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พระสุตตันตปฎก
ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
เลมที่ ๑
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

๑. พรหมชาลสูตร
เรื่องทิฏฐิ ๖๒
(๑) ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา เสด็จดําเนินทางไกลระหวาง
กรุงราชคฤห และ เมืองนาลันทา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ
๕๐๐ รูป. แม สุปปยปริพาชก ก็เดินทางไกลระหวาง กรุงราชคฤห
และ เมืองนาลันทา พรอมดวยพรหมทัตตมาณพผูเปนอันเตวาสิก.
ไดยินวา ในระหวางทางนั้น สุปปยปริพาชก กลาวติพระพุทธเจา
ติพระธรรม ติพระสงฆ โดยอเนกปริยาย. สวนพรหมทัตตมาณพ
อันเตวาสิกของสุปปยปริพชก กลาวชมพระพุทธเจา ชมพระธรรม
ชมพระสงฆ โดยอเนกปริยาย. อาจารยและอันเตวาสิกทั้งสองนั้น มี
ถอยคําเปนขาศึกแกกันและกันโดยตรงฉะนี้ เดินตามพระผูมีพระภาคเจา
และภิกษุสงฆไปขางหลัง ๆ.
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ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา เสด็จเขาประทับพักแรมราตรีหนึ่ง
ณ พระตํานักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา พรอมดวยภิกษุ
สงฆ. แมสุปปยปริพาชกก็ไดเขาพักแรมราตรีหนึ่ง ใกลพระตําหนักหลวง
ในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา กับพรหมทัตตมาณพผูเปนอันเตวาสิก.
ไดยินวา แม ณ ที่นั้น สุปปยปริพาชกก็ยังกลาวติพระพุทธเจา ติพระ
ธรรม ติพระสงฆ โดยอเนกปริยาย. สวนพรหมทัตตมาณพ
อันเตวาสิกของสุปปยปริพาชก คงกลาวชมพระพุทธเจา ชมพระธรรม
ชมพระสงฆ โดยอเนกปริยาย. อาจารยและอันเตวาสิกทั้งสองนั้น มี
ถอยคําเปนขาศึกแกกันและกันโดยตรงฉะนี้ เดินตามพระผูมีพระภาคเจา
และภิกษุสงฆไปขางหลัง ๆ.
ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปลุกขึน้ ในเวลาใกลรุง นั่งประชุมกัน ณ
โรงกลม สนทนากันวา ทานทั้งหลาย เทาที่พระผูมีพระภาคเจาผูรูผูเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงทราบความที่หมูสัตวมี
อัธยาศัยตาง ๆ กันไดเปนอยางดีนี้ นาอัศจรรย ไมเคยมี ความจริง
สุปปยปริพาชกผูนี้ กลาวติพระพุทธเจา ติพระธรรม ติพระสงฆ โดย
อเนกปริยาย สวนพรหมทัตตมาณพ อันเตวาสิกของสุปปยปริพาชก
กลาวชมพระพุทธเจา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ โดยอเนกปริยาย
อาจารยและอันเตวาสิกทั้งสองนี้ มีถอ ยคําเปนขาศึกแกกันและกันโดยตรง
ฉะนี้ เดินตามพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆไปขางหลัง ๆ.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบคําสนทนาของภิกษุ
เหลานั้นแลว เสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่ง ณ อาสนะที่เขาจัดถวาย.
ครั้นประทับนั่งแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไร และ
เรื่องอะไรที่พวกเธอพูดคางไว. เมือ่ ตรัสอยางนี้แลว ภิกษุเหลานั้นได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา พระเจาขา ณ ที่นี้เมื่อพวกขาพระองค
ลุกขึ้นในเวลาใกลรุง นัง่ ประชุมกันอยูที่โรงกลม สนทนากันวา ทาน
ทั้งหลาย เทาที่พระผูมีพระภาคเจาผูรูผูเห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงทราบความที่หมูสัตวมีอัธยาศัยตาง ๆ กันได
เปนอยางดีนี้ นาอัศจรรย ไมเคยมี ความจริง สุปปยปริพาชกผูนี้
กลาวติพระพุทธเจา ติพระธรรม หรือติพระสงฆ โดยอเนกปริยาย
สวนพรหมทัตตมาณพอันเตวาสิกของสุปปยปริพาชก กลาวชมพระ
พุทธเจา ชมพระธรรม หรือชมพระสงฆ โดยอเนกปริยาย อาจารย
และอันเตวาสิกทั้งสองนี้ มีถอยคําเปนขาศึกแกกันและกันโดยตรงฉะนี้
เดินตามพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆไปขางหลัง ๆ พระเจาขา เรื่อง
นี้แล ที่พวกขาพระองคพูดคางไว พอดีพระองคเสด็จมาถึง
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนเหลาอื่น
จะพึงกลาวติเรา ติพระธรรม หรือติพระสงฆ ก็ตาม เธอทั้งหลายไม
ควรทําความอาฆาต โทมนัส แคนใจในคนเหลานั้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
คนเหลาอื่นพึงกลาวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ ก็ตาม ถาเธอทั้งหลาย
จักขุนเคือง หรือจักนอยใจในคนเหลานั้น ดวยเหตุนั้น อันตรายพึงมี
แกเธอทั้งหลายนี่แหละ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนเหลาอื่นพึงกลาว
ติเรา ติพระธรรม หรือติพระสงฆ ก็ตาม ถาเธอทั้งหลายจักขุนเคือง
หรือจักนอยใจในคนเหลานั้น เธอทั้งหลายพึงรูคําที่เปนสุภาษิต ของคน
เหลาอื่นไดละหรือ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขอนั้นหามิไดพระเจาขา.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนเหลาอื่นพึงกลาว
ติเรา ติพระธรรม หรือติพระสงฆ ก็ตาม ในคําที่เขากลาวตินั้น คําที่
ไมจริง เธอทั้งหลายควรแกใหเห็นโดยความไมเปนจริงวา นั่นไมจริง
แมเพราะเหตุนี้ นั่นไมแทแมเพราะเหตุนี้ แมขอ นั่นก็ไมมีในเราทั้งหลาย
และในเราทั้งหลายก็ไมมีขอนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนเหลาอื่นพึงกลาวชมเรา ชมพระธรรม
หรือชมพระสงฆ ก็ตาม เธอทั้งหลายไมควรทําความเพลิดเพลิน
ดีใจ เบิกบานใจในคําชมนั้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนเหลาอื่น
พึงกลาวชมเรา ชมพระธรรม หรือชมพระสงฆกต็ าม ถาเธอทั้งหลาย
จักเพลิดเพลิน ดีใจ เบิกบานใจในคําชมนั้น ดวยเหตุนั้น อันตราย
พึงมีแกเธอทั้งหลายนี่แหละ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนเหลาอื่นพึงกลาวชมเรา ชมพระธรรม
หรือชมพระสงฆก็ตาม ในคําที่เขากลาวชมนั้น คําที่จริง เธอทั้งหลาย
ควรปฏิญาณใหเห็นโดยความเปนจริงวา นั่นจริงแมเพราะเหตุนี้ แมขอ
นั่นก็มีในเราทั้งหลาย และในเราทั้งหลายก็มีขอนั้น.
จุลศีล
(๒) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมือ่ ปุถุชนกลาวชมตถาคต พึง
กลาวดวยประการ นั่นมีประมาณนอยนัก ยังต่ํานัก เปนเพียงศีล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ขอที่ปุถุชนกลาวชมตถาคต. . . เพียงศีลนั้นเปน
ไฉน.
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(๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง เมื่อปุถุชนกลาวชม
ตถาคต พึงกลาวชมอยางนี้วา
๑. พระสมณโคดม ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว
วางทัณฑะ วางสาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา
หวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวงอยู.
๒. พระสมณโคดม ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลัก
ทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่เขาให ไมประพฤติตนเปน
ขโมย เปนคนสะอาดอยู.
๓. พระสมณโคดม ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย
ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกลเวนจากเมถุน ซึ่งเปนเรื่องของ
ชาวบาน.
(๔) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง เมื่อปุถุชนกลาว
ชมตถาคต พึงกลาวชมอยางนี้วา
๔. พระสมณโคดม ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ
พูดคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปนหลักฐาน ควรเชื่อ ไมพูดลวง
โลก.
๕. พระสมณโคดม ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด
ฟงจากขางนี้แลวไมบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกกัน หรือฟงจาก
ขางโนนแลวไมบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกกัน สมานคนที่แตกกัน
แลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนที่พรอมเพรียง
กัน ยินดีในคนที่พรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนที่พรอมเพรียงกัน
กลาวแตคําที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน.
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๖. พระสมณโคดม ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ
กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ เปนคําของ
ชาวเมือง คนโดยมากรักใคร ชอบใจ.
๗. พระสมณโคดม ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ
พูดถูกกาล พูดคําจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดคํามี
หลักฐาน มีที่อาง มีทกี่ ําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาล
อันควร.
(๕) ๘. พระสมณโคดม เวนขาดจากการพรากพืชคามและ
ภูตคาม.
(๖) ๙. พระสมณโคดม ฉันอาหารหนเดียว เวนการฉันใน
ราตรี งดการฉันในเวลาวิกาล.
๑๐. พระสมณโคดม เวนขาดจากการฟอนรําขับรองประโคม
ดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก.
๑๑. พระสมณโคดม เวนขาดจากการทัดทรงประดับตกแตง
รางกาย ดวยดอกไมของหอม และเครื่องประเทืองผิว ซึ่งเปนฐานแหง
การแตงตัว.
๑๒. พระสมณโคดม เวนขาดจากที่นอนที่นั่งสูง และที่
นอนที่นั่งใหญ.
๑๓. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับทองและเงิน.
(๗) ๑๔. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับธัญญชาติดิบ.
๑๕. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.
๑๖. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับสตรีและเด็กหญิง.
๑๗. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับทาสีและทาส.
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๑๘. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับแพะและแกะ.
๑๙. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับไกและสุกร.
๒๐. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับชาง โค มา และ
ลา.
๒๑. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับนาและไร.
(๘) ๒๒. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเปนทูตและการ
รับใช.
๒๓. พระสมณโคดม เวนขาดจากการซื้อและการขาย.
๒๔. พระสมณโคดม เวนขาดจากการโกงดวยตาชั่ง การ
โกงดวยโลหะ และการโกงดวยเครื่องตวงวัด.
๒๕. พระสมณโคดม เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง
และการตลบตะแลง.
๒๖ พระสมณโคดม เวนขาดจากการฟน การฆา การ
จองจํา การตีชิง การปลน การจี้.
จบจุลศีล
มัชฌิมศีล
(๙) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง เมือ่ ปุถุชนกลาวชม
ตถาคต พึงกลาวชมอยางนี้วา
๑. พระสมณโคดม เวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา
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แลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้อยูเนือง ๆ คือ
พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิด
แตเมล็ด เปนที่หา.
(๑๐) ๒. พระสมณโคดม เวนขาดจากการบริโภคของที่สะสมไว
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว
ยังประกอบการบริโภคของที่สะสมไวเห็นปานนี้อยูเนือง ๆ คือสะสมขาว
สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่องประเทืองผิว
สะสมของหอม สะสมอามิส.
(๑๑) ๓. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลนที่เปนขาศึกแก
กุศล อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวย
ศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลน ที่เปนขาศึกแกกุศลเห็นปานนี้อยู
เนือง ๆ คือ การฟอน การขับรอง การประโคม มหรสพมีการรํา
เปนตน การเลานิยาย การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง
ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม การเลนของคนจัณฑาล การเลนไมสูง
การเลนหนาศพ ชนชาง ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ
ชนไก ชนนกกระทา รํากระบี่กระบอง มวยชก มวยปล้ํา สนามรบ
การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ การดูกองทัพ.
(๑๒) ๔. พระสมณโคดม เวนขาดจากการขวนขวายเลนการ
พนันอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบาง
จําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลนการพนัน อัน
เปนที่ตั้งแหงความประมาทเห็นปานนี้อยูเนือง ๆ คือ เลนหมากรุกแถว
ละแปดตา แถวละสิบตา เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลน
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โยนบวง เลนไมหึ่ง เลนกําทาย เลนสะกา เลนเปาใบไม เลนไถนา
นอย ๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอย ๆ เลน
ธนูนอย ๆ เลนทายอักษร เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ.
(๑๓) ๕. พระสมณโคดม เวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่ง
ที่นอนอันสูงใหญ อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉัน โภชนะที่เขา
ใหดวยศรัทธาแลว ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหเห็นปานนี้อยู
เนือง ๆ คือเตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย พรม
ทําดวยขนสัตว เครื่องลาดทําดวยขนแกะอันสวยงาม เครื่องลาดทําดวย
ขนแกะสีขาว เครื่องลาดทําดวยขนแกะเปนรูปดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน
เครื่องลาดทําดวยขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวตาง ๆ เครื่องลาดทําดวยขนแกะ
มีขนตั้ง เครื่องลาดทําดวยขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทําดวยทอง
และเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะ
และจุหญิงฟอนได ๑๖ คน เครื่องลาดหลังชาง เครื่องลาดหลังมา
เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังเสือ เครื่องลาดอยางดี ที่ทํา
ดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนสองขาง.
(๑๔) ๖. พระสมณโคดม เวนขาดจากการประดับตกแตง
รางกาย อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวย
ศรัทธาแลว ยังขวนขวายประดับตกแตงรางกายเห็นปานนี้อยูเนือง ๆ คือ
อบตัว ไคลอวัยวะ อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม
ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา
ใชกลักยา ใชดาบ ใชมดี สองคม ใชรม สวมรองเทาสวยงาม ติด
กรอบหนา ปกปน ใชพัดวาลวีชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชายยาว.
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(๑๕) ๗. พระสมณโคดม เวนขาดจากติรัจฉานกถา อยางที่
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยัง
ประกอบดิรัจฉานกถาเห็นปานนี้อยูเนือง ๆ คือ เรื่องพระราชา เรื่องโจร
เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องสงคราม เรื่องขาว เรื่องน้ํา
เรื่องผา เรื่องที่นอน เรือ่ งดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน
เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรือ่ งบุรุษ
เรื่องคนกลา เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว เรื่อง
เบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวย
ประการนั้น ๆ.
(๑๖) ๘. พระสมณโคดม เวนขาดจากการพูดแกงแยงกัน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว
ยังพูดแกงแยงกันเห็นปานนี้อยูเนือง ๆ คือ ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้
ขาพเจารูทั่วถึง ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด
ขาพเจาปฏิบัติถูก คําพูดของขาพเจามีประโยชน ของทานไมมีประโยชน
คําที่ควรกลาวกอน ทานกลาวทีหลัง คําที่ควรจะกลาวทีหลัง ทานกลาว
กอน ขอที่ทานเคยช่ําชองมาไดผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของ
ทานได ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไข
เสีย ถาสามารถ.
(๑๗) ๙. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเปนทูต และการ
รับใช อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา
แลว ยังขวนขวายประกอบการเปนทูตและการรับใชเห็นปานนี้อยู
เนือง ๆ คือรับเปนทูตของพระราชา มหาอํามาตยของพระราชา กษัตริย
พราหมณ คฤหบดี และกุมารวา จงไปที่นี้ จงไปที่โนน จงนําเอาสิ่ง
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นี้ไป จงนําเอาสิ่งในที่โนนมา ดังนี้.
(๑๘) ๑๐. พระสมณโคดม เวนขาดจากการพูดหลอกลวง และ
การพูดเลียบเคียง อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขา
ใหดวยศรัทธาแลว พูดเลียบเคียง พูดหวานลอม พูดและเล็ม แสวงหา
ดวยลาภ.
จบมัชฌิมศีล
มหาศีล
(๑๙) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง เมือ่ ปุถชุ นกลาวชม
ตถาคต พึงกลาวชมอยางนี้วา
๑. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทาง
ผิดดวยติรัจฉานวิชา อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่
เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้
คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทํานายฝน ทํานายลักษณะ
ทํานายหนูกัดผา ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธี
ซัดแกลบบูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธี
เติมเนยบูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ ทํา
พลีกรรมดวยโลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะพื้นที่ ดูลกั ษณะที่ไรนา
เปนหมอปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปน
หมองู เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด
เปนหมอทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ เปนหมอ
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เสกกันลูกศร เปนหมอดูรอยเทาสัตว
(๒๐) ๒. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทาง
ผิดดวยติรัจฉานวิชา อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉัน โภชนะที่
เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้
คือ ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะผา ทาย
ลักษณะศาสตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทาย
ลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร
ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะชาง
ทายลักษณะมา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค
ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนก
กระทา ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะชอฟา ทายลักษณะเตา ทาย
ลักษณะมฤค.
(๒๑) ๓. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิด
ดวยติรัจฉานวิชา อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขา
ใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ
ดูฤกษยาตราทัพวา พระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระ
ราชาภายในจักเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอก
จักเขาประชิด พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระ
ราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชาภายในจัก
ปราชัย พระราชาพระองคนี้จักมีชัย พระราชาพระองคนี้จักปราชัย
เพราะเหตุนี้ หรือเหตุนี้.
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(๒๒) ๔. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทาง
ผิดดวยติรัจฉานวิชา อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉัน โภชนะที่
เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้
คือ พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส
ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง
ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาด
จักมีดาวหาง จักมีแผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและ
ดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาว
นักษัตรจักกระจาง จันทรคราสจักมีผลอยางนี้ สุรยิ คราสจักมีผลอยางนี้
นักษัตรคราสจักมีผลอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผล
อยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลอยางนี้ ดาวนักษัตร
เดินถูกทางจักมีผลอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลอยางนี้ อุกกาบาตจักมีผลอยางนี้ ดาวหางจักมีผลอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผลอยางนี้
ฟารองจักมีผลอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรขึ้นจักมีผล
อยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจักมีผลอยางนี้ ดวง
จันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลอยางนี้ ดวงจันทร
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลอยางนี้.
(๒๓ ) ๕. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิด
ดวยติรัจฉานวิชา อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขา
ใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ
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พยากรณวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมีภิกษา
หาไดยาก จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสําราญ
หาโรคมิได หรือนับคะแนน คํานวณ นับประมวล แตงกาพย โลกายตศาสตร.
(๒๔) ๖. พระสมณโคดม เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิด
ดวยติรัจฉานวิชา อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขา
ใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้
คือ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษ
หยาราง ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะหราย ให
ยาผดุงครรภ รายมนตใหลิ้นกระดาง รายมนตใหคางแข็ง รายมนตให
มือสั่น รายมนตไมใหหูไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรง
หญิงสาว เปนหมอทรงเจาบวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม
รายมนตพนไฟ ทําพิธีเชิญขวัญ.
(๒๕) ๗. พระสมณะโคดมเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิด
ดวยติรัจฉานวิชา อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่
เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด ดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้
คือ ทําพิธบี นบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกัน
บานเรือน ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทํา
พิธีปลูกเรือน ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่ พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธี
บูชาไฟ ปรุงยาสํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบื้องบน ปรุงยา
ถายโทษเบื้องลาง ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา
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ปรุงยานัตถุ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษา
เด็ก ใสยา ชะแผล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ปุถุชนกลาวชมตถาคตดวยประการใด
ซึ่งมีประมาณนอยนัก ยังต่ํานัก เปนเพียงศีลนั้น เทานั้นแล.
จบมหาศีล
ทิฏฐิ ๖๒
(๒๖) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยังมีธรรมอยางอื่นอีกแล ที่ลึกซึ้ง
เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต จะคาดคะเนไมได ละเอียด รูได
เฉพาะบัณฑิต ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวสอนผูอื่นให
รูแจง อัน เปนเหตุใหคนทั้งหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดย
ชอบ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเหลานั้น ทีล่ ึกซึ้ง เห็นไดยาก
สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต ที่
ตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวสอนผูอื่นใหรูแจง อันเปน
เหตุใหคนทั้งหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ เหลานั้น
เปนไฉน.
ก. ปุพพันตกัปปกทิฏฐิ ๑๘
(๒๗) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่งกําหนด
ขันธสวนอดีต มีความเห็นไปตามขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต
กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยวัตถุ ๑๘ ประการ. ก็สมณพราหมณ
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ผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงกําหนดขันธสวนอดีต มี
ความเห็นไปตามขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยวัตถุ ๑๘
ประการ.
สัสสตทิฏฐิ ๔
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะวา เที่ยง
บัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง ดวยวัตถุ ๔ ประการ. ก็สมณพราหมณ
ผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีวาทะวาเที่ยง บัญญัติ
อัตตาและโลก วาเที่ยง ดวยวัตถุ ๔ ประการ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกนี้ อาศัย
ความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยการประกอบ
เนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวสัมผัส
เจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตตั้งมั่น (บริสุทธิ์ ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่อง
ยียวน ปราศจากอุปกิเลส ) ระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนได
หลายประการ คือ ระลึกชาติได ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติ
บาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง
สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง
หลายรอยชาติบาง หลายแสนชาติบาง วาในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวย
ทุกขอยางนั้น มีกําหนดอายุเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิด
ในภพโนน แมในภพนัน้ เราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิว
พรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนด
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อายุเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ ตามระลึกถึงขันธที่
เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการพรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ
ฉะนี้. เขากลาวอยางนี้วา อัตตาและโลกเที่ยง เปนหมัน ตั้งมั่นดุจ
ยอดภูเขา ตั้งมั่นดุจเสาระเนียดที่ตั้งอยู สวนสัตวเหลานั้นยอมแลนไป
ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมอุบัติ แตสิ่งที่เที่ยงเสมอ คงมีอยูแท.
ขอนี้เพราะเหตุไร.
เพราะเหตุวา ขาพเจาอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความ
เพียรที่ตั้งมั่น อาศัยการประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัย
มนสิการโดยชอบ จึงสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตตั้งมั่น ระลึก
ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกชาติได
ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบ
ชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบา ง หลายรอยชาติบาง หลายพัน
ชาติบาง หลายแสนชาติบาง วาในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตร
อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยาง
นั้น ๆ มีกําหนดอายุเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน
แมในภพนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ ระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูใน
กาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้. ดวย
การบรรลุคณ
ุ วิเศษนี้ ขาพเจาจึงรูอาการที่อัตตาและโลกเที่ยง เปน
หมัน ตั้งมั่นดุจยอดภูเขา ตั้งมั่นดุจเสาระเนียดที่ตั้งอยู สวนสัตวเหลานั้น
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ยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมอุบัติ แตสิ่งที่เที่ยงเสมอคง
มีอยูแท. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๑ ที่สมณพราหมณพวก
หนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีวาทะวาเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลก
วาเที่ยง.
(๒๘) ๒. อนึ่ง ในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัย
อะไร ปรารภอะไร จึงมีวาทะวาเที่ยง บัญญัตอิ ัตตาและโลก วาเที่ยง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกนี้ อาศัย
ความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยการประกอบ
เนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวสัมผัส
เจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตตั้งมั่น ระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาล
กอนไดหลายประการ คือ ระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอน ได
สังวัฏฏวิวัฏฏกัปหนึ่งบาง สองบาง สามบาง สี่บาง หาบาง สิบบาง
วา ในกัปโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเทานั้น ครั้น
จุติจากกัปนั้นแลวไดไปเกิดในกัปโนน แมในกัปนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น มี
โคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเทานั้น ครั้นจุติจากกัปนั้นแลวไดมาเกิดในกัป
นี้ ยอมระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้ง
อาการ พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้. เขากลาวอยางนี้วา อัตตาและโลกเที่ยง
เปนหมัน ตัง้ มั่นดุจยอดภูเขา ตั้งมั่นดุจเสาระเนียดที่ตั้งอยู สวนสัตว
เหลานั้นยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมอุบัติ แตสิ่งที่เที่ยง
เสมอคงมีอยูแท.
ขอนั้นเพราะเหตุไร.
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เพราะเหตุวา ขาพเจาอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความ
เพียรที่ตั้งมั่น อาศัยการประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัย
มนสิการโดยชอบแลว สัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตตั้งมั่น ระลึก
ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือ ระลึกถึงขันธที่
เคยอาศัยอยูในกาลกอนได สังวัฏฏวิวฏั ฏกัปหนึ่งบาง สองบาง สามบาง
สี่บาง หาบาง สิบบาง วากัปโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มี
กําหนดอายุเทานั้น ครั้นจุติจากกัปนั้นแลวไดไปเกิดในกัปโนน แมใน
กัปนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหาร
อยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเทานั้น ครั้นจุติ
จากกัปนั้นแลว ไดมาเกิดในกัปนี้ ยอมระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาล
กอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้. ดวย
การสัมผัสคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรูอาการที่อัตตาและโลกเที่ยง เปนหมัน
ตั้งมั่นดุจยอดภูเขา ตั้งมั่นดุจเสาระเนียดที่ดังอยู สวนสัตวเหลานั้นยอม
แลนไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมอุบัติ แตสิ่งที่เที่ยงเสมอคงมี
อยูแท. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๒ ที่สมณพราหมณพวก
หนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีวาทะวาเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลก
วาเที่ยง.
(๒๙) ๓. อนึ่ง ในฐานะที่ ๓ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัย
อะไร ปรารภอะไร จึงมีวาทะวาเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลก วาเที่ยง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกนี้ อาศัย
ความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยการประกอบ
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เนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวสัมผัส
เจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตตั้งมั่น ระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาล
กอนไดหลายประการ คือ ระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดสิบ
สังวัฏฏวิวัฏฏกัปบาง ยีส่ ิบบาง สามสิบบาง สี่สิบบาง วาในกัปโนน เรามี
ชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเทานั้น ครั้นจุติจากกัปนั้น
แลวไดไปเกิดในกัปโนน แมในกัปนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มี
กําหนดอายุเทานั้น ครั้นจุติจากกัปนั้นแลวไดมาเกิดในกัปนี้ ยอมระลึก
ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทัง้ อาการ
พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้. เขาจึงกลาวอยางนี้วา อัตตาและโลกเที่ยง เปน
หมัน ตั้งมั่นดุจยอดภูเขา ตั้งมั่นดุจเสาระเนียดที่ตั้งอยู สวนสัตวเหลานั้น
ยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมอุบัติ แตสิ่งที่เที่ยงเสมอ
คงมีอยูแท.
ขอนั้นเพราะเหตุไร.
เพราะเหตุวา ขาพเจาอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความ
เพียรที่ตั้งมั่น อาศัยการประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัย
มนสิการโดยชอบ แลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตตั้งมั่น ระลึกถึง
ขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือ ระลึกถึงขันธที่เคย
อาศัยอยูในกาลกอนไดสิบสังวัฏฏวิวัฏฏกัปบาง ยี่สิบบาง สามสิบบาง
สี่สิบบาง วาในกัปโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มี
ผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยาง
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นั้น ๆ มีกําหนดอายุเทานั้น ครั้นจุติจากกัปนั้นแลวไดไปเกิดในกัปโนน
แมในกัปนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มี
อาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเทานั้น ครั้นจุติ
จากกัปนั้นแลวไดมาเกิดในกัปนี้ ยอมระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาล
กอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ฉะนี้. ดวย
การสัมผัสคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรูอาการที่อัตตาและโลกเที่ยง เปนหมัน
ตั้งมั่นดุจยอดภูเขา ตั้งมั่นดุจเสาระเนียดที่ตั้งอยู สวนสัตวเหลานั้น
ยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมอุบัติ แตสิ่งที่เที่ยงเสมอคง
มีอยูแท. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๓ ที่สมณพราหมณ
พวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีวาทะวาเที่ยง บัญญัติอัตตาและ
โลก วาเที่ยง.
(๓๐) ๔. อนึ่ง ในฐานะที่ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัย
อะไร ปรารภอะไร จึงมีวาทะวาเที่ยง บัญญัตอิ ัตตาและโลก วาเที่ยง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกนี้ เปน
นักตรึก เปนนักตรอง กลาวแสดงปฏิภาณของตนตามที่ตรึกได ตามที่
คนคิดไดอยางนี้วา อัตตาและโลกเที่ยง เปนหมัน ตั้งมั่นดุจยอดภูเขา
ตั้งมั่นดุจเสาระเนียดที่ตั้งอยู สวนสัตวเหลานั้นยอมแลนไป ยอมทองเที่ยว
ไป ยอมจุติ ยอมอุบัติ แตสิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยูแท. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย นีเ้ ปนฐานะที่ ๔ ที่สมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว
ปรารภแลว จึงมีวาทะวาเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลก วาเที่ยง. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีวาทะวาเที่ยง บัญญัติอัตตาและ
โลก วาเที่ยง ดวยวัตถุ ๔ นี้แล.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งที่มีวาทะวา
เที่ยง บัญญัติอัตตาและโลก วาเที่ยง สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอม
บัญญัติดวยวัตถุ ๔ นี้เทานั้น หรือดวยอยางใดอยางหนึ่งใน ๔ อยางนี้
นอกจากนี้ไมมี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะเปนที่ตั้งแหง
วาทะเหลานี้ ที่บุคคลถือไวอยางนั้นแลว ยึดไวอยางนั้นแลว ยอมมี
คติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น. อนึ่ง ตถาคตยอมรูเหตุนั้น
ชัด และรูชดั ยิ่งไปกวานั้น ทั้งไมยึดมั่นความรูช ัดนั้นดวย และ
เมื่อไมยึดมั่น ตถาคตก็รูความดับสนิทของตนเอง รูความเกิด ความ
ดับ คุณ โทษแหงเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเปนเครื่องออกไปจาก
เวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง. เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึง
หลุดพน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ ที่ลึกซึ้ง เห็นไดยาก รูตาม
ไดยาก สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะ
บัณฑิต ทีต่ ถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวสอนผูอื่นให
รูแจง อันเปนเหตุใหคนทั้งหลายกลาชมตถาคตตามความเปนจริง
โดยชอบ.
จบภาณวารที่หนึ่ง
เอกัจจสัสสตทิฏฐิ ๔
(๓๑) ๕. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ
วา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกวา บางอยาง
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เที่ยง บางอยางไมเที่ยง ดวยวัตถุ ๔. ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น
อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีวาทะวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง
ดวยวัตถุ ๔.
๕.๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บางครั้งบางคราวมีสมัยที่โลกนี้พินาศ
โดยลวงไปชานาน เมื่อโลกกําลังพินาศอยู เหลาสัตวโดยมากยอมเกิดใน
ชั้นอาภัสสรพรหม. สัตวเหลานั้นไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มี
รัศมีในตัวเอง เที่ยวไปในอากาศ อยูในสถานที่สวยงาม ดํารงอยูในภพ
นั้นตลอดกาลชานาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บางครั้งบางคราวมีสมัยที่
โลกนี้กลับเจริญโดยลวงไปชานาน เมื่อโลกกําลังเจริญอยู ปรากฏวาวิมาน
พรหมวางเปลา. ครั้งนัน้ สัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากชั้นอาภัสสรพรหม
เพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญ ยอมเขาถึงวิมานพรหมที่วางเปลา. แม
สัตวผูนั้นก็ไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรศั มีในตัวเอง เที่ยวไปใน
อากาศได อยูในสถานที่สวยงาม ดํารงอยูในภพนั้นตลอดกาลชานาน.
เพราะสัตวผูนั้นอยูในภพนั้นแตผูเดียวเปนเวลานาน จึงเกิดความกระสัน
ดิ้นรนขึ้นวา โอหนอ แมสัตวเหลาอื่นก็พึงมาเปนอยางนี้บาง.
ตอมาสัตวเหลาอื่นก็จุติจากชั้นอาภัสสรพรหม เพราะสิ้นอายุหรือ
เพราะสิ้นบุญ ยอมเขาถึงพรหมวิมาน อันเปนสหายของสัตวผูนั้น.
แมสัตวเหลานั้นก็ไดสําเร็จทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีในตัวเอง
เที่ยวไปในอากาศได อยูในสถานที่สวยงาม ดํารงอยูในภพนั้น
ตลอดกาลชานาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสัตวเหลานั้น สัตว
ที่เกิดกอนมีความคิดเห็นอยางนี้วา เราเปนพรหม เปนมหาพรหม เปน
ใหญ ไมมีใครขมได เห็นถองแท เปนผูใชอํานาจ เปนอิสระ เปน
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ผูสราง เปนผูเนรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูมีอํานาจ
เปนบิดาของหมูสัตวผูเปนแลว และกําลังเปน สัตวเหลานี้เราเนรมิตขึ้น
ขอนั้นเพราะเหตุไร. เพราะเราไดมีความคิดอยางนี้มากอนวา โอหนอ
แมสัตวเหลาอื่นก็พึงมาเปนอยางนี้บาง. ความตั้งใจของเราเปนเชนนี้
และสัตวเหลานี้ก็ไดมาเปนอยางนี้แลว.
แมพวกสัตวที่เกิดภายหลัง ก็มีความคิดเห็นอยางนี้วา ทานผูเจริญ
นี้แลเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เห็นถองแท
เปนผูใชอํานาจ เปนอิสระ เปนผูสราง เปนผูเนรมิต เปนผูประเสริฐ
เปนผูบงการ เปนผูมีอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตวผูเปนแลว และกําลัง
เปน พวกเราอันพระพรหมผูเจริญองคนี้เนรมิตแลว. ขอนัน้ เพราะ
เหตุไร เพราะพวกเราไดเห็นพระพรหมผูเจริญองคนี้ เกิดในที่นี้กอน
สวนพวกเราเกิดมาภายหลัง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสัตวเหลานั้น สัตวที่เกิดกอน มีอายุ
ยืนกวา มีผวิ พรรณงามกวา มีศักดิใ์ หญกวา สวนสัตวที่เกิดภายหลังมี
อายุนอยกวา มีผิวพรรณทรามกวา มีศักดิ์นอยกวา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็เปนฐานะที่จะมีได ที่สัตวผูใดผูหนึ่ง จุติจากหมูนั้นแลวมาเปนอยางนี้
เมื่อมาเปนอยางนี้แลว ก็ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมื่อออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตแลว อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัย
ความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยการประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท
อาศัยมนสิการโดยชอบแลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตตั้งมั่น
ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได เกินกวานั้นไประลึก
ไมได. เขากลาวอยางนี้วา ผูใดแลเปนพรหมผูเจริญ เปนมหาพรหม
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เปนใหญ ไมมีใครขมได เห็นถองแท เปนผูใชอาํ นาจ เปนอิสระ เปน
ผูสราง เปนผูเนรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูมีอํานาจ
เปนบิดาของหมูสัตวผูเปนแลวและกําลังเปน พระพรหมผูเจริญใดเนรมิต
พวกเรา พระพรหมผูเจริญนั้น เปนผูเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีความไม
แปรปรวนเปนธรรมดา จักตั้งอยูเที่ยงเสมอไปอยางนั้นทีเดียว. สวน
พวกเราที่พระพรหมผูเจริญเนรมิตแลวนั้น เปนผูไมเที่ยง ไมยังยืน มีอายุ
นอย มีความเคลื่อนเปนธรรมดาจึงมาเปนอยางนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนฐานะที่ ๑ ที่สมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมี
วาทะวาบางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลก วาบาง
อยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง.
(๓๒) ๕.๒ อนึง่ ในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัย
อะไร ปรารภอะไร จึงมีวาทะวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง ๆ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีเทวดาชื่อวาขิฑฑาปโทสิกะ เทวดาพวกนั้น
พากันหมกมุนอยูในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกิน
เวลา. เมื่อเทวดาพวกนั้นพากันหมกมุนอยูในความรื่นรมย คือ การ
สรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา ก็หลงลืมสติ เทวดาพวกนั้นจึงจุติจาก
หมูนั้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เปนฐานะที่จะมีไดที่สัตวผูใดผูหนึ่งจุติ
จากหมูนั้นแลวมาเปนอยางนี้ เมื่อมาเปนอยางนี้แลว ก็ออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต เมื่อออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต แลวอาศัยความ
เพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยการประกอบ
เนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวสัมผัส
เจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตตั้งมั่น ระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาล
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กอนนั้นได เกินกวานั้นไประลึกไมได. เขากลาวอยางนี้วา ทานพวก
เทวดาผูมีใชเหลา ขิฑฑาปโทสิกะ ไมหมกมุนอยูในความรื่นรมย คือ
การสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา. เมื่อเทวดาพวกนั้นไมพากัน
หมกมุนอยูในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา
ก็ไมหลงลืมสติ. เพราะไมหลงลืมสติ เทวดาพวกนั้นจึงไมจุติจากหมู
นั้น เปนผูเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา จัก
ตั้งอยูเที่ยงเสมอไปอยางนั้นทีเดียว. สวนพวกเราไดเปนขิฑฑาปโทสิกะ
หมกมุนอยูในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา.
เมื่อพวกเรานั้นพากันหมกมุนอยูในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการ
เลนหัวจนเกินเวลา ก็หลงลืมสติ. เพราะหลงลืมสติ พวกเราจึงจุติจาก
หมูนั้น เปนผูไมเที่ยง ไมยั่งยืน มีอายุนอย มีจุติเปนธรรมดา ตองมา
เปนอยางนี้ ดังนี้. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๒ ที่สมณพราหมณพวกหนึ่งอาศัยแลว ปรารภแลว จึงมีวาทะวาบางอยางเที่ยง
บางอยางไมเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลก วาบางอยางเที่ยง บางอยางไม
เที่ยง.
(๓๓) ๕.๓ อนึ่ง ในฐานะที่ ๓ สมณพราหมณผูเจริญอาศัยอะไร
ปรารภอะไร จึงมีวาทะวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง บัญญัติ
อัตตาและโลก วาบางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีเทวดาชื่อวามโนปโทสิกะ. เทวดาพวก
นั้นมักเพงโทษกันและกันเกินขอบเขต. เมื่อเทวดาพวกนั้นเพงโทษกัน
และกันเกินขอบเขต ยอมคิดมุงรายกันและกัน เมื่อตางคิดมุงรายกันและ
กัน จึงลําบากกายลําบากใจ พากันจุติจากหมูนั้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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ก็เปนฐานะที่จะมีไดที่สัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากหมูนั้นแลว มาเปนอยางนี้
เมื่อมาเปนอยางนี้แลว ก็ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมื่อออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิตแลว อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความ
เพียรที่ตั้งมั่น อาศัยการประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัย
มนสิการโดยชอบแลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตตั้งมั่น ระลึกถึง
ขันธท่เี คยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได เกินกวานั้นไประลึกไมได. เขากลาว
อยางนี้วา ทานพวกเทวดาผูมิใชเหลามโนปโทสิกะ ไมเพงโทษกันและ
กันเกินขอบเขต. เมื่อเทวดาพวกนั้นไมเพงโทษกันและกันเกินขอบเขต
ยอมไมคิดมุงรายกันและกัน เมื่อตางไมคิดมุงรายกันและกัน จึงไมลําบาก
กายไมลําบากใจ. เทวดาพวกนั้นจึงไมจุติจากหมูนั้น เปนผูเที่ยง ยั่งยืน
คงทน มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา จักตั้งอยูเที่ยงเสมอไปอยางนั้น
ทีเดียว. สวนพวกเราไดเปนเหลามโนปโทสิกะ มัวเพงโทษกันและกัน
เกินขอบเขต. เมื่อพวกเรานั้นพากันเพงโทษกันเกินขอบเขต . ยอมคิด
มุงรายกันและกัน เมื่อพวกเราตางคิดมุงรายกันและกัน จึงลําบากกาย
ลําบากใจ. พวกเราจุติจากหมูนั้น เปนผูไมเที่ยง ไมยั่งยืน มีอายุนอย
มีจุติเปนธรรมดา ตองมาเปนอยางนี้ เชนนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้
เปนฐานะที่ ๓ ที่สมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว จึงมี
วาทะวาบางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง
บัญญัติอัตตาและโลก
วาบางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง.
(๓๔) ๘.๔ อนึ่ง ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัย
อะไร ปรารภอะไร จึงมีวาทะวาบางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยงบัญญัติ
อัตตาและโลก วาบางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกนี้ เปน
นักตรึก เปนนักตรอง กลาวแสดงปฏิภาณของตนตามที่ตรึกได ตามที่
ตรองไดอยางนี้วา สิ่งที่เรียกวาตาก็ดี หูก็ดี จมูกก็ดี ลิ้นก็ดี กายก็ดี นี้
ชื่อวาอัตตา เปนของไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา. สวนสิ่งที่เรียกวาจิต หรือใจ หรือวิญญาณ นีช้ ื่อวาอัตตา
เปนของเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา จักตั้ง
อยูเที่ยงเสมอไปอยางนั้นทีเดียว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๔
ที่สมณพราหมณพวกหนึ่งอาศัยแลว จึงมีวาทะวาบางอยางเที่ยง บางอยาง
ไมเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลก วาบางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง.
ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีวาทะ วาบางอยาง
เที่ยง บางอยางไมเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลก วาบางอยางเที่ยง บาง
อยางไมเที่ยง ดวยวัตถุ ๔ นี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มี
วาทะวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลก วาบาง
อยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอม
บัญญัติดวยวัตถุ ๔ นี้เทานั้น หรือดวยอยางใดอยางหนึ่งใน ๔ อยางนี้
นอกจากนี้ไมมี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะเปนที่ตั้งแหง
วาทะเหลานี้ ที่บุคคลถือไวอยางนั้นแลว ยึดไวอยางนั้นแลว ยอมมี
คติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น. อนึ่ง ตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด
และรูชัดยิ่งขึน้ ไปกวานั้น ทั้งไมยึดมัน่ ความรูชัดนั้นดวย. และเมื่อ
ไมยึดมั่น ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะตนเอง รูความเกิด ความดับ
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คุณ โทษ แหงเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนา
เหลานั้น ตามความเปนจริง. เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แล ที่ลึกซึง้ เห็นไดยาก รูตาม
ไดยาก สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะ
บัณฑิต ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญารูยิ่งเอง แลวสอนผูอันใหรูแจง
อันเปนเหตุใหคนทั้งหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.
อันตานันติกทิฏฐิ ๔
(๓๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ
วา โลกมีทสี่ ุดและไมมีที่สุด บัญญัติวาโลกมีที่สุดและไมมีที่สุด ดวย
วัตถุ ๔.
ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมี
วาทะวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด บัญญัติวา โลกมีที่สุดและไมมีสุด ดวย
วัตถุ ๔.
๙.๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบาง
พวกในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น
อาศัยการประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ
แลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตตั้งมั่น ยอมมีความสําคัญในโลก
วามีที่สุด. เขากลาวอยางนี้วา โลกนี้มีที่สุด กลมโดยรอบ. ขอนั้น
เพราะเหตุไร. เพราะขาพเจาอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความ
เพียรที่ตั้งมั่น อาศัยการประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัย
มนสิการโดยชอบ แลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตตั้งมั่น จึงมี
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ความสําคัญในโลกวามีที่สุด. ดวยการสัมผัสคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรูอาการ
ที่โลกนี้มีที่สดุ กลมโดยรอบ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๑
ที่สมณพราหมณพวกหนึ่งอาศัยแลว ปรารภแลว มีวาทะวา โลกมีที่สุด
และไมมีที่สุด บัญญัติวา โลกมีที่สดุ และไมมีที่สุด.
(๓๖) ๑๐.๒ อนึ่ง ในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัย
อะไร ปรารภอะไร จึงมีวาทะวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด บัญญัติวา
โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกนี้
อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยการประกอบ
เนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตตั้งมั่น ยอมมีความสําคัญในโลกวาไมมีที่สุด.
เขากลาวอยางนี้วา โลกนีไ้ มมีที่สุด หาที่สุดรอบมิได สมณพราหมณพวก
ที่กลาววา โลกนี้มีที่สุด กลมโดยรอบ นั้นเปนเท็จ. โลกนี้ไมมีที่สุดหา
ที่สุดรอบมิได. ขอนั้นเพราะเหตุไร. เพราะขาพเจาอาศัยความเพียรเผา
กิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยการประกอบเนือง ๆ อาศัยความไม
ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิต
ตั้งมั่น จึงมีความสําคัญในโลก วาไมมีที่สุด. ดวยการสัมผัสคุณวิเศษนี้
ขาพเจาจึงรูอาการที่โลกนีไ้ มมีที่สุดหาที่สุดรอบมิได. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนฐานะที่ ๒ ที่สมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มี
วาทะวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด บัญญัติวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด.
(๓๗) ๑๑.๓ อนึ่ง ในฐานะที่ ๓ สมณพราหมณผูเจริญอาศัย
อะไร ปรารภอะไร จึงมีวาทะวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด บัญญัติวา โลก
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มีที่สุดและไมมีที่สุด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกนี้
อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยการ
ประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลว
สัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตตั้งมั่น ยอมมีความสําคัญในโลกวา
ดานบนดานลางมีที่สุด ดานขวางไมมีที่สุด. เขากลาวอยางนี้วา โลกนี้
ทั้งมีที่สุด ทัง้ ไมมีที่สุด สมณพราหมณพวกที่กลาววา โลกนี้มที ี่สุด กลม
โดยรอบ นัน้ เปนเท็จ. แมสมณพราหมณพวกที่กลาววา โลกนี้ไมมีที่สุด
หาที่สุดรอบมิได นั้นก็เปนเท็จ. โลกนี้ ทั้งมีที่สุด ทั้งไมมีที่สุด.
ขอนั้นเพราะเหตุไร.
เพราะขาพเจาอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส
อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยการประกอบเนือง ๆ อาศัยความไม
ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องให
จิตตั้งมั่น จึงมีความสําคัญในโลกวา ดานบนดานลางมีที่สุด ดานขวาง
ไมมีที่สุด. ดวยการสัมผัสคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรูอาการที่โลกนี้ทั้งมีที่
สุด ทั้งไมมีที่สุด. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๓ ที่สมณพราหมณ
พวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีวาทะวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด
บัญญัติวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด.
(๓๘) ๑๒.๔ อนึง่ ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณผูเจริญอาศัย
อะไร ปรารภอะไร จึงมีวาทะวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด บัญญัติวา
โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกนี้ เปน
นักตรึก เปนนักตรอง กลาวแสดงปฏิภาณของตนตามที่ตรึกได ตามที่ตรอง
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ไดอยางนี้วา โลกนี้มีที่สดุ ก็มิใช ไมมีที่สุดก็มิใช สมณพราหมณพวกที่
กลาววา โลกนี้มีที่สุด กลมโดยรอบ แมนั้นก็เปนเท็จ. แมสมณพราหมณ
พวกที่กลาววา โลกนี้ไมมีที่สุด หาที่สุดรอบมิได แมนั้นก็เปนเท็จ. ถึง
สมณพราหมณพวกที่กลาววาโลกนี้ ทั้งมีที่สุด ทั้งไมมีที่สุด แมนั้นก็เปน
เท็จ. โลกนีม้ ีที่สุดก็มิใช ไมมีที่สุดก็มิใช. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้
เปนฐานะที่ ๔ ที่สมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มี
วาทะวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด บัญญัติวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้นมีวาทะวา โลกมีที่
สุดและไมมีที่สุด บัญญัตวิ า โลกมีที่สดุ และไมมีที่สุด ดวยวัตถุ ๔ นี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มี
วาทะวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด บัญญัติวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมบัญญัติดวยวัตถุ ๔ นี้เทานั้น หรือ
ดวยอยางใดอยางหนึ่ง ใน ๔ อยางนี้ นอกจากนี้ไมมี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องนีต้ ถาคตรูชัดวา ฐานะเปนที่ตั้ง
แหงวาทะเหลานี้ ที่บุคคลถือไวอยางนั้นแลว ยึดไวอยางนั้นแลว ยอม
มีคติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น. อนึ่ง ตถาคตยอมรูเหตุนั้น
ชัดและรูชัดยิ่งขึ้นไปกวานั้น ทั้งไมยึดมั่นความรูช ัดนั้นดวย. และ
เมื่อไมยึดมั่น ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะตนเอง รูค วามเกิด
ความดับ คุณ โทษ แหงเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเปนเครื่องออก
ไปจากเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แล ที่ลึกซึ้ง เห็นไดยาก
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รูตามไดยาก สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูได
เฉพาะบัณฑิต ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวสอนผูอื่น
ใหรูแจง อันเปนเหตุใหคนทั้งหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริง
โดยชอบ.
อมราวิกเขปกทิฏฐิ ๔
(๓๙) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีความ
เห็นดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ ยอมกลาววาจาดิ้น
ไดไมตายตัว ดวยวัตถุ ๔. ก็สมณพราหมณผูเจริญพวกนั้น อาศัย
อะไร จึงมีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ
ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว ดวยวัตถุ.
๑๓.๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวก
ในโลกนี้ ไมรูชัดตามความเปนจริงวานี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล. เขามี
ความคิดอยางนี้วา เราไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล
ก็ถาเราไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล จะพึง
พยากรณวา นี้เปนกุศล หรือนี้เปนอกุศล คําพยากรณของเรานั้นพึง
เปนคําเท็จ คําเท็จของเรานั้นพึงเปนความเดือนรอนแกเรา ความเดือนรอน
นั้นพึงเปนอันตรายแกเรา. ดวยเหตุนี้ เขาจึงไมพยากรณวา นี้เปน
กุศล นี้เปนอกุศล เพราะกลัวการกลาวเท็จ เพราะเกลียดการกลาวเท็จ
เมื่อถูกถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ จึงกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัววา ความเห็น
ของเราวา อยางนี้ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอื่นก็มิใช ไมใชก็มิใช
มิใชไมใชกม็ ิใช. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๑ ที่สมณพราหมณ
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พวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูก
ถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ จึงกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว.
(๔๐) ๑๔.๒ อนึ่ง ในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัย
อะไร ปรารภอะไร จึงมีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาใน
เรื่องนั้น ๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกนี้ ไมรู
ชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล. เขามีความคิดอยางนี้
วา เราไมรชู ัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล ก็ถาเราไม
รูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล จะพึงพยากรณวา
นี้เปนกุศล หรือนี้เปนอกุศล ความพอใจ ความติดใจ ความเคืองใจ
หรือความขัดใจในขอนั้นพึงมีแกเรา ขอที่มีความพอใจ ความติดใจ
ความเคืองใจ หรือความขัดใจนั้น จะพึงเปนอุปาทานของเรา อุปาทาน
ของเรานั้นจะพึงเปนความเดือนรอนแกเรา ความเดือนรอนของเรานั้นจะ
พึงเปนอันตรายแกเรา. ดวยเหตุฉะนี้ เขาจึงไมพยากรณวา นี้เปนกุศล
นี้เปนอกุศล เพราะกลัวอุปาทาน เพราะเกลียดอุปาทาน เมื่อถูกถามปญหา
ในเรื่องนั้น ๆ จึงกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัววา ความเห็นของเราวา อยางนี้
ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอื่นก็มิใช ไมใชก็มใิ ช มิใชไมใชก็มิใช.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๒ ที่สมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว
ปรารภแลว มีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ
จึงกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว.
(๔๑) ๑๕.๓ อนึง่ ในฐานะที่ ๓ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัย
อะไร มีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ ยอม
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กลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกนี้ ไมรชู ัด
ตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล. เขามีความคิดอยางนี้
วา เราไมรชู ัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล ก็ถาเรา
ไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล จะพึงพยากรณวา
นี้เปนกุศล หรือนี้เปนอกุศล ก็สมณพราหมณผูเปนบัณฑิต มีปญญา
ละเอียด ชํานาญการโตวาทะ เปนดุจคนแมนธนู มีอยูแล สมณพราหมณ
เหลานั้น เหมือนจะเที่ยวทําลายวาทะดวยปญญา เขาจะพึงซักไซ ไลเลียง
สอบสวนเราในขอนั้น เราไมอาจโตตอบเขาได การที่เราโตตอบเขาไมได
นั้น จะเปนความเดือนรอนแกเรา ความเดือดรอนของเรานั้น จะพึงเปน
อันตรายแกเรา. ดวยเหตุฉะนี้ เขาจึงไมพยากรณวา นี้เปนกุศล นี้เปน
อกุศล เพราะกลัวอุปาทาน เพราะเกลียดอุปาทาน เมื่อถูกถามปญหาใน
เรื่องนั้น ๆ จึงกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัววา ความเห็นของเราวา อยางนี้
ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอื่นก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๓ ทีส่ มณพราหมณพวกหนึ่ง
อาศัยแลว ปรารภแลว มีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหา
ในเรื่องนั้น. จึงกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว.
(๔๒) ๑๖.๔ อนึง่ ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัย
อะไร ปรารภอะไร มีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาใน
เรื่องนั้น ๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกนี้ เปน
คนเขลา งมงาย. เพราะเปนคนเขลา เพราะเปนคนงมงาย เมื่อถูกถาม
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ปญหาในเรื่องนั้น ๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว ถาทานถามเรา
อยางนี้วา โลกอื่นมีหรือ ถาเรามีความเห็นวา โลกอื่นมี เราก็จะพึง
พยากรณวา โลกอื่นมี แตความเห็นของเราวา อยางนี้ก็มิใช อยางนั้นก็
มิใช อยางอื่นก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช ถาทานถามเราวา โลก
อื่นไมมีหรือ เราก็จะพึงพยากรณวา โลกอื่นมีดวย ไมมีดวย ถาเรามีความ
เห็นวาไมมี เราก็จะพึงพยากรณวา ไมมี ถาทานถามเราวา โลกอื่นมีดวย
ไมมีดวยหรือ ถาเรามีความเห็นวา มีดวย ไมมดี วย เราก็จะพึงพยากรณ
วามีดวย ไมมีดวย . . . . ถาทานถามเราวา โลกหนามีก็มิใช ไมมีก็มิใช
หรือ ถาเรามีความเห็นวา มีก็มิใช ไมมกี ็มิใช เราก็จะพึงพยากรณวา มีก็มิใช
ไมมีก็มิใช ถาทานถามเราวา สัตวเกิดผุดขึ้นมีหรือ ถาเรามีความเห็น
วามี เราก็จะพึงพยากรณวา มี . . . . ถาทานถามเราวา สัตวเกิดผุดขึ้น
ไมมีหรือ ถาเรามีความเห็นวา ไมมี เราก็จะพึงพยากรณวา ไมมี . . . . .
ถาทานถามเราวา สัตวเกิดผุดขึ้น มีดวย ไมมีดว ยหรือ ถาเรามีความ
เห็นวา มีดวยไมมีดวย เราก็จะพึงพยากรณวา มีดวย ไมมีดวย . . ถา
ทานถามเราวา สัตวเกิดผุดขึ้นมีก็มิใช ไมมีก็มิใชหรือ ถาเรามีความเห็น
วา มีก็มิใช ไมมีก็มิใช เราก็จะพึงพยากรณวา มีก็มิใช ไมมีก็มใิ ช . .
ถาทานถามเราวา ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่ว มีหรือ ถาเรามีความ
เห็นวามี เราก็จะพึงพยากรณวา มี . . . . ถาทานถามเราวา ผลวิบากแหง
กรรมที่ทําดีทําชั่วไมมีหรือ ถาเรามีความเห็นวา ไมมี เราก็จะพึงพยากรณ
วา ไมมี . . . . ถาทานถามเราวา ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่ว มีดวย
ไมมีดวยหรือ ถาเรามีความเห็นวา มีดวย ไมมดี วย เราก็จะพึงพยากรณ
วา มีดวย ไมมีดวย . . . . ถาทานถามเราวา ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดี
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ทําชั่ว มีก็มิใช ไมมีก็มิใชหรือ ถาเรามีความเห็นวา มีก็มิใช ไมมีก็มิใช
เราก็จะพึงพยากรณวา มีก็มิใช ไมมีก็มิใช . . . . . ถาทานถามเราวา
เบื้องหนาแตความตาย สัตวมีอยูหรือ ถาเรามีความเห็นวา มีอยู เราก็จะพึง
พยากรณวา มีอยู . . . . . ถาทานถามเราวา เบื้องหนาแตความตาย สัตว
ไมมีอยูหรือ ถาเรามีความเห็นวา ไมมีอยู เราก็จะพึงพยากรณวา ไมมีอยู . . .
ถาทานถามเราวา เบื้องหนาแตความตาย สัตวมีอยูดวย ไมมีอยูดวยหรือ
ถาเรามีความเห็นวา มีอยูดวย ไมมีอยูดวย เราก็จะพึงพยากรณวา มีอยู
ดวย ไมมีอยูดวย. . . . ถาทานถามเราวา เบื้องหนาแตความตาย สัตวมี
อยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใชหรือ ถาเรามีความเห็นวา มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช
เราก็จะพึงพยากรณวา มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช แตความเห็นของเราวา
อยางนี้ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอื่นก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใช
ก็มิใช ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๔ ที่สมณพราหมณ
พวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูก
ถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีความเห็นดิ้นได
ไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว
ดวยวัตถุ ๔ นี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มี
ความเห็นดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ ยอมกลาววาจา
ดิ้นไดไมตายตัว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมดยอมกลาววาจาดิ้น
ไดไมตายตัว ดวยเหตุ ๔ ประการนี้เทานั้น หรือดวยอยางใดอยางหนึ่ง
ใน ๔ อยางนี้ นอกจากนี้ไมมี.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะเปนที่ตั้งแหง
วาทะเหลานี้ ที่บุคคลถือไวอยางนั้นแลว ยึดไวอยางนั้นแลว ยอมมี
คติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น. อนึ่ง ตถาคตยอมรูเหตุนั้น
ชัด และรูช ัดยิ่งขึ้นไปกวานั้น ทั้งไมยดึ มั่นความรูช ัดนั้นดวย. และ
เมื่อไมยึดมั่น ตถาคตก็รูความดับสนิท เฉพาะตนเอง รูความเกิด
ความดับ คุณ โทษ แหงเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเปนเครื่องออก
ไปจากเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง. เพราะไมยึดมั่น ตถาคต
จึงหลุดพน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แล ที่ลกึ ซึ้ง เห็นไดยาก รู
ตามไดยาก สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไ ด
เฉพาะบัณฑิต ที่ตถาคตทํารูแจงดวยปญญารูยิ่งเอง แลวสอนผูอื่น
ใหรูแจง อันเปนเหตุใหคนทั้งหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริง
โดยชอบ.
อธิจจสมุปปนนิกทิฏฐิ ๒
(๔๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีความ
เห็นวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวาเกิดขึ้น
ลอย ๆ ดวยวัตถุ ๒. ก็สมณพราหมณผูเจริญพวกนั้น อาศัยอะไรปรารภ
อะไร จึงมีความเห็นวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ ยอมบัญญัติอัตตา
และโลก วาเกิดขึ้นลอย ๆ ดวยวัตถุ ๒.
๑๗.๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีเทวดาชื่ออสัญญีสัตว ก็
และเทวดาเหลานั้น ยอมจุติจากหมูนั้นเพราะความเกิดขึ้นแหงสัญญา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เปนฐานะที่จะมีได ที่สัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากหมูนั้น
แลวมาเปนอยางนี้ เมือ่ มาเปนอยางนี้แลว ก็ออกจากเรือนบวชเปน
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บรรพชิต เมือ่ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อาศัยความเพียรเปนเครื่อง
เผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยการประกอบเนือง ๆ อาศัยความ
ไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่อง
ใหจิตตั้งมั่น ยอมระลึกถึงความเกิดขึ้นแหงสัญญาได เกินกวานั้นไประลึก
ไมได. เขากลาวอยางนี้วา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ. ขอนั้นเพราะ
เหตุไร. เพราะเมื่อกอนขาพเจาไมไดมีแลว เดี๋ยวนี้ขาพเจานั้นก็ไมมี
จึงนอมไปเพื่อความเปนผูสงบ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๑ ที่
สมณพราหมณพวกหนึ่ง อาศัยแลว ปรารภแลว มีความเห็นวา อัตตา
และโลกเกิดขึ้นลอย ๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลก วาเกิดขึ้นลอย ๆ.
(๔๔) ๑๘.๒ อนึง่ ในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัย
อะไร ปรารภอะไร จึงมีความเห็นวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ บัญญัติ
อัตตาและโลก วาเกิดขึ้นลอย ๆ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือ
พราหมณพวกหนึ่งในโลกนี้เปนนักตรึก เปนนักตรอง. เขากลาวแสดง
ปฏิภาณเอาเองตามที่ตรึกได ตามที่ตรองไดอยางนี้วา อัตตาและโลกเกิด
ขึ้นลอย ๆ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๒ ที่สมณพราหมณ
พวกหนึ่ง มีความเห็นวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ ยอมบัญญัติอัตตา
และโลก วาเกิดขึ้นลอย ๆ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณมีความเห็นวา อัตตาและโลก
เกิดขึ้นลอย ๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลก วาเกิดขึ้นลอย ๆ ดวยวัตถุ ๒
นี้แล. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มี
ความเห็นวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลก วาเกิด
ขึ้นลอย ๆ สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมบัญญัติดวยวัตถุ ๒
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นี้เทานั้น หรือดวยอยางใดอยางหนึ่งใน ๒ อยางนี้ นอกจากนี้ไมมี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องนีต้ ถาคตรูชัดวา ฐานะเปนที่ตั้งแหง
วาทะเหลานี้ ที่บุคคลถือไวอยางนั้นแลว ยึดไวอยางนั้นแลว
ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น. อนึ่ง ตถาคตยอมรูเหตุ
นั้นชัด และรูชัดยิ่งขึ้นไปกวานั้น ทัง้ ไมยึดมั่นความรูชัดนั้นดวย. และ
เมื่อไมยึดมั่น ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะตน รูความเกิด ความ
ดับ คุณ โทษ แหงเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเปนเครื่องออกไปจาก
เวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง. เพราะไมยดึ มั่น ตถาคตจึง
หลุดพน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แล ที่ลึกซึ้ง เห็นไดยาก รูตาม
ไดยาก สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะ
บัณฑิต ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญารูยิ่งเอง แลวสอนผูอื่นใหรูแจง
อันเปนเหตุใหคนทั้งหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น กําหนดขันธสวน
อดีต มีความเห็นไปตามขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคํา
แสดงวาทะหลายชนิดดวยวัตถุ ๑๘ นี้แล. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง กําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็นไป
ตามขันธสวนอดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมกลาวดวยเหตุ ๑๘ นี้เทานั้น
หรือดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ใน ๑๘ อยางนี้ นอกจากนี้ไมมี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะเปนที่ตั้งแหง
วาทะเหลานี้ ที่บุคคลถือไวอยางนั้นแลว ยึดไวอยางนั้นแลว ยอมมี
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คติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น. อนึ่ง ตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด
และรูชัดยิ่งขัน้ ไปกวานั้น ทั้งไมยึดมั่นความรูชัดนั้นดวย. และเมื่อไม
ยึดมั่น ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะตน รูความเกิด ความดับ คุณ
โทษแหงเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลานั้น
ตามความเปนจริง. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึง
หลุดพน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แล ที่ลึกซึ้ง เห็นไดยาก
รูตามไดยาก สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูได
เฉพาะบัณฑิต ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญารูยิ่งเอง แลวสอนผู
อื่นใหรูแจง อันเปนเหตุใหคนทั้งหลายกลาวชมตถาคตตามความเปน
จริงโดยชอบ.
อปรันตกัปปกทิฏฐิ ๔๔
(๔๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง กําหนด
ขันธสวนอนาคต มีความเห็นตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวน
อนาคต กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด ดวยวัตถุ ๔๔. ก็สมณพราหมณ
ผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงกําหนดขันธสวนอนาคต
นี้ความเห็นตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดง
ทิฏฐิหลายชนิด ดวยวัตถุ ๔๔.
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สัญญีทิฏฐิ ๑๖
(๔๖) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ
วา หลังแตความตาย อัตตามีสัญญา ยอมบัญญัติวา หลังแตความตาย
อัตตามีสัญญา ดวยวัตถุ ๑๖. ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัย
อะไร ปรารภอะไร จึงมีวาทะวา หลังแตความตาย อัตตามีสัญญา
ยอมบัญญัติวา หลังแตความตาย อัตตามีสัญญา ดวยวัตถุ ๑๖.
สมณพราหมณเหลานั้น ยอมบัญญัตอิ ัตตานั้นวา เบื้องหนาแตความตาย
๑๙.๑ อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญา.
๒๐.๒ อัตตาที่ไมมีรูป ยัง่ ยืน มีสัญญา.
๒๑.๓ อัตตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไมมีรูป ยั่งยืน มีสัญญา.
๒๒.๔ อัตตา ทั้งที่มีรูปก็มิใช ทั้งที่ไมมีรูปก็มิใช ยั่งยืน
มีสัญญา.
๒๓.๕ อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญา.
๒๔.๖ อัตตาที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน มีสญ
ั ญา.
๒๕.๗ อัตตาทั้งที่มีที่สุด ทั้งที่ไมมีท่สี ุด ยั่งยืน มีสัญญา.
๒๖.๘ อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช ทัง้ ที่ไมมีที่สุดก็มิใช
ยั่งยืน มีสัญญา.
๒๗.๙ อัตตาที่มีสัญญาอยางเดียวกัน ยั่งยืน มีสญ
ั ญา.
๒๘.๑๐ อัตตาที่มีสัญญาตางกัน ยั่งยืน มีสัญญา.
๒๙.๑๑ อัตตาที่มีสัญญานอย ยั่งยืน มีสัญญา.
๓๐.๑๒ อัตตาที่มีสัญญาหาประมาณมิได ยั่งยืน มีสัญญา.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 43

๓๑.๑๓ อัตตาที่มีสุขอยางเดียว ยั่งยืน มีสัญญา.
๓๒.๑๔ อัตตาที่มีทุกขอยางเดียว ยั่งยืน มีสญ
ั ญา.
๓๓.๑๕ อัตตาที่มีทั้งสุขทั้งทุกข ยั่งยืน มีสัญญา.
๓๔.๑๖ อัตตาที่มีทุกขก็มิใช สุขก็มใิ ช ยั่งยืน มีสัญญา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีวาทะวา เบื้อง
หนาแตความตาย อัตตามีสัญญา ยอมบัญญัติวา เบื้องหนาแตความตาย
อัตตามีสัญญา ดวยวัตถุ ๑๖ นี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มี
วาทะวา เบือ้ งหนาแตความตาย อัตตามีสัญญา ยอมบัญญัติวา เบื้อง
หนาแตความตาย อัตตามีสัญญา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด
ยอมบัญญัติดวยวัตถุ ๑๖ นี้เทานั้น หรือดวยอยางใดอยางหนึ่งใน ๑๖ อยาง
นี้ นอกจากนี้ไมมี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะเปนที่ตั้งแหง
วาทะเหลานี้ ที่บุคคลถือไวอยางนั้นแลว ยึดไวอยางนั้นแลว ยอมมี
คติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น. อนึ่ง ตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด
และรูชัดยิ่งขึน้ ไปกวานั้น ทั้งไมยึดมัน่ ความรูชัดนั้นดวย. และเมื่อ
ไมยึดมั่น ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะตน รูความเกิด ความดับ
คุณ โทษ แหงเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง. เพราะไมยดึ มั่น
ตถาคตจึงหลุดพน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แล ที่ลึกซึ้ง เห็นไดยาก
รูตามไดยาก สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูได
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เฉพาะบัณฑิต ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญารูยิ่งเอง แลวสอนผูอื่น
ใหรูแจง อันเปนเหตุใหคนทั้งหลายกลาวชมตถาคตตามความเปน
จริงโดยชอบ.
อสัญญีทิฏฐิ ๘
(๔๗) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะวา
หลังแตความตาย อัตตาไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา หลังแตความตาย
อัตตาไมมีสัญญา ดวยวัตถุ ๘. ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร
ปรารภอะไร จึงมีวาทะวา หลังแตความตาย อัตตาไมมีสัญญา ยอม
บัญญัติวา หลังแตความตาย อัตตาไมมีสัญญา ดวยวัตถุ ๘. สมณพราหมณเหลานั้น ยอมบัญญัติอัตตานั้นวา หลังแตความตาย
๓๕.๑ อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน ไมมีสัญญา.
๓๖.๒ อัตตาที่ไมมีรูป ยั่งยืน ไมมสี ัญญา.
๓๗.๓ อัตตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไมมีรปู ยั่งยืน ไมมี
สัญญา.
๓๘.๔ อัตตาทั้งที่มีรูปก็มิใช ทั้งที่ไมมีรูปก็มิใช ยั่งยืน
ไมมีสัญญา.
๓๙.๕ อัตตาที่มีที่สุด ยัง่ ยืน ไมมีสัญญา.
๔๐.๖ อัตตาที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน ไมมสี ัญญา.
๔๑.๗ อัตตาทั้งที่มีที่สุด ทั้งที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน ไมมี
สัญญา.
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๔๒.๘ อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช ทั้งที่ไมมีที่สุดก็มิใช
ยั่งยืน ไมมสี ัญญา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีวาทะวา หลังแต
ความตาย อัตตาไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา หลังแตความตาย อัตตาไมมี
สัญญา ดวยวัตถุ ๘ เหลานี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มี
วาทะวา หลังแตความตาย อัตตาไมมีสัญญา ยอมบัญญัติวา หลังแต
ความตาย อัตตาไมมีสัญญา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอม
บัญญัติดวยวัตถุ ๘ นี้เทานั้น หรือดวยอยางใดอยางหนึ่ง ใน ๘ อยางนี้
นอกจากนี้ไมมี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะเปนที่ตั้งแหง
วาทะเหลานี้ บุคคลถืออยางนั้นแลว ยึดอยางนั้นแลว ยอมมีคติอยาง
นั้น มีภพเบือ้ งหนาอยางนั้น. อนึ่ง ตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด และ
รูชัดยิ่งขึ้นไปกวานั้น ทั้งไมยึดมั่นความรูชัดนั้นดวย. และเมื่อไม
ยึดมั่น ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะตน รูความเกิด ความดับ คุณ
โทษ แหงเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนา
เหลานั้น ตามความเปนจริง. เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แล ที่ลึกซึ้ง เห็นไดยาก
รูตามไดยาก สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไ ด
เฉพาะบัณฑิต ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญารูยิ่งเอง แลวสอนผูอื่น
ใหรูแจง อันเปนเหตุใหคนทั้งหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริง
โดยชอบ.
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เนวสัญญีนาสัญญีทิฏฐิ ๘
(๔๘) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ
วา หลังแตความตาย อัตตามีสัญญาก็มิใช ไมมีสญ
ั ญาก็มิใช ยอมบัญญัติ
วา หลังแตความตาย อัตตามีสัญญาก็มิใช ไมมสี ัญญาก็มิใช ดวยวัตถุ
๘. ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมี
วาทะวา หลังแตความตาย อัตตามีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ยอม
บัญญัติวา หลังแตความตาย อัตตามีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ดวย
วัตถุ ๘. สมณพราหมณเหลานั้น ยอมบัญญัติอัตตานั้นวา หลังแต
ความตาย
๔๓ . ๑ อัตตาที่มีรูป ยัง่ ยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญา
ก็มิใช.
๔๔ . ๒ อัตตาที่ไมมีรูป ยั่งยืน มีสญ
ั ญาก็มิใช ไมมี
สัญญาก็มิใช.
๔๕ . ๓ อัตตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไมมีรปู ยังยืน มีสัญญา
ก็มิใช ไมมสี ัญญาก็มิใช.
๔๖ . ๔ อัตตาทั้งที่มีรูปก็มิใช ทั้งทีไ่ มมีรูปก็มิใช ยั่งยืน
มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช.
๔๗ . ๕ อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญา
ก็มิใช.
๔๘ . ๖ อัตตาที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมี
สัญญาก็มิใช.
๔๙ . ๗ อัตตาทั้งที่มีที่สุด ทั้งที่ไมมีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญา
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ก็มิใช ไมมสี ัญญาก็มิใช.
๕๐. ๘ อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช ทั้งที่ไมมีที่สุดก็มิใช
ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีวาทะวา หลังแต
ความตาย อัตตามีสัญญาก็มิใช ไมมสี ัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา หลัง
แตความตาย อัตตามีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ดวยวัตถุ ๘ นี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มี
วาทะวา หลังแตความตาย อัตตามีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมบัญญัติดวยวัตถุ ๘ นี้เทานั้น หรือ
ดวยอยางใดอยางหนึ่งใน ๘ อยางนี้ นอกจากนี้ไมมี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องนีต้ ถาคตรูชัดวา ฐานะเปนที่ตั้งแหง
วาทะเหลานี้ ที่บุคคลถือไวอยางนั้นแลว ยึดไวอยางนั้นแลว ยอมมี
คติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น. อนึ่ง ตถาคตยอมรูเหตุนั้น
ชัด และรูช ัดยิ่งขึ้นไปกวานั้น ทั้งไมยดึ มั่นความรูช ัดนั้นดวย. และ
เมื่อไมยึดมั่น ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะตน รูความเกิด ความ
ดับ คุณ โทษ แหงเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเปนเครื่องออกไปจาก
เวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง. เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึง
หลุดพน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แล ที่ลึกซึ้ง เห็นไดยาก
รูตามไดยาก สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูเฉพาะ
บัณฑิต ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญารูยิ่งเอง แลวสอนผูอื่นใหรูแจง
อันเปนเหตุใหคนทั้งหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.
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อุจเฉททิฏฐิ ๗
(๔๙) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะวา
ขาดสูญ ยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมีของสัตวที่
ปรากฏอยู ดวยวัตถุ ๗. ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัยอะไร
ปรารภอะไร จึงมีวาทะวา ขาดสูญ บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ
ความไมมีของสัตวที่ปรากฏอยู ดวยวัตถุ ๗.
๕๑.๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางคนใน
โลกนี้ มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา ทานผูเ จริญ เพราะอัตตานี้
มีรูป สําเร็จดวยมหาภูตรูป ๔ มีมารดาบิดาเปนแดงเกิด เพราะกายแตก
ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ฉะนั้นหลังแตความตาย อัตตานี้
จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด. สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติ
ความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมีของสัตวที่ปรากฏอยูดวยประการฉะนี้.
๕๒.๒ สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวกะสมณะหรือ
พราหมณพวกนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น มีอยูจริง
ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้มิไดขาดสูญอยางเด็ด
ขาดดวยเหตุเพียงเทานี้ ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นที่เปนทิพย มีรูป
เปนกามาพจร บริโภคกวฬิงการาหาร ซึ่งทานยังไมรูไมเห็น ขาพเจารู
ขาพเจาเห็นอัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะกายแตก อัตตานั้นแล ยอม
ขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ฉะนั้นหลังแตความตาย ทานผูเจริญ
อัตตานี้จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด สมณพราหมณพวกหนึ่งยอม
บัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมีของสัตวที่ปรากฏอยู ดวย
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ประการฉะนี้.
๕๓. ๓ สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวกะสมณะหรือ
พราหมณพวกนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้นมีอยูจริง
ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้มิไดขาดสูญอยางเด็ด
ขาดดวยเหตุเพียงเทานี้ ทานผูเจริญ ยิ่งมีอัตตาอยางอื่นที่เปนทิพย มีรูป
สําเร็จดวยใจ มีอวัยวะใหญนอยครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง ซึ่งทาน
ยังไมรูยังไมเห็น ขาพเจารู ขาพเจาเห็นอัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะกายแตก
อัตตานั้นแลยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ฉะนั้นหลังแตความตาย
ทานผูเจริญ อัตตานี้จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด. สมณพราหมณ
พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมีของสัตวที่มีอยู
ดวยประการฉะนี้.
๕๔. ๔ สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวกะสมณะหรือ
พราหมณพวกนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น มีอยูจริง
ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้มิไดขาดสูญอยางเด็ด
ขาดดวยเหตุเพียงเทานี้ ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นที่เขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ มีอารมณวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา เพราะ
ดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง ซึ่งทาน
ยังไมรูยังไมเห็น ขาพเจารู ขาพเจาเห็นอัตตานั้นทานผูเจริญ เพราะกายแตก
อัตตานั้นแล ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี ฉะนั้นหลังแตความตาย
ทานผูเจริญ อัตตานี้จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด. สมณพราหมณ
พวกหนึ่งยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมีของสัตวที่มีอยู
ดวยประการฉะนี้.
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๕๕.๕ สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวกะสมณะหรือ
พราหมณพวกนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น มีอยูจริง
ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้มิไดขาดสูญอยางเด็ด
ขาดดวยเหตุเพียงเทานี้ ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นที่เขาถึงชั้น
วิญญาณัญจายตนะ มีอารมณวา วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนะไดโดยประการทั้งปวง ซึ่งทานยังไมรูยังไมเห็น ขาพเจารู
ขาพเจาเห็นอัตตานั้น ทานผูเจริญ เพราะกายแตก อัตตานั้นแลยอมขาดสูญ
ยอมพินาศ ยอมไมมี ฉะนั้นหลังแตความตาย ทานผูเจริญ อัตตานี้จึง
เปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด. สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติ
ความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมีของสัตวที่มีอยู ดวยประการฉะนี้.
๕๖.๖ สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวกะสมณะหรือ
พราหมณพวกนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญอัตตาที่ทาน กลาวถึงนั้น มีอยูจริง
ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้มิไดขาดสูญอยางเด็ด
ขาดดวยเหตุเพียงเทานี้ ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นที่เขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ มีอารมณวา ไมมีอะไร เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดย
ประการทั้งปวง ซึ่งทานยังไมรูยังไมเห็น ขาพเจารู ขาพเจาเห็นอัตตานั้น
ทานผูเจริญ เพราะกายแตก อัตตานั้นแล ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ
ยอมไมมี ฉะนั้นหลังแตความตาย ทานผูเจริญ อัตตานี้จึงเปนอันขาด
สูญอยางเด็ดขาด. สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติความขาดสูญ
ความพินาศ ความไมมีของสัตวที่ปรากฏอยู. ดวยประการฉะนี้.
๕๗. ๗ สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวกะสมณะหรือพราหมณ
พวกนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น มีอยูจริง ขาพเจา
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มิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้มิไดขาดสูญอยางเด็ดขาดดวยเหตุ
เพียงเทานี้ ทานผูเจริญ ยังมีอัตตาอยางอื่นที่เขาถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ มีอารมณวา นั่นละเอียด นั่นประณีต เพราะลวงอากิญจัญญายตนะ
ไดโดยประการทั้งปวง ซึ่งทานไมรูไมเห็น ขาพเจารู ขาพเจาเห็นอัตตา
นั้น ทานผูเจริญ เพราะกายแตก อัตตานั้นแลยอมขาดสูญ ยอมพินาศ
ยอมไมมี ฉะนั้นหลังแตความตาย ทานผูเจริญ อัตตานี้จึงเปนอันขาด
สูญอยางเด็ดขาด. สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติความขาดสูญ
ความพินาศ ความไมมีของสัตวที่มีอยู ดวยประการฉะนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีวาทะวาขาดสูญ
ยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมีของสัตวทั้งหลายที่มี
อยู ดวยวัตถุ ๗ นี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีวาทะ
วา ขาดสูญ ยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความไมมีของสัตว
ที่ปรากฏอยู สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมบัญญัติดวยวัตถุ
๗ นี้เทานั้น หรือดวยอยางใดอยางหนึ่งใน ๗ อยางนี้ นอกจากนี้ไมมี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งนี้ตถาคตรูชัดวา ฐานะเปนที่ตั้งแหง
วาทะเหลานี้ ที่บุคคลถือไวอยางนั้นแลว ยึดไวอยางนั้นแลว ยอมมี
คติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น. อนึ่ง ตถาคตยอมรูเหตุนั้น
ชัด และรูช ัดยิ่งขึ้นไปกวานั้น ทั้งไมยดึ มั่น ความรูช ัดนั้นดวย. และ
เมื่อไมยึดมั่น ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะคน รูความเกิด ความ
ดับ คุณ โทษ แหงเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเปนเครื่องออกไปจาก
เวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง. เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึง
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หลุดพน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แล ที่ลึกซึ้ง เห็นไดยาก
สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิต
ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญารูยิ่งเอง แลวสอนผูอ ื่นใหรูแจง อันเปน
เหตุใหคนทั้งหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.
ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ ๕
(๕๐) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะวา
นิพพานปจจุบัน ยอมบัญญัติวานิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของ
สัตวที่ปรากฏอยู ดวยวัตถุ ๕. ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น อาศัย
อะไร ปรารภอะไร จึงมีวาทะวา นิพพานปจจุบัน บัญญัติวา นิพพาน
ปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวที่มีอยู ดวยวัตถุ ๕.
๕๘.๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวก
ในโลกนี้ มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา ทานผูเจริญ เพราะอัตตานี้
เอิบอิ่ม พรั่งพรอม เพลิดเพลินอยูดวยกามคุณ ๕ ฉะนั้น จึงเปนอัน
บรรลุนิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง. สมณพราหมณพวกหนึ่ง
ยอมบัญญัติวา นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวที่มีอยู ดวย
ประการฉะนี้.
๕๙.๒ สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวกะสมณะ
หรือพราหมณพวกนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้นมีอยู
จริง ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้มิไดบรรลุนิพพาน
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ปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะเหตุวา กามทั้งหลายไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปน
ธรรมดา เพราะกามเหลานั้นแปรปรวนเปนอยางอื่น จึงเกิดความโศก
ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส และความคับใจ ทานผูเจริญ เพราะ
อัตตานี้สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร
มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ฉะนั้น จึงเปนอันบรรลุนิพพานปจจุบันอัน
เปนธรรมอยางยิ่ง. สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติวา นิพพาน
ปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวที่มีอยู ดวยประการฉะนี้.
๖๐.๓ สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวกะสมณะหรือ
พราหมณพวกนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้นมีอยูจริง
ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้มิไดบรรลุนิพพานปจจุบัน
อันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
เหตุวา ปฐมฌานนั้นทานกลาววาหยาบ ดวยยังมีวิตกวิจารอยู ทานผูเจริญ
เพราะอัตตานี้บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน มีความ
เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปต ิและสุขเกิดแตสมาธิอยู
ฉะนั้น จึงเปนอันบรรลุนิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง. สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยอมบัญญัติวา นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่ง
ของสัตวที่มีอยู ดวยประการฉะนี้.
๖๑.๔ สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวกะสมณะหรือ
พราหมณพวกนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้นมีอยูจริง
ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอตั ตานี้มิไดบรรลุนิพพาน
ปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร
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เพราะเหตุวา ทุติยฌานนั้นทานกลาววาหยาบ ดวยยังมีปติเปนเหตุใหใจ
เบิกบานอยู เพราะอัตตานี้มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวย
นามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา
ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ เสวยสุขอยู ฉะนั้น จึงเปนอันบรรลุ
นิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง. สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยอม
บัญญัติวา นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวที่มีอยู ดวยประการ
ฉะนี้.
๖๒.๕ สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวกะสมณะ
หรือพราหมณพวกนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ อัตตาที่ทานกลาวถึงนั้น
มีอยูจริง ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้มิไดบรรลุ
นิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้ ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะเหตุวา ตติยฌานนั้นทานกลาววาหยาบ ดวยจิตยังคํานึงถึง
สุขอยู เพราะอัตตานี้บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข มีอุเบกขา เปน
เหตุใหสติบริสุทธิ์ เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได
ฉะนั้นจึงเปนอันบรรลุนพิ พานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง สมณพราหมณ
พวกหนึ่ง ยอมบัญญัติวา นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวที่มี
อยู ดวยประการฉะนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น มีวาทะวา นิพพาน
ปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่ง ยอมบัญญัติวานิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่ง
ของสัตวที่มีอยู ดวยวัตถุ ๕ นี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มี
วาทะวา นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวที่มีอยู สมณะ หรือ
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พราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมบัญญัติดวยวัตถุ ๕ นี้เทานั้น หรือดวย
อยางใดอยางหนึ่งใน ๕ อยางนี้ นอกจากนี้ไมมี. . ."
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น กําหนดขันธสวน
อนาคต มีความเห็นคามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาว
คําแสดงวาทะหลายชนิด ดวยวัตถุ ๔๔ นี้แล. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง กําหนดขันธสวนอนาคต มีความ
เห็นตามขันธสวนอนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงวาทะ
หลายชนิด สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมดยอมกลาวดวยวัตถุ ๔๔ นี้
เทานั้น หรือดวยอยางใดอยางหนึ่งใน ๔๔ อยางนี้ นอกจากนี้ไมมี ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลานั้น กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี
กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคตก็ดี
มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีต
ทั้งสวนอนาคต กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด ดวยวัตถุ ๖๒ นี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง กําหนดขันธ
สวนอดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวน
อนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธ
ทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นทั้งหมด ยอมกลาวดวยวัตถุ ๖๒ นี้เทานั้น หรือดวย
อยางใดอยางหนึ่งใน ๖๒ อยางนี้ นอกจากนี้ไมมี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องนีต้ ถาคตรูชัดวา ฐานะเปนที่ตั้ง
แหงวาทะเหลานี้ ทีบ่ ุคคลถือไวอยางนั้นแลว ยึดไวอยางนั้นแลว
ยอมมีคติอยางนั้น มีภพเบื้องหนาอยางนั้น. อนึง่ ตถาคตยอมรู
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เหตุนั้น ชัดและรูชัดยิ่งขึน้ ไปกวานั้น ทั้งไมยึดมัน่ ความรูชัดนั้นดวย
และเมื่อไมยดึ มั่น ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะตน รูความเกิด
ความดับ คุณ โทษ แหงเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเปนเครื่องออก
ไปจากเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เพราะไมยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้แล ที่ลึกซึ้ง เห็นไดยาก
รูตามไดยาก สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไมได ละเอียด รูไ ด
เฉพาะบัณฑิต ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญารูยิ่งเอง แลวสอนผูอื่น
ใหรูแจง อันเปนเหตุใหคนทั้งหลายกลาวชมตถาคตตามความเปน
จริงโดยชอบ.
จบทิฏฐิ ๖๒
ฐานะของผูถือทิฏฐิ
(๕๑) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น
สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวาเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลก วาเที่ยง
ดวยวัตถุ ๔ ขอนั้นเปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น
ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความดิ้นรนของคนมีตัณหาเทานั้น.
(๕๒) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น
สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวาบางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง
ยอมบัญญัติและโลก วาบางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยงดวยวัตถุ ๔
แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไม
เห็น เปนความแสหา เปนความดิ้นรนของคนมีตัณหาเทานั้น.
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(๕๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด ยอมบัญญัติวา
โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด ดวยวัตถุ ๔ แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของ
สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความ
ดิ้นรนของคนมีตัณหาเทานั้น.
(๕๔) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ
ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว ดวยวัตถุ ๔ แมขอนั้นก็เปนความเขาใจ
ของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปน
ความดิ้นรนของคนมีตัณหาเทานั้น.
(๕๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น
สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ ยอม
บัญญัติอัตตาและโลก วาเกิดขึ้นลอย ๆ ดวยวัตถุ ๒ แมขอนั้นก็เปน
ความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไ มรูไมเห็น เปนความ
แสหา เปนความดิ้นรนของตนมีตัณหาเทานั้น.
(๕๖) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น
สมณพราหมณเหลาใด กําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็นตามขันธสวน
อดีต ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด ดวยวัตถุ ๑๘
แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไม
เห็น เปนความแสหา เปนความดิ้นรนของตนมีตัณหาเทานั้น.
(๕๗) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น
สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวา เบื้องหนาแตความตาย อัตตามีสัญญา
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ยอมบัญญัติวา เบื้องหนาแตความตาย อัตตามีสัญญา ดวยวัตถุ ๑๖
แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น
เปนความแสหา เปนความดิ้นรนของคนมีตัณหาเทานั้น.
(๕๘) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น
สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวาเบื้องหนาแตความตาย อัตตาไมมีสัญญา
ยอมบัญญัติวา เบื้องหนาแตความตาย อัตตาไมมีสัญญา ดวยวัตถุ ๔
แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น
เปนความแสหา เปนความดิ้นรนของตนมีตัณหาเทานั้น.
(๕๙) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น
สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวา เบื้องหนาแตความตาย อัตตามีสัญญา
ก็มิใช ไมมสี ัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา เบื้องหนาแตความตาย อัตตา
มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช ดวยวัตถุ ๘ แมขอนั้นก็เปนความเขาใจ
ของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปน
ความดิ้นรนของตนมีตัณหาเทานั้น.
(๖๐) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น
สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวาขาดสูญ ยอมบัญญัติความขาดสูญความ
พินาศ ความไมมีของสัตวที่มีอยู ดวยวัตถุ ๗ แมขอนั้นก็เปนความเขาใจ
ของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปน
ความดิ้นรนของตนมีตัณหาเทานั้น.
(๖๑) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น
สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวานิพพานปจจุบัน ยอมบัญญัตวิ า นิพพาน
ปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่ง ดวยวัตถุ ๕ แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของ
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สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา เปนความ
ดิ้นรนของคนมีตัณหาเทานั้น.
(๖๒) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด กําหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็นตามขันธสวน
อนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด ดวยวัตถุ
๔๔ แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรู
ไมเห็น เปนความแสหา เปนความดิ้นรนของตนมีตัณหาเทานั้น.
(๖๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี
กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวน
อดีตทั่งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีตทั่งสวนอนาคต กลาว
คําแสดงวาทะหลายชนิด ดวยวัตถุ ๖๒ แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของ
สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น ผูไมรไู มเห็น เปนความแสหา เปนความ
ดิ้นรนของคนมีตัณหาเทานั้น.
(๖๔) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวาเที่ยง ยอมบัญญัตอิ ัตตาและโลก วาเที่ยง
ดวยวัตถุ ๔ ขอนั้นเพราะผัสสะเปนปจจัย.
(๖๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวาบางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง บัญญัติอัตตา
และโลก วาบางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง ดวยวัตถุ ๔ แมขอนั้นก็
เพราะผัสสะเปนปจจัย.
(๖๖) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ-
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พราหมณเหลาใด มีวาทะวาโลกมีที่สุดและไมมีที่สุด บัญญัติวา โลกมีทสี่ ุด
และไมมีที่สุด ดวยวัตถุ ๔ แมขอนั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
(๖๗) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในเรื่อง
นั้น ๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว ดวยวัตถุ ๔ แมขอนั้นก็เพราะ
ผัสสะเปนปจจัย.
(๖๘) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีความเห็นวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ ดวยวัตถุ
๒ แมขอนั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
(๖๙) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด กําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็นตามขันธสวนอดีต
ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงวาทะหลายอยางดวยวัตถุ ๑๘ แมขอ
นั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
(๗๐) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวา เบื้องหนาแตความตาย อัตตามีสัญญา ยอม
บัญญัติวา เบื้องหนาแตความตาย อัตตามีสัญญา ดวยวัตถุ ๑๖ แมขอ
นั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
(๗๑) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวา เบื้องหนาแตความตาย อัตตาไมมีสัญญา
ยอมบัญญัติวา เบื้องหนาแตความตาย อัตตาไมมีสัญญา ดวยวัตถุ ๔
แมขอนั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
(๗๒) ดูกอนภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวา เบื้องหนาแคความตาย อัตตามีสัญญาก็มิใช
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ไมมีสัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา เบือ้ งหนาแตความตาย อัตตามีสัญญา
ก็มิใช ไมมสี ัญญาก็มิใช ดวยวัตถุ ๘ แมขอนั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
(๗๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวาขาดสูญ ยอมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ
ความไมมีของสัตวที่มีอยู ดวยวัตถุ ๗ แมขอนั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
(๗๔) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวา นิพพานปจจุบัน ยอมบัญญัติวา นิพพาน
ปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวที่มีอยู ดวยวัตถุ ๕ แมขอนั้นก็เพราะ
ผัสสะเปนปจจัย.
(๗๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด กําหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็นตามขันธสวน
อนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด ดวย
วัตถุ ๔๔ แมขอนั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
(๗๖) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี
กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวน
อดีตทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั่งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต กลาวคํา
แสดงวาทะหลายชนิด ดวยวัตถุ ๖๒ แมขอนั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย.
(๗๗) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวาเที่ยง ยอมบัญญัติอัตตาและโลก วาเที่ยง
ดวยวัตถุ ๔ สมณพราหมณเหลานั้นเวนผัสสะแลว จักรูสกึ ได นั่นมิใช
ฐานะที่จะมีได.
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(๗๘) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวาบางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง ยอมบัญญัติ
อัตตาและโลก วาบางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง ดวยวัตถุ ๔ สมณพราหมณเหลานั้นเวนผัสสะแลว จักรูสึกได นัน่ มิใชฐานะที่จะมีได.
(๗๙) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวา โลกมีทสี่ ุดและไมมีที่สุด ยอมบัญญัติวา โลก
มีที่สุดและไมมีที่สุด ดวยวัตถุ ๔ สมณพราหมณเหลานั้นเวนผัสสะแลว
จักรูสึกได นั่นมิใชฐานะที่จะมีได.
(๘๐) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว เมื่อถูกถามปญหาในเรื่อง
นั้น ๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว ดวยวัตถุ ๔ สมณพราหมณเหลานั้น
เวนผัสสะแลว จักรูสกึ ได นั่นมิใชฐานะที่จะมีได.
(๘๑) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีความเห็นวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ ยอมบัญญัติ
อัตตาและโลก วาเกิดขึ้นลอย ๆ ดวยวัตถุ ๒ สมณพราหมณเหลานั้น
เวนผัสสะแลว จักรูสกึ ได นั่นมิใชฐานะที่จะมีได.
(๘๒) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด กําหนดขันธสวนอดีต มีความเห็นตามขันธสวนอดีต
ปรารภขันธสวนอดีต กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด ดวยวัตถุ ๑๘ สมณพราหมณเหลานั้นเวนผัสสะแลว จักรูสึกได นัน่ มิใชฐานะที่จะมีได.
(๘๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวา เบื้องหนาแตความตาย อัตตามีสัญญา ยอม
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บัญญัติวาเบื้องหนาแตความตายอัตตามีสัญญา ดวยวัตถุ ๑๖ สมณพราหมณ
เหลานั้นเวนผัสสะแลว จักรูสึกได นั่นมิใชฐานะที่จะมีได.
(๘๔) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวา เบื้องหนาแตความตาย อัตตาไมมีสัญญา
ยอมบัญญัติวา เบื้องหนาแตความตาย อัตตาไมมีสัญญา ดวยวัตถุ ๘
สมณพราหมณเหลานั้นเวนผัสสะแลว จักรูสึกได นั่นมิใชฐานะที่จะมีได.
(๘๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวา เบื้องหนาแตความตาย อัตตามีสัญญาก็มิใช
ไมมีสัญญาก็มิใช ยอมบัญญัติวา เบือ้ งหนาแตความตาย อัตตามีสัญญา
ก็มิใช ไมมสี ัญญาก็มิใช ดวยวัตถุ ๘ สมณพราหมณเหลานั้นเวนผัสสะ
แลว จักรูสกึ ได นั่นมิใชฐานะที่จะมีได.
(๘๖) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวา ขาดสูญ ยอมบัญญัติความขาดสูญ ความ
พินาศ ความไมมี ของสัตวที่มีอยู ดวยวัตถุ ๗ สมณพราหมณเหลานั้น
เวนผัสสะแลว จักรูสกึ ได นั่นมิใชฐานะที่จะมีได.
(๘๗) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวา นิพพานปจจุบัน ยอมบัญญัติวานิพพาน
ปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวที่มีอยู ดวยวัตถุ ๕ สมณพราหมณ
เหลานั้นเวนผัสสะแลว จักรูสึกได นั่นมิใชฐานะที่จะมีได.
(๘๘) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอนาคต มีความเห็นตามขันธสวน
อนาคต ปรารภขันธสวนอนาคต กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด ดวย
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วัตถุ ๔๔ สมณพราหมณเหลานั้นเวนผัสสะแลว จักรูสึกได นั่นมิใช
ฐานะที่จะมีได.
(๘๙) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี
กําหนดขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวน
อดีตทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั้งสวนอดีตสวนอนาคต กลาวคําแสดง
วาทะหลายชนิด ดวยวัตถุ ๖๒ สมณพราหมณเหลานั้นเวนผัสสะแลว
จักรูสึกได นั่นมิใชฐานะที่จะมีได.
(๙๐) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด มีวาทะวาเที่ยง ยอมบัญญัตอิ ัตตาและโลก วาเที่ยง
ดวยวัตถุ ๔ สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะวา บางอยางเที่ยง บางอยาง
ไมเที่ยง . . . สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด . . .
สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะดิ้นไดไมตายตัว . . . สมณพราหมณเหลาใด
มีวาทะวาโลกเกิดขึ้นลอย ๆ . . . สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวน
อดีต . . . สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะวา เบื้องหนาแตความตาย อัตตา
มีสัญญา. . . สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะวา เบื้องหนาแตความตาย อัตตา
ไมมีสัญญา . . . สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะวา เบื้องหนาแตความตาย
อัตตามีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใช . . . สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะวา
ขาดสูญ . . . สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะวา นิพพานปจจุบัน . . . สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอนาคต. . . สมณพราหมณเหลาใด
กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวน
อดีตทั้งสวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต
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ปรารภขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด
ดวยวัตถุ ๖๒ สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมดถูกตองแลวถูกตองเลา
ดวยผัสสายตนะทั้ง ๖ ยอมเสวยเวทนา เพราะเวทนาของสมณพราหมณ
เหลานั้นเปนปจจัยจึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกิดอุปาทาน
เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงเกิดภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงเกิดชาติ เพราะ
ชาติเปนปจจัยจึงเกิดชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส
อุปายาส.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดภิกษุรูชัดตามความเปนจริงซึ่ง
ความเกิด ความดับ คุณ โทษ แหงผัสสายตนะทั้ง ๖ กับทัง้
อุบายเปนเครื่องออกไปจากผัสสายตนะเหลานั้น เมื่อนั้นภิกษุนี้ยอม
รูชัดยิ่งกวาสมณพราหมณเหลานี้ทั้งหมด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งกําหนด
ขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวนอดีต
ทั้งสวนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต
ปรารภขันธทั่งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด
สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ถูกทิฏฐิ ๖๒ อยางเหลานั้นแหละเปน
ดุจขายคลุมไว อาศัยอยูในขายนี้แหละ เมื่อผุดก็ผุดอยูในขายนี้ ติดอยู
ในขายนี้ ถูกขายคลุมไว เมื่อผุดก็ผุดอยูในขายนี้ เปรียบเหมือนชาว
ประมงหรือลูกมือชาวประมงผูฉลาด ใชแหตาถี่ทอดลงยังหนองน้ําเล็ก ๆ
เขาคิดอยางนี้วา บรรดาสัตวใหญ ๆ ในหนองนี้ทั้งหมด ถูกแห
คลุมไว ติดอยูในแห เมื่อผุดก็ผุดอยูในแห ติดอยูในแหนี้ ถูกแห
คลุมไว เมื่อผุดก็ผุดอยูในแห ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะ
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หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้น กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี
กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั่งสวนอดีตทั่งสวนอนาคตก็ดี
มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีตทั้งสวนอนาคต ปรารภขันธทั่งสวนอดีต
ทั้งสวนอนาคต กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นทั้งหมด ถูกทิฏฐิ ๖๒ อยางเหลานี้ แหละเปนดุจขายคลุมไว อาศัย
อยูในขายนี้แหละ เมื่อผุดก็ผุดอยูในขายนี้ ติดอยูในขายนี้ ถูกขายคลุมไว
เมื่อผุดก็ผุดอยูในขายนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายของตถาคตมีตัณหาอันจะนําไปสูภพ
ขาดแลว ยังดํารงอยู เทวดาและมนุษยทั้งหลายยอมเห็นตถาคต
ชั่วเวลาที่กายของตถาคตดํารงอยู ตอเมื่อกายแตกสิ้นชีวิตแลว เทวดา
และมนุษยทงั้ หลายจะไมเห็นตถาคต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวง
มะมวงเมื่อขาดจากขั้วแลว ผลใดผลหนึ่งที่ติดขั้วอยู ยอมติดขั้วไป ฉันใด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายของตถาคตมีตัณหาอันจะนําไปสูภพชาติแลว
ก็เหมือนฉันนั้น ยังดํารงอยู เทวดาและมนุษยทั้งหลายยอมเห็นตถาคต
ชั่วเวลาที่กายของตถาคตยังดํารงอยู ตอเมื่อกายแตกสิ้นชีวิตแลว เทวดา
และมนุษยทั้งหลายจะไมเห็นตถาคต.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนทได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมี
พระเจาขา ธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไร พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา อานนท เพราะฉะนั้นแหละ เธอจงทรงจําธรรมบรรยายนี้วา
อรรถชาละก็ได วาธรรมชาละก็ได วาพรหมชาละก็ได วาทิฏฐิชาละ
ก็ได วาพิชัยสงครามอยางยอดเยี่ยมก็ได.
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ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสพระสูตรนี้จบแลว ภิกษุทั้งหลาย
เหลานั้นตางมีใจชื่นชม เพลิดเพลินภาษิตของพรพะผูมีพระภาคเจา ก็และ
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู. หมื่นโลกธาตุไดไหว
แลวแล.
จบพรหมชาลสูตร ที่ ๑
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สุมงั คลวิลาสินี
อรรถกถาทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
แปล
ขาพเจาขอนมัสการดวยเศียรเกลา ซึ่งพระสุคต
ผูพนคติ (๕ คือ นิรยคติ เปตคติ ติรัจฉานคติ
มนุสสคติ เทวคติ) มีพระทัยเยือกเย็นดวยพระ
กรุณา มีมืดคือโมหะอันดวงประทีปคือปญญาขจัดแลว
ทรงเปนครูของโลกพรอมทั้งมนุษยและเทวดา.
ก็พระพุทธเจาทรงอบรม และทรงทําใหแจง ซึ่ง
ความเปนพระพุทธเจา ทรงบรรลุพระธรรมใดที่
ปราศจากมลทิน ขาพเจาขอนมัสการดวยเศียรเกลา
ซึ่งพระธรรมนั้นอันยอดเยี่ยม.
ขาพเจาขอนมัสการดวยเศียรเกลา ซึ่งพระอริยสงฆหมูโอรสของพระสุคตเจา ผูย่ํายีกองทัพมาร.
บุญอันใดซึ่งสําเร็จดวยการไหวพระรัตนตรัย มี
อยูแกขาพเจาผูมีใจเลื่อมใส ขอขาพเจาจงเปนผูมี
อันตราย อันอานุภาพแหงบุญนั้น จัดราบคาบแลว
ดวยประการดังนี้.
อรรถกถาใดอันพระอรหันต ๕๐๐ องค สังคายนา
แลวแตตน และสังคายนาตอมา เพื่อประกาศเนื้อ
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ความของทีฆนิกาย ซึ่งกําหนดหมายไวดวยสูตร
ขนาดยาว ละเอียดลออ ประเสริฐกวานิกายอื่น ที่
พระพุทธเจา และพระสาวกสังวรรณนาไว มีคุณคา
ในการปลูกฝงศรัทธา แตภายหลังพระมหินทเถระ
นํามาเกาะสีหล ตอมาไดเรียบเรียงดวยภาษาสีหล
เพื่อประโยชนแกชาวสีหลทั้งหลาย.
ตอจากนั้น ขาพเจาจึงแปลภาษาสีหลเปนภาษา
มคธ ถูกตองตามหลักภาษา ไมผิดเพี้ยนอักขรสมัย
ของพระเถระคณะมหาวิหาร ผูเปนประทีปแหงเถรวงศ ที่วินิจฉัยไวละเอียดลออ จะตัดขอความที่ซ้ํา
ซากออกแลวประกาศขอความ เพื่อความชื่นชมยินดี
ของสาธุชน และเพื่อความยั่งยืนของพระธรรม.
ศีลกถา ธุดงคธรรม กรรมฐานทัง้ ปวง ฌานสมาบัติ พิสดาร ซึ่งประกอบดวยวิธีปฏิบัติตามจริต
อภิญญาทั้งปวง ขอวินิจฉัยทัง้ ปวงดวยปญญา ขันธ
ธาตุ อายตนะ อินทรีย อริยสัจ ๔ ปจจยาการ
เทศนาและวิปสสนาภาวนา มีนัยบริสุทธิด์ ีและ
ละเอียดลออ ที่ไมนอกทางพระบาลี ขอธรรมดังกลาว
ทั้งหมดนี้ ขาพเจากลาวไวในคัมภีรวิสุทธิมรรคแลว
อยางบริสุทธิ์ดี เพราะฉะนั้น ขาพเจาจักไมวิจารขอ
ธรรมทั้งหมดนั้นในที่นี้ใหยิ่งขึน้ . คัมภีรวสิ ุทธิมรรค
นี้ตั้งอยูทามกลางนิกายทั้ง ๔ จักประกาศเนื้อความ
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ตามที่กลาวไวในนิกายทั้ง ๔ เหลานั้น ขาพเจาแตงไว
ดวยความประสงคอยางนี้ เพราะฉะนั้น ขอทานทั้งหลายจงถือเอาคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นกับอรรถกถานี้
แลวเขาใจเนื้อความที่อาศัยทีฆนิกายเถิด.
นิทานกถา
ในคําวา ทีฆาคมนิสฺสิต นั้น พึงทราบรายละเอียดดังนี้ คัมภีร
ทีฆนิกาย กลาวโดยวรรคมี ๓ วรรค คือ สีลขันธวรรค มหาวรรค
ปาฏิกวรรค. กลาวโดยสูตรมี ๓ สูตร. ในวรรคทั้งหลายเหลานั้น
สีลขันธวรรคเปนวรรคตน. บรรดาสูตรทั้งหลาย พรหมชาลสูตรเปน
สูตรตน. คํานิทานมีคําวา เอวมฺเม สูต ดังนี้เปนตน ที่ทานพระอานนท
กลาวในคราวทําปฐมมหาสังคายนา เปนคําเริ่มตนของพรหมชาลสูตร.

เรื่องสังคายนาใหญครั้งแรก
ชื่อวาปฐมมหาสังคายนานี้ แมไดจัดขึ้นพระบาลีไวในวินัยปฎกแลว
ก็จริง ถึงอยางนั้นก็ควรทราบปฐมมหาสังคายนาแมในอรรถกถานี้ เพื่อ
ความเปนผูฉลาดในเหตุที่เปนมา ดังตอไปนี้
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาผูเปนที่พึ่งของสัตวโลก ทรงบําเพ็ญพุทธกิจ เริ่มตนแตทรงแสดงพระธรรมจักรจนถึงโปรดสุภัททปริพาชก แลว
เสด็จปรินิพพาน ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เวลาใกลรุงวันวิสาขปูรณมี
ระหวางตนสาละคูในสาลวันอุทยานของมัลลกษัตริย ตรงที่เปนทางโคง
ใกลกรุงกุสินารา ทานพระมหากัสสปะผูเปนสังฆเถระของภิกษุประมาณ
เจ็ดแสนรูปที่ประชุมกันในวันแบงพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระผูมีพระภาค
เจา มาระลึกถึงคําที่หลวงตาสุภัททะกลาวเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
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ปรินิพพานได ๗ วันวา พอกันทีอาวุโสทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยาเศรา
โศกไปเลย อยาร่ําไรไปเลย เราทั้งหลายพนดีแลวจากพระมหาสมณะนั้น
ดวยวาพวกเราถูกทานจูจี้บังคับวา สิง่ นี้ควรแกเธอทั้งหลาย สิ่งนี้ไมควร
แกเธอทั้งหลาย ดังนี้ แตบัดนี้พวกเราปรารถนาสิ่งใด จักกระทําสิ่งนั้น
ไมปรารถนาสิ่งใด จักไมกระทําสิ่งนั้น ดังนี้.
ทานพิจารณาเห็นวาการประชุมสงฆจํานวนมากเชนนี้ ตอไปจะหา
ไดยาก จึงดําริตอไปวา พวกภิกษุชั่วจะเขาใจวา ปาพจนมีศาสดาลวงแลว
ไดพวกฝายอลัชชี จะพากันย่ํายีพระสัทธรรมใหอันตรธานตอกาลไมนาน
เลย นั้นเปนยานะที่จะมีไดแนนอน จริงอยู พระธรรมวินัยยังดํารงอยู
ตราบใด ปาพจนก็หาชื่อวามีศาสดาลวงแลวไมอยูตราบนั้น สมจริงดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนอานนท ธรรมและวินัยใดอันเรา
แสดงแลว บัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นจักเปนศาสดา
ของเธอทั้งหลาย เมื่อเราลวงลับไปแลว ดังนี้ อยากระนั้นเลย เราพึง
สังคายนาพระธรรมและพระวินัย โดยวิธีที่พระศาสนานี้จะมั่นคงดํารงอยู
ชั่วกาลนาน.
อนึ่ง ตัวเราอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกัสสปะ เธอจัก
หมไดหรือไมซึ่งผาปานบังสุกุลที่ใชเกาแลวของเรา ดังนี้ ทรงอนุเคราะห
ดวยสาธารณบริโภคในจีวร และดวยการสถาปนาไวเสมอกับพระองคใน
ธรรมอันยิ่งของมนุษย ตางโดยอนุปุพพวิหาร ๙ และอภิญญา ๖ เปนตน
โดยนัยเปนตนอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตองการสงัดจากกาม
ทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เขาถึงปฐมฌานอยูเพียงใด ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมกัสสปะตองการสงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศล-
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ธรรมทั้งหลาย เขาถึงปฐมฌานอยูเพียงนั้น ดังนี้ ยิ่งกวานั้นยังสรรเสริญ
ดวยความเปนผูมีจิตไมติดอยูในตระกูล เหมือนสั่นมือในอากาศ และดวย
ปฏิปทาเปรียบดวยพระจันทร การทรงอนุเคราะหและการทรงสรรเสริญ
เปนประหนึ่งหนี้ของเรา กิจอื่นนอกจากการสังคายนาที่จะใหเราพนสภาพ
หนี้ จักมีอะไรบาง พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบซึ่งเรามิใชหรือวา
กัสสปะนี้ จักเปนผูประดิษฐานวงศพระสัทธรรมของเรา ดังนี้ แลวทรง
อนุเคราะหดวยความอนุเคราะหอันไมทั่วไปนี้ และทรงสรรเสริญดวยการ
สรรเสริญอันยอดเยี่ยมนี้ เหมือนพระราชาทรงทราบพระราชโอรส ผูจะ
ประดิษฐานวงศตระกูลของพระองค แลวทรงอนุเคราะหดวยการมอบ
เกราะและพระอิสริยยศของพระองคฉะนั้น ดังนี้ ยังความอุตสาหะใหเกิด
แกภิกษุทั้งหลาย เพื่อสังคายนาพระธรรมวินัย. สมดังคําที่พระสังคีติกาจารยกลาวไวในสุภัททกัณฑวา ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปะแจงให
ภิกษุทั้งหลายทราบวา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย สมัยหนึ่ง เราเดินทางไกล
จากเมืองปาวามาสูเมืองกุสินารา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ
๕๐๐ รูป ดังนี้ เปนตน. สุภัททกัณฑทั้งหมด บัณฑิตควรทราบโดยพิสดาร.
แตขาพเจาจักกลาวเนื้อความของสุภัททกัณฑนั้น ในอาคตสถานตอนจบ
มหาปรินิพพานสูตรเทานั้น.
ตอจากนั้น ทานพระมหากัสสปะกลาววา เอาเถิดทานผูมีอายุทั้งหลาย เราทัง้ หลายจะสังคายนาพระธรรมและพระวินัย ตอไปเบื้องหนา
อธรรมรุงเรือ่ ง ธรรมจะรวงโรย ตอไปเบื้องหนา อวินัยรุงเรื่อง วินัย
จะรวงโรย ตอไปเบื้องหนา อธรรมวาทีมีกําลัง ธรรมวาทีจะออนกําลัง
ตอไปเบื้องหนา อวินัยวาทีมีกําลัง วินัยวาทีจะออนกําลัง. ภิกษุเหลานั้น
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กลาววา ขาแตทานผูเจริญ ถาเชนนั้น ขอพระเถระโปรดเลือกภิกษุ
ทั้งหลายเถิด. ฝายพระเถระเวน ภิกษุปุถุชน พระโสดาบัน พระสกทาคามี
พระอนาคามี และพระอรหัน สุกชวิปส สก ผูทรงพระปริยัติ คือ นวังคสัตถุศาสนทั้งสิ้น เปนจํานวนหลายรอยหลายพันรูป เลือกเอาเฉพาะภิกษุ
ผูเปนพระอรหันตประเภทเตวิชชา เปนตน ซึ่งทรงพระปริยัติ คือ พระ
ไตรปฎกทั้งหมด บรรลุปฏิสัมภิทา มีอานุภาพยิ่งใหญ โดยมาก พระผูมี
พระภาคเจา ทรงยกยองเปนเอตทัคคะที่พระสังคีติกาจารยหมายกลาวคํานี้
ไววา ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปะเลือกพระอรหันตไว ๕๐๐ หยอน
หนึ่งองค ดังนี้.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระมหากัสสปเถระจึงทําใหหยอนไว
องคหนึ่ง. ตอบวา เพื่อไวโอกาสแกทานพระอานนทเถระ เพราะทั้ง
รวมกับทานพระอานนท ทั้งเวนทานพระอานนทเสีย ไมอาจทําการ
สังคายนาธรรมได. ดวยวาทานพระอานนทนั้นเปนพระเสขะยังมีกิจที่ตอง
ทําอยู ฉะนัน้ จึงไมอาจรวมได. แตเพราะนวังคสัตถุศาสนมีสุตตะและ
เคยยะเปนตนขอใดขอหนึ่ง ซึ่งพระทศพลทรงแสดงแลว ที่ชื่อวาไม
ประจักษชัดแกพระอานนทนั้น ไมมี ดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไววา
ธรรมเหลาใดเปนไปแกขาพเจา ธรรมเหลานั้น ขาพเจารับมาจากพระ
พุทธเจาแปดหมื่นสองพัน รับมาจากภิกษุสองพัน รวมเปนแปดหมื่น
สี่พันพระธรรมขันธ เพราะฉะนั้น ถาเวนทานพระอานนทเสีย ก็ไมอาจ
ทําได.
ถามวา ถาเมื่อเปนอยางนั้น แมทานพระอานนทจะยังเปนพระเสขะ
อยู พระเถระก็ควรเลือก เพราะเปนผูมีอุปการะในการสังคายนาธรรนมาก
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แตเหตุไฉนจึงไมเลือก.
ตอบวา เพราะจะหลีกเลี่ยงคําติเตียนของผูอื่น. ความจริงพระเถระ
เปนผูคุนเคยกับทานพระอานนทอยางยิ่ง. จริงอยางนั้น ถึงพระอานนทจะ
ศีรษะหงอกแลว พระมหากัสสปะยังเรียกดวยคําวา เด็ก ในประโยควา
เด็กคนนี้ไมรูจักประมาณเลย ดังนี้. อนึ่ง ทานพระอานนทเกิดในตระกูล
ศากยะ เปนพระอนุชาของพระตถาคต เปนพระโอรสของพระเจาอา.
ในการคัดเลือกพระอานนทนั้น ภิกษุบางพวกจะเขาใจวา ดูเหมือนจะ
ลําเอียงเพราะรักใครกัน จะพากันติเตียนวา พระมหากัสสปเถระมอง
ขามภิกษุผูไดบรรลุปฏิสมั ภิทาชั้นอเสขะไปเปนจํานวนมาก แลวเลือกพระ
อานนทผูบรรลุปฏิสัมภิทาชั้นเสขะ เมื่อจะหลีกเลี่ยงคําติเตียนนั้น พระ
มหากัสสปเถระจึงไมเลือกพระอานนท ดวยพิจารณาเห็นวา เวนทาน
พระอานนทเสีย ไมอาจทําการสังคายนาธรรมได เราจักรับทานพระ
อานนทนั้นโดยอนุมัติของภิกษุทั้งหลายเหลานั้น. ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลาย
พากันขอรองพระมหากัสสปเถระเพื่อเลือกพระอานนทเสียเอง. สมดัง
คําที่พระสังคีติกาจารยกลาวไววา ภิกษุทั้งหลายไดกลาวกะทานพระมหา
กัสสปะดังนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ทานพระอานนทนี้แมจะยังเปนพระเสขะ
อยูก็จริง แตก็ไมถึงอคติเพราะรัก เพราะชัง เพราะกลัว เพราะหลง
ดวยวาทานพระอานนทนี้ไดเลาเรียนพระธรรมและพระวินัยในสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจาเปนอันมาก ขาแตทานผูเจริญ ขอพระเถระไดโปรด
เลือกทานพระอานนทดวยเถิด. ครั้นแลวทานพระมหากัสสปจึงไดเลือก
ทานพระอานนทดวย. โดยนัยดังกลาวแลวอยางนี้ จึงเปนพระเถระ ๕๐๐
องค รวมทัง้ ทานพระอานนท ที่พะมหากัสสปะเลือกโดยอนุมัติของ
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ภิกษุทั้งหลาย.
ลําดับนั้นแล พวกภิกษุชั้นพระเถระไดดําริกันวา เราควรสังคายนา
พระธรรมและพระวินัยกันที่ไหน. ลําดับนั้น พวกภิกษุชั้นพระเถระได
ดําริกันวา กรุงราชคฤห มีอาหารบิณฑบาตมาก มีเสนาสนะเพียงพอ
อยากระนั้นเลย เราพึงอยูจําพรรษาสังคายนาพระธรรมและพระวินัยใน
กรุงราชคฤหเถิด ภิกษุเหลาอื่นไมพึงเขาจําพรรษาในกรุงราชคฤห. ก็
เพราะเหตุไร พระเถระเหลานั้นจึงมีความดําริดังนี้ ? เพราะพระเถระ
เหลานั้นมีความดําริตรงกันวา การสังคายนาพระธรรมวินัยนี้เปนถาวรกรรมของเรา บุคคลฝายตรงขามบางคนจะพึงเขาไปยังทามกลางสงฆแลว
รื้อฟนขึ้นได.
ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปะไดประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจาวา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ขอสงฆจงพึงขาพเจา ถาความ
พรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานี้ เปนผู
อยูจําพรรษาในกรุงราชคฤห เพื่อสังคายนาพระธรรมและพระวินัย ภิกษุ
อื่น ๆ ไมพึงจําพรรษาในกรุงราชคฤห ดังนี้ นี้เปนญัตติ ดูกอนทานผูมี
อายุทั้งหลาย ขอสงฆจงพึงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานี้วา
ภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานี้เปนผูอยูจําพรรษาในกรุงราชคฤห เพื่อสังคายนา
พระธรรมและพระวินัย ภิกษุอื่น ๆ ไมพึงจําพรรษาในกรุงราชคฤห ดังนี้
การสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานี้วา ภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานี้ เปนผูอยู
จําพรรษาในกรุงราชคฤห เพื่อสังคายนาพระธรรมและพระวินัย ภิกษุ
อื่น ๆ ไมพึงอยูจําพรรษาในกรุงราชคฤห ดังนี้ ชอบแกทานผูใด ขอทาน
ผูนั้นพึงนิ่งอยู ไมชอบแกทานผูใด ขอทานผูนั้นพึงพูด ภิกษุ ๕๐๐ รูป
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เหลานี้สงฆสมมติแลววาเปนผูอยูจําพรรษาในกรุงราชคฤห เพื่อสังคายนา
พระธรรมและพระวินัย ภิกษุอื่น ๆ ไมพึงอยูจําพรรษาในกรุงราชคฤห
ดังนี้ การสมมตินี้สมควรแกสงฆ ฉะนั้นสงฆจึงนิ่งอยู ขาพเจาทรงความ
ไวดวยอยางนี้.
กรรมวาจานี้ พระมหากัสสปะกระทําในวันที่ ๒๑ หลังจากพระ
ตถาคตปรินิพพาน. เพราะพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานเวลาใกลรุง
วันวิสาขปูรณมี.
ครั้งนั้น พุทธบริษทั ไดบูชาพระพุทธสรีระซึ่งมีสีเหมือนทอง ดวย
ของหอมและดอกไมเปนตนตลอด ๗ วัน . วันสาธุกีฬาไดมีเปนเวลา ๗ วัน
เหมือนกัน. ตอจากนั้นไฟที่จิตกาธารยังไมดับตลอด ๗ วัน. พวกมัลลกษัตริยไดทําลูกกรงหอกแลวบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ในสันถาคารศาลา
ตลอด ๗ วัน ดังนั้นจึงรวมวันได ๒๑ วัน. พุทธบริษัทซึ่งมีโทณพราหมณ
เปนเจาหนาที่ ไดจัดแบงพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลาย ในวันขึ้น ๕ ค่ํา
เดือน ๗ นั่งเอง. พระมหากัสสปะเลือกภิกษุทั้งหลาย เสร็จแลวจึงสวด
กรรมวาจานี้ โดยนัยทีท่ านแจงความประพฤติอันไมสมควรที่หลวงตา
สุภัททะทําแลวแกภิกษุสงฆจํานวนมาก ซึ่งมาประชุมกันในวันแบงพระ
บรมสารีริกธาตุนั้น.
ก็และครั้นสวดกรรมวาจานี้แลว พระเถระจึงเดือนภิกษุทั้งหลายให
ทราบวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย บัดนี้ขาพเจาใหเวลาแกทานทั้งหลาย
เปนเวลา ๔๐ วัน ตอจากนั้นไป ทานจะกลาววา ขาพเจายังมีกังวลเชนนี้
อยู ไมได เพราะฉะนั้น ภายใน ๔๐ วันนี้ ทานผูใดมีกังวลเกี่ยวกับโรค
ภัยไขเจ็บก็ดี มีกังวลเกี่ยวกับอาจารยและพระอุปชฌายก็ดี มีกังวลเกี่ยวกับ
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มารดาบิดาก็ดี หรือตองสุมบาตรตองทําจีวรก็ดี ขอทานผูนั้นจงตัดกังวล
นั้น ทํากิจที่ควรทํานั้นเสีย. ก็แลกลาวอยางนี้แลว พระเถระแวดลอมไป
ดวยบริษัทของตนประมาณ ๕๐๐ รูป ไปยังกรุงราชคฤห. แมพระเถระ
ผูใหญองคอื่น ๆ ก็พาบริวารของตน ๆ ไป ตางก็ประสงคจะปลอบโยน
มหาชนผูเปยมไปดวยเศราโศก จึงไปยังทิศทางนั้น ๆ. ฝายพระปุณณเถระ
มีภิกษุเปนบริวารประมาณ ๗๐๐ รูป ไดอยูในเมืองกุสินารานั่งเอง ดวย
ประสงควาจะปลอบโยนมหาชนที่พากันมายังที่ปรินิพพานของพระตถาคต.
ฝายทานพระอานนทเอง ทานก็ถือบาตรและจีวรของพระผูมีพระ
ภาคเจาแมเสด็จปรินิพพานแลว เหมือนเมื่อยังไมเสด็จปรินิพพาน เดิน
ทางไปยังกรุงสาวัตถีพรอมดวยภิกษุสงฆ ๕๐๐ รูป. แลเมือ่ ทานพระ
อานนทนั้นกําลังเดินทาง ก็มีภิกษุผูเปนบริวารมากขึ้น ๆ จนนับไมได.
ในสถานที่ที่พระอานนทเดินทางไป ไดมีเสียงร่ําไหกันอึงมี่. เมื่อพระเถระ
ถึงกรุงสาวัตถีแลว ผูคนชาวกรุงสาวัตถีไดทราบวา พระอานนทมาแลว
ก็พากันถือของหอมและดอกไมเปนตนไปตอนรับ แลวรองไหรําพันวา
ขาแตพระอานนทผูเจริญ เมื่อกอนทานมากับพระผูมีพระภาคเจา วันนี้
ทานทิ้งพระผูมีพระภาคเจาไวเสียที่ไหน จึงมาแตผูเดียว ดังนี้เปนตน.
ไดมีการรองไหอยางมากเหมือนในวันเสด็จปรินิพพานของพระผูมีพระ
ภาคเจา ฉะนั้น.
ไดยินวา ณ กรุงสาวัตถีนั้น ทานพระอานนทสั่งสอนมหาชนให
เขาใจดวยธรรมีกถาประกอบดวยความไมเที่ยง เปนตน แลวเขาสูพระ
วิหารเชตวัน ไหวพระคันธกุฎีที่พระทศพลประทับ เปดประตูนําเตียงตั่ง
ออกปด กวาดพระคันธกุฎี ทิ้งขยะดอกไมแหง แลวนําเตียงตั่งเขาไปตั่ง
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ไวในที่เดิมอีก ไดทําหนาที่ทุกอยางซึ่งเปนวัตรที่ตองปฏิบัติในเวลาที่
พระผูมีพระภาคเจาดํารงพระชนมอยู และเมื่อทําหนาที่ก็ไหวพระคันธกุฎี ในเวลาทํากิจมีกวาดหองน้ําและตั้งน้ํา เปนตน ไดทําหนาที่ไปพลาง
รําพันไปพลาง โดยนัยเปนตนวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา เวลานี้
เปนเวลาสรงน้ําของพระองค มิใชหรือ ? เวลานี้เปนเวลาแสดงธรรม
เวลานี้เปนเวลาประทานโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย เวลานี้เปนเวลาสําเร็จ
สีหไสยา เวลานี้เปนเวลาชําระพระพักตร มิใชหรือ ? เหตุทั้งนี้เพราะ
พระอานนทนั้นเปนผูมีความรักตั้งมั่นในพระผูมีพระภาคเจา เพราะความ
เปนผูรูอมตรสซึ่งเปนที่รวมพระพุทธคุณ และยังมิไดเปนพระอรหันต
ทั่งเปนผูมีจิตออนโยนที่เกิดดวยเคยอุปการะกันและกันมาหลายแสนชาติ.
เทวดาองคหนึ่ง ไดทําใหพระอานนทนั้นสลดใจดวยคําพูดวา ขาแต
พระอานนทผูเจริญ ทานมัวมารําพันอยูอยางนี้ จักปลอบโยนคนอื่น ๆ
ไดอยางไร. พระอานนทสลดใจดวยคําพูดของเทวดานั้น แข็งใจดื่มยา
ถายเจือน้ํานมในวันที่ ๒ เพื่อทํากายซึ่งมีธาตุหนักใหเบา เพราะตั้งแต
พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ทานตองยืนมากและนั่งมาก จึงนั่งอยูแตใน
พระวิหารเชตวันเทานั้น พระอานนทดื่มยาถายเจือน้ํานมชนิดใด ทาน
หมายเอายาถายเจือน้ํานมชนิดนั้น ไดกลาวกะเด็กหนุมที่สุภมาณพใชไปวา
ดูกอนพอหนุม วันนี้ยังไมเหมาะ เพราะวันนี้เราดื่มยาถาย ตอพรุงนี้เรา
จึงจะเขาไป ดังนี้. ในวันที่ ๒ พระอานนทมีพระเจตกเถระติดตามไปถูก
สุภมาณพถามปญหา ไดกลาวสูตรที่ ๑๐ ชื่อสุภสูตร ในคัมภีรทีฆนิกายนี้.
พระอานนทเถระขอใหทําการปฏิสังขรณสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรมใน
พระเชตวันมหาวิหาร เมื่อใกลวันเขาพรรษา ทานอําลาภิกษุสงฆไป
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กรุงราชคฤห. แมภิกษุผูทําสังคายนาเหลาอื่นก็ไปเหมือนกัน ความจริง
ทานหมายเอาภิกษุเหลานั้นที่ไปกรุงราชคฤหอยางนี้ กลาวคํานี้ไววา ครั้ง
นั้นแล ภิกษุชั้นพระเถระไดไปกรุงราชคฤห เพื่อสังคายนาพระธรรม
และพระวินัย. พระเถระ.เหลานั้น ทําอุโบสถในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘
ประชุมเขาพรรษาในวันแรม ๑ ค่ํา.

ปฐมสังคายนาเริ่มวันแรม ๕ ค่ํา เดือน ๙
ก็โดยสมัยนั้นแล มีวัดใหญ ๑๘ วัด ลอมรอบกรุงราชคฤห. วัด
เหลานั้นมีหยากเยื่อถูกทิ้งเรี่ยราดไปทั้งนั้น เพราะในเวลาเสด็จปรินิพพาน
ของพระผูมีพระภาคเจา ภิกษุทั้งหมดตางก็ถือบาตรจีวรของตน ๆ ทิ้ง
วัดและบริเวณไป. ครั้งนัน้ พระเถระทั้งหลาย เมื่อจะทําขอตกลงเกี่ยวกับ
การปฏิสังขรณวัดเหลานั้น ไดคิดกันวา พวกเราตองทําการปฏิสังขรณสิ่ง
ชํารุดทรุดโทรมตลอดเดือนตนของพรรษา เพื่อบูชาคําสอนของพระผูมี
พระภาคเจา และเพื่อเปลื้องคําติเตียนของเดียรถีย. เพราะพวกเดียรถีย
จะพึงกลาวติอยางนี้วา สาวกของพระสมณโคดมบํารุงวัดวาอารามแตเมื่อ
พระศาสดายังมีพระชนมอยูเทานั้น เมื่อพระองคปรินิพพานแลว ก็พากัน
ทอดทิ้งเสีย การบริจาคทรัพยเปนจํานวนมากของตระกูลทั้งหลายยอมเสีย
หายไปโดยทํานองนี้. มีคําอธิบายวา ที่พระเถระทั้งหลายคิดกันก็เพื่อจะ
เปลื้องคําติเตียนของเดียรถียเหลานั้น. ครั้นคิดอยางนี้แลว จึงไดทําขอ
ตกลงกัน ซึ่งทานหมายเอาขอตกลงนั้น กลาววา ครั้งนั้นแล ภิกษุชั้น
พระเถระทั้งหลายไดปรึกษากันวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมี
พระภาคเจา ทรงสรรเสริญการปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชํารุดทรุดโทรม
บัดนี้ เราทัง้ หลายจงทําการปฏิสังขรณสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรมตลอดเดือนตน
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พรรษา จักประชุมสังคายนาพระธรรมและพระวินัยในเดือนกลางพรรษา.
ในวันที่ ๒ พระเถระเหลานั้นไดไปยืนอยูที่ประตูพระราชวัง.
พระเจาอชาตศัตรูเสด็จมานมัสการแลว มีพระราดํารัสถามถึงกิจที่พระ
องคทําวา พระผูเปนเจาทั้งหลาย มาธุระอะไร เจาขา ? พระเถระทั้งหลาย
ถวายพระพรใหทรงทราบถึงงานฝมือ เพื่อประโยชนแกการปฏิสังขรณวัด
ใหญ ๑๘ วัด. พระเจาอชาตศัตรูไดพระราชทานคนที่ทํางานฝมือ. พระ
เถระใหปฏิสงั ขรณวัดทั้งหมดตลอดเดือนตนฤดูฝนเสร็จแลว ถวายพระพร
แดพระเจาอชาตศัตรูวา ขอถวายพระพรมหาบพิตร งานปฏิสังขรณวัด
เสร็จแลว บัดนี้อาตมภาพทั้งหลาย จะทําการสังคายนาพระธรรมและ
พระวินัย. พระเจาอชาตศัตรูมีพระราชดํารัสวา ดีแลว เจาขา พระ
คุณเจาทั้งหลายไมตองหนักใจ นิมนตทําเถิด การฝายอาณาจักรขอใหเปน
หนาที่ของโยม สวนการฝายธรรนจักร ขอใหเปนหนาที่ของพระคุณเจา
ทั้งหลาย โยมจะตองทําอะไรบาง โปรดสั่งมาเถิด เจาขา. พระเถระทั้งหลายถวายพระพรวา ขอถวายพระพรมหาบพิตร ขอพระองคไดโปรด
ใหทําที่นั่งประชุมสําหรับภิกษุทั้งหลายผูทําสังคายนา. จะทําที่ไหน เจาขา ? ขอถวายพระพรมหาบพิตร ควรทําใกลประตูถ้ําสัตตบรรณ ขาง
ภูเขาเวภาระ. พระเจาอชาตศัตรูมีพระราชกระแสวา เหมาะดี เจาขา
แลวโปรดใหสรางมณฑปมีเครื่องประดับวิเศษที่นาชม มีทรวดทรงสัณฐาน
เชนอาคารอันวิษณุกรรมเทพบุตรเนรมิตไว มีฝาเสาและบันไดจัดแบงไว
เปนอยางดี มีความงานวิจิตรไปดวยมาลากรรมและลดากรรมนานาชนิดพิศ
แลวประหนึ่งวา จะครอบงําความงามแหงพระตําหนักของพระราชา งาม
สงาเหมือนจะเยยหยันความงามของเทพวิมาน ปานประหนึ่งวา สถานเปน
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ที่รวมอยูของโชควาสนา ราวกะวาทาที่รวนลงของฝูงวิหค คือนัยนาแหง
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย เพียงดังภาพที่งามตานารื่นรมยในโลก ซึ่ง
ประนวลไวในที่เดียวกัน มีเพดานงามยวนคาเหมือนจะคายออกซึ่งพวง
ดอกไมชนิดตาง ๆ และไขมุกที่หอยอยู ดูประหนึ่งฟนระดับ ซึ่งปรับ
ดวยทับทิม วิจิตรไปดวยรัตนะตาง ๆ มีแทนทีส่ ําเร็จเรียบรอยดี ดวย
ดอกไมบูชานานาชนิด ประดับ ใหวิจิตรละมายคลายพิมานพรหม โปรด
ใหปูลาดอาสนะอันเปนกัปปยะ ๕๐๐ ที่ มีคานับมิได ในมหามณฑปนั้น
สําหรับ ภิกษุ ๕๐๐ รูป ใหปูลาดที่นงั่ พระเถระ หันหนาทางทิศเหนือ
หันหลังทางทิศใต ใหปลู าดที่นั่ง แสดงธรรมอันควรแกการประทับนั่งของ
พระพุทธเจาผูมีบุญ หันหนาทางทิศตะวันออก ในทามกลางมณฑป วาง
พัดทําดวยงาชางไวบนธรรมาสนนั้น แลวมีรับสั่งใหแจงแกภิกษุสงฆวา
กิจของโยมเสร็จแลว เจาขา.
ก็และในวันนั้น ภิกษุบางพวกไดพูดพาดพิงถึงทานพระอานนท
อยางนี้วา ในหมูภิกษุนี้ มีภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวโชยกลิ่นคาวอยู. พระ
อานนทเถระไดยินคํานั้นแลว ถึงความสังเวชวา ภิกษุรูปอื่นที่ชื่อวาเที่ยว
โชยกลิ่นคาว ไมมีในหมูภิกษุนี้ ภิกษุเหลานี้คงพูดหมายถึงเราเปนแน.
ภิกษุบางพวกกลาวกะพระอานนทนั้นวา ดูกอนทานอานนท การประชุม
ทําสังคายนาจักมีในวันพรุงนี้ แตทานยังเปนพระเสขะ ยังมีกิจที่จะตองทํา
ดวยเหตุนั้นทานไมควรเขาประชุม ทานจงเปนผูไมประมาทเถิด.

