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                                   พระสุตตันตปฎก 
                            ทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค   
                                          เลมท่ี  ๑ 
  ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

                                 ๑.  พรหมชาลสูตร  
                                      เรื่องทิฏฐิ  ๖๒  
                       (๑)    ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจา    เสด็จดําเนินทางไกลระหวาง 
กรุงราชคฤห และ  เมืองนาลันทา  พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ 
๕๐๐  รูป.   แม  สุปปยปริพาชก  ก็เดนิทางไกลระหวาง   กรุงราชคฤห 
และ    เมืองนาลันทา      พรอมดวยพรหมทัตตมาณพผูเปนอันเตวาสิก. 
ไดยินวา    ในระหวางทางน้ัน    สุปปยปริพาชก    กลาวติพระพุทธเจา 
ติพระธรรม    ติพระสงฆ     โดยอเนกปริยาย.    สวนพรหมทัตตมาณพ 
อันเตวาสิกของสุปปยปริพชก    กลาวชมพระพุทธเจา     ชมพระธรรม 
ชมพระสงฆ   โดยอเนกปริยาย.     อาจารยและอันเตวาสิกทั้งสองน้ัน    ม ี
ถอยคําเปนขาศึกแกกันและกันโดยตรงฉะนี้    เดินตามพระผูมีพระภาคเจา 
และภิกษุสงฆไปขางหลัง ๆ.  
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           ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา  เสด็จเขาประทับพักแรมราตรีหน่ึง   
ณ พระตํานักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา    พรอมดวยภิกษุ 
สงฆ.  แมสุปปยปริพาชกก็ไดเขาพักแรมราตรีหน่ึง   ใกลพระตําหนักหลวง 
ในพระราชอทุยานอัมพลัฏฐิกา   กับพรหมทัตตมาณพผูเปนอันเตวาสิก. 
ไดยินวา  แม ณ ที่นั้น  สปุปยปริพาชกก็ยังกลาวติพระพุทธเจา    ติพระ 
ธรรม    ติพระสงฆ     โดยอเนกปริยาย.      สวนพรหมทัตตมาณพ 
อันเตวาสิกของสุปปยปริพาชก   คงกลาวชมพระพุทธเจา   ชมพระธรรม 
ชมพระสงฆ   โดยอเนกปริยาย.     อาจารยและอันเตวาสิกทั้งสองน้ัน    ม ี
ถอยคําเปนขาศึกแกกันและกันโดยตรงฉะนี้      เดินตามพระผูมีพระภาคเจา 
และภิกษุสงฆไปขางหลัง ๆ.  
           ครั้งน้ัน      ภิกษุหลายรูปลุกข้ึนในเวลาใกลรุง    นั่งประชุมกัน ณ 
โรงกลม  สนทนากันวา  ทานทั้งหลาย   เทาท่ีพระผูมีพระภาคเจาผูรูผูเห็น 
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงทราบความท่ีหมูสัตวมี 
อัธยาศัยตาง ๆ  กันไดเปนอยางดีนี้     นาอัศจรรย    ไมเคยมี   ความจริง 
สุปปยปริพาชกผูนี้   กลาวติพระพุทธเจา  ติพระธรรม  ติพระสงฆ  โดย 
อเนกปริยาย    สวนพรหมทัตตมาณพ    อันเตวาสิกของสุปปยปริพาชก 
กลาวชมพระพุทธเจา    ชมพระธรรม    ชมพระสงฆ    โดยอเนกปริยาย 
อาจารยและอันเตวาสิกทั้งสองน้ี   มีถอยคําเปนขาศึกแกกันและกันโดยตรง 
ฉะน้ี   เดินตามพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆไปขางหลัง ๆ. 
           ลําดับนั้น      พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบคําสนทนาของภิกษุ 
เหลาน้ันแลว      เสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่ง  ณ  อาสนะที่เขาจัดถวาย. 
ครั้นประทับนั่งแลว  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอน  
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ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี ้ เธอทั้งหลายน่ังประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไร  และ 
เรื่องอะไรท่ีพวกเธอพูดคางไว.     เมือ่ตรัสอยางนี้แลว      ภิกษุเหลาน้ันได   
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา พระเจาขา ณ ที่นี้เมื่อพวกขาพระองค 
ลุกข้ึนในเวลาใกลรุง    นัง่ประชุมกันอยูที่โรงกลม   สนทนากันวา    ทาน 
ทั้งหลาย        เทาท่ีพระผูมีพระภาคเจาผูรูผูเห็นเปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงทราบความท่ีหมูสัตวมีอัธยาศัยตาง ๆ กันได 
เปนอยางดีนี้     นาอัศจรรย    ไมเคยมี    ความจริง    สุปปยปริพาชกผูนี้  
กลาวติพระพุทธเจา     ติพระธรรม    หรือติพระสงฆ    โดยอเนกปริยาย 
สวนพรหมทัตตมาณพอันเตวาสิกของสุปปยปริพาชก      กลาวชมพระ 
พุทธเจา   ชมพระธรรม    หรือชมพระสงฆ    โดยอเนกปริยาย    อาจารย 
และอันเตวาสิกทั้งสองน้ี        มีถอยคําเปนขาศึกแกกันและกันโดยตรงฉะนี้ 
เดินตามพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆไปขางหลัง ๆ  พระเจาขา  เรื่อง 
นี้แล  ที่พวกขาพระองคพูดคางไว  พอดีพระองคเสด็จมาถึง  
           พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    คนเหลาอ่ืน 
จะพึงกลาวติเรา  ติพระธรรม  หรือติพระสงฆ    ก็ตาม    เธอทั้งหลายไม 
ควรทําความอาฆาต  โทมนัส  แคนใจในคนเหลาน้ัน.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
คนเหลาอ่ืนพึงกลาวติเรา  ติพระธรรม ติพระสงฆ  ก็ตาม   ถาเธอท้ังหลาย 
จักขุนเคือง  หรือจักนอยใจในคนเหลาน้ัน    ดวยเหตุนั้น   อันตรายพึงมี 
แกเธอทั้งหลายน่ีแหละ.       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      คนเหลาอ่ืนพึงกลาว 
ติเรา   ติพระธรรม   หรือติพระสงฆ   ก็ตาม    ถาเธอท้ังหลายจักขุนเคือง 
หรือจักนอยใจในคนเหลาน้ัน  เธอท้ังหลายพึงรูคําท่ีเปนสุภาษิต    ของคน 
เหลาอ่ืนไดละหรือ.    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขอน้ันหามิไดพระเจาขา.  
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    คนเหลาอ่ืนพึงกลาว   
ติเรา  ติพระธรรม  หรือติพระสงฆ  ก็ตาม  ในคําท่ีเขากลาวตินั้น   คําท่ี 
ไมจริง     เธอทั้งหลายควรแกใหเห็นโดยความไมเปนจริงวา     นั่นไมจริง 
แมเพราะเหตุนี้    นั่นไมแทแมเพราะเหตุนี้   แมขอน่ันก็ไมมีในเราทั้งหลาย 
และในเราท้ังหลายก็ไมมีขอน้ัน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนเหลาอื่นพึงกลาวชมเรา   ชมพระธรรม 
หรือชมพระสงฆ     ก็ตาม     เธอท้ังหลายไมควรทําความเพลิดเพลิน 
ดีใจ  เบิกบานใจในคําชมนั้น.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     คนเหลาอื่น 
พึงกลาวชมเรา   ชมพระธรรม หรอืชมพระสงฆกต็าม ถาเธอท้ังหลาย 
จักเพลิดเพลิน  ดีใจ  เบิกบานใจในคําชมนั้น  ดวยเหตุนั้น  อันตราย 
พึงมีแกเธอท้ังหลายนี่แหละ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     คนเหลาอ่ืนพึงกลาวชมเรา    ชมพระธรรม 
หรือชมพระสงฆก็ตาม   ในคําท่ีเขากลาวชมน้ัน   คําท่ีจริง   เธอทั้งหลาย 
ควรปฏิญาณใหเห็นโดยความเปนจริงวา   นั่นจริงแมเพราะเหตุนี้     แมขอ 
นั่นก็มีในเราทั้งหลาย  และในเราท้ังหลายก็มีขอนั้น. 
 
                                         จุลศีล  
           (๒)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็เมือ่ปุถุชนกลาวชมตถาคต    พึง 
กลาวดวยประการ  นั่นมปีระมาณนอยนัก  ยังตํ่านัก   เปนเพียงศีล. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ขอท่ีปุถุชนกลาวชมตถาคต. . .   เพียงศีลน้ันเปน 
ไฉน.  
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           (๓)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกอยางหนึ่ง   เมื่อปุถุชนกลาวชม   
ตถาคต   พึงกลาวชมอยางน้ีวา  
                  ๑.   พระสมณโคดม  ละการฆาสัตว  เวนขาดจากการฆาสัตว 
วางทัณฑะ   วางสาตรา    มีความละอาย    มีความเอ็นดู     มีความกรุณา 
หวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวงอยู. 
                  ๒.   พระสมณโคดม  ละการลักทรัพย    เวนขาดจากการลัก 
ทรัพย   รับแตของท่ีเขาให   ตองการแตของที่เขาให   ไมประพฤติตนเปน 
ขโมย  เปนคนสะอาดอยู. 
                  ๓.   พระสมณโคดม        ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย 
ประพฤติพรหมจรรย    ประพฤติหางไกลเวนจากเมถุน   ซึ่งเปนเรื่องของ 
ชาวบาน. 
           (๔)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อีกอยางหนึ่ง     เมื่อปุถุชนกลาว 
ชมตถาคต   พึงกลาวชมอยางน้ีวา 
                  ๔.  พระสมณโคดม  ละการพูดเท็จ  เวนขาดจากการพูดเท็จ 
พูดคําจริง    ดํารงคําสัตย   มถีอยคําเปนหลักฐาน   ควรเชื่อ    ไมพูดลวง 
โลก. 
                  ๕.   พระสมณโคดม  ละคําสอเสียด  เวนขาดจากคําสอเสียด 
ฟงจากขางนี้แลวไมบอกขางโนน     เพ่ือใหคนหมูนี้แตกกัน    หรือฟงจาก 
ขางโนนแลวไมบอกขางน้ี    เพ่ือใหคนหมูโนนแตกกัน   สมานคนท่ีแตกกัน 
แลวบาง    สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง    ชอบคนท่ีพรอมเพรียง 
กัน    ยินดใีนคนที่พรอมเพรียงกัน    เพลิดเพลินในคนท่ีพรอมเพรียงกัน 
กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกัน.  
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                  ๖.   พระสมณโคดม     ละคําหยาบ    เวนขาดจากคําหยาบ   
กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ     เพราะหู    ชวนใหรัก     จับใจ    เปนคําของ 
ชาวเมือง  คนโดยมากรักใคร   ชอบใจ. 
                  ๗.  พระสมณโคดม  ละคําเพอเจอ   เวนขาดจากคําเพอเจอ 
พูดถูกกาล   พูดคําจริง  พูดอิงอรรถ  พูดอิงธรรม  พูดอิงวินัย   พูดคํามี 
หลักฐาน     มีที่อาง    มีทีก่ําหนด    ประกอบดวยประโยชน     โดยกาล 
อันควร. 
           (๕)   ๘.  พระสมณโคดม        เวนขาดจากการพรากพืชคามและ 
ภูตคาม. 
           (๖)    ๙.  พระสมณโคดม    ฉันอาหารหนเดียว    เวนการฉันใน 
ราตรี  งดการฉันในเวลาวิกาล. 
                 ๑๐.  พระสมณโคดม  เวนขาดจากการฟอนรําขับรองประโคม 
ดนตรี  และดูการเลนอันเปนขาศึก. 
                 ๑๑.  พระสมณโคดม   เวนขาดจากการทัดทรงประดับตกแตง 
รางกาย   ดวยดอกไมของหอม   และเครื่องประเทืองผิว    ซึ่งเปนฐานแหง 
การแตงตัว. 
                 ๑๒.   พระสมณโคดม    เวนขาดจากท่ีนอนท่ีนั่งสูง     และที ่
นอนท่ีนั่งใหญ. 
                 ๑๓.   พระสมณโคดม  เวนขาดจากการรับทองและเงิน. 
           (๗) ๑๔.  พระสมณโคดม  เวนขาดจากการรับธัญญชาติดิบ. 
                  ๑๕.   พระสมณโคดม  เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ. 
                  ๑๖.   พระสมณโคดม  เวนขาดจากการรับสตรีและเด็กหญิง. 
                  ๑๗.   พระสมณโคดม  เวนขาดจากการรับทาสีและทาส.  
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                  ๑๘.   พระสมณโคดม   เวนขาดจากการรับแพะและแกะ.   
                  ๑๙.   พระสมณโคดม  เวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
                  ๒๐.   พระสมณโคดม  เวนขาดจากการรับชาง  โค  มา  และ 
ลา. 
                  ๒๑.  พระสมณโคดม  เวนขาดจากการรับนาและไร. 
           (๘)  ๒๒.   พระสมณโคดม    เวนขาดจากการเปนทูตและการ 
รับใช. 
                  ๒๓.   พระสมณโคดม  เวนขาดจากการซ้ือและการขาย. 
                  ๒๔.   พระสมณโคดม   เวนขาดจากการโกงดวยตาชั่ง    การ 
โกงดวยโลหะ   และการโกงดวยเครื่องตวงวัด. 
                  ๒๕.   พระสมณโคดม   เวนขาดจากการรับสินบน  การลอลวง 
และการตลบตะแลง. 
                  ๒๖   พระสมณโคดม   เวนขาดจากการฟน     การฆา    การ 
จองจํา  การตีชิง   การปลน  การจ้ี. 
                                           จบจุลศีล 
 
                                          มัชฌิมศีล  
           (๙)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกอยางหนึ่ง   เมือ่ปุถุชนกลาวชม 
ตถาคต  พึงกลาวชมอยางน้ีวา 
                  ๑.  พระสมณโคดม   เวนขาดจากการพรากพืชคามและภูต- 
คาม  อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา  
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แลว    ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานน้ีอยูเนือง ๆ  คือ 
พืชเกิดแตเงา   พืชเกิดแตลําตน   พืชเกิดแตผล   พืชเกิดแตยอด    พืชเกิด   
แตเมล็ด   เปนที่หา. 
           (๑๐)  ๒.   พระสมณโคดม เวนขาดจากการบริโภคของท่ีสะสมไว 
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว 
ยังประกอบการบริโภคของที่สะสมไวเห็นปานน้ีอยูเนือง ๆ    คือสะสมขาว 
สะสมนํ้า   สะสมผา   สะสมยาน   สะสมท่ีนอน   สะสมเครื่องประเทืองผิว 
สะสมของหอม  สะสมอามิส. 
           (๑๑)  ๓.  พระสมณโคดม     เวนขาดจากการเลนที่เปนขาศึกแก 
กุศล     อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวย 
ศรัทธาแลว      ยังขวนขวายดูการเลน     ที่เปนขาศึกแกกุศลเหน็ปานน้ีอยู 
เนือง ๆ  คือ  การฟอน    การขับรอง    การประโคม    มหรสพมกีารรํา 
เปนตน  การเลานิยาย  การเลนปรบมอื  การเลนปลุกผี   การเลนตีกลอง 
ฉากภาพบานเมืองที่สวยงาม     การเลนของคนจัณฑาล     การเลนไมสูง 
การเลนหนาศพ  ชนชาง  ชนมา  ชนกระบือ  ชนโค  ชนแพะ  ชนแกะ 
ชนไก   ชนนกกระทา  ราํกระบ่ีกระบอง   มวยชก   มวยปล้ํา    สนามรบ 
การตรวจพล  การจัดกระบวนทัพ  การดูกองทัพ. 
           (๑๒)  ๔.   พระสมณโคดม  เวนขาดจากการขวนขวายเลนการ 
พนันอันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท       อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบาง 
จําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว   ยังขวนขวายเลนการพนัน    อัน 
เปนที่ต้ังแหงความประมาทเห็นปานน้ีอยูเนือง ๆ  คือ  เลนหมากรุกแถว 
ละแปดตา   แถวละสิบตา   เลนหมากเก็บ   เลนดวด   เลนหมากไหว   เลน  
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โยนบวง   เลนไมหึ่ง   เลนกําทาย   เลนสะกา    เลนเปาใบไม   เลนไถนา   
นอย ๆ  เลนหกคะเมน   เลนกังหัน   เลนตวงทราย  เลนรถนอย ๆ  เลน 
ธนูนอย ๆ  เลนทายอักษร  เลนทายใจ   เลนเลียนคนพิการ. 
           (๑๓)  ๕.  พระสมณโคดม  เวนขาดจากการน่ังนอนบนที่นั่ง 
ที่นอนอันสูงใหญ  อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉัน โภชนะที่เขา 
ใหดวยศรัทธาแลว        ยังนั่งนอนบนที่นั่งท่ีนอนอันสูงใหเห็นปานน้ีอยู 
เนือง ๆ   คือเตียงมีเทาเกินประมาณ   เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย    พรม 
ทําดวยขนสัตว    เครื่องลาดทําดวยขนแกะอันสวยงาม     เครื่องลาดทําดวย 
ขนแกะสีขาว   เครื่องลาดทําดวยขนแกะเปนรูปดอกไม   เครื่องลาดท่ียัดนุน 
เครื่องลาดทําดวยขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวตาง ๆ  เครื่องลาดทําดวยขนแกะ 
มีขนต้ัง    เครื่องลาดทําดวยขนแกะมีขนขางเดียว    เครื่องลาดทําดวยทอง 
และเงินแกมไหม     เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน     เครื่องลาดขนแกะ 
และจุหญิงฟอนได   ๑๖  คน      เครื่องลาดหลังชาง      เครื่องลาดหลังมา 
เครื่องลาดในรถ     เครื่องลาดท่ีทําดวยหนังเสือ   เครื่องลาดอยางดี   ที่ทํา 
ดวยหนังชะมด  เครื่องลาดมีเพดาน  เครื่องลาดมีหมอนสองขาง. 
           (๑๔)  ๖.   พระสมณโคดม         เวนขาดจากการประดับตกแตง 
รางกาย  อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวย 
ศรัทธาแลว   ยังขวนขวายประดับตกแตงรางกายเห็นปานน้ีอยูเนือง ๆ  คือ 
อบตัว  ไคลอวัยวะ อาบนํ้าหอม  นวด  สองกระจก   แตมตา  ทัดดอกไม 
ประเทืองผิว   ผัดหนา    ทาปาก   ประดับขอมือ   สวมเกี้ยว    ใชไมเทา 
ใชกลกัยา   ใชดาบ    ใชมดีสองคม   ใชรม   สวมรองเทาสวยงาม    ติด 
กรอบหนา    ปกปน   ใชพัดวาลวีชนี  นุงหมผาขาว   นุงหมผามีชายยาว.  
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           (๑๕)  ๗.   พระสมณโคดม    เวนขาดจากติรัจฉานกถา    อยางที่ 
สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว     ยัง   
ประกอบดิรัจฉานกถาเห็นปานน้ีอยูเนือง ๆ  คือ   เรื่องพระราชา  เรื่องโจร 
เรื่องมหาอํามาตย  เรื่องกองทัพ  เรื่องภัย  เรื่องสงคราม  เรื่องขาว  เรื่องน้ํา 
เรื่องผา   เรื่องที่นอน   เรือ่งดอกไม   เรื่องของหอม   เรื่องญาติ   เรื่องยาน 
เรื่องบาน    เรื่องนิคม    เรื่องนคร    เรื่องชนบท   เรื่องสตรี   เรือ่งบุรุษ 
เรื่องคนกลา    เรื่องตรอก    เรื่องทานํ้า    เรื่องคนท่ีลวงลับไปแลว   เรื่อง 
เบ็ดเตล็ด    เรื่องโลก     เรื่องทะเล       เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวย 
ประการนั้น ๆ. 
           (๑๖)  ๘.   พระสมณโคดม       เวนขาดจากการพูดแกงแยงกัน 
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว 
ยังพูดแกงแยงกันเห็นปานนี้อยูเนือง ๆ   คือ    ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี ้
ขาพเจารูทั่วถึง    ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร     ทานปฏิบัติผิด 
ขาพเจาปฏิบัติถูก   คําพูดของขาพเจามีประโยชน  ของทานไมมีประโยชน 
คําท่ีควรกลาวกอน  ทานกลาวทีหลัง  คําท่ีควรจะกลาวทีหลัง   ทานกลาว 
กอน    ขอท่ีทานเคยช่ําชองมาไดผันแปรไปแลว   ขาพเจาจับผิดวาทะของ 
ทานได   ขาพเจาขมทานไดแลว   ทานจงถอนวาทะเสีย    มิฉะนั้นจงแกไข 
เสีย   ถาสามารถ. 
           (๑๗)  ๙.   พระสมณโคดม    เวนขาดจากการเปนทูต    และการ 
รับใช อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา 
แลว         ยังขวนขวายประกอบการเปนทูตและการรับใชเห็นปานน้ีอยู 
เนือง ๆ  คือรบัเปนทูตของพระราชา  มหาอํามาตยของพระราชา  กษัตริย 
พราหมณ  คฤหบดี  และกุมารวา  จงไปท่ีนี้   จงไปท่ีโนน    จงนําเอาส่ิง  
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นี้ไป  จงนําเอาส่ิงในท่ีโนนมา  ดังนี้.   
           (๑๘)    ๑๐. พระสมณโคดม  เวนขาดจากการพูดหลอกลวง  และ 
การพูดเลียบเคียง  อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขา 
ใหดวยศรัทธาแลว   พูดเลียบเคียง   พูดหวานลอม   พูดและเล็ม   แสวงหา 
ดวยลาภ. 
                                        จบมัชฌิมศีล  
  
