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อภิธมฺมปิฏก 
ปุคฺคลปญฺญตฺติปาลิ 

------------ 
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 

มาติกา 
๑.  เอกกอุทฺเทส 

[๑]  ฉ  ปญฺญตฺติโย:  ขนฺธปญฺญตฺติ  อายตนปญฺญตฺติ  ธาตุปญฺญตฺติ  สจฺจปญฺญตฺติ  
อินฺทฺริยปญฺญตฺติ  ปุคฺคลปญฺญตฺตีติ. 

[๒]  กิตฺตาวตา  ขนฺธานํ  ขนฺธปญฺญตฺติ?  ยาวตา  ปญฺจกฺขนฺธา:  รูปกฺขนฺโธ เวทนากฺ
ขนฺโธ   สญฺญากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ  วิญฺญาณกฺขนฺโธ,  เอตฺตาวตา  ขนฺธานํ  ขนฺธปญฺญตฺต.ิ 

[๓]  กิตฺตาวตา  อายตนานํ  อายตนปญฺญตฺติ?  ยาวตา  ทฺวาทสายตนานิ:  จกฺขายตนํ  
รูปายตนํ  โสตายตนํ  สทฺทายตนํ  ฆานายตนํ  คนฺธายตนํ  ชิวฺหายตนํ  รสายตนํ  กายายตนํ  
โผฏฺฐพฺพายตนํ  มนายตนํ  ธมฺมายตนํ,  เอตฺตาวตา  อายตนานํ  อายตนปญฺญตฺต.ิ 

[๔]  กิตฺตาวตา  ธาตูนํ  ธาตุปญฺญตฺติ?  ยาวตา  อฏฺฐารส  ธาตุโย:  จกฺขุธาตุ  รูปธาตุ  
จกฺขุวิญฺญาณธาตุ  โสตธาตุ  สทฺทธาตุ  โสตวิญฺญาณธาตุ  ฆานธาตุ  คนฺธธาตุ  ฆานวิญฺญาณ
ธาตุ  ชิวฺหาธาตุ  รสธาตุ  ชิวฺหาวิญฺญาณธาตุ  กายธาตุ  โผฏฺฐพฺพธาตุ  กายวิญฺญาณธาตุ  มโน
ธาตุ  ธมฺมธาตุ  มโนวิญฺญาณธาตุ,  เอตฺตาวตา  ธาตูนํ  ธาตุปญฺญตฺต.ิ 

[๕]  กิตฺตาวตา  สจฺจานํ  สจฺจปญฺญตฺติ?  ยาวตา  จตฺตาริ  สจฺจานิ:  ทุกฺขสจฺจํ  
สมุทยสจฺจํ  นิโรธสจฺจํ  มคฺคสจฺจํ,  เอตฺตาวตา  สจฺจานํ  สจฺจปญฺญตฺต.ิ 

[๖]  กิตฺตาวตา  อินฺทฺริยานํ  อินฺทฺริยปญฺญตฺติ?  ยาวตา  พาวีสตินฺทฺริยานิ:  จกฺขุนฺทฺริยํ              
โสตินฺทฺริยํ  ฆานินฺทฺริยํ  ชิวฺหินฺทฺริยํ  กายินฺทฺริยํ  มนินฺทฺริยํ  อิตฺถินฺทฺริยํ  ปุริสินฺทฺริยํ  ชีวิตินฺทฺริยํ      
สุขินฺทฺริยํ  ทุกฺขินฺทฺริยํ  โสมนสฺสินฺทฺริยํ  โทมนสฺสินฺทฺริยํ  อุเปกฺขินฺทฺริยํ  สทฺธินฺทฺริยํ  วืริยินฺทฺริยํ    
สตินฺทฺริยํ  สมาธินฺทฺริยํ  ปญฺญินฺทฺริยํ  อนญฺญาตญฺญสฺสามีตินฺทฺริยํ  อญฺญินฺทฺริยํ  อญฺญาตาวินฺ
ทฺริยํ,     เอตฺตาวตา  อินฺทฺริยานํ  อินฺทฺริยปญฺญตฺต.ิ 

[๗]  กิตฺตาวตา  ปุคฺคลานํ  ปุคฺคลปญฺญตฺติ? 
  (๑)  สมยวิมุตฺโต, 
  (๒)  อสมยวิมุตฺโต, 
  (๓)  กุปฺปธมฺโม, 
  (๔)  อกุปฺปธมฺโม, 
  (๕)  ปริหานธมฺโม, 
  (๖)  อปริหานธมฺโม, 
  (๗)  เจตนาภพฺโพ,   
  (๘)  อนุรกฺขณาภพฺโพ, 
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  (๙)  ปุถุชฺชโน, 
(๑๐)  โคตฺรภู, 
(๑๑)  ภยูปรโต, 
(๑๒)  อภยูปรโต, 
(๑๓)  ภพฺพาคมโน, 
(๑๔)  อภพฺพาคมโน, 
(๑๕)  นิยโต, 
(๑๖)  อนิยโต, 
(๑๗)  ปฏิปนฺนโก,   
(๑๘)  ผเลฏฺฐิโต, 
(๑๙)  สมสีสี, 
(๒๐)  ฐิตกปฺปี, 
(๒๑)  อริโย, 
(๒๒)  อนริโย, 
(๒๓)  เสกฺโข, 
(๒๔)  อเสกฺโข, 
(๒๕)  เนวเสกฺขนาเสกฺโข, 
(๒๖)  เตวิชฺโช, 
(๒๗)  ฉฬภิญฺโญ, 
(๒๘)  สมฺมาสมฺพุทฺโธ,   
(๒๙)  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ,   
(๓๐)  อุภโตภาควิมุตฺโต, 
(๓๑)  ปญฺญาวิมุตฺโต, 
(๓๒)  กายสกฺข,ี 
(๓๓)  ทิฏฺฐิปฺปตฺโต, 
(๓๔)  สทฺธาวิมุตฺโต, 
(๓๕)  ธมฺมานุสาร,ี 
(๓๖)  สทฺธานุสาร,ี 
(๓๗)  สตฺตกฺขตฺตุปรโม, 
(๓๘)  โกลํโกโล, 
(๓๙)  เอกพีช,ี 
(๔๐)  สกทาคาม,ี   
(๔๑)  อนาคาม,ี 
(๔๒)  อนฺตราปรินิพฺพายี, 
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(๔๓)  อุปหจฺจปรินิพฺพายี, 
(๔๔)  อสงฺขารปรินิพฺพายี, 
(๔๕)  สสงฺขารปรินิพฺพายี, 
(๔๖)  อุทฺธํโสโตอกนิฏฺฐคามี, 
(๔๗)  โสตาปนฺโน, 
(๔๘)  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน, 
(๔๙)  สกทาคาม,ี   
(๕๐)  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน, 
(๕๑)  อนาคาม,ี 
(๕๒)  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน, 
(๕๓)  อรหา, 
(๕๔)  อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน. 

เอกกํ. 
------------ 

   
๒.  ทุกอุทฺเทส 

[๘]  เทฺว  ปุคฺคลา: 
  (๑)  โกธโน  จ,  อุปนาหี  จ. 
  (๒)  มกฺขี  จ,  ปลาสี   จ. 1

  (๓)  อิสฺสุกี  จ,  มจฺฉรี  จ. 
  (๔)  สโฐ  จ,  มายาวี  จ. 
  (๕)  อหิริโก  จ,  อโนตฺตปฺปี  จ. 
  (๖)  ทุพฺพโจ  จ,  ปาปมิตฺโต  จ. 
  (๗)  อินฺทฺริเยสุ  อคุตฺตทฺวาโร  จ,  โภชเน  อมตฺตญฺญู  จ. 
  (๘)  มุฏฺฐสฺสติ  จ,  อสมฺปชาโน  จ. 
  (๙)  สีลวิปนฺโน  จ,  ทิฏฺฐิวิปนฺโน  จ. 
(๑๐)  อชฺฌตฺตสญฺโญชโน  จ,  พหิทฺธาสญฺโญชโน  จ. 
(๑๑)  อกฺโกธโน  จ,  อนุปนาหี  จ. 
(๑๒)  อมกฺขี  จ,  อปลาสี  จ. 
(๑๓)  อนิสฺสุกี  จ,  อมจฺฉรี  จ. 
(๑๔)  อสโฐ  จ,  อมายาวี  จ. 
(๑๕)  หิริมา  จ,  โอตฺตปฺปี  จ. 

 ฉ.  ปฬาสี1
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(๑๖)  สุวโจ  จ,  กลฺยาณมิตฺโต  จ. 
(๑๗)  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  จ,  โภชเน  มตฺตญฺญู  จ. 
(๑๘)  อุปฏฺฐิตสฺสติ  จ,  สมฺปชาโน  จ. 
(๑๙)  สีลสมฺปนฺโน  จ,  ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  จ. 
(๒๐)  เทฺว  ปุคฺคลา  ทุลฺลภา  โลกสฺมึ. 
(๒๑)  เทฺว  ปุคฺคลา  ทุตฺตปฺปยา. 
(๒๒)  เทฺว  ปุคฺคลา  สุตปฺปยา. 
(๒๓)  ทฺวินฺนํ  ปุคฺคลานํ  อาสวา  วฑฺฒนฺต.ิ 
(๒๔)  ทฺวินฺนํ  ปุคฺคลานํ  อาสวา  น  วฑฺฒนฺต.ิ 
(๒๕)  หีนาธิมุตฺโต  จ,  ปณีตาธิมุตฺโต  จ. 
(๒๖)  ติตฺโต  จ,  ตปฺเปตา  จ.   

ทุกํ. 
------------ 

๓.  ติกอุทฺเทส 
[๙]  ตโย  ปุคฺคลา: 
  (๑)  นิราโส,  อาสํโส,  วิคตาโส. 
  (๒)  ตโย  คิลานูปมา  ปุคฺคลา. 
  (๓)  กายสกฺขี,  ทิฏฺฐิปฺปตฺโต,  สทฺธาวิมุตฺโต. 
  (๔)  คูถภาณี,  ปุปฺผภาณี,  มธุภาณี. 
  (๕)  อรุกูปมจิตฺโต  ปุคฺคโล,  วิชฺชูปมจิตฺโต  ปุคฺคโล,  วชิรูปมจิตฺโต  ปุคฺคโล. 
  (๖)  อนฺโธ,  เอกจกฺขุ,  ทฺวิจกฺข.ุ 
  (๗)  อวกุชฺชปญฺโญ  ปุคฺคโล,  อุจฺฉงฺคปญฺโญ  ปุคฺคโล,  ปุถุปญฺโญ  ปุคฺคโล. 
  (๘)  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  กาเมสุ  จ  ภเวสุ  จ  อวีตราโค,  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  กาเมสุ     

วีตราโค  ภเวสุ  อวีตราโค,  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  กาเมสุ  จ  ภเวสุ  จ  วีตราโค. 
  (๙)  ปาสาณเลขูปโม  ปุคฺคโล,  ปฐวิเลขูปโม  ปุคฺคโล,  อุทกเลขูปโม  ปุคฺคโล. 
(๑๐)  ตโย  โปตฺถกูปมา  ปุคฺคลา. 
(๑๑)  ตโย  กาสิกวตฺถูปมา  ปุคฺคลา. 
(๑๒)  สุปฺปเมยฺโย,  ทุปฺปเมยฺโย,  อปฺปเมยฺโย. 
(๑๓)  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  น  เสวิตพฺโพ  น  ภชิตพฺโพ  น  ปยิรุปาสิตพฺโพ,  อตฺเถกจฺโจ  

ปุคฺคโล  เสวิตพฺโพ  ภชิตพฺโพ  ปยิรุปาสิตพฺโพ,  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  สกฺกตฺวา  ครุกตฺวา           
เสวิตพฺโพ  ภชิตพฺโพ  ปยิรุปาสิตพฺโพ. 
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(๑๔)  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  ชิคุจฺฉิตพฺโพ  น  เสวิตพฺโพ  น  ภชิตพฺโพ น  ปยิรุปาสิตพฺโพ,  
อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ  น  เสวิตพฺโพ  น ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ, อตฺเถกจฺโจ  
ปุคฺคโล  เสวิตพฺโพ  ภชิตพฺโพ  ปยิรุปาสิตพฺโพ. 

(๑๕)  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  สีเลสุ  ปริปูริการี   สมาธิสฺมึ  มตฺตโส  การี  ปญฺญาย  2

มตฺตโส  การี,  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  สีเลสุ  จ  ปริปูรการี  สมาธิสฺมึ  จ  ปริปูรการี  ปญฺญาย  
มตฺตโส  การี,    อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  สีเลสุ  จ  ปริปูรการี  สมาธิสฺมึ  จ  ปริปูรการี  ปญฺญาย  จ  
ปริปูรการี. 

(๑๖)  ตโย  สตฺถาโร. 
(๑๗)  อปเรปิ  ตโย  สตฺถาโร.   

ติกํ. 
------------- 

๔.  จตุกฺกอุทฺเทส 
[๑๐]  จตฺตาโร  ปุคฺคลา: 
  (๑)  อสปฺปุริโส,  อสปฺปุริเสน  อสปฺปุริสตโร,  สปฺปุริโส,  สปฺปุริเสน  สปฺปุริสตโร. 
  (๒)  ปาโป,  ปาเปน  ปาปตโร,  กลฺยาโณ,  กลฺยาเณน  กลฺยาณตโร.  
  (๓)  ปาปธมฺโม, ปาปธมฺเมน ปาปธมฺมตโร,  กลฺยาณธมฺโม,  กลฺยาณธมฺเมน  กลฺยาณ

ธมฺมตโร. 
  (๔)  สาวชฺโช,  วชฺชพหุโล,  อปฺปสาวชฺโช,   อนวชฺโช. 3

  (๕)  อุคฺฆฏิตญฺญู,  วิปจิตญฺญู,   เนยฺโย,  ปทปรโม. 4

  (๖)  ยุตฺตปฺปฏิภาโน  โน  มุตฺตปฺปฏิภาโน,  มุตฺตปฺปฏิภาโน  โน  ยุตฺตปฺปฏิภาโน,     
ยุตฺตปฺปฏิภาโน  จ  มุตฺตปฺปฏิภาโน  จ,  เนว  ยุตฺตปฺปฏิภาโน  โน  มุตฺตปฺปฏิภาโน. 

  (๗)  จตฺตาโร  ธมฺมกถิกา  ปุคฺคลา. 
  (๘)  จตฺตาโร  วลาหกูปมา  ปุคฺคลา. 
  (๙)  จตฺตาโร  มูสิกูปมา  ปุคฺคลา. 
(๑๐)  จตฺตาโร  อมฺพูปมา  ปุคฺคลา. 
(๑๑)  จตฺตาโร  กุมฺภูปมา  ปุคฺคลา. 
(๑๒)  จตฺตาโร  อุทกรหทูปมา  ปุคฺคลา. 
(๑๓)  จตฺตาโร  พลีพทฺทูปมา  ปุคฺคลา. 
(๑๔)  จตฺตาโร  อาสีวิสูปมา  ปุคฺคลา. 

 ฉ.ม.  ปริปูรการี2

 ฉ.  อปฺปวชฺโช3

 ฉ.  วิปญฺจิตญฺญู4
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(๑๕)  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  อนนุวิจฺจ  อปริโยคาเหตฺวา  อวณฺณารหสฺส  วณฺณํ  ภาสิตา  
โหติ,  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  อนนุวิจฺจ  อปริโยคาเหตฺวา  วณฺณารหสฺส  อวณฺณํ   ภาสิตา  โหติ,             
อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  อนนุวิจฺจ  อปริโยคาเหตฺวา  อปฺปสาทนีเย  ฐาเน  ปสาทํ  อุปทํสิตา  โหติ,            
อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  อนนุวิจฺจ  อปริโยคาเหตฺวา  ปสาทนีเย  ฐาเน  อปฺปสาทํ  อุปทํสิตา  โหติ. 

(๑๖)  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  อนุวิจฺจ  ปริโยคาเหตฺวา  อวณฺณารหสฺส  อวณฺณํ  ภาสิตา    
โหติ,  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  อนุวิจฺจ  ปริโยคาเหตฺวา  วณฺณารหสฺส  วณฺณํ  ภาสิตา  โหติ,  
อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  อนุวิจฺจ  ปริโยคาเหตฺวา  อปฺปสาทนีเย  ฐาเน  อปฺปสาทํ    อุปทํสิตา  โหติ,  
อตฺเถกจฺโจ       ปุคฺคโล  อนุวิจฺจ  ปริโยคาเหตฺวา  ปสาทนีเย  ฐาเน  ปสาทํ  อุปทํสิตา  โหติ. 

(๑๗)  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  อวณฺณารหสฺส  อวณฺณํ  ภาสิตา  โหติ  ภูตํ  ตจฺฉํ  กาเลน,   
โน  จ  โข  วณฺณารหสฺส  วณฺณํ  ภาสิตา  โหติ  ภูตํ  ตจฺฉํ  กาเลน,  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  
วณฺณารหสฺส  วณฺณํ  ภาสิตา  โหติ  ภูตํ  ตจฺฉํ กาเลน, โน จ โข  อวณฺณารหสฺส  อวณฺณํ  ภาสิตา  
โหติ  ภูตํ  ตจฺฉํ    กาเลน,  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  อวณฺณารหสฺส  จ  อวณฺณํ  ภาสิตา  โหติ  ภูตํ  
ตจฺฉํ  กาเลน,  วณฺณารหสฺส  จ  วณฺณํ  ภาสิตา  โหติ  ภูตํ  ตจฺฉํ  กาเลน,  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  
เนว  อวณฺณารหสฺส  อวณฺณํ  ภาสิตา  โหติ ภูตํ ตจฺฉํ กาเลน, โน จ วณฺณารหสฺส  วณฺณํ  ภาสิตา  
โหติ  ภูตํ  ตจฺฉํ  กาเลน. 

(๑๘)  อุฏฺฐานผลูปชีวี  โ น  ปุญฺญผลูปชีวี,  ปุญฺญผลูปชีวี  โ น  อุฏฺฐานผลูปชีวี,  
อุฏฺฐานผลูปชีวี  จ  ปุญฺญผลูปชีวี  จ,  เนว  อุฏฺฐานผลูปชีวี  โน  ปุญฺญผลูปชีวี. 

(๑๙)  ตโม  ตมปรายโน,  ตโม  โชติปรายโน,  โชติ  ตมปรายโน,  โชติ  โชติปรายโน. 
(๒๐)  โอณโตณโต,  โอณตุณฺณโต,  อุณฺณโตณโต,  อุณฺณตุณฺณโต. 
(๒๑)  จตฺตาโร  รุกฺขูปมา  ปุคฺคลา. 
(๒๒)  รูปปฺปมาโณ,  รูปปฺปสนฺโน,  โฆสปฺปมาโณ,  โฆสปฺปสนฺโน. 
(๒๓)  ลูขปฺปมาโณ,  ลูขปฺปสนฺโน,  ธมฺมปฺปมาโณ,  ธมฺมปฺปสนฺโน. 
(๒๔)  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  โน  ปรหิตาย,  อตฺเถกจฺโจ  

ปุคฺคโล  ปรหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  โน  อตฺตหิตาย,  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  อตฺตหิตาย  เจว       
ปฏิปนฺโน  โหติ  ปรหิตาย  จ,  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  เนว  อตฺตหิตาย  ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย. 

(๒๕)  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  อตฺตนฺตโป โหติ  อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต, อตฺเถกจฺโจ  
ปุคฺคโล  ปรนฺตโป  โหติ  ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต,  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  อตฺตนฺตโป  จ   โหติ  
อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต  ปรนฺตโป  จ  ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต,  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  
เนว  อตฺตนฺตโป  โหติ  น  อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต  น  ปรนฺตโป  น  ปรปริตาปนานุโยคมนุ
ยุตฺโต.  โส  อนตฺตนฺตโป  อปรนฺตโป  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  นิจฺฉาโต  นิพฺพุโต  สีตีภูโต   สุขปฺปฏิสํเวที          5

พฺรหฺมภูเตน  อตฺตนา  วิหรต.ิ 
(๒๖)  สราโค,  สโทโส,  สโมโห,  สมาโน. 

 สี.ม.  สิติภูโต5
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(๒๗)  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  ลาภี  โหติ  อชฺฌตฺตํ  เจโตสมถสฺส  น  ลาภี  อธิปญฺญา
ธมฺมวิปสฺสนาย,  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  ลาภี  โหติ  อธิปญฺญาธมฺมวิปสฺสนาย  น  ลาภี  อชฺฌตฺตํ              
เจโตสมถสฺส,  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  ลาภี  เจว  โหติ  อชฺฌตฺตํ  เจโตสมถสฺส  ลาภี  จ  อธิปญฺญา
ธมฺมวิปสฺสนาย,  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  เนว  ลาภี  โหติ  อชฺฌตฺตํ  เจโตสมถสฺส น ลาภี อธิปญฺญา
ธมฺมวิปสฺสนาย. 

(๒๘)  อนุโสตคามี ปุคฺคโล, ปฏิโสตคามี ปุคฺคโล, ฐิตตฺโต ปุคฺคโล,  ติณฺโณ  ปารงฺคโต  
ถเล  ติฏฺฐติ  พฺราหฺมโณ. 

(๒๙)  อปฺปสฺสุโต  สุเตน  อนุปปนฺโน,  อปฺปสฺสุโต  สุเตน  อุปปนฺโน,  พหุสฺสุโต  สุเตน  
อนุปปนฺโน,  พหุสฺสุโต  สุเตน  อุปปนฺโน. 

(๓๐)  สมณมจโล,  สมณปทุโม,  สมณปุณฺฑรีโก,  สมเณสุ  สมณสุขุมาโล.   
จตุกฺกํ. 

------------- 

๕.  ปญฺจกอุทฺเทส 
[๑๑]  ปญฺจ  ปุคฺคลา: 
  (๑)  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  อารภติ   จ  วิปฺปฏิสารี  จ  โหติ,  ตญฺจ  เจโตวิมุตฺตึ  6

ปญฺญาวิมุตฺตึ  ยถาภูตํ  นปฺปชานาติ,  ยตฺถสฺส  เต  อุปฺปนฺนา  ปาปกา  อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา  
นิรุชฺฌนฺติ.  อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล อารภติ น  วิปฺปฏิสารี จ  โหติ,  ตญฺจ  เจโตวิมุตฺตึ  ปญฺญาวิมุตฺตึ  
ยถาภูตํ    นปฺปชานาติ,  ยตฺถสฺส  เต  อุปฺปนฺนา  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  อปริเสสา  นิรุชฺฌนฺติ.  
อตฺเถกจฺโจ     ปุคฺคโล  นารภติ  วิปฺปฏิสารี  จ  โหติ  ตญฺจ  เจโตวิมุตฺตึ  ปญฺญาวิมุตฺตึ  ยถาภูตํ  
นปฺปชานาติ,   ยตฺถสฺส  เต  อุปฺปนฺนา  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ. อตฺเถกจฺโจ  
ปุคฺคโล  นารภติ  น  วิปฺปฏิสารี  โหติ,  ตญฺจ  เจโตวิมุตฺตึ  ปญฺญาวิมุตฺตึ  ยถาภูตํ  นปฺปชานาติ,  
ยตฺถสฺส  เต  อุปฺปนฺนา  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  อปริเสสา  นิรุชฺฌนฺติ.  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  
นารภติ  น  วิปฺปฏิสารี  โหติ,  ตญฺจ  เจโตวิมุตฺตึ  ปญฺญาวิมุตฺตึ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,  ยตฺถสฺส  เต  
อุปฺปนฺนา  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา    อปริเสสา  นิรุชฺฌนฺติ. 

  (๒)  ทตฺวา  อวชานาติ,  สํวาเสน  อวชานาติ,  อาเธยฺยมุโข  โหติ,  โลโล  โหติ,  มนฺโท  
โมมูโห  โหต.ิ 

  (๓)  ปญฺจ  โยธาชีวูปมา  ปุคฺคลา. 
  (๔)  ปญฺจ  ปิณฺฑปาติกา. 
  (๕)  ปญฺจ  ขลุปจฺฉาภตฺติกา. 
  (๖)  ปญฺจ  เอกาสนิกา. 
  (๗)  ปญฺจ  ปํสุกูลิกา. 
  (๘)    ปญฺจ  เตจีวริกา. 

 ก.  อารมฺภติ.  เอวมุปริปิ 6
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  (๙)  ปญฺจ  อารญฺญิกา. 
(๑๐)  ปญฺจ  รุกฺขมูลิกา. 
(๑๑)  ปญฺจ  อพฺโภกาสิกา. 
(๑๒)  ปญฺจ  เนสชฺชิกา. 
(๑๓)  ปญฺจ  ยถาสนฺถติกา. 
(๑๔)  ปญฺจ  โสสานิกา.   

ปญฺจกํ. 
------------ 

   
๖.  ฉกฺกอุทฺเทส 

[๑๒]  ฉ  ปุคฺคลา: 
(๑)  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  สามํ  สจฺจานิ  อภิสมฺพุชฺฌติ,  

ตตฺถ  จ  สพฺพญฺญุตํ  ปาปุณาติ  พเลสุ  จ  วสีภาวํ.  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  
ธมฺเมสุ  สามํ  สจฺจานิ  อภิสมฺพุชฺฌติ,  น  จ  ตตฺถ  สพฺพญฺญุตํ  ปาปุณาติ  น  จ  พเลสุ  วสีภาวํ.  
อตฺเถกจฺโจ   ปุคฺคโล  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  สามํ  สจฺจานิ  อนภิสมฺพุชฺฌติ, ทิฏฺเฐว ธมฺเม  
ทุกฺขสฺสนฺตกโร  โหติ,  สาวกปารมิญฺจ  ปาปุณาติ.  อตฺเถกจฺโจ  ปุคฺคโล  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ    
ธมฺเมสุ  สามํ  สจฺจานิ    อนภิสมฺพุชฺฌติ,  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  ทุกฺขสฺสนฺตกโร  โหติ,  น  จ  สาวกปา
รมึ  ปาปุณาติ. อตฺเถกจฺโจ ปุคฺคโล  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ สามํ สจฺจานิ  อนภิสมฺพุชฺฌติ,  
น จ  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  ทุกฺขสฺสนฺตกโร  โหติ,  อนาคามี  โหติ  อนาคนฺตฺวา   อิตฺถตฺตํ.  อตฺเถกจฺโจ  7

ปุคฺคโล  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  สามํ  สจฺจานิ  อนภิสมฺพุชฺฌติ,  น  จ  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม        
ทุกฺขสฺสนฺตกโร  โหติ,  โสตาปนฺนสกทาคามี     โหติ  อาคนฺตฺวา   อิตฺถตฺต.ํ   8 9

ฉกฺกํ. 
------------ 

๗.  สตฺตกอุทฺเทส 
[๑๓]  สตฺต  ปุคฺคลา: 
[๑๓]  สตฺต  อุทกูปมา  ปุคฺคลา.  สกึ  นิมุคฺโค  นิมุคฺโคว  โหติ,  อุมฺมุชฺชิตฺวา  นิมุชฺชติ,  

อุมฺมุชฺชิตฺวา  ฐิโต  โหติ,  อุมฺมุชฺชิตฺวา  วิปสฺสติ  วิโลเกติ,  อุมฺมุชฺชิตฺวา  ปตรติ,  อุมฺมุชฺชิตฺวา     
ปฏิคาธปฺปตฺโต  โหติ,  อุมฺมุชฺชิตฺวา  ติณฺโณ  โหติ  ปารงฺคโต  ถเล  ติฏฺฐติ  พฺราหฺมโณ. 

 ฉ.สี.  อนาคนฺตา7

 ฉ.  อาคามี8

 ฉ.  อาคนฺตา9
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[๑๓]  อุภโตภาควิมุตฺโต,  ปญฺญาวิมุตฺโต,  กายสกฺขี,  ทิฏฺฐิปฺปตฺโต,  สทฺธาวิมุตฺโต,      
ธมฺมานุสารี,  สทฺธานุสาร.ี   

สตฺตกํ. 
------------- 

๘.  อฏฺฐกอุทฺเทส 
[๑๔]  อฏฺฐ  ปุคฺคลา: 
(๑)    จตฺตาโร  มคฺคสมงฺคิโน,  จตฺตาโร  ผลสมงฺคิโน  ปุคฺคลา.   

อฏฺฐกํ. 
------------ 

๙.  นวกอุทฺเทส 
[๑๕]  นว  ปุคฺคลา: 
(๑)  สมฺมาสมฺพุทฺโธ,  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ,  อุภโตภาควิมุตฺโต,  ปญฺญาวิมุตฺโต,  กายสกฺขี,  

ทิฏฺฐิปฺปตฺโต,  สทฺธาวิมุตฺโต,  ธมฺมานุสารี,  สทฺธานุสารี.   
นวกํ. 

------------ 

๑๐.  ทสกอุทฺเทส 
[๑๖]  ทส  ปุคฺคลา: 
(๑)  ปญฺจนฺนํ  อิธ  นิฏฺฐา,  ปญฺจนฺนํ  อิธ  วิหาย  นิฏฺฐา.   

