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๒. สามญฺญผลสุตฺต  1

ราชามจฺจกถา 
[๑๕๐] เอวมฺเม สุตํ:- เอกํ สมยํ ภควา ราชคเห วิหรติ ชีวกสฺส โกมารภจฺจสฺส อมฺพวเน 

มหตา ภิกฺขุสเฆน สทฺธึ อฑฺฒเตฬเสหิ ภิกฺขุสเตหิ. เตน โข ปน สมเยน ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ     
เวเทหิปุตฺโต ตทหุโปสเถ ปนฺนรเส โกมุทิยา จาตุมฺมาสินิยา  ปุณฺณาย ปุณฺณมาย รตฺติยา          2

ราชามจฺจปริวุโต อุปริปาสาทวรคโต นิสินฺโน โหติ. อถ โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต  3

ตทหุโปสเถ อุทานํ อุทาเนสิ “รมณียา วต โภ โทสินา รตฺติ, อภิรูปา วต โภ โทสินา รตฺติ, ทสฺสนียา 
วต โภ โทสินา รตฺติ, ปาสาทิกา วต โภ โทสินา รตฺติ, ลกฺขญฺญา วต โภ โทสินา รตฺติ, กํ นุ ขฺวชฺช 
สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา ปยิรุปาเสยฺยาม , ยนฺโน ปยิรุปาสโต จิตฺตํ ปสีเทยฺยา”ติ. 4

[๑๕๑] เอวํ วุตฺเต, อญฺญตโร ราชามจฺโจ ราชานํ มาคธํ อชาตสตฺตุํ เวเทหิปุตฺตํ         
เอตทโวจ “อยํ เทว ปูรโณ กสฺสโป สงฺฆี เจว คณี จ คณาจริโย จ ญาโต ยสสฺสี ติตฺถกโร            
สาธุสมฺมโต พหุชนสฺส รตฺตญฺญู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต, ตํ เทโว ปูรณํ กสฺสปํ         
ปยิรุปาสตุ, อปฺเปวนาม เทวสฺส ปูรณํ กสฺสปํ ปยิรุปาสโต จิตฺตํ ปสีเทยฺยา”ติ. เอวํ วุตฺเต, ราชา 
มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ. 

[๑๕๒] อญฺญตโรปิ โข ราชามจฺโจ ราชานํ มาคธํ อชาตสตฺตุํ เวเทหิปุตฺตํ เอตทโวจ “อยํ 
เทว มกฺขลิ โคสาโล สงฺฆี เจว คณี จ คณาจริโย จ ญาโต ยสสฺสี ติตฺถกโร สาธุสมฺมโต พหุชนสฺส 
รตฺตญฺญู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต, ตํ เทโว มกฺขลึ โคสาลํ ปยิรุปาสตุ. อปฺเปวนาม 
เทวสฺส มกฺขลึ โคสาลํ ปยิรุปาสโต จิตฺตํ ปสีเทยฺยา”ติ. เอวํ วุตฺเต, ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ          
เวเทหิปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ. 

[๑๕๓] อญฺญตโรปิ โข ราชามจฺโจ ราชานํ มาคธํ อชาตสตฺตุํ เวเทหิปุตฺตํ เอตทโวจ “อยํ 
เทว อชิโต เกสกมฺพโล สํฆี เจว คณี จ คณาจริโย จ ญาโต ยสสฺสี ติตฺถกโร สาธุสมฺมโต พหุชนสฺส 
รตฺตญฺญู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต, ตํ เทโว อชิตํ เกสกมฺพลํ ปยิรุปาสตุ, อปฺเปว นาม 
เทวสฺส อชิตํ เกสกมฺพลํ ปยิรุปาสโต จิตฺตํ ปสีเทยฺยา”ติ. เอวํ วุตฺเต, ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ        
เวเทหิปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ. 

[๑๕๔] อญฺญตโรปิ โข ราชามจฺโจ ราชานํ มาคธํ อชาตสตฺตุํ เวเทหิปุตฺตํ เอตทโวจ “อยํ 
เทว ปกุโธ  กจฺจายโน สํฆี เจว คณี จ คณาจริโย จ ญาโต ยสสฺสี ติตฺถกโร สาธุสมฺมโต พหุชนสฺส 5

รตฺตญฺญู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต, ตํ เทโว ปกุธํ กจฺจายนํ ปยิรุปาสตุ, อปฺเปว นาม 
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เทวสฺส ปกุธํ กจฺจายนํ ปยิรุปาสโต จิตฺตํ ปสีเทยฺยา”ติ. เอวํ วุตฺเต ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ           
เวเทหิปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ. 

[๑๕๕] อญฺญตโรปิ โข ราชามจฺโจ ราชานํ มาคธํ อชาตสตฺตุํ เวเทหิปุตฺตํ เอตทโวจ “อยํ 
เทว สญฺชโย  เวลฏฺฐปุตฺโต  สํฆี  เจว คณี  จ คณาจริโย จ ญาโต ยสสฺ สี ติตฺถกโร สาธุสมฺมโต     6 7

พหุชนสฺส รตฺตญฺญู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต, ตํ เทโว สญฺชยํ เวลฏฺฐปุตฺตํ               
ปยิรุปาสตุ, อปฺเปวนาม เทวสฺส สญฺชยํ เวลฏฺฐปุตฺตํ ปยิรุปาสโต จิตฺตํ ปสีเทยฺยา”ติ. เอวํ วุตฺเต, 
ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ. 

[๑๕๖] อญฺญตโรปิ โข ราชามจฺโจ ราชานํ มาคธํ อชาตสตฺตุํ เวเทหิปุตฺตํ เอตทโวจ “อยํ 
เทว นิคณฺโฐ นาฏปุตฺโต สํฆี เจว คณึ จ คณาจริโย จ ญาโต ยสสฺสี ติตฺถกโร สาธุสมฺมโต           
พหุชนสฺส รตฺตญฺญู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต, ตํ เทโว นิคณฺฐํ นาฏปุตฺตํ ปยิรุปาสตุ; 
อปฺเปวนาม เทวสฺส นิคณฺฐํ นาฏปุตฺตํ ปยิรุปาสโต จิตฺตํ ปสีเทยฺยา”ติ. เอวํ วุตฺเต, ราชา มาคโธ 
อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ. 

  
โกมารภจฺจชีวกกถา 

[๑๕๗] เตน โข ปน สมเยน ชีวโก โกมารภจฺโจ รญฺโญ มาคธสฺส อชาตสตฺตุสฺส เวเทหิ
ปุตฺตสฺส อวิทูเร ตุณฺหีภูโต นิสินฺโน โหติ. อถ โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ชีวกํ          
โกมารภจฺจํ เอตทโวจ “ตฺวํ ปน สมฺม ชีวก กึ ตุณฺหี”ติ. “อยํ เทว ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ        
อมฺหากํ อมฺพวเน วิหรติ มหตา ภิกฺขุสํเฆน สทฺธึ อฑฺฒเตฬเสหิ ภิกฺขุสเตหิ, ตํ โข ปน ภควนฺตํ เอวํ 
กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต ‘อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต 
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา’ติ. ตํ เทโว ภควนฺตํ ปยิรุปาสตุ; 
อปฺเปวนาม เทวสฺส ภควนฺตํ ปยิรุปาสโต จิตฺตํ ปสีเทยฺยา’ติ. 

[๑๕๘] “เตนหิ สมฺม ชีวก หตฺถิยานานิ กปฺปาเปหี”ติ. “เอวํ เทวา”ติ โข ชีวโก                
โกมารภจฺโจ รญฺโญ มาคธสฺส อชาตสตฺตุสฺส เวเทหิปุตฺตสฺส ปฏิสฺสุณิตฺวา   ปญฺจมตฺตานิ       8

หตฺถินิกาสตานิ กปฺปาเปตฺวา รญฺโญ จ อาโรหณียํ  นาคํ, รญฺโญ มาคธสฺส อชาตสตฺตุสฺส เวเทหิ9

ปุตฺตสฺส ปฏิเวเทสิ “กปฺปิตานิ โข เต เทว, หตฺถิยานานิ, ยสฺสทานิ กาลํ มญฺญสี”ติ. 

 ฉ. สญฺจโย 6

 สี. เพลฏฺฐิปุตฺโต; ฉ.ม. เพลฏฺปุตฺโต 7
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[๑๕๙] อถ โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ปญฺจสุ หตฺถินิกาสเตสุ ปจฺเจกา 
อิตฺถิโย อาโรเปตฺวา อาโรหณียํ นาคํ อภิรุหิตฺวา, อุกฺกาสุ ธาริยมานาสุ ราชคหมฺหา นิยฺยาสิ      
มหจฺจราชานุภาเวน , เยน ชีวกสฺส โกมารภจฺจสฺส อมฺพวนํ เตน ปายาสิ. 10

อถ โข รญฺโญ มาคธสฺส อชาตสตฺตุสฺส เวเทหิปุตฺตสฺส อวิทูเร อมฺพวนสฺส อหุเทว ภยํ, 
อหุ ฉมฺภิตตฺตํ, อหุ โลมหํโส. อถ โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ภีโต สํวิคฺโค            
โลมหฏฺฐชาโต ชีวกํ โกมารภจฺจํ เอตทโวจ “กจฺจิ มํ, สมฺม ชีวก, น วญฺเจสิ ? กจฺจิ มํ, สมฺม ชีวก, น 
ปลมฺเภสิ ? กจฺจิ มํ สมฺม ชีวก น ปจฺจตฺถิกานํ เทสิ ? กถํ หิ นาม ตาวมหโต ภิกฺขุสํฆสฺส           
อฑฺฒเตฬสานํ ภิกฺขุสตานํ เนว ขิปิตสทฺโท ภวิสฺสติ, น อุกฺกาสิตสทฺโท, น นิคฺโฆโส”ติ. 

“มา ภายิ มหาราช, มา ภายิ มหาราช; น ตํ เทว วญฺเจมิ, น ตํ เทว ปลมฺภามิ, น ตํ เทว 
ปจฺจตฺถิกานํ เทมิ; อภิกฺกม มหาราช, อภิกฺกม มหาราช, เอเต มณฺฑลมาเฬ ปทีปา  ฌายนฺตี”ติ. 11

  
สามญฺญผลปุจฺฉา 

[๑๖๐] อถ โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต, ยาวติกา นาคสฺส ภูมิ, นาเคน 
คนฺตฺวา นาคา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติโก ว,  เยน มณฺฑลมาฬสฺส ทฺวารํ, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา 12

ชีวกํ โกมารภจฺจํ เอตทโวจ “กหํ ปน สมฺม ชีวก ภควา”ติ. “เอโส มหาราช ภควา, เอโส มหาราช 
ภควา มชฺฌิมํ ถมฺภํ นิสฺสาย ปุรตฺถาภิมุโข นิสินฺโน ปุรกฺขโต ภิกฺขุสํฆสฺสา”ติ. 

[๑๖๑] อถ โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต, เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ;              
อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺตํ อฏฐาสิ; เอกมนฺตํ ฐิโต โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ตุณฺหีภูตํ 
ตุณฺหีภูตํ  ภิกฺขุสํฆํ อนุวิโลเกตฺวา รหทมิว วิปฺปสนฺนํ อุทานํ อุทาเนสิ “อิ มินา เม อุปสเมน         13

อุทยภทฺโท  กุมาโร สมนฺนาคโต โหตุ, เยเนตรหิ อุปสเมน ภิกฺขุสํโฆ สมนฺนาคโต”ติ. “อคมา  โข 14 15

ตฺวํ มหาราช ยถาเปมนฺ”ติ. “ปิโย เม ภนฺเต อุทยภทฺโท กุมาโร, อิมินา เม ภนฺเต อุปสเมน            
อุทยภทฺโท กุมาโร สมนฺนาคโต โหตุ, เยเนตรหิ อุปสเมน ภิกฺขุสํโฆ สมนฺนาคโต”ติ. 

[๑๖๒] อถ โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา ภิกฺขุสํฆสฺส 
อญฺชลึ ปณาเมตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต  

 ฉ.ม. มหจฺจา ราชานุภาเวน 10

 ฉ.ม. ทีปา 11

 ก. ปทิโกว12

 ฉ.ม. ‘ตุณฺหีภูตนฺ’ติ เอกเมว ปทํ โหติ 13

 สี. อุทายิภทฺโท14

 ฉ. อคมา15
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ภควนฺตํ เอตทโวจ “ปุจฺเฉยฺยามหํ ภนฺเต ภควนฺตํ กิญฺจิเทว เทสํ  สเจ เม ภควา โอกาสํ กโรติ 16

ปญฺหสฺส เวยฺยากรณายา”ติ. “ปุจฺฉ มหาราช, ยทากงฺขสี”ติ. 
[๑๖๓] “ยถา นุ โข อิมานิ ภนฺเต ปุถุสิปฺปายตนานิ. เสยฺยถีทํ ? หตฺถาโรหา อสฺสาโรหา 

รถิกา ธนุคฺคหา เจลกา จลกา ปิณฺฑทายกา อุคฺคา ราชปุตฺตา ปกฺขนฺทิโน มหานาคา สูรา        
จมฺมโยธิโน ทาสิกปุตฺตา อาฬาริกา กปฺปกา นฺหาปกา  สูทา มาลาการา รชกา เปสการา 17

นฬการา กุมฺภการา คณกา มุทฺทิกา; ยานิ วา ปนญฺญานิปิ เอวํคตานิ ปุถุสิปฺปายตนานิ, เต 
ทิฏเฐว ธมฺเม สนฺทิฏฐิกํ สิปฺปผลํ อุปชีวนฺติ, เต  เตน อตฺ ตานํ สุเขนฺติ ปีเณนฺติ,  มาตาปิตโร     18 19

สุเขนฺติ ปีเณนฺติ, ปุตฺตทารํ สุเขนฺติ ปีเณนฺติ, มิตฺตามจฺเจ สุเขนฺติ ปีเณนฺติ; สมณพฺราหฺมเณสุ  20

อุทฺธคฺคิกํ ทกฺขิณํ ปติฏฐเปนฺติ โสวคฺคิกํ สุขวิปากํ สคฺคสํวตฺตนิกํ. สกฺกา นุ โข ภนฺเต เอวเมว 
ทิฏเฐว ธมฺเม สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปญฺญเปตุนฺ”ติ. 

 [๑๖๔] “อภิชานาสิ โน ตฺวํ มหาราช อิมํ ปญฺหํ อญฺเญปิ สมณพฺราหฺมเณ ปุจฺฉิตา”ติ 
“อภิชานามหํ ภนฺเต อิมํ ปญฺหํ อญฺเญ สมณพฺราหฺมเณ ปุจฺฉิตา”ติ. “ยถา กถํ ปน เต มหาราช      
พฺยากรึสุ; สเจ เต อครุ, ภาสสฺสู”ติ. “น โข เม, ภนฺเต ครุ, ยตฺถสฺส ภควา นิสินฺโน ภควนฺตรูโป 
วา”ติ . “เตนหิ มหาราช ภาสสฺสู”ติ. 21

  
ปูรณกสฺสปวาโท 

 [๑๖๕] “เอกมิทาหํ ภนฺเต สมยํ เยน ปูรโณ กสฺสโป, เตนุปสงฺกมึ; อุปสงฺกมิตฺวา ปูรเณน 
กสฺสเปน สทฺธึ สมฺโมทึ; สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึ; เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข 
อหํ ภนฺเต ปูรณํ กสฺสปํ เอตทโวจํ ‘ยถา นุ โข อิมานิ โภ กสฺสป ปุถุสิปฺปายตนานิ. เสยฺยถีทํ ?       
หตฺถาโรหา อสฺสาโรหา รถิกา ธนุคฺคหา เจลกา จลกา ปิณฺฑทายกา อุคฺคา ราชปุตฺตา ปกฺขนฺทิโน 
มหานาคา สูรา จมฺมโยธิโน ทาสิกปุตฺตา อาฬาริกา กปฺปกา นฺหาปกา สูทา มาลาการา รชกา 
เปสการา นฬการา กุมฺภการา คณกา มุทฺทิกา; ยานิ วา ปนญฺญานิปิ เอวํคตานิ ปุถุสิปฺปายตนา
นิ, เต ทิฏเฐว ธมฺเม สนฺทิฏฐิกํ สิปฺปผลํ อุปชีวนฺติ, เต เตน อตฺตานํ สุเขนฺติ ปีเณนฺติ, มาตาปิตโร    
สุเขนฺติ ปีเณนฺติ, ปุตฺตทารํ สุเขนฺติ ปีเณนฺติ, มิตฺตามจฺเจ สุเขนฺติ ปีเณนฺติ; สมณพฺราหฺมเณสุ    

 ส. เทสํ เลสมตฺตํ16

 สี. นหาปิกา17

 สี ‘เต’ ติ อิทํ นตฺถิ 18

 สี. ปีเนนฺติ 19

 ก. สมณพฺราหมเณสุ วา 20

 สี.ก.ภควนฺตรูโป จาติ 21
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อุทฺธคฺคิกํ ทกฺขิณํ ปติฏฐเปนฺติ โสวคฺคิกํ สุขวิปากํ สคฺคสํวตฺตนิกํ. สกฺกา นุ โข, โภ กสฺสป เอวเมว 
ทิฏเฐว ธมฺเม สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปญฺญเปตุนฺ’ติ. 

[๑๖๖] “เอวํ วุตฺเต, ภนฺเต ปูรโณ กสฺสโป มํ เอตทโวจ ‘กโรโต โข มหาราช การยโต,      
ฉินฺทโต เฉทาปยโต, ปจโต ปาจาปยโต โสจยโต โสจาปยโต, กิลมโต  กิลมาปยโต, ผนฺทโต      22

ผนฺทาปยโต, ปาณมติปาตาปยโต, อทินฺนํ อาทิยโต, สนฺธึ ฉินฺทโต, นิลฺโลปํ หรโต, เอกาคาริกํ     
กโรโต, ปริปนฺเถ ติฏฐโต, ปรทารํ คจฺฉโต, มุสา ภณโต, กโรโต น กริยติ ปาปํ; ขุรปริยนฺเตน เจปิ 
จกฺเกน โย อิมิสฺสา ปฐวิยา ปาเณ เอกํ มํสขลํ เอกํ มํสปุญฺชํ กเรยฺย, นตฺถิ ตโตนิทานํ ปาปํ, นตฺถิ 
ปาปสฺส อาคโม; ทกฺขิณญฺเจปิ คงฺคาย ตีรํ  คจฺเฉยฺย หนนฺโต ฆาเตนฺโต ฉินฺทนฺโต เฉทาเปนฺโต    23

ปจนฺโต ปาจาเปนฺโต,  นตฺถิ ตโตนิทานํ ปาปํ, นตฺถิ ปาปสฺส อาคโม; อุตฺตรญฺเจปิ คงฺคาย ตีรํ 24

คจฺเฉยฺย ททนฺโต ททาเปนฺโต  ยชนฺโต ยชาเปนฺโต,  นตฺถิ ตโตนิทานํ ปุญฺญํ,  นตฺถิ  ปุญฺญสฺส 25 26

อาคโม; ทาเนน ทเมน สํยเมน สจฺจวชฺเชน นตฺถิ ปุญฺญํ, นตฺถิ ปุญฺญสฺส อาคโม’ติ. อิตฺถํ โข เม 
ภนฺเต ปูรโณ กสฺสโป สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปุฏโฐ สมาโน อกิริยํ พฺยากาสิ. 

 “เสยฺยถาปิ ภนฺเต อมฺพํ วา ปุฏโฐ ลพุชํ พฺยากเรยฺย, ลพุชํ วา ปุฏโฐ อมฺพํ พฺยากเรยฺย; 
เอวเมว โข เม ภนฺเต ปูรโณ กสฺสโป สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปุฏฺโฐ สมาโน อกิริยํ พฺยากาสิ; ตสฺส 
มยฺหํ ภนฺเต เอตทโหสิ ‘กถํ หิ นาม มาทิโส สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา วิชิเต วสนฺตํ อปสาเทตพฺพํ 
มญฺเญยฺยา’ติ. โส โข อหํ ภนฺเต ปูรณสฺส กสฺสปสฺส ภาสิตํ เนว อภินนฺทึ นปฺปฏิกฺโกสึ;                  
อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อนตฺตมโน อนตฺตมนวาจํ อนิจฺฉาเรตฺวา ตเมว วาจํ                   
อนุคฺคณฺหนฺโต อนิกฺกุชฺเชนฺโต  อุฏฐายาสนา ปกฺกมึ . 27 28

  
มกฺขลิโคสาลวาท 

 [๑๖๗] เอกมิทาหํ ภนฺเต สมยํ, เยน มกฺขลิ โคสาโล, เตนุปสงฺกมึ; อุปสงฺกมิตฺวา         
มกฺขลินา โคสาเลน สทฺธึ สมฺโมทึ; สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึ; เอกมนฺตํ 
นิสินฺโน โข อหํ ภนฺเต มกฺขลึ โคสาลํ เอตทโวจํ ‘ยถา นุ โข อิมานิ โภ โคสาล ปุถุสิปฺปายตนานิ 
ฯเปฯ สกฺกา นุ โข โภ โคสาล เอวเมว ทิฏเฐ ว ธมฺเม สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปญฺญเปตุนฺติ. 

 ส. กิลมยโต 22

 สี. คงคาตีรํ 23

 สี. ปาเจนฺโต24

 ฉ.ม.สี. ทาเปนฺโต25

 สี. ยาเชนฺโต26

 ฉ.ม.สี. อนิกฺกุชฺชนฺโต 27

 ฉ.ม. ปกฺกามึ 28
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 [๑๖๘] เอวํ วุตฺเต, ภนฺเต มกฺขลิ โคสาโล มํ เอตทโวจ ‘นตฺถิ มหาราช เหตุ, นตฺถิ ปจฺจโย 
สตฺตานํ สํกิเลสาย; อเหตู อปจฺจยา สตฺตา สํกิลิสฺสนฺติ; นตฺถิ เหตุ, นตฺถิ ปจฺจโย สตฺตานํ             
วิสุทฺธิยา, อเหตู อปจฺจยา สตฺตา วิสุชฺฌนฺติ; นตฺถิ อตฺตกาเร, นตฺถิ ปรกาเร, นตฺถิ ปุริสกาเร, นตฺถิ 
พลํ, นตฺถิ วิริยํ, นตฺถิ ปุริสถาโม, นตฺถิ ปุริสปรกฺกโม สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา สพฺเพ ภูตา สพฺเพ 
ชีวา อวสา อพลา อวิริยา นิยติสงฺคติภาวปริณตา ฉสฺเววาภิชาตีสุ สุขญฺจ ทุกฺขญฺจ                 29

ปฏิสํเวเทนฺติ; จุทฺทส โข ปนิมานิ มหาราช  โยนิปมุขสตสหสฺสานิ สฏฐิ จ สตานิ ฉ จ สตานิ 30

ปญฺจ จ กมฺมุโน สตานิ ปญฺจ จ กมฺมานิ ตีณิ จ กมฺมานิ กมฺเม จ อฑฺฒกมฺเม จ ทฺวฏฐิปฏิปทา 
ทฺวฏฐนฺตรกปฺปา ฉฬาภิชาติโย อฏฐ ปุริสภูมิโย เอกูนปญฺญาส อาชีวกสเต เอกูนปญฺญาส       
ปริพฺพาชกสเต เอกูนปญฺญาส นาคาวาสสเต วีเส อินฺทฺริยสเต ตึเส นิรยสเต ฉตฺตึส รโชธาตุโย 
สตฺต สญฺญีคพฺภา สตฺต อสญฺญีคพฺภา สตฺต นิคณฺฐิคพฺภา สตฺต เทวา สตฺต มานุสา สตฺต ปิสาจา 
สตฺต สรา สตฺต ปวุฏา สตฺต ปวุฏาสตานิ สตฺต ปปาตา สตฺต ปปาตสตานิ สตฺต สุปินา สตฺต        
สุปินสตานิ จุลฺลาสิติ มหากปฺปิโน  สตสหสฺสานิ; ยานิ พาเล จ ปณฺฑิเต จ สนฺธาวิตฺวา สํสริตฺวา 31

ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสนฺติ; ตตฺถ นตฺถิ “อิมินาหํ สีเลน วา วเตน วา ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน วา         
อปริปกฺกํ วา กมฺมํ ปริปาเจสฺสามิ, ปริปกฺกํ วา กมฺมํ ผุสฺส ผุสฺส พฺยนฺตีกริสฺสามี’ติ  เหวํ นตฺถิ. 32

โทณมิเต สุขทุกฺเข, ปริยนฺตกเต สํสาเร, นตฺถิ หายนวฑฺฒเน, นตฺถิ อุกฺกํสาวกํเส. เสยฺยถาปิ นาม 
สุตฺตคุเฬ ขิตฺเต นิพฺเพฐิยมานเมว ปเลติ, เอวเมว พาเล จ ปณฺฑิเต จ สนฺธาวิตฺวา สํสริตฺวา         
ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสนฺตี’ติ. 

 [๑๖๙] อิตฺถํ โข เม ภนฺเต มกฺขลิ โคสาโล สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปุฏฺโฐ สมาโน           
สํสารสุทฺธึ พฺยากาสิ. เสยฺยถาปิ ภนฺเต อมฺพํ วา ปุฏฺโฐ ลพุชํ พฺยากเรยฺย, ลพุชํ วา ปุฏฺโฐ อมฺพํ      
พฺยากเรยฺย; เอวเมว โข เม ภนฺเต มกฺขลิ โคสาโล สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปุฏฺโฐ สมาโน สํสารสุทฺธึ 
พฺยากาสิ. ตสฺส มยฺหํ ภนฺเต เอตทโหสิ ‘กถํ หิ นาม มาทิโส สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา วิชิเต วสนฺตํ 
อปสาเทตพฺพํ มญฺเญยฺยา’ติ. โส โข อหํ ภนฺเต มกฺขลิสฺส โคสาลสฺส ภาสิตํ เนว อภินนฺทึ             
นปฺปฏิกฺโกสึ; อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อนตฺตมโน อนตฺตมนวาจํ อนิจฺฉาเรตฺวา ตเมว วาจํ 
อนุคฺคณฺหนฺโต อนิกฺกุชฺเชนฺโต อุฏฐายาสนา ปกฺกามึ. 

  
อชิตเกสกมฺพลวาท 

[๑๗๐] เอกมิทาหํ ภนฺเต สมยํ, เยน อชิโต เกสกมฺพโล, เตนุปสงฺกมึ; อุปสงฺกมิตฺวา       
อชิเตน เกสกมฺพเลน สทฺธึ สมฺโมทึ; สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึ; เอกมนฺตํ 

 ฉ.ม.สี. สุขทุกฺขํ 29

 ฉ.ม. ‘มหาราช’ อิติ อิทํ นตฺถิ30

 สี.อิ. มหากปฺปุโน31

 ฉ.ม. พยนฺตึ กริสฺสามีติ 32
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นิสินฺโน โข อหํ ภนฺเต อชิตํ เกสกมฺพลํ เอตทโวจํ ‘ยถา นุ โข อิมานิ โภ อชิต ปุถุสิปฺปายตนานิ 
ฯเปฯ สกฺกา นุ โข โภ อชิต เอวเมว ทิฏฺเฐ ว ธมฺเม สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลํ ปญฺญเปตุนฺ’ติ. 

