
สุตฺตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย
มหานิทฺเทสปาลิ

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

อฺกวคฺค
๑. กามสุตฺตนิทฺเทโส

2 อถ กามสุตฺตนิเทสํ วกฺขติ :-
[๑] 2 2 กามํ กามยมานสฺส 2 2 ตสฺส เจ ตํ สมิชฺฌติ
 2 2 อทฺธา ปติมโน โหติ 2 2 ลทฺธา มจฺโจ ยทิจฺฉติ.
กามํ กามยมานสฺสาติ กามาติ : อุทฺทานโต เทฺว กามา : วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ. 
กตเม วตฺถุกามา ? มนาปกา รูปา มนาปกา สทฺทา มนาปกา คนฺธา มนาปกา รสา มนาปกา 

โผฺพฺพา, อตฺถรณา ปาปุรณา1  ทาสีทาสา อเชฬกา กุกฺกฺุสูกรา หตฺถิควาสฺสวฬวา เขตฺตํ วตฺถุ 
หิรฺํ สุวณฺณํ คามนิคมราชธานิโย รฺฺจ ชนปโท จ โกโส จ โกฺาคารฺจ, ยงฺกิฺจิ รชนียวตฺถุ 
วตฺถุกามา.

อปจ อตีตา กามา อนาคตา กามา ปจฺจุปฺปนฺนา กามา, อชฺฌตฺตา กามา พหิทฺธา กามา 
อชฺฌตฺตพหิทฺธา กามา, หีนา กามา มชฺฌิมา กามา ปณีตา กามา, อาปายิกา กามา มานุสิกา กามา 
ทิพฺพา กามา ปจฺจุปฺิตา กามา นิมฺมิตา กามา อนิมฺมิตา กามา ปรนิมฺมิตา กามา, ปริคฺคหิตา กามา 
อปริคฺคหิตา กามา มมายิตา กามา อมมายิตา กามา, สพฺเพป กามาวจรา ธมฺมา สพฺเพป รูปาวจรา 
ธมฺมา สพฺเพป อรูปาวจรา ธมฺมา ตณฺหาวตฺถุกา ตณฺหารมฺมณา กามนียฺเน  รชนียฺเน  มทนียฺเน 
กามา, อิเม วุจฺจนฺติ วตฺถุกามา.

กตเม กิเลสกามา ? ฉนฺโท กาโม ราโค กาโม ฉนฺทราโค กาโม, สงฺกปฺโป กาโม ราโค กาโม 
สงฺกปฺปราโค กาโม, โย กาเมส ุกามจฺฉนฺโท กามราโค กามนนฺท ีกามตณฺหา กามเสฺนโห กามปริฬาโห 
กามมุจฺฉา กามชฺโฌสานํ กาโมโฆ กามโยโค กามุปาทานํ กามจฺฉนฺทนีวรณํ.

อทฺทสํ กาม เต มูลํ 2 2 สงฺกปฺปา กาม ชายสิ
 2 2 น ตํ สงฺกปฺปยิสฺสามิ 2 2 เอวํ กาม น เหหิสีติ.2

อิเม วุจฺจนฺต ิ กิเลสกามา. กามํ3  กามยมานสฺสาต ิ : กามํ๒ กามยมานสฺส อิจฺฉมานสฺส สาทิยมานสฺส 
ปตฺถยมานสฺส ปหยมานสฺส อภิชปฺปมานสฺสาติ กามํ กามยมานสฺส.

ตสฺส เจ ตํ สมิชฺฌตีติ ตสฺส เจติ : ตสฺส ขตฺติยสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา เวสฺสสฺส วา สุทฺทสฺส 
วา คหฺสฺส วา ปพฺพชิตสฺส วา เทวสฺส วา มนุสฺสสฺส วา. ตนฺต ิ : วตฺถุกามา วุจฺจนฺต ิมนาปกา รูปา 
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มนาปกา สทฺทา มนาปกา คนฺธา มนาปกา รสา มนาปกา โผฺพฺพา. สมิชฺฌตีติ : อิชฺฌติ สมิชฺฌติ 
ลภติ ปฏิลภติ อธิคจฺฉติ วินฺทตีติ ตสฺส เจ ตํ สมิชฺฌติ.

อทฺธา ปติมโน โหตีต ิ อทฺธาติ : เอกํสวจนํ นิสฺสํสยวจนํ นิกฺกงฺขาวจน ํ อเทฺวชฺฌวจนํ             
อเทฺวฬฺหกวจนํ นิโยควจนํ อปณฺณกวจนํ อวตฺถาปนวจนเมตํ อทฺธาติ. ปตีต ิ : ยา ปฺจกามคุณ        
ปฏิสฺุตฺตา ปติ ปามุชฺชํ อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส วิตฺต ิ ตฺุ ิ โอทคฺยํ อตฺตมนตา              
อภิปูรณตา4  จิตฺตสฺส. มโนติ : ยํ จิตฺต ํมโน มานสํ หทยํ ปณฺฑร ํมโน  มนายตน ํมนินฺทฺริยํ วิฺาณํ 
วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ, อยํ วุจฺจติ มโน. อยํ มโน  อิมาย ปติยา สหคโต โหติ         
สหชาโต สํสฺโ สมฺปยุตฺโต เอกุปฺปาโท เอกนิโรโธ เอกวตฺถุโก เอการมฺมโณ. ปติมโน โหตีติ : ปติมโน 
โหติ ตฺุมโน  หฺมโน  ปหฺมโน  อตฺตมโน  อุทคฺคมโน  มุทิตมโน  ปโมทิตมโน  โหตีต ิอทฺธา ปติมโน 
โหติ.

ลทฺธา มจฺโจ ยทิจฺฉตีติ ลทฺธาต ิ: ลทฺธา5 ลภิตฺวา ปฏิลภิตฺวา อธิคนฺตฺวา วินฺทิตฺวา. มจฺโจต ิ: 
สตฺโต นโร มานโว โปโส ปุคฺคโล ชีโว ชาค6ุ  ชนฺตุ อินฺทคุ7 มนุโช. ยทิจฺฉตีติ : ยํ อิจฺฉต ิ ยํ สาทิยติ ยํ 
ปตฺเถติ ยํ ปเหต ิยํ อภิชปฺปติ รูป วา สทฺท ํวา คนฺธํ วา รสํ วา โผฺพฺพํ วาติ ลทฺธา มจฺโจ ยทิจฺฉติ. เต
นาห ภควา :-

 2 2 กามํ กามยมานสฺส 2 2 ตสฺส เจ ตํ สมิชฺฌติ
 2 2 อทฺธา ปติมโน โหติ 2 2 ลทฺธา มจฺโจ ยทิจฺฉตีติ.

[๒] 2 2 ตสฺส เจ กามยานสฺส C ฉนฺทชาตสฺส ชนฺตุโน
 C C เต กามา ปริหายนฺติ CC สลฺลวิทฺโธว รุปฺปติ.
ตสฺส เจ กามยานสฺสาติ ตสฺส เจติ : ตสฺส ขตฺติยสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา เวสฺสสฺส วา 

สุทฺทสฺส วา คหฺสฺส วา ปพฺพชิตสฺส วา เทวสฺส วา มนุสฺสสฺส วา. กามยานสฺสาติ : กาเม อิจฺฉมานสฺส 
สาทิยมานสฺส ปตฺถยมานสฺส ปหยมานสฺส อภิชปฺปมานสฺส. อถ วา กามตณฺหาย ยายติ นิยฺยติ วุยฺหติ 
สํหรียติ, ยถา หตฺถิยาเนน วา อสฺสยาเนน  วา โคยาเนน วา อชยาเนน  วา เมณฺฑกยาเนน วา 
โอฺยาเนน  วา ขรยาเนน  วา ยายต ินิยฺยติ วุยฺหต ิสํหรียติ. เอวเมวํ กามตณฺหาย ยายติ นิยฺยต ิวุยฺหติ 
สํหรียตีติ ตสฺส เจ กามยานสฺส.

ฉนฺทชาตสฺส ชนฺตุโนติ ฉนฺโทติ : โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโท กามราโค กามนนฺท ี กามตณฺหา 
กามเสฺนโห กามปริฬาโห กามมุจฺฉา กามชฺโฌสานํ กาโมโฆ กามโยโค กามุปาทาน ํกามจฺฉนฺทนีวรณํ, 
ตสฺส โส กามจฺฉนฺโท ชาโต โหต ิสฺชาโต นิพฺพตฺโต อภินิพฺพตฺโต ปาตุภูโต. ชนฺตุโนต ิ: สตฺตสฺส นรสฺส 
มานวสฺส โปสสฺส ปุคฺคลสฺส ชีวสฺส ชาคุสฺส ชนฺตุสฺส อินฺทคุสฺส มนุชสฺสาติ ฉนฺทชาตสฺส ชนฺตุโน.
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เต กามา ปริหายนฺตีติ : เต วา กามา ปริหายนฺติ, โส วา กาเมหิ ปริหายติ. 
กถํ เต กามา ปริหายนฺติ ? ตสฺส ติฺนฺตสฺเสว เต โภเค ราชาโน  วา หรนฺติ, โจรา วา หรนฺติ, 

อคฺค ิ วา ฑหติ, อุทกํ วา วหติ, อปฺปยา วา ทายาทา หรนฺติ, นิหิต ํ วา นาธิคจฺฉติ,8  ทุปฺปยุตฺตา วา          
กมฺมนฺตา ภิชฺชนฺติ, กุเล วา กุลงฺคาโร9  อุปฺปชฺชติ, โย เต โภเค วิกิรต ิ วิธเมติ10  วิทฺธํเสติ อนิจฺจตาเยว 
อฺมี. เอวํ เต กามา หายนฺติ ปริหายนฺติ ปริธํเสนฺติ ปริปตนฺติ อนฺตรธายนฺติ วิปฺปลุชฺชนฺติ. 

กถํ โส กาเมหิ ปริหายติ ? ติฺนฺเตว เต โภเค โส จวต ิมรติ อนฺตรธายติ วิปฺปลุชฺชติ. เอวํ โส    
กาเมหิ หายติ ปริหายติ ปริทฺธํเสติ ปริปตติ อนฺตรธายติ วิปฺปลุชฺชติ.

 2 2 โจรา หรนฺติ ราชาโน 2 2 อคฺคิ ฑหติ นสฺสติ
 2 2 อโถ อนฺเตน ชหติ 2 2 สรีรํ สปริคฺคหํ
 2 2 เอตทฺาย เมธาวี 2 2 ภฺุเชถ จ ทเทถ จ.
 2 2 2 ทตฺวา จ ภุตฺวา จ ยถานุภาวํ 

อนินฺทิโต สคฺคมุเปติ านนฺติ 
เต กามา ปริหายนฺติ.

สลฺลวิทฺโธว รุปฺปตีติ : ยถา อโยมเยน วา สลฺเลน  วิทฺโธ, อฺิมเยน  วา สลฺเลน  ทนฺตมเยน  วา 
สลฺเลน  วิสาณมเยน  วา สลฺเลน  กฺมเยน  วา สลฺเลน  วิทฺโธ รุปฺปติ กุปฺปต ิฆฺฏียต ิปยติ, พฺยาถิโต11 
โทมนสฺสิโต โหติ. เอวเมว วตฺถุกามานํ วิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺข                 
โทมนสฺสุปายาสา. โส กามสลฺเลน  จ โสกสลฺเลน จ วิทฺโธ รุปฺปต ิ กุปฺปติ ฆฺฏียติ ปยติ, พฺยาถิโต      
โทมนสฺสิโต โหตีติ สลฺลวิทฺโธว รุปฺปติ. เตนาห ภควา :-

 2 2 ตสฺส เจ กามยานสฺส 2 2 ฉนฺทชาตสฺส ชนฺตุโน
 2 2 เต กามา ปริหายนฺติ 2 2 สลฺลวิทฺโธว รุปฺปตีติ.

[๓] 2 2 โย กาเม ปริวชฺเชติ C C สปฺปสฺเสว ปทา สิโร
 C C โสมํ วิสตฺติกํ โลเก C C สโต สมติวตฺตติ.
โย กาเม ปริวชฺเชตีต ิ โยติ : โย ยาทิโส ยถายุตฺโต ยถาวิหิโต ยถาปกาโร ยณฺานปฺปตฺโต   

ยณฺธมฺมสมนฺนาคโต ขตฺติโย วา พฺราหฺมโณ  วา เวสฺโส วา สุทฺโท วา คหฺโ วา ปพฺพชิโต วา เทโว วา 
มนุสฺโส วา. กาเม ปริวชฺเชตีต ิกามาติ : อุทฺทานโต เทฺว กามา : วตฺถุกามา จ กิเลสกามา ฯเปฯ อิเม 
วุจฺจนฺต ิวตฺถุกามา... อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา. กาเม ปริวชฺเชตีติ : ทฺวีหิ การเณห ิกาเม ปริวชฺเชติ : 
วิกฺขมฺภนโต วา สมุจฺเฉทโต วา. 
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กถํ วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ ? “อฺิกงฺกลูปมา กามา อปฺปสฺสาทฺเนา”ติ ปสฺสนฺโต      
วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ, “มํสเปสูปมา กามา พหุสาธารณฺเนา”ต ิปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต กาเม 
ปริวชฺเชติ, “ติณุกฺกูปมา กามา อนุทหนฺเนา”ต ิ ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ,                  
“องฺคารกาสูปมา กามา มหาปริฬาหฺเนา”ติ ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ, “สุปนกูปมา 
กามา อิตฺตรปจฺจุปฺานฺเนา”ต ิ ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ, “ยาจิตกูปมา กามา        
ตาวกาลิกฺเนา”ต ิ ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ, “รุกฺขผลูปมา กามา สมฺภฺชน               
ปริภฺชนฺเนา”ต ิ ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ, “อสิสูนูปมา กามา อธิกนฺตนฺเนา”ติ12 
ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ, “สตฺติสูลูปมา กามา วินิวิชฺฌนฺเนา”ติ ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต 
กาเม ปริวชฺเชติ, “สปฺปสิรูปมา กามา สปฺปฏิภยฺเนา”ต ิ ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ,     
“อคฺคิกฺขนฺธูปมา กามา มหาภิตาปนฺเนา”ติ ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ.

พุทฺธานุสฺสตึ ภาเวนฺโตป วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ, ธมฺมานุสฺสตึ ภาเวนฺโตป... สํฆานุสฺสตึ 
ภาเวนฺโตป… สีลานุสฺสต ึ ภาเวนฺโตป… จาคานุสฺสตึ ภาเวนฺโตป… เทวตานุสฺสต ึ ภาเวนฺโตป…          
อานาปานสฺสต ึ ภาเวนฺโตป… มรณานุสฺสต ึ ภาเวนฺโตป… กายคตาสตึ ภาเวนฺโตป… อุปสมานุสฺสตึ 
ภาเวนฺโตป วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ.

ปมํ ฌานํ ภาเวนฺโตป วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ, ทุติยํ ฌาน ํ ภาเวนฺโตป... ตติยํ ฌานํ       
ภาเวนฺโตป…จตุต ฺถ  ํ ฌาน  ํ ภาเวนฺโตป…อากาสานฺจายตนสมาปตฺต ึ ภาเวนฺโตป…             
วิฺาณฺจายตนสมาปตฺต ึ ภาเวนฺโตป… อากิฺจฺายตนสมาปตฺต ึ ภาเวนฺโตป... เนวสฺา
นาสฺายตนสมาปตฺตึ ภาเวนฺโตป วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ. เอวํ วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชติ.

กถํ สมุจฺเฉทโต กาเม ปริวชฺเชต ิ ? โสตาปตฺติมคฺค ํภาเวนฺโตป อปายคมนีเย กาเม สมุจฺเฉทโต 
ปริวชฺเชติ, สกทาคามิมคฺคํ ภาเวนฺโตป โอฬาริเก กาเม สมุจฺเฉทโต ปริวชฺเชติ, อนาคามิมคฺคํ             
ภาเวนฺโตป อณุสหคเต กาเม สมุจฺเฉทโต ปริวชฺเชติ, อรหตฺตมคฺคํ ภาเวนฺโตป สพฺเพน  สพฺพํ สพฺพถา 
สพฺพํ อเสสํ นิสฺเสสํ สมุจฺเฉทโต กาเม ปริวชฺเชติ. เอวํ สมุจฺเฉทโต กาเม ปริวชฺเชตีติ โย กาเม ปริวชฺเชติ.