พระอานนทบรรลุพระอรหัต
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทคิดวา พรุงนี้เปนวันประชุมทําสังคายนา การที่เรายังเปนพระเสขะอยู จะเขาประชุมดวยนั้น ไมสมควรแก
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เราเลย แลวใหเวลาลวงไปดวยกายคตาสติกรรมฐาน ตลอดราตรีเปนสวน
มากทีเดียว ในเวลาใกลรงุ ของราตรีก็ลงจากที่จงกรมเขาวิหาร เอนกายลง
หมายจะนอน. เทาทั้งสองพนจากพื้นแลว แตศีรษะยังไมทันถึงหมอน
ในระหวางนี้จิตพนจากอาสวะทั้งหลาย ไมถือมั่นดวยอุปาทาน. พระ
อานนทเถระนี้ใหเวลาลวงไปในภายนอก ดวยการจงกรม เมื่อไมอาจให
คุณวิเศษเกิดขึ้นได ก็คิดวา พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสกะเราไวมิใชหรือ
วา ดูกอนอานนท เธอไดสรางบุญไวแลว จงหมั่นบําเพ็ญเพียรเถิด ไม
ชาก็จะเปนพระอรหันตดังนี้ ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลายยอมไมตรัสผิด
พลาด แตเราปรารภความเพียรมากเกินไป ฉะนั้น จิตของเราจึงฟุงซาน
ทีนี้เราจะประกอบความเพียรพอดี ๆ คิดดังนี้แลว ลงจากที่จงกรม ยืน
ในที่ลางเทา ลางเทา เขาวิหาร นั่งบนเตียงคิดวา จักพักผอนสักหนอย
แลวเอนกายบนเตียง เทาทั้งสองพนจากพื้น ศีรษะยังไมทันถึงหมอน
ในระหวางนี้จิตพนจากอาสวะทั้งหลาย ไมถือมั่นดวยอุปาทาน. ความเปน
พระอรหันตของพระอานนทเถระ เวนจากอิริยาบถ ๔ ฉะนั้น เมื่อมีการ
กลาวถามกันขึ้นวา ในศาสนานี้ ภิกษุที่ไมนอน ไมนั่ง ไมยืน ไมเดิน
จงกรม แตไดบรรลุพระอรหัต คือภิกษุรูปไหน ควรตอบวา คือ พระ
อานนทเถระ.
ครั้งนั้น ในวันที่ ๒ จากวันที่พระอานนทบรรลุพระอรหัต คือ
วันแรม ๕ ค่ํา พวกภิกษุชั้นพระเถระฉันเสร็จแลว เก็บบาตรและจีวร
แลวประชุมกันในธรรมสภา. สมัยนั้นแล ทานพระอานนทไดเปนพระ
อรหันตไดไปสูที่ประชุม. ทานไปอยางไร. ทานพระอานนทมีความยินดี
วา บัดนี้เราเปนผูสมควรเขาทามกลางที่ประชุมแลว หมจีวรเฉวียงบา
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ขางหนึ่ง มีลักษณะเหมือนลูกตาลสุกที่หลนจากขั้ว มีลักษณะเหมือน
ทับทิมที่วางไวบนผากัมพลสีเหลือง มีลักษณะเหมือนดวงจันทรเพ็ญที่ลอย
เดนในทองนภากาศอันปราศจากเมฆ และมีลักษณะเหมือนดอกปทุมมี
เกสรและกลีบแดงเรื่อกําลังแยมดวยตองแสงอาทิตยออน ๆ คลายจะบอก
เรื่องที่คนบรรลุพระอรหัตดวยปากอันประเสริฐบริสุทธิ์ผุดผองมีรัศมีและมี
สิริ ไดไปสูท ี่ประชุมสงฆ. ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปะพอเห็นพระ
อานนทดังนั้น ไดมีความรูสึกวา ทานผูเจริญ พระอานนทบรรลุพระ
อรหัตแลว งามจริง ๆ ถาพระศาสดายังดํารงพระชนมอยู พระองคก็จะ
พึงประทานสาธุการแกพระอานนทในวันนี้แนแท บัดนี้เราจะใหสาธุการ
ซึ่งพระศาสดาควรประทานแกพระอานนทนั้น ดังนี้แลว ไดใหสาธุการ
๓ ครั้ง.
สวนพระมัชฌิมภาณกาจารยกลาววา พระอานนทเถระ ประสงค
จะใหสงฆทราบเรื่องที่ตนบรรลุพระอรหัต จึงมิไดไปพรอมกับภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลายเมื่อนั่งบนอาสนะที่ถึงแกตน ๆ ตามลําดับอาวุโส ก็นั่งเวน
อาสนะของพระอานนทเถระไว. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุบางพวก
ถามวา นั่นอาสนะของใคร ? ไดรับตอบวา ของพระอานนท. ภิกษุ
เหลานั้นถามอีกวา พระอานนทไปไหนเสียเลา ? สมัยนั้น พระอานนทเถระคิดวา บัดนี้เปนเวลาที่เราควรจะไป ตอจากนั้น เมื่อจะแสดง
อานุภาพของตน ทานจึงดําดินแลวแสดงตนบนอาสนะของตนทีเดียว.
อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา พระอานนทไปทางอากาศแลว นั่งบน
อาสนะของตน ดังนี้ก็มี. อยางไรก็ตาม การที่ทานพระมหากัสสปะเห็น
พระอานนทแลว ใหสาธุการ เปนการเหมาะสมโดยประการทั้งปวงทีเดียว.
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เมื่อทานพระอานนทมาอยางแลว พระมหากัสสปเถระจึง
ปรึกษาหารือภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลาย
จะสังคายนาอะไรกอน พระธรรมหรือพระวินัย ? ภิกษุทั้งหลายกลาววา
ขาแตพระมหากัสสปะผูเจริญ พระวินัยเปนอายุของพระพุทธศาสนา เมื่อ
พระวินัยตั้งอยู พระศาสนาก็ชื่อวายังดํารงอยู เพราะฉะนั้น เราทั้งหลาย
จงสังคายนาพระวินัยกอน พระมหากัสสปะถามวาเราจะจัดใหใครรับเปน
ธุระ ? ที่ประชุมตอบวาใหทานพระอุบาลีรับเปนธุระ ? ทานถามแยงวา
พระอานนทไมสามารถหรือ ? ที่ประชุมชี้แจงวา ไมใชพระอานนท
ไมสามารถ ก็แตวาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาครั้งดํารงพระชนมอยู ได
สถาปนาทานพระอุบาลีไวในเอตทัคคะ เพราะอาศัยการเลาเรียนวินัยวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาลีเปนยอดแหงภิกษุสาวกของเราผูทรงวินัย ดังนี้
เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายจึงตองถามพระอุบาลีเถระ สังคายนาพระวินัย.
ลําดับนั้น พระมหากัสสปเถระไดสมมติตนเองเพื่อถามพระวินัย แม
พระอุบาลีเถระ ก็สมมติตนเองเพื่อตอบพระวินัย ในการสมมตินั้น
มีบาลีดังตอไปนี้
ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปะไดเผดียงวา ดูกอนทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ขอสงฆจงพึงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
ขาพเจาจะขอถามวินัยกะพระอุบาลี. แมทานพระอุบาลีก็ไดเผดียงวา
ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขอสงฆจงพึงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว ขาพเจาอันทานพระมหากัสสปะถามวินัยแลว จะตอบ
ครั้นทานพระอุบาลีสมมติตนอยางนี้แลวลุกจากอาสนะ หมจีวรเฉวียงบา
ขางหนึ่งนมัสการภิกษุชั้นพระเถระแลวนั่งบนธรรมาสนจับพัดงา. ลําดับนั้น
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พระมหากัสสปเถระนั่งบนเถรอาสน ถามวินัยกะทานพระอุบาลีวา
ดูกอนอาวุโสอุบาลี ปฐมปาราชิก พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ
ที่ไหน ? พระอุบาลีตอบวา ทรงบัญญัติที่เมืองเวลาลี เจาขา.
พระมหากัสสปะถามวา ทรงปรารภใคร ? พระอุบาลีตอบวา ทรง
ปรารภพระสุทิน บุตรกลันทเศรษฐี. พระมหากัสสปะถามวา เรื่อง
อะไร ? พระอุบาลีตอบวา เรื่องเสพเมถุนธรรม. ครั้งนั้นแล ทาน
พระมหากัสสปะถามทานพระอุบาลีทั้งวัตถุ ถามทั้งนิทาน ถามทั้งบุคคล
ถามทั้งมูลบัญญัติ ถามทั้งอนุบัญญัติ ถามทั้งอาบัติ ถามทัง้ อาบัติแหง
ปฐมปาราชิก. ทานพระอุบาลี อันพระมหากัสสปะถามแลว ๆ ก็ไดตอบ
แลว.
ถามวา ก็ในบาลีปฐมปาราชิก ในวินัยปฎกนี้ บทอะไร ๆ ที่ควร
ตัดออกหรือที่ควรเพิ่มเขามา จะมีบางหรือไมมีเลย. ตอบวา บทที่ควร
ตัดออก ไมมีเลย เพราะถือกันวาบทที่ควรตัดออกในภาษิตของพระ
พุทธเจาผูมีบุญ จะมีไมไดเลย ดวยวาพระตถาคตทั้งหลายยอมไมตรัสอักษร
ที่ไมมีประโยชนแมแตตัวเดียว แตบทที่ควรตัดออกในภาษิตของพระสาวก
ทั้งหลายก็ดี ของเทวดาทั้งหลายก็ดี ยอมมีบาง พระธรรมสังคาหกเถระ
ทั้งหลายไดตัดบทนั้นออกแลว. สวนบทที่ควรเพิ่มเขามา ยอมมีไดแมใน
พุทธภาษิต สาวกภาษิต และเทวดาภาษิตทั่วไป เพราะฉะนั้น บทใด
ควรเพิ่มเขาในเทศนาใด พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายก็ไดเพิ่มบทนั้น
เขามาแลว. ถามวา บทที่เพิ่มเขามานั้นไดแกบทอะไรบาง ? ตอบวา
บทที่เพิ่มเขามานั้น ไดแกบทที่เปนแตเพียงคําเชื่อมความทอนตนกับทอน
หลัง มีอาทิอยางนี้วา เตน สมเยน บาง เตน โข ปน สมเยน บาง
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อถโข บาง เอว วุตฺเต บาง เอตทโวจ บาง อนึ่ง พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย ไดเพิ่มบทที่ควรเพิ่มเขามาอยางนี้แลว ตั้งไววา
อิท ปมปาราชิก (สิกขาบทนี้ชื่อปฐมปาราชิก) เมื่อปฐมปาราชิก
ขึ้นสูสังคายนาแลว พระอรหันต ๕๐๐ องค ก็ไดทําคณสาธยาย (สวด
เปนหมู ) โดยนัยที่ยกขึ้นสูสังคายนาวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา
เวรฺชาย วิหรติ เปนตน. ในเวลาที่พระอรหันต ๕๐๐ องคเหลานั้น
เริ่มสวด แผนดินใหญไดเปนเหมือนใหสาธุการไหวจนถึงน้ํารองแผนดิน.
พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย ยกปาราชิกที่เหลืออยู ๓ สิกขาบท
ขึ้นสูสังคายนาโดยนัยนี้เหมือนกัน แลวตั้งไววา อิท ปาราชิกกณฺฑ
กัณฑนี้ชื่อปาราชิกกัณฑ ตั้งสังฆาทิเสส ๑๓ ไววา เตรสกณฺฑ ตั้งสิกขา
บท ๒ ไววา อนิยต ตั้งสิกขาบท ๓๐ ไววา นิสสัคคียปาจิตตีย ตั้ง
สิกขาบท ๙๒ ไววา ปาจิตตีย ตั้งสิกขาบท ๔ ไววา ปาฏิเทสนียะ
ตั้งสิกขาบท ๗๕ ไววา เสขิยะ ตั้งธรรม ๗ ประการไววา อธิกรณสมถะ
ระบุสิกขาบท ๒๒๗ วา คัมภีรมหาวิภังค ตั้งไวดวยประการฉะนี้. แม
ในเวลาเสร็จการสังคายนาคัมภีรมหาวิภังค แผนดินใหญก็ไดไหวโดยนัย
กอนเหมือนกัน.
ตอจากนั้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย ไดตั้งสิกขาบท ๘
ในภิกขุนีวิภังคไววา กัณฑนี้ชื่อปาราชิกภัณฑ ตั้งสังฆาทิเสส ๑๗
สิกขาบทไววา นี้สัตตรสกัณฑ ตัง้ นิสสัคคียปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทนี้
ไววา นี้นิสสัคคียปาจิตตีย ตั้งปาจิตตีย ๑๖๖ สิกขาบทไววา นี้ปาจิตตีย
ตั้งปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบทไววา นี้ปาฏิเทสนียะ ตั้งเสขิยะ ๗๕ สิกขาบท
ไววา นี้เสขิยะ ตั้งธรรม ๗ ประการไววา นี้อธิกรณสมถะ ระบุ
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สิกขาบท ๓๐๔ วา ภิกขุนีวิภังค อยางนี้แลว ตั้งไววา วิภังคนี้ชื่อ
อุภโตวิภังค มี ๖๔ ภาณวาร. แมในเวลาเสร็จการสังคายนาคัมภีร
อุภโตวิภังค แผนดินใหญก็ไดไหวโดยนัยที่กลาวแลวเหมือนกัน.
โดยอุบายวิธีนี้แหละ พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย ยกคัมภีร
ขันธกะ (มหาวรรคและจุลวรรค ) ซึ่งมีประมาณ ๘๐ ภาณวาร และ
คัมภีรบริวารซึ่งมีประมาณ ๒๕ ภาณวาร ขึ้นสูสังคายนาแลวตั้งไววา
ปฎกนี้ชื่อวินยั ปฎก. แมในเวลาเสร็จการสังคายนาวินัยปฎก แผนดินได
ไหวตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล. พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายไดมอบ
ทานพระอุบาลีใหไปสอนลูกศิษยของทาน ในเวลาเสร็จการสังคายนา
วินัยปฎก พระอุบาลีเถระ วางพัดงาลงจากธรรมาสน นมัสการภิกษุ
ชั้นเถระทั้งหลายแลวนั่งบนอาสนะที่ถึงแกตน.
ครั้นสังคายนาพระวินัยเสร็จแลว ทานพระมหากัสสปะประสงค
จะสังคายนาพระธรรมตอไป จึงถามภิกษุทั้งหลายวา เราทั้งหลายผูจะ
สังคายนาพระธรรม (สุตตันตปฎกและอภิธรรมปฎก) จะจัดใหใครรับ
เปนธุระสังคายนาพระธรรม ภิกษุทั้งหลายกลาววา ใหทานพระอานนทเถระรับเปนธุระ ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปะไดเผดียงวา ดูกอน
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ขอสงฆจงพึงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว ขาพเจาจะขอถามพระธรรมกะพระอานนท. ครั้งนัน้ แล ทาน
พระอานนทไดเผดียงวา ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา
ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว ขาพเจาอันทานพระมหากัสสปะ
ถามพระธรรมแลว จะตอบ. ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทลุกจากอาสนะ
หมจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง นมัสการภิกษุชั้นพระเถระทั้งหลายแลวนั่งบน
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ธรรมาสนจับพัดงา. ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปะถามภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เราทั้งหลายจะสังคายนาปฎกไหนกอน ? ภิกษุ
ทั้งหลายกลาววา สังคายนาสุตตันปฎกกอน พระมหากัลสปะถามวา
ในสุตตันตปฎกมีสังคีติ ๔ ประการ (คือ ทีฆสังคีติ การสังคายนาทีฆนิกาย
มัชฌิมสังคีติ การสังคายนามัชฌิมนิกาย สังยุตตสังคีติ การสังคายนาสังยุตตนิกาย อังคุตตรสังคีติ การสังคายนาอังคุตตรนิกาย สวนขุททกนิกาย มีวินัยปฎกรวมอยูดวย จึงไมนับในที่นี้ ) ในสังคีติเหลานั้น เรา
ทั้งหลายจะสังคายนาสังคีติไหนกอน ? ภิกษุทั้งหลายกลาววา สังคายนา
ทีฆสังคีติกอน. พระมหากัสสปะถามวา ในทีฆสังคีติ มีสูตร ๓๔ สูตร
มีวรรค ๓ วรรค ในวรรคเหลานั้น เราทั้งหลายจะสังคายนาวรรคไหน
กอน ? ภิกษุทั้งหลายกลาววา สังคายนาสีลขันธวรรคกอน. พระมหากัสสปะถามวา ในสีลขันธวรรค มีสูตร ๑๓ สูตร ในสูตรเหลานั้น เรา
ทั้งหลายจะสังคายนาสูตรไหนกอน ? ภิกษุทั้งหลายกลาววาขาแตทานผูเจริญ
ขึ้นชื่อวาพรหมชาลสูตรประดับดวยศีล ๓ ประเภท เปนสูตรกําจัดโทษ
มีการหลอกลวง และการพูดประจบประแจงซึ่งเปนมิจฉาชีพหลายอยาง
เปนตน เปนสูตรปลดเปลื้องขายคือ ทิฏฐิ ๖๒ ทําหมื่นโลกธาตุใหไหว
เราทั้งหลายจงสังคายนาพรหมชาลสูตรนั้นกอน.
ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปะไดกลาวถามคํานี้กะทานพระ
อานนทวา ดูกอนอาวุโสอานนท พระผูมีพระภาคเจาตรัสพรหมชาลสูตร
ที่ไหน ? พระอานนทตอบวา ตรัส ณ พระตําหนักในพระราชอุทยาน
อัมพลัฏฐิกา ระหวางกรุงราชคฤหและเมืองนาลันทา. พระมหากัสสปะ
ถามวา ทรงปรารภใคร ? พระอานนทตอบวา ทรงปรารภสุปปยปริ-
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พาชกกับพรหมทัตมาณพ. พระมหากัสสปะถามวา เรื่องอะไร ?
พระอานนทตอบวา เรื่องชมและติ. ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปะ
ถามทั้งนิทาน ถามทั้งบุคคล แหงพรหมชาลสูตรกะทานพระอานนท
ทานพระอานนทก็ไดตอบแลว. เมื่อตอบเสร็จแลว พระอรหันต ๕๐๐
องคไคทําคณสาธยาย. และแผนดินไดไหวตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล.
ครั้นสังคายนาพรหมชาลสูตรอยางนี้แลว ตอจากนั้น พระธรรม
สังคาหกเถระทั้งหลายไดสังคายนาสูตร ๑๓ สูตร ทั้งหมดรวมทั้งพรหมชาลสูตร ตามลําดับแหงปุจฉาและวิสัชนา โดยนัยเปนตนวา ดูกอน
อาวุโสอานนท วรรคนี้ชื่อสีลขันธวรรค. พระธรรมสังคาหกเถระ
ทั้งหลาย สังคายนาบาลีประมาณ ๖๔ ภาณวาร ประดับดวยสูตร ๖๔ สูตร
จัดเปน ๓ วรรค อยางนี้ คือ มหาวรรคตอจากสีลขันธวรรคนั้น ปาฏิกวรรคตอจากมหาวรรคนั้น แลวกลาววา นิกายนี้ชอื่ ทีฆนิกาย แลวมอบ
ทานพระอานนท ใหไปสอนลูกศิษยของทาน. ตอจากการสังคายนาคัมภีร
ทีฆนิกายนั้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายไดสังคายนามัชฌิมนิกาย
ประมาณ ๘๐ ภาณวาร แลวมอบกะนิสิตของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระวา ทานทั้งหลาย จงบริหารคัมภีรมัชฌิมนิกายนี้ . ตอจากการ
สังคายนาคัมภีรมัชฌิมนิกายนั้น
พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายได
สังคายนาสังยุตตนิกายประมาณ ๑๐๐ ภาณวาร แลวมอบกะพระมหากัสสปเถระ ใหไปสอนลูกศิษยของทาน ตอจากการสังคายนาคัมภีร
สังยุตตนิกายนั้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายไดสังคายนาอังคุตตรนิกายประมาณ ๑๒๐ ภาณวาร แลวมอบกะพระอนุรุทธเถระ ใหไปสอน
ลูกศิษยของทานวา
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คัมภีรธรรมสังคณี คัมภีรวิภังค คัมภีร
กถาวัตถุ คัมภีรปุคคลบัญญัติ คัมภีร
ธาตุกถา คัมภีรยมก คัมภีรปฏฐาน ทาน
เรียกวา พระอภิธรรม.
ตอจากการสังคายนาคัมภีรอังคุตตรนิกายนั้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย ไดสังคายนาบาลีพระอภิธรรม ซึง่ เปนอารมณของญาณ
อันสุขุม อันบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญแลวอยางนี้ แลวกลาววา ปฎกนี้
ชื่อ อภิธรรมปฎก พระอรหันต ๕๐๐ องคไดทําคณสาธยาย แผนดินได
ไหวตามนัยที่กลาวแลวนั้นแล. ตอจากการยังคายนาอภิธรรมปฎกนั้น
พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายไดสังคายนาพระบาลี คือ ชาดก นิทเทส
ปฏิสัมภิทามรรค อปทาน สุตตนิบาต ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน
อิติวุตตกะ วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา พระทีฆภาณกาจารยกลาววา ประชุมคัมภีรนี้ชื่อวา ขุททกคันถะ และกลาววา
พระธรรมสังคาหกเถระ ยกสังคายนาในอภิธรรมปฎกเหมือนกัน. สวน
พระมัชฌิมภาณกาจารยกลาววา ขุททกคันถะทั้งหมดนี้กับจริยาปฎกและ
พุทธวงศ นับเนื่องในสุตตันตปฎก.
พระพุทธพจนแมทั้งหมดนี้ พึงทราบวามี ๑ คือ รส มี ๒ คือ
ธรรมและวินัย มี ๓ คือ ปฐมพจน มัชฌิมพจน และปจฉิมพจน มี ๓
ดวยอํานาจแหงปฎก มี ๕ ดวยอํานาจแหงนิกาย มี ๙ ดวยอํานาจแหงองค
มี ๘๔,๐๐๐ ดวยอํานาจธรรมขันธ ดวยประการฉะนี้.
พระพุทธพจน มี ๑ คือ รส นับอยางไร ? จริงอยู คําใดที่
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ อันยอดเยี่ยมแลว
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ทรงสั่งสอนเทวดา มนุษย นาค และยักษเปนตนก็ดี ทรงพิจารณา
อยูก็ดี ตลอดเวลา ๔๕ ป ในระหวางนี้จนตราบเทาเสด็จปรินิพพาน
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ตรัสไว คําทั้งหมดนั้นมีรสเดียว คือวิมุตติรส
นั่นแล พระพุทธพจน มี ๑ คือ รส นับอยางนี้.
พระพุทธพจน มี ๒ คือธรรมและวินัย นับอยางไร ? จริงอยู
พระพุทธพจนทั้งหมดนี้ ยอมนับวาธรรมและวินัย ในธรรมและวินัยนั้น
วินัยปฎก ชื่อวาวินัย พระพุทธพจนที่เหลือ ชือ่ วาธรรม. เพราะเหตุนั้นแล พระมหากัสสปะจึงกลาววา อยากระนั้นเลย เราทั้งหลาย
พึงสังคายนาพระธรรมและพระวินัย และกลาววา ขาพเจาจะถาม
วินัยกะพระอุบาลี จะถามธรรมกะพระอานนท พระพุทธพจนมี ๒ คือ
ธรรมและวินัย นับอยางนี้.
พระพุทธพจนมี ๓ คือปฐมพจน มัชฌิมพจน และปจฉิมพจน
นับอยางไร ? จริงอยู พระพุทธพจนทั้งหมดนี้มี ๓ ประเภท คือ
ปฐมพุทธพจน มัชฌิมพุทธพจน ปจฉิมพุทธพจน. ใน ๓ ประเภทนี้
ปฐมพุทธพจนไดแกพุทธพจนนี้ คือ
อเนกชาติสสาร สนฺธาวิสฺส อนิพพฺ ิส
คหการ คเวสนฺโต ทุกขฺ า ชาติ ปุนปฺปุน
คหการก ทิฏโสิ ปุน เคห น กาหสิ
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏ วิสงฺขต
วิสงฺขารคต จิตฺต ตณฺหาน ขยมชฺฌคา
เราแสวงหาชางผูทําเรือนคืออัตภาพ เมื่อไมพบ ไดทองเที่ยว
ไปแลว สิ้นสงสารนับดวยชาติมิใชนอ ย ความเกิดบอย ๆ เปนทุกข
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ดูกอนชางผูทําเรือนคืออัตภาพ เราพบทานแลว ทานจักทําเรือนคือ
อัตภาพของเราอีกไมได โครงบานของทานทั้งหมด เราทําลายแลว
ยอดแหงเรือนคืออวิชชา เรารื้อแลว จิตของเราถึงพระนิพพานแลว
เราไดบรรลุธรรมเปนทีส่ ิ้นไปแหงตัณหาทั้งหลายแลว.
อาจารยบางพวกกลาวอุทานคาถาในคัมภีรขันธกะ มีคําวา ยทา หเว
ปาตุภวนฺติ ธมฺมา ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลายยอมปรากฏ ดังนี้ เปนตน
วาเปนปฐมพุทธพจน ก็อุทานคาถานี้ พึงทราบวา เปนอุทานคาถาที่บังเกิด
แกพระผูมีพระภาคเจาบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว ทรงพิจารณาซึ่ง
ปจจยาการ ดวยพระญาณที่สําเร็จดวยโสมนัสเวทนาในวันแรม ๑ ค่ําเดือน ๖
ก็คําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสในเวลาใกลเสด็จปรินิพพานวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลาย สังขารทัง้ หลายมีความเสื่อม
ไปเปนธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังสัมมาปฏิบัติใหถึงพรอมดวยความ
ไมประมาท ดังนี้ เปนปจฉิมพุทธพจน. คําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ระหวางปฐมพจนและปจฉิมพจน ชื่อมัชฌิมพจน. พุทธพจน ๓ ประเภท
คือ ปฐมพุทธพจน มัชฌิมพุทธพจน และปจฉิมพุทธพจน นับอยางนี้
พุทธพจนมี ๓ ดวยอํานาจแหงปฎก นับอยางไร ? จริงอยู พระ
พุทธพจนทั้งหมดนี้มี ๓ ประเภท คือ วินัยปฎก สุตตันตปฎก อภิธรรมปฎก. ใน ๓ ปฎกนั้น พระพุทธพจนนี้ คือ ปาติโมกขทั้ง ๒ วิภังค
ขันธกะ ๘๒ ปริวาร ๑๖ ชื่อวินัยปฎก เพราะรวมพระพุทธพจนทั้งหมด
ที่สังคายนาในครั้งปฐมสังคายนา และที่สังคายนาตอมา. พระพุทธพจน
ที่ชื่อวาสุตตันตปฎก ไดแกพระพุทธพจนตอไปนี้คือ ทีฆนิกาย มี
จํานวน ๓๔ สูตร มีพรหมชาลสูตรเปนตน มัชฌิมนิกาย มีจํานวน ๑๕๒
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สูตร มีมูลปริยายสูตรเปนตน สังยุตตนิกาย มีจํานวน ๗,๗๖๒ สูตร
มีโอฆตรณสูตรเปนตน อังคุตตรนิกาย มีจํานวน ๙,๕๕๐ สูตร มีจิตตปริยาทานสูตรเปนตน ขุททกนิกายมี ๑๕ ประเภท คือขุททกปาฐะ
ธรรมบท อุทาน อิติวุตตก สุตตนิบาต วิมานวัตถุ เปตวัตถุ
เถรคาถา เถรีคาถา ชาดก นิทเทส ปฏิสัมภิทา อปทาน พุทธวงศ
และจริยาปฎก. พระพุทธพจนที่ชื่อวาอภิธรรมปฎก ไดแกพระพุทธพจน
ตอไปนี้ คือ ธรรมสังคณี วิภังค ธาตุกถา บุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ
ยมก ปฏฐาน. ใน ๓ ปฎกนี้
( อรรถาธิบายคําวาวินัย )
วินัยศัพทนี้ บัณฑิตผูรูอรรถแหงวินัยศัพท
แปลความหมายวา วินยั เพราะมีนยั ตางๆ
เพราะมีนยั พิเศษ และเพราะควบคุมกาย
และวาจา.
ก็ในวินัยปฎกนี้ มีนัยตางๆ คือ มีปาติโมกขุทเทส ๕ อาบัติ ๗ กอง
มีปาราชิกเปนตน มาติกาและวิภังคเปนตนเปนประเภท สวนนัยอนุบัญญัติ
เปนนัยพิเศษ มีผลทําใหพระพุทธบัญญัติเดิมตึงขึ้น และหยอนลง และ
วินัยนี้ ยอมควบคุมกายและวาจา เพราะหามการประพฤติลวงทางกาย
และทางวาจา เพราะฉะนั้น ทานจึงแปลความหมายวา วินัย เพราะมี
นัยตาง ๆ เพราะมีนัยพิเศษและเพราะควบคุมกายและวาจา เพราะเหตุนั้น
เพื่อความเปนผูฉลาดในเนื้อความของคําของวินัยนี้ ขาพเจาจึงกลาววา
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วินัยศัพทนี้ บัณฑิตผูรูอรรถแหงวินัยศัพท
แปลความหมายวา วินยั เพราะมีนยั ตาง ๆ
เพราะมีนยั พิเศษ และเพราะควบคุมกาย
และวาจา.
( อรรถาธิบายคําวาสูตร )
สวนสุตตศัพทนอกนี้ ทานแปลความหมาย
วาสูตร เพราะเปดเผยซึ่งประโยชนทั้งหลาย
เพราะกลาวประโยชนไวเหมาะสม เพราะ
เผล็ดประโยชน เพราะหลั่งประโยชน
เพราะปองกันอยางดี และเพราะมีสวน
เสมอดวยสายบรรทัด.
ก็พระสูตรนั้นยอมสองถึงประโยชนทั้งหลายอันตางดวยประโยชนตน
และประโยชนผูอื่นเปนตน. อนึ่ง ประโยชนทั้งหลาย พระผูมพี ระภาคเจา
ตรัสไวดีแลว ในปฎกนี้ เพราะตรัสอนุโลมตามอัธยาศัยของเวไนย. อนึ่ง
สุตตันตปฎกนี้ ยอมเผล็ดประโยชนทั้งหลาย อธิบายวา เผล็ดผลเหมือน
ขาวกลาเผล็ดผลฉะนั้น. พระสูตรนี้ยอ มหลั่งประโยชนทั้งหลาย อธิบายวา
เหมือนโคนมหลั่งน้ํานมฉะนั้น. อนึง่ พระสูตรนี้ ยอมปองกัน อธิบายวา
ยอมรักษาประโยชนเหลานั้นอยางดี. อนึ่ง พระสูตรนี้มีสวนเสมอดวยสาย
บรรทัด เหมือนอยางวาสายบรรทัดเปนเครื่องกําหนดของชางไมทั้งหลาย
ฉันใด แมพระสูตรนี้ก็เปนเครื่องกําหนดของวิญูชนทั้งหลายฉันนั้น
เหมือนอยางวาดอกไมทั้งหลายที่คุมไวดวยดาย ยอมไมเรี่ยราย ยอมไม
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กระจัดกระจายดวยลมฉันใด ประโยชนทั้งหลายที่รวบรวมไวดวยพระสูตร
นี้ก็ฉันนั้น. เพราะฉะนั้น เพื่อความเปนผูฉลาดในเนื้อความแหงคํา ของ
สูตรนี้ ขาพเจาจึงกลาววา
สุตตศัพทนี้ ทานแปลความหมายวาสูตร
เพราะสองถึงประโยชนทั้งหลาย เพราะ
กลาวประโยชนไวเหมาะสม เพราะเผล็ด
ประโยชน เพราะหลังประโยชน เพราะ
ปองกันอยางดี เพราะมีสวนเสมอดวยสาย
บรรทัด.
( อรรถาธิบายคําวาอภิธรรม )
ก็ธรรมนอกนี้ ทานเรียกอภิธรรม เพราะ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในอภิธรรมนี้วา
เปนธรรมที่มีความเจริญ ที่กําหนดเปน
มาตรฐาน ที่บุคคลบูชาแลว ทีต่ ัดขาด
และเปนธรรมอันยิ่ง.
อภิศัพทนี้ยอมปรากฏในความวาเจริญ ความวาอันบัณฑิตกําหนด
เปนมาตรฐาน ความวาอันบุคคลบูชาแลว ความวาตัดขาด และความวา
เปนธรรมอันยิ่ง มีประโยคตัวอยางดังตอไปนี้
อภิศัพทมาในอรรถวาเจริญ ในประโยคมีอาทิวา พาฬฺหา เม
อาวุโส ดูกอ นอาวุโส ทุกขเวทนาอยางแรงกลา ยอมเจริญ กําเริบแก
ขาพเจา ยอมไมถอยลงเลย. อภิศัพทมาในอรรถวา อันบัณฑิตกําหนด

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 96

เปนมาตรฐาน ในประโยคมีอาทิวา ยา ตา รตฺติโย อภิฺาตา
อภิลกฺขิตา ราตรีนั้นใด (วันจาตุททสี วันปณณรสี วันอัฏฐมี) อัน
บัณฑิตกําหนดรูแลว (ดวยความเต็มดวงของดวงจันทร และดวยความ
หมดดวงของดวงจันทร) อันบัณฑิตกําหนดเปนมาตรฐานไวแลว (เพื่อ
สมาทานอุโบสถ เพื่อฟงธรรม และเพื่อทําสักการบูชาเปนตน). อภิศัพท
มาในอรรถวา อันบุคคลบูชาแลว ในประโยคมีอาทิวา ราชาภิราชา
มนุชินฺโท ขอพระองคจงทรงเปนพระราชาอันพระราชาบูชาแลว จงเปน
จอมคน. อภิศัพทมาในอรรถวา ตัดขาด ในประโยคมีอาทิวา ปฏิพโล
วิเนตุ อภิธมฺเม อภิวินเย เปนผูสามารถแนะนําในอภิธรรม ในอภิวินัย.
อธิบายวา อฺฺมฺสงฺกรวิรหิเต ธมฺเม จ วินเย จ ในพระธรรม
และในพระวินัย ซึ่งเวน จากการปะปนกันและกัน. อภิศัพทมาในอรรถ
วา ยิ่ง ในประโยคมีอาทิวา อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน มีผิวพรรณงามยิ่ง.
อนึ่ง แมธรรมทั้งหลายที่มีความเจริญ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน
พระอภิธรรมนี้ โดยนัยมีอาทิวา รูปุปฺปตฺติยา มคฺค ภาเวติ เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ภิกษุเจริญมรรคเพื่อ
เขาถึงรูปภพนี้ มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปสูทิศหนึ่งอยู. แมธรรม
ทั้งหลายที่บัณฑิตกําหนดเปนมาตรฐาน เพราะความเปนสภาพที่ควร
กําหนดดวยอารมณเปนตน ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา รูปารมฺมณ วา
สทฺทารมฺมณ วา มีรูปเปนอารมณ มีเสียงเปนอารมณ. แมธรรมทั้งหลาย
อันทานบูชาแลว ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา เสกฺขา ธมฺมา อเสกฺขา
ธมฺมา โลกุตฺตรา ธมฺมา เสกขธรรม อเสกขธรรม โลกุตตรธรรม.
แมธรรมทั้งหลายที่ตัดขาดแลว เพราะความเปนของที่ตัดขาดแลวตาม
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สภาวะ. ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ
ผัสสะมี เวทนามี แมธรรมทั้งหลายอันยิ่ง ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา
มหคฺคตา ธมฺมา อปฺปมาณา ธมฺมา อนุตฺตรา ธมฺมา มหัคคตธรรม
อัปปมาณธรรม อนุตตรธรรม เพราะเหตุนั้น เพื่อความเปนผูฉลาด
ในเนื้อความของคํา ของอภิธรรมนี้ ขาพเจาจึงกลาววา
ก็ธรรมนอกนี้ทานเรียกวาอภิธรรม เพราะ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในอภิธรรมนี้วา
เปนธรรมที่มีความเจริญ ที่กําหนดเปน
มาตรฐาน ที่บุคคลบูชาแลว ที่ตัดขาด และ
เปนธรรมยิ่ง.
ก็ในปฎกทั้งหลายมีวินัยปฎกเปนตนนี้ ปฎกใดยังเหลืออยู
ผูรูเนื้อความของปฎกเรียกปฎกนั้นวา ปฎก
โดยเนื้อความวาปริยัติและภาชนะ พึงทราบ
วามี ๓ มีวินัยเปนตน เพราะรวมเขากับ
ปฎกศัพทนั้น
จริงอยู แมปริยัตทิ านก็เรียกวา ปฎก ในประโยคมีอาทิวา อยาถือ
โดยอางปฎก. แมภาชนะอยางใดอยางหนึ่ง ทานเรียกวา ปฎก ในประโยค
มีอาทิวา ครั้งนั้น บุรุษพึงถือจอบและตะกราเดินมา. เพราะเหตุนั้น
บัณฑิตผูรูเนื้อความของปฎกศัพท จึงเรียกปฎกศัพทวา ปฎก โดยเนื้อ
ความวาปริยัติและภาชนะ.
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บัดนีพ้ ึงทราบวา มี ๓ มีวินัยเปนตน เพราะรวมเขากับปฎกศัพท
นั้น พึงทราบวามี ๓ มีวินัยเปนตนเหลานี้อยางนี้วา เพราะทําสมาสกับ
ปฎกศัพท ซึง่ มีเนื้อความ ๒ อยางนั้น อยางนี้ คือวินัยดวย วินัยนั้นเปน
ปฎกดวย เพราะเปนปริยัติ และเพราะเปนภาชนะแหงเนื้อความนั้น ๆ
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวินัยปฎก โดยนัยตามที่กลาวแลว พระสูตรดวย พระสูตร
นั้นเปนปฎกดวย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาสุตตันตปฎก อภิธรรมดวย อภิธรรม
นั้นเปนปฎกดวย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาอภิธรรมปฎก
ก็ครั้นทราบอยางนี้แลว เพื่อความเปนผูฉลาดในประการตาง ๆ ใน
ปฎกทั้ง ๓ เหลานั้นอีกครั้ง
พึงแสดงประเภทของเทศนา ประเภทของ
ศาสนา ประเภทของกถา และลิกขา
ปหานะ คัมภีรภาพตามสมควรในปฎก
เหลานั้น ภิกษุยอมถึงซึ่งประเภทแหงการ
เลาเรียนใด ซึงสมบัติใด แมซึ่งวิบัติใด
ในปฎกใด ดวยอาการใด พึงแสดงซึ่ง
ประเภทแหงการเลาเรียนทั้งหมดแมนั้น
ดวยอาการนั้น.
ในคาถาเหลานั้น มีคําอธิบายอยางแจมแจงและชัดเจน ดังตอไปนี้
จริงอยู ปฎก ๓ เหลานัน้ ทานเรียกตามลําดับวา อาณาเทศนา โวหารเทศนา ปรมัตถเทศนา ยถาปราธศาสนา ยถานุโลมศาสนา ยถาธรรมศาสนา และสังวราสังวรกถา ทิฏฐิวินิเวฐนกถา นามรูปปริจเฉทกถา.
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ก็ในปฎก ๓ นี้ วินัยปฎก ทานเรียกวา อาณาเทศนา การเทศนา
โดยอํานาจบังคับบัญชา เพราะเปนปฎกทีพระผูมพี ระภาคเจาผูควรออก
คําสั่ง ทรงแสดงแลวโดยความเปนเทศนาที่มากไปดวยคําสั่ง. สุตตันตปฎก
ทานเรียกวา โวหารเทศนา การเทศนาโดยบัญญัติ เพราะเปนปฎกที่
พระผูมีพระภาคเจาผูทรงฉลาดในเชิงสอน ทรงแสดงแลวโดยความเปน
เทศนาที่มากไปดวยคําสอน. อภิธรรมปฎก ทานเรียกวา ปรมัตถเทศนา
การเทศนาโดยปรมัตถ เพราะเปนปฎกที่พระผูมพี ระภาคเจาผูฉลาดใน
ปรมัตถ ทรงแสดงแลวโดยความเปนเทศนาที่มากไปดวยปรมัตถ.
อนึ่ง ปฎกที่ ๑ (วินัยปฎก ) ทานเรียกวา ยถาปราธศาสนา การ
สั่งสอนตามความผิด เพราะอรรถวิเคราะหวา สัตวทั้งหลายผูมีความผิด
มากมายเหลานั้นใด สัตวเหลานั้นอันพระผูมีพระภาคเจาทรงสั่งตาม
ความผิดในปฎกนี้. ปฎกที่ ๒ ( สุตตันตปฎก) ที่ทานเรียกวา ยถานุโลมศาสนา การสั่งสอนอนุโลมตามอัธยาศัย เพราะอรรถวิเคราะหวา สัตว
ทั้งหลายผูมีอัธยาศัยอนุสัยและจริยาวิมุตติ มิใชนอย อันพระผูมีพระ
ภาคเจาทรงสั่งสอนแลวในปฎกนี้ตามอนุโลม. ปฎกที่ ๓ (อภิธรรมปฎก)
ทานเรียกวา ยถาธรรมศาสนา การสั่งสอนตามปรมัตถธรรม เพราะ
อรรถวิเคราะหวา สัตวทั้งหลายผูมีความสําคัญในสภาวะสักวากองแหง
ปรมัตถธรรมวา นี่เรา นั่นของเรา ดังนี้ อันพระผูมีพระภาคเจาทรง
สั่งสอนแลว ตานปรมัตถธรรมในปฎกนี้.
อนึ่ง ปฎกที่ ๑ ทานเรียกวา สังวราสังวรกถา ดวยอรรถวา
สังวราสังวระอันเปนปฏิปกษตอการฝาฝน อันพระผูมีพระภาคเจาตรัส
แลวในปฎกนี้. บทวา สวราสวโร ไดแก สังวรเล็กและสังวรใหญ
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เหมือนกัมมากัมมะ การงานนอยและการงานใหญ และเหมือนผลาผละ
ผลไมนอยและผลไมใหญ. ปฎกที่ ๒ ทานเรียกวา ทิฏฐิวนิ ิเวฐนกถา
คําบรรยายคลายทิฏฐิ ดวยอรรถวา การคลายทิฏฐิอันเปนปฏิปกษตอทิฏฐิ
๖๒ อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในปฎกนี้. ปฎกที่ ๓ ทานเรียกวา
นามรูปปริจเฉทกถา คําบรรยายการกําหนดนามและรูป ดวยอรรถวา
การกําหนดนามและรูปอันเปนปฏิปกษตอกิเลสมีราคะเปนตน อันพระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในปฎกนี้.
อนึ่ง พึงทราบสิกขา ๓ ปหานะ ๓ และคัมภีรภาวะ ๔ อยาง ใน
ปฎกทั้ง ๓ เหลานี้ ดังตอไปนี้. จริงอยางนั้น อธิสีลสิกขา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวโดยเฉพาะในวินัยปฎก อธิจิตตสิกขา ตรัสไวโดย
เฉพาะในสุตตันตปฎก อธิปญญาสิกขา ตรัสไวโดยเฉพาะในอภิธรรมปฎก.
อนึ่ง การละกิเลสอยางหยาบ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในวินัย
ปฎก เพราะศีลเปนปฏิปกษตอกิเลสอยางหยาบ. การละกิเลสอยางกลาง
ตรัสไวในสุตตันตปฎก เพราะสมาธิเปนปฏิปกษตอกิเลสอยางกลาง. การ
ละกิเลสอยางละเอียด ตรัสไวในอภิธรรมปฎก เพราะปญญาเปนปฏิปกษ
ตอกิเลสอยางละเอียด. อนึ่ง การละกิเลสชั่วคราว ตรัสไวในปฎกที่ ๑
การละกิเลสดวยขมไว และการละกิเลสเด็ดขาด ตรัสไวในปฎกทั้ง ๒
นอกนี้. การละสังกิเลสคือทุจริต ตรัสไวในปฎกที่ ๑ การละสังกิเลสคือ
ตัณหา และทิฏฐิ ตรัสไวในปฎกทั้ง ๒ นอกนี.้
ในปฎก ๓ นี้ พึงทราบวา แตละปฎกมีคัมภีรภาวะ ทั้ง ๔ คือ
ความลึกซึ้งโดยธรรม โดยอรรถ โดยเทศนา และโดยปฏิเวธ. ในคัมภีรภาวะทั้ง ๔ นั้น ธรรมไดแกบาลี อรรถไดแกเนือ้ ความของบาลีนั้น แหละ
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เทศนาไดแกการแสดงซึ่งบาลีนั้น อันกําหนดไวอยางดีดวยใจ ปฏิเวธ
ไดแกความหยั่งรูบาลี และเนื้อความของบาลีตามความเปนจริง ก็เพราะ
ธรรม อรรถ เทศนา และปฏิเวธเหลานี้ ในปฎกทั้ง ๓ นี้ ผูมีปญญา
นอยทั้งหลาย หยั่งรูไดยาก และเปนที่พึ่งไมได เหมือนมหาสมุทร สัตว
เล็กทั้งหลาย มีกระตายเปนตน พึ่งไมไดฉะนั้น จึงเปนของลึกซึ้ง.
ในปฎก ๓ นี้ พึงทราบคัมภีรภาวะทั้ง ๔ อยาง ในแตละปฎกดวยประการ
ฉะนี้.
อีกนัยหนึ่ง ธรรมไดแกเหตุ ขอนี้สมดวยพระพุทธพจนที่ตรัสไววา
ญาณในเหตุ ชื่อธรรมปฏิสัมภิทา. อรรถไดแกผลแหงเหตุ ขอนี้สมดวย
พระพุทธพจนที่ตรัสไววา ญาณในผลแหงเหตุ ชื่ออรรถปฏิสัมภิทา
เทศนาไดแกบัญญัติ อธิบายวา การแสดงธรรมตามสภาวธรรม อีกอยาง
หนึ่ง การแสดงดวยอํานาจอนุโลมและปฏิโลม สังเขปและพิสดารเปนตน
เรียกวา เทศนา. ปฏิเวธไดแกการตรัสรู และปฏิเวธนั้น เปนไดทั้ง
โลกิยะ ทั้งโลกุตตระ ไดแกความรูจริงไมเปลี่ยนแปลง ในเหตุทั้งหลาย
สมควรแกผล ในผลทั้งหลายสมควรแกเหตุ ในบัญญัติทั้งหลายสมควร
แกทางแหงบัญญัติ โดยอารมณ และโดยความไมหลง สภาวะแหงธรรม
ทั้งหลายนั้น ๆ ที่กลาวแลวในปฎกนั้น ๆ ไมวิปริต กลาวคือบัณฑิตกําหนด
เปนมาตรฐาน ควรแทงตลอด.
สภาวธรรมที่มีเหตุใด ๆ ก็ดี สภาวธรรมที่มีผลใด ๆ ก็ดี เนื้อความ
ที่ควรใหรูดวยประการใด ๆ ยอมเปนเปาหมายสําคัญแหงญาณของผูฟง
ทั้งหลาย เทศนานี้ใด ทีส่ องเนื้อความนั้นใหกระจางดวยประการนั้น ๆ
ก็ดี ปฏิเวธใดกลาวคือความรูจริงไมวิปริตในปฎก ๓ นี้ อยางหนึ่ง สภาวะ
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แหงธรรมทั้งหลายนั้น ๆ ที่ไมวิปริต กลาวคือ ที่บัณฑิตกําหนดเปน
มาตรฐาน ควรแทงตลอด คุณชาตนี้ทั้งหมด ผูมีปญญาทรามทั้ง
หลาย ซึ่งมิไดสั่งสมกุศลสมภารไว หยั่งรูไดยาก และพึ่งไมได เหมือน
มหาสมุทร สัตวเล็กทั้งหลาย มีกระตายเปนตน พึ่งไมได เพราะเหตุนั้น
สภาวธรรมที่มีเหตุหรือสภาวธรรมที่มีผลนั้น ๆ จึงลึกซึ้ง คัมภีรภาวะทั้ง ๔
อยาง ในปฎก ๓ นี้ แตละปฎก ผูศึกษาพึงทราบในบัดนี้ แมดวยประการ
ฉะนี้. ก็คาถานี้วา
พึงแสดงประเภทของเทศนา ประเภทของศาสนา
ประเภทของกถา และสิกขา ปหานะ คัมภีรภาพ
ตามสมควรในปฎกเหลานั้น ดังนี้
เปนคาถามีเนื้อความอันขาพเจากลาวแลวดวยคํามีประมาณเทานี้.
สวนประเภทแหงการเลาเรียน ๓ อยาง ในปฎก ๓ ในคาถานี้วา
ภิกษุยอมถึงซึ่งประเภทแหงปริยัติใด ซึ่งสมบัติใด
แมซึ่งวิบตั ิใด ในปฎกใด ดวยอาการใด พึงแสดง
ซึ่งประเภทแหงปริยัติทั้งหมดแมนนั้ ดวยอาการ
นั้น ดังนี้ พึงทราบตอไป.
จริงอยู การเลาเรียนมี ๓ อยาง คือ อลคัททูปมาปริยัติ การเลาเรียน
เหมือนจับงูขางหาง นิสสรณัตถปริยัติ การเลาเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อ
ออกไป ภัณฑาคาริกปริยตั ิ การเลาเรียนของพระอรหันตเปรียบดวยขุนคลัง.
ในปริยัติ ๓ ประเภทนั้น ปริยตั ิใด ที่บุคคลเรียนผิดทาง คือเรียน
เพราะเหตุมีติเตียนผูอื่นเปนตน ปริยตั ินี้ ชื่อ อลคัททูปมา ซึง่ พระผูมี
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พระภาคเจาทรงมุงหมายตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูตองการงู
แสวงหางู เที่ยวคนหางู เขาพึงพบงูใหญ พึงจับขนด หรือจับทางงูนั่นนั้น
งูนั้นพึงเลี้ยวกลับมากัดมือหรือแขน หรืออวัยวะนอยใหญที่ใดที่หนึ่งของ
บุรุษนั้น บุรษุ นั้นพึงถึงตายหรือทุกขปางตาย เพราะการถูกงูกัดนั้นเปนเหตุ
ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนั้นเปนเพราะเขาจับงู
ผิดวิธี ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษบางพวกในศาสนานี้ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมเลาเรียนธรรมคือ สุตตะ เคยยะ ฯ ล ฯ เวทัลละ โมฆบุรุษ
เหลานั้นครั้นเลาเรียนธรรมนั้นแลว ไมพิจารณาเนื้อความของธรรมเหลา
นั้นดวยปญญา เมื่อโมฆบุรุษเหลานั้นไมพิจารณาเนื้อความดวยปญญา ธรรม
เหลานั้นยอมไมทนตอการเพงพินิจ โมฆบุรุษเหลานั้น มีวัตถุประสงคเพื่อ
ติเตียนผูอื่น และมีวัตถุประสงคเพื่อเปลื้องตนจากการกลาวรายนั้น ๆ จึง
เลาเรียนธรรม โมฆบุรษุ เหลานั้น เลาเรียนธรรมเพื่อประโยชนแหง
ธรรมใด ยอมไมไดประโยชนแหงธรรมนั้น ธรรมเหลานั้น ที่โมฆบุรุษ
เหลานั้นเรียนผิดทาง ยอมเปนไปเพื่ออันตรายอันไมเกื้อกูล เพื่อความ
ทุกขตลอดกาลนาน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขอนั้นเปนเพราะธรรมทั้งหลายอันโมฆบุรุษเหลานั้นเรียนผิดทาง ดังนี้.
สวนปริยัติใด ทีบ่ ุคคลเรียนถูกทาง คือหวังความบริบูรณแหงคุณ
มีสีลขันธเปนตนเทานั้น เรียนแลว มิไดเรียนเพราะเหตุมีการติเตียนผูอื่น
เปนตน นี้ชอื่ นิสสรณัตถปริยัติ ซึง่ พระผูมีพระภาคเจาทรงมุงหมาย
ตรัสไววา ธรรมเหลานั้นที่บุคคลเหลานั้นเรียนถูกทาง ยอมเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะธรรมทั้งหลายบุคคลเหลานั้นเรียนถูกทาง.
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สวนพระอรหันตผูมีขันธอันกําหนดรูแลว มีกิเลสอันละไดแลว
มีมรรคอันอบรมแลว มีพระอรหัตตผลอันแทงตลอดแลว มีนิโรธอันทําให
แจงแลว ยอมเรียนซึ่งปริยัติใด เพื่อตองการรักษาประเพณี เพื่อตองการ
อนุรักษพุทธวงศโดยเฉพาะ นี้ชื่อ ภัณฑาคาริกปริยตั ิ.
อนึ่ง ภิกษุปฏิบัติดีในพระวินัย อาศัยสีลสัมปทา ยอมบรรลุวิชชา ๓
เพราะทานกลาวประเภทแหงวิชชา ๓ เหลานั้น ไวในพระวินัยนั้น. ภิกษุ
ปฏิบัติดีในพระสูตร อาศัยสมาธิสัมปทา ยอมบรรลุอภิญญา ๖ เพราะ
ทานกลาวประเภทแหงอภิญญา ๖ เหลานั้นไวในพระสูตรนั้น ภิกษุ
ปฏิบัติดีในพระอภิธรรม อาศัยปญญาสัมปทา ยอมบรรลุปฏิสัมภิทา ๔
เพราะทานกลาวประเภทแหงปฏิสัมภิทา ๔ ไวในพระอภิธรรมนั้นเหมือน
กัน. ภิกษุปฏิบัติดีในปฎก ๓ เหลานัน้ ยอมบรรลุสมบัติตางดวยวิชชา ๓
อภิญญา ๖ และปฏิสัมภิทา ๔ เปนตนนี้ตามลําดับ ดวยประการฉะนี้.
สวนภิกษุปฏิบัติชั่วในพระวินัย ยอมมีความสําคัญวา ไมมีโทษใน
ผัสสะทั้งหลาย มีการถูกตองสิ่งที่มีวิญญาณครองเปนตน ที่ตองหาม โดย
มีลักษณะคลายคลึงกับการถูกตองวัตถุมีเครื่องปูลาดและผาหม อันมี
สัมผัสสบายที่ทรงอนุญาตไวเปนตน. สมดวยคําที่พระอริฏฐะกลาวไววา
เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมพี ระภาคเจาทรงแสดงแลววาเปนธรรมทํา
อันตราย แกธรรมเหลานั้นไมอาจเพื่อเปนอันตรายแกผูสองเสพไดเลย
ดังนี้. แตนั้นภิกษุนั้นยอมถึงความเปนผูทุศีล.
ภิกษุปฏิบัติชั่วในพระสูตร ไมรูความมุงหมายในพระบาลีมีอาทิวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ พวกเหลานี้ มีอยู ปรากฏอยู ดังนี้ ยอม
ถือเอาผิด ๆ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงมุงหมายตรัสไววา บุคคลยอม
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กลาวตูเราทั้งหลายดวย ยอมขุดซึ่งตนดวย ยอมประสบสิ่งที่มิใชบุญเปนอัน
มากดวย ดวยการที่คนถือผิด ดังนี้. แตนั้น ภิกษุนั้นยอมถึงความเปน
มิจฉาทิฏฐิ.
ภิกษุปฏิบัติชั่วในพระอภิธรรม เมื่อคิดธรรมฟุงเกินไป ยอมคิด
แมเรื่องที่ไมควรคิด แตนั้นยอมถึงจิตวิปลาส สมดวยพุทธภาษิตที่ตรัส
ไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลคิดอยูซึ่งเรื่องไมควรคิดทั้งหลายเหลาใด
พึงเปนผูมีสวนแหงความเปนบา เสียจริต เรื่องไมควรคิดทั้งหลายเหลานี้
๔ ประการ บุคคลไมควรคิดเลย ดังนี้.
ภิกษุปฏิบัติชั่วในปฎก ๓ เหลานี้ ยอมถึงความวิบัติตางดวยความ
เปนผูทุศีล ความเปนมิจฉาทิฏฐิ และจิตวิปลาสนี้ตามลําดับ ดวยประการ
ฉะนี้. คาถาแมนี้วา
ภิกษุยอมถึงซึ่งประเภทแหงปริยัติใด ซึ่งสมบัติใด
แมซึ่งวิบัติใด ในปฎกใด ดวยอาการใด พึงแสดง
ซึ่งประเภทแหงปริยัติทั้งหมดแมนั้น ดวยอาการนั้น
ดังนี้
เปนคาถามีเนื้อความอัน ขาพเจากลาวแลวดวยคํามีประมาณเทานี้.
ครั้นทราบปฎกทั้งหลายโดยประการตาง ๆ แลว ผูศึกษาพึงทราบ
พระพุทธพจนนี้วา มี ๓ อยาง ดวยอํานาจแหงปฎกเหลานั้น ดวยประการ
ฉะนี้.
พระพุทธพจนมี ๕ ประเภท ดวยอํานาจแหงนิกาย นับอยางไร ?
ความจริง พระพุทธพจนทั้งหมดเลยนั้น มี ๕ ประเภท คือ ทีฆนิกาย
มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย ขุททกนิกาย. บรรดานิกาย ๕
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นั้น ทีฆนิกาย คืออะไร ? คือ นิกายทีม่ ีสูตร ๓๔ สูตร มีพรหมชาลสูตร
เปนตน จัดเปน ๓ วรรค.
นิกายใด มีสูตร ๓๔ สูตร จัดเปน ๓ วรรค
นิกายที่ ๑ นี้ ชื่อทีฆนิกาย มีชื่อวาอนุโลม
ก็เพราะเหตุไร นิกายที่ ๑ นี้ จึงเรียกวา ทีฆนิกาย ? เพราะเปน
ที่ประชุมและเปนที่อยูของสูตรทั้งหลายที่มีขนาดยาว. จริงอยู หมูและที่อยู
ทานเรียกวา นิกาย. ก็ในขอที่นิกายศัพทหมายถึงหมู และที่อยูนี้
มีอุทาหรณเปนเครื่องสาธกทั้งทางศาสนาและทางโลก มีอาทิอยางนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมพิจารณาเห็นหมูอื่นแมหมูหนึ่ง ซึ่งผิดแผก
แตกตางกันเหมือนหมูสัตวเดียรฉาน และเหมือนที่อยูของกษัตริยโปณิกะ
ที่อยูของกษัตริยจิกขัลลิกะเลย ดังนี้. เนื้อความของคําในความที่นิกาย
ทั้ง ๔ ที่เหลือเรียกวานิกาย บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวอยางนี้.
มัชฌิมนิกาย คืออะไร ? คือ นิกายที่มีสูตร ๑๕๒ สูตร มีมูลปริยายสูตรเปนตน มีขนาดปานกลาง จัดเปน ๑๕ วรรค
ในนิกายใด มีสูตร ๑๕๒ สูตร จัดเปน ๑๕ วรรค
นิกายนั้น ชื่อมัชฌิมนิกาย.
สังยุตตนิกาย คืออะไร ? คือ นิกายที่มีสูตร ๗,๗๖๒ สูตร มี
โอฆตรณสูตรเปนตน ทีต่ รัสไวดวยสามารถแหงเทวดาสังยุต เปนตน
นิกายที่มีสูตร ๗,๗๖๒ สูตรนี้ จัดเปนสังยุตตนิกาย
อังคุตตรนิกาย คืออะไร ? คือนิกายที่มีสูตร ๙,๕๕๗ สูตร มีจิตตปริยาทานสูตร เปนตน ที่ตรัสไวดวยสามารถแหงการเพิ่มขึ้นสวนละหนึ่ง ๆ
จํานวนสูตรในอังคุตตรนิกายมีดังนี้คือ ๙,๕๕๗ สูตร
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ขุททกนิกาย คืออะไร ? คือวินัยปฎกทั้งสิ้น อภิธรรมปฎกทั้งสิ้น
คัมภีร ๑๕ ประเภทมีขุททกปาฐะเปนตน และพระพุทธพจนที่เหลือ เวน
นิกาย ๔.
ยกเวนนี้กายทั้ง ๔ มีทฆี นิกายเปนตนเหลานี้เสีย
พระพุทธพจนอื่นจากนั้น ทานเรียกวา ขุททกนิกาย
แล. พระพุทธพจนมี ๕ อยาง ดวยอํานาจแหง
นิกาย นับอยางนี้แล. พระพุทธพจนมี ๙ อยาง
ดวยอํานาจแหงองค นับอยางไร ? จริงอยู พระพุทธพจนทั้งหมดนี้ มี ๙ ประเภท คือ สุตตะ เคยยะ
เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ.
ในพระพุทธพจนมีองค ๙ นั้น อุภโตวิภังค นิทเทส ขันธกะ และ
บริวาร มงคลสูตร รตนสูตร นาลกสูตร ตุวัฏฏกสูตร ในสุตตนิบาต
และคําสอนของพระตถาคตที่มีชื่อวาสูตรแมอื่น พึงทราบวาสุตตะ. สูตร
ที่มีคาถาทั้งหมด พึงทราบวา เคยยะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สคาถวรรค แม
ทั้งสิ้นในสังยุตตนิกาย พึงทราบวา เคยยะ. อภิธรรมปฎกทั้งหมด พระสูตร
ที่ไมมีคาถา และพระพุทธพจน แมอื่นใด ที่ไมไดรวบรวมไวดวยองค ๘
พระพุทธพจนนั้น พึงทราบวา เวยยากรณะ. ธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา
และคาถาลวนที่ไมมีชื่อวา สูตร ในสุตตนิบาต พึงทราบวา คาถา. สูตร
๘๒ สูตร ทีป่ ระกอบดวยคาถาสําเร็จดวยญาณ เกิดรวมดวยโสมนัสเวทนา
พึงทราบวาอุทาน. สูตร ๑๑๐ สูตร ที่เปนไปโดยนัยมีอาทิวา วุตฺต เหต
ภควตา พึงทราบวา อิติวุตตกะ. ชาดก ๕๕๐ เรื่อง มีอปณณกชาดก
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เปนตน พึงทราบวา ชาดก. พระสูตร อันประกอบดวยเรื่องที่ไมเคยมี
มามีขึ้น นาอัศจรรยทั้งหมด ที่เปนไปโดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมอันไมเคยมีมามีขึ้น นาอัศจรรย ๔ อยาง เหลานี้ มีในพระอานนท
ดังนี้ พึงทราบวา อัพภูตธรรม. พระสูตรที่ถูกถาม ไคญาณและปติ แม
ทั้งหมด มีจูฬเวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร สักกปญหสูตร สังขารภาชนียสูตร และมหาปุณณมสูตร เปนตน พึงทราบวา
เวทัลละ. พระพุทธพจนมี ๙ อยาง ดวยอํานาจแหงองค นับอยางนี้แล
พระพุทธพจนมี ๘๔,๐๐๐ ดวยอํานาจแหงธรรมขันธ นับอยางไร ?
จริงอยู พระพุทธพจนทั้งหมดนี้ มี ๘๔,๐๐๐ ประเภท ดวยอํานาจแหง
ธรรมขันธ ที่ทานพระอานนท แสดงไวแลวอยางนี้วา
ธรรมเหลาใด ทีข่ ึ้นปากขึ้นใจขาพเจา ขาพเจา
เรียนธรรมเหลานั้นจากพระพุทธเจา ๘๒,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ เรียนจากภิกษุ ๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ
รวม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ.
ในธรรมขันธ ๘๔,๐๐๐ นั้น พระสูตรที่มีหัวขอเรื่องเดียวนับเปน
ธรรมขันธ ๑. พระสูตรใดมีหัวขอเรื่องหลายเรื่องรวมกัน ในพระสูตรนั้น
นับธรรมขันธตามจํานวนหัวขอเรื่อง.
ในคาถาประพันธ คําถามปญหาเรื่อง ๑ นับเปนธรรมขันธ ๑
คําวิสัชนาปญหาเรื่อง ๑ นับเปนธรรมขันธ ๑. ในพระอภิธรรม การแจก
ติกะและทุกะแตละอยาง ๆ และการแจกจิตตวาระแตละอยาง ๆ นับเปน
ธรรมขันธ ๑ ๆ. ในพระวินัย มีวัตถุ มีมาติกา มีบทภาชนีย มีอันตราบัติ
มีอาบัติ มีอนาบัติ มีติกเฉทะ (การกําหนดอาบัติเปน ๓ สวน) ในวัตถุ
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และมาติกาเปนตนเหลานั้น สวนหนึ่ง ๆ พึงทราบวา ธรรมขันธหนึ่ง ๆ.
พระพุทธพจนมี ๘๔,๐๐๐ ดวยอํานาจแหงธรรมขันธ นับอยางนี้แล.
พระพุทธพจนนี้ โดยไมแยกประเภท มีหนึ่ง คือรส โดยแยก
ประเภท มีประเภท ๒ อยาง เปนตน คือ เปนพระธรรมอยาง ๑ เปนวินัย
อยาง ๑ เปนตน อันคณะผูเชี่ยวชาญ มี พระมหากัสสป เปนประมุข
เมื่อจะสังคายนา ไดกําหนดประเภทนี้กอนแลว จึงสังคายนาวา นี้เปน
ธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนปฐมพุทธพจน นี้เปนมัชฌิมพุทธพจน นี้เปน
ปจฉิมพุทธพจน นี้เปนวินัยปฎก นี้เปนสุตตันตปฎก นี้เปนอภิธรรมปฎก
นี้เปนทีฆนิกาย นี้เปนมัชฌิมนิกาย นี้เปนสังยุตตนิกาย นี้เปนอังคุตตรนิกาย นี้เปนขุททกนิกาย นี้เปนองค ๙ มีสุตตะเปนตน นี้เปนพระธรรมขันธ ๘๔,๐๐๐ ดวยประการฉะนี้. และใชวา ทานจะกําหนดประเภทนี้
เทานั้นอยางเดียว สังคายนาแลวหาก็ไม แตทานยังกําหนดประเภทแหง
สังคหะแมอื่น ๆ ซึ่งมีประการมิใชนอย เปนตนวา อุทานสังคหะ วัคคสังคหะ
เปยยาลสังคหะ และนิปาตสังคหะ มีเอกนิบาตและทุกนิบาตเปนตน สังยุตตสังคหะ และปญญาสสังคหะเปนตน ที่ปรากฏอยูในปฎก ๓ สังคายนา
แลว ใชเวลา ๗ เดือน ดวยประการฉะนี้.
ก็ในอวสานแหงการสังคายนาพระพุทธพจนนั้น แผนดินใหญนี้ได
สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นหวั่นไหว เปนอเนกประการทั่วไปจนถึงน้ํารองแผนดิน
เปนประหนึ่งวาเกิดความปราโมทยใหสาธุการวา ศาสนาของพระทศพล
นี้ พระมหากัสสปเถระ ไดทําใหสามารถมีอายุยืนไปไดตลอดกาล
ประมาณ ๕,๐๐๐ ป และไดปรากฏมหัศจรรยทั้งหลายมิใชนอย ดวย
ประการฉะนี้. สังคายนาใดในโลกเรียกกันวา ปญจสตา เพราะพระอรหันต
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๕๐๐ องค ไดทําไว และเรียกกันวา เถริกา เพราะพระสงฆชั้นพระเถระ
ทั้งนั้นไดทําไว สังคายนานี้ชื่อปฐมมหาสังคายนา ดวยประการฉะนี้.
อรรถกถาพรหมชาลสูตร
เมื่อปฐมมหาสังคายนานี้กําลังดําเนินไปอยู เวลาสังคายนาพระวินัย
จบลง ทาน พระมหากัสสป เมื่อถามพรหมชาลสูตร ซึ่งเปนสูตรแรก
แหงนิกายแรกในสุตตันตปฎก ไดกลาวคําอยางนี้วา ทานอานนท
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสพรหมชาลสูตรที่ไหน ดังนี้เปนตนจบลง ทาน
พระอานนท เมื่อจะประกาศสถานที่ทีพระผูมีพระภาคเจาตรัสพรหมชาลสูตร และบุคคลที่พระองคตรัสปรารภใหเปนเหตุนั้นใหครบกระแส
ความจึงกลาวคําวา เอวมฺเม สุต ดังนี้เปนตน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาว
วา แมพรหมชาลสูตร ก็มีคําเปนนิทานวา เอวมฺเม สุต ที่ทานพระอานนท
กลาวในคราวปฐมมหาสังคายนา เปนเบื้องตน ดังนี้.
ในคําเปนนิทานแหงพระสูตรนั้น พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้.
แกอรรถบท เอว
บทวา เอว เปนบทนิบาต. บทวา เม เปนตน เปนบทนาม ใน
คําวา ปฏิปนฺโน โหติ นี้ บทวา ปฏิ เปนบทอุปสรรค. บทวา โหติ
เปนบทอาขยาต. พึงทราบการจําแนกบทโดยนัยเทานี้กอน.
แตโดยอรรถ เอว ศัพท แจกเนื้อความไดหลายอยาง เปนตนวา
ความเปรียบเทียบ ความแนะนํา ความยกยอง ความติเตียน ความรับคํา
อาการะ ความชี้แจง ความหามความอื่น.
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จริงอยางนั้น เอว ศัพทนี้ ที่มาในความเปรียบเทียบ เชน ในประโยคมีอาทิวา เอว ชาเตน มจฺเจน กตฺตพฺพ กุสล พหุ สัตวเกิด
มาแลวควรบําเพ็ญกุศลใหมาก ฉันนั้น.
ที่มาในความแนะนํา เชนในประโยคมีอาทิวา เอว เต อภิกฺกมิตพฺพ เอว ปฏิกฺกมิตพฺพ เธอพึงกาวไปอยางนี้ พึงถอยกลับอยางนี้.
ที่มาในความยกยอง เชนในประโยคมีอาทิวา เอวเมต ภควา
เอวเมต สุคต ขอนั้นเปนอยางนี้พระผูมีพระภาคเจา ขอนั้นเปนอยางนี้
พระพระสุคต.
ที่มาในความติเตียน เชนในประโยคมีอาทิวา เอวเมว ปนาย
วสลี ยสฺมึ วา ตสิมึ วา ตสฺส มุณฺฑกสฺส สมณกสฺส วณฺณ ภาสติ
ก็หญิงถอยนี้ กลาวสรรเสริญสมณะโลนนั้น อยางนี้อยางนี้ ทุกหนทุกแหง.
ที่มาในความรับคํา เชนในประโยคมีอาทิวา เอว ภนฺเตติ โข
เต ภิกขู ภคตโต ปจฺจสฺโสสุ ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระ
ผูมีพระภาคเจาวา อยางนั้น พระเจาขา.
ที่มาในอาการะ เชนในประโยคมีอาทิวา เอว พฺยาโข อห ภนฺเต
ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจายอมรูทั่ว
ถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวอยางนี้จริง.
ที่มาในความชี้แจง เชนในประโยคมีอาทิวา เอหิ ตฺว มาณวภ
เยน สมโณ อานนฺโท เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน สมณ
อานนฺท อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉ
สุโภ มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต ภวนฺต อานนฺท อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก
ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉตีติ เอวฺจ วเทหิ สาธุ กิร ภว
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อานนฺโท เยน สุภสฺ มาณวสฺส โตเทยฺยปุตฺตสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป อุปาทาย มานี่แนะ พอหนุมนอย เธอจงเขาไปหา
พระอานนท แลวเรียนถามพระอานนท ถึงความมีอาพาธนอย ความมี
โรคนอย ความคลองแคลว ความมีกําลัง ความอยูสําราญ และจงพูด
อยางนี้วา สุภมาณพโตเทยยบุตร เรียนถามพระอานนทผูเจริญ ถึงความ
มีอาพาธนอย ความมีโรคนอย ความคลองแคลว ความมีกําลัง ความ
อยูสําราญ และจงกลาวอยางนี้วา ขอประทานโอกาส ไดยินวา ขอพระ
อานนทผูเจริญ โปรดอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของสุภมาณพโตเทยยบุตรเถิด.
ที่มาในอวธารณะ หามความอื่น เชนในประโยคมีอาทิวา ต กึ มฺถ
กาลามา อิเม ธมฺมา ฯ เป ฯ เอว โน เอตฺถ โหติ ดูกอนชาวกาลามะทั้ง
หลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ? ธรรมเหลานี้เปนกุศล
หรือกุศล. พวกชนชาวกาลามะตางกราบทูลวา เปนอกุศล พระเจาขา. มี
โทษ หรือไมมีโทษ ? มีโทษพระเจาขา. ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรรเสริญ ? ทานผูรูติเตียนพระเจาขา. ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไป
เพื่อสิ่งไมเปนประโยชน เพื่อทุกข หรือหาไม หรือทานทั้งหลายมีความเห็น
อยางไรในขอนี้ ? ธรรมเหลานี้ ใครสมาทานใหบริบูรณแลว เปนไปเพื่อสิ่ง
ไมเปนประโยชน เพื่อทุกข ในขอนี้ ขาพระองคทั้งหลายมีความเห็นอยางนี้
พระเจาขา. เอว ศัพทนี้นนั้ ในพระบาลีนี้ พึงเห็นใชในอรรถ คือ
อาการะ ความชี้แจง ความหามความอื่น.
บรรดาอรรถ ๓ อยางนั้น ดวย เอว ศัพท ซึ่งมีอาการะ เปนอรรถ
ทานพระอานนทแสดงเนื้อความนี้วา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา
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นั้น ละเอียดโดยนัยตาง ๆ ตั้งขึ้นดวยอัธยาศัยมิใชนอย สมบูรณดวยอรรถ
และพยัญชนะ มีปาฏิหาริยตาง ๆ ลึกซึ้งโดยธรรม อรรถ เทศนา และ
ปฏิเวธ มาสูคลองโสตสมควรแกภาษาของตน ๆ ของสัตวโลกทั้งปวง ใคร
เลาที่สามารถเขาใจไดโดยประการทั้งปวง
แตขาพเจาแมใชเรี่ยวแรง
ทั้งหมดใหเกิดความประสงคที่จะสดับ ก็ไดสดับมาอยางนี้ คือ แมขาพเจา
ก็ไดสดับมาโดยอาการอยางหนึ่ง.
ดวย เอว ศัพท ซึ่งมีนิทัสสนะเปนอรรถ ทานพระอานนท เมื่อ
จะเปลื้องตนวา ขาพเจามิใชพระสยัมภู พระสูตรนี้ขาพเจามิไดกระทําให
แจง จึงแสดงพระสูตรทั้งสิ้นที่ควรกลาวในบัดนี้วา เอวมฺเม สุต คือ
ขาพเจาเองไดยินมาอยางนี้.
ดวย เอว ศัพท ซึ่งมีอวธารณะเปนอรรถ ทานพระอานนทเมื่อ
จะแสดงพลังดานความทรงจําของตนอันควรแกภาวะที่พระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญไว อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานนทนี้ เปนเลิศ
กวาภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวกของเรา ซึ่งเปนพหูสูต มีคติ มีสติ มีธิติ
(ความทรงจํา) เปนอุปฐาก ดังนี้ และที่ทานธรรมเสนาบดีพระสารีบุตร
เถระสรรเสริญไว อยางนี้วา ทานพระอานนท เปนผูฉลาดในอรรถ
ฉลาดในธรรม ฉลาดในพยัญชนะ ฉลาดในนิรุตติ ฉลาดในคําเบื้องตน
และคําเบื้องปลาย ดังนี้ ยอมใหเกิดความประสงคที่จะสดับแกสัตวโลกทัง้
หลาย โดยกลาววาขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ และที่สดับนั้นก็ไมขาดไมเกิน
ทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ คืออยางนี้เทานั้น ไมพึงเห็นเปนอยางอื่น.
แกอรรถบท เม
เม ศัพท เห็นใชในเนื้อความ ๓ อยาง. จริงอยางนั้น เม ศัพทนี้
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มีเนื้อความเทากับ มยา เชนในประโยคมีอาทิวา คาถาภิคีต เม
อโภชเนยฺย โภชนะที่ไดมาดวยการขับกลอม เราไมควรบริโภค.
มีเนื้อความเทากับ มยฺห เชนในประโยคมีอาทิวา สาธุ เม ภนฺเต
ภควา สงฺขติ ฺเตน ธมฺม เทเสตุ ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน
พระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองคเถิด.
มีเนื้อความเทากับ มม เชนในประโยคมีอาทิวา ธมฺมทายาทา เม
ภิกฺขเว ภวถ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนธรรมทายาทของ
เรา.
แตในพระสูตรนี้ เม ศัพท ควรใชในอรรถ ๒ อยาง คือ มยา
สุต ขาพเจาไดสดับมา และ มม สุต การสดับของขาพเจา.
แกอรรถบทวา สุต
สุต ศัพทนี้ มีอปุ สรรคและไมมีอุปสรรค จําแนกเนื้อความได
หลายอยาง เชนเนื้อความวาไป วาปรากฏ วากําหนัด วาสั่งสม วาขวนขวาย
วาสัททารมณที่รูดวยโสต และวารูตามโสตทวาร เปนตน.
จริงอยางนั้น สุต ศัพทนี้ มีเนื้อความวาไป เชนในประโยคมี
อาทิวา เสนาย ปสุโต เสนาเคลื่อนไป มีเนื้อความวาเดินทัพ.
มีเนื้อความวาปรากฏ เชนในประโยคมีอาทิวา สุตธมฺมสฺส
ปสฺสโต ผูมีธรรมอันปรากฏแลว ผูเ ห็นอยู มีเนือ้ ความวา ผูมีธรรม
ปรากฏแลว.
มีเนื้อความวากําหนัด เชนในประโยคมีอาทิวา อวสฺสุตา
อวสฺสุตสฺส ภิกษุณีมีความกําหนัดยินดีการที่ชายผูมีความกําหนัดมาลูบ
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คลําจับตองกาย มีเนื้อความวา ภิกษุณีมีจิตชุมดวยราคะ ยินดีการที่ชาย
ผูมีจิตชุมดวยราคะมาจับตองกาย.
มีเนื้อความวาสั่งสม เชนในประโยคมีอาทิวา ตุเมฺหหิ ปฺุ
ปสุต อนปฺปก บุญเปนอันมาก ทานทั้งหลายไดสั่งสมแลว มีเนื้อความวา
เขาไปสั่งสมแลว.
มีเนื้อความวาขวนขวาย เชนในประโยคมีอาทิวา เย ฌานปสุตา
ธีรา ปราชญทั้งหลายเหลาใดผูขวนขวายในฌาน มีเนื้อความวา ประกอบ
เนือง ๆ ในฌาน.
มีเนื้อความวา สัททารมณที่รูดวยโสด เชนในประโยคมีอาทิวา
ทิฏิ สุต มุต รูปารมณที่จักษุเห็น สัททารมณที่โสดฟง และอารมณ
ทั้งหลายที่ทราบ มีเนื้อความวา สัททารมณที่รูดวยโสต.
มีเนื้อควานวา รูตามโสตทวาร เชนในประโยคมีอาทิวา สุตธโร
สุตสนฺนิจฺจโย ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ มีเนื้อความวา ทรงธรรม ที่รูตาม
โสดทวาร.
แตในพระสูตรนี้ สุต ศัพทนี้ มีเนื้อความวา จําหรือความจําตาม
โสตทวาร.
ก็ เม ศัพท เมื่อมีเนื้อความเทากับ มยา ยอมประกอบความไดวา
ขาพเจาไดสดับมา คือจําตามโสตทวาร อยางนี้ เมื่อมีเนื้อความเทากับ
มม ยอมประกอบความไดวา การสดับของขาพเจา คือ ความจําตาม
โสตทวารของขาพเจา อยางนี้.
แกอรรถ เอวมฺเม สุต
บรรดาบททั้ง ๓ ดังกลาวมานี้ บทวา เอว แสดงกิจแหงวิญญาณ
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มีโสตวิญญาณเปนตน.
บทวา เม แสดงบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยวิญญาณที่กลาว
แลว.
บทวา สุต แสดงการรับไวอยางไมขาดไมเกิน และไมวิปริต เพราะ
ปฏิเสธภาวะที่ไมไดยิน.
อนึ่ง บทวา เอว ประกาศภาวะที่เปนไปในอารมณที่ประกอบตาง ๆ
ตามวิถีวิญญาณที่เปนไปตามโสตทวารนั้น.
บทวา เม เปนคําประกาศตน.
บทวา สุต เปนคําประกาศธรรม.
ก็ในพระบาลีนี้ มีความยอดังนี้วา ขาพเจามิไดกระทําสิ่งอื่น แต
ไดกระทําสิ่งนี้ คือไดสดับธรรมนี้ ตามวิถีวิญญาณอันเปนไปในอารมณ
โดยประการตาง ๆ.
อนึ่ง บทวา เอว เปนคําประกาศขอควรชี้แจง.
บทวา เม เปนคําประกาศถึงตัวบุคคล.
บทวา สุต เปนคําประกาศถึงกิจของบุคคล.
อธิบายวา ขาพเจาจักชี้แจงพระสูตรใด พระสูตรนั้น ขาพเจาได
สดับ มาอยางนี้.
อนึ่ง บทวา เอว ชี้แจงอาการตาง ๆ ของจิตสันดาน ซึง่ เปนตัว
รับอรรถะและพยัญชนะตาง ๆ ดวยเปนไปโดยอาการตางกัน.
จริงอยู ศัพทวา เอว นี้ เปนอาการบัญญัติ.
ศัพทวา เม เปนคําชี้ถึงผูทํา.
ศัพทวา สุต เปนคําชี้ถึงอารมณ.
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ดวยคําเพียงเทานี้ ยอมเปนอันจิตสันดานที่เปนไปโดยอาการตางกัน
กระทําการตกลงรับอารมณ ของผูทําที่มีความพรอมเพรียงดวยจิตสันดาน
นั้น.
อีกประการหนึ่ง ศัพทวา เอว เปนคําชี้กิจของบุคคล.
ศัพทวา สุต เปนคําชี้ถึงกิจของวิญญาณ
ศัพทวา เม เปนคําถึงบุคคลผูประกอบกิจทั้งสอง.
ก็ในพระบาลีนี้ มีความยอดังนี้วา ขาพเจา คือบุคคลผูประกอบ
ดวยโสตวิญญาณ ไดสดับมาดวยโวหารวา สวนกิจที่ไดมาดวยอํานาจ
วิญญาณ.
บรรดาศัพททั้ง ๓ นั้น ศัพทวา เอว และศัพทวา เม เปนอวิชชมานบัญญัติ ดวยอํานาจสัจฉิกัตถปรมัตถ เพราะในพระบาลีนี้ ขอที่ควรจะได
ชี้แจงวา เอว ก็ดี วา เม ก็ดี นั้น วาโดยปรมัตถ จะมีอยูอยางไร.
บทวา สุต เปนวิชชมานบัญญัติ เพราะอารมณที่ไดทางโสต ใน
บทนี้นั้น วาโดยปรมัตถมีอยู.
อนึ่ง บทวา เอว และ เม เปนอุปาทาบัญญัติ เพราะมุงกลาว
อารมณนั้น ๆ.
บทวา สุต เปนอุปนิธาบัญญัติ เพราะกลาวอางถึงอารมณมีอารมณ
ที่เห็นแลวเปนตน.
ก็ในพระบาลีนี้ ดวยคําวา เอว ทานพระอานนทแสดงความไม
หลง. เพราะคนหลงยอมไมสามารถแทงตลอดโดยประการตาง ๆ ได.
ดวยคําวา สุต ทานพระอานนทแสดงความไมลืมถอยคําที่ไดสดับ
มา เพราะผูที่ลืมถอยคําที่ไคสดับมานั้น ยอมไมรูชัดวา ขาพเจาไดสดับ
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มาโดยกาลพิเศษ.
ดวยอาการอยางนี้ ทานพระอานนทนี้ ยอมมีความสําเร็จทางปญญา
ดวยความไมหลง และยอมมีความสําเร็จทางสติ ดวยความไมลืม.
ในความสําเร็จ ๒ ประการนั้น สติอันมีปญ
 ญานํา สามารถหาม
(ความอื่น) โดยพยัญชนะ ปญญาอันมีสตินํา สามารถแทงตลอดโดย
อรรถ. โดยที่มีความสามารถทั้ง ๒ ประการนั้น ยอมสําเร็จภาวะที่ทาน
พระอานนทจะไดนามวา ขุนคลังแหงพระธรรม เพราะสามารถจะ
อนุรักษคลังพระธรรม ซึ่งสมบูรณดวยอรรถะและพยัญชนะ.
อีกนัยหนึ่ง
ดวยคําวา เอว ทานพระอานนทแสดงโยนิโสมนสิการ เพราะผูที่
ไมมีโยน โสมนสิการ ไมแทงตลอดโดยประการตาง ๆ
ดวยคําวา สุต ทานพระอานนทแสดงความไมฟุงซาน เพราะผูที่
มีจิตฟุงซานฟงไมได.
จริงอยางนั้น บุคคลผูมีจิตฟุงซาน แมเขาจะพูดดวยความสมบูรณ
ทุกอยาง ก็ยังพูดวา ขาพเจาไมไดยิน ขอจงพูดซ้ํา.
ก็ในคุณ ๒ ขอนี้ ทานพระอานนททําอัตตสัมมาปณิธิและปุพเพกตปุญญตาใหสําเร็จได ดวยโยนิโสมนสิการ เพราะผูมิไดตั้งตนไวชอบ
หรือมิไดกระทําความดีไวกอน จะไมมีโยนิโสมนสิการ ทานพระอานนท
ทําการฟงพระสัทธรรมและการพึ่งสัตบุรุษใหสําเร็จได ดวยความไมฟุงซาน
เพราะผูมีจิตฟุงซาน ไมสามารถจะฟงได และผูไ มพึ่งสัตบุรุษ ก็ไมมีการ
สดับฟง.
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อีกนัยหนึ่ง เพราะขาพเจาไดกลาวไวแลววา บทวา เอว แสดงไข
อาการตาง ๆ ของจิตสันดาน ซึ่งเปนตัวรับอรรถะและพยัญชนะตาง ๆ ดวย
เปนไปโดยอาการตางกัน และอาการอันเจริญอยางนี้นั้น ยอมไมมีแก
บุคคลผูมีไดตั้งตนไวชอบ หรือมิไดกระทําความดีไวกอน ฉะนั้น ดวยคํา
วา เอว นี้ ทานพระอานนทแสดงสมบัติคือจักร ๒ ขอ เบื้องปลายของตน
ดวยอาการอันเจริญนี้. ดวยคําวา สุต ทานพระอานนทแสดงสมบัติคือ
จักรธรรม ๒ ขอเบื้องตนของตน ดวยการประกอบการฟง. เพราะผูที่
อยูในถิ่นฐานอันมิใชเปนปฏิรูปเทศก็ดี ผูที่เวนการพึ่งสัตบุรุษก็ดี ยอม
ไมมีการฟง ดวยประการฉะนี้ . ความบริสุทธิ์แหงอัธยาศัย ยอมเปนอัน
สําเร็จแกทาน เพราะความสําเร็จแหงจักรธรรม ๒ ขอเบื้องปลาย ความ
บริสุทธิ์แหงความเพียร ยอมเปนอันสําเร็จ เพราะความสําเร็จแหงจักร ๒
ขอเบื้องตน และดวยความบริสุทธิ์แหงอัธยาศัยนั้น ยอมเปนอันสําเร็จ
ความฉลาดในปฏิเวธ ดวยความบริสุทธิ์แหงความเพียร ยอมเปนอันสําเร็จ
ความฉลาดในปริยัติ. ดวยประการฉะนี้ ถอยคําของทานพระอานนทผูมี
ความเพียรและอัธยาศัย บริสุทธิ์ สมบูรณ ดวยปริยัติและปฏิเวธ ยอมควร
ที่จะเปนคําเริ่มแรกแหงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาเหมือน
ความขึ้นไปแหงอรุณ เปนเบื้องตนของดวงอาทิตยที่กําลังอุทัยอยู
และเหมือนโยนิโสมนสิการ เปนเบื้องตนแหงกุศลกรรมฉะนั้น เหตุดังนั้น
ทานพระอานนท เมื่อจะดังคําเปนนิทานในฐานะอันควร จึงกลาวคํา
เปนตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้.
อีกนัยหนึ่ง ดวยคําแสดงการแทงตลอดมีประการตาง ๆ วา เอว นี้
ทานพระอานนทแสดงถึงสภาพแหงสมบัติ คือ อัตถปฏิสัมภิทา และ
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ปฏิภาณปฏิสัมภิทาของตน. ดวยคําแสดงถึงการแทงตลอดประเภทแหง
ธรรมที่ควรสดับวา สุต นี้ ทานพระอานนทแสดงถึงสภาพแหงสมบัติ
คือ ธัมมปฏิสัมภิทา และนิรุตติปฏิสัมภิทา.
อนึ่ง ทานพระอานนท เมื่อกลาวคําอันแสดงโยนิโสมนสิการวา
เอว นี้ ยอมแสดงวา ธรรมเหลานี้ ขาพเจาเพงดวยใจ แทงตลอดดีแลว
ดวยทิฏฐิ. เมื่อกลาวคําอันแสดงการประกอบดวยการสดับวา สุต นี้ ยอม
แสดงวา ธรรมเปนอันมาก ขาพเจาไดสดับแลว ทรงจําไวแลว คลอง
ปาก. เมื่อแสดงความบริบูรณแหงอรรถและพยัญชนะ แมดวยคําทั้งสอง
นั้น ยอมใหเกิดความเอื้อเฟอในการฟง เพราะวาผูไมสดับธรรม ที่
บริบูรณดวยอรรถะและพยัญชนะ โดยเอื้อเฟอ ยอมเหินหางจากประโยชน
เกื้อกูลอันใหญ เพราะเหตุดังนี้นั้น กุลบุตรควรจะใหเกิดความเอื้อเฟอฟง
ธรรมนี้โดยเคารพแล.
อนึ่ง ดวยคําทั้งหมดวา เอวมฺเม สุต นี้ ทานพระอานนทมิได
ตั้งธรรมที่พระตถาคตทรงประกาศแลว เพื่อตน ยอมลวงพนภูมิอสัตบุรุษ
เมื่อปฏิญาณความเปนสาวก ยอมกาวลงสูภูมิสัตบุรุษ
อนึ่ง ยอมยังจิตใหออกพนจากอสัทธรรม ยอมยังจิตใหดํารงอยูใน
พระสัทธรรม เมื่อแสดงวา ก็พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้นเทานั้น ขาพเจาไดสดับมาโดยสิ้นเชิงทีเดียว ชื่อวายอมเปลื้องตน
ยอมแสดงอางพระบรมศาสดา ทําพระดํารัสของพระชินเจาใหแนบแนน
ประดิษฐานแบบแผนพระธรรมไว.
อีกอยางหนึ่ง ทานพระอานนท เมื่อไมปฏิญาณวาธรรมอันตนให
เกิดขึ้นวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ เปดเผยการสดับใหเบื้องตน ยอม
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ยังความไมศรัทธาใหพินาศ ยอมยังความถึงพรอมแหงศรัทธาในธรรมนี้
ใหเกิดขึ้นแกเทวดาและมนุษยทั้งปวงวา พระดํารัสนี้ขาพเจาไดรับมา
เฉพาะพระพักตรพระผูมพี ระภาคเจาผูแกลวกลาดวยเวสารัชญาณทั้งสี่ ผู
ทรงกําลังสิบ ผูดํารงอยูในฐานะอันองอาจ ผูบันลือสีหนาท ผูสูงสุดกวา
สัตวทั้งปวง ผูเปนใหญในธรรม ผูเปนธรรมราชา ผูเปนธรรมาธิบดี
ผูมีธรรมเปนประทีป ผูมีธรรมเปนสรณะ ผูยังจักรอันประเสริฐ คือพระ
สัทธรรมใหหมุนไป ผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ในพระดํารัส
นี้ ใคร ๆ ไมควรทําความสงสัยหรือเคลือบแคลงในอรรถหรือธรรม
ในบทหรือพยัญชนะ เพราะฉะนั้น พระอานนทยอมยังความเปนผูไมมี
ศรัทธาใหพินาศ ยังสัทธาสัมปทาใหเกิดขึ้นในธรรมนี้ แกเทวดาและ
มนุษยทั้งปวง ดวยประการฉะนี้ ดวยเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาวคาถา
ประพันธไวดังนี้วา
พระอานนทเถระผูเปนสาวกของพระโคดมกลาว
อยางนี้วา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ ยอมยังความ
ไมศรัทธาใหพินาศ ยอมยังศรัทธาในพระศาสนา
ใหเจริญ ดังนี้.
แกอรรถบท เอก สมย
บทวา เอก แสดงการกําหนดนับ.
บทวา สมย แสดงสมัยที่กําหนด.
สองบทวา เอก สมย แสดงสมัยที่ไมแนนอน.
สมย ศัพท ในบทวา สมย นัน้
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ปรากฏในความวาพรอมเพรียง ขณะ กาล ประชุม
เหตุ ลัทธิ ไดเฉพาะ ละ และ แทงตลอด.
จริงอยางนั้น สมย ศัพทนั้น มีเนื้อความวา พรอมเพรียง เชน
ในประโยคมีอาทิอยางนี้วา อปฺเปวนาม เสฺวป อุปสงฺกเมยฺยาม กาล
จ สมย จ อุปาทาย ชือ่ แมไฉน เราทั้งหลายกําหนดกาลและความ
พรอมเพรียงแลว พึงเขาไปหาแมในวันพรุงนี้.
มีเนื้อความวา ขณะ เชนในประโยคมีอาทิวา เอโก จ โข ภิกขฺ เว
ขโณ จ สมโย จ พฺรหฺมจริยวาสาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โอกาส
และขณะเพื่อการอยูพรหมจรรยอยางเดียวเทานั้นแล.
มีเนื้อความวา กาล เชนในประโยคมีอาทิวา อุณหฺ สมโย ปริฬาหสมโย กาลรอน กาลกระวนกระวาย
มีเนื้อความวา ประชุม เชนในประโยคมีอาทิวา มหาสมโย
ปวนสฺมึ การประชุมใหญ ในปาใหญ.
มีเนื้อความวา เหตุ เชนในประโยคมีอาทิวา สมโยป โข เต
ภทฺทาลิ อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสิ ภควา โข สาวตฺถิย วิหรติ ภควาป
ม ชานิสฺสติ ภทฺทาลิ นาม ภิกฺขุ สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย น
ปริปูริการีติ อยป โข เต ภทฺทาลิ สมโย อปฺปฏิวทิ ฺโธ อโหสิ.
ดูกอนภัททาลิ แมเหตุนี้แล เปนเหตุอันเธอไมแทงตลอดแลววา พระ
ผูมีพระภาคเจาประทับอยูใกลนครสาวัตถี แมพระองคจักทราบเราวา
ภิกษุชื่อภัททาลิ เปนผูไมกระทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของพระ
ศาสดา ดังนี้ ดูกอนภัททาลิ เหตุแมนี้แล ไคเปนเหตุอันเธอไมแทง
ตลอดแลว.
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มีเนื้อความวา ลัทธิ เชนในประโยคมีอาทิวา เตน โข ปน
สมเยน อุคฺคหมาโน ปริพฺพาชโก สมณมุณฺฑกิ าปุตฺโต สมยปฺปวาทเก ติณฺฑุกาจิเร เอกสาลเก มลฺลกิ าย อาราเม ปฏิวสติ.
ก็โดยสมัยนัน้ แล ปริพาชกชื่อวาอุคคหมาน บุตรของนางสมณมุณฑิกา
อยูอาศัยในอารามของพระนางมัลลิกา ซึ่งมีศาลาหลังเดียว มีตนมะพลับ
เรียงรายอยูรอบ เปนสถานที่สอนลัทธิ.
มีเนื้อความวา ไดเฉพาะ เชนในประโยคมีอาทิวา
ทิฏเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก
อตฺถาภิสมยา ธีโร ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ.
ผูมปี ญญาเปนเครื่องทรงจํา เราเรียกวาบัณฑิต
เพราะการไดเฉพาะ ซึ่งประโยชนทั้งภพนี้ และ
ภพหนา.
มีเนื้อความวา ละ เชนในประโยคมีอาทิวา สมฺมา มานาภิสมยา
อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺส ไดทําที่สุดแหงทุกข เพราะละมานะโดยชอบ.
มีเนื้อความวา แทงตลอด เชนในประโยคมีอาทิวา ทุกฺขสฺส
ปฬพฏโ สขตฏโ สนฺตาปฏโ วิปริณามฏโ อภิสมยฏโ
บีบคั้น ปรุงแตง เรารอน แปรปรวน แทงตลอด.
สําหรับในพระสุตตันตปฎกนี้ สมย ศัพท มีเนื้อความวา กาล
เพราะเหตุนั้น ทานพระอานนทจึงแสดงวา สมัยหนึ่ง ในบรรดาสมัย
ทั้งหลาย อันเปนประเภทแหงกาล เปนตนวา ป ฤดู เดือน กึ่งเดือน
กลางคืน กลางวัน เชา เที่ยง เย็น ปฐมยาม มัชฌิมยาม ปจฉิมยาม
และครู.
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ในคําวา สมัยหนึ่ง นั้น ในบรรดาสมัยทั้งหลาย มีปเปนตนเหลานี้
พระสูตรใด ๆ ที่พระผูมพี ระภาคเจาตรัสในป ในฤดู ในเดือน ในปกษ
ในกาลอันเปนสวนกลางคืน หรือในกาลอันเปนสวนกลางวันใด ๆ ทั้ง
หมดนั้น พระอานนทเถระก็ทราบดี คือกําหนดไวอยางดีดวยปญญา
แมโดยแท ถึงอยางนั้น เมื่อทานกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
ในปโนน ฤดูโนน เดือนโนน ปกษโนน กาลอันเปนสวนแหงกลาง
คืนโนน หรือกาลอันเปนสวนกลางวันโนน ดังนี้ ใคร ๆ ก็ไมอาจทรงจํา
ไดหรือแสดงได หรือใหผูอื่นแสดงได โดยงาย และเปนเรื่องที่ตองกลาว
มาก ฉะนั้น พระอานนทเถระจึงประมวลเนื้อความนั้นไวดวยบทเดียว
ทานั้น กลาววาสมัยหนึ่ง ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง ทานพระอานนทยอมแสดงวา สมัยของพระผูมีพระภาคเจา เปนประองกาลมิใชนอยทีเดียว ทีป่ รากฏมากมายใน
หมูเทวดาและมนุษยทั้ง มีอาทิอยางนี้ คือ สมัยเสด็จกาวลงสูพระ
ครรภ สมัยประสูติ สมัยทรงสลดพระทัย สมัยเสด็จออกผนวช สมัยทรง
บําเพ็ญทุกกรกิริยา สมัยทรงชนะมาร สมัยตรัสรู สมัยประทับเปนสุขใน
ทิฏฐธรรม สมัยตรัสเทศนา สมัยเสด็จปรินิพพาน เหลานี้ใด ในบรรดา
สมัยเหลานั้น สมัยหนึ่ง คือสมัยตรัสเทศนา.
อนึ่ง ในบรรดาสมัยแหงญาณกิจ และกรุณากิจ สมัยแหงกรุณากิจ
นี้ใด ในบรรดาสมัยทรงบําเพ็ญประโยชนพระองคและทรงบําเพ็ญประ
โยชนผูอื่น สมัยทรงบําเพ็ญประโยชนผูอื่นนี้ใด ในบรรดาสมัยแหงกรณียะ
ทั้งสองแกผูประชุมกัน สมัยตรัสธรรมีกถานี้ใด ในบรรดาสมัยแหงเทศนา
และปฏิบัติ สมัยแหงเทศนานี้ใด ทานพระอานนทกลาววา สมัยหนึ่ง
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ดังนี้ หมายถึงสมัยใดสมัยหนึ่ง ในบรรดาสมัยทั้งหลายแมเหลานั้น.
ถามวา ก็เหตุไร ในพระสูตรนี้ทานจึงทานิเทศ ดวยทุตยิ าวิภัตติวา
เอก สมย ไมกระทําเหมือนอยางในพระอภิธรรม ซึ่งทานไดทํานิเทศ
ดวยสัตตมีวิภัตติ วา ยสฺม สมเย กามาวจร และในสุตตบทอื่น ๆ จาก
พระอภิธรรมนี้ ก็ทํานิเทศดวยสัตตมีวิภัตติวา ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
วิวิจฺเจว กาเมหิ สวนในพระวินัยทานทานิเทศดวยตติยาวิภัตติวา เตน
สมเยน พุทฺโธ ภควา ?
ตอบวา เพราะในพระอภิธรรมและพระวินัยนั้น มีอรรถเปนอยาง
นั้น สวนในพระสูตรนี้มีอรรถเปนอยางอื่น. จริงอยู บรรดาปฎกทั้ง ๓ นั้น
ในพระอภิธรรมและในสุตตบทอื่นจากพระอภิธรรมนี้ ยอมสําเร็จอรรถ
แหงอธิกรณะและอรรถแหงการกําหนดภาวะดวยภาวะ. ก็อธิกรณะ คือ
สมัยที่มีกาลเปนอรรถและมีประชุมเปนอรรถ และภาวะแหงธรรมมีผัสสะ
เปนตน ทานกําหนดดวยภาวะแหงสมัย กลาวคือ ขณะ ความพรอมเพรียง
และเหตุ แหงธรรมมีผัสสะเปนตน ที่ตรัสไวในพระอภิธรรมและสุตตบท
อื่นนั้น ๆ เพราะฉะนั้น เพื่อสองอรรถนั้น ทานจึงทํานิเทศดวยสัตตมี
วิภัตติในพระอภิธรรมและในสุตตบทอื่นนั้น. สวนในพระวินัย ยอมสําเร็จ
อรรถแหงเหตุและอรรถแหงกรณะ. จริงอยู สมัยแหงการทรงบัญญัติสิกขา
บทนั้นใด แมพระสาวกมีพระสารีบตุ รเปนตน ก็ยังรูยาก โดยสมัยนั้นอัน
เปนเหตุและเปนกรณะ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงบัญญัติสิกขาบท
ทั้งหลาย และทรงพิจารณาถึงเหตุแหงการทรงบัญญัติสิกขาบท ไดประทับ
อยูในที่นั้น ๆ เพราะฉะนั้น เพื่อสองความขอนั้น ทานจึงทํานิเทศดวยตติยา
วิภัตติในพระวินัยนั้น. สวนในพระสูตรนี้ และพระสูตรอื่นที่มีกําเนิด
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อยางนี้ ยอมสําเร็จอรรถแหงอัจจันตสังโยคะ. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงพระสูตรนี้ หรือพระสูตรอื่น ตลอดสมัยใด เสด็จประทับอยูดวย
ธรรมเปนเครื่องอยูคือกรุณา ตลอดสมัยนั้นทีเดียว. เพราะฉะนั้น เพื่อ
สองความขอนั้น ทานจึงทํานิเทศดวยทุติยาวิภัตติในพระสูตรนี้ . เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาวคาถาประพันธไวดังนี้วา
ทานพิจารณาอรรถนั้น ๆ กลาวสมยศัพทในปฎก
อื่นดวยสัตตมีวิภัตติและดวยตติยาวิภัตติ แตใน
พระสุตตันตปฎกนี้ กลาวสมยศัพทนั้น ดวยทุติยาวิภตั ติ.
แตพระโบราณาจารยทั้งหลาย อธิบายวา สมยศัพทนี้ตางกันแตเพียง
โวหาร วา ตสฺมึ สมเย หรือวา เตน สมเยน หรือวา ต สมย เทานั้น
ทุกปฎกมีเนื้อความเปนสัตตมีวิภัตติอยางเดียว เพราะฉะนั้น ถึงทานกลาว
วา เอก สมย ก็พึงทราบเนื้อความวา เอกสฺมึ สมเย ในสมัยหนึ่ง
แกอรรถบท ภควา
บทวา ภควา แปลวา ครู. จริงอยู บัณฑิตทั้งหลาย เรียกครูวา
ภควาในโลก. และพระผูม ีพระภาคเจานี้ก็ทรงเปนครูของสรรพสัตวทั้ง
หลาย เพราะทรงเปนผูประเสริฐที่สุดโดยคุณทั้งปวง ฉะนั้น พึงทราบวา
ทรงเปนภควา แมพระโบราณาจารยทั้งหลายก็ไดกลาวไววา
คําวา ภควา เปนคําประเสริฐสุด คําวา ภควา
เปนคําสูงสุด เพราะพระผูมพี ระภาคเจานั้นทรง
ควรแกความเคารพโดยฐานเปนครู ฉะนั้น จึงทรง
พระนามวา ภควา.
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อีกอยางหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาทรงมีโชค ทรงหักกิเลส
ทรงประกอบดวยภคธรรม ทรงจําแนกแจกธรรม
ทรงคบธรรม และทรงคายกิเลสเปนเครื่องไปใน
ภพทั้งหลายไดแลว เหตุนั้น จึงทรงพระนามวา
ภควา.
บทวา ภควา นี้ มีเนื้อความที่ควรทราบโดยพิสดาร ดวยสามารถ
แหงคาถานี้ และเนื้อความนั้น ขาพเจาไดกลาวไวแลวในนิเทศแหงพุทธานุสสติ ในคัมภีรวิสุทธิมรรค.
แกอรรถบท เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา
ก็ดวยลําดับแหงคําเพียงเทานี้ ในบรรดาคําเหลานี้ ดวยคําวา
ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ ทานพระอานนท เมื่อแสดงธรรมตามที่ได
สดับมา ชือ่ วายอมกระทําพระธรรมกายของพระผูมีพระภาคเจาใหประจักษ. ดวยคํานั้น ทานยอมยังประชาชนผูกระวนกระวายเพราะไมไดเห็น
พระศาสดาใหเบาใจวา ปาพจนคือ พระธรรมวินัยนี้ มีพระศาสดาลวง
ไปแลว หามิได พระธรรมกายนี้เปนพระศาสดาของทานทั้งหลาย ดังนี้.
ดวยคําวา สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ดังนี้ ทานพระอานนทเมื่อ
แสดงวา พระผูมีพระภาคเจาไดมีอยูในสมัยนั้น ชื่อวา ยอมประกาศการ
เสด็จปรินิพพานแหงพระรูปกาย. ดวยคํานั้น ทานพระอานนท ยอมยัง
ประชาชนผูมัวเมาในชีวิตใหสลด และยังอุตสาหะในพระสัทธรรมใหเกิด
แกประชาชนนั้นวา แมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูมีพระวรกาย
เสมอดวยกายเพชร ทรงไวซึ่งกําลังสิบ ทรงแสดงอริยธรรมชื่ออยางนี้
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ยังเสด็จปรินิพพาน คนอื่นใครเลาจะพึงยังความหวังในชีวิต. ใหเกิดได.
อนึ่ง ทานพระอานนท เมื่อกลาววา อยางนี้ ชื่อวายอมแสดงซึ่งเทศนา
สมบัติ เมื่อกลาววา ขาพเจาไดสดับมา ชื่อวายอมแสดงสาวกสมมติ เมื่อ
กลาววา สมัยหนึ่ง ชื่อวายอมแสดงกาลสมบัติ เมื่อกลาววา พระผูมี
พระภาคเจา ชื่อวายอมแสดงเทสกสมบัติ.
แกอรรถคํา อนฺตรา จ ราชคห อนฺตรา จ นาลนฺท
อนฺตรา ศัพทในคําวา อนฺตรา จ ราชคห อนฺตรา
จ นาลนฺท
เปนไปในเนื้อความวา เหตุ ขณะ จิต ทามกลาง และระหวาง เปนตน
อนฺตราศัพทเปนไปในเนื้อความวา เหตุ เชนในประโยคมีอาทิวา
ตทนนฺตร โก ชาเนยฺย อฺตฺร ตถาคตา ใครจะพึงรูเหตุนั้น นอก
จากพระตถาคต และวา ชนา สงฺคมฺม มนฺเตนฺติ มฺจ ตฺจ กิมนฺตร
ชนทั้งหลายมาประชุมปรึกษาเหตุอะไรกะขาพเจาและกะทาน.
ในเนื้อความวา ขณะ เชนในประโยคมีอาทิวา อทฺทส ม ภนฺเต
อนุตรา อิตถฺ ี วิชฺชนฺตริกาย ภาชน โธวนฺตี ขาแตพระองคผูเจริญ
หญิงคนหนึ่งลางภาชนะ ฟาแลบ ไดเห็นขาพระองค.
ในเนื้อความวา จิต เชนในประโยคมีอาทิวา ยสฺสนฺตรโต น
สนฺติ โกปา ความกําเริบไมมีในจิตของบุคคลใด.
ในเนื้อความวา ทามกลาง เชนในประโยคมีอาทิวา อนฺตรา
โวสานมาปาทิ ถึงที่สุดในทามกลาง.
ในเนื้อความวา ระหวาง เชนในประโยคมีอาทิวา อปจาย ตโปทา
ทฺวินฺน มหานิรยาน อนฺตริกายาคจฺฉนฺติ อีกอยางหนึ่ง บอน้ํารอน
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ชื่อตโปทานี้ มาในระหวางมหานรกทั้งสอง.
อนฺตร ศัพทนี้นั้น ในที่นี้เปนไปในเนื้อความวา ระหวาง. เพราะ
ฉะนั้น ในที่นี้พึงเห็นเนื้อความอยางนี้วา ในระหวางแหงกรุงราชคฤห
และนาลันทา. แตเพราะทานประกอบดวย อนฺตรศัพท ทานจึงทําเปน
ทุติยาวิภัตติ. ก็ในฐานะเชนนี้ นักอักษรศาสตรทั้งหลาย ใช อนฺตรา
ศัพทเดียวเทานั้น อยางนี้วา อนฺตรา คามฺจ นทิฺจ ยาติ ไประหวาง
บานและแมน้ํา. อนฺตราศัพทนั้น ควรใชในบทที่สองดวย เมื่อไมใช
ยอมไมเปนทุติยาวิภัตติ. แตในที่นี้ทานใชไวแลว จึงกลาวไวอยางนี้แล.
แกอรรถบท อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ เปนตน
บทวา อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ ความวา ทรงดําเนินสูทาง
ไกล อธิบายวา ทางยาว. จริงอยู แมกึ่งโยชนกช็ ื่อวา ทางไกล โดยพระ
บาลีในวิภังคแหงสมัยเดินทางไกลมีอาทิวา พึงบริโภคดวยคิดวา เราจัก
เดินทางกึ่งโยชน. ก็จากกรุงราชคฤหถึงเมืองนาลันทา ประมาณโยชน
หนึ่ง.
บทวา ใหญ ในคําวา กับดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ความวา ใหญทั้ง
โดยคุณทั้งโดยจํานวน. จริงอยู ภิกษุสงฆนั้น ชื่อวาใหญโดยคุณ เพราะ
ประกอบดวยคุณธรรม มีความเปนผูมีความปรารถนานอยเปนตน ชื่อวา
ใหญโดยจํานวน เพราะมีจํานวนถึงหารอย. หมูแ หงภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา
ภิกษุสงฆ ดวยภิกษุสงฆนั้น อธิบายวา ดวยหมูสมณะ กลาวคือเปนพวก
ที่มีความเสมอกันดวยทิฏฐิและศีล. บทวา กับ คือโดยความเปนอันเดียว
กัน.
บทวา ภิกษุประมาณหารอย มีวิเคราะหวา ประมาณของภิกษุ
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เหลานั้น หา เพราะเหตุนั้น ภิกษุเหลานั้นจึงชื่อวา มีประมาณหา. ประมาณ
ทานเรียกวา มัตตะ. เพราะฉะนั้น เมื่อกลาววาผูรูจักประมาณในโภชนะ
ก็มีความวา รูจักประมาณ คือ รูจักขนาดในการบริโภค ฉันใด แมใน
บทวา มีประมาณหา นี้ ก็พึงเห็นความอยางนี้วา ประมาณหา คือ ขนาดหา
ของภิกษุจํานวนรอยเหลานั้น. รอยของภิกษุทั้งหลาย ชื่อวารอยหนึ่ง.
ดวยภิกษุประมาณหารอยเหลานั้น.
บทวา สุปปยะ ในคําวา แมสุปปยปริพาชกแล เปนชื่อของ
ปริพาชกนั้น. ปอักษร มีเนื้อความประมวลบุคคล เพราะเปนเพื่อนเดิน
ทาง. โขอักษรเปนคําตอบท ทานกลาวดวยอํานาจเปนความสละสลวย
แหงพยัญชนะ. คําวา ปริพาชก ไดแกปริพาชกนุงผา เปนศิษยของ
สญชัย. อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จดําเนินทางไกลนั้นในกาล
ใด แมสุปปยปริพาชกก็ไดเดินทางในกาลนั้น. ก็ โหติ ศัพทในพระบาลี
นี้มีเนื้อความเปนอดีตกาล.
ในคําวา กับดวยพรหมทัตมาณพผูเปนศิษย นี้ มีวินิจฉัยดังนี้
ชื่อวา อันเตวาสี เพราะอรรถวา อยูภายใน. อธิบายวา
เที่ยวไปในที่ใกล ทองเที่ยวไปในสํานัก ไดแกเปนศิษย.
คําวา พรหมทัต เปนชื่อของศิษยนั้น.
คําวา มาณพ ทานเรียกสัตวบาง โจรบาง ชายหนุม บาง.
จริงอยู สัตว เรียกวา มาณพ เชนในประโยค
มีอาทิวา มาณพเหลาใดถูกเทวทูตเตือนแลว ยัง
ประมาทอยู มาณพเหลานั้น เปนพระผูเขาถึงหมู
ที่เลว ยอมเศราโศกตลอดกาลนาน.
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โจร เรียกวา มาณพ เชนในประโยคมีอาทิวา สมาคมกับพวก
มาณพผูกระทํากรรมบาง ไมไดกระทํากรรมบาง.
ชายหนุม เรียกวา มาณพ เชนในประโยคมีอาทิวา อัมพัฏฐมาณพ มัณฑัพยมาณพ. แมในพระบาลีนี้ ก็มีเนื้อความอยางนี้เหมือน
กัน.
อธิบายวา กับดวยพรหมทัตศิษยหนุม.
บทวา ตตฺร แปลวา ในทางไกลนั้น หรือในคน ๒ คนนั้น.
บทวา สุท เปนเพียงนิบาต.
ปริยาย ศัพท ในบทวา โดยอเนกปริยาย เปนไปในอรรถวา วาระ
เทศนา และเหตุ เทานั้น.
ปริยาย ศัพท เปนไปในอรรถวา วาระ เชนในประโยคมีอาทิวา
กสฺส นุ โข อานนฺท อชฺช ปริยาโย ภิกฺขุนิโย โอวทิตุ ดูกอน
อานนท วันนี้เปนวาระของใครที่จะใหโอวาทภิกษุณีทั้งหลาย.
เปนไปในอรรถวาเทศนา เชนในประโยคมีอาทิวา มธุปณฺฑิกาปริยาโยติ น ธาเรหิ ทานจงทรงจําธรรมนั้นวาเปนมธุปณฑิกเทศนา.
เปนไปในอรรถวาเหตุ เชนในประโยคมีอาทิวา อิมินาป โข เต
ราชฺ ปริยาเยน เอว โหตุ ดูกอนทานเจาเมือง โดยเหตุแมนี้ของ
ทาน จึงตองเปนอยางนั้น.
แมในพระบาลีนี้ ปริยาย ศัพท นี้นั้น ยอมเปนไปในอรรถวาเหตุ
ฉะนั้น เนื้อความในพระบาลีนี้ดังนี้วา โดยเหตุมากอยาง อธิบายวา โดย
เหตุเปนอันมาก.
บทวา สุปปยปริพาชกกลาวโทษพระพุทธเจา ความวา กลาวติ
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คือกลาวโทษ กลาวตําหนิ พระผูม ีพระภาคพุทธเจา ผูเวนจากโทษ
อันไมควรสรรเสริญ ผูแมประกอบดวยคุณที่ควรสรรเสริญหาประมาณมิได
อยางนั้น ๆ โดยกลาวเหตุอันไมสมควรนั้น ๆ นั่นแหละวา เปนเหตุอยางนี้
วา พระสมณโคดมเปนคนไมมีรส เพราะเหตุที่พระสมณโคดมไมมีการกระ
ทําสามีจิกรรมมีการกราบไหวเปนตน อันควรกระทําในผูใหญโดยชาติใน
โลก ที่เรียกวาสามัคคีรส พระสมณโคดมเปนคนไมมีโภคะ พระสมณโคดม
เปนคนกลาวการไมกระทํา พระสมณโคดมเปนคนกลาวความขาดสูญ
พระสมณโคดมเปนคนเกลียดชัง พระสมณโคดมเปนคนเจาระเบียบ พระ
สมณโคดมเปนคนตบะจัด พระสมณโคดมเปนคนไมผุดเกิด พระสมณ.
โคดมไมมีธรรมอันยิ่งของมนุษย ซึ่งเปนญาณและทัศนะอันวิเศษที่ควรแก
พระอริยเจา พระสมณโคดมแสดงธรรมที่ตรึกเอง ที่ตรองเอง ทีร่ ูเอง
พระสมณโคดมไมใชสัพพัญู ไมใชโลกวิทู ไมใชคนยอดเยี่ยม ไมใช
อัครบุคคล ดังนี้ และกลาวเหตุอันไมควรนั้น ๆ นั่นแหละ วาเปนเหตุ
กลาวโทษแมพระธรรม เหมือนอยางกลาวโทษพระพุทธเจา โดยประการ
นั้น ๆ วา ธรรมของพระสมณโคดมกลาวไวชั่ว รูไ ดยาก ไมเปนธรรม
ที่นําออกจากทุกข ไมเปนไปเพื่อความสงบ และกลาวเหตุอันไมสมควร
ไมวาอยางใดอยางหนึ่ง นั่นเอง วาเปนเหตุ กลาวโทษแมพระสงฆ เหมือน
อยางพระธรรม โดยประการนั้น ๆ วา พระสงฆสาวกของพระสมณโคดม
ปฏิบัติผิด ปฏิบัติคดโกง ปฏิบัติปฏิปทาทีขัด ปฏิปทาที่แยง ปฏิปทาอัน
ไมเปนธรรมสมควรแกธรรม ดังนี้ โดยอเนกปริยาย.
ฝายพรหมทัตมาณพศิษยของสุปปยปริพาชกนั้น ผุดคิดขึ้นโดย
อุบายอันแยบคายอยางนี้วา อาจารยของพวกเราแตะตองสิ่งที่ไมควรแตะ
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ตอง เหยียบสิ่งที่ไมควรเหยียบ อาจารยของพวกเรานี้นั้นกลาวติพระ
รัตนตรัย ซึง่ ควรสรรเสริญเทานั้น จักถึงความพินาศยอยยับเหมือนคน
กลืนไฟ เหมือนคนเอามือลูบคมดาบ เหมือนคนเอากําปนทําลายภูเขา
สิเนรุ เหมือนคนเลนอยูแถวซี่ฟนเลื่อย และเหมือนคนเอามือจับชางซับ
มันที่ดุราย ก็เมื่ออาจารยเหยียบคูถ หรือไฟ หรือหนาม หรืองูเหาก็ดี
ขึ้นทับหลาวก็ดี เคี้ยวกินยาพิษอันรายแรงก็ดี กลืนน้ํากรดก็ดี ตกเหวลึก
ก็ดี ไมใชศิษยจะตองทําตามนั้นไปเสียทุกอยาง ดวยวาสัตวทั้งหลายมี
กรรมเปนของตน ยอมไปสูคติตามควรแกกรรมของตนแนนอน มิใชบิดา
จะไปดวยกรรมของบุตร มิใชบุตร จะไปดวยกรรมของบิดา มิใชมารดาจะ
ไปดวยกรรมของบุตร มิใชบุตรจะไปดวยกรรมของมารดา มิใชพี่ชายจะ
ไปดวยกรรมของนองสาว มิใชนองสาวจะไปดวยกรรมของพี่ชาย มิใช
อาจารยจะไปดวยกรรมของศิษย มิใชศิษยจะไปดวยกรรมของอาจารย
ก็อาจารยของเรากลาวติพระรัตนตรัย และการดาพระอริยเจาก็มีโทษมาก
จริง ๆ ดังนี้ เมื่อจะย่ํายีวาทะของอาจารย อางเหตุผลเหมาะควร เริ่ม
กลาวสรรเสริญ พระรัตนตรัยโดยอเนกปริยาย ทัง้ นี้เพราะพรหมทัตมาณพ
เปนกุลบุตรมีเชื้อชาติบัณฑิต ดวยเหตุนั้น ทานพระอานนทจึงกลาววา
สวนพรหมทัตมาณพศิษยของสุปปยปริพาชก กลาวชมพระพุทธเจา
ชมพระธรรม ชมพระสงฆ โดยอเนกปริยาย.
อธิบาย วณฺณ ศัพท
ในศัพทเหลานั้น ศัพทวา วณฺณ ในบทวา วณฺโณ ยอมปรากฏ
ในความวา สัณฐาน ชาติ รูปายตนะ การณะ ปมาณะ คุณะ และปสังสา.
ในบรรดาเนื้อความเหลานั้น สัณฐาน เรียกวา วณฺณ เชนใน
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ประโยคมีอาทิวา มหนฺต สปฺปราชวณฺณ อภินมิ มฺ ินิตฺวา เนรมิตทรวด
ทรงเปนพญางูตัวใหญ.
ชาติ เรียกวา วณฺณ เชนในประโยคมีอาทิวา พฺราหฺมณาว เสฏโ
วณฺโณ หีโน อฺโ วณฺโณ พวกพราหมณเทานั้น มีชาติประเสริฐ
ชาติอื่นเลว.
รูปายตนะ เรียกวา วณฺณ เชนในประโยคมีอาทิวา ปรมาย
วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคตา ประกอบดวยความงามแหงรูปายตนะ
อยางยิ่ง.
เหตุ เรียกวา วณฺณ เชนในคาถามีอาทิวา
น หรามิ น ภฺชามิ อารา สึฆามิ วริช
อถ เกน นุ วณฺเณน คนฺธตฺเถโนติ วุจฺจติ
ขาพเจามิไดขโมย ขาพเจามิไดหัก ขาพเจา
ดมหาง ๆ ซึ่งดอกมัว เมือ่ เปนเชนนี้ เหตุไรเลา
ทานจึงกลาววาขโมยกลิ่น.
ประมาณ เรียกวา วณฺณ เชนในประโยคมีอาทิวา ตโย ปตฺตสฺส
วณฺณา บาตร ๓ ขนาด.
คุณ เรียกวา วณฺณ เชนในประโยคมีอาทิวา กทา สุฬฺหา
ปน เต คหปติ อิเม สมณสฺส โคดมสฺส วณฺณา ดูกอนคหบดี
ทานประมวลคุณของพระสมณโคดมเหลานี้ ไวแตเมื่อไร.
สรรเสริญ เรียกวา วณฺณ เชนในประโยคมีอาทิวา วณฺณารหสฺส
วณฺณ ภาสติ กลาวสรรเสริญผูที่ควรสรรเสริญ.
ในพระบาลีนี้ วณฺณ หมายถึง ทั้งคุณ ทั้งสรรเสริญ .
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ไดยินวา พรหมทัตมาณพนี้ ไดอางเหตุที่เปนจริงนั้น ๆ กลาว
สรรเสริญประกอบดวยคุณแหงพระรัตนตรัย โดยอเนกปริยาย.
ในขอนั้น พึงทราบคุณของพระพุทธเจา โดยนัยมีอาทิวา แมเพราะ
เหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต เปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจา.
มีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดเลื่อมใสในพระพุทธเจา
ชนเหลานั้นชื่อวาเลื่อมใสในบุคคลผูเลิศ.
และมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเอก ไมมีผูเสมอ สมกับ
เปนผูที่ไมมีผูเสมอ เมื่อเกิดขึ้นยอมเกิดขึ้นในโลก ดังนี้.
พึงทราบคุณของพระธรรม โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา สฺวากฺขาโต
ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลววา พระธรรม
ถอนอาลัย ตัดวัฏฏะ และวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดเลื่อมใส
ในอริยมรรคมีองค ๘ ชนเหลานั้น ชื่อวาเลื่อมใสในธรรมอันเลิศ.
อนึ่ง พึงทราบคุณของพระสงฆ โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
ปฏิบัติดีแลว และวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาใดเลื่อมใสในพระสงฆ
ชนเหลานั้นชื่อวาเลื่อมใสในพระสงฆผูเลิศ ดังนี้ .
ก็พระธรรมกถึก ผูสามารถ พึงประมวลนวังคสัตถุศาสนในนิกาย
ทั้ง ๕ เขาสูพระธรรมขันธ ๘๔,๐๐๐ ประกาศคุณของพระรัตนตรัยมีพระ
พุทธเจาเปนตน. พรหมทัตมาณพเมื่อประกาศคุณของพระพุทธเจาเปน
ตนในฐานะนี้ ใคร ๆ ก็ไมอาจจะกลาววาเปนพระธรรมกถึกแลนไปผิดทา.
แลพึงทราบกําลังความสามารถของพระธรรมกถึกในฐานะเชนนี้. สวน
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พรหมทัตมาณพกลาวสรรเสริญพระรัตนตรัย โดยกําลังความสามารถ
ของตน ซึ่งเพิ่มพูนขึ้นดวยเพียงขาวที่ฟงมาเปนตน
คําวา อิติห เต อุโภ อาจริยนฺเตวาสี ความวา ดวยประการ
ฉะนี้ อาจารยและศิษยทั้งสองนั้น. บทวา อฺมฺสฺส ตัดบทเปน
อฺโ อฺสฺส ความวา คนหนึ่งเปนขาศึกแกอีกคนหนึ่ง.
บทวา อุชุวิปจฺจนิกวาทา ความวา มีวาทะเปนขาศึกหลายอยาง
โดยตรงทีเดียว มิไดหลีกเลี่ยงกันแมแตนอย อธิบายวา มีวาทะผิดแผก
กันหลายวาระทีเดียว ดวยวา เมื่ออาจารยกลาวติพระรัตนตรัย ศิษยกลาวชม
คือคนหนึ่งกลาวติ อีกคนหนึ่งกลาวชม โดยทํานองนี้แล. อาจารยกลาวติ
พระรัตนตรัยบอย ๆ อยางนี้ เหมือนตอกลิ่มไมเนื้อออนลงบนแผนไมเนื้อ
แข็ง. ฝายศิษยกลาวชมพระรัตนตรัยบอย ๆ เหมือนเอาลิ่มที่ทําดวยทอง
เงิน และแกวมณี ปองกันลิ่มนั้น. ดวยเหตุนั้น ทานพระอานนทจึง
กลาววา ตางมีถอยคําเปนขาศึกโดยตรง ดังนี้.
คําวา ภควนฺต ปฏิโต ปฏิโต อนพนฺธา โหนฺติ ภิกขฺ สุ งฺฆฺจ
ความวา เปนผูติดตามไปขางหลัง ๆ ยังมองเห็นพระผูมีพระภาคเจาและ
ภิกษุสงฆ โดยการติดตามอิริยาบถ อธิบายวา ยังแลเห็นศีรษะตามไป.
ถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงเสด็จเดินทางไกล ?
เพราะเหตุไร สุปปยปริพาชกจึงติดตามไป ? และเพราะเหตุไร เขาจึง
กลาวติเตียนพระรัตนตรัย.
ตอบวา เริ่มแรก พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ มหาวิหาร
แหงหนึ่งในบรรดามหาวิหาร ๑ แหง ที่เรียงรายอยูรอบกรุงราชคฤห
ในกาลนั้น เวลาเชาตรู ทรงปฏิบัตพิ ระพุทธสรีระ ถึงเวลาภิกษาจาร
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มีภิกษุสงฆแวดลอมเสด็จเที่ยวบิณฑบาต ในกรุงราชคฤห วันนั้น พระ
องคทรงทําใหภิกษุสงฆหาบิณฑบาตไดงาย ในเวลาภายหลังอาหาร
เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ใหภิกษุสงฆรับบาตรและจีวร มีพระพุทธดํารัสวา จักไปเมืองนาลันทา เสด็จออกจากกรุงราชคฤห เสด็จดําเนิน
ทางไกลนั้น.
ในกาลนั้น แมสุปปยปริพาชกก็อยูในอารามปริพาชกแหงหนึ่งที่
เรียงรายอยู รอบกรุงราชคฤห มีปริพาชกแวดลอมเที่ยวภิกษาจารในกรุง
ราชคฤห วันนั้น แมสุปปยปริพาชกก็กระทําใหบริษัทปริพาชกหาภิกษา
ไดงาย บริโภคอาหารเชาแลว ใหพวกปริพาชกรับบริขารแหงปริพาชก
กลาววา จักไปเมืองนาลันทา เหมือนกัน ไมทราบเลยวาพระผูมีพระ
ภาคเจาเสด็จไปทางนั้น ชื่อวาติดตามไป ถาทราบก็จะไมติดตามไป.
สุปปยปริพาชกนั้นไมทราบเลย เมื่อเดินไป ชะเงอคอขึ้นดู จึงเห็นพระ
ผูมีพระภาคเจางามดวยพระพุทธสิริปานประหนึ่งยอดภูเขาทองเดินไดที่
แวดวงดวยผากัมพลแดง.
ไดยินวา ในสมัยนัน้ พระฉัพพรรณรังสีแผซานออกจากพระสรีระ
ของพระทศพล วนเวียนรอบเนื้อที่ประมาณแปดสิบศอก. บริเวณปานั้น
ยอมเปนดังเกลื่อนกลนไปดวยชอรัตนะ พวงรัตนะ และผงรัตนะ ดั่ง
แผนทองที่วิจิตรดวยรัตนะอันแผออก ดั่งประพรมดวยน้ําทองสีแดงก่ํา
ดั่งเกลื่อนกลนดวยกลุมดาวรวง ดั่งฝุนชาดที่คลุงขึ้นดวยแรงพายุ และดัง่
แวบวาบปลาบแปลบดวยแสงรัศมีแหงสายรุงสายฟา
และหมูดาราก็
ปานกัน.
ก็และพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจารุงเรืองดวยอนุพยัญชนะ
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แปดสิบ ดั่งสระที่มีดอกบัวหลวง และบัวขาบแยม ดั่งตนปาริฉัตตกออก
ดอกบานสะพรั่งไปทั้งตน ดั่งจะเยยพื้นทิฆัมพร ซึ่งประหนึ่งแยมดวย
พยับดาราดวยพระสิริ อนึ่ง มาลัย คือพระลักษณะอันประเสริฐสามสิบสอง
ประการของพระองค ที่งามวิลาศดวยวงดวยพระรัศมีประมาณวาหนึ่ง ก็ปาน
ดั่งเอาพระสิริมาขมเสียซึ่งพระสิริแหงพระเจาจักรพรรดิสามสิบสองพระองค
เทวราชสามสิบสองพระองคและมหาพรหมสามสิบสองพระองค ที่วางไว
ตั้งไวตามลําดับแหงพวงมาลัยคือพระจันทรสามสิบสองดวง พวงมาลัยคือ
พระอาทิตยสามสิบสองดวงที่รอยแลว.
ก็และภิกษุทั้งหลายที่ยืนลอมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทั้ง
หมดลวนแตเปนผูมักนอย สันโดษ สงัด ไมคลุกคลีกัน ตักเตือนกัน
ติเตียนบาป วากลาวกัน ผูเต็มใจทําตาม ทนคําสั่งสอน ประกอบดวยศีล
ประกอบดวยสมาธิ ปญญา วิมุตติ และ วิมุตติญาณทัสสนะ. ในทาม
กลางภิกษุเหลานั้นพระผูมีพระภาคเจาเปรียบดั่งเสาทอง ลอมดวย
กําแพงคือผากัมพลแดง ดั่งเรือทองที่อยูกลางดงปทุมแดง ดั่งกองอัคคี
ที่วงดวยไพที่แกวประพาฬ ดั่งพระจันทรเพ็ญอันลอมดวยหมูดาว ยอม
เจริญตาแมแหงฝูงมฤคชาติและปกษีทั้งหลาย จะปวยกลาวไปไยถึงเทวดา
และมนุษยเลา.
ก็ในวันนั้นแล โดยมากพระอสีติมหาเถระตางก็ทรงผาบังสุกุลมีสีดัง
เมฆเฉวียงบาขางหนึ่งถือไมเทา ราวกะวาชางตระกูลคันธวงศที่ไดรับการ
ฝกหัดเปนอยางดี ปราศจากโทษแลว คายโทษแลว ทําลายกิเลสแลว
สางเครื่องรุงรังแลว ตัดเครื่องผูกพันแลว พากันหอมลอมพระผูมีพระ
ภาคเจา พระผูมีพระภาคเจานั้น พระองคเองทรงปราศจากราคะแลว
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แวดลอมดวยไปดวยภิกษุผูปราศจากราคะแลว พระองคเองทรงปราศจาก
โทสะแลว แวดลอมไปดวยภิกษุผูปราศจากโทสะแลว พระองคเองทรง
ปราศจากตัณหาแลว แวดลอมไปดวยภิกษุผูปราศจากตัณหาแลว พระ
องคเองทรงไมมีกิเลส แวดลอมไปดวยภิกษุผูไมมีกิเลส พระองคเองเปน
ผูตรัสรูแลว แวดลอมไปดวยพระสาวกผูรูตามเสด็จทั้งหลาย ราวกะวา
ไกรสรราชสีหแวดลอมไปดวยมฤคชาติ ราวกะวาดอกกัณณิการแวดลอม
ดวยเกสร ราวกวาพญาชางฉัททันตแวดลอมดวยชางแปดพันเชือก ราว
กะวาพญาหงสชื่อธตรฐแวดลอมดวยหงสเกาหมื่น ราวกะวาพระเจาจักรพรรดิแวดลอมดวยเสนางคนิกร ราวกวาทาวสักกเทวราชแวดลอมดวย
หมูเทวดา ราวกะวาทาวหาริตมหาพรหมแวดลอมดวยหมูพรหม ได
เสด็จดําเนินไปทางนั้น ดวยพุทธลีลาอันหาที่เปรียบมิได เปนอจินไตย
ที่ใคร ๆ ไมควรคิดซึ่งบังเกิดดวยผลบุญที่ทรงสั่งสมมาตลอดกาลประมาณ
มิได ดังดวงจันทรที่โคจรตลอดพื้นทิฆัมพรฉะนั้น.
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สุปปยปริพาชกพบพระผูมพี ระภาคเจา
ครั้งนั้น ปริพาชกครั้นไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปดวย
พุทธลีลาอันหาที่เปรียบมิได และเห็นภิกษุทั้งหลายมีจักษุทอดลง มี
อินทรียสงบ มีใจสงบ กําลังถวายนมัสการพระผูมีพระภาคเจาผูเปนดั่ง
ดวงจันทรเพ็ญที่ลอยเดนอยูบนนภากาศ ฉะนั้น อยางนี้แลว ไดเหลียวดู
บริษัทของตน. บริษัทของปริพาชกนั้น มากไปดวยหาบบริขารมิใชนอย
มีตั่งเล็ก ๆ สามงาม บาตรดินมีสีดังแววหางนกยูง กะทอและคนโทน้ํา
เปนตน ซึ่งหอยอยูที่ไมคานหาบมาพะรุงพะรัง ทั้งปากกลา กลาววาจา
หาประโยชนมิได มีอาทิอยางนี้วา มือของคนโนนงาม เทาของคนโนน
งาม มีวาจาเพอเจอ ไมนาดู ไมนาเลื่อมใส. ครั้นเห็นดังนั้นเขาเกิด
วิปฏิสาร. ในกาลบัดนี้ ควรที่เขาจะกลาวสรรเสริญพระผูมพี ระภาคเจา.
แตเพราะเหตุที่ปริพาชกนี้ริษยาพระผูมีพระภาคเจา แมตลอดกาลเปน
นิจ เพราะความเสื่อมแหงลาภสักการะ และความเสื่อมพรรคพวก ดวย
วาลาภสักการะยอมบังเกิดแกอัญเดียรถียทั้งหลาย ตลอดเวลาที่พระพุทธเจาทั้งหลายยังมิไดเสด็จอุบัติในโลก แตจําเดิมแตพระพุทธเจาเสด็จอุบัติ
ขึ้น อัญเดียรถียทั้งหลายก็พากันเสื่อมลาภสักการะ ถึงความเปนผูไรสงา
ราศี ดั่งหิ่งหอยเมื่อพระอาทิตยขึ้นฉะนั้น.
ก็ในเวลาที่อุปติสสะและโกลิตะบวชในสํานักของสัญชัยนั้น พวก
ปริพาชกไดมีบริษัทมาก แตเมื่ออุปติสสะและไกลิตะหลีกไป บริษัท
ของพวกเขาแมนั้นก็พากันแตกไป. ดวยเหตุ ๒ ประการดังกลาวมานี้
พึงทราบวาสุปปยปริพาชกนี้เมื่อคายความริษยานั้นออกมา กลาวติพระ
รัตนตรัยทีเดียว เพราะริษยาพระผูมีพระภาคเจาอยูเปนนิจ
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คําวา อถโข ภควา อมฺพลฏิกาย ราชาคารเก เอกรตฺติวาส
อุปคฺฉิ สทฺธึ ภิกขฺ ุสงฺเฆน ความวา ในครั้งนั้นแลพระผูมีพระ
ภาคเจาเสด็จไปดวยพุทธลีลานั้น ถึงประตูพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา
โดยลําดับ ทอดพระเนตรดูพระอาทิตย มีพระพุทธดําริวา บัดนี้มิใชกาล
ที่จะไป พระอาทิตยใกลอัสดงคต จึงเสด็จเขาประทับพักแรมราตรีหนึ่ง
ณ พระตําหนักหลวง ในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา.
ในพระบาลีนั้น อุทยานของพระราชา ชื่อวา อัมพลัฏฐิกา. ไดยิน
วา ณ ที่ใกลประตูแหงอุทยานั้นมีตนมะมวงหนุมอยู ซึ่งคนทั้งหลายเรียก
วา อัมพลัฏฐิกา แมอุทยานก็พลอย ชื่อวา อัมพลัฏฐิกา ดวย เพราะอยู
ใกลมะมวงหนุมตนนั้น. อุทยานนั้นสมบูรณดวยรมเงาและน้ํา มีกําแพง
ลอมรอบ มีประตูประกอบไวอยางดี คุนครองอยางดี ปานดังหีบฉะนั้น.
ในอุทยานนั้นไดสรางพระตําหนักอันวิจิตรดวยประดิษฐกรรม เพื่อเปนที่
เลนทรงสําราญพระราชหฤทัย พระตําหนักนั้น จึงเรียกกันวา พระตําหนัก
หลวง.
คําวา สุปฺปโยป โข ความวา แมสุปปยปริพาชกแลดูพระอาทิตย
ณ ที่ตรงนั้นแลว ดําริวา บัดนี้มิใชกาลที่จะไป ปริพาชกทัง้ ผูนอยและ
ผูใหญมีอยูมาก และทางนี้ก็มีอันตรายอยูมาก ดวยโจรบาง ดวยยักษราย
บาง ดวยสัตวรายบาง ก็พระสมณโคดมนี้เสด็จเขาไปยังอุทยาน ในสถาน
ที่ประทับของพระสมณโคดม เทวดายอมพากันอารักขา อยากระนั้นเลย
แมเราก็จักเขาไปพักแรมราตรีหนึ่งในอุทยานนี้แล พรุงนี้จึงคอยไป ครั้น
ดําริดังนี้แลวจึงเขาไปสูอุทยานนั้นแล.
ลําดับนั้น ภิกษุสงฆแสดงวัตรถวายพระผูมีพระภาคเจาแลว กําหนด
สถานที่พักของตน ๆ. แมสุปปยปริพาชกก็ใหวางบริขารของปริพาชก
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ที่ดานหนึ่งของอุทยาน แลวเขาพักแรมกับบริษัทของตน. แตในพระ
บาลีทานกลาวไวดวยอํานาจคําที่ยกขึ้นเปนประธานอยางเดียววา กับดวย
พรหมทัตมาณพผูเปนศิษยของตน. ก็ปริพาชกนัน้ เขาพักแรมอยูอยางนี้
ไดแลดูพระทศพลในตอนกลางคืน. และในสมัยนั้นก็ตามประทีปไวสวาง
ดุจดาราเดียรดาษโดยรอบ. พระผูมพี ระภาคเจาประทับนั่งอยูตรงกลาง
และภิกษุสงฆก็พากันนั่งลอมพระผูมพี ระภาคเจา. แมภิกษุสกั รูปหนึ่งใน
ที่ประชุมนั้น ก็มิไดมีการคะนองมือ คะนองเทา หรือเสียงไอ เสียงจาม
เลย. ดวยวาบริษัทนั้นนั่งประชุมกันสงบเงียบราวกะเปลวประทีปในที่อับ
ลม ดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยการเปนผูศึกษาอบรมแลว และดวย
ความเคารพในพระศาสดา. ปริพาชกเห็นคุณสมบัติดังนั้น จึงแลดูบริษัท
ของตน. ในที่ประชุมปริพาชกนั้น บางพวกก็นอนยกมือ บางพวกก็นอน
ยกเทา บางพวกก็นอนละเมอ บางพวกก็นอนแลบลิ้น น้ําลายไหล กัด
ฟน กรนเสียงดังครอก ๆ. แมเมื่อควรจะกลาวสรรเสริญ พระรัตนตรัย
สุปปยปริพาชกนั้นก็กลาวติเตียนอยูนั่นเองอีก ดวยอํานาจความริษยา
สวนพรหมทัตมาณพกลาวสรรเสริญตามนัยที่กลาวแลวนั้นแล. ดวยเหตุ
นั้น ทานพระอานนทจึงกลาววา ไดยินวา แมในพระราชอุทยาน
อัมพลัฏฐิกานั้น สุปปยปริพาชก ดังนี้ ควรกลาวคําทั้งหมด. ในพระบาลี
นั้น บทวา ตตฺรป ความวา ในอุทยานชื่ออัมพลัฏฐิกาแมนั้น.
อธิบายคําวาภิกษุหลายรูปและคําวาสงฆ
บทวา สมฺพหุลาน ความวา มากรูปดวยกัน. ในขอนัน้ ตามบรรยายในพระวินัย ภิกษุ ๓ รูป เรียกวาหลายรูป เกินกวานั้น ไป เรียกวา
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สงฆ แตตามบรรยายในพระสูตร ภิกษุ ๓ รูป เรียกวา ๓ รูปนั่นเอง
มากกวานั้น เรียกวาหลายรูป. ในทีน่ ี้พึงทราบวาหลายรูป ตามบรรยาย
ในพระสูตร.
บทวา มณฺฑลมาเล ความวา บางแหงกูฎาคารศาลาที่เขาติดชอฟา
สรางไวดวยการมุงแบบหงส เรียกวา มัณฑลมาลก็มี บางแหงอุปฏฐานศาลาที่เขาติดชอฟาไวตัวเดียว สรางเสาระเบียงไวรอบ เรียกวามัณฑลมาลก็มี. แตในที่นี้พึงทราบวา หอนั่ง เรียกวามัณฑลมาล.
บทวา สนฺสิสินฺนาน นั่งประชุม ทานกลาวเนื่องดวยการนั่ง.
บทวา สนฺนิปติตาน ประชุม ทานกลาวเนื่องดวยการรวมกัน.
ถอยคํา อธิบายวา กถาธรรม เรียกวา การสนทนา ในบทวา อย
สงฺขิยธมฺโม.
บทวา อุทปาทิ แปลวา เกิดขึ้นแลว.
ก็ขอสนทนานั้น เปนอยางไร ?
คือ คุยกันอยางนี้วา ผูมีอายุ นาอัศจรรย ดังนี้เปนตน.
ในพระบาลีนั้น ทีว่ านาอัศจรรย เพราะไมมีอยูเปนนิจ เชนคน
ตาบอดขึ้นเขา. นัยแหงศัพทก็เทานี้. สวนนัยแหงอรรถกถา มีดังตอไปนี้
ขอวา นาอัศจรรย เพราะควรดีดนิ้วมือ อธิบายวา ควรแกการดีด
นิ้ว.
ขอวา ไมเคยมี เพราะไมเคยมีมามีขึ้น.
ทั้ง ๒ บทนี้เปนชื่อแหงความประหลาดใจนั่นเอง.
บทวา ยาวฺจิท ตัดเปน ยาว จ อิท. ดวยบทนั้น ทานแสดงความ
ที่คํานั้นหาประมาณมิได. เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบดีแลว.
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ในคําวา เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา ฯ เป ฯ สุปฏิวทิ ิตา
นี้ มีความยอดังตอไปนี้
พระผูม ีพระภาคเจาพระองคนั้นใด ไดทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ
แลว ทรงทําลายกิเลสทั้งปวง ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระ
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงทราบอาสยะ และอนุสยะ ของเหลาสัตว
นั้น ๆ ทรงเห็นไญยธรรมทั้งปวง ดุจมะขามปอมที่วางไวบนฝาพระหัตถ
อนึ่ง ทรงทราบดวยพระญาณ มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เปนตน ทรง
เห็นดวยทิพยจักษุ ก็หรือทรงทราบดวยวิชชา ๓ บาง ดวยอภิญญา ๖ บาง
ทรงเห็นดวยพระสมันตจักษุที่ไมมีอะไรขัดของในธรรมทั้งปวง หรือทรง
ทราบดวยพระปญญาอันสามารถรูธรรมทั้งปวง ทรงเห็นรูปอันพนวิสัย
จักษุแหงสัตวทั้งปวง หรือแมรูปที่อยูนอกฝา เปนตน ดวยพระมังสจักษุ
อันบริสุทธิ์ยิ่ง หรือทรงทราบดวยพระปญญาเครื่องแทงตลอด อันมีพระ
สมาธิเปนปทัฏฐานใหสําเร็จประโยชนเกื้อกูลแกพระองค ทรงเห็นดวย
พระปญญาเปนเครื่องแสดง อันมีพระกรุณาเปนปทัฏฐานใหสําเร็จประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ทรงเปนพระอรหันต เพราะทรงกําจัดขาศึกคือ
กิเลส และเพราะทรงเปนผูควรแกสักการะมีปจจัย เปนตน ทรงเปนพระ
สัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรูธรรมทั้งปวงโดยชอบและดวยพระองคเอง
หรือทรงทราบธรรมที่ทําอันตราย ทรงเห็นธรรมที่นําออกจากทุกข ทรง
เปนพระอรหันต เพราะทรงกําจัดขาศึกคือกิเลส และเพราะทรงเปนผู
ควรแกสักการะมีปจจัยเปนตน ทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรู
ธรรมทั้งปวงโดยชอบ และดวยพระองคเอง ทรงไดรับสดุดี โดยอาการ
ทั้ง ๔ ดวยอํานาจแหงเวสารัชญาณ ๔ ดังพรรณนามาฉะนี้ ทรงทราบดี
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ถึงความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอธิมุติตาง ๆ กัน และมีอัธยาศัยตาง ๆ กัน
และทรงทราบตลอดดวยดีเพียงใด.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงความที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรง
ทราบดีแลว ทานจึงกลาวคําวา ก็สุปปยปริพาชกนี้ ดังนี้เปนตน. มีคํา
อธิบายวา ก็ความที่สัตวทั้งหลายมีอธิมุติตางกัน มีอัธยาศัยตางกัน มี
ทิฏฐิตางกัน มีความพอใจตางกัน มีความชอบใจตางกัน นี้ใด อันพระ
ผูมีพระภาคเจาทรงทราบดวยพระสัพพัญุตญาณอันเปนเครื่องรูความที่
สัตวทั้งหลายมีอธิมุติตางกัน ดุจทรงตวงดวยทะนาน และดุจทรงชั่งดวย
ตาชั่ง โดยพระบาลีอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วาโดยธาตุ สัตวทั้งหลายยอมเทียบเคียงกันเขาได คือพวกที่มีอธิมุติเลวก็เทียบเคียงเขากันได
กับพวกที่มีอธิมุติเลว พวกที่มีอธิมุติดีก็เทียบเคียงเขากันไดกับพวกที่มี
อธิมิติดี ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย แมอดีตกาล วาโดยธาตุ สัตวทั้งหลายก็
เทียบเคียงเขากันได คือพวกที่มีอธิมุติเลวก็เทียบเคียงเขากันไดกับพวกที่มี
อธิมุติเลว พวกที่มีอธิมุติดีก็เทียบเคียงเขากันไดกับพวกที่มีอธิมุติดี ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมอนาคตกาล วาโดยธาตุ สัตวทั้งหลายจักเทียบเคียงเขา
กันได คือพวกที่มีอธิมุติเลวก็จักเทียบเคียงเขากันไดกับพวกที่มีอธิมุติเลว
พวกที่มีอธิมุติดีก็จักเทียบเคียงเขากันไดกับพวกที่มีอธิมุติดี ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมปจจุบันกาลเดี๋ยวนี้ วาโดยธาตุ สัตวทั้งหลายยอมเทียบเคียง
เขากันได คือพวกที่มีอธิมุติเลวก็เทียบเคียงเขากันไดกับพวกที่มีอธิมุติเลว
พวกที่มีอธิมุติดีก็เทียบเคียงเขากันไดกับพวกที่มีอธิมุติดี ดังนี้ ความที่
สัตวทั้งหลายมีอธิมุติตางกันนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบดีแลว
เพียงใด ขึ้นชื่อวาสัตวถึงสองคนมีอัธยาศัยอยางเดียวกัน หาไดยากในโลก
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เมื่อคนหนึ่งตองการจะเดิน คนหนึ่งตองการจะยืน เมื่อคนหนึ่งตองการ
จะดื่ม คนหนึ่งตองการจะบริโภค และแมในอาจารยและศิษยสองคนนี้
สุปปยปริพาชกนี้ กลาวติพระพุทธเจา ติพระธรรม ติพระสงฆ โดย
อเนกปริยาย สวนพรหมทัตมาณพผูเปนศิษยของสุปปยปริพาชก คง
กลาวชมพระพุทธเจา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ โดยอเนกปริยาย
อาจารยและศิษยทั้งสองนั้นมีถอยคําเปนขาศึกแกกันและกันโดยตรงฉะนี้
เดินตามพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆไปขางหลัง ๆ ดวยประการฉะนี้.
ในพระบาลีนั้น บทวา อิติหเม ตัดบทเปน อิติห อิเม มีความวา
เหลานี้... ดวยประการฉะนี้. คําที่เหลือก็นัยดังกลาวแลวนั่นแล.
ในคําวา อถโข ภควา เตส ภิกฺขูน อิม สงฺขิยธมฺม วิทิตฺวา
นี้ บทวา วิทิตฺวา ความวา ทรงทราบดวยพระสัพพัญุตญาณ.
จริงอยู ในบาลีประเทศบางแหง พระผูมีพระภาคเจาทอดพระ
เนตรเห็นดวยมังสจักษุ จึงทรงทราบ เชนในประโยคมีอาทิวา พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นไมทอนใหญถูกกระแสน้ําในแมน้ําคงคา
พัดไป. ในบาลีประเทศบางแหงทรงเห็นดวยทิพยจักษุ จึงทรงทราบ
เชนในประโยคมีอาทิวา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นเทวดาเหลานั้น
นับเปนพัน ๆ กําลังหวงแหนพื้นที่ทั้งหลายในปาฏลิคาม ดวยทิพยจักษุ
อันบริสุทธิ์ลว งจักษุมนุษย. ในบาลีประเทศบางแหงทรงสดับดวยพระโสต
ธรรมดาจึงทรงทราบ เชนในประโยคมีอาทิวา พระผูมีพระภาคเจาได
ทรงสดับทานพระอานนทสนทนาปราศรัยกับสุภัททปริพาชก. ในบาลี
ประเทศบางแหง ทรงฟงดวยทิพยโสตแลวทรงทราบ เชนในประโยคมี
อาทิวา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงสดับสันธานคหบดี สนทนาปราศรัย
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กับนิโครธปริพาชกดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ ลวงโสตมนุษย. ก็ใน
พระบาลีนี้ทรงเห็นดวยพระสัพพัญุตญาณ จึงไดทรงทราบ. ทรงทําอะไร
จึงไดทรงทราบ ? ทรงทํากิจในปจฉิมยาม.
พรรณนาพุทธกิจ ๕ ประการ
ขึ้นชือ่ วากิจนี้มี ๒ อยาง คือ กิจที่มีประโยชนและกิจที่ไมมีประโยชน. บรรดากิจ ๒ อยางนั้น กิจที่ไมมีประโยชน พระผูมพี ระภาคเจา
ทรงเพิกถอนแลวดวยอรหัตตมรรค ณ โพธิบัลลังก. พระผูม ีพระภาคเจา
ทรงมีกิจแตที่มีประโยชนเทานั้น. กิจที่มีประโยชนของพระผูมีพระภาคเจานั้นมี ๕ อยาง คือ
๑. กิจในปุเรภัต
๒. กิจในปจฉาภัต
๓. กิจในปุรมิ ยาม
๔. กิจในมัชฌิมยาม
๕. กิจในปจฉิมยาม
ในบรรดากิจ ๕ อยางนั้น กิจในปุเรภัตมีดังนี้ ก็พระผูมีพระ
ภาคเจาเสด็จลุกขึ้นแตเชาตรู ทรงปฏิบัติพระสรีระ มีบวนพระโอฐ
เปนตน เพื่อทรงอนุเคราะหอุปฐากและเพื่อความสําราญแหงพระสรีระ
เสร็จแลวทรงประทับยับยั้งอยูบนพุทธอาสนที่เงียบสงัด จนถึงเวลาภิกษาจาร ครั้นถึงเวลาภิกษาจาร ทรงนุงสบง ทรงคาดประคดเอว ทรง
ครองจีวร ทรงถือบาตร บางครั้งเสด็จพระองคเดียว บางครั้งแวดลอม
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ไปดวยภิกษุสงฆ เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังคามหรือนิคม บางครั้งเสด็จ
เขาไปตามปกติ บางครั้งก็เสด็จเขาไปดวยปาฏิหาริยหลายประการ. คือ
อยางไร ? เมื่อพระบรมโลกนาถเสด็จเขาไปบิณฑบาต ลมที่พัดออน ๆ
พัดไปเบื้องหนาแผวพื้นพสุธาใหสะอาดหมดจด พลาหกก็หลั่งหยาดน้ําลง
ระงับฝุนละอองในมรรคา กางกั้นเปนเพดานอยูเบื้องบน กระแสลมก็
หอบเอาดอกไมทั้งหลายมาโรยลงในบรรดา ภูมปิ ระเทศที่สูงก็ต่ําลง ที่ต่ําก็
สูงขึ้น ภาคพื้นก็ราบเรียบสม่ําเสมอในขณะที่ทรงยางพระยุคลบาท หรือ
มีปทุมบุปผชาติอันมีสัมผัสนิ่มนวลชวนสบายคอยรองรับพระยุคลบาท พอ
พระบาทเบื้องขวาประดิษฐานลงภายในธรณีประตู พระฉัพพรรณรังสีก็
โอภาสแผไพศาล ซานออกจากพระพุทธสรีระพุงวนแวบวาบประดับ
ปราสาทราชมณเฑียร เปนตน ดังแสงเลื่อมพรายแหงทอง และดั่งลอม
ไวดวยผืนผาอันวิจิตร บรรดาสัตวทั้งหลาย มี ชาง มา และนก เปนตน
ซึ่งอยูในสถานที่แหงตน ๆ ก็พากันเปลงสําเนียงอยางเสนาะ ทั้งดนตรีที่
ไพเราะ เชน เภรี และพิณ เปนตน ก็บรรเลงเสียงเพียงดนตรีสวรรค
และสรรพาภรณแหงมนุษยทั้งหลาย ก็ปรากฏสวมใสรางกายในทันที ดวย
สัญญาณอันนี้ ทําใหคนทั้งหลายทราบไดวา วันนี้พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จเขาไปบิณฑบาตในยานนี้ เขาเหลานั้นตางก็แตงตัวนุงหมเรียบรอย
พากันถือของหอมและดอกไม เปนตน ออกจากเรือนเดินไปตามถนน
บูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยของหอมและดอกไม เปนตน โดยเคารพ
ถวายบังคมแลว กราบทูลขอสงฆวา ขาแดพระองคผูเจริญ ขอพระองค
โปรดประทานภิกษุแกพวกขาพระองค ๑๐ รูป ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระองคโปรดประทานภิกษุแกพวกขาพระองค ๒๐ รูป แกพวกขาพระ-
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องค ๕๐ รูป แกพวกขาพระองค ๑๐๐ รูป ดังนี้ แลวรับบาตรแมของ
พระผูมีพระภาคเจา ปูลาดอาสนะนอมนําถวายบิณฑบาตโดยเคารพ. พระ
ผูมีพระภาคเจา ทําภัตกิจเสร็จแลว ทรงตรวจดูจิตสันดานของสัตวเหลา
นั้น ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดใหบางพวกตั้งอยูในสรณคมน บาง
พวกตั้งอยูในศีล ๕ บางพวกตั้งอยูในโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อยางใดอยางหนึ่ง บางพวกบวชแลวทั้งอยูในพระอรหัต ซึ่งเปนผล
เลิศ ทรงอนุเคราะหมหาชนดังพรรณนามาฉะนั้นแลว ทรงลุกจากอาสนะ
เสด็จไปยังพระวิหาร ครั้นแลวประทับนั่งบนพุทธอาสนอันบวรซึ่งปูลาด
ไวในมัณฑลศาลา ทรงรอคอยการเสร็จภัตกิจของภิกษุทั้งหลาย ครั้นภิกษุ
ทั้งหลายเสร็จกิจเรียบรอยแลว ภิกษุผูอุปฐากก็กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาใหทรงทราบ ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจาก็เสด็จเขาพระคันธกุฎี.
นี้เปนกิจในปุเรภัตกอน.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงบําเพ็ญกิจในปุเรภัต
เสร็จแลวอยางนี้ ประทับนั่ง ณ ศาลาปรนนิบัติใกลพระคันธกุฎี ทรง
ลางพระบาทแลวประทับยืนบนตั่งรองพระบาท ประทานโอวาทภิกษุสงฆ
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงยังประโยชนคนและประโยชน
ทานใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด และวา
ทุลลฺ ภฺจ มนุสสฺ ตฺต พุทฺธปุ ฺปาโท จ ทุลลฺ โภ
ทุลลฺ ภา ขณสมฺปตฺติ สทฺธมฺโม ปรมทุลลฺ ภา
ทุลลฺ ภา สทฺธาสมฺปตฺติ ปพฺพชฺช จ ทุลลฺ ภา
ทุลลฺ ภ สทฺธมฺมสฺสวน
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ความเปนมนุษย หาไดยาก
ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจา หาไดยาก
ความถึงพรอมดวยขณะ หาไดยาก
พระสัทธรรม หาไดยากอยางยิ่ง
ความถึงพรอมดวยศรัทธา หาไดยาก
การบวช หาไดยาก
การฟงพระสัทธรรม หาไดยาก
ณ ทีน่ ั้น ภิกษุบางพวกทูลถามกรรมฐานกะพระผูมีพระภาคเจา.
แมพระผูมีพระภาคเจาก็ประทานกรรมฐานที่เหมาะแกจริงของภิกษุเหลา
นั้น. ลําดับนั้น ภิกษุทั้งปวงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวไปยัง
ที่พักกลางคืนและกลางวันของตน ๆ. บางพวกก็ไปปา บางพวกก็ไปสูโคน
ไม บางพวกก็ไปยังที่แหงใดแหงหนึ่ง มีภูเขา เปนตน บางพวกก็ไปยังภพ
ของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา ฯ ล ฯ บางพวกก็ไปยังภพของเทวดาชั้น
วสวัดดี ดวยประการฉะนี้. ลําดับนัน้ พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาพระ
คันธกุฎี ถามีพระพุทธประสงค ก็ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ สําเร็จสีหไสยาครูหนึ่ง โดยพระปรัศวเบื้องขวา ครั้นมีพระวรกายปลอดโปรงแลว
เสด็จลุกขึ้นตรวจดูโลกในภาคที่สอง. ณ คาม หรือนิคมที่พระองคเสด็จ
เขาไปอาศัยประทับอยู มหาชนพากันถวายทานกอนอาหาร ครั้นเวลาหลัง
อาหารนุงหมเรียบรอย ถือของหอมและดอกไม เปนตน มาประชุมกัน
ในพระวิหาร. ครั้นเมื่อบริษัทพรอมเพรียงกันแลว พระผูมพี ระภาคเจา
เสด็จไปดวยพระปาฏิหาริยอันสมควร ประทับนั่ง แสดงธรรมที่ควรแก
กาลสมัย ณ บวรพุทธอาสนที่บรรจงจัดไว ณ ธรรมสภา ครัน้ ทรงทราบ
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กาลอันควรแลวก็ทรงสงบริษัทกลับ . เหลามนุษยตางก็ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจาแลวพากันหลีกไป. นี้เปนกิจหลังอาหาร.
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ครั้นเสร็จกิจหลังอาหารอยางนี้
แลว ถามีพระพุทธประสงคจะโสรจสรงพระวรกาย ก็เสด็จลุกจากพุทธอาสนเขาซุมเปนที่สรงสนาน ทรงสรงพระวรกายดวยน้ําที่ภิกษุผูเปน
พุทธุปฐากจัดถวาย. ฝายภิกษุผูเปนพุทธุปฐากก็นําพุทธอาสนมาปูลาดที่
บริเวณพระคันธกุฎี. พระผูมีพระภาคเจาทรงครองจีวรสองชั้นอันยอมดี
แลว ทรงคาดประคดเอว ทรงครองจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง แลวเสด็จไป
ประทับนั่งบนพุทธอาสนนั้น. ทรงหลีกเรนอยูครูหนึ่งแตลําพังพระองค
เดียว. ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายพากันมาจากที่นั้น ๆ แลวมาสูทปี่ รนนิบัติ
ของพระผูมีพระภาคเจา. ณ ที่นั้น ภิกษุบางพวกก็ทูลถามปญหา บาง
พวกก็ทูลขอกรรมฐาน บางพวกก็ทูลขอฟงธรรม. พระผูมพี ระภาคเจา
ประทับยับยั้งตลอดยามตน ทรงใหความประสงคของภิกษุเหลานั้นสําเร็จ.
นี้เปนกิจในปฐมยาม.
ก็เมื่อสิ้นสุดกิจในปฐมยาม ภิกษุทั้งหลายถวายบังคมพระผูมีพระ
ภาคเจาแลวหลีกไป เหลาเทวดาในหมื่นโลกธาตุทั้งสิ้น เมื่อไดโอกาสก็
พากันเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ตางทูลถามปญหาตามที่เตรียมมา โดย
ที่สุดแมอักขระ ๔ ตัว. พระผูมีพระภาคเจาทรงตอบปญหาแกเทวดา
เหลานั้น ใหมัชฌิมยามผานไป นี้เปนกิจในมัชฌิมยาม.
สวนปจฉิมยาม พระผูมีพระภาคเจาทรงแบงเปน ๓ สวน คือ
ทรงยับยั้งอยูดวยการเสด็จจงกรมสวนหนึ่ง เพื่อทรงเปลื้องจากความเมื่อย
ลาแหงพระสรีระอันถูกอิริยาบถนั่งตั้งแตกอนอาหารบีบคั้นแลว. ในสวน
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ที่สอง เสด็จเขาพระคันธกุฎี ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ สําเร็จสีหไสยา
โดยพระปรัศวเบื้องขวา. ในสวนที่สาม เสด็จลุกขึ้นประทับนั่งแลวทรงใช
พุทธจักษุตรวจดูสัตวโลกเพื่อเล็งเห็นบุคคลผูสรางสมบุญญาธิการไว ดวย
อํานาจทานและศีล เปนตน ในสํานักของพระพุทธเจาองคกอน ๆ. นี้
เปนกิจในปจฉิมยาม.
ก็วันนั้น พระผูมพี ระภาคเจา ทรงยังกิจกอนอาหารใหสําเร็จใน
กรุงราชคฤหแลว ถึงเวลาหลังอาหารเสด็จดําเนินมายังหนทาง ตรัสบอก
กรรมฐานแกภิกษุทั้งหลายในเวลาปฐมยาม ทรงแกปญหาแกเทวดาทั้ง
หลายในมัชฌิมยาม เสด็จขึ้นสูที่จงกรม ทรงจงกรมอยูในปจฉิมยาม ทรง
ไดยินภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปสนทนาพาดพิงถึงพระสัพพัญุตญาณนี้ ดวย
พระสัพพัญุตญาณนั่นแล ไดทรงทราบแลว. ดวยเหตุนั้น ขาพเจาจึงได
กลาววา เมื่อทรงกระทํากิจในปจฉิมยาม ไดทรงทราบแลว. ก็และครั้น
ทรงทราบแลว ไดมีพระพุทธดําริดังนี้วา ภิกษุเหลานี้ กลาวคุณพาดพิงถึง
สัพพัญุตญาณของเรา ก็กิจแหงสัพพัญุตญาณไมปรากฏแกภิกษุเหลานี้
ปรากฏแกเราเทานั้น เมื่อเราไปแลว ภิกษุเหลานั้นก็จักบอกการสนทนา
ของตนตลอดกาล. แตนั้นเราจักทําการสนทนาของภิกษุเหลานั้นใหเปน
ตนเหตุ แลวจําแนกศีล ๓ อยาง บันลือสีหนาทอันใคร ๆ คัดคานไมได
ในฐานะ ๖๒ ประการ ประชุมปจจยาการกระทําพุทธคุณใหปรากฏ จัก
แสดงพรหมชาลสูตร อันจะยิ่งหมื่นโลกธาตุใหหวั่นไหว ใหจบลงดวย
ยอดคือพระอรหัต ปานประหนึ่งยกภูเขาสิเนรุราชขึ้น และดุจฟาดทองฟา
ดวยยอดสุวรรณกูฏ เทศนานั้นแมเมื่อเราปรินิพพานแลว ก็จักยังอมตมหานฤพานใหสําเร็จแกสัตวทั้งหลายตลอดหาพันป ครั้นมีพระพุทธดําริ
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อยางนี้แลว ไดเสด็จเขาไปยังศาลามณฑลที่ภิกษุเหลานั้นนั่งอยู ดวย
ประการฉะนี้.
บทวา เยน ความวา ศาลามณฑลนั้นอันพระผูมีพระภาคเจา
พึงเสด็จเขาไปโดยทางทิศใด.
อีกอยางวา บทวา เยน นี้ เปนตติยาวิภัตติ ลงในอรรถแหง
สัตตมีวิภัตติ. เพราะฉะนั้น ในบทนีจ้ ึงมีเนื้อความวา ไดเสด็จไป ณ
ประเทศที่มีศาลามณฑลนั้น ดังนี้ .
คําวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ประทับเหนืออาสนะที่บรรจงจัดไว
ความวา ขาววา ในครั้งพุทธกาล สถานที่ใด ๆ ที่มีภิกษุอยูแมรูปเดียวก็
จัดพุทธอาสนไวทุกแหงทีเดียว. เพราะเหตุไร ? เขาวา พระผูมีพระภาคเจาทรงมนสิการถึงเหลาภิกษุที่รับกรรมฐานในสํานักของพระองคแลว อยู
ในที่สําราญวา ภิกษุรูปโนนรับกรรมฐานในสํานักของเราไป สามารถจะ
ยังคุณวิเศษใหเกิดขึ้นหรือไมหนอ ครั้นทรงเห็นภิกษุรูปนั้นละกรรมฐาน
ตรึกถึงอกุศลวิตกอยู ลําดับนั้น มีพระพุทธดําริวา กุลบุตรผูน ี้รับกรรมฐานในสํานักของศาสดาเชนเรา เหตุไฉนเลา จักถูกอกุศลวิตกครอบงําให
จมลงในวัฏฏทุกขอันหาเงื่อนตนไมปรากฏ เพื่อจะทรงอนุเคราะหภิกษุ
รูปนั้นจึงทรงแสดงพระองค ณ ที่นั้นทีเดียว ประทานโอวาทกุลบุตรนั้น
แลวเสด็จเหาะขึ้นสูอากาศกลับไปยังที่ประทับของพระองคตอไป.
ลําดับนั้น ภิกษุเหลานั้นที่พระผูมีพระภาคเจาประทานโอวาทอยู
อยางนี้ คิดกัน วา พระบรมศาสดาทรงทราบความคิดของพวกเรา เสด็จมา
แสดงพระองคประทับยืน ณ ที่ใกลพวกเรา เปนภาระที่พวกเราจะตอง
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เตรียมพุทธอาสนไว สําหรับทูลเชิญในขณะนั้นวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระองคโปรดประทับนั่งบนพุทธอาสนนี้ ขอพระองคโปรดประทับนั่ง
บนพุทธอาสนนี้. ภิกษุเหลานั้นตางจัดพุทธอาสนไวแลวอยู. ภิกษุที่มีตั้ง
ก็จัดตั่งไว ที่ไมมีก็จัดเตียง หรือแผนกระดาน หรือไม หรือแผนศิลา
หรือกองทรายไว เมื่อไมไดดังนั้นก็ดึงเอาแมใบไมเกา ๆ มาปูผาบังสุกุล
ตั้งไวบนที่นั้นเอง แตในพระตําหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกานี้ มีพระราชอาสนอยู ภิกษุเหลานั้นชวยกันปดกวาดฝุนละออง พระ
ราชอาสนนั้นปูลาดไว นั่งลอมสดุดีพระพุทธคุณ ปรารภถึงพระอธิมุติญาณ (ญาณรูอัธยาศัยสัตว ) ของพระผูมีพระภาคเจา. ทานพระอานนท
หมายถึงพระราชอาสนนั้น จึงกลาววา ประทับนั่งบนพุทธอาสนที่เขา
บรรจงจัดถวาย. ก็พระผูม ีพระภาคเจาประทับนั่งอยางนี้ ทั้งที่ทรงทราบ
อยู ก็ตรัสถามภิกษุทั้งหลายเพื่อใหเกิดการสนทนา และภิกษุเหลานั้นก็
พากันกราบทูลแดพระองคทุกเรื่อง. เพราะเหตุนั้น ทานพระอานนท จึง
กลาววา พระผูมีพระภาคเจาครั้นประทับนั่งแลว ดังนี้เปนตน.
ประชุมบทเหลานั้น บทวา กายนุตฺถ ความวา พวกเธอนั่งสนทนา
กันถึงเรื่องอะไร ? บาลีเปน กายเนฺวตฺถ ก็มี. พระบาลีนั้นมีเนื้อความ
วา พวกเธอนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไรในที่นี้. บาลีเปน กายโนตฺถ ก็มี.
ในธรรมบท แมพระบาลีนั้นก็มีเนื้อความดังกอนนั่นเอง.
บทวา อนฺตรา กถา ความวา สนทนาระหวางการมนสิการกรรมฐาน อุเทศและปริปุจฉา เปนตน คือ ในระหวางเปนเรื่องอื่นเรื่องหนึ่ง.
บทวา วิปฺปกตา ความวา ยังไมจบ คือยังไมถึงที่สุด เพราะตถาคต
มาเสียกอน.
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ดวยบทนั้น ทรงแสดงไวอยางไร ?
อธิบายวา ตถาคตมาเพื่อหยุดการสนทนาของพวกเธอหามิได แต
มาดวยหวังวาจักแสดงใหการสนทนาของพวกเธอจบลง คือทําใหถึงที่สุด
ดวยความเปนสัพพัญู ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงประทับนั่ง ทรง
หามอยางพระสัพพัญู.
แมในคําวา พระเจาขา พวกขาพระองคสนทนาคางอยู ก็พอดีพระ
ผูมีพระภาคเจาเสด็จมาถึงนี้ มีอธิบายดังตอไปนี้.
ขาแตพระองคผูเจริญ การสนทนาพระพุทธคุณ ปรารภพระ
สัพพัญุตญาณของพระผูมีพระภาคเจาของพวกขาพระองคยังคางอยู หา
ใชติรัจฉานกถา มีราชกถาเปนตนไม ก็พอดีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมา
ถึง ขอพระองคไดโปรดแสดงใหการสนทนาของพวกขาพระองคนั้นจบลง
ณ กาลบัดนี้เถิด. ก็ดวยคํามีประมาณเทานี้ ทานพระอานนทไดภาษิต
คําอันเปนนิทาน ซึ่งประดับดวยกาละ เทศะ ผูแสดง เรื่อง บริษัท และ
ที่อางอิงเพื่อใหเขาใจโดยงาย ซึ่งพระสูตรนี้ที่ชี้แจงอานุภาพแหงพระพุทธคุณ อันสมบูรณดวยอรรถะและพยัญชนะ อุปมาดังทาน้ํามีภูมิภาคอัน
บริสุทธิ์สะอาด เต็มไปดวยทรายดังใยแกวมุกดาอันเกลื่อนกลน มีบันได
แกวอันงามพิลาสรจนาดวยพื้นศิลาอันบริสุทธิ์ เพื่อใหหยั่งลงไดโดยสะดวก
สูสระโบกขรณี อันมีน้ํามีรสดีใสสะอาดรุงเรื่องดวยดอกอุบลและดอกปทุม
ฉะนั้น และอุปมาดังบันไดอันงามรุงเรื่องเกิดแสงแหงแกวมณี มีแผน
กระดานที่เกลี้ยงเกลาออนนุมที่ทําดวยงา อันเถาทองคํารัดไวเพื่อใหขึ้นได
โดยสะดวกสูปราสาทอันประเสริฐ มีฝาอันจําแนกไวเปนอยางดี แวดลอม
ดวยไพทีอันวิจิตร ทั้งทรวดทรงก็โสภิตโปรงสลาง ราวกะวาประสงคจะ
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สัมผัสทางกลุมดาว และอุปมาดังมหาวิหาร อันมีบานประตูไพศาล ติดตั้ง
เปนอยางดี โชติชวงดวยรัศมีแหงทองเงินแกวมณีแกวมุกดา และแกว
ประพาฬ เปนตน เพื่อเขาไดโดยสะดวกสูเรือนใหญที่งามไปดวยอิสริยสมบัติอันโอฬาร มีการกรีดกรายรายรําของเหลาเคหชนผูมีเสียงไพเราะ
เจรจาราเริงระคนกับเสียงกระทบกันแหงอาภรณ มีทองกรและเครื่อง
ประดับเทาเปนตนฉะนั้น.
จบวรรณนาความของคําเปนนิทานแหงพระสตรี
พรรณนาเหตุที่ตั้งพระสูตร
บัดนี้ ถึงลําดับโอกาสที่จะพรรณนาพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงยกขึ้นแสดงโดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชนเหลาอื่นจะพึง
ติเราก็ดี ดังนี้ . ก็การพรรณนาพระสูตรนี้นั้น เมื่อไดพิจารณาเหตุที่ทรง
ตั้งพระสูตรแลวจึงกลาวยอมแจมแจง ฉะนั้น ขาพเจาจักวิจารณเหตุที่ทรง
ตั้งพระสูตรเสียกอน.
ก็เหตุที่ทรงตั้งพระสูตรมี ๔ ประการ คือ
๑. อัตตัชฌาสยะ เปนไปตามพระอัธยาศัยของพระองค
๒. ปรัชฌาสยะ
เปนไปตามอัธยาศัยของผูอื่น
๓. ปุจฉาวสิกะ
เปนไปดวยอํานาจการถาม
๔. อัตถุปปตติกะ
เปนไปโดยเหตุที่เกิดขึ้น
ในบรรดาเหตุ ๔ ประการนั้น พระสูตรเหลาใดที่คนเหลาอื่นมิได
ทูลอาราธนา พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาโดยพระอัธยาศัยของพระ
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องคแตลําพังอยางเดียว มีอาทิอยางนี้ คือ อากังเขยยสูตร วัตถสูตร
มหาสติปฏฐานสูตร มหาสฬายตนวิภังคสูตร อริยวังสสูตร สวนแหง
สัมมัปปธานสูตร สวนแหงอิทธิบาท อินทรีย พละ โพชฌงค และ
มรรค พระสูตรเหลานั้น ชื่อวามีเหตุที่ทรงตั้งเปนไปตามพระอัธยาศัยของ
พระองค.
อนึ่ง พระสูตรเหลาใดที่พระผูมพี ระภาคเจาตรัสดวยสามารถแหง
อัธยาศัยของผูอื่น เล็งดูอัธยาศัยความพอใจ ความชอบใจ อภินิหาร
และภาวะที่จะตรัสรูได ของชนเหลาอื่นอยางนี้วา ธรรมบมวิมตุ ิของราหุล
แกกลาแลว ถากระไรเราพึงแนะนําราหุลในอาสวักขยธรรมใหสูงขึ้น
ดังนี้แลว มีอาทิอยางนี้ คือ จุลลราหุโลวาทสูตร มหาราหุโลวาทสูตร
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ธาตุวิภังคสูตร พระสูตรเหลานั้น ชือ่ วามีเหตุ
ทรงตั้งเปนไปตามอัธยาศัยของผูอื่น.
อนึ่ง พระสูตรเหลาใดที่เหลาสัตวทั้งหลายมีอาทิอยางนี้ คือบริษัท ๔
วรรณะ ๔ นาค ครุฑ คนธรรพ อสูร ยักษ ทาวมหาราชเทวดาชั้น
ดาวดึงส เปนตน และทาวมหาพรหม พากันไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
แลวทูลถามปญหาโดยนัยมีอาทิวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวาโพชฌงค โพชฌงค ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวานิวรณ นิวรณ
ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ อุปาทานขันธหาเหลานี้หนอแล ในโลกนี้
อะไรเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐที่สุดของตน เมื่อถูกถามอยางนี้
แลว พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสเทศนามีโพชฌงคสังยุต เปนตน ก็หรือ
พระสูตรแมอื่นเหลาใด มีเทวตาสังยุต มารสังยุต พรหมสังยุต
สักกปญหสูตร จุลลเวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตร สามัญญผลสูตร
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อาฬวกสูตร สูจิโลมสูตร เปนตน พระสูตรเหลานั้น ชื่อวามีเหตุที่ทรง
ตั้งเปนไปดวยอํานาจการถาม.
อนึ่ง พระสูตรเหลานั้นใด ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยเหตุการณที่เกิดขึ้นจึงตรัสเทศนา มีอาทิอยางนี้ คือ ธรรมทายาทสูตร
จุลลสีหนาทสูตร จันทูปมสูตร ปุตตมังสูปมสูตร ทารุกขันธูปมสูตร
อัคคิกขันธูปมสูตร เผณปณฑูปมสูตร ปาริฉัตตกูปมสูตร พระสูตร
เหลานั้น ชื่อวามีเหตุที่ทรงตั้งเปนไปโดยเหตุที่เกิดขึ้น.
ในบรรดาเหตุที่ทรงตั้งพระสูตร ๔ ประการ ดังพรรณนามานี้
พรหมชาลสูตรนี้มีเหตุที่ทรงตั้งเปนไปโดยเหตุที่เกิดขึ้น.
ก็พรหมชาลสูตรนี้ พระผูมพี ระภาคเจาทรงตั้งในเพราะเหตุที่เกิด
ขึ้น. ในเพราะเหตุที่เกิดขึ้นอยางไร ? ในเพราะการสรรเสริญและการ
ติเตียน คืออาจารยติเตียนพระรัตนตรัย ศิษยชมพระรัตนตรัย. พระผูมี
พระภาคเจาทรงเปนเทศนาโกศล ทรงทําการสรรเสริญ และการติเตียน
นี้ใหเปนเหตุที่เกิดขึ้นดวยประการฉะนี้ แลวทรงเริ่มเทศนาวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ชนเหลาอื่นจะพึงกลาวติเราก็ดี ดังนี้.
ประชุมบทเหลานั้น บทวา มม เปนฉัฏฐีวิภัตติ เนื้อความเทากับ
มม. วาศัพทเปนวิกัปปตถะ. บทวา ปเร ไดแกเหลาสัตวผูเปนขาศึก.
บทวา ตตฺร ความวา ในคนพวกที่กลาวติเตียนเหลานั้น. ดวยคําวา น
อาฆาโต เปนตน ถึงแมวาภิกษุเหลานั้นไมมีความอาฆาตเลยก็จริง ถึง
อยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงปองกันมิใหอกุศลเกิดขึ้นใน
ฐานะเชนนี้ แกกุลบุตรทั้งหลายในกาลอนาคต จึงไดทรงตั้งไวเปน
ธรรมเนียม.
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คําวา ความอาฆาต ในพระบาลีนั้นมีวิเคราะหวา เปนที่มากระทบ
แหงจิต. คํานี้เปนชื่อของความโกรธ.
คําวา ความไมแชมชื่น มีวิเคราะหวาเปนเหตุใหไมเบิกบานใจ
คือ ไมยินดี ไมดีใจ. คํานี้เปนชื่อของโทมนัส.
คําวา ความไมอภิรมยใจ มีวิเคราะหวา ไมยินดีประโยชนเกื้อกูล
แกตน ไมยินดีประโยชนเกื้อกูลแกตนอื่น ๆ. คํานี้เปนชื่อของความโกรธ.
บรรดาบททั้งสามนี้ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสขันธสอง คือตรัส
สังขารขันธดวยบททั้งสอง (อาฆาต และ อนภิรทฺธิ ) ตรัสเวทนาขันธ
ดวยบทเดียว ( อปจฺจโย ) ดวยประการฉะนี้.
ดวยอํานาจแหงขันธทั้งสองนั้น ไดตรัสปฏิเสธการทําหนาที่แหง
สัมปยุตตธรรมแมที่เหลือทีเดียว. ครั้นทรงหามความเจ็บใจโดยนัยแรก
อยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงโทษในความเจ็บใจนั้น โดยนัยที่สอง
จึงตรัสวา ถาเธอทั้งหลายจักขุนเคือง หรือจักนอยใจในคนเหลานั้น
อันตรายจะพึงมีแกเธอทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นเปนแน ดังนี้.
ประชุมบทเหลานั้น หลายบทวา ตตฺร เจ ตุมฺเห อสฺสถ ความวา
หากวาเธอทั้งหลายจะพึงขุนเคืองดวยความโกรธ จะพึงนอยใจดวยความ
โทมนัส ในพวกที่กลาวติเตียนเหลานั้น หรือในคําติเตียนนั้น.
หลายบทวา ตุมฺหฺเวสฺส เตน อนฺตราโย ความวา อันตราย
จะพึงมีแกคุณธรรมทั้งหลาย มีปฐมฌาน เปนตน ดวยความโกรธนั้นและ
ดวยความนอยใจนั้น ของเธอทั้งหลายนั่นเอง.
ครั้นทรงแสดงโทษโดยนัยที่สองอยางนี้แลว เพื่อจะทรงแสดงวา
ผูที่นอยใจเปนผูไมสามารถแมในเหตุเพียงกําหนดเนื้อความของถอยคํา
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โดยนัยที่สาม จึงตรัสวา เธอทั้งหลายจะพึงรูคําที่เปนสุภาษิต หรือคําที่
เปนทุพภาษิตของคนเหลาอื่นไดละหรือ ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา ปเรส ความวา ก็คนมักโกรธ ยอมไมรู
ทั่วถึงเนื้อความของคําที่เปนสุภาษิต และคําที่เปนทุพภาษิต ของคน
พวกใดพวกหนึ่ง คือ พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอริยสาวก
หรือมารดาบิดา หรือคนที่เปนขาศึกไดเลย. อยางที่ตรัสไววา
คนโกรธยอมไมรูอรรถ คนโกรธยอมไมเห็นธรรม
เมื่อนรชนถูกความโกรธครอบงํา ยอมมืดตื้อทันที
ความโกรธกอใหเกิดความพินาศ ความโกรธทําให
จิตกําเริบ ชนไมรูจักความโกรธซึ่งเปนภัยเกิดในจิต
ดังนี้.
พระผูม ีพระภาคเจาครั้นทรงหามความเจ็บใจในเพราะการติเตียน
แมโดยประการทั้งปวงอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงอาการที่ควร
ปฏิบัติ จึงไดตรัสคํามีอาทิวา ในคําที่เขากลาวติเตียนนั้น คําที่ไมจริง
เธอทั้งหลายควรแกใหเห็นโดยความไมเปนจริง ดังนี้.
ประชุมบทเหลานั้น บทวา ตตฺร ตุมฺเหหิ ความวา ในคําที่เขา
กลาวติเตียนนั้น เธอทั้งหลาย. บทวา อภูต อภูตโต นิพเพเธตพฺพ
ความวา คําใดที่ไมจริง คํานั้น เธอทั้งหลายพึงแยกโดยความไมเปนจริง
ทีเดียว. แกอยางไร ? พึงแกโดยนัยมีอาทิวา นั่นไมจริง แมเพราะ
เหตุนี้ ดังนี้.
ในขอนั้น มีคําประกอบดังตอไปนี้ เธอทั้งหลายไดฟงเขาพูดวา
ศาสดาของพวกทานไมใชพระสัพพัญู พระธรรมอันศาสดาของพวก
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ทานกลาวแลวชั่ว พระสงฆปฏิบัติชั่ว ดังนี้เปนตน ไมควรนิ่งเสีย แต
ควรกลาวแกเขาอยางนี้วา นั่นไมจริง แมเพราะเหตุนี้ คือ คําที่พวกทาน
กลาวนั้น ไมจริงแมเพราะเหตุนี้ ไมแทแมเพราะเหตุนี้ ขอนี้ไมมีใน
พวกเรา และก็หาไมไดในพวกเรา พระศาสดาของพวกเราเปนพระสัพพัญูจริง พระธรรมพระองคตรัสดีแลว พระสงฆปฏิบัติดีแลว ในขอ
นั้นมีเหตุดังนี้ ๆ.
ในบทเหลานี้ บทที่สอง พึงทราบวาเปนไวพจนของบทที่หนึ่ง บท
ที่สี่พึงทราบวาเปนไวพจนของบทที่สาม. และควรทําการแกในการติเตียน
เทานั้นดังนี้ ไมตองแกทั่วไป. แตถาเมื่อถูกเขากลาววา ทานเปนคน
ทุศีล อาจารยของทานเปนคนทุศีล สิง่ นี้ ๆ ทานไดกระทําแลว อาจารย
ของทานไดกระทําแลว ดังนี้ ก็ทนนิ่งอยูได ยอมเปนที่หวาดเกรงแกผู
กลาวฉะนั้น ไมตองทําความขุนใจ แกไขการติเตียน สวนบุคคลที่ดาดวย
อักโกสวัตถุ ๑๐ โดยนัยวา อายอูฐ อายวัว เปนตน ควรวางเฉยเสีย
ใชอธิวาสนขันติอยางเดียวในบุคคลนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงลักษณะของผูคงที่ในฐานะแหง
การติเตียนอยางนี้แลว บัดนี้ มีพระพุทธประสงคจะทรงแสดงลักษณะ
ของผูคงที่ในฐานะแหงการสรรเสริญ จึงตรัสพระบาลีวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย คนเหลาอื่นจะพึงกลาวชมเรา ดังนี้เปนตน.
ในพระบาลีนั้น คําวา คนเหลาอื่น ไดแก เทวดาและมนุษยทั้งหลายผูเลื่อมใสเหลาใดเหลาหนึ่ง. เพลิดเพลิน มีวิเคราะหวา เปนเหตุมา
ยินดีแหงใจ. คํานี้เปนชื่อของปติ.
ภาวะแหงใจดี ชื่อวา โสมนัส. คําวา โสมนัสนี้เปนชื่อของความ
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สุขทางจิต.
ภาวะแหงบุคคลผูเบิกบาน ชือ่ วา ความเบิกบาน ถามวา ความ
เบิกบานของอะไร ? ตอบวา ของใจ. คําวา ความเบิกบานนี้เปนชื่อของ
ปติอันทําใหเบิกบาน นํามาซึ่งความฟุงซาน.
แมในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสสังขารขันธดวยบททั้งสอง
ตรัสเวทนาขันธดวยบทเดียว ดวยประการฉะนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงหามความเบิกบานโดยนัยที่หนึ่ง
อยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงโทษในความเบิกบานนั้น โดยนัยที่สอง
จึงไดตรัสคํามีอาทิวา ถาเธอทั้งหลายจักเพลิดเพลิน จักดีใจ จักเบิกบาน
ใจในคําชมนั้น อันตรายจะพึงมีแกเธอทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นเปนแน
ดังนี้.
แมในที่นี้ ก็พึงทราบเนื้อความวา บทวา ตุมฺหฺเวสฺส เตน
อนฺตราโย ความวา อันตรายจะพึงมีแกคุณธรรมทั้งหลาย มีปฐมฌาน
เปนตน ของเธอทั้งหลายนั้นเอง เพราะความเบิกบานนั้น.
ถามวา ก็เพราะเหตุไรจึงตรัสดังนี้ พระผูม ีพระภาคเจาตรัสสรรเสริญปติ และโสมนัสในพระรัตนตรัยนั่นเทียว โดยพระสูตรหลายรอย
สูตร มีอาทิอยางนี้วา ผูที่ประกาศวา พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ เกิดปติไป
ทั่วกาย ก็ปตนิ ั้นประเสริฐกวาชมพูทวีปเสียอีก และวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ชนเหลาใดเลื่อมใสในพระพุทธเจา ชนเหลานั้นชื่อวาเลื่อมใสในวัตถุอัน
เลิศ ดังนี้มิใชหรือ ?
ตอบวา ตรัสสรรเสริญไวจริง แตปติและโสมนัสนั้นเกี่ยวกับเนกขัมมะ ในที่นี้ ทรงประสงคปติและโสมนัสที่เนื่องดวยการครองเรือน
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อยางที่เกิดขึ้นแกทานพระฉันนะ โดยนัยวา พระพุทธเจาของเรา พระ
ธรรมของเรา ดังนี้เปนตน. ดวยวา ปติและโสมนัสที่เนื่องดวยการครอง
เรือนนี้ ยอมกระทําอันตรายแกการบรรลุฌาน เปนตน. ดวยเหตุนั้น
แหละ แมทา นพระฉันนะจึงไมสามารถที่จะทําคุณวิเศษใหบังเกิดไดตลอด
เวลาที่พระพุทธเจายังไมเสด็จปรินิพพาน. แตทา นไดถูกคุกคามดวย
พรหมทัณฑที่ทรงบัญญัติไวในปรินิพพานสมัย ละปติและโสมนัสนั้นได
แลว จึงยิ่งคุณวิเศษใหบังเกิดได. เพราะฉะนั้น พึงทราบวา ปติ และ
โสมนัสที่ตรัสแลวนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายปติและโสมนัสที่ทํา
อันตรายเทานั้น. ก็ปตินี้ที่เกิดพรอมกับความโลภ และความโลภก็เชน
กับความโกรธนั่นเอง. อยางที่ตรัสไววา
คนโลภยอมไมรอู รรถ คนโลภยอมไมเห็นธรรม
เมื่อนรชนถูกความโลภครอบงํา ยอมมืดตื้อทันที
ความโลภกอใหเกิดความพินาศ ความโลภทําใหจิต
อยากได ชนไมรูจักความโลภนั้นซึ่งเปนภัยเกิดใน
ภายใน ดังนี้.
ก็วาระที่สามแมไมไดมาในที่นี้ ก็พึงทราบวา มาแลวโดยอรรถะ
เหมือนกัน. แมคนโลภก็ไมรูอรรถเหมือนอยางคนโกรธ.
ในวาระแหงการแสดงอาการที่จะพึงปฏิบัติ มีคาํ ประกอบดังตอไปนี้
เธอทั้งหลายไดฟงเขาพูดวา พระศาสดาของทานทั้งหลายเปนพระสัพพัญู
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรมอันพระองคตรัสดีแลว พระ
สงฆปฏิบัติดีแลว ดังนี้เปนตน ไมควรนิ่งเสีย แตควรยืนยันอยางนี้วา
คําที่พวกทานพูดนั้น เปนคําจริงแมเพราะเหตุนี้ เปนคําแทแมเพราะเหตุ
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นี้ ก็พระผูม ีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันตแมเพราะเหตุนี้
เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแมเพราะเหตุนี้ พระธรรมอันพระองคตรัสดี
แลวแมเพราะเหตุนี้ เปนพระธรรมที่ผูปฏิบัติจะพึงเห็นเองแมเพราะเหตุนี้
พระสงฆปฏิบัติดีแลวแมเพราะเหตุนี้ ปฏิบัติตรงแมเพราะเหตุนี้ ดังนี้
แมถูกถามวา ทานมีศีลหรือ ? ถามีศีลก็พึงยืนยันวา เราเปนผูมีศีล ดังนี้
ทีเดียว แมถูกถามวา ทานเปนผูไดปฐมฌานหรือ ? ๆ ล ๆ ทานเปน
พระอรหันตหรือ ? ดังนี้ พึงยืนยันเฉพาะแกภิกษุทั้งหลายที่เปนสภาคกัน
เทานั้น. ก็ดว ยการปฏิบตั ิตามที่กลาวมานี้ ยอมเปนอันละเวนความเปนผู
ปรารถนาลามก และยอมเปนอันแสดงความที่พระศาสนาไมเปนโมฆะ
ดังนี้. คําที่เหลือพึงทราบตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล.
พรรณนาอนุสนธิเริ่มตน
อนุสนธิเริ่มตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อปุถุชนกลาวชมตถาคต
จะพึงกลาวดวยประการใด นั่นมีประมาณนอยนัก ยังต่ํานัก เปนเพียงศีล
ดังนี้.
พระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มดวยบทสองบท คือ การ
สรรเสริญและการติเตียน. ในสองประการนั้น การติเตียนตองยับยังไว
เหมือนไฟ พอถึงน้ําก็ดับฉะนั้น อยางในคํานี้วา นั่นไมจริงเพราะเหตุนี้
นั่นไมแทแมเพราะเหตุนี้ ดังนี้ . สวนการสรรเสริญก็ควรยืนยันที่เปนจริง
วา เปนจริง คลอยตามไปอยางนี้ทีเดียววา นั่นเปนจริงแมเพราะเหตุนี้.
ก็คําสรรเสริญนั้นมีสองอยาง คือ คําสรรเสริญที่พรหมทัตมาณพกลาว
อยางหนึ่ง คําสรรเสริญที่ภิกษุสงฆปรารภโดยนัยมีอาทิวา ทานทั้งหลาย
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นาอัศจรรย ดังนี้ อยางหนึ่ง. ในสองอยางนั้น คําสรรเสริญที่ภิกษุสงฆ
กลาว พระผูมีพระภาคเจาจักทรงแสดงอนุสนธิในการประกาศความวาง
เปลาขางหนา แตในทีน่ ี้มีพุทธประสงคจะทรงแสดงอนุสนธิ คําสรรเสริญที่พรหมทัตมาณพกลาว จึงทรงเริ่มเทศนาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็เมื่อปุถุชนกลาวชมตถาคต จะพึงกลาวดวยประการใด นั่นมีประมาณ
นอยนัก ยิ่งต่ํานัก เปนเพียงศีล ดังนี้.
ในคําเหลานั้น คําวา มีประมาณนอย เปนชื่อของสิ่งเล็กนอย
คําวา ยังต่ํานัก เปนไวพจนของคําวา มีประมาณนอย. ขนาดเรียกวา
ประมาณ. ชื่อวา มีประมาณนอย เพราะมีประมาณนอย. ชื่อวา ยังต่ํา
นัก เพราะมีประมาณ. ชื่อวา เปนเพียงศีล คือศีลนั่นเอง. มีอธิบายต่ํา
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อปุถุชนกลาวชมตถาคต แมกระทําอุตสาหะ
วาเราจะกลาวชม จะพึงกลาวชมดวยประการใด นั่นมีประมาณนอยนัก
เปนเพียงศีล ดังนี้.
ในขอนั้น หากจะพึงมีคําถามวา ธรรมดาวาศีลนี้ เปนเครื่อง
ประดับอันเลิศของพระโยคี ดังที่พระโบราณาจารยทั้งหลายกลาววา
ศีลเปนอลังการของพระโยคี ศีลเปนเครื่องประดับ
ของพระโยคี พระโยคีผูตกแตงดวยศีลทั้งหลาย
ถึงความเปนผูเลิศในการประดับ ดังนี้.
อนึ่ง แมพระผูมพี ระภาคเจาก็ไดตรัสศีล ทรงกระทําใหยิ่งใหญ
ทีเดียวในพระสูตรหลายรอยสูตร อยางที่ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หาก
ภิกษุจะพึงหวังวา เราพึงเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ เปนที่เคารพ และเปน
ที่ยกยองของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ดังนี้ ก็พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณ
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ในศีลทั้งหลายทีเดียว ดังนี้ และวา
นกตอยตีวิดรักษาฟองไขฉันใด จามรีรักษาขนหาง
ฉันใด คนมีบตุ รคนเดียวรักษาบุตรผูเปนที่รักฉันใด
คนมีนัยนตาขางเดียว รักษานัยนตาที่ยังเหลืออีกขาง
ฉันใด ทานทั้งหลายจงตามรักษาศีลเหมือนฉันนั้น
ทีเดียว จงเปนผูมีศีลเปนที่รักดวยดี มีความเคารพ
ทุกเมื่อเถิด ดังนี้ และวา กลิน่ ดอกไมไมฟุงทวนลม
จันทนหรือกฤษณา และมะลิซอน ก็ไมฟุงทวนลม
แตกลิ่นสัตบุรุษยอมฟุงทวนลม สัตบุรษุ ยอมฟุงไป
ไดทุกทิศ
จันทนก็ดี กฤษณาก็ดี อุบลก็ดี มะลิก็ดี กลิ่นคือศีล
ยอดเยี่ยมกวาบรรดาคันธชาตเหลานั้น กลิ่นกฤษณา
และจันทนนี้มีประมาณนอย สวนกลิ่นของผูมีศีล
เปนกลิ่นสูงสุด ฟุงไปในทวยเทพทั้งหลาย
มารยอมไมพบทางของทานเหลานั้น ผูมศี ีลสมบูรณ
มีปกติอยูดวยความไมประมาท หลุดพนแลว เพราะ
รูชอบ
ภิกษุเปนพระผูมีปญญา ตั้งอยูในศีลแลว ยังจิตและ
ปญญาใหเจริญอยู ผูมีความเพียร มีปญญารักษาตน
นั้น พึงสางชัฏนี้ได ดังนี้ และวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พีชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลย พีชคามและภูตคามเหลานั้นทั้งหมด อาศัย
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แผนดิน ตั้งอยูบนแผนดิน จึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยไดอยางนี้ มี
อุปมาแมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีล เจริญ
โพชฌงค ๗ กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ ยอมถึงความเปนใหญหรือ
ความไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ก็อุปไมยฉันนั้นเหมือนกัน ดังนี้ พระสูตร
แมอื่น ๆ อีกไมนอย ก็พงึ เห็นอยางนี้ พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสศีล
ทรงกระทําใหยิ่งใหญทีเดียวในพระสูตร หลายรอยสูตรอยางนี้มิใชหรือ
เหตุไฉน ในที่นี้จึงตรัสศีลนั้นวามีประมาณนอยเลา ?
ตอบวา เพราะทรงเทียบเคียงคุณชั้นสูง. ดวยวา ศีลยังไมถึงสมาธิ
สมาธิยังไมถึงปญญา ฉะนั้น ทรงเทียบเคียงคุณสูง ๆ ชั้นไป ศีลอยูเบื้อง
ลาง จึงชื่อวา ยังต่ํานัก.
ศีลยังไมถึงสมาธิ เปนอยางไร ?
คือวา พระผูมีพระภาคเจา ในปที่ ๗ นับแตตรัสรู ไดประทับ
นั่งบนรัตนบัลลังกประมาณโยชนหนึ่ง ในรัตนมณฑปประมาณ ๑๒ โยชน
ณ ควงตนคัณฑามพฤกษ ใกลประตูนครสาวัตถี เมื่อเทพยดากางกั้น
ทิพยเศวตฉัตรประมาณ ๓ โยชน ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย ย่ํายีเดียรถีย
ซึ่งแสดงการทรงถือเอาเปนสวนพระองค ในบริษัทประมาณ ๑๒ โยชน
คือ ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย อันเปนไปโดยนัยมีอาทิวา ทอไฟพวยพุง
ออกจากพระวรกายสวนบน สายน้ําไหลออกจากพระวรกายสวนลาง ฯลฯ
ทอไฟพวยพุงออกจากชุมพระโลมาแตละขุม ๆ สายน้ําไหลออกจากขุม
พระโลมาแตละชุม มีวรรณะ ๖ ประการ ดังนี้ . พระรัศมีมีวรรณะดุจ
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ทองคําพุงขึ้นจากพระสรีระอันมีวรรณะดังทองคําของพระผูมีพระภาคเจา
นั้นไปจนถึงภวัคพรหม เปนประหนึ่งกาลเปนที่ประดับหมื่นจักรวาลทั้ง
สิ้น. รัศมีอยางที่สอง ๆ กับอยางแรก ๆ เหมือนเปนคู ๆ พวยพุงออก
ราวกะวาในขณะเดียวกัน. อันชื่อวาจิตสองดวงจะเกิดในขณะเดียวกัน
ยอมมีไมได. แตพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลาย ทรงมีการพักภวังคจิต
เร็ว และทรงมีความชํานาญที่สั่งสมไวโดยอาการ ๕ อยาง ดังนั้น พระ
รัศมีเหลานั้นจึงเปนไปราวกะวาในขณะเดียวกัน. แตพระรัศมีนั้น ๆ ยัง
มีอาวัชชนะ บริกรรม และอธิษฐาน แยกกันอยูนั่นเอง คือ พระผูมี
พระภาคเจามีพระพุทธประสงครัศมีสีเขียว ก็ทรงเขาฌานมีนีลกสิณเปน
อารมณ มีพระพุทธประสงครัศมีสีเหลือง ก็ทรงเขาฌานมีปตกสิณเปน
อารมณ มีพระพุทธประสงครัศมีสีแดงและสีขาว ก็ทรงเขาฌานมีโลหิตกสิณเปนอารมณ โอทาตสิณเปนอารมณ มีพระพุทธประสงคทอไฟ ก็
ทรงเขาฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ มีพระพุทธประสงคสายน้ํา ก็ทรงเขา
ฌานมีอาโปกสิณเปนอารมณ. พระศาสดาเสด็จจงกรม พระพุทธนฤมิต
ก็ประทับยืน หรือประทับนั่ง หรือบรรทม บัณฑิตพึงอธิบายใหพิสดาร
ทุกบท ดวยประการฉะนี้. ในขอนี้ กิจแหงศีลแมอยางเดียวก็ไมมี ทุก
อยางเปนกิจของสมาธิทั้งนั้น ศีลไมถงึ สมาธิ เปนอยางนี้.
อนึ่งเลา ขอที่พระผูมีพระภาคเจาทรงบําเพ็ญพระบารมีมาสื่อสงไขย
ยิ่งดวยแสนกัปแลว เมื่อกาลที่ทรงมีพระชนมายุได ๒๙ พรรษา เสด็จออก
จากที่ประทับ อันเปนที่อยูอาศัย อันเปนสิริแหงพระเจาจักรพรรดิ ผนวช
ณ ริมฝงแมน้ําอโนมา ทรงบําเพ็ญเพียรตลอด ๖ พรรษา ครั้นถึงวัน
วิสาขบุรณมี ดิถีเพ็ญเดือน ๖ เสวยมธุปายาสใสทิพยโอชา ซึ่งนางสุชาดา
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บานอุรุเวลคามถวาย เวลาสายัณหสมัย เสด็จเขาไปยังโพธิมัณฑสถาน
ทางทิศทักษิณ และทิศอุดร ทรงทําปทักษิณพญาไมโพธิใบ ๓ รอบ แลว
ประทับยืน ณ เบื้องทิศอีสาน ทรงลาดสันถัตหญา ทรงขัดสมาธิสามชั้น
ทรงทํากรรมชานมีเมตตาเปนอารมณอันประกอบดวยองค ๔ ใหเปนเบื้องตน ทรงอธิษฐานความเพียร เสด็จขึ้นสูบัลลังกอันประเสริฐ ๑๔ ศอก
ผินพระปฤษฎางคสูลําตนโพธิ์อันสูง ๕๐ ศอก ราวกะตนเงินที่ตั้งอยูบนตั่ง
ทอง ณ เบื้องบนมีกิ่งโพธิ์กางกั้นอยูราวกะฉัตรแกวมณี มีหนอโพธิ์ซึ่ง
คลายแกวประพาฬหลนลงที่จีวรซึ่งมีสีเหมือนทอง ยามพระอาทิตยใกลจะ
อัสดงคต ทรงกําจัดมารและพลมารไดแลว ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ในปฐมยาม ทรงชําระทิพยจักษุ ในมัชฌิมยาม ครั้นเวลาปจจุสสมัยใกลรุง ทรงหยั่งพระปรีชาญาณลงในปจจยาการที่พระสัพพัญูพุทธเจาทั้งหลาย ทรงสั่งสมกันมา ยังจตุตถฌานมีอานาปานสติเปนอารมณให
บังเกิด ทรงทําจตุตถฌานนั้นใหเปนบาท ทรงเจริญวิปสสนา ทรงยัง
กิเลสทั้งปวงใหสิ้นไปดวยมรรคที่ ๔ ที่พระองคทรงบรรลุแลว ตามลําดับ
แหงมรรค ทรงแทงตลอดพระพุทธคุณทั้งปวง. นี้เปนกิจแหงปญญาของ
พระองค. สมาธิไมถึงปญญา เปนอยางนี้.
ในขอนั้น น้ําในมือยังไมถึงน้ําในถาด น้าํ ในถาดยังไมถึงน้ําใน
หมอ น้ําในหมอยังไมถึงน้ําในไห น้ําในไหยังไมถึงน้ําในตุม น้ําในตุม
ยังไมถึงน้ําในหมอใหญ น้ําในหมอใหญยังไมถึงน้ําในบอ น้าํ ในบอยังไม
ถึงน้ําในลําธาร น้ําในลําธารยังไมถึงน้ําในแมน้ํานอย น้ําในแมน้ํานอย
ยังไมถึงน้ําในปญจมหานที น้ําในปญจมหานที่ยังไมถึงน้ําในมหาสมุทรจักรวาล น้ําในมหาสมุทรจักรวาลยังไมถึงน้ําในมหาสมุทรเชิงเขาสิเนรุ
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น้ําในมือเทียบน้ําในถาดก็นิดหนอย ฯลฯ น้ําในมหาสมุทรจักรวาลเทียบ
น้ําในมหาสมุทรเชิงเขาสิเนรุ ก็นิดหนอย ฉะนั้น น้ําในเบื้องตน ๆ ถึง
มาก ก็เปนนํานิดหนอย โดยเทียบกับน้ําในเบื้องตอ ๆ ไป ดวยประการ
ฉะนี้ ขอนีม้ ีอุปมาฉันใด ศีลในเบื้องลางก็มีอุปไมยฉันนั้นนั่นเทียว พึง
ทราบวา มีประมาณนอย ยังต่ํานัก โดยเทียบกับคุณในเบื้องบน ๆ. ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อปุถุชน
กลาวชมตถาคตจะพึงกลาวดวยประการใด นั่นมีประมาณนอยนัก ยังต่ํา
นัก เปนเพียงศีล ดังนี้.
อธิบายคําวา ปุถุชน
ในคําวา เยน ปุถุชโน นี้ มีคําอธิบาย ดังตอไปนี้
พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย ตรัสวา
ปุถชุ นมี ๒ พวก คือ อันธปุถชุ น ๑ กัลยาณปุถุชน ๑ ดังนี้ .
ในปุถุชน ๒ พวกนั้น บุคคลผูไมมีการเรียน การสอบสวน การฟง
การทรงจํา และการพิจารณาในขันธ ธาตุ และอายตนะเปนตน นีช้ ื่อวา
อันธปุถุชน บุคคลผูมีกิจเหลานั้น ชื่อวา กัลยาณปุถุชน. อนึ่ง ปุถุชน
ทั้ง ๒ พวกนี้
ชื่อวาปุถุชน ดวยเหตุทั้งหลาย มีการยังกิเลสมากมาย
ใหเกิดเปนตน ชนนี้เปนพวกหนึ่ง เพราะหยั่งลง
ภายในของปุถุชน ดังนี้.
จริงอยู ปุถชุ นนัน้ ชื่อวา ปุถชุ น ดวยเหตุเปนตนวา ยังกิเลส
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เปนตน มีประการตาง ๆ มากมายใหเกิด. อยางที่พระธรรมเสนาบดี
สารีบุตรเถระกลาวไววา ชื่อวา ปุถุชน เพราะยังกิเลสมากมายใหเกิด.
เพราะยังกําจัดสักกายทิฏฐิมากมายไมได. เพราะสวนมากคอยแตแหงนมอง
หนาครูทั้งหลาย. เพราะสวนมากออกไปจากคติทั้งปวงไมได. เพราะ
สวนมากสรางบุญบาปตาง ๆ. เพราะสวนมากถูกโอฆะตาง ๆ พัดไป ถูก
ความเดือนรอนใหเดือนรอน ถูกความเรารอนใหเรารอน กําหนัด ยินดี
รักใคร สยบ หมกมุน ของ ติด พัวพัน อยูในเบญจกามคุณ. เพราะ
ถูกนิวรณ ๕ กางกั้น กําบัง เคลือบ ปกปด ครอบงํา. เพราะหยั่งลง
ภายในชนจํานวนมาก ซึง่ นับไมถวน ลวนแตเบือนหนาหนีอริยธรรม มี
แตประพฤติธรรมที่เลวทราม ดังนี้ก็ม.ี เพราะชนนี้เปนพวกหนึ่ง คือถึง
การนับวา เปน ตางหากทีเดียว ไมเกี่ยวของกับอริยชนทั้งหลาย ผูประกอบ
ดวยคุณมีศีลและสุตะเปนตน ดังนี้ก็มี.
คําวา ตถาคต มีความหมาย ๘ อยาง
บทวา ตถาคตสฺส ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
ตถาคต ดวยเหตุ ๘ ประการ คือ
๑. เพราะเสด็จมาอยางนั้น
๒. เพราะเสด็จไปอยางนั้น
๓. เพราะเสด็จมาสูลักษณะที่แท
๔. เพราะตรัสรูธรรมที่แทจริง ตามที่เปนจริง
๕. เพราะทรงเห็นอารมณที่แทจริง
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๖. เพราะมีพระวาจาที่แทจริง
๗. เพราะทรงกระทําเองและใหผูอื่นกระทํา
๘. เพราะทรงครอบงํา
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จมาอยาง
นั้น เปนอยางไร ?
เหมือนอยางพระสัมมาสันพุทธเจาองคกอน ๆ ทรงขวนขวายเพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูลแกโลกทั้งปวงเสด็จมาแลว เหมือนอยางพระผูมีพระภาค
พระวิปสสีเสด็จมา เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระสิขีเสด็จมา เหมือน
อยางพระผูมีพระภาคพระเวสสภูเสด็จมา เหมือนอยางพระผูมีพระภาค
พระกกุสันธะเสด็จมา เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระโกนาคมนเสด็จ
มา เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระกัสสปะเสด็จมา ขอนี้มีอธิบาย
อยางไร ? มีอธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น เสด็จมาดวยอภินิหาร
ใด พระผูม พี ระภาคเจาแมของเราทั้งหลาย ก็เสด็จมาดวยอภินิหารนั้น
เหมือนกัน.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคพระวิปสสี ฯลฯ พระผูม ีพระภาค
พระกัสสปะ ทรงบําเพ็ญทานบารมี ทรงบําเพ็ญศีลบารมี เนกขัมมบารมี
ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี
เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี ทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศเหลานี้ คือ
บารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ ทรงบริจาคมหาบริจาค
๕ ประการ คือ บริจาคอวัยวะ บริจาคทรัพย บริจาคลูก บริจาคเมีย
บริจาคชีวิต ทรงบําเพ็ญบุพประโยค บุพจริยา การแสดงธรรม และ
ญาตัตถจริยา เปนตน ทรงถึงที่สุดแหงพุทธจริยา เสด็จมาแลวอยางใด
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พระผูมีพระภาคเจาแมของเราทั้งหลาย ก็เสด็จมาเหมือนอยางนั้น.
อีกนัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคพระวิปสสี ฯ ล ฯ พระผูม พี ระภาค
พระกัสสปะ ทรงเจริญเพิ่มพูนสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ เสด็จมาแลว
อยางใด พระผูมีพระภาคเจาแมของเราทั้งหลาย ก็เสด็จมาเหมือนอยางนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จมาอยางนั้น
เปนอยางนี้.
พระมุนีทั้งหลายมีพระวิปสสีเปนตน เสด็จมาสูความ
เปนพระสัพพัญูในโลกนี้อยางใด แมพระศากยมุนี
นี้ ก็เสด็จมาเหมือนอยางนั้น ดวยเหตุนั้น พระผูมี
จักษุจึงทรงพระนามวา ตถาคต ดังนี้ .
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จมาอยาง
นั้น เปนอยางนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จไปอยาง
นั้น เปนอยางไร ?
เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระวิปสสี ประสูติในบัดเดี๋ยวนั้น
ก็เสด็จไป ฯ ล ฯ เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระกัสสปะ ประสูติใน
บัดเดี๋ยวนั้น ก็เสด็จไป ก็พระผูมีพระภาคเจานั้นเสด็จไปอยางไร ? จริงอยู
พระผูมีพระภาคเจานั้นประสูติในบัดเดี๋ยวนั้นเอง ประทับยืนบนปฐพีดวย
พระยุคลบาทอันเสมอกัน บายพระพักตรไปเบื้องทิศอุดร เสด็จไปโดยยาง
พระบาท ๗ กาว ดังพระบาลีที่ตรัสไววา ดูกอนอานนท พระโพธิสัตว
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ประสูติบัดเดี๋ยวนั้น ก็ประทับยืนดวยพระยุคลบาทอันเสมอกัน บายพระ
พักตรไปเบื้องทิศอุดร เสด็จไปโดอยางพระบาท ๗ กาว เมื่อทาวมหาพรหมกั้นพระเศวตฉัตร ทรงเหลียวดูทั่วทิศ ทรงเปลงอาสภิวาจาวา
เราเปนผูเลิศในโลก เราเปนผูเจริญที่สุดในโลก เราเปนผูประเสริฐที่สุด
ในโลก การเกิดครั้งนี้เปนการเกิดครั้งสุดทาย บัดนี้ ภพใหมไมมีตอไป
ดังนี้ . และการเสด็จไปของพระผูมีพระภาคเจานั้น ก็ไดเปนอาการ
อันแท ไมแปรผันดวยความเปนบุพนิมิตแหงการบรรลุคุณวิเศษหลาย
ประการ คือ ขอที่พระองคประสูติในบัดเดี๋ยวนั้นเอง ก็ไดประทับยืน
ดวยพระยุคลบาทอันเสมอกัน นี้เปนบุพนิมิตแหงการไดอิทธิบาท ๔ ของ
พระองค. อนึ่ง ความที่พระองคบายพระพักตรไปเบื้องทิศอุดร เปน
บุพนิมิตแหงความเปนโลกุตตรธรรมทั้งปวง. การยางพระบาท ๗ กาว
เปนบุพนิมิตแหงการไดรัตนะ คือ โพชฌงค ๗ ประการ. อนึ่ง การยก
พัดจามรขึ้นที่กลาวไวในคํานี้วา พัดจามรทั้งหลาย มีดามทองก็โบกสะบัด
นี้เปนบุพนิมิตแหงการย่ํายีเดียรถียทั้งปวง. อนึ่ง การกั้นพระเศวตฉัตร
เปนบุพนิมิตแหงการไดเศวตฉัตร อันบริสุทธิ์ ประเสริฐ คือ พระ
อรหัตตวิมุตติธรรม. การประทับยืนบนกาวที่ ๗ ทอดพระเนตรเหลียวดู
ทั่วทิศ เปนบุพนิมิตแหงการไดพระอนาวรญาณ คือความเปนพระ
สัพพัญู. การเปลงอาสภิวาจา เปนบุพนิมิตแหงการประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐ อันใคร ๆ เปลี่ยนแปลงไมได. แมพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนี้ ก็เสด็จไปเหมือนอยางนั้น และการเสด็จไปของพระองคนั้น
ก็ไดเปนอาการอันแท ไมแปรผัน ดวยความเปนบุพนิมิตแหงการบรรลุ
คุณวิเศษเหลานั้นแล ดวยเหตุนั้นพระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาววา
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พระควัมบดีโคดมนั้นประสูติแลวในบัดเดี๋ยวนั้น ก็
ทรงสัมผัสพื้นดินดวยพระยุคลบาทสม่ําเสมอ เสด็จ
ยางพระบาทไปได ๗ กาว และฝูงเทพยดาเจาก็กาง
กั้นเศวตฉัตร พระโคดมนั้นครั้นเสด็จไปได ๗ กาว
ก็ทอดพระเนตรไปรอบทิศเสมอกัน ทรงเปลงพระสุรเสียงประกอบดวยองค ๘ ประการ ปานดังราชสีห
ยืนอยูบนยอดบรรพตฉะนั้น ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต แมเพราะเสด็จไป
อยางนั้น เปนอยางนี้.
อีกนัยหนึ่ง เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระวีปสสีเสด็จไปแลว
ฯลฯ พระผูม ีพระภาคพระกัสสปะเสด็จไปแลวฉันใด แมพระผูมีพระ
ภาคเจาพระองคนี้ ก็เหมือนฉันนั้นทีเดียว ทรงละกามฉันทะดวยเนกขัมมะ
เสด็จไปแลว ทรงละพยาบาทดวยความไมพยาบาท ทรงละถีนมิทธะดวย
อาโลกสัญญา ทรงละอุทธัจจกุกกุจจะดวยความไมฟุงซาน ทรงละวิจิกิจฉา
ดวยการกําหนดธรรม เสด็จไปแลว ทรงทําลายอวิชชาดวยพระปรีชาญาณ
ทรงบรรเทาอรติดวยความปราโมทย ทรงเปดบานประตูคือนิวรณดวย
ปฐมฌาน ทรงยังวิตกและวิจารณใหสงบดวยทุติยฌาน ทรงหนายปติดวย
ตติยฌาน ทรงละสุขและทุกขดวยจตุตถฌาน ทรงกาวลวงรูปสัญญา
ปฏิฆสัญญา และนานัตตสัญญาดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ ทรงกาว
ลวงอากาสานัญจายตนสัญญาดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ทรงกาวลวง
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วิญญาณัญจายตนสัญญาดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ ทรงกาวลวงอากิญจัญญายตนสัญญาดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เสด็จไปแลว ทรง
ละอนิจจสัญญาดวยอนิจจานุปสสนา ทรงละสุขสัญญาดวยทุกขานุปสสนา
ทรงละอัตตสัญญาดวยอนัตตานุปสสนา ทรงละความเพลิดเพลินดวย
นิพพิทานุปสสนา ทรงละความกําหนัดดวยวิราคานุปสสนา. ทรงละสมุทัย
ดวยนิโรธานุปสสนา ทรงละความยึดมั่นดวยปฏินิสสัคคานุปสสนา ทรงละ
ฆนสัญญาดวยขยานุปสสนา ทรงละความเพิ่มพูนดวยวยานุปสสนา ทรงละ
ความยั่งยืนดวยวิปริณามานุปสสนา ทรงละอนิมิตตสัญญาดวยอนิมิตตานุปสสนา ทรงละการตั้งมั่นแหงกิเลสดวยอัปปณิหิตานุปสสนา ทรงละการ
ยึดมั่นดวยสุญญตานุปสสนา ทรงละความยึดมั่นดวยการยึดถือวาเปนสาระ
ดวยอธิปญญาธรรมวิปสสนา ทรงละความยึดมั่นโดยความลุมหลงดวยยถาภูตญาณทัสสนะ ทรงละความยึดมั่นในธรรมเปนที่อาลัยดวยอาทีนวานุปสสนา ทรงละการไมพิจารณาสังขารดวยปฏิสังขานุปสสนา ทรงละความ
ยึดมั่นในการประกอบกิเลสดวยวิวัฏฏานุปสสนา ทรงหักกิเลสอันตั้งอยูรวม
กับทิฏฐิดวยโสดาปตติมรรค ทรงละกิเลสหยาบดวยสกทาคามิมรรค ทรง
เพิกกิเลสอยางละเอียดดวยอนาคามิมรรค ทรงตัดกิเลสทั้งหมดไดดวย
อรหัตตมรรค เสด็จไปแลว. พระผูมพี ระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต
เพราะเสด็จไปอยางนั้น เปนอยางนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จมาสู
ลักษณะที่แท เปนอยางไร ?
ปฐวีธาตุมีลักษณะแขนแข็ง เปนลักษณะแทไมแปรผัน อาโปธาตุ
มีลักษณะไหลไป เตโชธาตุมีลักษณะรอน วาโยธาตุมีลักษณะเคลื่อนไป
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มา อากาศธาตุมีลักษณะสัมผัสไมได วิญญาณธาตุมีลักษณะรูอารมณ
รูปมีลักษณะสลาย เวทนามีลักษณะเสวยอารมณ สัญญามีลกั ษณะจําอารมณ
สังขารมีลักษณะปรุงแตงอารมณ วิญญาณมีลักษณะรูอารมณ วิตกมี
ลักษณะยกจิตขึ้นสูอารมณ วิจารมีลักษณะตามเคลาอารมณ ปติมีลักษณะ
แผไป สุขมีลักษณะสําราญ เอกัคคตาจิตมีลักษณะไมฟุงซาน ผัสสะมี
ลักษณะถูกตองอารมณ สัทธินทรียมลี ักษณะนอมใจเชื่อ วิริยนิ ทรียมี
ลักษณะประคอง สตินทรียมีลักษณะบํารุง สมาธินทรียมีลักษณะไม
ฟุงซาน ปญญินทรียมีลกั ษณะรูโดยประการ สัทธาพละมีลักษณะอันใครๆ
ใหหวั่นไหวไมไดในความไมเชื่อ วิรยิ พละมีลักษณะอันใคร ๆ ใหหวั่นไหว
ไมไดในความเกียจคราน สติพละมีลักษณะอันใคร ๆ ใหหวั่นไหวไมได
ในความมีสติฟนเฟอน สมาธิพละมีลักษณะอันใคร ๆ ใหหวั่นไหวไมได
ในความฟุงซาน ปญญาพละมีลักษณะอันใคร ๆ ใหหวั่นไหวไมไดใน
อวิชชา สติสัมโพชฌงคมีลักษณะบํารุง ธรรมวิจยสัมโพชฌงคมีลักษณะ
คนควา วิรยิ สัมโพชฌงคมีลักษณะประคอง ปตสิ ัมโพชฌงคมีลักษณะ
แผไป ปสสัทธิสัมโพชฌงคมีลักษณะเขาไปสงบ สมาธิสัมโพชฌงคมี
ลักษณะไมฟุงซาน อุเบกขาสัมโพชฌงคมีลักษณะพิจารณา สัมมาทิฏฐิมี
ลักษณะเห็น สัมมาสังกัปปะมีลักษณะยกจิตขึ้นสูอารมณ สัมมาวาจามี
ลักษณะกําหนดถือเอา สัมมากันมันตะมีลักษณะเปนสมุฏฐาน สัมมาอาชีวะ
มีลักษณะผองแผว สัมมาวายามะมีลักษณะประคอง สัมมาสติมีลักษณะ
บํารุง สัมมาสมาธิมีลักษณะไมฟุงซาน อวิชชามีลักษณะไมรู สังขารมี
ลักษณะคิดอาน วิญญาณมีลักษณะรูอารมณ นามมีลักษณะนอมไป รูป
มีลักษณะสลาย สฬายตนะมีลักษณะเปนที่มาตอ ผัสสะมีลักษณะถูกตอง
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อารมณ เวทนามีลักษณะเสวยอารมณ ตัณหามีลักษณะเปนเหตุ อุปาทาน
มีลักษณะยึดมั่น ภพมีลกั ษณะเพิ่มพูน ชาติมีลักษณะบังเกิด ชรามี
ลักษณะทรุดโทรม มรณะมีลักษณะจุติ ธาตุมีลักษณะเปนความวางเปลา
อายตนะมีลักษณะเปนที่มาตอ สติปฏฐานมีลักษณะบํารุง สัมมัปปธานมี
ลักษณะเริ่มตั้ง อิทธิบาทมีลักษณะสําเร็จ อินทรียมีลักษณะเปนใหญยิ่ง
พละมีลักษณะอันใคร ๆ ใหหวั่นไหวไมได โพชฌงคมีลักษณะนําออก
จากทุกข มรรคมีลักษณะเปนเหตุ สัจจะมีลักษณะแท สมถะมีลักษณะ
ไมฟุงซาน วิปสสนามีลักษณะตามพิจารณาเห็น สมถะและวิปสสนามี
ลักษณะมีกิจเปนหนึ่ง ธรรมที่ขนานคูกันมีลักษณะไมกลับกลาย ศีลวิสุทธิ
มีลักษณะสํารวม จิตตวิสุทธิมีลักษณะไมฟุงซาน ทิฏฐิวิสุทธิมีลักษณะ
เห็น ขยญาณมีลักษณะตัดไดเด็ดขาด อนุปปาทญาณมีลักษณะระงับ
ฉันทะมีลักษณะเปนมูล มนสิการมีลกั ษณะเปนสมุฏฐาน ผัสสะมีลักษณะ
เปนที่ประชุม เวทนามีลักษณะเปนสโมสร สมาธิมีลักษณะเปนประมุข
สติมีลักษณะเปนอธิปไตย ปญญามีลกั ษณะยอดเยี่ยมกวานั้น วิมุติมีลักษณะ
เปนสาระ พระนิพพานอันหยังลงสูอมตะมีลักษณะเปนปริโยสาน ซึ่งแตละ
อยางเปนลักษณะที่แทไมแปรผัน. พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาสูลักษณะ
ที่แทดวยพระญาณคติ คือ ทรงบรรลุ ทรงบรรลุโดยลําดับไมผิดพลาด
อยางนี้ เหตุนั้น จึงทรงพระนามวา ตถาคต. พระผูมีพระภาคเจาทรง
พระนามวา ตถาคต เพราะเสด็จมาสูลักษณะที่แท เปนอยางนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะตรัสรูธรรมที่
แทจริง ตามที่เปนจริง เปนอยางไร ?
อริยสัจ ๔ ชื่อวาธรรมที่แทจริง อยางที่ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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อริยสัจ ๔ เหลานี้ เปนธรรมที่แท ไมแปรผัน ไมกลายเปนอยางอื่น
อริยสัจ ๔ อะไรบาง ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้วา นี้ทุกข ดังนี้
เปนธรรมที่แทไมแปรผัน ไมกลายเปนอยางอื่น ดังนี้ . พึงทราบความ
พิสดารตอไป. ก็พระผูม ีพระภาคเจาตรัสรูอริยสัจ ๔ เหลานั้น เหตุนั้น
จึงไดรับพระนามวา ตถาคต เพราะตรัสรูธรรมที่แท. ก็คตศัพท ใน
ที่นี้ มีเนื้อความวา ตรัสรู.
อีกอยางหนึ่ง ชราและมรณะ อันเกิดแตชาติเปนปจจัย มีเนื้อ
ความวา ปรากฏ เปนเนื้อความที่แท ไมแปรผัน ไมกลายเปนอยาง
อื่น ๆลฯ สังขารอันเกิดแตอวิชชาเปนปจจัย มีเนื้อความวา ปรากฏ
เปนเนื้อความที่แท ไมแปรผัน ไมกลายเปนอยางอื่น ฯลฯ อวิชชามีเนื้อความ
วา เปนปจจัยแกสังขาร สังขารมีเนื้อความวา เปนปจจัยแกวิญญาณ ฯ ล ฯ
ชาติมีเนื้อความวา เปนปจจัยแกชราและมรณะ เปนเนื้อความที่แท ไม
แปรผัน ไมกลายเปนอยางอื่น. พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูธรรมที่แทนั้น
ทั้งหมด แมเพราะเหตุนั้น จึงไดรับพระนามวา ตถาคต เพราะตรัสรู
ธรรมที่แท. พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะตรัสรู
ธรรมที่แทจริง ตามที่เปนจริง เปนอยางนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงเห็น
อารมณที่แทจริง เปนอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาทรงรูทรงเห็นโดยประการทั้งปวง ซึ่งอารมณ
อันชื่อวารูปารมณ ที่มาปรากฏทางจักษุทวารของหมูสัตวพรอมทั้งเทวดา
และมนุษยในโลกพรอมทั้งเทวดา คือ ของสัตวทั้งหลายอันหาประมาณ
มิได และอารมณนั้นอันพระองคผูทรงรูทรงเห็นอยูอยางนี้ ทรงจําแนก
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ดวยสามารถอิฏฐารมณ และอนิฏฐารมณเปนตน หรือดวยสามารถบทที่
ไดในอารมณที่ไดเห็น ที่ไดยิน ทีไ่ ดทราบ และที่ไดรู ๑๓ วาระบาง
๕๒ นัยบาง มีชื่อมากมายโดยนัยเปนตนวา รูป คือ รูปายตนะเปน
ไฉน ? คือ รูปใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนแสงสี เปนรูปที่เห็นได
เปนรูปที่กระทบได เปนรูปสีเขียว เปนรูปสีเหลือง ดังนี้ ยอมเปน
อารมณที่แทจริงอยางเดียว ไมมีแปรผัน. แมในอารมณมีเสียงเปนตน
ที่มาปรากฏแมในโสตทวารเปนตน ก็นัยนี้. ขอนี้สมดวยพระบาลี ที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อารมณใดที่โลกพรอม
ทั้งเทวดา พรอมทั้งมาร พรอมทั้งพรหม พรอมทั้งสมณพราหมณ พรอม
ทั้งเทวดาและมนุษยไดเห็น ไดยิน ไดทราบ ไดรู ถึงแลว แสวงหา
แลว คนควาแลว ดวยใจ เรายอมรูซึ่งอารมณนั้น รูยิ่งแลว ซึ่ง
อารมณนั้น อารมณนั้น ตถาคต ทราบแลว ไมปรากฏแลวในตถาคต ดังนี้ .
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงเห็นอารมณที่
แทจริง เปนอยางนี้. พึงทราบความสําเร็จบทวา ตถาคต มีเนื้อความวา
ทรงเห็นอารมณที่แทจริง.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะมีวาจาที่แท
จริง เปนอยางไร ?
ตลอดราตรีใดที่พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอปราชิตบัลลังก
ณ โพธิมณฑสถาน ทรงลางสมองมารทั้ง ๓ แลว ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และตลอดราตรีใดที่พระองคเสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในระหวางไมสาละทั้งคู ในระหวางนี้ คือ ใน
กาลประมาณ ๔๕ พรรษา พระวาจาใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวทั้ง
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ในปฐมโพธิกาล ทั้งในมัชฌิมโพธิกาล ทั้งในปจฉิมโพธิกาล คือสุตตะ
เคยยะ ฯล ฯ เวทัลละ พระวาจานั้นทั้งหมด อันใคร ๆ ติเตียนไมได
ไมขาด ไมเกิน โดยอรรถะและโดยพยัญชนะ บริบูรณโดยอาการทั้งปวง
บรรเทาความเมา คือ ราคะ โทสะ โมหะ ในพระวาจานั้นไมมีความ
พลั้งพลาดแมเพียงปลายขนทราย พระวาจานั้นทั้งหมด ยอมแทจริงอยาง
เดียว ไมแปรผัน ไมกลายเปนอยางอื่น ดุจประทับไวดวยตราอันเดียวกัน
ดุจดวงไวดวยทะนานใบเดียวกัน และดุจชั่งไวดวยตาชั่งอันเดียวกัน ดวย
เหตุนั้น จึงตรัสวา ดูกอนจุนทะ ตลอดราตรีใดที่ตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และตลอดราตรีใด ที่ปรินพิ พานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในระหวางนี้ คําใดที่ตถาคตกลาว พูด แสดง คํานั้น
ทั้งหมด ยอมเปนคําแทจริงอยางเดียว ไมเปนอยางอื่น เหตุนั้น จึงได
นามวา ตถาคต ดังนี้. ก็ในที่นี้ศัพท คต มีเนื้อความเทา คท แปลวา
คําพูด. พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะมีพระวาจา
ที่แทจริง เปนอยางนี้.
อนึ่ง มีอธิบายวา อาคทน เปน อาคโท แปลวา คําพูด มี
วิเคราะหวา ตโถ อวิปริโต อาคโท อสฺสาติ ตถาคโต แปลวา
ชื่อวา ตถาคต เพราะมีพระวาจาแทจริง ไมวิปริต โดยแปลง ท เปน ต
ในอรรถนี้ พึงทราบความสําเร็จบทอยางนี้เทียว.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงกระทํา
เองและใหผูอื่นกระทํา เปนอยางไร ?
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระวรกายตรงกับพระวาจา ทรง
มีพระวาจาตรงกับพระวรกาย ฉะนัน้ ทรงมีพระวาจาอยางใด ก็ทรง
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กระทําอยางนั้น และทรงกระทําอยางใด ก็ทรงมีพระวาจาอยางนั้น
อธิบายวา ก็พระองคผูเปนอยางนี้ มีพระวาจาอยางใด แมพระวรกายก็
ทรงเปนไป คือ ทรงประพฤติอยางนั้น และพระวรกายอยางใด แม
พระวาจาก็ทรงเปนไป คือ ทรงประพฤติอยางนั้น ดวยเหตุนั้นแล จึง
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตพูดอยางใด กระทําอยางนั้น
กระทําอยางใด พูดอยางนั้น ดวยเหตุนี้ จึงชื่อวา ยถาวาที ตถาการี
ยถาการี ตถาวาที เหตุนั้น จึงไดพระนามวา ตถาคต ดังนี้. พระผูมี
พระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงกระทําเองและใหผูอื่น
กระทํา เปนอยางนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงครอบงํา
เปนอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาทรงครอบงําสรรพสัตว เบื้องบนถึงภวัคคพรหม
เบื้องลางถึงอเวจีเปนที่สุด เบื้องขวาในโลกธาตุอันหาประมาณมิได ดวย
ศีลบาง ดวยสมาธิบาง ดวยปญญาบาง ดวยวิมุตติบาง ดวยวิมุตติญาณทัสสนะบาง การจะชั่งหรือประมาณพระองคหามีไม พระองคเปนผูไมมี
ใครเทียบเคียงได อันใคร ๆ ประมาณไมได เปนผูยอดเยี่ยม เปนพระ
ราชาที่พระราชาทรงบูชา คือ เปนเทพของเทพ เปนสักกะยิ่งกวาสักกะ
ทั้งหลาย เปนพรหมยิ่งกวาพรหมทั้งหลาย ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในโลกพรอมทั้งเทวดา พรอมทั้งมาร พรอมทั้งพรหม
ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะและพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและมนุษย
ตถาคตเปนผูยิ่งใหญ อันใคร ๆ ครอบงําไมได เปนผูเห็นถองแท เปนผู
ทรงอํานาจ เหตุนั้น จึงไดรับพระนามวา ตถาคต ดังนี้ .
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ในขอนั้น พึงทราบความสําเร็จบทอยางนี้ อคโท แปลวา โอสถ
ก็เหมือน อาคโท ที่แปลวา วาจา. ก็โอสถนี้คืออะไร ? คือ เทศนาวิลาส และบุญพิเศษ. ดวยวาพระผูมีพระภาคเจานี้ทรงครอบงําผูมีวาทะ
ตรงกันขามทั้งหมดและโลกพรอมทัง้ เทวดา เหมือนนายแพทยผูมีอานุภาพ
มาก ครอบงํางูทั้งหลายดวยทิพยโอสถฉะนั้น. พระผูมีพระภาคเจา
บัณฑิตพึงทราบวา ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะเหตุวา ทรงมีพระ
โอสถ คือ เทศนาวิลาส และบุญพิเศษ อันแท ไมวิปริต ดวยการ
ครอบงําโลกทั้งปวง ดังนี้ เพราะแปลง ท เปน ต พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะอรรถวาทรงครอบงํา เปนอยางนี้.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต เพราะ
เสด็จไปดวยกิริยาที่แท ทรงพระนามวา ตถาคต เพราะทรงถึงกิริยาที่แท
ดังนี้ก็มี.
บทวา คโต มีเนื้อความวา หยั่งรู เปนไปลวง บรรลุ ปฏิบัติ.
ในเนื้อความ ๘ อยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต
เพราะทรงหยั่งรูโลกทั้งสิน้ ดวยตีรณปริญญา ชื่อวา ดวยกิริยาที่แท. เพราะ
ทรงเปนไปลวงซึ่งโลกสมุทัย ดวยปหานปริญญา ชื่อวา ดวยกิริยาที่แท.
เพราะทรงบรรลุโลกนิโรธดวยสัจฉิกิริยา ชื่อวา ดวยกิริยาที่แท. เพราะ
ทรงปฏิบัติปฏิปทาอันใหถึงโลกนิโรธ ชื่อวา กิริยาที่แท. ดวยเหตุนั้น คําใด
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โลกตถาคตตรัสรูแลว
ตถาคตพรากแลวจากโลก โลกสมุทัย ตถาคตตรัสรูแลว โลกสมุทัยตถาคต
ละไดแลว โลกนิโรธตถาคตตรัสรูแลว โลกนิโรธตถาคตทําใหแจงแลว
ปฏิปทาอันใหถึงโลกนิโรธตถาคตตรัสรูแลว ปฏิปทาอันใหถึงโลกนิโรธ
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ตถาคตเจริญแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติใดของโลกพรอมทั้ง
เทวดา ฯ ล ฯ ธรรมชาตินั้นทั้งหมดตถาคตตรัสรูแลว เหตุนั้น จึงได
พระนามวา ตถาคต ดังนี้ พึงทราบเนื้อความแหงคํานั้นแมอยางนี้. อนึ่ง
แมขอนี้ก็เปนเพียงมุขในการแสดงภาวะที่พระตถาคตมีพระนามวาตถาคต
เทานั้น. ที่จริง พระตถาคตเทานั้น จะพึงพรรณนาภาวะที่พระตถาคตมี
พระนามวา ตถาคต โดยอาการทั้งปวงได.
อธิบายคํา ปุจฉา
คําวา กตมฺเจต ภิกฺขเว เปนตน ความวา พระผูมีพระภาค
เจาตรัสถามขอที่ปุถุชนเมื่อกลาวชมตถาคต จะพึงกลาวดวยประการใด
ซึ่งมีประมาณนอยนัก ยังต่ํานัก เปนเพียงศีล นั้นวาเปนไฉน ?
ชื่อวาคําถามในพระบาลีนั้น มี ๕ อยาง คือ
๑. อทิฏฐโชตนาปุจฉา
คําถามเพื่อสองลักษณะที่ยังไมเห็นให
กระจาง
๒. ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา
คําถามเทียบเคียงลักษณะที่เห็นแลว
๓. วิมติเฉทนาปุจฉา
คําถามเพื่อตัดความสงสัย
๔. อนุมติปุจฉา
คําถามเพื่อการรับรอง
๕. กเถตุกัมยตาปุจฉา
คําถามเพื่อประสงคจะตอบเอง
ในบรรดาคําถามเหลานั้น อทิฏฐโชตนาปุจฉา เปนไฉน ? ตาม
ปกติลักษณะที่ยังไมรู ยังไมเห็น ยังไมไดพิจารณา ยังไมไดไตรตรอง
ยังไมแจมแจง ยังไมไดอธิบาย บุคคลยอมถามปญหา เพื่อรู เพื่อเห็น
เพื่อพิจารณา เพื่อไตรตรอง เพื่ออธิบายลักษณะนั้น นีช้ ื่อวา อทิฏฐ-
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โชตนาปุจฉา.
ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา เปนไฉน ? ตามปกติลักษณะที่รูแลว
เห็นแลว พิจารณาแลว ไตรตรองแลว แจมแจงแลว อธิบายแลว
บุคคลยอมถามปญหาเพื่อตองการจะเทียบเคียงลักษณะนั้นกับบัณฑิตเหลา
อื่น นี้ชื่อวา ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา.
วิมติเฉทนาปุจฉา เปนไฉน ? ตามปกติบุคคลเปนผูมักสงสัย มัก
ระแวง เกิดความแคลงใจวา อยางนี้หนอ ? ไมใชหนอ ? อะไรหนอ ?
อยางไรหนอ ? บุคคลนั้นยอมถามปญหาเพื่อตองการตัดความสงสัย นี้
ชื่อวา วิมติเฉทนาปุจฉา.
อนุมติปุจฉา เปนไฉน ? พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามปญหาเพื่อ
การรับรองของภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน ? รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ไมเที่ยงพระเจาขา ก็รูป
ที่ไมเที่ยงนั้น เปนทุกขหรือเปนสุข เปนทุกขพระเจาขา พึงกลาวคํา
ทั้งหมด นี้ชอื่ วา อนุมติปุจฉา.
กเถตุกัมยตาปุจฉา เปนไฉน ? พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม
ปญหาดวยมีพุทธประสงคจะทรงตอบแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ปติปฏฐาน ๔ เหลานี้ สติปฏฐาน ๔ อะไรบาง ? ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย องคแหงมรรค ๘ เหลานี้ องคแหงมรรค ๘ อะไร
บาง ? นี้ชื่อวา กเถตุกัมยตาปุจฉา.
ในบรรดาปุจฉา ๕ ประการดังพรรณนามานี้ เบื้องตน อทิฏฐโชตนาปุจฉา ยอมไมมีแกพระตถาคต เพราะธรรมอะไร ๆ ทีพ่ ระองค
ไมทรงเห็นไมมี แมทิฏฐสังสันทนาปุจฉา ก็ไมมี เพราะไมเกิดการประมวล
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พระดําริวา ลักษณะชื่อนี้ เราจักแสดงเทียบเคียงกับสมณพราหมณผูเปน
บัณฑิตเหลาอื่น ดังนี้เลย. อนึ่ง เพราะเหตุที่พระพุทธเจาทั้งหลายไมทรง
มีความลังเลความสับสน แมในธรรมสักขอเดียว พระองคทรงตัดความ
สงสัยทั้งปวงได ณ โพธิมัณฑสถานนั่นแล ฉะนั้น แมวิมุตเิ ฉทนาปุจฉา
ก็ไมมีแนนอน. แตปุจฉา ๒ ประการนอกจากที่กลาวมาแลว ยอมมีแก
พระพุทธเจาทั้งหลาย. ในปุจฉา ๒ ประการนั้น นี้ชื่อวา กเถตุกัมยตา
ปุจฉา.
วรรณนาจุลศีล
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจามีพระพุทธประสงคจะทรงแกเนื้อความ
ที่ไดตรัสถามดวยกเถตุกัมยตาปุจฉานั้น จึงตรัสพระบาลีอาทิวา ปาณาติปาต ปหาย ดังนี้.
ในคําวา ละปาณาติบาต. ปาณาติบาต แปลวาทําสัตวมีชีวิตให
ตกลวงไป อธิบายวา ฆาสัตว ปลงชีพสัตว. ก็ในคําวา ปาณะ นี้ โดย
โวหาร ไดแกสัตว โดยปรมัตถ ไดแกชีวิตินทรีย. อนึ่ง เจตนาฆา อัน
เปนเหตุยังความพยายามตัดรอนชีวิตินทรียใหตั้งขึ้น เปนไปทางกายทวาร
และวจีทวาร ทางใดทางหนึ่ง ของผูมีความสําคัญในชีวิตนั้นวา เปนสัตว
มีชีวิต ชื่อวาปาณาติบาต. ปาณาติบาตนั้น ชื่อวามีโทษนอย ในสัตวเล็ก
บรรดาสัตวที่เวนจากคุณมีสัตวเดรัจฉานเปนตน ชื่อวามีโทษมาก ในเพราะ
สัตวมีรางกายใหญ. เพราะเหตุไร ? เพราะตองขวนขวายมาก. แมเมื่อ
มีความพยายามเสมอกัน ก็มีโทษมาก เพราะมีวัตถุใหญ. ในบรรดาสัตวที่มี
คุณมีมนุษยเปนตน สัตวมีคุณนอยมีโทษนอย สัตวมีคุณมากมีโทษมาก.
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แมเมื่อมีสรีระและคุณเทากัน ก็พึงทราบวา มีโทษนอย เพราะกิเลสและ
ความพยายามออน มีโทษมาก เพราะกิเลสและความพยายามแรงกลา.
ปาณาติบาตนั้น มีองค ๕ คือ
๑. ปาโณ สัตวมีชีวิต
๒. ปาณสฺิตา ตนรูวาสัตวมีชีวิต
๓. วธกจิตฺต จิตคิดจะฆา
๔. อุปกฺกโม มีความพยายาม ( ลงมือทํา )
๕. เตน มรณ สัตวตายดวยความพยายามนั้น.
ปาณาติบาตนั้น มีประโยค ๖ คือ
๑. สาหัตถิกประโยค ประโยคที่ฆาดวยมือตนเอง
๒. อาณัตติกประโยค ประโยคที่สั่งใหคนอื่นฆา
๓. นิสสัคคิยประโยค ประโยคที่ฆาดวยอาวุธที่ชัดไป
๔. ถาวรประโยค ประโยคที่ฆาดวยอุปกรณที่อยูกับที่
๕. วิชชามยประโยค ประโยคที่ฆาดวยวิชา
๖. อิทธิมยประโยค ประโยคที่ฆาดวยฤทธิ์.
ก็เมื่อขาพเจาจะพรรณนาเนื้อความนี้ใหพิสดาร ยอมจะเนิ่นชาเกิน
ไป ฉะนั้นจะไมพรรณนาความนั้นและความอื่นที่มีรูปเชนนั้นใหพิสดาร
สวนผูที่ตองการพึงตรวจดูสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัย ถือเอาความ
เถิด.
บทวา ปหาย ความวา ละโทษอันเปนเหตุทุศีล นี้กลาวคือ เจตนา
ทําปาณาติบาต. บทวา ปฏิวิรโต ความวางด คือเวนจากโทษอันเปนเหตุ
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ทุศีลนั้น จําเดินแตกาลที่ละปาณาติบาตไดแลว. พระผูมีพระภาคเจานั้น
ไมมีธรรมทีจ่ ะพึงรูทางจักษุและโสดวา เราจักละเมิดดังนี้ จะปวยกลาว
ไปไยถึงธรรมที่เปนไปทางกายเลา. แมในบทอื่น ๆ ที่มีรูปอยางนี้ ก็พึง
ทราบเนื้อความโดยนัยนี้แหละ.
พระผูมีพระภาคเจาทรงไดโวหารวา สมณะ เพราะเปนผูมีบาป
สงบแลว. บทวา โคตโม ความวา ทรงพระนามวา โคดม ดวยอํานาจ
พระโคตร. มิใชแตพระผูมีพระภาคเจาพระองคเดียวเทานั้น ที่เวนจาก
ปาณาติบาต แมภิกษุสงฆก็เวนดวย แกเทศนามีมาอยางนี้ตั้งแตตน แต
เมื่อจะแสดงเนื้อความ จะแสดงแมดวยสามารถแหงภิกษุสงฆก็ควร.
บทวา นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ความวา มีไมอันวางแลว และ
มีมีดอันวางแลว เพราะไมถือไมหรือมีดไปเพื่อตองการจะฆาผูอื่น. ก็ใน
พระบาลีนี้ นอกจากไม อุปกรณที่เหลือทั้งหมด พึงทราบวา ชื่อวามีด
เพราะทําใหสัตวทั้งหลายพินาศได. สวนไมเทาคนแกก็ดี ไมก็ดี มีดก็ดี
มีดโกนที่ภิกษุทั้งหลายถือเที่ยวไปนั้น มิใชเพื่อตองการจะฆาผูอื่น ฉะนั้น
จึงนับวา วางไม วางมีด เหมือนกัน.
บทวา ลชฺชี ความวา ประกอบดวยความละอายอันมีลักษณะเกลียด
บาป. บทวา ทยาปนฺโน ความวา ถึงความเอ็นดู คือความเปนผูมีเมตตาจิต. บทวา สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป ความวา อนุเคราะหสัตวมีชีวิต
ทั้งปวงดวยความเกื้อกูล อธิบายวา มีจิตเกื้อกูลแกสัตวมีชีวิตทุกจําพวก
เพราะถึงความเอ็นดูนั้น. บทวา วิหรติ ความวา เปลี่ยนอิริยาบถ คือ
ยังอัตภาพใหเปนไป ไดแกรักษาตัวอยู.
คําวา อิติ วา หิ ภิกฺขเว ความเทากัน เอว วา ภิกขฺ เว วา
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ศัพท ตรัสเปนความวิกัป (แยกความ ) เล็งถึงคําวา ละอทินนาทาน
เปนตนขางหนา. พึงทราบความวิกัป เล็งถึงคําตนบาง คําหลังบาง ทุก
แหงอยางนี้.
ก็ในอธิการนี้ มีความยอดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อปุถุชนจะ
กลาวชมตถาคต พึงกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดม ไมฆาสัตว ไมใช
ใหคนอื่นฆา ไมเห็นชอบในการฆาสัตว เปนผูเวนจากโทษเปนเหตุทุศีลนี้
นาชมเชยแท พระคุณของพระพุทธเจายิ่งใหญ ดังนี้ ถึงตองการจะกลาว
ชม ทําอุตสาหะใหญ ดังนี้ ก็จักกลาวไดเพียงอาจาระและศีลเทานั้น ซึ่ง
เปนคุณมีประมาณนอย จักไมสามารถกลาวพระคุณอาศัยสภาพอันไมทั่วไป
ยิ่งขึ้นไดเลย และมิใชแตปุถุชนอยางเดียวเทานั้นที่ไมสามารถ แมพระ
โสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต แมพระ
ปจเจกพุทธเจาทั้งหลายก็ไมสามารถเหมือนกัน แตตถาคตเทานั้นสามารถ
เราจักกลาวความขอนั้นแกเธอทั้งหลายในเบื้องหนา. นี้เปนพรรณนาเนื้อ
ความพรอมทั้งอธิบายในพระบาลีนี้ . ตอแตนี้ไป เราจักพรรณนาตาม
ลําดับทีเดียว.
ในคําวา ละอทินนาทานนี้ การถือเอาของที่เขาไมไดให ชื่อ อทินนาทาน มีอธิบายวา การลักทรัพยของผูอื่น คือความเปนขโมย ไดแก
กิริยาที่เปนโจร. คําวา ของที่เขาไมไดให ในคําวา อทินนาทานนั้น
ไดแกของที่เจาของหวงแหน คือ เปนทรัพยที่ผูอื่นใชใหทําตามประสงค
ยอมไมควรถูกลงอาชญา และไมถกู ตําหนิ. อนึ่ง เจตนาคิดลักอันเปน
เหตุใหเกิดความพยายามที่จะถือเอาของที่เจาของหวงแหนนั้น ของบุคคล
ผูมีความสําคัญในของที่เจาของหวงแหนวา เปนของที่เจาของหวงแหน
ชื่อวา อทินนาทาน. อทินนาทานนั้น ลักของเลว มีโทษนอย ลักของ
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ดี มีโทษมาก. เพราะเหตุไร ? เพราะวัตถุประณีต. อทินนาทานนั้น เมื่อ
วัตถุเสมอกัน ชื่อวามีโทษมาก เพราะวัตถุเปนของ ๆ ผูยิ่งดวยคุณ ชื่อวา
มีโทษนอย เพราะวัตถุเปนของ ๆ ผูมีคุณนอย ๆ กวาผูยิ่งดวยคุณนั้น ๆ.
อทินนาทานนั้น มีองค ๕ คือ
๑. ปรปริคฺคหิต ของที่เจาของหวงแหน
๒. ปรปริคฺคหิตสฺิตา รูอยูวา เปนของที่เจาของหวงแหน
๓. เถยฺยจิตฺต จิตคิดลัก
๔. อุปกฺกโม พยายามลัก
๕. เตน หรณ ลักมาไดดวยความพยายามนั้น
อทินนาทานนั้น มี ๖ ประโยค มีสาหัตถิกประโยคเปนตนนั่นเอง.
และประโยคเหลานี้แล เปนไปดวยอํานาจอวหารเหลานี้ คือ
๑. เถยยาวหาร ลักโดยการขโมย
๒. ปสัยหาวหาร ลักโดยขมขี่
๓. ปฏิจฉันนาวหาร ลักซอน
๔. ปริกัปปาวหาร ลักโดยกําหนดของ
๕. กุสาวหาร ลักโดยสับสลาก
ตามควร. นีเ้ ปนความยอในอธิการนี้ สวนความพิสดาร ขาพเจากลาว
ไวแลวในสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัย.
พระสมณโคดม ชื่อวา ทินนาทายี เพราะถือเอาแตของที่เขาให
เทานั้น. ชือ่ วา ทินฺนปาฏิกงฺขี เพราะตองการแตของที่เขาใหเทานั้น
แมดวยจิต. ผูที่ชื่อวาเถนะ เพราะลัก. ผูที่ไมใชขโมย ชือ่ วาอเถนะ.
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พระสมณโคดมประพฤติคนเปนคนสะอาดเพราะไมเปนขโมยนั่นเอง. บท
วา อตฺตนา คืออัตภาพ. มีอธิบายวา กระทําคนไมเปนขโมย เปนคน
สะอาดอยู. คําที่เหลือพึงประกอบตามนัยที่กลาวแลวในสิกขาบทที่หนึ่ง
นั่นแหละ. ทุกสิกขาบทก็เหมือนในสิกขาบทนี้.
บทวา อพฺรหฺมจริย ความวา ความพระพฤติไมประเสริฐ. ชื่อวา
พรหมจารี เพราะประพฤติอาจาระอันประเสริฐที่สุด. ผูที่ไมใชพรหมจารี
ชื่อวา อพรหมจารี. บทวา อาราจารี ความวา ทรงพระพฤติไกลจากกรรม
อันเปนขาศึกตอพรหมจรรย. บทวา เมถุนา ความวา จากอสัทธรรมที่
นับวา เมถุน เพราะบุคคลผูไดบัญญัติวาเปนคูกัน เพราะเปนเชนเดียวกัน
ดวยอํานาจความกลุมรุมแหงราคะ พึงสองเสพ. บทวา คามธมฺมา ความ
วา เปนธรรมของชาวบาน.
ในคําวา มุสาวาท ปหาย นี้ คําวา มุสา ไดแกวจีประโยค หรือ
กายประโยค ที่ทําลายประโยชนของบุคคลผูมุงจะกลาวใหคลาดเคลื่อน.
ก็เจตนาอันใหเกิดกายประโยคและวจีประโยค ซึง่ พูดใหผูอื่นคลาดเคลื่อน
ของบุคคลผูมุงจะกลาวใหคลาดเคลื่อนนั้น ดวยประสงคจะกลาวใหคลาด
เคลื่อน ชื่อวา มุสาวาท.
อีกนัยหนึ่ง คําวา มุสา ไดแกเรื่องที่ไมเปนจริง ไมแท. คําวา
วาท ไดแกกิริยาที่ทําใหเขาเขาใจเรื่องที่ไมจริง ไมแทนั้นวา เปนเรื่อง
จริง เรื่องแท. วาโดยลักษณะ เจตนาที่ใหเกิดวิญญัติอยางนั้น ของผู
ประสงคจะใหผูอื่นเขาใจเรื่องที่ไมแทวาเปนเรื่องแท ชื่อวา มุสาวาท.
มุสาวาทนั้น มีโทษนอย เพราะประโยชนที่ทําลายนั้นนอย มีโทษมาก
เพราะประโยชนที่ทําลายนั้นมาก.
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อีกอยางหนึ่ง สําหรับพวกคฤหัสถ มุสาวาทที่เปนไปโดยนัยวา
ไมมี เปนตน เพราะประสงคจะไมใหของของตนมีโทษนอย ที่เปนพยาน
กลาวเพื่อทําลายประโยชน มีโทษมาก. สําหรับพวกบรรพชิต มุสาวาท
ที่เปนไปโดยนัยแหงการพูดวาเปนของบริบูรณ เชนวา วันนี้น้ํามันในบาน
ไหลเหมือนแมน้ําเปนตน ดวยประสงคจะหัวเราะ เพราะไดน้ํามันหรือ
เนยใสมานอย มีโทษนอย แตเมื่อพูดถึงสิ่งที่ไมเห็นเลย โดยนัยวา เห็น
แลว เปนตน มีโทษมาก.
มุสาวาทนั้น มีองค ๔ คือ
๑. อตถ วตฺถุ เรื่องไมแท
๒. วิสวาทนจิตฺต จิตคิดจะพูดใหคลาดเคลื่อน
๓. ตชฺโช วายาโม ความพยายามเกิดจากจิตคิดจะพูดใหคลาดเคลื่อนนั้น
๔. ปรสฺส ตทตฺถวิชานน คนอื่นรูเรื่องนั้น.
มุสาวาทนั้นมีประโยคเดียว คือ สาหัตถิกประโยค. มุสาวาทนั้นพึง
เห็นดวยการใชกายบาง ใชของที่เนื่องดวยกายบาง ใชวาจาบาง กระทํา
กิริยาหลอกลวงผูอื่น. ถาผูอื่นเขาใจความนั้น ดวยกิริยานั้น ผูนี้ยอม
ผูกพันดวยกรรม คือ มุสาวาทในขณะที่คิดจะใหเกิดกิริยาทีเดียว. ก็เพราะ
เหตุที่บุคคลสั่งวา ทานจงพูดเรื่องนี้แกผูนี้ ดังนี้ก็มี เขียนหนังสือแลว
โยนไปตรงหนาก็มี เขียนติดไวที่ฝาเรือน เปนตน ใหรูวา เนื้อความพึง
รูอยางนี้ ดังนี้ ก็มีโดยทํานองที่หลอกลวงผูอื่น ดวยกาย ของเนื่องดวย
กายและวาจา ฉะนั้น แมอาณัตติกประโยค นิสสัคคิยประโยค และถาวร-
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ประโยค ก็ยอ มควรในมุสาวาทนี้. แตเพราะประโยคทั้ง ๓ นั้น ไมไดมา
ในอรรถกถาทั้งหลาย จึงตองพิจารณากอนแลวพึงถือเอา.
ชื่อวา สัจจวาที เพราะพูดแตคําจริง. ชื่อวา สจฺจสนฺโธ เพราะ
เชื่อม คือ สืบตอคําสัตยดวยคําสัตย อธิบายวา ไมพูดมุสาในระหวาง ๆ.
จริงอยู บุรษุ ใดพูดมุสาแมในกาลบางครั้ง พูดคําสัตยในกาลบางคราว
ไมเอาคําสัตยสืบตอคําสัตย เพราะบุรุษนั้นเอามุสาวาทคั่นไว ฉะนั้น บุรุษ
นั้นไมชื่อวา ดํารงคําสัตย แตพระสมณโคดมนี้ไมเปนเชนนั้น ไมพูด
มุสาแมเพราะเหตุแหงชีวิต เอาคําสัตยเชื่อมคําสัตยอยางเดียว เหตุนั้นจึง
ชื่อวาสัจจสันโธ.
บทวา เถโต ความวา เปนผูมั่งคั่ง อธิบายวา มีถอ ยคําเปน
หลักฐาน. บุคคลหนึ่งเปนคนมีถอยคําไมเปนหลักฐานเหมือนยอมดวยขมิ้น
เหมือนหลักไมที่ปกไวในกองแกลบ และเหมือนฟกเขียวที่วางไวบนหลัง
มา. คนหนึ่งมีถอยคําเปนหลักฐาน เหมือนรอยจารึกบนแผนหิน และ
เหมือนเสาเขื่อน แมเมื่อเขาเอาดาบตัดศีรษะ ก็ไมยอมพูดเปนสอง บุคคล
นี้เรียกวา เถตะ.
บทวา ปจฺจยิโก ความวา เปนผูควรยึดถือ อธิบายวา เปนผูควร
เชื่อถือ. ก็บคุ คลบางคนไมเปนคนควรเชื่อ เมื่อถูกถามวา คํานี้ใครพูด ?
คนโนนพูดหรือ ? ยอมจะถึงความเปนผูควรตอบวา ทานทั้งหลายอยาเชื่อ
คําของคนนั้น บางคนเปนคนควรเชื่อ เมื่อถูกถามวา คํานี้ใครพูด คน
โนนพูดหรือ ? ถาเขาพูด ก็จะถึงความเปนผูควรตอบวา คํานี้เทานั้นเปน
ประมาณ บัดนี้ ไมตองพิจารณาก็ได คํานี้เปนอยางนี้แหละ ผูน ี้เรียกวา
ปจจยิกะ.
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บทวา อวิสวาทโก โลกสฺส ความวา ไมพูดลวงโลก เพราะ
ความเปนผูพูดคําจริงนั้น.
ในคําวา ปสุณ วาจ ปหาย เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้
วาจาที่เปนเหตุทําคนเปนที่รักในใจของผูที่คนพูดดวย และเปน
เหตุสอเสียดผูอื่น ชื่อวา ปสุณาวาจา.
อนึ่ง วาจาที่เปนเหตุใหกระทําตนเองบาง ผูอื่นบาง หยาบคาย ทั้ง
หยาบคายแมเอง ไมเสนาะหู ไมสุขใจ ชื่อวา ผรุสวาจา.
วาทะที่เปนเหตุใหบุคคลพูดเพอเจอ ไรประโยชน ชื่อวา สัมผัปปลาป.
แมเจตนาอันเปนตนเหตุแหงคําพูดเหลานั้น ก็พลอยไดชื่อวาปสุณาวาจา เปนตนไปดวย. ก็ในที่นี้ ประสงคเอาเจตนานั้นแหละ.
ในบรรดาวาจาทั้ง ๓ อยางนั้น เจตนาของบุคคลผูมีจิตเศราหมอง
อันใหเกิดกายประโยค และวจีประโยค เพื่อใหคนอื่นแตกกันก็ดี เพื่อ
ตองการทําคนใหเปนที่รักก็ดี ชื่อวา ปสุณาวาจา. ปสุณาวาจานั้นชื่อวา
มีคุณนอย เพราะผูการทําความแตกแยกมีคุณนอย ชื่อวามีโทษมาก เพราะ
ผูนั้นมีคุณมาก.
ปสุณาวาจานั้น มีองค ๔ คือ
๑. ภินฺทิตพฺโพ ปโร ผูอื่นที่พึงใหแตกกัน
๒. เภทปุเรกฺขารตา มุงใหเขาแตกกันวา คนเหลานี้จักเปนผูตาง
กัน และแยกกันดวยอุบายอยางนี้ หรือ ปยกมฺยตา ประสงคใหตนเปน
ที่รักวา เราจักเปนที่รัก จักเปนที่ไววางใจ ดวยอุบายอยางนี้
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๓. ตชฺโช วายาโม ความพยายามที่เกิดแตความมุงใหเขาแตกกัน
นั้น
๔. ตสฺส ตทตฺถวิชานน ผูนั้นรูเรื่องนั้น.
บทวา อิเมส เภทาย ความวา ฟงในสํานักของคนเหลาใดที่ตรัส
ไววา จากขางนี้ เพื่อใหคนเหลานั้นแตกกัน.
บทวา ภินฺนาน วา สนฺธาตา ความวา มิตร ๒ คนก็ดี ภิกษุ
รวมอุปชฌายเปนตน ๒ รูปก็ดี แตกกันดวยเหตุไร ๆ ก็ตาม เขาไปหา
ทีละคนแลวกลาวคําเปนตนวา การแตกกันนี้ไมควรแกทานผูเกิดใน
ตระกูลเชนนี้ ผูเปนพหูสูตอยางนี้ ดังนี้ กระทํา กระทําเนือง ๆ ซึ่ง
การสมาน.
บทวา อนุปฺปทาตา ความวา สงเสริมการสมาน อธิบายวา เห็น
คน ๒ คน พรอมเพรียงกันแลวกลาวคําเปนตนวา ความพรอมเพรียงนี้
สมควรแกทานทั้งหลาย ผูเกิดในตระกูลปานนี้ ผูประกอบดวยคุณเห็น
ปานนี้ ดังนี้ กระทําใหมั่นเขา.
ชื่อวา ชอบคนที่พรอมเพรียงกัน เพราะมีคนที่พรอมเพรียงกันเปน
ที่มายินดี อธิบายวา ในที่ใดไมมีคนพรอมเพรียงกัน ไมปรารถนาแมจะ
อยูในที่นั้น. พระบาลีเปน สมคฺคราโม ก็มี ความอยางเดียวกัน.
บทวา สมคฺครโต แปลวา ยินดีแลวในคนผูพรอมเพรียงทั้งหลาย
อธิบายวา ไมปรารถนาแมจะละคนผูพรอมเพรียงเหลานั้นไปอยูที่อื่น.
ชื่อวา เพลิดเพลินในคนที่พรอมเพรียงกัน เพราะเห็นก็ดี ฟงก็ดี
ซึ่งคนผูพรอมเพรียงกันแลวเพลิดเพลิน.
ขอวา สมคฺคกรณึ วาจ ภาสิตา ความวา กลาวแตวาจาที่ทําให
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เหลาสัตวพรอมเพรียงกันอยางเดียว ซึ่งเปนวาจาแสดงคุณแหงสามัคคีเทา
นั้น ไมกลาววาจานอกนี้. เจตนาหยาบคายสวนเดียวซึ่งใหเกิดกายประโยค
และวจีประโยค อันเปนเหตุตัดความรักของผูอื่น ชื่อวา ผรุสวาจา. เพื่อ
เขาใจผรุสวาจานั้นอยางแจงชัด พึงทราบเรื่องดังตอไปนี้.
เรื่องวาจาหยาบ แตใจไมหยาบ
ไดยินวา เด็กคนหนึ่งไมเอื้อเฟอถอยคําของมารดาไปปา มารดาไม
สามารถใหเด็กนั้นกลับได จึงไดดาวา ขอใหแมกระบือดุจงไลมึง ทันใด
นั้น แมกระบือปาไดปรากฏแกเด็กนัน้ เหมือนอยางมารดาวาทีเดียว เด็ก
นั้นไดกระทําสัจจกิริยาวา สิ่งที่มารดาของเราพูดดวยปาก จงอยามี สิ่งที่
มารดาคิดดวยใจ จงมีเถิด แมกระบือไดยืนอยูเหมือนถูกผูกไวในปานั้น
เอง.
ประโยคแมตัดความรักอยางนี้ ก็ไมเปนผรุสวาจา เพราะมีจิตออน
โยน. จริงอยู บางครั้งมารดาบิดายอมกลาวกะลูกนอย ๆ ถึงอยางนี้วา
พวกโจรจงห้ําหั่นพวกเจาเปนชิ้น ๆ ดังนี้ แตก็ไมปรารถนาแมใหกลีบบัว
ตกเบื้องบนของลูกนอย ๆ เหลานั้น อนึ่ง อาจารยและอุปชฌาย บางคราว
ก็กลาวกะพวกศิษยอยางนี้วา พวกนี้ไมมียางอาย ไมเกรงกลัว คุยอะไร
กัน จงไลมันไปเสีย ก็แตวา ยอมปรารถนาใหศิษยเหลานั้นสําเร็จการ
ศึกษา และบรรลุมรรคผล. เหมือนอยางวา วาจาไมเปนผรุสวาจา เพราะ
คําออนหวานก็หาไม. ดวยวาผูตองการจะฆา พูดวา จงใหผูนี้นอนให
สบาย ดังนี้ จะไมเปนผรุสวาจาก็หาไม. ก็วาจานี้เปนผรุสวาจาทีเดียว
เพราะมีจิตหยาบ. ผรุสวาจานั้น มีโทษนอย เพราะผูที่ตนพูดหมายถึงนั้น

