พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 1

พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ
เลมที่ ๑
ขอนอบนอมแดพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น

สรณคมนในขุททกปาฐะ
วาดวยการถึงพระรัตนตรัย
[๑] ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ขาพเจาถึง
พระธรรมเปนสรณะ ขาพเจาถึงพระสงฆเปนสรณะ.
แมครั้งที่ ๒ ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ
แมครัง้ ที่ ๒ ขาพเจาถึงพระธรรมเปนสรณะ แมครั้งที่
๒ ขาพเจาถึงพระสงฆเปนสรณะ.
แมครั้งที่๓ ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ
แมครัง้ ที่ ๓ ขาพเจาถึงพระธรรมเปนสรณะ แมครั้ง
ที่ ๒ ขาพเจาถึงพระสงฆเปนสรณะ.
จบสรณคมน
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ปรมัตถโชติกา
อรรถกถาขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ
ขอนอบนอมแดพระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

คําปรารภพระคัมภีร
นิเทศนี้วา ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ
ขาพเจาถึงพระธรรมเปนสรณะ
ขาพเจาถึงพระสงฆเปนสรณะ
แมวาระที่ ๒ ที่ ๓ ก็เหมือนกัน เปนนิเทศอธิบายเรื่องการถึงพระ
สรณตรัย เปนขอตนของคัมภีรขุททกปาฐะ.
บัดนี้ เพื่อเปดเผย จําแนก ทําใหงายซึ้งเนื้อความแหงบาลีนี้ ขาพเจา
จะกลาวอธิบายขอนี้ ดวยอรรถกถาขุททกปาฐะ ชื่อวาปรมัตถโชติกา
ขาพเจาไหวพระรัตนตรัย ที่สูงสุดแหงวัตถุ
ทั้งหลายที่ควรไหวแลว จักทําการพรรณนาความแหง
ขุททกปาฐะ การพรรณนานี้อันขาพเจาผูรูพระศาสนา
นอยทําไดยากยิ่ง เพราะขุททกปาฐะ มีอรรถลึกซึ้งก็จริง
อยู ถึงอยางนั้น เพราะเหตุที่ขอวินิจฉัยของทานบุรพาจารยยงั มีอยูเปนนิตยถึงวันนี้ และนวังคสัตถุศาสนยัง
ดํารงอยูอยางเดิม ฉะนั้น ขาพเจาจะอาศัยนวังคสัตถุ-
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ศาสนและขอวินจิ ฉัยของบุรพาจารยนี้จึงปรารถนาจะ
พรรณนาความดวยความเคารพอยางมา ในพระสัทธธรรม ไมไดประสงคจะยกตนขมทาน ขอทานทั้งหลาย
จงตั้งใจ สดับการพรรณนาความนั้น เทอญ.

การกําหนดขุททกปาฐะ
เพราะขาพเจากลาวไวในคําปรารภนั้นวา จักทําการพรรณนาความ
แหงขุททกปาฐะ บางปาฐะ. ขาพเจาจําตองกําหนดขุททกปาฐะทั้งหลายเสียกอน
แลว จึงจักทําการพรรณนาความภายหลัง เอกเทศสวน ๆ หนึง่ ของขุททกนิกาย
ชื่อวา ขุททกะ. เอกเทศสวนหนึ่ง ๆ ของนิกายทั้ง ๕ ชื่อ ขุททกนิกาย วาโดยธรรม
และโดยอรรถ คัมภีรเหลานั้น มี ๕ นิกาย คือทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สัง.ยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย ชื่อวา นิกาย ๕.
บรรดานิกายทั้ง ๕ นั้น พระสูตร ๓๔ สูตร มีพรหมชาลสูตรเปนตน
ชื่อวา ทีฆนิกาย จริงดังที่ทานกลาววา
นิกายที่รวบรวมพระสูตร ๓๔ สูตร ๓ วรรค ชื่อวา ทีฆนิกาย
อนุโลมที่ ๑.
พระสูตร ๑๕๒ สูตร มีมลู ปริยายสูตรเปนตน ชื่อวา มัชฌิมนิกาย.
พระสูตร ๗,๗๖๒ สูตร มีโอฆตรณสูตรเปนตน ชื่อวาสังยุตตนิกาย.
พระสูตร ๙,๕๕๗ สูตรมีจิตตปริยาทานสูตรเปนตน ชื่อวา อังคุตตรนิกาย.
ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต วิมานวัตถุ
เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา ชาดก นิทเทส ปฏิสมั ภิทา อปทาน พุทธวงศ จริยาปฎก พระพุทธพจนที่เหลือเวนวินัยปฎกและอภิธรรมปฎก หรือ
นิกาย ๔ ชื่อวา ขุททกนิกาย.
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เหตุไร นิกายนี้ ทานจึงเรียกวา ขุททกนิกาย เหตุเปนที่รวม
เปนที่อยูของหมวดธรรมเล็ก ๆ จํานวนมาก. จริงอยู การรวมกันอยู ทาน
เรียกวา นิกาย วาโดยศาสนาและโดยโลก ในขอนี้ มีสาธกเปนตนอยางนี้
คือ ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตมองไมเห็นหมูสัตวหมูหนึ่งอื่นวิจิตรเหมือน
อยางหมูสัตวเดียรฉานเลย. หมูกษัตริยโปณิกะ หมูกษัตริยจิกขัลลิกา. เอกเทศ
สวนหนึ่งของขุททกนิกายนั้น มีดังนี้ หมวดธรรมเล็ก ๆ ทีน่ ับเนื่องในพระสุตตันปฎกเหลานี้ มุงหมายที่จะเปดเผย จําแนก ทําใหงายโดยอรรถ
ขุททกปาฐะ ๙ ประเภท คือ สรณะสิกขาบท ทวัตตึงสาการ กุมารปญหา
[สามเณรปญหา] มงคลสูตร รตนสูตร ติโรกุฑฑสูตร นิธกิ ัณฑสูตรและ
เมตตสูตร เปนขอตนของหมวดธรรมแมเหลานั้น โดยอาจารยตอมายกขึ้นสู
ทางการบอกการสอน มิใชโดยเปนคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว.
จริงอยู คาถาเหลานั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
อเนกชาติสสาร
สนฺธาวิสฺส อนิพฺพิส
คหการ คเวสนฺโต
ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน
คหการก ทิฏโสิ
ปุน เคห น กาหสิ
สพฺพา เต มาสุกา ภคฺคา ตณฺหาน ขยมชฺฌคา.
เราแสวงหาชางผูทําเรือนคืออัตภาพ เมื่อไมพบ
ไดทองเที่ยวไปแลว สิ้นสงสารนับดวยชาติมิใชนอย
ความเกิดบอย ๆ เปนทุกข
ดูกอนชางผูทําเรือนคือ อัตภาพ เราพบทานแลว
ทานจักทําเรือนคืออัตภาพของเราอีกไมได โครงบาน
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ของทานทั้งหมด เราทําลายแลว ยอดแหงเรือนคือ
คือวา เรารื้อแลว จิตของเราถึงพระนิพพานแลว
เพราะเราไดบรรลุธรรมเปนทีส่ ิ้นตัณหาทั้งหลายแลว.
ชื่อวาเปนพระปฐมพุทธวจนะ แมทั้งหมดโดยเปนพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ที่ชอื่ วาพระปฐมพุทธดํารัสนั้น ก็โดยที่ตรัสทางพระมนัส
มิใชทรงเปลงพระวาจาตรัส สวนพระคาถามีวา
ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา
อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส
อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา
ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺม.
เมื่อใด ธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณผูมี
เพียรเพงอยูเนื้อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ
นั้น ยอมสิ้นไป เพราะมารูชัดธรรมพรอมทั้งเหตุ.
ชื่อวาเปนพระปฐมพุทธดํารัส โดยที่เปนพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจา
เปลงพระวาจาตรัส. เพราะฉะนั้น ขุททกปาฐะ ๙ ประเภทนี้ใด ชื่อวาเปนขอตน
ของหมวดธรรมเล็ก ๆ เหลานั้น เราจะเริ่มพรรณนาความแหงขุททกปาฐะนั้น
ตั้งแตตนไป.
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นิทานโสธนะ
การชําระคําเริ่มตน
วาจานี้วา พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ
ธมฺม สรณ คจฺฉามิ
สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ
เปนขอตนของคําเริ่มตนนั้น หัวขอพรรณนาความของคําเริ่มตนนั้น มีดังนี้
พระสรณตรัย ใครกลาว กลาวที่ไหน กลาวเมือ่
ใด กลาวเพราะเหตุไร อนึ่ง ที่มิไดตรัสไวมาแคแรก
เพราะเหตุไร ในทีน่ ี้จึงวา ตรัสไวเปนขอแรก จําตอง
ชําระคําเริ่มตน ตอจากนั้นไปในคําเริ่มตน ก็จะชี้
แจงเรือ่ งพระพุทธะ เรื่องการถึงสรณะ และเรื่องบุคคล
ผูถึงสรณะ จะแสดงการขาดการไมขาดแหงสรณคมน
ทั้งผล ทั้งสรณะทีค่ วรถึง แมในสองสรณะ มีธมฺม
สรณ เปนตน ก็รูกันแลววามีนัยอยางนี้ จะอธิบาย
เหตุในการกําหนดโดยลําดับ และจะประกาศสรณตรัย
นั้น ดวยขออุปมาทั้งหลาย.
บรรดาคาถาเหลานั้น คาถาแรก กอนอื่น มีปญหา ๕ ขอ คือ
๑. พระสรณตรัยนี้ใครกลาว
๒. กลาวที่ไหน
๓. กลาวเมื่อไร
๔. กลาวเพราะเหตุไร
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๕. อนึ่งที่พระตถาคตมิไดตรัสไวมาแตแรก เพราะเหตุไร ใน
ที่นี้จึงวาตรัสไวเปนขอแรก
จะวิสัชนาปญหาทั้ง ๕ ขอนั้น.
ปญหาวา ใครกลาว วิสัชนาวา พระผูมีพระภาคเจาตรัส ไมใช
พระสาวก ไมใชเหลาฤษี ไมใชเทวดากลาว.
ปญหาวา กลาวที่ไหน วิสชั นาวา ที่อิสิปตนมิคทายวัน กรุงพาราณสี.
ปญหาวา กลาวเมื่อไร วิสัชนาวา เมื่อทานพระยสะบรรลุพระอรหัต
พรอมกับสหายทั้งหลาย เมื่อพระอรหันต ๖๑ องค กระทําการแสดงธรรมใน
โลก เพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก.
ปญหาวา กลาวเพราะเหตุไร วิสัชนาวา เพื่อบรรพชาและเพื่อ
อุปสมบท อยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลอุปสัมปทาเปกขะอัน
ภิกษุพงึ ใหบรรพชา อุปสมบท อยางนี้ ขอแรกให
ปลงผมและหนวด ไหครองผากาสายะ ใหทําผาหม
เฉวียงวา ใหไหวเทาภิกษุทั้งหลาย ใหนั่งกระหยง
ใหประคองอัญชลี [ประนมมือ] พึงสอนใหวาตาม
อยางนี้วา พุทธ สรณ คจฺฉามิ, ธมฺม สรณ คจฺฉามิ,
สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ.
ปญหาวา เพราะเหตุไรในที่นี้จึงตรัสเปนขอแรก วิสชั นาวา
เพราะเหตุที่เทวดาและมนุษยพากัน เขาสูพระศาสนาดวยเปนอุบาสกบาง เปน
บรรพชิตบาง ดวยทางนี้ ฉะนั้น จึงควรรูวา นวังคสัตถุศาสนนี้ทานบุรพาจารย
ทั้งหลายรวบรวมไวดวยปฎกทั้งสามยกขึ้นสูทางการบอกการสอน จึงวาตรัส
เปนขอแรกในขุททกปาฐะนี้ เพราะเปนทางเขาสูพระศาสนา.
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๑. พรรณนาพระสรณตรัย
การชี้แจงเรื่องพระพุทธะ
บัดนี้ คําใดขาพเจากลาวไววา จะชี้แจงเรื่องพระพุทธะ เรื่องการถึง
สรณะ และเรื่องบุคคลผูถึงสรณะ ในคํานั้นสัตวพิเศษ ชื่อวา พุทธะ เพราะ
บัญญัติอาศัยขันธสันดานที่ถูกอบรมดวยการบรรลุอนุตตรวิโมกข ซึ่งเปนนิมิต
แหงพระญาณอันอะไร ๆ ชัดขวางมิได หรือเพราะบัญญัติอาศัยการตรัสรุเองยิ่ง
ซึ่งสัจจะ อันเปนปทัฏฐานแหงพระสัพพัญุตญาณ เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นใด เปนพระสยัมภูเปนเอง
ไมมีอาจารย ตรัสรูยิ่งพรอมดวยพระองคเอง ซึ่งสัจจะทั้งหลาย ใน
ธรรมทั้งหลายที่มิไดทรงฟงมากอน ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณใน
ธรรมเหลานั้น และความเปนผูเชี่ยวชาญในพละทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ชือ่ วา พุทธะ.
การชี้แจงเรื่องพระพุทธะโดยอรรถะเทานี้กอน.
แตเมื่อวาโดยพยัญชนะ พึงทราบโดยนัยเปนตนอยางนี้วา ชื่อวา
พุทธะ เพราะทรงเปนผูตรัสรู ชื่อวา พุทธะ เพราะทรงเปนผูปลุกใหตื่น
สมจริงดังที่ทานกลาวไววา
ในบทวา พุทฺโธ ชื่อวา พุทธะ เพราะอรรถวาอะไร ชื่อวา พุทธะ
เพราะอรรถวา ตรัสรูสจั จะทั้งหลาย. ชื่อวา พุทธะ เพราะอรรถวา ทรง
ปลุกหมูสัตวใหตื่น ชื่อวา พุทธะ เพราะทรงรูทุกอยาง ชือ่ วา พุทธะ
เพราะทรงเห็นทุกอยาง. ชื่อวา พุทธะ เพราะตรัสรูเองไมใชผูอื่นทําใหรู

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 9

ชื่อวา พุทธะ เพราะบานแลว ชื่อวา พุทธะเพราะนับกันวาเปนผูสิ้น กิเลสแลว.
ชื่อวา พุทธะ เพราะนับกันวา เปนผูไมมีอุปกิเลส. ชื่อวา พุทธะ เพราะ
อรรถวา สิ้นราคะสิ้นเชิง. ชื่อวา พุทธะ เพราะอรรถวา สิ้นโทสะสิ้นเชิง. ชือ่ วา
พุทธะ เพราะอรรถวา สิน้ โมหะสิ้นเชิง. ชื่อวา พุทธะ เพราะอรรถวา ไรกิเลส
สิ้นเชิง. ชื่อวา พุทธะ เพราะอรรถวา ทรงดําเนินเอกายนมรรค. ชือ่ วา พุทธะ
เพราะอรรถวา ตรัสรูยิ่งเอง ซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิลําพังพระองศเดียว.
ชื่อวา พุทธะ เพราะทรงไดความรู เหตุทรงกําจัดความไมรูไดแลว. พระนาม
วา พุทธะ นี้ มิใชพระชนนีตั้ง มิใชพระชนกตั้ง มิใชพระเชษฐภาดาตั้ง
มิใชพระเชษฐภคินีตั้ง มิใชมิตรอมาตยตั้ง มิใชพระญาติสาโลหิตตั้ง มิใช
สมณพราหมณตั้ง มิใชเทวดาตั้ง พระนามนี้ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา มี
ตอนทายแหงความหลุดพนจากกิเลส บัญญัติคือพุทธะ ทรงทําใหแจงพรอมกับ
ทรงไดพระสัพพัญุตญาณ.
ในบทวา พุทธะ นั้น ชื่อวา พุทธะ เพราะอรรถวา ตรัสรูสัจจะ
ทั้งหลาย เหมือนผูที่ลงมาในโลก [อวตาร] ก็เรียกวา ผูลงมา [อวตาร].
ชื่อวา พุทธะ เพราะอรรถวา ทรงปลุกหมูสัตวใหตื่น เหมือนลมที่ทําใบไม
ใหแหง ก็เรียกวาใบไมแหง. บทวา สพฺพฺุตาย พุทฺโธ ทานอธิบายวา
ชื่อวา พุทธะ เพราะความรูที่สามารถรูไ ดทุกอยาง. บทวา สพฺพทสฺสาวิตาย
พุทฺโธ ทานอธิบายวา ชื่อวา พุทธะ เพราะความรู ที่สามารถรูธรรมได
ทุกอยาง. บทวา อนฺญเยฺยตาย พุทโธ ทานอธิบายวา ชื่อวา พุทธะ
เพราะตรัสรูเอง มิใชผูอนื่ ทําใหตรัสรู. บทวา วิกสิตาย พุทฺโธ ทาน
อธิบายวา ชื่อวา พุทธะ เพราะทรงบาน เหตุบานดวยพระคุณนานาประการ
เหมือนดอกปทุมบาน. ดวยบทอยางนี้เปนตนวา ขีณาสวสงฺขาเตน พุทโฺ ธ
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ทานอธิบายวา ชื่อวา พุทธะ เพราะทรงตื่นแลวเหตุสิ้นกิเลสดุจความหลับ
ทุกอยาง เหมือนบุรุษตื่นเพราะสิ้นความหลับ เพราะทรงละธรรมอันทําความ
หดหูแหงจิตได. ทานกลาววา เอกายนมคฺค คโตติ พุทฺโธ ดังนี้ ก็เพือ่
แสดงวา พระผูมีพระภาคเจา ทานเรียกวา พุทธะ ก็เพราะทรงดําเนินเอกายนมรรค เหมือนบุรุษแมเดินทาง เขาก็เรียกวาผูเดินไป เพราะปริยาย (ทาง) แหง
อรรถวาไปสูทางตรัสรู. บทวา เอโก อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ
พุทฺโธ ทานอธิบายวา ชื่อวา พุทธะ ไมใชเพราะตรัสรูโดยคนอื่น ที่แท ชื่อวา
พุทธะ เพราะตรัสรูยิ่งซึ่งพระสัมมาสัมโพธิ อันยอดเยี่ยม ดวยพระองคเอง
เทานั้น. คํานี้วา อพุทธฺ ิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภา พุทฺโธ เปนคําแสดง
ปริยายวา พุทฺธิ พุทธ โพโธ ในคํานั้น พึงทราบอรรถ ที่สามารถทํา พุทธะ
ศัพทของบททุกบทใหสําเร็จความ โดยนัยอยางนี้วา ทานอธิบายเพื่อใหรูวา
พุทธะ เพราะทรงประกอบดวยพระคุณคือพุทธิความรูเหมือนที่เรียกกันวา
ผาเขียว ผาแดง ก็เพราะประกอบดวยสีเขียว สีแดง ตอแตนั้น คําเปนตน
อยางนี้วา พุทฺโธติ เนต นาม ทานกลาวไวก็เพื่อใหรูวา บัญญัตินี้ ดําเนินไปตามอรรถะคือเนื้อความ.
การชี้แจงเรื่องพุทธะแมโดยพยัญชนะ มีดังกลาวมานี้.
ชี้แจงเรื่องสรณคมนและผูถึงสรณคมน
บัดนี้ จะกลาวชี้แจงในเรื่องการถึงสรณคมนเปนตน ดังตอไปนี้.
พระรัตนตรัยที่ชื่อวา สรณะ เพราะกําจัด อธิบายวา บีบ ทําลาย นําออก
ดับภัยคือความกลัว ความหวาดสะดุง ทุกข ทุคติ ความเศราหมอง ดวย
การถึงสรณะนั้นนั่นแล ของคนทั้งหลายที่ถึงสรณคมน. อีกนัยหนึ่ง พระพุทธเจา
ชื่อวา สรณะ เพราะกําจัดภัยของสัตวทั้งหลาย ดวยการใหเขาถึงสิ่งที่เปน
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ประโยชนและนําออกจากสิ่งที่ไมเปนประโยชน. พระธรรมชือ่ วา สรณะ เพราะ
ใหสัตวขามพนกันดารคือภพ และใหความโปรงใจ. พระสงฆ ชื่อวา สรณะ
เพราะกระทําสักการะ แมเล็กนอย ใหกลับไดผลอันไพบูลย เพราะฉะนั้น
พระรัตนตรัยนั้น จึงชื่อวา สรณะ โดยปริยายดังวามานี้.
จิตตุปบาทที่ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั้นและความเคารพในพระ
รัตนตรัยนั้น กําจัดทําลายกิเลสเสียได เปนไปโดยอาการคือความมีพระรัตนตรัย
นั้น เปนเบื้องหนา หรือ ไมมีผูอื่นเปนปจจัย [ชักจูง] ชื่อวา สรณคมน.
สัตวผูพรั่งพรอมดวยจิตตุปบาทนั้น ยอมถึงพระรัตนตรัยนั้น เปนสรณะ
อธิบายวา ยอมเขาถึงพระรัตนตรัย ดวยจิตตุปบาท ที่มีประการดังกลาวแลว
อยางนี้วา นี้เปนสรณะของขาพเจา นี้เปนเครื่องนําหนาของขาพเจา. ก็บุคคล
เมื่อจะเขาถึง ยอมเขาถึงดวยวิธีมาทานเหมือนอยางนายพาณิชสองคนชื่อวา
ตปุสสะและภัลลิกะ เปนตน วา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งสอง
นั้น ขอถึงพระผูมีพระภาคเจาและพระธรรมเปนสรณะ ขอพระผูมี
พระภาคเจาโปรดทรงจําขาพระองคทั้งสองวาเปนอุบาสก" ดังนี้ก็ได.
เขาถึงดวยวิธียอมเปนศิษย เหมือนอยางทานพระมหากัสสปะเปน
ตนวา "ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนศาสดา
ของขาพระองค ขาพระองคเปนสาวก" ดังนี้ ก็ได.
เขาถึง ดวยวิธีทุมตัวไปในพระรัตนตรัยนั้น เหมือนอยางพรหมยุพราหมณ เปนตน ความบาลีวา "เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้
พรหมยุพราหมณี ก็ลุกจากอาสนะ กระทําผาหมเฉวียงบา ประนม
มือไปทางพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู เปลงอุทาน ๓ ครัง้ วา นโม
ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทุ ฺธสฺส, นโม ตสฺส ภควโต
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อรหโต สมฺนาสมฺพุทธสฺส, นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส" ดังนี้ก็ได.
เขาถึงโดยวิธีมอบตน เชนโยคีบุคคลผูขวนขวายในกรรมฐานก็ได.
เขาถึง โดยวิสัยและโดยกิจ หลายวิธี เชนดวยวิธีกําจัด อุปกิเลสดวย
การถึงสรณคมน เหมือนอยางพระอริยบุคคลทั้งหลาย ก็ได.
ชี้แจงเรื่องการถึงสรณคมน และเรื่องบุคคล ผูเขาถึงสรณคมน ดัง
กลาวมานี้.

แสดงสรณคมนขาด ไมขาด และผล
บัดนี้ จะแสดงสรณคมนขาดเปนตน ที่ขาพเจากลาวไววา จะแสดง
สรณคมนขาดและไมขาดทั้งผล ทั้งสรณะที่ควรถึง ดังตอไปนี้.
การขาดสรณคมน ของบุคคลผูถึงสรณคมนอยางนี้ มี ๒ อยาง คือ
มีโทษและไมมีโทษ การขาดสรณคมนเพราะการตาย ชื่อวาไมมีโทษ การขาด
สรณคมนเพราะหันไปนับถือศาสดาอื่น และประพฤติผิดในพระศาสดานั้น ชื่อ
วามีโทษ. การขาดแมทั้ง ๒ นั้น ยอมมีแกพวกปุถุชนเหลานั้น สรณะของ
ปุถุชนเหลานั้น ยอมชือ่ วาเศราหมอง เพราะประพฤติไปดวยความไมรู ความ
สงสัยและความรูผิด และเพราะประพฤติไมเอื้อเฟอเปนตน ในพระพุทธคุณ
ทั้งหลาย สวนพระอริยบุคคลหามีสรณะที่ขาดไม และหามีสรณะเศราหมอง
ไม เหมือนอยางที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวย
ทิฏฐิ [สัมมาทิฏฐิ] จะพึงนับถือศาสดาอื่น มิใชฐานะ มิใชโอกาส สวนพวก
ปุถุชน ยังไมถึงการขาดสรณะตราบใด ตราบนั้น ก็ยังชื่อวาเปนผูมีสรณะไม
ขาด การขาดสรณะของปุถุชนเหลานั้น ยอมมีโทษ มีความเศราหมองและ
อํานวยผลที่ไมนาปรารถนา การขาดสรณะที่ไมมีโทษ ก็ไมมผี ล เพราะหา
วิบากมิได. สวนการไมขาดสรณะวาโดยผล ก็ยอมอํานวยผลที่นาปรารถนา
อยางเดียว เหมือนอยางที่ตรัสไววา
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ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ
ชนเหลานั้นละกายมนุษยไปแลว ก็จักไมเขาถึงอบายภูมิ จักทําหมูเทพใหบริบูรณ ดังนี้.
ก็ในขอนั้น พึงทราบอธิบายแหงคาถาอยางนี้วา ชนเหลาใด ถึง
สรณะดวยการตัดอุปกิเลสไดขาดดวยสรณคมน ชนเหลานั้น จักไมไปอบาย.
สวนชนนอกนั้น จักไมไปอบาย ก็ดวยการถึงสรณะ.
แสดงสรณะขาดไมขาดและผลเพียงเทานี้กอน.
แสดงสรณะที่ควรถึง
ในการแสดงสรณะที่ควรถึง ผูทักทวงกลาววา ในคํานี้วา ขาพเจาถึง
พระพุทธเจาเปนสรณะ ผูใดถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ผูนนั้ จะพึงถึงพระพุทธเจาหรือสรณะ แมทงั้ สองคํา การกลาวแตคําเดียว ก็ไรประโยชน เพราะ
เหตุไร เพราะมีแตกิริยาคือการถึง ไมมีสองกรรม. ความจริง นักคิดทาง
อักษรศาสตร ไมประสงคกรรม ๒ กรรมในขอนี้ เหมือนในคําวา อช คาม
เนติ เปนตน ฉะนั้น.
ถาผูทักทวงกลาววา การกลาวแมคําทั้งสองมีแคประโยชนอยางเดียว
เหมือนในคําวา คจฺฉเตว ปุพฺพ ทิส คจฺฉติ ปจฺฉมิ  ทิส นักคิด
อักษรศาสตรไมประสงคอยางนั้นดอก เพราะทานไมประสงควา พระพุทธเจา
และสรณะเปนตัวเหตุเทา ๆ กัน ความจริงเมื่อประสงควา พระพุทธเจา
และสรณะเหลานั้น เปนตัวเหตะเทา ๆ กันแลว บุคคลแมมีจิตขุนเคือง เขา
เฝาพระพุทธเจาก็จะพึงชื่อวา ถึงพระพุทธเจา ถึงสรณะนะสิ สรณะนั้นใด
ทําใหตางไปวา พระพุทธเจา. ผูนั้นก็ชื่อวาถึงสรณะนั้นทั้งนั้น.
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ถาผูทักทวงกลาววา ทานประสงคเอาความที่พระพุทธเจาและสรณะ
เปนตัวเหตุเทา ๆ กัน เพราะบาลีวา เอต โข สรณ เขม เอต สรณมุตฺตม
สรณะนั่นแลเกษม ปลอดภัย สรณะนั้นอุดมสูงสุด ไมประสงคเชนนั้น ดอก
เพราะในบทคาถานั้น มีแตพระพุทธเจาเปนสรณะนั้น. ความจริง ในบทคาถา
นั้นนั่นแลทานประสงคถึงความที่พระพุทธเจาและสรณะเปนตัวเหตุเทา ๆ กัน
อยางนี้วา สรณะทั้งเกษมทั้งอุดม เพราะพิจารณาเปนถึงพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตนนั้น ในความเปนสรณะ ที่นับไดวา กําจัดภัยแกผูถึงสรณคมน
ไดจริง สวนในบาลีประเทศอื่น เมื่อมีความสัมพันธดวยผูถึงสรณคมน
ทานก็ไมประสงคความที่พระพุทธเจาและสรณะเปนตัวเหตุเทา ๆ กัน เพราะ
ไมสําเร็จเปนสรณคมน ดังนั้น คํานี้จึงสาธกไมได.
ถาผูทักทวงกลาววา นาจะประสงคเอาความที่พระพุทธเจาและสรณะ
เปนตัวเหตุเทา ๆ กัน เพราะสําเร็จเปนสรณคมน แมเมื่อมีความสัมพันธดวย
ผูถึงสรณคมนไดในบาลีนี้วา เอต สรณนาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ
บุคคลอาศัยสรณะนั้น ยอมหลุดพนจากทุกขทั้งปวงดังนี้ ไมใชเชนนั้นดอก
เพราะขัดของดวยโทษที่กลาวมากอนแลว. ความจริง แมในขอนั้น ก็จะพึง
ขัดของดวยโทษที่กลาวมากอนวา เมื่อมีความที่พระพุทธเจาและสรณะเปนตัว
เหตุเทา ๆ กัน อยู บุคคลแมมีจิตขุนเคืองอาศัยสรณะ. คือพระพุทธเจา พระ
ธรรมและพระสงฆ ก็จะพึงหลุดพนจากทุกขไดหมดนะสิ แตจะวาไมขัดของ
ดวยโทษก็หามิได ดังนัน้ คํานั้นจึงสาธกไมได. พึงทราบอธิบายในขอ
นั้น อยางนี้วา สัตวทั้งหลายเมื่อจะหลุดพน ดวยอานุภาพของพระผูมีพระ
ภาคเจา ผูเปนกัลยาณมิตร ทานก็กลาววา อาศัยกัลยาณมิตรจึงหลุดพน ได
ในบาลีนี้วา
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ดูกอนอานนท ก็สัตวทั้งหลายที่มีชาติความเกิด
เปนธรรมดา อาศัยเราตลาคตเปนกัลยาณมิตร ยอม
หลุดพน จากชาติดังนี้ ฉันใด แตในที่นี้ บุคคลเมื่อ
จะหลุดพน ดวยอานุภาพแหงสรณะ คือพระพุทธเจา
พระธรรมและพระสงฆ ทานก็กลาววา บุคคลอาศัย
สรณะนี้ยอมหลุดพนจากทุกข ทั้งปวง ดังนี้ ก็ฉันนั้น.
ความที่พระพุทธเจาเปนคมนียะ ควรถึงก็ไมถูก ความที่สรณะเปน
คมนียะควรถึงก็ไมถูก ความที่พระพุทธเจาและสรณะทั้งสอง เปนคมนียะควร
ถึงก็ไมถูก แมโดยประการทั้งปวงอยางนี้ คมนียะสิ่งที่ควรถึงของผูถึงสรณคมน
ที่ทานอธิบายวา ขาพเจาถึงสิ่งที่พึงปรารถนา ควรกลาวถึง ตอนั้น ก็ควร
กลาวขอยุติคือขอที่ถูก ในเรื่องนี้ ดังนั้น ขาพเจาจะกลาวขอยุติดังตอไปนี้
ในขอยุตินี้ พระพุทธเจาเทานั้นเปนคมนียะ แตเพื่อแสดงอาการคือ
การถึง คํากลาวถึงสรณะนั้นมีวา ขาพเจาถึงพระพุทธเจาวาเปนสรณะ พระพุทธเจาพระองคนั้นเปนสรณะของขาพเจา พระพุทธเจาพระองคนั้น เปน
ปรายนะนําหนาของขาพเจา เปนผูกําจัดทุกข เปนผูทรงประโยชน ขาพเจา
ถึง คบ เสพ เขาใกลชิดพระพุทธเจาพระองคนั้น ดวยความประสงคดังกลาว
มานี้ หรือวาขาพเจารูทราบอยางนี้ จริงอยู คติเปนประโยชนของธาตุเหลาใด
แมความรูก็เปนประโยชนของธาตุเหลานั้น.
ถาผูทักทวงกลาววา ขอนั้นไมถูก เพราะไมประกอบ อิติ ศัพท คํา
ทักทวงนั้นก็ไมถูก ขอยุติที่ถูกในเรื่องนั้น พึงมีดังนี้.
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หากวาความในเรื่องนั้น พึงมีอยางนี้ไซร. แตนั้น ก็พึงตองประกอบ
อิติศัพท ดังในประโยคทั้งหลายเปนตนวา อนิจจฺ  รูป อนิจจฺ  รูปนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ ยอมรูชดั รูปที่ไมเที่ยง ตามความเปนจริงวา รูปไมเที่ยง
ดังนี้. แตอิติศัพททานหาประกอบไวไม เพราะฉะนั้น ขอทักทวงนั้นจึงไมถูก
แตอันนี้ ไมถูกเพราะเหตุไร เพราะความของอิติศัพทมีอยูในตัวนั้นแลว ความ
ของอิติศัพทแมในที่นี้ ก็มีอยูพรอม ดังในประโยคทั้งหลายเปนตน อยางนี้วา
โย จ พุทฺธฺจ ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ สรณ คโต ก็ผูใดถึงพระพุทธเจา
พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะ ดังนี้ แตมิใชจะตองประกอบอิติศัพท
ไวในที่ทุกแหง เพราะมีความอยูพรอมในตัวแลว บัณฑิตพึงทราบความของ
อิติศัพทแมมิไดประกอบไว เหมือนดังประกอบไวในที่นั้น ทั้งในที่อื่นซึ่งมี
กําเนิดอยางนี้ เพราะฉะนั้น อิติศัพทจึงไมมีโทษ [ไมผิด]
ถาผูทักทวงกลาววา คําใดที่ทานกลาวไววา ก็เพื่อแสดงอาการคือถึง
จึงตองกลาวระบุสรณะดังนี้ คํานั้น ก็ไมถูก เพราะสรณะเทานั้น เปนคมนียะ
สิ่งที่ควรถึง ไดในบาลีเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตอนุญาตการ
บรรพชา ดวยสรณคมนสาม ดังนี้ คําที่ขาพเจากลาวนั้น ไมใชไมถูก เพราะ
เหตุไร เพราะคํานั้นมีความอยูพรอมในตัว. ความจริง ความของอิติศัพทนั้น
ก็มีอยูพรอมในคําแมนั้นเอง เพราะเหตุที่แมไมประกอบอิติศัพทไวเชนคํากอน
ก็พึงเห็นเหมือนดังประกอบอิติศัพทไว นอกจากนี้ก็พึงขัดของดวยโทษที่กลาว
มากอนนั่นแหละ เพราะฉะนั้น พึงถือเอาตามที่ทานสอนไวเทานั้น.
แสดงสิ่งที่ควรถึงดังกลาวมาฉะนี้
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ชี้แจงสรณะคือพระธรรมและพระสงฆ
บัดนี้ จะกลาวอธิบายตอไป. ในคําที่ขาพเจากลาวไววา แมในสรณะ
ทั้งสองมีวา ธมฺม สรณ เปนตน ก็รกู ันแลววามีนัยอยางนี้เหมือนกัน. นัย
แหงการพรรณนาความนี้ใด ขาพเจากลาวไวในคํานี้วา พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ
ก็พึงทราบนัยแหงการพรรณนาความนั้น ในสองบทนี้วา ธมฺม สรณ คจฺฉามิ
สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ. จริงอยู ในขอแมนั้น วาโดยอรรถและพยัญชนะ
ของพระธรรมและพระสงฆ ก็มีเพียงการชี้แจงเทานั้นที่ไมเหมือนกัน นอกนั้น
ก็เหมือนกันกับที่กลาวมาแลวทั้งนั้น เพราะจะกลาวอธิบายเฉพาะที่ไมเหมือนกัน
ในพระธรรมและพระสงฆนี้ ดังนี้ อาจารยพวกหนึ่งกลาววา มรรค ผล นิพพาน
ชื่อวา พระธรรม. ขันติ ความชอบใจหรือมติของพวกเราวา มรรคและวิราคะ
เทานั้น ชื่อวาพระธรรมในอรรถนี้ เพราะทรงผูเจริญมรรคผล และผูทําให
แจงพระนิพพานแลว โดยไมใหตกไปในอบายทั้งหลาย และทําใหโปรงใจ
อยางยิ่ง ขอยกอัคคัปปสาทสูตรนั้นแลเปนขอสาธก สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในอัคคัปปสาทสูตรนั้นเปนตนอยางนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังธรรมนี้เพียงใด อริยมรรคประกอบ
ดวยองค ๘ ทานกลาววาเปนยอดของสังขตธรรมเหลานั้น. กลุม ของ
บุคคลทั้งหลาย ผูพรั่งพรอมดวยอริยมรรค ๔ อยาง และผูม ขี ันธสันดานอบรมยิ่งดวยสามัญผล ๔ ชื่อวาพระสงฆ เพราะรวมตัวกันดวย
การรวมทิฏฐิและศีล สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา
ดูกอนอานนท เธอจะสําคัญขอนั้นเปนไฉน
ธรรมเหลาใดที่เราแสดงเพื่อรูยิ่งสําหรับเธอทัง้ หลาย
คือสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย
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๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ อานนท
เธอจะไมเห็นภิกษุแม ๒ รูป มีวาทะตางนี้ในธรรม
เหลานี้เลย.
จริงอยู พระสงฆโดยปรมัตถนี้ อันบุคคลพึงถึงวาเปนสรณะ ใน
พระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
เปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรของทําบุญ ควรทําอัญชลียกมือ
ไหว เปนนาบุญของโลกยอดเยี่ยม. สรณคมนของผูถึงสรณะนั้น ยอมไมขาด
ไมเศราหมอง ดวยการทําการไหวเปนตน ในภิกษุสงฆหรือภิกษุณีสงฆแมหมู
อื่น หรือพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข หรือสมมติสงฆตางโดยสงฆ
จตุวรรคเปนตน หรือแมในบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งบวชเจาะจง พระผูมีพระภาคเจา
ความตางกันในสังฆสรณะที่มีเทานี้ สวนวิธีการขาดและไมขาดเปนตนแหง
สรณคมนนี้และที่สอง นอกเหนือจากที่กลาวแลว พึงทราบตามนัยที่กลาวมากอน
แลว การพรรณนาความขอนี้วา แมในสองสรณะวา ธมฺม สรณ เปนตน
ก็รูกันแลววานัยนี้เหมือนกัน มีเทานี้กอน.

อธิบายเหตุในการกําหนดตามลําดับ
ในคํานี้วา จะอธิบายเหตุในการกําหนดตามลําดับ บัดนี้จะอธิบายเหตุ
ในการกําหนดตามลําดับอยางนี้วา ในคําถึงสรณทั้งสามนั้น ทานประกาศ
พระพุทธเจาอันดับแรก เพราะเปนผูเลิศแหงสัตวทั้งปวง ประกาศพระธรรม
อันดับตอมา เพราะเปนแดนเกิดของพระพุทธเจานั้น และเพราะเปนธรรมที่
พระพุทธเจานั้นทรงนําออกสั่งสอนแลว ประกาศพระสงฆอันดับสุดทาย เพราะ
เปนผูทรงไวซึ่งพระธรรมนั้น และเพราะซองเสพพระธรรมนัน้ อีกนัยหนึ่ง
ทานประกาศพระพุทธเจาอันดับแรก เพราะทรงประกอบสัตวทั้งปวงไวใน
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หิตประโยชน ประกาศพระธรรมอันดับตอมา เพราะเปนแดนเกิดแหงพระพุทธเจานั้น และเพราะเปนธรรมเปนหิตประโยชนแกสัตวทั้งปวง ประกาศ
พระสงฆอันดับสุดทาย เพราะพระสงฆเปนผูปฏิบัติเพื่อบรรลุหิตประโยชน และ
มีหิตประโยชนอันบรรลุแลว กําหนดโดยความเปนสรณะ.
ประกาศดวยขออุปมา
บัดนี้ จะกลาวอธิบายคําที่วาจะประกาศพระสรณตรัยนั้น ดวยขอ
อุปมาทั้งหลาย ก็ในคํานั้น พระพุทธเจาเปรียบเหมือนพระจันทรเพ็ญ พระธรรมเปรียบเหมือนกลุมรัศมีของพระจันทร พระสงฆเปรียบเหมือนโลกที่
เอิบอิ่มดวยรัศมีของพระจันทรเพ็ญที่ทําใหเกิดขึ้น พระพุทธเจาเปรียบเหมือน
ดวงอาทิตยทอแสงออน ๆ พระธรรมดังกลาวเปรียบเหมือนขายรัศมีของดวง
อาทิตยนั้น พระสงฆเปรียบเหมือนโลกที่ดวงอาทิตยนั้นกําจัดมืดแลว. พระพุทธเจาเปรียบเหมือนคนเผาปา พระธรรมเครื่องเผาปาคือกิเลส เปรียบเหมือน
ไฟเผาปา พระสงฆที่เปนบุญเขต เพราะเผากิเลสไดแลว เปรียบเหมือนภูมิภาค
ที่เปนเขตนา เพราะเผาหาเสียแลว. พระพุทธเจาเปรียบเหมือนเมฆฝนใหญ
พระธรรมเปรียบเหมือนน้ําฝน พระสงฆผูระงับละอองกิเลสเปรียบเหมือน
ชนบทที่ระงับละอองฝุนเพราะฝนตก. พระพุทธเจาเปรียบเหมือนสารถีที่ดี
พระธรรมเปรียบเหมือนอุบายฝกมาอาชาไนย พระสงฆเปรียบเหมือนฝูงมา
อาชาไนยที่ฝกมาดีแลว. พระพุทธเจาเปรียบเหมือนศัลยแพทย [หมอผาตัด]
เพราะทรงถอนลูกศรคือทิฏฐิไดหมด พระธรรมเปรียบเหมือนอุบายที่ถอนลูกศร
ออกไดพระสงฆผูถอนลูกศรคือทิฏฐิออกแลว เปรียบเหมือนชนที่ถูกถอนลูกศร
ออกแลว. อีกนัยหนึ่ง พระพุทธเจาเปรียบเหมือนจักษุแพทย เพราะทรงลอก
พื้นชั้นโมหะออกไดแลว พระธรรมเปรียบเหมือนอุบายเครื่องลอกพื้น [ตา]
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พระสงฆผูมีพื้นชั้นตาอันลอกแลว ผูมีดวงตาคือญาณอันสดใส เปรียบเหมือนชน
ที่ลอกพื้นตาแลว มีดวงตาสดใส. อีกนัยหนึ่ง พระพุทธเจาเปรียบเหมือนแพทย
ผูฉลาด เพราะทรงสามารถกําจัด พยาธิคือกิเลสพรอมทั้งอนุสัยออกได พระธรรม
เปรียบเหมือนเภสัชยาที่ทรงปรุงถูกตองแลว พระสงฆผูมีพยาธิคือกิเลสและ
อนุสัยอันระงับแลว เปรียบเหมือนหมูชนที่พยาธิระงับแลว เพราะประกอบยา.
อีกนัยหนึ่ง พระพุทธเจาเปรียบเหมือนผูชี้ทาง พระธรรมเปรียบ
เหมือนทางดี หรือพื้นที่ทปี่ ลอดภัย พระสงฆเปรียบเหมือนผูเดินทาง ถึงทีท่ ี่
ปลอดภัย พระพุทธเจาเปรียบเหมือนนายเรือที่ดี พระธรรมเปรียบเหมือนเรือ
พระสงฆเปรียบเหมือนชนผูเดินทางถึงฝง. พระพุทธเจาเปรียบเหมือนปา
หิมพานต พระธรรมเปรียบเหมือนโอสถยาที่เกิดแตปาหิมพานตนั้น พระสงฆ
เปรียบเหมือนชนผูไมมีโรคเพราะใชยา. พระพุทธเจาเปรียบเหมือนผูประทาน
ทรัพย พระธรรมเปรียบเหมือนทรัพย พระสงฆผูไดอริยทรัพยมาโดยชอบ
เปรียบเหมือนชนผูไดทรัพยตามที่ประสงค. พระพุทธเจาเปรียบเหมือนผูชี้
ขุมทรัพย พระธรรมเปรียบเหมือนขุมทรัพย พระสงฆเปรียบเหมือนชนผูได
ขุมทรัพย.
อีกนัยหนึ่ง พระพุทธเจาผูเปนวีรบุรุษเปรียบเหมือนผูประทานความ
ไมมีภัยพระธรรมเปรียบเหมือนไมมีภัย พระสงฆผูลวงภัยทุกอยาง เปรียบเหมือน
ชนผูถึงความไมมีภัย พระพุทธเจาเปรียบเหมือนผูปลอบพระธรรมเปรียบเหมือน
การปลอบ พระสงฆเปรียบเหมือนชนผูถูกปลอบ พระพุทธเจาเปรียบเหมือน
มิตรดี พระธรรมเปรียบเหมือนคําสอนที่เปนหิตประโยชน พระสงฆเปรียบ
เหมือนชนผูประสบประโยชนตน เพราะประกอบหิตประโยชน. พระพุทธเจา
เปรียบเหมือนบอเกิดทรัพยพระธรรมเปรียบเหมือนทรัพยที่เปนสาระ พระสงฆ
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เปรียบเหมือนชนผูใชทรัพยที่เปนสาระ พระพุทธเจาเปรียบเหมือนผูทรงสรง
สนานพระราชกุมาร พระธรรมเปรียบเหมือนน้ําที่สนานตลอดพระเศียร พระสงฆผูสรงสนานดีแลวดวยน้ําคือพระสัทธรรม เปรียบเหมือนหมูพระราชกุมาร
ที่สรงสนานดีแลว. พระพุทธเจาเปรียบเหมือนชางผูทําเครื่องประดับ พระธรรม
เปรียบเหมือนเครื่องประดับ พระสงฆผูประดับดวยพระสัทธรรมเปรียบเหมือน
หมูพระราชโอรสที่ทรงประดับแลว. พระพุทธเจาเปรียบเหมือนตนจันทน พระธรรมเปรียบเหมือนกลิ่นอันเกิดแตตนจันทนนั้น พระสงฆผูระงับความเรารอน
ไดสิ้นเชิง เพราะอุปโภคใชพระสัทธรรม เปรียบเหมือนชนผูระงับความรอน
เพราะใชจันทน พระพุทธเจาเปรียบเหมือนบิดามอบมฤดกโดยธรรม พระธรรมเปรียบเหมือนมฤดก พระสงฆผูสืบมฤดกดือพระสัทธรรม เปรียบเหมือน
พวกบุตรผูสืบมฤดก. พระพุทธเจาเปรียบเหมือนดอกปทุมที่ปาน พระธรรม
เปรียบเหมือนน้ําออยที่เกิดจากดอกปทุมที่บานนั้น พระสงฆเปรียบเหมือนหมู
ภมรที่ดูดกินน้ําออยนั้น. พึงประกาศพระสรณตรัยนั้น ดวยขออุปมาทั้งหลาย
ดังกลาวมาฉะนี้.
มาติกาหัวขอของกถาพรรณนาความที่ยกตั้งไวในเบื้องตนดวย ๔ คาถา
วา พระสรณตรัย ใครกลาว กลาวที่ไหน กลาวเมื่อไร กลาวเพราะเหตุไร
เปนตน ก็เปนอันประกาศแลวโดยอรรถ ดวยกถามีประมาณเพียงเทานี้แล.
จบกถาพรรณนาพระสรณตรัย
อรรถกถาขุททกปาฐะ ชื่อปรมัตถโชติกา
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สิกขาบท ๑๐ ในขุททกปาฐะ
[๒] ขาพเจาสมาทาน สิกขาบท คือเจตนางด
เวนจากปาณาติบาต
ขาพเจาสมาทานสิกขาบท คือเจตนางดเวนจาก
อทินนาทาน
ขาพเจาสมาทานสิกขาบท คือเจตนางดเวนจาก
อพรหมจรรย
ขาพเจาสมาทานสิกขาบท คือเจตนางดเวนจาก
มุสาวาท
ขาพเจาสมาทานสิกขาบท คือเจตนางดเวนจาก
ที่ตั้งแตงความประมาท คือการเสพของเมา คือสุรา
เมรัย
ขาพเจาสมาทานสิกขาบท คือเจตนางดเวนจาก
การบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
ขาพเจาสมาทานสิกขาบท คือเจตนางดเวนจาก
การฟอนรํา ขับรอง การประโคม และการดูการเลน
อันเปนขาศึกแกกศุ ล
ขาพเจาสมาทานสิกขาบท คือเจตนางดเวนจาก
จากการลูบไล ทัดทรง ประดับประดาดอกไม ของหอม
อันเปนลักษณะการแตงตัว
ขาพเจาสมาทานสิกขาบท คือเจตนางดเวนจาก
การนัง่ นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ
ขาพเจาสมาทานสิกขาบท คือเจตนางดเวนจาก
การรับทองและเงิน

จบสิกขาบท ๑๐
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๒. พรรณนาสิกขาบท
หัวขอปาฐะวาดวยสิกขาบท
ครั้นแสดงการเขาสูพระศาสนาดวยการถึงสรณคมนอยางนี้แลว เพื่อ
จะพรรณนาปาฐะที่วาดวยสิกขาบท ซึ่งตั้งเปนบทนิกเขปไว เพื่อแสดงสิกขาบท
ทั้งหลาย อันอุบาสกหรือบรรพชิต ผูเขามาสูพระศาสนาจะพึงศึกษา เปนอัน
ดับแรก บัดนี้ขาพเจาจะกลาวมาติกาหัวขอดังตอไปนี้
สิกขาบทเหลานี้ ผูใดกลาว กลาวที่ใด กลาว
เมื่อใด กลาวเพราะเหตุใด จําตองกําหนดกลาวทํา
นัยนั้น โดยความแปลกแหงสิกขาบททั่วไป จําตอง
กําหนดโทษทั้งเปนปกติวัชชะ และปณณัตติวัชชะ ทํา
การชี้แจงนัยทั่วไป ทั่วทุกสิกขาบท โดยพยัญชนะ
และอรรถะของบททั้งหลาย.
แตใน ๕ สิกขาบทตน พึงทราบวินิจฉัย โดย
ประกาศความแปลกกัน ของสิกขาบททั่วไปโดยความ
เปนอยางเดียวกัน และความตางกันเปนอาทิ ตั้งตนแต
ปาณาติบาตเปนตนไป โดยอารมณ การสมาทานและ
การขาด โดยความมีโทษมาก โดยประโยค องคและ
สมุฏฐาน โดยเวทนา มูลและกรรม โดยการงดเวนและ
โดยผล.
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ขอยุติคือความถูกตองจากการพรรณนา ๕ สิกขาบทตน พึงนํามาใชใน ๕ สิกขาบทหลัง พึงกลาว
สิกขาบทเปนขอ ๆ พึงทราบวา สิกขาบท มีอยางเลว
เปนตนไวดวย.
ในมาติกาหัวขอนั้น ๑๐ สิกขาบทมีปาณาติปาตาเวรมณีเปนตน นั้น
พระผูมีพระภาคเจาพระองคเดียวตรัสไว มิใชพระสาวก. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา เสด็จจากกรุงกบิลพัสดุถึงกรุงสาวัตถี ทรงใหทานพระราหุลบรรพชา
แลว ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกะ กรุงสาวัตถี ตรัสสิกขาบท
๑๐ นั้น เพือ่ ทรงกําหนดสิกขาบทสําหรับสามเณรทั้งหลาย สมจริงดังที่ทาน
กลาวคํานี้ไววา
ครั้งนัน้ พระผูมพี ระภาคเจาประทับสําราญตามพระพุทธอัธยา
ศัยอยู ณ กรุงกบิลพัสดุแลว เสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถี เมื่อเสด็จ
จาริกมาตามลําดับ ก็ถึงกรุงสาวัตถี. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกะ กรุงสาวัตถี
สมัยนั้น ฯลฯ สามเณรทั้งหลายเกิดความคิดวา สิกขาบททั้งหลายสําหรับ
พวกเรามีเทาไรกันหนอ พวกเราจะพึงศึกษาในสิกขาบท จํานวนเทาไร
ภิกษุทั้งหลายจึงนําความกราบทูลแตพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา " ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตอนุญาตสิกขาบท
๑๐ สิกขาบท สําหรับสามเณรทั้งหลาย เพื่อสามเณรทั้งหลายศึกษา
ในสิกขาบท ๑๐ นั้นคือ ปาณาติปาตา เวรมณี ฯลฯ ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา เวรมณี " ดังนี้.
สิกขาบทที่ ๑๐ นีน้ ั้น พึงทราบวา ทานยกขึ้นใชบอกสอน โดย
แนวพระสูตรวา สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ สมาทานศึกษา ในสิก-
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ขาบททั้งหลาย และโดยแนวปาฐะที่ทานแสดงไว ในสรณคมน อยางนี้วา
ปาณาติปาตา เวรมณีสิกขฺ าปท สมาทิยามิ ขาพเจาสมาทานสิกขาบท
คือเจตนางดเวนจากปาณาติบาต เปนตน พึงทราบนัยที่วา "สิกขาบทเหลา
นี้ ผูใดกลาว กลาวที่ใด กลาวเมื่อใด กลาวเพราะเหตุไร จะกลาวนัยนั้น"
เทานี้กอน.

กําหนดความแปลกกันของสิกขาบททั่วไป
ก็บรรดาสิกขาบทเหลานั้น สิกขาบทที่ ๔ - ๕ สองสิกขาบทขางตน
ทั่วไปทั้งอุบาสก ทั้งสามเณรโดยเปนนิจศีล แตวาโดยเปนอุโบสถศีล ของ
พวกอุบาสก เวนสิกขาบทหลังหมด เพราะรวบสิกขาบทที่ ๗ และ ๘ เขาเปน
องคเดียวกัน สิกขาบททั้งหมด ก็ทั่วไปกับสามเณรทั้งหลาย สวนสิกขาบท
หลังเปนพิเศษสําหรับสามเณรเทานั้น พึงทราบกําหนดโดยความแปลกกันของ
สิกขาบททั่วไปดังกลาวมาฉะนี้ พึงกําหนดปกติวัชชะ และปณณัตติวัชชะ อยาง
นี้คือ บรรดาสิกขาบทเหลานั้น ๕ สิกขาบทขางตน กําหนดดวยเจตนางดเวน
จากปกติวัชชะ ของปาณาติบาตเปนตน เพราะมีกุศลจิตเปนสมุฏฐานสวนเดียว
สิกขาบทนอกนั้น กําหนดดวยเจตนางดเวนจากปณณัตติวัชชะ.
ชี้แจงบททั่วไป
ก็เพราะเหตุที่บรรดาบทเหลานั้น บทเหลานั้นวา เวรมณีสิกฺขาปท
สมาทิยามิ เปนบททั่วไปทั้งหมด ฉะนั้น พึงทราบการชี้แจงบทเหลานั้นทั่ว
ไป ทั้งโดยพยัญชนะ ทัง้ โดยอรรถะดังตอไปนี้.
ในบทเหลานั้น พึงทราบโดยพยัญชนะกอน ชื่อวา เวรมณี เพราะ
เวนเวร อธิบายวา ละบรรเทาเวร คือทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี. อีกนัย
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หนึ่ง บุคคลยอมเวนจากเวร ดวยเจตนาตัวการเทานั้น เหตุนั้น เจตนานั้น
จึงชื่อวา เวรมณี เพราะเอาวิอักษรเปน เวอักษร. ดวยเหตุนั้นนั่นแล ในคํานี้
พุทธบริษัทจึงสวดกันเปน ๒ อยางวา เวรมณีสิกขาปท วิรมณีสิกขาปท.
ชื่อวา สิกขา เพราะอันบุคคลพึงศึกษา. ชื่อวา บท เพราะเปนเครื่องถึง
บทแหงสิกขา, บทแหงสิกขา ชื่อวา สิกขาบท อธิบายวาอุบายเปนเครื่อง
ถึงสิกขา. อีกอยางหนึ่ง ทานอธิบายวา เปนมูล เปนที่อาศัย เปนที่ตั้ง. สิกขาบท
คือเจตนาเครื่องงดเวน ชื่อวา เวรมณีสิกขาบท หรือ วิรมณีสิกขาบท
ตามนัยที่สอง. ขาพเจายึดถือโดยชอบ ชื่อวา สมาทิยามิ ทานอธิบายวาขาพเจา
ยึดถือโดยประสงคจะไมลวงละเมิด เพราะเปนผูกระทําสิกขาบทไมใหเปนทอน
ไมใหขาด ไมใหดางพรอย.
แตเมื่อวาโดยอรรถะ บทวา เวรมณี ไดแก วิรัติ เจตนางดเวน
ประกอบดวยจิตอันเปนกามาวจรกุศล. วิรัตินั้น ของบุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต ทานกลาวไวในวิภังค โดยนัยเปนตนอยางนี้วา เจตนางด เจตนางดเวน
เวนขาด งดเวน ไมทํา ไมกระทํา ไมลวง ไมละเมิดขอบเขต การชักสะพาน
เสียดวยอริยมรรค ชื่อวา เสตุ จากปาณาติบาต ในสมัยนั้น อันใด. ธรรมดาวา
เวรมณีนั้น แมเปนโลกุตระมีอยูก็จริง ถึงอยางนั้นในที่นี้ ก็ควรเปนเวรมณี
ที่เปนไปโดยการสมาทาน เพราะผูสมาทานกลาววา สมาทิยามิ เพราะฉะนั้น
เวรมณีที่เปนโลกุตระนั้น จึงไมมี ขาพเจากลาววาวิรัติ เจตนางดเวน ประกอบ
ดวยจิตอันเปนกามาวจรกุศล.
บทวา สิกขา ไดแก สิกขา ๓ คือ อธิศลี สิกขา อธิจิตตสิกขา
อธิปญญาสิกขา. แตในทีน่ ี้ ศีลคือสัมปตตวิรัติ วิปสสนาฝายโลกิยะ
รูปฌานและอรูปฌานและอริยมรรค ทานประสงควา สิกขา ในบท
วาสิกขานี้, เหมือนดังที่ทานกลาวไววา
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ธรรมเหลาไหน ชื่อวาสิกขา สมัยใด จิตเปน
กุศลฝายกามาวจร เกิดขึ้น ไปกับโสมนัส ประกอบ
ดวยญาณ ฯลฯ สมัยนั้น ผัสสะ ก็มี ฯลฯ ความไม
กวัดแกวงก็มี ธรรมเหลานี้ชื่อวา สิกขา.
ธรรมเหลาไหน ชื่อวาสิกขา สมัยใด พระโยคาวจรเจริญมรรค ดวยการเขาถึงรูปฌานสงัดจาก
กามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เขาถึง
ปฐมฌาน ฯลฯ เขาถึงปญจมฌานอยู ฯลฯ ความไม
กวัดแกวงก็มี ธรรมเหลานี้ ชื่อวาสิกขา.
ธรรมเหลาไหน ชื่อวาสิกขา สมัยใด พระโยคาวจรเจริญมรรคดวยการเขาถึงอรูปฌาน ไป
กับเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ฯลฯ ความไมกวัดแกวงก็มี ธรรมเหลานี้ ชือ่ วาสิกขา.
ธรรมเหลาไหน ชื่อวาสิกขา สมัยใด พระโยคาวจรเจริญโลกกุตรฌาน เปนธรรมนําสัตวออกจาก
ทุกข ฯลฯ ความไมกวัดแกวงก็มี ธรรมเหลานี้ ชื่อวา
สิกขา.
บทคืออุบายเครื่องถึง อีกอยางหนึ่งเปนมูล เปนที่อาศัย เปนที่ตั้ง
แหงสิกขาอยางใดอยางหนึ่ง บรรดาสิกขาเหลานั้น เหตุนั้น จึงชื่อวา สิกขา
บท สมจริงดังที่ทานกลาวไวดังนี้วา "พระโยคาวจรอาศัยศีลตั้งอยูในศีล
เมื่อเจริญทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗" อยางนี้เปนตน. พึงทําการชี้แจงโดย
พยัญชนะ โดยอรรถะ ทัว่ ๆ ไปแกบททั้งหลายทั่วไป ในบทเหลานั้น ดวย
ประการฉะนี้.
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พรรณนา ๕ สิกขาบทขางตน
คําใดขาพเจา กลาวไววา แตใน ๕ สิกขาบทขางตน จําตองชี้แจง
โดยประกาศความที่แปลกกัน ฯลฯ พึงทราบวินิจฉัย ฯลฯ ในคํานั้น บัดนี้
ขาพเจาจะกลาวชี้แจงดังนี้ กอนอื่น ในคําวา ปาณาติปาโต นี้ บทวา ปาโณ
ไดแกความสืบตอแหงขันธที่นับเนื่องดวยชีวิตินทรีย. อีกนัยหนึ่ง ไดแก สัตว
ที่บัณฑิตอาศัยความสืบตอแหงขันธนั้น บัญญัตไิ ว. ก็วธกเจตนา เจตนาคิดจะ
ฆาของบุคคลผูมีความสําคัญในสัตวมีชีวิตนั้นวาเปนสัตวมีชีวิต เปนสมุฏฐาน
แหงความพยายามที่จะตัดชีวิตินทรียข องสัตวมีชีวิตนั้น เปนไปทางกายทวาร
และวจีทวาร ทวารใดทวารหนึ่ง ชื่อวาปาณาติบาต.
ในคําวา อทินฺนาทาน นี้ บทวา อทินฺน ไดแก ทรัพยสงิ่ ของ
ที่เจาของหวงแหน. ซึ่งเจาของเองเมื่อทําตามที่ตองการ ก็ไมตองโทษ ไมถูก
ตําหนิเถยยเจตนา เจตนาคิดจะลัก ของบุคคลผูมีความสําคัญในทรัพยสิ่งของที่
เจาของหวงแหนวาเปนทรัพยสิ่งของที่เจาของหวงแหน เปนสมุฏฐานแหงความ
พยายามที่จะลักทรัพยสิ่งของนั้น เปนไปทางกายทวารและวจีทวาร ทวารใด
ทวารหนึ่งนั้นแล ชื่อวาอทินนาทาน.
บทวา อพฺรหฺมจริย ไดแก ความประพฤติไมประเสริฐ. เจตนา
เปนเหตุละเมิดฐาน. คือ การซองเสพอสัทธรรม เปนไปทางกายทวารโดยการ
ซองเสพเมถุนคือการสมสูกันสองตอสอง ชื่อวา อพรหมจรรย.
ในคําวา มุสาวาโท นี้ บทวา มุสา ไดแก วจีประโยคหรือ กาย
ประโยค ทีห่ ักรานประโยชนของบุคคลผูมุงจะใหคลาดเคลื่อนจากความจริงเปน
เบื้องหนา มิจฉาเจตนา เจตนาที่จะพูดผิด ทําผิด ของบุคคลนั้น ดวยประสงค
จะใหผูอื่นเขาใจผิด เปนสมุฏฐานแหงกายประโยคและวจีประโยคที่จะทําผูอื่น
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ใหเขาใจผิด เปนไปทางกายทวารและวจีทวาร ทวารใดทวารหนึ่ง ชื่อวา
มุสาวาท.
ก็ในคําวา สุราเมรยมชฺชปมาทฏาน นี้ บทวา สุรา ไดแกสุรา
๕ อยาง คือ สุราทําดวยแปง สุราทําดวยขนม สุราทําดวยขาวสุก สุราผสม
เชื้อ สุราที่ปรุงดวยเครื่องปรุง.
แม เมรัยก็มี ๕ อยาง คือ เมรัยที่ทําดวยดอกไม เมรัยที่ทําดวย
ผลไม เมรัยทําดวยงบน้ําออย เมรัยทีท่ ําดวยดอกมะซาง เมรัยที่ปรุงดวยเครื่อง
ปรุง. บทวา มชฺช ไดแก ทั้งสองอยางนั้นนั่นแหละ ชื่อวา มัชชะ เพราะ
อรรถวาเปนที่ตั้งแหงความเมา. ก็หรือสิ่งอื่นใด ไมวาอะไรเปนทีตั้งแหงความ
เมา บุคคลเมาประมาทดวยสิ่งใดที่ดื่มแลว สิ่งอันนี้ก็เรียกวา มัชชะ. บทวา
ปมาทฏาน ไดแก เจตนาที่ดื่มกลืนกินมัชชะนั้น ทานเรียกวา ปมาทฏฐาน เพราะเปนเหตุแหงความเมาความประมาท เจตนากลืนกินมัชชะคือสุรา
และเมรัย เปนไปทางกายทวารดวยประสงคจะกลืนกิน พึงทราบวาสุราเมรัย
เปนทั้งแหงความประมาทโดยประการใด พึงทราบวินิจฉัยในสิกขาบทเหลานั้น
กอนนับตั้งแตปาณาติบาตเปนตนไป โดยประการนั้น.

วินิจฉัยสิกขาบทอยางเดียวกันและตางกัน เปนตน
ในคํา เอกตานานตาทิโต โดยที่สิกขาบทอยางเดียวกันแตตางกัน
เปนตนนี้ ผูทักทวงกลาววา ปาณาติบาต หรือสิกขาบทอันมีอทินนาทานเปนตน
เปนอยางเดียวกัน เพราะผูจะพึงถูกฆา ผูฆา ประโยคและเจตนาเปนตน เปน
อยางเดียวกันหรือตางกัน เพราะมีผูจะถูกฆาเปนตนตางกัน หรือวาไมใชทั้ง
สองอยางก็เพราะเหตุไร ผูทักทวงจึงกลาวคํานี้ ผิวาสิกขาบทจะเปนอยางเดียว
กัน เพราะคนที่จะพึงถูกฆาเปนตนเปนคนเดียวกันไซร เมื่อเปนดังนั้น เมื่อ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 30

ใด ผูฆามากคน ฆาคนที่จะพึงถูกฆาคนเดียว หรือผูฆาคนเดียวฆาคนที่จะพึง
ถูกฆามากคน คนที่จะพึงถูกฆามากคน ก็จะถูกผูฆาฆาดวยประโยคเดียว มี
สาหัตถิกประโยคเปนตน. หรือเจตนาอยางเดียวก็จะยังประโยคของผูเขาไปตัด
ชีวิตินทรีย ของคนที่จะพึงถูกฆามากคนใหทั้งขึ้น เมื่อนั้น ปาณาติบาตก็จะ
พึงมีอยางเดียว แตผิวาสิกขาบทจะตางกัน เพราะคนที่จะพึงถูกฆาเปนคนตาง
กันไซร เมื่อเปนดังนั้น เมื่อใดผูฆาคนเดียว เมื่อทําประโยคเดียว เพื่อคนๆ
เดียว ก็ยอมฆาคนที่พึงถูกฆามากคน หรือผูฆามากคนเมื่อทํามากประโยค เพื่อ
คนมากคนมีเทวทัต ยัญทัตและโสมทัตเปนตน ก็ยอมฆาไดเฉพาะเทวทัต ยัญทัต
หรือโสมทัตคนเดียวเทานั้น หรือผูท ี่จะพึงถูกฆาคนเดียว ถูกผูฆาฆาดวยมาก
ประโยคมีสาหัตถิกประโยคเปนตน เจตนามากเจตนา ก็จะยังประโยคของผู
เขาไปตัดชีวิตินทรียของผูที่จะพึงถูกฆาคนเดียวเทานั้นใหตั้งขึ้น. เมื่อนั้น
ปาณาติบาต ก็จะพึงมีมากอยาง แมคําทั้งสองนั้น ก็ไมถูก. สิกขาบทจะชื่อวา
เปนอยางเดียวกัน เพราะผูที่จะพึงถูกฆาเปนตนเหลานั้น มีผูเดียวก็หามิได
สิกขาบทชื่อวาตางกันเพราะผูที่จะพึงถูกฆาเปนตนเหลานั้นตางกัน ก็หามิได
ความจริง สิกขาบทอยางเดียวกัน และตางกัน ก็โดยเหตุอยางอื่น คํานั้นพึงใช
แกปาณาติบาต แมสิกขาบทนอกนั้น ก็พึงใชอยางนั้น.
ขาพเจาขอชี้แจงตอไปนี้:- กอนอื่น ปาณาติบาตนั้น ชื่อวาเปน
อยางเดียวกัน เพราะผูที่จะพึงถูกฆาและคนฆาเปนตน เปนอยางเดียวกัน ชื่อวา
ตางกัน เพราะผูที่จะพึงถูกฆาเปนตนตางกัน ก็หาไม ที่แท ปาณาติบาต
ชื่อวาเปนอยางเดียวกัน เพราะผูที่จะถูกฆาและคนฆาเปนตนเปนอยางเดียวกัน
โดยจัดเปนคู ๆ กัน. ทั้งชือ่ วาเปนอยางเดียวกัน เพราะผูจะพึงถูกฆาและคนฆา
เปนตนแมทั้งสองนั้น เปนอยางเดียวกันโดยจัดเปนคู ๆ กัน หรือชื่อวาตาง
กัน เพราะผูที่จะพึงถูกฆาและคนฆาเปนตนนั้น เปนอีกคนหนึ่งจากคนทั้งสอง
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จริงอยางนั้น เมื่อคนผูฆามากคน แมฆา คนผูที่จะถูกฆาหลายคน
ดวยประโยคหลายประโยค มี สรักเขปประโยค การขุดสระเปนตน หรือ
ดวยประโยค ๆ เดียวมี โอปาตขณนประโยค การขุดบอเปนตน ก็เปน
ปาณาติบาตมากปาณาติบาต เมื่อคนผูฆาคนเดียวแมฆาคนที่ถูกฆามา ๆ คน ดวย
ประโยคเดียวหรือมากประโยคดวยเจตนาเดียว ที่ยังประโยคนั้นใหตั้งขึ้น หรือ
ดวยมากประโยค ก็เปนปาณาติบาตจากปาณาติบาต อนึ่ง เมื่อคนผูฆามากคน
แมฆาคนที่ถูกฆาคนเดียว ดวยมากประโยความที่กลาวแลว หรือดวยประโยค
เดียว ก็เปนปาณาติบาตมากปาณาติบาต แมในสิกขาบทมีอทินนาทานเปนตน ก็
นัยนี้ในเรื่องนี้ พึงทราบวินิจฉัยโดยความเปนสิกขาบทอยางเดียวกัน และตางกัน
เปนตน ดวยประการดังกลาวมาฉะนี้
เมื่อวาโดยอารมณ ในขอนี้ ปาณาติบาตชีวิตินทรียเปนอารมณ.
อทินนาทาน อพรหมจรรย และสุราเมรัยมัชชปมาทัฏฐาน มีสงั ขารคือบรรดา
รูปธรรมมีรปู ายตนะเปนตน อยางใดอยางหนึ่งเปนอารมณ มุสาวาทมีสัตวเปน
อารมณ เพราะปรารภคนที่จะพูดมุสาเปนไป อาจารยพวกหนึ่งกลาววา แม
อพรหมจรรย ก็มีสัตวเปนอารมณ อนึ่ง อทินนาทานมีสัตวเปนอารมณใน
เวลาที่สัตวเปนผูที่จะพึงถูกลักไป อีกประการหนึ่งอทินนาทาน มีสัตวเปน
อารมณก็โดยอํานาจสังขารมิใชโดยอํานาจพระบัญญัติ ในขอนี้ พึงทราบวินิจฉัยโดยอารนณ ดังกลาวมาฉะนี้.
เมื่อวาโดยสมาทาน ก็สิกขาบทเหลานี้ มีปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบทเปนตน สามเณรสมาทานในสํานักภิกษุเทานั้น จึงเปนอันสมาทาน สวน
อุบาสกสมาทานเองก็ดี สมาทานในสํานักของผูอื่นก็ดี ก็เปนอันสมาทานแลว
สมาทานรวมกันก็ดี สมาทานแยกกันก็ดี ก็เปนอันสมาทานแลว แตตางกัน
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อยางไรเลา บุคคลสมาทานรวมกัน ก็มีวิรัติเดียว มีเจตนาเดียวเทานั้น แต
ปรากฏวาวิรัติและเจตนาเหลานั้น มีถงึ ๕ โดยอํานาจกิจคือหนาที่. สวนบุคคล
ที่สมาทานแยกกันก็พึงทราบวามีวิรัติ เจตนาก็ ๕ ในขอนี้ พึงทราบวินิจฉัย
โดยการสมาทาน ดวยประการฉะนี้.
เมื่อวาโดยการขาด ในขอนี้ สําหรับสามเณรทั้งหลาย เมื่อ
สิกขาบทหนึ่งขาด ทุกสิกขาบทก็เปนอันขาดเพราะสิกขาบทเหลานั้น เปนฐาน
ที่ตั้งแหงปาราชิกของสามเณรเหลานั้น ดวยสิกขาบทที่สามเณรลวงละเมิดนั้น
แล ก็มีกรรมตอเนื่องตามมา.
แตสําหรับคฤหัสถ เมื่อศีลขอหนึ่งขาด ก็ขาดขอเดียวเทานั้น เพราะ
ศีลของคฤหัสถเหลานั้นมีองค ๕ ยอมจะสมบูรณอีกดวยการสมาทานศีลนั้น เทา
นั้น แตอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววาบรรดาศีลทีค่ ฤหัสถสมาทานเปนขอ ๆ เมื่อ
ศีลขอหนึ่งขาด ก็ขาดขอเดียวเทานั้น แตบรรดาศีลที่คฤหัสถสมาทานรวมกัน
อยางนี้วา ขาพเจาสมาทานศีล ที่ประกอบดวยองค ๕ ดังนี้ เมื่อศีลขอหนึ่ง
ขาด ศีลแมที่เหลือ ก็เปนอันขาดหมดทุกขอ. เพราะเหตุไร ? เพราะศีลขอ
ที่สมาทานไมขาด ดวยศีลที่คฤหัสถลว งละเมิดนั่นแล ก็มีความผูกพันดวยกรรม
ในขอนี้ พึงทราบวินิจฉัย แมโดยการขาด ดวยประการฉะนี้.
เมื่อวาโดยโทษมาก บรรดาสัตวมีชีวิตที่เวนจากคุณ มีสัตวเดียรัจฉานเปนตน ปาณาติบาตชื่อวามีโทษนอย ก็เพราะสัตวตัวเล็ก, ชื่อวามีโทษ
มาก ก็เพราะสัตวตัวใหญ. เพราะเหตุไร. เพราะประโยคใหญ (ความพยายาม
มาก) แมเมื่อมีประโยคเสมอกัน ชือ่ วา มีโทษมาก เพราะวัตถุใหญ สวน
บรรดาสัตวมีชีวิตที่มีคุณ มีมนุษยเปนตน ปาณาติบาต ชื่อวามีโทษนอย ก็
เพราะมนุษยมีคุณนอย, ชื่อวามีโทษมาก ก็เพราะมนุษยมีคุณมาก แตเมื่อมี
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ตัวและคุณเสมอกัน ก็พึงทราบวา มีโทษนอย เพราะกิเลสและความพยายาม
ออนและมีโทษมาก เพราะกิเลสและความพยายามแรงกลา แมในสิกขาบทที่เหลือ
ก็นัยนี้ อนึ่ง ในขอนี้ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานเทานั้น ชื่อวามีโทษมาก
ปาณาติบาตเปนตน หามีโทษมากเชนนั้นไม เพราะอะไร เพราะทําอันตราย
แกอริยธรรม เหตุทําผูที่เกิดมาเปนมนุษยใหกลายเปนคนบา ในขอนี้ พึง
ทราบวินิจฉัย แมโดยความมีโทษมาก ดวยประการฉะนี้.
เมื่อวาโดยประโยค ก็ในขอนี้ ปาณาติบาตมี ๖ ประโยคคือ
สาหัตถิกประโยค อาณัตติกประโยค นิสสัคคิยประโยค ถาวรประโยค
วิชชามยประโยค อิทธิมยประโยค.
บรรดาประโยคเหลานั้น การประหารดวยกายหรือของที่เนื่องดวยกาย
ชื่อวา สาหัตถิกประโยค สาหัตถิกประโยคนั้น แยกเปน ๒ คือ สาหัตถิกประโยคเจาะจงและสาหัตถิกประโยคไมเจาะจง. ในสาหัตถิกประโยคทั้งสอง
นั้น เฉพาะสาหัตถิกประโยคเจาะจงบุคคลยอมผูกพันดวยกรรม เพราะความ
ตายของคนที่ไปเจาะจงประหารเทานั้น. ในสาหัตถิกประโยคไมเจาะจงอยางนี้วา
ผูใดผูหนึ่งจงตายเสียเถิดดังนี้ บุคคลยอมผูกพันดวยกรรมเพราะความตายของ
คนใดคนหนึ่ง เหตุการประหารเปนปจจัย. อนึ่ง แมดวยสาหัตถิกประโยคทั้ง
สอง เขาพอถูกประหารก็ตาย หรือตายดวยโรคนั้นในภายหลัง บุคคลก็ยอ มผูก
พันอยูดวยกรรม ขณะที่เขาถูกประหารเทานั้น แตเมื่อบุคคลประหารดวย
ประสงคจะใหเขาตาย แตเขาไมตายดวยการประหารนั้น กลับคิดประหารเขา
อีก ผิวา แมในภายหลังเขาตายดวยการประหารครั้งแรก บุคคลก็ยอมผูกพัน
ดวยกรรมในเวลานั้นเทานั้น ถาวาเขาตายดวยการประหารครั้งที่สอง ก็ไมเปน
ปาณาติบาต แมเมื่อเขาตายดวยสาหัตถิกประโยคทั้งสอง บุคคลก็ผูกพันดวย
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กรรม โดยการประหารครั้งแรกเทานั้น เมื่อเขาไมตายแมดวยสาหัตถิกประโยค
ทั้งสอง ก็ไมเปนปาณาติบาตเลย ในขอที่แมคนมากคนประหารคนคนเดียว
ก็นัยนี้ แมในอันนี้ความผูกพันดวยกรรม ยอมมีแกคนที่ประหารเขาตายเทา
การจงใจสั่งใหเขาทํา ชื่อวา อาณัตติกประโยค แมในอาณัตตกประโยคนั้น ก็พึงทราบความผูกพันดวยกรรม โดยนัยที่กลาวไวในสาหัตถิกประโยคนั้นแล ก็ในอาณัตติกประโยคนั้น พึงทราบวา มีกําหนดไว ๖ อยาง
อาณัตติกประโยคกําหนดไว อยางเหลานี้คือ
วัตถุ๑ กาล ๑ โอกาส ๑ อาวุธ ๑ อิรยิ าบถ ๑
กิริยาวิเศษ ๑
ในขอกําหนด ๖ นั้น สัตวมีชีวิต พึงจําไววาวัตถุ. เวลาเชาเวลาเย็น
เปนตน และเวลาหนุมสาว เวลาเปนผูใหญเปนตน ก็พึงจําไววา กาล. คาม
นิคม ปา ตรอกหรือทางแยก ดังวามานี้เปนตน พึงจําไววา โอกาส. อาวุธ
เปนตน อยางนี้คือ คาบ ธนู หรือหอก พึงทรงการยืนหรือการนั่งของตนที่ถูกฆา
และคนฆาดังวามานี้เปนตน พึงจําไววา อิริยาบถ. การแทง การตัด การ
ทําใหขาด หรือกรอนผม ดังวามาเปนตน พึงจําไววา กิริยาวิเศษ. ก็หากวา
คนถูกเขาสั่งใหฆาผูใด ทําวัตถุใหคลาดเคลื่อน [ฆาผิดตัว] ไปฆาคนอื่น
นอกจากผูนั้นไซร ผูสั่งก็ไมตองผูกพันดวยกรรม ถาเขาไมทําวัตถุใหคลาด
เคลื่อนฆาไมผิดตัว แมทั้งสองคนก็ตองผูกพันดวยกรรม คือผูสั่งในขณะสั่ง
ผูถูกสั่งในขณะฆา แมในขอกําหนดอื่น ๆ มีกาลเปนตน ก็นยั นี้.
ก็การปลอยเครื่องประหารดวยกายหรือของที่เนื่องดวยกาย เพื่อทําเขา
ใหตาย ชื่อวา นิสสัคคิยประโยค. แมนิสสัคคิยประโยคนั้น ก็แยกเปน ๒
เหมือนกันคือ นิสสัคคิยประโยคเจาะจงและไมเจาะจง ในขอนี้ การผูกพัน
ดวยกรรม ก็พึงทราบตามนัยที่กลาวมาแลวในขอนี้ ๆ นั่นแล.
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การขุดบอ การวางกระดานหก การประกอบเหยื่อยาพิษและกรงยนต
เปนตน เพื่อทําใหเขาตาย ชื่อวา ถาวรประโยค. แมถาวรประโยคนั้นก็แบง
เปน ๒ คือถาวรประโยคเจาะจงและไมเจาะจง. ก็ในขอนี้ การผูกพันดวยกรรม
พึงทราบตามนัยที่กลาวมาแลวโนขอตน ๆ แตความแปลกกันมีดังนี้ เมื่อคนหา
หัวมัน ทําบอเปนตนใกล ๆ หรือทําบอเปลาก็ตองคนอื่น ๆ ผิวา เขาตาย
เพราะบอเปนตนนั้น เปนปจจัย ความผูกพันดวยกรรม ก็มีแกคนหาหัวมัน.
อนึ่ง เมื่อคนนั้นหรือคนอื่นกลบบอนัน้ เสียแลว ทําพื้นใหเรียบ หรือคนกวาดฝุน
โกยฝุนไป หรือคนขุดหัวมัน ขุดหัวมัน ทําหลุมไว หรือเมื่อฝนตกเกิดโคลนตม
คนลงไปติดตายในโคลนตมนั้น ความผูกพันดวยกรรม ก็มแี กคนหาหัวมัน
นั่นแหละ ก็ผิวา คนที่ไดหัวมันหรือคนอื่น ทําหลุมนั้นใหกวางหรือลึกกวา
เดิม คนลงไปตายเพราะหลุมกวางหรือลึกนั้น ความผูกพันดวยกรรม ก็แก
คนแมทั้งสองเหมือนอยางวา มูลเหตุทั้งหลายยอมเทียบกัน ไดกับการขุดหัวมัน
ฉันใด เมื่อคนกลบหลุมใหเรียบในที่นั้น คนก็พน จากตกหลุม ก็ฉันนั้น. แมใน
ถาวรประโยคมีการวางกระดานหกเปนตน กอยางนั้นเหมือนกัน การผูกพัน
ดวยกรรมตามเหตุที่เกิด ก็พึงทราบตราบเทาที่ถาวรประโยคเหลานั้นยังเปนไป.
การรายวิทยาคมเพื่อทําใหตาย ชื่อวา วิชชามยประโยค.
การทําฤทธิ์ตาง ๆ ที่เกิดแตวิบากกรรม เพื่อทําใหเขาตาย เหมือน
ใชอาวุธคือเขี้ยวเปนตน ขบดวยเขี้ยวเปนอาทิ ชื่อวา อิทธิมยประโยค.
สวนอทินนาทานก็มีประโยค คือสาหัตถิกประโยคและอาณัตติกประโยคเปนตน
ที่เปนไปโดยอํานาจ เถยยาวหาร ปสัยหาวหาร ปฏิจฉันนาวหาร ปริกปั ปาวหารและกุสาวหาร ประเภทแหงประโยคแมเหลานั้น ก็พงึ ทราบโดยทํานอง
ที่กลาวมาแลวนั่นแล, สิกขาบทแมทั้งสามมีอพรหมจริยะเปนตน ก็ไดเฉพาะ
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สาหัตถิกประโยคอยางเดียว ในขอนี้ พึงทราบวินิจฉัย แมโดยประโยค ดวย
ประการดังกลาวมาฉะนี้
เมื่อวาโดยองค ในขอนี้
ปาณาติบาต มีองค ๕ คือ
๑. ปาโณ สัตวมีชวี ิต
๒. ปาณสฺี สําคัญวา สัตวมีชีวิต
๓. วธกจิตฺต จิตคิดจะฆา
๔. วายมติ พยายาม
๕. เตน มรติ สัตวตายดวยความพยายามนั้น
แมอทินนาทาน ก็มีองค ๕ เหมือนกัน คือ
๑. ปรปริคฺคหิต ของมีเจาของหวงแหน
๒. ปรปริคคฺ หิตสฺี สําคัญวา ของมีเจาของหวงแหน
๓. เถยฺยจิตฺต มีจิตคิดจะจะลัก
๔. วายมติ พยายาม
๕. เตน อาทาตพฺพ อาทาน คจฺฉติ ลักของไดมา ดวยความ
พยายามนั้น
สวนอพรหมจรรย มีองค ๔ คือ
๑. อชฺฌาจริยวตฺถุ สิ่งที่พึงลวงละเมิด
๒. เสวนจิตฺต จิตคิดจะเสพ
๓. ปโยค สมาปชฺชติ พยายามเขาถึง
๔. สาทิยติ ยินดี
มุสาวาท ก็มีองค ๔ เหมือนกัน คือ
๑. มุสา เรื่องเท็จ
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๒. วิสวาทนจิตฺต จิตคิดจะพูดเท็จ
๓. วายาโม พยายาม เกิดแตจิตนั้น
๔. ปรวิสวาทน พูดเท็จตอคนอื่น และเขารูเรื่องเท็จ
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ก็มอี งค ๔ คือ
๑. สุราทีน อฺตร ของมึนเมามีสุราเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง
๒. มทนียปาตุกมฺยตาจิตฺต จิตคิดอยากจะดื่มจองมึนเมา
๓. ตชฺช วายาม อาปชฺชติ ความพยายามเกิดแตจิตนั้น
๔. ปเต จ ปวิสติ ดื่มเขาไปในลําคอ
ในขอนี้ พึงทราบวินิจฉัย แมโดยองค ดวยประการดังกลาวมาฉะนี้.
เมื่อวาโดยสมุฏฐาน ในขอนี้ ปาณาติบาต อทินนาทานและมุสาวาท
มีสมุฏฐาน ๓ คือ ๑. กายจิต ๒. วาจาจิต ๓. กายวาจาจิต. อพรหมจรรย
มีสมุฏฐานเดียว คือกายจิต. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานมี ๒ สมุฏฐาน ศีลกาย
และกายจิต ในขอนี้ พึงทราบวินิจฉัย โดยสมุฏฐานดวยประการดังกลาวมา
ฉะนี้.
เมื่อวาโดยเวทนา ในขอนี้ ปาณาติบาต ประกอบดวยทุกขเวทนา.
อทินนาทาน ประกอบดวยเวทนา ๓ อยางใดอยางหนึ่ง มุสาวาทก็เหมือนกัน
อีกสองสิกขาบท ประกอบดวยสุขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา ในขอนี้ พึง
ทราบวินิจฉัย แมโดยเวทนา ดวยประการดังกลาวมาฉะนี้.
เมื่อวาโดยมูล ในขอนี้ ปาณาติบาต มีโทสะและโมหะเปนมูล
อทินนาทานและมุสาวาท มีโลภะและโมหะเปนมูลบาง มีโทสะและโมหะเปน
มูลบาง. อีก ๒ สิกขาบทนอกนี้มีโลภะและโมหะเปนมูล ในขอนี้ พึงทราบ
วินิจฉัยโดยมูล ดวยประการดังกลาวมาฉะนี้.
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เมื่อวาโดยธรรม ในขอนี้ ปาณาติบาต อทินนาทานและอพรหมจรรย เปนกายกรรม และเปนกรรมบถ มุสาวาทเปนวจีกรรมอยางเดียว ที่หัก
รานประโยชน ก็เปนกรรมบถ มุสาวาทนอกนี้เปนกรรมอยางเดียว สุราเมรย
มัชชปมาทัฏฐานเปนกายกรรมอยางเดียว ในขอนี้ พึงทราบวินิจฉัย แมโดย
กรรมดวยประการดังกลาวมาฉะนี้.
เมื่อวาโดยวิรัติงดเวน ในขอนี้ ผูทักทวงกลาววา บุคคลเมืองดเวน
จากปาณาติบาตเปนตน งดเวนจากไหน. จะกลาวชี้แจงดังนี้ กอนอื่น บุคคล
เมื่องดเวน โดยสมาทานวิรัติ ยอมงดเวนจากอกุศลกรรมมีปาณาติบาตเปนตน
ของตนเองหรือของคนอื่น ๆ ปรารภอะไร. ก็ปรารภอกุศลกรรมที่จะงดเวน
นั่นแหละ เมื่องดเวนโดยสันปตตวิรัติ ยอมงดเวนจากอกุศลกรรม ดังกลาวแลว
นั่นแล. ปรารภอะไร. ก็ปรารภอารมณแหงอกุศลกรรมที่ปาณาติบาตเปนตน
ที่กลาวแลว. แตอาจารยบางพวกกลาววา บุคคลปรารภสังขารทั้งหลาย. ที่นบั
ไดวาน้ําเมา คือสุราและเมรัยจึงงดเวนจากที่ดังแหงความประมาท คือการดื่มกิน
น้ําเมาคือสุราและเมรัย. บุคคลปรารภบรรดาสัตวและสังขารเฉพาะที่ตนพึงลัก
และพึงหักราน จึงงดเวนจากอทินนาทานและมุสาวาท. ปรารภสัตวอยางเดียว
จึงงดเวนจากปาณาติบาตและอพรหมจรรย. อาจารยนอกจากนั้นมีความเห็น
อยางนี้วาเมื่อเปนเชนนั้น บุคคลเมื่อคิดอยางหนึ่ง ก็ทําเสียอยางหนึ่ง ละสิ่งใด
ก็ไมรูสิ่งนั้น ดังนี้เมื่อไมตองการ [อยางนั้น] จึงกลาววา บุคคลละสิ่งใดก็ปรารภ
สิ่งนั้นคือ อกุศลกรรมมีปาณาติบาตเปนตนของตนนั่นแล จึงงดเวน. คํานั้นไมถูก
เพราะเหตุไร เพื่อสิ่งนั้นไมอารมณปจจุบัน และไมมีอารมณภายนอก. จริงอยู
ในบาลีวิภังคแหงสิกขาบททั้งหลาย ทานถามวา สิกขาบททั้ง ๕ เปนกุศลเทาไร
ฯลฯ เปนอรณะเทาไร แลวในการตอบปญหาที่ดําเนินไปอยางนี้วา กุศลทัง้
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หลาย ประกอบดวยสุขเวทนาก็มี จึงกลาวถึงความที่ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน
และอารมณภายนอกอยางนี้วามีอารมณเปนปจจุบัน มีอารมณภายนอก คํานั้น
ยอมไมถูกสําหรับคนที่ปรารภอกุศลธรรม มีปาณาติบาตเปนตนของตน. ในคํา
ที่วา บุคคลคิดอยางหนึ่ง ทําเสียอยางหนึ่ง และละสิ่งใดก็ไมรูสิ่งนั้น ขอกลาว
ชี้แจง ดังนี้ บุคคลกําลังปฏิบัติโดยทํากิจใหสําเร็จ ใครจะกลาววา คิดอยาง
หนึ่ง ทําเสียอยางหนึ่ง หรือวา ละสิ่งใด ไมรูสิ่งนัน้ ดังนี้ยอมไมได
อารภิตฺวาน อมต
ชหนฺโต สพฺพปาปเก
นิทสฺสนฺเจตฺถ ภเว
มคฺคฏโริยปุคฺคโล
พระอริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรค ปรารภอมตธรรม
ก็ละบาปธรรมไดหมด เปนอุทาหรณในขอนี้.
ในขอนี้พึงทราบวินิจฉัย แมโดยวิรัติงดเวนดวยประการดังกลาวมา
ฉะนี้.
เมื่อวาโดยผล บาปธรรมมีปาณาติบาตเปนตนเหลานี้ทั้งหมด ยอม
ใหเกิดผลคือทุคติ และใหเกิดวิบากที่ไมนาปรารถนา ไมนาใครไมนาพอใจ
ในสุคติ ทั้งใหเกิดผลมีความไมแกลวกลาเปนตน ในภายภาคหนาและปจจุบัน.
อนึ่ง ในขอนี้ พึงทราบวินิจฉัย แมโดยผลตามนัยเปนตนอยางนี้วา วิบาก
ของปาณาติบาตอยางเบาที่สุด เมื่อเกิดเปนมนุษย ก็ทําใหเปนผูมีอายุสั้น.
อีกประการหนึ่ง ในขอนี้ ก็พึงทราบวินิจฉัย แมโดยสมุฏฐาน เวทนา
มูล กรรม และผลของเจตนางดเวน จากปาณาติบาตเปนตน ในเจตนางดเวน
นั้น ใหเขาใจกันดังนี้ . เวรมณี เจตนางดเวน เหลานั้นทั้งหมด ตั้งขึ้นโดยสมุฏฐาน
๔ คือ กาย กายจิต วาจาจิต กายวาจาจิต. ทั้งหมดนั่นแหละประกอบดวย
สุขเวทนาก็มี ประกอบดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี มีอโลภะอโทสะเปนมูลก็มี
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มีอโลภะอโทสะและอโมหะเปนมูลก็มี ในขอนี้ เวรมณีแมทงั้ เปนกายกรรม
มุสาวาทาเวรมณีเปนวจีกรรม แตก็ตงั้ ขึ้นจากจิต. ในขณะมรรคจิต แมเวรมณี
ทั้งปวง ก็เปนมโนกรรม.
ปาณาติปาตา เวรมณี มีผลเปนตนอยางนี้คือ ความมีอวัยวะใหญ
นอยสมบูรณ ความมีสมบัติคือความสูงใหญ ความมีสมบัติคือเชาววองไว
ความมีเทาตั้งอยูเรียบดี ความงาม ความนุมนวล ความสะอาด ความกลา
ความมีกําลังมาก ความมีวาจาสละสลวย ความเปนที่รักของชาวโลก ความมีวาจา
ไมมีโทษ ความมีบริษัทไมแตกกัน ความมีความองอาจ ความมีรูปไมบกพรอง
ความเปนผูไมตายเพราะศัตรู ความเปนผูมีบริวารมาก ความเปนผูมีรูปงาม
ความเปนผูมีทรวดทรงดี ความมีโรคนอย ความไมเศราโศก ความไมพลัด
พรากกับสัตวสังขารรักที่พอใจ ความมีอายุยืน.
อทินนาทานา เวรมณี มีผลเปนตนอยางนี้คือ ความมั่งมีธนทรัพย
ความมั่งมีธัญญทรัพย ความมั่งมีโภคทรัพย ความเกิดโภคทรัพยที่ยังไมเกิด
ความมีความถาวรมั่นคงแหงโภคทรัพยที่เกิดแลว ความไดโภคทรัพยที่ปรารถนา
อยางฉับพลัน ความมีโภคทรัพยไมถูกแบงดวยภัย คือ พระราชา โจร น้ํา
ไฟ ทายาทที่ไมรักกัน ความไดธนทรัพยที่ไมสาธารณ ความไดโลกุตรทรัพย
ความไมรูจักความไมมี ความอยูเปนสุข.
อพฺรหฺมจริยา เวรมณี มีผลเปนตนดังนี้ คือ ความไมมีศัตรู ความ
เปนที่รักของตนทุกคน ความไดขาวน้ําผาและที่นอนเปนตน ความนอนสบาย
ความตื่นสบาย ความพนภัยในอบาย ความเปนผูไมเกิดเปนสตรี หรือ
เกิดเปนคนไมมีเพศ ความไมโกรธ ความกระทําโดยเคารพ ความเปนที่รัก
กันแหงสตรีและบุรุษ ความมีอินทรียบริบูรณ ความมีลักษณะบริบูรณ ความ
ไมมีความสงสัย ความเปนผูขวนขวายนอย ความอยูเปนสุข ความไมมีภัยแต
ที่ไหน ความไมมีความพลัดพรากจากสัตวสังขารที่รัก.
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มุสวาทา เวรมณี มีผลเปนตนอยางนี้ คือ ความมีอินทรียผองใส
ความเปนผูพูดวาจาไพเราะสละสลวย ความมีพื้นเรียงเรียบและสะอาด ความ
ไมอวนเกินไป ความไมผอมเกินไป ความไมเตี้ยเกินไป ความไมสูงเกินไป
ความมีสัมผัสสบาย ความมีปากมีกลิ่นดังดอกอุบล ความมีตนใกลชิดเชื่อฟงดี
ความมีวาจาที่เชื่อถือได ความมีลิ้นออนแดงบางเสมือนดอกโกมลและอุบล
ความไมฟุงซาน ความไมคลอนแคลน.
สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี มีผลเปนตน อยางนี้คือ ความ
ปฏิญาณไดฉับพลันในกรณียกิจทั้งปวง ทั้งอดีตอนาคต และปจจุบัน ความ
มีสติมั่นคงทุกเมื่อ ความไมเปนคนบา ความมีญาณ ความไมเกียจคราน
ความไมโง ความไมเปนใบ ความไมมัวเมา ความไมประมาท ความไมหลง
ความไมหวาดกลัว ความไมแขงดี ความไมตองสงสัย ความไมตองแคลงใจ
ความเปนคนพูดสัจจะ ความเปนคนพูดแตวาจาไมสอเสียด ไมหยาบคาย
ไมเปลาประโยชน ความเปนคนไมเกียจครานทั้งกลางคืนกลางวัน ความ
มีกตัญู มีความกตเวที ความไมตระหนี่ ความเสียสละ ความมีศีล ความ
เปนคนตรง ความไมโกรธ ความมีหิริ ความมีโอตตัปปะ ความมีความ
เห็นตรง ความมีปญญามาก ความมีความรู ความเปนบัณฑิต ความฉลาด
ในสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน. ในขอนี้ พึงทราบวินิจฉัย แม
โดยสมุฏฐาน เวทนา มูล กรรม และผลดวยประการดังกลาวมาฉะนี้.