สปฺปสฺเสว ปทา สิโรต ิ : สปฺโป วุจฺจติ อหิ. เกนฺเน  สปฺโป ? สํสปฺปนฺโต คจฺฉตีติ สปฺโป,      
ภุชนฺโต คจฺฉตีติ ภุชโค, อุเรน  คจฺฉตีติ อุรโค, ปนฺนสิโร คจฺฉตีต ิปนฺนโค, สิเรน  สุปตีต ิสิรีสโป‚13  พิเล      
สยตีติ พิลาสโย, คุหายํ เสตีติ คุหาสโย; ทาา ตสฺส อาวุโธต ิ ทาาวุโธ, วิส ํ ตสฺส โฆรนฺต ิ โฆรวิโส,      
ชิวฺหา ตสฺส ทุวิธาติ ทุชิโวฺห, ทฺวีหิ ชิวฺหาห ิรสํ สายตีติ ทิรสฺู.14  ยถา ปุริโส ชีวิตุกาโม อมริตุกาโม   
สุขกาโม ทุกฺขปฏิกูโล ปาเทน  สปฺปสิร ํวชฺเชยฺย วิวชฺเชยฺย ปริวชฺเชยฺย อภินิวชฺเชยฺย. เอวเมวํ สุขกาโม 
ทุกฺขปฏิกูโล กาเม วชฺเชยฺย วิวชฺเชยฺย ปริวชฺเชยฺย อภินิวชฺเชยฺยาติ สปฺปสฺเสว ปทา สิโร.

โสมํ วิสตฺติกํ โลเก, สโต สมติวตฺตตีต ิ โสติ : โย กาเม ปริวชฺเชติ. วิสตฺติกา วุจฺจติ ตณฺหา. 
โย ราโค สาราโค อนุนโย อนุโรโธ นนฺที นนฺทิราโค จิตฺตสฺส สาราโค อิจฺฉา มุจฺฉา อชฺโฌสานํ เคโธ        
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12 ฉ.ม., อิ. อธิกฺุฏนฺเนาติ 

13 ฉ.ม. สรีสโป

14 ฉ.ม., อิ. ทฺวิรสฺู



ปลิเคโธ สงฺโค ปงฺโก เอชา มายา ชนิกา สฺชนน ีสิพฺพินี ชาลินี สริตา วิสตฺติกา สุตฺต ํ วิสฏา อายูหนี15 
ทุติยา ปณิธิ ภวเนตฺต ิวนํ วนโถ สนฺถโว เสฺนโห อเปกฺขา ปฏิพนฺธุ16 อาสา อาสึสนา อาสึสิตตฺตํ รูปาสา 
สทฺทาสา คนฺธาสา รสาสา โผฺพฺพาสา ลาภาสา ธนาสา ปุตฺตาสา ชีวิตาสา ชปฺปา ปชปฺปา อภิชปฺปา 
ชปฺปนา ชปฺปตตฺต ํ โลลุปฺป โลลุปฺปายนา โลลุปฺปายิตตฺตํ ปุจฺฉฺชิกตา สาธุกมฺยตา อธมฺมราโค           
วิสมโลโภ นิกนฺต ินิกามนา ปตฺถนา ปหนา สมฺปตฺถนา, กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา, รูปตณฺหา 
อรูปตณฺหา นิโรธตณฺหา, รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา, รสตณฺหา โผฺพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา, 
โอโฆ โยโค คนฺโถ อุปาทานํ อาวรณํ นีวรณํ ฉทน ํพนฺธน ํอุปกฺกิเลโส อนุสโย ปริยฺุานํ ลตา เววิจฺฉํ 
ทุกฺขมูลํ ทุกฺขนิทานํ ทุกฺขปฺปภโว มารปาโส มารพส ํมารวิสโย ตณฺหานท ีตณฺหาชาลํ ตณฺหาคทฺทุลํ 
ตณฺหาสมุทฺโท อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูลํ.

วิสตฺติกาติ : เกนฺเน  วิสตฺติกา ? วิสตาติ วิสตฺติกา, วิสาลาติ วิสตฺติกา, วิสฏาติ วิสตฺติกา,     
วิสกฺกตีติ วิสตฺติกา, วิสํหรตีติ วิสตฺติกา, วิสํวาทิกาติ วิสตฺติกา, วิสมูลาติ วิสตฺติกา, วิสผลาติ วิสตฺติกา, 
วิสปริโภโคติ วิสตฺติกา. วิสาลา วา ปน สา ตณฺหา รูเป สทฺเท คนฺเธ รเส โผฺพฺเพ, กุเล คเณ  อาวาเส 
ลาเภ ยเส ปสํสาย สุเข จีวเร ปณฺฑปาเต เสนาสเน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเร, กามธาตุยา รูปธาตุ
ยา อรูปธาตุยา, กามภเว รูปภเว อรูปภเว, สฺาภเว อสฺาภเว เนวสฺานาสฺาภเว, เอกโว
การภเว จตุโวการภเว ปฺจโวการภเว, อตีเต อนาคเต ปจฺจุปฺปนฺเน, ทิฺสุตมุตวิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ 
วิสฏา วิตฺถตาติ วิสตฺติกา.

โลเกติ : อปายโลเก มนุสฺสโลเก เทวโลเก, ขนฺธโลเก ธาตุโลเก อายตนโลเก. 
สโตต ิ : จตูหิ การเณห ิ สโต : กาเย กายานุปสฺสนาสติปฺาน ํ ภาเวนฺโต สโต, เวทนาสุ...        

จิตฺเต… ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฺานํ ภาเวนฺโต สโต.
อปเรหิป จตูหิ การเณห ิสโต : อสติปริวชฺชนาย สโต, สติกรณียาน ํธมฺมาน ํกตตฺตา สโต, สติ

ปฏิปกฺขานํ17 ธมฺมานํ หตตฺตา สโต, สตินิมิตฺตานํ ธมฺมานํ อสมฺมฺุตฺตา18 สโต.
อปเรหิป จตูหิ การเณหิ สโต : สติยา สมนฺนาคตตฺตา สโต, สติยา วสิตตฺตา สโต, สติยา         

ปาคฺุตาย สโต, สติยา อปจฺโจโรหณตาย19 สโต.
อปเรหิป จตูห ิ การเณหิ สโต : สตตฺตา20  สโต, สนฺตตฺตา สโต, สมิตตฺตา สโต, สนฺตธมฺม       

สมนฺนาคตตฺตา สโต. พุทฺธานุสฺสติยา สโต, ธมฺมานุสฺสติยา สโต, สํฆานุสฺสติยา สโต, สีลานุสฺสติยา 
สโต, จาคานุสฺสติยา สโต, เทวตานุสฺสติยา สโต, อานาปานสฺสติยา สโต, มรณานุสฺสติยา สโต,       
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15 ฉ.ม. อายูหินี

16 ก. ปฺพนฺธา

17 ฉ.ม. สติปริพนฺธานํ

18 ก. อปฺปมฺุตฺตา

19 สี. อปจฺโจโรปนตฺถาย

20 ฉ.ม. สตฺตตฺตา



กายคตาสติยา สโต, อุปสมานุสฺสติยา สโต. ยา สต ิ อนุสฺสต ิ ปฏิสฺสต ิ สติ สรณตา ธารณตา               
อปลาปนตา อสมฺมุสฺสนตา สต ิสตินฺทฺริยํ สติพล ํสมฺมาสต ิสติสมฺโพชฺฌงฺโค เอกายนมคฺโค, อยํ วุจฺจติ 
สติ. อิมาย สติยา อุเปโต โหติ สมุเปโต อุปคโต สมุปคโต อุปปนฺโน  สมุปปนฺโน  สมนฺนาคโต, โส วุจฺจติ 
สโต.

โสมํ วิสตฺติกํ โลเก, สโต สมติวตฺตตีต ิ : ยา21  โลเก วิสตฺติกา อิม ํ โลเก วิสตฺติกํ๕ สโต ตรติ 
อุตฺตรติ ปตรติ สมติกฺกมติ วีติวตฺตตีติ โสมํ วิสตฺติกํ โลเก, สโต สมติวตฺตติ. เตนาห ภควา :-

 2 2 โย กาเม ปริวชฺเชติ 2 2 สปฺปสฺเสว ปทา สิโร
 2 2 โสมํ วิสตฺติกํ โลเก 2 2 สโต สมติวตฺตตีติ.

[๔] 2 2 เขตฺตํ วตฺถุ หิรฺํ วา C ควาสฺสํ ทาสโปริสํ
 C C ถิโย พนฺธู ปุถุ กาเม CC โย นโร อนุคิชฺฌติ.
เขตฺตํ วตฺถุ หิรฺํ วาติ เขตฺตนฺต ิ : สาลิกฺเขตฺต ํ วีหิกฺเขตฺตํ มุคฺคกฺเขตฺต ํ มาสกฺเขตฺตํ            

ยวกฺเขตฺต ํ โคธูมกฺเขตฺตํ ติลกฺเขตฺตํ. วตฺถุนฺติ : ฆรวตฺถุ โกฺกวตฺถุ ปุเรวตฺถุ ปจฺฉาวตฺถุ อารามวตฺถุ      
วิหารวตฺถุ. หิรฺนฺติ : หิรฺํ วุจฺจติ กหาปโณติ เขตฺตํ วตฺถุ หิรฺํ วา.

ควาสฺส ํทาสโปริสนฺต ิ ควนฺต ิ : คาโว22  วุจฺจนฺติ. อสฺสาติ : ปสุกาทโย วุจฺจนฺติ. ทาสาต ิ :      
จตฺตาโร ทาสา : อนฺโตชาตโก ทาโส ธนกฺกีตโก ทาโส สาม ํ วา ทาสพฺยํ อุเปติ อกามโก วา ทาสวิสยํ      
อุเปติ.

 2 2 2 อามายทาสาป ภวนฺติ เหเก
ธเนน กีตาป ภวนฺติ ทาสา

 2 2 2 สามฺจ เอเก อุปยนฺติ ทาสพฺยํ 
ภยาปนุณฺณาป ภวนฺติ ทาสาติ.

ปุริสาต ิ: ตโย ปุริสา : ภตกา กมฺมกรา อุปชีวิโนติ ควาสฺสํ ทาสโปริสํ.
ถิโย พนฺธู ปุถ ูกาเมติ ถิโยต ิ : อิตฺถีปริคฺคโห วุจฺจติ. พนฺธูต ิ: จตฺตาโร พนฺธู : าติพนฺธวาป 

พนฺธุ, โคตฺตพนฺธวาป พนฺธุ, มนฺตพนฺธวาป พนฺธุ, สิปฺปพนฺธวาป พนฺธุ. ปุถ ุกาเมติ : พห ูกาเม. เอเต    
ปุถู กามา มนาปกา รูปา... มนาปกา โผฺพฺพาติ ถิโย พนฺธู ปุถุ กาเม.

โย นโร อนุคิชฺฌตีต ิโยติ : โย ยาทิโส ยถายุตฺโต ยถาวิหิโต ยถาปกาโร ยํานปฺปตฺโต ยํธมฺม
สมนฺนาคโต ขตฺติโย วา พฺราหฺมโณ  วา เวสฺโส วา สุทฺโท วา คหฺโ วา ปพฺพชิโต วา เทโว วา มนุสฺโส 
วา. นโรติ : สตฺโต นโร มานโว โปโส ปุคฺคโล ชีโว ชาค ุชนฺตุ อินฺทคุ มนุโช. อนุคิชฺฌตีติ : กิเลสกาเมน 
วตฺถุกาเมสุ คิชฺฌติ อนุคิชฺฌติ ปลิคิชฺฌติ ปลิพชฺฌตีติ โย นโร อนุคิชฺฌติ. เตนาห ภควา :-

 2 2 เขตฺตํ วตฺถุ หิรฺํ วา 22 ควาสฺสํ ทาสโปริสํ
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21 - ๕ ฉ.ม. โลเก วา สา วิสตฺติกา, โลเก วา ตํ วิสตฺติกํ

22 ฉ. ควา



 2 2 ถิโย พนฺธู ปุถู กาเม 2 2 โย นโร อนุคิชฺฌตีติ.

[๕] 2 C อพลา นํ พลียนฺติ C C มทฺทนฺเต นํ ปริสฺสยา
 C C ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ C C นาวํ ภินฺนมิโวทกํ.
อพลา นํ พลียนฺตีต ิอพลาต ิ : อพลา กิเลสา ทุพฺพลา อปฺปพลา อปฺปถามกา หีนา นิหีนา   

ปริหีนา โอมกา ลามกา ฉตุกฺกา23  ปริตฺตา. เต กิเลสา ต ํ ปุคฺคล ํ สหนฺติ ปริสหนฺติ อภิภวนฺติ          
อชฺโฌตฺถรนฺติ ปริยาทิยนฺติ มทฺทนฺตีต ิ เอวมฺป อพลา น ํพลียนฺติ. อถ วา อพลํ ปุคฺคล ํทุพฺพล ํอปฺปพลํ 
อปฺปถามกํ หีนํ นิหีนํ ปริหีนํ โอมกํ ลามกํ ฉตุกฺกํ ปริตฺตํ. ยสฺส นตฺถิ สทฺธาพลํ วีริยพลํ สติพล ํสมาธิพลํ 
ปฺาพลํ หิริพล ํ โอตฺตปฺปพลํ. เต กิเลสา ต ํ ปุคฺคล ํ สหนฺต ิ ปริสหนฺต ิ อภิภวนฺต ิ อชฺโฌตฺถรนฺติ              
ปริยาทิยนฺติ มทฺทนฺตีติ เอวมฺป อพลา นํ พลียนฺตีติ.

มทฺทนฺเต นํ ปริสฺสยาติ ปริสฺสยาต2ิ4: เทฺว ปริสฺสยา: ปากฏปริสฺสยา จ ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา จ. 
กตเม ปากฏปริสฺสยา ? สีหา พฺยคฺฆา ทีป อจฺฉตรจฺฉา โกกา โคมหึสา25  หตฺถี อหิวิจฺฉิกา       

สตปที, โจรา วา อสฺส ุมานวา วา กตกมฺมา วา อกตกมฺมา วา, จกฺขุโรโค โสตโรโค ฆานโรโค ชิวฺหาโรโค 
กายโรโค สีสโรโค กณฺณโรโค มุขโรโค ทนฺตโรโค กาโส สาโส ปนาโส ฑาโห ชโร กุจฺฉิโรโค มุจฺฉา       
ปกฺขนฺทิกา สูลา วิสูจิกา กฺุํ คณฺโฑ กิลาโส โสโส อปมาโร ททฺท ุกณฺฑุ กจฺฉ ุ รขสา วิตจฺฉิกา โลหิตํ 
ปตฺต ํ มธุเมโห อํสา ปฬกา ภคนฺทลา, ปตฺตสมฺุานา อาพาธา, เสมฺหสมฺุานา อาพาธา,              
วาตสมฺุานา อาพาธา, สนฺนิปาติกา อาพาธา, อุตุปริณามชา อาพาธา, วิสมปริหารชา อาพาธา,      
โอปกฺกมิกา อาพาธา, กมฺมวิปากชา อาพาธา, สีตํ อุณฺหํ ชิฆจฺฉา ปปาสา อุจฺจาโร ปสฺสาโว               
ฑํสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสา อิติ วา, อิเม วุจฺจนฺติ ปากฏปริสฺสยา.

กตเม ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา ? กายทุจฺจริต ํ วจีทุจฺจริตํ มโนทุจฺจริตํ, กามจฺฉนฺทนีวรณํ                  
พฺยาปาทนีวรณํ ถีนมิทฺธนีวรณํ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณํ วิจิกิจฺฉานีวรณํ, ราโค โทโส โมโห, โกโธ            
อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส อิสฺสา มจฺฉริยํ มายา สาเยฺยํ ถมฺโภ สารมฺโภ มาโน  อติมาโน  มโท ปมาโท     
สพฺเพ กิเลสา สพฺเพ ทุจฺจริตา สพฺเพ ทรถา สพฺเพ ปริฬาหา สพฺเพ สนฺตาปา สพฺพากุสลาภิสงฺขารา,     
อิเม วุจฺจนฺติ ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสยา.

ปริสฺสยาติ : เกนฺเน  ปริสฺสยา ? ปริสหนฺตีต ิปริสฺสยา, ปริหานาย สํวตฺตนฺตีติ ปริสฺสยา,    
ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา. 

กถํ ปริสหนฺตีติ ปริสฺสยา ? เต ปริสฺสยา ตํ ปุคฺคล ํ สหนฺติ ปริสหนฺติ อภิภวนฺต ิ อชฺโฌตฺถรนฺติ    
ปริยาทิยนฺติ มทฺทนฺติ. เอวํ ปริสหนฺตีติ ปริสฺสยา. 

