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ตติยปาราชิก วรรณนา
ตติยปาราชิกใด ซึ่งพระพุทธเจาผูหมดจดทางไตรทวารทรงประกาศแลว, บัดนี้ ถึงลําดับสังวรรณา
แหงตติยปาราชิกนั้นแลว; เพราะเหตุนั้น คําใดที่
จะพึงรูไดงาย และคําใดที่ขาพเจาไดประกาศไว
แลวในกอน สังวรรณนานี้แมแหงตติยปาราชิกนั้น
จะเวนคํานั้น ๆ เสียฉะนี้แล.
พระบาลีอุกเขปพจนวา " เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา
เวสาลิย วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลาย " เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไปนี้ :[ อธิบายเรื่องเมืองไพศาลี ]
บทวา เวสาลิย มีความวา ใกลนครที่มีชอื่ อยางนั้น คือมี
โวหารเปนไป ดวยอํานาจแหงอิตถีลิงค. จริงอยู นครนั้น เรียกวา
" เวสาลี " เพราะเปนเมืองที่กวางขวาง ดวยขยายเครื่องลอม คือ
กําแพงถึง ๓ ครั้ง. ความสังเขปในตติยปาราชิกนี้ มีเทานี้. สวน
ความพิสดารแหงบทวา " เวสาลี " นั้น อันผูปรารถนาแหงขุททกปาฐะ
ชื่อปรมัตถโชติกาเถิด. ก็แลนครแมนี้ พึงทราบวา " เปนเมืองถึง
ความไพบูลยโดยอาการทั้งปวง " ในเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
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ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลวเทานั้น. ทานพระอุบาลีเถระ ครั้น
แสดงโคจรคามอยางนั้นแลว จึงกลาวที่เสด็จประทับไววา " มหาวเน
กูฏาคารสาลาย " (ที่กูฏาคารศาลาในปามหาวัน).
บรรดาปามหาวันและกูฏาคารศาลานั้น ปาใหญมีโอกาสเปนที่
กําหนด เกิดเอง ไมไดปลูก ชื่อวาปามหาวัน. สวนปามหาวันใกล
กรุงกบิลพัสดุ เนื่องเปนอันเดียวกันกับปาหิมพานต ไมมีโอกาสเปน
ที่กําหนด ตัง้ จดมหาสมุทร. ปามหาวันนี้ไมเปนเชนนั้น คือเปนปา
ใหญ มีโอกาสเปนที่กําหนด; เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาปามหาวัน. สวน
กูฏาคารศาลา อันถึงพรอมดวยอาการทั้งปวง ซึ่งสรางใหมีหลังคาคลาย
ทรวดทรงแหงหงส ทําเรือนยอดไวขางใน ณ อารามที่สรางไวอาศัย
ปามหาวัน พึงทราบวา " เปนพระคันธกุฎีสําหรับพระผูมีพระภาคพุทธเจา."
[ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอสุภกรรมฐานแกพวกภิกษุ ]
หลายบทวา อเนกปริยาเยน อสุภกถ กเถติ มีความวา
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงกถาเปนที่ตั้งแหงความเบื่อหนายในกาย
ซึ่งเปนไปดวยอํานาจแหงความเล็งเห็นอาการอันไมงามดวยเหตุมากมาย.
ทรงแสดงอยางไร ? ทรงแสดงวา " มีอยูในกายนี้ คือ ผม ขน
ฯ ล ฯ มูตร." มีคําอธิบายอยางไร ? มีคําอธิบายอยางนี้วา " ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! บางคน เมื่อคนหาดูแมดวยความเอาใจใสในทุกอยางใน
กเลวระมีประมาณวาหนึ่ง จะไมเห็นสิ่งอะไร ๆ จะเปนแกวมุกดา
หรือแกวมณี แกวไพฑูรยหรือกฤษณา แกนจันทน หรือกํายาน
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การบูร หรือบรรดาเครื่องหอมมีจุณณสําหรับอบเปนตนอยางใดอยางหนึ่งก็ตามที ซึ่งเปนของสะอาด แมมาตรวานอย; โดยที่แท จะ
เห็นแตของไมสะอาดมีประการตาง ๆ มีผมและขนเปนตนเทานั้น ซึ่ง
มีกลิ่นเหม็นอยางยิ่ง นาเกลียด มีการเห็นไมเปนมิ่งขวัญ; เพราะ
เหตุนั้น จึงไมควรทําความพอใจ หรือความรักใครในกายนี้. อันที่จริง
ขึ้นชื่อวาผมแมเหลาใด ซึ่งเกิดบนศีรษะ อันเปนอวัยวะสูงสุด, แม
ผมเหลานั้น ก็เปนของไมงามเหมือนกัน ทั้งไมสะอาด ทัง้ เปนของ
ปฏิกูล, ก็แล ขอที่ผมเหลานั้นเปนของไมงาม ไมสะอาด และเปน
ของปฏิกูลนั้น พึงทราบโดยเหตุ ๕ อยาง คือ โดยสีบาง โดยสันฐาน
บาง โดยกลิน่ บาง โดยทีอ่ ยูบาง โดยโอกาสบาง; ขอที่สวนทั้งหลาย
มีขนเปนตน เปนของไมงาม ไมสะอาด และเปนของปฏิกูล ก็
พึงทราบดวยอาการอยางนี้แล. ความสังเขปในอธิการแหงตติยปาราชิก
นี้มีเทานี้. สวนความพิสดารพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว ในปกรณวิเสส
ชื่อวิสุทธิมรรค. พระผูมีพระภาค ตรัสอสุภกถาในสวนอันหนึ่ง ๆ
โดยอเนกปริยาย มีประเภทสวนละ ๕ ๆ ดวยประการฉะนี้.
ขอวา อสุภาย วณฺณ ภาสติ มีความวา พระองคทรงตั้ง
อสุภมาติกา ดวยอํานาจแหงอุทธุมาตกอสุภะเปนตนมาแลว เมื่อจะทรง
จําแนก คือทรงพรรณนา สังวรรณนา อสุภมาติกานั้น ดวยบทภาชนีย
จึงตรัสคุณานิสงสแหงอสุภะ.
ขอวา อสุภภาวนาย วณฺณ ภาสติ มีความวา ความอบรม
คือความเจริญ ความเพิ่มเติมจิต ทีถ่ ือเอาอาการอันไมงาม ในสวน
ทั้งหลายมีผมเปนตน หรือในอสุภะมีอุทธุมาตกอสุภะเปนตน หรือในวัตถุ
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ภายในและภายนอกทั้งหลาย เปนไป นี้ใด; พระองคจะทรงแสดง
อานิสงสแหงอสุภภาวนานั้น จึงตรัสสรรเสริญ คือทรงประกาศคุณ.
ตรัสอยางไรเลา ? ตรัสวา " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุผูประกอบ
เฉพาะซึ่งอสุภภาวนา ในวัตถุมีผมเปนตน หรือในวัตถุมีอุทธุมาตกอสุภะเปนตน ยอมไดเฉพาะซึ่งปฐมฌาน อันองคละ ๕ ประกอบ
ดวยองค ๕ มีความงาม ๓ อยาง และถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐,
ภิกษุนั้น อาศัยหีบใจ กลาวคือปฐมฌานนั้น เจริญวิปสสนา ยอม
บรรลุพระอรหัต ซึ่งเปนประโยชนสูงสุด."
[ ปฐมฌานมีลักษณะ ๑๐ และความงาม ๑๐ ]
บรรดาความงาม ๓ และลักษณะ ๑๐ เหลานั้น ลักษณะ
๑๐ แหงปฐมฌานเหลานี้ คือ ความหมดจดแหงจิตจากธรรมที่เปน
อันตราย ๑ ความปฏิบัติสมาธินิมิตอันเปนทามกลาง ๑ ความแลนไป
แหงจิตในสมาธินิมิตนั้น ๑ ความเพิกเฉยแหงจิตที่หมดจด ๑ ความ
เพิกเฉยแหงจิตที่ดําเนินถึงความสงบ ๑ ความเพิกเฉยแหงจิตที่ปรากฏ
ดวยอารมณอันเดียว ๑ ความผุดผองดวยอรรถ คือความไมกลับกลาย
แหงธรรมทั้งหลายที่เกิดในฌานจิตนั้น ๑ ความผุดผองดวยอรรถ คือ
ความที่อินทรียทั้งหลายมีรสเปนอันเดียวกัน ๑ ความผุดผองดวยอรรถ
คือความเปนไปแหงความเพียร อันสมควรแกสมาธิปญญาและอินทรีย
ซึ่งเปนธรรมไมกลับกลาย และมีรสเปนอันเดียวกันนั้น ๑ ความผุดผอง
ดวยอรรถ คือความเสพคุน ๑.
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บาลี ในวิสัยเปนที่เปดเผยลักษณะ ๑๐ นั้น ดังนี้ :อะไรเปนเบื้องตน อะไรเปนทามกลาง อะไรเปนที่สุดแหงปฐมฌาน ?
ความหมดจดแหงปฏิปทาเปนเบื้องตน ความเพิ่มพูนเปนอุเบกขา เปน
ทามกลาง ความผุดผอง เปนที่สุดแหงปฐมฌาน.
ความหมดจดแหงปฏิปทา เปนเบื้องตนแหงปฐมฌาน, เบื้องตน
มีลักษณะเปนเทาไร ? เบื้องตนมีลักษณะ ๓. ธรรมใดเปนอันตราย
ของจิตนั้น จิตยอมหมดจดจากธรรมนั้น จิตยอมดําเนินไปสูสมาธินิมิต
อันเปนทามกลาง เพราะคาที่เปนธรรมชาตหมดจด จิตแลนไปใน
สมาธินิมิต (ซึ่งเปนโคจรแหงอัปปนา) นั้น เพราะความเปนธรรมชาต
ดําเนินไปแลว. จิตหมดจดจากธรรมที่เปนอันตราย ๑ จิตดําเนินไปสู
สมาธินิมิตอันเปนทามกลาง เพราะคาที่เปนธรรมชาตหมดจด ๑ จิต
แลนไปในสมาธินิมิตนั้น เพราะเปนธรรมชาตดําเนินไป ๑ เปนปฏิปทา
วิสุทธิซึ่งเปนเบื้องตนแหงปฐมฌาน; เบื้องตนมีลักษณะ ๓ เหลานี้.
เพราะเหตุนั้น ปฐมฌานทานจึงกลาววา ' เปนคุณชาตงามในเบื้องตน
และถึงพรอมดวยลักษณะ ๓. '
ความเพิ่มพูนอุเบกขา เปนทามกลางแหงปฐมฌาน, ทามกลาง
มีลักษณะเทาไร ? ทามกลางมีลักษณะ ๓. จิตหมดจดยอมเพิกเฉย
จิตดําเนินถึงความสงบ ยอมเพิกเฉย จิตปรากฏดวยอารมณอันเดียว
ยอมเพิกเฉย. จิตหมดจดเพิกเฉย ๑ จิตดําเนินถึงความสงบเพิกเฉย ๑
จิตปรากฏดวยอารมณอันเดียวเพิกเฉย ๑ เปนความเพิ่มพูนอุเบกขา
ซึ่งเปนทามกลางแหงปฐมฌาน;
ทามกลางมีลักษณะ ๓ เหลานี้.
๑

๑. ปฏิ. ขุ. ๓๑/๒๕๒-๓.
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เพราะเหตุนั้น ปฐมฌานทานจึงกลาววา ' เปนคุณชาตงามในทามกลาง
และถึงพรอมดวยลักษณะ ๓. '
ความผุดผอง เปนที่สุดแหงปฐมฌาน ทีส่ ุดมีลักษณะเทาไร ?
ที่สุดมีลักษณะ ๔. ความผุดผองดวยอรรถ คือความไมกลับกลาย
แหงธรรมทั้งหลาย ที่เกิดในฌานจิตนั้น ๑ ความผุดผองดวยอรรถ
คือความที่อินทรียทั้งหลายมีรสเปนอันเดียวกัน ๑ ความผุดผองดวยอรรถ
คือความเปนไปแหงความเพียร อันสมควรแกสมาธิปญญาและอินทรีย
ซึ่งเปนธรรมไมกลับกลาย และมีรสเปนอันเดียวกันนั้น ๑ ความผุดผอง
ดวยอรรถ คือความเสพคุน ๑. ความผุดผอง เปนที่สุดแหงปฐมฌาน;
ที่สุดมีลักษณะ ๔ เหลานี้. เพราะเหตุนั้นปฐมฌานทานจึงเรียกวา ' เปน
คุณชาตงามในที่สุด และถึงพรอมดวยลักษณะ ๔. ' จิตที่ถึงความเปน
ธรรมชาต ๓ อยาง มีความงาม ๓ อยาง ถึงพรอมดวยลักษณะ ๑๐ ยอม
เปนจิตถึงพรอมดวยวิตก ถึงพรอมดวยวิจาร ปติ และสุข ถึงพรอม
ดวยการตั้งมั่นแหงจิต ถึงพรอมดวยศรัทธา และเปนจิตที่ถึงพรอมวิริยะ
สติ สมาธิ และปญญา ดวยประการฉะนี้.
ขอวา อาทิสฺส อาทิสฺส อสุภสมาปตฺติยา วณฺณ ภาสติ
มีความวา พระผูมีพระภาคตรัสสรรเสริญ คือตรัสอานิสงส ทรงประกาศคุณแหงอสุภสมาบัติ เพราะทรงทําการกําหนดอางถึงบอย ๆ วา
" เปนอยางนั้นบาง เปนอยางนี้บาง. " ตรัสอยางไร ? ตรัสอยางนี้วา
" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุมีจิตอบรมดวยอสุภสัญญาอยูเนือง ๆ
จิต ยอมงอ หดเขา หวนกลับจากความเขาประชิดดวยเมถุนธรรม
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คือไมฟุงซานไป ยอมตั้งอยูโดยความวางเฉย หรือโดยความเปนของ
ปฏิกูล, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เปรียบเหมือนปกไก หรือทอนเอ็น
ที่บุคคลใสเขาไปในไฟ ยอมงอ หดเขา มวนเขา คือไมแผออก
แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุมีจิตอบรมดวยอสุภสัญญาอยู
เนือง ๆ จิต ยอมงอ หดเขา หวนกลับจากความเขาประชิดดวยเมถุนธรรม คือไมฟุงซานไป ฉันนั้นเหมือนกันแล."
ขอวา อิจฺฉามห ภิกฺขเว อฑฺฒมาส ปฏิสลฺลิยิตุ ความวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราปรารถนาจะหลีกออก คือหลีกเรนอยูโดดเดี่ยว
ลําพังผูเดียว ตลอดกึ่งเดือนหนึ่ง.
ขอวา นมฺหิ เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ อฺตฺร เอเกน
ปณฺฑปาตนีหารเกน มีความวา ภิกษุรูปใด ไมทําปยุตวาจา (วาจา
เนื่องดวยปจจัย) ดวยตน นําบิณฑบาตที่เขาตกแตงเพื่อประโยชนแก
เราในตระกูลมีศรัทธา นอมเขามาแกเรา, ยกเวนภิกษุผูนําบิณฑบาต
เขาไปใหนั้นรูปเดียว ใคร ๆ คนอื่นจะเปนภิกษุหรือคฤหัสถก็ตาม อยา
เขาไปหาเรา.
[ พระผูมีพระภาคไมทรงหามภิกษุฆากัน เพราะทรงเห็นกรรมเกา ]
ถามวา " ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคจึงตรัสอยางนี้ ? "
แกวา " ไดยินวา ในครั้งดึกดําบรรพ นายพรานเนื้อประมาณ
๕๐๐ คนเอาทอนไมและขายเครื่องจับสัตวเปนอันมาก ลอมปาไวพากัน
หัวเราะรื่นเริง รวมเปนพวกเดียวกันนั่นแล สําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวย
กรรม คือการฆาเนื้อและนก จนตลอดชีวิต แลวเกิดในนรก. พราน
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เนื้อเหลานั้น หมกไหมในนรกนั้นแลว เกิดในหมูมนุษย เพราะ
กุศลกรรมบางอยาง ทีต่ นทําไวแลวในหนหลังนั่นแล จึงไดบรรพชา
และอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแมทั้งหมด ดวยอํานาจ
แหงอุปนิสัยแหงกรรมอันงาม. อปราปรเจตนาของพรานเนื้อเหลานั้น
ที่ยังไมไดเผล็ดผล เพราะอกุศลกรรมที่เปนรากเหงานั้น ไดกระทําโอกาส
เพื่อเขาไปตัดรอนชีวิตเสียดวยความพยายามของตนเอง และดวยความ
พยายามของผูอื่น ในภายในกึ่งเดือนนั้น. พระผูมีพระภาค ไดทอด
พระเนตรเห็นความขาดไปแหงชีวิตนั้นแลว.
ขึ้นชื่อวากรรมวิบาก
ใคร ๆ ไมสามารถจะหามได. ก็บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูยังเปน
ปุถุชนก็มี เปนพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระขีณาสพก็มี ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุทั้งหลายผูเปนพระขีณาสพ ไมมีการ
ถือปฏิสนธิ, พระอริยสาวกทั้งหลายนอกนี้ เปนผูมีคติแนนอน คือ
มีสุคติเปนที่ไปในเบื้องหนา; คติของพวกภิกษุผูยังเปนปุถุชน ไมแน
นอน. คราวนั้น พระผูมีพระภาค ทรงดําริวา " ภิกษุเหลานี้ กลัวตอ
มรณภัย เพราะความรักดวยอํานาจความพอใจในอัตภาพ จักไมอาจ
ชําระคติใหบริสุทธิ์ได; เอาเถิด ! เราจะแสดงอสุภกถาเพื่อละความรัก
ดวยอํานาจความพอใจ แกเธอเหลานั้น เธอเหลานั้น ครั้นไดฟงอสุภกถานั้นแลว จักทําการชําระคติใหบริสุทธิ์ได เพราะเปนผูปราศจาก
ความรักดวยอํานาจความพอใจในอัตภาพแลว จักถือเอาปฏิสนธิใน
สวรรค, การบรรพชาในสํานักของเรา จักเปนคุณชาตมีประโยชนแก
เธอเหลานั้น ดวยอาการอยางนี้. " เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงแสดงอสุภกถา ดวยหัวขอพระกรรมฐาน เพื่ออนุเคราะหแกเธอ
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เหลานั้น หาไดแสดงดวยความประสงคในการพรรณนาถึงคุณแหงความ
ตายไม ก็แล ครั้นทรงแสดงแลว พระองคไดมีความดําริอยางนี้วา
" ถาภิกษุทั้งหลาย จักพบเห็นเราตลอดกึ่งเดือนนี้ไซร, เธอเหลานั้น
จักมาบอกเราวา ' วันนี้ภิกษุมรณภาพไปรูปหนึ่ง วันนี้มรณภาพไป
๒ รูป ฯ ล ฯ วันนี้มรณภาพไป ๑๐ รูป ' ดังนี้, ก็แล กรรมวิบาก
นี้ เราหรือใครคนอื่นก็ไมสามารถจะหามได, เรานั้น แมไดฟงเหตุนั้น
แลวจักทําอะไรไดเลา ? จะมีประโยชนอะไรแกเรา ดวยการฟงที่หา
ประโยชนมไิ ด มีแตความฉิบหายใชประโยชน, เอาเถิด ! เราจะเขาไป
ยังสถานที่ภิกษุทั้งหลายจะเห็นไมได "
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสอยางนี้วา " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราปรารถนาจะหลีกออก
เรนอยูตลอดกึ่งเดือน ใคร ๆ อยาเขาไปหาเรา นอกจากภิกษุผูนํา
บิณฑบาตเขาไปใหรูปเดียว. "
สวนอาจารยเหลาอื่นกลาววา " พระพุทธเจาทั้งหลาย ตรัส
อยางนั้นแลว จึงไดหลีกออกเรนอยู เพื่อจะเวนความติเตียนของผู
อื่น. " นัยวาชนพวกอื่น จักกลาวติเตียนพระผูมีพระภาคเจาวา " พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้เปนผูทรงรูสิ่งทั้งปวง
ทั้งปฏิญาณอยูวา
' เราเปนผูยังจักรคือพระสัทธรรมอันบวรใหเปนไป ' ไมทรงสามารถ
จะหามพระสาวกทั้งหลายแมของพระองค ผูวานกันและกันใหฆากันอยู,
ไฉนจักทรงอาจหามบุคลอื่นไดเลา ? " ใหขอที่ผูอื่นกลาวติเตียนนั้น
บัณฑิตทั้งหลาย จักกลาวแกวา " พระผูมีพระภาคเจาทรงประกอบ
การหลีกออกเรนอยู หาไดทรงทราบความเปนไปนี้ไม, แมผูจะทูล
บอกพระองคบางคนก็ไมมี, ถาพึงทราบไซร, ก็จะพึงทรงหาม
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แนนอน. " แตเพียงขอที่ทรงมีความปรารถนาเปนขอแรกนี้นั่นเอง
ยอมเปนเหตุในคํานี้ได. "
ศัพทวา " อสฺสุธ " ในคําวา " นาสฺสุธ " ๆ เปนนิบาต
ลงในอรรถสักวาทําบทใหเต็ม หรือในอรรถคือการหามวา " ใคร ๆ
อยาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาเลย. "
อสุภภาวนานุโยค (ความหมั่นประกอบเนือง ๆ ในการเจริญ
อสุภกรรมฐาน) นั้น มีกระบวนการทําตาง ๆ ดวยเหตุทั้งหลายมีสี
และสัณฐานเปนตนมากมาย; เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อเนกาการโวการ
(มีกระบวนการทําตาง ๆ มากมาย). มีคําอธิบายวา " เคลาคละปะปน
กันดวยอาการมากมาย คือเจือปนกันดวยเหตุหลายอยาง. " อเนกการโวการนั้นไดแกอะไร ? ไดแกอสุภภาวนานุโยค. ซึ่งความหมั่นประกอบ
เนือง ๆ ในการเจริญอสุภกรรมฐาน มีกระบวนการทําตาง ๆ มากมาย
นั้น.
สองบทวา อนุยตุ ฺตา วิหรนฺติ ความวา ภิกษุเหลานั้น ประกอบ คือ ขวนขวายอยู.
บทวา อฏฏิยนฺติ ความวา ยอมเปนผูอึดอัด คือ มีความ
ลําบากดวยกายนั้น.
บทวา หรายนฺติ แปลวา ยอมระอา.
บทวา ชิคุจฺฉนฺติ แปลวา เปนผูเกิดความเกลียดชังขึ้นเอง.
บทวา ทหโร แปลวา เด็กรุนหนุม.
บทวา ยุวา แปลวา ผูประกอบดวยความเปนหนุม.
บทวา มณฺฑนกชาติโย แปลวา ผูชอบแตงตัวเปนปกติ.
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สองบทวา สีล นหาโต แปลวา ผูอาบน้ําพรอมทั้งศีรษะ.
ในสองคําวา " ทหโร ยุวา " นี้ ทานพระอุบาลีเถระแสดง
ความเปนผูแรกเปนหนุม ดวยคําวา ทหระ. จริงอยู สัตวทั้งหลาย
ในคราวแรกเปนหนุม ยอมมีปกติเปนผูชอบแตงตัวโดยพิเศษ. ทาน
พระอุบาลีเถระ แสดงถึงเวลาขวนขวายการแตงตัวดวยคําทั้งสองวา
สีส นหาโต นี้. แทจริง แมคนหนุมทําการงานบางอยางแลวมีรางกาย
เศราหมอง ก็หาเปนผูขวนขวายการแตงตัวไม. แตเขาอาบน้ําสระ
เกลาเสร็จแลวจึงตามประกอบการแตงตัวทีเดียว ยอมไมปรารถนาแมที่
จะเห็นของสกปรกมีซากงูเปนตน.
[ พวกภิกษุฆากันเองและวานใหผูอื่นฆา ]
ขณะนั้น บุรุษหนุมนั้น พึงอึดอัด สะอิดสะเอียน เกลียดชัง
ดวยซากงู ซากสุนัข หรือซากศพมนุษยอันคลองอยูที่คอ คือมีบุคคล
ผูเปนขาศึกบางคนนั่นเองนํามาผูกไว คือสวมไวที่คอ ฉันใด, ภิกษุ
เหลานั้น ก็อดึ อัด ระอา เกลียดชังดวยรางกายของตน ฉันนั้นเหมือน
กัน เปนผูใครจะสละรางกายของตนเสีย เพราะเปนผูปราศจากความรัก
ดวยอํานาจความพอใจ ดุจบุรุษคนนั้นผูใครจะสละทิ้งซากศพนั้นเสีย
ฉะนั้น จึงถือเอาศัสตรา แลวปลงชีวติ ตนเองบาง วานกันและกันให
ปลงชีวิต ดวยพูดอยางนี้วา " ทานจงปลงกระผมเสียจากชีวิต กระผม
จะปลงทานเสียจากชีวิต. "
คําวา มิคลัณฑิกะ ในสองบทวา มิคลณฺฑิกมป สมณกุตฺตก
นี้เปนชื่อของเขา.
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บทวา สมณกุตฺตโก ไดแก ผูทรงเพศสมณะ. ไดยินวา
มิคลัณฑิกะนั้น โกนศีรษะไวเพียงจุก นุงผากาสาวะผืนหนึ่ง อีกผืน
หนึ่ง พาดไวบนไหล เขาอาศัยวิหารนั้นแล เปนอยูโดยความเปนคน
กินเดน. ภิกษุทั้งหลายเขาไปหามิคลัณฑิกะ ผูทรงเพศสมณะแมนั้น
แลวกลาวอยางนั้น.
ศัพทวา สาธุ เปนนิบาต ลงในอรรถวาขอรอง. บทวา โน
เปนทุติยาวิภัตติ พหุวจนะ. มีคําอธิบายวา " พอคุณ ! ดีละ เธอจง
ชวยปลงชีวติ พวกฉันที. " ก็บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูเปนอริยะไม
กระทําปาณาติบาต ไมชกั ชวนบุคคลอื่น ทั้งไมอนุญาตดวย. สวน
ภิกษุผูเปนปุถุชน กระทําไดแทบทุกอยาง.
บทวา โลหิตก แปลวา เปอนเลือด. แมน้ําที่เขาสมมติกันวา
เปนบุญของชาวโลก เรียกวา วัคคุ ในคําวา เยน วคฺคุมุทา นี้.
ไดยินวา แมมิคลัณฑิกะนั้น ไปยังแมน้ํานั้น ดวยความสําคัญวา
" จักลอยบาปในแมน้ํานั้น. "
[ มิคลัณฑิกะฆาภิกษุแลวเกิดความเสียใจ ]
สองบทวา อหุเทว กุกฺกุจฺจ ความวา ไดยินวา บรรดาภิกษุ
เหลานั้น ภิกษุบางรูปไมไดทํากายวิการ หรือวจีวิการ, ทั้งหมดทุก
รูป มีสติ รูส ึกตัวอยู นอนลงโดยตะแคงขวา. เมื่อมิคลัณฑิกะนั้น
ตามระลึกถึงความไมกระทํากายวิการ และวจีวิการนั้น ไดมีความรําคาญ
ใจแลวนั่นเทียว. บาปแมมีประมาณนอย ชื่อวาเขาละไดแลว ดวย
อานุภาพแหงแมน้ํายอมไมมี.
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คําวา อหุ วิปฺปฏิสาโร นั่น ทานกลาวไว เพื่อกําหนดสภาพ
แหงความรําคาญนั้นนั่นแล. ไดมีความรําคาญ เพราะความวิปฏิสาร
มิใชความรําคาญทางพระวินัยแล.
ทานกลาวคําวา " อลาภา วต เม " เปนตน เพื่อแสดง
อาการคือความเปนไปแหงความรําคาญ.
บรรดาบทเหลานั้น คําวา อลาภา วต เม ความวา มิคลัณฑิกะ
นั้น ทอดถอนใจอยูวา " บัดนี้ ชื่อวาลาภ คือประโยชนเกือ้ กูลและ
ความสุขของเรา ยอมไมมีตอไป. " ก็เขาเนนเนื้อความนั้นนั่นเอง ให
หนักแนน ดวยคําวา " ลาภของเราไมมีหนอ " นี.้ แทจริง ในคําวา
" น วต เม ลาภา " นี้ มีอธิบายดังนี้วา " แมถามีใคร ๆ พึงกลาววา
' เปนลาภของทาน ' คํานั้นผิด ลาภของเรา ยอมไมมีเลย. "
ขอวา ทุลฺลทฺธ วต เม มีความวา ความเปนมนุษยนี้ แมที่
เราไดแลวดวยกุศลานุภาพ ก็เปนอันเราไดไมดีหนอ. ก็เขายอมเนน
เนื้อความนั้นนั่นเอง ใหหนักแนน ดวยคํานี้วา " เราไดไมดีหนอ. "
จริงอยู ในคําวา " น วต เม สุลทฺธ " นี้ มีอธิบายดังนี้วา
" แมถาใคร ๆ พึงกลาววา ' ทานไดดีแลว ' คํานั้นผิด เราไดไม
ดีหนอ. "
สองบทวา อปฺุ ปสุต ความวา สิ่งมิใชบุญเราสั่งสมหรือ
กอใหเกิดขึ้นแลว. หากจะพึงมีผูถามวา " เพราะเหตุไร ? " พึงเฉลย
วา " เพราะเหตุที่เราไดปลงภิกษุทั้งหลาย ซึ่งเปนผูมีศีล มีกลั ยาณธรรม เสียจากชีวิต. " คํานั้นมีอธิบายวา " เพราะเหตุที่เราไดปลง
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ภิกษุทั้งหลาย ซึ่งเปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม คือผูมีอุดมธรรม มีธรรม
อันประเสริฐ เพราะความเปนผูมีศีลนั้นแล จากชีวติ . "
[ เทวดาชวยปลอบโยนมิคลัณฑิกะใหฆาภิกษุตอไป ]
สองบทวา อฺตรา มารกายิกา มีความวา ภุมเทวดาตนหนึ่ง
ไมปรากฏชือ่ เปนมิจฉาทิฏฐิ เปนฝกฝายแหงมาร ประพฤติตามมาร
คิดวา " มิคลัณฑิกะนี้ จักไมกลาลวงบวงของมาร คือวิสัยของมารไป
ได ดวยอุบายอยางนี้ " ดังนี้แลวจึงประดับดวยเครื่องอาภรณทั้งปวง
เมื่อจะแสดงอานุภาพของตน จึงเดินมาบนน้ํา อันไมแตกแยก ดุจเดิน
ไปมาอยูบนพื้นดินฉะนั้น ไดกลาวคํานั่น กะมิคลัณฑิกะสมณกุตก.
ศัพทวา สาธุ สาธุ เปนนิบาต ลงในอรรถ คือความราเริง
เพราะเหตุนั้น ในพระบาลีนี้ จึงกลาวย้ํา ๒ ครั้ง อยางนี้แล.
สองบทวา อติณฺเณ ตาเรสิ ความวา ทานชวยสงพวกคนที่
ยังขามไมพน ใหขามพน คือชวยเปลื้อง ใหพนจากสงสาร ดวยการ
ปลงเสียจากชีวิตนี้. ไดยินวา เทวดาผูเปนพาลทรามปญญาตนนั้น มี
ลัทธิดังนี้วา " บุคคลทั้งหลาย ผูยังไมตาย ชื่อวายังไมพนจากสงสาร,
ผูที่ตายแลวจึงพน. " เพราะเหตุนั้น เทวดาผูมีลัทธิอยางนั้น. ก็เปน
เหมือนชนชาว ปา ผูจะเปลื้องตนจากสงสารฉะนั้น ไดประกอบแม
มิคลัณฑิกะนั้นไวในการใหชวยปลงเสียจากชีวิตนั้น จึงกลาวอยางนั้น.
[ มิคลัณฑิกะฆาภิกษุตอไปวันละ ๑ รูปถึง ๕๐๐ รูป ]
ครั้งนั้นแล มิคลัณฑิกะสมณกุตก ถึงแมเปนผูมีความเดือดรอน
เกิดขึ้นกลาแข็งเพียงนั้นก็ตาม ครั้นเห็นอานุภาพของเทวดานั้น ก็ถึง
๑

๑. มิลกฺขุ มิลกฺโข คนชาวปา, คนปา, ผูพูดอยางเสียงสัตวรอง, เปนคนมิไดรับการศึกษาเลย.
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ความตกลงใจวา " เทวดาตนนี้ ไดกลาวอยางนี้, ประโยชนนี้ พึงเปน
อยางนี้ทีเดียว แนแท " แลวกลาวคําเปนตนวา " นัยวาเปนลาภของ
เรา " จึงจากวิหารเขาไปสูวิหาร จากบริเวณเขาไปสูบริเวณ แลวกลาว
อยางนี้ คือ เขาไปยังวิหารและบริเวณนั้น ๆ แลวเปดประตู เขาไป
ภายใน กลาวกะภิกษุทั้งหลายอยางนี้วา " ใครยังขามไมพน ขาพเจา
จะชวยสงใหขามพน. "
สองบทวา โหติเยว ภย ความวา มีจิตสะดุง เพราะอาศัย
ความตาย.
บทวา ฉมฺภิตตฺต ความวา มีรางกายสั่นเทา ตั้งแตเนื้อหัวใจ
เปนตนไป. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา " ความมีรางกายแข็งทื่อ เพราะ
กลัวจัด " ดังนี้บาง. จริงอยู ความมีรางกายแข็งดุจเสา ทานเรียกวา
" ความหวาดเสียว " ความมีขนตั้งชูขึ้นขางบน ชื่อวาความมีขนชูชัน.
สวนพระขีณาสพทั้งหลาย ยอมไมเห็นสัตวตายเลย เพราะทานเห็นดีแลว
โดยความเปนของวางจากสัตว. เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบวา
" อันตรายมีความกลัวเปนตนนั่นแมทั้งหมด หาไดมีแกพระขีณาสพเหลานั้น
ไม. " มิคลัณฑิกะนั้นไดปลงภิกษุมีประมาณ ๕๐๐ รูป แมทั้งหมด
เหลานั้นเสียจากชีวิต ดวยอํานาจการคํานวณอยางนี้คือ เขาไดปลงภิกษุ
จากชีวิตเสีย วันละ ๑ รูปบาง ๒ รูปบาง ฯ ล ฯ ๖๐ รูปบาง.
[ พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาภิกษุสงฆเบาบางไป ]
สองบทวา ปฏิสลฺลานา วุฏ ิโต ความวา พระผูมีพระภาค ทรง
ทราบขอที่ภิกษุมีประมาณ ๕๐๐ รูปเหลานั้นถึงมรณภาพ จึงเสด็จออก
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จากความเปนผูโดดเดี่ยวนั้น ถึงแมจะทรงทราบ ก็เปนเหมือนไมทรง
ทราบ จึงไดตรัสเรียกทานพระอานนทมา เพื่อใหตั้งเรื่องขึ้น.
ขอวา กินฺนุ โข อานนฺท ตนุภูโต วิย ภิกขฺ ุสงฺโฆ มี
ความวา พระองคทรงรับสั่งวา " ดูกอนอานนท ! ในกาลกอนแตนี้ไป
พวกภิกษุเปนจํานวนมาก ยอมมาสูท ี่อุปฏฐาก โดยรวมเปนพวกเดียวกัน
เรียนเอาอุเทศ ปริปุจฉา สาธยายอยู, อารามยอมปรากฏดุจรุงเรือง
เปนอันเดียวกัน, แตบัดนี้ โดยลวงไปเพียงกึ่งเดือน ภิกษุสงฆดูเหมือน
นอยไป คือเปนประหนึ่งวาเบาบาง เล็กนอย รอยหรอ โหรงเหรงไป
มีเหตุอะไรหรือ ? พวกภิกษุหลีกไปในทิศทั้งหลายหรือ ? "
[ พระอานนททูลใหตรัสบอกกรรมฐานอยางอื่นแกพวกภิกษุ ]
ลําดับนั้น ทานพระอานนท เมื่อไมกําหนดเหตุที่ภิกษุเหลานั้น
ถึงมรณภาพไป เพราะผลแหงกรรม แตมากําหนดเพราะความหมั่น
ประกอบในอสุภกรรมฐานเปนปจจัย จึงไดกราบทูลคําเปนตนวา " ตถา
หิ ปน ภนฺเต ภควา " ดังนี้ เมื่อจะทูลขอพระกรรมฐานอยางอื่น
เพื่อใหภิกษุทั้งหลายบรรลุอรหัตผล จึงไดกราบทูลคําเปนตนวา " สาธุ
ภนฺเต ภควา " ดังนี้ คํานั้นมีใจความวา " ขาแตพระองคผูเจริญ !
ดังขาพระองคขอโอกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดตรัสบอกการณ
อยางอื่น ซึ่งเปนเหตุใหภิกษุสงฆดํารงอยูในพระอรหัตผล. " อธิบายวา
" จริงอยู พระกรรมฐานที่เปนคุณชาตหยั่งลงสูพระนิพพาน ดุจทา
เปนที่หยั่งลงสูมหาสมุทร แมเหลาอื่นก็มีมาก ตางโดยประเภทคือ
อนุสสติ ๑๐ กสิณ ๑๐ จตุธาตุววัฏฐาน ๔ พรหมวิหาร ๔ และ
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อานาปานัสสติ. ขอพระผูมีพระภาคเจา ทรงปลอบภิกษุทั้งหลายให
เบาใจในพระกรรมฐานเหลานั้น แลวตรัสบอกพระกรรมฐานอยางใด
อยางหนึ่งเถิด. "
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา มีพระประสงคจะทรงทําเชนนั้น
เมื่อจะสงพระเถระไป จึงทรงรับสั่งวา " เตนหิ อานนท " ดังนี้
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา เวสาลึ อุปนิสฺสาย ความวา
ภิกษุมีประมาณเทาใด ซึ่งอาศัยเมืองไพศาลีอยู โดยรอบในที่คาวุต
หนึ่งบาง กึ่งโยชนบาง. เธอจงเผดียงภิกษุเหลานั้นทั้งหมดใหประชุมกัน.
ขอวา สพฺเพ อุปฏานสาลาย สนฺนิปาเตตฺวา ความวา ไปสู
ที่ที่ ตนเองควรจะไปแลว ในที่อื่นสงภิกษุหนุมไปแทน จัดพวกภิกษุให
ประชุมกันไมใหเหลือ ที่อุปฏฐานศาลาโดยครูเดียวเทานั้น.
ในคําวา ยสฺสิทานิ ภนฺเต ภควา กาล มฺติ นีม้ ีอธิบาย
ดังนี้วา " ขาแตพระผูมีพระภาค ! ภิกษุสงฆประชุมพรอมกันแลว,
นี้เปนกาลเพื่อทรงทําธรรมกถา เพือ่ ประทานพระอนุศาสนีแกภิกษุทั้งหลาย, ขอพระองคทรงทราบกาลแหงกิจที่ควรทรงกระทําในบัดนี้เถิด. "
[ พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกอานาปานัสสติแกพวกภิกษุ ]
ขอวา อถโข ภควา ฯ เป ฯ ภิกฺขู อามนฺเตสิ อยมฺป โข
ภิกฺขเว มีความวา ก็แล พระผูมีพระภาคเจา ครั้นรับสั่งตักเตือน
แลว เมื่อจะตรัสบอกปริยายอยางอื่นจากอสุภกรรมฐานที่ตรัสบอกแลว
ในกอน เพื่อบรรลุพระอรหัตแกภิกษุทั้งหลาย จึงตรัสวา " อานา-
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ปานสฺสติสมาธิ " เปนตน. บัดนี้ เพราะวา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
บาลีนี้ เพื่อทรงแสดงพระกรรมฐาน ทีเ่ ปนคุณสงบและประณีตจริง ๆ
แกภิกษุทั้งหลาย; ฉะนั้น ขาพเจาจักทําการพรรณนาในพระบาลี ตาม
ลําดับอรรถโยชนา ไมละทิ้งใหเสียไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อยมฺป โข ภิกฺขเว เปนตนนี้
มีโยชนาดังตอไปนี้กอนวา " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อสุภภาวนาอยาง
เดียวเทานั้น ยอมเปนไปเพื่อละกิเลส หามิได, อีกอยางหนึ่ง อานาปานัสสติสมาธิแมนี้แล อันภิกษุอบรมทําใหมากแลว ยอมเปนคุณสงบ
ประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข และยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๆ
ใหอันตรธานสงบไปโดยฉับพลัน. " ก็ในคําวา " อานาปานสฺสติสมาธิ "
เปนตนนี้ มีอรรถวรรณนาดังตอไปนี้ :สติกําหนดลมหายใจเขาและลมหายใจออก ชื่อวา อานาปานัสสติ.
สมจริงดังคําที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไวในปฏิสัมภิทาวา " ลม
หายใจเขา ชื่อวา อานะ ไมใชปสสาสะ, ลมหายใจออก ชื่อวา
ปานะ ไมใชอัสสาสะ, สติเขาไปตั้งอยู ดวยอํานาจลมหายใจเขา สติ
เขาไปตั้งอยู ดวยอํานาจลมหายใจออก ยอมปรากฏแกบุคคลผูหายใจเขา
ยอมปรากฏแกบุคคลผูหายใจออก . "
ความที่จิตมีอารมณเดียว ซึ่งเกิดขึ้นพรอมกับสติที่กําหนดลมหายใจ
เขาและหายใจออกนั้น ชือ่ วา สมาธิ. ก็เทศนานี้ ทานกลาวไว
ดวยหัวขอคือสมาธิ หาใชดวยหัวขอคือสติไม. เพราะฉะนั้น ในบทวา
๑

๒

๑. อปานนฺติ ปาลิ. ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๕๘.
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" อานาปานสฺสติสมาธิ " นี้ พึงทราบใจความอยางนี้วา " สมาธิที่
ประกอบดวยอานาปานัสสติ หรือสมาธิในอาปานัสสติ ชื่อวา อานาปานัสสติสมาธิ. "
บทวา ภาวิโต แปลวา ใหเกิดขึ้น หรือใหเจริญแลว.
บทวา พหุลีกโต แปลวา กระทําบอย ๆ.
สองบทวา สนฺโต เจว ปณีโต จ คือ เปนคุณสงบดวย
นั่นเทียว เปนคุณประณีตดวยทีเดียว. ในบททั้งสอง พึงทราบความ
แนนอนดวยเอวศัพท. ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ? ทานกลาวอธิบาย
ไววา " จริงอยู อานาปานัสสติสมาธินี้ จะเปนธรรมไมสงบ หรือไม
ประณีต โดยปริยายอะไร ๆ เหมือนอสุภกรรมฐานซึ่งเปนกรรมฐาน
สงบ และประณีต ดวยอํานาจการแทงตลอดอยางเดียว แตไมสงบ
ไมประณีตดวยอํานาจอารมณ เพราะมีอารมณหยาบและเพราะมีอารมณ
ปฏิกลู ฉันนัน้ หามิได, อนึ่งแล อานาปานัสสติสมาธินี้ สงบ คือระงับ
ดับสนิท เพราะมีอารมณสงบบาง เพราะมีองคคือการแทงตลอดสงบบาง
ประณีต คือไมกระทําใหเสียเกียรติ เพราะมีอารมณประณีตบาง เพราะ
มีองคประณีตบาง, เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสคําวา " สงบ
และประณีต. "
ก็ในคําวา อเสจนโก จ สุโข จ วิหาโร นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ :อานาปานัสสติสมาธินั้น ไมมีเครื่องรด; เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
เยือกเย็น คือไมมีเครื่องราดไมเจือปน แผนกหนึ่งตางหาก ไมทั่วไป.
อนึ่ง ความสงบโดยบริกรรม หรือโดยอุปจารในอานาปานัสสติสมาธินี้
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ไมมี. อธิบายวา " เปนธรรมสงบและประณีต โดยสภาพของตน
ทีเดียว จําเดิมแตเริ่มตนใฝใจ. " แตอาจารยบางพวกกลาววา "บทวา
อเสจนโก ความวา ไมมีเครื่องราด คือมีโอชะ มีรสอรอยโดยสภาพ
ทีเดียว. " โดยอรรถดังกลาวมาอยางนี้ อาปานัสสติสมาธินี้ บัณฑิต
พึงทราบวา " เยือกเย็นและอยูเปนสุข เพราะเปนไปเพื่อใหไดความสุข
ทางกายและทางจิต ในขณะที่เขาถึงแลว ๆ. "
บทวา อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน หมายความวา ทีย่ ังขมไมได ๆ.
บทวา ปาปเก หมายความวา เลวทราม.
สองบทวา อกุสเล ธมฺเม ไดแก ธรรมที่เกิดจากความไม
ฉลาด.
สองบทวา านโส อนฺตรธาเปติ ความวา ยอมใหอันตรธานไป
คือขมไวไดโดยฉับพลันทีเดียว.
บทวา วูปสเมติ ความวา ยอมใหสงบไปดวยดี. อีกอยางหนึ่ง
อธิบายวา " อานาปานัสสติสมาธินี้ ยอมถึงความเจริญดวยอริยมรรค
โดยลําดับ เพราะมีสวนแหงการแทงตลอด ยอมตัดขาดดวยดี คือยอม
สงบราบคาบได. "
คําวา " เสยฺยถาป " นี้ เปนคําแสดงความอุปมา.
หลายบทวา คิมฺหาน ปจฺฉิเม มาเส ไดแก ในเดือนอาสาฬหะ
(เดือน ๘).
บทวา อูหตรโชชลล ความวา ฝุนละออง ถูกลมพัดฟุง
๑

๑. บาลีเปน อูหต รโชชลฺล.
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ขึ้นเบื้องบน คือลอยขึ้นบนอากาศ จากพื้นดินที่แตกระแหง เพราะ
กีบโคและกระบือเปนตนกระทบ ซึ่งแหงเพราะลมและแดดแผดเผาตลอด
กึ่งเดือน.
เมฆซึ่งขึ้นเต็มทองฟาทั้งหมด แลวใหฝนตกตลอดกึ่งเดือนทั้งสิ้น
ในชุณหปกขแหงเดือนอาสาฬหะ ชื่อวาฝนหาใหญ ที่ตกในสมัยมิใช
ฤดูกาล. จริงอยู เมฆนั้น ทานประสงคเอาในอธิการนี้วา " อกาลเมฆ "
เพราะเกิดขึ้นในเวลายังไมถึงฤดูฝน.
หลายบทวา านโส อนฺตรธานเปติ วูปสเมติ ความวา ฝน
หาใหญ ที่ตกในสมัยมิใชฤดูกาลนั้น ยอมพัดเอาฝุนและละอองนั้น ๆ ไป
ไมใหแลเห็น คือพัดใหจมหายไปในแผนดินโดยฉับพลันทีเดียว.
คําวา " เอวเมว โข " นี้ เปนคําเปรียบเทียบขออุปไมย
ถัดจากคําวา " เอวเมว โข " นั้นไป มีนัยดังกลาวมาแลวนั่นแล.
ในคําวา " กถ ภาวิโต จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิ " นี้
พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :คําวา " กถ " เปนคําถาม คือความเปนผูใครจะยังอานาปานัสสติสมาธิภาวนาใหพิสดาร โดยประการตาง ๆ.
คําวา " ภาวิโต จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิ " เปนคํา
แสดงไขขอธรรมที่ถกู ถาม เพราะความเปนผูใครจะยังอานาปานัสสติสมาธินั้นใหพิสดาร โดยประการตาง ๆ. แมบทที่สอง ก็นยั นั่น.
ก็ในคําวา " กถ ภาวิโต จ " เปนตนนี้ มีความสังเขปดังนี้
วา " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อานาปานัสสติสมาธิ อันภิกษุอบรมแลว
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ดวยประการไร ดวยอาการไร ดวยวิธีไร ? ทําใหมากแลว ดวย
ประการไร ? จึงเปนคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข และยังบาป
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๆ ใหอันตรธานไปโดยฉับพลัน. "
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงยังเนื้อความนั้นใหพิสดาร
จึงตรัสวา " อิธ ภิกฺขเว " เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น ขอวา " อิธ ภิกขฺ เว ภิกขฺ ุ " มีความวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุในศาสนานี้. จริงอยู อิธศัพทนี้ ในบทวา
" ภิกฺขเว " นี้ แสดงศาสนาซึ่งเปนที่อาศัยของบุคคลผูใหอานาปานัสสติสมาธิเกิดขึ้นโดยประการทั้งปวง และปฏิเสธความไมเปนเชนนั้น
แหงศาสนาอื่น. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สมณะ (ที่ ๑) มีในธรรมวินัยนี้เทานั้น สมณะ
ที่ ๒ มีในธรรมวินัยนี,้ สมณะที่ ๓ มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๔ มี
ในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นวางจากสมณะทั้ง ๔. " เพราะเหตุนั้น ทาน
จึงกลาวไววา " ภิกษุในศาสนานี้. "
คําวา " อรฺคโต วา ฯ เป ฯ สฺุาคารคโต วา " นี้แสดง
การที่ภิกษุนั้นเลือกหาเสนาสนะที่เหมาะแกการเจริญอานาปานัสสติสมาธิ.
เพราะวา จิตของภิกษุนี้เคยซานไปในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตนเสียนาน
จึงไมอยากจะกาวขึ้นสูอารมณของอานาปานัสติสมาธิ คอยแตจะแลน
ไปนอกทางอยางเดียว ดุจรถที่เขาเทียมดวยโคโกงฉะนั้น. เพราะฉะนั้น
คนเลี้ยงโคตองการจะฝกลูกโคโกง ตัวดื่มน้ํานมทั้งหมดของแมโคโกง
๑

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๒๓.
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เติบโตแลว พึงพรากออกจากแมโคนม ปกหลักใหญไวสวนหนึ่ง
แลวเอาเชือกผูกไวที่หลักนั้น, คราวนั้นลูกโคนั้นของเขาดิ้นรนไปทาง
โนนทางนี้ ไมอาจหนีไปได พึงยืนพิงหรือนอนอิงหลักนั้นนั่นแล ชื่อแม
ฉันใด; ภิกษุแมรูปนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ประสงคจะฝกฝนจิตที่ถูกโทษ
ประทุษราย ซึ่งเจริญดวยการดื่มรสแหงอารมณมีรูปเปนตนมานานแลว
พึงพรากออกจากอารมณมีรูปเปนตน แลวเขาไปสูปา หรือโคนไม หรือ
เรือนวางเปลา แลวพึงเอาเชือกคือสติผูกไวที่หลัก คือลมอัสสาสะและ
ปสสาสะนั้น เมื่อเปนเชนนั้น จิตของเธอนั้น แมจะกวัดแกวงไปทางโนน
และทางนี้ก็ตาม เมื่อไมไดรับอารมณที่เคยชินมาในกาลกอน ไมสามารถ
จะตัดเชือกคือสติหนีไปได ยอมจดจอและแนบสนิทอารมณนั้นแล ดวย
อํานาจอุปจาระและอัปปนา. เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลาย
จึงกลาววา
" นรชน เมื่อจะฝกลูกโค พึงผูกติดไวที่หลัก ฉันใด
ภิกษุในศาสนานี้ พึงเอาสติผูกจิตของตนไวที่อารมณ
ใหมั่น ฉันนั้น. "
เสนาสนะนั้น ยอมเปนสถานที่เหมาะแกการเจริญอานาปานัสสติสมาธินั้น ดวยประการฉะนี้. เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาววา
" คํานี้แสดงการที่ภิกษุนั้น เลือกหาเสนาสนะที่เหมาะแกการเจริญอานาปานัสสติสมาธิ. " อีกอยางหนึ่ง เพราะอานาปานัสสติกรรมฐานนี้เปน
ยอดในประเภทแหงกรรมฐาน
เปนปทัฏฐานแหงการบรรลุคุณพิเศษ
และเปนสุขวิหารธรรมในปจจุบันของพระสัพพัญูพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวก อันพระโยคาวจรไมละชายบานที่อื้ออึงดวยเสียง
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สตรี บุรุษ ชาง และมาเปนตน จะเจริญใหถึงพรอม ทําไมไดงาย
เพราะเสียงเปนขาศึกตอฌาน; แตในปาซึ่งไมใชบาน พระโยคาวจร
กําหนดกรรมฐานนี้แลว ยังจตุตถฌานอันมีลมหายใจเขาและหายใจออก
เปนอารมณใหเกิดแลว ทําฌานนั้นนั่นเองใหเปนบาท พิจารณาสังขาร
ทั้งหลาย ไดบรรลุพระอรหัตอันเปนผลที่เลิศจะทําไดงาย; เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะที่เหมาะแกภิกษุนั้น จึง
ตรัสพระพุทธพจนมีอาทิวา " อรฺคโต วา " ดังนี้. ดวยวา พระผูมีพระภาคเจา เปนประดุจอาจารยผูทรงวิทยาคุณรูชัยภูมิพื้นที่, อาจารยผู
ทรงวิทยารูพื้นที่ เห็นพื้นที่ที่จะสรางนครแลว พิจารณาโดยตระหนักแลว
ชี้วา " ขอพระองคจงโปรดสรางพระนครในที่นี้ " เมื่อนครสําเร็จแลว
โดยสวัสดี ยอมไดมหาสักการะแตราชตระกูล ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงพิจารณาเสนาสนะอันสมควรแกพระโยคาวจรแลว ยอม
ทรงชี้วา " กรรมฐาน อันกุลบุตรผูมีความเพียรพึงพากเพียรพยายามใน
ที่นี้. " แตนั้น เมื่อพระโยคาวจรประกอบกรรมฐานอยูในเสนาสนะนั้น
แลว บรรลุพระอรหัตโดยลําดับ ยอมไดมหาสักการะวา " พระผูมีพระภาคนั้นเปนสัมมาสัมพุทธเจาแทแล " ฉันนั้นเหมือนกัน. สวนภิกษุ
นี้ทานวา " เชนกับพยัคฆ. " เหมือนอยางพญาเสือใหญ แอบอาศัย
พงหญา ชัฏปา หรือเทือกเขา อยูในไพร ยอมจับหมูมฤคมีกระบือปา
ชะมด (หรือกวาง) และสุกรเปนตน (เปนภักษา) ฉันใด ภิกษุพาก
เพียรกรรมฐานอยูในเสนาสนะมีปาเปนตน ก็ฉันนัน้ บัณฑิตพึงทราบ
วา " ยอมยึดไวไดซึ่งโสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค
อรหัตมรรค และอริยผลโดยลําดับ. " เพราะฉะนั้น พระโบราณาจารย
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ทั้งหลาย จึงกลาววา
" ขึน้ ชื่อวา พยัคฆ ยอมแอบจับหมูม ฤค (เปน
ภักษา) แมฉันใด พุทธบุตรผูประกอบความเพียร
บําเพ็ญวิปสสนานี้ ก็เหมือนกัน เขาไปสูปาแลว
ยอมยึดไวไดซึ่งผลอันอุดม. "
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงอรัญญเสนาสนะ อันเปนภูมิควรแกการประกอบเชาวนปญญา เพือ่ ความ
เจริญกาวหนา แกพระโยคาวจรนั้น จึงตรัสพระพุทธพจนมีอาทิวา
" อรฺคโต วา " ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อรฺคโต วา ความวา ไปสูปา
อันสะดวกแกความสงัดแหงใดแหงหนึ่ง ในบรรดาปาซึ่งมีลักษณะที่กลาว
ไวอยางนี้วา " ทีช่ ื่อวาปา ไดแกสถานที่ภายนอกจากเสาเขื่อนออกไป
นั่นทั้งหมด ชื่อวา ปา " และวา " เสนาสนะที่สุดไกลประมาณ
๕๐๐ ชั่วธนู ชื่อวา เสนาสนะปา. "
บทวา รูกฺขมูลคโต วา ความวา ไปสูทใี่ กลตนไม.
บทวา สฺุาคารโต วา ความวา ไปสูทโี่ อกาสสงัด ซึ่ง
วางเปลา. แตในอธิการนี้ แมภิกษุจะเวนปาและโคนตนไมเสีย ไปยัง
เสนาสนะ ๗ อยางที่เหลือ ก็ควรเรียกไดวา " ไปสูเรือนวางเปลา. "
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงชี้เสนาสนะอันสมควรแกการเจริญ
อานาปานัสสติ ซึ่งเหมาะแกฤดูทั้ง ๓ และเหมาะแกธาตุ และจริยาแก
ภิกษุนั้น อยางนั้นแลว เมื่อจะทรงชี้อิริยาบถที่สงบ ซึ่งเปนฝายแหง
๑

๒

๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๖๔. อภิ. วิ. ๓๕/๓๓๘. ๒. วิ. มหา. ๒/๑๔๖.
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ความไมทอแทและไมฟุงซาน จึงตรัสวา " นิสีทติ " ดังนี,้ ภายหลัง
เมื่อจะทรงแสดงภาวะแหงการนั่ง เปนของมั่นคง ขอที่ลมอัสสาสะ
ปสสาสะเปนไปสะดวก และอุบายเครื่องกําหนดจับอารมณแกเธอนั้น
จึงตรัสพระพุทธพจนมีอาทิวา " ปลฺลงฺก อาภุชติ ฺวา " ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปลฺลงฺก ไดแก การนั่งพับขาทั้ง ๒
โดยรอบ (คือนั่งขัดสมาธิ).
บทวา อาภุชิตฺวา แปลวา คูเขาไว.
ขอวา อุชุ กาย ปณิธาย มีความวา ตั้งรางกายสวนบนให
ตรง คือใหกระดูกสันหลัง ๑๘ ทอน จดที่สุดตอที่สุด. จริงอยู เมื่อ
ภิกษุนั่งดวยอาการอยางนั้นแลว หนัง เนื้อ และเสนเอ็น ยอมไม
หงิกงอ. เวลานั้น เวทนาทั้งหลาย ที่จะพึงเกิดขึ้นแกเธอในขณะ ๆ เพราะ
ความหงิกงอแหงหนังเนื้อและเอ็นเหลานั้นเปนปจจัยนั่นแล ยอมไมเกิดขึ้น.
เมื่อเวทนาเหลานั้นไมเกิดขึ้น จิตก็มีอารมณเปนอันเดียว. กรรมฐานไมตก
ไป ยอมเขาถึงความเจริญรุงเรือง.
ขอวา ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา มีความวา ตั้งสติมุงหนา
ตอกรรมฐาน. อีกอยางหนึ่ง ก็ในคําวา " ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา "
นี้ พึงเห็นใจความตามนัยดังที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไวในปฏิสัมภิทานั้นแล อยางนี้วา ศัพทวา " ปริ " มีความกําหนดถือเอาเปน
อรรถ, ศัพท " มุข " มีความนําออกเปนอรรถ, ศัพทวา " สติ "
มีความเขาไปตั้งไวเปนอรรถ; เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา " ตั้งสติไว
เฉพาะหนา. " ในบทวา " ปริมขุ  สตึ " นั้น มีความยอดังนี้วา ทําสติ
๑

๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๖๔-๕.
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เปนเครื่องนําออกที่ตนกําหนดถือเอาแลว. "
[ อรรถาธิบายวิธีอบรมสติ ๓๒ อยาง ]
ขอวา โส สโตว อสฺสสติ มีความวา ภิกษุนั้นนั่งอยางนั้น และตั้งสติ
ไวอยางนั้นแลว เมื่อไมละสตินั้น ชือ่ วา มีสติหายใจเขา ชื่อวา มีสติ
หายใจออก. มีคําอธิบายวา " เปนผูอบรมสติ. "
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงอาการเปนเครื่องอบรม
สติเหลานั้น จึงตรัสพระพุทธพจนวา " ทีฆ วา อสฺสสนฺโต " เปนตน.
สมจริงดังคําที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไวในวิภังคเฉพาะแหงสองคํา
นี้วา " โส สโตว อสฺสสติ สโต ปสฺสสติ " ในปฏิสัมภิทา
วา " ภิกษุ ยอมเปนผูอบรมสติ โดยอาการ ๓๒ อยาง คือ สติของ
ภิกษุผูรูความที่มีจิตอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยอํานาจลมหายใจเขา
ยาว ยอมตั้งมั่น, เธอชื่อวาเปนผูอบรมสติ ดวยสตินั้น ดวยญาณ
นั้น, สติของภิกษุผูรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยอํานาจ
ลมหายใจออกยาว ยอมตั้งมั่น, เธอชื่อวาเปนผูอบรมสติ ดวยสตินั้น
ดวยญาณนั้น ฯ ล ฯ สติของภิกษุผูรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
ดวยอํานาจความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืน หายใจเขา ดวยอํานาจ
ความเปนผูพิจารณาเห็นความสละคืน หายใจออก ยอมตั้งมั่น, เธอ
ชื่อวาเปนผูอบรมสติ ดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น. "
[ มติลมหายใจเขาและออกตามอรรถกถาวินัยและพระสูตร ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ทีฆ วา อสฺสสนฺโต ไดแก
เมื่อใหลมหายใจเขายาวเปนไปอยู. ในอรรถกถาวินัย ทานกลาวไววา
๑

๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๖๔-๕.
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" ลมที่ออกไปขางนอก ชื่อวา อัสสาสะ คือลมหายใจออก ลมที่เขา
ไปขางใน ชือ่ วา ปสสาสะ คือลมหายใจเขา . " สวนในอรรถกถาแหง
พระสูตรทั้งหลาย มาโดยกลับลําดับกัน.
บรรดาลมทั้งสองนั้น ในเวลาที่สัตวผูนอนอยูในครรภแมทุกชนิด
ออกมาจากทองแม, ลมภายในครรภยอมออกไปขางนอกกอน, ภายหลัง ลมขางนอกพาเอาละอองที่ละเอียดเขาไปขางใน กระทบเพดาน
แลวดับไป. พึงทราบลมอัสสาสะและปสสาสะอยางนี้กอน. สวน
ความที่ลมหายใจเขาและลมหายใจออกเหลานั้น มีระยะยาวและสั้น พึง
ทราบดวยอํานาจแหงกาล. เหมือนอยางวา น้ําหรือทราย แผออกไป
ตลอดระยะ คือโอกาสตั้งอยู เขาเรียกวา " น้ํายาว ทรายยาว
น้ําสั้น ทรายสั้น " ฉันใด, ลมหายใจเขาและหายใจออกแมที่ละเอียด
จนยิบก็ฉันนั้น ยังประเทศอันยาวในตัวชางและตัวงู กลาวคืออัตภาพ
ของชางและงูเหลานั้น ใหคอย ๆ เต็มแลวก็คอย ๆ ออกไป; เพราะฉะนั้น
ทานจึงเรียกวา " ยาว. " ลมหายใจเขาและหายใจออก ยังประเทศ
อันสั้น กลาวคืออัตภาพแหงสุนัขและกระตายเปนตน ใหเต็มเร็วแลว
ก็ออกเร็วเหมือนกัน; เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา " สั้น. " แตบรรดา
๑

๒

๑-๒. ศัพทวา อสฺสาโส และ ปสฺสาโส หรือ อสฺสสติ และ ปสฺสสติ ทั้ง ๒ ศัพทนี้ บาง
ทาน แปล อสฺสาโส หรือ อสฺสสติ วา หายใจออก, ปสฺสาโส หรือ ปสฺสสติ วา หายใจ
เขา, สวนในหนังสือเลมนี้ตั้งแตตนมาไดแปล อสฺสาโส หรือ อสฺสสติ วา หายใจเขา, ปสฺสาโส
หรือ ปสฺสสติ วา หายใจออก, ที่แปลเชนนี้ ก็เพราะอาศัยนัยอรรถกถาแหงพระสูตรเปน
หลัก เชนอรรถกถามหาหัตถิปโทปมสูตรในปปญจสูทนี ทุติยภาค หนา ๓๐๘ เปนตน ซึ่งทาน
อธิบายไวดังนีค้ ือ:- อสฺสาโสติ อนฺโต ปวิสนนาสิกวาโต ลมที่จมูกเขาไปขางใน ชือ่ วา
อัสสาสะ คือ ลมหายใจเขา, ปสฺสาโสติ พหิ นิกฺขมนนาสิกวาโต ลมที่ออกไปภายนอก ชื่อวา
ปสสาสะ คือ ลมหายใจออก, สวนในอรรถกถาวินัย ทานก็อธิบายไวกลับกันดังทีป่ รากฏอยูขาง
บนนี้ แมในปกรณวิสุทธิมรรค ภาค ๒ หนา ๑๖๕ ทานก็ชักอรรถกถามหาหัตถิปโทปมสูตร

