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๑. กนฺทรกสุตฺต  1

[๑]  เอวมฺเม  สุตํ :  เอกํ  สมยํ  ภควา  จมฺปายํ  วิหรติ  คคฺคราย  โปกฺขรณิยา  ตีเร  
มหตา  ภิกฺขุสํเฆน  สทฺธึ.  อถ  โข  เปสฺโส  จ  หตฺถาโรหปุตฺโต  กนฺทรโก  จ  ปริพฺพาชโก,  เยน  
ภควา,  เตนุปสงฺกมึสุ;  อุปสงฺกมิตฺวา  เปสฺโส  หตฺถาโรหปุตฺโต  ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา           
เอกมนฺตํ  นิสีทิ.  กนฺทรโก  ปน  ปริพฺพาชโก  ภควตา  สทฺธึ  สมฺโมทิ;  สมฺโมทนียํ  กถํ             
สารณียํ   วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ  อฏฺฐาสิ. เอกมนฺตํ  ฐิโต  โข  กนฺทรโก  ปริพฺพาชโก  ตุณฺหีภูตํ  2

ตุณฺหีภูตํ  ภิกฺขุสํฆํ  อนุวิโลเกตฺวา  ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “อจฺฉริยํ  โภ  โคตม,  อพฺภูตํ โภ โคตม,  
ยาวญฺจิทํ  โภตา  โคตเมน  สมฺมา  ภิกฺขุสํโฆ  ปฏิปาทิโต;  เยปิ  เต  โภ  โคตม  อเหสุํ              
อตีตมทฺธานํ  อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา,  เตปิ  ภควนฺโต  เอตปรมํเยว  สมฺมา  ภิกฺขุสํฆํ          
ปฏิปาเทสุํ,  เสยฺยถาปิ  เอตรหิ  โภตา  โคตเมน  สมฺมา  ภิกฺขุสํโฆ  ปฏิปาทิโต.  เยปิ  เต  โภ  
โคตม  ภวิสฺสนฺติ  อนาคตมทฺธานํ  อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา,  เตปิ  ภควนฺโต  เอตปรมํเยว  
สมฺมา  ภิกฺขุสํฆํ  ปฏิปาเทสฺสนฺติ,  เสยฺยถาปิ  เอตรหิ  โภตา  โคตเมน  สมฺมา  ภิกฺขุสํโฆ      
ปฏิปาทิโต”ติ. 

[๒]  เอวเมตํ  กนฺทรก,  เอวเมตํ  กนฺทรก;  เยปิ  เต  กนฺทรก  อเหสุํ  อตีตมทฺธานํ      
อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา, เตปิ  ภควนฺโต  เอตปรมํเยว สมฺมา ภิกฺขุสํฆํ ปฏิปาเทสุํ, เสยฺยถาปิ  
เอตรหิ  มยา  สมฺมา  ภิกฺขุสํโฆ  ปฏิปาทิโต.  เยปิ  เต  กนฺทรก  ภวิสฺสนฺติ  อนาคตมทฺธานํ    
อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา,  เตปิ  ภควนฺโต  เอตปรมํเยว  สมฺมา  ภิกฺขุสํฆํ  ปฏิปาเทสฺสนฺติ,  
เสยฺยถาปิ  เอตรหิ  มยา  สมฺมา  ภิกฺขุสํโฆ  ปฏิปาทิโต. 

สนฺติ  หิ  กนฺทรก  ภิกฺขู  อิมสฺมึ  ภิกฺขุสํเฆ  อรหนฺโต  ขีณาสวา วุสิตวนฺโต กตกรณียา  
โอหิตภารา  อนุปฺปตฺตสทตฺถา  ปริกฺขีณภวสญฺโยชนา  สมฺมทญฺญา  วิมุตฺตา,  สนฺติ  ปน     3

กนฺทรก  ภิกฺขู  อิมสฺมึ  ภิกฺขุสํเฆ  เสขา   สนฺตตสีลา  สนฺตตวุตฺติโน  นิปกา  นิปกวุตฺติโน,  เต   4 5

จตูสุ  สติปฏฺฐาเนสุ  สุปฺปติฏฺฐิตจิตฺตา   วิหรนฺติ.  กตเมสุ  จตูสุ  ?  อิธ  กนฺทรก  ภิกฺขุ  กาเย  6

กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  เวทนาสุ  
เวทนานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  จิตฺเต     
จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  ธมฺเมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ. 
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[๓]  เอวํ  วุตฺเต  เปสฺโส หตฺถาโรหปุตฺโต  ภควนฺตํ  เอตทโวจ “อจฺฉริยํ  ภนฺเต, อพฺภูตํ  
ภนฺเต,  ยาว  สุปญฺญตฺตา  จิเม  ภนฺเต  ภควตา  จตฺตาโร  สติปฏฺฐานา  สตฺตานํ  วิสุทฺธิยา  
โสกปริเทวานํ   สมติกฺกมาย  ทุกฺขโทมนสฺสานํ  อตฺถงฺคมาย  ญายสฺส  อธิคมาย  นิพฺพานสฺส  7

สจฺฉิกิริยาย.  มยมฺปิ  หิ  ภนฺเต  คิหี  โอทาตวสนา  กาเลน  กาลํ  อิเมสุ  จตูสุ  สติปฏฺฐาเนสุ  
สุปติฏฺฐิตจิตฺตา  วิหราม.  อิธ มยํ ภนฺเต  กาเย  กายานุปสฺสิโน  วิหราม อาตาปิโน สมฺปชานา  
สติมนฺโต  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสิโน  วิหราม  อาตาปิโน  
สมฺปชานา  สติมนฺโต  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสิโน  วิหราม       
อาตาปิโน  สมฺปชานา  สติมนฺโต  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ,  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสิโน  
วิหราม  อาตาปิโน  สมฺปชานา  สติมนฺโต  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ.  อจฺฉริยํ  ภนฺเต,  
อพฺภูตํ  ภนฺเต,  ยาวญฺจิทํ  ภนฺเต  ภควา  เอวํ  มนุสฺสคหเน เอวํ มนุสฺสกสเฏ เอวํ                  
มนุสฺสสาเฐยฺเย  วตฺตมาเน  สตฺตานํ  หิตาหิตํ  ชานาติ.  คหนเญฺหตํ  ภนฺเต  ยทิทํ  มนุสฺสา,  
อุตฺตานกเญฺหตํ  ภนฺเต  ยทิทํ  ปสโว.  อหญฺหิ  ภนฺเต  ปโหมิ  หตฺถิทมฺมํ  สาเรตุํ,  ยาวตเกน  
อนฺตเรน  จมฺปํ  คตาคตํ  กริสฺสติ,  สพฺพานิ  ตานิ  สาเฐยฺยานิ  กูเฏยฺยานิ  วงฺเกยฺยานิ            
ชิเมฺหยฺยานิ  ปาตุกริสฺสติ.  อมฺหากมฺปน  ภนฺเต  ทาสาติ  วา  เปสฺสาติ  วา  กมฺมกราติ  วา  
อญฺญถาว  กาเยน  สมุทาจรนฺติ,  อญฺญถา ว  วาจาย,  อญฺญถา ว  เนสํ  จิตฺตํ  โหติ. อจฺฉริยํ  
ภนฺเต,  อพฺภูตํ  ภนฺเต,  ยาวญฺจิทํ  ภนฺเต  ภควา  เอวํ  มนุสฺสคหเน  เอวํ  มนุสฺสกสเฏ  เอวํ  
มนุสฺสสาเฐยฺเย  วตฺตมาเน  สตฺตานํ  หิตาหิตํ  ชานาติ.  คหนเญฺหตํ  ภนฺเต  ยทิทํ  มนุสฺสา,  
อุตฺตานกเญฺหตํ  ภนฺเต  ยทิทํ  ปสโว”ติ. 

[๔]  เอวเมตํ เปสฺส, เอวเมตํ เปสฺส; คหนเญฺหตํ เปสฺส ยทิทํ มนุสฺสา, อุตฺตานกเญฺหตํ  
เปสฺส  ยทิทํ  ปสโว.  จตฺตาโรเม  เปสฺส ปุคฺคลา สนฺโต  สํวิชฺชมานา  โลกสฺมึ. กตเม จตฺตาโร ?  
อิธ  เปสฺส  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  อตฺตนฺตโป  โหติ  อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต,  อิธ  ปน  เปสฺส  
เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  ปรนฺตโป  โหติ  ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต,  อิธ  ปน  เปสฺส  เอกจฺโจ  
ปุคฺคโล  อตฺตนฺตโป  จ  โหติ  อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต  ปรนฺตโป  จ  ปรปริตาปนานุโยค
มนุยุตฺโต,  อิธ  ปน  เปสฺส  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  เนวตฺตนฺตโป  โหติ  นาตฺตปริตาปนานุโยคม     
นุยุตฺโต  น  ปรนฺตโป  น  ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต,  โส  อนตฺตนฺตโป  อปรนฺตโป  ทิฏฺเฐว  
ธมฺเม  นิจฺฉาโต  นิพฺพุโต  สีตีภูโต   สุขปฏิสํเวที  พฺรหฺมภูเตน  อตฺตนา  วิหรติ.  อิเมสํ  เปสฺส  8

จตุนฺนํ  ปุคฺคลานํ  กตโม  เต  ปุคฺคโล  จิตฺตํ  อาราเธตีติ. 
ยฺวายํ  ภนฺเต  ปุคฺคโล  อตฺตนฺตโป  อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต,  อยํ  เม  ปุคฺคโล  

จิตฺตํ  นาราเธติ.  โยปายํ  ภนฺเต  ปุคฺคโล  ปรนฺตโป  ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต,  อยมฺปิ  เม  
ปุคฺคโล  จิตฺตํ  นาราเธติ.  โยปายํ  ภนฺเต  ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป จ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต  
ปรนฺตโป จ  ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต,  อยมฺปิ  เม  ปุคฺคโล  จิตฺตํ  นาราเธติ.  โย  จ  โข  

  สี.,อิ.  โสกปริทฺทวานํ7

  สี.,อิ.,ม.  สีติภูโต  8
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อยํ  ภนฺเต  ปุคฺคโล  เนวตฺตนฺตโป  นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต  น  ปรนฺตโป  น               
ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต,  โส  อนตฺตนฺตโป  อปรนฺตโป  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  นิจฺฉาโต  นิพฺพุโต  
สีตีภูโต  สุขปฏิสํเวที  พฺรหฺมภูเตน  อตฺตนา  วิหรติ,  อยํ   เม  ปุคฺคโล  จิตฺตํ  อาราเธตีติ. 9