                                            มหาศีล  
           (๑๙)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกอยางหนึ่ง   เมือ่ปุถุชนกลาวชม 
ตถาคต  พึงกลาวชมอยางน้ีวา 
           ๑.   พระสมณโคดม     เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทาง 
ผิดดวยติรัจฉานวิชา   อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่ 
เขาใหดวยศรัทธาแลว    ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี  
คือ   ทายอวัยวะ  ทายนิมิต  ทายอุปบาต    ทํานายฝน    ทํานายลกัษณะ 
ทํานายหนูกัดผา     ทําพิธีบูชาไฟ     ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน    ทําพิธี 
ซัดแกลบบูชาไฟ  ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ  ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ   ทําพิธี 
เติมเนยบูชาไฟ    ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ    ทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ    ทํา 
พลีกรรมดวยโลหิต  เปนหมอดูอวัยวะ  ดูลักษณะพ้ืนที่  ดูลกัษณะท่ีไรนา 
เปนหมอปลุกเสก  เปนหมอผี  เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน  เปน 
หมองู   เปนหมอยาพิษ   เปนหมอแมลงปอง   เปนหมอรักษาแผลหนูกัด 
เปนหมอทายเสียงนก  เปนหมอทายเสียงกา  เปนหมอทายอายุ   เปนหมอ  
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เสกกันลูกศร  เปนหมอดูรอยเทาสัตว   
           (๒๐)   ๒.   พระสมณโคดม     เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทาง 
ผิดดวยติรัจฉานวิชา  อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉัน โภชนะที่ 
เขาใหดวยศรัทธาแลว    ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี  
คือ   ทายลักษณะแกวมณี   ทายลกัษณะไมพลอง   ทายลักษณะผา   ทาย 
ลักษณะศาสตรา  ทายลักษณะดาบ  ทายลักษณะศร  ทายลักษณะธนู  ทาย 
ลักษณะอาวุธ   ทายลักษณะสตรี   ทายลักษณะบุรุษ   ทายลกัษณะกุมาร 
ทายลักษณะกุมารี  ทายลกัษณะทาส   ทายลักษณะทาสี   ทายลกัษณะชาง 
ทายลักษณะมา  ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค 
ทายลักษณะแพะ    ทายลกัษณะแกะ     ทายลักษณะไก    ทายลกัษณะนก 
กระทา     ทายลักษณะเหี้ย    ทายลักษณะชอฟา    ทายลักษณะเตา    ทาย 
ลักษณะมฤค. 
           (๒๑)    ๓.   พระสมณโคดม  เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิด 
ดวยติรัจฉานวิชา  อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขา 
ใหดวยศรัทธาแลว   ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี   คือ 
ดูฤกษยาตราทัพวา    พระราชาจักยกออก   พระราชาจักไมยกออก    พระ 
ราชาภายในจักเขาประชิด  พระราชาภายนอกจักถอย   พระราชาภายนอก 
จักเขาประชิด   พระราชาภายในจักถอย   พระราชาภายในจักมีชัย    พระ 
ราชาภายนอกจักปราชัย    พระราชาภายนอกจักมีชัย   พระราชาภายในจัก 
ปราชัย      พระราชาพระองคนี้จักมีชัย      พระราชาพระองคนี้จักปราชัย 
เพราะเหตุนี้  หรือเหตุนี้.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 13 

           (๒๒)  ๔.  พระสมณโคดม      เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทาง   
ผิดดวยติรัจฉานวิชา   อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉัน โภชนะที่ 
เขาใหดวยศรัทธาแลว    ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี  
คือ  พยากรณวา    จักมีจันทรคราส   จักมีสุริยคราส   จักมีนักษัตรคราส 
ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินถูกทาง    ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง 
ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง     ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง    จักมอุีกกาบาด 
จักมีดาวหาง  จักมีแผนดินไหว   จักมฟีารอง   ดวงจันทรดวงอาทิตยและ 
ดาวนักษัตรจักข้ึน  ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก  ดวงจันทร 
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักมัวหมอง       ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาว 
นักษัตรจักกระจาง   จันทรคราสจักมีผลอยางนี้    สุรยิคราสจักมีผลอยางนี้  
นักษัตรคราสจักมีผลอยางนี้         ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผล 
อยางนี้     ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลอยางนี้      ดาวนักษัตร 
เดินถูกทางจักมีผลอยางนี้   ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลอยางนี้   อุกกา- 
บาตจักมีผลอยางนี้     ดาวหางจักมีผลอยางนี้     แผนดินไหวจักมีผลอยางนี้  
ฟารองจักมีผลอยางนี้     ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรข้ึนจักมีผล 
อยางนี้      ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตกจักมีผลอยางนี้     ดวง 
จันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลอยางนี้         ดวงจันทร 
ดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลอยางนี้. 
           (๒๓ )   ๕.   พระสมณโคดม  เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิด 
ดวยติรัจฉานวิชา  อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขา 
ใหดวยศรัทธาแลว   ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี   คือ  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 14 

พยากรณวา   จักมีฝนดี   จักมีฝนแลง   จักมีภิกษาหาไดงาย   จักมีภิกษา   
หาไดยาก    จักมีความเกษม    จักมีภัย    จักเกิดโรค    จักมีความสําราญ 
หาโรคมิได หรือนับคะแนน  คํานวณ  นับประมวล   แตงกาพย  โลกายต- 
ศาสตร.                                                                              
           (๒๔)   ๖.  พระสมณโคดม   เวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิด 
ดวยติรัจฉานวิชา   อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่เขา 
ใหดวยศรัทธาแลว        ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี 
คือ   ใหฤกษอาวาหมงคล    ฤกษวิวาหมงคล   ดฤูกษเรียงหมอน  ดฤูกษ 
หยาราง  ดูฤกษเก็บทรัพย  ดฤูกษจายทรัพย  ดโูชคดี  ดูเคราะหราย   ให 
ยาผดุงครรภ   รายมนตใหลิ้นกระดาง   รายมนตใหคางแข็ง   รายมนตให 
มือส่ัน  รายมนตไมใหหูไดยินเสียง   เปนหมอทรงกระจก    เปนหมอทรง 
หญิงสาว  เปนหมอทรงเจาบวงสรวงพระอาทิตย  บวงสรวงทาวมหาพรหม 
รายมนตพนไฟ  ทําพิธีเชิญขวัญ. 
           (๒๕)   ๗.   พระสมณะโคดมเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิด 
ดวยติรัจฉานวิชา       อยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวกฉันโภชนะที่ 
เขาใหดวยศรัทธาแลว   ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด  ดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี  
คือ    ทําพิธบีนบาน   ทําพิธีแกบน   รายมนตขับผี    สอนมนตปองกัน 
บานเรือน     ทํากะเทยใหกลับเปนชาย     ทําชายใหกลายเปนกะเทย    ทํา 
พิธีปลูกเรือน  ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่   พนน้ํามนต   รดนํ้ามนต   ทําพิธี 
บูชาไฟ   ปรงุยาสํารอก   ปรุงยาถาย   ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน    ปรุงยา 
ถายโทษเบ้ืองลาง     ปรุงยาแกปวดศีรษะ    หุงน้ํามันหยอดหู    ปรุงยาตา  
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ปรุงยานัตถุ ปรุงยาทากัด  ปรุงยาทาสมาน  ปายยาตา  ทําการผาตัด  รักษา   
เด็ก   ใสยา   ชะแผล 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอท่ีปุถุชนกลาวชมตถาคตดวยประการใด 
ซึ่งมีประมาณนอยนัก  ยงัตํ่านัก  เปนเพียงศีลนั้น  เทาน้ันแล. 
                                            จบมหาศีล  
 
                                            ทิฏฐ ิ  ๖๒  
           (๒๖)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ยงัมีธรรมอยางอ่ืนอีกแล    ที่ลึกซ้ึง 
เห็นไดยาก  รูตามไดยาก  สงบ  ประณีต  จะคาดคะเนไมได ละเอียด  รูได 
เฉพาะบัณฑิต   ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง   แลวสอนผูอ่ืนให 
รูแจง       อัน เปนเหตุใหคนทั้งหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดย 
ชอบ.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ธรรมเหลาน้ัน    ทีล่ึกซ้ึง    เห็นไดยาก 
สงบ    ประณีต    จะคาดคะเนเอาไมได   ละเอียด  รูไดเฉพาะบัณฑิต  ที่ 
ตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง     แลวสอนผูอ่ืนใหรูแจง    อันเปน 
เหตุใหคนทั้งหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ     เหลาน้ัน 
เปนไฉน. 
 
                                ก.  ปุพพันตกัปปกทิฏฐิ  ๑๘  
           (๒๗)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มสีมณพราหมณพวกหน่ึงกําหนด 
ขันธสวนอดีต    มีความเห็นไปตามขันธสวนอดีต    ปรารภขันธสวนอดีต 
กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยวัตถุ  ๑๘ ประการ.       ก็สมณพราหมณ  
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ผูเจริญเหลานั้น  อาศัยอะไร   ปรารภอะไร   จึงกําหนดขันธสวนอดีต  มี    
ความเห็นไปตามขันธสวนอดีต   กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดดวยวัตถุ  ๑๘ 
ประการ.               
       