[๑๗๑] เอวํ วุตฺเต, ภนฺเต อชิโต เกสกมฺพโล มํ เอตทโวจ ‘นตฺถิ มหาราช ทินฺนํ, นตฺถิ 
ยิฏฐํ, นตฺถิ หุตํ, นตฺถิ สุกตทุกฺกฏานํ กมฺมานํ ผลํ วิปาโก; นตฺถิ อยํ โลโก, นตฺถิ ปโร โลโก, นตฺถิ 
มาตา, นตฺถิ ปิตา, นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา, นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา  สมฺมา     
ปฏิปนฺนา, เย อิมญฺจ โลกํ ปรญฺจ โลกํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺติ. จาตุมฺมหาภูติโก อยํ 
ปุริโส, ยทา กาลํ กโรติ, ปฐวี ปฐวิกายํ อนุเปติ อนุปคจฺฉติ, อาโป อาโปกายํ อนุเปติ อนุปคจฺฉติ, 
เตโช เตโชกายํ อนุเปติ อนุปคจฺฉติ, วาโย วาโยกายํ อนุเปติ อนุปคจฺฉติ, อากาสํ อินฺทฺริยานิ       
สงฺกมนฺติ, อาสนฺทิปญฺจมา ปุริสา มตํ อาทาย คจฺฉนฺติ, ยาว อาฬาหนา ปทานิ ปญฺญายนฺติ.      
กาโปตกานิ อฏฺฐีนิ ภวนฺติ, ภสฺสนฺตา อาหุติโย, ทตฺตุปญฺญตฺตมิทํ  ทานํ, เตสํ ตุจฺฉํ มุสา วิลาโป, 33

เย เกจิ อตฺถิกวาทํ วทนฺติ; พาเล จ ปณฺฑิเต จ กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชนฺติ วินสฺสนฺติ น โหนฺติ       
ปรํ มรณา’ติ. 

 [๑๗๒] อิตฺถํ โข เม ภนฺเต อชิโต เกสกมฺพโล สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปุฏฺโฐ สมาโน      
อุจฺเฉทํ  พฺยากาสิ. เสยฺยถาปิ ภนฺเต อมฺพํ วา ปุฏฺโฐ ลพุ ชํ พฺยากเรยฺย. ลพุชํ วา ปุฏฺโฐ อมฺ พํ       34

พฺยากเรยฺย; เอวเมว โข เม ภนฺเต อชิโต เกสกมฺพโล สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปุฏฺโฐ สมาโน อุจฺเฉทํ 
พฺยากาสิ; ตสฺส มยฺหํ ภนฺเต เอตทโหสิ ‘กถํ หิ นาม มาทิโส สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา วิชิเต วสนฺตํ 
อปสาเทตพฺพํ มญฺเญยฺยา’ติ. โส โข อหํ ภนฺเต อชิตสฺส เกสกมฺพลสฺส ภาสิตํ เนว อภินนฺทึ          
นปฺปฏิกฺโกสึ; อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อนตฺตมโน อนตฺตมนวาจํ อนิจฺฉาเรตฺวา ตเมว วาจํ 
อนุคฺคณฺหนฺโต อนิกฺกุชฺเชนฺโต อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามึ. 

  
ปกุธกจฺจายนวาท 

[๑๗๓] เอกมิทาหํ ภนฺเต สมยํ, เยน ปกุโธ กจฺจายโน, เตนุปสงฺกมึ; อุปสงฺกมิตฺวา 
ปกุเธน กจฺจายเนน สทฺธึ สมฺโมทึ; สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึ; เอกมนฺตํ 
นิสินฺโน โข อหํ ภนฺเต ปกุธํ กจฺจายนํ เอตทโวจํ ‘ยถา นุ โข อิมานิ โภ กจฺจายน ปุถุสิปฺปายตนานิ 
ฯเปฯ สกฺกา นุ โข โภ กจฺจายน เอวเมว ทิฏฺเฐ ว ธมฺเม สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปญฺญเปตุนฺ’ติ. 

[๑๗๔] เอวํ วุตฺเต, ภนฺเต ปกุโธ กจฺจายโน มํ เอตทโวจ ‘สตฺติเม มหาราช กายา อกฏา 
อกฏวิธา อนิมฺมิตา อนิมฺมาตา วญฺฌา กูฏฏฺฐา เอสิกฏฺฐายิฏฐิตา, เต น อิญฺชนฺติ, น                    
วิปริณาเมนฺติ, น อญฺญมญฺญํ พฺยาพาเธนฺติ; นาลํ อญฺญมญฺญสฺส สุขาย วา ทุกฺขาย วา           
สุขทุกฺขาย วา. กตเม สตฺต ? ปฐวิกาโย อาโปกาโย เตโชกาโย วาโยกาโย สุเข ทุกฺเข ชีเว สตฺตเม; 
อิเม สตฺต กายา อกฏา อกฏวิธา อนิมฺมิตา อนิมฺมาตา วญฺฌา กูฏฏฺฐา เอสิกฏฺฐายิฏฐิตา, เต น 
อิญฺชนฺติ, น วิปริณาเมนฺติ, น อญฺญมญฺญํ พฺยาพาเธนฺติ; นาลํ อญฺญมญฺญสฺส สุขาย วา ทุกฺขาย 

 ก.สี. ทตฺตุปญฺญตฺตํ ยทิทํ 33

 ฉ.ม.สี. อุจฺเฉทวาทํ 34
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วา สุขทุกฺขาย วา; ตตฺถ นตฺถิ หนฺตา วา ฆาเตตา วา โสตา วา สาเวตา วา วิญฺญาตา วา      
วิญฺญาเปตา วา; โยปิ  ติณฺเหน สตฺเถน สีสํ ฉินฺทติ, น โกจิ กิญฺจิ ชีวิตา โวโรเปติ; สตฺตนฺนํ ตฺเวว 35

กายานํ อนฺตเรน สตฺถํวิวรมนุปตตี’ติ. 
[๑๗๕] อิตฺถํ โข เม ภนฺเต ปกุโธ กจฺจายโน สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปุฏฺโฐ สมาโน 

อญฺเญน อญฺญํ พฺยากาสิ. เสยฺยถาปิ ภนฺเต อมฺพํ วา ปุฏฺโฐ ลพุชํ พฺยากเรยฺย, ลพุชํ วา ปุฏฺโฐ 
อมฺพํ พฺยากเรยฺย; เอวเมว โข เม ภนฺเต ปกุโธ กจฺจายโน สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลํ ปุฏฺโฐ สมาโน 
อญฺเญน อญฺญํ พฺยากาสิ; ตสฺส มยฺหํ ภนฺเต เอตทโหสิ ‘กถํ หิ นาม มาทิโส สมณํ วา พฺราหฺมณํ 
วา วิชิเต วสนฺตํ อปสาเทตพฺพํ มญฺเญยฺยา’ติ. โส โข อหํ ภนฺเต ปกุธสฺส กจฺจายนสฺส ภาสิตํ เนว 
อภินนฺทึ นปฺปฏิกฺโกสึ; อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อนตฺตมโน อนตฺตมนวาจํ อนิจฺฉาเรตฺวา 
ตเมว วาจํ อนุคฺคณฺหนฺโต อนิกฺกุชฺเชนฺโต อุฏฐายาสนา ปกฺกมึ. 

  
นิคณฺฐนาฏปุตฺตวาท 

[๑๗๖] เอกมิทาหํ ภนฺเต สมยํ เยน นิคณฺโฐ นาฏปุตฺโต, เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา        
นิคณฺเฐน นาฏปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทึ. สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึ.          
เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อหํ ภนฺเต นิคณฺฐํ นาฏปุตฺตํ เอตทโวจํ ‘ยถา นุ โข อิมานิ, โภ อคฺคิเวสฺสน,     
ปุถุสิปฺปายตนานิเป สกฺกา นุ โข, โภ อคฺคิเวสฺสน, เอวเมว ทิฏเฐว ธมฺเม สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ 
ปญฺญเปตุนฺติ. 

[๑๗๗] เอวํ วุตฺเต, ภนฺเต นิคณฺโฐ นาฏปุตฺโต มํ เอตทโวจ ‘อิธ มหาราช นิคณฺโฐ           
จาตุยามสํวรสํวุโต โหติ; กถญฺจ โข  มหาราช นิคณฺโฐ จาตุยามสํ วรสํวุ โต โหติ; อิ ธ มหาราช       36

นิคณฺโฐ สพฺพวาริวาริโต จ โหติ สพฺพวาริยุตฺโต จ สพฺพวาริธุโต จ สพฺพวาริผุโฏ  จ; เอวํ โข  37 38

มหาราช นิคณฺโฐ จาตุยามสํวรสํวุโต โหติ; ยโต โข มหาราช นิคณฺโฐ เอวํ จาตุยามสํวรสํวุโต 
โหติ. อยํ วุจฺจติ มหาราช นิคณฺโฐ คตตฺโต จ ยตตฺโต จ ฐิตตฺโต จา’ติ. 

[๑๗๘] อิตฺถํ โข เม ภนฺเต นิคณฺโฐ นาฏปุตฺโต สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปุฏฺโฐ สมาโน      
จาตุยามสํวรํ พฺยากาสิ. เสยฺยถาปิ ภนฺเต อมฺพํ วา ปุฏฺโฐ ลพุชํ พฺยากเรยฺย, ลพุชํ วา ปุฏฺโฐ อมฺพํ 
พฺยากเรยฺย; เอวเมว โข เม ภนฺเต นิคณฺโฐ นาฏปุตฺโต สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลํ ปุฏโฐ สมาโน        
จาตุยามสํวรํ พฺยากาสิ; ตสฺส มยฺหํ ภนฺเต เอตทโหสิ ‘กถํ หิ นาม มาทิโส สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา    
วิชิเต วสนฺตํ อปสาเทตพฺพํ มญฺเญยฺยา’ติ. โส โข อหํ ภนฺเต นิคณฺฐสฺส นาฏปุตฺตสฺส ภาสิตํ เนว 

 ส. โส หิ; สี. โสปิ 35

 ฉ.ม.สี. โขสทฺโท นตถิ36

 สี. สพฺพวาริปุฏฺโฐ; อิ. ... ผุฏฺโฐ 37

 สี. โขสทฺโท นตฺถิ38
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อภินนฺทึ นปฺปฏิกฺโกสึ; อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อนตฺตมโน อนตฺตมนวาจํ อนิจฺฉาเรตฺวา 
ตเมว วาจํ อนุคฺคณฺหนฺโต อนิกฺกุชฺเชนฺโต อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมึ. 

  
สญฺชยเพลฏฺฐปุตฺตวาท 

[๑๗๙] เอกมิทาหํ ภนฺเต สมยํ, เยน สญฺชโย  เวลฏฺฐปุตฺโต, เตนุปสงฺกมึ; อุปสงฺกมิตฺวา 39

สญฺชเยน เพลฏฺฐปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทึ; สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึ;        
เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อหํ ภนฺเต สญฺชยํ เวลฏฺฐปุตฺตํ เอตทโวจํ ‘ยถา นุ โข อิมานิ โภ สญฺชย           
ปุถุสิปฺปายตนานิ ฯเปฯ สกฺกา นุ โข โภ สญฺชย, เอวเมว ทิฏฺเฐ ว ธมฺเม สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ 
ปญฺญเปตุนฺ’ติ. 

[๑๘๐] เอวํ วุตฺเต, ภนฺเต สญฺชโย เวลฏฺฐปุตฺโต มํ เอตทโวจ ‘อตฺถิ ปโร โลโก’ติ อิติ เจ มํ 
ปุจฺฉสิ, ‘อตฺถิ ปโร โลโก’ติ อิติ เจ เม อสฺส, ‘อตฺถิ ปโร โลโก’ติ อิติ เต นํ พฺยากเรยฺยํ; ‘เอวนฺติปิ เม 
โน, ตถาติปิ เม โน, อญฺญถาติปิ เม โน, โนติปิ เม โน, โน โนติปิ เม โน. นตฺถิ ปโร โลโก, ฯเปฯ 
อตฺถิ จ นตฺถิ จ ปโร โลโก, ฯเปฯ เนว อตฺถิ น นตฺถิ ปโร โลโก, ฯเปฯ อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา, 
ฯเปฯ นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา ฯเปฯ อตฺถิ จ นตฺถิ จ สตฺตา โอปปาติกา, ฯเปฯ เนว อตฺถิ น นตฺถิ 
สตฺตา โอปปาติกา; ฯเปฯ อตฺถิ สุกตทุกฺกฏานํ กมฺมานํ ผลํ วิปาโก ฯเปฯ นตฺถิ สุกตทุกฺกฏานํ      
กมฺมานํ ผลํ วิปาโก, ฯเปฯ อตฺถิ จ นตฺถิ จ สุกตทุกฺกฏานํ กมฺมานํ ผลํ วิปาโก, ฯเปฯ เนว อตฺถิ น 
นตฺถิ สุกตทุกฺกฏานํ กมฺมานํ ผลํ วิปาโก; ฯเปฯ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา, ฯเปฯ น โหติ ตถาคโต 
ปรมฺมรณา ฯเปฯ โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา; ฯเปฯ ‘เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต       
ปรมฺมรณา’ติ อิติ เจ มํ ปุจฺฉสิ, ‘เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา’ติ อิติ เจ เม อสฺส, ‘เนว 
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา’ติ อิติ เต นํ พฺยากเรยฺยํ; เอวนฺติปิ เม โน, ตถาติปิ เม โน, 
อญฺญถาติปิ เม โน, โนติปิ เม โน, โน โนติปิ เม โน’ติ. 

[๑๘๑] อิตฺถํ โข เม ภนฺเต สญฺชโย เวลฏฺฐปุตฺโต สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปุฏฺโฐ สมาโน 
วิกฺเขปํ พฺยากาสิ. เสยฺยถาปิ ภนฺเต อมฺพํ วา ปุฏฺโฐ ลพุชํ พฺยากเรยฺย, ลพุชํ วา ปุฏฺโฐ อมฺพํ          
พฺยากเรยฺย; เอวเมว โข เม ภนฺเต สญฺชโย เวลฏฺฐปุตฺโต สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปุฏฺโฐ สมาโน      
วิกฺเขปํ พฺยากาสิ; ตสฺส มยฺหํ ภนฺเต เอตทโหสิ ‘อยญฺจ อิเมสํ สมณพฺราหฺมณานํ สพฺพพาโล 
สพฺพมูฬฺโห; กถํ หิ นาม สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปุฏฺโฐ สมาโน วิกฺเขปํ พฺยากริสฺสตี’ติ; ตสฺส มยฺหํ 
ภนฺเต เอตทโหสิ ‘กถํ หิ นาม มาทิโส สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา วิชิเต วสนฺตํ อปสาเทตพฺพํ 
มญฺเญยฺยา’ติ. โส โข อหํ ภนฺเต สญฺชยสฺส เวลฏฺฐปุตฺตสฺส ภาสิตํ เนว อภินนฺทึ นปฺปฏิกฺโกสึ;       
อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อนตฺตมโน อนตฺตมนวาจํ อนิจฺฉาเรตฺวา ตเมว วาจํ                  
อนุคฺคณฺหนฺโต อนิกฺกุชฺเชนฺโต อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมึ. 

  

ฉ.ม. สญฺจโย39



 10

ปฐมสนฺทิฏฐิกสามญฺญผลํ 
[๑๘๒] โสหํ ภนฺเต ภควนฺตมฺปิ ปุจฺฉามิ ‘ยถา นุ โข อิมานิ ภนฺเต ปุถุสิปฺปายตนานิ.      

เสยฺยถีทํ ? หตฺถาโรหา อสฺสาโรหา รถิกา ธนุคฺคหา เจลกา จลกา ปิณฺฑทายกา อุคฺคา ราชปุตฺตา 
ปกฺขนฺทิโน มหานาคา สูรา จมฺมโยธิโน ทาสิกปุตฺตา อาฬาริกา กปฺปกา นฺหาปกา สูทา             
มาลาการา รชกา เปสการา นฬการา กุมฺภการา คณกา มุทฺทิกา; ยานิ วา ปนญฺญานิปิ เอวํคตา
นิ ปุถุสิปฺปายตนานิ, เต ทิฏเฐ ว ธมฺเม สนฺทิฏฺฐิกํ สิปฺปผลํ อุปชีวนฺติ, เต เตน อตฺตานํ สุเขนฺติ        
ปีเณนฺติ, มาตาปิตโร สุเขนฺติ ปีเณนฺติ, ปุตฺตทารํ สุเขนฺติ ปีเณนฺติ, มิตฺตามจฺเจ สุเขนฺติ ปีเณนฺติ; 
สมณพฺราหฺมเณสุ อุทฺธคฺคิกํ ทกฺขิณํ ปติฏฺฐเปนฺติ โสวคฺคิกํ สุขวิปากํ สคฺคสํวตฺตนิกํ. สกฺกา นุ โข 
เม ภนฺเต เอวเมว ทิฏเฐ ว ธมฺเม สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปญฺญเปตุนฺ” ติ. 

[๑๘๓] “สกฺกา มหาราช, เตนหิ มหาราช ตญฺเญเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ; ยถา เต ขเมยฺย, 
ตถา นํ พฺยากเรยฺยาสิ; ตํ กึ มญฺญสิ มหาราช; อิธ เต อสฺส ปุริโส ทาโส กมฺมกโร  ปุพฺ พุฏฐายี     40

ปจฺฉานิปาตี กึการปฏิสฺสาวี มนาปจารี ปิยวาที มุขุลฺโลกิโก,  ตสฺส เอวมสฺส ‘อจฺฉริยํ วต โภ,     41

อพฺภูตํ วต โภ; ปุญฺญานํ คติ, ปุญฺญานํ วิปาโก; อยํ หิ ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต      
มนุสฺโส, อหํปิ มนุสฺโส; อยํ หิ ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ปญฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปิโต 
สมงฺคีภูโต ปริจาเรติ, เทโว มญฺเญ; อหํ ปนมฺหิสฺส ทาโส กมฺมกโร ปุพฺพุฏฐายี ปจฺฉานิปาตี         
กึการปฏิสฺสาวี มนาปจารี ปิยวาที มุขุลฺโลกิโก; โส วตสฺสาหํ ปุญฺญานิ กเรยฺยํ; ยนฺนูนาหํ            
เกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพเชยฺยนฺ’ติ. โส 
อปเรน สมเยน เกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริยํ       
ปพฺพเชยฺย. โส เอวํ ปพฺพชิโต สมาโน กาเยน สํวุโต วิหเรยฺย, วาจาย สํวุโต วิหเรยฺย, มนสา สํวุโต 
วิหเรยฺย; ฆาสจฺฉาทนปรมตาย สนฺตุฏโฐ อภิรโต ปวิเวเก. ตญฺเจเก  ปุริสา เอวมาโรเจยฺยํุ ‘ยคฺเฆ 42

เทว ชาเนยฺยาสิ; โย เต โส  ปุริ โส ทาโส กมฺมกาโร ปุพฺพุฏฐายี ปจฺฉานิปาตี กึ การปฏิสฺสาวี 43

มนาปจารี ปิยวาที มุขุลฺโลกิโก, โส เทว เกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา 
อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิโต. โส เอวํ ปพฺพชิโต สมาโน กาเยน สํวุโต วิหรติ, วาจาย สํวุโต         
วิหรติ, มนสา สํวุโต วิหรติ; ฆาสจฺฉาทนปรมตาย สนฺตุฏโฐ, อภิรโต ปวิเวเก’ติ; อปินุ ตฺวํ เอวํ         
วเทยฺยาสิ ‘เอตุ เม โภ โส ปุริโส, ปุนเทว โหตุ ทาโส กมฺมกาโร ปุพฺพุฏฐายี ปจฺฉานิปาตี              
กึการปฏิสฺสาวี มนาปจารี ปิยวาที มุขุลฺโลกิโก”ติ. 

 ฉ. กมฺมกาโร40

 ฉ.ม.สี. มุขุลฺโลกโก41

 ฉ.ม.สี. ตญฺเจ เต42

 ฉ. ‘โส’ ติ อิทํ นตฺถิ 43
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[๑๘๔] โน เหตํ ภนฺเต, อถ โข นํ มยเมว อภิวาเทยฺยามปิ, ปจฺจุฏเฐยฺยามปิ, อาสเนนปิ    
นิมนฺเตยฺยาม, อภินิมนฺเตยฺยามปิ นํ จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปฺปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ;      
ธมฺมิกํปิสฺส รกฺขาวรณคุตฺตึ สํวิทเหยฺยามา”ติ. 

[๑๘๕] “ตํ กึ มญฺญสิ มหาราช ? ยทิ เอวํ สนฺเต โหติ วา สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ, โน 
วา”ติ. “อทฺธา โข ภนฺเต เอวํ สนฺเต, โหติ สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลนฺ”ติ. “อิทํ โข เต มหาราช มยา 
ปฐมํ ทิฏฺเฐ ว ธมฺเม สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปญฺญตฺตนฺ”ติ. 

  
ทุติยสนฺทิฏฐิกสามญฺญผล 

[๑๘๖] “สกฺกา ปน ภนฺเต อญฺญํปิ เอวเมว ทิฏฺเฐ ว ธมฺเม สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ 
ปญฺญเปตุนฺ”ติ. “สกฺกา มหาราช, เตนหิ มหาราช ตญฺเญเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ, ยถา เต ขเมยฺย, 
ตถา นํ พฺยากเรยฺยาสิ. ตํ กึ มญฺญสิ มหาราช ? อิธ เต อสฺส ปุริโส กสฺสโก คหปติโก กรการโก     
ราสิวฑฺฒโก. ตสฺส เอวมสฺส ‘อจฺฉริยํ วต โภ, อพฺภูตํ วต โภ, ปุญฺญานํ คติ, ปุญฺญานํ วิปาโก; อยํ 
หิ ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต มนุสฺโส, อหมฺปิ มนุสฺโส; อยํ หิ ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ 
เวเทหิปุตฺโต ปญฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปิโต สมงฺคีภูโต ปริจาเรติ, เทโว มญฺเญ; อหํ ปนมฺหิสฺส    
กสฺสโก คหปติโก กรการโก ราสิวฑฺฒโก. โส วตสฺสาหํ ปุญฺญานิ กเรยฺยํ; ยนฺนูนาหํ เกสมสฺสุํ        
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพเชยฺยนฺ’ติ. 

โส อปเรน สมเยน อปฺปํ วา โภคกฺขนฺธํ ปหาย มหนฺตํ วา โภคกฺขนฺธํ ปหาย อปฺปํ วา     
ญาติปริวฏฺฏํ ปหาย มหนฺตํ วา ญาติปริวฏฺฏํ ปหาย เกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ        
อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพเชยฺย. โส เอวํ ปพฺพชิโต สมาโน กาเยน สํวุโต วิหเรยฺย, วา
จาย สํวุโต วิหเรยฺย, มนสา สํวุโต วิหเรยฺย; ฆาสจฺฉาทนปรมตาย สนฺตุฏโฐ, อภิรโต ปวิเวเก.     
ตญฺเจเก ปุริสา เอวมาโรเจยฺยํุ ‘ยคฺเฆ เทว ชาเนยฺยาสิ; โย เต โส ปุริโส กสฺสโก คหปติโก            
กรการโก ราสิวฑฺฒโก, โส เทว เกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา 
อนคาริยํ ปพฺพชิโต. โส เอวํ ปพฺพชิโต สมาโน กาเยน สํวุโต วิหรติ, วาจาย สํวุโต วิหรติ, มนสา 
สํวุโต วิหรติ; ฆาสจฺฉาทนปรมตาย สนฺตุฏโฐ, อภิรโต ปวิเวเก’ติ. อปินุ ตฺวํ เอวํ วเทยฺยาสิ ‘เอตุ เม 
โภ โส ปุริโส, ปุนเทว โหตุ กสฺสโก คหปติโก กรการโก ราสิวฑฺฒโก”ติ. 

[๑๘๗] “โน เหตํ ภนฺเต, อถ โข นํ มยเมว อภิวาเทยฺยามปิ, ปจฺจุฏฺเฐยฺยามปิ, อาสเนนปิ 
นิมนฺเตยฺยาม, อภินิมนฺเตยฺยามปิ นํ จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปฺปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ;      
ธมฺมิกํปิสฺส รกฺขาวรณคุตฺตึ สํวิทเหยฺยามา”ติ. 

[๑๘๘] “ตํ กึ มญฺญสิ มหาราช ? ยทิ เอวํ สนฺเต, โหติ วา สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลํ, โน 
วา”ติ. “อทฺธา โข ภนฺเต เอวํ สนฺเต, โหติ สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลนฺ”ติ “อิทํ โข เต มหาราช มยา       
ทุติยํ ทิฏฺเฐ ว ธมฺเม สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปญฺญตฺตนฺ”ติ. 



 12

ปณีตตรสามญฺญผล 
[๑๘๙]  “สกฺกา ปน ภนฺเต อญฺญํปิ ทิฏเฐ ว ธมฺเม สนฺทิฏฐิกํ สามญฺญผลํ ปญฺญเปตุํ    

อิเมหิ สนฺทิฏฐิเกหิ สามญฺญผเลหิ อภิกฺกนฺตตรญฺจ ปณีตตรญฺจา”ติ. “สกฺกา มหาราช, เตนหิ 
มหาราช สุณาหิ , สาธุกํ มนสิกโรหิ ภาสิ สฺสามี”ติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ     44

เวเทหิปุตฺโต ภควโต ปจฺจสฺโสสิ. 
[๑๙๐] ภควา เอตทโวจ “อิธ มหาราช ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ    

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา; โส 
อิมํ โลกํ สเทวกํ สมารกํ สพฺรหฺมกํ สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปชํ สเทวมนุสฺสํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา 
ปเวเทติ; โส ธมฺมํ เทเสติ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ,        
เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสติ. 

[๑๙๑] ตํ ธมฺมํ สุณาติ คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา อญฺญตรสฺมึ วา กุเล ปจฺจาชาโต; โส 
ตํ ธมฺมํ สุตฺวา ตถาคเต สทฺธํ ปฏิลภติ. โส เตน สทฺธาปฏิลาเภน สมนฺนาคโต อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ 
“สมฺพาโธ ฆราวาโส รโชปโถ, อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา; นยิทํ สุกรํ อคารํ อชฺฌาวสตา เอกนฺต        
ปริปุณฺณํ เอกนฺตปริสุทฺธํ สงฺขลิขิตํ พฺรหฺมจริยํ จริตุํ; ยนฺนูนาหํ เกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา กาสายานิ 
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพเชยฺยนฺ’ติ. 

[๑๙๒] โส อปเรน สมเยน อปฺปํ วา โภคกฺขนฺธํ ปหาย มหนฺตํ วา โภคกฺขนฺธํ ปหาย อปฺปํ 
วา ญาติปริวฏฺฏํ ปหาย มหนฺตํ วา ญาติปริวฏฺฏํ ปหาย, เกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา, กาสายานิ วตฺถานิ 
อจฺฉาเทตฺวา, อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชติ. 

[๑๙๓] โส เอวํ ปพฺพชิโต สมาโน ปาติโมกฺขสํวรสํวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน,       
อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี, สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ, กายกมฺมวจีกมฺเมน  สมนฺนาคโต 45

กุสเลน, ปริสุทฺธาชีโว สีลสมฺปนฺโน, อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร , สติสมฺปชญฺเญน สมนฺนาคโต,       46

สนฺตุฏฺโฐ. 
  

จูฬสีล 
[๑๙๔] กถญฺจ มหาราช ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน โหติ ? อิธ มหาราช ภิกฺขุ ปาณาติปาตํ 

ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ, นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูต       
หิตานุกมฺปี วิหรติ; อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

อทินฺนาทานํ ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ ทินฺนาทายี ทินฺนปาฏิกงฺขี, อเถเนน     
สุจิภูเตน อตฺตนา วิหรติ; อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

 ฉ.ม.สี. สุโณหิ 44

 สี. กายวจีกมฺเมน45

 ก. คุตฺตทฺวาโร โภชเน มตฺตญฺญู 46
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อพฺรหฺมจริยํ ปหาย พฺรหฺมจารี โหติ อาราจารี วิรโต เมถุนา คามธมฺมา; อิทํปิสฺส โหติ      
สีลสฺมึ. 