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 197

มีคุณนอย มีโทษมาก เพราะผูนั้นมีคุณมาก.
ผรุสวาจานั้น มีองค ๓ คือ
๑. อกฺโกสิตพฺโพ ปโร คนอื่นที่ตนดา
๒. กุปตจิตฺต จิตโกรธ
๓. อกฺโกสนา การดา
บทวา เนลา ความวา โทษเรียกวา เอละ วาจาชื่อวา เนลา เพราะ
ไมมีโทษ อธิบายวา มีโทษออกแลว. เหมือนอยาง เนล ไมมีโทษที่
พระองคตรัสไวในประโยคนี้วา รถคืออริยมรรคมีองคไมมีโทษ มีหลังคา
ขาว ดังนี้.
บทวา กณฺณสุขา ความวา สบายหู เพราะมีพยัญชนะสละสลวย
คือ ไมใหเกิดการเสียบหู เหมือนแทงดวยเข็ม.
วาจาชื่อวา ชวนใหรัก เพราะไมใหเกิดความโกรธ ใหเกิดแต
ความรักในสรีระทั้งสิ้น เพราะมีเนื้อความสละสลวย.
วาจาชื่อวา จับใจ เพราะถึงใจ คือเขาไปสูจิตไดสะดวก ไมกระทบ
กระทั่ง.
วาจาชื่อวา เปนคําชาวเมือง เพราะอยูในเมือง โดยเหตุที่บริบูรณ
ดวยคุณ. ชื่อวาเปนคําชาวเมือง แมเพราะเปนถอยคําออนโยนเหมือนนารี
ที่เติบโตในเมือง. ชื่อวา เปนถอยคําชาวเมือง แมเพราะวาจานี้เปนของ
ชาวเมือง อธิบายวา เปนถอยคําของชาวกรุง. จริงอยู ชาวกรุงยอมเปน
ผูมีถอยคําเหมาะสม เรียกคนปูนพอวาพอ เรียกคนปูนพี่วาพี่.
วาจาชื่อวา คนสวนมากรักใคร เพราะถอยคําอยางนี้เปนถอยคําที่
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คนสวนมากรักใคร.
วาจาชื่อวา คนสวนมากพอใจ เพราะเปนที่พอใจ คือ ทําความ
เจริญใจแกคนสวนมาก โดยที่คนสวนมากรักใครนั่นเอง.
อกุศลเจตนาที่ใหเกิดกายประโยคและวจีประโยค อันเปนเหตุให
เขาใจเรื่องที่ไมมีประโยชน ชื่อวา สัมผัปปลาป. สัมผัปปลาปนั้น ชื่อวา
มีโทษนอย เพราะมีอาเสวนะนอย ชือ่ วา มีโทษมาก เพราะมีอาเสวนะ
มาก.
สัมผัปปลาบนั้น มีองค ๒ คือ
นิรตฺถกกถาปุเรกฺขารตา มุงกลาวถอยคําที่ไรประโยชนมีเรื่อง
ภารตยุทธ และเรื่องชิงนางสีดา เปนตน.
๒. ตถารูปกถากถน กลาวเรื่องเชนนั้น ชื่อวา พูดถูกกาล เพราะ
พูดตามกาล อธิบายวา พูดกําหนดเวลาใหเหมาะแกเรื่องที่จะพูด.
ชื่อวา พูดแตคําจริง เพราะพูดคําจริง แท แนนอน ตามสภาพ
เทานั้น.
ชื่อวา พูดอิงประโยชน เพราะพูดทําใหอิงประโยชนปจ จุบัน และ
ประโยชนภายหนานั่นเอง.
ชื่อวา พูดอิงธรรม เพราะพูดทําใหอิงโลกุตตรธรรม ๙.
ชื่อวา พูดอิงวินัย เพราะพูดใหอิงสังวรวินัย และปหานวินัย.
โอกาสที่ตั้งไว เรียกวาหลักฐาน. คําชื่อวา มีหลักฐาน เพราะ
หลักฐานของคํานั้นมีอยู อธิบายวา พูดคําที่ควรจะตองเก็บไวในหัวใจ.
บทวา กาเลน ความวา และแมเมื่อพูดคําเห็นปานนี้ ก็มิไดพูด
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โดยกาลอันไมควร ดวยคิดวา เราจักพูดคําที่มีหลักฐาน ดังนี้ อธิบายวา
แตพูดพิจารณาถึงกาลอันควรเทานั้น.
บทวา สาปเทส ความวา มีอุปมา มีเหตุ.
บทวา ปริยนฺตวตึ ความวา แสดงกําหนดไวแลว พูดโดยประการ
ที่กําหนดแหงคํานั้นจะปรากฏ.
บทวา อตฺถสฺหติ  ความวา พูดคําที่ประกอบดวยประโยชน
เพราะผูพูดจําแนกไปโดยนัยแมมิใชนอ ย ก็ไมอาจใหสิ้นสุดลงได. อีก
อยางหนึ่ง พูดคําที่ประกอบดวยประโยชน เพราะประกอบดวยประโยชน
ที่ผูพูดถึงประโยชนนั้นกลาวถึง มีอธิบายวา มิใชตั้งเรื่องไวเรื่องหนึ่ง แลว
ไปพูดอีกเรื่องหนึ่ง.
บทวา พีชคามภูตคามสมารมฺภา ความวา เวนขาดจากการพราก
คือจากการโคน ดวยภาวะแหงกิริยามีการตัด การทําลาย และการเผา
เปนตน ซึ่งพืชคาม ๕ อยาง คือพืชเกิดแตราก ๑ พืชเกิดแตลาํ ตน ๑
พืชเกิดแตขอ ๑ พืชเกิดแตยอด ๑ พืชเกิดแตเมล็ด ๑ และซึ่งภูตคาม
มีหญาและตนไมสีเขียว เปนตน อยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา เอกภตฺติโก ความวา ภัตมี ๒ มื้อ คือ ภัตที่พึงกินเวลา
เชา ๑ ภัตที่พึงกินเวลาเย็น ๑ ในภัต ๒ มื้อนั้น ภัตที่พึงกินเวลาเชา
กําหนดดวยเวลาภายในเที่ยงวัน ภัตที่พึงกินเวลาเย็นนอกนี้ กําหนดดวย
เวลากินเที่ยงวันภายในอรุณขึ้น ฉะนั้น แมจะฉันสัก ๑๐ ครั้ง ในเวลา
ภายในเที่ยงวัน ก็เปนผูชื่อวาฉันหนเดียวนั่นเอง. ที่ตรัสวา มีภัตเดียว
ดังนี้ ทรงหมายถึงภัตที่พึงกินเวลาเชานั้น.
ชื่อวา รตฺตุปรโต เพราะเวนจากการฉันในราตรีนั้น. การฉันใน
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เมื่อเลยเวลาเที่ยงวันไป จนถึงเวลาพระอาทิตยตก ชื่อวา วิกาลโภชน.
ชื่อวา งดการฉันในเวลาวิกาล เพราะงดการฉันแบบนั้น. งดเมื่อ
ไร ? งดตั้งแตวันผนวช ณ ฝงแมน้ําอโนมา.
ชื่อวา ดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เพราะการดูเปนขาศึก คือ
เปนศัตรู เพราะขัดตอพระศาสนา. ที่วา จากการฟอนรํา ขับรอง
ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก คือ จากการฟอนรํา ขับรอง
และประโคมดวยตนเอง ดวยอํานาจฟอนเองและใหผูอื่นฟอน เปนตน
และการดูการฟอน เปนตน โดยทีส่ ุดที่เปนไปดวยอํานาจการฟอนของ
นกยูง เปนตน อันเปนขาศึก. จริงอยู การประกอบดวยตนเอง ซึ่งกิจมี
การฟอนรํา เปนตนก็ดี การใหผูอื่นประกอบก็ดี และการดีที่เขาประกอบ
ก็ดี ไมควรแกภิกษุทั้งหลายเลย และไมควรแกภิกษุณีทั้งหลายดวย.
ในบรรดาเครื่องประดับทั้งหลายมีดอกไม เปนตน ชือ่ วา มาลา
ไดแกดอกไมอยางใดอยางหนึ่ง.
ชื่อวา คันธะ ไดแก คันธชาตอยางใดอยางหนึ่ง.
ชื่อวา วิเลปนะ ไดแก เครื่องประเทืองผิว.
ในบรรดาเครื่องประดับเหลานั้น บุคคลเมื่อประดับ ชื่อวา ทัดทรง.
เมื่อทํารางกายสวนที่พรองใหเต็ม ชื่อวา ประดับ. เมื่อยินดีดว ยอํานาจ
ของหอม และดวยอํานาจการประเทืองผิว ชื่อวา ตกแตง. เหตุเรียกวา
ฐานะ ฉะนั้น จึงมีความวา คนสวนมากกระทําการทัดทรงมาลา เปนตน
เหลานั้น ดวยเจตนาเปนเหตุใหทุศีลใด พระสมณโคดมเวนขาดจากเจตนา
เปนเหตุใหทุศีลนั้น.
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ที่นอนเกินประมาณ เรียกวา ทีน่ อนสูง เครื่องปูลาดที่เปนอกัปปยะ
เรียกวา ที่นอนใหญ ความวา ทรงเวนขาดจากที่นอนสูง ทีน่ อนใหญ
นั้น.
บทวา ชาตรูป ไดแกทอง บทวา รชต ไดแกอกัปปยะที่บัญญัติ
เรียกวา กหาปณะ เปนมาสกทําดวยโลหะ มาสกทําดวยครั่ง มาสกทํา
ดวยไม. พระสมณโคดมทรงเวนขาดจากการรับทองและเงินทั้ง ๒ นั้น.
อธิบายวา พระสมณโคดมไมจับทองและเงินนั้นเอง ไมใหคนอื่นจับไม
ยอมรับทองและเงินที่เขาเก็บไวเพื่อคน.
บทวา อามกธฺมปฏิคฺคหาณา ความวา จากการรับธัญชาติดิบ
ทั้ง ๗ อยาง กลาวคือ ขาวสาลี ขาวเปลือก ขาวเหนียว ขาวละมาน
ขาวฟาง ลูกเดือย และหญากับแก. อนึ่ง มิใชแตการรับธัญชาติดิบเหลานี้
อยางเดียวเทานั้น แมการจับตองก็ไมควรแกภิกษุทั้งหลายเหมือนกัน.
ในบทวา อามกมสปฏิคฺคหณา นี้ ความวา การรับเนื้อและปลาดิบ
เวนแตที่ทรงอนุญาตไวเฉพาะ ยอมไมควรแกภิกษุทั้งหลาย การจับตอง
ก็ไมควร.
ในบทวา อิตฺถีกุมาริกปฏิคฺคหณา นี้ ความวา หญิงที่มีชายครอบ
ครอง ชื่อวา สตรี หญิงนอกนี้ ชื่อวา กุมารี. ทั้งการรับทั้งการจับตอง
หญิงเหลานั้น ไมควรทัง้ นั้น.
ในบทวา ทาสีทาสปฏิคฺคหณา นี้ ความวา การรับทาสีและทาส
เหลานั้นไวเปนทาสีและทาสเทานั้น ไมควร แตเมื่อเขาพูดวา ขอถวาย
เปนกัปปยการก ขอถวายเปนคนงานวัด ดังนี้ จะรับก็ควร.
นัยแหงกัปปยะและอกัปปยะ ในการรับทรัพยสินแมมีแพะและแกะ
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เปนตน มีไรนาและที่ดินเปนที่สุด พึงพิจารณาตามพระวินัย.
ในบรรดาไรนาและที่ดินนั้น ที่ชื่อวา นา ไดแกพื้นที่เพาะ
ปลูกปุพพัณณชาติ ทีช่ ื่อวา ไร ไดแกพื้นที่เพาะปลูกอปรัณณชาติ.
อีกอยางหนึ่ง พื้นที่ที่ทั้ง ๒ อยางงอกขึ้น ชื่อวา นา สวนแหงพื้นที่ที่ไม
ไดใชประโยชนทั่ง ๒ นัน้ ชื่อวา ทีด่ ิน. อนึ่ง แมบอและบึงเปนตน
ก็สงเคราะหเขาในอธิการนี้เหมือนกัน ดวยยกศัพทไรนาและที่ดินเปน
หัวขอ.
งานของทูต เรียกวา การเปนทูต ไดแกการรับหนังสือ หรือ
ขาวสาสน ที่พวกคฤหัสถใชไปในทีน่ ั้น ๆ.
การเดินรับใชจากเรือนนี้ไปเรือนนั้น เล็ก ๆ นอย ๆ เรียกวา การ
รับใช.
การกระทําทั่ง ๒ อยางนั้น ชื่อวา การประกอบเนือง ๆ เพราะฉะนั้น พึงทราบความในขอนี้อยางนี้วา จากการประกอบเนือง ๆ ซึ่งการ
เปนทูต และการรับใช.
บทวา กยวิกฺกยา แปลวา จากการซื้อและการขาย.
ในการโกงทั้งหลาย มีการโกงดวยตาชั่งเปนตน มีวนิ ิจฉัยดังตอ
ไปนี้
การโกง ไดแกการลวง. ในการโกงนั้น ชือ่ วา การโกงดวยตาชั่ง
มี ๔ อยาง คือ
๑. รูปกูฏ การโกงดวยรูป
๒. องฺคกูฏ การโกงดวยอวัยวะ
๓. คหณกูฏ การโกงดวยการจับ
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๔. ปฏิจฺฉนฺนกูฏ การโกงดวยกําบังไว.
ในการโกงดวยตาชั่ง อยางนั้น ที่ชื่อวา การโกงดวยรูป ไดแก
ทําตาชั่ง ๒ คันใหมีรูปเทากัน เมื่อรับ รับดวยตาชั่งคันใหญ เมื่อให ให
ดวยตาชั่งคันเล็ก.
ที่ชื่อวา การโกงดวยอวัยวะ ไดแกเมื่อรับ ใชมือกดคันชั่งขาง
หลังไว เมื่อให ใชมือกดคันชั่งขางหนาไวนั่นเอง.
ที่ชื่อวา การโกงดวยการจับ ไดแกเมื่อรับ ก็จับเชือกไวที่โคน
ตาชั่ง เมื่อให ก็จับเชือกไวที่ปลายตาชั่ง.
ที่ชื่อวา การโกงดวยกําบังไว ไดแกทาํ ตาชั่งใหเปนโพรงแลว
ใสผงเหล็กไวภายใน เมือ่ รับ ก็เลื่อนผงเหล็กนั้นไปขางปลายตาชั่ง เมื่อ
ให ก็เลื่อนผงเหล็กไปขางหัวตาชั่ง.
ถาดทอง เรียกวา ทองสัมฤทธิ์ การลวงดวยถาดทองนั้น ชื่อวา
การโกงดวยสัมฤทธิ์. โกงอยางไร ? ทําถาดทองไวใบหนึ่ง แลวทําถาด
โลหะอื่นสองสามใบใหมีสีเหมือนทอง ตอจากนั้นไปสูชนบท เขาไปยิ่ง
ตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่ง กลาววา ทานทั้งหลายจงซื้อถาดทองคํา เมื่อถูก
คนอื่น ๆ ถามราคา ประสงคจะขายราคาเทากัน ตอแตนั้น เมื่อเขาถามวา
จะรูไดอยางไรวา ภาชนะเหลานี้เปนทอง บอกวา ทดลองดูกอนแลวจึง
รับไป แลวครูดถาดทองลงที่หิน ขายถาดทั้งหมดแลวจึงไป.
ที่ชื่อวา การโกงดวยเครื่องตวงวัด มี ๓ อยาง คือ ทําลายใจกลาง
ทําลายยอด และทําลายเชือก.
ใน ๓ อยางนั้น การโกงดวยเครื่องตวงทําลายใจกลาง ไดในเวลาตวง
เนยใส และน้ํามันเปนตน. ก็เมื่อจะรับเอาเนยใส และน้ํามันเปนตนเหลา

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 204

นั้น ใชเครือ่ งตวงมีชองขางลาง บอกใหคอย ๆ เท แลวใหไหลลงใน
ภาชนะของตนเร็ว ๆ รับเอาไป เมื่อให ปดชองไวใหเต็มโดยพลันใหไป.
การโกงดวยเครื่องตวงทําลายยอด ไดในเวลาตวงงาและขาวสาร
เปนตน. ก็เมื่อรับเอางาและขาวสารเปนตนเหลานั้น คอย ๆ ทําใหสูงขึ้น
เปนยอดแลวรับเอาไป เมื่อให ก็ทําใหเต็มโดยเร็ว ตัดยอดใหไป.
การโกงดวยเครื่องวัดทําลายเชือก ไดในเวลาวัดไรนาและที่ดิน
เปนตน ดวยวา เมื่อไมใหสินจาง ไรนาแมไมใหญ ก็วัดทําใหใหญ.
การรับสินจางเปนตน มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้
บทวา ฉอโกง ไดแกการรับสินบนเพื่อกระทําผูเปนเจาของใหไม
เปนเจาของ.
บทวา ลวง ไดแกการลอลวงผูอื่นดวยอุบายนั้น ๆ. ในขอนั้นมี
ตัวอยางอยูเรื่องหนึ่งดังนี้
เลากันวา มีนายพรานคนหนึ่งจับกวางและลูกกวางมา นักเลงคน
หนึ่งถามนายพรานคนนั้นวา พอมหาจําเริญ กวางราคาเทาไร ? ลูกกวาง
ราคาเทาไร ? เมื่อนายพรานตอบวา กวางราคา ๒ กหาปณะ ลูกกวาง
ราคากหาปณะเดียว นักเลงก็ใหกหาปณะหนึ่ง รับเอาลูกกวางมา เดินไป
ไดหนอยหนึ่งแลวกลับมาบอกวา พอมหาจําเริญ ฉันไมตองการลูกกวาง
ทานจงใหกวางแกฉันเถิด นายพรานตอบวา ถาเชนนั้น ทานจงให ๒
กหาปณะซิ. นักเลงกลาววา พอมหาจําเริญ ทีแรกฉันใหทานหนึ่ง
กหาปณะแลวมิใชหรือ ? นายพรานตอบวา ถูกแลว ทานใหไวแลว.
นักเลงกลาววา ทานจงรับเอาลูกกวางแมน ไป เมื่อเปนอยางนี้ กหาปณะ
นั้นและลูกเนื้อซึ่งมีราคาหนึ่งกหาปณะนี้ รวมเปน ๒ กหาปณะ. นาย
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พรานพิจารณาดูวา เขาพูดมีเหตุผล จึงรับเอาลูกกวางมาแลวใหกวางไป.
บทวา นิกติ ไดแกการลอลวงดวยของเทียมโดยทําของที่มิใชสังวาล
ใหเห็นเปนสังวาล ของที่มิใชแกวมณี ใหเห็นเปนแกวมณี ของที่มิใช
ทอง ใหเห็นเปนทอง ดวยอํานาจการประกอบขึ้น หรือดวยอํานาจ
กลลวง.
บทวา สาริโยโค ไดแกวิธีโกง. คํานี้เปนชื่อของการรับสินบน
เปนตน เหลานี้แหละ เพราะฉะนั้น พึงทราบความในขอนี้อยางนี้วา
การตลบตะแลง คือการรับสินบน การตลบตะแลง คือการลอลวง การ
ตลบตะแลงคือการปลอม. อาจารยบางพวกกลาววา การแสดงสิ่งหนึ่ง
แลวสับเปลี่ยนเปนสิ่งหนึ่ง ชื่อวาการตลบตะแลง. ก็ขอนั้นสงเคราะหเขา
ดวยการลอลวงนั่นเอง.
ในการตัดเปนตน มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา ตัด ไดแกการตัดมือเปนตน.
บทวา ฆา ไดแกทําใหตาย.
บทวา ผูกมัด ไดแกผูกดวยเครื่องผูกคือเชือกเปนตน.
บทวา วิปราโมโส ความวา การตีชิง มี ๒ อยาง คือ การบัง
หมอกตีชิง ๑ การบังพุมไมที่ชิง ๑. เวลาหิมะตก ซอนตัวดวยหิมะ แยง
ชิงคนเดินทาง นีช้ ื่อวา การบังหมอกตีชิง. ซอนตัวดวยพุมไมเปนตน
แยงชิง นีช้ อื่ วา การบังพุมไมตีชิง.
การกระทําการปลนบานและนิคมเปนตน เรียกวา การปลน.
บทวา สหสากาโร ไดแกการกระทําอยางรุนแรง ไดแกการเขา
เรือนแลวเอาศาตราจออกพวกชาวบาน เก็บเอาสิ่งของที่ตนตองการ
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พระสมณโคดม เวนขาดจากการตัด การฆา การผูกมัด การตีชิง
การปลน และกรรโชกนี้ ดวยประการฉะนี้แล. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อีกอยางหนึ่ง เมื่อปุถุชนกลาวชมตถาคต ก็พึงกลาวดังนี้แล.
จุลศีลเปนอันจบแตเพียงเทานี้
วรรณนามัชฌิมศีล
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงเริ่มแสดงมัชฌิมศีล จึงตรัส
พระบาลีมีอาทิวา ยถา วา ปเนเก โภนฺโต ดังนี้.
ในคํานั้น มีวรรณนาบทที่ยาก ๆ ดังตอไปนี้
บทวา สทฺธาเทยฺยานิ ความวา ที่คนเชื่อกรรมและผลแหงกรรม
และโลกนีโ้ ลกหนาใหแลว. อธิบายวา เขามิไดใหดวยประสงคอยางนี้วา
ผูนี้เปนญาติของเรา หรือวาเปนมิตรของเรา หรือวาเขาจักตอบแทนสิ่งนี้
หรือวา สิ่งนี้เขาเคยทํา ดังนี้. ดวยวา โภชนะที่เขาใหอยางนี้ ยอมไม
ชื่อวาใหดวยศรัทธา
บทวา โภชนานิ นี้เปนเพียงหัวขอเทศนา แตโดยเนื้อความ ยอม
เปนอันกลาวคํานี้ทั้งหมดทีเดียววา บริโภคโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา หม
จีวร ใชสอยเสนาสนะ บริโภคคิลานเภสัชที่เขาใหดวยศรัทธา ดังนี้ .
บทวา เสยฺยถีท เปนนิบาต มีเนื้อความเปนไฉน มีเนือ้ ความวา
พืชคามและภูตคามที่สมณพราหมณผูเจริญบางพวกประกอบการพรากอยู.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงพืชคามแสะภูตคาม
นั้น จึงตรัสวา มูลพีช เปนตน ดังนี้.
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ในพระบาลีนั้น ทีช่ ื่อวา พืชเกิดแตราก ไดแกพืชมีอาทิอยางนี้
คือ ขมิ้น ขิง วานเปราะปา วานเปราะบาน อุตพิด ขา แฝก หญาคา
และหญาแหวหมู.
ที่ชื่อวา พืชเกิดแตลําตน ไดแกพืชมีอาทิอยางนี้ โพ ไทร มะสัง
มะเดื่อ มะเดื่อปา มะขวิด.
ที่ชื่อวา พืชเกิดแตขอ ไดแกพืชมีอาทิอยางนี้ คือ ออย ออ ไผ.
ที่ชื่อวา พืชเกิดแตยอด ไดแกพืชมีอาทิอยางนี้ คือ แมงลัก คะไคร
หอมแดง.
ที่ชื่อวา พืชเกิดแตเมล็ด ไดแกพืชมีอาทิอยางนี้ คือ ปุพพัณณชาติ อปรัณณชาติ.
ก็พืชทั้งหมดนี้ ที่แยกออกจากดนแลว ยังสามารถึงอกไค เรียกวา
พืชคาม. สวนพืชที่ยังไมไดแยกจากตน ไมแหง เรียกวา ภูตคาม. ใน
พืช ๒ อยางนั้น การพรากภูตคาม พึงทราบวา เปนวัตถุแหงปาจิตตีย
การพรากพืชคาม เปนวัตถุแหงทุกกฏ.
บทวา สนฺนิธิการกปริโภค ความวา บริโภคของที่สะสมไว.
ในขอนั้น มีคําที่ควรกลาว ๒ อยาง คือ เกี่ยวกับพระวินัยอยาง ๑ เกี่ยว
กับการปฏิบตั ิเครงครัดอยาง ๑. วาถึงเกี่ยวกับพระวินัยกอน ขาวอยางใด
อยางหนึ่งที่รับประเคนวันนี้ เอาไววันหลัง เปนการทําการสะสม เมื่อ
บริโภคขาวนั้น เปนปาจิตตีย. แตใหขาวที่ตนไดแลวแกสามเณร ให
สามเณรเหลานั้นเก็บไว จะฉันในวันรุงขึ้นควรอยู แตไมเปนการปฏิบัติ
เครงครัด. แมในการสะสมน้ําปานะ ก็มีนัยนี้แหละ.
ในขอนั้น ที่ชื่อวา น้ําปานะ ไดแกน้ําปานะ ๘ อยาง มีน้ํา
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มะมวงเปนตน และน้ําทีอ่ นุโลมเขาไดกับน้ําปานะ ๘ อยางนั้น. วินิจฉัย
น้ําปานะเหลานั้น ขาพเจาไดกลาวแลวในสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระ
วินัย.

ในการสะสมผา มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ผาที่ยังไมไดอธิฐานและยังไมไดวิกัปไว ยอมเปนการสะสมและ
ทําใหเสียการปฏิบัติเครงครัด นี้เปนการกลาวโดยออม สวนโดยตรง
ภิกษุควรจะเปนผูสันโดษในไตรจีวร ไดผืนที่ ๔ แลว ควรใหแกรูปอื่น
ถาไมอาจจะใหแกรูปใดรูปหนึ่งได แตประสงคจะใหแกรูปใดรูปนั้นไป
เพื่อประโยชนแกอุเทศ หรือเพื่อประโยชนแกปริปุจฉา พอเธอกลับมา
ควรใหเลย จะไมใหไมควร แตเมื่อจีวรไมเพียงพอ ยิ่งมีความหวังที่จะ
ไดมา จะเก็บไวภายในเวลาที่ทรงอนุญาตก็ควร เมื่อยังไมไดเข็มดายและ
ตัวผูทําจีวร จะเก็บไวเกินกวานั้น ตองทําวินัยกรรมจึงควร แตเมื่อจีวร
ผืนนี้เกา จะเก็บไวรอวา เราจักไดจีวรเชนนี้จากไหนอีก ดังนี้ ไมควร
ยอมชื่อวาเปนการสะสมและทําใหเสียการปฏิบัติเครงครัด.

การสะสมยาน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ที่ชื่อวา ยาน ไดแกลอเลื่อน รถ เกวียน รถมีเครื่องประดับ วอ
รถเข็น. นี้มใิ ชยานของบรรพชิต. บรรพชิตมียานอยางเดียวคือ รองเทา,
ก็ภิกษุรูปหนึ่ง ควรใชรองเทาได ๒ คูเปนอยางมาก คือ คูห นึ่งสําหรับ
เดินปา คูหนึ่งสําหรับเทาที่ลางแลว . ไดคูที่ ๓ ควรใหแกรูปอื่น. แตจะ
เก็บไวดวยคิดวา เมื่อคูนี้เกา เราจักไดคูอื่นจากไหน ดังนี้ ไมควร.
ยอมชื่อวาเปนการสะสมและทําใหเสียการปฏิบัติเครงครัด.
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ในการสะสมที่นอน มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้
บทวา สยน ไดแกเตียง. ภิกษุรูปหนึ่ง ควรมีเตียงไดอยางมาก
๒ เตียง คือเตียงหนึ่งไวในหอง เตียงหนึ่งไวในที่พักกลางวัน. ไดเกิน
กวานั้น ควรใหแกภิกษุรูปอื่น หรือแกคณะ. จะไมใหไมควร. ยอมชื่อวา
เปนการสะสมและทําใหเสียการปฏิบตั ิเครงครัด.
ในการสะสมของหอม มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
เมื่อภิกษุอาพาธเปนฝ เปนหิด และโรคผิวหนังเปนตน จะใช
ของหอมก็ควร. เมื่อโรคนั้นหายแลว ควรใหนาํ ของหอมเหลานั้นมาให
แกภิกษุอาพาธรูปอื่น ๆ หรือควรนําไปใชในกิจ มีการรมควันเรือน ดวย
นิ้วมือ ๕ นิว้ เปนตนที่ประตู. แตจะเก็บไวดวยประสงควา เมื่อเปนโรค
อีกจักไดใช ดังนี้ไมควร. ยอมชื่อวาเปนการสะสมของหอมและทําใหเสีย
การปฏิบัติเครงครัด.
สิ่งของนอกจากที่กลาวแลว พึงเห็นวา ชื่อวา อามิส. คือ ภิกษุ
บางรูปในพระศาสนานี้ ใหเขานําเอาภาชนะงา ขาวสาร ถัว่ เขียว ถั่วราชมาส มะพราว เกลือ ปลา เนื้อ เนื้อแหง เนยใส น้ํามัน และ
น้ําออยงบเปนตน มาเก็บไวดวยคิดวา จักมีเพื่ออุปการะในกาลเห็นปาน
นั้น. ครั้นเขาฤดูฝน แตเชาตรูทีเดียว เธอใหพวกสามเณรตมขาวตม ฉัน
แลวใชสามเณรไปดวยสั่งวา สามเณร เธอจงเขาไปบานที่ลําบากเพราะ
น้ําโคลน ครัน้ ไปถึงตระกูลนั้นแลว บอกวา ฉันอยูที่วัดแลวจงนํานมสม
เปนตนจากตระกูลโนนมา. แมเมื่อภิกษุทั้งหลายถามวา ทานขอรับ จัก
เขาบานหรือ ? ก็ตอบวา ผูมีอายุ เวลานี้บานเขาไปลําบาก. ภิกษุเหลานั้น
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กลาววา ชางเถิดขอรับ นิมนตทานอยูเถิด พวกกระผมจักแสวงหาอาหาร
มาถวาย ดังนี้ แลวพากันไป. ลําดับนั้น แมสามเณรก็นําเอานมสมเปน
ตนมาปรุงขาวและกับ แลวนําเขาไปถวาย. เมื่อทานกําลังฉันอาหารนั้น
อยูนั่นแหละ พวกอุปฏฐากยังสงภัตตาหารไปถวาย. ทานก็ฉันแตที่ชอบ ๆ
แตนั้น. ลําดับนั้นภิกษุทั้งหลายรับบิณฑบาตมา. ทานก็ฉันแตที่ชอบใจ
จนลนคอหอย. ทานเปนอยูอยางนี้ถึง ๔ เดือน. ภิกษุรูปนี้ เรียกวา มีชีวิต
อยูอยางเศรษฐีหัวโลน มิใชมีชีวิตอยูอยางสมณะ. ภิกษุแบบนี้ ยอมชื่อ
วาเปนผูสะสมอามิส.
ก็ในที่อยูของภิกษุ จะเก็บไดเพียงเทานี้ คือ ขาวสารทะนาน ๑
น้ําออยงบ ๑ เนยใสประมาณ ๔ สวน เพื่อประโยชนสําหรับพวกที่เขามา
ผิดเวลา. ดวยวาพวกโจรเหลานั้น เมื่อไมไดอามิสปฏิสันถารเทานี้ พึง
ปลงแมชีวิต เพราะฉะนั้น ถาเสบียงเพียงเทานี้ก็ไมมี แมจะใหนํามาเอง
เก็บไวก็ควร. อนึ่ง ในเวลาไมสบาย ในที่อยูน ี้มีสิ่งใดที่เปนกัปปยะ
จะฉันสิ่งนั้นแมดวยตนเองก็ควร. สวนในกัปปยกุฎี แมจะเก็บไวมาก
ก็ไมชื่อวาเปนการสะสม. แตสําหรับพระตถาคต ที่จะชื่อวาทรงเก็บขาว
สารทะนานหนึ่งเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง หรือชิ้นผาเกาประมาณองคุลี
ดวยมีพระพุทธดําริวา สิ่งนี้จักมีแกเราในวันหรือในวันพรุงนี้ ดังนี้
หามีไม.
ในการดูทเี่ ปนขาศึก มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ที่ชื่อวา การฟอนรํา ไดแกการฟอนรําอยางใดอยางหนึ่ง. ภิกษุ
แมเดินผานไปทางนั้นจะชะเงอดูก็ไมควร. ก็วินิจฉัยโดยพิสดารในอธิการนี้
พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัยนั่นแหละ.
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และในบทพระสูตรที่เกี่ยวดวยสิกขาบททุกแหง ก็พึงทราบวินิจฉัยอยาง
เดียวกับในอธิการนี้.
ก็เบื้องหนาแตนี้ไป จะไมกลาวเพียงเทานี้ จักพรรณนาใหพอแก
ประโยชนในขอนั้น ๆ ทีเดียวฉะนี้แล.
บทวา เปกฺข ไดแกมหรสพมีการรําเปนตน.
บทวา อกฺขาน ไดแกการเลาเรื่องสงครามมีภารตยุทธและรามเกียรติ์เปนตน. ภิกษุแมจะไปในที่ที่เขาเลานิยายนั้น ก็ไมควร.
บทวา ปาณิสฺสร ไดแกกังสดาล. อาจารยบางพวกกลาววา การ
เลนปรบฝามือ ดังนี้ก็มี.
บทวา เวตาฬ ไดแกตีกลองฆนะ อาจารยพวกหนึ่งกลาววา
ปลุกรางของคนตายใหลุกขึ้นดวยมนต ดังนี้ก็มี.
บทวา กุมฺภถูน ไดแกตีกลอง ๔ เหลี่ยม. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา
เสียงหมอ ดังนี้ก็มี.
บทวา โสภนครก ไดแกฉากละครหรือภาพบานเมืองที่สวยงาม.
อธิบายวา เปนภาพวิจิตรดวยปฏิภาณ.
บทวา จณฺฑาล ไดแกการเลนขลุบทําดวยเหล็ก อาจารยบางพวก
กลาววา การเลนซักผาเปลือกไมของพวกคนจัณฑาล.
บทวา วส ไดแกการเลนยกไมไผขึ้น.
บทวา โธวน ไดแกการเลนลางกระดูก. ไดยินวา ในชนบท
บางแหง เมื่อญาติตาย เขายังไมเผา เก็บฝงไว ครั้นรูวา ศพเหลานั้น
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เปอยเนาแลว ก็นําออกมาลางอัฐิ ทาดวยของหอม แลวเก็บไว. ใน
คราวนักษัตรฤกษ เขาตั้งอัฐิไวแหงหนึ่ง ตั้งสุราเปนตนไวแหงหนึ่ง แลว
ก็พากันรองไหคร่ําครวญดื่มเหลากัน. ขอนี้สมดวยพระบาลีที่พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีพิธีชื่อวา การเลนลางอัฐิใน
ชนบทตอนใต ในพิธีนั้นมีขาวบาง น้ําบาง ของเคี้ยวบาง ของบริโภค
บาง ของลิ้มบาง เปนอันมาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พิธีลางกระดูกนั้น
มีอยู เรามิไดกลาววา พิธีลางอัฐินั้นไมมี. แตอาจารยบางพวกกลาววา
พิธีลางกระดูกดวยการเลนกล ชื่อวา การเลนหนาศพ ดังนี้ก็มี.
ในบรรดาการชนชางเปนตน การตอสูกับชางเปนตนก็ดี การให
ชางชนกันก็ดี การดูชางชนกันก็ดี ไมควรแกภิกษุทั้งนั้น.
บทวา นิพฺพุทฺธ ไดแกการสูกันของมวยปล้ํา.
บทวา อุยฺโยธิก ไดแกสถานที่ซอมรบกัน.
บทวา พลคฺค ไดแกสถานที่ของหมูพลรบ.
บทวา เสนาพฺยูห ไดแกการจัดกองทัพ คือ การตั้งทัพดวย
สามารถแหงการจัดกระบวนทัพ มีกระบวนเกวียนเปนตน.
บทวา อนีกทสฺสน ไดแกการดูกองทัพที่ทานกลาวไวโดยนัยมี
อาทิวา ชาง ๓ เชือก เปนอยางต่ํา ชือ่ วา ทัพชาง ดังนี้.
ชื่อวา ปมาทัฏฐาน เพราะเปนที่ตั้งแหงความประมาท. การพนัน
นั้นดวย เปนที่ตั้งแหงความประมาทดวย เหตุนั้น ชื่อวา การพนันเปน
ที่ตั้งแหงความประมาท.
หมากรุก ชื่อวา เลนแถวละ ๘ ตา เพราะมีตาอยูแถวละ ๘ ๆ
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แมในการเลนหมากรุกแถวละ ๑๐ ตา ก็มีนัยดังนี้เหมือนกัน.
บทวา อากาส ไดแกการเลนหมากเก็บ เหมือนในการเลน
หมากรุก แถวละ ๘ ตา แถวละ ๑๐ ตา.
บทวา ปริหารปถ ไดแกการเลนของคนที่ทําเปนวงกลมไวหลาย
แนวดวยกัน บนพื้นดิน เดินเลี่ยงกันไปในวงกลมนั้น ๆ.
บทวา สนฺติก ไดแกเลนใกล ๆ กัน ( เลนอีขีดอีเขียน) โดยเอา
เบี้ยหรือกอนกรวดกองรวมกันไว ไมใหเคลื่อน เอาเล็บเขี่ยออกไปและ
เขี่ยเขามา ถาไหวบางเม็ดในนั้น เปนอันแพ นี้เปนชื่อของการเลน
แบบนั้น.
บทวา ขลิก ไดแก การเลนสะกาบนกระดานสะกา.
เลนเอาไมทอนยาวตีไมทอนสั้น เรียกวา เลนไมหึ่ง.
บทวา สลากหตฺถ ไดแกการเลนโดยเอาครั่งหรือฝาง หรือ
แปงเปยก ชุบมือที่กําซี่ไมไวทายวา จะเปนรูปอะไร ดีดไปทีพ่ ื้นดินหรือ
ที่ฝา แสดงรูปชางมาเปนตน.
บทวา อกฺข ไดแกเลนขลุบ. เลนเปาหลอดที่ทําดวยใบไมนั้น
เรียกวา เลนเปาใบไม.
บทวา วงฺกก ไดแกไถเล็ก ๆ เปนเครื่องเลนของเด็กชาวบาน.
บทวา โมกฺขจิก ไดแกเลนพลิกกลับตัวไปมา (ตีลังกา) มีอธิบาย
วา จับทอนไมไวในอากาศ หรือวางศีรษะไวบนพื้น เลนพลิกตัวโดยเอา
ขางลางไวขางบน เอาขางบนไวขางลาง.
ที่เรียกวา เลนกังหัน ไดแกเลนจักรที่หมุนไดดวยลมพัด ที่ทําดวย
ใบตาลเปนตน.
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ที่เรียกวา เลนตวงทราย ไดแกเอาทะนานที่ทําดวยใบไม เลน
ตวงทรายเปนตน.
บทวา รถก ความวา เลนรถเล็ก ๆ.
บทวา ธนุก ความวา เลนธนูเล็ก ๆ นั่นเอง.
ที่เรียกวา เลนทายอักษร ไดแกเลนใหรูอกั ษร ในอากาศ หรือ
บนหลัง.
ที่ชื่อวา เลนทายใจ ไดแกเลนใหรูเรื่องที่คิดดวยใจ.
ที่ชื่อวา เลนเลียนคนพิการ ไดแกเลนโดยแสดงเลียนแบบ โทษ
ของคนพิการ มีคนตาบอด คนงอย และคนคอมเปนตน.
บทวา อาสนฺทึ ไดแกอาสนะที่เกินประมาณ. ก็ที่ทําเปนทุติยาวิภัตติทุกบท เล็งถึงคําวา อนุยุตฺตา วิหรนฺติ นี.้
บทวา ปลฺลงฺโก ไดแกเตียงที่ทํารูปสัตวรายไวที่เทา.
บทวา โคณโก ไดแกผาโกเชาวผืนใหญมีขนยาว. ไดยนิ วา ผา
โกเชาวผืนใหญนั้น มีขนยาวเกิน ๔ องคุลี.
บทวา จิตตฺก ไดแกเครื่องลาดทําดวยขนแกะ วิจิตรดวยเครื่อง
รอยรัดชนิดหนึ่ง.
บทวา ปฏิกา ไดแกเครื่องลาดสีขาวทําดวยขนแกะ.
บทวา ปฏลิกา ไดแกเครื่องลาดทําดวยชนแกะ เปนรูปดอกไมทึบ
ซึ่งบางคนเรียกวามีทรงเปนใบมะขามปอม ดังนี้ก็มี.
บทวา ตูลิกา ไดแกเครื่องลาดยัดนุน เต็มไปดวยนุน ๓ ชนิด
ชนิดใดชนิดหนึ่ง.
บทวา วิกติกา ไดแกเครื่องลาดทําดวยขนแกะ วิจิตรดวยรูปสีหะ
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และเสือเปนตน.
บทวา อุทฺธโลมึ ไดแกเครื่องลาดทําดวยขนแกะมีชาย ๒ ขาง.
อาจารยบางทานกลาววา เปนรูปดอกไมชูขึ้นขางเดียวกัน
บทวา เอกนฺตโลมึ ไดแกเครื่องลาดทําดวยขนแกะมีชายขางเดียว.
บางทานกลาววา เปนรูปดอกไมชูขึ้น ๒ ขาง ดังนี้ก็มี.
บทวา กฏิสฺส ไดแกเครื่องลาดทําดวยใยไหม ขลิบแกว.
บทวา โกเสยฺย ไดแกเครื่องลาดทําดวยเสนไหม ขลิบแกวเหมือน
กัน. สวนผาไหมลวน ตรัสไวในพระวินัยวาควร. แตในอรรถกถาทีฆนิกาย
กลาววา เวนเครื่องสาดยัดนุน เครื่องลาดที่ทอดวยรัตนะมีพรมที่ทําดวย
ขนสัตวเปนตน ทุกอยางเลย ไมควร.
บทวา กุตฺตก ไดแกเครื่องลาดทําดวยขนแกะ พอที่นางฟอน
๑๖ นางยืนฟอนได.
บทวา หตฺถตฺถร อสฺสตฺถร ไดแกเครื่องลาดที่ใชลาดบนหลัง
ชางหลังมานั่นเอง. แมในเครื่องลาดในรถ ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา อชินปฺปเวณึ ไดแกเครื่องลาดเย็บดวยหนังเสือพอขนาดเตียง.
บทวา กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณ ไดแกเครือ่ งลาดอยางดีที่ทําดวย
หนังชะมด. อธิบายวา เปนเครื่องชั้นสูงสุด. ไดยนิ วา เครื่องลาดนั้น
เขาลาดเย็บทําหนังชะหมดบนผาขาว.
บทวา สอุตฺตรฺจฺฉท ไดแกเครือ่ งลาดพรอมเพดานบน คือพรอม
กับเพดานสีแดงที่ติดไวเบื้องบน. แมเพดานสีขาว เมื่อมีเครื่องลาดเปน
อกัปปยะอยูภายใต ไมควร แตเมื่อไมมี ควรอยู.
บทวา อุภโตโลหิตกุปธาน ไดแกเครื่องลาดมีหมอนสีแดงอยู