ทสกํ. 
ปุคฺคลปญฺญตฺติมาติกา  นิฏฺฐิตา. 
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พระอภิธรรมปิฎก 
ปุคคลบัญญัต ิ
__________ 

      ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
มาติกา 

๑. เอกกอุทเทส 
หมวดว่าด้วยบุคคล ๑ จำพวก 

[๑] บัญญัติ ๖ ประการ คือ 
๑. ขันธบัญญัติ  ๒. อายตนบัญญัต ิ
๓. ธาตุบัญญัติ  ๔. สัจจบัญญัต ิ
๕. อินทริยบัญญัติ  ๖. ปุคคลบัญญัติ 

๑. ขันธบัญญัต ิ
[๒] การบัญญัติสภาวธรรมท่ีเป็นหมวดหมู่กันว่าเป็นขันธ์ มีเท่าไร 

ขันธบัญญัติมี ๕ คือ  
๑. รูปขันธ์   ๒. เวทนาขันธ์  
๓. สัญญาขันธ์  ๔. สังขารขันธ์  
๕. วิญญาณขันธ์  

การบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นหมวดหมู่กันว่าเป็นขันธ์มีเท่านี ้
๒. อายตนบัญญัต ิ

[๓] การบัญญัติสภาวธรรมท่ีเป็นบ่อเกิดว่าเป็นอายตนะ มีเท่าไร 
อายตนบัญญัติมี ๑๒ คือ  

๑. จักขายตนะ  ๒. รูปายตนะ  
๓. โสตายตนะ  ๔. สัททายตนะ  
๕. ฆานายตนะ  ๖. คันธายตนะ  
๗. ชิวหายตนะ  ๘. รสายตนะ  
๙. กายายตนะ ๑๐. โผฏฐัพพายตนะ  
๑๑. มนายตนะ  ๑๒. ธัมมายตนะ  

การบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นบ่อเกิดว่าเป็นอายตนะมีเท่านี้ 
๓. ธาตุบัญญัต ิ

[๔] การบัญญัติสภาวธรรมท่ีทรงตัวอยู่ว่าเป็นธาตุ มีเท่าไร 
ธาตุบัญญัติมี ๑๘ คือ  

๑. จักขุธาตุ    ๒. รูปธาตุ  
๓. จักขุวิญญาณธาตุ   ๔. โสตธาตุ  
๕. สัททธาตุ    ๖. โสตวิญญาณธาตุ  
๗. ฆานธาตุ    ๘. คันธธาตุ  
๙. ฆานวิญญาณธาตุ   ๑๐. ชิวหาธาตุ  
๑๑. รสธาตุ     ๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ  
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๑๓. กายธาตุ    ๑๔. โผฏฐัพพธาตุ  
๑๕. กายวิญญาณธาตุ   ๑๖. มโนธาตุ  
๑๗. ธัมมธาตุ    ๑๘. มโนวิญญาณธาตุ  

การบัญญัติสภาวธรรมที่ทรงตัวอยู่ว่าเป็นธาตุมีเท่านี้ 
๔. สัจจบัญญัต ิ

[๕] การบัญญัติสภาวธรรมท่ีเป็นความจริงว่าเป็นสัจจะ มีเท่าไร 
สัจจบัญญัติมี ๔ คือ  

๑. ทุกขสัจจะ  ๒. สมุทยสัจจะ  
๓. นิโรธสัจจะ  ๔. มัคคสัจจะ  

การบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นความจริงว่าเป็นสัจจะมีเท่านี้ 
๕. อินทริยบัญญัติ 

[๖] การบัญญัติสภาวธรรมท่ีเป็นใหญ่ว่าเป็นอินทรีย์ มีเท่าไร 
อินทริยบัญญัติมี ๒๒ คือ  

๑. จักขุนทรีย์  ๒. โสตินทรีย์  
๓. ฆานินทรีย์  ๔. ชิวหินทรีย์  
๕. กายินทรีย์  ๖. มนินทรีย์  
๗. อิตถินทรีย์  ๘. ปุริสินทรีย์  
๙. ชีวิตินทรีย์  ๑๐. สุขินทรีย์  
๑๑. ทุกขินทรีย์  ๑๒. โสมนัสสินทรีย์  
๑๓. โทมนัสสินทรีย์  ๑๔. อุเปกขินทรีย์  
๑๕. สัทธินทรีย์  ๑๖. วิริยินทรีย์  
๑๗. สตินทรีย์  ๑๘. สมาธินทรีย์  
๑๙. ปัญญินทรีย์  ๒๐. อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์  
๒๑. อัญญินทรีย์  ๒๒. อัญญาตาวินทรีย์  

การบัญญัติสภาวธรรมที่เป็นใหญ่ว่าเป็นอินทรีย์มีเท่านี้ 
๖. ปุคคลบัญญัต ิ

[๗] การบัญญัติเหล่าบุคคลว่าเป็นบุคคล มีเท่าไร  
บุคคล ๑ จำพวก คือ  

๑. บุคคลผู้เป็นสมยวิมุตตะ (๑) 
๒. บุคคลผู้เป็นอสมยวิมุตตะ (๒) 
๓. บุคคลผู้เป็นกุปปธรรม (๓) 
๔. บุคคลผู้เป็นอกุปปธรรม (๔) 
๕. บุคคลผู้เป็นปริหานธรรม (๕) 
๖. บุคคลผู้เป็นอปริหานธรรม (๖) 
๗. บุคคลผู้เป็นเจตนาภัพพะ (๗) 
๘. บุคคลผู้เป็นอนุรักขนาภัพพะ (๘) 
๙. บุคคลผู้เป็นปุถุชน (๙) 
๑๐. บุคคลผู้เป็นโคตรภู (๑๐) 
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๑๑. บุคคลผู้เป็นภยูปรตะ(๑๑) 
๑๒. บุคคลผู้เป็นอภยูปรตะ (๑๑) 
๑๓. บุคคลผู้เป็นภัพพาคมนะ (๑๓) 
๑๔. บุคคลผู้เป็นอภัพพาคมนะ (๑๒) 
๑๕. บุคคลผู้เป็นนิยตะ (๑๔) 
๑๖. บุคคลผู้เป็นอนิยตะ (๑๔) 
๑๗. บุคคลผู้เป็นปฏิปันนกะ (๑๕) 
๑๘. บุคคลผู้เป็นผเลฐิตะ (๑๕) 
๑๙. บุคคลผู้เป็นสมสีสี (๑๖) 
๒๐. บุคคลผู้เป็นฐิตกัปปี (๑๗) 
๒๑. บุคคลผู้เป็นอริยะ (๑๘) 
๒๒. บุคคลผู้เป็นอนริยะ (๑๘) 
๒๓. บุคคลผู้เป็นเสขะ (๑๙) 
๒๔. บุคคลผู้เป็นอเสขะ (๑๙) 
๒๕. บุคคลผู้เป็นเนวเสขานาเสขะ (๑๙) 
๒๖. บุคคลผู้เป็นเตวิชชะ (๒๐) 
๒๗. บุคคลผู้เป็นฉฬภิญญะ (๒๑) 
๒๘. บุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ (๒๒) 
๒๙. บุคคลผู้เป็นปัจเจกพุทธะ (๒๓) 
๓๐. บุคคลผู้เป็นอุภโตภาควิมุตตะ (๒๔) 
๓๑. บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะ (๒๕) 
๓๒. บุคคลผู้เป็นกายสักขี (๒๖) 
๓๓. บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ (๒๗) 
๓๔. บุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตตะ (๒๘) 
๓๕. บุคคลผู้เป็นธัมมานุสารี (๒๙) 
๓๖. บุคคลผู้เป็นสัทธานุสารี (๓๐) 
๓๗. บุคคลผู้เป็นสัตตักขัตตุปรมะ (๓๑) 
๓๘. บุคคลผู้เป็นโกลังโกละ (๓๒) 
๓๙. บุคคลผู้เป็นเอกพีชี (๓๓) 
๔๐. บุคคลผู้เป็นสกทาคามี (๓๔) 
๔๑. บุคคลผู้เป็นอนาคามี (๓๕) 
๔๒. บุคคลผู้เป็นอันตราปรินิพพายี (๓๖) 
๔๓. บุคคลผู้เป็นอุปหัจจปรินิพพายี (๓๗) 
๔๔. บุคคลผู้เป็นอสังขารปรินิพพายี (๓๘) 
๔๕. บุคคลผู้เป็นสสังขารปรินิพพายี (๓๙) 
๔๖. บุคคลผู้เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (๔๐) 
๔๗. บุคคลผู้เป็นโสดาบัน (๔๑) 
๔๘. บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผล (๔๑) 
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๔๙. บุคคลผู้เป็นสกทาคามี (๔๒) 
๕๐. บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งสกทาคามิผล (๔๒) 
๕๑. บุคคลผู้เป็นอนาคามี (๔๓) 
๕๒. บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งอนาคามิผล (๔๓) 
๕๓. บุคคลผู้เป็นอรหันต์ (๔๔) 
๕๔. บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งอรหัตตผล (๔๔) 

เอกกอุทเทส จบ 
๒. ทุกอุทเทส 

หมวดว่าด้วยบุคคล ๒ จำพวก 
[๘] บุคคล ๒ จำพวก คือ  

๑. บุคคลผู้มักโกรธ บุคคลผู้ผูกโกรธ (๔๕-๔๖) 
๒. บุคคลผู้มักลบหลู่ บุคคลผู้ตีเสมอ (๔๗-๔๘) 
๓. บุคคลผู้มีความริษยา บุคคลผู้มีความตระหนี่ (๔๙-๕๐) 
๔. บุคคลผู้โอ้อวด บุคคลผู้มีมายา (๕๑-๕๒) 
๕. บุคคลผู้ไม่มีหิริ บุคคลผู้ไม่มีโอตตัปปะ (๕๓-๕๔) 
๖. บุคคลผู้ว่ายาก บุคคลผู้มีมิตรชั่ว (๕๕-๕๖) 
๗. บุคคลผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ บุคคลผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค (๕๗-๕๘) 
๘. บุคคลผู้มีสติหลงลืม บุคคลผู้ไม่มีสัมปชัญญะ (๕๙-๖๐) 
๙. บุคคลผู้มีศีลวิบัติ บุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัติ (๖๑-๖๒) 
๑๐. บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายใน บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอก (๖๓-๖๔) 
๑๑. บุคคลผู้ไม่มักโกรธ บุคคลผู้ไม่ผูกโกรธ (๖๕-๖๖) 
๑๒. บุคคลผู้ไม่ลบหลู่ บุคคลผู้ไม่ตีเสมอ (๖๗-๖๘) 
๑๓. บุคคลผู้ไม่ริษยา บุคคลผู้ไม่ตระหนี่ (๖๙-๗๐) 
๑๔. บุคคลผู้ไม่โอ้อวด บุคคลผู้ไม่มีมายา (๗๑-๗๒) 
๑๕. บุคคลผู้มีหิริ บุคคลผู้มีโอตตัปปะ (๗๓-๗๔) 
๑๖. บุคคลผู้ว่าง่าย บุคคลผู้มีมิตรดี (๗๕-๗๖) 
๑๗. บุคคลผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ บุคคลผู้รู้ประมาณในการบริโภค(๗๗-๗๘) 
๑๘. บุคคลผู้มีสติตั้งมั่น บุคคลผู้มีสัมปชัญญะ (๗๙-๘๐) 
๑๙. บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีล บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ (๘๑-๘๒) 
๒๐. บุคคลผู้หาได้ยากในโลก ๒ จำพวก (๘๓) 
๒๑. บุคคลผู้ให้อิ่มได้ยาก ๒ จำพวก (๘๔) 
๒๒. บุคคลผู้ให้อิ่มได้ง่าย ๒ จำพวก (๘๕) 
๒๓. อาสวะของบุคคล ๒ จำพวกเหล่าไหนย่อมเพ่ิมพูน (๘๖) 
๒๔. อาสวะของบุคคล ๒ จำพวกเหล่าไหนย่อมไม่เพ่ิมพูน (๘๗) 
๒๕. บุคคลผู้มีอัธยาศัยเลว บุคคลผู้มีอัธยาศัยประณีต (๘๘-๘๙) 
๒๖. บุคคลผู้อิ่มแล้ว บุคคลผู้ทำคนอื่นให้อิ่ม (๙๐) 

ทุกอุทเทส จบ 
๓. ติกอุทเทส 
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หมวดว่าด้วยบุคคล ๓ จำพวก 
[๙] บุคคล ๓ จำพวก คือ 

๑. บุคคลที่หมดความหวัง บุคคลที่ยังมีความหวัง บุคคลที่ปราศจากความหวัง (๙๑-๙๓) 
๒. บุคคลเปรียบเหมือนคนไข้ ๓ จำพวก (๙๔)  
๓. บุคคลผู้เป็นกายสักขี บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ บุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตตะ (๙๕-๙๗) 
๔. บุคคลผู้พูดภาษาคูถ บุคคลผู้พูดภาษาดอกไม้ บุคคลผู้พูดภาษาน้ำผึ้ง (๙๘-๑๐๐) 
๕. บุคคลผู้มีจิตเหมือนแผลเก่า บุคคลผู้มีจิตเหมือนฟ้าแลบ บุคคลผู้มีจิตเหมือนเพชร 

(๑๐๑-๑๐๓) 
๖. บุคคลตาบอด บุคคลตาเดียว บุคคลสองตา (๑๐๔-๑๐๖) 
๗. บุคคลผู้มีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำ บุคคลผู้มีปัญญาเหมือนชายพก บุคคลผู้มีปัญญา

กว้างขวาง (๑๐๗-๑๐๙) 
๘. บุคคลบางคนยังมีกามราคะและภวราคะ บุคคลบางคนไม่มีกามราคะ แต่ยังมีภวราคะ 

บุคคลบางคนไม่มีทั้งกามราคะและภวราคะ (๑๑๐-๑๑๒) 
๙. บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหิน บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดิน บุคคลผู้

เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำ (๑๑๓-๑๑๕) 
๑๐. บุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ ๓ จำพวก (๑๑๖) 
๑๑. บุคคลเปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสี ๓ จำพวก (๑๑๗) 
๑๒. บุคคลผู้ประมาณได้ง่าย บุคคลผู้ประมาณได้ยาก บุคคลผู้ประมาณไม่ได้ (๑๑๘-๑๒๐) 
๑๓. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ควรเสพ ไ ม่ควรคบ ไ ม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ บุคคลบางคนในโลกนี้

ควรเสพ ควรคบ ควรเข้าไปนั่งใกล้ บุคคลบางคนในโลกนี้ควรสักการะ เคารพ แล้วจึงเสพ 
คบ เข้าไปนั่งใกล้ (๑๒๑-๑๒๓) 

๑๔. บุคคลบางคนที่ควรรังเกียจ ไ ม่ควรเสพ ไ ม่ควรคบ ไ ม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ บุคคลบางคนที่
ควรวางเฉย ไม่ควรเสพ ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ บุคคลบางคนที่ควรเสพ ควรคบ 
ควรเข้าไปนั่งเข้าใกล้ (๑๒๔-๑๒๖) 

๑๕. บุคคลบางคนมีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีล ทำให้พอประมาณในสมาธิ ทำให้พอประมาณ
ในปัญญา บุคคลบางคนมีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีล ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิ ทำให้พอ
ประมาณในปัญญา บุคคลบางคนมีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีล ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิ 
ทำให้บริบูรณ์ในปัญญา (๑๒๗-๑๒๙) 

๑๖. บุคคลผู้เป็นศาสดา ๓ จำพวก (๑๓๐) 
๑๗. บุคคลผู้เป็นศาสดา ๓ จำพวก แม้อื่นอีก (๑๓๑)  

ติกอุทเทส จบ 
๔. จตุกกอุทเทส 

หมวดว่าด้วยบุคคล ๔ จำพวก 
[๑๐] บุคคล ๔ จำพวก คือ 

๑. บุคคลผู้เป็นอสัตบุรุษ บุคคลผู้เป็นอสัตบุรุษที่ย่ิงกว่าอสัตบุรุษ บุคคลผู้เป็นสัตบุรุษ บุคคล
ผู้เป็นสัตบุรุษที่ย่ิงกว่าสัตบุรุษ (๑๓๒-๑๓๕) 

๒. บุคคลผู้เป็นคนชั่ว บุคคลผู้เป็นคนชั่วที่ย่ิงกว่าคนชั่ว บุคคลผู้เป็นคนดี บุคคลผู้เป็นคนดีที่
ย่ิงกว่าคนดี (๑๓๖-๑๓๙) 
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๓. บุคคลผู้มีธรรมชั่ว บุคคลผู้มีธรรมชั่วที่ย่ิงกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่ว บุคคลผู้มีธรรมดี บุคคลผู้
มีธรรมดีที่ย่ิงกว่าบุคคลผู้มีธรรมดี (๑๔๐-๑๔๓) 

๔. บุคคลผู้มีแต่โทษ บุคคลผ้มีโทษเป็นส่วนมาก บุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนน้อย บุคคลผู้ไม่มี
โทษ (๑๔๔-๑๔๗) 

๕. บุคคลผู้เป็นอุคฆฏิตัญญู บุคคลผู้เป็นวิปจิตัญญู บุคคลผู้เป็นเนยยะ บุคคลผู้เป็นปทปร
มะ (๑๔๘-๑๕๑) 

๖. บุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็ว บุคคลผู้ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้อง บุคคลผู้ตอบได้
ถูกต้องและรวดเร็ว บุคคลผู้ตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็ว (๑๕๒-๑๕๕) 

๗. บุคคลผู้เป็นธรรมกถึก ๔ จำพวก (๑๕๖) 
๘. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆ ๔ จำพวก (๑๕๗) 
๙. บุคคลเปรียบเหมือนหนู ๔ จำพวก (๑๕๘) 
๑๐. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วง ๔ จำพวก (๑๕๙) 
๑๑. บุคคลเปรียบเหมือนหม้อ ๔ จำพวก (๑๖๐) 
๑๒. บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำ ๔ จำพวก (๑๖๑) 
๑๓. บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ ๔ จำพวก (๑๖๒) 
๑๔. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษ ๔ จำพวก (๑๖๓) 
๑๕. บุคคลไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียนจำพวก ๑ บุคคลไม่

พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรสรรเสริญจำพวก ๑ บุคคลไม่พิจารณาไม่
ไตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสจำพวก ๑ บุคคลไม่พิจารณา
ไม่ไตร่ตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสจำพวก ๑ (๑๖๔) 

๑๖. บุคคลพิจารณาไตร่ตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนจำพวก ๑ บุคคลพิจารณา
ไตร่ตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญจำพวก ๑ บุคคลพิจารณาไตร่ตรองแล้ว
แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสจำพวก ๑ บุคคลพิจารณาไตร่ตรองแล้ว
แสดงความเลื่อมใส ในฐานะที่ควรเลื่อมใสจำพวก ๑ (๑๖๕) 

๑๗. บุคคลกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาลแต่ไม่กล่าวสรรเสริญผู้
ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาลจำพวก ๑ บุคคลกล่าวสรรเสริญผู้ควร
สรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาลแต่ไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็น
จริงเหมาะแก่กาลจำพวก ๑ บุคคลกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่
กาลและกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาลจำพวก ๑ บุคคล
ไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาลและไม่กล่าวสรรเสริญผู้ควร
สรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาลจำพวก ๑ (๑๖๖) 

๑๘. บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรแต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญ บุคคลผู้
ดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญแต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียร บุคคลผู้ดำรงชีพ
ด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรและดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญ บุคคลผู้ไม่ดำรงชีพด้วยผล
แห่งความขยันหมั่นเพียรและไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญ (๑๖๗) 

๑๙. บุคคลผู้มืดมาและมืดไป บุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไป บุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไป บุคคลผู้
สว่างมาและสว่างไป (๑๖๘) 
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๒๐. บุคคลผู้ต่ำมาและต่ำไป บุคคลผู้ต่ำมาแต่สูงไป บุคคลผู้สูงมาแต่ต่ำไป บุคคลผู้สูงมา
และสูงไป (๑๖๙) 

๒๑. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้ ๔ จำพวก (๑๗๐)  
๒๒. บุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณ เลื่อมใสในรูป บุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณ เลื่อมใสในเสียง 

(๑๗๑) 
๒๓. บุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณ เลื่อมใสในความเศร้าหมอง บุคคลผู้ถือธรรม

เป็นประมาณ เลื่อมในในธรรม (๑๗๒) 
๒๔. บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลผู้อื่นจำพวก ๑ บุคคลผู้ปฏิบัติ

เพ่ือเก้ือกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลตนเองจำพวก ๑ บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลตนเอง
และปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลผู้อื่นจำพวก ๑ บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลตนเองและไม่ปฏิบัติ
เพ่ือเก้ือกูลผู้อื่นจำพวก ๑ (๑๗๓) 

๒๕. บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน จำพวก ๑ บุคคลผู้ทำ
ผู้อื่นให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนจำพวก ๑ บุคคลผู้ทำตนให้
เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน และทำผู้อื่นให้เดือดร้อนหมั่นประกอบ
ในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนจำพวก ๑ บุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบใน
การทำตนให้เดือดร้อน และไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน ไ ม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้
เดือดร้อนจำพวก ๑ บุคคลนั้นไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไ ม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน เป็นผู้ไม่หิว 
ดับร้อน เย็นใจ เสวยสุข มีตนประเสริฐอยู่ในปัจจุบัน (๑๗๔-๑๘๕) 

๒๖. บุคคลผู้มีราคะ บุคคลผู้มีโทสะ บุคคลผู้มีโมหะ บุคคลผู้มีมานะ (๑๘๖) 
๒๗. บุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิงจำพวก 

๑ บุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิงแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายใน
จำพวก ๑ บุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอัน
ย่ิงจำพวก ๑ บุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็น แจ้งธรรมด้วย
ปัญญาอันย่ิงจำพวก ๑ (๑๘๗) 

๒๘. บุคคลผู้ไปตามกระแส บุคคลผู้ไปทวนกระแส บุคคลผู้มีภาวะตั้งมั่นบุคคลผู้ลอยบาป
ข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบก (๑๘๘) 

๒๙. บุคคลผู้มีสุตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตะ บุคคลผู้มีสุตะน้อยแต่เข้าถึงสุตะ บุคคลผู้มีสุตะมาก
แต่ไม่เข้าถึงสุตะ บุคคลผู้มีสุตะมากทั้งเข้าถึงสุตะ (๑๘๙) 

๓๐. บุคคลผู้เป็นสมณะไม่หว่ันไหว บุคคลผู้เป็นสมณะเหมือนดอกปทุม บุคคลผู้เป็นสมณะ
เหมือนดอกบุณฑริก บุคคลผู้เป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ (๑๙๐) 

จตุกกอุทเทส จบ 
๕. ปัญจกอุทเทส 

หมวดว่าด้วยบุคคล ๕ จำพวก 
[๑๑] บุคคล ๕ จำพวก คือ  

๑. บุคคลผู้ต้องอาบัติและเดือดร้อนทั้งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ
อันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแก่
ตนจำพวก ๑ บุคคลผู้ ต้องอาบัติแต่ไม่เดือดร้อนทั้งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโต
วิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นที่เป็นอกุศลซึ่ง
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เป็นบาปอันเกิดขึ้นแก่ตนจำพวก ๑ บุคคลผู้ไม่ต้องอาบัติ แต่เดือดร้อนและไม่รู้ชัดตาม
ความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรม
เหล่านั้นที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแก่ตนจำพวก ๑ บุคคลผู้ไม่ต้องอาบัติ ไม่เดือด
ร้อน แต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือ
แห่งสภาวธรรมเหล่านั้นที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแก่ตนจำพวก ๑ บุคคลผู้ไม่
ต้องอาบัติ ไ ม่เดือดร้อน และรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่
ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้น แก่ตน
จำพวก ๑ (๑๙๑) 

๒. บุคคลให้แล้วดูหมิ่น บุคคลดูหมิ่นด้วยการอยู่ร่วมกัน บุคคลผู้เชื่อง่าย บุคคลผู้โลเล 
บุคคลผู้โง่งมงาย (๑๙๒) 

๓. บุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพ ๕ จำพวก (๑๙๓-๑๙๘) 
๔. ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร ๕ จำพวก (๑๙๙) 
๕. ภิกษุผู้ถือการห้ามภัตอันเขานำมาถวายในภายหลังเป็นวัตร ๕ จำพวก (๒๐๐) 
๖. ภิกษุผู้ถือการนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร  
๗. ภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ๕ จำพวก 
๘. ภิกษุผู้ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัตร ๕ จำพวก 
๙. ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ๕ จำพวก   
๑๐. ภิกษุผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตร ๕ จำพวก  
๑๑. ภิกษุผู้ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัตร ๕ จำพวก  
๑๒. ภิกษุผู้ถือการนั่งเป็นวัตร ๕ จำพวก  
๑๓. ภิกษุผู้ถือการนั่งบนอาสนะตามที่ได้จัดไว้เป็นวัตร ๕ จำพวก 
๑๔. ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร ๕ จำพวก (๒๐๑)  

ปัญจกอุทเทส จบ 
๖. ฉักกอุทเทส 

หมวดว่าด้วยบุคคล ๖ จำพวก 
[๑๒] บุคคล ๖ จำพวก คือ 

๑. บุคคลผู้ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน ถึงความเป็นสัพพัญญูใน
ธรรมนั้น และถึงความชำนาญในทศพลญาณ จำพวก ๑ บุคคลผู้ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเอง
ในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน แต่ไม่ถึงความเป็นสัพพัญญูในธรรมนั้น และไม่ถึงความ
ชำนาญในทศพลญาณจำพวก ๑ บุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับ
มาก่อน เป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันและบรรลุสาวกบารมีจำพวก ๑ บุคคลผู้ไม่
ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน เป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบัน 
แต่ไม่บรรลุสาวกบารมีจำพวก ๑ บุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับ
มาก่อนและไม่ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบัน เป็นพระอนาคามี ไ ม่มาสู่โลกนี้อีกจำพวก 
๑ บุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนและไม่ได้ทำที่สุดแห่ง
ทุกข์ในปัจจุบัน เป็นพระโสดาบัน เป็นพระสกทาคามี ยังมาสู่โลกนี้อีกจำพวก ๑ (๒๐๒) 

ฉักกอุทเทส จบ 
๗. สัตตกอุทเทส 
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หมวดว่าด้วยบุคคล ๗ จำพวก 
[๑๓] บุคคล ๗ จำพวก คือ  

(๑) บุคคลเปรียบเหมือนคนตกน้ำ ๗ จำพวก คือ 
๑. บุคคลผู้จมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเอง  
๒. บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีก  
๓. บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่  
๔. บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดู  
๕. บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไป  
๖. บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วได้ที่พ่ึง 
๗. บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบก (๒๐๓) 

(๒) บุคคลผู้เป็นอุภโตภาควิมุตตะ (๒๐๔) 
บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะ (๒๐๕) 
บุคคลผู้เป็นกายสักขี   บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ  
บุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตตะ  บุคคลผู้เป็นธัมมานุสารี 
บุคคลผู้เป็นสัทธานุสารี (๒๐๖) 

สัตตกอุทเทส จบ 
๘. อัฏฐกอุทเทส 

หมวดว่าด้วยบุคคล ๘ จำพวก 
[๑๔] บุคคล ๘ จำพวก คือ 

(๑) บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๔ จำพวก บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยผล ๔ จำพวก (๒๐๗) 
อัฏฐกอุทเทส จบ 
๙. นวกอุทเทส 

หมวดว่าด้วยบุคคล ๙ จำพวก 
[๑๕] บุคคล ๙ จำพวก คือ 

๑. บุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ ๒. บุคคลผู้เป็นปัจเจกพุทธะ  
๓. บุคคลผู้เป็นอุภโตภาควิมุตตะ ๔. บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะ  
๕. บุคคลผู้เป็นกายสักขี   ๖. บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ  
๗. บุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตตะ  ๘. บุคคลผู้เป็นธัมมานุสารี  
๙. บุคคลผู้เป็นสัทธานุสารี (๒๐๘) 

นวกอุทเทส จบ 
๑๐. ทสกอุทเทส 

หมวดว่าด้วยบุคคล ๑๐ จำพวก 
[๑๖] บุคคล ๑๐ จำพวก คือ 

(๑) บุคคลผู้มีความสำเร็จในกามาวจรภูมินี้ ๕ จำพวก บุคคลผู้ละอัตภาพในกามาวจรภูมินี้
แล้วสำเร็จ ๕ จำพวก (๒๐๙) 

ทสกอุทเทส จบ 
มาติกาปุคคลบัญญัติ จบ 

นิทเทส 
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๑. เอกกปุคคลบัญญัต ิ
[๑] บุคคลผู้เป็นสมยวิมุตตะ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย ทุกกาล ทุกสมัย และอาสวะ ทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไป10

เพราะเห็นด้วยปัญญา บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสมยวิมุตตะ 
[๒] บุคคลผู้เป็นอสมยวิมุตตะ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกายทุกกาล ทุกสมัย แต่อาสวะ ทั้งหลายของเขาย่อมสิ้น

ไปเพราะเห็นด้วยปัญญา บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นอสมยวิมุตตะ แม้พระอริยบุคคลทั้งหมดก็ชื่อว่าผู้เป็นอสมยวิมุตตะ
ในอริยวิโมกข์  11

[๓] บุคคลผู้เป็นกุปปธรรม เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูป เป็นอารมณ์หรือมีอรูป เป็นอารมณ์ แต่บุคคลนั้นมิใช่ได้12 13

ตามที่ต้องการ มิใช่ได้โดยไม่ยาก มิใช่ได้โดยไม่ลำบาก มิใช่จะเข้า หรือออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสที่ต้องการ 
ตามสมาบัติที่ต้องการ ตามกำหนด เวลาที่ต้องการ ข้อที่สมาบัติเหล่านั้นจะพึงเสื่อมเพราะอาศัยความประมาท
ของบุคคลนั้น นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นกุปปธรรม 

[๔] บุคคลผู้เป็นอกุปปธรรม เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ และบุคคลนั้นเป็นผู้ได้ตาม

ที่ต้องการ ไ ด้โดยไม่ยาก ไ ด้โดยไม่ลำบาก จะเข้าหรือออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสที่ต้องการ ตามสมาบัติที่
ต้องการ ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ ข้อที่สมาบัติเหล่านั้นจะพึงเสื่อมไปเพราะอาศัยความประมาทของบุคคลนั้น 
นั่นมิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นอกุปปธรรม พระอริยบุคคล แม้ทั้งหมดก็ชื่อว่าผู้เป็นอกุปปธรรมใน
อริยวิโมกข์ 

[๕] บุคคลผู้เป็นปริหานธรรม เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ แต่บุคคลนั้นมิใช่ได้ตามที่

ต้องการ มิใช่ได้โดยไม่ยาก มิใช่ได้โดยไม่ลำบาก มิใช่จะเข้าหรือออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสที่ต้องการ ตาม
สมาบัติที่ต้องการ ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ ข้อที่บุคคลนั้นจะพึงเสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้นเพราะอาศัยความ
ประมาท นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นปริหานธรรม 

[๖] บุคคลผู้เป็นอปริหานธรรม เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ และบุคคลนั้นเป็นผู้ได้ตาม