มุสาวาทํ ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ สจฺจวาที สจฺจสนฺโธ เถโต ปจฺจยิโก                
อวิสํวาทโก โลกสฺส; อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

ปิสุณํ วาจํ ปหาย ปิสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ, อิโต สุตฺวา น อมุตฺร อกฺขาตา อิเมสํ 
เภทาย, อมุตฺร วา สุตฺวา น อิเมสํ อกฺขาตา, อมูสํ เภทาย. อิติ ภินฺนานํ วา สนฺธาตา, สหิตานํ วา 
อนุปฺปทาตา; สมคฺคาราโม สมคฺครโต สมคฺคนนฺที สมคฺคกรณึ วาจํ ภาสิตา โหติ; อิทํปิสฺส โหติ    
สีลสฺมึ. 

ผรุสํ วาจํ ปหาย ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ; ยา สา วาจา เนลา กณฺณสุขา เปมนียา 
หทยงฺคมา โปรี พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา , ตถารูปึ วาจํ ภาสิตา โหติ; อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

สมฺผปฺปลาปํ ปหาย สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที 
วินยวาที, นิธานวตึ วาจํ ภาสิตา โหติ กาเลน สาปเทสํ ปริยนฺตวตึ อตฺถสญฺหิตํ; อิทํปิสฺส โหติ      
สีลสฺมึ. 

พีชคามภูตคามสมารมฺภา ปฏิวิรโต โหติ ฯเปฯ เอกภตฺติโก โหติ รตฺตูปรโต วิรโต วิกาล
โภชนา. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา ปฏิวิรโต โหติ. มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา 
ปฏิวิรโต โหติ. อุจฺจาสยนมหาสยนา ปฏิวิรโต โหติ. ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ.         
อามกธญฺญปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ. อามกมํสปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ. อิตฺถีกุมาริก         
ปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ. ทาสีทาสปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ. อเชฬกปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต 
โหติ. กุกฺกุฏสูกรปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ. หตฺถิควาสฺสวฬวาปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ.         
เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ. ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคา ปฏิวิรโต โหติ. กยวิกฺกยา        
ปฏิวิรโต โหติ. ตุลากูฏกํสกูฏมานกูฏา ปฏิวิรโต โหติ. อุกฺโกฏนวญฺจนนิกติสาวิโยคา ปฏิวิรโต 
โหติ. เฉทนวธพนฺธนวิปราโมสอาโรปสหสาการา ปฏิวิรโต โหติ. อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

  
จูฬสีลํ นิฏฐิตํ. 

_______________ 

มชฺฌิมสีล 
[๑๙๕] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา,     

เต เอวรูปํ พีชคามภูตคามสมารมฺภํ อนุยุตฺตา วิหรนฺติ. เสยฺยถีทํ ? มูลพีชํ ขนฺธพีชํ ผฬุพีชํ อคฺคพีชํ 
พีชพีชเมว ปญฺจมํ อิติ วา. เอวรูปา พีชคามภูตคามสมารพฺภา ปฏิวิรโต โหติ; อิทํปิสฺส โหติ          
สีลสฺมึ. 

[๑๙๖] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต 
เอวรูปํ สนฺนิธิการปริโภคํ อนุยุตฺตา วิหรนฺติ. เสยฺยถีทํ ? อนฺนสนฺนิธึ ปานสนฺนิธึ วตฺถสนฺนิธึ ยาน



 14

สนฺนิธึ สยนสนฺนิธึ คนฺธสนฺนิธึ อามิสสนฺนิธึ อิติ วา อิติ เอวรูปา สนฺนิธิการปริโภคา ปฏิวิรโต โหติ; 
อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

[๑๙๗] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต 
เอวรูปํ วิสูกทสฺสนํ อนุยุตฺตา วิหรนฺติ. เสยฺยถีทํ ? นจฺจํ คีตํ วาทิตํ เปกฺขํ อกฺขานํ ปาณิสฺสรํ เวตาฬํ 
กุมฺภถูณํ โสภนครกํ จณฺฑาลํ วํสํ โธวนํ หตฺถิยุทฺธํ อสฺสยุทฺธํ มหิสยุทฺธํ อุสภยุทฺธํ อชยุทฺธํ เมณฺฑ
ยุทฺธํ กุกฺกุฏยุทฺธํ วฏฺฏกยุทฺธํ ทณฺฑยุทฺธํ มุฏฺฐิยุทฺธํ นิพฺพุทฺธํ อุยฺโยธิกํ พลคฺคํ เสนาพฺยูหํ             
อนีกทสฺสนํ อิติ วา; อิติ เอวรูปา วิสูกทสฺสนา ปฏิวิรโต โหติ; อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

[๑๙๘] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต 
เอวรูปํ ชูตปฺปมาทฏฺฐานานุโยคมนุยุตฺตา วิหรนฺติ. เสยฺยถีทํ ? อฏฺฐปทํ ทสปทํ อากาสํ ปริหารปถํ 
สนฺติกํ ขลิกํ ฆฏิกํ สลากหตฺถํ อกฺขํ ปงฺคจีรํ วงฺกกํ โมกฺขจิกํ จิงฺคุลิกํ ปตฺตาฬฺหกํ รถกํ ธนุกํ อกฺขริกํ 
มเนสิกํ ยถาวชฺชํ อิติ วา; อิติ เอวรูปา ชูตปฺปมาทฏฺฐานานุโยคา ปฏิวิรโต โหติ; อิทํปิสฺส โหติ        
สีลสฺมึ. 

[๑๙๙] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต 
เอวรูปํ อุจฺจาสยนมหาสยนํ อนุยุตฺตา วิหรนฺติ. เสยฺยถีทํ ? อาสนฺทึ ปลฺลงฺกํ โคนกํ จิตฺตกํ ปฏิกํ 
ปฏลิกํ ตูลิกํ วิกติกํ อุทฺธโลมึ เอกนฺตโลมึ กฏฏิสฺสํ โกเสยฺยํ กุตฺตกํ หตฺถตฺถรํ อสฺสตฺถรํ รถตฺถรํ    
อชินปฺปเวณึ กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณํ สอุตฺตรจฺฉทํ อุภโตโลหิตกูปธานํ อิติ วา; อิติ เอวรูปา         
อุจฺจาสยนมหาสยนา ปฏิวิรโต โหติ; อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

[๒๐๐] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต 
เอวรูปํ มณฺฑนวิภูสนฏฺฐานานุโยคํ อนุยุตฺตา วิหรนฺติ. เสยฺยถีทํ ? อุจฺฉาทนํ ปริมทฺทนํ นฺหาปนํ 
สมฺพาหนํ อาทาสํ อญฺชนํ มาลาคนฺธวิเลปนํ มุขจุณฺณํ มุขเลปนํ หตฺถพนฺธํ สิขาพนฺธํ ทณฺฑํ 
นาฬิกํ อสึ ขคฺคํ ฉตฺตํ จิตฺรุปาหนํ อุณฺหีสํ มณึ วาลวีชนึ โอทาตานิ วตฺถานิ ทีฆทสานิ อิติ วา; อิติ 
เอวรูปา มณฺฑนวิภูสนฏฺฐานานุโยคา ปฏิวิรโต โหติ; อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

[๒๐๑] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต 
เอวรูปํ ติรจฺฉานกถํ อนุยุตฺตา วิหรนฺติ. เสยฺยถีทํ ? ราชกถํ โจรกถํ มหามตฺตกถํ เสนากถํ ภยกถํ 
ยุทฺธกถํ อนฺนกถํ ปานกถํ วตฺถกถํ สยนกถํ มาลากถํ คนฺธกถํ ญาติกถํ ยานกถํ คามกถํ นิคมกถํ 
นครกถํ ชนปทกถํ อิตฺถิกีถํ ปุริสกถํ สูรกถํ วิสิขากถํ กุมฺภฏฺฐานกถํ ปุพฺพเปตกถํ นานตฺตกถํ        
โลกกฺขายิกํ สมุทฺทกฺขายิกํ อิติ ภวาภวกถํ อิติ วา; อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานกถาย ปฏิวิรโต โหติ; 
อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

[๒๐๒] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต 
เอวรูปํ วิคฺคาหิกกถํ อนุยุตฺตา วิหรนฺติ. เสยฺยถีทํ ? ‘น ตฺวํ อิมํ ธมฺมวินยํ อาชานาสิ, อหํ อิมํ        
ธมฺมวินยํ อาชานามิ; กึ ตฺวํ อิมํ ธมฺมวินยํ อาชานิสฺสสิ ? มิจฺฉาปฏิปนฺโน ตฺวมสิ, อหมสฺมิ สมฺมา
ปฏิปนฺโน, สหิตํ เม, อสหิตนฺเต; ปุเร วจนียํ ปจฺฉา อวจ, ปจฺฉา วจนียํ ปุเร อวจ; อธิจิณฺณนฺเต       
วิปราวตฺตํ. อาโรปิโต เต วาโท; นิคฺคหิโต ตฺวมสิ. จร วาทปฺปโมกฺขาย, นิพฺเพเฐหิ วา สเจ ปโหสี’ติ 
อิติ วา; อิติ เอวรูปาย วิคฺคาหิกกถาย ปฏิวิรโต โหติ; อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 
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[๒๐๓] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต 
เอวรูปํ ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคมนุยุตฺตา วิหรนฺติ. เสยฺยถีทํ ? รญฺญํ ราชมหามตฺตานํ ขตฺติยานํ 
พฺราหฺมณานํ, คหปติกานํ กุมารานํ ‘อิธ คจฺฉ, อมุตฺร คจฺฉ, อิทํ หร, อมุตฺร อิทํ อาหรา’ติ อิติ วา; 
อิติ เอวรูปา ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคา ปฏิวิรโต โหติ; อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

[๒๐๔] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต 
กุหกา จ โหนฺติ ลปกา จ เนมิตฺติกา จ นิปฺเปสิกา จ ลาเภน ลาภํ นิชิคึสิตาโร อิติ วา; อิติ เอวรูปา 
กุหนลปนา ปฏิวิรโต โหติ; อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

  
มชฺฌิมสีลํ นิฏฺฐิตํ. 

_________________ 

มหาสีล 
[๒๐๕] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต 

เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน ชีวิกํ กปฺเปนฺติ. เสยฺยถีทํ ? องฺคํ นิมิตฺตํ อุปฺปาตํ สุปินํ 
ลกฺขณํ มูสิกจฺฉินฺนํ อคฺคิโหมํ ทพฺพิโหมํ ถุสโหมํ กณโหมํ ตณฺฑุลโหมํ สปฺปิโหมํ เตลโหมํ มุขโหมํ 
โลหิตโหมํ องฺควิชฺชา วตฺถุวิชฺชา ขตฺตวิชฺชา สิววิชฺชา ภูตวิชฺชา ภูริวิชฺชา อหิวิชฺชา วิสวิชฺชา วิจฺฉิก
วิชฺชา มูสิกวิชฺชา สกุณวิชฺชา วายสวิชฺชา ปกฺกชฺฌานํ สรปริตฺตาณํ มิคจกฺกํ อิติ วา; อิติ เอวรูปาย 
ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา ปฏิวิรโต โหติ; อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

[๒๐๖] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต 
เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน ชีวิกํ กปฺเปนฺติ. เสยฺยถีทํ ? มณิลกฺขณํ วตฺถลกฺขณํ 
ทณฺฑลกฺขณํ สตฺถลกฺขณํ อสิลกฺขณํ อุสุลกฺขณํ ธนุลกฺขณํ อาวุธลกฺขณํ อิตฺถิลกฺขณํ ปุริสลกฺขณํ    
กุมารลกฺขณํ กุมาริลกฺขณํ ทาสลกฺขณํ ทาสิลกฺขณํ หตฺถิลกฺขณํ อสฺสลกฺขณํ มหิสลกฺขณํ อุสภ
ลกฺขณํ โคลกฺขณํ อชลกฺขณํ เมณฺฑลกฺขณํ กุกฺกุฏลกฺขณํ วฏฺฏกลกฺขณํ โคธาลกฺขณํ กณฺณิก 
ลกฺขณํ กจฺฉปลกฺขณํ มิคลกฺขณํ อิติ วา; อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา ปฏิวิรโต โหติ; 
อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

[๒๐๗] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต 
เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน ชีวิกํ กปฺเปนฺติ. เสยฺยถีทํ ? รญฺญํ นิยฺยานํ ภวิสฺสติ, รญฺญํ 
อนิยฺยานํ ภวิสฺสติ; อพฺภนฺตรานํ รญฺญํ อุปยานํ ภวิสฺสติ, พาหิรานํ รญฺญํ อปยานํ ภวิสฺสติ;        
พาหิรานํ รญฺญํ อุปยานํ ภวิสฺสติ, อพฺภนฺตรานํ รญฺญํ อปยานํ ภวิสฺสติ; อพฺภนฺตรานํ รญฺญํ ชโย 
ภวิสฺสติ, พาหิรานํ รญฺญํ ปราชโย ภวิสฺสติ; พาหิรานํ รญฺญํ ชโย ภวิสฺสติ, อพฺภนฺตรานํ รญฺญํ 
ปราชโย ภวิสฺสติ; อิติ อิมสฺส ชโย ภวิสฺสติ, อิมสฺส ปราชโย ภวิสฺสติ อิติ วา; อิติ เอวรูปาย            
ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา ปฏิวิรโต โหติ; อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

[๒๐๘] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต 
เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน ชีวิกํ กปฺเปนฺติ. เสยฺยถีทํ? จนฺทคฺคาโห ภวิสฺสติ,                
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สุริยคฺคาโห ภวิสฺสติ, นกฺขตฺตคฺคาโห ภวิสฺสติ; จนฺทิมสุริยานํ ปถคมนํ ภวิสฺสติ, จนฺทิมสุริยานํ     
อุปฺปถคมนํ ภวิสฺสติ; นกฺขตฺตานํ ปถคมนํ ภวิสฺสติ, นกฺขตฺตานํ อุปฺปถคมนํ ภวิสฺสติ; อุกฺกาปาโต 
ภวิสฺสติ, ทิสาฑาโห ภวิสฺสติ, ภูมิจาโล ภวิสฺสติ, เทวทุนฺทุภิ ภวิสฺสติ; จนฺทิมสุริยนกฺขตฺตานํ        
อุคฺคมนํ โอคฺคมนํ สํกิเลสํ โวทานํ ภวิสฺสติ; เอวํวิปาโก จนฺทคฺคาโห ภวิสฺสติ, เอวํวิปาโก              
สุริยคฺคาโห ภวิสฺสติ, เอวํวิปาโก นกฺขตฺตคฺคาโห ภวิสฺสติ เอวํวิปากํ จนฺทิมสุริยานํ ปถคมนํ           
ภวิสฺสติ, เอวํวิปากํ จนฺทิมสุริยานํ อุปฺปถคมนํ ภวิสฺสติ; เอวํวิปากํ นกฺขตฺตานํ ปถคมนํ ภวิสฺสติ, 
เอวํวิปากํ นกฺขตฺตานํ อุปฺปถคมนํ ภวิสฺสติ; เอวํวิปาโก อุกฺกาปาโต ภวิสฺสติ, เอวํวิปาโก ทิสา
ฑาโห ภวิสฺสติ, เอวํวิปาโก ภูมิจาโล ภวิสฺสติ, เอวํวิปาโก เทวทุนฺทุภิ ภวิสฺสติ; เอวํวิปากํ จนฺทิม     
สุริยนกฺขตฺตานํ อุคฺคมนํ โอคฺคมนํ สํกิเลสํ โวทานํ ภวิสฺสติ อิติ วา; อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย 
มิจฺฉาชีวา ปฏิวิรโต โหติ; อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

[๒๐๙] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต 
เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน ชีวิกํ กปฺเปนฺติ. เสยฺยถีทํ ? สุวุฏฺฐิกา ภวิสฺสติ, ทุพฺพุฏฺฐิกา 
ภวิสฺสติ; สุภิกฺขํ ภวิสฺสติ, ทุพฺภิกฺขํ ภวิสฺสติ; เขมํ ภวิสฺสติ, ภยํ ภวิสฺสติ; โรโค ภวิสฺสติ, อาโรคฺยํ      
ภวิสฺสติ; มุทฺทา, คณนา, สงฺขานํ, กาเวยฺยํ, โลกายตํ อิติ วา; อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย     
มิจฺฉาชีวา ปฏิวิรโต โหติ; อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

[๒๑๐] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต 
เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน ชีวิกํ กปฺเปนฺติ. เสยฺยถีทํ ? อาวาหนํ วิวาหนํ สํวทนํ วิวทนํ 
สงฺกิรณํ วิกิรณํ สุภคกรณํ ทุพฺภคกรณํ วิรุทฺธคพฺภกรณํ ชิวฺหานิพนฺธนํ หนุสํหนนํ หตฺถาภิชปฺปนํ 
หนุชปฺปนํ กณฺณชปฺปนํ อาทาสปญฺหํ กุมารีปญฺหํ เทวปญฺหํ อาทิจฺจุปฏฺฐานํ มหตุปฏฺฐานํ         
อพฺภุชฺชลนํ สิริวฺหายนํ อิติ วา; อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา ปฏิวิรโต โหติ; อิทํปิสฺส 
โหติ สีลสฺมึ. 

[๒๑๑] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภุญฺชิตฺวา, เต 
เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน ชีวิกํ กปฺเปนฺติ. เสยฺยถีทํ ? สนฺติกมฺมํ ปณิธิกมฺมํ ภูติกมฺมํ 
ภูริกมฺมํ วสฺสกมฺมํ โวสฺสกมฺมํ วตฺถุกมฺมํ วตฺถุปริกรณํ อาจมนํ นฺหาปนํ ชุหนํ วมนํ วิเรจนํ             
อุทฺธวิเรจนํ อโธวิเรจนํ สีสวิเรจนํ กณฺณเตลํ เนตฺตตปฺปนํ นตฺถุกมฺมํ อญฺชนํ ปจฺจญฺชนํ สาลากิยํ 
สลฺลกตฺติยํ ทารกติกิจฺฉา, มูลเภสชฺชานํ อนุปฺปทานํ, โอสธีนํ ปฏิโมกฺโข อิติ วา; อิติ เอวรูปาย      
ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา ปฏิวิรโต โหติ; อิทํปิสฺส โหติ สีลสฺมึ. 

 [๒๑๒] อถ โข โส มหาราช ภิกฺขุ เอวํ สีลสมฺปนฺโน น กุโตจิ ภยํ สมนุปสฺสติ, ยทิทํ         
สีลสํวรโต. เสยฺยถาปิ มหาราช ขตฺติโย มุทฺธาภิสิตฺโต นิหตปจฺจามิตฺโต น กุโตจิ ภยํ สมนุปสฺสติ, 
ยทิทํ ปจฺจตฺถิกโต; เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ เอวํ สีลสมฺปนฺโน น กุโตจิ ภยํ สมนุปสฺสติ, ยทิทํ       
สีลสํวรโต. โส อิมินา อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺตํ อนวชฺชสุขํ ปฏิสํเวเทติ. เอวํ โข 
มหาราช, ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน โหติ. 

มหาสีลํ นิฏฺฐิตํ. 
________________ 
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อินฺทฺริยสํวร 
[๒๑๓] กถญฺจ มหาราช ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ ? อิธ มหาราช ภิกฺขุ จกฺขุนา 

รูปํ ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยญฺชนคฺคาหี; ยตฺวาธิกรณเมนํ จกฺขุนฺทฺริยํ อสํวุตํ วิหรนฺตํ 
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยํุ; ตสฺส สํวราย ปฏิปชฺชติ, รกฺขติ           
จกฺขุนฺทฺริยํ,   จกฺขุนฺทฺริเย สํวรํ อาปชฺชติ. โสเตน สทฺทํ สุตฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ                      
นานุพฺยญฺชนคฺคาหี; ยตฺวาธิกรณเมนํ โสตินฺทฺริยํ อสํวุตํ วิหรนฺตํ อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา       
อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสสเวยยํุ; ตสฺส สํวราย ปฏิปชฺชติ, รกฺขติ โสตินฺทฺริยํ, โสตินฺทฺริเย สํวรํ 
อาปชฺชติ. ฆาเนน คนฺธํ ฆายิตฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพยญฺชนคฺคาหี; ยตฺวาธิกรณเมนํ 
ฆานินฺทฺริยํ อสํวุตํ วิหรนฺตํ อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยยํุ; ตสฺส สํวราย 
ปฏิปชฺชติ, รกฺขติ ฆานินฺทฺริยํ, ฆานินฺทฺริเย สํวรํ อาปชฺชติ. ชิวฺหาย รสํ สายิตฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี 
โหติ นานุพยญฺชนคฺคาหี; ยตฺวาธิกรณเมนํ ชิวฺหินฺทฺริยํ อสํวุตํ วิหรนฺตํ อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา 
อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยยํุ; ตสฺส สํวราย ปฏิปชฺชติ, รกฺขติ ชิวฺหินฺทฺริยํ, ชิวฺหินฺทฺริเย สํวรํ 
อาปชฺชติ.  

กาเยน โผฏฺฐพฺพํ ผุสิตฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพยญฺชนคฺคาหี; ยตฺวาธิกรณเมนํ    
กายินฺทฺริยํ อสํวุตํ วิหรนฺตํ อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยยํุ; ตสฺส สํวราย 
ปฏิปชฺชติ, รกฺขติ กายินฺทฺริยํ, กายินฺทฺริเย สํวรํ อาปชฺชติ, มนสา ธมฺมํ วิญฺญาย น นิมิตฺตคฺคาหี 
โหติ นานุพยญฺชนคฺคาหี; ยตฺวาธิกรณเมนํ มนินฺทฺริยํ อสํวุตํ วิหรนฺตํ อภิชฺฌา โทมนสฺสา ปาปกา 
อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยํุ, ตสฺส สํวราย ปฏิปชฺชติ, รกฺขติ มนินฺทฺริยํ, มนินฺทฺริเย สํวรํ         
อาปชฺชติ. โส อิมินา อริเยน อินฺทฺริยสํวเรน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺตํ อพฺยาเสกสุขํ ปฏิสํเวเทติ. เอวํ 
โข มหาราช ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ. 

  
สติสมฺปชญฺญ 

[๒๑๔] กถญฺจ มหาราช ภิกฺขุ สติสมฺปชญฺเญน สมนฺนาคโต โหติ ? อิธ มหาราช ภิกฺขุ 
อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี โหติ, อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺปชานการี โหติ, สมฺมิญฺชิเต        
ปสาริเต สมฺปชานการี โหติ, สํฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชานการี โหติ, อสิเต ปีเต ขายิเต สายิเต 
สมฺปชานการี โหติ, อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี โหติ, คเต ฐิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต      
ภาสิเต ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ. เอวํ โข มหาราช ภิกฺขุ สติสมฺปชญฺเญน สมนฺนาคโต โหติ. 

  
สนฺโตส 

[๒๑๕] กถญฺจ มหาราช ภิกฺขุ สนฺตุฏโฐ โหติ ? อิธ มหาราช ภิกฺขุ สนฺตุฏโฐ โหติ กาย    
ปริหาริเกน จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน ปิณฺฑปาเตน; โส เยน เยเนว ปกฺกมติ สมาทาเยว ปกฺกมติ. 
เสยฺยถาปิ มหาราช ปกฺขี สกุโณ เยน เยเนว เฑติ, สปตฺตภาโร ว เฑติ; เอวเมว โข  มหาราช ภิกฺขุ 47

 ฉ. ม. โขสทฺโท นตฺถิ 47
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สนฺตุฏโฐ โหติ กายปริหาริเกน จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน ปิณฺฑปาเตน; โส เยน เยเนว ปกฺกมติ     
สมาทาเยว ปกฺกมติ. เอวํ โข มหาราช ภิกฺขุ สนฺตุฏโฐ โหติ. 

  
นีวรณปฺปหาน 

[๒๑๖] โส อิมินา จ อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต, อิมินา จ อริเยน อินฺทฺริยสํวเรน 
สมนฺนาคโต, อิมินา จ อริเยน สติสมฺปชญฺเญน สมนฺนาคโต, อิมาย จ อริยาย สนฺตุฏฺฐิยา         
สมนฺนาคโต; โส วิวิตฺตํ เสนาสนํ ภชติ อรญฺญํ รุกฺขมูลํ ปพฺพตํ กนฺทรํ คิริคุหํ สุสานํ วนปตฺถํ     
อพฺโภกาสํ ปลาลปุญฺชํ. โส ปจฺฉาภตฺตํ ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต นิสีทติ ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวา อุชุํ กายํ 
ปณิธาย ปริมุขํ สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา. 

[๒๑๗] โส อภิชฺฌํ โลเก ปหาย วิคตาภิชฺเฌน เจตสา วิหรติ, อภิชฺฌาย จิตฺตํ ปริโสเธติ; 
พฺยาปาทปโทสํ ปหาย อพฺยาปนฺนจิตฺโต วิหรติ สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี, พฺยาปาทปโทสา จิตฺตํ 
ปริโสเธติ; ถีนมิทฺธํ ปหาย วิคตถีนมิทฺโธ วิหรติ อาโลกสญฺญี สโต สมฺปชาโน, ถีนมิทฺธา จิตฺตํ      
ปริโสเธติ; อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ ปหาย อนุทฺธโต วิหรติ อชฺฌตฺตํ วูปสนฺตจิตฺโต, อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา จิตฺตํ 
ปริโสเธติ. วิจิกิจฺฉํ ปหาย ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิหรติ อกถํกถี กุสเลสุ ธมฺเมสุ, วิจิกิจฺฉาย จิตฺตํ          
ปริโสเธติ. 

[๒๑๘] เสยฺยถาปิ มหาราช ปุริโส อิณํ อาทาย กมฺมนฺเต ปโยเชยฺย, ตสฺส เต กมฺมนฺตา 
สมิชฺเฌยฺยํุ; โส ยานิ จ โปราณานิ อิณมูลานิ, ตานิ จ พฺยนฺตี กเรยฺย, สิยา จสฺส  อุตฺตรึ อวสิฏฺฐํ 48

ทารภรณาย. ตสฺส เอวมสฺส ‘อหํ โข ปุพฺเพ อิณมาทาย กมฺมนฺเต ปโยเชสึ, ตสฺส เม เต กมฺมนฺตา 
สมิชฺฌึสุ; โสหํ ยานิ จ โปราณานิ อิณมูลานิ, ตานิ จ พฺยนฺตีอกาสึ, อตฺถิ จ เม อุตฺตรึ อวสิฏฺฐํ      
ทารภรณายา’ติ. โส ตโตนิทานํ ลเภถ ปาโมชฺชํ, อธิคจฺเฉยฺย  โสมนสฺสํ. 49

[๒๑๙] เสยฺยถาปิ มหาราช ปุริโส อาพาธิโก อสฺส ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน, ภตฺตญฺจสฺส 
นจฺฉาเทยฺย, น จสฺส กาเย พลมตฺตา; โส อปเรน สมเยน ตมฺหา อาพาธา มุจฺเจยฺย; ภตฺตญฺจสฺส 
ฉาเทยฺย, สิยา จสฺส กาเย พลมตฺตา. ตสฺส เอวมสฺส ‘อหํ โข ปุพฺเพ อาพาธิโก อโหสึ ทุกฺขิโต      
พาฬฺหคิลาโน, ภตฺตญฺจ เม นจฺฉาเทสิ, น จ เม อาสิ กาเย พลมตฺตา; โสมฺหิ เอตรหิ ตมฺหา          
อาพาธา มุตฺโต, ภตฺตญฺจ เม ฉาเทติ, อตฺถิ จ เม กาเย พลมตฺตา’ติ. โส ตโตนิทานํ ลเภถ            
ปาโมชฺชํ, อธิคจฺเฉยฺย โสมนสฺสํ. 