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 216

๒ ขางเตียง คือหมอนหนุนศีรษะและหมอนหนุนเทา นั่นไมควร. สวน
หมอนใบเดียวเทานั้น ทั้ง ๒ ขางมีสีแดงก็ดี มีสีดอกปทุมก็ดี มีลวดลาย
วิจิตรก็ดี ถาไดขนาด ก็ควร แตหมอนใหญทานหาม. หมอนที่สีไมแดง
แม ๒ ใบก็ควรเหมือนกัน. ไดเกินกวา ๒ ใบนั้น ควรใหแกภิกษุรูป
อื่น ๆ. เมื่อไมอาจจะใหได แมจะลาดขวางไวบนเตียง ปูเครื่องลาดไว
ขางบนแลวนอน ก็ยอมได. และพึงปฏิบัติตามนัยที่ตรัสไวในเรื่องเตียง
ที่มีเทาเกินประมาณเปนตนนั่นเทียว. ดังที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหตัดเทาเตียงที่มีเทาเกินประมาณแลวใชสอยได อนุญาตให
ทําลายรูปสัตวรายของเตียง มีเทาทําเปนรูปสัตวรายแลวใชสอยได อนุญาต
ใหแหวะเครื่องลาดที่ยัดนุน ทําเปนหมอนได อนุญาตใหทําเครื่องลาดฟน
ที่เหลือได ดังนี้.
ในเรื่องอบตัวเปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
กลิ่นกายของทารกที่คลอดจากครรภมารดา จะหมดไปในเวลาที่มี
อายุประมาณ ๑๒ ป คนทั้งหลายจึงอบตัวดวยจุณของหอมเปนตน เพื่อ
กําจัดกลิ่นเหม็นของกายทารกเหลานั้น การอบตัวอยางนี้ไมควร.
อนึ่ง หากทารกที่มีบุญ เขาใหนอนบนระหวางขาทั้ง ๒ เอา
น้ํามันทาไคลอวัยวะเพื่อใหมือ เทา ขา ทองเปนตน ไดสัดสวน. การ
ไคลตัวอยางนี้ไมควร.
บทวา นฺหาปน ไดเเกการอาบ เหมือนอาบน้ําหอมเปนตน ให
ทารกเหลานั้นแหละ.
บทวา สมฺพาหน ไดแกนวด เหมือนพวกนักมวยรุนใหญ ใช
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คอนเปนตน ตีมือเทา ทําใหแขนโตขึ้น.
บทวา อาทาส ไดแกไมควรใชกระจกอยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา อฺชน ไดแกแตมตาทําใหงามนั่นเอง.
บทวา มาลา ไดแกดอกไมที่รอยบาง ดอกไมที่ไมไดรอยบาง.
บทวา วิเลปน ไดแกทําการประเทืองผิวอยางใดอยางหนึ่ง.
ดวยบทวา มุขจุณณ
ฺ ก มุขาเลปน คนทั้งหลายใสตะกอนดินเพื่อ
ตองการกําจัดไฝและตุมเปนตนที่หนา เมื่อโลหิตเดินไปดวยตะกอนดินนั้น
ก็ใสตะกอนเมล็ดพันธุผักกาด เมื่อตะกอนเมล็ดพันธุผักกาดกัดสวนที่เสีย
หมดแลว ก็ใสตะกอนงา เมื่อโลหิตหยุดดวยตะกอนงานั้น เขาก็ใส
ตะกอนขมิ้นนั้น เมื่อผิวพรรณผุดผาดดวยตะกอนขมิ้นแลว ก็ผัดหนาดวย
แปงผัดหนา การกระทําทั้งหมดนั้น ไมควร ฉะนี้แล.
ในเรื่องประดับขอมือเปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
คนบางพวกเอาสังขและกระเบื้องเปนตนที่วิจิตรผูกที่มือเที่ยวไป.
เครื่องประดับมืออยางนั้นก็ดี อยางอื่นก็ดี ทั้งหมด ไมควร. คนอีกพวก
หนึ่ง ผูกปลายผมเที่ยวไป และเอาเสนทอง และเถามุกดาเปนตน ลอม
ปลายผมนั้น. ทั้งหมดนั้น ไมควร.
คนอีกพวกหนึ่ง ถือไมเทายาว ๔ ศอก หรือไมเทาอยางอื่น มี
ดามประดับสวยงาม เที่ยวไป. กลองยาที่วิจิตรดวยรูปหญิงชายเปนตน
วงรอบเปนอยางดี คลองไวขางซาย.
แมดาบคมกริบ มีฝกลอมดวยรัตนะเปนรูปดอกกรรณิการ รม
อันวิจิตรดวยฟนมังกรเปนตน เย็บดวยดาย ๕ สี.
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รองเทาวงดวยแววหางนกยูงเปนตน วิจิตรดวยทองและเงินเปนตน.
บางพวกแสดงทายผมตกยาวประมาณศอกหนึ่ง กวาง ๔ องคุลี
ติดแผนกรอบหนาที่หนาผากเหมือนฟาแลบในกลีบเมฆ ปกปน ใชพดั
จามรและพัดวาลวีชนี. ทัง้ หมดนั้น ไมควร.
ที่ชื่อวา ติรัจฉานกถา เพราะเปนถอยคําที่ขวางทางสวรรคและ
ทางนิพพาน เพราะไมใชธรรมที่เปนเหตุใหออกไปจากทุกข.
บรรดาติรัจฉานกถาเหลานั้น เรื่องที่พูดปรารภถึงพระราชา โดย
นัยมีอาทิวา พระเจามหาสมมตราช พระเจามันธาตุราช พระเจา
ธรรมาโศกราช มีอานุภาพมากอยางนี้ ชื่อวา เรื่องพระราชา. ในเรื่อง
โจรเปนตน ก็นัยนี้.
ถอยคําที่เกี่ยวดวยเรื่องครอบครัว โดยนัยเปนตนวา บรรดาทาน
เหลานั้น พระราชาองคโนน มีรูปงามนาชม ดังนี้แหละ ชื่อวาเปน
ติรัจฉานกถา. แตเรื่องที่พูดอยางนี้วา พระราชาพระนามแมนั้น มี
อานุภาพมากอยางนี้ สวรรคตแลว ดังนี้ ตั้งอยูในความเปนกรรมฐาน.
แมในเรื่องโจร ถอยคําที่เกี่ยวดวยเรื่องครอบครัว วาโอ กลาจริง
ดังนี้ อิงอาศัยการกระทําของโจรเหลานั้นวา โจรชื่อมูลเทพ มีอานุภาพมาก
อยางนี้ โจรชื่อเมฆมาล มีอานุภาพมากอยางนี้ ดังนี้ ชื่อวาติรัจฉานกถา.
แมในเรื่องการรบ มีเรื่องภารตยุทธเปนตน ถอยคําที่เกี่ยวกับ
ความพอใจในเรื่องทายวา คนโนนถูกคนโนนฆาอยางนี้ แทงอยางนี้
นั่นแหละ ชื่อวาติรัจฉานกถา. แตเรื่องที่พูดอยางนี้วา แมคนชื่อเหลานั้น
ก็ถึงความสิ้นไป ดังนี้ ยอมเปนกรรมฐานทุกเรื่องทีเดียว.
อนึ่ง ในเรื่องขาวเปนตน การพูดเกี่ยวกับความพอใจในสิ่งที่ชอบ
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วา เราเคี้ยว เราบริโภคขาวมีสีสวย มีกลิ่นหอม มีรสอรอย นิ่มนวล
ดังนี้ ไมควร. แตการพูดทําใหมีประโยชนวา เมื่อกอนเราไดถวายขาว
น้ํา ผา ที่นอน ดอกไม ของหอม อันถึงพรอมดวยสีเปนตน แกทาน
ผูมีศีล เราไดบูชาพระเจดียอยางนี้ ดังนี้ ยอมควร.
ก็ในเรื่องญาติเปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
การพูดเกี่ยวกับความพอใจวา ญาติของพวกเรากลา สามารถ
ดังนี้ก็ดี วาเมื่อกอนเราเที่ยวไปดวยยานอันสวยงามอยางนี้ ดังนี้ก็ดี ไม
ควร. แตควรจะพูดใหมีประโยชนวา ญาติของพวกเราแมเหลานั้น ก็
ตายไปแลว หรือวา เมื่อกอนเราไดถวายรองเทาอยางนี้แกพระสงฆ ดังนี้.
ก็ในเรื่องบานเปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
แมพูดเรื่องบานที่เกี่ยวกับเรื่องวา อยูอาศัยดี อยูอาศัยไมดี ขาว
ปลาหาไดงาย และขาวยากหมากแพงเปนตน หรือที่เกี่ยวกับความพอใจ
อยางนี้วา ชาวบานโนนกลา สามารถ ดังนี้ ไมควร แตพูดใหมีประโยชน
วา ชาวบานโนมมีศรัทธาเลื่อมใส หรือวา ถึงความสิ้นไปเสื่อมไป ดังนี้
ควรอยู. แมในเรื่องนิคม นคร ชนบท ก็นัยนี้แหละ.
แมเรื่องหญิงที่เกี่ยวกับความพอใจอาศัยผิวพรรณและทรวดทรง
เปนตน ไมควร. แตพูดอยางนี้วา หญิงคนโนนมีศรัทธาเลื่อมใส ถึง
ความสิ้นไปเสื่อมไป ดังนี้แหละ ควรอยู.
แมเรื่องคนกลาที่เกี่ยวกับความพอใจวา ทหารชื่อนันทมิตเปนคน
กลา ดังนี้ ไมควร. แตพูดอยางนี้วา ทหารเปนผูมีศรัทธา ถึงความสิ้นไป
ดังนี้แหละ ควรอยู.
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แมเรื่องตรอกที่เกี่ยวกับความพอใจวา ตรอกโนนอยูดี อยูไมดี มี
คนกลา มีคนสามารถ ดังนี้ ไมควร. พูดอยางนี้วา ตรอกโนนมีคน
มีศรัทธาเลื่อมใส ถึงความสิ้นไปเสื่อมไป ดังนี้ ควรอยู.
บทวา กุมฺภฏานกถ ไดแกการพูดเรื่องที่ตั้งน้ํา การพูดเรื่อง
ทาน้ํา ทานเรียกวากุมภทาสีกถาก็มี. พูดเกี่ยวกับความพอใจวา นาง
กุมภทาสีแมนั้น นาเลื่อมใส ฉลาดฟอนรํา ขับรอง ดังนี้แหละ ไมควร.
แตพูดโดยนัยเปนตนวา เปนคนมีศรัทธาเลื่อมใส ดังนี้แหละ ควรอยู.
บทวา ปุพฺพเปตกถ ไดแกพูดเรื่องญาติในอดีต. ขอวินิจฉัยก็เหมือน
กับพูดเรื่องญาติปจจุบันในที่นั้น ๆ.
บทวา นานตฺตกถา ไดแกพูดเรื่องไรประโยชน เปนเรือ่ งตาง ๆ
ที่เหลือพนจากคําตนและคําปลาย.
บทวา โลกกฺขายิกา ความวา การพูดเลนเกี่ยวกับโลก เปนตน
อยางนี้วา โลกนี้ใครสราง คนโนนสราง กาสีขาวเพราะกระดูกขาว
นกตะกรุมสีแดงเพราะเลือดแดง ดังนี้.
ที่ชื่อวา พูดเรื่องทะเล ไดแกถอ ยคําที่กลาวถึงทะเลอันไรประโยชน
เปนตนอยางนี้วา ทะเลชือ่ วาสาคร เพราะเหตุไร ? เพราะพระเจาสาครเทพ
ขุดไว ฉะนั้นจึงชื่อวา สาคร ที่ชื่อวา สมุทร เพราะประกาศดวยหัวแมมือ
วา สาคร เราขุดไว ดังนี้.
บทวา ภโว แปลวา ความเจริญ.
บทวา อภโว แปลวา ความเสื่อม.
ถอยคําที่พูดกลาวถึงเหตุไรประโยชนอยางใดอยางหนึ่งวา เจริญ
เพราะเหตุนี้ เสื่อมเพราะเหตุนี้ ดังนี้ ชื่อวา พูดเรื่องความเจริญความ
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เสื่อม ดวยประการฉะนี้.
บทวา วิคฺคาหิกกถา ไดแกการพูดแกงแยง การพูดแขงดี.
บทวา สหิต เม ในอธิการนั้น ความวา คําพูดของขาพเจามี
ประโยชน สละสลวย ประกอบดวยผล ประกอบดวยเหตุ.
บทวา อสหิตนฺเต ไดแกคําพูดของทานไมมีประโยชน ไมสละ
สลวย.
บทวา อธิจิณฺถเนเต วิปฺปราวตฺต ไดแกขอที่ทานคลองแคลว
เปนอยางดี ดวยอํานาจเคยสั่งสมมาเปนเวลานานนั้น ไดผันแปรไปแลว
คือบิดเบือนไปแลว ดวยคําพูดคําเดียวเทานั้นของเรา ทานยังไมรูอะไร.
บทวา อาโรปโต เต วาโท ไดแกความผิดในวาทะของทาน
ขาพเจาจับไดแลว.
บทวา จร วาทปฺปโมกฺขาย ความวา เพื่อเปลื้องความผิด ทาน
จงเที่ยวไปเที่ยวมา จงไปศึกษาในขอนั้น ๆ เสีย.
บทวา นิพฺเพเหิ วา สเจ ปโหสิ ความวา ถาทานเองสามารถ
ก็จงแกไขเสียในบัดนี้ทีเดียว.
ในเรื่องการทําตัวเปนทูต มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา อิธ คจฺฉ ความวา จงไปจากที่นี้สูที่ชื่อโนน.
บทวา อมุตร คจฺฉ ความวา จงไปจากที่นั้นสูที่ชื่อโนน.
บทวา อิท หร ความวา จงนําเรื่องนี้ไปจากที่นี้.
บทวา อมุตฺร อิท อาหร ความวา จงนําเรื่องนี้จากที่โนนมา
ในที่นี้.
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ก็โดยสังเขป ขึ้นชื่อวาการทําตัวเปนทูตนี้ สําหรับสหธรรมิกทั้ง ๕
และขาวสาสน ของคฤหัสถที่เกี่ยวดวยอุปการะพระรัตนตรัย ควร สําหรับ
คนเหลาอื่น ไมควร.
ในบทวา กุหกา เปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ที่ชื่อวา พูดหลอกลวง เพราะหลอกลวงชาวโลก คือทําใหพิศวง
ดวยเรื่องหลอกลวง ๓ อยาง.
ที่ช่อื วา พูดเลียบเคียง เพราะเปนผูพูดมีความตองการลาภสักการะ.
ที่ชื่อวา พูดหวานลอม เพราะเปนคําพูดที่มีการหวานลอมเปน
ปกติทีเดียว.
ที่ชื่อวา พูดและเล็ม เพราะมีคําพูดและเล็มเปนปกติทีเดียว.
ที่ชื่อวา แสวงหาลาภดวยลาภ เพราะแสวงหา คือคนหา เสาะหา
ลาภดวยลาภ.
นี้เปนชื่อของบุคคลผูประกอบดวยการหลอกลวงเหลานี้ คือ พูด
หลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหวานลอม พูดและเล็ม แสวงหาลาภดวย
ลาภ. นี้เปนความยอในที่นี้ แตโดยพิสดาร เรื่องพูดมีพูดหลอกลวง
เปนตน ขาพเจาไดนําพระบาลีและอรรถกถามาประกาศไวในสีลนิเทศ
ในวิสุทธิมรรค ดังนี้แล.
มัชฌิมศีลจบเพียงเทานี้.
เบื้องหนาแตนี้ไป เปนมหาศีล
บทวา องฺค ไดแกตาํ ราทายอวัยวะที่เปนไปโดยนัยมีอาทิวา ผูที่ประกอบดวยอวัยวะมีมือและเทาเห็นปานนี้อยางใดอยางหนึ่ง มีอายุยืน มียศ.
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บทวา นิมิตฺต ไดแกตําราทายนิมิต.
ไดยินวา พระเจาปณฑุราช ทรงกําแกวมุกดาไว ๓ ดวง แลว
ตรัสถามหมอดูนิมิตวา อะไรอยูในกํามือของฉัน ? หมอดูนิมิตผูนั้น
เหลียวดูขางโนนขางนี้ และในเวลานั้น แมลงวันถูกจิ้งจกคาบแลวหลุดไป
เขาจึงกราบทูลวา แกวมุกดา ตรัสถามตอไปวา กี่ดวง ? เขาไดยินเสียง
ไกขัน ๓ ครัง้ จึงกราบทูลวา ๓ ดวง. สมณพราหมณผูเจริญบางพวก
ทายนิมิตอางตําราทายนิมิตนั้น ๆ อยูอยางนี้.
บทวา อุปฺปาต ไดแกทายวัตถุใหญ ๆ เชน อสนีบาต เปนตน
ตกลงมา. ก็สมณพราหมณบางพวกเห็นดังนั้นแลว ทํานายอางวา จักมี
เรื่องนี้ จักเปนอยางนี้.
บทวา สุปน ไดแกสมณพราหมณบางพวกประกอบเนือง ๆ ซึ่ง
การทํานายฝนโดยนัยมีอาทิวา ผูฝนเวลาเชา จะมีผลอยางนี้ ผูฝนดังนี้
จะมีเรื่องชื่อนี้ ดังนี้อยู.
บทวา ลกฺขณ ไดแกตําราทายลักษณะมีอาทิวา ผูที่ประกอบดวย
ลักษณะนี้ จะเปนพระราชา ดวยลักษณะนี้ จะเปนอุปราช.
บทวา มูสิกจฺฉินฺน ไดแกตําราทํานายหนูกัดผา. ก็เมื่อผาแมถูก
หนูนั้นคาบมาหรือไมคาบมาก็ตาม กัดอยางนี้ตั้งแตที่นี้ไป สมณพราหณ
บางพวกก็ทํานายอางวา จะมีเรื่องชื่อนี้.
บทวา อคฺคิโหม ไดแกพิธีบูชาไฟวา เมื่อใชฟนอยางนี้ บูชาไฟ
อยางนี้ จะมีผลชื่อนี้.
แมพิธีเบิกแวนเวียนเทียนเปนตน ก็คือ พิธีบูชาไฟนั่นเอง ตรัส
ไวแผนกหนึ่ง ดวยสามารถแหงความเปนไปอยางนี้วา เมื่อใชแวนเวียน
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เทียนเห็นปานนี้ ใชวัตถุมีรําเปนตนเชนนี้บูชาไฟ จะมีผลชื่อนี้.
บทวา กโณ ในพิธีนั้น ไดแกรําขาว.
บทวา ตณฺฑุล ไดแกขาวสารแหงขาวสาลีเปนตน และแหง
ติณชาติทั้งหลาย.
บทวา สปฺป ไดแกเนยโคเปนตน.
บทวา เตล ไดแกน้ํามันงาเปนตน.
ก็การอมเมล็ดพันธุผกั กาดเปนตน พนเขาในไฟ หรือการรายเวท
เปาเขาในไฟ ชื่อวาทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ.
การบูชายัญดวยโลหิตแหงรากขวัญและเขาเบื้องขวาเปนตน ชื่อวา
บูชาดวยโลหิต.
บทวา องฺควิชฺชา ไดแกขอแรก พูดถึงอวัยวะโดยไดเห็นอวัยวะ
กอน แลวจึงพยากรณ ในที่นี้ตรัสถึงวิชาดูอวัยวะ โดยไดเห็นกระดูก
นิ้วมือ แลวรายเวทพยากรณวา กุลบุตรนี้มีทรัพยหรือไม หรือมีสิริหรือไม
ดังนี้เปนตน.
บทวา วตฺถุวิชฺชา ไดแกวิชาหมอดู กําหนดคุณและโทษแหง
ปลูกเรือนและพื้นที่สวนเปนตน. แมไดเห็นความตางแหงดินเปนตน ก็
รายเวทเห็นคุณและโทษ ในใตพื้นปฐพี ในอากาศ ประมาณ ๓๐ ศอก
และในพื้นที่ประมาณ ๘๐ ศอก.
บทวา เขตฺตวิชชฺ า ไดแกวชิ านิติศาสตร มีอัพเภยยศาสตร
มาสุรักขศาสตรและราชศาสตรเปนตน.
บทวา สิววิชฺชา ไดแกวิชาวาดวยการเขาไปทําความสงบในปาชา
อาจารยบางทานกลาววา เปนวิชารูเสียงหอนของสุนัขจิ้งจอกก็มี.
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บทวา ภูตวิชฺชา ไดแกมนตของหมอผี.
บทวา ภูริวชิ ฺชา ไดแกมนตที่คนอยูในบานเรือนจะตองเรียนไว.
บทวา อหิวิชฺชา ไดแกวิชารักษาคนถูกงูกัด และวิชาเรียกงู.
บทวา วิสวิชฺชา ไดแกวิชาที่ใชรักษาพิษเกาหรือรักษาพิษใหม
หรือใชทําพิษอยางอื่น.
บทวา วิจฺฉิกวิชฺชา ไดแกวชิ ารักษาแมลงปองตอย.
แมในวิชาวาดวยหนู ก็นัยนี้แหละ.
บทวา สกุณวิชฺชา ไดแกรูเสียงนก โดยรูเสียงรองและการไป
เปนตน ของสัตวมีปกและไมมีปก และสัตว ๒ เทา ๔ เทา.
บทวา วายสวิชฺชา ไดแกรูเสียงรองของกา. ความรูนั้น เปน
ตําราแผนกหนึ่งทีเดียว ฉะนั้น จึงไดตรัสไวแผนกหนึ่ง.
บทวา ปกฺกชฺฌาน ไดแกวิชาแกคิด อธิบายวา เปนความรู
ในสิ่งที่ตนไมเห็น ในบัดนี้ เปนไปอยางนี้วา คนนี้จักเปนอยูไดเทานี้
คนนี้เทานี้.
บทวา สวปริตฺตาน ไดแกวิชาแคลวคลาด คือ เปนวิชาทําให
ลูกศรไมมาถูกตนได.
บทวา มิคจกฺก นี้ ตรัสรวมสัตวทุกชนิด โดยที่รูเสียงรองของ
นกและสัตว ๔ เทาทั้งหมด.
ในการทายลักษณะแกวมณีเปนตน มีอธิบายดังนี้
สมณพราหมณบางพวกประกอบเนือง ๆ ซึ่งการทายลักษณะแกวมณี
เปนตน ดวยอํานาจสีและสัณฐานเปนตน อยางนี้วา แกวมณีอยางนี้ดี
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อยางนี้ไมดี เปนเหตุ ไมเปนเหตุ ใหเจาของปราศจากโรคและมีความ
ยิงใหญเปนตน.
ในการทายลักษณะนั้น คําวา อาวุธ ไดแกเวนของมีคมมีดาบ
เปนตน นอกนั้นชื่อวาอาวุธ.
แมการทายลักษณะหญิงเปนตน ก็พึงทราบโดยความเจริญและความ
เสื่อมของตระกูลที่หญิงชายเปนตนเหลานั้นอยู.
สวนในการทายลักษณะแพะเปนตน พึงทราบความตางกันดังนี้วา
เนื้อของสัตวมีแพะเปนตน อยางนี้ควรกิน อยางนี้ไมควรกิน.
อนึ่ง ในการทายลักษณะเหี้ยนี้ พึงทราบความตางกันแมในภาพ
จิตรกรรมและเครื่องประดับเปนตน แมดังนี้วา เมื่อมีเหี้ยอยางนี้ จะ
มีผลอันนี้.
และในขอนี้ มีเรือ่ งดังตอไปนี้.
ไดยินวา ที่วัดแหงหนึ่ง เขาเขียนภาพจิตรกรรม เปนรูปเหี้ย
กําลังพนไฟ ตั้งแตนั้นมาภิกษุทั้งหลายเกิดทะเลาะกันใหญ. ภิกษุอาคันตุกะ
รูปหนึ่ง เห็นภาพนั้นเขา จึงลบเสีย ตั้งแตนั้นมา การทะเลาะก็เบาลง.
การทายลักษณะชอฟา พึงทราบโดยเปนชอฟาเครื่องประดับบาง
ชอฟาเรือนบาง.
การทายลักษณะเตา ก็เชนเดียวกับการทายลักษณะเหี้ยนั่นเอง.
การทายลักษณะเนื้อ ตรัสรวมสัตวทุกชนิดโดยลักษณะของสัตว
๔ เทาทั้งหมด.
คําวา รฺ นิยฺยาน ภวิสฺสติ ไดแกพยากรณการเสด็จประพาส
ของพระราชาทั้งหลายอยางนี้วา พระราชาพระองคโนนจักเสด็จออกโดย
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วันโนน โดยฤกษโนน. ทุกบทมีนัยดังนี้ จึงอธิบายในบทนี้บทเดียว.
สวนบทวา อนิยฺยาน ในทีน่ ี้อยางเดียว ไดแกการทีพ่ ระราชา
เสด็จไปพักแรมแลวกลับมา.
คําวา พระราชาภายในจักเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย
ความวา พยากรณการเขาประชิดและการถอยของพระราชาทั้งหลายอยางนี้
วา พระราชาของพวกเราภายในพระนครจักเขาประชิดพระราชาภายนอก
ผูเปนขาศึก ลําดับนั้น พระราชาภายนอกพระองคนั้นจักถอย. แมใน
บทที่สอง ก็นัยนี้แหละ. ความชนะและความแพปรากฏแลวเทียว.
เรื่องจันทรคราสเปนตน พึงทราบโดยพยากรณวา ราหูจักถึงจันทร
ในวันโนน. อนึ่ง แมดาวนักษัตรรวมจับดาวอังคารเปนตน ก็ชื่อ
นักษัตรคราสนั่นเอง.
บทวา อุกฺกาปาโต ไดแกคบไฟตกจากอากาศ.
บทวา ทิสาฑาโห ไดแกทิศมืดคลุมราวกะอากูลดวยเปลวไฟและ
เปลวควันเปนตน.
บทวา เทวทุนฺทุภิ ไดแกเมฆคํารามหนาแลง.
บทวา อุคฺคมน ไดแกขึ้น.
บทวา โอคฺคมน ไดแกตก.
บทวา สงฺกิเลส แปลวา ไมบริสุทธิ์.
บทวา โวหาน แปลวา บริสุทธิ์.
บทวา เอว วิปาโก ความวา จักนําสุขและทุกขตาง ๆ อยางนี้มา
ใหแกโลก.
บทวา สุวุฏ ิกา ความวา ฝนตกตองตามฤดูกาล.
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บทวา ทุพฺพุฏิกา ความวา ฝนตกเปนครั้งคราว อธิบายวา
ฝนนอย.
บทวา มุทฺธา ทานกลาวถึงการนับดวยหัวแมมือ.
บทวา คณนา ไดแกการนับไมขาดสาย.
บทวา สงฺขาน ไดแกการนับรวมโดยการบวกและการคูณเปนตน.
ผูที่ชํานาญการนับรวมนั้น พอเห็นตนไม ก็รูไดวา ในตนนี้มีใบเทานี้.
บทวา กาเวยฺย ความวา กิริยาที่กวีทั้ง ๔ พวก ดังที่ตรัสไว
ดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กวีมี ๔ พวกเหลานี้ คือ จินตากวี สุตกวี
อรรถกวี ปฏิภาณกวี ดังนี้ แตงกาพยเพื่อเลี้ยงชีพ โดยความคิดของ
ตนบาง โดยสดับเพราะไดฟงเรื่องมีอาทิวา ไดมีพระราชาพระนาม
เวสสันดร ดังนี้บาง โดยเนื้อความอยางนี้วา เรื่องนี้มีเนื้อความอยางนี้
เราจักแตงเรื่องนั้นอยางนี้ ดังนี้บาง โดยปฏิภาณที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ
อยางนี้วา เราไดเห็นเหตุการณบางอยาง จักแตงกาพยใหเขากันไดกับ
เรื่องนั้นบาง. เรื่องที่เกี่ยวกับโลกขาพเจาไดกลาวแลวเทียว.
ที่ชื่อวา ใหฤกษอาวาหมงคล ไดแกใหฤกษทําพิธีอาวาหมงคลวา
ทานทั้งหลายจงนําเจาสาวจากตระกูลโนนมาใหเจาบาวผูนี้โดยฤกษโนน.
บทวา วิวาห ความวา ใหฤกษทําพิธีวิวาหมงคลวา ทานทั้งหลาย
จงนําเจาสาวนี้ไปใหเจาบาวโนนโดยฤกษโนน เขาจักมีความเจริญ.
บทวา สวทน ความวา ที่ชอื่ วาฤกษสงตัว ไดแกพิธีทําให
คูบาวสาวปรองดองกันอยางนี้วา วันนี้ฤกษดี เธอทัง้ ๒ จงปรองดองกัน
ในวันนี้แหละ เธอทั้ง ๒ จักไมหยารางกัน ดวยประการฉะนี้.
ที่ชื่อวา วิวทน ไดแกถาสามีภรรยาประสงคจะหยารางกัน ก็ดูฤกษ
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ทําพิธีหยารางอยางนี้วา ทานจงหยาขาดกันในวันนี้แหละ ทานจักไมรวม
กันอีก ดวยประการฉะนี้.
บทวา สงฺกิรณ ความวา ดูฤกษใหรวบรวมทรัพยอยางนี้วา
ทรัพยที่ใหกยู ืมก็ดี เปนหนี้ก็ดี ทานจงเรียกเก็บเสียในวันนี้ เพราะ
ทรัพยที่เรียกเก็บในวันนี้นั้นจักถาวร.
บทวา วิกิรณ ความวา ดูฤกษหาประโยชนเองหรือใหคนอื่นหา
ประโยชนอยางนี้วา ถาทานตองการจะหาประโยชนดวยการลงทุนและให
กูยืมเปนตน ทรัพยที่หาประโยชนในวันนี้จะเพิ่มเปน ๒ เทา ๔ เทา.
บทวา สุภคกรณ ความวา ดูฤกษทําใหเปนที่รัก ทีช่ อบใจ
หรือทําใหมีสิริ.
บทวา ทุพฺภคกรณ ความตรงกันขามกับบท สุภคกรณ นั้น.
บทวา วิรุทฺธคพฺภกรณ ความวา กระทําครรภที่ตก ที่ทําลาย
ที่แทง ที่ตาย อธิบายวา ใหยาเพื่อไมใหแมเสียหายตอไป.
ก็ครรภยอมพินาศดวยเหตุ ๓ อยาง คือ ลม เชื้อโรค กรรม.
ในครรภพินาศ ๓ อยางนั้น เมื่อครรภพินาศดวยลม ตองใหยาเย็น ๆ
สําหรับระงับ เมื่อพินาศดวยเชื้อโรค ตองตอตานเชื้อโรค แตเมื่อพินาศ
ดวยกรรม แมพระพุทธเจาทั้งหลายก็ไมอาจจะหามได.
บทวา ชิวฺหานิพนฺธน ไดแกรายมนตผูกลิ้นไว.
บทวา หนุสหนน ไดแกรายมนตผูกปาก ผูกไวอยางที่ไมสามารถ
จะใหคางเคลื่อนไหวได.
บทวา หตฺถาภิชปฺปน ไดแกรายมนตทําใหมือทั้ง ๒ สั่นรัว.
ไดยินวา เมื่อยืนอยูภายใน ๗ กาว รายมนตนั้นแลว อีกคนหนึ่งจะมือ
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สั่นรัว พลิกไปมา.
บทวา กณฺณชปฺปน ไดแกรายเวท ทําใหหูทั้ง ๒ ไมไดยินเสียง.
ไดยินวา รายมนตนั้นแลวกลาวตามประสงคในโรงศาล ฝายปรปกษ
ไมไดยินเสียงนั้น ดังนั้น จึงไมอาจโตตอบไดเต็มที่.
บทวา อาทาสปฺห ไดแกเชิญเทวดาลงในกระจก แลวถาม
ปญหา.
บทวา กุมารีปฺห ไดแกเชิญเทวดาเขาในรางของเด็กสาว แลว
ถามปญหา.
บทวา เทวปฺห ไดเเกเชิญเทวดาเขาในรางของนางทาสี แลว
ถามปญหา.
บทวา อาทิจฺจุปฏาน ไดแกบําเรอพระอาทิตยเพื่อประโยชน
ในการดํารงชีพ.
บทวา มหตุปฏาน ไดแกบาํ เรอทาวมหาพรหมเพื่อประโยชน
อยางเดียวกัน.
บทวา อพฺภุชฺชลน ไดแกรายมนตพนเปลวไฟออกจากปาก.
บทวา สิริวหฺ ายน ไดแกเชิญขวัญเขาตัวอยางนี้วา ขวัญเอย
จงมาอยูในรางเราเอย.
บทวา สนฺติกมฺม ไดแกไปเทวสถานทําพิธีสัญญาบนบาน ซึ่ง
จะตองทําในเวลาที่สําเร็จวา ถาเรื่องนี้จักสําเร็จแกขาพเจา ขาพเจาจัก
แกบนแกทาน ดวยสิ่งนี้ ๆ. และเมื่อเรื่องนั้นสําเร็จแลว กระทําตามนั้น
ชื่อวา ทําพิธีแกบน.
บทวา ภูริกมฺม ไดแกสอนการใชมนตที่ผูอยูในบานเรือนจะ
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ตองเรียน.
ในขอวา วสฺสกมฺม โวสฺสกมฺม นี้ บทวา วสฺโส ไดแก
ชาย บทวา โวสฺโส ไดแกบัณเฑาะก. การทําบัณเฑาะกใหเปนชาย
ชื่อ วัสสกรรม การทําชายใหเปนบัณเฑาะก ชื่อ โวสสกรรม ดวยประการ
ฉะนี้. ก็เมือ่ ทําดังนั้น ยอมใหถึงเพียงภาวะที่ตัดเทานั้น ไมอาจทําให
เพศหายไปได บทวา วตฺถุกมฺม ไดแกทําพิธีสรางเรือนในพื้นที่ที่ยัง
มิไดตกแตง.
บทวา วตฺถุปริกรณ ไดแกกลาววา ทานทั้งหลายจงนําสิ่งนี้ ๆ มา
ดังนี้แลว ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่.
บทวา อาจมน ไดแกใชน้ําลางปากใหสะอาด.
บทวา นฺหาปน ไดแกอาบน้ํามนตใหคนอื่น.
บทวา ชูหน ไดแกทําพิธีบูชาไฟ เพื่อประโยชนแกพวกเขา.
บทวา วมน ไดแกทํายาสํารอก.
แมในการปรุงยาถาย ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา อุทฺธวิเรจน ไดแกปรุงยาถายโรคเบื้องบน.
บทวา อโธวิเรจน ไดแกปรุงยาถายโรคเบื้องลาง.
บทวา สีสวิเรจน ไดแกปรุงยาแกปวดศีรษะ.
บทวา กณฺณเตล ไดแกหุงน้ํามันยาเพื่อสมานหู หรือเพื่อบําบัด
แผล.
บทวา เนตฺตปฺปาน ไดแกน้ํามันหยอดตา.
บทวา นตฺถุกมฺม ไดแกใชน้ํามันปรุงเปนยานัตถุ.
บทวา อฺชน ไดแกปรุงยาทากัดเปนดางสามารถลอกได ๒
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หรือ ๓ ชั้น.
บทวา ปจฺจฺชน ไดแกปรุงยาเย็นระงับ.
บทวา สาลากิย ไดแกเครื่องมือของจักษุแพทย
บทวา สลฺลกตฺติย ไดแกเครื่องมือของศัลยแพทย.
กิจกรรมของแพทยรักษาโรคเด็ก เรียกวา กุมารเวชกรรม.
ดวยคําวา มูลเภสชฺชาน อนุปฺปทาน (ใสยา) นี้ พระผูม ี
พระภาคเจาทรงแสดงถึงกายบําบัด.
บทวา โอสธีน ปฏิโมกฺโข ไดแกใสดางเปนตน เมื่อแผลไดที่
ควรแกดางเปนตนนั้น ก็เอาตางเปนตนนั้นออกไป.
จบมหาศีลเพียงเทานี้
พระผูมีพระภาคเจา ครั้น ทรงพรรณนาศีล ๓ ประการโดยพิสดาร
โดยอนุสนธิ แหงคําสรรเสริญที่พรหมทัตมาณพกลาว ดวยประการฉะนี้
แลว บัดนี้ ทรงเริ่มประกาศความวางเปลาโดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ยังมีธรรมอื่น ๆ ที่ลึกซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก ดังนี้
โดยอนุสนธิแหงคําสรรเสริญที่ภิกษุสงฆกลาว.
คําวา ธรรม ในพระบาลีนั้น ความวา ธรรมศัพท เปนไปใน
อรรถทั้งหลายมีอาทิอยางนี้ คือ คุณธรรม เทศนาธรรม ปริยัติธรรม
นิสัตตธรรม.
จริงอยู ธรรมศัพทเปนไปในคุณธรรม เชนในประโยคมีอาทิวา
ธรรมแลอธรรมทั้ง ๒ หามีผลเสมอกันไม อธรรม
นําสัตวไปนรก ธรรมใหสัตวถึงสุคติ.
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เปนไปในเทศนาธรรม เชนในประโยคมีอาทิวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน . . . . . . แกเธอทัง้ หลาย.
เปนไปในปริยัติธรรม เชนในประโยคมีอาทิวา ภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ ยอมเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ.
เปนไปในนิสัตตธรรม เชนในประโยคมีอาทิวา ก็ในสมัยนั้นแล
ธรรมมีอยู คือ ขันธทั้งหลายมีอยู.
ก็ในพระบาลีนี้ ธรรมศัพทเปนไปในคุณธรรม. เพราะฉะนั้น
พึงเห็นความในพระบาลีนี้อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยังมีคุณ
อื่น ๆ อีก.
บทวา คมฺภรี า ความวา มีที่ตงั้ อันญาณของบุคคลอื่นหยั่งไมได
ยกเวนตถาคต เหมือนมหาสมุทรอันปลายจะงอยปากยุงหยั่งไมถึงฉะนั้น.
ที่ชื่อวา เห็นไดยาก เพราะลึกซึ่งนั่งเอง.
ที่ชื่อวา ไดยาก เพราะเห็นไดยากนั่นเอง.
ที่ชื่อวา สงบ เพราะดับความเรารอนทั้งหมด.
ก็ชื่อวา สงบ แมเพราะเปนไปในอารมณที่สงบ.
ที่ชื่อวา ประณีต เพราะทําใหไมรูจักอิ่ม ดุจโภชนะที่มีรสอรอย
ที่ชื่อวา คาดคะเนเอาไมได เพราะจะใชการคะเนเอาไมได เหตุ
เปนวิสัยแหงญาณอันสูงสุด.
ที่ชื่อวา ละเอียด เพราะมีสภาพละเอียดออน.
ที่ชื่อวา รูไดเฉพาะบัณฑิต เพราะบัณฑิตเทานั้นพึงรู เหตุมิใช
วิสัยของพวกพาล.
ขอวา เย ตถาคโต สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ ความวา
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ซึ่งเปนคุณธรรมที่ตถาคตเปนผูที่มิใชมีบุคคลอื่นแนะนํา ก็ทาํ ใหประจักษ
ดวยพระปรีชาญาณอันวิเศษยิ่งเอาทีเดียว แลวสอนผูอื่นใหรูแจง คือ
แสดง กลาว ประกาศ.
บทวา เยหิ ความวา ดวยคุณธรรมเหลาใด.
บทวา ยถาภุจฺจ แปลวา ตามเปนจริง.
ขอวา วณฺณ สมฺมา วทมานา วเทยฺยุ ความวา ผูป ระสงค
จะกลาวสรรเสริญตถาคต พึงกลาวไดโดยชอบ อธิบายวา อาจกลาวได
ไมบกพรอง.
ถามวา ก็และธรรมที่พระผูมพี ระภาคเจาทรงสรรเสริญอยางนี้นั้น
ไดแกอะไร ?
ตอบวา ไดแกพระสัพพัญุตญาณ.
ถามวา ถาอยางนั้น ทําไมถึงทรงทานิเทศเปนพหุวจนะ.
ตอบวา เพราะประกอบดวยจิตมากดวง และมีอารมณมากมาย.
จริงอยู พระสัพพัญุตญาณนั้น ไดในมหากิริยาจิตที่เปนญาณสัมปยุต ๔ ดวง. และธรรมอะไร ๆ ที่ไมชื่อวาเปนอารมณของพระสัพพัญุตญาณนั้น หามิได. สมดังคําที่พระสารีบุตรกลาวไวเปนตนวา ชื่อวา
พระสัพพัญุตญาณ เพราะรูธรรมทั้งหมด กลาวคือ ธรรมสวนอดีต
อนาคต และปจจุบัน ชื่อวา อนาวรณญาณ เพราะไมมีเครื่องขัดของใน
พระญาณนั้น.
ทรงทํานิเทศเปนพหุวจนะ เพราะประกอบดวยจิตมากดวง และ
เพราะมีอารมณมากมายดวยอํานาจที่เกิดขึ้นบอย ๆ ดวยประการฉะนั้นแล.
สวนคําวา อฺเว นี้เปนคํากําหนดไวในพระบาลีนี้ พึงประกอบ
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กับบททุกบทอยางนี้วา ธรรมเหลาอื่นมิใชธรรมมีเวนจากปาณาติบาต
เปนตน ลึกซึ้งจริง ๆ ไมใชตื้น.
ก็สาวกบารมีญาณลึกซึ้ง แตปจเจกโพธิญาณยังลึกซึ้งกวานั้น
ฉะนั้น จึงไมมีคํากําหนดไวในสาวกบารมีญาณนั้น และพระสัพพัญุตญาณยังลึกซึ้งกวาปจเจกโพธิญาณนั้น ฉะนั้น จึงไมมีคํากําหนดไวใน
ปจเจกโพธิญาณนั้น สวนญาณอื่นที่ลึกซึ้งกวาพระสัพพัญุตญาณนี้ไมมี
ฉะนั้น จึงไดคํากําหนดวา ลึกซึ้งทีเดียว. พึงทราบคําทั้งหมดวา เห็น
ไดยาก รูตามไดยาก เหมือนอยางนั้น.
ก็คําถามในบทวา กตเม จ เต ภิกฺขเว นี้ เปนคําถามเพื่อ
ประสงคจะแกธรรมเหลานั้น.
ในคําเปนตนวา สนฺติ ภิกขฺ เว เอเก สมณพฺราหฺมณา ดังนี้
เปนคําตอบคําถาม.
หากจะมีคําถามวา ก็เหตุไรจึงทรงเริ่มคําคอบคําถามนี้อยางนี้ ?
ตอบวา การที่พระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงถึงฐานะ ๔ ประการ
แลวทรงบันลือเปนการยิ่งใหญ พระปรีชาญาณก็ติดตามทา ความที่พระ
พุทธญาณยิ่งใหญยอมปรากฏ พระธรรมเทศนาลึกซึ้ง ตรึงตราไวดวย
พระไตรลักษณ ประกอบดวยสุญญตา.
ฐานะ ๔ ประการอะไรบาง ?
คือ ทรงบัญญัติพระวินัย ประการ ๑ ทรงกําหนดธรรมอันเปน
ภูมิพิเศษ ประการ ๑ ทรงจําแนกปจจยาการ ประการ ๑ ทรงรูถงึ ลัทธิอื่น
ประการ ๑.
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เพราะฉะนั้น ธรรมดาวาการทรงบัญญัติสิกขาบท ในเมื่อเรื่องลง
กันไดอยางนี้วา นี้โทษเบา นี้โทษหนัก นี้เปนความผิดแกไขไมได นี้
เปนอาบัติ นี้ไมเปนอาบัติ นี้เปนอาบัติถึงชั้นเด็ดขาด นี้เปนอาบัติถึง
ขั้นอยูกรรม นี้เปนอาบัติขั้นแสดง นี้เปนโลกวัชชะ นี้เปนปณณัตติวัชชะ
ควรบัญญัติขอนี้เขาในเรื่องนี้ ดังนี้ ในการทรงบัญญัติสิกขาบทนั้น ผูอื่น
ไมมีปรีชาสามารถ เรื่องนี้มิใชวิสัยของผูอื่น เปนวิสัยของพระตถาคต
เทานั้น. ดังนั้น การที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงถึงฐานะ คือ ทรงบัญญัติ
พระวินัยดังนี้ ทรงบันลือจึงเปนการยิ่งใหญ พระปรีชาญาณก็ติดตามมา
ประกอบดวยสุญญตา ดังนี้แล.
อนึ่ง คนเหลาอื่นไมมีปรีชาสามารถจะกลาวจําแนกอภิธรรมปฎก
สมันตปฏฐานอนันตนัย ๒๔ ประการวา ชื่อวา สติปฏฐาน ๔ ชื่อวา
อริยมรรคมีองค ๘ ชื่อวา ขันธ ๕ ชื่อวา อายตนะ ๑๒ ชื่อวา ธาตุ ๑๘
ชื่อวา อริยสัจ ๔ ชื่อวา อินทรีย ๒๒ ชื่อวา เหตุ ๙ ชื่อวา อาหาร ๔
ชื่อวา ผัสสะ ๗ ชื่อวา เวทนา ๗ ชือ่ วา สัญญา ๗ ชื่อวา เจตนา ๗
ชื่อวา จิต ๗ ในธรรมเหลานี้ ชื่อวา กามาวจรธรรมเทานี้ ชื่อวา
รูปาวจรปริยาปนธรรมเทานี้ ชื่อวา อรูปาวจรอปริยาปนธรรมเทานี้ ชื่อวา
โลกิยธรรมเทานี้ ชื่อวา โลกุตตรธรรมเทานี้ ดังนี้. เรื่องนี้มิใชวิสัย
ของผูอื่น เปนวิสัยของพระตถาคตเทานั้น. ดังนั้น พระพุทธเจาทั้งหลาย
ทรงถึงฐานะ คือ ทรงกําหนดธรรมอันเปนภูมิพิเศษ ทรงบันลือจึงเปน
การยิ่งใหญ พระปรีชาญาณก็ติดตามมา ประกอบดวยสุญญตา ดังนี้แล
อนึ่ง อวิชชานี้ใดเปนปจจัยแกสังขารทั้งหลาย โดยอาการ ๙ อยาง
คือ อวิชชานั้นเปนปจจัยโดยภาวะที่เกิดขึ้น ๑ เปนปจจัยโดยภาวะที่เปน
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ไป ๑ เปนปจจัยโดยภาวะที่เปนนิมิต ๑ เปนปจจัยโดยความประมวลมา ๑
โดยเปนความประกอบรวม ๑ โดยเปนความกังวล ๑ โดยเปนสมุทัย ๑
โดยเปนเหตุ ๑ โดยเปนปจจัย ๑
อนึ่ง สังขารเปนตน ก็เปนปจจัยแกวิญญาณเปนตน โดยอาการ
๙ อยาง ดังที่พระสารีบุตรกลาวไววา ปญญาในการกําหนดปจจัย
ชื่อธัมมัฏฐิติญาณ อยางไร ? คือ อวิชชาเปนที่ตั้งแหงความเกิด
ของสังขาร ๑ เปนที่ตั้งแหงความเปนไปของสังขาร ๑ เปนที่ตั้งแหงนิมิต
ของสังขาร ๑ เปนที่ตั้งแหงความประมวลมาของสังขาร ๑ เปนที่ตั้งแหง
การประกอบรวมของสังขาร ๑ เปนที่ตั้งแหงความกังวลของสังขาร ๑
เปนที่ตั้งแหงสมุทัยของสังขาร ๑ เปนที่ตั้งแหงเหตุของสังขาร ๑ เปนที่
ตั้งแหงปจจัยของสังขาร ๑ อวิชชาเปนปจจัยโดยอาการ ๙ อยางนี้ สังขาร
เปนธรรมที่อาศัยกันเกิดขั้น ธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ เปนปจจัยและเกิด
แตปจจัย ปญญาในการกําหนดปจจัยดังกลาวนี้ ชื่อธัมมัฏฐิติญาณ
ทั้งอดีตกาล ทั้งอนาคตกาล อวิชชาเปนที่ตั้งแหงความเกิดขึ้นของสังขาร ๑
เปนที่ตั้งแหงปจจัยของสังขาร ๑ อวิชชาเปนปจจัยโดยอาการ ๙ อยางนี้
สังขารเปนธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น ธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ เปนปจจัยและ
เกิดแตปจจัย ปญญาในการกําหนดปจจัยดังกลาวนี้ ชื่อธัมมัฏฐิติญาณ
ชาติเปนที่ตั้งแหงความเกิดของชรามรณะ ๑ และเปนที่ตั้งแหงปจจัยของ
ชรามรณะ ๑ ชาติเปนปจจัยโดยอาการ ๙ อยางนี้ ชรามรณะเกิดแตปจจัย
ธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ เปนปจจัยและเกิดแตปจจัย ปญญาในการกําหนด
ปจจัยดังกลาวนี้ ชื่อธัมมัฏฐิติญาณ ดังนี้. คนเหลาอื่นไมมีปรีชาสามารถ
ที่จะกลาวจําแนกปฏิจจสมุปบาทอันมีวัฏฏะ ๓ มีกาล ๓ มีสนธิ ๓ มี
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สังเขป ๔ มีอาการ ๒๐ ซึ่งเปนไปโดยความเปนปจจัย โดยประการนั้น ๆ
แกธรรมนั้น ๆ ดังพรรณนามาฉะนี้ได นี้มิใชวิสยั ของผูอื่น เปนวิสัย
ของพระตถาคตเทานั้น. ดังนั้น พระพุทธเจาทั้งหลายทรงถึงฐานะคือ
ปจจยาการ ทรงบันลือจึงเปนการยิ่งใหญ พระปรีชาญาณก็ติดตามมา
ประกอบดวยสุญญตา ดังนี้แล.
อนึ่ง คนพวกที่ชื่อวา สัสสตวาทะ มี ๔
คนพวกที่ชื่อวา เอกัจจสัสสตวาทะ มี ๔
คนพวกที่ชื่อวา อันตาอันติกะ มี ๔
คนพวกที่ชื่อวา อมราวิกเขปะ มี ๔
คนพวกที่ชื่อวา อธิจจสมุปปนนิกะ มี ๒
คนพวกที่ชื่อวา สัญญีวาทะ มี ๑๖
คนพวกที่ชื่อวา อสัญญีวาทะ มี ๘
คนพวกที่ชื่อวา เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ มี ๘
คนพวกที่ชื่อวา อุจเฉทวาทะ มี ๗
คนพวกที่ชื่อวา ทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ มี ๕
คนเหลานั้นอาศัยทิฏฐินี้แลว ยึดถือทิฏฐินี้ ฉะนั้น จึงรวมเปน
ทิฏฐิ ๖๒ คนเหลาอื่นไมมีปรีชาสามารถที่จะกลาวทําลายทิฏฐิเหลานั้น
สะสางไมใหรกได นี้มิใชวิสัยของผูอื่น เปนวิสยั ของพระตถาคตเทานั้น
ดังนั้น พระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงรูถงึ ฐานะขอที่เปนลัทธิอื่น ดังนี้แลว
ทรงบันลือจึงเปนการยิ่งใหญ จัดเขาเปนพระปรีชาญาณยอมติดตามมา
ความที่พระพุทธญาณยิ่งใหญก็ปรากฏ เทศนายอมลึกซึ้ง ตรึงตราไวดวย
ลักษณะ ๓ ประกอบดวยสุญญตา ดังนี้แล.
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แตในที่นี้ ไดฐานะคือลัทธิอื่น ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาผูเปน
ธรรมราชา เมื่อทรงติดตามฐานะคือลัทธิอื่น เพื่อทรงแสดงความที่พระ
สัพพัญุตญาณยิ่งใหญ และเพื่อทรงประกอบสุญญตาดวยพระธรรมเทศนา
จึงทรงเริ่มคําถามและตอบอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณ
พวกหนึ่ง ดังนี้.
ในพระบาลีนั้น บทวา สนฺติ ความวา มีปรากฏเกิดขึ้น.
บทวา ภิกขฺ เว เปนคําอาลปนะ.
บทวา เอเก ก็คือ บางพวก.
บทวา สมณพฺราหฺมณา ความวา ที่ชื่อวา สมณะ. เพราะความ
เขาบวช ที่ชอื่ วา พราหมณ โดยกําเนิด. อีกอยางหนึ่ง โลกสมมติ
อยางนี้วา สมณะบาง พราหมณบาง.
สมณพราหมณ ชือ่ วา ปุพฺพนฺตกปฺปกา เพราะกําหนด คือ แยก
ขันธสวนอดีตแลวยึดถือ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปุพฺพนฺตกปฺปกา เพราะ
การกําหนดขันธสวนอดีต มีอยูแกสมณพราหมณเหลานั้น.
ศัพทวา อนฺโต นี้ในพระบาลีนั้น ใชในอรรถ คือ ลําไสใหญ
ภายใน ขอบเขต เลว สุด สวน.
จริงอยู อนฺต ศัพท ใชในอรรถวา ลําไสใหญ เชนในประโยค
มีอาทิวา อนฺตปูโร อุทรปูโร เต็มไส เต็มทอง.
ใชในอรรถวา ภายใน เชนในประโยคมีอาทิวา
จรนฺติ โลเก ปริวารฉนฺนา
อนฺโต อสุทฺธา พหิ โสภมานา
คนผูไมสํารวม ภายในไมบริสุทธิ์
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งามแตภายนอก แวดลอมดวยบริวาร
เที่ยวไปในโลก.
ใชในอรรถวา ขอบเขต เชนในประโยคมีอาทิวา
กายพนฺธนสฺส อนฺโต ชิรติ สา หริตนฺต วา ปถนฺต วา
ขอบประคดเอวเกา ไฟนั้น มาถึงเขตของเขียวก็ดี เขตทางก็ดี.
ใชในอรรถวา เลว เชนในประโยคมีอาทิวา
อนฺตมิท ภิกฺขเว ชีวิกาน ยทิท ปณฺโฑลฺย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาการเลี้ยงชีพทั้งหลาย
การเลีย้ งชีพดวยบิณฑบาตนี้เลว.
ใชในอรรถวา สุด เชนในประโยคมีอาทิวา เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส
นี้แหละเปนที่สุดแหงทุกข.
จริงอยู ความสิ้นไปแหงปจจัยทั้งปวง เปนสวนสุด ทานเรียกวา
ที่สุดแหงทุกข.
ใชในอรรถวา สวนอื่น เชนในประโยคมีอาทิวา
เอเสวฺโต ทุกฺขสฺส นี่เปนสวนอื่นของทุกข. อนึ่ง สวนอื่น
ของทุกขที่นับวาเปนปจจัยทุกอยางเรียกวา สวนสุด. ใชในอรรถวา สวน
เชนในประโยคมีอาทิวา
สกฺกาโย โข อาวุโส เอโก อนฺโต
ดูกอนอาวุโส สักกายะแล เปนสวนหนึ่ง.
แมในที่นี้ อนฺต ศัพท นี้นั้น ก็เปนไปในอรรถวา สวน.
แม กปฺป ศัพท ก็เปนไปในอรรถหลายอยาง เชน อายุกัป
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เลสกัป และวินัยกัป เปนตน อยางนี้วา ติฏตุ ภนฺเต ภควา กปฺป
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงดํารงพระชนมอยูตลอดกัป
เถิด อตฺถิ กปโป นิปชฺชิตุ มีเลสเพื่อจะนอน กปฺปกเตน อกปฺปกต
สสิพฺพิต โหติ จีวรที่ยังไมไดทําเครื่องหมายไว เย็บกับจีวรที่ทําเครื่อง
หมายไวแลว. ในที่นี้พึงทราบวา เปนไปในอรรถวา ตัณหาและทิฏฐิ.
ขอนี้แมพระสารีบุตรก็ไดกลาวไววา โดยอุทานวา กปฺโป กัปปะ มี
๒ อยาง คือ ตัณหากัปปะ ขอกําหนดคือตัณหา และทิฏฐิกัปปะ
ขอกําหนดคือทิฏฐิ ฉะนั้น พึงทราบความในคําวา ปุพฺพนฺตกปฺปกา นี้
อยางนี้วา สมณพราหมณเหลาใด กําหนดขันธสวนอดีตโดยเปนตัณหา
และทิฏฐิ ตัง้ อยูแลว เหตุนั้น สมณพราหมณเหลานั้น ชื่อวา ปุพพนฺตกปฺปกา ผูกําหนดขันธสวนอดีต.
ที่ชื่อวา ปุพฺพนฺตานุทิฏิโน เพราะสมณพราหมณเหลานั้น ผู
กําหนดขันธสวนอดีตตั้งอยูอยางนี้ มีความเห็นไปตามขันธสวนอดีตนั่นเอง
โดยที่เกิดขึ้นบอย ๆ. สมณพราหมณเหลานั้นผูมีทิฏฐิอยางนี้ เมื่อมา
ปรารภอาศัย อางอิงขันธสวนอดีตนั้น ทําแมคนอื่นใหเห็นไปดวย
กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายอยาง ดวยเหตุ ๑๘ ประการ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเนกวิหิตานิ ไดแกหลายอยาง.
บทวา อธิมุตติปพานิ ไดแกบทที่เปนชื่อ.
อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิ เรียกวา อธิมุตติ เพราะเปนไปครอบงํา
อรรถที่เปนจริง ไมถือเอาตามสภาวะที่เปนจริง. บทแหงอธิมุตติทั้งหลาย
ชื่อวา อธิมุตติปทานิ ไดแกคําที่แสดงทิฏฐิ.
บทวา อฏารสหิ วตฺถูหิ ไดแกโดยเหตุ ๑๘ ประการ.
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บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสคํามีอาทิวา สนฺติ ภิกขฺ เว เพื่อ
ตรัสถามโดยนัยมีอาทิวา เต จ โภนฺโต แลวจําแนกแสดงวัตถุเหลานั้น
เพื่อประสงคจะแสดงวัตถุ ๑๘ ที่สมณพราหมณเหลานั้นกลาวย้ํา.
ในพระบาลีนั้น ทีช่ ื่อวา วาทะ เพราะเปนเครื่องกลาว. คําวา
วาทะ นี้ เปนชื่อแหงทิฏฐิ.
ทีช่ ื่อวา สัสสตวาทะ เพราะมีวาทะวาเที่ยง. อธิบายวา เปนพวก
มีความเห็นวาเที่ยง.
แมบทอื่น ๆ นอกจากนี้ ที่มรี ปู อยางนี้ ก็พึงทราบความโดยนัย
นี้แหละ.
คําวา สสฺสต อตฺตานฺจ โลกฺจ ความวา ยึดขันธมีรปู เปนตน
อยางใดอยางหนึ่ง วาเปนอัตตาและวาเปนโลก แลวบัญญัติอตั ตาและโลก
นั้นวายั่งยืน ไมตาย เทีย่ ง มั่นคง ดังที่ตรัสไววา บัญญัติรปู วาเปน
อัตตาและโลก บัญญัติอตั ตาและโลกวาเที่ยง อนึ่ง บัญญัติเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ วาเปนอัตตาและโลก บัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง.
ในคํามีอาทิวา อาตปฺปมนฺวาย มีอธิบายวา ความเพียรชื่อวา
อาตัปปะ. โดยภาวะที่ยังกิเลสใหเรารอน ความเพียรนั้นแหละ ชื่อวา
ปธานะ โดยเปนความตั้งมั่น ชื่อวา อนุโยคะ โดยที่ประกอบอยูบอย ๆ
ความวา เปนไปตาม คืออาศัย คือพึ่งพิงความเพียรทั้ง ๓ ประเภท
ดังพรรณนามาฉะนี้.
ความไมอยูปราศแหงสติ เรียกวา ความไมประมาท
บทวา สมฺมามนสิกาโร มีอธิบายวา มนสิการโดยอุบาย คือ
มนสิการครั้งแรก โดยความไดแกปญญา.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 243

ก็ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ สําเร็จแกผูที่ตั้งอยูในมนสิการใด
มนสิการนี้ทานประสงคเอาวา มนสิการ ในที่น.ี้ ฉะนั้น ในพระบาลีนี้
จึงมีความยอดังนี้วา อาศัยความเพียร สติ และปญญา.
บทวา ตถารูป ความวา มีชาติอยางนั้น.
บทวา เจโตสมาธึ ความวา ความตั้งมั่นแหงจิต .
บทวา ผุสติ ความวา ประสบ คือไดเฉพาะ.
ขอวา ยถา สมาหิเต จิตฺเต ความวา สมาธิซึ่งเปนเหตุตั้งจิตไว
ชอบ คือ ตัง้ ไวดวยดี.
ความแหงบทวา อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส เปนตน ขาพเจากลาว
ไวแลวในวิสุทธิมรรค.
คําวา โส เอวมาห ความวา เขาเปนผูถึงพรอมดวยอานุภาพ
แหงฌานอยางนี้ มีทิฏฐิ จึงกลาวอยางนี้ .
บทวา วฺโฌ ความวา ไมมีผล คือไมใหกําเนิดแกใคร ๆ ดุจ
สัตวเลี้ยงเปนหมันและตาลเปนหมันเปนตน ฉะนั้น ดวยบทวา วฺโฌ นี้
เขาจึงปฏิเสธภาวะที่จะใหกําเนิดรูปเปนตนแหงคุณวิเศษมีฌานเปนตน ที่
ยึดถือวาเปนอัตตาและเปนโลก.
ที่ชื่อวา กูฏฏโ เพราะตั้งมั่นดุจยอดภูเขา.
ขอวา เอสิกฏาย ิโต ความวา ตั้งมั่นเปนเหมือนเสาระเนียด
ที่ตั้งอยู เหตุนั้น จึงชื่อวา เอสิกฏายิฏิโต. อธิบายวา เสาระเนียด
ที่ฝงแนนยอมตั้งมั่นไมหวั่นไหว ฉันใด อัตตาและโลกก็ตั้งมั่นเหมือน
ฉันนั้น. ดวยบททั้งสอง ยอมแสดงวาโลกไมพินาศ. แตอาจารยบางพวก
กลาวเปนพระบาลีวา อีสิกฏายิฏิโต แลวกลาววา ตั้งอยูดุจไสหญา
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ปลอง. ในคําของอาจารยบางพวกนั้น มีอธิบายดังนี้วา คําที่กลาววา
ยอมเกิด นั้น มีอยู ยอมออกไปดุจไสออกจากหญาปลองตั้งอยู เพราะเหตุ
ที่ตั้งอยูดุจไสหญาปลองตั้งอยู ฉะนั้น สัตวเหลานั้น จึงแลนไป คือ
จากภพนี้ไปในภพอื่น.
บทวา สสรนฺติ ความวา ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ.
บทวา จวนฺติ ความวา ถึงการนับอยางนี้.
บทวา อุปปชฺชนฺติ ก็เหมือนกัน.
แตในอรรถกถาทานกลาววา ดวยการที่ทานไดกลาวไวในเบื้องตน
วา โลกและอัตตาเที่ยง ดังนี้ มาบัดนี้กลับกลาววา สวนสัตวเหลานั้น
ยอมแลนไป ดังนี้เปนตน สมณะ หรือพราหมณผูมีทิฏฐินี้ ชื่อวา ยอม
ทําลายวาทะของตนดวยตนเอง ชื่อวา ความเห็นของผูมีทิฏฐิ ไมเนื่องกัน
หวั่นไหวเหมือนหลักที่ปกประจําในกองแกลบ และในความเห็นนี้ ยอม
มีทั้งดีทั้งไมดี เหมือนชิ้นขนมคูถและโคมัยเปนตน ในกระเชาของ
คนบา
บทวา สสฺสติ ในคําวา อตฺถิ เตฺวว สสฺสติสม นี้ มีความวา ยอม
สําคัญ แผนดินใหญ วาเที่ยง เพราะมีอยูเปนนิจ แมภูเขาสิเนรุ
พระจันทร พระอาทิตย ก็สําคัญอยางนั้น ฉะนั้น เมื่อสําคัญอัตตาเสมอ
ดวยสิ่งเหลานั้นจึงกลาววา แตสิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยูแท ดังนี้.
บัดนี้ สมณะหรือพราหมณผูมีทิฏฐิ เมื่อจะแสดงเหตุเพื่อใหสําเร็จ
ปฏิญญาวา อัตตาและโลกเที่ยงดังนี้เปนตน จึงกลาวคํามีอาทิวา ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะขาพเจาอาศัยความเพียร ดังนี้.
ในพระบาลีนั้น คําวา อิมินามห เอต ชานามิ ความวา สมณะ
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หรือพราหมณผูมีทิฏฐิยอมแสดงวาดวยการบรรลุคุณวิเศษนี้ ขาพเจาจึงรู
ดังนี้โดยประจักษ มิใชขาพเจากลาวโดยเพียงความเชื่ออยางเดียว ดังนี้.
ก็ ม อักษร ในพระบาลีวา อิมินา มห เอต ชานามิ นี้ ทานกลาว
เพื่อทําบทสนธิ.
คําวา อิท ภิกฺขเว ปม าน ความวา บรรดาฐานะทั้ง ๔ ที่
ตรัสไวดวยศัพทวา ดวยเหตุ ๔ อยาง นี้เปนฐานะที่ ๑ อธิบายวา การ
ระลึกชาติไดเพียงแสนชาติดังนี้ เปนเหตุที่ ๑. แมในวาทะทั่ง ๒ ขางตน
ก็นัยนี้แหละ.
ก็วาระนี้ ตรัสโดยระลึกไดแสนชาติอยางเดียว. ๒ วาระนอกนี้
ตรัสโดยระลึกได ๑๐ ถึง ๔๐ สังวัฏฏกัป และวิวัฏฏกัป.
จริงอยู เดียรถียผมู ีปญญานอย ระลึกได ประมาณแสนชาติ ผูมี
ปญญาปานกลาง ระลึกได ๑๐ สังวัฏฏกัป และวิวัฏฏกัป ผูมีปญญา
หลักแหลม ระลึกได ๔๐ สังวัฏฏกัป และวิวัฏฏกัป ไมเกินกวานั้น.
ในวาระที่ ๔ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
สมณะหรือพราหมณบางคน ที่ชื่อวา ตกฺกี เพราะชางตรึก อีก
นัยหนึ่ง ชื่อวา ตกฺกี เพราะวา มีความตรึก คําวา ตกฺกี นี้เปนชื่อของ
คนชางตรึกตรองแลว ยึดถือเปนทิฏฐิ.
ที่ชื่อวา วิมสี เพราะประกอบดวยปญญาพิจารณา. ชื่อวาการชั่งใจ
การชอบใจ การถูกใจดวยปญญาพิจารณา. เหมือนอยางวา บุรุษใชไม
เทาลองหยั่งน้ําดูแลวจึงลง ฉันใด ผูท ี่ชั่งใจชอมใจ ถูกใจแลว จึงลง
ความเห็น นั้น พึงทราบวา ชื่อวา วิมสี เหมือนฉันนั้น.
บทวา ตกฺกปริยาหต ความวา กําหนดเอาดวยความตรึก อธิบายวา
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ตรึกไปตามทางนั้น ๆ.
บทวา วิมสานุจริต ความวา ดําเนินตามปญญาพิจารณา มีประการ
ที่กลาวแลวนั้น.
บทวา สย ปาฏิภาณ ความวา เกิดแตปฏิภาณของตนเทานั้น.
บทวา เอวมาห ความวา ยึดสัสสตทิฏฐิ จึงกลาวอยางนี้.
ในพระบาลีนั้น นักตรึก มี ๔ จําพวก คือ
๑. อนุสฺสติโก นึกตามทีไ่ ดฟงเรื่องราวมา
๒. ชาติสฺสโร นึกโดยระลึกชาติได
๓. ลาภี นึกเอาแตที่นึกได
๔. สุทฺธตกฺกิโก นึกเอาลอย ๆ
ใน ๔ จําพวกนั้น ผูใดฟงเรื่องราวมาวา ไดมีพระราชาพระนามวา
เวสสันดร ดังนี้เปนตน แลวก็นึกเอาวา ดวยเหตุนั้นแหละ ถาพระผูมี
พระภาคเจา คือ พระเวสสันดร อัตตาก็เที่ยง ดังนี้ ถือเปนทิฏฐิ ผูนี้
ชื่อวา นึกตามที่ไดฟงเรื่องราวมา.
ผูที่ระลึกชาติได ๒ - ๓ ชาติ แลวนึกเอาวา เมื่อกอน เรานี่แหละ
ไดมีมาแลวในที่ชื่อโนน ฉะนั้น อัตตาจึงเที่ยงดังนี้ ชื่อวา นึกโดยระลึก
ชาติได.
อนึ่ง ผูใดนึกเอาวา อัตตาของเราในบัดนี้ มีความสุขอยูฉันใด
แมในอดีตก็ไดมีความสุขมาแลว
แมในอนาคตก็จักมีความสุขเหมือน
ฉันนั้น ถือเปนทิฏฐิโดยที่ไดแกตัว ผูนี้ชื่อวา นึกเอาแตที่นึกได.
อนึ่ง ผูที่ยึดถือโดยเพียงแตนึกเอาเองเทานั้น วา เมือ่ เปนอยางนี้
ก็จะเปนอยางนี้ ดังนี้ ชื่อวา นึกเอาลอย ๆ.
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คําวา เอเตส วา อฺตเรน ความวา ดวยเหตุ ๔ อยางเหลานี้
อยางใดอยางหนึ่ง คืออยางเดียวบาง ๒ อยางบาง ๓ อยางบาง.
คําวา นตฺถิ อิโต พหิทฺธา ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
บันลือสีหนาทที่ใคร ๆ จะคัดคานไมไดวา ก็เหตุอื่นแมสักอยางนอกจาก
เหตุเหลานี้ ไมมีเพื่อจะบัญญัติวาเที่ยง.
คําวา ตยิท ภิกฺขเว ตถาตโต ปชานาติ ความวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรือ่ งนี้นั้น คือ ทิฏฐิทั้ง ๔ ประการ ตถาคตยอมรูโดยประการ
ตาง ๆ.
ลําดับนั้น เมื่อจะทรงแสดงอาการคือการทรงรูชัดนั้น จึงตรัสพระ
บาลีมีอาทิวา ฐานะเปนที่ตั้งแหงทิฏฐิเหลานี้ ดังนี:้ ในพระบาลีนั้น ทิฏฐินั่นแหละ ชื่อวา ฐานะเปนที่ตั้งแหงทิฏฐิ.
อีกอยางหนึ่ง แมเหตุแหงทิฏฐิทั้งหลาย ก็ชื่อวาฐานะเปนที่ตั้งแหงทิฏฐิ
เหมือนกัน ดังที่พระสารีบุตรกลาวไววา ฐานะเปนที่ตั้งแหงทิฏฐิ ๘ อยาง
อะไรบาง ? คือ ขันธบาง อวิชชาบาง ผัสสะบาง สัญญาบาง วิตกบาง
อโยนิโสมนสิการบาง ปาปมิตรบาง การฟงมาจากคนอื่นบาง แตละอยาง
เปนฐานะเปนที่ตั้งแหงทิฏฐิ เพราะฉะนั้น ขันธเปนเหตุเปนปจจัย ดวย
อรรถวา เปนสมุฏฐานเพื่อความเกิดขึ้นแหงทิฏฐิทั้งหลาย ขันธบาง เปน
ฐานะ เปนที่ตั้งแหงทิฏฐิอยางนี้. อวิชชาเปนเหตุ ฯลฯ ปาปมิตรเปน
เหตุ ฯ ล ฯ เสียงเลาลือจากคนอื่นเปนปจจัย ดวยอรรถวา เปนสมุฏฐาน
เพื่อความเกิดขึ้นแหงทิฏฐิทั้งหลาย เสียงเลาลือจากคนอื่นเปนฐานะเปนที่
ตั้งแหงทิฏฐิอยางนี้.
คําวา เอว คหิตา ความวา ฐานะเปนที่ตั้งแหงทิฏฐิเบื้องตน
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กลาวคือ ทิฏฐิ ที่บุคคลถือไว ยึดไว คือ เปนไปแลวอยางนี้วา อัตตา
และโลกเที่ยง.
คําวา เอวฺ ปรามฏา ความวา ยึดไวบอ ย ๆ เพราะความเปนผู
มีจิตไมสงสัย ชื่อวา ยึดมั่นแลว คือใหสําเร็จวา นี้เทานั้นจริง อยางอื่น
เปลา. สวนฐานะเปนที่ตั้งแหงทิฏฐิกลาวคือ เหตุ เมื่อถือไวดวยประการใด
ยอมยังทิฏฐิทั้งหลายใหตั้งขึ้น อันบุคคลถือไวแลว ดวยประการนั้น โดย
เปนอารมณ โดยเปนความเปนไป และโดยการสองเสพ ยึดมั่นไว ดวย
การถือบอย ๆ เพราะเห็นวาไมมีโทษ.
คําวา เอว คติกา ความวา มีนิรยคติ ติรัจฉานคติ และเปตวิสัยคติ
อยางใดอยางหนึ่ง อยางนี้.
คําวา เอว อภิสมฺปรายา นี้เปนไวพจนของบทแรกนั่นเอง มีคํา
อธิบายวา มีโลกนี้และโลกอื่น อยางนี้.
คําวา ตฺจ ตถาคโต ปชานาติ ความวา ใชวาตถาคตจะรูชัด
เฉพาะทิฏฐิพรอมทั้งเหตุ พรอมทัง้ คติ แตอยางเดียวก็หามิได ที่จริง
ตถาคตยอมรูชัดทั้งหมดนั้น และรูชัดซึ่งศีล สมาธิ และพระสัพพัญุตญาณ ซึ่งเปนคุณธรรมยิ่งขึ้นไปกวานั้น.
คําวา ตฺจ ปชาน น ปรามสติ ความวา ก็แมจะรูชัดคุณวิเศษ
ยอดเยี่ยมอยางนี้นั้น แตก็ไมยึดมั่นดวยความยึดมั่น คือ ตัณหาทิฏฐิ
มานะวา เรารูชัด.
คําวา อปรามสโต จสฺส ปจฺจตฺตฺเจว นิพฺพุติ วิทิตา ความวา
และเมื่อไมยึดมั่นอยางนี้ ตถาคตก็รูความดับสนิทแหงกิเลส คือ ความยึด
มั่นเหลานั้นเองทีเดียว ถือดวยตนนั่นเอง เพราะความไมยึดมั่นเปนปจจัย.
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ทรงแสดงวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิพพานของตถาคตปรากฏแลว.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงขอปฏิบัติที่พระตถาคตทรงปฏิบัติแลว เปน
เหตุใหทรงบรรลุความดับสนิทนั้น พวกเดียรถียย ินดีแลว ในเวทนา
เหลาใด ยอมเขาไปสูการยึดถือทิฏฐิวา เราจักเปนผูมีความสุขในที่นี้ เรา
จักเปนผูมีความสุขในธรรมนี้ ดังนี้ เมื่อจะตรัสบอกกรรมฐาน โดยเวทนา
เหลานั้นแหละ จึงตรัสพระบาลีมีอาทิวา เวทนาน สมุทยฺจ ดังนี้.
ในพระบาลีนั้น คําวา ยถาภูต วิทิตฺวา ความวา เพราะอวิชชาเกิด
เวทนาจึงเกิด ฉะนั้น บุคคลยอมเห็นความเกิดแหงเวทนาขันธดวยอรรถ
คือความเกิดแหงปจจัย เวทนาเกิดเพราะตัณหาเกิด เพราะกรรมเกิด
เพราะผัสสะเกิด แมเมื่อเห็นลักษณะแหงความบังเกิด ชื่อวา ยอมเห็น
ความเกิดแหงเวทนาขันธ รูตามเปนจริง ซึ่งความเกิดแหงเวทนา โดย
ลักษณะทั้ง ๕ นี้ เพราะอวิชชาดับ เวทนาจึงดับ เพราะตัณหาดับ เพราะ
กรรมดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ ฉะนั้น บุคคลยอมเห็นความสิ้น
ไปแหงเวทนาขันธ ดวยอรรถคือความดับแหงปจจัย แมเมื่อเห็นลักษณะ
แปรปรวน ชื่อวา ยอมเห็นความเสื่อมแหงเวทนาขันธ รูตามเปนจริง
ซึ่งการถึงความตั้งอยูไมไดแหงเวทนาทั้งหลาย โดยลักษณะทั้ง ๕ นี้
อาศัยเวทนาใดเกิดสุข โสมนัส นี้เปนอัสสาทะแหงเวทนา รูต ามเปนจริง
ซึ่งอัสสาทะแหงเวทนาดังนี้ เวทนาไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวน
เปนธรรมดาใด นี้เปนอาทีนพแหงเวทนา รูตามเปนจริง ซึง่ อาทีนพ
แหงเวทนาดังกลาวนี้ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะ ในเวทนาใด
นี้เปนเหตุเครื่องออกไปแหงเวทนา รูต ามเปนจริง ซึ่งเหตุเครื่องออกไป
แหงเวทนา ดังกลาวมานี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะมีฉันทราคะไปปราศแลว ตถาคตจึงไม
ยึดถือ จึงหลุดพน เมื่อยังมีอุปาทานใดอยู บุคคลก็พึงยึดถือธรรม
อะไร ๆ และขันธก็จะพึงมีเพราะยึดถือไว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคต
ไมยึดถือธรรมอะไร ๆ เพราะไมมีอุปาทานนั้นเทียว จึงหลุดพนแลว ดังนี้.
คําวา อิเม โข เต ภิกฺขเว ความวา ธรรมคือพระสัพพัญุตญาณ
เหลาใด ที่ตถาคตไดแสดงไวแลว แกเธอทั้งหลาย อยางนี้วา เราไดถาม
แลววา ก็ธรรมเหลานี้นั้น ที่ลึกซึ้ง เปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมเหลานี้นั้นแล และตถาคตยอมรูชัดขอนั้น และรูชัดยิ่งกวานั้นดวย
ดังนี้ ธรรมเหลานั้น พึงทราบวาลึกซึ้งเห็นไดยาก ฯ ล ฯ รูไดเฉพาะ
บัณฑิต ซึ่งเปนเหตุใหปุถุชนและพระอริยบุคคล มีพระโสดาบันเปนตน
ผูใดผูหนึ่ง ไมอาจจะกลาวสรรเสริญตถาคตตามเปนจริงได ที่จริงตถาคต
เทานั้น เมื่อกลาวสรรเสริญตามเปนจริง ก็จะพึงกลาวไดโดยชอบฉะนั้นแล.
พระผูมีพระภาคเจา แมเมื่อตรัสอธิบายอยางนี้ ก็ตรัสถามเฉพาะ
สัพพัญุตญาณ แมเมื่อจะมอบให ก็มอบเฉพาะพระสัพพัญุตญาณนั้น
แตไดทรงจําแนกทิฏฐิไวในระหวาง ฉะนั้นแล.
วรรณนาภาณวาร ที่ ๑ จบ.
ในพระบาลีนั้น บทวา เอกจฺจสสฺสติกา ความวา มีวาทะวาบาง
อยางเที่ยง. พวกที่มีวาทะวาบางอยางเที่ยง มี ๒ จําพวก คือ พวกที่มี
วาทะวาบางอยางของสัตวเที่ยง ๑ พวกที่มีวาทะวาบางอยางของสังขาร
เที่ยง ๑ ในที่นี้ทานถือเอาทั้ง ๒ จําพวกทีเดียว.
บทวา ย เปนเพียงนิบาต.
บทวา กทาจิ ความวา ในกาลบางคราว.
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บทวา กรหจิ เปนไวพจนของบทวา กทาจิ นั้นเอง.
บทวา ทีฆสฺส อทฺธุโน ไดแกแหงกาลนาน.
บทวา อจฺจเยน ไดแกโดยลวงไป.
บทวา สวฏฏติ ไดแกยอมพินาศ.
บทวา เยภุยฺเยน ตรัสหมายเอาสัตวพวกที่เหลือจากพวกที่บังเกิด
ในพรหมโลกชั้นสูง หรือในอรูปพรหม.
ที่ชื่อวา สําเร็จทางใจ เพราะบังเกิดดวยฌานจิต.
ที่ชื่อวา มีปติเปนภักษา เพราะสัตวเหลานั้นมีปติเปนภักษา คือ
เปนอาหาร.
ทีช่ ื่อวา มีรัศมีในตัวเอง เพราะสัตวเหลานั้นมีรัศมีเปนของตัวเอง.
ทีช่ ื่อวา ผูเที่ยวไปในอากาศ เพราะเที่ยวไปในอากาศ.
ทีช่ ื่อวา สุภฏายิโน เพราะอยูในสถานที่อันสวยงาม มีอุทยาน
วิมาน และตนกัลปพฤกษเปนตน. อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวา สุภฏายิโน
เพราะเปนผูสวยงาม คือมีผาและอาภรณอันนารื่นรมยใจอยู.
บทวา จีร ทีฆมทฺธาน ความวา กําหนดอยางสูงสุดตลอด ๘ กัลป.
บทวา วิวฏฏติ ไดแก ตั้งอยูดวยดี.
บทวา สฺุพฺรหฺมวิมาน ความวา ชื่อวา วาง เพราะไมมีสัตว
บังเกิดตามปกติ ภูมิอันเปนที่สถิตของพวกพรหม ยอมบังเกิด. ผูสราง
ก็ดี ผูใชใหสรางก็ดี ซึ่งวิมานพรหมนั้น ยอมไมมี. แตรัตนภูมิอันมีอุตุ
เปนสมุฏฐาน ยอมบังเกิดเพราะกรรมเปนปจจัย ตามนัยที่กลาวแลวใน
วิสุทธิมรรค. และในรัตนภูมินี้ ยอมบังเกิดอุทยานและตนกัลปพฤกษ
เปนตน ในสถานที่สัตวบังเกิดตามปกตินั่นเอง ครั้งนั้น สัตวทั้งหลาย
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ยอมเกิดติดใจในสถานที่อยูตามปกติ สัตวเหลานั้นเจริญปฐมฌานแลวลง
จากสถานที่อยูนั้น เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ครั้งนั้น
สัตวผูใดผูหนึ่ง ดังนี้เปนตน .
บทวา อายุกฺขยา วา ปฺุกฺขยา วา ความวา สัตวเหลาใด
ทําบุญกรรมไวมากแลวไปบังเกิดในเทวโลก ที่มอี ายุนอยแหงใดแหงหนึ่ง
สัตวเหลานั้นไมอาจดํารงอยูตลอดอายุ ดวยกําลังบุญของตน แตจะจุติโดย
ประมาณอายุของเทวโลกนั้นเอง ฉะนั้น จึงเรียกวา จุติเพราะสิ้นอายุบาง
สวนสัตวเหลาใด ทําบุญกรรมไวนอ ยแลวไปบังเกิดในเทวโลกที่มีอายุยืน
สัตวเหลานั้นไมอาจดํารงอยูไดตลอดอายุ ยอมจุติเสียในระหวาง เพราะ
ฉะนั้น เรียกวา จุติเพราะสิ้นบุญบาง.
บทวา ทีฆมทฺธาน ติฏติ ความวา ตลอดกัลปหรือกึ่งกัลป.
บทวา อนภิรติ ความวา ปรารถนาใหสัตวแมอื่นมา. ก็ความระอา
อันประกอบดวยปฏิฆะ ไมมีในพรหมโลก.
บทวา ปริตสฺสนา ความวา ความยุงยากใจ ความกระสับกระสาย
ก็ความดิ้นรนนี้นั้น มี ๔ อยางคือ
๑. ตาสตสฺสนา ความดิ้นรนเพราะความสะดุง
๒. ตณฺหาตสฺสนา ความดิ้นรนเพราะตัณหา
๓. ทิฏิตสฺสนา ความดิ้นรนเพราะทิฏฐิ
๔. าณตสฺสนา ความดิ้นรนเพราะญาณ
ในความดิ้นรน ๔ อยางนั้น อาศัยชาติ ชรา พยาธิ มรณะ รูสึก
กลัว รูสึกนากลัว สยอง ขนลุก จิตสะดุง หวาดหวั่น ดังนี้ นีช้ ื่อวา
ความดิ้นรนเพราะความสะดุง.
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ความดิ้นรนวา โอหนอ แมสัตวเหลาอื่นก็พึงมาเปนอยางนี้ ดังนี้
นี้ชื่อวา ความดิ้นรนเพราะตัณหา.
ความสะดุง ความดิ้นรนนั่นแล ดังนี้ นีช้ ื่อวา ความดิ้นรนเพราะ
ทิฏฐิ.
ความดิ้นรนวา แมคนเหลานั้นฟงพระธรรมเทศนาของพระตถาคต
แลว โดยมากถึงความกลัวความสังเวชหวาดเสียว ดังนี้ นีช้ ื่อวา ความ
ดิ้นรนเพราะญาณ.
ก็ในที่นี้ ยอมควรทั้งความดิ้นรนเพราะตัณหาทั้งความดิ้นรนเพราะ
ทิฏฐิ.
ก็คําวา วิมานพรหม ในพระบาลีนี้ มิไดตรัสวา วางเปลา เพราะ
มีสัตวผูบังเกิดอยูกอนแลว.
บทวา อุปฺปชฺชนฺติ ความวา เขาไปดวยการอุบัติ.
บทวา สหพฺยต ความวา ภาวะรวมกัน.
บทวา อภิภู ความวา เปนผูขมวา เราเปนผูเจริญที่สุด.
บทวา อนภิภูโต ความวา คนเหลาอื่นขมไมได.
บทวา อฺทตฺถุ เปนนิบาตในอรรถวา ถองแท.
ที่ชื่อวา ทโส โดยการเห็น.
อธิบายวา เราเห็นทุกอยาง.
บทวา วสวตฺตี ความวา เราทําชนทั้งปวงใหอยูในอํานาจ.
บทวา อิสฺสโร กตฺตา นิมมฺ ิตา ความวา เราเปนใหญในโลก
เราเปนผูสรางโลก และเนรมิตแผนดิน ปาหิมพานต ภูเขาสิเนรุ จักรวาล
มหาสมุทร พระจันทร และพระอาทิตย.
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บทวา เสฏโ สชฺชิตา ความวา ยอมสําคัญวา เราเปนผูสูงสุด
และเปนผูจัดโลก คือเราเปนผูจําแนกสัตวทั้งหลาย อยางนี้วา ทานจงชื่อ
วากษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต โดยที่สดุ ทาน
จงชื่อวาอูฐ จงชื่อวาโค ดังนี้ .
บทวา วสี ปตา ภูตภพฺยาน ความวา ยอมสําคัญวา เราชื่อวา
เปนผูมีอํานาจ เพราะเปนผูสั่งสมอํานาจไว เราเปนบิดาของเหลาสัตวที่
เปนแลว และของเหลาสัตวที่กําลังจะเปน.
บรรดาเหลาสัตว ๒ ประเภทนั้น เหลาสัตวพวกอัณฑชะ และ
ชลาพุชะ อยูภายในกะเปาะไข และอยูภายในมดลูก ชื่อวากําลังจะเปน
ดังแตเวลาที่ออกภายนอกชื่อวา เปนแลว. เหลาสัตวพวกสังเสทชะ ใน
ขณะจิตดวงแรก ชื่อวา กําลังจะเปน ตั้งแตจิตดวงที่ ๒ ไป ชือ่ วา เปน
แลว. เหลาสัตวพวกโอปปาติกะ ในอิริยาบถแรก ชื่อวา กําลังจะเปน
ตั้งแตอิริยาบถที่ ๒ ไป พึงทราบวา ชื่อวา เปนแลว. ยอมสําคัญวา เรา
เปนบิดาของเหลาสัตวที่เปนแลว และของเหลาสัตวที่กําลังจะเปน ดวย
ความสําคัญวา สัตวเหลานั้นทั้งหมด เปนบุตรของเรา.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา มีพระประสงคจะใหเนื้อความสําเร็จ
โดยการสราง จึงทรงทําปฏิญญาวา สัตวเหลานี้ เราเนรมิตแลว จึงตรัส
พระบาลีมีอาทิวา ขอนั้นเพราะเหตุไร ?
บทวา อิตฺถตฺต ความวา เปนอยางนี้ อธิบายวา เปนพรหม.
บทวา อิมินา มย ความวา สัตวเหลานั้น แมจุติ แมอุบัติดวย
กรรมของตน ๆ แตโดยเพียงที่สําคัญไปอยางเดียวเทานั้น ก็สําคัญวา พวก
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เราอันพระพรหมผูเจริญเนรมิตแลว ตางก็พากันนอมตัวลงไปแทบบาท
มูลของพระพรหมนั้นทีเดียว ดุจลิ่มสลักที่คดโดยชองที่คดฉะนั้น.
บทวา วณฺณวนฺตตโร จ ความวา มีผิวพรรณงามกวา อธิบายวา
มีรูปงาม นาเลื่อมใส.
บทวา มเหสกฺขตโร ความวา มียศใหญกวา ดวยอิสริยยศ และ
บริวารยศ.
บทวา าน โข ปเนต ความวา ขอนี้เปนเหตุที่จะมีได. ที่ตรัส
ดังนี้หมายถึงสัตวผูนั้นวา สัตวผูนั้นจุติจากชั้นนั้นแลว ไมไปในโลกอื่น
ยอมมาในโลกนี้เทานั้น.
บทวา อคารสฺมา ไดแกจากเรือน.
บทวา อนคาริย ไดแกบรรพชา. จริงอยู บรรพชา ทานเรียกวา
อนคาริยะ เพราะไมมีการงาน มีการทํานา และเลี้ยงโคเปนตน ที่เปน
ประโยชนเกือ้ กูลแกเรือน.
บทวา ปพฺพชติ ไดแกเขาถึง.
บทวา ตโต ปร นานุสฺสรติ ความวา ระลึกไมไดเกินกวาขันธที่
เคยอยูอาศัยนั้น เมื่อไมอาจระลึกได ก็ตั้งอยูในขันธที่อาศัยนั้น ยึดถือ
เปนทิฏฐิ.
ในคําวา นิจฺโจ เปนตน ความวา สัตวเหลานั้น เมือ่ ไมเห็น
ความเกิดของพระพรหมนั้น จึงกลาววา ยั่งยืน เมือ่ ไมเห็นความตาย จึง
กลาววา มั่นคง. เพราะมีอยูทุกเมื่อ จึงกลาววา ยั่งยืน. เพราะไมมีความ
แปรปรวนแมโดยชรา จึงกลาววา มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา.
คําที่เหลือในวาระนี้ งายทั้งนั้น ดังนี้แล.
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ในวาระที่ ๒ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้
พวกเทวดาที่ชื่อวา ขิฑฑาปโฑสิกะ เพราะเสียหาย คือพินาศ
ดวยการเลน. นักเขียนเขียนบาลีเปนปทูสิกา ก็มี. บาลีวา ปทูสิกา นั้น
ไมมีในอรรถกถา.
บทวา อติเวล ความวา เกินกาล คือนานเกินไป.
บทวา หสฺสขิฑฺฑารติธมฺมสมาปนฺนา ความวา หมกมุน คือ
ฝกใฝอยูแตในความรื่นรมย คือการสรวลเส และความรื่นรมยคือการ
เลนหัว อธิบายวา ฝกใฝอยูกับความสุข อันเกิดแตการเลนการสรวลเส
และความสุข ที่เปนกีฬาทางกายทางวาจา เปนผูมีความพรอมเพรียงดวย
ความรื่นรมยมีประการดังกลาวแลวอยู.
บทวา สติ ปมุสฺสติ ความวา ลืมนึกถึงของเคี้ยว และของบริโภค.
ไดยินวา เทวดาพวกขิฑฑาปโทสิกะเหลานั้น เลนนักษัตรดวย
สิริสมบัติอันใหญของตน ที่ไดมาดวยบุญวิเศษ เพราะความที่ตนมีสมบัติ
ใหนั้น จึงไมรูวา เราบริโภคอาหารแลวหรือยัง ครั้นเลยเวลาอาหาร
มื้อหนึ่งไป ทั้งเคี้ยวกินทั้งดื่มอยูไมขาดระยะ ก็จุติทันที ตั้งอยูไมได
เพราะเหตุไร ? เพราะเตโชธาตุอันเกิดแตกรรมแรง. ก็มนุษยทั้งหลาย
มีเตโชธาตุอันเกิดแตกรรมออน มีกรัชกายแข็งแรง และเมือ่ เตโชธาตุ
ของมนุษยเหลานั้นออน กรัชกายแข็งแรง แมเลยเวลาอาหารไปถึง ๗
วัน ก็อาจใชน้ํารอนและขาวตมใสเปนตนบํารุงรางกายได. สวนพวก
เทวดามีเตโชธาตุแรง กรัชกายออนแอ เทวดาเหลานั้นเลยเวลาอาหาร
มื้อเดียวเทานั้น ก็ไมอาจจะดํารงอยูได เหมือนดอกปทุมหรือดอกอุบลที่
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บุคคลวางไวบนแผนหินอันรอนในเวลาเที่ยงวันแหงฤดูรอน ตกเย็น แม
จะตักน้ํารดตั้งรอยหมอ ก็ไมเปนปกติได ยอมพินาศไปถายเดียว ฉันใด
เทวดาพวกขิฑฑาปโทสิกะ แมจะเคี้ยว แมจะดื่มอยูไมขาดระยะในภายหลัง
ก็จุติทันที ตั้งอยูไมได. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
เพราะลืมสติ เทวดาเหลานั้น จึงจุติจากชั้นนั้น ดังนี้.
ถามวา ก็เทวดาเหลานั้น เปนพวกไหน ?
ตอบวา ในอรรถกถามิไดมีการวิจารณไววา เปนพวกชื่อนี้. แต
เพราะไดกลาวไวโดยไมตางกันวา เหลาเทวดามีเตโชธาตุอันเกิดแตกรรม
แรง มีกรัชกายออนแอ ดังนี้ เทวดาพวกใดพวกหนึ่ง ซึ่งอาศัยกวฬิงการาหาร เลี้ยงชีพ ทําอยูอ ยางนี้ เทวดาเหลานั้นแหละ. พึงทราบวา จุติ
ดังนี้. แตอาจารยบางพวกกลาววา เทวดาชั้นนิมมานรดี และชั้นปรนิมมิตวสวัตดี คือเทวดาพวกขิฑฑาปโทสิกะนั้น ดวยวา เทวดาพวกนี้ทานเรียกวา
ขิฑฑาปโทสิกะ ดวยเหตุเพียงเสียเพราะการเลนเทานั้น. คําที่เหลือใน
วาระนี้ พึงทราบตามนัยแรกนั้นแล.
ในวาระที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
พวกเทวดาที่ชื่อวา มโนปโทสิกะ เพราะถูกใจลงโทษ คือทําให
ฉิบหาย ทําใหพินาศ เทวดาพวกนี้ เปนเทวดาชั้นจาตุมหาราช.
ไดยินวา บรรดาเทวดาเหลานั้น เทพบุตรองคหนึ่งคิดวา จักเลน
นักษัตร จึงเดินทางไปดวยรถพรอมทั้งบริวาร. ครั้งนั้น เทพบุตรองค
อื่นเมื่อออกไปเห็นเทพบุตรองคนั้นไปขางหนา ก็โกรธกลาววา ชางกระไร
ชาวเราเอย เทพบุตรองคนี้ชางตระหนี่ ไดพบผูหนึ่งราวกะวาไมเคยพบ
ไปเหมือนกับจะยืดและเหมือนกับจะแตก ดวยความอิ่มใจ. ฝายเทพบุตร
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องคที่ไปขางหนาเหลียวกลับมาเห็นเทพบุตรองคนั้นโกรธ ขึ้นชื่อวา คน
โกรธกัน ยอมรูไดงาย จึงรูวา เทพบุตรองคนั้นโกรธ ก็เลยโกรธตอบวา
ทานโกรธเรา จักทําอะไรเราได สมบัตินี้เราไดมาดวยอํานาจบุญ มีทาน
ศีล เปนตน มิใชไดมาดวยอํานาจของทาน. ถาเมื่อเทพบุตรองคหนึ่งโกรธ
อีกองคไมโกรธก็ยังคุมอยูได. แตเมื่อโกรธทั้ง ๒ ฝาย ความโกรธของ
ฝายหนึ่ง ยอมเปนปจจัยแกอีกฝายหนึ่ง ความโกรธของฝายแมนั้น ก็เปน
ปจจัยแกอีกฝายหนึ่ง ฉะนั้น ทั้ง ๒ ฝายจึงจุติทั้ง ๆ ที่นางสนมกํานัลพากัน
คร่ําครวญอยูนั่นเอง. นี้เปนเรื่องธรรมดาในการโกรธของพวกเทวดา
คําที่เหลือพึงทราบตามนัยที่กลาวนั่นแล.
ในวาระของนักตรึก มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
สมณะหรือพราหมณผูตรึกนี้ ยอมเห็นความแตก ทําลายของจักษุ
เปนตน แตเพราะเหตุที่จิตดวงแรก ๆ พอใหปจจัยแกดวงหลัง ๆ จึงดับ
ไปฉะนั้น จึงไมเห็นความแตกทําลายของจิต ซึ่งแมจะมีกําลังกวาการแตก
ทําลายของจักษุ เปนตน. สมณะหรือพราหมณผูตรึกนั้น เมื่อไมเห็นความ
แตกทําลายของจิตนั้น จึงยึดถือวา เมื่ออัตตภาพนี้แตกทําลายแลว จิตยอม
ไปในอัตตภาพอื่นเหมือนอยางนกละตนไมตนหนึ่งแลวไปจับที่ตนอื่นฉะนั้น
จึงกลาวอยางนี้.
คําที่เหลือในวาระนี้ พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล
บทวา อนฺตานนฺติกา ความวา มีวาทะวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด
อธิบายวา มีวาทะเปนไปปรารภโลกวา มีที่สุดก็มี ไมมีที่สุดก็มี บางที่
มีที่สุดและไมมีที่สุด มีทสี่ ุดก็ไมใช ไมมีที่สุดก็ไมใช.
บทวา อนฺตสฺี โลกสฺมึ วิหรติ ความวา สมณะหรือพราหมณ
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มิไดขยายปฏิภาคนิมิตไปถึงขอบจักรวาล ยึดถือเอาขอบจักรวาลนั้นวา
เปนโลก จึงมีความสําคัญในโลกวา มีที่สุดอยู แตในกสิณที่ขยายออกไปถึง
ขอบจักรวาล มีความสําคัญวา โลกไมมีที่สุด อนึ่ง มิไดขยายไปดานบน
และดานลางขยายไปแตดานขวาง จึงมีความสําคัญในโลกวา ดานบนและ
ดานลาง มีที่สุด มีความสําคัญในโลกวา ดานขวางไมมีที่สุด.
วาทะของสมณะหรือพราหมณพวกตรึก พึงทราบตามนัยที่กลาว
แลวนั่นแล.
วาทะทั้ง ๔ อยางนี้ จัดเขาในปุพพันตกัปปกวาทะ เพราะยึดถือ
ดวยทิฏฐิ ตามทํานองที่ตนเคยเห็นแลวนั่นเอง.
ที่ชื่อวา อมรา เพราะไมตาย.
อมรานั้น คือ อะไร ?
คือความเห็นและวาทะของคนผูเห็นไป ซึ่งเวนจากความสิ้นสุด
โดยนัยมีอาทิวา ความเห็นของเราอยางนี้ก็มิใช ดังนี้.
ที่ชื่อวา วิกฺเขโป เพราะดิ้นไปมีอยางตาง ๆ.
ที่ชื่อวา อมราวิกเฺ ขโป เพราะทิฏฐิและวาจาดิ้นไดไมตายตัว.
สมณะหรือพราหมณ ชื่อวา อมราวิกเขปกะ เพราะมีทิฏฐิและวาจา
ดิ้นไดไมตายตัว.
อีกนัยหนึ่ง ปลาชนิดหนึ่ง ชื่ออมรา แปลวาปลาไหล. ปลาไหล
นั้น เมื่อแลนไปในน้ําดวยการผุดขึ้นและดําลงเปนตน ใคร ๆ ไมอาจจับ
ได แมวาทะนี้ก็เหมือนอยางนั้น แลนไปขางโนนขางนี้ ไมเขาถึงอาการ
ที่จะจับไว เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา อมราวิกเขปะ. สมณะหรือพราหมณ
ที่ชื่อวา อมราวิกเขปกะ เพราะมีทิฏฐิและวาจาดิ้นไดเหมือนปลาไหล
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บทวา อิท กุสลนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ความวา ไมรูกุศลกรรมบถ ๑๐ ตามความเปนจริง. แมในฝายอกุศล ก็ประสงคเอาอกุศลกรรมบถ ๑๐ นั่นเอง.
บทวา โส มมสฺส วิฆาโต ความวา พึงเปนความเดือนรอน
คือ พึงเปนความทุกขแกเรา เพราะเกิดความรอนใจวา เรากลาวเท็จ
เสียแลว.
บทวา โส มมสฺส อนฺตราโย ความวา ความรอนใจนั้น พึงเปน
อันตรายแกสวรรคและมรรคของเรา.
บทวา มุสาวาทภยา มุสาวาทปริเชคุจฺฉา ความวา เพราะความ
เกรงกลัว และเพราะความละอายในการพูดเท็จ
บทวา วาจาวิกฺเขป อาปชฺชติ ความวา จึงกลาววาจาดิ้นได
ไมตายตัว คือดิ้นไปไมมีที่สุด.
ในคําวา เอวนฺติป เม โน ดังนี้เปนตน มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้
คําวา ความเห็นของเราวา อยางนี้ก็มิใช ดังนี้ เปนคําดิ้นไดไม
แนนอน.
คําวา ความเห็นของเราวา อยางนั้นก็มิใช ทานปฏิเสธวาทะวา
เที่ยง ที่กลาวไววา อัตตาและโลกเที่ยง
คําวา ความเห็นของเราวา อยางอื่นก็มิใช ทานปฏิเสธวาทะวา
เที่ยงบางอยาง วาไมเที่ยงบางอยาง ที่กลาวไวโดยประการอื่นจากความ
เที่ยง.
คําวา ความเห็นของเราวา ไมใชก็มิใช ทานปฏิเสธวาทะวา
ขาดสูญ ที่กลาวไววา เบื้องหนาแตความตาย สัตวไมมี.
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คําวา ความเห็นของเรามิใชไมใชก็มิใช ทานปฏิเสธวาทะของ
นักตรึก ที่กลาวไววา เปนก็ไมใช ไมเปนก็ไมใช.
ก็บุคคลผูมีความเห็นดิ้นไดไมตายตัวนี้ ถูกถามวา นี้เปนกุศลหรือ
อกุศล ยอมไมตอบอะไร ๆ หรือถูกถามวา นี้เปนกุศลหรือ ก็กลาววา
ความเห็นของเราวา อยางนี้ก็มิใช. ลําดับนั้น เมื่อเขากลาววา อะไรเปน
กุศล ก็กลาววา ความเห็นของเราวา อยางนั้นก็มิใช เมื่อเขากลาววา
อยางอื่นจากทั้ง ๒ อยางหรือ ก็กลาววา ความเห็นของเราวา อยางอื่น
ก็มิใช. ลําดับนั้น เมื่อเขากลาววา ลัทธิของทานวา ไมใชทั้ง ๓ อยาง
หรือ ก็กลาววา ความเห็นของเราวา ไมใชก็มิใช. ลําดับนัน้ เมื่อเขา
กลาววา ลัทธิของทานวาไมใชก็มิใชหรือ ก็กลาวดิ้นไปอยางนี้เลยวา
ความเห็นของเราวา มิใชไมใชก็มิใช ดังนี้ ไมตั้งอยูแมในฝายหนึ่ง.
บทวา ฉนฺโท วา ราโค วา ความวา แมเมื่อไมยืนยัน ก็รีบ
ตอบกุศลนั่นแหละวา เปนกุศล ตอบอกุศลนั่นแหละวาเปนอกุศล แลวถาม
บัณฑิตเหลาอื่นวา ที่เราตอบคนชื่อโนนไปอยางนี้ คําตอบนั้น ตอบดี
แลวหรือ ? เมื่อบัณฑิตเหลานั้นตอบวา ตอบดีแลว พอมหาจําเริญ
กุศลนั่นแหละทานตอบวากุศล อกุศลนั่นแหละทานก็ตอบวาอกุศล ก็จะ
พึงมีความพอใจบาง ความติดใจบางในขอนี้ อยางนี้วา บัณฑิตเชนกับเรา
ไมมี. ก็ในพระบาลีนี้ ความพอใจ ไดแกความคิดใจอยางเพลา ความ
ติดใจ ไดแกความติดใจอยางแรง.
บทวา โทโส วา ปฏิโฆ วา ความวา แมที่เปนกุศล ก็ตอบวา
เปนอกุศล หรือที่เปนอกุศล ก็ตอบวา เปนกุศล ดังนี้ แลวถามบัณฑิต
เหลาอื่น เมื่อบัณฑิตเหลานั้นตอบวา ทานตอบไมดี ก็จะพึงมีความ
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เคืองใจบาง ความขัดใจบาง แกเราในขอนั้นวา เรื่องแมเพียงเทานี้
เราก็ไมรู. แมในพระบาลีนี้ ความเคืองใจ ไดแกความโกรธอยางเพลา
ความขัดใจ ไดแกความโกรธอยางแรง.
บทวา ต มมสฺส อุปาทาน โส มมสฺส วิฆาโต ความวา
ความพอใจและความติดใจทั้ง ๒ นั้นจะพึงเปนอุปาทานของเรา ความ
เคืองใจและความขัดใจทั้ง ๒ จะพึงเปนความเดือดรอนแกเรา หรือ
ทั้ง ๒ อยาง เปนอุปาทานดวยอํานาจความยึดมั่น เปนความลําบากใจ
ดวยอํานาจความกระทบ. จริงอยู ความติดใจยอมจับอารมณ โดยความ
ที่ไมอยากจะปลอย เหมือนปลิงเกาะ. ความเคืองใจยอมจับอารมณ โดย
ความที่อยากจะใหพินาศ เหมือนอสรพิษ และทัง้ ๒ นี้ ยอมทําใหเดือด
รอนดวยอรรถวา แผดเผาทั้งนั้น ฉะนั้น ทานจึงกลาววา เปนอุปาทาน
และวาเปนความลําบากใจ. คําที่เหลือเหมือนกับวาระแรกนั่นแล.
บทวา ปณฺฑิตา ความวา ผูประกอบดวยคุณเครื่องเปนบัณฑิต.
บทวา นิปุณา ความวา ผูเจริญดวยปญญาอันละเอียดสุขุมสามารถ
แทงตลอดอรรถอันพิเศษซึ่งละเอียดสุขุม.
บทวา กตปรปฺปวาทา ความวา เขาใจการโตวาทะและคุนเคย
การโตกับฝายอื่น.
บทวา วาลเวธิรูปา ความวา เชนกับนายขมังธนู ยิงถูกขนทราย.
บทวา เต ภินฺทนฺตา มฺเ ความวา สมณพราหมณเหลานั้น
ยอมเที่ยวไปราวกับจะทําลายทิฏฐิของตนเหลาอื่นแมสุขุม ดวยกําลังปญญา
ของตน ดุจนายขมังธนูยิงถูกขนทรายฉะนั้น.
บทวา เต ม ตตฺถ ความวา สมณพราหมณเหลานั้น ซักไซ
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ไลเลียง สอบสวนเราในขอที่เปนกุศลและอกุศลนั้น ๆ.
บทวา สมนุยฺุเชยฺยุ ความวา พึงถามถึงลัทธิวา ทานจงกลาว
ลัทธิของตนวา อะไรเปนกุศล อะไรเปนอกุศล.
บทวา สมนุคฺคาเหยฺยุ ความวา เมื่อตอบไปวา เรือ่ งชื่อนี้
เปนกุศล เปนอกุศล ก็จะพึงถามถึงเหตุวา ทานใหถือความขอนี้ดวยเหตุ
อะไร.
บทวา สมนุภาเสยฺยุ ความวา เมื่อตอบเหตุไปวา ดวยเหตุชื่อนี้
ก็จะพึงขอโทษซักไซอยางนี้วา ทานยังไมรูเหตุนี้ ทานก็จงถือเอาขอนี้
จงละขอนี้เสีย.
บทวา น สมฺปาเยยฺยุ ความวา เราก็จะพึงใหคําตอบเขาไมได
คือไมอาจจะกลาวตอบเขาได.
บทวา โส มมสฺส วิฆาโต ความวา ชื่อวา แมจะพูดซ้ําซาก
ก็โตตอบเขาไมไดนั้น จะพึงเปนความลําบากใจ คือเปนทุกข เพราะทํา
ใหริมฝปาก เพดาน ลิ้น และคอแหงทีเดียว แกเรา. คําที่เหลือแมใน
วาระที่ ๓ นี้ เหมือนกับวาระแรกนั้นเอง.
บทวา มนฺโท ความวา มีปญญาออน. คํานี้เปนชื่อของคนไมมี
ปญญานั่นเอง.
บทวา โมมูโห ความวา เปนคนมัวเมามากมาย. สัตว ทาน
ประสงคเอาวา ตถาคโต ในคําวา โหติ ตถาคโต เปนตน. คําที่เหลือ
ในวาระที่ แมนี้ งายทัง้ นั้น.
อมราวิกเขปกะ ทั้ง ๔ แมเหลานี้ จัดเขาในปุพพันตกัปปกวาทะ
เพราะสมณพราหมณเหลานั้น ยึดถือความเห็นตามทํานองแหงธรรมที่เปน

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 264

ไปกอนนั่นเอง.
ความเห็นวา อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ ชือ่ วา อธิจจสมุปบันนะ.
สมณพราหมณ ที่ชื่อวา อธิจจสมุปปนนิกะ เพราะมีความเห็นวา อัตตา
และโลกเกิดขึ้นลอย ๆ.
บทวา อธิจฺจสมุปปฺ นฺน ความวา เกิดขึ้นโดยไมมีเหตุ.
คําวา อสฺีสตฺตา นี้เปนหัวขอเทศนา. ความวา มีอตั ตภาพ
สักแตวารูป เพราะไมมีจิตเกิดขึ้น.
พึงทราบความอุบัติของพวกอสัญญีสัตวเหลานั้น อยางนี้.
ก็บุคคลบางคนบวชในลัทธิเดียรถียแลว ทําบริกรรมในวาโยกสิณ
ยังจตุตถฌานใหบังเกิด ออกจากฌานแลว เห็นโทษในจิตวา เมื่อมีจิต
ยอมมีทุกข เพราะถูกตัดมือเปนตน และมีภัยทั้งปวง พอกันทีดวยจิตนี้
ความไมมีจิตสงบแท ครั้นเห็นโทษในจิตอยางนี้แลว เปนผูมีฌานไมเสื่อม
ถอย ทํากาละแลว ไปบังเกิดในพวกอสัญญีสัตว จิตของบุคคลนั้น ยอม
กลับมาในโลกนี้ ดวยความดับแหงจุติจิต. ในพวกอสัญญีสตั วนั้น ปรากฏ
แตเพียงรูปขันธเทานั้น. ธรรมดาวา ลูกศรทีถ่ ูกซัดขึ้นไปดวยกําลังสายธนู
ยอมไปในอากาศเทากําลังสายธนูนั้นเอง ฉันใด อสัญญีสัตวเหลานั้นใน
ชั้นอสัญญีสตั วนั้น ถูกซัดไปดวยกําลังแหงฌาน เกิดขึ้นแลว ก็จะดํารง
อยูไดตลอดกาลเทาที่กําลังฌานมีอยูเทานั้น ฉันนั้นนั่นแล. แตเมื่อกําลัง
ฌานเสื่อมถอย รูปขันธในชั้นอสัญญีสัตวนั้น ก็จะอันตรธาน ปฏิสนธิ
สัญญายอมเกิดขึ้นในโลกนี้ ก็เพราะสัญญาที่เกิดขึ้นในโลกนีน้ ั้น เปนเหตุ
ใหปรากฏการจุติของอสัญญีสัตวเหลานั้นในชั้นอสัญญีสัตวนั้น ฉะนั้น จึง
ตรัสตอไปวา ก็และเทวดาเหลานั้น ยอมจุติจากชั้นนั้น เพราะความเกิด
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ขึ้นแหงสัญญา.
บทวา สนฺตตาย ความวา เพื่อความสงบ.
คําที่เหลือในวาระนี้ งายทั้งนั้น.
แมวาทะของนักตรึก ก็พึงทราบตามนัยที่กลาวแลว ดังนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นแสดงปุพพันตกัปปกทิฏฐิ ๑๘ ประการ
อยางนี้แลว บัดนี้มีพระประสงคจะทรงแสดงอปรันตกัปปกทิฏฐิ ๔๔ ประการ จึงตรัสพระบาลีมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณ
พวกหนึ่ง ดังนี้.
ในพระบาลีนั้น สมณพราหมณที่ชื่อวา อปรันตกัปปกะ เพราะ
กําหนดอปรันตะ กลาวคือขันธสวนอนาคต ยึดถือ. อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวา
อปรันตกัปปกะ เพราะมีการกําหนดขันธสวนอนาคต. แมคําที่เหลือ
ก็พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในเบื้องตน ดวยประการฉะนี้.
บทวา อุทฺธมาฆตนิกา ความวา ความตาย เรียกวา อาฆาตนะ
สมณพราหมณที่ชื่อวา อุทฺธมาฆตนิกา เพราะกลาวอัตตาเบื้องหนาแต
ความตาย.
วาทะที่เปนไปวา มีสัญญา ชื่อสัญญีวาทะ.
ในคําวา อัตตาที่มีรูป เปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ยอมบัญญัติอัตตานั้นวา เบื้องหนาแตความตาย อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน
มีสัญญา ดังนี้ เพราะยึดถือรูปกสิณวา เปนอัตตา และยึดถือสัญญา ที่เปน
ไปในรูปกสิณนั้น วาเปนสัญญาของอัตตานั้น หรือเพราะเพียงแตนึกเอา
เทานั้น ดุจพวกนอกศาสนามีอาชีวกเปนตน.
ในพระบาลีนั้น บทวา อโรโค ความวา เที่ยง.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 266

อนึ่ง ยอมบัญญัติอัตตานั้นวา อัตตาที่ไมมีรูปมีสัญญา ดังนี้ เพราะ
ยึดถือนิมิตแหงอรูปสมาบัติวาเปนอัตตา และยึดถือสัญญาแหงสมาบัติวา
เปนสัญญาของอัตตานั้น หรือเพราะเพียงแตนึกเอาเทานั้น ดุจพวก
นอกศาสนามีนิครนถเปนตน.
สวนขอที่ ๓ เปนทิฏฐิที่เปนไปดวยอํานาจความยึดถือระคนกัน.
ขอที่ ๔ เปนทิฏฐิที่เปนไปดวยความยึดถือโดยนึกเอาเทานั้น.
จตุกกะที่ ๒ พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในอันตานันติกวาทะนั่นแล.
ในจตุกกะที่ ๓ พึงทราบวา อัตตาชื่อวามีสัญญาอยางเดียวกัน ดวย
อํานาจแหงผูไดสมาบัติ อัตตาชื่อวามีสัญญาตางกัน ดวยอํานาจแหงผู
ไมไดสมาบัติ อัตตาชื่อวามีสัญญานิดหนอย ดวยอํานาจแหงกสิณนิด
หนอย อัตตาชื่อวามีสัญญาหาประมาณมิได ดวยอํานาจแหงกสิณอัน
ไพบูลย.
สวนในจตุกกะที่ ๔ อธิบายวา บุคคลมีทิพยจักษุ เห็นสัตวผูบังเกิด
ในติกฌานภูมิและจตุกกฌานภูมิ ยอมยึดถือวา อัตตามีสุขอยางเดียว เห็น
สัตวบังเกิดในนรก ยอมยึดถือวา อัตตามีทุกขอยางเดียว เห็นสัตวบังเกิด
ในหมูมนุษย ยอมยึดถือวา อัตตามีทั้งสุขทั้งทุกข เห็นสัตวบังเกิดในเทพ
ชั้นเวหัปผละ ยอมยึดถือวา อัตตามีทุกขก็มิใช มีสุขก็มิใช.
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พวกที่ไดปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เปนพวก
ปุพพันตกัปปกะ พวกทีไ่ ดทิพยจักษุ เปนพวกอปรันตกัปปกะ ดังนี้แล
อสัญญีวาทะ บัณฑิตพึงทราบดวยอํานาจตุกกะทั้ง ๒ ที่กลาวไว
ขางตนในสัญญีวาทะ.
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เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ ก็เหมือนกัน.
ก็เพียงแตในสัญญีวาทะนั้น ทิฏฐิเหลานั้น ของพวกที่ถือวา อัตตา
มีสัญญา, นอสัญญีวาทะ และเนวสัญญีนาสัญญีวาทะนี้ ทิฏฐิเหลานั้น
พวกที่ถือวา อัตตาไมมีสัญญา และวา อัตตามีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญา
ก็มิใช.
ในทิฏฐิเหลานั้น พึงตรวจสอบเหตุการณ ไมใชโดยสวนเดียว.
ขาพเจาไดกลาวไวแลววา ความยึดถือแมของคนผูมีทิฏฐิ ก็เชนเดียวกับ
กระเชาของคนบา.
ในอุจเฉทวาทะ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา สโต ไดแกยังมีอยู.
บทวา อุจฺเฉท ไดแกความขาดสูญ.
บทวา วินาส ไดแกความไมพบปะ.
บทวา วิภว ไดแกไปปราศจากภพ.
คําเหลานี้ทั้งหมด เปนไวพจนของกันและกันทั้งนั้น.
ในอุจเฉทวาทะนั้น มีตนที่ถอื อุจเฉททิฏฐิอยู ๒ พวก คือผูได
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ๑ ผูไมไดปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ๑ ผูที่ได
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เมื่อระลึกตาม มีทิพยจักษุ เห็นจุติไมเห็นอุบัติ
อีกอยางหนึ่ง ผูใดสามารถเห็นเพียงจุติเทานั้น ไมเห็นอุบัติ ผูนั้นชื่อวา
ยึดถืออุจเฉททิฏฐิ.
ผูที่ไมไดปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คิดวา ใครเลาจะรูปรโลก ยอม
ยึดถือความขาดสูญ เพราะคาที่ตนเปนผูตองการกามสุข หรือเพราะการ
นึกเอาเองเปนตนวา สัตวทั้งหลาย ก็เหมือนกับใบไมที่หลนจากตนไม
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ไมงอกตอไปฉะนั้น.
ก็ในอธิการนี้ พึงทราบวา ทิฏฐิ ๗ เหลานี้ เกิดขึ้นดวยอํานาจ
ตัณหาและทิฏฐิ หรือเพราะกําหนดเอาอยางนั้น และอยางอื่น.
ในพระบาลีนั้น บทวา รูป ไดแกผูมีรูป.
บทวา จาตุมฺมหาภูติโก ไดแกสําเร็จดวยมหาภูต ๔.
ที่ชื่อวา มาตาเปตฺติก เพราะมีมารดาและบิดา. นั้นไดแกอะไร ?
ไดแกสุกกะและโลหิต.
ที่ชื่อวา มาตาเปตฺติกสมฺภโว เพราะสมภพ คือ เกิดในสุกกะ
และโลหิตอันเปนของมารดาและบิดา.
สมณะหรือพราหมณ ผูมีวาทะและทิฏฐิ ยอมกลาวอัตตภาพของ
มนุษยวาอัตตา โดยยกรูปกายขึ้นเปนประธาน.
บทวา อิตฺเถเก ตัดบทเปน อิตฺถ เอเก ความเทากับ เอวเมเก.
สมณะหรือพราหมณพวกที่ ๒ ปฏิเสธขอนั้น กลาวอัตตภาพอันเปน
ทิพย.
บทวา ทิพฺโพ ความวา เกิดในเทวโลก.
บทวา กามาวจโร ไดแกนับเนื่องในเทวดาชั้นกามาวจร ๖ ชั้น.
ที่ชื่อวา กวฬิงฺการาหารภกฺโข เพราะกินอาหาร คือคําขาว.
บทวา มโนมโย ไดแกบังเกิดดวยฌานจิต.
บทวา สพฺพงฺคปจฺจงฺคี ไดแกประกอบดวยอวัยวะนอยใหญครบ
ถวน.
บทวา อหีนินฺทฺริโย ไดแกมีอนิ ทรียบริบูรณ.
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คํานี้ทานกลาวดวยอํานาจแหงอินทรีย ที่มีอยูในพรหมโลก และ
ดวยอํานาจทรวดทรงของอินทรียนอกนี้.
เนื้อความของคําวา สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ดังนี้ เปนตน
ขาพเจากลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค.
สวนในคําวา อากาสานฺจายตนุปโค เปนตน พึงทราบเนื้อ
ความอยางนี้วา เขาถึงภพชั้นอากาสานัญจายตนะ. คําที่เหลือในอุจเฉทวาทะนี้ งายทั้งนั้น ดังนี้แล.
ในทิฏฐธรรมนิพพานวาทะ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ธรรมที่ประจักษ เรียกวา ทิฏฐธรรม.
คํานี้เปนชื่อของอัตตภาพที่ไดเฉพาะในภพนั้น ๆ. นิพพานในทิฏฐธรรม ชื่อวา นิพพานปจจุบัน. อธิบายวา ทุกขสงบในอัตตภาพนี้เอง.
สมณพราหมณ ชื่อวา ทิฏฐธรรมนิพพานวาทะ เพราะกลาว
นิพพานปจจุบันนั้น.
บทวา ปรมทิฏ นิพฺพาน ไดแกนิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่ง
อธิบายวา สูงสุด.
บทวา ปฺจหิ กามคุเณหิ ความวา ดวยสวนแหงกาม หรือดวย
เครื่องผูก ๕ อยาง มีรูปเปนที่ชอบใจและเปนที่รักเปนตน.
บทวา สมปฺปโต ไดแกเปนผูแนบแนน คือติดแนนดวยดี.
บทวา สมงฺคีภูโต ไดแกประกอบ.
บทวา ปริจาเรติ ความวา ยังอินทรียใหเที่ยวไป ใหสัญจรไป นํา
เขาไปขางโนนบาง ขางนี้บาง ตามสบายในกามคุณเหลานั้น . ก็อีกนัยหนึ่ง
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ยอมพอใจ ยอมยินดี ยอมเลน.
ก็กามคุณในที่นี้มี ๒ อยาง คือ ที่เปนของมนุษย ๑ ที่เปนทิพย ๑.
กามคุณที่เปนของมนุษย พึงเห็นเชนกับกามคุณของพระเจามันธาตุราช
สวนกามคุณที่เปนทิพย พึงเห็นเชนกับกามคุณของปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช
ฉะนั้นแล.
ก็สมณพราหมณเหลานั้น ยอมบัญญัติการบรรลุนิพพานปจจุบันของ
พวกที่เขาถึงกาม เห็นปานนี้.
ในวาระที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
กามทั้งหลาย พึงทราบวา ชือ่ วา ไมเที่ยง ดวยอรรถวา มีแลว
กลับไมมี ชื่อวา เปนทุกข ดวยอรรถวา บีบคั้น ชื่อวา มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา ดวยอรรถวา ละปกติ.
บทวา เตส วิปริณามฺถาภาวา ความวา เพราะกามเหลานั้น
กลายเปนอยางอื่น กลาวคือ แปรปรวน จึงเกิดความโศก ความคร่ําครวญ
ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจ โดยนัยที่กลาววา แม
สิ่งใดไดมีแกเรา แมสิ่งนั้นไมมีแกเรา ดังนี้.
ใน ๕ อยางนั้น ความโศกมีลักษณะแผดเผาในภายใน ความ
คร่ําครวญมีลักษณะบนเพอพร่ําอาศัยความโศกนั้น ความทุกขมีลักษณะ
บีบคั้นกาย ความโทมนัสมีลักษณะลําบากใจ ความคับแคนใจมีลักษณะ
เศราสลดใจ.
เนื้อความของคําวา วิวิจฺเจว กาเมหิ ดังนี้เปนตน ขาพเจากลาว
ไวแลวในวิสุทธิมรรค.
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บทวา วิตกฺกิต ความวา วิตกที่เปนไปดวยอํานาจยกจิตขึ้นไวใน
อารมณ.
บทวา วิจาริต ความวา วิจารซึ่งเปนไปดวยอํานาจเคลาอารมณ.
บทวา เอเตเนต ความวา ปฐมฌานนี้ปรากฏวา หยาบเหมือน
กับมีหนาม ดวยยังมีวิตกและวิจาร.
บทวา ปตคต ไดแกปตินั่นเอง.
บทวา เจตโส อุพพฺ ิลฺลาวิตตฺต ไดแกเปนเหตุทําใจใหหวาดเสียว.
บทวา เจตโส อาโภโค ความวา ออกจากฌานแลว จิตก็ยัง
คํานึง คือนึกถึงวนเวียนอยูในสุขนั้นบอย ๆ.
คําที่เหลือในทิฏฐธรรมนิพพานวาทะนี้ งายทั้งนั้น.
โดยลําดับแหงคําเพียงเทานี้ เปนอันตรัสถึงทิฏฐิ ๖๒ ทั้งหมด ซึ่ง
แบงเปนอุจเฉททิฏฐิ ๗ เทานั้น ที่เหลือ เปนสัสสตทิฏฐิ.
บัดนีพ้ ระผูมีพระภาคเจาทรงประมวลปุพพันตกัปปกทิฏฐิเหลานั้น
ทั้งหมดเขาดวยกัน โดยวาระนี้วา อิเม โข เต ภิกขฺ เว เปนตน แลวทรง
วิสัชนาพระสัพพัญุตญาณ. ทรงประมวลอปรันตกัปปกทิฏฐิ และปุพพันตอปรันตกัปปกทิฏฐิเหลานั้นทั้งหมดเขาดวยกัน โดยวาระวา อิเม
โข เต ภิกขฺ เว เปนตน แลวทรงวิสัชนาพระญาณนั้นแหละ แมเมื่อตรัส
ถามในพระดํารัสวา กตเม จ เต ภิกขฺ เว ธมฺมา เปนตน ก็ตรัสถาม
พระสัพพัญุตญาณนั่นเอง แมเมื่อทรงวิสัชนาก็ทรงยกทิฏฐิ ๖๒ ประการ
ขึ้นแลวทรงวิสัชนาพระสัพพัญุตญาณนั่นเอง เหมือนดังทรงชั่งอัธยาศัย
ของสัตวทั้งหลายดวยตาชั่ง
เหมือนดังทรงยกทรายจากเชิงภูเขาสิเนรุ
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ฉะนั้น ดวยประการฉะนี้.
พระธรรมเทศนานี้มาแลวดวยอํานาจตามลําดับอนุสนธิอยางนี้.
ก็พระสูตรมีอนุสนธิ ๓ อยาง คือ
๑. ปุจฉานุสนธิ พระธรรมเทศนาที่ตรัสตอบคําถาม.
๒. อัชฌาสยานุสนธิ พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงตามอัธยาศัย
ของสัตว.
๓. ยถานุสนธิ พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงตามลําดับเรื่อง.
ในอนุสนธิแหงพระสูตร ๓ อยางนั้น พึงทราบปุจฉานุสนธิดวย
อํานาจแหงพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวิสัชนาแกผูที่ทูลถามอยาง
นี้วา เมื่อพระพุทธองคตรัสอยางนี้แลว นันทโคบาลจึงไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ฝงใน ไดแกอะไร ?
ฝงนอก ไดแกอะไร ? สงสารในทามกลาง ไดแกอะไร ? เกยบนบก
ไดแกอะไร ? มนุษยจับ ไดแกอะไร ? อมนุษยจับ ไดแกอะไร ? ถูก
น้ําวนเอาไว ไดแกอะไร ? ความเนาใน ไดแกอะไร ?
พึงทราบอัชฌาสยานุสนธิ ดวยอํานาจแหงพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอัธยาศัยของสัตวเหลาอื่น แลวตรัสอยางนี้วา ครั้งนั้นแล
ภิกษุรูปหนึ่งเกิดปริวิตกทางใจอยางนี้วา จําเริญละ เทาที่พูดกันวา รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตางก็เปนอนัตตา เอาชิ กรรมที่
อนัตตากระทําแลวจักถูกอัตตาไหนกัน ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทราบความปริวิตกทางใจของภิกษุรูปนั้น ดวยพระหฤทัยของพระองค
จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เปนฐานะที่จะมีได
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ที่จะมีโมฆบุรุษบางคนในพระธรรมวินัยนี้ ตกอยูในอวิชชา มีใจซึ่งมีตัณหา
เปนใหญ จะพึงเขาใจสัตถุศาสนแลนเกินหนาไปวา จําเริญละ เทาที่พูดกันวา
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตางก็เปนอนัตตา เอาซิ กรรม
ที่อนัตตากระทําแลว จักถูกอัตตาไหนกัน ดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ดังนี้.
แตพึงทราบยถานุสนธิ ดวยอํานาจแหงพระสูตรทั้งหลาย อันเปน
ที่มาแหงพระธรรมเทศนาในขางหนา ดวยอํานาจแหงธรรมอันเขากันได
หรือดวยอํานาจแหงธรรมที่ขัดกันแกธรรมที่เปนเหตุใหพระธรรมเทศนา
ตั้งขึ้นในเบื้องตน ตัวอยางเชน ในอากังเขยยสูตร เทศนาตั้งขึ้นดวยศีล
ในตอนตน อภิญญา ๖ มาในตอนปลาย ในวัตถุสูตร เทศนาทั้งขึ้นดวย
อํานาจกิเลสในตอนตน พรหมวิหารมาในตอนปลาย ในโกสัมพิกสูตร
เทศนาตั้งขึ้นดวยการทะเลาะในตอนตน สาราณียธรรมมาในตอนปลาย
ในกักกัจโจปมมสูตร เทศนาทั้งขึ้นดวยความไมอดทนในตอนตน อุปมา
ดวยเลื่อยมาในตอนปลาย. ในพรหมชาลสูตรนี้ เทศนาตั้งขึ้นดวยอํานาจ
แหงทิฏฐิในตอนตน การประกาศสุญญตามาในตอนปลาย. เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาจึงไดกลาวไววา พระธรรมเทศนานี้มาแลว ดวยอํานาจแหงยถานุสนธิอยางนี้ ดังนี้.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงการจําแนกขอบเขต พระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงเริมเทศนาวา ตตฺร ภิกขฺ เว ดังนี้เปนตน
คํา ตทป เตส ภวต สมณพฺราหฺมณาน อชานต อปสฺสต
เวทยิต ตณฺหาคตาน ปริตสฺสิต วิปฺผนฺทิตเมว ดังนี้ ความวา
สมณพราหมณเหลานั้น เกิดโสมนัส ดวยความยินดีในทิฏฐิ ดวยความ

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 274

สุขในทิฏฐิ ดวยความรูสึกในทิฏฐิอันใด ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา
เที่ยง ดวยเหตุ ๔ ประการ แมขอนัน้ ก็เปนความรูสึกของสมณพราหมณ
ผูเจริญเหลานั้น ผูไมรไู มเห็นสภาวะแหงธรรมทั้งหลายตามความเปนจริง
เปนคนที่ยังมีตัณหาอยู ความรูสึกนั้นเปนของคนที่ยังมีตัณหาเทานั้น
อยางเดียว ก็และความรูสึกนี้นั้นแล เปนความดิ้นรนเปนความแสหาเทานั้น
คือเปนความหวั่นเทานั้น เปนความไหวเทานั้น ดวยความดิ้นรนกลาวคือ
ทิฏฐิและตัณหา เหมือนกับหลักที่ปกไวในกองแกลบ มิใชไมหวั่นไหว
ดุจทัศนะของพระโสดาบัน. แมในเอกัจจสัสสตวาทะเปนตน ก็นัยนี้แล.
พระบาลีวา ตตฺร ภิกขฺ เว เย เต สมณพฺราหฺมณา สสฺสตวาทา
ดังนี้ เปนตน พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มไวอีก เพื่อทรงแสดงปจจัยสืบ ๆ
กันมา.
ในพระบาลีนั้น ดวยพระดํารัสวา ตทป ผสฺสปจฺจยา ดังนี้
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา สมณพราหมณเหลานั้น เกิดโสมนัส
ดวยความยินดีในทิฏฐิ ดวยความสุขในทิฏฐิ ดวยความรูสึกในทิฏฐิอันใด
ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา เที่ยง ดวยเหตุ ๔ ประการ แมขอนั้น
ก็คือความรูสึกดิ้นรนเพราะตัณหาและทิฏฐิ เพราะมีผัสสะเปนปจจัย ดังนี้.
ในวาทะทั้งปวงก็นัยนี้.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงภาวะที่ปจจัยนั้นมีกําลังในความรูสึกในทิฏฐิ
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสพระบาลีอีกวา ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา สสฺสตวาทา ดังนี้ เปนตน.
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ในพระบาลีนั้น ดวยคําวา เต วต อฺตฺร ผสฺสา ดังนี้ พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความวา ขอที่วา สมณพราหมณเหลานั้น เวน
จากผัสสะ จักรูสึกความรูอันนั้น ดังนี้นั้น ไมมีเหตุที่จะเปนไปได อุปมา
เหมือนอยางวา ขึ้นชื่อวาเสายอมเปนปจจัยมีกําลังเพื่อประโยชนในการ
ค้ําเรือนจากการลม เรือนนั้น ไมมีเสาค้ําไว ไมอาจจะตั้งอยูไดฉันใด
แมผัสสะก็มีอุปไมยฉันนั้นแล เปนปจจัยมีกําลังแกเวทนา เวนผัสสะนั้นเสีย
ความรูสึกในทิฏฐินี้ ยอมไมมี ดังนี้. ในวาทะทั้งปวงก็นัยนี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงประมวลความรูสึกในทิฏฐิทั้งปวง
โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น
สมณพราหมณเหลานั้นใด เปนสัสสตวาทะ ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา
เที่ยง ดวยเหตุ ๔ ประการ แมสมณพราหมณเหลานั้นใด เปนเอกัจจสัสสติกะ บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น ดังนี้.
เพราะเหตุไร ?
เพราะเพื่อตองการจะเพิ่มผัสสะขางหนา.
อยางไร ?
สมณพราหมณเหลานั้นทั้งหมดถูกตองแลว ดวยผัสสายตนะทั้ง ๖
ยอมเสวยเวทนา. ทีช่ ื่อวาผัสสายตนะทั้ง ๖ ในขอนั้น ไดแกผัสสายตนะ ๖
เหลานี้ คือ จักขุผัสสายตนะ ๑ โสตผัสสายตนะ ๑ ฆานผัสสายตนะ ๑
ชิวหาผัสสายตนะ ๑ กายผัสสายตนะ ๑ มโนผัสสายตนะ ๑.
ก็ อายตนศัพทนี้ ยอมเปนไปในอรรถวา ที่เกิด ที่ประชุม เหตุ
และบัญญัติ. ในอรรถเหลานั้น อายตน ศัพทเปนไปในอรรถวา ที่เกิด
เชนในคําวา ชนบทกัมโพชะ เปนที่เกิดของมาทั้งหลาย ทักขิณาบถเปน
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ที่เกิดของโคทั้งหลาย ดังนี้ อธิบายวา ในที่เปนที่เกิด.
เปนไปในอรรถวา ที่ประชุม เชนในคําวา เมื่อตนไมใหญนั้น
เปนที่ประชุมที่นารื่นรมยใจ นกทั้งหลายยอมพากันอาศัยตนไมนั้น ดังนี้.
เปนไปในอรรถวา บัญญัติ เชนในคําวา ยอมสมมติบัญญัติวา
ในราวปา ในบรรณกุฎี.
อายตนศัพทนี้นั้น ในที่นี้ยอมควรในอรรถทัง้ ๓ มีถิ่นเกิดเปนตน.
จริงอยู ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนที่หา ยอมเกิด ยอมประชุมใน
จักษุเปนตน แมจักษุเปนตนเหลานั้น ก็เปนเหตุของธรรมเหลานั้น
เหตุนั้น จึงชื่อวา อายตนะ. และในที่นี้ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสผัสสายตนะทั้ง ๖ เปนตนไว เพื่อจะทรงแสดงความสืบ ๆ กันแหงปจจัยนับแต
ผัสสะเปนตนไป ยกพระธรรมเทศนาโดยยกผัสสะเปนหัวขอนั่นเอง โดย
นัยนี้วา อาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักษุวิญญาณทั้ง ๓ อยาง ประชุมกัน
เขา จึงเปนผัสสะ ดังนี้.
บทวา ผุสฺส ผุสฺส ปฏิสเวเทนฺติ ความวา ถูกตอง ๆ แลวเสวย
เวทนา.
ก็ในพระบาลีนี้ แมจะไดตรัสเหมือนอายตนะทั้งหลายมีการถูกตอง
เปนกิจไวก็จริง ถึงอยางนั้น ก็ไมพึงเขาใจวา อายตนะเหลานั้น มีการ
ถูกตองเปนกิจ. เพราะวา อายตนะทั้งหลาย ถูกตองไมได สวนผัสสะ
ยอมถูกตองอารมณนั้น ๆ. ก็อายตนะทั้งหลาย ทรงแสดงแฝงไวในผัสสะ
เพราะฉะนั้น พึงทราบความในพระบาลีนี้อยางนี้วา สมณพราหมณเหลานั้น
ทั้งหมด ถูกตองอารมณมีรูปเปนตน ดวยผัสสะที่เกิดแตผัสสายตนะ ๖
แลวเสวยเวทนาในทิฏฐินั้น.
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ในขอวา เตส เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ดังนี้เปนตน มีวินิจฉัย
ดังตอไปนี้
บทวา เวทนา ความวา เวทนาเกิดแตผัสสายตนะ ๖. เวทนา
นั้น ยอมเปนปจจัยโดยเงื่อนแหงอุปนิสสัยปจจัยแกตัณหาอันตางดวยรูป
ตัณหาเปนตน ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา เพราะเวทนาของสมณพราหมณ
เหลานั้นเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา ดังนี้. และตัณหานั้นก็เปนปจจัย
โดยเงื่อนแหงอุปนิสสัยปจจัย และโดยเงื่อนแหงสหชาตปจจัย แกอุปทาน
๔ อยาง. อุปาทานก็เปนปจจัยแกภพอยางนั้น. ภพเปนปจจัยโดยเงื่อน
แหงอุปนิสสัยปจจัยแกชาติ. ก็ในคําวา ชาติ นี้ พึงเห็นวา ไดแกขันธ
๕ พรอมทั้งวิการ. ชาติเปนปจจัยโดยเงื่อนแหงอุปนิสสัยปจจัย แกชรา
มรณะ และโสกะเปนตน. นี้เปนความยอในพระบาลีนี้. สวนกถาวาดวย
ปฏิจจสมุปบาท ไดกลาวไวแลวโดยพิสดารในวิสุทธิมรรค. ก็ในที่นี้
พึงทราบพอประกอบพระบาลีนั้นเทานั้น.
ก็พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวัฏฏกถา ยอมตรัสดวยศัพทอันเปน
หัวขอคืออวิชชา อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เงื่อนตนแหงอวิชชา
ยอมไมปรากฏ ในกาลกอนแตนี้อวิชชาไมมี แตภายหลังจึงมี เพราะเหตุ
นั้น เราจึงกลาวคํานี้อยางนี้วา ก็เมือ่ เปนเชนนั้น อวิชชามีเพราะขอนี้
เปนปจจัย จึงปรากฏ ดังนี้บาง ดวยศัพทอันเปนหัวขอคือตัณหาอยางนี้
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เงื่อนตนแหงภวตัณหายอมไมปรากฏ ในกาล
กอนแตนี้ ภวตัณหาไมมี แตภายหลังจึงมี เพราะเหตุนั้น เราจึงกลาว
คํานี้อยางนี้วา ก็เมื่อเปนเชนนั้น ภวตัณหามีเพราะขอนี้เปนปจจัย จึง
ปรากฏ ดังนี้บาง ดวยศัพทอันเปนหัวขอคือทิฏฐิอยางนี้วา ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย เงื่อนตนแหงภวทิฏฐิ ยอมไมปรากฏ ในกาลกอนแตนี้
ภวทิฏฐิไมมี แตภายหลังจึงมี เพราะเหตุนั้น เราจึงกลาวคํานี้อยางนี้วา
ก็เมื่อเปนเชนนั้น ภวทิฏฐิมีเพราะขอนี้เปนปจจัย จึงปรากฏ ดังนี้บาง.
ก็ในพระสูตรนี้ เมื่อตรัสดวยศัพทอันเปนหัวขอคือทิฏฐิ ตรัสทิฏฐิ
ทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นดวยความติดใจในเวทนา จึงตรัสปฏิจจสมุปบาทอันมี
เวทนาเปนมูล. ดวยเหตุนั้น จึงทรงแสดงความขอนี้วา สมณพราหมณ
เจาทิฏฐิเหลานี้ ยึดถือความเห็นนี้แลว แลนไปทองเที่ยวไปในภพ ๓
กําเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณคติ ๗ สัตตาวาส ๙ จากนี่ไปนั่น จากนั่น
ไปนี่ ดังนี้ ยอมวนเวียนไปตามวัฏฏทุกขอยางเดียว ไมสามารถจะเงย
ศีรษะขึ้นจากวัฏฏทุกขได ดุจโคที่เขาเทียมไวในเครื่องยนต ดุจลูกสุนัข
ที่เขาลามไวที่เสา และดุจเรือที่อับปางลงดวยลมฉะนั้น ดังนี้แล.
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นตรัสวัฏฏะอันเปนที่ตั้งอาศัยของตนผูมี
ทิฏฐิอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงวิวัฏฏะ ยกภิกษุผูประกอบความ
เพียรขึ้นเปนที่ตั้ง จึงตรัสพระบาลีวา ยโต โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เปนตน
ในพระบาลีนั้น บทวา ยโต แปลวา ในกาลใด.
บทวา ฉนฺน ผสฺสายตนาน ความวา วัฏฏะยอมวนไปแกคนผูมี
ทิฏฐิ ผูถูกตองดวยผัสสายตนะเหลาใด เสวยเวทนาอยู แหงผัสสายตนะ
๖ เหลานั้นนั่นแล.
ในคําวา สมุทย เปนตน พึงทราบความเกิดแหงผัสสายตนะ
ตามนัยที่ตรัสไวในเวทนากัมมัฏฐานวา เพราะอวิชชาเกิด จักษุจึงเกิด
ดังนี้เปนตน. เหมือนอยางวา ในเวทนากัมมัฏฐานนั้น ตรัสไววา
เพราะผัสสะเกิด เพราะผัสสะดับ ดังนี้ฉันใด ในพระบาลีนี้ก็เปนฉันนั้น
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พึงทราบอายตนะนั้นวา ในจักษุเปนตน เพราะอาหารเกิด เพราะ
อาหารดับ ในมนายตนะ เพราะนามรูปเกิด เพราะนามรูปดับ ดังนี้แล.
บทวา อุตฺตริตร ปชานาติ ความวา บุคคลผูมีทิฏฐิยอมรูชัด
เฉพาะทิฏฐิเทานั้น สวนภิกษุนี้ยอมรูทิฏฐิ และยิงขึ้นไปกวาทิฏฐิ คือ
ศีล สมาธิ ปญญา และวิมุติ จนถึงพระอรหัต คือพระขีณาสพก็รู
พระอนาคามี พระสกทาคามี พระโสดาบันก็รู ภิกษุผูเปนพหูสูต ทรง
คันถธุระก็รู ภิกษุผูปรารภวิปสสนาก็รู.
ก็พระธรรมเทศนาอันพระผูมีพระภาคเจาใหจบลงดวยยอดคือ พระ
อรหัตทีเดียว ดังนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสวิวัฏฏะ อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะ
ทรงแสดงวา ขึ้นชื่อวาคนมีทิฏฐิที่พนไปจากขาย คือ พระธรรมเทศนา
ยอมไมมี จึงตรัสตอไปวา เย หิ เกจิ ภิกฺขเว เปนตน.
ในพระบาลีนั้น บทวา อนฺโตชาลีกตา ความวา อยูภายในขาย
คือ เทศนาของเรานี้นั่นเอง.
บทวา เอตฺถ สิตา ว ความวา อยู อาศัย คือ พึ่งพิงอยูใน
ขาย คือเทศนาของเรานี้นั่นแหละ.
คําวา เมื่อผุดก็ผุด มีคําอธิบายอยางไร ?
มีคําอธิบายวา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น จมลงบาง โผลขึ้น
บาง ก็เปนผูอยูในขายคือเทศนาของเรา จมลงและโผลขึ้น.
บทวา เอตฺถ ปริยาปนฺนา ความวา เปนผูนับเนื่องในขายคือ
เทศนาของเรานี้ คืออันขายคือเทศนานี้ผูกพันไว ดุจอยูภายในขาย
เมื่อผุดก็ผุดขึ้น ดวยวาชือ่ วาคนมีทิฏฐิ ที่ไมสงเคราะหเขาในขาย คือ
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เทศนานี้ ยอมไมมี ดังนี้แล.
บทวา สุขมุ จฺฉิเกน ความวา ดวยขายตาละเอียดถี่ยิบ.
จริงอยู พระผูม พี ระภาคเจาเปรียบเหมือนชาวประมง พระธรรม
เทศนาเปรียบเหมือนขาย หมื่นโลกธาตุเปรียบเหมือนน้ํานอย สมณะหรือ
พราหมณผูมีทิฏฐิ ๖๒ เปรียบเหมือนสัตวใหญ กิริยาที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความที่สมณะหรือพราหมณผูมีทิฏฐิทั้งหมดตกอยูภายในขาย
คือพระธรรมเทศนา เปรียบเหมือนกิริยาที่ชาวประมงนั้น ยืนแลดูอยู
ริมฝง เห็นสัตวใหญ ๆ อยูภายในขายฉะนั้น.
การเทียบเคียงดวยขออุปมาในพระธรรมเทศนานี้ พึงทราบดวย
ประการฉะนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงความที่สมณพราหมณผูมีทิฏฐิ
ทั้งหมดเปนผูนับเนื่องในขายคือพระธรรมเทศนานี้ เพราะทิฏฐิทั้งหมด
สงเคราะหเขาดวยทิฏฐิ ๖๒ เหลานี้ อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดง
ความที่พระองคเปนผูนับเนื่องในขอไหน ๆ จึงตรัสพระมาลีวา อุจฺฉินฺนภวเนตฺติโก ภิกฺขเว ตถาคตสฺส กาโย ดังนี้เปนตน.
ในพระบาลีนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ที่ชื่อวา เนตฺติ เพราะอรรถวา เปนเครื่องนําไป.
บทวา นยนฺติ แปลวา ผูกคอฉุดมา.
นี้เปนชื่อของเชือก. ก็ในที่นี้ ภวตัณหาทรงประสงคเอาวา เนตฺติ
เพราะเปนเชนกับเชือกเครื่องนําไป. จริงอยู ภวตัณหานั้น ยอมผูกคอ
มหาชน นําไป คือนําเขาไปสูภพนั้น ๆ เหตุนั้น จึงชื่อวา ภวเนตฺติ.
ตัณหาเครื่องนําสัตวไปสูภพนั้น แหงกายของพระตถาคต ขาดแลวดวย
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ศัสตราคืออรหัตตมรรค เหตุนั้น กายของพระตถาคตจึงชื่อวา มีตัณหา
เครื่องนําสัตวไปสูภพขาดแลว.
บทวา กายสฺส เภทา อุทฺธ ความวา ตอจากกายแตกไป.
บทวา ชีวิตปริยาทานา ความวา เพราะสิ้นชีวิตแลว คือสิ้น
รอบแลวโดยประการทั้งปวง เพราะไมปฏิสนธิตอไป.
บทวา น ต ทุกฺขนฺติ ความวา เทวดาก็ดี มนุษยก็ดี จักไม
เห็นพระตถาคตนั้น จักถึงความเปนผูหาบัญญัติมิได.
ก็ในคําอุปมาวา เสยฺยถาป ภิกฺขเว ดังนี้เปนตน มีคําเทียบเคียง
ดังตอไปนี้.
ก็กายของพระตถาคต เปรียบเหมือนตนมะมวง ตัณหาที่อาศัย
กายนี้เปนไปในภพกอน เปรียบเหมือนขั้วใหญ ซึ่งเกิดที่ตน เมื่อยังมี
ตัณหาอยู ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ซึ่งเปนสภาพคิดอยูกับตัณหา
จะเกิดตอไป เปรียบเหมือนพวงมะมวงสุก ประมาณ ๕ ผลบาง ๑๒ ผล
บาง ๑๘ ผลบาง ติดอยูที่ขั้วนั้น. เหมือนอยางวา เมื่อขั้วนั้นขาด มะมวง
เหลานั้นทั้งหมด ยอมติดขั้วนั้นไป อธิบายวา ไปตามขั้วนั้นแหละ ขาด
ไปเชนเดียวกัน เพราะขั้วขาด ขอนั้นฉันใด ขั้วตัณหาเครื่องนําสัตวไป
สูภพยังไมขาด ก็พึงเปนเหตุใหเกิดขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘
ธรรมเหลานั้นทั้งหมด ยอมติดตามขั้วตัณหาเครื่องนําสัตวไปสูภพนั้น
อธิบายวา ไปตามตัณหาเครื่องนําสัตวไปสูภพ เมื่อตัณหานั้นขาดแลว
ก็ขาดไปเชนเดียวกัน เหมือนฉันนั้นทีเดียว.
อนึ่ง เมื่อตนไมแมนั้น อาศัยผัสสะอันเปนพิษของหนามกระเบน
ซูบซีดลงโดยลําดับ ตายแลวก็ยอมจะมีแตเพียงโวหารวา ณ ทีน่ ี้ไดมีตนไม
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ชื่อนี้เทานั้น ใคร ๆ มิไดเห็นตนไมนั้น ขอนี้ฉันใด เมื่อกายนี้อาศัย
สัมผัสอริยมรรค เพราะยางคือตัณหาสิ้นไปแลว จึงเปนดังซูบซีดลง
ตามลําดับ แตกทําลายไป ตอจากกายแตกสิ้นชีพแลว เทวดาและมนุษย
ทั้งหลายจักไมเห็นแมซึ่งพระตถาคต จักมีแตเพียงโวหารวา ไดยินวา นี้
เปนศาสนาของพระศาสดาซึ่งเห็นปานนี้ทานั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรง
แสดงพระธรรมเทศนาถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดวยประการฉะนี้.
ขอวา เอว วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท ความวา เมื่อพระผูมี พระภาคเจาตรัสพระสูตรนี้อยางนี้แลว พระอานนทเถระไดประมวลพระ
สูตรทั้งหมดตั้งแตตนมา แลวคิดวา เราจักแสดงกําลังของพระพุทธเจา
พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงขนานนามพระสูตรที่ตรัส อยากระนั้นเลย
เราจักกราบทูลใหทรงขนานนมพระสูตรที่ตรัสนั้น ดังนี้แลวจึงไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้.
ในบทวา ตสฺมาติห ตฺว ดังนี้เปนตน มีคําประกอบความดังตอ
ไปนี้
ดูกอนอานนท เพราะในธรรมบรรยายนี้ เราจักไดจําแนกทั้ง
ประโยชนในโลกนี้ ทัง้ ประโยชนในโลกหนา ฉะนั้นแล เธอจงทรง
จําธรรมบรรยายนี้วา อรรถชาละ บาง อนึ่ง เพราะในธรรมบรรยายนี้
เราไดกลาวธรรมอันเปนแบบแผนเปนอันมาก ฉะนั้น เธอจงทรงจําธรรม
บรรยายอันเปนแบบแผนนี้วา ธรรมชาละบาง อนึ่ง เพราะในธรรม
บรรยายนี้ เราไดจําแนกพระสัพพัญุตญาณ อันชื่อวา พรหม ดวย
อรรถวา ประเสริฐสุด ฉะนั้น เธอจงทรงจําธรรมบรรยายนี้วา พรหมชาละบาง เพราะในธรรมบรรยายนี้ เราไดจําแนกทิฏฐิ ๖๒ ฉะนั้น
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เธอทรงจําธรรมบรรยายนีว้ า ทิฏฐิชาละบาง อนึ่ง เพราะใคร ๆ ฟง
ธรรมบรรยายนี้แลว อาจจะย่ํายีเทวบุตรมารบาง ขันธมารบาง มัจจุมาร
บาง กิเลสมารบาง ฉะนั้น เธอจงทรงจําธรรมบรรยายนี้วา พิชัย
สงครามอันยอดเยี่ยมบาง ดังนี้แล.
บทวา อิทมโวจ ภควา ความวา พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัส
พระสูตรทั้งสิ้นนี้ จําเดิมแตจบคํานิทานจนถึงที่ตรัสวา เธอจงทรงจํา
ธรรมบรรยายนี้วา พิชยั สงความอันยอดเยี่ยมดังนี้ ทรงประกาศพระ
สัพพัญุตญาณ อันลึกซึง้ อยางยิ่ง ซึ่งมีที่ตั้งอาศัยอันใคร ๆ ไมพึงไดดวย
ปญญาของชนเหลาอื่น ทรงกําจัดมืดมนใหญคือทิฏฐิ ดุจพระอาทิตย
กําจัดความมืดฉะนั้น.
บทวา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ความวา ภิกษุเหลานั้น ตางมีใจ
ชื่นบานเปนของตนเอง อธิบายวา เปนผูมีจิตฟูขึ้นดวยปติอันไปในพระ
พุทธเจา.
บทวา ภควโต ภาสิต ความวา พระสูตรนี้ประกอบดวยเทศนา
วิลาสมีนัยอันวิจิตรอยางนี้ คือเปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ดวยพระสุรเสียงอันไพเราะ ดังเสียงนกการเวก เสนาะโสต เปนพระ
สุรเสียงเพียงดังเสียงแหงพรหม เชนกับทรงโสรจสรงน้ําอมฤตลงในหทัย
แหงบัณฑิตชน.
บทวา อภินนฺทุ ความวา อนุโมทนาดวย รับรองดวย.
ก็ อภินนฺท ศัพทนี้ มาในอรรถวา ตัณหา ก็มี เชนในคําวา
อภินนฺทติ อภิภวติ ยอมเพลิดเพลิน ยอมกลาวสรรเสริญ เปนตน.
มาในอรรถวา เขาไปใกล ก็มี เชนในประโยควา เทวดาและ
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มนุษยทั้ง ๒ ฝายตางก็เขาไปใกลอาหารเปนตน.
มาในอรรถวา รับรอง ก็มี เชนในประโยควา
ญาติมิตรและผูมีใจดี ยอมรับรองบุคคล
ผูรางแรมไปนาน แลวกลับจากที่ไกลมาโดย
สวัสดีเปนตน.
มาในอรรถวา อนุโมทนา ก็มี เชนในประโยควา
อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา แปลวา เพลิดเพลินแลว อนุโมทนา
แลวเปนตน.
อภินนฺท ศัพทนี้นนั้ ในที่นี้ยอ มควรในความวา อนุโมทนาและ
รับรอง ดวยเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาววา บทวา อภินนฺทุ ความวา
อนุโมทนาดวย รับรองดวย ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลายตางอนุโมทนาสุภาษิต ที่พระผูมี
พระภาคเจาผูคงที่ตรัสดีแลว รับรองดวยเศียร
เกลาวา สาธุ สาธุ ดังนีแ้ ล.
บทวา อิมสฺมิฺจ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ความวา พระสูตรอัน
ไมมีคาถาปนนี้. ก็พระสูตรนี้ เรียกวา ไวยากรณ เพราะไมมีคาถาปน
บทวา ทสสหสฺสีโลกธาตุ ความวา โลกธาตุประมาณหมื่น
จักรวาล.
บทวา อกมฺปตฺถ พึงทราบวา ไดไหวในเมื่อจบพระสตรีทีเดียว
หามิได ขอนี้สมดังที่ทานพระอานนทกลาวไววา เมื่อกําลังตรัสอยู ฉะนั้น
พึงทราบวา เมื่อกําลังทรงแสดงคลี่คลายทิฏฐิ ๖๒ อยูไดไหวแลวในฐานะ
๖๒ ประการ คือเมื่อเทศนาทิฏฐินั้น ๆ จบลง ๆ.
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ในขอนั้น พึงทราบแผนดินไหวดวยเหตุ ๘ ประการ คือ
๑. ธาตุกําเริบ
๒. อานุภาพของผูมีฤทธิ์
๓. พระโพธิสัตวกาวลงสูพระครรภ
๔. เสด็จออกจากครรภพระมารดา
๕. บรรลุพระสัมโพธิญาณ
๖. ทรงแสดงพระธรรมจักร
๗. ทรงปลงอายุสังขาร
๘. เสด็จดับขันธปรินิพพาน
วินิจฉัยเหตุแมเหลานั้น ขาพเจาจักกลาวในคราววรรณนาพระบาลี
ที่มาในมหาปรินิพพานสูตรอยางนี้วา ดูกอนอานนท เหตุ ปจจัย ๘
เหลานี้แล ที่ใหเกิดแผนดินไหวใหญ ดังนี้ทีเดียว. ก็แผนดินใหญนี้
ไดไหวในฐานะ ๘ แมอื่น คือ
๑. คราวเสด็จมหาภิเนษกรมณ
๒. คราวเสด็จเขาสูโพธิมัณฑสถาน
๓. คราวรับผาบังสุกุล
๔. คราวซักผาบังสุกุล
๕. คราวแสดงกาลามสูตร
๖. คราวแสดงโคตมกสูตร
๗. คราวแสดงเวสสันดรชาดก
๘. คราวแสดงพรหมชาลสูตรนี้
ใน ๘ คราวนั้น คราวเสด็จมหาภิเนษกรมณ และคราวเสด็จเขา
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สูโพธิมัณฑสถาน แผนดินไดไหวดวยกําลังแหงพระวิริยะ คราวรับผา
บังสุกุล แผนดินถูกกําลังความอัศจรรยกระทบแลววา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงละมหาทวีป ๔ อันมีทวีปสองพันเปนบริวาร ออกผนวชไปสูปาชา
ถือเอาผาบังสุกุล ไดทรงกระทํากรรมที่ทําไดยาก ดังนี้ ไดไหวแลว
คราวซักผาบังสุกุล และคราวแสดงเวสสันดรชาดก แผนดินไดไหวดวย
ความไหวมิใชกาล คราวแสดงกาลามสูตร และคราวแสดงโคตมกสูตร
แผนดินไดไหวดวยความเปนสักขีวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระ
พุทธเจาขอเปนสักขี แตคราวแสดงพรหมชาลสูตรนี้ เมือทรงแสดงสะสาง
คลี่คลายทิฏฐิ ๖๒ ประการอยู พึงทราบวา ไดไหวดวยอํานาจถวาย
สาธุการ.
อนึ่ง มิใชแตในฐานะเหลานี้อยางเดียวเทานั้น ที่แผนดินไหว ที่
จริงแผนดินไหวแลว แมในคราวสังคายนาทั้ง ๓ ครั้ง แมในวันที่
พระมหินทเถระมาสูทวีปนี้ นั่งแสดงธรรมในชาติวัน และเมื่อพระ
บิณฑปาติยเถระกวาดลานพระเจดียในกัลยาณีวิหาร แลวนั่งที่ลานพระ
เจดียนั้นแหละ ยึดปตมิ ีพระพุทธเจาเปนอารมณ เริ่มสวดพระสูตรนี้
เวลาจบพระสูตร แผนดินไดไหวไปถึงน้ํารองแผนดินเปนที่สุด. มีสถาน
ที่ชื่ออัมพลัฏฐิกะอยูดานทิศตะวันออกของโลหปราสาท พระเถระผูกลาว
คัมภีรทีฆนิกายนั่งในสถานที่นั้น เริ่มสวดพรหมชาลสูตร แมในเวลาที่
พระเถระเหลานั้นสวดจบ แผนดินก็ไดไหวไปถึงน้ํารองแผนดินเปนที่สุด
เหมือนกัน ดังนี้แล.
ดวยอานุภาพแหงพระสูตรอันประเสริฐใด ที่พระ
สยัมภูไดทรงแสดงแลว แผนดินไดไหวหลายครั้ง
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อยางนี้ ขอบัณฑิตทั้งหลายจงศึกษาโดยเคารพ ซึ่ง
อรรถกรรมของพระสูตรนั้น อันมีชื่อวา พรหมชาลสูตรในพระศาสนานี้ แลวปฏิบัติโดยอุบายอัน
แยบคาย เทอญ.
วรรณนาพรหมชาลสูตร อันดับที่ ๑ ในสุมังคลวิลาสินี อรรถกถา
ทีฆนิกาย
จบแลวดวยประการฉะนี้.
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๒. สามัญญผลสูตร
( ๙ ) ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ ณ สวนอัมพวันของหมอ
ชีวกโกมารภัจ กรุงราชคฤห พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ
๑,๒๕๐ รูป วันนั้นเปนวันอุโบสถขึ้น ๑๕ ค่ํา เปนวันครบรอบ
๔ เดือนฤดูดอกโกมุทบาน ในราตรีเพ็ญพระจันทรเต็มดวง พระเจา
แผนดินมคธพระนามวา อชาตศัตรู เวเทหิบุตร แวดลอมดวยราชอํามาตย ประทับนั่ง ณ มหาปราสาทชั้นบน ขณะนั้น ทาวเธอทรง
เปลงพระอุทานวา ทานผูเจริญทั้งหลาย ราตรีมพี ระจันทรแจมกระจาง
นารื่นรมยหนอ ราตรีมีพระจันทรแจมกระจาง ชางงามจริงหนอ ราตรี
มีพระจันทรแจมกระจาง นาชมจริงหนอ ราตรีมีพระจันทรแจมกระจาง
นาเบิกบานจริงหนอ ราตรีมีพระจันทรแจมกระจาง เขาลักษณะจริงหนอ
วันนี้เราควรจะเขาไปหาสมณะ หรือพราหมณผูใดดี ที่จิตของเราผูเขา
ไปหาพึงเลื่อมใสได ครัน้ ทาวเธอมีพระราชดํารัสอยางนี้แลว ราชอํามาตย
ผูหนึ่งจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ ทานปูรณกัสสป ปรากฏ
วาเปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ
มหาชนยกยองวาดี เปนคนเกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาลผานวัยมา
โดยลําดับ ขอพระองคเสด็จเขาไปหาทานปูรณกัสสปนั้นเถิด เห็นดวย
เกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จเขาไปหาทานปูรณกัสสป พระหฤทัยพึง
เลื่อมใส เมื่ออํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอทรงนิ่งอยู
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ราชอํามาตยอีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
ทานมักขลิโคสาล ปรากฏวา เปนเจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารยมีชื่อ
เสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ มหาชนยกยองวาดี เปนคนเกาแก
บวชมานาน มีอายุลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ ขอพระองคเสด็จเขาไป
หาทานมักขลิโคสาลนั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จเขา
ไปหาทานมักขลิโคสาล พระหฤทัยพึงเลื่อมใส เมื่ออํามาตยผูนั้นกราบทูล
อยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู.
ราชอํามาตยอีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
ทานอชิตเกสกัมพล ปรากฏวา เปนเจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารยมี
ชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ มหาชนยกยองวาดี เปนคนเกาแก
บวชมานาน มีอายุลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ ขอพระองคเขาไปหา
ทานอชิตเกสกัมพลนั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จเขาไป
หาทานอชิตเกสกัมพล พระหฤทัยพึงเลื่อมใส เมื่ออํามาตยผูนั้นกราบทูล
อยางนี้แลว ทาวเธอทรงนิ่งอยู.
ราชอํามาตยอีกคนหนึ่งจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
ทานปกุทธกัจจายนะ ปรากฏวา เปนเจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารยมี
ชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ มหาชนยกยองวาดี เปนคนเกาแก
บวชมานาน มีอายุลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ ขอพระองคเสด็จเขาไปหา
ทานปกุธกัจจายนะนั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จเขาไป
หาทานปกุธกัจจายนะ พระหฤทัยพึงเลื่อมใส เมือ่ อํามาตยผูนั้นกราบทูล
อยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู.
ราชอํามาตยอีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
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ทานสัญชัยเวลัฏฐบุตร ปรากฏวา เปนเจาหมูคณะ เจาคณะ เปนคณาจารยมีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ มหาชนยกยองวาดี เปน
คนเกาแก บวชมานาน มีอายุลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ ขอพระองค
เสด็จเขาไปหาทานสัญชัยเวลัฏฐบุตรนั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อ
พระองคเสด็จเขาไปหาทานนิครนถนาฏบุตร พระหฤทัยพึงเลื่อมใส เมื่อ
อํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู
ราชอํามาตยอีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
ทานนิครนถนาฏบุตร ปรากฏวาเปนเจาหมู เจาคณะ เปนคณาจารย
มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ มหาชนยกยองวาดี เปนคนเกาแก
บวชมานาน มีอายุลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ ขอพระองคเสด็จเขาหา
ทานนิครนถนาฏบุตรนั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จเขา
ไปหาทานนิครนถนาฏบุตร พระหฤทัยพึงเลื่อมใส เมื่ออํามาตยผูนั้น
กราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู.
( ๙๒) สมัยนั้น หมอชีวก โกมารภัจ นั่งนิ่งอยูในที่ไมไกล
พระเจาแผนดินมคธพระนามวา อชาตศัตรู เวเทหิบุตร ทาวเธอจึงมี
พระราชดํารัสกะหมอชีวก โกมารภัจ วา ชีวกผูสหาย ทําไมเธอจึงนิ่ง
เสียเลา หมอชีวก โกมารภัจ กราบทูลวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
พระผูมีภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ประทับอยู ณ สวนอัมพวันของ
ขาพระพุทธเจา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๑,๒๕๐ รูป พระ
เกียรติศัพทอันงามของพระองค ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูโลก เปนสารถีฝกคน
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ที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปน
ผูปลุกใหตื่น เปนผูจําแนกธรรม ดังนี้ ขอพระองคเสด็จเขาไปเฝาพระ
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเถิด เห็นดวยเกลา ฯ วา เมื่อพระองคเสด็จ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา พระหฤทัยพึงเลื่อมใส ทาวเธอจึงมีพระ
ราชดํารัสวา ชีวกผูสหาย ถาอยางนั้น ทานจงสั่งใหเตรียมหัตถียานไว
หมอชีวก โกมารภัจ รับพระราชโองการแลว สั่งใหเตรียมชางพังประมาณ
๕๐๐ เชือก และชางพระที่นั่งเสร็จแลว จึงกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูสมมติเทพ ขาพระองคสั่งใหเตรียมหัตถียานพรอมแลว เชิญพระองค
เสด็จไดแลว พระเจาขา.
ครั้งนั้นแล พระเจาอชาตศัตรู เวเทหิบุตร โปรดใหพวกสตรี
ขึ้นชางพัง ๕๐๐ เชือก เชือกละนาง ๆ แลวจึงทรงชางพระที่นั่ง มีผู
ถือคบเพลิง เสด็จออกจากกรุงราชคฤห ดวยพระราชานุภาพอันยิ่ง
ใหญ เสด็จไปสวนอัมพวันของหมอชีวก โกมารภัจ ครั้นใกลจะถึง
สวนอัมพวัน ทาวเธอทรงหวาดหวั่น ครั่นคราม สยดสยอง ครั้นทาวเธอ
ทรงกลัว หวาดหวั่น มีพระโลมชาติชูชันแลว จึงมีพระราชดํารัสกะ
หมอชีวก โกมารภัจวา ชีวกผูสหาย ทานไมไดลวงเราหรือ ชีวกผูสหาย
ทานไมไดหลอกเราหรือ ชีวกผูสหาย ทานไมไดลอเรามาใหขาศึกหรือ
ไฉนเลาภิกษุหมูใหญถึง ๑,๒๕๐ รูป จึงไมมีเสียงจาม เสียงกระแอม
เสียงพึมพําเลย หมอชีวก โกมารภัจ กราบทูลวา ขาแตพระราชาผูยิ่งใหญ
ขอพระองคอยาทรงหวาดหวั่นเกรงกลัวเลย พระเจาขา ขาแตพระองคผู
สมมติเทพ ขาพระพุทธเจาไมไดลวงพระองค ไมไดหลอกพระองค ไมได
ลอพระองคมาใหขาศึกเลย พระเจาขา ขอเชิญเสด็จเขาไปเรื่อย ๆ เถิด
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พระเจาขา นั่นประทีปที่โรงกลมยังตามอยู ลําดับนั้น ทาวเธอเสด็จ
พระราชดําเนินโดยกระบวนขางพระที่นั่งไปจนสุดทาง เสด็จลงจากชาง
พระที่นั่ง ทรงดําเนินเขาประตูโรงกลม แลวจึงมีพระราชดํารัสกะหมอ
ชีวก โกมารภัจวา ชีวกผูส หาย ไหนพระผูมีพระภาคเจา หมอชีวก
โกมารภัจกราบทูลวา ขอเดชะ นั่นพระผูมีพระภาคเจา ประทับนั่งพิง
เสากลาง ผินพระพักตรไปทางทิศบูรพา ภิกษุสงฆแวดลอมอยู.
ลําดับนั้น พระเจาอชาตศัตรู เวเทหิบุตร เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ประทับยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทรงชําเลือง
เห็นภิกษุสงฆนั่งสงบเหมือนหวงน้ําใส ทรงเปลงพระอุทานวา ขอให
อุทัยภัทกุมารของเราจงมีความสงบอยางภิกษุสงฆเดี๋ยวนี้. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมหาบพิตร พระองคเสด็จมาทั้งความรัก ทูลรับวา
พระเจาขา อุทัยภัทกุมารเปนที่รักของหมอมฉัน ขอใหอุทัยภัทกุมาร
ของหมอมฉัน จงมีความสงบอยางภิกษุสงฆเดี๋ยวนี้เถิด พระเจาขา.
(๙๓) ลําดับนั้น พระเจาอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ทรงอภิวาทพระ
ผูมีพระภาคเจาแลว ทรงนอมถวายอัญชลีแดภิกษุสงฆ ประทับนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ หมอมฉันจะขอทูลถามปญหาบางเรื่องสักเล็กนอย ถาพระ
องคจะประทานพระวโรกาสพยากรณปญหาแกหมอมฉัน. พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสวา เชิญถามเถิดมหาบพิตร ถาทรงพระประสงค. พระเจา
อชาตศัตรู ทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ศิลปศาสตรเปนอันมาก
เหลานี้ คือ พลชาง พลมา พลรถ พลธนู พนักงานเชิญธง พนักงานจัด
กระบวนทัพ พนักงานจัดสงสะเบียง พวกอุคคราชบุตร พลอาสา ขุนพล
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พลกลา พลสวมเกราะหนัง พวกบุตรทาส พวกทําขนม ชางกัลบก
พนักงานเครื่องสรง พวกพอครัว ชางดอกไม ชางยอม ชางหู ชางจักสาน
ชางหมอ นักคํานวณ พวกนับคะแนน หรือศิลปศาสตรเปนอันมาก แม
อยางอื่นใด ที่มีคติเหมือนอยางนี้ คนเหลานั้นยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตร
ที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น เขายอม
บํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร สหาย ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ
บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปน
ผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉันใด ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระองคอาจทําใหรูถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน เหมือน
ฉันนั้นไดหรือไม.
พ. มหาบพิตร พระองคทรงจําไดหรือไมวา ปญหาขอนี้ มหาบพิตร
ไดตรัสถามสมณพราหมณแมพวกอื่นแลว.
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันจําได ปญหาขอนี้หมอมฉัน
ไดถามสมณพราหมณพวกอื่นแลว.
พ. มหาบพิตร สมณพราหมณเหลานั้นพยากรณอยางไร ถามหาบพิตรไมหนักพระทัย ก็ตรัสเถิด.
อ. ณ ที่ที่พระผูมพี ระภาคเจาหรือทานผูเปรียบดังพระผูมีพระ
ภาคเจาประทับนั่งอยู หมอมฉันไมหนักใจ พระเจาขา.
พ. ถาอยางนั้น โปรดมีพระดํารัสเถิด.
(๙๔) อ. ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้
หมอมฉันเขาไปหาครูปูรณกัสสป ถึงที่อยู ไดปราศรัยกับครูปูรณกัสสป
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
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หนึ่ง ครั้นแลว หมอมฉันไดกลาวคํานี้กะครูปูรณกัสสปวา ทานกัสสป
ผูเจริญ ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้ คือ พลชาง พลมา พลรถ พลธนู
พนักงานเชิญธง พนักงานจัดกระบวนทัพ พนักงานจัดสงเสบียง พวก
อุคคราชบุตร พลอาสา ขุนพล พลกลา พลสวมเกราะหนัง พวกบุตร
ทาส พวกทําขนม ชางกัลบก พนักงานเครื่องสรง พวกพอครัว ชาง
ดอกไม ชางยอม ชางหูก ชางจักสาน ชางหมอ นักคํานวณ พวกนับ
คะแนน หรือศิลปศาสตรเปนอันมาก แมอยางอื่นใด ที่มีคติเหมือนอยางนี้
คนเหลานั้นยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน
ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร
สหาย ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ บําเพ็ญทักษิณาทาน อันมีผลอยางสูง
เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉันใด ทานกัสสปผูเจริญ ทานอาจทําใหรูถึงสามัญญผล
ที่เห็นประจักษในปจจุบัน เหมือนฉันนั้นไดหรือไม เมื่อหมอมฉันกลาว
อยางนี้ ครูปูรณกัสสปไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา มหาบพิตร เมื่อบุคคล
ทําเอง ใชใหผูอื่นทํา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชใหผูอื่น
เบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง ใชใหผูอื่นทําเขาใหเศราโศก ทําเขา
ใหลําบากเอง ใชใหผูอนื่ ทําเขาใหลําบาก ดิ้นรนเอง ทําใหเขาดิ้นรน
ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดทีต่ อ ปลน ไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลัง
เดียว ดักปลนในทางเปลี่ยว ทําชูภริยาเขา พูดเท็จ ผูทําไมชอื่ วาทําบาป
แมหากผูใดจะใชจักร ซึง่ มีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สังหารเหลาสัตว
ในปฐพีนี้ ใหเปนลานเนื้อหนึ่ง ใหเปนกองเนื้อหนึ่ง บาปที่มีการทํา
เชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไป
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ยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาเอง ใชใหผูอื่นฆา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด
เบียดเบียนเอง ใชใหผูอนื่ เบียดเบียน บาปที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ
ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแม
น้ําคงคา ใหเอง ใชใหผูอื่นให บูชาเอง ใชใหผูอื่นบูชา บุญที่มีการทํา
เชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดวยการให ดวยการ
ฝกอินทรีย การสํารวมศีล การกลาวคําสัตย บุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ
ยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอม
ฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ ครูปูรณกัสสป กลับตอบถึงการที่ทํา
แลวไมเปนอันทํา ฉะนี้ เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ
หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง แมฉันใด ขาแตพระองคผูเจริญ
เหมือนหมอมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ ครูปูรณกัสสปกลับตอบ
ถึงการที่ทําแลวไมเปนอันทํา ฉันนั้นทีเดียว ขาแตพระองคผูเจริญ หมอม
ฉันไดมีความดําริวา ไฉนคนอยางเราจะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณ
ผูอยูในราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยนิ ดีไมคัดคานภาษิตของครูปูรณกัสสป
ไมพอใจก็มิไดเปลงวาจาแสดงความไมพอใจ ไมเชื่อถือ ไมคดั คานวาจา
นั้นเลย ลุกจากที่นั่งหลีกไป.
(๙๕) ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอม
ฉันเขาไปหาครูมักขลิโคสาล ถึงที่อยู ไดปราศรัยกับครูมักขลิโคสาล
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลว หมอมฉันไดกลาวคํานี้กะครูมักขลิโคสาลวา ทานโคสาล
ผูเจริญ ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้ คือ พลชาง พลมา ฯ ล ฯ คนเหลา
นั้นยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผล
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แหงศิลปศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร สหาย
ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อ
ใหไดอารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลาย
ฉันใด ทานอาจทําใหรูถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน เหมือน
ฉันนั้นไดหรือไม เมื่อหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูมักขลิโคสาลไดกลาว
คํานี้กะหมอมฉันวา มหาบพิตร ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความเศราหมอง
ของสัตวทั้งหลาย สัตวทั้งหลายหาเหตุมิได หาปจจัยมิได ยอมเศราหมอง
ยอมไมมีเหตุ ยอมไมมีปจจัย เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย สัตว
ทั้งหลายหาเหตุมิได หาปจจัยมิได ยอมบริสุทธิ์ ไมมีการกระทําของตนเอง
ไมมีการกระทําของผูอื่น ไมมีการกระทําของบุรุษ ไมมีกําลัง ไมมีความ
เพียร ไมมีเรี่ยวแรงของบุรุษ ไมมคี วามบากบั่นของบุรุษ สัตวทั้งปวง
ปาณะทั้งปวง ภูตทั้งปวง ชีวะทั้งปวง ลวนไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมี
ความเพียร แปรไปตามเคราะหดีเคราะหราย ตามความประจวบ ตามความ
เปนเอง ยอมเสวยสุขเสวยทุกข ในอภิชาติทั้ง ๖ เทานั้น อนึ่ง กําเนิดที่
เปนประธาน ๑,๔๐๖,๐๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรม ๑
ธรรมกึ่ง ปฏิปทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ อภิชาติ ๖ ปุริสภูมิ ๘ อาชีวก
๔,๙๐๐ ปริพาชก ๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ อินทรีย ๒,๐๐๐ นรก
๓,๐๐๐ รโชธาตุ ๓๖ สัญญีครรภ ๗ อสัญญีครรภ ๗ นิคัณฐีครรภ ๗
เทวดา ๗ มนุษย ๗ ปศาจ ๗ สระ ๗ ปวุฏะ ๗ ปวุฏะ ๗๐๐ เหวใหญ
๗ เหวนอย ๗๐๐ สุบนิ ๗ สุบิน ๗๐๐ จุลมหากัป ๘,๐๐๐,๐๐๐ เหลานี้
ที่พาลและบัณฑิต เรรอน ทองเที่ยวไป แลวจักทําที่สุดทุกขได ความ
สมหวังวา เราจักอบรมกรรมที่ยังไมอํานวยผล ใหอํานวยผล หรือเรา
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สัมผัสถูกตองกรรมที่อํานวยผลแลว จักทําใหสุดสิ้น ดวยศีล ดวยพรต
ดวยตบะ หรือดวยพรหมจรรยนี้ ไมมีในที่นั้น สุขทุกขทําใหสิ้นสุดได
เหมือนดวงของใหหมดดวยทะนาน ยอมไมมีในสงสารดวยอาการอยางนี้เลย
ไมมีความเสื่อมความเจริญ ไมมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลง พาลและบัณฑิต
เรรอน ทองเที่ยวไป จักทําที่สุดทุกขได เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไป
ยอมคลี่ขยายไปเอง ฉะนั้น ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันถาม
ถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ ครูมกั ขลิโคสาลกลับพยากรณถึงความบริสุทธิ์ดวยการเวียนวาย เหมือนเขาถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือ
เขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง แมฉันใด ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อ
หมอมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ ครูมกั ขลิโคสาลกลับพยากรณ
ถึงความบริสุทธิ์ดวยการเวียนวาย ฉันนั้นทีเดียว ขาแตพระองคผูเจริญ
หมอมฉันไดมีความดําริวา ไฉนคนอยางเราจะพึงมุงรุกรานสมณะหรือ
พราหมณผูอยูในราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยินดี ไมคัดคานภาษิตของครู
มักขลิโคศาล ไมพอใจ ก็มิไดเปลงวาจาแสดงความไมพอใจ ไมเชื่อถือ
ไมคัดคานวาจานั้นเลย ลุกจากที่นั่งหลีกไป.
(๙๖) ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอม
ฉันเขาไปหาครูอชิตเกสกัมพล ถึงที่อยู ๆ ล ฯ ครัน้ แลวหมอมฉันไดกลาว
คํานี้กะครูอชิตเกสกัมพลวา ทานอชิตผูเจริญ ศิลปศาสตรเปนอันมาก
เหลานี้ คือ พลชาง พลมา ฯ ล ฯ คนเหลานั้นยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตร
ที่เห็นประจักษ เลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น เขายอม
บํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร สหาย ใหเปนสุขอิ่มหนําสําราญ
บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี มีสุขเปน
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ผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉันใด ทานอาจทําให
รูถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน เหมือนฉันนั้นไดหรือไม เมือ่
หมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูอชิตเกสกัมพลไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา
มหาบพิตร ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบาก
แหงกรรมที่ทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกอื่นไมมี มารดาบิดาไมมีคุณ
สัตวผูเกิดผุดขึ้นไมมี สมณพราหมณผูดําเนินชอบปฏิบัติชอบ ซึ่งกระทํา
โลกนี้และโลกอื่นใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวสอนผูอื่นใหรูแจง
ไมมีในโลก คนเรานี้เปนแตประชุมมหาภูตทั้ง ๔ เมื่อทํากาลกิริยา ธาตุ
ดินไปตานธาตุดิน ธาตุน้ําไปตามธาตุน้ํา ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตุลม
ไปตามธาตุลม อินทรียทงั้ หลายยอมเลื่อนลอยไปในอากาศ คนทั้งหลายมี
เตียงเปนที่ ๕ จะหามเขาไป รางกายปรากฏอยูแตปาชา กลายเปนกระดูก
มีสีดุจสีนกพิราบ การเชนสรวงมีเถาเปนที่สุด ทานนี้คนเขลาบัญญัติไว
คําของคนบางพวกพูดวา มีผล ๆ ลวนเปนคําเปลา คําเท็จ คําเพอเพราะ
กายสลาย ทั้งพาลทั้งบัณฑิตยอมขาดสูญพินาศสิ้น เบื้องหนาแตตาย ยอม
ไมเกิด ดังนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็น
ประจักษ ครูอชิตเกสกัมพลกลับตอบถึงความชาดสูญ เหมือนเขาถามถึง
มะมวง ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง
แมฉันใด ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็น
ประจักษ ครูอชิตเกสกัมพลกลับตอบถึงความขาดสูญ ฉันนัน้ ทีเดียว
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดมีความดําริวา ไฉนคนอยางเราจะพึงมุง
รุกรานสมณะ หรือพราหมณผูอยูในราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยินดี ไม
คัดคานภาษิตของครูอชิตเกสกัมพล ไมพอใจ ก็มิไดเปลงวาจาแสดงความ
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ไมพอใจ ไมเชื่อถือ ไมคดั คานวาจานั้นเลย ลุกจากที่นั่งหลีกไป.
(๙๗) ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอม
ฉันเขาไปหาครูปกุทธกัจจายนะถึงที่อยู ฯลฯ ครั้นแลวหมอมฉันไดกลาว
คํานี้กะครูปกุทธกัจจายนะวา ทานกัจจายนะผูเจริญ ศิลปศาสตรเปน
อันมากเหลานี้ คือ พลชาง พลมา ฯ ล ฯ คนเหลานั้นยอมอาศัยผลแหง
ศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น
เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร สหาย ใหเปนสุขอิ่มหนํา
สําราญ บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี
มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉันใด ทานอาจ
ทําใหรูถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน เหมือนฉันนั้นไดหรือไม
เมื่อหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูปกุทธกัจจายนะ ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา
มหาบพิตร สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา
ไมมีใครเนรมิต ไมมีใครใหเนรมิต เปนสภาพยั่งยืน ตั้งมั่นดุจยอดภูเขา
ตั้งมั่นดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กองเหลานั้น ไมหวั่นไหว ไมแปรปรวน
ไมเบียดเบียนกันและกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกข หรือทั้งสุขและทุกข
แกกันและกัน สภาวะ ๗ กองเปนไฉน คือ กองดิน กองน้าํ กองไฟ
กองลม สุข ทุกข ชีวะเปนที่ ๗ สภาวะ ๗ กองนี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบ
อยางอันใครทํา ไมมีใครเนรมิต เปนสภาพยั่งยืน ตั้งมั่นดุจยอดภูเขา
ตั้งมันดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กองเหลานั้น ไมหวั่นไหว ไมแปรปรวน
ไมเบียดเบียนกันและกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกข หรือทั้งสุขและทุกข
แกกันและกัน ผูฆาเองก็ดี ผูใชใหฆาก็ดี ผูไดยินก็ดี ผูกลาวใหไดยินก็ดี
ผูเขาใจความก็ดี ผูทําใหเขาใจความก็ดี ไมมีในสภาวะ ๗ กองนั้น ดวยวา
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บุคคลจะเอาศาสตราอยางคมตัดศีรษะกัน ไมชื่อวาใคร ๆ ปลงชีวิตใคร ๆ
เปนแตศาตราสอดเขาไปตามชองแหงสภาวะ ๗ กองเทานั้น ดังนี้ ขาแต
พระองคผูเจริญ หมอมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ ครูปกุทธกัจจายนะกลับเอาเรื่องอื่นมาพยากรณ เหมือนเขาถามถึงมะมวง ตอบขนุน
สํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง แมฉันใด ขาแต
พระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ ครูปกุทธกัจจายนะกลับเอาเรื่องอื่นมาพยากรณ ฉันนั้นทีเดียว ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดมีความดําริวา ไฉนคนอยางเราจะพึงมุงรุกรานสมณะ
หรือพราหมณผูอยูในราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยินดี ไมคัดคานภาษิต
ของครูปกุทธกัจจายนะ ไมพอใจ ก็มิไดเปลงวาจาแสดงความไมพอใจ
ไมเชื่อถือ ไมคัดคานวาจานั้นเลย ลุกจากที่นั่งหลีกไป.
(๙๘) ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอม
ฉันเขาไปหาครูนิครนถนาฏบุตรถึงที่อยู ฯ ล ฯ ครั้นแลวหมอมฉันไดกลาว
คํานี้กะครูนิครนถนาฏบุตรวา ทานอัคคิเวสสนะผูเจริญ ศิลปศาสตรเปน
อันมากเหลานี้ คือ พลชาง พลมา ฯ ล คนเหลานั้นยอมอาศัยผลแหง
ศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น
เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร สหาย ใหเปนสุขอิ่มหนํา
สําราญ บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหไดอารมณดี
มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉันใด ทานอาจ
ทําใหรูถึงสามัญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน เหมือนฉันนั้นไดหรือไม
เมื่อหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูนิครนถนาฏบุตรไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา
มหาบพิตร นิครนถในโลกนี้ เปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ
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นิครนถเปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ เปนไฉน มหาบพิตร
นิครนถในโลกนี้ เปนผูห ามน้ําทั้งปวง ๑ เปนผูประกอบดวยน้ําทั้งปวง ๑
เปนผูกําจัดดวยน้ําทั้งปวง ๑ เปนผูประพรมดวยน้ําทั้งปวง ๑ นิครนถเปน
ผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการ อยางนี้แล มหาบพิตร เพราะเหตุที่
นิครนถเปนผูสังวรแลวดวยสังวร ๔ ประการอยางนี้ บัณฑิตจึงเรียกวา
เปนผูมีตนถึงที่สุดแลว มีตนสํารวมแลว มีตนตั้งมั่นแลว ดังนี้ ขาแต
พระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ ครูนิครนถนาฏบุตร กลับตอบถึงสังวร ๔ ประการ ฉะนี้ เหมือนเขาถามถึงมะมวง
ตอบขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง แมฉันใด
ขาแตพระองคผูเจริญ เมือหมอมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ ครู
นิครนถนาฏบุตรกลับตอบถึงสังวร ๔ ประการ ฉันนั้นทีเดียว ขาแต
พระองคผูเจริญ หมอมฉันไดมีความดําริวา ไฉนคนอยางเราจะพึงมุงรุกราน
สมณะหรือพราหมณผูอยูในราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยินดี ไมคัดคาน
ภาษิตของครูนิครนถนาฏบุตร ไมพอใจ ก็มิไดเปลงวาจาแสดงความ
ไมพอใจ ไมเชื่อถือ ไมคัดคานวาจานั้นเลย ลุกจากที่นั่งหลีกไป.
(๙๙) ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอม
ฉันเขาไปหาครูสญชัยเวลัฏฐบุตรถึงทีอ่ ยู ฯ ล ฯ ครั้นแลวหมอมฉันไดกลาว
คํานี้กะครูสญชัยเวลัฏฐบุตรวา ทานสญชัยผูเจริญ ศิลปศาสตรเปนอัน
มากเหลานี้ คือ พลชาง พลมา ฯ ล ๆ คนเหลานั้นยอมอาศัยผลแหง
ศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลปศาสตร
นั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร สหาย ใหเปนสุข
อิ่มหนําสําราญ บําเพ็ญทักษิณาทานอันที่ผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหได
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อารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉันใด
ทานอาจทําใหรูถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน เหมือนฉันนั้นได
หรือไม เมือ่ หมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูสญชัยเวลัฏฐบุตรไดกลาวคํานี้
กะหมอมฉันวา ถามหาบพิตรตรัสถามอาตมภาพวา โลกอื่นมีอยูหรือ ถา
อาตมภาพมีความเห็นวามี ก็จะพึงทูลตอบวามี ความเห็นของอาตมภาพวา
อยางนี้ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอื่นก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช
ถามหาบพิตรตรัสถามอาตมภาพวา โลกอื่นไมมีหรือ ถาอาตมภาพมีความ
เห็นวาไมมี ก็จะพึงทูลตอบวาไมมี....ถามหาบพิตรตรัสถามวาโลกอื่นมีดวย
ไมมีดวยหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวา มีดวยไมมีดวย ก็จะพึงทูล
ตอบวา มีดวยไมมีดวย... ถามหาบพิตรตรัสถามวา โลกอื่นมีกม็ ิใช ไมมี
ก็มิใชหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวา มีก็มิใช ไมมีก็มิใช ก็จะพึงทูล
ตอบวา มีก็มิใช ไมมีกม็ ิใช....ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวผูเกิดผุดขึ้นมี
หรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวามี ก็จะพึงทูลตอบวามี.. .ถามหาบพิตร
ตรัสถามวา สัตวผูเกิดผุดขึ้นไมมีหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวาไมมี
ก็จะพึงทูลตอบวาไมมี....ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวผูเกิดผุดขึ้นไมมี
ดวยหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวา มีดวยไมมดี วย ก็จะพึงทูลตอบวา
มีดวยไมมีดวย....ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวผูเกิดผุดขึ้น มีก็มิใช ไมมี
ก็มิใชหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวา มีก็มิใช ไมมีก็มิใช ก็จะพึงทูล
ตอบวา มีก็มิใช ไมมีก็มิใช....ถามหาบพิตรตรัสถามวา ผลวิบากแหงกรรม
ที่ทําดีทําชั่วมีอยูหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวามี ก็จะพึงทูลตอบวามี.. .
ถามหาบพิตรตรัสถามวา ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วไมมีหรือ ถา
อาตมภาพมีความเห็นวาไมมี ก็จะพึงทูลตอบวาไมมี... ถามหาบพิตรตรัส
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ถามวา ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วมีดวยไมมีดวยหรือ ถาอาตมภาพมี
ความเห็นวา มีดวย ไมมดี วย ก็จะพึงทูลตอบวา มีดวย ไมมดี วย ถา
มหาบพิตรตรัสถามวา ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วมีก็มิใช ไมมีก็มิใช
หรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวา มีก็มิใช ไมมีกม็ ิใช ก็จะพึงทูลตอบวา
มีก็มิใช ไมมีก็มิใช....ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวเบื้องหนาแตตาย
เกิดอีกหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวา เกิดอีก ก็จะพึงทูลตอบวา เกิดอีก
... ถามหาบพิตรตรัสถามวา สัตวเบื้องหนาแตตาย ไมเกิดหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวา ไมเกิด ก็จะพึงทูลตอบวา ไมเกิด.. .ถามหาบพิตรตรัส
ถามวา สัตวเบื้องหนาแตตายเกิดดวย ไมเกิดดวยหรือ ถาอาตมภาพมี
ความเห็นวา เกิดดวยไมเกิดดวย ก็จะพึงทูลตอบวา เกิดดวย ไมเกิดดวย
... ถามหาบพิตรตรัสถานวา สัตวเบื้องหนาแคทาย เกิดก็มใิ ช ไมเกิดก็
มิใชหรือ ถาอาตมภาพมีความเห็นวา เกิดก็มิใช ไมเกิดก็มิใช ก็จะพึง
ทูลตอบวา เกิดก็มิใช ไมเกิดก็มิใช... อาตมภาพมีความเห็นวา อยางนี้
ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอื่นก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชกม็ ิใช ดังนี้
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ ครู
สญชัยเวลัฏฐบุตรกลับตอบสายไปฉะนี้ เหมือนเขาถามถึงมะมวง ตอบ
ขนุนสํามะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ ตอบมะมวง แมฉันใด ขาแต
พระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญ ผลที่เห็นประจักษ ครูสญชัยเวลัฏฐบุตรกลับตอบสายไป ฉันนั้นทีเดียว ขาแตพระองคผูเจริญ หมอม
ฉันไดมีความดําริวา บรรดาสมณพราหมณเหลานี้ ครูสญชัยเวลัฏฐบุตร
นี้ โงกวาเขาทั้งหมด งมงายกวาเขาทั้งหมด เพราะเมื่อหมอมฉันถามถึง
สามัญญผลที่เห็นประจักษอยางไร จึงกลับตอบสายไป หมอมฉันไดมีความ
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ดําริวา ไฉนคนอยางเราจะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณ ผูอยูในราชอาณาเขต ดังนี้ แลวไมยนิ ดี ไมคัดคานภาษิตของครูสญชัยเวลัฏฐบุตร
ไมพอใจ ก็มิไดเปลงวาจาแสดงความไมพอใจ ไมเชื่อถือ ไมคัดคานวาจา
นั้นเลย ลุกจากที่นั่งหลีกไป.
(๑๐๐) ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนั้นขอทูลถามพระผูมี
พระภาคเจาบางวา ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้ คือ ทหารชาง ทหาร
มา ทหารรถ ทหารธนู ทหารเชิญธง ทหารจัดกระบวนทัพ ทหาร
หนวยสงเสบียง พวกอุคคราชบุตร ทหารหนวยอาสา แมทัพนายกอง
หนวยทหารหาญ ทหารสวมเกราะหนัง ทหารรับใช หนวยทําขนม หนวย
ซักฟอก หนวยตัดผม หนวยทําครัว ชางดอกไม ชางยอม ชางทอ ชาง
จักสาน ชางหมอ นักคํานวณ พวกนับคะแนน หรือศิลปศาสตรเปน
อันมาก แมอยางอื่นใด ที่มีคติเหมือนอยางนี้ คนเหลานั้นยอมอาศัยผล
แหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผลแหงศิลป ศาสตรนั้น เขายอมบํารุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร สหาย ใหเปน
สุขอิ่มหนําสําราญ บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพื่อใหได
อารมณดี มีสุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉันใด
ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจทําใหรูสามัญญผลที่เห็นประจักษใน
ปจจุบันเหมือนฉันนั้นไดหรือไม.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา อาจอยูมหาบพิตร แตในขอนี้
ตถาคตจะขอยอนถามมหาบพิตรกอน โปรดตรัสตอบตามที่พอพระทัย
มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน สมมติวา มหาบพิตรพึง
มีบุรุษผูเปนทาสกรรมกร มีปกติตื่นกอนนอนทีหลัง คอยฟงพระบัญชาวา
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จะโปรดใหทําอะไร ประพฤติถูกพระทัย พูดจาไพเราะ คอยเฝาสังเกต
พระพักตร เขาจะมีความคิดเห็นอยางนี้วา คติของบุญ วิบากของบุญ
นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ความจริงพระเจาแผนดินมคธพระนามวา
อชาตศัตรูเวเทหิบุตร พระองคนี้ เปนมนุษย แมเราก็เปนมนุษย แต
พระองคทานทรงเอิบอิ่ม พรั่งพรอม ไดรับบําเรออยูดวยเบญจกามคุณ
ประหนึ่งเทพเจา สวนเราสิเปนทาสรับใชของพระองคทานตองตื่นกอน
นอนทีหลัง ตองคอยฟงพระบัญชาวา จะโปรดใหทําอะไร ตองประพฤติ
ใหถูกพระทัย ตองพูดจาไพเราะ ตองคอยเฝาสังเกตพระพักตร เราพึง
ทําบุญ จะไดเปนเหมือนพระองคทาน อยากระนัน้ เลย เราพึงปลงผมและ
หนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขา
ปลงผมและหนวด นุงหม ผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต ครั้น
บวชแลว เปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจอยู สันโดษดวยความ
มีเพียงอาหาร และผาปดกายเปนอยางยิ่ง ยินดียิ่งในความสงัด ถาพวก
ราชบุรุษพึงกราบทูลถึงพฤติการณของเขาอยางนี้วา ขอเดชะ ขอพระองค
พึงทรงทราบเถิด บุรุษผูเปนทาสกรรมกรของพระองค ผูตื่นกอนนอน
ทีหลัง คอยฟงพระบัญชาวา จะโปรดใหทําอะไร ประพฤติถูกพระทัย
พูดจาไพเราะ คอยเฝาสังเกตพระพักตรอยูนั้น เขาปลงผมและหนวด
นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว เปนผู
สํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจอยู สันโดษดวยความมีเพียงอาหาร
เละผาปดกายเปนอยางยิ่ง ยินดียิ่งในความสงัด มหาบพิตรจะพึงตรัส
อยางนี้เทียวหรือวา พอมหาจําเริญคนนั้นของขามาสิ จงมาเปนทาสเปน
กรรมกรของขา จงตื่นกอนนอนทีหลัง จงคอยฟงบัญชาวาจะใหทําอะไร
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ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะ คอยเฝาสังเกตดูหนาขาอีกตามเดิม.
พระเจาอชาตศัตรูทูลวา จะเปนเชนนั้นไมไดเลย พระเจาขา อันที่
จริงขาพระองคเสียอีก ควรจะไหวเขา ควรจะลุกรับเขา ควรจะเชื้อเชิญ
ใหเขานั่ง ควรจะบํารุงเขาดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย
เภสัชบริขาร ควรจะจัดการรักษาปองกันคุมครองเขาอยางเปนธรรม.
มหาบพิตร พระองคจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อ
เปนเชนนั้น สามัญญผลที่เห็นประจักษจะมีหรือไม.
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น สามัญญผลที่เห็นประจักษ
มีอยูอยางแนแท.
มหาบพิตร นี่แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน ซึ่งตถาคต
ทําใหรูเปนขอแรก.
(๑๐๑) ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจทําใหรูสามัญญผลที่เห็น
ประจักษในปจจุบันแมขออื่นใหเหมือนอยางนั้นไดหรือไม.
อาจอยู มหาบพิตร แตในขอนี้ตถาคตจักขอยอนถามมหาบพิตรกอน
โปรดตรัสตอบตามที่พอพระทัย มหาบพิตร พระองคจะทรงเขาพระทัย
ความขอนั้นเปนไฉน สมมติวา มหาบพิตรพึงมีบุรุษเปนชาวนา คฤหบดี
ซึ่งเสียภาษีอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพย เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา คติ
ของบุญ วิบากของบุญ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ความจริงพระเจา
แผนดินมคธพระนามวา อชาตศัตรูเวเทหิบุตร พระองคนี้เปนมนุษย
แมเราก็เปนมนุษย แตพระองคทานทรงเอิบอิ่มพรั่งพรอม บําเรออยูดวย
เบญจกามคุณดุจเทพเจา สวนเราสิเปนชาวนาคฤหบดี ตองเสียภาษีอาการ
เพิ่มพูนพระราชทรัพย เราพึงทําบุญจะไดเปนเหมือนพระองคทาน อยา
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กระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปน
บรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อ
บวชแลว เปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจอยู สันโดษดวยความ
มีเพียงอาหารและผาปดกายเปนอยางยิ่ง ยินดียิ่งในความสงัด ถาพวกราช
บุรุษพึงกราบทูลพฤติการณของเขาอยางนี้วา ขอเดชะ ขอพระองคพึงทรง
ทราบเถิด บุรุษผูเปนชาวนาคฤหบดี ซึ่งเสียภาษีอากรเพิ่มพูนพระราช
ทรัพยของพระองคอยูนั้น เขาปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร
ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว เขาเปนผูสํารวมกาย สํารวมวาจา
สํารวมใจอยู สันโดษดวยความมีเพียงอาหารและผาปดกายเปนอยางยิ่ง
ยินดียิ่งในความสงัด มหาบพิตรจะพึงตรัสอยางนี้เทียวหรือวา พอมหาจําเริญคนนั้นของขามาสิ จงเปนชาวนาคฤหบดี เสียภาษีอากรเพิ่มพูน
ทรัพยอีกตามเดิม.
จะเปนเชนนั้นไมไดเลย พระเจาขา อันที่จริงหมอมฉันเสียอีก ควร
จะไหวเขา ควรลุกรับเขา ควรจะเชื้อเชิญเขาใหนั่ง ควรจะบํารุงเขาดวย
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ควรจะจัดการ
รักษาปองกันคุมครองเขาอยางเปนธรรม.
มหาบพิตร พระองคจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อ
เปนเชนนั้น สามัญญผลที่เห็นประจักษจะมีหรือไม.
ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น สามัญญผลที่เห็นประจักษ
มีอยูอยางแนแท.
มหาบพิตร นี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน ซึ่งตถาคต