นั่นเองมาอธิบายไว. เรื่อง ศัพทวา อัสสาสะ และ ปสสาสะ นี้ ความจริงทานผูแตงอรรถกถา
ทั้งพระวินัยและพระสูตรก็คนเดียวกัน คือทานพระพุทธโฆสะ และก็คานกันอยูทงั้ สองแหง คือ
ทั้งอรรถกถาพระวินยั และพระสูตร ถึงในอรรถกถาอภิธรรมก็แกอธิบายไวเหมือนพระสูตร ขอ
ไดพิจารณาดูเถิด.
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หมูมนุษย มนุษยบางจําพวกหายใจเขาและหายใจออกยาว ดวยอํานาจ
ระยะกาล ดุจชางและงูเปนตน, บางจําพวกหายใจเขาและหายใจออกสั้น
ดุจสุนัขและกระตายเปนตน; เพราะฉะนั้น ลมหายใจเขาและหายใจออก
เหลานั้นของมนุษยเหลานั้น ดวยอํานาจกาลที่ออกและเขาอยูกินเวลา
นาน พึงทราบวา " ยาว " ที่ออกและเขาอยูชั่วเวลานอย พึงทราบวา
" สั้น. "
[ ผูเจริญอานาปานัสสติกรรมฐานยอมไดความปราโมทยเปนตน ]
ในลมหายใจเขาและออกนั้น ภิกษุนี้เมื่อหายใจเขาและหายใจออก
ยาว โดยอาการ ๙ อยาง ยอมรูช ดั วา " เราหายใจเขาหายใจออก
ยาว. " ก็เมือ่ เธอรูชัดอยางนี้ พึงทราบวา " การเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐาน ยอมสําเร็จ ดวยอาการอันหนึ่ง. " เหมือนอยางที่ทาน
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไวในปฏิสัมภิทาวา " ถามวา ' ภิกษุ
เมื่อหายใจเขายาว ก็รูชดั วา เราหายใจเขายาว ฯ ล ฯ เมื่อหายใจ
ออกสั้น ก็รชู ัดวา ' เราหายใจออกสั้น ' อยางไร ?
แกวา ' ภิกษุเมื่อหายใจเขายาว ยอมหายใจเขาในขณะที่นับวา
๑

๒

๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๖๕. ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๒๔.
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ยาว, เมื่อหายใจออกยาว ยอมหายใจออกในขณะที่นับวายาว, เมื่อหาย
ใจเขาและหายใจออกยาว ยอมหายใจเขาบาง หายใจออกบาง ในขณะ
ที่นับวายาว, ฉันทะยอมเกิดแกภิกษุ ผูเมื่อหายใจเขาและหายใจออกยาว
หายใจเขาบาง หายใจออกบาง ในขณะที่นับวายาว, ภิกษุเมื่อหายใจเขา
ยาวละเอียดกวานั้น ดวยอํานาจฉันทะ ยอมหายใจเขาในขณะที่นับวายาว,
เมื่อหายใจออกยาวละเอียดกวานั้น ดวยอํานาจฉันทะ ยอมหายใจออกใน
ขณะที่นับวายาว, เมื่อหายใจเขาและหายใจออกละเอียดกวานั้น ดวย
อํานาจฉันทะ ยอมหายใจเขาบาง หายใจออกบาง ในขณะที่นับวายาว,
ความปราโมทยยอมเกิดขึ้นแกภิกษุ ผูเ มื่อหายใจเขาและหายใจออกยาว
ละเอียดกวานั้น ดวยอํานาจฉันทะ หายใจเขาบาง หายใจออกบาง ใน
ขณะที่นับวายาว, เมื่อหายใจเขายาวละเอียดกวานั้น ดวยอํานาจความ
ปราโมทย ยอมหายใจเขาในขณะที่นับวายาว, เมื่อหายใจออกยาวละเอียด
กวานั้น ดวยอํานาจความปราโมทย ยอมหายใจออกในขณะที่นับวายาว
ฯ ล ฯ เมื่อหายใจเขาและหายใจออกยาวละเอียดกวานั้น ดวยอํานาจ
ความปราโมทย ยอมหายใจเขาบาง หายใจออกบาง ในขณะที่นับวายาว,
จิตของภิกษุผูเมื่อหายใจเขาและหายใจออกยาวละเอียดกวานั้น ดวย
อํานาจความปราโมทย หายใจเขาบาง หายใจออกบาง ในขณะที่นับวา
ยาว ยอมหลีกออกจากการหายใจเขาและหายใจออกยาว, อุเบกขายอม
ดํารงอยู. กายคือลมหายใจเขาและหายใจออกยาวดวยอาการ ๙ อยาง
เหลานี้ยอมปรากฏ, สติเปนอนุปสสนาญาณ, กายปรากฏ ไมใชสติ,
สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย; ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนั้น ดวยสติ
นั้น ดวยญาณนั้น; เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา ' การเจริญสติ-
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ปฏฐาน คือการพิจารณาเห็นกายในกาย ดังนี้.
แมในบทที่กําหนดดวยลมสั้น ก็นัยนี้เหมือนกัน. สวนความ
แปลกกันมีดงั ตอไปนี้ :- ในบทที่กําหนดดวยลมยาวนั่น ทานกลาว
ไววา " เมื่อลมหายใจยาว ยอมหายใจเขาในขณะที่นับวายาว " ดังนี้
ฉันใด, ในบทที่กําหนดดวยลมสั้นนี้ ก็มีคําที่มาในบาลีวา " เมื่อหายใจ
เขาสั้น ยอมหายใจเขาในขณะที่นับวาเล็กนอย " ฉันนั้น. เพราะฉะนั้น พึงประกอบดวยสามารถแหงบทที่กําหนดวาสั้นนั้น จนถึงคําวา
" เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ' การเจริญสติปฏฐาน คือการพิจารณา
เห็นกายในกาย. " ภิกษุนี้ เมื่อรูชัดลมหายใจเขาและหายใจออกโดย
อาการ ๙ อยางเหลานี้ ดวยอํานาจกาลยาวและดวยอํานาจกาลนิดหนอย
ดังพรรณนามาฉะนี้ บัณฑิตพึงทราบวา " ภิกษุเมื่อหายใจเขายาว
ยอมรูชัดวา ' เราหายใจเขายาว ' ฯ ล ฯ หรือเมื่อหายใจออกสั้น
ยอมรูชัดวา ' เราหายใจออกสั้น ' ดังนี้. อนึ่ง เมือ่ ภิกษุนั้นรูอยางนี้
วรรณะ (คืออาการ) ทั้ง ๔ คือ ลมหายใจเขา
ยาวและสั้น แมลมหายใจออกก็เชนนั้น ยอมเปน
ไปเฉพาะที่ปลายจมูกของภิกษุ ฉะนี้แล.
ขอวา สพฺพกายปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ ฯ เป ฯ ปสฺสสิสฺสามีติ
สิกฺขติ มีอธิบายวา เธอยอมสําเหนียกวา " เราจักทําเบื้องตน ทามกลาง และทีส่ ุด แหงกองลมหายใจเขาทั้งสิ้น ใหรูแจง คือทําให
ปรากฏหายใจเขา " (และ) ยอมสําเหนียกวา " เราจักทําเบื้องตน
ทามกลาง และที่สุด แหงกองลมหายใจออกทั้งสิ้น ใหรูแจง คือทําให
๑

๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๖๕-๒๗๔.
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ปรากฏหายใจออก. " เมื่อเธอทําใหรูแจง คือทําใหปรากฏดวยอาการ
อยางนั้น ยอมหายใจเขาและหายใจออก ดวยจิตที่สัมปยุตดวยญาณ;
เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา " ยอมสําเหนียกวา ' เราจักหายใจเขา
จักหายใจออก . "
จริงอยู เบื้องตนในกองลมหายใจเขาหรือในกองลมหายใจออกที่
แลนไปอยางละเอียด ยอมปรากฏแกภิกษุรูปหนึ่ง, แตทามกลางและที่สุด
ไมปรากฏ, เธอสามารถกําหนดไดเฉพาะเบื้องตนเทานั้น ยอมลําบาก
ในทามกลางและที่สุด. อีกรูปหนึ่ง ยอมปรากฏแตทามกลาง, เบื้องตน
และที่สุด ไมปรากฏ, เธอสามารถกําหนดไดเฉพาะทามกลางเทานั้น
ยอมลําบากในเบื้องตนและที่สุด, อีกรูปหนึ่ง ยอมปรากฏแตที่สุด,
เบื้องตนและทามกลางไมปรากฏ, เธอสามารถกําหนดไดเฉพาะที่สุด
เทานั้น ยอมลําบากในเบื้องตนและทามกลาง. อีกรูปหนึ่ง ยอม
ปรากฏไดแมทั้งหมด, เธอสามารถกําหนดไดแมทั้งหมด ยอมไมลําบาก
ในสวนไหน ๆ. พระผูมีพระภาคเจาจะทรงชี้วา " อันภิกษุพึงเปนผู
เชนนั้น " จึงตรัสวา " ภิกษุยอมสําเหนียกวา ' เราจักรูแจงซึง่ กอง
ลมทั้งปวงหายใจเขา; ยอมสําเหนียกวา ' เราจักรูแจงซึ่งกองลมทั้งปวง
หายใจออก " ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สิกฺขติ ความวา ยอมพากเพียร
คือพยายามอยางนั้น. อีกอยางหนึ่ง ในบทวา " สิกฺขติ " นี้ พึงเห็น
ใจความอยางนี้วา " ความสํารวมของภิกษุผูเปนอยางนั้น นี้ชื่อวา
๑

๑. วิสุทธิมรรค. ๒/๖๑ เปน จุณณ
ฺ วิสเฏ. สารัตถทีปนี ๒/๒๙๕ แกวา จุณฺณวิคเตติ อเนกกลาปตาย จุณณ
ฺ วิจุณณ
ฺ ภาเวน วิสเฏ.
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อธิสีลสิกขา ในอธิการวาดวยอานาปานัสสติภาวนานี้, สมาธิของเธอ
ผูเปนอยางนั้น นีช้ ื่อวา อธิจิตตสิกขา, ปญญาของเธอผูเปนอยางนั้น
นี้ชื่อวาอธิปญญาสิกขา, เธอยอมสําเหนียก คือยอมสองเสพ เจริญ
กระทําใหมาก ซึ่งสิกขา ๓ อยาง ดังพรรณนามานี้ ดวยสตินั้น ดวย
มนสิการนั้น ในอารมณ. เพราะวา โดยนัยกอน บรรดาสองนัย
นั้น ภิกษุพึงหายใจเขาและหายใจออกอยางเดียวเทานั้นไมตองทํากิจ
อะไร ๆ อื่น, แตจําเดิมแตเวลาที่รูชัดลมหายใจเขาและหายใจออกนี้
ไป ควรทําความพากเพียรในอาการที่ใหญาณเกิดขึ้นเปนตน: เพราะฉะนั้น ผูศึกษาพึงทราบวา " ในนัยกอน พระผูมีพระภาคเจาตรัส
บาลีไวดวยอํานาจเปนวัตตมานาวิภัตติวา ' ยอมรูชัดวา เราหายใจเขา,
ยอมรูชัดวา เราหายใจออก' เทานั้น แลวยกพระบาลีขึ้นดวยอํานาจ
คําที่เปนอนาคตกาลโดยนัยมีอาทิวา ' เธอยอมสําเหนียกวา ' เราจักรู
แจง ซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเขา " ดังนี้ เพื่อจะทรงแสดงอาการที่
ใหญาณเกิดขึ้นเปนตนซึ่งควรทําจําเดิมแตกาลนี้ไป.
[ ภิกษุกําหนดกรรมฐานแลว กายสังขารจึงสงบ ]
ขอวา ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร อสฺสสิสฺสามีติ ฯ เป ฯ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ความวา เธอยอมสําเหนียกวา " เราจักเปนผูสงบ
คือ ระงับ ดับ ไดแกใหกายสังขารที่หยาบสงบไป หายใจเขาหายใจ
ออก. " ในคําวา " จักเปนผูระงับกายสังขารที่หยาบ " นั้น พึงทราบ
ความที่ลมเปนของหยาบและละเอียด และความระงับอยางนี้ คือ :- ก็
ในกาลกอนคือในเวลาที่ภิกษุนี้ ยังไมไดกําหนดกรรมฐาน กายและจิต
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ยังมีความกระวนกระวาย ยังหยาบ เมื่อกายและจิตซึ่งเปนของหยาบ
ยังไมสงบแมลมหายใจเขาและลมหายใจออก ก็เปนของหยาบ คือเปนไป
เกินกําลัง จมูกไมพอหายใจ ตองยืนหายใจเขาบาง หายใจออกบางทาง
ปาก ตอเมื่อใด กายก็ดี จิตก็ดี เปนของอันเธอกําหนดแลว, เมื่อ
นั้น กายและจิตนั้นจึงเปนของสงบระงับ. ครั้นเมื่อกายและจิตนั้นสงบ
แลว ลมหายใจเขาและหายใจออกยอมเปนไปละเอียด คือเปนสภาพ
ถึงอาการที่จะตองคนหาวา " มีอยูหรือไมหนอ. " เปรียบเหมือนลมหาย
ใจเขาและหายใจออก ของบุรุษผูวิ่งลงจากภูเขา หรือผูปลงของหนักลง
จากศีรษะแลวยืนอยู ยอมเปนของหยาบ จมูกไมพอหายใจ ตองยืน
หายใจเขาบาง หายใจออกบางทางปาก, ตอเมื่อใด เขาบรรเทา
ความกระวนกระวายนั้นเสีย อาบและดื่มน้ําแลว เอาผาเปยกคลุมที่
หนาอกนอนพักที่รมไมเย็น ๆ; เมื่อนั้น ลมหายใจเขาและหายใจ
ออกนั้นของเขา จึงเปนของละเอียด คือถึงอาการที่จะตองคนหาวา
" มีอยูหรือไมหนอ " แมฉันใด. ในกาลกอน คือในเวลาที่ภิกษุนี้
ยังไมไดกําหนดกรรมฐาน กายและจิต ฯ ล ฯ คือถึงอาการที่ตองคน
หาวา " มีอยูหรือไมหนอ " ฉันนั้นเหมือนกัน. ขอนั้นเปนเพราะเหตุ
ไร ? เพราะความจริงเปนอยางนั้น ในกาลกอน คือในเวลาที่เธอยัง
มิไดกําหนดกรรมฐาน การคํานึง การประมวลมา การมนสิการ และ
การพิจารณาวา " เราจะระงับกายสังขารสวนหยาบ ๆ " ดังนี้ หามี
แกเธอนั้นไม. แตในเวลาที่เธอกําหนดแลว จึงมีได. เพราะเหตุนั้น
๑

๑. ศัพทวา โอฬาริกาน ใหแกเปน โอฬาริกา เปนบทคุณของกายและจิต. วิสุทธิมรรค
ภาค ๒/๖๒ ก็เปนอยางนี้.
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ในเวลาที่กําหนดกรรมฐาน กายสังขารของเธอนั้น จึงเปนของละเอียด
กวาเวลาที่ยังไมไดกําหนด. เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารยทั้งหลาย
จึงกลาวไววา
" เมื่อกายและจิต ยังระส่ําระสายอยู กายสังขาร
ยอมเปนไปเกินประมาณ, เมื่อกายและจิต ไม
ระส่ําระสาย กายสังขารยอมเปนไปละเอียด. "
[ กายสังขารในฌานชั้นสูงขึ้นไปยอมละเอียดไปตามลําดับ ]
กายสังขารแมในเวลากําหนดก็ยังหยาบ, ในอุปจารแหงปฐมฌาน
ละเอียด. ถึงแมในอุปจารแหงปฐมฌานนั้น ก็ยงั หยาบ, ในปฐมฌาน
ละเอียด. ในปฐมฌานและในอุปจารแหงทุติยฌานยังหยาบ, ในทุติยฌาน
ละเอียด. ในทุติยฌานและในอุปจารแหงตติยฌาน ยังหยาบ, ใน
ตติยฌานละเอียด. ในตติยฌานและอุปจารแหงจตุตถฌาน ยังหยาบ,
ในจตุตถฌานละเอียดยิ่งนัก ถึงความไมเปนไปทีเดียว. คํานี้เปนมติ
ของพระอาจารยผูกลาวทีฆนิกาย และสังยุตตนิกายกอน. สวนพระ
อาจารยทั้งหลายผูกลาวมัชฌิมนิกาย ยอมปรารถนาความละเอียดกวากัน
แมในอุปจารแหงฌานชั้นสูง ๆ ขึ้นไปกวาฌานชั้นต่ํา ๆ อยางนี้ คือ
กายสังขารที่เปนไปในปฐมฌาน ยังเปนของหยาบ ในอุปจารแหง
ทุติยฌาน จึงจัดวาละเอียด ดังนี้เปนตน. ก็ตามมติของพระอาจารย
ั้ทั้งหมดนั้นแล ควรทราบดังนี้วา " กายสังขารที่เปนไปในเวลาที่
ยังมิไดกําหนด (กรรมฐาน) ยอมระงับไปในเวลาที่กําหนดแลว, กายสังขารที่เปนไปในเวลาที่ไดกําหนด ยอมระงับไปในอุปจารแหงปฐม-
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ฌาน ฯ ล ฯ กายสังขารที่เปนไปในอุปจารแหงจตุตถฌาน ยอมระงับไป
ในจตุตถฌาน. " ในสมถะมีนัยเทานี้กอน.
สวนในวิปสสนา พึงทราบนัยดังนี้ :- กายสังขารที่เปนไปใน
เมื่อยังมิไดกําหนด ยังหยาบ ในการกําหนดมหาภูตรูปละเอียด, แมการ
กําหนดมหาภูตรูปนั้น ก็ยังหยาบ, ในการกําหนดอุปทายรูป ละเอียด,
แมการกําหนดอุปทายรูปนั้น ก็ยังหยาบ, ในการกําหนดรูปทั้งสิ้น
ละเอียด, แมการกําหนดรูปทั้งสิ้นนั้น ก็ยังหยาบ, ในการกําหนดอรูป
ละเอียด, แมการกําหนดอรูปนั้น ก็ยังหยาบ, ในการกําหนดรูปและอรูป
ละเอียด, แมการกําหนดรูปและอรูปนั้น ก็ยังหยาบ, ในการกําหนดปจจัย
ละเอียด, แมการกําหนดปจจัยนั้น ก็ยังหยาบ, ในการเห็นนามรูป
พรอมทั้งปจจัย ละเอียด, แมการเห็นนามรูปพรอมทั้งปจจัยนั้น ก็ยังหยาบ,
ในวิปสสนาที่ประกอบดวยลักษณะและอารมณ ละเอียด, แมนั้นก็ยังหยาบ
ในวิปสสนาที่มีกําลังเพลา, ในวิปสสนาที่มีกําลังจึงจัดวาละเอียด, ใน
วิปสสนานัยนั้น พึงทราบความสงบไปแหงลมอัสสาสะ และปสสาสะ
กอน ๆ ดวยลมอัสสาสะและปสสาสะหลัง ๆ โดยนัยกลาวแลวในกอน
นั่นแล. ในคําวา " ระงับกายสังขารที่หยาบ " นี้ พึงทราบความที่ลม
หยาบละเอียดและสงบไป โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้แล.
สวนในปฏิสัมภิทา พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร กลาวเนื้อความ
แหงบทนั้น พรอมกับคําทวงและคําแกใหกระจางอยางนี้ :ภิกษุยอมสําเหนียกอยางไร ? ยอมสําเหนียกอยางนี้วา " เรา
จักระงับกายสังขารหายใจเขา, ยอมสําเหนียกวา ' เราจักระงับกายสังขาร
หายใจออก. "
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กายสังขารเปนไฉน ? ลมหายใจเขายาว เปนไปทางกาย ธรรม
เหลานี้เนื่องดวยกาย เปนกายสังขาร, ภิกษุระงับ คือดับ สงบกายสังขาร
เหลานั้น สําเหนียกอยู; ลมหายใจออกยาวเปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้
เนื่องดวยกาย เปนกายสังขาร, ภิกษุระงับ คือดับ สงบกายสังขาร
เหลานั้น สําเหนียกอยู; ลมหายใจเขาสั้น ลมหายใจออกสั้น ลมที่ภิกษุ
รูแจงซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเขา ลมที่ภิกษุรูแจงซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจ
ออก เปนไปทางกาย ธรรมเหลานี้เนื่องดวยกาย เปนกายสังขาร, ภิกษุ
ระงับ คือดับ สงบกายสังขารเหลานั้น สําเหนียกอยู. ความออนไป
ความนอมไป ความเอนไป ความโอนไป ความหวั่นไป ความดิ้นรน
ความโยก ความโคลงแหงกาย เพราะกายสังขารเห็นปานใด, ภิกษุยอม
สําเหนียกวา ' เราจักระงับกายสังขารเห็นปานนั้น หายใจเขา ' ยอม
สําเหนียกวา ' เราจักระงับกายสังขารเห็นปานนั้น หายใจออก. ' ความ
ไมออนไป ความไมนอมไป ความไมเอนไป ความไมโอนไป ความ
ไมหวั่นไหว ความไมดิ้นรน ความไมโยก ความไมโคลงแหงกาย
เพราะกายสังขารเห็นปานใด, ภิกษุยอมสําเหนียกวา ' เราจักระงับกายสังขารที่ละเอียดสุขุมเห็นปานนั้น หายใจเขา หายใจออก. ' หากวาภิกษุ
สําเหนียกอยูอยางนี้ ' เราจักระงับกายสังขารหายใจเขา ' ยอมสําเหนียก
วา ' เราจักระงับกายสังขารหายใจออก. ' เมื่อเปนอยางนั้น ความไดลม
(อัสสาสะและปสสาสะ) ก็ไมเปนไป (คือไมเกิดขึ้น); ลมอัสสาสะ
และปสสาสะ ก็ไมเปนไป, อานาปานัสสติก็ไมเปนไป, อานาปานัสสติสมาธิ ก็ไมเปนไป, และสมาบัตินั้น บัณฑิตทั้งหลายจะเขาบาง จะออกบาง
๑

๑. วาตปลทฺธิ ความสําเหนียก, กําหนดหมายลม.
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ก็หาไม, ถาหากวาภิกษุ สําเหนียกอยูอยางนี้วา ' เราจักระงับกายสังขาร
หายใจเขา หายใจออก. ' เมื่อเปนอยางนี้ ความไดลม (อัสสาสะและ
ปสสาสะ) ยอมเปนไป (คือเกิดขึ้น), ลมอัสสาสะและปสสาสะ ยอม
เปนไป, อานาปานัสสติ ยอมเปนไป, อานาปานัสสติสมาธิ ยอมเปนไป,
และสมาบัตินั้น บัณฑิตทั้งหลาย ยอมเขาบาง ยอมออกบาง. ขอนั้นเปรียบ
เหมือนอะไร ? เปรียบเหมือนเมื่อบุคคลตีกังสดาล เสียงดัง (เสียง
หยาบ) ยอมกระจายไปกอน. เพราะกําหนด ใสใจ จําไวดวยดี ซึ่ง
นิมิตแหงเสียงดัง แมเมื่อเสียงดังดับไปแลว; ตอมาเสียงละเอียด (เสียง
ครวญ) ยอมกระจายไปภายหลัง, เพราะกําหนด ใสใจ จําไวดวยดี
ซึ่งนิมิตแหงเสียงครวญ แมเมื่อเสียงครวญดับไปแลว; ตอมาจิตยอมเปน
ไปภายหลัง แมเพราะมีนิมิตแหงเสียงครวญเปนอารมณ ขอนี้กเ็ หมือนกัน
ฉะนั้น ลมหายใจเขาและหายใจออกที่หยาบ ยอมไปกอน, เพราะ
กําหนดใสใจจําไวดวยดี ซึ่งนิมิตแหงลมหายใจเขาและหายใจออกที่หยาบ
เมื่อลมหายใจเขาและหายใจออกที่หยาบ แมดับไปแลว, ตอมาลมหายใจ
เขาและหายใจออกที่ละเอียดยอมเปนไปภายหลัง, เพราะกําหนดใสใจ
จําไวดวยดี ซึ่งนิมิตแหงลมหายใจเขาและหายใจออกที่ละเอียด เมื่อลม
หายใจเขาและลมหายใจออกที่ละเอียดแมดับไปแลว, ตอมาจิตไมถึงความ
ฟุงซานในภายหลัง แมเพราะมีนิมิตแหงลมหายใจเขาและหายใจออกที่
ละเอียดเปนอารมณ. เมือ่ เปนอยางนี้ ความไดลม (อัสสาสะและปสสาสะ)
ยอมเปนไป, ลมอัสสาสะและปสสาสะ ยอมเปนไป, อานาปานัสสติ ยอม
เปนไป, อานาปานัสสติสมาธิ ยอมเปนไป, และสมาบัตินั้น บัณฑิต
๑

๑. วาตปลทฺธิ ความสําเหนียก, กําหนดหมายลม.
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ทั้งหลายยอมเขาบาง ยอมออกบาง. กายคือความที่บุคคลระงับกายสังขาร
หายใจเขาและหายใจออกยอมปรากฏ. สติเปนอนุปสสนาญาณ, กายยอม
ปรากฏ, ไมใชสติ, สติปรากฏดวย เปนตัวสติดวย, ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นกายนั้นดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น, เพราะเหตุดังนี้นั้น ทานจึงกลาววา
" การเจริญสติปฏฐานคือการพิจารณาเห็นกายในกาย " ดังนี้.
ในบทวา " ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร " นี้ มีการพรรณนาตาม
ลําดับบทแหงปฐมจตุกกะ ซึ่งตรัสไวดวยสามารถแหงกายยานุปสสนา
เพียงเทานี้กอน. แตเพราะในอธิการนี้ จตุกกะนี้เทานั้น ตรัสไวดวย
สามารถแหงกรรมฐานของกุลบุตรผูเริ่มทํา, สวนอีก ๓ จตุกกะนอกนี้
ตรัสไวดวยสามารถแหงเวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา และธัมมานุปสสนา ของกุลบุตรผูบรรลุฌานแลวในปฐมจตุกกะนี้; ฉะนั้น พุทธบุตร ผูปรารถนาจะเจริญกรรมฐานนี้ แลวบรรลุพระอรหัตพรอมกับ
ปฏิสัมภิทา ดวยวิปสสนาอันมีอานาปานจตุตถฌานเปนปทัฏฐาน ควรทราบ
กิจที่ตนควรทํากอนทั้งหมด ตั้งแตตน ในอธิการแหงอานาปานัสสติกรรมฐานนี้แล ดวยสามารถแหงกุลบุตรผูเริ่มทํา.
[ กุลบุตรจะเรียนกรรมฐานตองบําเพ็ญศีลใหบริสุทธิ์กอน ]
กุลบุตรควรชําระศีล ๔ อยางใหหมดจดกอน. ในศีลนั้น มีวิธี
ชําระใหหมดจด ๓ อยาง คือ ไมตองอาบัติ ๑ ออกจากอาบัติที่ตอง
แลว ๑ ไมเศราหมองดวยกิเลสทั้งหลาย ๑. จริงอยู ภาวนายอมสําเร็จ
แกกุลบุตรผูม ีศีลอยางนั้น.
กุลบุตรควรบําเพ็ญแมศีลทีท่ านเรียก
วาอภิสมาจาริกศีล ใหบริบูรณดีเสียกอน ดวยอํานาจวัตรเหลานี้ คือ
๑

๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๗๘-๒๘๐.
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วัตรที่ลานพระเจดีย วัตรที่ลานตนโพธิ์ อุปชฌายวัตร อาจริยวัตร วัตร
ที่เรือนไฟ วัตรที่โรงอุโบสถ ขันธกวัตร ๘๒ มหาวัตร ๑๔. จริงอยู
กุลบุตรใด พึงกลาววา " เรารักษาศีลอยู, กรรมดวยอภิสมาจาริกวัตร
จะมีประโยชนอะไร ? " ขอที่ศีลของกุลบุตรนั้น จักบริบูรณได นั่น
ไมใชฐานะที่จะมีได. แตเมื่ออภิสมาจาริกวัตรบริบูรณ ศีลก็จะบริบูรณ.
เมื่อศีลบริบูรณ สมาธิยอมถือเอาหอง. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไววา " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ขอที่ภิกษุนั้นหนอ
ไมบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญศีล
ทั้งหลายใหบริบูรณได นั่นมิใชฐานะที่จะมีได " เรื่องนี้ควรใหพิสดาร.
เพราะเหตุฉะนั้น กุลบุตรนี้ควรบําเพ็ญแมวัตร มีเจติยังคณวัตรเปนตน
ที่ทานเรียกวา อภิสมาจาริกวัตร ใหบริบูรณดวยดีเสียกอน.
เบื้องหนาแตการชําระศีลใหหมดจดนั้น ก็ควรตัดปลิโพธ (ความ
กังวล) อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีอยู ในบรรดาปลิโพธ ๑๐ อยางที่พระ
อาจารยทั้งหลายกลาวไวอยางนี้วา
" ปลิโพธ (ความกังวล) ๑๐ อยางนัน้ คือ
อาวาส ๑ ตระกูล ๑ ลาภ (คือปจจัยสี่) ๑ คณะ
(คือหมู) ๑ การงาน (คือการกอสราง) เปนที่
คํารบหา ๑ อัทธานะ (คือเดินทางไกล) ๑ ญาติ ๑
อาพาธ ๑
คัณฐะ (คือการเรียนปริยัติ) ๑
อิทธิฤทธิ์ ๑. "
๑

๑. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๕-๑๖.

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 41

กุลบุตรผูตัดปลิโพธไดอยางนี้แลว จึงควรเรียนกรรมฐาน.
[ กรรมฐาน ๒ พรอมทั้งอธิบาย ]
กรรมฐานนั้น มีอยู ๒ อยาง คือ สัพพัตถกัมมัฏฐาน (กรรมฐานมีประโยชนในกุศลธรรมทั้งปวง) ๑. ปาริหาริยกัมมัฏฐาน (กรรมฐานควรบริหารรักษา) ๑. บรรดากรรมฐาน ๒ อยางนั้น ทีช่ ื่อวา
สัพพัตถกกัมมัฏฐาน ไดแก เมตตา (ที่เจริญไป) ในหมูภิกษุเปนตน
และมรณัสสติ (การระลึกถึงความตาย). พระอาจารยพวกหนึ่งกลาววา
" อสุภสัญญา " บาง. จริงอยู ภิกษุผูจะเจริญกรรมฐาน ครัง้ แรกตอง
ตัดปลิโพธเสียกอน แลวจึงเจริญเมตตาไปในหมูภิกษุผูอยูในสีมา, ลําดับ
นั้น พึงเจริญไปในเหลาเทวดาผูอยูในสีมา, ถัดจากนั้นพึงเจริญไปใน
อิสรชนในโคจรคาม, ตอจากนั้นพึงเจริญไปในเหลาสรรพสัตวกระทั่ง
ถึงชาวบานในโคจรคามนั้น. แทจริง ภิกษุนั้น ทําพวกชนผูอยูรวมกัน
ใหเกิดมีจิตออนโยน เพราะเมตตาในหมูภิกษุ. เวลานั้น เธอจะมีความ
อยูเปนสุข. เธอยอมเปนผูอันเหลาเทวดาผูมีจิตออนโยน เพราะเมตตา
ในเหลาเทวดาผูอยูในสีมาจัดการอารักขาไวอยางดี ดวยการรักษา
ที่ชอบธรรม. ทั้งเปนผูอันอิสรชนทั้งหลาย ผูมีจิตสันดานอันออนโยน
เพราะเมตตาในอิสรชนในโคจรคาม จัดรักษาระแวดระวังไวอยางดี
ดวยการรักษาที่ชอบธรรม. และเปนผูอันชาวบานเหลานั้นผูมีจิตถูกอบรม
ใหเลื่อมใส เพราะเมตตาในพวกชาวบานในโคจรคามนั้น ไมดูหมิ่น
เที่ยวไป. เปนผูเที่ยวไปไมถูกอะไร ๆ กระทบกระทั่งในที่ทุกสถาน
เพราะเมตตาในเหลาสรรพสัตว. อนึง่ เธอเมื่อคิดวา " เราจะตองตาย
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แนแท " ดวยมรณัสสติ ละการแสวงหาที่ไมสมควรเสีย เปนผูมีความ
สลดใจสูงขึ้นเปนลําดับ
ยอมเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน.
ตัณหายอมไมเกิดขึ้น แมในอารมณที่เปนทิพย เพราะอสุภสัญญา. เพราะ
เหตุนั้น คุณธรรมทั้ง ๓ (คือ เมตตา ๑ มรณัสสติ ๑ อสุภสัญญา ๑)
นั้น ของภิกษุนั้น ทานเรียกวา " สัพพัตถกกัมมัฏฐาน " เพราะทํา
อธิบายวา " เปนกรรมฐานอันกุลบุตรพึงปรารถนา คือ พึงตองการ
ในที่ทุกสถาน เพราะเปนธรรมมีอุปการะมาก " และเพราะความเปน
ปทัฏฐาน แหงการหมั่นประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเพียร ตามที่ประสงคไว
โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้.
ก็บรรดาอารมณ ๓๘ ประการ กรรมฐานใด ที่คลอยตามจริต
ของกุลบุตรใด กรรมฐานนั้น ทานเรียกวา ปาริหาริยกรรมฐาน เพราะ
เปนกรรมฐานที่กุลบุตรนัน้ ควรบริหารไวเปนนิตย โดยนัยตามที่กลาว
แลวนั่นเอง. แตในตติยปาราชิกนี้ อานาปานกรรมฐานนี้แล ทานเรียกวา
" ปาริหาริยกรรมฐาน. " ในอธิการวาดวยอานาปานกัมมัฏฐานนี้ มีความ
สังเขปเทานี้. สวนความพิสดารนักศึกษาผูตองการกถาวาดวยการชําระศีล
ใหหมดจด และกถาวาดวยการตัดปลิโพธ พึงถือเอาจากปกรณวิเสสชื่อ
วิสุทธิมรรคเถิด.
[ ควรเรียนกรรมฐานในสํานักพุทธโอรสกระทั่งถึงทานผูไดฌาน ]
อนึ่ง กุลบุตรผูมีศลี บริสุทธิ์ และตัดปลิโพธไดแลวอยางนั้น เมื่อ
จะเรียนกรรมฐานนี้ ควรเรียนเอาในสํานักพุทธบุตร ผูใหจตุตถฌาน
เกิดขึ้นดวยกรรมฐานนี้แล แลวเจริญวิปสสนา ไดบรรลุความเปนพระ-
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อรหันต. เมื่อไมไดพระขีณาสพนั้น ควรเรียนเอาในสํานักพระอนาคามี
เมื่อไมไดแมในพระอนาคามีนั้น ก็ควรเรียนเอาในสํานักพระสกทาคามี,
เมื่อไมไดแมพระสกทาคามีนั้น ก็ควรเรียนเอาในสํานักพระโสดาบัน, เมื่อ
ไมไดแมพระโสดาบันนั้น ก็ควรเรียนเอาในสํานักของทานผูไดจตุตถฌาณ
ซึ่งมีอานาปานะเปนอารมณ, เมื่อไมไดทานผูไดจตุตถฌานแมนั้น ก็ควร
เรียนเอาในสํานักของพระวินิจฉยาจารย ผูไมเลอะเลือนทั้งในบาลีและ
อรรถกถา. จริงอยู พระอริยบุคคลทั้งหลาย มีพระอรหันตเปนตน ยอม
บอกเฉพาะมรรคที่ตนไดบรรลุแลวเทานั้น. สวนพระวินิจฉยาจารยนี้เปน
ผูไมเลอะเลือน กําหนดอารมณเปนที่สบายและไมสบาย ในอารมณทั้งปวง
แลวจึงบอกให เหมือนผูนําไปสูทางชางใหญ ในปาที่รกชัฏฉะนั้น.
[ กรรมฐานมีสนธิคือที่ตอ ๕ อยาง ]
ในอธิการวาดวยการเรียนกรรมฐานนั้น มีอนุบุพพีกถาดังตอไปนี้ :ภิกษุนั้นควรเปนผูมีความประพฤติเบา สมบูรณดวยวินัยและมรรยาท
เขาไปหาอาจารยซึ่งมีประการดังกลาวแลว พึงเรียนกรรมฐาน มีสนธิ ๕
ในสํานักของอาจารยนั้น ผูมีจิตอันตนใหยินดี ดวยวัตรและขอปฏิบัติ.
ในคําวา " กรรมฐาน มีสนธิ ๕ " นัน้ สนธิมี ๕ อยางเหลานี้ คือ
อุคคหะ การเรียน ๑ ปริปุจฉา การสอบถาม ๑ อุปฏฐานะ ความ
ปรากฏ ๑ อัปปนา ความแนนแฟน ๑ ลักษณะ ความกําหนดหมาย ๑.
ในอุคคหะเปนตนนั้น การเรียนกรรมฐาน ชื่อวา อุคคหะ.
การสอบถามกรรมฐาน ชือ่ วา ปริปุจฉา. ความปรากฏแหงกรรมฐาน
ชื่อวา อุปฏฐานะ. ความแนวแนแหงกรรมฐาน ชือ่ วาอัปปนา. ลักษณะ
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แหงกรรมฐาน ชื่อวา ลักษณะ. มีคําอธิบายวา " ความใครครวญแหง
สภาพกรรมฐานวา " กรรมฐานนี้ มีลักษณะอยางนี้. " ภิกษุเมื่อเรียน
กรรมฐาน ซึง่ มีสนธิ ๕ อยางนี้ แมตนเองก็ไมลําบาก ทั้งไมตอง
รบกวนอาจารยใหลําบาก. เพราะฉะนั้น ควรเรียนอาจารยใหบอกแตนอย
สาธยายตลอดเวลาเปนอันมาก ครั้นเรียนกรรมฐาน ซึ่งมีสนธิ ๕ อยาง
นั้นแลว, ถาในอาวาสนั้น มีเสนาสนะเปนตนเปนที่สบายไซร, ควรอยู
ในอาวาสนั้นนั่นแล, ถาในอาวาสนั้น ไมมีเสนาสนะเปนที่สบายไซร,
ควรบอกลาอาจารย, ถาเปนผูมีปญญาออน ควรไปสิ้นระยะโยชนหนึ่ง
เปนอยางยิ่ง, ถาเปนผูมีปญญากลา ก็ควรไปแมไกล ( กวานัน้ ) ได
แลวเขาไปยังเสนาสนะที่ประกอบดวยองคแหงเสนาสนะ ๕ อยาง เวน
เสนาสนะที่มีโทษ ๑๘ อยาง แลวพักอยูในเสนาสนะนั้น ตัดปลิโพธ
หยุมหยิมเสีย ฉันภัตตาหารเสร็จแลว บรรเทาความเมาอาหาร ทําจิตให
ราเริงดวยการอนุสรณถึงคุณพระรัตนตรัย ไมหลงลืมกรรมฐานแมบทหนึ่ง
แตที่เรียนเอาจากอาจารย พึงมนสิการอานาปานัสสติกรรมฐานนี้. ในวิสัย
แหงตติยปาราชิกนี้ มีความสังเขปเทานี้. สวนความพิสดาร นักศึกษา
ผูตองการกถามรรคนี้ พึงถือเอาจากปกรณวิเสสชื่อวิสุทธิมรรคเถิด.
[ วิธีมนสิการอานาปานัสสติกรรมฐาน ๘ อยาง ]
ก็ในคําที่ขาพเจากลาววา " พึงมนสิการอานาปานัสสติกรรมฐาน
นี้ " มีมนสิการวิธีดังตอไปนี้ :- คือ การนับ การตามผูก การถูกตอง
การหยุดไว การกําหนด การเปลี่ยนแปลง ความหมดจด และการเห็น
ธรรมเหลานั้นแจมแจง.
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การนับนั่นแล ชื่อวา คณนา. การกําหนดตามไป ชื่อวา
อนุพันธนา. ฐานที่ลมถูกตอง ชื่อวา ผุสนา. ความแนวแน ชือ่ วา
ฐปนา. ความเห็นแจง ชือ่ วา สัลลักขณา. มรรค ชื่อวา วิวัฏฏนา.
ผลชื่อวา ปาริสุทธิ. การพิจารณา ชื่อวา เตสัญจะ ปฏิปสสนา.
[ อธิบายวิธีนับลมหายใจเขาออก ]
บรรดามนสิการวิธี มีการนับเปนตนนั้น กุลบุตรผูเริ่มบําเพ็ญนี้
ควรมนสิการกรรมฐานนี้โดยการนับกอน. และเมื่อจะนับไมควรหยุดนับ
ต่ํากวา ๕ ไมควรนับใหเกินกวา ๑๐, ไมควรแสดง ( การนับ ) ใหขาด
ในระหวาง. เพราะเมื่อหยุดนับต่ํากวา ๕ จิตตุปบาทยอมดิ้นรนในโอกาส
คับแคบ ดุจฝูงโคที่รวมขังไวในคอกที่คับแคบฉะนั้น. เมื่อนับเกินกวา
๑๐ ไป จิตตุบาทก็พะวงอยูดวยการนับเทานั้น. เมื่อแสดง ( การนับ )
ใหขาดในระหวาง จิตยอมหวั่นไปวา " กรรมฐานของเราถึงที่สุดหรือ
ไมหนอ. " เพราะฉะนั้น ตองเวนโทษเหลานี้เสียแลว จึงคอยนับ.
เมื่อจะนับ ครั้งแรก ควรนับโดยวิธีนับชา ๆ คือนับอยางวิธีคนตวง
ขาวเปลือก. จริงอยู คนตวงขาวเปลือก ตวงเต็มทะนานแลวบอกวา
" ๑ " จึงเทลง, เมื่อตวงเต็มอีก พบหยากเยื่อบางอยาง เก็บมันทิ้งเสีย
จึงบอกวา " ๑-๑ " ในคําวา " ๒-๒ " เปนตน ก็นยั นี้. กุลบุตร
แมนี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน บรรดาลมหายใจเขาและหายใจออก สวนใด
ปรากฏ พึงจับเอาสวนนั้น แลวพึงกําหนดลมที่กําลังผานไป ๆ ตั้งแตตน
วา " ๑-๑ " ไป จนถึงวา " ๑๐-๑๐ " เมื่อกุลบุตรนัน้ นับอยูโดยวิธี
อยางนี้ ลมอัสสาสะปสสาสะ ที่กําลังผานออกและผานเขา ยอมปรากฏ.
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ลําดับนั้น กุลบุตรนี้ควรละวิธีนับชา ๆ คือนับอยางวิธีคนตวง
ขาวเปลือกนั้นเสีย แลวพึงนับโดยวิธีนับเร็ว ๆ คือนับอยางวิธีนายโคบาล.
แทจริง นายโคบาลผูฉลาด เอากอนกรวดใสพก มือถือเชือกและไม
ตะพดไปสูคอกแตเชาตรู ตีโคที่หลังแลว นั่งอยูบนเสาลิ่มสลัก นับ
แมโคตัวมาถึงประตูแลว ๆ ใสกอนกรวดลงไปวา " ๑-๒ " เปนตน.
ฝูงโคที่อยูลําบากในโอกาสที่คับแคบ ตลอดราตรี ๓ ยาม เมื่อออก
( จากคอก ) เบียดเสียดกันและกันรีบออกเปนหมู ๆ. นายโคบาลนั้น
ยอมนับอยางรวดเร็วทีเดียววา " ๓-๔-๕-๑๐ " เปนตน. แมเมื่อกุลบุตร
นี้ นับอยูโดยนัยกอนอยางวามาแลวนี้ ลมอัสสาสะและปสสาสะ ยอม
ปรากฏสัญจรไปมา อยางรวดเร็ว. ลําดับนั้นเธอรูอยูวา " ลมอัสสาสะ
และปสสาสะ ยอมสัญจรไปมา อยางรวดเร็ว " แลวไมถือเอาลมภายใน
และภายนอก พึงกําหนดเอาเฉพาะลมที่มาถึงชอง ๆ เทานั้น นับอยางเร็ว ๆ
ทีเดียววา
" ๑-๒-๓-๔-๕
๑-๒-๓-๔-๕-๖
๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗
๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘
๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙
๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙-๑๐
เพราะวาในกรรมฐานที่เนื่องดวยการนับ จิตยอมมีอารมณเปน
หนึ่งได ดวยกําลังแหงการนับเทานั้น ดุจการหยุดเรือไวในกระแสน้ํา
เชี่ยว ดวยอํานาจที่เอาถอค้ําไวฉะนั้น. เมื่อเธอนับอยูเร็ว ๆ อยางนี้
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กรรมฐานยอมปรากฏเปนดุจวา ดําเนินไปไมขาดสาย. เวลานัน้ ครั้น
เธอรูวา " กรรมฐานดําเนินไปไมขาดสาย " แลว อยากําหนดลมทั้ง
ภายในและภายนอก พึงนับเร็ว ๆ ตามนัยกอนนั่นแล. เมื่อเธอสงจิต
เขาไปพรอมกับลมที่เขาไปภายใน ฐานภายใน ถูกลมกระทบแลว ยอม
เปนเหมือนเต็มดวยมันขนฉะนั้น. เมื่อนําจิตออกมาพรอมกับลมที่ออก
มาภายนอก จิตยอมสายไปในอารมณมากหลายในภายนอก. แตภาวนา
ยอมสําเร็จแกผูตั้งสติไว ในโอกาสที่ลมถูกตอง เจริญอยูเทานั้น. เพราะ
เหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาววา " อยากําหนดลมทั้งภายในและภายนอก
พึงนับเร็ว ๆ ตามนัยกอนนั่นแล.
ถามวา " จะพึงนับลมอัสสาสะและปสสาสะนั่น นานเทาไร ? "
แกวา " พึงนับไปจนกวาสติที่เวนจากการนับ จะตั้งมั่นอยูใน
อารมณ คือลมอัสสาสะและปสสาสะ. เพราะวาการนับ ก็เพื่อจะตัด
วิตกที่พลานไปในภายนอก แลวตั้งสติไวในอารมณ คือ ลมอัสสาสะ
และปสสาสะเทานั้น. "
[ อธิบายเบื้องตนทามกลางและที่สุดลมหายใจเขาออก ]
พระโยคาวจร ครั้นมนสิการโดยการนับอยางนั้นแลว พึงมนสิการ
โดยการตามผูก. กิริยาทีห่ ยุดพักการนับ แลวสงสติไปตามลมอัสสาสะ
และปสสาสะติดตอกันไป ชื่อวาการตามผูก. ก็แลการสงสติไปตามนั้น
หาใชดวยอํานาจการไปตามเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด ( แหงลม
อัสสาสะและปสสาสะ ) ไม. จริงอยู นาภี ( สะดือ ) เปนเบื้องตนแหง
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ลมออกไปภายนอก หทัย ( หัวใจ ) เปนทามกลาง นาสิก (จมูก )
เปนที่สุด. ปลายนาสิก เปนเบื้องตน แหงลมเขาไปภายในหทัย เปน
ทามกลาง นาภี เปนที่สุด. ก็เมื่อพระโยคาวจรนั้น ไปตามเบื้องตน
ทามกลาง และที่สุด ( แหงลมอัสสาสะและปสสาสะ ) นั้น จิตที่ถึงความ
ฟุงซาน ยอมเปนไปเพื่อความกระวนกระวาย และเพื่อความหวั่นไหว.
เหมือนอยางที่ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบตุ รกลาวไววา " เมื่อพระ
โยคาวจรสงสติไปตามเบื้องตน ทามกลางและที่สุดแหงลมหายใจเขา กาย
ก็ดี จิตก็ดี ยอมมีความระส่ําระสาย หวั่นไหว และดิ้นรน เพราะจิตถึงความ
ฟุงซานไปภายใน, เมื่อพระโยคาวจรสงสติไปตามเบื้องตน ทามกลาง
และที่สุดแหงลมหายใจออก กายก็ดี จิตก็ดี ยอมมีความระส่ําระสาย
หวั่นไหว และดิ้นรน เพราะจิตถึงความฟุงซานไปภายนอก . " เพราะฉะนั้น พระโยคาวจรเมื่อมนสิการโดยการตามผูก ไมพึงมนสิการดวย
อํานาจแหงเบื้องตน ทามกลางและที่สุด, อนึ่งแล พึงมนสิการดวย
อํานาจการถูกตอง และดวยอํานาจการหยุดไว. เพราะวาไมมีการมนสิการ
เปนแผนกหนึ่ง ดวยอํานาจแหงการถูกตองและหยุดไว เหมือนกับดวย
อํานาจแหงการนับและการตามผูก. แตพระโยคาวจรเมื่อนับอยูในฐานที่
ลมถูกตองแลว ๆ นั่นแหละ ชื่อวามนสิการดวยการนับและการถูกตอง.
พระโยคาวจรเมื่อหยุดพักการนับในฐานที่ลมถูกตองแลว ๆ นั้นนั่นแล
ใชสติตามผูกลมอัสสาสะและปสสาสะนั้น และตั้งจิตไวดวยอํานาจอัปปนา
ทานเรียกวา " มนสิการดวยการตามผูก การถูกตอง และการหยุดไว. "
ใจความนี้นั้นพึงทราบดวยขออุปมาเหมือนคนงอยและคนรักษาประตู ที่
๑

๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๔๙.
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ทานกลาวไวในอรรถกถา และดวยขออุปมาเหมือนเลื่อยที่ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไวในปฏิสัมภิทา.
[ ขออุปมาเหมือนคนงอยโลชิงชา ]
บรรดาขออุปมา ๓ อยางนั้น ขออุปมาเหมือนคนงอยโลชิงชา
มีดังตอไปนี้ :- เปรียบเหมือนคนงอยไกวชิงชา ใหแกมารดาและบุตร
ผูเลนชิงชาอยู แลวนั่งอยูที่โคนเสาชิงชาในที่นั้นนั่นเอง เมื่อกระดาน
ชิงชาไกวมาและไกวไปอยูโดยลําดับ ยอมเห็นที่สุดทั้งสองขางและตรง
กลาง, แตมิไดขวนขวายเพื่อจะแลดูที่สุดทั้งสองขางและตรงกลาง แม
ฉันใด, ภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยื่นที่ใกลโคนเสาอันเขาไปผูกไวดวย
อํานาจสติแลวโลชิงชาคือลมหายใจเขาและลมหายใจออก นั่งอยูดวยสติ
ในนิมิตนั้นนั่นเอง สงสติไปตามเบื้องตน ทามกลาง และที่สุดแหง
ลมหายใจเขาและลมหายใจออก ในฐานที่ลมถูกตองแลว ซึ่งพัดผานมา
และผานไปอยูโดยลําดับ และตั้งจิตเฉยไวในนิมิตนั้น และไมขวนขวาย
เพื่อจะและดูลมเหลานั้น. นี้เปนขออุปมาเหมือนคนงอย.
[ ขออุปมาเหมือนคนรักษาประตู ]
สวนขออุปมาเหมือนคนรักษาประตูมีดังตอไปนี้ :- คนรักษาประตู
จะไมสอบสวนบุรุษทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกพระนครวา " ทาน
เปนใคร ? มาแตไหน ? จะไปไหน ? หรือวา ในมือของทานมี
อะไร ? " ความจริง พวกมนุษยผูเดินไปทั้งภายในและภายนอกพระ
นครเหลานั้นไมใชหนาที่ของคนรักษาประตูนั้น, แตเขายอมสอบสวน
เฉพาะคนผูมาถึงประตูแลว ๆ เทานั้น แมฉันใด, ลมที่เขาไปขางใน
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และลมที่ออกไปขางนอก ยอมไมเปนหนาที่ของภิกษุนี้ ฉันนั้นเหมือน
กัน, จะเปนหนาที่ก็เฉพาะแตลมที่มาถึงชองแลว ๆ เทานั้น. นี้เปนขอ
อุปมาเหมือนคนรักษาประตู.
[ การกําหนดลมหายใจเปรียบเหมือนเลื่อย ]
สวนขออุปมาเหมือนเลื่อย ควรทราบจําเดิมแตตนไป. สมดังคํา
ที่ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไววา
" นิมิต ลมหายใจเขา และลมหายใจออก มิใช
เปนอารมณแหงจิตดวงเดียว และเมื่อบุคคลไมรู
ธรรมทั้ง ๓ ประการ ยอมไมไดภาวนา ( ภาวนา
ยอมไมสําเร็จ ). นิมิต ลมหายใจเขา และลม
หายใจออก มิใชเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว และ
เมื่อบุคคลรูซึ่งธรรม ๓ ประการ ยอมไดภาวนา. "
ถามวา ' ธรรม ๓ ประการเหลานี้ จะไมเปนอารมณแหงจิต
ดวงเดียว และธรรม ๓ ประการเหลานี้ จะไมปรากฏก็หามิได จิตจะไม
ถึงความฟุงซาน ประธาน ( ความเพียร ) ยอมปรากฏ และพระโยคาวจรจะทําประโยคใหสําเร็จ ไดบรรลุคุณวิเศษอยางไร ? '
แกวา " เปรียบเหมือนตนไมที่เขาวางไวบนภาคพื้นที่เรียบเสมอ
บุรุษเอาเลื่อยเลื่อยตนไมนั้น, สติของบุรุษ ยอมปรากฏ ดวยอํานาจแหง
ฟนเลื่อยที่ถูกตนไม, และเขายอมไมไดใฝใจถึงฟนเลื่อยที่ผานมาหรือ
ผานไป ทั้งฟนเลื่อยที่ผานมาหรือผานไป จะไมปรากฏก็หามิได,
ประธาน ( ความเพียรในการตัดตนไม ) ยอมปรากฏ และเขายอม
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ใหประโยค ( กิริยาที่ตัดไมนั้น ) สําเร็จได. นิมิตคือสติเปนเครื่อง
เขาไปผูกไว เปรียบเหมือนตนไมที่เขาวางใหบนภาคพื้นที่เรียบเสมอ.
ลมหายใจเขาและลมหายใจออก เปรียบเหมือนฟนเลื่อย. ภิกษุนั่นตั้งสติ
ไวมั่น ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝปาก ยอมไมใฝใจถึงลมหายใจเขาและ
หายใจออกที่ผานมาหรือที่ผานไป, ลมหายใจเขาและลมหายใจออกที่ผาน
มาหรือผานไป จะไมปรากฏก็หามิได, ประธานยอมปรากฏ และภิกษุนั้น
ยอมใหประโยคสําเร็จได ทั้งไดบรรลุคุณพิเศษดวย เหมือนบุรุษตั้งสติไว
ดวยอํานาจแหงฟนเลื่อยซึ่งถูกที่ตนไม เขายอมไมไดใฝใจถึงฟนเลื่อยที่
ผานมาหรือที่ผานไป ทั้งฟนเลื่อยที่ผานมาหรือที่ผานไป จะไมปรากฏ
ก็หามิได, ประธานยอมปรากฏ และเขายอมทําประโยคใหสําเร็จได
ฉะนั้น. คําวา ' ประธาน ' ประธานเปนไฉน ? กายก็ดี จิตก็ดี ของ
ภิกษุผูปรารภความเพียร ยอมควรแกการงาน, นี้เปนประธาน. ประโยค
เปนไฉน ? ภิกษุผูปรารภความเพียร ยอมละอุปกิเลสได วิตกยอมสงบ
ไป, นี้เปนประโยค. คุณพิเศษเปนไฉน ? ภิกษุผูปรารภความเพียร
ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมหมดสิ้นไป, นี้เปนคุณพิเศษ. ธรรม
๓ ประการเหลานี้ ยอมไมเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว และธรรม ๓
ประการเหลานี้ จะไมปรากฏก็หามิได, จิตยอมไมถึงความฟุงซาน,
ประธาน ( ความเพียร ) ยอมปรากฏ, และพระโยคาวจร ทําให
ประโยค ( การหมั่นประกอบภาวนา ) สําเร็จได ทั้งไดบรรลุคุณพิเศษ
ดวย.
๑

๑. บาลีที่มาเดิม มีศัพทวา วิเสสมธิคจฺฉติ. ขุ. ปฏิ. ๓๒/๒๕๗.
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ภิกษุใด เจริญอานาปานัสสติใหบริบูรณดี อบรม
มาโดยลําดับ ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวแลว,
ภิกษุนั้น ยอมทําโลกนี้ใหสวางได เหมือนพระจันทร
พนแลวจากหมอกฉะนั้นแล .
ขอนี้อุปมาเหมือนเลื่อย.
ก็ในขออุปมาเหมือนเลื่อยนี้ พึงทราบวา " เหตุเพียงไมใฝใจ
ดวยอํานาจลมหายใจเขาและลมหายใจออก ที่ผานมาแลว ๆ เทานั้น เปน
ประโยชนแกภิกษุนั้น. " กรรมฐานนี้เมื่อภิกษุบางรูปมนสิการ นิมิต
ยอมเกิดขึ้นโดยไมชักชาเลย และฐปนา กลาวคืออัปปนา ซึ่งประกอบ
ดวยองคฌานที่เหลือ ก็ยอ มสําเร็จ. แตสําหรับภิกษุบางรูปมีจําเดิมแต
เวลามนสิการโดยอํานาจการนับนั่นแล คือตั้งแตเวลาทําไวในใจดวย
อํานาจการนับ เมื่อความกระวนกระวายทางกายสงบไป ดวยอํานาจ
ลมหายใจเขาและลมหายใจออกที่หยาบดับไปโดยลําดับ กายก็ดี จิตก็ดี ยอม
เปนของเบา รางกายยอมเปนดุจถึงอาการลอยขึ้นไปในอากาศ เหมือนภิกษุ
ผูมีกายกระสับกระสาย เมื่อนั่งลงบนเตียงหรือตั่ง เตียงและตั่งยอมโอนเอน
คดงอไป เครื่องปูลาดยอมยนเปนเกลียว, แตเมื่อเธอมีกายไมกระสับกระสาย
นั่งลง เตียงและตั่งยอมไมโอนเอน ไมคดงอ เครื่องปูลาดก็ไมยนเปนเกลียว,
เตียงตั่งเปนเหมือนเต็มดวยปุยนุน, เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา กายไม
กระสับกระสาย ยอมเปนของเบาฉะนั้น. เมื่อลมอัสสาสะและปสสาสะที่
หยาบดับไปแลว จิตของภิกษุนั้นมีนิมิต คือ ลมอัสสาสะและปสสาสะที่
๑

๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๕๗-๒๕๘.
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ละเอียดเปนอารมณ ยอมเปนไป, แมเมื่อจิตดวงนั้นดับไปแลว จิต
ดวงตอ ๆ ไป ซึ่งมีอารมณคือนิมิตที่ละเอียดจนละเอียดกวาจิตนั้น ยอม
เปนไปนั่นเทียว.
ถามวา " จิตดวงตอ ๆ ไป ยอมเปนไปอยางไร ? "
แกวา " เปรียบเหมือนบุรุษ พึงเอาซี่เหล็กทอนใหญตีกังสดาล
ดวยการตีเพียงครั้งเดียว เสียงดัง พึงเกิดขึ้น, จิตของบุรุษนั้น ซึ่งมี
เสียงดัง ( หยาบ ) เปนอารมณ พึงเปนไป, เมื่อเสียงดังดับไป ตอจาก
นั้นภายหลัง จิตซึ่งมีเสียงละเอียดเปนอารมณ พึงเปนไป, แมเมื่อจิต
ซึ่งมีนิมิต คือเสียงละเอียดเปนอารมณนั้นดับไปแลว จิตดวงตอ ๆ ไป
ซึ่งมีอารมณคือนิมิตที่ละเอียดจนละเอียดกวาจิต ซึ่งมีนิมิต คือเสียง
ละเอียดเปนอารมณนั้น ยอมเปนไปทีเดียว ฉันใด, จิตซึ่งมีนิมิตคือลม
อัสสาสะและปสสาสะเปนอารมณนั้น บัณฑิตพึงทราบวา ยอมเปนไป
ฉันนั้น. " แมขอนี้สมจริงดังคําที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไววา
" เปรียบเหมือนบุคคลตีกังสดาล ( เสียงดังคือเสียงหยาบ ยอมกระจาย
ไปกอน ) " ดังนี้ เปนตน. ควรใหพิสดาร. เหมือนอยางวา กรรมฐาน
เหลาอื่น ยอมปรากฏชัดในชั้นสูง ๆ ขึ้นไป ฉันใด, อานาปานัสสติกรรมฐานนี้จะเปนฉันนั้น ก็หามิได. แตอานาปานัสสติกรรมฐานนี้
เมื่อภิกษุเจริญ ๆ ในชั้นสูงขึ้นไป ยอมถึงความเปนของละเอียด คือ
จะไมถึงแมความปรากฏ. ก็เมื่อกรรมฐานนั้น ไมปรากฏอยูอยางนั้น
ภิกษุนั้นไมควรลุกขึ้นจากอาสนะ ตบทอนหนังไปเสีย. ไมควรลุกขึ้น
ดวยคิดวา " จะพึงทําอยางไร ? เราจักถามพระอาจารย " หรือวา " บัด
นี้กรรมฐานของเราเสื่อมแลว. " จริงอยู เมื่อเธอใหอิริยาบถกําเริบเดินไป
๑

๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๗๙.
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กรรมฐานยอมปรากฏเปนของใหม ๆ เรื่อยไป ; เพราะเหตุนั้น ควรนั่งอยู
ตามเดิมนั่นแหละ นํากรรมฐานมาจากที่ถูกตองตามปกติ.
[ อุบายเปนเหตุนําอานาปานัสสติกรรมฐานมา ]
ในอธิการวาดวยอานาปานัสสติกรรมฐานนั้น มีอุบายเปนเครื่อง
นํามา ดังตอไปนี้ :จริงอยู ภิกษุนั้นรูว า กรรมฐานไมปรากฏ ควรพิจารณาสําเหนียก
อยางนี้วา " ชื่อวา ลมหายใจเขาและหายใจออกนี้ มีอยูในที่ไหน ?
ไมมีในที่ไหน ? ของใครมี ? ของใครไมมี ? "
ภายหลัง เมื่อภิกษุนั้น พิจารณาดูอยูอยางนี้ ก็รูไดวา " ลมหายใจ
เขาและหายใจออกนี้ ( ของทารกผูอยู ) ภายในทองของมารดา ไมมี,
พวกชนผูดําน้ําก็ไมมี, พวกอสัญญีสตั ว คนตายแลว ผูเขาจตุตถฌาน
ทานผูพรอมเพรียงดวยรูปภพและอรูปภพ ทานผูเขานิโรธ ก็ไมมี
เหมือนกัน " แลวพึงตักเตือนตนดวยตนเองอยางนี้วา " แนะบัณฑิต !
ตัวเธอไมใชผูอยูในทองมารดา ไมใชผูดําน้ํา ไมใชเปนอสัญญีสัตว
ไมใชคนตาย ไมใชผูเขาจตุตถฌาน ไมใชผูพรอมเพรียง ดวยรูปภพ
และอรูปภพ ไมใชผูเขานิโรธ มิใชหรือ ? ตัวเธอยังมีลมหายใจเขา
และหายใจออกอยูแท ๆ, แตตัวเธอก็ไมสามารถจะกําหนดได เพราะยังมี
ปญญาออน. "
ภายหลัง เธอนั่น ควรตั้งจิตไวดวยอํานาจที่ลมถูกตองโดยปกติ
นั่นเอง ในมนสิการเปนไป. จริงอยู ลมหายใจเขาและหายใจออกนี้
กระทบโครงจมูกของผูมีจมูกยาวผานไป, กระทบริมฝปากขางบนของผู
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มีจมูกสั้นผานไป. เพราะฉะนั้น เธอนั่น จึงควรตั้งนิมิตไววา " ลม
หายใจเขาและหายใจออก ยอมกระทบฐานชื่อนี้. " ความจริง พระผูมีพระภาคเจา ทรงอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล จึงตรัสวา " ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! เราไมกลาวการเจริญอานาปานัสสติ แกภิกษุผูหลงลืมสติ
ไมรูสึกตัวอยู. "
จริงอยู กรรมฐานอยางใดอยางหนึ่ง ยอมสําเร็จแกผูมีสติ มี
ความรูตัวเทานั้น แมก็จริง, ถึงกระนั้น กรรมฐานอยางอื่น นอกจาก
อานาปานัสสติกรรมฐานนี้ ยอมปรากฏไดแกผูที่มนสิการอยู. แต
อานาปานัสสติกรรมฐานนี้เปนภาระหนัก เจริญสําเร็จไดยาก ทั้งเปน
ภูมิแหงมนสิการ ของมหาบุรุษทั้งหลาย คือ พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพุทธบุตรเทานั้น, ไมใชเปนกรรมฐานต่ําตอย, ทั้งมิได
เปนกรรมฐานที่สัตวผูต่ําตอยสองเสพ, เปนกรรมฐานสงบและละเอียด
โดยประการที่มหาบุรุษทั้งหลายยอมทําไวในใจ ; เพราะฉะนั้น ในอานาปานัสสติกรรมฐานนี้ จําตองปรารถนาสติและปญญาอันมีกําลัง. เหมือน
อยางวา ในเวลาชุนผาสาฎกเนื้อเกลี้ยง แมเข็มก็จําตองปรารถนาอยาง
เล็ก, แมดายซึ่งรอยในบวงเข็ม ก็จําตองปรารถนาเสนละเอียดกวานั้น
ฉันใด, ในเวลาเจริญกรรมฐานนี้ ซึ่งเปนเชนกับผาสาฎกเนื้อเกลี้ยง
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน สติมสี วนเปรียบดวยเข็มก็ดี ปญญาที่สัมปยุตดวย
สตินั้น มีสวนเปรียบดวยดายรอยบวงเข็มก็ดี จําตองปรารถนาใหกําลัง.
ก็แล ภิกษุผูประกอบดวยสติและปญญานั้นแลว ไมจําตองแสวงหา
ลมหายใจเขาและหายใจออกนั้น นอกจากโอกาสที่ลมถูกตองโดยปกติ.
๑