กถํ ปริหานาย สํวตฺตนฺตีต ิ ปริสฺสยา ? เต ปริสฺสยา กุสลาน ํ ธมฺมานํ อนฺตรายาย ปริหานาย 
สํวตฺตนฺติ. กตเมส ํ กุสลาน ํ ธมฺมาน ํ ? สมฺมาปฏิปทาย อนุโลมปฏิปทาย อปจฺจนีกปฏิปทาย อวิรุทฺธ
ปฏิปทาย อนฺวตฺถปฏิปทาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปทาย สีเลส ุ ปริปูริการิตาย อินฺทฺริเยส ุ คุตฺตทฺวารตาย 
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24 ฉ.ม., อิ. อยํ ปาโ น ทิสฺสติ

25 ฉ.ม. มหึสา



โภชเน  มตฺตฺุตาย ชาคริยานุโยคสฺส สติสมฺปชฺสฺส จตุนฺนํ สติปฺานาน ํ ภาวนานุโยคสฺส       
จตุนฺนํ สมฺมปฺปธานาน ํ ภาวนานุโยคสฺส จตุนฺนํ อิทฺธิปฺปาทานํ ภาวนานุโยคสฺส ปฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ 
ภาวนานุโยคสฺส ปฺจนฺนํ พลาน ํ ภาวนานุโยคสฺส สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคาน ํ ภาวนานุโยคสฺส อริยสฺส 
อฺงฺคิกสฺส มคฺคสฺส ภาวนานุโยคสฺส อิเมส ํ กุสลาน ํ ธมฺมานํ อนฺตรายาย ปริหานาย สํวตฺตนฺติ. เอวํ    
ปริหานาย สํวตฺตนฺตีติ ปริสฺสยา.

กถํ ตตฺราสยาต ิปริสฺสยา ? ตตฺเถเต ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อตฺตภาวสนฺนิสฺสยา, 
ยถา พิเล พิลาสยา ปาณา สยนฺติ, ทเก ทกาสยา ปาณา สยนฺติ, วเน  วนาสยา ปาณา สยนฺติ, รุกฺเข     
รุกฺขาสยา ปาณา สยนฺติ. เอวเมวํ ตตฺเถเต ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺต ิ อตฺตภาวสนฺนิสฺสยา.     
เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา.

วุตฺต ํ เหต ํภควตา :- สานฺเตวาสิโก ภิกฺขเว ภิกฺขุ สาจริยโก ทุกฺข ํน  ผาส ุ วิหรติ. กถฺจ ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ สานฺเตวาสิโก สาจริยโก ทุกฺข ํน ผาส ุวิหรติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน จกฺขุนา รูป ทิสฺวา อุปฺปชฺชนฺต ิเย 
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สรสงฺกปฺปา สฺโชนียา, ตฺยสฺส อนฺโต วสนฺต ิอนฺวาสฺสวนฺต ิปาปกา อกุสลา 
ธมฺมาติ, ตสฺมา “สานฺเตวาสิโก”ต ิ วุจฺจติ. เต น ํสมุทาจรนฺติ, สมุทาจรนฺต ินํ ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ 
ตสฺมา “สาจริยโก”ติ วุจฺจติ.

“ปุน  จปร ํภิกฺขเว ภิกฺขุโน  โสเตน  สทฺทํ สุตฺวา…ฆาเนน  คนฺธํ ฆายิตฺวา...ชิวฺหาย รส ํสายิตฺวา ... 
กาเยน  โผฺพฺพํ ผุสิตฺวา ... มนสา ธมฺม ํ วิฺาย อุปฺปชฺชนฺติ เย ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สรสงฺกปฺปา 
สฺโชนียา, ตฺยสฺส อนฺโต วสนฺต ิ อนฺวาสฺสวนฺต ิ ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ ตสฺมา “สานฺเตวาสิโก”ติ 
วุจฺจติ. เต น ํสมุทาจรนฺติ, สมุทาจรนฺต ินํ ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ, ตสฺมา “สาจริยโก”ต ิวุจฺจติ. เอวํ โข 
ภิกฺขเว, ภิกฺขุ สานฺเตวาสิโก สาจริยโก ทุกฺขํ น ผาสุ วิหรตีติ. เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา.

วุตฺต ํ เหต ํภควตา : ตโยเม ภิกฺขเว อนฺตรามลา อนฺตราอมิตฺตา อนฺตราสปตฺตา อนฺตราวธกา 
อนฺตราปจฺจตฺถิกา. กตเม ตโย ? โลโภ ภิกฺขเว อนฺตรามลํ26 อนฺตราอมิตฺโต อนฺตราสปตฺโต อนฺตราวธโก 
อนฺตราปจฺจตฺถิโก. โทโส ภิกฺขเว อนฺตรามล ํอนฺตราอมิตฺโต อนฺตราสปตฺโต อนฺตราวธโก อนฺตราปจฺจตฺถิ
โก. โมโห ภิกฺขเว อนฺตรามล ํอนฺตราอมิตฺโต อนฺตราสปตฺโต อนฺตราวธโก อนฺตราปจฺจตฺถิโก. อิเม โข, 
ภิกฺขเว ตโย อนฺตรามลา อนฺตราอมิตฺตา อนฺตราสปตฺตา อนฺตราวธกา อนฺตราปจฺจตฺถิกาติ.

 2 2 อนตฺถชนโน โลโภ 2 2 โลโภ จิตฺตปฺปโกปโน
 2 2 ภยมนฺตรโต ชาตํ 2 2 ตํ ชโน นาวพุชฺฌติ.
 2 2 ลุทฺโธ อตฺถํ น ชานาติ 2 2 ลุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ
 2 2 อนฺธตมํ ตทา โหติ 2 2 ยํ โลโภ สหเต นรํ.
 2 2 อนตฺถชนโน โทโส 2 2 โทโส จิตฺตปฺปโกปโน
 2 2 ภยมนฺตรโต ชาตํ 2 2 ตํ ชโน นาวพุชฺฌติ.
 2 2 กุทฺโธ อตฺถํ น ชานาติ 2 2 กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ
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 2 2 อนฺธตมํ ตทา โหติ 2 2 ยํ โทโส27 สหเต นรํ.
 2 2 อนตฺถชนโน โมโห 2 2 โมโห จิตฺตปฺปโกปโน
 2 2 ภยมนฺตรโต ชาตํ 2 2 ตํ ชโน นาวพุชฺฌติ.
 2 2 มูโฬฺห อตฺถํ น ชานาติ 22 มูโฬฺห ธมฺมํ น ปสฺสติ
 2 2 อนฺธตมํ ตทา โหติ 2 2 ยํ โมโห สหเต นรนฺติ.

เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา.
วุตฺต ํ เหตํ ภควตา : ตโย โข มหาราช ปุริสสฺส ธมฺมา อชฺฌตฺตํ อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชนฺติ         

อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหาราย. กตเม ตโย ? โลโภ โข มหาราช ปุริสสฺส ธมฺโม อชฺฌตฺต ํอุปฺปชฺชมาโน 
อุปฺปชฺชต ิ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหาราย. โทโส โข มหาราช ปุริสสฺส ธมฺโม อชฺฌตฺตํ อุปฺปชฺชมาโน     
อุปฺปชฺชต ิ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหาราย. โมโห โข มหาราช ปุริสสฺส ธมฺโม อชฺฌตฺตํ อุปฺปชฺชมาโน     
อุปฺปชฺชต ิ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหาราย. อิเม โข, มหาราช ตโย ปุริสสฺส ธมฺมา อชฺฌตฺตํ                 
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชนฺติ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหารายาติ.

 2 2 โลโภ โทโส จ โมโห จ 2 ปุริสํ ปาปเจตสํ
 2 2 หึสนฺติ อตฺตสมฺภูตา 2 2 ตจสารํว สมฺผลนฺติ.

เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา.
วุตฺตํป เจตํ ภควตา :-
 2 2 2 ราโค จ โทโส จ อิโตนิทานา 

อรตี รติ โลมหํโส อิโตชา28

 2 2 2 อิโต สมฺุาย มโนวิตกฺกา 
กุมารกา ธงฺกมิโวสฺสชนฺตีติ.

เอวมฺป ตตฺราสยาติ ปริสฺสยา. 
มทฺทนฺเต นํ ปริสฺสยาติ : เต ปริสฺสยา ต ํปุคฺคลํ สหนฺต ิปริสหนฺต ิ อภิภวนฺติ อชฺโฌตฺถรนฺติ    

ปริยาทิยนฺติ มทฺทนฺตีติ มทฺทนฺเต นํ ปริสฺสยา.
ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวตีต ิตโตต ิ: ตโต ตโต ปริสฺสยโต ต ํปุคฺคล ํทุกฺข ํอเนฺวต ิอนุคจฺฉติ อนฺวายิกํ 

โหติ : ชาติทุกฺขํ อเนฺวติ อนุคจฺฉต ิอนฺวายิกํ โหติ, ชราทุกฺข ํอเนฺวต ิอนุคจฺฉติ อนฺวายิกํ โหติ, พฺยาธิทุกฺขํ 
อเนฺวต ิอนุคจฺฉติ อนฺวายิกํ โหติ, มรณทุกฺขํ อเนฺวต ิอนุคจฺฉติ อนฺวายิกํ โหติ, โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุ
ปายาสทุกฺขํ อเนฺวต ิอนุคจฺฉต ิอนฺวายิกํ โหติ, เนรยิกํ ทุกฺข ํ ... ติรจฺฉานโยนิกํ ทุกฺขํ ... ปตฺติวิสยิกํ ทุกฺขํ 
อเนฺวต ิอนุคจฺฉต ิอนฺวายิกํ โหติ. มานุสิกํ ทุกฺขํ… คพฺโภกฺกนฺติมูลกํ ทุกฺข ํ … คพฺเภ ิติมูลกํ ทุกฺขํ … 
คพฺภวฺุานมูลกํ ทุกฺขํ… ชาตสฺสูปนิพนฺธกํ ทุกฺขํ… ชาตสฺส ปราเธยฺยกํ ทุกฺขํ… อตฺตูปกฺกม ํ ทุกฺขํ…     
ปรูปกฺกมํ ทุกฺขํ อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิกํ โหติ, ทุกฺขทุกฺข ํอเนฺวต ิอนุคจฺฉติ อนฺวายิกํ โหติ, สงฺขารทุกฺขํ
ปริณามทุกฺข ํจกฺขุโรโค โสตโรโค ฆานโรโค ชิวฺหาโรโค กายโรโค สีสโรโค กณฺณโรโค มุขโรโค ทนฺตโรโค 
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27 ก. โกโธ

28 ก. อิโต ชาโต



กาโส สาโส ปนาโส ฑาโห ชโร กุจฺฉิโรโค มุจฺฉา ปกฺขนฺทิกา สูลา วิสูจิกา กฺุ ํคณฺโฑ กิลาโส โสโส      
อปมาโร ททฺทุ กณฺฑุ กจฺฉุ รขสา วิตจฺฉิกา โลหิต ํปตฺตํ มธุเมโห อํสา ปฬกา ภคนฺทลา, ปตฺตสมฺุานา 
อาพาธา เสมฺหสมฺุานา อาพาธา, วาตสมฺุานา อาพาธา, สนฺนิปาติกา อาพาธา, อุตุปริณามชา 
อาพาธา, วิสมปริหารชา อาพาธา, โอปกฺกมิกา อาพาธา, กมฺมวิปากชา อาพาธา, สีต ํอุณฺหํ ชิฆจฺฉา   
ปปาสา อุจฺจาโร ปสฺสาโว ฑํสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสทุกฺขํ มาตุมรณํ ทุกฺข ํปตุมรณํ ทุกฺข ํภาตุมรณํ 
ทุกฺขํ ภคินิมรณํ ทุกฺขํ ปุตฺตมรณํ ทุกฺข ํธีตุมรณํ ทุกฺข ําติพฺยสน ํทุกฺข ํโภคพฺยสน ํทุกฺขํ โรคพฺยสน ํทุกฺขํ 
สีลพฺยสนํ ทุกฺขํ ทิฺิพฺยสนํ ทุกฺขํ อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิกํ โหตีติ ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ.

นาวํ ภินฺนมิโวทกนฺต ิ : ยถา ภินฺน ํนาวํ 29อุทกํ อนฺวายิกํ๑ ตโต ตโต อุทกํ อเนฺวต ิอนุคจฺฉติ   
อนฺวายิกํ โหติ, ปุรโตป อุทกํ อเนฺวติ อนุคจฺฉต ิ อนฺวายิกํ โหติ, ปจฺฉโตป เหฺโตป ปสฺสโตป อุทกํ     
อเนฺวต ิ อนุคจฺฉต ิ อนฺวายิกํ โหติ. เอวเมว ตโต ตโต ปริสฺสยโต ต ํ ปุคฺคลํ ทุกฺข ํ อเนฺวติ อนุคจฺฉติ           
อนฺวายิกํ โหติ, ชาติทุกฺขํ อเนฺวติ อนุคจฺฉติ อนฺวายิกํ โหต ิ ... ทิฺิพฺยสนทุกฺขํ อเนฺวต ิอนุคจฺฉติ อนฺวา
ยิกํ โหตีติ นาวํ ภินฺนมิโวทกํ. เตนาห ภควา :-

 2 2 อพลา นํ พลียนฺติ 2 2 มทฺทนฺเต นํ ปริสฺสยา
 2 2 ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ 2 2 นาวํ ภินฺนมิโวทกนฺติ.

[๖] 2 C ตสฺมา ชนฺตุ สทา สโต C กามานิ ปริวชฺชเย
 C C เต ปหาย ตเร โอฆํ C C นาวํ สิตฺวาว ปารคู.
ตสฺมา ชนฺต ุสทา สโตติ ตสฺมาต ิ : ตสฺมา ตํการณา ตํเหต ุตปฺปจฺจยา ตํนิทานา เอต ํอาทีนวํ 

สมฺปสฺสมาโน  กาเมสูต ิตสฺมา. ชนฺตูต ิ: สตฺโต นโร มานโว โปโส ปุคฺคโล ชีโว ชาคุ ชนฺตุ อินฺทคุ มนุโช. 
สทาต ิ : สทา สพฺพทา สพฺพกาล ํ นิจฺจกาล ํ ธุวกาล ํ สตตํ สมิต ํ อพฺโพกิณฺณํ โปงฺขานุโปงฺข3ํ0  อุทกูมิ
กชาตํ อวีจิสนฺตติสหิต ํ ผุสิต3ํ1  ปุเรภตฺตํ ปจฺฉาภตฺต ํ ปุริมยามํ มชฺฌิมยาม ํ ปจฺฉิมยาม ํ กาเฬ ชุเณฺห      
วสฺเส เหมนฺเต คิเมฺห ปุริเม วโยขนฺเธ มชฺฌิเม วโยขนฺเธ ปจฺฉิเม วโยขนฺเธ. สโตต ิ: จตูหิ การเณห ิสโต : 
กาเย กายานุปสฺสนาสติปฺานํ ภาเวนฺโต สโต, เวทนาสุ … จิตฺเต … ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสนาสติ
ปฺานํ ภาเวนฺโต สโต. อปเรหิป จตูหิ การเณหิ สโต ... โส วุจฺจติ สโตติ ตสฺมา ชนฺตุ สทา สโต.

กามานิ ปริวชฺชเยติ กามาติ : อุทฺทานโต เทฺว กามา : วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ... อิเม     
วุจฺจนฺต ิ วตฺถุกามา ... อิเม วุจฺจนฺติ กิเลสกามา. กามานิ ปริวชฺชเยต ิ : ทฺวีหิ การเณห ิ กาเม               
ปริวชฺเชยฺย : วิกฺขมฺภนโต วา สมุจฺเฉทโต วา. กถํ วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชยฺย ? “อฺิกงฺกลูปมา 
กามา อปฺปสฺสาทฺเนา”ติ ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชยฺย, “มํสเปสูปมา กามา                  
พหุสาธารณฺเนา”ต ิปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชยฺย, “ติณุกฺกูปมา กามา อนุทหนฺเนา”ติ 
ปสฺสนฺโต วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชยฺย ... เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺตึ ภาเวนฺโต วิกฺขมฺภนโต 
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29 - ๑ ฉ.ม. ทกเมสึ

30 ก. โปขานุโปขํ

31 ฉ.ม. ผสฺสิตํ



กาเม ปริวชฺเชยฺย. เอวํ วิกฺขมฺภนโต กาเม ปริวชฺเชยฺย ... เอวํ สมุจฺเฉทโต กาเม ปริวชฺเชยฺยาต ิกามานิ 
ปริวชฺชเย.

เต ปหาย ตเร โอฆนฺต ิเตติ : วตฺถุกาเม ปริชานิตฺวา กิเลสกาเม ปหาย ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา 
พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวํ คเมตฺวา, กามจฺฉนฺทนีวรณํ ปหาย ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวํ    
คเมตฺวา, พฺยาปาทนีวรณํ ... ถีนมิทฺธนีวรณํ … อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณํ … วิจิกิจฺฉานีวรณํ ปหาย         
ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวํ คเมตฺวา กาโมฆ ํภโวฆ ํทิฺโฆํ อวิชฺโชฆํ ตเรยฺย อุตฺตเรยฺย 
ปตเรยฺย สมติกฺกเมยฺย วีติวตฺเตยฺยาติ เต ปหาย ตเร โอฆํ.