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 308

ทําใหรูถวายมหาบพิตรเปนขอที่ ๒.
(๑๐๒) ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคอาจทําใหรูสามัญญผลที่เห็น
ประจักษในปจจุบันแมขออื่น ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวา สามัญญผลที่
เห็นประจักษเหลานี้ ไดหรือไม.
อาจอยู มหาบพิตร ถาอยางนั้น มหาบพิตรจงคอยสดับ จงตั้ง
พระทัยใหดี ตถาคตจักแสดง.
ครั้นพระเจาแผนดินมคธพระนามวา อชาตศัตรูเวเทหิบุตร ทูล
สนองพระพุทธพจนแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา
มหาบพิตร พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเอง
โดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูโ ลก เปน
สารถีฝกบุรษุ ที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระ
องคนั้น ทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจง
ชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์พรอม
ทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผู
เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลวได
ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาส
คับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผู
ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสทุ ธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังข
ขัดไมใชทําไดงาย อยากระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาว-
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พัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ
ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออก
บวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว สํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอม
ดวยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรมวจีกรรมที่เปนกุศล
มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยศีล คุม ครองทวารในอินทรียทงั้ หลาย
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูส ันโดษ.
จุลศีล
(๑๐๓) มหาบพิตร อยางไรภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว
วางไม วางมีด มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชน
แกสัตวทั้งปวงอยู แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๒. เธอละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่
เขาให ตองการแตของที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๓. เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย
ประพฤติหางไกล เวนขาดจากเมถุน อันเปนเรื่องของชาวบาน แมขอนี้ก็
เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๔. เธอละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง
ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก แม
ขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
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๕. เธอละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลว
ไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลว
ไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกัน
แลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน
ยินดีคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคํา
ที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๖. เธอละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ
เพราะหู ชวนใหรัก จักใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
๗. เธอละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดจริง
พูดเปนอรรถ พูดเปนธรรม พูดเปนวินัย พูดมีหลัก มีที่อาง มีที่สุด
ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม.
๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดเวนการฉันในเวลา
วิกาล.
๑๐. เธอเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และ
ดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล.
๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับและตกแตงรางกาย ดวย
ดอกไม ของหอม และเครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ.
๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.
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๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.
๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.
๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรี และกุมารี.
๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสี และทาส.
๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะ และแกะ.
๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไก เละสุกร.
๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.
๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนา และที่ดิน.
๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรม และการรับใช.
๒๓. เธอเวนขาดจากการซื้อ การขาย.
๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตาชั่ง การโกงดวยของปลอม
และการโกงดวยเครื่องตวงวัด.
๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.
๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การ
ปลน และกรรโชก แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบจุลศีล
มัชฌิมศีล
(๑๐๔) ๑. ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม เชน
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา
แลว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้ คือพืชเกิดแต
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เงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ด
เปนที่ครบหา แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(๑๐๕) ๒. ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว
เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา
แลว ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไวเห็นปานนี้ คือ สะสมขาว
สะสมน้ํา สะสมผา สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมของหอม สะสมอามิส
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(๑๐๖) ๓. ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลน อันเปนขาศึกแก
กุศล เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาให
ดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศลเห็นปานนี้ คือ
การฟอนรํา การขับรอง การประโคม มหรสพ มีการรําเปนตน การ
เลานิยาย การเลนปรบมือ การเลนปลุกผี การเลนตีกลอง ฉากบานเมือง
ที่สวยงาม การเลนของคนจัณฑาล การเลนไมสูง การเลนหนาศพ ชนชาง
ชนมา ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก รบนกกระทา
รํากระบี่กระบอง ชกมวย มวยปล้ํา การรบ การตรวจพล การจัด
กระบวนทัพ กองทัพ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง
(๑๐๗) ๔. ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปน
ที่ตั้งแหงความประมาท เชนอยางสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉัน
โภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายเลนการพนัน อันเปนที่ตั้ง
แหงความประมาทเห็นปานนี้ คือ เลนหมากรุกแถวละ ๘ ตา แถวละ
๑๐ ตา เลนหมากเก็บ เลนดวด เลนหมากไหว เลนโยนบวง เลนไมหึ่ง
เลนกําทาย เลนสะกา เลนเปาใบไม เลนไถนอย ๆ เลนหกคะเมน
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เลนกังหัน เลนตวงทราย เลนรถนอย ๆ เลนธนูนอย ๆ เลนเขียนทาย
กัน เลนทายใจ เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(๑๐๘) ๕. ภิกษุเวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ
เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา
แลว ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหเห็นปานนี้ คือ เตียงมีเทาเกิน
ประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาดที่
ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่อง
ลาดที่มีสัณฐานเปนชอดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะ
วิจิตรดวยรูปสัตวราย มีสีหะและเสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง
เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม เครื่อง
ลาดไหมขลิบทองและเครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เครื่องลาด
หลังชาง เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครือ่ งลาดที่ทําดวยหนังสัตว
ชื่ออชินะ อันมีขนออนนุม เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เครื่อง
ลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการ
หนึ่ง.
(๑๐๙) ๖. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตกแตง
รางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัว
เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ
บางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบการ
ประดับตกแตงรางกาย อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว
ไคลอวัยวะ อาบน้ําหอม นวด สองกระจก แตมตา ทัดดอกไม ประเทืองผิว ผัดหนา ทาปาก ประดับขอมือ สวมเกี้ยว ใชไมเทา ใชกลักยา
ใชดาบ ใชขรรค ใชรม สวมรองเทาประดับวิจิตร ติดกรอบหนา ปกปน
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ใชพัดวาลวีชนี นุงหมผาขาว นุงหมผามีชาย แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
(๑๑๐) ๗. ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่อง
มหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรือ่ งขาว เรื่องน้ํา เรื่อง
ผา เรื่องทีน่ อน เรื่องดอกไม เรือ่ งของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน
เรื่องบาน เรื่องนิคม เรือ่ งนคร เรือ่ งชนบท เรื่องสตรี เรือ่ งบุรุษ
เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว เรื่อง
เบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวย
ประการนั้น ๆ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(๑๑๑) ๘. ภิกษุเวนขาดจากการกลาวคําแกงแยงกัน เชนอยาง
ที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว
ยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานนี้ เชนวา ทานไมรูทั่วถึง
ธรรมวินัยนี้ ขาพเจารูตัวถึง ทานจักรูท ั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทาน
ปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทาน
ไมเปนประโยชน คําที่ควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่
ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานเคยช่ําชองมา ผันแปร
ไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว ขาพเจาขมทานไดแลว
ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ แมขอนี้ก็เปนศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
(๑๑๒) ๙. ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรม และการรับ
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ใช เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวย
ศรัทธาแลว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใชเห็นปานนี้ คือ
รับเปนทูตของพระราชา ราชมหาอํามาตย กษัตริย พราหมณ คฤหบดี
และกุมารวา ทานจงไปในที่นี้ ทานจงไปในที่โนน ทานจงนําเอาสิ่งนี้ไป
ทานจงนําเอาสิ่งนี้ในที่โนนมา ดังนี้ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(๑๑๓) ๑๐. ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวง และการพูด
เลียบเคียง เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขา
ใหดวยศรัทธาแลว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหวานลอม พูด
และเล็ม แสวงหาลาภดวยลาภ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบมัชฌิมศีล
มหาศีล
(๑๑๔ ) ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวย
ศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทาย
อวัยวะ ทายนิมิต ทายฟาผาเปนตน ทํานายฝน ทํานายลักษณะ ทํานาย
หนูกัดผา ทําพิธีบูชาไฟ ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน ทําพิธีซัดแกลบ
บูชาไฟ ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ ทําพิธีเติมเนย
บูชาไฟ ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ ทําพลีกรรมดวย
โลหิต เปนหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บาน ดูลกั ษณะที่นา เปนหมอ
ปลุกเสก เปนหมอผี เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน เปนหมองู
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เปนหมอยาพิษ เปนหมอแมลงปอง เปนหมอรักษาแผลหนูกัด เปนหมอ
ทายเสียงนก เปนหมอทายเสียงกา เปนหมอทายอายุ เปนหมอเสกกัน
ลูกศร เปนหมอทายเสียงสัตว แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง
(๑๑๕) ๒. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวย
ศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ
ทายลักษณะแกวมณี ทายลักษณะผา ทายลักษณะไมพลอง ทายลักษณะ
ศาตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะ
อาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะ
กุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะชาง ทายลักษณะ
มา ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทาย
ลักณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก ทายลักษณะนกกระทํา
ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุน ทายลักษณะเตา ทายลักษณะมฤค
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(๑๑๖) ๓. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาให
ดวยศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ
ดูฤกษยาตราทัพ วาพระราชาจักยกออก พระราชาจักไมยกออก พระ
ราชาภายในจักยกเขาประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอก
จักยกเขาประชิด พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายในจักมีชัย
พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชาภายใน
จักรปราชัย พระราชาองคนี้จักมีชัย พระราชาองคนี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ ๆ
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แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(๑๑๗) ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา
แลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยดิรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ พยากรณวา
จักมีจันทรคราส จักมีสรุ ิยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทรดวงอาทิตย
จักเดินถูกทาง ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดิน
ถูกทาง ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมี
แผนดินไหว จักมีฟารอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักขึ้น
ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทรดวงอาทิตยและ
ดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักกระจาง
จันทรคราสจักมีผลเปนอยางนี้ สุรยิ คราสจักมีผลเปนอยางนี้ นักษัตรคราส
จักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้
ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินถูก
ทางจักมีผลเปนอยางนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเปนอยางนี้ มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้ แผนดินไหวจักมีผล
เปนอยางนี้ ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาว
นักษัตรขึ้นจักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตก
จักมีผลเปนอยางนี้ ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผล
เปนอยางนี้
ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปน
อยางนี้ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(๑๑๘) ๕. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉาน
วิชา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวย
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ศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ
พยากรณวา จักมีฝนดี จักมีฝนแลง จักมีภิกษาหาไดงาย จักมีภิกษา
หาไดยาก จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสําราญหาโรค
มิได หรือนับคะแนนคํานวณ นับประมวลแตงกาพย โลกายตศาสตร
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(๑๑๙) ๖. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวย
ศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ให
ฤกษอาวาหมงคล ใหฤกษวิวาหมงคล ดูฤกษเรียงหมอน ดูฤกษหยาราง
ดูฤกษเก็บทรัพย ดูฤกษจายทรัพย ดูโชคดี ดูเคราะห ใหยาผดุงครรภ
รายมนตใหลิ้นกระดาง รายมนตใหคางแข็ง รายมนตไหมือสั่น รายมนต
ใหหูไมไดยินเสียง เปนหมอทรงกระจก เปนหมอทรงหญิงสาว เปนหมอ
ทรงเจา บวงสรวงพระอาทิตย บวงสรวงทาวมหาพรหม รายมนตพนไฟ
ทําพิธีเชิญขวัญ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(๑๒๐) ๗. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชา เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะที่เขาใหดวย
ศรัทธาแลว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทํา
พิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกันบานเรือน
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธปี ลูกเรือน
ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่ พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยา
สํารอก ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษเบื้องบน ปรุงยาถายโทษเบื้องลาง
ปรุงยาแกปวดศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ ปรุงยา
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ทากัด ปรุงยาทาสมาน ปายยาตา ทําการผาตัด รักษาเด็ก ชะแผล
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.
(๑๒๑) มหาบพิตร ภิกษุสมบูรณดวยศีลอยางนี้ ยอมไมประสบ
ภัยแตไหน ๆ เลย เพราะศีลสังวรนั้นเปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก
กําจัดราชศัตรูไดแลว ยอมไมประสบภัยแตไหน ๆ เพราะราชศัตรูนั้น
มหาบพิตร ภิกษุก็ฉนั นั้นนั่นแล สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว ยอมไม
ประสบภัยแตไหน ๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้
ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน มหาบพิตร ภิกษุชื่อวาเปนผู
ถึงพรอมดวยศีล ดวยประการดังกลาวมานี้แล.
จบมหาศีล
อินทรียสังวร
(๑๒๒) มหาบพิตร อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารใน
อินทรียทั้งหลาย.
มหาบพิตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต
ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวม
แลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํา
นั้น ชื่อวา รักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุ
ฟงเสียงดวยโสต................ดมกลิ่นดวยฆานะ...............ลิ้มรสดวยชิวหา
................ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย................. รูเเจงธรรมารมณดวยใจ
แลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย
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ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและ
โทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวา รักษามนินทรีย ชื่อวา ถึงความสํารวมใน
มนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมไดเสวย
สุขอันไมระคนดวยกิเลสในภายใน มหาบพิตร ภิกษุชื่อวา เปนผูคุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลาย ดวยประการดังกลาวมานี้แล.
(๑๒๓) มหาบพิตร อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติ
สัมปชัญญะ.
มหาบพิตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว
ในการถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก
ในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในการฉัน ในการดื่ม ในการเคี้ยว
ในการลม ในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน
การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง มหาบพิตร ภิกษุ
ชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ ดวยประการดังกลาวมานี้แล.
(๑๒๔) มหาบพิตร อยางไร ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ.
มหาบพิตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสันโดษดวยจีวรเปน
เครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทาง
ทิสาภาคใด ๆ ก็ถือไปไดเอง มหาบพิตร นกมีปกจะบินไปทางทิสาภาค
ใด ๆ ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผู
สันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหาร
ทอง เธอจะไปทางทิสาภาคใด ๆ ก็ถือไปไดเอง มหาบพิตร ภิกษุชื่อวา
เปนผูสันโดษ ดวยประการดังกลาวมานี้แล.
(๑๒๕) ภิกษุนนั้ ประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมป-
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ชัญญะ และสันโดษอันเปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด
คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้าํ ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง
ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นัง่ ขัดสมาธิ ตั้งกายตรง
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความ
เพงเล็งอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทุษราย
คือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวง
อยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาทได ละถิ่นมิทธะ
แลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง มีสติ
สัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกุกกุจจะ
แลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบอยู ณ ภายใน ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์
จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจิกิจฉาแลว เปนผูขามวิจิกิจฉา ไมมีความ
คลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา
ได.
(๑๒๖) มหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหนี้ ไปประกอบ
การงาน การงานของเขาจะพึงสําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ที่เปนตนทุนเดิม
ใหหมดสิน และทรัพยทเี่ ปนกําไรของเขาจะพึงมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา
เขาพึงมีความคิดอยางนี้วา เมื่อกอนเรากูหนี้ไปประกอบการงาน บัดนี้
การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ที่เปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้นแลว
และทรัพยที่เปนกําไรของเรา ยังมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้ เขาจะ
พึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มีความไมมีหนี้นั้นเปนเหตุ ฉันใด.
มหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก
เจ็บหนัก บริโภคอาหารไมได และไมมีกําลังกาย สมัยตอมา เขาพึง
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หายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได และมีกําลังกาย เขาจะพึงคิดอยางนี้
วา เมื่อกอนเราเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บหนัก บริโภคอาหาร
ไมได และไมมีกําลังกาย บัดนี้ เราหายจากอาพาธนั้นแลว บริโภค
อาหารได และมีกําลังกาย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความ
โสมนัส มีความไมมีโรคนั้นเปนเหตุ ฉันใด.
มหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูในเรือนจํา สมัย
ตอมา เขาพึงพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดี ไมมีภัย ไมตองเสียทรัพย
อะไร ๆ เลย เขาจะพึงคิดอยางนี้วา เมื่อกอนเราถูกจองจําอยูในเรือนจํา
บัดนี้เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดี ไมมีภัยแลว และเราไมตองเสียทรัพย
อะไร ๆ เลย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการ
พนจากเรือนจํานั้นเปนเหตุ ฉันใด.
มหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส ไมไดพึ่งตัวเอง
พึ่งผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความ
เปนทาสนั้น พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอื่น เปนไทยแกตัว ไปไหนไดตาม
ความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปนทาส พึ่งตัวเอง
ไมได ตองพึ่งผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้เราพนจากความ
เปนทาสนั้นแลว พึ่งตัวเอง ไมตองพึ่งผูอื่น เปนไทยแกตัว ไปไหนได
ตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส
มีความเปนไทยแกตัวนั้นเปนเหตุ ฉันใด.
มหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย มีโภคสมบัติ พึงเดิน
ทางไกลกันดาร หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา สมัยตอมา เขาพึง
ขามพนทางกันดารนั้นได บรรลุถึงหมูบานอันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดี
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เขาจะพึงมีความคิดอยางนี้วา เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ เดินทาง
ไกลกันดาร หาอาหารไดยาก มีภัยเฉพาะหนา บัดนี้ เราขามพนทาง
กันดารนั้น บรรลุถึงหมูบานอันเกษม ปลอดภัย โดยสวัสดีแลว ดังนี้
เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเปน
เหตุ ฉันใด.
มหาบพิตร ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ ที่ยังละ
ไมไดในตนเหมือนหนี้ เหมือนโรค เหมือนเรือนจํา เหมือนความเปน
ทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการ
ที่ละไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือน
การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทยแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม
ฉันนั้นแล.
(๑๒๗) เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ที่ละไดแลว
ในตน ยอมเกิดปราโมทย เมื่อปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เมื่อมีปติ
ในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข
จิตยอมตั้งมั่น เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน
มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เธอทํากายนี้แหละใหชุมชืน่
เอิบอิ่ม ซาบซานดวยปติ และสุขเกิดแตวิเวก ไมมีสวนใด ๆ แหงกาย
ของเธอทั่วทั้งตัวที่ปติและสุขเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง.
มหาบพิตร เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนักงาน
สรงสนานผูฉลาด จะพึงใสผงอาบน้ําลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ํา
หมักไว ตกเวลาเย็น กอนผงอาบน้ําซึ่งยางซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมด
ยอมไมกระจายออกฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล ทํากายนี้แหละใหชุมชื่น
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เอิบอิ่ม ซาบซาน ดวยปติและสุขเกิดแตวิเวก ไมมีสวนใด ๆ แหงกาย
ของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง.
มหาบพิตร นี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีต
กวาสามัญญผลที่เห็นประจักษขอกอน ๆ.
(๑๒๘) มหาบพิตร อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน
มีความผองใสแหงใจในภายในเปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตก วิจาร
สงบไป ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีปติ และสุขเกิดแตสมาธิอยู เธอทํากาย
นี้แหละ ใหชุมชื่น เอิบอิ่ม ซาบซาน ดวยปติและสุขเกิดแตสมาธิ ไมมี
สวนใด ๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง.
มหาบพิตร เปรียบเหมือนหวงน้ําลึก มีนา้ํ ปนปวน ไมมีทางที่น้ํา
จะไหลมาได ทั้งในดานตะวันออก ดานใต ดานตะวันตก ดานเหนือ
ทั้งฝนก็ไมตกเพิ่มตามฤดูกาล แตสายน้ําเย็น พุขึ้นจากหวงน้ํานั้นแลว
จะพึงทําหองน้ํานั้นแหละใหชุมชื่น เอิบอิ่ม ซาบซานดวยน้ําเย็น ไมมี
เอกเทศไหน ๆ แหงหวงน้ํานั้นทั้งหมด ที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตองฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมทํากายนี้แหละใหชุมชืน่ เอิบอิ่มซาบซานดวยปติ
และสุขเกิดแตสมาธิ ไมมีสวนใด ๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและ
สุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง มหาบพิตร นี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ
ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญญผลที่เห็นประจักษขอกอน ๆ.
(๑๒๙) มหาบพิตร อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ
มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่
พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปน
สุข เธอทํากายนี้ใหชุมชื่น เอิบอิ่ม ซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติ
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ไมมีสวนใด ๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขอันปราศจากปติจะไมถูกตอง.
มหาบพิตร เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือใน
กอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว บางเหลาซึ่ง
เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ยังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา น้ําหลอเลี้ยงไว ดอก
บัวเหลานั้น ชุมชื่น เอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเย็นตลอดยอดตลอดเงา ไม
มีสวนใด ๆ แหงดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว ทั่วทุก
สวน ที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตองฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมทํากายนี้
แหละใหชุมชื่น เอิบอิ่มซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติไมมีสวนใด ๆ แหง
กายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขอันปราศจากปติจะไมถูกตอง มหาบพิตร นี้
แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญญผลที่
เห็นประจักษขอกอน ๆ.
(๑๓๐) มหาบพิตร อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไม
มีสุข ไมมีทกุ ข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เธอนั่งแผไปทั่วกายนี้แหละดวยใจอัน
บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีสว นใด ๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอัน
บริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง.
มหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะดวย
ผาขาว ไมมีสวนใด ๆ แหงกายทุก ๆ สวนของเขาที่ผาขาวจะไมถูกตอง
ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เธอนั่งแผไปทั่วกายนี้แหละดวยใจอันบริสุทธิ์
ผองแผว ไมมีสวนใด ๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์
ผองแผวจะไมถูกตอง มหาบพิตร นี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่ง
กวา ทั้งประณีตกวาสามัญญผลที่เห็นประจักษขอกอน ๆ.
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(๑๓๑) ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้
ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเรา
นี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวย
ขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลาย และ
กระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ ก็อาศัยอยูในกายนี้
เนื่องอยูในกายนี้.
มหาบพิตร เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเอง ๘ เหลี่ยม
นายชางเจียระไนดีแลว สุกใสแวววาว สมสวนทุกอยาง มีดายเขียว เหลือง
แดง ขาว หรือนวลรอยอยูในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนั้น
วางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม เกิดเอง บริสุทธิ์
๘ เหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกใสแวววาว สมสวนทุกอยาง มี
ดายเขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยูในนั้นฉันใด ภิกษุก็
ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิต
ไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูปประกอบ
ดวยมหาภูต ๔ เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด
ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอันทําลาย และกระจัดกระจายเปน
ธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนื่องอยูในกายนี้
มหาบพิตร นี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวา
สามัญญผลที่เห็นประจักษขอกอน ๆ.
(๑๓๒) ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสทุ ธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส
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ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้
ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อนิรมิตรูป อันเกิดแตใจ คือ นิรมิตกายอื่นจาก
กายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง.
มหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง เขา
จะพึงคิดอยางนี้วา นี้หญาปลอง นี้ไส หญาปลองอยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง
แตก็ไสชักออกจากหญาปลองนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะ
พึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึงคิดอยางนี้วา นี้ดาบ นี้ฝก ดาบอยางหนึ่ง
ฝกอยางหนึ่ง แตก็ดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ
จะพึงยกงูออกจากของ เขาจะพึงคิดอยางนี้วา นี้งู นี้ของ งูอยางหนึ่ง
ของอยางหนึ่ง แตก็งูยกออกจากของนั่นเองฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล
เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ เธอยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ
นิรมิตรูป อันเกิดแตใจ คือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มี
อวัยวะนอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง มหาบพิตร นี้แหละ
สามัญญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญญผลที่เห็น
ประจักษขอกอน ๆ.
(๑๓๓) ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสทุ ธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้
ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อแสดงฤทธิ์ เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ
คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได
ทําใหหายไปก็ได กะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือนไปในที่วางก็ได
ผุดขึ้น ดําลง แมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือน
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เดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร
พระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกาย
ไปตลอดพรหมโลกก็ได.
มหาบพิตร เปรียบเหมือนชางหมอ หรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด
เมื่อนวดดินดีแลว ตองการภาชนะชนิดใด ๆ พึงทําภาชนะชนิดนั้น ๆ
ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางงา หรือลูกมือของชางงา
ผูฉลาด เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครื่องงาชนิดใด ๆ พึงทําเครื่องงา
ชนิดนั้น ๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางทอง หรือลูกมือ
ของชางทองผูฉลาด เมือ่ หลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณชนิด
ใด ๆ พึงทําทองชนิดนั้น ๆ ใหสําเร็จไดฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อ
จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อแสดง
ฤทธิ์ เธอบรรลุอิทธิวิธหี ลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได
หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ไดทําใหหายไปก็ไดทะลุฝากําแพง
ภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้น ดําลงในแผนดินเหมือน
ในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ
เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก
ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได มหาบพิตร
นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญญผลที่
เห็นประจักษขอกอน ๆ.
(๑๓๔) ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสทุ ธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้
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ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อทิพยโสต เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียง
ทิพย และเสียงมนุษย ทัง้ ที่อยูไกล และใกล ดวยทิพยโสต อันบริสุทธิ์
ลวงโสตของมนุษย.
มหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงไดยินเสียง
กลองบาง เสียงตะโพนบาง เสียงสังขบาง เสียงบัณเฑาะวบาง เสียง
เปงมางบาง เขาจะพึงเขาใจวา เสียงกลองดังนี้บาง เสียงตะโพนดังนี้บาง
เสียงสังขดังนี้บาง เสียงบัณเฑาะวดังนี้บาง เสียงเปงมางดังนี้บางฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอม
จิตไปเพื่อทิพยโสต เธอยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียง
มนุษย ทั้งที่อยูไกลและอยูใกล ดวยทิพยโสต อันบริสุทธิ์ ลวงโสตของ
มนุษย มหาบพิตร นี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้ง
ประณีตวาสามัญญผลที่เห็นประจักษขอกอน ๆ.
(๑๓๕) ภิกษุนนั้ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้
ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น
ของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ
ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ
ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจาก
โมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน
ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รวู าจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน
มหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวา จิตมีจิตอื่น
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ยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปน
สมาธิ ก็รูวา จิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ
จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน.
มหาบพิตร เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุม ทีช่ อบการแตงตัว
เมื่อสองดูเงาหนาของตนในกระจก อันบริสุทธิ์สะอาด หรือในภาชนะน้ํา
อันใส หนามีไฝ ก็จะพึงรูวาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝ ก็จะพึงรูวา
หนาไมมีไฝฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว
อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอยอมกําหนดรูใจของ
สัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รวู าจิตมีราคะ หรือจิต
ปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวา จิตมีโทสะ
หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมี
โมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รวู าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวา
จิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิต
เปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่น
ยิ่งกวา ก็รูวา จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไม
มีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ
ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน
ก็รูวาจิตไมหลุดพน มหาบพิตร นี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ ทั้ง
ดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญญผลที่เห็นประจักษขอกอน ๆ.
(๑๓๖) ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมี
กิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว
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อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึก
ชาติกอนได เปนอันมาก คือระลึกได ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง
สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบ
ชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสน
ชาติบาง ตลอดหลายสังวัฏฏกัปบาง ตลอดหลายวิวัฏฏกัปบาง ตลอดหลาย
สังวัฏฏวิวัฏฏกัปบาง วา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มี
กําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั่นแลวไดไปเกิด ในภพโนน แม
ในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนได
เปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้.
มหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอื่น แลว
จากบานแมนั้นไปยังบานอื่นอีก จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม
เขาจะพึงระลึกไดอยางนี้วา เราไดจากบานของเราไปบานโนน ในบาน
นั้น เราไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น
เราไดจากบานแมนั้นไปยังบานโนน แมในบานนั้น เราก็ไดยนื อยางนั้น
ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น แลวเรากลับจากบานนั้น
มาสูบานของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษุกฉ็ ันนั้นแล เมื่อจิตเปน
สมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการ
งาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่ง
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บาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง
ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง
พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดหลายสังวัฏฏกัปบาง ตลอดหลายวิวัฏฏกัป
บาง ตลอดหลายสังวัฏฏวิวัฏฏกัปบาง วา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มี
โคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิด
ในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุ
เพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึก
ถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการ
ฉะนี้ มหาบพิตร นี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียงิ่ กวา ทั้ง
ประณีตกวาสามัญญผลที่เห็นประจักษขอกอน ๆ.
(๑๓๗) ภิกษุนนั้ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอม
โนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลัง
จุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
ตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน
พระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้อง
หนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอุบาย ทุคติ วินิบาต นรก
สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน
พระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ
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เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอ
ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้.
มหาบพิตร เปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยูทามกลางทาง ๓ แพรง
บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนปราสาทนั้น จะพึงเห็นหมูชนกําลังเขาบานบาง ออก
จากบานบาง เดินอยูตามถนนบาง นั่งอยูทามกลางทาง ๓ แพรงบาง
เขาจะพึงรูวา คนเหลานี้เขาบาน คนเหลานี้ออกนอกบาน คนเหลานี้
เดินตามถนน คนเหลานี้นั่งอยูทามกลางทาง ๓ แพรงฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น
แล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ
รูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยา ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม
วา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน
พระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก
สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน
พระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอ
ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ
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ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้.
มหาบพิตร นี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีต
กวาสามัญญผลที่เห็นประจักษขอกอน ๆ.
(๑๓๘) ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสทุ ธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้
ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามเปนจริงวา นี้ทกุ ข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ยอมรูช ัดตามเปน
จริงวา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจาก
ภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณรูวา หลุดพน
แลว รูช ัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
มหาบพิตร เปรียบเหมือนสระน้ําบนยอดเขา ใสสะอาด ไมขุนมัว
บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนขอบสระจะพึงเห็นหอยโขง และหอยกาบบาง กอน
กรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง ใน
สระน้ํานั้น เขาจะพึงคิดอยางนี้วา สระน้ํานี้ใสสะอาดไมขุนมัว หอยโขง
และหอยกาบบาง กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง เหลานี้กําลัง
วายอยูบาง กําลังหยุดอยูบาง ในสระน้ํานั้น ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉัน
นั้นแล เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเสส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตัง้ มั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไป
เพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นีท้ ุกขสมุทัย
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ยอมรูชัดตามเปนจริงวา เหลานี้
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อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นีอ้ าสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อ
เธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ
แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณรูว า หลุดพนแลว รูชัด
วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี มหาบพิตร นี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ
ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีตกวาสามัญญผลที่เห็นประจักษขอกอนๆ. มหาบพิตร
ก็สามัญญผลที่เห็นประจักษขออื่น ที่ดียิ่งกวา หรือประณีตกวาเสามัญญผลที่
เห็นประจักษขอนี้ ยอมไมมี.
(๑๓๙) เมื่อพระผูม ีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พระเจาอชาตศัตรูเวเทหิบุตร เจาแผนดินมคธ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคไพเราะจับใจยิ่งนัก เปรียบเหมือน
หงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีป
ในที่มืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระผูม พี ระภาคเจา
ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรม และพระสงฆ
วาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคเจา โปรดทรงจําขาพระองค วาเปน
อุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป โทษไดครอบงํา
ขาพระองคซึ่งเปนคนเขลา คนหลง ไมฉลาด ขาพระองคไดปลงพระ
ชนมชีพพระบิดา ผูดํารงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เพราะปรารถนา
ความเปนใหญ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงรับทราบความผิดของ
ขาพระองคโดยเปนความผิดจริง เพื่อสํารวมตอไป พระผูมพี ระภาคเจา
ตรัสตอบวา จริง มหาบพิตร ความผิดไดครอบงํามหาบพิตรซึ่งเปนคน
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เขลา คนหลง ไมฉลาด มหาบพิตร ไดปลงพระชนมชีพพระบิดาผูดํารง
ธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เพราะปรารถนาความเปนใหญ แตเพราะ
มหาบพิตรทรงเห็นความผิดโดยเปนความผิดจริงแลว ทรงสารภาพตาม
เปนจริง ฉะนั้น ตถาคตขอรับทราบความผิดของมหาบพิตร ก็การที่บุคคล
เห็นความผิดโดยเปนความผิดจริง แลวสารภาพตามเปนจริง รับสังวร
ตอไป นี้เปนวัฒนธรรมในวินัยของพระอริยะแล.
(๑๔๐) เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พระเจาอชาตศัตรูเวเทหิบุตร เจาแผนดินมคธ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเชนนั้น ขาพระองคมีกิจมาก มีกรณียะมาก
ขอทูลลาไปในบัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ขอมหาบพิตรจงทรงทราบ
เวลา ณ บัดนี้เถิด ลําดับนั้น พระเจาอชาตศัตรูเวเทหิบุตร เจาแผนดิน
มคธ ทรงเพลิดเพลิน ยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ลุกจากอาสนะ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จไป.
ตอจากนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระองคนี้ถูกขุดเสียแลว พระราชาพระองคนี้
ถูกขจัดเสียแลว หากทาวเธอจักไมปลงพระชนมชีพพระบิดาผูดํารงธรรม
เปนพระราชาโดยธรรมไซร ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน
จักเกิดขึ้นแกทาวเธอ ณ ที่ประทับนี้ทีเดียว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํา
เปนไวยากรณนี้แลวภิกษุเหลานั้นชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา
แลวแล.
จบสามัญญผลสูตร ที่ ๒
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๒. อรรถกถาสามัญญผลสูตร
พระบาลีสามัญญผลสูตรวา เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ราชคเห
ดังนี้ เปนตน.
ในพระบาลีนั้น มีการพรรณนาตามลําดับบทดังตอไปนี้
บทวา ราชคเห ความวา ในพระนครซึ่งมีชื่ออยางนั้น จริงอยู
พระนครนั้น เรียกกันวา ราชคฤห เพราะพระเจามันธาตุราช และ
ทานมหาโควินทเปนตน ครอบครอง.
ก็ในคําวา ราชคฤหนี้มีนักปราชญอัน ๆ พรรณนาไวมากมาย จะ
มีประโยชนอะไร ดวยคําเหลานั้น เพราะคํานั้น เปนเพียงชื่อของเมือง
เทานั้น.
พระนครราชคฤหนี้ เปนเมืองทั้งในพุทธกาล ทั้งในจักรพรรดิกาล สวนในกาลที่เหลือ เปนเมืองราง พวกยักษครอบครอง เปนปา
ที่อยูอาศัยของยักษเหลานั้น.
คําวา วิหรติ นี้ ตามธรรมดาเปนคําแสดงถึงความพรอมเพรียงดวย
วิหารธรรมอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาอิริยาบถวิหารทิพพวิหารพรหมวิหาร
และอริยวิหาร.
แตในที่นี้ แสดงถึงการยืน เดิน นั่ง นอน ซึ่งเปนอิริยาบถที่
ผลัดเปลี่ยนกันเทานั้น ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จะประทับยืนก็ตาม
เสด็จดําเนินไปก็ตาม ประทับนั่งก็ตาม บรรทมก็ตาม พึงทราบวๆ วิหรติ
ประทับอยู ทั้งนั้น. ดวยวา พระองคทรงบําบัดความลําบากแหงอิริยาบถหนึ่ง
ดวยอิริยาบถหนึ่ง ทรงบริหารอัตตภาพมิใหทรงลําบากพระวรกาย ฉะนั้น
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จึงเรียกวา วิหรติ แปลวาประทับตามสบาย.
คําวา ชีวกสฺส โกมารภจฺจสฺส อมฺพวเน นี้ เปนคําแสดงแหลง
ที่พํานักใกลกรุงราชคฤหนั้น พอที่จะเขาไปอาศัยบิณฑบาตได เพราะฉะนั้น
ในขอนี้พึงทราบเนื้อความอยางนี้วา คําวา ราชคเห วิหรติ ชีวกสฺส
โกมารภจฺจสฺส อมฺพวเน ความวา ประทับอยู ณ สวนอัมพวัน
ของหมอชีวกโกมารภัจ กรุงราชคฤห เพราะคํานี้เปนสัตตมีวิภัตติ ลงใน
อรรถวา ใกล.
ในพระบาลีนั้น ทีช่ ื่อวา ชีวก ดวยอรรถวา ยังเปนอยู ที่ชื่อวา
โกมารภัจ ดวยอรรถวา พระราชกุมารทรงชุบเลี้ยง.
เหมือนอยางที่เลากันวา พระอภัยราชกุมาร เสด็จไปพบทารกเขา
รับสั่งถามวา "อะไรนั่นพนาย ที่ฝูงกาลอมอยู" ทูลวา "ทารก พระเจาขา"
"ยังเปนอยูหรือ " "ยังเปนอยู พระเจาขา" " ถาอยางนั้น จงนําทารก
นั้นเขาไปภายในเมืองแลวมอบใหแมนมทั้งหลายเลี้ยงดูไว."
คนทั้งหลายจึงไดตั้งชื่อทารกนั้นวา ชีวก เพราะยังเปนอยู และ
ตั้งชื่อวา โกมารภัจ เพราะพระราชกุมารทรงชุบเลี้ยง.
นี่เปนความยอในเรื่องนี้ สวนความพิสดารเรื่องหมอชีวก มาแลว
ในขันธกะนั่นแล แมกถาที่วินิจฉัยเรื่องหมอชีวกนี้ ก็ไดกลาวไวแลวใน
อรรถกถาวินัย ชื่อสมันตปาสาทิกา.
ก็หมอชีวกนี้ สมัยหนึ่ง ทําใหพระวรกายของพระผูมีพระภาคเจา
ซึ่งหมักหมมดวยโรค ใหหายเปนปรกติแลว ถวายผาคูหนึ่ง ซึ่งทอจาก
แควนสีพี พระพุทธองคทรงอนุโมทนา เวลาอนุโมทนาการถวายผาจบ
ลง หมอชีวกตั้งอยูในโสดาปตติผล จึงคิดวา เราควรจะไปเฝาดูแลพระ
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พุทธเจา วันละ ๒ - ๓ ครั้ง. ก็เขาคิชฌกูฏนี้และพระวิหารเวฬุวัน
อยูไกลเหลือเกิน. แตสวนอัมพวันของเราใกลกวา อยากระนั้นเลย เรา
จะสรางวิหารถวายแดพระผูมีพระภาคเจา ในสวนอัมพวันของเรานี้.
หมอชีวกนั้น จึงสรางที่อยูกลางคืน ที่อยูกลางวัน ที่พัก กุฎี และมณฑป
เปนตน แลวใหสรางพระคันธกุฎีที่สมควรแดพระผูมีพระภาคเจา ใน
สวนอัมพวันนั้น ใหสรางกําแพง มีสีเหมือนผาแดง สูง ๑๘ ศอก ลอม
สวนอัมพวัน เลี้ยงดูภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน ดวยจีวรและ
ภัตตาหาร ไดหลั่งน้ําทักษิโณทก มอบถวายสวนอัมพวันเปนพระวิหาร
แลว.
คําวา ชีวกสฺส โกมารภจฺจสฺส อมฺพวเน ทานกลาวหมายเอา
พระวิหาร ดังกลาวมานั้น.
บทวา ราชา ในบททั้งหลาย มีบทวา ราชา เปนตน ความวา
ชื่อวา ราชา ดวยอรรถวา ทํามหาชนใหยินดีหรือใหเจริญดวยอิสริยสมบัติ
ของตน หรือดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ.
ชื่อวา มาคโธ ดวยอรรถวา เปนใหญเหนือชาวมคธ.
ชื่อวา อชาตสตฺตุ ดวยอรรถวา เนมิตตกาจารยทั้งหลายชี้แจง
ไววา ยังไมทันเกิดก็จักเปนศัตรูแกพระราชา.
ไดยินวา เมื่อพระเจาอชาตศัตรู ยังอยูในพระครรภ พระเทวีเกิด
การแพทองถึงขนาดอยางนี้วา โอ หนอ เราพึงดื่มโลหิตพระพาหา
เบื้องขวาของพระราชา. พระนางมีพระดําริวา การแพทองเกิดขึ้นใน
ฐานะอันหนัก ไมอาจบอกใหใครทราบได เมื่อไมอาจบอกได จึงซูบ
ผอมผิวพรรณซีดลง. พระราชาตรัสถามพระนางวา "แนะนางผูเจริญ
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รางกายของเธอมีผิวพรรณไมปรกติ มีเหตุอะไรหรือ." ทูลวา " โปรด
อยาถามเลย ทูลกระหมอม." รับสั่งวา " แนะพระนาง เมื่อไมอาจบอก
ความประสงคของเธอแกฉัน เธอจักบอกแกใคร" ดังนี้ ทรงรบเรา
ดวยประการนั้น ๆ ใหพระนางบอกจนได พอไดทรงทราบเทานั้นก็รับสั่ง
วา "พระนางนี่โง ในเรื่องนี้เธอมีสัญญาหนักหนา มิใชหรือ" ดังนั้น
จึงรับสั่งใหเรียกหมอมา ใหเอามีดทองกรีดพระพาหา แลวรองพระโลหิต
ดวยจอกทองคํา เจือดวยน้ําแลวใหพระนางดื่ม.
เนมิตตกาจารยทั้งหลายไดทราบขาวดังนั้น พากันพยากรณวา
พระโอรสในครรภองคนี้จักเปนศัตรูแกพระราชา พระราชาจักถูกพระ
โอรสองคนี้ปลงพระชนม.
พระเทวีทรงสดับขาวดังนั้น มีพระดําริวา "พระโอรสที่ออกจาก
ทองของเราจักฆาพระราชา" จึงมีพระประสงคจะทําลายครรภใหตกไป
เสด็จไปพระราชอุทยานใหบีบพระครรภ. แตพระครรภก็หาตกไม.
พระนางเสด็จไปใหทําอยางนั้นบอย ๆ. พระราชาทรงสืบดูวา พระเทวีนี้
เสด็จไปพระราชอุทยานเนือง ๆ เพื่ออะไร ทรงทราบเหตุนั้นแลวจึงทรง
หามวา พระนาง เด็กในทองของพระนาง ยังไมรูวาเปนชายหรือหญิง
เลย พระนางก็กระทําอยางนี้กะทารกที่เกิดแกตนเสียแลว โทษกองใหญ
ของเราดังกลาวนี้จักกระจายไปทั่วชมพูทวีป ขอพระนางจงอยากระทํา
อยางนี้อีกเลย แลวไดประทานอารักขา. พระนางเธอไดหมายใจไววา
เวลาตลอดจักฆาเสีย. แมในเวลาที่ตลอดนั้น พวกเจาหนาที่อารักขาก็ได
นําพระกุมารออกไปเสีย. สมัยตอมา พระกุมารเจริญวัยแลว จึงนํามา
แสดงแกพระเทวี. พอทอดพระเนตรเห็นพระกุมารเทานั้น พระนางก็
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เกิดความรักพระโอรส. ฉะนั้นจึงไมอาจฆาพระกุมารนั้นได. ลําดับตอมา
แมพระราชาก็ไดพระราชทานตําแหนงอุปราชแกพระโอรส.
สมัยตอมา พระเทวทัตอยูในที่ลับ คิดวา พระสารีบุตรก็มี
บริษัทมาก พระโมคคัลลานะก็มีบริษัทมาก พระมหากัสสปะก็มีบริษัท
มาก ทานเหลานี้มีธุระคนละอยาง ๆ ถึงเพียงนี้ แมเราก็จะแสดงธุระ
สักอยางหนึ่ง. พระเทวทัตนั้น เมื่อไมมีลาภ ก็ไมอาจทําบริษัทใหเกิด
ขึ้นได จึงคิดวา เอาละ เราจักทําลาภใหเกิดขึ้น จึงใชอิทธิปาฏิหาริย
ทําใหอชาตศัตรูราชกุมารเลื่อมใส ตานนัยที่มาในขันธกะ พอรูวา
พระกุมารอชาตศัตรู เลื่อมใสคุนเคยยิ่ง ถึงขนาดมาสูที่บํารุงของตนทั้งเชา
เย็นพรอมดวยบริวารเต็มรถ ๕๐๐ คัน วันหนึ่งจึงเขาไปหากลาววา ดูกอน
กุมาร เมื่อกอนพวกมนุษยมีอายุยืน แตเดี๋ยวนี้มีอายุนอย ดูกอ นกุมาร
ถาอยางนั้นพระราชกุมารพระองคจงปลงพระชนมพระบิดาเสียแลวเปน
พระราชา. อาตมภาพจักปลงพระชนมพระผูมีพระภาคเจาแลวจักเปนพระ
พุทธเจา แลวสงพระกุมารไปปลงพระชนมพระบิดา. พระกุมารอชาตศัตรู
นั้นหลงเชื่อวา พระผูเปนเจาเทวทัตมีอานุภาพมาก สิ่งที่พระเทวทัตไมรู
แจงไมมี จึงเหน็บกฤชทีพ่ ระอุรุ มุงจะฆากลางวันแสก ๆ มีความกลัวหวาดหวั่นสะดุงตื่นเตน เขาไปภายในพระราชฐาน ทําอาการแปลก ๆ มีประการ
ดังกลาวแลว. ครั้งนั้นพวกอํามาตยจับอชาตศัตรูราชกุมารได สงออกมา
ปรึกษาโทษวา พระกุมารจะตองถูกประหาร พระเทวทัตจะตองถูกประหาร
และภิกษุพวกพระเทวทัตทั้งหมดจะตองถูกประหาร แลวกราบทูลพระ
ราชาวา พวกขาพระองคจักกระทําตามพระราชอาชญา. พระราชาทรง
ลดตําแหนงของพวกอํามาตยที่ประสงคลงโทษประหาร ทรงตั้งพวก
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อํามาตยที่ไมตองการใหลงโทษประหารไวในตําแหนงสูง ๆ แลวตรัสถาม
พระกุมารวา ลูกตองการจะฆาพอเพื่ออะไร. พระกุมารกราบทูลวา
หมอมฉันตองการราชสมบัติ พระเจาขา. พระราชาไดพระราชทาน
ราชสมบัติแกพระโอรสนั้น.
อชาตศัตรูราชกุมาร บอกแกพระเทวทัตวา ความปรารถนาของเรา
สําเร็จแลว. ลําดับนั้นพระเทวทัตกลาวกะพระกุมารวา พระองคเหมือน
คนเอาสุนัขจิ้งจอกไวภายในกลองหุมหนัง แลวสําคัญวาทํากิจสําเร็จ
เรียบรอยแลว อีกสองสามวันพระบิดาของพระองคทรงคิดวา พระองค
ทําการดูหมิ่น แลวก็จกั เปนพระราชาเสียเอง. พระกุมารถามวา ถา
อยางนั้น ขาพเจาจะทําอยางไรเลา. พระเทวทัตตอบวา จงฆาชนิด
ถอนรากเลย. พระกุมารตรัสวา พระบิดาของขาพเจาไมควรฆาดวย
ศาตรามิใชหรือ. พระเทวทัตจึงกลาววา จงฆาพระองคดวยการตัด
พระกระยาหาร. พระกุมารจึงสั่งใหเอาพระบิดาใสเขาในเรือนอบ. ที่ชื่อ
วาเรือนอบ คือเรือนมีควันที่ทําไวเพื่อลงโทษแกนักโทษ. พระกุมารสั่ง
ไววา นอกจากพระมารดาของเราแลว อยาใหคนอื่นเยี่ยม.
พระเทวีทรงใสภัตตาหารในขันทองคําแลวหอชายพกเขาเยี่ยมพระ
ราชา. พระราชาเสวยภัตตาหารนั้นจึงประทังพระชนมอยูได. พระกุมาร
ตรัสถามวา พระบิดาของเราดํารงพระชนมอยูไดอยางไร. ครั้นทรงทราบ
ความเปนไปนั้นแลว ตรัสสั่งหามมิใหพระมารดานําสิ่งของใสชายพก
เขาเยี่ยม.
ตั้งแตนั้น พระเทวีก็ใสภัตตาหารไวในพระเมาลีเขาเยี่ยม. พระ
กุมารทรงทราบแมดังนั้น รับสั่งหามมิใหพระมารดามุนพระเมาลีเขาเยี่ยม.
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ลําดับนั้น พระเทวีทรงใสภัตตาหารไวในฉลองพระบาททอง
ปดดีแลว ทรงฉลองพระบาททองเขาเยี่ยม. พระราชาดํารงพระชนมอยู
ดวยภัตตาหารนั้น. พระกุมารตรัสถามอีกวา พระบิดาดํารงพระชนมอยู
ไดอยางไร ครั้นทรงทราบความนั้น ตรัสสั่งหามมิใหแมแตทรงฉลอง
พระบาทเขาเยี่ยม.
ตั้งแตนั้นพระเทวีก็ทรงสนานพระวรกายดวยน้ําหอม แลวทาพระ
วรกายดวยอาหารมีรสอรอย ๔ อยาง แลวทรงหมพระภูษาเขาเยี่ยม.
พระราชาทรงเลียพระวรกายของพระเทวีประทังพระชนมอยูได. พระกุมาร
ตรัสถามอีก ครั้นทรงทราบดังนั้นแลวจึงตรัสสั่งวา ตั้งแตนี้ไป หาม
พระมารดาเขาเยี่ยม.
ตอแตนั้น พระเทวีประทับยืนแทบประตูทรงกันแสงคร่ําครวญวา
ขาแตพระสวามีพิมพิสาร เวลาที่เขาผูนี้เปนเด็ก พระองคก็ไมใหโอกาส
ฆาเขา ทรงเลี้ยงศัตรูของพระองคไวดวยพระองคเองแท ๆ บัดนี้ การเห็น
พระองคครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย ตอแตนี้ไปหมอมฉันจะไมไดเห็นพระองค
อีก ถาโทษของหมอมฉันมีอยู ขอไดโปรดพระราชทานอภัยโทษดวยเถิด
พระเจาขา แลวก็เสด็จกลับ. ตั้งแตนั้นมาพระราชาก็ไมมีพระกระยาหาร
ดํารงพระชนมอยูดวยความสุขประกอบดวยมรรคผล ( ทรงเปนพระ
โสดาบัน) ดวยวิธีเดินจงกรม พระวรกายของพระองคก็เปลงปลั่งยิ่งขึ้น.
พระกุมารตรัสถามวา แนะพนาย พระบิดาของเรายังดํารงพระชนม
อยูไดอยางไร ครั้นทรงทราบวา ยังดํารงพระชนมอยูไดดวยวิธีเดิน
จงกรม พระเจาขา ซ้ําพระวรกายยังเปลงปลั่งยิ่งขึ้นอีก จึงทรงพระดําริ
วา เราจักติดมิใหพระบิดาเดินจงกรมไดในบัดนี้ ทรงบังคับชางกัลบก
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ทั้งหลายวา พวกทานจงเอามีดโกนผาพระบาททั้ง ๒ ของพระบิดาของเรา
แลวเอาน้ํามันผสมเกลือทา แลวจงยางดวยถานไมตะเคียนซึ่งติดไฟคุไมมี
เปลวเลย แลวสงไป. พระราชาทอดพระเนตรเห็นพวกชางกัลบก ทรง
ดําริวา ลูกของเราคงจักมีใครเตือนใหรูสึกตัวแนแลว ชางกัลบกเหลานี้
คงจะมาแตงหนวดของเรา.
ชางกัลบกเหลานั้นไปถวายบังคมแลวยืนอยู ครั้นถูกตรัสถานวา มา
ทําไม จึงกราบทูลใหทรงทราบ พระราชาพิมพิสารจึงตรัสวา พวกเจาจง
ทําตามใจพระราชาของเจาเถิด พวกชางกัลบกจึงกราบทูลวา ประทับนั่งเถิด
พระเจาขา ถวายบังคมพระเจาพิมพิสารแลวกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูสมมติเทพ พวกขาพระองคจําตองทําตามพระราชโองการ ขอพระองค
อยาทรงพิโรธพวกขาพระองคเลย การกระทําเชนนี้ไมสมควรแกพระราชา
ผูทรงธรรมเชนพระองค แลวจับขอพระบาทดวยมือซาย ใชมือขวาถือ
มีดโกนผาพื้นพระบาททั้ง ๒ ขาง เอาน้ํามันผสมเกลือทา แลวยางดวย
ถานเพลิงไมตะเคียนที่กําลังคุไมมีเปลวเลย.
เลากันวา ในกาลกอน พระราชาพิมพิสารไดทรงฉลองพระ
บาทเขาไปในลานพระเจดีย และเอาพระบาทที่ไมไดชําระเหยียบเสื่อกกที่
เขาปูไวสําหรับนั่ง นี้เปนผลของบาปนั้น.
พระราชาพิมพิสารทรงเกิดทุกขเวทนาอยางรุนแรง ทรงรําลึก
อยูวา อโห พุทฺโธ อโห ธมฺโม อโห สงฺโฆ เทานั้น ทรงเหี่ยว
แหงไปเหมือนพวงดอกไมที่เขาวางไวในลานพระเจดีย บังเกิดเปนยักษ
ชื่อชนวสภะ เปนผูรับใชของทาวเวสสวรรณในเทวโลกชั้นจาตุมหาราช.
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และในวันนั้นนั่นเอง พระโอรสของพระเจาอชาตศัตรูก็ประสูติ.
หนังสือ ๒ ฉบับ คือขาวพระโอรสประสูติฉบับหนึ่ง ขาวพระบิดาสวรรคต
ฉบับหนึ่ง มาถึงในขณะเดียวกันพอดี.
พวกอํามาตยปรึกษากันวา พวกเราจักทูลขาวพระโอรสประสูติกอน
จึงเอาหนังสือขาวประสูตินั้นทูนถวายในพระหัตถของพระเจาอชาตศัตรู.
ความรักลูกเกิดขึ้นแกพระองคในขณะนั้นทันที ทวมไปทั่วพระวรกายแผ
ไปจดเยื่อในกระดูก. ในขณะนั้นพระองคไดรูซึ้งถึงคุณของพระบิดาวา
แมเมื่อเราเกิด พระบิดาของเราก็คงเกิดความรักอยางนี้เหมือนกัน. จึงรีบ
มีรับสั่งวา แนะพนาย จงไปปลอยพระบิดาของเรา. พวกอํามาตยทูลวา
พระองคสั่งใหปลอยอะไร พระเจาขา แลวถวายหนังสือแจงขาวอีกฉบับ
หนึ่งที่พระหัตถ. พอทรงทราบความเปนไปดังนั้น พระเจาอชาตศัตรู
ทรงกันแสง เสด็จไปเฝาพระมารดา ทูลวา ขาแตเสด็จแม เมื่อหมอมฉัน
เกิด พระบิดาของหมอมฉันเกิดความรักหมอมฉันหรือหนอ พระนาง
เวเทหิมีรับสั่งวา เจาลูกโง เจาพูดอะไร เวลาที่ลกู ยังเล็กอยู เกิดเปน
ฝที่นิ้วมือ ครั้งนั้นพวกแมนมทั้งหลายไมสามารถทําใหลูกซึง่ กําลังรองไห
หยุดรองได จึงพาลูกไปเฝาเสด็จพอของลูกซึ่งประทับนั่งอยูในโรงศาล
เสด็จพอของลูกไดอมนิ้วมือของลูกจนฝแตกในพระโอษฐนั้นเอง ครั้งนั้น
เสด็จพอของลูกมิไดเสด็จลุกจากที่ประทับ ทรงกลืนพระบุพโพปนพระ
โลหิตนั้นดวยความรักลูก เสด็จพอของลูกมีความรักลูกถึงปานนี้.
พระเจาอาชาตศัตรูทรงกันแสงคร่ําครวญ ไดถวายเพลิงพระศพพระบิดา.
ฝายพระเทวทัตเขาเฝาพระเจาอชาตศัตรูทูลวา มหาบพิตร พระองค
จงสั่งคนที่จักปลงชีวิตพระสมณโคดม แลวสัง่ คนทั้งหลายที่พระเจา-
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อชาตศัตรูพระราชทาน ตนเองขึ้นเขาคิชฌกูฏ กลิ้งศิลาก็แลว ให ปลอย
ชางนาฬาคิรีก็แลว ดวยอุบายไมวาอยางใดอยางหนึ่ง ก็ไมอาจปลง
พระชนมพระผูมีพระภาคเจาได ก็เสื่อมลาภสักการะ จึงขอวัตถุ ๕
ประการ เมือ่ ไมไดวัตถุ ๕ ประการนั้นก็ประกาศวา ถาอยางนั้น จักให
มหาชนเขาใจเรื่องใหตลอด จึงทําสังฆเภท เมื่อพระสารีบุตรและพระ
โมคคัลลานะพาบริษัทกลับแลว จึงรากเลือดออกรอนๆ นอนอยูบนเตียง
คนไข ๙ เดือน เดือดรอนใจ ถามวา เดี๋ยวนีพ้ ระศาสดาประทับอยูที่
ไหน ครั้นไดรับตอบวา ในพระเชตวัน จึงกลาววา พวกทานจงเอา
เตียงหามเราไปเฝาพระศาสดา เมื่อเขาหามมา เพราะมิไดกระทํากรรมที่
ควรจะไดเฝาพระผูมีพระภาคเจา จึงถูกแผนดินสูบที่ใกลสระโบกขรณี
ในพระเชตวันนั่นเอง ลงไปอยูในมหานรก. นี้เปนความยอในเรื่องนี้.
สวนนัยแหงเรื่องอยางพิสดาร มาในขันธกวินัยแลว. ก็เพราะเรื่องนี้
มาในขันธกวินัยแลว จึงมิไดกลาวทั้งหมด ดวยประการฉะนี้.
พระกุมารนี้พอเกิดเทานั้น ก็จักเปนศัตรูแกพระราชา พวก
เนมิตตกาจารยทํานายไวดังนี้ ฉะนั้น จึงชื่อวา อชาตศัตรู ดวยประการ
ฉะนี้.
บทวา เวเทหีปุตฺโต ความวา พระกุมารนี้ เปนพระโอรสของ
พระธิดาพระเจาโกศล มิใชของพระเจาวิเทหราช.
ก็คําวา เวเทหี นี้เปนชื่อของบัณฑิต. เหมือนอยางที่กลาววา
คหปตานีเปนบัณฑิต พระผูเปนเจาอานนทเปนบัณฑิตมุนี.
ในคําวา เวเทหี นั้น มีอธิบายเฉพาะคําดังตอไปนี้
ชื่อวา เวทะ ดวยอรรถวา เปนเครื่องรู คําวา เวทะ นี้เปนชื่อของ
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ความรู.
ชื่อวา เวเทหี ดวยอรรถวา ดําเนินการ สืบตอ พยายามดวย
ความรู.
โอรสของพระนางเวเทหิ ชื่อวา เวเทหิบุตร.
บทวา ตทหุ เทากับบท ตสฺมึ อหุ ความวา ในวันนั้น.
ชื่อวา อุโบสถ ดวยอรรถวา วันเปนที่เขาไปอยู (จําศีล ).
อธิบายวา บทวา อุปวสนฺติ จําศีล คือเปนผูเขาถึงดวยศีลหรือดวย
อาการที่ไมขวนขวาย ชื่อวา เปนผูอยูจําศีล.
ก็ในคําวา อุโบสถ นี้ มีการขยายความดังตอไปนี้
การสวดปาติโมกข ชื่อวา อุโบสถ เชนในบาลีมีอาทิวา อายามาวุโส กปฺปน อุโปสถ คมิสฺสาม มาเถิดทานกัปปนะ พวกเราจัก
ไปทําอุโบสถกัน.
ศีล ชือ่ วา อุโบสถ เชนในบาลีมีอาทิวา เอว อฏงฺคสมนฺนาคโต
โข วิสาเข อุโปสโถ อุปวุตฺโถ แนะนางวิสาขา ศีลประกอบดวยองค
๘ อยางนี้ เราจําแลว.
การจําศีล ชื่อวา อุโบสถ เชนในบาลีมีอาทิวา สุทฺธสฺส เว
สทา ผคฺคุ สุทฺธสฺสุโปสโถ สทา ผัคคุณฤกษยอมถึงพรอมแกผู
หมดจดแลวทุกเมื่อ การจําศีลยอมถึงพรอมแกผูหมดจดทุกเมื่อ.
บัญญัติ ชื่อวา อุโบสถ เชนในบาลีมอี าทิวา อุโปสโถ
นาม นาคราชา นาคราช ชื่อวา บัญญัติ.
วันที่ควรจําศีล ชือ่ วา อุโบสถ เชนในบาลีมีอาทิวา น ภิกฺขเว
ตทหุโปสเถ สภิกฺขุกา อาวาสา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในวันที่ควรจําศีล
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นั้น วัดวางภิกษุ.
แมในที่นี้ก็ประสงควันที่พึงจําศีลนั่นแหละ. ก็วันที่พงึ จําศีลนี้นั้น
มี ๓ คือ วัน ๘ ค่ํา วัน ๑๔ ค่ํา วัน ๑๕ ค่ํา เพราะฉะนั้น ที่กลาวใน
บาลีวา วัน ๑๕ ค่ํา ก็เพื่อหามวัน ๘ ค่ําและวัน ๑๔ ค่ําทั้ง ๒ วัน. ฉะนั้น
จึงกลาววา ชื่อวา อุโบสถ ดวยอรรถวา วันเปนที่เขาไปอยู (จําศีล ).
บทวา โกมุทิยา ความวา มดอกโกมุทบาน. ไดยินวา เวลานั้น
ดอกโกมุทบานเต็มที่.
ชื่อวา โกมุทิ ดวยอรรถวา เปนฤดูมีดอกโกมุท.
บทวา จาตุมาสินิยา ความวา สุดเดือน ๔.
จริงอยู วันอุโบสถวันนั้นเปนวันที่สุดแหงเดือน ๔ เหตุนั้น จึงชื่อวา
จาตุมาสี. แตในที่นี้ทานเรียกวา จาตุมาสินี.
เพราะเหตุที่วาวันนั้นพอดีเต็มเดือน เต็มฤดู เต็มป สมบูรณ
จึงชื่อวา ปุณฺณา.
ศัพทวา มา ทานเรียกพระจันทร.
พระจันทรเต็มในวันนั้น เหตุนั้น จึงชื่อวา ปุณฺณมา.
ในบททั้ง ๒ คือ ปุณฺณาย และ ปุณฺณมาย นี้ พึงทราบ
เนื้อความดังกลาวมานี้.
บทวา ราชา อมจฺจปริวุโต ความวา พระราชาแวดลอมดวย
อํามาตยทั้งหลาย ในราตรีซึ่งสวางไสวไปดวยแสงจันทรเต็มดวงที่ปราศจาก
เครื่องเศราหมอง ๔ ประการ ปานประหนึ่งทิศาภาคที่ชําระลางดวยธาร
น้ํานมมีแสงเงินยวงออกเปนชอ และดุจชอดอกโกมุททําดวยผาเนื้อดีสีขาว
ราวกะวาพวงแกวมุกดาและพวงดอกมะลิ มีแสงแวววาวกระจายดังวิมาน
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เงินเปลงรัศมี.
บทวา อุปริปาสาทวรคโต ความวา ประทับอยูในมหาปราสาท
ชั้นบน. ประทับนั่งเหนือพระราชอาสนทองภายใตมหาเศวตฉัตรที่ยกขึ้น
ไวซึ่งควรแกควานยิ่งใหญ.
ถามวา ประทับนัง่ ทําไม ?
แกวา เพื่อบรรเทาความหลับ.
พระราชาองคนี้แหละ ตั้งแตวันที่พยายามปลงพระชนมพระบิดา
พอหลับ พระเนตรทั้ง ๒ ลงดวยตั้งพระทัยวาจักหลับ ก็สะดุงเฮือกเหมือน
ถูกหอกตั้งรอยเลมทิ่มแทง ทรงตื่นอยู (ไมหลับ เพราะหวาดภัย
เหลือเกิน). ครั้นพวกอํามาตยทูลถามวา เปนอะไร พระองคก็มิไดตรัส
อะไร ๆ. เพราะฉะนั้น ความหลับจึงมิไดเปนที่พอพระทัยของพระองค.
ดังนั้นจึงประทับนั่งเพื่อบรรเทาความหลับ.
อนึ่ง ในวันนั้นมีนักษัตรเอิกเกริกมาก. ทั่วพระนครกวาดกัน
สะอาดเรียบรอย. เอาทรายมาโรย. ประตูเรือนประดับดอกไม ๕ สี.
ขาวตอกและหมอใสนาเต็ม. ทุกทิศาภาคชักธงชัย ธงแผนผา. ประดับ
ประทีปนาลาวิจิตรโชติชวง. มหาชนเลนนักษัตรกันสนุกสนานตานวิถีถนน
เบิกบานกันทั่วหนา.
อาจารยบางทานกลาววา ประทับนั่งเพราะเปนวันเลนนักษัตร
ดังนี้ก็มี. ก็แลครั้นกลาวอยางนี้แลว เปนอันทําสันนิษฐานวา นักษัตร
ทุกครั้งเปนของราชตระกูล แตพระราชาองคนี้ ประทับนั่งเพื่อบรรเทา
ความหลับเทานั้น.
บทวา อุทาน อุทาเนสิ ความวา ทรงเปลงอุทาน.
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น้ํามันที่ลนเครื่องตวงจนไมอาจตวงได เขาเรียกวา น้ํามันลน
ฉันใด และน้ําที่ทวมบอจนไมอาจชังอยูได เขาเรียกวา หวงน้ําลน
ฉันใด คําปติที่เปยมใจจนไมอาจเก็บไวได ดํารงอยูภายในใจไมได
ลนออกมาภายนอกนั้น เรียกวา อุทาน ฉันนั้น. พระราชาทรงเปลงคําที่
สําเร็จดวยปติเห็นดังนี้.
บทวา โทสินา ความวา ปราศจากโทษ. อธิบายวา ปราศจาก
เครื่องเศราหมอง ๔ ประการเหลานี้ คือ หมอก น้ําคาง กลุมควัน
ราหู.
ราตรีนั้นมีคําชม ๕ ประการ มีเปนที่นารื่นรมยเปนตน ก็ราตรีนั้น
ชื่อวา รมฺมนียา เพราะอรรถวา ทําใจของมหาชนใหรื่นรมย.
ชื่อวา อภิรูปา เพราะอรรถวา งามยิ่งนัก เพราะสวางดวยแสง
จันทรซึ่งพนจากโทษดังกลาว.
ชื่อวา ทสฺสนียา เพราะอรรถวา ควรที่จะดู.
ชื่อวา ปาสาทิกา เพราะอรรถวา ทําจิตใหผองใส.
ชื่อวา ลกฺขฺา เพราะอรรถวา ควรที่จะกําหนดวันและเดือน
เปนตน.
บทวา ก นุ ขฺวชฺช ตัดบทเปน ก นุ โข อชฺช.
บทวา สมณ วา พฺราหฺมณ วา ความวา ชื่อวาสมณะ เพราะ
เปนผูสงบบาป ชื่อวา พราหมณ เพราะเปนผูลอยบาป
บทวา ยนิโน ปยิรุปาสโต ความวา จิตของเราผูเขาไปหา
สมณะหรือพราหมณผูฉลาดพูด เพือ่ ถามปญหา พึงเลื่อมใสเพราะไดฟง
ธรรมที่ไพเราะ.
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ดวยพระดํารัสแมทั้งหมดนี้ พระเจาอชาตศัตรูไดทรงกระทําแสง
สวางใหเปนนิมิต ดวยประการฉะนี้.
ทรงกระทําแกใคร ? แกหมอชีวก. เพื่ออะไร ? เพื่อเฝาพระผูมี
พระภาคเจา. ก็พระเจาอชาตศัตรูไมอาจเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาเอง
หรือ ? ถูกแลว ไมอาจ. เพราะเหตุไร ? เพราะพระองคมีความผิดมาก.
ดวยวา พระเจาอชาตศัตรูไดปลงพระชนมชีพพระบิดาของ
พระองคผูเปนอุบปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจาและเปนอริยสาวก และ
พระเทวทัตก็ไดอาศัยพระเจาอชาตศัตรูนั้นนั่นแหละกระทําความฉิบหาย
ใหญแกพระผูมีพระภาคเจา. ความผิดจึงมากดวยประการฉะนี้. ดวย
ความที่พระองคมีความผิดมากนั้น จึงไมอาจเสด็จไปเฝาดวยพระองคเอง.
อนึ่ง หมอชีวก ก็เปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา. พระเจาอชาตศัตรูจึงไดทรงกระทําแสงสวางใหเปนนิมิต ดวยหมายพระทัยวา เราจัก
เฝาพระผูมีพระภาคเจาดวยเปนเงาตามหลังหมอชีวกนั้น.
หมอชีวกรูวา พระราชาทรงกระทําแสงสวางใหเปนนิมิตแกตน
หรือ ? รูอยางดี. เมื่อรูเหตุไรจึงนิงเสีย ? เพื่อตัดความวุนวาย. ดวยวา
ในบริษัทนั้น มีอุปฏฐากของครูทั้ง ๖ ประชุมกันอยูมาก. เขาเหลานั้น
แมตนเองก็ไมไดรับการศึกษาเลย เพราะผูไมไดรับการศึกษาอยูใกลชิด
เมื่อเราเริ่มกลาวถึงพระคุณของพระผูมีพระภาคเจา เขาเหลานั้นก็จัก
ผลุดลุกผลุดนั่งในระหวาง ๆ กลาวคุณแหงศาสดาของตน ๆ เมื่อเปน
เชนนี้ คุณกถาแหงพระศาสดาของเราก็จักไมสิ้นสุดลงได ฝายพระราชา
ครั้นทรงพบกุลุปกะของครูทั้ง ๖ เหลานี้แลว มิไดพอพระทัยในคุณกถา
ของครูทั้ง ๖ เหลานั้น เพราะไมมีสาระที่จะถือเอาได ก็จักกลับมาทรง
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ถามเรา ครั้นถึงตอนนั้น เราจักกลาวพระคุณของพระศาสดา โดย
ปราศจากความวุนวาย แลวจักพาพระเจาอชาตศัตรูไปสูสํานักของพระ
ศาสดา หมอชีวกรูชัดอยูอยางนี้จึงนิ่งเสีย เพื่อตัดความวุนวาย ดังนี้แล.
อํามาตยแมเหลานั้นพากันคิดอยางนี้วา วันนี้พระราชาทรงชมราตรี
ดวยบท ๕ บท คงมีพระประสงคจะเขาไปหาสมณะหรือพราหมณบางองค
ถามปญหาแลวฟงธรรมเปนแน ถาพระราชานี้จักทรงสดับธรรมของ
สมณะหรือพราหมณองคใดแลว ทรงเลื่อมใส และจักทรงกระทําสักการะ
ใหญแกสมณะหรือพราหมณองคนั้น สมณะผูเปนกุลุปกะของผูใด ไดเปน
กุลุปกะของพระราชา ผูนั้นยอมมีความเจริญ ดังนี้.
อํามาตยเหลานั้นครั้นคิดอยางนี้แลว จึงเริ่มกลาวสรรเสริญสมณะ
ผูเปนกุลุปกะของตน ๆ ดวยหมายใจวา เรากลาวสรรเสริญสมณะผูเปน
กุลุปกะของตนแลวจักพาพระราชาไป เราก็จักไป. เพราะฉะนั้น ทาน
จึงกลาววา เมื่อพระเจาอชาตศัตรูมีกระแสพระดํารัสอยางนี้แลว อํามาตย
ของพระราชาคนหนึ่ง ดังนี้เปนตน.
บรรดาครูทั้ง ๖ เหลานั้น คําวา ปูรโณ เปนชื่อแหงศาสดาปฏิญญา. คําวา กสฺสโป เปนโคตร.
ไดยินวา ปูรณกัสสปนั้นเปนทาสที่ ๙๙ ของตระกูลหนึ่ง เหตุนั้น
เขาจึงตั้งชื่อวา ปูรณะ แตเพราะเปนทาสที่เปนมงคล จึงไมมีใครคอยวา
กลาววา ทําดี ทําชั่ว หรือวา ยังไมทํา ทําไมเสร็จ. ไดยินวา
นายปูรณะนั้นคิดวา เราจะอยูในที่นี้ทําไม จึงหนีไป. ครั้งนั้นพวกโจร
ไดชิงผาของเขาไป. เขาไมรูจะหาใบไมหรือหญามาปกปดกาย จึงเปลือยกาย
เขาไปในหมูบานแหงหนึ่ง. มนุษยทั้งหลายเห็นเขา เขาใจวา ทานผูนี้

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 353

เปนสมณะ เปนพระอรหันต เปนผูมกั นอย คนเชนทานผูนี้ไมมี จึง
ถือเอาของคาวหวาน เปนตน เขาไปหา. เขาคิดวา เพราะเราไมนุงผา
จึงเกิดลาภนี้ ตั้งแตนั้นมา แมไดผาก็ไมนุง ไดถือการเปลือยกายนั้น
นั่นแหละเปนบรรพชา. แมคนเหลาอื่น ๆ ประมาณ ๕๐๐ คน ก็พากัน
บวชตาม ในสํานักของปูรณกัสสปนั้น. ทานกลาววา ปูรโณ กสฺสโป
หมายถึงนักบวชปูรณกัสสปที่เลาเรื่องมาแลวนั้น.
ชื่อวา เจาหมู ดวยอรรถวา มีหมู กลาวคือหมูนักบวช.
ชื่อวา เจาคณะ ดวยอรรถวา มีคณะนั้นนั่นแหละ.
ชื่อวา คณาจารย ดวยอรรถวา เปนอาจารยของคณะนั้น โดย
ฐานฝกมารยาท.
บทวา าโต แปลวา รูกันทั่ว เห็นชัด.
ชื่อวา มีเกียรติยศ ดวยอรรถวา มียศที่เลื่องลือไปอยางนี้วา
มักนอย สันโดษ แมผาก็ไมนุง เพราะมักนอย.
บทวา ติตฺถกโร แปลวา เจาลัทธิ.
บทวา สาธุสมฺมโต ความวา เขายกยองอยางนี้วา ทานผูนี้ ดี
งาม เปนสัตบุรุษ.
บทวา พหุชนสฺส ความวา ปุถชุ นอันธพาล ผูไมไดสดับ.
ชื่อวา รัตตญู ดวยอรรถวา รูร าตรีมากหลาย ที่ลว งมาแลว
ตั้งแตบวช.
ชื่อวา จิรปพพชิตะ ดวยอรรถวา บวชนาน.
เพราะถอยคําของผูที่บวชไมนาน เปนถอยคําไมนาเชื่อ ฉะนั้น
ทานจึงกลาววา บวชมานาน.
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บทวา อทฺธคโต แปลวา มีอายุยืนนาน อธิบายวา ลวงไป
๒-๓ รัชกาล.
บทวา วโยอนุปฺปตฺโต ความวา อยูตลอดมาถึงปจฉิมวัย.
แมคําทั้ง ๒ นี้ ทานกลาวหมายเอาถอยคําของคนหนุมที่ไมนาเชื่อ.
บทวา ตุณหี อโหสิ ความวา พระราชาทรงเปนเหมือนบุรุษผู
ตองการจะกินมะมวงสุกมีสีดังทอง มีรสอรอย ครั้นพบผลมะเดื่อสุกที่นํา
มาวางไวในมือ ก็ไมพอใจ ฉันใด พระราชาก็ฉันนั้น มีพระประสงค
สดับธรรมกถาที่ไพเราะ ประกอบดวยคุณมีฌานและอภิญญาเปนตน แล
สรุปลงดวยพระไตรลักษณ แมเมื่อกอนไดเคยพบปูรณกัสสป ก็ไม
พอพระทัย มาบัดนี้ยิ่งไมพอพระทัยขึ้นไปอีกเพราะการพรรณนาคุณ
จึงทรงนิ่งเสีย แมไมพอพระทัยเลย ก็มีพระดําริวา ถาเราจักคุกคามคนที่
เท็จทูลนั้นแลวใหเขาจับคอนําออกไป ผูใดผูหนึ่งแมอื่นก็จะกลัววา พระ
ราชาทรงกระทําอยางนี้แกคนที่พูดนั้น ๆ จักไมพูดอะไร ๆ ฉะนั้น จึง
ทรงอดกลั้นถอยคํานั้นแมไมเปนที่พอพระทัย ไดทรงนิ่งเสียเลย.
ลําดับนั้น อํามาตยอีกคนหนึ่งคิดวา เราจักกลาวคุณของสมณพราหมณผูเปนกุลุปกะของตน จึงเริ่มทูล. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา
อํามาตยอีกคนหนึ่ง ดังนี้เปนตน. คํานั้นทั้งหมดพึงทราบตามนัยที่กลาว
แลว.
ก็ในบรรดาครูทั้ง ๖ นี้ คําวา มักขลิ เปนชื่อของครูคนหนึ่งนั้น.
คําวา โคสาล เปนชื่อรอง เพราะเกิดที่โรงโค. ไดยินวา เขาถือ
หมอน้ํามันเดินไปบนพื้นที่มีเปอกตม. นายกลาววา อยาลืน่ ลมนะพอ.
เขาลื่นลมเพราะเลินเลอ จึงเริ่มหนีเพราะกลัวนาย. นายวิ่งไปยึดชายผาไว.
เขาจึงทิ้งผาเปลือยกายหนีไป. ความที่เหลือ เชนเดียวกับปูรณกัสสป
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นั่นเอง.
คําวา อชิต เปนชื่อของครูคนหนึ่งนั้น. ชื่อวา เกสกัมพล
ดวยอรรถวา ครองผากัมพลที่ทอดวยผมคน. รวมชื่อทั้ง ๒ เขาดวย
กัน จึงเรียกวา อชิตเกสกัมพล. ใน ๒ ชื่อนั้น ผากัมพลทีท่ ําดวย
ผมคน ชื่อวา เกสกัมพล. ชื่อวาผาที่มีเนื้อหยาบกวาผาเกสกัมพลนั้น
ไมมี. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผาที่ทอ
ดวยดายจะมีกี่อยางก็ตาม ผากันพลที่ทอดวยผมคนเปนผาที่มีเนื้อหยาบกวา
ผาทอเหลานั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผากัมพลที่ทอดวยผมคน หนาหนาว
ก็เย็นเยือก หนารอนก็รอนระอุ มีคานอย มีสมั ผัสระคาย สีไมสวย
ทั้งกลิ่นก็เหม็น.
คําวา ปกุทธ เปนชื่อของครูคนหนึ่งนั้น. คําวากัจจายนะ เปน
โคตร. รวมชือ่ และโคตรเขาดวยกัน จึงเรียกวา ปกุทธกัจจายนะ. ครูปกุทธกัจจายนะนี้หามน้ําเย็น แมถายอุจจาระ ก็ไมใชนา้ํ ลาง. ไดนา้ํ รอนหรือ
น้ําขาวจึงทําการลาง. ครั้นขามแมน้ําหรือน้ําตามทาง คิดวาศีลของเรา
ขาด แลวจึงกอสถูปทรายอธิฐานศีลแลวจึงไป. ครูคนนีม้ ีลัทธิที่
ปราศจากสิริถึงปานนี้.
คําวา สญชัย เปนชื่อของครูคนหนึ่งนั้น. ชื่อวา เวลัฏฐบุตร
เพราะเปนบุตรของเวลัฏฐะ.
ครูคนหนึ่ง ชื่อวา นิครนถ ดวยอํานาจชื่อที่ไดแลว เพราะพูด
เสมอวา พวกเราไมมีกิเลสที่รอยรัด ที่เกลือกกลั้ว พวกเราเวนจากกิเลส
ที่พัวพัน.
ชื่อวา นาฏบุตร เพราะเปนบุตรของคนฟอนรํา.
บทวา อล โข ราชา ความวา ไดยินวา พระราชาทรงสดับคําของ
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อํามาตยเหลานั้นแลว มีพระราชดําริวา เราไมตองการฟงคําพูดของผูใด ๆ
ผูนั้น ๆ ยอมพูดพลามไปหมด สวนคําพูดของผูใดที่เราตองการฟง เขา
ผูนั้นกลับนิ่งอยู เหมือนครุฑถูกฤทธิน์ าคเขาไปแลวยืนนิ่ง เสียหายแลว
สิเรา ครัน้ แลวทรงพระดําริวา หมอชีวกเปนอุปฏฐากของพระผูมี
พระภาคเจาผูสงบระงับ แมตัวเองก็สงบระงับ ฉะนั้น จึงนั่งนิ่ง
เหมือนภิกษุที่สมบูรณดวยวัตร หมอชีวกนี้ เมื่อเราไมพูด ก็จักไมพูด
ก็เมื่อจะจับชาง ควรจะจับเทาชางนั่นแหละ จึงทรงปรึกษากับหมอชีวก
นั้นดวยพระองคเอง. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถ โข ราชา
ดังนี้.
ในพระบาลีนั้น บทวา กึ ตุณฺหี ความวา นิ่งเพราะเหตุไร
พระราชาตรัสถามวา เมื่ออํามาตยเหลานี้กลาวคุณแหงสมณะผูเปนกุลุปกะ
ของตน ๆ อยู ปากไมพอกลาว สมณะที่เปนกุลุปกะของทานเหมือนอยาง
ของอํามาตยเหลานี้ ไมมีหรือ ทานเปนคนจนหรือ พระบิดาของเรา
ประทานความเปนใหญแกทานแลวมิใชหรือ หรือวาทานไมมีศรัทธา.
ลําดับนั้น หมอชีวก จึงคิดในใจวา พระราชาพระองคนี้ใหเรา
กลาวคุณแหงสมณะผูเปนกุลุปกะ บัดนี้เราไมใชเวลาที่เราจะนิ่ง เหมือน
อยางวา อํามาตยเหลานี้ถวายบังคมพระราชาแลวนั่งลงกลาวคุณของสมณะ
ผูกุลุปกะของตน ๆ ฉันใด เราจะกลาวคุณของพระศาสดาของเราเหมือน
อยางอํามาตยเหลานี้หาควรไม ดําริพลางลุกขึ้นจากอาสนะหันหนาไปทาง
ที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ
ประคองอัญชลีซึ่งรุงเรื่องไปดวยทศนัขสโมธานเหนือพระเศียร แลว
ทูลวาขาแตพระมหาราช ขอพระองคอยาทรงเขาพระทัยวา ชีวกนี้จะพาไป
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พบสมณะพอดีพอราย เพราะพระศาสดาของขาพระองคนี้ ในการถือ
ปฏิสนธิในครรภพระมารดา ในการประสูติจากครรภพระมารดา ในการ
เสด็จออกผนวช ในการตรัสรู และในการประกาศธรรมจักร หวั่นไหว
ไปทั่วหมื่นโลกธาตุ ทรงทํายมกปาฏิหาริยก็อยางนี้ คราวเสด็จลงจาก
เทวโลกก็อยางนี้ ขาพระพุทธเจาจักกลาวคุณแหงพระศาสดาของขาพระ
พุทธเจา ขอพระองคจงตั้งพระทัยใหแนวแนสดับเถิด พระพุทธเจาขา.
ครั้นกราบทูลดังนี้แลวจึงกลาวคําเปนตนวา ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดังนี้ .
ในพระบาลีนั้น คําวา ต โข ปน เปนทุติยาวิภัตติ ใชในอรรถ
แหงอิตถัมภูตาขยาน คือใหแปลวา ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
บทวา กลฺยาโณ ความวา ประกอบดวยความงาม คือคุณธรรม.
มีอธิบายวา ประเสริฐที่สุด.
บทวา กิตฺติสทฺโท ความวา ชื่อเสียง หรือเสียงสดุดีพระเกียรติ
ที่กึกกอง.
บทวา อุพฺภุคฺคโต ความวา ลือกระฉอนไปทั่วโลกรวมทั้งเทวโลก
วา พระผูม ีพระภาคเจาพระองคนั้น แมเพราะเหตุนี้ จึงเปนพระ
อรหันต แมเพราะเหตุนี้ จึงเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ แมเพราะเหตุนี้ จึง
เปนผูแจกพระธรรม ดังนี้.
ในบทพระพุทธคุณนั้น มีการเชื่อมบทดังนี้ พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น แมเพราะเหตุนี้ จึงเปนพระอรหันต แมเพราะเหตุนี้ จึง
เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ ฯ ล ฯ แมเพราะเหตุนี้ จึงเปนผูแจกพระธรรม
อธิบายวา เพราะเหตุนี้ดวย นี้ดวย.
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บทเหลานี้ทั้งหมดในพระบาลีนั้น ไดอธิบายอยางพิสดารในพุทธานุสสตินิทเทศในวิสุทธิมรรค เริ่มตนตั้งแตอธิบายวา พระผูมพี ระภาคเจา
พระองคนั้น พึงทราบวาเปนพระอรหันตดวยเหตุเหลานี้กอน คือ เพราะ
ไกลจากกิเลสทั้งหลาย ๑ เพราะหักกําจักรแหงสังสารวัฏ ๑ เพราะควร
แกปจจัยเปนตน ๑ เพราะไมมีความลับในการทําบาป ๑ ความพิสดาร
แหงบทพุทธคุณเหลานั้น พึงถือเอาจากวิสุทธิมรรคนั้น.
ก็หมอชีวกพรรณนาพุทธคุณทีละบทจบความลง ทูลวา ขาแตพระ
มหาราช พระศาสดาของขาพระองคเปนพระอรหันตอยางนี้ เปนสัมมาสัมพุทธะอยางนี้ ฯ ล ฯ เปนผูแจกธรรมรัตนอยางนี้ แลวทูลสรุปวา
ขอพระองคผูสมมติเทพโปรดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาเถิด ถึงอยางไร
เมื่อพระองคเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาอยู พระทัยก็พึงผองใส.
ก็ในพระบาลีตอนนี้ เมื่อหมอชีวกทูลวา ขอพระองคผูสมมติเทพ
โปรดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาเถิด ดังนี้ เทากับทูลวา ขาแตพระ
มหาราช เมื่อขาพระองคถูกพระราชาเชนพระองคตั้งรอยทั้งพันตั้งแสน
ตรัสถาม ยอมมีเรี่ยวแรงและพลังที่จะกลาวคุณกถาของพระศาสดาใหจับ
ใจของคนทั้งหมดได พระองคก็ทรงคุนเคย โปรดเขาไปเฝาทูลถามปญหา
เถิด พระพุทธเจาขา.
เมื่อพระราชาทรงสดับคุณกถาของพระผูมีพระภาคเจาอยูเรื่อย ๆ
นั้น ทั่วพระวรกายมีปติ ๕ ประการถูกตองตลอดเวลา พระองคมีพระ
ประสงคจะเสด็จไปในขณะนั้นทีเดียว มีพระดําริวา เมื่อเราจะไปเฝา
พระทศพลในเวลานี้ ไมมีใครอื่นที่จักสามารถจัดยานพาหนะไดเร็ว
นอกจากหมอชีวก จึงรับสั่งวา ชีวกผูสหาย ถาอยางนั้น ทานจงสั่งให
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เตรียมหัตถียานไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เตนหิ เปนนิบาต ใชในอรรถวา สงไป
อธิบายวา ไปเถิด ชีวกผูส หาย.
บทวา หตฺถิยานานิ ความวา บรรดายานพาหนะมีมาและรถ
เปนตนที่มีอยูมากมาย ยานพาหนะคือชางเปนสูงสุด ควรจะนําไปสํานัก
ของพระศาสดาผูสูงสุด ดวยยานพาหนะที่สูงสุดเหมือนกัน. พระราชามี
พระดําริดังนี้แลว และมีพระดําริตอไปอีกวา ยานพาหนะคือมาและรถ
มีเสียงดัง เสียงของยานพาหนะเหลานั้นไดยินไปไกลทีเดียว สวนยาน
พาหนะคือชาง แมคนที่เดินตามรอยเทาก็ไมไดยินเสียง ควรจะไปสํานัก
ของพระผูมีพระภาคเจาผูเงียบสงบดวยยานพาหนะที่เงียบสงบเหมือนกัน
ดังนี้แลวจึงตรัสวา หตฺถิยานานิ เปนตน.
บทวา ปฺจมตฺตานิ หตฺถินิยาสตานิ ความวา ชางพังประมาณ
๕๐๐.
บทวา กปฺปาเปตฺวา ความวา ใหเตรียมเกยชาง.
บทวา อาโรหณีย ความวา ควรแกการขึ้น อธิบายวา ปกปด.
ถามวา หมอชีวกนี้ไดกระทําสิ่งที่พระราชาตรัสหรือมิไดตรัส ?
ตอบวา ไดกระทําสิ่งที่พระราชามิไดตรัส .
เพราะเหตุไร ?
เพราะเปนบัณฑิต.
ไดยินวา หมอชีวกนั้นไดมีความคิดอยางนี้วา พระราชามีรับสั่งวา
เราจะไปในเวลานี้.
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ธรรมดาพระราชาทั้งหลาย มีศตั รูมาก หากจะมีอันตรายบางอยาง
ในระหวางทาง แมเราก็จักถูกคนทั้งหลายตําหนิวา หมอชีวกคิดวา พระ
ราชาเชื่อคําเรา จึงพาพระราชาออกไปในเวลาไมควร แมถึงพระผูมีพระ
ภาคเจาก็จักถูกตําหนิวา พระสมณโคดมมุงแตจะเทศน ไมกําหนดกาล
ควรไมควรแลวแสดงธรรม ดังนี้บาง เพราะฉะนั้น เราจักกระทําอยางที่
ครหาจะไมเกิดขึ้นแกเรา และจะไมเกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจา ทั้งพระ
ราชาก็จะไดรับอารักขาอยางดี. ตอแตนั้น หมอชีวกคิดวา เพราะอาศัย
หญิงทั้งหลาย ภัยยอมไมมีแกชายทั้งหลาย พระราชามีหญิงแวดลอมเสด็จ
ไปสะดวกดี จึงใหเตรียมชางพัง ๕๐๐ เชือก ใหหญิง ๕๐๐ คนปลอม
เปนชาย สั่งวา พวกเธอจงถือดาบและหอกซัดแวดลอมพระราชา แลว
หมอยังคิดอีกวา พระราชาองคนี้ไมมีอุปนิสัยแหงมรรคผลในอัตตภาพนี้
และธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลายทรงเห็นอุปนิสัยกอนจึงแสดงธรรม เอา
ละเราจักใหมหาชนประชุมกัน เมื่อเปนเชนนี้ พระศาสดาจักทรงแสดง
ธรรมตามอุปนิสัยของใคร ๆ สักคน พระธรรมเทศนานั้นจักเปนอุปการะ
แกมหาชน. หมอชีวกนัน้ สงขาวสาสนใหตีกลองปาวประกาศในที่นั้น ๆ
วา วันนี้พระราชาจะเสด็จไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ขอใหคนทุกคน
ถวายอารักขาพระราชาตามสมควรแกสมบัติของตน ๆ
ลําดับนั้น มหาชนคิดวา ไดยินวา พระราชาจะเสด็จไปเฝาพระผู
มีพระภาคเจา ทานผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา
เปนเชนไรหนอ พวกเราจะมัวเลนนักษัตรกันทําไม ไปในที่นั้นเถิด.
ทุกคนถือของหอมและดอกไมเปนตน ยืนรอการเสด็จมาของพระราชาอยู
ตามทาง. แมหมอชีวกก็ทูลเชิญเสด็จพระราชาวา ขาแตพระองคผูสมมติ
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เทพ เตรียมยานพาหนะชางเสร็จแลว ขอพระองคจงรูเวลาที่ควรเสด็จใน
บัดนี้เถิด.
ในบทเหลานั้น บทวา ยสฺสทานิ กาล มฺสิ เปนคําทูลเตือน.
อธิบายวา เรื่องใดที่พระองคทรงสั่งไว เรื่องนั้นขาพระองคทําเสร็จแลว
บัดนี้ขอพระองคจงรูเวลาที่จะเสด็จหรือไมเสด็จเถิด ขอพระองคจงทรง
กระทําตามชอบพระทัยของพระองคเถิด.
บทวา ปจฺเจกา อิตถฺ ิโย ตัดบทเปน ปฏิเอกา อิตฺถิโย อธิบายวา
ชางพังแตละเชือก มีหญิงคนหนึ่งประจํา.
บทวา อุกฺกาสุ ธาริยมานาสุ ความวา มีคนถือคบเพลิง.
บทวา มหจฺจราชานุภาเวน ความวา ดวยอานุภาพของพระราชา
ที่ใหญหลวง. บาลีวา มหจฺจา ก็มีความวา ใหญหลวง นี้เปนลิงคปริยาย.
ราชฤทธิ์ เรียกวา ราชานุภาพ. ก็อะไรเปนราชฤทธิ์ ? สิริคือ
ความเปนใหแหงรัฐใหญ ๒ รัฐ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ โยชน
เปนราชฤทธิ.์
จริงอยู ในวันกอนโนน มิไดมีการเตรียมจัดไวกอน ดวยหมายวา
พระราชาจักเสด็จไปเฝาพระตถาคต หมอชีวกจัดในขณะนั้นเอง เอาหญิง
๕๐๐ คนปลอมเปนชาย สวมผาโพก คลองพระขรรคที่บา ถือหอกซัด
มีดามเปนแกวมณีออกไป ซึ่งพระสังคีติกาจารยหมายถึง กลาววา ปจฺเจกา
อิตฺถิโย อาโรเปตฺวา ดังนี้.
หญิงฟอนรําลอมนางกษัตริยอีกจํานวนหนึ่งประมาณหมื่นหกพันคน
แวดลอมพระราชา. ทายขบวนหญิงฟอนรําเหลานั้น มีคนคอม คนเตี้ย
และคนแคระเปนตน. ทายขบวนคนเหลานั้น มีคนใกลชิดผูดูแลภายใน
พระนคร. ทายขบวนคนใกลชิดเหลานั้น มีมหาอํามาตยประมาณหกหมื่น
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คนแตงตัวเต็มยศงดงาม. ทายขบวนมหาอํามาตยเหลานั้น มีลกู เจาประเทศ
ราชประมาณเกาหมื่นคน ประดับดวยเครื่องประดับหลายอยาง ราวกะ
เพทยาธรหนุมถืออาวุธชนิดตาง ๆ. ทายขบวนลูกเจาประเทศราช มี
พราหมณประมาณหมื่นคนนุงผามีคาตั้งรอย หมผาเฉวียงบาขางหนึ่งคา
๕๐๐ อาบน้าํ ลูบไลอยางดี งามดวยเครื่องประดับตาง ๆ มีดอกไมทอง
เปนตน เดินยกมือขวาเปลงเสียงไชโย. ทายขบวนพราหมณเหลานั้น มี
ดนตรีประกอบดวยองค ๕. ทายขบวนดนตรีเหลานั้น มีนายขมังธนูลอม
เปนวง. ทายพวกขมังธนู มีชางมีตะพองชิดกัน. ทายชาง มีมาเรียงราย
คอตอคอชิดกัน. ทายมา มีรถชิดกันและกัน. ทายรถ มีทหารแขนตอแขน
กระทบกัน. ทายทหารเหลานั้น มีเสนา ๑๘ เหลา รุงเรื่องดวยเครื่อง
ประดับที่สมควรแกตน ๆ.
หมอชีวกจัดคนถวายพระราชา ชนิดลูกศรที่คนยืนอยูทายสุดขบวน
ยิงไปก็ไมถึงพระราชา ตนเองยังตามเสด็จไมหางไกลพระราชา ดวย
หมายใจวา หากจะมีอันตรายอะไร ๆ เราจักถวายชีวิตเพื่อพระราชากอน
คนอื่นทั้งหมด. อนึ่ง คบเพลิงก็กําหนดไมไดวารอยเทานี้หรือพันเทานี้.
คําวา พระเจาอชาตศัตรูเสด็จไปสวนอัมพวัน ของหมอชีวก โกมารภัจ
ดวยราชานุภาพอยางยิ่งใหญ นั้น พระสังคีติกาจารยกลาวหมายเอาราชฤทธิ์
เห็นปานนี้แล.
ในคําวา อหุเทว ภย นี้ ภัยมี ๔ อยาง คือ ภัยเพราะจิตสะดุง ๑
ภัยเพราะญาณ ๑ ภัยเพราะอารมณ ๑ ภัยเพราะโอตัปปะ ๑.
ในภัย ๔ อยางนั้น ภัยที่ทานกลาวไวโดยนัยเปนตนวา อาศัยชาติ
มีความกลัว ความพรั่นพรึง ดังนี้ ชือ่ วา ภัยเพราะจิตสะดุง.
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ภัยที่มาแลวอยางนี้วา เขาแมเหลานั้นฟงพระธรรมเทศนาของพระ
ตถาคตแลว ยอมถึงความกลัว ความสลด ความสะดุงโดยมาก ดังนี้
ชื่อวา ภัยเพราะญาณ.
ภัยที่กลาวแลวในคํานี้วา มาถึงภัยที่นากลัวนั่นนั้นแน ดังนี้ ชื่อวา
ภัยเพราะอารมณ.
ภัยนี้ในคํานี้วา คนดีทั้งหลายยอมสรรเสริญความกลัวตอบาป ไม
สรรเสริญความกลาในบาปนั้นเลย เพราะสัตบุรุษทั้งหลายยอมไมทําบาป
เพราะกลัว ดังนี้ ชื่อวา ภัยเพราะโอตตัปปะ.
ในภัย ๔ อยางนั้น ในที่นี้หมายเอาภัยเพราะจิตสะดุง อธิบายวา
ไดมีจิตสะดุงกลัว.
บทวา ฉมฺภิตตฺต ความวา ความพรั่นพรึง อธิบายวา สั่นไป
ทั่วราง.
บทวา โลมหโส ไดแกขนชูชัน อธิบายวา ขนลุกซู. ก็ขนชูชัน
นี้นั้นยอมมีดวยปติในเวลาเกิดอิ่มใจในขณะฟงธรรมเปนตนก็มี ดวยความ
กลัวในเพราะเห็นการฆาฟนกันและเห็นผีเปนตนก็มี. ในที่นพี้ ึงทราบวา
ขนชูชันเพราะกลัว.
ถามวา ก็พระราชานี้ทรงกลัว เพราะเหตุไร ?
อาจารยพวกหนึ่งกลาววา เพราะความมืด.
ไดยินวา ในกรุงราชคฤห มีประตูใหญ ๓๒ ประตู ประตูเล็ก
๖๔ ประตู. สวนอัมพวัน ของ หมอชีวก อยูระหวางกําแพงเมืองกับ
ภูเขาคิชฌกูฏตอกัน. พระเจาอชาตศัตรูเสด็จออกทางประตูทิศตะวันตก
เสด็จเขาไปในเงาของภูเขา. ที่ตรงนั้น พระจันทรถูกยอดภูเขาบังไว ความ
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มืดจึงมีขึ้นเพราะเงาของภูเขาและเงาของตนไม. แมขอที่กลาวก็มิใชเหตุ
อันสมควร. ดวยวาในเวลานั้น คบเพลิงตั้งแสนดวงก็กําหนดไมได.
ก็พระเจาอชาตศัตรูนี้อาศัยความเงียบสงัดจึงเกิดความกลัวเพราะระแวง
หมอชีวก.
ไดยินวา หมอชีวก ไดทูลพระองคที่ปราสาทชั้นบนทีเดียววา
ขาแตพระมหาราช พระผูมีพระภาคเจา ประสงคความเงียบสงัด ควร
เขาเฝาดวยความเงียบสงัดนั่นเอง เพราะเหตุนั้น พระราชาจึงทรงหาม
เสียงดนตรี. ดนตรีทั้งหลายพอพระราชาใหหยุดเทานั้น. ขบวนตามเสด็จ
จึงไมเปลงเสียงดัง มากันดวยสัญญานิ้วมือ. แมในสวนอัมพวัน ก็ไมได
ยินแมเสียงกระแอมของใคร ๆ. ธรรมดาพระราชาทั้งหลายยอมยินดีใน
เสียงยิ่งนัก. พระเจาอชาตศัตรูอาศัยความเงียบสงัดนั้น เกิดหลากพระทัย
ชักระแวงแมในหมอชีวกวา หมอชีวกนี้กลาววา ที่สวนอัมพวัน ของ
ขาพระองคมีภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป ก็ในที่นี้เราไมไดยินแมแตเสียงกระแอม
คําหมอชีวกเห็นจะไมจริง หมอชีวกนี้ลวงนําเราออกจากเมือง ซุมพลกายไวขางหนา ตองการจับเราแลวขึ้นครองราชสมบัติเสียเอง ก็หมอชีวก
นี้ทรงกําลัง ๕ ชางสาร และเดินไมหางเรา คนของเราที่ถืออาวุธอยูใกล
ก็ไมมีสักคน นาอัศจรรย เราเสียหายแลวหนอ. ก็และครั้นทรงกลัวอยางนี้
แลวก็ไมอาจดํารงตนอยางคนไมกลัวได จึงตรัสบอกความที่พระองคกลัว
แกหมอชีวกนั้น. เพราะเหตุนั้น พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา ครั้งนั้นแล
พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตศัตรู ฯ ล ฯ ไมมีเสียงพึมพํา ดังนี้ .
ในบทเหลานั้น บทวา สมฺม ความวา นี้เปนคําเรียกคนรุนเดียว
กัน. อธิบายวา เพื่อนยาก นี่ไมหลอกเราหรือ.
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บทวา น ปลมฺเภสิ ความวา ทานกลาวงสี่ที่ไมมีวามี ดังนี้ ไม
ลวงเราหรือ.
บทวา นิคฺโฆโส ความวา ถอยคําสนทนากึกกอง.
บทวา มา ภายิ มหาราช ความวา หมอชีวกคิดวา พระราชา
พระองคนี้ไมรูจักเรา ถาเราไมปลอบพระองคใหเบาพระทัยวา ชีวกคนนี้
ไมฆาผูอื่น ดังนี้ พึงฉิบหาย จึงทูลปลอบใหมั่นพระทัยวา อยาทรง
กลัวเลย พระพุทธเจาขา แลวจึงทูลวา น ต เทว ดังนี้เปนตน.
บทวา อภิกฺกม ความวา โปรดเสด็จเขาไปเถิด อธิบายวา
จงเขาไป. ก็เมื่อกลาวครั้งเดียวจะไมมั่น ฉะนั้น หมอชีวกจึงรีบกลาว ๒
๓ ครั้ง.
บทวา เอเต มณฺฑลมาเล ปทีปา ฌายนฺติ ความวา หมอ
ชีวกทูลวา ขาแตพระมหาราช ธรรมดากําลังของโจรจะไมจุดประทีปตั้งไว
แตนั่นประทีปที่โรงกลมยังสวางอยู ขอพระองคจงเสด็จไปตามสัญญาแหง
ประทีปนั้นเถิด พระเจาขา.
บทวา นาคสฺส ภูมิ ความวา ในที่ใดคนขึ้นชางอาจไปได ที่นี้
ชื่อวาเปนพื้นที่ชางไปได.
บทวา นาคา ปจฺโจโรหิตฺวา ความวา ลงจากชางที่ซุมประตู
ภายนอกที่ประทับ. ก็เดชแหงพระผูมีพระภาคเจา แผไปสูพระสรีระ
ของพระราชา ตลอดเวลาที่ประทับ ณ พื้นที่ประทับ. ในทันใดนั้น
พระเสโทไหลออกจากทั่วพระสรีระของพระราชา. ผาทรงไดเปนเหมือน
บีบน้ําไหล. ความกลัวอยางมากไดเกิดขึ้นเพราะทรงระลึกถึงความผิดของ
พระองค ทาวเธอไมอาจเสด็จไปสํานักของพระผูมีพระภาคเจาตรงๆ ทรง
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เกาะมือหมอชีวก ราวกะวาเสด็จชมสวน พลางตรัสชมที่ประทับวา
ชีวกผูสหาย นี้เธอใหทําไดดี นี้เธอสรางไดดี เสด็จเขาประตูโรงกลม
โดยลําดับ อธิบายวา ถึงพรอมแลว.
ดวยคําวา กถ ปน สมฺม ดังนี้ พระเจาอชาตศัตรูตรัสถาม
เพราะอะไร ? อาจารยพวกหนึ่งกลาววา ไมทรงทราบมากอน.
ไดยินวา ในเวลาที่ยังทรงพระเยาว พระราชานี้เคยเฝาพระผูมีพระ
ภาคเจาพรอมกับพระบิดา แตภายหลัง เพราะคบมิตรชั่ว จึงทําปตุฆาต
สงนายขมังธนู ใหปลอยชางธนบาล มีความผิดมาก ไมกลาเขาไปเผชิญ
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ที่วาไมทรงทราบจึงตรัสถามนั้น ไมใช
เหตุอันสมควร.
ความจริง พระผูม ีพระภาคเจามีพระวรลักษณเต็มที่ ประดับดวย
อนุพยัญชนะ เปลงพระฉัพพรรณรังสีสวางไสวทั่วสวน แวดลอมไปดวย
หมูภิกษุ ดุจจันทรเพ็ญแวดลอมดวยหมูดาว ประทับนั่งทามกลางโรงกลม
ใครจะไมรูจักพระองค. แตพระเจาอชาตศัตรูตรัสถามนี้ก็ดวยทวงทีแหง
ความเปนใหของพระองค. ขอที่รูก็ตามไมรูก็ตาม ถามดูนี้เปนปรกติ
ธรรมดาของราชสกุลทั้งหลาย.
ฝายหมอชีวกฟงพระดํารัสนั้นแลว คิดวา พระราชาพระองคนี้
เปนดุจประทับยืนอยูบนแผนดิน ถามวา แผนดินอยูไหน ดูทองฟา แลว
ถามวา พระจันทรพระอาทิตยอยูไหน ยืนอยูที่เชิงเขาสิเนรุ ถามวา
เขาสิเนรุอยูไหน ประทับยืนอยูเฉพาะพระพักตรพระทศพลทีเดียว ตรัส
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูไหน เอาละ เราจักแสดงพระผูมี
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พระภาคเจาแดพระองค จึงนอมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจาประทับ
อยู แลวทูลคําวา เอโส มหาราช ดังนี้ เปนตน.
บทวา ปุรกฺขโต ความวา ประทับนั่งขางหนาของภิกษุสงฆที่นั่ง
แวดลอมพระองค.
บทวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ความวา เขาไปเฝายังที่ใกล
พระผูมีพระภาคเจา ณ ที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู.
บทวา เอกมนฺต อฏาสิ ความวา พระราชาพระองคเดียวเทา
นั้นถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ประทับยืนในประเทศแหงหนึ่ง
ซึ่งสมควรที่พระองคจะประทับยืนได ไมเบียดพระผูมีพระภาคเจาหรือ
ภิกษุสงฆ.
บทวา ตุณหีภูต ตุณฺหีภูต ความวา จะเหลียวแลไปที่ใด ๆ
ก็เงียบหมดในที่นั้น ๆ. จริงอยูในที่นั้นไมมีภิกษุแมสักรูปหนึ่งที่แสดงความ
คะนองมือคะนองเทา หรือเสียงกระแอม. ภิกษุแมรูปหนึ่งก็มิไดแลดูพระ
ราชาหรือบริษัทของพระราชาที่อยูตรงพระพักตร พระผูมีพระภาคเจา
ลวนมีนางฟอนรําเปนบริวาร ประดับดวยอลังการครบครัน. ภิกษุทุกรูป
นั่งดูพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น. พระราชาทรงเลื่อมใสในความสงบของ
ภิกษุเหลานั้น ทรงตรวจดูภิกษุสงฆผูมีอินทรียสงบ เหมือนหวงน้ําใส
เพราะปราศจากเปอกตม บอย ๆ ทรงเปลงอุทาน.
ในบทเหลานั้น ดวยบทวา อิมินา นี้ แสดงวา ดวยความสงบนี้
ที่ภิกษุสงฆสงบทางกาย ทางวาจาและทางใจ ดวยความสงบคือศีล. พระ
ราชาตรัสอยางนี้ในที่นั้น มิไดทรงหมายถึงความขอนี้วา โอ ! หนอ ขอ
ใหลูกของเราบวชแลวพึงสงบเหมือนภิกษุเหลานี้. แตพระองคทอดพระ

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 368

เนตรเห็นภิกษุสงฆแลวทรงเลื่อมใส จึงทรงระลึกถึงพระโอรส. ก็การได
สิ่งที่ไดดวยยากหรือเห็นสิ่งอัศจรรยแลวระลึกถึงคนรักมีญาติและมิตรเปน
ตน เปนปรกติของโลกทีเดียว. พระราชานี้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุสงฆ
แลวทรงระลึกถึงพระโอรสจึงตรัสอยางนี้ ดวยประการฉะนี้. อีกอยาง
หนึ่ง พระองคมีความแหนงพระทัยในพระโอรส เมื่อทรงปรารถนาให
พระโอรสมีความสงบจึงตรัสอยางนี้. ไดยินวา พระองคทรงปริวิตกอยาง
นี้วา ลูกของเราจักถามวา พระบิดาของเรายังหนุม พระเจาปูของเราไป
ไหน เมื่อสดับวา พระเจาปูนั้น พระบิดาของพระองคฆาเสียแลว ดังนี้
จักหมายมั่นวา เราจักฆาพระบิดาแลวครองราชสมบัติ. พระองคมีความ
แหนงพระทัยในพระโอรส เมื่อทรงปรารถนาใหพระโอรสมีความสงบ
จึงตรัสอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
ก็พระราชาตรัสอยางนี้ก็จริง ถึงอยางนั้นพระโอรสก็จักฆาพระองค
อยูนั่นเอง. ก็ในวงศนั้นมีการฆาบิดาถึง ๕ ชั่วรัชกาล.
คือ พระเจาอชาตศัตรูฆาพระเจาพิมพิสาร
พระเจาอุทัยฆาพระเจาอชาตศัตรู
พระโอรสของพระเจาอุทัย พระนามวามหามุณฑิกะ ฆาพระเจา
อุทัย
พระโอรสของพระเจามหามุณฑิกะ พระนามวาอนุรุทธะ ฆา
พระเจามหามุณฑิกะ
พระโอรสของพระเจาอนุรุทธะ พระนามวานาคทาสะ ฆาพระเจา
อนุรทุ ธะ.
ชาวเมืองโกรธวา พวกนี้เปนพระราชาลางวงศตระกูล ไมมี
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ประโยชน จึงฆาพระเจานาคทาสะเสีย.
เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้วา อาตมา โข
ตฺว ดังนี้.
ไดยนิ วา เมื่อพระราชามิไดมีพระดํารัสเลย พระผูม ีพระภาคเจา
ทรงพระดําริวา พระราชานี้เสด็จมา ประทับนิ่งไมมีเสียง ทรงพระดําริ
อยางไรหนอ ครั้นทรงทราบความคิดของพระราชาแลวทรงพระดําริวา
พระราชานี้ไมอาจเจรจากับเรา ทรงชําเลืองดูภิกษุสงฆแลวทรงระลึกถึง
พระโอรส ก็เมื่อเราไมเอยขึ้นกอน พระราชานี้จักไมอาจตรัสอะไร ๆ เลย
เราจะเจรจากับพระองค. เพราะฉะนั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสใน
ลําดับแหงพระราชดํารัสวา อาตมา โข ตฺว มหาราช ยถาเปม
เปนตน. เนือ้ ความของพระพุทธดํารัสนั้นวา มหาบพิตร น้าํ ที่ตกในที่
สูงยอมไหลไปสูที่ลุมฉันใด ขอพระองคจงชําเลืองดูภิกษุสงฆแลวปฏิบัติ
ตามความรักฉันนั้นเถิด. ครั้งนั้นพระราชามีพระราชดําริวา โอ ! พระ
พุทธคุณนาอัศจรรย ชื่อวาคนที่ทําผิดตอพระผูมีพระภาคเจา เหมือนอยาง
เรา ไมมี ดวยวา เราฆาอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา และเชื่อคํา
ของพระเทวทัตสงนายขมังธนู ปลอยชางนาฬาคิรี เพราะอาศัยเรา
พระเทวทัตจึงกลิ้งศิลา เรามีความผิดใหญหลวงถึงอยางนี้ พระทศพลยัง
ตรัสเรียกจนพระโอษฐจะไมพอ โอ ! พระผูมีพระภาคเจาประดิษฐาน
อยูดวยดีในลักษณะของผูคงที่ดวยอาการ ๕ อยาง เราจักไมละทิ้งพระ
ศาสดาเห็นปานนี้แลวแสวงหาภายนอก ทรงพระโสมนัส เมื่อจะทรง
สนทนากะพระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ปโย เม ภนฺเต เปนตน.
บทวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส อฺชลึ ปณาเมตฺวา ความวา ไดยินวา

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 370

พระเจาอชาตศัตรูนั้นมีพระราชดําริวา เราถวายบังคมพระผูมีพระภาค
เจาแลวไปไหวภิกษุสงฆขางโนนขางนี้ ยอมจะตองหันหลังใหพระผูมีพระ
ภาคเจา ก็จะไมเปนการกระทําความเคารพพระผูมีพระภาคเจา เพราะ
คนที่ถวายบังคมพระราชาแลวถวายบังคมอุปราช ยอมเปนอันไมกระทํา
ความเคารพพระราชา ฉะนั้น พระองคจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลวนอมอัญชลีแดภิกษุสงฆตรงที่ประทับยืนนั่นเอง แลวประทับนั่ง ณ ที่
สมควรแหงหนึ่ง.
บทวา กฺจิเทว เทส เลสมตฺต ไดแกโอกาสบางโอกาส.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงหนุนใหพระเจาอชาตศัตรู
เกิดอุตสาหะในการถามปญหา จึงตรัสวา เชิญถามเถิด มหาบพิตร เมื่อ
ทรงพระประสงค.
พระพุทธดํารัสนั้นมีความวา เชิญถามเถิด เมื่อทรงพระประสงค
เราตถาคตไมมีความหนักใจในการวิสัชนาปญหา อีกอยางหนึ่ง พระผูมี
พระภาคเจาทรงปวารณาอยางสัพพัญูปวารณาซึ่งไมทั่วไปแกพระปจเจกพุทธเจา พระอัครสาวกและมหาสาวกทั้งหลายวา เชิญถามเถิด พระองค
ทรงประสงคขอใด ๆ เราตถาคตจักวิสัชนาถวายขอนั้น ๆ ทุกขอ แด
พระองค.
จริงอยู พระปจเจกพุทธเจา พระอัครสาวก และมหาสาวก
เหลานั้น ยอมไมกลาววา ยทากงฺขสิ ถาทรงพระประสงค ยอมกลาววา
ฟงแลวจักรูได. แตพระพุทธเจาทั้งหลายยอมตรัสวา ถามเถิด อาวุโส
เมื่อตองการ หรือวา เชิญถามเถิด มหาบพิตร เมื่อทรงพระประสงค.
หรือวา ดูกอนวาสวะ ทานตองการถามปญหาขอใดขอหนึ่งในใจ
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จงถามกะเรา เราจะกระทําที่สุดแหงปญหานั้น ๆ แกทาน.
หรือวา ดูกอนภิกษุ ถาอยางนั้น เธอจงนั่งบนอาสนะของตน
ถามปญหาตามที่ตองการเถิด.
หรือวา ความสงสัยทุก ๆ ขอ ของพราหมณพาวรีก็ดี ของพวก
ทานทั้งปวงก็ดี อะไร ๆ ในใจที่พวกทานปรารถนา จงถามเถิด เราเปด
โอกาสแลว.
หรือวา ดูกอนสภิยะ ทานตองการถามปญหาขอใดขอหนึ่งในใจ
จงถามกะเรา เราจะกระทําที่สุดแหงปญหานั้น ๆ แกทาน.
พระพุทธเจาทั้งหลายยอมปวารณาอยางสัพพัญูปวารณา แกยักษ
จอมคน เทวดา สมณะ พราหมณ และปริพาชกทั้งหลายนั้น ๆ. ก็ขอ
นี้ไมอัศจรรย เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุพุทธภูมิแลวจึง
ปวารณาอยางนั้น. แมเมื่อดํารงอยูในญาณระดับภูมิพระโพธิสัตว ถูกฤาษี
ทั้งหลายขอรองใหแกปญหาเพื่อประโยชนแกทาวสักกะเปนตนอยางนี้วา
ดูกอนโกณฑัญญะ ทานจะพยากรณปญหาทั้งหลายที่พวกฤาษีดี ๆ
วอนขอ ดูกอนโกณฑัญญะ นี้เปนมนุษยธรรม การที่มาหาความ
เจริญนี้เปนหนาที่ที่ตองรับเอา.
ในเวลาเปนสรภังคดาบส อยางนี้วา เราเปดโอกาสแลว ขอทานผู
เจริญทั้งหลาย จงถามปญหาขอใดขอหนึ่งที่ใจปรารถนาเถิด เราจักพยา
กรณปญหานั้น ๆ ของพวกทาน เพราะเราเองรูทั้งโลกนี้และโลกอื่น.
และในสัมภวชาดก มีพราหมณผูสะอาดเที่ยวไปทั่วชมพูทวีป ๓ ครั้ง
ไมพบผูที่จะแกปญหาได ครั้นพระโพธิสัตวใหโอกาสแลว เวลานั้นพระ
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โพธิสัตวเกิดมาได ๗ ป เลนฝุนอยูในถนน นั่งคูบัลลังกกลางถนนนั่นเอง
ปวารณาอยางสัพพัญูปวารณาวา
เชิญเถิด เราจักบอกแกทานอยางคนฉลาดบอก และพระราชายอม
ทรงทราบขอนั้นวา จักทําไดหรือไม.
เมื่อ พระผูมีพระภาคเจา ทรงปวารณาสัพพัญูปวารณาอยางนี้แลว
พระเจาอชาตศัตรูทรงพอพระทัย เมื่อจะทูลถามปญหา ไดกราบทูลวา
ยถา นุ โข อิมานิ ภนฺเต ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น ศิลปะนั่นแหละ ชื่อสิปปายตนะ.
บทวา ปุถุสิปฺปายตนานิ แปลวา ศิลปศาสตรเปนอันมาก.
บทวา เสยฺยถีท ความวา ก็ศลิ ปศาสตรเหลานั้นอะไรบาง ?
ดวยบทวา หตฺถาโรหา เปนตน พระเจาอชาตศัตรูทรงแสดง
เหลาชนที่อาศัยศิลปะนั้น ๆ เลี้ยงชีพ. ดวยวาพระองคมีพระราชประสงค
ดังนี้วา ผลแหงศิลปะที่ประจักษเพราะอาศัยศิลปะนั้น ๆ ยอมปรากฏแก
ผูที่เขาไปอาศัยศิลปะเลี้ยงชีพเหลานี้ฉันใด ขาแตพระองคผูเจริญ พระ
องคอาจที่จะประกาศสามัญญผลที่ประจักษในปจจุบัน เหมือนฉันนั้นได
หรือไมหนอ ดังนี้. เพราะฉะนั้น พระเจาอชาตศัตรูจึงทรงเริ่มศิลป
ศาสตรทั้งหลายมาแสดงคนที่เขาไปอาศัยศิลปะเลี้ยงชีพ.
ในบทเหลานั้น ดวยบทวา หตฺถาโรหา ยอมแสดงถึงอาจารยฝก
ชาง หมอรักษาชาง และคนผูกชางเปนตนทั้งหมด.
บทวา อสฺสาโรหา ไดแกครูฝก มา หมอรักษามา และคนผูก
มาเปนตนทั้งหมด.
บทวา รถิกา ไดแกครูฝกพลรถ ทหารรถ และคนรักษารถ
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เปนตนทั้งหมด.
บทวา ธนุคฺคหาไดแก ครูฝกพลธนู และคนแมนธนู.
บทวา เจลกา ไดแกผูเชิญธงชัยไปขางหนาในสนามรบ.
บทวา จลกา ไดแกผูจัดกระบวนทัพอยางนี้วา พระราชาอยู
ตรงนี้ มหาอํามาตยชื่อโนนอยูตรงนี้.
บทวา ปณฺฑทายิกา ไดแกทหารใหญที่กลาตายเกงกาจ. ไดยินวา
ทหารพวกนั้นเขากองทัพขาศึก ตัดศีรษะขาศึกเหมือนกอนขาวแลวนําไป
อธิบายวา กระโดดพรวดออกไป. อีกอยางหนึ่ง คําวา ปณฺฑทายิกา นี้
เปนชื่อของผูที่ถือถาดอาหารเขาไปใหแกทหาร ทามกลางสงความ.
บทวา อคค จ ราชปุตฺตา ไดแกพวกราชบุตรที่เขาสงคราม
มีชื่อวาอุคคะ - อุคคตะ.
บทวา ปกฺขนฺทิโน ไดแก ทหารเหลาใดกลาววา พวกเราจะนํา
ศีรษะหรืออาวุธของใคร ๆ มา ครั้นไดรับคําสั่งวา ของคนโนน ก็แลน
เขาสูสงคราม นําสิ่งที่สั่งนั้นนั่นแหละมาได ทหารเหลานี้ชื่อวา ปกฺขนฺทิโน
ดวยอรรถวา แลนไป ( หนวยจูโจม ).
บทวา มหานาคา ไดแกเปนผูกลามากเหมือนพระยานาค.
คําวา มหานาคา นี้ เปนชื่อของหมูทหารที่แมเมื่อชางเปนตนวิ่ง
มาตรงหนา ก็ไมถอยกลับ.
บทวา สูรา ไดแก กลาที่สดุ ซึ่งคลุมดวยตาขายก็ตาม สวม
เกราะหนังก็ตาม ก็สามารถขามทะเลได.
บทวา จมฺมโยธิโน ไดแกพวกที่สวมเสื้อหนัง หรือถือโลหนัง
สําหรับตานลูกธนูรบ.
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บทวา ทาสิกปุตฺตา ไดแกพวกลูกทาสในเรือน ซึ่งรักนายเปน
กําลัง.
บทวา อาฬาริกา ไดแกพวกทําขนม.
บทวา กปฺปกา ไดแกพวกชางกัลบก.
บทวา นฺหาปกา ไดแกพนักงานเครื่องสรง.
บทวา สูทา ไดแกพวกทําอาหาร.
พวกชางดอกไมเปนตน แจมแจงอยูแลว.
บทวา คณกา ไดแกพวกพูดไมมีชองใหถาม.
บทวา มุทฺธิกา ไดแกพวกอาศัยวิชานับหัวแมมือเลี้ยงชีพ.
บทวา ยานิ วาปนฺานิป ไดแกพวกชางเหล็ก ชางฉลุงา
และชางเขียนลวดลายเปนตน.
บทวา เอว คตานิ ไดแกเปนไปอยางนี้.
บทวา เต ทิฏเว ธมฺเม ความวา พวกพลชางเปนตนเหลา
นั้นแสดงศิลปศาสตรมากอยางเหลานั้น ไดสมบัตมิ ากจากราชสกุล เขาไป
อาศัยผลแหงศิลปะที่เห็นประจักษนั่นแหละเลี้ยงชีพอยูได.
บทวา สุเขนฺติ แปลวา ทําใหเปนสุข.
บทวา ปเณนฺติ ไดแกทําใหเอิบอิ่มมีเรี่ยวแรงและกําลัง.
บทวา อุทฺธคฺคิกา เปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ที่ชื่อวา อุทฺธคฺคกิ า เพราะอรรถวา มีผลเลิศเหนือผลที่เกิดสูง
ขึ้นไป.
ชื่อวา โสวคฺคิกา เพราะอรรถวา ควรซึ่งอารมณดีเลิศ.
ที่ชื่อวา สุขวิปากา เพราะอรรถวา มีสุขเปนวิบาก.
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ที่ชื่อวา สคฺคสวตฺตนิกา เพราะอรรถวา ยังธรรม ๑๐ ประการ
คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อายุ วรรณะ สุข ยศ และ
ความยิ่งใหญอยางดีเลิศ ใหเปนไป คือใหเกิด อธิบายวา ตั้งทักษิณาทาน
เห็นปานนั้นไว.
ในบทวา สามฺผล นี้ โดยปรมัตถ สามัญญะ หมายถึงมรรค
สามัญญผล หมายถึงอริยผล. เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สามัญญะเปนไฉน มรรคประกอบดวยองค ๘ ที่
เปนอริยะนี้แหละเปนสามัญญะ มรรคประกอบดวยองค ๘ ที่เปนอริยะ
คืออะไรบาง คือ สัมมาทิฏฐิ ฯ ล ฯ สัมมาสมาธิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวา สามัญญะ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็สามัญญผลเปนไฉน ? โสดาปตติผล ฯ ล ฯ อรหัตตผล นี้แหละเปนสามัญญผล พระราชาองคนี้
มิไดถึงสามัญญผลนั้น ก็พระองคตรัสถามทรงหมายถึงสามัญญผลที่เปรียบ
ดวยทาสและชาวนาซึ่งมีมาไดอยางสูง.
ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจามิไดทรงวิสัชนาปญหาทันที ทรง
พระดําริวา อํามาตยของพระราชาเหลานี้ที่เปนสาวกของอัญญเดียรถียมาก
หลายมาในที่นี้ พวกอํามาตยเหลานั้น เมื่อเรากลาวแสดงฝายดําและฝาย
ขาว จักติเตียนวา พระราชาของพวกเราเสด็จมาในที่นี้ดวยอุตสาหะใหญ
ตั้งแตพระองคเสด็จมาแลว พระสมณโคดมตรัสความโกลาหลของสมณะ
ใหเปนเรื่องสมณะทะเลาะกันเสีย จักไมฟงธรรมโดยเคารพ แตเมื่อพระ
ราชาตรัส พวกอํามาตยจักไมอาจติเตียน จักอนุวัตรตามพระราชาเทานั้น
ธรรมดาชาวโลกยอมอนุวัตรตามผูเปนใหญ ตกลงเราจะทําใหเปนภาระ
ของพระราชาแตผูเดียว เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําใหเปนภาระ

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 376

ของพระราชา จึงตรัสวา อภิชานาสิ โน ตฺว ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อภิชานาสิ โน ตฺว เทากับ อภิชานาสิ
นุ ตฺว และ โน ศัพทนี้ พึงประกอบดวยบท ปุจฉฺ ิตา ขางหนา.
อธิบายวา มหาบพิตร ปญหามีพระองคเคยถามสมณพราหมณเหลาอื่น
บางหรือหนอ. พระองคยังจําไดถึงภาวะที่ถามปญหานั้น พระองคมิได
ทรงลืมสมณพราหมณเหลานั้นหรือ.
บทวา สเจ เต อครุ ความวา ถาสมณพราหมณนั้น ๆ พยากรณ
อยางไร การที่พระองคตรัสอยางนั้นในที่นี้จะไมเปนการหนักพระทัยแก
พระองค. อธิบายวา ถาจะไมมีความไมผาสุกอะไร ๆ ขอใหพระองคตรัส
เถิด.
บทวา น โข เม ภนฺเต นี้ พระราชาตรัสหมายถึงอะไร ?
หมายถึงวา ก็การกลาวในสํานักของบัณฑิตเทียมทั้งหลาย ยอมเปนความ
ลําบาก. บัณฑิตเทียมเหลานั้น ยอมใหโทษทุก ๆ บททุก ๆ อักษรทีเดียว.
สวนทานที่เปนบัณฑิตแท ฟงถอยคําแลว ยอมสรรเสริญคําที่กลาวดี ใน
ถอยคําที่กลาวไมดี ผิดบาลีผิดบทผิดอรรถและผิดพยัญชนะตรงแหงใด ๆ
บัณฑิตแทยอมชวยทําใหถูกตรงแหงนั้น ๆ. ก็ขึ้นชื่อวาบัณฑิตแทอยาง
พระผูมีพระภาคเจายอมไมมี. เพราะฉะนั้น พระเจาอชาตศัตรูจึงทูลวา
ณ ที่ที่พระผูมีพระภาคเจาหรือทานผูเปรียบดวยพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งอยู หมอมฉันไมหนักใจ พระเจาขา.
ในบทวา เอกมิทาห นี้ ตัดบทเปน เอก อิธ อห แปลวา
สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอมฉัน .
บทวา สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา ความวา
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ยังถอยคําที่ใหเกิดความบันเทิง ควรใหระลึกถึงกันจบลงแลว.
ในคําวา กโรโต โข มหาราช การยโต เปนตน มีวนิ ิจฉัย
ดังตอไปนี้.
บทวา กโรโต ไดแกกระทําดวยมือของตน.
บทวา การยโต ไดแกบังคับใหทํา.
บทวา ฉินฺทโต ไดแกตัดมือเปนตนของตนอื่น.
บทวา ปจโต ไดแกใชอาชญาเบียดเบียนบาง คุกคามบาง.
บทวา โสจยโต ความวา ทําเขาใหเศราโศกเองบาง ใชใหผูอื่น
ทําใหเขาเศราโศกบาง ดวยการลักสิ่งของของผูอื่นเปนตน.
บทวา กิลมยโต ความวา ใหเขาลําบากเองบาง ใชใหผูอื่นทํา
ใหเขาลําบากบาง ดวยการตัดอาหารและใสเรือนจําเปนตน.
บทวา ผนฺทโต ผนฺทาปยโต ความวา ในเวลาที่ผูกมัดผูอื่นซึ่ง
ดิ้นรนอยู แมตนเองก็ดิ้นรน ทําผูอื่นใหดิ้นรน.
บทวา ปาณมติปาตาปยโต ความวา ฆาเองบาง ใหผูอื่นฆาบาง
ซึ่งสัตวมีชีวิต.
ในทุกบท พึงทราบเนื้อความดวยสามารถแหงการกระทําเองและ
การใหผูอื่นกระทํานั่นแหละ ดวยประการฉะนี้.
บทวา สนฺธึ ไดแกที่ตอเรือน.
บทวา นิลฺโลป ไดแกปลนยกใหญ.
บทวา เอกาคาริก ไดแกลอมปลนเรือนหลังเดียวเทานั้น.
บทวา ปริปนฺเถ ไดแกยืนดักอยูที่ทางเพื่อชิงทรัพยของคนที่ผาน
ไปมา.
ดวยคําวา กโรโต น กริยติ ปาป แสดงวา แมเมื่อทําดวย

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 378

เขาใจวา เราทําบาปอยางใดอยางหนึ่ง บาปไมเปนอันทํา บาปไมมี.
แตสัตวทั้งหลายเขาใจกันเองอยางนี้วา เราทํา.
บทวา ขุรปริยนฺเตน ความวา ใชจักรที่มกี งคมเหมือนมีดโกน
หรือมีวงกลมคม เชนคมมีดโกน.
บทวา เอกมสขล ไดแกกองเนื้อกองเดียว.
บทวา ปฺุช เปนไวพจนของบทวา ขล นั่นเอง.
บทวา ตโตนิทาน ความวา มีการทําใหเปนลานเนื้ออันเดียวกัน
เปนเหตุ.
บทวา ทกฺขิณ ความวา พวกมนุษยในฝงขวาเปนคนหยาบชา
ทารุณ ทานกลาววา หนนฺโต เปนตน หมายถึงมนุษยเหลานั้น.
พวกมนุษยในฝงซายเปนคนมีศรัทธาเลื่อมใส นับถือพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ เปนของตน ทานกลาวคําวา ททนฺโต เปนตน
หมายถึงมนุษยเหลานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยชนฺโต ไดแกทําการบูชาใหญ
บทวา ทเมน ไดแกดวยการฝกอินทรียหรือดวยอุโบสถกรรม.
บทวา สฺเมน ไดแกดวยการสํารวมศีล.
บทวา สจฺจวาเจน ไดแกดวยการพูดคําจริง.
บทวา อาคโม ความวา มา คือเปนไป.
ครูปูรณกัสสปปฏิเสธการทําบาปและบุญนั่นเอง แมโดยประการ
ทั้งปวง.
ที่ชื่อวา เมื่อถูกถามถึงมะมวง ตอบขนุนสํามะลอ ไดแกคนที่เมื่อ
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ถูกถามวา มะมวงเปนเชนไร หรือลําตนใบดอกผลของมะมวงเปนเชนไร
ดังนี้แลว ตอบวา ขนุนสํามะลอเปนอยางนี้ ลําตนใบดอกผลของขนุน
สํามะลอเปนอยางนี้.
บทวา วิชิเต ไดแกในประเทศที่อยูในอํานาจปกครอง.
บทวา อปสาเทตพฺพ ความวาพึงเบียดเบียน.
บทวา อนภินนฺทิตวฺ า ไดแกไมทําการสรรเสริญอยางนี้วา ดีละ ๆ.
บทวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา ไดแกไมหามอยางนี้วา แนะคนโง
ทานพูดไมดี.
บทวา อนุคฺคณฺหนฺโต ไดแกไมถือเอาเปนสาระ.
บทวา อนิกฺกุชฺเชนฺโต ไดแกไมเก็บไวในใจวา นี้เปนนิสสรณะ
นี้เปนปรมัตถ เพราะถือเปนสาระไดทีเดียว. แตพระเจาอชาตศัตรูทรง
ศึกษาพยัญชนะแลวทรงทิ้งเสีย.
ในวาทะของ ครูมักขลิโคสาล มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
คําวา ปจฺจโย เปนไวพจนของคําวาเหตุ.
แมดวยบทวา ไมมีเหตุ ไมมีปจจัยทั้ง ๒ เปนอันครูมักขลิโคสาล
ปฏิเสธปจจัยแหงความเศราหมองของกายทุจริตเปนตน และปจจัยแหง
ความบริสุทธิ์ของกายสุจริตเปนตน ที่มีอยูนั่นแล.
บทวา อตฺตกาเร ความวา การกระทําของตนเอง สัตวเหลานี้
ถึงความเปนเทพก็ดี มารก็ดี พรหมก็ดี การตรัสรูเปนพระสาวกก็ดี
การตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจาก็ดี ความเปนพระสัพพัญูก็ดี ดวย
กรรมที่ตนกระทําแลวอันใด ครูมักขลิโคสาลปฏิเสธกรรมอันนั้น.
ดวยบทที่ ๒ (นตฺถิ ปรกาเร) เปนอันครูมักขลิโคสาลปฏิเสธ
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การกระทําของผูอื่น คือชนที่เหลือลงเวนพระมหาสัตว อาศัยโอวาทานุศาสนีของผูอื่น ซึ่งเปนการการทําของผูอื่น ตั้งแตสรางความโสภาคย
ของมนุษยจนบรรลุพระอรหัต. คนพาลนี้ชื่อวายอมใหการประหารใน
ชินจักร ดวยประการฉะนี้.
บทวา นตฺถิ ปุรสิ กาเร ความวา สัตวทงั้ หลายยอมถึงสมบัติ
ทั้งหลาย ซึง่ มีประการดังกลาวแลว ดวยการกระทําของบุรุษใด ครู
มักขลิโคสาลปฏิเสธการกระทําของบุรุษแมนั้น.
บทวา นตฺถิ พล ความวา สัตวทั้งหลายตั้งอยูในกําลังของตนอันใด
กระทําความเพียรแลวถึงสมบัติเหลานั้น ครูมักขลิโคสาลปฏิเสธกําลังอัน
นั้น.
บทวา นตฺถิ วิริย เปนตนทั้งหมด เปนไวพจนของบทวา ปุริสการ แตบทเหลานี้ ถือเอาไวแผนกหนึ่ง ดวยสามารถการปฏิเสธคําที่
เปนไปอยางนี้วา นี้เปนไปดวยความเพียรของบุรุษ นี้เปนไปดวยเรี่ยวแรง
ของบุรุษ นี้เปนไปดวยความบากบั่นของบุรุษ.
ดวยบทวา สพฺเพ สตฺตา ทานรวมเอา อูฐ โค ลา เปนตนไม
เหลือเลย.
ดวยบทวา สพฺเพ ปาณา ทานกลาวดวยคําเปนตนวา ปาณะมี
อินทรียเดียว ปาณะมี ๒ อินทรีย.
ดวยบทวา สพฺเพ ภูตา ทานกลาวหมายเอาภูตทั้งหลายบรรดาที่
เกิดในฟองไขและเกิดในมดลูก.
ดวยบทวา สพฺเพ ชีวา ทานกลาวหมายเอาขาวสาลี ขาวเหนียว
และขาวละมานเปนตน ก็ในชีวะเหลานั้น ครูมักขลิโคสาลนั้น เขาใจวา
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ชีวะ โดยที่งอกได.
บทวา อวสา อพลา อวิริยา ความวา ชีวะเหลานั้นไมมีอํานาจ
หรือกําลังหรือความเพียรของตน.
ในบทวา นิยติ สงฺคติ ภาวปริณตา นี้ วินิจฉัยวา
นิยติ ไดแกเคราะห.
สงฺคติ ไดแกการไปในภพนั้น ๆ ของอภิชาติทั้ง ๖.
ภาวะ ไดแกสภาวะนั่นเอง.
ความแปรไปตามเคราะห ตามความประจวบและตามสภาวะ ถึง
ความเปนประการตาง ๆ ครูมักขลิโคสาลแสดงวา ก็ผูใดพึงเปนดวย
ประการใด ผูนั้นยอมเปนดวยประการนั่นแหละ ผูใดไมพึงเปน ผูนั้น
ยอมไมเปน.
ดวยบทวา ฉเสฺววาภิชาติสุ ครูมักขลิโคสาลแสดงวา ผูดังอยูใน
อภิชาติ ๖ นัน่ แล ยอมเสวยสุขและทุกข ภูมิที่ใหเกิดสุขเกิดทุกขแหงอื่น
ไมมี.
บทวา โยนิปฺปมุขสตสหสฺสานิ ความวา กําเนิดที่เปนประธาน
คือกําเนิดชั้นสูงสุด ๑,๔๐๖,๖๐๐.
บทวา ปฺจ จ กมฺมุโน สตานิ ไดแกกรรม ๕๐๐.
ครูมักขลิโคสาลแสดงทิฏฐิที่ไรประโยชน ดวยเหตุเพียงตรึกอยาง
เดียว.
แมในบทวา ปฺจ จ กมฺมานิ ตีณิ จ กมฺมานิ เปนตน ก็นัยนี้
เหมือนกัน.
แตอาจารยบางพวกกลาววา บทวา ปฺจ กมฺมานิ นัน้ ทาน
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กลาวหมายอินทรีย ๕ และกรรม ๓ ทานกลาวหมายกายกรรมเปนตน.
ก็ในบทวา กมฺเม จ อุปฑฺฒกมฺเม จ นี้ ครูมักขลิโคสาลนั้น
มีลัทธิวา กายกรรมและวจีกรรม เปนกรรม มโนกรรมเปนครึ่งกรรม.
บทวา ทฺวฏิปฏิปทา ความวา ครูมกั ขลิโคสาล กลาววา
ปฏิปทา ๖๒.
บทวา ทฺวฏนฺตรกปฺปา ความวา ในกัปหนึ่งมีอันตรกัป ๖๔. แต
ครูมักขลิโคสาลนี้ ไมรอู ันตรกัปอีก ๒ อันตรกัป จึงกลาวอยางนี้.
บทวา ฉฬาภิชาติโต ความวา ครูมักขลิโคสาล กลาวถึงอภิชาติ
๖ เหลานี้ คือ อภิชาติดํา อภิชาติเขียว อภิชาติแดง อภิชาติเหลือง
อภิชาติขาว อภิชาติขาวยิ่ง.
ในอภิชาติ ๖ เหลานั้น พวกฆาแพะ พวกฆานก พวกฆาเนื้อ
พวกฆาหมู พวกพราน พวกฆาปลา พวกโจร พวกฆาโจร พวกผูคุม
ก็หรือคนอื่น ๆ บางพวกที่มีการงานหนัก นี้ ครูมักขลิโคสาล เรียกวา
อภิชาติดํา เขาเรียกภิกษุทั้งหลายวา อภิชาติเขียว.
ไดยินวา ภิกษุเหลานั้นเอาหนามใสในปจจัย ๔ ฉัน. อนึ่ง ครู
มักขลิโคสาลเรียกภิกษุทั้งหลายวา มีความประพฤติดั่งหนาม. นี้แหละ
เปนแนวของผูที่ครูมักขลิโคสาลกลาวถึง.
อีกอยางหนึ่ง ครูมกั ขลิโคสาลกลาววา บรรพชิตเหลานั้นชื่อวา
ผูมีความประพฤติดั่งหนาม.
ครูมักขลิโคสาลกลาววา พวกนิครนถที่มีผาผืนเดียว ชือ่ อภิชาติ
แดง. ไดยินวา พวกอภิชาติแดงเหลานี้ขาวกวา ๒ พวกขางตน.
พวกคฤหัสถที่นุงขาว เปนสาวกของพวกอเจลก เรียกวาอภิชาติ
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เหลือง.
ครูมักขลิโคสาล ทําผูใหปจจัยแกตนใหเปนผูเจริญที่สุดกวานิครนถ
ทั้งหลายอยางนี้. เขาเรียกอาชีวกชายและอาชีวกหญิง วา อภิชาติขาว.
ไดยินวา พวกอภิชาติขาวเหลานั้นขาวกวา ๔ พวกขางตน. ทานกลาววา
นันทะ วัจฉะ กีสะ สังกิจจะ ทานมักขลิโคสาลเปนอภิชาติขาวยิ่ง
ไดยินวา ทานเหลานั้นขาวกวาทานอื่น ๆ ทั้งหมด.
บทวา อฏ ปุริสภูมิโย ความวา ครูมักขลิโคสาลกลาววา ภูมิ
๘ เหลานี้คือ มันทภูมิ ขิฑฑาภูมิ ปทวีมังสภูมิ อุชุคตภูมิ เสขภูมิ สมณภูมิ
ชินภูมิ ปนนภูมิ เปนปุริสภูมิ.
ในภูมิ ๘ นั้น ตั้งแตวันตลอดมาใน ๗ วัน สัตวทั้งหลายยังมึนงง
อยู เพราะออกมาจากที่คับแคบ ครูมกั ขลิโคสาลเรียกคนภูมินี้วา มันทภูมิ.
สวนผูที่มาจากทุคคติยอมรองไหสงเสียงอยูเนือง ๆ ผูท ี่มาจากสุคติ
ระลึกถึงสุคตินั้นเสมอ ยอมหัวเราะ นี้ชื่อวา ขิฑฑาภูมิ.
เด็กที่จับมือหรือเทาของมารดาบิดา หรือจับเตียงหรือตั่ง แกวงเทา
บนพื้น ชื่อวา ปทวีมังสกูมิ.
เด็กในเวลาที่สามารถเดินได ชื่อวา อุชุคตภูมิ.
ในเวลาศึกษาศิลปะทั้งหลาย ชื่อวา เสขภูมิ.
ในเวลาออกจากเรือนบวช ชื่อวา สมณภูม.ิ
ในเวลาที่คบหาอาจารยแลวรูวิชา ชื่อวา ชินภูมิ.
สมณะผูไมมีรายได เรียกวา ปนนภูมิ ดังที่กลาวไววา ภิกษุก็ดี
พวกปนนกะหรือชินะก็ดี ไมกลาวขออะไร ๆ.
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บทวา เอกูนปฺาส อาชีวกสเต ไดแกความประพฤติของอาชีวก
๔,๙๐๐.
บทวา ปริพฺพาชกสเต ไดแกปริพาชกที่บรรพชา ๑๐๐ พวก.
บทวา นาควาสสเต ไดแกมณฑลของนาค ๑๐๐ มณฑล.
บทวา วีเส อินฺทฺรยิ สเต ไดแกอินทรีย ๒,๐๐๐.
บทวา ตึเส นิริยสเต ไดแกนรก ๓,๐๐๐.
ดวยบทวา รโชธาตุโย ทานกลาวหมายเอาฐานที่เปรอะเปอนธุลี
มีหลังมือหลังเทาเปนตน.
ดวยบทวา สตฺตสฺีคพฺภา ทานกลาวหมายเอา อูฐ โค ลา
แพะ สัตวเลี้ยง เนื้อ กระบือ.
ดวยบทวา คตฺตอสฺีคพฺภา ทานกลาวหมายเอาขาวสาลี ขาว
เปลือก ขาวเหนียว ขาวละมาน ขาวฟาง ลูกเดือย และหญากับแก.
ดวยบทวา นิคฺคณฺิคพฺภา ทานกลาวหมายเอาพืชที่มีทองเกิดที่ขอ
มีออย ไมไผ และไมออ เปนตน.
ดวยบทวา สตฺตเทวา ทานกลาววา เทวดาจํานวนมาก. แตครู
มักขลิโคสาลเรียกวา สัตว. แมมนุษยทั้งหลายที่ไมมีที่สุด ครูมักขลิโคสาลก็เรียกวา สัตว.
ดวยบทวา สตฺตปสาจา ครูมกั ขลิโคสาลกลาววา พวกสัตวใหญ ๆ
ชื่อวาปศาจ.
ดวยบทวา สรา ไดแกสระใหญ. ครูมักขลิโคสาลกลาวระบุสระ
ชื่อกัณณมุณฑกะ สระชือ่ รถการะ สระชื่ออโนตัตตะ สระชื่อสีหปปาตะ สระชื่อฉัททันต สระชื่อมันทากินี และสระชื่อกุณาละ.
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บทวา ปวุฏา ไดแกปลอง.
บทวา ปปาตา ไดแกเหวใหญ.
บทวา ปปาตสตานิ ไดแกเหวเล็ก ๑๐๐ เหว.
บทวา สุปนา ไดแกฝนใหญ.
บทวา สุปนสตานิ ไดแกฝนเล็ก ๑๐๐ ฝน.
บทวา มหากปฺปโน ไดแกมหากัป.
ในบทวา มหากปฺปโน นั้น ครูมักขลิโคสาลกลาววา ทุกๆ รอย
ป คนนําน้ําหยาดหนึ่งไปจากสระใหญประมาณเทานี้ ดวยปลายหญาคา
ทําสระน้ํานั้นใหไมมีน้ํา ๗ ครั้ง เปนมหากัปหนึ่ง. มหากัปเห็นปานนี้สิ้น
ไป ๘ ลาน ๘ แสนครั้ง ทั้งคนโงทั้งคนฉลาดยอมสิ้นทุกขได. นี้เปน
ลัทธิของครูมักขลิโคสาล.
ไดยินวา แมบัณฑิตก็ไมอาจบริสุทธิ์ ในระหวางได. แมคนพาล
ก็ไมเลยกาลนานนั้นไปได.
บทวา สีเลน ไดแกดวยศีลอเจลกหรือศีลอืน่ อยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา วตฺเตน ไดแกดวยวัตรเชนนั้นแหละ.
บทวา ตเปน ไดแกดวยการบําเพ็ญตบะ.
ผูใดบริสุทธิ์กลางคันดวยสําคัญวา เราเปนบัณฑิต ผูนนั้ ชื่อวาบม
สิ่งซึ่งไมมีทีทาวาจะสุกได.
ผูใดลวงเลยเวลาที่กะไววาเรายังโงไป ผูนั้นชื่อวาสัมผัสถูกตองกรรม
ที่อํานวยผลแลวทําใหสิ้นสุดได.
บทวา เหว นตฺถิ ไดแกไมมีอยางนี้. ดวยวา ครูมักขลิโคสาล
ยอมแสดงทั้ง ๒ อยางนั้นวาไมอาจการทําได.
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บทวา โทณมิเต ไดแกเหมือนดวงดวยทะนาน.
บทวา สุขทุกฺเข ไดแกสุขและทุกข.
บทวา ปริยนฺตกเต ไดแกทําที่สุดตามกาลมีประมาณดังกลาวแลว.
บทวา นตฺถิ หานวฑฺฒเน ไดแกไมมีความเสื่อมและความเจริญ.
อธิบายวา สังสารวัฏมิไดเสื่อมสําหรับบัณฑิต มิไดเจริญสําหรับคนพาล.
บทวา อุกฺกสาวกฺกเส ไดแกทั้งสูงทั้งต่ํา บทนี้เปนไวพจนของ
ความเสื่อมและความเจริญ.
บัดนี้ เมื่อจะยังความนั้นใหสําเร็จดวยอุปมา ครูมักขลิโคสาลจึง
กลาววา เสยฺยถาป นาม เปนตน.
ในพระบาลีนั้น บทวา สุตฺตคุเล ไดแกกลุม ดายที่เขามวนไว.
ดวยบทวา นิพฺเพิยมานเมว ปเลติ ครูมักขลิโคสาลแสดงวา
เลยกาลที่กลาวแลว ไมมีใครจะไปได อุปมาเหมือนคนยืนบนภูเขาหรือ
ยอดไม ซัดกลุมดายใหคลี่ออกไปตามประมาณของดาย เมื่อดายหมดแลว
ดายก็หยุดอยูตรงนั้น ไมไปอีกฉะนั้น.
ในวาทะของครูอชิตเกสกัมพล มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ดวยคําวา นตฺถิ ทินฺน นั้น ครูอชิตเกสกัมพล กลาวหมายเอา
ความไรผลของทานที่ใหแลว.
การบูชาให เรียกวา ยิฏฐะ.
บทวา หุต ประสงคเอาสักการะอยางเพียงพอ.
ทั้ง ๒ ขอนั้น ครูอชิตเกสกัมพลปฏิเสธไปถึงความไรผลทีเดียว.
บทวา สุกตทุกฺกฏาน ความวา กรรมที่ทําดีทําชั่ว ไดแกกุศล
และอกุศล.
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ดวยบทวา ผล วิปาโก ครูอชิตเกสกัมพลกลาววา สิ่งใดที่เรียก
กันวา ผล ก็ดี วา วิบาก ก็ดี สิ่งนั้นไมมี.
บทวา นตฺถิ อย โลโก ความวา โลกนี้ไมมีสําหรับคนที่อยูโลกอื่น.
บทวา นตฺถิ ปรโลโก ความวา โลกอื่นไมมีแมสําหรับคนที่อยู
โลกนี.้
ครูอชิตเกสกัมพลแสดงวา สัตวทุกจําพวกยอมขาดสูญในภพนั้น ๆ
นั่นแหละ.
ดวยบทวา นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตา ครูอชิตเกสกัมพลกลาวหมาย
ถึงความไรผลแหงการปฏิบัติชอบ และการปฏิบัติผิดในมารดาบิดาเหลา
นั้น.
ดวยบทวา นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา ครูอชิตเกสกัมพล กลาววา
ชื่อวาสัตวที่จุติแลวอุบัติ ไมมี.
บทวา จาตุมฺมหาภูติโก ไดแกสําเร็จแตมหาภูตรูป ๔.
บทวา ปวี ปวีกาย ไดแกปฐวีธาตุที่เปนภายในติดตามปฐวีธาตุ
ที่เปนภายนอก.
บทวา อนุเปติ แปลวา ติดตาม.
บทวา อนุปคจฺฉติ เปนไวพจนของบทวา อนุเปติ นั่นเอง ความ
วา อนุคจฺฉติ ดังนี้ก็มี.
ดวยบททั้ง ๒ ครูอชิตเกสกัมพลแสดงวา อุเปติ อุปคจฺฉติ.
แมใน อาโปธาตุ เปนตน ก็นยั นี้แหละ.
บทวา อินฺทฺริยานิ ไดแกอินทรียทั้งหลายมีใจเปนที่ ๖ ยอมเลื่อน
ลอยไปสูอากาศ.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 388