ที่ต้องการ ไ ด้โดยไม่ยาก ไ ด้โดยไม่ลำบาก จะเข้าหรือ ออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสที่ต้องการ ตามสมาบัติที่
ต้องการ ตามกำหนดเวลา ที่ต้องการ ข้อที่บุคคลนั้นจะพึงเสื่อมจากสมาบัตินั้นเพราะอาศัยความประมาท นั่นมิใช่
ฐานะ มิใช่โอกาส บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นอปริหานธรรม พระอริยบุคคลแม้ทั้งหมดก็ชื่อว่าผู้เป็นอปริหานธรรมใน
อริยวิโมกข์ 

[๗] บุคคลผู้เป็นเจตนาภัพพะ เป็นไฉน 

 กาย ในที่นี้หมายถึงนามกาย (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑/๓๕)10

 อริยวิโมกข์ ในที่นี้หมายถึงโลกุตตระ (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๒/๓๗)11

 รูป ในที่นี้หมายถึงรูปนิมิต (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๓/๓๗)12

 อรูป ในที่นี้หมายถึงอรูปนิมิต (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๓/๓๗)13



 20

บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ แต่บุคคลนั้นมิใช่จะได้ตาม
ที่ต้องการ มิใช่จะได้โดยไม่ยาก มิใช่จะได้โดยไม่ลำบาก มิใช่จะเข้าหรือออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสที่ต้องการ 
ตามสมาบัติที่ต้องการ ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ ถ้าตามใส่ใจ  ย่อมไม่เสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้น ถ้าไม่ตาม14

ใส่ใจ ย่อมเสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้น บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นเจตนาภัพพะ 
[๘] บุคคลผู้เป็นอนุรักขนาภัพพะ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ แต่บุคคลนั้นมิใช่จะได้ตาม

ที่ต้องการ มิใช่จะได้โดยไม่ยาก มิใช่จะได้โดยไม่ลำบาก มิใช่จะเข้าสมาบัติหรือออกจากสมาบัติได้ตามโอกาสที่
ต้องการ ตามสมาบัติที่ต้องการ ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ ถ้าตามรักษา ย่อมไม่เสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้น ถ้าไม่
ตามรักษา ย่อมเสื่อมจากสมาบัติเหล่านั้น บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นอนุรักขนาภัพพะ 

[๙] บุคคลผู้เป็นปุถุชน เป็นไฉน 
บุคคลใดยังละสังโยชน์ ๓ ไม่ได้และไม่ปฏิบัติเพ่ือละสภาวธรรมเหล่านั้น บุคคล นี้เรียกว่า ผู้เป็นปุถุชน 
[๑๐] บุคคลผู้เป็นโคตรภู เป็นไฉน 
การก้าวลงสู่อริยธรรมมีในลำดับแห่งสภาวธรรมเหล่าใด บุคคลผู้ประกอบด้วย สภาวธรรมเหล่านั้น บุคคล

นี้เรียกว่า ผู้เป็นโคตรภู 
[๑๑] บุคคลผู้เป็นภยูปรตะ เป็นไฉน 
พระเสขะ ๗ จำพวกและปุถุชนผู้มีศีลชื่อว่าผู้เป็นภยูปรตะ พระอรหันต์ชื่อว่า ผู้เป็นอภยูปรตะ 
[๑๒] บุคคลผู้เป็นอภัพพาคมนะ เป็นไฉน 
บุคคลผู้ประกอบด้วยเครื่องก้ันคือกรรม  เครื่องก้ันคือกิเลส  เครื่องก้ันคือวิบาก  เป็นผู้ไม่มีศรัทธา ไม่มี15 16 17

ฉันทะ มีปัญญาทราม โ ง่เขลา ไ ม่ควรหย่ังลงสู่นิยาม ที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลาย บุคคลเหล่านี้เรียกว่า ผู้เป็น18

อภัพพาคมนะ 
[๑๓] บุคคลผู้เป็นภัพพาคมนะ เป็นไฉน 
บุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยเครื่องก้ันคือกรรม เครื่องก้ันคือกิเลส เครื่องก้ันคือวิบาก เป็นผู้มีศรัทธา มีฉันทะ มี

ปัญญา ไม่โง่เขลา ควรหย่ังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลาย บุคคลเหล่านี้เรียกว่า ผู้เป็นภัพพาคมนะ 
[๑๔] บุคคลผู้เป็นนิยตะ เป็นไฉน 
บุคคลผู้ทำอนันตริยกรรม ๕ จำพวก บุคคลผู้เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ และพระอริยบุคคล ๘ จำพวกชื่อว่าผู้

เป็นนิยตะ บุคคลที่เหลือชื่อว่าผู้เป็นอนิยตะ 
[๑๕] บุคคลผู้เป็นปฏิปันนกะ เป็นไฉน 

 ตามใส่ใจ ในที่นี้หมายถึงเข้าสมาบัติเนือง ๆ (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๗/๔๐)14

 กรรม ในที่นี้หมายถึงอนันตริยกรรม ๕ คือ (๑) ฆ่ามารดา (๒) ฆ่าบิดา (๓) ฆ่าพระอรหันต์ (๔) ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงห้อพระ15

โลหิต (๕) ทำสงฆ์ให้แตกกัน (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑๒/๔๒)

 กิเลส ในที่นี้หมายถึงนิยตมิจฉาทิฏฐิ (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑๒/๔๒)16

 วิบาก ใ นที่นี้หมายถึงอเหตุกปฏิสนธิ ไ ด้แก่ ปฏิสนธิที่ปราศจากกุศลเหตุ ๓ ประการ คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ ไ ด้แก่ 17

ปฏิสนธิของสัตว์ดิรัจฉาน และทุเหตุกปฏิสนธิ หมายถึงปฏิสนธิที่ปราศจากอโมหเหตุ ไ ด้แก่ ปฏิสนธิของมนุษย์บางจำพวก เช่น 
พวกที่บอด ใบ้ มาแต่กำเนิด (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑๒/๔๒)

 นิยาม ในที่นี้หมายถึงมรรค (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑๒/๔๒)18
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บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๔ จำพวก ชื่อว่าผู้เป็นปฏิปันนกะ บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยผล ๔ จำพวก
ชื่อว่าผู้เป็นผเลฐิตะ 

[๑๖] บุคคลผู้เป็นสมสีส ีเป็นไฉน 
ความสิ้นอาสวะและความสิ้นชีวิตของบุคคลใดไม่ก่อนไม่หลัง บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสมสีสี 
[๑๗] บุคคลผู้เป็นฐิตกัปป ีเป็นไฉน 
บุคคลนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผล และเป็นเวลาที่กัปถูกไฟไหม้ กัปไม่พึงถูกไฟไหม้ตราบ

เท่าที่บุคคลนี้ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผล บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นฐิตกัปปี บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแม้
ทั้งหมดชื่อว่าผู้เป็นฐิตกัปปี 

[๑๘] บุคคลผู้เป็นอริยะ เป็นไฉน 
พระอริยบุคคล ๘ จำพวกชื่อว่าผู้เป็นอริยะ บุคคลที่เหลือชื่อว่าผู้เป็นอนริยะ 
[๑๙] บุคคลผู้เป็นเสขะ เป็นไฉน 
บุคคลเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๔ จำพวก บุคคลเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยผล ๓ จำพวกชื่อว่าผู้เป็นเสขะ 

พระอรหันต์ชื่อว่าผู้เป็นอเสขะ บุคคลที่เหลือชื่อว่าผู้เป็นเนวเสขานาเสขะ 
[๒๐] บุคคลผู้เป็นเตวิชชะ เป็นไฉน 
บุคคลผู้ประกอบด้วยวิชชา ๓ ชื่อว่าผู้เป็นเตวิชชะ 
[๒๑] บุคคลผู้เป็นฉฬภิญญะ เป็นไฉน 
บุคคลผู้ประกอบด้วยอภิญญา ๖ ชื่อว่าผู้เป็นฉฬภิญญะ 
[๒๒] บุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้สัจจะ ๔ ด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน บรรลุความเป็นสัพพัญญูใน

ธรรมคือสัจจะ ๔ นั้น และถึงความชำนาญในทศพลญาณ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ 
[๒๓] บุคคลผู้เป็นปัจเจกพุทธะ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้สัจจะ ๔ ด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน แต่ไม่บรรลุความเป็น

สัพพัญญูในธรรมคือสัจจะ ๔ นั้น และไม่ถึงความชำนาญใน ทศพลญาณ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นปัจเจกพุทธะ 
[๒๔] บุคคลผู้เป็นอุภโตภาควิมุตตะ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วย

ปัญญา บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นอุภโตภาควิมุตตะ 
[๒๕] บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกายอยู่ แต่อาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็น

ด้วยปัญญา บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นปัญญาวิมุตตะ 
[๒๖] บุคคลผู้เป็นกายสักขี เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกายอยู่ และอาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วย

ปัญญา บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นกายสักขี 
[๒๗] บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์ อนึ่ง สภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็นอันเขาเห็นชัดแล้วประพฤติดีแล้วด้วยปัญญา และ
อาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ 

[๒๘] บุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตตะ เป็นไฉน 
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บุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้
ถึงความดับทุกข์ อนึ่ง สภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็นอันเขาเห็นชัดแล้วประพฤติดีแล้วด้วยปัญญา และ
อาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา แต่ไม่เหมือนผู้ชื่อว่าทิฏฐิปัตตะ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็น
สัทธาวิมุตตะ 

[๒๙] บุคคลผู้เป็นธัมมานุสาร ีเป็นไฉน 
ปัญญินทรีย์ของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผลมีประมาณย่ิง บุคคลนั้นย่อมเจริญอริยมรรค

อันมีปัญญาเป็นตัวนำ มีปัญญาเป็นประธาน บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นธัมมานุสารี บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโสดา
ปัตติผลชื่อว่าผู้เป็นธัมมานุสารี บุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ 

[๓๐] บุคคลผู้เป็นสัทธานุสาร ีเป็นไฉน 
สัทธินทรีย์ของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผลมีประมาณย่ิง บุคคลนั้นย่อมเจริญอริยมรรค

อันมีศรัทธาเป็นตัวนำ มีศรัทธาเป็นประธาน บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสัทธานุสารี บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโสดา
ปัตติผลชื่อว่าผู้เป็นสัทธานุสารี บุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าผู้เป็นสัทธาวิมุตตะ 

[๓๑] บุคคลผู้เป็นสัตตักขัตตุปรมะ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะ

สำเร็จสัมโพธิ ในวันข้างหน้า บุคคลนั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ๗ ชาติแล้วจึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์19

ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็น สัตตักขัตตุปรมะ 
[๓๒] บุคคลผู้เป็นโกลังโกละ เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะ

สำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า บุคคลนั้นท่องเที่ยวไป ๒ หรือ ๓ ตระกูลแล้วจึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ บุคคลนี้เรียกว่า 
ผู้เป็นโกลังโกละ 

[๓๓] บุคคลผู้เป็นเอกพีช ีเป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะ

สำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า บุคคลนั้นเกิดเป็นมนุษย์ภพเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้
เป็นเอกพีชี 

[๓๔] บุคคลผู้เป็นสกทาคามี เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป และเพราะทำราคะ โ ทสะ และโมหะให้เบาบาง 

เป็นสกทาคามี มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสกทาคาม ี
[๓๕] บุคคลผู้เป็นอนาคามี เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง ๕ ประการสิ้นไป เป็นโอปปาติกะ  ปรินิพพานใน20

เทวโลกชั้นสุทธาวาสนั้น ไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นอนาคามี 
[๓๖] บุคคลผู้เป็นอันตราปรินิพพายี เป็นไฉน 

 สัมโพธิ ใ นที่นี้หมายถึงมรรคเบื้องสูง ๓ (คือ สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค) (สารตฺถ. ฏีกา (บาลี) 19

๑/๒๑/๕๕๙)

 โ อปปาติกะ ใ นที่นี้หมายถึงสัตว์ที่เกิดและเติบโตทันทีเมื่อตายก็หายวับไปไม่ทิ้งซากศพไว้ เช่น เทวดา และสัตว์นรกเป็นต้น 20

(ที.สี.อ. (บาลี) ๑๗/๑๔๙)
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บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง ๕ ประการสิ้นไป เป็นโอปปาติกะ ปรินิพพานในชั้น
สุทธาวาสนั้น ไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา บุคคลนั้นยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นเพ่ือละสังโยชน์เบื้องสูงในลำดับที่
เกิดบ้าง ยังไม่ถึงท่ามกลางประมาณอายุบ้าง บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นอันตราปรินิพพายี 

[๓๗] บุคคลผู้เป็นอุปหัจจปรินิพพายี เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง ๕ ประการสิ้นไป เป็นโอปปาติกะ ปรินิพพานในชั้น

สุทธาวาสนั้น ไ ม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา บุคคลนั้นยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นเพ่ือละสังโยชน์เบื้องสูง ก้าวล่วง
ท่ามกลางประมาณอายุบ้าง ใกล้จะทำกาลกิริยาบ้าง บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นอุปหัจจปรินิพพายี 

[๓๘] บุคคลผู้เป็นอสังขารปรินิพพายี เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง ๕ ประการสิ้นไป เป็นโอปปาติกะ ปรินิพพานในชั้น

สุทธาวาสนั้น ไ ม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา บุคคลนั้นยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก
เพ่ือละสังโยชน์เบื้องสูง บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นอสังขารปรินิพพายี 

[๓๙] บุคคลผู้เป็นสสังขารปรินิพพายี เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง ๕ ประการสิ้นไป เป็นโอปปาติกะ ปรินิพพานในชั้น

สุทธาวาสนั้น ไ ม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา บุคคล นั้นยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นโดยต้องใช้ความพยายามมาก
เพ่ือละสังโยชน์เบื้องสูง บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสสังขารปรินิพพายี 

[๔๐] บุคคลผู้เป็นอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง ๕ ประการสิ้นไป เป็นโอปปาติกะ ปรินิพพานในชั้น

สุทธาวาสนั้น ไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา บุคคลนั้นจุติจากอวิหาภพแล้วไปสู่ชั้นอตัปปาภพ จุติจากชั้นอตัป
ปาภพแล้วไปสู่ชั้นสุทัสสาภพ จุติจากชั้นสุทัสสาภพแล้วไปสู่ชั้นสุทัสสีภพ จุติจากชั้นสุทัสสีภพแล้วไปสู่ชั้นอกนิฏฐ
ภพ ยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นในชั้นอกนิฏฐภพเพ่ือละสังโยชน์เบื้องสูง บุคคลนี้เรียกว่า อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี 

[๔๑] บุคคลผู้เป็นโสดาบันและบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล เป็นไฉน  
บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือละสังโยชน์ ๓ ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผล บุคคลใดละสังโยชน์ ๓ ได้แล้ว 

บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นโสดาบัน 
[๔๒] บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำกามราคะและพยาบาทให้เบาบางชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งสกทาคามิผล 

บุคคลใดทำกามราคะและพยาบาทให้เบาบาง บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสกทาคามี 
[๔๓] บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือละกามราคะและพยาบาทโดยไม่เหลือชื่อว่าผู้ปฏิบัติ เพ่ือทำให้แจ้งอนาคามิ

ผล บุคคลใดละกามราคะและพยาบาทได้โดยไม่เหลือ บุคคล นี้เรียกว่า ผู้เป็นอนาคามี 
[๔๔] บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา โ ดยไม่เหลือชื่อว่าผู้ปฏิบัติ

เพ่ือทำให้แจ้งอรหัตตผล บุคคลใดละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชาได้โดยไม่เหลือ บุคคลนี้เรียก
ว่า ผู้เป็นอรหันต์ 

เอกกนิทเทส จบ 
๒. ทุกปุคคลบัญญัต ิ

[๔๕] บุคคลผู้มักโกรธ เป็นไฉน ในข้อนั้น ความโกรธ เป็นไฉน 
ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ ความคิดประทุษร้าย กิริยาที่คิดประทุษร้าย ภาวะที่คิดประทุษร้าย 

ความคิดปองร้าย กิริยาที่คิดปองร้าย ภาวะ ที่คิดปองร้าย ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความดุร้าย ความเกรี้ยว
กราด ความที่จิตไม่เบิกบาน นี้เรียกว่า ความโกรธ บุคคลใดยังละความโกรธนี้ไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มักโกรธ 

[๔๖] บุคคลผู้ผูกโกรธ เป็นไฉน ในข้อนั้น ความผูกโกรธ เป็นไฉน 
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ความโกรธในเบื้องต้นชื่อว่าความโกรธ ความโกรธในเวลาต่อมาชื่อว่าความ ผูกโกรธ ความผูกโกรธ กิริยา
ที่ผูกโกรธ ภาวะที่ผูกโกรธ ความไม่หยุดโกรธ การตั้งความโกรธไว้ การดำรงความโกรธไว้ การโผลงไปตามความ
โกรธ การตามผูกความโกรธไว้ การทำความโกรธให้มั่น นี้เรียกว่า ความผูกโกรธ บุคคลใดยังละความผูกโกรธนี้ไม่
ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ผูกโกรธ 

[๔๗] บุคคลผู้มักลบหลู่ เป็นไฉน ในข้อนั้น ความลบหลู่ เป็นไฉน 
ความลบหลู่ กิริยาที่ลบหลู่ ภาวะที่ลบหลู่ ความดูหมิ่น การกระทำความดูหมิ่น นี้เรียกว่า ความลบหลู่ 

บุคคลใดยังละความลบหลู่นี้ไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มักลบหลู่ 
[๔๘] บุคคลผู้ตีเสมอ เป็นไฉน ในข้อนั้น ความตีเสมอ เป็นไฉน 
ความตีเสมอ กิริยาที่ตีเสมอ ภาวะที่ตีเสมอ สภาวธรรมที่เป็นอาหารแห่งความตีเสมอโดยนำเอาชัยชนะ

ของตนมาอ้างเหตุแห่งความวิวาท ความแข่งดี ความไม่ยอมสละ นี้เรียกว่า ความตีเสมอ บุคคลใดยังละความ
ตีเสมอนี้ไม่ได้ บุคคล นี้เรียกว่า ผู้ตีเสมอ 

[๔๙] บุคคลผู้มีความริษยา เป็นไฉน ในข้อนั้น ความริษยา เป็นไฉน 
ความริษยา กิริยาที่ริษยา ภาวะที่ริษยา ความเกลียดชัง กิริยาที่เกลียดชัง ภาวะที่เกลียดชังในเมื่อผู้อื่นได้

ลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว้ และการบูชา นี้เรียกว่า ความริษยา บุคคลใดยังละความ
ริษยานี้ไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีความริษยา 

[๕๐] บุคคลผู้มีความตระหน่ี เป็นไฉน ในข้อนั้น ความตระหน่ี เป็นไฉน 
ความตระหน่ี ๕ อย่าง คือ  

๑. ความตระหนี่ที่อยู่  ๒. ความตระหนี่ตระกูล  
๓. ความตระหนี่ลาภ ๔. ความตระหนี่วรรณะ 
๕. ความตระหนี่ธรรม  

ความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ ภาวะที่ตระหนี่ ความหวงแหน ความเหนียวแน่น ความปกปิด ความมีจิตไม่
เผื่อแผ่ นี้เรียกว่า ความตระหนี่ บุคคลใดยังละความตระหนี่นี้ไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีความตระหนี ่

[๕๑] บุคคลผู้โอ้อวด เป็นไฉน ในข้อนั้น ความโอ้อวด เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โอ้อวด เป็นผู้โอ้อวดจัด ความโอ้อวด กิริยาที่โอ้อวด ภาวะที่โอ้อวด ภาวะที่

แข็งกระด้าง กิริยาที่แข็งกระด้าง การพูดเป็นเหลี่ยมคู กิริยาที่พูดแอบอ้าง นี้เรียกว่า ความโอ้อวด บุคคลใดยังละ
ความโอ้อวดนี้ไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้โอ้อวด 

[๕๒] บุคคลผู้มีมายา เป็นไฉน ในข้อนั้น มายา เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เพราะเหตุจะ ปกปิดทุจริตนั้นจึงตั้งความ

ปรารถนาอันเลวทราม ปรารถนาว่า “ใครๆ อย่ารู้จักเรา” ดำริว่า “ใคร ๆ อย่ารู้จักเรา” กล่าวว่า “ใคร ๆ อย่ารู้จักเรา” 
พยายามทางกายว่า “ใคร ๆ อย่ารู้จักเรา” ความเจ้าเล่ห์ ความเป็นคนเจ้าเล่ห์ กิริยาที่หลอกให้หลง ความหลอกลวง 
ความโกง ความกลบเกลื่อน ความหลีกเลี่ยง ความซ่อน ความซ่อนบัง ความปิดบัง ความปกปิด การไม่ทำให้
ชัดเจน การไม่ทำให้แจ่มแจ้ง การปิดบังอำพรางกิริยาที่เลวทรามเช่นนี้ นี้เรียกว่า มายา บุคคลใดยังละมายานี้ไม่
ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีมายา 

[๕๓] บุคคลผู้ไม่มีหิริ เป็นไฉน ในข้อนั้น ความไม่มีหิริ เป็นไฉน 
กิริยาที่ไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริตที่ควรละอาย กิริยาที่ไม่ละอายต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็น

อกุศลซึ่งเป็นบาป นี้เรียกว่า ความไม่มีหิริ บุคคลผู้ประกอบด้วยความไม่มีหิรินี้ชื่อว่าผู้ไม่มีหิริ 
[๕๔] บุคคลผู้ไม่มีโอตตัปปะ เป็นไฉน ในข้อนั้น ความไม่มีโอตตัปปะ เป็นไฉน 
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กิริยาที่ไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตที่ควรเกรงกลัว กิริยาที่ไม่เกรงกลัวต่อการประกอบสภาวธรรมที่
เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาป นี้เรียกว่า ความไม่มีโอตตัปปะ บุคคลผู้ประกอบด้วยความไม่มีโอตตัปปะนี้ชื่อว่าผู้ไม่มี
โอตตัปปะ 

[๕๕] บุคคลผู้ว่ายาก เป็นไฉน ในข้อนั้น ความเป็นผู้ว่ายาก เป็นไฉน 
กิริยาของผู้ว่ายาก ภาวะของผู้ว่ายาก ความเป็นผู้ว่ายาก ความยึดถือข้างขัดขืน ความพอใจการโต้แย้ง 

ความไม่เอื้อเฟ้ือ ภาวะแห่งผู้ไม่เอื้อเฟ้ือ ความไม่เคารพและไม่รับฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบ นี้เรียกว่า ความ
เป็นผู้ว่ายาก บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ว่ายากนี้ชื่อว่าผู้ว่ายาก 

[๕๖] บุคคลผู้มีมิตรชั่ว เป็นไฉน ในข้อนั้น ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว เป็นไฉน 
บุคคลผู้ไม่มีศรัทธา ทุศีล สดับมาน้อย มีความตระหนี่ มีปัญญาทราม การเสพ การส้องเสพ การส้องเสพ

ด้วยดี การคบ การคบหา ความภักดี ความจงรักภักดีต่อบุคคลเหล่านั้น ความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตาม
บุคคลเหล่านั้น นี้เรียกว่า ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีมิตรชั่วนี้ชื่อว่า ผู้มีมิตรชั่ว 

[๕๗] บุคคลผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ เป็นไฉน ใ นข้อนั้น ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารใน
อินทรีย์ เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปทางตาแล้วรวบถือ  แยกถือ  ย่อมไม่ปฏิบัติเพ่ือสำรวมจักขุนทรีย์ซึ่งเมื่อไม่21 22

สำรวมแล้วก็เป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชฌา และโทมนัสครอบงำได้ ย่อมไม่ระวังจักขุนทรีย์ ไ ม่ถึง
ความสำรวมในจักขุนทรีย์ ฟัง เสียงทางหู ฯลฯ ดมกลิ่นทางจมูก ฯลฯ ลิ้มรสทางลิ้น ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะ ทาง
กาย ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ทางใจ เป็นผู้รวบถือ แยกถือ ย่อมไม่ปฏิบัติเพ่ือสำรวมจักขุนทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็เป็น
เหตุให้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชฌา และโทมนัสครอบงำได้ ไ ม่ระวังจักขุนทรีย์ ไ ม่ถึงความสำรวมในจักขุ
นทรีย์ ความไม่คุ้มครอง กิริยาที่ไม่คุ้มครอง ความไม่รักษา ความไม่สำรวมอินทรีย์ทั้ง ๖ เหล่านี้ นี้เรียกว่า ความ
เป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์นี้ชื่อว่าผู้ไม่คุ้มครอง
ทวารในอินทรีย์ 

[๕๘] บุคคลผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค เป็นไฉน ใ นข้อนั้น ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณใน
การบริโภค เป็นไฉน 

บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่พิจารณาโดยแยบคายกลืนกินอาหารเพ่ือเล่น เพ่ือความมัวเมา เพ่ือประดับ เพ่ือ
ตกแต่ง ความเป็นผู้ไม่สันโดษ ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการพิจารณาแล้วบริโภคโภชนาหารนั้น นี้เรียกว่า 
ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณ ใ นการบริโภค บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนี้ชื่อว่า 
ผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 

[๕๙] บุคคลผู้มีสติหลงลืม เป็นไฉน ในข้อนั้น ความเป็นผู้มีสติหลงลืม เป็นไฉน 
 ความระลึกไม่ได้ ความไม่ตามระลึก ความไม่หวนระลึก ความระลึกไม่ได้ อาการที่ระลึกไม่ได้ ความทรง

จำไม่ได้ ความเลื่อนลอย ความหลงลืม นี้เรียกว่า ความเป็นผู้มีสติหลงลืม บุคคลผู้ประกอบด้วยความมีสติหลงลืม
นี้ชื่อว่าผู้มีสติหลงลืม 

[๖๐] บุคคลผู้ไม่มีสัมปชัญญะ เป็นไฉน ในข้อนั้น ความไม่มีสัมปชัญญะ เป็นไฉน 

 รวบถือ ใ นที่นี้หมายถึงการมองภาพด้านเดียว คือมองภาพรวมโดยเห็นเป็นหญิงหรือเป็นชาย เช่น เห็นว่ารูปสวย เสียงไพเราะ 21

กลิ่นหอม รสอร่อย สัมผัสที่อ่อนนุ่ม เป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาด้วยอำนาจฉันทราคะ (อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑๓๕๒/๔๕๖-๔๕๗)

 แยกถือ ในที่นี้หมายถึงการมองภาพ ๒ ด้าน คือมองแยกแยะเป็นส่วน ๆ ไปด้วยอำนาจกิเลส เช่น เห็นมือเท้าว่าสวยหรือไม่สวย 22

เห็นอาการย้ิมแย้ม หัวเราะ การพูด การเหลียวซ้ายแลขวาว่าน่ารักหรือ ไ ม่น่ารัก ถ้าเห็นว่าสวยน่ารักก็เกิดอารมณ์ที่น่าปรารถนา 
ถ้าเห็นว่าไม่สวยไม่น่ารักก็เกิดอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา (อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑๓๕๒/๔๕๖-๔๕๗)
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ความไม่รู้ ความไม่เห็น ความไม่ตรัสรู้ ความไม่รู้โดยสมควร ความไม่รู้ตามความเป็นจริง ความไม่รู้แจ้ง
ตลอด ความไม่ถือเอาให้ถูกต้อง ความไม่หย่ังลงอย่างรอบคอบ ความไม่พินิจ ความไม่พิจารณา ความไม่ทำให้
ประจักษ์ ความทรามปัญญา ความโง่เขลา ความไม่รู้ชัด ความหลง ความหลุ่มหลง ความหลงใหล อวิชชา อวิ
ชโชฆะ อวิชชาโยคะ อวิชชานุสัย ปริยุฏฐานกิเลสคืออวิชชา ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ นี้เรียกว่า ความไม่มี
สัมปชัญญะ บุคคลผู้ประกอบด้วยความไม่มีสัมปชัญญะนี้ชื่อว่าผู้ไม่มีสัมปชัญญะ 

[๖๑] บุคคลผู้มีศีลวิบัติ เป็นไฉน ในข้อนั้น ศีลวิบัติ เป็นไฉน 
การล่วงละเมิดทางกาย การล่วงละเมิดทางวาจา การล่วงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจา นี้เรียกว่า ศีล

วิบัติ ความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมดชื่อว่าศีลวิบัติ บุคคลผู้ประกอบด้วยศีลวิบัตินี้ชื่อว่าผู้มีศีลวิบัติ 
[๖๒] บุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัติ เป็นไฉน ในข้อนั้น ทิฏฐิวิบัติ เป็นไฉน 
ความเห็นว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยัญที่บูชาแล้วไม่มีผล การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดี

ทำชั่วไม่มี โ ลกนี้ไม่มี โ ลกหน้าไม่มี มารดาไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณ สัตว์ที่เกิดผุดขึ้นไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งไม่มีในโลก ดังนี้ ทิฏฐิ ความ
เห็นผิด รกชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นอันเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแห่งทิฏฐิ สังโยชน์คือ
ทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความถือผิด ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิที่เป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ ความ
ยึดถือโดยคลาดเคลื่อน นี้เรียกว่า ทิฏฐิวิบัติ มิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐิวิบัติ บุคคลผู้ประกอบทิฏฐิวิบัตินี้ชื่อ
ว่าผู้มีทิฏฐิวิบัติ 

[๖๓] บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายใน เป็นไฉน 
บุคคลใดยังละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง ๕ ประการไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีสังโยชน์ ในภายใน 
[๖๔] บุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอก เป็นไฉน 
บุคคลใดยังละสังโยชน์เบื้องสูงทั้ง ๕ ประการไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีสังโยชน์ ในภายนอก 
[๖๕] บุคคลผู้ไม่มักโกรธ เป็นไฉน ในข้อนั้น ความโกรธ เป็นไฉน 
ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ ความคิดประทุษร้าย กิริยาที่คิดประทุษร้าย ภาวะที่คิดประทุษร้าย 

ความคิดปองร้าย กิริยาที่คิดปองร้าย ภาวะที่คิดปองร้าย ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความดุร้าย ความเกรี้ยว
กราด ความที่จิตไม่เบิกบาน นี้เรียกว่า ความโกรธ บุคคลใดละความโกรธนี้ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม่มักโกรธ 