                                       สัสสตทิฏฐิ  ๔ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง   มีวาทะวา   เที่ยง 
บัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง    ดวยวัตถุ  ๔  ประการ.     ก็สมณพราหมณ 
ผูเจริญเหลานั้น    อาศัยอะไร   ปรารภอะไร   จึงมีวาทะวาเที่ยง    บัญญัติ 
อัตตาและโลก   วาเที่ยง   ดวยวัตถุ ๔ ประการ.      
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกน้ี  อาศัย 
ความเพียรเครื่องเผากิเลส    อาศัยความเพียรที่ต้ังม่ัน   อาศัยการประกอบ 
เนือง ๆ   อาศัยความไมประมาท      อาศัยมนสิการโดยชอบ     แลวสัมผัส 
เจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตต้ังมั่น   (บริสุทธิ ์ ผุดผอง ไมมีกิเลสเครื่อง 
ยียวน   ปราศจากอุปกิเลส )      ระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนได 
หลายประการ  คือ  ระลกึชาติได  ชาติหน่ึงบาง   สองชาติบาง   สามชาติ 
บาง  สี่ชาติบาง   หาชาติบาง   สิบชาติบาง  ยี่สิบชาติบาง  สามสิบชาติบาง 
สี่สิบชาติบาง  หาสิบชาติบาง   รอยชาติบาง   พันชาติบาง   แสนชาติบาง 
หลายรอยชาติบาง   หลายแสนชาติบาง   วาในภพโนน    เรามชีื่ออยางนั้น 
มีโคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น    มีอาหารอยางนั้น    เสวยสุขเสวย 
ทุกขอยางนั้น  มีกําหนดอายุเทาน้ัน   ครั้นจุติจากภพนั้นแลว    ไดไปเกิด 
ในภพโนน     แมในภพน้ัน   เราก็มีชื่ออยางนั้น   มีโคตรอยางนั้น   มีผิว 
พรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ  มีกําหนด  
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อายุเทาน้ัน   ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพน้ี   ตามระลึกถึงขันธที่     
เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการพรอมท้ังอาการ     พรอมท้ังอุเทศ 
ฉะน้ี.    เขากลาวอยางนี้วา    อัตตาและโลกเที่ยง     เปนหมัน    ต้ังม่ันดุจ 
ยอดภูเขา    ต้ังม่ันดุจเสาระเนียดที่ต้ังอยู      สวนสัตวเหลาน้ันยอมแลนไป 
ยอมทองเที่ยวไป   ยอมจุติ   ยอมอุบัติ   แตสิ่งท่ีเที่ยงเสมอ   คงมีอยูแท. 
ขอน้ีเพราะเหตุไร. 
           เพราะเหตุวา   ขาพเจาอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส    อาศัยความ 
เพียรที่ต้ังม่ัน  อาศัยการประกอบเนือง ๆ  อาศัยความไมประมาท    อาศัย 
มนสิการโดยชอบ    จึงสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตต้ังมั่น    ระลึก 
ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ   คือ   ตามระลึกชาติได 
ชาติหน่ึงบาง  สองชาติบาง   สามชาติบาง   สี่ชาติบาง   หาชาติบาง   สิบ 
ชาติบาง  ยี่สิบชาติบาง   สามสิบชาติบาง   สี่สิบชาติบาง   หาสิบชาติบาง 
รอยชาติบาง  พันชาติบาง   แสนชาติบาง   หลายรอยชาติบาง   หลายพัน 
ชาติบาง  หลายแสนชาติบาง   วาในภพโนน   เรามีชื่ออยางนั้น   มีโคตร 
อยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกขอยาง 
นั้น ๆ  มีกําหนดอายุเทาน้ัน  ครั้นจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพโนน 
แมในภพน้ันเราก็มีชื่ออยางนั้น    มีโคตรอยางน้ัน     มีผิวพรรณอยางนั้น 
มีอาหารอยางนั้น      เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ    มีกําหนดอายุเทาน้ัน 
ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพน้ี     ระลึกถงึขันธที่เคยอาศัยอยูใน 
กาลกอนไดหลายประการ  พรอมท้ังอาการ  พรอมท้ังอุเทศ  ฉะนี้.  ดวย 
การบรรลุคุณวิเศษน้ี      ขาพเจาจึงรูอาการท่ีอัตตาและโลกเที่ยง      เปน 
หมัน  ต้ังมั่นดุจยอดภูเขา  ต้ังม่ันดุจเสาระเนียดที่ต้ังอยู   สวนสัตวเหลาน้ัน  
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ยอมแลนไป   ยอมทองเที่ยวไป   ยอมจุติ   ยอมอุบัติ   แตสิ่งท่ีเที่ยงเสมอคง   
มีอยูแท.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เปนฐานะที่ ๑    ที่สมณพราหมณพวก 
หน่ึง   อาศัยแลว   ปรารภแลว    จึงมีวาทะวาเที่ยง    บัญญัติอัตตาและโลก 
วาเที่ยง.   
         (๒๘)   ๒.  อน่ึง  ในฐานะท่ี  ๒  สมณพราหมณผูเจริญ   อาศัย 
อะไร   ปรารภอะไร   จึงมีวาทะวาเที่ยง    บัญญัติอัตตาและโลก    วาเที่ยง. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรอืพราหมณบางพวกในโลกน้ี   อาศัย 
ความเพียรเครื่องเผากิเลส    อาศัยความเพียรที่ต้ังม่ัน    อาศัยการประกอบ 
เนือง ๆ    อาศัยความไมประมาท     อาศัยมนสิการโดยชอบ     แลวสัมผัส 
เจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตต้ังมั่น     ระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาล 
กอนไดหลายประการ  คือ    ระลกึถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอน    ได 
สังวัฏฏวิวัฏฏกัปหน่ึงบาง   สองบาง   สามบาง    สี่บาง   หาบาง   สิบบาง 
วา  ในกัปโนน  เรามีชื่ออยางนั้น  มีโคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น 
มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ  มกีําหนดอายุเทาน้ัน  ครั้น 
จุติจากกัปนั้นแลวไดไปเกิดในกัปโนน  แมในกัปนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น  มี 
โคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกข 
อยางนั้น  ๆ มีกําหนดอายุเทาน้ัน    ครั้นจุติจากกัปนั้นแลวไดมาเกิดในกัป 
นี้   ยอมระลกึถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ   พรอมท้ัง 
อาการ   พรอมท้ังอุเทศ  ฉะนี้.    เขากลาวอยางนี้วา    อัตตาและโลกเที่ยง 
เปนหมัน   ต้ังม่ันดุจยอดภูเขา    ต้ังมั่นดุจเสาระเนียดที่ต้ังอยู    สวนสัตว 
เหลาน้ันยอมแลนไป  ยอมทองเท่ียวไป   ยอมจุติ   ยอมอุบัติ   แตสิ่งท่ีเที่ยง 
เสมอคงมีอยูแท. 
           ขอน้ันเพราะเหตุไร.  
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           เพราะเหตุวา   ขาพเจาอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส    อาศัยความ   
เพียรที่ต้ังม่ัน   อาศัยการประกอบเนือง ๆ  อาศัยความไมประมาท   อาศัย 
มนสิการโดยชอบแลว   สัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตต้ังม่ัน   ระลึก 
ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ    คือ    ระลกึถึงขันธที่ 
เคยอาศัยอยูในกาลกอนได  สังวัฏฏวิวัฏฏกัปหน่ึงบาง   สองบาง   สามบาง 
สี่บาง  หาบาง   สิบบาง  วากัปโนน  เรามีชื่ออยางนั้น   มีโคตรอยางนั้น 
มีผิวพรรณอยางนั้น   มีอาหารอยางนั้น   เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ  ม ี
กําหนดอายุเทาน้ัน   ครั้นจุติจากกัปนั้นแลวไดไปเกิดในกัปโนน    แมใน 
กัปนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น  มีโคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหาร 
อยางนั้น    เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ  มีกําหนดอายุเทาน้ัน    ครั้นจุติ 
จากกัปนั้นแลว  ไดมาเกิดในกัปนี้    ยอมระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาล 
กอนไดหลายประการ   พรอมท้ังอาการ  พรอมทั้งอุเทศ   ฉะน้ี.      ดวย 
การสัมผัสคุณวิเศษน้ี   ขาพเจาจึงรูอาการท่ีอัตตาและโลกเที่ยง    เปนหมัน 
ต้ังม่ันดุจยอดภูเขา    ต้ังมั่นดุจเสาระเนียดที่ดังอยู     สวนสัตวเหลาน้ันยอม 
แลนไป   ยอมทองเท่ียวไป   ยอมจุติ    ยอมอุบัติ    แตสิ่งท่ีเที่ยงเสมอคงมี 
อยูแท.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เปนฐานะที่ ๒    ที่สมณพราหมณพวก 
หน่ึง   อาศัยแลว   ปรารภแลว    จึงมีวาทะวาเที่ยง    บัญญัติอัตตาและโลก 
วาเที่ยง.     
           (๒๙)   ๓.   อน่ึง  ในฐานะท่ี ๓   สมณพราหมณผูเจริญ   อาศัย 
อะไร    ปรารภอะไร    จึงมีวาทะวาเที่ยง   บญัญติัอัตตาและโลก   วาเที่ยง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกน้ี  อาศัย 
ความเพียรเครื่องเผากิเลส    อาศัยความเพียรที่ต้ังม่ัน    อาศัยการประกอบ  
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เนือง ๆ   อาศัยความไมประมาท     อาศัยมนสิการโดยชอบ     แลวสัมผัส 
เจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตต้ังมั่น     ระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาล   
กอนไดหลายประการ   คือ    ระลกึถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดสิบ 
สังวัฏฏวิวัฏฏกัปบาง  ยีส่ิบบาง  สามสิบบาง  สี่สิบบาง  วาในกัปโนน  เรามี 
ชื่ออยางนั้น     มีโคตรอยางนั้น   มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหารอยางนั้น 
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ    มีกําหนดอายุเทาน้ัน     ครั้นจุติจากกัปนั้น 
แลวไดไปเกิดในกัปโนน    แมในกัปนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น  มีโคตรอยางนั้น 
มีผิวพรรณอยางนั้น   มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ  ม ี
กําหนดอายุเทาน้ัน   ครั้นจุติจากกัปนั้นแลวไดมาเกิดในกัปนี้    ยอมระลึก 
ถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ        พรอมท้ังอาการ 
พรอมท้ังอุเทศ   ฉะน้ี.    เขาจึงกลาวอยางนี้วา   อัตตาและโลกเที่ยง   เปน 
หมัน  ต้ังมั่นดุจยอดภูเขา   ต้ังม่ันดุจเสาระเนียดที่ต้ังอยู   สวนสัตวเหลาน้ัน 
ยอมแลนไป   ยอมทองเที่ยวไป    ยอมจุติ    ยอมอุบัติ    แตสิ่งท่ีเที่ยงเสมอ 
คงมีอยูแท. 
           ขอน้ันเพราะเหตุไร. 
           เพราะเหตุวา   ขาพเจาอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส    อาศัยความ 
เพียรที่ต้ังม่ัน  อาศัยการประกอบเนือง ๆ  อาศัยความไมประมาท   อาศัย 
มนสิการโดยชอบ แลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตต้ังมั่น ระลึกถึง 
ขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ    คือ    ระลึกถงึขันธที่เคย 
อาศัยอยูในกาลกอนไดสิบสังวัฏฏวิวัฏฏกัปบาง     ยี่สิบบาง     สามสิบบาง  
สี่สิบบาง     วาในกัปโนน     เรามีชื่ออยางนั้น     มีโคตรอยางนั้น    ม ี
ผิวพรรณอยางนั้น        มอีาหารอยางน้ัน        เสวยสุขเสวยทุกขอยาง  
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นั้น  ๆ   มีกําหนดอายุเทานั้น  ครั้นจุติจากกัปนั้นแลวไดไปเกิดในกัปโนน    
แมในกัปนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น  มีโคตรอยางนั้น     มีผิวพรรณอยางนั้น  มี 
อาหารอยางน้ัน เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเทานั้น  ครั้นจุติ 
จากกัปนั้นแลวไดมาเกิดในกัปนี้      ยอมระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาล 
กอนไดหลายประการ    พรอมท้ังอาการ    พรอมทั้งอุเทศ   ฉะน้ี.    ดวย 
การสัมผัสคุณวิเศษน้ี    ขาพเจาจึงรูอาการท่ีอัตตาและโลกเที่ยง    เปนหมัน 
ต้ังม่ันดุจยอดภูเขา      ต้ังม่ันดุจเสาระเนียดที่ต้ังอยู       สวนสัตวเหลาน้ัน 
ยอมแลนไป   ยอมทองเที่ยวไป   ยอมจุติ   ยอมอุบัติ   แตสิ่งท่ีเที่ยงเสมอคง 
มีอยูแท.     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    นี้เปนฐานะที่ ๓     ที่สมณพราหมณ 
พวกหน่ึง   อาศัยแลว   ปรารภแลว    จึงมีวาทะวาเที่ยง    บัญญติัอัตตาและ 
โลก   วาเที่ยง. 
           (๓๐)   ๔.   อน่ึง    ในฐานะท่ี    สมณพราหมณผูเจริญ    อาศัย 
อะไร   ปรารภอะไร   จึงมีวาทะวาเที่ยง   บญัญัติอัตตาและโลก   วาเท่ียง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกน้ี    เปน 
นักตรึก   เปนนักตรอง   กลาวแสดงปฏิภาณของตนตามท่ีตรึกได    ตามท่ี 
คนคิดไดอยางนี้วา   อัตตาและโลกเที่ยง    เปนหมัน    ต้ังม่ันดุจยอดภูเขา 
ต้ังม่ันดุจเสาระเนียดที่ต้ังอยู   สวนสัตวเหลาน้ันยอมแลนไป  ยอมทองเที่ยว 
ไป   ยอมจุติ    ยอมอุบัติ      แตสิ่งท่ีเที่ยงเสมอคงมีอยูแท.      ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    นีเ้ปนฐานะที่  ๔    ที่สมณพราหมณพวกหน่ึง    อาศัยแลว 
ปรารภแลว   จึงมีวาทะวาเท่ียง   บัญญติัอัตตาและโลก   วาเที่ยง.    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  สมณพราหมณเหลาน้ัน  มีวาทะวาเที่ยง  บัญญติัอัตตาและ 
โลก   วาเที่ยง   ดวยวัตถุ ๔  นี้แล.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งที่มีวาทะวา   
เที่ยง  บัญญติัอัตตาและโลก  วาเที่ยง  สมณพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด  ยอม 
บัญญัติดวยวัตถุ ๔  นี้เทาน้ัน      หรือดวยอยางใดอยางหน่ึงใน ๔ อยางนี้ 
นอกจากน้ีไมมี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรือ่งน้ีตถาคตรูชัดวา   ฐานะเปนที่ต้ังแหง 
วาทะเหลาน้ี   ที่บุคคลถือไวอยางน้ันแลว   ยึดไวอยางน้ันแลว    ยอมม ี 
คติอยางน้ัน   มีภพเบื้องหนาอยางน้ัน.     อนึ่ง   ตถาคตยอมรูเหตุนั้น 
ชัด   และรูชดัย่ิงไปกวาน้ัน     ทั้งไมยึดมั่นความรูชัดน้ันดวย    และ 
เมื่อไมยึดมั่น    ตถาคตก็รูความดับสนิทของตนเอง   รูความเกิด   ความ 
ดับ    คุณ  โทษแหงเวทนาท้ังหลาย    กบัอุบายเปนเครื่องออกไปจาก 
เวทนาเหลาน้ัน    ตามความเปนจริง.     เพราะไมยึดมั่น     ตถาคตจึง 
หลุดพน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมเหลาน้ี   ที่ลึกซึ้ง   เห็นไดยาก รูตาม 
ไดยาก สงบ  ประณีต   จะคาดคะเนเอาไมได  ละเอียด   รูไดเฉพาะ 
บัณฑิต     ทีต่ถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง     แลวสอนผูอื่นให 
รูแจง       อันเปนเหตุใหคนท้ังหลายกลาชมตถาคตตามความเปนจริง 
โดยชอบ. 
                                  จบภาณวารท่ีหน่ึง 
 
                                เอกัจจสัสสตทิฏฐิ  ๔ 
           (๓๑)  ๕.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหน่ึง มีวาทะ 
วา   บางอยางเที่ยง   บางอยางไมเที่ยง   บัญญัติอัตตาและโลกวา   บางอยาง  
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เที่ยง  บางอยางไมเที่ยง   ดวยวัตถุ  ๔.    ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน   
อาศัยอะไร   ปรารภอะไร   จึงมีวาทะวา   บางอยางเท่ียง   บางอยางไมเที่ยง 
ดวยวัตถุ ๔. 
           ๕.๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บางครั้งบางคราวมีสมัยที่โลกน้ีพินาศ 
โดยลวงไปชานาน   เมื่อโลกกําลังพินาศอยู    เหลาสัตวโดยมากยอมเกิดใน 
ชั้นอาภัสสรพรหม.    สัตวเหลาน้ันไดสําเร็จทางใจ    มีปติเปนอาหาร   ม ี
รัศมีในตัวเอง   เที่ยวไปในอากาศ  อยูในสถานท่ีสวยงาม   ดํารงอยูในภพ 
นั้นตลอดกาลชานาน.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บางครั้งบางคราวมีสมัยที่ 
โลกนี้กลับเจริญโดยลวงไปชานาน  เมื่อโลกกําลังเจริญอยู   ปรากฏวาวิมาน 
พรหมวางเปลา.     ครั้งน้ัน     สัตวผูใดผูหน่ึงจุติจากชั้นอาภัสสรพรหม 
เพราะสิ้นอายุหรือเพราะส้ินบุญ     ยอมเขาถึงวิมานพรหมที่วางเปลา.   แม 
สัตวผูนั้นก็ไดสําเร็จทางใจ   มีปติเปนอาหาร   มีรศัมีในตัวเอง  เที่ยวไปใน 
อากาศได    อยูในสถานท่ีสวยงาม     ดํารงอยูในภพน้ันตลอดกาลชานาน. 
เพราะสัตวผูนั้นอยูในภพน้ันแตผูเดียวเปนเวลานาน     จึงเกิดความกระสัน 
ดิ้นรนข้ึนวา  โอหนอ  แมสัตวเหลาอ่ืนก็พึงมาเปนอยางนี้บาง. 
           ตอมาสัตวเหลาอ่ืนก็จุติจากชั้นอาภัสสรพรหม     เพราะสิ้นอายุหรือ 
เพราะสิ้นบุญ       ยอมเขาถึงพรหมวิมาน      อันเปนสหายของสัตวผูนั้น. 
แมสัตวเหลานั้นก็ไดสําเร็จทางใจ      มีปติเปนอาหาร      มีรัศมีในตัวเอง 
เที่ยวไปในอากาศได         อยูในสถานท่ีสวยงาม        ดํารงอยูในภพนั้น 
ตลอดกาลชานาน.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาสัตวเหลาน้ัน    สัตว 
ที่เกิดกอนมีความคิดเห็นอยางนี้วา  เราเปนพรหม  เปนมหาพรหม   เปน 
ใหญ  ไมมีใครขมได   เห็นถองแท   เปนผูใชอํานาจ   เปนอิสระ    เปน  
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ผูสราง     เปนผูเนรมิต    เปนผูประเสริฐ    เปนผูบงการ   เปนผูมีอํานาจ   
เปนบิดาของหมูสัตวผูเปนแลว   และกําลังเปน    สัตวเหลาน้ีเราเนรมิตข้ึน 
ขอน้ันเพราะเหตุไร.     เพราะเราไดมีความคิดอยางนี้มากอนวา     โอหนอ 
แมสัตวเหลาอ่ืนก็พึงมาเปนอยางนี้บาง.         ความต้ังใจของเราเปนเชนนี้  
และสัตวเหลาน้ีก็ไดมาเปนอยางนี้แลว. 
           แมพวกสัตวที่เกิดภายหลัง   กม็ีความคิดเห็นอยางนี้วา   ทานผูเจริญ 
นี้แลเปนพรหม   เปนมหาพรหม   เปนใหญ   ไมมีใครขมได   เห็นถองแท 
เปนผูใชอํานาจ   เปนอิสระ   เปนผูสราง  เปนผูเนรมิต   เปนผูประเสริฐ 
เปนผูบงการ   เปนผูมีอํานาจ    เปนบดิาของหมูสัตวผูเปนแลว   และกําลัง 
เปน     พวกเราอันพระพรหมผูเจริญองคนี้เนรมิตแลว.     ขอน้ันเพราะ 
เหตุไร    เพราะพวกเราไดเห็นพระพรหมผูเจริญองคนี้      เกิดในท่ีนี้กอน 
สวนพวกเราเกิดมาภายหลัง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสตัวเหลาน้ัน  สัตวที่เกิดกอน   มีอายุ 
ยืนกวา   มีผิวพรรณงามกวา    มีศักดิใ์หญกวา    สวนสัตวที่เกิดภายหลังมี 
อายุนอยกวา  มีผิวพรรณทรามกวา  มีศักดิ์นอยกวา.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็เปนฐานะที่จะมีได   ที่สัตวผูใดผูหน่ึง   จุติจากหมูนั้นแลวมาเปนอยางนี้  
เมื่อมาเปนอยางนี้แลว     ก็ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   เม่ือออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิตแลว   อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส    อาศัย 
ความเพียรที่ต้ังม่ัน    อาศยัการประกอบเนือง ๆ   อาศัยความไมประมาท 
อาศัยมนสิการโดยชอบแลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตต้ังม่ัน 
ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนน้ันได       เกินกวาน้ันไประลึก 
ไมได.   เขากลาวอยางนี้วา     ผูใดแลเปนพรหมผูเจริญ    เปนมหาพรหม  
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เปนใหญ  ไมมีใครขมได  เห็นถองแท  เปนผูใชอํานาจ   เปนอิสระ  เปน 
ผูสราง    เปนผูเนรมิต    เปนผูประเสริฐ    เปนผูบงการ    เปนผูมีอํานาจ   
เปนบิดาของหมูสัตวผูเปนแลวและกําลังเปน   พระพรหมผูเจริญใดเนรมิต 
พวกเรา   พระพรหมผูเจริญน้ัน   เปนผูเที่ยง   ยั่งยืน  คงทน   มีความไม 
แปรปรวนเปนธรรมดา    จักต้ังอยูเที่ยงเสมอไปอยางนั้นทีเดียว.       สวน 
พวกเราท่ีพระพรหมผูเจริญเนรมิตแลวน้ัน  เปนผูไมเที่ยง  ไมยังยืน  มีอายุ 
นอย    มีความเคลื่อนเปนธรรมดาจึงมาเปนอยางนี้.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้เปนฐานะท่ี  ๑ ที่สมณพราหมณพวกหน่ึง  อาศัยแลว  ปรารภแลว  จึงมี 
วาทะวาบางอยางเท่ียง    บางอยางไมเที่ยง    บัญญติัอัตตาและโลก   วาบาง 
อยางเท่ียง  บางอยางไมเที่ยง. 
           (๓๒)   ๕.๒   อน่ึง  ในฐานะท่ี ๒   สมณพราหมณผูเจริญ  อาศัย 
อะไร   ปรารภอะไร    จึงมีวาทะวา    บางอยางเท่ียง     บางอยางไมเที่ยง ๆ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มีเทวดาชื่อวาขิฑฑาปโทสิกะ  เทวดาพวกน้ัน 
พากันหมกมุนอยูในความรื่นรมย     คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกิน 
เวลา.     เมื่อเทวดาพวกน้ันพากันหมกมุนอยูในความรื่นรมย   คือ     การ 
สรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา   ก็หลงลืมสติ  เทวดาพวกน้ันจึงจุติจาก 
หมูนั้น.     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็เปนฐานะที่จะมีไดที่สัตวผูใดผูหน่ึงจุติ 
จากหมูนั้นแลวมาเปนอยางนี้     เมื่อมาเปนอยางนี้แลว      ก็ออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิต   เมื่อออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต    แลวอาศัยความ 
เพียรเปนเครื่องเผากิเลส    อาศัยความเพียรที่ต้ังม่ัน     อาศัยการประกอบ 
เนือง ๆ  อาศัยความไมประมาท    อาศัยมนสิการโดยชอบ    แลวสัมผัส 
เจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตต้ังมั่น      ระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาล  
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กอนน้ันได    เกินกวาน้ันไประลึกไมได.    เขากลาวอยางนี้วา   ทานพวก   
เทวดาผูมีใชเหลา   ขิฑฑาปโทสิกะ   ไมหมกมุนอยูในความรื่นรมย   คือ 
การสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา.       เมื่อเทวดาพวกน้ันไมพากัน 
หมกมุนอยูในความรื่นรมย       คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา 
ก็ไมหลงลืมสติ.     เพราะไมหลงลืมสติ     เทวดาพวกน้ันจึงไมจุติจากหมู 
นั้น  เปนผูเที่ยง  ยั่งยืน   คงทน   มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา  จัก 
ต้ังอยูเที่ยงเสมอไปอยางนั้นทีเดียว.     สวนพวกเราไดเปนขิฑฑาปโทสิกะ 
หมกมุนอยูในความรื่นรมย      คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา. 
เมื่อพวกเราน้ันพากันหมกมุนอยูในความรื่นรมย    คือการสรวลเสและการ 
เลนหัวจนเกินเวลา   ก็หลงลืมสติ.     เพราะหลงลืมสติ   พวกเราจึงจุติจาก 
หมูนั้น  เปนผูไมเที่ยง  ไมยั่งยืน  มีอายุนอย   มีจุติเปนธรรมดา    ตองมา 
เปนอยางนี้    ดังนี้.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้เปนฐานะท่ี  ๒    ที่สมณ- 
พราหมณพวกหน่ึงอาศัยแลว      ปรารภแลว     จึงมีวาทะวาบางอยางเที่ยง 
บางอยางไมเที่ยง   บญัญติัอัตตาและโลก    วาบางอยางเท่ียง    บางอยางไม 
เที่ยง. 
           (๓๓)  ๕.๓  อนึ่ง ในฐานะท่ี ๓ สมณพราหมณผูเจริญอาศัยอะไร 
ปรารภอะไร   จึงมีวาทะวา   บางอยางเท่ียง      บางอยางไมเที่ยง    บัญญัติ 
อัตตาและโลก   วาบางอยางเท่ียง   บางอยางไมเที่ยง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มีเทวดาชื่อวามโนปโทสิกะ.      เทวดาพวก 
นั้นมักเพงโทษกันและกันเกินขอบเขต.      เมื่อเทวดาพวกน้ันเพงโทษกัน 
และกันเกินขอบเขต   ยอมคิดมุงรายกันและกัน    เม่ือตางคิดมุงรายกันและ 
กัน   จึงลําบากกายลําบากใจ   พากันจุติจากหมูนั้น.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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ก็เปนฐานะที่จะมีไดที่สัตวผูใดผูหน่ึงจุติจากหมูนั้นแลว        มาเปนอยางนี้ 
เมื่อมาเปนอยางนี้แลว ก็ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมื่อออกจากเรือน   
บวชเปนบรรพชิตแลว   อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส    อาศัยความ 
เพียรที่ต้ังม่ัน    อาศัยการประกอบเนือง ๆ  อาศัยความไมประมาท   อาศัย 
มนสิการโดยชอบแลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตต้ังมั่น   ระลึกถงึ 
ขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนน้ันได   เกินกวาน้ันไประลึกไมได.   เขากลาว 
อยางนี้วา   ทานพวกเทวดาผูมิใชเหลามโนปโทสิกะ    ไมเพงโทษกันและ 
กันเกินขอบเขต.      เมื่อเทวดาพวกน้ันไมเพงโทษกันและกันเกินขอบเขต 
ยอมไมคิดมุงรายกันและกัน   เมื่อตางไมคิดมุงรายกันและกัน   จึงไมลําบาก 
กายไมลําบากใจ.    เทวดาพวกน้ันจึงไมจุติจากหมูนั้น   เปนผูเที่ยง   ยั่งยืน 
คงทน   มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา   จักต้ังอยูเที่ยงเสมอไปอยางนั้น 
ทีเดียว.   สวนพวกเราไดเปนเหลามโนปโทสิกะ     มัวเพงโทษกันและกัน 
เกินขอบเขต.      เมื่อพวกเรานั้นพากันเพงโทษกันเกินขอบเขต .  ยอมคิด 
มุงรายกันและกัน     เมื่อพวกเราตางคิดมุงรายกันและกัน      จึงลําบากกาย 
ลําบากใจ.     พวกเราจุติจากหมูนั้น   เปนผูไมเที่ยง   ไมยั่งยืน   มีอายุนอย 
มีจุติเปนธรรมดา  ตองมาเปนอยางนี้    เชนนี้.     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  นี ้ 
เปนฐานะที่  ๓  ที่สมณพราหมณพวกหนึ่ง   อาศัยแลว   ปรารภแลว   จึงมี 
วาทะวาบางอยางเท่ียง         บางอยางไมเที่ยง          บัญญัติอัตตาและโลก 
วาบางอยางเท่ียง   บางอยางไมเที่ยง. 
           (๓๔)    ๘.๔  อนึ่ง  ในฐานะท่ี  ๔  สมณพราหมณผูเจริญ    อาศัย 
อะไร  ปรารภอะไร  จึงมีวาทะวาบางอยางเท่ียง  บางอยางไมเที่ยงบัญญัติ 
อัตตาและโลก   วาบางอยางเท่ียง   บางอยางไมเที่ยง.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกน้ี    เปน 
นักตรึก  เปนนักตรอง   กลาวแสดงปฏิภาณของตนตามท่ีตรึกได     ตามท่ี 
ตรองไดอยางนี้วา   สิ่งท่ีเรียกวาตาก็ดี   หูก็ด ี  จมูกก็ดี   ลิ้นก็ด ี กายก็ดี  นี ้   
ชื่อวาอัตตา   เปนของไมเที่ยง   ไมยั่งยนื    ไมคงทน    มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา.   สวนส่ิงที่เรียกวาจิต   หรือใจ   หรอืวิญญาณ  นีช้ื่อวาอัตตา 
เปนของเที่ยง   ยั่งยืน   คงทน   มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา    จักต้ัง 
อยูเที่ยงเสมอไปอยางนั้นทีเดียว.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เปนฐานะที่ ๔ 
ที่สมณพราหมณพวกหน่ึงอาศัยแลว   จึงมีวาทะวาบางอยางเท่ียง  บางอยาง 
ไมเที่ยง   บญัญัติอัตตาและโลก   วาบางอยางเท่ียง    บางอยางไมเที่ยง. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณพราหมณเหลาน้ัน  มีวาทะ  วาบางอยาง 
เที่ยง   บางอยางไมเที่ยง    บัญญัติอัตตาและโลก   วาบางอยางเท่ียง     บาง 
อยางไมเที่ยง   ดวยวัตถุ  ๔  นี้แล. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    ม ี
วาทะวา   บางอยางเที่ยง   บางอยางไมเที่ยง   บัญญติัอัตตาและโลก  วาบาง 
อยางเที่ยง  บางอยางไมเที่ยง  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด   ยอม 
บัญญัติดวยวัตถุ  ๔  นี้เทาน้ัน    หรือดวยอยางใดอยางหน่ึงใน  ๔  อยางนี้ 
นอกจากน้ีไมมี. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรื่องน้ีตถาคตรูชัดวา   ฐานะเปนที่ต้ังแหง 
วาทะเหลาน้ี  ที่บุคคลถือไวอยางน้ันแลว   ยึดไวอยางน้ันแลว   ยอมม ี
คติอยางน้ัน  มีภพเบื้องหนาอยางน้ัน.   อนึ่ง  ตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด 
และรูชัดย่ิงขึน้ไปกวาน้ัน   ทั้งไมยึดมัน่ความรูชัดน้ันดวย.     และเมื่อ 
ไมยึดมั่น    ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะตนเอง  รูความเกดิ  ความดับ  
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คุณ  โทษ   แหงเวทนาท้ังหลาย  กบัอบุายเปนเครื่องออกไปจากเวทนา 
เหลาน้ัน  ตามความเปนจริง.    เพราะไมยึดมั่น  ตถาคตจึงหลุดพน.    
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลาน้ีแล ที่ลึกซึง้  เห็นไดยาก  รูตาม 
ไดยาก  สงบ  ประณีต   จะคาดคะเนเอาไมได  ละเอียด   รูไดเฉพาะ 
บัณฑิต  ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญารูยิ่งเอง  แลวสอนผูอันใหรูแจง 
อันเปนเหตุใหคนท้ังหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ. 
 