บทวา อาสนฺทิปฺจมา ไดแกมีเตียงนอนเปนที่ ๕. อธิบายวา
เตียงและบุรุษ ๔ คนที่ยืนถือขาเตียงทั้ง ๔.
บทวา ยาวาฬาหนา ไดแกแคปาชา.
บทวา ปทานิ ไดแกบทแสดงคุณและโทษที่เปนไปโดยนัยเปนตน
วา ผูนี้เปนผูมีศีลอยางนี้ เปนผูทุศีลอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง สรีระนั่นเอง
ทานประสงคเอาวา ปทานิ ในบทวา ปทานิ นี้.
บทวา กาโปตกานิ ไดแกเทาเตียงสีเหมือนนกพิราบ. อธิบายวา
มีสีเหมือนปกนกพิราบ.
บทวา ภสฺสนฺตา ไดแกมีเถาเปนที่สุด.
อีกอยางหนึ่ง บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน.
บทวา หุติโย ไดแกทานที่บุคคลใหแลว ตางโดยของตอนรับ
แขก เปนตนอันใด ทานนั้นทั้งหมดยอมมีเถาเปนที่สุดเทานั้น ไมใหผล
เกินไปกวานั้น.
บทวา ทตฺตุปฺตฺต ไดแกทานอันคนเซอะ คือมนุษยโง ๆ
บัญญัติไว. อธิบายวา ทานนี้อันคนโงคือคนไมมีความรูบัญญัติไว มิใช
บัณฑิตบัญญัติ ครูอชิตเกสกัมพลแสดงวา คนโงใหทาน คนฉลาดรับ
ทาน.
บรรดาครูทั้ง ๖ นั้น ปูรณะชีแ้ จงวา เมื่อทําบาปก็ไมเปนอันทํา
ชื่อวา ยอมปฏิเสธกรรม.
อชิตะชี้แจงวา เพราะกายแตก สัตวยอมขาดสูญ ชื่อวา ปฏิเสธ
วิบาก.
มักขลิชี้แจงวา ไมมีเหตุ ชื่อวา ปฏิเสธทั้งกรรมและวิบากทั้ง ๒.
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ในขอนั้น แมเมื่อปฏิเสธกรรม ก็ชื่อวาปฏิเสธวิบากดวย. แมเมื่อ
ปฏิเสธวิบาก ก็ชื่อวาปฏิเสธกรรมดวย. ดังนั้นเจาลัทธิแมทั้งหมดนั้น วา
โดยอรรถ ก็คือปฏิเสธทั้งกรรมและวิบากของกรรมทั้ง ๒ ยอมเปน
อเหตุกวาทะดวย เปนอกิริยวาทะดวย เปนนัตถิกวาทะดวย.
ก็บุคคลเหลาใดถือลัทธิของเจาลัทธิเหลานั้น นั่งสาธยายพิจารณา
ในที่พักกลางคืนในที่พักกลางวัน บุคคลเหลานั้นยอมมีมิจฉาสติจดจออยู
ในอารมณนั้นวา ทําบาปไมเปนอันทํา เหตุไมมี ปจจัยไมมี สัตวตาย
แลวขาดสูญ ดังนี้ ยอมมีจิตแนวแน ชวนะทั้งหลายยอมแลนไป ในปฐมชวนะ ยังพอเยียวยาได. ในชวนะที่ ๒ เปนตนก็เชนกัน. ครัน้ แนวแน
ในชวนะที่ ๗ แมพระพุทธเจาทั้งหลายก็ทรงเยียวยาไมได มีอันไมกลับ
เปนธรรมดา เชนสามเณรอริฏฐะ และ ภิกษุกัณฏกะ.
ในนิยตมิจฉาทิฏฐิทั้ง ๓ นั้น บางคนดิ่งลงสูทัศนะเดียว บางคน
๒ ทัศนะ บางคน ๓ ทัศนะก็มี เมื่อดิ่งลงไปในทัศนะเดียวก็ดี ใน ๒
๓ ทัศนะก็ดี ยอมเปนนิยตมิจฉาทิฏฐิ หามทางสวรรคและหามทาง
นิพพาน ไมควรไปสวรรคแมในภพที่ติดตอกันนั้น จะกลาวไปไยถึง
นิพพานเลา สัตวนี้ชื่อวาเปนตอวัฏฏะ เปนผูเฝาแผนดิน โดยมากคนมี
ทิฏฐิเห็นปานนี้ ออกจากภพไมได.
เพราะฉะนั้น บัณฑิตผูเห็นประจักษหวังความเจริญ
พึงเวนอกัลยาณปุถุชนใหหางไกล เหมือนคนเวนหาง
งูมพี ิษรายฉะนัน้ .
ในวาทะของครูปกุทธกัจจายนะ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา อกฏา แปลวา ไมมีใครทํา.
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บทวา อกฏวิธา แปลวา ไมมวี ิธีที่ใครทําไว. อธิบายวา ถึงจะให
ใคร ๆ ทําวา จงทําอยางนี้ ก็ไมเปนอันทํา.
บทวา อนิมฺมิตา ไดแกไมมีใครเนรมิตแมดวยฤทธิ์.
บทวา อนิมฺมาตา ไดแกไมมีใครใหเนรมิต.
อาจารยบางพวกกลาวบทวา อนิมฺมาเปตพฺพา บทนั้นไมปรากฏ
ในบาลีและในอรรถกถา.
๓ บทมีบทวา วฺฌา เปนตน มีเนื้อความดังกลาวแลวนั่นแหละ.
บทวา น อิฺชนฺติ ความวา ไมหวั่นไหว เพราะตั้งมั่นเหมือน
เสาระเนียด.
บทวา น วิปริณมนติ ไดแกไมละปรกติ.
บทวา น อฺมฺ พฺยาพาเธนฺติ ไดแกไมกระทบกันและกัน.
บทวา นาล ไดแกไมสามารถ.
ในบทวา ปวีกาโย เปนตน กองดินหรือดินรวมกัน ก็คือดิน
นั่งเอง.
บทวา ตตฺถ ไดแกนกายซึ่งมีชีวะเปนที่ ๗ เหลานั้น.
บทวา สตฺตนฺนเยว กายาน ความวา ศัสตรายอมเขาไปตามระหวาง
คือชองซอกของกายทั้ง ๗ เหมือนอยางศัสตราที่ฟนลงไปในกองถั่วเขียว
เปนตน ยอมเขาไปตามระหวางถั่วเขียวเปนตนฉะนั้น. ครูปกุทธกัจจายนะ
แสดงวา ในสัตวนิกายนั้น มีเพียงสัญญาวาเราจะปลงสัตวนี้จากชีวิตอยาง
เดียวเทานั้น (หาใชเปนการปลงชีวิตไม ).
ในวาทะของนิครนถนาฏบุตร มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา จาตุยามสวรสวุโต ความวา สํารวมทั้ง ๔ ดาน.
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บทวา สพฺพวาริวาริโต จ ความวา เปนผูหามน้ําทั้งปวง. อธิบาย
วา เปนผูหามน้ําเย็นทั้งหมด.
ไดยินวา ครูนิครนถนาฏบุตรนั้น เขาใจวาน้ําเย็นมีสัตวมีชีวิต
ฉะนั้น จึงไมใชน้ําเย็นนั้น.
บทวา สพฺพวาริยตุ โต ไดแกประกอบดวยเครื่องกั้นบาปทั้งปวง.
บทวา สพฺพวาริธุโต ไดแกกาํ จัดบาปดวยเครื่องกั้นบาปทั้งปวง.
บทวา สพฺพวาริผฏุ โ ไดแกอันเครื่องกันบาปทั้งปวงตองแลว.
บทวา คตตฺโต ไดแกมีจิตถึงที่สุด.
บทวา ยตตฺโต ไดแกมีจิตสํารวมแลว.
บทวา ิตตฺโต ไดแกมีจิตตั้งมั่นดีแลว.
ในวาทะของครูนิครนถนาฏบุตรนี้ มีบางอยางที่เขากันกับศาสนา
ไดบาง. แตเพราะเปนลัทธิไมบริสุทธิ์ จึงเกิดเปนทิฏฐิทั้งหมดเลย.
วาทะของครูสญชัยเวลัฏฐบุตร มีนัยดังกลาวแลวในอมราวิกเขปวาทะ (ในพรหมชาลสูตร) นั่นแล.
บทวา โสห ภนฺเต เปนตน ความวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอม
ฉันไมไดสาระในวาทะของเดียรถียทั้งหลาย เหมือนคั้นทราย ไมไดน้ํามัน
จึงขอทูลถามพระผูมีพระภาคเจา.
บทวา ยถา เต ขเมยฺย ความวา ตามที่พอพระทัย.
บทวา ทาโส ไดแกทาสในเรือนเบี้ย ทาสที่ซื้อมาดวยทรัพย ทาส
ที่เปนเชลยศึก และทาสที่สมัครเปนทาสเอง อยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา กมฺมกาโร ไดแกไมเกียจครานทําการงานเสมอทีเดียว.
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ชื่อวา ปุพฺพุฏายี ดวยอรรถวา เห็นนายแตไกล ลุกขึ้นกอน
ทันที.
ชื่อวา ปจฺฉานิปาตี ดวยอรรถวา ลุกขึ้นอยางนี้แลวปูอาสนะใหนาย
ทํากิจที่ควรทํามีลางเทา เปนตน แลวจึงพักผอน คือนอนในภายหลัง.
อีกนัยหนึ่ง ชื่อวา ปุพฺพุฏายี ดวยอรรถวา ลุกขึ้นกอน เมื่อนาย
ยังไมลุกจากที่นอน.
ชื่อวา ปจฺฉานิปาตี ดวยอรรถวา ทํากิจทั้งปวงตั้งแตเชาตรูจนนาย
เขานอนในราตรี ตนจึงพักผอน คือนอนในภายหลัง.
ชื่อวา กึการปฏิสสฺ าวี ดวยอรรถวา คอยเฝาฟงบัญชาจะโปรดให
ทําอะไรดวยตั้งใจอยางนี้วา เราจะทําอะไร.
ชื่อวา มนาปจารี ดวยอรรถวา ทําแตกิริยาที่นาพอใจเทานั้น.
ชื่อวา ปยวาที ดวยอรรถวา พูดแตคําที่นารักเทานั้น.
ชื่อวา มุขมุลฺลิโก ดวยอรรถวา คอยดูหนานายที่แจมใสราเริง.
บทวา เทโว มฺเ ไดแกเหมือนเทวดา.
บทวา โส วตสฺสาห ปฺุานิ กเรยฺย ความวา แมเรานั้นหนอ
ก็พึงเปนพระเจาแผนดินอยางองคนี้ ถาเราทําบุญทั้งหลาย.
ปาฐะวา โส วตสฺสาย ดังนี้กม็ ี ความก็อยางนี้เหมือนกัน.
ดวยบทวา ยนฺนูนาห แสดงความคิดอยางนี้วา ถาเราจักใหทาน
แมตลอดชีวิตเรา ก็ไมอาจะใหแมเพียงสวนหนึ่งในรอยของทานที่พระราชา
พระราชทานในวันเดียวได จึงทําอุตสาหะในบรรพชา.
บทวา กาเยน สวุโต ไดแกสํารวมกาย ปดประตูมิใหอกุศลเขา
ไปได.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 393

แมใน ๒ บทที่เหลือก็นัยนี้แหละ.
บทวา ฆาสจฺฉาทนปรมตาย ความวา ดวยความมีอาหารและ
เครื่องนุงหมเปนอยางยิ่ง คืออยางสูง. อธิบายวา เพื่อประโยชนแกการ
บวชนี้จริง ๆ จึงละอเนสนา สันโดษดวยสัลเลขปฏิบัติอยางเลิศ.
บทวา อภิรโต ปวิเวเก ความวา ยินดีในวิเวก ๓ อยาง ซึ่งทาน
กลาวไวอยางนี้วา กายวิเวก สําหรับผูที่มีกายปลีกออกเพื่อความสงัด ๑
จิตตวิเวก สําหรับผูที่ยินดีการออกจากกาม ถึงความผองแผวอยางยิ่ง ๑
อุปธิวิเวก สําหรับบุคคลหมดกิเลส หมดเครื่องปรุงแตง ๑ ละความ
คลุกคลีดวยหมู ปลีกกายอยูคนเดียว ละความเกลือกกลั้วดวยกิเลสทางใจ
อยูคนเดียวดวยอํานาจสมาบัติ ๘ เขาผลสมาบัติหรือนิโรธสมาบัติแลว
บรรลุพระนิพพานอยู.
บทวา ยคฺเฆ เปนนิบาต ใชในอรรถวาเตือน.
บทวา อาสเนนป นิมนฺเตยฺยาม ความวา ควรจะจัดอาสนะสําหรับ
นั่งแลวกลาววา นิมนตนั่งบนอาสนะนี้.
บทวา อภินมิ นฺเตยฺยามป น ความวา ควรจะเชื้อเชิญเขาเขามา.
ในการนั้น มีการเชื้อเชิญ ๒ อยาง คือ ดวยวาจาอยาง ๑ ดวยกายอยาง ๑.
จริงอยู ทายกที่กลาววา ขาพเจาขอแจงใหทราบ ทานตองการสิ่งใด
เชนจีวรเปนตน โปรดบอกในขณะที่ทานตองการทุกครั้ง ดังนี้ ชื่อวา
เชื้อเชิญใหมาดวยวาจา. สวนทายกที่สังเกตเห็นวาจีวรเปนตนขาดแคลน
จึงถวายจีวรเหลานั้นดวยกลาววา โปรดรับจีวรนี้ ดังนี้ ชื่อวาเชื้อเชิญเขา
มาดวยกาย.
ทานกลาววา อภินิมนฺเตยฺยามป น หมายเอาการเชื้อเชิญทั้ง ๒
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อยางนั้น.
ก็ยาเปนที่สบายแกคนไขอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา คิลานเภสชฺชปริกฺขาร ในที่นี้ ก็ความแหงคํากลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค.
บทวา รกฺขาวรณคุตฺตึ ไดแกการคุมครอง กลาวคือการรักษา
และการปองกัน.
ก็การคุมครองที่เปนการรักษาและปองกันนี้นั้น หาใชจัดบุรุษถือ
อาวุธยืนรักษาไว จะชื่อวา คุมครองเปนธรรมไม เปนแตเพียงจัดการ
รักษามิใหคนหาฟนคนเก็บใบไมเปนตน เขาไปในวิหารในเวลาอัน ไม
สมควรหรือมิใหพรานเนื้อเปนตน จับเนื้อหรือปลาในเขตวิหาร ก็ชื่อวา
คุมครองเปนธรรม.
ทานกลาววา ธมฺมกิ  หมายถึงการคุมครองเปนธรรมที่กลาวแลว
นั้น.
บทวา ยทิ เอว สนฺเต ความวา ถาเมื่อทาสของพระองคไดรับ
ปฏิสันถารมีอภิวาทเปนตนจากสํานักของพระองคเชนนั้น.
คําวา อทฺธา เปนคําจํากัดความลงไปสวนเดียว.
บทวา ปม ความวา เมื่อกลาวถึงที่ ๑ ยอมแสดงวายังมีที่อื่นๆ
ตอไป. ดวยบทวา ปม นั่นแหละ พระราชาจึงทูลวา สกฺกา ปน ภนฺเต
อฺป ดังนี้เปนตน.
ชื่อวา ชาวนา ดวยอรรถวา ไถนา.
ชื่อวา คฤหบดี ดวยอรรถวา เปนใหญเฉพาะเรือน คือเปนหัว
หนาเพียงในเรือนหลังเดียว.
ชื่อวา ผูเสียคาอากร ดวยอรรถวา กระทําคาอากร กลาวคือพลีให.
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ชื่อวา ผูเพิ่มพูนพระราชทรัพย ดวยอรรถวา เพิ่มพูนกองขาวเปลือก
และกองทรัพย.
บทวา อปฺป วา ไดแกนอย โดยที่สุดแมเพียงขาวสารทะนานหนึ่ง.
บทวา โภคกฺขนฺธ ไดแกกองโภคะ.
บทวา มหนฺตวา ไดแกไพบูลย.
เพื่อแสดงวา ก็การที่จะละโภคะมากไปบวช ทําไดยาก ฉันใด
โภคะแมนอยก็ละไปบวชไดยาก ฉันนั้น ทานจึงกลาวไวเสียทั้ง ๒ อยาง.
ก็จะวินิจฉัยในวาระแหงทาส : เพราะเหตุที่ทาสไมเปนอิสระแมแก
คน จะปวยกลาวไปไยถึงโภคะทั้งหลาย ก็ทรัพยใดของทาสนั้น ทรัพย
นั้นก็เปนของนายนั่นเอง ฉะนั้น จึงมิไดถือวาเปนโภคะ.
เครือญาติก็คือญาตินั่นแหละ.
ขอวา สกฺกา ปน ภนฺเต อฺมป ทิฏเว ธมฺเม ความวา ใน
ที่นี้พระเจาอชาตศัตรูมิไดทูลวา เอวเมว. หากจะถามวา ขอนั้นเพราะ
เหตุไร. แกวาเพราะถาเมื่อพระเจาอชาตศัตรูทูลวา เอวเมว พระผูม-ี
พระภาคเจาก็จะทรงแสดงสามัญญผลโดยอุปมาทั้งหลายเห็นปานนั้น ตลอด
วันแมทั้งสิ้นหรือยิ่งขึ้นไปกวานั้นอยางเพียงพอ พระเจาอชาตศัตรูจะมัว
สดับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาอยูในที่นั้นไมมีที่สิ้นสุดโดยแท. แม
ถึงอยางนั้น เนื้อความก็จักมีอยูเทานั้นเอง. พระเจาอชาตศัตรูมีพระดําริ
ดังนี้ เมื่อจะทูลถามใหวิเศษขึ้นไป จึงมิไดทูลวา เอวเมว แตทูลยิ่งขึ้น
ไปวา อภิกฺกนฺตตร ปณีตตร ดังนี้ .
ในพระบาลีนั้น บทวา อภิกฺกนฺตตร ไดแกที่นาพอใจกวา คือ
ประเสริฐยิ่งกวา.
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บทวา ปณีตตร ไดแกสูงสุดกวา.
บทวา เตนหิ เปนนิบาต ใชในอรรถวาสงเสริม.
จริงอยู พระผูม ีพระภาคเจาเมื่อจะทรงสงเสริมในการฟง จึงได
ตรัสกะพระเจาอชาตศัตรูนั้นอยางนี้.
บทวา สุณาหิ ความวา ขอพระองคจงพึงสามัญญผลที่ดีกวาและ
ประณีตกวา.
ก็ในบทวา สาธุก มนสิกโรหิ นี้ คําวา สาธุก และ สาธุ นี้
มีอรรถอยางเดียวกัน.
ก็สาธุศัพทนี้ แปลไดหลายอยาง เชน ขอโอกาส รับคํา ทําให
ราเริงดี และทําใหมั่น เปนตน.
ที่แปลวา ขอโอกาส เชนในประโยควา สาธุ เม ภนฺเต ภควา
สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ ขาแตพระองคผูเจริญ ดังขาพระองคขอโอกาส
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค ดังนี้เปนตน.
ที่แปลวา รับคํา เชนในประโยควา สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ
ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตวฺ า ภิกษุนั้นรับคําวา ดีละ พระ
เจาขา แลวชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้เปนตน.
ที่แปลวา ทําใหรา เริง เชนในประโยควา สาธุ สาธุ สารีปุตฺต
ดีแลว ดีแลว สารีบุตร ดังนี้เปนตน.
ที่แปลวา ดี เชนในคาถาเปนตนวา
สาธุ ธมฺมรุจี ราชา
สาธุ ปฺญาณวา นโร
สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ ปาปสฺสากรณ สุข
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พระราชาใฝธรรม ดี
นระผูมีปญญา ดี
ผูไมประทุษรายมิตร ดี
การไมทําบาป ดี.
ที่แปลวา ทําใหมั่น เชนในประโยควา เตนหิ พฺราหฺมณ สาธุก
สุณาหิ ดูกอนพราหมณ ถาอยางนั้น ทานจงพึงใหดี สาธุกศัพทนั่น
แหละ บางทานแปลวา บังคับ ก็มี. แมในที่นี้พึงทราบวา แปลวาทําให
มั่นนี้แหละดวย แปลวาบังคับดวย. แมจะแปลวา ดี ก็ควร.
จริงอยู โดยแปลวาทําใหมั่น ยอมสองความวา จงฟงธรรมนี้ใหมั่น
ยึดถือไวอยางดี.
โดยแปลวา บังคับ ยอมสองความวา จงฟงตามบังคับของเรา.
โดยแปลวา ดี ยอมสองความวา จงพึงธรรมนี้ใหดี คือใหไดเนื้อ
ถอยกระทงความ.
บทวา มนสิกโรหิ ความวา จงนึกรวบรวม. อธิบายวา จงมีจิต
แนวแนเงี่ยโสตตั้งใจ.
อีกอยางหนึ่ง คําวา สุณาหิ ในพระบาลีนี้ เปนการหามความ
ฟุงซานแหงโสตินทรีย.
คําวา สาธุก มนสิกโรหิ เปนการหามความฟุงซานแหงมนินทรีย
โดยประกอบใหมั่นในมนสิการ.
แลใน ๒ คํานี้ คําตนหามถือพยัญชนะคลาดเคลื่อน คําหลังหาม
ถืออรรถคลาดเคลื่อน.
แลดวยคําตน ชักชวนใหฟงธรรม ดวยคําหลังชักชวนใหจําและ
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ไตรตรองธรรมที่ฟงแลวเปนตน.
แลดวยคําตนแสดงวา ธรรมนี้พรอมพยัญชนะ เพราะฉะนั้นจึง
ควรฟง ดวยคําหลังแสดงวาธรรมนี้พรอมอรรถ เพราะฉะนั้น จึงควร
ใสใจไวใหดี.
อีกอยางหนึ่ง บทวา สาธุก พึงประกอบดวยบททั้ง ๒ (วา สาธุก
สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ).
เพราะธรรมนี้ลึกโดยธรรม และลึกโดยเทศนา ฉะนั้น จึงตองฟง
ใหดี และเพราะธรรมนี้ลึกโดยอรรถและลึกโดยปฏิเวธ ฉะนั้น จึงตอง
ใสใจใหดี พึงประกอบเนื้อควานอยางนี้แล.
บทวา ภาสิสฺสามิ ความวา เราจักกลาวแสดงสามัญญผลที่ได
ปฏิญญาไวอยางนี้วา อาจ มหาบพิตร ดังนี้ โดยพิสดาร.
บทวา เทสิสฺสามิ เปนการแสดงโดยยอ.
บทวา ภาสิสฺสามิ เปนการแสดงโดยพิสดาร.
เพราะเหตุนั้น พระวังคีสเถระจึงกลาววา
พระผูมีพระภาคเจาเทศนาโดยยอบาง ตรัส
โดยพิสดารบาง พระสุรเสียงกังวาน
ไพเราะเหมือนเสียงนกสาลิกา พระปฏิภาณก็ไว.
เมื่อพระผูมีพระภาคะเจาตรัสอยางนี้แลว พระเจาอชาตศัตรูเวเทหิบุตร เจาแผนดินมคธก็เกิดพระอุตสาหะรับพรอมพระพุทธดํารัส อธิบาย
วา รับเฉพาะแลว.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสพระดํารัสนี้แก พระเจาอชาตศัตรูนั้น. อธิบายวา ไดตรัสพระสูตรทั้งสิ้น มีคําวา อิธ มหาราช
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เปนตน ที่ควรจะตรัสในบัดนี้.
บทวา อิธ ในพระบาลีนั้น เปนนิบาต ใชในอรรถอางถึงทองถิ่น.
อิธ ศัพทนี้นนั้ บางแหงทานกลาวหมายถึงโลก อยางที่กลาววา พระ
ตถาคตยอมเกิดขึ้นในโลกนี้.
บางแหงหมายถึงศาสนา อยางที่ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สมณะ
ที่ ๑ มีในศาสนานี้เทานั้น สมณะที่ ๒ ก็มีในศาสนานี้.
บางแหงหมายถึงโอกาส อยางที่กลาววา
เมื่อเราเปนเทวดาดํารงอยูในโอกาสนี้
เราตออายุไดอีกจริง ๆ จงทราบ
อยางนี้เถิด ทาน.
บางแหงเปนเพียงปทปูรณะเทานั้น อยางที่ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราบริโภคแลว หามภัตแลว.
ก็ในที่นี้ พึงทราบวา ตรัสหมายถึงโลก.
บทวา มหาราช ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา มหาบพิตรอีก เพื่อทรงแสดงเทศนาตามที่ทรงปฏิญญาไว. คํานี้มีอธิบายวา
ดูกอนมหาบพิตร ตถาคตยอมเกิดขึ้นในโลกนี้ เปนพระอรหันต.....เปน
ผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม.
ตถาคต ศัพทในพระบาลีนั้น ตรัสไวในพรหมชาลสูตร ศัพทวา
อรห เปนตน กลาวไวในวิสุทธิมรรคโดยพิสดาร.
ก็ในพระบาลีวา โลเก อุปฺปชฺชติ นี้ คําวาโลกมี ๓ อยาง คือ
โอกาสโลก สัตวโลก สังขารโลก. แตในที่นี้ประสงคสัตวโลก. พระ
ตถาคตแมเมื่อเกิดในสัตวโลก จะไดเกิดในเทวโลกหรือพรหมโลกก็หาไม
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ยอมเกิดในมนุษยโลกเทานั้น. แมในมนุษยโลก ก็ไมเกิดในจักรวาลอื่น
ยอมเกิดในจักรวาลนี้เทานั้น. แมในจักรวาลนี้นั้น ก็ไมเกิดในที่ทั่วไป
ยอมเกิดในมัชฌิมประเทศ โดยยาว ๓๐๐ โยชน โดยกวาง ๒๕๐ โยชน
โดยวงรอบ ๙๐๐ โยชน ซึ่งทานกําหนดไวอยางนี้วา ทิศตะวันออกมีนิคม
ชื่อชังคละ, ตอจากนิคมชื่อชังคละนั้น มีนิคมชื่อมหาสาละ, ตอจากนั้น
เปนปจจันตชนบท, รวมในเปนมัชฌิมชนบท. ทิศตะวันออกเฉียงใต
มีแมน้ําชื่อสัลลวดี, ตอจากนั้นเปนปจจันตชนบท, รวมในเปนมัชฌิมชนบท. ในทิศใตมีนิคมชื่อเสตกัณณิกะ, ตอจากนั้นเปนปจจันตชนบท,
รวมในเปนมัชฌิมชนบท. ทิศตะวันตกมีพราหมณคามชื่อถูนะ, ตอจาก
นั้นเปนปจจัยนตชนบท, รวมในเปนมัชฌิมชนบท. ทิศเหนือมีภูเขาชื่อ
อุสีรธชะ, ตอจากนั้นเปนปจจันตชนบท, รวมในเปนมัชฌิมชนบท.
และมิใชแตพระตถาคตเทานั้น พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย พระอัครสาวกทั้งหลาย พระอสีติมหาเถระทั้งหลาย พระพุทธมารดา พระพุทธบิดา พระเจาจักรพรรดิ พราหมณและคฤหบดีที่มีหลักฐานอื่น ๆ ยอม
เกิดในมัชฌิมประเทศนี้เทานั้น.
ในคําวา ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ นั้น พระตถาคต ตั้งแต
เสวยขาวมธุปายาสที่นางสุชาดาถวายจนถึงอรหัตตมรรค ชื่อวายอมอุบัติ
เมื่อบรรลุอรหัตตผล ชื่อวาอุบัติแลว หรือวาตั้งแตมหาภิเนษกรมณจนถึง
อรหัตตมรรค หรือวาตั้งแตภพชั้นดุสิตจนถึงอรหัตตมรรคหรือวาตั้งแต
บาทมูลของพระพุทธเจาที่ปงกรจนถึงอรหัตตมรรค ชื่อวายอมอุบัติ เมื่อ
บรรลุอรหัตตผล ชื่อวาอุบัติแลว. คําวา อุปฺปชฺชติ ในพระบาลีนี้ทานกลาว
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หมายเอาภาวะที่อุบัติแลวกอนทั้งหมด. ก็ในที่นมี้ ีเนื้อความดังนี้วา พระ
ตถาคตอุบัติแลวในโลก.
บทวา โส อิม โลก ความวา พระผูมีพระภาคเจานั้นทรง
ทําโลกนี้ใหแจง. บัดนี้จะแสดงคําที่ควรกลาว.
บทวา สเทวก ความวา กับเทวดาทั้งหลาย ชื่อสเทวกะ กับ
มาร ชื่อสมารกะ อยางเดียวกัน กับพรหม ชื่อสพรหมกะ กับสมณพราหมณทั้งหลาย ชื่อสัสสมณพราหมณ. ชื่อหมูส ัตว เพราะเกิดทั่ว ซึ่ง
หมูสัตวนั้น กับเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ชื่อสเทวมนุสสะ.
ในบทเหลานั้น ดวยคําวา สเทวกะ พึงทราบวาถือเอากามาพจรเทพ
๕ ชั้น. ดวยคําวา สมารกะ พึงทราบวาถือเอากามาพจรเทพชั้นที่ ๖.
ดวยคําวา สพรหมกะ ถือเอาพรหมมีชั้นพรหมกายิกะเปนตน. ดวยคําวา
สัสสมณพราหมณี ถือเอาสมณพราหมณที่เปนขาศึกและปจจามิตรตอ
พระศาสนา และถือเอาสมณพราหมณที่ระงับบาปลอยบาปไดแลว. ดวย
คําวา ปชา ถือเอาสัตวโลก. ดวยคําวา สเทวมนุสสะ ถือเอาสมมติเทพและมนุษยที่เหลือ.
ดวยบท ๓ บท ในที่นี้ พึงทราบวา ทานถือเอาสัตวโลกกับโอกาสโลก. เฉพาะสัตวโลก ทานถือเอาดวยคําวา ปชา ดวยบททัง้ ๒ ดวย
ประการฉะนี้.
อีกนัยหนึ่ง ดวยศัพทวา สเทวกะ ทานถือเอาอรูปาวจรเทวโลก.
ดวยศัพทวา สมารกะ ทานถือเอาฉกามาวจรเทวโลก. ดวยศัพทวา
สพรหมกะ ทานถือเอารูปพรหมเทวโลก. ดวยศัพทวา สัสสมณพราหมณี
เปนตน ทานถือเอามนุษยโลกกับสมมติเทพทั้งหลายโดยเปนบริษัท ๔
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หรือถือเอาสัตวโลกทั้งหมดที่เหลือลง.
อีกอยางหนึ่ง ในบทเหลานี้ ดวยคําวา สเทวกะ ทานกลาวถึง
ความที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทําโลกทั้งปวงใหแจงโดยกําหนดอยางสูง.
ลําดับนั้น ชนเหลาใดมีความคิดวา วสวัตดีมาร ผูมีอานุภาพมาก เปนใหญ
ในสวรรคชนั้ กามาพจร. วสวัตดีมาร แมนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรง
ทําใหแจงดวยหรือ. เมื่อจะกําจัดความสงสัยของชนเหลานั้น ทานจึงกลาว
วา สมารก ดังนี้ .
ก็ชนเหลาใดมีความคิดวา พรหมผูมีอานุภาพใหญ แผแสงสวางไป
ในพันจักรวาลดวยองคุลีหนึ่ง__ ดวย ๒ องคุลี แผแสงสวางไปในหมื่น
จักรวาลดวย ๑๐ องคุลี และเสวยสุขในฌานสมาบัติชั้นยอดเยี่ยม พรหม
แมนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงทําใหแจงดวยหรือ เมื่อจะกําจัดความสงสัย
ของชนเหลานั้น ทานจึงกลาววา สพฺรหฺมก ดังนี้.
ลําดับนั้น ชนเหลาใดคิดวา สมณพราหมณเปนอันมากที่เปนขาศึก
ตอพระศาสนา สมณพราหมณแมเหลานั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงทําให
แจงดวยหรือ เมื่อจะกําจัดความสงสัยของชนเหลานั้น ทานจึงกลาววา
สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช ดังนี้.
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นทรงประกาศความที่พระองคทรงทําฐานะ
ชั้นสูงทั้งหลายใหแจงแลว ลําดับนั้นเมื่อจะทรงประกาศความที่พระองค
ทรงทําสัตวโลกที่เหลือจนชั้นสมมติเทพและมนุษยที่เหลือลงทั้งหลายดวย
กําหนดอยางสูง จึงตรัสวา สเทวมนุสสฺ  ดังนี้ นี้เปนลําดับการขยาย
ความในที่นี้.
ก็พระโบราณาจารยทั้งหลายกลาววา บทวา สเทวก ไดแกโลก
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ที่เหลือลงรวมทั้งเทวดาทั้งหลาย.
บทวา สมารก ไดแกโลกที่เหลือลงรวมทั้งมาร.
บทวา สพฺรหฺมก ไดแกโลกทีเ่ หลือลงรวมทั้งพรหมทั้งหลาย.
โดยอธิบายอยางนี้ เปนอันผนวกสัตวที่เขาถึงภพ ๓ ทั้งหมด ใน
บททั้ง ๓ ดวยอาการ ๓. เมื่อจะถือเอาดวยบททั้ง ๒ อีก จึงกลาววา
สสฺสมณพฺรหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส ดังนี้ .
โดยอธิบายอยางนี้ เปนอันถือเอาสัตวโลกที่เปนไตรธาตุนั่นเทียว
โดยอาการนั้น ๆ ดวยบททั้ง ๕.
ก็ในคําวา สย อภิฺา สจฺฉกิ ตฺวา ปเวเทติ นี้ มีวินิจฉัยวา
บทวา สย ไดแกเอง คือไมมีผูอื่นแนะนํา.
บทวา อภิฺา ไดแกดวยความรูยิ่ง อธิบายวา รูดวยญาณอันยิ่ง.
บทวา สจฺฉิกตฺวา ไดแกทําใหประจักษ. ดวยบทนี้ เปนอัน
ปฏิเสธความคาดคะเนเปนตน.
บทวา ปเวเทติ ไดแกใหรู ใหทราบ คือ ประกาศใหทราบ
กันทั่วไป.
ขอวา โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ ฯ เป ฯ ปริโยสานกลฺยาณ
ความวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงอาศัยความเปนผูกรุณาใน
สัตวทั้งหลาย แมทรงละซึ่งความสุขเกิดแตวิเวกแสดงธรรม และเมื่อทรง
แสดงธรรมนั้น นอยก็ตาม มากก็ตาม ทรงแสดงชนิดมีความงามในเบื้องตน
เปนตนทั้งนั้น. อธิบายวา แมในเบื้องตน ทรงแสดงทําใหงาม ไพเราะ
ไมมีโทษเลย แมในทามกลาง แมในที่สุด ก็ทรงแสดงทําใหงาม ไพเราะ
ไมมีโทษเลย.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 404

ในขอที่กลาวมาแลวนั้น
เทศนามีเบื้องตนทามกลางและที่สุด.
ศาสนาก็มีเบื้องตนทามกลางและที่สุด. จะกลาวเทศนากอน. ในคาถาแม
มี ๔ บาท บาทแรกชื่อวาเปนเบื้องตน. สองบาทตอจากนั้นชื่อวาเปน
ทามกลาง. บาทเดียวในตอนทายชื่อวาเปนที่สุด.
พระสูตรที่มีอนุสนธิเดียว มีนทิ านเปนเบื้องตน มีคําวา อิทมโวจ
เปนที่สุด คําระหวางเบื้องตนและที่สุดทั้ง ๒ เปนทามกลาง.
พระสูตรที่มีอนุสนธิมาก มีอนุสนธิแรกเปนเบื้องตน มีอนุสนธิ
ในตอนทายเปนที่สุด. อนุสนธิหนึ่ง หรือสอง หรือมากในทามกลาง เปน
ทามกลางทั้งนั้น.
สําหรับศาสนา มีศีลสมาธิและวิปสสนาชื่อวาเปนเบื้องตน. สมจริง
ดังที่ตรัสไววา ก็อะไรเปนเบื้องตนแหงกุศลธรรมทั้งหลาย ? ศีลที่บริสุทธิ์
ดีและทิฏฐิที่ตรงเปนเบื้องตน.
ก็อริยมรรคที่ตรัสไวอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทา
ที่ตถาคตตรัสรูดวยปญญาอันยิ่งแลวมีอยู ดังนี้ ชื่อวาเปนทามกลาง.
ผลและนิพพานชื่อวาเปนที่สุด.
จริงอยู ผลทานกลาววาเปนที่สุด ในประโยคนี้วา แนะพราหมณ
เพราะเหตุนั้นแหละ ทานจงประพฤติพรหมจรรย นั่นเปนสาระ นั่นเปน
ที่สุด ดังนี้.
นิพพานทานกลาววาเปนที่สุด ในประโยคนี้วา ดูกอนทานวิสาขะ
บุคคลอยูจบพรหมจรรยซึ่งหยั่งลงสูนิพพาน มีนิพพานเปนที่ไปในเบื้อง
หนา มีนิพพานเปนที่สุด.
ในทีน่ ี้ทรงประสงคเบื้องตน ทามกลาง ที่สุดแหงเทศนา.
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จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงธรรม ทรงแสดงศีลใน
เบื้องตน ทรงแสดงมรรคในทามกลาง ทรงแสดงนิพพานในที่สุด.
ฉะนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาววา พระผูมีพระภาคเจานั้นทรง
แสดงธรรม งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ดังนี้.
เพราะฉะนั้น ธรรมกถึกแมอื่น เมื่อแสดงธรรม
พึงแสดงศีลในเบื้องตน แสดงมรรคในทามกลาง
และแสดงนิพพานในที่สุด นีเ้ ปนหลักของธรรมกถึก.
บทวา สาตฺถ สพฺยฺชน ความวา ก็ผใู ดมีเทศนาเกี่ยวดวย
การพรรณนาถึงขาวยาคูและภัตรหญิงและชายเปนตน ผูนนั้ ชื่อวาแสดง
เทศนาพรอมทั้งอรรถก็หาไม แตพระผูมีพระภาคเจา ทรงละการแสดง
อยางนั้น ทรงแสดงเทศนาเกี่ยวดวยสติปฏฐาน ๔ เปนตน. ฉะนั้น ทานจึง
กลาววา ทรงแสดงพรอมทั้งอรรถ ดังนี้.
ก็เทศนาของผูใดประกอบดวยพยัญชนะเดียวเปนตน หรือมีพยัญชนะ
หุบปากทั้งหมด หรือมีพยัญชนะเปดปากทั้งหมด และมีกดปากทั้งหมด
เทศนาของผูนั้นยอมเปนเทศนาชื่อวาไมมีพยัญชนะ เพราะพยัญชนะไม
บริบูรณ ดุจภาษาของพวกมิลักขะ มีเผาทมิฬะ เผากิราตะ และเผายวนะ
เปนตน.
แตพระผูมีพระภาคเจา ไมทรงทําพยัญชนะ ๑๐ อยางที่กลาวไว
อยางนี้วา สิถิล ธนิต ทีฆะ รัสสะ ลหุ ครุ นิคคหิต สัมพันธ วิมุต
และประเภทแหงความขยายของพยัญชนะ ดังนี้ไมใหปะปนกัน ทรงแสดง
ธรรมทําพยัญชนะนั่นแลใหบริบูรณ ฉะนั้น ทานจึงกลาววา ทรงแสดง
ธรรมพรอมทั้งพยัญชนะ ดังนี้.
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บทวา เกวล ในบทวา เกวลปริปุณฺณ นี้เปนคําเรียกความสิ้นเชิง.
บทวา ปริปุณฺณ เปนคําเรียกความไมขาดไมเกิน. อธิบายวา ทรง
แสดงบริบูรณทั้งสิ้นทีเดียว แมเทศนาสวนหนึ่งที่ไมบริบูรณกไ็ มมี.
บัณฑิตพึงทราบวา บริบูรณสนิ้ เชิง เพราะไมมีคําที่จะพึงเพิ่มเขา
และตัดออก.
บทวา ปริสุทฺธ ไดแกไมมีความเศราหมอง.
ก็ผูใดแสดงธรรมดวยคิดวา เราจักไดลาภหรือสักการะเพราะอาศัย
ธรรมเทศนาน เทศนาของผูนั้นยอมไมบริสุทธิ์. แตพระผูมพี ระภาคเจา
มิไดทรงเพงโลกามิส มีพระหทัยออนโยนดวยเมตตาภาวนาซึ่งแผประโยชน
ทรงแสดงดวยจิตที่ดํารงอยูโดยสภาพคือการยกระดับใหสูงขึ้น. ฉะนั้น ทาน
จึงกลาววาทรงแสดงธรรมบริสุทธิ์.
ก็ในคําวา พฺรหฺมจริย ปกาเสติ นี้ ศัพทวา พฺรหฺมจริย นี้ ปรากฏ
ในอรรถเหลานี้ คือ ทาน เวยยาวัจจะ ศีลสิกขาบท ๕ อัปปมัญญา
เมถุนวิรัติ สทารสันโดษ วิริยะ องคอุโบสถ อริยมรรค ศาสนา.
จริงอยู ทาน ทานกลาววา พรหมจรรย ในปุณณกชาดกนี้วา
ก็อะไรเปนพรต อะไรเปนพรหมจรรยของทาน นี้เปน
วิบากของกรรมอะไรที่สั่งสมดีแลว ความสําเร็จ
ความรุงเรื่อง กําลัง การเขาถึงความเพียร และ
วิมานใหญของทานนี้ เปนผลแหงกรรมอะไร ทานผู
ประเสริฐ ขาพเจาและภริยาทั้ง ๒ เมื่ออยูใ นมนุษยโลก ไดเปนผูมีศรัทธา เปนทานบดี เรื่องของเรา
ในกาลนั้นไดเปนโรงดื่ม และสมณพราหมณทั้งหลาย
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ก็อมิ่ หนํา ก็ทานนั้นเปนพรต เปนพรหมจรรยของเรา
นี้เปนวิบากแหงทานที่สั่งสมดีแลว ความสําเร็จ
ความรุงเรื่อง กําลัง การเขาถึงความเพียรและวิมาน
ใหญของเรา นีเ้ ปนผลแหงทานที่สั่งสมดีแลว ทานผู
แกลวกลา.
เวยยาวัจจะ ทานกลาววา พรหมจรรย ฝนเรื่องอังกุรเปรตนี้วา
ฝามือของทานใหสิ่งที่นาใครดวยพรหมจรรยอะไร
ฝามือของทานหลั่งมธุรสดวยพรหมจรรยอะไร บุญ
สําเร็จในฝามือของทานดวยพรหมจรรยอะไร ฝามือ
ของขาพเจาใหสิ่งที่นาใครดวยพรหมจรรยนั้น ฝามือ
ของขาพเจาหลั่งมธุรสดวยพรหมจรรยนั้น บุญสําเร็จ
ในฝามือของขาพเจาดวยพรหมจรรยนั้น.
ศีลสิกขาบท ๕ ทานกลาววา พรหมจรรย ในติตติชาดกนี้วา
อิท โข ต ภิกฺขเว ติตฺติรยิ  นาม พฺรหฺมจริย อโหสิ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ศีล ๕ นั้นแล ชื่อวาติตติริยพรหมจรรย.
อัปปมัูญา ๔ ทานกลาววา พรหมจรรย ในมหาโควินทสูตร
นี้วา ต โข ปน ปฺจสิข พฺรหฺมจริย เนว นิพพฺ ิทาย น วิราคาย
น นิไรธาย ยาเทว พฺรหฺมโลกุปปตฺติยา ดูกอนปญจสิขเทพบุตร
ก็พรหมจรรยนั้นแล ไมเปนไปเพื่อนิพพิทา ไมเปนไปเพื่อวิราคะ ไม
เปนไปเพื่อนิโรธ เปนไปเพียงเพื่อเขาถึงพรหมโลกเทานั้น.
เมถุนวิรัติ ทานกลาววา พรหมจรรย ในสัลเลขสูตรนี้วา ปเร
อพฺรหฺมจาริโน ภวิสฺสนฺติ มยเมตฺถ พฺรหฺมจาริโน ภวิสฺสาม คนเหลา
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อื่นจักเปนผูไมประพฤติพรหมจรรย เราทั้งหลายในที่นี้จักเปนผูประพฤติ
พรหมจรรย.
สทารสันโดษ ทานกลาววา พรหมจรรย ในมหาธรรมปาลชาดกวา
เราทั้งหลายไมนอกใจภริยาทั้งหลาย และภริยาทั้งหลาย
ก็ไมนอกใจพวกเรา เวนภริยาเหลานั้น พวกเรา
ประพฤติพรหมจรรย เพราะเหตุนั้นแหละ พวกเรา
จึงไมตายแตหนุม ๆ.
ความเพียร ทานกลาววา พรหมจรรย ในโลมหังสนสูตรวา อภิชานามิ
โข ปนาห สารีปุตฺต จตุรงฺคสมนฺนาคต พฺรหฺมจริย จริตา ตปสฺสี สุท
โหมิ ดูกอนสารีบุตร เรานี่แหละรูชัดซึ่งความประพฤติพรหมจรรยอัน
ประกอบดวยองค ๘ เรานี่แหละเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส.
อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ที่ทําดวยอํานาจการฝกตน ทานกลาว
วา พรหมจรรย ในนิมิชาดกอยางนี้วา
บุคคลเกิดเปนกษัตริยดวยพรหมจรรยอยางต่ํา เกิด
เปนเทวดาดวยพรหมจรรยอยางกลาง และยอม
บริสุทธิ์ดวยพรหมจรรยอยางสูงสุด.
อริยมรรค ทานกลาววา พรหมจรรย ในมหาโควินทสูตรนั่นแล
วา อิท โข ปน ปฺจสิข พฺรหฺมจริย เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย
ฯ เป ฯ อยเมว อริโย อฏงคิโก มคฺโค ดูกอนปญจสิขเทพบุตร
ก็พรหมจรรยนี้แล เปนไปเพื่อนิพพิทาโดยสวนเดียว เปนไปเพื่อวิราคะ
เปนไปเพื่อนิโรธ..... พรหมจรรยนี้คือมรรคมีองค ๘ ที่หางไกลจากขาศึก
คือกิเลสนี้แหละ.
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ศาสนาทั้งสิ้นซึ่งสงเคราะหดวยสิกขา ๓ ทานกลาววา พรหม
จรรย ในปาสาทิกสูตรวา ตยิท พฺรหฺมจริย อิทฺธฺเจว ผีตฺจ
วิตฺถาริก พาหุชฺญ ปุถุภูต ยาวเทว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิต
พรหมจรรยนี้นั้นสมบูรณ มั่งคั่ง แพรหลาย คนโดยมากเขาใจ มั่นคง
เพียงที่เทวดาและมนุษยทั้งหลายประกาศดีแลว เทานั้น.
ก็ศาสนาทั้งสิ้นซึ่งสงเคราะหดวยสิกขา ๓ นี้แหละทานประสงควา
พรหมจรรยในที่นี้ . เพราะฉะนั้น พึงทราบความในขอนี้อยางนี้วา บทวา
พฺรหฺมจริย ปกาเสติ ความวา พระผูมีพระภาคเจานั้นทรงแสดงธรรม
งามในเบื้องตน....... บริสุทธิ์. และเมื่อทรงแสดงอยางนี้ ทรงประกาศ
พรหมจรรย คือศาสนาทั้งสิ้นซึ่งสงเคราะหดวยสิกขา ๓.
บทวา พฺรหฺมจริย มีอธิบายวา ความประพฤติเปนพรหม ดวย
อรรถวา ประเสริฐที่สุด หรือความประพฤติของพระพุทธเจาเปนตนผูเปน
พรหม.
บทวา ต ธมฺม ความวา ฟงธรรมที่ถึงพรอมดวยประการดังกลาว
แลวนั้น.
บทวา คหปติ วา ความวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา
จึงชี้คฤหบดีกอน. เพราะจะกําจัดมานะอยางหนึ่ง เพราะคฤหบดีมีจํานวน
สูงอยางหนึ่ง.
จริงอยู โดยมากพวกที่ออกจากขัตติยตระกูลบวช ยอมถือตัวเพราะ
อาศัยชาติ. พวกที่ออกจากตระกูลพราหมณบวช ยอมถือตัวเพราะอาศัย
มนต. พวกที่ออกจากตระกูลต่ําบวช ไมอาจที่จะดํารงอยูไดเพราะตนมี
ชาติแตกตางจากเขา. สวนพวกเด็กคฤหบดี ไถพืน้ ที่ไรนา จนเหงื่อไหล
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รักแร ขี้เกลือขึ้นหลัง ยอมกําจัดความถือตัวและเยอหยิ่งเสียได. เพราะ
ไมมีความถือตัวเชนนั้น เขาเหลานั้นบวชแลว ไมทําความถือตัวหรือความ
เยอหยิ่ง เรียนพระพุทธพจนตามกําลัง กระทําพระพุทธพจนนั้นดวย
วิปสสนา ยอมอาจที่จะดํารงอยูในความเปนพระอรหันตได. สวนผูที่ออก
จากตระกูลนอกนี้บวช มีไมมาก. แตที่เปนคฤหบดี มีมาก. ดังนั้น จึง
ชี้คฤหบดีกอน เพราะจะกําจัดมานะ และเพราะมีจํานวนสูง ดังนี้
บทวา อฺตรสฺมึ วา ความวา ในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง
บรรดาตระกูลนอกนี้.
บทวา ปจฺจาชาโต ไดแกเกิดเฉพาะ.
บทวา ตถาคเต สทฺธ ปฏิลภติ ความวา ฟงธรรมบริสุทธิ์
ยอมไดศรัทธาในพระตถาคตผูเปนธรรมสามี วาพระผูมีพระภาคเจาพระ
องคนั้น เปนสัมมาสัมพุทธะหนอ.
บทวา อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ ไดแกยอมพิจารณาอยางนี้.
บทวา สมฺพาโธ ฆราวาโส ความวา แมถาวาผัวเมียอยูใน
เรือน ๖๐ ศอก หรือแมในที่ระหวางรอยโยชนแมอยางนั้น การครองเรือน
ก็คับแคบอยูนั้นเอง เพราะอรรถวา เขาเหลานั้นมีกังวลหวงใย.
บทวา รชาปโถ ในมหาอรรถกถาแกวา ที่เปนที่ตั้งขึ้นแหงธุลีมี
ราคะเปนตน . บางทานกลาววา อาคมปโถ ทางเปนที่มา ดังนี้ก็มี.
ชื่อวา อพฺโภกาโส ดวยอรรถวา เปนเหมือนกลางแจง เพราะ
อรรถวา ไมติดขัด.
จริงอยู บรรพชิตแมอยูในที่ปกปดมีเรือนยอดปราสาทแกวและเทพ
วิมานเปนตน ซึ่งมีประตูหนาตางปดมิดชิด ก็ไมเกี่ยวไมตอง ไมพัวพัน.
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ฉะนั้น ทานจึงกลาววา อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา ดังนี้ .
อีกอยางหนึ่ง ฆราวาสชื่อวาคับแคบ เพราะไมมีโอกาสทํากุศล ชือ่
วาเปนทางมาแหงธุลี เพราะเปนที่ประชุมแหงธุลีคือกิเกส ดุจกองหยากเยื่อ
ที่ไมไดรักษา เปนที่รวมแหงธุลีฉะนั้น. บรรพชาเปนทางปลอดโปรง
เพราะมีโอกาสทํากุศลตามสบาย.
ในพระบาลีนี้วา นยิท สุกร ฯ เป ฯ ปพฺพเชยฺย ดังนี้ มี
สังเขปกถาดังตอไปนี้ :
พรหมจรรยคือสิกขา ๓ ที่แสดงแลว ชื่อวาพึงประพฤติใหบริบูรณ
โดยสวนเดียว เพราะไมทําใหขาดแมวันเดียว ยังจริมกจิตใหเอิบอิ่มได.
ชื่อวาพึงประพฤติใหบริสทุ ธิ์โดยสวนเดียว เพราะไมทําใหแปดเปอนดวย
มลทินคือกิเลสแมวันเดียว ยังจริมกจิตใหเอิบอิ่มได.
บทวา สงฺขลิขิต ความวา พึงประพฤติใหเหมือนสังขที่ขัดแลว คือ
ใหมีสวนเปรียบดวยสังขที่ลางแลว.
ก็พรหมจรรยนี้อันผูอยูครองเรือนอยูในทามกลางแหงเรือนจะ
ประพฤติใหบริบูรณบริสทุ ธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถา
กระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะที่สมควรแกผูประพฤติ
พรหมจรรย เพราะยอมดวยน้ําฝาดและมีสีเหลือง ออกจากเรือนบวชเปน
ผูไมมีเรือน. แลในขอนี้ เพราะการงานมีกสิกรรมและพาณิชกรรมเปนตน
ที่เปนประโยชนแกเรือน เรียกวา การครองเรือน และการครองเรือน
นั้นไมมีในบรรพชา ฉะนั้น บรรพชาพึงทราบวา ไมใชการครองเรือน
พรหมจรรยนั้น ไมใชการครองเรือน.
บทวา ปพฺพเชยฺย ไดแกพึงปฏิบัติ.
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บทวา อปฺป วา ความวา กองโภคะต่ํากวาจํานวนพัน ชื่อวา
นอย. ตั้งแตพันหนึ่งขึ้นไป ชื่อวามาก.
ญาตินั่นแหละ ชือ่ วาเครือญาติ เพราะอรรถวาเกี่ยวพัน. เครือญาติ
แมนั้นต่ํากวา ๒๐ ชื่อวานอย. ตั้งแต ๒๐ ขึ้นไป ชื่อวามาก.
บทวา ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต ไดแกประกอบดวยความสํารวมใน
ปาติโมกข.
บทวา อาจารโคจรสมฺปนฺโน ไดแกถึงพรอมดวยอาจาระและ
โคจร.
บทวา อณุมตฺเตสุ คือมีประมาณนอย.
บทวา วชฺเชสุ ไดแกในอกุศลธรรมทั้งหลาย.
บทวา ภยทสฺสาวี คือเห็นภัย.
บทวา สมาทาย ไดแกถือเอาโดยชอบ.
บทวา สิกขฺ ติ สิกขฺ าปเทสุ ความวา สมาทานศึกษาสิกขาบท
นั้น ๆ ในสิกขาบททั้งหลาย.
นี้เปนความยอในขอนี้ สวนความพิสดารไดกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค.
ในพระบาลีวา กายกมฺมวจีกมฺเมน สมนฺนาคโต กุสเลน
ปริสุทฺธาชีโว นี้ ความวา ก็เมื่อกายกรรมและวจีกรรมที่เปนกุศล พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาดวยศัพทวาอาจารโคจรแลวก็ตาม เพราะชื่อวา
อาชีวปาริสุทธิศีลนี้ ยอมไมเกิดในอากาศหรือที่ยอดไมเปนตน แตเกิด
ขึ้นในกายทวารและวจีทวารเทานั้น ฉะนั้น ทานจึงกลาววา ประกอบดวย
กายกรรมและวจีกรรมอันเปนกุศล เพื่อแสดงทวารที่เกิดของอาชีวปาริ-
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สุทธิศีลนั้น. แตเพราะประกอบดวยอาชีวปาริสุทธิศีลนั้น ฉะนั้น จึงชื่อวา
เปนผูมีอาชีพบริสุทธิ์.
อีกอยางหนึ่ง ทานกลาวอยางนี้ ก็โดยอํานาจมุณฑิยปุตตสูตร. จริง
อยู ในสูตรนี้ ทานกลาวไววา ดูกอนคฤหบดี กายกรรมที่เปนกุศล เปน
ไฉน ? ดูกอนคฤหบดี แมอาชีวะที่บริสุทธิ์ เราก็กลาวไวในศีล ดังนี้.
ก็เพราะผูปฏิบัติประกอบดวยศีลนั้น ฉะนั้น พึงทราบวา เปนผูมี
อาชีพบริสุทธิ์.
บทวา สีลสมฺปนฺโน ความวา เปนผูถึงพรอมดวยศีล ๓ อยาง
ที่กลาวแลวในพรหมชาลสูตร.
บทวา อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร ความวา เปนผูปดทวารในอินทรีย
ทั้งหลายซึ่งมีใจเปนที่ ๖.
บทวา สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโต ความวา เปนผูประกอบ
ดวยสติและสัมปชัญญะในฐานะทั้ง ๗ มีกาวไปและถอยกลับเปนตน.
บทวา สนฺตุฏโ ความวา ประกอบดวยสันโดษ ๓ อยางใน
ปจจัย ๔ ชื่อวา เปนผูสันโดษ.
พระผูมีพระภาคเจาทรงวางหัวขออยางนี้แลว เมื่อทรงแจกตาม
ลําดับจึงตรัสคําเปนตนวา มหาบพิตร อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอม
ดวยศีล.
ในพระบาลีนั้น บทวา อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ความวา ศีล
คือเจตนางดเวน จากปาณาติบาตของภิกษุนั้นแมนี้ เปนศีลขอ ๑ ในศีล. อีก
อยางหนึ่ง คําวา สีลสฺมึ นี้เปนสัตตมีวิภัตติ ลงในอรรถแหงปฐมาวิภัตติ.
ก็ในมหาอรรถกถาทานกลาวเนื้อความนี้ทีเดียววา ศีลคือเจตนา
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งดเวนจากปาณาติบาตแมนี้ ก็เปนศีลของสมณะนั้นเหมือนกัน. คําที่เหลือ
พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในพรหมชาลสูตรนัน่ แหละ.
บทวา อิทมสฺส โหติ สีลสฺมึ ความวา นี้เปนศีลของภิกษุนั้น.
บทวา น กุโตจิ ภย สมนุปสฺสติ ยทิท สีลสวรโต ความวา ภัย
เหลาใดที่มีความไมสํารวมเปนมูลยอมเกิดขึ้น บรรดาภัยเหลานั้น ภัยที่
พึงมีเพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุผูถึงพรอมดวยศีลจะไมประสบแตที่ไหน ๆ
แมเพราะสํารวมอยางเดียว. เพราะเหตุไร เพราะไมมีภัยที่มีความไมสํารวม
เปนมูล เพราะความสํารวม.
บทวา มุทฺธาวสิตฺโต ความวา รดบนพระเศียรดวยขัตติยาภิเษก
ที่จัดไวตามพิธี.
บทวา ยทิท ปจฺจตฺถิกโต ความวา ยอมไมประสบภัยที่จะพึงมีแม
จากศัตรูคนหนึ่งแตที่ไหน ๆ. เพราะเหตุไร เพราะกําจัดปจจามิตรไดแลว.
บทวา อชฺฌตฺต ไดแกภายในของตน อธิบายวา ในสันดาน
ของตน.
บทวา อนวชฺชสุข ความวา ไมมีโทษ คือไมมีใครติได เปน
กุศล. ภิกษุผมู ีศีลสมบูรณยอมเสวยสุขทั้งทางกายทางใจ อันธรรมคือความ
ไมเดือดรอน ความปราโมทย ความอิ่มใจ และความสงบ ซึ่งมีศีลเปน
ปทัสถานผสมอยู.
ขอวา เอว โข มหาราช ภิกขฺ ุ สีลสมฺปนฺโน นาม โหติ
ความวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงศีลกถาจบลงวา ภิกษุผูประกอบ
ดวยศีล ๓ อยาง ที่ทรงแสดงพิสดารติดตอกันอยางนี้ ชื่อวาเปนผูมีศีล
สมบูรณ.
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ในการจําแนกทวารที่คุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย มีวินิจฉัย
ดังตอไปนี้
จักขุศัพทในบทวา จกฺขุนา รูป นี้ ในที่บางแหงเปนไปในพุทธ
จักษุ. เหมือนอยางที่กลาววา ทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ.
ในทีบ่ างแหงเปนไปในสมันตจักษุ กลาวคือพระสัพพัญุตญาณ.
เหมือนอยางที่กลาววา ดูกอนสุเมธะ พระพุทธเจาผูมีสมันตจักษุ เสด็จ
ขึ้นปราสาทที่ลวนแลวดวยพระธรรมมีอุปมาอยางนั้น.
ในทีบ่ างแหงเปนไปในธรรมจักษุ เหมือนอยางที่กลาววาธรรมจักษุ
ปราศจากธุลีไมมีมลทินเกิดขึ้นแลว ก็ในพระบาลีนี้หมายเอาปญญา คือ
อริยมรรค ๓.
ญาณมีปุพเพนิวาสานุสสติญาณเปนตน ในพระบาลีวา จักษุเกิด
ขึ้นแลว ญาณเกิดขึ้นแลว ดังนี้ ทานเรียกวา ปญญาจักษุ.
เปนไปในทิพยจักษุ ในที่มาทั้งหลายวา ดวยทิพยจักษุ ดังนี้.
เปนไปในปสาทจักษุ ในพระบาลีนี้วา รูปอาศัยจักษุ ดังนี้.
แตในที่นี้ จักขุศัพทนี้เปนไปในจักษุวิญญาณโดยโวหารวา ปสาทจักษุ. เพราะฉะนั้น ในพระบาลีนี้จึงมีเนื้อความวา เห็นรูปดวยจักษุวิญญาณ.
คําใดที่พึงกลาวแมในบทที่เหลือ คํานั้นทั้งหมด กลาวแลวใน
วิสุทธิมรรค.
บทวา อพฺยาเสกสุข ความวา เสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลส คือ
ไมเจือกิเลส เพราะเวนจากกิเลสเครื่องเศราหมอง เปนสุขบริสุทธิ์ เปน
อธิจิตสุข แล.
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จบอินทริยสังวรกถา.
ก็ในการจําแนกสติสัมปชัญญะ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
จักวินิจฉัยในพระบาลีนี้วา อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต กอน.
การไป เรียกวา อภิกกันตะ กาวไป.
การกลับ เรียกวา ปฏิกกันตะ กาวกลับ.
แมทั้ง ๒ นั้น ยอมไดในอิริยาบถ ๔.
ในการไป เมื่อนํากายไปขางหนากอน ชื่อวา กาวไป เมื่อถอยกลับ
ชื่อวา กาวกลับ.
แมในการยืน ผูที่ยนื นั่นแหละ นอมกายไปขางหนา ชือ่ วา กาวไป
เอนกายไปขางหลัง ชื่อวา กาวกลับ.
แมในการนั่ง ผูทนี่ ั่งนั่นแหละ ชะโงกหนาไปยังสวนขางหนาของ
อาสนะ ชื่อวา กาวไป เมื่อถอยไปยังสวนที่เปนสวนขางหลัง ชื่อวา
กาวกลับ.
แมในการนอนก็นัยนี้แหละ.
บทวา สมฺปชานการี โหติ ความวา กระทํากิจทั้งปวงดวย
สัมปชัญญะ หรือกระทําสัมปชัญญะนั่นเอง. ดวยวา ภิกษุนนั้ ยอมกระทํา
สัมปชัญญะอยูเสมอในการกาวไปเปนตน มิไดเวนสัมปชัญญะในกาล
ไหน ๆ.
สัมปชัญญะ ในพระบาลีนั้น มี ๔ อยาง คือ
๑. สาตถกสัมปชัญญะ
๒. สัปปายสัมปชัญญะ
๓. โคจรสัมปชัญญะ
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๔. อสัมโมหสัมปชัญญะ
ใน ๔ อยางนั้น เมื่อจิตคิดจะไปเกิดขึ้น ยังไมทันไปตามที่คิดกอน
ใครครวญถึงประโยชนมใิ ชประโยชนวา การไปทีน่ ั้นจะมีประโยชนแกเรา
หรือไมหนอ แลวใครครวญประโยชน ชื่อสาตถกสัมปชัญญะ.
คําวา ประโยชน ในบทวา สาตถกสัมปชัญญะนั้นคือ ความเจริญ
ฝายธรรมโดยไดเห็นพระเจดีย เห็นตนพระศรีมหาโพธิ เห็นพระสงฆ เห็น
พระเถระและเห็นอสุภเปนตน. ดวยวา ภิกษุนั้นยังปติมีพระพุทธเจาเปน
อารมณใหเกิดขึ้นแมเพราะเห็นพระเจดียหรือตนพระศรีมหาโพธิ ยังปติมี
พระสงฆเปนอารมณใหเกิดขึ้นเพราะเห็นพระสงฆ พิจารณาปตินั้นแหละ
โดยความเปนของสิ้นไปเสื่อมไป ยอมบรรลุพระอรหัต เห็นพระเถระ
ทั้งหลาย ดังอยูในโอวาทของพระเถระเหลานั้น เห็นอสุภยังปฐมฌานให
เกิดขึ้นในอสุภนั้น พิจารณาอสุภนั้นแหละโดยความเปนของสิ้นไปเสื่อมไป
ยอมบรรลุพระอรหัต เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกการเห็นสิ่งเหลานั้นวา มี
ประโยชน.
แตอาจารยบางพวกกลาววา ความเจริญแมฝายอามิสก็มีประโยชน
เหมือนกัน เพราะอาศัยอามิสนั้นปฏิบัติเพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย.
สวนในการไปนั้น ใครครวญถึงสัปปายะและอสัปปายะ แลวใคร
ครวญสัปปายะ ชื่อสาตถกสัมปชัญญะ ขอนี้อยางไร จะกลาวการเห็นพระ
เจดียมปี ระโยชนกอน ก็ถาบริษัทประชุมกันในที่ ๑๐ โยชน ๑๒ โยชน
เพื่อบูชาใหญพระเจดีย ทั้งหญิงทั้งชายประดับตกแตงกายตามสมควรแก
สมบัติของตน ราวกะภาพจิตรกรรม พากันเดินไปมา ก็ในทีน่ ั้น โลภะ
ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุนั้นเพราะอารมณที่นาปรารถนา ปฏิฆะยอมเกิดขึ้น
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เพราะอารมณที่ไมนาปรารถนา โมหะยอมเกิดขึ้นเพราะไมพิจารณา ยอม
ตองอาบัติเพราะกายสังสัคคะก็มี ยอมเปนอันตรายแกชีวิตและพรหมจรรย
ก็มี. ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ ที่นั้นจึงเปนอสัปปายะ. เพราะไมมีอันตราย
อยางที่กลาวแลว ที่นั้นเปนสัปปายะ.
แมในการเห็นตนพระศรีมหาโพธิก็นัยนี้แหละ.
แมการเห็นพระสงฆก็มีประโยชน. ก็ถาเมื่อมนุษยทั้งหลายสราง
มณฑปใหญภายในหมูบาน ชวนกันฟงธรรมตลอดคืน ยอมมีทั้งประชุมชน
ทั้งอันตราย โดยประการที่กลาวแลวนั่นแหละ. ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ ที่
นั้นจึงเปนอสัปปายะ. เพราะไมมีอันตราย ที่นนั้ เปนสัปปายะ.
แมในการเห็นพระเถระที่มีบริษัทบริวารมากก็นัยนี้แหละ.
แมการเห็นอสุภก็มีประโยชน.
ก็เรื่องนี้ เพื่อแสดงประโยชนนั้น.
ไดยินวา ภิกษุหนุมรูปหนึ่งพาสามเณรไปหาไมสีฟน. สามเณรหลีก
จากทางเดินไปขางหนา เห็นอสุภ ยังปฐมฌานใหบังเกิด ทําปฐมฌานนั้น
ใหเปนบาท พิจารณาสังขารทั้งหลาย ทําใหแจงผลทั้ง ๓ แลวยืนกําหนด
กรรมฐานเพื่อตองการมรรคผลชั้นสูง. ภิกษุหนุมเมื่อไมเห็นสามเณรก็
เรียกวา สามเณร. สามเณรนั้นคิดวา จําเดิมแตกาลที่เราบรรพชา ไม
เคยกลาวคําสองกับภิกษุ เราจักยังคุณวิเศษชั้นสูงใหบังเกิดแมในวันอื่น
ดังนี้ จึงไดขานรับวา อะไรขอรับ เมือ่ ภิกษุหนุมเรียกวา มานี่ ดวยคําเดียว
เทานั้น สามเณรนั้นก็มา กลาววา ทานขอรับ ขอทานจงเดินไปตาม
ทางนี้กอน แลวยืนหันหนาไปทางทิศทะวันออก แลดูตรงที่ที่กระผมยืนอยู
สักครูเถิด. ภิกษุนั้นกระทําตามนั้น ไดบรรลุคุณวิเศษที่สามเณรนั้นบรรลุ
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แลวเหมือนกัน. อสุภเดียวเกิดประโยชนแกชน ๒ คน ดวยประการฉะนี้.
อสุภนี้แมมีประโยชนอยางนี้ก็จริง. แตอสุภหญิงเปนอสัปปายะแก
ชาย และอสุภชายเปนอสัปปายะแกหญิง อสุภที่เปนสภาคกัน (เพศเดียว
กัน) เทานั้น เปนสัปปายะ การใครครวญสัปปายะอยางนี้ ชือ่ สัปปายสัมปชัญญะ ดวยประการฉะนี้.
ก็การเลือกอารมณกลาวคือกรรมฐานที่ตนชอบใจในบรรดากรรมฐาน
๓๘ อยาง แลวยึดอารมณนั้นเทานั้นไปในที่ที่ภิกขาจาร ของภิกษุผูใครครวญถึงประโยชนและสัปปายะอยางนี้ ชื่อโคจรสัมปชัญญะ.
เพื่อความแจมแจงโคจรสัมปชัญญะนั้น บัณฑิตพึงทราบจตุกกะนี้
ดังตอไปนี้
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ นําไป ไมนํากลับ บางรูป
นํากลับ ไมนําไป แตนางรูป ไมนําไป ไมนํากลับ
บางรูป นําไปดวย นํากลับดวย.
ในบรรดาภิกษุ ๔ จําพวกนั้น ภิกษุใดชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรม
อันเปนเครื่องกั้น ดวยการจงกรมและดวยการนั่ง ในกลางวัน ตอน
ปฐมยามในกลางคืนก็ปฏิบัติอยางนั้น นอนในมัชฌิมยาม ยังกาลใหลวง
ไปดวยการนั่งและการจงกรมแมในปจฉิมยาม กระทําวัตรที่ลานพระเจดีย
และลานพระศรีมหาโพธิกอนทีเดียว รดน้ําที่ตนพระศรีมหาโพธิ ตั้งน้ําฉัน
น้ําใชไว ประพฤติสมาทานขันธกวัตรทุกอยางมีอาจริยวัตรและอุปชฌายวัตร
เปนตน. ภิกษุนั้นกระทําสรีระบริกรรมแลวเขาสูเสนาสนะ ใหรางกายไดรับ
ไออุนชั่ว ๒ - ๓ กลับ แลวประกอบเนือง ๆ ซึ่งกรรมฐาน ลุกขึ้นในเวลา
ภิกขาจาร ถือบาตรและจีวร โดยกําหนดกรรมฐานเปนหลักนั่นเทียว ออก
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จากเสนาสนะ ใสใจถึงกรรมฐานอยูอยางนั้น ไปลานพระเจดีย หากเจริญ
พุทธานุสสติกรรมฐานอยู ก็เจริญพุทธานุสสติกรรมฐานนั้นเรื่อยไป ไม
ละกรรมฐานนั้น เขาไปสูลานพระเจดีย หากเจริญกรรมฐานอื่นอยู พัก
กรรมฐานนั้น เหมือนวางสิ่งของที่ถือมาไว ณ เชิงบันได ยึดปติมีพระ
พุทธเจาเปนอารมณ ขึน้ สูลานพระเจดีย หากเจดียใหญ ทําประทักษิณ
๓ ครั้ง แลวพึงไหวในฐานะทั้ง ๔ ( ๔ ทิศ) หากเจดียเล็ก พึงทํา
ประทักษิณอยางนั้นนั่นแหละแลวไหวในฐานะทั้ง ๘. เมื่อไหวพระเจดีย
แลวไปถึงลานตนพระศรีมหาโพธิ พึงแสดงความเคารพไหวพระศรี
มหาโพธิ ดุจอยูเฉพาะพระพักตรพระผูมาพระภาคเจาฉะนั้น. ภิกษุ
นั้นไหวพระเจดียและพระศรีมหาโพธิอยางนี้แลว พึงถือเอากรรมฐานที่
คนพักไว ดุจคนไปยังที่เก็บของไว ถือเอาสิ่งของที่เก็บไวฉะนั้น เมื่อใกล
หมูบานก็ครองจีวรโดยกําหนดกรรมฐาน เปนหลักนั่นเทียว เขาไปยังหมู
บานเพื่อบิณฑบาต.
ครั้งนั้น มนุษยทั้งหลายเห็นภิกษุนั้นก็ออกมาตอนรับดวยความยินดี
วา พระผูเปนเจาของพวกเรามาแลว รับบาตรนิมนตใหนั่งบนโรงฉัน
หรือบนเรือน ถวายขาวยาคูชั่วระยะเวลาที่ภัตตาหารยังไมเสร็จ ก็ลางเทา
ทาน้ํามัน นั่งขางหนาถามปญหาบาง ขอฟงธรรมบาง.
พระอรรถกถาจารยกลาววา ถาแมเขาไมขอใหแสดงธรรม ก็พึง
แสดงธรรมกถาทีเดียวเพื่อสงเคราะหประชาชน.
จริงอยู ธรรมกถาที่นอกเหนือไปจากธรรมฐาน ยอมไมมี. เพราะ
ฉะนั้น ภิกษุนั้นเมื่อกลาวธรรมกถาโดยกําหนดกรรมฐานเปนหลักนั่นเทียว
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ฉันอาหารโดยกําหนดกรรมฐานเปนหลักนั้นเทียว แมเมื่อกระทําอนุโมทนาลากลับ พวกมนุษยตามไปสง ออกจากหมูบานแลว ใหพวกมนุษย
เหลานั้นกลับตรงที่นั้น เดินไปตามทาง.
ครั้งนั้น สามเณรและภิกษุหนุมที่ออกมากอน ไดฉันภัตตาหารที่
นอกบานเสร็จแลว เห็นภิกษุรูปนั้นไปตอนรับ รับบาตรและจีวรของ
ทาน.
ไดยินวา ภิกษุครั้งโบราณ ใชวา จะแลดูหนาเสียกอนวา นี่อุปชฌาย
ของเรา นี่อาจารยของเรา แลวจึงปรนนิบัติก็หาไม ยอมทําตามกําหนดที่ถึง
เขาเทานั้น. สามเณรและภิกษุหนุมเหลานั้นถามทานวา ทานผูเจริญ มนุษย
เหลานั้นเปนอะไรกับทาน เปนญาติขางมารดาหรือเปนญาติขางบิดา. ภิกษุ
นั้นกลาววา พวกทานเห็นอะไรจึงถาม. สามเณรและภิกษุหนุมตอบวา
เห็นพวกเขาเหลานั้นรักนับถือทานมาก. ภิกษุนั้นกลาวสรรเสริญชาวบาน
เหลานั้นวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย กิจใดแมมารดาบิดาก็ยากที่จะทําได
กิจนั้นพวกเขาเหลานั้นกระทําแกพวกเรา แมจีวรของพวกเราก็เปนของ
พวกเขาเหลานั้นทั้งนั้น เมื่อมีภัยก็ปลอดภัย เมื่อหิวก็ไมหิว ผูที่มีอุปการะ
แกพวกเราเชนนี้ไมมีอีกแลว ดังนี้ไป. นี้เรียกวา นําไป ไมนาํ กลับ.
สวนภิกษุใดกระทําวัตรปฏิบัติมีประการดังกลาวแลวกอนทีเดียว ไฟ
ธาตุยอยอาหารเผาอาหารใหมหมดแลวก็เผากระเพาะอาหาร. เหงื่อไหล
ทวมตัว. กรรมฐานไมขึ้นสูวิถีได. ภิกษุนั้นถือบาตรจีวรกอนแลวไหวพระ
เจดียโดยเร็วทีเดียว แลวเขาไปยังหมูบานเพื่อขอยาคู ในเวลาฝูงโคออก
จากคอกนั่นเทียว (เชามืด) ไดยาคูแลวไปฉันยังโรงฉัน. ตอนนั้นพอ
ภิกษุนั้นกลืนยาคูลงไปได ๒-๓ คํา เตโชธาตุที่เกิดแตกรรม ไมเผา
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กระเพาะอาหาร หันมาเผาอาหารใหม. ภิกษุนั้นถึงความดับความเรารอน
แหงเตโชธาตุ ดุจไดอาบน้ําตั้งรอยหมอ ฉันยาคูโดยกําหนดกรรมฐาน
เปนหลัก ลางบาตรและบวนปากแลว เจริญกรรมฐานเรื่อยไปในระหวาง
ที่ยังมิไดฉันภัตตาหาร เที่ยวบิณฑบาตในที่ที่ยังมิไดไป ฉันอาหารโดย
กําหนดกรรมฐานเปนหลัก ตอแตนั้นก็ถือเอากรรมฐานที่คนบํารุงตรง
เปาหมายทีเดียวมา. นี้เรียกวา นํากลับ ไมนําไป.
ภิกษุทั้งหลายที่ฉันยาคูแลวเริ่มเจริญวิปสสนา ไดบรรลุพระอรหัต
ในพระพุทธศาสนาเชนนี้ มีมากจนนับไมถวน ในเกาะสีหลนั้น ใน
โรงฉันตามหมูบานนั้น ๆ ไมมีอาสนะที่ไมมีภิกษุฉันยาคูแลวบรรลุพระ
อรหัตนั่ง.
ก็ภิกษุที่อยูดวยความประมาท ทอดทิ้งธุระ ทําลายวัตรที่จะพึงกระทํา มีจิตตรึงแนนดวยเจโตขีลธรรม ๕ อยาง ไมกระทําความสําคัญแมวา
กรรมฐานมีอยู เขาไปบิณฑบาตยังหมูบาน เดินคลุกคลีไปกับคฤหัสถบาง
กินอยูปะปนกับคฤหัสถบา ง ซึ่งไมสมควร เปนผูเปลาออกไป. นี้เรียกวา
ไมนําไป ไมนํากลับ.
ก็ภิกษุนี้ใด ที่กลาวแลววา นําไปดวย นํากลับดวย ภิกษุนั้น พึง
ทราบดวยอํานาจภิกษุผูประพฤติคตปจจาคติกวัตร (ขาไปก็เจริญกรรมฐาน ขากลับก็เจริญกรรมฐาน).
จริงอยู กุลบุตรทัง้ หลายผูใครประโยชน บวชในพระศาสนาแลว
อยูรวมกัน ๑๐ รูปบาง ๒๐ รูปบาง ๓๐ รูปบาง ๔๐ รูปบาง ๕๐ รูปบาง
๑๐๐ รูปบาง ทําขอตกลงกันวา แนะอาวุโสทั้งหลาย ทานทั้งหลายมิใช
บวชหลบเจาหนี้ มิใชบวชลี้ภัย มิใชบวชเพื่ออาชีพ แตมุงพนทุกขจึงบวช
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ในพระศาสนานี้. เพราะฉะนั้น กิเลสเกิดขึ้นในขณะเดิน จงขมในขณะเดิน
นั่นเทียว กิเลสเกิดขึ้นในขณะยืน จงขมในขณะยืนนั่นเทียว กิเลสเกิดขึ้น
ในขณะนั่ง จงขมในขณะนั่งนั่นเทียว กิเลสเกิดขึน้ ในขณะนอน จงขมใน
ขณะนอนนั่นเทียว ดังนี้. ภิกษุเหลานั้นทําขอตกลงกันอยางนี้แลว ไป
ภิกขาจาร มีแผนหินในระหวางทาง ครึ่งอุสภ ๑ อุสภ ครึ่งคาวุต และ
๑ คาวุต เดินมนสิการกรรมฐานดวยสัญญานั้นเทียว. ถากิเลสเกิดขึ้น
แกใคร ๆ ในขณะเดิน เธอยอมขมกิเลสนั้น ตรงนั้นแหละ เมื่อไม
อาจจะขมไดอยางนั้น ตองยืนอยู. ครั้งนั้นภิกษุแมที่ตานมาขางหลังภิกษุ
นั้น ก็ตองยืนอยู. ภิกษุนนั้ เตือนตนเองวา ภิกษุนี้รูวาวิตกเกิดขึ้นแกทาน
ทานทํากรรมไมสมควรแลว ดังนี้ เจริญวิปสสนาแลวกาวลงสูอริยภูมิได
ในที่นั้นเอง. เมื่อไมอาจจะขมไดอยางนั้น ก็นั่ง. ตอมาภิกษุแมที่ตามมา
ขางหลังภิกษุนั้น ก็ตองนั่ง มีนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ. แมเมื่อไมอาจจะ
กาวลงสูอริยภูมิ ก็ขมกิเลสนั้นไว เดินมนสิการกรรมฐานเรื่อยไป. ภิกษุ
นั้นจะไมยางเทาดวยจิตที่ปราศจากกรรมฐาน. หากยางเทาไป ตองถอย
กลับมายังที่เดิมอีก ดุจพระมหาปุสสเทวเถระผูอยูอาลินทกวิหาร.
ไดยินวา พระเถระนั้นบําเพ็ญคตปจจาคตวัตรอยู ๑๙ ป. แมมนุษย
ทั้งหลายไดเห็นทานแลว คือ ผูที่กําลังไถนาบาง หวานขาวบาง นวดขาว
บาง ทําการงานอยูบางในระหวางทาง เห็นพระเถระเดินอยูอยางนั้น จึง
สนทนากันวา พระเถระรูปนี้เดินกลับไปกลับมาอยูบอย ๆ ถาจะหลงทาง
หรือลืมของอะไร ๆ. พระเถระนั้นหาไดสนใจคําของคนเหลานั้นไม กระทําสมณธรรมดวยจิตที่ประกอบดวยกรรมฐานเทานั้น ไดบรรลุพระอรหัต
ในพรรษา ๒๐.
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ในวันที่บรรลุพระอรหัตนั่นเอง เทวดาผูอยูทายที่จงกรมของพระ
เถระ ไดยืนเอานิ้วมือทําเปนประทีปสวางโชติชวง. แมทาวมหาราชทั้ง ๔
และทาวสักกเทวราช ตลอดถึงทาวสหัมบดีพรหม ก็ไดมาบํารุงพระ
เถระ.
ก็พระมหาติสสเถระผูอยูปาเห็นแสงสวาง ดังนั้นจึงถามทานในวัน
รุงขึ้นวา เมื่อตอนกลางคืนไดมีแสงสวางในสํานักของทาน แสงสวางนั้น
เปนอะไร. พระเถระพูดกลบเกลื่อนมีอาทิอยางนี้วา ธรรมดาแสงสวาง
ยอมเปนแสงสวางของประทีปบาง เปนแสงสวางของแกวมณีบาง ดังนี้.
ตอแตนั้นไดบังคับใหพระเถระผูถามปกปดเรื่องไว เมื่อทานรับคําแลวจึง
เลาใหฟง. และดุจพระมหานาคเถระผูอยูกาลวัลลิมณฑป
ไดยินวา พระเถระแมนั้นก็บําเพ็ญคตปจจาคตวัตร ทีแรกไดอธิษฐานเดินจงกรมอยูถึง ๗ ป ดวยตั้งใจวา จักบูชามหาปธานของพระผูมีพระภาคเจากอน บําเพ็ญคตปจจาคตวัตรอีก ๑๖ ป จึงไดบรรลุพระอรหัต.
พระเถระนั้นยางเทาดวยจิตที่ประกอบดวยกรรมฐานเทานั้น เมื่อยางเทา
ดวยจิตที่ปราศจากกรรมฐานแลว ก็ถอยกลับใหม ครั้นไปใกลหมูบาน
ยืนในประเทศที่นาสงสัยวา แมโคหรือพระหนอ หมจีวรแลว ลางบาตร
ดวยน้ําจากแองที่สะอาดแลวอมน้ําไว. เพื่ออะไร ? เพื่อตองการวา เมื่อ
คนมาถวายภิกษาแกเราหรือมาไหว กรรมฐานอยาไดเคลื่อน แมเพียง
กลาววา ขอทานทั้งหลายจงมีอายุยืน. แตเมื่อถูกถามถึงวันวา ทานขอรับ
วันนี้กี่ค่ํา หรือถามจํานวนภิกษุ หรือถามปญหา ก็กลืนน้ําแลวบอก. หาก
ไมมีผูถามถึงวันเปนตน ก็จะบวนน้ําไวที่ประตูบานไปในเวลาโคออกจาก
ดอก. และดุจภิกษุ ๕๐ รูปผูจําพรรษาในกลัมพติตถวิหาร.
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ไดยินวา ภิกษุเหลานั้นไดกระทําขอตกลงกันในวันเพ็ญเดือน ๘ วา
เราทั้งหลายยังไมบรรลุพระอรหัต จักไมพูดคุยกัน เมื่อภิกษุเหลานั้นเขา
ไปบิณฑบาตในหมูบาน ก็อมน้ําเขาไป เมื่อถูกถามถึงวันเปนตน ก็ปฏิบัติ
ตามนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ. มนุษยทั้งหลายในที่นั้นเห็นรอยบวนน้ําก็รู
วา วันนี้มารูปเดียว วันนี้ ๒ รูป.
ก็มนุษยเหลานั้นคิดกันอยางนี้วา ภิกษุเหลานี้ไมพูดกับพวกเราเทา
นั้น หรือวาพวกทานเองก็ไมพูดกัน หากพวกทานเองก็ไมพูดกันแลว
คงจักวิวาทกันเปนแน มาเถิดพวกเราจักใหภิกษุเหลานั้นขมาโทษกันและ
กัน. เขาทั้งหมดไปวิหาร ไมไดเห็นภิกษุ ๕๐ รูป อยูในที่เดียวกันแม
๒ รูป. ในลําดับนั้น บรรดาคนเหลานั้นมีคนตาแหลมคนหนึ่งกลาววา
ทานผูเจริญทั้งหลาย โอกาสเชนนี้มิใชที่อยูของผูที่ทะเลาะกัน ลานพระ
เจดีย ลานพระศรีมหาโพธิ ก็กวาดสะอาดดี ไมกวาดก็วางไวเรียบรอย
น้ําฉันน้ําใชก็จัดตั้งไวดี. พวกเขาพากันกลับจากที่นั้น. แมภิกษุเหลานั้น
ก็บรรลุพระอรหัตภายในไตรมาสนั่นเอง ในวันมหาปวารณาไดปวารณา
วิสุทธิปวารณา.
ภิกษุผูพระพฤติดุจพระมหานาคเถระผูอยูกาลวัลลิมณฑป และดุจ
ภิกษุทั้งหลายที่จําพรรษาในกลัมพติตถวิหาร ดังกลาวมานั้น ยางเทาดวย
จิตที่ประกอบดวยกรรมฐานเสมอทีเดียว ไปใกลหมูบานแลว อมน้ํา
กําหนดทางเดิน ทางใดไมมีพวกทะเลาะกันมีนักเลงสุราเปนตน หรือไมมี
ชางดุมาดุเปนตน ก็ไปทางนั้น. และเมื่อเดินบิณฑบาตในหมูบานนั้นก็
ไมเดินเร็วอยางคนมีธุระรอน. ดวยวา ธุดงคที่ถือการบิณฑบาตเปนวัตร
ไมมีอะไรที่ตองเร็ว. แตตองคอย ๆ ไป เหมือนเกวียนบรรทุกน้ําไปถึง
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ที่ลุม ๆ ดอน ๆ ตองคอย ๆ ไป ฉะนั้น. และเขาไปตามลําดับเรือนแลว
สังเกตดูวาเขาจะใหหรือไมให คอยอยูชั่วเวลาพอสมควร ไดภิกษาแลว
ถือมาวิหาร ในหมูบานหรือนอกหมูบาน นั่งในที่อันสมควรตามสะดวก
มนสิการกรรมฐาน เริม่ ปฏิกูลสัญญาในอาหาร พิจารณาดวยอํานาจ
อุปมาวาน้ํามันหยอดเพลา ยาพอกแผล และเนื้อของบุตร ฉันอาหาร
ประกอบดวยองค ๘ มิใชฉันเพื่อจะเลน มิใชฉันเพื่อจะมัวเมา มิใชฉัน
เพื่อประดับ มิใชฉันเพื่อตกแตง. . .ครันฉันเสร็จแลว ดื่มน้ําและบวนปาก
พักพอใหหายอึดอัดดวยอาหารครูหนึ่ง แลวมนสิการกรรมฐานทีเดียว
กอนอาหารอยางไร หลังอาหารก็อยางนั้น ทั้งยามตนและยามหลัง. นี้
เรียกวา ทั้งนําไปและนํากลับ.
ก็ภิกษุบําเพ็ญคตปจจาคตวัตร กลาวคือนํากรรมฐานไปและนํากลับ
มานี้ หากเปนผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยแลว จะบรรลุพระอรหัตไดในปฐมวัยทีเดียว. ถาไมไดบรรลุในปฐมวัย ก็จะไดบรรลุในมัชฌิมวัย. ถาไมได
บรรลุในมัชฌิมวัย ก็จะไดบรรลุในเวลาตาย. ถาไมไดบรรลุในเวลาตาย
ก็จะไปเปนเทพบุตรแลวบรรลุ. ถาไมไปเปนเทพบุตรแลวบรรลุ ไปเกิด
เมื่อพระพุทธเจายิ่งไมอุบัติ ก็จะบรรลุปจเจกโพธิญาณ. ถาไมบรรลุ
ปจเจกโพธิญาณ เมื่อไปเกิดพบพระพุทธเจาทั้งหลาย ก็จะไดเปนพระ
อรหันตประเภทขิปปาภิญญา ดังเชนพระพาหิยทารุจิริยเถระก็มี. ประเภทผูมีปญญามาก เชนพระสารีบุตรเถระก็มี. ประเภทผูมีฤทธิ์มาก เชน
พระมหาโมคคัลลานเถระก็มี. ประเภทถือธุดงค เชนพระมหากัสสปเถระก็มี. ประเภทไดทิพยจักษุ เชนพระอนุรุทธเถระก็มี. ประเภททรง
พระวินัย เชนพระอุบาลีเถระก็มี. ประเภทเชี่ยวชาญแสดงธรรม เชนพระ
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ปุณณมันตานีบุตรเถระก็มี. ประเภทอยูปาเปนวัตร เชนพระเรวตเถระ
ก็มี. ประเภทพหุสูต เชนพระอานนทเถระก็มี. ประเภทใครการศึกษา
เชนพระราหุลเถระผูพุทธบุตรก็มี.
ในขอปฏิบัติ ๔ ขอนี้ ภิกษุใด ทั้งนําไปและนํากลับ โคจรสัมปชัญญะของภิกษุนั้น ยอมเปนอันถึงที่สุดแหงการปฏิบัติ ดวยประการฉะนี้.
ก็ความไมหลงในการกาวไปเปนตน ชื่อวา อสัมโมหสัมปชัญญะ.
อสัมโมหสัมปชัญญะนั้นพึงทราบอยางนี้ ปุถชุ นผูอันธพาล เมื่อกาวไป
เปนตน ยอมหลงผิดวา คนกาวไป การกาวไปตนทําใหเกิดขึ้น ดังนี้บาง
วาเรากาวไป การกาวไป เราทําใหเกิดขึ้น ดังนี้บาง ฉันใด ภิกษุใน
พระศาสนานี้ไมหลงผิดฉันนั้น เมื่อจิตคิดวาเราจะกาวไปเกิดขึ้น วาโยธาตุ
ซึ่งเกิดแตจิต ยังวิญญัตใิ หเกิด ยอมเกิดขึ้นดวยจิตนั้นเอง ดังนั้นราง
กระดูกที่สมมติวากายนี้ ยอมกาวไปดวยอํานาจความแผไปของวาโยธาตุ
อันเกิดแตพลังงานของจิต ดวยประการฉะนี้. เมื่อรางกระดูกนั้นกาวไป
อยางนี้ ในขณะที่ยกเทาขึ้นแตละขาง ธาตุทั้ง ๒ คือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ
ยอมออนกําลังลง. อีก ๒ ธาตุนอกนี้ยอมมีกําลังขึ้น. ในขณะที่หยอนเทาลง
ธาตุทั้ง ๒ คือเตโชธาตุ วาโยธาตุ ยอมออนกําลังลง อีก ๒ ธาตุนอกนี้ยอมมี
กําลังยิ่งขึ้น. ในขณะที่ปลายเทาจดพื้นและเหยียบเต็มฝาเทา ก็เชนเดียวกัน.
รูปธรรมและอรูปธรรมที่เปนไปในขณะที่ยกเทาขึ้น ยอมไมถึงขณะ
ที่เคลื่อนเทา. รูปธรรมและนามธรรมที่เปนไปในขณะที่เคลื่อนเทา ยอม
ไมถึงขณะที่กาวไปขางหนาเหมือนกัน. ที่เปนไปในขณะที่กาวไปขางหนา
ยอมไมถึงขณะที่หยอนเทาลง. ที่เปนไปในขณะที่หยอนเทาลง ยอมไมถึง
ขณะที่ปลายเทาจดพื้น. ที่เปนไปในขณะที่ปลายเทาจดพื้น ยอมไมถึงขณะ
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ที่เหยียบเต็มฝาเทา. รูปธรรมและอรูปธรรมยอมเปนตอน ๆ เปนทอน ๆ
เปนเขต ๆ ดับไปในอิริยาบถนั้น ๆ นั่นเอง เหมือนเมล็ดงาที่ใสลงใน
กระเบื้องรอนยอมแตกเปาะแปะ ๆ.
ในการกาวไปเปนตน ใครคนหนึ่งกาวไป หรือการกาวไปของ
ใครคนหนึ่ง. แตโดยปรมัตถ ธาตุทั้งหลายเทานั้นเดิน ธาตุทั้งหลายเทา
นั้นยืน ธาตุทั้งหลายเทานั้นนั่ง ธาตุทั้งหลายเทานั้นนอน. ก็ในสวน
(แหงอิริยาบถ) นั้น ๆ จิตดวงอื่นเกิดขึ้น จิตดวงอื่นดับไป พรอมกับรูป
เปนไปอยูเหมือนกระแสน้ําไหลติดตอกันไปไมขาดสายฉะนั้น ดังนี้ . ความ
ไมหลงในการกาวไปเปนตนอยางนี้ ชื่อวา อสัมโมหสัมปชัญญะ ดังนี้แล.
จบอธิบายบทวา อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี โหติ
เทานี้ .
ก็ในบทวา อาโลกิเต วิโลกิเต นี้ มีวินิจฉัย ดังตอไปนี้
การเพงดูไปขางหนา ชื่ออาโลกิตะ.
การเพงดูไปทิศเฉียง ชื่อวิโลกิตะ.
อิริยาบถอื่น ๆ ที่ชอื่ วาโอโลกิตะ อุลโลกิตะและอวโลกิตะ ก็คือการ
ดูขางลาง ขางบน ขางหลัง การดูเหลานั้น ทานมิไดถือเอาในที่นี้. แต
โดยการถือเอาตามความเหมาะสม ทานถือเอาการแลดูสองอยางนี้เทานั้น.
อีกนัยหนึ่ง การแลดูเหลานั้นทั้งหมด ทานถือเอาดวยมุขนี้ ดวย
ประการฉะนี้ทีเดียวแล.
ในการแลดูสองอยางนั้น เมื่อจิตคิดวา เราจักแลดูไปขางหนา ดังนี้
เกิดขึ้น ยังมิทันแลไปดวยอํานาจจิตนั่นแล ใครครวญถือเอาประโยชน
ชื่อสาตถกสัมปชัญญะ. สาตถกสัมปชัญญะนั้น พึงดูทานพระนันทะเปน
ตัวอยาง.
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สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
หากวานันทะจะพึงแลดูทิศตะวันออก เธอยอมรวบรวมใจทั้งหมดแลดูทิศ
ตะวันออกวา เมื่อเราแลดูทิศตะวันออกอยางนี้ อกุศลธรรมอันลามก คือ
อภิชฌาและโทมนัส ไมพึงไหลไปตาม ดังนี้ ยอมชื่อวาเปนผูมีสาตถกสัมปชัญญะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากวานันทะจะพึงแลดูทิศตะวันตก
ทิศเหนือ ทิศใต ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องลาง ทิศเฉียง เธอยอมรวบรวม
ใจทั้งหมดพิจารณาดูทิศเฉียงวา เมื่อเราแลดูทิศเฉียงอยางนี้. . .ดังนี้ ยอม
ชื่อวาเปนผูมีสาตถกสัมปชัญญะ ดังนี้ .
อีกอยางหนึ่ง แมในที่นี้ก็พึงทราบวาการเพงดูไปขางหนาและการ
เพงดูไปตามทิศเปนสาตถกสัมปชัญญะ และเปนสัปปายสัมปชัญญะ โดย
การเห็นพระเจดียเปนตนที่กลาวแลวในกอนนั้นแล.
สวนโคจรสัมปชัญญะ คือการไมละทิ้งกรรมฐานนั่นเอง เพราะ
ฉะนั้น การเพงดูไปขางหนาและการเพงดูไปตามทิศ ในพระบาลีนี้ ภิกษุ
ผูเจริญวิปสสนากรรมฐาน ยึดขันธ ธาตุ อายตนะเปนอารมณ พึงกระทํา
ดวยอํานาจกรรมฐานของตนนั่นเทียว หรือฝายภิกษุผูเจริญสมถกรรมฐาน
ยึดกสิณเปนตนเปนอารมณ พึงกระทําโดยกําหนดกรรมฐานเปนหลักที
เดียว. ชื่อวาตนภายในรางกาย ที่เพงดูไปขางหนาหรือที่เพงดูไปตามทิศ
ยอมไมมี. พอเกิดความคิดวาเราจักแลดูไปขางหนา ดังนี้ วาโยธาตุซึ่งมีจิต
เปนสมุฏฐานพรอมดวยจิตดวงนั้นนั่นแล ยังวิญญัติใหเกิด ยอมเกิดขึ้น
หนังตาลางหดลง หนึ่งตาบนเลิกขึ้น ดวยอํานาจความแผไปของวาโยธาตุ
อันเกิดแตพลังงานของจิต ดวยประการฉะนี้. จะมีใคร ๆ ชือ่ วาเที่ยว
ไปดวยยนตก็หาไม. ตอจากนั้น จักขุวิญาณยังทัสสนกิจใหสําเร็จ ก็เกิด
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ขึ้น ดังนี้แล. ก็การรูชัดอยางนี้ ชื่อวาอสัมโมหสัมปชัญญะในพระบาลีนี้.
อีกอยางหนึ่ง ก็อสัมโมหสัมปชัญญะในพระบาลีนี้ พึงทราบดวยการ
กําหนดรูเหตุตัวเดิมและเหตุจรมา และเหตุเกิดชั่วขณะ. พึงทราบโดย
กําหนดรูเหตุตัวเดิมกอน.
ภวังคกิจ อาวัชชนกิจ ทัสสนกิจ สัมปฏิจฉันนกิจ
สันตีรณกิจ โวฏฐัพพนกิจ และชวนกิจ เปนที่ ๗
ยอมเกิด.
ในวิถจี ิตเหลานั้น ภวังคจิตยังกิจอันเปนองคแหงอุปปตติกภพให
สําเร็จเกิดขึ้น. กิริยามโนธาตุรําพึงถึงภวังคจิตนั้นยังอาวัชชนกิจใหสําเร็จ
เกิดขึ้น. ถัดจากกิริยามโนธาตุดับ จักขุวิญญาณยังทัสสนกิจใหสําเร็จเกิด
ขึ้น. ถัดจากจักขุวิญญาณดับ วิบากมโนธาตุยังสัมปฏิจฉันนกิจใหสําเร็จ
เกิดขึ้น. ถัดจากวิบากมโนธาตุดับ วิบากมโนวิญญาณธาตุยังสันตีรณกิจ
ใหสําเร็จเกิดขึ้น. ถัดจากวิบากมโนวิญญาณธาตุดับ กิริยามโนวิญญาณธาตุยังโวฏฐัพพนกิจใหสําเร็จเกิดขึ้น. ถัดจากกิริยามโนวิญญาณธาตุดับ
ชวนจิตยอมแลนไป ๗ ครั้ง. ในวิถจี ิตเหลานั้นแมในชวนจิตที่ ๑ ยอม
ไมมี. การแลไปขางหนาและการแลไปตามทิศดวยอํานาจความกําหนัด
ขัดเคืองและความหลงวา นี้เปนหญิง นี้เปนชาย. . .แมในทุติยชวนะ. . .
แมในสัตตมชวนะก็อยางนั้น ก็เมื่อวิถีจิตเหลานั้นแตกดับตั้งแตตนจนถึง
ที่สุด เหมือนเหลาทหารในสนามรบ ชื่อวาการแลและการเหลียว ดวย
อํานาจความกําหนัดเปนตนวา นี้เปนหญิง นี้เปนชาย จึงมีขึ้น.
อสัมโมหสัมปชัญญะ ในการแลและการเหลียวนี้ดวยอํานาจการ
กําหนดรูเหตุตัวเดิม พึงทราบเพียงเทานี้กอน.
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พึงทราบวินิจฉัยในจักษุทวาร ก็เมื่อรูปารมณมาปรากฏ ถัดจาก
ภวังคจิตไหว เมื่อวิถีจิตมีอาวัชชนจิตเปนตนเกิดขึ้นดับไป ดวยอํานาจทํา
กิจของตนใหสําเร็จ ในที่สุดชวนจิตยอมเกิด. ชวนจิตนั้นเปนดุจบุรุษผูจร
มาในจักษุทวาร อันเปนเพียงดังเรือนของอาวัชชนจิตเปนตนที่เกิดขึ้น
กอน. เมื่อบุรุษผูจรมานั้นเขาไปในเรือนของผูอื่นเพื่อจะขอสิ่งของอะไร ๆ
แมเมื่อพวกเจาของเรือนนิ่งอยู ก็ไมควรใชอํานาจ ฉันใด แมเมื่ออาวัชชนจิตเปนตน ไมกําหนัด ไมขัดเคือง ไมหลงในจักษุทวารอันเปนเพียง
ดังเรือนของอาวัชชนจิตเปนตน ก็ไมควรกําหนัดขัดเคืองและหลง ฉันนั้น.
พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะดวยอํานาจความเปนเสมือนผูจรมาอยางนี้
ดวยประการฉะนี้.
ก็จิตทั้งหลายมีโวฏฐัพพนจิตเปนที่สุดเหลานี้ใด ยอมเกิดขึ้นใน
จักษุทวาร จิตเหลานั้น ยอมดับไปในที่นั้น ๆ นั่งเอง พรอมกับสัมปยุตตธรรม ยอมไมเห็นซึ่งกันและกัน ฉะนั้น จิตนอกนี้จึงเปนจิตที่มีอยู
ชั่วขณะ.
ในขอนั้นมีอธิบายดังนี้ ในเรือนหลังหนึ่งเมื่อคนทั้งหลายตายกัน
หมดแลว เหลืออยูคนเดียวซึ่งจะตองตายในขณะนั้นเอง ยอมไมอภิรมย
ในการฟอนรําขับรองเปนตน ฉันใด เมื่ออาวัชชนจิตเปนตนอันเปนตัว
สัมปยุตในทวารหนึ่งดับไปในที่นั้น ๆ นั่นเอง ชื่อวาการอภิรมยดวยอํานาจ
กําหนัดขัดเคืองและหลงนั่นแล ก็ไมควรแมแกชวนจิตที่ยังเหลือ ซึ่งจะ
ตองดับในขณะนั้นเองฉันนั้น พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะดวยอํานาจ
ความเปนไปชั่วขณะอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง อสัมโมหสัมปชัญญะนี้ พึงทราบดวยอํานาจพิจารณา