๑. ม. อุป. ๑๔/๑๙๖-๗.
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เปรียบเหมือนชาวนาไถนาแลวปลอยพวกโคถึก ใหบายหนาไปสูที่หากิน
แลวพึงนั่งพักที่รมไม, คราวนั้นพวกโคถึกเหลานั้นของเขา ก็เขาดงไป
โดยเร็ว. ชาวนาผูฉลาด ประสงคจะจับโคถึกเหลานั้นมาเทียมไถอีก จะ
ไมเดินตามรอยเทาโคถึกเหลานั้นเขาไปยังดง, โดยที่แท เขาจะถือเอา
เชือกและประตักเดินตรงไปยังทาน้ําซึ่งโคถึกเหลานั้นลงทีเดียว นั่งหรือ
นอนคอยอยู. เวลานั้นเขาไดเห็นโคเหลานั้น ซึ่งเที่ยวไปสิ้นทั้งวัน แลว
ลงไปสูทาน้ําดื่มอาบและกินน้ําแลว ขึ้นมายืนอยู จึงเอาเชือกผูกแลว
เอาประตักทิ่มแทง นําไปเทียม ( ไถ ) ทําการงานอีก ฉันใด. ภิกษุ
นั้น ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ไมจําตองแสวงหาลมหายใจเขาและหายใจออก
นอกจากโอกาสที่ลมถูกตองโดยปกติ, แตพึงถือเอาเชือก คือสติ และ
ประตัก คือปญญาแลว ตั้งจิตไวในโอกาสที่ลมถูกตองโดยปกติ ยัง
มนสิการใหเปนไป. เพราะวา เมื่อเธอมนสิการอยูอยางนั้น ตอกาล
ไมนานเลย ลมหายใจเขาและหายใจออกนั้น จะปรากฏดุจพวกโคปรากฏ
ที่ทาลงดื่มฉะนั้น. ในลําดับนั้น เธอพึงเอาเชื่อกคือสติผูกประกอบไวใน
ที่นั้นนั่นแหละ แลวแทงดวยประตักคือปญญา ตามประกอบกรรมฐานอีก.
เมื่อเธอหมั่นประกอบอยูอยางนั้น ตอกาลไมนานเลย นิมิตจะปรากฏ.
อาจารยบางพวกกลาวไววา " ก็นิมิตนี้นั้น ยอมไมเปนเชนเดียว
กัน แกพระโยคาวจรทุกรูป. อนึ่งแล นิมิตนั้น ยอมปรากฏแกพระโยคาวจรบางรูป ดุจปุยนุน ดุจปุยฝาย และดุจสายลม ใหเกิดสุขสัมผัส.
สวนวินิจฉัยในอรรถกถา มีดงั ตอไปนี้ :- จริงอยู นิมิตนี้ ยอม
ปรากฏแกพระโยคาวจรบางรูป ดุจดวงดาว ดุจพวงแกวมณี และดุจ
พวงแกวมุกดา บางรูปปรากฏเปนของมีสัมผัสหยาบ ดุจเมล็ดฝาย
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และดุจเสี้ยนไมแกน, บางรูปปรากฏเปนดุจสายสังวาลที่ยาว ดุจพวง
แหงดอกคํา และดุจเปลวควันไฟ. บางรูปดุจใยแมลงมุมที่กวาง ดุจ
ชอกลีบเมฆ ดุจดอกปทุม ดุจลอรถ ดุจมณฑลพระจันทร และดุจ
มลฑลพระอาทิตยฉะนั้น.
ก็แล กรรมฐานนี้นั้นเปนอันเดียวกันแท ๆ แตปรากฏโดยความ
ตางกัน เพราะมีสัญญาตางกัน เหมือนบรรดาภิกษุหลายรูปดวยกัน
นั่งสาธยายพระสูตรอยู เมื่อภิกษุรูปหนึ่งพูดวา " พระสูตรนี้ ยอม
ปรากฏแกพวกทานเปนเชนไร ? " รูปหนึ่งพูดวา " ยอมปรากฏแกผม
เปนเหมือนแมน้ําไหลตกจากภูเขาใหญ, " อีกรูปอื่นพูดวา " ยอมปรากฏ
แกผม เปนเหมือนรุกขชาติที่เพียบพรอมดวยภาระ คือผลไม ซึ่งมี
รมเงาเย็น สมบูรณดวยกิ่ง. " จริงอยู พระสูตรของเธอเหลานั้นก็เปนสูตร
เดียวกันนั่นเอง แตปรากฏโดยความเปนของตางกัน เพราะมีสัญญา
ตางกันฉะนั้น. ความจริง กรรมฐานนี้ เกิดแตสัญญา มีสัญญาเปน
ตนเหตุ มีสัญญาเปนแดนเกิด; เพราะฉะนั้น พึงทราบวา " ยอมปรากฏ
โดยความตางกัน เพราะมีสัญญาตางกัน. "
[ ธรรม ๓ อยางมีบริบูรณกรรมฐานจึงถึงอัปปนา ]
ก็บรรดาลมหายใจเขา หายใจออก และนิมติ นี้ จิตที่มีลมหายใจ
เขาเปนอารมณ ก็อยางหนึ่งตางหาก จิตที่มีลมหายใจออกเปนอารมณ
ก็อยางหนึ่ง จิตที่มีนิมิตเปนอารมณ ก็อยางหนึ่ง. จริงอยู กรรมฐาน
ของภิกษุผูไมมีธรรม ๓ อยางนี้ ยอมไมถึงอัปปนา ไมถึงอุปจาระ. สวน
กรรมฐานของภิกษุผูมีธรรม ๓ อยางนี้ ยอมถึงอัปปนาและอุปจาระดวย
สมจริงดังคําที่ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไววา
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" นิมิต ลมหายใจเขา และลมหายใจออก มิใช
เปนอารมณแหงจิตดวงเดียว, และเมื่อภิกษุไมรู
ธรรม ๓ ประการ ยอมไมไดภาวนา ( ยอมไม
สําเร็จ ), นิมิต ลมหายใจเขา และลมหายใจออก
มิใชเปนอารมณแหงจิตดวงเดียว, และเมือ่ ภิกษุรูซึ่ง
ธรรม ๓ ประการ ยอมไดภาวนา . "
พระอาจารยทั้งหลาย ผูกลาวทีฆนิกาย ไดกลาวไวอยางนี้กอน
วา " ก็เมื่อนิมิตปรากฏแลวอยางนั้น ภิกษุนั้นควรไปสํานักของอาจารย
แลวบอกวา ' นิมิตชื่อเห็นปานนี้ ยอมปรากฏแกผมขอรับ ! ' สวน
อาจารยไมควรพูดวา ' นั่นเปนนิมิต ' หรือวา ' ไมใชนิมิต ' ควรพูด
วา ' ยอมเปนอยางนั้นละคุณ ! ' แลวพึงพูดวา ' คุณจงมนสิการบอย ๆ. '
จริงอยู เมื่ออาจารยพูดวา ' เปนนิมิต ' เธอจะพึงถึงความถอยหลัง, เมื่อ
อาจารยพูดวา ' ไมใชนิมิต ' เธอก็จะเปนผูหมดหวังจมอยู; เพราะเหตุ
นั้น ไมควรพูดแมทั้งสองอยางนั้น ควรประกอบเธอนั้นไวในมนสิการ
นั่นแล. " สวนอาจารยทั้งหลายผูกลาวมัชฌิมนิกายไดกลาวไววา " เธอ
อันอาจารยพึงพูดวา ' นี้เปนนิมิต คุณ ! ขอใหคุณจงมนสิการกรรมฐาน
บอย ๆ เถิดสัตบุรุษ ! "
ภายหลัง เธอรูปนัน้ พึงตั้งจิตไวในนิมิตนั่นเอง. จําเดิมแตปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นนี้ ภาวนานี้ของเธอรูปนั้น. ยอมมีไดดวยอํานาจการตั้งไวดวย
ประการอยางนี้. สมจริงดังคําที่พระโบราณาจารยทั้งหลายกลาวไววา
๑

๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๕๗.
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" พระโยคีผูเปนธีรชน เมื่อตัง้ จิตไวในนิมิต เจริญ
ลมหายใจเขา และหายใจออก ซึ่งมีอาการตาง ๆ
อยูช ื่อวา ยอมผูกจิตของตนไว. "
จําเดิมตั้งแตนิมิตปรากฏ โดยนัยดังกลาวแลวนั้น นิวรณทั้งหลายยอม
เปนอันพระโยคีนั้นขมไดโดยแท กิเลสทั้งหลาย สงบนิ่ง สติเขาไปตั้งมั่น
ทีเดียว จิตก็ตั้งมั่นเชนกัน.
[ จิตยอมตั้งมั่นเปนสมาธิดวยองค ๒ ]
จริงอยู จิตนี้ ยอมชื่อวาเปนธรรมชาติตั้งมั่น ดวยองค ๒ คือ
ดวยการละนิวรณในอุปจารภูมิ หรือดวยความปรากฏแหงองคในปฏิลาภภูมิ. บรรดาภูมิ ๒ อยางนั้น ทีช่ ื่อวา อุปจารภูมิ ไดแก อุปจารสมาธิ.
ที่ชื่อวา ปฏิลาภภูมิ ไดแก อัปปนาสมาธิ.
ถามวา " สมาธิทั้งสองนั้น มีการทําตางกันอยางไร ? "
แกวา " อุจารสมาธิ แลนไปในกุศลวิถีแลว ก็หยั่งลงสูภวังค.
อัปปนาสมาธิ เมื่อพระโยคีนั่งแนบสนิทตลอดทั้งวัน แลนไปในกุศลวิถี
แมตลอดทั้งวัน ก็ไมหยัง่ ลงสูภวังค. บรรดาสมาธิ ๒ อยางเหลานี้
จิตยอมเปนธรรมชาติตั้งมั่นดวยอุปจารสมาธิ เพราะนิมิตปรากฏ. "
ภายหลัง ภิกษุนี้ไมพึงมสิการนิมิตนั้นโดยสี่ ทั้งไมพึงพิจารณาโดย
ลักษณะ. ก็ อีกอยางหนึ่งแล เธออยาประมาท ควรรักษานิมิตไว
ดุจพระมเหสีของกษัตริย ทรงรักษาครรภแหงพระเจาจักรพรรดิ และ
ดุจชาวนารักษารวงแหงขาวสาลีและขาวเหนียวฉะนั้น. จริงอยู นิมิตที่
รักษาไวได ยอมจะอํานวยผลแกเธอ.
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เมื่อพระโยคีรักษานิมิตไวได จะไมมีความเสื่อม
จากอุปจารฌานที่ตนไดแลว, เมื่อไมมีการอารักขา
( นิมิต ) ฌานทีต่ นไดแลว ๆ ก็จะพินาศไปฉะนี้แล.
[ อุบายสําหรับรักษาอานาปานัสสติกรรมฐานไมใหเสื่อม ]
ในอธิการแหงอานาปานัสสติกรรมฐานนั้น อุบายสําหรับรักษา
ดังตอไปนี้ :- ภิกษุนั้น ควรเวนอสัปปายะ ๗ อยางเหลานี้ คือ อาวาส ๑
โคจร ๑ การสนทนา ๑ บุคคล ๑ โภชนะ ๑ ฤดู ๑ อิริยาบถ ๑ แลว
เสพสัปปายะ ๗ อยางเหลานั้นนั่นแล มนสิการนิมิตนั้นบอย ๆ.
พระโยคีนั้น ครั้นทํานิมิตใหมั่นคงดวยการเสพสัปปายะอยางนั้น
แลว ควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย บําเพ็ญความเพียรไมละทิ้ง
อัปปนาโกศล ๑๐ อยางเหลานี้ คือ ทําวัตถุใหสละสลวย ๑ ประคอง
อินทรียไมเปนไปเสมอ ๑ ฉลาดในนิมิต ๑ ขมจิตใจสมัยที่ควรขม ๑
ประคองจิตใหสมัยที่ควรประคอง ๑ ปลอบจิตใหราเริงในสมัยที่ควร
ปลอบจิตใหราเริง ๑ เพงดูจิตในสมัยที่ควรเพงดู ๑ เวนบุคคลผูมีจิตไม
ตั้งมั่น ๑ เสพบุคคลผูมีจิตตั้งมั่น ๑ นอมไปในสมาธินั้น ๑.
เมื่อพระโยคีนั้นหมั่นประกอบโดยนัยดังกลาวมาอยางนี้อยู มโนทวาราวัชชนะ ซึ่งมีนิมิตเปนอารมณ ตัดภวังคแลวก็เกิดขึ้นในขณะที่
ควรกลาววา " อัปปนา จักเกิดขึ้นในบัดนี้. " ก็ เมื่อมโนทวาราวัชชนะ
นั้นดับไป บรรดาชวนะทั้งหลาย ๔ หรือ ๕ ดวง ยึดเอาอารมณนั้น
นั่นแลแลนไป ซึ่งชวนะดวงแรก ชื่อบริกรรม ที่ ๒ ชื่ออุปจาระ ที่ ๓
ชื่ออนุโลม ที่ ๔ ชื่อโคตรภู ที่ ๕ ชื่ออัปปนาจิต อีกอยางหนึ่ง ดวง
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แรกเรียกวา บริกรรมและอุปจาระ ที่ ๒ เรียกวา อนุโลม ที่ ๓ เรียก
วา โคตรภู ที่ ๔ เรียกวา อัปปนาจิต. จริงอยู ชวนะดวงที่ ๔ เทานั้น
บางที ที่ ๕ ยอมเปนไป๑ ไมถึงดวงที่ ๖ หรือที่ ๗ เพราะอาสันนภวังค
( ภวังคใกลอัปปนา ) ตกไป.
สวนพระโคทัตตเถระ ผูชํานาญอภิธรรม กลาวไววา " กุศลธรรมทั้งหลาย ยอมเปนธรรมที่กําลัง โดยอาเสวนปจจัย; เพราะฉะนั้น
ชวนะยอมถึงที่ ๖ หรือที่ ๗. " คํานั้นถูกคัดคานในอรรถกถาทั้งหลาย.
ในชวนจิตเหลานั้น จิตที่เปนบุรพภาค เปนกามาวจร, สวนอัปปนาจิต
เปนรูปาวจร. ปฐมฌาน ซึ่งละองค ๕ ประกอบดวยองค ๕ สมบูรณ
ดวยลักษณะ ๑๐ มีความงาม ๓ ยอมเปนอันพระโยคีนี้บรรลุแลว โดย
นัยดังกลาวมาฉะนี้. เธอยังองคฌานทั้งหลาย มีวิตกเปนตนใหสงบ
ราบคาบในอารมณนั้นนั่นเอง ยอมบรรลุฌานที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔.
และดวยเหตุมีประมาณเพียงนี้ เธอยอมเปนผูถึงที่สุดแหงภาวนา ดวย
อํานาจแหงการหยุดไว. ในอธิการนี้ มีสังเขปกถาเทานี้ สวนนักศึกษา
ผูตองการความพิสดาร พึงถือเอาจากปกรณวิเสส ชื่อวิสุทธิมรรคเถิด.
สวนในกายานุปสสนานี้ ภิกษุผูบรรลุจตุตถฌานแลวอยางนั้น
มีความประสงคที่จะเจริญกรรมฐาน ดวยอํานาจการกําหนดและการ
เปลี่ยนแปลง แลวบรรลุความหมดจด กระทําฌานนั้นนั่นแล ใหถึง
ความชํานิชํานาญ ( วสี ) ดวยอาการ ๕ อยาง กลาวคือ อาวัชชนะ
การรําพึง สมาปชชนะ การเขา อธิฏฐานะ การตั้งใจ วุฏฐานะ
การออก และ ปจจเวกขณะ การพิจารณา แลวกําหนด รูปและอรูป
๑. โยชนา ๑/๓๓๘ แก อปฺเปติ เปน ปวตฺตติ.
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วา " รูป มีอรูปเปนหัวหนา หรืออรูป มีรูปเปนหัวหนา " แลวเริ่มตั้ง
วิปสสนา.
ถามวา " เริ่มตั้งวิปสสนาอยางไร ? "
แกวา " จริงอยู พระโยคีนั้น ครั้นออกจากฌานแลวกําหนด
องคฌาน ยอมเห็นหทัยวัตถุ ซึ่งเปนที่อาศัยแหงองคฌานเหลานั้น
ยอมเปนภูตรูป ซึ่งเปนที่อาศัยแหงหทัยวัตถุนั้น และยอมเห็นกรัชกาย
แมทั้งสิ้น ซึ่งเปนที่อาศัยแหงภูตรูปเหลานั้น. ในลําดับแหงการเห็นนั้น
เธอยอมกําหนดรูปและอรูปวา ' องคฌานจัดเปนอรูป, ( หทัย ) วัตถุ
เปนตนจัดเปนรูป. ' อีกอยางหนึ่ง เธอนั้นครั้นออกจากสมาบัติแลว
กําหนดภูตรูปทั้ง ๔ ดวยอํานาจปฐวีธาตุเปนตน ในบรรดาสวนทั้งหลาย
มีผมเปนอาทิ และรูปซึง่ อาศัยภูตรูปนั้น ยอมเห็นวิญญาณพรอมทั้ง
สัมปยุตธรรมซึ่งมีรูปตามที่ตนกําหนดแลวเปนอารมณ หรือมีรูปวัตถุ
และทวารตามที่ตนกําหนดแลวเปนอารมณ. ลําดับนั้น เธอยอม
กําหนดวา ' ภูตรูปเปนตน จัดเปนรูป, วิญญาณที่มีสัมปยุตธรรม จัด
เปนอรูป. ' อีกอยางหนึ่ง เธอครั้นออกจากสมาบัติแลว ยอมเห็นวา
' กรัชกายและจิตเปนที่เกิดขึ้นแหงลมอัสสาสะและปสสาสะ. ' เหมือนอยาง
วา เมื่อสูบของชางทองยังสูบอยู ลมยอมสัญจรไปมา เพราะอาศัย
การสูบ และความพยายามอันเกิดจากการสูบนั้นของบุรุษ ฉันใด,
ลมหายใจเขาและหายใจออก ยอมเขาออก เพราะอาศัยกายและจิต
ฉันนั้นเหมือนกันแล. ลําดับนั้น เธอกําหนดลมหายใจเขาหายใจออก
และกายวา ' เปนรูป, ' กําหนดจิตนั้นและธรรมที่สมั ปยุตดวยจิตวา
' เปนอรูป. ' ครั้นเธอกําหนดนามรูปดวยอาการอยางนั้นแลว ยอมแสวงหา
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ปจจัยแหงนามรูปนั้น. และเธอเมื่อแสวงหาอยู ก็ไดเห็นปจจัยมีอวิชชา
และตัณหาเปนตนนั้นแลว ยอมขามความสงสัย ปรารภความเปนไปแหง
นามรูปในกาลทั้ง ๓ เสียได. "
เธอนั้น ขามความสงสัยไดแลว ยกไตรลักษณขึ้นดวยอํานาจ
พิจารณากลาป ละวิปสสนูปกิเลส ๑๐ อยาง มีโอภาสเปนตน ซึ่งเกิด
ขึ้นแลวในสวนเบื้องตน ดวยอุทยัพพยานุปสสนา ( การพิจารณาเห็น
ความเกิดและความดับ ) กําหนดปฏิปทาญาณที่พนจากอุปกิเลสวา
' เปนมรรค ' ละความเกิดเสีย ถึงภังคานุปสสนา ( การพิจารณาเห็น
ความดับ ) เบื่อหนายคลายกําหนัดพนไปในสรรพสังขาร ซึ่งปรากฏโดย
ความเปนของนากลัว ดวยพิจารณาเห็นความดับติดตอกันไป ไดบรรลุ
อริยมรรคทั้ง ๔ ตามลําดับ แลวตั้งอยูในพระอรหัตผล ถึงที่สดุ แหง
ปจจเวกขณญาณ ๑๙ อยาง เปนอัครทักขิไณยแหงโลก พรอมทั้งเทวดา.
ก็การเจริญอานาปานัสสติสมาธิ ของภิกษุผูประกอบในอานาปานกรรมฐานนั้น ตั้งตนแตการนับ จนถึงมรรคผลเปนที่สุด จบบริบูรณเพียง
เทานี้แล.
นี้พรรณนาปฐมจตุกกะโดยอาการทุกอยาง.
ก็เพราะใน ๓ จตุกกะนอกนี้ ขึ้นชื่อวานัยแหงการเจริญกรรมฐาน
แผนกหนึ่งยอมไมมี ; เพราะฉะนั้น ผูศึกษาควรทราบเนื้อความแหง
๓ จตุกกะเหลานั้น โดยนัยแหงการพรรณนาตามบทนั่นแล.
บทวา ปติปฏิสเวที ความวา เธอยอมสําเหนียกวา " เราจัก
ทําปติใหรูแจง คือทําใหปรากฏหายใจเขา หายใจออก. " บรรดาปติ
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และสุขเหลานั้น ปติ ยอมเปนอันภิกษุรูแจงแลวโดยอาการ ๒ อยาง คือ
โดยอารมณ และโดยความไมงมงาย.
ถามวา " ปติ ยอมเปนอันภิกษุรูแจงแลว โดยอารมณ
อยางไร ? "
แกวา " ภิกษุยอมเขาฌานทั้ง ๒ ( ปฐมฌานและทุติยฌาน )
ซึ่งมีปติ, ปติชื่อวาเปนอันภิกษุนั้นรูแจงแลวโดยอารมณ ดวยการไดฌาน
ในขณะเขาสมาบัติ เพราะอารมณเปนธรรมชาติอันภิกษุนั้นรูแจงแลว. "
ถามวา " ปติ ยอมเปนอันภิกษุรูแจงแลวโดยความไมงมงาย
อยางไร ? "
แกวา " ภิกษุนั้นเขาฌานทั้ง ๒ ซึ่งมีปติ ออกจากฌานแลว
ยอมพิจารณา ปติที่สัมปยุตดวยฌาน โดยความสิ้น ความเสื่อม, ปติ
ชื่อวาเปนอันภิกษุรูปนั้นรูแ จงแลว โดยความไมงมงาย เพราะแทงตลอด
ลักษณะ ในขณะแหงวิปสสนา. ขอนี้ สมจริงดังคําที่ทานพระธรรมเสนาบดี
สารีบุตรกลาวไวในปฏิสัมภิทาวา ' เมื่อภิกษุรูความที่จิตมีอารมณเดียว
ไมฟุงซาน ดวยอํานาจลมหายใจเขายาว สติยอมตั้งมั่น, ปตินั้น ยอม
เปนอันเธอนั้นรูแจงแลว ดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น, เมื่อภิกษุรูความ
ที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยอํานาจลมหายใจออกยาว สติยอม
ตั้งมั่น, ปตินั้น ยอมเปนอันเธอรูแจงแลว ดวยสตินั้น ดวยฌานนั้น,
เมื่อภิกษุรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยอํานาจลมหายใจเขาสั้น
สติยอมตั้งมั่น, ปตินั้น ยอมเปนอันเธอนั้นรูแจงแลว ดวยสตินั้น ดวย
ญาณนั้น, เมื่อภิกษุรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยอํานาจ
ลมหายใจออกสั้น สติยอมตั้งมั่น, ปตินั้น ยอมเปนอันเธอนั้นรูแจงแลว
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ดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น, เมื่อภิกษุรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน
ดวยอํานาจความเปนผูรูแจงกองลมทั้งปวง หายใจเขาและหายใจออก สติ
ยอมตั้งมั่น, ปตินั้น ยอมเปนอันเธอนั้นรูแจงแลว ดวยสตินั้น ดวย
ฌานนั้น, เมื่อภิกษุรูความที่จิตมีอารมณเดียว ไมฟุงซาน ดวยอํานาจ
ความเปนผูระงับกายสังขาร หายใจเขาและหายใจออก สติยอมตั้งมั่น,
ปตินั้น ยอมเปนอันเธอนั้นรูแจงแลว ดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น, เมื่อ
รําพึงถึง ปตินั้น ยอมเปนอันเธอนั้นรูแจงแลว, เมื่อรู เมื่อเห็น เมื่อ
พิจารณา เมื่ออธิษฐานจิต เมื่อนอมใจไปดวยศรัทธา เมื่อประคอง
ความเพียร เมื่อเขาไปตั้งสติไว เมื่อตั้งจิตไวมั่น เมื่อรูชัดดวยปญญา
เมื่อรูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยงิ่ เมื่อกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อละธรรม
ที่ควรละ เมือ่ เจริญธรรมที่ควรเจริญ เมื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทํา
ใหแจง ปตินั้น ยอมเปนอันเธอนั้นรูแจงแลว, ปตินั้น ยอมเปนอันภิกษุ
รูแจงแลว ดวยอาการอยางนี้. "
แมบทที่เหลือ ก็พึงทราบโดยเนื้อความตามนัยนี้นั่นแล. แตใน
สองบทนี้มีความสักวาแปลกกัน ดังตอไปนี้ :- พึงทราบความเปนผูรูแจง
สุข ดวยอํานาจแหงฌาณ ๓, พึงทราบความเปนผูรูแจงจิตตสังขาร ดวย
อํานาจแหงฌานทั้ง ๔. ขันธ ๒ มีเวทนาเปนตน ชื่อวาจิตตสังขาร.
ก็บรรดาสนองบทนี้ ในสุขปฏิสังเวทิบท ทานพระสารีบุตรเถระกลาวไวใน
ปฏิสัมภิทา เพื่อแสดงภูมิแหงวิปสสนาวา " คําวา สุข ไดแกสขุ ๒ อยาง
คือ กายิกสุข ๑ เจตสิกสุข ๑. "
สองบทวา ปสฺสมฺภย จิตฺตสงฺขาร ความวา ระงับ คือดับจิตต๑

๒

๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๘๑-๒. ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๘๓-๔.
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สังขารที่หยาบ ๆ เสีย. ความดับจิตตสังขารนั้น พึงทราบโดยพิสดาร
ตามนัยดังที่กลาวแลวในกายสังขารนั้นแหละ.
อีกอยางหนึ่ง บรรดาบทเหลานั้น ในปติบท ทานกลาวเวทนาไว
ดวยปติเปนประธาน, ในสุขปฏิสังเวทิบท ทานกลาวเวทนาไวโดย
สรูปทีเดียว. ในจิตตสังขารบททั้งสอง เปนอันทานกลาวเวทนาที่สัมปยุต
ดวยสัญญาไว เพราะพระบาลีวา " สัญญา และ เวทนา เปนเจตสิก
ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิต เปนจิตตสังขาร " ดังนี้. จตุกกะนี้ บัณฑิต
พึงทราบวา พระผูมีพระภาคตรัสโดยเวทนานุปสสนานัย ดวยประการ
อยางนี้.
แมในจตุกกะที่ ๓ มีวินิจฉัยดังนี้ :- บัณฑิตพึงทราบความเปนผูรู
แจงจิต ดวยอํานาจแหงฌาน ๔.
สองบทวา อภิปฺปโมทย จิตฺต ความวา ภิกษุยอมสําเหนียกวา
" เราจักยังจิตใหบันเทิง คือใหราเริง ไดแกใหเบิกบานหายใจเขา
หายใจออก. " ในสองบทนั้น ความบันเทิง ยอมมีไดดวยอาการ ๒ อยาง
คือ ดวยอํานาจสมาธิ และดวยอํานาจวิปสสนา.
ถามวา " ความบันเทิง ยอมมีไดดวยอํานาจสมาธิอยางไร ? "
แกวา " ภิกษุยอมเขาฌานทั้ง ๒ ( ปฐมฌานและทุติยฌาน )
ซึ่งมีปติ. เธอนั้น ยอมใหจิตรื่นเริง ดวยปติที่สัมปยุตในขณะแหง
สมาบัติ. "
ถามวา " ความบันเทิง ยอมมีไดดวยอํานาจวิปสสนาอยางไร ? "
แกวา " ภิกษุครั้นเขาฌานทั้ง ๒ ซึ่งมีปติ ออกจากฌานแลว
๑

๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๘๓-๔.
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พิจารณาอยูซึ่งปติที่สัปยุตดวยฌาน โดยความสิ้น ความเสื่อม. เธอ
ทําปติที่สัมปยุตดวยฌานใหเปนอารมณ ในขณะแหงวิปสสนาอยางนั้นแลว
ใหจิตรื่นเริง บันเทิงอยู. ผูปฏิบัติอยางนั้น ทานเรียกวา " ยอมสําเหนียก
วา ' เราจักยังจิตใหบันเทิง หายใจเขาหายใจออก. "
สองบทวา สมาทห จิตฺต ความวา ดํารงจิตไวเสมอ คือตั้งจิต
ไวเสมอในอารมณ ดวยอํานาจแหงฌานมีปฐมฌานเปนตน. ก็หรือวา
เมื่อเธอเขาฌานเหลานั้นแลวออกจากฌาน พิจารณาอยูซึ่งจิตที่สัมปยุต
ดวยฌาน โดยความสิ้น ความเสื่อม, ความที่จิตมีอารมณเดียวชั่วขณะ
( ขณิกสมาธิ ) ยอมเกิดขึ้น เพราะการแทงตลอดลักษณะในขณะแหง
วิปสสนา, ภิกษุผูดํารงจิตไวเสมอ คือตั้งจิตไวเสมอในอารมณ แมดวย
อํานาจแหงความที่จิตมีอารมณเดียวชั่วขณะ ซึ่งเกิดขึ้นแลวอยางนั้น ทาน
ก็เรียกวา " ยอมสําเหนียกวา ' เราจักตั้งจิตไวมั่น หายใจเขาหายใจออก. "
สองบทวา วิโมจย จิตฺต ความวา เมื่อเปลื้อง เมื่อปลอยจิตให
พนจากนิวรณทั้งหลาย ดวยปฐมฌาน คือเมื่อเปลื้อง ปลอยจิตใหพน
จากวิตกวิจาร ดวยทุติยฌาน จากปติ ดวยตติยฌาน จากสุขและทุกข
ดวยจตุตถฌาน. ก็หรือวา เธอเขาฌานเหลานั้นแลวออกมาพิจารณา
อยูซึ่งจิตที่สัมปยุตดวยฌาน โดยความสิ้น ความเสื่อม, ในขณะแหง
วิปสสนา เธอนั้นเปลื้อง คือปลอยจิตใหพนจากนิจจสัญญา ( ความ
สําคัญวาเที่ยง ) ดวยอนิจจานุปสสนา ( ความพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง )
เปลื้อง คือปลอยจิตใหพนจากสุขสัญญา ( ความสําคัญวาเปนสุข )
ดวยทุกขานุปสสนา ( ความพิจารณาเห็นวาเปนทุกข ) จากอัตตสัญญา
( ความสําคัญวาเปนตัวตน ) ดวยอนัตตานุปสสนา ( ความพิจารณาเห็น
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วาไมใชตัวตน ) จากนันทิ ( ความเพลิดเพลิน ) ดวยนิพพิทานุปสสนา
( ความพิจารณาเห็นความเบื่อหนาย ) จากราคะ ( ความกําหนัด ) ดวย
วิราคานุปสสนา ( ความพิจารณาเห็นธรรมเครื่องคลายกําหนัด )
จากสมุทัย ( ตัณหาที่ยังทุกขใหเกิด ) ดวยนิโรธานุปสสนา ( ความ
พิจารณาเห็นธรรมเปนเครื่องดับ ) จากอาทาน ( ความยึดถือ ) ดวย
ปฏินิสสัคคานุปสสนา ( ความพิจารณาเห็นธรรมเปนเครื่องสละคืนซึ่ง
อุปธิ ) หายใจเขาและหายใจออกอยู. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา " ยอมสําเหนียกวา ' เราจักปลอยจิตหายใจเขาหายใจออก. "
จตุกกะนี้ บัณฑิตพึงทราบวา พระผูมีพระภาคตรัสดวยอํานาจแหง
จิตตานุปสสนาอยางนี้.
สวนในจตุกกะที่ ๔ มีวินิจฉัยดังนี้ :- ในบทวา " อนิจฺจานุปสฺสี "
นี้ พึงทราบ อนิจจัง ( ของไมเที่ยง ) พึงทราบ อนิจจตา ( ความ
เปนของไมเที่ยง ) พึงทราบ อนิจจตานุปสสนา ( การพิจารณาเห็น
ของไมเที่ยง ) พึงทราบ อนิจจานุปสสี ( ผูพิจารณาเห็นของไมเที่ยง )
เสียกอน.
ในลักษณะ ๔ อยาง มีอนิจจังเปนตนนั้น ที่ชื่อวา อนิจจัง
ไดแก เบญจขันธ, เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา เบญจขันธมีความ
เกิดขึ้น มีความเสื่อมไป และมีความเปนไปโดยประการอื่น.
ที่ชื่อวา อนิจจตา ไดแก ขอทีเ่ บญจขันธเหลานั้นนั่นเอง มีความ
เกิดขึ้น มีความเสื่อมไป และมีความเปนไปโดยอาการอื่น หรือมีแลว
กลับไมม,ี อธิบายวา " เบญจขันธเหลานั้น เกิดขึ้นแลว ไมตั้งอยู
โดยอาการนั้นนั่นแล แตกดับเพราะความแตกดับไปชั่วขณะ. "
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ที่ชื่อวา อนิจจานุปสสนา ไดแก การพิจารณาเห็นในเบญจขันธ
ทั้งหลาย มีรปู เปนตนวา " ไมเที่ยง " ดวยอํานาจแหงความเปนของ
ไมเที่ยงนั้น.
ที่ชื่อวา อนิจจานุปสสี ไดแก พระโยคาวจรผูประกอบดวย
อนุปสสนานั้น. เพราะเหตุนั้น พระโยคาวจรผูเปนแลวอยางนี้หายใจเขา
และหายใจออกอยู บัณฑิตพึงทราบในอธิการนี้วา " ยอมสําเหนียกวา
' เราจักพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง หายใจเขา หายใจออก. "
สวนวิราคะ ในบทวา " วิราคานุปสสี " นี้ มี ๒ อยาง คือ
ขยวิราคะ คลายความกําหนัด คือความสิ้นไป ๑ อัจจันตวิราคะ
คลายความกําหนัดโดยสวนเดียว ๑ บรรดาวิราคะ ๒ อยางนั้น ความ
แตกดับไปชั่วขณะแหงสังขารทั้งหลาย ชื่อวา ขยวิราคะ. พระนิพพาน
ชื่อวา อัจจันตวิราคะ. วิปสสนาและมรรคที่เปนไปดวยอํานาจแหงการ
เห็นวิราคะทั้ง ๒ อยางนั้น ชื่อวา วิราคานุปสสนา ( การพิจารณา
เห็นการคลายความกําหนัด ). พระโยคาวจรเปนผูประกอบดวยอนุปสสนา
แมทั้ง ๒ อยางนั้น หายใจเขาและหายใจออกอยู บัณฑิตพึงทราบวา
" ยอมสําเหนียกวา ' เราจักพิจารณาเห็นวิราคะ หายใจเขา หายใจออก. "
แมในบทวา นิโรธานุปสสี ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
ปฏินสิ สัคคะ ( ความสละคืนอุปธิ ) แมในบทวา " ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี " นี้ก็มี ๒ อยางคือ ปริจจาคปฏินิสสัคคะ ความสละคืน
คือความเสียสละ ๑ ปกขันทนปฏินสิ สัคคะ ความสละคืน คือความ
แลนไป ๑. การพิจารณาเห็น คือความสละคืนนั่นเอง ชื่อวา ปฏินิสสัคคานุปสสนา. คําวา " ปฏินิสสัคคานุปสสนา " นั่น เปนชื่อ
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แหงวิปสสนาและมรรค. จริงอยู วิปส สนา พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา
" การสละคืน คือการละ เพราะยอมละกิเลสทั้งหลายพรอมทั้งขันธาภิสังขาร ดวยอํานาจตทังคปหาน และวา การสละคืน คือการแลนไป
เพราะยอมแลนไปในพระนิพพาน ซึ่งผิดจากสังขารนั้น เหตุที่นอมไป
ในพระนิพพานนั้น เพราะเห็นโทษแหงสังขตธรรม. " มรรคพระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา " การสละคืน คือการละ เพราะยอมละกิเลส
พรอมทั้งขันธาภิสังขาร ดวยสามารถสมุจเฉทปหาน และวา การสละคืน
คือการแลนไป เพราะยอมแลนไปในพระนิพพาน ดวยการกระทําให
เปนอารมณ. " ก็วิปสสนาญาณและมรรคญาณแมทั้ง ๒ พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกวา " อนุปสสนา " เพราะเล็งเห็นญาณตน ๆ ในภายหลัง.
ภิกษุเปนผูประกอบดวยปฏินัสสัคคานุปสสนาทั้ง ๒ อยางนั้น หายใจออก
และหายใจเขาอยู บัณฑิตพึงทราบ " สําเหนียกอยูวา ' เราจักเปนผู
มีปกติเล็งเห็นญาณชื่อปฏินิสสัคคะ ในภายหลัง หายใจออก หายใจ
เขา " ดังนี้.
คําวา เอว ภาวิโต ความวา เจริญแลวดวยการอาการอยางนี้ คือ
ดวยอาการ ๑๖ อยาง. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
กถาวาดวยอานาปานัสสติสมาธิ จบ.

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 71

ประชุมสงฆทรงบัญญัติตติยปาราชิกสิกขาบท
ก็ในคําวา " อถโข ภควา " เปนตน มีความสังเขปดังตอไปนี้ :พระผูมีพระภาคเจา ครั้งทรงปลอบภิกษุทั้งหลายใหเบาใจ ดวยอานาปานัสสติสมาธิกถา อยางนี้แลว ในลําดับนั้น ตรัสใหประชุมภิกษุสงฆ
เพราะเกิดเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายปลงชีวิตซึ่งกันและกัน อันเปนเหตุกอให
เกิดผล และเปนเหตุเริ่มแรกแหงการบัญญัติตติยปาราชิกสิกขาบทนี้แลว
ตรัสสอบถามและทรงติเตียนแลว เพราะในการปลงชีวิตนั้น การปลง
ชีวิตตนเอง และการใชใหมิคลัณฑิกสมณกุตกปลงชีวิตตน ยอมไมเปน
วัตถุแหงปาราชิก; ฉะนั้น จึงทรงเวนการปลงชีวิต ๒ อยางนั้นเสีย ทรง
ถือเอกการปลงชีวิตซึ่งกันและกัน อันเปนวัตถุแหงปาราชิกอยางเดียว
ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบท ตรัสพระพุทธพจน มีคําวา " อนึ่ง
ภิกษุใด แกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต " ดังนี้เปนตน. ก็ใน
พระบาลีนี้ พระผูมีพระภาคเจา ไมตรัสวา " โมฆปุริสา " ตรัสวา
" เต ภิกฺขู " เพราะภิกษุเหลานั้น เจือดวยพระอริยบุคคล.
[ ภิกษุฉัพพัคคียพรรณนาคุณแหงความตาย ]
ครั้นเมื่อตติยปาราชิก อันพระผูม ีพระภาคทรงบัญญัติทําใหมั่น
ดวยอํานาจแหงความขาดมูล ดวยประการฉะนี้แลว เรื่องพรรณนา
คุณแหงความตายแมอื่นอีก ก็ไดเกิดขึ้น เพื่อประโยชนแกอนุบัญญัติ.
เมื่อแสดงความเกิดขึ้นแหงเรื่องนั้น ทานพระอุบาลีเถระ จึงกลาววา
๑

๑. วิ. มหา. ๑/๑๓๔.
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" เอวฺจิท ภควตา " เปนอาทิ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏิพทฺธจิตฺตา มีความวา ผูมีจิต
รักใครดวยฉันทราคะ, อธิบายวา " เปนผูมีความรักมาก คือมีความ
เพงเล็ง. "
สองบทวา มรณวรณฺณ สวณฺเณม มีความวา เราจะชี้โทษ
ในความเปนอยู แลวพรรณาคุณ คือแสดงอานิสงสแหงความตาย.
ในบทวา " กตกลฺยาโณ " เปนอาทิ มีเนื้อความเฉพาะบท
ดังตอไปนี้ :- กรรมอันงาม คือสะอาดอันทานทําแลว; เพราะเหตุนั้น
ทานยอมเปนผูชื่อวามีกรรมงามอันทําแลวแล. อนึ่ง กุศล คือกรรม
อันหาโทษมิได อันทานทําแลว; เพราะเหตุนั้น ทานชื่อวาผูมีกุศล
อันทําแลว. ความเปนผูขลาด กลาวคือความกลัวอันใด ยอมเกิดขึ้นแก
สัตวทั้งหลาย ในเมื่อมรณกาลมาถึงเขา. เครื่องตานทาน คือกรรม
เครื่องปองกันจากความเปนผูขลาดนั้น อันทานทําแลว; เพราะเหตุนั้น
ทานชื่อวาผูมีเครื่องตานทานจากความเปนผูขลาดอันกระทําแลว. กรรม
ที่เปนบาป คือลามก อันทานมิไดทําแลว; เพราะเหตุนั้น ทานชื่อวาผู
ไมไดทําบาป. กรรมของผูละโมบ คือกรรมทารุณ ไดแกกรรมเครื่อง
เปนผูทุศีล อันทานมิไดทําไว ; เพราะเหตุนั้น ทานชื่อวาผูมิไดทํากรรม
ของผูละโมบ. กรรมหยาบชา คือกรรมเลวทราม เปนที่หนาขึ้นแหง
กิเลสมีโลภะเปนตน อันทานมิไดทําไว; เพราะเหตุนั้น ทานชื่อวา
ผูมิไดทํากรรมที่หยาบชา. คําวา " ทานมีกรรมงามไดทําแลว เปนตนนี้
เราทั้งหลายยอมกลาวเพราะเหตุไร ? เพราะกรรมงามแมทุกประการอัน
ทานทําแลว, กรรมอันเปนบาปแมทุกประการอันทานมิไดทําแลว; เพราะ

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 73

เหตุนั้น เราทั้งหลาย จึงกลาวกะทานวา " จะประโยชนอะไรของทาน
ดวยชีวิต อันชื่อวาเลวทราม คือต่ําชา เพราะถูกโรคครอบงํา อันชื่อวา
เปนทุกข เพราะมากไปดวยทุกขนี้, ความตายของทานประเสริฐกวา
ความเปนอยู. " เพราะฉะนั้น จึงมีอธิบายวา " ความตายของทาน
ดีกวาความเปนอยู. " เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา ทานเปนผูทํากาละ
แลว คือมีกาละอันทําแลว, อธิบายวา ทํากาลกิริยา คือตายแลวจาก
โลกนี,้ ตอจากตายเพราะกายแตก จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค, และทาน
เขาถึงแลวอยางนั้น จักเอิบอิ่มพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ คือสวนแหง
วัตถุกาม ๕ มีรูปเปนที่นา ชอบใจ เปนตน อันเปนทิพยซึ่งเกิดขึ้นใน
เทวโลกนั้น ยังอัตภาพใหเที่ยวไป; อธิบายวา " จักเปนผูประกอบพรอม
คือถึงความพรั่งพรอม ( ดวยกามคุณ ๕ คือสวนแหงวัตถุกาม ๕ อันเปน
ทิพยซึ่งเกิดขึ้นในเทวโลกนั้น ) จักเที่ยวไปขางนี้ และขางนี้ คือจักอยู
หรือจักอภิรมย.
บทวา อสปฺปายานิ ความวา โภชนาหารเหลาใด ยังตนให
ถึงความสิ้นไปแหงชีวิตอยางเร็วพลัน โภชนาหารเหลานั้น จัดวาไมเกื้อกูล
คือไมทําความเจริญให.
[ อธิบาย สัญจิจจ ศัพท ]
ศัพทวา " สฺจิจฺจ " นี้ เปนศัพทหนุนสัญจิจจบท ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในมาติกาวา " สฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคห. " ศัพทวา
" ส " ในบทวา " สฺจิจฺจ " นั้น เปนอุปสัค, คําวา " สฺจิจฺจ "
นี้ เปนคําบงถึงบุพพกาลกิริยา รวมกับ ส อุปสัคนั้น. ใจความแหง
บทวา " สฺจิจฺจ " นั้น วา " จงใจ คือแกลง. " ก็ภิกษุใดแกลง

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 74

ปลง, ภิกษุนั้นเปนผูรูอยู คือรูพรอมอยู, และการปลงนั้นของภิกษุนั้น
เปนความแกลง คือฝาฝนละเมิด; เพราะเหตุนั้น เพื่อจะไมทําความ
เอื้อเฟอในพยัญชนะ แสดงแตใจความเทานั้น ทานพระอุบาลีเถระ
จึงกลาวบทภาชนะแหงบทวา " สฺจิจฺจ " นั้น อยางนี้วา " รูอยู
รูพรอมอยู แกลง คือฝาฝนละเมิด. "
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชานนฺโต คือ รูอ ยูวา " สัตวมีปราณ. "
บทวา สฺชานนฺโต คือ รูพรอมอยูวา " เราจะปลงเสียจากชีวิต. "
อธิบายวา " รูอยูพรอมกับอาการที่รูวา สัตวมีปราณนั้นนั่นเอง. "
บทวา เจจฺจ ความวา จงใจ คือปกใจ ดวยอํานาจเจตนาจะฆา.
บทวา อภิวิตริตฺวา ความวา สงจิตที่หมดความระแวงสงสัยไป
ย่ํายี ดวยอํานาจความพยายาม.
ดวยบทวา " วีติกกฺ โม " มีคําอธิบายที่ทานกลาวไววา " ความ
ลวงละเมิดแหงจิตหรือบุคคล ซึ่งเปนไปแลวอยางนั้น นี้ เปนความ
อธิบายสุดยอดแหง สัญจิจจ ศัพท. "
[ อธิบายปฐมจิตของมนุษยผูเริ่มลงสูครรภ ]
บัดนี้ ทานพระอุบาลีเถระกลาวคําเปนตนวา " ชื่อวากายมนุษย "
เพื่อจะแสดงอัตภาพของมนุษย ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ในคําวา
" ปลงกายมนุษยเสียจากความเปนอยู " นี้ ตั้งแตแรก.
บรรดาบทเหลานั้น หลายบทวา " ( ปฐมจิต ) อันใด ( เกิดขึ้น
แลว ) ในทองแหงมารดา " ทานพระอุบาลีเถระกลาวเพื่อแสดงอัตภาพ
อันละเอียดที่สุด ดวยอํานาจแหงเหลาสัตวผูนอนในครรภ. ปฏิสนธิจิต
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ชื่อจิตดวงแรก. บทวา ผุดขึ้น ไดแก เกิด. คําวา " วิญญาณ
ดวงแรก มีปรากฏ " นี้ เปนคําไข ของคําวา " จิตดวงแรก ทีผ่ ุดขึ้น "
นั้นนั่นแหละ. บรรดาคําเหลานี้ ดวยคําวา " จิตดวงแรก ( ที่ผดุ ขึ้น )
ในทองมารดา " นั่นแหละ เปนอันทานแสดงปฏิสนธิของสัตวผูมีขันธ ๕
แมทั้งสิ้น. เพราะเหตุนั้น กายมนุษยอันเปนทีแรกที่สุดนี้ คือจิตดวงแรก
นั้น ๑ อรูปขันธ ๓ ที่เกี่ยวเกาะดวยจิตนั้น ๑ กลละรูปที่เกิดพรอมกับ
จิตนั้น ๑. บรรดาอรูปขันธ และกลละรูปแหงจิตดวงแรกนั้น รูป ๓๐
ถวน ดวยอํานาจแหงกาย ๑๐ วัตถุ ๑๐ และภาวะ ๑๐ แหงสตรีและบุรุษ,
รูป ๒๐ ดวยอํานาจแหงกาย ๑๐ และวัตถุ ๑๐ แหงพวกกะเทย ชื่อวา
กลละรูป. บรรดาสตรี บุรุษ และกะเทยนั้น และรูปของสตรีและบุรุษ
มีขนาดเทาหยาดน้ํามันที่ชอนขึ้นดวยปลายขางหนึ่ง แหงขนแกะแรกเกิด
เปนของใน กระจาง จริงอยู ในอรรถกถาทานกลาวคํานี้วา
" หยาดน้ํามันงา หรือสัปปใส ไมขุนมัว ฉันใด,
รูปมีสวนเปรียบดวยสี ฉันนั้น เรียกวากลละรูป. "
อัตภาพของสัตวมีอยู ๑๒๐ ปตามปกติ ที่ถึงความเติบโตโดยลําดับ
ในระหวางนี้ คือตั้งตนแตเปนวัตถุเล็กนิดอยางนั้น จนถึงเวลาตาย นี้
ชื่อวากายมนุษย.
สองบทวา ปลงเสียจากชีวิต ความวา พึงพรากเสียจากชีวิต
ดวยการนาบ และรีด หรือดวยการวางยา ในกาลที่ยังเปนกลละก็ดี
หรือดวยความพยายามที่เหมาะแกรูปนั้น ๆ ในกาลถัดจากเปนกลละนั้น
ไปก็ดี. ก็ขึ้นชื่อวาปลงเสียจากชีวิต โดยความก็คือการเขาไปตัดอินทรีย
คือชีวิตเสียนั่นเอง; เพราะฉะนั้น ในวาระจําแนกบท แหงสองบทวา

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 76

" ปลงเสียจากชีวิต " นั้น ทาน ( พระอุบาลี ) จึงกลาววา " เขาไปตัด
คือเขาไปบั่นอินทรียคือชีวิตเสีย ( ไขความวา ! ) ทําความสืบตอให
ขาดสาย. " เมื่อเขาไปตัด และเขาไปบั่นความสืบตอเชื้อสายแหงอินทรีย
คือชีวิตเสีย ทานกลาววา " ยอมเขาไปตัด เขาไปบั่นอินทรียคือชีวิตเสีย "
ในบทภาชนะนั้น. เนื้อความนี้นั้น ทานแสดงดวยบทวา " ทําความ
สืบตอใหขาดสาย. "
บทวา ใหขาดสาย คือพรากเสีย. ในบทวา " อินทรียคือ
ชีวิต " นั้น อินทรียคือชีวิต มี ๒ อยางนั้น คือ รูปชีวิตินทรีย ๑
อรูปชีวิตินทรีย ๑. ใน ๒ อยางนั้น ในอรูปชีวิตนิ ทรีย ไมมีความ
พยายาม ใคร ๆ ไมสามารถปลงอรูปชีวิตินทรียนนั้ ได. แตในรูปชีวิตินทรีย มี, บุคคลอาจปลงได. ก็เมื่อปลงรูปชีวิตินทรียนั้น ชื่อวา
ปลงอรูปชีวติ ินทรียดวย. จริงอยู อรูปชีวิตินทรียน ั้น ยอมดับพรอมกับ
รูปชีวิตินทรียนั้นนั่นเอง เพราะพฤติการณเนื่องดวยรูปชีวิตินทรีย.
ถามวา " ก็เมื่อปลงชีวิตินทรียนั้น ยอมปลงที่เปนอดีต หรือเปน
อนาคต หรือปจจุบัน ? "
ตอบวา " ไมใชอดีต ไมใชอนาคต. ก็ในชีวิตินทรีย ๒ ประการ
นั้น ประการหนึ่งดับไปแลว ประการหนึ่งยังไมเกิดขึ้น; เพราะฉะนั้น
ชื่อวาไมมีทั้ง ๒ ประการ เพราะเปนสิ่งที่ไมมี, ความพยายามจึงไมมี;
เพราะความพยายามไมมี จึงไมอาจปลงได แมประการหนึ่ง. จริงอยู
แมคํานี้ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็ไดกลาวไววา ' สัตวเปนอยูแลว
ในขณะจิตที่เปนอดีต ไมใชกําลังเปนอยู ไมใชจักเปนอยู, จักเปนอยู
ในขณะจิตที่เปนอนาคต ไมใชเปนอยูแลว ไมใชกาํ ลังเปนอยู กําลัง
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เปนอยู ในขณะจิตที่เปนปจจุบัน ไมใชเปนอยูแลว ไมใชจักเปนอยู '
เพราะฉะนั้น ชีวิตยอมเปนอยูในขณะจิตใด, ความพยายามเปนของสมควร
ในขณะจิตนั้น ; เพราะเหตุนั้น บุคคลชื่อวายอมปลงชีวิตินทรียที่เปน
ปจจุบัน. "
[ ชีวิตินทรียปจจุบันมี ๓ ขณะ ]
ก็ขึ้นชื่อวา ชีวิตินทรียเปนปจจุบันนี้ มี ๓ อยาง คือ
ขณปจจุบัน ๑ สันตติปจจุบัน ๑ อัทธาปจจุบัน ๑. ใน ๓ อยางนั้น
ปจจุบันที่พรอมเพรียงดวยความเกิด ความเสื่อม และความสลาย ชื่อ
ขณปจจุบัน, ใคร ๆ ไมสามารถจะปลงขณปจจุบันนั้นได. เพราะเหตุ
ไร ? เพราะเหตุวา ดับไปเองทีเดียว. ( ขณะจิต ) ชั่ว ๗-๘ ชวนวาระ ที่เปนไปดวยอํานาจสภาคสันตติแลวดับไป ชื่อสันตติปจจุบัน,
เมื่อบุคคลมาจากที่รอน เขาสูหองนอยแลวนั่ง อันธการยังมีเพียงใด
หรือวาเมื่อบุคคลมาจากที่เย็น นั่งในหองนอย ฤดูที่มีอยูกอน ยังไม
ระงับไปดวยความปรากฏแหงฤดูที่เปนวิสภาคกันเพียงใด, ในระหวางนี้
ทานเรียกวา " สันตติปจจุบัน " เพียงนั้น. สวนตั้งแตปฏิสนธิไปจนถึง
จุติ นี้ชื่อวาอัทธาปจจุบัน. บุคคลอาจปลงหมวดสองแหงชีวิตินทรียที่
เปนสันตติปจจุบัน และอัทธาปจจุบันนั้นไดบาง. ถามวา " อาจปลง
ไดอยางไร ? " แกวา " จริงอยู เมื่อบุคคลทําความพยายามในหมวด ๒
แหงสันตติปจจุบัน และอัทธาปจจุบันนั้น, หมวดแหงรูป ๑๐ ประการ
ซึ่งกําหนดดวยชีวิต ไดความพยายามแลว เมื่อดับ ยอมเปนปจจัยแหง
สันดานที่ทุรพล มีกําลังเสื่อมสิ้นไปแลว, ตอจากนั้น สันตติปจจุบัน
๑