พรรณนา ๕ สิกขาบทหลัง
คําที่ขาพเจากลาวไววา ขอยุติจากคําพรรณนา ๕ สิกขาบทตนนั้น
ควรนํามาใชใน ๕ สิกขาบทหลัง ควรกลาวเปนขอ ๆ และควรทราบวาสิกขาบท
มีอยางเลวเปนตนไวดวย บัดนี้จะพรรณนาความดังตอไปนี้. คําใดในการ
พรรณนา ๕ สิกขาบทตน ยอมยุติถูกตอง คํานั้นควรถือจากการพรรณนานั้น
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มาประกอบใน ๕ สิกขาบทหลัง. ในขอนี้ ประกอบความดังนี้. เหมือนอยางวา
เมื่อวาโดยอารมณในสิกขาบทกอน ๆ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน
มีสังขารมีรูปายตนะเปนตน อยางใดอยางหนึ่งเปนอารมณฉันใด ในที่นี้ วิกาล
โภชนะก็ฉันนั้น พึงทราบความตางกัน แหงอารมณของ ๕ สิกขาบทหลัง
ทุกสิกขาบท โดยนัยนี้.
แตเมือ่ วาโดยสมาทาน ๕ สิกขาบทตน ที่สามเณรหรืออุบาสก
สมาทาน ยอมเปนอันสมาทานแลวฉันใด ๕ สิกขาบทหลังนี้ ก็ฉันนั้น. แม
เมื่อวาโดยองค ความตางกันแหงองคของ ๕ สิกขาบทตนมีปาณาติบาตเปนตน
กลาวไวแลวในที่นั้น ฉันใด แมในที่นี้ก็ฉันนั้น .
วิกาลโภชนะมีองค ๔ คือ ๑. วิกาล ๒. ของเปนยาวกาลิกะ
๓. การกลืนกิน ๔. ความไมเปนคนบา พึงทราบความตางกันแหงองคของ
สิกขาบทแมนอกนั้น โดยทํานองนี้.
อนึ่ง เมื่อวาโดยสมุฏฐานในที่นนั้ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มี
๒ สมุฏฐาน คือ กาย และกายจิต ฉันใด ในทีน่ ี้ วิกาลโภชนะก็ฉันนั้น
พึงทราบสมุฏฐานของสิกขาบททุกสิกขาบท โดยนัยดังนี้.
อนึ่งเมื่อวาโดยเวทนา ในที่นนั้ อทินนาทาน ประกอบดวยเวทนา
๓ อยางใดอยางหนึ่ง ฉันใด ในที่นี้ วิกาลโภชนะก็ฉันนั้น พึงทราบการ
ประกอบพรอมดวยเวทนา ของสิกขาบททุกสิกขาบท โดยนัยนี้.
อนึ่ง ในที่นั้น อพรหมจริยะ มีโลภะและโมหะเปนมูล ฉันใด แม
ในที่นี้ วิกาลโภชนะ และอีก ๒ สิกขาบท ก็ฉันนั้น พึงทราบความตางกัน
แหงมูล ของสิกขาบททุกสิกขาบท โดยนัยนี้
อนึ่ง ในที่นั้น ปาณาติบาตเปนตน เปนกายกรรม ฉันใด แมใน
ที่นี้ วิกาลโภชนะเปนตน ก็ฉันนั้น.
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อนึ่ง ชาตรูปรชตปฏิคคหณะ เปนกายกรรมก็มี เปนวจีกรรมก็มี
โดยปริยายแหงความเปนไปและความเกิดทางกายทวารเปนตน มิใชกรรมบถ.
อนึ่ง เมื่อวาโดยวิรัติ ในที่นั้น บุคคลเมื่องดเวน ยอมงดเวนจาก
อกุศลมีปาณาติบาตเปนตนหรือของตนหรือของคนอื่น ๆ ฉันใด แมในทีน่ ี้ ก็
ยอมงดเวน จากอกุศลมีวิกาลโภชนะเปนตน ก็ฉนั นั้น.
อนึ่ง เมื่อวาโดยความเปนกุศล ก็เปนอยางเดียวกัน. ก็เวรมณีตน
มี ๔ สมุฏฐาน คือ กาย กายจิต วาจาจิต และกายวาจาจิต ทุกเวรมณี
ประกอบดวยสุขเวทนากก็มี ประกอบดวยอทุกขมสุขเวทนาก็มี มีอโลภะ อโทสะ
เปนมูลก็มี มีอโลภะ อโทสะ อโมหะเปนมูลก็มี และทุกเวรมณีใหเกิดผลที่นา
ปรารถนามีประการตาง ๆ ฉันใด แมในที่นี้ ก็ฉนั นั้น ขาพเจาจึงกลาววา
ขอยุติจากการพรรณนา ๕ สิกขาบทตนนั้น ควร
นํามาใชใน ๕ สิกขาบทหลัง ควรกลาวสิกขาบทเปน
ขอ ๆ ควรทราบวา สิกขาบทมีอยางเลวเปนตนไวดวย.
พึงทราบวินิจฉัย ๕ สิกขาหลังนั้น. คําวา วิกาลโภชน ไดแก
การบริโภคอาหารเมื่อลวงเลยเวลาเที่ยงตรง. จริงอยู การบริโภคอาหารเนื้อ
ลวงเลยเวลาเที่ยงตรงนั้น ก็คือการบริโภคอาหารเมื่อลวงเลยกาลที่ทรงอนุญาต
ไว เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา วิกาลโภชนะ เจตนางดเวนจากการบริโภค
อาหารในเวลาวิกาลนั้น. ในคําวา นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสน นี้ การฟอนรํา
อยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา นัจจะ. การขับรองอยางใดออยางหนึ่ง ชื่อวา คีตะ.
การประโคมอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา วาทิตะ. การดูสิ่งที่เปนขาศึก เพราะ
ทําลายธรรมฝายกุศล โดยเปนปจจัยทําใหเกิดกิเลส ชื่อวา วิสูกทัสสนะ
หรือการดูการเห็นที่เปนขาศึก ก็ชื่อวา วิสูกทัสสนะ. การฟอนรําดวย
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การขับรองดวย การประโคมดวย การดูสิ่งที่เปนขาศึกดวย ชื่อวา นัจจคีตวาทิตวิสูกทัสสนะ. ก็วิสูกทัสสนะ ในที่นี้ พึงถือเอาตามนัยที่ตรัสไวใน
พรหมชาลสูตร. จริงอยู ในพรหมชาลสูตรนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
อนึ่งทานสมณพราหมณพวกหนึ่ง บริโภคโภชนะ
ที่เขาใหดวยศรัทธา ยังชอบดูการเลนที่เปนขาศึกเห็น
ปานนี้อยู คือ ฟอนรํา ขับรองประโคม เลนมหรสพ
เลนเลานิทาน เลนปรบมือ เลนเคาะปลุกยาม เลนตี
กลอง เลนของสวย ๆ ทําของสวย ๆ เลน เลนเลียน
คนจัณฑาล เลนไมสูง เลนหนาศพ เลนชนชาง
เลนชนมา เลนชนกระบือ เลนชนโค เลนชนแพะ
เลนชนแกะ เลนชนไก เลนชนนกกระทา เลนกระบี-่
กระบอง เลนแขงสุนัข เลนมวยชก เลนมวยปล้ํา
เลนรบกัน เลนสนามรบ เลนตรวจพล เลนจัดกระบวนทัพ ดูกองทัพดังนี้เห็นปานใด พระสมณโคดม
เวนขาดจากการดูการละเลนเห็นปานนี้ ดังกลาวมา
ฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง การฟอนรํา การขับรองและการประโคม โดยความ
ตามที่กลาวมาแลวเทานั้นเปนขาศึก ชือ่ วา นัจจคีควาทิตวิสูกะ การดูการฟอนรํา
ขับรองและประโคมที่เปนขาศึกเหลานั้น ชื่อวานัจจคีควาทิตวิสูกทัสสนะ เจตนา
งดเวนจากการฟอนรําขับรองและประโคมที่เปนขาศึกนั้น เมื่อความจะกลาววา
ทสฺสนสวนา แมการฟงทานก็เรียกวา ทัสสนะ เหมือนกัน เหมือนการ
จับอารมณ แมมิใชเปนไปทางจักษุทวาร ทานก็เรียกวาทัสสนะ ในประโยค
เปนตนอยางนี้วา โส จ โหติ มิจฺฉาฏิโก วิปรีตทสฺสโน ผูนนั้ ยอม
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เปนมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด มีทัสสนะความเห็นวิปริต อันการลวงละเมิด
ในสิกขาบทนี้ ยอมมีแกผูเขาไปดูเพราะอยากจะดูเทานั้น สวนผูเดินไปพบ
หรือเห็นเฉพาะที่มาปรากฏ ในโอกาสที่นี้ นั่ง นอนก็มีแตความเศราหมอง
มิใชลวงละเมิด ก็ในสิกขาบทนี้ การขับรองแมที่อิงธรรมะ ก็ไมควร แต
ธรรมะที่อิงการขับรอง พึงทราบวาสมควร.
ดอกไมเปนตน พึงใชประกอบดวยการทัดทรงเปนอาทิ ตามสมควร
ในสิกขาบทนั้น. คําวามาลา ไดแกดอกไมชนิดใดชนิดหนึ่ง. คําวา วิเลปนะ
ไดแก ของอยางใดอยางหนึ่ง ที่เขาบดจัดไวเพื่อลูบไล นอกจากนั้นของหอมมี
ผงและตัวนอบเปนตนทุกอยาง ชื่อวา ของหอม. ของหอมนั้น ทุกอยาง ใชตก
แตงประดับ ไมควร แตใชเปนยา ก็ควร. แตของหอมที่เขานําเพื่อบูชา
สําหรับผูรับไว ยอมไมควร โดยปริยายไรๆ หามิได. ที่นอนเกินขนาด ทาน
เรียกวา ที่นอนสูง ที่นอนเปนอัปปะ และเครื่องปูที่นอนเปนอกัปปยะ ทาน
เรียกวา ที่นอนใหญ. ทีน่ อนแมทั้งสองอยางนั้น สําหรับผูรบั ไวยอมไมควร
ไมวาโดยปริยายไร ๆ.
คําวา ชาตรูปะ ไดแกทอง. คําวา รชตะ ไดแกกหาปณะ คือ
ของใด ๆ มีมาสกโลหะ มาสกไม และมาสกกอนยางเปนตน ที่เขาใชแลกเปลี่ยน
กัน ในประเทศนั้น ๆ. ทองและเงินตราทั้งสองแมนั้น ชื่อวาชาตรูปรชตะ. การรับ
เอาทองและเงินครานั้น ชื่อวา ปฏิคคหะ การรับ. การรับนั้น ยอมไมควร
ไมวาปริยายไร ๆ.
พึงทราบสิกขาบทเปนขอ ๆ ดังกลาวมาฉะนี้.
ทั้ง ๑๐ สิกขาบทนี้ บุคคลสมาทาน ดวยฉันทะหรือ วิริยะ จิตตะ
วิมังสา อยางเลว ก็ชื่อวาหีนะ อยางเลว. ดวยฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา
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ปานกลาง ก็ชื่อวามัชฌิมะอยางกลาง. ดวยฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาอยาง
ประณีต ชื่อวา ปณีตะอยางดี. อีกนัยหนึ่ง สิกขาบททั้ง ๑๐ นี้เศราหมองดวย
ตัณหา ทิฏฐิและมานะ ชื่อวาอยางเลว. ที่ไมเศราหมอง ชื่อวาอยางกลาง. ที่
ปญญากํากับ ในสิกขาบทนั้น ๆ ชื่อวาอยางดี. อีกนัยหนึ่ง สิกขาบทเหลานั้น
ที่สมาทานดวยกุศลจิตเปนญาณวิปปยุตปราศจากความรู ชื่อวาอยางเลว. ที่
สมาทานดวยกุศลจิตเปนญาณสัมปยุต ประกอบดวยความรู เปนสสังขาริกมี
เครื่องชักจูง ชื่อวาอยางกลาง. ที่สมาทานดวยกุศลจิตเปนญาณสัมปยุต เปน
อสังขาริก ไมมีเครื่องชักจูง ชื่อวา อยางดี. พึงทราบวา สิกขาบทมีอยางเลว
เปนตน ดังกลาวมาฉะนี้.
มาติกาหัวขออันใด ขาพเจายกเปนบทตั้งไว เพื่อพรรณนาปาฐะแหง
สิกขาบท ดวยคาถา ๖ คาถามีวา สิกขาบทนี้ ผูใดกลาว กลาวไวที่ใดกลาว
เมื่อใด กลาวเพราะเหตุใด ดังนี้เปนตน มาติกาหัวขอนั้น เปนอันขาพเจา
ประกาศโดยอรรถ ดวยคํามีประมาณเพียงเทานี้แล.
จบ พรรณานาสิกขาบท
แหง
อรรถกถาขุททกปาฐะ ปรมัตถโชติกา
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ทวัตติงสาการ ในขุททกปาฐะ
[๓] ในกายนี้มี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก
เยื่อในกระตก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย
อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา
เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เยื่อมันสมองในสมอง.
จบทวัตติงสาการ

๓. พรรณานาทวัตติงสาการ
พรรณนาการสัมพันธแหงบท
กรรมฐาน คือกายคตาสตินี้ใด ที่พวกเดียรถียทั้งปวง ไมเคยใหเปน
ไปแลว นอกพุทธกาล เพื่อความบริสุทธิ์แหงอาสยญาณ สละเพื่อจิตตภาวนา
ของกุลบุตรผูมีประโยคอันบริสุทธิ์ดวยสิกขาบท ๑๐ อยางนี้ ผูดํารงอยูในศีล
พระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญไว โดยอาการเปนอันมากในพระสูตรนั้น ๆ
อยางนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่ง ภิกษุเจริญทําใหมากแลว
เปนไปเพื่อสังเวคะ [ ความสลดใจ ] ใหญ เปนไปเพื่ออรรถะ [ ประโยชน ]
ใหญ เปนไปเพื่อโยคักเขมะ [ ความเกษมจากโยคะ ] ใหญ เปนไปเพื่อ
สติสัมปชัญญะ [ ความระลึกรูตัว ] ใหญ เปนไปเพื่อไดญาณทัสสนะ
๑

๑. อัง.เอก. ๒๑/ขอ ๒๓๔ - ๒๓๘.
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[ ความรูเห็น ] เปนไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร [อยูเปนสุขในปจจุบัน]
เปนไปเพื่อทําใหแจงวิชชาวิมุตติและผลธรรมอยางหนึ่ง คือกายคตาสติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใดไมบริโภคกายคตาสติ ภิกษุเหลานั้น
ชื่อวาไมบริโภคอมตะ ภิกษุเหลาใดบริโภคกายคตาสติ ภิกษุเหลานั้น
ชื่อวาบริโภคอมตะ ภิกษุเหลาใดไมบริโภคกายคตาสติ ชื่อวา ไมไดบริโภค
อมตะ ภิกษุที่บริโภคกายคตาสติ ชื่อวาไดบริโภคอมตะ ภิกษุที่เสื่อม
กายคตาสติ ชื่อวาเสื่อมอมตะ ภิกษุทไี่ มเสื่อมกายคตาสติ ชื่อวาไม
เสื่อมอมตะ ภิกษุที่พลาดกายคตาสติ ชื่อวาพลาดอมตะ ภิกษุที่
สําเร็จการคตาสติ ชื่อวาสําเร็จอมตะ.
ดังนีแ้ ลวทรงแสดงไวเปนปพพะ ๑๔ ปพพะ คือนาปานปพพะ
อิริยาปถปพพะ จตุสัมปชัญญปพพะ ปฏิกูลมนสิการปพพะ ธาตุมนาสิการปพพะ
สีวถิกาปพพะ ๙ ปพพะ โดยนัยวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติ อันภิกษุเจริญอยางไร ทํา
ใหมากอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปปาก็ดี ดังนี้เปนตน.
บัดนี้ นิทเทสแหงการเจริญกายคตาสติกรรมฐานนั้น มาถึงตามลําดับ
แลว ในนิทเทสนั้น ขาพเจากลาวเปนวิปสสนาไว ๓ ปพพะ นี้คือ อิริยาปถปพพะ จตุสัมปชัญญปพพะ ธาตุมนสิการปพพะ กลาวสีวถิกาปพพะทั้ง ๙ เปน
อาทีนวานุปสสนาไวในวิปสสนาญาณ สวนสมาธิภาวนาในอุทธุมาตกอสุภเปนตน
ในนิทเทสนั้นที่พึงปรารถนา ขาพเจาก็ประกาศไวการแลวในอสุภภาวนา
นิทเทส คัมภีรวิสุทธิมรรคทั้งนั้น. สองปพพะนี้คือนานาปานปพพะและปฏิกูล
มนสิการปพพะก็กลาวเปนสมาธิไวแลวในนิทเทสนั้น ใน ๒ ปพพะนั้น อานาปานปพพะ เปนกรรมฐานแผนกหนึ่งโดยแท โดยเปนอานาปานัสสติ สวน
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กรรมฐานคือทวัตติงสาการนั้นใด เปนปริยายแหงภาวนาสวนหนึ่งของกายคตาสติ ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสงเคราะหมันสมองไวดวยเยื่อในกระดดูก
ในบาลีประเทศนั้น ๆ อยางนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้นี่แล
ตั้งแตพื้นเทาขึ้นไป ปลายผมลงมา มีหนังหุมอยูโดยรอบเต็มไปดวยของ
ไมสะอาดมีประการตาง ๆ วา ในการนี้มี ผม ขน ฯลฯ มูตร ดังนี้
ขาพเจาเริ่มไวแลว กรรมฐานคือทวัตติงสาการนั้น จะพรรณนาความดังตอไปนี้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺถิ แปลวา มีอยู. บทวา อิมสฺมึ
ความวา ที่กลาววาตั้งแตพื้นเทาขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนังหุมโดยรอบ
เต็มไปดวยของไมสะอาด มีประการตาง ๆ. บทวา กาเย ไดแก ในสรีระ.
จริงอยู สรีระ เรียกกันวา กาย เพราะสะสมของไมสะอาด หรือเพราะเปนที่
เจริญเติบโตของผมเปนตนที่นาเกลียด และของโรคตั้งรอยมี โรคตา เปนตน
บทวา เกสา ฯ เป ฯ มุตฺต คืออาการ ๓๒ มีผมเปนตนเหลานั้น ใน
ทวัตติงสาการนี้ พึงทราบความสัมพันธเชื่อมความอยางนี้วา ผมอยูในกายนี้
ขนมีอยูในกายนี้ เปนตน. เปนอันตรัสอะไรไว ดวยทวัตติงสาการกรรมฐาน
นั้น เปนอันตรัสไววาใครๆ เมื่อพิจารณานั้น แมโดยอาการทุกอยางในกเฬวระ
เรือนรางขนาดวาหนึ่งนี้ คือประมาณเทานี้คือ เบื้องบนตั้งแตพื้นเทาขึ้นไป
เบื้องลางตั้งแตปลายผมลงมา หุมดวยหนังโดยรอบ ยอมจะไมเห็นอะไร ไมวา
แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย กฤษณา จันทน หญาฝรั่น การบูร หรือผงอบ
เปนตนแมขนาดเล็กวาสะอาด โดยที่แทยอมจะเห็นกายตางโดยผมขนเปนตน
ที่มีกลิ่นเหม็นนาเกลียดอยางยิ่ง ไมมีสิริที่นาดูเลยมีประการตางๆ วาไมสะอาด
อยางเดียว.
๑

๑. ม.อุปริ. ๑๔/ขอ ๒๙๗
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พรรณนา โดยความสัมพันธแหงบทในทวัตติงสาการกรรมฐานนี้เทานี้
กอน.
อสุภภาวนา
พึงทราบการพรรณนาทวัตติงสาการกรรมฐานนั้น เปนอสุภภาวนา
ดังตอไปนี้.
กอนอื่น อันดับแรก กุลบุตรผูเริ่มบําเพ็ญกรรมฐาน เปนผูตั้งอยูใน
ศีล ตางโดยปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบทเปนตนอยางนี้แลว มีประโยคอัน
บริสุทธิ์ ประสงคจะประกอบเนื่อง ๆ ซึ่งอนุโยคะคือ การบําเพ็ญกรรมฐานสวน
ทวัตติงสาการ เพื่อบรรลุความบริสุทธิ์แหงอาสยญาณ กุลบุตรนั้น ยอมมี
กังวล ๑๐ ประการ คือ กังวลดวยทีอ่ ยู ดวยตระกูล ดวยลาภ ดวยคณะ
ดวยการงาน ดวยการเดินทาง ดวยญาติ ดวยการเรียนคัมภีร ดวยโรคและ
ดวยอิทธิฤทธิ์ หรือดวยการกังวลดวยเกียรติ เมื่อเปนดังนั้น กุลบุตรผูนี้กต็ อง
ตัดกังวล ๑๐ เหลานั้นเสีย ดวยวิธีอยางนี้ คือ ดวยการละความเกี่ยวของใน
อาวาส ตระกูล ลาภ คณะ ญาติและเกียรติเสีย ดวยการไมขวนขวายใน
การงาน, การเดินทางและการเรียนคัมภีรเสีย ดวยการเยียวยาโรค เมื่อเปน
ดังนั้น กุลบุตรผูนี้ตัดกังวลไดแลว ไมตัดความยินดียิ่งในเนกขัมมะ กําหนด
ความปฏิบัติขัดเกลาอันถึงบั้นปลาย ไมละเลยอาจาระทางวินัยแมเล็กนอย ก็พึง
เขาไปหาพระอาจารยผูใหกรรมฐาน ซึ่งเปนผูประกอบดวยอาคม [ การปริยัติ ]
และอธิคม [ ปฏิบัติปฏิเวธ ] หรือประกอบดวยคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งจาก
อาคมและอธิคมนั้น ดวยวิธีที่เหมาะแกพระวินัย และพึงแจงความประสงค
ของตนแกพระอาจารยนั้น ซึ่งตนทําใหทานมีจิตยินดีดวยขอวัตรสัมปทา พระ-
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อาจารยนั้น พึงรูความแตกตางแหงนิมิตอัธยาศัยจริยา และอธิมุติของกุลบุตร
ผูนั้น ผิวา กรรมฐานนั้นเปนของเหมาะ เมื่อเปนดังนั้น กุลบุตรแมผูนั้น
ประสงคจะอยูในวิหารที่คนอยูไซร แตนั้น ก็พงึ ใหกรรมฐานโดยสังเขป ถา
กุลบุตรนั้น ประสงคอยูในวิหารอื่น ก็พึงบอกกรรมฐานพิสดาร พรอมทั้งขอ
ที่ควรทํากอน โดยบอกขอที่ควรละและขอที่ควรกําหนดรูเปนตน พรอมทั้ง
ประเภทจริตโดยบอกกรรมฐานที่เหมาะแกราคจริตเปนตน กุลบุตรผูนั้นครั้น
เรียนกรรมฐานพรอมขอที่ควรทํากอน ทั้งประเภทนั้นแลวบอกลาอาจารย งด
เวน เสนาสนะ ๑๘ ประเภท ที่ทานกลาววาควรงดเวน อยางนี้วา
อาวาสใหญ อาวาสใหม อาวาสเกา อาวาสใกล
ทาง อาวาสใกลตระพังหิน อาวาสมีใบไม อาวาสมี
ดอกไม อาวาสมีผลไม อาวาสที่คนปรารถนาอาวาส
ที่ใกลนคร อาวาสทีใ่ กลคนเขาไปตัดไม อาวาสที่ใกล
ไรนา อาวาสที่มีอารมณเปนขาศึก อาวาสใกลทาเรือ
อาวาสใกลขายแดน อาวาสมีสมี า อาวาสที่เปนอสัปปายะ อาวาสที่ไมไดกัลยาณมิตร บัณฑิตรูจักสถานที่
๑๘ ประเภทนี้ดังนี้แลว พึงเวนเสียใหหางไกลเหมือน
คนเดินทาง เวนทางมีภัยเฉพาะหนาฉะนั้น.
แลวเขาไปยังเสนาสนะที่ประกอบดวยองค ๕ ซึง่ พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยาง
นี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะประกอบดวย
องค ๕ เปนอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลายเสนาสนะใน
พระธรรมวินัยนี้ เปนเสนาสนะที่ไมไกลนัก ที่ไมใกล
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นัก พรั่งพรอมดวยคมนาคม กลางวันผูคนไมพลุก
พลาน กลางคืนเงียบเสียง ไมอกึ กะทึก ไมมีเหลือบยุง ลม แดด งู รบกวน เมือ่ ภิกษุอยูในเสนาสนะนั้น
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร
แหงผูเจ็บไข เกิดขึน้ ไมยาก ในเสนาสนะนั้นแล มี
ภิกษุผูเถระ ผูเปนพหูสูต ผูจบอาคม ทรงธรรม ทรง
วินัย ทรงมาติกาอยู ภิกษุเขาไปหาภิกษุเถระเหลานั้น
ตามสมควรแกกาลสอบถามไลเลียงวา ทานขอรับ ขอ
นี้เปนอยางไร ขอนีม้ ีความวาอยางไร ทานเหลานั้น
ยอมจะเปดเผยขอที่ยังไมเปดเผยแกภิกษุนั้น ทําขอที่
ยากใหงายเขา บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอัน
เปนที่ตั้งความสงสัยตาง ๆ เสียได ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เสนาสนะประกอบดวยองค ๕ อยางนี้แล.
ดังนีแ้ ลวทํากิจทุกอยางใหเสร็จแลว พิจารณาโทษในกามทั้งหลาย
และอานิสงสในเนกขัมมะ ทําจิตใหเลื่อมใส ดวยการระลึกถึง [พระรัตนตรัย]
โดยความที่พระพุทธเจาตรัสรูดีแลว โดยความที่พระธรรมเปนธรรมอันดี และ
โดยความที่พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว ไมละอุคคหโกศล ความฉลาดในทาง
เรียนรู ๗ ทาง ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา
นักปราชญฉลาดเรียนรู ๗ ทาง คือ โดยวาจา
โดยใจ โดยวรรณะ โดยสัณฐาน โดยทิศ โดยโอกาส
และโดยปริเฉท.
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และมนสิการโกศล ความฉลาดใสใจ ๑๐ อยาง ที่ทานกลาวไวอยางนี้คือ โดย
ลําดับ โดยไมเร็วนัก โดยไมชานัก โดยปองกันความฟุงซาน โดยลวงเลยบัญญัติ
โดยปลอยลําดับ โดยอัปปนา และสูตร ๓ สูตร จึงควรเริ่มเจริญทวัตติงสาการ
จริงอยู การเจริญทวัตติงสาการโดยอาการทุกอยางยอมสําเร็จ แกผูเริ่มดังกลาว
มานี้หาสําเร็จโดยประการอื่นไม.
ในการเจริญทวัตติงสาการนั้น ภิกษุรับตจปญจกกรรมฐานกอนเปน
เบื้องตน กลาวโดยพระไตรปฎก เมื่อตจปญจกกรรมฐานคลองแคลวโดยอนุโลม ตามนัยวา เกสา โลมา เปนตน คลองแคลวโดยปฏิโลม ตามนัยวา
ตโจ ทนฺตา เปนตน พึงเจริญเสียครึ่งเดือน ทางวาจาเพื่อตัดความวิตก
ที่ฟุงซานออกไปขางนอกโดยอนุโลมและปฏิโลม ตามนัยทั้งสองนั้นแหละเพื่อให
คลองบาลี และทางใจเพื่อกําหนดสภาวะแหงสวนรางกายเปนอารมณ จริงอยู
การเจริญทางวาจา ซึ่งตจปญจกกรรมฐานนั้น ตัดวิตกที่ฟุงไปขางนอกไดแลว
ยอมเปนปจจัยแกการเจริญทางวาจา เพราะคลองบาลีแลว การเจริญทางใจ
ยอมเปนปจจัยแกการกําหนดอสุภะวรรณะ และลักษณะ สวนใดสวนหนึ่ง เมื่อ
เปนดังนั้น โดยนัยนั้น ก็พึงเจริญวักกะปญจกกรรมฐาน [หมวดที่มีวักกะเปน
ที่ ๕] เสียครึง่ เดือน ขอนั้น จึงเจริญตจะปญจกกรรมฐานและวักกะปญจกกรรมฐานทั้งสองนั้นเสียครึ่งเดือน ตอนั้นจึงเจริญปบผาสะปญญจกะกรรมฐาน
เสียครึ่งเดือน ตอนั้นก็เจริญทั้งสามบปญจกะนั้นเสียครึ่งเดือน เมื่อเปนดังนั้น
ก็พึงเพิ่มมัตถลุงดัง ที่มิไดตรัสในตอนทายไวในสามหมวดนี้ เพื่อเจริญรวมกัน
ไปกับอาการแหงปฐวีธาตุทั้งหลาย แลวเจริญมัตถลุงดังเสียครึ่งเดือน ตอนั้นก็
เจริญปญจกะและจตุกกะเสียครึ่งเดือน เมทฉักกะครึ่งเดือน ตอนั้นก็เจริญปญจกะ
และจตุกกะรวมกับเมทฉักกะครึ่งเดือน มุตตฉักกะครั่งเดือน ตอนั้น ก็เจริญ
ทวัตติงสาการทั้งหมดเสียครั้งเดือน พึงเจริญกําหนดโดยวรรณะ สัณฐาน ทิศ
โอกาสและปริเฉท ๖ เดือนดังกลาวมาฉะนี้. ขอนี้ทานกลาวหมายถึงบุคคลที่มี
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ปญญาปานกลาง สวนคนปญญาทึบพึงเจริญตลอดชีวิต ผูมีปญญาเฉียบแหลม
การเจริญยอมสําเร็จไดไมนานเลย.

เกสา ผม
ในขอนี้ ผูทักทวงกลาววา ภิกษุผูเริ่มกรรมฐานผูนี้ กําหนดทวัตติงสาการนี้โดยวรรณะเปนตนอยางไร ความจริงภิกษุผูเริ่มกรรมฐานนี้ เมื่อเจริญ
ทวัตติงสาการโดยจําแนกเปนตจปญจกะเปนตน โดยนัยวา มีอยูในกายนี้ ผม
ดังนี้เปนตน ยอมกําหนดผมเปนของเชนที่ภิกษุนี้เห็นแลวกอนโดยวรรณะวามี
สีดํา กําหนดผมที่เปนเกลียวยาวโดยสัณฐานวาเหมือนคันตาชั่ง แตเพราะเหตุ
ที่ในกายนี้ เหนือทองขึ้นไปเรียกวาทิศเบื้องบน ต่ํากวาทองลงมา เรียกวาทิศ
เบื้องต่ํา ฉะนั้น จึงกําหนดโดยทิศวา เกิดในทิศเบื้องบนแหงกายนี้ กําหนด
โดยโอกาสวา เกิดที่หนังศีรษะ. รอบกกหูและหลุมคอ กําหนดในเกสานั้นวา
ผมไมรูวาเราเกิดที่หนังศีรษะ แมหนังศีรษะก็ไมรูวาผมเกิดที่เรา เปรียบเหมือน
หญากุณฐะ ที่เกิดบนยอดจอมปลวกไมรูวาเราเกิดบนยอดจอมปลวก แมยอด
จอมปลวกก็ไมรูวา หญากุณฐะเกิดบนเรา ฉะนั้น กําหนดวาแทจริงผมเหลานั้น
เวน จากความคิดคํานึงและการพิจารณา เปนธรรม ไมมีเจตนา [ใจ] เปน
อัพยากฤต วางเปลา ปฏิกูลดวยกลิน่ เหม็นนาเกลียดอยางยิ่ง ไมใชสัตว ไมใช
บุคคล เมื่อวาโดยปริเฉทตัดตอน การตัดตอนมี ๒ อยาง คือ ตัดตอนโดย
สภาคสวนถูกกันตัดตอนโดยวิสภาคสวนผิดกัน ในการตัดตอน ๒ อยางนั้น
กําหนดโดยการตัดตอนโดยสภาคอยางนี้วา ผมถูกตัดตอนเบื้องลางดวยพื้นหนัง
ที่ตั้งอยู และดวยพื้นโคนของตน ที่เขาไปในพื้นหนังนั้นประมาณปลายเมล็ด
ขาวเปลือกตั้งอยู เบื้องบนดวยอากาศ เบื้องขวาดวยผมกันและกัน และกําหนด
โดยตัดตอนโดยวิสภาคอยางนี้วา ผมไมใชอาการ ๓๑ ที่เหลือ อาการ ๓๑ ที่
เหลือก็ไมใชผม กําหนดผมโดยวรรณะเปนตนมีประการดังกลาวมาอยางนี้กอน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 55

โลมา ขน
ในอาการ ๓๑ ที่เหลือ ก็กําหนดขน อยางที่ภิกษุนี้เห็นแลว โดย
วรรณะ สวนมากวามีสีเขียว โดยสัณฐาน วามีสัณฐานเหมือนคันธนูโคง หรือ
มีสัณฐานเหมือนเสี้ยนตาลงอ กําหนดโดยทิศทั้ง ๒ กําหนดโดยโอกาสวา เกิด
ที่หนังแหงสรีระที่เหลือเวนฝามือฝาเทา.
ในอาการ ๓๐ ที่เหลือนั้น กําหนดวา ขนยอมไมรูวาเราเกิดที่หนัง
แหงสรีระ แมหนังแหงสรีระก็ไมรูวา ขนเกิดที่เรา เปรียบเหมือนหญาทัพพะ
อันเกิด ณ สถานที่บานเกา ยอมไมรูวาเราเกิด ณ สถานที่บานเกา แมสถาน
ที่บานเกาก็ไมรูวา หญาทัพพะเกิดที่เรา ฉะนั้น ดวยวาขนเหลานั้น เวนจาก
ความคิดคํานึงและการพิจารณา เปนธรรมหาเจตนามิได [ใจ] เปนอัพยากฤต
วางเปลา ปฏิกูลดวยกลิ่นเหม็นนาเกลียดอยางยิ่งไมใชสัตว ไมใชบุคคลกําหนด
โดยปริเฉทตัดตอนวา ชนเบื้องลางตัดตอนดวยพื้นหนังที่ตั้งอยู และดวยโคน
ของตนที่เขาไปในพื้นหนังนั้น ประมาณตัวเหาตั้งอยู นี้เบื้องบนตัดตอนดวย
อากาศ ขนเบื้องขวางตัดตอนดวยตนดวยกันเอง ที่เปนการกําหนดขนเหลานั้น
โดยสภาค สวนการกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผมนั่นแล กําหนดขน
โดยวรรณะเปนตนมีประการดังกลาวมาฉะนี้.

นขา เล็บ
ตอแตนั้นไป ก็กําหนดวา ผูมีเล็บครบก็มี ๒๐ เล็บ. เล็บเหลา
นั้นทั้งหมด โดยวรรณะ มีสีขาวในโอกาสที่พื้นเนื้อ มีสีแดงในโอกาสที่ติดกับ
เนื้อ โดยสัณฐาน มีสณ
ั ฐานเหมือนโอกาสตามที่ตั้งอยู โดยมากมีสัณฐาน
เหมือนเมล็ดมะซาง หรือมีสัณฐานเหมือนเกล็ดปลา. โดยทิศ ตั้งอยูในทิศ
ทั้ง ๒. โดยโอกาสตั้งอยูปลายนิ้ว.
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ในเล็บนั้น กําหนดวา เล็บยอมไมรูวา เราตั้งอยูปลายนิ้ว แมนิ้ว
ก็ไมรูวา เล็บตั้งอยูที่ปลายของเรา เปรียบเหมือนเมล็ดมะซาง ที่พวกเด็ก
ชาวบานเสียบไวที่ปลายไม ไมรูวา เราถูกเสียบไวที่ปลายไม แมไมก็ไมรวู า
เมล็ดมะซางถูกเสียบไวที่เรา ฉะนั้น. ดวยวาเล็บเหลานั้น เวนจากความคิด
คํานึงและการพิจารณา เปนธรรมไมมีเจตนา ฯลฯ ไมใชบุคคล กําหนดโดย
บริเฉทวา เล็บลางถูกตัดตอนดวยเนื้อนิ้วที่คน หรือดวยพื้นที่ตั้งอยูที่โคนนั้น
และเล็บบนตัดตอนดวยอากาศที่ปลาย ดวยหนังปลายสองขางของนิ้วทั้งสองขาง
นี้เปนการกําหนดเล็บเหลานั้นโดยสภาค สวนการกําหนดวิสภาค ก็เชนเดียว
กับผมนั่นแล กําหนดเล็บโดยวรรณะเปนนี้. มีประการดังกลาวมาฉะนี้.

ทนฺตา ฟน
ตอแตนั้น ก็กําหนดวา ผูมีฟนครบ ก็มีฟน ๓๒ ซี่ ฟนเหลานั้น
ทั้งหมด โดยวรรณะ ก็มีสีขาว โดยสัณฐาน ฟนของผูมีฟนเรียบ จะปรากฏ
เหมือนพื้นสังขตัดที่แข็ง และเหมือนพวกดอกไมขาวตูมที่รอยไวรอย ฟน
ของผูมีฟนไมเรียบ มีสณ
ั ฐานตาง ๆ กัน เหมือนลําดับตั่งบนหออันเกา. ก็
ในปลายแถวฟนสองขางของฟนเหลานั้น ฟน ๘ ซี่ ขางลาง ๒ ซี่ ขางบน
๒ ซี่ มีปลาย ๔ มีโคน ๔ มีสัน ฐานเหมือน อาสันทิเกาอี้ยาว. ฟน ๘ ซี่
ซึ่งตั้งอยูตามลําดับนั้น ขางในฟนเหลานั้น มีปลาย ๓ มีราก ๓ มีสัณฐาน
เหมือนกระจับ ฟน ๔ ซี่ ขางลาง ๑ ซี่ ขางบน ๑ ซี่ ตามลําดับนั้น ขาง
ในฟนเหลานั้น มีปลาย ๒ มีราก ๒ มีสันฐานเหมือนไมค้ํายาน [เกวียน]
ฟนที่เปนเขี้ยว ๔ ซี ซึ่งตั้งอยูตามลําดับนั้น ขางในของฟนเหลานั้น ขางลาง
๑ ซี่ ขางบน ๑ ซี่ มีปลายเดียว รากเดียว มีสัณฐานเหมือนมะลิตูม แตนนั้
ฟน ๘ ซี่ ขางลาง ๔ ซี่ ขางบน ๔ ซี่ ตรงกลางแถวฟน ๒ ขาง มีปลาย
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เดียว รากเดียว มีสัณฐานเหมือนเมล็ดน้ําเตา โดยทิศ เกิดในทิศเบื้องบน
โค โอกาส ฟนบนตั้งอยูในกระดูกคางบน ปลายลง ฟนลางตั้งอยูในกระดูก
คางลาง มีปลายขึ้น.
ในฟนนั้น ก็กําหนดวา ฟนไมรูวา เราตั้งอยูในกระดูกคางลาง ตั้ง
อยูในกระดูกคางบน แมกระดูกคางลางก็ไมรูวา ฟนตั้งอยูในเรา กระดูกคาง
บน ก็ไมรูวา ฟนตั้งอยูในเรา เปรียบเหมือนเสา ที่บุรุษชางกอสรางตั้งเขา
ไวในพื้นหินเบื้องลาง สอดเขาไวใน หินเบื้องบน ยอมไมรูวา เราถูกเขา
ตั้งไวในพื้นหินเบื้องลาง ถูกสอดเขาไวในพื้นหินเบื้องบน พื้นหินเบื้องลางก็
ไมรูวา เสาถูกเขาตั้งไวในเรา พื้นหินเบื้องบนก็ไมรูวา เสาถูกเขาสอดเขาไว
ในเราฉะนั้น. ดวยวาฟนเหลานั้น เวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา
เปนธรรม ฯลฯ ไมใชบคุ คล. กําหนดโดยปริเฉทวา ฟนลางตัดตอนดวยหลุม
กระดูกคาง สอดเขากระดูกคางตั้งอยู และดวยพืน้ รากของตน ฟนบนตัดตอน
ดวยอากาศเบื้องขวาง กําหนดดวยฟนซึ่งกันและกัน นี้เปนการกําหนดฟนเหลา
นั้นโดยสภาค สวนการกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผมนั่นแล. กําหนด
ฟนโดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.

ตโจ หนัง
ตอแตนั้นไป สิ่งซึ่งปกปดกองซากศพตาง ๆ ในภายในสรีระ ชื่อวา
ตโจ หนัง. กําหนดวาหนังมีสีขาว ก็ถาหากวาหนังนั้น ปรากฏเหมือนมีสี
ตาง ๆ โดยเปนสีดําสีขาวเปนตน ก็เพราะถูกยอมดวยเครื่องยอมผิว ถึงเชน
นั้นก็ขาวอยูนั่นแหละ โดยวรรณะที่เปนสภาคกัน. ก็ความที่หนังนั้นมีสีขาวนั้น
ยอมปรากฏโดยผิวถูกเปลวไฟลวก และถูกประหารดวยเครื่องประหารเปนตน.
กําหนดโดยสัณฐานโดยสังเขปวา มีสัณฐานดุจเสื้อ โดยพิศดารวามีสันฐานตาง ๆ.
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จริงอยางนั้น หนังนิ้วเทามีสัณฐานเหมือนรังไหม หนังหลังเทามีสัณฐานเหมือน
รองเทาที่หอไว หนังแขงมีสัณฐานเหมือนใบตาลหอขาว หนังขามีสัณฐาน
เหมือนถุงยาวมีขาวสารเต็ม หนังตะโพกมีสัณฐานเหมือนผากรองน้ํามีน้ําเต็ม
หนังสันหลังมีสัณฐานเหมือนหนังหุมโล หนังทองมีสัณฐานเหมือนหนังหุมราง
พิณ หนังอกโดยมากมีสัณฐาน ๔ เหลี่ยม หนังแขนทั้งสองมีสัณฐานเหมือน
หนังหุมแลงธนู หนังหลังมือมีสัณฐานเหมือนผูกมีดโกน หรือมีสัณฐานเหมือน
ซองหวี หนังนิ้วมือมีสัณฐานเหมือนกลองกุญแจ หนังคอมีสัณฐานเหมือน
เสื้อมีคอ หนังหนามีสัณฐานเหมือนรังหนอน มีชอ งเล็กชองนอย หนังศีรษะ
มีสัณฐานเหมือนถลกบาตร.
ก็พระโยคาวจร ผูกําหนดหนังเปนอารมณ สงจิตเขาไประหวางหนัง
และเนื้อ ตัง้ แตริมผีปากบน กําหนดหนังหนากอนเปนอันดับแรก ตอนัน้
ก็หนังศีรษะ หนังคอดานนอก แตนั้น ก็พึงกําหนดหนังมือขวา ทั้งอนุโลม
และปฏิโลม โดยลําดับตอมา ก็พึงกําหนดหนังมือซาย หนังสันหลัง หนัง
ตะโพก ตอนั้นก็หนังหลังเทาขวา ทั้งอนุโลมและปฏิโลม หนังหลังเทาซาย
หนังกระเพาะปสสาวะ ทองนอย หัวใจ คอดานใน ตอนั้นก็หนังคางลาง
หนังริมฝปากลาง กําหนดอยางนี้อีกจนถึงริมฝปากบน. กําหนดโดยทิศวา
เกิดในทิศทั้งสอง. กําหนดโดยโอกาสวา หอหุมทั่วสรีระตั้งอยู.
ในหนังนั้น พระโยคาวจรกําหนดวา หนังยอมไมรูวา เราหอหุม
สรีระที่ประกอบดวยมหาภูตรูปทั้ง ๔ นี้ แมสรีระที่ประกอบดวยมหาภูตรูปทั้ง
๔ นี้ ก็ไมรวู า เราถูกหนังหอหุมไวเปรียบเหมือนหีบทุมดวยหนังสด หนังสด
ยอมไมรูวา เราหุมหีบไว แมหีบก็ไมรูวา เราถูกหนังสดหุมไว ฉะนั้น.
ดวยวาหนังเหลานั้น เวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา เปนธรรม ฯลฯ
ไมใชบุคคล. ทานกลาวไวสิ้นเชิงวา
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อลฺลจมฺมปฏิจฺฉนฺโน
นวทฺวาโร มหาวโณ
สมนฺตโต ปคฺฆรติ
อสุจิปูติคนฺธิโย
รางกายนี้ หุม ดวยหนังสด มีทวาร ๙ มีแผล
มาก ไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น ยอมไหลออกโดยรอบ.
กําหนดโดยปริเฉทตัดตอนวา หนังเบื้องลาง ตัดตอนดวยเนื้อ หรือ
พื้นที่ตั้งอยูที่เนื้อนั้น หนังเบื้องบน ตัดตอนดวยผิว นี้เปนการกําหนดหนัง
นั้นโดยสภาค. การกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผมนั่นแล. กําหนดหนัง
โดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.

มส เนื้อ
ตอแตนั้นไป ก็กาํ หนดเนื้อ ที่ตางตางโดยเนื้อ ๙๐๐ ชิ้น ในสรีระโดย
วรรณะวามีสีแดงคลายดอกทองกวาว. โดยสัณฐานวามีสัณฐานตาง ๆ กัน จริง
อยางนั้น เนื้อปลีแขงของสรีระนั้น มีสัณฐานเหมือนขาวสวยหอใบตาล อาจารย
บางพวกกลาววา มีสัณฐานเหมือนดอกลําเจียกตูมยังไมบานดังนี้ก็มี เนือ้ ขามี
สัณฐานเหมือนลูกหินบดปูนขาว เนื้อตะโพกมีสัณฐานเหมือนปลายกอนเสา
เนื้อสันหลังมีสัณฐานเหมือนแผนกอนน้ําตาลจากตาล เนื้อซี่โครงทั้งสองขางมี
สัณฐานเหมือนดินฉาบบาง ๆ ในที่พนื้ ทองยุงซึ่งทําดวยไมไผ เนื้อนมมีสัณฐาน
เหมือนกอนดินชุมที่ทําใหกลมแลวโยนไป เนือ้ แขนสองขางมีสัณฐานเหมือน
หนูใหญที่เขาตัดหางหัวและเทาไมมีหนังตั้งไว. อาจารยพวกหนึ่งกลาววามี
สัณฐานเหมือนพวงเนื้อดังนี้ก็มี เนื้อแกมมีสัณฐานเหมือนเมล็ดกุมที่เขาวางไว
ที่แกม. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา มีสัณฐานเหมือนกบ ดังนี้ก็มี. เนื้อลิ้นมี
สัณฐานเหมือนกลีบบัว เนื้อจมูกมีสัณฐานเหมือนผูหนังสือวางคว่ําหนา เนื้อ
เบาตามีสัณฐานเหมือนผลมะเดื่อสุกครึ่งหนึ่ง เนื้อศีรษะมีสัณฐานเหมือนน้ํามัน
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ฉาบกะทะบาง ๆ ระบมบาตร ก็พระโยคาวจร ผูกําหนดเนื้อเปนอารมณ พึง
กําหนดเนื้อสวนหยาบๆ เหลานั้นแล. โดยสัณฐานดวยวาพระโยคาวจรกําหนด
อยูอยางนี้ เนื้อสวนละเอียดก็จะปรากฏแกญาณ. กําหนดโดยทิศ เนื้อเกิดใน
ทิศทั้งสอง. กําหนดโดยโอกาส เนื้อฉาบตามกระดูก ๓๐๐ ชิน้ ที่เปนโครง
ตั้งอยู.
ในเนื้อนั้น ก็กําหนดวาเนื้อ ๙๐๐ ชิ้น ยอมไมรูวา เราฉาบกระดูก
๓๐๐ ชิ้นไว แมกระดูก ๓๐๐ ชิ้นก็ไมรูวา เราถูกเนื้อ ๙๐๐ ชิ้นฉาบฝาเรือน
เหมือนฝาเรือนที่ถูกฉาบดวยดินหยาบ ดินหยาบยอมไมรูวา เราฉาบฝาเรือน
ไว แมฝาเรือนก็ไมรูวา เราถูกดินหยาบฉาบไว. ดวยวาเนื้อเหลานั้น เวนจาก
ความคิดคํานึงและพิจารณา เปนธรรม ฯลฯ ไมใชบุคคล ทานกลาวไว
สิ้นเชิงวา
นวเปสิสตา มสา
อนุลิตฺตา กเฬวร
นานากิมิกุลากิณฺณ
มิฬฺหฏานว ปูติก
เนื้อ ๙๐๐ ชิน้ ฉาบกเฬวระเรือนราง อันคลาดคล่ํา
ดวยหมูหนอนชนิดตาง ๆ เนาเหม็นเหมือนคูถ.
กําหนดโดยปริเฉทวา เนื้อเบื้องลาง ตัดตอนดวยรางกระดูก หรือ
พื้นที่ตั้งอยูที่รางกระดูกนั้น เนื้อเบื้องบน ตัดตอนดวยหนัง เนื้อเบื้องขวาง
ตัดตอนดวยเนื้อดวยกันเอง นี้เปนการกําหนดเนื้อนั้น โดยสภาค สวนการ
กําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผมนั่นแล กําหนดเนื้อโดยวรรณะเปนตน
มีประการดังกลาวมาฉะนี้.
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นหารุ เอ็น
ตอแตนั้นไป ก็กําหนดวา เอ็น ๙๐๐ ในสรีระ โดยวรรณะมีสีขาว.
อาจารยพวกหนึ่งกลาววา มีสีเหมือนน้ําผึ้ง โดยสัณฐาน มีสัณฐานตาง ๆ จริง
อยางนั้น บรรดาเอ็น ๙๐๐ นั้น เอ็นใหญ ๆ มีสัณฐานเหมือนดอกกันทละตูม
ที่ละเอียดกวานั้น ก็มีสัณฐานเหมือนเชือกบวงคลองหมู ที่เล็กยิ่งกวานั้น ก็มี
สัณฐานเหมือนเถาวัลยเนา ที่เล็กยิ่งกวานั้นไปอีก ก็มีสัณฐานเหมือนสายพิณ
ใหญของชาวสิงหล ที่เล็กยิ่งกวานั้นไปอีก ก็มีสัณฐานเหมือนดายหยาบ เอ็นที่
หลังมือหลังเทามีสัณฐานเหมือนตีนนก เอ็นที่ศีรษะมีสัณฐานเหมือนผาบาง ๆ
ที่วางไวบนศีรษะของเด็กชาวบาน เอ็นหลังมีสัณฐานเหมือนแหจับปลาที่เปยกน้ํา
แลวคลี่ตากแดดไว เอ็นที่ไปตามอวัยวะใหญนอยนั้น ๆ ในสรีระนี้ มีสัณฐาน
เหมือนเสื้อตาขายอันสวมไวที่สรีระ โดยทิศ เอ็นเกิดในทิศทั้งสอง. บรรดา
เอ็นเหลานั้น เอ็นใหญ มีชื่อวากัณฑระ มี ๕ ผูกตั้งแตกกหูขางขวามาขาง
หนา และขางหลังถึงขางซาย ผูกตั้งแตกกหูขางซายมาขางหนาและขางหลังถึง
ขางขวา ผูกตั้งแตหลุมคอขางขวามาขางหนาและขางหลังถึงขางซาย ผูกตั้งแต
หลุมคอขางซายมาขางหนาและขางหลังถึงขางขวา ผูกมือขางขวามาขางหนา ๕
ขางหลัง ๕ รวมเอ็นใหญ ที่ชื่อวากัณฑระเปน ๑๐ ลามไปทั่ว. มือขางซาย
เทาขางขวาและเทาขางซาย ก็เหมือนอยางนั้น. รวมความวา เอ็นใหญ ๖๐
ดังกลาวมาเหลานั้น ก็กําหนดวาเปนเครื่องชวยทรงสรีระไว ชวยกําหนดสรีระ
ก็มี กําหนดโดยโอกาส เอ็นผูกลามกระดูกขางในกระดูกกับหนัง และกระดูก
กับเนื้อตั้งอยูทั่วสรีระ.
ในเอ็นนั้น กําหนดวา เอ็นยอมไมรูวา กระดูก ๓๐๐ ชิ้นถูกเราผูก
ไว แมกระดูก ๓๐๐ ชิน้ ก็ไมรูวา เราถูกเอ็นผูกไว เปรียบเหมือนไมคด ๆ
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ที่ถูกเถาวัลยพันลามไว เถาวัลยยอมไมรูวา ไมคดถูกเราผูกไว แมไมคดก็ไม
รูวาเราถูกเถาวัลยพันลามไว ฉะนั้น. ดวยวาเอ็นเหลานั้น เวนจากความคิด
คํานึงและการพิจารณา เปนธรรม ฯลฯ ไมใชบุคคล. ทานกลาวสรุปไววา
นวนหารุสตา โหนฺติ
พฺยามมตฺเต กเฬวเร
พนฺธนฺติ อฏสงฺฆาฏ
อคารมิว วลฺลิโย.
เอ็น ๙๐๐ ยอมผูกรางกระดูก ในเรือนรางประมาณวาหนึ่งไว เหมือนเถาวัลยผูกเรือน ฉะนั้น.
กําหนดโดยปริเฉทวา เอ็นเบื้องลาง ตัดตอนดวยกระดูก ๓๐๐ ชิน้
หรือพื้นที่ตั้งอยูที่กระดูกนั้น เอ็นเบื้องบน ตัดตอนดวยหนังและเนื้อ เบือ้ ง
ขวางตัดตอนเอ็นของกันและกันเอง นี้เปนการกําหนดเอ็นเหลานั้น โดยสภาค
สวนการกําหนดโดยวิสภาคก็เชนเดียวกับผมนั่นแล. กําหนดเอ็นโดยวรรณะเปน
ตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.

อฏิ กระดูก
ตอแตนั้นไป ก็กําหนดโดยวรรณะวา กระดูกมีประเภทที่ทานกลาวไว
โดยนัยเปนตนอยางนี้วา เพราะทานถือเอากระดูกฟน ๓๒ ซี่ แยกไวตางหาก
กระดูกที่เหลือในสรีระคือกระดูกมือ ๖๔ กระดูกเทา ๖๔ กระดูกออนที่ติดเนื้อ
๖๔ กระดูกสนเทา ๒ กระดูกขอเทาเทาหนึ่ง ๆ เทาละ ๒ กระดูกแขง ๒
กระดูกเขา ๑ กระดูกขา ๒ กระดูกสะเอว ๒ กระดูกสันหลัง ๑๘ กระดูก
ซีโครง ๒๔ กระดูกอก ๑๔ กระดูกใกลหัวใจ ๑ กระดูกไหปลารา ๒ กระดูก
หลังแขน ๒ กระดูกแขน ๒ กระดูกปลายแขน ๒ กระดูกคอ ๗ กระดูกคาง
๒ กระดูกจมูก ๑ [กระดูกตา ๒ กระดูกหู ๒] กระดูกหนาผาก ๑ [กระดูก
หัว ๑] กระดูกกระโหลกศีรษะ ๙ กระดูกทั้งหมดนั่นแหละ มีสีขาว.
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กําหนดโดย สัณฐาน วากระดูกมีสัณฐานตาง ๆ กัน . จริงอยางนั้น
บรรดากระดูกเหลานั้น กระดูกปลายนิ้วเทา มีสัณฐานเหมือนเมล็ดตุมกา ตอ
จากนั้น กระดูกขอกลางของนิ้วเทา มีสัณฐานเหมือนเมล็ดขนุนที่ไมเต็ม
กระดูกขอตน มีสัณฐานเหมือนบัณเฑาะว อาจารยพวกหนึ่งกลาววา มีสัณฐานเหมือนเกล็ดหางนกยูงดังนี้ก็มี กระดูกหลังเทา มีสัณฐานเหมือนกองราก
ตนกันทละตํา กระดูกสนเทา มีสณ
ั ฐานเหมือนเมล็ดผลตาลซึ่งมีเมล็ดเดียว
กระดูกขอเทา มีสัณฐานเหมือนลูกกลมของเลนที่ผูกรวมกัน กระดูกชิ้นเล็กใน
กระดูกแข็ง มีสัณฐานเหมือนคันธนู กระดูกชิ้นใหญมีสัณฐานเหมือนเสนเอ็น
แหงเพราะหิวระหาย ที่กระดูกแขงตั้งอยูในกระดูกขอเทา มีสัณฐาน
เหมือนหนอตนเปงลอกเปลือก ที่กระดูกแขงตั้งอยูในกระดูกเขา มีสัณฐาน
เหมือนยอดตะโพน กระดูกเขา มีสัณฐานเหมือนฟองน้ําตัดขางหนึ่ง กระดูก
ขาสัณฐานเหมือนดามมีดและขวานที่ถูกเครา ๆ ที่กระดูกขาตั้งอยูในกระดูก
สะเอว มีสณ
ั ฐานเหมือนกัน หลอดเปาไฟของชางทอง โอกาสที่กระดูกขาตั้ง
อยูในกระดูกสะเอวนั้น มีสัณฐานเหมือนผลบุนนาคตัดปลาย. กระดูกสะเอว
แมมี ๒ ก็ติดเปนอันเดียวกัน มีสณ
ั ฐานเหมือนเตาไฟที่ชางหมอสรางไว
อาจารยพวกหนึ่งกลาววา มีสัณฐานเหมือนหมอนขางของดาบสดังนี้ก็มี. กระดูก
ตะโพก มีสณ
ั ฐานเหมือนคราบงูที่เขาวางคว่ําหนา กระดูกสันหลัง ๑๘ ชิ้นมี
ชองเล็กนอยในที่ ๗- ๘ แหง ภายในมีสัณฐานเหมือผืนผาโพกศีรษะที่วาง
ซอน ๆ กัน ภายนอก มีสัณฐานเหมือนแลงกลม กระดูกสันหลังเหลานั้น
มีหนา ๒ - ๓ อัน เสมือนฟนเลื่อย. บรรดากระดูกซี่โครง ๒๔ ชิ้น สวน
ที่บริบูรณ มีสัณฐานเหมือนเดียวชาวสิงหลที่บริบูรณ สวนที่ไมบริบูรณ มี
สัณฐานเหมือนเคียวชาวสิงหลที่ไมบริบรูณ อาจารยพวกหนึ่งกลาววา ทั้งหมด
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นั่นแล มีสณ
ั ฐานเหมือนปกสองขางของไกขาวที่คลีออก ดังนี้ก็มี กระดูกอก
๑๔ ชิ้น มีสณ
ั ฐานเหมือนแถวแผนไมคานหามเกา ๆ กระดูกหัวใจ มีสัณฐาน
เหมือนแผนทัพพี กระดูกไหปลารา มีสัณฐานเหมือนดามมีดโลหะเล็ก ๆ
บรรดากระดูกไหปลาราเหลานั้น กระดูกสวนลาง มีสัณฐานเหมือนอัฒจันท
[พระจันทรครึ่งซีก] กระดูกหลังแขน มีสัณฐานเหมือนใบขวาน อาจารยพวก
หนึ่งกลาววา มีสัณฐานเหมือนจอบชาวสิงหลตัดครึ่ง ดังนี้ก็มี กระดูกแขน
มีสัณฐานเหมือนดามกระจกเงา อาจารยพวกหนึ่งกลาววา มีสัณฐานเหมือนดาม
มีดใหญ ดังนี้ก็มี กระดูกปลายแขน มีสัณฐานเหมือนเงาตาลคู กระดูกขอมือ
มีสัณฐานเหมือนผืนผาโพกศีรษะ. ที่เขาวางติดรวมกัน กระดูกหลังมือ มี
สัณฐานเหมือนกองเงาตนกันทละตํา กระดูกขอตนของนิ้วมือ มีสัณฐานเหมือน
บัณเฑาะว กระดูกขอกลาง มีสัณฐานเหมือนเมล็ดขนุนที่ไมบริบูรณ กระดูก
ขอปลาย. มีสัณฐานเหมือนเมล็ดตุมกา กระดูกคอ ๗ มีสัณฐานเหมือนชิ้นหนอ
ไมไผที่เขาเจาะ วางเรียงไว กระดูกคางลาง มีสณ
ั ฐานเหมือนเชือกผูกคอน
เหล็กของชางทอง กระดูกคางบน มีสัณฐานเหมือนไมชําระ ๗ อันกระดูก
เบาตาและโพรงจมูก มีสัณฐานเหมือนลูกตาลออนที่ยังไมลอกเยื้อ กระดูก
หนาผาก มีสัณฐานเหมือนกระโหลกสังขแตกที่เขาวางคว่ําหนา กระดูกกกหู
มีสัณฐานเหมือนกลองมีดโกนของชางแตงผม บรรดากระดูกหนาผากและกกหู
กระดูกในโอกาสที่ติดกันเปนแผนตอนบน มีสัณฐานเหมือนชิ้นผาเกาปดหมอ
เต็มน้ําหนา ๆ กระดูกหัว มีสัณฐานเหมือนมะพราวคดติดปาก กระดูกศีรษะ
มีสัณฐานเหมือนกะโหลกน้ําเตาเกาแกที่เสียบวางไว. โดยทิศ กระดูกทั้งหลาย
เกิดในทิศทั้งสอง.
โดยโอกาส กระดูกทั้งหลาย ตัง้ อยูทั่วสรีระไมมีสวนเหลือ แตวา
โดยพิเศษ กระดูกศีรษะตั้งอยูบนกระดูกคอ กระดูกคอก็ตั้งอยูบนกระดูกสัน-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 65

หลัง กระดูกสันหลัง ก็ตงั้ อยูบนกระดูกสะเอว กระดูกสะเอว ก็ตั้งอยูบนกระดูก
ขา กระดูกขาก็ตั้งบนกระดูกเขา กระดูกเขาก็ตั้งอยูบนกระดูกแขง กระดูกแขง
ก็ตั้งอยูบนกระดูกขอเทา กระดูกขอเทาก็ตั้งอยูบนกระดูกหลังเทา กระดูกหลัง
เทา ก็ยกกระดูกขอเทาขึ้นตั้ง กระดูกขอเทาก็ยกกระดูกแขงขึ้นตั้ง ฯลฯ กระดูก
คอก็ยกกระดูกศีรษะขึ้นตั้ง. พึงทราบกระดูกสวนที่เหลือโดยทํานองดังกลาวมา
ฉะนี้.
ในกระดูกนั้น กําหนดวา กระดูกศีรษะ ยอมไมรูวา เราตั้งอยูบน
กระดูกคอ ฯลฯ กระดูกขอเทา ยอมไมรูวา เราตั้งอยูบนกระดูกหลังเทา แม
กระดูกหลังเทาก็ไมรูวา เรายกกระดูกขอเทาขึ้นตั้ง เปรียบเหมือนบรรดา
ทัพพสัมภาระ มีอิฐและไมกลอน อิฐเปนตนตอนบนยอมไมรูวา เราตั้งอยูบน
อิฐเปนตนตอนลาง อิฐเปนตนตอนลาง ก็ไมรูวา เรายกอิฐเปนตนตอนบนตั้ง
ขึ้น ฉะนั้น ดวยวา กระดูกเหลานั้น เวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา
เปนธรรม ฯลฯ ไมใชบุคคล. ก็กระดูก ๓๐๐ ชิ้นที่เปนโครงสรางเหลานี้ อัน
เอ็น ๙๐๐ และเนื้อ ๙00 ชิ้นผูกและฉาบไวหนุมเปนตนเดียวกัน ฉาบทาดวย
ยางเหนียวไปตามประสาทรับรส ๗,๐๐๐ มีหยดเหงื่อกรองดวยขุมขน ๙๙,๐๐๐
มีตระกูลหนอน ๘๐ ตระกูล นับไดวา กาย อยางเดียว ซึ่งพระโยคาวจร
เมื่อพิจารณาโดยสภาวะเปนจริง ยอมจะไมเห็นสิ่งไร ๆ ที่ควรเขาไปยึดถือ แต
จะเห็นรางกระดูกอยางเดียว ทีร่ ัดตรึงดวยเอ็น คลาคล่ําดวยซากศพตาง ๆ ซึ่ง
ครั้นเห็นแลว ยอมเขาถึงความเปนโอรสของพระทศพล เหมือนอยางที่ตรัส
ไววา
ปฏิปาฏิยฏีนิ ิตานิ โกฏิยา
อเนกสนฺธิยมิโต น เกหิจิ
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พทฺโธ นหารูหิ ชราย โจทิโต
อเจตโน กฏกลิงฺครูปโม
กระดูกทั้งหลายตั้งหลายเรียงกัน ในทีต่ อเปนอัน
มากจากกายนี้ อันสิ่งไร ๆ มิไดผูกไว กายนี้หากเอ็น
ทั้งหลายผูกรัดไว อันชราเตือนแลว ไมมีเจตนา [ ใจ ]
อุปมาดังทอนไม.
กฺณป กุณเป ชาต อสุจิมฺหิ จ ปูตินิ
ทุคฺคนฺเธ จาป ทุคฺคนฺธ
เภทนมฺหิ จ วยธมฺม
อฏิปุเฏ อฏิปุโฏฃ นิพฺพตฺโต ปูตินิ ปูติกายมฺหิ
ตมฺหิ จ วิเนถ ฉนฺท
เหสฺสถ ปุตฺตา ทสพลสฺส.
ซากศพเกิดในซากศพ ของเนาเกิดในของไม
สะอาด ของเหม็นเกิดในของเหม็น ของตองเสื่อม
สภาพเกิดในของตองสลายไป กองกระดูกเกิดในกอง
กระดูก ของเนาเกิดในกายเนา เธอทั้งหลาย จง
กําจัดความพอใจในกายอันเนานั้นเสีย ก็จักเปนบุตร
ของตถาคตทศพล.
โดยปริเฉท ก็กําหนดวา ภายในกระดูก ตัดตอนดวยเยื่อในกระดูก
ภายนอก ตัดตอนดวยเนื้อ ปลายและโคนตัดตอนดวยกระดูกของกันและกัน
เอง นี้เปนการกําหนดกระดูกเหลานั้นโดยสภาค สวนการกําหนดโดยวิสภาค
ก็เชนเดียวกับผมนั้นแล. กําหนดกระดูกโดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาว
มาฉะนี้.
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อฏิมิฺช เยื่อในกระดูก
ตอแตนั้นไป ก็กาํ หนดวา เยื่อในกระดูก ซึ่งอยูภายในกระดูกทั้ง
หลาย มีประเภทตามที่กลาวแลวในสรีระโดยวรรณะ มีสีขาว. โดยสัณฐาน
เหมือนโอกาสของตน คือ เยื่อกระดูกที่อยูภายในกระดูกทั้งหลายขนาดใหญ ๆ
มีสัณฐานเหมือนหนอหวายขนาดใหญซึ่งเขาสอดหมุนใสในขอไมไผและออขนาด
ใหญ เยื่อกระดูกที่อยูภายในกระดูกเล็ก ๆ มีสัณฐานเหมือนหนอหวายขนาด
เล็ก ซึ่งเขาสอดหมุนใสในขอไมไผและออขนาดเล็ก โดยทิศ เกิดในทิศทัง้
สอง. โดยโอกาส ตั้งอยูในภายในกระดูกทั้งหลาย.
ในเยือ่ กระดูกนั้นก็กําหนดวา เยื่อกระดูกยอมไมรูวาเราอยูภายใน
กระดูก แมกระดูกก็ไมรวู า เยื่อกระดูกอยูภายในเรา เปรียบเหมือนนมสมและ
น้ําออย อยูภายในไมไผและออเปนตน ยอมไมรวู าเราอยูภายในไมไผและออ
เปนตน แมไมไผและออเปนตน ก็ไมรูวานมสม และน้ําออยอยูภายในเรา
ฉะนั้น จริงอยู ธรรมเหลานั้นเวน ความคิดคํานึงและการพิจารณา ฯลฯ ไมใช
บุคคล. โดยปริเฉท เยื่อในกระดูก ตัดตอนดวยพื้นภายในกระดูกทั้งหลาย และ
ดวยสวนแหงเยื่อในกระดูก. นี้เปนการกําหนดเยื่อในกระดูกนั้น โดยสภาค สวน
การกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผมนั่นแล. กําหนดเยื่อกระดูกโดย
วรรณะเปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.

วกฺก ไต
ตอแตนั้นไป ก็กําหนดวา วักกะ ไต ตางโดยเปนดังลูกกลม ๒ ลูก
ภายในสรีระ. โดยวรรณะมีสีแดงออนมีสีเหมือนเมล็ดทองหลาง. โดยสัณฐาน
สัณฐานเหมือนลูกกลมเลนรอยดาย ของเด็กชาวบาน อาจารยพวกหนึ่งกลาว
วา มีสัณฐานเหมือนมะมวง ๒ ผลขั้วเดียวกันดังนี้ก็มี. โดยโอกาส ไตนั้น
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ถูกเอ็นหยาบ ซึ่งออกมาจากหลุมคอมีโคนเดียวกัน ไปหนอยหนึ่งแลวแตกออก
เปนสองสวนรัดตรึงไวแลวลอมเนื้อหัวใจตั้งอยู.
ในไตนั้น ก็กําหนดวา ไตยอมไมรูวา เราถูกเอ็นหยาบรัดไว แม
เอ็นหยาบก็ไมรูวา เรารัดไตไว เปรียบเหมือนมะมวง ๒ ผลติดขั้วเดียวกัน
ยอมไมรูวา เขาถูกขั้วรัดไว แมขั้วก็ไมรูวาเรารัดมะมวง ๒ ผลไวฉะนั้น ดวย
วา ธรรมเหลานี้ เวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา ฯลฯ ไมใชบคุ คล
โดยปริเฉทวา ไต ตัดตอนดวยสวนแหงไต นี้เปนการกําหนดไตนั้นโดยสภา8
สวนการกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผมนั่นแล กําหนดไตโดยวรรณะ
เปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.

หทย หัวใจ
ตอแตนั้นไป ก็กาํ หนดวา หทัยหัวใจ ภายในสรีระโดยวรรณะสีแดง
มีสีเหมือนสีหลังกลีบปทุมแดง. โดยสัณฐานมีสัณฐานเหมือนดอกปทุมตูม ลอก
กลีบนอกออกแลววางคว่ําหนาลง. ก็หัวใจนั้น ขางหนึ่งเหมือนผลบุนนาคตัด
ยอดขางนอกเกลี้ยง ขางในก็เหมือนขางในผลบวบขม. ของตนปญญามาก แยม
นิดหนอย ของคนปญญาออน ตูมอยางเดียว มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ
อาศัยรูปใดเปนไป ถอดรูปนั้นออกไปแลว เลือดขังอยูประมาณครึ่งฟายมือ
ภายในหัวใจกลาวคือชิ้นเนื้อสวนที่เหลือ เลือดนั้นของคนราคจริตสีแดง ของ
คนโทสจริต สีดํา ของคนโมหจิต สีเหมือนน้ําลางเนื้อ ของคนวิตกจริต สี
เหมือนน้ําเยื่อถั่วพู ของคนสัทธาจริต สีเหมือนดอกกรรณิการ ของตนปญญาจริต ผองใสไมขุนมัว ปรากฏวาโชติชวงเหมือนแกวมณีโดยกําเนิดที่ชําระแลว
โดยทิศเกิดในทิศเบื้องบน โดยโอกาสตั้งอยูตรงกลางราวนมทั้งสอง ภายใน
สรีระ.
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ในหัวใจนั้น ก็กําหนดวา หัวใจยอมไมรูวาเราตั้งอยูตรงกลางราวนม
ทั้งสอง แมราวนมก็ไมรูวาหัวใจตั้งอยูตรงกลางเรา เปรียบเหมือนกลอนสลัก
ตั้งอยูกลางบานหนาตางและประตูทั้งสอง ยอมไมรูวาเราตั้งอยูตรงกลางบาน
หนาตางและประตูทั้งสอง แมบานหนาตางและประตูก็ไมรูวากลอนสลักตั้งอยู
กลางเรา ฉะนั้น ดวยวาธรรมเหลานั้นเวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา
ฯลฯ ไมใชบุคคล โดยปริเฉท ก็กําหนดวา หัวใจตัดตอนดวยสวนแหงหัวใจ
นี้เปนการกําหนดหัวใจนั้น โดยสภาค สวนการกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียว
กับผมนั่นแล กําหนดหัวใจโดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.

ยกน ตับ
ตอแตนั้นไป ก็กําหนดวา ชิ้นเนื้อคู ที่เรียกกันวายกนะ ตับ ภายใน
สรีระ โดยวรรณะสีแดง มีสีเหมือนสีหลังกลีบนอกดอกกุมุทแดง โดยสัณฐาน
มีโคนเดียวกัน ปลายคู มีสัณฐานเหมือนดอกทองหลาง ก็ตับนั้นของคนปญญา
ออน มีแฉกเดียวแตใหญ ของตนมีปญญามีแฉก ๒-๓ แฉก แตเล็ก โดยทิศ
เกิดในทิศเบื้องบน โดยโอกาสอาศัยสีขางดานขวาตั้งอยูภายในราวนมทั้งสอง.
ในตับนั้น ก็กําหนดวา ตับยอมไมรูวา เราอาศัยสีขางดานขวาตั้งอยู
ภายในราวนมทั้งของ แมสีขางดานขวาภายในราวนมทั้งสองก็ไมรูวาตับอาศัยเรา
ตั้งอยู เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อซึ่งแขวนอยูที่ขางกระเบื้องหมอ ยอมไมรูวาเรา
แขวนอยูที่ตั้งกระเบื้องหมอ แมขางกระเบื้องหมอก็ไมรูวา ชิ้นเนื้อแขวนอยูที่
เรา ฉะนั้น ดวยวาธรรมเหลานี้ เวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา ฯลฯ
ไมใชบุคคล. แตโดยปริเฉท กําหนดวา ตับตัดตอนดวยสวนแหงตับ นี้เปนการ
กําหนดตับนั้นโดยสภาค สวนการกําหนดโดยวิสภาคก็เชนเดียวกันกับผมนั่นแล.
กําหนดตับโดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.
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กิโลมก พังผืด
ตอแตนั้นไป ก็กาํ หนดวาโดยวรรณะพังผืดมี ๒ อยาง คือ ชนิดปด
และชนิดไมปด [เปด] มีสีขาวสีเหมือนผาเกา. โดยสัณฐาน มีสัณฐานเหมือน
โอกาสของตน. โดยทิศเกิดในทิศทั้งสอง. โดยโอกาสพังผืดชนิดปดลอมหัวใจ
และไตตั้งอยู พังผืดชนิดไมปด [เปด] หุมเนื้อไดหนังทั่วสรีระตั้งอยู
ในพังผืดนั้น กําหนดวา พังผืดยอมไมรูวาเราลอมหัวใจและไต และ
หุมเนื้อใตหนังทั่วสรีระ แมหัวใจและไต และเนื้อทั่วสรีระ ก็ไมรูวาเราถูก
พังผืดหุม เปรียบเหมือนที่เนื้ออันถูกผาเกาหุม ผาเกาก็ไมรูวาเราหุมเนื้อ แม
เนื้อก็ไมรูวาเราถูกผาเกาหุม ฉะนั้น ดวยวาธรรมเหลานี้ เวนจากความคิด
คํานึงและการพิจารณา ฯลฯ ไมใชบคุ คล. โดยปริเฉท ก็กําหนดวา พังผืด
เบื้องลางตัดตอนดวยเนื้อ เบื้องบนตัดตอนดวยหนัง เบื้องขวางตัดตอนดวย
สวนแหงพังผืด นี้เปนการกําหนดพังผืดนั้นโดยสภาค. สวนการกําหนดโดย
วิสภาค ก็เชนเดียวกับผมนั่นแล. กําหนดพังผืดโดยวรรณะเปนตน มีประการ
ดังกลาวมาฉะนี้

ปหก มาม
ตอแตนั้นไป ก็กําหนดวา โดยวรรณะ มาม ภายในสรีระมีสีเขียว
มีสีเหมือนดอกคนที่สอแหง. โดยสัณฐาน โดยมากมีสัณฐานเหมือนลิ้นลักโคคํา
ไมพันกัน ประมาณ ๗ นิว้ . โดยทิศเกิดในทิศเบื้องบน โดยโอกาส ตั้งอยูขาง
ซายหัวใจ อาศัยขางบนพื้นทอง ซึง่ เมื่อออกมาขางนอก เพราะถูกประหาร
ดวยเครื่องประหาร สัตวก็จะสิ้นชีวิต.
ในมามนั้น ก็กําหนดวา มามยอมไมรูวาเราอาศัยสวนขางบนของพื้น
ทอง แมสวนขางบนของพื้นทองไมรูวา มามอาศัยเราตั้งอยู เปรียบเหมือน
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กอนโคมัย [มูลโค] อาศัยสวนขางบนของทองตั้งอยู ยอมไมรูวา เราอาศัย
สวนขางบนของทองตั้งอยู แมสวนขางบนของทองก็ไมรูวา กอนโคมัยอาศัย
เราตั้งอยู ฉะนั้น ดวยวาธรรมเหลานี้ เวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา
ฯลฯ ไมใชบคุ คล. โดยปริเฉท กําหนดวา มามตัดตอนดวยสวนแหงมาม นี่เปน
การกําหนดมามนั้นโดยสภาค สวนการกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผม
นั่นแล. กําหนดมามโดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.
ปปฺผาส ปอด
ตอแตนั้นไป ก็กําหนดวา โดยวรรณะ ปอดเปนประเภทชิ้นเนื้อ
๓๒ ชิ้น ภายในสรีระ สีแดงเหมือนผลมะเดื่อสุกยังไมจัด โดยสัณฐาน มี
สัณฐานเหมือนขนมที่ตัดไมเรียบ อาจารยพวกหนึ่งกลาววามีสัณฐานเหมือน
กองชิ้นอิฐกอกําแพงดังนี้ก็มี ปอดนั้นไมมีรส ไมมีโอชะ เหมือนชิ้นฟางที่
สัตวเคี้ยวแลว เพราะถูกกระทบดวยไออุนไฟที่เกิดแตกรรม ซึ่งพลุงขึ้น เพราะ
ไมมีอาหารที่เคี้ยวที่ดื่ม. โดยทิศ เกิดในทิศเบื้องบน. โดยโอกาส ตั้งขางบน
หอยคลุมหัวใจและตับระหวางราวนมทั้งสอง.
ในปอดนั้น ก็กําหนดวา ปอดยอมไมรูวาเราตั้งหอยอยูระหวางราวนม
ทั้งสองคายในสรีระ แมระหวางราวนมทั้งสองภายในสรีระ ก็ไมรูวา ปอดตั้ง
หอยอยูในเรา เปรียบเหมือนรังนกหอยอยูภายในยุงเกา ยอมไมรูวาเราตั้งหอย
อยูภายในยุงเกา แมภายในยุงเกาก็ไมรูวา รังนกตั้งหอยอยูในเรา ฉะนั้น
ดวยวาธรรมเหลานี้เวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา ฯลฯ ไมใชบุคคล
นี้เปนการกําหนดปอดนั้นโดยสภาค. สวนการกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับ
ผมนั้นแล. กําหนดปอดโดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.
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อนฺต ไสใหญ
ตอแตนั้นไป ก็กาํ หนดวา โดยวรรณะ ไสใหญขดอยูในที่ ๒๑ ขด
ของบุรุษขนาด ๓๒ ศอก ของสตรีขนาด ๒๘ ศอก สีขาว เหมือนสีน้ําตาล
กรวดและปูนขาว. โดยสัณฐาน มีสัณฐานเหมือนงูเรือนที่เขาตัดหัววางขดไว
ในรางเลือด. โดยทิศ เกิดในทิศทั้งสอง. โดยโอกาส ตั้งอยูภายในสรีระ ซึ่ง
มีหลุมคอและทางเดินกรีส [อุจจาระ] เปนที่สุด เพราะโยงกับเบื้องบนที่หลุม
คอ และเบือ้ งลางที่ทางเดินกรีส.
ในไสใหญนั้น ก็กําหนดวา ไสใหญยอมไมรูวาเราตั้งอยูภายในสรีระ
แมภายในสรีระ ก็ไมรูวาไสใหญตั้งอยูในเรา เปรียบเหมือนเรือนรางงูเรือน
ศีรษะขาด ที่ถูกวางไวในรางเลือด ยอมไมรูวา เราตั้งอยูในรางเลือด แมราง
เลือดก็ไมรูวา เรือนรางงูศีรษะขาดตั้งอยูในเราฉะนั้น ดวยวา ธรรมเหลานั้นเวน
จากความคิดคํานึงและการพิจารณา ฯลฯ ไมใชบคุ คล. โดยปริเฉท ก็กําหนด
วาไสใหญตัดตอนดวยสวนแหงไสใหญ. นี้เปนการกําหนดไสใหญโดยสภาค
สวนกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผมนั่นแล.

อนฺตคุณ ไสนอย
ตอแตนั้น ไป ก็กาํ หนดวา โดยวรรณะ ไสนอยในระหวางไสใหญ
ภายในสรีระ สีขาวเหมือนสีรากจงกลนี. โดยสัณฐาน มีสัณฐานเหมือนราก
จงกลนีนั่นแหละ. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา มีสัณฐานเหมือนเยี่ยวโค ดังนี้
ก็นี้ โดยทิศ เกิดในทิศทั้งสอง. โดยโอกาสพันปลายปากขนดไสใหญรวมกัน
เหมือนแผนกระดานยนต พันเชือกเวลาที่คนทํา จอบและขวานเปนตนชักยนต
ตั้งอยูระหวางขนดไสใหญ ๒๑ ขด เหมือนเชือกที่รอยขดเชือกเช็ดเทา ตัง้ อยู
ในระหวางเชือกเช็ดเทานั้น.
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ในไสนอยนั้น ก็กําหนดวา ไสนอยยอมไมรูวา เราพันไสใหญภาย
ในไสใหญ ๒๑ ขนดไว แมไสใหญก็ไมรูวา ไสนอยพันเราไวเปรียบเหมือน
เชือก [เล็ก] รอยขดเชือกเช็ดเทา [เชือกใหญ] ยอมไมรูวา เรารอยขดเชือก
เช็ดเทาไว แมขดเชือกเทาก็ไมรูวา เชือก [เล็ก] รอยเราไว ฉะนั้น.
ดวยวาธรรมเหลานั้น เวนจากความคิดคํานึงและพิจารณา ฯลฯ ไมใชบุคคล.
โดยปริเฉท ก็กําหนดวา ไสนอย ตัดตอนดวยสวนแหงไสนอย. นี้เปนการ
กําหนดไสนอยนั้น โดยสภาคสวนการกําหนดโดยวิสภาคก็เชนเดียวกับผลนั่นแล.
การกําหนดไสนอยโดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.

อุทริย อาหารใหม
ตอแตนั้นไป ก็กําหนดวา โดยวรรณะ อาหารใหมมีสีเหมือนอาหาร
ที่กลืนเขาไป โดยสัณฐานที่สัณฐานเหมือนขาวสารที่ผูกหยอนๆในผากรองน้ํา
โดยทิศ เกิดในทิศเบื้องบน. โดยโอกาส ตั้งอยูในทอง ธรรมดาวาทอง เปน
พื้นของใสใหญ เสมือนโปงลมที่เกิดเองตรงกลางผาเบียก ซึ่งถูกบีบทั้งสอง
ขาง ภายนอกเกลี้ยงเกลา ภายในพัวพันดวยกองขยะเนื้อ เสมือนผาซับระดู
เขรอะคล่ําคลา อาจารยพวกหนึ่งกลาววาเสมือนขางในของผลขนุนตม ดังนี้ก็มี.
ในทองนั้น มีหนอนตางดวยหนอน ๓๒ ตระกูลอยางนี้ คือ ตระกูลตักโกลกะ
[ขนาดผลกระวาน] กัณฑุปปาทกะ [ขนาดไสเดือน] ตาบหิรกะ [ขนาด
เสี้ยนตาล] เปนตน คลาคล่ํา ไตกันยั้วเยี้ย อาศัยอยูประจํา ซึ่งเมื่อไมมี
อาหารมีน้ําและขาวเปนตน ก็โลดแลนตองระงมชอนไชเนื้อหัวใจ และเวลา
คนกลืนกินอาหารมีน้ําและขาวเปนตนลงไป ก็เงยหนาตาลีตาลานแยงอาหาร
๒ - ๓ คําที่คนกลืนลงไปครั้งแรก [ทอง] จึงกลายเปนบานเกิด เปนสวมเปน
โรงพยาบาล และเปนปาชาของหนอนเหลานั้น เปนที่เปรียบเหมือนในฤดูสารท
ฝนเม็ดหยาบ ๆ ตกลงมาในบอโสโครกใกลประตูหมูบานคนจันฑาล ซาก
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ตาง ๆ ตั้งแตปสสาวะ อุจจาระ ชิน้ หนัง กระดูก เอ็น น้ําลาย น้ํามูก และ
เลือดเปนตน ถูกน้ําพัดพา รวมคลุกเคลากับตมและน้ํา ก็มหี นอนตระกูล
นอยใหญเกิดเอง ลวงไป ๒๓ วัน ก็เดือดดวยแรงแสงแดดและความรอน
พนฟองฟอดปุดขึ้นขางบน มีสีเขียวจัด ไมสมควรที่จะเขาใกลหรือมองดู ไม
ตองกลาวถึงวาจะสูดดมหรือลิ้มรส ฉันใด น้ําและขาวเปนตน มีประการตาง ๆ
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน อันสากคือฟนบดละเอียดแลว อันมือคือลิ้นตวัดกลับ
ไปมาแลว คลุกเคลาดวยน้ําลาย ปราศจากความพรอมดวยสีกลิ่นรสเปนตน
ไปทันใด เสมือนรากสุนัขในรางสุนัข รวมกันคลุกเคลาดวยดีเสลด เดือด
ดวยแรงไฟในทองและความรอน มีหนอนตระกูลใหญนอยปลอยฟองฟอดขึ้น
เบื้องบน จะกลายเปนกองขยะมีกลิ่นเหม็นและนาเกลียดอยางยิ่ง ซึ่งฟงมาแลว
ทําใหไมอยากดื่มน้ํากินขาวเปนตน อยาวาถึงจะตรวจดูดวยจักษุคือปญญาเลย
ซึ่งเปนที่ ๆ น้ําและขาวเปนตนตกลงไปแลว จะแบงเฉลยเปน ๕ สวน คือ
สวนหนึ่ง สัตว [ในทอง] จะกินสวนหนึ่ง ไฟในตองจะเผาไหม สวนหนึ่ง
จะกลายเปนปสสาวะ สวนหนึ่งจะกลายเปนอุจจาระ สวนหนึ่งจะกลายเปน รส
[โอชะ] บํารุงเพิ่มเลือดและเนื้อ.
ในอาหารใหมนั้น ก็กําหนดวา อาหารใหม ยอมไมรูวา เราอยูใน
ทองที่มีกลิ่นเหม็นนาเกลียดอยางยิ่งนี้ แมตองก็ไมรูวา อาหารใหมอยูในเรา
เปรียบเหมือนรากสุนัข ที่อยูในรางสุนัข แมรางสุนัขก็ไมรูวารากสุนัขอยูในเรา
ฉะนั้น ดวยวาธรรมเหลานี้ เวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา ฯลฯ ไมใช
บุคคล. โดยปริเฉท ก็กําหนดรูวาอาหารใหมตัดตอนดวยสวนแหงอาหารใหม
นี้เปนการกําหนดอาหารใหมนั้น โดยสภาค สวนการกําหนดโดยวิสภาค ก็เชน
เดียวกับผมนั้นแล. กําหนดอาหารใหม โดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาว
มาฉะนี้.
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กรีส อาหารเกา [อุจจาระ]
ตอแตนั้นไป ก็กาํ หนดวา โดยวรรณะ อาหารเกา ภายในสรีระ
โดยมาก ก็มสี ีเหมือนอาหารที่กลืนกินเขาไป โดยสัณฐาน ก็มีสัณฐานเหมือน
โอกาส. โดยทิศ เกิดในทิศเบื้องลาง. โดยโอกาส ตั้งอยูในที่อาหารอันยอยแลว
อยูอาศัย ธรรมดาประเทศที่อาหารอันยอยแลวอยูอาศัย ก็เปนประเทศเสมือน
ภายในปลองไมไผและออ สูงประมาณ ๘ นิ้ว อยูปลายลําไสใหญระหวาง
โคนทองนอยและสันหลังเบื้องลาง เปรียบเหมือนน้ําฝนตกในที่เบื้องบน [สูง]
ก็ไหลลงทําที่เบื้องลาง [ ต่ํา] ใหเต็มขังอยู ฉันใด น้ําและขาวเปนตนอยางใด
อยางหนึ่ง ที่ตกลงในที่อยูของอาหารสด [ใหม] อันไฟในทองเผาใหสุกเดือด
ปุดเปนฟอง กลายเปนของละเอียดไปเหมือนแปง เพราะไฟธาตุทําใหละเอียด
แลวก็ไหลไปตามชองลําไสใหญ บีบรัดสะสมขังอยูเหมือนดินเหลืองที่เขาใส
ในปลองไมไผและตนออ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ในอาหารเกานั้น ก็กําหนดวา อาหารเกายอมไมรูวา เราอยูในที่อยู
ของอาหารที่ยอยแลว แมที่อยูตองอาหารที่ยอยแลว ก็ไมรูวา อาหารเกาอยูใน
เราเปรียบเหมือนดินเหลืองที่เขาขยําใสลงในปลองไมไผและไมออ ยอมไมรู
ดินเหลืองอยูในเรา แมปลองไมไผและไมออก็ไมรูวา ดินเหลืองอยูในเรา
ฉะนั้น ดวยวา ธรรมเหลานี้เวน จากความคิดคํานึงและการพิจารณา ฯลฯ ไมใช
บุคคล. โดยปริเฉท กําหนดวา อาหารเกา ตัดตอนดวยสวนแหงอาหารเกา นี้
เปนการกําหนดอาหารเกานั้นโดยสภาค สวนการกําหนดโดยวิสภาคก็เชนเดียว
กับผมนั่นแล. กําหนดอาหารเกาโดยวรรณะเปนตนมีประการดังกลาวมาฉะนี้.

มตฺถลุงค มันในสมอง
ตอแตนั้นไป ก็กาํ หนดวา โดยวรรณะ มันในสนองภายในกระโหลก
ศีรษะ ในสรีระ มีสีขาวเหมือนสีเห็ด. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา มีสี
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เหมือนสีน้ํานมเดือด ดังนี้ก็มี. โดยสัณฐาน มีสัณฐานเหมือนโอกาส. โดยทิศ
เกิดในทิศเบื้องบน. โดยโอกาส เปนประเภทกอนมันสมอง ๔ กอน ทีอ่ าศัย
รอยเอ็น ๔ รอย ภายในกระโหลกศีรษะในสรีระ รวมกันตั้งอยูเหมือนกอนแปง
๔ กอนที่เขารวมกันตั้งไว.
ในมันสมองนั้น ก็กําหนดวา มันในสมองยอมไมรูวา เราอยูในกระโหลกศีรษะ แมกระโหลกศีรษะก็ไมรูวามันในสมองอยูในเรา เปรียบเหมือน
กอนแปงที่เขา สูไวในกระโหลกน้ําเตาเกา หรือน้ํานมเดือด ยอมไมรูวาเราอยู
ในกระโหลกน้ําเตาเกา แมกระโหลกน้ําเตาเกา ก็ไมรูวากอนแปง หรือน้าํ นั้น
เดือด อยูในเรา ฉะนั้น ดวยวา ธรรมเหลานั้น เวนจากความคํานึงและการ
พิจารณา ฯลฯ ไมใชบุคคล. โดยปริเฉท กําหนดวา มัน ในสมองตัดตอนดวย
สวนแหงมันในสมอง นี้เปนการกําหนดมันในสมองนั้นโดยสภาค สวนการ
กําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผมนั่นแล. กําหนดมันในสมอง โดยวรรณะ
เปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.

ปตฺต ดี
ตอแตนี้ไป กําหนดวา ดี แมสองชนิด คือดีนอกถุงและดีในถุง มี
สีเหมือนน้ํามันมะซางนี้ อาจารยพวกหนึ่งกลาววา ดีนอกถุงมีสีเหมือนดอก
พิกุลแหงดังนี้ก็มี โดยสัณฐาน มีสัณฐานเหมือนโอกาส. โดยทิศ เกิดในทิศทั้ง
สอง. โดยโอกาส ดีนอกถุง เวนที่ของผมขนเล็บและพื้นอันพนจากเนื้อ และ
หนังที่แข็งและแหง เอิบอาบสรีระสวนที่เหลืออยูเหมือนหยาดน้ํามัน เอิบอาบ
น้ํา ซึ่งเมื่อกําเริบแลว ดวงตาจะเหลืองเวียนศีรษะ ตัวสั่นและคัน ดีในถุง
ตั้งอยูในถุงน้ําดี ซึ่งเสมือนรังบวบขมให อาศัยเนื้อหัวใจตั้งอยูในระหวาง
หัวใจและปอด ซึ่งเมื่อกําเริมแลว สัตวทั้งหลายจะเปนบามีจิตวิปลาส ทิ้งหิริโอตตัปปะ ทําการที่ไมควรทํา พูดคําที่ไมควรพูด คิดขอที่ไมควรคิด.
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ในดีนั้น ก็กําหนดวา ดีนอกถุง ยอมไมรูวา เราเอิบอาบตลอดสรีระ
อยู แมสรีระก็ไมรูวา ดีนอกถุงเอิบอาบเราอยู. เปรียบเหมือนน้ํามัน เอิบอาบ
น้ําอยู ยอมไมรูวาเราเอิบอาบน้ําอยู แมน้ําก็ไมรูวา น้ํามันเอิบอาบเราอยู
ฉะนั้น ดีในถุงยอมไมรูวา เราอยูในถุงน้ําดี แมถุงน้ําดีก็ไมรูวา ดีในถุงอยู
ในเรา เปรียบเหมือนน้ําฝน ที่อยูในรังบวบขม ยอมไมรูวา เราอยูในรังบวบ
ขม แมรังบวบขมก็ไมรูวาน้ําฝนอยูในเรา ฉะนั้น. ดวยวา ธรรมเหลานี้ เวน
จากความคิดคํานึงและการพิจารณา ฯลฯ ไมใชบุคคล. โดยปริเฉท ก็กําหนดวา
ดีตัดตอนดวยสวนแหงดี นี้เปนการกําหนดดีนั้น โดยสภาค. สวนการกําหนด
โดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับ ผมนั่นแล กําหนดดีโดยวรรณะเปนตน มีประการ
ดังกลาวมาฉะนี้.

เสมห เสลด
ตอแตนั้นไป ก็กาํ หนดวาโดยวรรณะ เสมหะมีประมาณบาตรหนึ่ง
ภายในสรีระ มีสีขาว เหมือนสีน้ําในมะเดื่อ โดยสัณฐาน มีสัณฐานเหมือน
โอกาส. โดยทิศเกิดในทิศเบื้องบน. โดยโอกาส ตัง้ อยูในทอง ซึ่งในเวลากลืน
กินอาหารมีน้ําและโภชนะเปนตน เมื่อน้ําและโภชนะเปนตนตกลง ก็จะแตก
ออกเปนสองสวนแลวจะกลับมาคลุมอีก ซึ่งเมื่อมีนอย พื้นทองจะมีกลิ่นเหมือน
ซากศพนาเกลียดอยางยิ่ง. เหมือนหัวฝสุก เหมือนไขไกเนา เปรียบเหมือน
สาหรายในน้ํา เมื่อชิ้นไมหรือกระเบื้องตกก็จะขาดเปนสองสวนแลวก็กลับมา
คลุมอีก ฉะนั้น การเรอก็ดี ปากก็ดี จะมีกลิ่นเหม็นเสมือนซากศพเนาดวย
กลิ่นที่พุงขึ้นจากทองนั้น และคนผูนั้น ก็จะถูกเขาพูดไลตะเพิดวา ออก
ไปเจาสงกลิ่นเหม็น และเสมหะพอกพูนหนาแนนขึ้น ก็ชวยระงับกลิ่นเหม็น
ตั้งอยูภายในพื้นทองนั่นแหละ เหมือนแผนกระดานปดสวม.
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ในเสมหะนั้น ก็กําหนดวา เสมหะยอมไมรูวาเราอยูที่พื้นทอง แม
พื้นทองก็ไมรูวาเสมหะอยูในเรา เปรียบเหมือนแผนฟองบนบอโสโครก ยอม
ไมรูวา เราอยูในบอโสโครก แมบอโสโครกก็ไมรูวา แผนฟองอยูในเราฉะนั้น
ดวยวา ธรรมเหลานี้ เวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา ฯลฯ ไมใช
บุคคล. โดยปริเฉท ก็กําหนดวา เสมหะตัดตอนดวยสวนแหงเสมหะ. นี้เปน
การกําหนดเสมหะนั้น โดยสภาค สวนการกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผม
นั่นแล. กําหนดเสมหะโดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.

ปุพฺโพ หนอง
ตอแตนั้นไป ก็กําหนดวา โดยวรรณะ หนองมีสีเหมือนใบไมเหลือง
โดยสัณฐาน มีสัณฐานเหมือนโอกาส โดยทิศเกิดในทิศทั้งสอง โดยโอกาส
ธรรมดาโอกาสของน้ําเหลือง ตั้งอยูประจําไมมี จะดังอยูในตําแหนงสรีระที่น้ํา
เหลืองสะสมตั้งอยู ที่เมื่อถูกตอหนามเครื่องประหารและเปลวไฟเปนตนกระทบ
แลวหอเลือด หรือเกิดฝและตอมเปนตน.
ในหนองนั้น ก็กําหนดวา หนองยอมไมรูวา เราตั้งอยูในตําแหนง
ที่ถูกตอและหนามเปนตนกระทบ หรือในตําแหนงที่เกิดฝและตอมเปนตน ณ
ที่นั้น ๆ แหงสรีระ แมตําแหนงสีรระก็ไมรูวา น้ําเหลืองอยูในเรา เปรียบ
เหมือนยางไมที่ไหลออกตั้งอยูในที่ ๆ ถูกดมขวานเปนตนเฉพาะในที่นั้น ๆ ของ
ตนไม ยอมไมรูวา เราตั้งอยูในที่ ๆ ถูกเฉพาะของตนไม แมที่ ๆ ถูกเฉพาะ
ของตนไมก็ไมรูวา ยางไมตั้งอยูในเราฉะนั้น ดวยวาธรรมเหลานั้น เวนจาก
ความคิดคํานึงและพิจารณา ฯลฯ ไมใชบุคคล. โดยปริเฉท กําหนดวา หนอง
ตัดตอนดวยสวนแหงน้ําเหลือง นี้เปนการกําหนดหนองนั้น โดยสภาค
สวนการกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผมนั่นแล. กําหนดหนองโดยวรรณะ
เปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.
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โลหิต เลือด
ตอแตนั้นไป ในเลือด ๒ อยาง คือ เลือดขังและเลือดเดิน ก็กําหนด
เลือดขังกอน โดยวรรณะมีสีเหมือนน้ําครั่งเดือดขน เลือดเดินมีสีเหมือนน้ํา
ครั่งใส. โดยสัณฐาน เลือดทุกอยาง มีสัณฐานเหมือนโอกาสของตน. โดยทิศ
เลือดขังเกิดในทิศเบื้องบน เลือดเดินเกิดในทิศทั้งสอง โดยโอกาส เลือดเดิน
จะกระจายไปตลอดสรีระทุกสวนของสัตวเปนๆ เวนที่ ๆ ผมขนเล็บและฟนที่พน
จากเนื้อ และหนังที่กระดางและแหง เลือดขังทําสวนลางของตับใหเต็มแลว
ทําหยดเลือดใหตกลงทีละนอย ๆ บนมามหัวใจตับและปอดประมาณเต็มฟายมือ
หนึ่ง ทํามามหัวใจตับและปอดใหชมุ อยู ซึ่งเมือ่ ไมทํามามและหัวใจเปนตน
ใหชุมอยู สัตวทั้งหลายก็จะกระหายน้ํา.
ในเลือด ก็กําหนดวา เลือดยอมไมรูวา เราทํามามและหัวใจเปนตน
ใหชุม ตั้งอยูสวนลางของตับ แมที่สวนลางของตับหรือมามและหัวใจเปนตน
ก็ไมรูวา เลือดตั้งอยูในเรา หรือทําเราใหชุมตั้งอยู เปรียบเหมือนน้ําที่อยูใน
ภาชนะเกา ๆ ทํากอนดินเปนตนขางลางใหชุมอยู ยอมไมรูวา เราตั้งอยูใน
ภาชนะเกา ๆ ทํากอนดินเปนตนขางลางใหชุมอยู แมภาชนะเกา ๆ หรือกอน
ดินเปนตนขางลาง ก็ไมรูวา น้ําตั้งอยูในเรา หรือทําเราใหชุมตั้งอยู ฉะนั้น
ดวยวา ธรรมเหลานี้เวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา ฯลฯ ไมใชบุคคล.
โดยปริเฉท กําหนดวา เลือดตัดตอนดวยสวนแหงเลือด. นี้เปนการกําหนด
เลือดนั้นโดยสภาค. สวนการกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผมนั่นแล.
กําหนดเลือดโดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.
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เสโท เหงื่อ
ตอแตนั้นไป ก็กาํ หนดวา โดยวรรณะ เหงือ่ ในสรีระมีสีเหมือนน้ํา
มันงาใส. โดยสัณฐาน มีสัณฐานเหมือนโอกาส โดยทิศเกิดในทิศทั้งสอง.
โดยโอกาส ธรรมดาเหงื่อจะออกอยูเปนนิจ หามีไม หากแตเหงื่อมีอยูทุกเมื่อ
หรือเพราะเหตะที่เวลาใด สรีระ เรารอน เพราะรอนไฟแสงแดดและฤดูวิปริต
เปนตน เวลานั้น เหงื่อจะไหลออกจากทุกรูผมและขุมขน เหมือนน้ําในกํา
เงาบัวและกอนบัวที่ตัดไมเรียบพอยกขึ้นพอน้ํา ฉะนั้น พระโยคาวจรจึงกําหนด
เหงื่อนั้น โดยสัณฐาน ดวยรูผมและขุมขนเหลานั้น ทานบุรพาจารยทั้งหลาย
กลาวไววา อันพระโยคาวจร ผูกําหนดเอาเหงื่อเปนอารมณ พึงมนสิการใส
ใจเหงื่อ โดยที่เหงื่อทํารูผมและขุมขนใหเต็มแลวตั้งอยู.
ในเหงื่อนั้น กําหนดวา เหงื่อยอมไมรูวา เราไหลออกจากรูผมและ
ขุมขน แมรผู มและขุมขนก็ไมรูวา เหงื่อไหลออกจากเรา เปรียบเหมือนน้ําที่
ไหลออกจากชองกําเหงาบัวและกานบัว ยอมไมรูวา เราไหลออกจากชองเหงา
บัวและกานบัว แมชองเหงาบัวและกานบัว ก็ไมรูวาน้ําไหลออกจากเราฉะนั้น
ดวยวาธรรมเหลานั้น เวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา ฯลฯ ไมใชบคุ คล.
โดยปริเฉทกําหนดวา เหงื่อตัดตอนดวยสวนแหงเหงื่อ นี้เปนกําหนดเหงื่อนั้น
โดยสภาค. สวนการกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผมนั่นแล. กําหนดเหงื่อ
โดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.

เมโท มันขน
ตอแตนั้นไป ก็กาํ หนดวา โดยวรรณะนั้น มันขนระหวางหนังและเนื้อ
ในสรีระ มีสีเหมือนขมิ้นผา โดยสัณฐาน มีสัณฐานเหมือนโอกาส จริงอยาง
นั้น สําหรับคนตัวอวนมีสุข มันขันที่แผไประหวางหนังและเนื้อ มีสัณฐาน
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เหมือนผาเปลือกไมเกายอมขมิ้น สําหรับคนตัวผอม มันขนอาศัยเนื้อแขง เนื้อขา
เนื้ออาศัยสันหลังและเนื้อหลังและเนื้อพื้นทองรวมไว มีสัณฐานเหมือนผา
เปลือกไมเกายอมขมิ้นที่เขารวบวางไว. โดยทิศ เกิดในทิศทั้งสอง โดยโอกาส
มันขนสําหรับคนอวนแผไปทั่วสรีระ สําหรับคนผอม อาศัยเนื้อแข็งเปนตน อยู
ซึ่งก็คือมันเหนียว มิใชรวมไวเพื่อเปนน้ํามันในสมอง มิใชเพื่อเปนน้ํามันใน
คําขาว มิใชเพื่อตามประทีป [จุดตะเกียง] เพราะเปนของนาเกลียดอยางยิ่ง.
ในมันขนนั้น กําหนดวา มันขนยอมไมรูวา เราอาศัยทั่วสรีระหรือ
เนื้อที่แขงเปนตนตั้งอยู แมทั่วสรีระหรือเนื้อที่แขงเปนตน ก็ไมรูวา มันขน
อาศัยเราตั้งอยู เปรียบเหมือนผาเปลือกไมเกายอมขมิ้น ที่วางพิงกองเนื้อ ยอม
ไมรูวา เราวางพิงกองเนื้อ แมกองเนื้อก็ไมรูวา ผาเปลือกไมเกายอมขมิ้นวาง
พิงเรา ฉะนั้น ดวยวา ธรรมเหลานั้น เวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา
ฯลฯ ไมใชบคุ คล. โดยปริเฉท กําหนดวา มันขน เบื้องลางตัดตอนดวยเนื้อ
เบื้องบนตัดตอนดวยหนัง โดยรอบ ตัดตอนดวยสวนแหงมันขัน. นี้เปนการ
กําหนดมันขนนั้นโดยสภาค. สวนการกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผมนั่น
แล. กําหนดมันขน โดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.

อสฺสุ น้ําตา
ตอแตนั้นไป ก็กําหนดวา โดยวรรณะ น้ําตา มีสีเหมือนน้ํามันงา
ใส. โดยสัณฐาน มีสัณฐานเหมือนโอกาส. โดยทิศ เกิดในทิศเบื้องบน โดย
โอกาส ตั้งอยูในเบาตา ก็น้ําตานั้น หาขังตั้งอยูในเบาตาทุกเมื่อเหมือนน้ําดี
ในถุงน้ําดีไม. มีไดอยางไรเลา. เมื่อใด สัตวทั้งหลายเกิดโสมนัสดีใจ ก็หัวเราะดังลั่น เกิดโทมนัสเสียใจ ก็รองไหคว่ําครวญหรือกลืนกินอาหารเผ็ดก็
เหมือนกัน และเมื่อใด ตาทั้งสองขางของสัตวเหลานั้น ถูกควันละอองและ
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ฝุนเปนตนกระทบ เมื่อนั้น น้ําตาเกิดขึ้นเพราะโสมนัส โทมนัสและอาหาร
เผ็ดเปนตน ก็จะขัง เออออกเต็มเบาตา ทานบุรพาจารยทั้งหลายกลาววา
อันพระโยคาวจร ผูกําหนดเอาน้ําตาเปนอารมณ พึงมนสิการใสใจน้ําตานั้น
โดยที่น้ําตาขังเต็มเบาตานั่นแล.
ในน้ําตานั้น กําหนดวา น้ําตายอมไมรูวาเราขังอยูในเบาตา แมเบา
ตาก็ไมรูวา น้ําตาขังอยูในเรา เปรียบเหมือนน้ําที่ขังอยูในเมล็ดลูกตาลรุน ที่
ตัดปลายยอมไมรูวาเราขังอยูในเบาเมล็ดลูกตาลรุน ที่ตัดปลาย แมเบาเมล็ดลูก
ตาลรุนตัดปลาย ก็ไมรูวา น้ําขังอยูในเรา ฉะนั้น ดวยวาธรรมเหลานั้น เวน
จากควานคิดคํานึงและพิจารณา ฯลฯ ไมใชบุคคล. โดยปริเฉท กําหนดวาน้ํา
ตา ตัดตอนดวยสวนแหงน้ําตา นี้เปนการกําหนดน้ําตานั้น โดยสภาค. สวน
การกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผมนั่นแล. ก็กําหนดน้ําตา โดยวรรณะ
เปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.

วสา มันเหลว
ตอแตนั้นไป ก็กําหนดวา โดยวรรณะ มันเหลว คือมันที่ละลาย
อยูโนสรีระ มีสีเหมือนน้ํามันที่ราดในขาวตัง. โดยสัณฐาน มีสัณฐานเหมือน
โอกาส โดยทิศ เกิดในทิศทั้งสอง. โดยโอกาส ตั้งอยูที่ฝามือหลังมือฝาเทาหลัง
เทา ดั้งจมูก หนาผากและจงอยบา แตมันเหลวนั้น หาละลายตั้งอยูในโอกาส
เหลานั้น ทุกเมื่อไม. อยางไรเลา. เมื่อใด ประเทศที่เหลานั้น เกิดไออุน
เพราะไมถูกกันกับความรอนของไฟ แสงแดด ฤดูและธาตุที่ไมถูกกัน เมือ่
นั้นมันเหลว ก็จะละลายซานไปในประเทศที่เหลานั้น เหมือนน้ําคางในบอน้ํา
ที่มีน้ําใส.
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ในมันเหลว กําหนดวา มันเหลวยอมไมรูวาเราทวมอยูตลอดฝามือ
เปนตน แมฝามือเปนตนก็ไมรูวามันเหลวทวมเราอยู เปรียบเหมือนน้ําคาง
ที่ทวมบอน้ําอยู ยอมไมรูวา เราทวมบอน้ํา แมบอน้ําก็ไมรูวา น้ําคางทวม
เราอยู ฉะนั้น ดวยวาธรรมเหลานั้น เวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา
ฯลฯ ไมใชบคุ คล. โดยปริเฉท กําหนดวา มันเหลวตัดตอนดวยสวนแหงมันเหลว
นี้เปนการกําหนดมันเหลวนั้นโดยสภาค สวนการกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียว
กับผมนั่นแล กําหนดมันเหลว โดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.

เขโฬ น้ําลาย
ตอแตนั้นไป ก็กําหนดวา โดยวรรณะ น้ําลายภายในปากในสรีระ
สีขาวสีเหมือนฟองน้ํา. โดยสัณฐาน มีสัณฐานเหมือนโอกาส. อาจารยพวก
หนึ่งกลาววา มีสัณฐานเหมือนฟองน้ําทะเลดังนี้ก็มี โดยทิศ เกิดในทิศเบื้อง
บน. โดยโอกาส ไหลลงจากแกมสองขาง ตั้งอยูที่ลิ้น แตน้ําลายนั้น หาสะสม
ตั้งอยูที่แกมนั้น ทุกเมื่อไปไม เปนอยางไรเลา. เมื่อใด สัตวทั้งหลายเห็น
หรือ ระลึกถึงอาหารเชนนั้น หรือวางของรอนของรสขมเผ็ดเค็มและเปรี้ยว
บางอยางลงในปาก และเมื่อใด หัวใจของสัตวเหลานั้น ไมสบาย หรือเกิด
หิวขึ้นในบางครั้ง เมื่อนั้นน้ําลายจะเกิดไหลลงจากแกมทั้งสองขางตั้งอยูที่ลิ้น
แตที่ปลายลิ้นน้ําลายนั้นจะบาง ที่โคนลิ้นจะหนา ก็ขาวเมา ขาวสาร หรือของ
เคี้ยวอื่น ๆ บางอยางที่เขาใสลงในปาก จะยังไมละลายไปเหมือนน้ําในบอที่ขุด
บนทรายริมแมน้ํา เมื่อนั้น น้ําลาย จะสามารถทําของเคี้ยวใหเปยกชุม.
ในน้ําลายนั้น กําหนดวา น้ําลายยอมไมรูวาเราไหลลงจากแกมทั้งสอง
ขางตั้งอยูที่พื้นลิ้น แมพนื้ ลิ้นก็ไมรูวา น้ําลายไหลลงจากแกมทั้งสองขางตั้งอยู
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ในเรา เปรียบเหมือนน้ําที่ตั้งอยูที่พื้นบอซึ่งเขาขุดบนทรายริมแมน้ํา ยอมไมรู
วาเราตั้งอยูที่พื้นบอ แมพื้นบอก็ไมรูวาน้ําตั้งอยูในเรา ฉะนั้น ดวยวา ธรรม
เหลานี้ เวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา ฯลฯ ไมใชบุคคล. โดยปริเฉท
กําหนดวาน้ําลายตัดตอนดวยสวนแหงน้ําลาย. นี้เปนการกําหนดน้ําลายนั้น โดย
สภาค. สวนการกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผมนั่นแล. กําหนดน้ําลาย
โดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.

สิงฺฆานิกา น้ํามูก
ตั้งแตนั้นไป ก็กาํ หนดวาโดยวรรณะ น้ํามูก สีขาวเหมือนสีเยื่อตาล
รุน. โดยสัณฐาน มีสัณฐานเหมือนโอกาส. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา มีสัณฐาน
เหมือนหนอหวายที่เขาใสติดตอกัน คืบ ๆ เขาไปในโพรงจมูก ดังนี้ก็มี โดยทิศ
เกิดในทิศเบื้องบน. โดยโอกาส ขังอยูเต็มจมูก แตวาน้ํามูกนั้น หาสะสมขัง
อยูในโพรงจมูกนั้นทุกเมื่อไปไม. เปนอยางไรเลา บุรุษหอนมสมไวในใบบัว
เอาหนามเจาะใบบัวตอนลาง ทีนั้น กอนนมสมก็จะไหลออกจากชองนั้นตกลง
ไปภายนอก ฉันใด เมื่อใดสัตวทั้งหลายรองไหหรือเกิดธาตุกําเริบ โดยอาหาร
และฤดูที่ไมถูกกัน เมื่อนั้นมันในสมอง ทีก่ ลายเปนเสมหะเสีย ไหลออกจาก
ภายในศีรษะ ลงทางชองบนเพดานปาก ขังอยูเต็มจมูกฉันนั้น เหมือนกัน
ในน้าํ มูกนั้น กําหนดวา น้ํามูกยอมไมรูวาเราตั้งอยูในโพรงจมูก แม
โพรงจมูกก็ไมรูวา น้ํามูกขังอยูในเราเปรียบเหมือนนมสมเสียที่เขาใสไวในหอย
โขง ยอมไมรูวาเราอยูในหอยโขง แมหอยโขงก็ไมรูวา นมสมเสียอยูในเรา
ฉะนั้น ดวยวาธรรมเหลานั้น เวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา ฯลฯ ไม
ใชบุคคล. โดยปริเฉท กําหนดวา น้ํามูก ตัดตอนดวยสวนแหงน้ํามูก นี้เปน
การกําหนดน้ํามูกนั้น. โดยสภาค สวนการกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผม
นั่นแล. กําหนดน้ํามูกโดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้.
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ลสิกา ไขขอ
ตอแตนั้นไป ก็กาํ หนดวา ซากศพที่ลื่นเปนมันในภายในที่ตอแหง
สรีระ ภายในสรีระ ชื่อไขขอ. โดยวรรณะ ไขขอนั้น มีสีเหมือนยางตน
กรรณิการ. โดยสัณฐาน มีสัณฐานเหมือนโอกาส. โดยทิศ เกิดในทิศทั้งสอง.
โดยโอกาส ใหสําเร็จกิจคือหนาที่หยอดน้ํามันที่ตอแหงกระดูกทั้งหลาย ตั้งอยู.
ภายในที่ตอ ๑๘๐ แหง ไขขอนั้น ของผูใดมีนอย ผูนั้น ลุกขึน้ นั่งลงกาวไป
ขางหนา ถอยมาขางหลัง งอแขนเหยียดแขน กระดูกทั้งหลายก็จะลั่นกุบกับ
เดินไปก็เหมือนทําเสียงดีดนิ้ว เดินทางไกลไปไดแมเพียงโยชนหนึ่งสองโยชน
วาโยธาตุก็กําเริบ [เปนลม] ตัวก็ลําบาก. สวนไขขอของผูใดมีมาก ผูนนั้
กระดูกทั้งหลายก็ไมลั่นกุบกับ ในขณะลุกขึ้นและนั่งลงเปนตน แมเดินทาง
นาน ๆ วาโยธาตุก็ไมกําเริบ ตัวก็ไมลําบาก.
ในไขขอนั้น กําหนดวา ไขขอยอมไมรูวาเราหยอดน้ํามันที่ตอ ๑๘๐
แหงอยู แมที่ตอ ๑๘๐ แหงก็ไมรูวาไขขอหยอดน้ํามันเราอยู เปรียบเหมือน
น้ํามัน หยอดเพลารถยอมไมรูวา เราหยอดน้ํามันเพลารถอยู แมเพลารถก็ไมรู
วา น้ํามันหยอดน้ํามันเราอยู ฉะนั้น ดวยวาธรรมเหลานั้นเวนจากความคิด
คํานึงและการพิจารณา ฯลฯ ไมใชบคุ คล. โดยปริเฉท กําหนดวา ไขขอติด
ตอนดวยสวนแหงไขขอ นี้เปนการกําหนดไขขอนั้นโดยสภาค. สวนการกําหนด
โดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับผมนั่นแล. กําหนดไขขอโดยวรรณะเปนตน มีประการ
ดังกลาวมาฉะนี้.