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 432

เปนขันธ อายตนะ ธาตุ และปจจัย.
ก็ในอธิการนี้ จักษุและรูปจัดเปนรูปขันธ ทัสสนะเปนวิญญาณขันธ
เวทนาที่สัมปยุตดวยวิญาณขันธนั้นเปนเวทนาขันธ สัญญาจัดเปนสัญญา.
ขันธ สัมปยุตตธรรมมีผัสสะเปนตน เปนสังขารขันธ. การแลและการ
เหลียว ยอมปรากฏในเพราะขันธ ๕ เหลานี้ประชุมกัน ดวยประการฉะนี้.
ในการแลและการเหลียวนั้น ใครคนหนึ่งแลไปขางหนา ใครคนหนึ่ง
เหลียวไปขางหลัง. จักษุก็เหมือนกัน จัดเปนจักขวายตนะ รูปเปนรูปายตนะ ทัสสนะเปนมนายตนะ สัมปยุตตธรรมทั้งหลายมีเวทนาเปนตนเปน
ธรรมายตนะ. การแลไปขางหนาและการแลไปตามทิศ ยอมปรากฏเพราะ
อายตนะ ๔ เหลานี้ประชุมกัน ดวยประการฉะนี้. ในการแลไปขางหนา
และการแลไปตามทิศนั้น ใครคนหนึ่งแลไปขางหนา ใครคนหนึ่งเหลียว
ไปขางหลัง จักษุก็เหมือนกัน จัดเปนจักษุธาตุ รูปเปนรูปธาตุ ทัสสนะ
เปนจักขุวิญญาณธาตุ. ธรรมทั้งหลายมีเวทนาเปนตนที่สัมปยุตดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้นเปนธรรมธาตุ. การแลไปขางหนา และการแลไปตามทิศ
ยอมปรากฏเพราะธาตุ ๔ เหลานี้ประชุมกัน ดวยประการฉะนี้. ในการ
แลไปขางหนาและการแลไปตามทิศนั้น ใครคนหนึ่งแลไปขางหนา ใคร
คนหนึ่งเหลียวไปขางหลัง. จักษุก็เหมือนกัน เปนนิสสยปจจัย รูปเปน
อารัมมณปจจัย อาวัชชนจิตเปนอนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย อุปนิสสยปจจัย นัตถิปจจัยและวิคตปจจัย อาโลกะเปนอุปนิสสยปจจัย เวทนา
เปนตนเปนสหชาตปจจัยเปนตน. การแลไปขางหนาและการแลไปตามทิศ
ยอมปรากฏเพราะปจจัยเหลานี้ประชุมกัน ดวยประการฉะนี้. ในการแลไป
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ขางหนาและการแลไปตามทิศนั้น ใครคนหนึ่งแลไปขางหนา ใครคนหนึ่ง
เหลียวไปขางหลัง อสัมโมหสัมปชัญญะในการแลไปขางหนาและการแล
ไปตามทิศนี้ พึงทราบดวยอํานาจพิจารณาเปนขันธ อายตนะ ธาตุ และ
ปจจัย อยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา สมฺมิฺชิเต ปสาริเต ความวา คูเขาหรือเหยียดออกแหง
อิริยาปถปพพะทั้งหลาย.
การใครครวญประโยชนและมิใชประโยชน เพราะการคูเขาหรือ
เหยียดออกของมือเทาเปนปจจัย แลวใครครวญแตประโยชน โดยมิได
คูเขาหรือเหยียดออกดวยอํานาจจิตเลย ชื่อวา สาตถกสัมปชัญญะในการ
คูเขาหรือเหยียดออกนั้น. ทุก ๆ ขณะที่ภิกษุยืนคูหรือเหยียดมือและเทา
นานเกินไป เวทนายอมเกิดขึ้นในการคูหรือเหยียดนั้น จิตยอมไมได
อารมณเปนหนึ่ง. กรรมฐานยอมจะเลียไป. ภิกษุนั้นยอมจะไมบรรลุคุณวิเศษ. แตเมื่อเวลาภิกษุคูเขาพอดี เหยียดออกพอดี เวทนานั้น ๆ ยอม
ไมเกิดขึ้น. จิตยอมมีอารมณเปนหนึ่ง. กรรมฐานยอมถึงความสําเร็จ.
เธอยอมบรรลุคุณวิเศษได. การใครครวญประโยชนและมิใชประโยชน
พึงทราบอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง แมเมื่อมีประโยชน การใครครวญถึงอารมณสัปปายะและ
อสัปปายะแลวใครครวญแตอารมณที่เปนสัปปายะ ชื่อวา สัปปายสัมปชัญญะ. ในสัปปายสัมปชัญญะในการคูเขาหรือเหยียดออกนั้น มีนัยดังนี้.
ไดยินวา ภิกษุหนุมหลายรูปสวดมนตอยูที่ลานพระมหาเจดีย. ภิกษุณี
สาวหลายรูปฟงธรรมอยูขางหลังภิกษุเหลานั้น. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุ
หนุมรูปหนึ่ง เหยียดมือออกไปถูกกายภิกษุณีเขา จึงตองเปนคฤหัสถเพราะ
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เหตุนั้นเอง.
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง เมื่อเหยียดเทา ไดเหยียดเทาไปในกองไฟ. ถูก
ไฟไหมเทาจดกระดูก.
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ไดเหยียดเทาไปที่จอมปลวก ถูกอสรพิษกัด. อีก
รูปหนึ่งเหยียดแขนไปที่ไมแขวนมุง ถูกงูเขียวกัด. เพราะฉะนั้น ภิกษุ
ไมควรเหยียดมือเทาไปในที่อันเปนอสัปปายะเชนนี้ ควรเหยียดไปในที่
อันเปนสัปปายะ.
นี้เปนสัปปายะสัมปชัญญะ ในบทวา สมฺม
ิ ฺชิเต ปสาริเต นี้.
ก็โคจรสัมปชัญญะ พึงแสดงดวยเรื่องของพระมหาเถระ.
ไดยินวา พระมหาเถระนั่งอยูในที่พักกลางวัน สนทนาอยูกับอันเตวาสิกทั้งหลาย คูมือเขามาโดยเร็ว แลวเหยียดออกไปไวในที่เดิมอีก
แลวคอย ๆ คูเขา อันเตวาสิกทั้งหลายถามทานวา ขาแตทานผูเจริญ
เหตุไรทานจึงคูมือเขามาโดยเร็ว แลวเหยียดออกไปไวในที่เดิมอีก แลว
คอย ๆ คูเขา. พระมหาเถระตอบวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ตั้งแตเราเริ่ม
มนสิการกรรมฐานมา เราไมเคยละทิ้งกรรมฐานคูมือเลย แตบัดนี้เรา
สนทนากับ ทานทั้งหลายไดละทิ้งกรรมฐานคูมือเขา. เพราะฉะนั้น เราจึง
ไดเหยียดมือออกไปไวในที่เดิมอีกแลวคูเขา. อันเตวาสิกทั้งหลายไดถวาย
สาธุการวา ดีแลว ทานอาจารย ขึ้นชื่อวาภิกษุ ควรเปนอยางนี้. การ
ไมละกรรมฐานแมในที่เชนนี้ พึงทราบวา ชื่อวา โคจรสัมปชัญญะ ดวย
ประการฉะนี้.
ใคร ๆ ทีช่ ื่อวาตนในภายใน ซึ่งคูเขาหรือเหยียดออก ยอมไมมี.
มีแตการคูเขาหรือเหยียดออกดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลัง
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จิต มีประการดังกลาวแลว ดุจหุนยนตเคลื่อนไหวมือเทาไดดวยอํานาจ
การชักสายใยฉะนั้น.
ก็การกําหนดรูอยางนี้ดวยประการฉะนี้ พึงทราบวาอสัมโมหสัมปชัญญะในการคูเขาหรือเหยียดออกนี้.
การใชสอยโดยการนุงหมสังฆาฏิและจีวร และโดยการรับภิกษาดวย
บาตรเปนตน ชื่อวา ธารณะ ในบทวา สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ นี้.
ในการใชสอยสังฆาฏิบาตรและจีวรนั้น จะวินิจฉัยในการใชสอย
สังฆาฏิและจีวรกอน.
การทีภ่ ิกษุนุงหรือหมเที่ยวบิณฑบาตไดอามิสมา คือประโยชนมี
ประการที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยนัยเปนตนวา เพื่อปองกันหนาว
ดังนี้นั่นแหละ ชื่อวา ประโยชน. พึงทราบสาตถกสัมปชัญญะ ดวยอํานาจ
ของประโยชนนั้น.
ก็จีวรเนื้อละเอียดเปนสัปปายะแกภิกษุขี้รอนและมีกําลังนอย จีวร
เนื้อหนา ๒ ชั้นเปนสัปปายะแกภิกษุขี้หนาว. จีวรที่ตรงกันขามไมเปน
สัปปายะ. จีวรเกาไมเปนสัปปายะแกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลย. ดวยวา จีวร
เกานั้น ยอมทําความกังวลแกภิกษุนั้น เพราะตองคอยปะเปนตน. จีวร
ชนิดผาลายสองเปนตน เปนที่ตั้งแหงความโลภ ทําใหกังวลเหมือนกัน .
ดวยวา จีวรเชนนั้น ยอมทําอันตรายแกภิกษุผูอยูในปารูปเดียว และอาจ
ทําอันตรายถึงชีวิตก็ได.
ก็จีวรใดเกิดขึ้นดวยอํานาจมิจฉาชีพ มีนิมิตตกรรมเปนตน และ
จีวรใดเมื่อภิกษุนั้นใชสอย อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไป
จีวรนั้นเปนอสัปปายะโดยตรง. จีวรที่ตรงกันขาม เปนสัปปายะ. ในที่นี้
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พึงทราบสัปปายสัมปชัญญะ ดวยอํานาจจีวรที่เปนสัปปายะนั้น และพึง
ทราบโคจรสัมปชัญญะ ดวยอํานาจการไมละกรรมฐานนั่นแล.
ใคร ๆ ชื่อวาตนในภายใน ทีช่ ื่อวาหมจีวร ยอมไมมี. มีแตการหม
จีวรดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิต มีประการดังกลาวแลว
เทานั้น.
ในจีวรและกายนั้น แมจีวรก็ไมมีเจตนา แมกายก็ไมมีเจตนา. จีวร
ยอมไมรูวาเราหมกายไว. แมกายก็ไมรูวาเราถูกจีวรหมไว. ธาตุทั้งหลาย
เทานั้นปดหมูธาตุอยู เหมือนเอาผาเกาหอคัมภีรไวฉะนั้น. เพราะฉะนั้น
ภิกษุไดจีวรดี ก็ไมควรดีใจ ไดจีวรไมดี ก็ไมควรเสียใจ. เหมือนอยาง
วา ที่จอมปลวก พระเจดียและตนไมที่ศักดิ์สิทธิ์เปนตน คนบางพวก
บูชาดวยดอกไมของหอมธูปและผาเปนตน คนบางพวกไมบูชาดวยคูถมูตร
เปอกตม และประหารดวยทอนไมและสาตราเปนตน จอมปลวกและ
ตนไมเปนตน ยอมไมดีใจหรือเสียใจดวยการบูชาและไมบูชาเหลานั้น
ภิกษุไดจีวรดีไมพึงดีใจ ไดจีวรไมดีไมควรเสียใจเลยเหมือนฉันนั้นทีเดียว
พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะในการใชสอยสังฆาฏิและจีวรนี้ ดวยอํานาจ
พิจารณาที่เปนไปอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
แมในการใชสอยบาตร พึงทราบสาตถกสัมปชัญญะ ดวยอํานาจ
ประโยชนทจี่ ะพึงไดเฉพาะ เพราะภิกษุไมหยิบบาตรโดยรีบรอน แตหยิบ
บาตรโดยพิจารณาอยางนี้วา เมื่อเราหยิบบาตรนี้เที่ยวไปบิณฑบาตจักได
ภิกษา ดังนี้เปนปจจัย.
ก็บาตรหนักไมเปนสัปปายะแกภิกษุที่มีรางกายผอม มีกําลังนอย.
บาตรที่มีปุมขรุขระ ๔-๕ ปุม ลางยาก ไมเปนสัปปายะแกภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
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เลย. แมบาตรที่ลางยากก็ไมควร. ดวยวา เมื่อลางบาตรนั้นอยูนั่นแหละ
เธอจะมีกังวล.
ก็บาตรที่มีสีเหมือนแกวมณี เปนที่ตั้งแหงความโลภ ไมเปนสัปปายะตามนัยที่กลาวแลวในจีวรนั่นแล.
อนึ่ง บาตรที่ไดมาดวยอํานาจนิมิตตกรรมเปนตน ไมเปนสัปปายะ
และบาตรใดเมื่อภิกษุใชสอย อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญขึ้น กุศลธรรม
ทั้งหลายยอมเสื่อมไป บาตรนี้เปนอสัปปายะโดยสวนเดียวเทานั้น. บาตร
ที่ตรงกันขาม เปนสัปปายะ. ในการใชสอยบาตรนี้ พึงทราบสัปปายสัมปชัญญะดวยอํานาจบาตรนั้น. พึงทราบโคจรสัมปชัญญะ ดวยอํานาจ
ไมละกรรมฐานนั่นแล.
ใคร ๆ ชื่อวาตนในภายในถือบาตรอยู ยอมไมมี. มีแตการถือบาตร
ดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตมีประการดังกลาวแลวเทา
นั้น.
ในการถือบาตรนั้น แมบาตรก็ไมมีเจตนา แมมือก็ไมมีเจตนา.
บาตรยอมไมรูวา เราถูกมือถือไว. แมมือทั้งหลายก็ไมรูวา เราถือบาตร
ไว. ธาตุทั้งหลายเทานั้นถือหมูธาตุอยู เหมือนเอาคีมคีบบาตรที่รอนเปน
ไฟฉะนั้น. พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะในการใชสอยบาตรนี้ ดวยอํานาจ
พิจารณาที่เปนไปอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง คนทั้งหลายเห็นคนอนาถามือเทาดวน มีหนองเลือด
และหมูหนอนออกจากปากแผล มีแมลงวันหัวเขียวตอมหึ่ง นอนอยูบน
ศาลาที่อาศัยของคนอนาถา ผูที่มีความเอ็นดูเอาผาพันแผลมาใหบาง เอา
ยาใสถวยกระเบื้องเปนตนมาใหบาง แกคนอนาถาเหลานั้น บรรดาของ
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เหลานั้น ผาพันแผลของบางคนเปนผาเนื้อละเอียดก็มี ของบางคนเปน
ผาเนื้อหยาบก็มี ถวยกระเบื้องใสยาของบางคนรูปรางสวยก็มี ของบางคน
รูปรางไมสวยก็มี คนอนาถาเหลานั้นยอมไมยินดีหรือรังเกียจในสิ่งของ
เหลานั้น ดวยวา คนอนาถาเหลานั้นตองการผาเพียงปดแผลเทานั้น และ
ถวยกระเบื้องก็เพียงใสยาไวเทานั้น ขอนี้ฉันใด ก็ภิกษุใดพิจารณาจีวร
เหมือนผาพันแผล บาตรเหมือนถวยกระเบื้องใสยา และภิกษาที่ไดใน
บาตรเหมือนยา ภิกษุนี้กฉ็ ันนั้น พึงทราบวา เปนผูทําความรูสึกตัวสูงสุด
ดวยอสัมโมหสัมปชัญญะในการใชสอยสังฆาฏิบาตรและจีวร.
ในบทวา อสิเต เปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา อสิเต ไดแกในการฉันบิณฑบาต.
บทวา ปเต ไดแกในการดื่มยาคูเปนตน.
บทวา ขายิเต ไดแกในการเคี้ยวกินของขบเคี้ยวที่ทําดวยแปง
เปนตน.
บทวา สายิเต ไดแกในการลิ้มน้ําผึ้งและน้ําออยเปนตน .
ประโยชนแม ๘ อยางที่ตรัสไวโดยนัยมีอาทิวา เนว ทวาย มิใช
ฉันเพื่อจะเลน ดังนี้ ชื่อวา ประโยชน พึงทราบสาตถกสัมปชัญญะดวย
อํานาจประโยชนนั้น.
ก็บรรดาโภชนะที่เลวหรือประณีต ที่ขมหรือหวานเปนตน ภิกษุใด.
ไมผาสุกเพราะโภชนะใด โภชนะนั้นไมเปนสัปปายะแกภิกษุนั้น.
อนึ่ง โภชนะใดทีไ่ ดมาดวยอํานาจนิมิตตกรรมเปนตน และโภชนะใด
เมื่อภิกษุนั้นฉันอยู อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญขึ้น กุศลธรรมทั้งหลาย
ยอมเสื่อมไป โภชนะนั้นเปนอสัปปายะโดยสวนเดียวเทานั้น. โภชนะที่ตรง
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กันขาม เปนสัปปายะ. ในการฉันเปนตนนี้ พึงทราบสัปปายสัมปชัญญะ
ดวยอํานาจโภชนะนั้น และพึงทราบโคจรสัมปชัญญะดวยอํานาจไมละ
กรรมฐานนั่นแล.
ใคร ๆ ชื่อวาตนในภายในเปนผูบริโภค ยอมไมมี. ชือ่ วาการถือ
บาตรยอมมีดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตมีประการดัง
กลาวแลวเทานั้น. ชื่อวาการหยั่งมือลงในบาตรยอมมีดวยความแผไปแหง
วาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตเทานั้น. การทําคําขาว การยกคําขาวขึ้น และ
การอาปาก ยอมมีดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตเทานั้น
ใคร ๆ ก็ใชกญ
ุ แจยนตไขกระดูกคางไมได. การเอาคําขาวใสปาก ฟน
บนทําหนาที่สาก ฟนลางทําหนาที่ครก และลิ้นทําหนาที่มือ ยอมมีดวย
ความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตเทานั้น. ในการบริโภคนั้น มี
น้ําลายบาง ๆ ที่ปลายลิ้น น้ําลายหนา ๆ ที่โคนลิ้นคลุกเคลา. ของเคี้ยว
นั้นถูกตะลอมดวยมือคือลิ้นลงในครกคือฟนลาง น้ําคือน้ําลายทําใหเปยก
ชุม แหลกละเอียดดวยสากคือฟนบน. หามีใครมาตักใสเขาไปภายในดวย
ชอนหรือทัพพีไม. เขาไปดวยวาโยธาตุนั่นแหละ. อาหารที่เขาลําคอลงไป ๆ
หามีใครเอาสิ่งซึ่งลาดดวยฟางมารองรับไม. ตั้งอยูไดดวยอํานาจวาโยธาตุ
นั่นแหละ. อาหารที่ตั้งอยูนั้น ๆ ก็หามีใครทําเตากอไฟหุงตมไม. ยอม
สุกดวยเตโชธาตุเทียว. อาหารที่สุกแลว ๆ หามีใครใชทอนไมหรือไมเทา
เขี่ยออกภายนอกไม. วาโยธาตุนั่นแหละนําออก (ขับถาย).
ดวยประการฉะนี้ วาโยธาตุยอมนําอาหารเขา เปลี่ยนแปลง ทรงไว
กลับไปกลับมา บดใหละเอียด ทําใหแหงและนําออก. ปฐวีธาตุทรงไว
กลับไปกลับมา บดใหละเอียด และทําใหแหง. อาโปธาตุทําใหเหนียว
ตามรักษาความชุมชื้นไว. เตโชธาตุทําอาหารที่เขาไปภายในใหสุก อากาศ-
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ธาตุแยกใหเปนสวน ๆ. วิญญาณธาตุสั่งการใหธาตุตาง ๆ ทําหนาที่ใหถูก
ในเรื่องนั้น ๆ. พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะในการบริโภคนี้ ดวยอํานาจ
พิจารณาที่เปนไปอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะในการบริโภคนี้ โดย
พิจารณาเปนของปฏิกูล ๑๐ ประการอยางนี้ คือ โดยการไป ๑ โดยการ
แสวงหา ๑ โดยการบริโภค ๑ โดยที่อยู ๑ โดยหมักหมม ๑ โดยยัง
ไมยอย ๑ โดยยอยแลว ๑ โดยผล ๑ โดยไหลออก ๑ โดยเปอน ๑.
สวนความพิสดารในเรื่องนี้ พึงถือเอาแตอาหารปฏิกูลสัญญานิทเทส ใน
วิสุทธิมรรค.
บทวา อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม ไดแกในการถายอุจจาระและปสสาวะ
ในบทนั้นมีอธิบายวา เมื่อถึงเวลาถายแลวนี้ไดถายอุจจาระปสสาวะ
เหงื่อไหลออกจากรางกายทั้งสิ้น ตาวิงเวียน จิตไมมีอารมณเปนหนึ่ง และ
โรคอื่น ๆ ยอมเกิดขึ้น. แตเมื่อถายอุจจาระปสสาวะ ทุกอยางนั้นยอมไมมี
นี้เปนเนื้อควานในขอนี้ ดวยประการฉะนี้. พึงทราบสาตถกสัมปชัญญะ.
โดยเนื้อความนั้น.
ก็ภิกษุถายอุจจาระปสสาวะในที่ไมสมควร ยอมเปนอาบัติ ยอมเสีย
ชื่อเสียง เปนอันตรายแกชีวิต เมื่อถายอุจจาระปสสาวะในที่สมควร ทุก
อยางนั้นยอมไมมี ดังนั้นการรูตัวในการถายอุจจาระปสสาวะนี้ จึงเปน
สัปปายะ. พึงทราบสัปปายสัมปชัญญะ โดยสัปปายะนั้น. พึงทราบโคจรสัมปชัญญะ โดยไมละกรรมฐานนั่นแล.
ชื่อวาตนในภายในถายอุจจาระปสสาวะอยู ยอมไมมี แตมีการ
ถายอุจจาระปสสาวะดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตเทานั้น.
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ก็หรือวา เพราะฝแตกเมื่อฝสุก น้ําหนองและเลือดยอมไหลออก
โดยไมมีใครตองการ ฉันใด และภาชนะน้ําที่เต็มเปยม น้ํายอมไหลออก
โดยไมมีใครตองการ ฉันใด อุจจาระปสสาวะที่สั่งสมอยูในลําไสใหญ
และกระเพาะปสสาวะ ถูกกําลังลมบีบคั้นหนักเขา ยอมไหลออกแมโดย
ไมมีใครตองการ ฉันนั้น.
ก็อุจจาระปสสาวะนี้นั้น เมื่อไหลออกอยางนี้ ยอมไมเปนของตน
ของภิกษุน้นั ไมเปนของผูอื่น เปนกากอาหารที่ไหลออกมาจากรางกาย
เทานั้นเอง. เหมือนอยางอะไร. เหมือนอยางวา คนที่ถายน้ําเกาจากตุมน้ํา
น้ําเกานั้นยอมไมเปนของตน ไมเปนของผูอื่น เปนเพียงลางตุมเทานั้น
เอง. พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะในการถายอุจจาระปสสาวะนี้ โดย
พิจารณาที่เปนไป ดวยประการฉะนี้.
ในบทวา คเต เปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา คเต ไดแกในการเดิน.
บทวา ิเต ไดแกในการยืน.
บทวา นิสินฺเน ไดแกในการนั่ง.
บทวา สุตฺเต ไดแกในการนอน.
บทวา ชาคริเต ไดแกในการตื่น.
บทวา ภาสิเต ไดแกในการพูด.
บทวา ตุณฺหีภาเว ไดแกในการไมพูด.
ก็ในพระสูตรนี้วา ภิกษุเดินอยูก็ดี ยอมรูต ัววาเราเดิน ยืนอยูก็ดี
ยอมรูตัววาเรายืน นั่งอยูก็ดี ยอมรูตัววาเรานั่ง นอนอยูก็ดี ยอมรูตัววา
เรานอน ดังนี้ ตรัสถึงอิริยาบถยาวนาน.
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ในคํานี้วา ในการกาวไป ในการถอยกลับ ในการแลไปขางหนา
ในการแลไปตามทิศ ในการคูเขา ในการเหยียดออก ดังนี้ ตรัสถึง
อิริยาบถปานกลาง.
แตในที่นี้วา ในการเดิน การยืน การนั่ง การนอน การตื่น
ดังนี้ ตรัสถึงอิริยาบถยอยเล็กนอย. เพราะฉะนั้น พึงทราบความเปนผู
ทําความรูสึกตัวในอิริยาบถแมเหลานั้น โดยนัยทีก่ ลาวแลวนั่นแล.
ก็พระมหาสิวเถระผูทรงพระไตรปฎกกลาววา ภิกษุใดเดินหรือ
จงกรมนาน ภายหลังหยุดยืน ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา รูปธรรมและอรูปธรรมที่เปนไปในเวลาจงกรม ดับไปในขณะหยุดยืนนั้นแหละ ภิกษุนี้
ชื่อวาเปนผูทําความรูสึกตัวในการเดิน.
ภิกษุใดทองบนอยูก็ดี วิสชั นาปญหาอยูก็ดี มนสิการกรรมฐานอยู
ก็ดี ยืนอยูนาน ภายหลังนั่งลง ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา รูปธรรมและ
อรูปธรรมที่เปนไปในเวลายืน ดับไปโนขณะนั่งลงนั้นแหละ ภิกษุนี้
ชื่อวาเปนผูทําความรูสึกตัวในการยืน.
ภิกษุใดนั่งนาน โดยกระทําการสาธยายเปนตน ภายหลังลุกขึ้น
ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา รูปธรรมและอรูปธรรมที่เปนไปในเวลานั่ง
ดับไปในขณะลุกขึ้นนั้นแหละ ภิกษุนชี้ ื่อวาเปนผูทําความรูสึกตัวในการนั่ง
แตภิกษุใดนอนทองบนอยูก็ดี มนสิการกรรมฐานอยูก็ดี หลับไป
ภายหลังลุกขึ้น ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา รูปธรรมและอรูปธรรมที่เปน
ไปในเวลานอน ดับไปในขณะลุกขึ้นนั้นแหละ ภิกษุนี้ชื่อวาเปนผูทํา
ความรูสึกตัวในการหลับและการตื่น. ก็จิตที่ไมทํางานชื่อวาหลับ ที่ทํา
งานชื่อวาตื่น.
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ก็ภิกษุใดกําลังพูดอยู มีสติสมั ปชัญญะวา ชื่อวาเสียงนี้ยอมเกิด
เพราะอาศัยริมฝปาก ฟน ลิ้น เพดาน และความพยายามที่เหมาะแกเรื่อง
นั้น ๆ ของจิต ดังนี้ พูด ก็หรือวา ทองบนก็ตาม กลาวธรรมก็ตาม
เจริญกรรมฐานก็ตาม วิสัชนาปญหาก็ตาม ตลอดกาลนาน แลวนิ่งไป
ในภายหลัง ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา รูปธรรมและอรูปธรรมที่เกิดขึ้น
ในเวลาพูด ดับไปในขณะนิ่งนั้นแหละ ภิกษุนี้ชื่อวาเปนผูทําความรูสึก
ดวยในการพูด.
ภิกษุใดนิ่งแลวยังมนสิการพระธรรมหรือกรรมฐานเปนเวลานาน
ภายหลังพิจารณาเห็นดังนี้วา รูปธรรมและอรูปธรรมที่เปนไปในเวลานิ่ง
ดับไปในขณะนิ่งนี้เอง ดวยวาเมื่ออุปาทายรูปเกิด ชื่อวาพูด เมื่อไมเกิด
ชื่อวานิ่ง ภิกษุนี้ชื่อวาเปนผูทําความรูสึกตัวในความเปนผูนิ่ง ดวยประการ
ฉะนี้. เรื่องนี้นั้น พระมหาสีวเถระกลาวไวแลว.
หนาที่ของอสันโมหสัมปชัญญะ ทานประสงคในมหาสติปฏฐานสูตร. แตในสามัญญผลสูตรนี้ ยอมไดสัมปชัญญะ ๔ อยางแมทั้งหมด
ฉะนั้น พึงทราบความเปนผูทําความรูสึกตัวดวยอํานาจแหงสัมปชัญญะ ๔
ในที่นี้ ตามนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ.
ก็บทวา สมฺปชานการี ดังนี้ พึงทราบเนื้อความ โดยสัมปชัญญะ
ที่สัมปยุตดวยสตินั่นเทียวในทุก ๆ บท. บทวา สติสมฺปชฺเน
สมนฺนาคโต นี้ ก็มีความพิสดารเทานี้.
แตในวิภังคปกรณ ทานจําแนกบทเหลานี้ ไวอยางนี้วา สโต
สมฺปชาโน อภิกฺกมติ สโต สมฺปชาโน ปฏิกฺกมติ เปนผูมีสติ
สัมปชัญญะกาวไป เปนผูมีสติสัมปชัญญะถอยกลับ ดังนี้ทีเดียว.
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บทวา เอว โข มหาราช ความวา ภิกษุเมื่อยังการกาวไปเปน
ตนใหเปนไป โดยสัมปชัญญะที่สมั ปยุตดวยสติอยางนี้ ยอมชื่อวาเปนผู
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ.
บทวา สนฺตุฏโ ในขอความวา อิธ มหาราช ภิกขฺ ุ สนฺตุฏโ
โหติ นี้ ความวา เปนผูประกอบดวยความยินดีปจจัยตามมีตามได.
ก็สันโดษนี้นั้น มี ๑๒ อยาง.
อะไรบาง ?
สันโดษในจีวร ๓ อยาง คือ ยถาลาภสันโดษ ยถาพลสันโดษ
ยถาสารุปปสันโดษ.
ในบิณฑบาตเปนตน ก็อยางนี้.
สันโดษ ๑๒ ประเภทนั้น มีอธิบายดังตอไปนี้
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดจีวรดีก็ตาม ไมดกี ็ตาม เธอใชสอยจีวร
นั้นเทานั้น ไมปรารถนาจีวรอื่น ถึงไดก็ไมรับ นี้เปนยถาลาภสันโดษ
ในจีวรของเธอ.
ตอมาภายหลัง เธอมีกําลังนอยตามธรรมดาก็ดี ถูกความปวยไข
ครอบงําก็ดี ถูกชราครอบงําก็ดี เมื่อหมจีวรหนักยอมลําบาก เธอเปลี่ยน
จีวรนั้นกับภิกษุผูชอบพอกัน แมใชสอยจีวรเบาอยู ก็ยังเปนผูสันโดษอยู
นั่นเอง นี้เปนยถาพลสันโดษในจีวรของเธอ.
ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดปจจัยอยางประณีต ครั้นเธอไดบาตรและจีวร
เปนตนอยางใดอยางหนึ่ง เปนบาตรจีวรมีคามากหรือมีจํานวนมาก เธอ
ถวายดวยคิดวา นี้สมควรแกพระเถระทั้งหลายผูบวชนาน นี้สมควรแก
ภิกษุพหูสูต นี้สมควรแกภิกษุไข นี้จงมีแกภิกษุผูมีลาภนอย ดังนี้
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หรือรับเอาจีวรเกาของภิกษุเหลานั้น หรือเลือกเก็บผาที่ไมมีชายจากกอง
หยากเยื่อเปนตน แมเอาผาเหลานั้นมาทําเปนสังฆาฏิครอง ก็ยังเปนผู
สันโดษอยูนั่นเอง นี้เปนยถาสารุปปสันโดษในจีวรของเธอ.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยนี้ ไดบิณฑบาตเศราหมองหรือประณีต
เธอใชสอยบิณฑบาตนั้นเทานั้น ไมปรารถนาบิณฑบาตอื่น ถึงไดก็ไมรับ
นี้เปนยถาลาภสันโดษในบิณฑบาตของเธอ.
ก็ภิกษุใดไดบิณฑบาตที่ไมถูกกับรางกายปกติ หรือไมถกู กับโรคของ
คน ซึ่งเธอบริโภคแลวจะไมสบาย เธอใหบิณฑบาตนั้นแกภิกษุผูชอบ
พอกัน แมฉันโภชนะที่สบายแตมือของภิกษุนั้นทําสมณธรรมอยู ก็ยัง
เปนผูสันโดษอยูนั่นเอง นี่เปนยถาพลสันโดษในบิณฑบาตของเธอ.
ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดบิณฑบาตประณีตจํานวนมาก เธอถวายบิณฑบาต
นั้นแกพระเถระผูบวชนาน แกผูพหูสูต แกผมู ีลาภนอย แกภิกษุไข
เหมือนจีวรนั้น แมรับเศษอาหารของภิกษุนั้น ๆ หรือเที่ยวบิณฑบาตแลว
ฉันอาหารที่ปนกัน ก็ยังเปนผูสันโดษอยูนั่นเอง นี้เปนยถาสารุปปสันโดษ
ในบิณฑบาตของเธอ.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดเสนาสนะที่พอใจหรือไมพอใจ ไม
ดีใจไมเสียใจเพราะเสนาสนะนั้น ยินดีตามที่ไดเทานั้น โดยที่สุดแมเปน
เครื่องปูลาดถักดวยหญา นี้เปนยถาลาภสันโดษในเสนาสนะของเธอ.
ก็ภิกษุใดไดเสนาสนะที่ไมถูกกับรางกายปกติ หรือไมถกู กับโรคของ
ตน ซึ่งเมื่อเธออยูจะไมสบาย เธอใหเสนาสนะนั้นแกภิกษุผูชอบพอกัน
แมอยูในเสนาสนะที่สบายซึ่งเปนของภิกษุนั้น ก็ยงั เปนผูสันโดษอยูนั่นเอง
นี้เปนยถาพลสันโดษในเสนาสนะของเธอ.
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ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีบุญมาก ไดเสนาสนะที่ประณีตจํานวนมาก มีถา
มณฑป เรือนยอดเปนตน เธอใหเสนาสนะเหลานั้นแกพระเถระผูบวชนาน
ผูพหูสูต ผูมีลาภนอย และเปนไข เหมือนจีวร แมอยูในเสนาสนะแหง
ใดแหงหนึ่ง ก็ยังเปนผูสันโดษอยูนั่นเอง นี้เปนยถาสารุปปสันโดษใน
เสนาสนะของเธอ.
ก็ภิกษุใดพิจารณาเห็นอยางนี้วา ชื่อวาเสนาสนะชั้นดีเยี่ยมเปนที่ตั้ง
แหงความประมาท นั่งในเสนาสนะนั้นยอมงวงเหงาซบเซาหลับไป เมื่อ
ตื่นขึ้นอีกก็ครุนคิดแตเรื่องกาม แลวไมรับเสนาสนะเชนนั้นแมถึงแลว
เธอหามเสนาสนะนั้น แมอยูในทีแ่ จงหรือโคนไมเปนตน ก็ยังเปนผู
สันโดษอยูนั่น เอง แมนกี้ ็เปนยถาสารุปปสันโดษในเสนาสนะ.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดเภสัชเศราหมองหรือประณีต เธอ
ยินดีตามที่ไดนั้น ๆ เทานั้น ไมปรารถนาเภสัชอื่น ถึงไดก็ไมรับ นี้เปน
ยถาลาภสันโดษในคิลานปจจัยของเธอ.
ก็ภิกษุใดตองการน้ํามัน ไดน้ําออย เธอใหน้ําออยนั้นแกภิกษุผู
ชอบพอกัน แลวถือเอาน้ํามันแตมือของภิกษุนั้น หรือแสวงหาของอื่น
นั่นเทียว แมเมื่อไดเภสัช ก็ยังเปนผูสันโดษอยูนั่นเอง นี้เปนยถาพลสันโดษในคิลานปจจัยของเธอ.
ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีบุญมาก ไดเภสัชที่ประณีต มีน้ํามัน น้ําออย
เปนตนจํานวนมาก เธอใหเภสัชนั้นแกพระเถระผูบวชนาน ผูพ หูสูต ผูมี
ลาภนอยและผูเปนไข เหมือนจีวร แลวเยียวยาอัตตภาพดวยเภสัชอยางใด
อยางหนึ่งที่ภิกษุเหลานั้นนํามา ก็ยังเปนผูสันโดษอยูนั้นเอง.
อนึ่ง ภิกษุใดวางสมอแชเยี่ยวโคไวในภาชนะใบหนึ่ง มีคนมาบอก
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กลาวถึงของอรอย ๔ อยางในภาชนะหนึ่งวา ถือเอาเถิดทานเจาขา ถาตอง
การ ดังนี้ เธอคิดวา ถาโรคของเธอจะหายแมดวยของอรอยอยางใดอยาง
หนึ่งใน ๔ อยางนั้น ถึงอยางนั้น ชือ่ วาสมอแชเยี่ยวโค พระพุทธเจา
เปนตน ทรงสรรเสริญแลว ดังนี้ หามของอรอย ๔ อยาง ทําเภสัชดวย
สมอแชเยี่ยวโคเทานั้น ยอมเปนผูสันโดษอยางยิ่งแท นี้เปนยถาสารุปปสันโดษในคิลานปจจัยของเธอ.
ก็บริขาร ๘ คือ ไตรจีวร บาตร มีดตัดไมชําระฟน เข็ม ประคดเอว
และผากรองน้ํา ยอมควรแกภิกษุผูประกอบดวยความยินดีปจจัยตามมีตาม
ได ๑๒ อยางนี้. สมจริงดังที่ทานกลาวไววา
ไตรจีวร บาตร มีด เข็ม ประคดเอว
รวมทั่งผากรองน้ํา เปน ๘ เหลานี้
เปนบริขารของภิกษุผูประกอบความเพียร.
บริขารทั้งหมดเหลานั้น เปนเครื่องบริหารกายก็ได เปนเครื่อง
บริหารทองก็ได. บริหารอยางไร ?
จะพูดถึงจีวรกอน ภิกษุบริหารเลี้ยงดูกายในเวลานุงหมจีวรเที่ยวไป
ดังนั้นจีวรจึงชื่อวาเปนเครื่องบริหารกาย ภิกษุบริหารเลี้ยงดูทองในเวลา
เอาชายจีวรกรองน้ําแลวดื่ม และในเวลาเอาจีวรหอของขบเคี้ยวและผลไม
นอยใหญ ดังนั้นจีวรจึงชื่อวาเปนเครื่องบริหารทอง.
แมบาตร ยอมเปนเครื่องบริหารกายในเวลาเอาบาตรนั้นตักน้ําอาบ
และในเวลาทําประพรมกุฎี ยอมเปนเครื่องบริหารทองในเวลารับอาหาร
บริโภค.
แมมีด ยอมเปนเครื่องบริหารกายในเวลาตัดไมชําระฟนดวยมีดนั้น
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และในเวลาตกแตงเทาเตียงและคันกลด ยอมเปนเครื่องบริหารทองใน
เวลาตัดออยและปอกมะพราวเปนตน.
แมเข็ม ยอมเปนเครื่องบริหารกายในเวลาเย็บจีวร ยอมเปนเครื่อง
บริหารทองในเวลาจิ้มขนมหรือผลไมกิน.
ประคดเอว ยอมเปนเครื่องบริหารกายในเวลาพันกายเที่ยวไป
เปนเครื่องบริหารทองในเวลามัดออยเปนตนถือเอา.
ผากรองน้ํา เปนเครื่องบริหารกายในเวลาใชผากรองน้ํานั้นกรอง
น้ําอาบ และในเวลาทําการประพรมเสนาสนะ เปนเครื่องบริหารทองใน
เวลากรองน้ําดื่ม และในเวลาใชผากรองน้ํานั้นแหละใสงา ขาวสาร
และอาหารแขนเปนตนฉัน.
พึงทราบความที่บริขาร ๘ เปนบริขารเทานี้กอน.
ก็เครื่องปูลาดซึ่งปูไวในที่นั้น หรือกุญแจ ยอมควรแกภิกษุผูมี
บริขาร ๙ อยาง เขาไปสูที่นอน.
ผาปูนั่งหรือทอนหนัง ยอมควรแกภิกษุผูมีบริขาร ๑๐ อยาง.
ไมเทาหรือหลอดน้ํามัน ยอมควรแกภิกษุผูมีบริขาร ๑๑ อยาง
รมหรือรองเทา ยอมควรแกภิกษุผูมีบริขาร ๑๒ อยาง.
ก็บรรดาภิกษุเหลานี้ ภิกษุผูมีบริขาร ๘ เทานั้น ชื่อวาผูสันโดษ
นอกนี้ชื่อวาไมสันโดษ แตไมควรเรียกวา มักมาก เลี้ยงยาก.
จริงอยู ภิกษุเหลานี้เปนผูมักนอยเทียว เปนผูสนั โดษ เปนผูเลี้ยง
งาย เปนผูมีความประพฤติเบาพรอมเทียว แตพระผูมีพระภาคเจามิได
ตรัสพระสูตรนี้สําหรับภิกษุเหลานั้น ตรัสสําหรับภิกษุผูมีบริขาร ๘ .
ดวยวา ภิกษุผูมีบริขาร ๘ นั้น เอามีดเล็กและเข็มใสในผากรองน้ํา
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แลววางไวภายในบาตร คลองบาตรที่จะงอยบา พันกายที่ไตรจีวร หลีก
ไปสบายตามปรารถนา. ไมมีสิ่งของที่ชื่อวาเธอจะตองกลับมาถือเอา.
เมื่อจะทรงแสดงความที่ภิกษุนั้นเปนผูมีความประพฤติเบาพรอม
ดวยประการฉะนี้ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ภิกษุนี้เปนผูสันโดษ
ดวยจีวรเครื่องบริหารกายเปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา กายปริหาริเกน ไดแกจีวรพอเปนเครื่อง
บริหารกาย.
บทวา กุจฺฉิปริหาริเกน ไดแกจีวรพอเปนเครื่องบริหารทอง.
บทวา สมาทาเยว ปกฺกมติ ความวา ถือเอาเพียงบริขาร ๘ นั้น
ทั้งหมดเทานั้น ทําใหติดตัวไป. ไมมีความหวงใยหรือผูกพันวา วิหาร
บริเวณ อุปฏ ฐากของเรา. เธอเหมือนลูกศรที่หลุดจากแลง และเหมือน
ชางซับมันหลีกออกจากโขลง บริโภคเสนาสนะตามที่ปรารถนา เปนราว
ปา โคนไม เงื้อมเขาในปา รูปเดียวเทานั้นยืน รูปเดียวเทานั้นนั่ง รูป
เดียวไมมีเพื่อนในอิริยาบถทั้งปวง ยอมถึงความเปนผูเหมือนนอแรด
ที่ทานพรรณนาไวอยางนี้วา
ภิกษุยินดีอยูดวยปจจัยตามมีตามได ยอมไปได ๔
ทิศ ไมติดขัด อดกลั้นตออันตรายทั้งหลาย ไม
หวาดหวั่น คนเดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรด ดังนี้.
บัดนี้ เมื่อจะยังเนื้อความนั้นใหสําเร็จดวยอุปมา จึงตรัสวา
เสยฺยถาป เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา ปกฺขี สกุโณ ไดแกนกมีปก.
บทวา เฑติ ไดแกบินไป.
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ก็ความยอในเรื่องนี้ดังนี้. ธรรมดานกทั้งหลายรูวา ที่ประเทศโนน
ตนไมมีผลสุกแลว มาจากทิศตาง ๆ เจาจิกกินผลของตนไมนั้นดวยกลีบ
เล็บและจะงอยปากเปนตน นกเหลานั้นมิไดคิดวา ผลไมนี้จักมีสําหรับ
วันนี้ ผลไมนี้จักมีสําหรับวันพรุงนี้ และเมื่อผลไมสิ้นแลว ก็มิไดตั้ง
อารักขาตนไมเลย มิไดวา งปก เล็บ หรือจะงอยปากไวที่ตนไมนั้น โดย
ที่แทมิไดสนใจในตนไมนั้นเลย ตัวใดปรารถนาจะไปทิศาภาคใด ๆ ตัว
นั้นมีแตปกของตัวเปนภาระบินไปตามทิศาภาคนั้น ๆ ภิกษุนกี้ ็อยางนั้น
เหมือนกัน ไมเกี่ยวของ ไมสนใจ เมื่อจะหลีกไปตามความตองการ
ก็ถือไปไดเอง ดังนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอะไร ดวยคําวา โส อิมินา จ
ดังนี้เปนตน.
ทรงแสดงปจจัยสมบัติของภิกษุผูอยูปา.
ภิกษุใดไมมีปจจัย ๔ เหลานี้ การอยูปาของภิกษุนั้นยอมไมสําเร็จ
ภิกษุนั้นยอมจะถูกเปรียบเปรยเทากับสัตวดิรัจฉานหรือพรานปา. เทวดาที่
สิงสถิตอยูในปา ทําใหไดยินเสียงที่นากลัววา การอยูปาของภิกษุชั่วเชนนี้
จะมีประโยชนอะไร เอามือทุบศีรษะแลวหนีไป. โทษมิใชยศ ยอมระบือ
ไปวา ภิกษุรูปโนนเขาปา ไดการทํากรรมชั่วอยางนี้บางอยางนี้บาง.
แตภิกษุใดมีปจจัย ๔ เหลานี้ การอยูปาของภิกษุนั้นยอมสําเร็จ.
ดวยวา เธอพิจารณาศีลของตนอยู เมื่อไมเห็นดางพรอยอะไร ๆ ยังปติให
เกิดขึ้นแลวพิจารณาปตินั้นโดยความสิ้นไปเสื่อมไป ยอมหยั่งลงสูอริยภูมิ.
เทวดาที่สิงสถิตอยูในปามีความพอใจพากันสรรเสริญ. ยศของภิกษุนี้ยอม
กระฉอนไป เหมือนหยาดน้ํามันที่หยดลงในน้ําฉะนั้น.
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ในบทเหลานั้น บทวา วิวิตฺต ความวา วาง อธิบายวา มีเสียงเงียบ
คือไมคอยดังนัก. จริงอยู ในวิภังคปกรณทานกลาวหมายถึงความสงัดนี้
ไววา บทวา วิวิตฺต ความวา แมหากวามีเสนาสนะอยูในที่ใกล และ
เสนาสนะนั้นไมพลุกพลานดวยคฤหัสถบางบรรพชิตบาง เพราะเหตุนั้น
เสนาสนะนั้น ชื่อวาสงัด.
ชื่อวา เสนาสนะ เพราะอรรถวา เปนที่นอนดวย เปนที่นั่งดวย.
คํานี้เปนชื่อของเตียงและตั่งเปนตน. เพราะเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจา
จึงตรัสไววา บทวา เสนาสนะ ไดแกเตียงก็ดี ตั่งก็ดี ฟูกก็ดี หมอนก็ดี
วิหารก็ดี เพิงก็ดี ปราสาทก็ดี เรือนโลนก็ดี ถ้ําก็ดี ปอมก็ดี โรงกลม
ก็ดี ที่เรนก็ดี กอไผก็ดี โคนไมก็ดี มณฑปก็ดี ชือ่ วาเสนาสนะ ก็หรือวา
ภิกษุเปลี่ยนอิริยาบถในที่ใด ที่นั้นทัง้ หมด ชื่อวาเสนาสนะ.
อีกอยางหนึ่ง เสนาสนะนี้ คือ วิหาร เพิง ปราสาท เรือนโลน
ถ้ํา ชื่อวาเสนาสนะประเภทที่อยู.
เสนาสนะนี้ คือ เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ชือ่ วาเสนาสนะสําหรับ
เตียงตั่ง.
เสนาสนะนี้ คือ ปลอกหมอน ทอนหนัง เครื่องปูลาดที่ถักดวย
หญา เครื่องปูลาดที่ทําดวยใบไม ชือ่ วาเสนาสนะเปนเครื่องลาด.
เสนาสนะซึ่งเปนที่เปลี่ยนอิริยาบถของภิกษุทั้งหลายนี้ ชื่อวา
เสนาสนะตามโอกาส.
เสนาสนะมี ๔ อยาง ดวยประการฉะนี้. เสนาสนะทั้งหมดนั้น
ทานสงเคราะหดวยศัพทวาเสนาสนะนั่นเทียว.
ก็พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงเสนาสนะที่สมควรแกภิกษุผูไป
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ใน ๔ ทิศ เหมือนนกนั้น ดังนี้ ตรัสพระพุทธพจนมีอาทิวา อรฺ
รุกฺขมูล ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อรฺ ไดแกปาที่อยูนอกเขตเมือง ทั้งหมด
นี้ ชื่อวาปา ปานี้สําหรับภิกษุณีทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
เสนาสนะที่ทั้งอยูที่สุดชั่ว ๕๐๐ ธนู ชื่อวาปา ก็เสนาสนะปานี้
สมควรแกภิกษุนี้ ดวยประการฉะนี้. ลักษณะของปานั้น กลาวไวแลว
ในธุดงคนิทเทสในวิสุทธิมรรค.
บทวา รุกขฺ มูล ไดแกโคนไมที่สงัด มีรมเงาสนิทแหงใดแหงหนึ่ง.
บทวา ปพฺพต ไดแกศิลา. ก็เมื่อภิกษุใชน้ําในบอน้ํา ณ ที่นั้น
แลวนั่งที่เงาไมรมเย็น เมื่อทิศตาง ๆ ปรากฏ ลมเย็นพัดมา จิตยอมมี
อารมณเปนหนึ่ง.
ดวยบทวา กนฺทร ทานเรียกน้ําวา ประเทศแหงภูเขาที่น้ําเซาะ น้ํา
ทําลาย ซึ่งทานเรียกวา นทีตุมพะบาง นทีกุญชะบาง. ก็ในที่นนั้ มีทราย
เหมือนแผนเงิน. ปาชัฏขางบนเหมือนเพดานแกวมณี. น้ําเชนกับกอง
แกวมณีไหลไป. เมื่อภิกษุลงซอกน้ําอยางนี้ ดื่มน้ําแลวทํารางกายใหเย็น
กอทรายขึ้น ปูลาดผาบังสุกุล นั่งบําเพ็ญสมณธรรม จิตยอมมีอารมณ
เปนหนึ่ง.
บทวา คิริคุห ไดแกชองใหญระหวางภูเขา ๒ ลูก หรือชอง
ใหญเหมือนอุโมงคภูเขาลูกหนึ่ง. ลักษณะของปาชา กลาวแลวในวิสุทธิมรรค.
บทวา วนปตฺถ ไดแกที่เลยเขตบาน มิไดเปนที่ไถที่หวานของ
มนุษยทั้งหลาย. เพราะเหตุนั้นนั่นแล ทานจึงกลาววา คําวา วนปตฺถ.
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นี้เปนชื่อของเสนาสนะที่ไกล ดังนี้เปนตน.
บทวา อพฺโภกาส ไดแกที่ไมไดมุงบัง.
ก็เมื่อภิกษุประสงคจะทํากลดอยูในที่นี้ก็ได.
บทวา ปลาสปฺุช ไดแกกองฟาง.
ก็ภิกษุดึงฟางออกจากกองฟางใหญ ทําทีอ่ ยูอาศัยเหมือนที่เรนใน
เงื้อมเขา. บางทีเอาฟางใสขางบนกอไมพุมไมเปนตน นั่งบําเพ็ญสมณธรรมอยูภายใต ทานกลาวหมายเอาที่นั้น.
บทวา ปจฺฉาภตฺต ไดแกภายหลังอาหาร.
บทวา ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต ไดแกกลับจากการแสวงหา
บิณฑบาต.
บทวา ปลฺลงฺก ไดแกนั่งขัดสมาธิ.
บทวา อาภุชิตฺวา ไดแกประสานไว.
บทวา อุชุ กาย ปณิธาย ไดแก ตั้งกายทอนบนใหตรง ให
ที่สุดทอที่สุดกระดูกสันหลัง ๑๘ ขอประชิดกัน.
ดวยวา เมื่อนั่งอยางนี้ หนังเนื้อและเอ็นทั้งหลายไมตึง. เมื่อเปน
เชนนี้ เวทนาที่จะพึงเกิดขึ้นในทุก ๆ ขณะ เพราะหนังเนื้อเอ็นตึงเปน
ปจจัย ก็ไมเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น เมื่อเวทนาเหลานั้นไมเกิดขึ้น จิตยอมมี
อารมณเปนหนึ่ง กรรมฐานยอมไมตกถอย ยอมเขาถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย.
บทวา ปริมขุ  สตี อุปกฺเปตฺวา ความวา ตั้งสติมุงตรงตอ
กรรมฐาน หรือตั้งกรรมฐานไวตรงหนา. เพราะเหตุนั้นนั่นแล ในวิภังค
จึงกลาวไววา สตินี้ยอมเปนอันตั้งมั่นจดจออยูตรงปลายจมูกหรือแถว ๆ
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หนา เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ดํารงสติไวตรงหนา ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง ในขอนี้พึงทราบเนื้อความโดยนัยที่กลาวแลวใน
ปฏิสัมภิทาอยางนี้วา บทวา ปริ มีอรรถวา กําหนด บทวา มุข มีอรรถวา
นําออก บทวา สติ มีอรรถวา เขาไปตั้งมั่น เพราะเหตุนั้น ทานจึง
กลาวคําวา ปริมุข สตึ ดังนี้ . รวมความในคํานั้นวา ทําสติใหเปนที่
กําหนด เปนที่ออกไป.
ในบทวา อภิชฺฌ โลเก นี้ อุปาทานขันธ ๕ ชื่อวาโลก ดวย
อรรถวา สลาย เพราะฉะนั้น ในบทนี้จึงมีเนื้อความดังนี้วา ละราคะ คือ
ขมกามฉันทะในอุปาทานขันธ ๕ ได.
บทวา วิคตาภิชฺเฌน ความวา มีความเพงเล็งไปปราศแลว เพราะ
ละไดโดยวิกขัมภนปหาน เชนกับจักษุวิญญาณ
บทวา อภิชฺฌาย จิตฺต ปริโสเธติ ความวา เปลื้องจิตจากความ
เพงเล็ง อธิบายวา ความเพงเล็งนั้นพนไป และครั้นพนไปแลวไมมาจับ
จิตอีกไดดวยประการใด เธอยอมทําดวยประการนั้น
แมในบทวา พฺยาปาทปโทสมฺปหาย เปนตน ก็นัยนี้แหละ.
ชื่อวา พยาปาทะ ดวยอรรถวา จิตยอมพยาบาทดวยโทสจิตนี้
คือละปกติเดิม เหมือนขนมกุมมาสบูดเปนตน.
ชื่อวา ปโทสะ ดวยอรรถวา ประทุษรายถึงพิการ หรือทําผูอื่น
ใหเดือนรอน คือพินาศ.
ก็ทั้ง ๒ คํานี้เปนชื่อของความโกรธนั่นเอง. ความที่
จิตเปนไข ชื่อวา ถีนะ. ความที่เจตสิกเปนไข ชื่อวา
มิทธะ ถีนะและมิทธะ ชื่อวาถีนมิทธะ.
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บทวา อาโลกสฺี ความวา ประกอบดวยสัญญาอันบริสุทธิ์
ปราศจากนิวรณ เพราะสามารถกําหนดรูแสงสวางที่เห็นทั้งกลางคืนทั้ง
กลางวัน.
บทวา สโต สมฺปชาโน ไดแกประกอบดวยสติและดวยญาณ.
คําทั้ง ๒ นี้ ทานกลาวแลวเพราะเปนอุปการะแกอาโลกสัญญา.
ความฟุงซานและความรําคาญ ชื่อวา อุทธัจจกุกกุจจะ
บทวา ติณฺณวิจิกิจโฺ ฉ ไดแกขาม คือกาวลวงวิจิกิจฉาตั้งอยู.
ชื่อวา ไมมีความคลางแคลง ดวยอรรถวา ไมเปนไปอยางนี้วา
นี้อยางไร นี้อยางไร.
บทวา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ไดแกในธรรมทั้งหลายที่ไมมีโทษ.
อธิบายวา ไมสงสัย คือไมกังขาอยางนี้วา ธรรมเหลานี้หนอแลเปนกุศล
ธรรมเหลานี้เปนกุศลไดอยางไร. นี้เปนความยอในขอนี้ ก็คาํ ใดที่ควร
จะกลาวในนิวรณเหลานี้ โดยจําแนกใจความของคําและลักษณะเปนตน
คํานั้นทั้งหมดกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค.
ก็ในอุปมาที่ทานกลาวไววา เสยฺยถาป มหารา นั้น มีวินิจฉัย
ดังตอไปนี้
บทวา อิณ อาทาย ไดแกถือเอาทรัพยเพื่อความเจริญ.
บทวา พฺยนฺตีกเรยฺย ความวา พึงทําหนี้นั้นใหหมดไป คือ
พึงทํามิใหหนี้เหลานั้นเหลืออยูเพียงกากะณึกหนึ่ง อธิบายวา พึงใชให
หมดเลย.
บทวา ตโตนิทาน ไดแกมีความไมมีหนี้เปนมูลเหตุ.
จริงอยู เมื่อเขารําพึงอยูวา เราไมมีหนี้ ยอมไดความปราโมทย
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เปนกําลัง ยอมไดความดีใจ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ลเภถ
ปาโมชฺช อธิคจฺเฉยฺย โสมนสฺส ดังนี้ .
ชื่อวา อาพาธ ดวยอรรถวา ตัดอิริยาบถ ๔ เหมือนตัดดวยเลื่อย
เบียดเบียนอยูเพราะเกิดเวทนาที่เปนขาศึก.
ชื่อวา อาพาธิก ดวยอรรถวา มีอาพาธ.
ชื่อวา ถึงความลําบาก เพราะความลําบากซึ่งเกิดแตอาพาธนั้น.
บทวา อธิมตฺตคิลาโน ไดแกเจ็บหนัก
บทวา นจฺฉาเทยฺย ไดแกไมพึงชอบใจ เพราะมีพยาธิหนักยิ่ง
ครอบงําอยูแลว.
บทวา พลมตฺตา ไดแกมีกําลังนั่นเอง อธิบายวา เขามีกําลังกาย.
บทวา ตโตนิทาน ไดแกมีความไมมีโรคเปนตนเหตุ.
ก็เมื่อเขารําพึงอยูวา เราไมมีโรค ทั้งความปราโมทยและโสมนัสนั้น
ยอมมีทั้งคู. เพราะเหตุนั้น ทานจงกลาววา ลเภถ ปาโมชฺช อธิคจฺเฉยฺย
โสมนสฺส ดังนี้.
บทวา น จสฺส กิฺจิ โภคาน วโย ความวา ไมมีความ
เสื่อมโภคะแมเพียงกากะณึกหนึ่ง.
บทวา ตโตนิทาน ไดแกมีการไมพนจากเครื่องผูกมัดเปนตนเหตุ.
คําที่เหลือพึงประกอบในบททั้งหมด ตามนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ.
บทวา อนตฺตาธีโน ไดเเกไมเปนที่พึ่งในตน จะทําอะไร ๆ
ตามความพอใจของตนไมได.
บทวา ปราธีโน ไดแกตองพึ่งคนอื่น เปนไปตามความพอใจ
ของคนอื่นเทานั้น.
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บทวา น กาเยน กามงฺคโม ความวา เขาประสงคจะไปโดย
ทิศาภาคใด ก็ไปโดยทิศาภาคนั้นไมได.
บทวา ทาสพฺยา ไดแกจากความเปนทาส.
บทวา ภุชิสฺโส ไดแกเปนตัวของตัวเอง.
บทวา ตโตนิทาน ไดแกมีความเปนไทเปนตนเหตุ.
บทวา กนฺตารทฺธานมคฺค ไดแกทางไกลกันดาร อธิบายวา
ทางไกลไมมีน้ํา.
บทวา ตโตนิทาน ไดแกมีพื้นที่ที่ปลอดภัยเปนตนเหตุ.
ในคําวา อิเม ปฺจ นิวรเณ อปฺปหีเน นี้ พระผูมีพระภาค
เจาทรงแสดงกามฉันทที่ยังละไมไดเหมือนหนี้ แสดงนิวรณที่เหลือทําให
เปนเหมือนโรคเปนตน ในขอนั้นมีอุปมาดังนี้
ก็ผูใดกูหนี้คนอื่นแลว ยอมพินาศ ผูนั้นแมถูกเจาหนี้ทวงวาจงใช
หนี้ แมพูดคําหยาบ แมถูกจองจํา แมถูกฆา ก็ไมอาจจะโตตอบอะไรได
ยอมอดกลั้นทุกอยาง ดวยวา หนี้ของเขานั้นเปนเหตุใหอดกลั้น ผูที่ติดวัตถุ
ดวยกามฉันทะก็ฉันนั้น ยอมยืดวัตถุนั้นดวยเครื่องยึดคือตัณหา เขาแมถูก
กลาวคําหยาบ แมถูกจองจํา แมถูกฆา ยอมอดกลั้นทุกอยาง. ดวยวา
กามฉันทะของเขานั้นเปนเหตุใหอดกลั้น เหมือนกามฉันทะของหญิง
ทั้งหลายที่ถูกเจาของเรือนฆา พึงเห็นกามฉันทะเหมือนหนี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
เหมือนอยางวา คนกระสับกระสายเพราะโรคดี แมเมื่อเขาใหน้ํา
ผึ้งและน้ําตาลกรวดเปนตน ก็ไมไดรสของของหวานเหลานั้น ยอมบนวา
ขม ขม เทานั้น เพราะตนกระสับกระสายดวยโรคดีฉันใด ผูมีจิตพยาบาท
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ก็ฉันนั้นเหมือนกัน แมอาจารยและอุปชฌายผูหวังดีวากลาวเพียงเล็กนอย
ก็ไมรับโอวาท กลาววาทานทั้งหลายวุนวายเหลือเกินเปนตน ลาสิกขาบท
ไป เขาไมไดรสของพระศาสนาประเภทสุขในฌานเปนตน เพราะเปนผู
กระสับกระสายดวยความโกรธ เหมือนบุรุษนั้นไมไดรสของของหวานมี
น้ําผึ้งและน้ําตาลกรวดเปนตน เพราะเปนผูกระสับกระสายเพราะโรคดี
พึงเห็นความพยาบาทเหมือนโรค ดวยประการฉะนี้แล.
เหมือนอยางคนที่ถูกจองจําในเรือนจําในวันนักขัตฤกษ ยอมไม
เห็นเบื้องตน ทามกลาง ที่สุดของนักขัตฤกษเลย ครั้นรุงขึ้น เขาพน
เรือนจํา แมไดฟงคําเปนตนวา โอ เมื่อวานนักขัตฤกษนาพอใจ ฟอนรํา
ขับรองนาพอใจ ดังนี้ ก็ใหคําตอบไมได. เพราะเหตุอะไร ? เพราะไม
ไดดูนักษัตรฉันใด ภิกษุถูกถีนมิทธะครอบงําก็ฉันนั้น เมื่อการฟงธรรม
แมมีนัยวิจิตรกําลังดําเนินไป ยอมไมรูเบื้องตน ทามกลาง ที่สุดของธรรม
นั้น เธอแมนั้นเมื่อปรากฏการฟงธรรมขึ้นแลว ผูค นพากันสรรเสริญการ
ฟงธรรมวา โอ การฟงธรรม โอ เหตุผล โอ อุปมา ถึงฟงก็ใหคําตอบ
ไมได. เพราะเหตุไร. เพราะอํานาจถีนมิทธะทําใหฟงธรรมไมรูเรื่อง.
พึงเห็นถีนมิทธะเหมือนเรือนจํา ดวยประการฉะนี้.
เหมือนอยางทาสแมเลนนักษัตรอยู นายกลาววา มีงานที่ตองทํา
รีบดวนชื่อนี้ เจาจงรีบไปที่นั้น ถาไมไป เราจะตัดมือและเทา หรือหู
และจมูกของเจา เขารีบไปทันที ยอมไมไดชมเบื้องตนทามกลางและที่สุด
ของงานนักษัตร. เพราะเหตุไร. เพราะมีคนอื่นเปนที่พึ่งฉันใด ภิกษุผู
ไมรูทั่วถึงพระวินัยก็ฉันนั้น แมเขาปาเพื่อตองการวิเวก เมื่อเกิดความ
สําคัญในกัปปยมังสะอยางใดอยางหนึ่ง โดยที่สุดวาเปนอกัปปยมังสะ ตอง
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ละวิเวกไปสํานักพระวินัยธรเพื่อชําระศีล ยอมไมไดเสวยสุขอันเกิดแต
วิเวก. เพราะเหตุไร. เพราะถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงํา พึงเห็นอุทธัจจกุกกุจจะเหมือนความเปนทาส ดวยประการฉะนี้แล.
เหมือนอยางบุรุษเดินทางไกลที่กันดาร ไดเห็นโอกาสที่มนุษย
ทั้งหลายถูกพวกโจรปลน และถูกฆา พอไดยินเสียงทอนไมก็ดี เสียงนก
ก็ดี ยอมระแวงสงสัยวา พวกโจรมาแลว เดินไปบาง ยืนอยูบาง กลับ
เสียบาง ที่ที่มาจากที่ไปแลวมีมากกวา เขายอมถึงที่ปลอดภัยโดยยากโดย
ฝดเคือง หรือไมถึงเลยฉันใด คนที่เกิดวิจิกิจฉาในฐานะ ๘ ก็ฉันนั้น
สงสัยโดยนัยเปนตนวา พระพุทธเจามีหรือไมมีหนอ ลังเลแลวไมอาจจะ
ยึดถือดวยศรัทธา เมื่อไมอาจ ยอมไมบรรลุมรรคหรือผลได. ดังนั้น
เหมือนในทางไกลที่กันดาร ยอมมีความหวาดระแวงบอย ๆ วา พวกโจรมี
ไมมี ทําใหจิตไมเชื่อ มีความหวาดกลัวเกิดขึ้น ยอมทําอันตรายแกการถึง
มีที่ปลอดภัยฉันใด แมวิจิกิจฉาก็ฉันนั้น ทําใหเกิดความหวาดระแวง
บอย ๆ โดยนัยวา พระพุทธเจามีหรือไมมีหนอ ดังนี้เปนตน ไมมั่นใจ
สะดุงกลัว ยอมทําอันตรายแกการเขาถึงอริยภูมิ พึงเห็นวิจิกิจฉาเหมือน
ทางไกลที่กันดาร ดวยประการฉะนี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเปรียบเทียบผูที่ละกามฉันทนิวรณไดวาเหมือนคนไมมีหนี้ ผูที่ละนิวรณที่เหลือไดวาเหมือนคนไมมีโรค
เปนตน ในพระบาลีนี้วา เสยฺยถาป มหาราช อานณฺย ดังนี้. ในขอ
นั้นมีอุปมาดังนี้.
เหมือนอยางวา บุรุษกูหนี้แลวประกอบการงาน ถึงความร่ํารวย
คิดวา ชื่อวาหนี้นี้เปนมูลแหงความกังวล จึงใชหนี้พรอมทั้งดอกเบี้ย
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แลวฉีกหนังสือสัญญากูเสีย เมื่อเปนเชนนั้น ไมมีใครสงคนไปทวงเขา
ตั้งแตนั้นนา หนังสือสัญญากูก็ไมมี เขาแมเห็นเจาหนี้ทั้งหลาย ถาประสงคจะตอนรับก็ลุกจากอาสนะ ถาไมประสงคก็ไมลุก. เพราะเหตุไร ?
เพราะมิไดคิดตอมิไดเกี่ยวของกับเจาหนี้เหลานั้น ฉันใด ภิกษุ (ผูปฏิบัติ)
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คิดวา ชื่อวากามฉันทะนี้ เปนมูลแหงความกังวล
จึงเจริญธรรม ๖ ประการแลวละกามฉันทนิวรณเสีย. ก็ธรรม ๖ ประการ
เหลานั้น เราจักพรรณนาในมหาสติปฏฐานสูตร.
เมื่อภิกษุนั้นละกามฉันทะไดอยางนี้ ยอมไมกลัวไมสะดุง เหมือน
บุรุษผูปลดหนี้แลว เห็นเจาหนี้ทั้งหลายยอมไมกลัวไมสะดุง ฉันใด ยอม
ไมมีความเกี่ยวของ ไมมคี วามผูกพันในวัตถุของผูอื่น ฉันนัน้ เหมือนกัน
เมื่อเห็นรูปแมเปนทิพย กิเลสก็ไมกําเริบ. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสการละกามฉันทะไดเหมือนความไมมีหนี้.
เหมือนอยางบุรุษผูกระสับกระสายเพราะโรคดีนั้น ทําโรคนั้นใหสงบ
ดวยการปรุงยา ตั้งแตนั้นก็ไดรสแหงน้ําผึ้งและน้ําตาลกรวดเปนตน ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน คิดวา ชื่อวาพยาบาทนี้ กระทําความพินาศ
จึงเจริญธรรม ๖ ประการ ละพยาบาทนิวรณได. เราจักพรรณนาธรรม
๖ ประการในนิวรณทั้งหมด ในมหาสติปฏฐานสูตรนั่นแล. ก็ธรรม
๖ ประการเหลานั้น มิใชเจริญเพื่อละถีนมิทธะเปนตนอยางเดียว เราจัก
พรรณนานิวรณเหลานั้นทั้งหมดในมหาสติปฏฐานสูตรนั้นแหละ. ภิกษุนั้น
ละพยาบาทไดอยางนี้แลว รับสิกขาบททั้งหลายมีอาจารบัญญัติเปนตน
อยางเต็มใจดวยเศียรเกลา สนใจศึกษาอยู เหมือนบุรุษหายจากโรคดีแลว
ยอมรับประทานรสน้ําผึ้งและน้ําตาลกรวดเปนตนอยางเต็มใจ. เพราะฉะนั้น
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พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสการละพยาบาทเหมือนหายโรค.
บุรุษผูถ ูกขังในเรือนจําในวันนักษัตรนั้น ในวันนักษัตรตอมา
เขาคิดวา แมเมื่อกอนเราถูกจําเพราะโทษที่ประมาท ไมไดชมนักษัตร
เพราะเหตุนั้น บัดนี้เราจักไมประมาท ดังนี้ เปนผูไมประมาทอยางที่
ศัตรูทั้งหลายของเขาไมไดโอกาส จึงไดชมนักษัตรเปลงอุทานวา โอ
นักษัตร ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น คิดวา ชื่อวาถีนมิทธะนี้ทําความ
พินาศใหญ จึงเจริญ ธรรม ๖ ประการ ยอมละถีนมิทธนิวรณได เธอละ
ถีนมิทธะไดอยางนี้แลว ไดชมเบื้องตนทามกลางและที่สุดแหงนักษัตร
คือธรรม บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย เหมือนอยาง
บุรุษที่พนจากการจองจํา ไดชมเบื้องตนทามกลางและที่สุดแหงนักษัตร
ทั้ง ๗ วัน. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสการละถีนมิทธะ
ไดวาเหมือนพนจากจองจํา.
เหมือนอยางวา ทาสเขาไปอาศัยมิตรบางคน ใหทรัพยแกนาย
ทั้งหลายแลวทําคนใหเปนไท ตั้งแตนั้นตนปรารถนาสิ่งใด ก็ทําสิ่งนั้น
ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน คิดวา ชื่อวาอุทธัจจกุกกุจจะนี้ทําความ
พินาศใหญ จึงเจริญธรรม ๖ ประการ ยอมละอุทธัจจกุกกุจจะได. เธอ
ละอุทธัจจกุกกุจจะไดอยางนี้แลว ยอมดําเนินสูเนกขัมมปฎิปทาไดตาม
สบาย. อุทธัจจกุกกุจจะไมสามารถใหเธอกลับจากเนกขัมมปฏิปทานั้นได
โดยพลการ. เหมือนอยางบุรุษผูเปนไท ปรารถนาสิ่งใด ก็ทําสิ่งนั้น
ไมบรารถนาสิ่งใด ก็ไมทําสิ่งนั้น. ไมมีใคร ๆ จะใหเขากลับจากความ
เปนไทนั้นโดยพลการได. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสการ
ละอุทธัจจกุกกุจจะวาเหมือนความเปนไท.
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เหมือนอยางบุรุษมีกําลัง ถือเอาทรัพยที่มีสาระติดมือ เตรียมอาวุธ
พรอมดวยบริวารเดินทางกันดาร พวกโจรเห็นเขาแตไกล พึงหนีไป.
เขาขามพนทางกันดารนั้นโดยสวัสดี ถึงแดนเกษม มีความราเริงยินดี
ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน คิดวา ชื่อวาวิจิกิจฉานี้ทําความพินาศ
จึงเจริญธรรม ๖ ประการ ยอมละวิจิกิจฉาได เธอละวิจิกิจฉาไดอยางนี้
แลว ขามกันดารแหงทุจริตได บรรลุพระอมตมหานิพพานอันเปนภูมิ
ที่เกษมสําราญอยางยิ่ง เหมือนบุรุษผูมีกําลัง เตรียมอาวุธพรอมดวยบริวาร
ปลอดภัย ไมสนใจพวกโจรเหมือนหญา ออกไปถึงภูมิอันเปนที่ปลอดภัย
โดยความสวัสดี. เพราะฉะนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสการละวิจิกิจฉา
ไวเหมือนภูมิอันเปนแดนเกษม.
บทวา ปาโมชฺช ชายติ ความวา เกิดอาการยินดี.
บทวา ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ความวา ปติเกิดทวมทั่วสรีระของผู
ที่ยินดี.
บทวา ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ความวา นามกายของบุคคล
ผูมีจิตสัมปยุตดวยปติ ยอมสงบ คือปราศจากความกระวนกระวาย.
บทวา สุข เวเทติ ความวา ยอมเสวยสุขทั้งทางกายทางใจ
บทวา จิตฺต สมาธิยติ ความวา จิตของผูที่มีสุขดวยเนกขัมมสุขนี้
ยอมตั้งมั่นดวยอํานาจอุปจารฌานก็มี ดวยอํานาจอัปปนาฌานก็มี.
ก็คําวา โส วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯ เปฯ ปมชฺฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ดังนี้ เปนตน พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพื่อแสดงคุณ
วิเศษเบื้องสูงในเมื่อจิตตั้งมั่นดวยอุปจารสมาธิ และเพื่อแสดงประเภทของ
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สมาธินั้น ในเมื่อจิตตั้งมั่นดวยอัปปนาสมาธิ.
บทวา อิมเมว กาย ไดแกกรชกายนี้.
บทวา อภิสนฺเทติ ไดแกเอิบอาบ ไหลไป คือทําปติสุขที่เปนไป
ในที่ทั้งปวง.
บทวา ปริสนฺเทติ ไดแกซานไปโดยรอบ.
บทวา ปริปูเรติ ไดแกเต็มเหมือนสูบดวยลม.
บทวา ปริปูผรติ ไดแกแผไปโดยรอบ.
บทวา สพฺพาวโต กายสฺส ความวา กายของภิกษุ (ผูไดฌาน)
นั้นทุกสวน ไมมีฐานะที่ตรงไหนเลยในกายที่มีใจครองและยังมีสันตติเปน
ไปอยูแมสักนอยหนึ่ง ตามผิวเนื้อและโลหิต ที่ความสุขในปฐมฌานจะ
ไมถูกตอง.
บทวา ทกฺโข ไดแกผูฉลาด สามารถเพื่อจะทํา เพื่อจะประกอบ
เพื่อจะอาบไลซึ่งผงสําหรับอาบน้ํา.
บทวา กสถาเล ไดแกในภาชนะที่ทําดวยโลหะอยางใดอยางหนึ่ง.
ภาชนะดินเปนของไมทน เมื่อใชอาบยอมแตก ฉะนั้น จึงไมทรงยกภาชนะ
ดินขึ้นแสดง.
บทวา ปริปฺโผสกปริโผสก ไดแกรดแลวรดเลา.
บทวา สนฺเนยฺย ไดแกถือภาชนะสัมฤทธิ์ดวยมื้อซาย วักน้ําพอ
ประมาณดวยมือขวา ลูบตัวอยู ทําการวักทีละฟายมือ.
บทวา เสฺนหานุคตา ไดแกความเอิบอาบของน้ําแผซานไป.
บทวา เสฺนหปเรตา ไดแกเอิบอาบดวยความซาบซานของน้ํา.
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บทวา สนฺตรพาหิรา ไดแกความเอิบอาบของน้ําถูกตอง พรอม
ทั้งภายในและภายนอกทุกสวน.
บทวา น จ ปคฺฆรติ ความวา มิใชน้ําจะหยดออกทีละหยาด ๆ
น้ํานั้นอาจวักดวยมือก็ได ดวยองคุลี ๒-๓ องคุลีก็ได แมดวยชายพกก็
ทําได.
อุปมาความสุขในทุติยฌาน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา อุพฺภิโตทโก ความวา น้าํ กระจาย. อธิบายวา ไมใชน้ํา
ที่แตกขางลางแลวพลุงขึ้น แตเปนน้ําที่เกิดขึ้นในภายในนั่นเอง.
บทวา อายมุข ไดแกทางเปนที่มา.
บทวา เทโว ไดแกเมฆ.
บทวา กาเลน กาล แปลวา ทุก ๆ เวลา อธิบายวา ทุกกึ่งเดือน
หรือทุก ๑๐ วัน.
บทวา ธาร แปลวาสายฝน.
บทวา อนุปฺปเวจฺเฉยฺย ความวา ฝนไมหลั่ง คือไมตก.
บทวา สีตา วาริธารา อุพฺภิชฺชติ ฺวา ความวา น้ําเย็นทําหวงน้ํา
ใหเต็มเกิดขึ้น.
จริงอยู น้ําที่พลุงขึ้นขางลาง ครั้นพลุงขึ้นแลวยอมทาน้ําที่แตกให
กระเพื่อม. น้ําที่ไหลมาแตทิศทั้ง ๔ ยอมทําน้ําใหกระเพื่อมดวยใบไมเกา
หญาไมและทอนไมเปนตน. น้ําฝนยอมทาน้ําใหกระเพื่อมดวยสายน้ําที่ตก
ลงมาและฟองน้ํา. น้ําที่เกิดขึ้น จมอยูอยางนั้นแหละเหมือนเนรมิตดวยฤทธิ์
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แผไปสูประเทศนี้ จะวาไมแผไปสูประเทศนี้ไมมี. ชื่อวาโอกาสที่น้ํานั้น
ไมถูกตองไมมี ดังนี้แล.
ในเรือ่ งนี้นั้น กรชกายเหมือนหวงน้ํา. สุขในทุติยฌานเหมือนน้ํา.
คําที่เหลือพึงทราบตามนัยมีในกอนนั้นแหละ.
อุปมาความสุขในตติยฌาน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ชื่อวา อุปฺปลินี ดวยอรรถวา เปนที่มีดอกอุบล แมในสองบท
ที่เหลือก็นัยนี้แหละ. ก็ในเรื่องอุปมานี้ บรรดาอุบลขาวอุบลแดงและอุบล
ขาบ อุบลอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา อุบลนั่นเอง ดอกบัวที่มีกลีบหยอนรอย
ชื่อบุณฑริก ที่มีกลีบถึงรอยชื่อปทุม อีกอยางหนึ่ง เวนบัวที่กําหนดกลีบ
เสีย บัวขาวชื่อปทุม บัวแดงชื่อบุณฑริก ในเรื่องบัวนี้มีวินิจฉัยเทานี้แล.
บทวา อุทกานุคฺคตานิ ไดแกยังไมขึ้นพนน้ํา.
บทวา อนฺโตนิมุคคฺ โปสินี ความวา จมอยูในพื้นน้ํานั่นเอง อัน
น้ําเลี้ยงไว ยังงอกงามได คําที่เหลือพึงทราบตามนัยมีในกอนนั้นแหละ.
อุปมาความสุขในจตุตถฌาน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ในบทวา ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน นี้ พึงทราบวา ชื่อวา
บริสุทธิ์ เพราะอรรถวา ไมมีอุปกิเลส ชื่อวา ผองแผว เพราะอรรถวา
ผองใส.
บทวา โอทาเตน วตฺเถน นี้ ตรัสหมายความถึงฤดูแผไป.
จริงอยู ความแผไปของฤดู ยอมไมมีดวยผาเกา. ความแผไปของ
ฤดูยอมมีกําลังดวยผาสะอาดที่ซักในขณะนั้น. ก็ดวยอุปมานี้ กรชกาย
เหมือนผา ความสุขในจตุตถฌานเหมือนความแผไปของฤดู. เพราะฉะนั้น
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เมื่อบุรุษอาบน้ําดีแลว เอาผาสะอาดคลุมตลอดศีรษะ ไออุนแตศีรษะยอม
แผไปทั่วผาทั้งผืนทีเดียว ไมมีสวนไร ๆ ของผาที่ไออุนจะไมถูกตอง
ฉันใด กรชกายของภิกษุก็ฉันนั้น ไมมีสวนไร ๆ ทีค่ วามสุขในจตุตถฌาน
จะไมถูกตอง ในขอนี้พึงเห็นเนื้อความอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
ก็การพรรณนาตามลําดับบทและนัยแหงภาวนาของฌาน ๔ เหลานี้
กลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค ฉะนั้น จะไมกลาวใหพิสดารในที่นี้.
ก็ดวยเหตุเพียงเทานี้ ภิกษุนี้ บัณฑิตพึงทราบวา เปนผูไดรูปฌาน
เทานั้น ยังหาไดอรูปฌานไม. ดวยวา เวนความเปนผูชํานาญในสมาบัติ
ทั้ง ๘ โดยอาการ ๑๔ เสียแลว การบรรลุอภิญญาชั้นสูงจะมีไมได แตใน
พระบาลีมาเฉพาะรูปฌานเทานั้น จึงควรนําอรูปฌานมากลาวดวย.
ภิกษุนั้น ในคําวา โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ฯเปฯ อาเนฺชปฺปตฺเต นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสคงวา ไดแกภิกษุผูมีความชํานาญ
ในสมาบัติ ๘ โดยอาการ ๑๔ อันเธอไดสั่งสมแลว. คําที่เหลือในพระบาลี
นี้ พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในวิสุทธิมรรคนั่นแล.
ในพระบาลีวา าณทสฺสนาย จิตฺต อภินีหรติ นี้ คําวา ญาณทัสสนะ ทานกลาวหมายถึงมรรคญาณก็ไค ผลญาณก็ได สัพพัญุตญาณ
ก็ได ปจจเวกขณญาณก็ได วิปสสนาญาณก็ได.
ก็มรรคญาณ ทานเรียกวา ญาณทสัสนะ ในพระบาลีนี้วา ดูกอน
อาวุโส ยอมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจาเพื่อความบริสุทธิ์
แหงญาณทสัสนะหรือหนอแล.
ผลญาณ ทานเรียกวา ญาณทัสสนะ ในพระบาลีนี้วา อุตตริ-
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มนุสสธรรมอื่นนี้ คือญาณทัสสนะวิเศษที่ควรแกพระอริยะ เปนผาสุวิหาร
ซึ่งเราบรรลุแลว.
สัพพัญุตญาณ ทานเรียกวา ญาณทัสสนะ ในพระบาลีนี้วา
ญาณทัสสนะเกิดขึ้นแลวแมแกพระผูมีพระภาคเจาแลวา อาฬารดาบส
กาลามโคตร ทํากาละได ๗ วัน.
ปจจเวกขณญาณ ทานเรียกวา ญาณทัสสนะ ในพระบาลีนี้วา
ก็ญาณทัสสนะเกิดขึ้นแลวแกเรา วิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติ
สุดทาย.
แตคําวา าณทสฺสนาย จิตฺต ในที่นี้ทานกลาวหมายถึงญาณทัสสนะที่เปนตัววิปสสนาญาณ.
บทวา อภินหี รติ ความวา ทําใหนอมไป ใหโอนไป ใหเงื้อมไป
เพื่อเกิดวิปสสนาญาณ.
เนื้อความของบทวา รูป เปนตน ไดกลาวไวแลวทั้งนั้น.
บทวา โอทนกุมมฺ าสุปจโย ความวา เติบโตขึ้น เจริญขึ้นดวย
ขาวสุกและขนมกุมมาส.
บทวา อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทธสนธมฺโม ความวา มี
ความไมเที่ยงเปนธรรมดา เพราะอรรถวา มีแลวหามีไม มีอันตองขัดสีเปน
ธรรมดา เพราะตองลูบไลตัวเพื่อตองการกําจัด กลิ่นเหม็น มีอันตองนวดฟน
เปนธรรมดา เพราะตองนวดเล็กนอยเพื่อบรรเทาความปวดเมื่อยของอวัยวะ
นอยใหญ หรือมีอันตองนวดฟนเปนธรรมดา เพราะในเวลาเปนเด็กเขา
ใหนอนบนขาทั้ง ๒ แลวหยอดยาตาและบีบนวดเปนตน เพือ่ ใหอวัยวะ
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ที่คดมีทรวดทรงไมดีนั้น ๆ เพราะอยูในครรภ ใหไดทรวดทรง แมบริหาร
อยางนี้ ก็ยังแตกกระจัดกระจายเปนธรรมดา ยอมแตกไป ยอมกระจายไป
รางกายมีสภาพอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
ในบทวา รูป จาตุมฺมหาภูติโก เปนตนนั้น ทานกลาวความ
เกิดขึ้นดวยบท ๖ บท กลาวความดับไปดวยบท ๒ หลังพรอมดวยอนิจจบท.
บทวา เอตฺถ นิสสฺ ิต เอตฺถ ปฏิพทฺธ ความวา อาศัยดวย คิด
เนื่องดวย ในกายอันประกอบดวยมหาภูต ๔ นี.้
บทวา สุโภ แปลวา งาม.
บทวา ชาติมา ไดแกตั้งขึ้นดวยอาการอันบริสุทธิ์.
บทวา สุปริกมฺมกโต ไดแกนายชางเจียระไนอยางดี เอาหินและ
กรวดออกหมด.
บทวา อจฺโฉ แปลวา ผิวบาง.
บทวา วิปฺปสนฺโน แปลวา ใสดี.
บทวา สพฺพาการสมฺปนฺโน ความวา ถึงพรอมดวยอาการทุกอยาง
มีการลางเปนตน.
ดวยบทวา นีล เปนตน ทานแสดงความเพียบพรอมดวยสี.
จริงอยู ดายที่รอยแลวยอมปรากฏอยูเชนนัน้ .
ในบทวา เอวเมว โข นี้ พึงทราบการเทียบเคียงดวยอุปมา ดังนี้.
ก็กรชกายเหมือนแกวมณี วิปส สนาญาณเหมือนดายที่รอยไว ภิกษุ
ผูไดวิปสสนาเหมือนบุรุษตาดี เวลาที่กายอนประกอบดวยมหาภูต ๔ ปรากฏ
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แจงแกภิกษุผูนั่งพิจารณาวิปสสนาญาณ เหมือนเวลาที่แกวมณีปรากฏแจง
แกนายชางผูเอาแกวมณีไวในมือพิจารณาอยูวา นี้แลแกวมณีเวลาที่หมวด
๕ แหงผัสสะซึ่งมีวิปสสนานั้นเปนอารมณก็ดี จิตและเจตสิกทั้งปวงก็ดี
วิปสสนาญาณนั่นเองก็ดี ปรากฏแจงแกภิกษุผูนั่งพิจารณาวิปสสนาญาณ
เหมือนเวลาที่ดายปรากฏแจงวา นี้ดายเขารอยไวในแกวมณีนั้น.
วิปสสนาญาณนี้ อยูในลําดับแหงมรรคญาณ แมเมือ่ เปนเชนนั้น
เพราะวิปสสนาญาณนี้ไมมีอันตรายวาระในเมื่อเริ่มอภิญญาวาระแลว ฉะนั้น
ทานจึงแสดงในที่นี้ทีเดียว.
อนึ่ง เพราะเมื่อภิกษุไมทําการพิจารณาโดยอนิจจลักษณะเปนตน
ไดยินเสียงที่นากลัวดวยทิพโสต ระลึกถึงขันธที่นากลัวดวยบุพเพนิวาสานุสสติ ไดเห็นรูปที่นากลัวดวยทิพยจักษุ ความกลัวและความสะดุงยอมเกิด
ขึ้น อาการที่นากลัวดังกลาวนี้ ยอมไมเกิดขึ้นแกภิกษุผูทําการพิจารณา
โดยอนิจจลักษณะเปนตน ฉะนั้น ทานจึงแสดงวิปสสนาญาณนี้ในที่นี้
ทีเดียว แมเพื่อแสดงเหตุที่บรรเทาความกลัวของภิกษุผูบรรลุอภิญญาให
พรอมมูล.
อีกอยางหนึ่ง เพราะขึ้นชื่อวาความสุขในวิปสสนานี้ เปนเครื่อง
ยังสุขในมรรคผลใหพรอมมูล เปนของเฉพาะตัว เปนสามัญญผล ฉะนั้น
ทานจึงแสดงวิปสสนาญาณนี้ในที่นี้แตตนทีเดียว.
บทวา มโนมย แปลวา บังเกิดดวยใจ.
บทวา สพฺพงฺคปจฺจงฺค แปลวา ประกอบดวยอวัยวะนอยใหญ
ทุกสวน.
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บทวา อหีนินฺทฺริย ไดแกมีอินทรียไมบกพรองโดยทรวดทรง
จริงอยู รูปที่ผูมีฤทธิ์นิรมิต ถาผูมีฤทธิ์ขาว แมรูปที่นิรมิตนั้นก็ขาว
ถาผูมีฤทธิ์ไมไดเจาะหู แมรูปที่นิรมิตนั้นก็มิไดเจาะหู รูปนิรมิตยอมเปน
เหมือนผูนิรมิตนั้นทุกประการทีเดียวอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
จริงอยู แมอุปมา ๓ อยาง มีชักไสออกจากหญาปลองเปนตน
ทานกลาวเพื่อแสดงความเหมือนกันนั่นเอง. ก็ไสภายในหญาปลองนั้น
ก็เทากับหญาปลองนั่นเอง ดาบก็เทากับฝกนั่นเอง. ที่ฝกเปนเกลียว
ดาบก็เปนเกลียวดวย คนจึงใสเขาไปได ที่ฝกแบน ดาบก็แบน
คําวา กรณฺฑา แมนี้ เปนชื่อของคราบงู ไมใชเปนชื่อของขวดที่
เปนเกลียว.
จริงอยู คราบงูยอมเทากับตัวงูนั่นเอง.
ในอุปมานั้น ทานแสดงวาเหมือนชักงูจากคราบดวยมือวา บุรุษพึง
ชักงูออกจากคราบ ดังนี้ ก็จริง ถึงอยางนั้นก็พึงทราบวา ชักรูปนิรมิต
นั้นออกดวยจิตนั้นเอง.
ก็ชื่อวางูนี้ดํารงอยูในชาติของตน อาศัยระหวางไมหรือระหวาง
ตนไม ลอกคราบเกาซึ่งเหมือนรัดลําตัวอยู ดวยเรี่ยวแรงกลาวคือพยายาม
ดึงลําตัวออกจากคราบ งูยอมลอกคราบไดเองดวยเหตุ ๘ ประการเหลานี้
ดวยประการฉะนี้ ไมอาจลอกคราบไดดวยเหตุอื่นจาก อยางนั้น เพราะฉะนั้น พึงทราบวา คํานี้ทานกลาวหมายเอาการลอกดวยจิต.
ดวยประการฉะนี้ สรีระของภิกษุนี้ก็เชนเดียวกับหญาปลองเปนตน
รูปนิรมิตก็เชนเดียวกับไสหญาปลองเปนตน นี้เปนการเทียบเคียงดวย
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อุปมาในขอนี้ ดวยประการฉะนี้.
ก็วิธีนริ มิตในเรื่องนี้และกถาวาดวยอภิญญา ๕ มีอิทธิวิธีเปนตน
แตที่อื่นกลาวไวพิสดารในวิสุทธิมรรคโดยอาการทั้งปวง ฉะนั้น พึงทราบ
ตามนัยที่กลาวแลวในที่นั้นเถิด. ดวยวา เพียงอุปมาเทานั้นก็เกินไปในที่นี้ .
ในพระบาลีนั้น ภิกษุผูไดอิทธิวิธญาณ พึงเห็นเหมือนชางหมอผู
ฉลาดเปนตน. อิทธิวิธญาณ พึงเห็นเหมือนดินเหนียวที่นวดไวอยางดี.
การแสดงฤทธิ์ไดตาง ๆ ของภิกษุนั้น พึงเห็นเหมือนการทําภาชนะชนิด
ตาง ๆ ที่ปรารถนาแลว ๆ.
อุปมาทิพโสตธาตุ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
เพราะทางไกลที่กันดาร ยอมเปนที่รังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา ผูที่
ไมไวใจระแวงในทางนั้น ไมอาจกําหนดไดวา นี้เสียงกลอง นี้เสียงตะโพน
ฉะนั้น เมื่อจะแสดงทางที่ปลอดภัย จึงกลาววาผูเดินทางไกล โดยไมใช
ศัพทวากันดาร.
ก็ทางที่ปลอดภัย คนเอาผาคลุมศีรษะคอย ๆ เดินไป ยอมกําหนด
เสียงตาง ๆ ดังกลาวแลวไดสบาย พึงทราบวา เวลาที่เสียงทิพยและเสียง
มนุษยทั้งไกลและใกลปรากฏแกพระโยคี เหมือนเวลาที่เสียงนั้น ๆ ปรากฏ
ดวยอํานาจการกําหนดเสียงไดอยางสบายนั้น.
อุปมาเจโตปริยญาณ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา ทหโร แปลวา หนุม.
บทวา ยุวา ไดแกประกอบดวยความเปนหนุม.
บทวา มณฺฑนฺชาติโก ความวา แมเปนคนหนุมก็ไมเกียจคราน
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ไมใชคนมีผาและรางกายมอมแมม มีปรกติตกแตงจริง ๆ อาบน้ําวันละ
๒-๓ ครั้ง มีปรกตินุงหมผาสะอาดและตกแตงอยูเสมอ.
บทวา สกณิก ความวา มีตําหนิอยางใดอยางหนึ่งมีไฝดําหนา
เปนแผลและฝรายเปนตน.
ในพระบาลีนั้น พึงทราบวา จิต ๑๖ อยางของผูอื่น ยอมปรากฏ
แกภิกษุผูนั่งโนมจิตไปดวยเจโตปริยญาณ เหมือนตําหนิในหนายอมปรากฏ
แกหนุมสาวที่พิจารณาเงาหนาฉะนั้น.
อุปมาบุพเพนิวาสญาณ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
กิริยาที่ทาในวันนั้น ยอมปรากฏ ฉะนั้น ๓ บานที่ไปในวันนั้น
นั่นเทียว เปนอันกําหนดแลว.
ในพระบาลีนั้น ภิกษุผูไดบุพเพนิวาสญาณ พึงเห็นเหมือนบุรุษผูไป
๓ บาน ภพ ๓ พึงเห็นเหมือนบาน ๓ ตําบล ภาวะแหงกิริยาที่ทําในภพ ๓
ปรากฏแกภกิ ษุผูนั่งโนมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสญาณ พึงเห็นเหมือนความ
แจมแจงแหงกิริยาที่ทําในวันนั้นในบานทั้ง ๓ ตําบลของบุรุษนั้น.
อุปมาทิพยจักษุ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
บทวา วีถึ สฺจรนฺเต ไดแกเทียวไปเทียวมา ปาฐะวา วีถึ จรนฺเต
ก็ม.ี ความอยางเดียวกันนี้แหละ.
ในพระบาลีนั้น กรชกายของภิกษุนี้ พึงเห็นเหมือนปราสาทใน
ทาง ๓ แพรงทามกลางนคร ภิกษุผูบรรลุทิพยจักษุนี้แหละ พึงเห็นเหมือน
คนตาดียืนอยูบนปราสาท สัตวที่เขาไปในครรภมารดาดวยอํานาจจุติและ
ปฏิสนธิ พึงเห็นเหมือนคนที่เขาเรือน สัตวที่ตลอดจากครรภมารดา
พึงเห็นเหมือนคนที่ออกจากเรือน สัตวที่สัญจรไป ๆ มา ๆ พึงเห็นเหมือน
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คนที่สัญจรไปตามถนนตางๆ สัตวที่บังเกิดในที่นั้น ๆ ในภพทั้ง ๓ พึงเห็น
เหมือนคนที่นั่งอยูที่ทาง ๓ แพรงในทามกลางซึ่งเปนที่โลงแจงขางหนา
เวลาที่เหลาสัตวผูบังเกิดในภพทั้ง ๓ ปรากฏแจงชัดแกภิกษุผูนั่งโนมจิตไป
เพื่อทิพยจักษุญาณ พึงเห็นเหมือนเวลาที่มนุษยเหลานั้นปรากฏแจงชัดแก
บุรุษผูยืนอยูบนพื้นปราสาท. ก็การเทียบเคียงนี้ ทานกลาวไวเพื่อเทศนา
สะดวกเทานั้น. แตในอรูปฌานไมมีอารมณของทิพยจักษุ. ในพระบาลี
วา ภิกษุนั้น เมื่อจิตตั้งมั่นอยางนี้ นี้ พึงทราบวา จิตในจตุตถฌาน
ซึ่งเปนบาทแหงวิปสสนา.
บทวา อาสวาน ขยาณาย ความวา เพื่อใหเกิดอาสวักขยญาณ.
ก็ชื่อวาอาสวักขยะ ในที่นี้ ทานเรียกวา มรรคบาง ผลบาง นิพพานบาง
ภังคะบาง.
จริงอยู มรรค ทานเรียกวา อาสวักขยะ ในบาลีนี้วา ขเย ยาณ
อนุปฺปาเท าณ ญาณในมรรค ญาณในความไมเกิดขึ้น.
ผล ทานเรียกวา อาสวักขยะ ในบาลีนี้วา อาสวาน ขยา สมโณ
โหติ ยอมเปนสมณะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป.
นิพพาน ทานเรียกวา อาสวักขยะ ในคาถานี้วา
ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส
นิจฺจ อุชฺฌานสฺิโน
อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ อารา โส อาสวกฺขยา
คนที่คอยจองโทษผูอื่น มุงแตจะยกโทษอยูเปนนิจ
อาสวะของเขายอมเจริญ เขายอมไกลจากนิพพาน.
ภังคะ ทานเรียกวา อาสวักขยะ ในบาลีนี้วา อาสวาน ขโย วโย
เภโท อนิจฺจตา อนฺตรธาน อาสวะทั้งหลายสิ้นไป เสื่อมไป แตกไป
ไมเที่ยง สูญหาย.
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แตในที่นี้ ทานประสงคเอานิพพาน แมอรหัตตมรรคก็ใชไดเหมือน
กัน.
บทวา จิตฺต อภินีหรติ ความวา ทําวิปส สนาจิตใหนอมไป
ใหโนมไป ใหเงื้อมไปสูอาสวักขยญาณนั้น.
ในคําวา โส อิท ทุกฺข เปนตน ความวา รูชัดซึ่งทุกขสัจแม
ทั้งหมดวามความเปนจริง โดยแทงตลอดลักษณะพรอมทั้งกิจวา ทุกขมี
ประมาณเทานี้ ยิ่งไปกวานี้ไมมี และรูชัดซึ่งตัณหาอันเปนเหตุใหเกิดทุกข
นั้นวา นี้เหตุใหเกิดทุกข และรูชัดซึง่ ฐานะที่ทุกขและทุกขสมุทัยทั้ง ๒
นั้นถึงแลวดับไป คือความไมเปนไป ความดับแหงทุกขและทุกขสมุทัย
เหลานั้นวา นี้ความดับแหงทุกข และรูชัดซึ่งอริยมรรคอันยังทุกขนิโรธ
นั้นใหถึงพรอมตามความเปนจริง โดยแทงตลอดลักษณะพรอมทั้งกิจวา
นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข.
ครั้นทรงแสดงสัจจะโดยสรุปอยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงย้ําอีก
บรรยายหนึ่งโดยเปนกิเลส จึงตรัสคําเปนตนวา อิเน อาสวา ดังนี้.
บทวา ตสฺส เอว ชานโต เอว ปสฺสโต ความวา เมื่อภิกษุนั้น
รูเห็นอยูอยางนี้ จึงตรัสมรรคถึงที่สุดพรอมดวยวิปสสนา.
บทวา กามาสวา แปลวา จากอาสวะคือกาม.
ดวยบทวา วิมุจฺจติ นี้ ทรงแสดงมรรคขณะ.
ดวยบทวา วิมุตฺตสฺมึ นี้ ทรงแสดงผลขณะ.
ดวยบทวา วิมุตฺตมิติ าณ โหติ นี้ ทรงแสดงปจจเวกขณญาณ.
ดวยบทวา ขีณา ชาติเปนตน ทรงแสดงภูมิของปจจเวกขณญาณนั้น.
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ดวยวา พระขีณาสพเมื่อพิจารณาดวยญาณนั้น ยอมรูช ัดวา ชาติ
สิ้นแลว เปนตน.
ถามวา ก็ชาติไหนของภิกษุนั้นสิ้นแลว และภิกษุนั้นจะรูชัดขอนั้น
ไดอยางไร.
แกวา ชาติที่เปนอดีตของภิกษุนั้นยังไมสิ้นกอน เพราะสิ้นไปแลว
ในกาลกอนเทียว. ชาติที่เปนอนาคตก็ยังไมสิ้น เพราะไมมีความพยายาม
ในอนาคต. ชาติที่เปนปจจุบันยังไมสิ้น เพราะขันธบัญจกของภิกษุนั้น
ยังมีอยู. แตชาติใดพึงเกิดขึ้นเพราะมรรคยังมิไดอบรม ตางโดยประเภท
คือขันธบัญจก ๑ และ ๔ และ ๕ ในเอกโวการภพจตุโวการภพและปญจโวการภพ ชาตินั้นชื่อวาสิ้นแลว เพราะถึงความไมเกิดขึ้นตอไปเปน
ธรรมดา เพราะมรรคอบรมแลว. ภิกษุนั้นพิจารณากิเลสที่ตนละไดดวย
มรรคภาวนา เมื่อรูวา กรรมแมยังมีอยู ก็ไมทําปฏิสนธิตอไป เพราะ
ไมมีกิเลส ดังนี้ ชื่อวายอมรูชัดซึ่งชาตินั้น.
บทวา วุสิต แปลวา อยูแลว อยูจบแลว.
บทวา พฺรหฺมจริย ไดแกมรรคพรหมจรรย.
พระเสขะ ๗ จําพวก รวนทั้งกัลยาณปุถุชนทั้งหลาย ชื่อวากําลังอยู
พรหมจรรย. พระขีณาสพชื่อวาอยูจบพรหมจรรยแลว. เพราะฉะนั้น
พระขีณาสพนั้นเมื่อพิจารณาถึงการอยูประพฤติพรหมจรรยของตน ยอม
รูชัดวา พรหมจรรยเราอยูจบแลว.
บทวา กต กรณีย ความวา กิจ ๑๖ อยาง คือ ปริญญากิจ
ปหานกิจ สัจฉิกิริยากิจ และภาวนากิจ ดวยมรรค ๔ ในสัจจะ สําเร็จ
แลว อธิบายวา กิเลสอันมรรคนั้น ๆ พึงละ เธอละไดแลว เหตุแหงทุกข
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เธอตัดขาดแลว.
จริงอยู กัลยาณปุถุชนเปนตน ยังกระทํากิจนั้น พระขีณาสพ
กระทํากรณียกิจเสร็จแลว เพราะฉะนั้น พระขีณาสพนั้นเมื่อพิจารณา
กรณียกิจที่ตนทําแลว ยอมรูชัดวา กิจที่ควรทําเราทําเสร็จแลว
บทวา นาปร อิตฺถตฺตาย ความวา ยอมรูชัดวา กิจคือมรรคภาวนา
เพื่อความเปนอยางนี้ คือเพื่อความเปนกิจ ๑๖ อยาง หรือเพื่อความสิ้นไป
แหงกิเลสอยางนี้อีก ในบัดนี้ไมมีแกเรา.
อีกอยางหนึ่ง บทวา อิตฺถตฺตาย ความวา ยอมรูชัดวา ขันธสันดาน
อื่นจากความเปนอยางนี้คือ จากขันธสันดานที่กําลังเปนไปในบัดนี้ นี้คือ
มีประการอยางนี้ ไมมีแกเรา ก็เบญจขันธเหลานี้เรากําหนดรูแลว ตั้งอยู
เหมือนตนไมขาดราก เบญจขันธเหลานั้นจักดับเหมือนไฟไมมีเธอ และ
จักถึงความไมมีบัญญัติเพราะจริมกจิตดับ.
บทวา ปพฺพตสงฺเขเป แปลวา บนยอดภูเขา.
บทวา อนาวิโล แปลวา ไมมีเปอกตม.
หอยโขงและหอยกาบทั้งหลาย ชื่อวา สิปปสัมพุกะ กอนกรวด
และกระเบื้องถวยทั้งหลาย ชื่อวา สักขรกถละ.
ชื่อวา มัจฉคุมพะ ดวยอรรถวา ฝูงคือกลุมปลาทั้งหลาย.
ในคําวา ติฏนฺตป จรนฺตป นี้ ความวา กอนกรวดและกระเบื้อง
ถวยอยูเฉย ๆ ฝายฝูงปลานอกนี้วายอยูก็มี หยุดอยูก็มี. เหมือนอยางวา
ในโคทั้งหลายที่ยื่นอยูก็มี จอมอยูก็มี มีอยูรวม ๆ กัน โคเหลานี้เที่ยวไป
ฉะนั้น แมโคนอกนี้ เขาก็เรียกวา เที่ยวไป เพราะกําหนดเอาโคที่กําลัง
เที่ยว ฉันใด แมหอยและฝูงปลาทั้ง ๒ นอกนี้ ก็เรียกวา หยดอยู
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เพราะกําหนดเอากอนกรวดและกระเบื้องถวยที่อยูเฉย ๆ แมกอ นกรวดและ
กระเบื้องถวย ก็เรียกวา เที่ยวไป เพราะกําหนดเอาหอยและฝูงปลาทั้ง ๒
นอกนี้ที่วายอยู ฉันนั้น.
ในอาสวักขยญาณนั้นมีอุปมาวา เวลาที่สัจจะ ๔ ปรากฏชัดแกภิกษุ
ผูนั่งนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยะ พึงเห็นเหมือนเวลาที่หอยโขงและหอยกาบ
เปนตนปรากฏแกคนตาดียื่นดูอยูริมฝงฉะนั้น
ดวยคําอธิบายเพียงเทานี้ เปนอันแสดงไขญาณ ๑๐ คือ วิปสสนาญาณ มโนมยญาณ อิทธิวิธญาณ ทิพโสตญาณ เจโตปริยญาณ บุพเพนิวาสญาณ ญาณคูคืออนาคตังสญาณและยถากัมมุปคญาณ ซึง่ สําเร็จโดย
เปนทิพยจักษุ ทิพยจักษุญาณ อาสวักขยญาณ. พึงทราบการจําแนก
อารมณของญาณ ๑๐ เหลานั้น ดังตอไปนี้
โนญาณ ๑๐ เหลานั้น วิปสสนาญาณมีอารมณ ๗ อยาง คือ
ปริตตารมณ มหัคคตารมณ อดีตารมณ อนาคตารมณ ปจจุบันนารมณ
อัชฌัตตารมณ พหิทธารมณ.
มโนมยญาณทําเพียงรูปายตนะที่นิรมิตแลวเทานั้นใหเปนอารมณ
ฉะนั้น จึงเปนปริตตารมณ ปจจุบันนารมณ และพหิทธารมณ.
อาสวักขยญาณ เปนอัปปมาณารมณ พหิทธารมณ และอวัตตัพพารมณ.
ประเภทของอารมณที่เหลือ กลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค.
บทวา อุตฺตริตร วา ปณีตตร วา ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงใหเทศนาจบลงดวยยอดคือพระอรหัตวา ชื่อวาสามัญญผลที่ประเสริฐ
กวานี้ โดยปริยายอยางใดอยางหนึ่ง ไมมี.
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พระราชาทรงถวายสาธุการทุก ๆ ตอน ทรงสดับเบื้องตนทามกลาง
และที่สุดแหงพระพุทธพจนโดยเคารพ มีพระดําริวา ก็เราถามปญหา
เหลานี้กะสมณพราหมณเปนอันมากนานหนอ ไมไดสาระอะไร ๆ เลย
เหมือนตําแกลบ พระผูมีพระภาคเจามีคุณสมบัตินาอัศจรรย ทรงวิสัชนา
ปญหาเหลานี้ แกเราทําความสวางไสว เหมือนทรงสองแสงประทีปพันดวง
เราถูกลวงมิใหรูคุณานุภาพของพระทศพลมาตั้งนาน ดังนี้ มีพระสรีระ
อันปติ ๕ อยางซึ่งเกิดขึ้นดวยการระลึกถึงพระพุทธคุณสัมผัสแลว เมื่อ
จะทรงเผยความเลื่อมใสของพระองค จึงทรงประกาศพระองคเปนอุบาสก.
เพื่อจะแสดงความขอนั้น ทานจึงเริ่มตนวา เอว วุตฺเต ราชา ดังนี้ .
บรรดาบทเหลานั้น อภิกฺกนฺต ศัพท ในคําวา อภิกฺกนฺต ภนฺเต นี้
ปรากฏในอรรถวา สิ้นไป ดี งาม และนายินดียิ่ง.
ก็ อภิกฺกนฺต ศัพทนี้ ปรากฏในอรรถวา สิน้ ไป ดังในบาลีมีอาทิวา
อภิกฺกนฺตา ภนฺเต รตฺติ นิกฺขนฺโต ปโม ยาโม จิร นิสินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆ
ราตรีสิ้นไปแลว พระเจาขา ปฐมยามผานไปแลว ภิกษุสงฆนั่งอยูนาน
แลว ดังนี้.
ในความดี ดังในบาลีมีอาทิวา อย อิเมส จตุนฺน ปุคคฺ ลาน
อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จ ผูนี้ดีกวาและประณีตกวาบุคคล ๔ เหลา
ดังนี้.
ในความงาม ดังในคาถามีอาทิวา
โก เม วนฺทติ ปาทานิ อิทฺธิยา ยสสา ชล
อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน
สพฺพา โอภาสย ทิสา
ใครรุง เรื่องดวยฤทธิ์ ดวยยศ มีวรรณะงามนัก ยังทิศ
ทั้งปวงใหสวางไสว ไหวเทาของเรา ดังนี้ .
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ในความวานายินดียิ่ง ดังในบาลีมีอาทิวา นายินดีนัก ทาน
พระโคดมผูเจริญ ดังนี้.
แมในที่นี้ ก็ปรากฏในอรรถวา นายินดียิ่งนั่นแหละ และเพราะ
ปรากฏวาในอรรถวา นายินดียิ่ง ฉะนั้น พึงทราบวา เทากับรับสั่งวา
ดีแลว ดีแลว พระเจาขา ดังนี้.
ก็เนื้อความวา อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต นี้ บัณฑิตพึง
ทราบวา พระเจาอชาตศัตรูตรัส ๒ ครั้งโดยความเลื่อมใสในพระพุทธพจน
นี้ โดยลักษณะนี้วา ผูรูพึงกลาวซ้ําในขณะกลัว ขณะโกรธ ขณะสรรเสริญ
ขณะรีบดวน ขณะตื่นเตน ขณะราเริง ขณะโศกเศรา และขณะเลื่อมใส
ดังนี้ และโดยความสรรเสริญ.
อีกอยางหนึ่ง บทวา อภิกฺกนฺต มีอธิบายวา นาใครนกั นา
ปรารถนายิ่ง นาพอใจยิ่ง ดียิ่ง.
ในพระบาลีนี้ พระเจาอชาตศัตรู ทรงชื่นชมพระเทศนาดวย
อภิกฺนนฺต ศัพท ศัพทหนึ่ง ทรงชื่นชมความเลื่อมใสของพระองคดวย
อภิกฺกนฺต ศัพท อีกศัพทหนึ่ง.
ก็ในพระบาลีนี้มีอธิบายดังนี้วา จับใจจริง พระเจาขา เพราะพระ
ธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจานายินดียิ่งนัก พระเจาขา เพราะ
ขาพระองคอาศัยพระธรรมเทศนา จึงเลื่อมใส.
อีกอยางหนึ่ง พระเจาอชาตศัตรูทรงชื่นชมพระดํารัสของพระผู
มีพระภาคเจานั่นแล หมายถึงประโยชน ๒ อยาง คือพระดํารัสของพระ
ผูมีพระภาคเจาดีนักเพราะทําโทษใหพินาศ ดีนักเพราะใหบรรลุคุณ.
อนึ่ง พึงประกอบความดวยเหตุอยางนี้เปนตน วา พระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคเจาดีนัก เพราะ
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๑. ใหเกิดศรัทธา
๒. ใหเกิดปญญา
๓. พรอมดวยอรรถ
๔. พรอมดวยพยัญชนะ
๕. มีบทงาย
๖. มีอรรถลึกซึ้ง
๗. สบายหู
๘. จับใจ
๙. ไมยกตน
๑๐. ไมขมทาน
๑๑. เยือกเย็นดวยกรุณา
๑๒. ผองแผวดวยปญญา
๑๓. เปนคลองธรรมนารื่นรมย
๑๔. นาขบคิด
๑๕. ฟงไดงาย
๑๖. ทดลองทําตามไดประโยชน
แมยิ่งไปกวานั้น ยังทรงชื่นชมพระเทศนานั่นแหละ ดวยอุปมา ๔
อยาง. ในอุปมา ๘ อยางนั้น บทวา นิกฺกุชฺชิต. ความวา ตั้งเอาปากลง
หรือทั้งปากไวขางลาง.
บทวา อุกฺกุชฺเชยฺย ความวา ทําใหมีปากขึ้นขางบน.
บทวา ปฏิจฺฉนฺน ความวา ปดดวยหญาและใบไมเปนตน.
บทวา วิวเรยฺย แปลวา เพิกขึน้ .
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บทวา มูฬฺหสฺส วา แปลวา แกคนหลงทิศ
บทวา มคฺค อาจิกเฺ ขยฺย ความวา จูงมือไปบอกวา นี่ทาง.
บทวา อนฺธกาเร ความวา ในความมือมีองค ๔ คือ วันแรม ๑๔
ค่ํา ๑ เที่ยงคืน ๑ ไพรสณฑทึบ ๑ กอนเมฆบัง ๑.
เนื้อความของบทที่ยากมีเพียงเทานี้.
สวนอธิบายประกอบมีดังนี้ ใคร ๆ หงายภาชนะที่คว่ําไว ฉันใด
พระผูมีพระภาคเจายังเราผูหันหลังใหพระสัทธรรม ตกลงไปในอสัทธรรม
ใหหลุดพนจากอสัทธรรมได ฉันนั้น ใคร ๆ เปดของที่ปด ฉันใด พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงเปดพระศาสนา ซึ่งถูกรกชัฏ คือมิจฉาทิฏฐิปดไวตั้ง
แตครั้งศาสนาของพระผูมีพระภาคเจากัสสปอันตรธานไป ฉันนั้น ใคร ๆ
บอกทางแกคนหลง ฉันใด พระผูม พี ระภาคเจาทรงทําทางสวรรคทาง
นิพพานใหแจงแกเราผูเดินทางผิด ฉันนั้น ใคร ๆ สองประทีปน้ํามันใน
ที่มือ ฉันใด พระผูมีพระภาคเจาของเราผูทรงไวซึ่งประทีปคือเทศนาอัน
ขจัดเสียซึ่งความมืดคือโมหะที่ปดบังพระรัตนตรัยนั้น ทรงประกาศพระ
ธรรมโดยอเนกปริยาย เพราะทรงประกาศโดยปริยายเหลานี้ แกเราผูจม
อยูในความมืดคือโมหะ ไมเห็นรูปรัตนะมีพระพุทธรัตนะเปนตน ฉันนั้น.
พระเจาอชาตศัตรูทรงชื่นชมพระเทศนาอยางนี้แลว มีพระทัย
เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ดวยพระเทศนานี้ เมื่อจะทรงทําอาการที่เลื่อมใส
จึงมีพระดํารัสวา เอสาห เปนตน
ในพระบาลีนั้น บทวา เอสาห ตัดบทเปน เอโส อห.
บทวา ภควนฺต คจฺฉามิ ความวา ขาพระองคขอถึง คือ
คบ สองเสพ เขาไปนั่งใกล เขาใจดวยความประสงคนี้วา พระผูมีพระ
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ภาคเจาเปนที่พึ่ง เปนที่ยึดหนวง เปนผูขจัดไขใจ เปนผูจัดแจงประโยชน
ของเรา.
ก็ธาตุเหลาใดมีเนื้อความวาไป แมความรูก็เปนเนื้อความของธาตุ
เหลานั้น เพราะฉะนั้น เนื้อความของบทวา คจฺฉามิ ขาพระองค
ขอถึง นี้ ทานจึงกลาวอยางนี้ทีเดียววา ชานามิ พุชฺฌามิ ขาพระองครู
เขาใจ ดังนี้.
ก็ในคําวา ธมฺมฺจ ภิกขฺ ุสงฺฆฺจ นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ชื่อวา พระธรรม ดวยอรรถวาทรงไวซึ่งผูบรรลุมรรคแลว ทํา
นิโรธใหเปนแจงแลว และปฏิบัติตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรงพร่ําสอน
มิใหตกไปในอบายทั้งหลาย. พระธรรมนั้น โดยอรรถก็คืออริยมรรคและ
นิพพาน. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ธรรมเหลาใดที่เปนสังขตะ อริยมรรคมีองค ๘ ตถาคตกลาววาเปนยอด
ของธรรมเหลานั้น ดังนี้. พึงทราบความพิสดาร.
และมิใชแตอริยมรรคและนิพพานอยางเดียวเทานั้นที่เปนพระธรรม
แมปริยัตติธรรมกับอริยผลทั้งหลาย ก็เปนพระธรรมโดยแทแล. สมจริง
ดังที่กลาวไวในฉัตตมาณวกวิมาน วา
เธอจงเขาถึงพระธรรมนี้ ซึง่ เปนเครื่องสํารอกราคะ
ไมหวั่นไหว ไมเศราโศก เปนอสังขตพรรม ไมปฏิกูล
มีรสเอมโอช ซื่อตรง บัณฑิตจําแนกไวดีแลว วาเปน
สรณะที่มีประโยชน.
ก็ในคาถานี้ ที่วาเปนเครื่องสํารอกราคะ ทานกลาวหมายเอามรรค.
ที่วาไมหวั่นไหว ไมเศราโศก หมายเอาผล. ที่วาเปนอสังขตธรรม หมาย
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เอานิพพาน. ที่วาไมปฏิกูล มีรสเอนโอช ซึ่งตรง บัณฑิตจําแนกไวดีแลว
หมายเอาธรรมขันธทั้งหมดที่จําแนกไวโดยปฎก ๓.
ชื่อวา พระสงฆ คือผูที่เขากันไดโดยการรวมกันดวยทิฏฐิและศีล
พระสงฆนั้น โดยอรรถก็คือหมูแหงพระอริยบุคคล ๘. สมจริงดังที่กลาว
ไวในวิมานวัตถุนั้นแหละวา
ก็ทานที่บุคคลถวายแลวในบุญเขตใด ทานกลาววามี
ผลมาก บุญเขตนั้น คือคูแหงบุรุษ ๔ ผูส ะอาด และ
จําแนกรายบุคคลเปน ๘ ซึ่งเปนผูเห็นธรรม เธอจง
เขาถึงพระสงฆนี้วาเปนสรณะที่มีประโยชน.
หมูแหงภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาภิกษุสงฆ. พระราชาทรงประกาศการ
ถึงสรณะ ๓ ดวยคําเพียงเทานี้.
เพื่อความเปนผูฉลาดในสรณคมนเหลานั้น บัดนี้พึงทราบวิธีนี้วา
สรณะ สรณคมน ผูที่เขาถึงสรณะ ประเภทแหงสรณคมน ผลแหงสรณคมน ความเศราหมอง และการแตกทําลาย.
ขอนี้เปนอยางไร ?
จะขยายความโดยอรรถแหงบทกอน.
ชื่อวา สรณะ ดวยอรรถวา เบียดเบียน อธิบายวา ฆา เบียดเบียน
ทําใหพินาศ ซึ่งความกลัว ความสะดุง ความทุกข ทุคติ ความเศราหมอง
ทุกดาน ดวยการเขาถึงสรณะนั้นแหละ. คําวาสรณะนี้เปนชื่อของพระ
รัตนตรัยนั่นเอง.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา พุทธะ ดวยอรรถวา กําจัดภัยของสัตวทั้งหลาย
เหตุใหดําเนินไปในสิ่งที่เปนประโยชน และใหหันกลับจากสิ่งที่ไมเปน
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ประโยชน.
ชื่อวา ธรรม ดวยอรรถวา กําจัดภัยของสัตวทั้งหลาย เหตุให
ขามกันดารคือภพได และใหความแชมชื่น.
ชื่อวา สงฆ ดวยอรรถวา กําจัดภัยของสัตวทั้งหลาย เหตุทําสิ่งที่
ทําแมนอยใหไดผลไพบูล.
เพราะฉะนั้น พระรัตนตรัยจึงชื่อวาเปนสรณะโดยปริยายนี้.
จิตตุปบาทที่ดําเนินไปโดยอาการมีพระรัตนตรัยนั้นเปนเบื้องหนา
มีกิเลสอันความเลื่อมใสและความเคารพในพระรัตนตรัยนั้นกําจัดแลว
ชื่อวาสรณคมน.
สัตวผูมีพระรัตนตรัยนั้นพรอมแลว ยอมถึงสรณะ อธิบายวา ยอม
เขาถึงอยางนี้วา รัตนะ ๓ เหลานั้นเปนที่พึ่งของเรา เหลานี้เปนที่นับถือ
ของเรา ดังนี้ ดวยจิตตุปบาทมีประการดังกลาวแลว. พึงทราบ ๓ อยางนี้
คือ สรณะ ๑ สรณคมน ๑ และผูเขาถึงสรณะ ๑ เทานี้กอน.
ก็ในประเภทแหงสรณคมน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
สรณคมนมี ๒ อยาง คือ โลกุตตรสรณคมนและโลกิยสรณคมน.
ใน ๒ อยางนั้น โลกุตตรสรณคมน วาโดยอารมณมีนิพพานเปนอารมณ
ยอมสําเร็จดวยตัดขาดอุปกิเลสของสรณคมน ในมัคคขณะแหงพระอริยบุคคลผูเห็นสัจจะแลว วาโดยกิจยอมสําเร็จในพระรัตนตรัยแมทั้งสิ้น.
โลกิยสรณคมน วาโดยอารมณมีพระพุทธคุณเปนตนเปนอารมณ ยอมสําเร็จ
ดวยการขมอุปกิเลสของสรณคมนของปุถุชนทั้งหลาย. โลกิยสรณคมนนั้น
วาโดยอรรถไดแกการไดเฉพาะซึ่งศรัทธาในวัตถุทั้งหลาย มีพระพุทธเจา
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เปนตน และสัมมาทิฏฐิ ซึ่งมีศรัทธาเปนมูล ที่ทานเรียกวา ทิฏุชุกรรม
ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ.
โลกิยสรณคมนนี้นั้น จําแนกเปน ๘ อยาง คือ โดยมอบกายถวาย
ชีวิต ๑ โดยมีพระรัตนตรัยนั้นเปนเบื้องหนา ๑ โดยมอบตัวเปนศิษย ๑
โดยความนอบนอม ๑.
ใน ๔ อยางนั้น ทีช่ ื่อวามอบกายถวายชีวิต ไดแกการสละตนแก
พระพุทธเจาเปนตนอยางนี้วา ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ขาพเจาขอมอบตน
แดพระพุทธเจา แดพระธรรม แดพระสงฆ.
ที่ชื่อวามีพระรัตนตรัยนั้นเปนเบื้องหนา ไดแกความเปนผูมีพระ
รัตนตรัยเปนเบื้องหนาอยางนี้วา ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ขอทานทั้งหลาย
โปรดทรงจําขาพเจาวา ขาพเจาเปนผูมีพระพุทธเจา มีพระธรรม และ
มีพระสงฆเปนที่ไปในเบื้องหนา.
ที่ชื่อวามอบตัวเปนศิษย ไดแกเขาถึงความเปนศิษยอยางนี้วา ตั้งแต
วันนี้เปนตนไป ขอทานทั้งหลายโปรดทรงจําขาพเจาวา ขาพเจาเปน
อันเตวาสิกของพระพุทธเจา ของพระธรรม ของพระสงฆ.
ที่ชื่อวาความนอบนอม ไดแกการเคารพอยางยิ่งในพระพุทธเจา
เปนตนอยางนี้วา ตั้งแตวันนี้เปนตน ไป ขอทานทั้งหลายโปรดทรงจํา
ขาพเจาวา ขาพเจาจะกระทําการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม
สามีจิกรรม แดวัตถุทั้ง ๓ มีพระพุทธเจาเปนตนเทานั้น.
ก็เมื่อกระทําอาการ ๔ อยางนี้แมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนอัน
ถือเอาสรณะแลวโดยแท.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบการมอบกายถวายชีวิตแมอยางนี้วา ขาพเจา
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สละตนแดพระผูมีพระภาคเจา สละตนแดพระธรรม แดพระสงฆ
ขาพเจาสละชีวิต ขาพเจาสละตนแนนอน สละชีวิตแนนอน ขาพเจาถึง
พระพุทธเจาเปนที่พึ่งตลอดชีวิต พระพุทธเจาเปนที่พึ่ง เปนที่เรนภัย
เปนที่ปองกันภัยของขาพเจา.
การมอบตนเปนศิษย พึงทราบเหมือนการถึงสรณะของพระมหากัสสปะแมอยางนี้วา ขาพเจาพึงเห็นพระศาสดาหนอ พึงเห็นพระผูมีพระ
ภาคเจานั่นเทียว ขาพเจาพึงเห็นพระสุคตหนอ พึงเห็นพระผูมีพระภาค
เจานั่นเทียว ขาพเจาพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาหนอ พึงเห็นพระผูมี
พระภาคเจานั่นเที่ยว.
ความมีพระรัตนตรัยนั้นเปนเบื้องหนา พึงทราบเหมือนการถึง
สรณะของอาฬวกยักษเปนตนอยางนี้วา
ขาพเจานั้นจักเที่ยวไปจากบาน นั้นสูบานนี้ จากเมือง
นั้นสูเมืองนี้ นมัสการพระสัมพุทธเจา และความ
เปนธรรมที่ดีของพระธรรม.
ความนอบนอม พึงทราบแมอยางนี้วา ครั้งนั้นแล พราหมณชื่อ
พรหมายุ ลุกจากอาสนะ หมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง หมอบลงที่พระยุคล
บาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยศีรษะ ใชปากจุมพิตพระยุคลบาทของ
พระผูมีพระภาคเจา และใชมือทั้ง ๒ นวดฟน พรอมกับประกาศชื่อวา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคเปนพราหมณชื่อพรหมายุ ขาแตพระ
โคดมผูเจริญ ขาพระองคเปนพราหมณชื่อพรหมายุ ดังนี้.
ก็การนอบนอมนี้นั้น มี ๔ อยาง คือ เพราะเปนญาติ ๑ เพราะ
กลัว ๑ เพราะเปนอาจารย ๑ และเพราะถือวาเปนทักขิไณยบุคคล ๑
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ใน ๔ อยางนั้น เพราะนอบนอมวาเปนทักขิไณยบุคคล จัดเปน
สรณคมน นอกนี้ไมใช.
จริงอยู เพราะการนับถือพระรัตนตรัยอยางประเสริฐนั่นแหละ
บุคคลยอมถือสรณะได และขาดได เพราะฉะนั้น ผูใดที่เปนศากยะก็ตาม
โกลิยะก็ตาม ไหวดวยคิดวา พระพุทธเจาเปนญาติของเรา ดังนี้ ยอมไม
เปนการถือสรณะเลย หรือผูใดไหวดวยความกลัววา พระสมณโคดมเปน
ผูที่พระราชาทรงบูชา มีอานุภาพมาก เมื่อเราไมไหว จะพึงทําแมความ
พินาศให ดังนี้ ยอมไมเปนการถือสรณะเลย หรือผูใดระลึกถึงมนตอะไร ๆ
ที่คนเรียนในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาในกาลเปนพระโพธิสัตว หรือ
ในกาลเปนพระพุทธเจา เรียนอนุศาสนีเห็นปานนี้วา
บัณฑิตอยูครองเรือน พึงแบงทรัพยเปน ๔ สวน พึง
ใชสอยสวน ๑ พึงประกอบการงาน ๒ สวน พึงเก็บ
สวนที่ ๔ ไว เผื่อจักมีอันตราย ดังนี้แลว
ไหวดวยคิดวา อาจารยของเรา ดังนี้ ยอมไมเปนการถือสรณะเลย. แตผู
ใดไหวดวยคิดวา ทานผูนี้เปนทักขิไณยบุคคลเลิศในโลก ดังนี้ ผูนั้นแหละ
ไดถือสรณะแลว.
ก็เมื่ออุบาสกหรืออุบาสิกาผูถือสรณะอยางนี้แลว ถึงไหวญาติแม
บวชในอัญญเดียรถีย ดวยคิดวา ผูนี้เปนญาติของเรา ดังนี้ ยอมไมขาด
สรณคมน ไมจําเปนตองกลาวถึงผูที่ไมไดบวช. ผูไหวพระราชาโดยความ
กลัวก็เหมือนกัน เพราะพระราชานั้น เมื่อใครไมไหว จะพึงทําแมความ
พินาศใหก็ได เพราะเปนผูที่รัฐบูชาแลว ดังนี้. ถึงไหวแมเดียรถียผูสอน
ศิลปะคนใดคนหนึ่ง ดวยคิดวา ผูนี้เปนอาจารยของเรา ดังนี้ ก็ไมขาด
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สรณคมน. พึงทราบประเภทแหงสรณคมน ดวยประการฉะนี้.
ก็ในที่นี้ สรณคมนที่เปนโลกุตตระ มีสามัญญผล ๔ เปนวิบากผล
มีความสิ้นไปแหงทุกขทั้งปวงเปนอานิสังสผล. สมจริงดังที่กลาวไววา
สวนผูใดยึดเอาพระพุทธเจา พระธรรม และพระ
สงฆเปนสรณะ ผูนั้นเห็นอริยสัจ ๔ ดวยปญญาอัน
ชอบ คือเห็นทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความลวงพน
ทุกข และมรรคซึ่งประกอบดวยองค ๘ อันประเสริฐ
อันเปนทางถึงความดับทุกข สรณะนั้นของผูนั้นเปน
สรณะอันเกษม เปนสรณะสูงสุด บุคคลอาศัยสรณะ
นี้แลว ยอมหลุดพนจากทุกขทั้งปวงได ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบอานิสังสผลแหงสรณคมนนี้ แมโดยการที่
เขาไมเขาถึงภาวะมีนิจจสัญญาเปนตน. สมจริงดังที่กลาวไววา ไมเปน
ฐานะ ไมเปนโอกาสที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงยึดถือสังขารอะไร ๆ
โดยเปนของเที่ยง ยึดถือสังขารอะไร ๆ วาเปนสุข ยึดถือธรรมอะไร ๆ
วาเปนตัวคน ฆามารดา ฆาบิดา ฆาพระอรหันต มีจิตประทุษรายพระ
ตถาคตทําใหหอพระโลหิต ทําลายสงฆ อุทิศศาสดาอื่น นั่นไมใชฐานะที่
จะมีได.
ก็สรณคมนที่เปนโลกิยะ มีภวสมบัติบาง โภคสมบัตบิ าง เปนผล
แนนอน. สมจริงดังที่กลาวไววา
ชนเหลาใดเหลาหนึ่งถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่ง ชน
เหลานั้นจักไมไปอบายภูมิ ละกายมนุษยแลว จักยัง
เทวกายใหบริบูรณ ดังนี้.
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แมผลอยางอื่นของสรณคมนที่เปนโลกิยะ ทานก็กลาวไววา ครั้ง
นั้นแล ทาวสักกะจอมเทวดาพรอมดวยเทวดา ๘ หมื่น เขาไปหาทาน
พระมหาโมคคัลลานะ ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวคํานี้กะทาว
สักกะจอมเทวดาผูยืนอยู ณ ที่ควรแหงหนึ่งวา แนะจอมเทวดา การถึง
พระพุทธเจาเปนที่พึ่งดีแล แนะจอมเทวดา สัตวบางจําพวกในโลกนี้
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะเหตุที่
ถึงพระพุทธเจาเปนที่พึ่งอยางนี้ สัตวเหลานั้น ยอมเทียบเทาเทวดาเหลา
อื่น โดยฐานะ ๑๐ อยาง คือ อายุทิพย วรรณะทิพย สุขทิพย ยศทิพย
อธิปไตยทิพย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะทิพย ดังนี้. ในพระธรรม
และพระสงฆก็นัยนี้.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบผลวิเศษแหงสรณคมน แมดวยอํานาจเวลามสูตรเปนตน. พึงทราบผลแหงสรณคมนอยางนี้.
ในสรณคมนทั้งโลกิยะและโลกุตตระเหลานั้น สรณคมนที่เปน
โลกิยะยอมเศราหมองดวยความไมรู ความสงสัยและความเขาใจผิดในพระ
รัตนตรัยเปนตน ไมรุงเรื่องมากมายไปได ไมแพรหลายใหญโตไปได.
สรณคมนที่เปนโลกุตตระไมมีความเศราหมอง.
อนึ่ง สรณคมนที่เปนโลกิยะมี ๒ ประเภท คือ ที่มีโทษ ๑ ที่ไมมี
โทษ ๑.
ใน ๒ อยางนั้น ที่มีโทษ ยอมมีไดดวยเหตุเปนตนวา มอบตนใน
ศาสดาอื่นเปนตน. สรณคมนที่มีโทษนั้นมีผลไมนาปรารถนา. สรณคมน
ที่ไมมีโทษ ยอมมีดวยกาลกิริยา. สรณคมนที่ไมมีโทษนั้น ไมมีผล เพราะ
ไมเปนวิบาก. สวนสรณคมนที่เปนโลกุตตระไมมีการแตกเลย. เพราะพระ
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อริยสาวกไมอุทิศศาสดาอื่นแมในระหวางภพ. พึงทราบความเศราหมอง
และการแตกแหงสรณคมน ดวยประการฉะนี้.
บทวา อุปาสก ม ภนฺเต ภควา ธาเรตุ ความวา ขอพระผูมีพระ
ภาคเจาโปรดทรงจํา คือทรงทราบขาพระองคไวอยางนี้วา ขาพระองค
อชาตศัตรูนี้เปนอุบาสก.
ก็เพื่อความเปนผูฉลาดในวิธีของอุบาสก ควรทราบขอปกิณณกะ
ในที่นี้ดังนี้วา ใครเปนอุบาสก เพราะเหตุไรจึงเรียกวา อุบาสก อะไร
คือศีลของอุบาสก อาชีพอยางไร วิบัติอยางไร สมบัติอยางไร.
ในปกิณณกะนั้น ใครคืออุบาสก คือคฤหัสถคนใดคนหนึ่งที่ถึง
พระรัตนตรัยเปนที่พึ่ง. สมจริงดังที่กลาวไววา ดูกอนมหานาม เพราะ
เหตุที่อุบาสกเปนผูถึงพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง ถึงพระธรรมพระสงฆเปนที่
พึ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ชื่อวาอุบาสก .
เพราะเหตุไรจึงเรียกวา อุบาสก ?
เพราะนั่งใกลพระรัตนตรัย.
จริงอยู อุบาสกนั้น ชื่อวาอุบาสก ดวยอรรถวา นั่งใกลพระพุทธเจา
นั่งใกลพระธรรมพระสงฆก็เปนอุบาสกเหมือนกัน.
อะไรคือศีลของอุบาสกนั้น ?
เวรมณี ๕ ขอ เปนศีลของอุบาสก. เหมือนอยางที่กลาวไววา
ดูกอนมหานาม เพราะเหตุที่อุบาสกเปนผูงดเวน จากปาณาติบาต จาก
อทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร จากมุสาวาท จากน้ําเมาคือสุราและ
เมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกอนมหานาม ดวยเหตุเพียงเทานี้แล
อุบาสกชื่อวาเปนผูมีศีล.
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อาชีพอยางไร ?
คือ ละการคาขายผิดศีลธรรม ๕ อยาง เลี้ยงชีพโดยธรรมสม่ําเสมอ.
สมจริงดังที่กลาวไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การคาขาย ๕ อยางเหลานี้
อุบาสกไมควรทํา ๕ อยางอะไรบาง ? การคาขายศัสตรา การคาขายสัตว
การคาขายเนื้อสัตว การคาขายน้ําเมา การคาขายยาพิษ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
การคาขาย ๕ อยางเหลานี้แล อุบาสกไมควรทํา ดังนี้.
วิบัติอยางไร ?
คือ ศีลวิบัติและอาชีววิบัติของอุบาสกนั้นแหละ เปนวิบัติของ
อุบาสก.
อีกอยางหนึ่ง อุบาสกนี้เปนจัณฑาล เปนมลทิน และเปนผูที่นา
รังเกียจดวยกิริยาใด กิรยิ าแมนั้น พึงทราบวาเปนวิบัติของอุบาสก. ก็วิบัติ
เหลานั้น โดยอรรถไดแกธรรม ๕ อยางมีความเปนผูไมมีศรัทธาเปนตน.
เหมือนอยางที่ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม
๕ อยาง ยอมเปนอุบาสกจัณฑาล เปนอุบาสกมลทิน และเปนอุบาสกที่
นารังเกียจ ๕ อยางอะไรบาง ? คือเปนผูไมมีศรัทธา เปนคนทุศีล เปน
ผูถือมงคลตื่นขาว เชื่อมงคลไมเชื่อกรรม และแสวงหาทักขิไณยบุคคลนอก
พระพุทธศาสนา ทําบุญในทักขิไณยบุคคลเหลานั้น ดังนี้ .
สมบัติอยางไร ?
ศีลสมบัติและอาชีวสมบัติของอุบาสกนั้นนั่นแหละ เปนสมบัติของ
อุบาสก ไดแกธรรม ๕ ประการมีศรัทธาเปนตน ที่กระทําความเปน
อุบาสกรัตนะเปนตน. เหมือนอยางที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสก
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนอุบาสกรัตนะ เปนอุบาสกปทุม
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และเปนอุบาสกบุณฑริก ๕ ประการอะไรบาง คือเปนผูมีศรัทธา เปน
ผูมีศีล ไมเปนผูถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรมไมเชื่อมงคล ไมแสวงหา
ทักขิไณยบุคคลนอกพระพุทธศาสนา และทําบุญในพระศาสนานี้ ดังนี้.
อคฺค ศัพท ในบทวา อชฺชตคฺเค นี้ ปรากฏในอรรถวา เปน
เบื้องตน เบื้องปลาย สวน และประเสริฐที่สุด.
ปรากฏในอรรถวา เปนเบื้องตน ในประโยคมีอาทิวา อชฺชตคฺเค
สมฺม โทวาริก อาวรามิ ทฺวาร นิคฺคณฺฐาน นิคฺคณฺีน แนะนาย
ประตูผูสหาย ตั้งแตวันนี้เปนตนไป เราจะเปดประตูตอนรับนิครนถชาย
หญิง.
ในอรรถวา เบื้องปลาย ในประโยคมีอาทิวา เตเนว องฺคุลคฺเคน
ต องฺคุลคฺค ปรามเสยฺย อุจฺฉคฺค เวฬคฺค พึงเอาปลายนิ้วจดปลายนิ้ว
เอาปลายออยจดปลายออย เอาปลายไมไผจดปลายไมไผ.
ในอรรถวา สวน ในประโยคมีอาทิวา อนุชานามิ ภิกฺขเว
อมฺพิลคฺค วา มธุรคฺค วา ติตฺตกคิค วา วิหารคฺเคน วา ปริเวณคฺเคน
วา ภาเชตุ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหแบงสวนรสเปรี้ยวก็ดี
สวนรสหวานก็ดี สวนรสขมก็ดี ตามสวนวิหารหรือตามสวนบริเวณ.
ในอรรถวา ประเสริฐที่สุด ในประโยคมีอาทิวา ยาวตา ภิกฺขเว
สตฺตา อปทา วา ฯ เปฯ ตถาคโต เตส อคฺคมกฺขายติ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวเหลาใด ไมมีเทาก็ตาม ฯล ฯ ตถาคต เรากลาววาประเสริฐ
ที่สุดของสัตวเหลานั้น.
แตในที่นี้ อคฺค ศัพทนี้ พึงเห็นในอรรถวา เปนเบื้องตน เพราะ
ฉะนั้น พึงทราบเนื้อควานในบทวา อชฺชตคฺเค นี้ อยางนี้วา ตั้งแตวันนี้
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เปนตนไป.
บทวา อชฺชต แปลวา เปนในวันนี้ ปาฐะวา อชฺชทคฺเค ดังนี้
ก็มี ท อักษรทําบทสนธิเขาไว ความวา ทําวันนี้ใหเปนตน.
บทวา ปาณุเปต ไดแกเขาถึงดวยชีวิต.
พระเจาอชาตศัตรูถึงสรณะดวยการมอบคนอยางนี้วา ชีวิตของ
ขาพระองคยังเปนไปอยูตราบใด ขอพระองคโปรดทรงจํา คือทรงทราบ
ขาพระองคไวตราบนั้นเถิดวา เขาถึงแลว ไมมีผอู ื่นเปนศาสดา ถึงสรณะ
เปนดวยสรณคมนทั้ง ๓ เปนอุบาสก เปนกัปปยการก (ศิษยรับใช) ดวยวา
แมหากจะมีใครเอาดาบคมกริบตัดศีรษะของขาพระองค ขาพระองคก็จะ
ไมพึงกลาวพระพุทธเจาวาไมใชพระพุทธเจา ไมพึงกลาวพระธรรมวาไม
ใชพระธรรม ไมพึงกลาวพระสงฆวาไมใชพระสงฆ ดังนี้ เมื่อประกาศ
ความผิดที่ตนทํา จึงตรัสคําเปนตนวา อจฺจโย ม ภนฺเต.
ในบทเหลานั้น บทวา อจฺจโย แปลวา ความผิด.
บทวา ม อจฺจคมา ความวา กาวลวง คือครอบงําขาพระองค
เปนไป.
ในบทวา ธมฺมิก ธมฺมราชาน นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ชื่อวา ธมฺมิก ดวยอรรถวา ประพฤติธรรม.
ชื่อวา ธรรมราชา ดวยอรรถวา เปนพระราชาโดยธรรมทีเดียว
มิใชโดยอธรรมมีปตุฆาตเปนตน.
บทวา ชีวิตา โวโรเปสึ ไดแกปลงชีวิต.
บทวา ปฏิคฺคณฺหาตุ ไดแกจงอดโทษ.
บทวา อายตึ สวราย ความวา เพื่อสังวรในอนาคต คือเพื่อไม
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กระทําความผิดคือโทษ คือความพลังพลาดเห็นปานนี้อีก.
บทวา ตคฺฆ เปนนิบาต ลงในอรรถวา สวนเดียว.
บทวา ยถาธมฺม ปฏิกโรสิ ความวา จงกระทําอยางที่ธรรมจะ
ดํารงอยูได อธิบายวา จงใหอดโทษเสีย.
บทวา ตนฺเต มย ปฏิคฺคณฺหาม ความวา ความผิดของมหาบพิตร
นั้น เราอดโทษให.
บทวา วุฑฺฒิ เหสา มหาราช อริยสฺส วินเย ความวา มหาบพิตร นี้ชอื่ วาเปนวัฒนธรรมในวินัยของพระอริยะ คือในศาสนาของ
พระผูมีพระภาคเจา.
อยางไร ?
คือการเห็นโทษโดยความเปนโทษ แลวกระทําคืนตามธรรม ถึง
ความสํารวมตอไป. แตเมื่อทรงทําเทศนาใหเปนบุคคลาธิฏฐานตามสมควร
จึงตรัสวา การที่บุคคลเห็นโทษ โดยเปนโทษ แลวสารภาพโทษ รับ
สังวรตอไป นี้เปนวัฒนธรรมในวินัยของพระอริยเจาแล.
บทวา เอว วุตฺเต ความวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้
แลว.
ศัพทวา หนฺท ในคําวา หนฺท จ ทานิ มย ภนฺเต นี้ เปนนิบาต
ในอรรถวา คําละเอียดออน. ดวยวา พระเจาอชาตศัตรูนั้นทรงทําคํา
ละเอียดออนในการเสด็จไป จึงตรัสอยางนี้.
บทวา พหุกิจฺจา ไดแกมีกิจมาก.
คําวา พหุกรณียา เปนไวพจนของคําวา พหุกิจฺจา นั้นเอง.
บทวา ยสฺสทานิ ตฺว ความวา มหาบพิตร ขอพระองคทรงสําคัญ
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คือทราบเวลาที่เสด็จไปในบัดนี้เถิด อธิบายวา พระองคนั่นแหละจงทรง
ทราบเวลาที่เสด็จนั้น.
บทวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ความวา พระเจาอชาตศัตรูทรง
ทําประทักษิณ ๓ ครั้ง ยออัญชลีที่รุงเรื่องดวยทศนัขสโมธานไวเหนือเศียร
ผินพระพักตรตรงพระผูมีพระภาคเจา เสด็จถอยหลังชั่วทัศนวิสัยแลว
ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ ณ ภาคพื้นตรงที่พนทัศนวิสัย แลว
เสด็จหลีกไป.
บทวา ขตาย ภิกฺขเว ราชา ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระ
ราชาพระองคนี้ถูกขุดเสียแลว.
บทวา อุปหตาย ความวา พระราชาพระองคนี้ถูกขจัด เสียแลว.
มีอธิบายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระองคนี้ถูกขุดเสียแลว ถูก
ขจัดเสียแลว มีที่พึ่งถูกทําลายแลว คือตนเองถูกตนเองขุดเสียแลวก็หมด
ที่พึ่ง.
บทวา วิรช ไดแกปราศจากธุลีคือราคะเปนตน.
ชื่อวา มีมลทินไปปราศแลว เพราะปราศจากมลทินคือราคะเปนตน
นั้นแล.
บทวา ธมฺมจกฺขุ ไดแกจักษุในธรรมทั้งหลาย หรือจักษุที่สําเร็จ
ดวยธรรม.
คําวา ธรรมจักษุ นี้ เปนชื่อของมรรค ๓ ในฐานะอื่น ๆ แตในที่นี้
เปนชื่อของโสดาปตติมรรคเทานั้น.
มีอธิบายวา หากพระเจาอชาตศัตรูมิไดปลงพระชนมพระบิดา
พระองคประทับนั่งบนอาสนะนี้แหละ จักไดทรงบรรลุโสดาปตติมรรคใน
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บัดนี้ แตเพราะทรงคบมิตรชั่ว จึงเกิดอันตรายแกพระองค แมเมื่อเปน
เชนนั้น พระเจาอชาตศัตรูนี้เขาเฝาพระตถาคต ถึงพระรัตนตรัยเปนที่พึ่ง
เพราะฉะนั้น พระเจาอชาตศัตรูจะบังเกิดในโลหกุมภี ตกอยูในเบื้องต่ํา
๓ หมื่นป ถึงพื้นเบื้องลางแลวผุดขึ้นเบื้องบน ๓ หมื่นป ถึงพืน้ เบื้องบน
อีกจึงจักพนได เหมือนใคร ๆ ฆาคนแลว พึงพนโทษไดดวยทัณฑกรรม
เพียงดอกไมกํามือหนึ่งฉะนั้น เพราะพระศาสนาของเรามีคุณใหญ.
ไดยินวา คําที่กลาวมาแลวแมนี้ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสไวแลว
ทีเดียว แตมไิ ดยกขึ้นไวในบาลี.
ถามวา ก็พระราชาทรงสดับพระสูตรนี้แลว ทรงไดอานิสงส
อะไร ?
แกวา ไดอานิสงสมาก.
ดวยวา ตั้งแตเวลาที่ปลงพระชนมพระชนกแลว พระราชานี้มิได
บรรทมหลับเลยทั้งกลางคืนกลางวัน แตตั้งแตเวลาที่เขาเฝาพระศาสดา
ทรงสดับพระธรรมเทศนาอันไพเราะมีโอชานี้แลว ทรงบรรทมหลับได
ไดทรงกระทําสักการะใหญแดพระรัตนตรัย ชื่อวาผูที่ประกอบดวยศรัทธา
ระดับปุถุชน ที่เสมอเหมือนพระราชานี้ไมมี. ก็ในอนาคต จักเปนพระ
ปจเจกพุทธเจาพระนามวาชีวิตวิเสส จักปรินิพพานแล.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้แลว ภิกษุเหลานั้นดีใจชื่นชม
ภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา.
อรรถกถาสามัญญผลสูตร
ในอรรถกถาทีฆนิกาย ชื่อสุมังคลวิลาสินี
จบแลว ดวยประการฉะนี้.
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๓. อัมพัฏฐสูตร
(๑๔๑) ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจา เสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอม
ดวยภิกษุหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป บรรลุถึงพราหมณคามแหงชาวโกศล
ชื่ออิจฉานังคละ. ไดยินวา สมัยนั้นพระองคประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคลวัน ในอิจฉานังคลคาม.
(๑๔๒) ก็สมัยนัน้ พราหมณโปกขรสาติอยูครองนครอุกกัฏฐะ
ซึ่งคับคั่งดวยประชาชนและหมูสัตวอุดมดวยหญา ดวยไมดวยน้ํา สมบูรณ
ดวยธัญญาหาร เปนสวนราชสมบัติ อันพระเจาปเสนทิโกศลพระราชทาน
เปนการปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย. พราหมณโปกขรสาติไดสดับ
ขาววา พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกุลแลว เสด็จ
จาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐
รูป ถึงอิจฉานังคลคามโดยลําดับ ประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคลวัน
ในอิจฉานังคลคาม ก็เกียรติศัพทอันงามของทานพระสมณโคดมพระองค
นั้นแล ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระ
องคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกคนที่ควรฝก ไมมีผอู ื่นยิ่งกวา
เปนพระศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบาน เปนผูจําแนก
พระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง
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แลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา และมนุษยใหรูตาม
พระองคทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด
ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณโดยสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตเห็นปานนั้นยอมเปนการ
ดีแล.
เรือ่ งอัมพัฏฐามาณพ
(๑๔๓) ก็สมัยนัน่ แล อัมพัฏฐมาณพ ศิษยของพราหมณโปกขรสาติ เปนผูคงแกเรียน ทรงจํามนตได รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ
และคัมภีรเกตุภะ พรอมทั้งประเภทแหงอักษร มีคัมภีรอิติหาส เปน
ที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท ช่ําชองในไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ
และมหาปุริสลักษณะ อันอาจารยยอมรับและรับรองในคําสอนอันเปน
ไตรเพท อันเปนของอาจารยของตนวา ฉันรูสิ่งใด เธอรูสิ่งนั้น เธอรู
สิ่งใด ฉันรูส ิ่งนั้น. ครั้งนั้นแล พราหมณโปกขรสาติ เรียกอัมพัฏฐมาณพมากลาววา พออัมพัฏฐะ พระสมณโคดมศากยบุตรพระองคนี้
ทรงผนวชแลวจากศากยสกุล เสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอมดวยภิกษุ
สงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ถึงอิจฉานังคลคามโดยลําดับ ประทับ

๑

๒

๓

๔

๑. คัมภีรวาดวยชื่อของสิ่งของตาง ๆ มีตนไมเปนตน.
๒. คัมภีรวาดวยวิชาการกวี ศาสตรที่เปนอุปกรณแกกวี.
๓. คัมภีรที่กลาวถึงประวัติศาสตรพงศาวดาร มีมหาภารตยุทธเปนตน ซึ่งประพันธกนั ไว
แตโบราณกาล นับเปนคัมภีรที่ ๕ คือนับคัมภีรอิรุพเพทเปนที่ ๑ คัมภีรยชุพเพทเปน
ที่ ๒ คัมภีรสามเพทเปนที่ ๓ และคัมภีรอ าถรรพเพทเปนที่ ๔ คัมภีรอิติหาสนี้ จึงนับ
เปนที่ ๕.
๔. คัมภีรวาดวยเรื่องไมนาเชื่อตาง ๆ.
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อยู ณ ราวปาอิจฉานังคลวัน ใกลอิจฉานังคลคาม ก็เกียรติศัพทอันงาม
ของทานพระสมณโคดมพระองคนั้น ขจรไปอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแ จงโลก เปนสารถีฝกคน
ที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนพระศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น
ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระ
ปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั่งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษยใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งาม
ในทานกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอม
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณโดยสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลาย
เห็นปานนั้นยอมเปนการดีแล พออัมพัฏฐะ พอจงเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ แลวจงรูจักพระสมณโคดมวา เกียรติศัพทของทาน
พระโคดมพระองคนั้นฟุงขจรไปจริงตามนั้นหรือไม ทานพระโคดม
พระองคนั้นทรงคุณเชนนั้นจริงหรือไม เราทั้งหลายจักไดรูจักทาน
พระโคดมพระองคนั้นไวโดยประการนั้น. อัมพัฏฐมาณพถามวา
ทานครับ ก็ไฉนเลา ผมจักรูไดวา เกียรติศัพทของทานพระโคดม
พระองคนั้นที่ฟุงขจรไปเปนจริงอยางนั้นหรือไม ทานพระโคดม
พระองคนั้นทรงคุณเชนนั้นจริงหรือไม. พราหมณโปกขรสาติตอบวา
พออัมพัฏฐะ มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการมาแลวในมนตของเรา ซึ่ง
พระมหาบุรุษผูถึงพรอมแลว ยอมมีคติเปน ๒ เทานั้น ไมเปนอยางอื่น
ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ผูทรงธรรม เปนพระราชา
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โดยธรรม เปนใหญในแผนดิน มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชัยชํานะ
แลว มีราชอาณาจักรถึงความมั่นคง ถึงพรอมแลวดวยแกว ๗ ประการ คือ
จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว ขุนคลังแกว ขุนพลแกว
เปนที่ ๗ พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหา มีรปู ทรงสม
เปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรม
มิตองใชอาชญา มิตองใชศาตรา ทรงครอบครองแผนดินนี้มีสาครเปน
ขอบเขต ถาเสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก พออัมพัฏฐะ
ก็เราแลเปนผูสอนมนต เธอเปนผูรับเรียนมนต. อัมพัฏฐมาณพรับคํา
พราหมณโปกขรสาติวา ไดขอรับ แลวลุกจากที่นั่ง ไหวพราหมณ
โปกขรสาติ กระทําประทักษิณ แลวขึ้นรถเทียมลา พรอมดวยมาณพ
หลายคน ขับตรงไปยังราวปาอิจฉานังคละ ตลอดภูมิประเทศเทาที่รถ
จะไปได ลงจากรถเดินตรงเขาไปยังพระอาราม.
(๑๔๔) ก็สมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปกําลังจงกรมอยูกลางแจง.
ลําดับนั้น อัมพัฏฐมาณพเขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงที่จงกรม ครั้นแลวได
กลาวคํานี้กะภิกษุเหลานั้นวา ทานผูเจริญ เวลานี้พระสมณโคดมพระองค
นั้นประทับอยูที่ไหน พวกขาพเจาพากันเขามาที่นี่ เพื่อจะเฝาพระองค
ทาน. ครั้งนัน้ แล ภิกษุเหลานั้นคิดเห็นรวมกันเชนนี้วา อัมพัฏฐมาณพ
ผูนี้เปนคนเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียง ทั้งเปนศิษยของพราหมณโปกขรสาติ
ผูมีชื่อเสียง อันการสนทนาปราศรัยกับพวกกุลบุตรเห็นปานนี้ ยอมไม
เปนการหนักพระทัยแกพระผูมีพระภาคเจาเลย ดังนี้แลว จึงตอบ
อัมพัฏฐมาณพวา อัมพัฏฐะ นั่นพระวิหารมีประตูปดอยู ทานจงสงบ
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เสียงเขาไปทางพระวิหารนั้น คอย ๆ เขาไปที่เฉลียง กระแอมไอแลว เคาะ
บานประตูเถิด พระผูมพี ระภาคเจาจักทรงเปดประตูรับทาน. ลําดับนั้น
อัมพัฏฐมาณพสงบเสียง เขาไปทางพระวิหาร ซึ่งมีประตูปดอยูนั้น คอยๆ
เขาไปยังเฉลียง กระแอมไอแลว เคาะบานประตู. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงเปดประตู. อัมพัฏฐมาณพเขาไปแลว. แมพวกมาณพก็พากันเขาไป
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
(๑๘๕) ฝายอัมพัฏฐมาณพ เดินปราศรัยบาง ยืนปราศรัยบาง
กับพระผูมีพระภาคเจาผูประทับนั่งอยู. ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสถามวา อัมพัฏฐะ เธอเคยสนทนาปราศรัยกับพวกพราหมณผูเฒาผูแก
ผูเปนอาจารย และเปนปาจารย เหมือนดังเธอ เดินบาง ยืนบาง สนทนา
ปราศรัยกับเราผูนั่งอยูเชนนี้หรือ.
ขอนี้หามิได พระโคดมผูเจริญ เพราะวาพราหมณผูเดินก็ควรเจรจา
กันกับพราหมณผูเดิน พราหมณผูยืนก็ควรเจรจากับพราหมณผูยืน
พราหมณผูนั่งก็ควรเจรจากับพราหมณผูนั่ง พราหมณผูนอนก็ควรเจรจา
กับพราหมณผูนอน ขาแตพระโคดมผูเจริญ แตผูใดเปนสมณะโลน
เปนอยางคนรับใช เปนพวกกัณหโคตร เกิดแตบาทของพรหม ขาพเจา
ยอมสนทนาปราศรัยกับผูนั้น เหมือนกับที่สนทนาปราศรัยกับพระโคดม
ผูเจริญนี้.
อัมพัฏฐะ เธอมีธุระจึงไดมาที่นี้ ก็พวกเธอมาเพื่อประโยชนอันใด
แล พึงใสใจถึงประโยชนอันนั้นไวใหดี ก็อัมพัฏฐมาณพยังมิไดรับการ
ศึกษาเลย สําคัญตัววา ไดรับการศึกษาดีแลว จะมีอะไรอีกเลา นอกจาก
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ไมไดรับการศึกษา.
ลําดับนั้น อัมพัฏฐมาณพ ถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสตําหนิดวย
พระวาจาวา เปนคนไมไดรับการศึกษา จึงโกรธขัดใจ เมื่อจะดาขมวา
กลาวพระผูมีพระภาคเจา คิดวาเราจักตองใหพระสมณโคดมไดรับความ
เสียหาย ไดกลาวคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ทานโคดม พวกชาติ
ศากยะดุราย หยาบชา มีใจเบา พูดพลาม เปนพวกคนรับใช ไมสักการะ
พวกพราหมณ ไมเคารพพวกพราหมณ ไมนับถือพวกพราหมณ ไม
ออนนอมพวกพราหมณ ทานโคดม การที่พวกศากยะเปนพวกคนรับใช
ไมสักการะพวกพราหมณ ไมเคารพพวกพราหมณ ไมนับถือพวกพราหมณ
ไมบูชาพวกพราหมณ ไมออนนอมพวกพราหมณ นี้ไมเหมาะไมสมควรเลย.
อัมพัฏฐมาณพกดพวกศากยะวา เปนพวกคนรับใช นี้เปนครั้งแรก
ดวยประการฉะนี้.
(๑๔๖) อัมพัฏฐะ ก็พวกศากยะไดทําผิดตอเธออยางไร. ทาน
โคดม ครั้งหนึ่ง ขาพเจาไปยังนครกบิลพัสดุ ดวยกรณียกิจบางอยางของ
พราหมณโปกขรสาติผูอาจารย ไดเดินไปยังสัณฐาคารของพวกศากยะ
เวลานั้นพวกศากยะและศากยกุมารมากดวยกัน
นั่งเหนืออาสนะสูง ๆ
ในสัณฐาคาร เอานิ้วมือสะกิดกันและกัน เฮฮาอยู หยอกลอกันอยู เห็นที
จะหัวเราะเยาะขาพเจาเปนแน ไมมใี ครเธอเชิญใหขาพเจานั่งเลย ทาน
โคดม ขอที่พวกศากยะเปนพวกคนรับใช ไมสักการะพวกพราหมณ ไม
เคารพพวกพราหมณ ไมนับถือพวกพราหมณ ไมบูชาพวกพราหมณ
ไมออนนอมพวกพราหมณ นี้ไมเหมาะไมสมควรเลย. อัมพัฏฐมาณพกด
พวกศากยะวา เปนพวกคนรับใช นี้เปนครั้งที่ ๒ ดวยประการฉะนี้.
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(๑๘๗) อัมพัฏฐะ แมนางนกไส ก็ยังเปนสัตวพูดไดตามความ
ปรารถนาในรังของตน ก็พระนครกบิลพัสดุ เปนถิ่นของพวกศากยะ
อัมพัฏฐะ ไมควรจะของใจ เพราะการหัวเราะเยาะเพียงเล็กนอยนี้เลย.
ทานโคดม วรรณะ ๔ เหลานี้คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร
ทานโคดม บรรดาวรรณะ ๔ เหลานี้ ๓ วรรณะ คือ กษัตริย แพศย
ศูทร เปนคนบําเรอของพราหมณพวกเดียวโดยแท ทานโคดม ขอที่
พวกศากยะเปนพวกคนรับใช ไมสักการะพวกพราหมณ ไมเคารพพวก
พราหมณ ไมนับถือพวกพราหมณ ไมบูชาพวกพราหมณ ไมออนนอม
พวกพราหมณ นี้ไมเหมาะไมสมควรเลย. อัมพัฏฐมาณพกดพวกศากยะวา
เปนพวกคนรับใช นี้เปนครั้งที่ ๓ ดวยประการฉะนี้.
(๑๔๘) ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริเชนนี้วา อัมพัฏฐมาณพผูนี้ กลาวเหยียบย่ําพวกศากยะอยางหนัก โดยเรียกวา เปน
พวกคนรับใช ถากระไร เราจะถามถึงโคตรเขาดูบาง แลวพระผูมีพระ
ภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้กับอัมพัฏฐมาณพวา อัมพัฏฐะ เธอมี
โคตรวาอยางไร. กัณหายนโคตร พระโคดม. อัมพัฏฐะ ก็เมื่อเธอ
ระลึกถึงโคตรเกาแกอันเปนของมารดาบิดาดู ( ก็จะรูได ) พวกศากยะ
เปนลูกเจา เธอเปนลูกนางทาสีของพวกศากยะ ก็พวกศากยะเขาพากัน
สถาปนา พระเจาอุกกากราชวา เปนพรูปตามหะ (ปู บรรพบุรุษ).
๑

๑. เปนชื่อหนึง่ ของพระพรหม ซึ่งพราหมณถือวา เปนบรรพบุรุษตนตระกูลของมนุษย.
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ศากยวงศ
(๑๔๙ ) อัมพัฏฐะ เรื่องเคยมีมาแลว พระเจาอุกกากราช ทรง
พระประสงคพระราชทานสมบัติใหแกพระโอรส ของพระมเหสี ผูที่ทรง
รักใคร โปรดปราน จึงทรงรับสั่งใหพระเชฏฐกุมาร คือพระอุกกามุขราชกุมาร พระกรัณฑุราชกุมาร พระหัตถินีกราชกุมาร และพระสินี ปุรราชกุมาร ออกจากพระราชอาณาเขต. พระราชกุนารเหลานั้น เสด็จ
ออกจากพระราชอาณาเขตแลว จึงพากันไปตั้งสํานักอาศัยอยู ณ ราวปาไม
สากะใหญ ริมฝงสระโบกขรณีขางภูเขาหิมพานต. พระราชกุมารเหลา
นั้นทรงสําเร็จการอยูรวมกับพระภคินีของพระองคเอง เพราะกลัวพระชาติ
จะระคนปนกัน.
อัมพัฏฐะ ตอมาพระเจาอุกกากราช ตรัสถามหมูอํามาตยราช
บริษัทวา บัดนี้พวกกุมารอยูกัน ณ ที่ไหน. พวกอํามาตยกราบทูลวา
ขอเดชะ มีราวปาไมสากะใหญอยูริมฝงสระโบกขรณีขางภูเขาหิมพานต
บัดนี้พระราชกุมารทั้งหลายอยู ณ ทีนั้น พระราชกุมารเหลานั้นทรงสําเร็จ
การอยูรวมกับพระภคินีของพระองคเอง เพราะกลัวพระชาติจะระคนปน
กัน. อัมพัฏฐะ ทีนั้น พระเจาอุกกากราช ทรงเปลงพระอุทานวา
ทานทั้งหลาย พวกกุมารสามารถหนอ พวกกุมารสามารถยอดเยี่ยมหนอ.
อัมพัฏฐะ ก็พวกที่ชื่อวาศากยะก็ปรากฏตั้งแตกาลครั้งนั้นเปนตนมา และ
พระเจาอุกกากราชพระองคนั้นเปนบรรพบุรุษของพวกศากยะ. และ
พระเจาอุกกากราช มีนางทาสีคนหนึ่งชื่อ ทิสา นางคลอดบุตรคนหนึ่ง
ชื่อ กัณหะ พอเกิดมาก็พูดไดวา แมจงชําระฉัน จงใหฉันอาบน้ํา แมจา
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ขอแมจงปลดเปลื้องฉันจากสิ่งโสโครกนี้ ฉันเกิดมาเพื่อประโยชนแกแม.
อัมพัฏฐะ มนุษยสมัยนี้ เรียกปศาจวา ปศาจ ฉันใด มนุษยสมัยนั้นก็
ฉันนั้น เรียกปศาจวา คนดํา. มนุษยเหลานั้นจึงกลาวกันเชนนี้วา ทารกนี้
พอเกิดมาก็พูดได คนดําเกิดแลว ปศาจเกิดแลว. อัมพัฏฐะ. ก็พวกที่ชื่อ
วา กัณหายนะ ปรากฏตั้งแตกาลนั้นเปนตนมา. และกัณหะนั้น เปน
บรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ. อัมพัฏฐะ เมื่อเธอระลึกถึงโคตรอันเกา
แก อันเปนของมารดาบิดาดู (ก็จะรูได) พวกศากยะเปนลูกเจา เธอเปน
ลูกทาสีของพวกศากยะ ดวยประการฉะนี้แล.
วงศของอัมพัฏฐมาณพ
(๑๕๐) เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว มาณพเหลานั้น
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขอพระโคดมผูเจริญ อยาทรง
เหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพดวยพระวาทะวา เปนลูกทาสีใหหนักนักเลย
ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐมาณพมีชาติดี เปนบุตรผูมีสกุล เปน
พหูสูต เจรจาไพเราะ เปนบัณฑิต และเธอสามารถจะโตตอบในคํานี้กับ
พระโคดมผูเจริญได.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะมาณพเหลานั้นวา ถาพวก
เธอคิดเชนนี้วา อัมพัฏฐมาณพมีชาติทราม มิใชบตุ รผูมีสกุล มีสุตะนอย
เจรจาไมไพเราะ มีปญญาทราม และไมสามารถจะโตตอบในคํานี้กับ
พระสมณโคดมได อัมพัฏฐมาณพจงหยุดเสียเถิด พวกเธอจงโตตอบกับ
เราในคํานี้ ก็ถาพวกเธอคิดเชนนี้วา อัมพักฐมาณพมีชาติดี เปนบุตร
ผูมีสกุล เปนพหูสูต เจรจาไพเราะ เปนบัณฑิต และสามารถจะโตตอบ
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ในคํานี้กับพระสมณโคดมได พวกเธอจงหยุดเสียเถิด อัมพัฏฐมาณพ
จงโตตอบกับเราในคํานี้.
มาณพเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐมาณพ
มีชาติดี เปนบุตรผูมีสกุล เปนพหูสูต เจรจาไพเราะ เปนบัณฑิต และ
สามารถจะโตตอบในคํานี้กับพระโคดมได
พวกขาพระองคจักนิ่งละ
อัมพัฏฐมาณพจงโตตอบกับ พระโคดมในคํานี้เถิด.
(๑๕๑) ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะอันพัฏฐมาณพวา
อัมพัฏฐะ ปญหาประกอบดวยเหตุนี้แล มาถึงเธอเขาแลว ถึงแมจะไม
ปรารถนา เธอก็ตองแก ถาเธอจักไมแกก็ดี จักเอาคําอื่นมากลบเกลื่อน
เสียก็ดี จักนิ่งเสียก็ดี หรือจักหลีกไปเสียก็ดี ศีรษะของเธอจักแตกเปน
๗ เสี่ยง ณ ทีน่ ี้แล. อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอได
ยินพวกพราหมณผูเฒาผูแก ผูเปนอาจารย และเปนปาจารยเลากันมาวาอยาง
ไร พวกกัณหายนะเกิดมาจากใครกอน และใครเปนบรรพบุรษุ ของพวก
กัณหายนะ. เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้แลว อัมพัฏฐมาณพ
ไดนิ่งเสีย พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะอัมพัฏฐมาณพแมเปนครั้งที่
๒ วา อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอไดยินพวก
พราหมณผูเฒาผูแก ผูเปนอาจารย และเปนปาจารยเลากันมาวาอยางไร
พวกกัณหายนะเกิดมาจากใครกอน และใครเปนบรรพบุรษุ ของพวก
กัณหายนะ. แมครั้งที่ ๒ อัมพัฏฐมาณพก็ไดนิ่งเสีย.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา ตรัสกะอัมพัฏฐมาณพวา อัมพัฏฐะ
เธอจงแกเดี๋ยวนี้ บัดนี้ไมใชเวลาของเธอจะนิ่ง อัมพัฏฐะ เพราะผูใด
ถูกตถาคตถามปญหาอันประกอบดวยเหตุถึง ๓ ครั้งแลว ไมแก ศีรษะ
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ของผูนั้นจะแตกเปน ๗ เสี่ยง ณ ที่นแี้ ล.
(๑๕๒) สมัยนั้น ยักษวชิรปาณี ถือคอนเหล็กใหญ อันไฟติด
แลวลุกโพลงโชติชวง ยืนอยูในอากาศเบื้องบนของอัมพัฏฐมาณพ คิดวา
ถาอัมพัฏฐมาณพนี้ถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามปญหาที่ประกอบดวย
เหตุถึง ๓ ครั้งแลว แตไมแก เราจักตอยศีรษะของเขาใหแตกเปน
๗ เสี่ยง ณ ที่นี้แล. พระผูมีพระภาคเจา และอัมพัฏฐมาณพเทานั้น
เห็นยักษวชิรปาณีนั้น.
ครั้งนั้น อัมพัฏฐมาณพตกใจกลัวขนพองสยองเกลา ทูลขอใหพระ
ผูมีพระภาคเจานั่งเองเปนที่ตานทาน ทูลขอใหพระผูมีพระภาคเจานั่น
เองเปนที่เรน ทูลขอใหพระผูมีพระภาคเจานั่นเองเปนที่พึ่ง กระเถิบ
เขาไปนั่งใกล ๆ แลวกราบทูลวา พระโคดมผูเจริญ ไดตรัสคําอะไรนั่น
ขอพระโคดมผูเจริญ โปรดตรัสอีกครั้งเถิด.
อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอไดยินพวกพราหมณ
ผูเฒาผูแก ผูเปนอาจารย และเปนปาจารยเลากันมาอยางไร พวกกัณหายนะ
เกิดมาจากใครกอน และใครเปนบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ. ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดยินมาเหมือนอยางที่พระโคดมผูเจริญ
ตรัสนั่นแหละ พวกกัณหายนะเกิดมาจากกัณหะนั้นกอน และก็กัณหะ
นั้นเปนบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ.
(๑๕๓) เมื่ออัมพัฏฐมาณพกลาวเชนนั้นแลว มาณพเหลานั้น
สงเสียงอื้ออึงเกรียวกราวโวยวายกันใหญวา ทานผูเจริญ ไดยนิ วา อัมพัฏฐมาณพมีชาติทราม มิใชบตุ รผูมีสกุล เปนลูกทาสีของพวกศากยะ ทานผู
เจริญ ไดยินวา พวกศากยะเปนโอรสของเจานายของอัมพัฏฐมาณพพวกเรา
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ไพลไปสําคัญเสียวา พระสมณโคดมผูธรรมวาที พระองคเดียว
ควรจะถูกรุกรานได. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริเชนนี้
วา มาณพเหลานี้ พากันเหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพดวยวาทะวา เปน
ลูกทาสี หนักนัก ถากระไรเราพึงชวยปลดเปลื้องให. ลําดับนั้น พระผู
มีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้กะนาณพเหลานั้นวา ดูกอนมาณพ
พวกเธออยาเหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพดวยวาทะวา เปนลูกทาสีใหหนัก
นัก เพราะกัณหะนี้ไดเปนฤาษีคนสําคัญ เธอไปยังทักษิณาชนบทเรียน
พรหมมนตแลวเขาไปเฝาพระเจาอุกกากราชทูลขอพระราชธิดาพระนามวา
มัททรูป. พระเจาอุกกากราชทรงพระพิโรธ ขัดพระทัยแกพระฤาษีนั้นวา
บังอาจอยางนี้เจียวหนอ ฤาษีเปนลูกทาสีของเราแท ๆ ยังมาขอธิดาชื่อ
มัททรูป แลวทรงขึ้นพระแสงศร ทาวเธอไมอาจจะทรงแผลง และไม
อาจจะทรงลดลงซึ่งพระแสงศรนั้น .
(๑๕๔) ดูกอนมาณพ ครั้งนั้นหมูอํามาตยราชบริษัทพากันเขาไป
หากัณหฤาษี แลวไดกลาวคํานี้กะกัณหฤาษีวา ขาแตทานผูเจริญ
ขอความสวัสดีจงมีแดพระราชา ขอความสวัสดีจงมีแดพระราชา. ฤาษีตอบ
วา ความสวัสดีจักมีแดพระราชา แตถาทาวเธอจักทรงแผลงพระศรลง
ไปเบื้องต่ํา แผนดินจักทรุดตลอดพระราชอาณาเขต. อํามาตยกลาววา
ขาแตทานผูเจริญ ขอความสวัสดีจงมีแดพระราชา ขอความสวัสดีจงมี
แกชนบท. ฤาษีตอบวา ความสวัสดีจักมีแดพระราชา ความสวัสดีจักมี
แกชนบท แตถาทาวเธอจักทรงแผลงพระแสงศรขึ้นไปเบื้องบน ฝนจักไม
ตกทั่วพระราชอาณาเขตถึง ๗ ป. อํามาตยกลาววา ขาแตทานผูเจริญ
ขอความสวัสดีจงมีแดพระราชา ขอความสวัสดีจงมีแกชนบท ขอฝนจงตก
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เถิด. ฤาษีตอบวา ความสวัสดีจักมีแดพระราชา ความสวัสดีจักมีแกชนบท
ฝนจักตก แตพระราชาตองทรงวางพระแสงศรไวที่พระราชกุมารพระองค
ใหญดวยทรงดําริวา พระราชกุมารจักเปนผูมีความสวัสดี หายสยดสยอง
ดังนี้. ดูกอนมาณพ ลําดับนั้น พระเจาอุกกากราชไดทรงวางพระแสงศร
ไวที่พระราชกุมารพระองคใหญดวยทรงดําริวา พระราชกุมารจักเปน
ผูมีความสวัสดี หายสยดสยอง ดังนี้. ครั้นทาวเธอทรงวางพระแสงศรไว
ที่พระราชกุมารองคใหญแลว. พระราชกุมารก็เปนผูมีความสวัสดี หาย
สยดสยอง. พระเจาอุกกากราชทรงกลัวถูกขูดวยพรหมทัณฑ จึงไดพระ
ราชทานพระนางมัททรูปราชธิดาแกฤาษีนั้น. ดูกอ นมาณพ พวกเธออยา
เหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพดวยวาทะวาเปนลูกทาสีใหหนักนักเลย กัณหะ
นั้นไดเปนฤาษีสําคัญแลว.
(๑๕๕) ลําดับนัน้ พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งกะอัมพัฏฐมาณพ
วา ดูกอนอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขัตติยกุมารในโลก
นี้พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางพราหมณกัญญา เพราะอาศัยการอยูรวมกัน
ของคนทั้ง ๒ นั้น พึงเกิดบุตรขึ้น บุตรผูเกิดแตนางพราหมณกัญญากับ
ขัตติยกุมารนั้น จะควรไดที่นั่งหรือน้ําในหมูพราหมณบางหรือไม. ควรได
พระโคดมผูเจริญ. พวกพราหมณจะควรเชิญใหเขาบริโภคในการเลี้ยง
เพื่อผูตาย ในการเลี้ยงเพื่อการมงคล ในการเลี้ยงเพื่อยัญพิธี หรือในการ
เลี้ยงเพื่อแขกบางหรือไม. ควรเชิญเขาใหบริโภคได พระโคดมผูเจริญ.
พวกพราหมณจะควรบอกมนตใหเขาไดหรือไม. ควรบอกใหได พระโคดม
ผูเจริญ. เขาควรจะถูกหามในหญิงทั้งหลายหรือไม. ไมควรถูกหามเลย
พระโคดมผูเจริญ เขาควรจะไดรับอภิเษกเปนกษัตริยไดบางหรือไม.
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ขอนี้ไมควรเลย พระโคดมผูเจริญ. เพราะเหตุไร. เพราะเขาไมบริสุทธิ์
ขางฝายมารดา.
(๑๕๖) ดูกอนอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
พราหมณกุมารในโลกนี้ พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางขัตติยกัญญา เพราะ
อาศัยการอยูรวมของคนทั้ง ๒ นั้น พึงเกิดบุตรขึ้น บุตรที่เกิดแตนางขัตติยกัญญากับพราหมณกุมาร จะควรไดที่นั่งหรือน้ํา ในหมูพราหมณ
บางหรือไม. ควรได พระโคดมผูเจริญ. พวกพราหมณจะควรเชิญเขา
ใหบริโภคในการเลี้ยงเพื่อผูตาย ในการเลี้ยงเพื่อการมงคล ในการเลี้ยง
เพื่อยัญพิธี หรือในการเลี้ยงเพื่อแขกไดบางหรือไม. ควรเชิญใหเขา
บริโภคได พระโคดมผูเจริญ. พวกพราหมณควรบอกมนตใหเขาไดหรือ
ไม. ควรบอกใหได พระโคดมผูเจริญ. เขาควรถูกหามในหญิงทั้งหลาย
หรือไม. เขาไมควรถูกหามเลย พระโคดมผูเจริญ. เขาควรจะไดรับ
อภิเษกเปนกษัตริยไดบางหรือไม. ขอนี้ไมควรเลย พระโคดมผูเจริญ.
เพราะเหตุไร. เพราะเขาไมบริสุทธิ์ขางฝายบิดา.
(๑๕๗ ) ดูกอนอัมพัฏฐะ เมือ่ เทียบหญิงกับหญิงก็ดี เมื่อเทียบ
ชายกับชายก็ดี กษัตริยพ วกเดียวประเสริฐ พวกพราหมณเลว. ดูกอน
อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พวกพราหมณทั้งหลาย
ในโลกนี้ พึงโกนศีรษะพราหมณคนหนึ่ง มอมดวยเถาแลวเนรเทศเสียจาก
แวนแควนหรือจากเมืองเพราะโทษบางอยาง เขาจะควรไดที่นั่งหรือน้ําใน
หมูพราหมณบางหรือไม. ไมควรไดเลย พระโคดมผูเจริญ. พวกพราหมณ
ควรเชิญเขาใหบริโภคในการเลี้ยงเพื่อผูตาย ในการเลี้ยงเพื่อการมงคล
ในการเลี้ยงเพื่อยัญพิธี หรือในการเลี้ยงเพื่อแขกไดบางหรือไม. ไมควร

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 511

เชิญเขาใหบริโภคเลย พระโคดมผูเจริญ. พวกพราหมณควรบอกมนต
ใหเขาไดหรือไม. ไมควรบอกเลย พระโคดมผูเจริญ. เขาควรถูกหาม
ในหญิงทั้งหลายหรือไม. เขาควรถูกหามทีเดียว พระโคดมผูเจริญ
(๑๕๘) อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กษัตริย
ทั้งหลายในโลกนี้ พึงปลงพระเกสากษัตริยพระองคหนึ่ง มอมดวยเถา
แลวเนรเทศเสียจากแวนแควนหรือจากเมืองเพราะโทษบางอยาง เขาควร
จะไดที่นั่งหรือน้ําในหมูพราหมณบางหรือไม. ควรได พระโคดมผูเจริญ.
พวกพราหมณควรเชิญเขาใหบริโภคในการเลี้ยงเพื่อผูตาย ในการเลี้ยง
เพื่อการมงคล ในการเลีย้ งเพื่อยัญพิธี ในการเลีย้ งเพื่อแขกไดบางหรือไม.
ควรเชิญเขาใหบริโภคได พระโคดมผูเจริญ. พวกพราหมณควรบอกมนต
ใหเขาหรือไม. ควรบอกให พระโคดมผูเจริญ. เขาควรถูกหามในหญิง
ทั้งหลายหรือไม. เขาไมควรถูกหามเลย พระโคดมผูเจริญ. ดูกอนอัมพัฏฐะ
กษัตริยยอมถึงความเปนผูเลวอยางยิ่ง
เพราะเหตุที่ถูกกษัตริยดวยกัน
ปลงพระเกสามอมดวยเถา แลวเนรเทศเสียจากแวนแควนหรือจากเมือง
ดูกอนอัมพัฏฐะ แมในเมือ่ กษัตริยถึงความเปนคนเลวอยางยิ่งเชนนี้ พวก
กษัตริยก็ยังประเสริฐ พวกพราหมณเลว ดวยประการฉะนี้.
สมจริงดังคาถาที่สนังกุมารพรหมไดกลาวไวดังนี้ วา
(๑๕๙) กษัตริยเปนผูประเสริฐที่สุด ในหมูชนผู
รังเกียจดวยโคตร ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
เปนผูประเสริฐที่สุดในหมูเทวาดาและมนุษย.
(๑๖๐) ดูกอนอัมพัฏฐะ ก็คาถานี้นั้น สนังกุมารพรหมขับถูก
ไมผิด กลาวไวถูกไมผิด ประกอบดวยประโยชน ไมใชไมประกอบดวย
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ประโยชน เราเห็นดวย ดูกอนอัมพัฏฐะ ถึงเราก็กลาวเชนนี้วา
(๑๖๑) กษัตริยเปนผูประเสริฐที่สุด ในหมูชนผู
รังเกียจดวยโคตร ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
เปนผูประเสริฐที่สุดในหมูเทวดาและมนุษย.
จบ ภาณวาร ที่ ๑
วิชชาจรณสัมปทา
(๑๖๒) อัมพัฏฐมาณพทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็
จรณะนั้นเปนไฉน วิชชานั้นเปนไฉน. พระผูมพี ระภาคเจาตรัสตอบวา
กอนอัมพัฏฐะ ในวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยม
เขาไมพูดอางชาติ อางโคตร หรืออางมานะวา ทานควรแกเรา หรือทาน
ไมควรแกเรา อาวาหมงคลหรือวิวาหมงคล หรืออาวาหะและวิวาหมงคล
มีในที่ใด ในที่นั้นเขาจึงจะพูดอางชาติบาง อางโคตรบาง หรืออางมานะ
บางวา ทานควรแกเรา หรือทานไมควรแกเรา ชนเหลาใด ยังเกี่ยว
ของดวยการอางชาติ ยังเกี่ยวของดวยการอางโคตร ยังเกี่ยวของดวยการ
อางมานะ หรือยังเกี่ยวของดวยอาวาหะและวิวาหมงคล ชนเหลานั้นชื่อวา
ยังหางไกลจากวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยม การทําให
แจงซึ่งวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยม ยอมมีได เพราะ
ละความเกี่ยวของดวยการอางชาติ ความเกี่ยวของดวยการอางโคตร ความ
เกี่ยวของดวยการอางมานะ และความเกี่ยวของดวยอาวาหะและวิวาหมงคล.
(๑๖๓) ขาแตพระโคดมผูเจริญ จรณะนั้นเปนไฉน วิชชานั้น

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 513

เปนไฉนเลา. ดูกอนอัมพัฏฐะ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระ
อรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ฯ ล ฯ ( พึงดูพิสดารในสามัญญผลสูตร)
ฯ ล ฯ ดูกอนอัมพัฏฐะ ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้แล ฯ ล ฯ
เขาถึงฌานที่ ๑ อยู แมนเี้ ปนจรณะของภิกษุนั้น ฯ ล ฯ เพราะระงับ
วิตกวิจารเสียได เขาถึงฌานที่ ๒ ฌานที่ ๓ ฌานที่ ๔ อยู. แมนี้เปน
จรณะของภิกษุนั้น. ดูกอ นอัมพัฏฐะ แมนี้แลคือจรณะ เธอยอมนําไป
อยางยิ่ง นอมไปอยางยิ่งซึ่งจิต เพื่อญาณทัสสนะ. แมนี้เปนวิชชาของภิกษุ
นั้น ฯลฯ เธอยอมรูชัดวา อยางอื่นเพื่อความเปนอยางนี้อีกไมมี. แมนี้เปน
วิชชาของภิกษุนั้น. ดูกอนอัมพัฏฐะ นี้แลคือวิชชา ดูกอนอัมพัฏฐะ ภิกษุนี้
เรียกวา ผูถงึ พรอมดวยวิชชาบาง ผูถ ึงพรอมดวยจรณะบาง ผูถึงพรอม
ดวยวิชชาและจรณะบาง. ดูกอนอัมพัฏฐะ ก็วิชชาสมบัติ จรณสมบัติ
เหลาอื่นที่ดียิ่งกวา หรือประณีตกวา วิชชาสมบัติ จรณสมบัตินี้ไมมี.
ดูกอนอัมพัฏฐะ วิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยม
นี้แล มีทางเสื่อมอยู ๔ ประการ. ๔ ประการเปนไฉน.
๑. ดูกอนอัมพัฏฐะ สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ เมื่อ
ไมบรรลุวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยมนี้ หาบบริขาร
ดาบสเขาไปสูราวปาดวยตั้งใจวา จักบริโภคผลไมที่หลน. สมณพราหมณ
นั้นตองเปนคนบําเรอทานที่ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะโดยแท นี้เปน
ทางเสื่อมขอที่ ๑.
(๑๖๔) ๒. ดูกอนอัมพัฏฐะ อีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ
บางคนในโลกนี้ เมื่อไมบรรลุวชิ ชาสมบัติและจรณสมบัติอัน เปนคุณยอด
เยี่ยมนี้ ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได ถือเสียมและตะกราเขาไป

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 514

สูราวปาดวยตั้งใจวา จักบริโภคเหงาไม รากไม และผลไม. สมณพราหมณ
นั้นตองเปนคนบําเรอทานที่ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะโดยแท นี้เปน
ทางเสื่อมขอที่ ๒.
(๑๖๕) ๓. ดูกอนอัมพัฏฐะ อีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ
บางคนในโลกนี้ เมื่อไมบรรลุวชิ ชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณ
ยอดเยี่ยมนี้ ไมสามารถจะหาผลไมหลนบริโภคได ไมสามารถจะหาเหงาไม
รากไม และผลไมบริโภคได จึงสรางเรือนไฟไวใกลบาน หรือนิคม แลว
บําเรอไฟอยู. สมณพราหมณนั้นตองเปนคนบําเรอทานที่ถึงพรอมดวย
วิชชาสมบัติและจรณสมบัติโดยแท นีเ้ ปนทางเสื่อมขอที่ ๓.
(๑๖๖) ๔. ดูกอนอัมพัฏฐะ อีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ
บางคนในโลกนี้ เมื่อไมบรรลุวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณ
ยอดเยี่ยมนี้ ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได ไมสามารถจะหา
เหงาไม รากไม และผลไมบริโภคได และไมสามารถจะบําเรอไฟได
จึงสรางเรือนมีประตู ๔ ดานไวที่หนทางใหญ ๔ แพรง แลวพํานักอยู
ดวยตั้งใจวา ผูใดที่มาจากทิศทั้ง ๔ นี้ จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม
เราจักบูชาทานผูนั้นตามสติกําลัง. สมณพราหมณนั้นตองเปนคนบําเรอ
ทานที่ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะโดยแท นี้เปนทางเสื่อมขอที่ ๔.
ดูกอนอัมพัฏฐะ ทางเสื่อมแหงวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปน
คุณยอดเยี่ยมนี้ มีอยู ๔ ประการ ดังนี้.
(๑๖๗) ดูกอนอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอ
กับอาจารยยอมปรากฏในวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยม
นี้บางหรือไม ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ ขาพเจากับอาจารยเปน

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 515

อะไร วิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยมเปนอะไร ขาพเจา
กับอาจารยยังหางไกลจากวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยมนี้.
ดูกอนอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยเมื่อ
ไมบรรลุวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยมนี้แหละ หาบ
บริขารดาบสเขาไปสูราวปาดวยตั้งใจวา จักบริโภคผลไมที่หลนบางหรือ
ไม. ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ
ดูกอนอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอกับอาจารย
เมื่อไมบรรลุวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยมนี้แหละ และ
ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได จึงถือเสียมและตะกราเขาไปสู
ราวปาดวยตั้งใจวา จักบริโภคเหงาไม รากไม และผลไม บางหรือไม.
อันไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ. ดูกอนอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอ
นั้นเปนไฉน เธอกับอาจารยเมื่อไมบรรลุวชิ ชาสมบัติและจรณสมบัติ
อันเปนคุณยอดเยี่ยมนี้แหละ ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได และ
ไมสามารถจะหาเหงาไม รากไม และผลไมบริโภคได จึงสรางเรือนไฟ
ไวใกล ๆ บานหรือนิคม แลวบําเรอไฟอยู บางหรือไม. ขอนี้ไมมีเลย
พระโคดมผูเจริญ. ดูกอนอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
เธอกับอาจารยเมื่อไมบรรลุวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยม
นี้แหละ ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได ไมสามารถจะหาเหงาไม
รากไม และผลไมบริโภคได และไมสามารถจะบําเรอไฟได จึงสราง
เรือนไฟที่มีประตู ๔ ดานไวที่หนทาง ๔ แพรง แลวพํานักอยู ดวยตั้งใจวา
ผูใดที่มาจากทิศทั้ง ๔ นี้ จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม เราจักบูชาทาน
ผูนั้นตามสติกําลัง บางหรือไม. ขอนี้ไมมีเลย พระโคดมผูเจริญ. ดูกอน
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อันพัฏฐะ เธอกับอาจารยเสื่อมจากวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณ
ยอดเยี่ยมนี้ดวย และคลาดจากทางเสื่อมของวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ
อันเปนคุณยอดเยี่ยม ประการนี้ดวย.
(๑๖๘) ดูกอนอัมพัฏฐะ ก็พราหมณโปกขรสาติอาจารยของ
เธอไดพูดวา สมณะโลนบางเหลาเปนอยางคนรับใช เปนพวกกัณหโคตร
เกิดแตบาทของพรหม ประโยชนอะไรที่พวกพราหมณผูทรงไตรวิชาจะ
สนทนาดวย ดังนี้. แมแตทางเสื่อมตนก็ยังไมไดบําเพ็ญ. ดูเถิดอัมพัฏฐะ
ความผิดของพราหมณโปกขรสาติอาจารยของเธอนี้เพียงใด. ถึงพราหมณ
โปกขรสาติกินเมืองที่พระเจาปเสนทิโกศลพระราชทาน พระองคยังไม
ทรงพระราชทานพระวโรกาสใหเขาเฝาหนาพระที่นั่ง เวลาจะทรงปรึกษา
ดวย ก็ทรงปรึกษานอกพระวิสูตร ดูกอนอัมพัฏฐะ ไฉนเลาจึงไมพระ
ราชทานการเขาเฝาตอหนาพระที่นั่งแกเขาผูรับภิกษาที่ชอบธรรม ซึ่งพระ
ราชทานให ดูเถิดอัมพัฏฐะ ความผิดของพราหมณโปกขรสาติอาจารย
ของเธอนี้เพียงใด.
(๑๖๙) ดูกอนอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
พระเจาปเสนทิโกศลทรงชางพระที่นั่ง หรือรถพระที่นั่ง จะทรงปรึกษา
ราชกิจบางเรื่องกับมหาอํามาตย หรือพระราชวงศานุวงศ แลวเสด็จไป
ประทับอยู ณ ที่แหงหนึ่ง จากที่นั้น ภายหลังคนชั้นศูทรหรือทาสของศูทร
พึงมา ณ ทีน่ ั้นแลวพูดอางวา พระเจาปเสนทิโกศลตรัสอยางนี้ ๆ เพียง
เขาพูดไดเหมือนพระราชดํารัส หรือปรึกษาไดเหมือนพระราชาทรงปรึกษา
จะจัดวาเปนพระราชา หรือราชมหาอํามาตยไดหรือไม.
ขอนี้เปนไมได พระโคดมผูเจริญ.
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ฤาษีบุรพาจารยของพราหมณ
ดูกอนอัมพัฏฐะ เธอก็เชนนั้นเหมือนกัน บรรดาฤาษีผูเปน
บุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ
ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปนผูผูกมนต บอกมนต ใน
ปจจุบันนี้ พวกพราหมณขับตาม กลาวตาม ซึ่งบทมนตของเกานี้ที่ทาน
ขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง บอกไดถกู ตอง ตาม
ที่ทานกลาวไว บอกไว เพียงคิดวา เรากับอาจารยเรียนมนตของทาน
เหลานั้น เธอจักเปนฤาษีหรือปฏิบัติเพื่อเปนฤาษีได ดังนี้ นัน่ ไมเปน
ฐานะที่จะมีได.
ดูกอนอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอไดฟง
พราหมณผูเฒาผูแก ผูเปนอาจารย และเปนปาจารย เลากันมาวาอยางไร
บรรดาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษี
วามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี ฤาษีองั คีรส
ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปนผูผูก
มนต บอกมนต ในปจจุบันนี้ พวกพราหมณขับตาม กลาวตาม ซึ่งบท
มนตของเกานี้ที่ทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง
บอกไดถูกตองตามที่กลาวไว บอกไว ฤาษีเหลานั้นอาบน้ําทาตัวเรียบรอย
แตงผม แตงหนวด สวมพวงดอกไมและเครื่องอาภรณ นุงผาขาว อิ่มเอิบ
พรั่งพรอม บําเรออยูดวยกามคุณ ๕ เหมือนเธอกับอาจารยในบัดนี้
หรือไม.
ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ฯ ล ฯ.
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ดูกอนอัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฤาษีเหลานั้น
บริโภคขาวสาลีที่เก็บกากแลว มีแกงและกับหลายอยาง เหมือนเธอกับ
อาจารยในบัดนี้ หรือไม.
ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ฯ ล ฯ.
ดูกอนอัมพัฏฐะ . . . ฤาษีเหลานั้นบําเรออยูดวยเหลานารีผูมีผาโพก
และมีรางกระชดกระชอย เหมือนเธอกับอาจารยในบัดนี้หรือไม.
ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ฯ ล ฯ.
ดูกอนอัมพัฏฐะ... ฤาษีเหลานั้นใชรถเทียมลาหางตัดตกแตง
แลว เอาปฏักดามยาวทิ่มแทงสัตวพาหนะขับขี่ไป เหมือนเธอกับอาจารย
ในบัดนี้หรือไม.
ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ฯ ล ฯ.
ดูกอนอัมพัฏฐะ. . . ฤาษีเหลานั้นใชบุรุษขัดกระบี่ ใหรักษาเชิงเทิน
แหงนครที่มีคูลอมรอบ ลงลิ่ม เหมือนเธอกับอาจารยในบัดนี้ หรือไม.
ไมเหมือน พระโคดมผูเจริญ ฯ ล ฯ.
ดูกอนอัมพัฏฐะ เธอกับอาจารยมิไดเปนฤาษีเลย ทัง้ มิไดปฏิบัติ
เพื่อเปนฤาษี ดวยประการฉะนี้แล ดูกอนอัมพัฏฐะ ผูใดมีความ
เคลือบแคลง สงสัยในเรา ผูนั้นจงถามเราดวยปญหา เราจักชําระใหดวย
การพยากรณ.
(๑๗๐) ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากพระวิหาร
จงกรมแลว. แมอัมพัฏฐมาณพก็ออกจากพระวิหารเดินจงกรม ขณะที่
อัมพัฏฐมาณพเดินจงกรมตามพระผูมีพระภาคเจาอยูนั้น ไดพิจารณาดู
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ในพระกายของพระผูมีพระภาคเจา ก็
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ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ โดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือ
พระคุยหะเรนอยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัย ไม
เชื่อไมเลื่อมใสอยู.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา อัมพัฏฐมาณพนี้เห็น
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของเรา โดยมาก เวนอยู ๒ ประการ
คือ คุยหะเรนอยูในฝก ๑ ชิวหาใหญ ๑ ยังเคลือบแคลงสงสัย ไมเชื่อ
ไมเลื่อมใสอยู. ทันใดนัน้ จึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขารใหอัมพัฏฐมาณพ
ไดเห็นพระคุยหะเรนอยูในฝก และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระ
กรรณทั้ง ๒ กลับไปกลับมา สอดเขาชองพระนาสิกทั้ง ๒ กลับไปกลับมา
แผปดจนมิดมณฑลพระนลาต.
(๑๗๑) ครั้งนั้น อัมพัฏฐมาณพคิดวา พระสมณโคดมประกอบ
ดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ บริบูรณ ไมบกพรอง ดังนี้แล. เขา
จึงไดทูลลาพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจา
ขอทูลลาไป ณ บัดนี้ ขาพเจามีกิจมาก มีธรุ ะมาก.
ดูกอนอัมพัฏฐะ เธอจงสําคัญกาลอันควรบัดนี้. แลวอัมพัฏฐมาณพก็ขึ้นรถเทียมลากลับไป.
โปกขรสาติพราหมณ
(๑๗๒) สมัยนั้นพราหมณโปกขรสาติลุกออกมานั่งคอยรับ
อัมพัฏฐมาณพอยู ณ อาศรมของตน พรอมดวยพราหมณหมูใหญ. ฝาย
อัมพัฏฐมาณพขับรถไปอาศรมของตน จนสุดทางที่รถไปไดแลว ลงเดิน
เขาไปหาพราหมณโปกขรสาติ ไหวแลวนั่งอยู ที่ควรขางหนึ่ง.
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พราหมณโปกขรสาติถามวา พออัมพัฏฐะ พอไดเห็นพระโคดมผูเจริญ
พระองคนั้นแลวหรือ. ไดเห็นแลว ทาน.
ก็เกียรติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นที่ขจรไป จริงตามนั้น
ไมเปนอยางอื่นหรือ ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงคุณเชนนั้นจริง ไม
เปนอยางอื่นหรือ. เกียรติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นที่ขจรไป
จริงตามนั้น ไมเปนอยางอื่นเลย ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงคุณเชน
นั้นจริง ไมเปนอยางอื่นเลย และประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒
ประการ บริบูรณ ไมบกพรอง. พอไดสนทนาปราศรัยอะไรดวยหรือไม.
ไดสนทนาปราศรัยดวยทีเดียว. พอไดสนทนาปราศรัยอยางไรบาง ทันใด
นั้นอัมพัฏฐมาณพไดเลาเรื่องเทาที่ตนไดสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจาใหพราหมณโปกขรสาติทราบทุกประการ.
(๑๗๓) เมื่ออัมพัฏฐมาณพกลาวอยางนี้ พราหมณโปกขรสาติ
ไดกลาววา พุทโธเอย พอบัณฑิตของเรา พุทโธเอย พอพหูสูตของเรา
พุทโธเอย พอทรงไตรวิชาของเรา ไดยินวา คนเบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก จะพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเสีย เพราะทานผูประพฤติประโยชนเชนนี้ เจาไดพูดกระทบกระเทียบพระโคดมอยางนี้ ๆ แต
พระโคดมกลับตรัสยกเอาพวกเราขึ้นเปนตัวเปรียบเทียบอยางนี้ ๆ พุทโธ
เอย พอบัณฑิตของเรา พุทโธเอย พอพหูสูตของเรา พุทโธเอย พอทรง
ไตรวิชาของเรา ไดยินวา คนเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรกเสีย เพราะทานผูประพฤติประโยชนเชนนี้.
พราหมณโปกขรสาติ โกรธ ขัดใจ เอาเทาปดอัมพัฏฐมาณพใหลมลง
แลวใครจะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาเสียเองในขณะนั้นทีเดียว. พวก
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พราหมณเหลานั้นไดพูดหามวา ทาน วันนี้เกินเวลาที่จะไปเฝาพระสมณโคดมเสียแลว พรุงนี้คอยไปเฝาพระองคเถิด.
(๑๗๔) ครั้งนั้น พราหมณโปกขรสาติจัดแจงของเคี้ยวของฉัน
อยางประณีตในนิเวศนของตนแลวเอาใสรถ เมื่อคบเพลิงยังตามอยูไดออก
จากอุกกัฏฐนคร ขับรถตรงไปยังราวปาอิจฉานังคลวัน ครั้นไปสุดทางรถ
ลงเดินเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมี
พระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลถามวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐมาณพศิษยของขาพระองคไดมาที่นี่หรือ. ไดมา พราหมณ. พระองค
ไดสนทนาปราศรัยอะไร ๆ กับเขาหรือไม. ไดสนทนา พราหมณ.
พระองคไดสนทนาปราศรัยกับเขาอยางไร.
ทันใดนั้น พระผูม พี ระภาคเจาไดตรัสเลาเรื่องที่พระองคไดสนทนา
ปราศรัยกับอัมพัฏฐมาณพใหพราหมณโปกขรสาติ ทราบทุกประการ.
(๑๗๕) เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้แลว พราหมณโปกขรสาติไดทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐมาณพเปนคนโง ได
โปรดยกโทษใหเขาดวยเถิด. ขออัมพัฏฐมาณพจงมีความสุขเถิด พราหมณ.
ครั้งนั้น พราหมณโปกขรสาติไดพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ในพระกายของพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒
ประการ โดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือ พระคุยหะเรนอยูในฝก ๑
พระชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัยอยู ไมเชื่อ ไมเลือ่ มใสอยู.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา พราหมณโปกขรสาตินี้เห็น
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของเรา โดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือ
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คุยหะเรนอยูในฝก ๑ ชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัย ไมเชื่อ
ไมเลื่อมใสอยู.
ทันใดนั้น จึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขารใหพราหมณโปกขรสาติ
ไดเห็นพระคุยหะเรนอยูในฝก และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระ
กรรณทั้ง ๒ กลับไปกลับมา สอดเขาชองพระนาสิกทั้ง ๒ กลับไปกลับมา
แผปดจนมิดมณฑลพระนลาต. พราหมณโปกขรสาติคิดวา พระสมณโคดม ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ บริบรู ณ ไมบกพรอง
ดังนี้ แลวทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขอพระโคดมผูเจริญ พรอมดวย
พระภิกษุสงฆจงรับภัตตาหารในวันนี้. พระผูมพี ระภาคเจาทรงรับนิมนต
ดวงพระอาการนิ่งอยู พราหมณโปกขราสาติทราบวา พระผูมพี ระภาคเจา
ทรงรับนิมนตแลว จึงทูลภัตตกาลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไดเวลา
แลว ภัตตาหารเสร็จแลว.
(๑๗๖) ครั้งนั้น เวลาเชาพระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรง
ถือบาตรจีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของพราหมณโปกขรสาติ พรอมดวย
พระภิกษุสงฆ ประทับนัง่ บนอาสนะที่เขาจัดถวาย. พราหมณโปกขรสาติ
ไดอังคาสพระผูมีพระภาคเจาใหทรงอิ่มหนําเพียงพอดวยของเคี้ยวของฉัน
อันประณีต ดวยมือของตน และพวกมาณพก็ไดอังคาสพระภิกษุสงฆ
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จ วางพระหัตถจากบาตรแลว พราหมณ
โปกขรสาติถือเอาอาสนะต่ํา นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมี
พระภาคเจาไดตรัสอนุบุพพิกถาแกพราหมณโปกขรสาติ คือประกาศ
ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษของกามที่ต่ําชา เศราหมอง และ
อานิสงสในการออกจากกาม. เมื่อทรงทราบวา พราหมณโปกขรสาติ
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มีจิตคลอง มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตสูง มีจิตผองใสแลว
จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวย
พระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค โปรดพราหมณโปกขรสาติ
ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึ้นแลวแก
พราหมณโปกขรสาติวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้น
ทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา ณ ที่นั้นนั่นแล. เหมือนผาที่สะอาด
ปราศจากมลทินควรรับน้ํายอมดวยดี ฉะนั้น.
พราหมณโปกขรสาติแสดงตนเปนอุบาสก
(๑๗๗) ลําดับนั้น พราหมณโปกขรสาติ เห็นธรรม ถึงธรรม
รูแจงธรรม หยั่งทราบธรรม ขามความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง
ถึงความแกลวกลาแลว ไมตองเชื่อถือผูอื่นในสัตถุศาสนา ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรม
โดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแก
คนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้
ฉันใด พระโคดมผูเจริญทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้น
เหมือนกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้พรอมทั้งบุตรและภริยา
บริษัทและอํามาตย ขอถึงพระองค พระธรรม และพระภิกษุสงฆ
เปนสรณะ ขอพระสมณโคดมผูเจริญจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก
ผูถึงสรณะอยางมอบกายถวายชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป และขอพระองค
จงเสด็จเขาไปสูสกุลโปกขรสาติ เหมือนเขาไปสูสกุลแหงอุบาสกอื่น ๆ
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ในนครอุกกัฏฐะ เหลามาณพมาณวิกาในสกุลโปกขรสาตินั้น จักไหว
จักลุกรับ จักถวายอาสนะ หรือน้ํา จักเลื่อมใสในพระองค ขอนั้น
จักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกมาณพมาณวิกาเหลานั้นสิ้นกาล
นาน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนพราหมณ ทานกลาวชอบ
ดังนี้แล.
จบ อัมพัฏฐสูตร ที่ ๓
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อรรถกถาอัมพัฏฐสูตร
เอวมฺเม สุต ฯ เป ฯ โกสเลสุ อมฺพฏฐสุตฺต
ในอัมพัฏฐสูตรนั้น มีการพรรณนาตามลําดับบท ดังตอไปนี้
บทวา ในโกศลชนบท คือ ชนบทอันเปนนิวาสสถานของพระราช
กุมารชาวชนบททั้งหลาย ผูมีนามวาโกศล แมจะเปนชนบทเดียวทานก็
เรียกวา โกสลา ( เปนพหูพจน) เพราะศัพทเสริมเขามา ในชนบทชื่อ
โกศลนั้น.
ก็พระโบราณาจารยทานกลาวไววา ในกาลกอนพระราชาทรงสดับ
วา พระราชกุมารนามวา มหาปนาทะ ผูไดดูการละเลนมีละครตาง ๆ
เปนตน ก็ไมทําอาการแมสักวายิ้มแยมเลย จึงไดทรงมีรับสั่งวา ผูใดทํา
ใหบุตรของเราหัวเราะได เราจะประดับประดาเขาผูนั้นดวยเครื่องอลังการ
ทั้งปวง. ตั้งแตนั้นมา เมื่อเหลามหาชนตางทอดทิ้งแมคันไถมารวม
ประชุมกัน พวกมนุษยทั้งหลายถึงจะแสดงการละเลนตาง ๆ กันสิ้นเวลา
นานกวา ๗ ป ก็มิสามารถจะใหพระราชกุมารนั้นทรงพระสรวลได. ทีนั้น
ทาวสักกเทวราช จึงทรงสงพวกละครมาแสดงบาง. พระองคทรงแสดง
ละครอันเปนทิพย จึงทรงทําใหพระราชกุมารทรงพระสรวลได. ตอมาพวก
มนุษยเหลานั้นตางก็แยกยายกันกลับ บายหนาไปยังบานที่อาศัยของตน ๆ.
พวกเขาเจอมิตรและสหายเปนตนสวนทางมา เมื่อจะทําปฏิสันถาร (ทักทาย
ปราศรัย ) กัน ตางก็พูดกัน วา กิฺจิ โภ กุสล กิฺจิโภ กุสล (ทาน
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ผูเจริญ มีอะไรดีบางไหม ทานผูเจริญ มีอะไรดีบางไหม) เพราะฉะนั้น
เขตแควนนั้นทานจึงเรียกชื่อวา โกศล เพราะยึดเอาคําวา กุสล กุสล นั้น.
บทวา เสด็จจาริกไป คือเสด็จเดินทางไกล. ธรรมดาการเสด็จ
จาริกของพระผูมีพระภาคเจา มี ๒ อยางคือ เสด็จจาริกอยางรีบดวน ๑
เสด็จจาริกอยางไมรีบดวน ๑. ใน ๒ อยางนั้น การที่พระองคทรงทอด
พระเนตรเห็นบุคคลที่ควรใหตรัสรูไดแมในที่ไกล ก็จะเสด็จไปโดยเร็ว
เพื่อประโยชนแกการตรัสรูของเขา ชื่อวาเสด็จจาริกอยางรีบดวน. พึงเห็น
เชนในการเสด็จไปตอนรับพระมหากัสสปะ เปนตน.
แทจริง พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงกระทําการตอนรับพระ
มหากัสสปะ ไดเสด็จไปตลอดทาง ๓ คาพยุตโดยครูเดียว เพื่อประโยชน
แกอาฬวกยักษ ไดเสด็จไปตลอดทาง ๓๐ โยชน เพื่อประโยชนแกพระ
อังคุลิมาลก็เทากัน แตสําหรับปุกกุสาติ ไดเสด็จไปตลอดทาง ๔๕
โยชน พระมหากัปปนะ ๑๒๐ โยชน เพื่อประโยชนแกพระธนิยะ
๗๐๐ โยชน. สําหรับติสสสามเณรผูเปนสัทธิวิหาริกของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผูชอบอยูแตในปา ไดเสด็จไปตลอดทาง ๑๒๐ โยชน
กับอีก ๓ คาพยุต.
ไดยินวา วันหนึ่งพระเถระกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคจะไปยังสํานักของติสสสามเณร. พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา แมเราก็จักไป แลวตรัสเรียกทานพระอานนท
มา ดวยทรงรับสั่งวา อานนท เธอจงบอกแกภิกษุผูสําเร็จอภิญญา ๖
มี ๒๐,๐๐๐ รูปวา พระผูมีพระภาคเจาจักเสด็จไปยังสํานักติสสสามเณร
ผูชอบอยูแตในปา. ตอมาในวันที่ ๒ พระผูมีพระภาคเจา มีพระขีณาสพ
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๒๐,๐๐๐ รูปเปนบริวาร ทรงเหาะขึ้นไปในอากาศ เสด็จลงที่ประตูโคจร
คามของสามเณรนั้น ในที่สุดทางได ๑๒๐ โยชน ทรงหมผาจีวรแลว.
พวกมนุษยเมื่อเดินทางไปทํางานกันเห็นพระผูมีพระภาคเจา ตางพูดกัน
วา พระบรมศาสดาเสด็จมาแลว พวกเราอยาไปทํางานกันเลย ตางพา
กันปูลาดอาสนะถวายขาวยาคูแลว เมื่อจะกระทําบาทวัตร จึงถามพวกภิกษุ
หนุมวา ขาแตทานผูเจริญ พระผูมพี ระภาคเจาจะเสด็จไปที่ไหน. ดูกอน
อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาจะไมเสด็จไป ณ ที่อื่น
เสด็จมาก็เพื่อทรงตองการจะทอดพระเนตรติสสสามเณร ในทีน่ ี้แหละ.
พวกมนุษยเหลานั้นตางพากันดีอกดีใจวา ไดยินวา พระบรมศาสดาเสด็จ
มาก็เพื่อทรงตองการจะทอดพระเนตรพระเถระผูสนิทสนมกับตระกูลของ
พวกเรา พระเถระของพวกเรามิใชคนเล็กนอยเลย.
ตอมาในเวลาเสร็จภัตกิจของพระผูมีพระภาคเจา สามเณรเที่ยวไป
บิณฑบาตในบานมาแลวจึงถามวา ดูกอนอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายภิกษุ
สงฆมากมาย ทีนั้น พวกเขาจึงบอกแกสามเณรวา พระบรมศาสดาเสด็จมา
ขอรับ. สามเณรจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวทูลถามโดยเอื้อเฟอ
ดวยอาหารบิณฑบาต พระบรมศาสดาทรงจับบาตรของสามเณรนั้นดวย
พระหัตถแลวตรัสวา ติสสะ อาหารบิณฑบาตพอแลว เราทําภัตกิจเสร็จ
แลว. ลําดับนั้น สามเณรจึงถามโดยเอื้อเฟอกะอุปชฌายแลวจึงไปนั่งบน
อาสนะที่ถึงแกตน ทําภัตกิจ (ฉัน). ตอมาในเวลาสามเณรนั้นฉัน
เสร็จแลว พระบรมศาสดาตรัสมงคลแลว เสด็จออกไปประทับยืนที่
ประตูบาน ตรัสถามวา ติสสะ ทางไปสูที่อยูของเชื้อสายไหน ทางนี้ พระ
๑