๑. ขุ. มหา. ๒๙/๔๘.
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หรืออัทธาปจจุบัน ยังไมทันถึงกาลที่กําหนดไว ยอมดับไปในระหวาง
เทียว ดวยประการใด, บุคคลอาจปลงแมซึ่งหมวดสองแหงชีวิตินทรียที่
เปนสันตติปจจุบัน และอัทธาปจจุบันนั้นไดบาง ดวยประการนั้น.
เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานวา " คําวา ' ทําความสืบตอ
ใหขาดสาย ' นี้ ทานกลาวหมายเอาหมวดสองปจจุบันนั่นเอง. "
ก็แล เพื่อประกาศเนื้อความนี้ ควรทราบปาณะ, ควรทราบ
ปาณาติบาต, ควรทราบปาณาติปาตี, ควรทราบประโยคแหงปาณาติบาต.
บรรดาปาณะเปนตนเหลานั้น ที่ชื่อวา ปาณะ โดยโวหาร ไดแก
สัตว โดยปรมัตถ ไดแกชีวิตินทรีย. จริงอยู บุคคลผูยังชีวิตินทรียให
ตกลวงไป ทานกลาววา " ยังสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป. " ชีวิตินทรียนั้น
มีประการดังกลาวแลวนั้นแล. ปาณาติบาตนั้น คือ บุคคลยังประโยค
อันเขาไปตัดเสีย ซึ่งชีวิตินทรีย ใหตั้งขึ้นดวยเจตนาใด เจตนานั้น
ชื่อวา วธกเจตนา ทานเรียกวา ปาณาติบาต ( เจตนาธรรมเปนเหตุ
ลางผลาญชีวิตสัตวมีปราณ ). บุคคลผูพรอมเพรียงดวยเจตนาดังกลาวแลว
พึงเห็นวา " ผูลางผลาญสัตวมีปราณ. "
[ ประโยคแหงการฆา ๖ อยาง ]
ที่ชื่อวา ประโยคแหงปาณาติบาตนั้น ไดแกประโยคแหงปาณาติบาต ๖ อยาง คือ สาหัตถิกประโยค ๑ อาณัตติกประโยค ๑
นิสสัคคิยประโยค ๑ ถาวรประโยค ๑ วิชชามยประโยค ๑ อิทธิมยประโยค ๑. บรรดาประโยคเหลานั้น การประหารดวยกายหรือของที่
เนื่องดวยกาย แหงบุคคลผูฆาใหตายเอง ชื่อวา สาหัตถิกประโยค
การสั่งบังคับวา " ทานจงแทงหรือประหารใหตาย ดวยวิธีอยางนี้ "
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ของบุคคลผูใชคนอื่น ชือ่ วา อาณัตติกประโยค. การซัดเครื่องประหาร
มีลูกศร หอกยนต และหินเปนตนไป ดวยกาย หรือของที่เนื่องดวยกาย
แหงบุคคลผูมุงหมายจะฆาบุคคลซึ่งอยูในที่ไกล ชื่อวา นิสสัคคิยประโยค.
การขุดหลุมพรางวางกระดานหก วาง ( เครื่องประหาร ) ไวใกล และ
การจัดยา ( พิษ ) แหงบุคคลผูมุงหมายจะฆา ดวยเครื่องมืออันไม
เคลื่อนที่ ชื่อวา ถาวรประโยค. ประโยคแมทั้ง ๔ นั้น จักมีแจงโดย
พิสดารในอรรถกถาแหงบาลีขางหนานั่นแล. สวนวิชชามยประโยค และ
อิทธิมยประโยค ไมไดมาในบาลี. พึงทราบประโยคทั้ง ๒ นัน้ อยางนี้.
ก็โดยสังเขป การรายมนตเพื่อจะใหเขาตาย ชื่อวา วิชชามยประโยค.
แตในอรรถกถาทั้งหลาย ทานแสดงวิชชามยประโยคไวอยางนี้วา
" วิชชามยประโยคเปนไฉน ? พวกหมออาถรรพณ ยอมประกอบ
อาถรรพณ เมื่อเมืองถูกลอม หรือเมื่อสงครามเขาประชิดกัน ยอมกอ
ความจัญไร ความอุบาทว โรค ความไขใหเกิดขึ้นในพวกปจจามิตรผูเปน
ขาศึก ยอมทําใหเปนโรคจุกเสียด ใหเปนโรคปวงเพื่อจะปองกัน, พวก
หมออาถรรพณยอมประกอบอาถรรพณอยางนี้ พวกทรงวิชาคุณ รายเวท
แลว เมื่อเมืองถูกลอม หรือ ฯ ล ฯ ยอมทําใหเปนโรคปวง " ดังนี้แลว
กลาวเรื่องเปนอันมากคนทั้งหลายที่ถูกพวกหมออาถรรพณ และพวก
ทรงวิชาคุณฆาเสีย จะมีประโยชนอะไรดวยเรื่องเหลานั้น ? ก็ลักษณะใน
วิชชามยประโยคนี้ มีดังนี้ :- คือการรายมนตเพื่อจะใหเขาตาย ชื่อวา
วิชชามยประโยค. การประกอบฤทธิ์อันเกิดแตผลแหงกรรม ชื่อวา
อิทธิมยประโยค. จริงอยู ขึ้นชื่อวาฤทธิ์อันเกิดแตผลแหงกรรมนี้ มี
มากอยาง เปนตนวา " ฤทธิ์นาคของพวกนาค ฤทธิ์สุบรรณของพวก
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สุบรรณ ฤทธิ์ยักษของพวกยักษ เทวฤทธิ์ของพวกเทพ ราชฤทธิ์ของ
พวกพระราชา. " บรรดาฤทธิ์นาคเปนตนนั้น พึงทราบฤทธิ์นาคของ
พวกนาค ซึ่งมีพิษในขณะเห็น ขบกัดและถูกตอง ขณะทําการเบียดเบียน
สัตวอื่น เพราะเห็น ขบกัดถูกตอง พึงทราบฤทธิ์สุบรรณของพวกสุบรรณ
ในการฉุดนาคยาวประมาณ ๑๓๒ วา ขึ้นจากมหาสมุทร. สวนพวกยักษ
เมื่อมาไมปรากฏ เมื่อประหารก็ไมปรากฏ, แตสัตวที่พวกยักษเหลานั้น
ประหารแลวยอมตายในที่นั้นนั่นเอง, พึงทราบฤทธิ์ยักษของพวกยักษ
เหลานั้น ในเพราะเหตุนั้น พึงทราบเทวฤทธิ์ในเพราะความตายของพวก
กุมภัณฑ ทีท่ าวเวสสุวรรณมองดูดวยนัยนาวุธ ในกาลกอน แตกาลเปน
พระโสดาบัน และในเพราะฤทธานุภาพของตน ๆ แหงพวกเทวดาเหลาอื่น.
พึงทราบราชฤทธิ์ในเพราะความเหาะไปได ในอากาศเปนตน ของ
พระเจาจักรพรรดิพรอมทั้งบริษัท ในเพราะความแผพระราชอํานาจไป
เปนตน ในที่โยชนหนึ่ง ทั้งเบื้องต่ําและเบื้องบนของพระเจาอโศก และ
ในเพราะการฆาเสียซึ่งกุฎมพีชื่อวาจูฬสุมนะดวยการตอกเขี้ยวแหงจอมนระ
ชาวสิงหลพระนามวาปตุราช ดังนี้แล.
สวนพระอาจารยบางพวก แสดงพระสูตรทั้งหลายเปนตนวา
" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เรื่องอื่นยังมีอยูอีก สมณะหรือพราหมณ ผูมี
ฤทธิ์ ถึงความเปนผูมีความชํานาญแหงจิต ยอมเปนผูเพงเล็งทารกที่อยู
ในทองของหญิงอื่น ดวยใจอันลามกวา ' ทําไฉนหนอ หญิงคนนี้ไมพึง
คลอดทารกที่อยูในทองนั้นโดยความสวัสดี ' ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! แม
อยางนี้ก็เปนการเบียดเบียนสัตวที่อยูในครรภ " ดังนี้ แลวกลาวถึงกรรม
คือการเบียดเบียนสัตวอื่น แมดวยภาวนามยฤทธิ์, และปรารถนาความ
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พินาศไปแหงฤทธิ์ พรอมกับการเบียดเบียนสัตวอื่น เหมือนการแตกแหง
หมอน้ํา ที่เขาโยนขึ้นไปบนเรือนที่ถูกไฟไหมฉะนั้น. คําที่กลาวมานั้น
เปนแตเพียงความปรารถนาของเกจิอาจารยเหลานั้นเทานั้น. เพราะ
เหตุไร ? เพราะไมสมดวย กุสลัตติกะ เวทนัตติกะ วิตักกัตติกะ.
และปริตตัตติกะ. ขอนี้อยางไร ? ก็ชอื่ วาภาวนามยฤทธิ์นี้ ใน
กุสลัตติกะ เปนทั้งกุศลดวย เปนทั้งอัพยากฤตดวย, ปาณาติบาตเปน
อกุศล; ในเวทนัตติยะ สัมปยุตดวยอทุกขมสุข; ปาณาติบาตสัมปยุตดวย
ทุกข, ในวิตักกัตติกะ เปนอวิตกกอวิจาระ, ปาณาติบาทเปนสวิตักกสวิจาระ, ในปริตตัตติกะ เปนมหัคคตะ, ปาณาติบาต เปนปริตตะ.
[ อธิบายวัตถุที่เปนเครื่องประหาร ]
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา " สตฺถหารก วาสฺส ปริเยเสยฺย "
นี้ ดังตอไปนี้ :- เครื่องประหารใด ยอมนําเสีย; เหตุนั้น เครื่องประหาร
นั้น ชื่อวา สิ่งนําเสีย. ถามวา " นําเสียซึ่งอะไร ? " ตอบวา " นําเสีย
ซึ่งชีวิต. " อีกอยางหนึ่ง เครื่องประหารใด อันบุคคลพึงนําไป; เหตุนั้น
เครื่องประหารนั้น ชื่อวาสิ่งอันบุคคลพึงนําไป. อธิบายวา " เครื่อง
ประหารอันบุคคลพึงจัดเตรียมไว " ศัสตรานั้นดวย เปนสิ่งนําเสียดวย;
เหตุนั้น ชื่อศัสตราอันนําเสีย.
บทวา อสฺส ไดแก กายของมนุษย.
บทวา ปริเยเสยฺย มีความวา พึงทําโดยประการที่ตนจะได.
อธิบายวา " พึงจัดเตรียมไว. " ดวยคําวา " สตฺถหารก วาสฺส ปริเยเสยฺย "
นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถาวรประโยค. เมื่อจะถือเอาเนื้อความ
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แมโดยประการอื่นจากนี้แลว ภิกษุจะพึงเปนปาราชิกดวยเหตุสักวา
ศัสตราอันตนแสวงหามาแลวเทานั้น. อันที่จริง ขอนั้นไมถูก. แตใน
พระบาลี ทานพระอุบาลีเถระ ไมเอื้อเฟอพยัญชนะทั้งปวง เพื่อจะแสดง
เฉพาะศัสตราที่สงเคราะหเขาในถาวรประโยค ในคําวา " สตฺถหารก "
นี้เทานั้น จึงกลาวไวในบทภาชนะวา " อสึ วา " ฯ เป ฯ รชฺช วา "
ดังนี้. บรรดาเครื่องประหารเหลานั้น เครื่องประหารที่มีคมชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ซึง่ นอกจากที่กลาวแลว พึงทราบวา " เปนศัสตรา. " และ
พึงทราบวา สงเคราะหไมคอน กอนหิน ยาพิษ และเชือกเขาเปนศัสตรา
ดวย เพราะเปนเครื่องผลาญชีวิตใหพินาศ.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา " มรณวณณ วา " นี้ ดังตอไปนี้ :ภิกษุแมแสดงโทษในความเปนอยู โดยนัยมีคําวา " จะมีประโยชนอะไร
ดวยความเปนอยูอันชั่วชาลามกเชนนี้ ของทานผูไมไดเพื่อบริโภคโภชนะ
อันดี " ดังนี้เปนตน แมกลาวสรรเสริญคุณแหงความตาย โดยนัยมีคําวา
" อุบาสก ! ทานแล เปนผูทํากรรมงามไวแลว ฯ ล ฯ บาปทานไมได
ทําเลย ความตายของทานดีกวาความเปนอยู, ทานทํากาละจากอัตภาพนี้
แลว ฯ ล ฯ จักยังตนใหเที่ยวไป คือจักมีนางอัปสรแวดลอม ถึงความสุข
อยูในสวนนันทวัน " ดังนี้เปนตน ชือ่ วาพรรณนาคุณแหงความตาย
ทีเดียว. ฉะนั้น ทานพระอุบาลีเถระจึงกลาวบทภาชนะแยกออกเปน ๒
สวนวา " ชีโ้ ทษในความเปนอยู ๑ สรรเสริญคุณในความตาย ๑ "
คําวา มรณาย วา สมาทเปยฺย มีความวา พึงแนะนําใหฉวย
เอาอุบาย เพื่อประโยชนแกความตาย. สวนคําวา " ทานจงตกบอตาย
หรือวาจงตกเหวตาย " เปนตน แมที่พระอุบาลีเถระมิไดกลาวไวในคํามี
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อาทิวา " สตฺถ วา อาหร " ดังนี้ ทัง้ หมด ก็พึงทราบวา " ทาน
กลาวไวแลวโดยใจความนั่นเอง " เพราะเปนคําซึ่งมีนัยดังกลาวแลว
ขางหนา. จริงอยู ใคร ๆ ก็ไมสามารถกลาวคําชักชวนทุกอยางโดยสิ้นเชิง
ได.
บทวา อิติ จิตฺตมโน มีความวา เธอมีจิตอยางนี้ มีใจอยางนี้
อธิบายวา " เธอมีจิตหมายความตาย มีใจหมายความตายดังกลาวแลวใน
คํานี้วา " ความตายของทานดีกวาความเปนอยู " ก็เพราะในบทวา " จิตฺตมโน " นี้ มนศัพท ทานกลาวแลว เพื่อแสดงใจความแหงจิตตศัพท,
แตจิตและใจ แมทั้ง ๒ นี้ โดยใจความ ก็เปนอันเดียวกันนั่นเอง ;
เพราะฉะนั้น เพื่อแสดงความไมตางกัน โดยใจความแหงจิตและใจนั้น
ทานพระอุบาลีเถระจึงกลาวไววา " ธรรมชาติอันใด เปนจิต ธรรมชาติ
อันนั้น ก็คือใจ. ธรรมชาติอันใด เปนใจ ธรรมชาติอันนั้น ก็คือจิต. "
สวนเนื้อความยังไมไดกลาวกอน แมเพราะถอนอิติศัพทออกเสีย. อิติศัพท
พึงชักมาดวยอํานาจเปนเจาหนาที่ในบทวา " จิตฺตสงฺกปฺโป " นี้.
จริงอยู บทวา " จิตฺตสงฺกปฺโป " นี้ แมไมไดตรัสอยางนี้วา
" อิติ จิตฺตสงฺกปฺโป " ก็พึงทราบวา เปนอันตรัสแลวโดยความเปน
เจาหนาที่นั่นเอง. จริงอยางนั้น เมื่อทานจะแสดงเฉพาะเนื้อความนั้น แหง
บทวา " จิตตฺ สงฺกปฺโป " นั้น จึงกลาวคําวา " มรณสฺี "
( มีความหมายในอันตาย ) เปนอาทิ. แตคําวา " สงฺกปฺโป " นี้ ใน
บทวา " จิตตฺ สงฺกปฺโป " นั้น มิไดเปนชื่อของวิตก, อันที่แทคํานั่น
เปนคําเรียกกรรมเพียงการจัดแจง, และการจัดแจงนั้น ยอมถึงความ
สงเคราะหดวยความหมาย ความจงใจ และความประสงคในอรรถนี้ ;
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เพราะเหตุนั้น ผูศึกษาพึงเห็นเนื้อความอยางนี้วา " ชื่อวาผูมีจิตตสังกัปปะ
เพราะอรรถวิเคราะหวา เธอมีความจัดแจงแปลก คือมีประการตาง ๆ. "
จริงอยางนั้น แมบทภาชนะแหงบทวา " จิตฺตสงฺกปฺโป " นั้น ทาน
พระอุบาลีเถระ ก็กลาวดวยอํานาจแหงความหมาย ความจงใจ และความ
ประสงค. แตในอธิการนี้ วิตก พึงทราบวา " เปนความประสงค. "
สองบทวา อุจฺจาวเจหิ อากาเรหิ มีความวา ดวยอุบาลีทั้งหลาย
ที่ใหญและใหญโดยลําดับ. บรรดาการพรรณนาคุณความตายและการชัก
ชวนในความตายเหลานั้น ในการพรรณนาคุณความตายกอน อวจาการตา
พึงทราล ดวยอํานาจการชี้โทษในความเปนอยู อุจฺจาการตา พึงทราบ
ดวยอํานาจการสรรเสริญคุณแหงความตาย. สวนในการชักชวน อุจฺจาการตา พึงทราบ ดวยอํานาจการชักชวนในความตาย เพราะเหตุ
ทั้งหลาย มีกาํ มือและปรบเขาเปนตน, อวจาการตา พึงทราบ ดวย
อํานาจการใสยาพิษเขาในเล็บมือ ของบุคคลผูบริโภครวมกัน แลวชักชวน
ในความตายเปนตน.
ในคํานี้ " โสพฺเภ วา นรเก วา ปปาเต วา " นี้ มีวินิจฉัย
ดังนี้ :- บอทีล่ ึก ซึ่งมีตลิ่งชันโดยรอบ ชื่อวา โสพภะ. ที่ชื่อวา นรก
ไดแกซอกใหญที่เกิดเองโดยแท ในเมื่อพื้นดินแตกระแหงในที่นั้น ๆ อัน
เปนที่ซึ่งชางตกไปบาง พวกโจรแอบซอนอยูบาง. ทีช่ ื่อวา ปปาตะ
ไดแกประเทศที่ขาดแหวงขางเดียว ในระหวางภูเขา หรือในระหวาง
บนบก.
สองบทวา ปุริเม อุปาทาย ความวา ทรงเทียบเคียงบุคคลผู
เสพเมถุนธรรม และผูถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให แลวตองอาบัติ
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ปาราชิก. คําที่เหลือ ปรากฏชัดแลวแล เพราะมีนัยดังกลาวแลวในกอน
และเพราะมีเนื้อความตื้น ฉะนี้แล.
[ อธิบายมาติกาในบทภาชนีย ]
ทานพระอุบาลีเถระ ครั้นจําแนกสิกขาบทที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอุเทศไวแลวตามลําดับบทอยางนี้ บัดนี้ เมื่อจะตั้งมาติกาแสดง
มนุสสวิคคหปาราชิกโดยพิสดารไว โดยนัยมีอาทิวา " สาม อธิฏาย "
ดังนี้อีก เพื่อใหภิกษุทั้งหลายถือเอานัยโดยอาการทุกอยาง และเพื่อ
ปองกันโอกาสของบาปบุคคลทั้งหลายในอนาคต เพราะเหตุวา มนุสสวิคคหปาราชิก พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงในบทภาชนียในหนหลัง
โดยสังเขปเทานั้น ไมไดทรงยกอาบัติขึ้นปรับแลววางแบบแผนไวโดย
พิสดาร และภิกษุทั้งหลาย ไมสามารถจะถือเอานัยไดโดยอาการทั้งปวง
ในเนื้อความที่ทรงแสดงไวโดยสังเขป ทั้งแมบาปบุคคลทั้งหลาย ใน
อนาคต ก็มีโอกาส จึงกลาวคําวา สามนฺติ สย หนติ ดังนี้เปนตน.
ในคําเหลานั้น มีถอยคําสําหรับวินิจฉัยพรอมดวยการพรรณนาบทที่ยังไม
งาย ดังตอไปนี้ :บทวา กาเยน ความวา ดวยมือ เทา กํามือ หรือเขา หรือ
ดวยอวัยวะนอยใหญ อยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา กายปฏิพทฺเธน ความวา ดวยเครื่องประหารมีดาบเปนตน
ที่ไมพนจากกาย.
บทวา นิสฺสคฺคิเยน ความวา ดวยเครื่องประหารมีลูกศรและ
หอกเปนตน ที่พนจากกาย หรือจากของที่เนื่องดวยกาย, ดวยลําดับแหง
คําเพียงเทานี้ ประโยคทั้ง ๒ คือ สาหัตถิกประโยคและนิสสัคคิยประโยค

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 86

เปนอันทานกลาวแลว. ในประโยคทั้ง ๒ นั้น แตละประโยคมี ๒ อยาง
โดยจําแนกเปนประโยคเจาะจงและไมเจาะจง.
บรรดาประโยคเจาะจงและไมเจาะจงนั้น พึงทราบวินิจฉัยใน
ประโยคเจาะจง ดังตอไปนี้ :- ภิกษุประหารเจาะจงผูใด ดวยการตาย
ของผูนั้นนั่นแล ภิกษุนั้นยอมถูกกรรมผูกพัน. ในประโยคที่ไมเจาะจง
อยางนี้วา " ผูใดผูหนึ่ง จงตาย " ดังนี้ ดวยการตายของผูใดผูหนึ่ง
เพราะการประหารเปนปจจัย ภิกษุยอมถูกกรรมผูกพัน. ทั้ง ๒ ประโยค
ผูถูกประหารจะตายในขณะพอถูกประหาร หรือจะตายในภายหลังดวยโรค
นั้นก็ตามที, ภิกษุยอมถูกกรรมผูกพันในขณะที่ผูตายถูกประหารนั่นเอง.
แตเมื่อภิกษุใหประหารดวยความประสงคเพื่อการตาย เมื่อผูถูกประหาร
ไมตายดวยการประหารนั้น จึงใหการประหารดวยจิตดวงอื่นตอไป ถาผูถูก
ประหารตายดวยการประหารครั้งแรก แมในภายหลัง, ภิกษุถูกกรรม
ผูกพันในเวลาประหารครั้งแรกเทานั้น, ถาตายดวยการประหารครั้งที่ ๒
ไมมีปาณาติบาต. แมเมื่อผูถูกประหารตายดวยการประหารทั้ง ๒ ครั้ง
ภิกษุก็ถูกกรรมผูกพันแท ดวยการประหารครั้งแรกนั่นเอง. เมื่อไมตาย
ดวยการประหารทั้ง ๒ คราวก็ไมมีปาณาติบาตเหมือนกัน. ในการที่คน
แมมากใหการประหารแกบุคคลผูเดียวก็นัยนี้ ถึงในการที่คนมากคนให
การประหารแมนั้น ผูถูกประหารตายดวยการประหารของผูใด กรรมพันธ
ยอมมีแกผูนั้นเทานั้น ฉะนี้แล.
[ ภิกษุฆาพอแมเปนตนเปนอนันตริยกรรมและปาราชิก ]
อนึ่ง ในอธิการแหงตติยปาราชิกนี้ เพื่อความฉลาดในกรรมและ
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อาบัติ พึงทราบแมหมวด ๔ วาดวยเรื่องแพะ. จริงอยู ภิกษุรปู ใด
สํารวจดูแพะซึ่งนอนอยูในที่แหงหนึ่ง ดวยคิดในใจวา " เราจักมาฆามัน
ในเวลากลางคืน. " และมารดาหรือบิดาของภิกษุนั้นหรือพระอรหันตหม
ผากาสาวะสีเหลือง แลวนอนอยูในโอกาสที่แพะนอน. เธอมาเวลากลาง
คืน ทําในใจวา " เราจะฆาแพะใหตาย " ดังนี้ จึงฆามารดาบิดาหรือ
พระอรหันตตาย. เพราะมีเจตนาอยูวา " เราจะฆาวัตถุนี้ใหตาย " เธอ
จึงเปนผูฆาดวย ถูกตองอนันตริยกรรมดวย ตองปาราชิกดวย. มีคน
อาคันตุกะอื่นบางคนนอนอยู. เธอทําในใจวา " เราจะฆาแพะใหตาย "
จึงฆาคนอาคันตุกะนั้นตาย, จัดเปนฆาตกรดวย ตองปาราชิกดวย แต
ไมถูกตองอนันตริยกรรม. มียักษหรือเปรตนอนอยู. เธอนั้นทําในใจวา
" เราจะฆาแพะใหตาย " จึงฆายักษหรือเปรตนั้นตาย. เปนเฉพาะฆาตกร
ไมถูกตองอนันตริยกรรมและไมตองปาราชิก, แตเปนถุลลัจจัย. ไมมี
ใคร ๆ อื่นนอนอยู. มีแตแพะเทานั้น. เธอฆาแพะตัวนั้นตาย เปน
ฆาตกรดวย ตองปาจิตตียดวย. ภิกษุใดทําในใจวา " เราจะฆามารดา
บิดาและพระอรหันต คนใดคนหนึ่งใหตาย " ดังนี้แลว ก็ฆาบรรดา
ทานเหลานั้นนั่นแหละ คนใดคนหนึ่งใหตาย, ภิกษุนั้น เปนฆาตกร
ดวย ถูกตองอนันตริยกรรมดวย ตองปาราชิกดวย. เธอทําในใจวา
" เราจักฆามารดาบิดาและพระอรหันตเหลานั้นนั่นแหละ คนใดคนหนึ่ง
ใหตาย " แลว ก็ฆาอาคันตุกะคนอื่นตาย หรือฆายักษเปรตหรือแพะ
ตาย. ผูศึกษาพึงทราบ ( อาบัติคือปาราชิก ถุลลัจจัยและปาจิตตีย )
โดยนัยดังกลาวแลวในกอนนั่นแล. แตในวิสัยแหงการฆาสัตวมีอาคันตุกะ
เปนตนนี้ เจตนายอมเปนของทารุณ แล.

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 88

[ ภิกษุฆาพอแมเปนตนในกองฟางไมตองปาราชิก ]
ในวิสยั แหงตติยปาราชิกนี้ ผูศึกษาควรทราบเรื่องทั้งหลายแม
เหลาอื่น มีกองฟางเปนตน. จริงอยู ภิกษุใด ทําในใจวา " เราจัก
เช็ดดาบหรือหอกที่เปอนเลือด " แลวสอดเขาไปในกองฟาง ฆามารดา
ก็ดี บิดาก็ดี พระอรหันตก็ดี คนอาคันตุกะก็ดี ยักษก็ดี เปรตก็ดี สัตว
ดิรัจฉานก็ดี ซึ่งนอนอยูในกองฟางนั้นตาย, ภิกษุนั้น ดวยอํานาจแหง
โวหาร เรียกวา " ฆาตกร " ได, แตเพราะไมมีวธกเจตนา เธอจึง
ไมถูกตองกรรม ทั้งไมตองอาบัติ. สวนภิกษุใด เมื่อกําลังสอด ( ดาบ
หรือหอกนั้น ) เขาไปดวยอาการอยางนั้น กําหนดไดวาสัมผัสกับรางกาย
ก็สอดเขาไปฆาใหตายดวยคิดวา " ชะรอยจะมีสัตวอยูภายใน จงตายเสีย
เถอะ. " กรรมพันธ ( ขอผูกพันทางกรรม ) และอาบัติของเธอนั้น พึง
ทราบโดยสมควรแกเรื่องเหลานั้น. เมื่อภิกษุสอด ( ดาบหรือหอกนั้น )
เขาไปเพื่อเก็บไวในกองฟางนั้นก็ดี โยนเขาไปที่พุมไมในปาเปนตนก็ดี
ก็นัยนี้.
[ ภิกษุฆาพอในสนามรบเปนทั้งปาราชิกและปตุฆาต ]
ภิกษุใด คือวา " เราจะฆาโจรใหตาย " แลวก็ฆาบิดาซึ่งกําลัง
เดินไปดวยเพศเหมือนโจรตาย, ภิกษุนั้น ยอมถูกตองอนันตริยกรรมดวย
เปนปาราชิกดวย. สวนภิกษุใด เห็นนักรบคนอื่นและบิดาซึ่งกําลังทํางาน
( การรบ ) อยูในเสนาฝายขาศึก จึงยิงลูกศรไปเฉพาะตัวนักรบ ดวย
คิดในใจวา " ลูกศรแทงนักรบคนนั้นแลวจักแทงบิดาของเรา. " ภิกษุ
รูปนั้น ยอมชื่อวาเปนปตุฆาตก ( ผูฆาบิดา ) ในเมื่อลูกศรพุงไปตาม
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ความประสงค. เธอคิดอยูในใจวา " เมื่อนักรบถูกลูกศรแทงแลว บิดา
ของเราก็จักหนีไป " ดังนี้แลว จึงยิงลูกศรไป, ลูกศรไมพุงไปตามความ
ประสงค กลับทําใหบิดาตาย, เธอรูปนั้น ทานเรียก " ปตุฆาตก "
( ผูฆาบิดา ) ดวยอํานาจแหงโวหาร, แตไมเปนอนันตริยกรรม ดวย
ประการฉะนี้แล.
บทวา อธิฏหิตฺวา ไดแก ยืนอยูในที่ใกล. บทวา อาณาเปติ
ไดแก ภิกษุผูสั่ง สั่งเจาะตัวหรือไมเจาะตัว. บรรดาการสั่งเจาะตัวไมเจาะ
ตัวนั้น ครั้นหมูเสนาฝายขาศึก ปรากฏขึ้นเฉพาะแลว เมื่อภิกษุผูสั่งสั่ง
ไมเจาะตัวเลยวา " เธอจงแทงอยางนี้ จงประหารอยางนี้ จงฆาอยางนี้ "
เปนปาณาติบาตแกเธอทั้ง ๒ รูป มีประมาณเทาจํานวนขาศึกที่ภิกษุผู
รับสั่งฆา. บรรดาภิกษุผูสั่งและผูรับสั่งนั้น ถาภิกษุผูสั่งมีมารดาและบิดา
อยูดวย, เธอผูสั่ง ยอมตองอนันตริยกรรมดวย, ถามีพระอรหันตอยูดวย,
เธอแมทั้ง ๒ รูป ยอมตองอนันติยกรรมดวย. ถาภิกษุผูรับสั่งเทานั้น
มีมารดาและบิดาอยู ( ในสนามรบ ), ภิกษุผูรับสั่งเทานั้นแล ยอม
ตองอนันตริยกรรม. แตเมื่อภิกษุผูสั่ง สั่งเจาะตัววา " เธอจงแทง จง
ประหาร จงฆานักรบคนนั้น ผูสูง ต่าํ มีเสื้อสีแดง มีเสื้อสีเขียว ซึ่งนั่ง
อยูบนคอชาง ( หรือ ) นัง่ อยูตรงกลาง ( หลังชาง ), ถาภิกษุผูรับสั่ง
นั้นฆานักรบคนนั้นนั่นเอง, เปนปาณาติบาตแมดวยกันทั้ง ๒ รูป, และ
ในเรื่องแหงอนันตริยกรรม ยอมตองอนันติยกรรมดวยกันทั้ง ๒ รูป.
ถาภิกษุผูรับสั่งฆาคนอื่นตาย, ปาณาติบาต ยอมไมมีแกภิกษุผูสั่ง.
อาณัตติกประโยค ยอมเปนอันทานกลาวไวแลว ดวยคําวา " อธิฏหิตฺวา
อาณาเปติ " เปนตนนั่น.
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[ ฐานะ ๕ และ ๖ พรอมทั้งอรรถาธิบาย ]
ในอาณัตติกประโยคนั้น :ผูพิจารณาที่ฉลาด พึงสอบสวนฐานะ ๕ ประการ คือ วัตถุ
กาล โอกาส อาวุธ และอิริยาบถ แลวพึงทรงไวซึ่งอรรถคดี.
อีกนัยหนึ่ง :เหตุทําใหการสั่งแนนอน ( สําเร็จได ) มี ๖ อยางนี้ คือ
วัตถุ กาล โอกาส อาวุธ อิริยาบถ และกิริยาพิเศษ.
บรรดาฐานะมีวัตถุเปนตนนั้น ฐานะวา " วัตถุ " ไดแก สัตว
ที่จะพึงถูกฆาใหตาย.
ฐานะวา " กาล " ไดแก กาลมีกาลเชาและเย็นเปนตน และ
กาลมีวัยเปนหนุมสาวมีเรี่ยวแรงและมีความเพียรเปนตน.
ฐานะวา " โอกาส " ไดแก สถานที่ มีอาทิอยางนี้ คือ บาน
ปา ประตูเรือน ทามกลางเรือน ถนน รถ หรือทาง ๓ แพรง.
ฐานะวา " อาวุธ " ไดแก อาวุธ มีอาทิอยางนี้ คือ ดาบ
ลูกศร หรือหอก.
ฐานะวา " อิริยาบถ " ไดแก อิริยาบถ มีอาทิอยางนี้ คือ
การเดิน หรือนั่ง ของผูที่จะพึงถูกฆาใหตาย.
ฐานะวา " กิริยาพิเศษ " ไดแก กิริยาที่ทํา มีอาทิอยางนี้ คือ
แทง ตัด ทําลาย ถลกหนังศีรษะทําใหเกลี้ยงเหมือนสังข.
๑

๑. ความหมายของศัพทนี้ ในสารัตถทีปนี ๒/๔๐๕ อธิบายไววา ตองตัดหนังออก ( จากศีรษะ )
กําหนดเพียงหมวกหู และหลุมคอ แลวเอากอนกรวดขัดกะโหลกศีรษะใหมีสีขาวเหมือนสังข.
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[ อธิบายวัตถุที่จะพึงถูกฆา ]
ก็ ถาหากวา ภิกษุผูรับสั่งทําใหวัตถุพลาดไป ไพลไปฆาคนอื่น
จากบุคคลที่ผูสั่ง สั่งใหฆา, หรือถูกสั่งวา " ทานจงประหารขางหนาฆา
ใหตาย " ไพลไปประหารขางหลัง หรือขาง ๆ หรือที่อวัยวะแหงใด
แหงหนึ่งใหตายไป, ขอผูกพันทางกรรมยอมไมมีแกภิกษุผูสั่ง, ขอผูกพัน
ทางกรรม ยอมมีแกภิกษุผูรับสั่งเทานั้น. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุผูรับสั่ง
ไมทําวัตถุใหพลาดไป ฆาผูนั้นตายตามที่สั่งไว, ขอผูกพันทางกรรมยอม
มีแกเธอทั้ง ๒ รูป คือ แกผูสั่งในขณะที่สั่ง ผูรับสั่งในขณะที่ประหาร.
ก็ในเรื่องวัตถุนี้ ความแปลกกันแหงกรรมและความแปลกกันแหงอาบัติ
ยอมมี เพราะความแปลกกันแหงวัตถุ. บัณฑิตพึงทราบความถูกที่หมาย
และผิดที่หมาย ในวัตถุอยางนี้กอน.
[ อธิบายกาลที่สั่งใหทําการฆา ]
สวนในกาล มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุรูปใด ไดรับคําสั่งวา " ทาน
จงฆาใหตายในเวลาเชา " ไมกําหนดวา " วันนี้ หรือพรุงนี้, " ภิกษุผู
รับสั่งนั้น ฆาเขาตายเวลาเชา ในกาลใดกาลหนึ่ง ความผิดที่หมายยอม
ไมมี. สวนภิกษุรูปใด ไดรับสั่งวา " ทานจงฆาใหตายในเวลาเชาวันนี้, "
ภิกษุผูรับสั่งนั้น ฆาเขาตายในเวลาเที่ยงวัน หรือเวลาเย็น หรือเวลาเชา
พรุงนี้, ยอมผิดที่หมาย ; สําหรับภิกษุผูสั่ง ไมมีความผูกพันทางกรรม.
แมในเมื่อภิกษุพยายามจะฆาใหตายในเวลาเชา แตกลายเปนเที่ยงวันไป
ก็มีนัยเหมือนกัน. บัณฑิต พึงทราบถูกที่หมายและผิดที่หมาย ในประเภท
แหงกาลทั้งปวงโดยนัยนี้.

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 92

ื

[ อธิบายโอกาสที่สั่งใหทําการฆา ]
แมในโอกาส มีวนิ ิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุรูปใด ถูกสั่งวา " ทานจง
ฆาบุคคลนั่น ผูยืนอยูในบานใหตาย, " แตภิกษุผูรับสั่งนั้น ฆาบุคคลนั้น
ตายในที่ใดที่หนึ่ง, ยอมไมผิดที่หมาย. สวนภิกษุรปู ใด ถูกสั่งกําหนด
ไววา " จงฆาใหตายในบานเทานั้น, " แตภิกษุผูรับสั่งนั้นฆาเขาตายในปา,
อนึ่ง เธอถูกสั่งวา " จงฆาใหตายในปา, " แตเธอฆาเขาตายในบาน,
ถูกสั่งวา " จงฆาใหตายที่ประตูภายในบาน " ฆาเขาตายตรงทามกลาง
เรือน ; " ยอมผิดที่หมาย. บัณฑิตพึงทราบความถูกที่หมายและผิดที่หมาย
ในความตางกันแหงโอกาสทั้งปวง โดยนัยนี้.
[ อธิบายอาวุธที่เปนเครื่องมือใชใหฆา ]
แมในอาวุธ มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุรูปใด ถูกสั่งวา " ทาน
จงเอาอาวุธฆาใหตาย " ไมไดกําหนดไววา " ดาบ หรือ ลูกศร, "
ภิกษุผูรับสั่งนั้น เอาอาวุธชนิดใดชนิดหนึ่งฆาใหตาย; ยอมไมผิดที่หมาย.
สวนภิกษุรูปใด ถูกสั่งวา " จงใชดาบฆา " แตภิกษุผูรับสั่งนั้น ใช
ลูกศรฆา, หรือถูกสั่งวา " จงใชดาบเลมนี้ฆา " ผูร ับสั่งใชดาบเลมอื่น
ฆา หรือถูกสั่งวา " จงเอาคมดาบเลมเดียวนี้เทานั้น ฆา " แตภิกษุผู
รับสั่ง ใชคมดาบนอกนี้ หรือใชฝามือ หรือใชจะงอยปาก หรือใชดาม
กระบี่ฆา, ยอมผิดที่หมาย. บัณฑิตพึงทราบความถูกที่หมายและผิดที่หมาย
ในความแตกตางกันแหงอาวุธทั้งปวง โดยนัยนี้.
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[ อธิบายอิริยาบถที่สั่งใหทําการฆา ]
สวนในอิริยาบถ มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุรูปใด ถูกสั่งวา " ทาน
จงฆาบุคคลผูนั้น ซึ่งกําลังเดินใหตาย, " แตแมถาภิกษุผูรับสั่งนั้น ฆา
บุคคลผูกําลังเดินไปตาย ยอมไมผิดที่หมาย. เมื่อภิกษุผูสั่ง สั่งวา " ทาน
จงฆาบุคคลผูกําลังเดินอยูเทานั้น ใหตาย " แตถาภิกษุผูรับสั่ง ฆาบุคคล
ผูนั่งอยูตาย, หรือภิกษุผูสั่ง สั่งวา " ทานจงฆาบุคคลผูนั่งอยูเทานั้น
ใหตาย, " แตภิกษุผูรับสั่ง ฆาบุคคลผูกําลังเดินไปตาย, ยอมผิดที่หมาย.
บัณฑิตพึงทราบความถูกที่หมายและผิดที่หมาย ในความตางแหงอิริยาบถ
ทั้งปวง โดยนัยนี้.
[ อธิบายกิริยาพิเศษที่สั่งใหทําการฆา ]
แมในกิริยาพิเศษ มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุรูปใด ถูกสั่งวา
" ทานจงแทงใหตาย " ภิกษุผูรับสั่งนั้น แทงใหตาย, ยอมไมผิดที่
หมาย. สวนภิกษุรูปใด ถูกสั่งวา " จงแทงใหตาย, " แตภิกษุผูรับสั่ง
นั้น ตัด ( ฟน ) ใหตายเทียว, ยอมผิดที่หมาย. บัณฑิตพึงทราบ
ความถูกที่หมายและผิดที่หมาย ในความตางกันแหงกิริยาพิเศษทั้งปวง
โดยนัยนี้.
สวนภิกษุรูปใด สั่ง ไมกําหนด ดวยอํานาจเพศวา " ทานจงฆา
คนผูที่ สูง ต่ํา ดํา ขาว ผอม อวน ใหตาย, " และภิกษุผูรับสั่ง
ฆาคนใดคนหนึ่ง เชนนัน้ ตาย, ยอมไมผิดที่หมาย, เปนปาราชิกดวย
กันทั้ง ๒ รูป. แตถาภิกษุผูสั่งนั้น สั่งหมายเอาตนเอง, และภิกษุผู
รับสั่ง ฆาภิกษุผูสั่งนั่นเองตาย ดวยคิดวา " ทานผูสั่งนี้แหละ เปนเชน
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นี้, " สําหรับภิกษุผูสั่ง เปนทุกกฏ, ภิกษุผูฆาเปนปาราชิก. ภิกษุผูสั่ง
สั่งหมายเอาตนเอง, ภิกษุผูรับสั่งนอกนี้ ฆาคนอื่นเชนนั้นตาย; ภิกษุ
ผูสั่ง ยอมพน ( จากอาบัติ ), เปนปาราชิกแกภิกษุผูฆาเทานั้น. ถามวา
" เพราะเหตุไร ? " แกวา " เพราะไมไดกําหนดโอกาสไว. " แตถา
ภิกษุผูสั่ง แมเมื่อสั่งหมายเอาตนเอง ก็กําหนดโอกาสไววา " ทานจงฆา
บุคคลชื่อเห็นปานนี้ ซึ่งนั่งอยูบนอาสนะพระเถระ หรือบนอาสนะพระ
มัชฌิมะ ในที่พักกลางคืนหรือที่พักกลางวัน ชื่อโนนใหตาย, " แตใน
โอกาสนั้น มีภิกษุรูปอื่นนั่งแทนอยู, ถาภิกษุผูรับสั่ง ฆาภิกษุผูที่มานั่น
อยูนั้นตาย, ภิกษุผูฆา ยอมไมพน ( จากอาบัติ ) แน, ภิกษุผูสั่งก็ไม
พน. ถามวา " เพราะเหตุไร ? " แกวา " เพราะไดกําหนดโอกาสไว, "
แตถาภิกษุผูรับสั่ง ฆาเขาตาย เวนจากโอกาสที่กําหนดไว, ภิกษุผูสั่ง
ยอมพน ( จากอาบัติ ), นัยดังอธิบายมานี้ พระอรรถกถาจารยกลาวไว
เปนหลักฐานดี ในมหาอรรถกถา; เพราะฉะนั้น ความไมเอื้อเฟอใน
นัยนี้ บัณฑิตจึงไมควรทํา ฉะนี้แล.
อาณัตติกปโยคกถา ดวยอํานาจมาติกาวาอธิฏฐาย จบ.
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กถาวาดวยการสั่งทูต
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยใน ๔ วาระมีวา " ภิกฺขุ ภิกฺขุ อาณาเปติ "
เปนตน ที่พระอุบาลีเถระกลาวไว เพื่อแสดงไขบทมาติกาวา " ทูเตน "
นี้.
ขอวา โส ต มฺมาโน ความวา ภิกษุรูปใด อันภิกษุผูสั่ง
บอกวา " บุคคลชื่อนี้, " ภิกษุผูรับสั่งรูปนั้น เขาใจวาบุคคลนั้นแน
จึงปลงบุคคลนั้นนั่นเองเสียจากชีวิต เปนปาราชิกดวยกันทั้ง ๒ รูป.
ขอวา ต มฺมาโน อฺความวา ภิกษุผูรับสั่ง เขาใจ
บุคคลที่ภิกษุผูสั่ง สั่งใหปลงเสียจากชีวิต แตไพลไปปลงบุคคลอื่นเชน
นั้นจากชีวิตเสีย, ภิกษุผูเปนตนเดิมไมเปนอาบัติ.
ขอวา อฺ มฺมาโน ต ความวา ภิกษุรูปใด อันภิกษุผูสั่ง
สั่งไวแลว, เธอเห็นบุคคลผูเปนสหายที่มีกําลังของภิกษุผูสั่งนั้น ซึ่งยืนอยู
ในที่ใกล จึงคิดวา " บุคคลผูนี้ ยอมขูดวยกําลังของภิกษุผูสั่งนี้, เราจะ
ปลงบุคคลนี้จากชีวิตเสียกอน " เมื่อจะประหาร เขาใจวาเปนบุคคล
ที่สั่งใหฆานอกนี้แนนอน ซึ่งเปลี่ยนกันมายืนอยูในที่นั้นแทนวา " เปน
สหาย " จึงไดปลงเสียจากชีวิต; เปนปาราชิกดวยกันทั้ง ๒ รูป.
ขอวา อฺ มฺมาโน อฺ ความวา ภิกษุผูรับสั่ง คิดโดย
นัยกอนนั่นแหละวา " เราจะปลงบุคคลผูเปนสหายคนนี้ ของภิกษุผูสั่ง
นั้นจากชีวิตเสียกอน " แลวก็ปลงบุคคลผูเปนสหายนั่นแลจากชีวิต เปน
ปาราชิกแกภิกษุผูรับสั่งนั้นเทานั้น.
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[ อาณัตติกประโยคเรื่องสั่งทูตตอ ]
ในคําเปนตนวา " อิตฺถนฺนามสฺส ปาวท " ในนิเทศวารแหง
บทวาดวยการนําคําสั่งสืบ ๆ กันมาแหงทูต มีวินิจฉัยดังนี้ :- พึงเห็นวา
อาจารยรูปหนึ่ง อันเตวาสิก ๓ รูป มีชื่อวา พุทธรักขิต ธรรมรักขิต
และสังฆรักขิต.
บรรดาบทเหลานั้น คําวา ภิกขฺ ุ ภิกฺขุ อาณาเปติ ความวา
อาจารยมีความประสงคจะใหฆาบุคคลบางคน จึงบอกเนื้อความนั้น แลว
สั่งพระพุทธรักขิต.
สองบทวา อิตฺถนฺนามสฺส ปาวท ความวา ( อาจารยสั่งวา )
" ดูกอนพุทธรักขิต ! คุณจงไปบอกเนื้อความนั่นแกพระธรรมรักขิต. "
ขอวา อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทตุ ความวา แม
พระธรรมรักจิต ก็บอกแกพระสังฆรักขิต ( ตอไป ).
ขอวา อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนาม ชีวิตา โวโรเปตุ ความวา
พระธรรมรักขิตถูกทานสั่งไวอยางนั้นแลว ก็สั่งทานพระสังฆรักขิต ( ตอ
ไป ) วา " จงปลงบุคคลชื่อนี้เสียจากชีวิต, เพราะวาบรรดาเราทั้ง ๒
ตัวทานเปนคนผูมีชาติกลาหาญ สามารถในกรรมนี้. "
ขอวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ความวา เปนอาบัติทุกกฏแกอาจารย
ผูสั่งอยูอยางนั้นกอน.
ขอวา โส อิตรสฺส อาโรเจติ ความวา พระพุทธรักขิตบอก
พระธรรมรักขิต พระธรรมรักขิตบอกพระสังฆรักขิตวา " อาจารย
ของพวกเราสั่งอยางนี้วา ' ไดยินวา คุณจงปลงบุคคลชื่อนี้เสียจากชีวิต,
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ไดยินวา บรรดาเราทั้ง ๒ ตัวทานเปนบุรุษผูกลาหาญ. " เปนทุกกฏ
แมแกเธอเหลานั้น ดวยการบอกตอกันไปอยางนั้นเปนปจจัย.
สองบทวา วธโก ปฏิคฺคณฺหาติ ความวา พระสังฆรักขิตรับวา
" ดีละ ผมจักปลง. "
ขอวา มูลฏสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส มีความวา ครั้นเมื่อ
คําสั่งนั้น พอพระสังฆรักขิตรับแลว เปนถุลลัจจัยแกอาจารย, แตมหาชนอันอาจารยนั้นชักนําในความชั่วแลวแล.
สองบทวา โส ต ความวา ถาภิกษุนั้น คือพระสังฆรักขิต
ปลงบุคคลนั้นเสียจากชีวิตไซร, เปนปาราชิกทั้งหมด คือทั้ง ๔ คน
และไมใชเพียง ๔ คนอยางเดียว, เมื่อทําไมใหลักลั่น สั่งตามลําดับ
โดยอุบายนี้ สมณะตั้งรอย หรือสมณะตั้งพันก็ตาม เปนปาราชิกดวย
ทั้งหมด.
ในนิเทศแหงบทวิสักกิยทูต มีวินิจฉัยดังนี้ :ขอวา โส อฺ อาณาเปติ ความวา ภิกษุนั้น คือพระพุทธรักขิต ที่อาจารยสั่งไวไมพบพระธรรมรักขิต หรือเปนผูไมอยากบอก
จึงเขาไปหาพระสังฆรักขิตทีเดียว แลวทําใหลักลั่น สั่งวา " อาจารย
ของเราสั่งไวอยางนี้วา ' ไดยินวา คุณจงปลงบุคคลชื่อนี้เสียจากชีวิต. "
จริงอยู ภิกษุนี้ ทานเรียกวา " วิสักกิยทูต " เพราะทําใหลักลั่นนั่นเอง.
ขอวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส คือ เปนทุกกฏแกพระพุทธรักขิต
เพราะสั่งกอน.
ขอวา ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส นัน้ พึงทราบวา
เปนทุกกฏแกภิกษุผูเปนตนเดิมทีเดียว ในเมื่อพระสังฆรักขิตรับ. เมื่อ
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เปนอยางนั้น อาบัติในเพราะรับ ไมพงึ มี, แตแมในการรับชักสือ่ และ
พอใจในการตาย ก็ยังเปนอาบัติ, อยางไร จะไมพึงเปนอาบัติ เพราะ
รับฆาเลา ? เพราะเหตุนั้น ทุกกฏ มีแกภิกษุผูรับนั่นเอง; ดวยเหตุ
นั่นแล พระผูมีพระภาคจึงไมตรัสคําวา " มูลฏสฺส " ในนัยนี้. และ
แมในนัยกอน ก็พึงทราบทุกกฏนี้แกภิกษุผูรับเหมือนกัน. แตเพราะไม
มีโอกาส จึงไมตรัสทุกกฏนี้ไว. เพราะฉะนั้น ภิกษุใด ๆ รับ เปน
อาบัติแกภิกษุนั้น ๆ เพราะมีการรับนั้นเปนปจจัยแท, นี้เปนความชอบใจ
ของเราทั้งหลายในเรื่องนี้แล. เหมือนอยางวา ในมนุสสวิคคหะนี้ฉันใด
แมในอทินนาทาน ก็ฉันนั้นแล. ก็ถาพระสังฆรักขิตนั้นปลงบุคคลนั้น
จากชีวิตไดไซร, เปนปาราชิกทั้ง ๒ รูป คือ พระพุทธรักขิตผูสั่ง
และพระสังฆรักขิตผูฆา. ไมเปนอาบัติปาราชิกแกพระอาจารยผูเปนตน
เดิม เพราะการสั่งลักลั่น. ไมเปนอาบัติโดยประการทั้งปวงแกพระธรรมรักขิต เพราะไมรู. สวนพระพุทธรักขิตทําความสวัสดีแกภิกษุทั้ง ๒ รูป
แลวพินาศดวยตนเอง ฉะนี้แล.
ในนิเทศแหง คตปจจาคตทูต มีวินิจฉัยดังนี้ :ขอวา โส คนฺตฺวา ปุน ปจฺจาคจฺฉติ ความวา ภิกษุผูรับสั่งนั้น
ไปสูที่ใกลแหงบุคคลซึ่งตนจะพึงปลงเสียจากชีวิตนั้น เมื่อไมอาจปลง
บุคคลนั้นจากชีวิต เพราะเขาที่การอารักขาจัดไวดีแลวจึงกลับมา.
ขอวา ยทา สกฺโกสิ ตทา ต มีความวา ภิกษุผูสั่งนั้น สั่ง
ใหมวา " ตองฆาในวันนี้ทีเดียวหรือ จึงเปนอันฆา ? ไปเถิด ทาน
อาจเมื่อใด จงปลงเขาเสียจากชีวิตเมื่อนั้น. "
สองบทวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส มีความวา เพราะสั่งอีกอยางนั้น
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ยอมเปนทุกกฏเหมือนกัน ก็ถาบุคคลนั้น เปนผูจะพึงถูกปลงจากชีวิต
แนนอนไซร, เจตนาที่ยังอรรถใหสําเร็จ ยอมเปนเชนกับผลที่เกิดใน
ลําดับแหงมรรค; เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสั่งนี้ จึงเปนปาราชิกในขณะ
สั่งทีเดียว. ถาแมภิกษุผูฆา จะฆาบุคคลนั้นได โดยลวงไป ๖๐ ปไซร,
และภิกษุผูสั่ง จะทํากาลกิริยา หรือสึกเสียในระหวางนั้น, จักเปนผูไม
ใชสมณะทํากาลกิริยาหรือสึกแท. ถาผูสั่งหมายเอามารดาบิดา หรือ
พระอรหันต สั่งอยางนั้นในเวลาเปนคฤหัสถแลวจึงบวช, คนผูรับสั่งฆา
บุคคลนั้นได ในเมื่อผูสั่งนั้นบวชแลว, ผูสั่ง ยอมเปนผูฆามารดา ฆา
บิดา ฆาพระอรหันตแตในเวลาเปนคฤหัสถทีเดียว; เพราะเหตุนั้น
บรรพชา อุปสมบทของเขา ยอมไมขึ้นเลย, ถาแมบุคคลที่จะพึงถูกฆา
ในขณะสั่งยังเปนปุถุชนอยู, แตเปนพระอรหันตในเวลาที่ถูกผูรับสั่งฆา,
อีกอยางหนึ่ง บุคคลที่จะพึงถูกฆานั้น ไดการประหารจากผูรับสั่งแลว
อาศัยศรัทธามีทุกขเปนมูล เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหันต แลวทํา
กาลกิริยาไปเพราะอาพาธนั้นนั่นเอง, ผูสั่ง ยอมเปนผูฆาพระอรหันตใน
ขณะสั่งนั่นเอง, สวนผูฆายอมเปนในขณะทําความพยายามในที่
ทั้งปวงทีเดียวแล.
ก็ในบรรดาวาระทั้ง ๓ ที่พระอุบาลีเถระกลาวไว เพื่อแสดงความ
ถูกที่หมายและผิดที่หมาย ในบทมาติกาที่ตรัสดวยอํานาจทูตทั้งหมดนี้นั้น
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในปฐมวารกอน. ภิกษุผูเปนตนเดิมพูดคํานั้น
เบา ๆ หรือเพราะภิกษุผูรับสั่งนั้นเปนคนหูหนวก จึงประกาศใหไดยิน
คําสั่งนี้วา " เธอจงอยาฆา, " ไมได; เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูตนเดิมจึงไม
พน. ในทุติยวาร พนได เพราะทานประกาศใหไดยิน. สวนในตติยวาร
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แมทั้ง ๒ รูป ก็พนได เพราะพระภิกษุที่เปนตนเดิมนั้น ประกาศให
( ภิกษุผูรับสั่ง ) ไดยิน และเพราะภิกษุผูรับสั่งนอกนี้ ก็รับคําวา " ดีละ "
แลวงดเวนเสีย ฉะนี้แล
ทูตกถา จบ.

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 101

เรื่องที่ไมลับ สําคัญวาที่ลับ
ใน อรโห รโหสัญญินิเทส เปนตน มีวินจิ ฉัยดังนี้ :บทวา อรโห ไดแก ตอหนา . บทวา รโห ไดแก ลับหลัง.
บรรดาชน ๒ คน ( คือ ผูมีความสําคัญตอหนาวาลับหลัง และผูมี
ความสําคัญลับหลังวาตอหนานั้น ) ภิกษุใด เมื่อภิกษุผูมีเวรกัน มา
พรอมกับภิกษุทั้งหลาย แลวนั่งอยูขางหนานั่นเอง ในเวลาอุปฏฐาก
ไมทราบขอที่เธอมา เพราะโทษคือความมืด พอใจความตายของภิกษุ
ผูมีเวรกันนั้น จึงพูดจาถอยคําเชนนี้ขึ้นมา " เจาพระคุณ ! ขอใหภิกษุ
มีชื่ออยางนี้ถูกฆา, ทําไมพวกโจรจึงไมฆามันเสีย, งูจึงไมกัดมันเสีย,
ใคร ๆ จึงไมเอาศัสตราหรือยาพิษมาวางมันเสีย, " ภิกษุนี้ ชือ่ วาผูมีความ
สําคัญตอหนาวาลับหลังพูดจา. อธิบายวา " ผูมีความสําคัญในที่ตอหนา
นั้นวาลับหลัง. " ฝายภิกษุใด เห็นภิกษุผูมีเวรกันนั้นนั่งอยูขางหนา เปน
ผูมีความสําคัญวา " เธอยังนั่งอยูที่นี้เอง " พูดจาขึ้นตามนัยกอนนั่นแล
ในเมื่อเธอแมไปพรอมกับภิกษุทั้งหลาย ผูทําอุปฏฐากแลว กลับไป,
ภิกษุนี้ชื่อวาผูมีความสําคัญลับหลังวาตอหนาพูดจา. บุคคลผูมีความสําคัญ
ในตอหนาวาตอหนา และบุคคลผูมีความสําคัญในลับหลังวาลับหลัง ผู
ศึกษาพึงทราบโดยอุบายนี้แล. และพึงทราบวา เปนทุกกฏทุก ๆ คําพูด
แกภิกษุเหลานั้นแมทั้ง ๔ รูป.
[ อธิบายการพรรณนาความตายกาย ]
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในนิเทศแหงมาติกา ๕ มีพรรณนาดวย
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กายเปนตน ที่ทานพระอุบาลีกลาวไว เพื่อแสดงวิภาคแหงการพรรณนา
ความตาย.
ขอวา กาเยน วิการ ทสฺเสติ มีความวา เขาจะไดรูวา
" เนื้อความนี้ อันบุคคลนีก้ ลาววา ' ผูใดใชศัสตราฆาตัวตาย หรือ
เคี้ยวกินยาพิษตาย หรือเอาเชือกผูกคอตาย หรือกระโดดบอเปนตนตาย,
ไดยินวา ผูนั้น จะไดทรัพย จะไดยศ หรือจะไปสวรรค " ดังนี้ดวย
ประการใด, ภิกษุแสดงดวยประการนั้น ดวยอวัยวะทั้งหลายมีหัวแมมือ
เปนตน.
ขอวา วาจาย ภณติ ความวา ภิกษุลั่นวาจา กลาวเนื้อความ
นั้นนั่นแล. วาระที่ ๓ เปนอันกลาวแลว ดวยอํานาจแหงวาระทั้ง ๒.
ทุก ๆ วาระ ปรับเปนทุกกฏทุก ๆ ประโยค แหงการพรรณนา. เปน
ถุลลัจจัยแกภิกษุผูพรรณนา ในเพราะทุกขเกิดขึ้นแกเขา. เมื่อบุคคล
ที่ตนเจาะจงทําการพรรณนาตายไป เปนปาราชิกแกภิกษุผูพรรณนาใน
ขณะที่พรรณนาทีเดียว. ผูนั้น ยอมไมรูขอความนั้น, ผูอื่นรูแลวคิดวา
" เราไดอุบายเปนเหตุเกิดความสุขแลวหนอ " ดังนี้ ตายไปเพราะการ
พรรณนานั้น ไมเปนอาบัติ. เมื่อภิกษุเจาะจงทําการพรรณนาแกคน ๒
คน รูคนเดียวแลวตายไป เปนปาราชิก, ทั้ง ๒ คนตายเปนปาราชิก
ดวย เปนกองอกุศลดวย. ในบุคคลมากหลาย ก็นยั นี้, ภิกษุเที่ยว
พรรณนาความตายไมเจาะจง บุคคลใด ๆ รูการพรรณนานั้นแลวตายไป.
บุคคลนั้น ๆ ทั้งหมด เปนอันภิกษุรูปนั้น ฆาแลว.
๑

๑. บาลี เปน กโรติ.
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[ อธิบายพรรณนาความตายดวนทูตและหนังสือ ]
ในการพรรณนาดวยทูต มีวินิจฉัยดังนี้ :- เปนทุกกฏเมือ่ ภิกษุ
เพียงแตบอกขาววา " ทานจงไปสูเรือน หรือบานชื่อโนน แลว
พรรณนาคุณความตาย แกบุคคลมีชื่ออยางนี้นั่นแล. " ทูตอันตนสงไป
เพื่อประโยชนแกบุคคลใด เพราะทุกขเกิดแกบุคคลนั้น เปนถุลลัจจัย
แกภิกษุผูเปนตนเดิม, เพราะเขาตาย เปนปาราชิก. ทูตคิดวา " บัดนี้
เรารูทางสวรรคนี้แลว " ไมบอกแกบุคคลนั้น บอกแกญาติหรือสายโลหิต
ของตน, เมื่อเขาตาย เปนผิดสังเกต, ภิกษุผูเปนตนเดิมรอดตัวไป.
ทูตคิดอยางนั้นแล ทํากิจที่กลาวไวในการพรรณนาเสียเองตายไป, ผิด
ที่หมายเหมือนกัน. แตเมื่อภิกษุบอกขาวไมเจาะจง เปนปาณาติบาต
ประมาณเทาจํานวนมนุษยที่ตายไป ดวยการพรรณนาของทูต. ถามารดา
และบิดาตายไป เปนอนันตริยกรรมดวย.
ในเลขาสังวรรณนา มีวินิจฉัยดังนี้ :ขอวา เลข ฉินฺทติ มีความวา ภิกษุเขียนหนังสือลง ( จารึก
อักษรลง ) ที่ใบไมหรือที่ใบลานวา " ผูใด ใชศัสตราฆาตัวตาย หรือ
กระโดดเหวตาย หรือตายดวยอุบายอยางอื่น มีการกระโดดเขาไฟและ
กระโดดน้ําเปนตน, ผูนั้น จะไดสิ่งนี้ และสิ่งนี้ " หรือวา " ฯ ล ฯ
เปนความชอบของผูนั้น. " แมในการเขียนหนังสือที่ไมเจาะจงนี้ บัณฑิต
ก็พึงทราบวา เปนทุกกฏ ถุลลัจจัย และปาราชิก โดยนัยดังกลาวแลว
นั่นแล.
แตเมื่อภิกษุเขียนหนังสือเจาะจง ตนเขียนเจาะจงบุคคลใด. เพราะ
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ผูนั้นนั่นแลตาย เปนปาราชิก. เมื่อเขียนหนังสือเจาะจงบุคคลหลายคน
เปนปาณาติบาต มีประมาณเทาจํานวนคนที่ตายไป. เพราะมารดาและ
บิดาตาย เปนอนันตริยกรรม. แมในหนังสือที่เขียนไมเจาะจง ก็นัยนี้
แล. ภิกษุ เมื่อเกิดความเดือดรอนขึ้นวา " คนสัตวเปนอันมากจะตาย "
จึงเผาใบลานนั้นเสีย หรือทําโดยประการที่อักษรทั้งหลายจะไมปรากฏ
ยอมพนได. ถาใบลานนั้น เปนของคนอื่น, ภิกษุจะเขียนหนังสือเจาะจง
ก็ตาม หรือเขียนไวไมเจาะจงก็ตาม วางไวในที่ที่ตนถือเอามา ยอม
พน. ถาใบลานนั้น ยอมเปนของที่เขาซื้อมาดวยมูลคา, เธอใหใบลาน
แกเจาของใบลานแลว ใหมูลคาแกเหลาชนผูที่ตนรับเอามูลคาจากมือแลว
ยอมพนได. ถาภิกษุมากรูปดวยกันเปนผูอัธยาศัยรวมกันวา " พวกเรา
จักเขียนพรรณนาคุณความตาย ดังนี้. รูปหนึ่งขึ้นตนตาลแลว ตัด
ใบตาล, รูปหนึ่งนํามา, รูปหนึ่งทําใหเปนใบลาน, อีกรูปหนึ่งเขียน.
อีกรูปหนึ่ง ถาเปนการเขียนดวยเหล็กจาร ก็เอาเขมาทา ; ครั้นทาเขมา
แลว จัดใบลานนั้นเขาเปนผูก, เธอทั้งหมดเทียวเอาไปวางไวที่สภา หรือ
ที่รานตลาด หรือในสถานที่ที่ประชาชนเปนอันมากผูแตกตื่นเพื่อดู
หนังสือประชุมกัน. ประชาชนอานหนังสือนั้นแลว, ถาตายไปคนเดียว
ไซร, เปนปาราชิกแกภิกษุทั้งหมด. ถาตายไปมากคนไซร, ก็มนี ัยเชน
เดียวกันกับที่กลาวแลวนั่นแล. แตเมื่อเกิดความเดือดรอนขึ้น ถาภิกษุ
เหลานั้น เอาใบลานนั้นเก็บไวในหีบ, และมีผูอื่นพบเห็นใบลานนั้นแลว
นําออกมาแสดงแกชนเปนอันมากอีก, เธอทั้งหมดนั้น จะไมรอดตัวเลย,
หีบจงยกไว, ถาแมนพวกเธอเหวี่ยงใบลานนั้นลงไป หรือลางในแมน้ํา
หรือทะเลเสีย หั่นเปนทอนนอยทอนใหญ หรือใสไฟเผาเสีย ก็ยังไมรอด
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ตัวตราบเทาที่ตัวหนังสือยังปรากฏอยูในใบลาน แมที่ยังเชื่อมตอกันได
ซึ่งลางไมดี หรือเผาไมดี. แตเมื่อกระทําโดยประการที่อักษรทั้งหลายจะ
ไมปรากฏเลย จึงรอดตัวไปได แล.
[ อธิบายขุดหลุมพรางใหคนตกตาย ]
บัดนี้ จะวินิจฉัยในนิเทศแหงมาติกามีหลุมพรางเปนตน ที่ทาน
พระอุบาลีกลาวไว เพื่อแสดงวิภาคแหงถาวรประโยค.
ขอวา มนุสฺส อุททฺ ิสฺส โอปาต ขนติ ความวา ภิกษุขุดหลุม
เจาะจงคนบางคนดวยตั้งใจวา " ผูมีชอื่ นี้ จะตกไปตาย ในทีท่ ี่ผูนั้น
เที่ยวไปแตลําพัง. กอนอื่น ถาแมขุดชาตปฐพี เปนทุกกฏทุก ๆ ประโยค
แกภิกษุผูขุด เพราะเปนประโยคแหงปาณาติบาต. เปนถุลลัจจัย เพราะ
กอใหเกิดทุกขแกคนผูที่ตนเจาะจงขุดไว, เปนปาราชิก เพราะเขาตาย.
เมื่อผูอื่น แมตกไปตาย ไมเปนอาบัติ. ถาขุดไวไมเจาะจงดวยคิดวา
" ผูใดใครผูหนึ่งจักตาย " เปนปาณาติบาตเทาจํานวนสัตวที่ตกไปตาย,
เปนอนันตริยกรรม ในเพราะวัตถุแหงอนันตริยกรรม เปนถุลลัจจัยและ
ปาจิตตีย ในเพราะวัตถุแหงถุลลัจจัยและปาจิตตีย.
ถามวา " เจตนาในการขุดหลุมนั้นมีมาก เปนปาราชิกดวยเจตนา
ไหน ? "
แกวา " ทานกลาวไวในมหาอรรถกถากอนวา ' เมื่อภิกษุขุดหลุม
ทั้งโดยสวนลึกทั้งโดยสวนยาวและกวาง ไดประมาณ ( ขนาด ) แลว
ถากเซาะกองไว ใชปุงกีส๋ ําหรับใสฝุนโกยขึ้น เจตนาที่ยังอรรถใหสําเร็จ
ซึ่งเปนเหตุใหตั้งขึ้น เปนเชนเดียวกันกับผลในลําดับแหงมรรค, ถา
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แมนวาโดยลวงไปถึงรอยป จะมีสัตวตกลงตายแนนอน, เปนปาราชิก
ดวยเจตนาซึ่งเปนเหตุใหตั้งขึ้นนั่นเอง. " สวนในมหาปจจรีและในสังเขป
อรรถกถา ทานกลาวไววา " เมื่อภิกษุใชจอบประหาร ( ฟน ) แม
ครั้งเดียว ' บุคคลจักตกที่หลุมนั้นตาย ' ดังนี้ ถามีใคร ๆ พลาดตกลง
ไปที่หลุมนั้นตาย, เปนปาราชิกเหมือนกัน ; สวนพวกพระเถระผูชํานาญ
ในพระสูตร ยังยึดเอาเจตนาซึ่งเปนเหตุใหตั้งขึ้น ( เปนหลัก ). "
ภิกษุรปู หนึ่งขุดหลุมพราง แลวสั่งภิกษุรูปอื่นวา " จงนําคนชื่อ
โนนมาแลว ผลักใหตกตายในหลุมพรางนี้. " ภิกษุอื่นนั้น ยังผูนั้น
ใหตกตาย, เปนปาราชิกทั้ง ๒ รูป. ยังผูอื่นใหตกตาย ตัวเองตกไปตาย
คนอื่นตกไปตายตามธรรมดาของตน. ในทุกกรณีมีการผิดที่หมาย, ภิกษุ
ผูเปนตนเดิมรอดตัวไป. แมในหลุมพรางที่ภิกษุขุดไว ดวยคิดวา
" ภิกษุชื่อโนน จักนําคนชื่อโนนมา ให ( ตก ) ตายในหลุมพรางนี้ "
ก็นัยนี้เหมือนกัน. ภิกษุขุดไวดวยคิดวา " คนทั้งหลายผูอยากจะตาย
จักตายในหลุมพรางนี้. " เปนปาราชิก เพราะคนคนเดียวตาย. เปน
กองอกุศล เพราะคนมากคนตาย. เปนอนันตริยกรรม เพราะมารดา
และบิดาตาย. เปนถุลลัจจัยและปาจิตตีย ในเพราะวัตถุแหงถุลลัจจัย
และปาจิตตีย. ภิกษุขุดไวดวยคิดวา " ชนเหลาใดเหลาหนึ่งมีความ
ประสงคจะฆาเขาใหตาย จักผลักชนเหลานั้น ใหตกตายในหลุมพรางนี้ "
ดังนี้. พวกเขาผลัก ใหตกตายในหลุมพรางนั้น. เมื่อตายคนเดียว
เปนปาราชิก. เมื่อมากคนตาย เปนกองอกุศล. เปนอนันตริยกรรม
เปนตน ในเพราะวัตถุแหงอนันตริยกรรมเปนตน. และแมพระอรหันต
ทั้งหลาย ก็ถงึ ความสงเคราะหเขาในนัยหลังนี้ดวย. แตนัยแรก กิริยา
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ที่พระอรหันตเหลานั้นจะตกไปเพราะความเปนผูใครจะตาย ยอมไมมี ;
เพราะเหตุนั้น พระอรหันตทั้งหลาย ทานจึงไมสงเคราะหเขาดวย. แม
ในนัยทั้งสอง เมื่อบุคคลตกไปตายตามธรรมดาของตน ยอมมีการผิดที่
หมาย. ภิกษุคิดวา " ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง จักผลักคนผูมีเวรของตน
ใหตกตายในหลุมพรางนี้ " แลวขุดไว. และเหลาชนผูมีเวรกัน. ก็ผลัก
คนมีเวรใหตกตายในหลุมพรางนั้น. เมื่อถูกฆาตายคนเดียว เปนปาราชิก,
เมื่อถูกฆาตายมากคน เปนกองอกุศล เมื่อมารดาหรือบิดา หรือพระอรหันต ถูกเหลาชนผูมีเวรนํามาฆาใหตายในหลุมพรางนั้น เปน
อนันตริยกรรม, เมื่อมารดาเปนตนเหลานั้น ตายตามธรรมดาของตน
ยอมผิดสังเกต.
สวนภิกษุรูปใด ขุดไวมิไดเจาะจง แมโดยประการทั้งปวงเลยวา
" ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ผูอยากจะตายก็ดี ไมอยากจะตายก็ดี ผูประสงค
จะฆาเขาก็ดี ไมประสงคจะฆาก็ดี จักตกไปตาย หรือถูกผลักใหตกไป
ตายในหลุมพรางนี้, " ภิกษุนั้น ยอมถูกตองกรรม และยอมตองอาบัติ
ตามสมควร เพราะความตายของบุคคลผูที่ตายไปนั้น ๆ. ถาสตรีมีครรภ
ตกไปตายทั้งกลม เปนปาณาติบาต ๒ กระทง. เฉพาะสัตวผูอยูในครรภ
เทานั้นพินาศไป เปนปาณาติบาตกระทงเดียว, สัตวเกิดในครรภไม
พินาศ แตมารดาตาย เปนปาณาติบาตกระทงเดียวเหมือนกัน. คนถูก
พวกโจรไลติดตาม ตกไปตาย, เปนปาราชิกแกภิกษุผูขุดหลุมพราง
เชนกัน. พวกโจรตกลงไปตายในหลุมพรางนั้น เปนปาราชิกเหมือนกัน.
พวกโจรนําผูตกไปในหลุมพรางนั้นออกไปภายนอก แลวฆาใหตาย,
๑

๑. ตายพรอมทั้งครรภ คือลูกในทอง.