[๒๒๐] เสยฺยถาปิ มหาราช ปุริโส พนฺธนาคาเร พนฺโธ  อสฺส; โส อปเรน สมเยน ตมฺหา 50

พนฺธนาคารา มุจฺเจยฺย โสตฺถินา อพฺภเยน , น จสฺส กิญฺจิ โภคานํ  วโย. ตสฺส เอวมสฺส ‘อหํ โข 51

 สี. สิยา ตสฺส 48

 ก. อธิคจฺเฉ 49

 ฉ. ม. พทฺโธ 50

 สี. ก. อพฺพเยน 51
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ปุพฺเพ พนฺธนาคาเร พนฺโธ อโหสึ, โสมฺหิ เอตรหิ ตมฺหา พนฺธนาคารา มุตฺโต โสตฺถินา อพฺภเยน, 
นตฺถิ จ เม กิญฺจิ โภคานํ วโย’ติ. โส ตโตนิทานํ ลเภถ ปาโมชฺชํ, อธิคจฺเฉยฺย โสมนสฺสํ. 

[๒๒๑] เสยฺยถาปิ มหาราช ปุริโส ทาโส อสฺส อนตฺตาธีโน ปราธีโน น เยนกามงฺคโม; โส 
อปเรน สมเยน ตมฺหา ทาสพฺยา มุจฺเจยฺย อตฺตาธีโน อปราธีโน ภุชิสฺโส เยนกามงฺคโม. ตสฺส       
เอวมสฺส ‘อหํ โข ปุพฺเพ ทาโส อโหสึ อนตฺตาธีโน ปราธีโน น เยนกามงฺคโม, โสมฺหิ เอตรหิ ตมฺหา 
ทาสพฺยา มุตฺโต อตฺตาธีโน อปราธีโน ภุชิสฺโส เยนกามงฺคโม’ติ. โส ตโตนิทานํ ลเภถ ปาโมชฺชํ,    
อธิคจฺเฉยฺย โสมนสฺสํ. 

[๒๒๒] เสยฺยถาปิ มหาราช ปุริโส สธโน สโภโค กนฺตารทฺธานมคฺคํ ปฏิปชฺเชยฺย ทุพฺภิกฺขํ 
สปฺปฏิภยํ; โส อปเรน สมเยน ตํ กนฺตารํ นิตฺถเรยฺย, โสตฺถินา คามนฺตํ อนุปาปุเณยฺย เขมํ          
อปฺปฏิภยํ. ตสฺส เอวมสฺส ‘อหํ โข ปุพฺเพ สธโน สโภโค กนฺตารทฺธานมคฺคํ ปฏิปชฺชึ ทุพฺภิกฺขํ         
สปฺปฏิภยํ, โสมฺหิ เอตรหิ ตํ กนฺตารํ นิตฺถิณฺโณ, โสตฺถินา คามนฺตํ อนุปฺปตฺโต เขมํ อปฺปฏิภยนฺ’ติ. 
โส ตโตนิทานํ ลเภถ ปาโมชฺชํ, อธิคจฺเฉยฺย โสมนสฺสํ. 

[๒๒๓] เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ ยถา อิณํ ยถา โรคํ ยถา พนฺธนาคารํ ยถา ทาสพฺยํ 
ยถา กนฺตารทฺธานมคฺคํ, เอวํ อิเม ปญฺจ นีวรเณ อปฺปหีเน อตฺตนิ สมนุปสฺสติ. 

[๒๒๔] เสยฺยถาปิ มหาราช อานณฺยํ   ยถา อาโรคฺยํ ยถา พนฺธนาโมกฺขํ  ยถา  ภุชิสฺสํ 52

ยถา เขมนฺตภูมึ, เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ อิเม ปญฺจ นีวรเณ ปหีเน อตฺตนิ สมนุปสฺสติ. 
[๒๒๕] ตสฺสิเม ปญฺจ นีวรเณ ปหีเน อตฺตนิ สมนุปสฺสโต ปาโมชฺชํ ชายติ, ปมุทิตสฺส ปีติ 

ชายติ, ปีติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ, ปสฺสทฺธกาโย สุขํ ปฏิสํเวเทติ , สุขิโน จิตฺตํ สมาธิยติ. 53

  
ปฐมชฺฌาน 

[๒๒๖] โส วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺกํ สวิจารํ วิเวกชํ ปีติสุขํ ปฐมํ 
ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. โส อิมเมว กายํ วิเวกเชน ปีติสุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ        
ปริปฺผรติ; นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส วิเวกเชน ปีติสุเขน อปฺผุฏํ โหติ. 

[๒๒๗] เสยฺยถาปิ มหาราช ทกฺโข นฺหาปโก วา นฺหาปกนฺเตวาสี วา กํสถาเล นฺหานีย
จุณฺณานิ อากิริตฺวา อุทเกน ปริปฺโผสกํ ปริปฺโผสกํ สนฺเนยฺย , สายํ นฺหานียปิณฺฑิ เสฺนหานุคตา 54

เสฺนหปเรตา สนฺตรพาหิรา ผุฏฺฐา เสฺนเหน, น จ ปคฺฆรณี; เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ อิมเมว กายํ 
วิเวกเชน ปีติสุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ; นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส 
วิเวกเชน ปีติสุเขน อปฺผุฏํ โหติ. อิทํปิ โข มหาราช สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลํ ปุริเมหิ สนฺทิฏฺฐิเกหิ 
สามญฺญผเลหิ อภิกฺกนฺตตรญฺจ ปณีตตรญฺจ. 

 ฉ. ม. อาณณฺยํ52

 ฉ. ม. เวเทติ 53

 ฉ. ม. สนฺเทยฺย 54
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ทุติยชฺฌาน 
[๒๒๘] ปุน จปรํ มหาราช ภิกฺขุ วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา อชฺฌตฺตํ สมฺปสาทนํ เจตโส      

เอโกทิภาวํ อวิตกฺกํ อวิจารํ สมาธิชํ ปีติสุขํ ทุติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. โส อิมเมว กายํ        
สมาธิเชน ปีติสุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ; นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส 
สมาธิเชน ปีติสุเขน อปฺผุฏํ โหติ. 

[๒๒๙] เสยฺยถาปิ มหาราช อุทกรหโท คมฺภีโร อุพฺภิโตทโก , ตสฺส เนวสฺส ปุรตฺถิมาย   55

ทิสาย อุทกสฺส อายมุขํ, น ทกฺขิณาย ทิสาย อุทกสฺส อายมุขํ, น ปจฺฉิมาย ทิสาย อุทกสฺส          
อายมุขํ, น อุตฺตราย ทิสาย อุทกสฺส อายมุขํ; เทโว จ น กาเลน กาลํ สมฺมาธารํ อนุปฺปเวจฺเฉยฺย; 
อถ โข ตมฺหา จ อุทกรหทา สีตา วาริธารา อุพฺภิชฺชิตฺวา ตเมว อุทกรหทํ สีเตน วารินา อภิสนฺเทยฺย 
ปริสนฺเทยฺย ปริปูเรยฺย ปริปฺผเรยฺย; นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต อุทกรหทสฺส สีเตน วารินา อปฺผุฏํ 
อสฺส; เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ อิมเมว กายํ สมาธิเชน ปีติสุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ 
ปริปฺผรติ; นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส สมาธิเชน ปีติสุเขน อปฺผุฏํ โหติ. อิทํปิ โข มหาราช 
สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลํ ปุริเมหิ สนฺทิฏฺฐิเกหิ สามญฺญผเลหิ อภิกฺกนฺตตรญฺจ ปณีตตรญฺจ. 

  
ตติยชฺฌาน 

[๒๓๐] ปุน จปรํ มหาราช ภิกฺขุ ปีติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต สมฺปชาโน,     
สุขญฺจ กาเยน ปฏิสํเวเทติ, ยํนฺตํ อริยา อาจิกฺขนฺติ ‘อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารี’ติ, ตติยํ ฌานํ      
อุปสมฺปชฺช วิหรติ. โส อิมเมว กายํ นิปฺปีติเกน สุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ; 
นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส นิปฺปีติเกน สุเขน อปฺผุฏํ โหติ. 

[๒๓๑] เสยฺยถาปิ มหาราช อุปฺปลินิยํ วา ปทุมินิยํ วา ปุณฺฑรีกินิยํ วา อปฺเปกจฺจานิ     
อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สํวฑฺฒานิ อุทกานุคฺคตานิ          
อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ, ตานิ ยาว จ อคฺคา ยาว จ มูลา สีเตน วารินา อภิสนฺนานิ ปริสนฺนานิ ปริปูรานิ 
ปริปฺผุฏานิ;  นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวตํ อุปฺปลานํ วา ปทุมานํ วา ปุณฺฑรีกานํ วา สีเตน วาริ นา      56

อปฺผุฏํ อสฺส; เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ อิมเมว กายํ นิปฺปีติเกน สุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ       
ปริปูเรติ ปริปฺผรติ; นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส นิปฺปีติเกน สุเขน อปฺผุฏํ โหติ. อิทํปิ โข 
มหาราช สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลํ ปุริเมหิ สนฺทิฏฺฐิเกหิ สามญฺญผเลหิ อภิกฺกนฺตตรญฺจ            
ปณีตตรญฺจ. 

  
จตุตฺถชฺฌาน  

[๒๓๒]  ปุน จปรํ มหาราช ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺส
โทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุขํ อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. โส       

 ฉ. ม. อุพฺภิโททโก55

 อิ. ปริผุฏฺฐานิ 56
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อิมเมว กายํ ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน ผริตฺวา นิสินฺโน โหติ; นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส 
ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน อปฺผุฏํ โหติ. 

[๒๓๓] เสยฺยถาปิ มหาราช ปุริโส โอทาเตน วตฺเถน สสีสํ ปารุปิตฺวา นิสินฺโน อสฺส; 
นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส โอทาเตน วตฺเถน อปฺผุฏํ อสฺส; เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ อิมเมว 
กายํ ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน ผริตฺวา นิสินฺโน โหติ; นาสฺส กิญฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส          
ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน อปฺผุฏํ โหติ. อิทํปิ โข มหาราช สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลํ ปุริเมหิ 
สนฺทิฏฺฐิเกหิ สามญฺญผเลหิ อภิกฺกนฺตตรญฺจ ปณีตตรญฺจ. 

  
วิปสฺสนาญาณ (๑) 

[๒๓๔] โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต    
กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต ญาณทสฺสนาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส เอวํ ปชานาติ 
‘อยํ โข เม กาโย รูปี จาตุมฺมหาภูติโก มาตาเปตฺติกสมฺภโว โอทนกุมฺมาสูปจโย อนิจฺจุจฺฉาทน    
ปริมทฺทนเภทนวิทฺธํสนธมฺโม, อิทญฺจ ปน เม วิญฺญาณํ เอตฺถ สิตํ  เอตฺถ ปฏิพทฺธนฺ’ติ. 57

[๒๓๕] เสยฺยถาปิ มหาราช มณิเวฬุริโย สุโภ ชาติมา อฏฺฐํโส สุปริกมฺมกโต อจฺโฉ      
วิปฺปสนฺโน สพฺพาการสมฺปนฺโน, ตตฺรสฺส สุตฺตํ อาวุตํ นีลํ วา ปีตํ วา โลหิตํ วา โอทาตํ วา        
ปณฺฑุสุตฺตํ วา, ตเมนํ จกฺขุมา ปุริโส หตฺเถ กริตฺวา ปจฺจเวกฺเขยฺย ‘อยํ โข มณิเวฬุริโย สุโภ ชาติมา 
อฏฺฐํโส สุปริกมฺมกโต อจฺโฉ วิปฺปสนฺโน สพฺพาการสมฺปนฺโน, ตตฺริทํ สุตฺตํ อาวุตํ นีลํ วา ปีตํ วา 
โลหิตํ วา โอทาตํ วา ปณฺฑุสุตฺตํ วา’ ติ; เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ    
ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, ญาณทสฺสนาย จิตฺตํ 
อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส เอวํ ปชานาติ ‘อยํ โข เม กาโย รูปี จาตุมฺมหาภูติโก มาตาเปตฺติก
สมฺภโว โอทนกุมฺมาสปจโย อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธํสนธมฺโม, อิทญฺจ ปน เม วิญฺญาณํ 
เอตฺถ สิตํ เอตฺถ ปฏิพทฺธนฺ’ติ. อิทํปิ โข มหาราช สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลํ ปุริเมหิ สนฺทิฏฺฐิเกหิ     
สามญฺญผเลหิ อภิกฺกนฺตตรญฺจ ปณีตตรญฺจ. 

  
มโนมยิทฺธิญาณ (๒)  

[๒๓๖] โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต     
กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, มโนมยํ กายํ อภินิมฺมานาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส 
อิมมฺหา กายา อญฺญํ กายํ อภินิมฺมินาติ รูปึ มโนมยํ สพฺพงฺคปจฺจงฺคึ อหีนินฺทฺริยํ.  

 ส. นิสฺสิตํ 57
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[๒๓๗] เสยฺยถาปิ มหาราช ปุริโส มุญฺชมฺหา อีสิกํ ปพฺพาเหยฺย;  ตสฺส เอวมสฺส ‘อยํ 58

มุญฺโช, อยํ อีสิกา; อญฺโญ มุญฺโช, อญฺญา อีสิกา; มุญฺชมฺหา ตฺเวว อีสิกา ปพฺพาฬฺหา’ติ;         59

เสยฺยถา วา ปน มหาราช ปุริโส อสึ โกสิยา ปพฺพาเหยฺย; ตสฺส เอวมสฺส ‘อยํ อสิ, อยํ โกสิ; อญฺโญ 
อสิ, อญฺญา โกสิ; โกสิยา ตฺเวว อสิ ปพฺพาฬฺหา’ติ; เสยฺยถา วา ปน มหาราช ปุริโส อหึ กรณฺฑา 
อุทฺธเรยฺย; ตสฺส เอวมสฺส ‘อยํ อหิ, อยํ กรณฺโฑ; อญฺโญ อหิ, อญฺโญ กรณฺโฑ; กรณฺฑา ตฺเวว      
อหิ อุทฺธริโต’ติ;  เอวเมว โข มหาราช ภิ กฺขุ เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ            60

วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, มโนมยํ กายํ อภินิมฺมานาย จิตฺตํ          
อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส อิมมฺหา กายา อญฺญํ กายํ อภินิมฺมินาติ รูปึ มโนมยํ สพฺพงฺคปจฺจงฺคึ 
อหีนินฺทฺริยํ; อิทํปิ โข มหาราช สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลํ ปุริเมหิ สนฺทิฏฺฐิเกหิ สามญฺญผเลหิ           
อภิกฺกนฺตตรญฺจ ปณีตตรญฺจ. 

  
อิทฺธิวิธญาณ (๓)  

[๒๓๘] โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต    
กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, อิทฺธิวิธาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส อเนกวิหิตํ อิทฺธิวิธํ 
ปจฺจนุโภติ, เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ, พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ; อาวิภาวํ ติโรภาวํ ติโรกุฑฺฑํ ติโร
ปาการํ ติโรปพฺพตํ อสชฺชมาโน คจฺฉติ, เสยฺยถาปิ อากาเส; ปฐวิยาปิ อุมฺมุชฺชนิมุชฺชํ กโรติ,       
เสยฺยถาปิ อุทเก; อุทเกปิ อภิชฺชมาเน  คจฺฉติ, เสยฺยถาปิ  ปฐวิยํ; อากาเสปิ ปลฺลงฺเกน กมติ,     61

เสยฺยถาปิ ปกฺขีสกุโณ. อิเมปิ จนฺทิมสุริเย เอวํมหิทฺธิเก เอวํมหานุภาเว ปาณินา ปริมสติ           62

ปริมชฺชติ. ยาว พฺรหฺมโลกาปิ กาเยน วสํ วตฺเตติ. 
[๒๓๙] เสยฺยถาปิ มหาราช ทกฺโข กุมฺภกาโร วา กุมฺภการนฺเตวาสี วา สุปริกมฺมกตาย 

มตฺติกาย ยํ ยเทว ภาชนวิกตึ อากงฺเขยฺย, ตนฺตเทว กเรยฺย อภินิปฺผาเทยฺย, เสยฺยถา วา ปน 
มหาราช ทกฺโข ทนฺตกาโร วา ทนฺตการนฺเตวาสี วา สุปริกมฺมกตสฺมึ ทนฺตสฺมึ ยํ ยเทว ทนฺตวิกตึ 
อากงฺเขยฺย, ตนฺตเทว กเรยฺย อภินิปฺผาเทยฺย, เสยฺยถา วา ปน มหาราช ทกฺโข สุวณฺณกาโร วา     
สุวณฺณการนฺเตวาสี วา สุปริกมฺมกตสฺมึ สุวณฺณสฺมึ ยํ ยเทว สุวณฺณวิกตึ อากงฺเขยฺย, ตนฺตเทว 
กเรยฺย อภินิปฺผาเทยฺย; เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต           
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, อิทฺธิวิธาย จิตฺตํ อภินีหรติ         
อภินินฺนาเมติ; โส อเนกวิหิตํ อิทฺธิวิธํ ปจฺจนุโภติ, เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ, พหุธาปิ หุตฺวา เอโก 

 ฉ.ม. ปวาเหยฺย 58

 ฉ.ม.สี. ปวาฬฺหา 59

 ก.ฉ.ม. อุพฺภโต60

 สี. อภิชฺชมาโน61

 ฉ.ม. ปรามสติ 62
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โหติ; อาวิภาวํ ติโรภาวํ ติโรกุฑฺฑํ ติโรปาการํ ติโรปพฺพตํ อสชฺชมาโน คจฺฉติ, เสยฺยถาปิ อากาเส; 
ปฐวิยาปิ อุมฺมุชฺชนิมุชฺชํ กโรติ, เสยฺยถาปิ อุทเก; อุทเกปิ อภิชฺชมาเน คจฺฉติ, เสยฺยถาปิ ปฐวิยํ; 
อากาเสปิ ปลฺลงฺเกน กมติ, เสยฺยถาปิ ปกฺขีสกุโณ. อิเมปิ จนฺทิมสุริเย เอวํมหิทฺธิเก เอวํ             
มหานุภาเว ปาณินา ปริมสติ ปริมชฺชติ, ยาว พฺรหฺมโลกาปิ กาเยน วสํ วตฺเตติ. อิทํปิ โข มหาราช 
สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลํ ปุริเมหิ สนฺทิฏฺฐิเกหิ สามญฺญผเลหิ อภิกฺกนฺตตรญฺจ ปณีตตรญฺจ. 

  
ทิพฺพโสตญาณ (๔)  

 [๒๔๐] โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต   
กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, ทิพฺพาย โสตธาตุยา จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส ทิพฺพาย 
โสตธาตุยา วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย อุโภ สทฺเท สุณาติ ทิพฺเพ จ มานุเส จ, เย ทูเร           
สนฺติเก จ. 

[๒๔๑] เสยฺยถาปิ มหาราช ปุริโส อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน, โส สุเณยฺย เภริสทฺทํปิ            
มุทิงฺคสทฺทํปิ  สงฺขสททํปิ ปณวสทฺทํปิ เทนฺทิมสทฺทํปิ , ตสฺส เอวมสฺส ‘เภริสทฺโท’ อิติปิ            63 64

‘มุทิงฺคสทฺโท’ อิติปิ ‘สงฺขสทฺโท’ อิติปิ ‘ปณวสทฺโท’ อิติปิ ‘เทนฺทิมสทฺโท’ อิติปิ;  เอวเมว โข 65

มหาราช ภิกฺขุ เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย 
ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, ทิพฺพาย โสตธาตุยา จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส ทิพฺพาย โสตธาตุยา 
วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย อุโภ สทฺเท สุณาติ ทิพฺเพ จ มานุเส จ, เย ทูเร สนฺติเก จ. อิทํปิ โข 
มหาราช สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลํ ปุริเมหิ สนฺทิฏฺฐิเกหิ สามญฺญผเลหิ อภิกฺกนฺตตรญฺจ             
ปณีตตรญฺจ. 

  
เจโตปริยญาณ (๕)  

[๒๔๒] โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต    
กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, เจโตปริยญาณาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส ปรสตฺตานํ 
ปรปุคฺคลานํ เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาติ, สราคํ วา จิตฺตํ ‘สราคํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, วีตราคํ วา 
จิตฺตํ ‘วีตราคํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; สโทสํ วา จิตฺตํ ‘สโทสํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, วีตโทสํ วา จิตฺตํ      
‘วีตโทสํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; สโมหํ วา จิตฺตํ ‘สโมหํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, วีตโมหํ วา จิตฺตํ ‘วีตโมหํ 
จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; สํขิตฺตํ วา จิตฺตํ ‘สํขิตฺตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, วิกฺขิตฺตํ วา จิตฺตํ ‘วิกฺขิตฺตํ จิตฺตนฺ’ติ 
ปชานาติ; มหคฺคตํ วา จิตฺตํ ‘มหคฺคตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, อมหคฺคตํ วา จิตฺตํ ‘อมหคฺคตํ จิตฺตนฺ’ติ 
ปชานาติ; สอุตฺตรํ วา จิตฺตํ ‘สอุตฺตรํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, อนุตฺตรํ วา จิตฺตํ ‘อนุตฺตรํ จิตฺตนฺ’ติ         

 สี. อิ. มุติงฺคสทฺทมฺปิ63

 ฉ. ม. สงฺขปณวทินฺทิมสทฺทมฺปิ, สี. อิ. สงฺขปณวเทณฺฑิมสทฺทมปิ 64

 ฉ. ม. ‘สงฺขปณวทินฺทิมสทฺโท’ อิติปิ 65
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ปชานาติ; สมาหิตํ วา จิตฺตํ ‘สมาหิตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, อสมาหิตํ วา จิตฺตํ ‘อสมาหิตํ จิตฺตนฺ’ติ    
ปชานาติ; วิมุตฺตํ วา จิตฺตํ ‘วิมุตฺตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, อวิมุตฺตํ วา จิตฺตํ ‘อวิมุตฺตํ จิตฺตนฺ’ติ             
ปชานาติ. 

[๒๔๓] เสยฺยถาปิ มหาราช อิตฺถี วา ปุริโส วา ทหโร วา ยุวา มณฺฑนกชาติโก  อาทาเส 66

วา ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อจฺเฉ วา อุทกปตฺเต สกํ มุขนิมิตฺต ปจฺจเวกฺขมาโน สกณิกํ วา ‘สกณิกนฺ’ติ 
ชาเนยฺย, อกณิกํ วา ‘อกณิกนฺ’ติ ชาเนยฺย; เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ 
ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, เจโตปริยญาณาย 
จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส ปรสตฺตานํ ปรปุคฺคลานํ เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาติ, สราคํ วา 
จิตฺตํ ‘สราคํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, วีตราคํ วา จิตฺตํ ‘วีตราคํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; สโทสํ วา จิตฺตํ        
‘สโทสํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, วีตโทสํ วา จิตฺตํ ‘วีตโทสํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; สโมหํ วา จิตฺตํ ‘สโมหํ    
จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ, วีตโมหํ วา จิตฺตํ ‘วีตโมหํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; สํขิตฺตํ วา จิตฺตํ ‘สํขิตฺตํ จิตฺตนฺ’ติ 
ปชานาติ, วิกฺขิตฺตํ วา จิตฺตํ ‘วิกฺขิตฺตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; มหคฺคตํ วา จิตฺตํ ‘มหคฺคตํ จิตฺตนฺ’ติ       
ปชานาติ, อมหคฺคตํ วา จิตฺตํ ‘อมหคฺคตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; สอุตฺตรํ วา จิตฺตํ ‘สอุตฺตรํ จิตฺตนฺ’ติ    
ปชานาติ; อนุตฺตรํ วา จิตฺตํ ‘อนุตฺตรํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; สมาหิตํ วา จิตฺตํ ‘สมาหิตํ จิตฺตนฺ’ติ        
ปชานาติ, อสมาหิตํ วา จิตฺตํ ‘อสมาหิตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ; วิมุตฺตํ วา จิตฺตํ ‘วิมุตฺตํ จิตฺตนฺ’ติ        
ปชานาติ, อวิมุตฺตํ วา จิตฺตํ ‘อวิมุตฺตํ จิตฺตนฺ’ติ ปชานาติ. อิทํปิ โข มหาราช สนฺทิฏฐิกํ               
สามญฺญผลํ ปุริเมหิ สนฺทิฏฺฐิเกหิ สามญฺญผเลหิ อภิกฺกนฺตตรญฺจ ปณีตตรญฺจ. 

  
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญาณ (๖)  

[๒๔๔] โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต     
กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญาณาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส 
อเนกวิหิตํ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรติ. เสยฺยถีทํ ? เอกํปิ ชาตึ เทฺวปิ ชาติโย ติสฺโสปิ ชาติโย จตสฺโสปิ 
ชาติโย ปญฺจปิ ชาติโย ทสปิ ชาติโย วีสํปิ ชาติโย ตึสํปิ ชาติโย จตฺตาฬีสํปิ ชาติโย ปญฺญาสํปิ 
ชาติโย ชาติสตํปิ ชาติสหสฺสํปิ ชาติสตสหสฺสํปิ  อเนเกปิ  สํวฏฺฏกปฺ เป อเนเกปิ วิ วฏฏกปฺเป       67

อเนเกปิ สํวฏฏวิวฏฏกปฺเป; ‘อมุตฺราสึ เอวํนาโม เอวํโคตฺโต เอวํวณฺโณ เอวมาหาโร เอวํสุข        
ทุกฺขปฺปฏิสํเวที เอวมายุปริยนฺโต; โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ, ตตฺราปาสึ เอวํนาโม เอวํโคตฺโต 
เอวํวณฺโณ เอวมาหาโร เอวํสุขทุกฺขปฺปฏิสํเวที เอวมายุปริยนฺโต; โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโน’ติ. อิติ 
สาการํ สอุทฺเทสํ อเนกวิหิตํ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรติ. 

[๒๔๕] เสยฺยถาปิ มหาราช ปุริโส สกมฺหา คามา อญฺญํ คามํ คจฺเฉยฺย, ตมฺหาปิ คามา 
อญฺญํ คามํ คจฺเฉยฺย; โส ตมฺหา คามา สกํเยว คามํ ปจฺจาคจฺเฉยฺย; ตสฺส เอวมสฺส ‘อหํ โข        

 ฉ. ม. มณฺฑนชาติโก66

 ส. สตมฺปิ ชาติโย สหสฺสมปิ ชาติโย สตสหสฺสมปิ ชาติโย 67
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สกมฺหา คามา อมุํ คามํ อคญฺฉึ;  ตตฺราหํ  เอวํ อฏฺฐาสึ , เอวํ นิสีทึ, เอวํ  อภาสึ, เอวํ ตุณฺหี 68 69

อโหสึ,ตมฺหาปิ คามา อมุํ คามํ อคญฺฉึ,ตตฺราปาหํ เอวํ อฏฺฐาสึ,  เอวํ นิสีทึ,เอวํ อภาสึ, เอวํ ตุณฺหี 70

อโหสึ, โสมฺหิ ตมฺหา คามา สกํเยว คามํ ปจฺจาคโต’ติ;  เอวเมว โข มหาราช  ภิกฺขุ เอวํ สมาหิเต 
จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต,       
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญาณาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส อเนกวิหิตํ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรติ. 
เสยฺยถีทํ ? เอกมฺปิ ชาตึ เทฺวปิ ชาติโย ติสฺโสปิ ชาติโย จตสฺโสปิ ชาติโย ปญฺจปิ ชาติโย ทสปิ    
ชาติโย วีสํปิ ชาติโย ตึสํปิ ชาติโย จตฺตาฬีสํปิ ชาติโย ปญฺญาสํปิ ชาติโย ชาติสตํปิ ชาติสหสฺสํปิ 
ชาติสตสหสฺสํปิ อเนเกปิ สํวฏฏกปฺเป อเนเกปิ วิวฏฏกปฺเป อเนเกปิ สํวฏฏวิวฏฏกปฺเป; ‘อมุตฺราสึ 
เอวํนาโม เอวํโคตฺโต เอวํวณฺโณ เอวมาหาโร เอวํสุขทุกฺขปฏิสํเวที เอวมายุปริยนฺโต; โส ตโต จุโต 
อมุตฺร อุทปาทึ, ตตฺราปาสึ เอวํนาโม เอวํโคตฺโต เอวํวณฺโณ เอวมาหาโร เอวํสุขทุกฺขปฏิสํเวที      
เอวมายุปริยนฺโต; โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโน’ติ, อิติ สาการํ สอุทฺเทสํ อเนกวิหิตํ ปุพฺเพนิวาสํ          
อนุสฺสรติ. อิทํปิ โข มหาราช สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลํ ปุริเมหิ สนฺทิฏฺฐิเกหิ สามญฺญผเลหิ             
อภิกฺกนฺตตรญฺจ ปณีตตรญฺจ. 