นาวํ สิตฺวาว ปารคูต ิ : ยถา ครุกํ นาวํ ภาริกํ อุทกํ สิฺจิตฺวา32  โอสิฺจิตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา         
ลหุกาย นาวาย ขิปฺป ลหุ อปฺปกสิเรเนว ปาร ํ คจฺเฉยฺย. เอวเมวํ วตฺถุกาเม ปริชานิตฺวา กิเลสกาเม        
ปหาย ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา อนภาวํ คเมตฺวา, กามจฺฉนฺทนีวรณํ… พฺยาปาทนีวรณํ… 
ถีนมิทฺธนีวรณํ… อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณํ… วิจิกิจฺฉานีวรณํ ปหาย ปชหิตฺวา วิโนเทตฺวา พฺยนฺตีกริตฺวา    
อนภาวํ คเมตฺวา ขิปฺป ลหุ อปฺปกสิเรเนว ปารํ คจฺเฉยฺย. ปารํ วุจฺจต ิ อมตํ นิพฺพานํ. โย โส                 
สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ. ปาร ํ คจฺเฉยฺยาต ิ : ปารํ   
อธิคจฺเฉยฺย ปารํ ผุเสยฺย ปารํ สจฺฉิกเรยฺย. ปารคูติ :โยป ปาร ํคนฺตุกาโม, โสป ปารคู, โยป ปารํ คจฺฉติ, 
โสป ปารคู, โยป ปารํ คโต, โสป ปารคู. วุตฺตํป เหตํ ภควตา : -

“ติณฺโณ  ปารคโต ถเล ติฺต ิพฺราหฺมโณ”ติ โข ภิกฺขเว อรหโต เอตํ อธิวจนํ. โส อภิฺาปารคู 
ปริฺาปารคู ปหานปารคู ภาวนาปารค ู สจฺฉิกิริยาปารค ู สมาปตฺติปารคู. อภิฺาปารคู              
สพฺพธมฺมานํ, ปริฺาปารค ู สพฺพทุกฺขานํ, ปหานปารคู สพฺพกิเลสานํ, ภาวนาปารคู จตุนฺนํ              
อริยมคฺคานํ, สจฺฉิกิริยาปารคู นิโรธสฺส, สมาปตฺติปารค ูสพฺพสมาปตฺตีนํ. โส วสิปฺปตฺโต ปารมิปฺปตฺโต 
อริยสฺมึ สีลสฺมึ, วสิปฺปตฺโต ปารมิปฺปตฺโต อริยสฺม ึ สมาธิสฺมึ, วสิปฺปตฺโต ปารมิปฺปตฺโต อริยาย 
ปฺาย, วสิปฺปตฺโต ปารมิปฺปตฺโต อริยาย วิมุตฺติยา. โส ปารคโต ปารปฺปตฺโต อนฺตคโต อนฺตปฺปตฺโต 
โกฏิคโต โกฏิปฺปตฺโต ปริยนฺตคโต ปริยนฺตปฺปตฺโต โวสานคโต โวสานปฺปตฺโต ตาณคโต ตาณปฺปตฺโต 
เลณคโต เลณปฺปตฺโต สรณคโต สรณปฺปตฺโต อภยคโต อภยปฺปตฺโต อจฺจุตคโต อจฺจุตปฺปตฺโต อมตคโต 
อมตปฺปตฺโต นิพฺพานคโต นิพฺพานปฺปตฺโต. โส วฺุวาโส จิณฺณจรโณ คตทฺโธ คตทิโส คตโกฏิโก ปาลิต
พฺรหฺมจริโย อุตฺตมทิฺิปฺปตฺโต ภาวิตมคฺโค ปหีนกิเลโส ปฏิวิทฺธากุปฺโป สจฺฉิกตนิโรโธ, ทุกฺข ํ ตสฺส      
ปริฺาตํ, สมุทโย ปหีโน, มคฺโค ภาวิโต, นิโรโธ สจฺฉิกโต, อภิฺเยฺยํ อภิฺาตํ, ปริฺเยฺยํ         
ปริฺาตํ, ปหาตพฺพํ ปหีนํ, ภาเวตพฺพํ ภาวิตํ, สจฺฉิกาตพฺพํ สจฺฉิกตํ.

โส อุกฺขิตฺตปลิโฆ สงฺกิณฺณปริกฺโข อพฺพูเฬฺหสิโก นิรคฺคโฬ อริโย ปนฺนทฺธโช ปนฺนภาโร     
วิสฺุตฺโต ปฺจงฺควิปฺปหีโน  ฉฬงฺคสมนฺนาคโต เอการกฺโข จตุราปสฺเสโน  ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ 
สมวยสฺเสโน  อนาวิลสงฺกปฺโป ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร สุวิมุตฺตจิตฺโต สุวิมุตฺตปฺโ เกวล ี วุสิตวา      
อุตฺตมปุริโส ปรมปุริโส ปรมปฺปตฺติปฺปตฺโต, โส เนวาจินาติ นาปจินาติ อปจินิตฺวา ิโต, เนว ปชหต ิน     
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32 ฉ.ม. สิตฺวา



อุปาทิยติ ปชหิตฺวา ิโต, เนว วิสิเนติ33  น  อุสฺสิเนต ิ วิสิเนตฺวา ิโต, เนว วิธูเปต ิน สนฺธูเปติ วิธูเปตฺวา 
ิโต, อเสกฺเขน  สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคตตฺตา ิโต, อเสกฺเขน สมาธิกฺขนฺเธน…อเสกฺเขน               
ปฺากฺขนฺเธน… อเสกฺเขน  วิมุตฺติกฺขนฺเธน… อเสกฺเขน  วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคตตฺตา 
ิโต, สจฺจํ สมฺปฏิปาทยิตฺวา34  ิโต, เอช ํ สมติกฺกมิตฺวา ิโต, กิเลสคฺคึ ปริยาทยิตฺวา35  ิโต,              
อปริคมนตาย ิโต, กฏํ สมาทาย ิโต, มุตฺติปฏิเสวนตาย ิโต, เมตฺตาย ปาริสุทฺธิยา ิโต, กรุณาย… 
มุทิตาย… อุเปกฺขาย ปาริสุทฺธิยา ิโต, อจฺจนฺตปาริสุทฺธิยา ิโต, อตมฺมยตาย ปาริสุทฺธิยา ิโต,           
วิมุตฺตตฺตา ิโต, สนฺตุสฺสิตตฺตา ิโต, ขนฺธปริยนฺเต ิโต, ธาตุปริยนฺเต ิโต, อายตนปริยนฺเต ิโต,      
คติปริยนฺเต ิโต, อุปปตฺติปริยนฺเต ิโต, ปฏิสนฺธิปริยนฺเต ิโต, ภวปริยนฺเต ิโต, สํสารปริยนฺเต ิโต, 
วฺฏปริยนฺเต ิโต, อนฺติมภเว ิโต, อนฺติมสมุสฺสเย ิโต, อนฺติมเทหธโร อรหา.

 2 2 ตสฺสายํ ปจฺฉิมโก ภโว 22 จริโมยํ สมุสฺสโย
 2 2 ชาติมรณสํสาโร 2 2 นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ.

นาวํ สิตฺวาว ปารคูติ. เตนาห ภควา : -
 2 2 ตสฺมา ชนฺตุ สทา สโต 22 กามานิ ปริวชฺชเย
 2 2 เต ปหาย ตเร โอฆํ 2 2 นาวํ สิตฺวาว ปารคูติ.

กามสุตฺตนิทฺเทโส ปโม.

____________________
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33 ฉ.ม. สํสิพฺพติ, สี. สิเนติ

34 ก. ปฏิปาทยิตฺวา

35 ฉ.ม. ปริยาทิยิตฺวา



พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย มหานิทเทส

_____________
ขอนอบนอมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น

อัฏฐกวรรค
๑. กามสุตตนิทเทส36 

อธิบายกามสูตร
วาดวยกาม ๒ อยาง

พระสารีบุตรเถระจะกลาวอธิบายกามสูตร ดังตอไปน้ี 
 [๑]2 (พระผูมีพระภาคตรัสวา)

ถากามน้ันสำเร็จดวยดีแกสัตวน้ัน ผูอยากไดกามอยู
สัตวน้ันไดกามตามท่ีตองการแลว ยอมเปนผูอ่ิมใจแนแท

คำวา ผูอยากไดกามอยู อธิบายวา
คำวา กาม ไดแก กาม ๒ อยาง แบงตามหมวด คือ (๑) วัตถุกาม (๒) กิเลสกาม
วัตถุกาม คืออะไร 
คือ รูป เสียง กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ ที่นาพอใจ เครื่องปูลาด เครื่องนุงหม ทาสหญิงชาย แพะ 

แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา ที่นา ที่สวน  เงิน  ทอง หมูบาน  นิคม ราชธานี แควน  ชนบท37 กองพลรบ38 
คลังหลวง39 และวัตถุที่นายินดีอยางใดอยางหนึ่ง (เหลานี้) ชื่อวาวัตถุกาม 

อีกนัยหนึ่ง กามที่เปนอดีต ที่เปนอนาคต ที่เปนปจจุบัน  กามที่เปนภายใน  ที่เปนภายนอก ที่
เปนทั้งภายในและภายนอก กามอยางหยาบ อยางกลาง อยางประณีต กามที่เปนของสัตวในอบาย ที่
เปนของมนุษย ที่เปนของทิพย กามที่ปรากฏเฉพาะหนา ที่เนรมิตขึ้นเอง ที่ไมไดเนรมิตขึ้นเอง ที่ผูอื่น
เนรมิตให กามที่มีผูครอบครอง ที่ไมมีผูครอบครอง ที่ยึดถือวาเปนของเรา ที่ไมยึดถือวาเปนของเรา 
สภาวธรรมที่เปนกามาวจร40  ที่เปนรูปาวจร41  ที่เปนอรูปาวจร42แมทั้งปวง กามที่เปนเหต ุ เกิดแหง
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36 ดูเทียบ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๗๗๓-๗๗๘/๖๘๕

37 ชนบท หมายถึง รัฐหลายๆ รัฐมารวมกัน มีกาสีชนบทและโกศลชนบท เปนตน (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑/๑๔)

38 กองพลรบ มี ๔ เหลา คือ (๑) กองพลชาง (๒) กองพลมา (๓) กองพลรถ (๔) กองพลทหารราบ (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑/๑๔)

39 คลังหลวง มี ๓ อยาง คือ (๑) คลังทรัพยสิน (๒) คลังพืชพันธุธัญญาหาร (๓) คลังผา (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑/๑๔)

40  กามาวจร คือระดับจิตของผูที่ยังปรารภกามเปนอารมณ ไดแก จิตของสัตวในกามภพทั้ง ๑๑ ชั้น คือ (๑) อบายภูมิ ๔ (๒) 
มนุษยโลก (๓) สวรรค ๖ ชั้น (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑/๑๖)

41  รูปาวจร คือระดับจิตของผูไดรูปฌาน  ไดแก สัตวผูเกิดในพรหมโลก ๑๖  ชั้น ตั้งแตชั้นพรหมปาริสัชชา จนถึงชั้นอกนิฏฐา 
(ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑/๑๖)

42 อรูปาวจร คือ ระดับจิตของผูไดอรูปฌาน ไดแก สัตวผูเกิดในอรูปพรหม ๔ ชั้น (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑/๑๖)



ตัณหา เปนอารมณแหงตัณหา ที่ชื่อวากาม เพราะมีความหมายวา นาปรารถนา นายินดี นาลุมหลง 
เหลานี้เรียกวา วัตถุกาม

กิเลสกาม คืออะไร 
คือ ความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดดวยอำนาจความพอใจ ความดำร ิความกำหนัด 

ความกำหนัดดวยอำนาจความดำริชื่อวากาม ไดแก ความพอใจดวยอำนาจความใคร ความกำหนัด
ดวยอำนาจความใคร ความเพลิดเพลินดวยอำนาจความใคร ความทะยานอยากดวยอำนาจความ
ใคร ความเย่ือใยดวยอำนาจความใคร ความเรารอนดวยอำนาจความใคร ความสยบดวยอำนาจ
ความใคร ความติดใจดวย อำนาจความใคร หวงน้ำคือความใคร กิเลสเครื่องประกอบคือความใคร 
กิเลสเครื่อง ยึดมั่นคือความใคร กิเลสเครื่องกั้นจิตคือความพอใจดวยอำนาจความใครในกามทั้ง
หลาย

(สมจริงดังที่พระเจาอัฑฒมาสกเปลงอุทานวา)
เจากามเอย เราเห็นรากเหงาของเจาแลว 

เจาเกิดเพราะความดำริ เราจักไมดำริถึงเจาอีก 
เจาจักไมเกิดมาเปนอยางนี้ไดอีกละเจากามเอย43

เหลานี้เรียกวา กิเลสกาม
คำวา ผูอยากไดกามอยู ไดแก ผูอยากไดกาม คือ ผูตองการ ยินดี ปรารถนา มุงหมาย มุงหวัง

กามอยู รวมความวา ผูอยากไดกามอยู 
คำวา ถา...แกสัตวน้ัน ในคำวา ถากามน้ันสำเร็จดวยดีแกสัตวน้ัน อธิบายวา สัตวนั้น  คือ ผู

เปนกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา หรือมนุษย 
คำวา กามน้ัน ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่นาพอใจ เรียกวา วัตถุกาม 
คำวา สำเร็จดวยด ีไดแก สำเร็จผล สำเร็จดวยดี ได ไดรับ สมหวัง ประสบ รวมความวา ถา

กามนั้นสำเร็จดวยดีแกสัตวนั้น 
คำวา แนแท ในคำวา ยอมเปนผูอิ่มใจแนแท เปนคำกลาวโดยนัยเดียว เปนคำกลาวโดยไม

สงสัย เปนคำกลาวโดยไมเคลือบแคลง เปนคำกลาวโดยไมเปน  ๒ นัย เปนคำกลาวโดยไมเปน  ๒ 
อยาง เปนคำกลาวโดยรัดกุม เปนคำกลาวโดย ไมผิด คำวา แนแท นี้ เปนคำกลาวที่กำหนดไวแนแลว

คำวา อ่ิม ไดแก ความอิ่มเอิบ ความปราโมทย ความบันเทิง ความเบิกบาน  ความราเริง ความ
รื่นเริง ความปลื้มใจ  ความยินดี  ความมีใจสูง ความมีใจแชมชื่น  ความเต็มใจ ที่ประกอบดวย
กามคุณ ๕
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43 ดูเทียบ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๙/๒๙๑, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๘/๖๘



คำวา ใจ ไดแก จิต มโน  มานัส หทัย ปณฑระ มนะ มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ  วิญญาณ
ขันธ มโนวิญญาณธาตุ44  ที่เกิดจากผัสสะเปนตนนั้น  นี้เรียกวา ใจ ใจนี้ ไปพรอมกัน คือ เกิดรวมกัน 
ระคนกัน เก่ียวเนื่องกัน  เกิดพรอมกัน ดับพรอมกัน มีวัตถุอยางเดียวกัน  มีอารมณอยางเดียวกันกับ
ความอิ่มเอิบนี้

คำวา ยอมเปนผูอ่ิมใจ ไดแก เปนผูอิ่มใจ คือ เปนผูมีใจยินด ี มีใจราเริง มีใจเบิกบาน มีใจ
แชมชื่น มีใจสูง บันเทิงใจ ปลาบปลื้มใจ รวมความวา ยอมเปนผูอิ่มใจแนแท

คำวา ได ในคำวา สัตวน้ันไดกามตามท่ีตองการแลว ไดแก ได คือ ไดแลว ไดรับแลว 
สมหวังแลว ประสบแลว 

คำวา สัตว ไดแก สัตว(ผูของอยู) นรชน  มานพ45 บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกิด ผูเปนไป
ตามกรรม มนุษย

คำวา กามตามท่ีตองการ ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ตามที่ตองการ ยินดี ปรารถนา 
มุงหมาย มุงหวัง รวมความวา สัตวนั้นไดกามตามที่ตองการแลว ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัส
วา

ถากามนั้นสำเร็จดวยดีแกสัตวนั้น ผูอยากไดกามอยู 
สัตวนั้นไดกามตามที่ตองการแลว ยอมเปนผูอิ่มใจแนแท

[๒]2 (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
ถาเม่ือสัตวน้ันอยากไดกามอยู เกิดความพอใจแลว 

กามเหลาน้ันเสื่อมไป สัตวน้ันยอมเจ็บปวด
เหมือนถูกลูกศรแทง

คำวา ถาเม่ือสัตวน้ัน ในคำวา ถาเม่ือสัตวน้ันอยากไดกามอยู ไดแก เมื่อสัตวนั้น  คือ ผู
เปนกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา หรือมนุษย

คำวา อยากไดกามอยู ไดแก ตองการ ยินดี ปรารถนา มุงหมาย มุงหวัง กามอยู 
อีกนัยหนึ่ง สัตวยอมไป ออกไป ถูกพาไป ถูกนำไป เพราะกามตัณหา อธิบายวา เหมือนมนุษย