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 108

เปนปาราชิกเหมือนกัน. ถามวา " เพราะเหตุไร " แกวา " เพราะ
เขาถูกพวกโจรจับได ก็เพราะประโยคที่ตกไปในหลุมพราง. " ผูที่ตก
หลุมพรางออกมาจากหลุมพรางไดแลวตายไป ดวยความเจ็บไขนั้นนั่นแล
เปนปาราชิกเหมือนกัน. ครั้นลวงเลยมาหลายปแลว จึงตายเพราะความ
เจ็บไขนั้นนั่นเองซึ่งกําเริบขึ้นอีก เปนปาราชิกเหมือนกัน. โรคชนิดอื่น
เกิดแทรกขึ้นแกบุคคลผูปวยไข ดวยโรคที่เกิดขึ้น เพราะมีการตกไปใน
หลุมพรางนั้นเปนปจจัยนั่นแล, แตโรคที่เกิดขึ้นเพราะหลุมพราง เปน
ของมีกําลังกวา, แมเมื่อผูตายเพราะโรคที่เกิดขึ้นนั้น ภิกษุขุดหลุม
พราง ยอมไมพน. ถาโรคที่เกิดขึ้นภายหลัง เปนของมีกําลังไซร, เมื่อ
ผูนั้นตายเพราะโรคที่เกิดขึ้นภายหลัง เธอรอดตัว. เมื่อผูนั้นตายดวยโรค
ทั้ง ๒ ชนิด ไมพน. มนุษยผูผุดเกิด ในหลุมพราง ครั้นเกิดแลว
ไมสามารถจะขึ้นได ก็ตายไป, เปนปาราชิกเหมือนกัน.
[ มติพระเถระสองรูปในการขุดหลุมพราง ]
พระอุปติสสเถระ กลาววา " เมื่อยักษเปนตน ตกไปตายใน
หลุมพรางที่ภิกษุขุดไวเจาะจงมนุษย ไมเปนอาบัติ. ในมนุษยเปนตน
แมตายอยูในหลุมพราง ที่ภิกษุขุดไวเจาะจงยักษเปนตน ก็นัยนั่นแล.
แตเปนทุกกฏทีเดียว แกภิกษุผูขุดเจาะจงยักษเปนตน เพราะการขุดบาง
เพราะกอทุกขใหเกิดขึ้นแกยักษเปนตนเหลานั้นบาง, เพราะ ( ยักษ
เปนตน ) ตาย เปนถุลลัจจัยหรือปาจิตตีย ตามอํานาจแหงวัตถุทีเดียว.
สัตวตกลงในหลุมพรางที่ภิกษุขุดไวมิไดเจาะจง โดยรูปยักษ หรือรูปเปรต
ตายไป โดยรูปสัตวดิรัจฉาน, ก็รูปที่ตกไป ยอมเปนประมาณ ; เพราะ
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ฉะนั้น จึงเปนถุลลัจจัย. "
พระปุสสเทวเถระ กลาววา " รูปที่ตายเปนประมาณ ; เพราะฉะนั้น จึงเปนปาจิตตีย. " แมในสัตวตกไปดวยรูปสัตวดิรัจฉาน แลว
ตายดวยรูปยักษและรูปเปรต ก็นัยนั่นเหมือนกัน. ภิกษุผูขุดหลุมพราง
ขายหรือใหเปลาซึ่งหลุมพรางแกภิกษุอื่น, ภิกษุนั้นแลยังตองอาบัติ และ
มีขอผูกพันทางกรรม เพราะมีผูตกตายเปนปจจัย, ผูที่ไดหลุมพรางไป
ไมมีโทษแล. ภิกษุผูไดไปแลวคิดวา " หลุมอยางนี้ สัตวผูตกไปยังอาจ
ขึ้นได จักไมพินาศ จักทรงตัวขึ้นไดงาย " จึงทําหลุมพรางนั้นใหลึก
ลงไป หรือใหตื้นขึ้น ใหยาวออกไป หรือใหสั้นเขา ในกวางออกไป
หรือใหแคบเขา, ตองอาบัติ และมีขอผูกพันทางกรรมดวยกันแมทั้ง
๒ รูป. เมื่อเกิดวิปฏิสารขึ้นวา " คนสัตวจะตายกันมาก " จึงกลบหลุมพรางใหเต็มดวยดิน. ถาสัตวไร ๆ ยังตกไปในดินตายได, แมกลบให
เต็มแลว ก็ไมพน. เมื่อฝนตกมีโคลน, แมเมื่อสัตวไร ๆ ติดตามใน
โคลนนั้น, ตนไมลมก็ดี ลมพัดก็ดี น้าํ ฝนตกก็ดี พัดพาดินไป หรือ
พวกขุดแผนดินเพื่อเหงามัน ขุดเปนหลุมบอไวในที่นั้น, ถาสัตวไร ๆ ติด
หรือตกไปตายในหลุมนั้น ภิกษุผูเปนตนเดิมยังไมพน. แตในโอกาสนั้น
ภิกษุใหทําบึงหรือสระบัวใหญใหประดิษฐานเจดีย ปลูกตนโพธิ์หรือให
สรางวัด หรือใหทําทางเกวียนแลวจึงพนได. แมในกาลใด ตนไม
เปนตน ในหลุมพรางอันถูกกลบเต็มทําใหแนนแลว รากตอรากเกี่ยวพัน
กัน, เกิดชาตปฐพี, แมในกาลนั้นก็พนได. ถาแมนแมน้ําหลากมาลบ
ลางหลุมพรางเสีย. แมอยางนั้น จึงพนไดแล.
กถาวาดวยหลุมพรางเทานี้กอน.
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[ วาดวยการดักบวงของภิกษุ ]
ก็พึงทราบวินิจฉัย แมในบวงเปนตน อันอนุโลมแกหลุมพราง
นั่นแล ดังตอไปนี้ :- ภิกษุรูปใด ดักบวงไวกอน ดวยคิดวา " สัตว
ทั้งหลายจักติดในบวงนี้ตาย " เมื่อบวงพอพนไปจากมือ พึงทราบวาเปน
ปาราชิก อนันติยกรรม ถุลลัจจัย และปาจิตตีย แกภิกษุรูปนั้นแนนอน
ดวยอํานาจสัตวที่ติด ( บวง ).
ในบวงที่ภิกษุทําเจาะจงไว มีวินิจฉัยดังนี้ :- บวงที่ภิกษุดักเจาะจง
สัตวตัวใดไว เพราะสัตวเหลาอื่นจากสัตวตัวนั้นมาติด ไมเปนอาบัติ.
แมเมื่อภิกษุจําหนายบวงไป ดวยมูลคาหรือใหเปลาก็ตาม ขอผูกพันทาง
กรรม ยอมมีแกภิกษุผูเปนตนเดิมเชนกัน. ถาภิกษุผูไดบวงไป ดักบวง
เคลื่อนที่ไดไว หรือเห็นพวกสัตวเดินไปขาง ๆ จึงทํารั้วกั้นไว ตอนสัตว
ใหเขาไปตรงหนา หรือจัดคันบวงไวใหแข็งแรง หรือผูกเชือกบวงไวให
มั่นขึ้น หรือตอกหลักไวใหมั่นคง ; เธอทั้ง ๒ รูป ไมพน ถาเมื่อเกิด
ความเดือดรอนขึ้น เธอจงรูดบวงใหหลุดออกแลว ไปเสีย. คนเหลาอื่น
พบเห็นบวงที่รูดออกแลวนั้น เอาดักไวอีก, สัตวทั้งหลายที่ติด ( บวง )
แลว ๆ ตายไป ; ภิกษุผูเปนตนเดิม ไมพนไปได. แตถาคันบวง อัน
เธอผูเปนตนเดิมนั้นไมไดทําไวเอง, แตวางไวในที่ที่ตนรับมา ยอมพน.
เธอตัดไมคันบวงซึ่งเกิดอยูในสถานที่นั้นเสีย ยอมพน. แตแมเมื่อเธอ
เก็บรักษาไมคันบวงที่ตนทําเองไว ยอมไมพน. จริงอยู ถาภิกษุรูปอื่น
ถือเอาไมคันบวงนั้น ไปดักบวงไวอีกไซร, เมื่อสัตวทั้งหลายตายไป
เพราะมีการดักบวงนั้นเปนปจจัย ภิกษุผูเปนตนเดิม ยอมไมพน, ถาเธอ
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เผาคันบวงนั้น ทําใหเปนดุนไฟแลวทิ้งเสีย, แมเมื่อสัตวทั้งหลาย ไดการ
ประหารดวยดุนไฟนั้นตายไป ยอมไมพน. แตเผาหรือทําใหเสียหายไป
โดยประการทั้งปวง ยอมพน. เธอวางแมเชือกบวงที่คนเหลาอื่นฟนเสร็จ
แลวไวในที่ที่ตนรับมา ยอมพน. เธอไดเชือกมาแลว คลี่เกลียวที่เขา
ฟนไวออกเสียเอง ( หรือ ) ทําเชือกที่ตนไดปอมาแลวฟนไว ใหเปน
ชิ้นนอยและชิ้นใหญ ยอมพน. แตแมเมื่อเธอเก็บรักษาเชือกที่ตนเองนํา
ปอมาจากปาฟนไว ยอมไมพน. แตเผาหรือทําใหเสียหายไปโดยประการ
ทั้งปวง ยอมพน.
[ วาดวยการใชฟาถลมดักสัตวของภิกษุ ]
ภิกษุเมื่อจักแจงฟาถลม วางเตียงฟาถลมไวบนเทาทั้ง ๔ ยก
หินขึ้น เปนทุกกฏทุก ๆ ประโยค. เมื่อทําการตระเตรียมทุกอยางแลว
พอฟาถลมพนไปจากมือ พึงทราบวาเปนปาราชิกเปนตน ตามสมควร
แกประโยคที่ทําเจาะจงและไมเจาะจง ดวยอํานาจแหงพวกสัตวที่จะพึงถูก
ทับแนนอน. แมเมื่อภิกษุจําหนายฟาถลม ดวยมูลคา หรือใหเปลาก็ตาม
ขอผูกพันทางกรรม ยอมมีแกภิกษุผูเปนตนเดิมทีเดียว. ถาภิกษุผูไดฟา
ถลมไป ยกฟาถลมที่ตกขึ้นไว หรือยกหินแมกอนอื่นขึ้น ทําใหมีน้ํา
หนักกวา หรือเห็นพวกสัตวเดินไปขาง ๆ ทํารัว้ กั้นไวตอนสัตวใหเขาไป
ที่ฟาถลม ; เธอทั้ง ๒ รูป ยอมไมพน . ถาเมื่อเกิดความเดือดรอนขึ้น
เธอจงทําฟาถลมใหตกแลว ไปเสีย, ภิกษุรูปอื่นพบเห็นฟาถลมที่ตก
แลวนั้น ก็ตงั้ ดักไวอีก, ภิกษุผูเปนตนเดิม ไมพน. ภิกษุวางกอนหิน
ไวในที่ที่ตนรับมา และวางขาฟาถลมไวในที่ที่ตนรับมา หรือเผาเสีย
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โดยนัยดังกลาวไวแลวในคันบวง ยอมพน.
แมเมื่อภิกษุปกหลาว พอทําการตระเตรียมทุกอยางเสร็จแลว พน
จากมือ พึงทราบวา เปนปาราชิกเปนตน โดยสมควรแกประโยคที่ทํา
เจาะจงและไมเจาะจง ดวยอํานาจแหงพวกสัตวที่จะตกไปตายบนคมหลาว
แนนอน. แมเมื่อภิกษุจําหนายหลาว ดวยมูลคา หรือใหเปลาก็ตาม
ขอผูกพันทางกรรม ยอมมีแกภิกษุผูเปนตนเดิมเชนกัน. ถาภิกษุผูได
หลาวไปแตงหลาวใหคมกริบ ดวยคิดวา " สัตวทั้งหลาย จักตายดวย
การประหารครั้งเดียวเทานั้น " หรือแตงหลาวใหทื่อเขา ดวยคิดวา
" สัตวทั้งหลาย จักตายเปนทุกข " หรือกําหนดวา " หลาวสูงไป "
ปกใหต่ําลง หรือกําหนดวา " หลาวต่ําไป " ปกใหสูงขึ้นอีก หรือดัด
ที่คดใหตรง หรือดัดที่ตรงเกินไปใหโคงนิดหนอย ; เธอทั้ง ๒ รูป
ไมพน. ก็ถาเธอเห็นวา " ไวในที่ไมเหมาะ แลวเอาไปปกไวในที่อื่น,
ถาหลาวนั้น ยอมเปนของที่เธอแสวงหามาทําไวตั้งแตตนเพื่อตองการฆา
ใหตาย; ภิกษุผูเปนตนเดิม ไมพน. แตเมื่อมิไดแสวงหาไดของที่เขาทํา
ไวแลวนั่นแล ยกขึ้นไว, ภิกษุผูเปนตนเดิม ยอมพน. เมื่อเกิดความ
เดือดรอนขึ้น เธอวางหลาวไวในที่ที่ตนรับมา หรือเผาเสีย โดยนัย
ดังกลาวไวแลวในคันบวง ยอมพน.
[ ลอบวางศัสตราไวในวัตถุสําหรับพิง ]
ในคําวา " อปสฺเสเน สตฺถ วา " นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ :- ชือ่ วา
ที่พิง ไดแก เตียง หรือตั่ง หรือกระดานสําหรับพิง ที่ใชเปนนิจ หรือ
เสาสําหรับพิง ของภิกษุผูนั่งพักอยูในที่พักกลางวัน หรือตนไมซึ่งเกิดอยู
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ในที่นั้น หรือตนไมสําหรับยึดเหนี่ยว ของภิกษุผูยินพิงอยูในที่จงกรม
หรือกระดานสําหรับยึดเหนี่ยว ; วัตถุมีเตียงเปนตนนั้นแมทั้งหมด ชื่อวา
ที่พิง เพราะอรรถวา เปนที่ตั้งแหงการพิง ( เปนที่ตั้งแหงการมองไม
เห็น ). ภิกษุทําเหมือนอยางคนแทงหรือฟนบุคคลที่ไมเห็น วางบรรดา
ศัสตราชนิดใดชนิดหนึ่ง มีมีด ขวาน หอก เหล็กแหลม และหนาม
เปนตนไวในที่สําหรับพิงนั้น เปนทุกกฏ. เมื่อผูหมดความสงสัย นั่ง
หรือนอน หรือพิงอยูในสถานที่ใชประจํา เปนถุลลัจจัย เพราะกอนทุกข
ใหเกิดขึ้น ซึง่ มีความถูกตองศัสตราเปนปจจัย, เปนปาราชิก ในเพราะ
เขาตาย. ถาภิกษุผูมีเวรของเธอนั้นแมรูปอื่น เที่ยวจาริกไปในวิหาร
พบเห็นศัสตรานั้นแลว ยินดีอยูวา " ชะรอยศัสตรานี้เปนของที่เธอรูปนี้
วางไว เพื่อเปนเครื่องสังหาร, ดีละ จงตายใหสนิทเถิด " เดินไป
เปนทุกกฏ. แตถาภิกษุผูมีเวรแมรูปนั้น คิดวา " เมื่อเธอทําศัสตรานั้น
ไวอยางนั้นแลว จักเปนอันเธอทําไวดีแลว " จึงทํากรรมบางอยาง ดวย
การทําศัสตราใหคมกริบเปนตน, เปนปาราชิกแมแกเธอผูมีเวรรูปนั้น.
แตถาภิกษุผูมีเวรเห็นวา " เธอรูปนั้นวางศัสตราไวในที่ไมเหมาะ " จึง
ยกขึ้นมาวางไวในที่อื่น, เมื่อเธอทําแลววางไว เพื่อประโยชนนั้น ๆ เอง
ภิกษุผูเปนตนเดิม ยอมไมพน. ภิกษุไดศัสตราแลววางไวตามปกติเดิม
ยอมพน. ภิกษุนําศัสตรานั้นออกไปเสีย แลวจึงเอาศัสตราอยางอื่นที่คม
กวามาวางไวแทน; ภิกษุผูเปนตนเดิม ยอมไมพนเหมือนกัน.
[ ลอบวางยาพิษแทรกไวในเภสัช ]
แมในการทายาพิษไว มีวินิจฉัยดังนี้ :- เปนทุกกฏ เพราะเขา
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ยินดีความตาย จนกระทั่งถึงนัยนี้เหมือนกัน. ก็ ถาภิกษุแมรูปนั้น
กําหนดไดวา " กอนยาพิษเล็กไป " จึงทําใหเขื่องขึ้น หรือกําหนดไดวา
" กอนยาพิษเขื่องไป หรือเขื่องเกินไป " จึงทําใหเล็กลง หรือบางไป
จึงทําใหหนา หรือหนาไป จึงทําใหบางลง แลวลนใหรอนดวยไฟ
ทําใหแลนไปขางลางหรือขางบน ; เปนปาราชิกแมแกภิกษุรูปนั้น. เธอ
เห็นวา " กอนยาพิษนี้ วางไวในที่ไมเหมาะ จึงถากไสใหบางทุกสวน
ทีเดียว แลวเช็ดถู ( ใหเกลี้ยง ) เอาวางไวในที่อื่น. เมื่อภิกษุปรุงเภสัช
ดวยตนเอง แลวแทรกยาพิษเขาดวย ภิกษุผูเปนตนเดิม ยอมไมพน
เมื่อตนเองไมไดทํา ยอมพน. แตถาภิกษุรูปนั้นเห็นวา " ยาพิษนี้มีนอย
เกินไป " จึงนําเอายาพิษแมอื่นมาเติมใสไว, เปนปาราชิกแกภิกษุเจาของ
ยาพิษซึ่งเปนเหตุใหเขาตาย. ถาเขาตายไปเพราะยาพิษซึ่งเปนของภิกษุ
แมทั้ง ๒ รูป ก็เปนปาราชิกแกเธอแมทั้ง ๒ รูป. ภิกษุเห็นวา " ยาพิษ
นี้ หมดฤทธิก์ ลาแลว " จึงนํายาพิษนั้นออกเสีย แลววางยาพิษของตน
เองไวแทน; เปนปาราชิกแกภิกษุนั้นเทานั้น, ภิกษุผูเปนตนเดิม รอด
ตัวไป.
[ ลอบวางอาวุธไวใตเตียงหรือตั่ง ]
สองบทวา ทุพฺพล วา กโรติ ความวา ภิกษุตัดเตียงและตั่ง
ภายใตแมแคร หรือตัดหวายและเชือกที่เขารอยไว ทําใหเหลือไว
นิดหนอยเทานั้น จึงสอดอาวุธไวภายใต. เธอตัดสวนอื่นแมแหงวัตถุ มี
กระดานสําหรับพิงเปนตน ซึ่งมีตนไมและกระดานสําหรับยึดเหนี่ยวในที่
จงกรมเปนที่สุดออก แลวเอาอาวุธสอดไวภายใต ดวยหวังวา " คน
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จักตกตายที่อาวุธนี้. " ภิกษุนําเตียงตั่ง หรือกระดานสําหรับพิงมาวางไว
ใกลบอเปนตน โดยประการที่คนพอนั่งหรือพิงที่เตียงเปนตนนั้นก็จะ
ตกลงไป. หรือทําสะพานสําหรับเดินไปมาบนบอเปนตนใหชํารุดไว.
เมื่อภิกษุทําอยูอยางนั้น เปนทุกกฏ เพราะทํา, เปนถุลลัจจัย เพราะกอ
ทุกขใหเกิดขึ้นแกคนนอกนี้, เปนปาราชิก ในเพราะเขาตาย. ภิกษุนํา
เอาภิกษุดวยกันไปแลวพักไวบนริมปากบอเปนตน ดวยคิดวา " เธอเห็น
แลว สะทกสะทาน เพราะกลัว จักตกตาย " ดังนี้ เปนทุกกฏ. เธอ
ตกไปอยางนั้นจริง ๆ. เปนถุลลัจจัย เพราะกอทุกขใหเกิดขึ้น, เปน
ปาราชิก ในเพราะเขาตาย. ตนเองผลักภิกษุรูปนั้นใหตกไป, ใหผูอื่น
ใหผลักตกไป, ผูอื่นมิไดสั่งเลยผลักใหตกไปตามธรรมดาของตน, อมนุษย
ผลักใหตกลงไป, ตกไปเพราะถูกลมพัด, ตกไปตามธรรมดาของตน;
เปนปาราชิก ในเพราะผูนั้นตายทุกกรณี. เพราะเหตุไร. เพราะผูตายอยู
ใกลริมปากบอเปนตน ดวยประโยคของภิกษุผูเปนตนเดิมนั้น.
[ วาดวยการลอบวางดาบไว ]
การวาง ( ดาบเปนตน ) ไวในที่ใกล ชื่อวา การลอบวาง.
ในการลอบวางนั้น มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุใดพรรณนาคุณแหงความตาย
โดยนัยเปนตนวา " ผูใด ตายดวยดาบนี้, ผูนั้น จะไดทรัพย " ก็ดี
พูดวา " ผูตอ งการตาย จงตายดวยดาบนี้ " ก็ดี พูดวา " ผูตองการ
ตาย จงใหเขาฆาดวยดาบนี้ " ก็ดี แลวลอบวางดาบไว, เปนทุกกฏ
แกภิกษุรูปนั้น ในการลอบวางไว. บุคคลผูอยากจะตาย จะใชดาบนั้น
ประหารตนเองก็ตาม ผูมีความประสงคจะใชใหคนอื่นฆา จะเอาดาบนั้น
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ประหารคนอื่นก็ตาม, แมดวยการประหารทั้ง ๒ วิธี เปนถุลลัจจัยแก
ภิกษุผูลอบวาง เพราะกอทุกขใหเกิดขึ้นแกบุคคลอื่น, เปนปาราชิก ใน
เพราะเขาตาย. เมื่อภิกษุวางไวไมเจาะจงเปนกองอกุศล ในเพราะคน
สัตวเปนอันมากตาย, เปนปาราชิกเปนตน ในเพราะวัตถุแหงปาราชิก
เปนตน. ภิกษุนั้น เมื่อเกิดความเดือดรอนขึ้นจึงเก็บดาบไวในที่ที่ตน
รับมา ยอมพน. ดาบเปนของที่เธอรับซื้อมา, เธอคืนดาบใหแกเจาของ
ดาบ ใหมูลคาแกเหลาชนผูที่ตนรับเอามูลคามาจากมือของเขาแลว ยอม
พน. ถาภิกษุเอาแทงโลหะ ผาลไถหรือจอบไปใหชางทําเปนดาบไซร,
ถือเอาภัณฑะใดมาใหทําดาบ ครั้นทํากลับใหเปนภัณฑะนั้นอยางเดิม
แลวจึงจะพน. ถาภิกษุยังดาบที่เอาจอบมาใหชางทํา ใหเสียหายไป แลว
ทําใหเปนผาลไซร, แมเมื่อสัตวมากหลาย ไดการประหารดวยผาลตายไป
ภิกษุนั้น ยอมไมพนจากปาณาติบาต. แตถาเธอใหหลอมโลหะขึ้นมาแลว
ใหชางทําเปนดาบ เพื่อการลอบวางนั่นเอง, เมื่อดาบที่เธอเอาปลายเหล็ก
ครูดถูแลวทําใหแหลกละเอียดกระจัดกระจายไป เธอจึงจะพน. แมถา
เปนดาบที่ภิกษุมากรูปรวมอัธยาศัยกันทําไว เปนเหมือนใบลานที่เขียน
พรรณนา ( คุณความตาย ) ไวฉะนั้น, วินิจฉัยถึงขอผูกพันทางกรรม
พึงทราบโดยนัยดังที่กลาวแลวในใบลานนั่นแล. ในหอกและฉมวกก็นัยนี้.
ในหลาวและไมคอน มีวินิจฉัยเชนกับที่กลาวแลวในไมคันบวง. ในหิน
ก็อยางนั้น. ในศัสตราก็มีวินิจฉัยเหมือนดาบนั่นเอง.
[ วาดวยการลอบวางยาพิษไวเปนตน ]
บทวา วิส วา ความวา เมื่อภิกษุลอบวางยาพิษไว พึงทราบวา
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เปนปาราชิกเปนตน ในวัตถุแหงปาราชิกเปนตน โดยควรแกการเจาะจง
และไมเจาะจง ดวยอํานาจแหงวัตถุ. ในยาพิษที่ภิกษุซื้อมาเก็บไว เธอ
ทําใหเปนปกติเดิมโดยนัยกอนแลว จึงจะพน. เมือ่ ภิกษุผสมยาพิษเขากับ
เภสัชเสียเอง เธอทําไมใหเปนยาพิษแลวจึงจะพนได. ในเชือกมีวินิจฉัย
เชนกับดวยเชือกบวงนั่นแล.
ในเภสัช มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุใด เมื่อภิกษุผูมีเวรเกิดเปน
ไขเชื่อม หรือโรคมีสวนเปนพิษขึ้น มีความประสงคจะใหตายเรียกวา
" วัตถุมีเนยใสเปนตน เปนที่สบาย " ดังนี้ จึงถวายเภสัชแมอันเปน
ที่ไมสบาย หรือเหงาบัวรากไมและผลไมชนิดอื่นบางอยาง. พึงทราบวา
เปนทุกกฏแกภิกษุนั้น ในเพราะถวายเภสัชอยางนั้น. เปนถุลลัจจัยและ
ปาราชิก ในเพราะกอทุกขใหเกิดขึ้นแกผูอื่น และในเพราะเขาตาย, เปน
อนันตริยกรรม ในวัตถุแหงอนันตริยกรรม.
[ การนํารูปและเสียงเปนตนเขาไป ]
ในการนํารูปเขาไป มีวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา อุปสหรติ ความวา
ภิกษุพักคนอื่นผูมีรูปไมนาพอใจ ไวในที่ใกล ๆ บุคคลนั้น หรือเธอ
แปลงเพศเปนยักษและเปรตเปนตน ดวยตนเองแลวยืนอยู พอเมื่อนํารูป
เขาไป เปนทุกกฏแกภิกษุนั้น. เปนถุลลัจจัย ในการกอภัยใหเกิดขึ้นแก
คนอื่น เพราะเห็นรูปนั้น, เปนปาราชิก ในเพราะเขาตาย. แตถา รูป
นั้นเอง ยอมเปนที่ชอบใจของคนบางคนไซร, และเขายอมซูบผอมตาย
เพราะไมได ( รูปนั้น ), ยอมผิดสังเกต. แมในรูปซึ่งเปนที่ชอบใจ ก็
มีนัยเหมือนกันนี้.
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ก็บรรดารูปซึ่งเปนที่ชอบใจเหลานั้น วาโดยพิเศษ รูปบุรษุ ยอม
เปนที่ชอบใจของเหลาสตรี และรูปสตรี ยอมเปนที่ชอบใจของเหลาบุรุษ
ภิกษุตกแตงรูปนั้นแลวก็นําเขาไป คือทําเพียงใหเขาเห็นเทานั้น, แตไม
ยอมใหแมเพื่อจะดูนาน ๆ. คนนอกนี้ยอมซูบผอมตาย เพราะไมได
( รูปนั้น ), ภิกษุเปนปาราชิก. ถาเขาตกใจตาย, ยอมผิดสังเกต. แต
ถาภิกษุไมพิจารณาเลยวา " เขาจักตกใจตาย หรือจักซูบผอมตาม เพราะ
ไมได " นําเขาไปดวยคิดอยางเดียววา " เขาเห็นแลว จักตาย " ดังนี้,
เมื่อเขาตกใจตาย หรือซูบผอมตาย เปนปาราชิกเหมือนกัน. แมกิจ
ทั้งหลายมีการนําเสียงเขาไปเปนตน ก็พึงทราบโดยอุบายนี้นั่นแล.
จริงอยู ในเสียงเปนตนนี้ ( มีความแปลกกัน ) อยางเดียว คือ
( อารมณภายนอก ) มีเสียงของอมนุษยเปนตน พึงทราบวา เปนเหตุ
ใหเกิดความสะดุง เปนสิ่งที่ไมชอบใจ, เสียงสตรีและเสียงของนักฟอน
ที่ไพเราะเปนตน พึงทราบวา ทําความชื่นจิตให เปนเสียงที่ชอบใจ,
กลิ่นแหงรากไมเปนตน ของตนไมที่มีพิษ ในปาหิมพานต และกลิ่นแหง
ซากศพ พึงทราบวา เปนกลิ่นที่ไมชอบใจ, กลิ่นอันเกิดแตรากไมมี
กฤษณาและกํายานเปนตน พึงทราบวา เปนกลิ่นที่ชอบใจ รสอันเกิด
แตรากไมที่ปฏิกูลเปนตน พึงทราบวา เปนรสที่ไมชอบใจ, รสอันเกิด
แตรากไมที่ไมปฏิกูลเปนตน พึงทราบวา เปนรสที่ชอบใจ, ความสัมผัส
ยาพิษ และสัมผัสหมามุยใหญเปนตน พึงทราบวา เปนโผฏฐัพพะที่ไม
ชอบใจ, ความสัมผัสผาที่ทอในเมืองจีน ขนปกหงสและนุนสําลีเปนตน
พึงทราบวา เปนโผฏฐัพพะที่ชอบใจ.
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[ การนําธรรมารมณเขาไป ]
ในการนําธรรมเขาไป มีวินิจฉัยดังนี้ :- เทศนาธรรม พึง
ทราบวา " ธรรม. " อีกอยางหนึ่ง ธรรมารมณแล อันตางกันดวย
ความวิบัติในนรก และสมบัติในสวรรค ดวยอํานาจแหงเทศนา ( ก็พึง
ทราบวา " ธรรม. " )
บทวา เนรยิกสฺส ไดแก กลาวกถาพรรณนาเรื่องนรก มีเครื่อง
จองจํา ๕ อยาง และเครื่องกรรมกรณเปนตน แกสัตวผูเสียสังวร ทํา
บาปไว ซึ่งควรเกิดในนรก. ถาเขาฟงนิรยกถานั้นตกใจตาย, เปน
ปาราชิกแกภิกษุผูกลาว. แตถาแมเขาฟงแลว ตายไปตามธรรมดาของ
ตน, ไมเปนอาบัติ. ภิกษุแสดงนิรยกถาดวยตั้งใจวา " ผูนี้ไดฟงนิรยกถานี้แลว จักไมทํากรรมเห็นปานนี้ จักงด จักเวน " บุคคลนอกนี้
ฟงนิรยกถานั้นตกใจตาย, ไมเปนอาบัติง
บทวา สคฺคกถ ไดแก กลาวกถาพรรณนาสมบัติแหงของมี
วิญญาณมีเทพนาฏกาเปนตน และแหงของไมมีวิญญาณมีสวนนันทวัน
เปนตน. บุคคลนอกนี้ไดฟงสัคคกถานั้น นอมใจไปในสวรรคตองการ
ไดสมบัตินั้นเร็ว ๆ ยังทุกขใหเกิดขึ้น ดวยใชศัสตราประหาร กินยาพิษ
อดอาหาร และกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะเปนตน, เปนถุลลัจจัยแกภิกษุ
ผูกลาว, เขาตายไป เปนปาราชิกแกภิกษุผูกลาว. แตถาแมเขาฟงแลว
ตั้งอยูตลอดอายุแลวจึงตายตามธรรมดาของตน, ไมเปนอาบัติ. ภิกษุกลาว
ดวยตั้งใจวา " ผูนี้ไดฟงสัคคกถานี้แลวจักทําบุญ " บุคคลนอกนี้ฟงสัคคกถานั้นแลว กลั้นใจทํากาลกิริยา, ไมเปนอาบัติ ( แกผูกลาว ).
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ในการบอก มีวินจิ ฉัยดังนี้ :- สองบทวา ปุฏโ ภณติ มี
ความวา ภิกษุถูกเขาถามอยางนี้วา " ทานขอรับ; บุคคลตายอยางไร จึง
จะไดทรัพย หรือจะเกิดขึ้นในสวรรค ? " ดังนี้ จึงบอก.
ในการพร่ําสอน มีวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา อปุฏโ ไดแก ไมถูก
เขาถามอยางนั้น บอกเสียเองนั่นแล.
สังเกตกรรมและนิมิตกรรม พึงทราบตามนัยที่กลาวมาแลว ใน
อทินนาทานกถา.
[ วาดวยอนาปตติวาร ]
พระอุบาลีเถระ ครั้นแสดงประเภทของอาบัติโดยประการตาง ๆ
อยางนั้นแลว บัดนี้ เมื่อจะแสดงอนาบัติ จึงกลาวคําวา " อนาปตฺติ
อสฺจิจฺจ " เปนอาทิ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺจิจฺจ ไดแก ไมไดคิดวา
" เราจักฆาผูนี้ ดวยความพยายามนี้. " จริงอยู เมื่อผูอื่นแมตายไป ดวย
ความพยายามที่ตนไมไดคิดทําอยางนั้น ไมเปนอาบัติ. ประหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา " ดูกอนภิกษุ ! ไมเปนอาบัติเพราะไมแกลง. "
บทวา อชานนฺตสฺส ไดแก ไมรูวา " ผูนี้ จักตายดวยความ
พยายามนี้. " เมื่อผูอื่นแมตายไปดวยความพยายาม ไมเปนอาบัติ. ดังพระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสไวในเรื่องบิณฑบาตเจือดวยยาพิษวา " ดูกอนภิกษุ !
ไมตองอาบัติแกเธอผูไมรู. "
ขอวา น มรณาธิปปฺ ายสฺส ไดแก ไมปรารถนาจะใหตาย.
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จริงอยู ผูอื่นจะตายดวยความพยายามใด, ครั้นเมื่อผูนั้น แมถูกฆาตาย
ดวยความพยายามนั้น ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมประสงคจะใหตาย ดัง
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา " ดูกอนภิกษุ ! ไมเปนอาบัติแกเธอผูไม
ประสงคจะใหตาย. " ภิกษุบาเปนตน มีนัยดังกลาวแลวในกอนนั่นแล.
ก็แล ภิกษุทั้งหลายผูฆากันและกัน เปนตนบัญญัติในสิกขาบทนี้ ไมเปน
อาบัติแกภิกษุเหลานั้น. แตคงเปนอาบัติแกภิกษุทั้งหลายที่เหลือ มีภิกษุ
ผูพรรณนาคุณความตายเปนตนแล.
ปทภาชนียวรรณนา จบ.
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[ ตติยปาราชิกสิกขาบท มีสมุฏฐาน ๓ ]
ในสมุฏฐานเปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :- สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน
๓ คือ เกิดแตกายกับจิต ๑ เกิดแตวาจากับจิต ๑ เกิดแตกายวาจากับ
จิต ๑, เปนกิริยา เปนสัญญาวิโมกข เปนสจิตตกะ เปนโลกวัชชะ
เปนกายกรรม วจีกรรม เปนอกุศลจิต เปนทุกขเวทนา. จริงอยู ถา
แมนพระราชาเสด็จขึ้นสูพระที่บรรทมอันทรงสิริ เสวยสุขในราชสมบัติอยู
เมื่อราชบุรุษกราบทูลวา " ขาแตสมมติเทพ ! โจรถูกนํามาแลว " ตรัส
ทั้งที่ทรงรื่นเริงแลวา " จงไปฆามันเสียเถิด " พระราชานั้น บัณฑิตพึง
ทราบวา " ตรัสดวยพระหฤทัยอิงโทมนัสนั่นแล. " แตพระหฤทัยที่อิง
โทมนัสนั้น อันปุถุชนทั้งหลายรูไดยาก เพราะเจือดวยความสุข และ
เพราะไมติดตอกัน ( ในวิถีแหงโทมนัส ) ดวยประการฉะนี้แล.
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วินีตวัตถุในตติยปาราชิก
[ เรื่องพรรณนาคุณความตาย ]
ในเรือ่ งแรก ( ซึ่งมีอยู ) ในคาถาแหงวินีตวัตถุทั้งหลาย มี
วินิจฉัยดังตอไปนี้ :บทวา การฺุเน ความวา ภิกษุเหลานั้น เห็นความทุกข
เพราะความเปนไขอยางมากของเธอแลว เกิดความกรุณาขึ้น ทั้งเปน
ผูมีความตองการจะใหตายดวย แตไมทราบวาเธอมีความตองการจะ
ตาย จึงไดพรรณนาคุณความตายอยางนี้วา " ทานเปนผูมีศีล ไดทํา
กุศลไวแลว เพราะเหตุไร เมื่อจะตายจึงกลัวเลา ? ขึ้นชื่อวา สวรรค
ของผูมีศีล เปนของเนื่องดวยเหตุเพียงความตายเทานั้น มิใชหรือ ? "
ภิกษุแมนั้นก็ตัดอาหาร เพราะการพรรณนา ( คุณความตาย ) ของ
ภิกษุเหลานั้น แลวก็มรณภาพไปในระหวางนั้นเอง เพราะเหตุนั้น
ภิกษุเหลานั้น จึงตองอาบัติ. แตทานพระอุบาลีเถระกลาวไวดวยอํานาจ
โวหารวา " ภิกษุเหลานั้น ไดพรรณนาคุณความตายดวยความกรุณา, "
เพราะฉะนั้น ถึงในบัดนี้ภิกษุผูเปนบัณฑิต ก็ไมควรพรรณนาคุณความ
ตายอยางนั้น แกภิกษุผูอาพาธ. จริงอยู ถาภิกษุผูอาพาธนั้นไดฟงการ
พรรณนาของภิกษุนั้นแลว มรณภาพลงในระหวาง ในเมื่ออายุแม
ยังเหลืออยูชั่วชวนวาระเดียว ดวยความพยายามมีการอดอาหารเปนตน
ไซร, เธอเปนผูชื่อวาอันภิกษุนี้แลฆาแลว. แตควรใหคําพร่ําสอน
โดยนัยนี้วา " ความเกิดขึ้นแหงมรรคและผลของทานผูมีศีล เปนของ
ไมนาอัศจรรยเลย; เพราะฉะนั้น ทานไมควรทําความเกี่ยวของใน
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สถานที่มีวิหารเปนตน ควรตั้งสติใหไปในพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ และในกาย ทําความไมประมาทในมนสิการ. และแม
เมื่อภิกษุพรรณนาคุณความตายแลว ภิกษุใดไมทําความพยายามอะไร ๆ
เพราะการพรรณนานั้น มรณภาพไปตามธรรมดาของตนตามอายุ และ
ตามความสืบตอ ( แหงอายุ ), ภิกษุผูพรรณนา อันพระวินัยธรไมควร
ปรับอาบัติ เพราะความตายของภิกษุนั้นเปนปจจัย ฉะนี้แล.
[ เรื่องภิกษุนั่งทับเด็กตาย ]
ในคําวา " น จ ภิกฺขเว อปฏิเวกฺขิตฺวา " เปนตนนี้ ( ซึ่งมี
อยู ) ในเรื่องที่ ๒ มีวินจิ ฉัยดังนี้ :ถามวา " อาสนะ เชนไรตองพิจารณา เชนไรไมตองพิจารณา ? "
แกวา " อาสนะลวน ๆ ไมมีเครื่องปูลาดขางบน และอาสนะ
ที่เขาปูลาดตอหนาพวกภิกษุผูมายืนดูอยู ไมตองพิจารณา, ควรนั่งได.
แมบนอาสนะที่ชาวบานเขาเอามือปรบ ๆ เองแลวถวายวา ' ขอนิมนตนั่ง
บนอาสนะนี้เถิด ขอรับ ! ดังนี้ ก็ควรนั่งได. ถาแมนวา ภิกษุหลาย
รูปมานั่งอยูกอนแลว, ภายหลังจึงขยับขึ้นไปขางบนหรือถอยรนลงมาขาง
ลาง, ไมมีกิจที่จะตองพิจารณา. แมบนอาสนะที่เขาเอาผาบาง ๆ คลุมไว
ใหมองเห็นพื้น ( อาสนะ ) ได ไมมกี ิจที่จะตองพิจารณา. สวนอาสนะใด
ซึ่งเปนของที่เขาเอาผาปาวารและผาโกเชาวเปนตน ปูลาดไวกอนทีเดียว,
ภิกษุควรเอามือลูบคลํากําหนดดูอาสนะนั้นเสียกอนจึงนั่ง. แตในมหาปจจรี ทานกลาวไววา ในอาสนะใด แมที่เขาเอาผาสาฎกที่หนาปูลาดไว
รอยยนยอมไมปรากฏ, อาสนะนั้น ไมตองพิจารณา. "
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[ เรื่องภิกษุทําสากลมฟาดถูกเด็กตาย ]
ในเรือ่ งสาก มีวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา อสฺจิจฺโจ ไดแก ผูไมมี
เจตนาจะฆา. จริงอยู ภิกษุนั้นมีความประกอบผิดพลาดไป; เพราะฉะนั้น เธอจึงกราบทูลวา " ขาพระพุทธเจามิไดแกลง " เรื่องครกมี
เนื้อความชัดเจนแลวแล.
[ เรื่องภิกษุผูบุตรผลักภิกษุผูบิดาลมตาย ]
ในเรือ่ งแรก ( ซึ่งมีอยู ) ในเรือ่ งพวกพระขรัวตา มีวินิจฉัยดังนี้ :( ภิกษุผูบุตรไดกลาวกะภิกษุผูบิดา ) วา " ทานอยาไดทําใหภิกษุสงฆเปน
กังวล " ดังนี้ จึงผลัก ( ภิกษุผูบิดา ) ไป.
ในเรือ่ งที่ ๒ มีวินิจฉัยดังนี้ :- ( ภิกษุผูบุตรถูกเพื่อนพรหมจารี )
กลาวลอเลียนอยูทั้งในทามกลางสงฆบาง ในทามกลางคณะบางวา " บุตร
ของพระเถระแก " อึดอัดอยูดวยคําพูดนั้น จึงไดผลัก ( ภิกษุผูบิดา )
ไปดวยคิดวา " พระขรัวตานี้ จงตายเสียเถิด. "
ในเรือ่ งที่ ๓ มีวนิ ิจฉัยดังนี้ :- เปนถุลลัจจัยแกภิกษุผูบุตรเพราะ
กอทุกขใหเกิดแกภิกษุผูบิดานั้น. ๓ เรื่องถัดจากนั้นไป มีเนื้อความ
ชัดเจนทั้งนั้น.
[ เรื่องภิกษุฉันบิณฑบาตเจือยาพิษตาย ]
ในเรือ่ งบิณฑบาตเจือดวยยาพิษ มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุผูบําเพ็ญ
สาราณียธรรมนั้น ถวายบิณฑบาตสวนเลิศแกเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย
เสียกอนจึงฉัน. เพราะเหตุนั้น. ทานพระอุบาลีเถระ จึงกลาวไววา
" ไดถวายบิณฑบาตนั้น ทําใหเปนสวนเลิศ. "
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บทวา อคฺคการิก ไดแก บิณฑบาตที่ตนไดมาครั้งแรก ซึ่งทํา
ใหเปนสวนเลิศ, อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา " บิณฑบาตที่ยอดเยี่ยม
คือที่ประณีต ๆ. " ก็กิริยาที่ทําใหเปนสวนเลิศ กลาวคือการใหของภิกษุ
นั้นใคร ๆ ไมอาจถวายได. จริงอยู ถึงบิณฑบาต ( ตามปกติ ) เธอ
ก็ไดถวายตั้งตนแตอาสนะพระเถระลงไป.
สองบทวา เต ภิกฺขู ไดแก ภิกษุเหลานั้น คือ ผูฉันบิณฑบาต
ตั้งตนแตอาสนะพระเถระลงไป, ไดยินวา ภิกษุเหลานั้น ไดมรณภาพ
ทั้งหมอทุกรูป. คําที่เหลือในเรื่องนี้ ชัดเจนทั้งนั้น. อันภิกษุได
บิณฑบาตที่ประณีตโดยเคารพ ในตระกูลพวกมิจฉาทิฐิผูไมมีศรัทธา
ยังไมไดพิจารณา ตนเองไมควรฉันดวย ทั้งไมควรถวายแกภิกษุ
เหลาอื่นดวย. ภิกษุไดภัตตาหารหรือของควรขบฉันแมสิ่งใด ที่เปนของ
คางคืนมาจากตระกูลมิจฉาทิฐินั้น, ภัตตาหารเปนตนแมนั้น ไมควรฉัน
เพราะวา ตระกูลเหลานั้น ยอมถวายแมวัตถุที่เขาไมไดเอาอะไรปดไว
ซึ่งมีงูและแมลงปองเปนตนนอนทับอยู เปนของที่จะตองทิ้งเปนธรรมดา,
ภิกษุไมควรรับบิณฑบาตแมที่เปอนดวยวัตถุ มีของหอมและขมิ้นเปนตน
จากตระกูลมิจฉาทิฐินั้น. จริงอยู ตระกูลมิจฉาทิฐิเหลานั้น ยอมสําคัญ
ซึ่งภัตตาหารอันตนเอาเช็ดถูที่มีโรคในรางกายแลวเก็บไววา เปนของควร
ถวายแล.
[ เรื่องภิกษุทดลองยาพิษ ]
ในเรือ่ งทดลองยาพิษ มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุเมื่อจะทดลอง
จึงทดลองทั้ง ๒ อยาง ( ทดลองยาพิษและบุคคล ) คือ ทดลองยาพิษ
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ดวยคิดวา " ยาพิษขนานนี้ จะสามารถฆาบุคคลคนนี้ตายหรือไมหนอ ? "
หรือทดลองบุคคลดวยคิดวา " บุคคลคนนี้ ดื่มยาพิษขนานนี้แลวจะพึง
ตายหรือไมหนอ ? " เมื่อภิกษุใหยาพิษดวยความประสงคจะทดลองแม
ทั้ง ๒ อยาง เขาจะตายหรือไมก็ตาม เปนถุลลัจจัย. แตเมื่อภิกษุให
ยาพิษดวยคิดอยางนี้วา " ยาพิษขนานนี้ จงฆาบุคคลนี้ใหตาย ) หรือวา
" บุคคลคนนี้ ดื่มยาพิษขนานนี้แลว จงตาย " ดังนี้, ถาบุคคลนั้นตาย
เปนปาราชิก, ถาไมตาย เปนถุลลัจจัย.
เรื่องการสงศิลา ๓ เรื่อง ถัดจากเรื่องทดลองยาพิษนี้ไป และ
เรื่องกออิฐ เรื่องสงมีด และเรื่องสงกลอนอยางละ ๓ เรื่อง มีเนื้อความ
ชัดเจนทั้งนั้น. ก็ความแตกตางแหงอาบัติและอนาบัตินี้ หามีดวยอํานาจ
แหงศิลาเปนตนอยางเดียวเทานั้นไม. แตยอมมีไดดวยอํานาจแมแหง
วัตถุมีไมพลอง คอน สิว่ และฟนเปนตนเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น
วัตถุมีไมพลอยเปนตนนั้น แมมิไดมาในพระบาลี ก็พึงทราบโดยนัยที่มา
แลวนั่นเอง.
[ เรื่องภิกษุผูกรางราน ]
ในเรือ่ งผูกรางราน มีวินิจฉัยดังนี้ :- เตียงเหิน ฟา ซึ่งเปนของ
ที่พวกชนผูกไว เพื่อประโยชนแกการงาน มีเสตกรรม ( ฉาบทาสีขาว )
มาลากรรม ( เขียนลายดอกไม ) และลดากรรม ( เขียนลายเถาวัลย )
เปนตน เขาเรียกวา " รางราน. " ในเรื่องผูกรางรานนั้น ภิกษุผูมี
ความประสงคจะใหตาย กลาวหมายเอาสถานที่ซึ่งภิกษุผูยืนอยูแลวจะพึง
๑

๑. เตียงที่ผูกไวบนอากาศ หรือขัดหางที่เขาทําไวบนตนไมสําหรับพักเพื่อดักยิงสัตว เรียกวา
เตียงเหินฟา หรือขัดหาง.
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พลัดตกลงกระทบตอ หรือจะพึงมรณภาพไป ในบอและเหวเปนตนวา
" อาวุโส ! คุณจงยืนผูกที่ตรงนี้. "
ก็บรรดาสถานที่เหลานี้ ภิกษุบางรูป ยอมกําหนดที่ขางบนไวดวย
คิดวา " เขาจักพลัดตกจากที่นี่ตาย " บางรูป ยอมกําหนดที่ขางลางไว
ดวยคิดวา " เขาจักพลัดตกตายจากที่นี้ " บางรูป ยอมกําหนดที่แมทั้ง
๒ แหง ดวยคิดวา " เขาจักพลัดตกตายจากที่นี้ แลวตายในที่นี้. " บรรดา
สถานที่ที่ภิกษุกําหนดไวนั้น ผูใดไมพลัดตกไปจากที่ที่ภิกษุกําหนด
ขางบน พลัดตกไปจากที่อื่นก็ดี, ไมพลัดตกไปในที่ภิกษุกําหนด
ไวขางลาง พลัดตกไปในที่อื่นก็ดี. พลัดตกพลาดไปในบรรดาที่กําหนด
ไวทั้ง ๒ แหง แหงใดแหงหนึ่งก็ดี, เมื่อผูนั้นตาย ชื่อวาไมเปนอาบัติ
เพราะมีความลักลั่น. แมในเรื่องมุงวิหารก็นัยนี้.
[ เรื่องภิกษุโจนลงเหวทับชางสานตาย ]
ในเรือ่ งภิกษุกระสัน มีวินิจฉัยดังนี้ :- ไดยินวา ภิกษุนั้นเห็น
ความฟุงขึ้นแหงอกุศลวิตกทั้งหลาย มีกามวิตกเปนตน เมื่อไมอาจหามได
ทั้งไมยินดีในพระศาสนา จึงเปนผูมุงหนาไปเพื่อเปนคฤหัสถ แตภายหลัง
คิดไดวา " เราจักตาย ตราบเทาที่เรายังไมเสียศีล. " คราวนั้นเธอจึงขึ้น
ภูเขานั้น แลวโจนลงไปในเหว ทับชางสานคนใดคนหนึ่งตาย.
บทวา วิลิวการ แปลวา ชางสานไมไผ.
หลายบทวา น จ ภิกฺขเว อตฺตาน ปาเตตพฺพความวา ตน
อันภิกษุไมพึงใหตกลงไป. ก็บทวา " อตฺตาน " นัน่ พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยวิภัตติเปลี่ยนแปลงไป. แตในอธิการวาดวยการยังตนให
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ตกไปนี้ ภิกษุไมควรยังตนใหตกไปอยางเดียวก็หาไม, ถึงบุคคลอื่นก็ไม
ควรฆาดวยความพยายามอยางใดอยางหนึ่ง โดยทีส่ ุดแมดวยการอดอาหาร.
จริงอยู แมภิกษุใด อาพาธ มีความประสงคจะตาย เมื่อเภสัชและผู
อุปฏฐากมีอยู ก็ตัดอาหารเสีย, ภิกษุตองทุกกฏทีเดียว. สวนภิกษุใด
อาพาธหนักเปนเครื่องผูกพันอยูนาน ( ตองรักษาพยาบาลอยูนาน ) ภิกษุ
ทั้งหลาย ผูอุปฏฐากอยู ยอมลําบาก เกลียดชัง คืออึดอัดอยู ดวยคิดวา
" เมื่อไรหนอ ? พวกเราจักพันจากภิกษุอาพาธ. " ถาภิกษุนั้น คิดวา
" อัตภาพนี้ แมถูกประคับประคองไวก็ไมดํารงอยู, และภิกษุทั้งหลายก็
ลําบาก " แลวตัดอาหารเสีย ไมเสพเภสัช. ขอที่เธอตัดอาหารเสียนั้น
ยอมควร. สวนภิกษุใดคิดวา " โรคนี้รายแรง. อายุสังขาร ยอมไมดํารง
อยู, และการบรรลุคุณวิเศษของเรานี้ ยอมปรากฏ เหมือนอยูในเงื้อม
มือแลว " จึงตัดอาหารเสีย; ขอที่เธอตัดอาหารเสียนั้น ยอมควรเหมือน
กัน. แมเมื่อภิกษุผูไมอาพาธ เกิดความสังเวชขึ้นแลว ตัดอาหารเสีย
ดวยหัวขอกรรมฐาน เพราะคิดไดวา " ชื่อวาการแสวงหาอาหารเปนที่
เนิ่นชา. เราจักตามประกอบกรรมฐานเทานั้น " ดังนี้, ขอที่เธอตัดอาหาร
เสียนั้น ยอมควร ภิกษุพยากรณการบรรลุคุณวิเศษ แลวตัดอาหารเสีย;
ขอนั้น ยอมไมควร. แตจะบอกแกลัชชีภิกษุทั้งหลาย ผูเปนสภาคกัน
ควรอยู.
[ เรื่องภิกษุฉัพพัคคียกลิ้งศิลาเลนทับคนเลี้ยงโคตาย ]
ในเรือ่ งศิลา มีวินจิ ฉัยดังนี้ :- บทวา ทวาย แปลวา ดวยการ
เลน คือดวยการหัวเราะ, อธิบายวา " ดวยการเลนคะนอง. " ทีช่ ื่อวา
ศิลา ไดแกกอนหิน. และไมใชแตหินอยางเดียว ถึงทอนไมหรือกอนอิฐ
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อยางใดอยางหนึ่งแมอื่น ภิกษุจะใชมือหรือเครื่องยนตกลิ้ง ยอมไมควร.
พวกภิกษุพากันหัวเราะเสสรวลกลิ้งอยูก็ดี ยกขึ้นอยูก็ดี ซึ่งวัตถุมีหิน
เปนตน เพื่อประโยชนแกพระเจดียเปนตน, จัดเปนคราวทําการงาน;
เพราะเหตุนั้น กิจมีการกลิ้งเปนตน จึงควร พวกภิกษุ เมื่อจะทํานวกรรม
แมอยางอื่นเชนนี้ หรือจะชักสิ่งของ ยกตนไมหรือทอนไมสําหรับชักขึ้น
แลว กลิ้งไป, ขอนั้น ยอมควร. ในเวลาทําภัตกิจเปนตน ภิกษุขวาง
ทอนไมหรือกระเบื้องถวยไปไลฝูงกา และเหลาสุนัขใหหนีไป; ขอนั้น
ยอมควร.
เรื่องทั้งหลายมีเรือ่ งนึ่งตัวเปนตน มีเนื้อความชัดเจนทั้งหมดแลว
แล. อนึ่ง ในวิสัยแหงเรื่องนึ่งตัวเปนตนนี้ อันภิกษุไมควรทําคิลานุปฏฐาก ดวยคิดวา " เรามีความรังเกียจ " ทุกอยาง พึงเขาไปกําหนด
กําลังหรือไมมีกําลัง ความชอบใจและความสบายของภิกษุอาพาธ แลว
ทําโดยความเปนผูหวังประโยชนเกื้อกูล.
[ เรื่องภิกษุทํายาใหหญิงมีครรภกับชูตกไปเปนตน ]
ในเรือ่ งหญิงมีครรภกับชูมีวินจิ ฉัยดังนี้ :- บทวา ปวุฏปติกา
แปลวา หญิงผูมีสามีหยารางไปนานแลว. บทวา คพฺภปาตน ไดแก
เภสัชเชนกับขนานที่หญิงบริโภคแลว เปนเหตุใหครรภตกไป. เรื่อง
หญิงรวมผัว ๒ คน มีเนื้อความชัดเจนแลวแล.
ในเรือ่ งรีดลูก มีวินิจฉัยดังนี้ :- หญิงมีครรภนั้น เมื่อภิกษุบอก
วา " จงรีดใหตกไปเองเถิด " วานใหผูอื่นรีด ทําใหตกไป; เปนผิด
ความมุงหมาย. แมเมื่อภิกษุบอกวา " จงวานผูอื่นรีดทําใหตกไปเถิด "
แตนางรีดทําใหตกไปเสียเอง; เปนผิดความมุงหมายเหมือนกัน. ชื่อวา
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ปริยาย ในมนุสสวิคคหะ ยอมไมมี; เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุพูดวา
" ขึ้นชื่อวาครรภถูกรีดแลว จะตกไปเอง, " หญิงมีครรภนั้น จงรีดเอง
หรือจงวานใหผูอื่นรีดใหตกไปก็ตาม, ไมมีความลักลั่น เปนปาราชิก
ทีเดียว แมในเรื่องนาบครรภใหรอนก็นัยนี้เหมือนกัน.
[ เรื่องภิกษุทํายาใหหญิงหมันมีบุตรตาย ]
ในเรือ่ งหญิงหมัน มีวินิจฉัยดังนี้ :- หญิงผูไมตั้งครรภ ชือ่ วา
หญิงหมัน. ธรรมดาหญิงไมตั้งครรภ ยอมไมม,ี แตวาครรภแมที่หญิง
ตนใดตั้งขึ้นแลว ไมดํารงอยู, ขอนี้ ทานกลาวหมายเอาหญิงนั้น. ได
ยินวา ในคราวมีระดู หญิงทุกจําพวก ยอมตั้งครรภ, แตกุศลวิบากมา
ประจวบเขา แกพวกสัตวผูเกิดในทองของหญิงที่เรียกกันวา " เปนหมัน "
นี้. สัตวเหลานั้น ถือปฏิสนธิมาดวยกุศลวิบากเพียงเล็กนอย ถูกอกุศลวิบากครอบงํา จึงพินาศไป. จริงอยู ในขณะปฏิสนธิใหม ๆ นั่นเอง
ครรภตั้งอยูไมได ดวยอาการ ๒ อยาง คือดวยลมหรือสัตวเล็ก ๆ เพราะ
กรรมานุภาพ ลมพัด ( ครรภ ) ใหแหงแลว ทําใหอันตรธานไป.
สัตวเล็ก ๆ ทั้งหลาย กัดกิน ( ครรภ ทําใหอันตรธานไป. ) แตเมื่อ
แพทยประกอบเภสัช เพื่อกําจัดลมและพวกสัตวเล็กนั้นแลว ครรภพึง
ตั้งอยูได. ภิกษุนั้น ไมไดปรุงเภสัชขนานนั้น ไดใหเภสัชที่รายแรง
ขนานอื่น. นางไดตายไป เพราะเภสัชขนานนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ไดทรงบัญญัติทุกกฏไว เพราะภิกษุปรุงเภสัช. แมในเรื่องที่ ๒ ก็นัยนี้
เหมือนกัน.
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[ ภิกษุไมควรทํายาแกชนอื่น แตควรทําใหสหธรรมิกทัง้ ๕ ]
เพราะฉะนั้น ภิกษุไมควรทําเภสัชแกชนอืน่ ผูมาแลว ๆ. เมื่อทํา
ตองทุกกฏ. แตควรทําใหแกสหธรรมิกทั้ง ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา
สามเณร สามเณรี. จริงอยู สหธรรมิกทั้ง ๕ เหลานั้นเปนผูมีศีล ศรัทธา
และปญญาเสมอกัน ทั้งประกอบในไตรสิกขาดวย ภิกษุจะไมทําเภสัชให
ยอมไมได. และเมื่อจะทํา ถาสิ่งของของสหธรรมิกเหลานั้นมีอยู, พึง
ถือเอาสิ่งของของสหธรรมิกเหลานั้น ปรุงให. ถาไมมี, ควรเอาของของ
ตนทําให ถาแมของของตนก็ไมมี พึงแสวงหาดวยภิกขาจารวัตร หรือ
จากที่แหงญาติและคนปวารณา ( ของตน ). เมื่อไมได ควรนําสิ่งของ
มาทําให แมดวยการไมทําวิญญัติ ( คือขอในที่ที่เขาไมไดทําปวารณา
ไว ) เพื่อประโยชนแกคนไข. ควรทํายาใหแกคน ๕ จําพวก แมอื่นอีก
คือ มารดา ๑ บิดา ๑ คนบํารุงมารดาบิดานั้น ๑ ไวยาวัจกรของตน ๑
คนปณฑุปลาส ๑. คนผูท ี่ชื่อวาปณฑุปลาส ไดแก คนผูเพงบรรพชา
ยังอยูในวิหารตลอดเวลาที่ยังตระเตรียมบาตรและจีวร. บรรดาชน ๕
จําพวกเหลานั้น ถามารดาและบิดาเปนใหญ ไมหวังตอบแทนไซร,
จะไมทําให ก็ควร. เมื่อทานทั้ง ๒ หวังเภสัช ควรใหเภสัช.
แทนอยู, จะไมทํา ไมควร. เมื่อทานทั้ง ๒ หวังเภสัช ควรใหเภสัช.
เมื่อทานทั้ง ๒ ไมรูวิธีประกอบยา ควรประกอบยาให. ควรแสวงหาเภสัช
เพื่อประโยชนแกชน ๕ จําพวก มีมารดาเปนตนแมทั้งหมด โดยนัยดังที่
กลาวแลวในสหธรรมิกานั่นแล. ก็ถาภิกษุนํามารดาปรนนิบัติอยูในวิหาร,
อยาถูกตอง พึงบริกรรมทุกอยาง. พึงใหของเคี้ยวของบริโภคดวยมือตน
เอง. สวนบิดาพึงบํารุงทํากิจทั้งหลายมีการใหอาบน้ําและการนวดเปนตน
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ดวยมือตนเอง เหมือนอยางสามเณรฉะนั้น. ชนเหลาใดยอมบํารุง ประคับ
ประคองมารดาและบิดา, ภิกษุควรทําเภสัชแมแกชนเหลานั้น อยาง
นั้นเหมือนกัน. คนผูที่ชื่อวา ไวยาจักร ไดแก ผูรับเอาคาจางแลว
ตัดฟนในปา หรือทําการงานอะไร ๆ อยางอื่น. เมื่อเกิดเปนโรคขึ้นแก
เขา ภิกษุควรทําเภสัชใหจนกวาพวกญาติจะพบเห็น. สวนผูใดเปนเพียง
คนอาศัยภิกษุ ทําการงานทุกอยาง, ภิกษุควรทําเภสัชใหแกคนคนนั้น
เหมือนกัน. แมในปณฑุปลาส ก็ควรปฏิบัติเหมือนในสามเณรฉะนั้น.
[ ภิกษุควรทํายาใหคน ๑๐ จําพวก ]
ภิกษุควรทํายาใหแกชน ๑๐ จําพวก แมอื่นอีก คือ พีช่ าย ๑
นองชาย ๑ พี่หญิง ๑ นองหญิง ๑ นาหญิง ๑ ปา ๑ อาชาย ๑ ลุง ๑
อาหญิง ๑ นาชาย ๑. ก็เมื่อจะทําใหแกชนมีพี่ชายเปนตนนั้นแมทั้งหมด
ควรเอาเภสัชอันเปนของของคนเหลานั้นนั่นแล ปรุงใหอยางเดียว. แต
ถาสิ่งของของชนเหลานั้น ไมเพียงพอ และชนเหลานั้นก็ขอรองอยูวา
" ทานขอรับ ! โปรดใหพวกกระผมเถิด พวกกระผมจักถวายคืนแกพระ
คุณทาน, " ควรใหเปนของยืม. ถึงหากพวกเขาไมขอรอง, ภิกษุควรพูด
วา " อาตมา มีเภสัชอยู. พวกทานจงถือเอาเปนของยืมเถิด " หรือควร
ทําความผูกใจไววา " สิ่งของของชนเหลานั้นจักมีเมื่อใด เขาจักใหเมื่อ
นั้น " ดังนี้ แลวพึงใหไป. ถาเขาคืนให ควรรับเอา. ถาไมคืนให
ไมควรทวง. เวนญาติ ๑๐ จําพวกเหลานั้นเสีย ไมควรใหเภสัชแกชน
เหลาอื่น. ก็เมื่อภิกษุใชใหญาตินําจตุปจจัยมาตราบเทาจนถึง ๗ ชั่วเครือ
สกุล โดยสืบ ๆ กันมาแหงบุตรของญาติ ๑๐ จําพวก มีพี่ชายเปนตน
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เหลานั้น ไมเปนการทําวิญญัติ เมื่อทําเภสัช ( แกชนเหลานั้น ) ก็ไม
เปนเวชกรรม หรือไมเปนอาบัติ เพราะประทุษรายสกุล. ถาพี่สะใภ นอง
สะใภ หรือพี่เขย นองเขย เปนไข, ถาเขาเปนญาติ, จะทําเภสัชแก
ญาติแมเหลานั้น ก็ควร. ถาเขามิใชญาติ พึงทําใหแกพี่ชาย และพี่หญิง
ดวยสั่งวา " จงใหในที่ปฏิบัติของพวกทาน. " อีกอยางหนึ่ง พึงทําให
แกบุตรของเขา ดวยสั่งวา " จงใหแกมารดาและบิดาของพวกเจาเถิด. "
พึงทราบวินิจฉัยในบททั้งปวงโดยอุบายนี้. อันภิกษุเมื่อจะใชสามเณร
ทั้งหลาย ใหนําเภสัชมาจากปา เพื่อประโยชนแกพี่สะใภ นองสะใภ
เปนตนเหลานั้น ควรใชพวกสามเณรที่เปนญาติใหนํามา หรือพึงใหนํามา
เพื่อประโยชนแกตนแลวจึงใหไป. แมพวกสามเณรผูไมใชญาติเหลานั้น
ก็ควรนํามาดวยหัวขอวัตรวา " พวกเราจะนํามาถวายพระอุปชฌายะ. "
โยมมารดาและบิดาของพระอุปชฌายะ เปนไข มายังวิหาร. และพระ
อุปชฌายะหลีกไปสูทิศเสีย. สัทธิวิหาริก ควรใหเภสัชอันเปนของของ
พระอุปชฌายะ. ถาไมมี, ควรบริจาคเภสัชของตน ถวายพระอุปชฌายะ
ใหไป. แมเมื่อของของตน ก็ไมมี ควรแสวงหาทําใหเปนของของพระ
อุปชฌายะแลวใหไป โดยนัยดังกลาวแลว. ในโยมมารดาและบิดาของ
สัทธิวิหาริก แมพระอุปชฌายะ ก็ควรปฏิบัติเหมือนอยางนั้นเหมือนกัน.
ในอาจารยและอันเตวาสิกก็นัยนี้.
[ ภิกษุควรทํายาใหแกคน ๕ จําพวก ]
บุคคลแมอื่นใด คือ คนจรมา ๑ โจร ๑ นักรบแพ ๑ ผูเปนใหญ ๑
คนที่พวกญาติสละเตรียมจะไป ๑ เปนไขเขาไปสูวิหาร. ภิกษุผูไมหวัง
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ตอบแทน ควรทําเภสัชแกคนทั้งหมดนั้น. ตระกูลที่มีศรัทธา บํารุงดวย
ปจจัย ๔ ยอมตั้งอยูในฐานเปนมารดาและบิดาของภิกษุสงฆ. ถาใน
ตระกูลนั้น มีคนบางคนเปนไข, ชนทั้งหลายเรียนขอเพื่อประโยชนแก
ผูเปนไขนั้นวา " ทานขอรับ ! ขอพระคุณทานทําเภสัชใหดวยความ
วิสาสะเถิด. " ไมควรให ทั้งไมควรทําเลย. ก็ถาพวกเขารูสิ่งที่ควร เรียน
ถามอยางนี้วา " ทานขอรับ ! เขาปรุงเภสัชอะไรแกโรคชื่อโนน ? ภิกษุ
จะตอบวา " เขาเอาสิ่งนี้และสิ่งนี้ ทํา ( เภสัช ) " ดังนี้ ก็ควร. ก็
ภิกษุถูกคฤหัสถเรียนถามอยางนี้วา " ทานขอรับ ! มารดาของกระผม
เปนไข ขอไดโปรดบอกเภสัชดวยเถิด " ดังนี้ ไมควรบอก. แตควร
สนทนาถอยคํากะกันและกันวา " อาวุโส ! ในโรคชนิดนี้ของภิกษุชื่อ
โนน เขาปรุงเภสัชอะไรแก ? " ภิกษุทั้งหลายเรียนวา " เขาเอาสิ่งนี้
และนี้ปรุงเภสัช ขอรับ ! " ฝายชาวบาน ฟงคําสนทนานั้นแลว ยอม
ปรุงเภสัชแกมารดา; ขอที่ภิกษุสนทนากันนั้น ยอมสมควร.
[ เรื่องพระมหาปทุมเถระสนทนาเรื่องยาแกโรค ]
ไดยินวา แมพระมหาปทุมเถระ เมื่อพระเทวีของพระเจาวสภะ
เกิดประชวรพระโรคขึ้น ก็ถูกนางนักสนมคนหนึ่งมาเรียนถาม ทานก็ไม
พูดวา " ไมรู " ไดสนทนากับพวกภิกษุเหมือนอยางที่กลาวมาแลวนั่นแล.
ขาราชบริพารฟงคําสนทนานั้นแลว ไดปรุงเภสัชถวายแดพระเทวีพระองค
นั้น. และเมื่อพระโรคสงบลงแลว ขาราชบริพารไดบรรทุกผอบเภสัชให
เต็มพรอมทั้งไตรจีวรและกหาปณะ ๓๐๐ นําไปวางไวใกลเทาของพระ
เถระ แลวเรียนวา " ทานเจาขา ! โปรดทําการบูชาดวยดอกไมเถิด. "
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พระเถระคิดวา " นี้ชื่อวาเปนสวนของอาจารย " แลวใหไวยาวัจกรรับไว
ดวยอํานาจเปนของกับปยะ ไดทําการบูชาดวยดอกไมแลว. ภิกษุควน
ปฏิบัติในเภสัชอยางนี้กอน.
[ เรื่องสวดพระปริตร ]
ก็ในพระปริตร มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุถูกชาวบานอาราธนาวา
" โปรดทําพระปริตรแกคนไขเถิด ขอรับ ! " ดังนี้ ไมควรทํา. แตเมื่อ
เขาอาราธนาวา " โปรดสวดเถิด. " ควรทํา. ถาแมภิกษุนั้น มีความ
วิตกวา " ธรรมดามนุษยทั้งหลาย ยอมไมรู, เมื่อเราไมทํา จักเปนผู
เดือดรอน " ดังนี้. ก็ควรทํา. สวนภิกษุถูกอาราธนาวา " โปรดทําน้ํา
พระปริตร เสนดายพระปริตรใหเถิด " ควรเอามือ ( ของตน ) กวนน้ํา
ลูบคลําเสนดาย ของมนุษยเหลานั้นนั่นแลใหไป. ถาภิกษุใหน้ําจากวิหาร
หรือเสนดายซึ่งเปนของของตน เปนทุกกฏ. พวกชาวบานนั่งถือน้ําและ
เสนดาย กลาวอยูวา " ขอนิมนตสวดพระปริตร " ดังนี้ ควรทํา.
ถาเขาไมรู ควรบอกให. พวกชาวบานกรวจน้ําทักษิโณทก ลง และวาง
เสนดายไวใกลเทาทั้งหลายของพวกภิกษุผูนั่งอยูแลว ก็ไป ดวยเรียนวา
" ขอนิมนตทําพระปริตรสวดพระปริตรเถิด " ดังนี้. ภิกษุไมพึงชักเทา
ออก. เพราะวาพวกชาวบานจะเปนผูมีความเดือดรอน. พวกชาวบานสง
คนไปยังวิหาร เพื่อประโยชนแกคนไขภายในบาน ดวยสั่งวา " ขอภิกษุ
ทั้งหลาย โปรดสวดพระปริตร " ดังนี้. ภิกษุควรสวด. เมื่อโรคหรือ
ความจัญไรเกิดขึ้นในพระราชมณเฑียรเปนตน ภายในบาน อิสรชนมี
กษัตริยเปนตน รับสั่งใหอาราธนาภิกษุมาแลว นิมนตใหสวด ( พระ
๑