  
ทิพฺพจกฺขุญาณ (๗) 

[๒๔๖] โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต     
กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, สตฺตานํ จุตูปปาตญาณาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส    
ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต 
สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต; ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ ‘อิเม วต โภนฺโต สตฺตา         
กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา, วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา, มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา; อริยานํ     
อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏฺฐิกา มิจฺฉาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา; เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ 
วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนา. อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน สมนฺนาคตา, วจีสุจริเตน        
สมนฺนาคตา, มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา; อริยานํ อนุปวาทกา สมฺมาทิฏฺฐิกา สมฺมาทิฏฺฐิกมฺม    
สมาทานา; เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปนฺนา’ติ. อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนา          
วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ 
ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต; ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ. 

 ฉ. ม. อคจฺฉึ 68

 ฉ. ม. ตตฺราปิ 69

 ฉ. ม. ตตฺราปิ เอวํ อฏฺฐาสึ 70
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[๒๔๗] เสยฺยถาปิ มหาราช มชฺเฌ สิงฺฆาฏเก ปาสาโท, ตตฺร  จกฺขุมา ปุริโส ฐิโต        71

ปสฺเสยฺย มนุสฺเส เคหํ ปวิสนฺเตปิ นิกฺขมนฺเตปิ รถิกายปิ วีถึ สญฺจรนฺเตปิ  มชฺเฌ สิงฺฆาฏเก         72

นิสินฺเนปิ; ตสฺส เอวมสฺส ‘เอเต มนุสฺสา เคหํ ปวิสนฺติ, เอเต นิกฺขมนฺติ, เอเต รถิกาย วีถึ สญฺจรนฺติ, 
เอเต มนุสฺสา มชฺเฌ สิงฺฆาฏเก นิสินฺนา’ติ; เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ 
ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, สตฺตานํ  จุตูปปาต 
ญาณาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต 
ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต; ยถากมฺมูปเค สตฺเต 
ปชานาติ ‘อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา, วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา,         
มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา; อริยานํ อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏฺฐิกา มิจฺฉาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา; เต 
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนา. อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุ
จริเตน สมนฺนาคตา, วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา, มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา; อริยานํ อนุปวาทกา 
สมฺมาทิฏฺฐิกา สมฺมาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา; เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ             
อุปปนฺนา’ติ. อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน                
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต; ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ. 
อิทํปิ โข มหาราช สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลํ ปุริเมหิ สนฺทิฏฺฐิเกหิ สามญฺญผเลหิ อภิกฺกนฺตตรญฺจ 
ปณีตตรญฺจ. 

  
อาสวกฺขยญาณ (๘)  

[๒๔๘] โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต    
กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, อาสวานํ ขยญาณาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส ‘อิทํ      
ทุกฺขนฺ’ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, ‘อยํ ทุกฺขสมุทโย’ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, ‘อยํ ทุกฺขนิโรโธ’ติ ยถาภูตํ       
ปชานาติ, ‘อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา’ติ ยถาภูตํ ปชานาติ; ‘อิเม อาสวา’ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, 
‘อยํ อาสวสมุทโย’ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, ‘อยํ อาสวนิโรโธ’ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, ‘อยํ อาสวนิโรธ     
คามินี ปฏิปทา’ติ ยถาภูตํ ปชานาติ; ตสฺส เอวํ ชานโต เอวํ ปสฺสโต กามาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจติ,     
ภวาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจติ, อวิชฺชาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจติ; วิมุตฺตสฺมึ ‘วิมุตฺตมิ’ติ ญาณํ โหติ; ‘ขีณา 
ชาติ; วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ; กตํ กรณียํ; นาปรํ อิตฺถตฺตายา’ติ ปชานาติ. 

[๒๔๙] เสยฺยถาปิ มหาราช ปพฺพตสงฺเขเป อุทกรหโท อจฺโฉ วิปฺปสนฺโน อนาวิโล, ตตฺถ 
จกฺขุมา ปุริโส ตีเร ฐิโต ปสฺเสยฺย สิปฺปิกสมฺพุกํปิ สกฺขรกถลํปิ มจฺฉคุมฺพํปิ จรนฺตํปิ ติฏฺฐนฺตํปิ; 
ตสฺส เอวมสฺส ‘อยํ โข อุทกรหโท อจฺโฉ วิปฺปสนฺโน อนาวิโล, ตตฺถิเม สิปฺปิกสมฺพุกาปิ              
สกฺขรกถลาปิ มจฺฉคุมฺพาปิ จรนฺติปิ ติฏฐนฺติปี’ติ; เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ เอวํ สมาหิเต จิตฺเต 
ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต, อาสวานํ 

 ฉ. ม. ตตฺถ71

 ฉ. ม. รถิกายปิ วีถึ สญฺจรนฺเต72
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ขยญาณาย จิตฺตํ อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ; โส ‘อิทํ ทุกฺขนฺ’ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, ‘อยํ                    
ทุกฺขสมุทโย’ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, ‘อยํ ทุกฺขนิโรโธ’ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, ‘อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา’ติ ยถาภูตํ ปชานาติ; ‘อิเม อาสวา’ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, ‘อยํ อาสวสมุทโย’ติ ยถาภูตํ      
ปชานาติ, ‘อยํ อาสวนิโรโธ’ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, ‘อยํ อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทา’ติ ยถาภูตํ           
ปชานาติ; ตสฺส เอวํ ชานโต เอวํ ปสฺสโต กามาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจติ, ภวาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจติ,        
อวิชฺชาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจติ; วิมุตฺตสฺมึ ‘วิมุตฺตมิ’ติ ญาณํ โหติ; ‘ขีณา ชาติ; วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ; กตํ 
กรณียํ; นาปรํ อิตฺถตฺตายา’ติ ปชานาติ. อิทํปิ โข มหาราช สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลํ ปุริเมหิ 
สนฺทิฏฺฐิเกหิ สามญฺญผเลหิ อภิกฺกนฺตตรญฺจ ปณีตตรญฺจ.  อิมสฺมา จ ปน  มหาราช  สนฺทิฏฺฐิกา 73

สามญฺญผลา อญฺญํ สนฺทิฏฺฐิกํ สามญฺญผลํ อุตฺตริตรํ วา ปณีตตรํ วา นตฺถี”ติ. 
  

อชาตสตฺตุอุปาสกตฺตปฏิเวทนา 
[๒๕๐] เอวํ วุตฺเต, ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ภควนฺตํ เอตทโวจ “อภิกฺกนฺตํ 

ภนฺเต; อภิกฺกนฺตํ ภนฺเต; เสยฺยถาปิ ภนฺเต นิกฺกุชฺชิตํ วา อุกฺกุชฺเชยฺย, ปฏิจฺฉนฺนํ วา วิวเรยฺย, 
มูฬฺหสฺส วา มคฺคํ อาจิกฺเขยฺย, อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชตํ ธาเรยฺย ‘จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตี’ติ; 
เอวเมวํ ภควตา  อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต; เอสาหํ ภนฺเต ภควนฺตํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมญฺจ 74

ภิกฺขุสํฆญฺจ; อุปาสกํ มํ ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปตํ สรณํ คตํ; อจฺจโย มํ ภนฺเต อจฺจคมา 
ยถาพาลํ ยถามูฬฺหํ ยถาอกุสลํ, โยหํ ภนฺเต  ปิตรํ ธมฺมิกํ ธมฺมราชานํ อิสฺสริยสฺส การณา  ชีวิตา 75 76

โวโรเปสึ; ตสฺส เม, ภนฺเต ภควา อจฺจยํ อจฺจยโต ปฏิคฺคณฺหาตุ อายตึ สํวรายา”ติ. 
[๒๕๑] “ตคฺฆ ตฺวํ มหาราช อจฺจโย อจฺจคมา ยถาพาลํ ยถามูฬฺหํ ยถาอกุสลํ, ยํ ตฺวํ ปิตรํ 

ธมฺมิกํ ธมฺมราชานํ อิสฺสริยสฺส การณา  ชีวิตา โวโรเปสิ; ยโต จ โข ตฺวํ มหาราช อจฺจยํ อจฺจยโต 77

ทิสฺวา ยถาธมฺมํ ปฏิกโรสิ, ตนฺเต มยํ ปฏิคฺคณฺหาม; วุฑฺฒิ เหสา มหาราช อริยสฺส วินเย, โย 
อจฺจยํ อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺมํ ปฏิกโรติ อายตึ สํวรํ อาปชฺชตี”ติ.  

[๒๕๒] เอวํ วุตฺเต, ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ภควนฺตํ เอตทโวจ “หนฺท         
จทานิ มยํ ภนฺเต คจฺฉาม พหุกิจฺจา, มยํ พหุกรณียา”ติ. “ยสฺสทานิ ตฺวํ มหาราช กาลํ มญฺญสี”ติ. 
อถ โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา             
อุฏฺฐายาสนา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณํ กตฺวา ปกฺกามิ. 

 สี. ปนสทฺโท นตฺถิ73

 ฉ. ม. ภนฺเต ภควตา74

 ฉ. ม. สี. ‘ภนฺเต’ติ อิทํ นตฺถิ75

 ฉ. ม. อิสฺสริยการณา76

 ฉ. ม. ‘อิสฺสริยสฺส การณา’ติ อิทํ นตฺถิ 77
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[๒๕๓] อถ โข ภควา, อจิรปกฺกนฺตสฺส รญฺโญ มาคธสฺส อชาตสตฺตุสฺส เวเทหิปุตฺตสฺส, 
ภิกฺขู อามนฺเตสิ “ขตายํ ภิกฺขเว ราชา, อุปหตายํ ภิกฺขเว ราชา; สจายํ ภิกฺขเว ราชา ปิตรํ ธมฺมิกํ 
ธมฺมราชานํ ชีวิตา น โวโรเปสฺสถ, อิมสฺมึเยว  อาสเน วิรชํ  วีตมลํ  ธมฺมจกฺขุํ อุ ปฺปชฺชิสฺสถา”ติ.      78

อิทมโวจ ภควา. อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทุนฺติ. 
สามญฺญผลสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ ทุติยํ. 

_________________ 

 ส. อิมสฺมึเยวสฺส78
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๒. สามัญญผลสูตร  79

ว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณะ 
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรูและราชอำมาตย์ 

[๑๕๐] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้  
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของหมอชีวก โกมารภัจ  เขตกรุงราชคฤห์ 80

พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน ๑,๒๕๐ รูป สมัยนั้นแล ใน คืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ อันเป็นวันอุโบสถ
ของเดือนที่ ๔ ซึ่งเป็นเดือนที่มีดอกโกมุท บานสะพรั่ง พระราชาแห่งแคว้นมคธพระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหิ
บุตร  มีอำมาตย์แวดล้อม ประทับนั่งอยู่บนปราสาทชั้นบน ขณะนั้น ท้าวเธอทรงเปล่งอุทานว่า “ราตรี81

สว่างไสวน่ารื่นรมย์ งดงาม น่าชื่นชมย่ิงนัก เป็นฤกษ์งามยามดี วันนี้เราควรเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้
ใดหนอ ที่จะทำให้จิตใจของเราเบิกบานเลื่อมใสได้” 

[๑๕๑]  เมื่อท้าวเธอทรงเปล่งอุทานอย่างนี้ ราชอำมาตย์ผู้หนึ่งได้กราบทูลว่า “ขอเดชะ ครูปูรณะ 
กัสสปะ  เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ คนจำนวนมาก82

ยกย่องกันว่าเป็นคนดี มีประสบการณ์มาก บวชมานาน มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัย ล่วงกาลผ่านวัยมามาก 
พระองค์โปรดเสด็จเข้าไปหาท่าน เมื่อเสด็จเข้าไปหา พระทัยของพระองค์จะเบิกบานเลื่อมใส” 

เมื่อราชอำมาตย์ผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้ ท้าวเธอทรงนิ่ง 
[๑๕๒] ราชอำมาตย์อีกคนหนึ่งได้กราบทูลว่า “ขอเดชะ ครูมักขลิ โคศาล  เป็นเจ้าหมู่เจ้า83

คณะ เป็นคณาจารย์ เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ คนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดี มี
ประสบการณ์มาก บวชมานาน มีชีวิตอยู่ หลายรัชสมัย ล่วงกาลผ่านวัยมามาก พระองค์โปรดเสด็จเข้าไปหา
ท่าน เมื่อเสด็จ เข้าไปหา พระทัยของพระองค์จะเบิกบานเลื่อมใส” 

เมื่อราชอำมาตย์ผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้ ท้าวเธอก็ทรงนิ่ง 
[๑๕๓] ราชอำมาตย์อีกคนหนึ่งได้กราบทูลว่า “ขอเดชะ ครูอชิตะ เกสกัมพล  เป็นเจ้าหมู่เจ้า84

คณะ เป็นคณาจารย์ เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ คนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดี มี
ประสบการณ์มาก บวชมานาน มีชีวิตอยู่หลาย รัชสมัย ล่วงกาลผ่านวัยมามาก พระองค์โปรดเสด็จเข้าไปหา
ท่าน เมื่อเสด็จเข้า ไปหา พระทัยของพระองค์จะเบิกบานเลื่อมใส” 

เมื่อราชอำมาตย์ผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้ ท้าวเธอก็ทรงนิ่ง 

  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๙79

 ชีวก โกมารภัจ คือแพทย์ประจำองค์พระพุทธเจ้า ที่ชื่อว่า ชีวก เพราะเมื่อคลอดออกมาวันแรกถูกแม่นำไปทิ้ง แต่มีชีวิตรอดมา80

ได้ ที่ชื่อว่า โกมารภัจ เพราะอภัยราชกุมารทรงนำไปเลี้ยงไว้อย่างราชกุมาร เขาจบการศึกษาทางแพทย์ เป็นคนแรกที่ผ่าตัดสมอง
เป็นผลสำเร็จ (วิ.มหา. (ไทย) ๕/๓๒๘/๑๒๕)

 เวเทหิบุตร หมายถึง เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกับพระนางเวเทหิ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๕๐/๑๒๗)81

 ครูปูรณะ กัสสปะ ในที่นี้หมายถึงเจ้าลัทธิชื่อปูรณะ กัสสปโคตร (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๕๑/๑๓๐)82

 ครูมักขลิ โคศาล ในที่นี้หมายถึงเจ้าลัทธิชื่อมักขลิ ผู้เกิดในโรงโค (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๕๒/๑๓๑)83

 ครูอชิตะ เกสกัมพล ในที่นี้หมายถึงเจ้าลัทธิชื่ออชิตะ ผู้นุ่งห่มผ้าที่ทำด้วยผมของมนุษย์ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๕๓/๑๓๑)84
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[๑๕๔] ราชอำมาตย์อีกคนหนึ่งได้กราบทูลว่า “ขอเดชะ ครูปกุธะ กัจจายนะ  เป็นเจ้าหมู่เจ้า85

คณะ เป็นคณาจารย์ เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ คนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดี มี
ประสบการณ์มาก บวชมานาน มีชีวิตอยู่หลาย รัชสมัย ล่วงกาลผ่านวัยมามาก พระองค์โปรดเสด็จเข้าไปหา
ท่าน เมื่อเสด็จเข้า ไปหา พระทัยของพระองค์จะเบิกบานเลื่อมใส” 

เมื่อราชอำมาตย์ผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้ ท้าวเธอก็ทรงนิ่ง 
[๑๕๕] ราชอำมาตย์อีกคนหนึ่งได้กราบทูลว่า “ขอเดชะ ครูสัญชัย เวลัฏฐบุตร  เป็นเจ้าหมู่86

เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ คนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดี มี
ประสบการณ์มาก บวชมานาน มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัย ล่วงกาลผ่านวัยมามาก พระองค์โปรดเสด็จเข้าไปหา
ท่าน เมื่อเสด็จ เข้าไปหา พระทัยของพระองค์จะเบิกบานเลื่อมใส” 

เมื่อราชอำมาตย์ผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้ ท้าวเธอก็ทรงนิ่ง 
[๑๕๖] ราชอำมาตย์อีกคนหนึ่งได้กราบทูลว่า “ขอเดชะ ครูนิครนถ์ นาฏบุตร  เป็นเจ้าหมู่เจ้า87

คณะ เป็นคณาจารย์ เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศ เป็น เจ้าลัทธิ คนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดี มี
ประสบการณ์มาก บวชมานาน มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัย ล่วงกาลผ่านวัยมามาก พระองค์โปรดเสด็จเข้าไปหา
ท่าน เมื่อเสด็จเข้าไปหา พระทัยของพระองค์จะเบิกบานเลื่อมใส” 

เมื่อราชอำมาตย์ผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้ ท้าวเธอก็ทรงนิ่ง 
ว่าด้วยหมอชีวก โกมารภัจ  

[๑๕๗] สมัยนั้น หมอชีวก โกมารภัจ นั่งนิ่งอยู่ ณ ที่ไม่ไกลจากพระเจ้า อชาตศัตรู เวเทหิบุตร 
ท้าวเธอตรัสถามหมอชีวก โกมารภัจ ว่า “สหายชีวก ทำไม ท่านจึงนิ่งอยู่เล่า”  

หมอชีวก โกมารภัจ ทูลตอบว่า “ขอเดชะ พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์
เองโดยชอบ ประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน ๑,๒๕๐ รูป 
พระองค์มีพระกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระ
อรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้
ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า  เป็นพระผู้มีพระ88

ภาค  พระองค์โปรดเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เมื่อเสด็จเข้าไปเฝ้า พระทั ยของพระองค์89

จะเบิกบานเลื่อมใส” 
[๑๕๘] ท้าวเธอจึงมีรับสั่งว่า “ถ้าอย่างนั้น ท่านจงสั่งให้จัดเตรียมขบวน ช้างเถิด สหายชีวก” 

 ครูปกุธะ กัจจายนะ ในที่นี้หมายถึงเจ้าลัทธิชื่อปกุธะ กัจจายนโคตร (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๕๔/๑๓๒)85

 ครูสัญชัย เวลัฏฐบุตร ในที่นี้หมายถึงเจ้าลัทธิชื่อสัญชัย ผู้เป็นบุตรของช่างสาน (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๕๕/๑๓๒)86

 ครูนิครนถ์ นาฏบุตร ในที่นี้หมายถึงนิครนถ์ ผู้เป็นบุตรของนักฟ้อน (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๕๖/๑๓๒)87

 ที่ชื่อว่า เป็นพระพุทธเจ้า เพราะทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดด้วยพระองค์เองและทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๕๗/๑๓๓)88

 ที่ชื่อว่า เป็นพระผู้มีพระภาค เพราะ (๑) ทรงมีโชค (๒) ทรงทำลายข้าศึกคือกิเลส (๓) ทรงประกอบด้วยภคธรรม ๖ ประการ (คือ 89

ความเป็นใหญ่เหนือจิตของตน, โลกุตตรธรรม, ยศ, สิริ, ความสำเร็จประโยชน์ ตามต้องการ และความเพียร) (๔) ทรงจำแนก
แจกแจงธรรม (๕) ทรงเสพอริยธรรม (๖) ทรงคาย ตัณหาในภพทั้งสาม (๗) ทรงเป็นที่เคารพของชาวโลก (๘) ทรงอบรมพระองค์
ดีแล้ว (๙) ทรงมีส่วน แห่งปัจจัย ๔ เป็นต้น (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘, สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๗๐) 

 อนึ่ง พุทธคุณนี้ ท่ านแบ่งเป็น ๑๐ ประการ โดยแยกพุทธคุณข้อ ๖ เป็น ๒ ประการ คื อ (๑) เป็น ผู ้ยอดเย่ียม (๒) เป็น
สารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ (วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๑๔๓-๑๔๔/๒๒๙-๒๓๑, วิ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๑๒-๑๑๓)
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หมอชีวก โกมารภัจ กราบทูลรับสนองพระบรมราชโองการแล้ว สั่งให้เตรียม ช้างพัง ๕๐๐ เชือก
และช้างพระที่นั่ง กราบทูลว่า “ขบวนช้างพร้อมแล้ว ขอเชิญใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถิด พระเจ้าข้า” 

[๑๕๙] ต่อมา พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร โปรดให้สตรี ๕๐๐ คนขึ้นช้าง พังเชือกละ ๑ คน 
แล้วทรงช้างพระที่นั่ง มีผู้ถือคบเพลิง เสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ด้วยราชานุภาพอันย่ิงใหญ่สมพระเกียรติไป
สวนมะม่วงของหมอชีวก โกมารภัจ  

พอใกล้จะถึงสวนมะม่วง  ท้าวเธอทรงหวาดระแวง พระโลมชาติชูชัน จึงตรัสถามหมอชีวก          
โกมารภัจ ว่า “สหายชีวก ท่านไม่ได้หลอกเรา ไม่ได้ลวงเรา ไม่ได้นำเรามาให้ศัตรูดอกหรือ ภิกษุสงฆ์หมู่
ใหญ่จำนวน ๑,๒๕๐ รูปทำไมจึงไม่มีเสียงจาม เสียงกระแอมไอ หรือเสียงพูดคุยกันเลย”  

หมอชีวก โกมารภัจ ทูลตอบว่า “พระองค์โปรดอย่าได้ทรงหวาดระแวงไปเลย ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้
หลอกพระองค์ ไม่ได้ลวงพระองค์ ไม่ได้นำพระองค์มาให้ศัตรู หรอก ขอเดชะ พระองค์โปรดเสด็จเข้าไปเถิด 
นั่นยังมีแสงประทีปตามอยู่ในหอนั่ง” 

พระเจ้าอชาตศัตรูทูลถามเรื่องผลแห่งความเป็นสมณะ 
[๑๖๐] ท้าวเธอจึงได้เสด็จเข้าไปโดยขบวนช้างพระที่นั่งจนสุดทางช้างแล้ว เสด็จลงจากช้าง

พระที่นั่งเข้าทางประตูหอนั่ง ตรัสถามหมอชีวก โกมารภัจ ว่า “สหายชีวก พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหน
เล่า”  

หมอชีวก โกมารภัจ ทูลตอบว่า “ขอเดชะ ผู้ประทับนั่งพิงเสากลาง ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวัน
ออกข้างหน้าภิกษุสงฆ์ นั่นแลคือพระผู้มีพระภาค พระเจ้าข้า” 

[๑๖๑] ลำดับนั้น พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
ได้ประทับยืน ณ ที่สมควร ทรงชำเลืองเห็นภิกษุสงฆ์สงบนิ่งเหมือนสระน้ำใส จึงทรงเปล่งอุทานว่า “ขอให้
อุทัยภัทรกุมาร  ของเราจงมีความสงบอย่างภิกษุสงฆ์ในเวลานี้เถิด” 90

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “มหาบพิตร พระองค์เสด็จมาตามความรักบัญชา” 
ท้าวเธอกราบทูลว่า “อุทัยภัทรกุมารเป็นที่รักของหม่อมฉัน ขอให้เธอจงมีความสงบอย่างภิกษุสงฆ์

ในเวลานี้เถิด พระพุทธเจ้าข้า” 
[๑๖๒] ลำดับนั้น ท้าวเธอทรงกราบพระผู้มีพระภาค ทรงไหว้ภิกษุสงฆ์แล้ว ประทับนั่ง ณ ที่

สมควร กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันขอวโรกาส ทูลถามปัญหาบางอย่างกะพระผู้มีพระ
ภาค หากพระผู้มีพระภาคจะประทาน พระวโรกาสเพ่ือทรงตอบปัญหาของหม่อมฉัน” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เชิญถามตามพระประสงค์เถิด มหาบพิตร” 
[๑๖๓] พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ได้ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อาชีพที่อาศัย

ศิลปะเหล่านี้ คือ พลช้าง พลม้า พลรถ พลธนู พนักงานเชิญธง พนักงานจัดกระบวนทัพ พวกจัดส่งเสบียง 
ราชนิกุลผู้ทรงเป็นนายทหารระดับสูง พลอาสา ขุนพล พลกล้า พลสวมเกราะ พวกทาสเรือนเบี้ย พวกทำ
ขนม ช่างกัลบก พนักงานเครื่องสรง พวกพ่อครัว ช่างดอกไม้ ช่างย้อม ช่างหูก ช่างจักสาน ช่างหม้อ นัก
คำนวณ นักบัญชี หรืออาชีพที่อาศัยศิลปะอย่างอื่นทำนองนี้ คนเหล่านั้นได้รับ ผลจากอาชีพที่อาศัยศิลปะที่
เห็นประจักษ์มาเลี้ยงชีพในปัจจุบัน จึงบำรุงตนเอง บิดามารดา บุตรภรรยา มิตรสหายให้เป็นสุข บำเพ็ญ
ทักษิณาในสมณพราหมณ์ซึ่งมีผลมากเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ พระองค์จะ
ทรงบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่”  

 อุทัยภัทรกุมาร หมายถึงพระโอรสของพระเจ้าอชาตศัตรู (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๖๑/๑๓๙)90
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[๑๖๔] พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “มหาบพิตร พระองค์ทรงจำได้หรือไม่ว่า ปัญหาข้อนี้ได้
ตรัสถามสมณพราหมณ์อื่นมาบ้างแล้ว”  

“หม่อมฉันจำได้ว่าเคยถามปัญหาข้อนี้กับสมณพราหมณเหล่าอื่นมาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า” 
“ท่านเหล่านั้นตอบว่าอย่างไร หากไม่หนักพระทัย เชิญพระองค์ตรัสเถิด” 
“ณ สถานที่ที่มีพระผู้มีพระภาคหรือผู้เปรียบดังพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ หม่อมฉันไม่หนักใจ

เลย พระพุทธเจ้าข้า” 
“ถ้าอย่างนั้น เชิญพระองค์ตรัสเถิด มหาบพิตร” 

ลัทธิของครูปูรณะ กัสสปะ 
อกิริยวาทะ  = ลัทธิท่ีถือว่าทำแล้วไม่เป็นอันทำ 91

[๑๖๕] พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คราวหนึ่งในกรุง
ราชคฤห์นี้ หม่อมฉันเข้าไปหาครูปูรณะ กัสสปะ ถึงที่อยู่ เจรจาปราศรัย กันพอคุ้นเคยดี ได้นั่งลงถามครู       
ปูรณะ กัสสปะ ว่า “ท่านกัสสปะ อาชีพที่อาศัยศิลปะมากมายเหล่านี้ คือ พลช้าง พลม้า พลรถ พลธนู 
พนักงานเชิญธง พนักงาน จัดกระบวนทัพ พวกจัดส่งเสบียง ราชนิกุลผู้ทรงเป็นนายทหารระดับสูง พลอาสา 
ขุนพล พลกล้า พลสวมเกราะ พวกทาสเรือนเบี้ย พวกทำขนม ช่างกัลบก พนักงานเครื่องสรง พวกพ่อครัว 
ช่างดอกไม้ ช่างย้อม ช่างหูก ช่างจักสาน ช่างหม้อ นัก คำนวณ นักบัญชี หรืออาชีพที่อาศัยศิลปะอย่างอื่น
ทำนองนี้ คนเหล่านั้นได้รับ ผลจากอาชีพที่อาศัยศิลปะที่เห็นประจักษ์มาเลี้ยงชีพในปัจจุบัน จึงบำรุงตนเอง 
บิดามารดา บุตรภรรยา มิตรสหายให้เป็นสุข บำเพ็ญทักษิณาในสมณพราหมณ์ซึ่งมีผลมากเป็นไปเพ่ือให้ได้
อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ ท่านกัสสปะจะบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ใน
ปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่” 