ยอมไป ออกไป ถูกพาไป ถูกนำไป ดวยยานพาหนะ คือ ชาง มา โค แพะ แกะ อูฐ หรือลา ฉันใด สัตว
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44 ชื่อวา จิต เพราะเปนสภาวะวิจิตร2 ชื่อวา มโน เพราะรับรูอารมณ
ชื่อวา มานัส เพราะมีธรรมที่สัมปยุตกับมโน หรือมานัสก็คือใจนั่นเอง
ชื่อวา หทัย เพราะอยูภายใน2 ชื่อวา ปณฑระ เพราะเปนธรรมชาติผองใส
ชื่อวา มนายตนะ เพราะเปนที่อยูอาศัย, เปนบอเกิด, เปนที่ประชุม, เปนแดนเกิดแหงใจ
ชื่อวา มนินทรีย เพราะเปนใหญในการรับรูอารมณ
ชื่อวา วิญญาณ เพราะรับรูอารมณตางๆ ชื่อวา วิญญาณขันธ เพราะเปนกองแหงวิญญาณ
ชื่อวา มโนวิญญาณธาต ุ เพราะเปนสภาวะที่รับรูและรับทราบอันสมควรแกธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนตน  (ขุ.ม.อ.  (บาลี) 

๑/๒๒-๒๓)

45 มานพ มาจากคำวา มนุ หมายถึง บุตรของพระมนู (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๑/๒๖)



ยอมไป ออกไป ถูกพาไป ถูกนำไป เพราะกามตัณหา ฉันนั้นเหมือนกัน  รวมความวา ถาเมื่อสัตวนั้น
อยากไดกามอยู

คำวา เม่ือสัตว...เกิดความพอใจแลว อธิบายวา
คำวา ความพอใจ ไดแก ความพอใจดวยอำนาจความใคร ความกำหนัด ดวยอำนาจความ

ใคร ความเพลิดเพลินดวยอำนาจความใคร ความทะยานอยาก ดวยอำนาจความใคร ความเย่ือใย
ดวยอำนาจความใคร ความเรารอนดวยอำนาจ ความใคร ความสยบดวยอำนาจความใคร ความ
ติดใจดวยอำนาจความใคร หวงน้ำคือความใคร กิเลสเครื่องประกอบคือความใคร กิเลสเครื่องยึดมั่น
คือความใคร กิเลสเครื่องก้ันจิตคือความพอใจดวยอำนาจความใครในกามทั้งหลาย ความพอใจ ดวย
อำนาจความใครเกิดแลว เกิดขึ้นแลว บังเกิดแลว บังเกิดขึ้นแลว ปรากฏแลว แกสัตวนั้น 

คำวา สัตว ไดแก สัตว นรชน  มานพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกิด ผูเปนไปตามกรรม 
มนุษย รวมความวา เมื่อสัตว...เกิดความพอใจแลว

คำวา กามเหลาน้ันเสื่อมไป ไดแก กามเหลานั้นเสื่อมไป หรือสัตวนั้นเสื่อม จากกามทั้ง
หลาย

กามเหลาน้ันเสื่อมไปไดอยางไร 
คือ เมื่อสัตวนั้นดำรงชีพอยูนั่นเอง โภคทรัพยพินาศเพราะเหตุ ๘ ประการ คือ 

๑.2 ถูกพระราชาริบ 2
๒.2 ถูกโจรปลน 
๓.2 ถูกไฟไหม 2
๔.2 ถูกน้ำทวมพัดพาไป 
๕.2 ถูกทายาทผูไมเปนที่รักลักขโมยไป 
๖.2 โภคทรัพยที่ฝงไวแลวหาไมพบ 
๗.2 กิจการลมเหลวเพราะจัดการไมดี 
๘.2 มีคนลางผลาญตระกูล ลางผลาญ รุกราน  ทำลายโภคทรัพยเหลานั้นใหพินาศ

เกิดขึ้นในตระกูล 
กามเหลานั้น เสียไป เสื่อมไป คือ สิ้นไป หมดไป สูญหายไป สลายไปดวยอาการ อยางนี้ 
สัตวน้ันเสื่อมจากกามท้ังหลายไดอยางไร 
คือ เมื่อโภคทรัพยเหลานั้นยังคงอยูอยางเดิมนั่นแหละ สัตวนั้นเคลื่อน  ตาย สูญหายไป สลาย

ไป สัตวนั้นยอมเสียไป เสื่อมไป คือ สิ้นไป หมดไป สูญหายไป สลายไปจากกามทั้งหลาย ดวยอาการ
อยางนี้ 

(สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา)
โภคทรัพยถูกโจรปลน พระราชาริบเอาไป ไฟไหม เสียหาย 

อนึ่ง บุคคลผูเปนเจาของยอมทอดทิ้งสรีระ
พรอมทั้งทรัพยสินไปเพราะความตาย 

นักปราชญทราบดังนี้แลวพึงใชสอยและใหทาน 
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ครั้นใหทานและใชสอยตามสมควรแลว 
จึงไมถูกนินทา ยอมเขาถึงสวรรค46

รวมความวา กามเหลานั้นเสื่อมไป
คำวา สัตวน้ันยอมเจ็บปวดเหมือนถูกลูกศรแทง อธิบายวา สัตวผูถูกลูกศรเหล็กแทงก็ตาม 

ถูกลูกศรกระดูก ลูกศรงา ลูกศรเขา หรือลูกศรไมแทงก็ตาม ยอมเจ็บปวด ดิ้นรน  กระสับกระสาย 
เดือดรอน  เจ็บกาย เจ็บใจ ฉันใด เพราะวัตถุกามแปรเปนอื่นไป ความเศราโศก ความคร่ำครวญ ความ
ทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจยอมเกิดขึ้น  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวนั้นถูกลูกศรคือกาม และ
ลูกศรคือความเศราโศกแทงแลว ยอมเจ็บปวด  ดิ้นรน  กระสับกระสาย เดือดรอน  เจ็บกาย เจ็บใจ รวม
ความวา สัตวนั้นยอมเจ็บปวดเหมือนถูกลูกศรแทง ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา

ถาเมื่อสัตวนั้นอยากไดกามอยู เกิดความพอใจแลว
กามเหลานั้นเสื่อมไป สัตวนั้นยอมเจ็บปวด 
เหมือนถูกลูกศรแทง

[๓]2 (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
ผูใดละกามได เหมือนคนเดินเลี่ยงหัวงู 

ผูน้ันมีสติ ลวงพนตัณหาท่ีชื่อวาวิสัตติกาน้ีในโลก
วาดวยการละกามโดยเหตุ ๒ อยาง

คำวา ผูใด ในคำวา ผูใดละกามได ไดแก ผูใด คือ ผูเชนใด ผูขวนขวาย อยางใด ผูตั้งใจ
อยางใด ผูมีประการอยางใด ผูถึงฐานะใด ผูประกอบดวยธรรมใด จะเปนกษัตริย พราหมณ แพศย 
ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา หรือมนุษยก็ตาม

คำวา ละกามได อธิบายวา 
คำวา กาม ไดเเก กาม ๒ อยาง แบงตามหมวด คือ (๑) วัตถุกาม (๒) กิเลสกาม ... เหลานี้

เรียกวา วัตถุกาม ... เหลานี้เรียกวา กิเลสกาม47

คำวา ละกามได ไดแก ละกามไดโดยเหตุ ๒ อยาง คือ (๑) โดยการขมไว (๒) โดยการตัดขาด
บุคคลละกามไดโดยการขมไว เปนอยางไร 
คือ บุคคลเมื่อพิจารณาเห็นวา กามทั้งหลายเปรียบเหมือนรางโครงกระดูก เพราะใหความ

ยินดีเล็กนอย จึงละกามไดโดยการขมไว 
เมื่อพิจารณาเห็นวา กามทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ เพราะเปนของทั่วไปแกคนสวนมาก 

จึงละกามไดโดยการขมไว 
เมื่อพิจารณาเห็นวา กามทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงหญา เพราะไหม ลุกลาม จึงละกาม

ไดโดยการขมไว 
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เมื่อพิจารณาเห็นวา กามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง เพราะมีความรอนมาก จึงละ
กามไดโดยการขมไว 

เมื่อพิจารณาเห็นวา กามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝน  เพราะปรากฏชั่วเวลาอันสั้น จึงละ
กามไดโดยการขมไว 

เมื่อพิจารณาเห็นวา กามทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ยืมมา เพราะเปนของครอบครอง
ชั่วคราวตามกำหนด จึงละกามไดโดยการขมไว 

เมื่อพิจารณาเห็นวา กามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไมคาตน  เพราะเปนเหตุ ใหหักและใหลม 
จึงละกามไดโดยการขมไว 

เมื่อพิจารณาเห็นวา กามทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงหั่นเนื้อ เพราะเปนเครื่องรองรับการตัด
ฟน จึงละกามไดโดยการขมไว 

เมื่อพิจารณาเห็นวา กามทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกหลาว เพราะเปนเครื่องทิ่มแทง จึงละกาม
ไดโดยการขมไว 

เมื่อพิจารณาเห็นวา กามทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวง ูเพราะเปนสิ่งมีภัย เฉพาะหนา จึงละกาม
ไดโดยการขมไว 

เมื่อพิจารณาเห็นวา กามทั้งหลายเปรียบเหมือนกองไฟ เพราะเผาผลาญ จึง ละกามไดโดย
การขมไว

วาดวยบุคคลท่ีละกามไดโดยการขมไว ๑๐ จำพวก
๑.2 บุคคลกำลังเจริญพุทธานุสสติ 2 ยอมละกามไดโดยการขมไว 
๒.2 บุคคลกำลังเจริญธัมมานุสสติ 2 ยอมละกามไดโดยการขมไว 
๓.2 บุคคลกำลังเจริญสังฆานุสสติ 2 ยอมละกามไดโดยการขมไว 
๔.2 บุคคลกำลังเจริญสีลานุสสติ 2 ยอมละกามไดโดยการขมไว 
๕.2 บุคคลกำลังเจริญจาคานุสสติ 2ยอมละกามไดโดยการขมไว 
๖.2 บุคคลกำลังเจริญเทวตานุสสติ 2 ยอมละกามไดโดยการขมไว 
๗.2 บุคคลกำลังเจริญอานาปานัสสติ2 ยอมละกามไดโดยการขมไว 
๘.2 บุคคลกำลังเจริญมรณานุสสติ 2 ยอมละกามไดโดยการขมไว 
๙.2 บุคคลกำลังเจริญกายคตาสติ 2ยอมละกามไดโดยการขมไว 
๑๐.2 บุคคลกำลังเจริญอุปสมานุสสติ 2 ยอมละกามไดโดยการขมไว

วาดวยบุคคลท่ีละกามไดโดยการขมไว ๘ จำพวก 
๑.2 บุคคลกำลังเจริญปฐมฌาน ยอมละกามไดโดยการขมไว 
๒.2 บุคคลกำลังเจริญทุติยฌาน ยอมละกามไดโดยการขมไว 
๓.2 บุคคลกำลังเจริญตติยฌาน ยอมละกามไดโดยการขมไว 
๔.2 บุคคลกำลังเจริญจตุตถฌาน ยอมละกามไดโดยการขมไว 
๕.2 บุคคลกำลังเจริญอากาสานัญจายตนสมาบัติ ยอมละกามไดโดยการขมไว 
๖.2 บุคคลกำลังเจริญวิญญานัญจายตนสมาบัติ ยอมละกามไดโดยการ ขมไว 
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๗.2 บุคคลกำลังเจริญอากิญจัญญายตนสมาบัติ ยอมละกามไดโดยการ ขมไว 
๘.2 บุคคลกำลังเจริญเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัต ิ ยอมละกามไดโดยการขม

ไว 
บุคคลชื่อวาละกามไดโดยการขมไว เปนอยางนี้

วาดวยบุคคลท่ีละกามไดโดยการตัดขาด ๔ จำพวก
บุคคลละกามไดโดยการตัดขาด เปนอยางไร คือ

๑.2 บุคคลกำลังเจริญโสดาปตติมรรค ยอมละกามอันเปนเหตุไปสูอบายไดโดยการ
ตัดขาด

๒.2 บุคคลกำลังเจริญสกทาคามิมรรค ยอมละกามอยางหยาบไดโดยการตัดขาด 
๓.2 บุคคลกำลังเจริญอนาคามิมรรค ยอมละกามอยางละเอียดไดโดยการตัดขาด 
๔.2 บุคคลกำลังเจริญอรหัตตมรรค ยอมละกามไดหมดสิ้น  ไมเหลือทุกสิ่ง ทุก

ประการ โดยการตัดขาด 
บุคคลชื่อวาละกามไดโดยการตัดขาด เปนอยางนี้ รวมความวา ผูใดละกามได 
คำวา เหมือนคนเดินเลี่ยงหัวงู อธิบายวา ง ูเรียกวา สัปปะ งูชื่อวาสัปปะเพราะมีความหมาย

อยางไร งูชื่อวาสัปปะ เพราะเลื้อยไป ชื่อวาภุชคะ เพราะเลื้อยไปดวยขนด ชื่อวาอุรคะ เพราะไปดวย
อก ชื่อวาปนนคะ เพราะมุดหัวไป ชื่อวาสิรีสปะ เพราะนอนพาดหัวบนขนด ชื่อวาพิลาสยะ เพราะนอน
ในร ูชื่อวาคุหาสยะ เพราะ นอนในถ้ำ ชื่อวาทาฐาวุธะ เพราะมีเขี้ยวเปนอาวุธ ชื่อวาโฆรวิสะ เพราะมี
พิษรายแรง ชื่อวาทุชิวหา เพราะมีลิ้น  ๒ แฉก ชื่อวาทิรสัญู เพราะลิ้มรสดวยลิ้น  ๒ แฉก บุรุษผู
ปรารถนาจะมีชีวิตอยู ไมอยากตาย รักสุข เกลียดทุกข พึงเดินหลบ หลีก เลี่ยง เบี่ยงหนีหัวงู ฉันใด 
บุคคลผูรักสุข เกลียดทุกข พึงหลบ หลีก เลี่ยง เบี่ยงหนีกามทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน  รวมความวา 
เหมือนคนเดินเลี่ยงหัวงู

คำวา ผูน้ัน ในคำวา ผูน้ันมีสติ ลวงพนตัณหาท่ีชื่อวาวิสัตติกาน้ีในโลก ไดแก ผูละกามได 
ตัณหาตรัสเรียกวา วิสัตติกา 

คือ ความกำหนัด ความกำหนัดนัก ความคลอยตามอารมณ ความยินด ี ความเพลิดเพลิน 
ความกำหนัดดวยอำนาจความเพลิดเพลิน  ความกำหนัดนักแหงจิต ความอยาก ความสยบ ความ
หมกมุน  ความหื่น  ความหื่นกระหาย ความของอยู ความจมอยู ธรรมชาติที่ทำใหพลุกพลาน  ธรรมชาติ
ที่หลอกลวง ธรรมชาติที่ยังสัตวใหเกิด ธรรมชาติที่ยังสัตวใหเกิดพรอม ธรรมชาติที่รอยรัด ธรรมชาติที่
มีขาย ธรรมชาติที่กำซาบใจ ธรรมชาติที่ซานไป ธรรมชาติดุจเสนดาย ธรรมชาติที่แผไป ธรรมชาติที่
ประมวลมา ธรรมชาติที่เปนเพ่ือน ความคนึงหา ตัณหาที่นำพาไปสูภพ ตัณหาดุจปา ตัณหาดุจปาทึบ 
ความเชยชิด ความเย่ือใย ความหวงใย ความผูกพัน ความหวัง กิริยาที่หวัง ภาวะที่หวัง ความหวังใน
รูป ความหวังในเสียง ความหวังในกลิ่น  ความหวังในรส ความหวังในโผฏฐัพพะ ความหวังในลาภ 
ความหวังในทรัพย ความหวังในบุตร ความหวังในชีวิต ธรรมชาติที่กระซิบ ธรรมชาติที่กระซิบบอย ๆ 
ธรรมชาติที่กระซิบย่ิง ความกระซิบ กิริยาที่กระซิบ ภาวะที่กระซิบ ความละโมบ กิริยาที่ละโมบ ภาวะ
ที่ละโมบ ธรรมชาติที่ทำใหหว่ันไหว ภาวะที่ใครแตอารมณดี ๆ ความกำหนัดในฐานะอันไมควร ความ

19



โลภเกินพอด ี ความติดใจ กิริยาที่ติดใจ ความปรารถนา ความใฝหา ความหมายปอง กามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ ตัณหาในนิโรธ48  รูปตัณหา สัททตัณหา คันธ
ตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา โอฆะ49  โยคะ50  คันถะ51  อุปาทาน52 อาวรณ53 นิวรณ54 
เครื่องปดบัง เครื่องผูก อุปกิเลส55  อนุสัย56  ปริยุฏฐาน(กิเลสที่กลุมรุมจิต) ตัณหาดุจเถาวัลย ความ
ปรารถนาวัตถุอยางตาง ๆ รากเหงาแหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนเกิดแหงทุกข บวงแหงมาร เบ็ดแหง
มาร วิสัยแหงมาร ตัณหาดุจแมน้ำ ตัณหา ดุจตาขาย ตัณหาดุจโซตรวน  ตัณหาดุจสมุทร อภิ
ชฌา(ความเพงเล็งอยากไดของเขา) อกุศลมูลคือโลภะ 