๑. อุทกนฺติ ทกฺขิโณทก. บทวา อุทก ไดแก น้ําทักษิโณทก. สารตฺถทีปนี ๒/๔๒๗.
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ปริตรเปนตน ). ภิกษุพึงสวดพระสูตรทั้งหลาย มีอาฏานาฏิยสูตรเปนตน.
แมเมื่อพวกชาวบานสงคนไปนิมนตวา " ขอภิกษุทั้งหลายจงมาใหสิกขาบท แสดงธรรมแกคนไขเถิด " หรือวา " จงมนใหสิกขาบท แสดง
ธรรมที่พระราชวังหลวง หรือที่เรือนของอํามาตยเถิด " ดังนี้ ภิกษุควร
ไปใหสิกขาบท ควรกลาวธรรม. พวกชาวบานนิมนตวา " ขอภิกษุ
ทั้งหลายจงมาเพื่อเปนบริวาร ( เพื่อน ) ของคนตาย, " ไมควรไป.
ภิกษุจะไปดวยมุงกรรมฐานเปนหลักวา " เราจักกลับไดมรณสติ เพราะ
เห็นกระดูกในปาชา และเพราะเห็นอสุภ " ดังนี้ ควรอยู. ภิกษุควร
ปฏิบัติในปริตร ดังพรรณนามาฉะนี้.
[ วาดวยเรื่องอนากัฏฐบิณฑบาต ]
สวนในบิณฑบาต มีวินิจฉัยดังนี้ :- ถามวา " อนามัฏฐบิณฑบาต
ควรใหแกใคร ไมควรใหแกใคร ? " แกวา " ควรใหแกมารดาและบิดา
กอน. ก็หากวา บิณฑบาตนั้น จะเปนของมีราคาตั้งกหาปณะ ก็ไมจัด
วาเปนการศรัทธาไทยใหตกไป. ควรใหแมแกคนเหลานี้ คือ พวกคน
บํารุงมารดาบิดา ไวยาวัจกร คนปณฑุปลาส. บรรดาคนเหลานั้น
สําหรับคนปณฑุปลาส จะใสในภาชนะให ก็ควร. เวนคนปณฑุปลาส
นั้นเสีย จะใสในภาชนะใหแกคฤหัสถเหลาอื่นแมเปนมารดาบิดา ก็ไม
ควร. เพราะวาเครื่องบริโภคของบรรพชิตตั้งอยูในฐานเปนเจดียของพวก
คฤหัสถ. อีกอยางหนึ่ง ชือ่ วาอนามัฏฐบิณฑบาตนี้ พึงใหแกโจรผูลือชื่อ
บาง ทั้งแกอิสรชนบาง ผูมาถึงเขา. เพราะเหตุไร ? เพราเหตุวา
ชนเหลานั้นแมเมื่อไมให ก็โกรธวา " ไมให " แมเมื่อจับตองให ก็
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โกรธวา " ใหของเปนเดน. " ชนเหลานั้น โกรธแลว ยอมปลงจากชีวิต
เสียบาง ยอมทําอันตรายแกพระศาสนาบาง. ก็ในขอนี้ พึงแสดงเรื่อง
พระเจาโจรนาคผูเที่ยวปรารถนาราชสมบัติ ( เปนอุทาหรณ ). ภิกษุควร
ปฏิบัติในบิณฑบาต ดังพรรณนามาฉะนี้.
[ วาดวยเรื่องปฏิสันถาร ]
สวนในปฏิสันถาร มีวินิจฉัยดังนี้ :- ถามวา " ปฏิสันถารควร
ทําแกใคร ไมควรทําแกใคร. แกวา " ชื่อวาปฏิสันถาร อันภิกษุควร
ทําทั้งนั้น แกผูใดผูหนึ่งที่มาถึงวิหาร จะเปนคนจรมา คนเข็ญใจ เปนโจร
หรือเปนอิสรชนก็ตาม. " ถามวา " พึงทําอยางไร. " แกวา " เห็น
อาคันตุกะหมดเสบียงลง มาถึงวิหาร พึงใหน้ําดื่มกอน ดวยกลาววา
" เชิญดื่มน้ําเถิด. " พึงใหน้ํามันมาเทา. อาคันตุกะมาในกาล พึงใหขาว
ยาคูและภัต. อาคันตุกะมาในเวลาวิกาล ถาขาวสารมี พึงใหขาวสาร.
ไมควรพูดวา ' ทานมาถึงในคราวมิใชเวลา, จงไปเสีย. ' พึงใหที่นอน.
ไมหวังความตอบแทนเลย ควรทํากิจทุกอยาง. ไมควรใหความคิดเกิด
ขึ้นวา ' ธรรมดามนุษยผูใหปจจัย ๔, เมื่อเราทําการสงเคราะหอยูอยางนี้
จักเลื่อมใสทําอุปการะบอย ๆ. " ถึงแมวัตถุของสงฆ ก็ควรใหแกพวก
โจรได. และเพื่อแสดงอานิสงสปฏิสันถาร พระอรรถกถาจารย จึงกลาว
เรื่องไวหลายเรื่อง ในมหาอรรถกถา โดยพิสดาร มีอาทิอยางนี้ คือ
เรื่องพระเจาโจรนาค เรื่องพระเจามหานาคผูเสด็จไปชมพูทวีปพรอมกับ
พระราชภาดา เรื่องอํามาตย ๔ นาย ในรัชสมัยแหงพระเจาปตุราช
เรื่องอภัยโจร.
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[ เรื่องพระอภัยเถระทําปฏิสันถารกับอภัยโจร ]
บรรดาเรื่องเหลานั้น จะแสดงเรื่องหนึ่งดังตอไปนี้ :- ดังไดสดับมา
ในเกาะสิงหล โจรชื่ออภัย มีบริวารประมาณ ๕๐๐ คน ตั้งคายอยู ณ
ที่แหงหนึ่ง ทําประชาชนใหอพยพไปตลอด ( ทีม่ ีประมาณ ) ๓ โยชน
โดยรอบ. ชาวเมืองอนุราธบุรี ขามแมน้ํากฬัมพนทีไมได. ในทางไป
เจติยคิรีวิหาร ขาดการสัญจรไปมาของประชาชน. ตอมาวันหนึ่ง โจร
ไดไปดวยหมายใจวา " จักปลนเจติยคิรียวิหาร. " พวกคนวัดเห็นจึงบอกแก
พระทีฆภาณกอภัยเถระ.
พระเถระถามวา " เนยใสและน้ําออยเปนตน มีไหม ! "
พวกคนวัด. มี ขอรับ !
พระเถระ. พวกทานจงใหแกพวกโจร.
พระเถระ. ขาวสาร มีไหม ?
พวกคนวัด. มี ขอรับ ! ขาวสาร ผักดอง และโครส ที่เขานํา
มาเพื่อประโยชนแกสงฆ.
พระเถระ. พวกทานจงจัดภัตใหแกพวกโจร
พวกคนวัด ทําตามพระเถระสั่งแลว. พวกโจรบริโภคภัตแลว
จึงถามวา " ใครทําการตอนรับ ! "
พวกคนวัด. พระอภัยเถระผูเปนเจาของพวกเรา.
พวกโจรไปยังสํานักของพระเถระ ไหวแลว กราบเรียนวา
" พวกกระผมมาดวยหมายใจวา ' จักปลนเอาของสงฆและของเจดีย ' แต
กลับเลื่อมใสดวยปฏิสันถารนี้ของพวกทาน, ตั้งแตวันนี้ไป การรักษาที่
ชอบธรรมในพระวิหาร จงเปนหนาที่ของพวกกระผม, พวกชาวเมืองจง
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มาถวายทาน จงไหวพระเจดียเถิด. " และตั้งแตวันนั้นมา เมื่อชาวเมือง
มาถวายทาน พวกโจรก็ไปตอนรับถึงริมฝงแมน้ําทีเดียว คอยรักษานําไป
พระวิหาร; เมื่อพวกชาวเมืองกําลังถวายทานอยูแมในพระวิหาร ก็พากัน
ยืนทําการรักษาอยู. แมชาวเมืองเหลานั้นก็ใหภัตที่เหลือจากภิกษุทั้งหลาย
ฉันแลวแกพวกโจร. แมในเวลากลับไป พวกโจรเหลานั้น ก็ชว ยสง
ชาวเมืองถึงริมฝงแมน้ําแลวจึงกลับ.
[ พระเถระถูกพวกภิกษุโพนทะนา ]
ตอมาวันหนึ่ง เกิดคําคอนขอดขึ้นในหมูภิกษุวา " พระเถระไดให
ของ ๆ สงฆแกพวกโจร เพราะถือวาตัวเปนใหญ. " พระเถระสั่งให
ทําการประชุม ( สงฆ ) แลว กลาววา " พวกโจรพากันมา ดวยหมาย
ใจวา ' จักปลนเอาทรัพยคาอาหารตามปกติของสงฆ และของเจดีย;
เมื่อเปนเชนนั้น เราจึงไดทําปฏิสันถารแกพวกโจรเหลานั้น ซึง่ มีประมาณ
เทานี้ ดวยคิดเห็นวา ' พวกโจรจักไมปลนดวยอาการอยางนี้; พวกทาน
จงประมวลสิ่งของนั้นแมทั้งหมด รวมกันเขาแลวใหตีราคา, จงประมวล
สิ่งของที่พวกโจรไมปลนไป ดวยเหตุนั้นรวมกันเขาแลวใหตีราคา
( เทียบกันดู ). " ทรัพยทพี่ ระเถระใหไปแมทั้งหมดจากทรัพยของสงฆนั้น
มีราคาไมเทาเครื่องลาดอันวิจิตรดวยรูปภาพอันงามผืนหนึ่ง ในเรือนพระเจดีย. ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกลาววา " ปฏิสันถารที่พระเถระทําแลว
เปนอันทําชอบแลว, ใคร ๆ ไมไดเพื่อจะโจทหรือเพื่อทําใหทานใหการ,
ไมมีสินใช หรืออวหาร. " ปฏิสันถารมีอานิสงสมากอยางนี้ ภิกษุผู
บัณฑิต กําหนดดังกลาวมานี้แลว ควรทําปฏิสันถาร ฉะนี้แล.
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[ เรื่องภิกษุฉัพพัคคียจี้ภิกษุสัตตรสวัคคียเปนตน ]
ในเรือ่ งจี้ดวยนิ้วมือ มีวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา อุตฺตสนฺโต ไดแก
ผูเหน็ดเหนื่อย. บทวา อนสฺสาสโก ไดแก ผูหายใจออกไมทัน. ก็แล
อาบัติที่จะพึงมีในเรื่องนี้ ทรงแสดงไวแลว ในพวกขุททกสิกขาบท;
เพราะเหตุนั้น จึงไมตรัสไวในสิกขาบทนี้.
ในเรือ่ งอันมีในลําดับแหงเรื่องจี้ดวยนิ้วมือนั้น มีวินิจฉัยดังนี้ :บทวา โอตฺถริตฺวา แปลวา เหยียบแลว. ไดสดับมาวา ภิกษุรูปนั้น
ลมลง ถูกพวกภิกษุสัตตรสวัคคียเหลานั้นฉุดลากไปอยู. ภิกษุรูปหนึ่ง
ขึ้นนั่งทับทองเธอ. ภิกษุ ๑๕ รูปแมทเี่ หลือ ก็ชวยกันทับลงไปที่แผนดิน
จนตาย เหมือนหินฟาถลมทับมฤคตายฉะนั้น. ก็เพราะภิกษุสัตตรสวัคคีย
เหลานั้น มีความประสงฆจะลงโทษ หามีความประสงคจะฆาใหตายไม;
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงไมปรับเปนปาราชิก.
[ เรื่องภิกษุฆายักษตองถุลลัจจัย ]
ในเรือ่ งภิกษุหมอผี มีวินิจฉัยดังนี้ :- สองบทวา ยกฺข มาเรสิ
ความวา พวกอาจารยผูขับไลภูตผี ตองการจะปลดเปลื้องบุคคลผูถูก
ยักษเขาสิง จึงเรียกยักษใหออกมา แลวพูดวา " จงปลอย, " ถายักษ
ไมปลอย, อาจารยหมอผี ก็เอาแปงหรือดินเหนียว ทําเปนรูปหุนแลว
ตัดอวัยวะมีมือและเทาเปนตนเสีย. อวัยวะใด ๆ ของรูปหุนนั้นขาดไป,
อวัยวะนั้น ๆ ของยักษ ยอมชื่อวาเปนอันหมอผีตัดแลวเชนกัน. เมื่อ
ศีรษะ ( ของรูปหุนนั้น ) ถูกตัด แมยกั ษก็ตาย. ภิกษุหมอผีแมนั้น
ไดฆายักษตาย ดวยวิธีดังกลาวมานี้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
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จึงปรับเปนถุลลัจจัย. เปนถุลลัจจัยแกภิกษุผูฆายักษอยางเดียวเทานั้น
ก็หาไม. จริงอยู แมภิกษุใด พึงฆาทาวสักกเทวราชตาย, ภิกษุแมนั้น
ก็ตองถุลลัจจัยเหมือนกัน.
[ เรื่องสงภิกษุไปสูที่มีสัตวรายและยักษดุ ]
ในเรือ่ งยักษดุราย มีวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา วาฬยกฺขวิหาร
ความวา ( สงไป ) สูวิหารที่มียักษดุรา ยอยู, จริงอยู ภิกษุใด เมื่อ
ไมทราบวิหารเห็นปานนั้น จึงไดสง ( ภิกษุบางรูป ) ไป เพื่อตอง
การใหพักอยูอยางเดียว, ไมเปนอาบัติแกภิกษุนั้น. ภิกษุใด มีความ
ประสงคจะใหตาย จึงสงไป, ภิกษุนั้นตองปาราชิก ในเพราะภิกษุนอก
นี้ตาย ตองถุลลัจจัย เพราะไมตาย. บัณฑิตพึงทราบความตางกันแหง
อาบัติและอนาบัติ แมของภิกษุผูสง ( ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ) ไปสูว ิหาร
ที่ดุราย ซึ่งมีพวกมฤคมีราชสีหและเสือโครงที่ดุรายเปนตน หรือมีทีฆชาติ
ทั้งหลายมีงูเหลือมและงูเหาเปนตนอยูอาศัย เหมือนอยางภิกษุสงภิกษุอีกรูป
หนึ่งไปสูวิหารที่ยักษดุรายฉะนั้น.
นัยทีพ่ นจากบาลี มีดังตอไปนี้ :- บัณฑิตพึงทราบความตางแหง
อาบัติและอนาบัติของภิกษุผูสงแมยักษที่ดุรายไปสูสํานักของภิกษุ เหมือน
อยางภิกษุสงภิกษุไปสูวิหารที่มียักษดุรายฉะนั้น. ในเรื่องทั้งหลายมีทาง
กันดารดวยสัตวรายเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. จริงอยู ในเรือ่ งทาง
กันดารที่สัตวรายเปนตนนี้ มีเพียงใจความเฉพาะบทอยางเดียวเทานั้นเปน
ชื่อ ( ที่ตางกัน ) อยางนี้คือ ทางกันดารที่มีพวกมฤคที่ดุราย หรือมี
ทีฆชาติอยู ชื่อวาฬกันดาร; ทางกันดาร ที่มีพวกโจรอยู ชื่อโจร-
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กันดาร. อันธรรมดาวา มนุสสวิคคหปาราชิกนี้ละเอียด ยอมไมพนดวย
ปริยายกถา ( กถาโดยทางออม ). เพราะฉะนั้น ภิกษุใด พึงกลาววา
" ผูใดตัดศีรษะของโจร ผูนั่งอยูในโอกาสชื่อโนนแลวนํามา, ผูนั้นยอม
ไดสักการะวิเศษจากพระราชา " ดังนี.้ ถามีใคร ๆ ไดฟงคําของภิกษุนั้น
แลวไปฆาโจรนั้นเสีย, ภิกษุนี้ยอมเปนปาราชิกแล.
[ เรื่องสําคัญวาเปนภิกษุคูเวรแนจึงฆาเสีย ]
ในคํามีอาทิวา " ต มฺมาโน " มีวินิจฉัยดังนี้ :- ไดยินวา
ภิกษุนั้น ใครจะฆาภิกษุผูมีเวรของตน จึงคิดวา " การที่เราจะฆาภิกษุผู
คูเวรนี้ในกลางวัน หนีไปโดยความปลอดภัย ไมพึงเปนสิ่งที่ทําไดงาย
เราจักฆาภิกษุนั้นในกลางคืน, " ครั้งกําหนดไวแลว มาในกลางคืน
สําคัญวาภิกษุผูคูเวรนั้นแน ในสถานที่ภิกษุมากรูปจําวัด จึงปลงภิกษุ
รูปนั้นนั่นเองจากชีวิต, อีกรูปหนึ่ง สําคัญวาภิกษุผูคูเวรนั้นแน แตปลง
ภิกษุรูปอื่นจากชีวิต, อีกรูปหนึ่ง สําคัญวาภิกษุอื่นแน ซึ่งเปนสหาย
ของภิกษุผูคูเวรนั้นนั่นเอง แตก็ปลงภิกษุผูคูเวรนั้นจากชีวิต, อีกรูปหนึ่ง
สําคัญวาภิกษุอื่นแน ซึ่งเปนสหายของภิกษุผูคูเวรนั้นนั่นเอง แตก็ปลง
ภิกษุอื่น ซึ่งเปนสหายของภิกษุผูคูเวรนั้นนั่นแลจากชีวิต; เปนปาราชิก
แกเธอทั้งหมดเหมือนกัน.
[ เรื่องผีเขาสิงภิกษุ ]
ในเรือ่ งของภิกษุผูถูกผีเขาสิง มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุอีกรูปหนึ่ง
ไดใหการประหาร ( แกภกิ ษุผูถูกผีเขาสิงนั้น ) ดวยคิดวา " จักขับไล
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ยักษใหหนีไป. " ภิกษุนอกนี้ คิดวา " คราวนี้ ยักษนี้ ไมสามารถ
จะทําพิรุธได, เราจักฆามันเสีย " ไดใหการประหาร. และในเรือ่ ง
ของภิกษุผูถูกผีเขาสิงเรื่องแรกนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ไมเปน
อาบัติแกภิกษุ ผูไมมีความประสงคจะใหตาย เพราะเหตุนั้น ดวยพระพุทธดํารัสเพียงเทานี้นั่นแล ภิกษุจึงไมควรใหการประหารแกภิกษุผูถูก
ผีสิง, แตพึงเอาใบตาลหรือเสนดวยพระปริตรผูกไวที่มือหรือเทา, พึงสวด
พระปริตรทั้งหลาย มีรัตนสูตรเปนตน พึงทําธรรมกถาวา " ทานอยา
เบียดเบียนภิกษุผูมีศีล " ดังนี้.
เรื่องพรรณนาสวรรคเปนตน มีเนื้อความชัดเจนแลว. ก็คําที่จะ
พึงกลาวในเรื่องพรรณนาสวรรคเปนตนนี้ ขาพเจาไดกลาวไวแลวแล.
[ เรื่องภิกษุตัดตนไม ]
เรื่องตัดตนไม ก็เชนเดียวกับเรื่องผูกรางราน. แตมีความแปลกกัน
ดังตอไปนี้ :- ภิกษุใด แมถูกตนไมลม ทับแลว ยังไมมรณภาพ และ
เธอสามารถจะตัดตนไม หรือขุดแผนดินแลวออกไปโดยขาง ๆ หนึ่งได,
และในมือของเธอก็มีมีดและจอบ อยู, ภิกษุแมนั้นควรสละชีวิตเสีย, และ
ไมควรตัดตนไม หรือไมควรขุดดิน. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา
ภิกษุเมื่อทําอยางนั้น ยอมตองปาจิตตีย ยอมหักรานเสียซึ่งพุทธอาณา
ยอมไมทําศีลใหมีชีวิตเปนที่สุด; เพราะเหตุนั้น ถึงแมชีวิตก็ควรสละเสีย
แตไมควรสละศีล; ครั้นภิกษุคํานวณไดรอบคอบดังกลาวมาแลวนี้ ไม
พึงทํา ( การตัดตนไมและขุดดิน ) ดวยอาการอยางนี้. การตัดตนไม
๑

๑. กุธารี ผึ่งถากไม, ขวานโยน, จอบ.
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หรือขุดดิน แลวนําภิกษุนั้นออก ยอมควรแกภิกษุรูปอื่น. ถาเธอจะ
พึงถูกเขากลิ้งตนไมไปดวยครกยนตนําออก, ควรตัดเอาตนไมนั้นนั่นเอง
ใชเปนครกแล. พระมหาสุมัตเถระกลาววา " จะตัดเอาตนไมแมอื่นก็ควร. "
พระมหาปทุมเถระกลาววา " ในการผูกพะอง ( บันได ) ชวยคนแมผู
ตกลงไปในบอเปนตนใหขึ้นไดก็นัยนี้เหมือนกัน, ภิกษุไมควรตัดภูตคาม
ทําพะองดวยตนเอง. การทํา ( พะอง ) แลวยกขึ้น ยอมสมควรแกภิกษุ
เหลาอื่น.
[ เรื่องภิกษุฉัพพัคคียเผาปา ]
ในเรือ่ งเผาปา มีวินิจฉัยดังนี้ :- สองบทวา ทาย ลิมฺเปสุ
ความวา พวกภิกษุฉัพพัคคีย ไดจุดไฟในปา. ก็ในเรื่องเผาปานี้ บัณฑิต
พึงทราบวาเปนปาราชิกเปนตน โดยสมควรแกวัตถุแหงปาราชิก อนันตริยกรรม ถุลลัจจัย และปาจิตตีย ดวยอํานาจประโยคที่เจาะจงและ
ไมเจาะจง และความเปนกองกุศล โดยนัยดังกลาวแลวในกอนนั่นแล.
พระอรรถกถาจารยกลาวไวในสังเขปอรรถกถาวา " ก็เมื่อภิกษุเผาดวย
คิดวา ' หญาสดและไมเจาปาทั้งหลาย จงถูกไฟไหม ' เปนปาจิตตีย,
เมื่อเผาดวยคิดวา ' เครื่องอุปกรณไมทั้งหลาย จงพินาศไป ' เปนทุกกฏ,
เมื่อเผาแมดวยความประสงคจะเลน ก็เปนทุกกฏ. " เมื่อเผาดวยคิดวา
" ไมสดและไมแหงชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอินทรียและไมมีอินทรียก็ตาม
จงถูกไฟไหม " พึงทราบวาเปนปาราชิก ถุลลัจจัย ปาจิตตีย และทุกกฏ
ดวยอํานาจแหงวัตถุ. ก็การจุดไฟรับและทําการปองกัน พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไวแลว. เพราะฉะนั้น การที่ภิกษุเห็นไปที่พวก
๑

๑. บาลี เปน อาลิมฺเปสุ.
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วนกรรมิกชนจุด หรือเกิดขึ้นเองในปากําลังลุกลามมา แลวจุดไฟรับ
ไฟซึ่งจะเปนเหตุใหไฟลุกลามมาบรรจบกันเขาไหมเชื้อหมดแลวดับไป
ดวยตั้งใจวา " กระทอมหญาทั้งหลาย จงอยาพินาศ " ดังนี้ ยอมควร.
การที่ภิกษุจะทําแมเครื่องปองกัน คือการถากพื้นดิน หรือขุดคูไวโดย
รอบกระทอมมุงหญา โดยประการที่ไฟซึ่งลุกลามมา ไมไดเชื้อแลว
จะดับไปเอง ก็ควร. และเมื่อไฟลุกลามขึ้นแลวเทานั้น จึงควรทํากิจ
มีจุดไฟรับเปนตนทั้งหมดนั้น. เมื่อไฟยังไมลุกลามขึ้น พึงใชอนุปสัมบัน
ใหทําดวยกัปปยโวหาร. และเมื่อจะใหดับดวยน้ํา ควรใชน้ําทีไ่ มมีตัว
สัตวเทานั้นรด.
[ เรื่องภิกษุสั่งนายเพชฌฆาตใหประหารหนเดียว ]
ในเรือ่ งตะแลงแกง มีวินิจฉัยดังนี้ :- เปนปาราชิก เพราะวา
สั่งประหารครั้งเดียว ฉันใด, แมในคําสั่งเปนตนวา " ทฺวหี ิ " ปหาเรหิ " ก็พึงทราบวา เปนปาราชิก ฉะนั้น. ก็เมื่อภิกษุสั่งวา " ทฺวีหิ "
ดังนี้ แมเมื่อนักโทษถูกนายเพชฌฆาตฆาตาย ดวยการประหารครั้งเดียว
ชื่อวาเปนปาราชิก เพราะหยั่งลงสูเขตแลวนั่นเอง. แตเมื่อนักโทษถูก
นายเพชฌฆาตฆาตาย ดวยการประหาร ๓ ครั้ง เปนผิดที่หมาย. เมื่อ
ถูกฆาตาย ในเขตตามที่กําหนดไว หรือในรวมในที่กําหนดไว ยอมไม
ผิดที่หมาย ดวยประการฉะนี้. แต ( เมื่อถูกฆาตาย ) ในเมื่อลวงเลยที่
กําหนดไว ยอมลักลั่น ในที่ทุกแหง, ภิกษุผูสั่งยอมพน, เพชฌฆาตผู
ฆาเทานั้น มีโทษ. เหมือนอยางวานัยที่กลาวไวแลวในการประหารหลาย
ครั้ง เปนฉันใด ขอนี้ก็ฉันนั้น บัณฑิตพึงทราบวา " เมื่อภิกษุสั่งวา
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' แมบรรดาบุรุษทั้งหลาย บุรุษนายหนึ่ง จงฆาบุคคลคนหนึ่งใหตาย '
ดังนี้. เมื่อบุคคลนั้น ถูกบุรุษนายหนึ่งนั่นเอง ฆาตาย ภิกษุตองปาราชิก,
เมื่อบุคคลนั้น ถูกบุรุษสองนายฆาตาย เปนผิดสังเกต, เมื่อภิกษุสั่งวา
' บุรุษสองคน จงพากันฆาบุรุษคนหนึ่งใหตาย ' ดังนี้ เมื่อบุคคลนั้นถูก
บุรุษนายหนึ่ง หรือสองนายฆาตาย ภิกษุตองปาราชิก, เมื่อถูกบุรุษสาม
นายฆาตาย เปนผิดสังเกต. " เมื่อมีผูถาม กลาววา " ภิกษุรูปหนึ่ง
เอาดาบตัดศีรษะของบุรุษผูวิ่งไปโดยเร็วในสนามรบขาด, ตัวกพันธไมมี
ศีรษะ ยอมวิ่งพลานไป, ภิกษุรูปอื่นจึงประหารตัวกพันธไมมีศีรษะนั้น
ใหตกไป, ภิกษุรูปไหนเลา เปนปาราชิก ดังนี,้ พระเถระจํานวนครึ่ง
กลาวแกวา " เปนปาราชิกแกภิกษุผูตัดการไป. " พระโคทัตตเถระ ผู
ชํานาญพระอภิธรรม กลาวแกวา " เปนปาราชิกแกภิกษุผูตัดศีรษะ. "
ในการแสดงเนื้อความแหงเรื่องนี้ บัณฑิตควรกลาวเรื่องทั้งหลาย แม
เห็นปานฉะนี้แล.
[ เรื่องภิกษุสั่งใหบุรุษดวนดื่มเปรียงตาย ]
ในเรือ่ งเปรียง มีวินิจฉัยดังนี้ :- เมื่อภิกษุสั่งไมกําหนดวา
" พวกทานจงใหบุรุษผูมีมือและเทาดวนนั้นดื่มเปรียง " ดังนี้, เมื่อบุรุษ
นั้น ถูกพวกญาติใหดื่มเปรียงชนิดใดชนิดหนึ่งตายไป, ภิกษุตองปาราชิก,
แตเมื่อภิกษุสั่งกําหนดไววา " จงใหดื่มเปรียงโค เปรียงกระบือ เปรียงแพะ " หรือสั่งไววา " จงใหดื่มเปรียงที่เย็น เปรียงที่รอน เปรียงที่
รมควัน ที่ไมไดรมควัน " เมื่อบุรุษนั้นถูกพวกญาติใหดื่มเปรียงชนิดอื่น
จากเปรียงที่ภิกษุสั่งไวนั้นตายไป เปนผิดสังเกต.
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[ เรื่องยาดองพิเศษชื่อโลณโสจิรกะ ]
ในเรือ่ งยาดองโลณโสจิรกะ มีวินิจฉัยดังนี้ :- เภสัชขนานหนึ่ง
ซึ่งปรุงดวยขาวทุกชนิด ชื่อวา โลณโสจิรกะ. เมื่อเขาจะทําเภสัช
ขนานนั้น เอาน้ําฝาดแหงผลสมอ มะขามปอม และสมอพิเภก ธัญชาติ
ทุกชนิด อปรัณชาติทุกชนิด ขาวสุกแหงธัญชาติทั้ง ๗ ชนิด ผล
ทุกชนิดมีผลกลวยเปนตน ผลไมซึ่งงอกในหัวทุกชนิด มีผลแหงหวาย
การะเกด และเปงเปนตน ชิ้นปลาและเนื้อ แลเภสัชหลายอยางมีน้ําผึ้ง
น้ําออย เกลือสินเธาว เกลือธรรมดา และเครื่องเผ็ดรอน ๓ ชนิด
เปนตน แลวใสรวมกันลง ( ในหมอ ) ปดฉาบไลปากหมอไวอยางดี
แลวเก็บไว ๑ ป ๒ ป หรือ ๓ ป ยาโลณโสจิรกะนั้น กลั่นใหมีสี
เหมือนรสน้ําชมพู เปนเครื่องบริโภคอยางสนิท ( เปนยาแกโรคอยาง
สงัด ) แหงบุคคลผูเปนโรคลม โรคไอ โรคเรื้อน โรคผอมเหลือง
และบานทะโรคเปนตน และเปนเครื่องดื่มภายหลัง แหงบุคคลผูรับประทานอาหารแลว. เภสัชเปนเครื่องยอยอาหารที่บริโภคแลว เชน
ยาขนานนั้นยอมไมมี. ก็ยาโลณโสจิรกะนี้นั้น ยอมควรแกภิกษุทั้งหลาย
แมในปจฉาภัต. สําหรับภิกษุผูอาพาธ จัดเปนยาตามปกติทีเดียว แตผู
ไมอาพาธตองผสมกับน้ํา จึงควร โดยความเปนเครื่องดื่มและเครื่อง
บริโภคแล.
ตติยปาราชิกวรรณนา ในอรรถกถาพระวินัย
ชื่อสมันตปาสาทิกา จบ.
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จตุตถปาราชิก วรรณนา
พระศาสดา ผูทรงรูแจงสัจจะทั้ง ๔ ทรงประกาศ
จตุตถปาราชิกใดไวแลว, บัดนี้ มาถึงลําดับ
สังวรรณนาแหงจตุตถปาราชิกนั้นแลว; เพราะเหตุนั้น คําใดที่จะพึงรูไดงาย และคําที่ขาพเจาได
ประกาศแลวในเบื้องตน, สังวรรณนานี้ แหง
จตุตถปาราชิกแมนั้น จะเวนคํานั้น ๆ เสีย.
[ เรื่องภิกษุพวกจําพรรษาริมฝงแมน้ําวัคคุมุทา ]
คําวา " เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลิย วิหรติ ฯ เป ฯ
คิหีน กมฺมนฺต อธิฏเม " ความวา พวกเราจงชวยกันอํานวยกิจการ
ที่ควรทํา ในนาและในสวนเปนตน ของพวกคฤหัสถเถิด. มีคําอธิบายวา
" พวกเราจงบอก และจงพร่ําสอนวา ' พวกทานควรทําอยางนี้ ไมควร
ทําอยางนี้. "
บทวา ทูเตยฺย ไดแก การงานของทูต.
บทวา อุตฺตริมนุสสฺ ธมฺมสฺส ไดแก ธรรมที่ลวงเลยพวก
มนุษยไป. อธิบายวา " ธรรมที่ลวงเลยพวกมนุษยไป ใหลถุ ึงความ
เปนพรหม หรือพระนิพพาน. " อีกอยางหนึ่ง ไดแกธรรมของมนุษย
ผูยวดยิ่ง คือบุรุษผูประเสริฐสุด ซึ่งเปนผูไดฌาน และเปนพระ
อริยเจา.
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ในคําวา " อสุโก ภิกฺขุ " เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุ
ทั้งหลาย ปรึกษากับตนอยางนั้นแลว ภายหลัง เมื่อกลาวแกพวกคฤหัสถ
พึงทราบวา " ไดกลาวสรรเสริญดวยอํานาจแหงชื่อทีเดียว อยางนี้วา
' ภิกษุชื่อพุทธรักขิต ไดปฐมฌาน ชือ่ วาธรรมรักขิต ไดทุติยฌาน ' ดังนี้
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น ขอวา เอโสเยว โข อาวุโส เสยฺโย
มีความวา การชวยอํานวยกิจการ และการนําขาวสาสนไปดวยความเปนทูต
มีขาศึกมาก มีการแขงดีกันมาก ทั้งเปนของไมสมควรแกสมณะ, สวน
ขอที่พวกเราพากันกลาวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถ
นี้แล เปนสิ่งที่นาสรรเสริญกวา คือยอดเยี่ยมกวา ไดแกดีกวากิจ
ทั้งสองนี้เปนไหน ๆ. ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ? กลาวไววา " ขอ
ที่พวกเราจักพากันกลาวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถ
ผูถามถึง หรือผูมิไดถามถึงภิกษุผูนั่งพักอิริยาบถอยู หรือโดยนัยมีอาทิ
อยางนี้วา ' ภิกษุชื่อโนนนี้ ไดปฐมฌาน ' นี้แลประเสริฐที่สุด. "
[ อธิบายศัพทกริยาอนาคต ]
ก็เมื่อความสัมพันธดวยกริยาอนาคต ไมมี ภิกษุเหลานั่นจักกลาว
ชมคุณนั้น ในขณะนั้นไมไดเลย, เพราะเหตุนั้น เนื้อความที่ทานมิได
แตงปาฐะที่เหลือ กลาวไววา " ภาสิโต ภวิสฺสติ " จึงไมถูก; เพราะฉะนั้น ในบทวา " ภาสิโต " นี้ บัณฑิตควรทําใหมีความสัมพันธ
ดวยกริยาอนาคต แลวพึงทราบอรรถอยางนี้วา " คุณอยางใด จักเปน
สิ่งที่พวกเรากลาวชมเชยอยางนั้น คุณอยางนั้นตองประเสริฐที่สุด. " แต
นักศึกษา ควรแสวงหาลักษณะจากคัมภีรศัพทศาสตร.
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สองบทวา วณฺณวา อเหสุ ความวา วรรณะแหงสรีระที่ใหม
เอี่ยมอยางอื่นแล เกิดขึ้นแกภิกษุเหลานั้น, ภิกษุเหลานั้น ไดเปนผูมี
น้ํานวล ดวยวรรณะนั้น.
บทวา ปนินฺทฺริยา ความวา ชื่อวาเปนผูมีอินทรียอิ่ม โดยความที่
อินทรียทั้งหลายมีใจเปนที่ ๖ ไมเหี่ยวแหง เพราะโอกาสที่ประสาททั้ง ๕
ตั้งมั่น เปนของบริบูรณ.
บทวา ปสนฺนมุขวณฺณา มีความวา เปนผูมีน้ํานวลโดยไม
แปลกกัน แมก็จริง, ถึงกระนั้น สีหนาของภิกษุเหลานั้น ก็ผอ งในเกิด
ไป กวาวรรณะแหงสรีระ. อธิบายวา " ผองใสไมหมนหมอง คือ
บริสุทธิ์. "
บทวา วิปฺปสนฺนจฺฉวิวณฺณา มีความวา ก็ภิกษุเหลานั้นเปนผูมี
น้ํานวลดวยวรรณะใด ซึ่งเปนเชนกับดอกกรรณิการ, วรรณะเชนนั้น
ของมนุษยทั้งหลายแมเหลาอื่น ก็มีอยู. เหมือนอยางวา ( วรรณะ
เชนนั้น ) ของมนุษยเหลานี้ เปนฉันใด, ของภิกษุเหลานั้น ไมเปนฉันนั้น
คือ ผิวพรรณของภิกษุเหลานั้น ผุดผอง. เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย จึงกลาวไววา " มีผิวพรรณผุดผอง. " ดวย
ประการอยางนี้แล ภิกษุเหลานั้น ไมหมั่นประกอบอุเทศและปริปุจฉาเลย
ทั้งไมหมั่นประกอบพระกรรมฐานดวย, โดยที่แท ครั้นฉันโภชนะที่
ประณีต ซึ่งไดมาดวยการพรรณนาคุณที่ไมเปนจริง เปนการหลอกลวง
แลวตามประกอบอยูซึ่งความเปนผูยินดีในความหลับตามสบาย และความ
๑

๒

๑. บาลีเปน วณฺณวนฺโต. ๒. นาจะเปน นตฺถิ ตามในอัตถโยชนา ๒/๔๑๔. เพราะรูปเรื่อง
ก็เปนเชนนั้น คือพวกภิกษุมสี ีหนาผองใส แตพวกมนุษยไมผองใสเหมือนพวกภิกษุ.
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เปนผูยินดีในการคลุกคลีดวยหมู จึงถึงความโสภาทางสรีระนี้ มีสวน
เปรียบเหมือนพวกพาลมฤคคึกคะนอง ฉะนี้แล.
[ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุที่อยูฝงแมน้ําวัคคุมุทา ]
บทวา วคฺคุมิทาตีริยา ไดแก พวกภิกษุผูอยูที่ฝงแมน้ําวัคคุมุทา.
ขอวา กจฺจิ ภิกฺขเว ขมนีย ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสถามวา " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สรีรยนตนี้ของพวกเธอ ซึ่งมี
จักร ๔ มีทวาร ๙ ยังพอทนไดแลหรือ ? คือพวกเธอยังอาจเพื่ออดทน
อดกลั้น เพื่อบริหารไดละหรือ ? สรีรยนตของพวกเธอ ไมใหทุกข
อะไร ๆ เกิดขึ้นบางหรือ ? "
ขอวา กจฺจิ ยาปนีย ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
" พวกเธอยังอาจเพื่อใหสรีรยนตเปนไป คือใหดําเนินไปในกิจทั้งปวง
บางหรือ ? สรีรยนตของพวกเธอไมแสดงอันตรายอะไร ๆ บางหรือ ? "
สองบทวา กุจฺฉิ ปริกนฺโต ความวา ทองอันพวกเธอควานแลว
พึงเปนของดีกวา. ปาฐะวา " กุจฉฺ ิ ปริกตโถ " บาง ก็ใชได.
[ โจรภายนอกศาสนาเที่ยวปลนบานชายแดนเปนตน ]
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงติเตียนพวกภิกษุผูอยู
ริมฝงแมน้ําวัคคุมุทา โดยอเนกปริยายอยางนี้แลว บัดนี้ จึงตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมา, ก็แล ครั้นตรัสเรียกมาแลว จึงตรัสวา " ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ! มหาโจร ๕ จําพวกเหลานี้ " เปนตน เพื่อมิใหภิกษุ
แมเหลาอื่นกระทํากรรมเห็นปานนั้นตอไป เพราะกรรมที่ภิกษุผูอยูริมฝง
แมน้ําวัคคุมุทาเหลานั้นกระทํา จัดเปนโจรกรรม.
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บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา สนฺโต สวิชฺชมานา มีคําอธิบายวา
" มีอยู และหาไดอยู. "
บทวา อิธ คือ ในสัตวโลกนี้.
สองบทวา เอว โหหิ ความวา ความปรารถนาในสวนเบื้องตน
ยอมเกิดขึ้นอยางนี้. ศัพทวา " สุ " ในคําวา " กทาสุ นามาห "
นี้ เปนนิบาต. ความวา " ชื่อ เมื่อไรหนอ ? "
ขอวา โส อปเรน สมเยน ความวา มหาโจรนั้น ครั้นคิดใน
สวนเบื้องตนอยางนั้นแลว. ก็เพิ่มพูนบริษัทขึ้นโดยลําดับ กระทํากรรมมี
อาทิอยางนี้คือ กรรมเปนเหตุประทุษรายคนเดินทาง ปลนสะดมชาวบาน
ที่อยูชายแดน เปนบุรุษผูถึงความเจริญไพบูลยขนึ้ แลว ทําบานมิใหเปน
บานบาง ทําชนบทมิใหเปนชนบทบาง ฆาเอง ใหผูอื่นฆา ตัดเอง ให
ผูอื่นตัด เผาผลาญเอง ใหผูอื่นเผาผลาญ.
[ มหาโจรในพระศาสนาเที่ยวย่ํายีสิกขาบทนอยใหญ ]
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงโจรภายนอกอยางนี้แลว จึง
ตรัสพระดํารัสวา " เอวเมว โข " เปนตน เพื่อทรงแสดงมหาโจร
๕ จําพวกในพระศาสนา ผูเชนกับโจรภายนอกนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาปภิกฺขุโน ความวา ในที่อื่น ๆ
ภิกษุตองปาราชิก มีมูลขาดแลว ทานเรียกวา " ภิกษุผูเลวทราม. "
สวนในสิกขาบทนี้ ภิกษุผูมิไดตองปาราชิก แตตั้งอยูในอิจฉาจาร เที่ยว
ย่ํายีสิกขาบทนอยใหญ ทานประสงคเอาวา " ภิกษุผูเลวทราม. " ความ
ปรารถนาในสวนเบื้องตน ยอมเกิดขึ้นแมแกภิกษุผูเลวทรามนั้น เหมือน
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เกิดขึ้นแกมหาโจรภายนอก อยางนี้วา " เมื่อไรหนอ ? เราจึงจักเปน
ผูอันภิกษุรอยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดลอมแลว เที่ยวจาริกไปในคามนิคม
และราชธานี อันคฤหัสถและบรรพชิตสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร . "
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สกฺกโต ไดแก ผูประสบสักการะ.
บทวา ครุกโต ไดแก ผูไดรับความเคารพ.
บทวา มานิโต ไดแก ผูอันเขารักดวยน้ําใจ.
บทวา ปูชิโต ไดแก ผูอันเขาบูชาแลว ดวยการบูชา คือนํามา
เฉพาะซึ่งปจจัยทั้ง ๔.
บทวา อปจิโต ไดแก ผูลถุ ึงความยําเกรง. บรรดาบุคคล
เหลานั้น ชนทั้งหลายสักการะปจจัย ๔ คือ ทําปจจัย ๔ ทีต่ กแตง
ไวอยางดีใหประณีต ๆ แลวจึงถวายแกทานผูใด, ทานผูนั้น ชือ่ วา
อันเขาสักการะแลว. ชนทั้งหลายใหความเคารพเขาไปตั้งอยูเฉพาะใน
ทานผูใด แลวจึงถวาย, ทานผูนั้น ชื่อวาอันเขาเคารพแลว. ชน
ทั้งหลาย ยอมรักใครทานผูใด ดวยน้ําใจ, ทานผูนั้น ชื่อวาอันเขา
นับถือแลว. ชนทั้งหลาย ยอมทํากิจ มีการสักการะเปนตนนั่น แม
ทั้งหมด แกทานผูใด, ทานผูนั้น ชื่อวา อันเขาบูชาแลว. ชนทั้งหลาย
ยอมทําความนบนอบอยางยิ่ง ดวยอํานาจแหงจิต มีการกราบไหว ลุกรับ
และประณมมือไหวเปนตน แกทานผูใด, ทานผูนั้น ชื่อวา อันเขา
ยําเกรงแลว. ก็ความปรารถนาอยางนี้ ยอมมีแกภกิ ษุผูเลวทรามนี้ ผู
ปรารถนาอยูซึ่งโลกามิส แมทั้งหมดนี้.
๑

๑. วิ. มหา. ๑/๑๔.๑๖๙-๑๗๐.
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ขอวา โส อปเรน สมเยน มีความวา ภิกษุผูเลวทรามนั้น
ครั้งคิดในสวนเบื้องตน อยางนั้นแลว สงเคราะหพวกภิกษุเลวทราม
ผูไมมีความเคารพกลาในสิกขา ฟุงซาน จองหอง หลุกหลิก ปากจัด
พูดพร่ําเพื่อ หลงลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ มีอินทรียเปด ( ผูไม
สํารวมอินทรีย ) ที่พระอาจารยและอุปชฌายละทิ้งแลว ผูหนักในลาภ
โดยลําดับ แลวใหสําเหนียก ธรรมเนียมของคนหลอกลวงทั้งหลาย
มีการวางกิริยาทาทางเปนตน เปนผูมีคุณอันพวกภิกษุเลวทราม ผูทํา
ความสั่งสม ในนิทานชาดกเปนตน สมบูรณดวยกระแสเสียง สามารถ
เพื่อลวงตมชาวโลก สรรเสริญอยู ดวยอุบายทั้งหลาย มีการพรรณนาถึง
เสนาสนะที่ชาวโลกสมมติเปนตน อยางนี้วา " พระเถระรูปนี้ เขาจํา
พรรษาอยูในเสนาสนะชื่อโนน บําเพ็ญวัตรปฏิบัตอิ ยู ออกพรรษาแลว
ก็จะออกไป " เปนผูอันภิกษุรอยหนึ่ง หรือพันหนึ่ง แวดลอม เที่ยว
จาริกไปในคามนิคม และราชธานี อันคฤหัสถและพรรพชิต สักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร.
[ มหาโจรในพระศาสนามี ๕ จําพวก ]
ขอวา อย ภิกฺขเว ปโม มหาโจโร มีความวา ภิกษุผู
เลวทราม เปนเหมือนโจรผูตัดที่ตอเปนตน นี้ พึงทราบวา " เปน
มหาโจรจําพวกที่ ๑ " เพราะมิใชจะหลอกลวงตระกูลหนึ่ง หรือสอง
ตระกูลเทานั้นก็หาไม, โดยที่แท ยังหลอกลวงมหาชน ถือเอาปจจัย ๔
ดวย. สวนภิกษุเหลาใด ผูเชี่ยวชาญในพระสูตร เชี่ยวชาญในพระอภิธรรม
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หรือทรงพระวินัย เมื่อภิกษาจารไมสมบูรณ เที่ยวจาริกไปตามชนบท
บอกบาลี กลาวอรรถกถา ยังชาวโลกใหเลื่อมใสดวยอนุโมทนา ดวย
ธรรมกถา และดวยความเรียบรอยแหงกิริยาทาทาง, ภิกษุเหลานั้น
เขาสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรงแลว พึงทราบวา " เปน
ผูยังพระศาสนาใหรุงเรือง สืบตอแบบแผนและประเพณีไว. "
บทวา ตถาคตปฺปเวทิต ความวา อันพระตถาคตแทงตลอดแลว
คือ กระทําใหประจักษแลว หรือยังผูอื่นใหรูแลว.
สองบทวา อตฺตโน ทหติ มีความวา ภิกษุผูเลวทราม เทียบ
เคียงบาลีและอรรถกถา อยูในทามกลางบริษัท กลาวพระสูตรอันเปน
ที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ดวยเสียงอันไพเราะ ถูกวิญูชนผูเกิดมีความ
อัศจรรยใจไตถามในที่สุดแหงธรรมกถาวา " โอ ! ทานผูเจริญ บาลี
และอรรถกถา บริสุทธิ,์ พระคุณเจาเรียนเอาในสํานักของใคร ? " ดังนี้
กลาววา " ใครจะสามารถใหคนเชนเราเรียน " แลวไมแสดง อาจารย
ประกาศธรรมวินัยที่ตนแทงตลอดเอง คือ ที่ตนไดบรรลุดวยสยัมภูญาณ.
ภิกษุผูขโมยธรรมที่พระตถาคตทรงบําเพ็ญบารมีสิ้น ๔ อสงไขยยิ่งดวยแสน
กัป ไดตรัสรูโดยแสนยากลําบาก นี้ จัดเปนมหาโจรจําพวกที่ ๒.
ขอวา สุทฺธ พฺรหฺมจารึ ไดแก ภิกษุผูสิ้นอาสวะแลว.
ขอวา ปริสสุทฺธ พฺรหฺมจริย จรนฺต ไดแก เพื่อนพรหมจารี
ผูประพฤติจริยาที่ประเสริฐ อันหาอุปกิเลสมิได. อีกอยางหนึ่ง ไดแก
ผูประพฤติพรหมจรรยทบี่ ริสุทธิ์ อันเปนที่ตั้งแหงความไมเดือดรอน
เปนตนแมอื่น ตั้งตนแตพระอนาคามีตราบเทาถึงปุถุชนผูมีศีล.
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ขอวา อมูลเกน อพฺรหฺมจริเยน อนุทฺธเสติ มีความวา
ภิกษุผูเลวทราม ยอมกลาวหา คือโจท ดวยอันติมวัตถุ ซึ่งไมมีอยู
ในบุคคลนั้น. ภิกษุผูลบหลูคุณที่มีอยู ขโมยอริยคุณ นี้ จัดเปนมหาโจร
จําพวกที่ ๓.
ในสองบทวา " ครุภณฺฑานิ ครูปริกฺขารานิ " นี้ พึงทราบ
วินิจฉัยดังนี้ :- ในอทินนาทานสิกขาบท ภัณฑะมีราคา ๕ มาสก
ทานจัดวา " ครุภัณฑ " ในคําวา " ชน ๔ คน ชวนกันลักครุภัณฑ "
นี้ฉันใด, ในสิกขาบทนี้ จะไดจัดฉันนั้น หามิได, โดยที่แท ภัณฑะ
ที่จัดเปนครุภัณฑ ก็เพราะเปนของที่ไมควรจําหนาย โดยพระบาลีวา
" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภัณฑะ ๕ หมวดนี้ ไมควรจําหนาย อยา
จําหนาย. สงฆ หรือคณะ หรือบุคคล แมจําหนายไป ก็ไมเปนอัน
จําหนาย; ภิกษุใดพึงจําหนาย ปรับอาบัติถุลลัจจัยแกภิกษุนั้น; ภัณฑะ ๕
หมวด คืออะไรบาง ? คือ อาราม อารามวัตถุ ฯ ล ฯ ภัณฑะ
ไม ภัณฑะดิน " บริขารที่จัดเปนครุบริขาร โดยความเปนบริขาร
สาธารณะ เพราะเปนของไมควรแจก โดยพระบาลีวา " ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! บริขาร ๕ หมวดนี้ ก็ไมควรแจก อยาแจก, สงฆ หรือ
คณะ หรือบุคคล แมแจกไปแลว ไมเปนอันแจก, ภิกษุใดพึงแจก
ปรับอาบัติถุลลัจจัยแกภิกษุนั้น; บริขาร ๕ หมวด คืออะไรบาง ? คือ
อาราม อารามวัตถุ ฯ ล ฯ ภัณฑะไม ภัณฑะดิน . " คําใดที่ควรกลาว
ในบทวา อาราโม อารามวตฺถุ เปนตน ขาพเจาจักกลาวคํานั้นทั้งหมด
ในวรรณนาแหงสูตร ซึ่งมาในขันธกะวา ปฺจิมานิ ภิกูขเว อวิสชฺชิยานิ
๑