มุตฺต มูตร [ปสสาวะ]
ตอแตนั้นไป กําหนดวา โดยวรรณะ มูตรภายในสรีระมีสีเหมือน
น้ําดางถั่วทอง โดยสัณฐาน มีสัณฐานเหมือนน้ําที่อยูภายในหมอน้ําที่เต็มนา
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ซึ่งเขาวางคว่ําปาก. โดยทิศ เกิดในทิศเบื้องลาง โดยโอกาสตั้งอยูในกะเพาะ
ปสสาวะ. ถุงปสสวะ ทานเรียกชื่อวากะเพาะปสสาวะ ซึ่งเปรียบเหมือนรสน้ํา
โสโครก ยอมเขาไปในหมอซึ่งที่ไมมีปาก ซึ่งเขาวางไวในบอโสโครก ทาง
เขาไปของรสน้ําโสโครกนั้นไมปรากฏ ฉันใด มูตรเขาไปทางสรีระ แตทางเขา
ไปของมูตรนั้นไมปรากฏ สวนทางออกเทานั้นปรากฏอยู.
ในมูตรนั้น กําหนดวา มูตรยอมไมรูวา เราตั้งอยูในกะเพาะปสสาวะ
แมกะเพาะปสสาวะก็ไมรูวามูตรตั้งอยูในเรา เปรียบเหมือนรสน้ําโสโครก ใน
หมอซึ้ง ที่ไมมีปากซึ่งเขาวางไวในบอน้ําโสโครก ยอมไมรูวาเราอยูในหมอซึ้ง
ที่ไมมีปาก แมหมอซึ้งก็ไมรูวารสน้ําโสโครกตั้งอยูในเรา ฉะนั้น ดวยวา ธรรม
เหลานี้ เวนจากความคิดคํานึงและการพิจารณา ฯสฯ ไมใชบุคคล. โดยปริเฉท
กําหนดวา มูตรตัดตอนดวยภายในกะเพาะปสสาวะ และดวยสวนแหงมูตร นี้
เปนการกําหนดมูตรนั้นโดยสภาค สวนการกําหนดโดยวิสภาค ก็เชนเดียวกับ
ผมนั่นแล. กําหนดมูตร โดยวรรณะเปนตน มีประการดังกลาวมาฉะนี้. พระโยคาวจรกําหนดทวัตติงสาการนี้ โดยวรรณะเปนตน ดวยประการฉะนี้.
เพราะอาศัยการประกอบเนือง ๆ ซึ่งภาวนาการเจริญทวัตติงสาการนั้น ๆ
ทวัตติงสาการมีผมเปนตน ก็ยอมจะคลองแคลว ปรากฏชัดโกฏฐาสเปนสวน ๆ
แกพระโยคาวจรนั้น ผูกําหนดทวัตติงสาการนี้ โดยวรรณะเปนตน ดวยประการ
ฉะนี้ ตั้งแตนั้นไปเมื่อบุรุษมีดวงตา ตรวจพวงมาลัยแหงดอกไมทั้งหลาย ซึ่ง
มี ๓๒ สี อันรอยไวดวยดายเสนเดียวกัน ดอกไมทุกดอก ก็ยอมเปนอัน
ปรากฏไมกอ นไมหลัง ฉันใด เมื่อพระโยคาวจร สํารวจกายนี้ดวยสติวา ใน
กายนี้มีเกสาผมเปนตน ธรรมเหลานั้นทั้งหมด ยอมเปนอันปรากฏไมกอนไม
หลัง ฉันนัน้ เหมือนกัน สติที่ตั้งขึ้นในผมทั้งหลายที่นึกถึง ยอมจะเปนไปจน
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ถึงมูตร ตั้งแตนั้นไป มนุษยและเดียรฉานเปนตน ที่เดินไปมา จะละอาการ
วาสัตว ปรากฏชัดแตกองแหงโกฏฐาสเปนสวนๆ เทานั้น แกพระโยคาวจรนั้น
และน้ําและโภชนะเปนตน ที่สัตวเหลานั้นกลืนกิน ก็จะปรากฏชัดเหมือนใสลง
ไปในกองโกฏฐาส.
ในขอนี้ ผูทักทวงกลาววา เมื่อเปนเชนนั้น พระโยคาวจรผูนี้จะพึง
ทําอะไร ตอแตนั้นไป. ขอกลาวชี้แจงดังนี้ นิมิตนั้นนั่นแล อันพระโยคาวจร
พึงเสพ พึงเจริญ พึงทําใหมาก พึงกําหนด ใหเปนอันกําหนดดวยดี ถามวา
ก็พระโยคาวจรนี้ เสพเจริญนิมิตนั้น ทําใหมาก กําหนดใหเปนอันกําหนด
ดวยดีอยางไร. ตอบวา ความจริง พระโยคาวจรนี้เสพนิมิตที่ทวัตติงสาการมี
ผมเปนตน ปรากฏ เปนโกฏฐาสสวนๆ นั้น ยอมผูก คบ เขาไปใกลดวยสติ
ใหใจยึดหองคือสติ หรือทําสติที่ไดในนิมิตนั้น ใหงอกงาม ทานเรียกวาเจริญ
นิมิตนั้น. ขอวาทําใหมาก ไดแกทานิมิตนั้นบอย ๆ ใหประกอบดวยสติ อันวิตก
และวิจารเขากระทบแลว. ขอวากําหนดใหเปนอันกําหนดดวยดี ไดแกนมิ ิต
เปนอันกําหนดดวยดี ไมหายไปอีก โดยประการใด พระโยคาวจรยอมกําหนด
เขาไปรองรับเขาไปผูกนิมิตนั้นไวดวยสติ โดยประการนั้น.
อีกอยางหนึ่ง มนสิการโกศล ความฉลาดในมนสิการอันใด ที่กลาวไว
แตกอน ๑๐ ขออยางนี้คือ โดย ๑. โดยลําดับ ๒. โดยไมเรงนัก ๓. โดย
ไมชานัก ๔. โดยปองกันความฟุงซาน ๕. โดยลวงบัญญัติเสีย ๖. โดยปลอย
ลําดับ ๗. โดยลักษณะ ๘. ๙. ๑๐. สูตรทั้ง ๓. ในมนสิการโกศลนั้น พึง
ทราบวา พระโยคาวจรนมสิการใสใจโดยลําดับ ชื่อวา เสพ. มนสิการโดยไม
เรงนัก และโดยไมชานัก ชื่อวา เจริญ มนสิการโดยปองกันความฟุงซาน
ชื่อวาทําใหมาก มนสิการโดยลวงบัญญัติเปนตน ชื่อวา กําหนดใหเปนอัน
กําหนดดวยดี.
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ในขอนี้ผูทักทวงกลาววา พระโยคาวจรนี้ มนสิการธรรมเหลานั้น โดย
มนสิการโกศลมีโดยลําดับเปนตนอยางไร. ขอกลาวชี้แจงดังนี้ ความจริง
พระโยคาวจรนี้ ครั้นมนสิการผมแลว ลําดับจากนั้น ก็มนสิการขน ไมมนสิการเล็บ. ในอาการทุกอยางก็นัยนี้ เพราะเหตุไร. เพราะวาพระโยคาวจร
เมื่อมนสิการผิดลําดับ ก็มีจิตลําบาก ก็ไปจากทวัตติงสาการภาวนา เจริญ
ภาวนาไมสําเร็จ เพราะไมไดอัสสาทะความสดชื่นที่ควรไดโดยภาวนาสมบัติ
เปรียบเหมือนบุรุษผูไมฉลาดขึ้นบันใด ๓๒ ขึ้น ผิดสําหรับ ก็ลําบากกายยอม
ตกบันไดนั้น ขึ้นบันใดไมสําเร็จ ฉะนั้น.
อนึ่ง พระโยคาวจรแมมนสิการโดยลําดับ ก็มนสิการไมเร็วเกินไปวา
เกสา โลมา. เพราะวา พระโยคาวจรเมื่อมนสิการเร็วเกินไป ก็ไมอาจกําหนด
สีและสัณฐานเปนตน ที่พนจากทวัตติงสาการ แตนั้น ก็จะไมฉลาดในทวัตติงสาการ และกรรมฐานก็จะเสื่อมเสียไป เปรียบเหมือนบุรุษ กําลังเดินทางไกล
ไมอาจกําหนด ทางเรียบ ทางขรุขระตนไม ที่ดอนที่ลุม ทางสองแพรงเปนตน
ที่พนไปจากหนทาง แตนั้น ก็จะไมฉลาดในหนทาง การเดินทางไกล ก็จะ
สิ้นไป ฉะนั้น.
อนึ่ง พระโยคาวจร มนสิการโดยไมเรงนัก ฉันใด ก็มนสิการ แม
โดยไมชักชานักฉันนั้น เพราะวา พระโยคาวจรเมื่อมนสิการชักชานัก ก็จะ
ไมถึงความสําเร็จทวัตติงสาการภาวนา แตจะถึงความยอยยับดวยกามวิตกเปน
ตน ในระหวาง เพราะขาดภาวนา เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล ถูกหนวง
เหนี่ยวอยูที่ตนไม ภูเขา และหนองน้ําเปนตน ในระหวางทาง ก็ไมถึงถิ่นที่
ประสงค แตจะถึงความยอยยับ ดวยสิงหโตและเสือเปนตน ในระหวาง
นั้นเอง ฉะนั้น.
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อนึ่ง พระโยคาวจรแมมนสิการโดยไมชักชานัก ก็มนสิการแมโดย
ปองกันความฟุงซานเสีย พระโยคาวจรยอมมนสิการ โดยประการที่จะไมฟุงซาน เพราะงานอื่น ๆ มีงานนวกรรม การกอสรางเปนตน พระโยคาวจร ผู
มีจิตฟุงซานไปภายนอก มีความตรึกแหงจิตไมตั้งมั่นในทวัตติงสาการมีผม
เปนตน ก็ไมถึงความสําเร็จแหงภาวนา จะถึงความยอยยับเสียในระหวางนั้น
เองเหมือนสหายของพระโพติสัตว ยอยยับเสียในการเดินทางไปกรุงตักกสิลา
สวนพระโยคาวจรผูมีจิตไมฟุงซาน มีความตรึกแหงจิตตั้งมั่นในทวัตติงสาการ
มีผมเปนตน ก็ถึงความสําเร็จแหงภาวนา เหมือนพระโพติสัตวถึงความสําเร็จ
แหงราชสมบัติในกรุงตักกสิลา ธรรมเหลานั้น ยอมปรากฏโดยอสุภะ โดยสีหรือ
โดยความวางเปลา ดวยอํานาจบารมี จริยาและความนอมใจเธอแกพระโยคาวจรนั้น ผูมนสิการโดยปองกันความฟุงซาน ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง พระโยคาวจรนมสิการธรรมเหลานั้น โดยลวงบัญญัติ. ขอวา
โดยลวงบัญญัติ ไดแกมนสิการลวงเลยสละเสียซึ่งโวหารเปนตนอยางนี้วา เกสา
โลมา โดยเปนอสุภเปนตน ตามที่ปรากฏแลว. มนสิการอยางไร. เปรียบ
เหมือนมนุษยทั้งหลาย ทีเ่ ขาไปอาศัยอยูในน้ํา ทําเครื่องหมายหักกิ่งไมเปนตน
เพื่อจําสถานที่มีน้ําไวเพราะเปนภูมิภาคที่ไมคุนเคย ไปตามแนวเครื่องหมายนั้น
ยอมบริโภคน้ําได แตเมื่อใด คุนเคยภูมิภาคแลว ก็ปลอยไมสนใจเครื่องหมาย
นั้นเขาไปยังสถานที่มีน้ํา บริโภคน้ําได ฉันใด พระโยคาวจรนี้ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน มนสิการธรรมเหลานั้น โดยโวหารนั้น ๆ มีเกสา โลมาเปนตนไป
กอน เมื่อธรรมเหลานั้น ปรากฏชัดโดยอารมณมีอสุภเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง
ลวงเลยปลอยโวหารนั้น มนสิการโดยอารมณมีอสุภเปนตนแล.
ในขอนั้น ผูทักทวงกลาววา ธรรมเหลานั้น ปรากฏโดยความเปนอสุภะ
เปนตนแกพระโยคาวจรนั้นอยางไร โดยวรรณะอยางไร หรือโดยความเปน
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ของวางเปลาอยางไร. อนึ่ง พระโยคาวจร มนสิการธรรมเหลานี้โดยอสุภะ
อยางไร โดยวรรณะอยางไร หรือโดยความวางเปลาอยางไร. กอนอื่น ผม
ทั้งหลายยอมปรากฏแกพระโยคาวจรนั้นโดยอสุภะ เปน ๕ สวน คือ วรรณะ สี
สัณฐาน ทรวดทรง คันธะกลิ่น อาสยะ ที่อยูและโอกาสที่เกิด พระโยคาวจรนี้ก็
มนสิการธรรมเหลานี้ เปน ๕ สวนนั่นแล โดยอสุภะ อยางไรเลา. ธรรมดา
ผมเหลานั้นโดยวรรณะ ไมงาม เปนของปฏิกูลนาเกลียดอยางยิ่ง. จริงอยางนั้น
มนุษยทั้งหลาย เห็นเปลือกไมหรือเสนดาย มีสีเหมือนผม ซึ่งตกลงไปในน้ํา
และขาวเวลากลางวัน ยอมทิ้งหรือเกลียดน้ําและขาว แมเปนของชอบใจ ดวย
สําคัญวาผม. แมโดยสัณฐาน ก็ไมงาม จริงอยางนั้น มนุษยทงั้ หลาย กระทบ
เปลือกไมหรือเสนดาย ซึ่งมีสัณฐานเหมือนผม ซึ่งตกลงไปในน้ําขาว เวลา
กลางคืน ยอมทิ้งหรือเกลียดน้ําขาวแมเปนของชอบใจ ดวยสําคัญวาผม. แม
โดยกลิ่นก็ไมงาม. จริงอยางนั้น ผมทั้งหลายที่เวนการตกแตงมีทาน้ํามัน ติด
ดอกไม รมควันเปนตน กลิ่นนารังเกียจอยางยิ่ง คนสูดกลิ่น ผมที่โยนใสใน
ไฟ ตองปดจมูก เบือนหนาหนี. แมโดยที่อยูกไ็ มงาม. จริงอยางนั้น ผม
เหลานั้น สะสมแลว ก็เพิม่ พูนไพบูลยดวยการไหลมาคั่งกันของดี เสมหะ น้าํ เหลืองและเลือด เหมือนตนกะเพราเปนตนในกองขยะ ดวยการไหลมาคั่งกัน
ของสิ่งไมสะอาดของมนุษยนานาชนิด. แมโดยโอกาส ก็ไมงาม. จริงอยาง
นั้น ผมเหลานั้น เกิดในหนังออน ที่คลุมศีรษะของมนุษยทั้งหลาย เหนือ
ยอดกองซากศพ ๓๑ มีขนเปนตน ซึง่ นาเกลียดอยางยิ่งเหมือนตนกระเพราเปน
ตนในกองขยะ. ในซากศพ ๓๑ มีขนเปนตน ก็นัยนี้. พระโยคาวจรนี้ มนการธรรมเหลานี้ ที่ปรากฏโดยอสุภะ โดยความเปนของไมงาม ดวยประการ
อยางนี้กอน.
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ถาหากวา ธรรมเหลานี้ปรากฏแกพระโยคาวจรนั้น โดยวรรณะเมื่อ
เปนดังนั้น ผมทั้งหลายก็ปรากฏ โดยเปนนีลกสิณ. ขน ฟน ก็อยางนั้น ยอม
ปรากฏ โดยเปนโอทาตกสิณ. ในทวัตติงสาการทุกอยาง ก็นัยนี้. พระโยคาวจรนี้ ยอมมนสิการธรรมเหลานี้ โดยเปนกสิณนั้น ๆ นัน้ แล. ธรรมที่
ปรากฏโดยวรรณะอยางนี้ พระโยคาวจรก็มนสิการโดยวรรณะ ก็ถาหากวา
ธรรมเหลานั้นปรากฏแกพระโยคาวจรนั้น โดยความเปนของวางเปลา เมื่อเปน
ดังนั้น ผมทัง้ หลายยอมปรากฏ โดยเปนการประชุมวินิพโภครูปที่มีโดชะครบ ๘
ดวยการกําหนดแยกออกจากกลุมกอน. ขนเปนตน ก็ปรากฏเหมือนอยางที่ผม
ปรากฏ. พระโยคาวจรนี้ ยอมมนสิการธรรมเหลานั้น อยางนั้นเหมือนกัน.
ธรรมที่ปรากฏโดยความเปนของวางเปลาอยางนี้ ก็มนสิการโดยความเปนของ
วางเปลา.
พระโยคาวจรนี้ มนสิการอยูอยางนี้ ชื่อวา มนสิการธรรมเหลานั้น
โดยลําดับ. ขอวาโดยปลอยลําดับ อธิบายวา พระโยคาวจร ปลอยผมที่ปรากฏ
โดยเปนอสุภะเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง และมนสิการขน เปนผูเพงเฉยอยูใน
ผมทั้งหลายแลวมนสิการขนทั้งหลาย เมื่อตั้งมนสิการในขนทั้งหลาย ก็ชื่อวา
ปลอยผม เปรียบเหมือนปลิง เพงเฉยอยูที่ประเทศอันจับไวดวยหาง ปลอย
ประเทศอื่นทางจะงอยปาก เมื่อจับประเทศนั้นไว ก็ชื่อวาปลอยประเทศนอกนี้
ฉะนั้น. ในทวัตติงสาการทุกอยาง ก็นัยนี้. ก็ธรรมเหลานั้น เมื่อปรากฏ
แกพระโยคาวจรนั้น ผูมนสิการ โดยปลอยลําดับอยางนี้ ยอมปรากฏไมเหลือเลย
ทั้งปรากฏวาปรากฏชัดกวา.
เนื้อเปนดังนั้น ธรรมเหลาใด ปรากฏโดยความเปนของไมงามแก
พระโยคาวจรใด ทั้งปรากฏวาปรากฏชัดกวา เปรียบเหมือนลิงถูกพรานไล
ตะเพิดไปในดงตาล ๓๒ นี้ ไมหยุดอยูแมแตตนเดียว โลดโผไป เมื่อใด
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กลับก็ลา เมือ่ นั้น จึงหยุดอิงตาลออนอันสะอาด ที่หุมหอดวยใบตาลทึบตน
หนึ่งเทานั้น ฉันใด ลิงคือจิตของพระโยคาวจรนั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน อัน
พระโยคาวจรนั้นนั่นแหละไลตะเพิดไปอยูในกายนี้ ที่มี ๓๒ โกฏฐาสคือสวน
ไมหยุดอยูแมแตสวนหนึ่ง โลดไป เมื่อใดกลับ เพราะไมมีความปรารถนาในอัน
แลนไปสูอารมณเปนอันมาก ก็เหน็ดเหนื่อย [ลา] เมื่อนั้น ธรรมใดของพระโยคาวจรนั้น คลองแคลวหรือเหมาะแกจริตกวาในสวน ๓๒ มีผมเปนตน หรือ
เปนผูบําเพ็ญบารมีไวกอนในธรรมใด ก็อิงธรรมนั้นหยุดอยูโดยอุปจารสมาธิ
เมื่อเปนดังนั้น พระโยคาวจรทํานิมิตนั้นนั่นแล ใหเปนอันถูกความตรึก จรด
ถูกวิตกจรดบอย ๆ ก็จะทําปฐมฌานใหเกิดขึ้นตามลําดับ ตั้งอยูในปฐมฌาน
นั้นแลว เริม่ วิปสสนา ยอมบรรลุอริยภูมิได.
อนึ่ง ธรรมเหลานั้น ยอมปรากฏโดยวรรณะแกพระโยคาวจรได
เปรียบเหมือนลิงถูกพรานไลตะเพิดไปในดงตาล ๓๒ ตน ไมหยุดอยูแมแตตน
เดียว เมื่อใดกลับก็เหนื่อยลา เมื่อนั้น จึงหยุดอิงตาลออนอันสะอาด ที่หุมหอ
ดวยใบตาลทึบตน หนึ่งเทานั้น ฉันใดลิงคือจิตของพระโยคาวจรนั้น ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน อันพระโยคาวจรนั้นนั่นแหละ ไลตะเพิดไปอยูในกายนี้ที่มี ๓๒ สวน
ไมหยุดอยูแมแตสวนหนึ่ง โลดไป เมื่อใดกลับ เพราะไมมีความปรารถนา
แลนไปในอารมณเปนอันมาก ก็เหนื่อยลา เมื่อนัน้ ธรรมใดของพระโยคาวจร
นั้น คลองแคลวหรือเหมาะแกจริตกวา ใน ๓๒ สวนมีผมเปนตน หรือเปน
ผูบําเพ็ญบารมีมาแตกอนในธรรมใด ก็อิงธรรมนัน้ หยุดอยูโ ดยอุปจารสมาธิ
เมื่อเปนดังนั้น พระโยคาวจรทํานิมิตนั้นนั่นแล ใหเปนอันถูกความตรึกจรด
ถูกวิตกจรดบอย ๆ ก็จะทําใหเกิดรูปาวจรฌานแมทั้ง ๕ โดยนีลกสิน หรือโดย
ปตกสิณ ตามลําดับ และตั้งอยูในรูปาวจรฌานนั้น อยางใดอยางหนึ่ง เริ่ม
เจริญวิปสสนา ก็จะบรรลุอริยภูมิได.
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อนึ่ง ธรรมเหลานั้น ปรากฏโดยความเปนของวางเปลา แกพระโยคาวจรใด พระโยคาวจรนั้น ยอมมนสิการโดยลักษณะ เมื่อมนสิการโดย
ลักษณะ ยอมบรรลุอุปจารฌาน โดยกําหนดธาตุ ในธรรมเหลานั้น เมื่อ
เปนดังนั้น เมื่อมนสิการ ก็มนสิการธรรมเหลานั้น โดยสูตรทัง้ ๓ คือ ไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา. นี้เปนวิปสสนานัยของพระโยคาวจรนั้น. พระโยคาวจร
เริ่มเจริญวิปสสนานี้และปฏิบัติไปตามลําดับ ก็ยอ มบรรลุอริยภูมิแล.
ก็คําใดขาพเจากลาวไววา ก็พระโยคาวจรนี้ มนสิการธรรมเหลานี้
อยางไร คํานั้นก็เปนอันขาพเจาพยากรณแลว ดวยกถามีประมาณเพียงเทานี้.
อนึ่งเลา คําใดขาพเจากลาวไววา พึงทราบการพรรณนาปาฐะนั้นอยางนี้ โดย
ภาวนา. ความของคํานั้น ก็เปนอันขาพเจาประกาศแลวแล.

ปกิณณกนัย
นัยเบ็ดเตล็ด
บัดนี้ พึงทราบปกิณณกนัยนี้ เพื่อความชํานาญและความฉลาด ใน
ทวัตติงสาการนี้วา
นิมิตฺตโต ลกฺขณโต
ธาตุโต สฺุโตป จ
ขนฺธาทิโต จ วิเฺ ยฺโย
ทฺวตฺตึสาการนิจฺฉโย.
พึงทราบการวินิจฉัยทวัตติงสาการ โดยนิมิต โดย
ลักษณะ โดยธาตุ โดยความวางเปลา และโดยขันธ
เปนตน.
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บรรดาขอปกิณณกะนั้น ขอวาโดยนิมิต ความวา ในทวัตติงสาการ
นี้ มีประการดังกลาวมาแลวนี้ มีนิมิต ๑๖๐ ซึ่งพระโยคาวจร สามารถกําหนด
ทวัตติงสาการไดโดยโกฏฐาสคือเปนสวนๆ คือ ผมมีนิมิต ๕ คือ วรรณะ สี
สัณฐาน ทรวดทรง ทิสา ทิศ โอกาส ที่เกิด ปริเฉท ตัดตอนในขนเปนตนก็
อยางนี้.
ขอวา โดยลักษณะ ความวา ในทวัตติงสาการมีลักษณะ ๑๒ ซึ่ง
พระโยคาวจร สามารถทํามนสิการทวัตติงสาการไดโดยลักษณะ คือ ผมมี ๔
ลักษณะ คือ ลักษณะแขน ลักษณะเอิบอาบ ลักษณะรอน ลักษณะพัด ใน
ขนเปนตน กอยางนี้.
ขอวา โดยธาตุ ความวา ในทวัตติงสาการ ในธาตุทั้งหลายที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสในบาลีนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรษุ บุคคลนี้ มีธาตุ
๖ ดังนี้ ธาตุมี ๑๒๘ ซึง่ พระโยคาวจร สามารถกําหนดทวัตติงสาการไดโดย
ธาตุคือ ในผมมีธาตุ ๔ คือ สวนทีแ่ ข็งเปนปรวีธาตุ สวนที่เอิบอาบเปน
อาโปธาตุ สวนที่รอนเปนเตโชธาตุ สวนที่พัดเปนวาโยธาตุ. ในขนเปนตน
ก็อยางนี้
ขอวา โดยความวางเปลา ความวา ในทวัตติงสาการมีสุญญตา
๑๒๘ ซึ่งพระโยคาวจร สามารถพิจารณาเห็นทวัตติงสาการ โดยความวางเปลา
คือในผมกอน มีสุญญตา ๔ คือ ปฐวีธาตุวางจากอาโปธาตุเปนตน อาโปธาตุ
เปนตน ก็อยางนั้น วางจากปฐวีธาตุเปนตน. ในขนเปนตนก็อยางนี้.
ขอวา โดยขันธเปนตน ความวา ในทวัตติงสาการเมื่อผมเปนตน
ทานสงเคราะหโดยขันธเปนตน พึงทราบวินิจฉัย โดยนัยเปนตน อยางนี้วา
ผมทั้งหลายมีขันธเทาไร มีอาตนะเทาไร มีธาตุเทาไร มีสัจจะเทาไร มีสติปฏฐานเทาไร. กายยอมปรากฏประหนึ่งกองหญาและไมแกพระโยคาวจรนั้น
ผูพิจารณาเห็นอยางนี้ เหมือนอยางทานกลาวไววา
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นตฺถิ สตฺโต นโร โปโส ปุคฺคโล นูปลพฺภติ
สฺุภูโต อย กาโย
ติณกฏสมูปโม.
ไมมี สัตว นระ
บุรษุ ไมไดบุคคล
กายนี้มสี ภาพวางเปลา เปรียบเสมอดวยหญาและไม.
อนึ่งเลา ความยินดีนั้นใด อันมิใชของมนุษยที่ทานกลาวไวอยางนี้วา
สฺาคาร ปวิฏสฺส
สนฺตจิตฺตสฺส ตาทิโน
สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโต.
อมานุสี รติ โหติ
ทานผูเขาไปยังเรือนวาง มีจติ สงบ คงที่ พิจารณา เห็นธรรมโดยชอบ ยอมมีความยินดี ที่ไมใชของ
มนุษย.
ความยินดีนั้น อยูไมไกลเลย. ตอแตนั้น อมตะคือ ปติและปราโมช
นั้นใด ที่สําเร็จมาแตวิปสสนา ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา
ยโต ยโต สมฺมสติ
ขนฺธาน อุทยพฺพย
ลภตี ปติปาโมชฺช
อมต ต วิชานต.
พิจารณาเห็นความเกิดและดับแหงขันธทั้งหลาย
โดยประการใด ๆ ปติและปราโมชอันอมตะยอมได
แกผูพิจารณาเห็นความเกิดดับนั้น โดยประการนั้น ๆ.
พระโยคาวจร เมื่อเสวยปติและปราโมชอันเปนอมตะนั้น ไมนานเลย
ก็จะทําใหแจงอมตะคือพระนิพพานที่ไมแกไมตาย อันอริยชนเสพแลวแล.
จบกถาพรรณนาทวัตติงสาการ
แหง
อรรถกถาขุททกปาฐะ ชื่อปรมัตถโชติกา
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สามเณรปญหาในขุททกปาฐะ
[๔] อะไรเอยชื่อวา ๑ สัตวทั้งปวงตั้งอยูไดดวย
อาหาร. อะไรเอยชื่อวา ๒ นามและรูป. อะไรเอยชื่อ
วา ๓ เวทนา ๓. อะไรเอยชื่อวา ๔ อริยสัจ ๔. อะไร
เอยชือ่ วา ๕ อุปาทานขันธ ๕. อะไรเอยชื่อวา ๖
อายตนะภายใน ๖. อะไรเอยชือ่ วา ๗ โพชฌงค ๗.
อะไรเอยชื่อวา ๘ อริยมรรคมีองค ๘. อะไรเอยชื่อวา
๙ สัตตาวาส ๙. อะไรเอยชื่อวา ๑๐ ทานผูประกอบ
ดวยองค ๑๐ เรียกวาพระอรหันต.
จบสามเณรปญหา

๔. กถาพรรณนากุมารปญหา

๑

อัตถุปปตติ เหตุเกิดเรื่อง
บัดนี้ ถึงลําดับพรรณนาความของกุมารปญหา [สามเณรปญหา]
เปนตนอยางนี้วา อะไรเอย ชื่อวาหนึ่ง ขาพเจาจักกลาวเหตุเกิดเรื่องของ
กุมารปญหาเหลานั้น และประโยชนแหงการวางบทตั้งในที่นี้แลวจึงจักทําการ
พรรณนาความ.
จะกลาวเหตุเกิดเรื่องของกุมารปญหาเหลานั้นกอน. ชื่อวาโสปากะ
เปนพระมหาสาวกของพระผูมีพระภาคเจา. ทานโสปากะนั้น สําเร็จพระอรหันต
๑. บาลีเปนสามเณรปญหา.
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เมื่ออายุได ๗ ขวบโดยกําเนิด. พระผูมีพระภาคเจาพระพุทธประสงคจะทรง
อนุญาตการอุปสมบทดวยการพยากรณ [ตอบ] ปญหาแกทาน ทรงเห็นวา
ทานเปนผูสามารถพยากรณปญหาทั้งหลาย ที่มคี วามอันพระองคทรงประสงค
แลว จึงตรัสถามปญหา โดยนัยเปนตนอยางนี้วา อะไรเอย ชื่อวาหนึ่ง.
ทานก็พยากรณ และทําจิตของพระผูมีพระภาคเจาใหทรงยินดีดวยการพยากรณ
นั้น. อันนัน้ นั่นแลไดเปนอุปสมบทของทานพระโสปากะนั้น.
นี้เปนเหตุเกิดเรื่องของสามเณรปญหาเหลานั้น.
ประโยชนของการวางบทตั้ง
ก็เพราะเหตุที่ประกาศจิตตภาวนา โดยระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆดวยสรณคมน ประกาศศีลภาวนาดวยสิกขาบทและประกาศ
กายภาวนาดวยทวัตติงสาการ ฉะนั้น บัดนี้ จึงวางการพยากรณปญหาเหลานี้
เปนบทตั้งในที่นี้ เพื่อแสดงมุข คือ ปญญาภาวนา โดยประการตาง ๆ หรือ
เพราะเหตุที่สมาธิมีศีลเปนปทัฏฐาน และปญญามีสมาธิเปนปทัฏฐาน เหมือน
อยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวัวา
สีเล ปติฏาย นโร สปฺโ จิตฺต ปฺฺจ ภาวย นรชน
ผูมีปญญา ตัง้ อยูในศีล เจริญจิตและปญญา ดังนี้ ฉะนั้น จึงควรทราบแม
วา ขาพเจาครั้นแสดงศีลดวยสิกขาบททั้งหลาย และสมาธิที่มีศีลนั้นเปนโคจร
ดวยทวัตติงสาการแลว จึงวางปญหาพยากรณเปนบทตั้งไวในที่นี้ เพื่อแสดง
ประเภทแหงปญญา อันเปนเครื่องตรวจตราธรรมตาง ๆ สําหรับผูมีจิตตั้งมั่น
แลว.
นี้เปนประโยชนของการวางปญหาเหลานั้น เปนบทตั้งในที่นี้.
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พรรณนาปญหาวาอะไรเอย ชื่อวา ๑
บัดนี้ จะพรรณนาความของปญหาเหลานั้น. ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ
ในธรรมอยางหนึ่งอันใด ยอมทําที่สุดทุกขไดโดยลําดับ อนึ่ง ทานพระโสปากะ
นี้ เมื่อหนายในธรรมอยางหนึ่งอันใด ไดทําที่สุดทุกขแลว พระผูมีพระภาค
เจา ทรงหมายถึงธรรมนั้น จึงตรัสถามปญหาวา อะไรเอย ชื่อวาหนึ่ง.
พระเถระทูลตอบดวยเทศนาเปนบุคคลธิษฐานวา สัตวทั้งปวงทั้งอยูไดดวย
อาหาร. ในขอนี้ พระสูตรทั้งหลายเปนตนอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัมมาสติเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายดังนี้ เปน
เครื่องสาธกในความเกิดขอยุติดวยการตอบอยางนี้. ในขอนี้ สัตวทั้งปวง
ทานกลาววา ดังอยูไดดวยอาหารโดยอาหารใด อาหารนั้น หรือความที่สัตว
เหลานั้นตั้งอยูไดดวยอาหาร พึงทราบวา พระเถระผูถูกตรัสถามวา อะไรเอย
ชื่อวา ๑ ทูลชี้แจงแลว. จริงอยู ขอนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงประสงควา
ชื่อวา ๑ ในที่นี้ แตมิใชตรัสเพื่อใหรูวา ชื่อวา อยางอื่นในพระศาสนา
หรือในโลก ไมมี. ความจริง พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรมอยางหนึ่ง ภิกษุ
เมื่อหนายโดยชอบ เมื่อคลายโดยชอบ เมือ่ หลุดพน
โดยชอบ เห็นที่สดุ โดยชอบ ตรัสรูความเปนธรรม
โดยชอบ ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในทิฏฐธรรม คือ
ปจจุบนั ในธรรมอยางหนึ่งเปนไฉน คือในธรรมอยาง
หนึ่งวา สัตวทั้งปวงตั้งอยูไดดวยอาหาร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรมอยางหนึ่งนี้แล
ภิกษุเมือ่ หนายโดยชอบ เมื่อคลายโดยชอบ เมือ่ หลุดพน
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โดยชอบ เห็นทีส่ ุดโดยชอบ ตรัสรูความเปนธรรม
โดยชอบ ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในทิฏฐธรรม คือ
ปจจุบนั คํานั้นใดเรากลาววา ปญหา ๑ อุทเทส ๑
ไวยากรณ ๑ ดังนี้ คํานี้เราอาศัยขอนั้นกลาวแลว.
ในคําวา อาหารฏิติกา นี้ พระเถระถือเอาปจจัยดวย อาหาร
ศัพท เรียกสัตวทั้งปวงที่ตั้งอยูไดดวยปจจัยวา ตั้งอยูไดดวยอาหาร เหมือน
ปจจัยทานเรียกวาอาหาร ในพระบาลีเปนตนอยางนี้วา "ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย สุภนิมิตมีอยู การทําใหมากดวยการมนสิการโดยไมแยบคาย
ในสุภนิมิตนัน้ นี้เปนอาหารเพื่อความเกิดแหงกามฉันทะที่ยังไมเกิด
ฉะนั้น แตเมื่อทานหมายเอาอาหาร ๔ กลาววา ตั้งอยูไดดวยอาหาร
ดังนี้. คําวาทั้งปวง ก็นาจะไมถูกตอง เพราะพระบาลีวา เทพที่เปน
อสัญญีสัตว ไมมีเหตุ ไมมีอาหาร ไมผัสสะ ไมมีเวทนา.
ในขอนั้น พึงมีคําชี้แจงดังนี้ แมเมื่อถูกลาวอยางนี้ ความที่สัตว
ทั้งหลายเทานั้นตั้งอยูไดดวยปจจัย ก็ถูกแท เพราะพระบาลีวา ธรรมเหลา
ไหนมีปจจัย. ปญจขันธ คือรูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ แตความที่สัตว
ทั้งหลายตั้งอยูไดดวยปจจัย คํานี้เห็นจะไมถูกแนทีเดียว ขอนี้ ไมควรเห็น
อยางนี้. เพราะอะไร เพราะกลาวรวมไวเสร็จถึงขันธในสัตวทั้งหลาย. จริงอยู
ทานกลาวรวมไวเสร็จในสัตวทั้งหลายแลว เพราะอะไร. เพราะทานอาศัยขันธบัญญัติ. อยางไร. เหมือนอุปจารแหงบานในเรือน เหมือนอยางวา เมื่อ
เรือนหลังเดียว หรือสองหลัง แมสามหลังแหงบาน ถูกไฟไหม ก็กลาวรวม
ความไวเสร็จถึงบานในเรือนอยางนี้วา บานถูกไฟไหมเพราะอาศัยเรือนหลาย
หลังบัญญัติ ฉันใด ก็พงึ ทราบวา กลาวรวมความไวเสร็จถึงวาสัตวทั้งหลาย
ตั้งอยูไดดวยอาหาร ในสัตวทั้งหลายที่ตั้งอยูไดดวยอาหาร เพราะอรรถวาเปน
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ปจจัยในขันธทั้งหลาย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. แตเมื่อวาโดยปรมัตถ พึงทราบ
วา เมื่อขันธทั้งหลาย เกิดแกและตายอยู. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอเกิดแกและตายอยูทุกขณะ ดังนี้ เปนอันทรงแสดงวา
ตรัสรวมความไวเสร็จถึงขันธในสัตวเหลานั้น เมื่อใด สัตวทั้งปวงตั้งอยูได
ดวยอาหารที่เรียกวาปจจัยอันใด อาหารอันนั้นหรือความที่สัตวตั้งอยูไดดวย
อาหาร พึงทราบวา มีหนึ่ง เพราะวาอาหารหรือความที่สัตวตั้งอยูไดดวย
อาหาร ยอมเปนฐานที่ตั้งแหงนิพพิทาความหนาย เพราะเปนเหตุแหงอนิจจตา
ความเปนของไมเที่ยง. เมื่อนั้นภิกษุเมื่อหนาย เพราะเห็นอนิจจตาในสังขาร
ทั้งหลายที่เขาใจกัน วาสัตวทั้งปวงเหลานั้น ยอมจะเปนผูทําที่สุดทุกขไดโดย
ลําดับ ยอมบรรลุปรมัตถวิสุทธิ ความบริสุทธิ์โดยปรมัตถ เหมือนอยางที่
ตรัสไววา
สพฺเพ สงฺขารา อนิจจฺ าติ ยทา ปฺาย ปสฺสติ
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข
เอส มคฺโค วิสุทธฺ ิยา.
เมื่อไดเห็นดวยปญญาวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง
เนื้อนั้น ยอมหนายในทุกข นั่นเปนทางแหงวิสุทธิ.
ก็ในปญหาขอแรกนี้ มีปาฐะอยู ๒ อยางวา เอก นาม กึ และ
[เอก นาม] กิห. ในปาระทั้ง ๒ นั้น ปาฐะชาวสิงหลวา กิห. ดวยวา ชาว
สิงหลเหลานั้น แทนที่จะกลาววา กึ ก็กลาวเสียวา กิห. อาจารยชาวสิงหลบาง
พวกกลาววา คําวา ห เปนนิบาต ปาฐะแมของพวกที่ถือลัทธิฝายเถรวาท
ก็อยางนี้เหมือนกัน. แตทั้ง ๒ ปาฐะ ความก็อยางเดียวกัน. ชอบใจอยางใด
ก็พึงสวดพึงกลาวอยางนั้น. เหมือนอยางวา บางแหง ก็กลาววา ทุข และ
บางแหงก็กลาววา ทุกข ในบาลีทั้งหลายเปนตนอยางนี้วา สุเขน ผุฏโ
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อถ วา ทุเขน ทุกขฺ ฺ โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ฉันใด บางแหงก็วา เอก
บางแหงก็วา เอกก ก็ฉันนั้น . แตในที่นี้มีปาฐะนี้อยางเดียววา เอก นาม.
พรรณนาปญหาวา อะไรเอย ชือ่ วา ๒
พระศาสดา ผูมีจิตอันพระเถระทําใหทรงยินดีดวยการพยากรณนี้อยาง
นี้แลว จึงตรัสถาม หายิง่ ในรูป เหมือนนัยแรกวา อะไรเอย ชื่อวา ๒
พระเถระกลาวซ้ําวา เทฺว ๒ ทูลตอบดวยเทศนาเปนบุคลาธิษฐานวา คือนาม
และรูป. บรรดานามและรูปนั้น เรื่องที่มิใชรูปทั้งหมด ทานเรียกวานาม เพราะ
นอมมุงหนาสูอารมณอยางหนึ่ง เพราะเปนเหตุนอมจิตไปอยางหนึ่ง. แตในที่นี้
ทานประสงคเอาธรรมที่มีอาสวะเทานั้น เพราะเปนเหตุแหงนิพพิทาความหนาย
สวนมหาภูตรูป ๔ และรูปทั้งหมดที่อาศัยมหาภูตรูปนั้นเปนไป ทานเรียกวา
รูป เพราะอรรถวา แตกสลาย. รูปนั้นในที่นี้ ทานประสงคเอาทั้งหมด.
แตพระเถระกลาวในที่นี้วา ชื่อวา ๒ คือนามและรูป ก็โดยความประสงคนี้
แล มิใชกลาวเพราะไมมีธรรม ๒ อยางอื่น เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรม ๒ อยาง ภิกษุ
เมื่อหนายโดยชอบ ฯลฯ ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ธรรม ๒ อยาง คือนานและรูป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ในธรรม ๒ อยางนี้แล ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ ฯลฯ
ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได คํานั้นใดวา ปญหา ๒
อุทเทส ๒ ไวยากรณ ๒ ดังนี้ คํานี้ เราอาศัยอันนี้
กลาวแลว.
ก็ในปญหาขอนี้ พึงทราบวา ภิกษุละอัตตทิฏฐิความเห็นวาเปนตน
ได ดวยการเห็นเพียงนามรูปแลว เมื่อหนายโดยมุขคือการพิจารณาเห็นอนัตตา
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ยอมจะเปนผูทําที่สุดทุกขได ยอมบรรลุปรมัตถวิสุทธิได เหมือนอยางที่ตรัส
ไววา
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ยทา ปฺาย ปสฺสติ
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข
เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา.
เมือ่ ใด เห็นดวยปญญาวา ธรรมทั้งปวงเปน
อนัตตา เมื่อนั้น ยอมหนายในทุกข นี้เปนทางแหง
วิสุทธิ ดังนี้.
พรรณนาปญหาวา อะไรเอย ชื่อวา ๓
บัดนี้ พระศาสดาผูมีจิตอันพระเถระทําใหทรงยินดีดวยการพยากรณ
ปญหาแมนี้แลว จึงตรัสถามปญหายิ่งขึ้นไปเหมือนนัยกอน ๆ วา อะไรเอย
ชื่อวา ๓. พระเถระกลาวซ้ําวา ตีณิ ๓ เมื่อแสดงสังขยาจํานวนที่เหมาะแกลิงค
เพศศัพท แหงความที่พึงพยากรณอีก จึงทูลตอบวา ติสฺโส เวทนา คือ
เวทนา ๓. อีกนัยหนึ่ง พระเถระคิดวา จําเราจะกลับคําวา ตีณิ ความของ
เวทนาที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ติสฺโส เวทนา เมื่อแสดงจึงทูลตอบ.
บัณฑิตพึงทราบความในขอนี้ ดังกลาวมาฉะนี้. ดวยวาเทศนาของเหลาทาน
ผูบรรลุเทศนาอันวิลาศ เพราะความแตกฉานแหงปฏิสัมภิทา มีกถามุขเปนอัน
มาก แตอาจารยบางพวกกลาววา บทวา ตีณิ นี้ เปนบทเกิน. แตพระเถระ
กลาวในที่นี้วา ติสฺโส เวทนา คือ เวทนา ๓ ก็ตามนัยกอน ๆ นั่นแล
มิใชกลาวเพราะไมมีธรรม ๓ อยางอื่น เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรม ๓ เหลานี้ ภิกษุ
เมื่อหนายโดยชอบ ฯลฯ ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได
ในธรรม ๓ คือเวทนา ๓ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรม
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๓ เหลานี้แล ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ ฯลฯ ยอมเปน
ผูทําที่สุดทุกขได คํานี้ใดวา ปญหา ๓ อุทเทส ๓
ไวยากรณ ๓ ดังนี้ คํานี้เราอาศัยขอนั้นกลาวแลว ดังนี้.
ในปญหาขอนี้ พึงทราบวา ภิกษุละสุขสัญญา ความสําคัญวาสุข
ดวยการเห็นเวทนาทั้งสามเปนทุกข แลวหนายโดยมุขคือการพิจารณาเห็นทุกข
ตามแนวพระสูตรที่ตรัสไววา เวทนาความเสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่ง ทั่ง
หมดนั้นเรากลาววาเปนทุกข หรือตามแนวความเปนทุกข เพราะทุกขเปนทุกข
เพราะแปรปรวนและเปนทุกขเพราะปจจัยปรุงแตงอยางนี้วา
โย สุข ทุกฺขโต อทฺท ทุกฺขมทฺทกฺขี สลฺลโต
อทุกขฺ มสุข สนฺต
อทฺทกฺขิ น อนิจฺจโต.
ผูใดเห็นสุขเปนทุกข
เห็นทุกขเปนดังลูกศร
เห็นอทุกขมสุขมีอยู ผูนั้น ชื่อวาเห็นเวทนานั้นเปน
ของไมเที่ยง ดังนี้.
ยอมจะเปนผูทําที่สุดทุกขได ยอมบรรลุปรมัตถวิสทุ ธิไดเหมือนอยางที่ตรัสไววา
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ยทา ปฺาย ปสฺสติ
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเย
เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา.
เมื่อใดเห็นดวยปญญาวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง
เมื่อนัน้ ยอมหนายในทุกข นั่นเปนทางแหงวิสุทธิ
ดังนี้.
พรรณนาปญหาวา อะไรเอย ชื่อวา ๔
พระศาสดา ผูมีจิตอันพระเถระทําใหทรงยินดีดวยการพยากรณปญหา
แมนี้อยางนี้แลว จึงตรัสถามปญหายิ่งขึ้นไป เหมือนนัยกอน ๆ วา อะไร
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เอย ชื่อวา ๔ ในปญหาขอนี้ ในฝายพยากรณปญหานี้ บางแหง ทานประสงคเอาอาหาร ๔ ตามนัยกอน ๆ เหมือนอยางตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรม ๔ ภิกษุเมื่อหนาย
ฯลฯ เปนผูทําที่สุดทุกขได ในธรรม ๔ คือ อาหาร ๔.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรมเทานี้แลภิกษุเมื่อหนาย
โดยชอบ ฯลฯ เปนผูทําที่สุดทุกขได. คํานั้นใดวา
ปญหา ๔ อุทเทส ๔ ไวยากรณ ๔ ดังนี้ คํานี้เรา
อาศัยขอนั้นกลาวแลว ดังนี้.
บางแหง ภิกษุผูมีจิตอบรมดีแลวในคุณธรรมเหลาใด ยอมเปนผูทํา
ที่สุดทุกขไดโดยลําดับ คุณธรรมเหลานั้น ก็คือสติปฏฐานสี่ เหมือนอยาง
พระกชังคลาภิกษุณีกลาวไววา
ผูมีอายุ ในธรรม ๔ ภิกษุมีจิตอบรมดีแลวโดย
ชอบ เห็นที่สุดโดยชอบ ตรัสรูค วามเปนธรรมโดยชอบ
ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรม ๔ คือ
สติปฏฐาน ๔ ผูมอี ายุ ในธรรม ๔ เหลานี้แล ภิกษุ
มีจิตอบรมดีแลวโดยชอบ ฯลฯ ยอมเปนผูทําที่สุดทุกข
ได คํานั้นใด พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ปญหา ๔
อุทเทส ๔ ไวยากรณ ๔ คํานี้ ดีฉันอาศัยขอนั้น
กลาวแลว ดังนี้.
แตในที่นี้ การตัดภวตัณหามีได เพราะตรัสรูตามและแทงตลอด
อริยสัจ ๔ เหลาใด เพราะเหตุที่อริยสัจ ๔ เหลานั้น ทานประสงคเอาแลว
หรือเพราะเหตุที่ปญหากรรมที่ทานพยากรณดวยปริยายนี้ เปนอันพยากรณดี
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แลวทั้งนั้น ฉะนั้น พระเถระกลาวซ้ําวา จตฺตาริ ๔ จึงทูลตอบวา อริสจฺจานิ
อริยสัจทั้งหลาย. ในคํานั้นศัพทวา จตฺตาริ ๔ เปนการกําหนดดวยจํานวน.
บทวา อริยสจฺจานิ ไดแก สัจจะที่เปนอริยะ อธิบายวา ไมผิดไมคลาด
เคลื่อน เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้แล เปน
ของแท ไมผิด ไมแปรเปนอื่น เพราะฉะนั้น ทาน
จึงเรียกวา อริยสัจ.
อีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุใดทานอธิบายไววา เพราะเปนสัจจะอันโลก
ทั้งเทวโลกพึงดําเนิน พึงบรรลุ. เพราะดําเนินไปในทางเจริญที่เขาใจกันวา
ฐานที่ควรพยายามบาง เพราะไมดําเนินไปในทางไมเจริญบาง พระพุทธเจา
พรูปจเจกพุทธเจาและพระพุทธสาวกทั้งหลาย ที่รับรูก ันวาเปนพระอริยะ
เพราะประกอบพรอมดวยอริยธรรม คือโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ ยอม
แทงตลอดอริยสัจเหลานี้ แมเพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกวา อริยสัจ เหมือน
อยางที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้ ฯลฯ
อริยสัจ ๔ เหลานี้แล พระอริยะทั้งหลาอยูอมแทงตลอด
อริยสัจ ๔ เหลานี้ เพราะฉะนั้น จึงเรียกวาอริยสัจ.
อีกนัยหนึ่ง ชื่อวาอริยสัจ เพราะเปนสัจจะของพระผูมีพระภาคเจา
ผูเปนอริยะ เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนอริยะในโลกทั้ง
เทวโลก ฯลฯ ทั้งเทวดาและมนุษย เพราะฉะนั้น จึง
เรียกวาอริยสัจ.
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อีกนัยหนึ่ง ชื่อวาอริยสัจ แมเพราะทําใหสําเร็จความเปนอริยะ
เพราะอริยสัจเหลานั้น ทรงรูยิ่งดวยพระองคเองแลว เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอริยสัจ ๔ เหลานี้แล
ตถาคตตรัสรูยิ่งเองตามเปนจริง ตถาคตจึงถูกเรียกวา
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.
ความแหงบทของอริยสัจเหลานั้นมีดังนี้ ความตัดขาดภวตัณหา ยอม
มีได เพราะความตรัสรูตามและแทงตลอดอริยสัจเหลานั้น เหลือนอยางที่ตรัส
ไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจนี้นนั้ อันเรา
ตถาคตตรัสรูแลว แทงตลอดแลว ฯลฯ ทุกขนิโรธ
คามินปี ฏิปทาอริยสัจ อันเราตถาคตตรัสรูแลว แทง
ตลอดแลว ภวตัณหาเราตถาคตก็ถอนไดแลว ตัณหา
ที่นําไปในภพ ก็สิ้นแลว บัดนี้ การเกิดอีกไมมีกันละ
ดังนี้.

พรรณนาปญหาวา อะไรเอย ชื่อวา ๕
พระศาสดา มีจิตอันพระเถระทําใหทรงยินดีดวยการพยากรณปญหา
แมนี้แลว จึงตรัสถามปญหายิ่งขึ้นไปตามนัยกอน ๆ วา อะไรเอย ชื่อวา ๕.
พระเถระกลาวซ้ําวา ปฺจ ๕ จึงทูลตอบวา อุปาทานขันธ ในคําเหลานั้น
คําวา ปฺจ ๕ เปนการกําหนดจํานวน. ขันธทงั้ หลาย ทีถ่ กู อุปาทานให
เกิดมา หรือที่ทําอุปาทานใหเกิด ชือ่ วาอุปาทานขันธ. รูป เวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณ อยางใดอยางหนึ่ง มีอาสวะ อันบุคคลพึงยึดถือ คํานี้
เปนชื่อของอุปาทานขันธเหลานั้น ก็ในที่นี้ พระเถระกลาววา อุปาทานขันธ ๕

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 107

ตามนัยกอนนั่นแล มิใชกลาวเพราะไมมีธรรม ๕ อยางอื่น. เหมือนอยางที่
ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรม ๕ ภิกษุเมื่อหนาย
โดยชอบ ฯลฯ ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได. ในธรรม ๕
คืออุปาทานขันธ ๕ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรม ๕
เหลานีแ้ ล ภิกษุเมือ่ หนายโดยชอบ ฯลฯ ยอเปนผู
ทําที่สุดทุกขได คํานี้ใดวา ปญหา ๕ อุทเทส ๕
ไวยากรณ ๕ คํานี้เราอาศัยขอนั้นกลาวแลว ดังนี้.
ก็ในปญหาขอนี้ ภิกษุเมื่อพิจารณาโดยความเกิดความดับเปนอารมณ
ไดอมตะดวยวิปสสนาแลว ยอมทําใหแจงอมตะคือพระนิพพาน โดยลําดับ.
เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ยโต ยโต สมฺมสติ
ขนฺธาน อุทยพฺพย
ลภตี ปติปาโมชฺช
อมต ต วิชานต
พิจารณาความเกิดความดับแหงขันธทั้งหลาย
โดยประการใด ๆ ปติและปราโมชอันเปนอมตะ ยอม
ไดแกทานผูเห็นความเกิดความดับนั้น โดยประการนั้น ๆ
ดังนี้.

พรรณนาปญหาวา อะไรเอย ชื่อวา ๖
พระศาสดา ผูมีจิตอันพระเถระทําใหทรงยินดีดวยการพยากรณแมนี้
อยางนี้แลว จึงตรัสถามปญหายิ่งขึ้นไปตามนัยกอน ๆ วา อะไรเอย ชื่อวา ๖
พระเถระกลาวซ้ําวา ฉ หก จึงทูลตอบวา อายตนะภายใน. ในคําเหลานั้น
คําวา ฉ ๖ เปนการกําหนดจํานวน. อายตนะทั้งหลายที่ประกอบในภายใน
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หรือกระทําตนใหเปนที่อาศัยเปนไป ชื่อวา อัชฌัตติก. ชื่อวา อายตนะ
เพราะตอหรือเพราะกอความเจริญ หรือเพราะนําสังสารทุกขมายืดยาว คํานี้เปน
ชื่อของจักษุ ตา, โสตะ หู, ฆานะ จมูก, ชิวหา ลิน้ , กายะ กาย, มนะ ใจ.
ก็ในที่นี้ พระเถระกลาววา อาตนะภายใน ๖ ตามนัยกอน มิใชกลาวเพราะ
ไมมีธรรม หก อยางอื่น. เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรม ๖ ภิกษุเมื่อหนาย
โดยชอบ ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได. ในธรรม ๖
คืออายตนะภายใน ๖ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรม ๖
เหลานี้แล ภิกษุเมือ่ หนายโดยชอบ ฯลฯ ยอมเปนผู
ทําที่สดุ ทุกขได คํานี้ใดวา ปญหา ๖ อุทเทศ ๖
ไวยากรณ ๖ คํานี้เราอาศัยขอนัน้ กลาวแลว.
ก็ในปญหาขอนี้ ภิกษุพิจารณาอายตนะภายใน ๖ โดยความเปนของ
วางตามพระบาลี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา สฺุโ คาโม บาน
วาง นี้เปนชื่อของอายตนะภายใน ๖ ดังนี้ โดยความเปนของเปลาและ
โดยความเปนของลวง เพราะตั้งอยูไดไมนานเหมือนฟองน้ําและพยับแดดฉะนั้น
ก็หนาย. ทําที่สุดทุกขโดยลําดับ ยอมเขาถึงที่ซึ่งมัจจุราชมองไมเห็น เหมือน
อยางที่ตรัสไววา
ยถา ปุพฺพฬ
ุ ก ปสฺเส ยถา ปสฺเส มรีจิก
เอว โลก อเวกฺขนฺต
มจฺจราชา น ปสฺสติ.
มัจจุราชยอมมองไมเห็นผูท ี่มองเห็นโลกเหมือน
เห็นฟองน้ํา เหมือนเห็นพยับแดดฉะนั้น.
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พรรณนาปญหาวา อะไรเอย ชื่อวา ๗
พระศาสดาผูมีจิตอันพระเถระทําใหทรงยินดีดวยการพยากรณปญหานี้
แลว จึงตรัสถามปญหายิ่งขึ้นไป ตามนัยกอน ๆ วา อะไรเอย ชื่อวา ๗.
วิญญาณฐิติ ๗ พระเถระกลาวในการพยากรณปญหาใหญก็จริง ถึงอยางนั้น
ภิกษุผูมีจิตอบรมดีแลวในธรรมเหลาใด ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได พระเถระเมื่อแสดงธรรมเหลานั้น จึงทูลตอบวา โพชฌงค ๗. อนึ่งเลาความขอนี้
พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงอนุมัติแลว เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย กชังคลาภิกษุณีเปน
บัณฑิต ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย กชังคลาภิกษุณี มี
ปญญามาก พวกทานเขาไปหาคฤหบดีแมที่เตียง สอบ
ถามขอความนี้ แมเราก็พึงพยากรณความขอนั้นเหมือน
อยางที่ กชังคลาภิกษุณี พยากรณฉะนั้น.
กชังคลาภิกษุณี นั้นพยากรณไวอยางนี้วา
ผูมีอายุ ในธรรม ๗ ภิกษุมีจิตอบรมดีแลว โดย
ชอบ ฯลฯ ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได. ในธรรม ๗
คือโพชฌงค ๗ ผูมีอายุ ในธรรม ๗ เหลานี้แล ภิกษุ
ผูมีจติ อบรมดีแลว โดยชอบ ฯลฯ ยอมเปนผูทําที่สุด
ทุกขได. คํานั้นใดวาปญหา ๗ อุทเทส ๗ ไวยากรณ
๗ คํานี้เราอาศัยขอนั้นกลาวแลว. ดังนี้.
ความขอนี้ พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุมัติแลวดวยประการฉะนี้.
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ในคําเหลานั้น คําวา สตฺต ๗ เปนการกําหนดจํานวนเด็ดขาดไม
ขาดไมเกิน. คําวา โพชฌงค นี้เปนชื่อของธรรมมีสติเปนตน. ความของบท
ในโพชฌงค ๗ นี้มีดังนี้ ชื่อวา โพธิ เพราะวิเคราะหวา พระอริยสาวกยอม
ตรัสรู ดวยธรรมสามัคคี กลาวคือ สติ ธัมมวิจยะ วีริยะ ปติ ปสสัทธิ
สมาธิและอุเบกขา อันเปนปฏิปกษตออุปทวะเปนอันมาก มีความหดหูความ
ฟุงซาน ความหยุดเพียร ความพยายาม กามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลมถามุโยค
และความยึดถือดวยอุจเฉททิฏฐิและสัสสตทิฏฐิเปนตน อันเกิดขึ้นในขณะแหง
มรรคจิต สวนโลกิยะและโลกุตระนั้น ทานอธิบายวา ลุกขึ้นจากความหลับ
คือสันดานที่มีกิเลส หรือแทงตลอดอริยสัจ ๔ หรือทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน
นั่นแล เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตรัสรูยิ่งเองซึ่ง
พระอนุตรสัมมาสัมโพธิ.
อีกอยางหนึ่งแมพระอริยสาวก ชื่อวาโพธิ เพราะวิเคราะหวา ตรัสรู
ดวยธรรมสามัคคีนั้น มีประการตามที่กลาวมาแลว. ดังนั้น ชื่อวาโพชฌงค
เพราะเปนองคคือสวนแหงโพธิ กลาวคือธรรมสามัคคีนั้น เหมือนอยางองคแหง .
ฌานเเละองคแหงมรรค อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาโพชฌงค แมเพราะเปนองคของ
พระอริยสาวกที่ไดโวหารวาโพธินั้น เหมือนอยางองคคือสวนของกองทัพและ
องคคือสวนของรถเปนตนฉะนั้น.
อีกประการหนึ่ง พึงทราบอรรถวาโพชฌงคแหงโพชฌงคทั้งหลาย
โดยวิธีที่ทานกลาวไวในคัมภีรปฏิสัมภิทาอยางนี้วา ในบทวา โพชฌงค ชือ่ วา
โพชฌงค เพราะอรรถวาอะไร ชื่อวา โพชฌงค เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู
ชื่อวาโพชฌงค เพราะตรัสรู ชื่อวาโพชฌงคเพราะตรัสรูตาม ชื่อวาโพชฌงค
เพราะแทงตลอด ชื่อวา โพชฌงค เพราะตรัสรูพรอม. พระโยคาวจร เมื่อ
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เจริญทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ เหลานี้อยางนี้ไมนานนัก ก็จะเปนผูไดคุณมี
ความหนายโดยสวนเดียวเปนตน ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา ยอมเปนผูทําที่สุดทุกข
ไดในปจจุบัน สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ เหลานี้ อัน
บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไป เพื่อความ
หนายโดยสวนเดียว เพื่อความคลายกําหนด เพื่อ
ความดับ เพื่อควานระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความ
รูพรอม เพื่อความดับ ดังนี้.

พรรณนาปญหาวาอะไรเอย ชื่อวา ๘
พระศาสดา ผูมีจิตอันพระเถระทําใหทรงยินดีดวยการพยากรณปญหา
แมนี้อยางนี้แลว จึงตรัสถามปญหายิ่งขึ้นไปวาอะไรเอยชื่อวา ๘. พระเถระ
กลาวโลกธรรม ๘ ไวในการพยากรณมากปญหา ก็จริงอยู ถึงอยางนั้น ภิกษุ
ผูมีจิตอบรมดีแลวในธรรมเหลาใด ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได พระเถระเนื้อ
แสดงธรรมเหลานั้น ไมกลาววา องคอริยะแหงมรรค ๗ เพราะเหตุที่ ธรรมดา
มรรคอันพนจากองค ๘ หามีไม แตวามรรคมีเพียงองค ๘ เทานั้น ฉะนั้น
เมื่อจะใหสําเร็จความขอนั้นจึงทูลตอบ โดยวิลาสแหงเทศนาวา อริยมรรคมี
องค ๘ ความและเทศนานัยขอนี้ แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงอนุมัติแลวทั้งนั้น
เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย กชังคลาภิกษุณี เปน
บัณฑิต ฯลฯ แมเราก็พึงพยากรณเหมือนกชังคลาภิกษุณี
พยากรณ นั่นแล.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 112

ก็พระกชังคลาภิกษุณีนั้น พยากรณไวอยางนี้วา
ผูมีอายุ ในธรรม ๘ ภิกษุผูมีจิตอบรมดีแลวโดย
ชอบ ฯลฯ ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได คํานั้นใด
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสไววา ปญหา ๘ อุทเทส ๘
ไวยากรณ ๘ คํานี้ ดิฉันอาศัยขอนั้นกลาวแลว ดังนี้.
ความและเทศนานั้น พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุมัติแลว
ดวยประการฉะนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อริโย แปลวา อันผูตองการพระนิพพาน
พึงบรรลุ. อนึ่งมรรคพึงทราบวา อริยะ เพราะเปนไปหางไกลจากกิเลสทั้งหลาย. เพราะกระทําใหเปนพระอริยะ และแมเพราะไดอริยผล. องคของ
มรรคนั้นมี ๘ เพราะเหตุนั้น มรรคนัน้ จึงชื่อวาที่องค ๘. มรรคนี้นั้นพึงทราบ
วาเปนเพียงองคเทานั้น เพราะมรรคมีสภาพที่บุคคลจะไมพึงได โดยแยก
ออกจากองค เหมือนกองทัพมีองค ๔ และดนตรีมีองค ๕. บุคคลยอมคนหา
พระนิพพานดวยทางนี้หรือแสวงหาเอง หรือฆากิเลสไป เหตุนั้น ทางนี้จึงชื่อวา
มรรค.
ภิกษุเมื่อเจริญมรรคมีประเภท ๘ และมีองค ๘ นี้อยางนี้ ยอมทําลาย
อวิชชา ทําวิชชาใหเกิด ทําใหแจงพระนิพพานดวยเหตุนั้น ทํานี้จึงกลาววา
เปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน สมดังตรัสไวอยางนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หางเมล็ดขาวสาลี หรือหาง
เมล็ดขาวเหนียว ที่เขาตั้งไวชอบ เอามือหรือเทา
เหยียบ จักตําเอามือหรือเทาได หรือจักทําใหหอเลือด
ได ขอนี้เปนไปได. เพราะอะไร. เพราะหางเมล็ด
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เขาตัง้ ไวชอบ ฉันใด. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น
หนอก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทําลายอวิชชา ทําวิชชาให
เกิด จักทําใหแจงพระนิพพานได ก็ดวยทิฏฐิที่ตั้งไว
ชอบ ดวยมรรคภาวนาที่ตั้งไวชอบ ขอนี้เปนไปได
ดังนี้.

พรรณนาปญหาวา อะไรเอยชื่อวา ๙
พระศาสดา ผูมีจิตอันพระเกระทําใหทรงยินดีดวยการพยากรณปญหา
นี้ จึงตรัสถามปญหายิ่งขึ้นไปวา อะไรเอยชื่อวา ๙. พระเถระกลาวซ้ําวา
นว ๙ จึงทูลตอบวา สัตตาวาส.
ในคํานั้น คําวา นว ๙ เปนการกําหนดจํานวน. คําวา สัตว ไดแก
สัตวมีชีวิต ที่ทานบัญญัติที่อาศัยขันธอันนับเนืองในชีวิตินทรีย. คําวา อาวาส
ไดแกชื่อวาอาวาส เพราะเปนที่อยูอาศัย. ที่อยูอาศัยของสัตวทั้งหลาย ชื่อวา
สัตตาวาส นับเปนทางแหงเทศนา. แตเมื่อวาโดยอรรถใจความ คํานี้เปนชื่อ
ของสัตว ๙ ประเภท เหมือนอยางที่ทาน กลาวไววา
ผูมีอายุ เหลาสัตวมีกายตางกันมีสัญญาตางกัน
มีอยู เหมือนมนุษยบางพวก เทพบางพวก และวิน-ิ
ปาติกะทางพวก นี้เปนสัตตาวาสที่ ๑. เหลาสัตวมีกาย
ตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน มีอยู เหมือนทวยเทพ
ที่อยูในหมูพรหมผูเกิดเปนพวกแรก นี้เปนสัตตาวาสที่
๒. เหลาสัตวผูมกี ายอยางเดียวกัน มีสัญญาตางกัน
มีอยู เหมือนทวยเทพเหลาอาภัสสระ นี้เปนสัตตาวาส
๓. เหลาสัตวผูมีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยาง
เดียวกัน มีอยู เหมือนทวยเทพเหลาสุภกิณหะ นี้เปน
๑

๑. ที.ปาฏิ. ๓/ขอ ๔๕๗.
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สัตตาวาสที่ ๔. เหลาสัตวที่ไมมีสัญญา ไมเสวยอารมณ
มีอยู เหมือนทวยเทพเหลาอสัญญสัตวนี้เปนสัตตาวาส
ที่ ๕. เหลาสัตว ฯลฯ ที่เขาถึงอากาสานัญจายตนะ นี้
เปนสัตตวาสที่ ๖. เหลาสัตว ฯลฯ ที่เขาถึงวัญญาณัญจายตนะ นี้เปนสัตตาวาสที่ ๗. เหลาสัตว ฯลฯ ที่เขาถึง
อากิญจัญญายตนะ นี้เปนสัตตาวาสที่ ๘. เหลาสัตว ฯลฯ
ที่เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ นี้เปนสัตตาวาสนี้ ๙.
ก็ในที่นี้ พระเถระ กลาววา สัตตาวาส ๙ ก็ตามนัยกอน ๆ นั่นแหละ มิใชกลาวเพราะไมมีธรรม ๙ อยางอื่น เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรม ๙ ภิกษุเมื่อหนาย
โดยชอบ ฯลฯ ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได ในธรรม ๙
คือ สัตตาวาส. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรม ๙
เหลานีแ้ ล ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ ฯลฯ ยอมเปนผูทํา
ที่สุดทุกขได คํานัน้ ใด เรากลาววา ปญหา ๙ อุทเทส ๙
ไวยากรณ ๙ คํานี้เราอาศัยขอนัน้ กลาวแลว.
ก็ในปญหานี้ ภิกษุละความเห็นวายั่งยืนงามความเปนคนสุขเสียดวยญาต
ปริญญา ในสัตตาวาส เพราะบาลีวา ธรรม ๙ ความกําหนดรู คือ สัตตวาส
๙. หนายดวยการเห็นเปนเพียงกองสังขารลวน ๆ คลายกําหนัดดวยการเห็น
อนิจจลักษณะดวยตีรณปริญญา หลุดพนดวยการเห็นทุกขลักษณะ เห็นที่สุดโดย
ชอบดวยการเห็นอนัตตลักษณะ ตรัสรูความเปนธรรมชอบดวยปหานปริญญา
ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงมีพุทธดํารัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรม ๙ ภิกษุเมื่อหนาย
โดยชอบ ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได. ในธรรม ๙
คือ สัตตาวาส ๙ ดังนี้.
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พรรณนาปญหาวา อะไรเอยชื่อวา ๑๐
พระศาสดา ผูมจี ิตอันพระเถระทําใหทรงยินดีดวยการพยากรณแมนี้
อยางนี้ จึงตรัสถามปญหายิ่งขึ้นไปวา อะไรเอยชือ่ วา ๑๐ ในปญหานั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอกุศลกรรมบถ ๑๐ ไวในการพยากรณทั้งหลาย นอก
จากการพยากรณปญหานี้ เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรม ๑๐ ภิกษุเมื่อหนาย
โดยชอบ ฯลฯ ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได. ในธรรม
๑๐ คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใน
ธรรม ๑๐ ภิกษุเมื่อหนาย โดยชอบ ฯลฯ ยอมเปนผู
ทําที่สุดทุกขได คํานั้นใดเรากลาววา ปญหา ๑๐
อุทเทส ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ คํานี้เราอาศัยขอนั้นกลาว
แลว ดังนี้.
ก็จริงอยู ถึงอยางนั้น ในที่นี้ เพราะเหตุที่พระเถระไมนําตัวเองเขาไป ประสงคแตจะพยากรณพระอรหัต หรือเพราะเหตุที่ปญหากรรม ที่พระเถระพยากรณโดยปริยายนี้ เปนอันพยากรณดีแลว ฉะนั้น ทานที่ประกอบองค ๑๐
เหลาใดทานเรียกวาพระอรหันต พระเถระเมื่อแสดงการบรรลุองค ๑๐ เหลานั้น
จึงทูลตอบดวยเทศนาเปนบุคลาธิษฐานวา ทานผูประกอบพรอมดวยองค ๑๐
ทานเรียกวา พระอรหันต. เพราะในขอนี้ ทานผูประกอบพรอมดวยองค ๑๐
เหลาใด ทานเรียกวา พระอรหันต พึงทราบวาองค ๑๐. เหลานั้น พระเถระ
ถูกตรัสถามวา อะไรเอยชื่อวา ๑๐ จึงทูลชี้แจง. ก็องค ๑๐ เหลานั้น พึง
ทราบโดยนัยที่ตรัสไวในพระสูตรทั้งหลายเปนตน อยางนี้วา
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ภิกษุทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ เรียกกัน
วา อเสขะ อเสขะ ภิกษุเปนอเสขะ ดวยเหตุเทาไร
พระเจาขา. ตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ เปนอเสขะ
สัมมาสังกัปปะ เปนอเสขะ สัมมาวาจา เปนอเสขะ
สัมมากัมมันตะ เปนอเสขะ สัมมาอาชีวะ เปนอเสขะ
สัมมาวายามะเปนอเสขะ สัมมาสติเปนอเสขะ สัมมา
สมาธิเปนอเสขะ สัมมาญาณะเปนอเสขะ และสัมมา
วิมุตติเปนอเสขะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุ
ชื่อวา เปนอเสขะแล.
จบพรรณนากุมารปญหา
แหง
อรรถกถาขุททกปาฐะ ปรมัตถโชติกา
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มงคลสูตรในขุททกปาฐะ
[๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้. สมัยหนึ่ง
พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร
อารามของทานอนาถปณฑิกะ กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้น
เมื่อลวงปฐมยามไปแลว เทวดาองคหนึ่งมีวรรณะงด
งามเปลงรัศมีสวางตัวพระเชตวัน เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจา ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ยืน
ณ ทีส่ มควรสวนหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา
ดวยพระคาถาวา
[๖] เทวดาและมนุษยเปนอันมาก ปรารถนาความ
สวัสดี พากันคิดมงคลทั้งหลาย ขอพระองคโปรดตรัส
บอกมงคลอันอุดมดวยเถิด พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบดวยคาถาเหลานั้นวา
การไมคบพาล การคบแตบณ
ั ฑิต และการบูชา
ผูที่ควรบูชา นี้ก็เปนมงคลอุดม
การอยูในประเทศอันเหมาะ ความเปนผูทําบุญ
ไวแตกอน การตั้งตนไวชอบ นีก่ ็เปนมงคลอุดม.
ความเปนพหูสูต ความเปนผูมีศิลปะ มีวินัยที่
ศึกษามาดี มีวาจาเปนสุภาษิต นี่ก็เปนมงคลอุดม.
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การบํารุงมารดาบิดา การสงเคราะหบุตรภริยา
การงานอันไมอากูล นี่ก็เปนมงคลอุดม.
ทาน ธรรมจริยา การสงเคราะหญาติ การงาน
อันไมมโี ทษ นี่ก็เปนมงคลอุดม.
การงดเวนจากบาป งดเวนการดื่มน้ําเมา ความ
ไมประมาทในธรรมทั้งหลาย นีก่ ็เปนมงคลอุดม.
ความเคารพ ความยอมตน ความสันโดษความ
กตัญู การฟงธรรมตามกาล นี่ก็เปนมงคลอุดม.
ความอดทน ความวางาย การเห็นสมณะ การ
สนทนาธรรมตามกาล นี่กเ็ ปนมงคลอุดม.
ตบะ พรหมจรรย การเห็นอริยสัจ การทําพระนิพพานใหแจง นี่กเ็ ปนมงคลอุดม.
จิตของผูที่ถูกโลกธรรมกระทบแลว ไมหวั่นไหว
ไมเศราโศก ไมเศราหมองดวยละอองกิเลส เกษม
ปลอดโปรง นี่ก็เปนมงคลอุดม.
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทํามงคลดังนี้แลว
ไมพายแพในขาศึกทั้งปวง ยอมถึงความสวัสดีในที่ทุก
สถาน นี่แลมงคลอุดม ของเทวดาและมนุษยเหลานั้น.
จบมงคลสูตร
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๕. อรรถกถามงคลสูตร
ประโยชนแหงบทตั้ง
บัดนี้ ถึงลําดับการพรรณนาความแหงมงคลสูตรที่ยกเปนบทตั้ง ตอ
ลําดับจากกุมารปญหา. ในที่นี้ขาพเจาจะกลาวประโยชนแหงบทตั้งแลวจึงจัก
พรรณนาความแหงมงคลสูตรนั้น. อยางไรเลา. ความจริง พระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาแมมิไดตรัสถามลําดับนี้ แตขาพเจากลาวเพื่อแสดงวาการนับ
ถือพระศาสนาดวยการถึงสรณะ และนัยตามประเภทศีลสมาธิปญญา ทรงแสดง
ไวดวยสิกขาบท ทวัตติงสาการและกุมารปญหา นี้ใด แมทั้งหมดนั้น ก็เปน
มงคลอยางยิ่ง เพราะผูตองการมงคล จําตองทําพากเพียรอยางยิ่งในมงคลนั้น
นั่นแล. สวนความที่การนับถือพระศาสนาเปนตนนั้น เปนมงคลนั้นบัณฑิตพึง
ทราบตามแนวพระสูตรนี้.
นี้เปนประโยชนแหงบทตั้งในมงคลสูตรนั้น ในที่นี้
กถาพรรณนาปฐมมหาสังคายนา
ก็เพื่อพรรณนาความแหงมงคลสูตรนั้น ซึง่ ยกเปนบทตั้งไวอยางนี้ มี
มาติกาหัวขอ ดังนี้.
ขาพเจาจะกลาววิธีนี้อยางนี้วา คํานี้ผูใดกลาว
กลาวเมื่อใด กลาวเพราะเหตุไร เนื้อจะพรรณนาความ
แหงปาฐะมี เอว เปนตน ก็จะกลาวสมุฏฐานที่เกิด
มงคลกําหนดมงคลนั้นแลว จะชี้แจงความมงคลแหง
มงคลสูตรนั้น.
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ในมาติกานั้น กอนอื่น กึ่งคาถานี้วา วุตตฺ  เยน ยทา ยสฺมา
เจต วตฺวา อิม วิธึ. ทานกลาวหมายถึงคําคือ เอวมฺเม สุต ฯปฯ ภควนฺต
คาถาย อชฺฌภาสิ. จริงอยู. พระสูตรนี้ ทานกลาวโดยฟงตอ ๆ กันมา
ก็พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนสยัมภูคือเปนพระพุทธเจาเองไมมีอาจารย เพราะ
ฉะนั้น คํานี้ [นิทานวจนะ] จึงไมใชพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น. เพราะเหตุที่มีคํากลาววา คํานี้ ใครกลาว
กลาวเมื่อใด และกลาวเพราะเหตุใด. ฉะนั้น จึงขอกลาวชี้แจง. ดังนี้
คํานี้ทานพระอานนทกลาว และกลาวในเวลาทํามหาสังคายนาครั้งแรก
ความจริง การทํามหาสังคายนาครั้งแรกนี้ ควรทราบมาตั้งแตตน
เพื่อความฉลาดในนิทานวจนะคําตนของสูตรทั้งปวง ดังตอไปนี้.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ผูเปนนาถะที่พึ่งของโลก ทรงบําเพ็ญพุทธกิจ เริ่มตนแตทรงประกาศพระธรรมจักรจนถึงทรงโปรดสุภัททปริพาชก แลว
เสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เวลาใกลรุงวันวิสาขบูรณมีระหวาง
ตนสาละคู ในสาลวโนทยานอันเปนที่แวะพักของมัลลกษัตริยใกลกรุงกุสินารา
ทานพระมหากสัสปะผูเปนสังฆเถระของภิกษุประมาณเจ็ดแสนรูปที่ประชุมกันใน
วันแบงพระบรมสารีริกธาตุของพระผูมีพระภาคเจามาระลึกถึงคําของ ขรัวตา
สุภัตทะ กลาวเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานได ๗ วันวา "พอที่
เถิด ผูมีอายะ ทานทั้งหลาย อยางเศราโศกไปเลย อยาร่ําไรไปเลย
พวกเราพนดีแลวจากพระมหาสมณะนัน้ แตกอนพวกเราถูกพระมหาสมณะผูน ั้น บังคับจูจี้วา 'สิ่งนี้ควรแกพวกเธอบางละ สิ่งนี้ไม
ควรแกพวกเธอบางละ' มาบัดนี้ พวกเราปรารถนาสิ่งใด ก็จกั ทําสิ่ง
นั้น ไมปรารถนาสิ่งใด ก็จักไมทําสิ่งนั้น" ทานดําริวา "พวกภิกษุชั่ว
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เขาใจวา" ปาพจน คือ ธรรมวินัย มีศาสดาลวงไปแลว ไดสมัครพรรคพวก
ก็จะพากันย่ํายีพระสัทธรรมใหอันตรธานไปไมนานเลย ขอนีย้ อมเปนไปได.
ตราบใด ธรรมวินัยยังดํารงอยู ตราบนั้น ปาพจน คือ ธรรมวินัยก็หาชื่อวา
มีศาสดาลวงไปแลวไม สมจริง ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส ไววา
ดูกอนอานนท ธรรมเเละวินัยอันใด อันเราตถาคตแสดงแลว บัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย ธรรมและ
วินัยอันนั้น จักเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย เมื่อเรา
ลวงลับไป ดังนี้.
อยากระนั้นเลย จําเราจะชวยกันสังคายนาธรรมและวินัย โดยวิธีที่พระศาสนา
นี้จะพึงดํารงอยูยั่งยืนยาวนาน.
อนึ่งเลา เรากัสสปะอันพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุเคราะหดวยสาธารณบริโภคในจีวร ตรัสวา
ดูกอนกัสสปะเธอจักครองผาปานบังสุกุลที่ใชแลว
ของเราไหวหรือ และทรงอนุเคราะหดวยทรงสถาปนา
เราไวเสมอ ๆ กับพระองคในอุตตริมนุสสธรรม ธรรม
อัน ยิง่ ยวดของมนุษย ตางโดยอนุปุพพวิหาร ๙ และ
อภิญญา ๖ โดยนัยเปนตนอยางนี้วา ดูกอ นภิกษุทั้ง
หลาย เราตถาคตตองการสงัดจากกามทั้งหลาย สงัด
จากอกุศลธรรมทัง้ หลาย เขาถึงปฐมฌานอยูเพียงใด
แมกัสสปะก็ตองการสงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจาก
อกุศลธรรมทั้งหลาย ฯลฯ เขาถึงปฐมฌานอยูเพียงนั้น.
ดังนี้.
๑

๑. ที. มหา. ๑๐/ขอ ๑๔๑.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 122

เรานั้นจะมีหนี้อื่นอะไรเลา พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา กัสสปะผูนี้จักเปน
ผูดํารงวงศพระสัทธรรมของเรา จึงทรงอนุเคราะหเรา ดวยการอนุเคราะหที่
ไมทั่วไปนี้ เหมือนพระราชาทรงอนุเคราะหพระราชโอรส ผูดํารงวงศตระกูล
ดวยทรงมอบเกราะและพระราชอิสริยยศ มิใชหรือ จึงทําความอุตสาหะใหเกิด
แกภิกษุทั้งหลาย เพื่อชวยกันสังคายนาธรรมและวินัย เหมือนอยางที่ทาน
พระอานนทกลาวไววา
ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปเลากะภิกษุทั้ง
หลายวา ผูมีอายุทงั้ หลาย ครั้งหนึ่ง เราเดินทางไกล
จากนครปาวามาสูนครกุสินารา พรอมกับภิกษุหมู
ใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ดังนี้.
สุภัททกัณฑ ควรกลาวใหพิศดารทั้งหมด. ตอจากนั้น ทานพระมหากัสสป
กลาววา
ผูม ีอายุทั้งหลายเอาเถิด เรามาชวยกันสงัคายนา
ธรรมและวินัย ตอไปเมื่อหนาอธรรมรุงเรือ่ ง ธรรมก็
จะรวงโรย. อวินัยรุงเรือง วินยั ก็จะรวงโรย เมื่อหนา
อธรรมวาทีมีกําลัง ธรรมวาทีก็จะออนกําลัง อวินัยวาที
มีกําลัง วินัยวาทีก็จะออนกําลัง.
ภิกษุทั้งหลายกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ถาอยางนั้น ขอพระเถระ
โปรดเลือกภิกษุทั้งหลายเถิด. พระเถระละเวน ภิกษุที่เปนปุถุชน โสดาบัน สกทาคามี อนาคามีและพระขีณาสพสุกขวิปสสก ผูทรงพระปริยัติคือนวังคสัตถุศาสน
ทรงสิ้น เปนจํานวนหลายรอยหลายพันรูป เลือกเอาเฉพาะภิกษุผูเปนพระอรหันต
ประเภทเตวิชชาเปนตน ผูทรงปริยัติคือพระไตรปฎกทั้งหมด บรรลุปฏิสมั ภิทา มีอานุภาพยิ่งใหญโดยมาก พระผูมีพระภาคเจาทรงยกยองเปนเอตทัคคะที่
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พระสังคีติกาจารยมุงหมายกลาวไววา ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสป
คัดเลือกพระอรหันต ๕๐๐ รูปหยอนอยูรูปหนึ่ง ดังนี้.
ถามวา ทําไม พระเถระจึงทําใหหยอนอยูรูปหนึ่ง. ตอบวา เพื่อไว
ชองโอกาสแกทานพระอานนทเถระเพราะวา ทั้งรวมกับทานพระอานนท ทั้ง
เวนทานพระอานนทเสียไมอาจทําสังคายนาธรรมได ดวยวาพระอานนทนั้น เปน
พระเสขะยังมีกิจที่ตองทําอยู ฉะนั้น จึงไมอาจรวมได แตเพราะเหตุที่นวังคสัตถุศาสนมีสุตตะและเคยยะเปนตน ขอใดขอหนึ่ง ซึ่งพระทศพลทรงแสดง
แลว ที่ชื่อวา ทานพระอานนทไมไดรับตอพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา
ไมมีฉะนั้น จึงไมอาจเวนเสียได. ผิวา ทานพระอานนทแมเปนเสขะอยู ก็นา
ที่พระเถระจะพึงเลือก เพราะเปนผูมีอุปการะมาก ตอการทําสังคายนาธรรม
แตเพราะเหตุไร พระเถระจึงไมเลือกเลา. เพราะจะหลีกเลี่ยงการตําหนิติเตียน
เสีย. ความจริง พระเถระมีความสนิทสนมอยางเหลือเกินในทานพระอานนท.
จริงอยางนั้น ถึงทานพระอานนที่จะมีศีรษะหงอกแลว. พระเถระก็ยังสั่งสอน
ทานดวยวาทะวา เด็ก วา "เด็กคนนี้ ไมรูจักประมาณเสียเลย". อนึ่ง
ทานพระอานนทนี้เกิดในตระกูลศากยะ เปนพระอนุชาของพระตถาคต เปน
โอรสของพระเจาอา. ในการคัดเลือกทานพระอานนท ภิกษุทั้งหลายจะสําคัญ
ประหนึ่งทานลําเอียงเพราะรัก จะพึงตําหนิติเตียนวาพระเถระละเวนเหลาภิกษุ
ผูบรรลุอเสขปฏิสัมภิทาเสียไปเลือกพระอานนท ผูบรรลุเสขปฏิสัมภิทา. พระเถระเมื่อจะหลีกเลี่ยงตําหนิติเตียนนั้น คิดวา "เวนพระอานนทเสีย ก็ไม
อาจทําสังคายนากันได เราจะเลือก ก็ตอเมื่อภิกษุทั้งหลายอนุมัติเทานั้น" ดังนี้
จึงไมเลือกเอง.
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ครั้งนั้น ภิกษุทงั้ หลายพากันรองขอพระเถระ เพื่อเลือกทานพระอานนทเสียเองเลย เหมือนอยางที่พระอานนทกลาวไววา
ภิกษุทั้งหลาย ไดกรายเรียนทานพระมหากัสสป
อยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ทานพระอานนทนี้ ถึง
แมจะเปนพระเสขะ แตก็ไมควรจะลําเอียงเพราะรัก
เพราะเกลียด เพราะหลง เพราะกลัว ก็ทานพระอานนทนี้ ไดร่ําเรียนธรรมและวินัยมาในสํานักพระมีพระภาคเจาเปนอันมา ถาอยางนั้น ขอพระเถระ
โปรดเลือกทานพระอานนทดวยเถิดเจาขา. ครั้งนั้นแล
ทานพระมหากัสสป จึงไดเลือกทานพระอานนทดวย
ดังนี้.
พระเถระจึงไดมีจํานวนครบ ๕๐๐ รูป รวมทั้งทานพระอานนท ที่
พระเถระเลือกโดยอนุมัติของภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
ลําดับนั้น ภิกษุผูเถระทั้งหลายปรึกษากันวา เราจะชวยกันสังคายนา
ธรรมและวินัย ที่ไหนเลาหนอ. ไดตกลงกันวา กรุงราชคฤห มีโคจรที่หาอาหาร
มาก มีเสนาสนะมาก ถากระไร เราจะอยูจําพรรษา ชวยกันทําสังคายนา ณ
กรุงราชคฤห ภิกษุเหลาอื่น [ที่ไมไดรับคัดเลือก] ไมพึงเขาจําพรรษา
กรุงราชคฤห. ก็เหตุไร ภิกษุผูเถระเหลานั้น จึงไดตกลงกันดังนั้น. เพราะทาน
ดําริวา การทําสังคายนานี้ เปนถาวรกรรมของเรา บุคคลผูเปนวิสภาคไมถูก
กัน จะพึงเขามาทามกลางสงฆ แลวรื้อถาวรกรรมนั้นเสีย. ครั้งนั้น ทาน
พระมหากัสสปจึงประกาศดวยญัตติทุติยกรรม. คําประกาศนั้น พึงทราบตาม
นัยที่ทานกลาวไวแลวในสังคีติขันธกะนั้นแล.
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ครั้งนัน้ นับแตพระตถาคตเสด็จปรินิพพาน เมื่อการเลนสาธุกีฬา
ลวงไป ๗ วัน การบูชาพระธาตุลวงไปอีก ๗ วัน พระมหากัสสปเถระรูวา
เวลาลวงไปครั้งเดือนแลว ยังเหลือเวลาเดือนครึ่ง ก็กระชั้นชิดดิถีเขาจําพรรษา
จึงกลาววา ผูมีอายุทั้งหลาย เราจะพากันไปกรุงราชคฤห ก็พาหมูภิกษุครึ่ง
หนึ่งเดินทางแยกไปทางหนึ่ง แมพระอนุรุทธเถระ ก็พาหมูภิกษุครึ่งหนึ่งแยก
ไปอีกทางหนึ่ง. สวนพระอานนทเถระถือบาตรจีวรของพระผูมีพระภาคเจา อัน
หมูภิกษุแวดลอม ประสงคจะไปกรุงสาวัตถี [กอน] แลว จึงจะไปกรุงราชคฤห
ก็แยกทางจาริกไปทางกรุงสาวัตถี. ในสถานที่พระอานนทเถระไปถึง ๆ ก็ไดมี
เสียงครวญคร่ํารําพันขนานใหญวา ทานอานนทเจา ทานอานนทเก็บ
พระศาสดาไวเสียที่ไหนมาแลว. เมือ่ พระเถระถึงกรุงสาวัตถีตามลําดับ
ไดมีเสียงครวญคร่ํารําพันขนานใหญ เหมือนในสมัยที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
ปรินิพพาน.
ขาววา สมัยนั้น ทานพระอานนท ตองปลอบมหาชนนั้น ดวย
ธรรมีกถาที่ประกอบดวยอนิจจตาความไมเที่ยงเปนตน แลวจึงเขาไปยังพระเชตวันวิหาร เปดพระทวารแหงพระคันธกุฎีที่พระทศพลประทับแลวนําเตียง
ตั่งออกเคาะปดกวาดพระคันธกุฎี ทิง้ ขยะคือดอกไมแหง นําเตียงตั่งเขาไปตั้ง
ไวตามเดิมอีก ไดกระทําวัตรปฏิบัติทุกอยางที่ควรทํา เหมือนในครั้งพระผูมีพระภาคเจายังทรงพระชนมอยู.
พระเถระแข็งใจดื่มยาระบายเจือน้ํานมในวันที่ ๒ เพื่อทํากายที่มีธาตุ
หนักใหเบา เพราะตั้งแตพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพาน ทานตองยืนมาก.
นั่งมาก จึงนั่งอยูแตในวิหารเทานั้น ซึ่งทานอางถึง จึงกลาวกะเด็กหนุม ที่
สุภมาณพใชไปดังนี้วา
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ดูกอนพอหนุม วันนี้ยังไมเหมาะ เพราะเราดื่ม
ยาถาย ตอพรุงนี้เราจึงจะเขาไป.
วันที่ ๒ พระเถระ มีพระเจตกเถระ เปนปจฉาสมณะผูติดตาม
จึงเขาไป ถูกสุภมาณพถามปญหาแลวไดกลาวสูตรที่ ๑๐ ชื่อ สุภสูตร ใน
ทีฆนิกาย. คราวนั้นพระเถระขอใหสุภมาณพ ชวยปฎิสังขรณสิ่งสลักหักพังใน
พระเชตวันวิหาร ครั้นจวนจะเขาพรรษาจึงไปยังกรุงราชคฤห. พระมหากัสสปเถระและพระอนุรุทธเถระก็อยางนั้น พาหมูภิกษุทั้งหมดไปยังกรุงราชคฤห
เหมือนกัน.
สมัยนั้น ในกรุงราชคฤหมีวัดใหญอยู ๑๘ วัด ทุกวัดมีหยากเยื่อที่เขา
ทิ้งตกเรี่ยราดไปทั้งนั้น. เพราะในเวลาที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพาน
ภิกษุทั้งหลายถือบาตรจีวรของตนทอดทิ้งวัดและบริเวณไปกันหมด ครั้งนั้น
พระเถระทั้งหลาย คิดกันวา เราจะชวยกันปฏิสงั ขรณวิหารที่ชํารุดทรุดโทรม
ตลอดเดือนแรกแหงพรรษา เพื่อบูชาพระพุทธดํารัสและปลดเปลื้องคําตําหนิ
ติเตียนของพวกเดียรถีย. ดวยวา พวกเดียรถียพากันติเตียนวา พวกสาวก
ของพระสมณโคดม เมื่อศาสดายังมีชีวิตอยู ก็ชวยกันทะนุบํารุง ครั้นศาสดา
ปรินิพพานแลว ก็พากันทอดทิ้งไป. ทานอธิบายวา พระเถระทั้งหลายคิดกัน
ดังนั้น ก็เพื่อปลดเปลื้องคําตําหนิติเตียนของเดียรถียพวกนั้น. สมจริงดังที่ทาน
กลาวไววา
ภิกษุผูเปนเถระทั้งหลาย ปรึกษากันดังนี้วา ผูมี
อายุทงั้ หลาย การปฏิสังขรณวิหารที่ชํารุดทรุดโทรม
พระผูม ีพระภาคเจาทรงสรรเสริญไว เอาเถิดผูมีอายุ
ทั้งหลาย จําเราจะชวยกันปฏิสังขรณวิหารที่ชํารุดทรุด๑

๑. ที.สี. ๙/ขอ ๓๑๔ เปนตน
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โทรม ตลอดเดือนแรก เดือนกลางเราจึงจักประชุม
ชวยกันสังคายนาธรรมและวินยั .
วันทีส่ อง พระเถระเหลานั้น พากันไปยืนอยูใกลประตูพระราชนิเวศน
พระเจาอชาตศัตรูเสด็จมาทรงไหวแลวปวารณาวา ทานเจาขา โยมจะชวยอะไร
ไดบาง พระคุณเจาตองการอะไร. พระเถระทั้งหลาย ถวายพระพรขอหัตถกรรมงานฝมือ เพื่อตองการปฏิสังขรณวัดใหญ ๑๘ วัด. พระราชาทรงรับวา
สาธุ ดีละ เจาขา แลวพระราชทานผูคนที่เปนชางฝมือ. พระเถระทั้งหลาย
ใหปฏิสังขรณวิหารทั้งหมด ตลอดเดือนแรก. ตอมา จึงกราบทูลพระราชาวา
ขอถวายพระพร งานปฏิสังขรณวิหารเสร็จแลว บัดนี้ อาตมาภาพทั้งหลาย
จะชวยกันสังคายนาธรรมและวินัย. พระราชามีพระดํารัสวา ดีละ เจาขา ขอ
พระคุณเจาโปรดทําอยางสบายใจเถิด การอาณาจักรไวเปนพระของโยม ฝายการ
ธรรมจักรเปนธุระของพระคุณเจา โปรดสั่งมาเถิดเจาขา จะใหโยมชวยอะไร.
พระเถระทั้งหลาย ถวายพระพรทูลวา ถวายพระพร โปรดใหสรางสถานที่นั่ง
ประชุมสําหรับภิกษุทั้งหลาย ผูจะชวยกันทําสังคายนาธรรม. ตรัสถามวา จะ
ทําที่ตรงไหนเลา เจาขา. ทูลวา ถวายพระพร ทําใกลประตูถาสัตตบรรณ
ขางภูเขาเวภาระนาจะเหมาะมหาบพิตร. พระเจาอชาตศัตรูรับสั่งวา ดีละ เจาขา
แตโปรดใหสรางมณฑปใหญ มีฝา เสาและบันไดอันจัดไวอยางดี วิจิตรดวย
ลายดอกไมและลายเครือเถานานาชนิด เสมือนวิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตไว
แตมณฑปใหญนั้น ใหมีเพดานทองกลมกลืนกับพวงดอกไมชนิดตาง ๆ อัน
หอยยอยอยู งานภาคพื้นดินก็ปรับเสร็จเปนอันดี งดงามดวยดอกไมบูชานานา
พันธุ ประหนึ่งพื้นทางเดินอันปรับดวยลูกรังดังมณีรัตนวิจิตร เสมือนวิมาน
พรหม โปรดใหปูลาดอาสนะอันเปนกัปปยะ ๕๐๐ ที่ มีคานับมิได ในมณฑป
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ใหนั้น สําหรับภิกษุ ๕๐๐ รูป ใหปลู าดอาสนะพระเถระ หันหนาทางทิศ
เหนือ หันหลังทางทิศให ใหปลู าดธรรมาสน ที่นงั่ แสดงธรรม อันควรเปน
อาสนะสําหรับ พระผูมีพระภาคเจา หันหนาทางทิศตะวันออก ทามกลางมณฑป
วางพัดทําดวยงาชางไวบนธรรมาสนนั้น แลวมีรับสั่งใหเผดียงแจงแกภิกษุสงฆ
วา กิจกรรมเสร็จแลว เจาขา.
ภิกษุทงั้ หลายกลาวกะทานพระอานนทวา ทานอานนท พรุงนี้เปน
วันประชุมสงฆ สวนตัวทานเปนเสขะ ยังมีกิจที่จะตองทํา ดวยเหตุนั้น ทาน
จึงไมควรไปประชุม ขอทานจงอยาประมาทนะ. ครั้งนั้น ทานพระอานนท
ดําริวา พรุงนี้เปนวันประชุม การที่เรายังเปนเสขะไปประชุม ไมสมควรเลย
ดังนี้. จึงยับยั้งอยูดวยกายคตาสติ ตลอดราตรีเปนอันมาก เวลาใกลรุงจึงลง
จากที่จงกรมเขาไปยังวิหาร นึกถึงกาย หมายจะนอนพัก. เทาทั้งสองพนพื้น
และศีรษะยังไมทันถึงหนอน ในระหวางนั้น จิตไมยึดมั่น ก็หลุดพนจาก
อาสวะทั้งหลาย.
ความจริง ทานพระอานนทนี้ ยับยั้งอยูภายนอก ดวยการจงกรม
ไมอาจทําคุณวิเศษใหเกิดได จึงดําริวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะเราไว
มิใชหรือวา อานนท เธอมีบุญที่ทําไวแลว จงประกอบความเพียรเนือง ๆ
ก็จักเปนผูไมมีอาสวะไดฉับพลัน ก็ธรรมดาวา พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสไว
ไมผิด เราคงปรารภความเพียรเกินไป ดวยเหตุนั้น จิตของเราจึงเปนไปทาง
ฟุงซาน เอาเถิด จําเราจะประกอบความเพียรแตพอดี จึงลงจากที่จงกรม
ยืน ณ ที่ขางเทา ลางเทาแลวก็เขาวิหาร นั่งบนเตียง คิดจะพักเสียหนอยหนึ่ง
ก็เอนกายลงบนเตียง เทาทั้งสองพนพื้น และศีรษะยังไมทัน ถึงหมอน ใน
ระหวางนั้น จิตไมยึดมั่น ก็หลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย. พระอรหัตของพระ- 
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เถระ. เวนจากอิริยาบถ ๔ ดวยเหตุนั้น เมื่อถามกันวา ในพระศาสนานี้
ภิกษุรูปไร ไมนั่ง ไมนอน ไมยืน ไมเดิน บรรลุพระอรหัต ก็ควรจะ
ตอบวา พระอานนทเถระ.
ในวันที่สอง พระภิกษุเถระทั้งหลาย ฉันภัตตาหาร เก็บงําบาตรจีวร
แลว ก็ประชุมกัน ณ ธรรมสภา. สวนพระอานนทเถระประสงคจะใหสงฆรู
การบรรลุพระอรหัตของตน จึงไมไปพรอมกับภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อนั่งเหนืออาสนะที่ถึงแกตน ๆ ตามอาวุโส ก็นั่งเวน อาสนะของพระอานนทเถระไว. ในที่นั้น เมื่อมีพระเถระบางเหลาถามวา นั่นอาสนะของใคร ก็มี
เสียงตอบวา ของพระอานนท. ถามวา ก็พระอานนทไปไหนเสียเลา. สมัย
นั้น พระเถระดําริวา บัดนี้ เปนเวลาที่เราไปไดละ ดังนัน้ เมื่อสําแดง
อานุภาพของตน จึงดําดินไปแสดงตัวเหนืออาสนะของคนเลย. อาจารยบาง
พวกกลาววา เหาะมานั่งก็มี.
เมื่อพระอานนทนั่งเรียบรอยแลว ทานพระมหากัสสปเถระจึงปรึกษา
ก็ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย เราจะสังคายนาอะไรกอน ธรรม
หรือวินัย
ภิกษุทั้งหลายจึงเรียนวา ขาแตทานมหากัสสปะ ธรรมดาวาวินัยเปน
อายุของพระพุทธศาสนา เมื่อวินัยยังดํารงอยู พระศาสนาก็ชื่อวาดํารงอยูดวย
เพราะฉะนั้น เราจะสังคายนาวินัยกอน. พระเถระถามวา จะมอบใหใครเปน
สังคายนาวินัยเลา. ภิกษุทงั้ หลายเรียนวา ทานพระอุบาลี เจาขา. พระเถระ
ถามแยงวา พระอานนทไมสามารถหรือ. ภิกษุทั้งหลายเรียนวา ไมใชไม
สามารถดอกเจาขา แตทวา พระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อยังดํารงพระชนมอยู
ทรงอาศัยการเลาเรียนพระปริยัติ [ของทาน] จึงทรงสถาปนาทานพระอุบาลีไว
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ในตําแหนงเอตทัคคะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาลีเปนเลิศกวาภิกษุ
สาวกของเราผูทรงพระวินัย ดังนี้ เพราะฉะนั้น เราจะถามพระอุบาลีเถระ
ชวยกันสังคายนาวินัย. แตนั้น พระเถระจึงสมมติตนดวยตนเอง เพื่อถามวินัย
ฝายพระอุบาลีเถระก็สมมติคน เพื่อตอบวินัย. ในขอนั้น มีบาลีดังนี้
ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปะ เผดียงสงฆวา
สุณาตุ เม อาวุโส สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
อห อุปาลึ วินย ปุจฺเฉยฺย.
ดูกอนทานทั้งหลาย ขอสงฆโปรดฟงขาพเจา ผิวา สงฆพรักพรอมแลว ขาพเจาจะถามวินัยกะทานอุบาลี.
แมทา นพระอุบาลี ก็เผดียงสงฆวา
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล
อห อายสฺมตา มหากสฺสเปน วินย ปุฏโฐ วิสฺสชฺเชยฺย.
ขาแตทานทั้งหลาย ขอสงฆโปรดฟงขาพเจา ผิวา สงฆฺพรักพรอมแลว ขาพเจาอันทานพระมหากัสสปะ ถามแลว จะตอบวินัย.
ทานพระอุบาลี ครั้นสมมติตนดวยตนเองอยางนี้แลว ก็ลุกจากอาสนะ
หุมจีวรเฉวียงบา ไหวพระภิกษุชั้นเถระแลว นั่งเหนือธรรมาสนจับพัดทําดวย
งา ตอนั้น ทานพระมหากัสสปเถระจึงถามวินัยทั้งหมดตั้งแตปฐมปาราชิกเปน
ตนไป กะทานพระอุบาลีเถระ. ทานพระอุบาลีเถระก็ตอบ พระภิกษุหมดทั้ง
๕๐๐ รูป ก็สวดเปนหมูพรอม ๆ กัน ตั้งแตปฐมปาราชิกสิกขาบท พรอมทั้ง
นิทานไป แมสิกขาบทนอกนั้น ก็สวดอยางนั้น เพราะเหตุนั้น พึงถือเรื่อง
ทั้งหมดตามอรรถกถาวินัย. ทานพระอุบาลีเถระครั้น สังคายนาวินัยปฎกทั้งสิ้น
พรอมทั้งวิภังคทั้งสอง [ภิกขุวิภังค ภิกขุนีวิภังค] พรอมดวยคัมภีรขันธกะ
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และปริวารโดยนัยนี้แลว ก็วางพัดงา ลงจากธรรมาสน ไหวภิกษุผูเฒาแลว
ก็นั่งเหนืออาสนะที่ถึงแกตน.
ทานพระมหากัสสปเถระ ครัน้ สังคายนาวินัยแลวประสงคจะสังคายนา
ธรรม จึงถามภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลายเมื่อจะสังคายนาธรรม จะมอบ
บุคคลไรเปนธุระสังคายนาธรรม. ภิกษุทั้งหลาย จึงเรียนวา มอบทานพระอานนทเถระใหเปนธุระ.
ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสป. จึงเผดียงสงฆวา
สุณาตุ เม อาวุโส สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห
อานนฺท ธมฺม ปุจฺเฉยฺย.
ดูกอนทานทั้งหลาย ขอสงฆโปรดฟงขาพเจา ผิวา สงฆ
พรักพรอมแลว ขาพเจาจะถามธรรมกะทานอานนท.
ครั้งนั้น ทานพระอานนท ก็เผดียงสงฆวา
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล อห
อายสฺมตา มหากสฺสเปน ธมฺน ปุฏโ วิสฺสชฺเชยฺย.
ขาแตทานทั้งหลาย ขอสงฆโปรดฟงขาพเจา ผิวา สงฆ
พรักพรอมแลว ขาพเจาอันทานพระมหากัสสปะถามแลว จะตอบ
ธรรม ดังนี้.
ครั้งนั้น ทานพระอานนทลุกจากอาสนะ. หมจีวร เฉวียงบา ไหว
พระภิกษุชั้นเถระแลว ก็นั่งเหนือธรรมาสนถือพัดงา. ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปเถระ ถามธรรมกะทานพระอานนทวา ทานอานนท พรหมชาลสูตร
พระผูมีพระภาคเจาตรัส ณ ที่ไหน. ตอบวา ตรัสที่พระตําหนักในพระราชอุทยานชื่ออัมพลัฏฐิกา ซึ่งอยูระหวางกรุงราชคฤหกับเมืองนาลันทา. ถามวา
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ทรงปรารภใคร. ตอบวา ทรงปรารภสุปปยปริพาชกกับ พรหมทัตตมาณพ.
ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปถามทานพระอานนทถึงนิทานแหงพรหมชาลสูตร
ถามทั้งบุคคล. ถามวา ทานอานนท ก็สามัญญผลสูตรเลาตรัสที่ไหน. ตอบวา
ที่สวนมะมวงของหมอชีวก กรุงราชคฤห เจาขา. ถามวา ตรัสกับใคร. ตอบ
วา กับพระเจาอชาตศัตรู เวเทหิบุตร โอรสพระนางเวเทหิ เจาขา. ลําดับนัน้
ทานพระมหากัสสปะจึงถามทานพระอานนท ถึงนิทานแหงสามัญญผลสูตร ถาม
ทั้งบุคคล. ทานพระมหากัสสปถามแมทั้ง ๕ นิกาย โดยอุบายนี้นี่แลทานพระอานนท ถูกถามแลวถามเลาก็ตอบไดหมด. ปฐมมหาสังคีติสังคายนาใหญครั้ง
แรกนี้ พระเถระ. ๕๐๐ รูปชวยกันทํา
สเตหิ ปฺจหิ กตา เตน ปฺจสตาติ จ
เถเรเหว กตตฺตา ๗
เกริกาติ ปวุจฺจติ.
ปฐมมหาสังคีติ การทําสังคายนาใหญครั้งแรก อันพระเถระ
๕๐๐ รูป ชวยกันทํา ดวยเหตุนั้น ทานจึงเรียกวา ปญจสตา และ
เพราะภิกษุเหลานั้นลวนเปนพระเถระทั้งนั้น จึงเรียกวา เถริกา ลัทธิเถระวาท.
เมื่อปฐมมหาสังคีตินี้ กําลังดําเนินไป เมื่อทานพระอานนท อันทาน
พระมหากัสสปะ ครั้นถามคัมภีรทีฆนิกายและคัมภีรมัชฌิมนิกายเปนตนหมด
แลว เมื่อจะถามคัมภีรขุททกนิกาย ตามลําดับ ในทายคําที่ทานถามเปนตน
อยางนี้วา ทานอานนท มงคลสูตร พระผูมีพระภาคเจาตรัส ณ ที่ไหน ดังนี้
จึงถามถึงนิทานในคํานี้วา ถามทั้งนิทาน ถามทั้งบุคคล. ทานพระอานนท
ประสงคจะกลาวนิทานนั้นใหพิศดารวา ตรัสอยางใด ผูใดฟงมา ฟงเมื่อใด
และผูใดกลาว กลาวที่ใด กลาวแกผูโด จะกลาวขอความนั้นใหหมด เมื่อ
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จะแสดงความนั้นวา ตรัสไวอยางนี้, ขาพเจาฟงมา, ฟงมาสมัยหนึ่ง, พระผูมีพระภาคเจาตรัส, ตรัสที่กรุงสาวัตถี, ตรัสแกเทวดา ดังนี้จึงกลาววา
เอวมฺเม สต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯปฯ ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ. คํานี้ ทาน
พระอานนทกลาวไวอยางนี้. ก็แลคํานั้นพึงทราบวา ทานกลาวไวในเวลาทํา
ปฐมมหาสังคีติ.
บัดนี้ จะอธิบายในขอนี้วา ตรัสเพราะเหตุไร. เพราะเหตุที่ทาน
พระมหากัสสปะถามถึงนิทาน ฉะนั้น ทานจึงกลาวนิทานนั้นไวพิศดารตั้งแต
ตน อีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุที่เทวดาบางเหลาเห็นทานพระอานนทนั่งเหนือ
ธรรมาสน หอมลอดวยคณะผูเชี่ยวชาญ จึงเกิดจิตคิดวา "ทานพระอานนท
นี้เปนเวเทหมุนี แมโดยปกตินับเพียงอยูในศากยตระกูล เปนทายาทของพระผูมีพระภาคเจา แมแตพระผูมีพระภาคเจา ก็ทรงยกยองไวในตําแหนง
เอตทัคคะถึง ๕ สถาน เปนผูประกอบดวยอัจฉริยอัพภูตธรรม ๔ ประการ เปน
ที่รักที่ตองใจของบริษัท ๔ บัดนี้ เห็นทีจะเปนรัชทายาทโดยธรรมของพระผูมี
พระภาคเจา เกิดเปนพุทธะ ผูรู".
ฉะนั้น ทานพระอานนท รูทวั่ ถึงความปริวิตกทางใจของเทวดาเหลา
นั้นดวยใจตนเอง ทนการยกยองคุณที่ไมเปนจริงนั้นไมไดเพื่อแสดงภาวะที่ตน
เปนเพียงสาวก จึงกลาววา เอวมฺเม สุต เอก สนย ภควา ฯปฯ
อชฺฌภาสิ. ในระหวางนี้พระอรหันต ๕๐๐ รูปและเทวดาหลายพัน ก็ชื่อชม
ทานพระอานนทวา สาธุ สาธุ. แผนพื้นมหาปฐพีก็ไหว ฝนดอกไมนานา
ชนิดก็หลนลงจากอากาศ ความอัศจรรยอยางอื่นก็ปรากฏมากมาย และเทวดา
มากหลายก็เกิดความสังเวชวา คําใด เราฟงมาตอพระพักตรของพระผู
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มีพระภาคเจา คํานั้น แมเหตุการณผานพนสายตามาแลว ก็มาเกิดได.
คํานี้ ทานพระอานนท แมจะกลาวในเวลาทําปฐมมหาสังคีติ ก็พึงทราบวาทาน
กลาวเพราะเหตุนี้ ดวยประการฉะนี้. ดวยการพรรณนามาเพียงเทานี้ ก็เปน
อันประกาศความแหงกึ่งคาถานี้วา วุตฺต เยน ยทา ยส มา เจต วตฺวา
อิม วิธึ กลาววิธีนี้วา ผูใดกลาว กลาวเมื่อใด กลาวเพราะเหตุใด.

พรรณนาปาฐะวา เอว เปนตน
เพื่อประกาศความที่รวบรัดไวดวยหัวขอเปนตน อยางนี้วา เอวมิจจฺ าทิปาสฺส อตฺถ นานปฺปการโต ความแหงปาฐะวา เอว เปนตน โดย
ประการตาง ๆ บัดนี้ ขออธิบายดังนี้ ศัพทวา เอว นี้ พึงเห็นวา
ใชในอรรถทั้งหลายมีเปนตนวา ความเปรียบเทียบ ความแนะนํา
ความยกยอง ความติเตียน การรับคํา อาการ การชี้แจง การหามความอื่น.
จริงอยางนั้น เอว ศัพทนี้
ใชในความเปรียบเทียบ ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา
เอว ชาเตน มจฺเจน กตฺตพฺพ กุสล พหุ สัตว
เกิดมาแลว ควรบําเพ็ญกุศลใหมาก ฉันนั้น
ใชในความแนะนํา ไดในประโยคเปนตน เอว เต อภิกกฺ มิตพฺพ
เอว เต ปฏิกฺกมิตพฺพ เธอพึงกาวไปอยางนี้ พึงถอยกลับ อยางนี้.
ใชในความยกยอง ไดในประโยคเปนตน เอวเมต ภควา เอวเมต สุคต ขอนั้นเปน อยางนี้ พระผูมีพระภาคเจา ขอนั้นเปน อยางนี้
พระสุคต.
ใชในความติเตียน ไดในประโยคเปนตนวา เอวเมว ปนาย
วสลี ยสฺมึ วา ตสฺส มุณฺฑกสฺส สมณกสฺส วณฺณ ภกสติ ก็หญิง
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ถอยคนนี้กลาวสรรเสริญสมณะหัวโลนนั้น อยางนี้ อยางนี้ ทุกหน
ทุกแหง.
ใชในการรับคํา ไดในประโยคเปนตนอยางนี้ วา เอว ภนฺเตติ
โข เต ภิกขฺ ู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระดํารัส
ของพระผูมพี ระภาคเจาวา อยางนัน้ พระเจาขา.
ใชในอาการ ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา เอว พฺยา โข อห
ภนฺเต ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจา
ยอมรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว อยางนี้ จริง.
ใชในการชี้แจง ไดในประโยคเปนตนวา
เอหิ ตฺว มาณวก เยน สมโณ อานนฺโท เตนุปสงฺกม. อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน สมณ อานนฺท
อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏ าน พล ผาสุวิหาร
ปุจฺฉ สุโภ มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต ภวนฺต อานนฺท
อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร
ปุจฺฉตีติ เอวฺจ วเทหิ สาธุ กิร ภว อานนฺโท เยน
สุภสฺส มาณวสฺส โตเทยฺยปุตฺตสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป อุปาทายฺ
มานี่แนะ พอหนุม เจาจงเขาไปทาทานพระอานนท แลวเรียนถามทานพระอานนท ถึงความไม
มีอาพาธ ความไมมีโรค ความคลองแคลว ความมี
กําลัง ความอยูสําราญ และจงพูดอยางนี้วา สุภมาณพ
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โตเทยยบุตร เรียนถามทานพระอานนทถึงความไมมี
อาพาธ ความไมมโี รค ความคลองแคลว ความมี
กําลัง ความอยูสําราญ และจงกลาวอยางนี้วา สาธุ
ขอทานพระอานนท โปรดอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศน
ของสุภมาณพโตเทยยบุตรดดวยเถิด.
ใชในการหามความอื่น ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา
ต กึ มฺถ กาลามา อิเม ธมฺมา กุสลา วา
อกุสลา วาติ. อกุสลา ภนฺเตติ. สาวชฺชา วา อนวุชฺชา วาติ. สาวชฺชา ภนฺเตติ. วิฺุครหิตา วา
วิฺุปฺปสตฺถา วาติ. วิฺุครหิตา ภนฺเตติ. สมตฺตา
สมาทินฺนา อหิตาย ทุกขฺ าย สวตฺตนฺติ โน วา กถ
โว เอตฺถ โหตีติ. สมตฺตา ภนฺเต สมาทินฺนา ปหิ
ตาย ทุกฺขาย สวตฺตนฺติ เอว โน เอตฺถ โหตีติ.
ตรัสถามวา ดูกอนชาวกาลามะทั้งหลาย ทาน
จะสําคัญความขอนั้นอยางไร ธรรมเหลานี้เปนกุศล
หรืออกุศล. ทูลตอบวา เปนอกุศล พระเจาขา ตรัส
ถามวา มีโทษหรือไมมีโทษ. ทูลตอบวา มีโทษ
พระเจาขา. ตรัสถามวา วิญูชนติเตียนหรือสรรเสริญ
เลา. ทูลตอบวา ติเตียน พระเจาขา. ตรัสถามวา
บุคคลสมาทานบริบรู ณแลว เปนไปเพื่อสิ่งมิใชประโยชน เพื่อทุกขหรือมิใช ในขอนี้ทานมีความเห็น
อยางไร. ทูลตอบวา บุคคลสมาทานบริบูรณแลว เปน
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ไปเพื่อสิ่งมิใชประโยชน เพื่อทุกข ขอพระองคมี
ความเห็นในขอนี้ อยางนี้ พระเจาขา.
แตในที่นี้ พึงเห็นวา เอวศัพท ใชในอรรถ คืออาการ การชี้แจง
และการหามความอื่น.
ในอรรถทั้ง ๓ นัน้ พระเถระแสดงอรรถนี้ดวย เอว ศัพท ที่มีอรรถ
เปนอาการวา พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ละเอียดโดยนัย
ตาง ๆ เกิดขึ้นโดยมากอัธยาศัย สมบูรณดวยอรรถและพยัญชนะ. มีปาฏิหาริย
ตาง ๆ อยาง ลุมลึกโดยธรรม อรรถ เทศนาและปฏิเวธ มากระทบโสต พอ
เหมาะแกภาษาของตน ๆ ของสรรพสัตวทั้งหลาย ใครจะสามารถรูไดโดย
ประการทั้งปวง แตขาพเจาแมใชเรี่ยวแรงทั้งหมดใหเกิดความอยากจะฟง ก็
ไดฟงมาอยางนี้ คือแมขาพเจาก็ไดฟงมาแลวโดยอาการอยางหนึ่ง.
ดวยเอวศัพท ทีม่ ีอรรถเปนการชี้แจง พระเถระเมื่อจะเปลื้องตนวา
ขาพเจามิใชพระสยัมภู พระสูตรนี้ ขาพเจามิไดทําใหแจง จึงแสดงพระสูตร
ทั้งสิ้นที่ควรกลาวในบัดนี้วา เอวมฺเม สุต คือแมขาพเจาก็ไดยินมาอยางนี้.
ดวยเอวศัพท ทีม่ ีศัพทเปนการหามความอื่น พระเถระเมื่อแสดง
พลังความทรงจําของตน อันควรแกภาวะที่พระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญ
ไวอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานนทเปนยอดของภิกษุสาวกของเรา ซึ่ง
เปนพหูสูต มีคติ มีสติ มีธิติ เปนพุทธอุปฏฐาก ดังนี้ ยอมใหเกิดความ
อยากฟงแกสัตวทั้งหลาย ดวยกลาววา ขาพเจาฟงมาแลวอยางนี้ คํานั้น ไม
ขาดไมเกิน ไมวาโดยอรรถหรือพยัญชนะ บัณฑิตพึงเห็นอยางนี้เทานั้น ไม
พึงเห็นเปนอยางอื่น.
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แกบท เม
เมศัพท พบกันอยูในความ ๓ ความ. จริงอยางนั้น เมศัพท มี
ความวา มยา อันเรา ไดในประโยคเปนตนวา ภาถาภิคีต เม อโภชเนยฺย
โภชนะที่ไดมาดวยการขับกลอม อันเราไมควรบริโภค.
มีความวา มยฺห แกเรา ไดในพระโยคเปนตนวา สาธุ เม ภนฺเต
ภควา สงฺขิตเฺ ตน ธมฺม เทเสตุ ดีละ พระเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจา โปรดทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองคดวยเถิด.
มีความวา มม ของเรา ไดในประโยคเปนตนวา ธมฺมทายาทา
เม ภิกฺขเว ภวถ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงเปนธรรม
ทายาทของเราเถิด.
แตในที่นี้ เมศัพท ยอมถูกตองในความทั้งสองคือ เม สุต อัน
ขาพเจาฟงมา มม สุต การฟงของขาพเจา.