[๖๖] บุคคลผู้ไม่ผูกโกรธ เป็นไฉน ในข้อนั้น ความผูกโกรธ เป็นไฉน 
ความโกรธในเบื้องต้นชื่อว่าความโกรธ ความโกรธในเวลาต่อมาชื่อว่าความผูกโกรธ ความผูกโกรธ กิริยาที่

ผูกโกรธ ภาวะที่ผูกโกรธ ความไม่หยุดโกรธ การตั้งความโกรธไว้ การดำรงความโกรธไว้ การโผลงไปตามความ
โกรธ การตามผูกความโกรธไว้ การทำความโกรธให้มั่น นี้เรียกว่า ความผูกโกรธ บุคคลใดละความผูกโกรธนี้ได้ 
บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม่ผูกโกรธ 

[๖๗] บุคคลผู้ไม่ลบหลู่ เป็นไฉน ในข้อนั้น ความลบหลู่ เป็นไฉน 
ความลบหลู่ กิริยาที่ลบหลู่ ภาวะที่ลบหลู่ ความดูหมิ่น การกระทำความ ดูหมิ่น นี้เรียกว่า ความลบหลู่ 

บุคคลใดละความลบหลู่นี้ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม่ ลบหลู่ 
[๖๘] บุคคลผู้ไม่ตีเสมอ เป็นไฉน ในข้อนั้น ความตีเสมอ เป็นไฉน  
ความตีเสมอ กิริยาที่ตีเสมอ ภาวะที่ตีเสมอ สภาวธรรมที่เป็นอาหารแห่งความตีเสมอโดยการนำเอาชัย

ชนะของตนมาอ้างเหตุแห่งความวิวาท ความแข่งดี ความไม่ยอมสละ นี้เรียกว่า ความตีเสมอ บุคคลใดละความ
ตีเสมอนี้ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม่ตีเสมอ 

[๖๙] บุคคลผู้ไม่มีความริษยา เป็นไฉน ในข้อนั้น ความริษยา เป็นไฉน  



 27

ความริษยา กิริยาที่ริษยา ภาวะที่ริษยา ความเกลียดชัง กิริยาที่เกลียดชัง ภาวะที่เกลียดชังในเมื่อผู้อื่นได้
ลาภ สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว้และการบูชา นี้เรียกว่า ความริษยา บุคคลใดละความริษยา
นี้ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม่มีความริษยา 

[๗๐] บุคคลผู้ไม่มีความตระหน่ี เป็นไฉน ในข้อนั้น ความตระหน่ี เป็นไฉน  
ความตระหน่ี ๕ อย่าง คือ  

๑. ความตระหนี่ที่อยู่  ๒. ความตระหนี่ตระกูล   
๓. ความตระหนี่ลาภ ๔. ความตระหนี่วรรณะ  
๕. ความตระหนี่ธรรม  

ความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ ภาวะที่ตระหนี่ ความหวงแหน ความเหนียวแน่น ความปกปิด ความมีจิตไม่
เผื่อแผ่ นี้เรียกว่า ความตระหนี่ บุคคลใดละความตระหนี่นี้ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม่มีความตระหนี่ 

[๗๑] บุคคลผู้ไม่โอ้อวด เป็นไฉน ในข้อนั้น ความโอ้อวด เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โอ้อวด เป็นผู้โอ้อวดจัด ความโอ้อวด กิริยาที่โอ้อวด ภาวะที่โอ้อวด ภาวะที่

แข็งกระด้าง กิริยาที่แข้งกระด้าง การพูดเป็นเหลี่ยมคู กิริยาที่พูดแอบอ้าง นี้เรียกว่า ความโอ้อวด บุคคลใดละ
ความโอ้อวดนี้ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม่โอ้อวด 

[๗๒] บุคคลผู้ไม่มีมายา เป็นไฉน ในข้อนั้น มายา เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เพราะเหตุจะ ปกปิดทุจริตนั้นจึงตั้งความ

ปรารถนาอันเลวทราม ปรารถนาว่า ใคร ๆ  อย่ารู้จักเรา ดำริว่า ใคร ๆ  อย่ารู้จักเรา กล่าวว่า ใคร ๆ  อย่ารู้จักเรา 
พยายามทางกายว่า ใคร ๆ  อย่ารู้จักเรา ความเจ้าเล่ห์ ความเป็นคนเจ้าเล่ห์ กิริยาที่หลอกให้หลง ความหลอกลวง 
ความโกง ความกลบเกลื่อน ความหลีกเลี่ยง ความซ่อน ความซ่อนบัง ความปิดบัง ความปกปิด การไม่ทำให้
ชัดเจน การไม่ทำให้แจ่มแจ้ง การปิดบังอำพราง กิริยาที่เลวทรามเช่นนี้ นี้เรียกว่า มายา บุคคลใดละมายานี้ได้ 
บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม่มีมายา 

[๗๓] บุคคลผู้มีหิริ เป็นไฉน ในข้อนั้น หิริ เป็นไฉน  
กิริยาที่ละอายต่อการประพฤติทุจริตที่ควรละอาย กิริยาที่ละอายต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศล

ซึ่งเป็นบาป นี้เรียกว่า หิริ บุคคลผู้ประกอบด้วยหิริ นี้ชื่อว่าผู้มีหิริ 
[๗๔] บุคคลผู้มีโอตตัปปะ เป็นไฉน ในข้อนั้น โอตตัปปะ เป็นไฉน  
กิริยาที่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตที่ควรเกรงกลัว กิริยาที่เกรงกลัวต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็น

อกุศลซึ่งเป็นบาป นี้เรียกว่า โอตตัปปะ บุคคลผู้ประกอบด้วยโอตตัปปะนี้ชื่อว่าผู้มีโอตตัปปะ  
[๗๕] บุคคลผู้ว่าง่าย เป็นไฉน ในข้อนั้น ความเป็นผู้ว่าง่าย เป็นไฉน  
กิริยาของผู้ว่าง่าย ภาวะของผู้ว่าง่าย ความเป็นผู้ว่าง่าย ความไม่ยึดถือข้างขัดขืน ความพอใจในการไม่โต้

แย้ง ความเอื้อเฟ้ือ ภาวะแห่งผู้เอื้อเฟ้ือ ความเคารพ และรับฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบ นี้เรียกว่า ความเป็นผู้ว่า
ง่าย บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ว่าง่ายนี้ชื่อว่าผู้ว่าง่าย 

[๗๖] บุคคลผู้มีมิตรดี เป็นไฉน ในข้อนั้น ความเป็นผู้มีมิตรดี เป็นไฉน  
บุคคลผู้มีศรัทธา มีศีล สดับมามาก มีความเสียสละ มีปัญญา การเสพ การส้องเสพ การส้องเสพด้วยดี 

การคบ การคบหา ความภักดี ความจงรักภักดี ต่อบุคคลเหล่านั้น ความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตามบุคคล
เหล่านั้น นี้เรียกว่า ความเป็นผู้มีมิตรดี บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีนี้ชื่อว่าผู้มีมิตรดี 

[๗๗] บุคคลผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ เป็นไฉน ใ นข้อนั้น ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ 
เป็นไฉน  
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บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือ ไ ม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพ่ือสำรวมจักขุนทรีย์ซึ่งเมื่อไม่
สำรวมแล้วก็เป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ ย่อมระวังจักขุนทรีย์ ถึงความ
สำรวมจักขุนทรีย์ ฟังเสียงทางหู ฯลฯ ดมกลิ่นทางจมูก ฯลฯ ลิ้มรสทางลิ้น ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย ฯลฯ รู้
ธรรมารมณ์ทางใจ เป็นผู้ไม่รวบถือ ไ ม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพ่ือสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้
บาปอกุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ ย่อมระวังมนินทรีย์ ย่อมถึงความสำรวมในมนินทรีย์ 
ความคุ้มครอง กิริยาที่คุ้มครอง การรักษา การสำรวมอินทรีย์ ทั้ง ๖ เหล่านี้ นี้เรียกว่า ความเป็นผู้คุ้มครองทวารใน
อินทรีย์ บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ นี้ชื่อว่าผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ 

[๗๘] บุคคลผู้รู้จักประมาณในการบริโภค เป็นไฉน ใ นข้อนั้น ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการ
บริโภค เป็นไฉน  

บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วกลืนกินอาหาร มิใช่เพ่ือเล่น มิใช่เพ่ือความมัวเมา มิใช่
เพ่ือประดับ มิใช่เพ่ือตกแต่ง เพียงเพ่ือความดำรงอยู่แห่งกายนี้ เพ่ือยังชีวิตินทรีย์ให้เป็นไป เพ่ือกำจัดความหิว เพ่ือ
อนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่า “เราจักกำจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น ความดำเนินไปแห่ง
กาย ความไม่มีโทษ และการอยู่อย่างผาสุกจักมีแก่เรา” ความเป็นผู้สันโดษ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการ
พิจารณาแล้วบริโภคในโภชนาหารนั้น นี้เรียกว่า ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค บุคคลผู้ประกอบด้วย
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคนี้ชื่อว่าผู้รู้จักประมาณในการบริโภค 

[๗๙] บุคคลผู้มีสติตั้งม่ัน เป็นไฉน ในข้อนั้น สติ เป็นไฉน  
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจำ ความไม่เลื่อนลอย ความไม่หลงลืม 

สติ สตินทรีย์ สติพละ สัมมาสติอันใด นี้เรียกว่า สติ บุคคลผู้ประกอบด้วยสตินี้ชื่อว่าผู้มีสติตั้งมั่น 
[๘๐] บุคคลผู้มีสัมปชัญญะ เป็นไฉน ในข้อนั้น สัมปชัญญะ เป็นไฉน  
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความ กำหนดหมาย ความเข้าไปกำหนด 

ความเข้าไปกำหนดเฉพาะ ภาวะที่รู้ ภาวะ ที่ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความคิดค้น ความ
ใคร่ครวญ ปัญญาเหมือนแผ่นดิน ปัญญาเครื่องทำลายกิเลส ปัญญาเครื่องนำทาง ความ เห็นแจ้ง ความรู้ดี 
ปัญญาเหมือนปฏัก ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ ปัญญาเหมือนศัสตรา ปัญญาเหมือนปราสาท ความสว่าง
คือปัญญา แสงสว่างคือปัญญา ปัญญาเหมือนประทีป ปัญญาเหมือนดวงแก้ว ความไม่หลงงมงาย ความเลือก
เฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ นี้เรียกว่า สัมปชัญญะ บุคคลผู้ประกอบด้วยสัมปชัญญะนี้ชื่อว่าผู้มีสัมปชัญญะ 

[๘๑] บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นไฉน ในข้อนั้น ความสมบูรณ์ด้วยศีล เป็นไฉน  
การไม่ล่วงละเมิดทางกาย การไม่ล่วงละเมิดทางวาจา การไม่ล่วงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจา นี้เรียก

ว่า ความสมบูรณ์ด้วยศีล บุคคลผู้ประกอบด้วยความสมบูรณ์ด้วยศีลนี้ชื่อว่าผู้สมบูรณ์ด้วยศีล 
[๘๒] บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ เป็นไฉน ในข้อนั้น ความสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ เป็นไฉน  
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ฯลฯ ความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิเช่นนี้ว่า ทานที่ให้แล้วมีผล 

ยัญที่บูชาแล้วมีผล การเซ่นสรวงมีผล ผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วมีผล โลกนี้มี โลกหน้ามี มารดามีคุณ บิดามี
คุณ สัตว์ที่เกิดผุดขึ้นมี สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันย่ิงเองแล้วสอนผู้
อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลก นี้เรียกว่า ความสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าความสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ 
บุคคลผู้ประกอบด้วยความสมบูรณ์ด้วยทิฏฐินี้ชื่อว่าผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ 

[๘๓] บุคคลผู้หาได้ยากในโลก ๒ จำพวก เป็นไฉน  
คือ ปุพพการีบุคคลและกตัญญูกตเวทีบุคคล บุคคล ๒ จำพวกเหล่านี้หาได้ยากในโลก 
[๘๔] บุคคลผู้ให้อ่ิมได้ยากในโลก ๒ จำพวก เป็นไฉน  
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คือ บุคคลผู้เก็บสะสมสิ่งของที่ตนได้แล้ว ๆ และบุคคลผู้สละสิ่งของที่ตนได้แล้ว ๆ บุคคล ๒ จำพวกเหล่านี้
ชื่อว่าผู้ให้อิ่มได้ยาก 

[๘๕] บุคคลผู้ให้อ่ิมได้ง่าย ๒ จำพวก เป็นไฉน  
คือ บุคคลผู้ไม่เก็บสะสมสิ่งของที่ตนได้แล้ว ๆ  และบุคคลผู้ไม่สละสิ่งของที่ตนได้แล้วๆ บุคคล ๒ จำพวก

เหล่านี้ชื่อว่าผู้ให้อิ่มได้ง่าย 
[๘๖] อาสวะของบุคคล ๒ จำพวกเหล่าไหนย่อมเพิ่มพูน  
บุคคลผู้รังเกียจสิ่งที่ไม่ควรรังเกียจและบุคคลผู้ไม่รังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจ อาสวะของบุคคล ๒ จำพวก

เหล่านี้ย่อมเพ่ิมพูน 
[๘๗] อาสวะของบุคคล ๒ จำพวกเหล่าไหนย่อมไม่เพิ่มพูน  
บุคคลผู้ไม่รังเกียจสิ่งที่ไม่ควรรังเกียจและบุคคลผู้รังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจ อาสวะของบุคคล ๒ จำพวก

เหล่านี้ย่อมไม่เพ่ิมพูน 
[๘๘] บุคคลผู้มีอัธยาศัยเลว เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันเลวทราม เขาย่อมเสพ ย่อมคบหา ย่อมเข้าไปนั่งใกล้บุคคลอื่น

ผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทราม บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีอัธยาศัยเลว 
[๘๙] บุคคลผู้มีอัธยาศัยประณีต เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีล มีธรรมอันงาม เขาย่อมเสพ ย่อมคบหา ย่อม เข้าไปนั่งใกล้บุคคลอื่นผู้มี

ศีล มีธรรมอันงาม บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีอัธยาศัยประณีต 
[๙๐] บุคคลผู้อ่ิมแล้ว เป็นไฉน  
พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกของพระตถาคตชื่อว่าผู้อิ่มแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าผู้อิ่ม

แล้วและทำคนอื่นให้อิ่ม 
ทุกนิทเทส จบ 

๓. ติกปุคคลบัญญัต ิ
[๙๑] บุคคลท่ีหมดความหวัง เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันเลวทราม ไ ม่สะอาด  มีสมาจารอันคนอื่นระลึกด้วยความ23

รังเกียจ มีการงานอันปกปิด มิใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ มิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่า
ประพฤติพรหมจรรย์ ผู้เน่าใน ชุ่ม ด้วยราคะ เป็นเหมือนหยากเย่ือ เธอได้ฟังมาว่า “ภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้ทำให้แจ้ง เจ
โตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน” เธอ
ย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้ว่า “แม้เราก็จักทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน” ดังนี้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ที่หมดความหวัง 

[๙๒] บุคคลท่ียังมีความหวัง เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีล มีธรรมอันงาม เธอได้ฟังมาว่า “ภิกษุผู้มีชื่อ อย่างนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ

ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วย ปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน” เธอมีความคิด
อย่างนี้ว่า “แม้เราก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญา
อันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน” ดังนี้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ที่ยังมีความหวัง 

[๙๓] บุคคลท่ีปราศจากความหวัง เป็นไฉน  

 ไม่สะอาด ในที่นี้หมายถึงมีกายกรรมเป็นต้นไม่สะอาด (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๙๑/๖๗)23



 30

บุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะ อาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วย
ปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน เธอได้ฟังมาว่า “ภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มี
อาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน” ดังนี้ เธอย่อมไม่มีความคิดอย่างนี้
ว่า “แม้เราก็ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะ ทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเอง
เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน” ดังนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าความหวังในความหลุดพ้นของบุคคลผู้ยังไม่เคยหลุดพ้นใน
กาลก่อนนั้นสงบระงับแล้ว บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ที่ปราศจากความหวัง 

[๙๔] บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลเปรียบเหมือนคนไข้ ๓ จำพวก  เป็นไฉน  24

คนไข้ ๓ จำพวก คือ  
๑. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะ หรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะ ไ ด้ยาที่25

เป็นสัปปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะ ไ ด้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คน
พยาบาลที่เหมาะสมย่อมไม่หาย จากอาพาธนั้น  

๒. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะ ไ ด้ยาที่
เป็นสัปปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะ ไ ด้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คน
พยาบาลที่เหมาะสมย่อมหายจากอาพาธนั้น  

๓. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะย่อมหายจากอาพาธ เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หาย
จากอาพาธนั้น ไ ด้ยาที่เป็นสัปปายะย่อมหายจากอาพาธ เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายจาก
อาพาธนั้น ไ ด้คนพยาบาลที่เหมาะสมย่อมหายจากอาพาธ เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายจาก
อาพาธนั้น 

บรรดาคนไข้ ๓ จำพวกนั้น คนไข้ผู้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะย่อมหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หาย 
ได้ยาที่เป็นสัปปายะย่อมหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หาย ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมย่อมหายจากอาพาธ
นั้น เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้น เพราะอาศัยคนไข้นี้ พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตอาหารสำหรับภิกษุไข้ 
ยาสำหรับภิกษุไข้ คนพยาบาลสำหรับภิกษุไข้ ก็เพราะอาศัยคนไข้นี้ คนไข้แม้อื่น ๆ ก็ควรได้รับการพยาบาลด้วย 

บุคคลเปรียบเหมือนคนไข้ ๓ จำพวก มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกัน  
บุคคล ๓ จำพวก เป็นไฉน 

๑. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นพระตถาคตหรือไม่ได้เห็นก็ตาม ไ ด้ฟังธรรมวินัยที่พระ
ตถาคตประกาศแล้วหรือไม่ได้ฟังก็ตาม ย่อมไม่หย่ังลงสู่นิยาม ที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้ง26

หลาย 
๒. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นพระตถาคตหรือไม่ได้เห็นก็ตาม ไ ด้ฟังธรรมวินัยที่พระ

ตถาคตประกาศแล้วหรือไม่ได้ฟังก็ตาม ย่อมหยั่งลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้ง
หลาย  

๓. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นพระตถาคต จึงหย่ังลงสู่นิยามที่ถูกต้อง เมื่อไม่ได้เห็นย่อม
ไม่หย่ังลง ไ ด้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว จึงหย่ังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศล
ธรรมทั้งหลาย เมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่หย่ังลง 

 ดู องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๒/๑๖๙24

 เป็นสัปปายะ ในที่นี้หมายถึงมีประโยชน์ ก่อให้เกิดความเจริญ (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๒๒/๙๙)25

 ดูเชิงอรรถที่ ๔ ข้อ ๑๒ (เอกกปุคคลบัญญัติ) หน้า ๑๕๑ ในเล่มนี้26
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บรรดาบุคคล ๓ จำพวกนั้น บุคคลผู้ได้เห็นพระตถาคตจึงหย่ังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลาย 
เมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่หยั่งลง ไ ด้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจึงหยั่งลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้ง
หลาย เมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่หย่ังลง เพราะอาศัยบุคคลนี้ พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตการแสดงธรรม เพราะอาศัย
บุคคลนี้ จึงควรแสดงธรรมแก่คนแม้เหล่าอื่น  

บุคคลเปรียบเหมือนคนไข้ ๓ จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก  
[๙๕] บุคคลผู้เป็นกายสักขี  เป็นไฉน  27

บุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกายอยู่ อนึ่ง อาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วย
ปัญญา บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นกายสักขี 

[๙๖] บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ  เป็นไฉน  28

บุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้
ถึงความดับทุกข์” และสภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้ว เป็นอันเขาเห็นชัดแล้วประพฤติดีแล้วด้วยปัญญา 
และอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ 

[๙๗] บุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตตะ  เป็นไฉน  29

บุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ ฯลฯ” สภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็น
อันเขาเห็นชัดแล้ว ประพฤติดีแล้วด้วยปัญญา และอาสวะบางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา แต่
ไม่เหมือนอาสวะของบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสัทธาวิมุตตะ 

[๙๘] บุคคลผู้พูดภาษาคูถ  เป็นไฉน  30

บุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดเท็จ อยู่ในสภา อยู่ในบริษัท อยู่ท่ามกลางญาติ อยู่ท่ามกลางทหาร หรืออยู่
ท่ามกลางราชสำนัก ถูกเขานำไปอ้างเป็นพยานซักถามว่า “บุรุษผู้เจริญ มาเถิด ท่านรู้สิ่งใด จงกล่าวสิ่งนั้น” บุคคล
นั้นไม่รู้ก็กล่าวว่า “รู้” หรือรู้ก็กล่าวว่า “ไม่รู้” ไ ม่เห็นก็กล่าวว่า “เห็น” หรือเห็นก็กล่าวว่า “ไม่เห็น” พูดเท็จทั้งที่รู้ 
เพราะเหตุแห่งตน เพราะเหตุแห่งบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิส เล็กน้อย ด้วยประการฉะนี้ บุคคลนี้
เรียกว่า ผู้พูดภาษาคูถ 

[๙๙] บุคคลผู้พูดภาษาดอกไม้  เป็นไฉน  31

บุคคลบางคนในโลกนี้ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ อยู่ในสภา อยู่ในบริษัท อยู่ในท่ามกลาง
ญาติ อยู่ในท่ามกลางทหาร หรืออยู่ในท่ามกลางราชสำนัก ถูกเขานำไปอ้างเป็นพยานซักถามว่า “บุรุษผู้เจริญ มา
เถิด ท่านรู้สิ่งใด จงกล่าวสิ่งนั้น” บุคคลนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่า “ไม่รู้” หรือรู้ก็กล่าวว่า “รู้” ไม่เห็นก็กล่าวว่า “ไม่เห็น” หรือ

 กายสักขี ใ นที่นี้หมายถึงพระอริยบุคคลผู้บรรลุโสดาปัตติผลจนถึงผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุอรหัตตผล (องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๔๙/๕๕, 27

องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๑๔/๑๖๑)

 ทิฏฐิปัตตะ ในที่นี้หมายถึงพระอริยบุคคลผู้บรรลุโสดาปัตติผลจนถึงผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุอรหัตตผล (องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๔๙/๕๕, 28

องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๑๔/๑๖๑)

 สัทธาวิมุต ในที่นี้หมายถึงพระอริยบุคคลผู้บรรลุโสดาปัตติผลจนถึงผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุอรหัตตผล (องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๔๙/๕๕, 29

องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๑๔/๑๖๑)

 ดู องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๘/๑๗๗-๑๗๘30

 ดู องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๘/๑๗๘31
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เห็นก็กล่าวว่า “เห็น” ไ ม่พูดเท็จทั้งที่รู้ เพราะเหตุแห่งตน เพราะเหตุแห่งบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิส
เล็กน้อย ด้วยประการฉะนี้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้พูดภาษาดอกไม้ 

[๑๐๐] บุคคลผู้พูดภาษาน้ำผ้ึง  เป็นไฉน  32

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษ สบายหู ไ พเราะ จับใจ เป็นวาจาของชาวเมือง คน
ส่วนมากรักใคร่พอใจ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้พูดภาษาน้ำผึ้ง 

[๑๐๑] บุคคลผู้มีจิตเหมือนแผลเก่า  เป็นไฉน  33

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธ มากไปด้วยความคับแค้นใจ ถูกว่ากล่าว เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจ โ กรธ
เคือง พยาบาท ขึ้งเคียด แสดงอาการโกรธ ขัดเคืองและไม่พอใจ เปรียบเหมือนแผลเก่าถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบ
เข้า ย่อมหลั่งน้ำหนองออกมากขึ้นชื่อแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้มักโกรธ มากไปด้วย
ความแค้นใจ แม้ถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจ โกรธเคือง พยาบาท ขึ้งเคียด แสดงอาการโกรธ ขัดเคืองและไม่
พอใจ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีจิตเหมือนแผลเก่า 

[๑๐๒] บุคคลผู้มีจิตเหมือนฟ้าแลบ  เป็นไฉน  34

บุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้
ถึงความดับทุกข์” เปรียบเหมือนคนตาดีพึงเห็นรูปในขณะที่ฟ้าแลบในเวลากลางคืนที่มืดมิดชื่อแม้ฉันใด บุคคล
บางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อ
ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์” บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีจิตเหมือนฟ้าแลบ 

[๑๐๓] บุคคลผู้มีจิตเหมือนเพชร  เป็นไฉน  35

บุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะ ทั้งหลายสิ้นไปด้วย
ปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเหมือนแก้วมณีหรือหินบางชนิดที่เพชรจะทำลายไม่ได้ย่อมไม่มีชื่อแม้
ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้น เหมือนกันทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้ง
หลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีจิตเหมือนเพชร 

[๑๐๔] บุคคลตาบอด เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีนัยน์ตา เป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้36

เพ่ิมพูน และเขาไม่มีนัยน์ตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล รู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษ รู้ธรรมที่เลวและ
ประณีต รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบ ด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาว นี้เรียกว่า บุคคลตาบอด 

[๑๐๕] บุคคลตาเดียว  เป็นไฉน  37

 ดู องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๘/๑๗๘32

 ดู องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๕/๑๗๓33

 ดู องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๕/๑๗๓34

 จิตเหมือนเพชร ใ นที่นี้หมายถึงจิตที่มีความแข็งแกร่งสามารถกำจัดมูลรากแห่งกิเลสทั้งหลายได้ (องฺ.ติก.อ. (บาลี) 35

๒/๒๕/๑๐๓) องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๕/๑๗๔

 นัยน์ตา ในที่นี้หมายถึงปัญญาจักษุ (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๒๙/๑๐๗)36

 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๙/๑๗๘-๑๗๙37
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บุคคลบางคนในโลกนี้มีนัยน์ตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ หรือทำโภคทรัพย์ ที่ได้แล้วให้เพ่ิมพูน 
แต่เขาไม่มีนัยน์ตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล รู้ธรรม ที่มีโทษและไม่มีโทษ รู้ธรรมที่เลวและประณีต รู้
ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาว นี้เรียกว่า บุคคลตาเดียว 

[๑๐๖] บุคคลสองตา  เป็นไฉน  38

บุคคลบางคนในโลกนี้มีนัยน์ตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ ที่ได้แล้วให้เพ่ิมพูน 
และเขามีนัยน์ตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล รู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษ รู้ธรรมที่เลวและประณีต รู้
ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาว นี้เรียกว่า บุคคลสองตา 

[๑๐๗] บุคคลผู้มีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำ  เป็นไฉน  39

บุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพ่ือฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมี
ความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและ40

พยัญชนะอันบริสุทธ์ิ บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขา เขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแห่งกถานั้นไม่ได้ แม้
ลุกจากที่นั้นแล้วก็จำเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแห่งกถานั้นไม่ได้ เปรียบเหมือนหม้อคว่ำที่เขาเทน้ำลงไป น้ำ
ย่อมไหลราดไป ไ ม่ขังอยู่ชื่อแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไ ปวัดเป็นประจำเพ่ือฟังธรรมใน
สำนักของภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความ
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ อันบริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขา เขานั่งตรงที่นั้น 
จำเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแแห่งกถานั้นไม่ได้ แม้ลุกจากที่นั้นแล้วก็ยังจำเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแห่ง
กถานั้นไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำ 

[๑๐๘] บุคคลผู้มีปัญญาเหมือนชายพก เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพ่ือฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมี

ความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและ
พยัญชนะอันบริสุทธ์ิ บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขา เขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแแห่งกถา นั้นได้ แต่
ลุกจากที่นั้นแล้วจำเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแห่งกถานั้นไม่ได้ เปรียบเหมือนบุรุษเก็บของเคี้ยวต่าง ๆ  คือ งา 
ข้าวสาร ขนมต้ม พุทราไว้ที่ชายพก บุรุษนั้นเมื่อลุกจากที่นั้นพึงทำเรี่ยราดเพราะเผลอสติชื่อแม้ฉันใด บุคคลบาง
คนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไ ปวัดเป็นประจำเพ่ือฟังธรรมในสำนักของภิกษทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมี
ความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงาม ใ นที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและ
พยัญชนะอันบริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขา เขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุดแห่งกถานั้นได้ แต่ลุก
จากที่นั้นแล้วก็จำเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแห่งกถานั้นไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีปัญญาเหมือนชายพก 

[๑๐๙] บุคคลผู้มีปัญญากว้างขวาง  เป็นไฉน  41

บุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพ่ือฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมี
ความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและ
พยัญชนะอันบริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขา เขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแห่งกถานั้นได้ แม้ลุก

 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๙/๑๗๘-๑๗๙38

 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๓๐/๑๘๐-๑๘๑39

 พรหมจรรย์ ในที่นี้หมายถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งรวมอยู่ในไตรสิกขาคือศีล สมาธิ และปัญญาอันเป็นความประพฤติประเสริฐ 40

(องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๓๐/๑๐๘)

 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๓๐/๑๘๑-๑๘๒41
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จากที่นั้นก็ยังจำเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแห่งกถานั้นได้ เปรียบเหมือนหม้อหงายที่เขาเทน้ำลงไป น้ำย่อมขัง
อยู่ ไม่ไหลราดไปชื่อแม้ฉันใด บุคคลบางคน ในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไปวัดเป็นประจำเพ่ือฟังธรรมในสำนักของ
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด 
ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขา เขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้น 
ท่ามกลาง และที่สุดแห่งกถานั้นได้ แม้ลุกจากอาสนะนั้นแล้วก็ยังจำเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแห่งกถานั้นได้ 
บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีปัญญากว้างขวาง 