[๕]  กสฺมา  ปน  เต  เปสฺส  อิเม  ตโย  ปุคฺคลา  จิตฺตํ  นาราเธนฺตีติ.  ยฺวายํ  ภนฺเต  
ปุคฺคโล  อตฺตนฺตโป  อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต,  โส  อตฺตานํ  สุขกามํ  ทุกฺขปฏิกฺกูลํ      
อาตาเปติ  ปริตาเปติ,  อิมินา  เม  อยํ  ปุคฺคโล  จิตฺตํ  นาราเธติ.  โยปายํ  ภนฺเต  ปุคฺคโล  
ปรนฺตโป  ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต,  โส  ปรํ  สุขกามํ  ทุกฺขปฏิกฺกูลํ  อาตาเปติ  ปริตาเปติ,  
อิมินา  เม  อยํ  ปุคฺคโล  จิตฺตํ  นาราเธติ.  โยปายํ  ภนฺเต  ปุคฺคโล  อตฺตนฺตโป  จ อตฺตปริตา
ปนานุโยคมนุยุตฺโต  ปรนฺตโป  จ  ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต,  โส  อตฺตานญฺจ  ปรญฺจ      
สุขกามํ   ทุกฺขปฏิกฺกูลํ๑  อาตาเปติ  ปริตาเปติ,  อิมินา  เม  อยํ  ปุคฺคโล  จิตฺตํ  นาราเธติ.  10

โย  จ  โข  อยํ  ภนฺเต  ปุคฺคโล  เนวตฺตนฺตโป  นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต  น  ปรนฺตโป  น  
ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต,  โส  อนตฺตนฺตโป  อปรนฺตโป  ทิฏฺเฐว  ธมฺเม  นิจฺฉาโต  นิพฺพุโต  
สีตีภูโต  สุขปฏิสํเวที  พฺรหฺมภูเตน  อตฺตนา  วิหรติ  [ ]  อิมินา  เม  อยํ  ปุคฺคโล  จิตฺตํ           11

อาราเธติ.  หนฺท  จทานิ  มยํ  ภนฺเต  คจฺฉาม  พหุกิจฺจา  มยํ  พหุกรณียาติ.  ยสฺสทานิ  ตฺวํ  
เปสฺส  กาลํ  มญฺญสีติ.  อถ  โข  เปสฺโส  หตฺถาโรหปุตฺโต  ภควโต  ภาสิตํ  อภินนฺทิตฺวา          
อนุโมทิตฺวา  อุฏฺฐายาสนา  ภควนฺตํ  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณํ  กตฺวา  ปกฺกามิ. 

[๖]  อถ โข ภควา  อจิรปกฺกนฺเต  เปสฺเส  หตฺถาโรหปุตฺเต  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ “ปณฺฑิโต  
ภิกฺขเว  เปสฺโส  หตฺถาโรหปุตฺโต,  มหาปญฺโญ  ภิกฺขเว  เปสฺโส  หตฺถาโรหปุตฺโต;  สเจ  ภิกฺขเว  
เปสฺโส  หตฺถาโรหปุตฺโต  มุหุตฺตํ  นิสีเทยฺย,  ยาวสฺสาหํ  อิเม  จตฺตาโร  ปุคฺคเล  วิตฺถาเรน     
วิภชิสฺสามิ,   มหตา  อตฺเถน  สํยุตฺโต  อภวิสฺส.  อปิจ  ภิกฺขเว  เอตฺตาวตาปิ  เปสฺโส             12

หตฺถาโรหปุตฺโต  มหตา  อตฺเถน  สํยุตฺโต”ติ.  เอตสฺส  ภควา  กาโล,  เอตสฺส  สุคต  กาโล,  ยํ  
ภควา  อิเม  จตฺตาโร  ปุคฺคเล  วิตฺถาเรน  วิภเชยฺย,  ภควโต  สุตฺวา  ภิกฺขู  ธาเรสฺสนฺตีติ.       
เตนหิ  ภิกฺขเว  สุณาถ,  สาธุกํ  มนสิกโรถ,  ภาสิสฺสามีติ.  “เอวํ  ภนฺเต”ติ  โข  เต  ภิกฺขู        
ภควโต  ปจฺจสฺโสสุํ.  ภควา  เอตทโวจ: 

[๗]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  อตฺตนฺตโป  อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต  ?  อิธ  
ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  อเจลโก  โหติ  มุตฺตาจาโร  หตฺถาวเลขโน,   น  เอหิภทฺทนฺติโก,  น  13

ติฏฺฐภททฺนฺติโก, นาภิหฏํ, น อุทฺทิสฺสกตํ,  น นิมนฺตนํ สาทิยติ,  โส น กุมฺภิมุขา ปฏิคฺคณฺหาติ,  

  ฉ.,ม.  อยเมว    9

  สี.,อิ.  สุขกาเม  ทุกฺขปฏิกฺกูเล10

  เอตฺถนฺตเร  ฉ.,ม.  โส  อตฺตานญฺจ  ปรญฺจ  สุขกามํ  ทุกฺขปฏิกฺกูลํ  เนว  อาตาเปติ  น  ปริตฺตาเปตีติ  อิเม  ปาฐา  ทิสฺสนฺต.ิ  11

  สี.,อิ.  วิภชามิ  12

  ฉ.,ม.,สี.,อิ.  หตฺถาปเลขโน  13
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น  กโฬปิมุขา   ปฏิคฺคณฺหาติ,  น  เอฬกมนฺตรํ,  น  ทณฺฑมนฺตรํ,  น  มุสลมนฺตรํ,  น  ทฺวินฺนํ  14

ภุญฺชมานานํ,  น  คพฺภินิยา,  น  ปายมานาย,  น  ปุริสนฺตรคตาย,  น  สงฺกิตฺตีสุ,  น  ยตฺถ  สา  
อุปฏฺฐิโต  โหติ,  น  ยตฺถ  มกฺขิกา  สณฺฑสณฺฑจารินี,  น  มจฺฉํ,  น  มํสํ,  น  สุรํ,  น  เมรยํ,  น  
ถุโสทกํ  ปิวติ.  โส  เอกาคาริโก  วา  โหติ  เอกาโลปิโก,  ทฺวาคาริโก  วา  โหติ  ทฺวาโลปิโก  
ฯเปฯ  สตฺตาคาริโก  วา  โหติ  สตฺตาโลปิโก,  เอกิสฺสาปิ  ทตฺติยา  ยาเปติ,  ทฺวีหิปิ  ทตฺตีหิ    
ยาเปติ  ฯเปฯ  สตฺตหิปิ  ทตฺตีหิ  ยาเปติ,  เอกาหิกมฺปิ  อาหารํ  อาหาเรติ,  ทฺวีหิกมฺปิ  อาหารํ  
อาหาเรติ  ฯเปฯ  สตฺตาหิกมฺปิ  อาหารํ  อาหาเรติ,  อิติ  เอวรูปํ  อฑฺฒมาสิกํ  ปริยายภตฺต
โภชนานุโยคมนุยุตฺโต  วิหรติ. โส สากภกฺโข วา  โหติ,  สามากภกฺโข วา โหติ,  นีวารภกฺโข วา  
โหติ,  ททฺทุลภกฺโข  วา  โหติ,  หฏภกฺโข  วา  โหติ,  กณภกฺโข วา โหติ,  อาจามภกฺโข วา โหติ,  
ปิญฺญากภกฺโข  วา  โหติ,  ติณภกฺโข  วา  โหติ,  โคมยภกฺโข  วา  โหติ,  วนมูลผลาหาโร  วา   15

ยาเปติ  ปวตฺตผลโภชี.  โส  สาณานิปิ  ธาเรติ,  มสาณานิปิ  ธาเรติ,  ฉวทุสฺสานิปิ  ธาเรติ,      
ปํสุกูลานิปิ  ธาเรติ,  ติรีฏานิปิ  ธาเรติ,  อชินํปิ  ธาเรติ,  อชินกฺขิปมฺปิ ธาเรติ, กุสจีรมฺปิ ธาเรติ,  
วากจีรมฺปิ  ธาเรติ,  ผลกจีรมฺปิ  ธาเรติ,  เกสกมฺพลมฺปิ  ธาเรติ,  วาฬกมฺพลมฺปิ  ธาเรติ,      
อุฬูกปกฺขมฺปิ  ธาเรติ,  เกสมสฺสุโลจโกปิ  โหติ  เกสมสฺสุโลจนานุโยคมนุยุตฺโต,  อุพฺภฏฺฐโกปิ  
โหติ  อาสนปฏิกฺขิตฺโต,  อุกฺกุฏิโกปิ  โหติ  อุกฺกุฏิกปฺปธานมนุยุตฺโต,  กณฺฏกาปสฺสยิโกปิ  โหติ  
กณฺฏกาปสฺสเย  เสยฺยํ  กปฺเปติ,  สายตติยกมฺปิ  อุทโกโรหนานุโยคมนุยุตฺโต  วิหรติ.  อิติ      
เอวรูปํ  อเนกวิหิตํ  กายสฺส  อาตาปนปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต  วิหรติ.  อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  
ปุคฺคโล  อตฺตนฺตโป  อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต. 

[๘]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  ปรนฺตโป  ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต  ?  อิธ  
ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  โอรพฺภิโก  โหติ  สูกริโก  สากุณิโก  มาควิโก  ลุทฺโท  มจฺฉฆาตโก  
โจโร  โจรฆาตโก  โคฆาตโก  พนฺธนาคาริโก,  เย  วา  ปนญฺเญปิ  เกจิ  กุรูรกมฺมนฺตา.  อยํ  
วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  ปรนฺตโป  ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต. 