แกบท สุต
สุตศัพทนี้ มีอุปสรรคและไมมีอุปสรรค ตางกันโดยความหลายความ
เชนมีความวา ไป ปรากฏ กําหนัด สั่งสม ขวนขวาย เสียงที่รูทางโลตะ
และรูตามแนวโสตทวารเปนตน. จริงอยางนั้น สุตศัพทนั้น
มีความวาไป ไดในประโยคเปนตนวา เสนาย ปสุโต เคลื่อนทัพ
ไป.
มีความวา ปรากฏ ไดในประโยคเปนตนวา สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต
ผูมีธรรมปรากฏแลว เห็นอยู.
มีความวา กําหนัด ไดในประโยคเปนตนวา อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺส
ภิกษุณีมีความกําหนัด ยินดีการที่ชายผูมีความกําหนัดมาลูบคลําจับตองกาย.
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มีความวา สั่งสม ไดในประโยคเปนตนวา ตุมฺเหหิ ปฺฺ
ปสุต อนปฺปก ทานทั้งหลายสั่งสมบุญเปนอันมาก.
มีความวา ขวนขวาย ไดในประโยคเปนตนวา เย ฌานปฺปสุตา
ธีรา ปราชญเหลาใดขวนขวายในฌาน.
มีความวา เสียงที่รูทางโสตะ ไดในประโยคเปนตนวา ทิฏ
สุต มุต รูปที่เห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ.
มีความวา รูตามแนวโสตทวาร ไดในประโยคเปนตนวา สุตธโร
สุตสนฺนิจโย ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ.
แตในที่นี้ ศัพทวา สุตะ มีความวา เขาไปทรงไวหรือการทรงจํา
ไวดวยวิถีวิญญาณ ซึ่งมีโสตวิญญาณเปนหัวหนา. ในคํานั้น เมื่อใด เมศัพท
มีความวา มยา อันขาพเจา เมื่อนั้นก็ประกอบความวา อันขาพเจาฟงมา
แลว คือทรงจําไวแลวดวยวิถีวิญญาณ อันมีโสตวิญญาณเปนหัวหนา อยางนี้.
เมื่อใด เมศัพท มีความวา มม ของขาพเจา เมื่อนั้น ก็ประกอบความวาการ
ฟงของขาพเจาคือการทรงจําไว ดวยวิถีวิญญาณอันมีโสตวิญญาณเปนหัวหนา.
บรรดาบททั้ง ๓ เหลานั้น ดังพรรณนามานี้ บทวา เอว เปนบท
ชี้ถึงกิจคือหนาที่ของโสตวิญญาณ. บทวา มยา เปนบทชี้ถึงบุคคลผูประกอบ
ดวยโสตวิญญาณที่กลาวแลว. บทวา สุต เปนบทชี้ถึงการถือเอาไมขาดไม
เกินและไมวิปริต เพราะปฏิเสธภาวะคือการไมไดฟง.
นัยหนึง่ บทวา เอว เปนบทแสดงถึงภาวะที่มีจิตคิดจะฟงเปนตน
เปนไปในอารมณ โดยประการตาง ๆ. บ ทวา เม เปนบทแสดงถึงตัว. บทวา
สุต เปนบทแสดงถึงธรรม.
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อีกนัยหนึ่ง บทวา เอว เปนบทชี้แจงธรรมที่ควรชี้แจง. บทวา
เม เปนบทชี้แจงตัวบุคคล. บทวา สุต เปนบทชี้แจงกิจคือหนาที่ของตัว
บุคคล.
อีกนัยหนึ่ง ศัพทวา เอว อธิบายถึงประการตาง ๆ ของวิถีจิตทั้ง
หลาย เปนอาการบัญญัติ ศัพทวา เม อธิบายถึงตัวผูทํา. ศัพทวา สุต
อธิบายถึงวิสัย.
อีกนัยหนึ่ง ศัพทวา เอว อธิบายถึงกิจหนาที่ของบุคคล. ศัพทวา
สุต อธิบายถึงกิจหนาที่ของวิญญาณ. ศัพทวา เม อธิบายถึงบุคคลผูกอปร
ดวยกิจทั้งสอง.
อีกนัยหนึ่ง ศัพทวา เอว แสดงถึงภาวะ. ศัพทวา เม แสดงถึง
บุคคล. ศัพทวา สุต แสดงถึงกิจของบุคคลนั้น.
ในคําเหลานั้น คําวา เอว และวา เม เปนวิชชมานบัญญัติ โดย
เปนสัจฉิกัตถปรมัตถ. คําวา สุต เปนวิชชมานบัญญัติ.
อีกนัยหนึ่ง คําวา เอว และ เม ชื่อวา อุปาทาบัญญัติ เพราะกลาว
อาศัยอารมณนั้น ๆ. คําวา สุต ชื่อวา อุปนิธาบัญญัติ เพราะกลาวอางอารมณ
มีอารมณที่เห็นแลวเปนตน.
ก็ในคําทั้ง ๓ นั้น พระเถระแสดงไมหลงเลือนดวยคําวา เอว. ความ
ไมหลงลืมเรื่องที่ฟงมาดวยคําวา สุต อนึ่ง พระเถระแสดงการใสใจโดยแยบคาย
ดวยคําวา เอว เพราะไมมีการแทงตลอดโดยประการตาง ๆ สําหรับผูใสใจ
โดยไมแยบคาย. แสดงความไมฟุงซานดวยคําวา สุต เพราะไมมีการฟง
สําหรับผูมีจิตฟุงซาน. จริงอยางนั้น บุคคลผูมีจิตฟุงซาน แมทานจะกลาว
ครบถวนทุกอยาง ก็จะกลาววา ขาพเจาไมไดยิน โปรดพูดซ้าํ สิ. ก็ในขอนี้
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บุคคลจะใหสําเร็จการยังตนไวชอบและความเปนผูทําบุญไวกอน ก็ดวยการใส
ใจโดยแยบคาย จะใหสําเร็จการฟงธรรมของสัตบุรุษ และการฟงพาอาศัย
สัตบุรุษ ก็ดว ยความไมฟุงซาน ก็พระเถระแสดงความถึงพรอมดวยจักรธรรม
๒ ขอหลังของดวยอาการอันงาม ดวยบทวา เอว นี้ แสดงความถึงพรอม
ดวยจักรธรรม ๒ ขอตน ดวยความเพียรฟง ดวยบทวา สุต อนึ่ง พระเถระ
แสดงความบริสุทธิ์แหงอัธยาศัย และความบริสุทธิ์แหงความเพียรอยางนั้น
คือ แสดงความฉลาดในอธิคมดวยความบริสุทธิ์แหงอัธยาศัย ทั้งแสดงความ
ฉลาดในปริยัติ ดวยความบริสุทธิ์แหงความเพียร.
อนึ่ง พระเถระแสดงความถึงพรอมดวยอรรถปฏิสัมภิทาและปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทาของตน ดวยถอยคําอันแสดงปฏิเวธมีประการตางๆ ดวยคําวา เอว
นี้ แสดงความถึงพรอมดวยธรรมปฏิสัมภิทาและนิรุกติปฏิสัมภิทา ดวยถอยคํา
อันแสดงปฏิเวธอันตางดวยขอที่ควรฟง ดวยคําวา สุต นี้ อนึ่งพระเถระ
เมื่อกลาวคําที่แสดงถึงความใสใจโดยแยบคายนี้ ก็ประกาศใหเขารูวา ธรรม
เหลานี้ ขาพเจาเพงดวยใจแลวรูทะลุปรุโปรงแลวดวยทิฏฐิ ดวยคําวา เอว
เมื่อกลาวคําอันแสดงถึงความเพียรฟงนี้ ก็ประกาศใหเขารูวา ธรรมเปนอันมาก
ขาพเจาฟงแลวทรงจําแลว คลองปากแลว ดวยคําวา สุต เมื่อแสดงความ
บริบูรณแหงอรรถะและพยัญชนะใหเกิดความเอื้อเฟอที่จะฟง แมดวยคําทั้ง
สองนี้.
อนึ่ง ทานพระอานนทไมตั้งธรรมที่พระตถาคตทรงประกาศแลว เพื่อ
ตน ลวงเสียซึ่งภูมิของอสัตบุรุษ เมื่อปฏิญาณความเปนพระสาวก จึงกาวลงสู
ภูมิของสัตบุรุษ ดวยคําแมทั้งสิ้น วา เอว เม สุต นี้. อนึ่ง พระเถระ
ชื่อวา ยกจิตขึ้นจากสัทธรรม ทั้งจิตไวในพระสัทธรรม. อนึ่งเมื่อแสดงวา
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขาพเจา
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ฟงมาแลวอยางสิ้นเชิง ชือ่ วา เปลื้องตน อางพระศาสดา แนบสนิทพระพุทธดํารัส ตั้งแบบแผนธรรมไว.
อนึ่งเลา พระเถระไมยอมรับความที่คําวา เอว เม สุต คนทําให
เกิดขึ้น เมื่อเปดการฟงมากอนใคร จึงควรทราบวา ทานชื่อวาทําลายความ
ไมเธอ ทําใหเกิดสัทธาสัมปทา ความถึงพรอมดวยความเชื่อในพระธรรมนี้
แกมวลเทวดาและมนุษยวา พระดํารัสนี้ ขาพเจารับมาตอพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูแกลวกลาดวยจตุเวสารัชชญาณ ผูทรงทศพล ผู
ดํารงอยูในตําแหนงสูงสุด ผูบันลือสีหนาท ผูท รงเปนยอดของสรรพสัตว
ทรงเปนใหญในธรรม ทรงเปนราชาแหงธรรม อธิบดีแหงธรรม ทรงมีธรรม
เปนที่พึ่งอาศัย ทรงหมุนจักรอันประเสริฐ คือ สัทธรรม ทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธะตรัสรูชอบลําพังพระองค ในบทดํารัสนั้น ไมควรทําความสงสัยเคลือบ
แคลงในอรรถหรือธรรม บทหรือพยัญชนะเลย. ก็ในขอนี้มีคํากลาววา
วินาสยติ อสทฺธิย สทฺธ วฑฺเฒติ สาสเน
เอวมฺเม สุตมิจฺเจว
วท โคตมสาวโก.
ทานพระอานนท สาวกของพระโคดมพุทธเจา
เมื่อกลาวคําวา เอวมฺเม สุต ชือ่ วาทําลายอสัทธิยะ
ความไมเชื่อ เพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อในพระศาสนา.

แกอรรถ เอก และ สมย
ศัพทวา เอก แสดงการกําหนดจํานวน. ศัพทวา สมย แสดงกาล
ที่กําหนด. สองคําวา เอก สมย แสดงกาลไมแนนอน ในคํานั้น สมย
ศัพท มีความวา พรอมเพรียง ขณะ กาล ประชุม เหตุลัทธิ
ไดเฉพาะ ละ และแทงตลอด.
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จริงอยางนั้น สมยศัพทนั้น มีความวาพรอมเพรียงไดในประโยคมี
เปนตนวา อปฺเปว นาม เสฺวป อุปสงฺกเมยฺยาม กาลฺจ สมยฺจ
อุปาทาย ถากระไร เราทัง้ หลายกําหนดกาลและความพรอมเพรียง พึงเขา
ไปหาแมในวันพรุงนี้
มีความวา ขณะ ไดในประโยคเปนตนวา เอโก ว โข ภิกฺขเว
ขโณ จ สมโย จ พฺรหฺมจริยวาสาย ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย โอกาสและ
ขณะ เพื่อกาลอยูประพฤติพรหมจรรย มีอยางเดียวแล.
มีความวา กาล ไดในประโยคเปนตนวา อุณฺหสมโย ปริฬาหสมโย
กาลรอน กาลกระวนกระวาย.
มีความวา ประชุม ไดในประโยคเปนตนวา มหาสมโย ปวนสฺมิ
การประชุมใหญในปาใหญ.
มีความวา เหตุ ไดในประโยคเปนตนวา สมโยป โข เต
ภทฺทาลิ อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสิ, ภควา โข สาวตฺถิย วิหรติ, โสป
ม ชานิสฺสติ ภทฺทาลิ นาม ภิกฺขุ สตฺถุสาสเน สิกขฺ าย อปริปูรการีติ อยมฺป โข เต ภทฺทาลิ สมโย อปฺปฏิวทิ ฺโธ อโหสิ. ดูกอน
ภัตทาลิ เธอก็ไมรูตลอดถึงเหตุวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูกรุงสาวัตถี
แมพระองคก็จักทรงทราบตัวเราวา ภิกษุชื่อภัตทาลิไมทําสิกขาใหบริบูรณใน
คําสอนของของพระศาสดา ดูกอนภัตทาลิ เธอไมรูตลอดถึงเหตุแมนี้แล.
มีความวาลัทธิ ไดในประโยคเปนตนวา เตน โข ปน สมเยน
อุคฺคหมาโน ปริพฺพาชโก สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต สมยปฺปวาทเก ติน-ุ
ทุกาจีเร เอกสาลเก มลฺลิกาย อาราเม ปฏิวสติ. สมัยนัน้ ปริพาชก
ชื่อ อุคคาหมานะ บุตรของ นางสมณนุณฑิกา อาศัยอยูในอารามของพระนางมัลลิกา ซึ่งมีศาลาหลังเดียว มีตน มะพลับเรียงรายอยูรอบ เปนสถานที่
สอนลัทธิ
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มีความวา ไดเฉพาะ ไดในประโยคเปนตนวา
ทิฏเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก
อตฺถาภิสมยา ธีโร
ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ.
ผูมีปญญา ทานเรียกวา บัณฑิต เพราะไดเฉพาะ
ประโยชนในปจจุบัน และประโยชนในภายภาคหนา.
มีความวา ละ ไดในประโยคเปนตนวา สมฺมา มานาภิสมยา
อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺส ทําที่สุดแหงทุกข เพราะ ละ มานะไดโดยชอบ.
มีความวา แทงตลอด ไดในประโยคเปนตนวา ทุกฺขสฺส ปฬนฏโ สงฺขตฏโ สนตาปฏโ วิปริณามฏโ อภิสมายฏโ มีความ
บีบคั้นปรุงแตง เรารอน แปรปรวน แทงตลอด.
แตในที่นี้ สมยศัพทนั้น มีความวา กาล. ดวยเหตุนั้น พระเถระจึง
แสดงวา เอก สมย สมัยหนึ่ง บรรดาสมัยทั้งหลาย ที่เรียกวากาล เปนตน
วา ป ฤดู เดือน ครึ่งเดือน คืน วัน เชา กลางวัน เย็น ยามตน ยามกลาง
ยามทาย และครู.
ทานอธิบายวา สมัยของพระผูมีพระภาคเจานี้ใด ทีเ่ รียกวากาลมีมาก
ซึ่งปรากฏอยางยิ่งในหมูเทวดาและมนุษย เปนตนอยางนี้คือ สมัยเสด็จลงสู
พระครรภ สมัยประสูติ สมัยทรงสังเวช สมัยเสด็จออกทรงผนวช สมัยทรง
ทําทุกกรกิริยา สมัยทรงชนะมาร สมัยตรัสรู สมัยประทับอยูเปนสุขในปจจุบัน
สมัยเทศนา สมัยปรินิพพาน บรรดาสมัยเหลานั้น พระเถระแสดงสมัยหนึ่ง
กลาวคือสมัยเทศนา.
ทานอธิบายวา บรรดาสมัยทรงทํากิจดวยพระญาณ และทรงทํากิจดวย
พระกรุณา สมัยทรงทํากิจดวยพระกรุณานี้ใด บรรดาสมัยทรงปฏิบัติเพื่อ
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เพื่อประโยชนสวนผูอื่นนี้ใด บรรดาสมัยทรงปฏิบัติกรณียกิจทั้งสอง แกบริษัท
ที่ประชุมกัน สมัยทรงกลาวธรรมีกถานี้ใด บรรดาสมัยเทศนาและปฏิบัติ สมัย
เทศนานี้ใด บรรดาสมัยแมเหลานั้น พระเถระแสดงวา เอก สมย สมัยหนึ่ง
หมายเอาสมัยใดสมัยหนึ่ง.
ในขอนี้ ผูทักทวงกลาววา ก็เพราะเหตุไร ในพระสูตรนี้ ทานจึงทํา
นิเทศเปนทุติยาวิภัติ ไมทําเหมือนในอภิธรรม ทีท่ ํานิเทศเปนสัตตมีวิภัตติวา
ยุสฺมึ สหเย กามาวจร และในสุตตบทอื่นนอกจากอภิธรรมนี้วา ยสฺมึ สมเย
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ วิวิจฺเจว กาเมหิ และเหมือนในวินัย ที่ทาํ นิเทศเปนตติยาวิภัตติวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา. ขอกลาวชี้แจงดังนี้ เพราะใน
พระอภิธรรมและพระวินัยนั้น สมยศัพทมีอรรถเปนอยางนั้น สวนในพระสูตร
นี้มีอรรถเปนอยางอื่น. ความจริงบรรดาปฎกทั้งสามนั้น ในอภิธรรมปฎก
สมยศัพทมีอรรถวากําหนดภาวะ. จริงอยู อธิกรณะ ก็คือสมัยศัพทที่มีความวา
กาล และมีความวาประชุม และภาวะแหงธรรมมีผัสสะเปนตนนั้นกําหนดได
ดวยภาวะแหงสมัยคือขณะ ความพรอมเพรียงและเหตุแหงธรรมทั้งหลายมี
ผัสสะเปนตน ที่กลาวแลวในอภิธรรมปฎกและสุตตบทอื่นนั้น เพราะฉะนั้น
ทานจึงทํานิเทศเปนสัตตมีวิภัตติ ในอภิธรรมปฎกนั้น เพื่อสองความนั้น.
สวนในวินัยปฎก สมยศัพท มีความวาเหตุและมีความวา กรณะ. จริง
อยู สมัยทรงบัญญัติสิกขาบทนั้นใด แมพระเถระมีพระสารีบุตรเปนตน ยังรู
ไดโดยยาก โดยสมัยนั้นอันเปนเหตุ และเปนกรณะ พระผูมีพระภาคเจาเนื้อ
ทรงบัญญัติสิกขาบททั้งหลาย ก็ทรงเพงถึงเหตุแหงการบัญญัติสิกขาบทจึงประทับ
อยู ณ สถานที่นั้น ๆ เพราะฉะนั้น ทานจึงทํานิเทศเปนตติยาวิภัตติไวใน
วินัยปฎกนั้น เพื่อสองความนั้น.
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สวนในสูตรนี้ และในปาฐะแหงสุตตันตปฎก ซึ่งมีกําเนิดอยางนี้อื่น ๆ
สมยศัพทมีอรรถวา อัจจันตสังโยค คือทุติยาวิภัตติ ที่แปลวาตลอด. จริงอยู
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสูตรนี้หรือสูตรอื่น ตลอดสมัยใด ก็ประทับอยูดวย
พระกรุณาวิหารตลอดไปคือตลอดสมัยนั้น เพราะฉะนั้น สมย ศัพทจึงควร
ทราบวา ทานทํานิเทศเปนทุติยาวิภัตติไวในสูตรนี้ ก็เพื่อสองความนั้น. ใน
ขอนี้ มีคํากลาววา
ต ต อตฺถมเปกิขิตฺวา ภุมฺเมน กรเณน จ
อฺตฺร สมโย วุตฺโต
อุปโยเคน โส อิธ.
ทานพิจารณาอรรถนั้น ๆ กลาวสมยศัพทในปฎก
อื่นดวยสัตตมีวิภัตติและดวยตติยาวิภัตติ แตในสุตตันตปฎกนี้ สมยศัพทนั้น ทานกลาวดวยทุติยาวิภัตติ.

แกอรรถบท ภควา
คําวา ภควา นี้เปนคําเรียกพระผูมีพระภาคเจานั้น ผูวิเศษโดยพระคุณเปนยอดของสัตว เปนครูและควรเคารพเหมือนอยางที่ทานกลาวไววา
ภควาติ วจน เสฏ ภควาติ จนนมุตตม
ครุคารวยุตฺโต โส
ภควา เตน วุจฺจติ.
คําวา ภควา เปนคําประเสริฐสุด คําวา ภควา เปน
คําสูงสุด พระองคทรงเปนครู และควรแกความเคารพ
ดวยเหตุนั้น บัณฑิตจึงเรียกวา ภควา.
ความจริง นามคือชื่อมี ๔ คือ อาวัตถิกะ ชื่อตามรุน ลิงคิกะชื่อตามเพศ
เนมิตตกะ. ชื่อตามคุณ อธิจจสมุปนนะ ชื่อตั้งลอย ๆ. ชื่อวาอธิจจสมุปปนนนาม
ทานอธิบายวา เปนนามที่ตั้งตามความพอใจ. ในนามทั้ง ๔ นัน้ นามเปนตน
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อยางนี้วา โคลูก โคฝก โคงาน ชื่อวา อาวัตถิกนาม. นามเปนตนอยางนี้วา
คนมีไมเทา [คนแก] คนมีฉัตร [พระราชา] สัตวมีหงอน [นกยูง] สัตวมี
งวง [ชาง] ชื่อวาลิงคิกนาม. นามเปนตนอยางนี้วา ผูมีวิชชา ๓ ผูมีอภิญญา
๖ ชื่อวา เนมิคิกนาม. นามเปนตนอยางนี้วา ผูเจริญดวยสิริ ผูเจริญดวย
ทรัพย ซึ่งเปนไปไมเพงความของคํา ชื่อวา อธิจจสมุปปนนนาม. สวนนาม
วาภควานี้ เปนเนมิตตกนามโดยพระคุณ ไมใชพระนางเจามหามายา พุทธมารดาตั้ง ไมใชพระเจาสุทโธนมหาราช พุทธบิดาตั้ง ไมใชพระประยูรญาติ
๘๔,๐๐๐ พระองคตั้ง ไมใชเทวดาพิเศษมีทาวสักกะ ทาวสันดุสิตเปนตนตั้ง
เหมือนอยางที่ทานพระสารีบุตรกลาวไววา พระนามวา ภควา นี้พระพุทธมารดา
มิไดตั้ง ฯลฯ. พระนามคือภควา เปนสัจฉิกาบัญญัติ. เพื่อประกาศพระคุณ
ทั้งหลาย ที่เปนคุณเนมิตตกนาม พระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาวคาถานี้วา
ภคี ภชี ภาคี วิภตฺตวา อิติ
อกาสิ ภคฺคนฺติ ครูติ ภาคฺยวา
พหูหิ าเยหิ สุภาวิตตฺตโน
ภวนฺตโค โส ภควาติ วุจฺจติ.
พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงพระนามวา ภควา
เพราะทรงเปนผูมีภคะคือโชค เพราะทรงเปนผูเสพ
[ที่สงัด] เพราะทรงมีภาค [สวนที่ควรไดรับจตุปจจัย
หรือมีสวนแหงธรรม] เพราะทรงเปนผูจําแนกธรรม
เพราะไดทรงทําการหักบาปธรรม เพราะทรงเปนครู
เพราะทรงมีภาคยะคือบุญ เพราะทรงอบรมพระองคดี
แลวดวยญายธรรมเปนอันมาก เพราะเปนผูถึงที่สุดภพ.
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ก็ความแหงพระคุณบทวา ภควา นั้น พึงเห็นตามนัยที่กลาวไวแลว
ในนิเทศเปนตนนั่นแล.
อนึ่ง ปริยายอื่นอีก มีดังนี้
ภาคฺยวา ภคฺควา ยุตโต ภเคหิ จ วิภตฺตวา
ภตฺตวา วนฺตคมโน
ภเวสุ ภควา ตโต.
พระองคทรงมีบุญ ทรงหักกิเลส ทรงประกอบ
ดวยภคธรรม ทรงจําแนกธรรม ทรงเสพธรรม ทรง
คายกิเลสเปนเหตุไปในภพทั้งหลายไดแลว เพราะ
ฉะนั้น จึงทรงพระนามวา ภควา.
ในบทเหลานั้น พึงทราบวา ทานถือลักษณะแหงนิรุตติศาสตรอยาง
นี้วา ลงอักษรใหม ยายอักษร เปนตน หรือถือลักษณะการรวมเขาในขุด
ศัพทมี ปโสทรศัพท เปนตน ตามนัยแหงศัพทศาสตร เมื่อนาจะเรียกวา
พระภาคยวา เพราะพระองคมีภาคยะคือบุญบารมีมีทานและศีลเปนตน อยาง
เยี่ยม อันใหเกิดความสุขทั้งโลกิยะและโลกุตระ แตก็เรียกเสียวา ภควา.
อนึ่ง เพราะเหตุที่พระองคทรงหักรานกิเลส อันทําความกระวน
กระวายเรารอนนับแสนประเภท คือประเภทโลภะ โทสะ โมหะ ประเภทวิปริต.
มนสิการ ประเภทอหิริกะ อโนตตัปปะ ประเภทโกธะ อุปนาหะ ประเภทมักขะ
ปลาสะ ประเภทอิสสา มัจฉริยะ ประเภทมายาสาเถยยะ ประเภทถัมภะ สารัมภะ
ประเภทมานะ อตินานะ ประเภทมทะ ปมาทะ ประเภท ตัณหา อวิชชา.
ประเภท อกุศลมูล ๓ ทุจจริต ๓ สังกิเลส ๓ มละ ๓ วิสมะ ๓ สัญญา ๓
วิตก ๓ ปปญจธรรม ๓. ประเภทวิปริเยสะ ๔ อาสวะ ๔ คันถะ ๔ โอฆะ ๔ โยคะ
๔ อคติ ๔ ตัณหุปปาทะ๔. ประเภทเจโตขีละ ๕ วินิพันธ ๕ นีวรณะ ๕
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อภินันทนะ ๕ ประเภทวิวาทมูล ๖ ตัณหากายะ ๖ ประเภทอนุสัย ๗ ประเภท
มิจฉัตตะ ๘ ประเภทตัณหามูลกะ ๙ ประเภทอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประเภท
ทิฏฐิคตะ ๖๒ ประเภทตัณหาวิจริต ๑๐๘ หรือวาโดยสังเขป คือมาร ๕ คือ
กิเลสมาร ขันธมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร และเทวปุตตมาร ฉะนั้น เมื่อ
นาจะเรียกวา ภัคควา ก็เรียกเสียวา ภควา เพราะทรงหักรานอันตรายเหลานั้น
เสียได ในขอนี้ ทานกลาวไววา
ภคฺคราโค ภคฺคโทโส ภคฺคโมโห อนาสโว
ภคฺคาสฺส ปาปกา ธมฺมา ภควา เตน วุจจฺ ติ.
ทรงหักราคะ หักโทสะ หักโมทะ ไมมีอาสวะ ทรงทัก
บาปธรรมไดแลว ดวยเหตุนั้น ทานจึงเรียกวาภควา.
ก็แลความถึงพรอมแหงพระรูปกายของพระองค ผูทรงไวซึ่งพระบุญลักษณะนับรอย เปนอันทานแสดงดวยความที่ทรงมีภาคยะคือบุญ ความถึง
พรอมแหงพระธรรมกาย เปนอันทานแสดงดวยความที่ทรงหักโทสะไดแลว.
ความเปนผูที่ชาวโลกและคนใกลเคียงนับถือมากก็ดี ความเปนผูที่คฤหัสถและ
บรรพชิตทั้งหลายไปมาหาสูก็ดี ความเปนผูสามารถในอันชวย จัดทุกขกายและ
ทุกขใจ แกผูไปมาหาสูก็ดี ความเปนผูทําอุปการะเขาดวยอามิสทานและธรรม
ทานก็ดี ความเปนผูสามารถในอันประกอบเขาไวดวยโลกิยสุขและโลกุตตรสุข
ก็ดีเปนอันทานแสดงดวยพระคุณสองอยางนั้น.
อนึ่ง เพราะเหตุที่ ภค ศัพทในโลก เปนไปในธรรม ๖ คือ อิสริยะ
ธรรมะ ยสะ สิริ กามะ ปยัตตะ ก็พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงมี
อิสริยะความเปนใหในจิตของพระองคเองอยางเยี่ยม หรือทรงมีอิสริยะ
บริบูรณโดยอาการทุกอยางที่สมมติวาเปนโลกิยะ มีอณิมา ทําตัวใหเล็ก
[ยอสวน] ลังฆิมาทําตัวใหเบา [เหาะ] ทรงมีโลกุตรธรรมก็เหมือนกัน ทรงมี
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ยศบริสุทธิ์อยางยิ่ง ที่ทรงไดโดยพระคุณตามเปนจริง ปรากฏทั่วสามโลก ทรง
มีพระสิริสงางามทั่วสรรพางค บริบูรณดวยอาการทุกอยาง ทรงสามารถใหเกิด
ขวัญตาขวัญใจแกผูขวนขวายเขาชมพระรูปพระโฉมไดทรงมีพระกามะ อันหมาย
ถึงความสําเร็จแหงประโยชนที่ทรงประสงค เพราะประโยชนใด ๆ ที่ทรงประสงคแลว ปรารถนาแลวจะเปนประโยชน นี้ก็ตามประโยชนผอู ื่นก็ตามประโยชน
นั้น ๆ ก็สําเร็จสมพระประสงคทั้งนั้น และทรงมีพระปยัตตะ กลาวคือ สัมมาวายามะ อันเปนเหตุเกิดความเปนครูของโลกทั้งปวง ฉะนั้น ทานจึงเรียกวา ภควา
โดยอรรถนี้วาทรงมีภคธรรม เพราะความที่ทรงประกอบดวยภคธรรมเหลานั้น.

แกบทวิภตฺตวา
อนึ่ง เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาทรงเปน วิภตฺตวา ทานอธิบาย
วา ทรงจําแนก เปดเผย แสดง ซึ่งธรรมทั้งปวงโดยประเภทมีประเภทกุศล
เปนตน หรือซึ่งธรรมมีกุศลธรรมเปนตน โดยประเภทมีขันธ อายตนะ ธาตุ
สัจจะ อินทรียและปฏิจจสมุปบาทเปนตน หรือซึ่งทุกขอริยสัจ โดยอรรถคือ
ปฬนะบีบคัน สังขตะอันปจจัยปรุงแตง สันตาปะแผดเผา วิปริณามะแปรปรวน
หรือซึ่งสมุทัยอริยสัจ โดยอรรถคือ อายูหนะ ประมวลทุกขมา นิทานะเหตุ
แหงทุกข สังโยคะผูกไวกับทุกข ปลิโพธะหนวงไวมิใหถึงมรรค ซึ่งนิโรธอริยสัจโดยอรรถคือ นิสสรณะออกไปจากทุกข วิเวกะสงัดจากทุกข อสังขตะอันปจจัยมิไดปรุงแตง อมตะเปนสภาพไมตาย ซึ่งมรรคอริยสัจโดยอรรถ
คือ นิยยานิกะ นําออกจากทุกข เหตุ เหตุแหงนิโรธ ทัสสนะเห็นพระนิพพาน
อธิปไตย ใหญในการเห็นพระนิพพาน ฉะนั้น เมื่อนาจะเรียก วิภตฺตวา แต
ก็เรียกเสียวา ภควา.
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แกบท ภตฺตวา
อนึ่ง เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงคบ ทรงเสพ ทรงทํา
ใหมาก ซึ่งธรรมอันเปนทิพพวิหาร พรหมวิหารและอริยวิหาร ซึ่งกายวิเวก
จิตทวิเวก และอุปธิวิเวก ซึ่งสุญญตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข และ อนิมติ ตะ
วิโมกข และซึ่งอุตตริมนุสสธรรมทัง้ ที่เปนโลกิยะและโลกุตระอื่นๆ ฉะนั้น
เมื่อนาที่จะเรียกวา ภตฺตวา แตก็เรียกเสียวา ภควา

แกบท ภเวสุ วนฺตคมน
อนึ่งเลา เพราะเหตุที่การไป กลาวคือ ตัณหาในภพทั้ง ๓ อันพระองคทรงคายเสียแลว ฉะนั้น เมื่อนาที่จะเรียกวา ภเวสุ วนฺตคมน แตทาน
ถือภอักษรจากภวศัพท คอักษรจากคมนศัพท และวอักษรจากวันตศัพท
แลวทําใหเปนทีฆะเสียงยาว เรียกเสียวา ภควา เหมือนในทางโลก เนื้อนา
จะเรียกเต็ม ๆ วา เมหนสฺส ขสฺส มาลา แตปราชญทาน [ถือเอา เม
จาก เมหนสฺส ข จาก ขสฺส ลา จากมาลา] ก็เรียกเสียวา เมขลา
ฉะนั้นแล.
ก็ทานพระอานนทเถระเมื่อแสดงธรรมตามที่ไดฟงมา เลาเรียนมา จึง
ประกาศพระสรีรธรรม [ตัวธรรม] ของพระผูมีพระภาคเจาใหประจักษ ดวย
คําวา เอวมฺเม สุต ในพระสูตรนี้ ดวยคําเพียงเทานี้ ดวยเหตุนั้น พระเถระจึงปลอบชนผูมีใจพลุงพลาน เพราะไมพบพระผูมีพระภาคเจาวา ปาพจน
[คือธรรมวินัย] นี้ ชื่อวามีศาสดาลวงแลว หามิได ธรรมวินยั นี้เปนศาสดา
ของทานทั้งหลาย.
ดวยคําวา เอก สมย ภควา พระเถระเมื่อแสดงความที่พระผูมีพระภาคเจาไมมีอยูในสมัยนั้น ชื่อวาแสดงปรินิพพานแหงพระรูปกาย. ดวย
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คํานั้น พระเถระยอมยังชนผูมัวเมา เพราะมัวเมาในชีวิตใหสลดใจ และยัง
อุตสาหะในธรรมใหเกิดแกชนนั้นวา พระผูมีพระภาคเจาแมพระองคนั้น ผู
ทรงแสดงอริยธรรมนี้อยางนั้น ทรงทศพล มีพระกายดุจรางเพชร ก็ยังเสด็จ
ปรินิพพาน ในขอนั้น คนอื่นใครเลาจะพึงไหเกิดความหวังในชีวิตได.
ก็พระเถระเมื่อกลาววา เอว ชื่อวาแสดงเทศนาสมบัติ ความถึง
พรอมแหงเทศนา เมื่อกลาวคําวา เม สุต ชื่อวาแสดงสาวกสมบัติ ความถึง
พรอมแหงสาวก. เมื่อกลาวคําวา เอก สมย ชื่อวาแสดงกาลสมบัติ ความ
ถึงพรอมแหงกาล เมื่อกลาวคําวา ภควา ชื่อวาเทสกสมบัติ ความถือพรอม
แหงผูแสดง.

แกบท สาวตฺภิย วิหรติ
คําวา สาวตฺถี ในคําวา สาวตฺถิย วิหรติ นี้ ไดแกนครอันเปน
สถานที่อยูประจําของฤษีชื่อสวัตถะ เหมือนคําวา กากนฺที มากนนฺที ฉะนั้น
ดังนั้น ทานจึงเรียกวา สาวัตถี เปนศัพทอิตถีลิงค [เพศหญิง] ปราชญทาง
อักษรศาสตรกลาวกันอยางนี้. สวนพระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาววา เครื่อง
อุปโภคบริโภคสําหรับมนุษยมีอยูทุกสิ่งทุกอยางในนครนั้น เหตุนั้น นครนั้น
จึงชื่อวา สาวัตถี. แตในการประกอบศัพท เมือ่ ถูกถามวา มีสิ่งของอะไร
จึงอาศัยคําวามีทุกอยาง ประกอบวา สาวัตถี มีของทุกอยาง.
เครื่องอุปกรณทุกอยาง มีพรอมในกรุงสาวัตถี
ทุกเมือ่ เพราะฉะนั้น หมายถึงของทุกอยางจึงเรียกวา
สาวัตถี.
ราชธานีแหงแควนโกศล นารินรมย นาชม นา
ชื่นใจ ไมเงียบจากเสียงทั้ง ๑๐ พรั่งพรอมดวยขาวนา
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กรุงสาวัตถีราชธานี ถึงความเจริญไพบูลยมั่งคั่ง
รุงเรื่อง นาระรื่นใจ ดังกรุงอาฬกมันทาเทพธานีของ
เหลาทวยเทพ ฉะนั้น.
ใกลกรุงสาวัตถีนั้น คํานี้เปนสัตตมีวิภัตติ ลงในอรรถวาใกล.
คําวา วิหรติ นี้ เปนคําแสดงความพรอมดวยวิหารการอยู บรรดา
อิริยาบถวิหาร ทิพวิหาร พรหมวิหาร และอริยวิหาร แบบใดแบบทนึ่ง
โดยไมแปลกกัน แตในพระสูตรนี้ แสดงความประกอบพรอมดวยอิริยาบถ.
วิหาร ในบรรดาอิริยาบถตางโดยยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถหนึ่ง. ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับยืนก็ดี ทรงดําเนินก็ดี ประทับนั่งก็ดี
บรรทมก็ดี ก็พึงทราบวา วิหรติ อยูท ั้งนั้น. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา
นั้น ทรงตัดความลําบากแหงอิริยาบถอยางหนึ่งดวยอิริยาบถอีกอยางหนึ่ง
[เปลี่ยนอิริยาบถ] ทรงบริหารอัตภาพใหเปนไปไมลําบาก เพราะฉะนั้น จึง
เรียกวา วิหรติ ประทับอยู.

แกอรรถบท เชตวเน
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา เชตวเน นี้ ดังนี้. พระราชกุมารชื่อวา
เชตะ เพราะชนะชนผูเปนศัตรูของตน หรือวา เชตะ เพราะประสูติ เมื่อ
พระราชาทรงชนะชนผูเปนศัตรู หรือวา ชื่อวา เชตะ แมเพราะพระราชา
ทรงขนานพระนามอยางนี้แกพระราชกุมาร เพราะมีพระราชประสงคจะใหเปน
มงคล. ทีช่ ื่อวา วนะ เพราะใหคบหา อธิบายวา ใหทําความภักดีแกตน
เพราะความถึงพรอมแหงตน คือใหเกิดความรักในตน. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
วนะ เพราะเรียกรอง อธิบายวา ประหนึ่งวา วอนขอสัตวทั้งหลายวา เชิญ
มาใชสอยเราเถิด. วนะของเชตราชกุมาร ชื่อวา เชตวัน. จริงอยู เชตวัน
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นั้น อันพระราชกุมารพระนามวา เชตะ ปลูกสรางบํารุงรักษา. เชตราชกุมาร
นั้นเปนเจาของเชตวันนั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกกันวาเชตวัน. ในพระเชตวัน
นั้น.

แกอรรถบท อนาถปณฑิกสฺส อาราเม
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา อนาถปณฑิกสฺส อาราเม นี้ ดังนี้.
คฤหบดีนั้น ชื่อสุทัตตะ โดยบิดามารดาตั้งชื่อให อนึ่งทานไดใหกอนขาวเปน
ทานแกคนอนาถาเปนประจํา เพราะทานเปนคนปราศจากมลทินคือความตระหนี่
และเพราะเปนผูพรั่งพรอมดวยคุณ มีกรุณาเปนตน เหตุทานเปนผูมั่งคั่งดวย
สมบัติที่นาปรารถนาทุกอยาง ดวยเหตุนั้น ทานจึงไดรับขนานนามวา อนาถปณฑิกะ. ประเทศที่ชื่อวา อาราม เพราะเปนที่สัตวทั้งหลาย หรือโดย
เฉพาะอยางยิ่งบรรพชิตทั้งหลายพากันมาอภิรมย อธิบายวา บรรพชิตทั้งหลาย
พากันมาจากที่นั้น ๆ ยินดีอภิรมย อยูอ ยางไมเบื่อหนาย เพราะพระเชตวันนั้น
งดงามดวยดอกไม ผลไม ใบไมออนเปนตน และเพราะถึงพรอมดวยองคของ
เสนาสนะ ๕ ประการ มีไมไกลเกินไปไมใกลเกินไปเปนตน. อีกประการหนึ่ง
ชื่อวาอาราม เพราะน้ําทานที่ไปในที่นั้น ๆ มาภายในของตนแลวยินดี เพราะ
สมบัติดังกลาวมาแลว . จริงอยู อารามนั้น อันทานอนาถปณฑิกคฤหบดี
ชื่อจากพระหัตถของเขตพระราชกุมาร ดวยปูเงิน ๑๘ โกฏิ ใหสรางเสนาสนะ
เปนเงิน ๑๘ โกฏิ เสร็จแลวฉลองวิหารเปนเงิน ๑๘ โกฏิ มอบถวายพระภิกษุ
สงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน ดวยบริจาคเงิน ๕๔ โกฏิ อยางนี้ เพราะ
ฉะนั้น จึงเรียกกันวา อารามของทานอนาถปณฑิกะ. ในอารามของ
อนาถปณฑิกะนั้น.
ก็ในคําเหลานั้น คําวา เชตวเน ระบุถึงเจาของตนกอน คําวา
อนาถปณฑิกสฺส อาราเม ระบุถึงเจาของตนหลัง. มีคําทักทวงวา ในการ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 155

ระบุถึงพระเชตวันและอารามเหลานั้น มีประโยชนอะไร. ขอชี้แจงดังนี้. กลาว
โดยอธิการกอน ประโยชนก็คือเปนการทําการกําหนด [ตอบ] คําถามที่วาตรัส
ไว ณ ที่ไหนอยางหนึ่ง เปนการประกอบผูที่ตองการบุญอื่น ๆ ไวในการถึง
[ถือเอา] แบบอยาง อยางหนึ่ง. จริงอยู ในประโยชนสองอยางนั้น ทรัพย ๑๘
โกฏิ ที่ไดจากการขายที่ดิน ในการปลูกสรางปราสาทที่มีประตูและซุมและตน
ไมทั้งหลายที่มีคาหลายโกฏิ เปนการบริจาคของพระเชตราชกุมาร. ทรัพย ๕๔
โกฏิ เปนการบริจาคของทานอนาถปณฑิกคฤหบดี. ดวยการระบุถึงพระเชตวัน
และอารามนั้น ทานพระอานนท เมื่อแสดงวาผูตองการบุญยอมทําบุญทั้งหลาย
อยางนี้ ก็ยอมประกอบผูตองการบุญอื่น ๆ ไวในการถือเอาเปนแบบอยาง
โดยประการใด. การประกอบผูตองการบุญไวในการถือเอาแบบอยาง ก็พึง
ทราบวาเปนประโยชนในขอนี้โดยประการนั้น.
ในขอนี้ผูทักทวงกลาววา ผิวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูใกล
กรุงสาวัตถีกอน ทานพระอานนทก็ไมควรกลาววา ในพระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถปณฑิกะ แตถาประทับอยูในพระเชตวันนั้น ก็ไมควรกลาววา
ใกลกรุงสาวัตถี. ดวยวาพระผูมีพระภาคเจาไมอาจประทับ อยูในสถานที่สองแหง
ในเวลาเดียวกันได. ขอชี้แจงดังนี้ ขาพเจากลาวมาแลวมิใชหรือวา คําวา
สาวตฺถิย เปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถ วาใกล เพราะวา เปรียบเหมือนฝูงโค
เที่ยวไปอยูใกลแมน้ําคงคาและยมุนาเปนตน เขาก็เรียกวา เที่ยวไปใกลแมน้ํา
คงคา เที่ยวไปใกลแมน้ํายมุนา ฉันใด พระผูมีพระภาคเจาเมื่อประทับ อยู ณ
พระเขตวันอารามของทานอนาถปณฑิกะใกลกรุงสาวัตถี ก็พึงทราบวา ประทับ
อยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถปณฑิกะใกลกรุงสาวัตถี แมในพระสูตรนี้ ก็ฉนั นั้น. จริงอยู คําวา สาวัตถี ของพระเถระ ก็เพื่อแสดงโคจรตาม คําที่เหลือ ก็เพื่อแสดงสถานที่อยูประจําอันเหมาะแกบรรพชิต.
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ในคําทั้งสองนั้น พระเถระแสดงการอนุเคราะหคฤหัสถของพระผูมีพระภาคเจาดวยการระบุกรุงสาวัตถี แสดงการอนุเคราะหบรรพชิตดวยการ
ระบุพระเชตวันเปนตน . อีกนัยหนึ่ง แสดงการงดเวน อัตตกิลมถานุโยค เพราะ
ถือเอาปจจัย ดวยคําตน แสดงอุบายงดเวน กามสุขัลลิกานุโยค เพราะ
ละวัตถุกามดวยคําหลัง. อนึ่ง แสดงความพากเพียรในเทศนาดวยคําตน แสดง
ความนอมไปในวิเวก ดวยคําหลัง แสดงการเขาไปดวยกรุณา ดวยคําตน และ
แสดงการเขาไปดวยปญญา ดวยคําหลัง. แสดงความที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
นอมไปในอันจะใหสําเร็จหิตสุขแกสัตวทั้งหลาย ดวยคําตน แสดงความที่ทรง
ไมติดอยูในการบําเพ็ญหิตสุขแกผูอื่น ดวยคําหลัง. แสดงความอยูผาสุก อัน
มีการทรงสละสุขที่ประกอบดวยธรรมเปนนิมิต ดวยคําตน แสดงการอยูผาสุก
อันมีการประกอบเนือง ๆ ซึ่งอุตตริมนุสสธรรมเปนนิมิต ดวยคําหลังที่แสดง
ความที่ทรงมีอุปการะมากแกมนุษยทั้งหลาย ดวยคําตน . แสดงความที่ทรงมี
อุปการะมากแกเทวดาทั้งหลาย ดวยคําหลัง. แสดงความที่พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จอุบัติในโลก เจริญเติบใหญในโลก ดวยคําตน แสดงความที่โลกฉาบทา
พระองคไมได ดวยคําหลัง มีอยางดังกลาวมานี้เปนตน.
คําวา อถ ใชในอรรถวาไมขาดสาย ศัพทวา โข เปนนิบาต
ใชในอรรถวา แสดงเรื่องอื่น ๆ ดวยสองคํานั้น พระเถระแสดงวา เรื่องอื่น ๆ
นี้เกิดขึ้นในพระวิหารของพระผูมีพระภาคเจาไมขาดสายเลย. เรื่องนั้นคืออะไร
คือเรื่องเทวดาองคหนึ่งเปนตน . ศัพทวา อฺตรา องคหนึ่ง ในคําวา
อฺตรา เทวดาองคหนึ่งนั้น แสดงความไมแนนอน. จริงอยู เทวดานั้น
ไมปรากฏนามและโคตร เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา อฺตรา. เทวดาก็
คือเทพนั่นแล คําวา อฺตรา นี้ สาธารณะทั่วไปแกหญิงและชาย แต
ในที่นี้ผูชายเทานั้น คือเทพบุตร. ก็คําอะไรเลา เทพบุตรทานกลาววา
เทวดา โดยเปนสาธารณนาม.
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แก อภิกฺกนุตศัพท
ในคําวา อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา นี้ อภิกกันตศัพทใชในความ
ทั้งหลาย มี สิ้นไป ดี งาม ยินดียิ่ง เปนตน.
ในความเหลานั้น ใชในความวา สิ้นไป ไดในประโยคเปนตนอยางนี้
วา อภิกฺกนฺตา ภนฺเต รตฺติ, นิกขฺ นฺโต ปโม ยาโม จิรนิสินฺโน
ภิกฺขุสงฺโฆ อุทฺทิสตุ ภนฺเต ภควา ภิกฺขูน ปาฏิโมกฺข ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีสิ้นไปแลว ปฐมยานลวงไปแลว ภิกษุสงฆนั่งนานแลว ขอ
พระผูมีพระภาคเจา โปรดทรงแสดงปาฏิโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิดพระเจาขา.
ใชในความวา ดี ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา อย อิเมส จตุนฺน
ปุคฺคาลาน อภิกฺกนฺตตโต จ ปณีตตโร จ นี้ดีกวา ประณีตกวา บุคคล
๔ จําพวกนี้.
ใชในความวา งาม ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา
โก เม วนฺทติ ปาทานิ อิทฺธิยา ยสสา ชล
อภิกนฺเตน วณฺเณน
สพฺพา โอภาสย ทิสา.
ใครหนอ รุงเรืองดวยฤทธิ์ดวยยศ มีวรรณะงาม
สองรัศมีสวางทั่วทิศ มาไหวเทาเรา.
ใชในความวา ยินดียิ่ง ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา อภิกฺกนฺต
โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม ไพเราะจริง ทานพระโคดม
ไพเราะจริง ทานพระโคดม.
แตในพระสูตรนี้ ใชในความวา สิ้นไป. ทานอธิบายวา บทวา
อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา แปลวา เมื่อราตรีสิ้นไปแลว.
ในคําวา อภิกนฺตวณฺณา นี้ อภิกกันตศัพทในความวา งาม.
วัณณศัพท ใชในความวา ผิว สรรเสริญ พวกตระกูล เหตุ ทรวดทรง
ขนาด รูปายตนะ เปนตน.
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ใชในความวา ผิว ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา สุวณฺณวณฺโณ
ภควา พระผูมีพระภาคเจามี พระฉวี ดังทอง.
ใชในความวา สรรเสริญ ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา ดูกอน
คฤหบดี คําสรรเสริญพระสมณโคดมเหลานั้น ทานรวบรวมไวเมื่อไร.
ใชในความวาพวกตระกูล ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา ทานพระโคดม วรรณะ ๔ เหลานั้น.
ใชในความวาเหตุ ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา เกน นะ วณฺเณน
คนฺะเถโนติ วุจฺจติ เพราะเหตุอะไรเลาหนอ จึงมาวาเราเปนผูขโมยกลิ่น.
ใชในความวา ทรวดทรง ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา มหนฺต
หตฺถีราชวณฺณ อภินมิ ฺมติ ฺวา เนรมิตวรวดทรงเปนพระยาชาง.
ใชในความวา ขนาด ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา ตโย ปตฺตสฺส
วณฺณา ขนาดของบาตรสามขนาด.
ใชในความวา รูปายตนะ ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา วณฺโณ
คนฺโธ รโส โอชา รูป กลิ่น รส โอชา.
วัณณศัพทนั้น ในสูตรนี้ พึงเห็นวาใชในความวา ผิว ดวยเหตุนั้น
ทานจึงอธิบายวา บทวา อภิกฺกนฺตวณฺณา แปลวา มีวรรณะนารัก.

แกอรรถบท เกวลกปฺป
เกวลศัพทในบทวา เกวลกปฺปนี้ มีความหมายเปนอเนก เชน ไม
มีสวนเหลือ โดยมาก ไมปน [ลวน ๆ ] ไมมากเกิน มั่นคง ไมเกาะ
เกี่ยว จริงอยางนั้น เกวลศัพทนั้นมีความวาไมมีสวนเหลือ ไดในประโยค
เปนตนอยางนี้วา เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณ ไมมีสวนเหลือ.
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มีความวา โดยมาก ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา เกวลกปฺปา
จ องฺคมคธา ปหูต ขาทนีย โภชนีย อาทาย อุปสงฺกมิสฺสนฺติ
ชาวอังคะและชาวมคธะ สวนมาก ถือของเคี้ยว ของกิน เขาไปเฝา.
มีความวาไมปน [ลวน ๆ] ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ความเกิดแหงทุกขขันธ ลวน ๆ มีอยู.
มีความวา ไมมากเกินไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา เกวล สุทฺธามตฺตก นูน อยมายสฺมา ทานผูนี้มีเพียงศรัทธาอยางเดียว แนแท.
มีความวา มั่นคง ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา อายสฺมโต
ภนฺเต อนุรุทฺธสฺส พาหิโย นาม สุทฺธิวิหาริโก เกวลกปฺป
สงฺฆเภทาย ิโต ขาแตพระองคผูเจริญ สัทธิวิหาริก ของทานพระอนุรุทธะ
ชื่อวาพาหิยะ ตั้งอยูในสังฆเภท การทําสงฆใหแตกกัน ตลอดกัป มั่นคง.
มีความวาไมเกาะเกี่ยว ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา เกวลี วุสิตฺวา
อุตฺตมปุริโสติ วุจฺจติ ผูไมเกาะเกี่ยวอยูจบพรหมจรรยแลว ทานเรียกวา
บุรุษสูงสุด.
แตในสูตรนี้ เกวลศัพทนั้น ทานประสงคเอาความวา ไมมีสวน
เหลือ.
สวนกัปปศัพท มีความหมายมากเปนตนวา ความเชื่อมัน่ โวหาร
กาล บัญญัติ ตัดแตง วิกัปป เลิศ และโดยรอบ.
จริงอยางนั้น กัปปศัพทนั้น มีความวาเชื่อมั่น ไดในประโยคเปนตน
อยางนี้วา โอกปฺปนียเมต โภโต โคตมสฺส ยถา ต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทธฺ สฺส นั้นเปนความเชื่อมั่นตอทานพระโคดม เหมือนอยาง
เชื่อมั่น ตอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.
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มีความวา โวหาร ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา อนุชานามิ
ภิกฺขเว ปฺจหิ สมณกปฺเปหิ ผล ปริภฺุชิตุ ดูกอนภิกษุทั้งหลายเรา
อนุญาต ฉันผลไมดวยสมณโวหาร ๔ ประการ.
มีความวา กาล ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา เยน สุท นิจฺจ
กปฺป วิหรามิ ไดยินวา เราจะอยูตลอดกาล เปนนิตย ดวยธรรมใด.
มีความวา บัญญัติ ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา อิจฺจายสฺมา
กปฺโป ทาน กัปปะ อยางนี้.
มีความวา ตัดแตง ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา อลงฺกโต กปฺปตเกสมสฺสุ แตงตัว แตงผมและหนวด.
มีความวาควร ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา กปฺปติ ทฺวงฺคุลกปฺโป
ภิกษุไวผมสององคุลียอมควร.
มีความวา เลศ ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา อตฺถิ กปฺโป
นิปชฺชิตุ ทําเลศเพื่อจะนอนมีอยู.
มีความวา โดยรอบ ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา เกวลกปฺป
เวฬุวน โอภาเสตฺวา สองรัศมี รอบ ๆ พระเวฬุวัน.
แตในสูตรนี้ กัปปศัพทนั้น ทานประสงคเอาความวา โดยรอบ
โดยประการที่ในคําวา เกวลกปฺป เชตวกน นี้ ควรจะทราบความอยางนี้วา
สองรัศมีตลอดพระเชตวัน โดยรอบไมเหลือเลย.
บทวา โอภาเสตฺวา ไดแก แผดวยรัศมี. อธิบายวา ทํารัศมีเปน
อันเดียวกัน รุงโรจนอยางเดียวกัน เหมือนพระจันทรและเหมือนพระอาทิตย
คําวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ เปนตติยาวิภัตติลงในอรรถแหง
สัตตมีวิภัติ โดยประการที่พึงเห็นความในคํานี้ อยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจา
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ประทับ อยู ณ ที่ใด เทพบุตรก็เขาไปเฝา ณ ที่นั้น. หรือพึงเห็นความในคํานี้
อยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจา ขันเทวดาและมนุษยพึงเขาไปเฝา โดยเหตุใด
เทพบุตรก็เขาไปเฝาโดยเหตุนั้นนั่นแหละ. ก็พระผูมีพระภาคเจา อันเทวดา
และมนุษยพากันเขาไปเฝา ดวยเหตุอะไร. ดวยประสงคจะบรรลุคุณวิเศษมี
ประการตาง ๆ เหมือนตนไมใหญที่ออกผลอยูเปนนิจ อันฝูงนกพากันเขาไป
ก็ดวยประสงคจะบริโภคผลไมซึ่งมีรสอรอย ฉะนั้น. ทานอธิบายวา บทวา
อุปสงฺกมิ แปลวาไปแลว . คําวา อุปสงฺกมิตฺวา เปนคํากลาวถึงสุดทายแหง
การเขาไปเฝา. อีกอยางหนึ่ง ทานอธิบายวา เทวดาไปอยางนั้นแลว ตอนั้น
ก็ไปยังสถานที่ตอจากอาสนะ กลาวคือที่ใกลพระผูมีพระภาคเจา. บทวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ไดแก ถวายบังคม นอมนมัสการพระผูมีพระภาค
เจา.
ศัพทวา เอกมนฺต เปนศัพทนิเทศทําเปน ภาวนปุสกลิงค. ทาน
อธิบายวา โอกาสหนึ่ง สวนขางหนึ่ง. อีกนัยหนึง่ คํานี้เปนทุติยาวิภัตติ ลง
ในอรรถสัตตมีวิภัตติ. ศัพทวา อฏาสิ ปฎิเสธอิริยาบถนั่งเปนตน อธิบาย
วา สําเร็จการยืน คือไดยืนแลว.
ถามวา ก็เทวดานั้นยืนอยางไร จึงชื่อวาไดเปนผูยืนอยู สวนขาง
หนึ่ง.
ตอบวา ทานโปราณาจารยกลาววา
น ปจฺฉโต น ปุรโต นาป อาสนฺนทูรโต
น กจฺเฉ โนป ปฏิวาเต น จาป โอณตุณฺณเต
อิเม โทเส วิวชฺเชตฺวา เอกมนฺต ิตา อหุ.
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ไมยืนขางหลัง ไมยืนขางหนา ไมยนื ใกลและ
ไกล ไมยืนที่ชื้นแฉะ ไมยืนเหนือลม ไมยืนทีต่ ่ําและ
ที่สูง ยืนเวนโทษเหลานี้ ชื่อวายืน ณ สวนขางหนึ่ง
ดังนี้.
ถามวา เพราะเหตุไร เทวดาองคนี้ จึงยืนอยางเดียวไมนั่ง.
ตอบวา เพราะเทวดาประสงคจะกลับเร็ว. จริงอยู เทวดาทั้งหลาย
อาศัยอํานาจประโยชนบางอยาง จึงมาสูมนุษยโลก เหมือนบุรุษผูสะอาด มา
เขาสวม. ก็โดยปกติ มนุษยโลก ยอมเปนของปฏิกูล เพราะเปนของเหม็น
สําหรับเทวดาเหลานั้น นับแตรอยโยชน เทวดาทั้งหลาย ไมอภิรมยในมนุษยโลกนั้นเลย ดวยเหตุนั้น เทวดาองคนั้น จึงไมนั่ง เพราะประสงคจะทํากิจที่มา
แลวรีบกลับไป. ก็มนุษยทั้งหลาย ยอมนั่งก็เพื่อบรรเทาความลําบากแหงอิริยาบถมีเดินเปนตนอันใด ความลําบากอันนั้นสําหรับเทวดาไมมี เพราะฉะนั้น
เทวดาจึงไมนั่ง.
อนึ่ง พระมหาสาวกเหลาใด ยืนแวดลอมพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงนับถือตอบพระมหาสาวกเหลานั้น [คือประทับยืน] แม
เพราะเหตุนั้น เทวดาจึงไมนั่ง.
อนึ่ง เทวดาไมนั่งก็เพราะเคารพในพระผูมีพระภาคเจา. จริงอยูที่นั่ง
ยอมบังเกิดแกเทวดาทั้งหลายผูประสงคจะนั่ง เทวดาองคนี้ไมปรารถนาที่นั่งนั้น
ไมคิดแมแตจะนั่ง จึงไดยืน ณ สวนขางหนึ่ง.
บทวา เอกมนฺต ิตา โข สา เทวตา ความวา เทวดาองค
นั้น ยืน ณ สวนขางหนึ่ง ดวยเหตุเหลานั้นอยางนี้แลว. บทวา ภควนฺต
คาถาย อขฺฌภาสิ ความวา ไดทลู พระผูมีพระภาคเจา ดวยคํารอยกรอง
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อันกําหนดดวยอักขระบท. วาอยางไร. วาอยางนี้วา พหู เทวา มนุสฺสา จ
ฯปฯ พฺรหู ิ มงฺคลมุตฺตม.

เรื่องมูลเหตุเกิดมงคลปญหา
ในการพรรณนามงคลสูตรนั้น เพราะเหตุที่ขาพเจาตั้งมาติกาหัวขอไว
วา เนื้อจะพรรณนาความแหงปาฐะมีอาทิวา เอว โดยประการตางๆ จะกลาว
ถึงสมุฏฐานมูลเหตุ ดังนี้ นี้เปนโอกาสที่จะกลาวถึงสมุฏฐานมลเหตุนั้น ฉะนั้น
จะกลาวถึงสมุฏฐานมูลเหตุเกิดมงคลปญหาเสียกอนแลวภายหลัง จึงจักพรรณนา
ความแหงบทคาถาเหลานี้.
เลากันมาวา ในชมพูทวีป มหาชนชุมนุมกันในที่นั้น ๆ เชนใกลประตู
เมือง สภาแหงสถานราชการเปนตน มอบทรัพยสินเงินทอง ใหเขาเลาเรื่อง
ตาง ๆ เชน เรื่องนํานางสีดามาเปนตน. เรื่องหนึ่ง ๆ เลาอยูถึง ๔ เดือนจึงจบ
ในสถานที่นั้น . วันหนึ่ง เรื่องมงคลปญหาก็เกิดขึ้นวา อะไรเลาหนอ เปน
มงคล. สิ่งที่เห็นหรือเปนมงคล เรื่องที่ไดยินหรือเปนมงคล หรือเรื่องที่ทราบ
เปนมงคล ใครหนอรูจักมงคล ดังนี้.
ครั้งนัน้ บุรุษผูหนึ่ง ชื่อทิฏฐมังคลิกะ [นับถือสิ่งที่เห็นเปนมงคล]
กลาววา ขาพเจารูจักมงคล. สิ่งที่เห็นเปนมงคลในโลก รูปที่สมมติกันวา
เปนมงคลยิ่ง ชื่อวาทิฏฐะ. รูปอยางไรเลา. คนบางคนในโลกนี้ ตื่นแตเชาเห็น
นกกระเต็นบาง เห็นตนมะตูมรุนบาง เห็นหญิงมีครรภบาง เห็นเด็กรุน
หนุม ตกแตงประดับกาย เทินหมอเต็มน้ําบาง ปลาตะเพียนแดงสดบาง มา
อาชาไนยบาง รถเทียมมาบาง. โคผูบาง โคเมียบาง โคแดงบาง ก็หรือวาเห็น
รูปแมอื่นใด เห็นปานนั้น ที่สมมตกันวาเปนมงคลยิ่ง รูปที่เห็นนี้ เรียกวา
ทิฏฐิมงคล. คนบางพวกก็ยอมรับคําของเขา บางพวกก็ไมยอมรับ พวกที่ไม
ยอมรับ ก็ขดั แยงกับเขา.
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ครั้งนัน้ บุรุษผูหนึง่ ชื่อสุตมังคลิกะ ก็กลาววา ทานเอย ขึ้นชื่อวา
ตายอมเห็นของสะอาดบาง ของไมสะอาดบาง ของดีบางของไมดีบาง ของ
ชอบใจบาง ของไมชอบใจบาง ผิวา รูปที่ผูนั้น เห็นพึงเปนมงคลไซร ก็จะพึง
เปนมงคลทั้งหมดนะสิ เพราะฉะนั้น รูปที่เห็นไมเปนมงคล. ก็แตวาเสียงที่
ไดยินตางหากเปนมงคล. เสียงที่สมมตวาเปนมงคลยิ่ง. ชื่อวาสุตะ อยางไรเลา.
คนบางตนในโลกนี้ ลุกขึ้นแตเชา ไดยินเสียงเชนนี้วา เจริญแลว เจริญอยู
เต็ม ขาว ใจดี สิริ เจริญดวยสิริ วันนี้ ฤกษดี ยามดี วันดี มงคลดี
หรือเสียงที่สมมตวามงคลยิ่งอยางใดอยางหนึ่ง. เสียงที่ไดยินนี้ เรียกวาสุตมงคล.
บางพวกก็ยอมรับคําของเขา บางพวกก็ไมยอมรับ พวกที่ไมยอมรับ ก็ขัดแยง
กับเขา.
ครั้งนัน้ บุรุษผูหนึง่ ชื่อ มุตมังคลิกะ กลาววา ทานเอย แทจริง
ขึ้นชื่อวาหู ยอมไดยินเสียงดีบางไมดีบาง ชอบใจบาง ไมชอบใจบาง ผิวา
เสียงที่ผูนั้นไดยิน พึงเปนมงคลไซร ก็จะเปนมงคลทั้งหมดนะสิ. เพราะฉะนั้น
เสียงที่ไดยินจึงไมเปนมงคล. ก็แตวาสิ่งที่ทราบแลวตางหากเปนมงคล. กลิน่ รส
และโผฏฐัพพะสิ่งที่พึงถูกตอง ชื่อวามุตะ. อยางไรเลา. คนบางคนลุกแตเชา
สูดกลิ่นดอกไมมีกลิ่นดอกปทุมเปนตนบาง เคี้ยวไมสีฟนขาวบาง จับตองแผน
ดินบาง จับตองขาวกลาเขียวบาง มูลโคสดบาง เตาบาง งาบาง ดอกไม
บาง ผลไมบาง ฉาบทาดวยดินขาวโดยชอบบาง นั่งผาขาวบาง โพกผาโพกขาว
บาง ก็หรือวาสูดกลิ่น ลิม้ รส หรือถูกตองโผฏฐัพพะ ที่สมมติวาเปนมงคลยิ่ง
อยางอื่นใด เห็นปานนั้น สิ่งดังกลาวมานี้ เรียกวามุตมงคล. บางพวกก็ยอม
รับคําแมของเขา บางพวกก็ไมยอมรับ.
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ในสามพวกนั้น ทิฏฐิมังคลิกบุรุษ ก็ไมอาจทําใหสุตมังคลิกบุรุษและ
มุตมังคลิกบุรุษยินยอมได ทั้งสามฝายนั้น ฝายหนึ่ง ก็ทําอีกสองฝายใหยินยอม
ไมได บรรดามนุษยเหลานั้น พวกใดยอมรับคําของทิฏฐิมังคลิกบุรุษ พวกนั้น
ก็ถือวารูปที่เห็นแลว เทานั้นเปนมงคล. พวกใด ยอมรับคําของสุตมังคลิกบุรุษ
และมุตมังคลิกบุรุษ พวกนั้นก็ถือวาเสียงที่ไดยินเทานั้นเปนมงคล สิ่งที่ได
ทราบเทานั้น เปนมงคล. เรื่องมงคลปญหานี้ ปรากฏไปทั่วชมพูทวีป ดวย
ประการฉะนี้.
ครั้งนัน้ มนุษยทั่วชมพูทวีปถือกันเปนพวกๆ พากันคิดมงคลทั้งหลาย
วา อะไรกันหนอเปนมงคล. อารักขเทวดาของมนุษยพวกนั้น ฟงเรื่องนั้น
แลว ก็พากันคิดมงคลทั้งหลายเหมือนกัน. เหลาภุมมเทวดา เปนมิตรของ
เทวดาเหลานั้น ฟงเรื่องจากอารักขเทวดานั้นแลว ก็พากันคิดมงคลอยางนั้น
เหมือนกัน. อากาสัฏฐกเทวดาเปนมิตรของเทวดาเหลานั้น จตุมหาราชิกเทวดา
เปนมิตรของอากาสัฏฐกเทวดาเหลานั้น โดยอุบายนี้ ตราบถึงอกนิฏฐเทวดา
เปนมิตรของสุทัสสีเทวดา ฟงเรื่องจากสุทัสสีเทวดานั้นแลว ก็ถือกันเปนพวก ๆ
พากันคิดมงคลทั้งหลาย ดวยอุบายอยางนี้ การคิดมงคลไดเกิดไปในที่ทุกแหง
จนถึงหมื่นจักรวาล. ก็การคิดมงคลเกิดขึ้นแลว แมวินิจฉัยวานี้เปนมงคล นี้
เปนมงคลแตก็ยังไมเด็ดขาด จึงตั้งอยูถึง ๑๒ ป. ทัง้ มนุษยทั้งเทวดาทั้งพรหม
หมดดวยกันเวน พระอริยสาวกแตกเปน ๓ พวก คือทิฏฐมังคสิกะ สุตมังคลิกะ
และมุตมังคลิกะ แมแตพวกหนึ่ง ก็ตกลงตามเปนจริงไมไดวา นี้เทานั้นเปน
มงคล มงคลโลกาหล การแตกตื่นเรื่องมงคลเกิดขึ้นแลวในโลก.
ขึ้นชื่อวา โกลาหลมี ๕ คือ กัปปโลาหล จักกวัตติโกลาหล
พุทธโกลาหล มงคลโกลาหล โมเนยยโกลาหล. บรรดาโกลาหลทั้ง ๕
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นั้น เหลาเทวดาชันกามาวจร ปลอยศีรษะ สยายผม รองไห เอาหัตถเช็ด
น้ําตา นุงผาสีแดง ทรงเพศแปลก ๆ อยางยิ่ง เที่ยวไปในถิ่นมนุษยรองบอก
กลาววา ลวงไปแสนป กัปจักปรากฏ โลกนี้จักพินาศ มหาสมุทรจักแหง
มหาปฐพีนี้และขุนเขาสิเนรุ จักถูกไฟไหมจักพินาศ โลกพินาศจักมีจนถึง
พรหมโลก. ดูกอนทานผูนิรทุกข ขอทานทั้งหลายจงพากันเจริญเมตตาไวเถิด
จงพากันเจริญกรุณา มุทติ า อุเบกขา ไวเถิด ทานผูนิรทุกขจงบํารุงมารดาบิดา
จงยําเกรงทานผูเปนผูใหญในตระกูล ตื่นกันเถิด อยาไดประมาทกันเลย. นี้
ชื่อวา กัปปโกลาหล.
เทวดาชั้นกามาวจรนั่นแล เทีย่ วไปในถิ่นมนุษยบอกกลาววา ลวงไป
รอยป พระเจาจักรพรรดิจักเกิดขึ้นในโลก. นีช้ ื่อวา จักกวัตติโกลาหล.
สวนเทวดาชั้นสุทธาวาส ประดับองคดวยอาภรณพรหม โพกผาของ
พรหมที่พระเศียรเกิดปติปราโมทย กลาวพระพุทธคุณ เที่ยวไปในถิ่นมนุษย
บอกกลาววาลวงไปพันป พระพุทธเจาจักอุบัติในโลก. มีชื่อวา พุทธโกลาหล.
เทวดาชั้นสุทธาวาสนั้นแหละ รูจิตของพวกมนุษย เทีย่ วไปในถิ่น
มนุษยบอกกลาววา ลวงไปสิบสองป พระสัมมาสัมพุทธเจา จักตรัสมงคล. นี้
ชื่อวา มงคลโกลาหล.
เทวดาชั้นสุทธาวาสนั่นแหละ เที่ยวไปในถิ่นมนุษย บอกกลาววา ลวง
ไปเจ็ดป ภิกษุรูปหนึ่งสมาคมกับพระผูมีพระภาคเจา จักทูลถามโมเนยยปฏิปทา
นี้ชื่อวา โมเนยยโกลาหล. บรรดาโกลาหลทั้ง ๕ นี้ มงคลโกลาหลของเทวดา
และมนุษยทั้งหลายเกิดขึ้นแลวในโลก.
ครั้งนั้น เมื่อเทวดาและมนุษยทั้งหลาย พากันเลือกเฟนก็ยังไมได
มงคลทั้งหลาย ลวงไป ๑๒ ป เทวดาชั้นดาวดึงสคบหาสมาคมกัน ก็ชวยกัน
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คิดอยางนี้วา เจาของเรือนก็เปนหัวหนาของตนภายในเรือน เจาของหมูบาน
ก็เปนหัวหนาของชาวหมูบาน พระราชาก็เปนหัวหนาของมนุษยทั้งหลาย ทาว
สักกะจอมทวยเทพพระองคนี้ ก็เปนผูเลิศประเสริฐสุดของพวกเรา คือเปน
อธิบดีของเทวโลกทั้งสอง [ชั้นจาตุมหาราชและดาวดึงส] ดวยบุญ เดช อิสริยะ
ปญญา. ถากระไร เราจะพึงพากันไปทูลถามความขอนี้กะทาวสักกะ จอมทวย
เทพเถิด. เทวดาเหลานั้น ก็พากันไปยังสํานักทาวสักกะ ถวายบังคมจอม
ทวยเทพ ซึง่ มีพระสรีระมีสิริดวยอาภรณประจําพระองค อันเหมาะแกขณะนั้น
มีหมูอัปสร ๒๕๐ โกฏิหอมลอม ประทับนั่งเหนือบัณฑุกัมพลสิลาอาสนอัน
ประเสริฐ ภายใตตนปาริฉัตตกะ แลวยืน ณ ที่ควรสวนหนึ่ง ทูลวา ขอ
ประทานพระวโรกาส พระองคผูนิรทุกข โปรดทรงทราบเถิด. บัดนี้ มงคล
ปญหาตั้งขึ้นแลว พวกหนึ่งกลาววา รูปที่เห็นเปนมงคล พวกหนึ่งกลาววา
เสียงที่ไดยินเปนมงคล พวกหนึ่งกลาววาสิ่งที่ทราบแลวเปนมงคล บรรดาทาน
เหลานั้น พวกขาพระบาทและพวกอื่นยังไมไดขอยุติ สาธุ ขอพระองคโปรด
ทรงพยากรณตามเปนจริง แกพวกขาพระบาทดวยเถิด. ทาวสักกะเทวราชแม
โดยปกติ ทรงมีปญหา จึงตรัสวาเรื่องมงคลนี้เถิดขึ้นที่ไหนกอนเลา. ทูลวา
ขาแตเทวราช พวกขาพระบาทฟงคําของพวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราช ตอจาก
นั้น พวกเทวดาจาตุมมหาราชก็ฟงคําของพวกอากาสัฏฐเทวดา พวกอากาสัฏฐเทวดาฟงคําของพวกภุมมเทวดา พวกภุมมเทวดาฟงคําของเทวดาผูรักษามนุษย
พวกเทวดาผูรักษามนุษยกลาววา เรื่องมงคลเกิดขึ้นในมนุษยโลก.
ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมทวยเทพตรัสถามจอมเทวดาเหลานั้นวา
พระสัมมาสัมพุทธเจา ประทับอยูที่ไหน. เทวดาทั้งหลายทูลวา ประทับอยูใน
มนุษยโลก พระเจาขา. ตรัสถามวา ใครไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้นแลหรือ. ทูลวา ไมมีใคร พระเจาขา. ตรัสวา ดูกอนทานผูนิรทุกข
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ทําไมหนอ ทานทั้งหลาย จึงมาทิ้งดวงไฟเสียแลวมาตามไฟตอจากแสงหิ่งหอย
ดวยเหตุไร ทานทั้งหลายจึงมาลวงเลยพระผูมีพระภาคเจา ผูทรงแสดงมงคลไว
ไมเหลือเสียเลา ยังเขาใจวาควรจะไดถามเรา มาเถิดทานผูนิรทุกขทั้งหลาย เรา
จะทูลถามพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พวกเราคงจักไดการพยากรณปญหา
อัน มีสิริแนแท จึงมีเทวโองการใชเทพบุตรองคหนึ่งวา ทานจงไปทูลถามพระผูมีพระภาคเจาเถิด. เทพบุตรองคนั้นแตงองคดวยเครืองอลังการ อันเหมาะ
แกขณะนั้น รุงโรจนดุจสายฟาแลบ มีหมูเทพแวดลอม ไปยังพระเชตวัน
มหาวิหาร ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวยืน ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง เมื่อ
ทูลถามมงคลปญหา จึงกลาวเปนคาถาวา พหู เทวา มนุสฺสา จ เปนตน.
นี้เปนมูลเหตุเกิดมงคลปญหา

พรรณนาคาถาวา พหู เทวา
บัดนี้ จะพรรณนาความแหงบทคาถา. ศัพทวา พหู แสดงจํานวน
ไมแนนอน ดวยเหตุนั้น ทานจึงอธิบายวา หลายรอย หลายพัน หลายแสน
ชื่อวา เทวะ เพราะเลน อธิบายวา เลนกับ กามคุณ ๕ หรือโชติชวงดวย
สิริของตน. อีกนัยหนึ่ง บทวา เทวา ไดแก เทพทั้ง ๓ คือสมมติเทพ
อุปปตติเทพ และวิสุทธิเทพ เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา
บทวา เทวา ไดแก เทพ ๓ คือ สมมติเทพ อุปปตติเทพ วิสุทธิเทพ บรรดาเทพทั้ง ๓ นั้น พระราชา
พระราชเทวี พระราชกุมาร ชื่อวาสมมติเทพ. เทพ
ตั้งแตชั้นจาตุมมหาราชิกาและสูงขึ้นไปกวานั้น ชื่อวา
อุปปตติเทพ ทานที่เรียกกันวาพระอรหันต ชื่อวา
วิสุทธิเทพ.
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ในเทพทั้ง ๓ นั้น ในสูตรนี้ ทานประสงคเอาอุปปตติเทพ. ชื่อวา
มนุษย เพราะเปนเหลากอของพระมนู. แตโบราณาจารยกลาววา ชือ่ วา
มนุษย เพราะเปนผูมีใจสูง. มนุษยเหลานั้น มี ๔ คือชาวชมพูทวีป ชาว
อปรโคยานทวีป ชาวอุตตรกุรุทวีป ชาวปุพพวิเทหทวีป ในสูตรนี้ทานประสงค
เอามนุษยชาวชมพูทวีป. ชื่อวามงคล เพราะสัตวเจริญรุงเรืองดวยคุณเหลานั้น
อธิบายวา สัตวถึงความสําเร็จและความเจริญ. บทวา อจินฺตยุ แปลวา
คิดกันแลว. บทวา อากงฺขมานา ไดแก ประสงค ปรารถนา กระหยิ่ม.
บทวา โสตฺถาน แปลวา ความสวัสดี ทานอธิบายวา ความที่ธรรมทั้งหลาย
อันเปนไปในปจจุบัน และภายภาคหนาทุกอยาง สวยดีงาม. บทวา พฺรูหิ
ไดแกแสดง ประกาศ บอก เปดเผย จําแนก ทําใหงาย. บทวา มงฺคล
ไดแก เหตุแหงความสําเร็จ เหตุแหงความเจริญ เหตุแหงสมบัติทุกอยาง.
บทวา อุตฺตม ไดแก วิเศษประเสริฐ นําประโยชนสุขมาใหโลกทั้งปวง
ดังกลาวมานี้ เปนการพรรณนาตามลําดับบทแหงคาถาทั้งหลาย.
สวนความรวมมีดังนี้ เทพบุตรนั้นแลเห็นเทวดาในหมื่น จักรวาล
ชุมนุมกันในจักรวาลนี้ เพราะอยากจะฟงมงคลปญหา พากันเนรมิตอัตภาพ
อันละเอียด ๑๐ บาง ๒๐ บาง ๓๐ บาง ๔๐ บาง ๕๐ บาง ๖๐ บาง ๗๐
บาง ๘๐ บาง ขนาดโอกาสปลายขนทรายขนหนึ่ง ยืนหอมลอมพระผูมีพระภาคเจา ซึ่งประทับนั่งเหนือพุทธอาสนอันประเสริฐที่จัดไว เปลงพระรัศมี
ครอบงําเทวดามารพรหมทั้งหมด ดวยพระสิริและพระเดช และหยั่งรูปริวิตก
แหงใจของเหลามนุษยชาวชมพู ที่ไมไดมาประชุมในสมัยนัน้ ดวยใจตนเอง
กลาวคาถา เพื่อถอนลูกศรคือความสงสัยของเทวดาและมนุษยทั้งปวงวา
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เทวดาและมนุษยเปนอันมาก ปรารถนาความ
สวัสดี จึงพากันคิดมงคลทั้งหลาย ขอพระองคโปรด
ตรัสบอกมงคลดวยเถิด พระเจาขา.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองคเปนผูซึ่งขาพระองคทูลถามแลว
โดยอนุมัติของเทวดาเหลานั้น และโดยอนุเคราะหมนุษยทั้งหลาย มงคลอันใด
เปนอุดมสูงสุด เพราะนํามาซึ่งประโยชนสุขแกขาพระองคหมดดวยกัน โปรด
อาศัยพระกรุณาตรัสบอกมงคลอันนั้น แกขาพระองคทั้งหลายแล.

พรรณนาคาถาวา อเสวนา จ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงสดับคําของเทพบุตรนั้น อยางนี้แลว จึงตรัส
พระคาถาวา อเสวนา จ พาลาน เปนตน. ในพระคาถานั้น บทวา อเสวนา
ไดแก การไมคบ ไมเขาไปใกล.
บทวา พาลาน ความวา ชื่อวาพาล เพราะเปนอยู หายใจได
อธิบายวา เปนอยูโดยเพียงหายใจเขาหายใจออก ไมเปนอยูโดยความเปนอยู
ดวยปญญา. ซึ่งพาลเหลานั้น.
บทวา ปณฺฑิตาน ความวา ชื่อวาบัณฑิต เพราะดําเนินไป อธิบาย
วา ดําเนินไปดวยคติ คือความรูในประโยชนที่เปนปจจุบันและภายภาคหนา
ซึ่งบัณฑิตเหลานั้น.
บทวา เสวนา ไดแก การคบ การเขาใกล ความมีบัณฑิตนั้น
เปนสหาย มีบัณฑิตนั้น เปนเพื่อน ความพรักพรอมดวยบัณฑิตนั้น.
บทวา ปูชา ไดแก การสักการะ เคารพนับถือ กราบไหว.
บทวา ปูชเนยฺยาน แปลวา ผูควรบูชา.
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บทวา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ความวา พระผูมีพระภาคเจา ทรง
ประมวลการไมคบพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาผูที่ควรบูชา ๑ ทั้งหมด
จึงตรัสวา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม. ทานอธิบายวา คําใดทานถามวา โปรด
ตรัสบอกมงคลอันอุดมเถิด ทานจงถือคํานั้นวา มงคลอันอุดม ในขอนั้นกอน
นี้เปนการพรรณนาบทแหงคาถานี้.
สวนการพรรณนาความแหงบทนั้น พึงทราบดังนี้ พระผูมีพระภาค
เจา ทรงสดับคําของเทพบุตรนั้นอยางนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา อเสวนา
จ พาลาน เปนตน.
ในคาถานั้น คาถามี ๔ คือ ปุจฉิตคาถา อปุจฉิตคาถา สานุสันธิกคาถา อนนุสันธิกคาถา.
บรรดาคาถาทั้ง ๔ นั้น คาถาที่ทรงถูกผูถามถามแลว จึงตรัสชื่อวา
ปุจฉิตคาถา ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา ปุจฺฉามิ ต โคตม ภูริปฺ
กถกโร สาวโกสาธุ โหติ ทานพระโคดม ผูมีปญญากวางขวางดังแผนดิน
ขาพเจาขอถามทาน สาวกทําอยางไรจึงเปนคนดี และประโยควา กถ นุ ตฺว
มาริส โอฆมตริ ทานผูนิรทุกข ทานขามโอฆะอยางไรเลาหนอ.
คาถาที่พระองคไมไดถูกถามแตตรัสโดยพระอัธยาศัยของพระองคเอง
ชื่อวา อปุจฉิตคาถา ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา ย ปเร สุขโต อาหุ
ตทริยา อาหุ ทุกขฺ โต คนอื่น ๆ กลาวสิ่งใดวาเปนสุข พระอริยะทั้งหลาย
กลาวสิ่งนั้นวาเปนทุกข. คาถาของพระพุทธะทั้งหลายแมทั้งหมด ชื่อวา
สานุสันธิกคาถา เพราะบาลีวา สนิทานาห ภิกขฺ เว ธมฺม เทเสสฺสามิ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมมีนี้ทานคือเหตุ ดังนี้. ที่ชื่อวาอนสุสินธิคาถา คาถาไมมีเหตุ ไมมีในศาสนานี้ ก็บรรดาคาถาเหลานี้ดังกลาวมา
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นี้ คาถามีชอื่ วา ปุจฉุตคาถา เพราะเปนคาถาที่พระผูมีพระภาคเจาถูก
เทพบุตรทูลถามแลวจึงตรัสตอบ. ก็คาถานี้ บอกคนที่ไมควรคบ ในคนที่
ควรคบและไมควรคบ แลวจึงบอกคนที่ควรคบ เปรียบเหมือนบุรุษผูฉลาด
รูจักทาง รูจักทั้งที่มิใชทาง ถูกถามถึงทาง จึงบอกทางที่ควรละเวนเสียกอน
แลว ภายหลังจึงบอกทางที่ควรยึดถือไววา ในที่ตรงโนนมีทางสองแพรง.
ในทางสองแพรงนั้น พวกทานจงละเวนทางซายเสียแลว ยึดถือเอาทางขวา
ฉะนั้น. ก็พระผูมีพระภาคเจา เปนเสมือนบุรุษผูฉลาดในทางอยางที่ตรัสไววา
ดูกอนติสสะ คําวาบุรษุ ผูฉลาดในทางนี้เปนชื่อ
ของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. จริงอยูตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น ฉลาดรูโลกนี้ ฉลาดรู
โลกอืน่ ฉลาดรูถิ่นมัจจุ ฉลาดรูท ั้งมิใชถิ่นมัจจุ ฉลาด
รูบ วงมาร ฉลาดรูทั้งมิใชบวงมาร.
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสบอกถึงบุคคลที่ไมควรคบ
กอน จึงตรัสวา การไมคบพาล การคบบัณฑิต ความจริงคนพาลทั้งหลาย
ไมควรคบ ไมควรเขาใกลเหมือนทางที่ควรละเวน แตนั้น ก็ควรคบ ควร
เขาใกลแตบัณฑิตเหมือนทางที่ควรยึดถือไว. ผูทักทวงกลาววา ก็เพราะเหตุไร
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสมงคล จึงตรัสการไมคบพาลและการคบบัณฑิตกอน
ขอชี้แจงดังนี้ เพราะเหตุที่พวกเทวดาและมนุษยยึดความเห็นวามงคลในสิ่งที่
เห็นแลวเปนตนนี้ ดวยการคบพาล ทั้งการคบพาลนั้น ก็ไมเปนมงคล ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงติเตียนการสมคบกับคนที่มิใชกัลยาณมิตร ซึ่งหัก
รานประโยชนทั้งโลกนี้และโลกหนาและทรงสรรเสริญการสมาคมกับกัลยาณมิตร
ซึ่งใหสําเร็จประโยชนในโลกทั้งสอง จึงตรัสการไมคบพาลและการคบบัณฑิต
กอน แกเทวดาและมนุษยเหลานั้น.
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สัตวทงั้ หลายทุกประเภท ผูประกอบดวยอกุศลกรรมบถมีปาณาติบาต
เปนตน ชื่อวา พาล ในจํานวนพาลและบัณฑิตนั้น. พาลเหลานั้น จะรู
ไดก็ดวยอาการทั้งสาม เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว. พระสูตรวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พาลลักษณะของพาล ๓ เหลานี้. อนึ่ง ครูทั้ง ๖ มี
ปูรณกัสสปเปนตน และสัตวอื่น ๆ เห็นปานนั้นเหลานั้น คือ เทวทัต โกกาลิกะ
กฏโมทกะ ติสสขัณฑาเทวีบุตร สมุทททัตตะ นางจิญจมาณวิกา
เปนตน และพี่ชายของทีฆวิทะ ครัง้ อดีตพึงทราบวา พาล.
พาลเหลานั้น ยอมยังตนเองและเหลาคนที่ทําตามคําของตนใหพินาศ
ดวยทิฏฐิคตะความเห็นที่คนถือไวไมดี ดังเรือนที่ถูกไฟไหม เหมือนพี่ชาย
ของทีฆวิทะ ลมลงนอนหงาย ดวยอัตภาพประมาณ ๖๐ โยชน หมกไหมอยู
ในมหานรก อยูถึง พุทธันดร และเหมือนตระกูล ๕๐๐ ตระกูล ทีช่ อบ
ใจทิฏฐิความเห็นของพี่ชายของทีฆวิทะนั้น เขาอยูรวมเปนสหายของพี่ชายของ
ทีฆวิทะนั่นแหละ หมกไหมอยูในมหานรกฉะนั้น. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาค
เจาตรัสไวดังนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฟลามจากเรือนไมออหรือ
เรือนหนา ยอมไหมแมเรือนยอด ซึ่งฉาบไวทั้งขาง
นอกขางใน กันลมได ลงกลอนสนิท ปดหนาตางไว
เปรียบฉันใด ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภัยทุกชนิด ยอม
เกิดเปรียบฉันนั้นเหมือนกัน ภัยเหลานั้น ทัง้ หมดเกิด
จากพาล ไมเกิดจากบัณฑิต. อุปทวะทุกอยางยอม
เกิด ฯลฯ อุปสรรคทุกอยางยอมเกิด ฯลฯ ไมเกิดจาก
บัณฑิต. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดังนั้นแลพาลเปนภัย
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บัณฑิตไมเปนภัย พาลอุบาทว บัณฑิตไมอุบาทว
พาลเปนอุปสรรค บัณฑิตไมเปนอุปสรรค ดังนี้.
อนึ่ง พาลเสมือนปลาเนา ผูคบพาลนั้น ก็เสมือนหอดวยใบไมที่หอ
ปลาเนา ยอมประสบภาวะที่วิญูชนทอดทิ้ง และรังเกียจ. สมจริงดังที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไววา
ปูติมจฺฉ กุสคฺเคน โย นโร อุปนยฺติ
กุสาป ปูตี วายนฺติ
เอว พาลูปเสวนา.
นรชนผูใดผูกปลาเนาดวยปลายหญาคา แมหญา
คาของของนรชนผูนั้น ก็มกี ลิน่ เนาฟุงไปดวย การคบ
พาลก็เปนอยางนั้น.
อนึ่งเลา เมื่อทาวสักกะจอมทวยเทพประทานพร แกกติ ติบัณฑิต ก็
กลาวอยางนี้วา
พาล น ปสฺเส น สุเณ น จ พาเลน สวเส
พาเลนลฺลาปสลฺลาป
น กเร น จ โรจเย.
ไมควรพบพาล ไมควรพึง ไมควรอยูรวมกับพาล
ไมพึงทําการเจรจาปราศรัยกับพาล และไมควรชอบใจ.
ทาวสักกะ ตรัสถามวา
กินฺนุ เต อกร พาโล วท กสฺสป การณ
เกน กสฺสป พาลสฺส
ทสฺสน นาภิกงฺขสิ.
ทานกัสสปะ ทําไมหนอ พาลจึงไมเชื่อทาน
โปรดบอกเหตุมาสิ เพราะเหตุไร ทานจึงไมอยากเห็น
พาลนะทานกัสสปะ.
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อกัตติบัณฑิตตอบ
อนย นยติ ทุมฺเมโธ อธุราย นิยุชฺ ติ
ทุนฺนโย เสยฺยโส โหติ
สมฺมา วุตฺโต ปกุปฺปติ
วินย โส น ชานาติ
สาธุ ตสฺส อทสฺสน.
คนปญญาทราม ยอมแนะนําขอที่ไมควรแนะนํา
ยอมประกอบคนไวในกิจที่มิใชธรุ ะ การแนะนําเขาก็
แสนยาก เพราะเขาถูกวากลาวโดยดี ก็โกรธ พาลนั้น
ไมรูจักวินัย การไมเห็นเขาเสียไดก็เปนการดี.
พระผูม ีพระภาคเจา เมื่อทรงติเตียนการคบพาลโดยอาการทั้งปวงอยาง
นี้ จึงตรัสวาการไมคบพาลเปนมงคล บัดนี้เมื่อทรงสรรเสริญการคบบัณฑิต
จึงตรัสวา การคบบัณฑิตเปนมงคล.
สัตวทุกประเภท ผูประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐
มีเจตนางดเวนปาณาติบาตเปนตน ชื่อวา บัณฑิต ใน
จําพวกพาลและบัณฑิตนั้น.
บัณฑิตเหลานั้น จะพึงรูไดก็ดวยอาการทั้ง ๓ เหมือนอยางที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไว พระสูตรวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตลักษณะของ
บัณฑิต เหลานั้น. อนึ่ง พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอสีติมหาสาวก พระสาวกอื่นของพระตถาคต และบัณฑิตมีสุเนตตศาสดา มหาโควินทศาสดา พระวิธูรบัณฑิต สรภังคดาบส พระมโหสธ สุตโสมบัณฑิต
พระเจานิมิราช อโยฆรกุมาร และ อกิตติบัณฑิต เปนตน พึงทราบวาบัณฑิต.
บัณฑิตเหลานั้น เปนผูสามารถกําจัดภัยอุปทวะและอุปสรรคไดทุก
อยาง แกพวกที่ทําตามคําของตน ประหนึ่งปองกันไดในเวลามีภัย ประหนึ่ง
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ดวงประทีปในเวลามืด ประหนึ่งไดขาวน้ําเปนตน ในเวลาถูกทุกขมีหิวระหาย
เปนตนครอบงํา. จริงอยางนั้น อาศัยพระตถาคต พวกเทวดาและมนุษยนับ
ไมถวน ประมาณไมไดพากันบรรลุธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ ดํารงอยูในพรหม.
โลก ดํารงอยูในเทวโลก เกิดในสุคติโลก ตระกูลแปดหมื่นตระกูล ทําจิต
ใหเลื่อมใสในพระสารีบุตรเถระ และบํารุงพระเถระดวยปจจัย ก็บังเกิดใน
สวรรค. ตระกูลทั้งหลายทําจิตใหเลื่อมใส ในพระมหาสาวกทั้งปวง นับตั้งแต
พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปเปนตนไป ก็อยางนั้นเหมือนกัน สาวก
ทั้งหลายของสุเนตตศาสดา บางพวกก็เกิดในพรหมโลก บางพวก ก็เขาเปน
สหายของเหลาเทพชน ปรนิมมิตวสวัตดี ฯลฯ บางพวกก็เขาเปนสหายของ
คฤหบดีมหาศาล. แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสไวดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ไมมภี ัยแตบัณฑิต ไมมีอุปททวะแตบัณฑิต ไมมีอุปสรรคแตบัณฑิต.
อนึ่ง บัณฑิตเสมือนของหอมมีกฤษณา และดอกไมเปนตน คนผคบ
บัณฑิตก็เสมือนหอดวยใบไมที่หอของหอมมีกฤษณาและดอกไมเปนตน ยังประสบภาวะที่วิญูชนชมเชยและพอใจ. แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสไวดังนี้วา
ตครฺจ ปลาเสน โย นโร อุปนยฺหติ
ปตฺตาป สุรภี วายนฺติ เอว ธีรูปเสวนา.
นรชนผูใดหอกฤษณาไวดวยใบไมแมใบไมของ
นรชนผูนั้นก็สงกลิ่นหอมฟุง การคบบัณฑิต ก็เหมือน
อยางนั้น.
อนึ่งเลา เมื่อทาวสักกะจอมทวยเทพประทานพรแก อกิตติบัณฑิตก็
กลาววา
ธีร ปสฺเส สุเณ ธีร ธีเรน สห สวเร
ธีเรนลฺลาปสลฺลาป
ตี กเร ตฺจ โรจเย.
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ควรพลบัณฑิต ควรฟงบัณฑิต ควรอยูรวมกับ
บัณฑิต ควรทําการเสทนาปราศรัยกับบัณฑิต และ
ควรชอบใจบัณฑิตนั้น.
ทาวสักกะจอมทวยเทพตรัสถามวา
กินฺนุ เต อกร ธีโร วท กสฺสป การณ
เกน กสฺสป ธีรสฺส
ทสฺสน อภิกงฺขสิ.
ทานกัสสปะ ทําไมหนอ บัณฑิตจึงไมทําตอ
ทาน โปรดบอกเหตุมาสิ เพราะเหตุไรหนอ ทานจึง
อยากพบบัณฑิต นะทานกัสสปะ.
อกิตติบัณฑิตตอบวา
นย นยติ เมธาวี
อธุราย น ยุญชติ
สุนโย เสยฺยโส โหติ
สมฺมา วุตฺโต น กุปฺปติ
วินย โส ปชานาติ
สาธุ เตน สมาคโม.
บัณฑิตยอมแนะนําเรื่องที่ควรแนะนํา ไมจูงคน
ไปในกิจมิใชธุระ แนะนําเขาก็งายดี เพราะเขาถูกวา
กลาวโดยดี ก็ไมโกรธ บัณฑิตนั้นรูวินัย สมาคมกับ
บัณฑิตนั้นได เปนการดี.
พระผูม ีพระภาคเจา เมื่อทรงสรรเสริญการคบบัณฑิต โดยธรรมทั้ง
ปวงอยางนี้ จึงตรัสวา การคบบัณฑิตเปนมงคล. บัดนี้ เมื่อจะทรงสรรเสริญ
การบูชาบุคคลผูเขาถึงความเปนผูควรบูชาโดยลําดับ ดวยการไมคบพาลและ
การคบบัณฑิตนั้น จึงตรัสวา ปูชา จ ปูชเนยฺยาน มงคล การบูชาผูที่
ควรบูชาเปนมงคล. พระผูมีพระภาคพุทธเจาขา ชื่อวา ปูชเนยยะ เพราะทรง
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เวนจากโทษทุกอยาง และเพราะทรงประกอบดวยคุณทุกอยาง และภายหลัง
จากนั้น ก็พระปจเจกพุทธเจา พระอริยสาวกทั้งหลาย ชื่อวาปูชเนยยะ. จริงอยู
การบูชาปูชเนยยบุคคลเหลานั้น แมเล็กนอย ก็เปนประโยชนสุขตลอดกาลยาว
นาน. ในขอนี้ มีเรื่องนายสุมนมาลาการและนางมัลสิกาเปนตน เปนตัวอยาง.
ใน ๒ เรื่องนั้น จะกลาวแตเรื่องเดียว พอเปนตัวอยาง.
ความวา เชาวันหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาทรงอันตรวาสกแลวทรงถือ
บาตรจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห ขณะนั้น นายชางดอกไมชื่อ
สุมนมาลาการ กําลังเดินถือดอกไมสําหรับพระเจาพิมพิสาร จอมทัพมคธ ไดเห็น
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงประตูกรุงผองใสนาเลื่อมใสประดับดวยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการและพระอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการรุงเรื่องดวยพระพุทธสิริ
ครั้นเห็นแลว เขาก็คิดวา พระราชาทรงรับดอกไมแลวก็จะพึงประทานทรัพย
รอยหนึ่งหรือพันหนึ่ง ก็อันนั้นก็จะพึงเปนความสุขเพียงโลกนี้เทานั้น. แตการ
บูชาพระผูมีพระภาคเจา ยอมจะมีผลประมาณไมได นับไมถว นนําประโยชน
สุขมาใหตลอดกาลยาวนาน. เอาเถิดจําเราจะบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยดอกไม
เหลานั้น ดังนี้เขามีจิตเลื่อมใส จับดอกไมกําหนึ่งเหวี่ยงไปเฉพาะพระพักตร
พระผูมีพระภาคเจา. ดอกไมทั้งหลายไปทางอากาศประดิษฐานเปนเพดานดอก
ไมอยูเหนือพระผูมีพระภาคเจา. นายมาลาการเห็นอานุภาพนั้น ก็มีจิตเลื่อมใส
ยิ่งขึ้น จึงเหวี่ยงดอกไมไปอีกกําหนึ่ง แมดอกไมเหลานั้น ก็ไปประดิษฐาน
เปนเกราะดอกไม. นายมาลาการเหวี่ยงดอกไมไป ๘ กํา อยางนี้ ดอกไมเหลา
นั้น ก็ไปประดิษฐานเปนเรือนยอดดอกไม.
พระผูม ีพระภาคเจา ประทับอยูในเรือนยอด มหาชนก็ชุมนุมกัน.
พระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตรเห็นนายมาลาการ ก็ทรงทําอาการแยมให
ปรากฏ พระอานนทเถระก็ทูลถามถึงเหตุที่ทรงแยมดวยคิดวา พระพุทธเจา
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ทั้งหลาย ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย จะไมทรงแยมใหปรากฏ. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา อานนท นายมาลาการผูนี้จักทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยแสนกัป
ดวยอานุภาพของการบูชานี้แลวในที่สุดก็จักเปนพระปจเจกพระพุทธเจา นามวา
สุมนิสสระ. ตรัสจบก็ไดตรัสพระคําถาม เพื่อทรงแสดงธรรมวา
ตฺจ กมฺม กต สาธุ ย กตฺวา นานุตปฺปติ
ยสฺส ปตีโต สุมโน
วิปาก ปฏิเสติ.
บุคคลทําธรรมใดแลวไมเดือดรอนกายหลัง บุคคลใจดีเอิบอิ่มแลวเสวยผลของกรรมใด กรรมนั้น ทํา
แลวดี.
จบคาถา สัตว ๘๔,๐๐๐ ไดบรรลุธรรม การบูชาปูชเนยยบุคคลเหลา
นั้น แมเล็กนอยพึงทราบวา มีประโยชนสุขตลอดก็ยาวนาน ดวยประการ
ฉะนี้.
ก็การบูชานั้นเปนอามิสบูชา จะปวยกลาวไปไยในปฏิบตั ิบูชา เพราะ
กุลบุตรเหลาใด บูชาพระผูมีพระภาคเจา ดวยการรับสรณคมนและสิกขาบท
ดวยการสมาทานองคอุโบสถ และดวยคุณทั้งหลายของตน มีปาริสุทธิศีล ๔
เปนตน ใครเลาจักพรรณนาผลแหงการบูชาของกุลบุตรเหลานั้นได. ดวยวา
กุลบุตรเหลานั้น ทานกลาววา บูชาพระตถาคตดวยการบูชาอยางยอดเยี่ยม
เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ดูกอนอานนท ผูใดแล ไมวาเปนภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก หรืออุบาสิกา เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรม ปฏิบัติชอบยิง่ ประพฤติตามธรรม ผูนั้น ชื่อวา
สักการะเคารพนับถือ บูชายําเกรงนอบนอมตถาคต
ดวยการบูชาอยางยอดเยี่ยม.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 180