[๑๑๐] บุคคลผู้ยังมีกามราคะและภวราคะ เป็นไฉน  
บุคคลผู้เป็นโสดาบันและสกทาคามี บุคคลเหล่านี้เรียกว่า ผู้ยังมีกามราคะและภวราคะ  
[๑๑๑] บุคคลผู้ไม่มีกามราคะ แต่ยังมีภวราคะ เป็นไฉน  
บุคคลผู้เป็นอนาคามี บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม่มีกามราคะ แต่ยังมีภวราคะ 
[๑๑๒] บุคคลผู้ไม่มีท้ังกามราคะและภวราคะ เป็นไฉน  
บุคคลผู้เป็นอรหันต์ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม่มีกามราคะแต่ยังมีภวราคะ 
[๑๑๓] บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหิน  เป็นไฉน  42

บุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเป็นประจำและความโกรธของเขานั้นก็หมักหมม อยู่นาน รอยขีดบนแผ่นหิน
ย่อมไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมติดอยู่นาน ชื่อแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน โ กรธ
เป็นประจำ และความโกรธของเขานั้นก็หมักหมมอยู่นาน บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหิน 

[๑๑๔] บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดท่ีแผ่นดิน  เป็นไฉน  43

บุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเป็นประจำ แต่ความโกรธของเขานั้นไม่หมักหมม อยู่นาน รอยขีดที่แผ่นดิน
ย่อมลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ไ ม่ปรากฏอยู่นานชื่อแม้ ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน โ กรธ
เป็นประจำ แต่ความโกรธ ของเขานั้นไม่หมักหมมอยู่นาน บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดิน 

[๑๑๕] บุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดท่ีน้ำ  เป็นไฉน  44

บุคคลบางคนในโลกนี้แม้จะถูกว่าด้วยคำหนัก ๆ  แม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบ แม้จะถูกว่าด้วยคำที่ไม่น่า
พอใจก็ยังคงสมานไมตรีกลมเกลียวอยู่ ปรองดองกันอยู่ รอยขีดที่น้ำย่อมขาดหายไปเร็ว ไ ม่ปรากฏอยู่นานชื่อแม้
ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน แม้จะถูกว่าด้วยคำหนัก ๆ  แม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบ แม้จะถูกว่า
ด้วยคำที่ไม่น่าพอใจก็ยังคงสมานไมตรีกลมเกลียวอยู่ ปรองดองกันอยู่ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำ 

[๑๑๖] บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ ๓ จำพวก  เป็นไฉน 45

ผ้าเปลือกไม้ ๓ ชนิด คือ  
๑. ผ้าเปลือกไม้ใหม่ มีสีไม่สวย สัมผัสหยาบทั้งราคาก็ถูก 
๒. ผ้าเปลือกไม้ปานกลางมีสีไม่สวย สัมผัสหยาบ ทั้งราคาก็ถูก 
๓. ผ้าเปลือกไม้เก่า มีสีไม่สวย สัมผัสหยาบ ทั้งราคาก็ถูก 

คนทั้งหลายย่อมทำผ้าเปลือกไม้แม้เก่าให้เป็นผ้าเช็ดหม้อข้าว หรือทิ้งมันที่กองหยากเย่ือ 

 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๓๓/๓๘๑-๓๘๒42

 ดู องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๓๓/๓๘๒43

 ดู องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๓๓/๓๘๒44

 ดู องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๐๐/๓๓๔45
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บุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ ๓ จำพวกเหล่านี้ มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เหมือนกัน 
ภิกษุเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ ๓ จำพวก เป็นไฉน  
๑. แม้ถ้าภิกษุผู้เป็นนวกะ  เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันเลวทราม นี้เป็นเหตุให้ ภิกษุนั้นเป็นผู้มีผิวพรรณ46

เศร้าหมอง ผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้มีสีที่ไม่สวยนั้น ส่วนบุคคลเหล่าใดคบหา ใกล้ชิด พากัน
ตามอย่างเธอ การคบหาเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพ่ือมิใช่ประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือทุกข์แก่คนเหล่านั้น
ตลอดกาลนาน นี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดทุกข์ ผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มี
สัมผัสหยาบนั้น ก็ภิกษุนั้นรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของคนเหล่า
ใด ทาน ของบุคคลเหล่านั้น ไ ม่มีผลมาก ไ ม่มีอานิสงส์มาก นี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีค่าน้อย ผู้นี้
เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีราคาถูก 

๒. แม้ถ้าภิกษุผู้เป็นมัชฌิมะ  ฯลฯ แม้ถ้าภิกษุผู้เป็นเถระ  แต่เป็นผู้ทุศีล มี ธรรมอันเลวทราม นี้47 48

เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีผิวพรรณเศร้าหมอง ผู้นี้เปรียบ เหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีสีไม่สวยนั้น ส่วน
บุคคลเหล่าใดคบหา ใ กล้ชิด พากันตามอย่างเธอ การคบหาเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพ่ือมิใช่
ประโยชน์เก้ือกูล เพ่ือทุกข์แก่บุคคลเหล่านั้นตลอดกาลนาน นี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมี การติดต่อก่อ
ให้เกิดทุกข์ ผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีสัมผัสหยาบนั้น ก็ภิกษุนั้นรับจีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของ บุคคลเหล่าใด ทานของบุคคลเหล่านั้นไม่มีผลมาก 
ไม่มีอานิสงส์มาก นี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีค่าน้อย ผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีราคาถูก 

๓. หากภิกษุผู้เป็นเถระเห็นปานนี้กล่าวในท่ามกลางสงฆ์ ภิกษุทั้งหลายก็จะกล่าวกับเธออย่างนี้ว่า 
“จะมีประโยชน์อะไรด้วยคำที่คนพาล ไ ม่ฉลาดกล่าวออกไป แม้ตัวท่านก็เข้าใจคำที่ควรกล่าว” 
เธอโกรธ ไม่พอใจ เปล่งวาจาที่เป็นเหตุให้สงฆ์ยกวัตรตน เหมือนผ้าเปลือกไม้ที่เขาทิ้งที่กองหยาก
เย่ือ 

บุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ ๓ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 
[๑๑๗] บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลเปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสี ๓ จำพวก  เป็นไฉน 49

ผ้าแคว้นกาสี ๓ ชนิด คือ  
๑. ผ้าแคว้นกาสีที่ยังใหม่ มีสีสวย สัมผัสสบาย และมีราคาแพง  
๒. ผ้าแคว้นกาสีแม้กลางเก่ากลางใหม่ มีสีสวย สัมผัสสบาย และมีราคาแพง  
๓. ผ้าแคว้นกาสีแม้จะเก่า แต่ก็มีสีสวย สัมผัสสบาย และมีราคาแพง  

คนทั้งหลายย่อมทำผ้าแคว้นกาสีแม้เก่าให้เป็นผ้าห่อแก้วหรือเอาใส่ไว้ในผอบของหอม 
บุคคลเปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสี ๓ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เหมือนกัน  
ภิกษุ ๓ จำพวก เป็นไฉน  

 ผู้เป็นนวกะ ในที่นี้หมายถึงพระใหม่มีระดับอายุ คุณธรรม ความรู้ที่ยังนับว่ายังใหม ่  ถึงแม้จะมีอายุ ๖๐ ปี แต่มีพรรษาไม่ครบ 46

๕ ก็ยังนับว่าเป็นผู้ใหม่ (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑๑๖/๗๗)

 ผู้เป็นมัชฌิมะ ใ นที่นี้หมายถึงพระระดับปานกลาง มีระดับอายุ คุณธรรม ความรู้ที่ยังนับว่าพระปูนกลางคือมีพรรษาตั้งแต่ ๕ 47

จนถึง ๙ แต่ยังไม่ถึง ๑๐ (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑๑๖/๗๗)

 ผู้เป็นพระเถระ ใ นที่นี้หมายถึงพระผู้มีระดับอายุ คุณธรรม ความรู้ที่นับว่าเป็นพระผู้ใหญ่คือมีพรรษาตั้งแต่ ๑๐ ขึ้นไปและรู้48

ปาติโมกข์เป็นต้น (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑๑๖/๗๗)

 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๐๐/๓๓๕49
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๑. แม้ถ้าภิกษุผู้เป็นนวกะ มีศีล มีธรรมอันงาม นี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีผิวพรรณงาม ผู้นี้เปรียบเหมือน
ผ้าแคว้นกาสีที่มีสีสวยนั้น ส่วนบุคคลเหล่าใดคบหา ใ กล้ชิด พากันตามอย่างเธอ การคบหา
เป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุขแก่บุคคลเหล่านั้นตลอดกาลนาน นี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมี
การติดต่อก่อให้เกิดสุข ผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสีที่มีสัมผัสสบายนั้น ภิกษุนั้นรับจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย เภสัชบริขารของบุคคลเหล่าใด ทานของบุคคลเหล่านั้น
ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก นี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีค่ามาก ผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสีที่มี
ราคาแพง 

๒. แม้ถ้าภิกษุผู้เป็นมัชฌิมะ ฯลฯ ผู้เป็นเถระ มีศีล มีธรรมอันงาม นี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีผิวพรรณ
งาม ผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสีที่มีสีสวยนั้น ส่วนบุคคลเหล่าใดคบหา ใ กล้ชิด พากันตาม
อย่างเธอ การคบหาเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุขแก่บุคคลเหล่านั้นตลอดกาลนาน นี้
เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดสุข ผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสีที่มีสัมผัสสบายนั้น ก็
ภิกษุนั้นรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของบุคคลเหล่าใด ทานของ
บุคคลเหล่านั้น ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก นี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีค่ามาก ผู้นี้เปรียบเหมือนผ้า
แคว้นกาสีที่มีราคาแพง 

๓. ถ้าภิกษุผู้เป็นเถระเห็นปานนี้กล่าวในท่ามกลางสงฆ์ ภิกษุทั้งหลายก็จะกล่าวกับเธออย่างนี้ว่า ขอ
ให้ท่านทั้งหลายจงสงบเถิด ภิกษุที่เป็นพระเถระจะกล่าวธรรมและวินัย ถ้อยคำนั้นของพระเถระ
ควรทรงจำไว้ในหทัยเหมือนผ้าแคว้นกาสีที่ควรเก็บไว้ในผอบของหอมฉะนั้น  

บุคคลเปรียบเหมือนผ้าแคว้นกาสี ๓ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 
 [๑๑๘] บุคคลผู้ประมาณได้ง่าย  เป็นไฉน  50

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนฟุ้งซ่าน ถือตัว โลเล ปากกล้า พูดพร่ำเพรื่อ มีสติหลงลืม ไม่มีสัมปชัญญะ มี
จิตไม่ตั้งมั่น มีจิตกวัดแกว่ง ไม่สำรวมอินทรีย์ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ประมาณได้ง่าย 

[๑๑๙] บุคคลผู้ประมาณได้ยาก  เป็นไฉน  51

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ถือตัว ไม่โลเล ไม่เป็นคนปากกล้า ไม่พูดพร่ำเพรื่อ มีสติมั่นคง 
มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น มีจิตแน่วแน่ สำรวมอินทรีย์ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ประมาณได้ยาก 

[๑๒๐] บุคคลผู้ประมาณไม่ได้ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะ ทั้งหลายสิ้นไปด้วย

ปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ประมาณไม่ได้ 
[๑๒๑] บุคคลท่ีไม่ควรเสพ ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าไปน่ังใกล้  เป็นไฉน  52

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนต่ำทรามกว่าตนในด้านศีล สมาธิ ปัญญา บุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสพ ไม่ควรคบ 
ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ เว้นไว้แต่ความเอ็นดู และความอนุเคราะห์ 

[๑๒๒] บุคคลท่ีควรเสพ ควรคบ ควรเข้าไปน่ังใกล้  เป็นไฉน  53

 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๑๖/๓๕๘-๓๕๙50

 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๑๖/๓๕๘-๓๕๙51

 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๖/๑๗๔-๑๗๕52

 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๖/๑๗๔-๑๗๕53



 37

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเสมอตนในด้านศีล สมาธิ ปัญญา บุคคลเช่นนี้ ควรเสพ ควรคบ ควรเข้าไป
นั่งใกล้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะการสนทนาเก่ียวกับศีล สมาธิ ปัญญา จักมีแก่เราทั้งหลายผู้ถึงความเสมอกันใน
ด้านศีล สมาธิ ปัญญา การสนทนาของเราทั้งหลายนั้นจักเป็นความสำราญและจักดำเนินไปได้ เพราะฉะนั้น 
บุคคลเช่นนี้จึงควรเสพ ควรคบ ควรเข้าไปนั่งใกล้ 

[๑๒๓] บุคคลท่ีควรสักการะ เคารพแล้วจึงเสพ คบ เข้าไปน่ังใกล้  เป็นไฉน  54

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เหนือกว่าตนในด้านศีล สมาธิ ปัญญา บุคคลเช่นนี้ควรสักการะ เคารพแล้วจึง
เสพ คบ เข้าไปนั่งใกล้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลเช่นนี้คิดว่า “เราจักได้บำเพ็ญศีลขันธ์ (กองศีล) สมาธิขันธ์ 
(กองสมาธิ) ปัญญาขันธ์ (กองปัญญา) ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจักอนุเคราะห์ศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญา
ขันธ์ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในที่นั้น ๆ” เพราะฉะนั้น บุคคลเช่นนี้ควรสักการะ เคารพแล้วจึงเสพ คบ เข้าไปนั่งใกล้ 

[๑๒๔] บุคคลท่ีควรรังเกียจ ไม่ควรเสพ ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าไปน่ังใกล้  เป็นไฉน  55

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันเลวทราม ไ ม่สะอาด มีความประพฤติที่น่ารังเกียจ มีการงาน
อันปกปิด ไ มใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าป็นสมณะ ไ ม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารี  เน่าภายใน ชุ่ม56

ด้วยราคะ เป็นเหมือน หยากเย่ือ บุคคลเช่นนี้ควรรังเกียจ ไม่ควรเสพ ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ ข้อนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะคนทั่วไปแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้ แต่กิตติศัพท์อันชั่วของเขาย่อมกระฉ่อนไปว่า คนคบมิตร
ชั่ว คบสหายชั่ว คบเพ่ือนชั่ว เปรียบ เหมือนงูที่เปื้อนคูถถึงจะไม่กัดใคร ๆ  ก็จริง ถึงอย่างนั้นก็ทำให้เขาเปื้อนได้
ฉันใด คนทั่วไปก็ฉันนั้นเหมือนกัน แม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้ แต่กิตติศัพท์อันชั่วของเขาก็กระฉ่อนไปว่า คน
คบมิตรชั่ว คบสหายชั่ว คบเพ่ือนชั่ว เพราะฉะนั้น บุคคลเช่นนี้จึงควรรังเกียจ ไม่ควรเสพ ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าไปนั่ง
ใกล้ 

[๑๒๕] บุคคลท่ีควรวางเฉย ไม่ควรเสพ ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าไปน่ังใกล้  เป็นไฉน  57

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมักโกรธ มากไปด้วยความแค้นใจ ถูกว่ากล่าว เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจ โ กรธ
เคือง พยาบาท ขึ้งเคียด แสดงอาการโกรธ ขัดเคืองและไม่พอใจ เปรียบเหมือนแผลเก่าถูกไม้ หรือกระเบื้องกระทบ
เข้า ย่อมหลั่งน้ำหนองออกมากย่ิงขึ้นแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นคนมักโกรธ มากไป
ด้วยความคับแค้นใจ ถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจ โ กรธเคือง พยาบาท ขึ้งเคียด แสดงอาการโกรธ ขัดเคือง 
และไม่พอใจ  

เปรียบเหมือนถ่านไม้มะพลับถูกไม้หรือกระเบี้องกระทบเข้าย่อมปะทุเกินประมาณ แม้ฉันใด บุคคลบาง
คนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นคนมักโกรธ มากไปด้วยความคับแค้นใจ ถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจ โกรธ
เคือง พยาบาท ขึ้งเคียดแสดงอาการโกรธ ขัดเคือง และไม่พอใจ  

เปรียบเหมือนหลุมคูถถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้น แม้ฉันใด บุคคลบาง
คนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นคนมักโกรธ มากไปด้วยความคับแค้นใจ ถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธ
เคือง พยาบาท ขึ้งเคียด แสดงอาการโกรธ ขัดเคือง และไม่พอใจ บุคคลเช่นนี้ควรวางเฉย ไม่ควรเสพ ไม่ควรคบ ไม่

 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๖/๑๗๔-๑๗๕54

 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๗/๑๗๕-๑๗๖55

 ไ ม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารี ใ นที่นี้หมายถึงตนเองไม่มีศีล หมดสภาพความเป็นภิกษุแต่ยังเรียกตนเองว่า56

เป็นภิกษุ แล้วร่วมอยู่ ร่วมฉันกับภิกษุอื่นผู้มีศีล ใช้สิทธิถือเอาลาภที่เกิดขึ้นในสงฆ์ (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๑๓/๘๖)

 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๗/๑๗๖-๑๗๗57
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ควรเข้าไปนั่งใกล้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลบางคนคิดว่า “บุคคลเช่นนี้จะพึงด่าเราบ้าง บริภาษเราบ้าง ทำ
เราให้ฉิบหายบ้าง” เพราะฉะนั้น บุคคลเช่นนี้จึงควรวางเฉย ไม่ควรเสพ ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ 

[๑๒๖] บุคคลท่ีควรเสพ ควรคบ ควรเข้าไปน่ังใกล้ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีล มีธรรมอันงาม บุคคลเช่นนี้ควรเสพ ควรคบ ควรเข้าไปนั่งใกล้ ข้อนั้น

เพราะเหตุไร เพราะบุคคลทั่วไปแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้ แต่กิตติศัพท์อันงามของเขาก็ขจรไปว่า “คนคบ
มิตรดี คบสหายดี คบเพ่ือนดี” เพราะฉะนั้น บุคคลเช่นนี้จึงควรเสพ ควรคบ ควรเข้าไปนั่งใกล้ 

[๑๒๗] บุคคลผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีล ทำให้พอประมาณในสมาธิ ทำให้พอประมาณใน
ปัญญา เป็นไฉน  

บุคคลผู้เป็นโสดาบันและสกทาคามี บุคคลเหล่านี้เรียกว่า ผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีล ทำให้พอประมาณ
ในสมาธิ ทำให้พอประมาณในปัญญา 

[๑๒๘] บุคคลผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีล ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิ ทำให้พอประมาณในปัญญา 
เป็นไฉน  

บุคคลผู้เป็นอนาคามี บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีล ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิ ทำให้พอ
ประมาณในปัญญา 

[๑๒๙] บุคคลผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีล ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิ ทำให้บริบูรณ์ในปัญญา เป็น
ไฉน  

บุคคลผู้เป็นอรหันต์ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีล ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิ ทำให้บริบูรณ์ใน
ปัญญา 

[๑๓๐] ในบทมาติกานั้น บุคคลผู้เป็นศาสดา ๓ จำพวก เป็นไฉน  
ศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติการละกาม แต่ไม่บัญญัติการละรูป ไ ม่บัญญัติการละเวทนา ศาสดาบาง

คนในโลกนี้บัญญัติการละกามและบัญญัติการละรูป แต่ไม่บัญญัติการละเวทนา ศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติ
การละกาม บัญญัติการละรูป และบัญญัติการละเวทนา 

บรรดาศาสดาเหล่านั้น ศาสดาที่บัญญัติการละกาม แต่ไม่บัญญัติการละรูป ไม่บัญญติการละเวทนา ด้วย
การบัญญัตินั้นพึงเห็นศาสดาผู้ได้รูปาวจรสมาบัติ บรรดาศาสดาเหล่านั้น ศาสดาที่บัญญัติการละกามและบัญญัติ
การละรูป แต่ไม่บัญญัติการละเวทนา ด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นศาสดาผู้ได้อรูปสมาบัติ บรรดาศาสดาเหล่านั้น 
ศาสดาที่บัญญัติการละกาม บัญญัติการละรูป และบัญญัติการละ เวทนา ด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นว่า เป็น
ศาสดาผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ บุคคลผู้เป็นศาสดา ๓ จำพวกเหล่านี้ 

[๑๓๑] บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลผู้เป็นศาสดา ๓ จำพวกแม้อ่ืนอีก เป็นไฉน  
ศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติอัตตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริง โ ดยความเป็นของยั่งยืน และ

บัญญัติอัตตาในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริง โ ดยความเป็นของยั่งยืน ส่วนศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติ
อัตตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริง โ ดยความเป็นของย่ังยืน แต่ไม่บัญญัติอัตตาในภพหน้า โ ดยความ เป็น
ของมีจริง โ ดยความเป็นของย่ังยืน และศาสดาบางคนในโลกนี้ไม่บัญญัติอัตตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริง 
โดยความเป็นของย่ังยืน และไม่บัญญัติอัตตาในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริง โดยความเป็นของย่ังยืน 

บรรดาศาสดาเหล่านั้น ศาสดาที่บัญญัติอัตตาโดยความเป็นของมีจริง โ ดยความเป็นของยั่งยืน และ
บัญญัติอัตตาในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริง โ ดย ความเป็นของย่ังยืน ด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นว่า เป็น
ศาสดาผู้มีวาทะว่าเที่ยง บรรดาศาสดาเหล่านั้น ศาสดาผู้ที่บัญญัติอัตตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริง โ ดย
ความเป็นของยั่งยืน แต่ไม่บัญญัติอัตตาในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริง โ ดยความเป็นของยั่งยืน ด้วยการ
บัญญัตินั้นพึงเห็นว่าเป็นศาสดาผู้มีวาทะว่าขาดสูญ ศาสดาผู้ที่ไม่บัญญัติอัตตาในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริง 
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โดยความเป็นของย่ังยืน และไม่บัญญัติอัตตาในภพหน้าโดยความเป็นของมีจริง โดยความเป็นของย่ังยืน ด้วยการ
บัญญัตินั้นพึงเห็นว่า เป็นศาสดาผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ บุคคลผู้เป็นศาสดา ๓ จำพวกแม้อื่นอีก 

ติกนิทเทส จบ 
๔. จตุกกปุคคลบัญญัต ิ

[๑๓๒] บุคคลผู้เป็นอสัตบุรุษ  เป็นไฉน  58

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย
อันเป็นเหตุแห่งความประมาท บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นอสัตบุรุษ 

[๑๓๓] บุคคลผู้เป็นอสัตบุรุษท่ีย่ิงกว่าอสัตบุรุษ  เป็นไฉน  59

บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ ตนเองเป็น ผู้ลักทรัพย์และชักชวนผู้
อื่นให้ลักทรัพย์ ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกามและชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกาม ตนเองเป็นผู้พูดเท็จและ
ชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จ ตนเอง เป็นผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทและชักชวนผู้อื่น
ให้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นอสัตบุรุษที่ย่ิงกว่าอ
สัตบุรุษ 

[๑๓๔] บุคคลผู้เป็นสัตบุรุษ  เป็นไฉน  60

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เป็นผู้เว้นขาดจากการลัก 
ทรัพย์ เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ เป็นผู้เว้นขาดจากการเสพ

ของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสัตบุรุษ 
[๑๓๕] บุคคลผู้เป็นสัตบุรุษท่ีย่ิงกว่าสัตบุรุษ  เป็นไฉน  61

บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้เว้น ขาดจากการฆ่าสัตว์ 
ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการ
ประพฤติผิดในกามและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ
และ ชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการพูดเท็จ ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็น
เหตุแห่งความประมาทและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการเสพ ของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาท บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสัตบุรุษที่ย่ิงกว่าสัตบุรุษ 

[๑๓๖] บุคคลผู้เป็นคนชั่ว  เป็นไฉน  62

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูด
เพ้อเจ้อ โลภอยากได้ของผู้อื่น มีจิตพยาบาท เป็นมิจฉาทิฏฐิ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นคนชั่ว 

[๑๓๗] บุคคลผู้เป็นคนชั่วท่ีย่ิงกว่าคนชั่ว  เป็นไฉน  63

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๐๑-๐๖/๓๒๐-๒๑58

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๐๑-๐๖/๓๒๐-๒๑59

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๐๑-๐๖/๓๒๐-๒๑60

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๐๑-๐๖/๓๒๐-๒๑61

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๐๗-๐๘/๓๒๗-๒๘62

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๐๗-๐๘/๓๒๗-๒๘63
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บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ ตนเองเป็น ผู้ลักทรัพย์และชักชวนผู้
อื่นให้ลักทรัพย์ ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกามและชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกาม ตนเองเป็นผู้พูดเท็จและ
ชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จ ตนเองเป็น ผู้พูดส่อเสียดและชักชวนผู้อื่นให้พูดส่อเสียด ตนเองเป็นผู้พูดคำหยาบและ
ชักชวน ผู้อื่นให้พูดคำหยาบ ตนเองเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อและชักชวนผู้อื่นให้พูดเพ้อเจ้อ ตนเองเป็นผู้โลภอยากได้ของผู้
อื่นและชักชวนผู้อื่นให้โลภอยากได้ของผู้อื่น ตนเองเป็นผู้มีจิตพยาบาทและชักชวนผู้อื่นให้มีจิตพยาบาท ตนเอง
เป็นมิจฉาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฏฐิ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นคนชั่วที่ย่ิงกว่าคนชั่ว 

[๑๓๘] บุคคลผู้เป็นคนดี  เป็นไฉน  64

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เป็นผู้เว้นขาดจาก
การประพฤติผิดในกาม เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด เป็นผู้เว้นขาดจากการพูด
คำหยาบ เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ เป็นผู้ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท เป็นสัมมาทิฏฐิ 
บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นคนดี 

[๑๓๙] บุคคลผู้เป็นคนดีท่ีย่ิงกว่าคนดี  เป็นไฉน  65

บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้เว้น ขาดจากการฆ่าสัตว์ 
ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการ
ประพฤติผิดในกามและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ
และ ชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการพูดเท็จ ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาด
จากการพูดส่อเสียด ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ 
ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อและชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ ตนเองเป็นผู้ไม่โลภอยาก
ได้ของผู้อื่นและชักชวนผู้อื่นไม่ให้โลภอยากได้ของผู้อื่น ตนเองเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทและชักชวนผู้อื่นไม่ให้มีจิต
พยาบาท ตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นคนดีที่ย่ิงกว่าคนด ี

[๑๔๐] บุคคลผู้มีธรรมชั่ว เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ฯลฯ  เป็นมิจฉาทิฏฐิ บุคคล นี้เรียกว่า ผู้มีธรรมชั่ว 66

[๑๔๑] บุคคลผู้มีธรรมชั่วท่ีย่ิงกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่ว เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ ตนเองเป็นผู้ลักทรัพย์และชักชวนผู้

อื่นให้ลักทรัพย์ ฯลฯ  ตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิและชักชวน ผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฏฐิ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีธรรมชั่วที่ย่ิง67

กว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่ว 
[๑๔๒] บุคคลผู้มีธรรมดี เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ฯลฯ  เป็นสัมมา68

ทิฏฐิ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีธรรมดี 
[๑๔๓] บุคคลผู้มีธรรมดีท่ีย่ิงกว่าบุคคลผู้มีธรรมดี เป็นไฉน  

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๐๗-๐๘/๓๒๗-๒๘64

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๐๗-๐๘/๓๒๗-๒๘65

 ดูความเต็มในข้อ ๑๓๖ หน้า ๑๘๔ ในเล่มนี้66

 ดูความเต็มในข้อ ๑๓๗ หน้า ๑๘๔ ในเล่มนี้67

 ดูความเต็มในข้อ ๑๓๘ หน้า ๑๘๔ ในเล่มนี้68
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บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้เว้น ขาดจากการฆ่าสัตว์ 
ฯลฯ  ตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีธรรมดีที่ย่ิงกว่าบุคคลผู้มีธรรม69

ด ี
[๑๔๔] บุคคลผู้มีแต่โทษ  เป็นไฉน  70

บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่มีโทษ ประกอบด้วยวจีกรรมที่มีโทษ ประกอบด้วย
มโนกรรมที่มีโทษ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีแต่โทษ 

[๑๔๕] บุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนมาก  เป็นไฉน  71

บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมาก ไม่มีโทษเป็นส่วนน้อย ประกอบด้วยวจี
กรรมที่มีโทษเป็นส่วนมาก ไ ม่มีโทษเป็นส่วนน้อย ประกอบด้วยมโนกรรมที่มีโทษเป็นส่วนมาก ไ ม่มีโทษเป็นส่วน
น้อย บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีโทษเป็นส่วนมาก 

[๑๔๖] บุคคลผู้มีโทษเป็นส่วนน้อย  เป็นไฉน  72

บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมาก มีโทษเป็นส่วนน้อย ประกอบด้วยวจี
กรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมาก มีโทษเป็นส่วนน้อย ประกอบด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษเป็นส่วนมาก มีโทษเป็นส่วน
น้อย บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีโทษเป็นส่วนน้อย 

[๑๔๗] บุคคลผู้ไม่มีโทษ  เป็นไฉน  73

บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษ ประกอบด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษ ประกอบด้วย
มโนกรรมที่ไม่มีโทษ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม่มีโทษ 

[๑๔๘] บุคคลผู้เป็นอุคฆฏิตัญญู  เป็นไฉน  74

บุคคลใดบรรลุธรรมพร้อมกับเวลาที่ท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นอุคฆฏิตัญญู 
[๑๔๙] บุคคลผู้เป็นวิปจิตัญญู  เป็นไฉน  75

บุคคลใดเมื่อเขาอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตโดยย่อให้พิสดาร จึงบรรลุธรรม บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นวิปจิตั
ญญู 

[๑๕๐] บุคคลผู้เป็นเนยยะ  เป็นไฉน  76

บุคคลใดบรรลุธรรมโดยลำดับอย่างนี้ คือ โดยการแสดง การถาม การมนสิการโดยแยบคาย การเสพ การ
คบ การเข้าไปนั่งใกล้กัลยาณมิตร บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นเนยยะ 

 ดูความเต็มในข้อ ๑๓๙ หน้า ๑๘๔ ในเล่มนี้69

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๕/๒๐๓-๐๔70

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๕/๒๐๓-๐๔71

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๕/๒๐๓-๐๔72

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๕/๒๐๓-๐๔73

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒74

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒75

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒76
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[๑๕๑] บุคคลผู้เป็นปทปรมะ  เป็นไฉน  77