คำวา วิสัตติกา อธิบายวา ตัณหาชื่อวาวิสัตติกา เพราะมีความหมาย อยางไร ตัณหาชื่อวาวิ
สัตติกา เพราะแผไป ชื่อวาวิสัตติกา เพราะซานไป ชื่อวา วิสัตติกา เพราะขยายไป ชื่อวาวิสัตติกา 
เพราะครอบงำ ชื่อวาวิสัตติกา เพราะ สะทอนไป ชื่อวาวิสัตติกา เพราะเปนตัวการใหพูดผิด ชื่อวาวิสัต
ติกา เพราะมีราก เปนพิษ ชื่อวาวิสัตติกา เพราะมีผลเปนพิษ ชื่อวาวิสัตติกา เพราะเปนตัวการให
บริโภคสิ่งมีพิษ

อีกนัยหนึ่ง ตัณหานั้นแผไป คือ ซานไป ขยายไปในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ตระกูล หมู
คณะ อาวาส ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร กามธาตุ57 
รูปธาตุ58  อรูปธาตุ59  กามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอก
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48 ตัณหาในนิโรธ คือตัณหาที่ประกอบดวยอุจเฉททิฏฐิ (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๓/๓๙)

49 โอฆะ คือสภาวะอันเปนดุจกระแสน้ำหลากทวมใจสัตว ไดแก กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๒)

50 โยคะ คือสภาวะอันประกอบสัตวไวในภพ ไดแก กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๒)

51 คันถะ ดูรายละเอียดขอ ๙๒/๒๘๖

52 อุปาทาน คือ  ความยึดมั่นดวยอำนาจกิเลส มี ๔ คือ (๑)  กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม (๒)  ทิฏุปาทาน  ความยึดมั่นในทิฏฐิ 
(๓) สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและพรต (๔) อัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่น วาทะของตน (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๒)

53 อาวรณ คือสภาวะที่ขัดขวางจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๓/๓๙)

54 นิวรณ คือสภาวะที่ก้ันจิตไมใหบรรลุความดี มี ๕ อยาง (ดูความหมายขอ ๕/๑๗)

55 อุปกิเลส คือสภาวะที่ทำใหจิตเศราหมองขุนมัว มี ๑๖ อยาง (ดูรายละเอียดขอ ๕/๑๗)

56  อนุสัย คือกิเลสที่แฝงตัวนอนเนื่องอยูในสันดานของสัตว มี ๗ คือ  (๑)  กามราคะ ความกำหนัดในกาม (๒) ปฏิฆะ ความ
หงุดหงิดขัดเคือง (๓) ทิฏฐ ิความเห็นผิด (๔)  วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย (๕) มานะ ความถือตัว (๖) ภวราคะ ความกำหนัดในภพ 
(๗) อวิชชา ความไมรูจริง (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๒/๓๓๗)

57 ดูเชิงอรรถขอ ๑/๒

58 ดูเชิงอรรถขอ ๑/๒

59 ดูเชิงอรรถขอ ๑/๒



โวการภพ60  จตุโวการภพ61  ปญจโวการภพ62  อดีต อนาคต ปจจุบัน  รูปที่เห็นแลว เสียงที่ไดยินแลว 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่รับรูแลว และธรรมารมณที่พึงรูแจง ฉะนั้น จึงชื่อวาวิสัตติกา

คำวา ในโลก ไดแก ในอบายโลก มนุษยโลก เทวโลก ขันธโลก(โลกคือ ขันธ ๕) ธาตุโลก(โลก
คือธาตุ ๑๘) อายตนโลก(โลกคืออายตนะ ๑๒)

คำวา มีสติ อธิบายวา มีสติดวยเหตุ ๔ อยาง คือ 
๑.2 ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณากายในกาย 
๒.2 ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 
๓.2 ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณาจิตในจิต 
๔.2 ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย

มีสติดวยเหตุอีก ๔ อยาง คือ 
๑.2 ชื่อวามีสติ เพราะเวนจากความเปนผูไมมีสติ 
๒.2 ชื่อวามีสติ เพราะเปนผูกระทำสิ่งทั้งหลายที่ควรทำดวยสติ 
๓.2 ชื่อวามีสติ เพราะเปนผูกำจัดสิ่งทั้งหลายที่เปนฝายตรงขามกับสติ 
๔.2 ชื่อวามีสติ เพราะเปนผูไมหลงลืมธรรมทั้งหลายที่เปนมูลเหตุแหงสติ

มีสติดวยเหตุอีก ๔ อยาง คือ 
๑.2 ชื่อวามีสติ เพราะเปนผูเพียบพรอมดวยสติ 
๒.2 ชื่อวามีสติ เพราะเปนผูชำนาญในสติ 
๓.2 ชื่อวามีสติ เพราะเปนผูคลองแคลวในสติ 
๔.2 ชื่อวามีสติ เพราะเปนผูไมหวนกลับจากสติ 

มีสติดวยเหตุอีก ๔ อยาง คือ 
๑.2 ชื่อวามีสติ เพราะมีอยูตามปกติ 
๒.2 ชื่อวามีสติ เพราะเปนผูสงบ 
๓.2 ชื่อวามีสติ เพราะเปนผูระงับ 
๔.2 ชื่อวามีสติ เพราะเปนผูประกอบดวยธรรมของสัตบุรุษ

(มีสติดวยเหตุอีก ๑๐ อยาง คือ)
๑.2 ชื่อวามีสติ เพราะระลึกถึงพุทธคุณ 
๒.2 ชื่อวามีสติ เพราะระลึกถึงธรรมคุณ 
๓.2 ชื่อวามีสติ เพราะระลึกถึงสังฆคุณ 
๔.2 ชื่อวามีสติ เพราะระลึกถึงศีลที่ตนรักษา 
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60 เอกโวการภพ คือภพที่ประกอบดวยรูปขันธ ๑ หรือภพที่มีขันธ ๑ ไดแก อสัญญาภพ

61 จตุโวการภพ คือภพที่ประกอบดวยอรูปขันธ ๔ หรือภพที่มีขันธ ๔ ไดแก อรูปภพ

62  ปญจโวการภพ คือภพที่ประกอบดวยขันธ ๕ หรือภพที่มีขันธ ๕ ปญจโวการภพนี้เปนกามภพดวย เปนเอกเทศแหงรูปภพดวย 
(ขุ.ม.อ. (บาลี) ๓/๔๒)



๕.2 ชื่อวามีสติ เพราะระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแลว 
๖.2 ชื่อวามีสติ เพราะระลึกถึงคุณที่ทำคนใหเปนเทวดา 
๗.2 ชื่อวามีสติ เพราะตั้งสติกำหนดลมหายใจเขาออก 
๘.2 ชื่อวามีสติ เพราะระลึกถึงความตายที่จะตองมีเปนธรรมดา 
๙.2 ชื่อวามีสติ เพราะระลึกทั่วไปในกาย(ใหเห็นวาไมงาม) 
๑๐.2 ชื่อวามีสต ิ เพราะระลึกถึงธรรมเปนที่สงบระงับ(กิเลสและความทุกข) คือ

นิพพาน 
สติ คือ ความตามระลึกถึง ความระลึกไดเฉพาะหนา สต ิคือ ความระลึกได ความจำได ความ

ไมเลื่อนลอย ความไมหลงลืม สต ิ คือ สตินทรีย(สติที่เปนใหญ) สติพละ(สติที่เปนกำลัง) สัมมา
สติ(ระลึกชอบ) สติสัมโพชฌงค(สติที่เปนองคแหงการตรัสรูธรรม) เอกายนมรรค(สติที่เปนทางเอก) นี้
แหละ ตรัสเรียกวาสต ิ บุคคลผูประกอบ ประกอบพรอม ดำเนินไป ดำเนินไปพรอม เปนไป เปนไป
พรอม เพียบพรอมแลวดวยสตินี้ ผูนั้นพระผูมีพระภาคตรัสเรียกวาผูมีสติ

คำวา ผูน้ันมีสต ิ ลวงพนตัณหาท่ีชื่อวาวิสัตติกาน้ีในโลก อธิบายวา ผูมีสติยอมขาม ขาม
ไป ขามพน  กาวลวง ลวงเลยตัณหาที่ชื่อวาวิสัตติกานี้ในโลก รวม ความวา ผูนั้นมีสต ิลวงพนตัณหาที่
ชื่อวาวิสัตติกานี้ในโลก ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา

ผูใดละกามได เหมือนคนเดินเลี่ยงหัวงู 
ผูนั้นมีสติ ลวงพนตัณหาที่ชื่อวาวิสัตติกานี้ในโลก

[๔]2 (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
นรชนใดปรารถนาเนือง ๆ ซึ่งไรนา ท่ีดิน เงิน 

โค มา ทาส บุรุษ สตรี พวกพอง หรือกามเปนอันมาก
คำวา ไรนา ในคำวา ไรนา ท่ีดิน เงิน ไดแก นาขาวสาล ีนาขาว ไรถ่ัวเขียว ไรถ่ัวราชมาส นา

ขาวเหนียว นาขาวละมาน ไรงา
คำวา ท่ีดิน ไดแก ที่ปลูกเรือน ที่สรางยุงฉาง ที่หนาเรือน ที่หลังเรือน ที่สวน ที่อยู
คำวา เงิน ไดแก เหรียญกษาปณ ตรัสเรียกวา เงิน รวมความวา ไรนา ที่ดิน เงิน
คำวา โค มา ทาส บุรุษ มีอธิบายดังนี ้ โคทั้งหลายตรัสเรียกวา โค สัตวทั้งหลายมีปศุสัตว

เปนตนตรัสเรียกวา มา
คำวา ทาส ไดแก ทาส ๔ จำพวก คือ 

๑.2 ทาสที่เกิดภายใน(ทาสในเรือนเบี้ย) 
๒.2 ทาสที่ซื้อมาดวยทรัพย(ทาสสินไถ) 
๓.2 ผูสมัครเปนทาสเอง 
๔.2 เชลยที่ตกเปนทาส 

(สมจริงดังที่วิธูรบัณฑิตโพธิสัตวกลาวไววา)
คนบางพวกเปนทาสโดยกำเนิด 
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บางพวกเปนทาสที่เขาซื้อมาดวยทรัพย 
บางพวกสมัครเขาเปนทาสเอง 
บางพวกตกเปนเชลยจึงยอมเปนทาส63

คำวา บุรุษ ไดแก บุรุษ ๓ จำพวก คือ 
๑.2 ลูกจาง 2
๒.2 กรรมกร 
๓.2 พวกอยูอาศัย รวมความวา โค มา ทาส บุรุษ

คำวา สตร ี พวกพอง หรือกามเปนอันมาก มีอธิบายดังนี ้ หญิงที่มีผูคุมครอง ตรัสเรียกวา 
สตรี

คำวา พวกพอง ไดแก พวกพอง ๔ จำพวก คือ 
๑.2 พวกพองโดยความเปนญาติ 
๒.2 พวกพองโดยสืบตระกูล 
๓.2 พวกพองโดยการรวมเรียนมนต 
๔.2 พวกพองโดยการรวมเรียนศิลปวิทยา 

คำวา กามเปนอันมาก อธิบายวา กามหลายอยาง กามหลายอยางเหลานี้ คือ รูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะที่นาชอบใจ รวมความวา สตรี พวกพอง หรือ กามเปนอันมาก

คำวา ใด ในคำวา นรชนใดปรารถนาเนือง ๆ อธิบายวา ผูใด ผูเชนใด ผูขวนขวายอยางใด 
ผูตั้งใจอยางใด ผูมีประการอยางใด ผูเขาถึงฐานะอยางใด ผูประกอบดวยธรรมใด จะเปนกษัตริย 
พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา หรือมนุษยก็ตาม

คำวา นรชน ไดแก สัตว นรชน  มานพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกิด ผูเปนไปตามกรรม 
มนุษย

คำวา ปรารถนาเนือง  ๆ ไดแก ปรารถนา ปรารถนาเสมอ ๆ ปรารถนาทั่วไป ปรารถนาย่ิง ๆ 
ขึ้นไป ในวัตถุกามเพราะกิเลสกาม รวมความวา นรชนใดปรารถนา เนือง ๆ ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระ
ภาคจึงตรัสวา

นรชนใดปรารถนาเนือง ๆ ซึ่งไรนา ที่ดิน เงิน 
โค มา ทาส บุรุษ สตรี พวกพอง หรือกามเปนอันมาก

[๕] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
กิเลสท้ังหลายอันไมมีกำลังครอบงำนรชนน้ัน 

อันตรายท้ังหลายย่ำยีนรชนน้ัน 
เพราะอันตรายน้ัน ทุกขจึงติดตามนรชนน้ันไป 
เหมือนน้ำไหลเขาเรือรั่ว ฉะน้ัน
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63 ดูเทียบ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๔๔๕/๔๐๙



คำวา อันไมมีกำลัง ในคำวา กิเลสทั้งหลายอันไมมีกำลังครอบงำนรชนนั้น  อธิบายวา กิเลส
อันไมมีกำลัง คือ ออนกำลัง มีกำลังนอย มีเรี่ยวแรงนอย เลว ทราม เสื่อม ต่ำ นารังเกียจ หยาบชา 
เล็กนอย กิเลสเหลานั้นยอมเขาครอบครอง ยึดครอง ครอบงำ ทวมทับ รัดรึง ย่ำยีบุคคลนั้น  รวมความ
วา กิเลสทั้งหลายอัน ไมมีกำลังครอบงำนรชนนั้น อยางนี้บาง

อีกนัยหนึ่ง สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ ยอม
ไมมีแกบุคคลใด กิเลสเหลานั้นยอมเขาครอบครอง ยึดครอง ครอบงำ ทวมทับ รัดรึง ย่ำยีบุคคลนั้นผู
ไมมีกำลัง ออนกำลัง มีกำลังนอย ม ีเรี่ยวแรงนอย เลว ทราม เสื่อม ต่ำ นารังเกียจ หยาบชา เล็กนอย 
รวมความวา กิเลสทั้งหลายอันไมมีกำลังครอบงำนรชนนั้น อยางนี้บาง

วาดวยอันตราย ๒ อยาง
 คำวา อันตรายท้ังหลาย ในคำวา อันตรายท้ังหลายย่ำยีนรชนน้ัน ไดแก อันตราย ๒ 

อยาง คือ (๑) อันตรายที่ปรากฏ (๒) อันตรายที่ไมปรากฏ 
อันตรายท่ีปรากฏ คืออะไร 
คือ ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี เสือดาว สุนัขปา โค กระบือ ชาง งู แมงปอง ตะขาบ โจร 

คนที่ไดกอกรรมไว หรือยังมิไดกอกรรมไว โรคทางตา โรคทางห ูโรคทางจมูก โรคทางลิ้น  โรคทางกาย 
โรคศีรษะ โรคห ู โรคปาก โรคฟน โรคไอ โรคหืด ไขหวัด ไขพิษ ไขเชื่อมซึม โรคทอง เปนลมสลบ 
ลงแดง จุกเสียด อหิวาตกโรค โรคเรื้อน  ฝ กลาก มองครอ64  ลมบาหม ูหิดเปอย หิดดาน  หิด หูด โรค
ละลอก โรคดีซาน  โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวงทวาร ความเจ็บปวยที่เกิดจากด ีความ
เจ็บปวยที่เกิดจากเสมหะ ความเจ็บปวยที่เกิด จากลม ไขสันนิบาต ความเจ็บปวยที่เกิดจากการ
เปลี่ยนฤดูกาล ความเจ็บปวยที่เกิดจากการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไมไดสวนกัน  ความเจ็บปวยที่เกิด
จากความพากเพียรเกินกำลัง ความเจ็บปวยที่เกิดจากผลกรรม ความหนาว ความรอน  ความหิว 
ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ความเจ็บปวยที่เกิดจากสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด 
และสัตวเลื้อยคลาน เหลานี้เรียกวา อันตรายที่ปรากฏ

อันตรายท่ีไมปรากฏ คืออะไร 
คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กามฉันทนิวรณ(สิ่งก้ันจิตไมใหกาวหนา ในคุณธรรม คือ