ความที่การบูชาแมพระปจเจกพุทธเจาและพระอริยสาวกนํามาซึ่งประโยชนสุข พึงทราบตามแนวนี้.
อนึ่ง สําหรับ คฤหัสถ พึงทราบปูชเนยยบุคคลในขอนี้อยางนี้ คือ
ผูเจริญที่สุด ทั้งพี่ชาย ทั้งพี่สาว ชื่อวาปูชเนยยบุคคลของนอง มารดาบิดา
เปนปูชเนยยบุคคลของบุตร สามีพอผัวแมผัวเปนปูชเนยยบุคคลของกุลสตรี
ทั้งหลาย ดวยวา การบูชาปูชเนยยบุคคลแมเหลานั้น เปนมงคลทั้งนั้น
เพราะนับวาเปนกุศลธรรม และเพราะเปนเหตุเจริญอายุเปนตน. พระผูมีพระภาคเจามีพระพุทธดํารัสไวดังนี้วา ชนเหลานั้น จักเปนผูเกื้อกูลมารดาเกื้อกูล
บิดา เกื้อกูลสมณะ. เกื้อกูลพราหมณ เปนผูนอบนอมผูใหญในสกุล ยังจัก
ยึดถือกุศลธรรมนี้ปฏิบัติ ก็จักเจริญทั้งอายุ จักเจริญทั้งวรรณะ เพราะเหตุ
สมาทานกุศลธรรมเหลานั้นเปนตน.
บัดนี้ เพราะเหตุที่ขาพเจาตั้งมาติกาหัวขอไววา กลาวสมุฏฐานเปนที่
เกิดมงคล แลวกําหนดมงคลนั้น จะชี้แจงความของมงคลนั้น ฉะนั้น จึงขอ
ชี้แจงดังนี้ พระผูพระภาคเจาตรัสมงคลแหงคาถานี้ไว ๓ มงคลคือ การไม
คนพาล, การคบบัณฑิต, และการบูชาผูที่ควรบูชา, ดวยประการฉะนี้. ใน
มงคลทั้ง ๓ นั้น พึงทราบวาการไมคบพาลชื่อวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุแหง
ประโยชนของโลกทั้งสอง เหตุปองกัน ภัยมีภัยเกิดแตคบพาลเปนปจจัยเปนตน
การคบบัณฑิตและการบูชาผูที่ควรบูชา ชื่อวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุแหง
นิพพานและสุคติ โดยนัยที่กลาวไวแลวในการพรรณนาความเพิ่มพูนแหงผล
ของการคบบัณฑิตและการบูชาผูที่ควรบูชานั้นนั่นแล. แตขาพเจาจักยังไม
แสดงหัวขอตอจากนี้ไป จักกําหนดขอที่เปนมงคลอยางนี้ จึงจักชี้แจงความที่
ขอนั้น เปนมงคล.
จบพรรณนาความแหงคาถานี้วา อเสวนา จ พาลาน.
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พรรณนาคาถาวา ปฏิรูปเทสวาโส จ
พระผูมีพระภาคเจา แมถกู เทพบุตรขอมงคลอยางเดียววา พฺรูหี
มงฺคลมุตฺตน ขอไดโปรดตรัสบอกมงคลอันอุดม แตก็ตรัสถึง ๓ มงคล ดวย
คาถาเดียว เปรียบเหมือนบุรุษใจกวาง ถูกขอแตนอยแตก็ใหมาก ยิ่งไปกวา
นั้น ยังทรงเริ่มที่จะตรัสมงคลอีกเปนอันมาก ดวยคาถาทั้งหลายมีวา ปฏิรูปเทสวาโส จ เปนตน ก็เพราะเทวดาทั้งหลายอยากฟง เพราะมงคลทั้งหลาย
มีอยู และเพราะมงคลใด ๆ อนุกูลแกสัตวใด ๆ ทรงมีพุทธประสงคจะทรง
ประกอบสัตวนั้น ๆ ไว ในมงคลนั้น ๆ. บรรดาคาถาเหลานั้น จะกลาวใน
คาถาแรกกอน. บทวา ปฏิรูโป แปลวา สมควร. โอกาสเปนที่อยูอาศัย
ของสัตวทั้งหลาย ทุกแหง ไมวาเปนตามก็ดี นิคมก็ดี นครก็ดี ชนบทก็ดี
ชื่อวา เทสะ. การอยูอาศัยในเทสะนั้น ชื่อวา วาสะ. บทวา ปุพฺเพ
แปลวา แตกอน คือในชาติที่ลวงมาแลว. ความเปนผูมีกุศลอันสั่งสมแลว
ชื่อวา ความเปนผูมีบุญอันทําไวแลว. จิตหรืออัตภาพทั้งสิ้น เรียกวา อัตตะ.
การประกอบไว คือการตั้งความปรารถนาของตนไวชอบ. ทานอธิบายวา การตั้ง
ตนโดยชอบ ชื่อวา สมฺมาปณิธิ การตัง้ ไวชอบ. คํานอกนั้น มีนัยที่กลาวไว
แลวทั้งนั้น. นี้เปนการพรรณนาบทในคาถาแรกนั้น.
สวนการพรรณนาความ พึงทราบดังนี้. ในประเทศใดบริษัท ๔ ยัง
จาริกอยู ยังบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุมีทานเปนตนอยู นวังสัตถุศาสนยังรุงเรื่อง
อยู. ประเทศนั้น ชื่อวาปฏิรูปเทส การอยูอาศัยในปฏิรูปเทสนั้น ตรัสวาเปน
มงคล เพราะเปนปจจัยแกการทําบุญของสัตวทั้งหลาย. ในขอนี้ มีชาวประมง
ที่เขาไปยังเกาะสิงหลเปนตน เปนตัวอยู.
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อีกนัยหนึ่ง ประเทศเปนที่ตรัสรูพระโพธิญาณ [ที่ตรัสรูเปนพระพุทธเจา เรียกโพธิมัณฑสถาน] ประเทศที่ทรงประกาศพระธรรมจักร. ประเทศ
คือโคนตนมะมวงของนายตัณฑะที่ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย ทําลายความเมาของ
พวกเดียรถียท ั้งปวง ทามกลางบริษัทประมาณ ๑๒ โยชน ประเทศที่เสด็จลง
จากเทวโลก ก็หรือประเทศอื่นใดอันเปนที่ประทับอยูของพระพุทธเจา มีกรุงสาวัตถี กรุงราชคฤหเปนตน ประเทศนั้น ชื่อวา ปฏิรูปเทส การอยูอาศัย
ในปฏิรูปเทสนั้น ตรัสวาเปนมงคล เพราะเปนปจจัยแกการไดอนุตตริยะ ๖
ของสัตวทั้งหลาย.
อีกนัยหนึ่ง ทิศบูรพา ตั้งแตกชังคลนิคมลงมาถึงมหาสาลา รอบนอก
เปนปจจันติมชนบท รอบใน เปนมัชฌิมชนบท. ทิศอาคเนย ตั้งแตแมน้ํา
สัลลวตีลงมา รอบนอก เปนปจจันติมชนบท รอบใน เปนมัชฌิมชนบท.
ทิศทักษิณ ตั้งแตเสตกัณณิกนิคมลงมา รอบนอก เปนปจจันติมชนบท
รอบใน เปนมัชฌิมชนบท. ทิศตะวัน ก็ตั้งแตถูณะตําบลบานพราหมณลงมา
รอบนอก เปนปจจันติมชนบท รอบใน เปนมัชฌิมชนบท. ทิศอุดร ตั้งแต
ภูเขาอุสีรธชะลงมา รอบนอก เปนปจจันติมชนบท รอบใน เปนมัชฌิมชนบท. นี้เปนมัชฌิมประเทศ ยาว ๓๐๐ โยชน กวาง ๒๕๐ โยชน โดยรอบ
๙๐๐ โยชน. มัชฌิมประเทศนี้ ชื่อวาปฏิรูปเทส.
พระเจาจักรพรรดิทั้งหลาย ผูครองอิสริยาธิปตยแหงทวีปใหญทั้ง ๔
ทวีป ทวีปนอย ๒,๐๐๐ ทวีป ยอมเกิดในปฏิรูปเทสนั้น พระมหาสาวกทั้งหลาย
มีพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะเปนตน บําเพ็ญบารมีมาหนึ่งอสงไขย
กับแสนกัป ก็เกิดในปฏิรูปเทสนั้น พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย บําเพ็ญ
บารมีมาสองอสงไขยกับแสนกัป ก็เกิดในปฏิรูปเทสนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา
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ทั้งหลาย บําเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยกับแสนกัปบาง แปดอสงไขยกับแสนกัปบาง
สิบหกอสงไขยกับแสนกัปบาง ก็เสด็จอุบัติในปฏิรูปเทสนั้น. บรรดาทานเหลานั้น
สัตวทั้งหลายรับโอวาทของพระเจาจักรพรรดิตั้งอยูในศีล ๕ แลวก็มีสวรรคเปน
เบื้องหนา, ตั้งอยูในโอวาทของพระปจเจกพุทธเจา ก็เหมือนกัน สวนสัตวทั้งหลายตั้งอยูในโอวาทของพระพุทธเจา ของสาวกของพระพุทธเจา ยอมมีสวรรค
เปนเบื้องหนา มีพระนิพพานเปนเบื้องหนา เพราะฉะนั้น การอยูในปฏิรปู เทส
นั้น จึงตรัสวา เปนมงคล เพราะเปนปจจัยแหงสมบัติเหลานั้น.
ความเปนผูปรารภพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระขีณาสพ
สรางสมกุศลไวในชาติที่ลวงมาแลว ชื่อวา ความเปนผูทําบุญไวในกอน.
แมความเปนผูทําบุญไวในกอนนั้นก็เปนมงคล. เพราะเหตุไร เพราะทําอธิบาย
วาความเปนผูทําบุญไวในกอน ยอมใหบรรลุพระอรหัต เมื่อจบคาถาแม ๔ บท
ที่แสดงตอพระพักตรของพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจา หรือที่ฟงเฉพาะ
พระพักตรของพระพุทธเจา หรือสาวกของพระพุทธเจา. ก็มนุษยผูใด สราง
บารมีไว มีกุศลมลอันแนนหนามากอน มนุษยผูนั้น ทําวิปสสนาใหเกิดแลว
ยอมบรรลุธรรมที่สิ้นอาสวะ ดวยกุศลมูลนั้นนั่นแล เหมือนพระเจามหากัปปนะ
และอัครมเหสี ดวยเหตุนั้น พระผูพระภาคเจาจึงตรัสวา ความเปนผูทําบุญ
ไวในกอนเปนมงคล.
คนบางตนในโลกนี้ ยอมทําตนที่ทุศีลใหตั้งอยูในสุศีล ตนที่ไมมี
ศรัทธาใหตั้งอยูในสัทธาสัมปทา ตนที่ตระหนี่ใหตั้งอยูในจาคสัมปทา การตั้ง
ตนดังกลาว ชื่อวา ตั้งตนไวชอบ. การตั้งตนไวชอบนี้ เรียกวา อัตตสัมนาปณิธิ. อัตตสัมมาปณิธินี้แลเปนมงคล. เพราะเหตุไร. เพราะเปนเหตุ
ละเวรที่เปนไปในปจจุบันและภายภาคหนาและประสบอานิสงสตาง ๆ อยาง.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสมงคลแหงคาถานี้ไว ๓ มงคล คือการอยูใน
ปฏิรูปเทส ๑ ความเปนผูทําบุญไวในกอน ๑ และการตั้งตนไวชอบ ๑
ดวยประการฉะนี้. ก็ความที่มงคลเหลานั้นเปนมงคล ก็ไดชแี้ จงไวในมงคล
นั้น ๆ แลวทัง้ นั้น.
จบพรรณนาความแหงคาถานี้วา ปฏิรูปเทสวาโส จ
พรรณนาคาถาวา พาหุสจฺจฺจ
บัดนี้ ความเปนพหูสูต ชื่อวาพาหุสัจจะ ในบทนี้วา พาหุสจฺจยฺจ.
ความฉลาดในงานฝมือทุกอยาง ชื่อวา ศิลปะ. การฝกกายวาจาจิต ชื่อวา
วินัย. บทวา สุสิกฺขิโต แปลวา อันเขาศึกษาดวยดีแลว. บทวา สุภาสิตา
แปลวา อันเขากลาวดวยดีแลว. ศัพทวา ยา แสดงความไมแนนอน. คํา
เปลงทางคําพูด ชื่อวา วาจา. คําที่เหลือ มีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้นแล. นี้เปน
การพรรณนาบทในคาถาวา พาหุสจฺจฺจ นี.้
สวนการพรรณนาความ พึงทราบดังนี้. ความเปนผูทรงไวซึ่งวัตถุศาสน ที่ทรงพรรณนาไว โดยนัยเปนตนอยางนี้วา เปนผูทรงสุตตะ สั่งสม
สุตตะ และวาภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ มีสุตตะมาก คือ สุตตะ เคยยะ
เวยยากรณะ เปนตน ชือ่ วาความเปนพหูสูต. ความเปนพหูสูตนั้น ตรัสวา
เปนมงคล เพราะเปนเหตุละอกุศลและประสบกุศลและเพราะเปนเหตุทําใหแจง
ปรมัตถสัจจะตามลําดับ สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก ผูส ดับแลว
ยอมละอกุศล เจริญกุศล ยอมละสิ่งมีโทษ เจริญสิ่ง
ที่ไมมโี ทษ บริหารตนใหบริสุทธิ์ ดังนี้.
อีกพระดํารัสหนึ่งตรัสวา
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ยอมพิจารณาความของธรรมทั้งหลาย ที่ทรงจําไว
ธรรมทั้งหลายยอมทนการเพงพินิจของเธอ ผูพิจารณา
ความอยูเมื่อธรรมทนการเพงพินิจอยู ฉันทะยอมเกิด
เกิดฉันทะแลว ก็อตุ สาหะ เมือ่ อุตสาหะ ดีใชดุลยพินิจ เมื่อใชดุลยพินิจ ก็ตั้งความเพียร เมือ่ ตั้งความ
เพียร ยอมทําใหแจงปรมัตถสัจจะ ดวยกาย [นามกาย]
และยอมเห็นทะลุปรุโปรง ดวยปญญา ดังนี้.
อนึ่ง แมพาหุสัจจะความเปนพหูสูตของคฤหัสถอันใดไมมีโทษ อันนั้น
ก็พึงทราบวาเปนมงคล เพราะนํามาซึ่งประโยชนสุขในโลกทัง้ สอง.
ศิลปะของคฤหัสถ และศิลปะของบรรพชิต ชื่อวา ศิลปะ. บรรดา
ศิลปะทั้งสองนั้น กิจกรรมมีงานของชางมณี ชางทองเปนตน ที่เวนจากการ
ทํารายชีวิตสัตวอื่น เวนจากอกุศล ชื่อวา อคาริกสิปปะ ศิลปะของ
คฤหัสถ. อคาริกสิปปะนั้น ชื่อวา เปนมงคล เพราะนํามาซึ่งประโยชนใน
โลกนี.้
การจัดทําสมณบริขารมีการก็และเย็บจีวรเปนตน ซึ่งพระผูมีพระ
ภาคเจาทรงสรรเสริญไวในที่นั้น ๆ โดยนัยเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กิจ
ที่ควรทําไรๆ ของสพรหมจารี ไมวาสูงต่ําเหลานั้นใด ภิกษุเปนผูขยันในกิจที่
ควรทําไร ๆ นั้น และที่ตรัสวา เปนนาถกรณธรรม ธรรมทําที่พึ่ง ชื่อวา
อนาคาริกสิปปะ ศิลปะของบรรพชิต. ศิลปะของบรรพชิตนั้น พึงทราบวา
เปนมงคล เพราะนํามาซึ่งประโยชนสุขในโลกทัง้ สองแกตนเองและแกคนอื่น ๆ.
วินัยของคฤหัสถและวินัยของบรรพชิต ชื่อวาวินัย. บรรดาวินัยทั้งสอง
นั้น การงดเวนอกุศลกรรมบถ ๑๐ ชื่อวาวินัยของคฤหัสถ. วินัยของคฤหัสถ
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นั้น คฤหัสถศึกษาดีแลวในวินัยนั้น ชื่อวาเปนมงคล เพราะนํามาซึ่งประโยชน
สุขในโลกทัง้ สอง ดวยการไมตองสังกิเลสความเศราหมอง และดวยการกําหนด
คุณ คืออาจาระ.
การไมตองอาบัติ ๗ กอง ชื่อวาวินัยของบรรพชิต. แมวินัยของ
บรรพชิตนั้น อันบรรพชิตศึกษาดีแลว โดยนัยทีก่ ลาวมาแลว. หรือปาริสทุ ธิ.
ศีล ๔ ชื่อวาวินัยของบรรพชิต. วินัยของบรรพชิตนั้น อันบรรพชิตศึกษาดี
แลว ดวยการศึกษาโดยประการที่ตั้งอยูในปาริสุทธิศีล ๔ นัน้ แลวจะบรรลุ
พระอรหัตได พึงทราบวาเปนมงคลเพราะเปนเหตุประสบสุขทั้งโลกิยะทั้ง
โลกุตระ.
วาจาที่เวนจากโทษมีมุสาวาทเปนตน ชื่อวาวาจาสุภาษิต เหมือนอยาง
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบดวยองค ๔
เปนวาจาสุภาษิต. หรือวา วาจาที่เจรจาไมเพอเจอ ก็ชื่อวาวาจาสุภาษิต. เหมือน
อยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
สุภาสิต อุตตฺ มมาหุ สนฺโต
ธมฺม ภเณ นาธมฺม ต ทุติย
ปย ภเณ นาปฺปย ล ตติย
สจฺจ ภเณ นาลิก จตุตถ.
สัตบุรุษทั้งหลายกลาววา วาจาสุภาษิตเปนวาจา
สูงสุดเปนขอที่ ๑. บุคคลพึงกลาวแตธรรม ไมกลาวไม
เปนธรรมเปนขอที่ ๒. พึงกลาวแตคํานี้นารัก ไมกลาว
คําไมนารัก เปนขอที่ ๓. กลาวแตคําสัตย ไมกลาว
คําเหลาะแหละเปนขอที่ ๔.
๑

๑. ขุ.สุ. ๒๕/ขอ ๓๕๖
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แมวาจาสุภาษิตนี้ ก็พึงทราบวาเปนมงคล เพราะนํามาซึ่งประโยชน
สุขในโลกทัง้ สอง แตเพราะเหตุที่วาจาสุภาษิตนี้นับเนื่องในวินัย ฉะนั้น. ถึง
ไมสงเคราะหวาจาสุภาษิตนี้ไวดวยวินัยศัพท ก็พงึ ทราบวาเปนวินัย. เมื่อเปน
เชนนั้น วาจามีการแสดงธรรมแกคนเหลาอื่นเปนตน พึงทราบวาเปนวาจา
สุภาษิต ในที่นี้ ดวยความกระอักกระอวนนี้หรือ. ความจริงวาจาสุภาษิตตรัสวา
เปนมงคล ก็เพราะเปนเหตุประสบสุขในโลกทั้งสองและพระนิพพานของสัตว
ทั้งหลาย ก็เหมือนการอยูในปฏิรูปเทศ. พระวังคีสเถระกลาวไววา
ย พทฺโธ ภาสตี วาจ เขม นิพพฺ านปตฺติยา
ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย
สา เว วาจานมุตฺตมา.
พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด อันเกษม เพื่อบรรลุ
พระนิพพาน เพื่อทําที่สุดทุกข พระวาจานั้นแลเปน
ยอดของวาจาทั้งหลาย.
พระพุทธเจาตรัสมงคลแหงคาถามไว ๔ มงคล คือ พาหุสัจจะ ๑
สิปปะ ๑ วินัยที่ศึกษาดีแลว ๑ และ วาจาสุภาษิต ๑ ดวยประการฉะนี้.
ก็ความที่มงคลนั้นเปนมงคล ก็ไดชแี้ จงไวในมงคลนั้น ๆ แลวทั้งนั้นแล.
จบพรรณนาความแหงคาถานี้วา พาหุสฺจฺจ เปนตน
พรรณนาคาถาวา มาตาปตุอุปฏาน
บัดนี้ จะพรรณนาในคาถานี้วา มาตาปตุอุปฏาน. มารดาและ
บิดา เหตุนั้น ชื่อวา มารดาและบิดา. บทวา อุปฏาน แปลวา การบํารุง.
บุตรทั้งหลายดวย ภรรยาทั้งหลายดวย ชื่อวาบุตรและภรรยา การสงเคราะห
ชื่อวา สังคหะ. การงานคือกิจกรรมอากูลหามิได ชื่อวาไมอากูล. คําที่เหลือ
มีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้นแล. นี่เปนการพรรณนาบท.
๑

๑. ขฺ.สฺ. ๒๔/ขอ ๓๕๗
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สวนการพรรณนาความ พึงทราบดังนี้ . สตรีผูยังบุตรใหเกิด เรียก
ชื่อวา มารดา บิดาก็เหมือนกัน. การทําอุปการะดวยการลางเทานวดฟนขัดสี
ใหอาบน้ํา และดวยการมอบใหปจจัย ๔ ชื่อวา การบํารุง. ในการบํารุงนั้น
เพราะเหตุที่มารดาบิดา มีอุปการะมาก หวังประโยชนอนุเคราะหบุตรทั้งหลาย
มารดาบิดาเหลาใด แลเห็นบุตรทั้งหลายเลนอยูขางนอก เดินมามีเนื้อตัวเปอน
ฝุน ก็เช็ดฝุนให จูบจอมถนอมเกลา เกิดความรักเอ็นดู บุตรทั้งหลายใช
ศีรษะทูนมารดาบิดาไวถึงรอยป ก็ไมสามารถจะทําปฏิการะสนองคุณของมารดา
บิดานั้นได และเพราะเหตุที่มารดาบิดานั้น เปนผูดูแลบํารุงเลี้ยง แสดงโลก
นี้ สมมติวาเปนพรหม สมมติวาเปนบุรพาจารย ฉะนั้น การบํารุงมารดา
บิดานั้น ยอมนํามาซึ่งการสรรเสริญในโลกนี้และละโลกไปแลวก็จะนํามาซึ่งสุข
ในสวรรค ดวยเหตุนั้นจึงตรัสวาเปนมงคล สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา
มารดาบิดา ทานเรียกวาพรหม วาบุรพาจารย เปน
อาทุเนยยบุคคลของบุตร เปนผูอ นุเคราะห บุตรเพราะ
ฉะนั้น บัณฑิตพึงนอบนอม และพึงสักการะมารดา
บิดานั้น ดวยขาว น้ํา ผา ทีน่ อน การขัดสี การ
ใหอาบน้ําและลางเทา. เพราะการปรนนิบัติมารดาบิดา
นั้น บัณฑิตทั้งหลายจึงสรรเสริญเขาในโลกนี้ เขาละ
โลกไปแลว ยังบรรเทิงในสวรรค.
อีกนัยหนึ่ง กิจกรรม ๕ อยาง มีการเลี้ยงดูทาน ทํากิจของทานและ
การดํารงวงศสกุลเปนตน ชื่อวา การบํารุง. การบํารุงนั้น พึงทราบวาเปน
มงคล เพราะเปนเหตุแหงประโยชนสุขในปจจุบัน ๕ อยางมี การหามมิใหทํา
บาปเปนตน. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา
๑

๒

๑. ขุ.อิ. ๒๕/ขอ ๒๘๖. ๒. ที.ปา. ๑๑/ขอ ๑๙๙
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ดูกอนบุตรคฤหบดี ทิศเบื้องหนา คือมารดาบิดา
อันบุตรพึงบํารุงดวยสถาน คือ เราทานเลี้ยงมาแลว
จักเลี้ยงดูทาน จักทํากิจของทาน จักดํารงวงศสกุล
จักปฏิบัติตัวเหมาะที่จะเปนทายาท เมื่อทานลวงลับดับ
ขันธแลวจักทําบุญอุทิศไปใหทาน. ดูกอนบุตรคฤหบดี
ทิศเบื้องหนาคือมารดาบิดา อันบุตรถึงบํารุงดวยสถาน
๕ เหลานี้แลวยอมอนุเคราะหบตุ ร ดวยสถาน คือ
หามบุตรจากความชั่ว ใหบุตรตั้งอยูในความดี ใหศึก
ษาศิลปะจัดหาภรรยาที่สมควรให มอบทรัพยมรดกให
ในเวลาสมควร.
อนึ่ง ผูใดบํารุงมารดาบิดา ดวยใหเกิดความเลื่อมใสในวัตถุ[รัตนะ]
ทั้งสาม ดวยใหถึงพรอมดวยศีลดวยการบรรพชา ผูนี้เปนยอดของ ผูบํารุงมารดา
บิดา. การบํารุงมารดาบิดาของผูนั้นเปนการตอบแทนอุปการคุณที่มารดาบิดา
ทํามาแลว ตรัสวา เปนมงคล เพราะเปนปทัฏฐานแหงประโยชนทั้งหลาย
ทั้งปจจุบัน ทั้งภายภาคหนา เปนอันมาก.
ทั้งบุตรทั้งธิดา ที่เกิดจากตน ก็นับวาบุตรทั้งนั้น ในคําวา ปุตฺตทารสฺสนี้. บทวา ทารา ไดแกภรรยา ๒๐ จําพวก จําพวกใดจําพวกหนึ่ง.
บุตรและภรรยา ชื่อวา ปุตตทาระ. ซึง่ บุตรและภรรยานั้น . บทวา สงฺคโห
ไดแก การทําอุปการะตัวดวยการยกยองเปนตน. การอุปการะนั้น พึงทราบวา
เปนมงคล เพราะเปนเหตุแหงประโยชนสุขในปจจุบัน มีความเปนผูจัดการ
งานดีเปนตน. ความจริง พระผูมีพระภาคเจาทรงสงเคราะหบุตรภรรยาที่ทรง
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ยกขึ้นแสดงวา ทิศเบื้องหลัง พึงทราบวาคือบุตรภรรยาไวดวย ภริยา ศัพท
จึงตรัสไวดังนี้วา
ดูกอนบุตรคฤหบดี ทิศเบื้องหลังคือภรรยา อัน
สามีพงึ บํารุงดวยสถาน ๕ คือ ดวยการยกยอง ดวย
การไมดูหมิ่น ดวยการไมนอกใจ ดวยการมอบความ
เปนใหญให ดวยการมอบเครื่องประดับให. ดูกอน
บุตรคฤหบดี ทิศเบื้องหลังคือภรรยา อันสามบํารุงดวย
สถาน ๕ เหลานี้แลว ยอมอนุเคราะหที่สามีดวยสถาน ๕
คือ จัดการงานดี สงเคราะหคนขางเคียง ไมนอกใจ
รักษาทรัพยที่สามีทํามา ขยันไมเกียจครานในกิจทุก
อยาง.
หรือ มีอีกนัยหนึ่งดังนี้ บทวา สงฺคโห ไดแก การสงเคราะหดวย
ทานการให ปยวาจาพูดนารัก อรรถจริยาการบําเพ็ญประโยชนอันเปนธรรม.
คืออะไร. การใหเสบียงอาหารในวันอุโบสถ การใหดูงานนักขัตฤกษ กระทํา
มงคลในวันมงคล การโอวาทสั่งสอน ในประโยชนทั้งหลายที่เปนไปในปจจุบัน
และเปนไปภายหนา การสงเคราะหนั้น พึงทราบวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุ
แหงประโยชนในปจจุบัน เพราะเปนเหตุแหงประโยชนในภายหนา และเพราะ
เปนเหตุแหงความเปนผูที่แมเทวดาทั้งหลายพึงนอบนอม. เหมือนอยางที่ทาว
สักกะจอมทวยเทพตรัสไววา
เย คหฏา ปฺุกรา สีลวนฺโต อุปาสกา
ธมฺเมน ทาร โปเสนฺติ
เต นมสฺสามิ มาตลิ.
๑

๑. ที.ปา. ๑๑/ขอ ๒๐, ๒. ส, สคาก. ๑๕/ขอ ๙๓๐
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ดูกอนมาตลี คฤหสถเหลาใด ทําบุญ มีศีล
เปนอุบาสก เลี้ยงดูภรรยาโดยธรรม เรายอมนอบนอม
คฤหัสถเหลานั้น.
การงานทั้งหลาย มีกสิกรรมทําไรนา โครักขกรรมเลีย้ งโคและวณิชกรรม คาขายเปนตน เวนจากภาวะอากูล มีการลวงเลยเวลา การทําไมเหมาะ
และการทํายอหยอนเปนตน เพราะเปนผูรูจักกาล เพราะเปนผูทําเหมาะ เพราะ
เปนผูไมเกียจคราน และเพราะไมควรพินาศ เหตุถึงพรอมดวยความขยัน
หมั่นเพียร ชือ่ วาการงานไมอากูล. การงานไมอากูลเหลานั้น อันบุคคลประกอบ
ไดอยางนี้ ก็เพราะตน บุตรภรรยา หรือทาสและกรรมกร เปนผูฉลาด
ตรัสวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุใหไดทรัพย ขาวเปลือกและความเจริญใน
ปจจุบัน. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา
ผูมีธุระ ทําเหมาะ หมั่น ยอมไดทรัพย.
แลวา
ผูชอบนอนหลับกลางวัน เกลียดการขยันกลาง
คืน เมาประจํา เปนนักเลงครองเรือนไมได. ประโยชน
ทั้งหลายยอมลวงเลย พวกคนหนุมที่ทอดทิ้งการงาน
ดวยอางวา หนาวนัก รอนนัก เย็นแลว. ผูใดไมสําคัญ
ความเย็นและควานรอนยิ่งไปกวาหญา ทํากิจของลูก
ชาย ผูนั้นยอมไมเสื่อมจากสุข.
และวา
เมื่อคนรวบรวมโภคทรัพย เหมือนแมลงผึ้งรวบ
รวมน้ําหวาน โภคทรัพยยอมสะสมเปนกอง เหมือน
จอมปลวกที่ปลวกทั้งหลายกอขึ้นฉะนั้น.
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อยางนี้เปนตน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสมงคลแหงคาถานี้ไว ๔ มงคล คือการบํารุง
มารดา ๑ การบํารุงบิดา ๑ การสงเคราะหบุตรภรรยา ๑ และการงาน
ไมอากูล ๑ หรือ ๕ มงคล เพราะแยกการสงเคราะหบุตรและภรรยาออกเปน
๒ หรือ ๓ มงคล เพราะรวมการบํารุงมารดาและบิดาเปนขอเดียวกัน . ก็
ความที่มงคลเหลานั้น เปนมงคล ไดชี้แจงไวในมงคลนั้น ๆ แลว ทั้งนั้นแล.
จบพรรณนาความแหงคาถานี้วา มาตาปตุอุปฏาน
พรรณนาคาถาวา ทานฺจ
บัดนี้ จะพรรณนาในคาถานี้วา ทานฺจ. ชื่อวา ทาน เพราะเขาให
ดวยวัตถุนี้ ทานอธิบายวา เขามอบทรัพยที่มีอยูของตนใหแกผูอื่น. การประพฤติ
ธรรมหรือความประพฤติที่ไมปราศจากธรรม ชือ่ วา ธรรนจริยา. ชื่อวา ญาติ
เพราะใคร ๆ ก็รูวา ผูน ี้พวกของเรา. ไมมีโทษ ชื่อวา อนวัชชะ ทาน
อธิบายวา ใคร ๆ นินทาไมได ติเตียนไมได. คําที่เหลือมีนัยที่กลาวมาแลว
ทั้งนั้นแล. นี้เปนการพรรณนาบท .
สวนการพรรณนาความ พึงทราบดังนี้. เจตนาเปนเหตุบริจาคทาน.
วัตถุ ๑๐ มีขาวเปนตน ซึ่งมีความรูดีเปนหัวหนา เฉพาะผูอื่น หรือความ
ไมโลภ ที่ประกอบดวยจาคเจตนานั้น ชื่อวา ทาน. จริงอยู บุคคลยอมมอบ
ใหวัตถุนั้น แกผูอื่น ดวยความไมโลภ. ดวยเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาววา ชื่อวา
ทาน เพราะเขาใหทานดวยวัตถุนี้ ตรัสวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุประสบผลวิเศษที่เปนไปในปจจุบัน และเปนไปภายหนา มีความเปนผูที่ชนเปนอันมากรัก
และพอใจเปนตน. ในเรือ่ งทานนี้ พึงระลึกถึงสูตรทั้งหลาย เปนตน อยางนี้วา
ดูกอนสีหะ ทานบดีผูทายกยอมเปนที่รักที่พอใจของชนเปนอันมาก.
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อีกนัยหนึ่ง ชื่อวา ทานมี ๒ คือ อามิสทานและธรรมทาน ในทาน
ทั้งสองนั้น อามิสทาน ไดกลาวมาแลวทั้งนั้น . สวนการแสดงธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศแลว อันนํามาซึ่งความสิ้นทุกขและสุขในโลกนี้และ
โลกหนา เพราะหมายจะใหเปนประโยชนแกคนอื่น ๆ ชื่อวา ธรรมทาน.
อนึ่ง บรรดาทานทั้งสองนี้ ธรรมทานนี้อยางเดียวเปนเลิศ เหมือนอยางที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ
สพฺพรส ธมฺมรโส ชินาติ
สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ
ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข ชินาติ.
การใหธรรมชนะการใหทงั้ ปวง รสแหงธรรม
ชนะรสทั้งปวง ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้ง
ปวง ความสิ้นตัณหาชนะทุกขทั้งปวง.
ในพระสูตรและคาถานั้นก็ตรัสความที่อามิสทานเปนมงคลเทานั้น สวน
ธรรมทานตรัสวา เปนมงคล เพราะเปนปทัฏฐานแหงคุณทั้งหลาย มีความ
เปนผูซาบซึ้งอรรถเปนตน สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุแสดงธรรม ตามที่
ฟงมา ตามที่เรียนมา โดยพิศดารแกคนอื่น ๆ โดย
ประการใด ๆ ภิกษุนั้นยอมเปนผูซาบซึ้งอรรถ และ
ซาบซึ่งธรรม ในธรรมนั้น โดยประการนั้น ๆ อยางนี้
เปนตน.
การประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ ชื่อวา ธรรมจริยา เหมือนอยางที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเปนตนอยางนี้วา ดูกอ นคฤหบดีทั้งหลาย การ
๑

๑. ขุ. ธ. ๒๕/ขอ ๓๔
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ประพฤติธรรม การประพฤติสม่ําเสมอ มี ๓ อยาง. ก็การประพฤติธรรมนั้น
พึงทราบวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุเขาถึงโลกสวรรค. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย เพราะเหตุที่ประพฤติ
ธรรม ประพฤติสม่ําเสมอ สัตวบางเหลาในโลกนี้ เบื้องหนาแต
ตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้.
ชนผูเกี่ยวของขางมารดาหรือขางบิดา จนถึง ๗ ชั่วปูยา ชื่อวา ญาติ.
การสงเคราะหญาติเหลานั้น ผูถูกความเสื่อมโภคะถูกความเสื่อมเพราะเจ็บปวย
ครอบงําแลวมาหาตน ดวยอาหารเครื่องนุงหมและขาวเปลือกเปนตน ตาม
กําลัง ตรัสวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุประสบผลวิเศษ ที่เปนปจจุบันมีการ
สรรเสริญเปนตน และที่เปนภายหนามีไปสุคติเปนตน. กิจกรรมที่เปนสุจริต
ทางกายวาจาใจมีการสมาทานองคอุโบสถ การทําความขวนขวาย การปลูกสวน
และปา และสรางสะพานเปนตน ชื่อวา การงานไมมีโทษ. การงานไมมี
โทษเหลานั้น ตรัสวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุใหประสบประโยชนสขุ นานา
ประการ. พึงระลึกถึงพระสูตรทั้งหลายมีเปนตน อยางนี้วา ดูกอนวิสาขา สตรี
หรือบุรุษบางตนในศาสนานี้ ถืออุโบสถประกอบดวยองค ๘ ประการ
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก พึงเขาถึงความเปนสหายของทวยเทพ ชั้นจาตุมหาราชิกาอันใด อันนัน้ ก็เปนฐานะเปนไปได.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสมงคลแหงคาถานี้ไว ๔ มงคล คือ ทาน ๑
ธรรมจริยา ๑ การสงเคราะหญาติ ๑ การงานไมมโี ทษ ๑ ดวยประการ
ฉะนี้. ก็ความที่มงคลเหลานั้น เปนมงคล ก็ไดชี้แจงไวในมงคลนั้น ๆ แลว
ทั้งนั้นแล.
จบพรรณนาความแหงคาถานี้วา ทานฺจ
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พรรณนาคาถาวา อารตี
บัดนี้ จะพรรณนาในคาถาวา อารตี วิรตี นี้. ชื่อวา อารมณะ
เพราะงด. ชือ่ วา วิรมณะ เพราะเวน. อีกนัยหนึ่ง เจตนาชื่อวา วิรติ
เพราะเปนเครื่องที่สัตวงดเวน. บทวา ปาปา ไดแกจากอกุศล. ชือ่ วา มัชชะ
เพราะอรรถวาเปนที่ตั้งแหงความเมา. การดื่มมัชชะ ชื่อวา มัชชปานะ.
สํารวมจากมัชชปานะนั้น. ความระวังชื่อวา สยมะ. ความไมประมาทชื่อวา
อัปปมาทะ. บทวา ธมฺเมสุ ไดแก ในกุศลทั้งหลาย. คําที่เหลือมีนัยที่
กลาวมาแลวทั้งนั้นแล นี้เปนการพรรณนาบท.
สวนการพรรณาความ พึงทราบดังนี้. ความไมยินดียิ่งทางใจอยาง
เดียวของบุคคลผูเห็นโทษในบาป ชือ่ วา อารติ. ความเวนทางกายวาจา โดย
กรรมและทวาร ชื่อวา วิรัติ.
ก็ธรรมดาวิรตินั่นนั้นมี ๓ คือ สัมปตตวิรัติ ๑ สมาทานวิรัติ ๑
สมุจเฉทวิรัติ ๑. บรรดาวิรัติทั้ง ๓ นัน้ วิรติเจตนางดเวนจากวัตถุที่ประสบ
เขาอันใดของกุลบุตร โดยนัยเปนตนอยางนี้วา ขอที่เราจะฆาสัตวนี้ จะลักทรัพยเปนตน เมื่อนึกถึงชาติตระกูล หรือโคตรของตน ก็ไมสมควรแกเรา
เลย วิรติเจตนางดเวนอันนี้ชื่อวา สัมปตตวิรัติ. กุลบุตรไมทาํ บาปมีปาณาติบาต
เปนตน ตั้งแตประพฤติวิรัตอันใด วิรติอันนั้น เปนไปโดยสมาทานสิกขาบท
ชื่อวา สมาทานวิรัติ. ภัยเวร ๕ ของพระอริยสาวกระงับไป ตั้งแตประพฤติ
วิรัติใด วิรตินั้นประกอบดวยอริยมรรค ชื่อวา สมุจเฉทวิรติ. บาปอกุศล
นั้นใด มี ๔ อยาง กลาวคือกรรมกิเลส ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวพิษดาร
อยางนี้วา ดูกอนบุตรคฤหบดี กรรมกิเลส คือ ปาณาติบาต กรรมกิเลสคือ
อทินนาทาน ฯลฯ กรรมกิเลส คือ มุสาวาส ดังนี้แลวทรงสังเขปไวดวยคาถา
อยางนี้วา
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ปาณาติปาโต อทินฺนาทาน มุสาวาโท จ วุจฺจติ
ปรทารคมนฺเจว
นปฺปสสนฺติ ปณฺฑิตา
ทานกลาวกรรมกิเลส ๔ คือ ปาณาติบาต,
อทินนาทาน, มุสาวาท และการละเมิดภรรยาของผู
อื่น. บัณฑิตทั้งหลายไมสรรเสริญเลย.
การงดเวนจากบาปอกุศลนั้น การงดการเวนแมทั้งหมดนั้น ตรัสวา
เปนมงคล เพราะเปนเหตุประสบผลวิเศษนานาประการ มีการละภัยเวรที่เปน
ปจจุบันและเปนไปภายหนาเปนตน . ก็ในขอนี้ พึงระลึกถึงพระสูตรทั้งหลาย
โดยนัยเปนตนวา ดูกอนบุตรคฤหบดี อริยสาวกเวนขาดจากปาณาติบาตแล.
จะกลาวพรรณนาการสํารวมจากการดื่มของเมา. คํานีเ้ ปนชื่อของเจตนา
งดเวนจากที่ตั้งแหงความประมาท คือการดื่มของเมา คือสุราและเมรัย ที่
กลาวไวกอนแลว. ก็เพราะเหตุที่ผูดื่มของเมายอมไมรูอรรถ ไมรูธรรม ยอม
ทําอันตรายแกมารดา ทําอันตรายแกบิดา แมแกพระพุทธเจา พระปจเจกพระพุทธเจา และพระสาวกของพระตถาคต ยอมประสบการติเตียนในภพ
ปจจุบัน ประสบทุคติในภพเบื้องหนา และประสพความเปนบาในภพตอ ๆ ไป.
สวนการสํารวมจากการดื่มของเมา ยอมบรรลุการระงับโทษเหลานั้น และการ
ถึงพรอมดวยคุณตรงกันขามกับโทษนั้น. ฉะนั้น การสํารวมจากการดื่มของ
เมานี้ พึงทราบวาเปนมงคล.
ความอยูไมปราศจากสติในกุศลธรรมทั้งหลาย โดยอรรถพึงทราบ
โดยเปนปฏิปกษตอความประมาท ที่ทานกลาวไวในบาลีนี้ ความกระทําโดย
ไมเคารพ ความการทําโดยไมตอเนื่อง ความกระทําไมมั่นคง ความประพฤติ
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ยอหยอน ความทอดฉันทะ ความทอดธุระ. การไมเสพ การไมเจริญ การ
ไมทําใหมาก การไมตั้งใจ การไมประกอบเนือง ๆ ความเลินเลอในการอบรม
กุศลธรรมทัง้ หลาย ความประมาท ความเลินเลอ ความเปนผูเลินเลอ เห็น
ปานนี้ใด อันนี้เรียกวา ประมาท. ชือ่ วาความไมประมาทในกุศลธรรมทัง้
หลาย. ความไมประมาทในกุศลธรรมนั้น ตรัสวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุ
ประสบกุศลนานาประการ และเพราะเปนเหตุบรรลุอมตธรรม. ในขอนั้น
พึงระลึกถึงคําสั่งสอนของพระศาสดา เปนตนอยางนี้วา ผูไมประมาท ผูมี
ความเพียร และวา ความไมประมาทเปนอมตบท ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสมงคลแหงคาถานี้ไว ๓ มงคล คือ การงดเวนจากบาป ๑ การสํารวมจากการดื่มของเมา ๑ ความไมประมาท
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ ดวยประการฉะนี้. ก็ความที่มงคลเหลานั้นเปน
มงคล ก็ไดชแี้ จงไวในมงคลนั้น ๆ แลวทั้งนั้นแล.
จบพรรณนาความแหงคาถาวา อารตี
พรรณนาคาถาวา คารโว จ
บัดนี้ จะพรรณนาในคาถาวา คารโว จ นี.้ บทวา คารโว ไดแก
ความเปนผูหนัก [การณ]. บทวา นิวาโต ไดแก ความประพฤติถอมตน.
บทวา สนฺตุฏิ แปลวา ความสันโดษ. ความรูอุปการะคุณที่ทานทําไว
ชื่อวา กตัุตา. บทวา กาเลน แปลวา ขณะสมัย. การฟงธรรม
ชื่อวา ธัมมัสสวนะ. คําที่เหลือมีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้นแล นี้เปนการ
พรรณนาบท.
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สวนการพรรณนาความ พึงทราบดังนี้. ความเคารพ การทําความ
เคารพความเปนผูมีความเคารพตามสมควรในพระพุทธเขาพระปจเจกพุทธเจา
พระสาวกของพระตถาคต อาจารย อุปชฌาย มารดาบิดา พี่ชาย พี่สาว
เปนตน เปนผูควรประกอบความเคารพ ชื่อวา คารวะ. คารวะนี้นั้น
เพราะเหตุที่เปนเหตุแหงการไปสุคติเปนตน เหมือนอยางที่ตรัสไววา
บุคคลกระทําความเคารพผูที่ควรเคารพ สักการะ
ผูที่ควรสักการะ นับถือผูที่ควรนับถือ บูชาผูที่ควร
บูชา. เพราะธรรมนั้น ที่ยึดถือไวบริบูรณอยางนี้
เบื้องหนาแตตาย เพราะกายแตก เขายอมเขาลงสุคติ
โลกสวรรค . ถาเขาไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค หากเขา
มาเกิดเปนมนุษย ก็จะเปนผูมีตระกุลสูงในประเทศที่
กลับมาเกิด ดังนี้.
และเหมือนอยางที่ตรัสไวอยางนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่ตั้งแหงความ
ไมเสื่อม ๗ ประการเหลานี้. ๗ ประการเปนไฉน ๗
ประการมี ความเปนผูมีความเคารพในพระศาสดา ดังนี้เปน
ตนฉะนั้น จึงตรัสวาเปนมงคล.
ความเปนผูมีใจลดต่ํา ความเปนผูมีความประพฤติไมลําพอง ชื่อวา
ความถอมตน. บุคคลประกอบดวยความเปนผูถอมตนอันใด กําจัดมานะได
กําจัด ความกระดางได เปนเสมือนผาเชดเทา เสมอดวยโคอุสุภะเขาขาด และเสมอ
ดวยงูที่ถูกถอนเขี้ยวแลว ยอมเปนผูละเอียดออนละมุนละไม ผองแผวดวยสุข
ความเปนผูถอมตนอันนี้ เปนนิวาตะ นิวาตะนี้นั้น ตรัสวาเปนมงคล เพราะ
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เปนเหตุไดคุณ มียศเปนตน. อนึ่ง ตรัสไววา ผูมีความถอมตน ไม
กระดาง คนเชนนั้น ยอมไดยศ ดังนี้ เปนตน.
ความสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได ชื่อวา สันตุฏฐี. สันโดษนัน้
มี ๑๒ อยาง คือ ในจีวร ๓ อยาง คือยถาลาภสันโดษ สันโดษตามที่ได.
ยถาพลสันโดษ สันโดษตามกําลัง ยถาสารุปปสันโดษ สันโดษตามสมควร.
ในบิณฑบาตเปนตนก็อยางนี้.
จะพรรณนาประเภทแหงสันโดษนั้น ดังนี้. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ได
จีวรดีหรือไมดี ภิกษุนั้น ก็ยังอัตภาพใหเปนไปดวยจีวรนั้นเทานั้น ไมประสงค
จีวรอื่น เมื่อไดก็ไมรับ นี้ชื่อวา ยถาลาภสันโดษในจีวรของภิกษุนั้น.
อนึ่งเลา ภิกษุอาพาธเมื่อหมจีวรหนักยอมตองคอมตัวลง หรือลําบาก
เธอจึงเปลี่ยนจีวรนั้นกับภิกษุที่ชอบกัน ยังอัตภาพใหเปนไปดวยจีวรนั้น ก็
ยังเปนผูสันโดษอยู นีช้ ื่อวา ยถาพลสันโดษในจีวรของภิกษุนั้น.
ภิกษุอกี รูปหนึ่ง เปนผูไดปจจัยอันประณีต เธอไดจีวรบรรดาจีวร
ชั้นดีเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีคามาก คิดวาจีวรนี้ เหมาะแกพระเถระ
พระผูบวชมานานและพระพหูสูตจึงถวายแกพระภิกษุเหลานั้น ตนเองก็เลือก
เอาเศษผาจากกองขยะ หรือจากที่ไร ๆ อื่น ทําสังฆาฎิครอง ก็ยังเปนผูสันโดษ
อยูนั่นเอง นี้ชื่อวา ยถาสารุปปสันโดษในจีวรของภิกษุนั้น.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดบิณฑบาต ปอนหรือประณีตยังอัตภาพ
ใหเปนไปดวยบิณฑบาตนั้น ไมประสงคบิณฑบาตอื่น. แมเมื่อไดก็ไมรับ
นี้ชือวา ยถาลาภสันโดษในบิณบาตของภิกษุนั้น.
อนึ่งเลา ภิกษุอาพาธฉันบิณฑบาตเศราหมองโรคจะกําเริบหนัก เธอจึง
ถวายบิณฑบาตนั้น แกภิกษุที่ชอบกัน ฉันเนยใส น้ําผึ้ง และนนสดเปนตน
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จากมือของภิกษุนั้น แมทําสมณธรรมอยู ก็ยังเปนผูสันโดษ นี้เปน ยถาพลสันโดษในบิณฑบาตของภิกษุนั้น.
ภิกษุอกี รูปหนึ่ง ไดบิณฑบาตอันประณีต เธอคิดวา บิณฑบาตนี้
เหมาะแกพระเถระ พระผูบวชมานาน และแมเเกสพรหมจารีอื่น ผูเวน บิณฑบาตอันประณีตเสีย ก็ยงั อัตภาพใหเปนไปไมได จึงไดถวายแกภิกษุเหลานั้น
ตนเองเทียวบิณฑบาต แมฉันอาหารที่ปนกันก็ยังเปนผูสันโดษอยู นีช้ อื่ วา
ยถาสารุปปสันโดษในบิณฑบาตของภิกษุนั้น.
อนึ่ง เสนาสนะมาถึงภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอก็สันโดษดวยเสนาสนะ
นั้นนั่นแหละ ไมยอมรับเสนาสนะอื่น แมดีกวาที่มาถึงอีก นี้ชื่อวา ยถาลาภสันโดษในเสนาสนะของภิกษุนั้น.
อนึ่งเลา ภิกษุอาพาธอยูในเสนาสนะที่อับลม ยอมจะทุรนทุรายอยาง
เหลือเกิน ดวยโรคดีเปนตน เธอจึงถวายเสนาสนะแกภิกษุที่ชอบกัน แลวอยู
เสียในเสนาสนะอันเย็น มีลม ที่ถึงแกภิกษุนั้น แมกระทําสมณธรรม ก็ยัง
เปนผูสันโดษอยู นี้ชื่อวา ยถาพลสัน โดษในเสนาสนะของภิกษุนั้น.
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ไมยอมรับเสนาสนะที่ดีแมมาถึง คิดวาเสนาสนะดี
เปนที่ตั้งแหงความประมาท เมื่อภิกษุนั่งในเสนาสนะนั้น ถีนมิทธะยอมครอบ
งํา เมือหลับแลวตื่นขึ้นมาอีก กามวิตกยอมฟุงขึ้น เธอจึงปฏิเสธเสนาสนะ
นั้นเสีย อยูแตในที่แจง โคนไมและกุฏิมุงบังดวยใบไม แหงใดแหงหนึ่ง
ก็ยิ่งเปนผูสันโดษอยู นีช้ ื่อวา ยถาสารุปปสันโดษในเสนาสนะของภิกษุ
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดเภสัชไมวาผลสมอหรือมะขามปอม เธอ
ก็ยังอัตภาพใหเปนไปดวยเภสัชนั้น. ไมประสงคเภสัชอยางอื่น มีเนยใส น้ําผึ้ง
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น้ําออยเปนตนที่ไดแลว แมเมื่อไดก็ไมรับ นี้ชื่อวา ยถาลาภสันโดษใน
คิลานปจจัยของภิกษุนั้น.
อนึ่ง ภิกษุอาพาธ ตองการน้ํามัน แตไดน้ําออย เธอก็ถวายน้ําออย
นั้นแกภิกษุที่ชอบกัน แตทํายาดวยน้ํามันจากมือของภิกษุนั้น แมกระทํา
สมณธรรม ก็ยังเปนผูสันโดษอยู นีช้ ื่อวา ยถาพลสันโดษในดานปจจัย
ของภิกษุนั้น.
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ใสสมอดองกับมูตรเนาลงในภาชนะใบหนึ่ง ใส
ของมีรสอรอย ๔ อยางลงในภาชนะใบหนึ่ง เมื่อถูกเพื่อนภิกษุบอกวา ทาน
ตองการสิ่งใด ก็ถือเอาเถิดทาน ถาวา อาพาธของภิกษุนั้น ระงับไปดวย
สมอดองน้ํามูตรเนาและของรสอรอยทั้งสองนั้น อยางใดอยางหนึ่งไซร เมื่อเปน
ดังนั้นเธอคิดวา ธรรมดาวาสมอดองดวยมูตรเนา พระพุทธเจาเปนตนทรง
สรรเสริญแลว และพระพุทธเจาตรัสวา บรรพชาอาศัยมูตรเนาเปนเภสัช พึง
ทําความอุตสาหะในมูตรเนาเปนเภสัชนั้น จนตลอดชีวิต ปฏิเสธของมีรสอรอย
เปนเภสัช แมกระทําเภสัชดวยสมอดองดวยมูตรเนา ก็เปนผูสันโดษอยางยิ่ง
นี้ชื่อวา ยถาสารุปปสันโดษในคิลานปจจัยของภิกษุนั้น.
สันโดษแมทั้งหมดนั้น มีประเภทอยางนี้ ก็เรียกวา สันตุฏฐี สันตุฏฐี
นั้น พึงทราบวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุประสบการละบาปธรรมทั้งหลาย
มีความปรารถนาเกินสวน ความมักมาก และความปรารถนาลามกเปนตน
เพราะเปนเหตุแหงสุคติ เพราะเปนเครื่องอบรมอริยมรรค และเพราะเปน
เหตุแหงความเปนผูอยูไดสบายในทิศทั้ง ๘ ดังทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ จ โหติ
สนฺตุสฺสมาดน อิตรีตเรน.
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ผูสันโดษดวยปจจัยตามมีความได ยอมเปนผู
อยูสบายในทิศทั้ง ๔ และไมมีปฏิฆะเลย ดังนี้เปนตน
ความรูจักอุปการคุณที่ผูใดผูหนึ่งทํามาแลว ไมวามากหรือนอย โดย
การระลึกถึงเนือง ๆ ชื่อวา กตัญุตา. อนึ่ง บุญทั้งหลายนั่นแล มีอุปการะ
มากแกสัตวทั้งหลายเพราะปองกันทุกขมีทุกขในนรกเปนตนได. ดังนั้น การ
ระลึกถึงอุปการะของบุญแมเหลานั้น ก็พึงทราบวาเปน กตัญุตา. กตัญุตา
นั้นตรัสวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุประสบผลวิเศษมีประการตางๆ มีเปนผู
อันสัตบุรุษทั้งหลายพึงสรรเสริญเปนตน . ทั้งพระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวกเหลานี้ หาไดยากในโลก คือ
บุพพการี ๑ กตัญูกตเวที ๑.
การฟงธรรม เพื่อบรรเทาความวิตกในกาลที่จิตประกอบดวยอุทธัจจะ
หรือจิตถูกวิตกทั้งหลายมีกามวิตกเปนตนอยางใดอยางหนึ่งครอบงํา ชื่อวาการ
ฟงธรรมตามกาล. อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา การฟงธรรมทุก ๆ ๕ วัน ชือ่
วาการฟงธรรมตามกาล เหมือนอยางที่ทานกลาววา ทานพระอนุรุทธะ กราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญพวกขาพระองคนั่งประชุมกันดวยธรรมมีกถาคืนยังรุง
ทุก ๕ วันแล.
อนึ่ง ในกาลใด ภิกษุเขาไปหากัลยาณมิตรแลวอาจฟงธรรมบรรเทา
ความสงสัยของตนเสียได การฟงธรรมแมในกาลนั้น ก็พึงทราบวาการฟงธรรม
ตามกาล เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุเขาไปหากัลยาณมิตรเหลานั้น สอบถามไลเลียงตลอดกาล ตามกาล. การฟงธรรมตามกาลนั้น
นั้น พึงทราบวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุประสบผลวิเศษนานาประการมีการ
ละนีวรณไดอานิสงส ๔ และบรรลุธรรมเปนที่สิ้นอาสวะเปนตน. สมจริงดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด พระอริยสาวก
ใสใจทําใหเปนประโยชน รวบรวมทุกอยางไวดวยใจ
เงี่ยโสตฟงธรรม ในสมัยนั้น นิวรณ ของพระ
อริยสาวกนั้น ยอมไมมี.
และวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พึงหวังอานิสงส ๔ ประการ
แหงธรรมทั้งหลายที่คุนโสต ฯลฯ ที่แทงตลอดดวย
ดีแลว.
และวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ เหลานี้ อันภิกษุ
อบรมโดยชอบ หมุนเวียนไปโดยชอบ ตลอดกาล
ตามกาล ยอมใหถงึ ธรรมเปนทีส่ ิ้นอาสวะโดยลําดับ
ธรรม ๔ ประการ คือ การฟงธรรมตามกาล.
อยางนี้เปนตน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสมงคลแหงคาถานี้ไว ๕ มงคล คือ ความ
เคารพ ๑ การถอมตน ๑ สันโดษ ๑ กตัญุตา ๑ และการฟงธรรมตามกาล ๑
ดวยประการฉะนี้. ความที่มงคลเหลานั้นเปนมงคล ที่ไดชี้แจงไวในมงคลนั้น ๆ
แลวทั้งนั้นแล.
จบพรรณนาความแหงคาถานี้วา คารโว จ
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พรรณนาคาถาวา ขนตี จ
บัดนี้ จะพรรณนาในคาถาวา ขนฺตี จ นี.้ ความอดทนชื่อวาขันติ
ชื่อวาสุวจะ เพราะมีความวางาย เพราะเปนผูถือเอาโดยเบื้องขวา กรรมของ
ผูวางาย ชื่อวา โสวจัสสะ. ความเปนแหงกรรมของผูวางาย ชื่อวา โสวจัสสตา. ชื่อวาสมณะ เพราะระงับกิเลสทั้งหลายได. บทวา ทสฺสน ไดแก
การเพงดู. การสนทนาธรรม ชื่อวา ธรรมสากัจฉา. คําที่เหลือมีนัยที่กลาว
มาแลวทั้งนั้นแล. นี้เปนการพรรณนาบท.
สวนการพรรณนาความ พึงทราบดังนี้.
อธิวาสนขันติ ชือ่ วา ขันติ ทีภ่ ิกษุผูประกอบดวยขันตินั้น แลวยอม
ไมมีอาการผิดปกติเปนผูเหมือนไมไดยินบุคคลที่ดาดวยอักโกสวัตถุ ๑๐ และ
เหมือนไมเห็นบุคคลผูเบียดเบียนดวยการฆาและการจองจําเปนตน เหมือนขันติวาทีดาบสฉะนั้น. เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
อหุ อตีตมทฺธาน สมโณ ขนฺติทีปโน
ต ขนฺติยาเยว ิต กาสิราชา อเฉทยิ.
สมณะผูแสดงขันติ ไดมมี าแลวในอดีตกาล
พระเจากาสีไดทรงทําลายสมณะผูตั้งอยูในขันตินั่นแล.
หรือยอมใสใจวาเขาทําดีแลว เพราะไมมีความผิดยิ่งไปกวานั้น เหมือน ทาน
ปุณณเถระ ฉะนั้น อยางที่ทานกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ถาผูคนชาวสุนาปรันตกะ
จักดาจักบริภาษขาพระองคไซร ในขอนั้น ขาพระองค
จักใสใจวา. ผูคนชาวสุนาปรันตกะเหลานี้ เปนผู
เจริญหนอ ผูคนชาวสุนาปรันตกะเหลานี้ เปนผูเจริญ
ดีหนอ ผูคนเหลานีไ้ มตีขาพระองคดวยมือดังนี้ เปนตน.
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และที่ภิกษุประกอบดวยขันตินั้นแลว ยอมเปนผูที่แมแตฤษีทั้งหลายก็พึงสรรเสริญ. อยาง ทานสรภังคฤษี กลาวไววา
โกธ วธิตฺวา น กทาจิ โสจติ
มกฺขปฺปทาน อิสฺโข วณฺณยนฺติ
สพฺเพส วุตฺต ผรุส ขเมถ
เอต ขนฺตึ อุตฺตมมาหุ สนฺโต.
คนฆาความโกรธไดแลวยอมไมเศราโศกในกาล
ไหน ๆ ฤษีทั้งหลายยอมสรรเสริญการละความลบหลู
คนควรอดทนคําหยาบที่คนทั้งปวงกลาวแลว สัตบุรุษ
ทั้งหลายสรรเสริญขันตินั้นวาสูงสุด.
ยอมเปนผูที่แมแตเทวดาทั้งหลายก็พึงสรรเสริญ อยางที่ทาวสักกะจอมทวยเทพ
ตรัสไววา
โย หเว พลวา สนฺโต ทุพฺพลสฺส ติติกฺขติ
ตนาหุ ปรม ขนฺตึ
นิจจฺ  ขมติ ทุพฺพโล.
ผูใ ดเปนคนแข็งแรง อดทนตอคนออนแอ
สัตบุรษุ ทั้งหลายสรรเสริญขันตินั้นของผูนั้นวาเปน
เยี่ยมคนออนแอยอมตองอดทนอยูเปนประจํา.
ยอมเปนผูที่แมแตพระพุทธะทั้งหลายก็พึงสรรเสริญ. อยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
อกฺโกส วธพนฺธฺจ อทุฏโ โย ติติกฺขติ
ขนฺตีพล พลาณีก
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ.
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ผูใดไมโกรธ อดกลั้นการดาการฆาและการจอง
จําได เราเรียกผูนั้น ซึ่งมีขันติเปนกําลังมีกองกําลังวา
พราหมณ.
ก็ขันตินั่นนั้น พึงทราบวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุประสบคุณเหลา
นั้น และคุณอื่น ๆ ที่ทรงสรรเสริญในที่นี้.
เมื่อถูกเพื่อนสพรหมจารีวากลาวโดยธรรม ก็ไมถึงความฟุงซาน ความ
นิ่งงันหรือคิดถึงคุณและโทษ วางความเอื้อเฟอ ความเคารพ และความมีใจ
ตกลงต่ําเปนเบื้องหนาอยางยิ่งแลว เปลงถอยคําวา ดีละขอรับ ดังนี้ ชื่อวา
โสวจัสสตา ความวางาย. โสวจัสสสตานั้น ตรัสวา เปนมงคล เพราะเปน
เหตุไดโอวาทและอนุศาสนี จากสํานักเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย และเพราะ
เปนเหตุละโทษและบรรลุคุณ.
การเขาไปหาการบํารุงการระลึก การฟงและการเห็นนักบวชทั้งหลาย
ผูระงับกิเลสแลว อบรมกายวาจาจิตและปญญาแลว ประกอบดวยความสงบ
อยางสูง ชื่อวา การเห็นสมณะทั้งหลาย. การเห็นสมณะแมทั้งหมด ทาน
กลาววาทัสสนะ โดยเทศนาอยางต่ํา. การเห็นสมณะนั้น พึงทราบวาเปนมงคล.
เพราะเหตุไร. เพราะมีอุปการะมาก จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเปนตน
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเรากลาววาการเห็นภิกษุเหลานั้น มีอุปการะมาก เพราะ
บุญอันใด กุลบุตรผูตองการประโยชน เห็นภิกษุทั้งหลายผูมีศีลมาถึงประตูเรือน
ผิวาไทยธรรมมีอยู ก็พงึ นับถือดวยไทยธรรมตามกําลัง ผิวาไมมี ก็พึงไหว
อยางเบญจางคประดิษฐ เมื่อการไหวอยางเบญจางคประดิษฐยังไมพรอม ก็พึง
ประคองอัญชลีนมัสการ เมื่อการนอบนอม ยังไมพรอม ก็มจี ิตผองใส แลดู
ดวยจักษุที่นารัก ดวยบุญที่มีการแลดูเปนมูลอยางนี้ โรคหรือโทษ ฝาหรือ
ตอมจะไมมีในจักษุ ตลอดหลายพันชาติ จักษุทั้งสองก็จะผองใส มีสิริ มี

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 207

วรรณะ ๕ เสมือนบานประตูแกวมณีที่เปดในรัตนวิมาน เขาจะไดสมบัติใน
เทวดาเเละมนุษย ประมาณแสนกัป ขอที่เขาเกิดเปนมนุษยเปนคนมีปญญา
พึงเสวยวิปากสมบัติเห็นปานนี้ ก็ดว ยบุญที่สําเร็จมาแตการเห็นสมณะ ซึ่งเขา
ประพฤติมาโดยชอบ ไมนาอัศจรรยเลย แมสําหรับสัตวเดียรัฐฉาน บัณฑิต
ทั้งหลาย ก็พรรณนาวิบากสมบัติของการเห็นสมณะ ที่เพียงทําศรัทธาใหเกิดแลว
อยางเดียวไวอยางนี้ ในบาลีประเทศใด บาลีประเทศนั้นมีวา
นกฮูก ตากลม อาศัยอยูท ี่เวทิยกบรรพตมาตลอด
กาลยาวนาน นกฮูกตัวนี้สุขแทหนอ เห็นพระพุทธเจา
ผูประเสริญ ซึ่งลุกขึ้นแตเชา.
มันทําจิตใหเลื่อมใสในตัวเรา และภิกษุสงฆผู
ยอดเยีย่ ม ไมตองไปทุคติถึงแสนกัป มันจุตจิ ากเทวโลก
อันกุศลกรรมตักเตือนแลัวจักเปนพระพุทธะ ผูมีอนันตยาณ ปรากฏพระนามวา โสมนัสสะ ดังนี้.
ในเวลาพลบค่ํา หรือในเวลาย่ํารุง ภิกษุฝายพระสูตร ๒ รูป ยอม
สนทนาพระสูตรกัน ฝายพระวินัยก็สนทนาพระวินัยกัน ฝายพระอภิธรรมก็
สนทนาพระอภิธรรมกัน ฝายชาดกก็สนทนาชาดกกัน ฝายอรรถกถาก็สนทนา
อรรถกถากันหรือสนทนากันในกาลนัน้ ๆ เพื่อชําระจิตที่ถูกความหดหู ความ
ฟุงซานและความสงสัยชักนําไป การสนทนาตามกาลนี้ ชื่อวา การสนทนาธรรม
ตามกาล การสนทนาธรรมตามกาลนั้น ตรัสวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุแหง
คุณทั้งหลายมีความฉลาดในอาคมคือนิกายทั้ง ๕ เปนตนแล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสมงคลแหงคาถานี้ไว มงคล คือ ความอดทน
๑ ความเปนผูวางาย ๑ การเห็นสมณะ ๑ และการสนทนาธรรมตามกาล ๑
ดวยประการฉะนี้. ก็ความที่มงคลเหลานั้นเปนมงคส ไดชแี้ จงไวในมงคล
นั้น ๆ แลวทัง้ นั้นแล.
จบพรรณนาความแหงคาถาวา ขนฺตึ จ
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พรรณนาคาถาวา ตโป จ
บัดนี้ จะพรรณนาในคาถาวา ตโป จ นี.้ ชือ่ วา ตปะ เพราะเผา
นาปธรรม. ความประพฤติอยางพรหม หรือความประพฤติของพรหม ชือ่ วา
พรหมจรรย ทานอธิบายวา ความประพฤติอยางประเสริฐ. การเห็นอริยสัจ
ทั้งหลาย ชื่อวา อริยสจฺจาน ทสฺสน. อาจารยบางพวกกลาววา อริยสจฺจานิ
ทสฺสน ดังนี้ก็มี. ชื่อวา นิพพาน เพราะออกจากวานะตัณหาเครื่องรอยรัด
การทําใหแจงชื่อวา สัจฉิกิริยา. การทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ชื่อวานิพพานสัจฉิกิริยา. คําทีเหลือ มีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้นแล นี้เปนการพรรณนาบท
สวนการพรรณนาความ พึงทราบดังนี้ อินทรียสังวรชื่อวา ตปะ
เพราะเผาอภิชฌาและโทมนัสเปนตน หรือความเพียรชื่อวา ตปะ เพราะเผา
ความเกียจคราน บุคคลผูประกอบดวยตปะเหลานั้น ทานเรียกวา อาตาป
ตปะนี้นั้น พึงทราบวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุละอภิชฌาเปนตน และไดฌาน
เปนอาทิ.
ชื่อวาพรหมจรรยเปนชื่อของ เมถุนวิรัติ สมณธรรม ศาสนาและ
มรรค. จริงอยางนั้น เมถุนวิรัติ ทานเรียกวา พรหมจรรย ไดในประโยค
เปนตนวา พฺรหฺมจริย ปหาย พฺรหฺมจารี โหติ ละเมถุนวิรัติ เปนพรหม.
จารี. สมณธรรม เรียกวาพรหมจรรย ไดในประโยค เปนตน อยางนี้วา
ภควติ โน อาวุใส พฺรหฺมจริย วุสฺสติ ผูมีอายุ เราอยูประพฤติสมณธรรม ในพระผูมีพระภาคเจา.
ศาสนา เรียกวาพรหมจรรย ไดในประโยคเปนตน อยางนี้วา น
ตาวาห ปาปม ปรินิพพฺ ายิสสามิ ยาว เม อิท พฺรหฺมจริย น
อิทฺธฺเจว ภวิสฺสติ ผีตฺจ วิตฺถาริก พาหุชฺ ดูกอนมาร ตราบ
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ใดศาสนานี้ของเรา จักยังไมมั่นคงเจริญแพรหลายรูกันมากคน เราก็จักยัง
ไมปรินิพพานตราบนั้น.
มรรคเรียกวา พรหมจรรย ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา อยเมว
โข ภิกฺขุ อริโย อฏงฺคโิ ก มคฺโค พฺรหฺมจริย เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ ดูกอนภิกษุ อริยมรรคมีองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิเปนตน เปนพรหม
จรรย. แตในที่นี้ พรหมจรรยแมทุกอยางไมเหลือ ยอมควร เพราะมรรค
ทานสงเคราะหดวยอริยสัจจานทัสสนะขางหนาแลว. ก็พรหมจรรยนั่นนั้น พึง
ทราบวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุประสบผลวิเศษนานาประการ นั้นสูง ๆ.
การเห็นมรรค โดยตรัสรูอริยสัจ ๔ ที่กลาวไวแลัวกุมาร
ปญหา ชือ่ วา อริยสัจจานทัสสนะ. อริยสัจจานทัสสนะนั้น ตรัสวาเปน
มงคล เพราะเปนเหตุลวงทุกขในสังสารวัฎ.
อรหัตผล ทานประสงคเอาวา นิพพาน ในที่นี้. ชื่อวา นิพพานสัจฉิกิริยา กระทําใหแจงในพระนิพพาน. จริงอยูอรหัตผลแมนั้น ทาน
กลาววานิพพาน เพราะออกจากตัณหา ที่เขาใจกันวา วานะ เพราะรอยไวใน
คติ ๕. การถึงหรือการพิจารณาพระนิพพานนั้น เรียกวา สัจฉิกิริยา แตการ
ทําใหแจงพระนิพพานนอกนี้สําเร็จไดดวยการเห็นอริสัจ ๔ นัน่ เเล ดวยเหตุ
นั้น การเห็นอริยสัจนั้น ทานจึงไมประสงคในที่นี้. การทําใหแจงพระนิพพาน
นั้น พึงทราบวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุอยูเปนสุขในปจจุบันเปนตน ดวย
ประการฉะนี้.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสมงคลแหงคาถานี้ไว มงคล คือ ตปะ ๑
พรหมจรรย ๑ อริยสัจจานทัสสนะ ๑ และนิพพานสัจฉิกิริยา ๑ ดวยประการ
ฉะนี้. ก็ความที่มงคลเหลานั้นเปนมงคล ไดชี้แจงไวในมงคลนั้น ๆ แลวทั้ง
นั้นแล.
จบพรรณนาความแหงคาถานี้วา ตโป จ
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พรรณนาคาถาวา ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ
บัดนี้ จะพรรณนาในคาถาวา ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ บทวา
ผุฏสฺส ไดแก ถูกแลว ตองแลว ประสบแลว. ธรรมทั้งหลายในโลก
ชื่อวา โลกธรรม. ทานอธิบายวา ธรรมทั้งหลาย จะไมหวนกลับตราบเทาที่
โลกยังดําเนินไป. บทวา จิตฺต ไดแก มโน มานัส. บท วา ยสฺส ไดแก
ของภิกษุใหม ภิกษุปูนกลาง หรือภิกษุผูเถระ. บทวา น กมฺปติ ไดแก
ไมหวั่น ไมไหว. บทวา อโสก ไดแก ไรความโศก ถอนโศกศัลยเสีย
แลว. บทวา วรช ไดแก ปราศจากละอองกิเลส กําจัดละอองกิเลสแลว.
บทวา เขม ไดแก ไมมภี ัย ไรอุปทวะ. คําที่เหลือมีนัยที่กลาวไวแลวแล
นี้เปนการพรรณนาบท.
สวนการพรรณนาความ พึงทราบดังนี้ จิตของผูใด อันโลกธรรม ๘
มี มีลาภ ไมมีลาภ เปนตน ถูกตองครอบงําแลว ยอมไมหวั่น ไมไหว ไม
กระเทือน ชือ่ วา จิตของผูใดอันโลกธรรมกระทบแลวไมหวั่นไหว จิตนั้นของ
ผูนั้นพึงทราบวาเปนมงคล เพราะนํามาซึ่งความเปนผูสูงสุดเหนือโลก ซึ่ง
ธรรมไรๆ ใหหวั่นไหวไมได.
ถามวา ก็จิตของใคร ถูกโลกธรรมเหลานั้นกระทบแลวไมหวั่นไหว.
ตอบวา จิตของพระอรหันตขีณาสพ ไมใชจิตของใครอื่น. จริงอยู พระผู
มีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา
เสโล ยถา เอกกฺฆโน เวเตน น สมีรติ
เอว รูปา รสา สทฺทา คนฺธา ผสฺสา จ เกวลา
อิฏา ธมฺมา อนิฏา จ นปฺปเวเธนฺติ ตาทิโน
ิต จิตฺต วิปฺปมุตฺต
วยฺจสฺสานุปสฺสติ.
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ภูเขาหิน ทึบแทงเดียว ยอมไมไหวดวยลม ฉัน
ใด รูป เสียง กลิน่ รส ผัสสะ และธรรมทั้งสิ้น ทั้ง
สวนอิฏฐารมณ ทั้งสวนอนิฏฐารมณ ยอมทําจิตของ
ทานผูคงที่ใหหวัน่ ไหวไมได ฉันนั้น ดวยวาจิต
ของทานที่มั่นคง หลุดพนแลว ยอมเห็นความเสื่อม
อยูเนือง ๆ.
จิตของพระขีณาสพเทานั้น ชื่อวา อโสกะ ไมเศราโศก. จริงอยู
จิตของพระขีณาสพนั้น ชื่อวา อโสกะ เพราะไมมีความเศราโศก ที่ทาน
กลาวโดยนัยเปนตนวา ความโศก ความเศรา ความเปนผูเศราโศก ความ
แหงใจ ความแหงผากภายใน ความที่ใจถูกความเศราโศกแผดเผา. อาจารย
บางพวกกลาวถึงพระนิพพานคํานั้น เชื่อมความไมไดกับบทตน ๆ. จิตของพระ
ขีณาสพเทานั้น ชื่อวา อโสกะ ฉันใด ก็ชื่อวา วิรชะ เขมะ ฉันนั้น จริง
อยู จิตของพระขีณาสพนั้น ชื่อวา วิรชะ เพราะปราศจากละอองกิเลสมีราคะ
โทสะ โมหะ เปนตน และชื่อวา เขมะ เพราะปลอดจากโยคะทั้ง ๔. เพราะ
วา จิตทั้ง ๓ อยางนั้น โดยที่ทานถือเอาแลวในขณะจิตเปนไปในอารมณนั้น ๆ
โดยอาการนั้น ๆ พึงทราบวาเปนมงคล เพราะนํามาซึ่งความเปนผูสูงสุดเหนือ
โลกมีความเปนผูมีขันธอันไมเปนไปแลว [ไมเกิดอีก] และเพราะนํามาซึ่ง
ความเปนอาหุไนยบุคคลเปนตน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสมงคลแหงคาถานี้ไว ๔ มงคล คือ จิตที่ไม
หวั่นไหวดวยโลกธรรมแปด ๑ จิตไมเศราโศก ๑ จิตปราศจากละอองกิเลส ๑
จิตเกษม ๑ ดวยประการฉะนี้. ก็ความที่มงคลเหลานั้นเปนมงคล ก็ไดชี้แจงไว
ในมงคลนั้น ๆ แลวทั้งนั้นแล.
จบพรรณนาความแหงคาถานี้วา ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ
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พรรณนาคาถาวา เอตาทิสานิ
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัส มหามงคล ๓๘ ประการ ดวยคาถา
๑๐ คาถา มีวา อเสวนา จ พาลาน การไมคบพาลเปนอาทิ อยางนี้แลว
บัดนี้ เมื่อจะทรงชมเชยมงคลที่พระองคตรัสเหลานั้นแล จึงไดตรัสคาถาสุดทาย
วา เอตาทิสานิ กตฺวาน เปนตน.
พรรณนาความแหงคาถาสุดทายนั้นดังนี้ บทวา เอตาทิสานิ แปลวา
เชนนี้ เหลานั้น คือมีการไมคบพาล เปนตน มีประการที่เรากลาวมาแลว.
บทวา กตฺวาน แปลวา กระทํา. ความจริงคํานี้ไมนอกเหนือไปจากความวา
กตฺวาน กติวา กริตฺวา [ซึ่งแปลวาการทําเหมือนกัน]. บทวา สพฺพตฺถมปราชิตา ความวา สัตวทั้งหลาย กระทํามงคลเชนนี้เหลานั้น อันขาศึก
๔ ประเภท คือ ขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมารและเทวปุตตมาร แมแต
ประเภทเดียวทําใหพายแพไมได ในที่ทั้งปวง ทานอธิบายวา ยังมารทั้ง ๔
นั้นใหพายแพดวยตนเอง. ก็ ม อักษรในคําวา สพฺพตฺถมปราชิตา นี้ พึง
ทราบวา เพียงทําการตอบท.
บทวา สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ความวา สัตวทั้งหลายกระทํา
มงคลเชนที่กลาวมานี้ เปนผูอันมารทั้ง ๔ ทําใหพายแพไมไดแลว ยอมถึง
ความสวัสดีในที่ทั้งปวง คือ ในโลกนี้ และโลกหนา และที่ยืนและที่เดินเปนตน
อาสวะเหลาใดที่ทําความคับแคนและเรารอน พึงเกิดขึ้นเพราะการคบพาลเปน
ตน เหตุไมมีอาสวะเหลานั้น จึงถึงความสวัสดี ทานอธิบายวา เปนผูอัน
อุปทวะไมขัดขวาง อันอุปสรรคไมขัดของ เกษมปลอดโปรง ไมมีภัยเฉพาะ
หนาไป. ก็นิคคหิต ในคําวา สพฺพตฺ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ นีพ้ ึงทราบวา
ตรัสเพื่อสะดวกแกการผูกคาถา.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงจบเทศนาดวยบทแหงคาถาวา ต เตส
มงฺคลฺมุตฺตม. ทรงจบอยางไร. ทรงจบวา ดูกอนเทพบุตร เพราะเหตุที่ชน
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ผูกระทํามงคลเชนที่กลาวนี้ยอมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงอยางนี้ ฉะนั้น ทาน
จึงถือวา มงคลทั้ง ๓๘ ประการ มีการไมคบพาลเปนตนนั้นสูงสุด ประเสริฐ
สุด ดีที่สุด สําหรับชนเหลานั้น ผูกระทํามงคลเชนที่กลาวมานี้.
ตอนสุดทาย เทศนาที่พระผูมีพระภาคเจาทรงจบอยางนี้ เทวดา แสน
โกฎิบรรลุพระอรหัต. จํานวนผูบรรลุโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
นับไมได. ครั้งนั้น วันรุงขึ้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก พระอานนทเถระ
มาตรัสวา ดูกอนอานนท เมื่อคืนนี้ เทวดาองคหนึ่งเขามาถามมงคลปญหา
ครั้งนั้นเราไดกลาวมงคล ๓๘ ประการแกเทวดาองคนั้น ดูกอ นอานนท เธอ
จงเรียนมงคลปริยายนี้ ครั้นเรียนแลวจงสอนภิกษุทั้งหลาย. พระเถระเรียน
แลวก็สอนภิกษุทั้งหลาย. มงคลสูตรนี้นั้น อาจารยนําสืบ ๆ กันมาเปนไปอยูจน
ทุกวันนี้ พึงทราบวา ศาสนพรหมจรรยนี้มั่นคงเจริญแพรหลาย รูกันมากคน
พาแนน ตราบเทาที่เทวดาและมนุษยประกาศดีแลว.
เพื่อความฉลาดในการสะสมความรูในมงคลเหลานั้นเอง บัดนี้ จะ
ประกอบความตั้งแตตนดังนี้.
สัตวทงั้ หลายผูปรารถนาสุขในโลกนีโ้ ลกหนาและโลกุตรสุขเหลานั้น ละ
การคบคนพาลเสีย อาศัยแตบัณฑิต, บูชาผูที่ควรบูชา. อันการอยูในปฏิรปู เทส, และความเปนผูทําบุญไวในกอนตักเตือนในการบําเพ็ญกุศล. ตั้งตนไว
ชอบ มีอัตภาพอันประดับดวยพาหุสัจจะ ศิลปะ และวินัย, กลาวสุภาษิตอัน
เหมาะแกวินัย. ยังไมละเพศคฤหัสถตราบใด, ก็ชําระมูลหนี้เกาดวยการบํารุง
มารดาบิดา, ประกอบมูลหนี้ใหมดวยการสงเคราะหบุตรและภรรยา ถึงความ
มั่งคั่งดวยทรัพยและขาวเปลือก ดวยความเปนผูมีการงานไมอากูล, ยึดสาระ
แหงโภคะดวยทาน และสาระแหงชีวิตดวยการประพฤติธรรม, กระทําประโยชน
เกื้อกูลแกชนของตน ดวยการสงเคราะหญาติ และประโยชนเกือ้ กูลแกชนอืน่ ๆ
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ดวยความเปนผูมีการงานอันไมมีโทษ. งดเวนการทํารายผูอื่นดวยการเวนบาป
การทํารายตนเอง ดวยการระวังในการดื่มกินของเมา, เพิ่มพูนฝายกุศลดวย
ความไมประมาทในธรรมทั้งหลาย, ละเพศคฤหัสถดวยความเปนผูเพิ่มพูนกุศล
แมคงอยูในภาวะบรรพชิต ก็ยังวัตรสัมปทาไหสําเร็จดวยความเคารพในพระพุทธเจา สาวกของพระพุทธเจาและอุปชฌายาจารยเปนตน และดวยความ
ถอมตน, ละความละโมภในปจจัยดวยสันโดษ, ตั้งอยูในสัปปุริสภูมิดวยความ
เปนผูกตัญู, ละความเปนผูมีจิตหดหูดวยการฟงธรรม, ครอบงําอันตรายทุก
อยางดวยขันติ, ทําคนใหมีที่พึ่ง ดวยความเปนผูวางาย, ดูการประกอบขอ
ปฏิบัติดวยการเห็นสมณะ บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้ง
แหงความสงสัย ดวยการสนทนาธรรม, ถึงศีลวิสุทธิ ดวยตปะคืออินทรียสังวร ถึงจิตตวิสุทธิ ดวยพรหมจรรยคือสมณธรรม และยังวิสุทธิ ๔ นอกนั้น
ใหถึงพรอม, ถึงญาณทัสสนวิสุทธิอันเปนปริยายแหงการเห็นอริยสัจดวยปฏิปทา
นี้ กระทําใหแจงพระนิพพานที่นับไดวาอรหัตผล, ซึ่งครั้น กระทําใหแจงแลว
เปนผูมีจิตไมหวั่นไหวดวยโลกธรรม ๘ เหมือนสิเนรุบรรพต ไมหวั่นไหวดวย
ลมและฝน ยอมเปนผูไมเศราโศก ปราศจากละอองกิเลส มีความเกษมปลอด
โปรง และความเกษมปลอดโปรงยอมเปนผูแมแตศัตรูผูหนึ่งใหพายแพไมได
ในที่ทั้งปวง ทั้งจะถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
สัตวทั้งหลายกระทํามงคลเชนที่กลาวมานี้แลว
เปนผูอันมารใหพายแพไมไดในที่ทั้งปวง ยอมถึงความ
สวัสดีในที่ทุกสถาน นั้นเปนมงคลอุดมของสัตวเหลา
นั้น.
จบพรรณนามงคลสูตร
แหง
ปรมัตถโชติกา อรรถกถาขุททกปาฐะ
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รัตนสูตร
วาดวยรัตนอันประณีต
พระผูมีพระภาคเจาตรัสรัตนสูตรเปนคาถาวาดังนี้
[๗] หมูภ ูตเหลาใด อยูภาคพื้นดิน หรือเหลา
ใดอยูภาคพื้นอากาศ มาประชุมกันแลวในทีน่ ี้ ขอหมู
ภูตทั้งหมด จงมีใจดี และจงฟงสุภาษิตโดยเคารพ
เพราะฉะนั้น ขอทานฟงหมดจงตั้งใจฟง จงแผเมตตา
ในหมูประชาที่เปนมนุษย มนุษยเหลาใด ยอมนําพลี
กรรมไปทั้งกลางวันและกลางคืน เพราะฉะนัน้ ทาน
ทั้งหลาย จงไมประมาท ชวยรักษามนุษยเหลานั้น.
ทรัพยเครือ่ งปลื้มใจอยางใดอยางหนึ่งในในที่นี้
หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค
ทรัพยเครื่องปลื้มใจและรัตนะนั้นที่เสมอดวยพระตถาคตไมมเี ลย แมอันนีเ้ ปนรัตนะอันประณีตในพระพุทธ
เจา. ดวยคําสัตยนี้ ขอความสวัสดีจงมี.
พระศากยมุนี พระหฤทัยตั้งมั่นทรงบรรลุธรรม
ใด เปนที่สิ้นกิเลส ปราศจากราคะ เปนอมตธรรม
ประณีต สิ่งไร ๆ ที่เสมอดวยธรรมนั้นไมมี แมอันนี้
เปนรัตนะอันประณีตในพระธรรม. ดวยคําสัตยนี้ ขอ
ความสวัสดีจงมี.
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พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญสมาธิ
อันใดวาเปนธรรมอันสะอาด ปราชญทั้งหลายกลาว
สมาธิอนั ใดวาใหผลโดยลําดับ สมาธิอื่นที่เสมอดวย
สมาธิอนั นั้นไมมี แมอันนี้ เปนรัตนะอันประณีต
ในพระธรรม. ดวยคําสัตยนี้ ขอความสวัสดีจงมี.
บุคคลเหลาใด ๘ จําพวก ๔ คู อันสัตบุรุษทั้ง
หลายสรรเสริญแลว บุคคลเหลานั้นเปนสาวกของ
พระสุคต ควรแกทักษิณาทาน ทานทั้งหลาย ที่เขา
ถวายในบุคคลเหลานั้นยอมมีผลมาก แมอันนี้ เปน
รัตนะอันประณีตในพระสงฆ ดวยคําสัตยนี้ ขอความ
สวัสดีจงมี.
พระอริยบุคคลเหลาใด ในศาสนาของพระพุทธโคดม ประกอบดีแลว มีใจมั่นคง ปราศจากความ
อาลัย พระอริยบุคคลเหลานั้น ถึงพระอรหัตที่ควรถึง
หยั่งเขาสูพระนิพพาน ไดความดับกิเลสเปลา ๆ เสวย
ผลอยู แมอันนี้ เปนรัตนะอันประณีตในพระสงฆ
ดวยคําสัตยนี้ ขอความสวัสดีจงมี.
พระโสดาบันจําพวกใด ทําใหแจงอริยสัจ ที่
พระศาสดาผูมีปญญาลึกซึ้งทรงแสดงดีแลว ถึงแมวา
พระใสดาบันจําพวกนั้น จะเปนผูประมาทอยางแรง
กลา ทานก็ไมถือเอาภพที่ ๘ แมอันนี้ เปนรัตนะอัน
ประณีตในพระสงฆดวยคําสัตยนี้ ขอความสวัสดีจงมี.
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สักกาายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลพั พตปรามาส
อยางใดอยางหนึ่งมีอยู สังโยชนธรรมเหลานั้นยอมเปน
อันพระโสดาบันละไดแลว พรอมกับทัสสนสัมปทา
[คือโสดาปตติมรรค] ที่เดียว อนึ่ง พระโสดาบัน
เปนผูพนแลวจากอบายทั้ง ๔ ไมอาจที่จะทําอภิฐาน ๖
[คืออนันตริยธรรม ๕ กับการเขารีต] แนอนั นี้เปน
รัตนะอันประณีตในพระสงฆ ดวยคําสัตยนี้ ขอความ
สวัสดี จงมี.
ถึงแมวาพระโสดาบันนั้น ยังทําบาปกรรมทาง
กายวาจาหรือใจไปบาง [เพราะความประมาท] ทาน
ไมอาจจะปกปดบาปกรรมนั้นได พระผูม พี ระภาคเจา
ก็ตรัสความที่พระโสดาบัน ผูเห็นบทคือพระนิพพาน
แลว ไมอาจปกปดบาปกรรมนัน้ ไวแลว แมอันนี้ เปน
รัตนะอัน ประณีตในพระสงฆดวยคําสัตยนี้ ขอความ
สวัสดี จงมี.
พุมไมงามในปา ยอดมีดอกบานสะพรั่งในตน
เดือนคิมหะ แหงฤดูคิมหันตฉันใด พระผูมีพระภาคเจา
ไดทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ อันใหถึงพระนิพพาน
เพื่อประโยชนอยางยิ่งแกสัตวทั้งหลาย ก็อุปมาฉันนั้น
แมอันนี้เปนรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจา. ดวยคํา
สัตยนี้ ขอความสวัสดี จงมี.
พระพุทธเจาผูประเสริญ ทรงรูธรรมอันประเสริฐ
ประทานธรรมอันประเสริญ ทรงนํามาซึ่งธรรมอัน
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ประเสริฐ เปนผูยอดเยี่ยม ไดทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ. แมอันนี้ เปนรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจา.
ดวยคําสัตยนี้ ขอความสวัสดี จงมี.
กรรมเกาของพระอริยบุคคลเหลาใดสิ้นแลวกรรม
สมภพใหม ยอมไมมี พระอริยบุคคลเหลาใด มีจิต
อันหนายแลวในภพตอไป พระอริยบุคคลเหลานั้น มี
พืชสิ้นไปแลว มีความพอใจงอกไมไดแลว เปนผูมี
ปญญา ยอมปรินิพพานดับสนิท เหมือนประทีปดวงนี้
ฉะนั้น. แมอันนี้ เปนรัตนะอันประณีตในพระสงฆ
ดวยคําสัตยนี้ ขอความสวัสดี จงมี.
ทาวสักกเทวราชตรัสเสริมเปนคาถาวาดังนี้
หมูภูตเหลาใดอยูภาคพื้นดิน หรือเหลาใดอยู
ภาคพื้นอากาศมาประชุมกันในทีน่ ี้ พวกเรานอบนอม
พระตถาคตพุทธะ ผูอันเทวดาและมนุษยบชู าแลว ขอ
ความสวัสดี จงมี.
หมูภ ูตเหลาใดอยูภาคพื้นดิน หรือเหลาใดอยูภาค
พื้นอากาศมาประชุมกัน แลวในทีน่ ี้พวกเรานอบนอม
พระตถาคตธรรม อันเทวดาและมนุษยบูชาแลว ขอ
ความสวัสดี จงมี.
หมูภ ูตเหลาใด อยูภาคพื้นดิน หรือเหลาใดอยู
ภาคพื้นอากาศ มาประชุมกันแลวในที่นี้ พวกเรานอบ
นอมพระตถาคตสงฆ อันเทวดาและมนุษยบูชาแลว
ขอความสวัสดี จงมี.
จบรัตนสูตร
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พรรณนารัตนสูตร
ประโยชนแหงบทตั้ง
บัดนี้ ถึงลําดับการพรรณนาความแหงรัตนสูตรที่ยกขึ้นตั้งในลําดับตอ
จากมงคลสูตรนั้น โดยนัยเปนตนวา ยานีธ ภูตานิ. ขาพเจาจักกลาวประโยชนแหงการตั้งรัตนสูตรนั้น ไวในที่นี้ ตอจากนั้น เมื่อแสดงการหยั่งลงสู
ความแหงสูตรนี้ ทางนิทานวจนะอันบริสุทธิ์ดี เหมือนการลงสูน้ําในแมน้ํา
และหนองเปนตน ทางทาน้ําที่หมดจดดี ประกาศนัยนี้วา สูตรนี้ผูใดกลาว
กลาวเมื่อใด กลาวที่ไหน กลาวเพราะเหตุใด แลวจึงทําการพรรณนาความ
แหงรัตนสูตรนี้.
ในสองสูตรนั้น เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงการรักษา
ตัวเอง และการกําจัดอาสวะทั้งหลายที่มีการทําไมดี และการไมทําดีเปนปจจัย
ดวยมงคลสูตร สวนสูตรนี้ ใหสําเร็จการรักษาผูอื่น และการกําจัดอาสวะ
ทั้งหลายที่มีอมนุษยเปนตนเปนปจจัย ฉะนั้น สูตรนี้จึงเปนอันตั้งไวในลําดับ
ตอจากมงคลสูตรนั้นแล.
ประโยชนแหงการตั้งรัตนสูตรนั้นไวในที่นี้เทานี้กอน
เรือ่ งกรุงเวสาลี
บัดนี้ ในขอวา เยน วุตฺต ยทา ยติถ ยสฺมา เจต นี้ ผูทักทวง
กลาววา ก็สตู รนี้ผูใดกลาว กลาวเมื่อใด กลาวที่ใด และกลาวเพราะเหตุใด.
ขอชี้แจงดังนี้ ความจริง สูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคเดียวตรัส พระสาวก
เปนตนหากลาวไม. ตรัสเมื่อใด. ตรัสเมื่อกรุงเวสาลีถูกอุปทวะทั้งหลาย มีทุพภิกข-
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ภัยเปนตนเขาขัดขวาง พระผูมีพระภาคเจาอันพวกเจาลิจฉวีทูลรองขอนําเสด็จ
มาแตกรุงราชคฤห เมื่อนั้น รัตนสูตรนั้น พระองคก็ตรัสเพื่อบําบัด อุปทวะ
เหลานั้น ในกรุงเวสาลี. การวิสัชนาปญหาเหลานั้น โดยสังเขปมีเทานี้. สวน
พิศดาร พระโบราณาจารยทั้งหลาย พรรณนาไวนับแตเรื่องๆ กรุงเวสาลีเปนตน
ไป.
ดังไดสดับมา พระอัครมเหสีของพระเจากรุงพาราณสีทรงพระครรภ
พระนางทรงทราบแลวก็ไดกราบทูลพระราชาใหทรงทราบ. พระราชาก็พระ
ราชทานเครื่องบริหารพระครรภ. พระนางไดรับบริหารพระครรภมาเปนอยางดี
ก็เสด็จเขาสูเรือนประสูติ ในเวลาพระครรภแก. เหลาทานผูมีบุญยอมออกจาก
ครรภในเวลาใกลรุง. ก็ในบรรดาทานผูมีบุญเหลานั้น พระอัครมเหสีพระองค
นั้น ก็เปนผูมีบุญพระองคหนึ่ง ดวยเหตุนั้น เวลาใกลรุง พระนางก็ประสูติ
ชิ้นเนื้อเสมือนดอกชะบามีพื้นกลีบสีแดงดังครั่ง ตอจากนั้น พระเทวีพระองค
อื่น ๆ ก็ประสูติพระโอรสเสมือนรูปทอง. พระอัครมเหสีประสูติชิ้นเนื้อ ดังนั้น
พระนางทรงดําริวา "เสียงติเตียนจะพึงเกิดแกเรา ตอเบื้องพระพักตรของ
พระราชา" เพราะทรงกลัวการติเตียนนั้น จึงทรงสั่งใหใสชิ้นเนื้อนั้นลงใน
ภาชนะใบหนึ่ง เอาภาชนะอีกใบหนึ่งครอบปดไว ประทับตราพระราชลัญจกร
แลว ใหลอยไปตามกระแสแมน้ําคงคา พอเจาหนาที่ทั้งหลายทิ้งลงไป เทวดา
ทั้งหลายก็จัดการอารักขา ทั้งเอายางมหาหิงคุจารึกแผนทองผูกติดไวที่ภาชนะ
นั้นวา พระราชโอรสธิดาของพระอัครมเหสีแหงพระเจากรุงพาราณสี. ตอนั้น
ภาชนะนั้น มิไดถูกภัยคือคลื่นรบกวน ก็ลอยไปตามกระแสแนน้ําคงคา.
สมัยนั้น ดาบสรูปหนึ่งอาศัยครอบครัวของคนเลี้ยงโค อยูใกลฝงแมน้ํา
คงคา. เชาตรู ดาบสรูปนั้นก็ลงสูแมน้ําคงคา แลเห็นภาชนะนั้นลอยมา ก็
ถือเอาดวยบังสุกุลสัญญา ดวยเขาใจวาเปนของที่เขาทิ้งแลว. ตอนั้น ก็แล
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เห็นแผนจารึกอักษรและตราพระราชลัญจกร ก็แกออกเห็นชิ้นเนื้อนั้น ครั้น
เห็นแลว ดาบสรูปนั้นก็คิดวา เห็นทีจะเปนสัตวเกิดในครรภ ดังนั้น จึงไม
เนาเหม็น ก็นําชิ้นเนื้อนั้น ไปยังอาศรม วางไวในที่สะอาด. ลวงไปครึ่งเดือน
ชิ้นเนื้อก็แยกเปน ๒ ชิ้น ดาบสเห็นแลว ก็วางไวอยางดี. ตอจากนั้น ลวง
ไปอีกครึ่งเดือน ชิ้นเนื้อแตละชิ้นก็เกิดปมชิ้นละ ๕ สาขา เพื่อเปนมือ เทา
และศีรษะ ดาบสก็บรรจงวางไวเปนอยางดีอีก. ตอนั้น อีกครึง่ เดือน ชิ้นเนื้อ
ชิ้นหนึ่งก็เปนทารก เสมือนรูปทอง อีกชิ้นหนึ่งก็เปนทาริกา ดาบสเกิดความ
รักดังบุตรในทารกทั้งสองนั้น. น้าํ นมก็บังเกิดจากหัวนิ้วแนมือของดาบสนั้น
ตั้งแตนั้นมา ดาบสไดน้ํานมและอาหารมาก็บริโภคอาหาร หยอดน้ํานมในปาก
ของทารกทั้งสอง. สิ่งใด ๆ เขาไปในทองของทารกนั้น สิ่งนั้น ๆ ทั้งหมด
ก็จะแลเห็นเหมือนเขาไปในภาชนะทําดวยแกวมณี. ทารกทั้งสอง ไมมีผิวอยาง
นี้. แตอาจารยพวกอื่น ๆ กลาววา ผิวของทารกทั้งของนั้น ใสถึงกันและกัน
เหมือนถูกรอยดวยวางไว. ทารกเหลานั้น จึงปรากฏชื่อวา ลิจฉวี เพราะไม
มีผิว หรือเพราะมีผิวใส ดวยประการฉะนี้.
ดาบสเลี้ยงทารก พอตะวันขึ้นก็เขาบานแสวงหาอาหาร ตอนสาย ๆ ก็
กลับ. คนเลี้ยงโคทั้งหลาย รูถึงการขวนขวายนั้นของดาบสนั้น ก็กลาววา
ทานเจาขา การเลี้ยงทารกเปนกังวลหวงใยของเหลานักบวช ขอทานโปรดให
ทารกแกพวกเราเถิด พวกเราจะชวยกันเลี้ยง ขอทานโปรดทํากิจกรรมของ
ทานเถิด. ดาบสก็ยอมรับ. วันรุงขึ้น พวกคนเลี้ยงโคก็ชวยกันทําหนทางให
เรียบแลวโรยทราย ยกธง มีดนตรีบรรเลงพากันมายังอาศรม. ดาบสกลาววา
ทารกทั้งสองมีบุญมาก พวกทานจงชวยกันเลี้ยงใหเจริญวัย ดวยความไมประมาท ครั้นใหเจริญวัยแลว จงจัดการอาวาหวิวาหกันและกัน ใหพระราชา
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ทรงยินดีดวยปญจโครส จงเลือกหาภูมิประเทศชวยกันสรางพระนครขึ้น จง
อภิเษกพระกุมารเสีย ณ ที่นั้น แลวมอบทารกให. พวกคนเลี้ยงโครับคําแลว
ก็นําทารกไปเลี้ยงดู.
ทารกทั้งสอง เจริญเติบโตก็เลนการเลน ใชมือบาง เทาบาง ทุบ
ถีบพวกเด็กลูกของคนเลี้ยงโคอื่น ๆ ในที่ทะเลาะกัน เด็กลูกคนเลี้ยงโคเหลานั้น
ก็รองไห ถูกมารดาบิดาถามวารองไหทําไม ก็บอกวา เจาเด็กไมมีพอแมที่
ดาบสเลี้ยงเหลานั้น ขมเหงเรา. แตนั้น มารดาบิดาของเด็กเหลานั้น ก็กลาววา
ทารกสองคนนี้ชอบขมเหงใหเด็กอื่น ๆ. เดือดรอน จะไมสงเคราะหมัน ละเวน
มันเสีย. เขาวาตั้งแตนั้นมา ประเทศที่นั้น จึงถูกเรียกวา วัชชี ขนาด ๓๐๐
โยชน. ครั้งนั้น พวกคนเลี้ยงโคทําพระราชาใหยินดีแลว เลือกเอาประเทศที่นั้น
สรางพระนครลงในประเทศนั้น แลวอภิเษกพระกุมาร ซึ่งพระชนมได ๑๖
พรรษา ตั้งเปนพระราชา ไดทําการวิวาหมงคลกับทาริกาของพระองค ไดวาง
กติกากฎเกณฑไววา จะไมนําทาริกามาจากภายนอก และไมใหทาริกาจากที่นี้
แกใคร ๆ โดยการอยูรวมกันครั้งแรกของพระกุมารกุมารีนั้น ก็เกิดทารกคู
หนึ่ง เปนธิดา ๑ โอรส ๑ โดยอาการอยางนี้ ก็เกิดเปนคู ๆ ถึง ๑๖ ครั้ง.
แตนั้น เมื่อทารกเหลานั้น เจริญวัยโดยลําดับ นครนั้นก็ไมพอที่จะบรรจุอาราม
อุทยาน สถานที่อยู บริวารและสมบัติ จึงลอมรอบดวยประการ ๓ ชั้น ระหวาง
คาวุต หนึ่งๆ เพราะนครนั้น ถูกขยายกวางออกบอย ๆ จึงเกิดนามวาเวสาลีนี้แล.
นี้เรื่องกรุงเวสาลี
การนิมนตพระผูมีพระภาคเจา
ก็กรุงเวสาลีนี้ ครั้งพระผูมีพระภาคเจาเสด็จอุบัติก็มั่นคงไพบูลย
ดวยวา ในกรุงเวสาลีนั้นมีเจาอยูถึง ๗ ,๗๐๗ พระองค. พระยุพราชเสนาบดี
และภัณฑาคาริกเปนตนก็เหมือนกัน เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา
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สมัยนั้นแล กรุงเวสาลีมั่นคงเจริญ มีคนมาก
มีคนเกลื่อนกลน มีอาหารหาไดงาย มีปราสาท ๗,๗๐๗
หลัง มีเรือนยอด ๗,๗๐๗ หลัง มีอาราม ๗,๗๐๗
อาราม มีสระโบกขรณี ๗,๗๐๗ สระ.
สมัยตอมา กรุงเวสาลีนั้นเกิดทุพภิกขภัย ฝนแลงขาวกลาตายนึ่ง.
คนยากคนจนตายกอน เขาทิ้งคนเหลานั้นไปนอกนคร. พวกอมนุษยไดกลิ่น
คนตายก็พากันเขาพระนคร. แตนั้น ผูคนก็ตายเพิ่มมากขึ้น. เพราะความ
ปฏิกูลนั้น อหิวาตกโรคก็เกิดแกสัตวทั้งหลาย. ชาวกรุงเวสาลีถูกภัย ๓ อยาง
คือ ทุพภิกขภัย อมนุสสภัย และโรคภัยเบียดเบียน ก็เขาไปเฝาพระราชา
กราบทูลวา ขอเดชะ เกิดภัย ๓ อยางในพระนครนี้แลว พระเจาขา แต
กอนนี้ นับได ๗ ชั่วราชสกุล ไมเคยเกิดภัยเชนนี้เลย ชรอยพระองคไมทรง
ตั้งอยูในธรรม บัดนี้ ภัยนั้นจึงเกิดขึ้น. พระราชาทรงประชุมเจาลิจฉวีทุก
พระองคในที่วาราชการตรัสวา ขอไดโปรดพิจารณาทบทวนขอที่เราไมตั้งอยู
ในธรรมเถิด เจาลิจฉวีเหลานั้น พิจารณาทบทวนถึงประเพณีทุกอยาง ก็ไม
ทรงเห็นขอบกพรองไร ๆ แตนั้น ก็ไมเห็นโทษขององคพระราชา จึงพากัน
คิดวา ภัยนี้ของเรา จะระงับไปไดอยางไร. ในทีป่ ระชุมนั้น เจาลิจฉวีบาง
พวก อางถึงศาสดาทั้ง ๖ วา พอศาสดาเหลานั้นยางเทาลงเทานั้น ภัยก็จะระงับ
ไป บางพวกตรัสวา ไดยินวา พระพุทธเจาเสด็จอุบัติแลวในโลก, พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกปวงสัตว ทรงมี
ฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก พอพระองคยางพระบาทลงเทานั้น ภัยทุกอยาง ก็
จะระงับไป ดวยเหตุนั้น เจาลิจฉวีเหลานั้น จึงดีพระทัยตรัสวา ก็พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น บัดนี้ ประทับอยูที่ไหนเลา พวกเราสงคนไปเชิญ
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จะไมเสด็จมานะสิ. เจาลิจฉวีอีกพวกหนึ่งตรัสวา ธรรมดาพระพุทธเจา ทรง
เอ็นดูสัตว เหตุไร จะไมเสด็จมาเลา. ก็พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น บัดนี้
ประทับอยูกรุงราชคฤห พระเจาพิมพิสารทรงอุปฐากอยู เกรงทาวเธอจะไมให
เสด็จมา. ตรัสวา ถาอยางนั้นเราจะทูลพระเจาพิมพิสารใหทรงเขาพระทัยแลว
นําพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมา แลวทรงมอบเครื่องบรรณาการเปนอันมากสง
เจาลิจฉวีสองพระองค พรอมดวยกองกําลังขนาดใหญไปยังราชสํานักพระเจาพิมพิสาร โดยสั่งวา ขอทานทูลพระเจาพิมพิสารใหเขาพระทัยแลว นําพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมา เจาลิจฉวีทั้งสองพะระองคเสด็จไปถวายเครื่องบรรณาการ
แดพระเจาพิมพิสาร แลวแจงใหทรงทราบเรื่องราวแลวทูลวา ขาแตพระมหาราชเจา ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดสงพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมายังนคร
ของขาพระองคดวยเถิด. พระราชาไมทรงรับรองตรัสวา พวกทานทรงรูเอาเอง
เถิด. เจาลิจฉวีก็ทูลรับวา ดีละ พระเจาขา แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลวกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ภัย ๓ อยาง
เกิดขึ้นในนครของขาพระองค ถาพระผูมีพระภาคเจาฟงเสด็จมาไซร ความ
สวัสดีก็จะพึงมีแกพวกขาพระองค พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณา
วาเมื่อตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลีการอารักขาจักแผไปแสนโกฏิจักรวาส จบสูตร
สัตว ๘๔,๐๐๐ จักตรัสรรูธ รรม แลวจึงทรงรับนิมนต. ครั้งนั้น พระเจาพิมพิสารทรงสดับขาววา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตแลว โปรดให
โฆษณาไปในพระนครวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตเสด็จไปกรุงเวสาลี
แลว เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระองคทรงรับ จะเสด็จไปกรุงเวสาลีหรือพระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ถวายพระพร มหาบพิตร. ทาวเธอทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาอยางนั้น
โปรดทรงรอจนกวาจะจัดแจงหนทางถวายนะ พระเจาขา.
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ครั้งนัน้ พระเจาพิมพิสาร ทรงทําพื้นที่ ๕ โยชน ระหวางกรุงราชคฤหและแมน้ําคงคาใหราบเรียบแลว ใหกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาถึง
เวลาที่จะเสด็จไป พระผูมีพระภาคเจา อันภิกษุ ๕๐๐ รูป แวดลอมแลวเสด็จ
ไป พระราชาทรงเอาดอกไม ๕ สีโปรยหนทาง ๕ โยชนเพียงหัวเขา ใหยกธง
ผา หมอน้ําและตนกลวยเปนตน ใหกนั้ เศวตฉัตร ๒ ชั้นสําหรับพระผูมีพระภาคเจา ฉัตรชัน้ เดียวสําหรับพระภิกษุแตละรูป ทรงทําการบูชาดวยดอกไมและ
ของหอมเปน นี้พรอมดวยราชบริพารของพระองค ใหพระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยูใน วิหารหลังหนึ่ง ๆ ถวายมหาทาน ทรงนําเสด็จสูฝงแมน้ําคงคา ๕
วัน . ณ ที่นี้ ทรงประดับเรือดวยเครื่องประดับทุกอยาง แลวทรงสงสาสนไป
ถวายเจาลิจฉวีกรุงเวสาลีวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแลว ขอเจาลิจฉวีทุก
พระองค ตกแตงหนทางถวายการรับเสด็จพระผูมีพระภาคเจาเถิด. เจาลิจฉวี
เหลานั้น ตกลงกันวา จะทําการบูชาเปนสองเทา ทําพื้นที่ ๓ โยชนระหวาง
กรุงเวสาลี และแมน้ําคงคาใหเรียบรอย จัดเศวตฉัตร ๔ ชั้น สําหรับพระผู
มีพระภาคเจา สําหรับพระภิกษุแตละรูป ๆ ละ ๒ ชั้น ทําการบูชา เสด็จมา
คอยอยู.
ครั้งนั้น พระเจาพิมพิสาร ทรงทําเรือขนาน ๒ ลําแลวสรางมณฑป
ประดับดวยพวงดอกไม ปูลาดพุทธอาสนทําดวยรัตนะลวน ณ มณฑปนั้น.
ที่นั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเหนือพุทธอาสนนั้น. แมภิกษุ ๕๐๐ รูปก็ลง
เรือนั่งกันตามสมควร พระราชาสงเสด็จพระผูมีพระภาคเจา ลงน้ําประมาณ
แตพระศอกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักอยูกันริมฝงแมน้ํา
คงคานี้นี่แหละ จนกวาพระผูมีพระภาคเจาจะเสด็จกลับมา แลวก็เสด็จกลับ.
เทวดาเบื้องบนจนถึงอกนิษฐภพ ไดพากันทําการบูชา. นาคราชทั้งหลาย มี
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กัมพลนาคและอัสสตรนาคเปนตน ซึ่งอาศัยอยูใตแมน้ําคงคา ก็พากันทําการ
บูชา. ดวยการบูชาใหญอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปทางแมน้ําคงคา
สิ้นระยะทางไกลประมาณโยชนหนึ่ง ก็เขาเขตแดนของพวกเจาลิจฉวีกรุงเวสาลี.
ตอนัน้ พวกเจาลิจฉวีก็ทําการบูชาเปน ๒ เทาที่พระเจาพิมพิสารทรง
ทําการบูชา ออกไปรับเสด็จพระผูมีพระภาคเจาถึงในน้ําประมาณแคพระศอ.
ขณะนั้นเอง ครูนั้นเอง มหาเมฆมียอดคลุมดวยความมืดมีแสงฟาแลบเคลื่อน
ตัวไปสงเสียงคํารามครืนครั่นก็ดังขึ้นทั้งสี่ทิศ. ลําดับนั้น พอพระผูมีพระภาค
เจายกพระบาทแรกวางลงริมฝงแมน้ําคงคา ฝนโบกขรพรรษก็โปรยเม็ดลงมา
ชนเหลาใดตองการจะเปยก ชนเหลานั้น เทานั้นยอมเปยก ผูไมตองการเปยก
ก็ไมเปยก ในที่ทุกแหง น้ํายอมไหลไปเพียงแคเขา แคขา แคสะเอว แคคอ
ซากศพทั้งปวงถูกน้ําพัดสงลงสูแมน้ําคงคา พื้นดินก็สะอาดสะอาน.
พวกเจาลิจฉวีใหพระผูมีพระเจาประทับอยูทุก ๆ หนึ่งโยชนในระหวาง
ทางถวายมหาทาน ทรงทําการบูชาเปนทวีคูณ ๓ วัน จึงนําเสด็จสูกรุงเวสาลี.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงกรุงเวสาลี ทาวสักกะจอมทวยเทพ อันหมูเทพ
หอมลอมก็เสด็จมาถึง. พระผูมีพระภาคเจา ประทับ ยืนใกลประตูพระนครทรง
เรียกทานพระอานนที่มาสงวา ดูกอนอานนท เธอจงเรียนรัตนสูตรนี้ ถือเครื่อง
ประกอบพลีกรรม เที่ยวเดินไประหวางปราการ ๓ ชั้นแหงกรุงเวสาลีกับพวก
เจาลิจฉวีราชกุมาร ทําพระปริตร แลวไดตรัสรัตนสูตร.
การวิสัชนาปญหาเหลานั้นวา ก็พระสูตรนี้ผูใดกลาว กลาวเมื่อใด กลาว
ที่ใดและกลาวเพราะเหตุใด ทานโบราณาจารยทั้งหลาย พรรณนาไวพิสดาร
ทั้งแตเรื่องกรุงเวสาลีเปนตนไป ดวยประการฉะนี้.
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ดังนั้น ในวันทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงกรุงเวสาลีนั่นเอง รัตนสูตร
นี้ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสใกล ประตูกรุงเวสาลี เพื่อกําจัดอุปทวะเหลานั้นทาน
พระอานนทก็เรียนเอา เมื่อจะกลาวเพื่อเปนปริตร [ปองกันอุปทวะ] จึง
เอาบาตรของพระผูมีพระภาคเจาตักน้ํามา เดินประพรมไปทั่วพระนคร. พอ
พระเถระกลาววา ยงฺกิฺจิ เทานั้น พวกอมนุษยที่อาศัยกองขยะและที่ฝาเรือน
เปนตน ซึง่ ยังไมหนีไปในตอนแรก ก็พากันหนีไปทางประตูทั้ง ๔. ประตู
ทั้งหลาย ก็ไมมีที่วาง อมนุษยบางพวก เมื่อไมไดที่วางที่ประตูทั้งหลาย ก็
หลายกําแพงเมืองหนีไป. พอพวกอมนุษยพากันไปแลว ที่เนื้อตัวของพวก
มนุษยทั้งหลาย โรคก็สงบไป พวกมนุษยทั้งหลาย ก็พากันออกมาบูชาพระ
เถระ ดวยดอกไมของหอมเปนตนทุกอยาง มหาชนเอาของหอมทุกอยางฉาบทา
สัณฐาคารที่ประชุม ทามกลางพระนคร ทําเพดานขจิตดวยรัตนะ ประดับ
ดวยเครื่องประดับทั้งปวง ปูพุทธอาสนลง ณ ทีน่ ั้นแลวนําเสด็จพระผูมีพระภาคเจามา.
พระผูมีพระภาคเจา เสด็จเขาสูสัณฐาคาร ประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขา
ปูไว. ทั้งภิกษุสงฆ คณะเจา และมนุษยทั้งหลายก็นั่ง ณ อาสนะที่เหมาะที่
ควร. แมทาวสักกะ จอมทวยเทพก็ประทับนั่งใกลกับเทวบริษัท ในเทวโลก
ทั้งสอง ทั้งเทวดาอื่น ๆ ดวย. แมทานพระอานนทเถระ ก็เที่ยวเดินไปทั่วกรุง
เวสาลี ทําอารักขาแลว ก็มาพรอมกับชาวกรุงเวสาลี นั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง. ณ
ที่นั้น พระผูม ีพระภาคเจาก็ไดตรัสรัตนสูตรนั้นนั่นแหละแกทุกคนแล.
ก็มาติกา หัวขอใด ขาพเจาตั้งไววา ขาพเจาจักประกาศนัยนี้วา
รัตนสูตรนี้ผูใดกลาว กลาวเมื่อใด กลาวที่ใด และกลาวเพราะเหตุใด มาติกา
นั้น เปนอันขาพเจากลาวไวพิสดารแลวโดยประการทั้งปวง ดวยถอยคํามีประมาณเทานี้.
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พรรณนาคาถาวา ยานีธ
บัดนี้ จะเริ่มพรรณนาความ เพราะขาพเจาไดกลาวไววาจักพรรณนา
ความแหงรัตนสูตรนั้น แตอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา พระผูพระภาคเจาตรัส
๕ คาถา นี้ ที่เหลือทานพระอานนทเถระกลาวจะอยางไรก็ตาม ประโยชนอะไร
ของเราดวยคาถาเล็กนอย ที่ยังไมไดตรวจตรานี้ ขาพเจาจักพรรณนาความแหง
รัตนสูตรนี้ แมโดยประการทั้งปวง.
จะพรรณนาคาถาแรกวา ยานีธ ภูตานิ เปนตน. ในคาถาแรกนั้น
บทวา ยานิ ไดแก เชนใด ไมวาจะมีศักดิ์นอยหรือศักดิ์มาก. บทวา อิธ
แปลวา ในประเทศนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงสถานที่ประชุมในขณะ
นั้น . ในบทวา ภูตานิ ภูตศัทพ ใชหมายถึงสิ่งที่มีอยู ไดในประโยคเปน
ตนอยางวา ภูตสฺมึ ปาจิตฺติย เปนอาบัติปาจิตตีย เพราะภูตคาม. ใช
หมายถึง ขันธปญจก ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา ภูตมิท ภิกขฺ เว
สมนุปสฺสถ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงพิจารณาเห็นขันธปญจกนี้. ใช
หมายถึงรูป มีปฐวีธาตุเปนตน ๔ อยาง ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา
จตฺตาโร โข ภิกฺขุ มหาภูตา เหตุ ดูกอนภิกษุ มหาภูตรูป ๔ แลเปน
เหตุ. ใชหมายถึงพระขีณาสพ ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา โย จ กาลฆโส
ภูโต ก็พระขีณาสพใดแล กินกาลเวลา. ใชหมายถึงสรรพสัตว ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา สพฺเพว นิกขฺ ปิ สฺสนฺติ ภูตา โลเก สมุสฺสย
สรรพสัตวจักทอดทิ้งเรือนรางไวในโลก. ใชหมายถึงตนไมเปนตนไดในประโยค
เปนตนอยางนี้วา ภูตคามปาตพฺยตาย ในเพราะพรากภูตคาม. ใชหมาย
ถึงหมูสัตวภายใตเทพชั้นจาตุมมหาราช ไดในประโยคเปนตนอยางนี้วา ภูต
ภูตโต สฺชานาติ จําไดซึ่งหมูสัตวโดยเปนหมูสัตวก็จริง ถึงกระนั้น ภูต
ศัพท พึงทราบวาใชในอรรถวา อมนุษย โดยไมตางกัน.
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บทวา สมาคตานิ แปลวา ประชุมแลว. บทวา ภุมฺมานิ ไดแก
อันบังเกิดที่พื้นดิน. ศัพทวา วา ใชในความวา ไมแนนอน. ดวย วา ศัพท
นั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําวิกัปอันหนึ่งนี้วา ยานีธ ภุมมฺ านิ วา
ภูตานิ สมาคตานิ แลวตรัสวา ยานิ ว อนฺตสิกฺเข เพื่อทรงทําวิกัปที่สอง
อีก. ความวา หรือสัตวเหลาใด เปนแลวเกิดแลวในอากาศสัตวเหลานั้นทั้งหมด
มาประชุมแลวในที่นี้. ก็ในขอนี้สัตวทั้งหลายที่บังเกิดแลว เปนแลว ตั้งแตเทพ
ชั้นยามา จนถึงชั้นอกนิษฐะ พึงทราบวา เปนแลว [เกิดแลว] ในอากาศ
เพราะเปนสัตวที่บังเกิดในวิมานอันปรากฏในอากาศ. สัตวทั้งหลายภายใตแตนั้น
ตั้งแตขุนเขาสิเนรุ จนถึงจําพวกที่สิงอยูในตนไมและเถาวัลยเปนตน และจําพวก
ที่บังเกิดแลวเปนแลวที่แผนดิน สัตวเหลานั้นทั้งหมด พึงทราบวาสัตวเกิดที่พื้น
ดิน เพราะเปนสัตวที่บังเกิด ณ พื้นดิน และ ณ ตนไมเถาวัลยและภูเขาเปน
ตน ที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นดิน.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงกําหนดหมูสัตวอมนุษยทุกหมูเหลา ดวย
สองบทวา ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข ทรงกํากับ ดวยอีกบทหนึ่ง
จึงตรัสวา สพฺเพว ภฺตา สุมนา ภวนุตุ. บทวา สพฺเพ ไดแก ไม
เหลือเลย. ศัพทวา เอว ลงในอรรถวาอวธารณะ หามความอื่น อธิบายวา
ไมละเวน แมแตผูเดียว. บทวา ภูตา ไดแก พวกอมนุษย. บทวา สุมนา
ภวนฺตุ ไดแก จงเปนผูเกิดปดโสมนัส. คําวา อโถป เปนนิบาตทั้งสอง
คํา ลงในอรรถคือ การยึดพากย [ประโยค] เพื่อประกอบไวในกิจคือหนาที่
อื่น. บทวา สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิต ไดแก ทําใหประโยชน ทํา
ไวในใจ รวบรวมโดยใจทั้งหมดแลวจงพึงเทศนาของเรา อันจะนํามาซึ่งทิพย
สมบัติและโลกุตรสุข.
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ในพระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจา ทรงระบุพวกภูตดวยพระดํารัสที่ไม
แนนอนวา ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ แลวจึงทรงกําหนดเปนสองสวนอีก
วา ภุมมานิ วา ยาน ว อนฺตลิกฺเข ตอจากนั้น ก็ตรัสรวมอีกวา
สพฺเพว ภูตา ทรงประกอบสัตวไวในอาสยสมบัติ ดวยพระดํารัสนี้วา
สุมนา ภวนฺตุ ทรงประกอบสัตวในประโยคสมบัติดวยพระดํารัสวา สกฺกจฺจ
สุณนฺตุ ภาสิต ทรงประกอบสัตวไวในสมบัติคือโยนิโสมนสิการ และใน
สมบัติ คือการโฆษณาจากผูอื่น ก็เหมือนกัน ทรงประกอบสัตวไวในสมบัติ
คือการตั้งตนไวชอบและการเขาหาสัตบุรุษ และในสมบัติ คือเหตุแหงสมาธิ
และปญญา ก็เหมือนกัน จึงทรงจบพระคาถา.
พรรณนาคาถาวา ตสฺมา หิ
จะกลาวคาถาที่ ๒ วา ตสฺมา หิ เปนตน . ในคาถานั้น บทวา
ตสฺมา เปนคํากลาวเหตุ. บทวา ภูตา เปนคําเรียกเชิญ. บทวา นิสาเมถ
ไดแก จงฟง. บทวา สพฺเพ ไดแก ไมเหลือเลย. ทานอธิบายไวอยางไร.
ทานอธิบายวา เพราะเหตุที่ทานทั้งหลาย ละทิพยสถานและความพรั่งพรอม
แหงเครื่องอุปโภคบริโภคในทิพยสถานนั้น มาประชุมในทีน่ ี้ ก็เพื่อฟงธรรม
ไมใชเพื่อดูการรําการฟอนเปนตน ฉะนั้นแล ขอทานทั้งหลายที่เปนภูตทั้งหมด
โปรดตั้งใจฟง.
อีกอยางหนึ่ง ดวยพระดํารัสวา สุมนา ภวนฺตุ สกฺกจฺจ สุณนตุ พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นวา ภูตเหลานั้นมีใจดี และอยากฟง โดย
เคารพจึงตรัสวา เพราะเหตุที่ทานทั้งหลาย ประกอบดวยความเปนผูมีใจดี
ดวยอัตตสัมมาปณิธิ โยนิโสมนสิการ และอาสยสุทธิ ดวยความเปนผูอยาก
ฟงโดยเคารพ และดวยปโยคสุทธิ โดยเปนปทัฏฐานแหงการเขาหาสัตบุรุษ
และการโฆษณาจากผูอื่น ฉะนั้นแล ขอภูตทั้งหลายทั้งหมดโปรดตั้งใจฟงเถิด.
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อีกอยางหนึ่ง คําใด ตรัสวา ภาสิต ทายคาถาตน ทรงอางคํานั้น
เปนตัวเหตุ จึงตรัสวา เพราะเหตุที่ธรรมดาภาษิตของเรา หาไดยากยิ่ง เพราะ
ขณะที่เวนจากอขณะทั้งปวง หาไดยาก และมีอานิสงสมาก เพราะปฏิบัติดวย
พระคุณมีปญญาคุณและกรุณาคุณเปน ทั้งเราก็ประสงคจะกลาวภาสิตนั้น
จึงไดกลาววา สุณนฺตุ ภาสิต ฉะนั้นแล ขอทานภูตทั้งหลายทุกทานโปรด
จงใจฟงเถิด. พระดํารัสนี้เปนอันทรงอธิบายดวยบทแหงคาถานี้.
พระผูม ีพระภาคเจา เมื่อทรงยกเหตุนี้อยางนี้ ทรงประกอบภูตทั้ง
หลายไวในการตั้งใจฟงภาษิตของพระองค จึงทรงเริ่มตรัสภาษิต ที่พึงตั้งใจฟง
วา เมตฺต กโรถ มานุสิยา ปชาย. ภาษิตนั้นมีความวา ประชาชน
ชาวมนุษยนี้ใดถูกอุปทวะทั้ง ๓ ขัดขวางแลวขอทานทั้งหลายจงเขาไปตั้งเมตตา
ความเปนมิตร ความมีอัธยาศัย เอื้อประโยชนแกประชาชนคนมนุษยนั้นเถิด.
แตอาจารยบางพวกกลาววา มานุสิก คํานั้น ไมถกู เพราะภูตที่อยูพื้นดินไม
เกิด อาจารยพวกอื่นพรรณนาความแมอันใด ความแมอันนั้นก็ไมถูก. สวน
ในที่นี้มีอธิบายวา เราไมกลาวดวยกําลังความเปนใหญวาเปนพุทธะ. ก็แตวา
สิ่งไรเปนประโยชนเกื้อกูลแกพวกทาน และแกประชาชนคนมนุษยนี้ เราจะ
กลาวสิ่งนั้น วา เมตฺต กโรถ มานุสิยา ปชาย ขอพวกทานจงทําเมตตา
แกประชาชนคนมนุษยเถิด.
อนึ่งในขอนี้ เมตตาพึงทราบวาเปนประโยชนเกื้อกูลแกผูทําเมตตา
โดยพระสูตรทั้งหลายเปนตนอยางนี้วา
ราชฤษีเหลาใด ชนะแผนดิน ๗ ทวีป ทอง
เที่ยวบูชายัญ อัสสเมธะ ปริสเมธะ สัมมาปาสะ
วาชเปยยะและนิรัคคฬะ ราชฤษีเหลานั้น ไมไดเสวย
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แมแตเสี้ยวที่ ๑๖ แหงเมตตาจิต ที่อบรมดีแลว. ถา
บุคคลมีจิตไมคิดรายสัตว แมแตตัวเดียว ประพฤติ
เมตตา ยอมเปนผูฉลาดดวยจิตนั้น อริยชนมีใจเอ็นดู
สัตวมีชีวิตทุกหมูเ หลา ชื่อวาประกอบบุญเปนอันมาก.
ดังนี้.
และโดยอานิสงส ๑๑ ประการ.
เมตตา พึงทราบวาเปนประโยชนเกื้อกูล แมแกสัตวทั้งหลายที่เขาทํา
เมตตา โดยพระสูตรเปนตนอยางนี้วา
เทวตานุกมฺปโต โปโส สทา ภทฺรานิ ปสฺสติ
บุคคลอันเทวดาอนุเคราะหแลว ยอมเห็นความเจริญ
ทุกเมือ่ .
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงวาเมตตามีประโยชนเกื้อกูลแกคน
แมทั้งสองฝายอยางนี้ จึงตรัสวา เมตฺต กโรถ มานุสิยา ปชาย บัดนี้
เมื่อจะทรงแสดงแมอุปการะจึงตรัสวา
ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พลึ
ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา.
เพราะฉะนั้นแล ขอทานทั้งหลายเปนผูไมประมาท ชวยปกปกรักษาพวกคนที่นําพลีมาบูชา ทั้ง
กลางวันทั้งกลางคืนดวยเถิด.
ภาษิตนั้น มีความวา มนุษยเหลาใดสรางเทวดาแมดวยภาพเปนและแกะดวย
ไมเปนตนแลวเขาไปยังรุกขเจดียเปนตน ทําพลีกรรมเชนสรวงในเวลากลางวัน
และทําพลีกรรมในเวลากลางคืน วันขางแรมเปนตน อุทิศเทวดาทั้งหลาย หรือ
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ถวายสลากภัตตทานเปนอาทิ ทําพลีกรรมมุงถึงอารัก เทวดาจนถึงดวยการมอบ
ปตติทานใหสวนบุญแกพรหมและเทวดาทั้งหลายและทําพลีกรรมในเวลากลาง
คืน ดวยการยกฉัตรตามประทีปประดับมาลัย และดวยจัดใหมีการฟงธรรม
ตลอดคืนยังรุงเปนตน มนุษยเหลานั้น พวกทานจะไมพึงอารักขาไดอยางไร.
เพราะเหตุที่มนุษยพวกใดทําพลีกรรมอุทิศพวกทานทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืนอยาง
นี้ ฉะนั้น พวกทานโปรดรักษามนุษยพวกนั้นเถิด. อธิบายวา ฉะนั้น พวก
ทานจงคุมครองรักษามนุษยพวกนั้น คือเปนผูไมประมาท ทําความเปนผู
กตัญูนั้น ไวในดวงใจ ระลึกถึงอยูเปนนิตย จงนําสิ่งที่ไมเปนประโยชนเกือ้ กูล
แกพวกเขาออกไป จงนําเขาไปแตสิ่งที่เปนประโยชนเกื้อกูล.