๑. ฉบับพมาเปน ปาตราสภตฺต แปลวา อาหารเชา.
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เจาขา สามเณรกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา เมื่อสามเณรกราบทูลชี้ทาง
ถวายแลว จึงตรัสวา ติสสะ เธอจงไปขางหนา.
ดังไดสดับมา พระผูมีพระภาคเจา แมจะทรงเปนผูชี้ทางใหแกโลก
พรอมทั้งเทวโลกก็ตาม ไดทรงทําใหสามเณรนั้นเปนผูชี้ทางใหในเสนทาง
เพียง ๓ คาพยุตเทานั้น ดวยทรงตั้งพระทัยวา เราจักไดเห็นสามเณร สามเณร
นั้นไปสูที่อันเปนที่อยูของตน แลวไดกระทําวัตรแดพระผูมพี ระภาคเจา.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาตรัสถามสามเณรนั้นวา ติสสะ ที่ไหน
เปนที่จงกรมของเธอ จึงเสด็จไปที่นั้น ประทับนั่งบนกอนหินที่นั่งของ
สามเณรแลวตรัสถามวา ติสสะ ในทีน่ ี้เธออยูเปนสุขหรือสามเณรนั้นกราบ
ทูลวา เปนสุข พระเจาขา เมื่อขาพระองคอยูในที่นี้ ไดยินเสียงรองของพวก
สัตวจําพวกราชสีห เสือโครง ชาง กวาง และนกยูง เปนตน ความ
สําคัญหมายวา เปนปาก็เกิดขึ้น พระองคอยูเปนสุขดวยความสําคัญ
หมายนั้น. ทีน่ ั้น พระผูมพี ระภาคเจาตรัสกะสามเณรนั้นวา ติสสะ เธอ
จงเผดียงสงฆใหประชุมกัน เราจักใหพุทธทายาทแกเธอ เมื่อภิกษุสงฆ
ประชุมกันแลวทรงประทานอุปสมบทให แลวไดเสด็จไปยังที่ประทับอยู
ของพระองคทีเดียว นีช้ อื่ วาการเสด็จจาริกอยางรีบดวน.
ก็การที่พระองคเมื่อจะทรงอนุเคราะหสัตวโลก เสด็จไปดวยเสด็จ
ทรงบิณฑบาตตามลําดับบานและนิคมทุกวัน โยชน ๑ บาง ๒ โยชนบาง
นี้จัดเปนการเสด็จจาริกไมรีบดวน. ก็พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะเสด็จจาริก
นี้ก็จะเสด็จในมณฑลใดมณฑลหนึ่ง บรรดา ๓ มณฑลเหลานี้ คือ มณฑล
ใหญ มณฑลกลาง มณฑลเล็ก. ในบรรดา ๓ มณฑลนั้น มณฑลใหญมี
กําหนด ๙๐๐ โยชน มณฑลกลางมีกําหนด ๖๐๐ โยชน มณฑลเล็กมี
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กําหนด ๑๐๐ โยชน.
พระผูม ีพระภาคเจาทรงมีพระประสงคจะเสด็จจาริกในมณฑลใหญ
พระองคทรงปวารณาในวันมหาปวารณาแลว ในวันแรม ๑ ค่ํา จะพรอม
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญเปนบริวาร เสด็จออกไป ๑๐๐ โยชนโดยรอบ
ก็จะเกิดการแตกตื่นกันเปนการใหญ. คนผูมาถึงกอน ๆ จึงจะไดนิมนต
บรรดามณฑลทั้ง ๒ นอกจากนี้ สักการะก็จะมารวมลงเฉพาะในมหามณฑล
เทานั้น. พระผูมีพระภาคเจา เมื่อเสด็จประทับอยูในหมูบานและอําเภอ
นั้น ๆ สิ้น ๑ - ๒ วัน ทรงอนุเคราะหมหาชนดวยการทรงรับอามิสทาน
และเจริญกุศลอันเปนสวนพนวัฏฏสงสารแกเขา ดวยทรงประทานธรรม
ทรงใหการจาริกเสร็จสิ้นไปโดย ๙ เดือน.
แตถาภายในพรรษา สนถะและวิปสสนากรรมฐานของภิกษุทั้งหลาย
ยังออนอยู พระองคก็จะไมทรงปวารณาในวันมหาปวารณา ทรงประทาน
เลื่อนวันปวารณาไป ทรงปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ตอถึงวันแรม
๑ ค่ํา เดือนอาย จึงพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญเปนบริวารเสด็จออก
แลว เสด็จเขาไปในมณฑลขนาดกลาง พระองคมีพระประสงคจะเสด็จจาริก
ไปในมณฑลขนาดกลางดวยเหตุอยางอื่นก็มีบาง แตจะเสด็จประทับอยู
ตลอด ๔ เดือนเทานั้น แลวก็จะเสด็จออกไปตามนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ.
บรรดามณฑลทั้ง ๒ นอกนี้ สักการะก็จะมารวมลงเฉพาะในมณฑลขนาด
กลางเทานั้น. พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุเคราะหสัตวโลกโดยนัยกอนนั่น
แหละ ทรงใหการจาริกเสร็จสิ้นไปโดย ๘ เดือน.
แตถาเมื่อพระผูมีพระภาคเจาแมจะทรงจําพรรษาตลอด ๔ เดือนแลว
ก็ตาม เวไนยสัตวยังมีอินทรียไมแกกลา พระองคก็จะทรงรอคอยใหพวก
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เขามีอินทรียแกกลากอน จะเสด็จประทับอยู ณ ทีน่ ั้นนั่นแหละ อีกเดือน
๑ บาง ๒-๓-๔ เดือนบาง แลวจึงจะเสด็จออกไปพรอมกับภิกษุสงฆ
หมูใหญเปนบริวาร. โดยทํานองดังที่กลาวแลวนั่นแหละ บรรดามณฑล
ทั้ง ๒ นอกนี้ สักการะก็จะมารวมลงเฉพาะในมณฑลขนาดเล็กเทานั้น.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงอนุเคราะหสัตวโลกตามทํานองขางตนนั้น
แหละจะทรงใหการจาริกเสร็จสิ้นไปโดย ๗ เดือนบาง ๖ เดือนบาง ๕ เดือน
บาง ๔ เดือนบาง.
ดังกลาวมานี้ ในบรรดามณฑลทั้ง ๓ เหลานี้ พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะเสด็จจาริกไปในมณฑลใดมณฑลหนึ่ง จะเสด็จไปเพราะเหตุแหง
ลาภผลมีจีวรเปนตนก็หาไม. แตโดยที่แทพระองคเสด็จจาริกไปก็เพราะ
ความเอ็นดูสัตวโลก ดวยทรงดําริอยางนี้วา ชนเหลาใดที่เปนคนเข็ญใจ
ยังโงเขลา เปนคนแก และคนเจ็บปวย เมื่อไรคนเหลานั้นจักมาเห็น
ตถาคตได แตเมื่อเราเที่ยวจาริกไป มหาชนจักไดเห็นตถาคต บรรดาเขา
เหลานั้น บางพวกจักกระทําจิตใจใหเลื่อมใสได บางพวกจักบูชาดวย
เครื่องบูชามีพวงดอกไมเปนตน บางพวกจักถวายภักษาหารสักทัพพีหนึ่ง
บางพวกจักละความเห็นผิด กลายเปนผูมีความเห็นถูก ขอนั้นจักเปนไป
เพื่อประโยชนและความสุขแกพวกเขาตลอดกาลนาน.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทั้งหลายจะเสด็จ
จาริกไปดวยเหตุ ๑ ประการคือ เพื่อประโยชนใหพระวรกายไดอยูสบาย
ดวยทรงเดินพักผอน ๑ เพื่อประโยชนที่จะรอเวลาเกิดเรื่องราว ๑ เพื่อ
ประโยชนจะทรงบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย ๑ เพื่อประโยชนจะให
สัตวผูควรจะตรัสรู ผูมีอินทรียแกกลาแลวในที่นั้น ๆ ไดตรัสรู ๑. พระผู
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มีพระภาคพระพุทธเจาทั้งหลายจะเสด็จจาริกไปดวยเหตุ ๔ ประการแมอยาง
อื่นอีก ดวยทรงดําริวา สัตวทั้งหลายจักถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ จักถึง
พระธรรม จักถึงพระสงฆเปนสรณะ หรือวาเราจักใหบริษัททั้ง ๔ เอิบอิ่ม
ดวยการฟงธรรมเปนการใหญ. พระผูม ีพระภาคพระพุทธเจาทั้งหลาย จะ
เสด็จจาริกไปดวยเหตุ ๕ ประการแมอยางอื่นอีก ดวยทรงดําริวา สัตว
ทั้งหลายจักงดเวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวงบาง จากการถือเอาสิ่งของ
ที่เขามิไดใหบาง จากการประพฤติผิดในกามบาง จากการกลาวเท็จบาง จาก
ที่ตั้งแหงความประมาทคือนําเมาอันไดแกสุราและเมรัยบาง. พระผูมี
พระภาคพระพุทธเจาทั้งหลายจะเสด็จจาริกไปดวยเหตุ ๘ ประการแมอยาง
อื่นอีก ดวยทรงดําริวา สัตวทั้งหลายจักกลับไดปฐมฌานบาง ทุติยฌาน
บาง ตติยฌานบาง จตุตถฌานบาง อากาสานัญจายตนสมาบัติบาง วิญญาณัญจายตนสมาบัติบาง อากิญจัญญายตนสมาบัติบาง เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติบาง. พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทั้งหลายจะเสด็จจาริกไป
ดวยเหตุ ๘ ประการแมอยางอื่นอีก ดวยทรงพระดําริวา สัตวทั้งหลายจัก
บรรลุโสดาปตติมรรคบาง โสดาปตติผลบาง สกทาคามิมรรดบาง สกทาคามิผลบาง อนาคามิมรรคบาง อนาคามิผลบาง อรหัตตมรรคบาง จัก
กระทําใหแจงซึ่งอรหัตตผลบาง. ดังกลาวมานี้จัดเปนการเสด็จจาริกไมรีบ
ดวน. ในที่นที้ านประสงคเอาการเสด็จจาริกไมรีบดวน.
ก็การเสด็จจาริกไมรีบดวนนี้ มีอยู ๒ อยาง คือ การเสด็จจาริก
ประจํา ๑ การเสด็จจาริกไมประจํา ๑. บรรดาจาริก ๒ อยางนั้น การ
เสด็จไปตามลําดับบาน อําเภอ และจังหวัด จัดเปนการเสด็จจาริกประจํา.
สวนการเสด็จไปเพื่อประโยชนแกสัตวที่ครรจะใหตรัสรูไดคนเดียวเทานั้น
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จัดเปนการเสด็จจาริกไมประจํา. ในที่นี้ทานมุงหมายเอาการเสด็จจาริก
ไมประจํานี้.
ไดยินวา ในกาลนัน้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแผขายคือพระ
ญาณไปในหมื่นโลกธาตุ ในเวลาเสร็จสิ้นพุทธกิจตอนปจฉิมยาม ทรงเล็ง
ดูเหลาสัตวผูมีเผาพันธุควรจะตรัสรูไดอยู พราหมณชื่อโปกขรสาติเขาไป
ภายในพระสัพพัญุตญาณ. ที่นั้นพระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงพิจารณาดูวา
พราหมณนี้มาปรากฏในขายคือญาณของเรา เขามีอุปนิสัยหรือไมหนอ ก็
ทรงทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรคแลว
ทรงดําริวา
พราหมณนี้เมื่อเราไปชนบทนั้น จักใชใหศิษยชื่ออัมพัฏฐะไปเพื่อคนหาดู
ลักษณะ. เขาจะกลาวโตตอบกับเรา พูดวาจาไมสุภาพมีประการตาง ๆ เรา
จักทรมานเขาทําใหหมดพยศ เขาก็จักบอกแกอาจารย ทีนั้น อาจารยของ
เขาไดฟงคํานั้นแลว ก็จักมาคนหาดูลักษณะของเรา เราจักแสดงธรรม
แกเขา พอเทศนจบเขาก็จักดํารงอยูในโสดาปตติผล เทศนาจักมีผลดีแก
มหาชนดังนี้ จึงพรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูปเปนบริวาร เสด็จพระดําเนินไปสู
ชนบทนั้น. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริก
ไปในโกศลชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆขบวนใหญมีภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป.
บทวา บานพราหมณชื่ออิจฉานังคละตั้งอยูโดยที่ใด คือ บาน
พราหมณขออิจฉานังคละควรจะไปไดโดยทิสาภาคใด หรือวา บาน
พราหมณชื่ออิจฉานังคละตั้งอยูในประเทศใด. บาลีวา อิจฺฉานงฺกล ก็ม.ี
บทวา ตทวสริ แปลวา เสด็จไปโดยทางนั้น หรือวา เสด็จไปสูที่นั้น.
อธิบายวา เสด็จไปโดยทิสาภาคนั้น หรือวา เสด็จไปสูประเทศนั้น.
บทวา ประทับอยูร นปาชัฏชื่ออิจฉานังคละ ในบานพราหมณชื่อ
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อิจฉานังคละ ความวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงเปนพระธรรมราชา
ทรงอาศัยบานพราหมณชื่ออิจฉานังคละ ทรงตั้งคายคือศีล ทรงถือพระ
คทาคือสมาธิ ทรงยังศรคือพระสัพพัญุตญาณใหเปนไป เสด็จประทับ
อยูดวยการประทับตามที่พระองคทรงพอพระทัยยิ่ง.
บทวา ก็โดยสมัยนั้นแล คือ พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับ
อยู ณ ที่นั้นโดยสมัยใด โดยสมัยนั้น. อธิบายวา ในสมัยนั้น. บุคคล
ยอมเรียนมนต เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาพราหมณ อธิบายวา ยอมสาธยาย
มนต. ก็คํานี้นี่แหละเปนคําเรียกพราหมณโดยกําเนิดในทางภาษา. แต
พระอริยเจาทั้งหลาย ทานเรียกวาพราหมณ เพราะมีบาปอันลอยแลว
คําวา โปกขรสาติ นี้ เปนชื่อของพราหมณนั้น. ทานเรียกชื่อวาโปกขรสาติ
เพราะเหตุไร. ไดยินวา กายของพราหมณนั้นเปนเชนเดียวกับดอกบัวขาว
งามประดุจเสาระเนียดเงินที่เขาปกไวในเทวนคร. สวนศีรษะของเขามีสีดํา
ประดุจสําเร็จดวยแกวมรกต. แมหนวดก็ปรากฏประหนึ่งปุยเมฆสีดําใน
ดวงจันทร. ลูกตาทั้ง ๒ ขางเปนประดุจดอกบัวเขียว. จมูกกลมดีเกลี้ยง
เกลา ประดุจทอน้ําเงิน. ฝามือและฝาเทา รวมทั้งชองปาก งดงามประดุจ
ลูบไลไวดวยน้ําครั่ง. อัตภาพของพราหมณจัดวางามเลิศยิ่งนัก. ในที่ที่ไม
มีพระราชา สมควรจะตั้งพราหมณผูนี้เปนพระราชาได. พราหมณนี้เปนคน
ประกอบดวยสิริเชนนี้. เพราะเหตุนี้ ชนทั้งหลายจึงเรียกเขาวา โปกขรสาติ เพราะเปนเหมือนดอกบัว.
ก็พราหมณนี้แมในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา
กัสสปะ เรียนจบเวททั้ง ๓ ถวายทานแดพระทศพลแลว ฟงธรรมเทศนา ไปเกิดในเทวโลก. ตอจากนั้นเขาเมื่อจะมาสูมนุษยโลก รังเกียจ
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การอยูในทองมารดา จึงไปเกิดในทองดอกบัวหลวงในสระใหญ ขางปา
หิมพานต. แตที่ไมไกลจากสระนั้น มีดาบสอาศัยอยูในบรรณศาลา.
ดาบสนั้นยืนอยูบนฝงมองเห็นดอกบัวหลวงนั้น จึงคิดวา ดอกบัวหลวง
ดอกนี้ใหญกวาดอกบัวหลวงนอกนี้ เวลาที่มันบานแลว เราจึงจักเก็บมัน.
ดอกบัวหลวงนั้นแมตั้ง ๗ วันแลวก็ยังไมบาน. ดาบสจึงคิดวา เพราะ
เหตุใดหนอ ดอกบัวหลวงนี้แมตั้ง ๗ วัน แลวก็ยังไมบาน เอาเถอะ เรา
จักเก็บมัน แลวจึงลงไปเก็บ. ดอกบัวหลวงนั้น พอดาบสเด็ดขาดจากกาน
เทานั้นก็บานออก. ทีนั้น ในภายในดอกบัวนั้น เขาไดเห็นทารกมีผิวพรรณ
ขาว มีรูปรางราวกับ เงิน ดุจสีผงทองมีวรรณะขาวเหลืองดังเกสรดอก
ประทุม. เขาจึงคิดวาทารกนี้คงจักเปนผูมีบุญมาก เอาเถอะเราจะเลี้ยงดูเขา
จึงอุมไปยังบรรณศาลา เลี้ยงดู ตั้งแตอายุได ๗ ขวบก็ใหเรียนเวททั้ง ๓.
ทารกเรียนจบเวททั้ง ๓ แลว เปนบัณฑิต เฉลียวฉลาด ไดเปนยอด
พราหมณในชมพูทวีป. ในเวลาตอมาเขาไดแสดงศิลปะแกพระเจาโกศล.
ทีนั้น พระราชาทรงเลื่อมใสในศิลปะของเขา จึงไดพระราชทานมหานคร
ชื่ออุกกัฏฐะ ใหเปนพรหมไทย. เพราะเหตุนี้ ประชาชนทัง้ หลายจึงเรียก
ขานเขาวา โปกขรสาติ เพราะเหตุที่เขานอนในดอกบัว.
บทวา อยูครอบครอง นครชือ่ อุกกัฏฐะ ความวา เขาอยูหรือวา
อยูครอบครอง นครอันมีชื่อวาอุกกัฏฐะ คือ เขาเปนเจาของนครนั้น อยู
ตามขอบเขตที่ชนจะพึงอยูไดในนครนั้น. ไดยินวา ประชาชนวางโคมไฟ
ไวแลว เมื่อโคมไฟลุกโพลงอยู จึงพากันยึดเอาที่ตั้งนครนั้น เพราะ
ฉะนั้น นครนั้นทานจึงเรียกวา อุกกัฏฐะ. บาลีวา โอกกัฏฐะ ดังนี้ก็มี
มีเนื้อความอยางเดียวกัน . แตในที่นี้พงึ ทราบวา ดวยอํานาจอุปสัค ทําให
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ทุติยาวิภัตติใชแทนสัตตมีวิภัตติได. และในบทที่เหลือพึงทราบวา คํานั้น
ไมเปนทุติยาวิภัตติ. ลักษณะในที่นั้น พึงคนควาจากศัพทศาสตร.
บทวา หนาแนนดวยสัตว ความวา หนาแนน ไดแก ลนเหลือ
ดวยสัตวทั้งหลาย มีชนมากมาย มีมนุษยเกลื่อนกลน และคับคั่งดวยสัตว
หลายชนิด มีชาง มา นกยูง และเนื้อทรายที่เขาเลี้ยงไวเปนตน. ก็เพราะ
เหตุที่นครนี้ สมบูรณดวยหญาเปนอาหารของชางและมา เปนตน และดวย
หญามุงหลังคาบานที่เกิดเวียนรอบภายนอกนคร ทัง้ สมบูรณดวยไมที่เปนฟน
และไมที่ใชประกอบเปนเครื่องเรือนดวยเชนกัน และเพราะเหตุที่ภายใน
นครนั้นมีสระโบกขรณี มีสัณฐานกลม และ ๔ เหลี่ยม เปนตน มากมาย
ทั้งมีบอน้ํานับไมถวนอีกมาก งดงามดวยดอกไมที่เกิดในน้ํา และเต็มเปยม
ดวยน้ําเปนนิตย ฉะนั้น ทานจึงเรียกวา เปนนครที่ประกอบพรอมดวยหญา
ไมและน้ํา. นครที่เปนไปพรอมกับดวยขาว ชื่อวา สมบูรณดว ยขาว.
อธิบายวา มีขาวเก็บตุนไวมากมาย แตกตางกันเปนบุพพัณชาติ และ
อปรัณชาติเปนตน. ดวยถอยคําเพียงเทานี้ เปนอันวาทานไดแสดง
ถึงสมบัติคือความมั่งคั่งแหงนคร ที่พราหมณอยูดวยลีลาอยางพระราชา
เพราะใหกางกั้นเศวตฉัตรขึ้น.
โภคสมบัติพราหมณไดมาจากพระราชา ชือ่ วา ราชโภคะ หากจะ
ถามวา ใครให. ก็ตองตอบวา พระราชาทรงพระนามวา ปเสนทิโกศล
พระราชทานให. บทวา ราชทาย แปลวา เปนของพระราชทานให
ของพระราชา อธิบายวา เปนมรดก. บทวา พฺรหฺมเทยฺย แปลวา
เปนของขวัญอันประเสริฐสุด อธิบายวา เปนของที่พราหมณจะพึงกางกั้น
เศวตฉัตรเสวยโดยทํานองเปนพระราชา.
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อีกนัยหนึ่ง บทวา ราชโภค ความวา เปนนครที่พราหมณสั่งใหลง
โทษดวยการตัดอวัยวะและการทําลายอวัยวะทุกอยางได เมื่อจะเก็บภาษีใน
สถานที่มีทาเรือและภูเขาเปนตน จะตองกางกั้นเศวตฉัตรขึ้นเปนพระราชา
ครอบครอง. ในบทนี้วา นครนั้นพระราชาทรงพระนามวา ปเสนทิโกศล
พระราชทานใหเปนราชรางวัล ความวา นครนั้นเพราะพระราชาพระ
ราชทานให จึงชื่อวา ราชทายะ. ก็เพื่อที่จะแสดงพระราชาผูพระราชทาน
ทานจึงกลาวคํานี้วา พระราชาทรงพระนามวา ปเสนทิโกศล พระราชทาน
ให. บทวา พฺรหฺมเทยฺย แปลวาของพระราชทานอันประเสริฐสุด. อธิบาย
วา เปนของที่พระราชทานแลว โดยประการที่วา พระราชทานแลว จะ
ทรงเรียกคืนไมมี คือ ทรงสละใหเด็ดขาด ไดแก บริจาคไปเลย.
บทวา อสฺโสสิ แปลวา ไดสดับตรับฟงมา คือ ไดประสบมา
ไดแก ไดทราบมา โดยทานองคําประกาศกองที่มาถึงโสตทวาร. คําวา โข
เปนนิบาต ลงในอรรถอวธารณะ (กําหนดแนนอนเชนพวกเอวศัพท)
หรือเปนนิบาตลงไวเพียงเปนบทบูรณ (ทําบทใหเต็มเฉยๆ ). ใน ๒ คํานั้น
ดวยอรรถอวธารณะ พึงทราบคําอธิบายดังนี้วา พราหมณนั้นไดสดับตรับ
ฟงมาโดยแทจริงทีเดียว คือมิไดมีสิ่งขัดขวางตอการไดยิน. ดวยบทบูรณ
คํานี้เปนเพียงใสไวเพื่อใหบทและพยัญชนะสละสลวยขึ้นเทานั้นเอง บัดนี้
พราหมณชื่อ โปกขรสาติ เมื่อจะประกาศเนื้อความที่ตนไดสดับตรับฟงมา
จึงไดกลาวถอยคํานี้วา ไดสดับมาวา พระสมณโคดมผูเจริญ.
พึงทราบเนื้อความในบทเหลานั้นวา บุคคลที่ชื่อสมณะ ก็เพราะมี
บาปอันระงับแลว. สมกับที่ทานกลาวไววา ธรรมที่เปนบาปเปนอกุศล
ของบุคคลนั้น ระงับไปแลว. ก็พระผูมีพระภาคเจา ทรงเปนผูมีบาป
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อันระงับไดแลว ดวยอริยมรรคอยางยอดเยี่ยม. เพราะเหตุนั้น คําวา
สมณะ นี้ จึงเปนพระนามที่พระองคทรงไดรับตามพระคุณที่เปนจริง. คําวา
ขลุ เปนนิบาต ลงในอรรถวา ไดยินเลาลือกันมา. คําวา โภ เปนเพียงคํา
เรียกชื่อที่ไดรับกันมาตามกําเนิดของพราหมณ. สมจริงดังที่ทานกลาว
ไววา
ถาเขายังเปนผูมีความกังวลอยู เขาผูนั้นยอมมีชื่อเรียกไดวาผูเจริญ.
พราหมณยกยองพระผูมีพระภาคเจาวา โคตมะ ดวยอํานาจแหง
โคตร เพราะฉะนั้น ในคําวา สมโณ ขลุ โภ โคตโม พึงเห็นเนื้อ
ความดังนี้วา ไดยินวา พระสมณะโคตมโคตร.
สวนคําวา เปนพระราชโอรสของศากยวงศ นี้ เปนคําชี้ชัดถึงพระ
ตระกูลอันสูงศักดิ์ของพระผูมีพระภาคเจา. คําวา ทรงผนวชจากตระกูล
ศากยวงศ เปนคําแสดงใหเห็นถึงการที่พระองคทรงผนวชดวยศรัทธา
อธิบายวา พระองคมิไดทรงถูกความขาดแคลนใด ๆ บีบบังคับ ทรงละ
ตระกูลนั้นทั้ง ๆ ที่ยังอุดมสมบูรณอยู ทรงผนวชดวยศรัทธา. ตอจากนี้
ไปก็มีใจความดังกลาวแลวนั่นแหละ. คําวา ต โข ปน เปนตน ได
กลาวไวแลวเหมือนกับในสามัญญผลสูตร.
คําวา เปนการยังประโยชนใหสําเร็จ อธิบายวา เปนการดีทีเดียว
คือ นําประโยชนมาให นําความสุขมาให. บทวา พระอรหันตเห็นปาน
ฉะนี้ คือ พระอรหันตผูไดเสียงเรียกวา พระอรหันตในโลก เพราะ
บรรลุคุณธรรมตามเปนจริง เชนเดียวกับพระโคดมผูเจริญนั้น. บทวา
การไดเห็น ความวา พราหมณกระทําความนอมนึกไปอยางนี้วา เพียงแตวา
การลืมตาทั้ง ๒ ขาง ที่เยือกเย็นดวยความเลื่อมใสขึ้นมองดู ก็เปนการ.
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สําเร็จประโยชน.
คํานี้วา อัชฌายกะ (ผูไมมีฌาน) เปนคํากลาวติเตียนพวก
พราหมณผูปราศจากฌาน ในกาลอันเปนปฐมกัปอยางนี้วา ดูกอนวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ พราหมณเหลานั้นไมเพงในบัดนี้ พราหมณเหลานี้ ไมเลาเรียน
ในบัดนี้ เพราะเหตุนี้แล อักษรที่ ๓ วา อัชฌายิกา อัชฌายิกา ดังนี้
แลจึงเกิดขึ้น.
แตบัดนี้ชนทั้งหลาย เรียกพราหมณนั้นกระทําใหเปนคําสรรเสริญ
แลว ดวยความหมายนี้วา บุคคลใดยอมเลาเรียน บุคคลนัน้ ชื่อวา
อัชฌายกะ (ผูคงแกเรียน ) คือสาธยายมนต. บุคคลใดยอมทรงจํามนต
ทั้งหลายได บุคคลนั้นชื่อมันตธระ (ผูทรงจํามนตได. )บทวา ไตรเพท คือ
อิรุพเพทยชุพเพทและสามเพท. บุคคลใดถึงแลวซึง่ ฝง ดวยอํานาจกระทํา
ใหริมฝปากกระทบกัน บุคคลนั้น ชือ่ วา ผูถึงฝง ( ผูเรียนจบไตรเพท).
ไตรเพทเปนไปกับดวยนิฆันฑุศาสตรและเกฏภศาสตร ชื่อวาพรอมกับ
นิฆัณฑุศาสตรและเกฏภศาสตร.
คําวา นิฆัณฑุ คือศาสตรที่แสดงถึงคําไวพจนของสิ่งทั้งหลายมี
นิฆัณฑุรุกข เปนตน. คําวา เกฏภะ คือ กิริยากัปปวิกัปป ไดแก ศาสตรวา
ดวยเครื่องมือของกวีทั้งหลาย. ไตรเพทเปนไปกับดวยประเภทแหงอักขระ
ชื่อวา พรอมดวยประเภทแหงอักขระ. บทวา ประเภทแหงอักขระ ไดแก
สิกขา และนิรุติ. บทวา มีศาสตรวาดวยพงศาวดารเปนที่ ๕ ความวา
พงศาวดาร กลาวคือเรื่องราวเกา ๆ ที่ประกอบดวยคําเชนนี้ วา อิติห อส
อิติห อส (สิง่ นี้ไดเปนมาแลวเชนนี้ สิง่ นี้ไดเปนมาแลวเชนนี้ ) เปน
๑

๑. อัคคัญญสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๑๑ หนา ๑๐๓
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ที่ ๕ ของไตรเพทนั้น เพราะนับอาถรรพเวทเปนที่ ๔ เหตุนั้น ไตรเพทนั้น
จึงชื่อวา มีคัมภีรวาดวยพงศาวดารเปนที่ ๕. มีศาสตรวาดวยพงศาวดารเปน
ที่ ๕ เหลานั้น. ผูใดยอมศึกษาและเลาเรียนบทของเวทและการพยากรณ
อันเปนพิเศษ ผูนั้นชื่อวาผูศึกษาเวท และชํานาญการพยากรณ. ศาสตร
วาดวยคําพูดเลน ๆ ทานเรียกวา โลกายตะ. บทวา ลักษณะของมหาบุรษุ
ไดแกศาสตรอันมีปริมาณคัมภีรถึง ๑๒,๐๐๐ ที่แสดงลักษณะของมหาบุรุษ มีพระพุทธเจาเปนตน ที่ชื่อวาเปนพุทธมนต ซึ่งมีปริมาณบทคาถา
ถึง ๑๖,๐๐๐ มีปรากฏขอแตกตางกันดังนี้ คือ ผูป ระกอบดวยลักษณะนี้
ชื่อวาเปนพระพุทธเจา เปนพระปจเจกพุทธเจา เปนพระอัครสาวกทั้ง ๒
เปนพระมหาสาวก ๘๐ เปนพระพุทธมารดา เปนพระพุทธบิดา เปน
อัครอุปฐาก เปนอัครอุปฐายิกา เปนพระราชา เปนพระเจาจักรพรรดิ.
บทวา ผูเต็มเปยม คือไมบกพรองในมหาบุรุษลักษณะอันเปน
โลกายตะเหลานี้ ไดแกเรียนมาอยางพรอมมูล อธิบายวา ไมมีความ
ตกหลนเลย. ผูใดไมสามารถที่จะทรงจําไวไดโดยใจความ และโดยคัมภีร
ซึ่งมหาบุรุษลักษณะเหลานั้น ผูนั้นชื่อวายังบกพรอง. บทวา อนฺุาตปฏิฺาโต แปลวา ผูอันอาจารยยอมรับและรับรองแลว อธิบายวา
ผูอันอาจารยยอมรับแลว โดยนัยเปนตนวา เรารูสิ่งใด ทานก็รสู ิ่งนั้นแลว
ตนก็รับรองแลว ดวยคําปฏิญาณคือการใหคําตอบแกอาจารยนั้นวา ขอรับ
อาจารย. ในเรื่องอะไร. ในคําสอนที่ประกอบดวยวิชา ๓ อันเปนของ
อาจารยของตน.
ไดยินวา พราหมณนั้นคิดวา ในโลกนีช้ นเปนอันมากพากันเที่ยว
พูดถึงนามของบุคคลผูสูงสุดวา เราเปนพระพุทธเจา เราเปนพระพุทธเจา
เพราะฉะนั้น การที่เราจะเขาไปเฝาโดยเหตุเพียงไดยินเขาเลาลอกันมาหา
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เปนการสมควรไม เพราะแมเมื่อเราเขาไปหาบางคนแลวไมหลีกไปเสียก็
เปนการลําบาก ทั้งไมเกิดประโยชนอันใดเลย ถากระไรเราใชใหศิษย
ของเรารูวา เปนพระพุทธเจา หรือมิใช แนนอนแลว พึงเขาไปเฝา
เพราะฉะนั้น เขาจึงเรียกมาณพมาแลวกลาวคําเปนตนวา แนะพอ
พระสมณโคดมนี้ ดังนี้ .
บทวา ผูเจริญนั้น คือพระโคดมผูเจริญนั้น. บทวา ผูเปน
เชนนั้นจริง คือผูเปนเชนนั้นโดยแท. แมในบทนี้ คํานี้ก็เปนทุติยาวิภัตติ
ดวยอํานาจแหงอรรถวา กลาวถึงตามที่เปนอยูเชนนั้น. ในบทนี้วา ยถา
กถ ปนาห โภ มีใจความวา แนะผูเจริญ เราจักรูพระโคดมผูเจริญนั้น
ไดอยางไร พระโคดมนั้นเราจะสามารถรูไดโดยวิธีใด ทานจงบอก
พระโคดมนั้นแกเราโดยวิธีนั้น. อีกประการหนึ่ง คําวา ยถา นี้ เปนเพียง
นิบาต. คําวา กถ เปนคําถามถึงอาการ. มีใจความวา เราจักรูพระ
โคดมผูเจริญนั้นไดโดยเหตุใด.
ไดยินวา เมื่อกลาวถึงอยางนี้ พราหมณผูเปนอุปชฌาย จึงกลาว
คําเปนตนวา แนะพอ ทานยอมกลาวเหมือนกับคนผูยืนอยูบนแผนดิน
พูดวา ขาพเจาไมเห็นแผนดิน และคนที่ยืนอยูในแสงสวางของพระจันทร
และพระอาทิตย พูดวา ขาพเจาไมเห็นพระจันทรและพระอาทิตย ดังนี้
กะเขาแลว เมื่อจะแสดงอาการที่ตนรูจึงกลาวคําวา อาคตานิ โข ตาต
เปนตน. ในคําเหลานั้น คําวา ในมนตทั้งหลาย คือในเวททั้งหลาย.
พวกเทวดาชั้นสุทธาวาสทราบวา ไดยินวา พระตถาคตจักอุบัติขึ้น จึงไดรีบ
ใสลักษณะทั้งหลายไวในเวททั้งหลายแลวเทียว สอนเวททั้งหลายดวยแปลง
เพศเปนพราหมณ ดวยกลาววา เหลานี้ชื่อวา พระพุทธมนต โดย
คิดวา สัตวผูมีศักดิ์ใหญทงั้ หลาย จักรูจ ักพระตถาคต โดยทํานองนี้ ดังนี้.
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เพราะเหตุนั้น มหาบุรษุ ลักษณะทั้งหลายจึงมีมาในเวททั้งหลายกอน. แต
เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแลว ก็จะอันตรธานไปโดยลําดับ เพราะเหตุนั้น
บัดนี้จึงไมมี. คําวา ของมหาบุรุษ คือของคนผูใหญโดยคุณ มีความตั้งใจมั่น
ความถือมั่น ความรู และกรุณาเปนตน. คําวา คติ ๒ เทานั้น คือ
ที่สุด ๒ อยางเทานั้น โดยแทแล. คติศพั ทนี้เปนไปในความแตกตางแหงภพ
ในคําเปนตนวา ดูกอนสารีบุตร ภพมี ๕ เหลานี้แล. เปนไปในสถานที่
อาศัยอยู ในคําเปนตนวา ปากวางใหญ เปนที่อาศัยอยูของหมูเนื้อทั้งหลาย.
เปนไปในปญญา ในคําเปนตนวา ผูมีปญญามากหลายเชนนี้ . เปนไปใน
ความแพรหลาย ในคําเปนตนวา คติคต. แตในที่นี้พึงทราบวา เปนไปใน
ที่สุด. ในลักษณะเหลานั้น ผูประกอบดวยลักษณะเหลาใด ยอมเปน
พระราชาจักรพรรดิ ยอมไมเปนพระพุทธเจาดวยลักษณะเหลานั้น โดยแท.
แตทานกลาววา ลักษณะเหลานั้น ๆ โดยความเสมอกันแหงชาติ. เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ผูประกอบดวยลักษณะเหลาใด
บทวา ถาอยูครองเรือน คือถาอยูในเรือน. บทวา จะเปนพระ
ราชาจักรพรรดิ ความวา ผูที่ชื่อวาพระราชา เพราะทําใหชาวโลกยินดี
ดวยอัจฉริยธรรม และสังคหวัตถุ ๔ อยาง ผูที่ชอื่ วาจักรพรรดิ เพราะ
ยังจักรรัตนะใหเปนไป คือเปนไปพรอมกับจักรอันเปนสมบัติ ๔ อยาง
และยังคนอื่นใหเปนไปดวย. อนึ่ง ความเปนไปแหงอิริยาบถจักร เพือ่
ประโยชนแกผูอื่นมีอยูในผูนั้น ผูนนั้ ชื่อวาจักรพรรดิ. ก็ในคําทั้ง ๒ นี้
คําวา ราชา เปนคําสามัญธรรมดา. คําวา จักรพรรดิ เปนคําพิเศษ.
ผูชื่อวา ธรรมิกะ เพราะประพฤติโดยธรรม อธิบายวา ประพฤติโดย
ชอบยิ่ง คือโดยเหมาะสม. ผูชื่อวา ธรรมราชา เพราะไดราชสมบัติ
โดยธรรม จึงไดเปนพระราชา. อีกประการหนึ่ง ผูชื่อวา ธรรมิกะ
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เพราะกระทําความดีอันเปนประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น ผูช ื่อวาธรรมราชา
เพราะการกระทําความดีอันเปนประโยชนเกื้อกูลแกตน. ผูชื่อวา จาตุรันตะ
เพราะเปนใหญทั่วทั้ง ๔ ทวีป อธิบายวา เปนใหญบนผืนแผนดิน มี
มหาสมุทรทั้ง ๔ เปนขอบเขต และพรอมพรั่งดวยทวีปทั้ง ๔. ผูชื่อวา
กําชัยชนะไวไดหมด เพราะชํานะขาศึกมีความขัดเคืองเปนตนในภายใน
และชํานะพระราชาทั้งปวงในภายนอก. บทวา ถึงความมั่นคงในชนบท
คือถึงความมั่นคง คือความถาวรในชนบท ใคร ๆ ไมสามารถที่จะทํา
ใหหวั่นไหวได. อีกประการหนึ่ง ชนบทถึงความถาวรในที่นั้น ๆ ไมตอง
ขวนขวาย ยินดีแตในการงานของตน ไมหวั่นไหว ไมสะทกสะทาน.
บทวา อยางไรนี้ เปนนิบาต. ใจความวา รัตนะเหลานี้ ของพระเจา
จักรพรรดินนั้ มีอะไรบาง.
ในบทวา จักรรัตนะ เปนตน จักรนั้นดวย เปนรัตนะเพราะอรรถวา
ทําใหเกิดความยินดีดวย เหตุนั้น จึงชื่อวา จักรรัตนะ. ในที่ทุกแหงก็มีนัย
เชนนี้. ก็ในรัตนะเหลานี้ พระเจาจักรพรรดิยอมทรงชนะผูที่ยังไมชนะ
ดวยจักรรัตนะ ยอมเสด็จพระราชดําเนินไปตามสบายในแวนแควนที่
พระองคทรงชนะแลว ดวยชางแกว และมาแกว ยอมทรงรักษาแวนแควน
ที่ทรงชนะแลวดวยขุนพลแกว ยอมทรงเสวยอุปโภคสุขดวยรัตนะที่เหลือ.
พึงทราบความสัมพันธกันดังนี้ คือ การใชความสามารถดวยความเพียร
พยายามของพระเจาจักรพรรดินั้น สําเร็จบริบูรณแลวดวยจักรรัตนะที่ ๑
การใชความสามารถดวยมนต สําเร็จบริบูรณแลวดวยรัตนะสุดทาย การใช
ความสามารถดวยปภุ ( ความเปนผูใหญยิ่ง ) สําเร็จบริบูรณแลวดวย
ขุนคลังแกว ชางแกว และมาแกว ผลของการใชความสามารถ ๓ อยาง
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บริบูรณแลว ดวยนางแกว และแกวมณี. พระเจาจักรพรรดิทรงเสวย
ความสุขอันเกิดจากโภคสมบัติ ดวยนางแกว และแกวมณี ทรงเสวย
ความสุขอันเกิดจากความเปนใหญดวยรัตนะทั้งหลายที่เหลือ. อนึ่ง พึง
ทราบโดยแปลกออกไปอีก ดังนี้ รัตนะ ๓ อันแรก สําเร็จไดดวยอานุภาพ
แหงกรรมที่กุศลมูล คือความไมประทุษรายใหเกิดขึ้น รัตนะทามกลาง
สําเร็จไดดวยอานุภาพแหงกรรมที่กศุ ลมูล คือความไมโลภใหเกิดขึ้น รัตนะ
อันหนึ่งสุดทาย สําเร็จไดดวยอานุภาพแหงกรรม อันกุศลมูลคือความ
ไมหลงใหเกิดขึ้น. ในทีน่ ี้กลาวเปนเพียงสังเขปเทานั้น. สวนความพิสดาร
พึงถือเอาจากอุปเทศแหงรัตนสูตร ในโพชฌงคสังยุต.
บทวา มีจํานวน ๑,๐๐๐ เปนเบื้องหนา คือเกินกวา ๑,๐๐๐. บทวา
ผูกลาหาญ คือผูไมหวั่นเกรงใคร. บทวา มีรูปรางองอาจ คือมีรางกาย
เชนกับเทวบุตร. อาจารยบางพวกพรรณนาไวดังนี้กอน. แตในที่นี้มีสภาวะ
ดังตอไปนี้. ผูที่กลาหาญที่สุด ทานเรียกวา วีระ. องคของผูกลาหาญชื่อ
วีรังคะ คือเหตุแหงความกลาหาญ. อธิบายวา ความเปนผูแกลวกลา.
รูปรางอันองอาจของตนเหลานั้นมีอยู เพราะเหตุนั้น ชนเหลานั้นชื่อวา
มีรูปรางองอาจ. อธิบายวา ประหนึง่ วา มีสรีระรางอันหลอหลอมดวย
ความแกวนกลา.
บทวา ย่ํายีเสียไดซึ่งทหารของขาศึก มีอธิบายวา ถาเหลาทหาร
ของขาศึก พึงยืนเผชิญหนากัน เขาก็สามารถที่จะย่ํายีเสียไดซึ่งขาศึกนั้น.
บทวา โดยธรรม คือโดยธรรม คือศีล ๕ ที่มีวา ไมควรฆาสัตวเปนตน.
ในบทนี้วา เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือ
ก็เลสอันเปดแลวในโลก มีใจความวา เมื่อความมืดคือกิเลสปกคลุมอยู
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ดวยเครื่องปกคลุมคือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อวิชชา และ
ทุจริต ๗ อยาง พระองคทรงเปดหลังคานั้นในโลกไดแลว ทรงมีแสง
สวางเกิดแลวโดยทั่วถึงประทับยืนอยู เพราะฉะนั้น พระองคจึงทรงพระ
นามวา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลว. ในบทเหลานั้น ความที่พระองค
เปนผูควรบูชา พึงทราบวา ทานกลาวไวดวยบทที่ ๑ เหตุแหงความ
ที่พระองคทรงเปนผูควรบูชา เพราะเหตุที่พระองคเปนพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น พึงทราบวา ทานกลาวไวดวยบทที่ ๒ ความที่พระองคทรงเปน
ผูมีหลังคาอันเปดแลว ที่เปนเหตุแหงความเปนพระพุทธเจา พึงทราบวา
ทานกลาวไวดวยบทที่ ๓. อีกประการหนึ่ง พระองคทรงเปนผูปราศจาก
วัฏฏะดวย ปราศจากหลังคาดวย เพราะเหตุนั้น พระองคจึงทรงพระ
นามวา ปราศจากวัฏฏะ และหลังคา. อธิบายวา ไมมีวัฏฏะ และไมมีหลังคา.
เพราะเหตุนั้น สําหรับ ๒ บทแรกนี่แหละ ทานจึงกลาวไว ๒ เหตุอยางนี้วา
พระองคทรงเปนพระอรหันตเพราะไมมีวัฏฏะ ทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธะ
เพราะไมมีหลังคา. อนึ่ง บทนี้ ความสําเร็จเบื้องแรกมีไดดวยเวสารัชชญาณ
ที่ ๒ ความสําเร็จที่ ๒ มีไดดวยเวสารัชชญาณที่ ๑ ความสําเร็จที่ ๓ มี
ไดดวยเวสารัชชญาณที่ ๓ และที่ ๔. พึงทราบอีกวา คําแรกชี้ใหเห็น
ธรรมจักษุ คําที่ ๒ พุทธจักษุ และคําที่ ๓ สมันตจักษุ. พราหมณพูดให
เกิดความกลาหาญในมนตทั้งหลายแกมาณพนั้น ดวยคํานี้วา ทานเปนผู
รับมนต ดังนี้.
แมมาณพนั้นก็ปราศจากความหลงลืมในลักษณะแหงคําพูดของ
อาจารยนั้น มองเห็นทะลุปรุโปรงซึ่งพุทธมนต ประดุจวาเกิดแสงสวาง
เปนอันเดียว จึงกลาววา ทานผูเจริญ เปนอยางนั้น. มีใจความวา ทานผูเจริญ
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ทานกลาวฉันใด ผมจักทําฉันนั้น. บทวา วฬวารถมารุยฺห แปลวา
ขึ้นสูรถอันเทียมดวยลา. ทราบมาวา พราหมณตัวเองทองเที่ยวไปดวย
รถใด ก็ใหรถคันนั้นแหละสงมาณพไป. บทวา มาณวกา คือเปนอันเตวาสิกของพราหมณชื่อ โปกขรสาตินั่นเอง. นัยวา พราหมณนั้น
ไดใหสัญญาแกพวกอันเตวาสิกวา พวกทานจงไปพรอมกับอัมพัฏฐมาณพ
นั้น. บทวา พื้นที่แหงยานมีอยูเพียงใด ความวา เขาสามารถจะไปได
ดวยยานตลอดพื้นที่เทาใด. บทวา ลงจากยาน คือเขาไปสูที่ใกลซุมประตู
อันมิใชพื้นที่ของยานแลวก็ลงจากยาน.
บทวา ก็โดยสมัยนั้นแล คืออัมพัฏฐมาณพเขาไปสูอารามใน
สมัยใด ในสมัยนั้นแล คือในเวลาเที่ยงตรง. ถามวา ภิกษุทั้งหลาย
เดินจงกรมในเวลานั้น เพราะเหตุไร. ตอบวา เพื่อจะบรรเทาความ
งวงเหงาหาวนอนอันมีโภชนะประณีตเปนปจจัย. หรือวา ภิกษุเหลานั้น
บําเพ็ญเพียรในเวลากลางวัน. เพราะวาจิตของภิกษุผูเดินจงกรมหลังฉัน
ภัตตาหารแลว อาบน้ํา ผึ่งลมแลว นั่งกระทําสมณธรรมเชนนั้นยอม
แนวแน. บทวา ภิกษุเหลานั้นอยูที่ใด ความวา ไดยินวา มาณพนั้น
คิดวา เราจักไมเดินจากบริเวณนั้นไปสูบริเวณนี้ ดวยคิดวา พระสมณโคดม
เสด็จประทับอยู ณ ที่ไหน จักถามกอนแลวเขาไปเฝา จึงชําเลืองมอง
ประหนึ่งขางในปา เห็นภิกษุทั้งหลายผูนุงหมผาบังสุกุล กําลังเดินจงกรม
อยูบนที่จงกรมใหญ จึงไดไปยังสํานักของภิกษุเหลานั้น. ทานหมายถึง
เหตุนั้นจึงไดกลาวคํานี้วา ภิกษุเหลานั้นอยูที่ใด. บทวา ทสฺสนาย แปลวา
เพื่อจะเห็น. ใจความวา เปนผูใครเพื่อจะพบ.
บทวา ถือเอากําเนิดในตระกูลมีชื่อเสียง คือเกิดในตระกูลที่
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โดงดัง. ไดยนิ วา ในกาลนั้นขึ้นชื่อวาตระกูลอัมพัฏฐะ นับเปนตระกูล
โดงดังในชมพูทวีป. บทวา มีชื่อเสียง คือโดงดังดวยรูปราง กําเนิด มนต
ตระกล และถิ่นฐาน. บทวา ไมหนัก คือไมเปนภาระ. ความวา
ผูใดไมพึงสามารถที่จะใหอัมพัฏฐมาณพรูได การสนทนาดวยเรื่องราวกับ
อัมพัฏฐมาณพนั้นของผูนั้น พึงเปนที่หนักใจ แตสําหรับพระผูมีพระภาคเจา ถึงจะถูกมาณพเชนอัมพัฏฐะนั้น ตั้งรอยคนก็ตาม พันคนก็ตาม
ถามปญหา พระองคมิไดทรงมีความชักชาในการที่จะทรงเฉลยเลย พวก
ภิกษุเหลานั้นสําคัญอยูดังนี้ จึงคิดวา ก็การสนทนาดวยเรื่องราวตาง ๆ
มิไดเปนที่หนักใจเลย.
บทวา วิหาร ทานกลาวหมายถึงพระคันธกุฎี. บทวา ไมรีบรอน
คือไมเรงรัด ใจความวา วางเทาลงในที่พอเหมาะกับเทา กระทําวัตร
แลว ไมทําใหทรายที่เกลี่ยไวเรียบเสมอแลว เชนกับปูลาดไวดวยไขมุก
ใบไมและไมยางทราย ใหเปนหลุมเปนบอ. บทวา ระเบียง คือหนามุข.
บทวา กระแอมแลว คือกระทําเสียงกระแอม. บทวา ลูกดาลประตู คือบาน
ประตู. บทวา ทานจงเคาะ ขยายความวา ทานจงเอาปลายเล็บเคาะตรงที่ใกล
กับรูกุญแจเบา ๆ. ทานอาจารยทั้งหลาย เมื่อจะแสดงธรรมเนียมการเคาะ
ประตู จึงกลาววา ไดทราบวาพวกอมนุษยยอมเคาะประตูสูงเกินไป สัตว
จําพวกงูเคาะต่ําเกินไป คนไมควรจะเคาะเชนนั้น ควรเคาะตรงที่ใกลรู
ตรงกลาง. บทวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเปดประตูแลว ความวา พระ
ผูมีพระภาคเจามิไดทรงลุกไปเปดประตู. แตพระองคทรงเหยียดพระ
หัตถออก ดวยตรัสวา จงเปดเขามาเถิด. ควรจะกลาววา ลําดับนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงเปดประตูดวยพระองคเองทีเดียว ดวยตรัสวา เพราะ
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เธอทั้งหลาย เมื่อใหทานอยูเปนเวลาตั้งโกฏิกัปมิใชนอย มิไดกระทํากรรม
คือการเปดประตูดวยมือตนเองเลย ก็ประตูนั้นอันน้ําพระทัยของพระผูมี
พระภาคเจาทรงเปดแลว เพราะเหตุใด เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงทรงเปดประตูแลว.
บทวา พวกเขาตางรื่นเริงอยูกับพระผูมีพระภาคเจา ความวา
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะตรัสถามคําเปนตนวา สบายดีหรือ ทรงราเริง
อยูกับพวกมาณพเหลานั้นฉันใด แมพวกเขาเหลานั้นตางก็มีความราเริง
เปนไปทํานองเดียวกับพระผูมีพระภาคเจาฉันนั้น คือตางถึงความราเริง
รวมกัน คือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ประหนึง่ น้ําเย็นรวมกันกับน้ํารอน
ฉะนั้น. พวกมาณพเหลานั้นตางราเริงดวยถอยคําอันใดเลาวา พระโคดม
เจาขา พระองคทรงพระสําราญดีอยูแลหรือ พระองคยังทรงพอดํารงพระ
ชนมชีพอยูไดแลหรือ และพระสาวกทั้งหลายของพระโคดมผูเจริญ ยังมี
อาพาธนอย ไมมีโรคภัยเบียดเบียน ยังแข็งแรง มีกําลัง และการอยูเปน
ผาสุกดีอยูแลหรือ ดังนีเ้ ปนตน พวกเขาตางก็กลาวถอยคํานั้นอันเปนที่
ตั้งแหงความราเริง และยังใหระลึกถึงกันโดยปริยายเปนอันมากอยางนี้วา
ที่ชื่อวา เปนที่ตั้งแหงความราเริง เพราะเปนถอยคําที่เหมาะจะบันเทิงใจ
โดยกอใหเกิดความราเริง กลาวคือปติ และปราโมทย และชื่อวาเปนที่ตั้ง
แหงการใหระลึกถึงกัน เพราะเปนถอยคําควรระลึก โดยควรที่จะใหกัน
และกันระลึกถึงสิ้นกาลแมนานได และเปนไปอยูตลอดกาลนิรันดร เพราะ
เปนถอยคําที่ไพเราะดวยอรรถ และพยัญชนะ อนึ่ง ชื่อวาเปนถอยคํา
เปนที่ตั้งแหงความราเริง เพราะเปนสุขแกผูฟง และชื่อวาเปนที่ตั้งแหง
การใหระลึกถึงกัน เพราะเปนสุขแกผูรําลึกถึง อีกประการหนึ่ง ชื่อวาเปน
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ถอยคําเปนที่ตั้งแหงความราเริง เพราะมีพยัญชนะบริสุทธิ์ ชื่อวาเปน
ถอยคําเปนที่ตั้งแหงการใหระลึกถึงกัน เพราะมีอรรถอันบริสทุ ธิ์ ดังนี้แลว
ครั้นกลาวจบคือกลาวเสร็จสิ้นแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง.
บทวา อมฺพฏโ ปน มาณโว มีเนื้อความวา ดังไดสดับมา
มาณพนั้น ไมกระทําแมสักวาความเลื่อมใสแหงจิตในรูปสมบัติของพระผูมีพระภาคเจา คิดวา เราจักรุกรานพระทศพล จึงแกผาที่พันไวที่ทอง
เอามาหอยไวที่คอ เอามือขางหนึ่งจับชายผาไว ขึ้นไปยังที่จงกรม บางคราว
ก็เปดแขน บางคราวก็เปดทอง บางคราวก็เปดหลังใหเห็น บางคราวก็
แกวงมือ บางคราวก็ยักคิ้ว ไดกลาวคําเยยหยันที่ทําใหนึกถึงความประพฤตินาอับอาย เห็นปานฉะนี้วา พระโคดมเจาขา ทานยังมีความ
สม่ําเสมอของธาตุอยูแลหรือ ทานไมลําบากดวยภิกษาหารแลหรือ ก็แล
อาการที่ไมลําบากนั่นแหละ. ยังปรากฏแกทาน ที่จริงอวัยวะนอยใหญ
ของทานเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ในสถานที่ที่ทานไปแลว ชนเปน
อันมากเหลานั้น มีความนับถือมากเกิดขึ้นดวยคิดวา ทานเปนพระราชา
บรรพชิต และทานเปนพระพุทธเจา ตางก็ถวายอาหารอันมีรสอรอย
ประณีต พวกทานจงดูเรือนของทาน ราวกะวาศาลาอันสวยงาม และ
เปนดังทิพยปราสาท ดูเตียง ดูหมอน เมื่อทานอยูในสถานที่เห็นปานฉะนี้
การจะบําเพ็ญสมณธรรมยอมทําไดยาก. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ก็อัมพัฏฐมาณพเดินจงกรมอยูก็กลาวสาราณิยกถาเล็ก ๆ นอย ๆ กับพระ
ผูมีพระภาคเจาผูประทับนั่งอยูบาง ยืนอยูก็กลาวสาราณิยกถาเล็ก ๆ นอยๆ
กับพระผูมีพระภาคเจาผูประทับนั่งอยูบาง.
บทวา ครั้งนั้นแล พระผูม ีพระภาคเจา ความวา ลําดับนั้น
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พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา มาณพนี้พยายามอยูในที่ไมสมควร
เหมือนคนผูมีประสงคจะเหยียดมือออกเอื้อมเอาชั้นภวัคคพรหม เหมือน
คนผูมีประสงคจะเหยียดเทาออกเดินไปสูนรกชั้นอเวจี เหมือนคนผูมีประสงคจะขามมหาสมุทร และเหมือนคนผูมีประสงคจะขึ้นไปยังภูเขาสิเนรุ
เอาเถอะ เราจะลองซักซอมกับเขาดู ดังนี้แลว จึงไดตรัสคํานี้กะอัมพัฏฐ
มาณพ. บทวา อาอริยปาจริเยหิ แปลวา กับอาจารยและอาจารยของ
อาจารยเหลานั้น. ในคําวา เดินไปอยูก็ดีนี้ ความจริงพราหมณสมควร
จะสนทนาปราศรัยกับพราหมณผูเปนอาจารยในอิริยาบถทั้ง ๓. แตมาณพ
นี้ เพราะเหตุที่คนเปนผูกระดางดวยมานะ เมื่อจะการทําการสนทนาคิด
วา เราจักใชอิริยาบถแมทั้ง ๔ จึงกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
พราหมณผูนอนอยูควรจะสนทนากับพราหมณผูนอนดวยกันก็ได.
ทราบวา ตอแตนั้น พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสกะมาณพนั้นวา
ดูกอนอัมพัฏฐะ การที่ผเู ดินอยูสนทนากับอาจารยผูเดินอยูก็ดี ผูยืนอยู
สนทนากับอาจารยผูยืนอยูก็ดี ผูนั่งอยูสนทนากับอาจารยผูนั่งอยูก็ดี ใชได
ในทุก ๆ อาจารย แตทานนอนอยูสนทนากับอาจารยผูนอนอยู อาจารย
ของทานนะเปนโค หรือวา เปนลาไปแลวหรือ.
อัมพัฏฐมาณพนัน้ โกรธ จึงไดกลาวคําเปนตนวา เย จ โข เต
โภ โคตม มุณฺฑกา ดังนี้. ในคํานั้น การที่จะกลาวกะผูมีศีรษะโลน วา
มุณฺฑา และกะสมณะวา สมณา ควรกวา. แตมาณพนี้เมื่อจะเหยียดหยามจึงกลาววา มุณฺฑกา (เจาหัวโลน) สมณกา (เจาสมณะ) .
บทวา อิพฺภา แปลวา เปนเจาบาน. บทวา กณฺหา แปลวา ชั่วชา
ความวา เปนคนดํา. บทวา เปนเหลากอของผูเกิดจากเทาของพรหม
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ในที่นี้ พรหมทานมุงหมายวา พันธุ. เพราะพวกพราหมณพากันเรียกพรหม
นั้นวา ปตามหะ (ปู บรรพบุรุษ). ชนทั้งหลายเปนเหลากอของเทาทั้ง ๒
จึงชื่อวาเปนตระกูลเกิดจากเทา. อธิบายวา เกิดจากหลังเทาของพรหม.
นัยวา มาณพนั้นมีลัทธิดังนี้คือ พวกพราหมณเกิดจากปากของพรหม
พวกกษัตริยเกิดจากอก พวกแพศยเกิดจากสะดือ พวกศูทรเกิดจากหัวเขา
พวกสมณะเกิดจากหลังเทา. ก็แลมาณพนั้นเมื่อจะกลาวอยางนี้ ก็กลาว
มิไดเจาะจงใครก็จริง แตโดยที่แทเขากลาวโดยมุงหมายวา เรากลาวมุง
พระผูมีพระภาคเจาเทานั้น.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา อัมพัฏฐมานพ
นี้จําเดิมแตเวลาที่ตนมาแลว เมื่อจะพูดกับเราก็พูดเพราะอาศัยมานะอยาง
เดียว ไมรูจกั ประมาณของตน เหมือนคนจับอสรพิษที่คอ เหมือนคน
กอดกองไฟไว เหมือนคนลูบคลําชางเมามันที่งวงฉะนั้น เอาเถอะ เราจัก
ใหเขาเขาใจ จึงตรัสวา อตฺถิกวโต โข ปน เต อมฺพฏ ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น มีใจความวา ความตองการ กลาวคือกิจที่จะตอง
มากระทําของจิตนั้นมีอยู เหตุนั้น จิตของมาณพนั้นจึงชื่อวา มีความ
ตองการ. จิตมีความตองการของเขามีอยู เหตุนั้น เขาจึงชื่อวา มีจิต
มีความตองการ. ของมาณพนั้น. ใจความวา ทานมีจิตมีความตองการ
จึงไดมา ณ ที่นี้. คําวา โข ปน เปนเพียงนิบาต. บทวา ยาเยว โข
ปนตฺถาย คือดวยประโยชนอันใดเลา. บทวา อาคจฺเฉยฺยาถ ความวา
พวกทานพึงมาสูสํานักของเราหรือ ของผูอื่นเปนครั้งคราว. คํานี้วา ตเมว
อตฺถ ทานกลาวดวยสามารถเปนเพศชาย. บทวา พวกทานพึงกระทําไว
ในใจ คือพึงกระทําไวในจิต. อธิบายวา ทานอันอาจารยใชใหมาดวย
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กรณียกิจของตน มิไดใชใหมาเพื่อตองการจะลบหลูเรา เพราะฉะนั้น
ทานจงใสใจถึงเฉพาะกิจอันนั้นเถิด. พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดง
วัตรของผูมาสูสํานักของผูอื่นแกมาณพนั้นอยางนี้แลว เพื่อจะทรงขมมานะ
จึงตรัสคําวา อวุสิตวาเยว โข ปน เปนตน.
บทนัน้ มีใจความวา แนะทานผูเจริญ พวกทานจงดูอัมพัฏฐมาณพนี้
เรียนยังไมจบ มิไดสําเร็จการศึกษา ยังเปนคนเลาเรียนนอยอยู แตมี
มานะวาเราเรียนจบแลว คือสําคัญคนวาเราเรียนจบแลว สําเร็จการศึกษา
แลว เปนผูค งแกเรียน ก็เหตุในการที่อัมพัฏฐะนั่นทักทายดวยคําหยาบ
อยางนี้ จะมีอะไรอื่นไปจากที่คนมิไดสําเร็จการศึกษามาจริง เพราะฉะนั้น
บุคคลทั้งหลายที่ไมไดรูเอง ไมไดศึกษาเลาเรียน ไดฟงมานอยในตระกูล
ของอาจารยเทานั้น จึงมักกลาวอยางนี้.
บทวา กุปโต แปลวา โกรธแลว. บทวา อนตฺตมโน แปลวา
มีใจมิใชของตน (เสียใจ). มีคําถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ
วาเขาโกรธหรือไมทรงทราบหนอ จึงไดตรัสอยางนั้น. ตอบวา ทรงทราบ.
เพราะเหตุไร. ทรงทราบแลวจึงตรัส. เพื่อตองการจะถอนเสียซึ่งมานะ.
ความจริง พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทราบแลววา มาณพนี้เมื่อเรา
กลาวอยางนี้ จักโกรธ แลวดาพวกญาติของเรา ทีนั้นเราจักยกเอาโคตร
กับโคตร ตระกูลและประเทศกับตระกูลและประเทศขึ้นพูด ตัดธงคือ
มานะที่เขายกขึ้นแลวของเขา ราวกะวาเทียบไดกับภวัคคพรหม ตรงที่โคน
รากแลวทําใหเหือดหายไป เปรียบดังหมอผูฉลาดชําระลางสิ่งที่เปนโทษ
แลวนําออกทิ้งไปเสียฉะนั้น. บทวา ดาวา คือกลาวเสียดสี. บทวา
เพิดเพย คือเหยียดหยาม.
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บทวา ปาปโต ภวิสฺสติ คือจักเปนผูใหถึงโทษมีความเปนผูดุราย
เปนตน. บทวา ดุราย คือประกอบดวยความโกรธที่อาศัยมานะเกิดขึ้น.
บทวา หยาบคาย คือกลาแข็ง. บทวา ผลุนผลัน คือใจเบา. พวกเขา
ยอมยินดีบาง ยินรายบาง กับสิ่งเล็กนอย คือเลื่อนลอยไปตามอารมณ
เรื่องเล็กนอยเหมือนกะโหลกน้ําเตาลองลอยไปบนหลังน้ําฉะนั้น. บทวา
ปากมาก คือมักชอบพูดมาก ทานกลาวโดยมีประสงควา สําหรับพวก
ศากยะ เมื่ออาปากแลว คนอื่นก็ไมมีโอกาสที่จะพูดเลย. คําวา สมานา
นี้เปนไวพจนของบทแรกคือ สนฺตา (แปลวา เปน). บทวา ไมสักการะ
คือไมกระทําดวยอาการที่ดีแกพวกพราหมณ. บทวา ไมเคารพ คือ
ไมกระทําความเคารพในเหลาพราหมณ. บทวา ไมนับถือ คือไมรักใคร
ดวยใจ. บทวา ไมบชู า คือไมกระทําการบูชาแกพวกพราหมณดวย
พวงดอกไมเปนตน. บทวา ไมยําเกรง คือไมแสดงการกระทําความนอบนอม คือความประพฤติถอมตนดวยการกราบไหวเปนตน. บทวา ตยิท
ตัดบทเปน ต อิท ( แปลวา นี้นั้น). บทวา ยทิเม สากฺยา มีใจความวา
พวกศากยะเหลานี้ไมสักการะพวกพราหมณ ฯ ล ฯ ไมยําเกรงพวกพราหมณ
การไมกระทําสักการะเปนตน ของพวกศากยะเหลานั้นทุกอยาง ไมสมควร
คือไมเหมาะสมเลย.
บทวา กระทําผิด คือประทุษราย.
คําวา อิท ในคําวา เอกมิหาห นี้ เปนเพียงนิบาต. ความวา
สมัยหนึ่งขาพระองค. บทวา สัณฐาคาร คือศาลาเปนที่พร่ําสอนความ
เปนพระราชา. บทวา พระเจาศากยะทั้งหลาย คือพระราชาผูที่ไดรับ
อภิเษกแลว. บทวา ศากยกุมาร คือผูที่ยังมิไดรับอภิเษก. บทวา บนอาสนะ
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ที่สูง คือบนอาสนะหลายประเภท มีบัลลังก ตั่ง ที่นั่งทําดวยหวาย
แผนกระดาน และเครื่องปูลาดที่สวยงามเปนตน ตามความเหมาะสม.
บทวา หัวรอตอกระซิกกันอยู คือหัวเราะเสียงดังดวยอํานาจเยยหยัน.
บทวา เลนหัวกันอยู คือกระทําอาการมีการกระทําเพียงยิ้มแยม การ
กรีดนิ้วมือ และการใหการตบมือเปนตน. บทวา มมฺเยว มฺเ
ความวา ขาพระองคสําคัญอยางนี้วา พวกศากยะทั้งหลายหัวเราะเยาะ
ขาพระองคคนเดียว หาใชหัวเราะเยาะคนอื่นไม.
ถามวา ก็พวกศากยะเหลานั้นไดกระทําอยางนั้นเพราะเหตุไร.
ตอบวา นัยวา พวกศากยะเหลานั้นรูจักวงศตระกูลของอัมพัฏฐะ. และ
ในเวลานั้น อัมพัฏฐะนี้ เอามือขางหนึ่งจับชายผาสาฎกที่เขานุงลอยชาย
ลงมาจนจดปลายเทา นอมกระดูกคอลง เดินมาเหมือนคนที่เมาดวยความเมา
คือมานะ ทีนั้น พวกศากยะทั้งหลายจึงกลาววา แนะผูเจริญ พวกทาน
จงดูเหตุแหงการมาของอัมพัฏฐะผูกณ
ั หายนโคตร ซึ่งเปนทาสของพวกเรา
จึงไดกระทําเชนนั้น. แมเขาก็รูวงศสกุลของตน. เพราะฉะนั้น เขาจึง
กราบทูลวา ชะรอยวา พวกศากยะเหลานั้น หัวเราะเยาะขาพระองคโดยแท.
บทวา ดวยที่นั่ง ความวา ไมมีการเชื้อเชิญใหนั่งอยางนี้วา นี่
อาสนะ ทานจงนั่งบนอาสนะนี้ ดังนี้เลย. ใคร ๆ เขาก็ไมทํากันเชนนั้น
บทวา นางนกมูลไถ ไดแกนางนกตัวเล็ก ๆ ที่อาศัยอยูตาม
ซอกระหวางกอนดินในนา. บทวา ในรัง คือในที่เปนที่อยูอาศัย. บทวา
ชอบพูดพร่ําพรอดกัน คือมักจะกลาวตามที่ตนปรารถนา คือตนตองการ
สิ่งใด ๆ ก็กลาวสิ่งนั้น ๆ ออกมา หงสก็ดี นกกะเรียนก็ดี นกยูงก็ดี
มาแลว ก็มไิ ดหามเขาวา เจาพร่ําพรอดไปทําไม. บทวา ทีจ่ ะขัดเคือง
คือที่จะของขัดดวยอํานาจแหงความโกรธ.
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เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว มาณพเขาใจวา พระ
สมณโคดมนี้ กระทําพระญาติของพระองคใหเปนเชนกับนางนกมูลไถ
กระทําพวกเราใหเสมอกับหงส นกกะเรียน และนกยูง คราวนี้คงจะ
หมดมานะแลว จึงแสดงวรรณะ ๔ ยิ่งขึ้นไปอีก.
บทวา ย่ํายี คือเหยียบย่ํา ไดแกกระทําใหหมดความนับถือ. บทวา
ไฉนหนอ เรา คือ ก็ถากระไรเรา. นัยวา คําวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ขาพระองคเปนกัณหายนโคตร อัมพัฏฐะไดกลาวออกมาดวยเสียงอันดังถึง
๓ ครั้ง. ถามวา เขากลาวขึ้นเพราะเหตุไร เขาไมรูหรือวาเปนโคตรที่
ไมบริสุทธิ์. ตอบวา เขารูแน แตถึงจะรูก็สําคัญเอาวา เหตุนี้ ภพปกปด
ไว เหตุนั้น พระสมณโคดมนี้ก็ไมทรงเห็น พระมหาสมณะเมื่อไมทรง
เห็นอยู จักตรัสอะไรเลา จึงไดกลาวขึ้น เพราะความที่ตนเปนผูกระดางดวย
มานะ. บทวา มาตาเปตฺติก แปลวา เปนสมบัติตกทอดมาของมารดา
บิดา. บทวา ชื่อและโคตร คือชื่อดวยอํานาจแหงบัญญัติ โคตรดวย
อํานาจแหงประเพณี. บทวา รําลึกถึงอยู คือนึกถึงอยู ไดแกสืบสาวไป
จนถึงที่สุดของตระกูล. บทวา พระลูกเจา คือเจานาย. บทวา ลูกของ
ทาสี คือเปนลูกของนางทาสีในเรือน (หญิงรับใช). เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงวา นายอันคนใชจะพึงเขาไปหาโดยประการใด พวกศากยะเห็นทานไมเขาไปหาโดยประการนั้นจึงกลาวเยยหยันให.
เบื้องหนาแตนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศความที่อัมพัฏฐะ
นั้นเปนทาส และความที่พวกศากยะเปนเจานายแลว เมื่อจะทรงนําวงศ
สกุลของพระองคและของอัมพัฏฐะมา จึงตรัสพระดํารัสวา สกฺยา โข
ปน เปนตน. ในคําเหลานั้น คําวา ทหนฺติ แปลวา ตั้งไว ใจความวา
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พวกศากยะพูดกันวา พระเจาโอกกากราชเปนบรรพบุรุษของเรา. ได
สดับมาวา ในเวลาที่พระราชานั้นตรัส รัศมีจะพุงออกมาจากพระโอฐเหมือน
คบเพลิง เพราะฉะนั้น ชนทั้งหลายจึงถวายพระนามพระองควา โอกกากะ.
บทวา ใหออกไปแลว คือนําไปแลว. บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะ
ทรงแสดงพวกศากยะเหลานั้น ดวยอํานาจแหงชื่อ จึงตรัสพระดํารัสมีวา
โอกฺกามุข เปนตน. ในเรือ่ งนั้นมีคําที่จะกลาวตามลําดับ ดังตอไปนี้
ดังไดสดับมา พระราชโอรสของพระเจามหาสมมติราชแหงกัปที่
เปนปฐมกัป ทรงพระนามวา โรชะ พระราชโอรสของพระเจาโรชะ
ทรงพระนามวา วโรชะ ของพระเจาวโรชะ ทรงพระนามวา กัลยาณะ
ของพระเจากัลยาณะ ทรงพระนามวา วรกัลยาณะ ของพระเจาวรกัลยาณะ
ทรงพระนามวา มันธาตุ ของพระเจามันธาตุ ทรงพระนามวา วรมันธาตุ
ของพระเจาวรมันธาตุ ทรงพระนามวา อุโบสถ ของพระเจาอุโบสถ
ทรงพระนามวา วระ ของพระเจาวระ. ทรงพระนามวา อุปวระ ของ
พระเจาอุปวระ ทรงพระนามวา มฆเทวะ ของพระเจามฆเทวะ โดยสืบ
ตามลําดับมาเปนกษัตริย ๘๔,๐๐๐ พระองค. หลังจากกษัตริยเหลานั้น
ไดมีวงศสกุลของพระเจาโอกกากะ ๓ สกุล. ใน ๓ สกุลนั้น พระเจาโอกกากราชที่ ๓ ทรงมีพระมเหสี ๕ พระองค คือ ทรงพระนามวา หัตถา
จิตตา ชันตุ ชาลินี และวิสาขา. สําหรับพระมเหสีแตละพระองคมี
สตรีองคละ ๕๐๐ เปนบริวาร. พระมเหสีองคใหญที่สุดมีพระราชโอรส
๔ พระองค คือ ทรงพระนามวา โอกกามุขะ กรกัณฑุ หัตถินิกะ สินิปุระ.
มีพระราชธิดา ๕ พระองค คือ ทรงพระนามวา ปยา สุปปยา อานันทา
วิชิตา วิชิตเสนา. พระองคประสูติพระราชบุตรและพระราชธิดา ๙ พระ
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องคแลวก็สวรรคต ดวยประการฉะนี้.
ตอมาพระราชาไดทรงนําพระราชธิดาองคอื่นที่ยังสาวสวยมาอภิเษก
ไวในตําแหนงพระอัครมเหสี. พระนางประสูติพระราชโอรสทรงพระ
นามวา ชันตุ. ทีนั้น ในวันที่ ๕ พระนางจึงประดับประดาพระโอรสนั้น
แลว ทูลแสดงแดพระราชา. พระราชาทรงดีพระทัย ไดพระราชทาน
พรแกพระนาง. พระนางทรงปรึกษากับพระญาติทั้งหลายแลว จึงทูล
ขอราชสมบัติใหแกพระราชโอรส. พระราชาทรงตวาดวา แนะหญิงถอย
เจาจงฉิบหายเสีย เจาปรารถนาอันตรายใหแกบุตรของเรา. พระนาง
พอลับตาคน ก็ทลู ใหพระราชาทรงยินดีบอย ๆ เขาแลว ทูลคําเปนตนวา
ขาแตพระมหาราช ขึ้นชื่อวาการตรัสคําเท็จหาสมควรไม แลวก็ทูลขอ
อยูนั่นแหละ.
ลําดับนั้น พระราชาจึงทรงรับสั่งใหเรียกพระราชโอรสทั้งหลายมา
ตรัสวา แนะพอทั้งหลาย เราเห็นชันตุกุมารนองคนเล็กของพวกเจา จึง
ใหพรแกแมของเขาไปฉับพลันทันที นางก็ยากจะใหลูกของเขาไดราชสมบัติเวนพวกเจา พวกเจาอยากไดชางมงคล มามงคล และรถมงคล
มีประมาณเทาใด จงถือเอาชางมาและรถมีประมาณเทานั้นไปเสีย แลวพึง
กลับมาครองราชสมบัติ เมื่อเราลวงลับไปแลว จึงสงออกไปพรอมกับ
อํามาตย ๘ คน.
ราชโอรสเหลานั้นรองคร่ําครวญมีประการตาง ๆ กราบทูลวา ขาแต
เสด็จพอ ของพระองคไดทรงโปรดยกโทษแกพวกขาพระองคดวยเถิด
แลวก็ใหพระราชาและนางสนมกํานัลในของ'พระราชายกโทษให แลว
กราบทูลวา พวกขาพระองคจะไปพรอมกับพระเจาพี่ดวย แลวจึงทูลลา
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พระราชาออกไป พาเอาพระพี่นางไป มีพวกเสนาทั้ง ๔ เหลาหอมลอม
ออกไปจากพระนครแลว. พวกมนุษยทั้งหลายเปนอันมากตางพากันคิดวา
พระราชกุมารทั้งหลาย จักมาครองราชสมบัติ เมื่อพระราชบิดาสวรรคต
แลว พวกเราจักไปรับใชพระองค ตางพากันติดตามไปดวย. ในวันแรก
เหลาเสนากินเนื้อที่ประมาณโยชนหนึ่ง ในวันที่ ๒ ประมาณ ๒ โยชน
ในวันที่ ๓ ประมาณ ๓ โยชน. พวกราชกุมารตางปรึกษากันวา กองทัพ
นี้ใหญโต ถาพวกเราย่ํายีพระราชาในประเทศใกลเคียงบางแหงแลว ยึด
เอาชนบท แมพระราชานั้นก็คงไมสามารถสูได จะมีประโยชนอะไรกับ
การเบียดเบียนผูอื่น ชมพูทวีปนี้ยังกวางใหญ พวกเราจักพากันสรางเมือง
ในปา วาแลวก็เสด็จดําเนินมุงพระพักตรไปยังปาหิมพานต เสาะหาที่ที่จะ
ตั้งเมือง.
ในสมัยนั้นพระโพธิสัตวของพวกเราบังเกิดในตระกูลพราหมณผูมั่งคั่ง
มีชื่อวา กบิลพราหมณ ออกบวชเปนฤาษี สรางบรรณศาลอาศัยอยูใน
แนวปา มีตนสากะ ใกลฝงสระโบกขรณี ที่ขางปาหิมพานต. นัยวา
พราหมณนั้นรูวิชาชื่อ ภุมมบาล ที่เปนเครื่องมือใหคนมองเห็นคุณและ
โทษในเบื้องบนในอากาศ มีประมาณ ๘๐ ศอก และเบื้องลาง แมใน
แผนดิน. ในที่แหงหนึ่ง มีกอหญา และเถาวัลยเกิดเปนทักษิณาวรรต
(เวียนขวา) บายหนาไปทางทิศตะวันออก. ราชสีหและเสือโครงเปน
ตน วิ่งไลตามเนื้อและสุกรมาก็ดี งูและแมว วิง่ ไลตามกบและหนูมาก็ดี
มาถึงที่นั้นแลว ไมสามารถจะไลตามสัตวเหลานั้นตอไปได จะถูกสัตว
เหลานั้นขูใหกลัว ตองหันกลับไปแนนอนทีเดียว. พราหมณนั้นทราบวา
นี้เปนที่ที่เลิศในแผนดิน แลวจึงสรางบรรณศาลาของตนในที่นั้น.
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ตอมาพราหมณนั้นเห็นพระราชกุมารเหลานั้นเสาะแสวงหาที่ที่จะตั้ง
เมือง เดินมาสูที่เปนที่อยูของตน ถามทราบความเปนไปนั้นแลว เกิดความ
เอ็นดูในพระราชกุมารเหลานั้นจึงไดทูลวา เมืองที่สรางขึ้นในที่ตั้งบรรณศาลานี้จักเปนเมืองเลิศในชมพูทวีป ในบรรดาชายที่เกิดในเมือง แต
ละคน ๆ จักสามารถเอาชนะคนตั้ง ๑๐๐ ก็ได ตัง้ ๑,๐๐๐ ก็ได พวก
พระองคจงสรางเมืองในที่นี้เถิด จงสรางพระราชมณเฑียรของพระราชา ณ
ที่ตั้งบรรณศาลาเถิด เพราะคนยืนในที่นี้ ถึงจะเปนลูกคนจัณฑาล ก็จะเปนผู
ประเสริฐยิ่งดวยกําลังของพระเจาจักรพรรดิ. พวกพระราชกุมารจึงเรียนวา
นี้เปนที่อาศัยอยูของพระผูเปนเจามิใชหรือขอรับ. พวกทานไมตองคิดวา
เปนที่อยูอาศัยของเรา จงสรางเมืองกันใหบรรณศาลาของเราไวขางหนึ่ง
แลวตั้งชื่อวา กบิลพัสดุ. พวกราชกุมารเหลานั้น กระทําเชนนั้นแลว
พากันอาศัยอยู ณ ที่นั้น.
อํามาตยทั้ง ๘ คนคิดวา พระราชโอรสเหลานี้เจริญวัยแลว ถา
พระราชบิดาของพวกเขาพึงอยูในที่ใกล พระองคพึงทรงกระทําอาวาหวิวาหมงคลให แตบัดนี้เปนภาระของพวกเราแลว จึงปรึกษากับพระราชกุมารทั้งหลาย. พระราชกุมารทั้งหลายกลาววา พวกเรายังมองไมเห็น
ธิดากษัตริยเชนกับพวกเรา ทั้งก็ยงั มองไมเห็นกุมารกษัตริยเชนกับพระ
พี่นองนาง ลูกของพวกเราที่เกิดขึ้นเพราะอยูรวมกับผูที่ไมเสมอกัน จัดวา
เปนผูไมบริสุทธิ์ทางฝายมารดา หรือทางฝายบิดา จักถึงความความแตก
ตางกันแหงชาติ เพราะฉะนั้น พวกเราจึงพอใจการอยูรวมกับพระพี่นอง
นางเทานั้น เพราะกลัวความแตกตางกันแหงชาติ จึงตั้งพระเชฏฐภคินีไว
ในตําแหนงเปนพระมารดา ตางก็สําเร็จการอยูรวมกันกับพระพี่นองนาง
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ที่เหลือ.
เมื่อพระราชโอรสเหลานั้นเจริญดวยบุตรและธิดา แตในสมัยตอมา
พระเชฏฐภคินีเกิดเปนโรคเรื้อน. เนื้อตัวเปนเหมือนกับดอกทองกวาว.
พระราชกุมารทั้งหลายคิดวา เมื่อพวกเราการทําการนั่งการนอนและการ
บริโภค เปนตน รวมกันกับพระเชฏฐภคินีนี้ โรคนี้ก็จะติดตอกันได
วันหนึ่งจึงทําเปนประหนึ่งวา เดินไปเลนกีฬาในสวน ใหพระเชฏฐภคินี
นั้นขึ้นนั่งบนยานแลวเขาไปยังปา รับสั่งใหขุดสระโบกขรณีในพื้นดินโดย
สังเขปวาเปนเรือน ใหพระนางเขาไปในที่นั้น พรอมกับของเคี้ยวและ
ของบริโภค มุงขางบนใสดินรวนลงไป แลวพากันกลับไป.
ในสมัยนั้นพระเจากรุงพาราณสีทรงพระนามวา รามะ ทรงเปนโรค
เรื้อน พวกนางสนมกํานัลในและพวกนักแสดงละคร ตางพากันรังเกียจ
เพราะความสังเวชใจนั้น จึงทรงมอบราชสมบัติใหแกพระราชโอรสองค
ใหญเสด็จเขาปา ทรงเสวยรากไมในปาในที่นั้น ตอเวลาไมนานนักก็หาย
พระโรค มีผิวพรรณประดุจทองคํา เสด็จเที่ยวไปทางโนนบาง ทางนี้
บาง ทอดพระเนตรเห็นตนไมมีโพรงใหญ ทรงถากถางที่วางมีประมาณ
๑๖ ศอก ในสวนดานในแหงตนไมนั้น ติดประตูและหนาตาง ผูกบันได
ไว ประทับ อยู ณ ที่นั้น. พระองคทรงกอไฟไวในกะโหลกรองรับถาน
ตอนกลางคืน ทรงสดับเสียงรองของเหลาสัตวมีเนื้อและสุกร เปนตน
บรรทมหลับไป. พระองคทรงสังเกตวา ในที่โนนราชสีหรอง ในที่โนน
เสือโครงรองพอสวางก็เสด็จไปที่นั้นทรงเก็บเอาเนื้อที่เหลือเดนมาเผาเสวย.
ตอมาวันหนึ่ง ในตอนใกลรงุ เมื่อพระองคทรงกอไฟใหลุกขึ้น
แลวประทับนั่งอยู เสือโครงเดินมาเพราะไดกลิ่นตัวพระราชธิดา จึงคุยดิน

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 560

กระจัดกระจายในที่นั้น ทําเปนชองวางไวที่ซอกเขา. พระนางทอดพระ
เนตรเห็นเสือโครงทางชองนั้น ทรงกลัวจึงสงเสียงรองดังลั่น. พระเจา
กรุงพาราณสี ทรงสดับเสียงนั้น ทรงสังเกตไดวา นี้เปนเสียงสตรี จึงเสด็จ
ไป ณ ที่นั้นแตเชาทีเดียว ตรัสถามวา ใครอยูในทีน่ ี้ พระนางตอบวา ผู
หญิง นาย. เธอมีชาติเปนอะไร. ฉันเปนธิดาของพระเจาโอกกากมหาราช.
เธอจงออกมาเถิด. ไมสามารถออกไปได นาย. เพราะเหตุไร ฉันเปน
โรคผิวหนัง. พระเจากรุงพาราณสีตรัสถามความเปนมาทุกประการแลว
ใหพระนางผูไมยอมออกมาเพราะขัตติยมานะ ทรงทราบความเปน
กษัตริยของตนวา แมเราก็เปนกษัตริย จึงทรงพาดบันไดลงไป ทรงฉุด
ขึ้นมาพาไปยังที่ประทับของพระองค พระราชทานยาที่พระองคทรงเสวย
เองนั่นแหละ ตอมาไมนานนัก ทรงกระทําใหพระนางหายพระโรค มีผิว
พรรณประดุจทองคําได จึงทรงอยูรวมกับพระนาง. เพราะการอยูรวม
ครั้งแรกนั่นเอง พระนางก็ทรงครรภ ประสูติพระราชโอรส ๒ พระองค
แลวก็ประสูติอีกถึง ๑๖ ครั้ง อยางนี้คือ ครั้งละสอง ๆ ดวยประการ
ฉะนี้. จึงมีพี่นองถึง ๓๒ พระองค. พระราชบิดาก็ทรงใหพระราชโอรส
เหลานั้นซึ่งเจริญวัยแลว ไดทรงศึกษาศิลปศาสตรทุกชนิด.
ตอมาวันหนึ่ง พรานไพรผูอยูในเมืองของพระเจารามะคนหนึ่ง
เที่ยวแสวงหาแกวอยูที่ภูเขา เห็นพระราชาแลว จําได จึงกราบทูลวา
ขาแตสมมติเทพ ขาพระพุทธเจาจําพระองคได. ทีนั้น พระราชาจึงตรัส
ถามความเปนไปทุกประการ. และในขณะนั้นนั่งเอง พวกเด็กทั้งหลาย
เหลานั้นก็พากันมา. พรานไพรเห็นพวกเขาแลว ทูลถามวา เด็กเหลานี้
เปนใคร. เมื่อพระราชตรัสวา ลูกของเราเอง เขาจึงทูลถามถึงวงศสกุล
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ทางฝายมารดาของเด็กเหลานั้น คิดวาบัดนี้เราไดรางวัลแลว จึงไปยังเมือง
กราบทูลแดพระราชา พระราชาทรงดําริวา เราจักทูลเชิญเสด็จพระราชบิดามา จึงเสด็จไป ณ ที่นั้น พรอมกับเสนา ๔ เหลา ถวายบังคมพระ
ราชบิดา แลวทูลขอวา ขอพระองคจงทรงรับราชสมบัติเถิด พระเจาขา.
พระเจากรุงพาราณสีตรัสวา อยาเลยพอเอย เราจะไมไป ณ ที่นั้น เธอ
จงถากถางตนไมนี้ออก แลวสรางเมืองใหแกเรา ณ ที่นี้นี่แหละ. พระ
ราชาทรงกระทําตามรับสั่งแลว ตั้งชื่อให ๒ ชือ่ คือ ชื่อวา โกลนคร
เพราะเหตุที่ถากถางตนกระเบาออกแลวสรางเมืองนั้นขึ้น ๑ ชื่อวา
พยัคฆบถ เพราะสรางขึ้นที่ทางเดินของเสือโครง ๑ เสร็จแลวถวายบังคม
พระราชบิดา ไดเสด็จกลับพระนคร.
ตอมาพระราชมารดาไดตรัสกะกุมารผูเจริญวัยแลววา นี่แนะลูก ๆ
ทั้งหลาย ศากยะผูอยูในกรุงกบิลพัสดุผูเปนพระเจาลุงของพวกทานมีอยู
ก็พวกธิดาของพระเจาลุงของพวกทาน มีการจับผมเห็นปานฉะนี้ มีการ
จับผาเห็นปานฉะนี้ แนะลูกทั้งหลาย เมื่อใดพวกเขามาทาอาบน้ํา เมื่อ
นั้นทานจงไปจับธิดาผูที่ตนชอบไว. พวกเขาก็พากันไปในที่นั้น เมื่อพระ
ราชธิดาพากันมาอาบน้ํา กําลังผึ่งศีรษะใหแหงอยู จึงจับราชธิดาผูที่ตน
ปรารถนาประกาศชื่อใหทราบแลวมา. พระเจาศากยะทั้งหลายทรงสดับ
แลว ตรัสวา แนะพนาย ชางเขาเถิด พวกญาติ ๆ ของเราเอง แลวก็
ทรงเฉยเสีย. นี้เปนเรื่องเกิดขึ้นของศากยวงศและไกลิยวงศ. เมื่อศากยวงศ
และไกลิยวงศเหลานั้น ทําการอาวาหมงคลและวิวาหมงคลซึ่งกันและกัน
วงศสกุลสืบตอกันมาไมขาดสายเลย ทราบเทาถึงพุทธกาล. ในเรื่องนั้น
พระผูมีพระภาคเจา เพื่อทรงแสดงศากยวงศ จึงตรัสพระดํารัสวา ศากยะ
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เหลานั้นออกไปจากแวนแควนไปอาศัยอยูที่ฝงแหงสระโบกขรณี ขาง
หิมวันตประเทศ ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺมนฺติ แปลวา อาศัยอยู. บทวา
สากฺยา วต โภ มีใจความวา พวกศากยะแมจะออกไปอยูในปา ไม
ทําลายเชื้อชาติ เปนผูสามารถ คือมีกําลังแกกลาที่จะรักษาวงศสกุลไวได.
บทวา ตั้งแตนั้นมา คือนับวันนั้นเปนตนมา ไดแกจําเดิมแตนั้นมา.
บทวา โส จ เนส ปุพฺพปุริโส ใจความวา พระราชาทรงพระนามวา
โอกกากะนั้นเปนบรรพบุรุษของพระราชกุมารเหลานั้น แมแตเพียงการ
แตกตางแหงเชื้อชาติดวยอํานาจเปนคหบดีของศากยะเหลานั้น ก็มิไดม.ี
พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศศากยวงศใหทราบอยางนี้แลว ตอนี้ไป
เมื่อจะทรงประกาศอัมพัฏฐวงศ จึงตรัสพระดํารัสมีวา รฺโ โข ปน
เปนตน.
บทวา นางทาสีคลอดลูก ชื่อวา กัณหะ คือคลอดลูกมีผิวดํา
มีฟนเกิดขึ้น มีผมหนวดและเครางอกขึ้นตั้งแตอยูในทองทีเดียว. บทวา
ปพฺยาหาสิ ความวา เมื่อพวกมนุษยในเรือนทั้งหลาย ตางพากันหนีไป
เพราะกลัววา ยักษเกิดแลว ปดประตูแลวยืนอยู นายกัณหะก็เดินไป
ขางโนนและขางนี้ พลางพูดรองเสียงดังลั่นวา พวกทานจงชวยชําระลาง
เรา ดังนี้เปนตน.
บทวา พวกมาณพเหลานั้น ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมพี ระภาคเจา
คือไดกราบทูลคํานี้วา มา ภว เปนตน ก็เพื่อจะปลดเปลื้องคําตําหนิ
ของตน. นัยวา พวกมาณพเหลานั้น ไดมีความคิดยางนี้วา อัมพัฏฐะ
นี้เปนศิษยคนโตของอาจารยของพวกเรา ถาพวกเราจะไมพูดบางสักคํา
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สองคําในฐานะเห็นปานฉะนี้ อัมพัฏฐะนี้จักทําลายพวกเราในสํานักอาจารย
ของพวกเรา พวกเขาจึงไดกลาวอยางนี้ เพื่อจะปลดเปลื้องคําตําหนิ แต
พวกเขาก็ยังหวังดวยคิดวา อัมพัฏฐะนี้จะปราศจากความมัวเมา. นัยวา
อัมพัฏฐะนี้กไ็ มเปนที่รักแมของพวกมาณพเหลานั้นนัก เพราะเขาเปนคน
เจามานะ. บทวา เปนผูพูดแตคําดีงาม คือมีคําพูดออนหวาน. บทวา
ในถอยคํานั้น คือในถอยคําเกี่ยวกับเวท ๓ ที่ตนเรียนมาแลว. บทวา
เพื่อจะโตตอบ ความวา เพื่อจะกลาวตอบโต คือกลาวแกปญหาที่ถาม
แลว. อีกนัยหนึ่งวา เพื่อจะโตตอบ คือเพื่อจะกลาวใหเหนือกวา ในคํา
พูดวา เปนบุตรของทาสี นั้น.
บทวา ลําดับนั้นแล พระผูม ีพระภาคเจา มีใจความวา ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา ถาพวกมาณพผูนั่งในที่นี้เหลานั้น จักสง
เสียงดังขึ้นทํานองนี้ ก็จะพูดกันไมจบลงได เอาเถอะ เราจะทําใหเขา
เงียบเสียงแลวพูดกับอัมพัฏฐะเทานั้น จึงไดตรัสพระดํารัสนี้กะพวกมาณพ
เหลานั้น. บรรดาบทเหลานั้น บทวา มนฺตโวฺห แปลวา พวกทานจง
ปรึกษา. บทวา มยา สทฺธึ มนฺเตตุ คือจงกลาวกับเรา. เมื่อพระผู
มีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว มาณพทั้งหลายจึงคิดวา อัมพัฏฐมาณพ
ผูถูกพระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา เปนบุตรของนางทาสี ถึงเพียงนั้น ไม
สามารถที่จะเงยศีรษะขึ้นได. ก็ขึ้นชือ่ วา เชื้อชาตินี้แล รูกันไดยาก ถา
พระสมณโคดมจะกลาวคําไร ๆ แมกะผูอื่นวา ทานเปนทาส ใครจัก
กอคดีกับพระสมณโคดมนั้น อัมพัฏฐะ จงแกขอที่คนผูกเขาดวยตนเอง
เถิด ดังนี้ เมื่อจะปลดเปลื้องตนออกแลว โยนไปเหนืออัมพัฏฐะคนเดียว
จึงกลาวคํามีวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐะเกิดดีแลว เปนตน.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 564

บทวา ประกอบดวยธรรม ไดแกเปนไปกับเหตุ คือมีเคามูล.
บทวา แมจะไมพอใจก็ตองพยากรณ ความวา ตนแมไมปรารถนาก็ตอง
พยากรณ คือจะตองวิสัชนาโดยแนแท. บทวา อฺเน วา อฺ
ปฏิจริสฺสสิ ใจความวา ทานจักเอาอีกคําหนึ่งมากลบเกลื่อนอีกคําหนึ่ง
คือจักทับถม ไดแกจักปกปด. ก็ผูใดอันเขาถามแลวอยางนี้วา ทานมีโคตร
อะไร แตกลาววา ขาพเจารูเวททั้ง ๓ เปนตน ผูนี้ชื่อวา เอาคําอื่นมา
กลบเกลื่อนอีกคําหนึ่ง. บทวา ปกฺกมิสฺสสิ วา ความวา ทานทั้งที่
รูอยูซึ่งปญหาที่เขาถามแลว กลับลุกจากอาสนะไปเสีย เพราะไมอยากจะ
ตอบหรือ. บทวา อัมพัฏฐะไดนิ่งเสีย ความวา อัมพัฏฐะคิดวา พระ
สมณโคดมมีพระประสงคจะใหเราทูลวา เปนลูกนางทาสีเองทีเดียว และ
เมื่อเราทูลเสียเอง ชื่อวาทาสยอมเกิดขึ้นแนนอน แตพระสมณโคดมนี้
ทักทวงเพียง ๒ - ๓ ครั้งแลวก็จักทรงดุษณีภาพ ทีนั้น เราก็จักหลบหนี
หลีกไป ดังนี้แลว จึงนิ่งเสีย.
สายฟามีอยูที่ฝามือของยักษนั้น เหตุนั้น ยักษนั้น จึงชื่อวา
วชิรปาณี. บทวา ยักษ พึงทราบวา มิใชยักษธรรมดา แตเปนทาวสักกเทวราช. บทวา เปนของรอน คือมีสีเปนไฟ. บทวา สมฺปชฺชลิต
แปลวา ลุกโพลงไปทั่ว. บทวา สโชติภูต แปลวา มีแสงสวางโดยรอบ
ความวา มีเปลวไฟเปนอันเดียวกัน. บทวา ยืนอยู ความวา ยักษนั้น
เนรมิตรูปรางแปลกประหลาดอยางนี้ คือ ศีรษะใหญ เขี้ยวเหมือนกับ
หัวผักกาดสด นัยนตาและจมูกเปนตน ดูนากลัว ยืนอยู. ถามวา
ก็ยักษนี้มาเพราะเหตุไร. ตอบวา มาเพื่อจะใหอัมพัฏฐะละทิง้ ทิฏฐิเสีย.
อีกประการหนึ่ง ยักษนี้มาดวยคิดวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 565

ทรงถึงความเปนผูขวนขวายนอย ในการทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยาง
นี้วา ก็เรานีแ่ หละพึงแสดงธรรมได แตคนอื่นเขาหารูทั่วถึงธรรมของเรา
ไม ทาวสักกะพรอมกับทาวมหาพรหมจึงเสด็จมา ไดทรงการทําปฏิญญา
วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคจงทรงแสดงธรรมเถิด พวก
ที่ไมเปนไปในอํานาจปกครองของพระองค พวกขาพระองคจักใหเปนไป
เอง ธรรมจักรจงเปนของพระองค อาณาจักรจงเปนของพวกขาพระองค
เพราะฉะนั้น วันนี้เราจักขูใหอัมพัฏฐะสะดุงกลัว แลวใหเฉลยปญหา
ใหได.
บทวา พระผูมีพระภาคเจาทรงทอดพระเนตรเห็น และอัมพัฏฐะ
ก็เห็น มีใจความวา ก็ถายักษนั้นแมคนอื่นก็เห็น เหตุนั้นก็จะดูไมสําคัญ
ชนทั้งหลายพึงกลาววา พระสมณโคดมนี้ทรงทราบวาอัฏพัฏฐะไมยอม
อยูในพระดํารัสของพระองค จึงนํายักษมาแสดง ทีนั้น อัมพัฏฐะจึงพูดขึ้น
เพราะความกลัว เพราะฉะนั้น พระผูพระภาคเจาทรงทอดพระเนตรเห็น
และอัมพัฏฐะก็เห็น.
อัมพัฏฐะพอเห็นยักษนั้นเทานั้น เหงื่อก็ไหลออกทั่วตัว. ภายใน
ทองก็ปนปวนดังลั่น. เขาจึงคิดวา แมคนอื่นเลาเขาเห็นไหมหนอ พลาง
มองดูรอบ ๆ ก็มิไดเห็นใคร ๆ แมจะมีเพียงขนลุก. ลําดับนั้น เขาจึงคิดวา
ภัยนี้เกิดขึ้นเฉพาะแกเรา ถาเราจะพูดวา ยักษ ชนทั้งหลายพึงกลาววา
ตาของทานนั่นแหละมีอยูมิใชหรือ ทานคนเดียวเทานั้นเห็นยักษ อัมพัฏฐะ
ทีแรกไมเห็นยักษ แตถูกพระสมณโคดมทรงบีบคั้นดวยวาทะ จึงเห็น
ยักษ สําคัญอยูวา บัดนี้ ในที่นี้ที่พึ่งอยางอื่นของเราไมมี นอกจากพระ
สมณโคดมเทานั้น ลําดับนั้นแล อัมพัฏฐมาณพ ฯ ล ฯ ไดกลาวคํานี้
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กะพระผูมีพระภาคเจา.
บทวา ตาณ คเวสี แปลวา แสวงหาที่ตานทาน. บทวา เลณ คเวสี
แปลวา แสวงหาที่เรน. บทวา สรณ คเวสี แปลวา แสวงหาที่พึ่ง.
ก็ในคําเหลานี้ ที่ชื่อวา ที่ตานทาน เพราะยอมตานทานไว คือรักษาไว.
ที่ชื่อวา ที่เรน เพราะชนทั้งหลายยอมหลีกเรนอยูใ นที่นี้ . ทีช่ อื่ วา ที่พึ่ง
เพราะยอมปองกันไว ความวา ยอมเบียดเบียน คือกําจัดเสียไดซึ่งภัย.
บทวา เขาไปนั่งใกล คือเขาไปนั่งบนที่นั่งเบื้องลาง. บทวา พฺรูตุ
แปลวา จงกลาว.
บทวา ชนบททางทิศใต คือชนบททางทิศใตแหงแมน้ําคงคา ที่
ปรากฏชื่อทักษิณาบถ. ไดยินวา ในกาลนั้น ในประเทศทางทิศใตของ
อินเดียมีพราหมณและดาบสอยูมาก. อัมพัฏฐะไป ณ ที่นั้น ทําใหดาบส
คนหนึ่งยินดีดวยวัตรปฏิบัติ. ดาบสนั้นเห็นอุปการะของเขาจึงกลาววา
แนะบุรุษผูเจริญ เราจะใหมนตแกทาน ทานปรารถนามนทใด จงเรียน
มนตนั้นเถิด. เขาจึงกลาววา ขาแตอาจารย กิจดวยมนตอยางอื่นของผม
ไมมี อาวุธทํารายไมไดดวยอานุภาพของมนตใด ขอทานจงใหมนตนั้น
แกผมเถิด. ดาบสนั้นกลาววา แนะผูเจริญ ดีแลว จึงไดใหวิชาที่ธนูยิง
ไมเขา ชื่อวาอัมพัฏฐะ. เขาเรียนเอาวิชานั้นแลว ทดลองในที่นั้นทีเดียว
คิดวา บัดนี้เราจักใหความใฝฝนของเราเต็มเสียที จึงถือเอาเพศเปนฤาษี
ไปยังสํานักของพระเจาโอกกากะ. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา อัมพัฏฐะไปสูชนนททางทิศใต เรียนพรหมมนตเขาไปเฝาพระเจา
โอกกากะ ดังนี้.
ในบทนี้ บทวา พรหมมนต คือมนตอันประเสริฐ เพราะเปน
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มนตสมบูรณดวยอานุภาพ. บทวา โก เนวเร มยฺห หาสีปุตฺโต ความวา
นี่แนะเวย ใครหนอนี้เปนลูกนางทาสี (มาขอลูกสาว) ของเราอยางนี้.
บทวา พระเจาโอกกากราช นั้น ไมทรงสามารถจะปลอยลูกธนูไปได
ความวา พระราชานั้น ขึ้นสายธนู เพราะพระองคมีพระประสงคจะฆา
ฤาษีนั้น แตไมทรงสามารถที่จะยิงออกไป ทั้งไมทรงสามารถที่จะปลดออก
ไดซึ่งลูกศรนั้น ทันใดนั้น พระองคก็มีพระเสโทไหลไปทั่วพระวรกาย
ประทับยืนสั่นงันงกอยูดวยความกลัว.
บทวา อํามาตยทั้งหลาย คือมหาอํามาตยทั้งหลาย. บทวา เหลา
ชุมชน คือมวลชนนอกจากนี้. บทวา เหลาอํามาตยทั้งหลาย ได
กลาวคํานี้ ความวา พวกเขาคิดอยูวา เมื่อพระราชาทรงพระนามวา
ทัณฑกี ทรงพระพฤติผิดในดาบสชื่อ กีสวัจฉะ แวนแควนทั้งสิ้นพินาศ
ดวยฝนแหงอาวุธ พระเจานาฬิเกระทรงประพฤติผิดในดาบส ๕๐๐ ตน
และพระเจาอัชชุนะทรงประพฤติผิดในอังคีรสดาบส แทรกลงสูแผนดิน
เขาไปสูนรก เพราะความกลัวจึงไดกลาวคํานี้วา ขาแตทานผูเจริญ ขอ
ความสวัสดีจงมีเปนตน. กัณหดาบสนิ่งอยูนาน ตอนั้นถูกเขาขอรองโดย
ประการตาง ๆ จึงกลาวคําเปนตนวา พระราชาของพวกทาน ขึ้นสายธนู
ยิงฤาษีเชนกับพวกเรา นับวาทํากรรมหนักมาก แลวจึงไดกลาวคํานี้วา
ความสวัสดีจักมีแดพระราชา ดังนี้ ในภายหลัง. บทวา จักพังทลาย
คือจักแตกแยกออก กัณหดาบสนั้นคิดวา เราจักใหชนตกใจกลัว จึงได
กลาวเท็จวา แผนดินจักแตกกระจายออก ราวกะกําแกลบ. ความจริง
อานุภาพแหงวิชาของกัณหดาบสนั้นมีเพียงหยุดยั้งลูกศรไดเทานั้น ยอมไม
เปนไปอยางอื่นไปได. ในคําทั้งหลายแมอื่นจากนี้ ก็มีนัยทํานองเดียวกันนี้.
๑

๑. บาลีอัมพัฏฐสูตรเปน เนวเร พระไตรปฎกเลม ๙ หนา ๑๒๕.
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บทวา ปลฺโลโม แปลวา มีชนนอนราบแลว . ความวา แมแตเพียง
ขนลุก ก็จักไมมีแกเขา. นัยวา กัณหดาบสใหพระราชากระทําปฏิญาณ
แลว จึงไดกลาวคํานี้วา ถาพระราชาจักพระราชทานเด็กหญิงนั้นแกเรา
ดังนี้. บทวา พระราชาใหลูกธนูวางไวที่กุมารแลว ความวา เมื่อดาบส
นั้นรายมนตวา ขอใหลูกศรจงลงมา พระราชาก็ใหวางลงที่สูคือของกุมาร.
บทวา ไดพระราชทานพระราชธิดาแลว คือทรงชําระลางศีรษะกระทํา
มิใหเปนทาส คือเปนไทยแลว พระราชทานไป และทรงดังไวใน
ตําแหนงอันยิ่งใหญ. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงประกาศวา อัมพัฏฐะ
เปนญาติของศากยะทั้งหลายทางฝายหนึ่งจึงไดตรัสพระดํารัสนี้วา มา โข
ตุเมฺห มาณวกา เพื่อจะทรงใหเขาเบาใจ. ลําดับนั้น อัมพัฏฐะเปน
ประหนึ่งวาถูกรดดวยน้ําตั้ง ๑๐๐ หมอ มีความกระวนกระวายอันระงับแลว
เบาใจแลว คิดวา พระสมณโคดมทรงดําริวา จักใหเราบันเทิงใจ
จึงทรงกระทําใหเราเปนญาติทางฝายหนึ่ง นัยวา เราเปนกษัตริย.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา อัมพัฏฐะนี้
กระทําความสําคัญวา เราเปนกษัตริย ไมรูวาตนมิใชกษัตริย เอาเถอะ
เราจักใหเขารู เมื่อจะทรงแสดงเทศนายิ่งขึ้นไป เพื่อทรงแสดงวงศกษัตริย
จึงไดตรัสพระดํารัสวา ดูกอนอัมพัฏฐะ ทานสําคัญขอนั้นเปนไฉน เปน
ตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิธ แปลวา ในโลกนี้. บทวา ในพราหมณ
ทั้งหลาย คือในระหวางพวกพราหมณ. บทวา ทีน่ ั่งหรือน้ํา คือที่นั่ง
อยางดีเลิศ หรือน้ําอยางดีเลิศ. บทวา สทฺเธ คือในภัตที่เขาทําอุทิศใหผู
ตาย. บทวา ถาลิปาเก คือในภัตในงานมงคล เปนตน . บทวา ยฺเ
คือในภัตที่เขาทําไวบูชายัญ. บทวา ปาหุเน คือในภัตที่เขากระทําไวเพื่อ
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แขกทั้งหลาย หรือวาในภัตที่เขาทําไวเปนบรรณาการ. บทวา อปนุสฺส
คือสําหรับโอรสกษัตริยนั้น บางไหมหนอ. บทวา อาวฏ วา อสฺส
อนาวฏ วา คือในหญิงสาวตระกูลพราหมณพึงมีการหาม หรือไมมีการ
หาม ความวา โอรสกษัตริยจะพึงไดกับเด็กหญิงตระกูลพราหมณหรือไม
พึงได. บทวา อนุปปนฺโน ความวา ไมถึงวงศกษัตริย คือไมบริสุทธิ์.
บทวา อิตฺถิยา วา อิตฺถึ กริตฺวา คือแสวงหาหญิงกับหญิงหรือ.
บทวา กิสฺม
ิ ฺจิเทว ปกรเณ คือในการกระทําสิ่งที่ไมควรทําที่เปนโทษ
บางอยาง ซึ่งสมควรแกพราหมณทั้งหลาย. บทวา ดวยหอขี้เถา ความวา
เอาหอขี้เถาโปรยขี้เถาบนศีรษะ.
บทวา ชเนตสฺมึ คือในฝูงชน ความวา ในหมูประชาชน. บทวา
เย โคตฺตปฏิสาริโน ความวา ในฝูงชน ผูใดเที่ยวอวดอางในเรื่องโคตรวา
ขาพเจาเปนโคตมโคตร ขาพเจาเปนกัสสปโคตร ในเขาเหลานั้น ผูเที่ยว
อวดอางในเรื่องโคตรในโลก กษัตริยเปนผูประเสริฐ. บทวา อนุมตา
มยา ความวา คาถานี้ สนังกุมารพรหมแสดงเทียบไดกับพระสัพพัญุตญาณของเรา เพราะฉะนั้น เราจึงยอมรับ.
ก็ดวยคาถานี้ อัมพัฏะไดยินบทนี้วา ผูส มบูรณดวยวิชชาและ
จรณะ จึงคิดวา เวทสามชื่อวา วิชชา ศีลหาชือ่ วา จรณะ วิชชาและ
จรณะนี้นี่ของเราเองก็มี หากวาผูสมบูรณดวยวิชชา และจรณะ เปนผู
ประเสริฐสุด ตัวเรานี้ก็นับวาประเสริฐสุดได เขาถึงความตกลงใจแลว
เมื่อจะทูลถามถึงวิชชาและจรณะ จึงกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ก็จรณะนั้นเปนไฉน วิชชานั้นเปนไฉน. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงมีพระประสงคจะปฏิเสธวิชชาและจรณะที่ประกอบดวยวาทะปรารภเชื้อ
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ชาติเปนตน อันมีอยูในลัทธิของพราหมณนั้น แลวทรงแสดงวิชชาและ
จรณะอันเยี่ยมยอด จึงตรัสพระดํารัสวา น โข อมฺพฏ เปนตน แก
อัมพัฏะนัน้ .
ในบทเหลานั้น บทวา ชาติวาโท แปลวา วาทะปรารภเชื้อชาติ.
ใจความวา ไดแกคําพูดเปนตนวา สิ่งนี้ควรแกพราหมณเทานั้น หาควรแก
ศูทรไม. ในที่ทุกแหงก็มีนัยเชนนี้เหมือนกัน. บทวา ชาติวาทวินิพนฺธา
แปลวา ผูยงุ เกี่ยวในวาทะปรารภเชื้อชาติ. ในที่ทุกแหงก็มีนัยเชนนี้
เหมือนกัน.
ลําดับนั้น อัมพัฏะคิดวา เราคิดวา บัดนี้พวกเราจักติดอยูในที่ใด
ที่นั้นพระสมณโคดมกลับเหวี่ยงพวกเราไปเสียไกลลิบ เหมือนคมซัด
แกลบขึ้นในลมแรง ก็พวกเราไมคิดอยูในที่ใด พระสมณโคดมทรงชัก
จูงพวกเราไป ณ ที่นั้น การถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะของพวกเรานี้
สมควรจะรูไหม แลวจึงไดถามถึงวิชชาและจรณะอีก. ลําดับนั้น พระผู
มีพระภาคเจา เพื่อที่จะทรงแสดงวิชชาและจรณะจําเดิมแตการเกิดขึ้น
แกอัมพัฏฐะนั้น จึงตรัสพระดํารัสวา อิธ อมฺพฏ ตถาคโต เปนตน.
ก็ในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงจําแนกศีล ๓ อยาง
แมที่นับเนื่องในจรณะ ไมตรัสระบุชัดวา ขอนีก้ ็เปนจรณะของภิกษุนั้น
แตตรัสระบุชัดดวยอํานาจแหงศีลทีเดียววา แมขอนี้ก็เปนศีลของภิกษุนั้น.
ถามวา เพราะเหตุไร. เพราะวาศีลไร ๆ แมของภิกษุนั้นก็มีอยู เพราะ
ฉะนั้น เมื่อตรัสระบุชัดอยูดวยอํานาจแหงจรณะ ภิกษุพึงคิดอยูในจรณะ
นั้น ๆ นั่นเหละ ดวยคิดวา แมพวกเราก็ถึงพรอมดวยจรณะ แตจรณะใด
อันภิกษุนั้น มิไดเคยเห็นเลย แมดวยความฝน เมื่อจะตรัสระบุชัดดวย
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อํานาจแหงจรณะนั้นนั่นแหละ จึงตรัสพระดํารัสวา ภิกษุยอ มเขาถึงฌาน
ที่ ๑ อยู แมขอนี้ก็เปนจรณะของภิกษุนั้น ฯ ล ฯ ภิกษุยอมเขาถึงฌาน
ที่ ๔ อยู แมขอนี้ก็เปนจรณะของภิกษุนั้น เปนตน. ดวยพระดํารัสเพียง
เทานี้เปนอันวาพระองคตรัสระบุชัดถึงสมาบัติแมทั้ง ๘ วาเปนจรณะ สวน
ปญญาแมทั้ง ๘ นับแตวิปส สนาญาณไป พระองคตรัสระบุชัดวา เปนวิชชา.
บทวา อปายมุขานิ แปลวา ปากทางแหงความพินาศ บทวา
ผูยังไมตรัสรู คือยังไมบรรลุ หรือวา ยังไมสามารถ. ในบทวา ถือเอา
เครื่องหาบดาบสหริขาร นี้ บริขารของคาบสมี ไมสีไฟ เตาน้ํา เข็ม และ
แสหางจามรี เปนตน ชือ่ วาขารี. บทวา วิโธ แปลวา หาบ. เพราะ
ฉะนั้นจึงมีใจความวา ถือเอาหาบอันเต็มดวยบริขารดาบส. แตอาจารยที่
กลาววา ขาริวิวิธ ทานก็พรรณนาวา คําวา ขาริ เปนชื่อของหาบ คําวา
วิวิธ คือบริขารมากอยางมีเตาน้ํา เปนตน. บทวา ปวตฺตผลโภชโน
แปลวา มีปรกติบริโภคผลไมที่หลนแลว. บทวา เปนคนรับใช คือเปน
คนรับใชดวยสามารถกระทําวัตร เชน ทํากัปปยะ รับบาตรและลางเทา เปน
ตน. สามเณรผูเปนพระขีณาสพ แมมีคุณธรรมสูง ยอมเปนผูรับใชพระ
ภิกษุผูปุถุชน โดยนัยที่กลาวแลวโดยแท แตสมณะหรือพราหมณหาเปน
เชนนั้นไม ยังเปนผูต่ําอยูทีเดียว ดวยอํานาจแหงคุณธรรมบาง ดวย
อํานาจแหงการกระทําการรับ ใชบาง.
ถามวา ก็การบวชเปนดาบส ทานกลาววา เปนปากทางแหงความ
พินาศของศาสนา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะศาสนาที่กําลังดําเนิน
ไป ๆ ยอมถอยหลัง ดวยอํานาจแหงการบรรพชาเปนดาบส. เปนความจริง
ผูที่มีความละอาย ใครในการศึกษา มักรังเกียจผูที่บวชในศาสนานี้ แลว
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ไมสามารถบําเพ็ญสิกขา ๓ ใหเต็มไดวา เราจะไมมีการกระทําอุโบสถ
ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี กับทาน แลวหลีกเวนไปเสีย. สมณะ
หรือพราหมณนั้นคิดวา การบําเพ็ญขอปฏิบัติใหเต็มบริบูรณในศาสนา
ทําไดยาก เปรียบเสมือนคมมีดโกน เปนทุกข แตการบวชเปนดาบส ทําได
งาย ทั้งชนก็นับถือมากมา ดังนี้แลว จึงสึกออกมาเปนดาบส. คนอื่น ๆ
เห็นเขาตางพากันถามวา ทานทําอะไรหรือ. เขาจึงตอบวา การงานใน
ศาสนาของพวกทานหนักมาก แตพวกเราก็ยังมีปรกติประพฤติดวยความ
พอใจในศาสนานี้อยู. แมเขาก็คิดวา ถาเมื่อเปนเชนนี้ แมเราก็จะบวชใน
ศาสนานี้บาง ดังนี้แลว ศึกษาตามอยางเขา บวชเปนดาบส แมพวกอื่น ๆ
ก็บวชเปนดาบสทํานองนี้บาง เพราะฉะนั้น พวกดาบสจึงเพิ่มมากขึ้นโดย
ลําดับ. ในกาลที่พวกดาบสเหลานั้นเกิดขึ้น ศาสนาชื่อวาจักถอยหลัง. ชื่อวา
พระพุทธเจาเห็นปานฉะนี้ เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก ศาสนาของพระองค
ก็ไดชื่อวาเปนเชนนี้ เพราะฉะนั้น ศาสนาจึงจักเปนเพียงเสนดวยเทานั้น.
พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงขอนี้ จึงตรัสวา การบวชเปนดาบสเปน
ปากทางแหงความพินาศของศาสนา.
บทวา จอบและตะกรา ไดแก จอบและตะกรา เพื่อจะเก็บหัว
เผือกมัน รากไมและผลไม. บทวา ใกลบานหรือ ใจความวา ผูที่ยังมิได
บรรลุถึงความถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เปนตน สําคัญอยูวา การ
ดําเนินชีวิตดวยกสิกรรมเปนตน เปนของลําบาก ดังนี้ เพื่อจะหลอกลวง
ใหคนหมูมากหลงเชื่อ จึงสรางโรงไฟ ในที่ใกลหมูบานบาง ในที่ใกล
ตําบลบาง บําเรอไฟดวยอํานาจกระทําการบูชาดวยเนยใส น้ํามัน นมสม
น้ําผึ้ง งา และขาวสาร เปนตน และดวยไมนานาชนิดอาศัยอยู.
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บทวา สรางเรือนมี ๔ ประตู ใจความวา สรางเรือนน้ําดื่ม มีหนา
มุข ๔ ดาน สรางมณฑปไวที่ประตู ตั้งน้ําดื่มไวในนั้น คอยเชิญใหผูที่
มาแลว ๆ ดื่มน้ํา. พวกเดินทางไกล เหน็ดเหนื่อย ดื่มน้ําดื่มแลวใหสิ่งใด
แกเขา เปนหออาหารที่บริโภคแลวก็ดี เปนขาวสารเปนตนก็ดี ก็ถือเอา
สิ่งนั้นทุกอยาง กระทํายาคูเปรี้ยวเปนตน แลวใหขาวแกบางคน ใหภาชนะ
เครื่องหุงตมอาหารแกบางคน เพื่อจะสงเคราะหดวยอามิสใหมากยิ่งขึ้น. เขา
ถือเอาอามิสบาง บุพพัณชาติ และอปรัณชาติ เปนตนบาง ที่พวกเขา
เหลานั้นใหแลว เพื่อความเพิ่มพูนขึ้นก็ใชของเหลานั้นหาประโยชนตอไป.
โดยประการนี้เขาก็มีสมบัติเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ก็ทําการรับโค กระบือ ทาสี
และทาสตอไป เขาก็รวมทรัพยสินไดมากมาย. พระผูมีพระภาคเจาทรง
หมายเอาพวกนี้ จึงตรัสพระดํารัสนี้วา สรางเรือนมี ๔ ประตูอยู ดังนี้.
สวนคํานี้วา เราจักบูชาสมณะหรือพราหมณนนั้ ตามความสามารถตาม
กําลัง ดังนี้ เปนทางปฏิบัติของเขา. เพราะเขาปฏิบัติอยางนี้โดยทางนี้.
ดวยคําเพียงเทานี้เปนอันวาพระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงใหเห็น
ถึงการบวชเปนดาบสอยางครบถวน. ถามวา ทรงแสดงอยางไร. ตอบวา
ทรงแสดงวา ดาบสนั้นมี ๘ จําพวก คือพวกยังมีลูกเมีย ๑ พวกเที่ยวขอ
เขาเลี้ยงชีพ ๑ พวกอนัคคิปกกิกะ ๑ พวกอสามปากะ ๑ พวกอยมุฏฐิกะ ๑
พวกทันตัวกกลิกะ ๑ พวกปวัตตผลโภชนะ ๑ พวกปณฑุปลาสิกะ ๑.
บรรดาดาบสเหลานั้น ดาบสเหลาใดรวบรวมทรัพยสมบัติไวไดมากแลว
อยูดังเชนเกณิยชฏิล ดาบสเหลานั้นชื่อวามีลูกเมีย. สวนดาบสเหลาใด
คิดวา ขึ้นชือ่ วา ความเปนผูมีลูกเมีย ไมสมควรแกผูบวชแลว จึงเที่ยว
หาเก็บขาวเปลือก ถั่วเขียว ถั่วราชมาส และเมล็ดงา เปนตน ในที่ที่เขา
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เกี่ยวและนวด เอามาหุงตมฉัน ดาบสเหลานั้นชื่อวา เที่ยวขอเขาเลี้ยงชีพ.
สวนดาบสเหลาใดคิดวา ขึ้นชื่อวาการเที่ยวไปจากลานโนนสูลานนี้
เก็บเอาขาวเปลือกมาตํากินไมสมควร ดังนี้แลว ยอมรับแตภิกษาหารคือ
ขาวสาร ในหมูบานและตําบลไดแลว เอามาหุงตมฉัน ดาบสเหลานั้น
ชื่อวา ผูมีไดหุงตมดวยไฟ. สวนดาบสเหลาใดคิดวา จะมีประโยชนอะไร
ดวยการหุงตมเองของผูบวชแลว จึงเขาไปยังหมูบาน รับเอาเฉพาะแต
ภิกษาหารที่หุงตมแลวเทานั้น ดาบสเหลานั้นชื่อวา ผูไมหุงตมเอง.
ดาบสเหลาใดคิดวา ชื่อวาการแสวงหาภิกษาหารทุก ๆ วัน สําหรับ
ผูบวชแลวลําบาก จึงเอากําปนเหมือนหินทุบเปลือกไม มีตน มะมวงปา
เปนตน เคี้ยวกิน ดาบสเหลานั้นชื่อวา ผูที่กําปนเหมือนเหล็ก. สวนดาบส
เหลาใดคิดวา ชื่อวาการเที่ยวเอาหินทุบเปลือกไมเปนการลําบาก แลวใช
ฟนนั่นแหละถอนขึ้นมาเคี้ยวกิน ดาบสเหลานั้นชื่อวา ผูใชฟน แทะ.
ดาบสเหลาใดคิดวา ชื่อวาการใชฟนแทะเคี้ยวกินสําหรับผูที่บวช
แลวลําบาก จึงฉันผลไมที่ใชกอนดินและทอนไมเปนตนปาหลนลงมา
ดาบสเหลานั้นชื่อวา ผูฉันผลไมเฉพาะที่หลนลงมา. สวนดาบสเหลาใด
คิดวา ชื่อวาการใชกอนดินและทอนไมเปนตน ปาผลไมใหหลนลงมาแลว
ฉัน ไมสมควรแกผูบวชแลว จึงเคี้ยวกินดอกไม ผลไม และใบไมแหง
เปนตน เฉพาะที่ตกเองแลวเทานั้นยังชีพ ดาบสเหลานั้นชื่อวา ผูฉันใบไม
แหง. ดาบสเหลานั้นมี ๓ ชั้นดวยอํานาจพวกชั้นอุกฤษฏ ชั้นปานกลาง และ
ชั้นเพลา. ใน ๓ ชั้นนั้น ดาบสเหลาใดไมลุกจากที่ที่ตนนั่ง ใชมือเก็บเอา
ผลไมที่หลนลงในที่ที่จะเอื้อมถึงไดเทานั้นแลว เคี้ยวกิน ดาบสเหลานั้น
จัดวา เปนชั้นอุกฤษฏ. ดาบสเหลาใดไมยอมไปยังตนไมอื่นจากตนไมตน
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เดียว ดาบสเหลานั้นจัดวาเปนชั้นกลาง. ดาบสเหลาใดไปเที่ยวแสวงหายัง
โคนตนไมนั้น ๆ มาแลวเคี้ยวกิน ดาบสเหลานั้นจัดวาเปนชั้นเพลา
แตการบวชเปนดาบสแมทั้ง ๘ อยางเหลานี้ ก็ยอลงไดเปน ๔
อยางเทานั้น. ถามวา ยอลงอยางไร. ตอบวา ความจริงบรรดาการบวช
เปนดาบสเหลานี้ การบวชที่ยังมีลูกเมียอยู ๑ ที่เที่ยวขอเขาฉัน ๑ รวม
เปนผูใชเรือน. ที่ไมใชไฟหุงตม ๑ ที่ไมหุงตมเอง ๑ รวมเปนผูใชเรือนไฟ.
ที่ใชกําปนเหมือนเหล็กทุบเปลือกไมฉัน ๑ ทีใ่ ชฟนแทะฉัน ๑ รวมเปน
ผูบริโภค เหงาไม รากไม และผลไม ที่ฉันผลไมหลนเอง ๑ ทีฉ่ ันใบไม
เหลือง ๑ รวมเปนผูบริโภคผลไมหลนเอง. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาว
วาดวยพระดํารัสเพียงเทานี้ เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงยกขึ้นแสดง
การบวชเปนดาบสครบทุกอยาง ดวยประการฉะนี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเพื่อจะทรงแสดงวา อาจารยและอัมพัฏฐะ
ยังไมถึงแมปากทางแหงความเสื่อมแหงการถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
จึงตรัสพระดํารัสวา อันพัฏฐะ เธอสําคัญขอนั้นเปนไฉน ดังนี้เปนตน.
คํานั้นลวนมีเนื้อความงายแลวทั้งนั้น.
บทวา เปนผูตกไปสูอบายดวยตนบําเพ็ญใหสมบูรณ ไมได คือ
มีตนตกไปสูอบาย บําเพ็ญใหสมบูรณไมได ในความถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะ. บทวา ทตฺติก แปลวา ของที่พระราชทาน. บทวา ไม
พระราชหาน แมแตจะใหเฝาตอหนาพระพักตร ถามวา เพราะเหตุไร
จึงไมพระราชทาน. ตอบวา ไดยินวา พราหมณนั้นรูมนต ชื่อ อาวัฏฏนี
(มนตที่ดลใจทําใหงงงวย) เฉพาะหนา. เมื่อใดพระราชาทรงประดับ
ประดาดวยเครื่องอลังการอันมีคามาก เมื่อนั้นเขาก็จะไปยืนในที่ใกล
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พระราชา จะเรียกชื่อเครื่องอลังการนั้น. เมื่อเขาเรียกชื่อไดแลว พระ
ราชาจะไมทรงสามารถตรัสวา เราไมใหแกพราหมณนั้นไดเลย ครั้นพระ
องคพระราชทานแลว ในวันมีงานมหรสพอีก จึงตรัสวา พวกทานจงนํา
เครื่องอลังการมา เมื่อพวกอํามาตยกราบทูล ไมมีพระเจาขา พระองค
พระราชทานแกพราหมณไปแลว จึงตรัสถามวา เพราะเหตุไร เราจึงให
เขาไป. พวกอํามาตยเหลานั้นกราบทูลวา พราหมณนั้นรูกลมายาที่ทําให
งงงวยในที่ซึ่งหนา เขาทําพระองคใหงงงวยดวยกลมายานั้นแลว ก็ถือเอา
ไป. อีกพวกหนึ่ง ทนเห็นพราหมณนั้นเปนพระสหายสนิทกับพระราชาไม
ได จึงไดกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ที่ตัวของพราหมณนั้นมีโรคเรื้อน
ชื่อสังขผลิตะ พระองคพอเห็นพราหมณนั้นจะกอดหรือลูบคลํา ธรรมดาวา
โรคเรื้อนนี้ติดกันได เพราะอํานาจถูกตองเนื้อตัวกัน ขอพระองคอยาทรง
กระทําเชนนั้น. จําเดิมแตนั้นมาพระราชาจึงไมพระราชทานใหพราหมณนั้น
เขาเฝาเฉพาะพระพักตร. แตเพราะเหตุที่พราหมณนั้นเปนบัณฑิต ฉลาดใน
วิชาการเกษตร ชื่อวา การงานที่ปรึกษากับเขาแลวจึงทํา ยอมไมผิดพลาด
เลย เพราะฉะนั้น พระราชาจึงทรงยืนอยูภายในผามานที่กั้นไว ปรึกษากับ
เขาผูยืนอยูขางนอก. พระผูมีพระภาคเจา ทรงหมายเอาเหตุนั้น จึงตรัสวา
พระราชาทรงปรึกษาทางขางนอกชายผามาน ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา ติโรทุสฺสนฺเตน แปลวา ทางขางนอกชายผามาน. อีกประการหนึ่ง
บาลีก็อยางนี้นี่แหละ. บทวา ชอบธรรม คือไมมีโทษ. บทวา ที่เขายกให
คือที่เขานํามาให. บทวา กถนฺตสฺส ราชา ความวา พราหมณพึงรับ
ภิกษาหารเชนนี้ของพระราชาใด พระราชานั้นไมพึงพระราชทานแมการ
ใหเฝาตอพระพักตรแกพราหมณนั้นอยางไร. แตพราหมณนี้ถือเอาของ
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ที่พระราชามิไดพระราชทานดวยมายากล เพราะเหตุนั้น พระราชาจึงไม
พระราชทานใหพราหมณนั้นเฝาตอพระพักตร พึงถึงความตกลงไดในขอ
นี้ ดังกลาวมานี้ เปนอธิบายในบทนี้. พระผูมพี ระภาคเจาทรงประกาศวา
ชนจักถึงความตกลงไดวา ก็ใคร ๆ คนอื่นหารูเหตุการณนี้ไม ยกเวน
พระราชากับพราหมณเทานั้น ขอนี้นั้นเปนความลับดวย ทัง้ ปกปดดวย
ดวยประการฉะนี้. พระสมณโคดมผูสัพพัญู ทรงทราบแนนอน ดังนี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงเพิ่มเติมพระธรรม
เทศนาใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อทรงถอนมานะอาศัยมนตของคนทั้ง ๒ นั้น
เพราะเหตุที่อัมพัฏฐะนี้กับอาจารยของเขาเปนคนเยอหยิ่ง เพราะอาศัย
มนต จึงตรัสพระดํารัสนี้วา ดูกอนอัมพัฏฐะ เธอสําคัญขอนั้นเปนไฉน
พระราชาในโลกนี้ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา บนเครื่องปูลาดในรถ คือบนที่ที่เขา
จัดปูลาดไว เพื่อเปนที่ประทับยืนของพระราชาในรถ. บทวา ผูยิ่งใหญ
คือกับอํามาตยชั้นสูง ๆ ขึ้นไป. บทวา กับเชื้อพระวงศ คือกับพระกุมาร
ที่ยังมิไดอภิเษก. บทวา ขอปรึกษาบางประการ ไดแกขอปรึกษาที่
ปรากฏเห็นปานฉะนี้วา ควรจะขุดบอหรือทําเหมืองในที่โนน ควรจะ
สรางบาน นิคม หรือนครไวในที่โนน ดังนี้. บทวา ขอปรึกษานั้น
นั่นแหละ ใจความวา ขอราชการใดที่พระราชาทรงปรึกษา พระองค
พึงทรงปรึกษาขอราชการนั้นดวยพระอาการมีการทรงยกพระเศียรขึ้น และ
ทรงยักพระภมุกาเปนตน ทํานองนั้นเทานั้น. บทวา ที่พระราชาตรัสแลว
คือพระราชาตรัสพระราชดํารัสโดยประการใด พระราชดํารัสนั้นสามารถให
สําเร็จประโยชนไดโดยประการนั้น ใจความวา แมพระเจาปเสนทิโกศล
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ก็ตรัสพระราชดํารัสที่สามารถใหสําเร็จประโยชนนั้นได.
บทวา ปวตฺตาโร แปลวา เปนผูบอก. บทวา เหลาใด คือเปน
สมบัติเกาแกของพราหมณเหลาใด. บทวา บทแหงมนต คือมนต กลาว
คือเวทนั้นเอง. บทวา ขับรอง คือที่พราหมณเกาแกทั้ง ๑๐ มีอัฏฐกพราหมณเปนตน สาธยายแลวดวยอํานาจความถึงพรอมดวยเสียง. บทวา
ปวุตฺต แปลวา บอกแกคนเหลาอื่น ความวา กลาวสอน. บทวา รวบ
รวมไว คือประมวลไว ไดแกทําใหเปนกองไว ความวา รวมเก็บไวเปน
กลุมกอน. บทวา ขับตามซึ่งมนตนั้น ความวา พราหมณในบัดนี้ ขับตาม
คือสาธยายตามซึ่งมนตนั้น ที่พราหมณเหลานั้นขับแลวในกาลกอน. บทวา
กลาวตามซึ่งมนตนั้น คือวาตามซึ่งมนตนั้น. คํานี้เปนไวพจนของคําแรก
นั่นเอง. บทวา กลาวตามซึ่งมนตที่พราหมณพวกเกาเหลานั้นกลาวไว
คือสาธยายตามซึ่งมนตที่พราหมณพวกเกาเหลานั้นกลาวไว คือสาธยาย
แลว. บทวา กลาวสอนตามซึ่งมนตที่พวกพราหมณเกากลาวสอนไวแลว
คือกลาวสอนตามซึ่งมนต ที่พราหมณเหลานั้นกลาวสอนแลวแกคนอื่น.
บทวา อยางไรนี่ ความวา พราหมณเหลานั้นมีใครบาง คําวา อัฏฐกะ
เปนตน เปนชื่อของพราหมณเหลานั้น.
ไดยินวา พราหมณเหลานั้นมองดูดวยทิพยจักษุ ไมกระทําการ
ทํารายผูอื่น แตงมนตเทียบเคียงกับคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา
กัสสปสัมมาสัมพุทธะ. แตพวกพราหมณนอกนี้ใสปาณาติบาตเปนตน
ลงไปทําลายเวททั้ง ๓ ไดกระทําใหผิดเพี้ยนกับพระพุทธวจนะ
บทวา นั่นไมเปนฐานะที่จะมีได คือทานพึงเปนฤาษีดวยเหตุใด
เหตุนั้นไมมี. ในที่นี้พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา อัมพัฏฐะนี้แมอัน
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เราถามอยู รูวาตนถูกทับถม จักไมใหคําตอบ เพราะฉะนั้น พระองคจึง
ไมทรงรับเอาคําปฏิญญา ปฏิเสธความเปนฤาษีนั้น.
บัดนีพ้ ระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะทรงแสดงความที่อัมพัฏฐะพรอม
ทั้งอาจารยเปนผูหางไกลจากขอปฏิบัติของพราหมณเหลานั้น จึงตรัสวา
ดูกอน อัมพัฏฐะ เธอสําคัญขอนั้นเปนไฉน ดังนี้เปนตน เพราะเหตุวา
พราหมณรุนเกา ๑๐ คนเหลานั้น ไมมีกลิ่นของสดคาว ไมมีกลิ่นผูหญิง
เต็มไปดวยฝุนละอองและขี้ไคล มีปรกติประพฤติพรหมจรรย มีรากไมและ
ผลไมในปาเปนอาหาร อาศัยอยูตามเชิงเขาในราวปา เมื่อใดปรารถนาจะ
ไป ณ ที่ใด เมื่อนั้นก็เหาะไปไดทางอากาศทีเดียวดวยฤทธิ์ พวกเขาไมมี
กิจที่จะตองใชยวดยาน การเจริญพรหมวิหารมีเมตตาเปนตนนั่นแหละ
เปนเครื่องคุมครองของพวกเขาในทุกสารทิศ พวกเขาไมตองการความคุม
กัน คือกําแพงและคน และขอปฏิบัติของพวกพราหมณเหลานั้น อัมพัฏะ
นี้ ก็เคยไดยินมา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มีกากสีดําอันเลือกทิ้งไป คือ มีกาก
สีดําอันเลือกแลว นําออกทิ้งไป. บทวา มีสขี างอันออนโนมลงดวยผา
โพก คือ มีซี่โครง ( เรือนราง ) อันออนชอยดวยผาโพกมีแผนผาและ
ชองผมผาเปนตน. บทวา มีหางอันตัดแตงแลว คือ มีหางอันตัดแลว ใน
ที่ควรตัดแตง เพื่อทําใหดูสวยงาม. อนึ่ง ในคํานี้ แมรถทั้งหลายทานก็เรียก
วา รถติดหางลาที่ตัดแลว เพราะเหตุที่รถทั้งหลายตัดหางลานั่นเองเทียม
ดวยลา. บทวา มีคูลอมรอบ คือ ขุดคูไวรอบ. บทวา มีลมิ่ อันลงไว
คือ มีลิ่มอันสลักไว. การกระทําการโบกปูนไวเบื้องลางของกําแพงเมือง
โดยรอบ เพื่อปองกันมิใหพวกศัตรูปนปายขึ้นมาได ทานเรียกวา กําแพง
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ในคําวา กําแพงเมือง แตเมืองทั้งหลายที่ประกอบดวยกําแพงเหลานี้
ทานประสงคเอาวาเปนกําแพงเมืองในที่นี้. บทวา ใหรักษา คือพวกเขา
แมจะอยูในเมืองเชนนั้นก็ยังใหคนรักษาตน.
บทวา ความกังขา คือความสงสัยอยางนี้วา เปนพระสัพพัญู
หรือมิใชพระสัพพัญู. คําวา วิมติ ก็เปนไวพจนของคํานั้นนั่นเอง. ความ
คิดเห็นที่ผิดแปลกไป. อธิบายวา ไมสามารถที่จะวินิจฉัยได. พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสพระดํารัสนี้วา ความปรากฏขึ้นแหงมรรค ไมมแี กอัมพัฏฐะ
โดยอัตภาพนี้ วันก็จะลวงไปเปลาอยางเดียว ก็อมั พัฏฐะนี้แลมาเพื่อ
แสวงหาลักษณะ แมกจิ นั้นก็ยังระลึกไมได เอาเถอะ เพื่อจะใหเกิดสติ
เราจะใหนัยแกเขา. ก็พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสอยางนี้แลว จึงเสด็จ
ลุกขึ้นจากอาสนะ เสด็จไปภายนอก เพราะเหตุวา เมื่อพระพุทธเจา
ทั้งหลายประทับนั่งอยูก็ดี บรรทมอยูก ็ดี ใคร ๆ มิสามารถที่จะแสวงหา
ลักษณะได แตเมื่อพระองคประทับยืนก็ดี เสด็จจงกรมอยูก็ดี เขาสามารถ
ธรรมดาวาพระพุทธเจาทรงทราบวา เขามาเพื่อแสวงหาดูลักษณะแลว
เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะทรงอธิฐานจงกรม ขอนี้เปนอาจิณปฏิบัติของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา ครั้งนั้นแลพระผูมี
พระภาคเจา เปนตน.
บทวา พิจารณาดู คือเสาะดู ไดแกพิจารณานับอยูวา ๑-๒.
บทวา โดยมาก คือโดยสวนมาก. อธิบายวา ไดเห็นแลวเปนสวนมาก
สวนนอยมิไดเห็น. ตอจากนั้น เพื่อที่จะแสดงมหาบุรุษลักษณะที่เขามิได
เห็น ทานจึงกลาววา เวน ๒ อยางเทานั้น. บทวา ยังเคลือบแคลง คือ
ใหเกิดความปรารถนาขึ้นมาวา โอหนอ เราพึงเห็น ดังนี้. บทวา ยังสงสัย
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คือคนดูมหาบุรุษลักษณะเหลานั้น จากที่นั้น ๆ ไดลําบาก ไดแกไม
สามารถจะมองเห็นได. บทวา ยังไมเชื่อ คือ ถึงการลงควานเห็นไมได
เพราะความสงสัยนั้น. บทวา ไมเลื่อมใส คือถึงความเลื่อมใสไมไดใน
พระผูมีพระภาคเจาวา พระผูมีพระภาคเจานี้ทรงมีพระลักษณะบริบูรณ
เพราะเหตุนั้น. ความสงสัย ทานกลาววา มีกําลังออนกวาความเคลือบแคลง
ความลังเลใจ มีกําลังปานกลาง ความไมยอมเชื่อ มีกําลังมาก เพราะไม
เลื่อมใส จิตก็จะเศราหมองดวยธรรมทั้ง ๓ เหลานั้น. บทวา เก็บไวในฝก
คือปกปดไวดวยฝกลําไส. บทวา ปดบังไวดวยผา คือองคชาต. ก็พระ
องคชาตของพระผูมีพระภาคเจาก็เหมือนกับของชางตัวประเสริฐ ปกปด
ไวในฝก ปดบังไวดวยผา เชนเดียวกันหองดอกบัวหลวงทองคํา. อัมพัฏฐะ
มองไมเห็นพระองคชาตนั้น เพราะผาปกปดไว และสังเกตเห็นไมได
ซึ่งพระชิวหาอันกวางใหญ เพราะอยูภายในพระโอฐ จึงมีความเคลือบ
แคลง และลังเลใจ ในพระลักษณะทั้ง ๒ นั้น.
บทวา เห็นปานนัน้ คือรูปที่แนนอน ในขอนี้คนอื่นจะพึงกลาว
อยางไร. ขอนี้พระนาคเสนเถระถูกพระเจามิลินทตรัสถามวา ขาแตพระ
นาคเสนผูเจริญ พระผูมพี ระภาคเจา ทรงกระทําสิ่งที่ทําไดยากหรือ ดังนี้
ไดกลาวไวแลว. พระนาคเสนเถระกราบทูลวา ขาแตมหาบพิตร ทรงทํา
อะไรหรือ. พระเจามิลินทตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ พระผูมพี ระภาคเจา
ทรงแสดงโอกาสที่มหาชนเขาถือวาเปนความอายแกอันเตวาสิกของ
พรหมายุพราหมณ แกพราหมณ ๑๖ คนผูเปนอันเตวาสิกของพราหมณ
อุตตระ. และของพราหมณพาวรี และแกมาณพ ๓๐๐ คนผูเปนอันเตวาสิกของเสลพราหมณ.
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พระนาคเสนกราบทูลวา ขาแตมหาบพิตร พระผูมีพระภาคเจา
มิไดทรงแสดงพระคุยหะ พระผูมพี ระภาคเจาทรงแสดงพระฉายา ทรง
บันดาลดวยพระฤทธิ์ แสดงเพียงพระรูปเปนเงา ๆ ยังทรงนุงผาสบงอยู
ยังทรงคาดรัดประคดอยู และยังทรงหมผาจีวรอยู มหาบพิตร.
พระเจามิลินท เมือ่ เห็นพระฉายาแลว ก็เปนอันเห็นพระคุยหะ
ดวยใชไหม ขอรับ.
พระนาคเสน ขอนั้นยกไวเถิด สัตวผูเห็นหทัยรูปแลวรูไดพึงมี
พระสัมมาสัมพุทธเจา ก็พึงนําพระหทัยมังสะออกมาแสดง พระเจา
มิลินท ทานนาคเสน ขอรับ ทานพูดถูกตองแลว
บทวา ทรงแลบ คือ ทรงนําออกมา. บทวา ทรงสอดกลับไป คือ
ทรงกวาดกลับไปกระทําใหเหมือนกับเข็มเย็บผากฐิน. พึงทราบอธิบายวา
ก็ในที่นี้ ทานแสดงใหเห็นถึงความออนนุม ดวยการทรงกระทําเชนนั้น
แสดงใหเห็นถึงความยาว ดวยการสอดเขาไปในชองพระกรรณ แสดงให
เห็นถึงความหมายดวยการปกปดพระนลาต.
บทวา คอยตอนรับอยู คือรออยู ใจความวา หวังการมาของเขา
คอยมองดูอยู. บทวา การสนทนาปราศรัย คือการพูดและการเจรจากัน
ใจความวา การกลาวและการกลาวตอบ.
บทวา อโห วต นีเ้ ปนคําติเตียน. คําวา เร นี้ เปนคํารองเรียกดวย
อํานาจเยยหยัน. พราหมณโปกขรสาติเกลียดอัมพัฏฐะนั่นแหละ จึงได
กลาววา เจาบัณฑิต แมใน ๒ บทที่เหลือก็มีนัยอยางเดียวกันนี้.
พราหมณโปกขรสาติหมายเอาเนื้อความนี้วา คนพึงไปสูนรกได เพราะ
เมื่อมีผูประพฤติประโยชนคือ ผูกระทําประโยชนอยู เปนเชนเดียวกับทาน
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ไมพึงไปไดเพราะเหตุอื่น ดังนี้ จึงไดกลาวบทนี้วา ผูเจริญ ไดยินวา
คนพึงไปสูนรกไดเพราะคนผูประพฤติประโยชนเห็นปานนั้น. บทวา
เสียดสี คือพูดกระทบกระเทียบ. บทวา นําแมพวกเราเขาไปเปรียบเทียบ
อยางนี้ ๆ ความวา พระโคดมตรัสวา ดูกอนอัมพัฏะ พราหมณโปกขรสาติ ดังนี้เปนตน ทรงนําพวกเราเขาไปเปรียบเทียบอยางนี้ ๆ ทรงเปด
เผยเหตุอันปกปดออกแลว ยกเอาความเปนศูทรและทาสเปนตนขึ้นมาตรัส.
อธิบายวา พวกเราก็ถูกทานใหดาดวย. บทวา ปดดวยเทา คือเอาเทาปด
ใหอัมพัฏะลมลงไปแลว. ก็ในกาลกอน อัมพัฏะขึ้นรถไปกับอาจารย
เปนสารถีขับไปสูที่ใด อาจารยแยงเอาที่นั้นของเขาไปเสีย ไดใหเขาเดินไป
ดวยเทาขางหนารถ. บทวา ลวงเลยเวลาวิกาลแลว คือเปนเวลาวิกาล
มากแลว ไดแกไมมีเวลาที่จะกลาวสัมโมทนียกถากันแลว.
บทวา อาคมา นุขฺวธิ โภ แปลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัมพัฏะ
ไดมา ณ ที่นี้หรือไมหนอ. บทวา อธิวาเสตุ แปลวา จงทรงรับ. บทวา
สําหรับวันนี้ ใจความวา เมื่อขาพระองคกระทําสักการะในพระองค สิ่งใด
จักมีในวันนี้ คือบุญดวย ปติและปราโมทยดวย เพื่อประโยชนแกสิ่งนั้น.
บทวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตแลวโดยดุษณีภาพ ใจความวา
พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงใหสวนพระวรกายหรือสวนพระวาจาให
เคลื่อนไหว ทรงดํารงพระขันติไวภายในนั่นแหละ ทรงรับนิมนตแลว
โดยดุษณีภาพ คือทรงรับดวยพระทัยเพื่อจะทรงอนุเคราะหพราหมณ.
บทวา ประณีต คือสูงสุด. บทวา สหตฺถา แปลวา ดวยมือตนเอง.
บทวา ใหอมิ่ หนําแลว คือใหอิ่มเต็มที่ ไดแกกระทําใหบริบูรณคือเต็ม
เปยม ไดแกเต็มอิ่ม. บทวา สมฺปวาเรตฺวา แปลวา ใหเพียงพอแลว
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คือใหหามดวยสัญญามือวา พอแลว พอแลว. บทวา ภุตฺตาวึ ผูทรงเสวย
เสร็จแลว. บทวา โอนีตปตฺตปาณึ แปลวา มีพระหัตถยกออกแลวจาก
บาตร. อธิบายวา มีพระหัตถชักออกแลว. บาลีวา โอนิตฺตปาณึ ก็มี.
คํานี้อธิบายวา ทรงวางบาตรที่ทรงชักพระหัตถออกแลว คือเวนอาหาร
ตาง ๆ จากฝาพระหัตถของพระผูมีพระภาคเจา เพราะฉะนั้น พระองค
จึงชื่อวา โอนิตฺตปตฺตปาณี.
อธิบายวา ผูทรงลางพระหัตถและบาตรแลว ทรงวางบาตรไว ณ ที่
ขางหนึ่ง ประทับนั่งแลว. บทวานั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง ใจความวา ทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงเสวยเสร็จแลวเชนนั้น จึงนั่งในที่วางขางหนึ่ง.
บทวา อนุปุพฺพิกถ แปลวา ถอยคําที่ควรกลาวตามลําดับ. ที่ชื่อใจ
อนุปุพพิกถา ไดแกถอยคําที่แสดงเนื้อความเหลานี้ คือศีลในลําดับตอ
จากทาน สวรรคในลําดับตอจากศีล มรรคในลําดับตอจากสวรรค. เพราะ
เหตุนั้นนั่นแหละ ทานจึงกลาววา คือ ทานกถา เปนตน. บทวา ต่ําทราม
คือ เลวทราม ไดแก เปนของลามก. บทวา สามุกกฺ สิกา แปลวา ที่พระ
องคทรงยกขึ้นแสดงเอง ความวา ที่พระองคทรงยกขึ้นถือเอาดวยพระองค
เอง คือที่พระองคทรงเล็งเห็นดวยพระสยัมภูญาณ อธิบายวา เปนของ
ไมทั่วไปแกชนเหลาอื่น. ถามวา ก็พระธรรมเทศนานั้น คืออะไร. ตอบวา
คือเทศนาวาดวยอริยสัจ. เพราะฉะนั้นนั่น แหละ ทานจึงกลาววา ทุกข
สมุทัย นิโรธ มรรค. ในบทวา ธรรมจักษุนี้ ทานมุงหมายเอาโสดาปตติมรรค. เพื่อที่จะแสดงถึงอาการของการเกิดขึ้นแหงธรรมจักษุนั้น ทาน
จึงกลาววา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งสิ้นมีความ
ดับไปเปนธรรมดา. ก็ธรรมจักษุนั้นกระทํานิโรธใหเปนอารมณ เกิดขึ้น
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แทงตลอดซึ่งสังขตธรรมทั้งปวงอยางนี้ดวยอํานาจแหงกิจ.
อริยสัจธรรมอันบุคคลนั้นเห็นแลว เพราะเหตุนั้น ชื่อวา ผูมีธรรม
อันเห็นแลว. แมในบทที่เหลือก็มีนัยเชนเดียวกันนี้. ความสงสัยอันบุคคล
นี้ขามไดแลว เพราะเหตุนั้น ชื่อวา ผูมีความสงสัยอันขามไดแลว. ความ
ไมแนใจของบุคคลนั้นปราศจากไปแลว เพราะเหตุนั้น ชื่อวา ผูมีความไม
แนใจปราศไปแลว. บทวา เวสารชฺชปฺปตฺโต แปลวา ถึงความเปนผู
กลาหาญแลว. ถามวา ในไหน. ตอบวา ในคําสอนของพระศาสดา. บุคคล
อื่นเปนปจจัย ไมมีแกผนู ี้ คือความเชื่อตอผูอื่นไมเปนไปในบุคคลนี้
เพราะฉะนั้น ชื่อวา ไมมีบุคคลอื่นเปนปจจัย. คําที่เหลือในที่ทั้งปวง
ปรากฏชัดแลว เพราะมีนัยดังกลาวแลวในเบื้องตน และเพราะมีเนื้อความ
เขาใจงาย.
อรรถกถาอัมพัฏฐสูตร ในอรรถกถาทีฆนิกาย
ชื่อสุมังคลวิลาสินี จบลงแลวดวยประการฉะนี้.
อัมพัฏฐสูตรที่ ๓ จบ.