๒

๓

๑. วิ. ปริวาร. ๘/๕๓๐. ๒-๓. วิ. จุล. ๗/๑๓๓-๔.
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นั่นเทียว.
ขอวา เตหิ คิหี สงฺคณฺหาติ มีความวา ใหครุภัณฑ ครุบริขาร
มีอารามเปนตนเหลานั้น สงเคราะห คืออนุเคราะหพวกคฤหัสถ.
บทวา อุปลาเปติ มีความวา ทําใหพวกคฤหัสถบนถึง คือ
ใหเปนผูติดใจ ไดแกใหมคี วามรักใคร อยางนี้วา " ดีจริง ! พระ
ผูเปนเจาของพวกเรา. " ภิกษุผูลักครุบริขาร ที่ไมควรจําหนาย และ
ไมควรแจกโดยความเปนอยางนั้น สงเคราะหคฤหัสถ นี้ จัดเปนมหาโจร
พวกที่ ๔. ก็แล ภิกษุนี้นนั้ เมื่อจําหนายครุภัณฑนี้ เพื่อสงเคราะห
สกุล ยอมตองกุลทูสกทุกกฏดวย ยอมเปนผูควรแกปพพาชนียกรรม
ดวย, เมื่อจําหนายดวยความเปนผูมีความเปนใหญเหนือภิกษุสงฆ ยอม
ตองถุลลัจจัย, เมื่อจําหนายดวยไถยจิต พึงใหตีราคาสิ่งของ ปรับอาบัติ
แล.
ขอวา อย อคฺโค มหาโจโร มีความวา ภิกษุที่ลักฉอโลกุตรธรรม
ซึ่งสุขุมละเอียดนัก เปนไปลวงการถือเอาดวยอินทรีย ๕ นี้ จัดเปน
โจรใหญที่สดุ ของมหาโจรเหลานี้, ขึ้นชื่อวาโจรผูเชนกับภิกษุนี้ ยอมไมมี.
ถามวา " ก็โลกุตรธรรม บุคคลอาจลวง คือลักฉอเอา เหมือน
ทรัพยมีเงินและทองเปนตนหรือ ? "
แกวา " ไมอาจ. " ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา " ภิกษุใด กลาวอวดอุตริมนุสธรรม ทีไ่ มมีอยู ไมเปน
จริง. " แทจริง ภิกษุนี้ ยอมกลาวอวดธรรมที่ไมมอี ยูในตนอยางเดียววา
" ธรรมนี้ของเรา มีอยู. " แตไมอาจใหอุตริมนุสธรรมนั้น เคลือ่ นไป
จากที่ได หรือไมอาจทําใหมีอยูในตนได.
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ถามวา " เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร จึงกลาววา เปน
โจรเลา ? "
แกวา " เพราะวาภิกษุนี้ กลาวอวดอุตริมนุสธรรมนั้นแลว
ถือเอาปจจัยที่เกิดขึ้น เพราะการอวดคุณที่ไมมีอยู; เพราะเหตุนั้น ปจจัย
เหลานั้น ยอมเปนอันเธอผูถือเอา ( ดวยการอวดธรรมที่ไมมีอยู ) อยางนั้น
ลอลวง คือลักฉอ เอาดวยอุบายอันสุขุม. " ดวยเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา " ขอนั้นเพราะเหตุไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
เพราะเหตุที่กอนขาวของชาวแวนแควน อันภิกษุนนั้ ฉันแลว ดวยความ
เปนขโมย. "
อันเนื้อความในคําวา " ต กิสสฺ เหตุ " นี้ พึงทราบดังตอไป
นี้ :- เราไดกลาวคําใดวา ' ภิกษุใด กลาวอวดอุตรมนุสธรรมที่ไมมี
ไมจริง, ภิกษุนี้ เปนยอดมหาโจร; ถาจะมีผูโจทกทวงวา ' ขอนั้น
เพราะเหตุไร ? คือ เราไดกลาวคํานั้น ดวยเหตุอะไร ?; เราพึงเฉลย
วา " เพราเหตุที่กอนขาวของชาวแวนแควน อันภิกษุนั้นฉันแลวดวย
ความเปนขโมยแล ภิกษุทั้งหลาย ! อธิบายวา ' ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะกอนขาวของชาวแวนแควน เปนอันภิกษุนั้นฉันแลวดวยไถยจิต;
เพราะเหตุนั้น เราจึงไดกลาวคํานั้น. "
จริงอยู โว ศัพท ในคําวา " เถยฺยาย โว " นี้ เปนนิบาต
ลงในอรรถสักวาเปนเครื่องทําบทใหเต็ม เหมือน โว ศัพท ในคําวา
เย หิ โว อริยา อรฺวนปฏานิ เปนอาทิ แปลวา " จริงอยู
พระอริยเจาทั้งหลายแล ยอมเสพราวไพรในปา. " เพราะเหตุนั้น ผูศึกษา
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ไมพึงเห็นเนื้อความแหง โว ศัพทนั้น อยางนี้วา " ตุมฺเหหิ ภุตโฺ ต
แปลวา อันทานทั้งหลายฉันแลว " ดังนี้.
[ แกอรรถนิคมคาถา ]
บัดนี้ พระผูพระภาคเจา เมื่อจะทรงทําเนื้อความนั้นนั่นแล
ใหแจมแจงขึ้นโดยคาถา จึงตรัสพระคาถาวา " อฺถา สนฺต "
เปนตน.
บรรดาเหลานั้น สองบทวา อฺถา สนฺต ความวา อัน
มีอยูโดยอาการอื่น ซึ่งมีกายสมาจารไมบริสุทธิ์เปนตน.
บาทคาถาวา อฺถา โย ปเวทเย ความวา ภิกษุรูปใด พึง
ประกาศดวยอาการอยางอื่น ซึ่งมีกายสมาจารบริสุทธิ์เปนตน คือให
ชนอื่นเขาใจอยางนี้วา " เราเปนผูบริสุทธิ์อยางยิ่ง โลกุตรธรรมมีอยูใน
ภายในของเรา. " ก็แล ครั้งประกาศแลว ( แสดงตน ) ดุจพระอรหันต
ฉันโภชนะที่เกิดขึ้น เพราะการประกาศนั้น.
บทวา " นิกจฺจ " ในสองบาทคาถาวา " นิกจฺจ กิตวสฺเสว
ภุตฺต เถยฺเยน ตสฺส ต " นี้ แปลวา ลอลวง คือแสดงตนอันมีอยู
โดยอาการอื่น ดวยอาการอยางอื่น ไดแกแสดงตน ซึ่งไมใชพุมไม
และไมใชกอไมเลย ใหเปนเหมือนพุมไมและใหเหมือนกอไม เพราะ
เอากิ่งไม ใบไม และใบออนเปนตน ปดบังไว.
บทวา กิตวสฺเสว ความวา ดุจพรานนกผูลวง คือหลอกจับนก
ตัวที่มาแลว ๆ ในปา ดวยมีความสําคัญวา เปนพุมไมและกอไม แลว
เลี้ยงชีวิตฉะนั้น.
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บาทคาถาวา ภุตฺต เถยฺเยน ตสฺส ต ความวา เมื่อภิกษุ
แมนั้น ผูไมใชพระอรหันตเลย แสดงวาเปนพระอรหันต ฉันโภชนะ
ที่ตนไดมา, โภชนะที่เธอฉัน ชื่อวาเปนอันเธอฉันแลว ดวยความ
เปนขโมย เพราะเธอฉันโภชนะที่ตนลอลวงมนุษยทั้งหลายแลวไดมา
เปรียบเหมือนนายพรานนกผูมีเครื่องปกปด ลอ คือ ลวงจับนกฉะนั้น.
ก็ภิกษุเหลาใด เมื่อไมรูอํานาจแหงประโยชนนี้ ยอมฉันดวยอาการ
อยางนั้น, ภิกษุเปนอันมาก มีผากาสาวะพันคอ มีกรรมเลวทราม
ไมสํารวมแลว, ภิกษุผูเลวทรามเหลานั้น ยอมเขาถึงซึ่งนรกเพราะกรรม
ทั้งหลายที่เลวทราม.
บทวา กาสาวกณฺา ไดแก ผูมีคอที่พันดวยผากาสาวะ. มีคํา
อธิบายวา " คุณเครื่องเปนสมณะ คือ พระอรหัตผล ยอมไมมีแกบุคคล
เหลาใด, บุคคลเหลานั้น มีแตการทรงไวซึ่งธงชัยแหงพระอริยะเพียงนี้
เทานั้น. " คําวา " ผูมีผากาสาวะพันคอ " นี้ เปนชื่อแหงบรรพชิต
ผูทุศีล ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา " ดูกอนอานนท ! ก็แล
โคตรภูสงฆทั้งหลาย ผูมีผากาสาวะพันคอ จักมีในกาลอนาคต. "
บทวา ปาปธมฺมา ไดแก ผูมีธรรมลามก.
บทวา อสฺตา ไดแก ผูไมสํารวมทางกายเปนตน
บทวา ปาปา ไดแก บุคคลลามก.
สองบทวา ปาเปหิ กมฺเมหิ ความวา เพราะกรรมที่เลวทราม
ทั้งหลาย มีการลอลวงผูอื่นเปนตนเหลานั้น อันตนทําแลว เพราะไมเห็น
โทษในเวลากระทํา.
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บาทคาถาวา นิรยนฺเต อุปปชฺชเร ความวา ภิกษุผูเลวทราม
เหลานั้น ยอมเขาถึงทุคติ ที่หมดความแชมชื่น. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสพระคาถาวา " เสยฺโย อโยคุโฬ " เปนตน.
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้นวา " ถาบุคคลผูทุศีล ไม
สํารวม ตั้งอยูในอิจฉาจาร เปนผูลวงโลกดวยกิริยาหลอกลวงนี้ พึง
บริโภค คือพึงกลืนกินกอนเหล็กแดงดังเปลวไฟ, การที่ผูทุศีลพึงฉัน
กอนขาวของชาวแวนแควนนี้ ๑ การที่บุคคลพึงกินกอนเหล็กแดงนี้ ๑
ใน ๒ อยางนั้น กอนเหล็กเทียว อันภิกษุนั้นบริโภคแลว พึงเปนของ
ประเสริฐกวา คือ ดีกวา และประณีตกวา; เพราะวา ภิกษุนั้น
จะไมเสวยทุกขซึ่งมีการกําหนดรูไดยาก แมดวยสัพพัญุตญาณ ใน
สัมปรายภพ เพราะบริโภคกอนเหล็กแดง, แตจะไดเสวยทุกขมีประการ
ดังกลาวแลวในสัมปรายภพ เพราะเธอบริโภคกอนขาวของชาวแวนแควน
ซึ่งตนไดมาแลวดวยอาการอยางนั้น. จริงอยู อาชีพนี้ จัดเปนมิจฉาชีพ
ขั้นสุดยอด.
[ ปฐมบัญญัติจตุตถปาราชิก ]
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ครั้งทรงแสดงโทษแกพวก
ภิกษุผูไมเห็นโทษในการกระทําความชั่วอยางนั้นแลว จึงทรงติเตียน
พวกภิกษุผูอยูริมฝงแมน้ําวัคคุมุทา โดยอเนกปริยาย แลวตรัสโทษ
แหงความเปนผูเลี้ยงยาก ความเปนบํารุงยาก ฯ ล ฯ แลวทรงรับสั่งวา
" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ก็แล พวกเธอพึงแสดงสิกขาบทนี้ขึ้นอยางนี้... "
ดังนี้แลว เมื่อจะทรงบัญญัติจตุตถปาราชิก จึงตรัสวา โย ปน ภิกขฺ ุ
อนภิชาน เปนอาทิ แปลวา " อนึ่ง ภิกษุใดไมรูเฉพาะ " ดังนี้เปนตน.
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[ อนุบัญญัติจตุตถปาราชิก ]
ครั้งเมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงบัญญัติจตุตถปาราชิก ทําให
หนักแนนขึ้นดวยอํานาจความขาดมูลอยางนั้นแลว เรื่องสําคัญวาไดบรรลุ
แมอื่นอีก ก็เกิดขึ้น เพื่อประโยชนแกอนุบัญญัติ. เพื่อแสดงความเกิดขึ้น
แหงเรื่องสําคัญวาไดบรรลุนั้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย จึงได
กลาวไวอยางนี้วา " ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลาย ดวยประการอยางนี้. "
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา อทิฏเ ทิฏสฺิโน ความวา
( ภิกษุทั้งหลาย ) เปนผูมีความสําคัญในพระอรหัตผล อันตนยังมิไดเห็น
ดวยญาณจักษุเลยวาไดเห็น ดวยคําวา " พระอรหัตผล อันเราทัง้ หลาย
เห็นแลว. " ในพระอรหัตผลที่ตนยังมิไดถึงเปนตน ก็นัยนี.้ แตมีความ
แปลกกันดังตอไปนี้ :บทวา อปฺปตฺเต ความวา ที่ตนยังมิไดถึง ดวยอํานาจความ
เกิดขึ้นในสันดานของตน.
บทวา อนธิคเต ไดแก ที่ตนยังมิไดบรรลุ ดวยมรรคภาวนา.
ความวา " อันตนยังไมได " บาง.
บทวา อสจฺฉิกเต ไดแก ที่ตนยังมิไดแทงตลอด หรือยังมิได
ทําใหประจักษ ดวยอํานาจการพิจารณา.
บทวา อธิมาเนน ไดแก ดวยความสําคัญวาตนไดบรรลุ
อธิบายวา " ดวยความสําคัญที่เกิดขึ้นอยางนี้วา ' เราไดบรรลุแลว "
อีกอยางหนึ่ง ความวา " ดวยความถือตัวยิ่ง คือ ดวยมานที่แข็ง
กระดาง. "
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สองบทวา อฺ พฺยากรึสุ ความวา ไดพยากรณพระอรหัตผล
คือ ไดบอกแกภิกษุทั้งหลายวา " อาวุโส ! พวกเราไดบรรลุพระอรหัตผลแลว กิจที่ควรทํา พวกเราไดทําเสร็จแลว. " เพราะยังละกิเลส
ไมไดดวยมรรค จิตของเธอเหลานั้น ผูขมกิเลสไวได ดวยอํานาจสมถะ
และวิปสสนาอยางเดียว โดยสมัยตอมา คือ ในเวลาประกอบพรอมดวย
ปจจัยเห็นปานนั้น ยอมนอมไปเพื่อความกําหนัดบาง อธิบายวา " ยอม
นอมไปเพื่อตองการความกําหนัด. " ในบททั้งหลายนอกนี้ ก็นัยนี้.
ขอวา ตฺจ โข เอต อพฺโพหาริก มีความวา ก็แล การ
พยากรณพระอรหัตนี้นั้น ของเธอเหลานี้นั้น เปนอัพโพหาริก ยังไม
ถึงโวหารในการเปนเหตุใหบัญญัติอาบัติ, อธิบายวา " ยังไมเปนองค
แหงอาบัติ. "
ถามวา " ก็ ความสําคัญวาไดบรรลุนี้ ยอมเกิดขึ้นแกใคร ?
ไมเกิดขึ้นแกใคร ? "
แกวา " ยอมไมเกิดขึ้นแกพระอริยสาวกกอน. จริงอยู พระอริยสาวกนั้น มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวดวยญาณเปนเครื่องพิจารณา มรรค
ผล นิพพาน กิเลสทีล่ ะไดแลว และกิเลสที่ยังเหลือ เปนผูไมมีความ
สงสัยในการแทงตลอดอริยคุณ; เพราะเหตุนั้น มานะ ( ความถือตัว )
จึงไมเกิดขึ้นแกพระอริยสาวกทั้งหลาย มีพระโสดาบันเปนตน ดวย
อํานาจความถือวา ' เราเปนพระสกทาคามี ' เปนตน. และไมเกิดขึ้น
แมแกบุคคลผูทุศีล. เพราะวา บุคคลผูทุศีลนั้น เปนผูหมดความหวัง
ในการบรรลุอริยคุณทีเดียว. ทั้งไมเกิดขึ้นแมแกผูมีศีล ซึ่งสละกรรมฐาน
เสีย แลวตามประกอบเหตุแหงความเกียจคราน มีความเปนผูยินดีใน
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ความหลับนอนเปนตน. แตจะเกิดขึ้นแกทานผูเริ่มเจริญวิปสสนา มีศีล
บริสุทธิ์ดี ไมประมาทในกรรมฐาน ขามพนความสงสัยแลว เพราะ
กําหนดนามรูป จับปจจัยได ยกไตรลักษณขึ้นพิจารณาสังขารทั้งหลายอยู.
และความสําคัญวาไดบรรลุเกิดขึ้นแลว ยอมพักบุคคลผูไดสมถะลวน ๆ
หรือผูไดวิปสสนาลวน ๆ เสียในกลางคัน. จริงอยู บุคคลนั้น เมื่อไม
เห็นความฟุงขึ้นแหงกิเลส ตลอด ๑๐ ปบาง ๒๐ ปบาง ๓๐ ปบาง
ยอมเขาใจวา " เราเปนพระโสดาบัน " หรือวา " เราเปนพระสกทาคามี " หรือวา " เราเปนพระอนาคามี. " แตความสําคัญวาได
บรรลุนั้น ยอมตั้งบุคคลผูไดทั้งสมถะและวิปสสนาไวในพระอรหัตผล
ทีเดียว. จริงอยู บุคคลนัน้ ขมกิเลสทั้งหลายไดดวยกําลังสมาธิ กําหนด
สังขารทั้งหลายไดดีดวยกําลังวิปสสนา; เพราะฉะนั้น กิเลสทัง้ หลายจึงไม
ฟุงขึ้น ตลอด ๖๐ ปบาง ๘๐ ปบาง ๑๐๐ ปบาง, ความเที่ยวไปแหงจิต
เปนเหมือนของพระขีณาสพฉะนั้น. บุคคลนั้น เมื่อไมเห็นความฟุงขึ้น
แหงกิเลสตลอดราตรีนานดวยอาการอยางนั้น ไมหยุดในกลางคันเลย
จึงสําคัญวา " เราเปนพระอรหันต " ฉะนี้แล.
บทวา อนภิชาน ไดแก ไมรูเฉพาะ. ก็เพราะเหตุที่ภิกษุนี้
ไมรูจริง กลาวอวดอยู, อุตริมนุสธรรมนั้น ไมเกิดขึ้นในสันดานของเธอ
ทั้งเธอก็มิไดทําใหแจงดวยญาณ จึงชื่อวาไมมีจริง; เพราะฉะนั้น ในวาระ
แจกบทแหงบทวา " อนภิชาน " นั้น ทานพระอุบาลีกลาววา
" ( อุตริมนุสธรรม ) ไมมจี ริง ไมเปนจริง หาไมได " แลวจึงกลาววา
" ( ภิกษุ ) ไมรูอยู ไมเห็นอยู " ดังนี้.
บทวา อุตฺตริมนุสสฺ ธมฺม แปลวา ธรรมของมนุษยผูยวดยิ่ง
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คือ ทานผูไดฌาน และพระอริยเจาทั้งหลาย.
บทวา อตฺตูปนายิก มีอรรถวิเคราะหวา ภิกษุยอมนอมอุตริมนุสธรรมนัน้ เขามาในตน หรือวา ยอมนอมตนเขาไปในอุตริมนุสธรรม
นั้น; เพราะเหตุนั้น อุตริมนุสธรรมนัน้ จึงชื่อวา อัตตูปนายิกะ. ( ภิกษุ
กลาวอวด ) อุตริมนุสธรรมนั้น เปนที่นอมเขามาในตน หรือวาเปน
ที่นอมเขาไปหา. เชื่อมความวา " ภิกษุทําอยางนี้ กลาวอวด " แตใน
วาระแจกบท เพราะเหตุที่ทานพระอุบาลีกลาวธรรมหลายประการ มีฌาน
เปนตนไว อยางนี้วา " ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ ญาณทัสสนะ
ฯ ล ฯ ( การยังมรรคใหเจริญ การทําใหแจงซึ่งผล การละกิเลส ความ
ที่จิตปราศจากนิวรณ ) ความยินดียิ่งในเรือนวางเปลา ชื่อวาอุตริมนุสธรรม " ดังนี้; เพราะฉะนั้น เมื่อทานจะแสดงความที่อุตริมนุสธรรมนั้น
เปนธรรมที่นอมเขามาในตน ดวยอํานาจแหงธรรมเหลานั้นทั้งหมด จึง
ไดกระทํานิเทศเปนพหุวจนะวา " ภิกษุยอมนอมกุศลธรรมเหลานั้นเขามา
ในตน " ก็ดี. ในบรรดาการนอม ๒ อยางนั้น เมื่อภิกษุอวดวา " ธรรม
เหลานี้ ยอมปรากฏในขาพเจา " พึงทราบวา " ชื่อวานอม ( ธรรม
เหลานั้น ) เขามาในตน, " เมื่ออวดวา " ขาพเจา ยอมปรากฏในธรรม
เหลานี้ พึงทราบวา " ชื่อวานอมตนเขาไปในธรรมเหลานั้น. "
พึงทราบความเชื่อมอรรถแหงบทในคําวา อลมริยาณทสฺสน
นี้ อยางนี้ คือ " ปญญาทัง้ ที่เปนโลกิยะและโลกุตระ ชื่อวา ญาณ
เพราะอรรถวารู, ชื่อวา ทัสสนะ เพราะอรรถวา เห็น เพราะกระทํา
ซึ่งธรรมใหเปนประดุจเห็นดวยจักษุ; เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ญาณทัสสนะ.
ญาณทัสสนะ อยางประเสริฐ คือ อยางบริสุทธิ์ อยางสูงสุด; เพราะฉะนั้น
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จึงชื่อวา อริยญาณทัสสนะ. ญาณทัสสนะอยางประเสริฐ อยางสามารถ
คือ แกลวกลา สามารถกําจัดกิเลส มีอยูในอุตริมนุสธรรมตางประเภท
มีฌานเปนตนนี้ หรือวาญาณทัสสนะอยางประเสริฐ อยางสามารถ เปน
ของแหงอุตริมนุสธรรมนัน้ ; เพราะเหตุนั้น อุตริมนุสธรรมนั้น จึงชื่อวา
มีความรูเห็นอยางประเสริฐ อยางสามารถ. ภิกษุไมรูจริง กลาวอวด
อุตริมนุสธรรม อันมีความรูเห็นอยางประเสริฐ อยางสามารถนั้น. "
ในบทภาชนะนั้น อุตริมนุสธรรมนั้น ทานเรียกวา " อลมริยญาณทัสสนะ " ดวยญาณทัสสนะใด, เพื่อแสดงญาณทัสสนะนั้นนั่นแล
ทานอุบาลีจึงกลาวบทภาชนะ ดวยวิชชาเปนใหญวา " ญาณ นั้น
ไดแก วิชชา ๓, ทัสสนะ นั้น คือ ญาณอันใด ทัสสนะก็อันนั้น
ทัสสนะอันใด ญาณก็อันนั้น. " แตในบทวา " ญาณ " นี้ ปญญา
แมทั้งหมดที่เปนมหัคคตะและโลกุตะ พึงทราบวา " ญาณ. "
บทวา สมุทาจเรยฺย ความวา พึงอวดอุตริมนุสธรรม มีประการดังกลาวแลวนี้ ทําใหนอมเขามาในตน. สวนบทวา " อิตถฺ ิยา วา "
เปนตน ชี้ถึงบุคคลที่ภิกษุจะพึงอวด. จริงอยู เมื่ออวดอุตริมนุสธรรมแก
บุคคลเหลานั้น ยอมเปนอันอวด. เมื่ออวดแกเทวดา มาร พรม
หรือแมแกเปรต ยักษ และสัตวดิรัจฉาน หาเปนอันอวดไม แล.
คําวา " อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ " นี้ แสดงอาการอวด. แต
ในบทภาชนะแหงบทวา " อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ " นั้น คําวา
" ขาพเจารูธรรมเหลานี้ ขาพเจาเห็นธรรมเหลานี้ " นี้ แสดงถึงความ
เปนไปแหงความรูและความเห็น ในธรรมมีฌานเปนตนเหลานั้น. คําวา
" และธรรมเหลานี้ มีแกขาพเจา " เปนตน แสดงความนอมเขามาในตน.
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คําวา " โดยสมัยอื่นแตสมัยนั้น " นี้ แสดงถึงสมัยที่ปฏิญญาวา
เปนอาบัติ. แตภิกษุนี้ตองปาราชิกในขณะที่อวดทีเดียว. และเธอตอง
อาบัติแลว ถูกภิกษุอื่นโจทก็ตาม ไมถูกโจทก็ตาม ยอมปฏิญญา;
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา " เธออันผูใดผูหนึ่ง เชื่อก็ตาม ไมเชื่อ
ก็ตาม.
[ เหตุที่ใหเชื่อถือมีฐานะ ๖ อยาง ]
บรรดาความเชื่อ และไมเชื่อ นั้น ในความเชื่อ พึงทราบวินิจฉัย
กอน คือ :๑. ขอวา ทานไดบรรลุอะไร ? คือ เปนคําถามถึงธรรมที่ได
บรรลุ. มีคําอธิบายวา บรรดาคุณธรรมมีฌานและวิโมกขเปนตน หรือ
บรรดามรรค มีโสดาปตติมรรคเปนตน ทานไดบรรลุอะไร ? "
๒. ขอวา ทานไดบรรลุดวยวิธอี ะไร ? คือ เปนคําถามถึง
อุบาย. ความจริงในขอนี้ มีอธิบายดังตอไปนี้ คือ ทานทําอนิจจลักษณะใหเปนธุระ แลวจึงไดบรรลุ ? หรือทานทําบรรดาทุกขลักษณะ
และอนัตตลักษณะ อยางใดอยางหนึ่งใหเปนธุระแลว จึงไดบรรลุ ?
ทานตั้งมั่นแลวดวยอํานาจสมาธิ เหมือนตั้งมั่นแลวดวยอํานาจวิปสสนา
จึงไดบรรลุ ? อนึ่ง ทานตั้งมั่นแลวในรูปธรรม หรือตั้งมั่นแลวใน
อรูปธรรม จึงไดบรรลุ ? ทานตั้งมั่นแลวในกายเปนภายใน หรือตั้งมั่น
แลวในกายเปนภายนอก จึงไดบรรลุ ?
๓. ขอวา ทานไดบรรลุเมือ่ ไร ? คือ เปนคําถามถึงกาล. มี
คําอธิบายวา " ในบรรดากาลเชาและเที่ยงเปนตน กาลใดกาลหนึ่ง ? "
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๔. ขอวา ทานไดบรรลุที่ไหน ? คือ เปนคําถามถึงโอกาส.
มีคําอธิบายวา " ในโอกาสไหน ? คือในที่พักกลางคืน ในที่พักกลางวัน
ที่โคนตนไม มีมณฑป หรือในวิหารหลังไหน ? "
๕. ขอวา ทานละกิเลสเหลาไหนได ? คือ เปนคําถามถึงกิเลส
ที่ละไดแลว. มีคําอธิบายวา " กิเลสทัง้ หลายมีมรรคจําพวกไหนฆา
ทานละไดแลว. "
๖. ขอวา ทานไดธรรมเหลาไหน ? คือ เปนคําถามถึงธรรม
ที่ไดแลว มีคําอธิบายวา " บรรดามรรคมีปฐมมรรคเปนตน ทานได
ธรรมเหลาไหน ? "
[ อรรถาธิบายฐานะ ๖ อยาง ]
เพราะฉะนั้น ในบัดนี้ ถาแมภิกษุรูปไร ๆ พึงพยากรณการบรรลุ
อุตริมนุสธรรม, เธออันใคร ๆ ไมควรสักการะ ดวยคําพยากรณมี
ประมาณเพียงเทานี้กอน. แตเธอควรถูกทักทวง เพื่อสอบสวนให
ขาวสะอาด ในฐานะทั้ง ๖ เหลานี้วา " ทานไดบรรลุอะไร ? คือวาทาน
ไดบรรลุฌาน หรือไดบรรลุบรรดาวิโมกขเปนตนอยางใดอยางหนึ่งหรือ ? "
จริงอยู ธรรมที่บุคคลใด ไดบรรลุแลว ยอมเปนของปรากฏแกบุคคล
นั้น. ถาเธอกลาววา " ขาพเจาไดบรรลุธรรมชื่อนี้, " ลําดับนั้น ควร
สอบถามเธอวา " ทานไดบรรลุดวยวิธไี ร ? " คือควรซักถามวา " ทาน
ทําอะไร ในบรรดาไตรลักษณ มีอนิจจลักษณะเปนตน ใหเปนธุระ
หรือตั้งมั่นอยูดวยหัวขออะไร ในบรรดาอารมณ ๓๘ อยาง หรือใน
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บรรดาธรรมอันตางดวยรูปธรรม อรูปธรรม กายเปนภายในและกายเปน
ภายนอกเปนตน จึงไดบรรลุ ? " แมจริง ความตั้งมั่นใดของบุคคลใดมี
ความตั้งมั่นนั้นยอมปรากฏแกบุคคลนั้น. ถาภิกษุกลาววา " ความตั้งมั่น
ชื่อนี้ของขาพเจามีอยู, ขาพเจาไดบรรลุดวยวิธีอยางนี้ " ดังนี้, ลําดับนั้น
ควรสอบถามเธอดูวา " ทานไดบรรลุเมื่อไร ? " คือ ควรซักถามเธอวา
" ทานไดบรรลุในเวลาเชา หรือในเวลาเที่ยงเปนตน เวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือ ? " ความจริง กาลที่ตนไดบรรลุ ยอมเปนของปรากฏแกชนทุก
จําพวก. ถาภิกษุกลาววา " ขาพเจาไดบรรลุในกาลชื่อโนน, " ลําดับ
นั้น ควรสอบถามเธอดูวา " ทานไดบรรลุที่ไหน ? " คือ ควรซักถาม
เธอวา " ทานไดบรรลุในที่พักกลางวัน หรือในบรรดาที่พักกลางคืน
เปนตน โอกาสใดโอกาสหนึ่งหรือ ? " ความจริง โอกาสที่ตนไดบรรลุ
ยอมปรากฏแกชนทุกจําพวก. ถาภิกษุกลาววา " ขาพเจาไดบรรลุใน
โอกาสชื่อโนน, " ลําดับนั้น ควรสอบถามเธอดูวา " ทานละกิเลสเหลา
ไหนได ? " คือ ควรซักถามเธอวา " กิเลสทั้งหลาย ที่ปฐมมรรคพึงฆา
หรือที่ทุติยมรรคเปนตนพึงฆา ทานละไดแลว ? " ความจริง กิเลสอัน
มรรคที่ตนไดบรรลุละไดแลว ยอมปรากฏแกชนทุกจําพวก. ถาภิกษุ
กลาววา " กิเลสชื่อเหลานี้ ขาพเจาละไดแลว, " ลําดับนั้น ควรสอบ
ถามเธอดูวา " ทานไดธรรมเหลาไหน ? " คือ ควรซักถามเธอดูวา
" ทานไดโสดาปตติมรรค หรือไดบรรดามรรคมีสกทาคามิมรรคเปนตน
อยางใดอยางหนึ่งหรือ ? ความจริง ธรรมที่ตนไดบรรลุแลว ยอมปรากฏ
แกชนทุกจําพวก. ถาภิกษุกลาววา " ขาพเจาไดธรรมชื่อเหลานี้, " ไมควร
เชื่อถือคําพูดของเธอ แมดวยคําพยากรณมีประมาณเพียงเทานี้. จริงอยู
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ภิกษุทั้งหลาย ผูพหูสูต เปนผูฉลาดในการเรียนและการสอบถาม ยอม
สามารถสอบสวนฐานะทั้ง ๖ เหลานี้ ใหขาวสะอาดได.
[ เรื่องสอบสวนดูปฏิปทาของภิกษุผูอางตนวาไดบรรลุธรรม ]
สวนอาคมนปฏิปทา ( ขอปฏิบัติเปนเหตุมาแหงมรรค ) ของ
ภิกษุนี้ ควรสอบสวนใหขาวสะอาด. ถาอาคมนปฏิปทา ไมบริสุทธิ์,
ภิกษุทั้งหลายควรกลาววา " ขึ้นชื่อวาโลกุตรธรรม ทานจะไมไดดวย
ปฏิปทานี้ " แลวนําเธอออกไปเสีย. แตอาคมนปฏิปทาของภิกษุนั้น
บริสุทธิ์, ถาภิกษุ นั้น ปรากฏในปฏิปทานั้นวา " เปนผูไมประมาทใน
ไตรสิกขา ทั้งหมั่นประกอบธรรมเปนเครื่องตื่นอยู ตลอดราตรีนาน
ไมของอยูในปจจัยทั้ง ๔ อยูดวยใจเสมอดวยฝามือในอากาศ " คําพยากรณ
ของภิกษุนั้น ยอมเทียบเคียงกับขอปฏิบัติได คือ เปนเชนกับพระ
พุทธพจนที่ตรัสไววา " น้ําแมน้ําคงคากับน้ําแมน้ํายมุนา เทียบเคียงกัน
ได เขากันได ชื่อแมฉันใด, ปฏิปทาที่ใหถึงพระนิพพานอันพระผูมีพระภาคเจานั้นทรงบัญญัติดีแลวแกสาวกทั้งหลาย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน,
ทั้งพระนิพพานและปฏิปทาเทียบเคียงกันได. " อีกอยางหนึ่งแล สักการะ
อันใคร ๆ ไมควรทํา แมดวยคําพยากรณมีประมารณเพียงเทานี้. เพราะ
เหตุไร ? เพราะวา แมภิกษุผูเปนปุถุชนบางรูปก็มีปฏิปทาเปนเหมือน
ขอปฏิบัติของพระขีณาสพ. เพราะฉะนั้น ภิกษุรูปนั้น อันใคร ๆ พึงทํา
ใหหวาดสะดุงไดดวยอุบายนั้น ๆ. ธรรมดาพระขีณาสพ แมเมื่ออสนีบาต
ผาลงมาบนกระหมอม ก็หามีความกลัว ความหวาดสะดุง หรือขนพอง
สยองเกลาไม. ถาความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ขนพองสยองเกลา
๑

๑. แปลตามสารัตถทีปนี ๒/๔๔๑.
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ก็ดี เกิดขึ้นแกภิกษุนั้น, เธออันภิกษุทั้งหลายพึงกลาวเตือนวา " ทาน
ไมใชเปนพระอรหันต " แลวพึงนําออกเสีย. แตถา ภิกษุนั้น เปนผูไม
กลัว เปนผูไมหวาดเสียว เปนผูไมสะดุง ยอมนั่งนิ่งเหมือนราชสีห
ฉะนั้น, ภิกษุนี้ ชื่อวาเปนผูมีการพยากรณอยางสมบูรณ ยอมควรรับ
สักการะ ทีพ่ ระราชาและราชมหาอํามาตยเปนตน สงไปถวายโดยรอบ
ฉะนี้แล.
บทวา ปาปจฺโฉ ไดแก ภิกษุผูประกอบดวยความเปนผูปรารถนา
ลามก ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว โดยนัยเปนตนวา " ภิกษุบางรูป
ในศาสนานี้ เปนผูทุศีลแล ยอมปรารถนาวา ' ขอชนจงรูเราวาเปนผูมี
ศีล " ดังนี้.
บทวา อิจฺฉาปกโต ไดแก ภิกษุผูเปนปาราชิก ถูกความปรารถนา
ลามกนั้นครอบงํา คือย่ํายี.
บทวา วิสุทฺธาเปกฺโข ไดแก ผูม ุง คือตองการ ปรารถนาความ
บริสุทธิ์เพื่อตน. จริงอยู เพราะเหตุที่ภิกษุนี้ ตองปาราชิกแลว; ฉะนั้น
เธอยังดํารงอยูในความเปนภิกษุ เปนผูไมควร เพื่อบรรลุคุณธรรมมีฌาน
เปนตน. แทจริง ความเปนภิกษุของเธอ ยอมเปนอันตรายตอสวรรคดวย
เปนอันตรายตอมรรคดวย. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไววา " คุณเครื่องเปนสมณะ ที่บุคคลลูบคลําไมดี ยอมฉุดคราเขาไปใน
นรก . " แมพระดํารัสอื่นอีกก็ตรัสวา " เพราะวา สมณธรรมเครื่อง
ละเวนที่ยอหยอน ยิ่งเกลีย่ ธุลีลง. " ดังนี้ ความเปนภิกษุของเธอ ยอม
ชื่อวาเปนของไมบริสุทธิ์ ฉะนี้แล.
๑

๒

๓

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๗๓. ๒-๓. ขุ. ธ. ๒๕/๖๕.
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อนึ่ง ภิกษุผูตองปาราชิกนั้น ( ละภิกษุภาวะ ) เปนคฤหัสถ หรือ
เปนอุบาสก เปนอารามิกะ หรือเปนสามเณร ยอมเปนผูควร เพื่อยัง
ทางสวรรคใหสําเร็จ ดวยคุณธรรมทั้งหลายมี ทาน สรณะ ศีล และ
สังวรเปนตน หรือยังทางพระนิพพานใหสําเร็จ ดวยคุณธรรมทั้งหลาย
มีฌานและวิโมกขเปนตน; เพราะเหตุนั้น ความเปนคฤหัสถเปนตนของ
เธอ จึงชื่อวาเปนความบริสุทธิ์. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสเรียกเธอวา " ผูมุงความบริสุทธิ์ " เพราะเพงถึงความบริสุทธิ์
นั้น. ก็ดวยเหตุนั้นนั่นแล ในบทภาชนะแหงบทวา " วิสุทฺธาเปกฺโข "
นั้น ทานพระอุบาลีเถระจึงกลาวคําเปนตนวา " ประสงคจะเปนคฤหัสถ. "
สองบทวา เอว วเทยฺย แปลวา พึงกลาวอยางนี้. ถามวา
" พึงกลาวอยางไร ? " แกวา " พึงกลาววา แนะทาน ! ขาพเจาไมรู
อยางนั้น ไดกลาววารู ไมเห็นอยางนั้น ไดกลาววาเห็น. " สวนในบท
ภาชนะ ทานพระอุบาลีเถระมิไดยกบทวา " เอว วเทยฺย " นีข้ ึ้นเลย
ไดกลาวคําเปนตนวา " ขาพเจาไมรูธรรมเหลานั้น " ดังนี้ เพื่อแสดง
อาการที่ภิกษุผูกลาวเปนเหตุใหทานเรียกชื่อวา ยอมกลาววา " แนะทาน !
ขาพเจาไมรูอยางนั้น ไดกลาววารู ไมเห็นอยางนั้น ไดกลาววาเห็น. "
ขอวา ตุจฺฉ มุสา วิลป มีคําอธิบายวา " ขาพเจาไดพูด คือ
ไดกลาวพลอย ๆ โดยเวนจากประโยชนแหงคําพูด เปนเท็จเปลา ๆ โดย
ความประสงคจะลวง. " สวนในบทภาชนะแหงบทนั้น ทานพระอุบาลี
กลาวคําเปนตนไววา " ขาพเจาพูดพลอย ๆ " ดังนี้ ก็เพื่อแสดงเพียง
เนื้อความ ดวยบทและพยัญชนะอยางอื่น.
สองบทวา ปุริเม อุปาทาย ความวา เทียบบุคคลผูตอง
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ปาราชิกทั้ง ๓ กอน ๆ. คําที่เหลือ ชื่อวาปรากฏชัดแลวแล เพราะมีนัย
ดังกลาวแลวในเบื้องตน และเพราะมีเนื้อความชัดเจน ฉะนี้แล.
[ อธิบายบทภาชนีย ]
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกสิกขาบทที่ทรงอุเทศไวตาม
ลําดับบทอยางนั้นแลว บัดนี้ มีพระประสงคจะทรงตั้งบทภาชนะนั้นแลใน
ฐานเปนมาติกาอีก แลวแสดงอุตริมนุสธรรมโดยพิสดาร แสดงประเภท
อาบัติ เพื่อถือเอาใจความโดยอาการทั้งปวง จึงตรัสคําวา " ฌานนั้น
ไดแก ปฐมฌาน ทุติยฌาน " เปนอาทิ เพราะเหตุวา ในบทภาชนีย
ในหนหลัง ไดทรงแสดงอุตริมนุธรรมไวแตโดยยออยางนี้วา " ฌาน
วิโมกข สมาธิ สมาบัติ ญาณทัสสนะ ฯ ล ฯ ความยินดีเฉพาะในสุญญาคาร "
ไมไดทรงยกอาบัติตั้งเปนแบบไวโดยพิสดาร และเมื่อแสดงเนื้อความไว
แตโดยยอแลว ผูศึกษาทั้งหลายไมอาจถือเอาใจความไดโดยถี่ถวน.
ในคําวา " ปมชฺฌาน " เปนตน นั้น มีวนิ ิจฉัยดังนี้ :อัปปมัญญาฌาน มีเมตตาฌานเปนตนก็ดี อสุภฌานเปนตนก็ดี อานาปานัสสติสมาธิฌานก็ดี โลกิยฌานก็ดี โลกุตรฌานก็ดี สงเคราะหเขา
ดวยปฐมฌานเปนตนนั่นแล; เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุอวดวา " ขาพเจา
เขาปฐมฌานแลวก็ดี... ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลวก็ดี " อวดวา
" ขาพเจาเขาเมตตาฌานก็ดี... ขาพเจาเขาอุเบกขาฌานก็ดี ขาพเจาเขา
อสุภฌานแลวก็ดี ขาพเจาเขาอานาปานัสสติสมาธิฌานแลวก็ดี ขาพเจา
เขาโลกิยฌานแลวก็ดี ขาพเจาเขาโลกุตรฌานแลวก็ดี " พึงทราบวา
" เปนปาราชิกทั้งนั้น. "
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อริยมรรค ที่พนดวยดี หรือทีพ่ นจากกิเลสมีอยางตาง ๆ เพราะฉะนั้น อริยมรรคนั้น จึงชื่อวาวิโมกข. ก็แล วิโมกขนี้นั้น ทาน
เรียกวา " สุญญตวิโมกข " เพราะเปลาจากราคะ โทสะ และโมหะ,
ทานเรียกวา " อนิมิตตวิโมกข " เพราะไมมีนิมิตดวยนิมิต คือ ราคะ
โทสะ และโมหะ, ทานเรียกวา " อัปปณิหิตวิโมกข " เพราะไมมีที่ตั้ง
คือ ราคะ โทสะ และโมหะ. ธรรมชาติที่ชื่อวา สมาธิ เพราะอรรถ
วา ตั้งจิตไวเสมอ คือ ตัง้ จิตไวในอารามณ. ทีช่ ื่อวา สมาบัติ เพราะ
เปนธรรมชาติ ที่พระอริยเจาทั้งหลายพึงเขา. บทที่เหลือในคําเหลานี้
มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ก็อริยมรรคเทียว พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
ในติกะเหลานี้ ดวยหมวด ๓ แหงวิโมกข และดวยหมวด ๓ แหง
สมาธิ. ผลสมาบัติ ตรัสไวดวยหมวด ๓ แหงสมาบัติ. ในบทเหลานั้น
ภิกษุถือเอาบทอันใดอันหนึ่งเพียงบทเดียว กลาววา " ขาพเจามีปกติได
ธรรมนี้ " ยอมเปนปาราชิกแท.
ที่ชื่อวา วิชชา ๓ ไดแก บุพเพนิวาสานุสสติ ทิพพจักษุ
อาสวักขยญาณแล. ในวิชชา ๓ นั้น เมื่อภิกษุถือเอาชื่อแมแหงวิชชา
อันหนึ่งอวดวา " ขาพเจามีปกติไดวิชชานี้ " ยอมเปนปาราชิกแท.
แตในสังเขปอรรถกถา ทานกลาววา " เมื่อภิกษุกลาววา ' ขาพเจามี
ปกติไดวิชชาทั้งหลาย ' ดังนี้ก็ดี กลาววา ' ขาพเจามีปกติไดวิชชา ๓
ดังนีก็ดี ยอมเปนปาราชิกเหมือนกัน. " มรรคภาวนา ไดกลาวแลวใน
บทภาชนะ. โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ ที่สัมปยุตดวยมรรค เปน
โลกุตระแท ทานประสงคเอาในบทวา " มรรคภาวนา. " นี้ เพราะเหตุนั้น ในมหาอรรถกถา ทานจึงกลาววา " เปนปาราชิกแกภิกษุ
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ผูกลาววา ' ขาพเจามีปกติไดสติปฏฐานที่เปนโลกุตระ ขาพเจามีปกติ
ไดสัมมัปปธาน... อิทธิบาท... อินทรีย... พละ... โพชฌงค...
อริยมรรค มีองค ๘ ที่เปนโลกุตระ. "
สวนในมหาปจจรีเปนตน ทานกลาวไววา " เมื่อภิกษุกลาวดวย
อํานาจสวนอันหนึ่ง ๆ อยางนี้วา ' ขาพเจาเปนผูมีปกติไดสติปฏฐาน '
ดังนี้ก็ดี ดวยอํานาจธรรมอยางหนึ่ง ๆ ในสวนเหลานั้น อยางนี้วา
' ขาพเจาเปนผูมีปกติไดกายานุปสสนาสติปฏฐาน ' ดังนี้ก็ดี เปนปาราชิก
เหมือนกัน. " แมคําที่ทานกลาวไวในมหาปจจรี เปนตนนั้น ยอมสมกัน.
เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุที่ทานกลาวหมายเอาสติปฏฐาน ที่เกิดขึ้นใน
ขณะแหงมรรคเหมือนกัน. แมในการทําใหแจงซึ่งผล ก็พึงทราบวา เปน
ปาราชิก ดวยอํานาจแหงผลอันหนึ่ง ๆ. เฉพาะความละกิเลสพระผูมีพระภาค
ตรัสในหมวด ๓ มีคําวา " ราคสฺส ปหาน " เปนตน. ก็การละกิเลส
นั้น เวนมรรคเสียแลว ยอมไมมี, จริงอยู การละราคะและโทสะ ยอม
มีดวยมรรคที่ ๓, การละโมหะ ยอมที่ดวยมรรคที่ ๔; เพราะเหตุนั้น
จึงเปนปาราชิกแมแกภิกษุผูกลาวคําเปนตนวา " ราคะ ขาพเจาละไดแลว. "
เฉพาะโลกุตรจิต กับสมาบัติ พระผูมีพระภาคตรัสในหมวด ๓ มีคําวา
" ราคา จิตฺต วินีวรณตา " เปนอาทิ. เพราะเหตุนั้น แมเมื่อภิกษุ
กลาวคําเปนตนวา " จิตของขาพเจา พรากออกจากราคะ " ก็เปน
ปาราชิกเหมือนกัน. สวนในบทภาชนะแหงบทสุญญาคารทานไมประสงค
ปาราชิก ดวยเพียงคําที่ไมเนื่องดวยฌานวา " ขาพเจายินดีเฉพาะใน
สุญญาคาร; เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวคําเปนตนไววา " ขาพเจายินดี
เฉพาะในสุญญาคาร ดวยปฐมฌาน. " เพราะเหตุนั้น ภิกษุใด กลาว
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เนื่องดวยฌานวา " ขาพเจายินดีเฉพาะในสุญญาคาร ดวยฌานชื่อนี้ "
ภิกษุนี้แหละ พึงทราบวา " เปนปาราชิก."
ก็ บรรดาวิชชา ๘ ที่ตรัสไวในพระสูตรทั้งหลาย มีอัมพัฏฐสูตร
เปนตน วิชชา ๕ เหลาใด ตางโดยวิปสสนาญาณ มโนมยิทธิวิธี
ทิพพโสต และเจโตปริยญาณ ไมไดมาแลวในบทภาชนะ แหงบทวา
" าณ " นี,้ บรรดาวิชชา ๕ เหลานัน้ เฉพาะวิปสสนาอยางเดียว
ยอมไมเปนวัตถุแหงปาราชิก, วิชชาที่เหลือ พึงทราบวา เปนวัตถุแหง
ปาราชิก. เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุกลาววา " ขาพเจา เปนผูมีปกติได
วิปสสนา " ก็ดี วา " ขาพเจาเปนผูมีปกติไดวิปสสนาญาณ " ก็ดี ยังไม
เปนปาราชิก. แตพระปุสสเทวเถระกลาววา " วิชชา ๔ แมนอกจากนี้
ไมสืบเนื่องดวยญาณ ยอมไมเปนวัตถุแหงปาราชิก; เพราะเหตุนั้น จึง
ไมเปนปาราชิกแมแกภิกษุผูกลาวอยูวา ' ขาพเจาเปนผูมีปกติไดมโนมัย,
ขาพเจาเปนผูมีปกติไดอิทธิวิธี, ขาพเจาเปนผูมีปกติไดทิพพโสตธาตุ,
ขาพเจาเปนผูมีปกติไดเจโตปริยาย. " คํานั้น ถูกพวกอันเตวาสิกของทาน
นั้นนั่นเองคานแลววา " ทานอาจารย ไมใชผูชํานาญในอภิธรรม ยอม
ไมทราบธรรมเปนภูมิอื่น, ขึ้นชื่อวาอภิญญามีจตุตถฌานเปนบาท ทั้งเปน
มหัคคตธรรมดวย ยอมสําเร็จไดดวยฌานเทานั้น; เพราะเหตุนั้น ภิกษุ
จะกลาววา ' ขาพเจาเปนผูมีปกติไดมโนมัย, หรือวา ' ขาพเจาเปนผูมี
ปกติไดมโนมยญาณ ' หรือจะกลาวโดยประการตามที่ตนมุงจะกลาวก็
ตามที, เธอยอมตองปาราชิกเหมือนกัน. " จริงอยู ในจตุตถปาราชิกนี้
พระนิพพานไมไดมาในพระบาลี แมโดยแท, ถึงกระนั้น เมื่อภิกษุ
กลาววา " พระนิพพาน ขาพเจาบรรลุแลว " หรือวา " พระนิพพาน
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ขาพเจาทําใหแจงแลว. " ยอมเปนปาราชิกเหมือนกัน. เพราะเหตุไร ?
เพราะเหตุวา พระนิพพานเปนโลกุตรธรรม ซึ่งมีวัฏฏะอันปลอนออกแลว.
อนึ่ง แมเมื่อภิกษุกลาววา " ขาพเจาแทงตลอดสัจจะ ๔, ( หรือ
วา ) สัจจะ ๔ อันขาพเจาแทงตลอดแลว " คงเปนปาราชิกเหมือนกัน.
เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา คําวา " แทงตลอดสัจจะ " เปนคําจักเรียก
มรรค. อนึ่ง ทานกลาวไวในวิภังควา " ปฏิสัมภิทา ๓ ยอมเกิดขึ้นใน
จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยญาณ ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง, ยอมเกิด
ขึ้นในจิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยญาณฝายกิริยา ๔ ดวง, อัตถปฏิสัมภิทา
ยอมเกิดขึ้นในจิตตุปบาทเหลานี้ดวย ยอมเกิดขึ้นในมรรค ๔ ผล ๔
ดวย , " เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุกลาวคําวา " ขาพเจาเปนผูมีปกติได
ธัมมปฏิสัมภิทา " หรือวา " ขาพเจาเปนผูมีปกติไดนิรุตติปฏิสัมภิทา "
หรือวา " ขาพเจาเปนผูมีปกติไดปฏิภาณปฏิสัมภิทา " หรือวา " ขาพเจา
เปนผูมีปกติไดโลกิยอัตถปฏิสัมภิทา " ดังนี้ ยังไมเปนปาราชิก. แมเมื่อ
ภิกษุกลาวคําวา " ขาพเจาเปนผูมีปกติไดปฏิสัมภิทาทั้งหลาย " อาบัติ
ยังไมถึงที่สุดกอน. แตเมื่อเธอกลาววา " ขาพเจาเปนผูมีปกติไดโลกุตรอัตถปฏิสัมภิทา " ยอมเปนปาราชิก.
สวนในสังเขปอรรถกถา ทานกลาวไววา " เมื่อภิกษุกลาวแมดวย
ความไมแปลกกันวา ' ขาพเจาเปนผูไดบรรลุอัตถปฏิสัมภิทา ' ก็เปน
ปาราชิก. แมในกุรุนที ทานก็กลาววา " ยอมไมพน. " แตในมหาอรรถกถา ทานกลาวไววา " ปาราชิก ยอมไมมีดวยเหตุเพียงเทานี้ อาบัติ
ยังไมถึงที่สุดดวยเหตุเพียงเทานี้, ใคร ๆ ไมอาจทําอรรถกกถาอื่นใหเปน
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๑๔-๔๑๕.
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ประมาณได เพราะทานไดวิจารณไวแลววา ' ภิกษุยังไมตองปาราชิก
ดวยเหตุเพียงเทานี้. " แมเมื่อภิกษุกลาววา " ขาพเจาเขานิโรธสมาบัติ "
หรือวา " ขาพเจาเปนผูมีปกติไดนิโรธสมาบัตินั้น " ก็ไมเปนปาราชิก.
เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวา นิโรธสมาบัติไมใชโลกิยะ ทั้งไมใช
โลกุตระ ฉะนี้แล.
ในมหาปจจรีและสังเขปอรรถกถา ทานกลาวไววา " ก็ถาบุคคล
นั้นมีความรําพึงอยางนี้วา ' พระอนาคามี หรือพระขีณาสพ ยอมเขา
นิโรธได, จึงพยากรณดวยทําไวในใจวา ' ชนจักรูเราวาเปนผูใดผูหนึ่ง
แหงบรรดาพระอนาคามีและพระขีณาสพเหลานั้น, ' และเขาก็เขาใจเธอ
อยางนั้น, เปนปาราชิก, " คํานั้น ควรพิจารณาเสียกอน จึงถือเอา.
แมเมื่อภิกษุกลาววา " ในภพที่ลวงไปแลว คือ ในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ขาพเจาเปนพระโสดาบัน, " ไมเปนปาราชิก, จริงอยู
อาบัติยังไมถึงที่สุด เพราะเธออางถึงขันธที่ลวงไปแลวแล.
สวนในสังเขปอรรถกถา ทานกลาวไววา " บางอาจารยกลาววา
' เมื่อภิกษุกลาววา ' ขาพเจาเปนผูมีปกติไดสมาบัติ ๘ ในอดีต, ไมเปน
ปาราชิก เพราะสมาบัติ ๘ ในอดีตเปนกุปธรรม, แตเมื่อกลาววา
' ขาพเจาเปนผูมีปกติไดสมาบัติ ๘ ในภพนี้ ' ดังนี้, ยอมเปนปาราชิก
เพราะสมาบัติ ๘ ในภพนี้ เปนอกุปธรรม. " แมคําที่กลาวไวในสังเขป
อรรถกถานั้น ทานก็คานไวในสังเขปอรรถกกถานัน้ นั่นเองวา " เมื่อภิกษุ
กลาวหมายเอาอัตภาพในอดีต ไมเปนปาราชิก, ตอเมื่อกลาวหมายเอา
อัตภาพในปจจุบันนั่นแหละ จึงเปน. "
พระผูมีพระภาคเจา ครั้งทรงยังบทมาติกา ๑๐ มีฌานเปนตน
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ใหพิสดาร อยางนี้แลว บัดนี้ ภิกษุผูอวดอุตริมนุสธรรม ยอมกลาว
สัมปชานุสาวาทใด, เมื่อจะทรงแสดงองคแหงสัมปชานมุสาวาทนั้นแลว
ผูกจักรเปยยาล ดวยอํานาจแหงความพิสดารนั้นนั่นเอง และเพื่อแสดง
อาการแหงการอวด และประเภทแหงอาบัติ จึงตรัสวา " ตีหากาเรหิ "
ดังนี้ เปนอาทิ.
[ กถาวาดวยสุทธิกมหาวาร ]
ในคํานั้น มีวินิจฉัย ดังตอไปนี้ :- มหาวาร ๓ คือ สุทธิกวาร
( วารกําหนดดวยการอวดลวน ) ๑ วัตตุกามวาร ( วารกําหนดดวย
ภิกษุผูประสงคจะอวด ) ๑ ปจจัยปฏิสังยุตตวาร ( วารกําหนดดวยการ
อวดอันเกี่ยวดวยปจจัย ) ๑ บรรดามหาวาร ๓ เหลานั้น ในสุทธิกวาร ๖
บทเหลานี้ คือ สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ
สจฺฉิกต มยา ทรงประกอบบทอันหนึ่ง ๆ ๕ ครั้ง อยางนี้วา " ดวย
อาการ ๓ ดวยอาการ ๔ ดวยอาการ ๕ ดวยอาการ ๖ ดวยอาการ ๗
ในบทอันหนึ่ง ๆ ตั้งตนแตปฐมฌาน จนถึงบทวา เปลื้องจิตจากโมหะ
ตรัสชื่อวา สุทธิกนัย. ลําดับนั้น เมื่อทรงตอบทอันหนึ่ง ๆ กับดวย
ปฐมฌาน อยางนี้วา " ซึง่ ปฐมฌาณ ซึ่งทุติยฌาน " ดังนี้ ทรงตอ
ทุก ๆ บท ตรัสชื่อวา ขัณฑจักร โดยอรรถอันพิสดารนั้นเทียว.
อธิบายวา ขัณฑจักรนั้น ตรัสวาขัณฑจักร เพราะไมทรงนํามาประกอบ
กับฌานมีปฐมฌานเปนตนอีก. ลําดับนั้น ทรงตอบทอันหนึ่ง ๆ กับ
ดวยทุติยฌาน อยางนี้วา " ซึ่งทุติยฌาน ซึ่งตติยฌาน " ดังนี้ แลวทรง
นํามาเชื่อมกับปฐมฌานอีก ตรัสชื่อวาพัทธจักร โดยอรรถอันพิสดาร
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นั้นเทียว. ลําดับนั้น ทรงตอบทอันหนึ่ง ๆ กับดวยฌาน มีตติยฌาน
เปนตน อยางเดียวกับตอบทหนึ่ง ๆ กับทุติยฌาน แลวทรงนํามาเชื่อม
กับฌานมีทุติยฌานเปนตนอีก ตรัสพัทธจักร ๒๙ แมอื่น โดยอรรถอัน
พิสดารนั้นเทียว ใหสําเร็จเปนเอกมูลกนัยแลว.
อนึ่ง ปาฐะ พระองคก็ทรงแสดงไวโดยสังเขป. ปาฐะนั้น อัน
นักศึกษาผูไมหลงงมงาย ควรทราบโดยพิสดาร. แมทุมูลกนัยเปนตน
พระองคก็ตรัสเหมือนเอกมูลกนัย แลวไดตรัสนัย ๔๓๕ นัย ซึ่งมีมูล
ทุกอยางเปนที่สุด. คืออยางไร ? คือ ตรัสทวิมูลกนัยไว ๒๙ ตรัส
ติมูลกนัยไว ๒๘ ตรัสจตุมูลกนัยไว ๒๗. แมปญ
 จมูลกนัยเปนตน
ผูศึกษา ก็ควรลดอยางละหนึ่งนัย แลวทราบจนกระทั่งถึงติงสมูลกนัย
อยางนี้. แตในปาฐะ ทานยอแมชื่อของนัยเหลานั้นเขาแลว แสดงเฉพาะ
ติงสมูลกนัยอันเดียววา " นี้เปนมูลนัยทั้งหมด. " ก็เพราะภิกษุไมตอบท
สุญญาคารเขากับฌาน, ( อาบัติ ) จึงไมถึงที่สุด; เหตุนั้น การประกอบ
ความในบททั้งปวง มีบทวาเปลื้องจิตจากโมหะเปนที่สุดแล พึงทราบ
วา ทานแสดงแลว เพราะไมแตะตองบทสุญญาคารนั้น. ก็แล ในสุทธิกมหาวารตอนหนึ่งที่ทานพระอุบาลีกลาวไว ดวยอํานาจการแสดงเนื้อความ
นี้วา " เมื่อภิกษุตอก็ดี ไมตอก็ดี ซึ่งปฐมฌานเปนตน กับทุตยิ ฌาน
เปนตน ตามลําดับก็ดี ผิดลําดับก็ดี อวดอยู โดยนัยวา ' เราเขาแลว '
เปนตน อยางนี้ ความพนยอมไมมี ยอมตองปาราชิกแททีเดียว "
นี้เปนการพรรณนาเนื้อความโดยสังเขป.
บทวา ตีหากาเรหิ คือ ดวยเหตุ ๓ อยาง อันเปนองคแหง
สัมปชานมุสาวาท.
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คําวา ปุพฺเพวสฺส โหติ ความวา ในสวนเบื้องตนทีเดียว บุคคล
นั้น ยอมมีความคิดอยางนี้วา " เราจักกลาวเท็จ. "
คําวา ภณนฺตสฺส โหติ ความวา บุคคลนั้น กําลังกลาว ยอม
มีความรูอยางนี้วา " เรากําลังกลาวเท็จ. "
คําวา ภณิตสฺส โหติ ความวา เมื่อกลาวคําเท็จแลว บุคคล
นั้น ยอมมีความรูอยางนี้วา " เรากลาวคําเท็จแลว. " อธิบายวา " เมื่อ
เธอกลาวคําที่พึงกลาวนั้นแลว ยอมมีความรูอยางนี้. "
อีกอยางหนึ่ง บทวา ภณิตสฺส ความวา ความรูอยางนั้น ยอม
มีแกบุคคลนั้น ผูมีคําพูดอันพูดแลว คือมีคําพูดสําเร็จแลว. ในองคแหง
สัมปชานมุสาวาทนี้ ทานแสดงอรรถไวดังนี้วา " ภิกษุใด แมในเบื้องตน
ก็รูอยางนี้, แมกําลังกลาว ก็รูอยู, แมในภายหลัง ก็รูอยูวา ' เรากลาว
เท็จแลว, ' ภิกษุนั้น เมื่อกลาววา ' เราเขาปฐมฌาน ' ดังนี้ ยอมตอง
ปาราชิก. " แมทานแสดงอรรถไวแลวก็จริง, ถึงอยางนั้น ในองคแหง
สัมปชานมุสาวาทนี้ ยังมีความแปลกกัน ดังนี้ :มีคําถามกอนวา " เบื้องตนวา ' เราจักพูดมุสา ' มีอยู, สวน
ภายหลังวา ' เราพูดมุสาแลว ' ไมมี, จริงอยู คนบางคนยอมลืมคําพูด
ที่พอพูดออกไปทีเดียว, ภิกษุนั้น จะเปนปาราชิกหรือไมเปน ? "
คําถามนั้น ทานแกไวแลวในอรรถกถาทั้งหลาย อยางนี้วา ภิกษุ
คิดวา ' เราจักพูดเท็จ ' ในชั้นตน, และเมื่อพูดอยูก็รูวา ' เรากําลังพูด
เท็จ ' การไมรูวา ' เราพูดเท็จแลว ' ในชั้นหลัง ไมอาจจะไมมี, ถึง
หากจะไมมี. ก็เปนปาราชิกเหมือนกัน. เพราะ ๒ องคเบื้องตนนั่นแล
เปนสําคัญ. แมภิกษุใด ในชั้นตน ไมมีความผูกใจวา " เราจักกลาว
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เท็จ " แตเมื่อกลาว ยอมรูวา " เรากลาวเท็จ, " แมเมื่อกลาวแลว ก็รู
อยูวา " เรากลาวเท็จแลว " ภิกษุนั้น พระวินัยธรไมพึงปรับอาบัติ.
เพราะสวนเบื้องตนสําคัญกวา, เมื่อเบื้องตนนั้นไมมี ยอมเปนอันพูดเลน
หรือพูดพลั้งไปก็ได ดังนี้แล.
ก็แล ในคําวา มุสา ภณิสฺส เปนตนนี้ ควรละความมีความรู
อันนั้นและความประชุมพรอมแหงความรูเสีย.
ขอวา " ควรละความมีความรูอันนั้นเสีย " ไดแก พึงละความมี
ความรูอันนั้นนี้วา " ยอมรูไดใน ๓ ขณะ ดวยจิตดวงเดียวเทานั้นอยางนี้
วา ' ภิกษุรูอยูวา ' เราจักกลาวเท็จ ' ดังนี้ ดวยจิตดวงใด ยอมรูวา
' เรากําลังกลาวเท็จ ' และวา ' เรากลาวเท็จแลว ' ดังนี้ ดวยจิตดวง
นั้นนั่นแล. " จริงอยู ใคร ๆ ไมอาจจะรูจิตดวยจิตดวงนั้นนั่นเองได
เหมือนบุคคลไมอาจเอาดาบเลมนั้นตัดดาบเลมนั้นนั่นเองได ฉะนั้นแล.
ก็จิตดวงที่เกิดขึ้นกอน ๆ เปนปจจัยแหงความเกิดขึ้นอยางนั้น ของจิต
ดวงหลัง ๆ แลวยอมดับไป. ดวยเหตุนั้น บัณฑิตจึงกลาวคํานี้ไววา
" สวนเบื้องตนเทานั้น เปนประมาณ, เมื่อสวน
เบื้องตนนั้นมีอยู คําวา ' สองบทที่เหลือ จักไมมี '
ดังนี้นั้น ยอมไมม;ี เพราะฉะนั้น วาจา จึงชื่อวามี
องค ๓. "
ขอวา " ควรละความประชุมพรอมแหงความรู " ความวา จิต
๓ ดวงเหลานี้ ไมควรถือเอาวา " เกิดขึ้นขณะเดียวกัน. " จริงอยู
ธรรมดาจิตนี้
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ยอมปรากฏเหมือนเปนดวงเดียว เพราะเกิดขึ้น
ติดตอกัน เมื่อดวงแรกยังไมดับ ดวงหลังก็ยังไม
เกิดขึ้น ดังนี้แล.
ก็แล ขาพเจาจักกลาวคําที่ถัดจากนี้ตอไป :- บุคคลนี้ใด ยอม
กลาวสัมปชานมุสาวาทวา " ขาพเจาเขาปฐมฌาน " บุคคลนั้น ยอม
เปนผูมีความเห็นอยางนี้วา " ปฐมฌานของเรา ยอมไมมี, " จริงอยู
ลัทธินี้ ของบุคคลนั้น มีอยูแท, อนึ่ง ลัทธิอยางนี้วา " ปฐมฌาน
ของเรา ยอมไมมี " ดังนี้ ยอมพอใจ และชอบใจแกบุคคลนั้น, และ
บุคคลนั้น มีจิตมีสภาพอยางนี้นั่นเทียววา " ปฐมฌานของเรา ยอม
ไมมี, " ก็แล ในกาลใด ตนเปนผูใครจะกลาวเท็จ, ในกาลนั้น บุคคล
นั้น ละ คือ ทิ้ง ปดบัง ความเห็นนั้น หรือความพอใจกับความเห็น
ความชอบใจกับความเห็นและความพอใจ หรือความเปนกับความเห็น
ความพอใจ และความชอบใจ แลวกลาวทําใหเปนคําเท็จ; เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคจึงตรัสคําวา จตูหิ อากาเรหิ เปนอาทิ เพื่อแสดงความ
ตางแหงองคดวยอํานาจความเห็นเปนตนแมเหลานั้น. ก็เพราะในคัมภีรปริวาร ทานกลาววา " มุสาวาทมีองค ๘ " ในอธิการนี้ จึงควร
ประกอบนัยอันหนึ่งวา อฏหากาเรหิ เปนอีกนัยหนึ่งผสมกับสัญญาที่
ทานประสงค ในคัมภีรป ริวารนั้น.
ก็แล บรรดาบทเหลานี้ บทวา " วินิธาย ทิฏึ " ตรัสดวย
อํานาจการละธรรมอันมีกําลังเสีย.
บทวา " วินิธาย ขนฺตึ " เปนอาทิ ตรัสดวยอํานาจการละธรรม
ทั้งหลายที่ทรามกําลัง และที่หยอนกําลังกวาธรรมที่มีกําลังนั้น.
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สวนบทวา " วินธิ าย สฺ " นี้ ชื่อวาแมเปนเพียงสัญญาที่เปน
ไปดวยอํานาจการละธรรมที่ทรามกําลังกวาธรรมทั้งปวงในที่นี้.
ฐานะวา " ไมละ จักกลาวสัมปชานมุสาวาท " นี้จะไมมี. ก็เพราะ
ไมเปนปาราชิก ดวยคําที่บงอนาคตเปนตนวา " ขาพเจาจักเขา " เหตุฉะนั้น บทที่บง อดีต และปจจุบันวา " ขาพเจาเขาแลว " เปนตน
เทานั้น พึงทราบวา " ตรัสไวในพระบาลี. "
เบื้องหนาแตนี้ไป คําแมทั้งหมดในสุทธิกมหาวารนี้ มีเนื้อความ
ตื้นทั้งนั้น. จริงอยู ในสุทธิกมหาวารนี้ ไมมีคําที่ไมอาจรูไดดวยวินิจฉัย
นี้ เวนแตเนื้อความแหงบทวา " ราโค เม จตฺโต วนฺโต " เปนตน
ในบทภาชนะแหงบทวา การละกิเลส. เนื้อความนี้นั้น ขาพเจาจักกลาว
ตอไป :ก็บรรดาบทเหลานี้ บทวา " จตฺโต " นี้ พระผูมีพระภาค ตรัส
ดวยอํานาจการสละภาวะแหงตน.
บทวา " วนฺโต " นี้ ตรัสดวยอํานาจแสดงภาวะที่ราคะยึดถือไม
ไดอีก.
บทวา " มุตฺโต " นี้ ตรัสดวยอํานาจความพนจากสันตติ.
บทวา " ปหีโน " นี้ ตรัสดวยอํานาจแสดงความตั้งลงไมได ใน
ที่ไหน ๆ แมแหงราคะที่หลุดไปแลว.
บทวา " ปฏินิสฺสฏโ " นี้ ตรัสดวยอํานาจแสดงความสละคืน
ราคะที่เคยยึดถือไวในหนหลังเสีย.
บทวา " อุกฺเขฏิโต " นี้ ตรัสไวดวยอํานาจแสดงภาวะที่กลับ
แอบแนบไมไดอีก เพราะถูกอริยมรรคถอนขึ้นเสียแลว. เนื้อความนี้นั้น
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ผูศึกษาทั้งหลาย พึงคนดูจากคัมภีรศัพทศาสตร.
บทวา " สมุกฺเขฏิโต " นี้ ตรัสไวดวยอํานาจแสดงภาวะที่กลับ
แอบแนบไมไดอีก แมแหงราคะที่สหรคตเพียงเล็กนอย เพราะถอนขึ้น
เด็ดขาด ดวยประการฉะนี้.
สุทธิกวารกถา จบ.
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กถาวาดวยผูมีความประสงคจะกลาว
เนื้อความแหงบทวา " ตีหากาเรหิ " เปนอาทิ และประเภท
แหงวารเปยยาลทั้งปวง แมในวัตตุกามวาร พึงทราบตามนัยที่กลาวแลว
ในสุทธิกวารนี้แล. ก็วัตตุกามวารนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพื่อกัน
โอกาสของบาปบุคคลทั้งหลายอยางเดียว ผูแสวงหาชองอยางนี้วา ' คํานี้
ใดเลา เราประสงคจะกลาวคําอื่น กลาวผิดเปนคําอื่นไป; เพราะฉะนั้น
อาบัติจึงไมมีแกเรา. " เหมือนอยางวา ภิกษุปรารถนาจะกลาววา " พุทฺธ
ปจฺจกฺขามิ " เมื่อกลาวบทใดบทหนึ่ง บรรดาบทสําหรับบอกลาสิกขา
มีวา " ธมฺม ปจฺจกฺขามิ " เปนตน ยอมเปนผูบอกลาสิกขาแลวแท
เพราะบทเหลานั้นหยั่งลงในเขต ฉันใดแล, ขอนี้ก็ฉันนั้น ภิกษุผูใคร
จะกลาวบทใดบทหนึ่งบทเดียว บรรดาบทอุตริมนุสธรรมมีปฐมฌาน
เปนตน แมเมื่อกลาวบทใดบทหนึ่งอยางอื่นจากบทนั้น ยอมเปน
ปาราชิกทีเดียว เพราะบทนั้นหยั่งลงในเขต. แมถาเธอกลาวแกผูใด,
ผูนั้น ยอมรูค วามนั้นในขณะนั้นทันที. ก็แล ลักษณะแหงการรูในการ
อวดอุตริมนุสธรรมที่ไมมีจริงนี้ พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในการบอก
ลาสิกขานั่นแล. แตความแปลกกัน มีดังตอไปนี้ :- การบอกลาสิกขา
ยอมไมถึงความสําเร็จดวยหัตถมุทธา ( ไมสําเร็จไดดวยการกระดิกหัว
แมมือ ) การอวดอุตริมนุสธรรมที่ไมมีจริงนี้ ยอมหยั่งลง ( สูความ
สําเร็จ ) แมดวยหัตถมุทธา. จริงอยู ภิกษุใดอวดอุตริมนุสธรรมที่ไมมี
จริงดวยความเคลื่อนไหวแหงอวัยวะนอยใหญ มีหัตถวิการ ( แกวงมือ )
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เปนตน แกบุคคลผูยืนอยูในคลองแหงวิญญัติ, และบุคคลนั้น รูใ จความ
นั้นได, ภิกษุนั้น เปนปาราชิกแท. แตถาเธอบอกแกผูใด, ผูนั้นไม
เขาใจ หรือถึงความสงสัยวา " ภิกษุนี้ พูดอะไร ? " หรือพิจารณา
นานจึงรูในภายหลัง ยอมถึงความนับวา " ผูไมเขาใจ " ทันทีเหมือนกัน.
เมื่อภิกษุบอกแกบุคคลผูไมเขาใจทันทีอยางนั้น เปนถุลลัจจัย. สวนบุคคล
ใดไมรูจักอุตริมนุสธรรมมีฌานเปนตนดวยตนเอง ดวยอํานาจการได
บรรลุ หรือดวยอํานาจการเรียนและการสอบถามเปนตน ไดยินแตเพียง
คําวา " ฌาน " หรือวา " วิโมกข " อยางเดียวเทานั้น, ถึงบุคคลนั้น
เมื่อภิกษุนั้นบอกแลว ถารูไดแมเพียงเทานี้วา " ไดยินวา " ภิกษุนี้
กลาววา ' เราเขาฌานแลว " ดังนี้ ยอมถึงความนับวา " รู " เหมือน
กัน, เมื่อภิกษุบอกแกบุคคลนั้น เปนปาราชิกแท. ความแปลกกัน
ดวยอํานาจบุคคลผูเดียว สองคน หรือมากคน ที่ภิกษุกําหนดไวหรือ
มิไดกําหนดไวแมทั้งหมดนั้น พึงทราบตามนัยที่กลาวแลว ในกถาวาดวย
การบอกลาสิกขานั้นแล ดวยประการฉะนี้.
วัตตุกามวารกถา จบ.
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กถาวาดวยปจจัยปฏิสังยุตตวาร
แมในวาระการอวดเกี่ยวดวยปจจัย พึงทราบประเภทแหงวารเปยยาลทั้งหมด และอรรถแหงบทที่มาในเบื้องตน โดยนัยที่กลาวแลว
นั่นแหละ แลวทราบลําดับพระบาลี อยางนี้กอน. ก็ในปจจัยปฏิสังยุตตวารนี้ ทานกลาววารกําหนดดวยปฐมาวิภัตติ ๕ เหลานี้วา
๑. ภิกษุใด อยูในวิหารของทาน
๒. ภิกษุใด บริโภคจีวรของทาน
๓. ภิกษุใด ฉันบิณฑบาตของทาน
๔. ภิกษุใด ใชสอยเสนาสนะของทาน
๕. ภิกษุใด บริโภคคิลานปจจัยเภสัชบริขารของทาน "
ดังนี้, กลาววารกําหนดดวยตติยาวิภัตติ ๕ มีวา " วิหารของทาน อัน
ภิกษุใดใชสอยแลว " เปนตน, กลาววารกําหนดดวยทุติยาวิภัตติ ๕ มีวา
" ทานอาศัยภิกษุใด จึงไดถวายวิหาร " ดังนี้เปนตน, พึงทราบประเภท
แหงวารเปยยาล ในทุก ๆ บท มีปฐมฌานเปนตน ที่ทานกลาวไวใน
เบื้องตนพรอมกับบทสุญญาคาร ที่กลาวแลวในปจจัยปฏิสังยุตตวารนี้
ดวยอํานาจแหงวารเหลานั้น.
ในปจจัยปฏิสังยุตตวารนี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้วา " ก็เพราะภิกษุ
กลาวโดยออมอยางนี้วา ' ภิกษุใด อยูใ นวิหารของทาน, วิหารของทาน
อันภิกษุใดอยูแลว, ทานอาศัยภิกษุใด จึงไดถวายวิหาร, ' และเพราะ
เธอไมไดกลาววา ' เรา ' ในปจจัยปฏิสังยุตตวารนี้ แมเมื่อกลาวอวด
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อุตริมนุสธรรม แกบุคคลผูเขาใจทันที จึงเปนถุลลัจจัย กลาวอวดแก
บุคคลผูไมเขาใจทันที จึงเปนทุกกฏ. "
พระผูมีพระภาค ครั้นทรงแสดงประเภทแหงอาบัติ ดวยอํานาจ
ความพิสดารอยางนี้แลว บัดนี้ จะทรงแสดงอนาบัติ จึงตรัสคําวา
" อนาปตฺติ อธิมาเนน " เปนอาทิ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อธิมาเนน มีความวา ไมเปนอาบัติ
แกภิกษุผูอวด ดวยสําคัญวาตนไดบรรลุ.
บทวา อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺส มีความวา ไมเปนอาบัติแกภิกษุผู
มิไดตั้งอยูในอิจฉาจาร ดวยความเปนผูหลอกลวง ไมประสงคจะอวด
พยากรณพระอรหัตผล ในสํานักของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย. ภิกษุบา
เปนตน มีนัยดงกลาวแลวในเบื้องตนนั้นนั่นแล. อนึ่ง พวกภิกษุผู
จําพรรษาใกลฝงแมน้ําวัคคุมุทา ผูเปนตนบัญญัติในสิกขาบทนี้, ไมเปน
อาบัติแกเธอเหลานั้น ฉะนี้แล.
ปทภาชนียวรรณนา จบ.
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[ จตุตถปาราชิกสิกขาบทมีสมุฏฐาน ๓ ]
ในสมุฏฐานเปนตน มีวินิจฉัยดังนี้ :- สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน
๓ คือ เกิดแตกายกับจิตของภิกษุผูอวดอยูดวยหัวแมมือ ๑ เกิดแตวาจา
กับจิตของภิกษุผูอวดดวยการเปลงวาจา ๑ เกิดแตกายวาจากับจิตของ
ภิกษุผูทําอยูทั้ง ๒ อยาง ๑ เปนกิริยา เปนสัญญาวิโมกข เปนสจิตตกะ
เปนโลกวัชชะ เปนกายกรรม วจีกรรม เปนอกุศลจิต มีเวทนา ๓.
จริงอยู ภิกษุยอมกลาวอวดทั้งที่มีโสมนัสรื่นเริงใจก็มี กลัวอวดก็มี มีตน
เปนกลางอวดก็มี.
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วินีตวัตถุในจตุตถปาราชิก
[ เรื่องสําคัญวาไดบรรลุ ]
เรื่องสําคัญวาไดบรรลุ ในวินตี วัตถุทั้งหลาย มีนัยดังกลาวแลว
ในอนุบัญญัตินั่นแล.
ในเรือ่ งที่ ๒ มีวนิ ิจฉัยดังนี้ :- บทวา ปณิธาย ไดแก ทํา
ความปรารถนาไว.
ขอวา เอว ม ชโน สมฺภาเวสฺสติ มีความวา ( ภิกษุรูปใด
รูปหนึ่ง อยูในปาดวยตั้งใจ ), วา " ชนจักยกยองเราผูอยูในปา ในความ
เปนพระอรหันต หรือในภูมิแหงพระเสขะ ดวยวิธีอยางนี้, แตกาล
นั้นไป เราจักเปนผูอันชาวโลกสักการะ เคารพ นับถือ บูชา. "
สองบทวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ความวา เมื่อเธอ เดินไป
ดวยตั้งใจอยางนี้วา " เราจักอยูในปา " เปนทุกกฏทุก ๆ ยางเทา.
ในกิจทั้งปวง มีการสรางกุฎี เดินจงกรม นั่ง และนุงหมเปนตน
ในปา เปนทุกกฏทุก ๆ ประโยค เหมือนอยางนั้น. เพราะเหตุนั้น
ภิกษุไมควรอยูในปา ดวยความตั้งใจอยางนั้น. จริงอยู เมื่ออยูดวย
ความตั้งใจอยางนั้น จะไดรับความยกยองหรือไมก็ตาม ยอมตอง
ทุกกฏ. สวนภิกษุใด สมาทานธุดงคแลว คิดวา " เราจักรักษา
ธุดงค " หรือวา " เมื่อเราพักอยูในแดนบาน จิตยอมฟุงซาน, ปา
เปนที่สบาย " ดังนี้ จึงเปนผูมีความประสงคจะอยูปาอันหาโทษมิได
ดวยทําความปรารถนาอยางนี้วา " เราจักบรรลุบรรดาวิเวกทั้ง ๓
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อยางใดอยางหนึ่งในปาแนแท " ดังนี้ ก็ดี วา " เราเขาไปสูปายังไม
บรรลุเปนพระอรหันตแลว จักไมออกมา " ดังนี้ ก็ดี วา " ชื่อวา
การอยูปา พระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญ และเมื่อเราพักอยูในปา
เพื่อนพรหมจารีมากหลาย จักละทิ้งแดนบานแลวอยูปาเปนวัตร " ดังนี้
ก็ดี; ภิกษุนั้น ควรอยูในปา.
ในเรือ่ งที่ ๓ มีวนิ ิจฉัยดังนี้ :- เปนทุกกฏทุก ๆ ประโยค ตั้ง
ตนแตกิจคือการนุงหม ดวยตั้งใจวา " เราจักวางอิริยาบถ มีการกาว
ไปเปนตน เที่ยวบิณฑบาต " จนกระทั้งถึงการขบฉันเปนที่สุด, เธอ
จะไดรับความยกยองหรือไมก็ตาม เปนทุกกฏทั้งนั้น แตภิกษุผูเขาไป
บิณฑบาต ดวยอิริยาบถที่นาเลื่อมใส มีการกาวไปและถอยกลับเปนตน
เพื่อบําเพ็ญขันธกวัตรและเสขิยวัตรใหบริบูรณ หรือเพื่อถึงความเปน
ทิฏฐานุคติ แกเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย เปนผูอันวิญูชนทั้งหลาย
ไมพึงติเตียนแล.
ในเรือ่ งที่ ๔ และที่ ๕ เพราะภิกษุมิไดกลาววา " เรา "
โดยนัยดังกลาวไวแลวในคํานี้วา " ภิกษุใด อยูในวิหารของทาน " จึง
ไมเปนปาราชิก. จริงอยู เมื่อภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมเปนที่นอมเขามา
ในตนเทานั้น ทานจึงปรับเปนปาราชิก. คําเปนตนวา " ( ภิกษุรูปใด
รูปหนึ่ง ) เดินจงกรมดวยตั้งใจวา... " ดังนี้ มีนัยดังกลาวแลวใน
หนหลังนั้นแล.
ในเรือ่ งละสังโยชน มีวินิจฉัยดังนี้ :- เมื่อภิกษุกลาววา " สังโยชน
ทั้งหลาย เราละไดแลว " ก็ดี วา " สังโยชนทั้ง ๑๐ เราละไดแลว "
ก็ดี วา " สังโยชนขอหนึ่ง เราละไดแลว " ก็ดี การละกิเลสนัน้ แหละ
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เปนอันเธอบอกแลว; เพราะเหตุนั้น จึงเปนปาราชิก.
ในเรือ่ งธรรมในที่ลับ มีวินิจฉัยดังนี้ :- ขอวา รโห อุลลฺ ปติ
ความวา ภิกษุอยูในที่ลับ พูดวา " เราเปนพระอรหันต " ดังนี,้ แต
ไมไดทําการคิดดวยใจเลย " เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ ทานจึงปรับเปน
ทุกกฏ. เรื่องวิหาร และเรื่องบํารุง มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
ในเรือ่ งทําไดไมยาก มีวินิจฉัยดังนี้ :- ลัทธิ ของภิกษุนั้น
มีดังนี้วา " พระอริยบุคคลทั้งหลายแล ผูเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ( พึงพูดอยางนั้น ). " เพราะเหตุนั้น เธอจึงกลาววา " เฉพาะ
ทานที่เปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น พึงพูดอยางนั้น. " ก็แล
ความประสงคของเธอ มีดังนี้วา " การที่ภิกษุผูมีศีล เจริญวิปสสนา
พยากรณพระอรหัตผลทําไดไมยากเลย, เธอสามารถบรรลุพระอรหันตได, "
เพราะเหตุนั้น ภิกษุรูปนัน้ จึงกราบทูลวา " ขาพระพุทธเจา มิไดมี
ความประสงคจะพูดอวด. "
ในเรือ่ งความเพียร มีวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา อาราธนีโย ความ
วา สามารถเพื่อยังธรรมใหสัมฤทธิผลได คือยังตนใหบรรลุได, ความวา
" เพื่อใหเกิดได. " คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
ในเรือ่ งความตาย มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุ นั้น อาศัยอํานาจ
แหงประโยชนนี้วา " ทานผูมีความเดือดรอนใจเกิดขึ้น ตองกลัวแน,
แตศีลของเราบริสุทธิ์ ไมเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอนใจเลย. เรานั้น
จักตองกลัวตอความตายทําไม " ดังนี้ จึงตอบวา " ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย !
๑