บุคคลใดฟังก็มาก กล่าวก็มาก ทรงจำก็มาก บอกสอนก็มาก แต่ไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินั้น บุคคลนี้เรียก
ว่า ผู้เป็นปทปรมะ 

[๑๕๒] บุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็ว  เป็นไฉน  78

บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาย่อมตอบได้ถูกต้องแต่ไม่รวดเร็ว บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ตอบได้ถูกต้องแต่
ไม่รวดเร็ว 

[๑๕๓] บุคคลผู้ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้อง  เป็นไฉน  79

บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาก็ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่ถูกต้อง บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ตอบได้รวดเร็วแต่ไม่
ถูกต้อง 

[๑๕๔] บุคคลผู้ตอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว  เป็นไฉน  80

บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาย่อมตอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ตอบได้ถูกต้องและ
รวดเร็ว 

[๑๕๕] บุคคลผู้ตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็ว  เป็นไฉน  81

บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกถามปัญหาย่อมตอบได้ไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็ว บุคคล นี้เรียกว่า ผู้ตอบได้ไม่ถูก
ต้องและไม่รวดเร็ว 

[๑๕๖] ในบทมาติกานั้น บุคคลผู้เป็นธรรมกถึก ๔ จำพวก  เป็นไฉน  82

๑. ธรรมกถึกบางคนในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมน้อยและไม่มีประโยชน์ ทั้งหมู่ผู้ฟังก็ไม่ฉลาด
ในเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ธรรมกถึกเช่นนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับผู้ฟัง
เช่นนี้เหมือนกัน 

๒. ธรรมกถึกบางคนในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมน้อยแต่มีประโยชน์และหมู่ผู้ฟังก็เป็นผู้ฉลาด
ในเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ธรรมกถึกเช่นนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับหมู่ผู้
ฟังเช่นนี้เหมือนกัน 

๓. ธรรมกถึกบางคนในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมมากแต่ไม่มีประโยชน์ และหมู่ผู้ฟังก็เป็นผู้ไม่
ฉลาดในเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ธรรมกถึกเช่นนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับ
หมู่ผู้ฟังเช่นนี้เหมือนกัน 

๔. ธรรมกถึกบางคนในธรรมวินัยนี้กล่าวธรรมมากและมีประโยชน์ และหมู่ผู้ฟังก็เป็นผู้
ฉลาดในเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ธรรมกถึกเช่นนี้นับว่าเป็นธรรมกถึกสำหรับ
หมู่ผู้ฟังเช่นนี้เหมือนกัน  

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๓/๒๐๒77

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๒/๒๐๑78

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๒/๒๐๑79

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๒/๒๐๑80

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๒/๒๐๑81

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๙/๒๐๗-๐๘82
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บุคคลผู้เป็นธรรมกถึก ๔ จำพวกเหล่านี้ 
[๑๕๗] ในบทมาติกานั้น บุคคลเปรียบเหมือนเมฆ ๔ จำพวก  เป็นไฉน  83

เมฆ ๔ ชนิด คือ  
๑. เมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตก  
๒. เมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำราม  
๓. เมฆที่คำรามและให้ฝนตก  
๔. เมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตก  

บุคคลเปรียบเหมือนเมฆ ๔ จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกัน  
บุคคล ๔ จำพวก เป็นไฉน  

๑. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตก  
๒. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำราม  
๓. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตก  
๔. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตก  

บุคคลเปรียบเหมือนเมฆท่ีคำรามแต่ไม่ให้ฝนตก เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดแต่ไม่ทำ บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนเมฆที่คำราม แต่ไม่ให้ฝนตก บุคคล

ประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามแต่ไม่ให้ฝนตก (๑) 
บุคคลเปรียบเหมือนเมฆท่ีให้ฝนตกแต่ไม่คำราม เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ชอบทำแต่ไม่พูด บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝน ตกแต่ไม่คำราม บุคคล

ประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนเมฆที่ให้ฝนตกแต่ไม่คำราม (๒)  
บุคคลเปรียบเหมือนเมฆท่ีคำรามและให้ฝนตก เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดและชอบทำ บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตก บุคคล

ประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนเมฆที่คำรามและให้ฝนตก (๓)  
บุคคลเปรียบเหมือนเมฆท่ีไม่คำรามและไม่ให้ฝนตก เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่พูดและไม่ทำ บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำราม และไม่ให้ฝนตก บุคคล

ประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนเมฆที่ไม่คำรามและไม่ให้ฝนตก (๔) 
บุคคลเปรียบเหมือนเมฆ ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกัน 
[๑๕๘] ในบทมาติกานั้น บุคคลเปรียบเหมือนหนู ๔ จำพวก  เป็นไฉน  84

หนู ๔ จำพวก คือ  
๑. หนูขุดรูแต่ไม่อยู่  ๒. หนูอยู่แต่ไม่ขุดรู  
๓. หนูขุดรูและอยู่  ๔. หนูไม่ขุดรูและไม่อยู่  

บุคคลเปรียบเหมือนหนู ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกัน  
บุคคลเปรียบเหมือนหนู ๔ จำพวก เป็นไฉน  

๑. บุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูแต่ไม่อยู่  
๒. บุคคลเปรียบเหมือนหนูอยู่แต่ไม่ขุดรู  

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๐๑/๑๕๔-๕๕83

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๐๗/๑๖๒-๖๓84
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๓. บุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่  
๔. บุคคลเปรียบเหมือนหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่  

บุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูแต่ไม่อยู่ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูต

ธรรม เวทัลละ แต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึง
ความดับทุกข์” บุคคลเช่นนี้ เปรียบเหมือนหนูขุดรูแต่ไม่อยู่ บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหนูที่ขุดรูแต่ไม่อยู่(๑) 

บุคคลเปรียบเหมือนหนูอยู่แต่ไม่ขุดรู เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพ

ภูตธรรม เวทัลละ แต่เขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึง
ความดับทุกข์” บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหนูอยู่แต่ไม่ขุดรู บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหนูที่อยู่ แต่ไม่ขุดรู (๒) 

บุคคลเปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูต

ธรรม เวทัลละ และเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความ
ดับทุกข์” บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหนูขุดรูและอยู่ บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหนูที่ขุดรูและอยู่ (๓) 

บุคคลเปรียบเหมือนหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพ

ภูตธรรม เวทัลละ และเขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึง
ความดับทุกข์” บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหนูไม่ขุดรูและไม่อยู่ บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหนูที่ไม่ขุดรูและไม่
อยู่ (๔) 

บุคคลเปรียบเหมือนหนู ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
[๑๕๙] ในบทมาติกานั้น บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วง ๔ จำพวก  เป็นไฉน  85

มะม่วง ๔ ชนิด คือ  
๑. มะม่วงดิบแต่ผิวสุก ๒. มะม่วงสุกแต่ผิวดิบ  
๓. มะม่วงดิบและผิวดิบ ๔. มะม่วงสุกและผิวสุก  

บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วง ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกัน  
บุคคล ๔ จำพวก เป็นไฉน  

๑. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุก  
๒. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบ  
๓. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบ  
๔. บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุก  

บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุก เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก การ

ครองสังฆาฏิ บาตร และจีวรน่าเลื่อมใส แต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ความดับ
ทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์” บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุก บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบ
เหมือนมะม่วงดิบแต่ผิวสุก (๑) 

บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบ เป็นไฉน  
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บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก การ
ครองสังฆาฏิ บาตร และจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใส แต่เขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ความ
ดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์” บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบ บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบ
เหมือนมะม่วงสุกแต่ผิวดิบ (๒) 

บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก การ

ครองสังฆาฏิ บาตร และจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใส และเขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้
ความดับทุกข์ นี้ข้อ ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์” บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบ บุคคลประเภทนี้จึง
เปรียบเหมือนมะม่วงดิบและผิวดิบ (๓) 

บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุก เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก การ

ครองสังฆาฏิ บาตร และจีวรที่น่าเลื่อมใส และเขา รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ความดับ
ทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์” บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนมะม่วงสุกและผิวสุก บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบ
เหมือนมะม่วงสุกและผิวสุก (๔) 

บุคคลเปรียบเหมือนมะม่วง ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
[๑๖๐] ในบทมาติกานั้น บุคคลเปรียบเหมือนหม้อ ๔ จำพวก  เป็นไฉน  86

หม้อ ๔ ชนิด คือ  
๑. หม้อเปล่าแต่ปิดฝา ๒. หม้อเต็มแต่เปิดฝา  
๓. หม้อเปล่าและเปิดฝา ๔. หม้อเต็มและปิดฝา  

บุคคลเปรียบเหมือนหม้อ ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกัน  
บุคคล ๔ จำพวก เป็นไฉน 

๑. บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝา 
๒. บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝา  
๓. บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าและเปิดฝา 
๔. บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิดฝา 

บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝา เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก การ

ครองสังฆาฏิ บาตร และจีวรที่น่าเลื่อมใส แต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ความ
ดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์” บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝา บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบ
เหมือนหม้อเปล่าแต่ปิดฝา 

บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝา เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดูการคู้เข้า การเหยียดออก การ

ครองสังฆาฏิ บาตร และจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใส แต่เขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความ
ดับทุกข์” บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝา บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหม้อเต็มแต่เปิดฝา 

บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าและเปิดฝา เป็นไฉน  
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บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก การ
ครองสังฆาฏิ บาตร และจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใส และเขา ไ ม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึง
ความดับทุกข์” บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหม้อเปล่าและเปิดฝา บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหม้อเปล่าและ
เปิดฝา 

บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิดฝา เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก การ

ครองสังฆาฏิ บาตร และจีวรที่น่าเลื่อมใส และเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
ทุกข์” บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิดฝา บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิดฝา 

บุคคลเปรียบเหมือนหม้อ ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
[๑๖๑] ในบทมาติกานั้น บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำ ๔ จำพวก  เป็นไฉน  87

ห้วงน้ำ ๔ ชนิด คือ  
๑. ห้วงน้ำตื้นแต่เงาลึก ๒. ห้วงน้ำลึกแต่เงาตื้น  
๓. ห้วงน้ำตื้นและเงาตื้น  ๔. ห้วงน้ำลึกและเงาลึก 

บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำ ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกัน  
บุคคล ๔ จำพวก เป็นไฉน 

๑. บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำตื้นแต่เงาลึก  
๒. บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกแต่เงาตื้น  
๓. บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำตื้นและเงาตื้น  
๔. บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกและเงาลึก  

บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำตื้นแต่เงาลึก เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก การ

ครองสังฆาฏิ บาตร และจีวรที่น่าเลื่อมใส แต่เขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความ
ดับทุกข์” บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนห้วงน้ำตื้นแต่เงาลึก บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนห้วงน้ำตื้น แต่เงาลึก 

บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกแต่เงาตื้น เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก การ

ครองสังฆาฏิ บาตร และจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใส แต่เขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความุ
ดับทุกข์” บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกแต่เงาตื้น บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึก แต่เงาตื้น 

บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำตื้นและเงาตื้น เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก การ

ครองสังฆาฏิ บาตร และจีวรที่ไม่น่าเลื่อมใส และเขาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึง
ความดับทุกข์” บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนห้วงน้ำตื้นและเงาตื้น บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนห้วงน้ำตื้นและเงา
ตื้น 

บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกและเงาลึก เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก การ

ครองสังฆาฏิ บาตร และจีวรที่น่าเลื่อมใส และเขารู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
ทุกข์” บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกและเงาลึก บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกและเงาลึก 
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บุคคลเปรียบเหมือนห้วงน้ำ ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
[๑๖๒] ในบทมาติกานั้น บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ ๔ จำพวก  เป็นไฉน  88

โคผู้ ๔ จำพวก คือ  
๑. โคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอื่น  
๒. โคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงอื่นแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตน  
๓. โคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนและข่มเหงโคฝูงอื่น  
๔. โคผู้ที่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนและไม่ข่มเหงโคฝูงอื่น 

บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกัน  
บุคคล ๔ จำพวก เป็นไฉน 

๑. บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอื่น  
๒. บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงอื่นแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตน 
๓. บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนและข่มเหงโคฝูงอื่น  
๔. บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ที่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนและไม่ข่มเหงโคฝูงอื่น  

บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ท่ีข่มเหงโคฝูงตนแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอ่ืน เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้บริษัทของตนหวาดกลัวแต่ไม่ทำให้บริษัทของคนอื่นหวาดกลัว บุคคลเช่นนี้

เปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงอื่น บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนแต่
ไม่ข่มเหงโคฝูงอื่น 

บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ท่ีข่มเหงโคฝูงอ่ืนแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตน เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้บริษัทของคนอื่นหวาดกลัวแต่ไม่ทำให้บริษัทของตนหวาดกลัว บุคคลเช่นนี้

เปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงอื่นแต่ไม่ข่มเหงโคฝูงตน บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงอื่นแต่
ไม่ข่มเหงโคฝูงตน 

บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ท่ีข่มเหงโคฝูงตนและข่มเหงโคฝูงอ่ืน เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้บริษัทของตนและบริษัทของคนอื่นหวาดกลัว บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนโคผู้ที่

ข่มเหงโคฝูงตนและข่มเหงโคฝูงอื่น บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนโคผู้ที่ข่มเหงโคฝูงตนและข่มเหงโคฝูงอื่น 
บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ท่ีไม่ข่มเหงโคฝูงตนและไม่ข่มเหงโคฝูงอ่ืน เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ทำให้บริษัทของตนและบริษัทของคนอื่นหวาดกลัว บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนโค

ผู้ที่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนและไม่ข่มเหงโคฝูงอื่น บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนโคผู้ที่ไม่ข่มเหงโคฝูงตนและไม่ข่มเหง
โคฝูงอื่น 

บุคคลเปรียบเหมือนโคผู้ ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
[๑๖๓] ในบทมาติกานั้น บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษ ๔ จำพวก  เป็นไฉน  89

อสรพิษ ๔ จำพวก คือ  
๑. อสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วแต่พิษไม่ร้ายแรง  
๒. อสรพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเร็ว  
๓. อสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรง  

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๐๘/๑๖๔-๖๕88

 องฺ. จตุกฺก. (แปล) ๒๑/๑๑๐/๑๖๗-๖๘89
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๔. อสรพิษที่มีพิษไม่แล่นเร็วและพิษไม่ร้ายแรง 
บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษ ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้ เหมือนกัน   
บุคคล ๔ จำพวก เป็นไฉน  

๑. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วแต่พิษไม่ร้ายแรง  
๒. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเร็ว  
๓. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรง  
๔. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษไม่แล่นเร็วและพิษไม่ร้ายแรง  

บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษท่ีมีพิษแล่นเร็วแต่พิษไม่ร้ายแรง เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้โกรธบ่อย ๆ  แต่ความโกรธของเขาไม่คงอยู่นาน บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนอสรพิษที่

มีพิษแล่นเร็วแต่พิษไม่ร้ายแรง บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วแต่พิษไม่ร้ายแรง (๑) 
บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษท่ีมีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเร็ว เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่โกรธบ่อยนักแต่ความโกรธของเขาคงอยู่นาน บุคคล เช่นนี้เปรียบเหมือนอสรพิษ

ที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเร็ว บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษร้ายแรงแต่พิษไม่แล่นเร็ว (๒) 
บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษท่ีมีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรง เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้โกรธบ่อย ๆ และความโกรธของเขาคงอยู่นาน บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนอสรพิษที่มี

พิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรง บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษแล่นเร็วและพิษร้ายแรง (๓) 
บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษท่ีมีพิษไม่แล่นเร็วและพิษไม่ร้ายแรง เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่โกรธบ่อยนักและความโกรธของเขาไม่คงอยู่นาน บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือน

อสรพิษที่มีพิษไม่แล่นเร็วและพิษไม่ร้ายแรง บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนอสรพิษที่มีพิษไม่แล่นเร็วและพิษไม่
ร้ายแรง (๔) 

บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษ ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
[๑๖๔] บุคคลไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียน เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวสรรเสริญพวกเดียรถีย์ สาวกเดียรถีย์ผู้ปฏิบัติชั่ว ปฏิบัติผิดว่า “ปฏิบัติดีบ้าง 

ปฏิบัติชอบบ้าง” บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรองแล้วกล่าวสรรสเสริญผู้ควรติเตียน (๑) 
บุคคลไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรสรรเสริญ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบว่า “ปฏิบัติ

ชั่วบ้าง ปฏิบัติผิดบ้าง” บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรสรรเสริญ (๒)  
บุคคลไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะท่ีไม่ควรเลื่อมใส เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้แสดงความเลื่อมใสในข้อปฏิปทาชั่ว ใ นข้อปฏิปทาผิดว่า “ข้อปฏิปทาดี ข้อปฏิปทา

ชอบ” บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส (๓) 
บุคคลไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะท่ีควรเลื่อมใส เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้แสดงความไม่เลื่อมใสในข้อปฏิปทาดี ในข้อปฏิปทาชอบว่า “ข้อปฏิปทาชั่วบ้าง ข้อ

ปฏิปทาผิดบ้าง” บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่พิจารณา ไม่ไตร่ตรอง แล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส (๔) 
[๑๖๕] บุคคลพิจารณา ไตร่ตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียน เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวติเตียนพวกเดียรถีย์ สาวกของเดียรถีย์ผู้ปฏิบัติชั่ว ปฏิบัติผิดว่า “ปฏิบัติชั่วบ้าง 

ปฏิบัติผิดบ้าง” บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าพิจารณา ไตร่ตรอง แล้วกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียน (๑) 
บุคคลพิจารณา ไตร่ตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญ เป็นไฉน 
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บุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบว่า “ปฏิบัติ
ดีบ้าง ปฏิบัติชอบบ้าง” บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าพิจารณา ไตร่ตรองแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญ (๒) 

บุคคลพิจารณา ไตร่ตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะท่ีไม่ควรเลื่อมใส เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้แสดงความไม่เลื่อมใสในข้อปฏิปทาชั่ว ข้อปฏิปทาผิดว่า “ข้อปฏิปทาชั่วบ้าง ข้อ

ปฏิปทาผิดบ้าง” บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าพิจารณา ไตร่ตรองแล้ว แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส (๓) 
บุคคลพิจารณา ไตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะท่ีควรเลื่อมใส เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้แสดงความเลื่อมใสในข้อปฏิปทาดี ข้อปฏิปทาชอบว่า ข้อปฏิปทาดีบ้าง ข้อปฏิปทา

ชอบบ้าง บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าพิจารณา ไตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส (๔)  
[๑๖๖] บุคคลกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล แต่ไม่กล่าวสรรเสริญผู้

ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล  เป็นไฉน  90

บุคคลบางคนในโลกนี้ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ใ นสองคนนั้น ผู้ใดควรติเตียนก็กล่าวติเตียนผู้นั้น
ตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล ผู้ใดควรสรรเสริญก็ไม่กล่าวสรรเสริญผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล 
บุคคลเช่นนี้ชื่อว่า กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล แต่ไม่กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญ
ตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล (๑) 

บุคคลกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล แต่ไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติ
เตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล เป็นไฉน  

บุคคลบางคนในโลกนี้ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ในสองคนนั้น ผู้ใดควร สรรเสริญก็กล่าวสรรเสริญผู้
นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล ผู้ใดควรติเตียน ก็ไม่กล่าวติเตียนผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล บุคคล
เช่นนี้ชื่อว่ากล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล แต่ไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตาม
ความเป็นจริงเหมาะแก่กาล (๒) 

บุคคลกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาลและกล่าวสรรเสริญผู้ควร
สรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล เป็นไฉน  

บุคคลบางคนในโลกนี้ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ใ นสองคนนั้น ผู้ใดควร ติเตียนก็กล่าวติเตียนผู้นั้น
ตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล ผู้ใดควรสรรเสริญก็กล่าวสรรเสริญผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล เป็นผู้รู้
เวลาเพ่ือตอบคำถามนั้น ใ นการกล่าวนั้น บุคคลเช่นนี้ชื่อว่ากล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะ แก่
กาลและกล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล (๓) 

บุคคลไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาลและไม่กล่าวสรรเสริญผู้ควร
สรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล เป็นไฉน  

บุคคลบางคนในโลกนี้ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ใ นสองคนนั้น ผู้ใดควร ติเตียนก็ไม่กล่าวติเตียนผู้
นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล ผู้ใดควรสรรเสริญก็ไม่ กล่าวสรรเสริญผู้นั้นตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล 
เป็นผู้วางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่ บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่กล่าวติเตียนผู้ควรติเตียนตามความเป็นจริง เหมาะแก่กาล
และไม่กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงเหมาะแก่กาล (๔) 

[๑๖๗] บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหม่ันเพียร แต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญ  เป็น91

ไฉน 

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๐๐/๑๕๐-๑๕๓90

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๓๔/๒๐๓91
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การดำรงชีพของบุคคลใดเกิดขึ้นเพราะความขยัน ความหมั่น ความเพียร มิใช่เกิดขึ้นเพราะบุญ บุคคลนี้
เรียกว่า ผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียร แต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญ 

บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญ แต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหม่ันเพียร เป็นไฉน  
เทวดาชั้นสูงขึ้นไปกระทั้งเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญ แต่ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่ง

ความขยันหมั่นเพียร 
บุคคลผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหม่ันเพียรและดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญ เป็นไฉน  
การดำรงชีพของบุคคลใดเกิดขึ้นเพราะความขยัน ความหมั่น ความเพียร และเกิดขึ้นเพราะผลบุญ บุคคล

นี้เรียกว่า ผู้ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรและดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญ 
บุคคลผู้ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหม่ันเพียรและไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญ เป็นไฉน  
สัตว์นรกชื่อว่าผู้ไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งความขยันหมั่นเพียรและไม่ดำรงชีพด้วยผลแห่งบุญ 
[๑๖๘] บุคคลผู้มืดมาและมืดไป  เป็นไฉน  92

บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำ คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลนายพราน ตระกูลช่างสาน ตระกูลช่าง
รถ หรือตระกูลคนเทขยะ เป็นตระกูลยากจน มีข้าว น้ำ และสิ่งของเครื่องใช้น้อย เป็นไปอย่างฝืดเคือง เป็นแหล่งที่
หาของกินและเครื่องนุ่งห่ม ไ ด้ยาก และเขามีผิวพรรณหม่นหมอง ไ ม่น่าดู ต่ำเตี้ย มีความเจ็บป่วยมาก ตาบอด 
เป็นง่อย เป็นคนกระจอก หรือเป็นโรคอัมพาต มักไม่ได้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก
และเครื่องประทีป เขายังประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ครั้นประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตแล้ว 
หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก บุคคลผู้มืดมาและมืดไป เป็นอย่างนี้ (๑) 

บุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไป เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำ คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลนายพราน ตระกูลช่างสาน ตระกูลช่าง

รถ หรือตระกูลคนเทขยะ เป็นตระกูลยากจน มีข้าว น้ำ และสิ่งของเครื่องใช้น้อย เป็นไปอย่างฝืดเคือง เป็นแหล่งที่
หาของกินและเครื่องนุ่งห่ม ไ ด้ยาก และเขามีผิวพรรณหม่นหมอง ไ ม่น่าดู ต่ำเตี้ย มีความเจ็บป่วยมาก ตาบอด 
เป็นง่อย เป็นคนกระจอก หรือเป็นโรคอัมพาต มักไม่ได้ข้าว น้ำ ผัา ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก 
เครื่องประทีป แต่เขาประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ครั้นประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตแล้ว หลัง
จากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ บุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไป เป็นอย่างนี้ (๒) 

บุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไป เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขัตติยมหาศาล  ตระกูลพราหมณ์ มหาศาล หรือตระกูล93

คหบดีมหาศาล เป็นตระกูลมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมากมาย มีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมาย 
มีทรัพย์และธัญชาติมากมาย และเขามีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีฉวีวรรณผุดผ่องย่ิงนัก ไ ด้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน 
ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก เครื่องประทีป แต่เขา  

ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ครั้นประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต  
มโนทุจริตแล้ว หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก บุคคล 
ผู้สว่างมาแต่มืดไป เป็นอย่างนี้ (๓)  
บุคคลผู้สว่างมาและสว่างไป เป็นไฉน  

 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๘๕/๑๒๙-๑๓๐92

 มหาศาล หมายถึงผู้ที่มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก ขัตติยมหาศาลมีพระราชทรัพย์ ๑๐๐-๑,๐๐๐ โกฏิ พราหมณมหาศาลมีทรัพย์93

สมบัติ ๘๐ โกฏิ คหบดีมหาศาลมีทรัพย์สมบัติ ๔๐ โกฏิ (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑๖๘/๙๑)
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บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลสูง คือ ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์มหาศาล หรือตระกูล
คหบดีมหาศาล เป็นตระกูลมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมากมาย มีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมาย 
มีทรัพย์และธัญชาติมากมาย และเขามีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีฉวีวรรณผุดผ่องย่ิงนัก ไ ด้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน 
ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก เครื่องประทีป และเขาประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ครั้น
ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตแล้ว หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ บุคคลผู้สว่างมาและ
สว่างไป เป็นอย่างนี้ (๔) 

 [๑๖๙] บุคคลผู้ต่ำมาและต่ำไป  เป็นไฉน  94

ย่อหน้าย่อหน้าฯลฯ   95

บุคคลผู้ต่ำมาและต่ำไป เป็นอย่างนี้ 
บุคคลผู้ต่ำมาแต่สูงไป เป็นไฉน  
ฯลฯ   96

บุคคลผู้ต่ำมาแต่สูงไป เป็นอย่างนี้ 
บุคคลผู้สูงมาแต่ต่ำไป เป็นไฉน  
ฯลฯ   97

บุคคลผู้สูงมาแต่ต่ำไป เป็นอย่างนี้ 
บุคคลผู้สูงมาและสูงไป เป็นไฉน  
ฯลฯ   98

บุคคลผู้สูงมาและสูงไป เป็นอย่างนี้ 
[๑๗๐] ในบทมาติกานั้น บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้ ๔ จำพวก  เป็นไฉน  99

ต้นไม้ ๔ ชนิด คือ  
๑. ต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม  
๒. ต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม  
๓. ต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อน แวดล้อม  100

๔. ต้นไม้เนื้อแข็ง และมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม  
บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้ ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกัน  
บุคคล ๔ จำพวก เป็นไฉน  

 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๘๖/๑๓๑-๑๓๒94

 ดูความเต็มในข้อ ๑๖๘ ในเล่มนี้95

 ดูความเต็มในข้อ ๑๖๘ ในเล่มนี้96

 ดูความเต็มในข้อ ๑๖๘ ในเล่มนี้97

 ดูความเต็มในข้อ ๑๖๘ ในเล่มนี้98

 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๐๙/๑๖๕-๑๖๖99

 ต้นไม้เน้ืออ่อน แปลจากบาลีว่า เผคฺคุ ซึ่งโดยทั่วไปแปลว่า กระพ้ี แต่ในอรรถกถาแก้เป็น นิสฺสาโร เผคฺคุรุกฺโข หมายถึงต้นไม้มี100

กระพ้ี แต่ปราศจากแก่น (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๐๙/๓๗๐)
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๑. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม 
๒. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม  
๓. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม 
๔. บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม  

บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เน้ืออ่อนแต่มีต้นไม้เน้ือแข็งแวดล้อม เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันเลวทราม แต่บริษัทของเขาเป็นผู้มีศีล มีธรรมอันงาม บุคคล

เช่นนี้เปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่มีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนแต่
มีต้นไม่เนื้อแข็งแวดล้อม 

บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เน้ือแข็งแต่มีต้นไม้เน้ืออ่อนแวดล้อม เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีล มีธรรมอันงาม แต่บริษัทของเขาเป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันเลวทราม บุคคล

เช่นนี้เปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งแต่มี
ต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม 

บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เน้ืออ่อนและมีต้นไม้เน้ืออ่อนแวดล้อม เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันเลวทราม แม้บริษัทของเขาก็เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันเลวทราม 

บุคคลเช่นนี้เปรียบเหมือนต้นไม้เนื้ออ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อ
อ่อนและมีต้นไม้เนื้ออ่อนแวดล้อม 

บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้เน้ือแข็งและมีต้นไม้เน้ือแข็งแวดล้อม เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีล มีธรรมอันงาม แม้บริษัทของเขาเป็นผู้มีศีล มีธรรมอันงาม บุคคลเช่นนี้

เปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมีต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม บุคคลประเภทนี้จึงเปรียบเหมือนต้นไม้เนื้อแข็งและมี
ต้นไม้เนื้อแข็งแวดล้อม 

บุคคลเปรียบเหมือนต้นไม้ ๔ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
[๑๗๑] บุคคลผู้ถือรูปเป็นประมาณเลื่อมใสในรูป  เป็นไฉน  101

บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปที่สูง รูปที่ผอม รูปที่อ้วน รูปที่มีอวัยวะสมส่วน ถือเอาประมาณในรูปนั้นแล้ว 
เกิดความเลื่อมใส บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ถือรูปเป็นประมาณเลื่อมใสในรูป 

บุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณเลื่อมใสในเสียง เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ถือเอาประมาณในเสียงนั้นที่ผู้อื่นกล่าวสรรเสริญ ที่ผู้อื่นชมเชย ที่ผู้อื่นกล่าวยกย่อง 

ที่ผู้อื่นกล่าวสรรเสริญสืบ ๆ กันมาแล้ว เกิดความเลื่อมใส บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ถือเสียงเป็นประมาณเลื่อมใสในเสียง 
[๑๗๒] บุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณเลื่อมใสในความเศร้าหมอง เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นจีวรเศร้าหมอง บาตรเศร้าหมอง เสนาสนะเศร้าหมอง หรือเห็นทุกกรกิริยาต่าง ๆ 