                                     อนัตานันติกทิฏฐิ  ๔ 
           (๓๕)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มสีมณพราหมณพวกหน่ึง   มีวาทะ 
วา    โลกมีทีสุ่ดและไมมีที่สุด    บัญญัติวาโลกมทีี่สุดและไมมีที่สุด    ดวย 
วัตถุ  ๔. 
           ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น     อาศัยอะไร   ปรารภอะไร    จึงมี 
วาทะวา  โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด   บัญญัติวา  โลกมีที่สุดและไมมีสุด  ดวย 
วัตถุ  ๔. 
                  ๙.๑    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย       สมณะหรือพราหมณบาง 
พวกในโลกนี้    อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส    อาศัยความเพียรที่ต้ังม่ัน 
อาศัยการประกอบเนือง  ๆ  อาศัยความไมประมาท  อาศัยมนสิการโดยชอบ 
แลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตต้ังม่ัน   ยอมมีความสําคัญในโลก 
วามีที่สุด.    เขากลาวอยางนี้วา    โลกนี้มีที่สุด   กลมโดยรอบ.     ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร.    เพราะขาพเจาอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส   อาศัยความ 
เพียรที่ต้ังม่ัน   อาศัยการประกอบเนือง ๆ  อาศัยความไมประมาท    อาศัย 
มนสิการโดยชอบ   แลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตต้ังม่ัน    จึงมี  
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ความสําคัญในโลกวามีที่สุด.  ดวยการสัมผัสคุณวิเศษนี้   ขาพเจาจึงรูอาการ 
ที่โลกนี้มีที่สดุ    กลมโดยรอบ.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้เปนฐานะที่  ๑ 
ที่สมณพราหมณพวกหน่ึงอาศัยแลว   ปรารภแลว   มีวาทะวา    โลกมีที่สุด   
และไมมีที่สุด   บัญญัติวา   โลกมีที่สดุและไมมีที่สุด. 
           (๓๖)  ๑๐.๒  อน่ึง  ในฐานะท่ี  ๒  สมณพราหมณผูเจริญ  อาศัย 
อะไร   ปรารภอะไร    จึงมีวาทะวา    โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด   บัญญัติวา 
โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย           สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกน้ี 
อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ต้ังม่ัน อาศัยการประกอบ 
เนือง ๆ อาศัยความไมประมาท   อาศัยมนสิการโดยชอบ   แลวสัมผัสเจโต- 
สมาธิอันเปนเครื่องใหจิตต้ังม่ัน       ยอมมีความสําคัญในโลกวาไมมีที่สุด.  
เขากลาวอยางนี้วา  โลกนีไ้มมีที่สุด  หาที่สุดรอบมิได  สมณพราหมณพวก 
ที่กลาววา  โลกน้ีมีที่สุด  กลมโดยรอบ  นั้นเปนเท็จ.     โลกน้ีไมมีที่สุดหา 
ที่สุดรอบมิได.   ขอน้ันเพราะเหตุไร.     เพราะขาพเจาอาศัยความเพียรเผา 
กิเลส   อาศัยความเพียรที่ต้ังม่ัน  อาศัยการประกอบเนือง ๆ  อาศัยความไม 
ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ  แลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิต 
ต้ังม่ัน  จึงมีความสําคัญในโลก   วาไมมีที่สุด.     ดวยการสัมผัสคุณวิเศษน้ี 
ขาพเจาจึงรูอาการท่ีโลกนีไ้มมีที่สุดหาท่ีสุดรอบมิได.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้เปนฐานะท่ี  ๒  ที่สมณพราหมณพวกหน่ึง   อาศัยแลว  ปรารภแลว   ม ี
วาทะวา  โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด   บัญญัติวา  โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด. 
           (๓๗)  ๑๑.๓   อน่ึง  ในฐานะท่ี  ๓  สมณพราหมณผูเจริญอาศัย 
อะไร  ปรารภอะไร จึงมีวาทะวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด  บญัญัติวา  โลก  
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มีที่สุดและไมมีที่สุด.   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย           สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกน้ี 
อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส       อาศัยความเพียรที่ต้ังม่ัน       อาศัยการ 
ประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท     อาศัยมนสิการโดยชอบ    แลว 
สัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องใหจิตต้ังม่ัน      ยอมมีความสําคัญในโลกวา 
ดานบนดานลางมีที่สุด   ดานขวางไมมีที่สุด.     เขากลาวอยางน้ีวา   โลกน้ี  
ทั้งมีที่สุด  ทัง้ไมมีที่สุด  สมณพราหมณพวกท่ีกลาววา โลกนี้มทีี่สุด  กลม 
โดยรอบ  นัน้เปนเท็จ.   แมสมณพราหมณพวกท่ีกลาววา  โลกน้ีไมมีที่สุด 
หาที่สุดรอบมิได    นั้นก็เปนเท็จ.     โลกน้ี     ทั้งมีที่สุด     ทั้งไมมีที่สุด. 
ขอน้ันเพราะเหตุไร.            เพราะขาพเจาอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส 
อาศัยความเพียรที่ต้ังม่ัน     อาศัยการประกอบเนือง  ๆ    อาศัยความไม 
ประมาท   อาศัยมนสิการโดยชอบ    แลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่องให 
จิตต้ังม่ัน  จึงมีความสําคัญในโลกวา   ดานบนดานลางมีที่สุด    ดานขวาง 
ไมมีที่สุด.    ดวยการสัมผัสคุณวิเศษน้ี      ขาพเจาจึงรูอาการท่ีโลกนี้ทั้งมีที่ 
สุด  ทั้งไมมีที่สุด.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนฐานะที่ ๓ ที่สมณพราหมณ 
พวกหน่ึง   อาศัยแลว   ปรารภแลว    มีวาทะวา    โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด 
บัญญัติวา  โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด. 
           (๓๘)  ๑๒.๔  อนึง่ในฐานะท่ี  ๔    สมณพราหมณผูเจริญอาศัย 
อะไร  ปรารภอะไร   จึงมีวาทะวา   โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด    บัญญัติวา 
โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกน้ี   เปน 
นักตรึก เปนนักตรอง กลาวแสดงปฏิภาณของตนตามท่ีตรึกได  ตามท่ีตรอง  
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ไดอยางนี้วา  โลกน้ีมีที่สดุก็มิใช   ไมมีที่สุดก็มิใช    สมณพราหมณพวกท่ี   
กลาววา โลกนี้มีที่สุด   กลมโดยรอบ แมนั้นก็เปนเท็จ.   แมสมณพราหมณ 
พวกท่ีกลาววา โลกนี้ไมมีที่สุด  หาท่ีสุดรอบมิได   แมนั้นก็เปนเท็จ.   ถึง 
สมณพราหมณพวกท่ีกลาววาโลกนี้    ทั้งมีที่สุด   ทั้งไมมีที่สุด  แมนั้นก็เปน 
เท็จ.    โลกน้ีมีที่สุดก็มิใช    ไมมีที่สุดกม็ิใช.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี ้
เปนฐานะที่  ๔  ที่สมณพราหมณพวกหนึ่ง    อาศัยแลว    ปรารภแลว   ม ี
วาทะวา  โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด   บัญญัติวา  โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สมณพราหมณเหลานั้นมีวาทะวา    โลกมีที ่
สุดและไมมีที่สุด บัญญัติวา โลกมีที่สดุและไมมีที่สุด  ดวยวัตถุ  ๔ นี้แล. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง   ม ี
วาทะวา โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด บัญญัติวา โลกมทีี่สุดและไมมีที่สุด สมณะ 
หรือพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด  ยอมบัญญัติดวยวัตถุ  ๔ นี้เทาน้ัน    หรือ 
ดวยอยางใดอยางหนึ่ง   ใน  ๔  อยางนี้    นอกจากน้ีไมมี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เรื่องน้ีตถาคตรูชัดวา      ฐานะเปนที่ต้ัง 
แหงวาทะเหลาน้ี  ที่บุคคลถือไวอยางนั้นแลว  ยึดไวอยางน้ันแลว   ยอม 
มีคติอยางน้ัน  มีภพเบื้องหนาอยางน้ัน.    อนึ่ง    ตถาคตยอมรูเหตุนั้น 
ชัดและรูชัดยิ่งขึ้นไปกวาน้ัน   ทั้งไมยึดมั่นความรูชัดน้ันดวย.      และ 
เมื่อไมยึดมั่น       ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะตนเอง      รูความเกิด 
ความดับ  คุณ  โทษ   แหงเวทนาท้ังหลาย    กับอุบายเปนเครื่องออก 
ไปจากเวทนาเหลาน้ัน      ตามความเปนจริง.       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะไมยึดมั่น  ตถาคตจึงหลุดพน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมเหลาน้ีแล    ที่ลึกซึ้ง    เหน็ไดยาก  
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รูตามไดยาก   สงบ  ประณีต   จะคาดคะเนเอาไมได   ละเอียด   รูได 
เฉพาะบัณฑิต  ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวสอนผูอื่น   
ใหรูแจง   อนัเปนเหตุใหคนท้ังหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริง 
โดยชอบ. 
 
                                  อมราวิกเขปกทิฏฐิ  ๔  
           (๓๙)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มสีมณพราหมณพวกหน่ึง    มีความ 
เห็นดิ้นไดไมตายตัว  เมื่อถูกถามปญหาในเรื่องนั้น  ๆ   ยอมกลาววาจาด้ิน 
ไดไมตายตัว  ดวยวัตถุ ๔.      ก็สมณพราหมณผูเจริญพวกนั้น     อาศัย 
อะไร    จึงมีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว     เมื่อถูกถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ 
ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว  ดวยวัตถุ. 
                  ๑๓.๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรอืพราหมณบางพวก 
ในโลกน้ี   ไมรูชัดตามความเปนจริงวาน้ีเปนกุศล   นี้เปนอกุศล.      เขามี 
ความคิดอยางนี้วา  เราไมรูชัดตามความเปนจริงวา  นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล 
ก็ถาเราไมรูชัดตามความเปนจริงวา    นี้เปนกุศล    นี้เปนอกุศล     จะพึง 
พยากรณวา  นี้เปนกุศล    หรือน้ีเปนอกุศล    คําพยากรณของเราน้ันพึง 
เปนคําเท็จ  คําเท็จของเรานั้นพึงเปนความเดือนรอนแกเรา  ความเดือนรอน 
นั้นพึงเปนอันตรายแกเรา.      ดวยเหตุนี้    เขาจึงไมพยากรณวา     นี้เปน 
กุศล   นี้เปนอกุศล   เพราะกลัวการกลาวเท็จ    เพราะเกลียดการกลาวเท็จ 
เมื่อถูกถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ จึงกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัววา  ความเห็น 
ของเราวา  อยางนี้ก็มิใช   อยางนั้นก็มิใช    อยางอ่ืนก็มิใช    ไมใชก็มิใช 
มิใชไมใชกม็ิใช.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนฐานะที่  ๑  ที่สมณพราหมณ  
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พวกหน่ึง   อาศัยแลว   ปรารภแลว   มีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว    เมื่อถูก 
ถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ จึงกลาววาจาด้ินไดไมตายตัว.    
           (๔๐)  ๑๔.๒  อน่ึง  ในฐานะท่ี ๒ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัย 
อะไร  ปรารภอะไร  จึงมีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว   เมื่อถูกถามปญหาใน 
เรื่องนั้น ๆ ยอมกลาววาจาด้ินไดไมตายตัว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกน้ี     ไมรู 
ชัดตามความเปนจริงวา  นี้เปนกุศล  นี้เปนอกุศล.     เขามีความคิดอยางนี้  
วา   เราไมรูชัดตามความเปนจริงวา   นี้เปนกุศล   นี้เปนอกุศล  ก็ถาเราไม 
รูชัดตามความเปนจริงวา   นี้เปนกุศล    นี้เปนอกุศล    จะพึงพยากรณวา 
นี้เปนกุศล   หรือน้ีเปนอกุศล   ความพอใจ   ความติดใจ   ความเคืองใจ 
หรือความขัดใจในขอนั้นพึงมีแกเรา     ขอท่ีมีความพอใจ     ความติดใจ 
ความเคืองใจ  หรือความขัดใจนั้น   จะพึงเปนอุปาทานของเรา  อุปาทาน 
ของเราน้ันจะพึงเปนความเดือนรอนแกเรา   ความเดือนรอนของเรานั้นจะ 
พึงเปนอันตรายแกเรา.   ดวยเหตุฉะนี้    เขาจึงไมพยากรณวา   นี้เปนกุศล 
นี้เปนอกุศล  เพราะกลัวอุปาทาน  เพราะเกลียดอุปาทาน เมื่อถูกถามปญหา 
ในเรื่องนั้น ๆ จึงกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัววา ความเห็นของเราวา อยางนี้ 
ก็มิใช    อยางนั้นก็มิใช  อยางอ่ืนก็มิใช    ไมใชก็มใิช    มิใชไมใชก็มิใช. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะที่ ๒ ที่สมณพราหมณพวกหน่ึง อาศัยแลว 
ปรารภแลว  มีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว   เมื่อถูกถามปญหาในเรื่องนั้น  ๆ 
จึงกลาววาจาด้ินไดไมตายตัว. 
           (๔๑)   ๑๕.๓  อน่ึง  ในฐานะท่ี ๓  สมณพราหมณผูเจริญ อาศัย 
อะไร  มีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว  เม่ือถูกถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ  ยอม  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 35 