[๙]  กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป จ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป จ  
ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต  ?  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  ราชา  วา  โหติ  ขตฺติโย  
มุทฺธาวสิตฺโต,  พฺราหฺมโณ วา  มหาสาโล. โส  ปุรตฺถิเมน  นครสฺส นวํ สนฺถาคารํ  การาเปตฺวา  
เกสมสฺสุํ  โอหาเรตฺวา  ขราชินํ  นิวาเสตฺวา  สปฺปิเตเลน  กายํ  อพฺภญฺชิตฺวา  มิควิสาเณน   16

ปิฏฺฐึ  กณฺฑุวมาโน  นวํ  สนฺถาคารํ  ปวิสติ  สทฺธึ  มเหสิยา  พฺราหฺมเณน  จ  ปุโรหิเตน  โส  
ตตฺถ  อนนฺตรหิตาย ภูมิยา หริตุปลิตฺตาย  เสยฺยํ กปฺเปติ.  โส  เอกิสฺสา คาวิยา สรูปวจฺฉาย  17 18

  สี.  ขโฬปิมุขา  14

 ฉ.,ม. วาสทฺโท  น  ทิสฺสติ.15

  ฉ.,ม.,อิ.  มควิสาเณน16

  สี.,อิ.  หริตุปตฺตาย  17

  ฉ.,ม.,อิ.  อยํ  ปาโฐ  น  ทิสฺสติ  18
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ยํ  เอกสฺมึ  ถเน  ขีรํ  โหติ,  เตน  ราชา  ยาเปติ,  ยํ  ทุติยสฺมึ  ถเน  ขีรํ  โหติ,  เตน  มเหสี       
ยาเปติ,  ยํ  ตติยสฺมึ  ถเน  ขีรํ  โหติ,  เตน  พฺราหฺมโณ  ปุโรหิโต  ยาเปติ.  ยํ  จตุตฺถสฺมึ  ถเน  
ขีรํ  โหติ,  เตน  อคฺคึ  ชุหติ,  อวเสเสน  วจฺฉโก  ยาเปติ.  โส  เอวมาห  “เอตฺตกา  อุสภา  
หญฺญนฺตุ  ยญฺญตฺถาย,  เอตฺตกา  วจฺฉตรา  หญฺญนฺตุ  ยญฺญตฺถาย,  เอตฺตกา  วจฺฉตริโย  
หญฺญนฺตุ  ยญฺญตฺถาย,  เอตฺตกา  อชา  หญฺญนฺตุ  ยญฺญตฺถาย,  เอตฺตกา  อุรพฺภา หญฺญนฺตุ  
ยญฺญตฺถาย,  [เอตฺตกา  อสฺสา  หญฺญนฺตุ  ยญฺญตฺถาย,]   เอตฺตกา  รุกฺขา  ฉิชฺชนฺตุ            19

ยูปตฺถาย,  เอตฺตกา  ทพฺภา  ลูยนฺตุ  พริหิสตฺถายา”ติ.  เยปิสฺส เต โหนฺติ ทาสาติ วา เปสฺสาติ  
วา  กมฺมกราติ  วา,  เตปิ  ทณฺฑตชฺชิตา  ภยตชฺชิตา  อสฺสุมุขา  รุทมานา  ปริกมฺมานิ  กโรนฺติ.  
อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  อตฺตนฺตโป  จ  อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต  ปรนฺตโป  จ         
ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต. 

[๑๐]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  เนวตฺตนฺตโป  นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต  น  
ปรนฺตโป  น  ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต. โส อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป ทิฏฺเฐว  ธมฺเม นิจฺฉาโต  
นิพฺพุโต  สีตีภูโต  สุขปฏิสํเวที  พฺรหฺมภูเตน  อตฺตนา  วิหรติ  ?  อิธ  ภิกฺขเว  ตถาคโต  โลเก  
อุปฺปชฺชติ  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต  โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ  
สตฺถา  เทวมนุสฺสานํ  พุทฺโธ  ภควา.  โ ส  อิมํ  โ ลกํ  สเทวกํ  สมารกํ  สพฺรหฺมกํ                     
สสฺสมณพฺราหฺมณึ  ปชํ  สเทวมนุสฺสํ  สยํ  อภิญฺญา  สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทติ.  โส  ธมฺมํ  เทเสติ  
อาทิกลฺยาณํ  มชฺเฌกลฺยาณํ  ปริโยสานกลฺยาณํ  สาตฺถํ  สพฺยญฺชนํ,  เกวลปริปุณฺณํ  ปริสุทฺธํ  
พฺรหฺมจริยํ  ปกาเสติ;  ตํ  ธมฺมํ  สุณาติ  คหปติ  วา  คหปติปุตฺโต  วา  อญฺญตรสฺมึ  วา  กุเล  
ปจฺจาชาโต.  โส  ตํ  ธมฺมํ  สุตฺวา  ตถาคเต  สทฺธํ  ปฏิลภติ,  โส  เตน  สทฺธาปฏิลาเภน       
สมนฺนาคโต  อิติ  ปฏิสญฺจิกฺขติ  “สมฺพาโธ  ฆราวาโส  รชาปโถ,  อพฺโภกาโส  ปพฺพชฺชา,  
นยิทํ  สุกรํ  อคารํ  อชฺฌาวสตา  เอกนฺตปริปุณฺณํ  เอกนฺตปริสุทฺธํ  สงฺขลิขิตํ  พฺรหฺมจริยํ  จริตุํ,  
ยนฺนูนาหํ  เกสมสฺสุํ  โอหาเรตฺวา  กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา  อนคาริยํ  
ปพฺพเชยฺยนฺ”ติ  โส  อปเรน  สมเยน  อปฺปํ  วา  โภคกฺขนฺธํ  ปหาย  มหนฺตํ  วา  โภคกฺขนฺธํ      
ปหาย  อปฺปํ  วา  ญาติปริวฏฺฏํ ปหาย มหนฺตํ วา ญาติปริวฏฺฏํ  ปหาย  เกสมสฺสุํ   โอหาเรตฺวา  
กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา  อนคาริยํ  ปพฺพชติ. 

[๑๑]  โส  เอวํ  ปพฺพชิโต  สมาโน  ภิกฺขูนํ  สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน  ปาณาติปาตํ      
ปหาย  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โหติ  นิหิตทณฺโฑ  นิหิตสตฺโถ  ลชฺชี  ทยาปนฺโน  สพฺพปาณ
ภูตหิตานุกมฺปี  วิหรติ.  อทินฺนาทานํ  ปหาย  อทินฺนาทานา  ปฏิวิรโต  โหติ  ทินฺนาทายี        
ทินฺนปาฏิกงฺขี,  อเถเนน  สุจิภูเตน  อตฺตนา  วิหรติ.  อพฺรหฺมจริยํ  ปหาย  พฺรหฺมจารี  โหติ     
อาราจารี  วิรโต  เมถุนา  คามธมฺมา.  มุสาวาทํ  ปหาย  มุสาวาทา  ปฏิวิรโต  โหติ  สจฺจวาที  
สจฺจสนฺโธ  เถโต  ปจฺจยิโก  อวิสํวาทโก  โลกสฺส.  ปิสุณํ  วาจํ  ปหาย  ปิสุณาย  วาจาย       
ปฏิวิรโต  โหติ,  อิโต  สุตฺวา  น  อมุตฺร  อกฺขาตา  อิเมสํ  เภทาย,  อมุตฺร  วา  สุตฺวา  น  อิเมสํ  
อกฺขาตา  อมูสํ  เภทาย,  อิติ  ภินฺนานํ  วา  สนฺธาตา  สหิตานํ  วา  อนุปฺปทาตา  สมคฺคาราโม  

  เอตฺถนฺตเร  สี.,อิ.  อิเม  ปาฐา  น  ทิสฺสนฺติ  19
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สมคฺครโต  สมคฺคนนฺที  สมคฺคกรณึ  วาจํ  ภาสิตา  โหติ.  ผรุสํ  วาจํ  ปหาย  ผรุสาย  วาจาย  
ปฏิวิรโต  โหติ,  ยา  สา  วาจา  เนลา  กณฺณสุขา  เปมนียา  หทยงฺคมา  โปรี  พหุชนกนฺตา  
พหุชนมนาปา,  ตถารูปึ  วาจํ  ภาสิตา  โหติ.  สมฺผปฺปลาปํ  ปหาย  สมฺผปฺปลาปา  ปฏิวิรโต  
โหติ  กาลวาที  ภูตวาที  อตฺถวาที  ธมฺมวาที  วินยวาที,  นิธานวตึ  วาจํ  ภาสิตา  กาเลน  
สาปเทสํ  ปริยนฺตวตึ  อตฺถสญฺหิตํ.  โส  พีชคามภูตคามสมารมฺภา ปฏิวิรโต  โหติ. เอกภตฺติโก  
โหติ  รตฺตูปรโต  วิรโต  วิกาลโภชนา.  นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา  ปฏิวิรโต  โหติ.  มาลาคนฺธ  
วิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา  ปฏิวิรโต  โหติ.  อุจฺจาสยนมหาสยนา  ปฏิวิรโต  โหติ.  
ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรโต  โหติ.  อามกธญฺญปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรโต  โหติ.  อามกมํส
ปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรโต  โหติ.  อิตฺถีกุมาริกาปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรโต  โหติ.  ทาสิทาสปฏิคฺคหณา  
ปฏิวิรโต  โหติ.  อเชฬกปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรโต  โหติ.  กุกฺกุฏสูกรปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรโต  โหติ.  
หตฺถิควาสฺสวฬวปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรโต  โหติ.  เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต  โหติ. ทูเตยฺย 
ปหิณคมนานุโยคา ปฏิวิรโต โหติ. กยวิกฺกยา ปฏิวิรโต  โหติ. ตุลากูฏกํสกูฏมานกูฏา ปฏิวิรโต  
โหติ.  อุกฺโกฏนวญฺจนนิกติสาจิโยคา  ปฏิวิรโต  โ หติ.  เฉทนวธพนฺธนวิปราโมสอาโลป         
สหสาการา  ปฏิวิรโต  โหติ.  โส  สนฺตุฏฺโฐ  โหติ  กายปริหาริเกน  จีวเรน  กุจฺฉิปริหาริเกน  
ปิณฺฑปาเตน,  โส  เยน  เยเนว  ปกฺกมติ,  สมาทาเยว  ปกฺกมติ.  เสยฺยถาปิ  นาม  ปกฺขี  
สกุโณ  เยน  เยเนว  เฑติ,  สปตฺตภาโรว  เฑติ;  เอวเมว  ภิกฺขุ  สนฺตุฏฺโฐ  โหติ  กายปริหาริ
เกน  จีวเรน  กุจฺฉิปริหาริเกน  ปิณฺฑปาเตน,  โส  เยน  เยเนว  ปกฺกมติ,  สมาทาเยว  ปกฺกมติ.  
โส  อิมินา  อริเยน  สีลกฺขนฺเธน  สมนฺนาคโต  อชฺฌตฺตํ  อนวชฺชสุขํ  ปฏิสํเวเทติ. 