พรรณนาคาถาวา ยงฺกิญจิ
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงวามนุษยมีอุปการะในเทวดาทั้ง
หลายอยางนี้แลว จึงทรงเริ่มประกอบสัจจวจนะ. โดยนัยวา ยงฺกิฺจิ วิตฺต
ดังนี้เปนตน เพื่อทรงระงับอุปทวะของมนุษยเหลานั้น และเพื่อการฟงธรรม
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลายดวยการประกาศคุณของพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตน . ในสัจจวจนะนั้น บทวา ยงฺกิฺจิ ความวา ทานยึดถือไมเหลือ
เลยโดยไมกาํ หนดไว คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ควรทําการแลกเปลีย่ นไดในถิ่นนั้น ๆ.
บทวา วิตฺต ไดแกทรัพย. จริงอยูทรัพยนั้น ชื่อวา วิตตะ เพราะใหเกิด
ความปลื้มใจ. ทรงแสดงมนุษยโลกดวยบทวา อิธ วา. ทรงแสดงโลกที่เหลือ
นอกจากมนุษยโลกนั้น ดวยบทวา หุร วา. ดวยสองบทนั้น พึงทราบวากิน
ความถึงนาคและสุบรรณ เปนตน ที่เหลือ เวนมนุษยและเทวดาทั้งหลายเพราะ
เมื่อพรอมที่จะถือเอาโลกทั้งปวง เวนมนุษยทั้งหลาย ก็ไดตรัสไวขางหนา
วา สคฺเคสุ วา.
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ทรัพยเครื่องปลื้มใจอันใด สําหรับมนุษย ที่เปนทรัพยใชแลกเปลีย่ น
และที่ใชเปนเครื่องประดับเครื่องบริโภคและเครื่องอุปโภค มี ทอง เงิน แกว
มุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย แกวประพาฬ แกวทับทิมและแกวลายเปนตน
และทรัพยเครื่องปลื้มใจอันใด สําหรับนาคและครุฑเปนตน ที่อุบัติในภพ
ทั้งหลาย อันกวางหลายรอยโยชนในวิมานรัตนะ ณ ภาคพื้นดินที่ลาดดวยทราย
แกวมุกดาและแกวมณี ทรัพยเครื่องปลื้มใจอันนั้น ก็เปนอันแสดงแลวดวย
บททั้งสองนี้ดวยประการฉะนี้.
บทวา สคฺเคสุ วา ไดแก เทวโลกที่เปนกามาวจรและรูปาวจร.
เทวโลกเหลานั้น ชื่อวา สัตตะ สวรรค เพราะดําเนินไป คือถึงได ดวย
กรรมอันงาม. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา สัคคะ เพราะมีอารมณดีเลิศ. บทวา ย
ไดแกที่มีเจาของหรือไมมีเจาของอันใด. บทวา รตน ไดแก ชื่อวา รัตนะ
เพราะนําพาใหเกิด เพิ่มพูนความยินดี. คําวา รัตนะ นี้ เปนชื่อของทุกสิ่ง
ที่ทําใหงดงาม มีคามาก ชั่งไมได เห็นยาก และเปนของบริโภคใชสอยของ
สัตวผูไมต่ําทราม เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา
จิตฺตีกต มหคฺฆฺจ อตุล ทุลฺลภทสฺสน
อโนมสตฺตปริโภค
รตน เตน วุจจฺ ติ.
ของที่ทําใหเขายําเกรง มีคา มาก ชั่งไมไดเห็น
ไดยาก เปนเครื่องใชสอยของสัตวผูไมต่ําทราม ดวย
เหตุนั้น จึงเรียกวา รัตนะ.
บทวา ปณีต ไดแกสูงสุด ประเสริฐสุด ไมนอยเลย นาเอิบอาบใจ
รัตนะใด ในสวรรคทั้งหลายดังนี้ แตวิมานสุธรรมสภา ไพชยนตปราสาทที่
เปนรัตนะลวนขนาดหลายรอยโยชนมเี จาของ และรัตนะใดที่เกี่ยวของอยูใน
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วิมานอันวางเปลาในสวรรคทั้งหลาย ที่ทําอบายเทานั้น ใหเต็มปรี่ เพราะไมใช
สมัยที่พระพุทธเจาเสด็จอุบัติ ไมมีเจาของ ก็หรือวารัตนะแมอื่นใด ที่อาศัย
อยูในพื้นดิน มหาสมุทร และภูเขาหิมวันต เปนตน ไมมีเจาของ รัตนะอื่น
นั้น ก็เปนอันทรงแสดงแลวดวยบทแหงคาถานี้ ดวยประการฉะนี้.
ศัพทวา น ในบทคาถาวา น โน สม อตฺถิ ตถาคเตน ลง
ในความปฏิเสธ. ศัพทวา โน ลงในความหามความอื่น. บทวา สม ไดแก
เทียบ. บทวา อตฺถิ แปลวา มีอยู. บทวา ตถาคเตน ไดแก ดวยพระพุทธเจา. ทานอธิบายไวอยางไร. อธิบายไวดังนี้ ทรัพยเครื่องปลื้มใจและ
รัตนะ นั้นใด อันพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศไวแลว บรรดาทรัพยเครื่อง
ปลื้มใจ และรัตนะนั้น รัตนะแมแตสักอยางหนึ่ง ซึ่งเสมอดวยพุทธรัตนะ
ไมมีเลย จริงอยู ทรัพยเครื่องปลื้มใจแมนั้นใด ชือ่ วา รัตนะ เพราะอรรถวา
ทําใหเกิดความยําเกรง ทรัพยเครื่องปลื้มใจนั้น คืออะไร คือจักรรัตนะและ
มณีรัตนะของพระเจาจักรพรรดิ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวมหาชนจะไมทําความเคารพ
ยําเกรงในที่อื่น ใคร ๆ ถือเอาดอกไมและของหอมเปนตนแลว จะไมไปสถาน
ของยักษหรือสถานของภูต ชนแมทุกคน จะทําความเคารพยําเกรง บูชา
เฉพาะจักรรัตนะและมณีรัตนะเทานั้น ปรารถนาพรนั้นๆ และพรบางอยางที่
ปรารถนาแลว ๆ ของเขาก็สําเร็จผลได รัตนะแมนั้น เสมอดวยพุทธรัตนะ
ยอมไมมี.
ก็หากวาทรัพยเครื่องปลื้มใจชื่อวา รัตนะ เพราะอรรถวา ทําให
เกิดความเคารพยําเกรง พระตถาคตเทานั้น ก็ชอื่ วา รัตนะ. จริงอยู
เมื่อพระตถาคตเสด็จอุบัติแลว เทวดาแลมนุษย ผูมีศักดิ์มาก ทุกหมูเหลา
เทวดาและมนุษยเหลานั้น ยอมไมทําความเคารพยําเกรงในรัตนะอื่น ยอม
ไมบูชารัตนะไร ๆ อื่น. จริงอยางนั้น ทาวสหัมบดีพรหม ก็บชู าพระ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 236

ตถาคต ดวยพวงรัตนะขนาดเทาภูเขาสิเนรุ. และเทวดาเหลาอื่นและมนุษย
ทั้งหลายมีพระเจาพิมพิสาร พระเจาโกศลและทานอนาถบิณฑิกะ เปนตน
ก็บูชาตามกําลัง. พระเจาอโศกมหาราชทรงสละพระราชทรัพย ๙๖ โกฏิ
ทรงสรางวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง ทั่วชมพูทวีป อุทิศถวายพระผูมีพระภาคเจา
แมเสร็จปรินิพพานแลว. ก็จะปวยกลาวไปไย สําหรับหมูคนที่เคารพ
ยําเกรงเหลาอื่นเลา. อนึง่ เมื่อพระพุทธเจาพระองคไร ๆ อื่น แมปรินิพพาน
แลว การทําความเคารพยําเกรง อุทิศสถานที่ประสูติ ที่ตรัสรู ที่ประกาศ
พระธรรมจักรและสถานที่ปรินิพพาน หรือเจดีย คือ พรูปฏิมา [พระพุทธรูป ก็เปนไปเหมือนของพระผูมีพระภาคเจา. รัตนะที่เสมอดวยพระตถาคต แมเพราะอรรถวาทําใหเกิดความเคารพยําเกรง ยอมไมมีดว ยประการฉะนี้.
ทรัพยเครื่องปลื้มใจ แมนั้นใด ชื่อวา รัตนะ เพราะอรรถวามีคามาก
ก็เหมือนกัน ทรัพยเครื่องปลื้มใจนั้น คืออะไร. คือ ผาแควนกาสี เหมือน
อยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผาแควนกาสีแมเกา
ก็ยังมีสีสรร มีสัมผัสสบาย และมีคามาก. ทรัพยเครื่องปลื้มใจแมนั้น เสมอ
ดวยพุทธะรัตนะ ยอมไมมี. ก็หากวาทรัพยเครื่องปลื้มใจ ชื่อวารัตนะ เพราะ
อรรถวา มีคา มาก. พระตถาคตเทานั้น ชื่อวารัตนะ จริงอยู พระตถาคตทรง
รับแมบังสุกุลจีวรของชนเหลาใด ทานนั้นของชนเหลานั้น ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก ทัง่ นี้ ก็เพราะพระตถาคตนั้นมีคามาก. ดวยคํากลาวถึงขอที่พรตถาคตทรงมีคามากอยางนี้ พึงทราบบทแหงพระสูตร ที่สาธกความไมมีโทษ
ในขอนี้ดังนี้วา
ตถาคตนั้น รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ
คิลานปจจัยเภสัชบริขารของตนเหลาใด ทานนั้นของ
ชนเหลานั้น ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก เรากลาว
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ดังนี้ก็เพราะพระตถาคตนั้นมีคามาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนผาแควนกาสีนั้น มีคามาก แมฉันใด
เราก็กลาววา บุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้น.
รัตนะเสมอดวยพระตถาคต แมเพราะอรรถวามีคามาก ยอมไมมีดวยประการ
ฉะนี้.
ทรัพยเครื่องปลื้มใจ แมนั้นใด ชื่อวารัตนะ เพราะอรรถวา ชั่งไมได
ก็เหมือนกัน. ทรัพยเครื่องปลื้มใจนั้น คืออะไร คือ จักรรัตนะ ของพระเจา
จักรพรรดิมดี ุมเปนมณีอินทนิล มีซเี่ ปนรัตนะ ๗,๐๐๐ ซี่ มีกงแกวประพาฬ
มีที่ตอเปนทองสีแดง เกิดขึ้น ซึ่งซี่กําเกลี้ยงวางบนซี่ทุกสิบซี่ รับลมแลวจะทํา
เสียงเปนเหมือนเสียงดนตรีเครื่อง ๕ ที่ผูชํานาญบรรเลงแลว ทั้งสองขางของ
ดุมมีหนาราชสีหสองหนา ขางในลอรถมีรู ไมมคี นทําหรือคนใหทํา มัน
ตั้งขึ้นแตอุตุ มีกรรมเปนปจจัย ซึ่งพระราชาทรงบําเพ็ญจักรวรรดิวัตร ๑๐
ประการแลว วันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ทรงสนานพระเศียรแลว ทรงถืออุโบสถ
เสด็จขึ้นบนพระมหาปราสาท ทรงชําระศีล ประทับนั่ง แลวจะทอดพระเนตร
เห็นจักรรัตนะปรากฏขึ้น เหมือนดวงจันทรเพ็ญและดวงอาทิตย จะทรงไดยิน
เสียงมาดังแต ๑๒ โยชน เห็นสีสรรมาแต ๓ โยชน ซึ่งมหาชนแลเห็นจะพา
กันแตกตื่นอยางเหลือเกินวา ชรอยดวงจันทรหรือดวงอาทิตยดวงที่ ๒ เกิด
ขึ้นแลว แลนมาเหนือพระนคร ไมสูงนัก ไมต่ํานัก ทางดานทิศตะวันออก
ภายในพระราชนิเวศนแลวหยุดอยูเหมือนเพลาหัก ในที่ที่มหาชนควรบูชาดวย
ของหอมและดอกไมเปนตน.
หัตถิรัตนะ ชางแกวก็เกิดขึ้นติดตามจักรรัตนะนั้นนั่นแล คือชาง
เผือกปลอด เทาแดง มีกําลัง ๗ ชางสาร มีฤทธิ์ไปทางอากาศได มาจากชาง
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ตระกูลอุโบสถก็มี จากตระกูลชางฉัททันตก็มี ถามาจากตระกูลอุโบสถก็เปนพี่
ของชางทั้งหมด ถามาจากตระกูลฉัททันต ก็เปนนองของชางทั้งหมด มีการ
ศึกษาที่ศึกษาแลว ฝกมาแลว ชางนั้นพาบริษัทประมาณ ๑๒ โยชน ตระเวน
ทั่วชมพูทวีป ไปแลวกลับมาเอง กอนอาหารเชานั่นแล.
อสัสรัตนะ ก็เกิดติดตามหัคถิรัตนะแมนั้นนั่นแล คือมาขาวปลอด
เทาแดง ศีรษะดังกา มีผมดังหญามุงกระตาย มาจากดระกูลพระยามาพลาหก.
ในขอนี้ คําที่เหลือก็เชนเดียวกับหัตถิรัตนะนั่นแหละ.
มณีรัตนะ ก็เกิดติดตามอัสสรัตนะแมนั้น มณีนั้นเปนแกวไพฑูรย
งามโดยธรรมชาติ แปดเหลี่ยม เจียระไนอยางดี โดยยาวก็เสมือนดุมแหงจักร
มาจากเวปุลลบรรพต มณีนั้น ยามมืดแมที่ประกอบดวยองค ๔ อยูถึงยอดธง
ของพระราชา ก็สองแสงสวางไปตั้งโยชน ซึ่งโดยแสงสวาง พวกมนุษยสําคัญ
วากลางวัน ก็ประกอบการงาน มองเห็นโดยที่สุดแมกระทั่งมดดํามดแดง.
อิตถีรตั นะ ก็เกิดติดตามมณีรัตนะแมนั้นแล คือสตรีที่เปนพระอัครมเหสีโดยปกติหรือมาจากอุตตรกุรุทวีป หรือจากราชตระกูลมัททราช เวนจาก
โทษ ๖ มีสูงเกินไปเปนตน ลวงวรรณะของมนุษย แตไมถึงวรรณะทิพย ซึ่ง
สําหรับพระราชา ก็จะมีกายอุนเมื่อยามเย็น จะมีกายเย็นเมื่อยามรอน มีสมั ผัส
เหมือนปุยนุนที่ชีแลว ๗ ครั้ง กลิ่นจันทนจะโชยออกจากกาย กลิ่นอุบลจะโชย
ออกจากปาก และเปนผูประกอบดวยคุณสมบัติเปนอันมาก มีตื่นกอนเปนตน.
คหปตรัตนะ ก็เกิดติดตามอิตถีรัตนะแมนั้นแล ก็คือเศรษฐี ผูทํา
การงานโดยปกติของพระราชา ซึ่งพอจักรรัตนะเกิดขึ้น ก็ปรากฏทิพยจักษุ
เห็นขุมทรัพยไดประมาณโยชนหนึ่งโดยรอบ ทัง้ ที่ไมมีเจาของ ทั้งที่มีเจาของ
ก็เขาเฝาพระราชาทูลปรารถนาวา ขาแตเทวราช ขอพระองคโปรดทรงวาง
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พระราชภาระกิจเถิด ขาพระบาทจักทํากิจที่ควรทําเกี่ยวกับทรัพยสินของพระองค
เองพระเจาขา.
ปริณายกรัตนะ ก็เกิดติดตามคหปติรัตนะแมนั้นแลโดยปกติ ก็คือ
พระเชษฐราชโอรสของพระราชา พอจักรรัตนะเกิดขึ้น ก็เปนผูประกอบดวย
ปญญาความฉลาดอยางเหลือเกิน สามารถกําหนดรูจิตใจของบริษัทประมาณ
๒ โยชน ดวยใจคนแลว ทําการนิคคหะลงโทษและปคคหะยกยอง ปริณายก
นั้น ก็เขาเฝาพระราชาทูลปรารถนาวา ขาเเตเทวราช ขอพระองคโปรดทรงวาง
พระราชภาระเถิด ขาพระบาทจักบริหารราชการแผนดินของพระองคเองพระเจาขา. ก็หรือวาทรัพยเครื่องปลื้มใจแมอันใด เห็นปานเปน ชื่อวา รัตนะ
เพราะอรรถวาชั่งไมได ทรัพยเครื่องปลื้มใจอันใด ไมสามารถพินิจพิจารณา
ราคาวา มีคารอยหนึ่ง พันหนึ่ง หรือโกฏิหนึ่ง ในทรัพยเครื่องปลื้มใจนั้น
แมรัตนะสักอยางหนึ่ง ซึ่งเสมอดวยพุทธรัตนะ ไมมีเลย หากวาทรัพยเครื่อง
ปลื้มใจ ชื่อวารัตนะ เพราะอรรถวาชั่งไมได พระตถาคตเทานั้น ชื่อวารัตนะ.
จริงอยูพระตถาคตใครๆ ก็ไมสามารถพินิจพิจารณาโดยศีล โดยสมาธิหรือโดย
บรรดาปญญาเปนตนอยางใดอยางหนึ่งแลวกําหนดวา ทรงมีพระคุณเทานี้ ทรง
เสมอ หรือเทียบเคียงกับผูนี้ รัตนะเสมอดวยพระตถาคต แมเพราะอรรถวา
ชั่งไมได ไมมีเลย ดวยประการฉะนี้.
ทรัพยเครื่องปลื้มใจแมนั้นใด ชื่อวารัตนะ เพราะอรรถวา เห็นได
ยาก ก็เหมือนกัน. ทรัพยเครื่องปลื้มใจนี้ ก็คือความเปนของปรากฏไดยาก
ไดแก พระเจาจักรพรรดิ และรัตนะ ๗ ประการของพระเจาจักรพรรดินนั้
รัตนะแมนั้น ที่เสมอดวยพุทธรัตนะไมมี. ก็หากวาทรัพยเครื่องปลื้มใจ ชือ่ วา
รัตนะ เพราะอรรถวา เห็นไดยากไซร พระตถาคตเทานั้น ชื่อวา รัตนะ.
ความเปนรัตนะของพระเจาจักรพรรดิเปนตน จักเห็นไดยากมาแคไหนเลา.
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จริงอยูรัตนะเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นเปนอันมาก ในกัปเดียวเทานั้น แตเพราะ
เหตุที่โลกตองวางเปลาจากพระตถาคตนับเปนอสงไขยกัป ฉะนั้น พระตถาคต
เทานั้นชื่อวาเห็นไดยาก เพราะเกิดขึ้นบางครั้งบางคราว. สมจริงดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในสมัยปรินิพพาน* ดังนี้วา
ดูกอนอานนท เทวดาทั้งทลายกลาวโทษวา พวก
เราพากันมาแตไกล หมายจะเฝาพระตถาคต เพราะ
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในโลก
ในกาลบางครั้งบางคราว วันนีน้ ี่แหละ ยามทายแหง
ราตรี พระตถาคตก็จักเสด็จปรินิพพาน แตภิกษุผูมี
ศักดิ์มากรูปนี้ ยืนอยูเบื้องพระพักตรพระผูมีพระภาค
เจากีดขวางอยู พวกเราไมไดโอกาสจะเฝาพระตถาคต
รัตนะที่เสมอดวยพระตถาคต แมเพราะอรรถวาเห็นไดยากยอมไมมี
ดวยประการฉะนี้
ทรัพยเครื่องปลื้มใจแมนั้นไดชื่อวารัตนะ เพราะอรรถวาเปนเครื่อง
บริโภคใชสอยของสัตวผูไมต่ําทราม ก็เหมือนกัน. ทรัพยเครื่องปลื้มใจนั้น
คืออะไร คือรัตนะเปนตนของพระเจาจักรพรรดิ. จริงอยู รัตนะนั้น
ไมใชบังเกิด เพื่อเปนเครื่องบริโภค แมดวยความฝน ของบุรุษต่ําทราม
ผูมีตระกูลต่ํา เชนคนจัณฑาล ชางจักสาน พราน ชางรถ และ คนเทขยะ
เปนตน ซึ่งมีทรัพยตั้งแสนโกฏิก็ดี อยูบนมหาปราสาท ๗ ชั้นก็ดี แตเปน
เครื่องบริโภคของสัตวผูไมต่ําทราม เพราะบังเกิดเพื่อเปนเครื่องบริโภคของ
พระราชามหากษัตริย ผูเปนอุภโตสุชาติ บําเพ็ญจักรวรรดิวตั ร ๑๐ ประการ
บริบูรณ แมรัตนะนั้น ที่เสมอกับพุทธรัตนะ ไมมีเลย. ก็หากวาทรัพยเครื่อง
๑ ที่. มหา. ๑๐/ขอ ๑๓๐
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ปลื้มใจ ชื่อวา รัตนะ เพราะอรรถวาเปนเครื่องบริโภคของสัตวผูไมต่ําทราม
ไซร พระตถาคตเทานั้น ชื่อวารัตนะ. จริงอยู พระตถาคต มิใชเปนเครื่อง
บริโภคแมดวยความฝนของครูทั้ง ๖ มีบูรณกัสสปเปนตน ซึ่งสมมติกันวาเปน
สัตวต่ําทราม ผูไมถึงพรอมดวยอุปนิสสัย มีทิสสนะอันวิปริต และของสัตว
เหลาอื่นเห็นปานนั้น แตเปนเครื่องบริโภค ของเหลาทานผูถึงพรอมดวย
อุปนิสสัยผูสามารถบรรลุพระอรหัต เมื่อจบคาถาแม ๔ บท ผูม ีญาณทัสสนะ
ทําลายกิเลส มีทานพระพาหิยทารุจีริยะเปนตน และของพระมหาสาวกทั้งหลาย
อื่นๆ ผูเปนบุตรของตระกูลใหญ จริงอยู เหลาสัตวผูไมต่ําทรามเหลานั้น
เมื่อยังทัลสนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ และปาริจริยานุตตริยะเปนตน ใหสําเร็จ
ชื่อวาบริโภคใชสอยพระตถาคต. รัตนะที่เสมอดวยพระตถาคต แมเพราะอรรถ
วาเปนเครื่องบริโภคของสัตวผูไมต่ําทรามไมมีเลย ดวยประการฉะนี้.
ทรัพยเครื่องปลื้มใจแมนั้นใด โดยไมวิเศษชื่อวารัตนะ เพราะอรรถ
วา ใหเกิดความยินดี ทรัพยเครื่องปลื้มใจนั้น คืออะไร คือจักรรัตนะของ
พระเจาจักรพรรดิ. จริงอยู พระเจาจักรพรรดิ ทรงเห็นจักรรัตนะแมนั้นแลว
ก็ทรงดีพระราชหฤทัย จักรรัตนะนั้น นําความยินดีมาใหแกพระราชา แม
ดวยประการฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง พระเจาจักรพรรดิ ทรงจับพระสุวรรณภิงคารดวย
พระหัตถซาย ทรงประพรมดวยพระหัตถขวา มีพระราชโองการวา จักรรัตนะ
จงดําเนินไป จักรรัตนะ จงมีชัยชนะ. แตนั้น จักรรัตนะก็เปลงเสียงไพเราะ
ดังดนตรีเครื่อง ๕ เหาะไปทิศบูรพา. พระเจาจักรพรรดิ ทรงยกจตุรงคเสนา
แผกวางประมาณ ๑๒ โยชนติดตามไป ดวยอานุภาพของจักรรัตนะ ไมสงู นัก
ไมต่ํานัก ภาคพื้นดินอยางต่ําแคตนไมสูง อยางสูงแคตนไมต่ํา ทรงรับเครือ่ ง
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บรรณาการจากมือของพวกที่ถือบรรณาการ มีดอกไม ผลไมและหนอไมใน
ตนไมเปนตนถวาย ฝายพระราชาที่เคยเปนปฏิปกษ ที่มาเฝาดวยความเคารพ
นบนอบอยางยิ่งวา ขอเชิญเสด็จมาเถิด พระมหาราชเจา ก็ทรงอนุศาสนสั่ง
สอนโดยนัยวา ไมควรฆาสัตวมีชีวิต ดังนี้เปนตน จึงเสด็จไป. ก็ในที่ใด
พระราชามีพระราชประสงคจะเสวย หรือประสงคจะบรรทมกลางวัน ในที่นั้น
จักรรัตนะก็จะลงจากอากาศแลวหยุดอยูเหมือนเพลาหัก ณ พื้นดินที่ราบเรียบ
เหมาะแกกิจทุกอยาง มีกิจเกี่ยวกับน้ําเปนตน เมื่อพระราชาเกิดจิตคิดจะเสด็จ
ไปอีก จักรรัตนะก็กระทําเสียงโดยนัยกอนนั่นแล จึงแลนไป. ฝายบริษัท
[ขบวนทัพ] ขนาด ๒ โยชน ไดยินเสียงนั้น ก็พากันเหาะไป. จักรรัตนะ
ลงสูมหาสมุทรทิศบูรพาโดยลําดับ เมือจักรรัตนะนั้น ลงสมุทรน้ําก็หดตัวไป
ประมาณโยชนหนึ่ง หยุดนิ่งเหมือนทําความจงรักภักดี. มหาชนก็ถือรัตนะทั้ง
๗ ตามความตองการ พระราชาทรงจับสุวรรณภิงคารอีก ทรงประพรมดวย
น้ําวา ราชกิจของเราดําเนินตั้งตนแตนี้ไป แลวเสด็จกลับ . กองทัพอยูขางหนา
จักรรัตนะอยูขางหลัง พระราชาอยูกลาง. น้ําเขาเต็มที่ตลอดสถานที่จักรรัตนะ
ถอนตัวไป. จักรรัตนะก็ไปในสมุทรดานทิศทักษิณ ทิศปศฉิม และทิศอุดร
โดยอุบายนี้นี่แล.
จักรรัตนะตระเวนไปตลอด ทิศอยางนี้แลว ก็ขึ้นสูอากาศประมาณ
๓๐๐ โยชน. พระราชาประทับยืนบนจักรรัตนะนั้น ทรงพิชิตชัยชนะดวย
อานุภาพจักรรัตนะ ทรงตรวจดูจักรวาลหนึ่ง ซึ่งประดับ ดวยทวีปใหญ ๔ ทวีป
และทวีปนอย ๒,๐๐๐ ทวีป เหมือนสวนบัวบุณฑริกที่บานเต็มที่แลว อยางนี้
คือ บุพพวิเทหทวีป ประดับดวยทวีปนอย ๕๐๐ ทวีป มีปริมณฑล ๗,๐๐๐
โยชน อุตตรกุรุทวีปก็เหมือนกัน มีปริมณฑล ๘,๐๐๐ โยชน อปรโคยาน-
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ทวีป มีปริมณฑล ๗,๐๐๐ โยชนเหมือนกัน และชมพูทวีป มีปริมณฑล
๑,๐๐๐ โยชน. พระเจาจักรพรรดิพระองคนั้น กําลังทรงตรวจดูอยางนี้ ก็
ทรงเกิดความยินดีมิใชนอ ยเลย จักรรัตนะนั้น ใหเกิดความยินดีแกพระราชา
แมดวยอาการอยางนี้. จักรรัตนะแมนั้น ที่เสมอดวยพุทธรัตนะ หามีไม.
ก็หากวาชื่อวารัตนะ เพราะอรรถวาใหเกิดความยินดีไซร พระตถาคต
เทานั้น ชื่อวา รัตนะ จักรรัตนะอยางเดียว จักทําอะไรได.
จริงอยู ความยินดีในจักรวรรดิ ที่รัตนะแมทุกอยางมีจักรรัตนะเปน
ตนทําใหเกิด ก็ยังไมนับไมเทาเสี้ยว แมสวนของความยินดี ที่เปนทรัพยอัน
ใด พระตถาคตทรงทําใหเกิดความยินดีในปฐมฌาน ความยินดีในปรมฌาณ
ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน และปญจมฌาน ความยินดีในอากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน และเนวสัญญานา
สัญญายตนฌาน ความยินดีในโสดาปตติมรรค ความยินดีในโสดาปตตผล
และสกทามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตมรรค
และอรหัตผลแกเทวดาและมนุษย นับจํานวนไมได ผูรับสนองพระโอวาท
ของพระองค. ยิ่งกวา ประณีตกวา ความยินดีแมอันนั้น รัตนะเสมอดวย
พระตถาคต แมเพราะอรรถวาใหเกิดความ ยินดี ไมมีดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ธรรมดารัตนะนี้มี ๒ อยาง คือ สวิญญาณกรัตนะ และ
อวิญญาณกรัตนะ. บรรดารัตนะทั้งสองนั้น อวิญญาณกรัตนะ ไดแก
จักรรัตนะ และมณีรัตนะ ก็หรือรัตนะแมอื่นใด มีทองและเงินเปนตนที่เกี่ยว
เนื่องดวยอนินทรีย, สวิญญาณกรัตนะ ไดแก รัตนะมีหัตถิรัตนะเปนตนมี
ปริณายกรัตนะเปนที่สุด ก็หรือวา รัตนะแมอื่นใดเปนปานนั้น ที่เกี่ยวเนื่อง
ดวยอินทรีย. เมื่อเปนดังนั้น ในรัตนะทั้งสองอยาง สวิญญาณกรัตนะกลาว
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กันวาเปนเลิศ ในขอนี้. เพราะเหตุไร. เพราะเหตุวา รัตนะมีทอง เงิน
แกวมณี แกวมุกดาเปนตน ถูกนําเขาไปใชเปนเครื่องประดับของหัตถิรัตนะ
เปนตน ที่เปนสวิญญาณกรัตนะ.
แมสวิญญาณกรัตนะ ก็มี ๒ อยาง คือรัตนะที่เปนสัตวเดียรฉาน
และรัตนะที่เปนมนุษย. บรรดาสวิญญาณกรัตนะ ๒ อยางนั้น รัตนะที่เปน
มนุษยกลาวกันวาเปนเลิศ. เพราะเหตุไร. เพราะเหตุวา รัตนะที่เปนสัตว
เดียรัจฉาน ยอมเปนพาหนะของรัตนะที่เปนมนุษย. แมมนุสสรัตนะก็มี ๒ อยาง
คืออิตถีรัตนะ และปุริสรัตนะ. บรรดามนุสสรัตนะทั้งสองนั้น ปุริสรัตนะ
กลาวกันวาเปนเลิศ. เพราะเหตุไร เพราะเหตุวา อิตถีรัตนะตองเปนบริจาริกา
ของปรุสรัตนะ. แมปริสรัตคนะก็มี ๒ คือ. อนคาริกรัตนะ และอนคาริกรัตนะ
บรรดาปุริสรัตนะทั้ง ๒ นั้น . อนคาริกรัตนะ กลาวกันวาเปนเลิศ. เพราะ
เหตุไร เพราะเหตุวา ในอคาริกรัตนะ แมพระเจาจักรพรรดิเปนเลิศ ก็ยัง
ไหวอนคาริกรัตนะ. ผูกอปรดวยคุณมีศีลเปนตน ดวยเบญจางคประดิษฐ บํารุง
นั่งใกล ประสบสมบัติที่เปนทิพยและมนุษย บรรลุนิพพานสมบัติในที่สุด
เมื่อเปนดังนั้น แมอนคาริกรัตนะ ก็มี ๒ อยาง คือ อริยรัตนะ
และปุถุชนรัตนะ.
แมอริยรัตนะ ก็มี ๒ อยาง คือเสขรัตนะ และอเสขรัตนะ
แมอเสขรัตนะ ก็มี ๒ อยาง คือ สุกขวิปส สกรัตนะ และ
สมาถยานิกรัตนะ.
แมสมถยานิกรัตนะ ก็มี ๒ อยาง คือที่บรรลุสาวกบารมี และไม
บรรลุ.
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บรรดาสมถยานิกรัตนะทั้งสองนั้น สมถยานิกรัตนะที่บรรลุสาวกบารมี
กลาวกันวาเปนเลิศ เพราะเหตุไร. เพราะเหตุวา มีคุณมาก. ปจเจกพุทธรัตนะ กลาวกันวาเปนเลิศ แมกวาสาวกปารมีปตตรัตนะ. เพราะเหตุไร.
เพราะเหตุวา มีคุณมาก. พระสาวกหลายรอย แมเชนทานพระสารีบุตร ทาน
พระโมคคัลลานะ ก็ไมถึงแมสวนรอยแหงคุณทั้งหลายของพระปจเจกพุทธเจา
องคเดียว.
สัมมาสัมพุทธรัตนะ กลาวกันวาเปนเลิศ แมกวาปจเจกพุทะรัตนะ
เพราะเหตุไร เพราะเหตุวา มีคุณมาก. ก็หากวา พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
นั่งขัดสมาธิเบียดกัน ทั่วทั้งชมพูทวีป ก็ไมเทา ไมเทาเสี้ยว ไมเทาสวนเสี้ยว
แหงพระคุณทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียว. สมจริงดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายไม
เทาหรือ ฯลฯ พระตถาคตกลาวกันวา เปนเลิศแหงสัตวเหลานั้น
เปนตน. รัตนะที่เสมอดวยพระตถาคต ไมมีเลย โดยปริยายบางอยาง ดวย
ประการฉะนี้. ดวยเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัยวา น โน สม อตฺถิ
ตถาคเตน รัตนะที่เสมอดวยตถาคตไมมีเลย.
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นตรัสความที่พระพุทธรัตนะ อันรัตนะอื่น ๆ
เปรียบไมไดอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อระงับอุปทวะที่เกิดแกสัตวเหลานั้น ไม
ทรงอาศัยชาติ ไมทรงอาศัยโคตร ไมทรงอาศัยความเปนกุลบุตร ไมทรง
อาศัยความเปนผูมีวรรณะงามเปนตน หากแตทรงอาศัยความที่พระพุทธรัตนะ
ไมมีอะไรเทียบเทียมไดดวยคุณทั้งหลาย มีศลี ขันธและสมาธิขันธเปนตน ใน
โลกที่มีอเวจีเปนตน มีภวัคคพรหมเปนที่สุด จึงทรงประกอบสัจจวจนะวา
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อิทมฺป พุทฺเธ รัตน ปณีต เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ แมอันนี้ก็
เปนรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจา ดวยคําสัตยนี้ ขอความสวัสดีจงมี ดังนี้
สัจจวจนะนั้น มีความดังนี้วา ความที่พระพุทธเจาไมมีใครเทียบได
โดยพระคุณทั้งหลายนั้น ๆ กับทรัพยเครื่องปลื้มใจหรือรัตนะทุกอยางที่มีใน
โลกนี้หรือโลกอื่น หรือในสวรรคทั้งหลายแมอันนี้ ชื่อวาเปนรัตนะอันประณีต
ในพระพุทธเจา ก็หากวา ขอนี้เปนสัจจะไซร เมือ่ เปนดังนั้น ดวยสัจจะนี้
ขอความสวัสดีจงมี ขอความที่สิ่งดีงามทั้งหลายมีอยู ความไมมีโรค ความ
ปราศจากอุปทวะ จงมีแกสัตวเหลานี้. ก็ในขอนี้ พึงทราบความวา รัตนะ
ประณีต ไดแก ความเปนรัตนะประณีต คือภาวะที่พระพุทธเจาเปนรัตนะ
ประณีต เหมือนความที่วา เพราะเปนตน หรือเพราะเนื่องอยูกับตน นี้
ประโยคเปนตนอยางนี้วา จกฺขุ โข อานนฺท สฺุ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน
วา ดูกอนอานนท จักษุแลวางเปลาจากตน หรือจากสิ่งที่เนื่องอยูกับตน.
จริงอยู นอกจากนี้ จักษุก็เปนอันปฏิเสธไมไดวาตน หรือสิ่งที่เนื่องอยูกับตน
ฉะนั้น . แทจริง โดยประการนอกจากนี้ พระพุทธเจายอมไมสําเร็จเปนรัตนะ
ดวยวารัตนะไมมีอยูในสิ่งใด สิ่งนั้นก็ยอมไมสําเร็จเปนรัตนะ. แตวารัตนะที่
เกี่ยวพันโดยวิธีไร ๆ ก็ตาม ที่นับวาเปนประโยชน มีผูคนทําความเคารพ
ยําเกรงเปนตน มีอยูในสิง่ ใด เพราะเหตุที่สิ่งนั้น ทานมุงหมายเอาความเปน
รัตนะ จึงบัญญัติวารัตนะ ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงสําเร็จวารัตนะ เพราะรัตนะ
นั้นมีอยู. อีกนัยหนึ่ง บทวา อิทมฺป พุทฺเธ รตน ปณีต พึงทราบความ
อยางนี้วา พระพุทธเจาเปนรัตนะ โดยประการแมนี้. พอพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสพระคาถา ความสวัสดีก็เกิดแกราชสกุล ภัยก็ระงับไป พวกอมนุษยใน
แสนโกฏิจักรวาล ก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแหงพระคาถานี้แล.
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พรรณนาคาถาวา ขย วิราค
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสสัจจวจนะอยางนี้แลว บัดนี้จึงทรงเริ่ม
ตรัสวา ขย วิราค เปนตน. ในคํานั้น เพราะเหตุที่กิเลสทั้งหลายมีราคะ
เปนคนหมดสิ้นไป เพราะทําใหแจงพระนิพพาน หรือเพราะเหตุที่พระนิพพาน
นั้น พอกิเลสเหลานั้นสิ้นไป โดยดับไมเกิด และเพราะเหตุที่พระนิพพานนั้น
ไมประกอบดวยกิเลสมีราคะเปนตน โดยความประจวบ และโดยอารมณหรือ
เพราะเหตุที่เมื่อบุคคลทําใหแจงพระนิพพานนั้นแลว กิเลสทั้งหลายมีราคะเปน
ตน ก็คลายออกไปสิ้นเชิงปราศจากไป ถูกกําจัดไป ฉะนั้นพระนิพพาน ทาน
จึงเรียกวา ขยะ วา วิราคะ แตเพราะเหตุที่พระนิพพานนั้น ความเกิดไม
ปรากฏ ความเสื่อมไมปรากฏ ความที่จิตแปรปรวนไมมี ฉะนั้น พระนิพพานนั้น ทานจึงทําวาไมเกิด ไมแก ไมตาย เรียกวา อมตะ แต [ในที่น]ี้
ทานเรียกวา ประณีต เพราะอรรถวา สูงสุด และเพราะอรรถวา ไมอิ่ม.
บทวา ยทชฺฌคา ไดแก บรรลุ พบ ไดกระทําใหแจงดวยกําลังญาณ
ของตน ซึ่งพระนิพพานนั้น . บทวา สกฺยมุนี ไดแก ชื่อวา ศากยะเพราะ
ทรงเปนโอรสของสกุลศากยะ ชื่อวา มุนี เพราะประกอบดวย โมเนยยธรรม
มุนีคือศากยะ ชื่อวา พระศากยมุนี. บทวา สมาหิโต ไดแก ผูมีจิตตั้ง
มั่นแลวดวยสมาธิเปนอริยมรรค. บทวา น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ
กิฺจิ ความวา ธรรมชาติไร ๆ ทีเ่ สมอดวยธรรมที่พระศากยมุนีทรงบรรลุ
แลว มีนามวา ขยะ เปนตนนั้น ไมมี. เพราะฉะนั้น แมในพระสูตรอื่นพระผู
มีพระภาคเจาก็ตรัสไวเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายไมวาเปน
สังขตะหรืออสังขตะ เพียงใด วิราคธรรม ทานกลาววาเปนยอดของธรรม
เหลานั้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 248

พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นตรัสความที่นิพพานธรรมอันธรรมอื่น ๆ
เทียบไมไดอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อระงับอุปทวะที่เกิดแกสัตวเหลานั้น ทรง
อาศัยความที่รัตนะ คือนิพพานธรรม ไมมีธรรมอื่นจะเหมือน ดวยคุณทั้งหลาย
คือความเปนธรรมเปนที่สิ้นกิเลส สํารอกกิเลส เปนอมตธรรมและธรรมอัน
ประณีต จึงทรงประกอบสัจจวจนะวา อิทมฺป ธมฺเม รตน ปณีต เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ แมอันนี้ก็เปนรัตนะอันประณีตในพระธรรม
ดวยสัจจวจนะนี้ ขอความสวัสดี จงมี. ความของสัจจวจนะนั้น พึงทราบตาม
นัยที่กลาวมาแลวในคาถาตนนั่นแล. พวกอมนุษยในแสนโกฏิจักรวาล ก็พากัน
ยอมรับพุทธอาชญาแหงพระคาถาแมนี้แล.
พรรณนาคาถาวา ยมฺพุทฺธเสฏโ
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้น ตรัสสัจจวจนะ ดวยคุณแหงนิพพานธรรม
อยางนี้แลว บัดนี้ จึงทรงเริ่มตรัสดวยพระคุณแหงมรรคธรรมวา ยมฺพทุ ฺธเสฏโ เปนตน. ในคํานัน้ ชื่อวา พุทธะ โดยนัยเปนตนวา ตรัสรูสัจจะ
ทั้งหลาย. ชือ่ วา เสฏฐะ เพราะเปนผูสูงสุด และควรสรรเสริญ, ชื่อวา
พุทธเสฏฐะ เพราะเปนผูตรัสรู เปนผูสูงสุดและควรสรรเสริญ. อีกนัยหนึ่ง
ชื่อวา พุทธเสฏฐะ เพราะเปนผูประเสริฐสุด ในพระพุทธะทั้งหลาย ที่เรียก
วาอนุพุทธะปจเจกพุทธะและสุตพุทธะ. พระพุทธะผูประเสริฐสุดพระองคนั้น
ทรงชม สรรเสริญ ประกาศสมาธิธรรมใดไวในบาลีนั้น ๆ โดยนัยเปนตนวา
มรรคมีองค ๘ ประเสริฐสุดแหงมรรคทั้งหลาย เกษมเพื่อบรรลุพระนิพพาน
และวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัมมาสมาธิอันเปนอริยะ ทีม่ ีเหตุ
มีเครื่องประกอบแกทานทั้งหลาย. มทวา สุจึ ไดแก ผองแผวสิ้นเชิง เพราะ
ทําการตัดมลทินคือกิเลสไดเด็ดขาด. บทวา สมาธิมานนฺตริกฺมาหุ
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ความวา บัณฑิตทั้งหลาย กลาวถึงสมาธิอันใดวา อนันตริกสมาธิ สมาธิเกิด
ในลําดับ เพราะอํานวยผลแนนอนในลําดับการดําเนินการปฏิบัติของตน. อันตรายใด ๆ ที่หามกันความเกิดผลแหงอนันตริกสมาธินั้น เมื่อสมาธิอันเปน
ตัวมรรคเกิดขึ้นแลว หามีไม. เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา
ก็บุคคลนี้ พึงเปนผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล และพึงเปนเวลาที่กัปไหม กัปก็จะยังไมพึง
ไหมตราบเทาที่บุคคลนี้ ยังไมทําใหแจงโสดาปตติผล
บุคคลผูนี้เรียกวา ฐิตกัปป ผูตั้งอยูตลอดกัป บุคคลผูมี
มรรคพรั่งพรอมทัง้ หมด ก็เปนฐิติกัปป ผูตั้งอยูตลอด
กัป.
บทวา สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ ความวา รูปาวจรสมาธิ
หรืออรูปาวจรสมาธิใด ๆ ที่เสมอดวยอนันตริกสมาธิอันสะอาด ที่พระพุทธะผู
ประเสริฐสุดสรรเสริญแลวนั้น ไมมีเลย. เพราะเหตุไร เพื่อสัตวแมเกิดใน
พรหมโลกนัน้ ๆ เพราะอบรมสมาธิเหลานั้นแลว ก็ยังมีการเกิดในอบายมีนรก
เปนตนอีกได และเพราะพระอริยบุคคลตัดการเกิดทุกอยางไดเด็ดขาด เพราะ
อบรมสมาธิที่เปนตัวพระอรหัตนี้แลว. เพราะฉะนั้น แมในสูตรอื่น พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เปนสังขตะ
[อันปจจัยปรุงแตง] มีประมาณเทาใด ฯลฯ อริยมรรค
มีองค ๘ กลาวกันวาเปนเลิศวาสังตธรรมเหลานั้น.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้น ตรัสความที่อนันตริกสมาธิ อันสมาธิอื่น ๆ
เทียบไมไดอยางนี้แลว บัดนี้ทรงอาศัยความที่รัตนะคือมรรคธรรม อันรัตนะ
อื่นไมเทียบได โดยนัยกอนนั่นแล จึงทรงประกอบสัจจวนะวา อทมฺป ธมฺเม
ฯเปฯ สุวตฺถิ โหตุ แมอันนี้ก็เปนรัตนะอันประณีตในพระธรรม ฯลฯ ขอ

๑. ปสาทสตร อัง. จตุกนิบาต.
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ความสวัสดีจงมี. ความของสัจจวนะนั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวมากอนแลว
นั่นแล. พวกอมนุษยในแสนโกฏิจกั รวาล พากันยอมรับพุทธอาชญาแหง
พระคาถานี้แล.
พรรณนาคาวา เย ปคฺคลา
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสสัจจวจนะ แมดวยคุณแหงมรรคธรรม
อยางนี้แลว บัดนี้ จึงทรงเริ่มตรัสแมดวยสังฆคุณวา เย ปุคคฺ ลา เปนตน.
ในคํานั้น ศัพทวา เย เปนนิเทศไมแนนอน. บทวา ปุคฺคลา ไดแก
สัตวทั้งหลาย. ศัพทวา อฏ เปนการกําหนดจํานวนสัตวเหลานั้น จริงอยู
สัตวเหลานั้น มี ๘ คือ ผูปฎิบัติ [มรรค] ๘ ผูตั้งอยูในผล ๔. บทวา สต
ปสฏา ไดแกอันสัตบุรุษ คือพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวก และเทวดาและมนุษยเหลาอื่น สรรเสริญแลว. เพราะเหตุไร. เพราะ
ประกอบดวยคุณ มีศีลที่เกิดรวมกันเปนตน. ความจริง คุณทั้งหลายของ
สัตบุรุษเหลานั้น มีศีลสมาธิเปนตนเกิดรวมกัน เหมือนสีและกลิ่นเปนตนที่
เกิดรวมกันของดอกจําปาและดอกพิกุลเปนตน . ดวยเหตุนั้น บุคคลเหลานั้น
จึงเปนที่รัก .ที่ตองใจ ที่นาสรรเสริญ ของสัตบุรุษทั้งหลาย เหมือนดอกไม
ทั้งหลาย ทีพ่ รอมดวยสีและกลิ่นเปนตน เปนที่รักที่ตองใจนาสรรเสริญของ
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เย
ปุคฺคลา อฏ สต ปสฏา.
อีกนัยหนึ่ง ศัพทวา เย เปนนิเทศไมแนนอน. บทวา ปุคฺคลา
ไดแกสัตวทั้งหลาย. ศัพทวา อฏสต เปนการกําหนดจํานวนสัตวเหลานั้น.
จริงอยู สัตวเหลานั้น ไดแกพระโสดาบัน ๓ พวก คือ เอกพิชี ไกลังไกละ
และสัตตตักขัตตุปรมะ พระสกทาคามี ๓ พวก ผูบรรลุผลในกามภพ รูปภพ
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และอรูปภพ. พระโสดาบันและพระสกทาคามีเหลานั้นทั้งหมดมี ๒๔ พวกโดย
ปฏิปทา ๔. พระอนาคามีในเทพชั้นอวิหามี ๕ พวกคือ อันตราปรินิพพายี อุปหัจจปรินิพพายี สสังขารปรินิพพายี อสังขารปรินิพพายี อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี. พระอนาคานีในเทพชั้นอตัปปา สุทัสสา สุทสั สี ก็มีชั้นละ ๕ พวกเหมือนกัน.
สวนในเทพชั้นอกนิษฐมี ๔ พวกเวนอุทธังโสโต รวมพระอนาคามี ๒๔ พวก.
พระอรหันตมี ๒ พวกคือ สุกขวิปสสกและสมถยานิก. พระอริยบุคคลผูตั้งอยูใน
มรรคมี ๔ พวก รวมเปนพระอริยบุคคล ๕๔ พวก. พระอริยบุคคลเหลานั้น
ทั้งหมดคุณดวย ๒ พวกดือ ฝายสัทธาธุระและฝายปญญาธุระรวมเปน ๑๐๘ พวก.
คําที่เหลือ มีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้น.
บทวา จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ ความวา บุคคลที่ทรง
ยกอุเทศไวโดยพิศดารวาพระอริยบุคคลเหลานั้น ทั้งหมดมี ๘ พวกก็ดี ๑๐๘ พวก
ก็ดี วาโดยสังเขป พระผูตั้งอยูในโสดาปตตมรรค พระผูตั้งอยูในโสดาปตติผล
รวมเปน ๑ คู. อยางนี้จนถึงพระผูตั้งอยูในอรหัตมรรค พระผูตั้งอยูในอรหัตผล รวมเปน ๑ คู รวมทัง้ หมดเปน ๔ คู. ศัพทวา เต ในบทวา เต ทุกขฺ -ิ
เณยฺยา เปนศัพทนิเทศอธิบายกําหนดแนนอน ซึ่งบทอุเทศ ที่ยกตั้งไวไมแน
นอน. บุคคลที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวพิศดารวามี ๘ พวกหรือ ๑๐๘ พวก
สังเขปวา มี ๔ คู แมทั้งหมด ยอมควรทักษิณาเหตุนั้น จึงชื่อวา ทักขิเณยยะ.
ไทยธรรมทีบ่ ุคคลเชื่อกรรมและผลแหงกรรมไมคํานึงถึงวา ภิกษุรูปนี้จักทํากิจ
กรรมเปนหมอยาหรือกิจกรรมรับใชอนั นี้แกเรา ดังนี้เปนตนแลวถวาย ชื่อวา
ทักษิณา. บุคคลผูประกอบดวยคุณมีศีลเปนตน สละบุคคลเหลานี้ผูเปนเชนนั้น
ชื่อวา ยอมควรแกทักษิณานั้น ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เต
ทกฺขิเณยฺยา.
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บทวา สุคตสฺส สาวกา ความวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา สุคต
เพราะทรงประกอบดวยการเสด็จไปงดงาม เพราะเสด็จไปสูสถานที่อันงาม
เพราะเสด็จไปดวยดี และเพราะตรัสดี. เปนสาวกของพระสูติ พระองคนั้น.
ทานเหลานั้น ทั้งหมดชือ่ วา สาวก เพราะฟงพระดํารัส. คนอื่น ๆ ถึงฟงก็จริง
ถึงเชนนั้น เขาฟงแลวก็ไมทํากิจที่ควรทํา. สวนทานที่เปนสาวกเหลานั้น ฟง
แลว ทํากิจที่ควรทําคือ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม บรรลุมรรคผล เพราะ
ฉะนั้น ทานเหลานี้ จึงตรัสเรียกวา สาวก.
บทวา เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ ความวา ทานทั้งหลายแม
เล็กนอย ทีถ่ วายในสาวกของพระตถาคตเหลานั้น ชื่อวามีผลมาก เพราะเปน
ทานที่เขาถึงความเปนทักษิณาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวแมในสูตร อื่นวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สงฆ คือคณะมีประมาณเพียง
ใด คือสงฆสาวกของพระตถาคต กลาวกันวาเปนเลิศ
ของสงฆคณะเหลานั้น คือสงฆ ๔ คู ๘ บุคคล นี่
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ เปนวิบาก
อันเลิศ.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสคุณของสังฆรัตนะโดยพระผูตั้งอยูใน
มรรค พระผูตั้งอยูในผลทั้งหมดอยางนี้แลว บัดนี้ ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแล
จึงทรงประกอบสัจจวจนะวา อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณฺต แมอันนี้ก็เปน
รัตนะอันประณีตในพระสงฆ ความของสัจจวจนะนั้น ก็พึงทราบตามนัยที่กลาว
มากอนนั่นแล. พวกอมนุษยในแสนโกฏิกัป พากันยอมรับพุทธอาชญาแหง
พระคาถาแมนี้แล.
๑

๑. ปสาทสูตร อัง. จตุกนิบาต.
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พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นตรัสสัจจวจนะดวยคุณของสังฆรัตนะ โดย
พระผูตั้งอยูในมรรคและพระผูตั้งอยูในผล อยางนี้แลว บัดนี้ จึงเริ่มตรัสดวย
คุณของพระขีณาสวบุคคลทั้งหลาย ผูเสวยสุขในผลสมาบัติบางเหลาเทานั้น วา
เย สุปฺปยุตตฺ า เปนตน. ในคํานั้น คําวา เย เปนคําอุเทศที่ไมแนนอน.
บทวา สุปฺปยุตฺตา แปลวา ประกอบดีแลว อธิบายวา ละอเนสนา การ
แสวงหาที่ไมสมควรหลายอยางเสีย แลวอาศัยการเลี้ยงชีวิตที่บริสุทธิ์ เริม่ ประกอบตนไวในวิปสสนา. อีกนัยหนึ่ง บทวา สุปฺปยุตฺตา ไดแกประกอบดวย
กายประโยคและวจีประโยคอันหมดจดดี. ทรงแสดงศีลขันธของพระขีณาสวบุคคลเหลานั้น ดวยบทวา สุปฺปยุตฺตา นั้น. บทวา มนสา ทฬฺเหน
ไดแก ดวยใจที่หนักแนน. อธิบายวา ดวยใจอันประกอบดวยสมาธิที่มั่นคง.
ทรงแสดงสมาธิขันธของพระขีณาสวบุคคลเหลานั้นดวยบทวา มนสา ทฬฺเหน
นั้น. บทวา นิกฺกามิโน ไดแก เปนผูไมอาลัย ในกายและชีวิต มีความ
พยายามออกจากกิเลสทั้งปวง อันผูมีปญญาเปนธุระกระทําแลวดวยความเพียร.
ทรงแสดงปญญาขันธที่ประกอบดวยความเพียร ของพระขีณาสวบุคคลเหลานั้น
ดวยบทวา นิกฺกามิโน นั้น.
บทวา โคตมสาสนมฺหิ ไดแก ในศาสนาของพระตถาคตผูมีพระนามวาโคดมโดยพระโคตรนั่นแล. ดวยบทวา โคตมสาสนนฺหิ นั้น ทรง
แสดงวา พวกคนนอกศาสนานี้ ผูทําตบะเพื่อเทพเจา แมมีประการตางๆ ก็
ไมมีความพยายามออกจากกิเลสทั้งหลาย เพราะไมมีคุณมีความประกอบอยางดี
เปนตน คําวา เต เปนคําอธิบายอุเทศที่ตั้งไวกอน. ในคําวา ปตฺติปตฺตา
นี้ คุณควรบรรลุ เหตุนั้นจึงชื่อวา ปตฺติ คุณที่ควรบรรลุ ซึ่งบุคคลบรรลุ
แลวจะเปนผูเกษมปลอดจากโยคะสิ้นเชิง ซึ่งวา ปตฺตพฺพา. คํานี้เปนชื่อของ
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พระอรหัตผล. ผูบรรลุคุณควรบรรลุนั้น เหตุนั้น จึงชื่อวา ปตฺติปตฺตา.
บทวา อมต ไดแก พระนิพพาน. บทวา วิคยฺห ไดแกเขาถึงโดยอารมณ
บทวา ลทฺธา แปลวา ไดแลว. บทวา มุธา ไดแก โดยไมมีคาคือ ไมทํา
คาแมเพียงกากณึกหนึ่ง. บทวา นิพพฺ ุตึ ไดแก ผลสมาบัติ ที่ระงับความ
กระวนกระวายดวยอํานาจกิเลสเสียแลว. บทวา ภฺุชมานา ไดแก เสวย
อยู. ทานอธิบายไวอยางไร. ทานอธิบายวา ชนเหลาใด ในศาสนาของพระ
โคดมนี้ ชื่อวาประกอบดีแลว เพราะถึงพรอมดวยศีล ชื่อวา มีใจหนักแนน
เพราะถึงพรอมดวยสมาธิ ชื่อวาไรความอาลัยเพราะถึงพรอมดวยปญญา ชนเหลา
นั้น ก็เขาถึงอมตะดวยสัมมาปฏิบัตินี้เปนผูไดเปลา ๆ เสวยความดับซึ่งเขาใจได
วาผลสมาบัติ ชื่อวา เปนผูบรรลุคุณที่ควรบรรลุ.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้น ตรัสคุณของสังฆรัตนะ โดยพระขีณาสวบุคคล ผูเสวยผลสมาบัติอยางนี้แลว บัดนี้ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแล จึงทรง
ประกอบสจัจวจนะ วา อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต แมอันนี้ ก็เปน
รัตนะอันประณีตในพระสงฆ ความแหงสัจจวจนะนั้น พึงทราบตามนัยที่กลาว
กอนแลว พวกอมนุษยในแสนโกฏิจกั รวาล ก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแหง
พระคาถาแมนี้แล.

พรรณนาคาถาวา ยถินฺทขีโล
พระผูมีพระภาคเจา ครั้น ตรัสสัจจวจนะมีสังฆรัตนะเปนที่ตั้ง โดย
ขีณาสวบุคคล อยางนี้แลว ทรงเริ่มตรัส โดยคุณของพระโสดาบันเทานั้นวา
ยถินฺทขีโล เปนตน. ในคํานั้น บทวา ยถา เปนคําอุปมา. คําวา
อินฺทขีโล นี้ เปนชื่อของเสาไมแกนที่เขาตอกจมดิน ๘ ศอก หรือ ๑๐ ศอก
ภายในธรณีประตู เพื่อปองกันประตูพระนคร. บทวา ปวึ แปลวา แผนดิน
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บทวา สิโต ไดแก เขาไปอาศัยอยูขางใน. บทวา สิยา แปลวา พึงเปน.
บทวา จตุพฺภิ เวเตหิ แปลวา อันลมที่พัดมาแค ๔ ทิศ. บทวา อสมฺปกมฺปโย ไดแกไมอาจใหไหว หรือขยับเขยื้อนได. บทวา ตถูปม แปลวา
เหมือนคนนั้น. บทวา สปฺปุริส ไดแก บุรุษสูงสุด บทวา วทามิ แปลวา
กลาว บทวา โย อริยสจิจานิ เชอเวจฺจ ปสฺสติ แปลวา ผูใดหยั่งเห็น
อริยสัจ ๔ ดวยปญญา. ในขอนั้น อริยสัจทั้งหลาย พึงทราบตามนัยที่กลาว
ไวแลวในกุมารปญหา และคัมภีรวิสุทธิมรรคนั่นแล.
สวนความสังเขปในขอนี้ มีดังนี้ เหมือนอยางวาเสาเขื่อน จมติดดิน
เพราะมีรากลึก ลมพัดมา ๔ ทิศ ก็พงึ ใหไหวไมได ฉันใด สัตบุรุษใดหยั่ง
เห็นอริยสัจ เรากลาวสัตบุรุษแมนี้ อุปมาฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะเหตุไร
เพราะเหตุวา สัตบุรุษแมนั้น เปนผูอันลมคือวาทะของเดียรถียทั้งปวงทําให
ไหวไมได คือใครๆ ก็ไมอาจใหไหวหรือเขยื้อนจากทัสสนะนั้นได เหมือน
เสาเขื่อนอันลมพัดนา ๔ ทิศ ทําใหไหวไมไดฉะนั้น. เพราะฉะนั้น พระผู
มีพระภาคเจา จึงตรัสไวแมในสูตรอื่นวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เสาเหล็กหรือเสาเขื่อนลง
รากลึก ฝงอยางดี ไมหวั่น ไมไหว แมหากวาลมฝน
แรงกลาพัดมาดานทิศบูรพา, ก็ไมพึงหวั่นไมพึงไหว
ไมพึงขยับเขยื้อน แมหากวาลมฝนแรงกลาพัดมาดาน
ทิศปจฉิม, ทิศทักษิณ, ทิศอุดร ก็ไมพึงหวั่นไมพึง
ไหว ไมพึงขยับเขยื้อน เพราะเหตุไร เพราะลงราก
ลึก เพราะเสาเขื่อนเขาฝงไวดีแลว ฉันใด ดูกอน
ภิกษุทงั้ หลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
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ยอมรูความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมไมตรวจดู
หนาของสมณะหรือพราหมณอนื่ วา ทานเมื่อรู ก็รู
เมื่อเห็นก็เห็นอยางนี้แนนอน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะอริยสัจ ๔ สมณะหรือ
พราหมณผูนั้น เห็นอยางดีแลว ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้น ตรัสคุณของสังฆรัตนะโดยอํานาจพระโสดาบัน ที่ประจักษแกคนเปนอันมากเทานั้นอยางนี้แลว บัดนี้ ทรงอาศัยคุณนั้น
นั่นแล จึงทรงประกอบสัจจวจนะวา อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต แมอันนี้
ก็เปนรัตนะอันประณีตในพระสงฆ. ความของสัจจวจนะนั้น พึงทราบตามนัย
ที่กลาวมากอนแลวนั้นแล. พวกอมนุษยในแสนโกฏิจักรวาล ก็พากันยอมรับ
พุทธอาชญาแหงพระคาถาแมนี้แล.

พรรณนาคาถาวา เย อริยสจฺจานิ
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสสัจจวจนะ อันมีสังฆรัตนะเปนที่ตั้ง
ดวยคุณของพระโสดาบัน โดยไมแปลกกันอยางนี้แลว บัดนี้ จึงทรงเริ่มตรัส
วา เย อริยสจฺจานิ เปนตน ดวยคุณของพระโสดาบันสัตตักขัตตุปรมะ
นองนอยของพระโสดาบันทั้งหมด บรรดาพระโสดาบัน ๓ ประเภท คือ
เอกพิชี โกลังโกละ สัตตักขัตตุปรมะ เหมือนที่ตรัสไววา
บุคคลบางตนในพระศาสนานี้ยอมขอวาโสดาบัน
เพราะสิ้นสังโยชน ๓ โสดาบันนั้น บังเกิดภพเดียว
เทานัน้ ก็ทําที่สุดทุกข นี้ชื่อ เอกพิชี. โสดาบันทอง
เที่ยวอยู ๒ หรือ ๓ ตระกูล ก็เหมือนกัน ยอมทําที่
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สุดทุกขได นีช้ ื่อ โกลังโกละ โสดาบันยังเวียนวาย
ตายเกิดอยูในเทวดาและมนุษย ๗ ครั้ง ก็เหมือนกัน
ยอมทําที่สุดทุกขได นี้ชื่อ สัตตักขัตตุปรมะ.
ในคํานั้น คําวา เย อริยสจฺจานิ นี้ มีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้น.
บทวา วิภาวยนฺติ ไดแก กําจัดความมืดคือกิเลส อันปกปดสัจจะแลว ทําให
แจมแจงปรากฏแกตน ดวยแสงสวางแหงปญญา. บทวา คมฺภีรปฺเน
ไดแก อันพระผูมีพระภาคเจา ผูมีพระปญญา มีกําลัง ซึ่งใคร ๆ ไมไดดวย
ญาณของโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก ดวยพระปญญาที่หาประมาณมิได ทาน
อธิบายวา ผูเปนสัพพัญู.
บทวา สุเทสิตานิ ไดแก ทรงแสดงดวยดี ดวยนัยนั้น ๆ มีสมาสันย
อัพพยาสนัย สากัลยนัย เวกัลยนัยเปนตน. บทวา กิฺจาป เต โหนฺติ
ภุสปฺปมตฺตา ความวา บุคคลทั้งหลาย ผูอบรมอริยสัจแลวเหลานั้น อาศัย
ฐานะแหงความประมาท มีความเปนเทวราชและความเปนพระเจาจักรพรรดิ
เปนตน เปนผูประมาทอยางรายแรง ก็จริง ถึงเชนนั้น นามรูปใดพึงตั้งอยู
เพราะวิญญาณที่โสดาปตติมรรคญาณปรุงแตงดับไป แลวเกิดในสังสารวัฏที่มี
เบื้องตนเบื้องปลายตามไปไมรูแลว ถึง ๗ ภพ ก็ไมถือเอาภพที่ ๘ เพราะ
นามรูปนั้นดับไป เพราะตั้งอยูไมได แตในภพที่ ๗ นั่งเอง ก็จักเริ่มวิปสสนา
แลวบรรลุพระอรหัต.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสคุณของสังฆรัตนะ โดยพระโสดาบัน
สัตตักขัตตุปรมะอยางนี้แลว บัดนี้ ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแล จึงทรงประกอบ
สัจจวจนะวา อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต แมอันนี้ก็เปนรัตนะอันประณีต
ในพระสงฆ ความของสัจจวนะนั้น พึงทราบตามนัยที่กลาวมากอนแลวนั่นแล.
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พวกอมนุษยในแสนโกฏิจักรวาล ก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแหงพระคาถานี้
แล.

พรรณนาคาถาวา สหาวสฺส
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสสัจจวจนะ มีสังฆรัตนะเปนที่ตั้ง ดวย
คุณคือการไมถือเอาภพที่ ๘ ของพระโสดาบันสัตตักขัตตุปรมะอยางนี้แลว บัดนี้
จึงเริ่มตรัสวา สหาวสฺส เปนตน ดวยคุณของพระโสดาบันสัตตักขัตตุปรมะ
นั้นนั่นแล แมจะยังถือภพ ๗ ภพ ซึ่งแปลกจากบุคคลอื่น ๆ ที่ยังละการถือภพ
ไมได. ในคํานั้น บทวา สหาว แปลวา พรอมกับ. บทวา อสฺส
ไดแก ของบรรดาพระโสดาบันที่ตรัสวา พระโสดาบันเหลานั้น ไมถือเอา
ภพที่ ๘ ภพใดภพหนึ่ง. บทวา ทสฺสนสมฺปทาย ไดแก ดวยความ
ถึงพรอมแหงโสดาปตติมรรค. จริงอยู โสดาปตติมรรคเห็นพระนิพพานแลว
ทานจึงเรียกวา ทัสสนะ เพราะเห็นพระนิพพานกอนธรรมทั้งปวง ดวยความ
ถึงพรอมแหงกิจที่ควรทํา. ความปรากฏแหงโสดาปตติมรรคนั้นอยูในตน ชื่อ
วา ทัสสนสัมปทา. พรอมดวยทัสสนสัมปทานั้นนั่นแล. ศัพทวา สุ ในคํา
วา ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา วนฺติ นี้เปนนิบาต ลงในอรรถสักวาทําบท
ใหเต็ม เหมือนในประโยคเปนตนวา อิท สุ เม สาริปุตฺต มหาวิกฏโภชนสฺมึ โหติ ดูกอนสารีบุตรนี้แล เปนการฉันอาหารแบบมหาวิกัฎของ
เราละ ในขอนี้มีความอยางนี้วา เพราะเหตุวา ธรรมดา [สังโยชนเบื้องต่ํา ๓]
ยอมเปนอันพระโสดาบัน ละไดแลว เปนอันสละแลว พรอมดวยทัสสนสัมปทา
ของพระโสดาบันนั้น.
บัดนี้ เพื่อทรงแสดงธรรมที่พระโสดาบันละไดแลว จึงตรัสวา สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฉฺ ิตฺจ สีลพฺพต วาป ยทตฺถิ กิจฺ ิ ในธรรม ๓ อยางนั้น
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เมื่อกายยังมีอยู ทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ ในกาย ที่เรียกวา อุปาทานขันธ ๕ ทีม่ ีอยู
ชื่อวา สักกายทิฏฐิ หรือวาเมื่อกายยังมีอยู ทิฏฐิความเห็นในกายนั้น แม
เพราะเหตุนั้น ชื่อวา สักกายทิฏฐิ อธิบายวา ทิฏฐิที่มีอยูในกาย ตามที่กลาว
มาแลว. หรือทิฏฐิความเห็นในกายที่มีอยูนั่นแล แมเพราะเหตุนั้น ชื่อวา
สักกายทิฏฐิ อธิบายวา ทิฏฐิในกายตามที่กลาวมาแลว อันมีอยู ซึ่งเปนไป
อยางนี้วา อัตตา กลาวคือรูปเปนตน. ทิฏฐิทั้งปวง ยอมเปนอันพระโสดา
บันละแลวทั้งนั้น เพราะละสักกายทิฏฐินั้นไดแลว ดวยวา สักกายทิฏฐินั้น
เปนมูลรากของธรรมคือกิเลสเหลานั้น ปญญาทานเรียกวา จิกิฉิตะเพราะระงับ
พยาธิคือกิเลสทั้งปวง. ปญญาจิกิจฉิตะ ปญญาแกไขนั้น ไปปราศแลวจากสิ่งนี้
หรือสิ่งนี้ ไปปราศแลวจากปญญาจิกิจฉิตะนั้น เหตุนั้น จึงชือ่ วา วิจิกิจฉิตะ.
คํานี้เปนชื่อของความสงสัยที่มีวัตถุ ที่ตรัสไวโดยนัยเปนตนวา สงสัยในพระศาสดา. ความสงสัยแมทั้งหมด เปนอันละไดแลวก็เพราะละวิจิกิจฉานั้นไดแลว
จริงอยู ความสงสัยนั้นเปนมูลรากของกิเลสเหลานั้น. ศีลตางอยางมีโคศีล ศีล
วัว กุกกุรศีล ศีลสุนัขเปนตน และวัตรมีโควัตรและกุกกุรวัตรเปนตน ที่มาใน
มาลีประเทศเปนตน อยางนี้วา สมณพราหมณภายนอกพระศาสนานี้ ถือความ
บริสุทธิ์ดวยศีล บริสุทธิด์ วยวัตรเรียกวา ศีลวัตร. ตบะเพื่อเทพเจามีความเปลือย
กาย ความมีศีรษะโลนเปนตนแมทุกอยาง เปนอันละไดแลว ก็เพราะละศีลวัตร
นั้น. จริงอยู ศีลวัตรนั้นเปนมูลรากของตบะนั้น. ดวยเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวทายคาถาทั้งหมดวา ยทตฺถิ กิฺจิ อยางใดอยางหนึ่งมี
อยู. พึงทราบวาบรรดาสังโยชนเบื้องต่ํา ๓ นั้น สักกายทิฏฐิจะละไดก็ดวย
ความถึงพรอมดวยการเห็นทุกข วิจิกจิ ฉาจะละไดก็ดวยความถึงพรอมดวยการ
เห็นสมุทัย สีลัพพตะ [ปรามาส] จะละได ก็ดว ยความถึงพรอมดวยการ
เห็นมรรคและการเห็นพระนิพพาน.
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พรรณนาคาถาวา จตูหปาเยหิ
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงการละกิเลสวัฏของพระโสดาบันนั้น
อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อกิเลสวัฏนั้น มีอยู วิปากวัฏใดพึงมี เมื่อทรงแสดงการละ
วิปากวัฏแมนั้น เพราะละกิเลสวัฎนั้นไดจึงตรัสวา จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต ในคํานั้น ชื่อวาอบายมี คือ นิรยะ ติรัจฉานะ เปตติวิสยะและ
อสุรกายะ อธิบายวา พระโสดาบันนั้น แมยงั ถือภพ ๗ ก็หลุดพนจากอบาย
ทั้ง ๘ นั้น.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงการละวิปากวัฏของพระโสดาบัน
นั้นอยางนี้แลว บัดนี้ กรรมวัฏใด เปนมูลรากของวิปากวัฎนี้ เมื่อทรง
แสดงการละกรรมวัฏแมนั้น จึงตรัสวา ฉ จาภิานานิ อภพฺโพ กาตุ
และไมควรทําอภิฐานะ ๖. ในคํานั้น บทวา อภิานานิ ไดแก ฐานะอัน
หยาบ. พระโสดาบันนั้น ไมควรทําอภิฐานะนั้น. ก็อภิฐานะเหลานั้น พึง
ทราบวากรรมคือ มาตุฆาต ฆามารดา ปตุฆาต ฆาบิดา อรหันตฆาต ฆา
พระอรหันต โลหิตุปบาท ทําโลหิตของพระพุทธเจาใหหอ สังฆเภททําสงฆให
แตกกัน อัญญสัตถารุทเทส นับถือศาสดาอื่นคือเขารีต ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวในเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย โดยนัยเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ [สัมมาทิฏฐิ] จะพึงปลงชีวิตมารดาเสีย ไมเปน
ฐานะ ไมเปนโอกาส [คือเปนไปไมได]. จริงอยู อริยสาวก ผูถึงพรอมดวย
ทิฏฐิ ไมพึงปลงชีวิตแมแตมดดํามดแดงก็จริง ถึงอยางนั้น อภิฐานะ ๖ นั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ก็เพื่อตําหนิภาวะแหงปุถุชน. แทจริง ปุถชุ นยอม
ทําแมอภิฐาน ซึ่งมีโทษมากอยางนี้ได ก็เพราะไมถึงพรอมดวยทิฏฐิ สวน
พระโสดาบัน ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไมควรจะทําอภิฐานะเหลานั้น. สวนการ
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ใชอภัพพศัพทในที่นี้ ก็เพื่อแสดงวาพระโสดาบันไมทําแมในภพอื่น. ความจริง
แมในภพอื่น พระโสดาบันถึงไมรูวาตนเปนอริยสาวกโดยธรรมดานั่นเอง ก็ไม
ทําบาป ๖ อยางนั้น หรือทําเวร ๕ มีปาณาติบาตเปนตน หรือถึงฐานะ ๖ พรอม
กับการนับถือศาสดาอื่น ซึ่งอาจารยบางพวกหมายถึงแลวกลาววา ฉ จาภิฐานานิ
ดังนี้ก็มี ก็พระอริยสาวกและเด็กชาวบานผูจับปลาตายเปนตน เปนตัวอยางใน
ขอนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสคุณของอริยสาวกแมยังถือภพ ๗ อยู
ซึ่งเปนสังฆรัตนะ โดยคุณที่แปลกจากบุคคลอื่น ๆ ที่ยังละการถือภพไมได
อยางนี้แลว บัดนี้ ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแล จึงทรงประกอบสัจจวจนะวา
อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต แมอันนี้ ก็เปนรัตนะอันประณีตในพระสงฆ
นั้น. ความของสัจจวจนะนั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวมากอนแลวนั่นแล. พวก
อมนุษยในแสนโกฏิจักรวาล ก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแหงพระคาถามิแล.

พรรณนาคาถาวา กิฺจาป โส
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสสัจจวจนะ มีสังฆรัตนะเปนที่ตั้ง โดย
ที่แปลกจากบุคคลอื่น ที่ยังละการถือภพไมไดของพระโสดาบันแมยังถือภพ ๗
ภพ อยางนี้แลว บัดนี้ พระโสดาบันผูถึงพรอมดวยทัสสนะ. ไมใชไมควรทํา
อภิฐานะ ๖ อยางเดียวก็หาไม ทั้งยังไมควรทําบาปกรรมแมเล็กนอยอะไร ๆ แลว
ปกปดบาปกรรมนั้นดวย ดังนั้น จึงทรงเริ่มตรัสโดยคุณคือพระโสดาบันผูถึง
พรอมดวยทัสสนะ แมอยูดวยความประมาท ก็ไมมีการปกปดกรรมที่ทํามาแลว
วา กิฺจาป โส กมฺม กโรติ ปาปก พระโสดาบันนั้น แมทําบาปกรรม
ก็จริง.
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พระดํารัสนั้นมีความดังนี้ ถึงแมวาพระโสดาบันนั้น ถึงพรอมดวย
ทัสสนะ อาศัยการอยูอยางประมาท ดวยหลงลืมสติ เวนสิกขาบทที่เปนโลกวัชชะ ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงการจงใจลวงละเมิดตรัสไววา สิกขา
บทใด เราบัญญัติแกสาวกทั้งหลาย สาวกทั้งหลายยอมไมลวงละเมิดสิกขาบท
นั้นของเรา แมเพราะเหตุแหงชีวิตดังนี้. ยอมทําบาปกรรมอยางอื่นทางกาย
ซึ่งพระพุทธเจาทรงรังเกียจ กลาวคือการลวงละเมิดสิกขาบทที่เปนปณณติวัชชะ
มีกุฏิการสิกขาบทและสหเสยยสิกขาบทเปนตนก็ดี ทําบาปกรรมทางวาจา มีสอน
ธรรมแกอนุปสัมบันวาพรอมกัน แสดงธรรมแกมาตุคามเกิน ๕ - ๖ คํา การพูด
เพอเจอ พูดคําหยาบเปนตนก็ดี ทําบาปกรรมทางใจ ไมวาในที่ไหน ๆ คือ
การทําใหเกิดโลภะ โทสะ การยินดีทองเปนตน การไมพิจารณาเปนตนในการ
บริโภคจีวรเปนอาทิก็ดี พระโสดาบันนั้น ก็ไมควรปกปดบาปกรรมนั้น คือ
พระโสดาบันนั้น รูวากรรมนี้ไมสมควร ไมควรทํา ก็ไมปกปดบาปกรรมนั้น
แมแตครูเดียว ในทันใดนั้นเอง ก็กระทําใหแจงคือเปดเผยในพระศาสดา หรือ
ในเพื่อนสพรหมจารีผูเปนวิญูชนแลว กระทําคืนตามธรรม หรือระวังขอที่
ควรระวัง อยางนี้วาขาพเจาจักไมทําอีก. เพราะเหตุไร. เพราะเหตุวา พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสถึงความที่พระโสดาบันผูเห็นบทคือพระนิพพานแลว ไม
ควรปกปดบาปกรรม อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงความที่บุคคล ผู
เห็นบทคือพระนิพพาน ผูถึงพรอมดวยทัสสนะ ไมควรที่จะทําบาปกรรมแม
เห็นปานนั้น แลวปกปดบาปกรรมนัน้ ไว. ตรัสไวอยางไร. ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เด็กเยาวออนนอนหงาย
เอามือเอาเทาเหยียบถานไฟ ยอมหดกลับฉันพลัน ฉัน
ใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถึงแมวา พระโสดาบันตอง
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อาบัติเห็นปานนั้น การออกจากอาบัติเห็นปานนั้น ยอม
ปรากฏ ที่นั้นแหละพระโสดาบันยอมรีบแสดง เปด
เผย ทําใหงาย ในพระศาสดาที่รอในเพื่อนสพรหมจารี
ผูเปนวิญูชน ครั้นแลวก็สํารวมระวังตอไป นี้เปน
ธรรมดาของบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสคุณของสังฆรัตนะดวยคุณของพระโสดาบันแมอยูดวยความประมาท แตก็ถึงพรอมดวยทัสสนะไมมีการปกปดบาปกรรม
ที่ทําแลวอยางนี้แลว บัดนี้ ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแล จึงทรงประกอบสัจจวจนะ
วา อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต แมอันนี้ ก็เปนรัตนะอันประณีตใน
พระสงฆ ความของสัจจวจนะนั้น พึงทราบตามนัยที่กลาวมากอนแลวทั้งนั้น.
พวกอมนุษยในแสนโกฏิจักรวาล ก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแหงพระคาถานี้แล.

พรรณนาคาถาวา วนปฺปคุมเฺ พ
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสสัจจวจนะ มีสังฆรัตนะเปนที่ตั้งโดย
ประการแหงคุณนั้น ๆ ของบุคคลทั้งหลาย ที่เนื่องอยูในพระสงฆอยางนี้แลว
บัดนี้ ทรงอาศัยพระปริยัติธรรม ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงคุณ
พระรัตนตรัย ก็ทรงแสดงอยางสังเขปในที่นี้ และทรงแสดงไวพิศดารในที่อื่น
จึงทรงเริ่มตรัสสัจจวจนะ มีพระพุทธรัตนะเปนที่ตั้งอีกวา วนปฺปคุมฺเพ ยถา
ผุสฺสิตคฺเค ในสัจจวจนะนั้น กลุมตนไมที่กําหนดดวยถิ่นที่อยูประจําอันใกล
ชื่อวา วนะ ปา. พุมไมที่งอกงามดวยรากแกนกระพี้เปลือกกิ่งและใบ ชื่อวา
ปคุมพะ. พุม ไมที่งอกงามของปาหรือในปา ชื่อวา วนปฺปคุมฺโพ. พุมไม
ที่งอกงามในปานี้นั้น ทานเรียกวา วนปฺปคุมฺเพ เมื่อเปนดังนั้น ก็เรียก
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ไดวา วนสัณฑะ ราวปา เหมือนในประโยคเปนตนวา อตฺถิ สวิตกฺกสวิจาเร,
อตฺถิ อวิตกฺกวิจารมตฺเต, สุเข ทุกฺเข ชีเว, มีวิตกมีวิจารก็มี ไมมี
วิตกมีวิจารก็มี, ชีพเปนสุข เปนทุกข. คําวา ยถา เปนคําอุปมา ยอดของ
พุมไมนั้นบานแลว เหตุนั้น พุมไมนั้นจึงชื่อวา มียอดบานแลว อธิบายวา
ดอกไมที่เกิดเองที่กิ่งใหญกิ่งนอยทุกกิ่ง. ดอกไมนั้น ทานกลาววามียอดอัน
บานแลว ตามนัยที่กลาวมากอนแลวนั่นแล. บุทวา คิมหฺ านมาเส ปฐมสฺมึ
คิมฺเห ความวา ในเดือนหนึ่ง แหงเดือนในฤดูคิมหันต ๔ เดือน. ถาจะ
ถามวา ในเดือนไหน. ตอบวา ในฤดูคิมหันตเดือนตน อธิบายวา ในเดือน
จิตรมาส เดือน ๕. จริงอยู เดือนจิตรมาสนั้น ทานเรียกวาเดือนตนฤดูคิมหันต
และวาฤดูวัสสานะออน ๆ คํานอกจากนั้น ปรากฏขัดโดยอรรถแหงบทแลว
ทั้งนั้น.
สวนความรวมในคํานี้มีดังนี้วา พุมไมที่งอกงามมีนามเรียกวา กอไม
รุน ยอดกิ่งมีดอกบานสะพรั่ง ยอมสงางามอยางเหลือเกิน ในปาที่รกชัฏดวย
ตนไมนานาชนิดในฤดูวสันตออน ๆ ที่มชี ื่อวา เดือนตนฤดูคิมหันต ฉันใด
พระผูมีพระภาคเจา มิใชทรงแสดงเพราะเห็นแกลาภ มิใชทรงแสดงเพราะเห็น
แกสักการะเปนตน หากแตมีพระหฤทัยอันพระมหากรุณาใหทรงขะมักเขมน
อยางเดียว ไดทรงแสดงพระปริยัติธรรมอันประเสริฐที่ชื่อวา มีอุปมาเหมือน
อยางนั้น เพราะสงางามอยางยิ่งดวยดอกไม คือประเภทแหงอรรถนานาประการ
มีขันธอายตนะเปนตนก็มี มีสติปฏฐานและสัมมัปปธานเปนตนก็มี มีศีลขันธ
สมาธิขันธเปนตนก็มี ชือ่ วา ใหถึงพระนิพพาน เพราะแสดงมรรคอันใหถึง
พระนิพพาน เพื่อเปนประโยชนอยางยิ่งแกสัตวทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน
สวนในคําวา ปรม หิตาย ทานลงนิคคหิต ก็เพื่อสะดวกแกการผูกคาถา.
สวนความมีดังนี้วา ไดทรงแสดง เพื่อประโยชนอยางยิ่ง คือเพื่อพระนิพพาน.
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พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสพระปริยัตติธรรม ที่เสมือนพุมไมงาม
ในปา ที่ยอดกิ่งออกดอกบานสะพรั่งอยางนี้แลว บัดนี้ ทรงอาศัยพระปริยัตติธรรมนั้นนั่นแล จึงทรงประกอบสัจจวจนะ ที่มีพุทธรัตนะเปนที่ตั้งวา อิทมฺป
พุทฺเธ รตน ปณีต แมอันนี้ ก็เปนรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจา. ความ
แหงสัจจวจนะนั้น พึงทราบตามนัยที่กลาวมากอนแลวนั่นแล. แตพึงประกอบ
ความอยางเดียวอยางนี้วา คุณชาตกลาวคือพระปริยัตติธรรมมีประการตามที่
กลาวมาแลว แมนี้ ก็เปนรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจา. พวกอมนุษยใน
แสนโกฏิจักรวาล ก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแหงพระคาถานี้แล.

พรรณนาคาถาวา วโร วรฺู
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นตรัสสัจจวจนะ ที่มีพุทธรัตนะเปนที่ตั้ง
ดวยปริยัตติธรรมอยางนี้แลว บัดนี้ จึงทรงเริ่มตรัสดวยโลกุตรธรรมวา วโร
วรฺู. ในคํานั้น บทวา วโร ความวา พระพุทธเจาผูอันผูมีอัธยาศัย
นอมใจเธอที่ประณีตปรารถนาวา โอหนอ ! แมเรา ก็จักเปนเชนนี้. หรือ
พระพุทธเจาผูประเสริฐสูงสุด ประเสริฐสุด เพราะประกอบดวยพระคุณอัน
ประเสริฐ. บทวา วรฺู ไดแก ผูทรงรูพระนิพพาน. จริงอยู พระนิพพาน
ชื่อวา ประเสริฐ เพราะอรรถวาสูงสุดกวาธรรมทั้งปวง. ก็พระพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสรูปรุโปรง ซึ่งพระนิพพานนั้น ที่โคนโพธิพฤกษ ดวยพระองค
เอง. บทวา วรโท. ความวา ประทานธรรมอันประเสริฐที่เปนสวนตรัสรู
และสวนที่อบรมบมบารมีแกสาวกทั้งหลาย มีพระปญจวัคคีย พระภัททวัคคีย
และชฎิลเปนตน และแกเทวดาและมนุษยอื่น ๆ. บทวา วราหโร ไดแก
ที่เรียกวา วราหโร เพราะทรงนํามาซึ่งมรรคอันประเสริฐ จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ มาตั้งแตพระพุทธเจา
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พระนามที่ปงกร ทรงนํามาซึ่งมรรคอันประเสริฐเกา ๆ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทั้งหลาย พระองคกอน ๆ ทรงดําเนินมาแลว. ดวยเหตุนั้น พระองคจึงถูก
เรียกวา วราหโร ผูนํามาซึ่งมรรคอันประเสริฐ.
อนึ่ง พระพุทธเจา ชื่อวา วโร ผูประเสริฐ เพราะทรงไดพระสัพพัญุตญาณ. ชื่อวา วรัญู ผูรูธรรมอันประเสริฐ เพราะทรงทําใหแจง
พระนิพพาน ชื่อวา วรโท ผูประทานธรรมอันประเสริฐ เพราะประทาน
วิมุคติสุขแกสัตวทั้งหลาย ชื่อวา วราโห ผูนํามาซึ่งมรรคอันประเสริฐ
เพราะทรงนํามาซึ่งปฏิปทาสูงสุด ชือ่ วา อนุตตโร ยอดเยี่ยม เพราะไมมี
คุณอะไร ๆ ที่ยิ่งกวาโลกุตรคุณเหลานั้น.
มีนัยอื่นอีกวา ชือ่ วา วโร เพราะทรงบริบูรณดวยอธิษฐานธรรม
คือ อุปสมะ ความสงบระงับ. ชือ่ วา วรัญู เพราะทรงบริบูรณดวย
อธิษฐานธรรม คือปญญาความรอบรู. ชื่อวา วรโท เพราะทรงบริบูรณ
ดวยอธิษฐานธรรมคือจาคะ ความสละ ชื่อวา วราหโร เพราะทรงบริบูรณ
ดวยอธิษฐานธรรมคือสัจจะ ความจริงใจ. ทรงนํามาซึ่งมรรคอันประเสริฐ.
อนึ่ง ชื่อวา วโร เพราะทรงอาศัยบุญ ชื่อวา วรัญู ก็เพราะทรงอาศัย
บุญ ชื่อวา วรโท เพราะทรงมอบอุบายแหงบุญนั้น แกผูตองการเปนพระพุทธเจา. ชื่อวา วราโห เพราะทรงนํามาซึ่งอุบายแหงบุญนั้น แกผูตองการ
เปนพระปจเจกพุทธเจา. ชื่อวา อนุตฺตโร เพราะไมมีผูเสมอเหมือนในธรรม
นั้น ๆ หรือเพราะเปนผูไมมีอาจารย แตกลับเปนอาจารยของคนอื่น ๆ ดวย
พระองคเอง ไดทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ เพราะทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ ที่ประกอบดวยคุณมีธรรมที่ตรัสดีแลวเปนตน เพื่อผลนั้น แกผูตอ งการ
เปนสาวก. คําที่เหลือ มีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้นแล.
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พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสคุณของพระองคดวยโลกุตรธรรม ๙
ประการ อยางนี้แลว บัดนี้ ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแล จึงทรงประกอบสัจจวจนะ
วา อิทมฺป พุทฺเธ เปนตน ความของสัจจวจนะนั้น พึงทราบตามนัยที่
กลาวมากอนแลวนั่นแล แตพึงประกอบความอยางเดียวอยางนี้วา พระพุทธเจา
พระองคนั้นไดตรัสรูโลกุตรธรรมอันประเสริฐไดดวย ไดประทานโลกุตรธรรม
ไดดวย ทรงนํามาซึ่งโลกุตรธรรมไดดว ย ทรงแสดงโลกุตรธรรมไดดวย แม
อันนี้ ก็เปนรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจา พวกอมนุษยในแสนโกฏิจกั รวาล
ก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแหงพระคาถานี้แล.

พรรณนาคาถาวา ขีณ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงอาศัยปริยัตติธรรมและโลกุตรธรรมแลวตรัส
สัจจวจนะ มีพุทธรัตนะเปนที่ตั้ง ดวย ๒ คาถาอยางนี้แลว บัดนี้ ทรงอาศัย
คุณคือการบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน ของพระสาวกทั้งหลาย ซึ่งไดสดับปริยัตติ
ธรรมนั้น และปฏิบัติตามแนวที่ไดสดับมาแลว ไดบรรลุโลกุตรธรรมทั้ง ๙
ประการ จึงทรงเริ่มตรัสสัจจวจนะ มีสังฆรัตนะเปนที่ตั้งอีกวา ขีณ ปุราณ.
ในสัจจวจนะนั้น บทวา ขีณ ไดแก ตัดขาด. บทวา ปุราณ แปลวา
เกา. บทวา นว ไดแก ในบัดนี้ ที่กําลังเปนไป คือปจจุบัน. บทวา
นตฺถิ สมฺภว ไดแก ความปรากฏ [เกิด] ไมมี. บทวา วิรตฺตจิตฺตา
ไดแก มีจิตปราศจากราคะ. บทวา อายติเก ภวสฺมึ ไดแก ในภพใหม
ในอนาคตกาล. บทวา เต ไดแก ภิกษุขีณาสพที่สิ้นกรรมภพเกา ไมมี
กรรมภพใหม แสะมีจิตปราศจากกําหนัดในภพตอไป. บทวา ขีณพีชา
ไดแก ผูมีพืชถูกถอนแลว. บทวา อวิรุฬฺหิฉนฺทา ไดแก ผูเวนจากฉันทะ
ที่งอกได. บทวา นิพฺพนฺติ ไดแก สิ้นไป. บทวา ธีรา ไดแก ผูถึง
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พรอมดวยปญญาชื่อ ธิติ. บทวา ยถายมฺปทีโป แปลวา เหมือนประทีป
ดวงนี้.
ทานอธิบายไวอยางไร. ทานอธิบายไววา กรรมนั้นใดของสัตวทั้งหลาย
เกิดแลวดับไป เปนกรรมเกา เปนอดีตกาล ยอมยังไมสิ้นไป เพราะสามารถ
นํามาซึ่งปฏิสนธิ เพราะละสิเนหะคือตัณหายังไมได กรรมเกานั้น ของภิกษุ
ขีณาสพเหลาใด ชื่อวาสิ้นไป ก็เพราะไมสามารถใหวิบากตอไป ดุจพืชที่ไฟ
เผาแลว เพราะสิเนหะคือตัณหาเหือดแหงไปดวยพระอรหัตมรรค และกรรม
ใดของภิกษุขีณาสพเหลาใด ที่เปนไปในปจจุบัน ดวยอํานาจพุทธบูชาเปนตน
เรียกวากรรมใหม. ก็กรรมใหมนั้น ของภิกษุขีณาสพเหลาใด ก็ไมกอภพได
เพราะไมสามารถใหผลตอไป เหมือนดอกของตนไมที่มีรากขาดแลว เพราะ
ละตัณหาไดนั่นเอง.
อนึ่ง ภิกษุขีณาสพเหลาใดมีจิตหนายแลวในภพตอไป เพราะละตัณหา
ไดนั่นแหละ ภิกษุขีณาสพเหลานั้น ชื่อวามีพืชสิ้นแลว เพราะปฏิสนธิวิญญาณ
ที่ทานกลาวไวในคํานี้วา กรรมคือนา วิญญาณคือพืช สิ้นไป เพราะสิ้นกรรม
นั่นเอง ฉันทะแมอันใด ของความเกิด กลาวคือ ภพใหม ไดมีมาแลวแต
กาลกอน. ภิกษุขีณาสพทั้งหลาย ชื่อวามีฉันทะไมงอก เพราะไมเกิดในเวลา
จุติเหมือนแตกอน เพราะฉันทะแมอันนั้น ละไดแลว เพราะละสมุทัยนั่นเอง
ชื่อวาปราชญเพราะถึงพรอมดวยธิติปญญา ยอมดับเหมือนประทีปดวงนี้ดับไป
ฉะนั้น เพราะจริมวิญญาณดับไป ยอมลวงทางแหงบัญญัติเปนตนอยางนี้วา
มีรูปหรือไมมีรูปอีก.
ไดยินวา บรรดาประทีปหลายดวง ที่เขาตามไวเพื่อบูชาเทวดาประจํา
เมืองในสมัยนั้น ประทีปดวงหนึ่งดับไปแลว พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงชี้
ประทีปดวงนั้น จึงตรัสวา ยถายมฺปทีโป เหมือนประทีปดวงนี้.
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พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสคุณ คือ การบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน
ของพระขีณาสพ ที่สดับปริยัตติธรรม ที่ตรัสดวย ๒ คาถากอนนั้น ทั้งปฏิบัติ
ตามแนวปริยัติธรรมที่สดับแลว บรรลุโลกุตรธรรมทั่ง ๙ ประการ อยางนี้
แลว บัดนี้ ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นแล เมื่อทรงประกอบสัจจวจนะ มีสังฆรัตนะ
เปนที่ตั้ง จึงทรงจบเทศนาวา อิทมฺป สงเฆ เปนตน ความของสัจจวจนะ
นั้น พึงทราบตามนัยที่กลาวมากอนแลวนั่นแล. แตพึงประกอบความอยาง
เดียวอยางนี้วา คุณชาตกลาวคือพระนิพพานของภิกษุขีณาสพ โดยประการ
ตามที่กลาวมาแลว แมอนั นี้เปนรัตนะอันประณีตในพระสงฆ. พวกอมนุษย
ในแสนโกฏิจักรวาล ก็พากันยอมรับพุทธอาชญาแหงพระคาถานี้แล.
จบเทศนา ความสวัสดีก็ไดมีแกราชสกุล. อุปทวะทั้งปวงก็ระงับ
ไป สัตว ๘๔,๐๐๐ ก็ไดตรัสรูธรรม.