ความพอใจในกาม) พยาบาทนิวรณ (สิ่งก้ันจิตไมใหกาวหนาใน คุณธรรม คือความคิดปองราย) ถีน
มิทธนิวรณ(สิ่งก้ันจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม คือความหดหูและเซื่องซึม) อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ(สิ่ง
ก้ันจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม คือความฟุงซานและรอนใจ) วิจิกิจฉานิวรณ(สิ่งก้ันจิตไมใหกาวหนา
ในคุณธรรม คือความลังเลสงสัย) ราคะ โทสะ โมหะ โกธะ(ความโกรธ) อุปนาหะ(ความผูกโกรธ) 
มักขะ (ความลบหลูคุณทาน) ปฬาสะ(ความตีเสมอ) อิสสา(ความริษยา) มัจฉริยะ (ความตระหนี่) 
มายา(ความหลอกลวง) สาเถยยะ(ความโออวด) ถัมภะ(ความหัวดื้อ) สารัมภะ(ความแขงดี) 
มานะ(ความถือตัว) อติมานะ(ความดูหมิ่น) มทะ(ความ มัวเมา) ปมาทะ(ความประมาท) กิเลสทุก
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64 มองครอ คือโรคหลอดลมโปงพองทำใหผอมแหง (ขุ.ม.อ. (บาลี) ๕/๕๘)



ชนิด ทุจริตทุกทาง ความกระวนกระวายทุกอยาง ความเรารอนทุกสถาน  ความเดือดรอนทุกประการ 
อกุสลาภิสังขาร65 ทุกประเภท เหลานี้เรียกวา อันตรายที่ไมปรากฏ

คำวา อันตรายท้ังหลาย อธิบายวา ชื่อวาอันตราย เพราะมีความหมาย อยางไร ชื่อวา
อันตราย เพราะครอบงำ ชื่อวาอันตราย เพราะเปนไปเพ่ือความเสื่อม ชื่อวาอันตราย เพราะเปนอกุศล
ธรรมที่อาศัยอยูในอัตภาพ

ท่ีชื่อวาอันตราย เพราะครอบงำ เปนอยางไร 
คือ อันตรายเหลานั้นยอมเขาครอบครอง ยึดครอง ครอบงำ ทวมทับ รัดรึง ย่ำยีบุคคลนั้น ที่ชื่อ

วาอันตราย เพราะครอบงำ เปนอยางนี้
ท่ีชื่อวาอันตราย เพราะเปนไปเพื่อความเสื่อม เปนอยางไร 
คือ อันตรายเหลานั้น  ยอมเปนไปเพ่ือความสูญ เพ่ือความเสื่อมไปแหงกุศลธรรมทั้งหลาย 

กุศลธรรมอะไรบาง อันตรายเหลานั้น ยอมเปนไปเพ่ือความสูญ เพ่ือความเสื่อมไปแหงกุศลธรรมเหลา
นี้ คือ การปฏิบัติชอบ การปฏิบัติเหมาะสม การปฏิบัติที่ไมเปนขาศึก การปฏิบัติไมคลาดเคลื่อน การ
ปฏิบัติที่เอื้อประโยชน การปฏิบัติธรรมถูกตองตามหลักธรรม การรักษาศีลใหบริบูรณ ความเปนผู
สำรวมอินทรียทั้ง ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น  กาย ใจ) ความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภค อาหาร ความ
เปนผูมีความเพียรเครื่องตื่นอยูเสมอ สติสัมปชัญญะ ความหมั่นเจริญสติปฏฐาน  ๔ ความหมั่นเจ
ริญสัมมัปปธาน  ๔ ความหมั่นเจริญอิทธิบาท ๔ ความหมั่นเจริญอินทรีย ๕ ความหมั่นเจริญพละ ๕ 
ความหมั่นเจริญโพชฌงค ๗ ความหมั่นเจริญอริยมรรคมีองค66  ๘ ที่ชื่อวาอันตราย เพราะเปนไปเพ่ือ
ความเสื่อม เปนอยางนี้ 

ท่ีชื่อวาอันตราย เพราะเปนอกุศลธรรมท่ีอาศัยอยูในอัตภาพ เปนอยางไร 
คือ บาปอกุศลธรรมเหลานี ้ยอมเกิดขึ้นในอัตภาพนั้น มีอัตภาพเปนที่อาศัย เปรียบเหมือนสัตว

ที่อาศัยรูยอมอยูในรู สัตวที่อาศัยน้ำยอมอยูในน้ำ สัตวที่อาศัยปายอมอยูในปา สัตวที่อาศัยตนไมยอม
อยูบนตนไม ฉันใด บาปอกุศลธรรมเหลานี ้ ยอมเกิดในอัตภาพนั้น  มีอัตภาพเปนที่อาศัย ฉันนั้น
เหมือนกัน ที่ชื่อวาอันตราย เพราะเปนอกุศลธรรมที่อาศัยอยูในอัตภาพ เปนอยางนี้บาง

สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูกับกิเลสที่นอนเนื่องอยูภายใน 
ผูอยูกับกิเลสที่ฟุงขึ้น  ยอมอยูเปนทุกข ไมสบาย ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูกับกิเลสที่นอนเนื่องอยู
ภายใน  ผูอยูกับกิเลสที่ฟุงขึ้น ยอมอยูเปนทุกข ไมสบาย เปนอยางไร ภิกษุทั้งหลาย บาปอกุศลธรรม
ทั้งหลาย มีความดำริซานไป เก้ือกูลแกสังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุในธรรมวินัยนี ้ เพราะตาเห็นรูป 
บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย ยอมอยู ยอมซานไปภายในของภิกษุนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงตรัสเรียกภิกษุนั้น
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65  อกุสลาภิสังขาร คือสภาพที่ปรุงแตงผลแหงการกระทำของบุคคลในกรรมที่ชั่ว เปนอกุศลกรรม ไดแก อกุศลเจตนา (ขุ.ม.อ. 
(บาลี) ๕/๖๒)

66 อริยมรรคมีองค ๘ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ(เห็นชอบ) (๒) สัมมาสังกัปปะ(ดำริชอบ) (๓) สัมมาวาจา(เจรจาชอบ) 
(๔)  สัมมากัมมันตะ(กระทำชอบ)  (๕) สัมมาอาชีวะ(เลี้ยงชีพชอบ)  (๖)  สัมมาวายามะ(พยายามชอบ)  (๗)  สัมมาสติ(ระลึกชอบ)  (๘) 
สัมมาสมาธิ(ตั้งสติมั่นชอบ) (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๖)



วา “ผูอยูกับกิเลสที่นอนเนื่องอยูภายใน” บาปอกุศลธรรมเหลานั้น  ยอม ฟุงขึ้นทวมภิกษุนั้น  เพราะ
ฉะนั้น พระองคจึงตรัสเรียกภิกษุนั้นวา “ผูอยูกับกิเลสที่ฟุงขึ้น”

ภิกษุทั้งหลาย อีกนัยหนึ่ง บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย มีความดำริซานไป เก้ือกูลแกสังโยชน 
ยอมเกิดขึ้นแกภิกษ ุ เพราะหูไดยินเสียง ... เพราะจมูกไดกลิ่น ... เพราะลิ้นลิ้มรส ... เพราะกายไดรับ
สัมผัส ... เพราะใจรูธรรมารมณ บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย ยอมอยู ยอมซานไปภายในของภิกษุนั้น 
เพราะฉะนั้น  จึงตรัสเรียกภิกษุนั้นวา “ผูอยูกับกิเลสที่นอนเนื่องอยูภายใน” บาปอกุศลธรรมเหลานั้น 
ยอมฟุงขึ้นทวมภิกษุนั้น  เพราะฉะนั้น  จึงตรัสเรียกภิกษุนั้นวา “ผูอยูกับกิเลสที่ฟุงขึ้น” ภิกษุทั้งหลาย 
อยางนี้แล ภิกษุผูอยูกับกิเลสที่นอนเนื่องอยูภายใน  ผูอยูกับกิเลสที่ฟุงขึ้น  ยอมอยูเปนทุกข ไมสบาย”67 
ที่ชื่อวาอันตราย เพราะเปนอกุศลธรรมที่อาศัยอยูใน อัตภาพ เปนอยางนี้บาง

วาดวยธรรม ๓ ประการ เปนมลทินภายใน
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเหลานี้ เปนมลทิน

ภายใน  เปนอมิตรภายใน  เปนศัตรูภายใน เปนเพชฌฆาตภายใน  เปนขาศึกภายใน  ธรรม ๓ ประการ 
อะไรบาง คือ 

๑.2 โลภะ เปนมลทินภายใน  เปนอมิตรภายใน  เปนศัตรูภายใน เปนเพชฌฆาต
ภายใน เปนขาศึกภายใน 2

๒.2 โทสะ เปนมลทินภายใน  เปนอมิตรภายใน  เปนศัตรูภายใน เปนเพชฌฆาต
ภายใน เปนขาศึกภายใน 

๓.2 โมหะ เปนมลทินภายใน  เปนอมิตรภายใน เปนศัตรูภายใน เปนเพชฌฆาต
ภายใน เปนขาศึกภายใน 

ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเหลานี้แล ชื่อวาเปนมลทินภายใน  เปนอมิตรภายใน เปนศัตรู
ภายใน เปนเพชฌฆาตภายใน เปนขาศึกภายใน”68

(พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัส คาถาประพันธตอ
ไปอีกวา)

โลภะกอใหเกิดสิ่งที่ไมเปนประโยชน 
โลภะทำใหจิตกำเริบ โลภะเปนภัยที่เกิดภายใน 
คน (สวนมาก)ไมรูจักภัยนั้น 

คนโลภไมรูจักผล คนโลภไมรูจักเหตุ 
ความโลภครอบงำนรชนเมื่อใด 
ความมืดบอดยอมมีเมื่อนั้น

โทสะกอใหเกิดสิ่งที่ไมเปนประโยชน 
โทสะทำใหจิตกำเริบ โทสะเปนภัยที่เกิดภายใน 
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67 ดูเทียบ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๕๑/๑๘๔

68 ดูเทียบ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๓/๑๓๐



คน (สวนมาก)ไมรูจักภัยนั้น 
คนโกรธไมรูจักผล คนโกรธไมรูจักเหตุ 

ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด 
ความมืดบอดยอมมีเมื่อนั้น 

โมหะกอใหเกิดสิ่งที่ไมเปนประโยชน 
โมหะทำใหจิตกำเริบ โมหะเปนภัยที่เกิดภายใน 
คน (สวนมาก)ไมรูจักภัยนั้น 

คนหลงไมรูจักผล คนหลงไมรูจักเหตุ 
ความหลงครอบงำนรชนเมื่อใด 
ความมืดบอดยอมมีเมื่อนั้น 69

ที่ชื่อวาอันตราย เพราะเปนอกุศลธรรมที่นอนเนื่องอยูในอัตภาพ เปนอยางนี้บาง
สมจริงดังที ่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “มหาบพิตร ธรรม ๓ ประการ เมื ่อเกิดขึ ้น

ภายใน(จิต)ของบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพ่ือความไมเปนประโยชน เพ่ือความทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก
ธรรม ๓ ประการ อะไรบาง คือ 

๑.2 โลภธรรมเมื ่อเกิดขึ ้นภายใน(จิต)ของบุรุษ ยอมเกิดขึ ้นเพื ่อความไมเปน
ประโยชน เพ่ือความทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก 

๒.2 โทสธรรมเมื่อเกิดขึ้นภายใน(จิต)ของบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพื่อความไม เปน
ประโยชน เพ่ือความทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก 

๓.2 โมหธรรมเมื ่อเกิดขึ ้นภายใน(จิต)ของบุรุษ ยอมเกิดขึ ้นเพื ่อความไมเปน
ประโยชน เพ่ือความทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก 

มหาบพิตร ธรรม ๓ ประการเหลานี้แล เมื่อเกิดขึ้นภายใน(จิต)ของบุรุษ ยอมเกิดขึ้นเพ่ือความ
ไมเปนประโยชน เพ่ือความทุกข เพ่ือความอยูไมผาสุก” 

(พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัส คาถาประพันธตอ
ไปอีกวา)

โลภะ โทสะ และโมหะ เกิดขึ้นในตน 
ยอมทำรายบุรุษผูมีจิตเลวทราม 
เหมือนขุยไผกำจัดตนไผ ฉะนั้น70

ที่ชื่อวาอันตราย เพราะเปนอกุศลธรรมที่นอนเนื่องอยูในอัตภาพ เปนอยางนี้บาง
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา

ราคะ และโทสะ มีอัตภาพนี้เปนตนเหตุ 
ความไมยินดีกุศลธรรม 
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69 ดูเทียบ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๘๘/๕๔๗, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๒๘/๔๒๘

70 ดูเทียบ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๓/๑๓๒, ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๕๐/๕๐๓, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๒๘/๔๒๙



ความยินดีกามคุณซึ่งทำใหขนลุก เกิดจากอัตภาพนี้ 
บาปวิตก71 ในใจ เกิดขึ้นจากอัตภาพนี้ 
ยอมผูกใจคนไว เหมือนพวกเด็กผูกตีนกาไว ฉะนั้น 72

ที่ชื่อวาอันตราย เพราะเปนอกุศลธรรมที่นอนเนื่องอยูในอัตภาพ เปนอยางนี้บาง
คำวา อันตรายท้ังหลายย่ำยีนรชนน้ัน ไดแก อันตรายเหลานั้นยอมเขา ครอบครอง ยึด

ครอง ครอบงำ ทวมทับ รัดรึง ย่ำยีบุคคลนั้น รวมความวา อันตรายทั้งหลายย่ำยีนรชนนั้น
คำวา น้ัน ในคำวา เพราะอันตรายน้ัน ทุกขจึงติดตามนรชนน้ันไป อธิบายวา เพราะ

อันตรายนั้น  ๆ  ทุกขจึงติดตาม ไปตาม ไลตามบุคคลนั้น  คือ ชาติทุกข จึงติดตาม ไปตาม ไลตาม ชรา
ทุกข ... พยาธิทุกข ... มรณทุกข ... ทุกขคือความเศราโศก ความคร่ำครวญ ความทุกขกาย ความทุกข
ใจ ความคับแคนใจ ... ทุกขเนื่องจากการเกิดในนรก ... ทุกขเนื่องจากการเกิดในกำเนิดเดรัจฉาน  ... 
ทุกขเนื่องจากการเกิดในเปตวิสัย ... ทุกขเนื่องจากการเกิดในโลกมนุษย ... ทุกขเนื่องจากการถือ
กำเนิดในครรภ ... ทุกขเนื่องจากการอยูในครรภ ... ทุกขเนื่องจากการคลอดจากครรภ ... ทุกขที่สืบ
เนื่องมาจากผูเกิด ... ทุกขของผูเกิดที่เนื่องมาจากผูอื่น ... ทุกขที่เกิดจากความพยายามของตนเอง ... 
ทุกขที่เกิดจากความพยายามของผูอื่น  ... ความทุกขกาย ทุกขใจ ... ทุกขที่เกิดจากสังขาร ... ทุกขที่
เกิดจากความแปรผัน  ... โรคทางตา โรคทางห ูโรค ทางจมูก โรคทางลิ้น  โรคทางกาย โรคศีรษะ โรคหู 
โรคปาก โรคฟน  โรคไอ โรคหืด ไขหวัด ไขพิษ ไขเชื่อมซึม โรคทอง เปนลมสลบ ลงแดง จุกเสียด 
อหิวาตกโรค โรค เรื้อน  ฝ กลาก มองครอ ลมบาหม ูหิดเปอย หิดดาน  หิด หูด โรคละลอก โรคดีซาน 
โรคเบาหวาน  โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวงทวาร ความเจ็บปวยที่เกิดจากดี ความเจ็บปวยที่เกิดจาก
เสมหะ ความเจ็บปวยที่เกิดจากลม ไขสันนิบาต ความเจ็บปวยที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาล ความเจ็บ
ปวยที่เกิดจากการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไมไดสวนกัน  ความเจ็บปวยที่เกิดจากความพากเพียรเกิน
กำลัง ความเจ็บปวยที่เกิดจากผลกรรม ความหนาว ความรอน  ความหิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ 
ปวด ปสสาวะ ทุกขที่เกิดจากสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน  ทุกขเพราะมารดา
ตาย ทุกขเพราะบิดาตาย ทุกขเพราะพ่ีชายนองชายตาย ทุกขเพราะ พ่ีสาวนองสาวตาย ทุกขเพราะ
บุตรตาย ทุกขเพราะธิดาตาย ทุกขเพราะความพินาศ ของญาต ิ ทุกขเพราะโภคทรัพยพินาศ ทุกข
เพราะความเสียหายที่เกิดจากโรค ทุกขเพราะสีลวิบัติ ทุกขเพราะทิฏฐิวิบัติจึงติดตาม ไปตาม ไลตาม
บุคคลนั้น รวมความวา เพราะอันตรายนั้น ทุกขจึงติดตามนรชนนั้นไป 

คำวา เหมือนน้ำไหลเขาเรือรั่ว อธิบายวา เปรียบเหมือนน้ำไหลเขาเรือรั่ว คือ น้ำไหลเขา พุง
เขา ทะลักเขาตามรอยรั่วนั้น  ๆ ไดแก น้ำไหลเขา พุงเขา ทะลักเขา ดานหัวเรือบาง ดานทายเรือบาง 
ดานทองเรือบาง ดานขางเรือบาง ฉันใด เพราะอันตรายนั้นๆ ทุกขจึงติดตาม ไปตาม ไลตามบุคคลนั้น 
คือ ชาติทุกข ... ทุกขเพราะทิฏฐิวิบัติจึงติดตาม ไปตาม ไลตามบุคคลนั้น  เหมือนกันฉันนั้น รวมความ
วา เหมือนน้ำไหลเขาเรือรั่ว ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
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71 บาปวิตก คือความตรึกเก่ียวกับเรื่องบาป ความคิดในเรื่องบาป