[๑๒]  โส จกฺขุนา รูปํ  ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยญฺชนคฺคาหี, ยตฺวาธิกรณ
เมนํ  จกฺขุนฺทฺริยํ  อสํวุตํ  วิหรนฺตํ  อภิชฺฌาโทมนสฺสา  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  อนฺวาสฺสเวยฺยํุ,  
ตสฺส  สํวราย  ปฏิปชฺชติ,  รกฺขติ  จกฺขุนฺทฺริยํ,  จกฺขุนฺทฺริเย  สํวรํ  อาปชฺชติ.  โสเตน  สทฺทํ      
สุตฺวา  ฯเปฯ  ฆาเนน คนฺธํ ฆายิตฺวา ... ชิวฺหาย รสํ สายิตฺวา  ... กาเยน  โผฏฺฐพฺพํ  ผุสิตฺวา ...  
มนสา  ธมฺมํ  วิญฺญาย  น  นิมิตฺตคฺคาหี  โหติ นานุพฺยญฺชนคฺคาหี, ยตฺวาธิกรณเมนํ มนินฺทฺริยํ  
อสํวุตํ  วิหรนฺตํ  อภิชฺฌาโทมนสฺสา  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  อนฺวาสฺสเวยฺยํุ,  ตสฺส  สํวราย  
ปฏิปชฺชติ,  รกฺขติ  มนินฺทฺริยํ,  มนินฺทฺริเย  สํวรํ  อาปชฺชติ.  โส  อิมินา  อริเยน  อินฺทฺริยสํวเรน  
สมนฺนาคโต  อชฺฌตฺตํ  อพฺยาเสกสุขํ  ปฏิสํเวเทติ. 

โส  อภิกฺกนฺเต  ปฏิกฺกนฺเต  สมฺปชานการี  โหติ,  อาโลกิเต  วิโลกิเต  สมฺปชานการี  
โหติ,  สมฺมิญฺชิเต  ปสาริเต  สมฺปชานการี  โหติ,  สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ  สมฺปชานการี โหติ,  
อสิเต  ปีเต  ขายิเต  สายิเต  สมฺปชานการี  โหติ,  อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม  สมฺปชานการี  โหติ,  
คเต  ฐิเต  นิสินฺเน  สุตฺเต  ชาคริเต  ภาสิเต  ตุณฺหีภาเว  สมฺปชานการี  โหติ. 

[๑๓]  โส  อิมินา  จ  อริเยน  สีลกฺขนฺเธน  สมนฺนาคโต  [ ]  อิมินา  จ  อริเยน        20

อินฺทฺริยสํวเรน  สมนฺนาคโต, อิมินา จ อริเยน สติสมฺปชญฺเญน  สมนฺนาคโตล วิวิตฺตํ เสนาสนํ  
ภชติล  อรญฺญํ  รุกฺขมูลํ  ปพฺพตํ  กนฺทรํ  คิริคุหํ  สุสานํ  วนปตฺถํ  อพฺโภกาสํ  ปลาลปุญฺชํ.  โส  

  เอตฺถนฺตเร  ฉ.,ม.  (อิมาย  จ  อิมาย  สนฺตุฏฺฐิยา  สมนฺนาคโต)ติ  ปาฐา  ทิสฺสนฺต.ิ  20
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ปจฺฉาภตฺตํ  ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  นิสีทติ  ปลฺลงฺกํ  อาภุชิตฺวา  อุชุํ  กายํ  ปณิธาย  ปริมุขํ  
สตึ  อุปฏฺฐเปตฺวา;  โส  อภิชฺฌํ  โลเก  ปหาย  วิคตาภิชฺเฌน  เจตสา  วิหรติ,  อภิชฺฌาย  จิตฺตํ  
ปริโสเธติ.  พฺยาปาทปโทสํ  ปหาย  อพฺยาปนฺนจิตฺโต  วิหรติ  สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี,          
พฺยาปาทปโทสา  จิตฺตํ  ปริโสเธติ.  ถีนมิทฺธํ  ปหาย  วิคตถีนมิทฺโธ  วิหรติ  อาโลกสญฺญี  สโต  
สมฺปชาโน,  ถีนมิทฺธา  จิตฺตํ  ปริโสเธติ.  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ  ปหาย  อนุทฺธโต  วิหรติ  อชฺฌตฺตํ  
วูปสนฺตจิตฺโต,  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา  จิตฺตํ  ปริโสเธติ.  วิจิกิจฺฉํ  ปหาย  ติณฺณวิจิกิจฺโฉ  วิหรติ  
อกถํกถี  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ,  วิจิกิจฺฉาย  จิตฺตํ  ปริโสเธติ. 

โส อิเม ปญฺจ นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส  ปญฺญาย  ทุพฺพลีกรเณ วิวิจฺเจว  
กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺกํ  สวิจารํ  วิเวกชํ  ปีติสุขํ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช    
วิหรติ.  วิตกฺกวิจารานํ  วูปสมา  อชฺฌตฺตํ  สมฺปสาทนํ  เจตโส  เอโกทิภาวํ  อวิตกฺกํ  อวิจารํ  
สมาธิชํ  ปีติสุขํ  ทุติยํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ.  ปีติยา จ  วิราคา อุเปกฺขโก จ  วิหรติ สโต จ  
สมฺปชาโน  สุขญฺจ  กาเยน  ปฏิสํเวเทติ, ยนฺตํ อริยา อาจิกฺขนฺติ “อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารี”ติ,  
ตติยํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ.  สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ  ปหานา  ปุพฺเพว  โสมนสฺส
โทมนสฺสานํ  อตฺถงฺคมา  อทุกฺขมสุขํ  อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ  จตุตฺถํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ. 

[๑๔]  โส  เอวํ  สมาหิเต  จิตฺเต  ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต  อนงฺคเณ  วิคตูปกฺกิเลเส     
มุทุภูเต  กมฺมนิเย  ฐิเต  อาเนญฺชปฺปตฺเต  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญาณาย  จิตฺตํ  อภินินฺนาเมติ.  
โส  อเนกวิหิตํ  ปุพฺเพนิวาสํ  อนุสฺสรติ,  เสยฺยถีทํ  ?  เอกมฺปิ  ชาตึ  เทฺวปิ  ชาติโย  ติสฺโสปิ  
ชาติโย  จตสฺโสปิ  ชาติโย  ปญฺจปิ  ชาติโย  ทสปิ  ชาติโย  วีสมฺปิ  ชาติโย  ตึสมฺปิ  ชาติโย    
จตฺตาฬีสมฺปิ  ชาติโย  ปญฺญาสมฺปิ  ชาติโย  ชาติสตมฺปิ  ชาติสหสฺสมฺปิ  ชาติสตสหสฺสมฺปิ  
อเนเกปิ  สํวฏฺฏกปฺเป  อเนเกปิ  วิวฏฺฏกปฺเป อเนเกปิ สํวฏฺฏวิวฏฺฏกปฺเป, “อมุตฺราสึ เอวํนาโม  
เอวํโคตฺโต  เอวํวณฺโณ  เอวมาหาโร  เอวํสุขทุกฺขปฏิสํเวที  เอวมายุปริยนฺโต,  โส  ตโต  จุโต  
อมุตฺร  อุทปาทึ,  ตตฺราปาสึ  เอวํนาโม  เอวํโคตฺโต  เอวํวณฺโณ  เอวมาหาโร  เอวํสุขทุกฺขปฺ  
ปฏิสํเวที  เอวมายุปริยนฺโต,  โส  ตโต  จุโต  อิธูปปนฺโน”ติ,  อิติ  สาการํ  สอุทฺเทสํ  อเนกวิหิตํ  
ปุพฺเพนิวาสํ  อนุสฺสรติ. 

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

[๑๖]  โส  เอวํ  สมาหิเต  จิตฺเต  ปริสุทฺเธ  ปริโยทาเต  อนงฺคเณ  วิคตูปกฺกิเลเส      
มุทุภูเต  กมฺมนิเย  ฐิเต  อาเนญฺชปฺปตฺเต  อาสวานํ  ขยญาณาย  จิตฺตํ  อภินินฺนาเมติ.  โส  
“อิทํ  ทุกฺขนฺ”ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,  “อยํ  ทุกฺขสมุทโย”ติ ยถาภูตํ ปชานาติ, “อยํ ทุกฺขนิโรโธ”ติ  
ยถาภูตํ  ปชานาติ,  “อยํ  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา”ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ;  “อิเม  อาสวา”ติ  
ยถาภูตํ  ปชานาติ,  “อยํ  อาสวสมุทโย”ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ,  “อยํ  อาสวนิโรโธ”ติ  ยถาภูตํ  
ปชานาติ,  “อยํ  อาสวนิโรธคามินี  ปฏิปทา”ติ  ยถาภูตํ  ปชานาติ.  ตสฺส  เอวํ  ชานโต  เอวํ  
ปสฺสโต  กามาสวาปิ  จิตฺตํ  วิมุจฺจติ,  ภวาสวาปิ  จิตฺตํ  วิมุจฺจติ,  อวิชฺชาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจติ.  
วิมุตฺตสฺมึ  “วิมุตฺต”มิติ  ญาณํ  โหติ,  “ขีณา  ชาติ,  วุสิตํ  พฺรหฺมจริยํ,  กตํ  กรณียํ,  นาปรํ  
อิตฺถตฺตายา”ติ  ปชานาติ.  อยํ  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  เนวตฺตนฺตโป  นาตฺตปริตาปนานุโยค
มนุยุตฺโต  น  ปรนฺตโป  น  ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต,  โส  อตฺตนฺตโป  อปรนฺตโป  ทิฏฺเฐว  
ธมฺเม  นิจฺฉาโต  นิพฺพุโต  สีตีภูโต  สุขปฺปฏิสํเวที  พฺรหฺมภูเตน  อตฺตนา  วิหรตีติ. 

อิทมโวจ  ภควา.  อตฺตมนา  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ภาสิตํ  อภินนฺทุนฺติ. 
กนฺทรกสุตฺตํ  นิฏฺฐิตํ  ปฐมํ. 