ถือเอาประมาณในความเศร้าหมองนั้นแล้ว เกิดความเลื่อมใส บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณ
เลื่อมใสในความเศร้าหมอง 

บุคคลผู้ถือธรรมเป็นประมาณเลื่อมใสในธรรม เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นศีล สมาธิ ปัญญา แล้วถือเอาประมาณในศีลเป็นต้นนั้นแล้ว เกิดความเลื่อมใส 

บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ถือธรรมเป็นประมาณ เลื่อมใสในธรรม 
[๑๗๓] บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลตนเอง แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลผู้อ่ืน เป็นไฉน  
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บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล ตนเองเป็นผู้ถึง
พร้อมด้วยสมาธิแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึง
พร้อมด้วยปัญญา ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อม
ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพ่ือ
เก้ือกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลผู้อื่น 

บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลผู้อ่ืนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลตนเอง เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อม ด้วยศีล ตนเองเป็นผู้ไม่

ถึงพร้อมด้วยสมาธิแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยปัญญาแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึง
พร้อมด้วยปัญญา ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ ตนเองเป็นผู้ไม่ถึง
พร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพ่ือ
เก้ือกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลตนเอง 

บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลผู้อ่ืน เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อม ด้วยศีล ตนเองเป็นผู้ถึง

พร้อมด้วยสมาธิและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและชักชวนผู้อื่นให้ถึง
พร้อมด้วยปัญญา ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อม
ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะและชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูล
ตนเองและปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลผู้อื่น 

บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลผู้อ่ืน เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยศีลและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล ตนเองเป็นผู้

ไม่ถึงพร้อมด้วยสมาธิและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วย สมาธิ ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยปัญญาและไม่
ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 
ตนเองเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ-ญาณทัสสนะ บุคคล
เช่นนี้ชื่อว่าผู้ไม่ปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพ่ือเก้ือกูลผู้อื่น 

[๑๗๔] บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อน หม่ันประกอบการทำตนให้เดือดร้อน  เป็นไฉน  102

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเปลือย ไ ร้มารยาท เลียมือ เขาเชิญมารับภิกษาก็ไม่มา เขาเชิญให้หยุดก็ไม่
หยุด ไ ม่รับภิกษาที่เขาแบ่งไว้ก่อน ไ ม่รับภิกษาที่เขาเจาะจงทำไว้ ไ ม่ยินดีกิจนิมนต์ ไ ม่รับภิกษาปากหม้อ ไ ม่รับ
ภิกษาจากกระเช้า ไม่รับภิกษาคร่อมธรณีประตู ไม่รับภิกษาคร่อมท่อนไม้ ไม่รับภิกษาคร่อมสาก ไม่รับภิกษาที่คน
สองคนบริโภคอยู่ ไ ม่รับภิกษาของหญิงมีครรภ์ ไ ม่รับภิกษาของหญิงที่กำลังให้ลูกดื่มนม ไ ม่รับภิกษาของหญิงที่
คลอเคลียบุรุษ ไม่รับภิกษาที่นัดแนะ กันทำไว้ ไม่รับภิกษาในที่ที่รับเลี้ยงสุนัข ไม่รับภิกษาในที่ที่มีแมลงวันไต่ตอม
เป็นกลุ่ม ไม่รับปลา ไม่รับเนื้อ ไม่ดื่มสุรา ไม่ดื่มเมรัย ไม่ดื่มน้ำหมักดอง เขารับภิกษาเฉพาะเรือนหลังเดียว เยียวยา
อัตภาพด้วยข้าวคำเดียว รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพด้วยข้าว ๒ คำ ฯลฯ หรือรับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง 
เยียวยาอัตภาพด้วยข้าว ๗ คำ เยียวยาอัตภาพด้วยภิกษาในถาดน้อยใบเดียวบ้าง เยียวยาอัตภาพด้วยภิกษาใน
ถาดน้อย ๒ ใบบ้าง ฯลฯ เยียวยาอัตภาพด้วยภิกษาในถาดน้อย ๗ ใบบ้าง กินอาหารที่เก็บค้างไว้วันเดียวบ้าง กิน
อาหารที่เก็บค้างไว้ ๒ วันบ้าง ฯลฯ กินอาหารที่เก็บค้างไว้ ๗ วันบ้าง เขาหมั่นประกอบในการบริโภคที่เวียนมาตั้ง
ก่ึงเดือนอย่างนี้  
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เขากินผักดองเป็นอาหารบ้าง กินข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้าง กินลูกเดือยเป็นอาหารบ้าง กินกากข้าวเป็น
อาหารบ้าง กินยางไม้เป็นอาหารบ้าง กินรำเป็นอาหารบ้าง กินข้าวตังเป็นอาหารบ้าง กินกำยานเป็นอาหารบ้าง 
กินหญ้าเป็นอาหารบ้าง กินมูลโคเป็นอาหารบ้าง กินเหง้าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบ้าง กินผลไม้ที่หล่นเยียวยา
อัตภาพ เขานุ่งห่มผ้าป่านบ้าง นุ่งห่มผ้าแกมกันบ้าง นุ่งห่มผ้าห่อศพบ้าง นุ่งห่มผ้าบังสุกุลบ้าง นุ่งห่มผ้าเปลือกไม้
บ้าง นุ่งห่มหนังเสือบ้าง นุ่งห่มหนังเสือที่มีเล็บติดอยู่บ้าง นุ่งห่มคากรองบ้าง นุ่งห่มผ้าเปลือกปอกรองบ้าง นุ่งห่ม
ผ้าผลไม้กรองบ้าง นุ่งห่มผ้ากัมพลทำด้วยผมคนบ้าง นุ่งห่มผ้ากัมพลทำด้วยขนสัตว์ร้ายบ้าง นุ่งห่มผ้าทำด้วยขน
ปีกนกเค้าบ้าง ถอนผมและหนวด หมั่นประกอบการถอนผมและหนวดบ้าง ยืนอย่างเดียวปฏิเสธการนั่งบ้าง นั่ง
กระโหย่ง ประกอบความเพียรด้วยการนั่งกระโหย่งบ้าง นอนบนหนาม สำเร็จการนอนบนหนามบ้าง อาบน้ำวันละ 
๓ ครั้ง หมั่นประกอบการลงน้ำบ้าง เขาหมั่นประกอบการทำร่างกายให้เดือดร้อนหลายวิธีดังกล่าวนี้อยู่ บุคคลผู้ทำ
ตนให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน เป็นอย่างนี้ 

[๑๗๕] บุคคลผู้ทำคนอ่ืนให้เดือดร้อน หม่ันประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน  เป็นไฉน  103

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าแพะ ฆ่าสุกร เป็นนายพรานนก เป็นนายพรานเนื้อ เป็นชาวประมง เป็นโจร 
เป็นเพชฌฆาต เป็นคนฆ่าโค เป็นผู้คุม หรือเป็นผู้ทำกรรมอันหยาบช้าชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตาม บุคคลผู้ทำคนอื่นให้
เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน เป็นอย่างนี้ 

[๑๗๖] บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อน หม่ันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและทำผู้อ่ืนให้เดือด
ร้อน หม่ันประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน  เป็นไฉน  104

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ได้รับมูรธาภิเษก หรือว่า เป็นพราหมณ์มหาศาล เขาให้
สร้างสัณฐาคารใหม่ทางทิศตะวันออกแห่งพระนครแล้วโกนผมและหนวด นุ่งห่มหนังสัตว์มีเล็บ ชโลมกายด้วย
เนยใสและน้ำมัน เกาหลัง ด้วยเขามฤค เข้าไปสู่สัณฐาคารใหม่พร้อมด้วยมเหสีและพราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิต เขา
สำเร็จการนอนบนพ้ืนอันปราศจากการปูลาดไว้ด้วยมูลโคสด พระราชาให้พระชนม์ชีพเป็นไปด้วยน้ำนมที่มีอยู่ใน
เต้าที่หนึ่งของแม่โคตัวหนึ่งที่มีลูกอ่อน พระมเหสีให้พระชนม์ชีพเป็นไปด้วยน้ำนมที่มีอยู่ในเต้าที่ ๒ พราหมณ์ผู้เป็น
ปุโรหิตให้อัตภาพเป็นไปด้วยน้ำนมที่มีอยู่ในเต้าที่ ๓ พระราชาทรงบูชาไฟด้วยน้ำนมที่มีอยู่ในเต้าที่ ๔ ลูกโคให้
อัตภาพเป็นไปด้วยน้ำนมที่เหลือ พระราชานั้นตรัสอย่างนี้ว่า “ท่านทั้งหลายจงฆ่าโคเท่านี้ จงฆ่าลูกโคผู้เท่านี้ จงฆ่า
ลูกโคเมียเท่านี้ จงฆ่าแพะเท่านี้ จงฆ่าเแกะเท่านี้ เพ่ือบูชายัญ (จงฆ่าม้าเท่านี้เพ่ือบูชายัญ) จงตัดไม้และเก่ียวหญ้า
คาเท่านี้เพ่ือบังและลาด”  

แม้เหล่าชนที่เป็นทาส เป็นคนรับใช้ เป็นคนงานของพระราชานั้น ย่อมสะดุ้งต่ออาชญา สะดุ้งต่อภัย มีหน้า
นองด้วยน้ำตา ร้องไห้ทำการงานอยู่ บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน และทำผู้
อื่นให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน เป็นอย่างนี้ 

[๑๗๗] บุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไ ม่หม่ันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน และไม่ทำผู้อ่ืน
ให้เดือดร้อน ไม่หม่ันประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน  เป็นไฉน  105

บุคคลนั้นไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไ ม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน เป็นผู้ไม่หิว ดับร้อน เย็นใจ เสวยสุข มีตนอัน
ประเสริฐอยู่ในปัจจุบัน 

 ดู องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๕-๓๐๖103

 ดู องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๕-๓๐๖104

 ดู องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๐๖105
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พระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชา
และจรณะ เสด็จไปดี ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้ง
หลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค พระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมู่
สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตาม ทรงแสดงธรรมมีความ
งามในเบื้องต้น  งามในท่ามกลาง  และงามในที่สุด  ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ106 107 108 109

บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ครบถ้วน  
คหบดี บุตรแห่งคหบดีหรืออนุชนในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับธรรมนั้น ครั้นได้สดับธรรมนั้นแล้วเกิด

ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่า “การอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัด เป็นทางแห่งธุลี  การ110 111

บวชเป็นทางปลอดโปร่ง  การที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังข์ที่ขัดแล้ว112

มิใช่ทำได้ง่าย ทางที่ดี เราควรโกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิด”  
ต่อมาเขาละทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่ โกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์

ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
[๑๗๘] บุคคลนั้นบวชแล้วอย่างนี้ ถึงความเป็นผู้มีสิกขา และสาชีพ แห่งภิกษุทั้งหลาย ละเว้นขาด113 114

จากการฆ่าสัตว์ คือ วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู หวังประโยชน์เก้ือกูลต่อสรรพสัตว์
อยู่ 

 งานในเบื้องต้น ในที่นี้หมายถึงศีล (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๐/๑๕๙)106

 งานในท่ามกลาง ในที่นี้หมายถึงอริยมรรค (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๐/๑๕๙)107

 งานในท่ีสุด ในที่นี้หมายถึงนิพพาน (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๐/๑๕๙)108

 พรหมจรรย์ ในที่นี้หมายถึงความประพฤติประเสริฐ มีนัย ๑๐ ประการ คือ 109

(๑)  ทาน   การให้  (๒) เวยยาวัจจะ การขวนขวายช่วยเหลือ 
(๓)  ปัญจศีล  ศีลห้า  (๔) อัปปมัญญา การประพฤติพรหมจรรย์อย่างไม่มีขอบเขต 
(๕)  เมถุนวิรัติ  การงดเว้นจากการเสพเมถุน 
(๖) สทารสันโดษ  ความยินดีเฉพาะคู่ครองของตน  
(๗)  วิริยะ   ความเพียร  (๘) อุโปสถังคะ  องค์อุโบสถ 
(๙)  อริยมรรค  ทางอันประเสริฐ  (๑๐)  ศาสนา   ในที่นี้หมายถึงพุทธศาสนา 
(ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๐/๑๖๑-๑๖๒)

 เป็นเรื่องอึดอัด ใ นที่นี้หมายถึงมีความกังวลใจ ห่วงใยต่อกันและกันระหว่างสามีภรรยา ไ ม่สะดวกต่อการสั่งสมกุศล (องฺ.จตุ110

กฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๙๘/๔๒๑)

 เป็นทางแห่งธุล ีใ นที่นี้หมายถึงเป็นที่เกิดและเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอันทำจิตให้เศร้าหมอง เช่น ราคะเป็นต้น (ที.สี.อ. (บาลี) 111

๑/๑๙๑/๑๖๓, องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๙๘/๔๒๒)

 เป็นทางปลอดโปร่ง ใ นที่นี้หมายถึงนักบวชแม้จะอยู่ในเรือนยอด ปราสาทแก้ว หรือเทพวิมานซึ่งมีประตู หน้าต่างปลอดปิด112

มิดชิดก็ยังถือว่าปลอดโปร่ง เพราะนักบวชไม่มีความยึดติดในสิ่งใด ๆ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๑/๑๖๓)

 สิกขา หมายถึงอธิศีลสิกขาของภิกษุ (วิ.มหา. (ไทย) ๑/๕๕/๓๓)113

 สาชีพ หมายถึงสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุ (วิ.มหา. (ไทย) ๑/๕๕/๓๓)114
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ละเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ คือรับเอาแต่สิ่งของที่เขาให้ มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ 
ไม่เป็นขโมย เป็นคนสะอาดอยู่ 

ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ คือประพฤติพรหมจรรย์  เว้นห่างไกลเมถุนธรรมอันเป็นกิจของ115

ชาวบ้าน 
ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ คือ พูดแต่คำสัตย์ ดำรงความสัตย์ มีถ้อยคำ เป็นหลัก เชื่อถือได้ ไม่หลอกลวง

ชาวโลก 
ละเว้นขาดจากคำส่อเสียด คือฟังความจากฝ่ายนี้แล้ว ไม่ไปบอกฝ่ายโน้น เพ่ือทำลายฝ่ายนี้ หรือฟังความ

ฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้ เพ่ือทำลายฝ่ายโน้น สมานคนที่แตกแยกกัน ส่งเสริมคนที่ปรองดองกัน ชื่นชม ยินดี 
เพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกัน พูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคี 

ละเว้นขาดจากคำหยาบ คือ พูดแต่คำไม่มีโทษ เสนาะโสต น่ารัก จับใจ เป็นคำชาวเมือง คนส่วนมากรัก
ใคร่ พอใจ 

ละเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ คือ พูดถูกเวลา พูดคำจริง พูดอิงประโยชน์ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดคำที่มี
หลักฐาน มีที่อ้างอิง มีที่กำหนด ประกอบด้วยประโยชน์ เหมาะแก่กาลเวลา 

[๑๗๙] ภิกษุนั้นเป็นผู้เว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม ฉันมื้อเดียว ไ ม่ฉันในเวลากลางคืน เว้น
ขาดจากการฉันในเวลาวิกาล   116

เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล  
เว้นขาดการทัดทรง ประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ ของหอม และเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะ

แห่งการแต่งตัว  
เว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่  
เว้นขาดจากการรับทองและเงิน  
เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ   117

เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ  
เว้นขาดจากการรับสตรี และกุมารี  118 119

เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย  
เว้นขาดจากการรับแพะและแกะ  
เว้นขาดจากการรับไก่และสุกร  
เว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา  

 ประพฤติพรหมจรรย์ หมายถึงการงดเว้นจากการเสพเมถุนธรรม ไ ด้แก่ การร่วมประเวณี การร่วมสังวาสกล่าวคือการเสพอ115

สัทธรรมอันเป็นประเวณีของชาวบ้าน มีน้ำเป็นที่สุด เป็นกิจที่ต้องทำในที่ลับ เป็นการกระทำของคนที่เป็นคู่ ๆ  (วิ.มหา. (ไทย) 
๑/๕๕/๓๖)

 เวลาวิกาล หมายถึงเวลาที่ห้าม ใ ช้เฉพาะแต่ละเรื่อง ใ นที่นี้หมายถึงผิดเวลาที่กำหนดไว้ คือตั้งแต่หลังเที่ยงวันจนถึงอรุณขึ้น 116

(ที.สี.อ. (บาลี) ๑๐/๗๕)

 ธัญญาหารดิบ หมายถึงธัญชาติที่มีเมล็ด มีเปลือกสมบูรณ์พร้อมที่จะงอกได้ เช่น ข้าวเปลือก (ที.สี.อ. (บาลี) ๑๐/๗๕)117

 สตรี หมายถึงหญิงที่แต่งงานแล้ว (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑๗๙/๑๐๓)118

 กุมารี หมายถึงหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑๗๙/๑๐๓)119
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เว้นขาดจากการรับเรือกสวน ไร่นา และที่ดิน 
เว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร  120

เว้นขาดจากการซื้อขาย  
เว้นขาดจากการโกงด้วยตาชั่ง ด้วยของปลอม และด้วยเครื่องตวงวัด  
เว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง  
เว้นขาดจากการตัด(อวัยวะ) การฆ่า การจองจำ การตีชิงว่ิงราว การปล้นและการขู่กรรโชก 
[๑๘๐] ภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้อง เธอจะไป ณ ที่ใด ๆ  ก็ไป

ได้ทันที เหมือนนกบินไป ณ ที่ใด ๆ  ก็มีแต่ปีกเป็นภาระ เธอประกอบด้วยสีลขันธ์อันเป็นอริยะนี้แล้วย่อมเสวยสุข
อันปราศจากโทษในภายใน 

[๑๘๑] ภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาแล้ว ไ ม่รวบถือ ไ ม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพ่ือสำรวมจักขุนทรีย์ซึ่งเมื่อไม่
สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัส ครอบงำได้ จึงรักษาจักขุนทรีย์ ถึงความสำรวม
ในจักขุนทรีย์ ฟังเสียง ทางหู ฯลฯ ดมกลิ่นทางจมูก ฯลฯ ลิ้มรสทางลิ้น ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย ฯลฯ รู้
ธรรมารมณ์ทางใจแล้ว ไม่รวบถือ ไม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพ่ือสำรวมมนินทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้
บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษามนินทรีย์ ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ เธอประกอบ
ด้วยการสำรวมอินทรีย์ อันเป็นอริยะนี้ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนกับกิเลสในภายใน 

[๑๘๒] ภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียด
ออก การครองสังฆาฏิ บาตร และจีวร การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ การเดิน การยืน 
การนั่ง การนอน การตื่น การพูด การนิ่ง 

เธอประกอบด้วยอริยสีลขันธ์ อริยอินทรีย์สังวร อริยสติสัมปชัญญะ และอริยสันโดษนี้ พักอยู่ ณ เสนาสนะ
อันเงียบสงัด คือป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง เธอกลับจากบิณฑบาต ภายหลังฉัน
อาหารเสร็จแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่น เธอละอภิชฌาในโลก มีใจปราศจากอภิชฌา ชำระจิตให้
หมดจดจากอภิชฌา ละความมุ่งร้ายคือพยาบาท มีจิตไม่พยาบาท มุ่งประโยชน์เก้ือกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ ชำระจิตให้
หมดจดจากความมุ่งร้ายคือพยาบาท ละถีนมิทธะ ปราศจากถีนมิทธะ กำหนดแสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะ ชำระ
จิตให้หมดจดจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบภายใน ชำระจิตให้หมดจดจากอุทธัจจกุ
กกุจจะ ละวิจิกิจฉา ข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้แล้ว ไ ม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ชำระจิตให้หมดจดจาก
วิจิกิจฉา 

[๑๘๓] ภิกษุนั้นละนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้ที่ทำให้จิตเศร้าหมอง บั่นทอนกำลังปัญญา สงัดจากกาม 
สงัดจากสภาวธรรมที่เป็นอกุศล บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจาร
สงบระงับไปบรรลุทุติยฌานอันมีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไ ม่มีวิตก ไ ม่มีวิจาร มีปีติและ
สุขเกิดแต่สมาธิอยู่ เพราะปีติจางคลายไป มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติและมีสัมปชัญญะอยู่ และเสวยสุขทางกาย 
บรรลุตติยฌานที่พระอริยะกล่าวว่า “มีจิตเป็นอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข” เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและ
โทมนัสดับไป บรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีความบริสุทธ์ิแห่งสติอันเกิดจากอุเบกขาอยู่ 

เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิ ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะแก่การใช้
งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ 
ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ๓ ชาติบ้าง ๔ ชาติบ้าง ๕ ชาติบ้าง ๑๐ ชาติบ้าง ๒๐ ชาติบ้าง ๓๐ ชาติบ้าง ๔๐ ชาติบ้าง ๕๐ 
ชาติบ้าง ๑๐๐ ชาติบ้าง ๑,๐๐๐ ชาติบ้าง ๑๐๐,๐๐๐ ชาติบ้าง ตลอดสังสัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัป

 เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร หมายถึงการส่งหนังสือหรือข่าวสารของคฤหัสถ์ (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑๗๙/๑๐๔)120
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เป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า “ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร 
เสวยสุข ทุกข์ และมีอายุอย่างนั้น ๆ  จุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มี
วรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้น ๆ  จุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้” เธอระลึกชาติก่อนได้หลาย
ชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 

[๑๘๔] ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิ ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 
เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ เธอน้อมจิตไปเพ่ือจุตูปปาตญาณ เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด 
ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไป
ตามกรรมว่า “หมู่สัตว์ที่ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริตติเตียนพระอริยะมีความเห็นผิดและ
ชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิด เขาเหล่านั้นหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วน
หมู่สัตว์ที่ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะ มีความเห็นชอบ ชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรม
ตามความเห็นชอบ เขาเหล่านั้นหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์” เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด 
ทั้งชั้นต่ำ และชั้นสูง งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไป
ตามกรรม  

[๑๘๕] ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิ ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 
เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ น้อมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้
เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นี้อาสวะ นี้เหตุเกิดแห่งอาสวะ นี้ความดับอาสวะ 
นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ”  

เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่า 
“หลุดพ้นแล้ว” รู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์ แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไ ม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็น121

อย่างนี้อีกต่อไป”  
บุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไ ม่หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน และไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่

หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน เป็นอย่างนี้ เขาไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไ ม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน ไ ม่หมั่น
ประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน เป็นผู้ไม่หิว ดับร้อน เย็นใจ เสวยสุข มีตนประเสริฐอยู่ในปัจจุบัน 

[๑๘๖] บุคคลผู้มีราคะ เป็นไฉน  
บุคคลผู้ยังละราคะไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีราคะ 
บุคคลผู้มีโทสะ เป็นไฉน  
บุคคลผู้ยังละโทสะไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีโทสะ 
บุคคลผู้มีโมหะ เป็นไฉน  
บุคคลผู้ยังละโมหะไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีโมหะ 
บุคคลผู้มีมานะ เป็นไฉน  
บุคคลผู้ยังละมานะไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีมานะ 

 อยู่จบพรหมจรรย์ ใ นที่นี้หมายถึงกิจแห่งการปฏิบัติเพ่ือทำลายอาสวกิเลสจบสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไ ม่มีกิจอื่นที่จะต้องทำเพ่ือ121

ตนเอง แต่ยังมีหน้าที่เพ่ือผู้อื่นอยู่ ผู้บรรลุถึงขั้นนี้ได้ชื่อว่าอเสขบุคคล (ที.สี.อ. (บาลี) ๒๔๘/๒๐๓)
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[๑๘๗] บุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายใน  แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง  122 123

เป็นไฉน  124

บุคคลบางคนในโลกนี้ได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ แต่ไม่ได้โลกุตตรมรรคหรือโลกุ
ตตรผล บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายใน แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง 

บุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง แต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายใน เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ได้โลกุตตรมรรคหรือโลกุตตรผล แต่ไม่ได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็น

อารมณ์ บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง แต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายใน 
บุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ ไ ด้โลกุตตรมรรคหรือโลกุตตรผล 

บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง 
บุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สมาบัติมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีอรูปเป็นอารมณ์ ไ ม่ได้โลกุตตรมรรคหรือโลกุ

ตตรผล บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง 
[๑๘๘] บุคคลผู้ไปตามกระแส  เป็นไฉน  125

บุคคลบางคนในโลกนี้เสพกามและทำบาปกรรม  บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไปตามกระแส 126

บุคคลผู้ไปทวนกระแส เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เสพกามและไม่ทำบาปกรรม ถึงจะมีทุกข์ โ ทมนัส ร้องไห้น้ำตานองหน้า แต่ก็ยัง

ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไปทวนกระแส 
บุคคลผู้มีภาวะตั้งม่ัน เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง ๕ ประการสิ้นไป เป็นโอปปาติกะ ปรินิพพานในภพนั้น 

ไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีภาวะตั้งมั่น 
บุคคลผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบก เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะ ทั้งหลายสิ้นไปด้วย

ปัญญาอันย่ิงเองอยู่ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบก 
[๑๘๙] บุคคลผู้มีสุตะน้อย ท้ังไม่เข้าถึงสุตะ  เป็นไฉน 127

 ความสงบแห่งจิตภายใน หมายถึงอัปปนาจิตตสมาธิในสันดาน(ความสืบต่อแห่งจิตคือกระแสจิตที่เกิดดับต่อเนื่องกัน)ของ122

ตน (องฺ. สตฺตก.อ. (บาลี) ๒/๙๒/๓๖๖)

 ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันย่ิง ในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาญาณที่กำหนดรู้สังขารคือปัญญาอันย่ิงและความเห็นแจ้งใน123

ธรรมคือเบญจขันธ์ (องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๒/๙๒/๓๖๖)

 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๙๒/๑๔๐124

 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕/๗-๘125

 บาปกรรม ในที่นี้หมายถึงการฆ่าสัตว์เป็นต้น (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๕/๒๘๑)126

 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖/๙-๑๐127
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บุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ
น้อย แต่เขาหารู้อรรถ รู้ธรรม แห่งสุตะน้อยนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ บุคคลผู้มีสุตะน้อย ทั้งไม่เข้า128 129

ถึงสุตะ เป็นอย่างนี้ 
บุคคลผู้มีสุตะน้อย แต่เข้าถึงสุตะ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ

น้อย แต่เขารู้อรรถรู้ธรรมแห่งสุตะน้อยนั้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม บุคคลผู้มีสุตะน้อยแต่เข้าถึงสุตะเป็นอย่างนี้ 
บุคคลผู้มีสุตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตะ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ

มาก แต่เขาหารู้อรรถรู้ธรรมแห่งสุตะมากนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ บุคคลผู้มีสุตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุ
ตะ เป็นอย่างนี ้

บุคคลผู้มีสุตะมากท้ังเข้าถึงสุตะ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ

มาก ทั้งเขาก็รู้อรรถรู้ธรรมแห่งสุตะมากนั้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม บุคคลผู้มีสุตะมาก ทั้งเข้าถึงสุตะ เป็นอย่าง
นี ้

[๑๙๐] บุคคลผู้เป็นสมณะไม่หวั่นไหว  เป็นไฉน 130

บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะ
สำเร็จสัมโพธิ  ในวันข้างหน้า บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสมณะไม่หว่ันไหว 131

บุคคลผู้เป็นสมณะเหมือนดอกปทุม เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป และเพราะราคะ โ ทสะ โ มหะเบาบาง เป็นสกทา

คามี มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสมณะเหมือนดอกปทุม 
บุคคลผู้เป็นสมณะเหมือนดอกบุณฑริก เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง ๕ ประการสิ้นไป เป็นโอปปาติกะ ปรินิพพานในโลกนั้น 

ไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสมณะเหมือนดอกบุณฑริก 
บุคคลผู้เป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะ ทั้งหลายสิ้นไปด้วย

ปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ 
จตุกกนิทเทส จบ 

๕. ปัญจกปุคคลบัญญัต ิ
[๑๙๑] บรรดาบุคคลที่แสดงแล้วเหล่านั้น บุคคลผู้ต้องอาบัติและเดือดร้อน ทั้งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริง

ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วแก่ตน 
บุคคลนั้นพึงถูกว่า กล่าวอย่างนี้ว่า “อาสวะที่เกิดจากการต้องอาบัติมีแก่ท่าน อาสวะที่เกิดจากความเดือดร้อน

 อรรถ ในที่นี้หมายถึงอรรถกถา (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๖/๒๘๒)128

 ธรรม ในที่นี้หมายถึงบาลี (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๖/๒๘๒)129

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๘๘/๑๓๔-๑๓๕130

 ดูเชิงอรรถที่ ๑ ข้อ ๓๑ หน้า ๑๕๔ ในเล่มนี้131
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เจริญแก่ท่าน ดีละ ท่านจงละอาสวะที่เกิดจากการต้องอาบัติ บรรเทา อาสวะที่เกิดจากความเดือดร้อน เจริญจิต
และเจริญปัญญา เมื่อเจริญอย่างนี้แล้ว ท่านจักเป็นผู้เสมอด้วยบุคคลที่ ๕ ”  132

บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลผู้ต้องอาบัติแต่ไม่เดือดร้อน ทั้งไม่รู้ชัดตามความ เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วแก่ตน บุคคลนั้นพึง
ถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่า “อาสวะที่เกิดจากการต้องอาบัติมีแก่ท่าน อาสวะที่เกิดจากความเดือดร้อนย่อมไม่เจริญแก่
ท่าน ดีละ ท่านจงละอาสวะที่เกิดจากการต้องอาบัติแล้ว เจริญจิตและปัญญา เมื่อเจริญอย่างนี้แล้ว ท่านจักเป็นผู้
เสมอด้วยบุคคลที่ ๕”  

บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลผู้ไม่ต้องอาบัติแต่เดือดร้อนและไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วแก่ตน บุคคลนั้นพึง
ถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่า “อาสวะที่เกิดจากการต้องอาบัติไม่มีแก่ท่าน อาสวะที่เกิดจากความเดือดร้อนเจริญแก่ท่าน 
ดีละ ท่านจงละอาสวะที่เกิดจากความเดือดร้อนแล้วเจริญจิตและปัญญา เมื่อเจริญแล้วอย่างนี้ ท่านจักเป็นผู้เสมอ
ด้วยบุคคลที่ ๕”  

บรรดาบุคคลเหล่านั้น บุคคลผู้ไม่ต้องอาบัติ ไ ม่เดือดร้อน และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วแก่ตน บุคคลนั้นพึง
ถูกว่ากล่าวอย่างนี้ว่า “อาสวะที่เกิดจากการต้องอาบัติไม่มีแก่ท่าน อาสวะที่เกิดจากความเดือดร้อนไม่เจริญแก่
ท่าน ดีละ ท่านจงเจริญจิตและปัญญา เมื่อเจริญอย่างนี้แล้ว ท่านจักเป็นผู้เสมอด้วยบุคคลที่ ๕”  

บุคคล ๔ จำพวกเหล่านี้ เมื่อบุคคลที่ ๕ โอวาทพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ จะถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับ 
[๑๙๒] บุคคลให้แล้วดูหม่ิน เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ให้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช บริขารแก่บุคคลใด บุคคลนั้น

กลับมีความคิดอย่างนี้ว่า “เราจะให้ ผู้นี้จะรับ” ให้แล้วย่อมดูหมิ่นผู้นั้น บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าให้แล้วดูหมิ่น 
บุคคลดูหม่ินด้วยการอยู่ร่วมกัน เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้อยู่ร่วมกับบุคคลใดตลอด ๒ หรือ ๓ ปี ดูหมิ่นบุคคลนั้นเพราะการอยู่ร่วมกัน บุคคล

เช่นนี้ชื่อว่าดูหมิ่นด้วยการอยู่ร่วมกัน 
บุคคลผู้เชื่อง่าย เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อเขากล่าวสรรเสริญหรือกล่าวติเตียนผู้อื่นก็เชื่อทันที บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้เชื่อง่าย 
บุคคลผู้โลเล เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้มีศรัทธานิดหน่อย มีความภักดีนิดหน่อย มีความรักนิดหน่อย มีความเลื่อมใสนิด

หน่อย บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้โลเล 
บุคคลผู้โง่งมงาย เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่รู้สภาวธรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล มีโทษและไม่มีโทษ ที่เลวและประณีต มี

ส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาว บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้โง่งมงาย 
[๑๙๓] ในบทมาติกานั้น บุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพ ๕ จำพวก เป็นไฉน  

นักรบอาชีพ ๕ จำพวก คือ 

 บุคคลท่ี ๕ ในที่นี้หมายถึงผู้สิ้นอาสวะแล้ว (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑๙๑/๑๑๒)132
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นักรบบางคนในโลกนี้พอเห็นกลุ่มควัน เท่านั้น ย่อมชะงัก หยุด ไ ม่ตั้งมั่น ไ ม่สามารถเข้าสู่สงครามได้ 133

นักรบบางคนแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นนักรบอาชีพ นักรบอาชีพจำพวกที่ ๑ นี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
ยังมีอีก นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นกลุ่มควันก็อดทนได้ แต่ว่าเห็นปลายธง แล้วย่อมชะงัก หยุด 134

ไม่ตั้งมั่น ไม่สามารถจะเข้าสู่สงครามได้ นักรบบางคนแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นนักรบอาชีพ นักรบอาชีพจำพวกที่ ๒ นี้มี
ปรากฏอยู่ในโลก 

ยังมีอีก นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นกลุ่มควันก็อดทนได้ เห็นปลายธงก็อดทนได้ แต่พอได้ยินเสียง
อึกทึก แล้วย่อมชะงัก หยุด ไ ม่ตั้งมั่น ไ ม่สามารถจะเข้าสู่สงครามได้ นักรบบางคนแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นนักรบ135

อาชีพ นักรบอาชีพจำพวกที่ ๓ นี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
ยังมีอีก นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นกลุ่มควันก็อดทนได้ เห็นปลายธงก็อดทนได้ ได้ยินเสียงอึกทึกก็

อดทนได้ แต่พอปะทะกันย่อมเหนื่อยหน่าย ระส่ำระสาย นักรบบางคนแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นนักรบอาชีพ นักรบ
อาชีพจำพวกที่ ๔ นี้มีปรากฏอยู่ในโลก 

ยังมีอีก นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นกลุ่มควันก็อดทนได้ เห็นปลายธง ก็อดทนได้ ได้ยินเสียงอึกทึก
ก็อดทนได้ ปะทะกันก็อดทนได้ นักรบอาชีพนั้นชนะสงครามนั้นแล้วชื่อว่าผู้พิชิตสงคราม ย่อมครอบครองค่ายที่
ชนะมาไว้ได้ นักรบบางคนแม้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นนักรบอาชีพ นักรบอาชีพจำพวกที่ ๕ นี้มีปรากฏอยู่ในโลก  

นักรบอาชีพ ๕ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
[๑๙๔] บุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพ ๕ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เหมือนกัน  
ภิกษุ ๕ จำพวก เป็นไฉน  
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นกลุ่มธุลีเท่านั้น ย่อมซบเซา หงอยเหงา ไ ม่ตั้งมั่น ย่อมไม่สามารถจะสืบต่อ

พรหมจรรย์  ประกาศความย่อหย่อนในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเป็นคฤหัสถ์ อะไรเป็นกลุ่มธุลีของภิกษุนั้น 136

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ทราบข่าวว่า “ในบ้านหรือนิคมชื่อโน้น มีหญิงหรือกุมารี ผู้มีรูปงาม น่าดู น่าชื่นชม มีผิวพรรณ
งามย่ิง” เธอได้ทราบข่าวนั้นแล้ว ย่อมซบเซา หงอยเหงา ไม่ตั้งมั่น ไม่สามารถเพ่ือจะสืบต่อพรหมจรรย์ได้ ประกาศ
ความย่อหย่อนในสิกขา บอกคืน สิกขาเวียนมาเป็นคฤหัสถ์ นี้ชื่อว่ากลุ่มธุลีของภิกษุนั้น 

นักรบอาชีพนั้นพอเห็นกลุ่มควันเท่านั้นย่อมชะงัก หยุดอยู่ ไ ม่ตั้งมั่น ไ ม่สามารถจะเข้าสู่สงครามได้แม้
ฉันใด ภิกษุนี้ก็อุปมาฉันนั้น บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นเช่นนี้ บุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพจำพวกที่ ๑ นี้มี
ปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 

[๑๙๕] ยังมีอีก ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นกลุ่มธุลีก็อดทนได้ แต่พอเห็นปลายธงเท่านั้นย่อมซบเซา 
หงอยเหงา ไ ม่ตั้งมั่น ย่อมไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ได้ ประกาศความย่อหย่อนในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียน
มาเป็นคฤหัสถ์ อะไรเป็นปลายธงของภิกษุนั้น ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เพียงได้ยินข่าวว่า “ในบ้านหรือนิคม ชื่อโน้น มี
หญิงหรือกุมารี มีรูปงาม น่าดู น่าชื่นชม มีผิวพรรณงามย่ิง” ครั้นเธอเห็นแล้ว ก็ประกาศความย่อหย่อนในสิกขา 
หงอยเหงา ไ ม่ตั้งมั่น ไ ม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ ประกาศความย่อหย่อนในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเป็น
คฤหัสถ์ นี้ชื่อว่าปลายธงของภิกษุนั้น 

 กลุ่มควัน ใ นที่นี้หมายถึงฝุ่นซึ่งโพยพุ่งขึ้นไปตามภาคพ้ืนดินอันเกิดจากการเหยียบย่ำของช้างและม้าเป็นต้น (อภิ.ปญฺจ.อ. 133

(บาลี) ๑๙๓/๑๑๓)

 ปลายธง ในที่นี้หมายถึงยอดธงที่เขายกประดับไว้บนหลังช้าง ม้า หรือรถ (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑๙๓/๑๑๔)134

 เสียงอึกทึก ในที่นี้หมายถึงเสียงเอ็ดตะโรของช้าง ม้า รถ และพลเดินเท้า (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑๙๓/๑๑๔)135

 พรหมจรรย์ ในที่นี้หมายถึงการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในเพศบรรพชิต (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๑๙๔/๑๑๔)136
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นักรบอาชีพนั้นพอเห็นกลุ่มควันก็อดทนได้ เห็นปลายธงจึงชะงัก หยุดอยู่ ไ ม่ตั้งมั่น ไ ม่สามารถจะเข้าสู่
สงครามได้แม้ฉันใด ภิกษุนี้ก็อุปมาฉันนั้น บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นเช่นนี้ บุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพ
จำพวกที่ ๒ นี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 

[๑๙๖] ยังมีอีก ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นกลุ่มธุลีก็อดทนได้ เห็นปลายธงก็อดทนได้ แต่พอได้ยิน
เสียงอึกทึกเท่านั้นก็จมอยู่ในมิจฉาวิตก หยุดอยู่ ไม่ตั้งมั่น ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ ประกาศความย่อหย่อน
ในสิกขา บอกคืนสิกขา เวียนมาเป็นคฤหัสถ์ อะไรเป็นเสียงอึกทึกของภิกษุนั้น มาตุคาม เข้าไปหาภิกษุในธรรมวินัย
นี้ผู้อยู่ป่า อยู่โคนไม้ หรืออยู่เรือนว่าง ย่อมย้ิมยวน ทักทาย ซิกซี้ พูดล้อเลียน เธอถูกมาตุคามย้ิมยวน ทักทาย ซิกซี้ 
ล้อเลียน ย่อมจมอยู่ในมิจฉาวิตก หยุดอยู่ ไม่ตั้งมั่น ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ได้ ประกาศความย่อหย่อนใน
สิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเป็นคฤหัสถ์ นี้ชื่อว่าเสียงอึกทึกของภิกษุนั้น 

นักรบอาชีพนั้นเห็นกลุ่มธุลีก็อดทนได้ เห็นปลายธงก็อดทนได้ แต่พอได้ยินเสียงอึกทึกเท่านั้น ย่อมชะงัก 
หยุด ไ ม่ตั้งมั่น ไ ม่สามารถจะเข้าสู่สงครามได้ แม้ฉันใด ภิกษุนี้ก็อุปมาฉันนั้น บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นเช่นนี้ 
บุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพจำพวกที่ ๓ นี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 

[๑๙๗] ยังมีอีก ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นกลุ่มธุลีก็อดทนได้ เห็นปลายธงก็อดทนได้ ไ ด้ยินเสียง
อึกทึกก็อดทนได้ แต่เมื่อปะทะกันก็เหนื่อยหน่าย ระส่ำระสาย อะไรเป็นการปะทะกันของภิกษุนั้น คือ มาตุคาม
เข้าไปหาภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่า อยู่โคนไม้ หรืออยู่เรือนว่าง ย่อมนั่งใกล้ชิด นอนใกล้ชิด กอดรัด เธอถูก
มาตุคามนั่งใกล้ชิด นอนใกล้ชิด กอดรัดอยู่ก็ไม่บอกคืนสิกขา ไม่ประกาศ ความย่อหย่อนให้ปรากฏ เสพเมถุนธรรม 
นี้ชื่อว่าการปะทะกันของภิกษุนั้น 

นักรบอาชีพนั้นเห็นกลุ่มควันก็อดทนได้ เห็นปลายธงก็อดทนได้ ไ ด้ยินเสียงอึกทึกก็อดทนได้ แต่ว่าย่อม
เหนื่อยหน่าย ระส่ำระสายในเมื่อมีการปะทะกัน แม้ฉันใด ภิกษุนี้ก็อุปมาฉันนั้น บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นเช่นนี้ 
บุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพจำพวกที่ ๔ นี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 

[๑๙๘] ยังมีอีก ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นกลุ่มธุลีก็อดทนได้ เห็นปลายธงก็อดทนได้ ไ ด้ยินเสียง
อึกทึกก็อดทนได้ ปะทะกันก็อดทนได้ เธอชนะสงครามแล้วชื่อว่าผู้พิชิตสงคราม ย่อมครอบครองค่ายรบที่ชนะมาไว้
ได้ อะไรเป็นชัยชนะในสงครามของภิกษุนั้น คือ มาตุคามเข้าไปหาภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่า อยู่โคนไม้หรืออยู่
เรือนว่างแล้ว ย่อมนั่งใกล้ชิด นอนใกล้ชิด กอดรัด เธอถูกมาตุคามนั่งใกล้ชิด นอนใกล้ชิด กอดรัดอยู่ก็ปลดเปลื้อง
เอาตัวรอดได้ หลีกไปตามที่ปรารถนา 

ภิกษุนั้นย่อมเข้าสู่เสนาสนะอันสงัด เช่น ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้า ป่าทึบ กลางแจ้ง ลอมฟาง 
เธออยู่ป่า อยู่โคนไม้ หรืออยู่เรือนว่าง นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่น เธอละอภิชฌาในโลก มีใจปราศจา
กอภิชฌา ชำระจิตให้หมดจดจากอภิชฌา ละความมุ่งร้ายคือพยาบาท มีจิตไม่พยาบาท มุ่งประโยชน์เก้ือกูลแก่
สรรพสัตว์อยู่ ชำระจิตให้หมดจดจากความมุ่งร้ายคือพยาบาท ละถีนมิทธะ ปราศจากถีนมิทธะ กำหนดแสงสว่าง 
มีสติสัมปชัญญะ ชำระจิตให้หมดจดจาก ถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบภายใน ชำระจิต
ให้หมดจดจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉา ข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้แล้ว ไ ม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ 
ชำระจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉา 

ภิกษุนั้นละนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้ ที่ทำให้จิตเศร้าหมอง บั่นทอนกำลังปัญญา สงัดจากกาม สงัดจาก
สภาวธรรมที่เป็นอกุศล บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก มีวิจาร มีปีติ และสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับ
ไป บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ อยู่ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิ ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจาก ความเศร้าหมอง อ่อน เหมาะ
แก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไ ม่หว่ันอย่างนี้ น้อมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ เธอย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้



 64

เหตุเกิดแห่งทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นี้อาสวะ นี้เหตุเกิดแห่งอาสวะ นี้ความดับอาสวะ 
นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ” 

เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ว่า 
“หลุดพ้นแล้ว” รู้ชัดว่า “ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหม-จรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่าง
นี้อีกต่อไป” นี้คือการได้ชัยชนะในสงครามของภิกษุนั้น นักรบอาชีพนั้นเห็นกลุ่มควันแล้วก็อดทนได้ เห็นปลายธงก็
อดทนได้ ได้ยินเสียงอึกทึกก็อดทนได้ ปะทะกันก็อดทนได้ นักรบอาชีพนั้น ชนะสงครามนั้นแล้ว เป็นผู้พิชิตสงคราม 
ย่อมครอบครองค่ายรบที่ชนะมานั้นนั่นแล แม้ฉันใด ภิกษุนี้ก็อุปมาฉันนั้น บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นเช่นนี้  

บุคคลเปรียบเหมือนนักรบอาชีพ ๕ จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย  
[๑๙๙] ในบทมาติกานั้น ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร ๕ จำพวก เป็นไฉน 
ภิกษุเป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร เพราะความไม่เข้าใจ ความไม่รู้ มีความปรารถนาเลวทราม ถูกความ

อยากครอบงำ เป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร เพราะวิกลจริต มีจิตฟุ้งซ่าน เป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตรเพราะคิดว่า 
“การถือบิณฑบาตเป็นวัตรนี้ พระพุทธเจ้า สาวกของพระพุทธเจ้ากล่าวสรรเสริญ”  

อีกประการหนึ่ง เป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร เพราะอาศัยความเป็นผู้มักน้อยอย่างเดียว เพราะอาศัยความ
สันโดษอย่างเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลาอย่างเดียว เพราะอาศัยความต้องการปฏิบัติในวัตรอันดีงามนี้อย่าง
เดียว บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุใด เป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร เพราะอาศัยความมักน้อยอย่างเดียว เพราะอาศัย
ความสันโดษอย่างเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลาอย่างเดียว เพราะอาศัยความต้องการปฏิบัติในวัตรอันดีงามนี้
อย่างเดียว ภิกษุนี้เป็นผู้เลิศ ประเสริฐสุด เป็นประธาน สูงสุด และย่ิงใหญ่ที่สุด 

เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมส้มเกิดจากนมสด เนยข้นเกิดจากนมส้ม เนยใสเกิดจากเนยข้น 
ยอดเนยใสเกิดจากเนยใส ยอดเนยใสชาวโลกถือว่า เป็นเลิศ ในบรรดานมสดเป็นต้นนั้น ฉันใด 

บรรดาภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร ๕ จำพวกนี้ ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร เพราะอาศัยความมักน้อย
อย่างเดียว เพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลาอย่างเดียว เพราะอาศัยความต้องการ
ปฏิบัติในวัตรอันดีงามนี้อย่างเดียว เป็นผู้เลิศ ประเสริฐสุด เป็นประธาน สูงสุด และย่ิงใหญ่ที่สุด ฉันนั้น 

ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร ๕ จำพวกเหล่านี้ 
[๒๐๐] บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุผู้ถือการห้ามภัตอันเขานำมาถวายในภายหลังเป็นวัตร ๕ จำพวก 

ฯลฯ  
ภิกษุผู้ถือการน่ังฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร ๕ จำพวก  
ฯลฯ  
ภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ๕ จำพวก 
ฯลฯ  
ภิกษุผู้ถือไตรจีวรเป็นวัตร ๕ จำพวก  
ฯลฯ  
ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ๕ จำพวก  
ฯลฯ  
ภิกษุผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตร ๕ จำพวก  
ฯลฯ  
ภิกษุผู้ถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัตร ๕ จำพวก  
ฯลฯ  
ภิกษุผู้ถือการน่ังเป็นวัตร ๕ จำพวก  
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ฯลฯ  
ภิกษุผู้ถือการน่ังบนอาสนะตามท่ีได้จัดไว้เป็นวัตร ๕ จำพวก เป็นไฉน  
ฯลฯ 
[๒๐๑] บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร ๕ จำพวก เป็นไฉน 
ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร เพราะความไม่เข้าใจ ความไม่รู้ มีความปรารถนาเลวทราม ถูกความอยาก

ครอบงำ เป็นผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร เพราะวิกลจริต มีจิตฟุ้งซ่าน เป็นผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตรเพราะคิดว่า 
“การอยู่ป่าช้าเป็นวัตรนี้ พระพุทธเจ้า สาวกของพระพุทธเจ้ากล่าวสรรเสริญ”  

อีกประการหนึ่ง เป็นผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร เพราะอาศัยความมักน้อยอย่างเดียว เพราะอาศัยความ
สันโดษอย่างเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลาอย่างเดียว เพราะอาศัยความต้องการปฏิบัติในวัตรอันดีงามอย่าง
เดียว บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุใดเป็นผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร เพราะอาศัยความมักน้อยอย่างเดียว เพราะ
อาศัยความสันโดษอย่างเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลาอย่างเดียว เพราะอาศัยความต้องการปฏิบัติในวัตรอันดี
งามอย่างเดียว ภิกษุนี้เป็นผู้เลิศ ประเสริฐสุด เป็นประธาน สูงสุด และย่ิงใหญ่ที่สุด 

เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมส้มเกิดจากนมสด เนยข้นเกิดจากนมส้ม เนยใสเกิดจากเนยข้น 
ยอดเนยใสเกิดจากเนยใส ยอดเนยใสชาวโลกถือว่า เป็นเลิศในบรรดานมสดเป็นต้นนั้น ฉันใด  

บรรดาภิกษผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร ๕ จำพวกนี้ ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร เพราะอาศัยความมัก
น้อยอย่างเดียว เพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลาอย่างเดียว เพราะอาศัยความ
ปฏิบัติในวัตรอันดีงามนี้ อย่างเดียว เป็นผู้เลิศ ประเสริฐสุด เป็นประธาน สูงสุด และย่ิงใหญ่ที่สุด ฉันนั้น 

ภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร ๕ จำพวกเหล่านี้ 
ปัญจกนิทเทส จบ 

๖. ฉักกปุคคลบัญญัต ิ
[๒๐๒] บรรดาบุคคเหล่านั้น บุคคลผู้ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนถึงความเป็น

สัพพัญญูในธรรมนั้นและถึงความชำนาญในทศพลญาณ บุคคลนั้นพึงทราบว่า เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะ
สัพพัญญุตญาณนั้น 

บุคคลผู้ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน แต่ไม่ถึงความเป็นสัพพัญญูในธรรมนั้นและ
ไม่ถึงความชำนาญในทศพลญาณ บุคคลนั้นพึงทราบว่า เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะสัพพัญญุตญาณนั้น 

บุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน เป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันและ
บรรลุสาวกบารมีญาณ บุคคลเหล่านั้นพึงทราบว่า เป็นพระสารีบุตรและเป็นพระโมคคัลลานะเพราะสาวกบารมี
ญาณนั้น 

บุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน เป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบัน แต่ไม่
บรรลุสาวกบารมีญาณ บุคคลเหล่านั้นพึงทราบว่า เป็นพระอรหันต์ที่เหลือเพราะการทำที่สุดแห่งทุกข์นั้น 

บุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนและไม่ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบัน เป็น
พระอนาคามี ไม่มาสู่โลกนี้อีก บุคคลนั้นพึงทราบว่า เป็นพระอนาคามี เพราะการไม่กลับมาสู่โลกนี้อีก 

บุคคลผู้ไม่ตรัสรู้สัจจะด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนและไม่ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบัน ยังมา
สู่โลกนี้อีก บุคคลนั้น พึงทราบว่า เป็นพระโสดาบัน และพระสกทาคามี เพราะการมาสู่โลกนี้อีก 

ฉักกนิทเทส จบ 
๗. สัตตกปุคคลบัญญัติ 

[๒๐๓] บุคคลผู้จมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่น่ันเอง เป็นไฉน  
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บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลฝ่ายดำโดยส่วนเดียว  บุคคลเช่นนี้ชื่อ137

ว่าจมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเอง 
บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีก เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้น ได้แก่ เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี ... มีโอตตัปปะดี ... มีวิริยะ

ดี ... มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย แต่ศรัทธาของเขานั้น ย่อมไม่คงอยู่กับที่ ไม่เจริญ มีแต่เสื่อมอย่างเดียว หิริ
ของเขานั้น ... โ อตตัปปะของเขานั้น ... วิริยะของเขานั้น ... ปัญญาของเขานั้นย่อมไม่คงอยู่กับที่ ไ ม่เจริญ มีแต่
เสื่อมอย่างเดียว บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าโผล่ขึ้นแล้วจมลงอีก 

บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้น ได้แก่ เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี ... มีโอตตัปปะดี ... มีวิริยะ

ดี ... มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย และศรัทธาของเขานั้นไม่เสื่อม ไ ม่เจริญ คงอยู่กับที่ หิริของเขานั้น ... 
โอตตัปปะของเขานั้น ... วิริยะของเขานั้น ... ปัญญาของเขานั้นไม่เสื่อม ไม่เจริญ คงอยู่กับที่ บุคคลเช่นนี้ชื่อว่า โผล่
ขึ้นแล้วหยุดอยู่ 

บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดู เป็นไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้น ได้แก่ เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี ... มีโอตตัปปะดี ... มีวิริยะ

ดี ... มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย บุคคลนั้น เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต่ำ มี
ความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าโผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดู 

บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไป เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้น ได้แก่ เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี ... มีโอตตัปปะดี ... มีวิริยะ

ดี ... มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย บุคคลนั้น เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป และเพราะทำราคะ โทสะ โมหะ
เบาบาง เป็นสกทาคามี กลับมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าโผล่ขึ้น
แล้วข้ามไป 

บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วได้ท่ีพึ่ง เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้น ได้แก่ เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี ... มีโอตตัปปะดี ... มีวิริยะ

ดี ... มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย และเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ ๕ ประการสิ้นไป เป็นโอปปาติกะ จะปรินิพพาน
ในเทวโลกนั้น ไม่กลับมาจากภพนั้นเป็นธรรมดา บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าโผล่ขึ้นแล้วได้ที่พ่ึง 

บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบก เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้น ได้แก่ เขามีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริดี ... มีโอตตัปปะดี ... มีวิริยะ

ดี ... มีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย และเขาทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะทั้ง
หลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันย่ิงเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าโผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปได้
อยู่บนบก 

[๒๐๔] บุคคลผู้เป็นอุภโตภาควิมุตตะ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกายอยู่ และอาสวะของเขาย่อมสิ้นไป เพราะเห็นด้วยปัญญา 

บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นอุภโตภาควิมุตตะ 
[๒๐๕] บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะ 
ฯลฯ  
บุคคลผู้เป็นกายสักขี  

 อกุศลธรรมฝ่ายดำโดยส่วนเดียว ในที่นี้หมายถึงนิยตมิจฉาทิฏฐิ (อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๒๐๓/๑๑๖)137
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ฯลฯ  
บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ  
ฯลฯ  
บุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตตะ  
ฯลฯ  
บุคคลผู้เป็นธัมมานุสารี เป็นไฉน 
ฯลฯ 
[๒๐๖] บุคคลผู้เป็นสัทธานุสาร ีเป็นไฉน  
บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผล มีสัทธินทรีย์อันมีประมาณย่ิง เจริญ อริยมรรคอันมีศรัทธาเป็น

ตัวนำ มีศรัทธาเป็นประธาน บุคคลนี้เรียกว่า สัทธานุสารี บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผลชื่อว่าสัทธานุ
สารี บุคคลผู้ดำรงอยู่ในผล ชื่อว่าสัทธาวิมุตตะ 

สัตตกนิทเทส จบ 
๘. อัฏฐกปุคคลบัญญัติ 

[๒๐๗] บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๔ จำพวก บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยผล ๔ จำพวก เป็นไฉน  
๑. บุคคลผู้เป็นพระโสดาบัน บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผล  
๒. บุคคลผู้เป็นพระสกทาคามี บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งสกทาคามิผล  
๓. บุคคลผู้เป็นพระอนาคามี บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งอนาคามิผล  
๔. บุคคลผู้เป็นพระอรหันต์ บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งอรหัตตผล  
๕. บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรค ๔ จำพวก ผู้พร้อมเพรียงด้วยผล ๔ จำพวก เหล่านี้ 

อัฏฐกนิทเทส จบ 
๙. นวกปุคคลบัญญัติ 

[๒๐๘] บุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้สัจจะ ๔ ด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน บรรลุความเป็นสัพพัญญูใน

ธรรมคือสัจจะ ๔ นั้น และถึงความชำนาญในทศพลญาณ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ 
บุคคลผู้เป็นปัจเจกพุทธะ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ตรัสรู้สัจจะ ๔ ด้วยตนเองในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อน แต่ไม่บรรลุความเป็น

สัพพัญญูในธรรมคือสัจจะ ๔ นั้น และไม่ถึงความชำนาญใน ทศพลญาณ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นปัจเจกพุทธะ 
บุคคลผู้เป็นอุภโตภาควิมุตตะ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกายอยู่ และอาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วย

ปัญญา บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นอุภโตภาควิมุตตะ 
บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตตะ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกายอยู่ แต่อาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็น

ด้วยปัญญา บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นปัญญาวิมุตตะ 
บุคคลผู้เป็นกายสักขี เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกายอยู่ และอาสวะทั้งหลายของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วย

ปัญญา บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นกายสักขี 
บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ เป็นไฉน  
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บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์” อนึ่ง 
สภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้ว บุคคลนั้นเห็นชัดแล้วด้วยปัญญา ประพฤติดีแล้วด้วยปัญญา และอาสวะ
บางอย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ 

บุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตตะ เป็นไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์” อนึ่ง สภาว

ธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้ว บุคคลนั้นเห็นชัดแล้วด้วยปัญญา ประพฤติดีแล้วด้วยปัญญา และอาสวะบาง
อย่างของเขาย่อมสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา แต่ไม่เหมือนผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็น สัทธาวิมุตตะ 

บุคคลผู้เป็นธัมมานุสารี เป็นไฉน  
ปัญญินทรีย์ของบุคคลใดผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผล มีประมาณย่ิง บุคคลนั้นย่อมเจริญอริยมรรค

อันมีปัญญาเป็นตัวนำ มีปัญญาเป็นประธาน บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นธัมมานุสารี บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโสดา
ปัตติผลชื่อว่าผู้เป็น ธัมมานุสารี บุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ 

บุคคลผู้เป็นสัทธานุสารี เป็นไฉน  
สัทธินทรีย์ของบุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผล มีประมาณย่ิง บุคคลนั้นย่อมเจริญอริยมรรคอัน

มีศรัทธาเป็นตัวนำ มีศรัทธาเป็นประธาน บุคคลนี้เรียกว่า ผู้เป็นสัทธานุสารี บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติ
ผลชื่อว่าผู้เป็นสัทธานุสารี บุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าผู้เป็นสัทธาวิมุตตะ 

นวกนิทเทส จบ 
๑๐. ทสกปุคคลบัญญัติ 

[๒๐๙] บุคคลผู้มีความสำเร็จในกามาวจรภูมิน้ี ๕ จำพวก เป็นไฉน 
บุคคล ๕ จำพวกเหล่าน้ี คือ  

๑. บุคคลผู้เป็นสัตตักขัตตุปรมะ   138

๒. บุคคลผู้เป็นโกลังโกละ   139
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๕. บุคคลผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในอัตภาพนี้  
บุคคลผู้มีความสำเร็จในกามาวจรภูมินี้ ๕ จำพวกเหล่านี้ 
บุคคลผู้ละอัตภาพในกามาวจรภูมิแล้วสำเร็จ ๕ จำพวก เป็นไฉน 

บุคคล ๕ จำพวกเหล่าน้ี คือ  
๑. บุคคลผู้เป็นอันตราปรินิพพายี  142
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