[๑๖๖] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อหม่อมฉันถามอย่างนี้ ครูปูรณะ กัสสปะ ตอบว่า 
“มหาบพิตร เมื่อบุคคลทำเอง ใช้ให้ผู้อื่นทำ ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่นตัด เบียดเบียน เอง ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียน 
ทำให้เศร้าโศกเอง ใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศก ทำให้ลำบาก เอง ใช้ให้ผู้อื่นทำให้ลำบาก ดิ้นรนเอง ใช้ให้ผู้อื่น
ทำให้ดิ้นรน ฆ่าสัตว์ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ตัดช่องย่องเบา ปล้น ทำโจรกรรมในบ้านหลังเดียว 
ดักซุ่มที่ทางเปลี่ยว เป็นชู้ พูดเท็จ ผู้ทำ(เช่นนั้น) ก็ไม่จัดว่าทำบาป แม้หากบุคคลใช้จักรมีคมดุจมีดโกน
สังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นดุจลานตากเนื้อ ให้เป็นกองเนื้อเดียว กัน เขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรม
นั้น ไม่มีบาปมาถึงเขา แม้หากบุคคลไปฝั่ง ขวาแม่น้ำคงคา ฆ่าเอง ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่นตัด 
เบียดเบียนเอง ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียน เขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้น ไม่มีบาปมาถึงเขา แม้หาก บุคคล
ไปฝั่งซ้ายแม่น้ำคงคา ให้เอง ใช้ให้ผู้อื่นให้ บูชาเอง ใช้ให้ผู้อื่นบูชา เขาย่อมไม่มีบุญที่เกิดจากกรรมนั้น ไม่มี
บุญมาถึงเขา ไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทาน จากการฝึกอินทรีย์ จากการสำรวม จากการพูดคำสัตย์ ไม่มีบุญ
มาถึงเขา” หม่อมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ แต่ครูปูรณะ กัสสปะ กลับตอบเรื่องที่ทำ
แล้ว ไม่เป็นอันทำ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ แต่ครูปูรณะ     
กัสสปะ กลับตอบเรื่องที่ทำแล้วไม่เป็นอันทำ เปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสำปะลอ 
หรือเขาถามเรื่องขนุนสำปะลอกลับตอบเรื่องมะม่วง หม่อมฉันจึงคิดว่า คนระดับเราจะรุกรานสมณ
พราหมณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขตได้อย่างไรกัน หม่อมฉันจึงไม่ชื่นชม ไม่ตำหนิคำกล่าวของครูปูรณะ กัสสปะ 

 อกิ ริยวาทะ หมายถึง ลัทธิ ที่ถือว่ า การกระทำทุกอย่างไม่มีผล ทำดีก็ไม่ได้ดี ทำชั่วก็ไม่ได้ชั่ว เป็น ความเห็นที่ปฏิเสธกฎแห่ง91

กรรม (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๖๖/๑๔๕)
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ถึงไม่ชื่นชม ไม่ตำหนิ แต่ก็ไม่พอใจ และไม่เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจออกมา เมื่อไม่ยึดถือ ไม่ใส่ใจคำ
กล่าวนั้น ก็ได้ลุกจากที่นั่งจากไป 

ลัทธิของครูมักขลิ โคศาล 
นัตถิกวาทะ = ลัทธิท่ีถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย 92

[๑๖๗] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คราวหนึ่งในกรุงราชคฤห์นี้ หม่อมฉันเข้าไปหาครูมักขลิ โคศาล 
ถึงที่อยู่ เจรจาปราศรัยกันพอคุ้นเคยดี ได้นั่งลงถามครูมักขลิ โคศาล ว่า “ท่านโคศาล อาชีพที่อาศัยศิลปะ
มากมายเหล่านี้ คือ ฯลฯ  ท่านโคศาลจะบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่น93

นั้นบ้างหรือไม่”  
[๑๖๘] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อหม่อมฉันถามอย่างนี้ ครูมักขลิ โคศาล ตอบว่า “มหาบพิตร 

ความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย สัตว์ ทั้งหลายเศร้าหมองเอง ความบริสุทธ์ิของสัตว์ทั้ง
หลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย สัตว์ ทั้งหลายบริสุทธ์ิเอง ไม่ใช่เพราะการกระทำของตนและไม่ใช่เพราะการกระ
ทำของ ผู้อื่น ไม่ใช่เพราะการกระทำของมนุษย์ ไม่มีกำลัง ไม่มีความเพียร ไม่มีความ สามารถของมนุษย์ 
ไม่มีความพยายามของมนุษย์ สัตว์ ปาณะ ภูตะ ชีวะ  ทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจ ไม่ มีกำลั ง ไม่ มีความเพียร 94

ผันแปรไปตามโชคชะตา ตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตน ย่อมเสวยสุขและทุกข์ใน    
อภิชาติ ทั้ง ๖ อนึ่ง กำเนิดที่เป็นประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรม ๑ กรรมก่ึง  95 96

ปฏิปทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ อภิชาติ ๖ ปุริสภูมิ  ๘ อาชีวก  ๔,๙๐๐ ปริพาชก ๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ 97 98

 นัตถิกวาทะ หมายถึง ลัทธิที่ถือว่า ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยที่ทำให้สัตว์บริสุทธ์ิหรือเศร้าหมอง (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๖๘/๑๔๖) และมี92

นัยว่า สัตว์บริสุทธ์ิเองด้วยการเวียนว่ายตายเกิด ที่เรียกว่า สังสารสุทธิ ดู ข้อ ๑๖๙)

 ดูความเต็มเหมือนในข้อ ๑๖๕ หน้า ๕๓ ในเล่มนี้93

 สัตว์ หมายถึง สัตว์ชั้นสูง เช่น อูฐ ม้า ลา ปาณะ หมายถึง สัตว์ที่มี ๑ อินทรีย์ ๒ อินทรีย์เป็นต้น ภูตะ หมายถึง สัตว์ทุกจำพวก94

ทั้งที่เกิดจากฟองไข่และเกิดในครรภ์มารดา ชีวะ หมายถึง พวกพืชทุกชนิด (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๖๘/๑๔๖)

 อภิชาติ คือ การกำหนดหมายชนชั้น เช่น โจรเป็นกัณหาภิชาติ (สีดำ) นักบวชเป็นนีลาภิชาติ (สีเขียว) นิครนถ์เป็นโลหิตาภิชาติ 95

(สีแดง) คฤหัสถ์เป็นหลิททาภิชาติ (สีเหลือง) อาชีวกเป็นสุกกาภิชาติ (สีขาว) นักบวชที่เคร่งวัตรปฏิบัติเป็นปรมสุกกาภิชาติ (สีขาว
ย่ิงนัก) (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๖๘/๑๔๗)

 กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรม ๑ กรรมก่ึง อรรถกถาจารย์อธิบายว่า ตามทรรศนะของครูมักขลิ-โคศาล กรรมเหล่านี้มีนัย96

ทางตรรกะอย่างเดียว ไม่มีสาระอย่างอื่น แต่อาจารย์(ผู้อยู่ฝ่ายเหนือ)บางพวก กล่าวว่า กรรม ๕ หมายถึง อินทรีย์ ๕ อันหมายถึง 
ตา หู จมูก ลิ้น และกาย กรรม ๓ หมายถึ ง กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม กรรม ๑ หมายถึง กายกรรมกับวจีกรรมรวมกั น 
กรรมก่ึง หมายถึงมโนกรรม (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๖๘/๑๔๗, ที.สี.ฏีกา (บาลี) ๑๖๘/๒๗๓, ที.สี.ฏีกา (อภินว) (บาลี) ๒/๑๖๘/๕๑, 
สํ.ข.อ. (บาลี) ๒/๒๑๓ - ๒๑๕/๓๗๔, สํ.ข.ฏีกา (บาลี) ๒/๒๑๓-๒๑๕/๓๑๕)

 ปุริสภูมิ ๔ หมายถึง ขั้นตอนแห่งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล นับตั้งแต่คลอดไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต แบ่ง97

เป็น ๘ ขั้น คือ มันทภูมิ (ระยะไร้เดียงสา) ขิฑฑาภูมิ (ระยะรู้เดียงสา) ปทวีมังสภูมิ (ระยะตั้งไข่) อุชุคตภูมิ (ระยะเดินตรง) เสข
ภูมิ (ระยะศึกษา) สมณภูมิ (ระยะสงบ) ชินภูมิ (ระยะมีความรอบรู้) ปันนภู มิ (ระยะแก่หง่อม) ( ที.สี.อ. (บาลี) 
๑/๑๖๘/๑๔๗-๑๔๘)

 อาชีวก ในที่นี้หมายถึงการดำเนินเลี้ยงชีวิตอันเป็นอาชีพต่าง ๆ (สํ.ข.อ. (บาลี) ๒/๒๑๓-๒๑๕/๓๗๕)98
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อินทรีย์ ๒,๐๐๐ นรก ๓๐๐ รโชธาตุ  ๓๖ สัญญีครรภ์ ๗ อสั ญญีครรภ์ ๗ นิ คัณฐีครรภ์  ๗ เทวดา ๗ 99 100

มนุษย์ ๗ ปีศาจ ๗ สระ ๗ ตาไม้ไผ่ ๗ ตาไม้ไผ่ ๗๐๐ เหวใหญ่ ๗ เหวน้อย ๗๐๐ มหาสุบิน ๗ สุบิน ๗๐๐ 
มหากัป  ๘,๔๐๐,๐๐๐ เหล่านี้ที่คนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่ายไปแล้ว จักทำที่สุดทุกข์ได้เอง 101

ไม่มีความสมหวังในความปรารถนาว่า เราจักอบรมกรรมที่ยังไม่ให้ผลให้ให้ผล หรือสัมผัสกรรมที่ให้ผลแล้ว
จักทำให้หมดสิ้นไปด้วยศีล พรต ตบะหรือพรหมจรรย์นี้ ไม่มีสุขทุกข์ที่ทำให้สิ้นสุดลงได้ (จำนวนเท่านั้นเท่า
นี้) เหมือนตวงด้วยทะนาน ไม่มีสังสารวัฏที่ทำให้สิ้นสุดไปได้ด้วยอาการอย่างนี้ ไม่มีความเสื่อมและความ
เจริญ ไม่มีการเลื่อนขึ้นสูงและเลื่อนลงต่ำ พวกคนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่ายไปแล้วก็จักทำที่สุด
ทุกข์ได้เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่ถูกขว้างไปย่อมคลี่หมดไปได้เองฉะนั้น” 

[๑๖๙] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ แต่ครู
มักขลิ โคศาล กลับตอบเรื่องความบริสุทธ์ิเพราะเวียนว่ายตายเกิด  เปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วง102

กลับตอบเรื่องขนุนสำปะลอ หรือเขาถามเรื่องขนุนสำปะลอกลับตอบเรื่องมะม่วง หม่อมฉันจึงคิดว่า คน
ระดับเราจะรุกราน สมณพราหมณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขตได้อย่างไรกัน หม่อมฉันจึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิคำ
กล่าวของครูมักขลิ โคศาล ถึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิ แต่ก็ไม่พอใจ และไม่เปล่งวาจาแสดง ความไม่พอใจออก
มา เมื่อไม่ยึดถือ ไม่ใส่ใจคำกล่าวนั้น ก็ได้ลุกจากที่นั่งจากไป 

ลัทธิของครูอชิตะ เกสกัมพล 
อุจเฉทวาทะ = ลัทธิท่ีถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดสูญ 

[๑๗๐] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คราวหนึ่งในกรุงราชคฤห์นี้ หม่อมฉันเข้าไปหาครูอชิตะ เกส
กัมพล ถึงที่อยู่ เจรจาปราศรัยกันพอคุ้นเคยดี ได้นั่งลงถามครูอชิตะ เกสกัมพลว่า “ท่านอชิตะ อาชีพที่อาศัย
ศิลปะมากมายเหล่านี้ คือ ฯลฯ  ท่านอชิตะจะบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้103

เช่นนั้นบ้างหรือไม่”  
[๑๗๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อหม่อมฉันถามอย่างนี้ ครูอชิตะ เกสกัมพล ตอบว่า 

“มหาบพิตร ทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยัญที่บูชาแล้วไม่มีผล การเซ่นสรวงก็ ไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำ
ชั่วก็ไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี บิดาไม่มีคุณมารดาไม่มีคุณ สัตว์ที่เกิดผุดขึ้น  ก็ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้104

ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลก 
มนุษย์คือที่ประชุมแห่งมหาภูตรูป ๔ เมื่อสิ้นชีวิต ธาตุดินไปตามธาตุดิน ธาตุน้ำ ไปตามธาตุน้ำ ธาตุไฟไป

 รโชธาตุ คือ ฝุ่นละออง ในที่นี้หมายถึง ที่ที่ฝุ่นจับเกาะ เช่นหลังฝ่ามือ ฝ่าเท้า เป็นต้น (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๖๘/๑๔๗)99

 นิคัณฐีครรภ์ หมายถึง ที่งอกซึ่งอยู่ที่ข้อหรือตา เช่นอ้อย ไม้ไผ่ และไม้อ้อ เป็นต้น (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๖๘/๑๔๘)100

 มหากัป หมายถึง กำหนดระยะเวลา ๑ มหากัป ยาวนานมาก อรรถกถาเปรียบว่า “มีสระน้ำใหญ่ แห่งหนึ่งเต็มด้วยน้ำ บุคคล 101

เอาปลายใบหญ้าคาจุ่มลงไปนำหยดน้ำออกมา ๑๐๐ ปีต่อ ๑ ครั้ง จนน้ำในสระนั้นแห้ง กระทำเช่นนี้ไปจนครบ ๗ ครั้ง นั่นคือระยะ
เวลา ๑ มหากัป” (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๖๘/๑๔๘)

 คำว่า ความบริสุทธิ์เพราะเวียนว่ายตายเกิด แปลจากคำว่า สํสารสุทฺธิ102

 ความเต็มเหมือนในข้อ ๑๖๕ หน้า ๕๔ ในเล่มนี้103

 สัตว์ท่ีเกิดผุดขึ้น ในที่นี้หมายถึงสัตว์ที ่เกิดและเติบโตเต็มที่ทันที และเมื่อจุติ (ตาย) ก็หายวับไป ไม่ทิ ้ง ซากศพไว้ เช่น 104

เทวดา สัตว์นรก (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗๑/๑๔๙)
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ตามธาตุไฟ ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรีย์ทั้งหลายย่อม ผันแปรไปเป็นอากาศธาตุ มนุษย์มีเตียงนอนเป็นที่ 
๕ นำศพไป  ร่ างกายปรากฏอยู่แค่ป่าช้า กลายเป็นกระดูกขาวโพลนดุจสีนกพิราบ การเซ่นสรวงสิ้นสุดลง105

แค่เถ้าถ่าน คนเขลาบัญญัติทานนี้ไว้ คำที่คนบางพวกย้ำว่ามีผลนั้นว่างเปล่า เท็จ ไร้สาระ เมื่อ สิ้นชีวิตไม่ว่า
คนเขลาหรือคนฉลาดย่อมขาดสูญไม่เกิดอีก” 

[๑๗๒] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ แต่ครู
อชิตะ เกสกัมพล กลับตอบเรื่องความขาดสูญ เปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุน
สำปะลอ หรือเขาถามเรื่องขนุนสำปะลอกลับตอบ เรื่องมะม่วง หม่อมฉันจึงคิดว่า คนระดับเราจะรุกราน
สมณพราหมณ์ผู้อยู่ใน ราชอาณาเขตได้อย่างไรกัน หม่อมฉันจึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิคำกล่าวของครูอชิตะ เกส
กัมพล ถึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิ แต่ก็ไม่พอใจ และไม่เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจออกมา เมื่อไม่ยึดถือ ไม่
ใส่ใจคำกล่าวนั้น ก็ได้ลุกจากที่นั่งจากไป 

ลัทธิของครูปกุธะ กัจจายนะ 
นัตถิกวาทะ = ลัทธิท่ีถือว่าไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย 

[๑๗๓]   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คราวหนึ่งในกรุงราชคฤห์นี้ หม่อมฉันเข้าไปหาครูปกุธะ กัจจายนะ 
ถึงที่อยู่ เจรจาปราศรัยกันพอคุ้นเคยดี ได้นั่งลงถามครูปกุธะ กัจจายนะว่า “ท่านกัจจายนะ อาชีพที่อาศัย
ศิลปะมากมายเหล่านี้ คือ ฯลฯ  ท่าน กัจจายนะจะบัญญั ติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ใน106

ปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้าง หรือไม่”  
[๑๗๔] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อหม่อมฉันถามอย่างนี้ ครูปกุธะ กัจจายนะ ตอบว่า 

“มหาบพิตร สภาวะ ๗ กองนี้ ไม่มีผู้สร้าง ไม่มีผู้บันดาล ไม่มีผู้เนรมิต ไม่มีผู้ให้เนรมิต ย่ังยืน มั่นคงดุจยอด
ภูเขา ดุจเสาระเนียด ไม่หว่ันไหว ไม่ผันแปร ไม่กระทบกระทั่งกัน ไม่ก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์ หรือทั้งสุขและ
ทุกข์แก่กันและกัน สภาวะ ๗ กองนั้นคืออะไรบ้าง คือ กองแห่งธาตุดิน กองแห่งธาตุน้ำ กองแห่งธาตุไฟ 
กองแห่งธาตุลม กองสุข กองทุกข์ กองชีวะ สภาวะ ๗ กองเหล่านี้ ไม่มีผู้สร้าง ไม่มีผู้บันดาล ไม่มีผู้เนรมิต 
ไม่มีผู้ให้เนรมิต ย่ังยืน มั่นคงดุจยอดภูเขา ดุจเสาระเนียด ไม่หว่ันไหว ไม่ผันแปร ไม่กระทบกระทั่งกัน ไม่ก่อ
ให้เกิดสุขหรือทุกข์ หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกัน ในสภาวะ ๗ กองนั้น ไม่มีผู้ฆ่า ไม่มีผู้ใช้ให้คนอื่นฆ่า 
ไม่มีผู้ฟัง ไม่มีผู้ใช้ให้คนอื่นฟัง ไม่มีผู้รู้ ไม่มีผู้ทำให้คนอื่นรู้ ใครก็ตามแม้จะเอาศัสตราคม ตัดศีรษะใคร ก็ไม่
ชื่อว่าปลงชีวิตใครได้ เพราะเป็นเพียงศัสตราแทรกผ่านไประหว่าง สภาวะ ๗ กองเท่านั้นเอง” 

[๑๗๕] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ แต่ครู
ปกุธะ กัจจายนะ กลับตอบเรื่องความขาดสูญ เปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุน
สำปะลอ หรือเขาถามเรื่องขนุนสำปะลอกลับตอบเรื่องมะม่วง หม่อมฉันจึงคิดว่า คนระดับเราจะรุกราน
สมณพราหมณ์ผู้อยู่ใน ราชอาณาเขตได้อย่างไรกัน หม่อมฉันจึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิคำกล่าวของครูปกุธะ     
กัจจายนะ ถึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิ แต่ก็ไม่พอใจ และไม่เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจ ออกมา เมื่อไม่ยึดถือ 
ไม่ใส่ใจคำกล่าวนั้น ก็ได้ลุกจากที่นั่งจากไป 

ลัทธิของครูนิครนถ์ นาฏบุตร 
อัตตกิลมถานุโยค = ลัทธิท่ีถือว่าการทรมานตนเองเป็นการเผากิเลส 

 มีเตียงนอนเป็นท่ี ๕ นำศพไป หมายถึง เวลาหามศพจะใช้บุรุษ ๔ คนเดินหามเตียงนอนไป ฉะนั้น จึงชื่อว่า มีเตียงเป็นที่ ๕ 105

(ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗๑/๑๕๐) 

 ความเต็มเหมือนในข้อ ๑๖๕ หน้า ๕๔ ในเล่มนี้106
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[๑๗๖]  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คราวหนึ่งในกรุงราชคฤห์นี้ หม่อมฉันเข้าไปหาครูนิครนถ์ นาฏ
บุตร ถึงที่อยู่ เจรจาปราศรัยกันพอคุ้นเคยดี ได้นั่งลงถามครู นิครนถ์ นาฏบุตร ว่า “ท่านอัคคิเวสสนะ อาชีพที่
อาศัยศิลปะมากมายเหล่านี้ คือ ฯลฯ  ท่านอัคคิเวสสนะจะบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์107

ในปัจจุบัน ได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่” 
[๑๗๗] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อหม่อมฉันถามอย่างนี้ ครูนิครนถ์ นาฏบุตร ตอบว่า 

“มหาบพิตร นิครนถ์ในโลกนี้สำรวมด้วยการสังวร ๔ อย่าง คือ ๑. เว้น น้ำดิบทุกอย่าง ๒. ประกอบกิจที่เว้น
จากบาปทุกอย่าง ๓. ล้างบาปทุกอย่าง ๔. รับสัมผัสทุกอย่างโดยไม่ให้เกิดบาป นิครนถ์สำรวมด้วยการสังวร 
๔ อย่างนี้ ดังนั้นบัณฑิตจึงเรียกว่า ผู้ถึงที่สุดแล้ว สำรวมแล้ว ตั้งมั่นแล้ว” 

[๑๗๘] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ แต่ครู
นิครนถ์ นาฏบุตร กลับตอบเรื่องความสังวร ๔ อย่าง เปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุน
สำปะลอ หรือเขาถามเรื่องขนุนสำปะลอกลับตอบเรื่องมะม่วง หม่อมฉันจึงคิดว่า คนระดับเราจะรุกราน
สมณพราหมณ์ผู้อยู่ใน ราชอาณาเขตได้อย่างไรกัน หม่อมฉันจึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิคำกล่าวของครูนิครนถ์ 
นาฏบุตร ถึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิ แต่ก็ไม่พอใจ และไม่เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจ ออกมา เมื่อไม่ยึดถือ 
ไม่ใส่ใจคำกล่าวนั้น ก็ได้ลุกจากที่นั่งจากไป 

ลัทธิของครูสัญชัย เวลัฏฐบุตร 
อมราวิกเขปวาทะ = ลัทธิท่ีหลบเลี่ยงไม่แน่นอน 

[๑๗๙]  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คราวหนึ่งในกรุงราชคฤห์นี้ หม่อมฉันเข้าไปหาครูสัญชัย 
เวลัฏฐบุตร ถึงที่อยู่ เจรจาปราศรัยกันพอคุ้นเคยดี ได้นั่งลงถามครูสัญชัย เวลัฏฐบุตร ว่า “ท่านสัญชัย อาชีพ
ที่อาศัยศิลปะมากมายเหล่านี้ คือ ฯลฯ  ท่านสัญชัยจะบัญญัติผลแห่งความเป็ นสมณะที่เห็นประจักษ์ใน108

ปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่”  
[๑๘๐] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อหม่อมฉันถามอย่างนี้ ครูสัญชัย เวลัฏฐบุตร ตอบว่า “ถ้า

มหาบพิตรตรัสถามอาตมภาพว่า โลกหน้ามีจริงหรือ หากอาตมภาพมีความเห็นว่ามีจริง ก็จะทูลตอบว่ามี
จริง แต่อาตมภาพมีความเห็นว่า อย่างนี้ก็มิใช่ อย่างนั้นก็มิใช่ อย่างอื่นก็มิใช่ จะว่าไม่ใช่ก็มิใช่ จะว่ามิใช่
ไม่ใช่ก็มิใช่ ถ้ามหาบพิตรตรัสถามอาตมภาพว่า โลกหน้าไม่มีหรือ ฯลฯ โลกหน้ามีและไม่มีหรือ ฯลฯ โลก
หน้าจะว่ามีก็มิใช่ จะว่าไม่มีก็มิใช่หรือ ฯลฯ สัตว์ที่ผุดเกิดมีจริงหรือ ฯลฯ สัตว์ที่ผุดเกิดไม่มีหรือ ฯลฯ สัตว์ที่
ผุดเกิดมีและไม่มีหรือ ฯลฯ สัตว์ที่ผุดเกิดจะว่ามีก็มิใช่ จะว่าไม่มีก็มิใช่หรือ ฯลฯ ผลวิบากแห่งกรรมดีกรรม
ชั่วมีจริงหรือ ฯลฯ ผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีหรือ ฯลฯ ผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีและไม่มีหรือ 
ฯลฯ ผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วจะว่ามีก็มิใช่ จะว่าไม่มีก็มิใช่หรือ ฯลฯ หลังจากตายแล้ว ตถาคต  เกิด109

อีกหรือ ฯลฯ หลังจากตายแล้ว ตถาคตไม่เกิดอีกหรือ ฯลฯ หลังจากตายแล้ว ตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก
หรือ ฯลฯ หลังจากตายแล้ว ตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือ หากอาตมภาพมีความเห็น
ว่า หลัง จากตายแล้ว ตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ ก็จะทูลตอบว่า หลังจากตายแล้ว 

 ความเต็มเหมือนในข้อ ๑๖๕ หน้า ๕๔ ในเล่มนี้107

 ความเต็มเหมือนในข้อ ๑๖๕ หน้า ๕๔ ในเล่มนี้108

 ตถาคต ในที่นี้เป็นคำที่ลัทธิอื่น ๆ ใช้กันมาก่อนพุทธกาล หมายถึง อัตตา (อาตมัน) ไม่ได้หมายถึงพระ พุทธเจ้า อรรถกถา109

อธิบายว่า หมายถึง สัตตะ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๖๕/๑๐๘)



 37

ตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ แต่อาตมภาพมีความเห็นว่า อย่างนี้ก็มิใช่ อย่างนั้นก็มิใช่ 
อย่างอื่นก็มิใช่ จะว่าไม่ใช่ก็มิใช่ จะว่ามิใช่ไม่ใช่ ก็มิใช่ “ 

[๑๘๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ แต่ครู
สัญชัย เวลัฏฐบุตร กลับตอบหลบเลี่ยง เปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสำปะลอ หรือ
เขาถามเรื่องขนุนสำปะลอกลับตอบเรื่อง มะม่วง หม่อมฉันจึงคิดว่า คนระดับเราจะรุกรานสมณพราหมณ์ผู้
อยู่ในราชอาณา- เขตได้อย่างไรกัน หม่อมฉันจึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิคำกล่าวของครูสัญชัย เวลัฏฐบุตร ถึงไม่
ชื่นชมไม่ตำหนิ แต่ก็ไม่พอใจ และไม่เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจออกมา เมื่อไม่ยึดถือ ไม่ใส่ใจคำกล่าว
นั้น ก็ได้ลุกจากที่นั่งจากไป 

ผลแห่งความเป็นสมณะท่ีเห็นประจักษ์ได้ข้อท่ี ๑ 
[๑๘๒] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันขอทูลถามพระองค์ว่า อาชีพที่อาศัยศิลปะมากมาย

เหล่านี้ คือ พลช้าง พลม้า พลรถ พลธนู พนักงานเชิญธง พนัก งานจัดกระบวนทัพ พวกจัดส่งเสบียง 
ราชนิกุลผู้ทรงเป็นนายทหารระดับสูง พล อาสา ขุนพล พลกล้า พลสวมเกราะ พวกทาสเรือนเบี้ย พวกทำ
ขนม ช่างกัลบก พนักงานเครื่องสรง พวกพ่อครัว ช่างดอกไม้ ช่างย้อม ช่างหูก ช่างจักสาน ช่าง หม้อ นัก
คำนวณ นักบัญชี หรืออาชีพที่อาศัยศิลปะอย่างอื่นทำนองนี้ คนเหล่านั้น ได้รับผลจากอาชีพที่อาศัยศิลปะที่
เห็นประจักษ์มาเลี้ยงชีพในปัจจุบัน จึงบำรุงตนเอง บิดามารดา บุตรภรรยา มิตรสหายให้เป็นสุข บำเพ็ญ
ทักษิณาในสมณพราหมณ์ซึ่ง มีผลมากเป็นไปเพ่ือให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ พระองค์จะ
ทรงบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่ พระพุทธเจ้าข้า”   110