กลาววาจาด้ินไดไมตายตัว.   
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกน้ี  ไมรูชัด 
ตามความเปนจริงวา   นี้เปนกุศล   นี้เปนอกุศล.     เขามีความคิดอยางนี้  
วา   เราไมรูชัดตามความเปนจริงวา   นี้เปนกุศล    นี้เปนอกุศล    ก็ถาเรา 
ไมรูชัดตามความเปนจริงวา  นี้เปนกุศล   นี้เปนอกุศล   จะพึงพยากรณวา 
นี้เปนกุศล   หรือน้ีเปนอกุศล   ก็สมณพราหมณผูเปนบัณฑิต   มีปญญา 
ละเอียด  ชํานาญการโตวาทะ  เปนดุจคนแมนธนู มีอยูแล  สมณพราหมณ 
เหลาน้ัน   เหมือนจะเที่ยวทําลายวาทะดวยปญญา   เขาจะพึงซักไซ  ไลเลียง 
สอบสวนเราในขอน้ัน  เราไมอาจโตตอบเขาได   การท่ีเราโตตอบเขาไมได 
นั้น   จะเปนความเดือนรอนแกเรา  ความเดือดรอนของเรานั้น  จะพึงเปน 
อันตรายแกเรา.    ดวยเหตุฉะน้ี    เขาจึงไมพยากรณวา   นี้เปนกุศล  นี้เปน 
อกุศล   เพราะกลัวอุปาทาน   เพราะเกลียดอุปาทาน  เมื่อถูกถามปญหาใน 
เรื่องนั้น ๆ  จึงกลาววาจาด้ินไดไมตายตัววา   ความเห็นของเราวา   อยางนี้  
ก็มิใช   อยางนั้นก็มิใช   อยางอ่ืนก็มิใช   ไมใชก็มิใช  มิใชไมใชก็มิใช. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนฐานะที่   ๓  ทีส่มณพราหมณพวกหน่ึง 
อาศัยแลว   ปรารภแลว    มีความเห็นด้ินไดไมตายตัว    เมื่อถูกถามปญหา 
ในเรื่องนั้น.     จึงกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว. 
           (๔๒)   ๑๖.๔  อนึง่  ในฐานะท่ี  ๔ สมณพราหมณผูเจริญ  อาศัย 
อะไร   ปรารภอะไร    มีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว    เม่ือถูกถามปญหาใน 
เรื่องนั้น  ๆ   ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกน้ี    เปน 
คนเขลา   งมงาย.    เพราะเปนคนเขลา  เพราะเปนคนงมงาย   เมื่อถูกถาม  
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ปญหาในเรื่องนั้น  ๆ     ยอมกลาววาจาด้ินไดไมตายตัว      ถาทานถามเรา 
อยางนี้วา   โลกอ่ืนมีหรือ    ถาเรามีความเห็นวา    โลกอ่ืนมี    เราก็จะพึง   
พยากรณวา   โลกอ่ืนมี  แตความเห็นของเราวา   อยางนี้ก็มิใช   อยางนั้นก็ 
มิใช   อยางอ่ืนก็มิใช  ไมใชก็มิใช  มใิชไมใชก็มิใช ถาทานถามเราวา โลก 
อ่ืนไมมีหรือ  เราก็จะพึงพยากรณวา  โลกอ่ืนมีดวย  ไมมีดวย  ถาเรามีความ 
เห็นวาไมมี   เราก็จะพึงพยากรณวา  ไมมี  ถาทานถามเราวา   โลกอ่ืนมีดวย 
ไมมีดวยหรือ   ถาเรามีความเห็นวา  มีดวย   ไมมดีวย   เราก็จะพึงพยากรณ 
วามีดวย   ไมมีดวย . . . .  ถาทานถามเราวา   โลกหนามีก็มิใช    ไมมีก็มิใช 
หรือ ถาเรามีความเห็นวา มีก็มิใช ไมมกี็มิใช เราก็จะพึงพยากรณวา มีก็มิใช 
ไมมีก็มิใช   ถาทานถามเราวา    สัตวเกิดผุดข้ึนมีหรือ     ถาเรามีความเห็น 
วามี   เราก็จะพึงพยากรณวา    ม ี. . . . ถาทานถามเราวา    สัตวเกิดผุดข้ึน 
ไมมีหรือ   ถาเรามีความเห็นวา   ไมมี   เราก็จะพึงพยากรณวา  ไมมี . . . . . 
ถาทานถามเราวา   สัตวเกิดผุดข้ึน   มดีวย    ไมมีดวยหรือ    ถาเรามีความ 
เห็นวา   มีดวยไมมีดวย   เราก็จะพึงพยากรณวา  มีดวย  ไมมีดวย . .     ถา 
ทานถามเราวา   สัตวเกิดผุดข้ึนมีก็มิใช   ไมมีก็มิใชหรือ  ถาเรามีความเห็น 
วา  มีก็มิใช  ไมมีก็มิใช  เราก็จะพึงพยากรณวา  มีก็มิใช ไมมีก็มใิช . .     
ถาทานถามเราวา   ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่ว   มีหรือ     ถาเรามีความ 
เห็นวามี   เราก็จะพึงพยากรณวา   ม ี. . . . ถาทานถามเราวา   ผลวิบากแหง 
กรรมท่ีทําดีทําชั่วไมมีหรือ ถาเรามีความเห็นวา  ไมมี  เราก็จะพึงพยากรณ 
วา  ไมมี . . . .   ถาทานถามเราวา   ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําชั่ว  มีดวย 
ไมมีดวยหรือ   ถาเรามีความเห็นวา   มีดวย   ไมมดีวย  เราก็จะพึงพยากรณ 
วา  มีดวย   ไมมีดวย . . . .   ถาทานถามเราวา    ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดี  
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ทําชั่ว  มีก็มิใช   ไมมีก็มิใชหรือ  ถาเรามีความเห็นวา  มีก็มิใช  ไมมีก็มิใช 
เราก็จะพึงพยากรณวา    มีก็มิใช    ไมมีก็มิใช . . . . .    ถาทานถามเราวา   
เบื้องหนาแตความตาย สัตวมีอยูหรือ  ถาเรามีความเห็นวา  มีอยู  เราก็จะพึง 
พยากรณวา   มีอยู . . . . .   ถาทานถามเราวา   เบื้องหนาแตความตาย  สัตว 
ไมมีอยูหรือ ถาเรามีความเห็นวา ไมมีอยู เราก็จะพึงพยากรณวา ไมมีอยู . . . 
ถาทานถามเราวา   เบื้องหนาแตความตาย   สัตวมีอยูดวย   ไมมีอยูดวยหรือ 
ถาเรามีความเห็นวา   มีอยูดวย   ไมมีอยูดวย   เราก็จะพึงพยากรณวา   มีอยู 
ดวย   ไมมีอยูดวย. . . . ถาทานถามเราวา    เบ้ืองหนาแตความตาย    สัตวมี 
อยูก็มิใช  ไมมีอยูก็มิใชหรือ   ถาเรามีความเห็นวา มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช 
เราก็จะพึงพยากรณวา   มีอยูก็มิใช   ไมมีอยูก็มิใช    แตความเห็นของเราวา 
อยางนี้ก็มิใช     อยางนั้นก็มิใช    อยางอ่ืนก็มิใช   ไมใชก็มิใช   มิใชไมใช 
ก็มิใช        ดกูอนภิกษุทั้งหลาย      นี้เปนฐานะที่ ๔ ที่สมณพราหมณ 
พวกหน่ึง    อาศัยแลว   ปรารภแลว    มีความเห็นด้ินไดไมตายตัว   เมื่อถูก 
ถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมณพราหมณเหลานั้น    มีความเห็นดิ้นได 
ไมตายตัว  เม่ือถูกถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ ยอมกลาววาจาด้ินไดไมตายตัว 
ดวยวัตถุ  ๔  นี้แล. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง     ม ี
ความเห็นดิ้นไดไมตายตัว   เมื่อถูกถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ ยอมกลาววาจา 
ดิ้นไดไมตายตัว     สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันทั้งหมดยอมกลาววาจาด้ิน 
ไดไมตายตัว  ดวยเหตุ  ๔  ประการนี้เทาน้ัน    หรอืดวยอยางใดอยางหน่ึง 
ใน   ๔  อยางน้ี   นอกจากน้ีไมมี.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรือ่งน้ีตถาคตรูชัดวา   ฐานะเปนที่ต้ังแหง   
วาทะเหลาน้ี  ที่บุคคลถือไวอยางน้ันแลว   ยึดไวอยางน้ันแลว   ยอมม ี 
คติอยางน้ัน  มีภพเบื้องหนาอยางน้ัน.     อนึ่ง   ตถาคตยอมรูเหตุนั้น 
ชัด  และรูชัดย่ิงขึ้นไปกวาน้ัน  ทั้งไมยดึมั่นความรูชัดน้ันดวย.    และ 
เมื่อไมยึดมั่น  ตถาคตก็รูความดับสนิท    เฉพาะตนเอง    รูความเกิด 
ความดับ  คุณ  โทษ  แหงเวทนาท้ังหลาย    กับอุบายเปนเครื่องออก 
ไปจากเวทนาเหลาน้ัน  ตามความเปนจริง.    เพราะไมยึดมั่น   ตถาคต 
จึงหลุดพน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมเหลาน้ีแล   ที่ลกึซึ้ง  เห็นไดยาก   รู 
ตามไดยาก   สงบ   ประณตี   จะคาดคะเนเอาไมได   ละเอียด   รูได 
เฉพาะบัณฑิต  ที่ตถาคตทํารูแจงดวยปญญารูยิ่งเอง    แลวสอนผูอื่น 
ใหรูแจง  อันเปนเหตุใหคนท้ังหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริง 
โดยชอบ. 
 
                                อธิจจสมุปปนนิกทิฏฐิ  ๒  
           (๔๓)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มสีมณพราหมณพวกหน่ึง   มีความ 
เห็นวา   อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอย ๆ   ยอมบัญญติัอัตตาและโลกวาเกิดข้ึน 
ลอย ๆ ดวยวัตถุ  ๒.  กส็มณพราหมณผูเจริญพวกนั้น อาศัยอะไรปรารภ 
อะไร   จึงมีความเห็นวา   อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอย ๆ   ยอมบัญญัติอัตตา 
และโลก  วาเกิดข้ึนลอย ๆ ดวยวัตถุ  ๒. 
                  ๑๗.๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มีเทวดาชื่ออสัญญีสัตว   ก ็
และเทวดาเหลาน้ัน        ยอมจุติจากหมูนั้นเพราะความเกิดข้ึนแหงสัญญา. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็เปนฐานะที่จะมีได  ท่ีสัตวผูใดผูหน่ึงจุติจากหมูนั้น 
แลวมาเปนอยางนี้        เมือ่มาเปนอยางนี้แลว      กอ็อกจากเรือนบวชเปน  
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บรรพชิต เมือ่ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อาศัยความเพียรเปนเครื่อง 
เผากิเลส   อาศัยความเพียรที่ต้ังม่ัน  อาศัยการประกอบเนือง ๆ อาศัยความ   
ไมประมาท   อาศัยมนสิการโดยชอบ   แลวสัมผัสเจโตสมาธิอันเปนเครื่อง 
ใหจิตต้ังมั่น ยอมระลึกถึงความเกิดข้ึนแหงสัญญาได  เกินกวาน้ันไประลึก 
ไมได.   เขากลาวอยางนี้วา   อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอย ๆ.     ขอน้ันเพราะ 
เหตุไร.       เพราะเมื่อกอนขาพเจาไมไดมีแลว     เดี๋ยวน้ีขาพเจาน้ันก็ไมมี 
จึงนอมไปเพื่อความเปนผูสงบ.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เปนฐานะที่ ๑ ที่ 
สมณพราหมณพวกหน่ึง  อาศัยแลว  ปรารภแลว  มคีวามเห็นวา   อัตตา 
และโลกเกิดข้ึนลอย ๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลก   วาเกิดข้ึนลอย ๆ. 
           (๔๔)  ๑๘.๒  อนึง่ในฐานะท่ี ๒ สมณพราหมณผูเจริญ อาศัย 
อะไร  ปรารภอะไร  จึงมีความเห็นวา  อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอย ๆ บัญญัติ 
อัตตาและโลก    วาเกิดข้ึนลอย ๆ.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สมณะหรือ 
พราหมณพวกหน่ึงในโลกน้ีเปนนักตรึก  เปนนักตรอง.    เขากลาวแสดง 
ปฏิภาณเอาเองตามท่ีตรึกได   ตามท่ีตรองไดอยางน้ีวา    อัตตาและโลกเกิด 
ข้ึนลอย ๆ.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     นี้เปนฐานะท่ี  ๒  ที่สมณพราหมณ 
พวกหน่ึง   มคีวามเห็นวา   อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอย ๆ ยอมบัญญัติอัตตา 
และโลก   วาเกิดข้ึนลอย ๆ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณพราหมณมีความเห็นวา   อัตตาและโลก 
เกิดข้ึนลอย ๆ   ยอมบัญญัติอัตตาและโลก  วาเกิดข้ึนลอย ๆ ดวยวัตถุ  ๒ 
นี้แล.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  มี 
ความเห็นวา  อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอย ๆ ยอมบัญญัติอัตตาและโลก วาเกิด 
ข้ึนลอย ๆ  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด  ยอมบัญญัติดวยวัตถุ ๒  
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นี้เทาน้ัน  หรือดวยอยางใดอยางหน่ึงใน  ๒  อยางนี้   นอกจากน้ีไมมี.   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรื่องน้ีตถาคตรูชัดวา    ฐานะเปนที่ต้ังแหง 
วาทะเหลาน้ี      ที่บุคคลถือไวอยางน้ันแลว        ยึดไวอยางน้ันแลว 
ยอมมีคติอยางน้ัน  มีภพเบื้องหนาอยางน้ัน.   อนึ่ง  ตถาคตยอมรูเหตุ 
นั้นชัด  และรูชัดย่ิงขึ้นไปกวาน้ัน  ทัง้ไมยึดมั่นความรูชัดน้ันดวย.  และ 
เมื่อไมยึดมั่น    ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะตน   รูความเกิด  ความ 
ดับ   คุณ โทษ   แหงเวทนาท้ังหลาย    กบัอุบายเปนเครื่องออกไปจาก 
เวทนาเหลาน้ัน    ตามความเปนจริง.    เพราะไมยดึมั่น       ตถาคตจึง 
หลุดพน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลาน้ีแล  ที่ลึกซึ้ง เห็นไดยาก รูตาม 
ไดยาก สงบ   ประณีต   จะคาดคะเนเอาไมได   ละเอียด    รูไดเฉพาะ 
บัณฑิต  ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญารูยิ่งเอง  แลวสอนผูอื่นใหรูแจง 
อันเปนเหตุใหคนท้ังหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมณพราหมณเหลานั้น    กําหนดขันธสวน 
อดีต  มีความเห็นไปตามขันธสวนอดีต   ปรารภขันธสวนอดีต    กลาวคํา 
แสดงวาทะหลายชนิดดวยวัตถุ  ๑๘ นี้แล.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สมณะ 
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    กําหนดขันธสวนอดีต    มีความเห็นไป 
ตามขันธสวนอดีต   ปรารภขันธสวนอดีต   กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด      ยอมกลาวดวยเหตุ  ๑๘  นี้เทาน้ัน 
หรือดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง   ใน  ๑๘  อยางนี้   นอกจากน้ีไมมี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรือ่งน้ีตถาคตรูชัดวา   ฐานะเปนที่ต้ังแหง 
วาทะเหลาน้ี   ที่บุคคลถือไวอยางน้ันแลว   ยึดไวอยางน้ันแลว    ยอมม ี 
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คติอยางน้ัน  มีภพเบื้องหนาอยางน้ัน.   อนึ่ง   ตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด   
และรูชัดย่ิงขัน้ไปกวาน้ัน  ทั้งไมยึดมั่นความรูชัดน้ันดวย.   และเมื่อไม 
ยึดมั่น  ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะตน  รูความเกิด   ความดับ  คุณ 
โทษแหงเวทนาท้ังหลาย กับอุบายเปนเครื่องออกไปจากเวทนาเหลาน้ัน 
ตามความเปนจริง.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะไมยึดมั่น   ตถาคตจึง 
หลุดพน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมเหลาน้ีแล    ที่ลึกซึ้ง    เหน็ไดยาก 
รูตามไดยาก  สงบ  ประณตี    จะคาดคะเนเอาไมได  ละเอียด  รูได 
เฉพาะบัณฑิต      ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญารูยิ่งเอง     แลวสอนผู 
อื่นใหรูแจง    อันเปนเหตุใหคนท้ังหลายกลาวชมตถาคตตามความเปน 
จริงโดยชอบ. 
 