72 ดูเทียบ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๓๗/๓๔๐, ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๒๗๔/๕๖๔, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๒๘/๔๒๙



กิเลสทั้งหลายอันไมมีกำลังครอบงำนรชนนั้น 
อันตรายทั้งหลายย่ำยีนรชนนั้น 
เพราะอันตรายนั้น ทุกขจึงติดตามนรชนนั้นไป 
เหมือนน้ำไหลเขาเรือรั่ว ฉะนั้น

[๖] (พระผูมีพระภาคตรัสวา)
เพราะฉะน้ัน สัตวเกิดพึงมีสติทุกเม่ือ ละกามท้ังหลายได 

ครั้นละกามเหลาน้ันไดแลว พึงขามโอฆะ73 ได 
เหมือนคนวิดน้ำเรือแลวไปถึงฝงได ฉะน้ัน

คำวา เพราะฉะน้ัน ในคำวา เพราะฉะน้ัน สัตวเกิดพึงมีสติทุกเม่ือ ไดแก เพราะฉะนั้น คือ 
เพราะการณนั้น  เพราะเหตุนั้น  เพราะปจจัยนั้น  เพราะตนเหตุนั้น สัตวเกิดเมื่อเห็นโทษนั้นในกามทั้ง
หลาย รวมความวา เพราะฉะนั้น

คำวา สัตวเกิด ไดแก สัตว คือ นรชน  มานพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด สัตวเกิด ผูเปนไปตาม
กรรม มนุษย

คำวา ทุกเม่ือ อธิบายวา ทุกเมื่อ คือ ในกาลทั้งปวง ตลอดกาลทั้งปวง ตลอดกาลเปนนิจ 
ตลอดกาลย่ังยืน  ตลอดกาลตอเนื่องกัน  ตลอดกาลสืบเนื่องกัน  ตลอดกาลติดตอกัน  ตลอดกาลเปน
ลำดับ ตลอดกาลติดตอกันเหมือนระลอกคลื่น  ตลอดกาลเปนไปตอเนื่องไมขาดสาย ตลอดกาลสืบตอ
กันกระชั้นชิด ตลอดกาล กอนภัต หลังภัต ตลอดปฐมยาม มัชฌิมยาม ปจฉิมยาม ตลอดขางแรม ขาง
ขึ้น ตลอดฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูรอน ตลอดปฐมวัย มัชฌิมวัย ปจฉิมวัย

วาดวยผูมีสติทุกเม่ือ
คำวา มีสติ อธิบายวา มีสติดวยเหตุ ๔ อยาง คือ 

๑.2 ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณากายในกาย 
๒.2 ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 
๓.2 ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณาจิตในจิต 
๔.2 ชื่อวามีสติ เมื่อเจริญสติปฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย 

ชื่อวามีสติดวยเหตุอีก ๔ อยาง ... สัตวเกิดนั้นพระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา ผูมีสต7ิ4 รวมความ
วา เพราะฉะนั้น สัตวเกิดพึงมีสติทุกเมื่อ

คำวา ละกามท้ังหลายได อธิบายวา
คำวา กาม ไดแก กาม ๒ อยาง แบงตามหมวด คือ (๑) วัตถุกาม (๒) กิเลสกาม ... เหลานี้

เรียกวา วัตถุกาม ... เหลานี้เรียกวา กิเลสกาม 
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73 โอฆะ ดูเชิงอรรถขอ ๓/๑๑

74 ดูรายละเอียดขอ ๓/๑๒-๑๓



คำวา ละกามท้ังหลายได อธิบายวา พึงละกามไดโดยเหตุ ๒ อยาง คือ (๑) โดยการขมไว (๒) 
โดยการตัดขาด

บุคคลพึงละกามไดโดยการขมไว เปนอยางไร 
คือ บุคคลเมื่อพิจารณาเห็นวา กามทั้งหลายเปรียบเหมือนรางโครงกระดูก เพราะใหความ

ยินดีเล็กนอย จึงละกามไดโดยการขมไว 
เมื่อพิจารณาเห็นวา กามทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ เพราะเปนของทั่วไปแกคนสวนมาก 

จึงละกามไดโดยการขมไว 
เมื่อพิจารณาเห็นวา กามทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงหญา เพราะไหม ลุกลาม จึงละกาม

ไดโดยการขมไว ... บุคคลกำลังเจริญเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ จึงละกามไดโดยการขมไว 
บุคคลชื่อวาพึงละกามไดโดยการขมไว เปนอยางนี7้5  ... บุคคลชื่อวาพึงละกามไดโดยการตัดขาด เปน
อยางนี้ รวมความวา ละกามทั้งหลายได

คำวา เหลาน้ัน ในคำวา ครั้นละกามเหลาน้ันไดแลว พึงขามโอฆะได อธิบายวา สัตวเกิด
กำหนดรูวัตถุกามแลว ละ ละเวน บรรเทา ทำใหหมดสิ้นไป ใหถึงความไมมีอีกซึ่งกิเลสกาม ละ ละเวน 
บรรเทา ทำใหหมดสิ้นไป ใหถึงความ ไมมีอีกซึ่งกามฉันทนิวรณ ละ ละเวน  บรรเทา ทำใหหมดสิ้นไป 
ใหถึงความไมมีอีก ซึ่งพยาบาทนิวรณ ... ถีนมิทธนิวรณ ... อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ... วิจิกิจฉานิวรณ 
พึงขาม ขามไป ขามพน  กาวลวง ลวงเลยกาโมฆะ(หวงน้ำคือกาม) ภโวฆะ(หวงน้ำคือภพ) 
ทิฏโฐฆะ(หวงน้ำคือทิฏฐิ) อวิชโชฆะ(หวงน้ำคืออวิชชา)ได รวมความวา ครั้นละกามเหลานั้นไดแลว 
พึงขามโอฆะได

คำวา เหมือนคนวิดน้ำเรือแลวไปถึงฝงได ฉะน้ัน อธิบายวา เปรียบเหมือน  บุคคลวิด ตัก 
ทิ้งน้ำในเรือที่ทำใหเรือบรรทุกหนัก แลวพึงไปถึงฝงไดรวดเร็วดวยเรือที่เบา โดยไมยากนัก ฉันใด สัตว
เกิดกำหนดรูวัตถุกามแลว ละ ละเวน  บรรเทา ทำใหหมดสิ้นไป ใหถึงความไมมีอีกซึ่งกิเลสกาม ละ 
ละเวน  บรรเทา ทำใหหมด สิ้นไป ใหถึงความไมมีอีกซึ่งกามฉันทนิวรณ ... พยาบาทนิวรณ ... ถีนมิท
ธนิวรณ ... อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ... วิจิกิจฉานิวรณ ก็จะพึงไปถึงฝงไดรวดเร็ว โดยไมยากนัก ฉันนั้น
เหมือนกัน  อมตนิพพาน  ตรัสเรียกวา ฝง คือ ธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง เปนที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมด 
เปนที่สิ้นตัณหา เปนที่คลายกำหนัด เปนที่ดับกิเลส เปนที่เย็นสนิท

คำวา พึงไปถึงฝง ไดแก พึงถึงฝง พึงถูกตองฝง พึงทำใหแจงฝงได 
คำวา ถึงฝงได อธิบายวา ผูใดประสงคจะไปสูฝง ผูนั้นก็ชื่อวา ผูถึงฝงได ผูใดกำลังไปสูฝง ผู

นั้นก็ชื่อวา ผูถึงฝงได ผูใดไปถึงฝงแลว ผูนั้นก็ชื่อวา ผูถึงฝงได
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา “ภิกษุทั้งหลาย คำวา พราหมณ ผูขามไดแลว ถึงฝงแลว 

ยืนอยูบนบก นี้เปนชื่อของพระอรหันต พระอรหันตนั้นถึงฝงได ดวยความรูย่ิง ถึงฝงไดดวยการกำหนด
รู ถึงฝงไดดวยการละ ถึงฝงไดดวยการเจริญภาวนา ถึงฝงไดดวยการทำใหแจง ถึงฝงไดดวยการเขา
สมาบัติ ถึงฝงไดดวยความ รูย่ิงธรรมทั้งปวง ถึงฝงไดดวยการกำหนดรูทุกขทั้งปวง ถึงฝงไดดวยการละ
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75 ดูรายละเอียดขอ ๓/๗-๙



กิเลส ทั้งปวง ถึงฝงไดดวยการเจริญอริยมรรค ๔ ถึงฝงไดดวยการทำใหแจงนิโรธ ถึงฝงไดดวยการเขา
สมาบัติ76 ๘

พระอรหันตนั้นถึงความชำนาญ บรรลุบารมีในอริยศีล ถึงความชำนาญ บรรลุบารมีในอริย
สมาธิ ถึงความชำนาญ บรรลุบารมีในอริยปญญา ถึงความชำนาญ บรรลุบารมีในอริยวิมุตติ

พระอรหันตนั้นถึงฝง บรรลุฝง ถึงสวนสุด บรรลุสวนสุด ถึงปลายสุด บรรล ุปลายสุด ถึงทายสุด 
บรรลุทายสุด ถึงความสำเร็จ บรรลุความสำเร็จ ถึงที่ปกปอง บรรลุที่ปกปอง ถึงหลีกที่เรน  บรรลุที่หลีก
เรน  ถึงที่พ่ึง บรรลุที่พ่ึง ถึงที่ไมมีภัย บรรลุที่ไมมีภัย ถึงที่ไมจุต ิ บรรลุที่ไมจุติ ถึงที่ไมตาย บรรลุที่ไม
ตาย ถึงที่ดับ บรรลุที่ดับ

พระอรหันตนั้นอยูใน(อริยวาสธรรม)แลว ประพฤติจรณธรรมแลว ผานทางไกล ไดแลว ถึง
ทิศ(นิพพาน)แลว ถึงจุดจบ(นิพพาน)แลว รักษาพรหมจรรยไดแลว ถึงทิฏฐิอันสูงสุด77แลว เจริญมรรค
ไดแลว ละกิเลสไดแลว รูแจงธรรมที่ไมกำเริบแลว ทำนิโรธใหแจงไดแลว ทานกำหนดรูทุกขไดแลว 
ละสมุทัยไดแลว เจริญมรรคไดแลว ทำนิโรธใหแจงแลว รูย่ิงธรรมที่ควรรูย่ิงแลว กำหนดรูธรรมที่ควร
กำหนดรูไดแลว ละธรรมที่ควรละไดแลว เจริญธรรมที่ควรเจริญไดแลว ทำใหแจงธรรมที่ควรทำให
แจงไดแลว

พระอรหันตนั้นถอนลิ่มสลักคืออวิชชาไดแลว ถมคูคือกรรมไดแลว ถอนเสา ระเนียดคือตัณหา
ไดแลว ไมมีบานประตูคือสังโยชน เปนผูไกลจากขาศึกคือกิเลส ปลดธงคือมานะลงเสียแลว ปลงภาระ
ไดแลว ไมเก่ียวของกับโยคกิเลสแลว ละองค ๕ (แหงนิวรณ)ไดแลว ประกอบดวยองค ๖ มีธรรม
เครื่องรักษาอยางเอก(คือสติ) มี อปสเสนธรรม78  ๔ อยาง มีปจเจกสัจจะ79อันบรรเทาไดแลว มีการ
แสวงหาอันสละไดโดยชอบ ไมบกพรอง มีความดำริไมขุนมัว มีกายสังขารอันระงับไดแลว มีจิตหลุด
พนดีแลว มีปญญาหลุดพนไดด ี เปนผูบริสุทธ์ิบริบูรณ อยูจบพรหมจรรย เปนอุดมบุรุษ เปนบรมบุรุษ 
ถึงการบรรลุปรมัตถธรรมแลว พระอรหันตนั้น มิตองกอผลกรรม มิตองกำจัด กำจัดไดแลวดำรงตนอยู 
มิตองละกิเลส มิตองถือมั่น  ละไดแลวดำรง ตนอยู มิตองเย็บ(ดวยตัณหา) มิตองยก(ตนดวยมานะ) 
เย็บเรียบรอยแลวดำรงตนอยู มิตองดับ(ไฟคือกิเลส) มิตองกอ ดับไดแลวดำรงตนอยู ชื่อวาดำรงตน
อยูไดเพราะ ประกอบดวยสีลขันธอันเปนอเสขะ ... ดวยสมาธิขันธ ... ดวยปญญาขันธ ... ดวยวิมุตติ
ขันธ ... ดำรงตนอยูดวยวิมุตติญาณทัสสนขันธอันเปนอเสขะ ดำรงตนอยู แทงตลอดสัจจะแลว ดำรง
ตนอยูโดยการกาวลวงตัณหาอันเปนเหตุใหหว่ันไหว ดำรงตน  อยูโดยการดับไฟคือกิเลส ดำรงตนอยู
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76 สมาบัติ ๘ ประกอบดวย รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔

77 ทิฏฐิอันสูงสุด หมายถึงสัมมาทิฏฐิ (ขุ.ม.อ.(บาลี) ๖/๘๒)

78 อปสเสนธรรม คือธรรมดุจพนักพิง หรือธรรมที่พ่ึงอาศัย มี ๔ อยาง คือ (๑)  สงฺขาเยกํ ปฏิเสวติ ของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวเสพ 
เชน  ปจจัย ๔ (๒) สงฺขาเยกํ ปริวชฺเชต ิของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวเวน เชน คนพาลหรือสัตวราย (๓)  สงฺขาเยกํ วิโนเทต ิของอยาง
หนึ่ง พิจารณาแลวบรรเทา เชน  กามวิตก (๔) สงฺขาเยกํ ปชหต ิของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวละเสีย (ที.ปา.  (ไทย)  ๑๑/๓๐๘/๒๘๑, 
ที.ปา.อ. (บาลี) ๓๐๘/๒๐๔, ขุ.ม.อ. (บาลี) ๖/๘๖)

79  ปจเจกสัจจะ  หมายถึงทิฏฐิอยางใดอยางหนึ่งที่ยังยึดถือ เชน  ถือวาทรรศนะนี้เทานั้นจริง ทรรศนะนี้ เทานั้นจริง (ขุ.ม.อ.  (บาลี) 
๖/๘๖)



โดยไมตองเวียนวายตายเกิด ดำรงตนอยูโดย การสมาทานธรรมขั้นสุดยอด ดำรงตนอยูโดยการเสพ
วิมุตต ิ ดำรงตนอยูดวยเมตตาอันบริสุทธ์ิ ... ดวยกรุณา ... ดวยมุทิตาอันบริสุทธ์ิ ... ดำรงตนอยูดวย
อุเบกขา อันบริสุทธ์ิ ดำรงตนอยูดวยความบริสุทธ์ิอยางย่ิง ดำรงตนอยูดวยความบริสุทธ์ิเพราะไมมี
ตัณหาทิฏฐิและมานะ ดำรงตนอยูโดยความเปนผูหลุดพน  ดำรงตนอยูโดยความเปนผูสันโดษ ดำรง
ตนอยูในขันธสุดทาย ดำรงตนอยูในธาตุสุดทาย ดำรงตนอยูในอายตนะสุดทาย ดำรงตนอยูในคติ
สุดทาย ดำรงตนอยูในการถือกำเนิดสุดทาย ดำรงตนอยูในปฏิสนธิสุดทาย ดำรงตนอยูในภพสุดทาย 
ดำรงตนอยูในสงสาร สุดทาย ดำรงตนอยูในวัฏฏะสุดทาย ดำรงตนอยูในภพสุดทาย ดำรงตนอยูใน
ประชุมแหงขันธขั้นสุดทาย ทรงไวซึ่งรางกายขั้นสุดทาย เปนผูไกลจากขาศึก 

(สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา)
พระขีณาสพนั้น มีภพนี้เปนภพสุดทาย 

มีประชุมแหงขันธนี้เปนครั้งสุดทาย 
ไมมีการเวียนเกิด เวียนตาย และภพใหมก็ไมมีอีก80

รวมความวา เหมือนคนวิดน้ำเรือแลวไปถึงฝงได ฉะนั้น ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
เพราะฉะนั้น สัตวเกิดพึงมีสติทุกเมื่อ ละกามทั้งหลายได

ครั้นละกามเหลานั้นไดแลว พึงขามโอฆะได 
เหมือนคนวิดน้ำเรือแลวไปถึงฝงได ฉะนั้น 

กามสุตตนิทเทสท่ี ๑ จบ

__________________
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80 ดูเทียบ ขุ.จู.(บาลี) ๓๐/๒๘/๙๐, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๒๘/๑๕๐