[๑๘๓] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “บัญญัติได้ มหาบพิตร แต่ในเรื่องนี้ อาตมภาพขอย้อน
ถามพระองค์ก่อน โปรดตอบตามพอพระทัย พระองค์ทรงเข้าพระทัยเรื่องนี้ว่าอย่างไร คือ สมมติว่าพระองค์
มีบุรุษทาสกรรมกรผู้ตื่นก่อน นอนทีหลัง เฝ้ารับพระบัญชาตามรับสั่ง คอยประพฤติให้ถูกพระทัย ต้อง
เพ็ดทูลอย่างไพเราะ คอยสังเกตพระพักตร์ เขาคิดว่า น่าอัศจรรย์ผลบุญนัก แท้จริง พระเจ้า อชาตศัตรู       
เวเทหิบุตร พระองค์นี้ทรงเป็นมนุษย์ แม้เราก็เป็นมนุษย์ แต่พระองค์ทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ ๕ 
ดุจเทพเจ้า ส่วนเราเป็นทาสกรรมกรของพระองค์ ต้องตื่นก่อน นอนทีหลัง เฝ้ารับพระบัญชาตามรับสั่ง คอย
ประพฤติให้ถูกพระทัย ต้องเพ็ดทูลอย่างไพเราะ คอยสังเกตพระพักตร์ เราควรทำบุญไว้จะได้เป็นเหมือน
พระองค์ท่าน ทางที่ดีเราพึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิต 

ต่อมา เขาโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว
เป็นผู้สำรวมกาย วาจา ใจ อยู่สันโดษด้วยอาหารพอประทังความหิวและผ้าพอคุ้มกาย ยินดีย่ิงในความสงัด 
ถ้าราชบุรุษกราบทูลพฤติการณ์ ของเขาอย่างนี้ว่า “ขอเดชะ พระองค์ทรงทราบเถิดว่า บุรุษผู้เคยเป็นทาส
กรรมกรของพระองค์ที่ต้องตื่นก่อน นอนทีหลัง เฝ้ารับพระบัญชาตามรับสั่ง คอยประพฤติให้ถูกพระทัย ต้อง
เพ็ดทูลอย่างไพเราะ คอยสังเกตพระพักตร์อยู่นั้น (บัดนี้) เขาโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออก
จากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้วเป็นผู้สำรวมกาย วาจา ใจ อยู่สันโดษด้วยอาหารพอประทัง
ความหิวและผ้าพอ คุ้มกาย ยินดีย่ิงในความสงัด” พระองค์จะตรัสอย่างนี้เชียวหรือว่า เฮ้ย เจ้าคนนั้น จงมา
หาข้า จงเป็นทาสกรรมกรที่ต้องตื่นก่อน นอนทีหลัง คอยรับคำสั่ง คอยประพฤติให้ถูกใจ พูดอย่างไพเราะ 
คอยเฝ้าสังเกตดูหน้าตามเดิม” 

 สรุปความว่า ชาวโลกครองชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยวิชาชีพนั้น ๆ วิชาชีพต่าง ๆ จึงมีประโยชน์ที่มองเห็นได้ พระเจ้าอชาตศัตรูจึง110

ทูลถามว่า สมณคุณมีประโยชน์เหมือนวิชาชีพต่าง ๆ บ้างหรือไม่
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[๑๘๔] พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร กราบทูลว่า “จะทำอย่างนั้นไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า ที่จริง 
หม่อมฉันเสียอีกควรจะไหว้ ลุกรับ เชื้อเชิญให้เขานั่ง บำรุงด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย
เภสัชบริขาร (ยารักษาโรคและเครื่องยา) และจัดการรักษา ปกป้อง คุ้มครองเขาอย่างชอบธรรม” 

[๑๘๕] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “มหาบพิตร พระองค์ทรงเข้าพระทัยเรื่องนั้นว่าอย่างไร หาก
เมื่อเป็นอย่างนี้ ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์มีอยู่หรือไม่” 

พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร กราบทูลว่า “เมื่อเป็นอย่างนี้ ผลแห่งความ เป็นสมณะที่เห็น
ประจักษ์ก็มีอยู่แน่ พระพุทธเจ้าข้า” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “มหาบพิตร นี้คือผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ได้ในปัจจุบันที่
อาตมภาพบัญญัติถวายพระองค์เป็นข้อที่ ๑” 

ผลแห่งความเป็นสมณะท่ีเห็นประจักษ์ได้ข้อท่ี ๒ 
[๑๘๖] พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ทูลถามว่า “พระองค์จะทรงบัญญัติผลแห่งความเป็น

สมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเช่นนี้แม้อย่างอื่นได้อีกหรือไม่ พระพุทธเจ้าข้า”  
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “บัญญัติได้ มหาบพิตร แต่ในเรื่องนี้อาตมภาพขอย้อนถามพระองค์

ก่อน โปรดตอบตามพอพระทัย พระองค์ทรงเข้าพระทัยเรื่องนี้ว่าอย่างไร คือสมมติว่า พระองค์มีบุรุษเป็น
ชาวนา เป็นคหบดี ซึ่งต้องเสียภาษีบำรุง รัฐ เขาคิดว่า น่าอัศจรรย์ผลบุญนัก แท้จริง พระเจ้าอชาตศัตรู        
เวเทหิบุตร พระองค์นี้ทรงเป็นมนุษย์ แม้เราก็เป็นมนุษย์ แต่พระองค์ทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ ๕ 
ดุจเทพเจ้า ส่วนเราเป็นชาวนา เป็นคหบดีที่ต้องเสียภาษีบำรุงรัฐของพระองค์ เราควรทำบุญไว้จะได้เป็น
เหมือนพระองค์ท่าน ทางที่ดีเราพึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือนไปบวชเป็น
บรรพชิต 

ต่อมา เขาละทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่ โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้า
กาสาวพัสตร์ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้วเป็นผู้สำรวมกาย วาจา ใจ อยู่สันโดษด้วย
อาหารพอประทังความหิวและผ้าพอคุ้มกาย ยินดีย่ิงในความสงัด ถ้าราชบุรุษกราบทูลพฤติการณ์ของเขา
อย่างนี้ว่า “ขอเดชะ พระองค์ทรงทราบเถิดว่า บุรุษผู้เคยเป็นชาวนา เป็นคหบดีที่เคยเสียภาษีบำรุงรัฐของ
พระองค์นั้น (บัดนี้) เขาโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวช
แล้วเป็นผู้สำรวมกาย วาจา ใจ อยู่สันโดษด้วยอาหาร พอประทังความหิวและผ้าพอคุ้มกาย ยินดีย่ิงใน
ความสงัด” พระองค์จะตรัสอย่างนี้ เชียวหรือว่า เฮ้ย เจ้าคนนั้นจงมาหาข้า จงเป็นชาวนา เป็นคหบดีเสีย
ภาษีบำรุงรัฐตามเดิม” 

[๑๘๗] พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร กราบทูลว่า “จะทำอย่างนั้นไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า ที่จริง 
หม่อมฉันเสียอีกควรจะไหว้ ลุกรับ เชื้อเชิญให้เขานั่ง บำรุงด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย
เภสัชบริขาร (ยารักษาโรคและ เครื่องยา) และจัดการรักษา ปกป้อง คุ้มครองเขาอย่างชอบธรรม” 

[๑๘๘] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “มหาบพิตร พระองค์ทรงเข้าพระทัยเรื่องนั้น ว่าอย่างไร หาก
เมื่อเป็นอย่างนี้ ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์มีอยู่หรือไม่”  

พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร กราบทูลว่า “เมื่อเป็นอย่างนี้ ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็น
ประจักษ์ก็มีอยู่แน่ พระพุทธเจ้าข้า” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “มหาบพิตร นี้คือผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ได้ในปัจจุบันที่
อาตมภาพบัญญัติถวายพระองค์เป็นข้อที่ ๒” 
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ผลแห่งความเป็นสมณะท่ีประณีตกว่าท่ีผ่านมา 
[๑๘๙] พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ทูลถามว่า “พระองค์จะทรงบัญญัติผลแห่งความเป็น

สมณะ ที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันแม้อย่างอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่า ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็น
ประจักษ์เหล่านี้ได้อีกหรือไม่ พระพุทธเจ้าข้า”  

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “บัญญัติได้ มหาบพิตร ขอพระองค์โปรดสดับ โปรดตั้งพระทัยให้ดี 
อาตมภาพจักแสดงถวาย” 

พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว 
[๑๙๐] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “มหาบพิตร ตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ เป็นพระอรหันต์ 

ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่าง
ยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค ตถาคตรู้แจ้ง
โลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ด้วย 
ตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตาม แสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น  มีความงามในท่ามกลางและมีความ111

งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์  พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน 112

[๑๙๑] คหบดี บุตรคหบดี หรืออนุชน (คนผู้เกิดภายหลัง) ในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับ
ธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคต เมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่า “การอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัด  เป็น113

ทางแห่งธุลี  การบวชเป็นทางปลอดโปร่ง  การที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธ์ิบริบูรณ์114 115

ครบถ้วนดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ทำได้ง่าย ทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือน ไป
บวชเป็นบรรพชิต” 

[๑๙๒] ต่อมา เขาละทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่ โกนผมและหนวด
นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิต 

[๑๙๓] เมื่อบวชแล้วอย่างนี้ สำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยมารยาท
และโคจร(การเที่ยวไป) เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท ประกอบด้วย

 ธรรมมีความงามในเบื้องต้น หมายถึงศีล ธรรมมีความงามในท่ามกลาง หมายถึงอริยมรรค และ ธรรมมีความงามในที่สุด 111

หมายถึงพระนิพพาน (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๐/๑๕๙)

 คำว่า พรหมจรรย์ หมายถึงความประพฤติ ประเสริฐ มีนัย ๑๐ ประการ คื อ ทาน (การให้) ไวยาวัจจะ (การขวนขวายช่วย112

เหลือ) ปัญจสีละ (ศีลห้า) อัปปมัญญา (การประพฤติพรหมวิหารอย่างไม่มีขอบเขต) เมถุนวิรัติ (การงดเว้นจากการเสพเมถุน)    
สทารสันโดษ (ความยินดีเฉพาะคู่ครองของตน) วิริยะ (ความเพียร) อุโปสถังคะ (องค์อุโบสถ) อริยมรรค (ทางอันประเสริฐ) 
และ ศาสนา (พระพุทธศาสนา) ในที่นี้หมายถึงศาสนา (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๐/๑๖๐-๑๖๒)

 การอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัด หมายถึงไม่มีเวลาว่างเพ่ือจะทำกุศลกรรม แม้เรือนจะมีเนื้อที่กว้างขวางถึง ๖๐ ศอก มี113

บริเวณภายในบ้านตั้ง ๑๐๐ โยชน์ มีคนอยู่อาศัยเพียง ๒ คนคือสามีภรรยาก็ยังถือว่า อึดอัด เพราะมีความห่วงกังวลกันและกัน 
(ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๑/๑๖๓)

 เป็ นทางแห่งธุล ี หมายถึงเป็นที่เกิดและเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอันทำจิตให้เศร้าหมอง เช่นราคะโทสะ (ที.สี.อ. (บาลี) 114

๑/๑๙๑/๑๖๓)

 การบวชเป็นทางปลอดโปร่ง คือ นักบวชแม้จะอยู่ในเรือนยอด ปราสาทแก้วและเทพวิมาน ซึ่งมีประตูหน้าต่างปิดมิดชิด ก็ยัง115

ถือว่าปลอดโปร่ง เพราะนักบวชไม่มีความยึดติดในสิ่งใด ๆ เลย (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๑/๑๖๓)
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กายกรรมและวจีกรรมอันเป็นกุศล มีอาชีวะบริสุทธ์ิ สมบูรณ์ด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย  116

สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะ (และ) เป็นผู้สันโดษ 

จูฬศีล 
[๑๙๔] มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไร คือ  
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ มีความละอาย มี

ความเอ็นดู มุ่งประโยชน์เก้ือกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 
๒. ภิกษุละ เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ รับเอาแต่ของที่เขาให้ มุ่งหวังแต่

ของที่เขาให้ ไม่เป็นขโมย เป็นคนสะอาดอยู่ 
๓. ภิกษุละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ ประพฤติพรหม-จรรย์ เว้นห่างไกลจากเมถุน

ธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้าน  
๔. ภิกษุละ เว้นขาดจากการพูดเท็จ คือ พูดแต่คำสัตย์ ดำรงความ สัตย์ มีถ้อยคำเป็นหลัก เชื่อถือ

ได้ ไม่หลอกลวงชาวโลก 
๕. ภิกษุละ เว้นขาดจากคำส่อเสียด คือ ฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพ่ือทำลาย

ฝ่ายนี้ หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพ่ือทำลายฝ่ายโน้น สมานคนที่แตกกัน ส่งเสริมคน ที่
ปรองดองกัน ชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกัน พูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคี 

๖. ภิกษุละ เว้นขาดจากคำหยาบ คือ พูดแต่คำไม่มีโทษ ไพเราะ น่ารัก จับใจ เป็นคำของชาว
เมือง คนส่วนมากรักใคร่พอใจ 

๗. ภิกษุละ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ คือ พูดถูกเวลา พูดคำจริง พูดอิงประโยชน์ พูดอิงธรรม พูดอิง
วินัย พูดคำที่มีหลักฐาน มีที่ อ้างอิง มีที่กำหนด ประกอบด้วยประโยชน์ เหมาะแก่เวลา 

๘. ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม 
๙. ภิกษุฉันมื้อเดียว ไม่ฉันตอนกลางคืน เว้นขาดจากการฉันในเวลา วิกาล 
๑๐. ภิกษุเว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการ ละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่

กุศล 
๑๑. ภิกษุเว้นขาดจากการทัดทรง ประดับ ตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและ

เครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว 
๑๒. ภิกษุเว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่ 
๑๓. ภิกษุเว้นขาดจากการรับทองและเงิน 
๑๔. ภิกษุเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ 
๑๕. ภิกษุเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ 
๑๖. ภิกษุเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี 
๑๗. ภิกษุเว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย 
๑๘. ภิกษุเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ 
๑๙. ภิกษุเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร 
๒๐. ภิกษุเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา 
๒๑. ภิกษุเว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดิน 

 อินทรีย์ท้ังหลาย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๓/๑๖๔)116
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๒๒. ภิกษุเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร 
๒๓. ภิกษุเว้นขาดจากการซื้อขาย 
๒๔. ภิกษุเว้นขาดจากการโกงด้วยตาชั่ง ด้วยของปลอม และด้วยเครื่องตวงวัด 
๒๕. ภิกษุเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง หรือ 
๒๖. ภิกษุเว้นขาดจากการตัด(อวัยวะ) การฆ่า การจองจำ การตีชิง ว่ิงราว การปล้น และ

การขู่กรรโชก  
ท้ังหมดน้ีคือศีลของภิกษุ 

จูฬศีล จบ 

มัชฌิมศีล 
[๑๙๕] ๑. ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เช่นที่สมณ-พราหมณ์ผู้เจริญ

บางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพรากพืชคามและภูตคามเหล่านี้ คือ พืชเกิดจากเหง้า เกิด
จากลำต้น เกิดจากตา เกิดจากยอด เกิดจากเมล็ด  

[๑๙๖] ๒. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่สะสมไว้ เช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบาง
พวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังบริโภคของที่สะสมไว้เหล่านี้ คือ สะสมข้าว น้ำ ผ้า ยาน ที่นอน 
ของหอมและอามิส 

[๑๙๗] ๓. ภิกษุเว้นขาดจากการดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล เช่นที่ สมณพราหมณ์
ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังดูการ ละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลอย่างนี้ คือ การ
ฟ้อน การขับร้อง การประโคมดนตรี การรำ การเล่านิทาน การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การเล่นตีกลอง 
การสร้าง ฉากบ้านเมืองให้สวยงาม การละเล่นของคนจัณฑาล การเล่นกระดานหก การ ละเล่นหน้าศพ 
การแข่งชนช้าง การแข่งม้า การแข่งชนกระบือ การแข่งชนโค การแข่งชนแพะ การแข่งชนแกะ การแข่งชน
ไก่ การแข่งชนนกกระทา การรำกระบี่ กระบอง การชกมวย มวยปล้ำ การรบ การตรวจพลสวนสนาม การ
จัดกระบวน ทัพ การตรวจกองทัพ  

[๑๙๘] ๔. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาท เช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายในการเล่น
การพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอย่างนี้ คือ เล่นหมากรุกแถวละ ๘ ตา หรือ ๑๐ ตา เล่นหมากเก็บ 
เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หึ่ง เล่นกำทาย เล่นสะกา เล่นเป่าใบไม้ เล่นไถเล็ก ๆ เล่นหกคะ
เมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถเล็ก ๆ เล่นธนูเล็ก ๆ เล่นเขียนทาย เล่นทายใจ เล่นล้อเลียนคนพิการ  

[๑๙๙] ๕. ภิกษุเว้นขาดจากที่นอนอันสูงใหญ่ เช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉัน
โภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังใช้ที่นอนสูงใหญ่อย่างนี้ คือ เตียงมีเท้าสูงเกินขนาด เตียงมีเท้าเป็นรูป
สัตว์ร้าย พรมขนสัตว์ เครื่องลาดขนแกะลาย วิจิตร เครื่องลาดขนแกะสีขาว เครื่องลาดมีลายรูปดอกไม้ 
เครื่องลาดยัดนุ่น เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายเช่นสีหะและเสือ เครื่องลาดขนแกะมีขน ๒ ด้าน 
เครื่องลาดขนแกะมีขนด้านเดียว เครื่องลาดปักด้วยไหมประดับรัตนะ เครื่องลาดผ้าไหมประดับรัตนะ เครื่อง
ลาดขนแกะขนาดใหญ่ที่นางฟ้อน ๑๖ คนร่ายรำได้ เครื่องลาดบนหลังช้าง เครื่องลาดบนหลังม้า เครื่องลาด
ในรถ เครื่องลาดทำด้วยหนังเสือ เครื่องลาดหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอน ๒ ข้าง  

[๒๐๐] ๖. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายในการประดับตกแต่งร่างกาย เช่นที่สมณ
พราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายในการประดับตกแต่งร่างกาย
อย่างนี้ คือ อบผิว นวด อาบน้ำหอม เพาะกาย ส่องกระจก แต้มตา ทัดพวงดอกไม้ ประทินผิว ผัดหน้า ทา
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ปาก ประดับข้อมือ สวมเก้ียว ใช้ไม้ถือ ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้พระขรรค์ ใช้ร่ม สวมรองเท้าวิจิตร ติดกรอบ
หน้า ปักปิ่น ใช้พัดและแส้ขนหางจามรี นุ่งห่มผ้าขาวชายยาว  

[๒๐๑] ๗. ภิกษุเว้นขาดจากเดรัจฉานกถา เช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉัน
โภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพูดเดรัจฉานกถาอย่างนี้ คือ เรื่อง พระราชา เรื่องโจร เรื่องมหา
อำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องการรบ เรื่องข้าว เรื่องน้ำ เรื่องผ้า เรื่องที่นอน เรื่องพวงดอกไม้ เรื่องของ
หอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบ้าน เรื่องนิคม เรื่องเมืองหลวง เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคน กล้า
หาญ เรื่องตรอก เรื่องท่าน้ำ เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญ
และความเสื่อม  

[๒๐๒] ๘. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดทุ่มเถียงแก่งแย่งกัน เช่นที่สมณพราหมณ์ ผู้เจริญ
บางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพูดทุ่มเถียงแก่งแย่งกันอย่าง นี้ คือ ท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรม
วินัยนี้ แต่ผมรู้ทั่วถึง ท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร ท่านปฏิบัติผิด แต่ผมปฏิบัติถูก คำพูดของผมมี
ประโยชน์ แต่คำพูดของท่านไม่มี ประโยชน์ คำที่ควรพูดก่อน ท่านกลับพูดภายหลัง คำที่ควรพูดภายหลัง 
ท่านกลับพูดเสียก่อน เรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้ว ผมจับผิดคำพูดของท่านได้แล้ว ผมข่มท่านได้
แล้ว ถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิด 

[๒๐๓] ๙. ภิกษุเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร เช่นที่ สมณ
พราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังทำ หน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารอย่าง
นี้ คือ รับเป็นสื่อให้พระราชา ราชมหาอำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์ คหบดี และกุมารว่า “ท่านจงไปที่นี้หรือที่
โน้น จงนำเอาสิ่งนี้ไป จงเอาสิ่งนี้มาจากที่โน้น” หรือ 

[๒๐๔] ๑๐. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เช่นที่สมณ
พราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพูดหลอก ลวง เลียบเคียง หว่านล้อม พูด
และเล็ม ใช้ลาภต่อลาภ 

ท้ังหมดน้ีคือศีลของภิกษุ 
มัชฌิมศีล จบ 

มหาศีล 
[๒๐๕] ๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่นที่ สมณ

พราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้ 
คือ ทำนายอวัยวะ ทำนายตำหนิ ทำนายโชคลาง ทำนายฝัน ทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชา
ไฟ พิธีเบิกแว่นเวียนเทียน พิธีซัดแกลบบูชาไฟ พิธีซัดรำบูชาไฟ พิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ พิธีเติมเนยบูชาไฟ 
พิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ พิธีพ่นเครื่องเซ่นบูชาไฟ พิธีพลีกรรมด้วยเลือด วิชาดูอวัยวะ วิชาดูพ้ืนที่ วิชาการ
ปกครอง วิชาทำเสน่ห์ เวทมนตร์ไล่ผี วิชาตั้งศาลพระภูมิ วิชาหมองู วิชาว่าด้วยพิษ วิชาว่าด้วยแมงป่อง วิชา
ว่าด้วยหนู วิชาว่าด้วยเสียงนก วิชาว่าด้วยเสียงกา วิชาทายอายุ วิชาป้องกันลูกศร วิชาว่าด้วยเสียงสัตว์ร้อง  

[๒๐๖] ๒. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่นที่ สมณ
พราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้ 
คือ ทำนายลักษณะแก้วมณี ลักษณะผ้า ลักษณะ ไม้พลอง ลักษณะศัสตรา ลักษณะดาบ ลักษณะศร 
ลักษณะธนู ลักษณะอาวุธ ลักษณะสตรี ลักษณะบุรุษ ลักษณะเด็กชาย ลักษณะเด็กหญิง ลักษณะทาสชาย 
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ลักษณะทาสหญิง ลักษณะช้าง ลักษณะม้า ลักษณะกระบือ ลักษณะโคอุสภะ ลักษณะโคสามัญ ลักษณะ
แพะ ลักษณะแกะ ลักษณะไก่ ลักษณะนกกระทา ลักษณะเหี้ย ลักษณะตุ้มหู  ลักษณะเต่า ลักษณะมฤค  117

[๒๐๗] ๓. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่นที่ สมณ
พราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้ 
คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักเสด็จหรือไม่ เสด็จ พระราชาในอาณาจักรจักทรงยกทัพเข้าประชิด พระ
ราชานอกอาณาจักรจักทรงล่าถอย พระราชานอกอาณาจักรจักทรงยกทัพมาประชิด พระราชาในอาณาจักร
จักทรงล่าถอย ชัยชนะจักตกเป็นของพระราชาในอาณาจักร ความปราชัยจักมีแก่พระราชานอกอาณาจักร 
ชัยชนะจักตกเป็นของพระราชานอกอาณาจักร ความปราชัยจักมีแก่พระราชาในอาณาจักร พระราชาองค์นี้
จักทรงชนะ พระราชาองค์นี้จักทรงพ่ายแพ้  

[๒๐๘] ๔. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่นที่ สมณ
พราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพ ผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่าง
นี้ คือ พยากรณ์ว่าจักมีจันทรคราส สุริยคราส นักษัตรคราส ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์จักโคจรถูกทางหรือผิด
ทาง ดาวนักษัตรจัก โคจรถูกทางหรือผิดทาง จักมีอุกกาบาตและดาวตก แผ่นดินไหว ฟ้าร้อง ดวงจันทร์ ดวง
อาทิตย์ และดาวนักษัตรจักขึ้น ตก มัวหมอง แจ่มกระจ่าง จันทรคราส สุริยคราส หรือนักษัตรคราสจักมีผลอ
ย่างนี้ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ หรือดาวนักษัตรโคจรถูกทางจักมีผลอย่างนี้ โคจรผิดทางจักมีผลอย่างนี้ 
อุกกาบาตและดาวตก แผ่นดินไหว ฟ้าร้องจักมีผลอย่างนี้ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรขึ้น ตก 
มัวหมอง แจ่มกระจ่างจักมีผลอย่างนี้  

[๒๐๙] ๕. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่นที่ สมณ
พราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้ 
คือ พยากรณ์ว่าฝนจะดี ฝนจะแล้ง จะหาภิกษาหารได้ง่าย จะหาภิกษาหารได้ยาก จะมีความสงบร่มเย็น จะ
มีภัย จะมีโรค จะไม่มีโรค การคำนวณด้วยการนับนิ้ว (มุททา) การคำนวณด้วยวิธีคิดในใจ (คณนา) การ
คำนวณด้วยวิธีอนุมานด้วยสายตา (สังขาน) วิชาฉันทลักษณ์และโลกายตศาสตร์  

[๒๑๐] ๖. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่นที่ สมณ
พราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้ 
คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ฤกษ์วิวาหมงคล ฤกษ์ เรียงหมอน ฤกษ์หย่าร้าง ฤกษ์รวบรวมทรัพย์ ฤกษ์ใช้จ่าย
ทรัพย์ ทำให้โชคดี ทำให้เคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนตร์ทำให้ลิ้นแข็ง ทำให้คางแข็ง ทำให้มือสั่น 
ทำให้คางสั่น ทำให้หูอื้อ เป็นหมอดูลูกแก้ว ใช้หญิงสาวเป็นคนทรง ใช้หญิงประจำเทวาลัยเป็นคนทรง 
บวงสรวงดวงอาทิตย์และท้าวมหาพรหม ร่ายมนตร์พ่นไฟ ทำพิธีเรียกขวัญ หรือ 

[๒๑๑] ๗. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เช่นที่ สมณ
พราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้ 
คือ ทำพิธีบนบาน พิธีแก้บน ร่ายมนตร์ขับผี ตั้ง ศาลพระภูมิ ทำกะเทยให้เป็นชาย ทำชายให้เป็นกะเทย ทำ
พิธีปลูกเรือน พิธี บวงสรวงพ้ืนที่ พ่นน้ำมนตร์ รดน้ำมนตร์ พิธีบูชาไฟ ปรุงยาสำรอก ยาถ่าย ยา แก้โรคลมตี
ขึ้นเบื้องบน ยาแก้โรคลมตีลงเบื้องต่ำ ยาแก้ปวดศีรษะ น้ำมันหยอดหู น้ำมันหยอดตา ยานัตถ์ุ ยาหยอดตา 
ยาป้ายตา เป็นหมอตา หมอผ่าตัด หมอรักษาเด็ก (กุมารเวช) การให้สมุนไพรและยา การใส่ยาแล้วล้างออก
เมื่อโรคหาย 

ท้ังหมดน้ีคือศีลของภิกษุ 

 ตุ้มหู อีกความหมายหนึ่ง หมายถึงยอดเรือน (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๒/๘๙)117
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[๒๑๒] มหาบพิตร ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่ประสบภัย อันตรายจากการสำรวม
ในศีลเลย เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษกเป็นพระราชา กำจัดข้าศึกได้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัย
อันตรายจากข้าศึกเลย ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอริยสีลขันธ์อย่างนี้ย่อมเสวยสุขอันไม่มีโทษในภายใน มหาบพิตร 
ภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แล 