----------------- 
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๑. กันทรกสูตร 
ว่าด้วยปริพาชกชื่อกันทรกะ 

[๑] ข้าพเจ้า ได้สดับมาอย่างนี้ 21

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้สระโบกขรณีชื่อคัคครา เขตกรุงจัมปา  พร้อมกับ22

ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ครั้งนั้นแล บุตรของควาญช้างชื่อเปสสะและปริพาชก ชื่อกันทรกะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคถึงที่ประทับ นายเปสสะบุตรของควาญช้างถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่สมควร  23

ส่วนกันทรกปริพาชกได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกัน ไ ด้ยืนอยู่ ณ ที่สมควร 
แล้วเหลียวดู ภิกษุสงฆ์ผู้นั่งนิ่งเงียบอยู่  ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  24

“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริง ไ ม่เคยปรากฏ เพียงเท่านี้ ท่านพระโคดมก็ชื่อว่า
แนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบแล้ว ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทั้งหลายในอดีตกาล ก็ทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างย่ิงได้ถึงเพียงนี้ เหมือนท่านพระ
โคดมทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในบัดนี้  

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตกาล ก็
จักทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างย่ิงได้ถึงเพียงนี้ เหมือนท่านพระโคดมทรงแนะนำให้ภิกษุ
สงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในบัดนี้” 

!
มนุษย์มีปากกับใจไม่ตรงกัน 

[๒] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ข้อนี้เป็นอย่างนั้น กันทรกะ ข้อนี้เป็นอย่างนั้น กันทรกะ แม้พระผู้
มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตกาล ก็ทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่าง
ย่ิงได้ถึงเพียงนี้ เหมือนเราแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในบัดนี้ แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตกาล ก็จักทรงแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างย่ิงได้ถึงเพียงนี้ 
เหมือนเราแนะนำให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบอยู่ในบัดนี้ 

 คำว่า ข้าพเจ้า ในตอนเริ่มต้นของพระสูตรนี้และพระสูตรอื่น ๆ ในเล่มนี้ หมายถึงพระอานนท์21

 กรุงจัมปา เป็นพระนครที่น่ารื่นรมย์ เพราะมีต้นจัมปา(จำปา) ๕ สี มีดอกหอม ขึ้นอยู่หนาแน่นตามริมสระโบกขรณี ซึ่งมีอยู่22

ทั่วไปในพระนครนั้น ณ ที่ไม่ไกลจากพระนครมีสระโบกขรณีอยู่สระหนึ่งมีชื่อว่าคัคครา ที่มีชื่อเช่นนั้นก็เพราะพระมเหสีพระนามว่า
คัคครา ทรงให้ขุดไว้ (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๑/๑)

 ท่ีสมควร (เอกมนฺตํ) ในที่นี้หมายถึงที่เหมาะสม คือ เว้นโทษการนั่ง ๖ ประการ ได้แก่ (๑) ไกลเกินไป (๒) ใกล้เกินไป (๓) อยู่23

เหนือลม (๔) สูงเกินไป (๕) อยู่ตรงหน้าเกินไป (๖) อยู่ข้างหลังเกินไป (องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๑๖/๑๕)

 น่ังน่ิงเงียบอยู่ หมายถึงการนั่งด้วยอาการสำรวมกาย วาจา และใจ ด้วยความเคารพพระผู้มีพระภาค ประการหนึ่ง ด้วยความที่24

ได้รับการศึกษามาแล้วอย่างดีประการหนึ่ง ภิกษุทุกรูปสำรวมกายไม่โยกไหว ไ ม่คะนองมือและเท้า สำรวมวาจา ไ ม่พูดคุย ไ ม่
กระแอมไอ และสำรวมใจไม่ฟุ้งซ่าน เปรียบเหมือนเสาเขื่อน ที่ฝังไว้อย่างดี และเปรียบเหมือนมหาสมุทรที่ปราศจากลม (ม.ม.อ. 
(บาลี) ๒/๑/๒)
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จริงอยู่ กันทรกะ ใ นภิกษุสงฆ์นี้ มีภิกษุจำนวนมากผู้เป็นอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์
แล้ว  ทำกิจที่ควรทำ เสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์25 26

แล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ อนึ่ง ใ นภิกษุสงฆ์นี้ ยังมีภิกษุอีกจำนวนมากผู้ยังเป็นเสขบุคคล  มี27 28

ปกติสงบ มีความเป็นอยู่สงบ มีปัญญา มีความเป็นอยู่ด้วยปัญญา เธอเหล่านั้นมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏ
ฐาน ๔ ประการอยู่ 

สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด อภิชฌา(ความ

เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่น) และโทมนัส(ความทุกข์ใจ) ในโลกได้  
๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ  กำจัด  

อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัส

ในโลกได้  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด       

อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้” 
[๓] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว นายเปสสะบุตรของควาญช้างได้กราบทูลพระผู้มี

พระภาคว่า  
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริง ไ ม่เคยปรากฏ สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ พระผู้มีพระ

ภาคทรงบัญญัติไว้ดีแล้วเพ่ือความหมดจดของสัตว์ทั้งหลาย เพ่ือก้าวล่วง โ สกะ(ความเศร้าโศก) และ   
ปริเทวะ(ความคร่ำครวญ) เพ่ือดับทุกข์(ความทุกข์กาย) และโทมนัส(ความทุกข์ใจ) เพ่ือบรรลุญาย
ธรรม  เพ่ือทำให้แจ้งพระนิพพาน  29

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่จริง แม้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาว ก็มีจิตตั้งมั่นดีใน
สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้อยู่ได้ตามกาลที่สมควร ขอประทานวโรกาส ข้าพระองค์ทั้งหลายพิจารณาเห็น
กายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้  

 อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว หมายถึงกิจแห่งการปฏิบัติเพ่ือทำลายอาสวกิเลสจบสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไ ม่มีกิจ ที่จะต้องทำเพ่ือตนเอง 25

แต่ยังมีหน้าที่เพ่ือผู้อื่นอยู่ ผู้อยู่จบพรหมจรรย์นี้ ได้ชื่อว่าอเสขบุคคล (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๔๘/๒๐๓)

 ทำกิจท่ีควรทำเสร็จแล้ว ในที่นี้หมายถึงกิจในอริยสัจ ๔ คือ การกำหนดรู้ทุกข์ การละเหตุเกิดแห่งทุกข์ การทำให้แจ้งซึ่งความ26

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

 สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หมายถึงสังโยชน์ ๑๐ ประการ คือ (๑) กามราคะ (๒) ปฏิฆะ (๓) มานะ (๔) ทิฏฐิ (๕) วิจิกิจฉา (๖) สี27

ลัพพตปรามาส (๗) ภวราคะ (๘) อิสสา (๙) มัจฉริยะ (๑๐) อวิชชา สังโยชน์เหล่านี้ เรียกว่า ภวสังโยชน์ เพราะผูกพันหมู่สัตว์ไว้ใน
ภพน้อยและภพใหญ่ (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๘/๔๗)

 เสขบุคคล หมายถึงบุคคลผู้ที่ยังต้องศึกษา ๓ จำพวก ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี ผู้ยังต้องฝึกอบรม28

ในไตรสิกขา คือ (๑) อธิสีลสิกขา ฝึกอบรมในเรื่องศีล (๒) อธิจิตตสิกขา ฝึกอบรมในเรื่องจิต (สมาธิ) (๓) อธิปัญญาสิกขา ฝึก
อบรมในเรื่องปัญญา (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๗/๔๔, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๖/๓๓๐)

 ญายธรรม ในที่นี้หมายถึงธรรมคืออริยมรรค (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๒๑-๓๐/๑๙๕)29
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พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้  

พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
ได้  

พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริง ไ ม่เคยปรากฏ เพียงเท่านี้ พระผู้มีพระภาคก็ชื่อว่าทรง
ทราบประโยชน์ และสิ่งที่มิใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย ในเมื่อคนรกโลก คนเดนคน คนเจ้าเล่ห์ยังมีอยู่
อย่างนี้ เป็นความจริงที่คนสอนยาก สัตว์เลี้ยงฝึกง่าย เพราะข้าพระองค์สามารถให้ช้างที่ฝึกแล้วทำตาม
ได้ เช่น ให้เดินไปเดินมาในระหว่างกรุงจัมปาก็ได้ ให้ทำอาการต่าง ๆ  คือ ยกชูขาหน้าทั้ง ๒ กลิ้ง คู้เข่า 
ย่อตัวได้ทุกอย่าง แต่เหล่าชน คือ ทาสก็ดี คนรับใช้ก็ดี คนงานก็ดีของ ข้าพระองค์ ทำอย่างหนึ่ง พูดอย่าง
หนึ่ง คิดอีกอย่างหนึ่ง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ เพียงเท่านี้ พระผู้มีพระภาคก็
ชื่อว่าทรงทราบประโยชน์และสิ่งที่มิใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย ใ นเมื่อคนรกโลก คนเดนคน คนเจ้า
เล่ห์ยังมีอยู่อย่างนี้ เป็นความจริงที่คนสอนยาก สัตว์เลี้ยงฝึกง่าย” 

!
บุคคล ๔ ประเภท 

[๔] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ข้อนี้เป็นอย่างนั้น เปสสะ ข้อนี้เป็นอย่างนั้น เปสสะ คนสอนยาก 
สัตว์เลี้ยงฝึกง่าย บุคคล ๔ ประเภท นี้ มีปรากฏอยู่ในโลก  30

บุคคล ๔ ประเภท ไหนบ้าง  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้  
๑. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน  
๒. เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน  
๓. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน และเป็นผู้ทำผู้อื่นให้

เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 
๔. เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไ ม่หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน และเป็นผู้ไม่

ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน ไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน  
บุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้น เป็นผู้ไม่หิว ดับร้อน เย็นใจ มีตนอัน31

ประเสริฐ เสวยสุขอยู่ในปัจจุบัน  
เปสสะ บรรดาบุคคล ๔ ประเภทนี้ ท่านชอบใจบุคคลประเภทไหนเล่า” 
นายเปสสะบุตรของควาญช้างกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ ไม่ชอบใจบุคคล

ผู้ทำตนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน ข้าพระองค์ไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้
เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำผู้อื่น ใ ห้เดือดร้อน ข้าพระองค์ไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อน 
หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน และเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้
เดือดร้อน ข้าพระองค์ชอบใจบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไ ม่หมั่นประกอบในการ ทำตนให้เดือดร้อน 

 ดูเทียบ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๙๘/๓๓๘, อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๗๔-๑๗๗/๒๐๖-๒๐๙30

 เป็นผู้ไม่หิว ในที่นี้หมายถึงเป็นผู้ไม่มีตัณหา เพราะตัณหาท่านเรียกว่า ความหิว (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๔/๗)31
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และเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน ไ ม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่น ใ ห้เดือดร้อน (เพราะ)บุคคลผู้ไม่ทำตน
ให้เดือดร้อน ไ ม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้น เป็นผู้ ไ ม่หิว ดับร้อน เย็นใจ มีตนอันประเสริฐ เสวยสุขอยู่ใน
ปัจจุบัน” 

[๕] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เปสสะ เพราะเหตุไรเล่า ท่านจึงไม่ชอบใจ บุคคล ๓ ประเภทนี้” 
นายเปสสะบุตรของควาญช้างกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคล ผู้ทำตนให้เดือดร้อน 

หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน ชื่อว่าทำตนซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อน ใ ห้ร้อนรุ่ม เพราะ
เหตุนี้ ข้าพระองค์จึงไม่ชอบใจบุคคลนี้ บุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือด
ร้อน ชื่อว่าทำ ผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อน ใ ห้ร้อนรุ่ม เพราะเหตุนี้ ข้าพระองค์จึงไม่ชอบใจ
บุคคลนี้ ส่วนบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน และเป็นผู้ทำผู้อื่นให้
เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน ชื่อว่า ทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือด
ร้อน ใ ห้ร้อนรุ่ม เพราะเหตุนี้ ข้าพระองค์จึงไม่ชอบใจบุคคลนี้ บุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไ ม่หมั่น
ประกอบในการทำตน ใ ห้เดือดร้อน และเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน ไ ม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้ 
เดือดร้อน บุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน เป็นผู้ไม่หิว ดับร้อน เย็นใจ มีตน
อันประเสริฐ เสวยสุขอยู่ในปัจจุบัน เพราะเหตุนี้ ข้าพระองค์ จึงชอบใจบุคคลนี้ เอาเถิด บัดนี้ ข้าพระองค์
ขอทูลลากลับ เพราะมีกิจ มีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมาก พระพุทธเจ้าข้า” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เปสสะ เธอจงกำหนดเวลาที่สมควร ณ บัดนี้เถิด”  
จากนั้น นายเปสสะบุตรของควาญช้างชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค แล้วลุกจาก

ที่นั่ง ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค กระทำประทักษิณแล้วจากไป 
[๖] ครั้งนั้น เมื่อนายเปสสะบุตรของควาญช้างจากไปไม่นาน พระผู้มีพระภาค ไ ด้รับสั่งเรียก

ภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย นายเปสสะบุตรของควาญช้างเป็นคนเฉลียวฉลาด  มีปัญญา32

มาก  ถ้านายเปสสะบุตรของควาญช้างจะพึงนั่งสักครู่ เพียงชั่วเวลาที่เราจำแนกบุคคล ๔ ประเภทนี้โดย33

พิสดาร ก็จักได้รับประโยชน์อันใหญ่หลวง  แต่ถึงจะฟังโดยสังเขปเพียงเท่านี้ นายเปสสะบุตรของควาญ34

ช้างก็ยังได้รับประโยชน์อันใหญ่หลวง” 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค บัดนี้เป็นกาลที่สมควร ข้าแต่พระสุคต บัดนี้

เป็นกาลที่สมควร ที่พระผู้มีพระภาคจะทรงจำแนกบุคคล ๔ ประเภทนี้โดยพิสดาร ภิกษุทั้งหลายได้สดับ
จากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจัก
กล่าว” 

ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่า  
[๗] “บุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน เป็น

อย่างไร  

 เฉลียวฉลาด หมายถึงฉลาดในการบำเพ็ญสติปัฏฐาน ๔ ประการ (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๖/๗)32

 มีปัญญามาก หมายถึงมีปัญญามาก เพราะประกอบด้วยปัญญาที่กำหนดทรงจำสติปัฏฐาน ๔ ประการนั้น (ม.ม.อ. (บาลี) 33

๒/๖/๗)

 ประโยชน์อันใหญ่หลวง ในที่นี้หมายถึงโสดาปัตติผล (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๖/๗)34
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คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นอเจลก(ประพฤติเปลือยกาย) ไ ม่มีมารยาท เลียมือ เขาเชิญให้
ไปรับอาหารก็ไม่ไป เขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุด ไ ม่รับอาหารที่เขา แบ่งไว้ ไ ม่รับอาหารที่เขาทำ
เจาะจง ไ ม่ยินดีอาหารที่เขาเชิญ ไ ม่รับอาหารจาก ปากหม้อ ไ ม่รับอาหารจากปากภาชนะ ไ ม่รับอาหาร
คร่อมธรณีประตู ไ ม่รับอาหารคร่อมท่อนไม้ ไ ม่รับอาหารคร่อมสาก ไ ม่รับอาหารของคน ๒ คนที่กำลัง
บริโภค ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ ไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนม ไม่รับอาหาร ของหญิง
ที่คลอเคลียชาย ไ ม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ ไ ม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัข ไ ม่รับอาหารในที่มีแมลงวัน
ไต่ตอมเป็นกลุ่ม ๆ ไม่กินปลา ไม่กินเนื้อ ไม่ดื่มสุรา ไม่ดื่มเมรัย ไม่ดื่มยาดอง รับอาหารในเรือนหลังเดียว 
ยังชีพด้วยข้าวคำเดียว รับอาหารในเรือน ๒ หลัง ยังชีพด้วยข้าว ๒ คำ ฯลฯ รับอาหารในเรือน ๗ หลัง 
ยังชีพด้วยข้าว ๗ คำ ยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อย ๑ ใบ ยังชีพด้วยอาหารใน ถาดน้อย ๒ ใบ ฯลฯ ยังชีพ
ด้วยอาหารในถาดน้อย ๗ ใบ กินอาหารที่เก็บไว้ ค้างคืน ๑ วัน กินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน ๒ วัน ฯลฯ กิน
อาหารที่เก็บไว้ ค้างคืน ๗ วัน ถือการบริโภคอาหาร ๑๕ วันต่อ ๑ มื้ออยู่ ด้วยประการอย่างนี้ เขาเป็นผู้
กินผักดองเป็นอาหาร กินข้าวฟ่างเป็นอาหาร กินลูกเดือยเป็นอาหาร กินกากข้าวเป็นอาหาร กินสาหร่าย
เป็นอาหาร กินรำเป็นอาหาร กินข้าวตังเป็น อาหาร กินกำยานเป็นอาหาร กินหญ้าเป็นอาหาร กินมูลโค
เป็นอาหาร กินเหง้า และผลไม้ป่าเป็นอาหาร บริโภคผลไม้หล่นยังชีพ เขานุ่งห่มผ้าป่าน นุ่งห่มผ้าแกมกัน 
นุ่งห่มผ้าห่อศพ นุ่งห่มผ้าบังสุกุล นุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ นุ่งห่มหนังเสือ นุ่งห่มหนังเสือมีเล็บ นุ่งห่มผ้า
คากรอง นุ่งห่มผ้าเปลือกปอกรอง นุ่งห่มผ้าผลไม้กรอง นุ่งห่มผ้า กัมพลผมมนุษย์ นุ่งห่มผ้ากัมพลขน
สัตว์ นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเค้า ถอนผมและหนวด คือถือการถอนผมและหนวด ยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่ง 
เดินกระโหย่ง คือถือการเดิน กระโหย่ง(เหยียบพ้ืนไม่เต็มเท้า) นอนบนหนาม คือถือการนอนบนหนาม 
อาบน้ำ วันละ ๓ ครั้ง คือ ถือการลงอาบน้ำ  ถือการย่างและอบกายหลายรูปแบบอยู่ ด้วยประการอย่าง35

นี้  
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรียกว่า เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือด

ร้อน 
[๘] บุคคลเป็นผู้ทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน หม่ันประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน เป็น

อย่างไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะ ฆ่าสุกร ฆ่านก ฆ่าเนื้อ(เลี้ยงชีพ) เป็นคนโหดเหี้ยม เป็นคน

ฆ่าปลา เป็นโจร เป็นคนฆ่าโจร เป็นคนฆ่าโค เป็นคนคุมเรือนจำ หรือบางพวกเป็นผู้ทำการทารุณ  
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรียกว่า เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือด

ร้อน 
[๙] บุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน หม่ันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน และเป็นผู้

ทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน หม่ันประกอบในการทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน เป็นอย่างไร  
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษก แล้วก็ดี เป็นพราหมณ36

มหาศาลก็ดี พระราชานั้นโปรดให้สร้างโรงบูชายัญหลังใหม่ ทางด้านทิศตะวันออกแห่งพระนคร ปลง
พระเกศาและพระมัสสุ ทรงนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บ ทรงทาพระวรกายด้วยเนยใสและน้ำมัน ทรงเกาพระ
ปฤษฎางค์ด้วยเขามฤค เข้าไปยังโรงบูชายัญหลังใหม่พร้อมด้วยพระมเหสีและพราหมณ์ปุโรหิต บรรทม

 ดูเทียบ ที.สี. (ไทย) ๙/๓๙๔-๓๙๖/๑๖๘-๑๖๙35

 มูรธาภิเษก หมายถึงการรดน้ำศักดิ์สิทธ์ิเหนือพระเศียรในงานราชาภิเษกหรืองานพระราชพิธี (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๙/๘)36
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บนพ้ืนหญ้า เขียวขจี มิได้ลาดด้วยเครื่องปูลาด ดำรงพระชนม์อยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่ ๑ แห่งโค แม่ลูกอ่อนที่
มีอยู่ตัวเดียว พระมเหสีดำรงพระชนม์อยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่ ๒ พราหมณ์ปุโรหิตดำรงชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมเต้า
ที่ ๓ ทรงบูชาไฟด้วยน้ำนมเต้าที่ ๔ ลูกโคมี ชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมที่เหลือ พระราชารับสั่งอย่างนี้ว่า “จงฆ่าโค
ตัวผู้ประมาณเท่านี้ บูชายัญ จงฆ่าลูกโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายัญ จงฆ่าลูกโคตัวเมียประมาณเท่านี้ 
บูชายัญ จงฆ่าแพะประมาณเท่านี้บูชายัญ จงฆ่าแกะประมาณเท่านี้บูชายัญ (จงฆ่าม้าประมาณเท่านี้
บูชายัญ) จงตัดต้นไม้ประมาณเท่านี้เพ่ือทำเสาบูชายัญ จงเก่ียวหญ้าประมาณเท่านี้เพ่ือลาดพ้ืน” เหล่า
ชนผู้เป็นทาสก็ดี เป็นคนรับใช้ก็ดี เป็นคนงานก็ดี ของพระราชานั้น ถูกอาชญาคุกคาม ถูกภัยคุกคาม มี
น้ำตานองหน้า ร้องไห้ไป ทำงานไป  

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรียกว่า เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการ ทำตนให้เดือด
ร้อน และเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 

!
พระพุทธคุณ 

[๑๐] บุคคลเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไ ม่หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน 
และเป็นผู้ไม่ทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน ไ ม่หม่ันประกอบในการทำผู้อ่ืน ให้เดือดร้อน เขาไม่ทำตนให้
เดือดร้อน ไม่ทำผู้อ่ืนให้เดือดร้อน เป็นผู้ไม่หิว ดับร้อน เย็นใจ มีตนอันประเสริฐ เสวยสุขอยู่ใน
ปัจจุบัน เป็นอย่างไร  

คือ ตถาคต อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วย37

วิชชาและจรณะ  ไ ปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่าง ยอดเย่ียม เป็นศาสดาของเทวดาและ38

มนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระ ผู้มีพระภาค  ตถาคตรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก 39

พรหมโลก และหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตาม 

 ตถาคต ในที่นี้หมายถึงพระผู้มีพระภาค บัณฑิตเรียกว่า “ตถาคต” เพราะเหตุ ๘ ประการ คือ (๑) เพราะ เสด็จมาแล้วอย่างนั้น 37