๒

๑. บาลี. มหา. วิ. ๑/๒๐๔ เปน รโหคโต.......อุลฺลปติ.
๒. ไมใชเปนบทตั้ง เพราะในบาลีไมมี ควรแกไมใหมี อิติ ศัพท จึงจะถูก.
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ผมยอมไมกลัวตอความตาย. " เพราะเหตุนั้น จึงไมมีอาบัติแกภิกษุนั้น.
แมในเรื่องความเดือดรอนใจ ก็มีนัยเหมือนกันนี้. ๓ เรื่องถัดจากเรื่อง
ความเดือดรอนใจนั้นไปเปนเหมือนเรื่องความเพียรนั่นเอง.
บรรดาเรื่องเวทนา ทั้งหลาย พึงทราบวินิจฉันในเรื่องทีแรก
กอน :- ภิกษุนั้นตั้งอยูในอธิวาสนขันติ ดวยกําลังแหงความพิจารณา
จึงตอบวา " ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ! อันคนพอดีพอราย ไมสามารถ
จะอดกลั้นได. " เพราะเหตุนั้น จึงไมมีอาบัติแกเธอ. สวนในเรื่องที่ ๒
เปนถุลลัจจัย เพราะภิกษุนั้นไมไดทําการอวดอุตริมนุสธรรมทีเ่ ปนที่นอม
เขามาในตน กลาวโดยออมวา " ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ! อันปุถุชน
ไมสามารถ ( จะอดกลั้นได ). "
ในเรือ่ งพราหมณทั้งหลาย มีวินิจฉัยดังนี้ :- ไดยินวา พราหมณ
คนนั้น ไดกลาววา " นิมนตพระอรหันตทั้งหลาย จงมาเถิดเจาขา ! "
ดงนี้ อยางเดียวก็หามิได, ( โดยที่แท ) คําพูดทั้งหมดที่เปลงออกจาก
ปากของพราหมณนั้น ประกอบดวยวาทะวาอรหันตทั้งนั้น ดังนี้วา
" ทานทั้งหลาย จงปูลาดอาสนะ จงถวายน้ําลางเทาแกพระอรหันต
ทั้งหลาย, ขอพระอรหันตทั้งหลาย จงลางเทาเถิด. " ก็คําพูดนั้นของ
พราหมณนั้น เปนการกลาวดวยความเลื่อมใน คือ เปนคํากลาวของ
พราหมณ ผูถูกกําลังศรัทธาของตนใหขะมักเขมนแลว เพราะความ
เปนผูสัทธาจริต. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา
" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ไมเปนอาบัติ เพราะการกลาวดวยความเลื่อมใส. "
อันภิกษุผูถูกเขากลาวอยางนั้น ไมควรเปนผูราเริงยินดีเลยบริโภคปจจัย
๑

๑. เทสนาวตฺถูสุ วาจะผิด เพราะพูดถึงเรือ่ งอดกลั้นเวทนา ฉะนั้น จึงควรแกเปน เวทนาวตฺถูสุ
ดังที่แปลไวแลวนั่น.
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ทั้งหลาย, ควรทําความเพียร ดวยคิดอยางนี้วา " ก็เราจักบําเพ็ญขอ
ปฏิบัติ อันจะยังตนใหถึงพระอรหันต " ดังนี้แล. เรื่องพยากรณอรหัตผล
เปนเหมือนเรื่องละสังโยชนนั่นแล.
ในเรือ่ งครองเรือน มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุนั้น ไดกลาววา
" ดูกอนผูมีอายุ ! คนอยางฉัน ไมควรแล " ดังนี้ เพราะเธอไมมี
ความตองการ ไมมีความเยื่อใยในความเปนคฤหัสถ, หาไดกลาวดวย
ความประสงคจะอวดไม; เพราะเหตุนั้น จึงไมเปนอาบัติแกเธอ.
ในเรือ่ งหามกาม มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุนั้น เปนผูหมดความ
เยื่อใยในวัตถุกามและกิเลสกาม เพราะเล็งเห็นโทษที่เปนโลกียนั่นเอง;
เพราะฉะนั้น เธอจึงกลาววา " ดูกอนคุณ ! กามทัง้ หลาย ฉันหาม
ไดแลว " ดังนี้; เพราะเหตุนั้น จึงไมเปนอาบัติแกเธอ.
ก็คําวา อาวฏา ในคําวา " อาวฏา เม " นี้ มีใจความวา
" ฉันปองกันไดแลว คือ หามเสียแลว ปฏิเสธแลว. "
ในเรือ่ งความอภิรมย มีวินิจฉัยดังนี้ :- ภิกษุนั้น กลาววา " ดูกอน
คุณ : ฉันยังยินดียิ่ง ดวยความยินดีอยางเยี่ยม " ดังนี้ เพราะเธอเปนผู
ไมกระสัน และเพราะยังมีความยินดีในอุเทศและปุจฉาเปนตน ใน
ศาสนา หาไดกลาวดวยความประสงคจะอวดไม; เพราะเหตุนั้น จึงไม
เปนอาบัติแกเธอ.
[ เรื่องตั้งกติกาแลวหลีกไป ]
ในเรือ่ งหลีกไป มีวินิจฉัยดังนี้ :- ขอวา ภิกษุใด จักหลีกไป
จากอาวาสนี้กอน มีอธิบายวา เมื่อสงฆกําหนดอาวาส มณฑลสีมา หรือ
สถานที่ใดที่หนึ่ง แลวตั้งกติกาไว ภิกษุใดหลีกไปจากสถานที่นั้นกอน
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ดวยคิดวา " ภิกษุทั้งหลาย จงเขาใจเราวาเปนพระอรหันต, " ภิกษุนั้น
เปนปาราชิก. สวนภิกษุใด เดินเลยสถานที่นั้นไป ดวยกิจธุระของ
อาจารยและอุปชฌายะก็ดี ดวยกรณียะเชนนั้นอยางอื่น เพื่อภิกขาจาร
หรือเพื่อประโยชนแกอุเทศและปริปุจฉาก็ดี, ไมเปนอาบัติแกภิกษุนั้น.
ถาแมนเมื่อภิกษุนั้น เดินไปดวยกิจอยางนั้น ภายหลังอิจฉาจารเกิดขึ้น
วา " บัดนี้ เราจักไมไปในสถานที่นั้น, เพราะวา ชนทั้งหลายจัก
ยกยองเราวา ' เปนพระอรหันตดวยอาการอยางนี้ " ไมเปนอาบัติเหมือน
กัน. ฝายภิกษุใด ลุถึงสถานที่นั้น ดวยกรณียะบางอยางแลว เปนผู
สงใจไปในที่อื่น ดวยอํานาจการใฝใจในการสาธยายเปนตน หรือถูก
โจรเปนตนไลติดตาม หรือเห็นเมฆตั้งเคาขึ้นแลว มีประสงคจะเขาไป
หลบฝน จึงลวงเลยสถานที่นั้นไป, ไมเปนอาบัติแกภิกษุนั้น. แมภิกษุ
ผูไปดวยยานหรือดวยฤทธิ์ก็ไมตองปาราชิก, แตยอมตองอาบัติดวยการ
เดินไปดวยเทานั้น. ภิกษุผูเดินไปถึงสถานที่แมนั้น ไมกอนไมหลัง
พรอมดวยพวกภิกษุผูรวมกันตั้งขอกติกาไวไมตองอาบัติ. เพราะวา ภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อเดินไปอยางนั้น ยังรักษากันและกันไดแมทั้งหมด. แมถา
ภิกษุทั้งหลาย กําหนดสถานที่บางแหงบรรดามณฑปและโคนตนไม
เปนตน แลวตั้งขอกติกาไวโดยนัยเปนตนวา " พวกเราจักรูภิกษุผูนั่ง
หรือเดินจงกรมอยูในที่นวี้ า ' เปนพระอรหันต " หรือเอาดอกไมวางไว
โดยนัยเปนตนวา " พวกเราจักทราบภิกษุผูถือเอาดอกไมเหลานี้แลว
ทําการบูชาวา ' เปนพระอรหันต. " แมในขอกติกาวัตรนั้น เมื่อภิกษุ
ทําอยูเหมือนอยางนั้น ดวยอํานาจอิจฉาจาร เปนปาราชิกเหมือนกัน.
แมถาอุบาสกสรางวิหารไวในระหวางทางก็ดี ตั้งปจจัยมีจีวรเปนตนไว
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ก็ดี ดวยกลาววา " ขอภิกษุผูเปนพระอรหันตทั้งหลาย จงพักอยูใน
วิหารหลังนี้ และจงถือเอาปจจัยมีจีวรเปนตน. " แมในขอกติกาวัตรที่
อุบาสกตั้งไวนั้น เมื่อภิกษุพักอยู หรือถือเอาปจจัยมีจีวรเปนตนเหลานั้น
ดวยอํานาจอิจฉาจาร เปนปาราชิกเหมือนกัน. แตวานั่น เปนกติกาวัตร
ที่ไมชอบธรรม, เพราะเหตุนั้น จึงไมควรทํา.
อีกอยางหนึ่ง วัตรอื่นเห็นปานนี้ มีอาทิอยางนี้วา " ในภายใน
ไตรมาสนี้ ภิกษุทั้งหมดจงเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร หรือวาทรงไว
ซึ่งธุดงคที่เหลือ มีองคแหงภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรเปนตน,
หรือวา จงเปนผูสิ้นอาสวะหมดทุกรูปดวยกัน, " ดังนี้ ( ชื่อวาวัตรที่ไม
ชอบธรรม ) แทจริง ภิกษุทั้งหลาย ผูอยูในชนบทตาง ๆ ยอมประชุม
กัน. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุบางพวกทุพลภาพมีกําลังนอย ยอม
ไมสามารถจะตามรักษาขอวัตรเห็นปานนั้นได. เพราะเหตุนั้น ขอวัตร
แมเห็นปานนั้น จึงไมควรทํา. และขอวัตรมีอาทิอยางนี้วา " ตลอด
ไตรมาสนี้ ภิกษุหมดทุกรูปดวยกัน ไมพึงแสดงธรรม ไมพึงเรียน
ธรรม ไมพึงใหบรรพชา, แตควรเรียนเอามูควัตร ควรใหลาภสงฆแม
แกภิกษุผูอยูภายนอกสีมาดวย " ดังนี้ ก็ไมควรทําเหมือนกัน.
[ เรื่องพระมหาโมคคัลลานะเห็นอัฏฐิกสังขลิกเปรต ]
พระลักขณะเถระ ที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไวในลักขณะสังยุต
วา " อายสฺมา จ ลกฺขโณ , " เปนตนนี้ บัณฑิตพึงทราบวา " มีอยูภายใน
แหงภิกษุชฎิลพันองค อุปสมบทดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ไดบรรลุ
๑

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๒๖๘.
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เปนพระอรหันตในที่สุดแหงอาทิตตปริยายสูตร เปนพระมหาสาวกองค
หนึ่ง. " ก็เพราะทานองคนี้ ประกอบดวยอัตภาพเหมือนพรหม สมบูรณ
ดวยลักษณะเต็มเปยมดวยอาการทุกอยาง; ฉะนั้น ทานจึงถึงความนับวา
" ลักขณะ " สวนพระมหาโมคคัลลานเถระเปนพระอัครสาวกที่ ๒ ได
บรรลุเปนพระอรหันต ในวันที่ ๗ แตวันที่ทานบวชแลว.
สองบทวา สิต ปาตฺวากาสิ ความวา พระมหาโมคคัลลานเถระ
ไดทําการยิ้มนอย ๆ ใหปรากฏ. มีคาํ อธิบายวา " ประกาศ คือแสดง. "
ถามวา " ก็พระเถระเห็นอะไร จึงไดทําการแยมใหปรากฏ ? "
แกวา " พระเถระเห็นสัตวผูเกิดอยูในเปตโลกตนหนึ่ง มีแต
รางกระดูก ซึ่งมาแลวในบาลีขางหนา. " ก็แล การเห็นสัตวตนนั้น เห็น
ไดดวยทิพยจักษุ ไมใชเห็นดวยจักษุประสาท. จริงอยู อัตภาพเหลานั้น
หาไดมาสูคลองแหงจักษุประสาทไม.
ถามวา " ก็พระเถระเห็นอัตภาพมีรูปอยางนั้นแลว เพราะเหตุไร
จึงไดทําการแยมใหปรากฏ ในเมื่อควรทําความกรุณาเลา ? "
แกวา " เพราะทานอนุสรณถึงสมบัติของตน และพระญาณของ
พระพุทธเจาดวย. แทจริง พระเถระเปนเปรตตนนั้นแลว ไดอนุสรณ
ถึงสมบัติของตนวา " อัตภาพเห็นปานนี้ อันบุคคลผูชื่อวายังไมเห็น
สัจจะพึงได, เราพนแลวจากอัตภาพเชนนั้น, เปนลาภของเราหนอ !
เราไดดีแลวหนอ ! และไดระลึกถึงสมบัติแหงพระพุทธญาณอยางนี้วา
ญาณสมบัติของพระผูมีพระภาคเจา ผูทรงแสดงวา ' ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! กรรมวิบาก เปนอจินไตย อันบุคคลไมพึงคิด '
๑

๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐๔.
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นาอัศจรรย, พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรงแสดงธรรมใหประจักษหนอ !
ธรรมธาตุ อันพระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงแทงตลอดดีแลว ดังนี้ จึงได
ทําการแยมพรายใหปรากฏ. "
ก็ธรรมดาวา พระขีณาสพทั้งหลาย ไมทําการแยมพรายให
ปรากฏเพราะไมมีเหตุ; เพราะฉะนั้น พระลักขณเถระจึงถามพระ
มหาโมคคัลลานเถระนั้นวา " ดูกอนอาวุโส โมคคัลลานะ ! อะไรหนอ
เปนเหตุ ? อะไรหนอเปนปจจัยแหงอันทําการแยมพรายใหปรากฏ ? "
แตพระเถระกลาวตอบวา " อาวุโส ลักขณะ ! ยังไมเปนกาลสมควรแล "
เปนตน โดยเหตุที่ทานมีความประสงคจะใหพระผูมีพระภาคเจาเปน
พยานเสียกอน จึงพยากรณ เพราะเหตุวา ภิกษุทั้งหลาย ผูที่ยังมิไดเห็น
ความอุบัติขึ้นนี้ดวยตนเองแลว จะบังคับใหเชื่อไดโดยยาก. ภายหลัง
แตนั้น พระมหาโมคคัลลานเถระ ถูกพระลักขณเถระถามในสํานักพระผูมีพระภาคเจา จึงไดพยากรณ โดยนัยมีอาทิวา " อิธาห อาวุโส. "
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฏิกสงฺขลิก ไดแก ผูมีแตราง
กระดูก ซึ่งมีสีขาว ไมมีเนื้อและโลหิต.
แรงยักษ เหยี่ยวยักษ และนกตะกรุมยักษ แมเหลานี้ พึงทราบ
วา " แรงบาง เหยี่ยวบาง นกตระกรุมบาง. " ก็รปู นั้น ไมมาแมสูคลอง
( แหงจักษุ ) ของฝูงแรงเปนตนตามปกติ.
สองบทวา อนุปติตฺวา อนุปติตฺวา ไดแก พากันติดตาม
ไปแลว ๆ.
บทวา วิตุเทนฺติ ไดแก จิกแลวบินไป. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะวา
" วิตุทนฺติ " ก็มี. อธิบายวา " ยอมสับจิก ดวยจะงอยปากซี่โลหะ

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 201

ที่คมกริบ เปรียบดวยคมดาบ. " ศัพทวา " สุท " ในคําวา " สา สุท
อฏฏสฺสร กโรติ " นี้ เปนนิบาต. อธิบายวา " อัฏฐิกสังขลิกเปรตตนนั้น
ยอมทําเสียงรองครวญคราง คือ เสียงโอดครวญ. ไดยินวา อัตภาพ
เชนนั้น แมมีประมาณตั้งโยชนหนึ่ง ยอมเกิดขึ้น และมีประสาท
ที่พองขึ้น เปนเชนกับหัวฝที่งอกแลว เพื่อตามเสวยผลแหงอกุศล
เพราะฉะนั้น อัฏฐิกสังขลิกเปรตตนนั้น เดือดรอนเพราะเวทนาที่มีกําลัง
จึงไดทําเสียงเชนนั้นแล.
ก็แล ทานพระมหาโมคคัลลานะ ครั้นกลาวอยางนี้แลว เมื่อจะ
แสดงย้ําธรรมสังเวชซึ่งเกิดขึ้น เพราะอาศัยความกรุณาในสัตวทั้งหลาย
วา " ขึ้นชื่อวาสัตวทั้งหลายผูไปในวัฏฏะ ยอมไมพนจากอัตภาพเห็น
ปานนี้ไปได " จึงกลาวคําเปนตนวา " ดูกอนอาวุโส ! เรานั้นไดมี
ความคิดเชนนี้วา ' ทานผูเจริญ ! นาอัศจรรยจริงหนอ " ดังนี้.
สองบทวา ภิกฺขู อุชฺฌายนฺติ ความวา ความอุบัติขึ้นแหง
เปรตนั้น ไมเห็นประจักษแกภิกษุเหลาใด, ภิกษุเหลานั้นพากัน
โพนทะนา. สวนพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงประกาศอานุภาพของ
พระเถระ จึงตรัสพระดํารัสวา " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สาวกทัง้ หลาย
เปนผูมีจักษุอยูหนอ " เปนตน.
ในบทเหลานั้น สาวกทั้งหลายชื่อวาเปนผูมีจักษุ เพราะอรรถวา
สาวกเหลานั้นมีจักษุเปนแลว เกิดแลว อุบัติแลว. ความวา " เปนผูมี
จักษุเปนแลว คือมีจักษุเกิดแลว ยังจักษุใหเกิดขึ้นแลวอยู. " แมใน
บทที่ ๒ ก็นัยนี้เหมือนกัน. คําวา " ยตฺร " ซึ่งมีอยูในคําวา " ยตฺร หิ
นาม " นี้ เปนคําระบุถึงเหตุ. ในคําวา " จกฺขุภตู า " เปนตนนั้น มี
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การประกอบเนื้อความดังตอไปนี้ : - เพราะเหตุวา แมสาวกจักรู หรือ
จักเห็น หรือจักทําอัตภาพเห็นปานนี้ ใหเปนพยานได; ฉะนั้น เราจึง
ไดกลาววา " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ? สาวกทั้งหลาย เปนผูมีจักษุอยูหนอ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สาวกทั้งหลายเปนผูมีญาณอยูหนอ " ดังนี้.
ขอวา ปุพฺเพว เม โส ภิกฺขเว สตฺโต ทิฏโ มีความวา
( พระผูมีพระภาคเจา ) ตรัสวา " เราไดแทงตลอดสัพพัญุตญาณ ณ
โพธิมัณฑ ทําหมูสัตว และภพ คติ ฐิติ และนิวาส หาประมาณมิได
ในจักรวาลทั้งหลายหาประมาณมิได ใหประจักษอยู ไดเห็นสัตวนั้น
แลวในกาลกอนแล. "
บทวา โคฆาตโก ความวา เปนสัตวผูฆาโคทั้งหลายแลว
ปลอนเนื้อออกจากกระดูกขายเลี้ยงชีวิต.
หลายบทวา ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน ความวา แหง
อปราปรเวทนียกรรมอันเจตนาตาง ๆ ประมวลมาแลวนั้นแล. จริงอยู
บรรดาเจตนาเหลานั้น ปฏิสนธิในนรกอันเจตนาใดใหเกิดขึ้นแลว เมื่อ
วิบากแหงเจตนาดวงนั้น สิ้นไปแลว, ปฏิสนธิในเปรตเปนตน ยอม
บังเกิดอีก; เพราะทํากรรมที่เหลือ หรือกรรมนิมติ ใหเปนอารมณ
เพราะเหตุนั้น ปฏิสนธินนั้ ทานจึงเรียกวา " วิบากที่เหลือแหงกรรมนั้น
นั่นเอง " เพราะมีสวนเสมอดวยกรรม หรือเพราะมีสวนเสมอดวย
อารมณ. ก็สตั วนี้เกิดขึ้นแลวอยางนี้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค
จึงตรัสวา " ดวยวิบากยังเหลืออยูแหงกรรมนั้นนั่นเอง. " ไดยินวา
ในเวลาเคลื่อนจากนรก สัตวนั้น ไดมีนิมิต คือกองกระดูกแหงโคทั้งหลาย
อันถูกทําไมใหมีเนื้อ สัตวนั้น เมื่อจะทํากรรมนั้น แมที่ปกปดให
เปนดุจปรากฏแกวิญูชนทั้งหลาย จึงเกิดเปนอัฏฐิกสังขลิกเปรต.
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[ เรื่องมังสเปสีเปรต ]
ในเรือ่ งมังสเปสีเปรต มีวินิจฉัยดังนี้ :- มังสเปสีเปรตนั้น เปน
ตนฆาโค นําชิ้นเนื้อตากใหแหงแลว เลี้ยงชีวิตดวยการขายเนื้อแหง
หลายป. ดวยเหตุนั้น เวลาเคลื่อนจากนรก เขาจึงไดมีนิมิต คือชิ้นเนื้อ
นั่นเอง. เขาจึงเกิดเปนมังสเปสีเปรต.
[ เรื่องมังสปณฑเปรต ]
ในเรือ่ งมังสปณฑเปรต มีวินิจฉัยดังนี้ :- มังสปณฑเปรตนั้น
เปนนายพรานนก จับนกไดแลว เวลาขาย ไดทําการถอนขนปกและ
หนังออกหมด ใหเปนเพียงกอนเนื้อแลว ขายเลี้ยงชีวิต. ดวยเหตุนั้น
เวลาเคลื่อนจากนรก เขาจึงไดมีนิมิต คือกอนเนื้อเทานั้น. เขาจึงเกิด
เปนมังสปณฑเปรต.
[ เรื่องนิจฉวีเปรต ]
ในเรือ่ งนิจฉวีเปรต มีวินิจฉัยดังนี้ :- นิจฉวีเปรตนั้น เปน
คนฆาแพะ ฆาแพะแลวถลกหนัง เลีย้ งชีวิต จึงไดมีนิมิตคือรางแพะ
ปราศจากหนัง ตามนัยกอนนั่นแล. เขาจึงไดเกิดเปนนิจฉวีเปรต.
[ เรื่องอสิโลมเปรต ]
ในเรือ่ งอสิโลมเปรต มีวินิจฉัยดังนี้ :- อสิโลมเปรตนัน้ เปน
คนฆาสุกร ใชดาบฆาสุกรทั้งหลายอันตนปรนปรือดวยเหยื่อสิ้นกาลนาน
แลวเลี้ยงชีวิตมาตลอดราตรีนาน. เขาจึงไดมีนิมิต คือภาวะของคนที่
เงื้อดาบขึ้น ฉะนั้น เขาจึงเกิดเปนอสิโลมเปรต.
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[ เรื่องสัตติโลมเปรต ]
ในเรือ่ งสัตติโลมเปรต พึงทราบวินิจฉัยตอไป :- สัตติโลมเปรตนั้น เปนคนลาเนื้อ พาเอาเนื้อตัวหนึ่งและถือหอกเลมหนึ่ง ไปปา
แลว ใชหอกแทงเนื้อที่พากันมาสูที่ใกลเนื้อนั้นใหตาย. เขาจึงไดมีนิมิต
คือภาวะที่ใชหอกแทง. ฉะนั้น เขาจึงเกิดเปนสัตติโลมเปรต.
[ เรื่องอุสุโลมเปรต ]
ในเรือ่ งอุสุโลมเปรต พึงทราบวินิจฉัยตอไป :- บทวา การณิโก
ความวา เปนบุรุษผูเบียดเบียนพวกคนผูผิดตอพระราชา ดวยเหตุ
ทั้งหลายเปนอันมาก ลงทายใชลูกศรยิงใหตาย. ไดยินวา เขาทราบ
กอนวา " คนถูกยิงสวนโนน จึงจะตาย " ดังนี้ แลวจึงยิง. เขานั่นเอง
เลี้ยงชีวิตแลวบังเกิดในนรก ในเวลาเกิดในเปรตวิสัยนี้ ไดมีนมิ ิต คือ
ภาวะที่ใชศรยิง ดวยวิบากที่ยังเหลือจากนรกนั้น. ฉะนั้น เขาจึงเกิดเปน
อุสุโลมเปรต.
[ เรื่องสูจิโลมเปรต ]
ในเรือ่ งสูจิโลมเปรต พึงทราบวินิจฉัยตอไป :- บทวา สารถิ
คือ เปนคนฝกมา. ในอรรถกถากุรุนที ทานกลาววา " เปนคนฝกโค "
ดังนี้บาง. เขาไดมีนิมิต คือภาวะที่แทงดวยเข็มปฏัก. เขาเกิดเปน
สูจิโลมเปรต.
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[ เรื่องสูจิโลมเปรตที่ ๒ ]
ในเรือ่ งสูจิโลมเปรตเรื่องที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยตอไป :- บทวา
สูจิโก คือ เปนคนทําการนสอเสียด. ไดยินวา เขาทําลายมนุษยทั้งหลาย
และพวกเดียวกัน และยุยงในราชตระกูลวา " คนนี้ มีความผิดชื่อนี้
คนนี้ทําผิดชื่อนี้ " ดังนี,้ ครั้นยุยงแลว ทําใหถึงความพินาศวอดวาย.
ฉะนั้น เขาจึงเกิดเปนสูจิโลมเปรต เพราะทํานิมิต คือ กรรมเพื่อการ
เสวยทุกขจากการทําลายดวยเข็มทั้งหลาย เหมือนอยางที่เขาทิ่มแทงทําลาย
พวกมนุษยฉะนั้น.
[ เรื่องอัณฑภารเปรต ]
ในเรือ่ งเปรตแบกลูกอัณฑะ พึงทราบวินิจฉัยตอไป :- บทวา คามกูโฏ
คือ เปนอํามาตยผูตัดสินความ. สัตวนั้นไดมีอัณฑะเทาหมอ คือ มีขนาด
เทาหมอใหญ เพราะมีสวนเสมอดวยกรรม. ดวยวา สัตวนั้น เพราะ
เหตุที่รับสินบนในสถานที่ลับปกปด เมื่อจะทําโทษใหปรากฏ ดวยการ
ตัดสินความโกง ไดกระทําพวกเจาของไมใหเปนเจาของ; เพราะฉะนั้น
อวัยวะลับของสัตวนั้น จึงบังเกิดปรากฏ. เพราะเหตุที่สัตวนั้น เมื่อ
เริ่มตั้งอาญา ไดยกของหนักอันไมควรจะทนได ใหแกชนเหลาอื่น;
เพราะฉะนั้น อวัยวะลับของสัตวนั้น จึงบังเกิดเปนของหนักอันไมควร
จะทน. เพราะเหตุที่สัตวนั้นดํารงอยูในตําแหนงใด ควรจะเปนผูสม่ํา
เสมอ, แตดํารงอยูในตําแหนงนั้นแลว หาไดเปนผูสม่ําเสมอไม; ฉะนั้น
สัตวนั้น จึงไดมีการนั่งไมสม่ําเสมอบนอวัยวะลับ.

ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 206

[ เรื่องปรทาริกเปรต ]
ในเรือ่ งเปรตผิดเมียทาน พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- สัตวนั้น
เมื่อสัมผัสผัสสะที่มีเจาของที่เขาคุมครองรักษาแลวของคนอื่น ยังจิตให
รื่นรมยดวยความสุขในกามอันเปนความสุขในอุจจาระ จึงบังเกิดในเปรต
วิสัยนั้น เพื่อจะสัมผัสผัสสะ เปนคูถ เสวยทุกข เพราะมีสวนเสมอ
ดวยกรรม.
[ เรื่องเปรตพราหมณชั่ว ]
ในเรือ่ งพราหมณชั่ว พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :เพราะชื่อวา มาตุคาม ไมเปนอิสระในผัสสะของตน, แตหญิงนั้น
ขโมยผัสสะของสามีนั้น ยังความอภิรมยใหเกิดแกคนเหลาอื่น; ฉะนั้น
จึงไดบังเกิดเปนหญิงเปรตปราศจากผิว เพื่อกําจัดสัมผัสเปนสุขนั้นเสีย
แลว เสวยสัมผัสเปนทุกข เพราะมีสวนเสมอดวยกรรม.
[ เรื่องมังคุลีหญิงเปรต ]
ในเรือ่ งมังคุลีหญิงเปรต พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา มงฺคุฬึ
ไดแก มีรูปผิดไป คือ มองดูนาชัง นาเกลียด. ไดยินวา หญิงนั้น
ทําหนาที่เปนแมมด คือหนาที่เปนทาสีของยักษ กลาววา " เมื่อทํา
พลีกรรมอยางนี้ ดวยสิ่งนี้และสิ่งนี้ ความเจริญของพวกทาน ชื่อนี้
จักมี " ดังนี้ แลวถือเอาของหอมและดอกไมเปนตน ของมหาชนดวย
การลอลวงยังมหาชนใหยึดถือมิจฉาทิฐิ อันเปนทิฐิชั่ว. เพราะฉะนั้น
๑

๑. ในเรื่องนี้ ไมมีอธิบาย อาจจะตกไปก็เปนได, เลยไปอธิบายเรื่องหญิงเปรตถัดไป.
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หลอนจึงเกิดเปนนางเปรตมีกลิ่นเหม็น เพราะขโมยของหอมและดอกไม
เปนตน เปนนางเปรตมองดูนาชัง ผิดรูป นาเกลียด เหตุใหมหาชน
ยึดถือความเห็นชั่ว เพราะมีสวนเสมอดวยกรรมนั้น.
[ เรื่องโอกิลินีหญิงเปรต ]
เรื่องโอกิลินีหญิงเปรต พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- ขอวา อุปฺปกฺก
โอกิลินึ โอกีรณึ มีความวา ไดยินวา นางเปรตนั้น นอนอยูบนเชิง
ตะกอน ถานเพลิง ดิ้นพลิกไปมาถูกไฟไหม; เพราะฉะนั้น นางจึง
เปนผูถูกไฟครอก มีสรีระสุกดวยไฟกรด มีน้ําเหงื่อหยด มีสรีระเปยก
คือหยาดน้ําเหงื่อทั้งหลาย ยอมหลั่งออกจากสรีระของนางเปรตนั้น และ
มีถานเพลิงเกลื่อนกลน คือ เกลื่อนกลนดวยถานเพลิง. ดวยวา
ถานเพลิงทั้งหลาย มีสีดังดอกทองกวาว ยอมตกแมจากเบื้องลางของ
นางเปรตนั้น ถานเพลิงทั้งหลาย ยอมตกแมในขางทั้ง ๒ แมจาก
อากาศในเบื้องบนของนางเปรตนั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
" ถูกไฟครอก " น้ําเหงื่อหยด มีถานเพลิงเกลื่อนกลน. " นางนั้นเปนคน
ขี้หึง เอากระทะถานเพลิงราดหญิงรวมผัว. ไดยินวา นางระบําคนหนึ่ง
ของพระราชาพระองคนั้น วางกระทะถานเพลิงไวในใกล เช็ดน้ําจาก
ตัวและอบดวยฝามือ. พระราชาทรงสนทนากับนางระบํานั้น และทรง
แสดงอาการโปรดปรานมากไป. พระอัครมเหสีทรงทนดูเหตุการณนั้น
ไมไหว ทรงหึง เมื่อพระราชาเสด็จออกไปไมทันนาน ก็ทรงหยิบกระทะ
ถานเพลิงนั้น ราดถานเพลิงลงเบื้องบนนางระบํานั้น. พระนางทํากรรม
นั้นแลว บังเกิดในเปตโลก เพื่อเสวยวิบากเชนนั้นนั่นแล.
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[ เรื่องโจรฆาตเปรต ]
ในเรือ่ งโจรฆาตเปรต พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- เพชฌฆาตโจรนั้น
ตัดศีรษะพวกโจรมาชานาน ตามคําสั่งของพระราชา เมื่อบังเกิดใน
เปตโลก จึงไดบังเกิดเปนตัวกพันธุไมมีศีรษะ.
[ เรื่องพระภิกษุเปรตเปนตน ]
ในเรือ่ งภิกษุ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา ปาปภิกฺขุ คือ
เปนภิกษุลามก. ไดยินวา ภิกษุนั้นบริโภคปจจัย ๔ ที่เขาถวายดวย
ศรัทธาของชาวโลก เปนผูไมสํารวมทางกายทวารและวจีทวาร มีอาชีพ
อันทําลายแลว เที่ยวเลนสนุกสนานตามชอบใจ. ภายหลังถูกไฟไหมอยู
ในนรก ตลอดพุทธันดรหนึ่ง เมื่อเกิดในเปตโลก ก็บังเกิดดวยอัตภาพ
เชนกับภิกษุนั่นแหละ. แมในเรื่องภิกษุณี เรื่องสิกขมานา เรื่องสามเณร
เรื่องสามเณรเปรต ก็วินิจฉัยนี้เหมือนกัน.
[ เรื่องแมน้ําตโปทา ]
ในเรือ่ งแมน้ําตโปทา พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา อจฺโฉทโก
แปลวา มีน้ําใส.
บทวา สีโตทโก แปลวา มีน้ําเย็น.
บทวา สาโตทโก แปลวา มีน้ํารสอรอย.
บทวา เสโตทโก แปลวา มีน้ําบริสุทธิ์ คือไมมีสาหราย แหน
และเปอกตม.
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บทวา สุติฏโ คือ เขาถึงแลวดวยทาทั้งหลายที่ดี.
บทวา รมณีโย แปลวา นาใหเกิดความยินดี.
บทวา จกฺกมตฺตานิ แปลวา มีประมาณเทาลอรถ.
ขอวา กุฏิตา สนฺทติ ความวา เปนแมน้ํารอนจัด เดือดพลาน
ไหลไปอยู.
บทวา ยตาย ภิกฺขเว ตัดบทเปน ยโต อย ภิกฺขเว แปลวา
" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! แมน้ําตโปทานี้ ไหลมาแตที่ใด...? "
บทวา โส ทโห แปลวา หวงน้ํานั้น.
ถามวา " ก็แมน้ําตโปทานี้ ไหลมาแตที่ไหน ? "
แกวา " ไดยินวา ภายใตภูเขาเวภารบรรพต มีภพนาค
ประมาณ ๕๐๐ โยชน ของพวกนาคผูอยูบนภาคพื้น เชนกับเทวโลก
ประกอบดวยพื้นอันสําเร็จดวยแกวมณี และดวยอาราม และอุทยาน.
หวงน้ํานั้นอยูในที่เลนของพวกนาคในภพนาคนั้น. แมน้ําตโปทานี้ ไหล
มาแตหวงน้ํานั้น. "
ขอวา ทฺวินฺน มหานิรยาน อนฺตริกาย อาคจฺฉติ ความวา
ไดยินวา มหาเปตโลกผานเมืองราชคฤหมา, แมน้ําตโปทานี้มาจาก
ระหวางมหาโลหกุมภีนรก ๒ ขุมในมหาเปตโลกนั้น; ฉะนั้น จึงเดือดพลานไหลไปอยู.
[ เรื่องการรบ ]
ในเรือ่ งการรบ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- ขอวา นนฺทิ จรติ
ไดแก ตีกลองพิชัยเภรีเที่ยวประกาศไป.
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ขอวา ราชา อาวุโส ลิจฺฉวีหิ ความวา ไดยินวา พระเถระ
นั่งในที่พักกลางวันและที่พักกลางคืนของตนเห็นพวกเจาลิจฉวีผูมีฝมือ
ชํานาญ ยิงไดแมนยํา เมื่อคํานึงวา " ก็พระราชาทรงกอสงครามกับ
พวกเจาลิจฉวีเหลานั้น " ไดเห็นพระราชาทรงปราชัย หนีไปอยู ดวย
ทิพยจักษุ. ลําดับนั้น พระเถระจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมากลาววา " ผูมีอายุ
ทั้งหลาย ! พระราชาผูเปนอุปฏฐากของพวกทาน ทรงปราชัยพวกเจา
ลิจฉวีแลว. "
คําวา สจฺจ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาโน อาห ความวา โมคคัลลานะ
เมื่อคํานึงในเวลาพระราชาทรงปราชัย กลาวสิ่งที่ตนเห็น ชื่อวากลาว
จริง.
[ เรื่องชางลงน้ํา ]
ในเรือ่ งชางลงน้ํา พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- บทวา สิปฺปนิกาย
คือ แมน้ําที่มีชื่ออยางนี้.
บทวา อเนช สมาธึ ไดแก จตุตถฌานสมาธิ อันเปนอเนญชะ
คือไมหวั่นไหว เวนจากความดิ้นรนทางกายและวาจา.
บทวา นาคาน แปลวา แหงชางทั้งหลาย.
ขอวา โอคาห อุตตฺ รนฺตาน ความวา ลงน้ําแลว ขึ้นอีก. ไดยินวา
ชางเหลานั้นลงน้ําลึกแลว อาบและดื่มในน้ํานั้น เอางวงดูดน้ําแลวพน
ใสกันและกันจึงขึ้นไป. มีคําอธิบายวา " แหงชางเหลานั้น ตัวลงน้ําแลว
ขึ้นอยูอยางนี้. "
ขอวา โกฺจ กโรนฺตาน ความวา ยืนอยูริมฝงแมน้ําสอดงวง
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เขาในปากแลว ทําเสียงดังนกกระเรียน.
คําวา สทฺท อสฺโสสึ ความวา เราไดยินเสียงโกญจนาทนั้น.
ขอวา อตฺเถโส ภิกขฺ เว สมาธิ โส จ โข อปริสุทฺโธ
ความวา สมาธินั่นของโมคคัลลานะ มีอยู, แตสมาธินั้นแล เปนของ
ไมบริสุทธิ์. ไดยินวา พระเถระ ในวันที่ ๗ แตเวลาบวช ไดบรรลุ
พระอรหัตผลในวันนั้น ยังไมมีวสี ( ความชํานาญ ) อันประพฤติแลว
ดวยอาการ ๕ อยาง ในสมาบัติ ๘ ยังมิไดยังธรรมอันเปนขาศึกตอสมาธิ
ใหบริสุทธิ์ดว ยดี นั่งเขาจตุตถฌานแนวแน กระทําใหมีเพียงแต
สัญญาแหงการนึก การเขา การตั้งใจ การออก และการพิจารณา
เทานั้น ออกจากองคฌานแลว ไดยินเสียงแหงชางทั้งหลาย ไดมีความ
สําคัญอยางนี้วา " เราไดยินเสียงภายในสมาบัติ " ดังนี้. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สมาธินั่น มีอยู,
แตสมาธินั้นแล ไมบริสทุ ธิ์. "
[ เรื่องพระโสภิตะ ]
ในเรือ่ งพระโสภิตะ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- ขอวา อห
อาวุโส ปฺจกปฺปสตานิ อนุสฺสรามิ ความวา พระเถระกลาววา
" เราระลึกชาติได ดวยอาวัชชนจิตเดียว. " ก็เมื่อถือเอาความอีกอยาง
หนึ่ง การระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในอดีตนั้น ๆ ดวยอาวัชชนจิต
ตาง ๆ กัน โดยลําดับ ของพระสาวกทั้งหลาย ไมนาอัศจรรย; เพราะฉะนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงไมยกโทษ. แตเพราะพระโสภิตะนั้นกลาววา
" เราระลึกชาติไดดวยอาวัชชนจิตเดียว " ดังนี้; เพราะฉะนั้น ภิกษุ
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ทั้งหลาย จึงยกโทษ.
ขอวา อตฺเถสา ภิกขฺ เว โลภิตสฺส สา จ โข เอกาเยว ชาติ
ความวา ชาติที่โสภิตะกลาววา " เราระลึกชาติได " ดังนี้ ของโสภิตะ
มีอยู, ก็แล ชาตินั้นมีเพียงชาติเดียวเทานั้น อธิบายวา " โสภิตะ มิได
ระลึกโดยผิดลําดับ ไมตดิ ตอกัน. "
ถามวา " พระโสภิตะนี้ระลึกชาติไดอยางไร ? "
แกวา " ไดยินวา พระโสภิตะนี้ บวชในลัทธิเดียรถีย ยังสัญญี
สมาบัติใหบังเกิดแลว เปนผูมีฌานไมเสื่อม ทํากาละแลว บังเกิดใน
อสัญญีภพกวา ๕๐๐ กัป. ทานอยูในอสัญญีภพนั้นตราบเทาชนมายุ ใน
ที่สุดอุบัติในมนุษยโลก แลวบวชในพระศาสนา ไดทําวิชชา ๓ ใหแจง
ทานเมื่อระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอน เห็นปฏิสนธิในอัตภาพนี้
ตอจากนั้น ไดเห็นเฉพาะจุติในอัตภาพที่ ๓. ลําดับนั้น ทานไมอาจจะ
ระลึกถึงอัตภาพอันไมมีจิตในระหวางจุติและปฏิสนธิทั้ง ๒ ได จึงได
กําหนดโดยนัยวา " เราบังเกิดในอสัญญีภพแนนอน. " พระโสภิตเถระ
นั้น กําหนดไดอยูอยางนี้ ไดกระทําสิง่ ที่ทําไดยาก เหมือนกับแยงปลาย
แหงขนทรายที่ผาเปน ๗ สวนเขากับปลาย เหมือนกับการแสดงรอยเทา
ในอากาศ; เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงตั้งทานไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะ ในเพราะเรื่องนี้นั่นแหละวา " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
บรรดาภิกษุทั้งหลายผูสาวกของเรา ผูระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยในกาล
กอน โสภิตะนี้ เปนเลิศ " ดังนี้.
๑

๑. องฺ. เอก. ๒๐/๓๒.
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[ บทสรูปปาราชิก ]
คําวา " ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรม คือ ปาราชิก ๔
ขาพเจายกขึ้นสวดแลวแล " นี้ เปนคําแสดงถึงปาราชิกที่ยกขึ้นแสดง
ในปาราชิกุทเทสนี้นั่นแล แตประมวลกันเขาแลว พึงทราบปาราชิก
ทั้งหมดทีเดียว วามี ๒๔ อยาง. ๒๔ อยาง คืออะไรบาง ? คือที่มาใน
พระบาลี ๘ อยางกอน คือของพวกภิกษุ ๔ เฉพาะของพวกนางภิกษุณี ๔.
อภัพพบุคคล ๑๑ จําพวก. บรรดาอภัพพบุคคล ๑๑ จําพวกเหลานั้น
บัณเฑาะก สัตวดิรัจฉาน และอุภโตพยัญชนก ๓ จําพวก เปนพวก
อเหตุกปฏิสนธิ จัดเปนพวกวัตถุวิบัติ. พวกวัตถุวิบัติเหลานั้น ไมถกู
หามสวรรค แตถูกหามมรรค. จริงอยู บัณเฑาะกเปนตนเหลานั้น
จัดเปนอภัพพบุคคลสําหรับการไดมรรค เพราะเปนพวกวัตถุวิบัติ. ถึง
การบรรพชาสําหรับพวกเขา ก็ทรงหามไว. เพราะฉะนั้น บัณเฑาะก
เปนตนแมเหลานั้น จึงจัดเปนผูพายแพ ( เปนปาราชิก ). บุคคล ๘
จําพวกเหลานี้ คือ คนลักเพศ ภิกษุเขารีตเดียรถีย คนฆาบิดา คนฆา
พระอรหัต สามเณรผูประทุษรายนางภิกษุณี คนทําโลหิตุปบาท
ภิกษุผูทําสังฆเภท ชื่อวาถึงฐานะเปนอภัพพบุคคล เพราะเปนผูวิบัติ
ดวยการกระทําของตน เพราะฉะนั้น จึงจัดเปนผูพายแพดวย. บรรดา
บุคคล ๘ จําพวกนั้น สําหรับบุคคล ๓ จําพวกเหลานี้ คือ คนลักเพศ
ภิกษุเขารีตเดียรถีย สามเณรผูประทุษรายนางภิกษุณี ไมถูกหามสวรรค
แตถูกหามมรรคแท. อีก ๕ จําพวก ถูกหามแมทั้ง ๒ อยาง. เพราะวา
บุคคลเหลานั้นเปนจําพวกสัตวที่จะตองเกิดในนรก ไมมีระหวาง. อภัพพ-
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บุคคล ๑๑ จําพวกเหลานี้ และบุคคลผูเปนปาราชิก ๘ ขางตน จึงรวม
เปน ๑๙ ดวยประการฉะนี้. แมบุคคลเหลานั้น รวมกับนางภิกษุณีผูยังความ
พอใจใหเกิดในเพศคฤหัสถ แลวนุงหมอยางคฤหัสถ จึงรวมเปน ๒๐.
จริงอยู นางภิกษุณีนั้น จึงจะไมไดกระทําการลวงละเมิดดวยอัชฌาจาร
ก็จัดวา ไมเปนสมณีไดดวยเหตุเพียงเทานี้; เพราะเหตุนั้น ปาราชิก
เหลานี้ จึงมี ๒๐ กอน. อาจารยบางพวกกลาววา " อนุโลมปาราชิก
แมอยางอื่น ยังมีอีก ๔ ดวยอํานาจภิกษุ ๔ จําพวกเหลานี้ คือ ภิกษุ
มีองคกําเนิดยาว ( ปรารถนาจะเสพเมถุนธรรม จึงสอดองคกําเนิดเขา
ไปทางวัจจมรรคของตน ) ๑ ภิกษุมีหลังออน ( ปรารถนาจะเสพ
เมถุนธรรม กมลงอมองคกําเนิดของตน ) ๑ ภิกษุเอาปากอมองค
กําเนิดของผูอื่น ภิกษุนั่งสวมองคกําเนิดของผูอื่น ๑. " ก็เพราะเหตุ
ที่ธรรมของคน ๒ คน ผูเขาถึงความเปนเชนเดียวกัน ดวยอํานาจราคะ
ตรัสเรียกวา " เมถุนธรรม; " ฉะนั้น ปาราชิก ๔ เหลานี้ ชื่อวา
ยอมอนุโลมแกเมถุนธรรมปาราชิก โดยปริยายนี้ เพราะภิกษุ ๔
จําพวกนั้น ถึงจะไมไดเสพเมถุนธรรมเลย ก็พึงตองอาบัติได ดวยอํานาจ
การยังมรรคใหเขาไปทางมรรคอยางเดียว; เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา
" อนุโลมปาราชิก " ฉะนี้แล. พึงประมวลอนุโลมปาราชิก ๔ เหลานี้
และปาราชิก ๒๐ ประการขางตนเขาดวยกันแลว ทราบปาราชิกทั้งหมด
ทีเดียว วามี ๒๔ อยาง ดวยประการฉะนี้.
ขอวา น ลภติ ภิกขฺ ูหิ สทฺธึ สวาส มีความวา ยอมไมได
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สังวาส ตางโดยประเภท มีอุโบสถ ปวารณา ปาฏิโมกขุทเทส และ
สังฆกรรมกับดวยภิกษุทั้งหลาย.
ขอวา ยถา ปุเร ตถา ปจฺฉา มีความวา ในกาลกอน คือ
ในเวลาเปนคฤหัสถและเวลาที่ยังมิไดอุปสมบท ( ยอมเปนผูไมมีสังวาส )
ฉันใด, ภายหลังแมตองปาราชิกแลว ก็เปนผูไมมีสังวาส ฉันนั้น
เหมือนกัน. สังวาสตางโดยประเภท มีอุโบสถ ปวารณา ปาฏิโมกขุทเทส และสังฆกรรม กับดวยภิกษุทั้งหลาย ของภิกษุนั้น ไมมี;
เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้น ชื่อวา ยอมไมไดสังวาสกับดวยภิกษุทั้งหลาย.
ขอวา ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ มีความวา ขาพเจาขอถาม
ทานทั้งหลาย ในปาราชิก ๔ เหลานั้นวา " ทานเปนผูบริสุทธิ์แลหรือ ? "
บทวา กจฺจิตฺถ ตัดบทวา กจฺจิ เอตฺถ มีความวา " ในปาราชิก
๔ เหลานี้ ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลหรือ ? "
อีกประการหนึ่ง สองบทวา กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา มีความวา
ทานทั้งหลาย ยอมเปนผูบริสุทธิ์แลหรือ ? บทที่เหลือทุก ๆ แหงมี
เนื้อความตื้นทั้งนั้น ฉะนี้แล.
จตุตถปาราชิกวรรณนา ในอรรถกถาพระวินัย
ชื่อสมันตปาสาทิกา จบ.
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[ อธิษฐานคาถาของทานผูรจนา ]
ขอพระสัทธรรม จงดํารงอยูสิ้นกาลนาน ขอฝน
จงตกตองตามฤดูกาล ยังหมูสัตวใหเอิบอิ่ม สิ้นกาล
นาน ขอพระราชาจงปกครองแผนดิน โดยธรรม
เทอญ.