                              อปรันตกัปปกทิฏฐิ  ๔๔ 
           (๔๕)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มสีมณพราหมณพวกหน่ึง   กําหนด 
ขันธสวนอนาคต    มีความเห็นตามขันธสวนอนาคต      ปรารภขันธสวน 
อนาคต  กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด  ดวยวัตถุ  ๔๔.    ก็สมณพราหมณ 
ผูเจริญเหลานั้น    อาศัยอะไร    ปรารภอะไร   จึงกําหนดขันธสวนอนาคต 
นี้ความเห็นตามขันธสวนอนาคต  ปรารภขันธสวนอนาคต  กลาวคําแสดง 
ทิฏฐิหลายชนิด   ดวยวัตถุ  ๔๔.  
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                                    สญัญีทิฏฐิ  ๑๖    
           (๔๖)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มสีมณพราหมณพวกหน่ึง   มีวาทะ 
วา    หลังแตความตาย   อัตตามีสัญญา   ยอมบัญญติัวา   หลังแตความตาย 
อัตตามีสัญญา   ดวยวัตถุ  ๑๖.     ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น   อาศัย 
อะไร    ปรารภอะไร    จึงมีวาทะวา     หลังแตความตาย    อัตตามีสัญญา 
ยอมบัญญัติวา      หลังแตความตาย      อัตตามีสัญญา      ดวยวัตถุ  ๑๖. 
สมณพราหมณเหลาน้ัน    ยอมบัญญัติอัตตานั้นวา   เบื้องหนาแตความตาย 
                  ๑๙.๑   อัตตาที่มีรูป  ยั่งยืน  มีสัญญา. 
                  ๒๐.๒   อัตตาที่ไมมีรูป  ยัง่ยืน  มีสัญญา. 
                  ๒๑.๓   อัตตาท้ังท่ีมีรูป  ทั้งที่ไมมีรูป  ยั่งยืน มีสัญญา. 
                  ๒๒.๔   อัตตา  ทั้งที่มีรูปก็มิใช  ทั้งท่ีไมมีรูปก็มิใช ยั่งยืน 
มีสัญญา. 
                  ๒๓.๕   อัตตาท่ีมีที่สุด  ยั่งยืน  มีสัญญา. 
                  ๒๔.๖   อัตตาที่ไมมีที่สุด  ยั่งยืน  มีสญัญา. 
                  ๒๕.๗   อัตตาท้ังท่ีมีที่สุด ทั้งท่ีไมมีที่สุด  ยั่งยืน มีสัญญา. 
                  ๒๖.๘   อัตตาทั้งท่ีมีที่สุดก็มิใช       ทัง้ท่ีไมมีที่สุดก็มิใช 
ยั่งยืน  มีสัญญา. 
                  ๒๗.๙   อัตตาท่ีมีสัญญาอยางเดียวกัน   ยั่งยืน   มีสญัญา. 
                  ๒๘.๑๐  อัตตาที่มีสัญญาตางกัน  ยั่งยืน  มีสัญญา. 
                  ๒๙.๑๑  อัตตาที่มีสัญญานอย  ยั่งยืน  มีสัญญา. 
                  ๓๐.๑๒  อัตตาที่มีสัญญาหาประมาณมิได  ยั่งยืน มีสัญญา.  
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                  ๓๑.๑๓  อัตตาที่มีสุขอยางเดียว   ยั่งยืน   มีสัญญา.   
                  ๓๒.๑๔  อัตตาที่มีทุกขอยางเดียว  ยั่งยืน  มีสญัญา. 
                  ๓๓.๑๕  อัตตาที่มีทั้งสุขท้ังทุกข  ยั่งยืน  มีสัญญา. 
                  ๓๔.๑๖  อัตตาที่มีทุกขก็มิใช  สุขก็มใิช  ยั่งยืน  มสีัญญา. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมณพราหมณเหลานั้น    มีวาทะวา    เบ้ือง 
หนาแตความตาย    อัตตามีสัญญา   ยอมบัญญัติวา    เบื้องหนาแตความตาย 
อัตตามีสัญญา   ดวยวัตถุ  ๑๖  นี้แล. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    มี 
วาทะวา    เบ้ืองหนาแตความตาย    อัตตามีสัญญา    ยอมบัญญติัวา   เบื้อง 
หนาแตความตาย    อัตตามีสัญญา    สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด 
ยอมบัญญัติดวยวัตถุ  ๑๖ นี้เทาน้ัน หรือดวยอยางใดอยางหน่ึงใน ๑๖ อยาง 
นี้   นอกจากน้ีไมมี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรือ่งน้ีตถาคตรูชัดวา   ฐานะเปนที่ต้ังแหง 
วาทะเหลาน้ี   ที่บุคคลถือไวอยางน้ันแลว   ยึดไวอยางน้ันแลว  ยอมม ี
คติอยางน้ัน  มีภพเบื้องหนาอยางน้ัน.    อนึ่ง  ตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด 
และรูชัดย่ิงขึน้ไปกวาน้ัน   ทั้งไมยึดมัน่ความรูชัดน้ันดวย.     และเมื่อ 
ไมยึดมั่น   ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะตน   รูความเกิด   ความดับ 
คุณ โทษ  แหงเวทนาเหลานั้น   ตามความเปนจริง.    เพราะไมยดึมั่น 
ตถาคตจึงหลุดพน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมเหลาน้ีแล    ที่ลึกซึ้ง    เหน็ไดยาก 
รูตามไดยาก   สงบ  ประณีต   จะคาดคะเนเอาไมได  ละเอียด    รูได  
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เฉพาะบัณฑิต  ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญารูยิ่งเอง    แลวสอนผูอื่น   
ใหรูแจง        อันเปนเหตุใหคนท้ังหลายกลาวชมตถาคตตามความเปน 
จริงโดยชอบ. 
 
                                      อสัญญีทิฏฐิ  ๘ 
           (๔๗)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มสีมณพราหมณพวกหน่ึงมีวาทะวา 
หลังแตความตาย    อัตตาไมมีสัญญา    ยอมบัญญติัวา     หลังแตความตาย 
อัตตาไมมีสัญญา ดวยวัตถุ  ๘.  ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น  อาศัยอะไร 
ปรารภอะไร    จึงมีวาทะวา    หลังแตความตาย    อัตตาไมมีสัญญา   ยอม 
บัญญัติวา    หลังแตความตาย    อัตตาไมมีสัญญา    ดวยวัตถุ  ๘.   สมณ- 
พราหมณเหลาน้ัน  ยอมบัญญัติอัตตานั้นวา  หลังแตความตาย               
                  ๓๕.๑   อัตตาท่ีมีรูป   ยั่งยืน  ไมมีสัญญา. 
                  ๓๖.๒   อัตตาที่ไมมีรูป   ยั่งยืน  ไมมสีัญญา. 
                  ๓๗.๓   อัตตาท้ังท่ีมีรูป     ทั้งท่ีไมมีรปู     ยั่งยืน   ไมมี 
สัญญา. 
                  ๓๘.๔   อัตตาทั้งท่ีมีรูปก็มิใช  ทั้งท่ีไมมีรูปก็มิใช   ยั่งยืน 
ไมมีสัญญา. 
                  ๓๙.๕   อัตตาที่มีที่สุด  ยัง่ยืน  ไมมีสัญญา. 
                  ๔๐.๖   อัตตาที่ไมมีที่สุด  ยั่งยืน  ไมมสีัญญา. 
                  ๔๑.๗   อัตตาท้ังท่ีมีที่สุด   ทั้งท่ีไมมีที่สุด   ยั่งยืน  ไมมี 
สัญญา.  
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                  ๔๒.๘   อัตตาท้ังท่ีมีที่สุดก็มิใช       ทั้งท่ีไมมีที่สุดก็มิใช 
ยั่งยืน  ไมมสีัญญา.   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมณพราหมณเหลานั้น   มีวาทะวา  หลังแต 
ความตาย   อัตตาไมมีสัญญา   ยอมบัญญัติวา   หลังแตความตาย  อัตตาไมมี 
สัญญา   ดวยวัตถุ ๘ เหลาน้ีแล. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    มี 
วาทะวา    หลังแตความตาย    อัตตาไมมีสัญญา    ยอมบัญญัติวา   หลังแต 
ความตาย   อัตตาไมมีสัญญา   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด  ยอม 
บัญญัติดวยวัตถุ  ๘  นี้เทาน้ัน  หรือดวยอยางใดอยางหน่ึง    ใน  ๘  อยางนี้  
นอกจากน้ีไมมี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรือ่งน้ีตถาคตรูชัดวา    ฐานะเปนท่ีต้ังแหง 
วาทะเหลาน้ี  บุคคลถืออยางน้ันแลว  ยดึอยางน้ันแลว  ยอมมีคติอยาง 
นั้น   มีภพเบือ้งหนาอยางน้ัน.    อนึ่ง   ตถาคตยอมรูเหตุนั้นชัด   และ 
รูชัดย่ิงขึ้นไปกวาน้ัน     ทั้งไมยึดมั่นความรูชัดน้ันดวย.     และเมื่อไม 
ยึดมั่น  ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะตน   รูความเกิด  ความดับ  คุณ 
โทษ      แหงเวทนาท้ังหลาย      กับอบุายเปนเครื่องออกไปจากเวทนา 
เหลาน้ัน    ตามความเปนจริง.    เพราะไมยึดมั่น     ตถาคตจึงหลุดพน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมเหลาน้ีแล    ที่ลึกซึ้ง    เหน็ไดยาก 
รูตามไดยาก  สงบ  ประณตี   จะคาดคะเนเอาไมได  ละเอียด   รูได 
เฉพาะบัณฑิต   ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญารูยิ่งเอง   แลวสอนผูอื่น 
ใหรูแจง   อนัเปนเหตุใหคนท้ังหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริง 
โดยชอบ.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 46 

                             เนวสัญญีนาสัญญีทิฏฐิ  ๘  
           (๔๘)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มสีมณพราหมณพวกหน่ึง  มีวาทะ   
วา  หลังแตความตาย  อัตตามีสัญญาก็มิใช  ไมมีสญัญาก็มิใช  ยอมบัญญัติ 
วา  หลังแตความตาย    อัตตามีสัญญาก็มิใช    ไมมสีัญญาก็มิใช   ดวยวัตถุ 
๘.   ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน    อาศัยอะไร   ปรารภอะไร   จึงมี 
วาทะวา  หลงัแตความตาย   อัตตามีสัญญาก็มิใช   ไมมีสัญญาก็มิใช   ยอม 
บัญญัติวา  หลังแตความตาย  อัตตามีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญาก็มิใช  ดวย 
วัตถุ  ๘.   สมณพราหมณเหลาน้ัน      ยอมบัญญติัอัตตานั้นวา     หลังแต 
ความตาย 
                  ๔๓ . ๑   อัตตาท่ีมีรูป   ยัง่ยืน  มีสัญญาก็มิใช   ไมมีสัญญา 
ก็มิใช.  
                  ๔๔ . ๒   อัตตาท่ีไมมีรูป   ยั่งยืน   มีสญัญาก็มิใช    ไมมี 
สัญญาก็มิใช. 
                  ๔๕ . ๓   อัตตาท้ังท่ีมีรูป   ทั้งที่ไมมีรปู  ยังยืน   มสีัญญา 
ก็มิใช  ไมมสีัญญาก็มิใช. 
                  ๔๖ . ๔  อัตตาท้ังท่ีมีรูปก็มิใช   ทั้งท่ีไมมีรูปก็มิใช   ยั่งยืน 
มีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญาก็มิใช. 
                  ๔๗ . ๕   อัตตาท่ีมีที่สุด  ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญา 
ก็มิใช. 
                  ๔๘ . ๖  อัตตาที่ไมมีที่สุด   ยั่งยืน   มสีัญญาก็มิใช  ไมม ี
สัญญาก็มิใช. 
                  ๔๙ . ๗  อัตตาทั้งท่ีมีที่สุด   ทั้งท่ีไมมีที่สุด  ยั่งยืน  มีสัญญา  
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ก็มิใช  ไมมสีัญญาก็มิใช.   
                  ๕๐. ๘  อัตตาทั้งท่ีมีที่สุดก็มิใช    ทั้งท่ีไมมีที่สุดก็มิใช 
ยั่งยืน  มีสัญญาก็มิใช   ไมมีสัญญากม็ิใช. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมณพราหมณเหลานั้น   มีวาทะวา  หลังแต 
ความตาย   อัตตามีสัญญาก็มิใช   ไมมสีัญญาก็มิใช   ยอมบัญญติัวา   หลัง 
แตความตาย   อัตตามีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญากม็ิใช  ดวยวัตถุ  ๘  นี้แล. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    ม ี
วาทะวา  หลงัแตความตาย  อัตตามีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญาก็มิใช  สมณะ 
หรือพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด   ยอมบัญญัติดวยวัตถุ  ๘  นี้เทาน้ัน   หรือ 
ดวยอยางใดอยางหนึ่งใน  ๘  อยางนี้   นอกจากน้ีไมมี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรื่องน้ีตถาคตรูชัดวา   ฐานะเปนที่ต้ังแหง 
วาทะเหลาน้ี   ที่บุคคลถือไวอยางน้ันแลว   ยึดไวอยางน้ันแลว    ยอมม ี
คติอยางน้ัน   มีภพเบื้องหนาอยางน้ัน.     อนึ่ง    ตถาคตยอมรูเหตุนั้น 
ชัด  และรูชัดย่ิงขึ้นไปกวาน้ัน  ทั้งไมยดึมั่นความรูชัดน้ันดวย.     และ 
เมื่อไมยึดมั่น  ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะตน   รูความเกิด   ความ 
ดับ  คุณ  โทษ   แหงเวทนาท้ังหลาย   กับอบุายเปนเครื่องออกไปจาก 
เวทนาเหลาน้ัน     ตามความเปนจริง.     เพราะไมยึดมั่น    ตถาคตจึง 
หลุดพน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมเหลาน้ีแล    ที่ลึกซึ้ง    เหน็ไดยาก 
รูตามไดยาก  สงบ  ประณตี   จะคาดคะเนเอาไมได  ละเอียด  รูเฉพาะ 
บัณฑิต   ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญารูยิ่งเอง   แลวสอนผูอื่นใหรูแจง 
อันเปนเหตุใหคนท้ังหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ.  
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                                   อุจเฉททิฏฐิ  ๗  
           (๔๙)   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มสีมณพราหมณพวกหน่ึงมีวาทะวา   
ขาดสูญ    ยอมบัญญัติความขาดสูญ    ความพินาศ    ความไมมีของสัตวที่ 
ปรากฏอยู   ดวยวัตถุ  ๗.     ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน   อาศัยอะไร 
ปรารภอะไร   จึงมีวาทะวา   ขาดสูญ    บัญญัติความขาดสูญ   ความพินาศ 
ความไมมีของสัตวที่ปรากฏอยู  ดวยวัตถุ  ๗. 
           ๕๑.๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       สมณะหรือพราหมณบางคนใน 
โลกนี ้   มีวาทะอยางนี้    มีทิฏฐิอยางนี้วา    ทานผูเจริญ     เพราะอัตตานี้ 
มีรูป   สําเร็จดวยมหาภูตรูป ๔  มีมารดาบิดาเปนแดงเกิด   เพราะกายแตก 
ยอมขาดสูญ   ยอมพินาศ   ยอมไมมี     ฉะน้ันหลังแตความตาย   อัตตานี้  
จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด.     สมณพราหมณพวกหน่ึง    ยอมบัญญัติ 
ความขาดสูญ ความพินาศ  ความไมมีของสัตวที่ปรากฏอยูดวยประการฉะน้ี. 
           ๕๒.๒  สมณะหรือพราหมณพวกหน่ึง    กลาวกะสมณะหรือ 
พราหมณพวกนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ  อัตตาที่ทานกลาวถึงน้ัน มีอยูจริง 
ขาพเจามิไดกลาววาไมมี     ทานผูเจริญ     แตอัตตานี้มิไดขาดสูญอยางเด็ด 
ขาดดวยเหตุเพียงเทาน้ี    ทานผูเจริญ   ยังมีอัตตาอยางอ่ืนที่เปนทิพย   มรีูป 
เปนกามาพจร  บริโภคกวฬิงการาหาร   ซึ่งทานยังไมรูไมเห็น    ขาพเจารู 
ขาพเจาเห็นอัตตาน้ัน    ทานผูเจริญ    เพราะกายแตก    อัตตานั้นแล   ยอม 
ขาดสูญ    ยอมพินาศ   ยอมไมมี    ฉะน้ันหลังแตความตาย   ทานผูเจริญ 
อัตตานี้จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด         สมณพราหมณพวกหนึ่งยอม 
บัญญัติความขาดสูญ    ความพินาศ   ความไมมีของสัตวที่ปรากฏอยู   ดวย  
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ประการฉะน้ี.   
           ๕๓. ๓  สมณะหรอืพราหมณพวกหนึ่ง  กลาวกะสมณะหรือ 
พราหมณพวกนั้นอยางนี้วา  ทานผูเจริญ   อัตตาที่ทานกลาวถึงน้ันมีอยูจริง 
ขาพเจามิไดกลาววาไมมี     ทานผูเจริญ     แตอัตตานี้มิไดขาดสูญอยางเด็ด 
ขาดดวยเหตุเพียงเทาน้ี   ทานผูเจริญ   ยิ่งมีอัตตาอยางอ่ืนที่เปนทิพย   มรีูป 
สําเร็จดวยใจ  มีอวัยวะใหญนอยครบถวน  มีอินทรยีไมบกพรอง   ซึ่งทาน 
ยังไมรูยังไมเห็น  ขาพเจารู  ขาพเจาเห็นอัตตานั้น  ทานผูเจริญ เพราะกายแตก 
อัตตานั้นแลยอมขาดสูญ  ยอมพินาศ  ยอมไมมี    ฉะน้ันหลังแตความตาย 
ทานผูเจริญ    อัตตานี้จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด.      สมณพราหมณ 
พวกหน่ึงยอมบัญญัติความขาดสูญ  ความพินาศ   ความไมมีของสัตวที่มีอยู 
ดวยประการฉะน้ี. 
           ๕๔. ๔  สมณะหรอืพราหมณพวกหนึ่ง    กลาวกะสมณะหรือ 
พราหมณพวกนั้นอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  อัตตาที่ทานกลาวถึงน้ัน  มีอยูจรงิ 
ขาพเจามิไดกลาววาไมมี     ทานผูเจริญ      แตอัตตาน้ีมิไดขาดสูญอยางเด็ด 
ขาดดวยเหตุเพียงเทาน้ี  ทานผูเจริญ  ยงัมีอัตตาอยางอ่ืนที่เขาถึงชั้นอากาสา- 
นัญจายตนะ มีอารมณวา อากาศหาที่สุดมิได  เพราะลวงรูปสัญญา  เพราะ 
ดับปฏิฆสัญญา   เพราะไมใสใจนานัตตสัญญาโดยประการท้ังปวง  ซึ่งทาน 
ยังไมรูยังไมเห็น  ขาพเจารู ขาพเจาเห็นอัตตานั้นทานผูเจริญ  เพราะกายแตก 
อัตตานั้นแล  ยอมขาดสูญ     ยอมพินาศ  ยอมไมมี  ฉะนั้นหลังแตความตาย 
ทานผูเจริญ     อัตตานี้จึงเปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด.      สมณพราหมณ 
พวกหน่ึงยอมบัญญัติความขาดสูญ  ความพินาศ   ความไมมีของสัตวที่มีอยู 
ดวยประการฉะน้ี.  
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           ๕๕.๕  สมณะหรือพราหมณพวกหน่ึง      กลาวกะสมณะหรือ   
พราหมณพวกนั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ อัตตาที่ทานกลาวถึงน้ัน มีอยูจริง 
ขาพเจามิไดกลาววาไมมี    ทานผูเจริญ     แตอัตตานี้มิไดขาดสูญอยางเด็ด 
ขาดดวยเหตุเพียงเทาน้ี        ทานผูเจริญ      ยังมีอัตตาอยางอ่ืนที่เขาถึงชั้น 
วิญญาณัญจายตนะ   มีอารมณวา   วิญญาณหาที่สุดมิได  เพราะลวงอากา- 
สานัญจายตนะไดโดยประการท้ังปวง    ซึ่งทานยังไมรูยังไมเห็น  ขาพเจารู 
ขาพเจาเห็นอัตตาน้ัน ทานผูเจริญ  เพราะกายแตก  อัตตานั้นแลยอมขาดสูญ 
ยอมพินาศ   ยอมไมมี   ฉะนั้นหลังแตความตาย  ทานผูเจริญ  อัตตาน้ีจึง 
เปนอันขาดสูญอยางเด็ดขาด.     สมณพราหมณพวกหน่ึง     ยอมบัญญัติ 
ความขาดสูญ    ความพินาศ   ความไมมีของสัตวที่มีอยู   ดวยประการฉะน้ี. 
           ๕๖.๖  สมณะหรือพราหมณพวกหน่ึง      กลาวกะสมณะหรือ 
พราหมณพวกนั้นอยางนี้วา  ทานผูเจริญอัตตาท่ีทาน กลาวถึงน้ัน มีอยูจริง 
ขาพเจามิไดกลาววาไมมี     ทานผูเจริญ    แตอัตตานี้มิไดขาดสูญอยางเด็ด 
ขาดดวยเหตุเพียงเทาน้ี  ทานผูเจริญ    ยังมีอัตตาอยางอ่ืนที่เขาถึงชั้นอากิญ- 
จัญญายตนะ  มีอารมณวา ไมมีอะไร  เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดย 
ประการทั้งปวง  ซึ่งทานยังไมรูยังไมเห็น  ขาพเจารู  ขาพเจาเห็นอัตตานั้น  
ทานผูเจริญ    เพราะกายแตก    อัตตานั้นแล    ยอมขาดสูญ    ยอมพินาศ 
ยอมไมมี    ฉะน้ันหลังแตความตาย    ทานผูเจริญ   อัตตานี้จึงเปนอันขาด 
สูญอยางเด็ดขาด.     สมณพราหมณพวกหน่ึง     ยอมบัญญัติความขาดสูญ 
ความพินาศ  ความไมมีของสัตวที่ปรากฏอยู.  ดวยประการฉะน้ี. 
           ๕๗. ๗ สมณะหรือพราหมณพวกหนึ่ง กลาวกะสมณะหรือพราหมณ 
พวกน้ันอยางนี้วา  ทานผูเจริญ   อัตตาที่ทานกลาวถึงน้ัน มีอยูจริง  ขาพเจา  
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มิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ  แตอัตตานี้มิไดขาดสูญอยางเด็ดขาดดวยเหตุ   
เพียงเทาน้ี   ทานผูเจริญ  ยังมีอัตตาอยางอ่ืนที่เขาถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนะ มีอารมณวา  นั่นละเอียด  นั่นประณีต เพราะลวงอากิญจัญญายตนะ 
ไดโดยประการท้ังปวง   ซึ่งทานไมรูไมเห็น   ขาพเจารู   ขาพเจาเห็นอัตตา 
นั้น   ทานผูเจริญ    เพราะกายแตก   อัตตานั้นแลยอมขาดสูญ   ยอมพินาศ 
ยอมไมมี    ฉะน้ันหลังแตความตาย    ทานผูเจริญ   อัตตานี้จึงเปนอันขาด 
สูญอยางเด็ดขาด.      สมณพราหมณพวกหน่ึง    ยอมบัญญัติความขาดสูญ 
ความพินาศ  ความไมมีของสัตวที่มีอยู   ดวยประการฉะน้ี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมณพราหมณเหลานั้น     มีวาทะวาขาดสูญ 
ยอมบัญญัติความขาดสูญ     ความพินาศ     ความไมมีของสัตวทั้งหลายที่มี 
อยู   ดวยวัตถุ  ๗  นี้แล.                        
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง  มีวาทะ 
วา  ขาดสูญ  ยอมบัญญัติความขาดสูญ   ความพินาศ   ความไมมีของสัตว 
ที่ปรากฏอยู    สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด   ยอมบัญญัติดวยวัตถ ุ
๗ นี้เทาน้ัน   หรือดวยอยางใดอยางหน่ึงใน ๗ อยางนี้   นอกจากน้ีไมมี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรือ่งน้ีตถาคตรูชัดวา    ฐานะเปนท่ีต้ังแหง 
วาทะเหลาน้ี  ที่บุคคลถือไวอยางน้ันแลว   ยึดไวอยางน้ันแลว    ยอมม ี
คติอยางน้ัน    มีภพเบื้องหนาอยางน้ัน.    อนึ่ง   ตถาคตยอมรูเหตุนั้น 
ชัด  และรูชัดย่ิงขึ้นไปกวาน้ัน  ทั้งไมยดึมั่น ความรูชัดน้ันดวย.    และ 
เมื่อไมยึดมั่น     ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะคน   รูความเกดิ  ความ 
ดับ  คุณ  โทษ  แหงเวทนาทั้งหลาย   กับอุบายเปนเครื่องออกไปจาก 
เวทนาเหลาน้ัน    ตามความเปนจริง.     เพราะไมยึดมั่น      ตถาคตจึง  
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หลุดพน.   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมเหลาน้ีแล    ที่ลึกซึ้ง    เหน็ไดยาก 
สงบ    ประณีต     จะคาดคะเนเอาไมได  ละเอียด  รูไดเฉพาะบัณฑิต 
ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญารูยิ่งเอง   แลวสอนผูอื่นใหรูแจง  อันเปน 
เหตุใหคนท้ังหลายกลาวชมตถาคตตามความเปนจริงโดยชอบ. 
 