(๒) เพราะเสด็จไปแล้วอย่างนั้น (๓) เพราะเสด็จมาสู่ลักษณะอันแท้จริง (๔) เพราะ ตรัสรู้ธรรมที่แท้ตามความเป็นจริง (๕) เพราะ
ทรงเห็นจริง (๖) เพราะตรัสวาจาจริง (๗) เพราะทรงทำจริง (๘) เพราะทรงครอบงำ (ผู้ที่ยึดถือลัทธิอื่นทั้งหมดในโลกพร้อมทั้ง
เทวโลก) (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๒/๕๐)

 เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ มีอธิบายว่า วิชชา ได้แก่ วิชชา ๓ และวิชชา ๘ ดังนี้ วิชชา ๓ คือ (๑) ปุพเพนิวาสานุสสติ38

ญาณ ความรู้ที่ให้ระลึกชาติได้ (๒) จุตูปปาตญาณ ความรู้จุติ(ตาย)และอุบัติ(เกิด) ของสัตว์ (๓) อาสวักขยญาณ ความรู้ที่ทำให้สิ้น
อาสวะ วิชชา ๘ คือ (๑) วิปัสสนาญาณ ญาณที่เป็น วิปัสสนา (๒) มโนมยิทธิ มีฤทธ์ิทางใจ (๓) อิทธิวิธิ แสดงฤทธ์ิได้ต่าง ๆ  (๔) 
ทิพพโสต หูทิพย์ (๕) เจโตปริยญาณ รู้จักกำหนดจิตผู้อื่นได้ (๖) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ที่ให้ระลึกชาติได้ (๗) ทิพพจักขุ 
ตาทิพย์ หรือเรียกว่าจุตูปปาตญาณ (๘) อาสวักขยญาณ ความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะ จรณะ ๑๕ คือ (๑) สีลสัมปทา ความถึงพร้อม
ด้วยศีล (๒) อินทรียสังวร การสำรวมอินทรีย์ (๓) โ ภชเนมัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค (๔) ชาคริยานุโยค 
การหมั่นประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่น (๕) มีศรัทธา (๖) มีหิริ (๗) มีโอตตัปปะ (๘) เป็นพหูสูต (๙) วิริยารัมภะ ปรารภความ
เพียร (๑๐) มีสติมั่นคง (๑๑) มีปัญญา (๑๒) ปฐมฌาน (๑๓) ทุติยฌาน (๑๔) ตติยฌาน (๑๕) จตุตถฌาน (วิ.อ. (บาลี) 
๑/๑/๑๐๓-๑๑๘)

 เป็นพระผู้มีพระภาค เพราะ (๑) ทรงมีโชค (๒) ทรงทำลายข้าศึกคือกิเลส (๓) ทรงประกอบด้วยภคธรรม ๖ ประการ (คือ ความ39

เป็นใหญ่เหนือจิตของตน, โ ลกุตตรธรรม, ยศ, สิริ, ความสำเร็จประโยชน์ตามต้องการและความเพียร) (๔) ทรงจำแนกแจกแจง
ธรรม (๕) ทรงเสพอริยธรรม (๖) ทรงคายตัณหา ในภพทั้ง ๓ (๗) ทรงเป็นที่เคารพของชาวโลก (๘) ทรงอบรมพระองค์ดีแล้ว (๙) 
ทรงมีส่วนแห่งปัจจัย ๔ เป็นต้น (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘)
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แสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด  ประกาศ40

พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ครบถ้วน คหบดี บุตรคหบดี หรืออนุชน(คนผู้41

เกิดภายหลัง) ใ นตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ไ ด้สดับธรรม นั้นแล้ว เกิดศรัทธาในตถาคต เมื่อมีศรัทธาย่อม
ตระหนักว่า “การอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัด  เป็นทางมาแห่งธุลี  การบวชเป็นทางปลอดโปร่ง  การ42 43 44

ที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังข์ขัดไม่ใช่ทำได้ง่าย ทางที่ดี เรา
ควรโกนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต” ต่อมา เขาละทิ้งกองโภค
สมบัติน้อยใหญ่ และเครือญาติน้อยใหญ่ โ กนผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกจากเรือนบวช
เป็นบรรพชิต 

!
สิกขาและสาชีพของภิกษุ  45

[๑๑] เขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพ ของภิกษุทั้งหลาย คือ  46

๑. ละ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู 
มุ่งหวังประโยชน์เก้ือกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 

๒. ละ เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ รับเอาแต่ของที่เขาให้ มุ่งหวัง
แต่ของที่เขาให้ ไม่เป็นขโมย เป็นคนสะอาดอยู่ 

 ธรรมมีความงามในเบื้องต้น หมายถึงศีล ธรรมมีความงามในท่ามกลาง หมายถึงอริยมรรค และธรรมมีความงามในที่สุด 40

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

 พรหมจรรย์ หมายถึงความประพฤติประเสริฐ มีนัย ๑๒ ประการ คือ (๑) ทาน การให้ (๒) ไวยาวัจจะ การขวนขวายช่วยเหลือ 41

(๓) ปัญจสิกขาบท ศีลห้า (๔) พรหมวิหาร การประพฤติพรหมวิหาร (๕) ธรรมเทศนา (๖) เมถุนวิรัติ การงดเว้นจากการเสพเมถุน 
(๗) สทารสันโดษ ความยินดีเฉพาะคู่ครองของตน (๘) อุโปสถังคะ องค์อุโบสถ (๙) อริยมรรค ทางอันประเสริฐ (๑๐) ศาสนาที่รวม
ไตรสิกขา (๑๑) อัธยาศัย (๑๒) วิริยะ ความเพียร แต่ในที่นี้หมายถึงเมถุนวิรัติ (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๕๕/๓๖๒-๓๖๔, ที.สี.อ. (บาลี) 
๑/๑๘๙/๑๖๐)

 การอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัด เพราะไม่มีเวลาว่างเพ่ือจะทำกุศลกรรม แม้เรือนจะมีเนื้อที่กว้างขวางถึง ๖๐ ศอก มีบริเวณ42

ภายในบ้านตั้ง ๑๐๐ โ ยชน์ มีคนอยู่อาศัยเพียง ๒ คนคือสามีภรรยา ก็ยังถือว่าอึดอัด เพราะมีความห่วงกังวลกันและกัน (ที.สี.อ. 
(บาลี) ๑/๑๙๑/๑๖๓)

 เป็นทางมาแห่งธุลี เพราะเป็นที่เกิดและเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอันทำจิตให้เศร้าหมอง เช่นราคะเป็นต้น (ที.สี.อ. (บาลี) 43

๑/๑๙๑/๑๖๓) 

 การบวชเป็นทางปลอดโปร่ง หมายความว่า นักบวชแม้จะอยู่ในเรือนยอด ปราสาทแก้วและเทพวิมาน ซึ่งมีประตูหน้าต่างปิด44

มิดชิด ก็ยังถือว่าปลอดโปร่ง เพราะนักบวชไม่มีความยึดติดในสิ่งใด ๆ เลย (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๑/๑๖๓)

 ดูเทียบ ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๔-๒๔๘/๖๖-๘๖45

 สิกขา หมายถึงไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา แต่ในที่นี้หมายถึง อธิสีลสิกขา สาชีพ หมายถึง46

สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสำหรับภิกษุผู้อยู่ร่วมกัน ผู้ดำเนินชีวิตร่วมกัน มีความประพฤติเสมอกัน (ม.มู.อ. (บาลี) 
๒/๒๙๒/๑๑๓) และดูเทียบ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๔๕/๓๓, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๙/๒๓๘
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๓. ละ พฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์  เว้นห่างไกลจาก47

เมถุนธรรม  อันเป็นกิจของชาวบ้าน 48

๔.  ละ เว้นขาดจากการพูดเท็จ คือ พูดแต่คำสัตย์ ดำรงความสัตย์ มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อ
ถือได้ ไม่หลอกลวงชาวโลก 

๕. ละ เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด คือ ฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพ่ือ
ทำลายฝ่ายนี้ หรือฟังความจากฝ่ายโน้นแล้วไม่มา บอกฝ่ายนี้เพ่ือทำลายฝ่ายโน้น สมานคนที่แตกกัน 
ส่งเสริมคนที่ ปรองดองกัน ชื่นชมยินดี เพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกัน พูดแต่ถ้อยคำ ที่สร้างสรรค์ความ
สามัคคี 

๖. ละ เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ คือ พูดแต่คำไม่มีโทษ ไ พเราะ น่ารัก จับใจ เป็นคำ
ของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่พอใจ 

๗. ละ เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ คือ พูดถูกเวลา พูดคำจริง พูดอิงประโยชน์ พูดอิง
ธรรม พูดอิงวินัย พูดคำที่มีหลักฐาน มีที่อ้างอิง มีที่กำหนด ประกอบด้วยประโยชน์ เหมาะแก่เวลา 

๘.  เว้นขาดจากการพรากพืชคาม  และภูตคาม  49 50

๙.  ฉันมื้อเดียว ไม่ฉันตอนกลางคืน เว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาล  51

๑๐. เว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศล 
๑๑. เว้นขาดจากการทัดทรง ประดับ ตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ ของหอมและเครื่อง

ประทินผิว อันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว 
๑๒. เว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่ 
๑๓. เว้นขาดจากการรับทองและเงิน 
๑๔. เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ  52

๑๕. เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ 
๑๖. เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี  
๑๗. เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชาย 

 พรหมจรรย์ มีความหมายหลายนัย ในที่นี้หมายถึงเมถุนวิรัติ หรือการงดเว้นจากเมถุนธรรม (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๘๙/๑๖๐)47

 เมถุนธรรม หมายถึงการร่วมประเวณี การเสพสังวาส กล่าวคือการเสพอสัทธรรมอันเป็นประเวณีของชาวบ้าน มีน้ำเป็นที่สุด 48

เป็นกิจที่จะต้องทำในที่ลับ เป็นการกระทำของคนที่เป็นคู่ ๆ (วิ.มหา. (ไทย) ๑/๕๕/๔๒)

 พืชคาม หมายถึงพืชพันธ์ุจำพวกที่ถูกพรากจากที่แล้ว ยังสามารถงอกขึ้นได้อีก (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๙๓/๑๑๖, ที.สี.อ. (บาลี) 49

๑/๑๑/๗๘)

 ภูตคาม หมายถึงของเขียว หรือพืชพันธ์ุอันเกิดอยู่กับที่ มี ๕ ชนิด คือ ที่เกิดจากเหง้า เช่น กระชาย, เกิดจากต้น เช่น โพธ์ิ, เกิด50

จากตา เช่น อ้อย. เกิดจากยอด เช่น ผักชี. เกิดจากเมล็ด เช่น ข้าว (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๙๓/๑๑๖, ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๑/๗๘)