พรรณนา ๓ คาถาวา ยานีธ เปนตน
ครั้งนั้น ทาวสักกะเทวราช ทรงพระดําริวา พระผูมีพระภาคเจา ทรง
อาศัยคุณพระรัตนตรัย ประกอบสัจจวจนะ ทรงทําความสวัสดีแกชาวนคร.
แมตัวเราก็พึงกลาวบางอยางอาศัยคุณพระรัตนตรัย เพื่อความสวัสดีแกชาวนคร
ดังนี้แลวจึงตรัส ๓ คาถาทายวา ยานีธ ภูตานิ เปนตน. ใน. ๓ คาถานั้น
เพราะเหตุที่พระพุทธเจาทานเรียกวาตถาคต เพราะเสด็จมาอยางที่คนทั้งหลาย
ตองขวนขวายพากันมาเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกโลก, เพราะเสด็จไปอยางที่คน
เหลานั้น จะพึงไป เพราะทรงรูทั่วอยางที่คนเหลานั้นจะพึงรูทั่ว, เพราะทรง
รูอยางที่คนเหลานั้นจะพึงรู, เพราะทรงประสบสิ่งที่มีที่เปนอยางนั้น อนึ่ง
เพราะเหตุที่พระพุทธเจาพระองคนั้น อันเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บูชาอยาง.
เหลือเกิน ดวยดอกไมและของหอมเปนตน ที่เกิดภายนอก เปนอุปกรณและที่
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เกิดในตนมีการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมเปนตน ฉะนั้น ทาวสักกะเทวราช
ทรงประมวลเทวบริษัททั้งหมดกับพระองคแลวตรัสวา ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต พุทฺธ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ พวกเรานอบนอมพระตถาคตพุทธเจา
ผูอันเทวดาและมนุษยบูชาแลว ขอความสวัสดี จงมี.
อนึ่ง เพราะเหตุที่ในพระธรรม มรรคธรรมดําเนินไปแลวอยางที่พึง
ดําเนินไปดวยการถอนฝายกิเลส ดวยกําลังสมถวิปสสนาซึ่งเปนธรรมคูกนั
แมนิพพานธรรมอันพระพุทธเจาเปนตน ทรงบรรลุแลวอยางที่ทรงบรรลุ คือ
แทงตลอดแลวดวยปญญา พรอมที่จะกําจัด ทุกขทั้งปวง ฉะนั้น ทานจึงเรียก
วาตถาคต. อนึ่ง เพราะเหตุที่แมพระสงฆดําเนินไปแลวอยางที่ทานผูปฏิบัติ
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกตนพึงดําเนินไปโดยมรรคนั้น ๆ เหตุนั้น ทานจึงเรียก
วาตถาคต. ฉะนั้น แมใน ๒ คาถาที่เหลือ ทาวสักกเทวราชจึงตรัสวา พวก
เรานอบนอมตถาคตธรรม ขอความสวัสดีจงมี พวกเรานอบนอมตถาคตสงฆ
ขอความสวัสดีจงมี ดังนี้. คําที่เหลือ มีนัยทีก่ ลาวมาแลวทั้งนั้น.
ทาวสักกะเทวราชครั้นตรัส ๓ คาถานี้ อยางนี้แลว ทรงทําประทักษิณ
พระผูมีพระภาคเจา เสด็จกับสูเทวบุรีพรอมดวยเทวบริษัท. สวนพระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงรัตนสูตรนั้นนั่นแล. แมในวัน ที่ ๒ สัตว ๘๔,๐๐๐ ก็ได
ตรัสรูธรรม. ทรงแสดงอยางนี้ ถึงวันที่ ๗. การตรัสรูธรรมก็ไดมีอยางนั้นนั่น
แหละ ทุก ๆ วัน. พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูกรุงเวสาลีกึ่งเดือนแลว จึง
ทรงแจงแกพวกเจาลิจฉวีวาจะกลับ ตอนั้น พวกเจาลิจฉวี ก็นําเสด็จพระผูมี
พระภาคเจาสูฝงแมน้ําคงคา ดวยสักการะเปนทวีคุณอีก ๓ วัน เหลาพระยา
นาคที่บังเกิดอยู ณ แมน้ําคงคาคิดกันวา พวกมนุษยทําสักการะแกพระตถาคต
กัน พวกเราจักไมทํากันบางหรือ จึงสรางเรือหลายลําลวนทําดวยทองเงินและ
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แกวมณี ลาดบัลลังกทําดวยทองเงินและแกวมณี ทําน้ําใหปกคลุมดวยบัว ๕
สี ทูลวอนขอพระผูมีพระภาคเจาวา ขอพระองคโปรดทรงทําความอนุเคราะห
พวกขาพระองคดวยเถิด. พระผูมีพระภาคเจงทรงรับ เสด็จ ขึ้นสูเรือแกว สวน
ภิกษุ ๕๐๐ รูป ก็ขึ้นสูเรือของตนๆ. พวกพระยานาค นําเสด็จพระผูมีพระภาคเจาพรอมภิกษุสงฆเจาไปยังพิภพนาค. ขาววา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาค
เจา ทรงแสดงธรรมแกนาคบริษัท ตลอดคืนยังรุง. วันที่ ๒ พวกพระยานาค
พากันถวายมหาทานดวยของเคี้ยวของฉันอันเปนทิพย. พระผูมีพระภาคเจาทรง
อนุโมทนาแลวเสด็จออกจากพิภพนาค.
พวกภุมมเทวดาพากันคิดวา พวกมนุษยและนาคพากันทําสักการะแก
พระตถาคต พวกเราจักไมทํากันบางหรือ จึงชวยกันยกฉัตรใหญนอย เหนือ
พุมไมงามในปา ตนไม และภูเขา. โดยอุบายนั้นนั่นแล สักการะวิเศษขนาด
ใหญ ก็บังเกิดคราบถึงภพของอกนิษฐพรหม. แมพระเจาพิมพิสารก็ไดทรงทํา
เปนทวีคูณ กวาสักการะที่พวกเจาลิจฉวีทรงทําครั้งที่ พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
มา ทรงนําเสด็จพระผูมีพระภาคเจา. วันจึงมาถึงกรุงราชคฤห โดยนัยที่กลาว
มากอนแลว.
พระผูมีพระภาคเจา เสด็จถึงกรุงราชคฤหแลว ภายหลังอาหาร พวก
ภิกษุที่นั่งประชุมกัน ณ ศาลาทรงกลมพูดในระหวางกันอยางนี้วา โอ อานุภาพ
ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา. ที่ภูมภิ าค ๘ โยชน ทั้งฝงในทั้งฝงนอกแหง
แมน้ําคงคา ถูกเจาะจงปรับที่ลุมที่ดอนใหเรียบแลวโรยทราย ปกคลุมดวย
ดอกไมทั้งหลาย แมน้ําคงคาประมาณโยชนหนึ่งก็ถูกปกคลุมดวยบัวสีตาง ๆ
ฉัตรใหญนอยถูกยกขึ้นตราบถึงภพของอกนิษฐพรหม. พระผูมีพระภาคเจาทรง
ทราบเรื่องนั้นแลว ออกจากพระคันธกุฏีเสด็จไปยังศาลาทรงกลมดวยปาฏิหาริยที่
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เหมาะแกขณะนั้น ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนอันประเสริฐที่เขาจัดไว ณ ศาลา
ทรงกลม. ครั้นประทับนั่งแลวพระผูมีพระภาคเจา ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อกี้ พวกเธอนั่งประชุมพูดกัน ดวยเรือ่ งอะไร ภิกษุ
ทั้งหลายก็กราบทูลเรื่องทั้งหมด. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้วา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย บูชาวิเศษนี้มิไดบังเกิดเพราะพุทธานุภาพของเรา ทั้งมิใชเพราะ
อานุภาพของนาคเทวดาและพรหม ที่แทบังเกิดเพราะอานุภาพของการบริจาค
เล็กๆ นอย ๆ แตกอนตางหาก. พวกภิกษุจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พวกขาพระองคไมรูการบริจาคเล็ก ๆ นอย ๆ นั้น สาธุ ! ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดตรัสบอกพวกขาพระองค อยางที่พวกขาพระองคจะรูการบริจาคเล็ก ๆ
นอย ๆ นั้นดวยเถิด. พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรือ่ ง
เคยมีมาแลวในกรุงตักกสิลา มีพราหมณผูหนึ่ง ชื่อ สังขะ. เขามีบุตร ชื่อ
สุสีมมาณพ. มาณพนั้น อายุ ๑๖ ปโดยวัย วันหนึ่งเขาไปหาบิดากราบแลว
ยืน ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง. บิดาถามเขาวา อะไรพอสุสีมะ. เขาตอบวา ลูก
อยากไปกรุงพาราณสีเรียนศิลปะจะพอทาน. พราหมณกลาววา พอสุสีมะ ถา
อยางนั้น พอมีสหายเปนพราหมณชื่อโนน พอจงไปหาเขาเลาเรียนเถิด แลว
มอบทรัพยใหพันกหาปณะ. สุสีมมาณพนั้น รับทรัพยแลว ก็กราบมารดาบิดา
เดินทางไปกรุงพาราณสีโดยลําดับ เขาไปหาอาจารยโดยวิธีประกอบดวยความ
ละเอียดละไม กราบแลวรายงานตัว อาจารยรูวาเปนลูกของสหาย ก็รับมาณพ
ไว ไดทําการตอนรับอยางดีทุกอยาง มาณพนั้นคลายความเมื่อยลาในการเดิน
ทางไกลแลว ก็วางกหาปณะนั้นแทบเทาอาจารย ขอโอกาสเรียนศิลปะ. อาจารย
ก็เปดโอกาสใหเลาเรียน เขาเรียนไดเร็วและเรียนไดมาก ทั้งทรงจําศิลปะที่
รับ ไว ๆ ไดไมเสื่อมสูญ เหมือนน้ํามันที่ใสลงในภาชนะทอง เขาเรียนศิลปะที่
ควรจะเรียนถึง ๑๒ ป ใหเสร็จสรรพไดโดย ๒ - ๓ เดือนเทานั้น เขาทําการ
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สาธยายเห็นแตเบื้องตนและเบื้องกลางเทานั้นไมเห็นเบื้องปลาย จึงเขาไปหา
อาจารยถามวา ทานอาจารย ขาพเจาเห็นแตเบื้องตน และเบื้องกลางของศิลปะ
นี้เทานั้น ไมเห็นเบื้องปลายเลย อาจารยก็กลาววา เราก็เห็นอยางนั้นเหมือน
กันแหละพอเอย. เขาจึงถามวา ทานอาจารยเมื่อเปนดังนั้น ใครเลารูเบื้อง
ปลายของศิลปะนี้. อาจารยกลาววาพอเอย ที่ปาอิสิปตนะมีฤษีหลายองค ฤษี
เหลานั้น คงรู. เขาบอกวา อาจารย ขาพเจาจะเขาไปถามฤษีเหลานั้นเอง.
อาจารยก็บอกวา ไปถามตามสบายเถิด พอเอย. เขาก็ไปยังปาอิสิปตนะ เขา
ไปหาพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ถามวา ทานผูเจริญ ทานรูเบื้องปลายศิลปะ
บางไหม. พระปจเจกพุทธเจา กลาววา เออ เรารูสิทาน. เขาออนวอนวา
โปรดใหขาพเจาศึกษาเบื้องปลายศิลปะนั้นเถิด. พระปจเจกพุทธเจากลาววา ถา
อยางนั้น ก็บวชเสียสิ ทานผูไมใชนักบวช ศึกษาไมไดดอก. เขารับคําวา
ดีละเจาขา โปรดใหขาพเจาบวชเถิด. ทานจงทําแตที่ทานปรารถนาแลวให
ขาพเจาศึกษาเบื้องปลายศิลปะก็แลวกัน. พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นใหเขา
บวชแลว ก็ไมสามารถประกอบเขาไวในกรรมฐาน ใหศึกษาไดแตอภิสมาจาร
โดยนัยเปนตนวา ทานพึงนั่งอยางนี้ พึงหมอยางนี้. เขาศึกษาอยูในขอนั้น
แตเพราะเปนผูถึงพรอมดวยอุปนิสสัย ไมนานนักก็ตรัสรูปจเจกโพธิญาณ. ทาน
สุสีมะถึงลาภยศอันเลิศพรั่งพรอมทั้งบริวาร ก็ปรากฏไปทั่วกรุงพาราณสีวา เกิด
เปนพระปจเจกพุทธเจา แตไมนานนัก ทานก็ปรินิพพาน เพราะทํากรรม
ที่เปนเหตุใหอายุสั้นไว. พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายและหมูมหาชน ชวยกัน
ทําฌาปนกิจสรีระของทาน เก็บธาตุสรางพระสถูปไวใกลประตูพระนคร.
ฝายสังขพราหมณ คิดวา ลูกของเราไปตั้งนานแลว ยังไมรูขาวคราว
ของเขาเลย ประสงคจะพบบุตร จึงออกจากตักกสิลา เดินทางไปตามลําดับก็
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ถึงกรุงพาราณสี เห็นหมูมหาชนประชุมกัน คิดวาในหมูชนเปนอันมาก สักคน
หนึ่ง คงจักรูขาวคราวลูกของเราแนแท จึงเขาไปที่กลุมชนถามวา มาณพชื่อ
สุสีมะมาในที่นี้มีไหม ทานรูขาวคราวของเขาบางหรือหนอ ชนเหลานั้น กลาว
วา เออ พราหมณ พวกเรารู ทานเรียนจบไตรเพท ในสํานักพราหมณใน
พระนครนี้แลว บวชในสํานักของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย เปนพระปจเจกพุทธเจา ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแลว นี้พระสถูป เราสราง
ไวสําหรับทาน. สังขพราหมณนั้นเอามือทุบแผนดิน ร่ําไหรําพันไปยังลาน
เจดียนั้น ถอนหญาแลว เอาผาหมหอทรายนําไปเกลี่ยที่ลานเจดียพระปจเจก
พุทธเจา เอาน้ําในคนโทน้ําประพรม ทําการบูชาดวยดอกไมปา เอาผาหมยกขึ้น
ทําเปนธง ผูกฉัตรคือรมของตนไวบนสถูปแลวกลับไป.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงเรื่องอดีตอยางนี้แลว เมื่อทรงตอ
เชื่อมชาดก. นั้นกับปจจุบันจึงตรัสธรรมแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจะพึงมีความคิดวา คนอื่นเปนสังขพราหมณสมัยนั้น แนแท แตพวก
เธอไมพึงเห็นอยางนี้ สมัยนั้น เราเปนสังขพราหมณ เราถอนหญาที่ลานเจดีย
ของพระสุสีมปจเจกพุทธเจา ดวยผลกรรมของเรานั้น ชนทั้งหลายจึงทําทาง ๘
โยชนใหปราศจากตอและหนาม ทําพื้นที่ใหราบเรียบ สะอาด เราโรยทรายที่
ลานเจดียพระสุสีมปจเจกพุทธเจานั้น ดวยผลกรรมของเรานั้น ชนทั้งหลาย
จึงโรยทรายที่หนทาง ๘ โยชน เราทําบูชาที่พระสถูปนั้น ดวยดอกไมปา ดวย
ผลกรรมของเรานั้น ชนทั้งหลายจึงไดทําเครื่องลาคดอกไมดวยดอกไมปานานา
ชนิด ทั้งบนบกทั้งในน้ํา ในหนทาง ๘ โยชน เราประพรมพื้นดินดวยน้ําใน
คนโทน้ําที่พระสถูปนั้น ดวยผลกรรมของเรานั้น ฝนโบกขรพรรษจึงตกลงที่
กรุงเวสาลี เรายกธงแผนผาและผูกฉัตรที่พระเจดียนั้น ดวยผลกรรมของเรา
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นั้น ชนทั้งหลายจึงยกธงแผนผาและฉัตรใหญนอย จนถึงภพอกนิษฐ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดังนั้น บูชาวิเศษนี้ ไมใชบงั เกิดเพราะพุทธานุภาพของ
เรา ไมใชเพราะอานุภาพของนาค เทวดา และพรหมดอก ที่แท บังเกิด
เพราะอานุภาพของการบริจาคเล็ก ๆ นอย ๆ ตางหากเลา. จบธรรมกถา ได
ตรัสพระคาถานี้วา
มตฺตาสุขปริจฺจาคา ปสฺเส เจ วิปุล สุข
จเช มตฺตาสุข ธีโร
สมฺปสฺส วิปุล สุข.
ถาบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย เพราะสละสุขพอ
ประมาณไซร ผูมปี ญญาเมื่อเห็นสุขอันไพบูลยพึงสละ
สุขพอประมาณเสีย ดังนี้.
จบพรรณารัตนสูตร
แหง
อรรถกถาขุททกปาฐะ ชื่อปรมัตถโชติกา
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ติโรกุฑฑสูตร
วาดวยการใหสวนบุญแกผูที่ลวงลับไปแลว
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสแกพระเจาพิมพิสาร เปนคาถาวา
[๘] ฝูงเปรตพากันมายังเรือนของตน ยืนอยูที่
นอกฝาเรือนบาง ยืนอยูที่ทาง ๔ แพรง ๓ แพรงบาง
ยืนอยูใ กลบานประตูบาง.
เมื่อขาวน้ํา ของเคี้ยว ของกินเขาวางไวเปนอัน
มาก ญาติไร ๆ ของเปรตเหลานั้น ก็ระลึกไมได เพราะ
กรรมของสัตวทั้งหลายเปนปจจัย.
ชนเหลาใด เปนผูเอ็นดู ชนเหลานั้นยอมใหนา้ํ
ขาว อันสะอาด ประณีต อันสมควร ตามกาล อุทิศ
เพื่อญาติทั้งหลาย อยางนี้วา ขอทานนี้แล จงมีแก
ญาติทั้งหลาย ขอญาติทั้งหลาย จงมีสุขเถิด.
สวนฝูงเปรตที่เปนญาติเหลานั้น มาแลว พรอม
แลว ก็ชุมนุมกันในที่ใหทานนั้น ยอมอนุโมทนาโดย
เคารพ ในขาวน้ําเปนอันมากวา เราไดสมบัติเพราะ
เหตุแหงญาติเหลาใด ขอญาติเหลานั้น ของเรา จงมี
ชีวิตยั่งยืน ทั้งการบูชา ญาติผูเปนทายกก็ไดกระทําแก
พวกเราแลว อนึ่ง ทายกทั้งหลาย ยอมไมไรผล.
ในปตติวิสัยนั้น ไมมีกสิกรรมการทําไรการทํา
นาไมมโี ครักขกรรม การเลี้ยงโค. ในปตติวิสัยนั้น การ
คาเชนนั้น การซื้อขายดวยเงิน ก็ไมมี.
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ผูท ํากาลกิริยาละไปแลว ยอมยังอัตภาพใหเปน
ไปในปตติวิสัยนั้น ดวยทานที่ญาติใหแลวจากมนุษย
โลกนี้.
น้ําตกลงบนที่ดอน ยอมไหลไปสูที่ลุม ฉันใด
ทานที่ทายกใหไปจากมนุษยโลกนี้ ยอมสําเร็จผลแกฝูง
เปรตฉันนั้นเหมือนกัน.
หวงน้ําเต็มแลว ยอมยังสาครใหเต็มฉันใด ทาน
ที่ทายกใหไปนากมนุษยโลกนี้ ยอมสําเร็จผลแกฝูง
เปรตฉันนั้น เหมือนกัน.
บุคคลเมื่อระลึกถึงกิจที่ทานทํามาแตกอนวาทาน
ไดทํากิจแกเรา ไดใหแกเรา ไดเปนญาติมิตรเปนเพื่อน
ของเรา ดังนี้ จึงควรใหทักษิณาแกฝูงเปรต.
การรองไห การเศราโศก หรือการพิไรรําพัน
อยางอื่น ๆ ก็ไมควรทํา เพราะการรองไหเปนตนนั้น
ไมเปนประโยชนแกผูลวงลับไปแลว ญาติทั้งหลาย ก็
คงอยูอ ยางนั้น.
ทักษิณานี้แล อันทายกใหแลว ตั้งไวดีแลวใน
พระสงฆ ยอมสําเร็จประโยชนแกทายกนั้น โดยฐานะ
ตลอดกาลนาน.
ญาติธรรมนี้นั้น ก็ทรงแสดงแลว การบูชาผูลวง
ลับไปแลว ก็ทรงทําโอฬารแลว ทั้งกําลังของภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ทรงเพิ่มใหแลว บุญพระองคก็ทรงขวน
ขวายไวมิใชนอย.
จบติโรกุฑฑสูตร
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อรรถกถาติโตกุฑฑสูตร
ประโยชนแหงการตั้งพระสูตร
บัดนี้ ถึงลําดับการพรรณนาความติโรกุฑฑสูตร ที่ยกขึ้นตั้งตอลําดับ
รัตนสูตรโดยนัยวา ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏนฺติ เปนตน จักกลาวประโยชนแหง
การตั้งติโรกุฑฑสูตรนั้นไวในที่นี้แลวจึงจักทําการพรรณนาความ.
ในขอนั้น ความจริง ติโรกุฑฑสูตรนี้ แมพระผูมีพระภาคเจาก็มิได
ตรัสตามลําดับนี้ แตก็ทรงแสดงการปฏิบัติกุศลกรรมนี้ได โดยประการตาง ๆ
ไวกอนพระสูตรนี้ เพราะเหตุที่บุคคลประมาทในการปฏิบัติกุศลกรรมนัน้ อยู
เมื่อเกิดในฐานะ ที่แมเศราหมองกวานรกและกําเนิดสัตวเดียรฉาน ก็ยอมเกิด
ในจําพวกเปรตเห็นปานนั้น ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสรัตนสูตร เพื่อ
แสดงวาบุคคลไมควรทําความประมาทในการปฏิบัติกุศลกรรมนั้น และเพื่อ
ระงับอุปทวะแหงกรุงเวสาลี ที่พวกหมูภูตเหลาใดเบียดเบียนแลว หรือตรัสเพื่อ
แสดงวา ในหมูภูตเหลานั้น มีหมูภูตบางพวกมีรูปเห็นปานนั้น พึงทราบ
ประโยชนแหงการตั้งติโรกุฑฑสูตรนี้ในที่นี้.
กถาอนุโมทนา
แตเพราะเหตุที่ ติโรกุฑฑสูตร ผูใดประกาศ ประกาศที่ใด ประกาศ
เมื่อใด และประกาศเพราะเหตุใด การพรรณนาความของติโรกุฑฑสูตรนั้น
ครั้นประกาศติโรกุฑฑสูตรนั้นหมดแลว เมื่อทําตามลําดับ ชื่อวาทําดีแลว
ฉะนั้น ขาพเจาก็จักทําการพรรณนาความนั้น อยางนั้นเหมือนกันแล.
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ขอวา ก็ติโรกุฑฑสูตรนี้ใครประกาศ ประกาศที่ไหน ประกาศเมื่อไร
ขอชี้แจงดังนี้ ติโรกุฑฑสูตร พระผูม ีพระภาคเจาทรงประกาศ ก็ติโรกุฑฑสูตร
นั้นแล ทรงประกาศเพื่อทรงอนุโมทนา แกพระเจามคธรัฐในวันรุงขึ้น เพื่อ
ทําความขอนี้ใหเเจมแจง ควรกลาวเรื่องไวพิสดารในขอนี้ดังนี้.
ในกัปที่ ๙๒ นับแตกัปนี้ มีนครชื่อกาสี ในนครนั้น มีพระราชา
พระนามวา ชัยเสน พระเทวีของพระราชานั้น พระนามวา สิริมา. พระโพธิสัตว พระนามวา ปุสสะ เกิดในครรภของพระนาง ตรัสรูสัมมาสัม
โพธิญาณตามลําดับ พระราชาชัยเสนทรงเกิดความรูสึกถึงความเปนของพระองค
วา โอรสของเราออกทรงผนวชเกิดเปนพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็เปนของ
เรา พระธรรมก็ของเรา พระสงฆก็ของเรา ทรงอุปรากดวยพระองคเองตลอด
ทุกเวลา ไมยอมประทานโอกาสแกคนอื่น ๆ.
เจาพี่เจานองของพระผูมีพระภาคเจา ตางพระมารดา ๓ พระองค พา
กันดําริวา ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมเสด็จอุบัติ เพื่อประโยชนเกื้อ
กูลแกโลกทัง้ ปวง มิใชเพื่อประโยชนแกบุคคลคนเดียวเทานั้น แตพระบิดาของ
เรา ไมทรงประทานโอกาสแกเราและคนอื่น ๆ เลย เราจะไดการอุปรากอยาง
ไรหนอ พระราชโอรสเหลานั้น จึงตกลงพระหฤทัยวา จําเราจะตองทําอุบาย
บางอยาง ทั้ง ๓ พระองคจึงใหหัวเมืองชายแดงทําประหนึ่งแตงเมือง ตอนั้น
พระราชาทรงทราบขาววาหัวเมืองชายแดนกบฏ จึงทรงสงพระราชโอรสทัง้ ๓
พระองคออกไปปราบกบฏ. พระราชโอรสเหลานั้น ปราบกบฏเสร็จแลวก็
เสด็จกลับมา พระราชาทรงดีพระราชหฤทัย พระราชทานพรวา เจาปรารถนา
สิ่งใด ก็จงรับสิ่งนั้น. พระราชโอรถทั้ง ๓ พระองคกราบทูลวา ขาพระบาท
ปรารถนาจะอุปฐากพระผูมีพระภาคเจา พระเจาขา. พระราชาตรัสวา เวนพร
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ขอนั้นเสีย รับพรอยางอื่นไปเถิด. พระราชโอรสกราบทูลวา พวกขาพระบาทไม
ปรารถนาพรอยางอื่นดอก พระเจาขา. พระราชาตรัสวา ถาอยางนั้น เจาจง
กําหนดเวลามาแลวรับไป. พระราชโอรสทูลขอ ๗ ป. พระราชาไมพระราชทาน
พระราชโอรสจึงทูลขอลดลงอยางนี้ คือ ๖ ป ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป ๑ ป ๗
เดือน ๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน จนถึงไตรมาส พระราชาจึงพระราชทาน
วา รับได. พระราชโอรสเหลานั้น ไดรับพระราชทานพรแลวก็ทรงยินดีอยางยิ่ง
เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พวกขาพระองคประสงคจะอุปฐากพระผูมีพระภาคเจาตลอดไตรมาส ขอพระผู
มีพระภาคเจาโปรดทรงรับจําพรรษาตลอดไตรมาสนี้ สําหรับขาพระองคดวยเถิด
พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงรับ โดยอาการดุษณีภาพ คือนิ่ง ตอ
นั้น พระราชโอรสทั้ง ๓ พระองค ก็สงหัตถเลขา ลายพระหัตถไปแจงแก
พนักงานเก็บสวย [ผูจัดผลประโยชน] ในชนบทของพระองควา เราจะอุปฐาก
พระผูมีพระภาคเจาตลอดไตรมาสนี้ เจาจงจัดเครื่องประกอบการอุปฐากพระผู
มีพระภาคเจาไวใหพรอมทุกประการ ตั้งแตสรางพระวิหารเปนตนไป เจา
พนักงานเก็บสวยนั้น จัดการพรอมทุกอยางแลว ก็สงหนังสือรายงานใหทรง
ทราบ. พระราชโอรสเหลานั้น ก็ทรงนุงหมผากาสายะ ทรงอุปฐากพระผูมีพระ
ภาคเจาโดยเคารพ ดวยบุรุษไวยาจักร ๒,๕๐๐ คน นําเสด็จสูชนบทมอบถวาย
พระวิหาร ใหทรงอยูจําพรรษา.
บุตรคฤหบดีผูหนึ่ง เปนพนักงานที่รักษาเรือนคลังของพระราชโอรส
เหลานั้น พรอมทั้งภรรยา เปนคนมีศรัทธาปสาทะเขาไดปฏิบัติการถวายทานแก
พระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขโดยเคารพ. เจาพนักงานเก็บสวยในชนบท พา
บุตรคฤหบดีนั้น ใหดําเนินการถวายทานโดยเคารพ พรอมดวยบุรุษชาวชนบท
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ประมาณ ๑๑,๐๐๐ คน. บรรดาคนเหลานั้น ชนบางพวก มีจิตถูกอิสสามัจฉริยะครอบงํา พวกเขา ก็พากันทําอันตรายแกทาน กินไทยธรรมดวยตนเอง
บาง ใหแกพวกลูก ๆ เสียบาง และเอาไฟเผาโรงอาหาร. ครัน้ ปวารณาออก
พรรษา พระราชโอรสทั้งหลาย ก็ทรงทําสักการะยิ่งใหญแดพระผูมีพระภาคเจา
ตามเสด็จพระผูมีพระภาคเจาเขาไปเฝาพระราชบิดา. พระผูมีพระภาคเจา เสด็จ
ไปในที่นั้นแลว ก็ปรินิพพาน. พระราชา พระราชโอรส เจาพนักงานเก็บสวย
ในชนบทและเจาพนักงานรักษาเรือนคลัง ทํากาละไปตามลําดับก็เกิดในสวรรค
พรอมดวยบริษัทบริวาร. เหลาชนที่มจี ิตถูกอิสสามัจฉริยะครอบงํา ก็พากันไป
เกิดในนรกทัง้ หลาย เมื่อคน ๒ คณะนั้นจากสวรรคเขาถึงสวรรค จากนรกเขา
ถึงนรกดวยอาการอยางนี้ กัปก็ลวงไป ๙๒ กัป.
ตอมา ในภัทรกัปนี้ ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา กัสสป ชนทีม่ ี
จิตถูกอิสสามัจฉริยะครอบงําเหลานั้น ก็เกิดเปนเปรต. ครั้งนั้น มนุษยทงั้ หลาย
ถวายทาน อุทิศเพื่อประโยชนแกพวกเปรตที่เปนญาติของตนวา ขอทานนี้จงมี
แกพวกญาติของเรา. เปรตเหลานั้นก็ไดสมบัติ. ขณะนั้น เปรตแมพวกนี้เห็น
ดังนั้น ก็เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจากัสสปะ ทูลถามวา ขาแตพระองคผู
เจริญ ทําอยางไรหนอ พวกขาพระองคจึงจะไดสมบัติบาง พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา บัดนี้ พวกทานยังไมไดดอก ก็แตวา ในอนาคต จักมี
พระพุทธเจาพระนามวาโคดม ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น จัก
มีพระราชาพระนามวาพิมพิสาร ทาวเธอไดเปนญาติของพวกทาน นับแตนี้ไป
๙๒ กัป ทาวเธอจักถวายทานแดพระพุทธเจา อุทิศสวนกุศลแกพวกทาน ครั้ง
นั้น พวกทานจึงจักได. เขาวา เมื่อมีพุทธดํารัสอยางนี้แลว พระพุทธดํารัส
นั้น ไดปรากฏแกเปรตเหลานั้น ประหนึ่งตรัสวา พวกทานจักไดในวันพรุงนี้.
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ตอมา เมื่อลวงไปพุทธันดรหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาของพวกเรา ก็
เสด็จอุบัติในโลก. พระราชโอรสทั้ง ๓ พระองคนั้น ก็จุติจากเทวโลก พรอม
ดวยบุรุษ ๒,๕๐๐ คนเหลานั้น ไปเกิดในสกุลพราหมณทั้งหลาย ในแควนมคธ
บวชเปนฤาษีโดยลําดับ ไดเปนชิฏิล ๓ คน ณ คยาสีสประเทศ. เจาพนักงาน
เก็บสวยในชนบท ไดเปนพระเจาพิมพิสาร บุตรคฤหบดี เจาพนักงานรักษา
เรือนคลัง ไดเปนมหาเศรษฐีชื่อวิสาขะ ภรรยาของเขาไดเปนธิดาของเศรษฐี
ชื่อธรรมทินนา บริษัทที่เหลือ เกิดเปนราชบริขารของพระเจาพิมพิสารทั้งหมด.
พระผูมีพระภาคเจาของพวกเราเสด็จอุบัติในโลก ลวงไป ๗ สัปดาห ก็เสด็จ
มายังกรุงพาราณสี โดยลําดับ ประกาศพระธรรมจักร โปรดพระภิกษุปญจวัคคีย
เปนตนไป จนถึงทรงแนะนําชฏิล ๓ ทาน ซึ่งมีบริวาร ๒,๕๐๐ จึงเสด็จไป
กรุงราชคฤห ณ กรุงราชคฤหนั้น โปรดพระเจาพิมพิสาร ซึ่งเสด็จเขาไปเฝา
ในวันนั้นเอง ใหดํารงอยูในโสดาปตตผล พรอมดวยพราหมณและคฤหบดี
ชาวมคธ ๑๑ นหุต. ครั้งนัน้ พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตพระเจาพิมพิสาร
เพื่อเสวยภัตตาหารในวันพรุง. ครั้นวันรุงขึ้น อันทาวสักกะจอมทวยเทพนํา
เสด็จ ทรงชมเชยดวยคาถาทั้งหลาย เปนตน อยางนี้วา
ทนฺโต ทนฺเตหิ สห ปุราณชฏิเลหิ
วิปฺปมุตฺโต วิปฺปมุตฺเตหิ
สิงคินิกฺขสุวณฺโณ
ราชคห ปาวิสิ ภควา.
พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงฝกแลว กับเหลา
ปุราณชฏิล ผูฝกแลว พระผูหลุดพนแลว กับเหลา
ปรุราณชฏิลผูหลุดพนแลว ผูม ีพระฉวีวรรณงามดังแทง
ทองสิงคี เสด็จเขาสูกรุงราชคฤห ดังนี้.
๑

๑. ในพระวินัยปฏกมหาวรรค ๔/ขอ ๓๗ เปน ๑,๐๐๐
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เสด็จเขาสูกรุงราชคฤห ทรงรับมหาทานในพระราชนิเวศนของพระเจาพิมพิสาร
เปรตเหลานั้นยืนหอมลอมดวยหวังอยูวา บัดนี้ พระราชาจักทรงอุทิศทานแก
พวกเรา บัดนี้ จักทรงอุทิศทานแกพวกเรา.
ฝายพระเจาพิมพิสารถวายทานแลว ทรงพระดําริวา พระผูมีพระภาคเจาจะพึงประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ ทรงพระดําริถึงแตเรื่องที่ประทับอยูของ
พระผูมีพระภาคเจาเทานั้น มิไดทรงอุทิศทานนั้นแกใคร ๆ.
เปรตทั้งหลายสิ้นหวัง ตอนกลางคืน จึงพากันทําเสียงแปลกประหลาด
นาสะพรึงกลัวอยางเหลือเกินใน พระราชนิเวศน. พระราชาทรงสลดพระราชหฤทัยหวาดกลัว ตอรุงสวางกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคไดยินเสียงเชนนี้ เหตุอะไรหนอ จักมีแกขาพระองค
พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ถวายพระพรมหาบพิตร โปรดอยาทรง
กลัวเลย จักไมมีสิ่งชั่วรายอะไร ๆ แกมหาบพิตรดอก ก็แตวา พวกพระญาติ
เกา ๆ ของมหาบพิตร เกิดเปนเปรตมีอยู เปรตเหลานั้น เที่ยวอยูสิ้นพุทธันดร
หนึ่ง หวังอยูตอมหาบพิตรวา จักทรงถวายทานแดพระพุทธเจา แลวจักทรง
อุทิศสวนกุศลแกพวกเรา เมื่อวันวาน มหาบพิตรมิไดทรงอุทิศสวนกุศลแก
เปรตพวกนั้น เปรตพวกนั้นสิ้นหวัง จึงพากันทําเสียงแปลกประหลาดเชนนั้น.
พระเจาพิมพิสารกราบทูลวา พระเจาขา บัดนี้ เมื่อขาพระองคถวาย
ทาน พวกเขาก็ควรได.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ถวายพระพร มหาบพิตร.
พระเจาพิมพิสารกราบทูลวา พระเจาขา ถาเชนนั้น ขอพระผูมีพระภาคเจา โปรดทรงรับนิมนตเสวยภัตตาหารเชาพรุงนี้ ของขาพระองคดวยนะ
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พระเจาขา ขาพระองคจักอุทิศทานแกเปรตพวกนั้น. พระผูม ีพระภาคเจาทรง
รับ. พระราชาเสด็จเขาพระราชนิเวศน จัดแจงมหาทาน แลวใหกราบทูลเวลา
ภัตตาหารแดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาภายในพระราชนิเวศน ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนที่เขาจัดไว พรอมดวยภิกษุสงฆ.
เปรตพวกนั้น พากันไปยืนที่นอกฝาเรือนเปนตน ดวยหวังวา วันนี้
พวกเราคงไดอะไรกันบาง. พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําโดยอาการที่เปรตพวก
นั้น จะปรากฏแกพระราชาหมดทุกตน.
พระราชาถวายน้ําทักษิโณทก ทรงอุทิศวา ขอทานนี้จงมีแกพวก
ญาติของเรา. ทันใดนั้นเอง สระโบกขรณีดารดาษดวยปทุม ก็บังเกิดแกเปรต
พวกนั้น. เปรตพวกนั้นก็อาบและดื่มในสระโบกขรณีนั้น ระงับความกระวน
กระวายความลําบากและหิวกระหายไดแลว มีผิวพรรณดุจทอง.
ลําดับนั้น พระราชาถวายขาวยาคู ของเคี้ยว ของกินเปนตน
แลวทรงอุทิศ. ในทันใดนั้นเอง ขาวยาคูของเคี้ยวและของกินอันเปนทิพย ก็
บังเกิดแกเปรตพวกนั้น. เปรตพวกนั้น ก็พากินบริโภคของทิพยเหลานั้น มี
อินทรียเอิบอิ่ม.
ลําดับนั้น พระราชาถวายผาและเสนาสนะเปนตน ทรงอุทิศให
เครื่องอลังการตาง ๆ มีผาทิพย ยานทิพย ปราสาททิพย เครื่องปูลาดและที่นอน
เปนตน ก็บังเกิดแกเปรตพวกนั้น. สมบัติแมนั้นของเปรตพวกนั้น ปรากฏ
ทุกอยางโดยประการใด พระผูมีพระภาคเจา ก็ทรงอธิษฐาน (ใหพระราชา
ทรงเห็น) โดยประการนั้น. พระราชาทรงดีพระทัยยิ่ง. แตนั้น พระผูมีพระภาคเจา เสวยเสร็จแลว ทรงหามภัตตาหารแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา
ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏนฺติ เปนตน เพื่อทรงอนุโมทนาแกพระเจามคธรัฐ.
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ดวยคํามีประมาณเทานี้ มาติกาหัวขอนี้วา เยน ยตฺถ ยทา ยสฺมา
ติโรกฑฺฑ ปกาสิต ปกาสยิตฺวา ต สพฺพ ก็เปนอันจําแนกแลวทั้งโดย
สังเขปทั้งโดยพิศดาร.
บัดนี้ จักกลาวพรรณนาความแหงติโรกุฑฑสูตรนี้ตามลําดับไป คือ

พรรณนาคาถาที่ ๑
จะพรรณนาความในคาถาแรกกอน. สวนภายนอกแหงฝาทั้งหลาย
เรียกกันวา ติโรกุฑฑะ. คําวา ติฏนฺติ เปนคํากลาวถึงอิริยาบถยืน
เพราะหามอิริยาบถนั่งเปนตน. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสถึงพวก
เปรตที่ยืนอยูที่สวนอื่นของฝาเรือนไวแมในที่นี้วา ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏนฺติ
ยืนกันอยูที่นอกฝาเรือน เหมือนที่ทานกลาวถึงทานผูแสดงฤทธิ์ตาง ๆ ซึ่งไป
ณ สวนอื่นแหงกําแพง และสวนอืน่ แหงภูเขาวา ไปนอกกําแพงนอกภูเขา
ไมติดขัด ฉะนั้น. ในคําวา สนฺธิสึฆาฏเกสุ จ นัน้ ทาง ๔ แพรง หรือ
แมที่ตอเรือนที่ตอฝาและกรอบหนาตาง ทานเรียกวาสนธิ ทาง ๓ แพรง ทาน
เรียกวา สิงฆาฏกะ. พระผูมีพระภาคเจาทรงทําคํานั้นไวแหงเดียวกัน เชื่อม
กับคําตน จึงตรัสวา สนฺธิสึฆาฏเกสุ จ. บทวา ทฺวารพาหาสุ ติฏนฺติ
ไดแก ยืนพิงบานประตูพระนครและประตูเรือน. เรือนญาติแตกอนก็ดี เรือน
ของตนที่เคยครอบครองเปนเจาของก็ดี ชื่อวา เรือนของตน ในคําวา
อาคนฺตฺวาน สก ฆร นี้. เพราะเหตุที่เปรตพวกนั้น พากันมาโดยสกสัญญา
เขาใจวาเปนเรือนของตน ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสถึงเรือนทั้งสอง
นั้นวา อาคนฺตฺวาน สก ฆร มายังเรือนของตน.
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พรรณนาคาถาที่
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงแกพระราชาถึงเปรตเปนอันมาก
ที่พากันมายังพระราชนิเวศนของพระเจาพิมพิสาร อันเปนเรือนญาติแตกอน
แมตนไมเคยครอบครองมาแตกอน ดวยสําคัญวาเรือนของตน ยืนกัน อยูน อก
ฝาที่ทาง ๔ แพรงและทาง ๓ แพรง และบานประตู เสวยผลแหงความริษยา
และความตระหนี่ บางพวกมีหนวดและผมยาวหนา มีอวัยวะใหญนอยผูก
หยอนและยาน ผอมหยาบดํา เสมือนตนตาลถูกไฟปาไหม ยืนตนอยูในที่นั้น ๆ
บางพวกมีเรือนรางถูกเปลวไฟที่ตั้งขึ้นจากทองแลบออกจากปาก เพราะความสี
กันแหงไมสีไฟ คือความระหาย แผดเผาอยู บางพวกไมไดรสอื่นนอกจาก
รสคือความหิวระหาย เพราะถึงไดขาวน้ําก็ไมสามารถบริโภคไดตามตองการ
เพราะมีหลอดคอมีขนาดเล็กเทารูเข็ม และเพราะมีทองใหญดังภูเขา บางพวก
มีเรือนรางไมนาดู แปลกประหลาดและนาสะพึงกลัวเหลือเกิน ไดน้ําเลือดน้ํา
หนอง ไขขอเปนตนที่ไหลออกจากแผลหัวฝที่แตก ของกันและกันหรือของ
สัตวเหลาอื่น ลิ้มเลียเหมือนน้ําอมฤต จึงตรัสวา
ฝูงเปรตพากันมายังเชื่อนี้ตน ยืนอยูที่นอกฝา
เรือนก็มี ยืนอยูทที่ างสี่แพรงสามแพรงก็มี ยืนใกล
บานประตูก็มี.
เมื่อทรงแสดงความที่กรรมอันเปรตเหลานั้น ทํามาแลวเปนกรรมทารุณ จึงตรัส
คาถาที่ ๒ วา ปหูเต อนฺนปานมฺหิ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปหูเต ไดแก ไมนอย. ทานอธิบายวา
มาก จนพอตองการ. เอา พ เปน ป ไดในประโยคเปนตนวา ปหุ สนฺโต
น ภรติ ผูมมี ากก็ไมเลี้ยงดู. แตอาจารยบางพวกสวดวา ปหูเต ก็มี พหูเก
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ก็มี. ปาฐะเหลานั้น เปนปาฐะที่เขียนดวยความพลั้งเผลอ. ขาวดวย น้ําดวย
ชื่อวาขาวและน้ํา ของเคี้ยวดวย ของกินดวย ชื่อวาของเคี้ยวและของกิน.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงอาหาร ๘ อยาง คือของกิน ของดื่ม ของเคี้ยว
และของลิ้ม ดวยบทนี้. บทวา อุปฏิเต ไดแก เขาไปตั้งไว. ทานอธิบายวา
จัดแจง ตบแตง รวบรวม. บทวา น โกจิ เตส สรติ สตฺตาน ความ
วา เมื่อสัตวเหลานั้นเกิดในปตติวิสัย ใคร ๆ ไมวามารดาหรือบุตร ก็ไม
ระลึกถึง. เพราะเหตุไร. เพราะกรรมเปนปจจัย คือเพราะกรรมคือความตระหนี่ที่ตนทํา ตางโดยปฏิเสธการรับและการใหเปนตนเปนปจจัย เพราะวากรรม
ของสัตวเหลานั้น ไมใหญาติระลึกถึง.

พรรณนาคาถาที่ ๓
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงวาไมมีญาติไร ๆ ทีพ่ อจะระลึกถึง
เพราะกรรมที่มีวิบากเปนทุกขเผ็ดรอน ที่สัตวเหลานั้นทําไวเปนปจจัย แก
สัตวที่เปนเปรตเหลานั้น ซึ่งเที่ยวมุงหวังตอญาติทั้งหลายวา เมื่อขาวน้ําเปนตน
แมไมใชนอย ทีญ
่ าติเขาไปตั้งไว [ในสงฆ] นาที่ญาติทั้งหลาย จะพึงให
อะไร ๆ อุทศิ พวกเรากันบางอยางนี้ จึงตรัสวา
เมื่อขาวน้ํา ของเคี้ยว ของกิน อัน เขาเขาไปตั้ง
ไวเปนอันมา [ในสงฆ] ญาติไร ๆ ของสัตวเหลานั้น
ก็ระลึกไมได เพราะกรรมของสัตวทั้งหลายเปนปจจัย.
เมื่อทรงสรรเสริญทานที่พระราชาถวายอุทิศพวกพระประยูรญาติของพระราชา ที่
เกิดในปตติวิสัย [เกิดเปนเปรต] อีก จึงตรัสพระคาถาที่ ๒ วา เอว ททนฺติ
าตีน เปนตน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอว เปนคําอุปมา. คําวา เอว นั้น
สัมพันธความเปน ๒ นัย คือ
๑. ชนเหลาใดเปนผูเอ็นดู. ชนเหลานั้น ยอมใหขาวน้ําเปนตน เพื่อ
ญาติทั้งหลาย เมื่อญาติไร ๆ แมระลึกไมได เพราะกรรมของสัตวเหลานั้น
เปนปจจัยอยางนี้.
๒. ถวายพระพรชนเหลาใด เปนผูเอ็นดู ชนเหลานั้น ยอม
ใหขาวน้ําอันสะอาด ประณีต เปนกัปปยะของควรตามกาล เพื่อญาติทั้งหลาย
เหมือนอยางมหาบพิตรถวายทานฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ททนฺติ ไดแก ให อุทิศ มอบให. บทวา
าตีน ไดแก คนที่เกี่ยวเนื่องขางมารดาและขางบิดา. บทวา เย ไดแก
พวกใดพวกหนึ่งไมวา บุตร ธิดา หรือพี่นอง. บทวา โหนฺติ แปลวา ยอมมี
บทวา อนุกมฺปกา ไดแกผูประสงคประโยชนผูแสวงประโยชนเกื้อกูล. บทวา
สุจึ ไดแก ไรมลทิน ควรชม ชืน่ ใจ เปนธรรม ไดมาโดยธรรม. บทวา
ปณีต ไดแกสูงสุด ประเสริฐสุด. บทวา กาเลน ไดแก ตามกาลที่พวก
เปรตผูเปนยาติมายืนอยูภายนอกฝาเรือน เปนตน. บทวา กปฺปย ไดแก
ควร เหมาะ สมควรบริโภคของพระอริยะทั้งหลาย. บทวา ปานโภชน
ไดแก น้ําดวย ขาวดวย ชื่อวา น้ําและขาว. ในที่นี้ ทานประสงคเอาไทยธรรมทุกอยาง โดยยกน้ําและขาวขึ้นนําหนา.

การพรรณนาคาถาที่ ๔ สัมพันธกับคาถาที่ ๓
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงสรรเสริญน้ําและขาวที่พระเจามคธรัฐทรง
ถวาย เพื่ออนุเคราะหหมูพระประยูรญาติที่เปนเปรต อยางนี้ จึงตรัสวา
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ชนเหลาใดเปนผูเอ็นดู ชนเหลานั้นยอมใหน้ํา
และขาวอันสะอาดประณีตเปนของควรตามกาลอยางนี้.
เมื่อทรงแสดงประการที่ทานซึ่งใหแลว เปนอันใหเพื่อญาติเหลานั้นอีก จึง
ตรัสกิ่งตนแหงคาถาที่ ๔ วา อท โว ญาตีน โหตุ เปนตน . พึงสัมพันธ
ความกับกึ่งตนของคาถาที่ ๓ วา
ชนเหลาใด เปนผูเอ็นดู ชนเหลานัน้ ยอมใหน้ํา
และขาวอยางนี้วา ขอทานนี้แล จงมีแกญาติทั้งหลาย
ขอญาติทั้งหลาย จงประสบสุขเกิด.
ดวยเหตุนั้น ตัวอยางอาการที่พึงใหเปนอันทรงทําแลว ดวย เอว ศัพท ที่มี
อรรถวาอาการในคํานี้วา ชนเหลานั้น ยอมใหโดยอาการอยางนี้วา ขอทานนี้
แลจงมีแกญาติทั้งหลาย ไมใชโดยอาการอยางอื่น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิท. เปนบทแสดงตัวอยางไทยธรรม.
บทวา โว เปนเพียงนิบาตอยางเดียว ไมใชฉัฏฐีวิภัตติ เหมือนในประโยค
เปนตนอยางนี้วา กจฺจิ ปน โว อนุรุทฺธา สมคฺคา สมฺโมทมานา.
และวา เยหิ โว อริยา. บทวา าตีน โหตุ ความวา จงมีแกญาติ
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นปตติวิสัย. บทวา สุขิตา โหนฺติ าตโย ความวา ขอ
พวกญาติที่เขาถึงปตติวิสัยเหลานั้น จงเปนผูเสวยผลทานนี้ มีความสุขเถิด.

พรรณนาตอนปลายของคาถาที่ ๔
สัมพันธกับตอนตนของคาถาที่ ๕
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงประการที่ทานอันญาติ พึงใหแก
ญาติทั้งหลายที่เขาถึงปตติวิสัยจึงตรัสวา ขอทานนี้แลจงมีแกญาติทั้งหลาย ขอ
ญาติทั้งหลายจงประสบสุขดังนี้ เพราะเหตุที่เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ขอ
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ทานนี้แล จงมีแกญาติทั้งหลาย กรรมที่คนหนึ่งทําแลวยอมไมใหผลแกอีกคน
หนึ่ง แตวัตถุนั้นที่ญาติใหอุทิศอยางนั้นอยางเดียว ยอมเปนปจจัยแกกุศล
กรรมของญาติทั้งหลาย ฉะนั้นเมื่อทรงแสดงประการที่กุศลกรรม อันใหเกิดผล
ในทันที่ เพราะวัตถุนั้นนั่นแลอีก จึงตรัสกึ่งหลังแหงคาถาที่ ๔ วา เต จ
ตตฺถ และกิ่งตนแหงคาถาที่ ๕ วา ปหูเต อนฺนปานมฺหิ.
กึ่งตนและกึ่งหลังแหงคาถาเหลานั้น มีความวา ทานอธิบายไววาเปรต
ที่เปนญาติเหลานั้น มาโดยรอบ มารวมกัน ประชุมอยูในที่แหงเดียวกัน ในที่ ๆ
ญาติใหทานนั้น. ทานอธิบายไววา เปรตเหลานั้นมาโดยชอบ มารวมกัน
มาพรอมกันเพื่อความตองการอยางนี้วา ญาติทั้งหลายของเราจักอุทิศทานนี้
เพื่อประโยชนแกเราทั้งหลาย. บทวา ปหูเต อนฺนปานมฺหิ ความวา ใน
ขาวน้ําที่ญาติใหอุทิศเพื่อตนมีมากนั้น. บทวา สกฺกจฺจ อนุโมทเร ความวา
เปรตเหลานั้นเชื่อมั่น ผลกรรมไมละความยําเกรง มีจิตไมกวัดแกวง ยอมยินดี
อนุโมทนา เกิดปติปราโมชวา ทานนี้จงมีผลเพื่อประโยชนเกือ้ กูล เพื่อสุข
แกเราทั้งหลาย.

พรรณนาตอนปลายของคาถาที่ ๕
สัมพันธกับตอนตนของคาถาที่ ๖
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงประการที่กุศลกรรม ใหผลเกิดใน
ทันที่ แกญาติทั้งหลายที่เขาถึงปตติวิสัย อยางนี้จึงตรัสวา
พวกเปรตที่เปนญาติเหลานั้นพากันมาในที่นั้น
ประชุมพรอมแลว ตางก็อนุโมทนาโดยเคารพในขาว
น้ําเปนอันมาก.
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เมื่อทรงแสดงอาการชมเชยปรารภญาติทั้งหลายของเปรตเหลานั้น ที่เสวยผล
แหงกุศลกรรม อันบังเกิดเพราะอาศัยพวกญาติอีก จึงตรัสกึ่งหลังแหงคาถา
ที่ ๕ วา จิร ชีวนฺตุ และกึ่งตนแหงคาถาที่ ๖ วา อมฺหากฺจ กตา
ปูตา.
กึ่งหลังและกึ่งตนแหงคาถาเหลานั้นมีความวา บทวา จิร ชีวนฺตุ
ไดแกมีชีวิตอยูนาน ๆ มีอายุยืน. บทวา โน าตี แปลวา ญาติทั้งหลาย
ของพวกเรา. บทวา เยส เหตุ ไดแก เพราะอาศัยญาติเหลาใด เพราะ
เหตุแหงญาติเหลาใด. บทวา ลภามฺหเส แปลวา ได. หมูเปรตกลาวอาง
สมบัติที่ตนไดในขณะนั้น.
จริงอยู ทักษิณา ยอมสําเร็จผล คือ ใหเกิดผลในขณะนั้นได ก็
ดวยองค ๓ คือ ดวยการอนุโมทนาดวยตนเองของเปรตทั้งหลาย ๑ ดวย
การอุทิศของทายกทั้งหลาย ๑ ดวยการถึงพรอมแหงทักขิไณยบุคคล ๑.
บรรดาองคทั้ง ๓ นั้น ทายกทั้งหลายเปนเหตุพิเศษ ดวยเหตุนั้น
เปรต. ทั้งหลายจึงกลาววา เยส เหตุ ลภามฺหเส ยอมไดเพราะเหตุแหงญาติ
[ที่เปนทายก] เหลาใด. บทวา อมฺหากฺจ กตา ปูชา ความวา และ
ญาติทั้งหลายที่อุทิศทานนี้อยางนี้วา อทานนี้จงมีแกญาติทั้งหลายของเรา ดังนี้
ชื่อวา ทําการบูชาพวกเราแลว. ทายกา จ อนิปฺผลา ความวา กรรมที่
สําเร็จมาแตการบริจาค อันทายกทําแลวในสันดานใด ทายกทั้งหลาย ชือ่ วา
ไมไรผล ก็เพราะกรรมนั้น ใหผลในสันดานนั้นเทานั้น. ในขอนี้ผูทักทวงกลาว
วา ญาติทั้งหลายที่เขาถึงปตติวิสัยไดเทานั้นหรือ หรือวา แมคนอื่น ๆ ก็ได.
ขอชี้แจงดังนี้ พระผูมีพระภาคเจา ถูกพราหมณ ชื่อ ชาณุสโสณิ ทูลถาม
แลว ก็ทรงพยากรณขอนี้ไวดังนี้วา ในขอนี้ เราจะพึงกลาวคําอะไร. สมจริง
ดังที่พระสังคีติกาจารยกลาวไว ดังนี้วา
๑

๑. อัง.ทสก. ๒๔/ขอ ๑๖๖ ชาณุสโสณีสูตร.
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ชาณุสโสณิพราหมณทูลถามวา
ขาแตทานพระโคดม พวกขาพเจาชื่อวาพราหมณ
ยอมไหทาน ยอมทําความเชื่อวา ทานนี้จะสําเร็จผลแก
เปรตทั้งหลายที่เปนญาติสาโลหิต เปรตทั้งหลายที่เปน
ญาติสาโลหิต จะบริโภคทานนี้. ขาแตทานพระโคดม
ทานนั้น จะสําเร็จผลแกเปรตทั้งหลายที่เปนญาติสาโลหิตบางไหม เปรตทั้งหลายที่เปนญาติสาโลหิต จะ
บริโภคทานนั้น ไดบางไหม.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ดูกอนพราหมณจะสําเร็จผลในที่เปนฐานะ ไม
สําเร็จผลในที่เปนอัฏฐานะ.
ชาณุสโสณิพราหมณทูลถามวา
ขาแตทานพระโคดม ที่อยางไรเปนฐานะ ที่
อยางไรเปนอัฏฐานะ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ดูกอนพราหมณ คนบางตนในโลกนี้ทําปาณาติบาต ฯลฯ เปนมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตกไป เขายอมเขาถึงนรก อาหารอันใดของ
เหลาสัตวนรก เขายอมยังชีพใหเปนไปในนรกนั้น ดวย
อาหารอันนั้น เขาดํารงอยูไดในนรกนั้น ดวยอาหาร
อันนั้น.
ดูกอนพราหมณ ทานนั้นยอมไมสําเร็จผลแก
สัตวผูตั้งอยูในนรกใด นรกนั้นแล ชือ่ วา อัฏฐานะ.
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ดูกอนพราหมณ คนบางตนในโลกนี้ทําปาณาติบาต ฯลฯ เปนมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตกไป เขาเขาถึงกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน. อาหาร
อันใดของเหลาสัตวที่เกิดในกําเนิดสัตว เดียรัจฉาน เขา
ยอมยังชีพใหเปนไปในกําเนิดสัตวเดียรัจฉานนั้นดวย
อาหารอันนั้น ยอมดํารงอยูไดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน
นั้น ดวยอาหารอันนั้น.
ดูกอนพราหมณ ทานนั้น ยอมไมสําเร็จผลแก
สัตวผูตั้งอยูในกําเนิดสัตวเดียรัจฉานใด กําเนิดสัตว
เดียรัจฉานนั้นแล ชื่อวา อัฏฐานะ.
ดูกอนพราหมณ คนบางคนในโลกนี้ เวนขาด
จากปาณาติบาต ฯลฯ เปนสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแต
ตายเพราะกายแตกไป เขายอมเขาถึงความเปนสหาย
ของหมูเทวดา อาหารอัน ใดของหมูเทวดา เขายังชีพ
ใหเปนไปในเทวโลกนั้นดวยอาหารอันนั้น เขาดํารง
อยูไดในเทวโลกนั้นดวยอาหารอันนั้น.
ดูกอนพราหมณ ทานนั้น ยอมไมสําเร็จผลแก
สัตวผูตั้งอยูในเทวโลกใด เทวโลกนี้แล ก็ชอื่ วาอัฏฐานะ
ดูกอนพราหมณ คนบางคนในโลกนี้ ทําปาณา
ติบาต ฯลฯ เปนมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตกไป เขายอมเขาถึงปตติวิสัย อาหารอันใดของ
หมูสัตวที่เขาถึงปตติวิสัย เขายอมยังชีพใหเปนไปใน
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ปตติวิสัยนั้นดวยอาหารอันนั้น เขาดํารงอยูไดในปตติวิสัยนั้น ดวยอาหารอันนั้น ก็หรือวา หมูมิตรสหายหรือ
หมูญาติสาโลหิต มอบทานอันใดจากมนุษยโลกนี้ไป
ใหแกเขา เขายอมยังชีพใหเปนไปในปตติวิสัยนั้นดวย
ทานอันนั้น เขาดํารงอยูไดในปตติวิสัยนั้น ดวยทาน
อันนั้น ดูกอนพราหมณ ทานนั้น ยอมสําเร็จผลแก
สัตวผูตั้งอยูในปตติวิสัยใด ปตติวิสัยนี้แตชื่อวา ฐานะ.
ชาณุสโสณิพราหมณทูลถามวา
ขาแตทานพระโคดม ถาหากวาเปรตผูเปนญาติสาโลหิตนั้น ไมเขาถึงฐานะนั้น ใครเลาบริโภคทาน
นั้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ดูกอนพราหมณ หมูเปรตที่เปนญาติสาโลหิตแม
เหลาอืน่ ของเขา ที่เขาถึงฐานะนั้น บริโภคทานนั้นนะสิ.
ชาณุสโสณิพราหมณทูลถามวา
ขาแตทานพระโคดม ทั้งเปรตที่เปนญาติสาโลหิต
ผูนั้น ก็ไมเขาถึงฐานะนั้น ทั้งหมูเปรตที่เปนญาติสาโลหิตแมเหลาอื่นของเขา ก็ไมเขาถึงฐานะนั้น ใครเลา
จะบริโภคทานนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ดูกอนพราหมณ ฐานะทีจ่ ะพึงวางจากญาติสาโลหิตผูล วงลับไปแลวโดยกาลชานานเชนนี้ มิใชฐานะ
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มิใชโอกาสที่จะมีได ก็แตวา แมทายกผูใหยอ มไมไร
ผลนะพราหมณ.

พรรณนาตอนปลายของคาถาที่ ๖
สัมพันธกับคาถาที่ ๗
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงชมพระราชาเพราะอาศัยสมบัติของหมู
พระประยูรญาติในชาติกอนของพระเจามคธรัฐ ที่เขาถึงปตติวิสัย จึงทรงแสดง
วา ขอถวายพระพร พระประยูรญาติของมหาบพิตรเหลานี้ดีใจ พากันชมเชย
ในทานสัมปทาน จึงตรัสวา
หมูเปรตพากันชมวา พวกเราไดสมบัติ เพราะ
เหตุแหงญาติเหลาใด ขอญาติเหลานั้นของพวกเราจง
มีชีวิตอยูยั่งยืน และญาติเหลานั้นทําการบูชาพวกเรา
แลว ทัง้ ทายกทั้งหลาย ก็ไมไรผล ดังนี้.
เมื่อทรงแสดงความไมมีเหตุที่ใหไดสมบัติอยางอื่น มีกสิกรรมและโครักขกรรม
เปนตน ของหมูเปรตที่เขาถึงปตติวิสัยเหลานั้น แตความที่หมูเปรตเหลานั้น.
ยังชีพใหเปนไปดวยทาน ที่ญาติใหจากมนุษยโลกนี้ จึงตรัสกึ่งหลังแหงคาถาที่
๖ วา น หิ ตตฺถ กสิ อตฺถิ และคาถาที่ ๗ นีว้ า วณิชฺชา ตาทิสี
เปนตน.
ในคาถานั้น พรรณนาความดังนี้ ขอถวายพระพร ก็ในปตติวิสัยนั้น
ไมมีกสิกรรมที่หมูเปรตเหลานั้นจะอาศัยแลวไดสมบัติ. บทวา โครกฺเขตฺถ
น วิชฺชติ ความวา ไมใชไมมีกสิกกรรมอยางเดียวเทานั้นดอก ในปตติวสิ ัย
นั้น ก็ไมมีแมแตโครักขกรรม ที่หมูเปรตเหลานั้น จะอาศัยแลวไดสมบัติ.
บทวา วณิชชฺ า ตาทิสี นตฺถิ ความวา ไมมีแมการคาขาย ที่จะเปนเหตุให
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ไดสมบัติของหมูเปรตเหลานั้น. บทวา หิรฺเน กยากย ความวา ใน
ปตติวิสัยนั้น ไมมีแมแตการซื้อขายดวยเงินซึ่งจะพึงเปนเหตุไหไดสมบัติของ
หมูเปรตเหลานั้น.
บทวา อิโต ทินฺเนน ยาเปนฺติ เปตา กาลตา ตหึ ความวา
แตหมูเปรต ยอมยังชีพใหเปนไป ยังอัตภาพ ใหดําเนินไป ดวยทาน
ที่หมูญาติ หรือหมูมิตรสหาย ใหไปจากมนุษยโลกนี้แตอยางเดียว.
บทวา เปตา ไดแก หมูส ัตวที่เขาถึงปตติวิสัย. บทวา กาลคตา ไดแก ไป
ตามเวลาตายของตน. อธิบายวา ทํากาละ ทํามรณะ. บทรา ตหึ ไดแก
ในปตติวิสัยนั้น.
พรรณนาสองคาถาคือคาถาที่ ๘ และคาถาที่ ๙
พระผูมีพระภาคเจา ครั้น ตรัสวา ผูทํากาลกิริยาละไปแลวยอมยังอัค
ภาพใหเปนไปในปตติวิสัยนั้น ดวยทานที่หมูญาติมิตรสหายใหแลวจากมนุษยโลกนี้ อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อทรงประกาศความนั้น ดวยขออุปมาทั้งหลาย
จึงตรัส ๒ คาถานี้วา อุนฺนเต อุทก วุฏ เปนตน
คาถานั้น มีความวา น้ําที่หมูเมฆใหตกลงบนที่ดอนบนบก บนภูมิภาคที่สูง ยอมไหลลงที่ลุม คือไหลไปถึงภูมิภาคที่ลุมต่ํา ฉันใด ทานที่หมู
ญาติมิตรสหายใหจากมนุษยโลกนี้ ยอมสําเร็จผลอธิบายวาบังเกิดผลปรากฏผล
แกหมูเปรต ฉันนั้นเหมือนกัน. จริงอยู เปตโลก โลกเปรต ชื่อวา ฐานะ
ที่ตั้งแหงความสําเร็จผลแหงทาน เหมือนที่ลุมเปนฐานะที่ขังน้ําอันไหลมา.
เหมือนอยางตรัสไววา ดูกอนพราหมณ ทานนั้นยอมสําเร็จผลแกสัตวที่ตั้ง
อยูในปตติวิสัยใด ปตติวิสัยนั้นแล เปนฐานะ ดังนี้ เหมือนยางวา น้ําทีไ่ หล
มาจากชุมนุมดวย ซอกเขา คลองใหญ คลองซอย หนองบึง เปนแมน้ําใหญ
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เต็มเขาก็ทําใหสาครทะเลเต็มเปยม ฉันใด ทานที่ญาติมิตรสหายใหไปจาก
มนุษยโลกนี้ ยอมสําเร็จผลแกหมูเปรตตามนัยที่กลาวมากอนแลว แมฉันนั้น.
พรรณนาคาถาที่ ๑๐
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงประกาศความนี้วา ผูทํากาลกิริยาละไป
แลว ยอมยังอัตภาพใหเปนไปในปตติวิสัยนั้น ดวยทานที่ญาติมิตรสหาย ให
ไปจากมนุษยโลกนี้ ดังนี้แลว เมื่อทรงแสดงอีกวา เพราะเหตุที่หมูเปรตเหลา
นั้น หวังเต็มที่วาพวกเราจักไดอะไร ๆ จากมนุษยโลกนี้ แมพากันนาถึงเรือน
ญาติแลวก็ไมสามารถจะรองขอวา ขอทานทั้งหลาย โปรดใหของชื่อนี้แกพวก
เราเถิด ฉะนั้น กุลบุตรเมื่อระลึกถึงสิ่งที่ควรระลึกเหลานั้น พึงใหทักษิณา เพื่อ
หมูเปรตเหลานั้น จึงตรัสคาถานี้วา อทาสิ เม เปนตน.
คาถานั้น มีความวา กุลบุตรเมื่อระลึกทุกอยางอยางนี้วา ทานไดให
ทรัพยหรือธัญญาหารชื่อนี้แกเรา ทานไดพากเพียรดวยตนเอง ไดกระทํากิจชื่อ
นี้แกเรา คนโนนเปนญาติ เพราะเกี่ยวเนื่องขางมารดาหรือขางบิดาของเรา
คนโนนเปนมิตร เพราะสามารถชวยเหลือ โดยสิเนหา และคนโนนเปนเพื่อน
เลนฝุนดวยกันของเรา ดังนี้ พึงใหทักษิณา พึงมอบทานใหแกเขาผูลวงลับไป
แลว.
มีปาฐะอื่นอีกวา เปตาน ทกฺขณ
ิ า ทชฺชา. ปาฐะนั้นมีความวา
ชื่อวา ทัชชา เพราะเปนของที่พึงให. ของที่พึงใหนั้นคืออะไร ก็คือทักษิณาเพื่อ
เขาผูลวงลับไปแลว. ดวยเหตุนั้น กุลบุตรเมื่อระลึกถึงทาน อธิบายวา เมื่อนึกถึง
กิจที่ทานทํามาแตกอน โดยนัยวา ทานไดใหสิ่งนี้แกเรา ดังนี้เปนตน. คํานี้.
พึงทราบวาเปนปฐมาวิภัตติ ลงในอรรถประสงคเปนตติยาวิภัตติ.
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พรรณนาคาถาที่ ๑๑
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงอนุสสรณวัตถุที่เปนเหตุ ในการ
มอบใหซึ่งทักษิณาเพื่อหมูเปรตทั้งหลายอยางนี้ จึงตรัสวา
กุลบุตรเมื่อระลึกถึงกิจที่ทานทํามาแตกอนวา
ทานไดใหสิ่งนี้แกเรา ไดทํากิจแกเรา ไดเปนญาติมิตร
สหายของเรา พึงใหทักษิณาแกทานผูลวงลับไปแลว.
เมื่อทรงแสดงอีกวา ชนเหลาใด มีการรองไหและเศราโศกเปนตนเปนเบื้อง
หนา เพราะความตายของญาติ ดํารงอยู. ผูล วงลับไปแลว ยอมไมใหอะไร ๆ
เพื่อประโยชนแกชนเหลานั้น การรองไหและการเศราโศกเปนตนนั้น ของชน
เหลานั้น มีแตทําตัวใหเดือดรอนอยางเดียวเทานั้น ยอมไมยังประโยชนอะไร ๆ
ใหสําเร็จแกผูลวงลับไปแลวเลย จึงตรัสคาถานี้วา น หิ รุณณ
ฺ  วา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รุณฺณ ไดแก การรองไห ความร่ําไห
ความที่น้ําตารวง ทรงแสดงความลําบากกายดวยบทนี้. บทวา โสโก ไดแก
ความเศรา ความโศกเศรา. ทรงแสดงความลําบากใจดวยบทนี้. บทวา
ยาวฺา ไดแก หรือวานอกจากรองไหเศราโศกใด. บทวา ปริเทวนา
ไดแก การพร่ําเพอการรําพันถึงคุณ โดยนัยวา โอ ลูกคนเดียว ที่รัก ที่พึงใจ
อยูไหนดังนี้เปนตน ของคนที่ถูกความเสื่อมเสียญาติกระทบแลว. ทรงแสดง
ความลําบากวาจาดวยบทนี้.

พรรณนาคาถาที่ ๑๒
พระผูมีพระภาคเจาครั้น ทรงแสดงการรองไหเปนตน ไมเปนประโยชน
วา การรําพันอยางอื่นแมทั้งหมด ไมมีเพื่อประโยชนแกผูลวงลับ ไปแลว ที่แท
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มีแตทําตัวใหเดือดรอนอยางเดียวเทานั้น ญาติทงั้ หลายก็ตั้งอยูอยางนั้นดังนี้แลว
เมื่อทรงแสดงความที่ทักษิณาซึ่งพระเจามคธรัฐ ทรงถวายแลวมีประโยชน จึง
ตรัสคาถานี้วา อยฺจ โข ทกฺขิณา ดังนี้เปนตน.
คาถานั้น มีความวา ขอถวายพระพร ทักษิณานี้แล มหาบพิตรถวาย
อุทิศหมูพระประยูรญาติของมหาบพิตรในวันนี้ เพราะเหตุที่พระสงฆเปนเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ฉะนั้น ทักษิณานั้น พึงเปนทักษิณาที่ทรงตั้งไวดี
แลวในพระสงฆ จึงสําเร็จผล ทานอธิบายวา สัมฤทธิ์ผลิตผล เพื่อประโยชน
เกื้อกูล เพื่อสุขแกแตชนสิ้นกาลนาน. ก็บทวา อุปกปฺปติ ไดแก สําเร็จผล
โดยฐานะ คือสัมฤทธิ์ผลในขณะนั้นทันที ไมนานเลย. เหมือนอยางวา ขอที่แจม
แจงในทันทีทันใด ก็ตรัสวา ก็ขอนั้นแจมแจงกะตถาคตโดยฐานะ ฉันใด
ทักษิณาที่สําเร็จผลในทันทีทันใด แมในที่นี้ ก็ตรัสวา สําเร็จผลโดยฐานะ
ฉันนั้น. ฐานะใด ตรัสไววา ดูกอนพราหมณ ทานนั้น ยอมสําเร็จผลแก
สัตวผูตั้งอยูในปตติวิสัยใด ปตติวิสัยนั้นแล เปนฐานะดังนี้. ทักษิณาที่สําเร็จ
ผลในฐานะนั้น อันตางโดยประเภทมีขุปปปาสิกเปรต วันตาสาเปรต ปรทัตตูปชีวีเปรตและนิชฌามตัณหิกเปรตเปนตน ก็ตรัสวา ยอมสําเร็จผลโดยฐานะ
เหมือนผูใหกหาปณะ ในโลกเขาก็เรียกกันวา ผูน ั้น ใหกหาปณะ ฉะนั้น. แต
ในอรรถวิกปั นี้ บทวา อุปกปฺปติ ไดแก ปรากฏผล ทานอธิบายวาบังเกิดผล.

พรรณนาคาถานี้ ๑๓
พระผูมีพระภาคเจา เนื้อทรงแสดงความที่ทักษิณา ซึ่งพระราชาถวาย
แลว มีประโยชนอยางนี้ จึงตรัสวา
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ที่ทักษิณานีแ้ ล มหาบพิตรถวายแลว เขาไปตั้ง
ไวดีแลวในพระสงฆ ยอมสําเร็จผลโดยฐานะ เพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแตเปรตตลอดกาลนาน ดังนี้.
เพราะเหตุที่ญาติธรรม อันพระราชาผูทรงถวายทักษิณานี้ ทรงแสดง
แลวดวยทรงทํากิจที่หมูญาติควรทําแกหมูญาติ ทรงทําใหปรากฏแกชนเปนอัน
มากหรือทรงยกเปนตัวอยางวา ญาติธรรมแมทานทั้งหลายก็พึงบําเพ็ญดวยการ
ทํากิจที่หมูญาติพึงทําอยางนั้นเหมือนกัน ไมพึงทําตัวใหเดือดรอนดวยการรองไห
เปนตน ซึ่งไรประโยชน การบูชาหมูเปรตอันพระราชาผูทรงยังหมูเปรตเหลานั้น
ใหประสพทิพยสมบัติทรงทําแลวอยางโอฬาร และกําลังของภิกษุทั้งหลาย
อันพระราชาผูทรงอังคาสเลี้ยงดูภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขใหอิ่มหนํา
สําราญ ดวยขาวน้ําเปนตน ชื่อวาทรงเพิ่มใหแลว และบุญมิใชนอย อันพระ
ราชาทรงยังจาคเจตนา มีคุณคือความอนุเคราะหเปนตนเปนบริวารใหเกิดก็
ทรงประสพแลว ฉะนั้น เมื่อทรงยังพระราชาใหทรงราเริงดวยคุณตามเปนจริง
เหลานั้นอีก จึงทรงจบเทศนาดวยพระคาถานี้วา
ญาติธรรมนี้นั้น เปนอันทรงแสดงแลว ๑ การ
บูชาเปตชน ก็ทรงทําอยางโอฬาร กําลังของภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ทรงเพิ่มใหแลว บุญมิใชนอ ย พระองค
ทรงขวนขวายแลว ๑.
อีกนัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ทรงชี้แจงพระราชาดวยธรรมีกถา
ดวยบทคาถานี้วา โส าติธมฺโม จ อย นิทสฺสิโต. ความจริง การ
แสดงญาติธรรมนี่เอง เปนการชี้บอย ๆ ในขอนี้. ทรงชักชวนดวยบทคาถานี้วา
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เปตาน ปูชา จ ถตา อุฬารา ความจริงการสรรเสริญวา อุฬารา ก็เปนการ
ชักชวนดวยการบูชาบอย ๆ ในขอนี้ ทรงใหอาจหาญดวยบทคาถานี้วา พลฺจ
ภิกฺขูนมนุปปฺ ทินฺน. ความจริง การเพิ่มกําลังแกภิกษุทั้งหลาย ก็เปนทาน
อยางนี้ [อยางหนึ่ง] ในขอนี้. คําวา พลานุปฺปทานตา เปนการปลุก
ใหอาจหาญ ดวยการเพิ่มอุตสาหะ แกพระราชานั้น. ทรงใหรา เริงดวยบทคาถา
นี้วา ตุมฺเหหิ ปฺุ ปสุต อนปฺปก. ความจริงการระบุถึงการประสพ
บุญนั้นเอง พึงทราบวา เปนการใหเกิดความราเริง ดวยการพรรณนาคุณตาม
เปนจริงแกพระราชานั้นในขอนี้.
จบเทศนา การบรรลุธรรมไดมแี กสัตว ๘๔,๐๐๐ ซึ่งสลดใจเพราะการ
พรรณนาโทษแหงการเขาถึงปตติวิสัย แลวตั้งความเพียรโดยแยบคาย. แมวัน
รุงขึ้น พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงแสดงติโรกุฑฑสูตรนั้นแล แกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย การตรัสรูธรรมอยางนั้น ไดมีถึง ๗ วัน ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาติโรกุฑฑสูตร
แหง
อรรถกถาขุททกปาฐะ ชื่อปรมัตถโชริกา
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นิธิกณ
ั ฑในขุททกปาฐะ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงสอนคฤหบดีอุบาสก ตรัสพระคาถาวา
[๙] บุรษุ ยอมฝงขุมทรัพยไวในน้ําลึก ดวยคิดวา
เมื่อกิจที่จําเปนเกิดขึ้น ทรัพยนี้จักเปนประโยชนแก
เรา เพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบาง เพื่อชวยตนใหพน
จากโจรภัยบาง เพือ่ เปลื้องหนี้บาง ในคราวทุพภิกขภัยบาง ในคราวคับขันบาง ขุมทรัพยที่เขาฝงไวใน
โลก ก็เพื่อประโยชนนี้แล.
ขุมทรัพยนั้น ยอมหาสําเร็จประโยชนแกเขาไป
ทั้งหมด ในกาลทุกเมื่อที่เดียวไม เพราะขุมทรัพย
เคลื่อนจากที่ไปเสียบาง ความจําของเขาคลาดเคลื่อน
เสียบาง นาคทั้งหลายลักไปเสียบาง ยักษทั้งหลายลัก
ไปเสียบาง ผูรบั มรดกที่ไมเปนที่รักขุดเอาไปเมื่อเขา
ไมเห็นบาง ในเวลาที่เขาสิ้นบุญ ขุมทรัพยทั้งหมด
นั้น ยอมสูญไป.
ขุมทรัพยคือบุญ ของผูใด เปนสตรีก็ตาม เปน
บุรุษก็ตาม ฝงไวดีแลวดวยทาน ศีล สัญญมะความ
สํารวม ทมะความฝกตน ในเจดียก็ดี ในสงฆก็ดี
ในบุคคลก็ดี ในแขกก็ดี ในมารดาก็ดี ในบิดาก็ดี
ในพี่ชายก็ดี.
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ขุมทรัพยนนั้ ชื่อวาฝงไวดีแลว ใคร ๆ ไมอาจ
ผจญได เปนของติดตามตนไปได บรรดาโภคะ
ทั้งหลายที่เขาจําตองละไป เขาก็พาขุมทรัพยคือบุญ
นั้นไป.
ขุมทรัพยคือบุญ ไมสาธารณะแตชนเหลาอื่น
โจรก็ลกั ไปไมได บุญนิธิอันใด ติดตามตนไปได
ปราชญพึงทําบุญนิธิอันนั้น.
บุญนิธินั้น อํานวยผลที่นาปรารถนาทุกอยางแก
เทวดาและมนุษยทงั้ หลาย. เทวดาและมนุษยปรารถนา
นักซึ่งอิฐผลใด ๆ อิฐผลทั้งหมดนั้น ๆ อันบุคคลยอม
ไดดวยบุญนิธินี้.
ความมีวรรณะงาม ความมีเสียงเพราะ ความมี
ทรวดทรงดี ความมีรูปงาม ความเปนใหญยิ่ง ความ
มีบริวาร อิฐผลทั้งหมดนั้น อันบุคคลยอมไดดวยบุญ
นิธินี้.
ความเปนพระราชาเฉพาะประเทศ ความเปน
ใหญ [คือจักรพรรดิราช] สุขของพระเจาจักรพรรดิที่
นารัก ความเปนพระราชาแหงเทวดาในทิพยกายทั้ง
หลาย อิฐผลทั้งหมดนั้น อันบุคคลยอมไดดวยบุญนิธินี้.
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สมบัตขิ องมนุษย ความยินดีในเทวโลก และ
สมบัตคิ ือพระนิพพานอันใด อิฐผลทั้งหมดนั้นอัน
บุคคลยอมได ดวยบุญนิธินี้.
ความที่บุคคลอาศัยสัมปทา คุณเครื่องถึงพรอม
คือมิตรแลว ถาประกอบโดยอุบายที่ชอบ เปนผูชํานาญ
ในวิชชาแลวมุตติ อิฐผลทั้งหมดนั้น อันบุคคลยอมได
ดวยบุญนิธินี้.
ปฏิสมั ภิทา วิโมกข สาวกบารมี ปจเจกโพธิ
และพุทธภูมิอันใด อิฐผลทั้งหมดนั้น อันบุคคลยอม
ได ดวยบุญนิธินี้.
บุญสัมปทา คุณเครื่องถึงพรอมคือบุญนั้น เปน
ไปเพื่อประโยชนใหญอยางนี้ เพราะฉะนั้น บัณฑิต
ผูมีปญ
 ญา จึงสรรเสริญความเปนผูทําบุญไวแล.
จบนิธิกัณฑในขุททกปาฐะ
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อรรถกถานิธิกัณฑสูตร
เหตุตั้งพระสูตร
นิธิกณ
ั ฑสูตรนี้ ขาพเจายกขึ้นตั้ง โดยนัยวา นิธึ นิเธติ ปุริโส
เปนตน ตอลําดับจากติโรกุฑฑสูตร บัดนี้ ขาพเจาจักกลาวเหตุตั้งและจัก
แสดงเหตุเกิดเรื่องแหงนิธิกัณฑสูตรไวในที่นี้แลว จึงจักทําการพรรณนาความ
แหงนิธิกัณฑสูตรนั้น.
บรรดาเหตุทั้งสองนั้น ในทีน่ ี้พึงทราบเหตุตั้งนิธิกัณฑสูตรนั้นกอน.
แทจริง นิธกิ ัณฑสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา แมมิไดตรัสไวตามลําดับนี้
เพราะเหตุที่เปนสูตรคูของติโรกุฑฑสูตร โดยเปนเรื่องอนุโมทนา ฉะนั้น
ขาพเจาจึงยกขึ้นตั้งไวในที่นี้. หรือวา พึงทราบวา ขาพเจาครั้นแสดงวิบัติ
ของหมูชนที่ปราศจากบุญดวยติโรกุฑฑสูตรแลว จึงยกนิธิกัณฑสูตรนี้ตั้งไวใน
ที่นี้ ก็เพื่อแสดงสมบัติของหมูชนที่ทําบุญไวดวยสูตรนี้. เหตุดังนี้กัณฑสูตร
นั้นไวในที่นี้มีเทานี้.
เหตุเกิดพระสูตร
นิธิกณ
ั ฑสูตรนั้น มีเหตุเกิดดังนี้.
ไดยินวา ในกรุงสาวัตถี กุฎม พีคนหนึ่ง มั่งคั่ง มีทรัพยมาก มี
โภคะมาก แตเขาเปนคนมีศรัทธาปสาทะ มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่
อยูครองเรือน. วันหนึ่ง เขาถวายทานแกพระภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปน
ประมุข สมัยนั้น พระราชามีพระราชประสงคทรัพย จึงทรงสงราชบุรุษคน
หนึ่งไปที่สํานักเขา ดวยพระราชดํารัสสั่งวา พนาย เจาจงไปนํากุฎมพีชื่อนี้
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มา. ราชบุรษุ ผูนั้น ไปพูดกะกุฎมพีนั้นวา ทานคฤหบดี พระราชาขอเชิญ
ทานกุฎมพี มีใจประกอบดวยคุณมีศรัทธาเปนตน กําลังอังคาสเลี้ยงดูพระภิกษุ
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข จึงกลาววา ไปกอนเถิดทานราชบุรุษ ขาพเจา
จะมาทีหลัง ขาพเจาจะฝงขุมทรัพยในขณะนี้เสียกอน. พระผูมีพระภาคเจา
เสวยเสร็จทรงชักพระหัตถออกจากบาตรแลว
เพื่อทรงแสดงบุญสัมปทาวา
นิธิโดยปรมัตถ ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา นิธึ นิเธติ ปุริโส เปนตน เพือ่
อนุโมทนาแกกุฎมพีนั้น. นิธิกัณฑสูตรนั้น มีเหตุเกิด ดังกลาวมานี้.
ขาพเจากลาวเหตุตั้ง และแสดงเหตุเกิดของนิธิกัณฑสูตรไวในที่นี้แลว จักทําการพรรณนาความของ
นิธิกณ
ั ฑสูตรนั้น ดังตอไปนี้.
พรรณนาคาถาที่ ๑
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิธึ นิเธติ ปุริโส ความวา ชื่อวา
นิธิ เพราะฝงไว อธิบายวา ตั้งไว รักษาไว. นิธินั้นมี ๔ คือ ถาวรนิธิ
ชงคมนิธิ อังคสมนิธิ อนุคามิกนิธิ. บรรดานิธิ ๔ นั้น ทรัพยที่ติดพื้นดินก็
ดี ทรัพยที่ตงั้ อยูในอากาศก็ดี เงินก็ดี ทองก็ดี นาก็ดี ที่ดิน [ปลูกบาน]
ก็ดี ก็หรือทรัพยเห็นปานนั้น แมอื่นใดที่เวน จากเคลื่อนที่ดวยตัวเอง ชือ่ วา
ถาวร มั่นคง ขุมทรัพยนี้ ชื่อวา ถาวรนิธิ. ทาสหญิง ทาสชาย ชาง โคมา ลา แพะ
แกะ ไก สุกร ก็หรือวา ทรัพยเห็นปานนั้น แมอื่นใด ที่ประกอบดวยเคลื่อนที่
ไดดวยตัวเอง ชื่อวาชังคมะ เคลื่อนที่ได ขุมทรัพยนี้ ชือ่ วา ชังคมนิธิ.
พาหุสัจจะความเปนพหูสูต อันเปนบอเกิดการงาน บอเกิดศิลปะ. ที่ตั้งแหง
วิทยาการ ก็หรือวา พาหุสัจจะเห็นปานนั้น แมอนื่ ใด ที่ศึกษาเเลวศึกษาอีก
ชํานาญติดตัวประหนึ่งอวัยวะใหญนอย ชื่อวาอังคสมะ เสมอดวยอวัยวะ ขุม-
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ทรัพยนี้ ชื่อวา อังคสมนิธิ. บุญที่สําเร็จดวยทาน ที่สําเร็จดวยศีล ที่สําเร็จ
ดวยภาวนา. ที่สําเร็จดวยการฟงธรรม ที่สําเร็จดวยการแสดงธรรม ก็หรือวา
บุญเห็นปานนั้น แมอื่นใด ตามดวยผลที่นาปรารถนา ประดุจติดตามไปในที่
นั้น ๆ ชื่อวา อนุคามิกะ ติดตามไปได. ขุมทรัพยนี้ ชื่อวา อนุคามิกนิธิ.
สวนในที่นี้ ทรงประสงคเอา ถาวรนิธิ.
บทวา นิเธติ ไดแก ตั้งไว เก็บไว รักษาไว. บทวา ปุริโส
ไดแก มนุษย. บุรุษก็ดี สตรีก็ดี บัณเฑาะกก็ดี ยอมฝงขุมทรัพยไดก็จริง
ถึงกระนั้น ในที่นี้ ก็ทรงทําเทศนา ดวยบุรุษเปนสําคัญ แตวาโดยอรรถ
พึงเห็นวาทรงประมวลคนแมเหลานั้นไวในที่นี้. บทวา คมฺภีเร โอทกนฺติเก
ความวา ทีช่ ื่อวา คัมภีระ เพราะอรรถวาหยั่งถึงได ชื่อวา โอทกันติกะ
เพราะเปนที่มีน้ําเปนที่สุด. ทีล่ ึกแตไมมีน้ําเปนที่สุดก็มี เชนบอลึกชั่ว ๑๐๐ บุรุษ
ณ พื้นที่ดอน. ที่มีน้ําเปนที่สุด แตไมลึกก็มี เชนบอลึกศอกสองศอก ณ ที่
ลุมเปนโคลนตม. ที่ทั้งลึก ทั้งมีน้ําเปนที่สุดก็มี เชนบอที่เขาขุด ณ พื้นที่ดอน
จนกวาน้ําจักไหลมา ณ บัดนี้. คําวา คมฺภีเร โอทกนฺติเก นี้ ตรัสหมาย
ถึงที่ลึก และมีน้ําเปนที่สุดนั้น.
บทวา อตฺเถ กิจฺเจ สมุปฺปนฺเน ความวา ชื่อวา อัตถะ เพราะ
ไมปราศจากประโยชน. ทานอธิบายวา นํามาซึ่งประโยชน นํามาซึ่งประโยชน
เกื้อกูล. ชื่อวา กิจ เพราะควรทํา. ทานอธิบายวา กรณียะบางอยาง อัน
เกิดขึ้นแลวนั่นแล ชื่อวา สมุปปนนะ. ทานอธิบายวา อันตั้งขึ้นแลวโดย
ความเปนกิจควรทํา. คํานี้เปนการแสดงถึงประโยชนของการฝงขุมทรัพยวา
เมื่อกิจที่เปนประโยชนนนั้ เกิดขึ้นแลว ขุมทรัพยจักเปนประโยชนแกเรา. ความ
จริง บุรุษนัน้ ฝงขุมทรัพยไวก็เพื่อประโยชนอยางนี้วา เมื่อกรณียะบางอยางที่
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นํามาซึ่งประโยชนเกิดขึ้น ขุมทรัพยจักเปนประโยชนแกเรา จักมีเพื่อความ
สําเร็จแหงกิจของเรานั้น. เปนความจริง ความสําเร็จแหงกิจนั่นแล พึงทราบ
วาเปนประโยชนของขุมทรัพยนั้น เมื่อกิจเกิดขึ้น.

พรรณนาคาถาที่ ๒
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงประโยชนแหงการฝงชุมทรัพยอยาง
นี้ ครั้นทรงแสดงความประสงคแหงการประสพประโยชน บัดนี้ เพื่อทรง
แสดงความประสงคแหงการหลีกสิ่งที่ไมเปนประโยชน จึงตรัสวา
ขุมทรัพยนี้ จักเปนประโยชนแกเราเพื่อเปลื้อง
ตนจากราชภัยบาง เพื่อชวยตนใหพนจากโจรภัยบาง
เปลื้องหนี้บาง ในคราวทุพภิกขภัยบาง ในคราวคับขัน
บาง.
คาถานั้น พึงประกอบขอความตามกําเนิดศัพทกับบทวา สวิสสฺ ติ
ปโมกฺขาย ที่ตรัสในคํานี้วา อตฺถาย เม ภวิสสฺ ติ และวา อิณสฺส เว
ปโมกฺขาย จึงจะทราบความได. ในขอนั้นประกอบความอยางนี้วา บุรุษฝง
ขุมทรัพย มิใชดวยประสงควาจะเปนประโยชนแกเราอยางเดียวเทานั้นดอก. ก็
คืออะไรอีกเลา. ก็คือบุรษุ ฝงขุมทรัพย ก็ดวยประสงควา จักชวยเปลื้องเราไห
พนจากราชภัยที่ตองถูกพวกศัตรูหมูปจจามิตรกลาวราย โดยนัยอยางนี้วา ผูนี้
เปนโจรบาง เปนชายชูบา ง หลบหนีภาษีบาง ดังนี้เปนตนบาง จักชวยปลอย
เราพนจากโจรภัย ทีถ่ ูกพวกโจรเบียดเบียน ดวยการลักทรัพยโดยวิธีตัดชอง
เปนตนบาง โดยการจับเปนเรียกคาไถวาเจาจงใหเงินทองเทานี้ ๆ บาง เจาหนี้
จักทวงใหเราชําระหนี้ ก็จักชวยปลดเราพน จากหนี้ที่เจาหนี้เหลานั้นทวงอยูบาง
สมัยที่เกิดทุพภิกขภัย ขาวกลาเสีย อาหารหายาก ในสมัยนัน้ จะยังอัตภาพ
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ใหเปนไปดวยทรัพยเล็กนอย ทําไมไดงายๆ ขุมทรัพยนั้นก็จักชวยไดในคราว
ทุพภิกขภัยเชนนั้น มาถึงเขา ดังนี้บาง จักชวยไดในคราวคับขันที่เกิดจากอัคคีภัย อุทกภัย ทายาทที่ไมเปนที่รัก ดังนี้บาง.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงประโยชนแหงการเก็บทรัพย ๒
อยาง ดวย ๒ คาถา คือ ความประสงคที่จะพบประโยชน และความประสงค
ที่จะหลีกจากสิ่งที่ไมใชประโยชนอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะตรัสย้ําประโยชน
แมทั้ง ๒ นั้นนั่นแลแกกุฎม พีนั้น จึงตรัสวา เอตทตฺถาย โลกสฺมึ นิธิ
นาม นิธิยฺยติ ขุมพรัพยเขาผังไวในโลกก็เพื่อประโยชนอยางนี้.
คาถานั้นมีความวา ประโยชนนี้ใด คือ การพบประโยชนและการ
หลีกจากสิ่งที่มิใชประโยชน ทรงแสดงไว โดยนัยเปนตนอยางนี้วา จักเปน
ประโยชนแกเรา และวาจักเปลื้องเราซึ่งถูกกลาวรายใหพนจากราชภัย. ธรรมดา
ขุมทรัพยตางโดยเงินทองเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง เขาฝงไวตั้งไว เก็บงําไว
ในโอกาสโลกนี้ ก็เพื่อประโยชนนั้น คือเพื่อทํากิจเหลานั้น ใหสําเร็จไป.

พรรณนาคาถาที่ ๓
บัดนี้ เพราะเหตุที่ขุมทรัพยนั้น แมเขาฝงไวดีแลวอยางนี้ ยอมให
สําเร็จประโยชนที่ประสงคแกผูมีบุญเทานั้น ไมสําเร็จประโยชนแกคนเหลาอื่น
ฉะนั้น เมื่อทรงแสดงประโยชนจึงตรัสวา
ขุมทรัพยที่เขาฝงไวเปนอันดีในที่ลึกมีน้ําเปนที่
สุดเพียงนั้น ขุมทรัพยนั้นหาสําเร็จประโยชนแกเขาได
ทั้งหมดในกาลทุกเมื่อทีเดียวไม.
คาถานั้น มีความวา แมขุมทรัพยนั้นเขาฝงไวดีถึงเพียงนั้น ทาน
อธิบายวา แมเขาขุดหลุมเก็บไวอยางดีเพียงนั้น เขาฝงไวดีอยางไร. เขาฝงไว
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ในที่ลึกมีนี้เปนที่สุด ทานอธิบายวาดีตราบเทาที่นับไดวาฝงไวในที่ลึกมีน้ําเปน
ที่สุด. บทวา น สพฺโพ สพฺพทาเยว ตสฺส ต อุปกปฺปติ ความวา
ขุมทรัพยยอมไมสําเร็จประโยชน ไมสําเร็จผลแมทั้งหมด ทานอธิบายวา ไม
สามารถทํากิจตามที่กลาวมาแลว แกบุรุษที่ฝงไวไดทุกเวลา. คืออะไรเลา คือ
วา บางครั้งก็สําเร็จประโยชน บางครั้งก็ไมสําเร็จประโยชนเลย. ศัพทวา ต
ในคาถานั้น พึงเห็นวาเปนนิบาต ลงในอรรถวาปทปูรณะทําบทใหเต็ม เชนใน
ประโยคเปนตนอยางนี้วา ยถา ต อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน. หรือวาทาน
ทําลิงค [เพศศัพท] ใหตางกัน เมื่อควรจะกลาววา โส ก็กลาวเสียวา ต. จริง
อยูเมื่อกลาวอยางนั้น ความนั้น ก็รูไดสะดวก.

พรรณนาคาถาที่ ๔ และที่ ๕
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสวา น สพฺโพ สพฺพทาเยว ตสฺส ต
อุปกปฺปติ อยางนี้ บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงเหตุที่ไมสําเร็จประโยชน จึง
ตรัสวา
เพราะขุมทรัพยเคลื่อนยายจากที่ไปเสียบาง ความ
จําของเขา คลาดเคลื่อนไปเสียบาง พวกนาคลักไป
เสียบาง พวกยักษลักไปเสียบาง ทายาทผูร ับมรดกที่
ไมเปนที่รักขุดเอาไป เมื่อเขาไมเห็นบาง.
คาถานั้น มีความวา ขุมทรัพยนั้น เคลือ่ นยายออกไปจากที่ ๆ เขาฝง
ไวดีแลว คือ แมไมมีเจตนาก็ไปที่อื่นได โดยเจาของสิ้นบุญบาง. ความจํา
ของเขา คลาดเคลื่อน คือเขาจําไมไดถึงที่ ๆ ฝงขุมทรัพยไวบาง พวกนาค ที่
ความสิ้นบุญของเขาเตือนแลว ยักยายขุมทรัพยนั้น เอาไปที่อื่นเสียบาง พวก
ยักษลักพาเอาไปตามชอบใจเสียบาง พวกทายาทผูรับมรดกที่ไมชอบกัน ขุด
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พื้นดินยกเอาขุมทรัพยนั้นไป เมื่อเขาไมเห็นบาง. ขุมทรัพยนั้น ไมสําเร็จ
ประโยชนแกเขา เพราะเหตุมีการเคลื่อนที่เปนตนเหลานั้น ดวยประการฉะนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสเหตุที่ไมสําเร็จประโยชน ซึ่งโลกสมมต
มีการทําใหเคลื่อนที่เปนตนอยางนี้แลว บัดนี้เมื่อทรงแสดงเหตุ ที่เขาใจกันวา
ความสิ้นบุญอยางหนึ่งอยางเดียวที่เปนมูลแหงเหตุแมเหลานั้น จึงตรัสวา ยทา
ปฺุญกฺขโย โหติ สพฺพเมต วินสฺสติ.
คาถานั้นมีความวา สมัยใด บุญที่ทําโภคสมบัติใหสําเร็จ สิ้นไป ก็จะ
ทําสิ่งที่มิใชบุญ ที่เปนไปเพื่อความเสื่อมแหงโภคสมบัติ มีโอกาสตั้งอยู สมัย
นั้น ธนชาตใดมีเงินและทองเปนตน ซึ่งผูฝงขุมทรัพยฝงไวแลว ธนชาตนั้น
ทั้งหมด ก็พินาศหมดสิ้นไป.
พรรณนาคาถาที่ ๖
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสถึงขุมทรัพย ที่แมบุคคลฝงไวแลวดวย
ความประสงคนั้น ๆ แตกไ็ มสําเร็จประโยชนตามที่ประสงค ถึงโลกสมมตก็ตอง
มีอันพินาศไปเปนธรรมดา บัดนี้เพื่อทรงแสดงบุญสัมปทาเทานั้นวา เปนขุม
ทรัพยโดยปรมัตถ เมื่อทรงแสดงนิธิกัณฑสูตรนี้ ที่ทรงเริ่มเพื่ออนุโมทนาแก
กุฎมพีนั้น จึงตรัสวา
ขุมพรัพย ของใด จะเปนสตรีก็ตาม บุรุษก็
ตาม ชื่อวาผังไวดีแลว ก็ดวยทาน ศีล สัญญมะ และ
ทมะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทาน พึงถือเอาตามนัยที่กลาวไวแลวใน
มงคลขอที่วา ทานฺจ ธมฺมจริยา นั้น. บทวา สีล ไดแก การไมลวง
ละเมิดทางกายและวาจา คือ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และปาฏิโมกขสังวรศีล
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เปนตน. ศีลทุกอยางทานประสงควาศีลในที่นี้. บทวา สัญ
ฺ โมไดแก
ความสํารวม ทานอธิบายวา การหามใจไปในอารมณตาง ๆ คํานี้ เปนชื่อของ
สมาธิ ที่บุคคลประกอบแลว ทานเรียกวาผูสํารวมสูงสุด ในบาลีนี้วา หตฺถสฺโต ปาทสฺโต วาจาสฺโต สฺตุตฺตโม ผูสํารวมมือ สํารวม
เทา สํารวมวาจา ชื่อวาผูสํารวมสูงสุด. อาจารยอีกพวกกลาววาความสํารวม ทาน
อธิบายวา ความระวัง ความสังวร คํานี้ เปนชื่อของอินทรียสังวร. ความฝกฝน
ชื่อวา ทมะ ทานอธิบายวา การระงับกิเลส คํานี้เปนชื่อของปญญา. จริงอยู
ปญญาในบาลีบางแหงเรียกวา ปญญา ในประโยคเปนตนอยางนี้วา สุสฺสูส
ลภเต ปฺ ผูฟงดวยดี ยอมไดปญญา บางแหงทานเรียกวา ธรรมะ ใน
ประโยคเปนตนอยางนี้วา สจฺจ ธมฺโม ธิติ จาโค สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ
บางแหงทานเรียกวา ทมะ ในประโยคเปนตนอยางนี้วา ยทิ สจฺจา ทมา
จาคา ขนฺตยาภิยฺโย น วิชฺชติ ผิวา ธรรมยิ่งกวาสัจจะ ทมะ จาคะ
ขันติ ไมมีไซร.
บัณฑิตรูจักทานเปนตน อยางนี้แลว พึงประมวลมาทราบความแหง
คาถานี้ อยางนี้วา ขุมทรัพยที่สําเร็จดวยบุญของผูใด เปนสตรีก็ตาม บุรษุ ก็
ตาม เขาจะเอาธรรมะ ๔ เหลานี้คือ ทาน ศีล สัญญมะ ทมะที่ฝงไวดีแลว
ดวยการทําธรรมทั้ง ๔ มี ทานเปนตน เหลานั้นไวดวยดี ในจิตสันดานเดียว
หรือในวัตถุมีเจดียเปนตน เหมือนขุมทรัพยที่สําเร็จดวยธนชาต เขาก็เอาเงิน
ทอง มุกดา มณี ฝงไว ดวยการใสเงินทองเปนตนเหลานั้น ลงในเดียวกัน
ฉะนั้น.

พรรณนาคาถาที่ ๗
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงความที่บุญสัมปทาเปนขุมทรัพย
โดยปรมัตถ ดวยคาถานี้วา ยสฺส ทาเนน เปนตนอยางนี้แลว เมื่อทรง
แสดงวัตถุที่ขุมทรัพยอันบุคคลฝงแลว ชื่อวาฝงไวอยางดี จึงตรัสวา
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ในเจดียก็ดี ในสงฆก็ดี ในบุคคลก็ดี ในแขก
ก็ดี ในมารดาก็ดี ในบิดาก็ดี ในพี่ชายก็ด.ี
ในคาถานั้น ชื่อวา เจติยะ เพราะควรกอ ทานอธิบายวา ควรบูชา
ชื่อวา เจจิยะ เพราะวิจิตรแลว. เจดียนั้นมี ๓ อยาง คือ บริโภคเจดีย
อุทิสสกเจดีย ธาตุกเจดีย.
บรรดาเจดียทั้ง ๓ นั้น โพธิพฤกษ ชื่อวา บริโภคเจดีย พระพุทธ
ปฎิมา ชื่อวา อุทิสสกเจดีย พระสถูปที่มีหองบรรลุพระธาตุ ชือ่ วา ธาตุกเจดีย.
บทวา สงฺโฆ ไดแก ผูใดผูห นึ่ง ในหมูส งฆที่มีพระพุทธเจาเปน
ประมุข. บทวา ปุคฺคโล ไดแก ผูใดผูหนึ่ง ในหมูคฤหัสถและบรรพชิต
เปนตน. ชื่อวา อติถิ [แขก] เพราะเขาไมมีดิถี คือมาในวันไหนก็ได คํา
นี้เปนชื่อของแขกผูมาในขณะนั้น. คําที่เหลือ มีนยั ที่กลาวไวแลวทั้งนั้น.
บัณฑิตรูจักเจดียเปนตนอยางนี้แลว บัดนี้ พึงทราบความแหงคาถานี้
อยางนี้ ขุมทรัพยนั้นใดตรัสวา เปนอันฝงดีแลว ขุมทรัพยนั้น ที่เขาฝงไว
ในวัตถุเหลานั้น ยอมชื่อวาฝงไวดีแลว. เพราะเหตุไร เพราะสามารถอํานวย
ผลที่นาปรารถนาไดตลอดกาลนาน. จริงอยางนั้น ชนทั้งหลายถวายในพระเจดียแมเล็กนอย ยอมเปนผูไดผลที่ปรารถนาตลอดกาลนาน เหมือนอยางที่
ตรัสไววา
เอกปุปผว ทตฺวาน อสีติกปฺปโกฏิโย
ทุคฺคตึ นาภิชานามิ
ปุปฺผทานสฺสิท ผล.
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เราถวายดอกไมดอกเดียว ก็ไมรูจักทุคคติ ถึง
แปดสิบโกฏิกัป นีผ้ ลของการถวายดอกไม.
และวา
มตฺตาสุขปริจฺจาคา ปสฺเส เจ วิปุล สุข
ถาบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย เพราะสละสุข
พอประมาณไซร.
พึงทราบการจําแนกผลทาน แมในวัตถุมีพระสงฆเปนตน ตามนัยที่
กลาวไวแลวในทักขิณาวิสุทธิสูตรและเวลามสูตรเปนตน ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ทรงแสดงความเปนไปและความเจริญผลแหงทาน ในวัตถุมีเจดียเปนตน
โดยประการใด ก็พึงปรารภคุณนั้น ๆ ในที่ทั้งปวง ตามความประกอบแลว
จึงทราบความเปนไปและความเจริญผลแหงศีล สวนที่เปนจารีตศีลวาริตศีล
สัญญมะ สวนที่เปนพุทธานุสสติเปนตน และทมะ สวนที่เปนวิปสสนา มนสิการ
และการพิจารณาวัตถุนั้น โดยประการนั้น.

พรรณนาคาถาที่ ๘
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงวัตถุ ตางโดยเจดียเปนตน ของ
ขุมทรัพยที่สําเร็จดวยบุญ ซึ่งเขาฝงไวดวยทานเปนตน อยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อทรงแสดงความตางของขุมทรัพยนั้น ที่เขาฝงลงในวัตถุเหลานั้น จาก
ขุมทรัพยที่ฝงลงในที่ลึกนั้นเปนที่สุด จึงตรัสวา
ขุมทรัพย ที่เขาฝงไวดีแลวนั้น ใคร ๆ ก็ผจญ
ไมได ติดตานไปได ในเนื้อบรรดาโภคะที่จําตองละ
ไป เขาก็พาขุมทรัพยคือบุญไปดวยได.
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ในคาถานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงขุมทรัพยที่ผังไวดีแลวดวย
ทานเปนตนนั้น ดวยบทนี้วา ขุมทรัพยที่เขาฝงไวแลวนั้น. บทวา อเชยฺโย
ไดแก คนอื่น ๆ ไมอาจผจญแลวเอาไปได. ปาฐะวา อชยฺโย ก็มี. อธิบาย
วา อันใคร ๆ ไมพึงชนะ ไมควรชนะ คือผูตองการประโยชนสุข ควรกอ
สรางเอง. ก็ในปาฐะนี้ ประกอบความวา ขุมทรัพยนี้ ใคร ๆ ผจญไมได
แลวแสดงคําถามอีกวาเพราะเหตุไร จึงสัมพันธความวา เพราะเหตุที่ขุมทรัพย
ที่ฝงไวแลวติดตามไปได. แตความที่ขุมทรัพยที่ฝงไวดีแลว โดยประการนอก
นี้เปนของที่ใคร ๆ ชนะได ก็พึงเปนอันทานกลาวไวแลว แตก็หาไดกลาวไว
ไม. แทจริง ขุมทรัพยนนั้ ที่ฝงไวดีแลว อันใคร ๆ เอาชนะไมได คือ
ไมมีใครเอาชนะไดเลย. ขุมทรัพยชอื่ วา อนุคามิก เพราะติดตามไปได
อธิบายวา ไมละบุคคลแมกําลังไปปรโลก ดวยการอํานวยผลใหในภพนั้น ๆ.
ไดยินวา บทวา ปหาย คมนีเยสุ เอต อาทาย คจฺฉติ นี้ มี
ความอยางนี้วา เมื่อมรณกาล ปรากฏขึ้น บรรดาโภคะทั้งหลายที่จําตองละไป
เขาก็พาไปไดแตขุมทรัพยคือบุญนี้. ความนี้ไมถูก. เพราะเหตุไร. เพราะโภคะ
ทั้งหลายไปไมได ความจริง โภคะนั้น ๆ อันมัจจะผูตองตาย พึงละไปเทานั้น
ไปไมไดเลย แตคติวิเศษนั้น ๆ ตางหาก จําตองไป. เพราะเหตุที่ถาความพึง
มีอยางนี้ไซร ก็พึงกลาวไดวา บรรดาคติวิเศษทั้งหลายที่จําตองละโภคทั้งหลาย
ไป ฉะนั้น จึงควรทราบความในขอนี้อยางนี้วา เมื่อโภคะทั้งหลายจําละมัจจะ
ผูตองตองไป โดยประการเปนตนอยางนี้วา นิธิ วา านา จวติ ขุมทรัพย
เคลื่อนไปจากที่บาง มัจจะผูตองตาย ก็พาไปไดแตขุมทรัพยคือบุญ ดวยวา
ขุมทรัพยคือบุญนั้น ไมละมัจจะนั้น เพราะเปนทรัพยติดตามไปได. ในคาถา
นั้น ผูทักทวงกลาววา ในบทวา คมนีเยสุ นี้ จะพึงมีความวา คนฺตพฺเพสุ
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ก็ไมใชความวา คจฺฉนฺเตสุ คํานั้น ไมพึงถือเอาแตแงเดียว เหมือนอยาง
วาในคําวา อริยา นยฺยานิกา นี้ มีความวา นิยฺยนฺตา ไมใชมีความวา
นิยฺยาตพฺพา ฉันใด แมในที่นี้ ก็มีความวา คจฺฉนฺเตสุ ไมใชมีความวา
คนฺตพฺเพสุ ฉันนั้น.
อีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุที่ผูนี้ ประสงคจะใหแกใคร ๆ ในเวลาจะตาย
ก็จับตองโภคะใหไมได ฉะนั้น โภคะเหลานั้น อันเขาจําตองละไปทางกายกอน
ภายหลัง จึงจําตองจากไปทางใจที่หมดหวัง ทานอธิบายวา. พึงลวงเลยไป
เพราะฉะนั้น จึงควรเห็นความในขอนี้อยางนี้วา บรรดาโภคะทั้งหลายที่จําตอง
ละไปทางกายกอน ภายหลัง จึงตองละไปทางใจ. ในความขอตน สัตตมีวิภัตติ ลงในนิทธารณะวา บรรดาโภคะทั้งหลายที่จําตองละไป เขาก็นําโภคะ
คือบุญนิธินั้นอยางเดียวเทานั้น ออกจากโภคะทั้งหลาย พาไป. ในความขอ
หลัง สัตตมีวิภัตติ ลงในภาวลักขณะ โดยภาวะวา ก็โดยภาวะที่โภคะทั้งหลาย
ติดตามไป ก็ยอมกําหนดภาวะคือขุมทรัพยนั้นพาไปดวยได.
พรรณนาคาถาที่ ๙
พระผูมีพระภาคเจา ครั้น ทรงแสดงความตางของบุญนิธินี้ จากขุมทรัพยที่เขาฝงไวในที่ลึก มีน้ําเปนที่สุด เมื่อทรงยังอุตสาหะใหเกิดแกเทดา
และมนุษยทั้งหลายในบุญนิธินั้น ดวยการพรรณนาคุณบุญนิธิที่ทรงแสดงดวย
พระองคอีก เหมือนพอคาผูคาสินคาอันโอฬาร ยังอุตสาหะใหเกิดแกคนซื้อ
ดวยการพรรณนาคุณสินคาของตนฉะนั้น จึงตรัสวา
บุญนิธิคือขุมทรัพย ไมสาธารณะแกชนเหลาอื่น
โจรก็ลกั ไปไมได บุญนิธิอันใด ติดตามตนไปได
ปราชญพึงทําบุญนิธิอันนั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสาธารณมฺเส แปลวา ไมทั่วไป
แกชนเหลาอื่น. ม อักษร ทําบทสนธิ เหมือนในประโยคเปนตนวา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุติตา ประกอบดวยเวทนาที่ไมใชทุกขไมใชสุข.
นิธิ อันโจรทั้งหลายลักไปไมได ชื่อวา อโจราหรโณ. อธิบายวา ยอม
เปนนิธิ ทีโ่ จรทั้งหลายลักพาไปไมได. ชื่อวา นิธิ เพราะเขาฝงไว.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงพรรณนาคุณของบุญนิธิ ดวยสองบทตนอยางนี้
แลว จากนั้นก็ทรงยังอุตสาหะใหเกิดในบุญนิธนิ ั้นดวยสองบทหลังจึงตรัสวา
บุญนิธิอันใด ติดตามตนไปได ปราชญพึงทําบุญนิธิอันนั้น.
คาถานั้นมีความวา เพราะเหตุที่ธรรมดาบุญนิธิไมสาธารณะแกชน
เหลาอื่น และเปนนิธิที่โจรลักไปไมได. แตก็มใิ ชนิธิที่ไมสาธารณะ และ
โจรลักไปไมไดอยางเดียวดอก แทจริง ยังเปนนิธิที่ตรัสไวอยางนี้วา นิธิ
นั้น ฝงไวดีแลว อันใคร ๆ ผจญไมได ตามคนไปได. นิธิใด ติดตาม
ในรูปได เพราะเหตุที่นิธินั้นเปนบุญที่อยางเดียว ฉะนั้น. ปราชญคือบุคคล
ผูถึงพรอมดวยพุทธความรู ถึงพรอมดวยธิติคือปญญา พึงทําบําเพ็ญบุญ
ทั้งหลาย.