                                ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ  ๕  
           (๕๐)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มสีมณพราหมณพวกหน่ึงมีวาทะวา 
นิพพานปจจุบัน       ยอมบัญญัติวานิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของ 
สัตวที่ปรากฏอยู   ดวยวัตถุ  ๕.   ก็สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน    อาศัย 
อะไร  ปรารภอะไร  จึงมีวาทะวา  นิพพานปจจุบัน   บัญญัติวา  นิพพาน 
ปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวที่มีอยู   ดวยวัตถุ  ๕. 
                      ๕๘.๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวก 
ในโลกน้ี    มีวาทะอยางนี้   มีทิฏฐิอยางนี้วา   ทานผูเจริญ   เพราะอัตตานี้  
เอิบอ่ิม  พรั่งพรอม   เพลิดเพลินอยูดวยกามคุณ  ๕    ฉะน้ัน  จึงเปนอัน 
บรรลุนิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง.        สมณพราหมณพวกหน่ึง 
ยอมบัญญัติวา    นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวที่มีอยู      ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                   ๕๙.๒  สมณะหรือพราหมณพวกหน่ึง      กลาวกะสมณะ 
หรือพราหมณพวกน้ันอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  อัตตาที่ทานกลาวถึงน้ันมีอยู 
จริง  ขาพเจามิไดกลาววาไมมี  ทานผูเจริญ  แตอัตตานี้มิไดบรรลุนิพพาน  
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ปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง    ดวยเหตุเพียงเทานี้     ขอน้ันเพราะเหตุไร   
เพราะเหตุวา    กามท้ังหลายไมเที่ยง    เปนทุกข   มคีวามแปรปรวนเปน 
ธรรมดา    เพราะกามเหลาน้ันแปรปรวนเปนอยางอ่ืน     จึงเกิดความโศก 
ความร่ําไร  ความทุกข ความโทมนัส  และความคับใจ ทานผูเจริญ  เพราะ 
อัตตานี้สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  บรรลปุฐมฌาน มีวิตก  มีวิจาร 
มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู    ฉะน้ัน  จึงเปนอันบรรลุนิพพานปจจุบันอัน 
เปนธรรมอยางยิ่ง.    สมณพราหมณพวกหน่ึง    ยอมบัญญัติวา    นิพพาน 
ปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวที่มีอยู   ดวยประการฉะน้ี. 
                      ๖๐.๓  สมณะหรือพราหมณพวกหน่ึง กลาวกะสมณะหรือ 
พราหมณพวกนั้นอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  อัตตาที่ทานกลาวถึงน้ันมีอยูจริง 
ขาพเจามิไดกลาววาไมมี ทานผูเจริญ แตอัตตานี้มิไดบรรลุนิพพานปจจุบัน 
อันเปนธรรมอยางยิ่ง    ดวยเหตุเพียงเทาน้ี    ขอนั้นเพราะเหตุไร    เพราะ 
เหตุวา  ปฐมฌานนั้นทานกลาววาหยาบ  ดวยยังมีวิตกวิจารอยู  ทานผูเจริญ 
เพราะอัตตานี้บรรลุทุติยฌาน    มีความผองใสแหงจิตในภายใน    มีความ 
เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมีวิตก    ไมมีวิจาร    มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู 
ฉะน้ัน   จึงเปนอันบรรลนุิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง.     สมณ- 
พราหมณพวกหน่ึง    ยอมบัญญัติวา    นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่ง 
ของสัตวที่มีอยู  ดวยประการฉะน้ี. 
                      ๖๑.๔  สมณะหรือพราหมณพวกหน่ึง  กลาวกะสมณะหรือ 
พราหมณพวกนั้นอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  อัตตาที่ทานกลาวถึงน้ันมีอยูจริง 
ขาพเจามิไดกลาววาไมมี      ทานผูเจริญ       แตอัตตาน้ีมิไดบรรลุนิพพาน 
ปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง    ดวยเหตุเพียงเทานี้     ขอน้ันเพราะเหตุไร  
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เพราะเหตุวา   ทุติยฌานน้ันทานกลาววาหยาบ   ดวยยังมีปติเปนเหตุใหใจ 
เบิกบานอยู   เพราะอัตตานี้มีอุเบกขา  มีสติ   มีสัมปชัญญะ     เสวยสุขดวย    
นามกาย  เพราะปติสิ้นไป  บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา 
ผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขา  มีสติ  เสวยสุขอยู    ฉะนั้น  จึงเปนอันบรรล ุ
นิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง.     สมณพราหมณพวกหน่ึง    ยอม 
บัญญัติวา  นพิพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวที่มีอยู   ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
                      ๖๒.๕  สมณะหรือพราหมณพวกหน่ึง      กลาวกะสมณะ 
หรือพราหมณพวกน้ันอยางนี้วา    ทานผูเจริญ      อัตตาที่ทานกลาวถึงน้ัน 
มีอยูจริง    ขาพเจามิไดกลาววาไมมี    ทานผูเจริญ    แตอัตตานี้มิไดบรรล ุ
นิพพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง   ดวยเหตุเพียงเทาน้ี   ขอน้ันเพราะ 
เหตุไร   เพราะเหตุวา   ตติยฌานน้ันทานกลาววาหยาบ   ดวยจิตยังคํานึงถึง 
สุขอยู   เพราะอัตตานี้บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข   มีอุเบกขา  เปน 
เหตุใหสติบริสุทธิ์   เพราะละสุขละทุกข  และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได 
ฉะน้ันจึงเปนอันบรรลุนพิพานปจจุบันอันเปนธรรมอยางยิ่ง สมณพราหมณ 
พวกหน่ึง  ยอมบัญญัติวา    นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวที่มี 
อยู   ดวยประการฉะนี้. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณพราหมณเหลานั้น  มีวาทะวา   นิพพาน 
ปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่ง ยอมบัญญติัวานิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่ง 
ของสัตวที่มีอยู   ดวยวัตถุ  ๕  นี้แล. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    มี 
วาทะวา  นิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวที่มีอยู    สมณะ  หรือ  
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พราหมณเหลาน้ันทั้งหมด   ยอมบัญญัติดวยวัตถุ  ๕ นี้เทาน้ัน   หรือดวย 
อยางใดอยางหนึ่งใน  ๕  อยางนี้  นอกจากน้ีไมมี. . ."     
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมณพราหมณเหลานั้น    กําหนดขันธสวน 
อนาคต  มีความเห็นคามขันธสวนอนาคต  ปรารภขันธสวนอนาคต  กลาว 
คําแสดงวาทะหลายชนิด     ดวยวัตถุ  ๔๔  นี้แล.       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  กําหนดขันธสวนอนาคต  มีความ 
เห็นตามขันธสวนอนาคต    ปรารภขันธสวนอนาคต    กลาวคําแสดงวาทะ 
หลายชนิด  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันทั้งหมดยอมกลาวดวยวัตถุ  ๔๔ นี้ 
เทาน้ัน  หรือดวยอยางใดอยางหนึ่งใน  ๔๔  อยางนี้   นอกจากน้ีไมมี ...  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณเหลาน้ัน กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี 
กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี     กําหนดขันธทั้งสวนอดีตท้ังสวนอนาคตก็ดี 
มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีตท้ังสวนอนาคต    ปรารภขันธทั้งสวนอดีต 
ทั้งสวนอนาคต     กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด     ดวยวัตถุ  ๖๒  นี้แล. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  กําหนดขันธ 
สวนอดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี  กําหนดขันธทั้งสวนอดีตท้ังสวน 
อนาคตก็ดี  มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีตท้ังสวนอนาคต   ปรารภขันธ 
ทั้งสวนอดีตท้ังสวนอนาคต    กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด     สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ันทั้งหมด    ยอมกลาวดวยวัตถุ  ๖๒ นี้เทาน้ัน   หรือดวย 
อยางใดอยางหนึ่งใน  ๖๒  อยางนี้   นอกจากนี้ไมมี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรื่องน้ีตถาคตรูชัดวา     ฐานะเปนที่ต้ัง 
แหงวาทะเหลาน้ี     ทีบุ่คคลถือไวอยางนั้นแลว     ยึดไวอยางน้ันแลว 
ยอมมีคติอยางน้ัน     มีภพเบื้องหนาอยางน้ัน.   อนึง่    ตถาคตยอมรู  
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เหตุนั้น  ชัดและรูชัดย่ิงขึน้ไปกวาน้ัน   ทั้งไมยึดมัน่ความรูชัดน้ันดวย   
และเมื่อไมยดึมั่น   ตถาคตก็รูความดับสนิทเฉพาะตน    รูความเกิด 
ความดับ  คุณ   โทษ   แหงเวทนาท้ังหลาย   กับอบุายเปนเครื่องออก  
ไปจากเวทนาเหลาน้ัน     ตามความเปนจริง.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะไมยึดมั่น  ตถาคตจึงหลุดพน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมเหลาน้ีแล    ท่ีลึกซึ้ง   เหน็ไดยาก 
รูตามไดยาก  สงบ  ประณตี   จะคาดคะเนเอาไมได  ละเอียด   รูได 
เฉพาะบัณฑิต  ที่ตถาคตทําใหแจงดวยปญญารูยิ่งเอง  แลวสอนผูอื่น 
ใหรูแจง     อนัเปนเหตุใหคนท้ังหลายกลาวชมตถาคตตามความเปน 
จริงโดยชอบ. 
                                       จบทิฏฐิ  ๖๒ 
 
                                 ฐานะของผูถือทิฏฐิ  
           (๕๑)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน 
สมณพราหมณเหลาใด  มวีาทะวาเที่ยง  ยอมบัญญัติอัตตาและโลก  วาเที่ยง 
ดวยวัตถุ  ๔       ขอน้ันเปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน 
ผูไมรูไมเห็น   เปนความแสหา    เปนความด้ินรนของคนมีตัณหาเทานั้น. 
           (๕๒)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน 
สมณพราหมณเหลาใด       มีวาทะวาบางอยางเท่ียง        บางอยางไมเที่ยง 
ยอมบัญญัติและโลก   วาบางอยางเที่ยง   บางอยางไมเที่ยงดวยวัตถุ ๔ 
แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน      ผูไมรูไม 
เห็น  เปนความแสหา  เปนความด้ินรนของคนมีตัณหาเทาน้ัน.  
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           (๕๓)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด    มีวาทะวา    โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด    ยอมบัญญัติวา   
โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด    ดวยวัตถุ  ๔      แมขอน้ันก็เปนความเขาใจของ 
สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน  ผูไมรูไมเห็น  เปนความแสหา  เปนความ 
ดิ้นรนของคนมีตัณหาเทาน้ัน. 
           (๕๔)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด  มีวาทะด้ินไดไมตายตัว  เมื่อถูกถามปญหาในเรื่องนั้น ๆ 
ยอมกลาววาจาดิ้นไดไมตายตัว  ดวยวัตถุ  ๔     แมขอน้ันก็เปนความเขาใจ 
ของสมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน  ผูไมรูไมเห็น   เปนความแสหา   เปน 
ความด้ินรนของคนมีตัณหาเทานั้น. 
           (๕๕)   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น 
สมณพราหมณเหลาใด    มีวาทะวา    อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอย ๆ    ยอม 
บัญญัติอัตตาและโลก    วาเกิดข้ึนลอย ๆ    ดวยวัตถุ  ๒      แมขอนั้นก็เปน 
ความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน    ผูไมรูไมเห็น    เปนความ 
แสหา  เปนความด้ินรนของตนมีตัณหาเทาน้ัน. 
           (๕๖)    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน 
สมณพราหมณเหลาใด   กําหนดขันธสวนอดีต    มีความเห็นตามขันธสวน 
อดีต  ปรารภขันธสวนอดีต  กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด  ดวยวัตถุ  ๑๘ 
แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน      ผูไมรูไม 
เห็น  เปนความแสหา   เปนความด้ินรนของตนมีตัณหาเทาน้ัน.  
           (๕๗)    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน 
สมณพราหมณเหลาใด  มวีาทะวา  เบื้องหนาแตความตาย   อัตตามีสัญญา  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 58 