 เวลาวิกาล หมายถึง เวลาที่ห้ามไว้เฉพาะแต่ละเรื่อง เวลาวิกาล ใ นที่นี้หมายถึงผิดเวลาที่กำหนดไว้ คือ ตั้งแต่หลังเที่ยงวัน 51

จนถึงเวลาอรุณขึ้น (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๙๓/๑๑๖, ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๐/๗๕)

 ธัญญาหารดิบ หมายถึงธัญชาติที่มีเมล็ดมีเปลือกสมบูรณ์พร้อมที่จะงอกขึ้นได้ เช่น ข้าวเปลือก (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๐/๗๕) อีก52

นัยหนึ่ง หมายถึงธัญชาติ ๗ ชนิด คือ (๑) ข้าวสาลี (๒) ข้าวเปลือก (๓) ข้าวเหนียว (๔) ข้าวละมาน (๕) ข้าวฟ่าง (๖) ลูกเดือย (๗) 
หญ้ากับแก้ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๙๓/๑๑๗)
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๑๘. เว้นขาดจากการรับแพะและแกะ 
๑๙. เว้นขาดจากการรับไก่และสุกร 
๒๐. เว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา 
๒๑. เว้นขาดจากการรับเรือกสวน ไร่ นาและที่ดิน 
๒๒. เว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร 
๒๓. เว้นขาดจากการซื้อการขาย 
๒๔. เว้นขาดจากการโกงด้วยตาชั่ง ด้วยของปลอม และด้วยเครื่องตวงวัด 
๒๕. เว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง 
๒๖. เว้นขาดจากการตัด(อวัยวะ) การฆ่า การจองจำ การตีชิงว่ิงราว การปล้น และการขู่

กรรโชก 
ภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้อง จะไป ณ ที่ใด ๆ ก็ไปได้

ทันที นกบินไป ณ ที่ใด ๆ ก็มีแต่ปีกเป็นภาระ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอ
คุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้อง จะไป ณ ที่ใด ๆ  ก็ไปได้ทันที ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยสีลขันธ์นี้
แล้ว ย่อมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน 

!
การสำรวมอินทรีย์ 

[๑๒] ภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือ  ไ ม่แยกถือ  ย่อมปฏิบัติเพ่ือ สำรวมจักขุนทรีย์ 53 54

ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌา และโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษาจักขุ
นทรีย์ ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์  

ฟังเสียงทางหู ...  
ดมกลิ่นทางจมูก ...  
ลิ้มรสทางลิ้น ...  
ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย ...  
รู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือ ไม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพ่ือสำรวมมนินทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่สำรวม

แล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษามนินทรีย์ ถึงความ
สำรวมในมนินทรีย์ ภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวม อริยอินทรียสังวรนี้ ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนกับ
กิเลสในภายใน 

ภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับ การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การ
เหยียดออก การครองสังฆาฏิ บาตรและจีวร การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม การถ่ายอุจจาระปัสสาวะ 
การเดิน การยืน การนั่ง การนอน การตื่น การพูด การนิ่ง 

!
!

 รวบถือ (นิมิตฺตคฺคาหี มองภาพด้านเดียว) คือ มองภาพรวมโดยเห็นเป็นหญิงหรือชาย เห็นว่ารูปสวย เสียงไพเราะ กลิ่นหอม รส53

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

 แยกถือ (อนุพฺยญฺชนคฺคาหี มองภาพ ๒ ด้าน) คือ มองแยกแยะเป็นส่วน ๆ  ไปด้วยอำนาจกิเลส เช่น เห็นมือ เท้า ว่าสวยหรือไม่54

สวย เห็นอาการย้ิมแย้ม หัวเราะ การพูด การเหลียวซ้ายแลขวา ว่าน่ารักหรือไม่น่ารัก ถ้าเห็นว่าสวยน่ารักก็เกิดอิฏฐารมณ์ ถ้าเห็น
ว่าไม่สวยไม่น่ารักก็เกิดอนิฏฐารมณ์(อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา) (อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑๓๕๒/๔๕๖-๔๕๗)
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การละนิวรณ์ 
[๑๓] ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยสีลขันธ์ อริยอินทรียสังวร และอริยสติสัมปชัญญะนี้แล้วพักอยู่ 

ณ เสนาสนะเงียบสงัด คือ ป่า โ คนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง เธอกลับจาก
บิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหาร เสร็จแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ดำรงสติเฉพาะหน้า เธอละอภิชฌา 
(ความ เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่น) ใ นโลก มีใจปราศจากอภิชฌาอยู่ ชำระจิตให้บริสุทธ์ิ จากอ
ภิชฌา ละพยาบาทและความมุ่งร้าย มีจิตไม่พยาบาท มุ่งประโยชน์เก้ือกูลสรรพสัตว์อยู่ ชำระจิตให้
บริสุทธิ์จากพยาบาทและความมุ่งร้าย ละถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม) ปราศจากถีนมิทธะ 
กำหนดแสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะอยู่ ชำระ จิตให้บริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ(ความ
ฟุ้งซ่านและความรำคาญใจ) เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบอยู่ภายใน ชำระจิตให้บริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจ
จะ ละวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ข้ามวิจิกิจฉาได้แล้ว ไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ ชำระจิตให้บริสุทธ์ิ 
จากวิจิกิจฉา 

!
ฌาน ๔ 

ภิกษุนั้นละนิวรณ์ ๕ ประการนี้ ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต เป็นเครื่อง ทอนกำลังปัญญา
แล้ว สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุขอันเกิดจาก
วิเวกอยู่  

เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายใน มีภาวะ ที่จิตเป็นหนึ่งผุด
ขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่  

เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่
พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า “ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข” 

เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อน บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์และ
ไม่มีสุข มีสติบริสุทธ์ิเพราะอุเบกขาอยู่ 

วิชชา ๓ 
[๑๔]  เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผ่อง ไ ม่มีกิเลสเพียงดังเนิน  ปราศจากความเศร้าหมอง 55

อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไ ม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
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 ชาติ
บ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอัน มากบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏ
กัป เป็นอันมากบ้างว่า “ในภพโน้น เรามี ชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข์ และ56

มีอายุอย่างนั้น ๆ จุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้น เราก็มีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มี
อาหาร เสวยสุขทุกข์ และมีอายุอย่างนั้น ๆ  จุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้” เธอระลึกชาติก่อนได้หลาย
ชาติ พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 

 กิเลสเพียงดังเนิน (อังคณะ) หมายถึงกิเลสเพียงดังเนิน คือ ราคะ โทสะ โมหะ มลทิน หรือเปือกตม ในที่บางแห่ง หมายถึงพ้ืนที่55

เป็นเนินตามที่พูดกันว่าเนินโพธ์ิ เนินเจดีย์ เป็นต้น แต่ในที่นี้ ท่านพระสารีบุตรประสงค์เอากิเลสอย่างเผ็ดร้อนนานัปการว่า กิเลส
เพียงดังเนิน (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๕๗/๑๕๑)

 สังวัฏฏกัป หมายถึงกัปฝ่ายเสื่อม คือช่วงระยะเวลาที่โลกกำลังพินาศ วิวัฏฏกัป หมายถึงกัปฝ่ายเจริญ คือช่วงระยะเวลาที่โลก56

กลับฟ้ืนขึ้นมาใหม่ (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๒/๑๕๘)
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[๑๕]  เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผ่อง ไ ม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง 
อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ือจุตูปปาตญาณ เห็นหมู่สัตว์
ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือ
มนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า “หมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต กล่าว
ร้ายพระอริยะ มีความเห็นผิด และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแล้วจะ
ไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  แต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ไม่กล่าว57

ร้ายพระอริยะ มีความเห็นชอบ และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตาย
แล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่
งาม เกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม อย่างนี้แล 

[๑๖] เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง อ่อน 
เหมาะแก่การใช้งาน ตั้งมั่น ไ ม่หว่ันไหวอย่างนี้ ภิกษุนั้น น้อมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ รู้ชัดตามความ
เป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้อาสวะ  นี้อาสวสมุทัย นี้อา58

สวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” เมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะ ภวาสวะ 
และอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่า “หลุดพ้นแล้ว” รู้ชัดว่า “ชาติ สิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  59

ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว  ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ” 60 61

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรียกว่า เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไ ม่หมั่นประกอบ ใ นการทำตนให้
เดือดร้อน และเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน ไ ม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน เขาไม่ทำตนให้
เดือดร้อน ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน จึงเป็นผู้ไม่หิว ดับร้อน เย็นใจ มีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบัน” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิต ของพระผู้มี
พระภาค ดังนี้แล 

กันทรกสูตรท่ี ๑ จบ 
_____________________

 อบาย ทุคติ วินิบาต นรก แยกอธิบายดังนี้ ชื่อว่าอบาย เพราะปราศจากความงอกงาม กล่าวคือความเจริญหรือความสุข ชื่อ57

ว่าทุคติ เพราะเป็นคติ คือเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ ชื่อว่าวินิบาต เพราะเป็นสถานที่ ตกไปของหมู่สัตว์ที่ทำความชั่ว ชื่อว่านรก 
เพราะปราศจากความยินดี เหตุเป็นที่ไม่มีความสบายใจ (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๕๓/๓๕๘)

 อาสวะ หมายถึงกิเลสที่หมักหมมหรือดองอยู่ในสันดาน ไ หลซึมซาบไปย้อมจิตเมื่อประสบอารมณ์ต่าง ๆ  มี ๔ อย่าง คือ (๑) 58

กามาสวะ อาสวะคือกาม (๒) ภวาสวะ อาสวะคือภพ (๓) ทิฏฐาสวะ อาสวะคือทิฏฐิ (๔) อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา (อภิ.วิ. 
(ไทย) ๓๕/๙๓๗/๖๒๒-๖๒๓) แต่พระสูตรจัดเป็น ๓ เพราะสงเคราะห์ทิฏฐาสวะเข้าในภวาสวะ (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๔/๖๘) 

 ---------59

 ๓-๔ ดูเชิงอรรถที่ ๑-๒ ข้อ ๒ หน้า ๓ ในเล่มนี้60

 ไม่มีกิจอ่ืนเพื่อความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป หมายถึงไม่มีหน้าที่ในการบำเพ็ญมรรคญาณเพ่ือความหมดสิ้น แห่งกิเลสอีกต่อไป 61

เพราะพระพุทธศาสนาถือว่า การบรรลุอรหัตตผลเป็นจุดหมายสูงสุด (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๕๔/๑๓๘, ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๔๘/๒๐๓)