พรรณนาคาถาที่ ๑๐
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นทรงยังอุตสาหะใหเกิดแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ในบุญนิธิ ดวยการพรรณนาคุณอยางนี้แลว บัดนี้ ชนเหลาใด
อุตสาหะแลว ทําอุตสาหะนั้นใหสําเร็จผล ดวยการทําบุญนิธิ บุญนิธิของชน
เหลานั้น ยอมใหผลอันใด เมื่อทรงแสดงผลอันนั้นโดยสังเขป จึงตรัสวา
นิธินั้น ใหผลที่นาใครทุกอยางแตเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
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บัดนี้ เพราะเหตุที่บุญนิธิ เนื่องอยูดวยความปรารถนาเปนเครื่องให
สิ่งตามปรารถนา จึงจะเวนความปรารถนาเสียมิได เหมือนที่ตรัสไววา
ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย ผูประพฤติธรรม ประพฤติสม่ําเสมอ พึงหวังวา โอหนอ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก. เราพึงเขาถึงความเปนสหายของเหลา
กษัตริยมหาศาลไซร ขอที่เขาหวังวา เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความเปนสหายของเหลา
กษัตริยมหาศาล ก็เปนฐานะเปนไปได. ขอนั้นเปน
เพราะเหตุไร. เพราะผูนั้นเปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสม่ําเสมอ อยางนั้น. ฯลฯ เขากระทําใหแจง
เจโตวิมตุ ติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิไดดวยปญญา
ยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู. ขอนั้น เพราะเหตุไร
เพราะเขาเปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสม่ําเสมอ.
จริงอยางนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เปนผูประกอบดวยศรัทธา ประกอบดวยศีล สุตะ
จาคะ ปญญา ภิกษุนั้นปรารถนาอยางนี้วา ขอหนอ
เบื้องหนาแตตาย เพราะกายแตก เราพึงเขาถึงความ
เปนสหายของเหลากษัตริยมหาศาล. ภิกษุนนั้ ตั้งจิตนั้น
อธิษฐานจิตนั้น เจริญจิตนั้น. สังขารปจจัย เครื่องปรุง
แตง และวิหารธรรมเครื่องอยูเหลานั้น อันภิกษุนั้น
เจริญใหมากอยางนี้ ทําไหมากอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อ
เกิดในที่นั้น อยางนี้เปนตน.
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เพราะฉะนั้น เนื้อทรงแสดงปริยายแหงความหวังอยางนั้น ๆ ความ
ปรารถนาที่มีอธิษฐานภาวนาดวยการตั้งจิตเปนบริขาร เหตุในความที่บุญนิธิ
นั้น ใหผลทีน่ าใครทุกอยางนั้น จึงตรัสวา
เทวดาและมนุษย ปรารถนานักซึ่งอิฐผลใด ๆ
อิฐผลทุกอยางนั้น อันบุคคลยอมไดดวยบุญนิธินี้.
พรรณนาคาถาที่ ๑๑
บัดนี้ ผลนั้นใดทุกอยาง อันเทวดาและมนุษยยอมไดดวยบุญนิธินั้น
เมื่อทรงแสดงผลนั้นเปนอยาง ๆ จึงตรัสคาถาอยางนี้วา ความมีวรรณะงาม ความ
มีเสียงเพราะเปนตน.
บรรดาคาถาเหลานั้น จะวินิจฉัยในคาถาที่ ๑ กอน ความมีฉวีวรรณ
งาม ความมีผิวหนังคลายทอง ชื่อวาความมีวรรณะงามนั้น บุคคลยอมไดดวย
บุญนิธินั้น. เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชาติกอน ภพกอน กําเนิด
กอนตถาคตเกิดเปนมนุษยแตกอ น เปนคนไมโกรธ
ไมมากดวยความคับแคนใจ ถึงถูกเขาวากลาวมาก ๆ ก็
ไมขัดใจ ไมโกรธ ไมพยาบาท ไมใชกําลัง ไมทํา
ความกําเริบ โทสะ และความไมมีเหตุปจจัยใหปรากฏ
ทั้งเปนผูใหผาปูลาด ผานุงหมเนื้อละเอียดออน ผา
เปลือกไมเนื้อละเอียด ผาฝายเนื้อเอียด ผากัมพล
เนื้อละเอียดแมอันใด ตถาคตนั้น เพราะทําสรางสม
กรรมนั้น ฯลฯ จุตจิ ากภพนั้นแลว มาสูความเปนอยางนี้
ยอมไดมหาปุริสลักษณะนี้คือ เปนผูมีวรรณะดังทอง
มีผิวคลายทอง.
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ความเปนผูมีเสียงดังพรหม ความเปนผูพูดเสียงดังนกการะเวก ชือ่ วา
ความเปนผูมีเสียงเพราะ ความเปนผูมีเสียงเพราะแมนั้น อันบุคคลยอมไดก็
ดวยบุญนิธินี้ เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งทลาย ชาติกอน ภพกอน กําเนิด
กอน ตถาคตเกิดเปนมนุษยแตกอน ละวาจาหยาบ
เวนขาดจากวาจาหยาบ กลาวแตวาจาไมมีโทษเปนสุข
หู นารัก จับใจ วาจาชาวเมืองชนเปนอันมากรักใคร
พอใจ. แมอันใด เพราะทําสรางสมกรรมนัน้ ตถาคต
นั้น จุติจากภพนั้นมาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดมหาปุริสลักษณะนี้ คือเปนผูมีชิวหาใหญ มีเสียงดังพรหม
พูดเสียงดังนกการะเวก.
บทวา สุสณฺานา ไดแกความมีทรวดทรงดี ทานอธิบายวา ความ
ตั้งอยูแหงอวัยวะใหญนอย ในอันทีค่ วรอิ่มเต็มและกลมโดยความเปนอวัยวะ
อันอิ่มเต็มสละกลม เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชาติกอน ภพกอน กําเนิด
กอน ตถาคตเกิดเปนมนุษยแตกอน หวังประโยชน
เกื้อกูล หวังความผาสุก หวังความเกษมปลอดจาก
โยคะ แกชนเปนอันมาก พึงยังชนเหลานี้ใหเจริญ
ดวย ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา พึงใหเจริญ
ดวยไรนาทที่ดิน ดวยสัตวสองเทาสี่เทา ดวยบุตรภรรยา
ดวยทาสกรรมกรชาย ดวยญาติมิตรพวกพองแมอันใด
เพราะทําสรางสมกรรมนั้น ฯลฯ ตถาคตนั้น จุติจาก
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ภพนั้นมาสูความเปนอยางนี้ ยอมไดมหาปุริสลักษณะ
๓ เหลานี้คือ มีพระกายครึ่งบนดังสีหะ มีระหวางพระอังสะ [คือพระอุระ] งาม และมีพระองคกลมเสมอ
อยางนี้เปนตน.
บทแหงพระสูตรทั้งหลาย ทีท่ ําใหการไดสําเร็จดวยบุญนิธินี้ แมใน
ที่อื่นจากนี้ ก็พึงนํามาจากที่นั้น ๆ กลาวโดยนัยนี้. แตเพราะกลัวพิศดารเกิน
ไป จึงไดแตสังเขปไว บัดนี้ ขาพเจาจักทําการพรรณนาบทที่เหลือ
ทั่วทั้งเรือนรางพึงทราบวา รูป ในคําวา สุรูปตา นี.้ เหมือนใน
ประโยคเปนตนอยางนี้วา สภาพอันอากาศหอมลอม ยอมนับวารูปทั้งนั้น.
ความที่รูปนั้นดี ชื่อวา ความมีรูปสวย ทานอธิบายวา ไมยาวนัก ไมสั้นนัก
ไมผอมนัก ไมอวนนัก ไมดํานัก ไมขาวนัก. บทวา อาธิปจฺจ ไดแก
ความเปนใหญ อธิบายวา ความเปนนาย โดยเปนกษัตริยมหาศาลเปนตน.
บทวา ปริวาโร ไดแก สําหรับคฤหัสถ สมบัติคือชนของตนและชนโดยรอบ
สําหรับบรรพชิต สมบิติคือบริษัท. ความเปนใหญและความมีบริวาร ชื่อวา
ความเปนใหญและมีบริวาร. ก็บรรดาอิฐผลเหลานั้นพึงทราบวา สมบัติคือ
โภคะ ตรัสดวยความเปนใหญ สมบัติคือชนของตนและชนโดยรอบ ตรัสดวย
ความมีบริวาร. ดวยคําวา สพฺพเมเตน ลพฺภติ พระผูมีพระภาคเจายอม
ทรงแสดงวา คํานั้นไดตรัสวา เทวดาและมนุษยทั้งหลายปรารถนาผลใด ๆ
ผลนั้น ๆ ทั้งหมด อันบุคคลยอมไดดวยบุญนิธินี้ ในคํานั้นอิฐผลมีความมี
วรรณะงามเปนตน ที่ตรัสไวสวนแรกกอนแมนี้ พึงทราบวา ผลทั้งหมดนั้น
บุคคลไดดวยบุญนิธินี้.
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พรรณนาคาถาที่ ๑๒
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงสมบัติของเทวดาและมนุษย ทีต่ ่ํา
กวาสมบัติคือความเปนพระราชา ทีบ่ ุคคลพึงไดดวยบุญญานุภาพ ดวยคาถาม
อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อทรงแสดงสมบัติคือความเปนพระราชาทั้งสองนั้น จึง
ตรัสคาถานี้วา
ความเปนพระราชาเฉพาะประเทศ ความเปนพระ
ราชาผูใ หญ สุขในความเปนพระเจาจักรพรรดิอัน
นารัก แมความเปนพระราชาแหงเทวดาในหมูทิพย.
อิฐผลทั้งหมดนั้น อันบุคคลยอมไดดวยบุญนิธินี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปเทสรชฺช ไดแก ความเปนพระราชา
แหงประเทศ ในประเทศหนึ่งๆ แมแตทวีปเดียวไมถึงทั้งหมด. ความเปนพระ
ราชาผูเปนใหญ ชื่อวา อิสสริยะ. ทรงแสดงความเปนพระเจาจักรพรรดิดวย
บทนี้. สุขของจักรพรรดิ ชื่อวา จักกวัตติสุข. บทวา ปย ไดแก นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ. ทรงแสดงความเปนพระเจาจักรพรรดิ มีมหาสมุทร
ทั้งสี่เปนขอบเขตดวยบทนี้. ความเปนพระราชาในหมูเทวดา ชื่อวาความเปน
พระราชาใน หมูเทพ. เปนอันทรงแสดงความเปนพระราชาของเทวดาแหง
มนุษยทั้งหลายมีพระเจามันธาตุราชาเปนตนดวยบทนี้. ดวย บทวา อป
ทิพฺเพสุ นี้ ทรงแสดงความเปนพระราชาของเทวดาแหงมนุษยทั้งหลาย แมที่
เกิดในหมูทิพยทั้งหลาย ที่เรียกกันวาทิพย เพราะมีในภพทิพย. ดวยบทวา
สพฺพเมเตน ลพฺภติ ทรงแสดงวา ในคําที่ตรัสไววา ย ย เทวาภิปตฺเถนฺติ สพฺพเมเตน ลพฺภติ อิฐผลมีความเปนพระราชาเฉพาะประเทศที่
ตรัสเปนสวนที่สองแมนี้ พึ่งทราบวา อิฐผลทั้งหมดนั้น อันบุคคลยอมไดดวย
บุญนิธินี้.
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พรรณนาคาถาที่ ๑๓
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงสมบัติคือความเปนพระราชาของ
เทวดาและมนุษย ที่บุคคลพึงไดดวยบุญญานุภาพ ดวยคาถานี้อยางนี้แลว
บัดนี้ เมื่อทรงทําสมบัติที่ตรัสดวยสองคาถาไวขางหนาโดยยอจะทรงแสดงสมบัติ
คือพระนิพพาน จึงตรัสคาถานี้วา
สมบัติของมนุษย ความยินดีอันใดในเทวโลก
และสมบัติคือพระนิพพานใด ขอผลทั้งหมดนั้น อัน
บุคคลยอมไดดวยบุญนิธินี้.
พรรณนาบทของคาถานั้น มีดังนี้ ชื่อวา มานุสี เพราะเปนของ
มนุษยทั้งหลาย มานุสนี ั่นแล ชื่อวา มานุสีกา. ความถึงพรอมชื่อวา
สมบัติ . โลกของเทวดาทั้งหลาย ชื่อวา เทวโลก. ในเทวโลกนัน้ . บทวา ยา
เปนการถือเอาไมมีเหลือเลย. ชื่อวา รติ เพราะยินดีดวยสมบัติที่เกิดภายในหรือ
เปนเครื่องอุปกรณภายนอก. คํานี้เปนชื่อของสุขและวัตถุเครื่องใหมีสุข. คําวา
ยา เปนคําแสดงความที่ไมแนนอน. จ ศัพท มีความวารวมกับสมบัติทั้งปวง.
พระนิพพานนั้นแล ชื่อวา สมบัติคือพระนิพพาน.
ก็การพรรณนาความ มีดังนี้ ดวยบทวา สุวณฺณตา เปนตน
สมบัติและความยินดีนั้นใด ตรัสไววา มานุสิกา จ สมฺปตฺติ เทวโลเก
จ ยา รติ สมบัติของมนุษย และความยินดีใดในเทวโลก. สมบัติและ
ความยินดีนั้นทั้งหมด และสมบัติคือพระนิพพาน ที่บุคคลพึงบรรลุโดยเปน
พระอริยบุคคล ที่เปนสัทธานุสารีเปนตน อื่น ๆ อิฐผลดังกลาวมานี้ที่ตรัส
เปนที่สาม พึงทราบวา อิฐผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลยอมไดดวยบุญนิธินี้.
อีกนัยหนึ่ง สมบัติของมนุษยอันใด ที่มิไดตรัสไวกอนดวยอิฐผลมีความ
มีวรรณะงามเปนตน และตางโดยความรูความฉลาดเปนตน ซึ่งทานแสดง
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ไว โดยนัยอยางนี้วา ผูก ลา มีสติ การอยูประพฤติพรหมจรรยในพระธรรม
วินัยนี้ เปนตน ความยินดีในฌานเปนตน ในเทวโลกอยางอื่นใดอีก และ
นิพพานสมบัติ ตามที่กลาวแลวอันใด อิฐผลดังวามาแมนี้ ตรัสไวเปนสวน
ที่สามพึงทราบวา อิฐผลทั้งหมดนั้น อันบุคคลยอมไดดวยบุญนิธินี้. พึงทราบ
การพรรณนาความในขอนี้ ดวยประการฉะนี้.

พรรณนาคาถาที่ ๑๔
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงนิพพานสมบัติที่พึงไดดวยปญญานุภาพ และที่พึงบรรลุโดยความเปนพระอริยบุคคลมีเปนสัทธานุสารีเปนตน ดวย
คาถานี้ อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อทรงแสดงนิพพานนั้น และอุบายแหงนิพพาน
นั้น โดยความเปนผูชํานาญในวิชชา ๓ และอุภโตภาควิมุตติ จึงตรัสคาถานี้วา
ความที่บุคคลถาอาศัยมิตตสัมปทาประกอบความ
เพียรโดยอุบายแยบคาย เปนผูชํานาญ ในวิชชาและ
วิมุตติ อิฐผลทั้งหมดนั้น อันบุคคลยอมได ดวยบุญ
นิธินี้.
พรรณนาบทของคาถานั้น มีดังนี้วา ชื่อวา สัมปทาเพราะเปนเครื่อง
สําเร็จผล คือถึงความเจริญแหงคุณสัมปทา คือมิตร ชื่อวามิตรสัมปทา. ซึ่ง
มิตรสัมปทานั้น. บทวา อาคมฺม แปลวา อาศัย. บทวา โยนิโส ไดแก
โดยอุบาย. บทวา ปยฺุชโต ไดแก ทําความขยันประกอบ. ชื่อวา วิชชา
เพราะเปนเครื่องรูแจง. ชือ่ วา วิมุตติ เพราะเปนเครื่องหลุดพน หรือหลุดพน
เอง. ทั้งวิชชาทั้งวิมุตติ ชือ่ วา วิชชาและวิมุตติ. ความเปนผูชํานาญ ในวิชชา
และวิมุตติชื่อวา วิชชาวิมุตติวสีภาวะ.
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สวนการพรรณนาความ มีดังตอไปนี้
ความที่บุคคลอาศัยมิตรสัมปทา คืออาศัยพระศาสดาหรือสพรหมจารีผู
เปนที่ดังแหงความเคารพทานใดทานหนึ่ง รับโอวาทและอนุศาสนีจากทานแลว
ประกอบโดยอุบายแยบคาย ดวยการปฏิบัติตามที่ทานสอน เปนผูชํานาญ ใน
วิชชา ๓ มีบุพเพนิวาสญาณเปนตน และในวิมุตติที่ตางโดยสมาบัติ ๘ และ
พระนิพพาน ที่มาอยางนี้วา ในธรรมเหลานั้น วิมุตติคืออะไร คือความ
หลุดพนอันยิ่งแหงจิตและนิพพาน โดยอรรถวา ไมชักชาโดยประการนั้น ๆ
นี้ใด ผลทีต่ รัสเปนสวนที่ แมนี้ พึงทราบวาอิฐผลทั้งหมดนั้นอัน บุคคล
ยอมไดดวยบุญนิธินี้.

พรรณนาคาถาที่ ๑๕
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงนิพพานสมบัติที่พึงไดดวยอานุภาพ
แหงบุญอันเปน สวนแหงความเปนผูชํานาญในวิชชาและวิมุตติที่กลาวมากอน
แลว ที่พึงบรรลุแมโดยอํานาจแหงไตรวิชชา และอุภโตภาควิมุตติ ดวยคาถา
นี้อยางนี้แลว บัดนี้ เพราะเหตุที่ทานถึงความเปนผูบรรลุความเปนผูชํานาญ
ในวิชชาและวิมุตติ แมเปนผูมีวิชชา ๓ และหลุดพนแลว โดยสวน ๒
[คือ เจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ ] ทานเหลานั้น มิใชไดความเจริญแหงคุณมี
ปฏิสัมภิทาเปนตนไปทั้งหมด แตความเจริญแหงคุณ อันบุคคลยอมไดดวย
บุญสัมปทานี้ แมที่ทําแลวโดยประการนั้น ๆ โดยเปนปทัฏฐานแหงวิมุตตินั้น
ฉะนั้น เมื่อทรงแสดงความเจริญแหงคุณแมนั้น จึงตรัสคาถานี้วา
ปฏิสัมภิทา วิโมกข สาวกบารมี ปจเจกโพธิ
และพุทธภูมิอันใด อิฐผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลยอมได
ดวยบุญนิธินี้.
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เพราะเหตุวา ปญญานี้ใด ทีถ่ งึ ความแตกฉานในธรรม อรรถ นิรุตติ
และปฏิภาณ ทานเรียกวา ปฏิสัมภิทา วิโมกข ๘ เหลานี้ใด โดยนัยวา ผูมีรูป
ยอมเห็นรูป เปนตน. สาวกบารมีนี้ใด ที่ใหสําเร็จสาวกสมบัติ อันพระสาวก
ทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจา พึงบรรลุ. ปจเจกพุทธโพธิใด ที่ใหสําเร็จ
ความเปนพระสยัมภู และพุทธภูมิใด ที่ใหสําเร็จความเปนผูสูงสุดแหงสรรพสัตว อิฐผลที่ตรัสเปนสวนที่ ๕ แมนี้พึงทราบวา อิฐผลทั้งหมดนั้น อันบุคคล
ยอมไดดวยบุญนิธินี้ ซึง่ เขาทําแลวโดยชอบ.
พรรณนาคาถาที่ ๑๖
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงผลที่ตรัสไววา เทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ปรารถนาอิฐผลใด ๆ อิฐผลทั้งหมดนั้น อันบุคคลยอมไดดวยบุญนิธินี้
เปนอยาง ๆ ไปดวยคาถา ๕ คาถาเหลานั้นอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อทรงสรรเสริญ
บุญสัมปทา ที่เขาจักนี้วาเปนนิธิที่อํานวยผลที่นาปรารถนาทุกอยางนี้ ทั้งหมด
จึงทรงจบเทศนาดวยคาถานี้วา
บุญสัมปทานนี้มีประโยชนมากอยางนี้ เพราะฉะนั้น
บัณฑิตผูมีปญญา จึงสรรเสริญความเปนผูทําบุญไวแลว.
พรรณนาบทแหงคาถานั้น ดังนี้. บทวา เอว เปนคําแสดงความที่
ลวงแลว. ชือ่ วา มหัตถิกา เพราะมีประโยชนมาก. ทานอธิบายวา เปน
ไปเพื่อประโยชนอยางใหญ. ปาฐะวา มหิทฺธกิ า ดังนี้ก็มี. บทวา เอสา
เปนคําอุเทศ [กระทู] ยกบุญสัมปทา ที่ตรัสตั้งตน แตบทนี้วา ยสฺส ทาเนน
สีเลน จนถึงบทวา กยิราถ ธีโร ปฺุานิ ดวยคําอุเทศนั้น. ศัพทวา
ยทิท เปนนิบาต ลงในอรรถทําใหพรอมหนากัน. เพื่อทรงอธิบายบทอุเทศที่
ทรงยกขึ้นวา เอสา จึงทรงทําใหพรอมหนากันวา ยา เอสา ดวยศัพทนิบาต
วา ยทิท นั้น. ความถึงพรอมแหงบุญทั้งหลาย ชื่อวาบุญสัมปทา. บทวา
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ตสฺมา เปนคําแสดงเหตุ. บทวา ธีรา ไดแก ผูมีปญญา. บทวา ปสสนฺติ
แปลวา สรรเสริญ. บทวา ปณฺฑิตา ไดแก ผูถึงพรอมดวยปญญา. บทวา
กตปฺุต แปลวา ความเปนผูทําบุญไวแลว.
สวนการพรรณนาความมีดังนี้วา พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงสรรเสริญบุญนิธมิ ีความเปนผูมีพรรณะงามเปนตน มีพุทธภูมิเปนที่สุด ซึ่งพอ
ที่บุคคลจะพึงบรรลุไดดวยอานุภาพแหงบุญสัมปทา ดังนี้แลว บัดนี้ เมื่อ
ทรงประมวลแสดงตามขอนั้นนั่นแล เมื่อทรงยกความที่บุญสัมปทา ตามที่กลาว
แลวมีประโยชนมาก ดวยความนั้นนั่นแหละ จึงตรัสวา ขอที่บุญสัมปทาซึ่ง
เราแสดงโดยนัยวา ยสฺส ทาเนน สีเลน อยางนี้ เพราะฉะนั้น บัณฑิต
ผูมีปญญา เชนเราจึงสรรเสริญความเปนผูทําบุญไวแลว ซึ่งมีอาการและโวการ
คือขันธมาก ดวยคําที่กลาวในที่นี้มีวา นิธิไมสาธารณะแกคนอื่น ๆ อันโจร
ลักไปไมไดเปนตน และที่ไมไดกลาวไว [ในทีน]ี้ มีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธออยากลัวบุญเลย คําวาบุญเปนชื่อของความสุข ดังนี้เปนตน ดวยคุณ
ตามที่เปนจริง เพราะไมครานในการแสดงธรรม อันนํามาซึ่งประโยชนสขุ แก
สัตวทั้งหลาย มิใชสรรเสริญดวยเขาขางพรรคพวกตน.
จบเทศนา อุบาสกนั้น ก็ตั้งอยูในโสดาปตติผลพรอมดวยชนเปนอัน
มาก และเขาก็เขาเฝาพระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลความขอนั้น. พระราชาทรง
ยินดีอยางเหลือเกิน ทรงชมวา ดีจริง คฤหบดี ดีจริงแล คฤหบดี ทานฝง
ขุมทรัพย ทีแ่ มเราก็นําไปไมได ไดทรงทําการบูชาเปนอยางมากแกอุบาสกผู
นั้นแล.
จบอรรกถานิธิกัณฑสูตร
แหง
อรรถกถาขุททกปาฐะ ชื่อปรมัตถโชติกา
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เมตตสูตร

วาดวยการแผเมตตาในสัตวทั้งปวง
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสสอนพวกภิกษุผูอยูปาวา
[๑๐] กิจนัน้ ใด อันพระอริยะบรรลุบทอันสงบ
ทําแลว กิจนั้นอันกุลบุตรผูฉลาดพึงทํา
กุลบุตรนั้น พึงเปนผูอาจหาญ ตรงและตรงดวยดี
พึงเปนผูวางาย ออนโยน ไมมีอติมานะ
พึงเปนผูสันโดษ เลี้ยงงาย เปนผูมีกิจนอย
ประพฤติเบากายจิต
พึงเปนผูมีอินทรสงบ มีปญญารักษาตัว เปน
ผูไมคะนอง ไมติดในสกุลทั้งหลาย
วิญูชนติเตียนชนทั้งหลายอื่นได ดวยกรรม
ลามกอันได ก็ไมพงึ ประพฤติกรรมอันลามกนั้น
พึงแผไมตรีจิตไปในหมูสัตววา ขอสัตวทั้งปวง
จงเปนผูมีสุข มีความเกษม มีตนถึงความสุขเถิด
สัตวมีชีวิตทั้งหลาย เหลาใดเหลาหนึ่งมีอยู ยัง
เปนผูสะดุง [มีตัณหา] หรือเปนผูมั่นคง [ไมมีตัณหา]
ทั้งหมดไมเหลือเลย.
เหลาใดยาวหรือใหญ ปานกลางหรือนั้น ผอม
หรืออวน.
เหลาใดที่เราเห็นแลว หรือมิไดเห็น เหลาใด
อยูในทีไ่ กลหรือไมไกล ที่เกิดแลว หรือที่แสวงหา
ภพเถิด.
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ขอสัตวทงั้ ปวงเหลานั้น จงเปนผูมีตนถึงความสุข
เถิด.
สัตวอื่นไมพึงขมเหงสัตวอื่น ไมพึงดูหมิ่นอะไร ๆ
เขา ไมวาในที่ไร ๆ เลย ไมพึงปรารถนาทุกขแกกัน
และกัน เพราะความกริ้วโกรธ และเพราะความคุม
แคน.
มารดาถนอมบุตรคนเดียวผูเกิดในตน ดวยชีวิต
ฉันใด พึงเจริญเมตตามีในใจไมมีประมาณ ในสัตว
ทั้งปวง แมฉันนั้น.
พึงเจริญเมตตามีในใจไมมีประมาณ ในโลก
ทั้งปวง ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง เปนธรรม
อันไมคับแคน ไมมีเวร ไมมีศตั รู.
ผูเจริญเมตตานั้น ยืนก็ดี เดินก็ดี นั่งก็ดี นอน
ก็ดี เปนผูปราศจากความงวงนอน [คือไมงวงนอน]
เพียงใด ก็พึงตั้งสตินั้นไวเพียงนั้น.
ปราชญทั้งหลายเรียกการอยูนี้วา พรหมวิหาร
ในพระศาสนานี้.
มีเมตตา ไมเขาถึงทิฏฐิ [สักกายทิฏฐิ] เปนผู
มีศีล ถึงพรอมดวยทัสสนะ [สัมมาทิฏฐิในโสดาปตติ
มรรค] นําความหมกมุนในกามทั้งหลายออกไปได ก็
ยอมไมเขาถึงการนอนในครรภอีก โดยแทแล.
จบเมตตสูตร
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อรรถกถาเมตตสูตร
ประโยชนของการตั้งสูตร
บัดนี้ ถึงลําดับการพรรณนาความของเมตตสูตร ซึ่งยกตั้งไวในลําดับ
ตอจากนิธิกัณฑสูตร. ในที่นี้ ขาพเจาจักกลาวประโยชนของการตั้งเมตตสูตรนั้น
แลว ตอจากนั้น พึงทราบการชี้แจงบทเหลานั้นวา เมตตสูตรนั้นผูใดกลาว กลาว
เมื่อใด กลาวที่ใดและกลาวเพราะเหตุใด ชําระนิทานแลวจึงจักทําการพรรณนา
ความของเมตตสูตรนั้น.
ในเมตตสูตรนั้น เพราะเหตุที่ตรัสบุญสัมปทามีทาน ศีลเปนตนดวย
นิธิกัณฑสูตร. เมื่อบุคคลทําเมตตาในสัตวทั้งหลาย บุญสัมปทานั้น ยอมมีผล
มาก จนถึงสามารถใหบรรลุพุทธภูมไิ ด ฉะนั้น ขาพเจาจึงยกเมตตสูตรขึ้น
ตั้งในที่นี้ เพื่อแสดงวาเมตตาเปนอุปการะแกบุญสัมปทานั้น หรือเพราะเหตุ
ขาพเจาครั้นแสดงกรรมฐานอันสามารถละโทสะ. ดวยทวัตติงสาการ สําหรับ
ชนทั้งหลาย ผูนับถือพระศาสนาดวยสรณะแลวตั้งอยูในศีลดวยสิกขาบททั้ง
หลาย และสามารถละโมหะดวยกุมารปญหา จึงแสดงวาความประพฤติสรณะ
เปนตนนั้น เปนมงคลและรักษาตนเองดวยมงคลสูตร แสดงการรักษาผูอื่นอัน
เหมาะแกมงคลนั้นดวยรัตนสูตร แสดงการเห็นภูตบางพวกในบรรดาภูต
ทั้งหลายที่กลาวไวในรัตนสูตร และความวิบัติของเหลาชนที่ประมาทในบุญ
สมบัติ ดังทีก่ ลาวแลว ดวยติโรกุฑฑสูตร และแสดงสมบัติอันเปนปฏิปกษ
ตอวิบัติที่กลาวไวในติโรกุฑฑสูตร ดวยนิธิกัณฑสูตร แตยังมิไดแสดงกรรมฐานที่สามารถละโทสะ ฉะนั้น เพื่อแสดงกรรมฐานอันสามารถละโทสะนัน้
ขาพเจาจึงยกเมตตสูตรนี้ขึ้นตั้งในที่นี้. เมื่อเปนดังนั้น ขุททกปาฐะ จึงยอมจะ
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บริบูรณดวยดี ขอที่กลาวมาดังนี้ เปนประโยชนแหงการตั้งเมตตสูตรนั้นไว
ในที่นี้.

การชําระนิทาน
บัดนี้ ขาพเจายกมาติกาหัวขอนี้ใดไววา
พึงทราบการชี้แจงบทเหลานี้วา เมตตสูตรนี้ผูใด
กลาว กลาวเมื่อใด กลาวที่ใด และกลาวเพราะเหตุ
ใด ขาพเจาชําระนิทานแลวจึงจักทําการพรรณนาความ
แหงเมตตสูตรนั้น ดังนี้.
ในมาติกาหัวอันนี้ พึงทราบการชี้แจงบทเหลานั้นและการชําระนิทาน
โดยสังเขปอยางนี้กอนวา เมตตสูตรนี้ พระผูมพี ระภาคเจาพระองคเดียวตรัส
พระสาวกเปนตน มิไดกลาว. ก็แตวา เมื่อใด ภิกษุทั้งหลายถูกเทวดาทั้งหลาย
รบกวนขางภูเขาหิมวันต จึงพากันมาเฝาพระผูมีพระภาคเจา เมื่อนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสเมตตสูตรนั้น เพื่อปองกันและเพื่อเปนกรรมฐานสําหรับ
ภิกษุเหลานั้น.
สวนโดยพิศดาร พึงทราบอยางนี้.
สมัยหนึ่ง ใกลดถิ ีเขาจําพรรษา พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยูกรุง
สาวัตถี. สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายจากชาวเมืองตาง ๆ จํานวนมาก รับกรรมฐาน
ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาแลว ประสงคจะเขาจําพรรษาใน ที่นั้น ๆ จึงเขาเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ไดยินวาสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสกรรมฐาน
ทั้งหลายที่อนุกูลแกจริตจํานวน ๘๔,๐๐๐ ประเภท โดยนัยนีค้ ือ อสุภกรรมฐาน ๑๑ อยาง คือ อสุภที่มีวิญญาณและไมมีวิญญาณ สําหรับคนราคจริต,
กรรมฐานมีเมตตากรรมฐานเปนตน ๔ อยาง สําหรับคนโทสจริต, กรรมฐาน
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มีมรณัสสติกรรมฐานเปนตนสําหรับคนโมหจริต, กรรมฐานมีอานาปานัสสติ
และปฐวีกสิณเปนตนสําหรับคนวิตกจริต, กรรมฐานมีพุทธานุสสติกรรมฐาน
เปนตนสําหรับคนสัทธาจริต, กรรมฐานมีจตุธาตุววัตถานกรรมฐานเปนตน
สําหรับคนพุทธิจริต.
ลําดับนั้น ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป เรียนกรรมฐานในสํานักพระผูมีพระภาคเจา กําลังแสวงหาเสนาสนะที่เปนสัปปายะและโคจรคาม เดินไปตาม
ลําดับ ไดพบภูเขา พนศิลาคลายมณีสีคราม ประดับดวยราวปาสีเขียวมีรมเงา
ทีบเย็น มีภมู ิภาคเกลื่อนดวยทรายเสมือนแผนเงินขายมุกดา ลอมดวยชลาลัย
ที่สะอาดเย็นดี ติดเปนพืดเดียวกับปาหิมวันต ในปจจันตประเทศ. ภิกษุ
เหลานั้น พักอยูคืนหนึ่ง ณ ที่นั้น เมื่อราตรีรุงสวางทําสรีรกิจแลว ก็พากันเขา
ไปบิณฑบาตยังหมูบานแหงหนึ่งใกล ๆ นั้นเอง หมูบานประกอบดวยตระกูล
๑,๐๐๐ ตระกูล ซึ่งอาศัยอยูกันหนาแนนในหมูบานนั้น มนุษยทั้งหลายมีศรัทธา
ปสาทะ พวกเขาเห็นภิกษุทั้งหลายเทานั้น ก็เกิดปติโสมนัส เพราะการเห็น
บรรพชิตในปจจันตประเทศหาไดยาก นิมนตภิกษุเหลานั้นใหฉันแลว ก็วอน
ขอวา ทานเจาขา ขอทานอยูในที่นี้ตลอดไตรมาสเถิด แลวชวยกันสรางกุฏิ
สําหรับทําความเพียร ๕๐๐ หลัง จัดแจงเครื่องอุปกรณทุกอยาง มีเตียง ตั่ง
หมอน้ําฉัน น้ําใชเปนตน ณ ที่นั้น.
วันรุงขึ้น ภิกษุทั้งหลายเขาไปบิณฑบาตยังหมูบานตําบลอื่น. ในหมู
บานแมนั้น มนุษยทั้งหลาย ก็บํารุงอยางนั้นเหมือนกัน ออนวอนใหอยูจํา
พรรษา. ภิกษุทั้งหลายรับนิมนตโดยมีเงื่อนไขวา เมื่อไมมีอันตราย จึงพากัน
เขาไปยังราวปานั้น เปนผูปรารภความเพียรตลอดทั้งกลางคืนกลางวัน ตีระฆัง
บอกยาม เปนผูมากดวยโยนิโสมนสิการอยูจึงเขาไปนั่งที่โคนไม. รุกขเทวดาทั้ง
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หลาย ถูกเดชของเหลาภิกษุผูศีลกําจัดเดชเสียแลว ก็ลงจากวิมานของตน ๆ
พาพวกลูก ๆ เที่ยวระหกระเหินไป เปรียบเหมือนเมื่อพระราชา หรือราชมหาอมาตย ไปยังที่อยูของชาวบาน ยึดโอกาสที่วางในเรือนทั้งหลาย ของพวกชาว
บาน พวกชาวบานก็ตองออกจากบานไปอยูที่อื่น ก็ไดแตมองดูอยูไกล ๆ
ดวยหวังวา เมื่อไรหนอ ทานจึงจักไปกัน ฉันใด เทวดาทั้งหลายตองละทิ้ง
วิมานของตน ๆ กระเจิดกระเจิงไป ไดแตมองดูอยูไกล ๆ ดวยหวังวา เมื่อไร
หนอ ทานจึงจักไปกัน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. แตนั้น เทวดาทั้งหลายก็รวมคิด
กันอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลาย เขาพรรษาแรกแลว จักอยูกันตลอดไตรมาสแน
แตพวกเราไมอาจจะพาพวกเด็กอยูอยางระหกระเหินไดนาน ๆ เอาเถิด
พวกเราจักแสดงอารมณที่นากลัวแกภิกษุทั้งหลาย. เทวดาเหลานั้น จึงเนรมิต
รูปยักษที่นากลัว ยืนอยูข างหนา ๆ เวลาภิกษุทั้งหลายทําสมณธรรมตอนกลาง
คืน และทําเสียงที่นาหวาดกลัว เพราะเห็นรูปเหลานั้น และไดยินเสียงนั้น
หัวใจของภิกษุทั้งหลาย ก็กวัดแกวง ภิกษุเหลานั้น มีผิวเผือดและเกิดเปน
โรคผอมเหลือง ดวยเหตุนั้น ภิกษุเหลานั้นจึงไมอาจทําจิตใหมีอารมณเดียวได
เมื่อจิตไมมีอารมณเดียวสลดใจบอย ๆ เพราะความกลัว สติของภิกษุเหลานั้น
ก็หลงเลือนไป แตนั้น อารมณที่เหม็น ๆ ก็ประจวบแกภิกษุเหลานั้น ซึ่งมี
สติหลงลืมแลว. มันสมองของภิกษุเหลานั้น ก็เหมือนถูกกลิ่นเหม็นนั้นบีบคั้น
โรคปวดศีรษะก็เกิดอยางหนัก. ภิกษุเหลานั้น ก็ไมยอมบอกเรื่องนั้นแกกันและ
กัน.
ตอมาวันหนึ่ง เมื่อภิกษุทุกรูปประชุมกันในเวลาบํารุงพระสังฆเถระ.
พระสังฆเถระก็ถามวา ผูมีอายุ เมื่อพวกทานเขาไปในราวปานี้ ผิวพรรณดูบริสุทธิ์
ผุดผองอยางเหลือเกินอยู ๒ - ๓ วัน ทั้งอินทรียก็ผองใส แตบัดนี้ ในที่นี้พวก
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ทานซูบผอม ผิวเผือด เปนโรคผอมเหลือง ในที่นพี้ วกเธอไมมีสัปปายะหรือ.
ลําดับนั้น ภิกษุรูปหนึ่งกลาววา ทานขอรับ ตอนกลางคืนกระผมเห็นและได
ยินอารมณที่นากลัวอยางนี้ ๆ สูดแตกลิ่นเชนนี้ ดวยเหตุนั้น จิตของกระผมจึง
ไมตั้งมั่นเปนสมาธิ. ภิกษุเหลานั้นทุกรูปจึงพากันบอกเรื่องนั้น โดยอุบายนี้
เหมือนกัน. พระสังฆเถระกลาววา ผูมีอายุ พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติการ
เขาจําพรรษาไว ๒ อยาง ก็เสนาสนะนี้ไมเปนสัปปายะแกพวกเรา มาเถิดผูมีอายุ
พวกเราจะพากันไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ทูลถามถึงเสนาสนะที่เปนสัปปายะอื่น ๆ
ภิกษุเหลานั้น รับคําพระเถระวาดีละขอรับ ทุกรูปก็เก็บงําเสนาสนะ ถือบาตร
จีวรไมบอกกลาวใคร ๆ ในตระกูลทัง้ หลาย พากันจาริกไปทางกรุงสาวัตถี ก็
ถึงกรุงสาวัตถีตามลําดับแลว ก็พากันเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงเห็นภิกษุเหลานั้นจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราบัญญัติสิกขาบทไววา ภิกษุไมพึงเที่ยวจาริกไปภายในพรรษา
เหตุไร พวกเธอจึงยังจาริกกันอยูเลา. ภิกษุเหลานั้น จึงกราบทูลเรื่องทั้งหมด
แดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาทรงนึก ก็ไมทรงเห็นเสนาสนะที่
เปนสัปปายะอื่นสําหรับภิกษุเหลานั้น ทั่วชมพูทวีป โดยที่สุด แมแตเพียงตั่งมี
๔ เทา ดังนั้น จึงตรัสบอกภิกษุเหลานั้นวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะที่
เปนสัปปายะอื่นสําหรับพวกเธอไมมีดอก พวกเธออยูในที่นั้นนั่นแหละจักบรรลุ
ธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ ไปเถิดภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเขาไปอาศัยเสนาสนะนั้น
นั่นแหละอยูกันเถิด แตถา วาพวกเธอปรารถนาความไมมีภัยจากเทวดาทั้งหลาย
ก็จงพากัน เรียนพระปริตรนี้ . ดวยวาพระปริตรนี้จักเปนเครื่องปองกัน และจัก
เปนกรรมฐานสําหรับพวกเธอ ดังนี้ แลวจึงตรัสพระสูตรนี้.
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แตอาจารยพวกอื่นอีกกลาววา พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระดํารัสนี้วา
ไปเถิดภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเขาไปอาศัยเสนาสนะนั้นนั่นแหละ อยูกนั เถิด
แลวจึงตรัสวา อนึ่งเลา ภิกษุผูอยูปาควรรูจักบริหาร. บริหารอยางไร. บริหารอยางนี้คือ แผเมตตา ๒ เวลา คือทําเวลาเย็นและเชา ทําพระปริตร ๒ เวลา
เจริญอสุภ ๒ เวลา เจริญมรณัสสติ ๒ เวลา และนึกถึงมหาสังเวควัตถุ ๘ ทั้ง
๒ เวลา ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ. อบายทุกข ๔ ชื่อมหาสังเวควัตถุ ๘.
อีกนัยหนึ่ง ชาติชราพยาธิมรณะ ๔ อบายทุกขเปนที่ ๕ ทุกขมีวัฏฏะ
เปนมลในอดีต ๑ ทุกขมีวัฏฏะเปนมูลในอนาคต ๑ ทุกขมีการแสวงอาหารเปน
มูล ในปจจุบัน ๑. พระผูมีพระภาคเจาครั้น ทรงบอกการบริหารอยางนี้แลว
จึ้งไดตรัสพระสูตรนี้เพื่อเปนเมตตา เพื่อเปนพระปริตรและเพื่อฌานอันเปน
บาทแหงวิปสสนาแกภิกษุเหลานั้น. พึงทราบการชี้แจงบทเหลานั้นวา เยน วุตฺต
ยทา ยตฺถ ยสฺมา เจ และการชําระนิทาน ดวยประการฉะนี้.
มาติกาหัวขอนั้นใด ขาพเจาตั้งไววา เยน วุตฺต ยทา ยตฺถ ยสฺมา
เจเตส ทีปนา นิทาน โสธยิตฺวา. มาติกาหัวขอนั้น เปนอันขาพเจากลาว
พิศดารแลว โดยอาการทั้งปวง ดวยกถามีประมาณเพียงนี้.

พรรณนาคาถาที่ ๑
บัดนี้ จะเริ่มพรรณนาความแหงพระสูตรนั้น ที่ทําการชําระนิทานแลว
อยางนี้ เพราะขาพเจากลาวไววา จึงจักทําการพรรณนาความแหงพระสูตรนั้น
ดังนี้. ในคาถานั้น จะเริ่มพรรณนาบทแหงคาถานี้วา กรณียมตฺถกุสเลน
กอน ดังนี้. บทวา กรณีย แปลวา พึงทํา อธิบายวา ควรแกการทํา.
ปฏิปทา ชื่อวาอรรถ หรือประโยชนเกื้อกูลแกคนอยางใดอยางหนึ่งประโยชน
เกื้อกูลนั้นทั้งหมด ทานเรียกวาอรรถะ เพราะไมมีกิเลสดังขาศึก ชื่อวา
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อรณียะ เพราะอันบุคคลพึงเขาถึง. อันผูฉลาดในประโยชน ชื่อวาอัตถกุสละ
ทานอธิบายวา อันผูเฉียบแหลมในประโยชน. บทวา ย เปนปฐมาวิภัตติแสดง
ความไมแนนอน. บทวา ต เปนทุติยาวิภัตติแสดงความแนนอน. หรือวา
คําวา ย ต แมทั้งสอง เปนปฐมาวิภัตติ. คําวา สนฺต ปท เปนทุติยาวิภัตติ.
บรรดาคําทั้งสองนั้น ที่ชอื่ วา สันตะ เพราะเปนลักษณะ. ที่มีชื่อวาปทะ เพราะ
อันบุคคลพึงถึง คํานี้เปนชื่อของพระนิพพาน. บทวา อภิสเมจฺจ แปลวา
บรรลุแลว. ผูใดยอมอาจ เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา สักกะผูอาจ. ทานอธิบาย
วา ผูสามารถ ผูอาจหาญ. บทวา อุชุ ไดแก ผูประกอบดวยความตรง.
ผูใดตรงดวยดีเหตุนั้น ผูน ั้น ชื่อวา สุหุชู ผูตรงดวยดี. ความวางายมีในผู
นั้น เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา สุวโจ ผูว างาย. บทวา อสฺส แปลวาพึงมี
พึงเปน. บทวา มุทุ ไดแก ผูประกอบดวยความออนโยน. ผูใดไมมีอติมานะ
เหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา อนตินานี ไมมีอติมานะ.
สวนการพรรณนาความในคาถาที่ ๑ ดังนี้.
จะวินิจฉัยในคําวา กรณียมตฺถกุสเลน ยนฺต สนฺต ปท อภิสเมจฺจ นี้กอ น. กรณียะ ก็มี อกรณียะ ก็มี. ในสองอยางนั้น โดย
สังเขป สิกขา ๓ ชื่อวา กรณียะ. ศีลวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ อาจารวิบัติ อาชีววิบัติ
ดังกลาวมาอยางนี้เปนตน ชื่อวา อกรณียะ. อนึ่ง อัตถโกศลก็มี อนัตถโกศลก็ม.ี ใน ๒ อยางนั้น ผูใดบวชในพระศาสนานี้ไมประกอบตนไวโดยชอบ
เปนผูมีศีลขาด อาศัยอเนสนาการแสวงหาที่ไมสมควร ๒๑ อยางเลี้ยงชีวิต คือ
๑ ใหไมไผ ๒ ใหใบไม ๓ ใหดอกไม ๔ ใหผลไม ๕ ใหไมชําระฟน ๖
ใหน้ําลางหนา ๗ ใหน้ําอาบ ๘ ใหผงทาตัว ๙ ใหดินถูตัว ๑๐ ประจบ ๑๑
พูดจริงปนเท็จ ๑๒ เลี้ยงลูกใหเขา ๑๓ รับใชคฤหัสถ ๑๔ ทําตัวเปนหมอ
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๑๕ ทําตัวเปนทูต ๑๖ รับสงขาวคฤหัสถ ๑๗ ใหขาวของหวังผลตอบแทน ๑๘
แลกเปลี่ยน ๑๙ เปนหมอดูพื้นที่ ๒๐ เปนหมอดูฤกษ ๒๑ เปนหมอดูลักษณะ.
และประพฤติอโคจร ๖ คือ ๑ หญิงแพศยา ๒ หญิงหมาย ๓ หญิงสาวแก
๔ บัณเฑาะก ๕ ภิกษุณี ๖ รานเหลา. คลุกคลีกบั คฤหัสถ คือพระราชา
อมาตยของพระราชา เดียรถีย สาวกเดียรถีย ดวยการคลุกคลีอัน ไมสมควร.
เสพคบ เขาใกลตระกูลทีไ่ มมีศรัทธาปสาทะ ไมเปนดั่งบอน้ํา ดาและบริภาษ
หวังแตสิ่งที่ไมมีประโยชนไมเกื้อกูล ไมผาสุก ไมปลอดโยคะ แกภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา ผูนี้ชื่อวา ผูฉลาดในสิ่งที่ไมมีประโยชน.
อนึ่ง ผูใดบวชในพระศาสนานี้ ประกอบตนโดยชอบ ละอเนสนา
ปรารถนาแตจะตั้งอยูในจตุปาริสุทธิศีล บําเพ็ญปาติโมกขสังวรศีลดวยศรัทธา
เปนสําคัญ บําเพ็ญอินทรียสังวรศีลดวยสติเปนสําคัญ บําเพ็ญอาชีวปาริสุทธิศีล
ดวยความเพียรเปนสําคัญ บําเพ็ญการเสพปจจัยดวยปญญาเปนสําคัญ ผูนี้
ชื่อวา ผูฉลาดในประโยชน.
อนึ่ง ผูใดชําระปาติโมกขสังวรศีล โดยชําระอาบัติ ๗ กอง ชําระ
อินทรียสังวรศีล โดยไมใหอภิชฌาเปนตนเกิด ในอารมณที่กระทบในทวาร ๖
ชําระอาชีวปาริสุทธิศีล โดยเวนอเนสนา และเสพแตปจจัยที่วิญูชนสรรเสริญ
และที่พระพุทธเจา สาวกของพระพุทธเจาสรรเสริญ ชําระการเสพปจจัย โดย
การพิจารณาปจจัยตามที่กลาว และชําระสัมปชัญญะ โดยการพิจารณาโดยเปน
สาตถกสัมปชัญญะเปนตน ในการเปลี่ยนอิริยาบถทั้ง ๔ แมผูนี้ ก็ชื่อวา ผู
ฉลาดในประโยชน.
อนึ่ง ผูใดรูวา ผาสกปรก อาศัยน้ําเค็ม ก็ทําใหสะอาดได กระจก
อาศัยเถา ก็ทําใหสะอาดได ทองอาศัยเบาหลอมก็ทําใหผองแผวได ฉันใด
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ศีลอาศัยญาณก็ผองแผวไดฉันนั้น แลวชําระดวยน้ําคือญาณ ก็ทําศีลใหบริสุทธิ์
ได เปรียบเหมือนนกตอยตีวิดรักษาไข เนื้อทรายจามรีรักษาขนหาง นารี
มีบุตรคนเดียวรักษาบุตรคนเดียวที่นารัก บุรุษมีดวงตาขางเดียวรักษาดวงตา
ขางเดียวนั้นไว ฉันใด ผูไมประมาทอยางเหลือเกิน ก็รกั ษาศีลขันธของตน
ฉันนั้น เขาพิจารณาทั้งเย็นเชา ก็ไมพบโทษแมประมาณนอย แมผูนี้ ก็ชื่อวา
ผูฉลาดในประโยชน.
อนึ่งเลา ผูใดตั้งอยูในศีล ที่ไมทาํ ความเดือดรอน ยอมประคองปฏิปทา
เครื่องขมกิเลส. ครั้นประคองปฏิปทานั้นแลว ยอมทําบริกรรมในกสิณ ครั้น
ทําบริกรรมในกสิณแลว ยอมยังสมาบัติทั้งหลายใหเกิด แมผูนี้ ก็ชื่อวา
ผูฉลาดในประโยชน.
อนึ่งเลา ผูใดออกจากสมาบัติ พิจารณาสังขารทั้งหลายยอมบรรลุ
พระอรหัต ผูนี้เปนยอดของผูฉลาดในประโยชน. ชนเหลานั้นใดเปนผูฉลาดใน
ประโยชนอนั ทานสรรเสริญแลว โดยเพียงตั้งอยูในศีล ที่ไมทาํ ความเดือดรอน
หรือโดยเพียงประคองปฏิปทาเครื่องขมกิเลส ชนเหลานั้น ทานประสงควา ผู
ฉลาดในประโยชนในอรรถนี้. และภิกษุเหลานั้น ก็เปนอยางนั้น. ดวยเหตุ
นั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงภิกษุเหลานั้น จึงตรัสดวยเทศนาเปน
บุคลาธิษฐานอยางหนึ่งวา กรณียมตฺถกุสเลน อันผูฉลาดในประโยชน
พึงทําดังนี้.
ตอแตนั้น เมื่อภิกษุเหลานั้น เกิดความสงสัยวากิจอะไรที่ตองทํา พระ
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ยนฺต สนฺต ปท อภิสเมจฺจ. ในคํานี้มีอธิบาย
ดังนี้. พระพุทธะและอนุพุทธะทั้งหลายตางสรรเสริญกิจที่ผูประสงคจะบรรลุ
สันตบทโดยการแทงตลอดแลวอยูพึงทํา ก็ในคํานี้พึงทราบวา คําวา ย ขาพ-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 339

เจากลาวไวขางตนบทคาถานี้นั้นแลว ยอมเปนไปโดยอธิการวา กรณีย คือ ต
สนฺต ปท อภิสเมจิจ. แตเพราะเหตุที่ความนี้ มีปาฐะที่ตองเติมคําที่
เหลือ ฉะนัน้ ขาพเจาจึงกลาววา วิหริตุกาเมน.
อีกอยางหนึ่ง ในคํานี้พึงทราบอธิบายอยางนี้วา คําวา สนฺต ปท
อภิสเมจฺจ ยอมเปนไปโดยอธิการวา กิจนั้นได อันผูประสงคจะรูบทคือ
พระนิพพานวา สันตะ สงบ ดวยโลกิยปญญา โดยไดฟงกันมาเปนตน
จะบรรลุบทคือนิพพานนั้นพึงทํา. อีกนัยหนึ่งครั้นเมื่อตรัสวา กรณียมตฺถกุสเลน เมื่อภิกษุทั้งหลายพากันคิดวาอะไร จึงตรัสวา ยนฺต สนฺต ปท
อภิสเมจฺจ. นัยนั้นพึงทราบอธิบายอยาง นี้ กิจใดอันบุคคลรูบทอันสงบดวย
โลกิยปญญาแลว พึงทําพึงประกอบกิจนั้นก็ควรทํา ทานอธิบายวากิจนั้นควร
แกการทําทั้งนั้น.
ถามวา กิจนั้นคืออะไร. ตอบวา กิจอะไรอื่นพึงมีอยูนอกจากอุบาย
บรรลุนิพพานบทนั้น. กิจนั้นขาพเจากลาวไวแลวดวยบทตนอันแสดงสิกขา ๓
เพราะอรรถวาควรแกการทํา ก็จริงอยู ถึงอยางนั้นในการพรรณนาความแหง
คํานั้น ขาพเจาก็ไดกลาวไวแลววา กรณียะ ก็มี อกรณียะ ก็มี. ในสอง
อยางนั้น โดยสังเขป สิกขา ๓ ชื่อวา กรณียะ. แตเพราะทรงแสดงไวสังเขป
เกินไป บรรดาภิกษุเหลานั้น บางพวกก็ไมรู. แตนั้นเมื่อตรัสกิจโดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่ภิกษุผูอยูปาควรทําใหพิสดาร เพื่อใหพวกภิกษุที่ไมรูไดรูจึงตรัสกึ่ง
คาถานี้กอนวา สกฺโก อุชู จ สุหุชู จ สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี.
ทานอธิบายไววาอยางไร. ทานอธิบายวา ภิกษุผูอยูปา ประสงคจะ
บรรลุสันตบทอยู หรือบรรลุสันตบทนัน้ ดวยโลกิยปญญาแลว ปฏิบัติเพื่อบรรลุ
สันตบทนั้น ไมอาลัยในกายและชีวิต ดวยประกอบดวยปธานิยังคะขอ ๒ และ
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๔ พึงเปนผูอาจปฏิบัติเพื่อแทงตลอดสัจจะ กรณียกิจที่ควรทําไร ๆ นัน้ ใด
ไมวาสูงต่ําของสพรหมจารี ในการบริกรรมกสิณสมาทานวัตรเปนตน และใน
การซอมแซมบาตรจีวรเปนตนของตน ก็พึงอาจ พึงขยัน ไมเกียจครานสามารถ
ใน รณียกิจ เหลานั้น และในกิจเชนนั้น อยางอื่นก็เหมือนกัน. แมเมื่อเปน
ผูอาจ ก็พึงเปนผูตรงดวยการประกอบดวยปธานิยังคะขอที่ ๓. แมเมื่อเปนผู
ตรงก็พึงเปนผูตรงดวยดี ดวยเปนผูตรงคราวเดียว หรือดวยเปนผูตรงในเวลา
ยังหนุม ดวยไมถึงสันโดษแตทําไมยอหยอนบอยๆ จนตลอดชีวิต. หรือวา
ชื่อวา ตรง (อุชุ) เพราะทําดวยความไมอวดดี ชือ่ วา ตรงดี (สุหุชู) เพราะ
ไมมีมายา. หรือวา ชื่อวา ตรง เพราะละความคิดทางกายและวาจา ชื่อวา
ตรงดี เพราะละความคดทางใจ. หรือชื่อวา ตรง เพราะไมอวดคุณที่ไมมี
จริง ชื่อวา ตรงดี เพราะไมอดกลั้นตอลาภที่เกิดเพราะคุณที่ไมมีจริง. พึง
ชื่อวาเปนผูตรงและตรงดี ดวยอารัมมณูปนิชฌานและลักขณูปนิชฌาน ดวย
สิกขาขอ ๒ - ๓ ขางตน และดวยปโยคสุทธิและอาสยสุทธิ ดวยประการฉะนี้.
ภิกษุมิใชพึงเปนผูตรงและตรงดีอยางเดียวดอก ที่แทพงึ เปนผูวางาย
อีกดวย. ก็บคุ คลใดถูกทานวากลาววา ทานไมควรทําขอนี้ ก็พูดวาทานเห็น
อะไรทานไดยินอยางไร ทานเปนอะไรกับเราจึงพูด เปนอุปชฌาย อาจารย เพื่อน
เห็นเพื่อนคบหรือ หรือเบียดเบียนผูนั้นดวยความนิ่งเสีย หรือยอมรับแลวไมทํา
อยางนั้น ผูนั้น ชื่อวายังอยูไกลการบรรลุคุณวิเศษ. สวนผูใดถูกทานโอวาท
ก็กลาววา ดีละ ทานขอรับ ทานพูดดี. ขึ้นชื่อวาโทษของตนเปนของเห็นไดยาก
ทานเห็นกระผมเปนอยางนี้ โปรดอาศัยความเอ็นดูวากลาวอีกเถิด กระผมไม
ไดรับ โอวาทจากสํานักทานเสียนาน และปฏิบัติตามที่ทานสอน ผูนั้น ชื่อวา
อยูไมไกลการบรรลุคุณวิเศษ เพราะฉะนั้น บุคคลรับคําของผูอื่นแลวกระทํา
อยางนี้. พึงชื่อวาเปนผูวางาย.
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อนึ่ง เปนผูวางายอยางใด ก็พึงเปนผูออนโยนอยางนั้น . บทวา มุทุ
ความวา ภิกษุถูกพวกคฤหัสถใชในการเปนทูตไปรับสงขาวเปนคน ก็ไมทํา
ตามออนแอในกิจนั้น เปนผูแข็งกราวเสีย พึงเปนผูออนโยน ในวัตรปฏิบัติ
และพรหมจรรยทั้งสิ้น ทนตอการไมตองรับใชในกิจนั้น เหมือนทองที่ชางตก
แตงดวยดี. อีกอยางหนึ่ง บทวา มุทุ ไดแกเปนผูไมมีหนาสยิ้ว คือเปนผูมี
หนาเบิกบาน เจรจาแตคําที่ใหเกิดสุข ตอนรับแขก พึงเปนเหมือนผูลงสูทาน้ํา
ที่ดีโดยสะดวก มิใชแตเปนผูออนโยนอยางเดียวดอก พึงเปนผูไมมีอติมานะ
ดูหมิ่นเขาดวย. ไมพึงดูหมิ่นผูอื่นดวยวัตถุแหงการดูหมิ่น มีชาติและโคตร
เปนตน พึงมีใจเสมอดวยเด็กจัณฑาลอยู เหมือนทานพระสารีบุตรเถระฉะนั้น.

พรรณนาคาถาที่ ๒
พระผูม ีพระภาคเจาครั้นตรัสกรณียกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งของภิกษุผูอยู
ปา ซึ่งประสงคจะบรรลุสนั บทอยู หรือปฏิบัติเพื่อบรรลุสันตบทนั้นอยางนี้
แลว มีพระพุทธประสงคจะตรัสยิ่งในรูปกวานั้นอีก จึงตรัสคาถาที่ ๒ วา
สนฺตุสฺสโก จ เปนตน.
ในคาถาที่ ๒ นั้น ภิกษุชื่อวา สันโดษ เพราะสันโดษดวยสันโดษ
๑๒ อยาง มีประเภทที่กลาวไวแลวในมงคลขอนี้วา สนฺตุฏี จ กตฺุตา
นี้. อีกนัยหนึ่ง ภิกษุใดยอมยินดี เหตุนั้น ภิกษุนนั้ ชื่อวา ตุสสกะ ผูยินดี
ภิกษุผูยินดีดวยของตนเอง ผูยินดีดวยของที่มีอยู ผูยินดีดวยอาการสม่ําเสมอ
เหตุนั้น จึงชื่อวาสันตุสสกะผูสันโดษ. ในลักษณะ ๓ อยางนั้น ปจจัย ๔ ที่
ทานยกขึ้นแสดงในโรงอุปสมบทอยางนี้วา ปณฑ
ฺ ิยาโลปโภชน นิสฺสาย
อาศัยโภชนะ คือคําขาวที่หามาดวยปลีแขงเปนตน และตนก็รับไวแลว ชื่อวา
ของ ๆ ตน.
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ภิกษุไมแสดงอาการผิดปกติในเวลารับและในเวลาบริโภค ยังอัตภาพ
ใหเปนไป ดวยปจจัยของตนนั้น ดีกต็ าม ไมดีก็ตาม ที่เขาถวายโดยเคารพ
และไมเคารพก็ตาม เรียกวา ผูยินดีดวยของ ๆ ตน.
ของใด ไดมาแลวมีอยูแกคน ของนั้นชื่อวา มีอยู. ภิกษุยินดีดวย
ของมีอยูนั้นนั่นแล ไมปรารถนาของนอกจากนั้น ละความเปนผูปรารถนาเกิน
สวนเสีย [มักมาก] เรียกวา ผูยินดีดวยของมีอยู.
การละความยินดียินราย ในอิฏฐารมณและอนิฎฐารมณ ชื่อวา สม่ํา
เสมอ. ภิกษุยนิ ดีในอารมณทั้งปวงดวยอาการสม่ําเสมอนั้น เรียกวา ผูยินดี
ดวยอาการสม่ําเสมอ.
ชื่อวา สุภระ เพราะเขาเลี้ยงโดยงาย. ทานอธิบายวาผูที่เขาเลี้ยงงาย.
ภิกษุใด เมื่อมนุษยเอาบาตรบรรจุเต็มดวยขาวสาลีเนื้อและขาวสุกเปนตนถวาย
แลว แสดงภาวะหนาเสีย และใจเสีย พูดวา พวกทานใหอะไร หมิ่นบิณฑบาตนั้นตอหนาเขา ใหแกสามเณรและคฤหัสถเปนตนเสีย ภิกษุนั้น ชือ่ วา
ทุพภระ ผูที่เขาเลี้ยงยาก. มนุษยทั้งหลายเห็นภิกษุนั้นแลว ก็ละเวนเสียแต
ไกลทีเดียว ดวยกลาววา ภิกษุเลี้ยงยาก ใครก็ไมอาจเลี้ยงดูได. สวนภิกษุใด
ไดของปอนหรือประณีตอยางใดอยางหนึ่งนอยหรือมาก มีใจดี หนาตาผองใส
ยังอัตภาพใหเปนไปภิกษุนั้นชื่อวาสุภระผูเลี้ยงงาย. มนุษยทั้งหลายเห็นภิกษุ
นั้น เปนผูสนิทสนม ก็ปฏิญาณรับเลี้ยงวา พระคุณเจาของเราเลี้ยงงาย ภิกษุ
เห็นปานนี้ ทานประสงควาเปนสุภระผูเลี้ยงงาย ในที่นี้.
กิจของภิกษุนั้นนอยเหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่อวาอัปปกิจจะผูมีกิจนอย
มิใชผูขวนขวายดวยกิจมากอยางเชน เพลินงาน เพลินคุย เพลินคลุกคลีเปนตน
อีกอยางหนึ่ง เปนผูเวนกิจ มีงานกอสราง การบริโภคของสงฆ การสั่งสอน
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สามเณรและคนวัดเปนตน ทั่วทั้งวิหาร. ทานอธิบายวา ทําการปลงผม ตัด
เล็บ ระบมบาตร ซอมจีวรเปนตนของตน นอกจากกิจคือสมณธรรม.
ความประพฤติของภิกษุนั้นเบา เหตุนั้น ภิกษุนั้น ชื่อวา สัลลหุกวุตติ
ผูมีความประพฤติเบา. ภิกษุผูมีบริขารมากบางรูป เวลาออกเดินทางก็ให
มหาชนยกบาตร จีวร เครื่องปูลาด น้ํามัน น้ําออยงบเปนตน เปนอันมากเดิน
ศีรษะ กระเดียดสะเอวเปนตน อยางใด ภิกษุใด ไมเปนอยางนั้น ยอมเปนผูมี
บริขารนอย รักษาแตเพียงสมณบริขารแปดมีบาตรจีวรเปนตนเทานั้น เวลาเดิน
ทาง ก็ถือเดินทางไปเหมือนนกมีแตปก ภิกษุเห็นปานนั้น ทานประสงควา
ผูมีความประพฤติเบา ในที่นี้ อินทรียทั้งหลาย ของภิกษุนั้น สงบ เหตุนั้น
ภิกษุนั้น ชือ่ วา ผูมอี ินทรียสงบ. ทานอธิบายวา ผูมีอินทรียไมฟุงซาน
ดวยอํานาจราคะเปนตน ในอิฏฐารมณเปนอาทิ. บทวา นิปโก ไดแก ผูเปน
วิญูชน ผูแจมแจง มีปญ
 ญา อธิบายวา ผูประกอบดวยปญญา เครื่องตาม
รักษาศีล ดวยปญญากําหนดปจจัยสี่มีจีวรเปนตน และดวยปญญากําหนด
รูสัปปายะเจ็ดตางมีอาวาสสัปปายะเปนตน.
ผูไมคะนอง เหตุนั้น จึงชื่อวา อัปปคัพภะ ผูไมคะนอง อธิบายวา
เวนจากการคะนองทางกาย ๘ ฐาน จากการคะนองวาจา ๔ ฐาน และจาก
การคะนองทางใจมากฐาน.
การทําไมสมควรทางกาย ในสงฆ คณะ บุคคล โรงฉัน เรือนไฟ ทา
อาบน้ํา ทางบิณฑบาต และการเขาสูละแวกบาน ชื่อวา การคะนองทางกาย ๘
ฐาน คือ เปนตน อยางนี้วา ภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้ นัง่ รัดเขา หรือ
เอาเทาจับเทาในทามกลางสงฆ. ในทามกลางคณะ ในที่ชุมนุมบริษัท ๔ ก็เหมือน
กัน ในบุคคลผูแกกวา ก็เหมือนกัน . สวนในโรงฉัน ภิกษุไมไหอาสนะแกผู
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แกกวา หามอาสนะแกภิกษุใหมในเรือนไฟ ก็เหมือนกัน . ก็ในเรือนไฟนั้น
ภิกษุไมขอโอกาสภิกษุผูแกกวา ทําการติดไฟเปนตน . สวนในทาอาบน้ํา ทาน
กลาวคํานี้ใดวา ไมตองถือวา หนุมแก พึงอาบน้ําได ตามลําดับของผูมาถึง
ภิกษุไมยึดคํานั้น มาทีหลัง ก็ลงน้าํ กีดกันภิกษุผูแก และภิกษุใหม. สวน
ในทางบิณฑบาต ภิกษุไปขางหนา ๆ เอาแขนกระทบแขนภิกษุผูแก เพื่อ
ประสงคอาสนะอันเลิศน้ําอันเลิศและอาหารอันเลิศ. ในการเขาไปสูละแวกบาน
ก็มีเปนตนอยางนี้วา ภิกษุเขาไปกอนภิกษุผูแก ทําการเลนทางกายกับภิกษุ
หนุม.
การเปลงวาจาไมสมควร ในสงฆ คณะ บุคคลและละแวกบาน ชือ่ วา
คะนองทางวาจา ๔ ฐาน คือ เปนตนอยางนี้วา ภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้
ไมขอโอกาสในทามกลางสงฆกลาวธรรม. ในคณะ. ในบุคคลผูแกกวา ดังที่.
กลาวมากอนแลวก็เหมือนกัน. ณ ทีน่ ั้น ภิกษุ ถูกมนุษยทั้งหลายถามปญหา
ไมขอโอกาสภิกษุผูแกกวา ก็ตอบปญหาสวนในละแวกบาน ภิกษุกลาวเปนตน
อยางนี้วา มีอะไร ในบานโนน ขาวตมหรือของเคี้ยวหรือของกิน ทานจัก
ใหอะไรแกเรา วันนี้เราจักเคี้ยว จักกินอะไร จักดื่มอะไร.
แมไมถึงความละเมิดทางกายวาจา ในฐานะนั้น ๆ แตก็มีวิตกอันไม
สมควรประการตาง ๆ มีกามวิตกเปนตนทางใจ ชื่อวา การคะนองทางใจ มี
มากฐาน.
บทวา กุเลสุ อนนุคิทฺโธ ความวา ภิกษุเขาไปหาตระกูลเหลานั้น
ใด ไมติดดวยความอยากไดปจจัย หรือดวยการคลุกคลีที่ไมสมควรในตระกูล
เหลานั้น ทานอธิบายวา ไมโศกเศรารวมดวย ไมราเริงรวมดวย ไมสุขดวย
เมื่อตระกูลเหลานั้นประสบสุข ไมทุกขดวย เมื่อตระกูลเหลานั้นประสบทุกข
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หรือเมื่อกรณียกิจทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ไมเขาประกอบดวยตนเอง. ก็คําใดวา อสฺส
ที่ตรัสไวในคํานี้วา สุวโจ อสฺส แหงคาถานี้ คํานั้น พึงประกอบเขากับ
บททุกบทอยางนี้วา สนฺตุสฺสโก จ อสฺส สุภโร จ อสฺส.

พรรณนาคาถาที่ ๓
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสบอกกรณียะ แมยิ่งไปกวานั้น โดย
เฉพาะอยางยิ่ง แกภิกษุผูอยูปา ซึง่ ประสงคจะบรรลุสันตบทแลวอยู หรือ
ประสงคจะปฏิบัติเพื่อบรรลุสันตบทนั้น อยางนี้แลวบัดนี้ มีพระพุทธปุระสงค
จะตรัสบอกอกรณียะ จึงตรัสกึ่งคาถาวา น จ ขุทฺท สมาจเร กิฺจิ เยน
วิฺู ปเร อุปวเทยฺยุ.
กึ่งคาถานั้น มีความดังนี้ ภิกษุเมื่อทํากรณียะนี้อยางนี้ ก็ไมพึง
ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริตและมโนทุจริต ที่เรียกวา ขุททะ คือลามก เมื่อ
ไมประพฤติ มิใชไมประพฤติแตกรรมหยาบอยางเดียว แมกรรมเล็กนอยไร ๆ
ก็ไมประพฤติ ทานอธิบายวา ไมประพฤติลามกกรรมทั้งจํานวนนอย ทั้งขนาด
เล็ก.
แตนนั้ พระผูมพี ระภาคเจา ทรงแสดงโทษที่เห็นไดเอง ในการ
ประพฤติลามกกรรมนั้นวา เยน วิฺู ปเร อุปวเทยฺยุ. ก็ในคํานี้ เพราะ
เหตุที่ผูมิใชวิญูชนเหลาอื่น ไมถือเปนประมาณ. เพราะอวิญูชนเหลานั้น
ยังทํากรรมไมมีโทษหรือมีโทษ มีโทษนอยหรือมีโทษมาก. สวนวิญูชนทั้ง
หลายเทานั้น ถือเปนประมาณได เพราะวาวิญูชนเหลานั้น ใครครวญทบ
ทวนแลว ยอมติเตียนผูที่ควรติเตียน สรรเสริญผูควรสรรเสริญ. ฉะนั้น จึง
ตรัสวา วิ
ฺ ู ปเร.
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พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสอุปจารแหงกรรมฐาน ตางโดยกรณียะ
และอกรณียะ โดยเฉพาะอยางยิ่งแกภิกษุผูอยูปา ซึ่งประสงคจะบรรลุสันตบท
แลวอยูหรือประสงคปฏิบัติ เพื่อบรรลุสันตบทนั้น และแกพวกภิกษุผูประสงคจะ
รับกรรมฐาน อยูแมทุกรูป โดยยกภิกษุผูอยูปาเปนสําคัญ ดวยสองคาถาครึ่ง
นี้อยางนี้แลว บัดนี้ จึงทรงเริ่มตรัสเมตตากถา โดยนัยวา สุขิโน วา เขมิโน โหนฺตุ เปนตน เพื่อเปนปริตรกําจัดภัยแตเทวดานั้น และเพื่อเปน
กรรมฐาน โดยฌานเปนบาทแหงวิปสสนา แกภกิ ษุเหลานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุขิโน ไดแก ผูพรั่งพรอมดวยสุข.
บทวา เขมิโน แปลวา ผูมีความเกษม. ทานอธิบายวาผูไมมีภัย ไมมีปทวะ
บทวา สพฺเพ ไดแก ไมเหลือเลย. บทวา สตฺตา ไดแก สัตวมีชีวิต
บทวา สุขิตตฺตา ไดแก ผูมีจิตถึงสุข. ก็ในคํานี้ พึงทราบวา ชื่อวาผูมี
สุข โดยสุขทางกาย. ชือ่ วามีจิตถึงสุข โดยสุขทางใจ, ชื่อวามีความเกษม
แมโดยสุขทั้งสองนั้น หรือโดยไปปราศจากภัยและอุปทวะทั้งปวง. ก็เหตุไร
จึงตรัสอยางนี้. ก็เพื่อแสดงอาการแหงเมตตาภาวนา. ก็เมื่อเปนอยางนี้ จึงควร
เจริญเมตตาวา ขอสัตวทั้งปวง จงมีสุข ดังนีบ้ าง วา จงมีความเกษม
ดังนี้บาง จงเปนผูมีตนถึงสุข ดังนีบ้ าง.
พรรณนาคาถาที่ ๔
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนา โดยสังเขป ตัง้ แต
อุปจารจนถึงอัปปนาเปนที่สุดอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อทรงแสดงเมตตาภาวนา
นั้น แมโดยพิศดาร จึงตรัสสองคาถาวา เยเกจิ เปนตน. อีกอยางหนึ่ง
เพราะเหตุที่จิตถูกสะสมอยูในอารมณมาก ๆ ยอมไมหยุดอยูในอารมณเดียว
โดยเบื้องตนเทานั้น แตจะแลนติดตามประเภทอารมณโดยลําดับ ฉะนั้น จึง
ตรัสสองคาถาวา เยเกจิ เปนตน เพื่อจิตที่แลนติดตามไปแลวหยุดอยู ใน
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อารมณอันเปนประเภทแหงทุกะหมวดสองแหงสัตวและติกะหมวดสามแหงสัตว
มีตสถาวรทุกะเปนตน. อีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุที่อารมณใด ของผูใดเปน
อารมณที่ปรากฏชัดแลว จิตของผูนั้น ยอมตั้งอยูเปนสุขในอารมณนั้น ฉะนั้น
อารมณใดของภิกษุรูปใดในบรรดาภิกษุเหลานั้น ปรากฏชัดแลว พระผูมีพระภาค
เจามีพระพุทธประสงคจะใหจิตของภิกษุรูปนั้น ตัง้ อยูในอารมณนั้น จึงตรัสสอง
คาถาวา เยเกจิ เปนตน อันแสดงความตางแหงอารมณเปนทุกะและติกะ
มีตสถาวรทุกะ เปนตน.
ความจริง ในสองคาถานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงทุกะ หมวด
สองแหงสัตว ๔ ทุกะ คือ ตสถาวรทุกะ หมวดสองแหงสัตว ผูสะดุงและ
ผูมั่นคง. (ไมสะดุง) ทิฏฐาทิฏฐทุกะ หมวดสองแหงสัตว ผูที่ตนเห็นแลว
และผูที่ตนยังไมเห็น ทูรสันติกทุกะ หมวดสองแหงสัตว ผูท ี่อยูไกลและ
ผูที่อยูใกล ภูตสัมภเวสีทุกะ หมวดสองแหงสัตว ผูที่เกิดแลวและผูที่แสวง
หาที่เกิด. และทรงแสดงติกะ หมวดสามแหงสัตว ๓ ติกะ. คือ ทีฆรัสสมัชฌิมติกะ หมวดสามแหงสัตว ผูมีอัตภาพยาวต่ําและปานกลาง มหันตาณุกมัชฌิมติกะ หมวดสามแหงสัตว ผูมีอัตภาพใหญเล็กและปานกลาง ถูลาณุกมัชณมติกะ หมวดสามแหงสัตว ผูมีอัตภาพอวน ผอมและปานกลาง
โดยมัชฌิมบทเปนที่เกิดประโยชนใน ๓ ติกะ และอณุกถูลบทเปนที่เกิด
ประโยชนใน ๒ ติกะ ดวยบท ๖ บท มีทีฆบทเปนตน. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา เยเกจิ เปนคําแสดงวาไมมีสวนเหลือเลย. หมูสัตวที่เกิดแลวคือ
ปาณะ ชื่อวา ปาณภูตะ. อีกอยางหนึ่ง สัตวทั้งหลายยอมหายใจ เหตุนั้น
จึงชื่อวา ปาณะ. ทรงถือเอาปญจโวการสัตว ที่เนื่องดวยอัสสาสปสสาสะ
ลมหายใจเขาออก ดวยบทนี้. สัตวทั้งหลายยอมเกิด เหตุนั้น จึงชื่อวา
ภูต. ทรงถือเอาเอกโวการ. สัตวและจตุโวการสัตวดวยบทนี้. บทวา อตฺถิ
แปลวา มี มีพรอม.
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พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงสัตวทั้งปวง ที่ทรงสงเคราะหดวย
ทุกะและติกะรวมกัน ดวยคําวา เยเกจิ ปาณภูตตฺถิ นี้อยางนี้แลว บัดนี้
ทรงสงเคราะหสัตวเหลานั้นแมทั้งหมด แสดงดวยทุกะนี้วา ตสา วา ถาวรา
วา อนวเสสา.
ในทุกะนี้ สัตวทั้งหลายยอมสะดุง เหตุนั้น จึงชื่อวา ตสา คํานี้เปน
ชื่อของสัตวทั้งหลาย ผูม ีตัณหาและมีภัย. สัตวทั้งหลาย ยอมมั่นคง เหตุนั้น
จึงชื่อวา ถาวรา คํานี้เปนชื่อของพระอรหันตทั้งหลาย ผูละตัณหาและภัยได
แลว. สวนเหลือของสัตวเหลานั้นไมมี เหตุนั้น จึงชื่อวา อนวเสสา ทาน
อธิบายวา แมทุกตัวสัตว. ก็คําใด ตรัสไวทายแหงคาถาที่ ๒ คํานั้น พึงเชื่อม
กับทุกทุกะและติกะ. บทวา เยเกจิ ปาณภูตตฺถิ ความวา สัตวทั้งหลายที่สะดุง
กลัวก็ดี ที่มนั่ คงก็ดี ไมเหลือเลย สัตวแมเหลานั้นทั้งหมด จงเปนผูมีตนถึงสุข
หมูสัตวที่เกิดแลวก็ดี แสวงหาที่เกิดก็ดี เพียงใด สัตวทั้งหมดแมเหลานี้เพียง
นั้น จงเปนผูมีตนถึงสุขเถิด ดวยประการฉะนี้.
บัดนี้ บรรดาบททัง้ ๖ มี ทีฆา วา เปนตน ที่แสดงติกะ ๓ หมวด
มี ทีฆรัสสมัชฌิมติกะ เปนตน. บทวา ทีฆา ไดแก สัตวที่มีอัตภาพยาว
มีนาค, ปลา, เหี้ยเปนตน จริงอยู อัตภาพของนาคทั้งหลายในมหาสมุทร
แมมีขนาดหลายรอยวา. อัตภาพของปลาและเหี้ยเปนตน ก็มขี นาดหลายโยชน
บทวา มหนฺตา ไดแก สัตวมีอัตภาพใหญ ในน้ําก็มีปลาและเตา บนบก
ก็มีพระยาชางเปนตน ในจําพวกอมนุษย ก็มีทานพเปนตน และตรัสวา ราหู
เปนยอดของสัตวที่มีอัตภาพทั้งหลาย. จริงอยู อัตภาพของราหูนั้น สูง
๔,๘๐๐โยชน แขน ๑,๒๐๐ โยชน ระหวางคิ้ว ๕๐ โยชน ระหวางนิ้วก็
เหมือนกัน ฝามือ ๒๐๐ โยชนแล. บทวา มชฺฌมิ า ไดแก อัตภาพของมา
โคกระบือสุกรเปนตน. บทวา รสฺสกา ไดแก สัตวทั้งหลาย มีขนาดต่ํา
ตรงกลางยาว ตรงกลางอวน มีคนแคระเปนตน ในชาตินั้น ๆ บทวา อณุกา
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ไดแก สัตวทั้งหลายที่อัตภาพรละเอียด หรือเล็กเปนตน ทีบ่ ังเกิดในน้ําเปน
ตน ไมเปนอารมณของมังสจักษุ เปนวิสัยของทิพยจักษุ. อนึ่ง สัตวเหลาใด
มีขนาดต่ํา ตรงกลางใหญ และตรงกลางอวนในชาตินั้น. ๆ สัตวเหลานั้น พึง
ทราบวา เล็ก. บทวา ถูลา ไดแก สัตวทั้งหลาย ที่มีอัตภาพกลม มีปลา
เตา หอยกาบ หอยโขง เปนตน.

พรรณนาคาถาที่ ๕
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงสัตวทั้งหลายไมเหลือดวยติกะ ๓ ติกะ
อยางนี้แลว บัดนี้ทรงสงเคราะหแสดงดวยทุกะ ๓ ทุกะ วา ทิฏา วา เย
จ อทิฏ า เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิฏา ไดแก สัตวเหลาใด เคยเห็น
โดยมาปรากฏแกตาของตน บทวา อทิฏา ไกแก สัตวเหลาใด ตั้งอยูใน
สมุทรอื่นภูเขาอื่นและจักรวาลอื่นเปนตน. แตพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสัตว
ที่อยูไกลและไมไกลอัตภาพของตนดวยทุกะนี้วา เย จ ทูเร วสนฺติ
อวิทูเร. สัตวเหลานั้น พึงทราบโดยเปนสัตวไมมีเทาและสัตว ๒ เทา. ก็เหลา
สัตวที่อยูในกายของตน เรียกวา อวิทูเร อยูไมไกล เหลาสัตว
ที่อยูนอกกาย เรียกวา ทูเร อยูไกล. อนึ่ง เหลาสัตวที่อยูภายใน
อุปจาร เรียกวา อยูไมไกล. ที่อยูภายนอกอุปจาร เรียกวา อยูไ กล. ที่อยู
ในพระวิหาร ตามชนบท ทวีป จักรวาล เรียกวา อยูไมไกล ที่อยูใน
จักรวาลอื่น เรียกวา อยูไกล.
บทวา ภูตา ไดแก เกิดแลว บังเกิดแลว. พระขีณาสพเหลาใด
เปนแลวนั่นแล ไมนับวาจักเปนอีก คํานั้นเปนชื่อของพระขีณาสพเหลานั้น.
สัตวเหลาใด แสวงหาที่เกิด. เหตุนั้นสัตวเหลานั้น ชื่อวา สัมภเวสี. คํานี้
เปนชื่อของพระเสขะและปุถุชนทั้งหลาย ที่กําลังแสวงหาที่เกิด แมในอนาคต
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เพราะภวสังโยชนยังไมสิ้น. อีกอยางหนึ่ง บรรดากําเนิด ๔ เหลา สัตวทเี่ ปน
อัณฑชะเกิดในไขและชลาพุชะเกิดในครรภ ยังไมทําลายเปลือกฟองไขและรก
ออกมาตราบใด ตราบนั้น ก็ชื่อวา สัมภเวสี. ทีท่ ําลายเปลือกฟองไข และ
รกแลวออกมาขางนอก ชื่อวา ภูต. เหลาสัตวที่เปนสังเสทชะ และ โอปปาติกะ
ชื่อวา สัมภเวสี ในขณะปฐมจิต ตั้งแตขณะทุติยจิตไปชื่อวา ภตะ. หรือสตว
ทั้งหลายเกิดโดยอิริยาบถใด ยังไมเปลี่ยนอิริยาบถเปนอื่นไปจากอิริยาบถนั้น
ตราบใด ตราบนั้น ยิ่งชื่อวา สัมภเวสี นอกจากนั้น ไปชื่อวา ภูตะ.

พรรณนาคาถาที่ ๖
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนาในสัตวทั้งหลาย โดย
ปรารถนาแตจะใหเขาถึงประโยชนสขุ ของภิกษุเหลานั้น โดยประการตาง ๆ ดวย
๒ คาถาครึ่งวา สุขิโน วา เปนตน อยางนี้แลว บัดนี้ เมือทรงแสดง
ภาวนานั้น แมโดยปรารถนาใหออกไปจากสิ่งที่ไมเปนประโยชนและทุกขจึง
ตรัสวา น ปโร ปร นิกุพฺเพถ. นี้เปนปาฐะเกา แตปจจุบันสวดกันวา
ปร ปิ ดังนีก้ ็มี ปาฐะนี้ไมงาม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปโร ไดแก ชนอื่น. บทวา น
กุพฺเพถ ไดแก ไมหลอกลวง. บทวา นาติมฺเถ ไดแก ไมสําคัญเกิน
ไป [ไมดูหมิน่ ]. บทวา กตฺถจิ ไดแกในโอกาสไหน ๆ คือในหมูบานหรือ
ในเขตหมูบาน ทานกลางญาติหรือทามกลางบุคคล ดังนี้เปนตน. บทวา น
แปลวา นั่น. บทวา กิฺจิ ไดแกผูใดผูหนึ่ง คือกษัตริยหรือพราหมณ
คฤหัสถหรือบรรพชิต ทีถ่ ึงสุข หรือที่ถึงทุกข ดังนี้เปนตน. บทวา พฺยาโรสนา ปฏีฆสฺา ไดแก เพราะความกริ้วโกรธดวยกายวิการและวจีวิการ
และเพราะคุมแคนดวยมโนวิการ. เพราะเมื่อควรจะตรัสวา พฺยาโรสนาย
ปฏีฑสฺาย แตก็ตรัสเสียวา พฺยาโรสนา ปฏีฆสฺา เหมือนเมื่อ
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ควรจะตรัสวา สมฺมทฺาย วิมุตฺตา แตก็ตรัสเสียวา สมฺมทฺญา
วิมุตฺตา และเหมือนเมื่อควรจะตรัสวา อนุปุพฺพสิกฺขาย อนุปุพฺพกิริยาย
อนุปุพฺพปฏิปทาย แตก็ตรัสเสียวา อนุปุพฺพสิกฺขา อนุปุพพฺ กิริยา
อนุปุพฺพปฏิปทา อฺาราธนา ฉะนั้น. บทวา นาฺมฺสฺส
ทุกฺขมิจฺเฉยฺย ความวา ไมพึงปรารถนาทุกขแกกันและกัน. ทานอธิบายไว
อยางไร. ทานอธิบายไววามิใชเจริญเมตตา โดยมนสิการเปนตนวา ขอสัตว
ทั้งหลายจงมีสุข มีความเกษมเถิดดังนี้อยางเดียว ที่แทพึงมนสิการอยางนี้วา
โอหนอ บุคคลอื่นไมวาใคร ๆ ไมพึงขมเหงบุคคลอื่นไมวาใคร ๆ ดวย
กิริยาคตโกงมีลอลวงเปนตน ไมพึงดูหมิ่นบุคคลอื่นไมวาใคร ๆ ไมวาในประเทศ
ไหน ๆ ดวยวัตถุแหงมานะ ๙ อยาง มีชาติเปนตน และไมพึงปรารถนาทุกข
แกกันและกัน เพราะความกริ้วโกรธหรือเพราะความคุมแคน ดังนี้อีกดวย.
พรรณนาคาถาที่ ๗
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนา โดยอรรถดวย
ปรารถนาใหเขาออกไปจากสิ่งไมเปนประโยชนและทุกขอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อ
ทรงแสดงเมตตาภาวนานั้นนั่นแลดวยอุปมา จึงตรัสวา มาตา ยถา นิย
ปุตฺต เปนตน.
คาถานั้นมีความวา มารดาพึงอนุรักษบุตรในตน คือบุตรที่เกิดใน
ตน เกิดแตอก พึงทะนุถนอมบุตรนั้นซึ่งมีคนเดียวเทานั้นดวยชีวิต คือยอม
สละแมชีวิตของตนถนอมบุตรนั้น เพื่อหามกันทุกขมาถึงบุตรนั้น ฉันใดภิกษุ
พึงทํามนัสที่ประกอบดวยเมตตานี้ใหเจริญ คือใหเกิดบอย ๆ ใหขยายไปและยัง
เมตตาภาวนานั้นใหเจริญไมมีประมาณ โดยถือสัตวไมมีประมาณเปนอารมณ
หรือโดยแผไปไมเหลือเลย แมแตในสัตวผูหนึ่ง.
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พรรณนาคาถาที่ ๘
พระผูมีพระภาคเจา ครั้งทรงแสดงเมตตาภาวนาโดยอาการทั้งปวง
อยางนี้ บัดนี้ เมื่อทรงแสดงการเจริญเมตตาภาวนานั้นนั่นแล จึงตรัสวา
เมตฺตฺจ สพฺพโลกสฺมึ เปนตน.
ในคาถานั้น ชือ่ วา มิตร เพราะรักและรักษา อธิบายวา หวงใย
เพราะมีอัธยาศัยมุงประโยชนเกื้อกูล และรักษาใหพนจากการมาถึงของสิ่งไม
เปนประโยชน. ความเปนแหงมิตร ชื่อวาเมตตา. บทวา พสฺพโลกสฺมึ
ไดแก ในสัตวโลกไมเหลือเลย. มีในใจ เหตุนั้น จึงชื่อวา มานสะ. ก็คําวา
มานส นั้น ทานกลาวอยางนี้ก็เพราะประกอบกับจิต บทวา ภาวเย แปลวา
ใหเจริญ. ประมาณของมานสะนั้น ไมมีเหตุนั้นจึงชื่อวา อปริมาณ. ทานกลาว
อยางนี้ ก็เพราะเมตตามีสัตวไมมีประมาณเปนอารมณ. บทวา อุทฺธ แปลวา
เบื้องบน. ทรงถือเอาอรูปภพดวยบทนั้น. บทวา อโธ แปลวา เบื้องลาง ทรง
ถือเอากามภพดวยบทนั้น. บทวา ติรยิ  ไดแกเบื้องขวาง ทรงถือเอารูปภพ
ดวยบทนั้น. บทวา อสมฺพาธ ไดแก เวนจากความคับแคบ. ทานอธิบายวา
มีขอบเขตอันแตกแลว [ไมมีขอบเขต]. ขาศึกทานเรียกชื่อวา ขอบเขต อธิบาย
วา เปนไปในที่ไมมีขอบเขตนั้น. บทวา อเวร ไดแก เวนจากเวร อธิบายวา
เวนจากความปรากฏแหงเจตนากอเวรแมในระหวาง ๆ บทวา อสปตฺต ไดแก
ปราศจากขาศึก. จริงอยูบ ุคคลผูอยู ดวยเมตตา ยอมเปนที่รักของมนุษยเปน
ที่รักของพวกอมนุษย. ขาศึกไร ๆ ของเขายอมไมมี. ดวยเหตุนั้น มานัสสิ่งที่มี
ในใจของเขานั้น ทานจึงเรียกวา อสปตตะ เพราะปราศจากขาศึก. ก็คําที่วา
ขาศึก ศัตรู. เปนคําโดยปริยาย. การพรรณนาความตามบทมีเทานี้ สวนการ
แสดงความที่ประสงคในที่นี้ มีดังนี้.
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พึงเจริญขยายเมตตาที่ตรัสไววา เอวมฺป สพฺพภูเตสุ มานส
ภาวเย อปริมาณ ดังนี้ แผเมตตาที่มีอยูในใจไมมีประมาณ ใหบรรลุถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลยในโลกทั้งปวง. ทําอยางไร คือแผเมตตานั้น ไปไมเหลือ
ทั้งเบื้องบน เบื้องลางเบื้องขวางคือ เบื้องบนก็ตั้งแตภวัคคพรหมลงมา เบื้องลาง
ก็ตั้งแตอเวจีนรกขึ้นไป เบื้องขวางก็ตั้งแตทิศที่เหลือ หรือเบื้องบนก็ไดแก
อรูปธาตุ เบื้องลางก็ไดแกกามธาตุ เบื้องขวางก็ไดแกรูปธาตุ ก็แลเมื่อเจริญ
เมตตาอยูอยางนี้ การทําไมใหมีความคับแคบเวรและขาศึก พึงเจริญ เมตตานั้น
โดยประการที่ไมมีความคับแคบ ไมมีเวรและไมมีขาศึก. หรือวาเมตตานั้น
ถึงภาวนาสัมปทา เปนคุณชื่อวาไมคับแคบ เพราะเปนโอกาสโลกทั้งปวง (คือ
๓๑ ภูมิ) เปนคุณชื่อวาไมมีเวร เพราะกําจัดความอาฆาตของตนในสัตวอื่นเสีย
เปนคุณชื่อวาไมมีขาศึก เพราะกําจัดความอาฆาตของสัตวอื่นในตนเสียก็พึงเจริญ
ขยายเมตตาอันมีในใจนั้น ที่ไมคับแคบ ที่ไมมีเวร ที่ไมมีขาศึก ไมมีประมาณไป
ในโลกทั้งปวง โดยกําหนดทิศทั้งสาม คือ เบื้องบน เบื้องลางและเบื้องขวาง.

พรรณนาคาถาที่ ๙
พระผูมีพระภาคเจา ครั้น ทรงแสดงการเจริญเมตตาภาวนาอยางนี้แลว
เมื่อทรงแสดงความไมมีอิริยาบถแนนอนของผูประกอบเนื่อง ๆ ซึ่งการเจริญ
เมตตานั้นอยู จึงตรัสวา ติฏ จร ฯ เป ฯ อธิฏเยฺย ดังนี้.
คาถานั้นมีความวา ผูเจริญเมตตาเมื่อเจริญเมตตามีในใจนี้อยางนี้ ไม
ตองจํากัดอิริยาบถ เหมือนอยางในบาลีวา นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรง เมื่อทําการ
บรรเทาความปวดเมื่อยดวยอิริยาบถอยางใดอยางหนึ่ง ตามสบาย จะยืนหรือ
เดิน นั่งหรือนอน ยังเปนผูปราศจากความงวงนอน เพียงใด ก็พึงตั้งสติ
ในเมตตาฌานนั้นไวเพียงนั้น.
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อีกนัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงการเจริญเมตตาภาวนา
อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อทรงแสดงความเปนผูชํานาญ จึงตรัส วา ติฏ จร
เปนตน. จริงอยู ผูช ํานาญแลว ยังประสงคจะตั้งสติในเมตตาฌานดวย
อิริยาบถเพียงใด จะยืนหรือเดิน จะนั่งหรือนอนก็ยอมได. อีกนัยหนึ่ง
ผูชํานาญ จะยืนหรือเดิน จะนั่งหรือนอน เพราะเหตุนั้น การยืนเปนตน ยอม
ไมทําอันตรายแกผูนั้น. อนึ่งเลา ผูช ํานาญ ยังประสงคจะตั้งสตินั้น ไวใน
เมตตาฌานนี้เพียงใด ก็ตองเปนผูปราศจากความงวงนอนจึงตั้งสติไวไดเพียงนั้น.
ความเนิ่นชาในเมตตาฌานนั้น ของผูนั้นยอมไมมี ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวาจะยืน
หรือเดิน นั่ง หรือนอน ยังเปนผูปราศจากความงวงนอนเพียงใด ก็พึงตั้งสตินั้น
ไวเพียงนั้น.
คาถานั้น มีอธิบาย ดังนี้ ผูชํานาญพึงเจริญเมตตา ที่ตรัสไววา
เมตฺตฺจ สพฺพโลกสฺมึ มานส ภาวเย โดยประการที่ผูชํานาญ ไมจํา
ตองเอื้อดวยอิริยาบถ บรรดาอิริยาบถมียืนเปนตน หรือถึงอิริยาบถมียืนเปนตน
ยังประสงคจะตั้งสติในเมตตาฌานนั้นเพียงใด เปนผูปราศจากความงวงนอน
แลวก็พึงตั้งสตินั้น ไวเพียงนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงความเปนผูชํานาญในเมตตาภาวนา
อยางนี้ ทรงประกอบภิกษุไวในเมตตาวิหาร การอยูดวยเมตตานั้นวา เอต
สตึ อธิฏเยฺย พึงตั้งสตินั้นไว บัดนี้ เมื่อทรงชมเชยการอยูนั้นจึงตรัสวา
พฺรหฺมเมต วิหาร อิธมาหุ.
คาถานั้น มีความวา การอยูดวยเมตตานี้ใด ทรงสรรเสริญตั้งตนแต
พระพุทธดํารัสวา สุขิโน วา เขมิโน วา โหนฺตุ จงเปนผูมีสุข หรือ
มีความเกษม จนถึงพระพุทธดํารัสวา เอต สตึ อธิฏเยฺย พึงตั้งสตินั้น
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ไวเพียงนั้น. ปราชญทั้งหลายกลาวการอยูนั้นวาพรหมวิหาร การอยูอยาง
พรหม กลาวการอยูนั้นวา เสฏวิหาร การอยูอยางประเสริฐสุด ในพระศาสนา คือในธรรมวินัยของพระอริยนี้ เพราะไมมีโทษในการอยูอยางทิพย
อยูอยางพรหม อยูอยางพระอริยะและอยูโดยอิริยาบถวิหาร และการอยูดวย
เมตตานั้นทําประโยชนทงั้ แกคนทั้งแกผูอื่น. เพราะเหตุที่ความสงบติดตอกัน
ไมถูกแทรกแซง ฉะนั้น ผูเจริญเมตตา ยืนก็ดี เดินก็ดี นั่งก็ดี นอนก็ดี
ยังไมงวงนอนเพียงใด ก็พึงตั้งสตินั้นไวเพียงนั้น.

การพรรณนาคาถาที่ ๑๐
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนาประการตาง ๆ แก
ภิกษุเหลานั้น อยางนี้แลว บัดนี้ เพราะเหตุที่เมตตาใกลตออัตตทิฏฐิความเห็น
วาเปนคน เพราะมีสัตวเปนอารมณ ฉะนั้น เมื่อทรงแสดงการบรรลุอริยภูมิ
ทําเมตตาฌานนั้นนั่นแหละใหเปนบาท แกภิกษุเหลานั้น โดยยกการหาม การ
ถือทิฏฐิขึ้นนําหนา จึงทรงจบเทศนาดวยคาถานี้วา ทิฏิฺจ อนุปคมฺม
เปนตน.
คาถานั้น มีความวา การอยูดวยเมตตาฌานนี้ใด ทรงสรรเสริญไว
วา พรหฺมเมต วิหาร อิธมาหุ ปราชญทั้งหลายกลาวการอยูนั้น วาพรหมวิหารในพระธรรมวินัยนี้ ผูเจริญเมตตา ออกจากการอยูดวยเมตตาฌานนั้น
แลว กําหนด [นาม] ธรรม มีวิตกวิจารเปนตน ในที่นั้น และรูปธรรมตาม
แนวการกําหนด [นาม] ธรรมเหลานั้นเปนตน แลวกําหนดอรูปธรรม และ
ดวยการกําหนดนามรูป ก็ไมยึดทิฏฐิอยางนี้วา นี้กองสังขารอันบริสุทธิ์บุคคล
ยอมถือไมไดวาสัตวในสังขารนี้ดังนี้ เปนผูมีศีลโดยโลกุตรศีลตามลําดับ ถึง
พรอมดวยทัสสนะ ที่เขาใจกัน วาสัมมาทิฏฐิในโสดาปตติมรรค ซึ่งประกอบ
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ดวยโลกุตรศีล ตอจากนั้น ก็นําออก ขจัดระงับความหมกมุนในกามทั้งหลาย
คือกิเลสกามที่ยังละไมได ดวยการทําใหเบาบางดวยสกทาคามิมรรคและอนาคามิมรรค และดวยการละไมใหเหลือเลย ก็ยอมไมเขาถึงการนอนในครรภ
มารดาอีก คือ ไมตองนอนในครรภอีกอยางแนนอน ไดแก บังเกิดในหมู
เทพชั้นสุทธาวาสทั้งหลาย บรรลุพระอรหัตแลวปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้น
นั่งเอง.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงจบเทศนาอยางนี้แลวตรัสกะภิกษุเหลา
นั้น วา ไปเถิดภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงอยูในราวปานั้นนั่นแหละ และจงเคาะ
ระฆังในวันธรรมสวนะ ๘ วัน ตอเดือนแลวจงสวดพระสูตรนี้ จงทําธรรมกถา
กลาวธรรม สนทนาธรรม อนุโมทนากัน จงซองเสพ เจริญทําใหมาก ซึ่ง
กรรมฐานนั้นแหละ พวกอมนุษยแมเหลานั้น จักไมแสดงอารมณนาสะพึงกลัว
นั้น จักเปนผูหวังดี หวังประโยชนแกพวกเธอแนแท ภิกษุเหลานั้น รับพระพุทธดํารัสแลว ลุกจากอาสนะ. กราบถวายบังคมแลว ทําประทักษิณไปในราวปา
นั้น แลวทําตามที่ทรงสอนทุกประการ. เทวดาทั้งหลาย เกิดปติโสมนัสวา
พระคุณเจาทั้งหลาย ชางหวังดีหวังประโยชนแกพวกเรา. ก็พากันเก็บกวาดเสนาสนะเอง จัดแจงน้ํารอนนวดหลัง นวดเทา จัดวางอารักขาไว ภิกษุแมเหลานั้น
ก็พากันเจริญเมตตา ทําเมตตานั้นใหเปนบาท เริ่มวิปสสนาก็บรรลุพระอรหัต
อันเปนผลเลิศภายในไตรมาสนั้นนั่นเองหมดทุกรูป ปวารณาดวยวิสุทธิปวารณา
ในวันมหาปวารณา ออกพรรษาแล.
พระตถาคตผูเปนเจาแหงธรรม ผูทรงฉลาดใน
ประโยชน ตรัสกรณียเมตตสูตรอันมีประโยชนดวย
ประการฉะนี้.
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ภิกษุทั้งหลาย ผูมีปญญาบริบูรณ ไดรับความ
สงบแหงหฤทัยอยางยิ่ง ก็บรรลุ สันตบท.
เพราะฉะนั้นแล วิญูชนผูประสงคจะบรรลุ
สันตบทอันเปนอมตะ ที่นาอัศจรรย อันพระอริยเจา
รักอยู ก็พึงทํากรณียะอันมีประโยชน ตางโดยศีลสมาธิ
ปญญาอันไรมลทิน ตอเนื่องไมขาดสาย เทอญ.
จบอรรถกถาเมตตสูตร
แหง
อรรถกถาขุททกปาฐะ ชือ่ วา ปรมัตถโชติกา
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นิคมกถา
ดวยกถามีประมาณเทานี้ ขาพเจากลาวคําใดไววา
ขาพเจาไหวพระรันตรัยอันสูงสุดแหงวัตถุที่ควร
ไหวแลว จักแตงอรรถกถาแหงขุททกปาฐะบางปาฐะ.
ในคํานั้น เปนอันขาพเจาแตงอรรถกถาแหงขุททกปาฐะ ๙ ประเภท
คือ ๑. สรณะ ๒. สิกขาบท ๓. ทวัตติงสาการ ๔. กุมารปญหา ๕. มงคลสูตร ๖. รัตนสูตร ๗. ติโรกุฑฑสุตร ๘. นิธิกัณฑสูตร และ ๙. เมตตสูตร
กอน. ดวยเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวคํานี้วา
ขาพเจา ประสงคจะใหพระสัทธรรมตั้งมั่น จึง
แตงอรรถกถาแหงขุททกปาฐะนี้ ประสบกุศลอันใด.
ขอชนนี้ จงพลันบรรลุความเจริญ งอกงาม
ไพบูลยในธรรมทีพ่ ระอริยเจาประกาศแลว เพราะอานุภาพแตงกุศลอันนั้น.
อรรถกถาแหงขุททกปาฐะชื่อปรมัตถโชติกานี้ รจนาโดยพระเถระ ที่
ทานครูทั้งหลายถวายนามวา พุทธโฆสะ ผูประดับดวยคุณคือความบริสุทธิ์
ความเชื่อ ความรูและความเพียร อันคุณสมุทัย คือ ศีลอาจาระ อาชวะและ
ปททวะเปนตนดลบันดาลแลว ผูสามารถหยั่งลงสูชัฏ คือ ลัทธิตนและลัทธิอื่น
ประกอบดวยความรูความฉลาด ผูม ีประภาพคืออํานาจแหงญาณอันไมมีอะไร
ขัดขวางในสัตถุศาสน อันตางโดยพระไตรปฎกปริยัตติธรรมพรอมทั้งอรรถกถา
เปนมหากวีประถอบดวยความงามแหงวจนะอันไพเราะโอฬารที่เปลงไดสะดวก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ 359

ซึ่งสมบัติคือกรณใหเกิดแลวโดยมหาไวยากรณ ผูมีวาทะถูกตองแตกฉาน มี
วาทะอันประเสริฐ ผูมีความบริสุทธิ์และความรูอันไพบูลย เปนอลังการแหง
วงศของพระเถระทั้งหลาย ผูอยู ณ มหาวิหาร ประทีปแหงเถรวงศ [เถรวาทา]
ซึ่งมีความรูมั่นคงดีแลว ในธรรมอันยิง่ ของมนุษย อันประดับดวยคุณตางโดย
อภิญญา ๖ และปฏิสัมภิทาเปนตน.
ตาว ติฏตุ โลกสฺมึ โลกนิตฺถรเณสิน
ทสฺเสนฺตี กุลปุตฺตาน
นย สีลาทิวิสุทฺธิยา.
ยาว พุทฺโธติ นามมฺป
สุทฺธจิตฺตสฺส ตาทิโน
โลกมฺหิ โลกเชฏฐสฺส
ปวตฺตติ มเหสิโน.
[คัมภีรปรมัตถโชติกา] อันแสดงนัยแหงวิสุทธิมี
ศีลวิสทุ ธิเปนตน แกกุลบุตรทัง้ หลายผูแสวงหาการออก
จากโลก จงดํารงอยู ตราบเทาที่ แมพระนามวาพุทธะ
ของพระผูมีจิตบริสุทธิ์ ผูคงที่ ผูเจริญที่สุดแหงโลก
ผูทรงแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ ยังเปนไปอยูในโลก
เทอญ.
จบอรรถกถาขุททกปาฐะ
แหง
อรรถกถาขุททกปาฐะ ชื่อวา ปรมัตถโชติกา