มหาศีล จบ 

อินทรียสังวร 
[๒๑๓] มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย  เป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน118

ธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือ  ไม่แยกถือ  ย่อมปฏิบัติเพ่ือสำรวมในจักขุนทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่119 120

สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษาจักขุนทรีย์ ถึง
ความสำรวมในจักขุนทรีย์ ฟังเสียงด้วยหู ฯลฯ ดมกลิ่นด้วยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสด้วยลิ้น ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะ 
ด้วยกาย ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่รวบถือ ไม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพ่ือ สำรวมในมนินทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่
สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษามนินทรีย์ ถึง
ความสำรวมในมนินทรีย์ ภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยะนี้ ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคน
กับกิเลสในภายใน มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แล 

สติสัมปชัญญะ 
[๒๑๔] มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัย

นี้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก การครอง
สังฆาฏิบาตรและจีวร การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม การถ่ายอุจจาระปัสสาวะ การเดิน การยืน การนั่ง 
การนอน การตื่น การ พูด การนิ่ง มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แล 

สันโดษ 
[๒๑๕] มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่าผู้สันโดษเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้สันโดษด้วยจีวร

พอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้อง จะไป ณ ที่ใด ๆ ก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไป ณ ที่ใด ๆ ก็มีแต่ปีก
เป็นภาระ มหาบพิตร ภิกษุชื่อว่า ผู้สันโดษเป็นอย่างนี้แล 

การละนิวรณ์ ๕ 
[๒๑๖] ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยสีลขันธ์ อริยอินทรียสังวร อริยสติสัมปชัญญะและอริย

สันโดษอย่างนี้แล้ว พักอยู่ ณ เสนาสนะเงียบสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอม
ฟาง เธอกลับจากบิณฑบาต ภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้ว นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า 

 อินทรีย์ท้ังหลาย หมายถึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๓/๑๖๔)118

 รวบถือ (นิมิตฺตคฺคาหี) หมายถึง มองภาพรวมโดยไม่พิจารณาลงไปในรายละเอียด เช่นมองว่า รูปนั้นสวย รูปนี้ไม่สวย ดูเทียบ 119

อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑๓๕๒/๔๕๖-๔๕๗

 แยกถือ (อนุพฺยญฺชนคฺคาหี) หมายถึง มองแยกพิจารณาเป็นส่วน ๆ ไป เช่น ตาสวย แต่จมูกไม่สวย ดูเทียบ อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) 120

๑๓๕๒/๔๕๖-๔๕๗
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[๒๑๗] เธอละอภิชฌา (ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา) ในโลก  มีใจปราศจากอภิชฌาอยู่ 121

ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากอภิชฌา ละความมุ่งร้ายคือพยาบาท มีจิตไม่ พยาบาท มุ่งประโยชน์เก้ือกูลสรรพสัตว์
อยู่ ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากความมุ่งร้ายคือพยาบาท ละถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม) ปราศจากถีน
มิทธะ กำหนดแสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะอยู่ ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ (ความ
ฟุ้งซ่านและรำคาญใจ) เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบอยู่ภายใน ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละ
วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ข้ามวิจิกิจฉาได้แล้ว ไม่มีวิจิกิจฉา ในกุศลธรรมอยู่ ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจาก
วิจิกิจฉา 

อุปมานิวรณ์ ๕ 
[๒๑๘] เปรียบเหมือนคนกู้หนี้มาลงทุนจนประสบผลสำเร็จ ใช้หนี้เก่าที่เป็นต้นทุนจนหมด 

เก็บกำไรที่เหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยา เขาคิดว่า “เมื่อก่อนเรากู้หนี้มาลงทุน การงานสำเร็จผลดี ได้ใช้
หนี้เก่าที่ยืมมาลงทุนหมดแล้ว กำไรก็ยังมีเหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยา” เพราะความไม่มีหนี้สินเป็นเหตุ 
เขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจ 

[๒๑๙] เปรียบเหมือนคนไข้อาการหนัก บริโภคอาหารไม่ได้ ไม่มีกำลัง ต่อมา หายป่วย 
บริโภคอาหารได้ กลับมีกำลัง เขาคิดว่า “เมื่อก่อนเราป่วยอาการหนัก บริโภคอาหารไม่ได้ ไม่มีกำลัง เวลานี้
หายป่วย บริโภคอาหารได้ มีกำลังเป็นปกติ” เพราะการหายจากโรคเป็นเหตุ เขาจึงได้รับความเบิกบานใจ
และความสุขใจ 

[๒๒๐] เปรียบเหมือนคนต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำ ต่อมา พ้นโทษออกจากเรือนจำโดย
สวัสดิภาพ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เขาคิดว่า “เมื่อก่อนเราต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำ เวลานี้พ้นโทษ
ออกจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ” เพราะการพ้นจากเรือนจำเป็นเหตุ เขาจึงได้รับ
ความเบิกบานใจและความสุขใจ 

[๒๒๑] เปรียบเหมือนคนที่ตกเป็นทาส พ่ึงตัวเองไม่ได้ ต้องพ่ึงผู้อื่น จะไปไหนตามใจชอบก็ไม่
ได้ ต่อมา พ้นจากความเป็นทาส พ่ึงตัวเองได้ ไม่ต้องพ่ึงผู้อื่น เป็นไทแก่ตัวเอง จะไปไหนก็ได้ตามใจชอบ 
เขาคิดว่า “เมื่อก่อนเราเป็นทาส พ่ึงตัวเอง ไม่ได้ ต้องพ่ึงผู้อื่น จะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้ เวลานี้พ้นจาก
ความเป็นทาส พ่ึง ตัวเองได้ ไม่ต้องพ่ึงผู้อื่น เป็นไทแก่ตัวเอง จะไปไหนก็ได้ตามใจชอบ” เพราะความเป็นไท
แก่ตัวเองเป็นเหตุ เขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจ 

[๒๒๒] เปรียบเหมือนคนมีทรัพย์สมบัติ เดินทางไกลกันดาร หาอาหารได้ ยาก มีภัยเฉพาะ
หน้า ต่อมา ข้ามพ้นทางกันดาร ถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็นปลอดภัยโดยสวัสดิภาพ เขาคิดว่า “เมื่อก่อนเรามี
ทรัพย์สมบัติ เดินทางไกลกันดาร หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า เวลานี้ข้ามพ้นทางกันดารถึงหมู่บ้านอัน
สงบร่มเย็นปลอดภัยโดยสวัสดิภาพ” เพราะการพบภูมิสถานอันร่มเย็นเป็นเหตุ เขาจึงได้รับความเบิกบานใจ
และความสุขใจ 

[๒๒๓] มหาบพิตร ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ที่ตนยังละไม่ได้ เหมือนหนี้ โรค เรือนจำ 
ความเป็นทาส และทางไกลกันดาร 

[๒๒๔] มหาบพิตร ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ที่ตนละได้แล้ว เหมือนความไม่มีหนี้ ความ
ไม่มีโรค การพ้นโทษจากเรือนจำ ความเป็นไทแก่ตัวเอง และภูมิสถานอันสงบร่มเย็น 

 โลก ในที่นี้หมายถึง สภาพที่ต้องแตกสลายคือ อุปาทานขันธ์ ๕ ได้แก่ ความยึดติดว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 121

มีตัวตนและเป็นของตน อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๑๗/๑๙๐)
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[๒๒๕] เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ที่ตนละได้แล้ว ย่อมเกิดความเบิกบานใจ เมื่อเบิก
บานใจก็ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุข เมื่อมีความสุข จิตย่อมตั้ง
มั่น 

ปฐมฌาน 
[๒๒๖] ภิกษุนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่ มีวิตก วิจาร ปีติ

และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก รู้สึกซาบซ่านอยู่ 
ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้อง 

[๒๒๗] เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนักงานสรงสนาน ผู้ชำนาญ เทผงถูตัว
ลงในภาชนะสัมฤทธ์ิแล้วเอาน้ำประพรมให้ติดเป็นก้อน พอตกเย็น ก้อนถูตัวที่ยางซึมไปจับ ก็ติดกันหมด ไม่
กระจายออก ฉันใด ภิกษุทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก รู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วน
ไหนของร่างกาย ที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้อง ฉันนั้น ข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็น สมณะที่
เห็นประจักษ์ ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน ๆ 

ทุติยฌาน 
[๒๒๘] ยังมีอีก มหาบพิตร เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป ภิกษุบรรลุ ทุติยฌานมีความผ่องใส

ในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ เธอทำกายนี้
ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ รู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอัน
เกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้อง 

[๒๒๙] เปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกเป็นวังวน ไม่มีทางที่กระแสน้ำจะไหลเข้าได้ ทั้งด้านตะวัน
ออก ด้านใต้ ด้านตะวันตก และด้านเหนือ ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล แต่กระแสน้ำเย็นพุขึ้นจากห้วงน้ำนั้นแล้ว
ทำห้วงน้ำนั้นให้ชุ่มชื่นเอิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ำเย็น ไม่มีส่วนไหนของห้วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้อง 
ฉันใด ภิกษุทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิ รู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของ
ร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้อง ฉันนั้น ข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็น
ประจักษ์ ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน ๆ 

ตติยฌาน 
[๒๓๐] ยังมีอีก มหาบพิตร เพราะปีติจางคลายไป ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข

ด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข เธอทำกายนี้ให้
ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติ รู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้อง 

[๒๓๑] เปรียบเหมือนในกอบัวเขียว (อุบล) กอบัวหลวง (ปทุม) หรือกอ บัวขาว (บุณฑริก) 
ดอกบัวเขียว ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาวบางเหล่าที่เกิดเจริญเติบโตในน้ำ ยังไม่พ้นน้ำ จมอยู่ใต้น้ำ มีน้ำ
หล่อเลี้ยงไว้ ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่น เอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นตั้งแต่ยอดถึงเหง้า ไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะ
ไม่ถูกต้อง ฉันใด ภิกษุทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติ รู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของ
ร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้อง ฉันนั้น ข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ ซึ่งดีกว่า
และประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน ๆ 

จตุตถฌาน 
[๒๓๒] ยังมีอีก มหาบพิตร เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและ โทมนัสดับไปก่อน 

ภิกษุบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธ์ิเพราะ อุเบกขาอยู่ เธอมีใจอันบริสุทธ์ิผุดผ่องนั่งแผ่ไป
ทั่วกายนี้ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธ์ิผุดผ่องจะไม่ถูกต้อง   
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[๒๓๓] เปรียบเหมือนคนนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตัวตลอดศีรษะ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาว
จะไม่ปกคลุม ฉันใด ภิกษุมีใจอันบริสุทธ์ิผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธ์ิ
ผุดผ่องจะไม่ถูกต้อง ฉันนั้น ข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผล
แห่งความเป็นสมณะ ที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน ๆ 

วิชชา ๘ ประการ 
๑. วิปัสสนาญาณ 

[๒๓๔] เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน  ปราศจากความเศร้าหมอง 122

อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ือญาณทัสสนะ  รู้ชัดอย่างนี้ว่า 123

“กายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่าง ประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป ๔ เกิดจากบิดามารดา เจริญวัยเพราะข้าวสุก
และขนมสด ไม่เที่ยงแท้ ต้องอบ ต้องนวดเฟ้น มีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา วิญญาณของเรา
อาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้” 

[๒๓๕] เปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติ มีแปดเหลี่ยม ที่เจียระไนดีแล้ว 
สุกใสเป็นประกายได้สัดส่วน มีด้ายสีเขียว เหลือง แดง ขาวหรือ สีนวลร้อยอยู่ข้างใน คนตาถึงหยิบแก้ว
ไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณา รู้ว่า “แก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติ มีแปดเหลี่ยม ที่เจียระไน
ดีแล้ว สุกใสเป็นประกายได้สัดส่วน มีด้ายสีเขียว เหลือง แดง ขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างใน” ฉันใด เมื่อจิต
เป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้ง
มั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุน้อมจิตไปเพ่ือญาณ- ทัสสนะ รู้ชัดอย่างนี้ว่า “กายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่าง 
ประกอบขึ้นจากมหาภูตรูป ๔ เกิดจากบิดามารดา เจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยงแท้ ต้องอบ 
ต้องนวดเฟ้น มีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา วิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกาย นี้” ฉันนั้น 
ข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็น
ประจักษ์ข้อก่อน ๆ 

๒. มโนมยิทธิญาณ 
[๒๓๖] เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง 

อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ือเนรมิตกายที่เกิดแต่ใจ คือ 
เนรมิตกายอื่นจากกายนี้ มีรูปที่เกิดแต่ใจ มีอวัยวะครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง 

[๒๓๗] เปรียบเหมือนคนชักไส้ออกจากหญ้าปล้อง เขาเห็นว่า “นี้คือหญ้าปล้อง นี้คือไส้ หญ้า
ปล้องเป็นอย่างหนึ่ง ไส้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่ไส้ถูกชักออกมาจาก หญ้าปล้องนั่นเอง” เปรียบเหมือนคนชัก
ดาบออกจากฝัก เขาเห็นว่า “นี้คือดาบ นี้คือฝัก ดาบเป็นอย่างหนึ่ง ฝักก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่ดาบถูกชักออก
มาจากฝักนั่นเอง” หรือเปรียบเหมือนคนดึงงูออกจากคราบ เขาเห็นว่า “นี้คืองู นี้คือคราบ งูเป็นอย่าง หนึ่ง 
คราบก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่งูถูกดึงออกจากคราบนั่นเอง” ฉันใด เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลส
เพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุน้อมจิต
ไปเพ่ือเนรมิตกายที่เกิด แต่ใจ คือ เนรมิตกายอื่นจากกายนี้ มีรูปที่เกิดแต่ใจ มีอวัยวะครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่ 

 ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ในที่นี้หมายถึง กิเลสมีราคะเป็นต้น ที่เรียกว่า กิเลสเพียงดังเนิน (อังคณะ) เพราะทำจิตให้ลาดต่ำ โน้ม122

เอียงไปสู่ที่ต่ำ เช่นต้องย้อนกลับไปสู่จตุตถฌานอีก ดูเทียบ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๒๔/๖๑๓

 ญาณทัสสนะ ในที่นี้หมายถึง ความรู้และความเห็นตรงตามเป็นจริง อาจเรียกว่า มรรคญาณ ผลญาณ สัพพัญญุตญาณ      123

ปัจจเวกขณญาณ หรือวิปัสสนาญาณก็ได้ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๓๔/๑๙๘)
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บกพร่อง ฉันนั้น ข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความ
เป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน ๆ 

๓. อิทธิวิธญาณ 
[๒๓๘] เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง 

อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ืออิทธิวิธญาณ แสดงฤทธ์ิได้
หลายอย่าง คือ คนเดียวแสดงเป็นหลายคน ก็ได้ หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ แสดงให้ปรากฏหรือให้
หายไปก็ได้ ทะลุฝา กำแพง (และ)ภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดิน
เหมือนไปในน้ำก็ได้ เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศ
เหมือนนกบินไปก็ได้ ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธ์ิมากมีอานุภาพมากก็ได้ ใช้อำนาจทาง
กายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ 

[๒๓๙] เปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือช่างหม้อผู้ชำนาญ เมื่อนวดดินเหนียวดีแล้ว พึงทำ
ภาชนะที่ต้องการให้สำเร็จได้ เปรียบเหมือนช่างงาหรือลูกมือ ช่างงาผู้ชำนาญเมื่อแต่งงาดีแล้ว พึงทำเครื่อง
งาชนิดที่ต้องการให้สำเร็จได้ เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือช่างทองผู้ชำนาญ เมื่อหลอมทองดีแล้ว พึง
ทำทองรูปพรรณชนิดที่ต้องการให้สำเร็จได้ ฉันใด เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน 
ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุน้อมจิตไปเพ่ืออิทธิวิธ
ญาณ แสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง คือ คนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ แสดง
ให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา กำแพง (และ)ภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นหรือดำ
ลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้ เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดิน ก็ได้ นั่งขัดสมาธิเหาะไป
ในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธ์ิมากมีอานุภาพมากก็ได้ ใช้
อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลก ก็ได้ ฉันนั้น ข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ ซึ่งดีกว่า
และประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน ๆ 

๔. ทิพพโสตธาตุญาณ 
[๒๔๐] เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง 

อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ือทิพพโสตธาตุญาณได้ยินเสียง 
๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ 

[๒๔๑] เปรียบเหมือนคนเดินทางไกล (มีประสบการณ์มาก) ได้ยินเสียงกลอง เสียงตะโพน 
เสียงสังข์ เสียงบัณเฑาะว์ เสียงเปิงมาง ก็เข้าใจว่า นั่นเสียงกลอง เสียงตะโพน เสียงสังข์ เสียงบัณเฑาะว์ 
เสียงเปิงมาง ฉันใด เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิ ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 
เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุน้อมจิตไปเพ่ือทิพพโสตธาตุญาณได้ยินเสียง ๒ ชนิด 
คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ ฉันนั้น ข้อนี้จัดเป็นผล
แห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อ
ก่อน ๆ 

๕. เจโตปริยญาณ 
[๒๔๒]  เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง 

อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุน้อมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ กำหนดรู้จิตของ
สัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตน คือ จิตมีราคะ ก็รู้ว่ามีราคะ หรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะ จิตมี
โทสะก็รู้ว่ามีโทสะ หรือปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะ หรือปราศจากโมหะก็รู้
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ว่าปราศจากโมหะ จิตหดหู่ก็รู้ว่าหดหู่ หรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่าน จิตเป็นมหัคคตะ ก็รู้ว่าเป็นมหัคคตะ  หรือ124

ไม่เป็นมหัคคตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหัคคตะ จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่า
ไม่มีจิตอื่นย่ิงกว่า จิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิ หรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้น 
หรือไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่หลุดพ้น 

[๒๔๓] เปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบการแต่งตัว เมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจก
ใสสะอาดหรือในภาชนะน้ำใส หน้ามีไฝฝ้าก็รู้ว่ามีไฝฝ้า หรือไม่มี ไฝฝ้าก็รู้ว่าไม่มีไฝฝ้า ฉันใด เมื่อจิตเป็น
สมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่
หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุน้อมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ กำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตน คือ จิตมี
ราคะก็รู้ว่ามีราคะ หรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รู้ ว่ามีโทสะ หรือปราศจากโทสะก็รู้
ว่าปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะ หรือปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะ จิตหดหู่ก็รู้ว่าหดหู่ หรือ
ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่าน จิตเป็นมหัคคตะก็รู้ว่าเป็นมหัคคตะ หรือไม่เป็นมหัคคตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหัคคตะ จิตมีจิต
อื่นย่ิงกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นย่ิงกว่า หรือไม่มีจิตอื่นย่ิงกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นย่ิงกว่า จิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิ 
หรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้น หรือไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่หลุดพ้น ฉันนั้น ข้อนี้จัด
เป็นผลแห่งความเป็น สมณะที่เห็นประจักษ์ ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็น
ประจักษ์ข้อก่อน ๆ 

๖. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
[๒๔๔]  เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง 

อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึก
ชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ๓ ชาติบ้าง ๔ ชาติบ้าง ๕ ชาติบ้าง ๑๐ ชาติบ้าง ๒๐ ชาติ
บ้าง ๓๐ ชาติบ้าง ๔๐ ชาติบ้าง ๕๐ ชาติบ้าง ๑๐๐ ชาติบ้าง ๑,๐๐๐ ชาติบ้าง ๑๐๐,๐๐๐ ชาติบ้าง ตลอด
สังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอันมาก บ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง 
ว่า “ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข์ และมีอายุอย่างนั้น ๆ จุติจากภพ
นั้นก็ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวย สุขทุกข์ และมีอายุ
อย่างนั้น ๆ จุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้” เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและ
ชีวประวัติอย่างนี้ 

[๒๔๕] เปรียบเหมือนคนจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีก เขาจาก
บ้านนั้นกลับมายังบ้านเดิมของตน ระลึกได้อย่างนี้ว่า “เราได้จากบ้านตนไปบ้านโน้น ในบ้านนั้นเราได้ยืน 
นั่ง พูด นิ่งเฉยอย่างนั้น ๆ เราได้จากแม้บ้านนั้นไปยังบ้านโน้น แม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืน นั่ง พูด นิ่งเฉยอย่าง
นั้น ๆ แล้วกลับจากบ้านนั้นมายังบ้านเดิมของตน” ฉันใด เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดัง
เนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุน้อมจิตไปเพ่ือ     
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ฯลฯ ตลอดสังวัฏฏกัป
และวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า “ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข์ 
และมีอายุอย่างนั้น ๆ จุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้น มี ตระกูล มีวรรณะ 
มีอาหาร เสวยสุขทุกข์ และมีอายุอย่างนั้น ๆ จุติจากภพนั้นจึง มาเกิดในภพนี้” เธอระลึกชาติก่อนได้หลาย

 มหัคคตะ แปลว่า ถึงความเป็นใหญ่ มหัคคตจิต หมายถึงจิตที่ถึงฌานสมาบัติ (ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/๑๐๔/๓๖๖, อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) 124

๑๒/๙๒)
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ชาติพร้อมลักษณะทั่วไปและชีวประวัติ อย่างนี้ ฉันนั้น ข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ 
ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน ๆ 

๗. ทิพพจักขุญาณ 
[๒๔๖] เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง 

อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ือจุตูปปาตญาณ เห็นหมู่สัตว์ผู้
กำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือ
มนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า “หมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต กล่าว
ร้ายพระอริยะ มีความเห็นผิด และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไป
บังเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก แต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ไม่กล่าวร้าย
พระอริยะ มีความเห็นชอบ และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไป
บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์” เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งาม เกิดดี
และเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แล 

[๒๔๗] เปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองหลวง คนตาดี ยืนบนปราสาท
นั้นเห็นหมู่ชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้าง ออกจากเรือนบ้าง สัญจรอยู่ตามถนนบ้าง นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลาง
เมืองหลวงบ้าง ก็รู้ว่า “คนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือน คนเหล่านี้ออกจากเรือน คนเหล่านี้สัญจรอยู่ตามถนน คน
เหล่านี้นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองหลวง” ฉันใด เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน 
ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุน้อมจิตไปเพ่ือ
จุตูปปาตญาณ เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี 
ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดถึง หมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า “หมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริต วจี
ทุจริต และมโนทุจริต กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นผิด และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิด 
พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก แต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต 
และมโนสุจริต ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นชอบ และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบ พวก
เขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์” เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้น
สูง งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม
อย่างนี้แล ฉันนั้น ข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่ง
ความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน ๆ 

๘. อาสวักขยญาณ 
[๒๔๘]  เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง 

อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ รู้ชัดตามความ
เป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ 
นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ 
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เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า “ชาติสิ้น แล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำ เสร็จ125

แล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป”   126

[๒๔๙] เปรียบเหมือนสระน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบนยอดภูเขา คนตาดียืนที่ขอบสระนั้น เห็น
หอยโข่งและหอยกาบ ก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลากำลังแหวกว่ายอยู่บ้าง หยุดอยู่บ้าง ในสระนั้น ก็
คิดอย่างนี้ว่า “สระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ ขุ่นมัว หอยโข่งและหอยกาบ ก้อนกรวดและก้อนหิน และฝูงปลาเหล่า
นี้กำลังแหวกว่ายอยู่ก็มี หยุดอยู่ก็มี ในสระนั้น” ฉันใด เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดัง
เนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุน้อมจิตไปเพ่ือ   
อาสวักขยญาณ รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้     
อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้ อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้น
จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบ
พรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป” ฉันนั้น ข้อนี้จัดเป็นผล
แห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ ซึ่ง ดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อ
ก่อน ๆ 

มหาบพิตร ไม่มีผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์อย่างอื่นที่ยอดเย่ียมกว่าหรือประณีตกว่า
ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์นี้เลย” 

พระเจ้าอชาตศัตรูทรงประกาศพระองค์เป็นอุบาสก 
[๒๕๐] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ได้กราบทูลว่า “ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระผู้มี
พระภาคชัดเจนไพเราะย่ิงนัก พระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่าง ๆ เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของที่ คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่า คน มีตาดี
จักเห็นรูปได้ หม่อมฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระ
ภาคจงทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ความผิดได้ครอบงำหม่อมฉันผู้ โง่เขลาเบาปัญญาซึ่งได้ปลงพระชนม์พระราชบิดาผู้ทรงธรรม เพราะ
ต้องการความเป็นใหญ่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์โปรดทรงรับทราบความผิดของหม่อมฉันตาม
ความเป็นจริงเถิด เพ่ือจะได้สำรวมต่อไป” 

[๒๕๑] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เจริญพร มหาบพิตร ความผิดได้ครอบงำพระองค์ผู้โง่เขลา
เบาปัญญาซึ่งได้ปลงพระชนม์พระราชบิดาผู้ทรงธรรม เพราะต้องการความเป็นใหญ่ แต่พระองค์ทรงเห็น
ความผิดว่าเป็นความผิดแล้วทรง สารภาพตามความเป็นจริง ดังนั้น อาตมภาพขอรับทราบความผิดนั้นของ
พระองค์ ก็ผู้ที่เห็นความผิดว่าเป็นความผิดแล้วสารภาพออกมาตามความเป็นจริง รับว่าจะสำรวมต่อไป วิธี
นี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยเจ้า” 

[๒๕๒] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ได้กราบทูลว่า “ถ้า
อย่างนั้น บัดนี้ หม่อมฉันขอทูลลากลับ เพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะ ต้องทำอีกมาก พระพุทธเจ้าข้า” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควร ณ บัดนี้เถิด มหาบพิตร” 

 กิจท่ีควรทำ ในที่นี้หมายถึ งกิจในอริยสัจ ๔ คือ การกำหนดรู ้ทุกข์, การละเหตุเกิดแห่งทุกข์, การทำ ให้แจ้งซึ่งความดับทุกข์ 125

และการอบรมมรรคมีองค์ ๘ ให้เจริญ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๔๘/๒๐๓) 

 ไม่ มีกิจอ่ืนเพื่อความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป ในที่นี้หมายถึงไม่มีหน้าที่ในการบำเพ็ญมรรคญาณเพ่ือความหมดสิ้นแห่งกิเลส126

อีกต่อไป เพราะพระพุทธศาสนาถือว่าการบรรลุพระอรหัตตผลเป็นจุดหมายสูงสุด (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๔๘/๒๐๓)
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พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วได้เสด็จลุกจากที่
ประทับ ทรงกราบพระผู้มีพระภาค ทรงกระทำประทักษิณแล้ว เสด็จจากไป 

[๒๕๓] ครั้นเมื่อท้าวเธอเสด็จจากไปไม่นาน พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุมารับสั่งว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย พระราชาองค์นี้ถูกขจัดเสียแล้ว ถูกทำลายเสียแล้ว หากท้าวเธอจักไม่ปลงพระชนม์พระราชบิดา
ผู้ทรงธรรม ธรรมจักษุ  อันไร้ธุลีคือ กิเลส ปราศจากมลทิน จักเกิดขึ้นแก่ท้าวเธอ ณ ที่ประทับนี้ทีเดียว” 127

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยยากรณภาษิตนี้จบลง ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมยินดีพุทธ
ภาษิตนั้นแล 

สามัญญผลสูตรท่ี ๒ จบ 
______________________ 

 ธรรมจักษุ คือ ดวงตาเห็นธรรม โดยทั่วไปหมายถึงการเห็นอริยสัจ ๔ และการบรรลุ มรรค ๓ เบื้องต้น แต่ ในที่นี้หมายถึงการ127

บรรลุโสดาปัตติมรรค (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๕๓/๒๑๔)