ยอมบัญญัติวา    เบื้องหนาแตความตาย     อัตตามีสัญญา     ดวยวัตถุ  ๑๖   
แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน ผูไมรูไมเห็น 
เปนความแสหา  เปนความดิ้นรนของคนมีตัณหาเทาน้ัน. 
           (๕๘)     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน 
สมณพราหมณเหลาใด  มวีาทะวาเบื้องหนาแตความตาย  อัตตาไมมีสัญญา 
ยอมบัญญัติวา    เบื้องหนาแตความตาย    อัตตาไมมีสัญญา    ดวยวัตถุ  ๔ 
แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน ผูไมรูไมเห็น 
เปนความแสหา  เปนความดิ้นรนของตนมีตัณหาเทาน้ัน.    
           (๕๙)     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน 
สมณพราหมณเหลาใด  มวีาทะวา  เบื้องหนาแตความตาย   อัตตามีสัญญา 
ก็มิใช  ไมมสีัญญาก็มิใช    ยอมบัญญติัวา   เบื้องหนาแตความตาย   อัตตา 
มีสัญญาก็มิใช  ไมมีสัญญาก็มิใช   ดวยวัตถุ  ๘  แมขอนั้นก็เปนความเขาใจ 
ของสมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน  ผูไมรูไมเห็น   เปนความแสหา   เปน 
ความด้ินรนของตนมีตัณหาเทานั้น. 
           (๖๐)      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน 
สมณพราหมณเหลาใด   มีวาทะวาขาดสูญ   ยอมบัญญัติความขาดสูญความ 
พินาศ  ความไมมีของสัตวที่มีอยู   ดวยวัตถุ  ๗  แมขอน้ันก็เปนความเขาใจ 
ของสมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน ผูไมรูไมเห็น เปนความแสหา      เปน 
ความด้ินรนของตนมีตัณหาเทานั้น. 
           (๖๑)     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน 
สมณพราหมณเหลาใด  มวีาทะวานิพพานปจจุบัน ยอมบัญญัติวา นิพพาน 
ปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่ง   ดวยวัตถุ  ๕     แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของ  
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สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน  ผูไมรูไมเห็น  เปนความแสหา  เปนความ 
ดิ้นรนของคนมีตัณหาเทาน้ัน.   
           (๖๒)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด    กําหนดขันธสวนอนาคต      มคีวามเห็นตามขันธสวน 
อนาคต  ปรารภขันธสวนอนาคต  กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด  ดวยวัตถ ุ
๔๔  แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของสมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน   ผูไมรู 
ไมเห็น   เปนความแสหา  เปนความด้ินรนของตนมีตัณหาเทาน้ัน. 
           (๖๓)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด  กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี   กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี 
กําหนดขันธทั้งสวนอดีตท้ังสวนอนาคตก็ดี     มีความเห็นตามขันธทั้งสวน 
อดีตท่ังสวนอนาคต      ปรารภขันธทั้งสวนอดีตท่ังสวนอนาคต       กลาว 
คําแสดงวาทะหลายชนิด   ดวยวัตถุ  ๖๒     แมขอนั้นก็เปนความเขาใจของ 
สมณพราหมณผูเจริญเหลาน้ัน   ผูไมรูไมเห็น  เปนความแสหา  เปนความ 
ดิ้นรนของคนมีตัณหาเทาน้ัน. 
           (๖๔)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด    มีวาทะวาเที่ยง     ยอมบัญญัติอัตตาและโลก    วาเท่ียง 
ดวยวัตถุ  ๔  ขอน้ันเพราะผัสสะเปนปจจัย. 
           (๖๕)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด  มีวาทะวาบางอยางเที่ยง  บางอยางไมเที่ยง  บัญญัติอัตตา 
และโลก     วาบางอยางเท่ียง   บางอยางไมเที่ยง   ดวยวัตถุ  ๔   แมขอนั้นก ็
เพราะผัสสะเปนปจจัย. 
           (๖๖)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ-  
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พราหมณเหลาใด  มีวาทะวาโลกมีที่สุดและไมมีที่สุด  บัญญติัวา  โลกมีทีสุ่ด   
และไมมีที่สุด   ดวยวัตถุ  ๔  แมขอนั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย. 
           (๖๗)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด    มีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว  เม่ือถูกถามปญหาในเรื่อง 
นั้น ๆ ยอมกลาววาจาด้ินไดไมตายตัว   ดวยวัตถุ   ๔  แมขอนั้นก็เพราะ 
ผัสสะเปนปจจัย. 
           (๖๘)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด   มีความเห็นวา   อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอย ๆ ดวยวัตถ ุ
๒     แมขอนั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย. 
           (๖๙)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด    กําหนดขันธสวนอดีต   มีความเห็นตามขันธสวนอดีต 
ปรารภขันธสวนอดีต    กลาวคําแสดงวาทะหลายอยางดวยวัตถุ  ๑๘  แมขอ 
นั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย. 
           (๗๐)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด  มีวาทะวา  เบื้องหนาแตความตาย  อัตตามีสัญญา  ยอม 
บัญญัติวา   เบ้ืองหนาแตความตาย   อัตตามีสัญญา   ดวยวัตถุ  ๑๖    แมขอ 
นั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย. 
           (๗๑)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด    มีวาทะวา   เบื้องหนาแตความตาย    อัตตาไมมีสัญญา 
ยอมบัญญัติวา    เบื้องหนาแตความตาย    อัตตาไมมีสัญญา   ดวยวัตถุ  ๔ 
แมขอนั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย. 
           (๗๒)  ดูกอนภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน สมณ- 
พราหมณเหลาใด   มีวาทะวา  เบื้องหนาแคความตาย  อัตตามีสัญญาก็มิใช  
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ไมมีสัญญาก็มิใช   ยอมบัญญัติวา   เบือ้งหนาแตความตาย   อัตตามีสัญญา   
ก็มิใช  ไมมสีัญญาก็มิใช    ดวยวัตถุ  ๘  แมขอนั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย. 
           (๗๓) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด  มีวาทะวาขาดสูญ  ยอมบัญญัติความขาดสูญ  ความพินาศ 
ความไมมีของสัตวที่มีอยู   ดวยวัตถุ ๗   แมขอนั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย. 
           (๗๔)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด  มีวาทะวา  นิพพานปจจุบัน  ยอมบัญญัติวา  นิพพาน 
ปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวที่มีอยู  ดวยวัตถุ  ๕  แมขอนั้นก็เพราะ 
ผัสสะเปนปจจัย.                                                                   
           (๗๕)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด    กําหนดขันธสวนอนาคต     มคีวามเห็นตามขันธสวน 
อนาคต    ปรารภขันธสวนอนาคต   กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด   ดวย 
วัตถุ  ๔๔  แมขอน้ันก็เพราะผัสสะเปนปจจัย. 
           (๗๖)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด  กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี   กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี 
กําหนดขันธทั้งสวนอดีตท้ังสวนอนาคตก็ดี     มีความเห็นตามขันธทั้งสวน 
อดีตท้ังสวนอนาคต    ปรารภขันธทั่งสวนอดีตท้ังสวนอนาคต     กลาวคํา 
แสดงวาทะหลายชนิด   ดวยวัตถุ  ๖๒     แมขอนั้นก็เพราะผัสสะเปนปจจัย. 
           (๗๗) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด    มีวาทะวาเที่ยง    ยอมบัญญัติอัตตาและโลก    วาเที่ยง 
ดวยวัตถุ ๔     สมณพราหมณเหลาน้ันเวนผัสสะแลว  จักรูสกึได  นั่นมิใช 
ฐานะที่จะมีได.  
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           (๗๘)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด  มีวาทะวาบางอยางเที่ยง   บางอยางไมเที่ยง  ยอมบัญญัติ   
อัตตาและโลก   วาบางอยางเท่ียง    บางอยางไมเที่ยง  ดวยวัตถุ  ๔  สมณ- 
พราหมณเหลาน้ันเวนผัสสะแลว  จักรูสึกได  นัน่มิใชฐานะท่ีจะมีได.       
           (๗๙) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน สมณ- 
พราหมณเหลาใด มีวาทะวา  โลกมีทีสุ่ดและไมมีที่สุด  ยอมบัญญัติวา  โลก 
มีที่สุดและไมมีที่สุด  ดวยวัตถุ  ๔    สมณพราหมณเหลาน้ันเวนผัสสะแลว 
จักรูสึกได  นั่นมิใชฐานะที่จะมีได. 
           (๘๐)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมพราหมณเหลาน้ัน สมณ- 
พราหมณเหลาใด   มีความเห็นดิ้นไดไมตายตัว   เมื่อถูกถามปญหาในเรื่อง 
นั้น ๆ ยอมกลาววาจาด้ินไดไมตายตัว  ดวยวัตถุ ๔ สมณพราหมณเหลาน้ัน 
เวนผัสสะแลว   จักรูสกึได   นั่นมิใชฐานะท่ีจะมีได. 
           (๘๑)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด มีความเห็นวา  อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอย ๆ ยอมบัญญัติ 
อัตตาและโลก   วาเกิดข้ึนลอย ๆ   ดวยวัตถุ  ๒     สมณพราหมณเหลาน้ัน 
เวนผัสสะแลว   จักรูสกึได   นั่นมิใชฐานะท่ีจะมีได. 
           (๘๒)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด   กําหนดขันธสวนอดีต    มีความเห็นตามขันธสวนอดีต 
ปรารภขันธสวนอดีต  กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด  ดวยวัตถุ ๑๘ สมณ- 
พราหมณเหลาน้ันเวนผัสสะแลว  จักรูสึกได  นัน่มิใชฐานะท่ีจะมีได. 
           (๘๓)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น   สมณ- 
พราหมณเหลาใด  มีวาทะวา  เบื้องหนาแตความตาย  อัตตามีสัญญา  ยอม  
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บัญญัติวาเบื้องหนาแตความตายอัตตามีสัญญา ดวยวัตถุ ๑๖ สมณพราหมณ 
เหลาน้ันเวนผัสสะแลว  จักรูสึกได    นั่นมิใชฐานะที่จะมีได.   
           (๘๔)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น  สมณ- 
พราหมณเหลาใด    มีวาทะวา    เบ้ืองหนาแตความตาย    อัตตาไมมีสัญญา 
ยอมบัญญัติวา    เบื้องหนาแตความตาย    อัตตาไมมีสัญญา    ดวยวัตถุ  ๘ 
สมณพราหมณเหลาน้ันเวนผัสสะแลว  จักรูสึกได   นั่นมิใชฐานะที่จะมีได. 
           (๘๕)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด  มีวาทะวา  เบื้องหนาแตความตาย   อัตตามีสัญญาก็มิใช 
ไมมีสัญญาก็มิใช   ยอมบัญญัติวา   เบือ้งหนาแตความตาย   อัตตามีสัญญา 
ก็มิใช   ไมมสีัญญาก็มิใช   ดวยวัตถุ  ๘    สมณพราหมณเหลานั้นเวนผัสสะ 
แลว   จักรูสกึได  นั่นมิใชฐานะที่จะมีได. 
           (๘๖)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด  มีวาทะวา  ขาดสูญ   ยอมบัญญติัความขาดสูญ    ความ 
พินาศ   ความไมมี  ของสัตวที่มีอยู   ดวยวัตถุ  ๗  สมณพราหมณเหลาน้ัน 
เวนผัสสะแลว   จักรูสกึได   นั่นมิใชฐานะท่ีจะมีได. 
           (๘๗)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใด   มีวาทะวา   นิพพานปจจุบัน    ยอมบัญญัติวานิพพาน 
ปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่งของสัตวที่มีอยู    ดวยวัตถุ  ๕     สมณพราหมณ 
เหลาน้ันเวนผัสสะแลว  จักรูสึกได  นั่นมิใชฐานะที่จะมีได. 
           (๘๘)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอนาคต        มีความเห็นตามขันธสวน 
อนาคต   ปรารภขันธสวนอนาคต    กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด    ดวย  
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วัตถุ  ๔๔  สมณพราหมณเหลาน้ันเวนผัสสะแลว    จักรูสึกได    นั่นมิใช 
ฐานะที่จะมีได.   
           (๘๙)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น สมณ- 
พราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอดีตก็ดี      กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี 
กําหนดขันธทั้งสวนอดีตท้ังสวนอนาคตก็ดี     มีความเห็นตามขันธทั้งสวน 
อดีตท้ังสวนอนาคต   ปรารภขันธทั้งสวนอดีตสวนอนาคต  กลาวคําแสดง 
วาทะหลายชนิด     ดวยวัตถุ  ๖๒     สมณพราหมณเหลาน้ันเวนผัสสะแลว 
จักรูสึกได  นั่นมิใชฐานะที่จะมีได. 
           (๙๐)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน สมณ- 
พราหมณเหลาใด       มีวาทะวาเที่ยง   ยอมบัญญัติอัตตาและโลก    วาเท่ียง 
ดวยวัตถุ  ๔    สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะวา  บางอยางเท่ียง   บางอยาง 
ไมเที่ยง . . . สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะวา  โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด . . . 
สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะดิ้นไดไมตายตัว . . .    สมณพราหมณเหลาใด 
มีวาทะวาโลกเกิดข้ึนลอย ๆ . . .    สมณพราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวน 
อดีต . . . สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะวา    เบ้ืองหนาแตความตาย   อัตตา 
มีสัญญา. . . สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะวา  เบื้องหนาแตความตาย อัตตา 
ไมมีสัญญา . .   . สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะวา   เบื้องหนาแตความตาย 
อัตตามีสัญญาก็มิใช   ไมมีสัญญาก็มิใช . . . สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะวา 
ขาดสูญ . . . สมณพราหมณเหลาใดมีวาทะวา   นิพพานปจจุบัน . . . สมณ- 
พราหมณเหลาใดกําหนดขันธสวนอนาคต. . .      สมณพราหมณเหลาใด 
กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี   กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี กําหนดขันธทั้งสวน 
อดีตท้ังสวนอนาคตก็ดี     มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีตท้ังสวนอนาคต  
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ปรารภขันธทั้งสวนอดีตท้ังสวนอนาคต       กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด 
ดวยวัตถุ  ๖๒       สมณพราหมณเหลาน้ันทั้งหมดถูกตองแลวถูกตองเลา   
ดวยผัสสายตนะทั้ง  ๖  ยอมเสวยเวทนา     เพราะเวทนาของสมณพราหมณ 
เหลาน้ันเปนปจจัยจึงเกิดตัณหา       เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงเกิดอุปาทาน 
เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงเกิดภพ  เพราะภพเปนปจจัยจึงเกิดชาติ  เพราะ 
ชาติเปนปจจัยจึงเกิดชรา   มรณะ    โสกะ    ปริเทวะ    ทุกขะ    โทมนัส 
อุปายาส.                                                                                
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เมื่อใดภิกษุรูชัดตามความเปนจริงซ่ึง 
ความเกิด    ความดับ    คุณ   โทษ  แหงผัสสายตนะท้ัง ๖   กับท้ัง 
อุบายเปนเครื่องออกไปจากผัสสายตนะเหลาน้ัน  เมื่อนั้นภิกษนุี้ยอม 
รูชัดย่ิงกวาสมณพราหมณเหลาน้ีทั้งหมด. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึงกําหนด 
ขันธสวนอดีตก็ดี กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี    กําหนดขันธทั้งสวนอดีต 
ทั้งสวนอนาคตก็ดี       มคีวามเห็นตามขันธทั้งสวนอดีตท้ังสวนอนาคต 
ปรารภขันธทั่งสวนอดีตท้ังสวนอนาคต       กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด 
สมณพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด        ถกูทิฏฐิ  ๖๒  อยางเหลาน้ันแหละเปน 
ดุจขายคลุมไว   อาศัยอยูในขายนี้แหละ    เมื่อผุดก็ผุดอยูในขายนี้   ติดอยู 
ในขายนี้     ถูกขายคลุมไว    เมื่อผุดก็ผุดอยูในขายนี้     เปรียบเหมือนชาว 
ประมงหรือลูกมือชาวประมงผูฉลาด    ใชแหตาถี่ทอดลงยังหนองน้ําเล็ก ๆ 
เขาคิดอยางน้ีวา       บรรดาสัตวใหญ  ๆ   ในหนองน้ีทั้งหมด       ถูกแห 
คลุมไว     ติดอยูในแห     เมื่อผุดก็ผุดอยูในแห   ติดอยูในแหนี้      ถูกแห 
คลุมไว    เมื่อผุดก็ผุดอยูในแห     ฉันใด    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมณะ  
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หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง     กฉั็นนั้น     กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี 
กําหนดขันธสวนอนาคตก็ดี    กําหนดขันธทั่งสวนอดีตท่ังสวนอนาคตก็ดี   
มีความเห็นตามขันธทั้งสวนอดีตท้ังสวนอนาคต   ปรารภขันธทั่งสวนอดีต 
ทั้งสวนอนาคต     กลาวคําแสดงวาทะหลายชนิด      สมณะหรือพราหมณ 
เหลาน้ันทั้งหมด  ถกูทิฏฐิ  ๖๒  อยางเหลาน้ี แหละเปนดุจขายคลุมไว อาศัย 
อยูในขายนี้แหละ  เมื่อผุดก็ผุดอยูในขายน้ี    ติดอยูในขายนี้   ถูกขายคลุมไว 
เมื่อผุดก็ผุดอยูในขายนี้. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กายของตถาคตมีตัณหาอันจะนําไปสูภพ 
ขาดแลว     ยงัดํารงอยู     เทวดาและมนุษยทั้งหลายยอมเห็นตถาคต 
ชั่วเวลาท่ีกายของตถาคตดํารงอยู  ตอเมื่อกายแตกสิ้นชีวิตแลว เทวดา 
และมนุษยทัง้หลายจะไมเห็นตถาคต       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พวง 
มะมวงเมื่อขาดจากข้ัวแลว  ผลใดผลหนึ่งท่ีติดข้ัวอยู  ยอมติดข้ัวไป  ฉันใด 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        กายของตถาคตมีตัณหาอันจะนําไปสูภพชาติแลว 
ก็เหมือนฉันน้ัน    ยังดํารงอยู    เทวดาและมนุษยทั้งหลายยอมเห็นตถาคต 
ชั่วเวลาที่กายของตถาคตยังดํารงอยู    ตอเมื่อกายแตกส้ินชีวิตแลว    เทวดา 
และมนุษยทั้งหลายจะไมเห็นตถาคต. 
           เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว       ทานพระอานนทได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา   นาอัศจรรย  พระเจาขา    ไมเคยม ี
พระเจาขา  ธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไร   พระเจาขา.    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา   อานนท    เพราะฉะน้ันแหละ    เธอจงทรงจําธรรมบรรยายนี้วา 
อรรถชาละก็ได  วาธรรมชาละก็ได  วาพรหมชาละก็ได วาทิฏฐิชาละ 
ก็ได  วาพิชัยสงครามอยางยอดเยี่ยมก็ได.  
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           ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสพระสูตรนี้จบแลว       ภิกษุทั้งหลาย   
เหลาน้ันตางมีใจชื่นชม  เพลิดเพลินภาษิตของพรพะผูมีพระภาคเจา  ก็และ 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวยากรณภาษิตน้ีอยู.     หม่ืนโลกธาตุไดไหว 
แลวแล. 
                                   จบพรหมชาลสูตร  ที ่๑  
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                                สุมงัคลวิลาสนิี  
                    อรรถกถาทีฆนิกาย  สีลขันธวรรค  
                                            แปล 
 
                     ขาพเจาขอนมัสการดวยเศียรเกลา   ซึ่งพระสุคต 
           ผูพนคติ  (๕   คือ  นิรยคติ   เปตคติ   ติรัจฉานคติ 
           มนุสสคติ    เทวคติ)    มีพระทยัเยือกเย็นดวยพระ 
           กรุณา มมีืดคือโมหะอันดวงประทีปคือปญญาขจัดแลว 
           ทรงเปนครูของโลกพรอมท้ังมนุษยและเทวดา. 
                     ก็พระพุทธเจาทรงอบรม   และทรงทาํใหแจง   ซึ่ง 
           ความเปนพระพุทธเจา       ทรงบรรลุพระธรรมใดท่ี 
           ปราศจากมลทิน   ขาพเจาขอนมัสการดวยเศียรเกลา 
           ซึ่งพระธรรมน้ันอันยอดเยี่ยม. 
                     ขาพเจาขอนมัสการดวยเศียรเกลา  ซึ่งพระอริย- 
           สงฆหมูโอรสของพระสุคตเจา   ผูย่ํายีกองทัพมาร.    
           บุญอนัใดซึ่งสําเร็จดวยการไหวพระรัตนตรัย   ม ี 
           อยูแกขาพเจาผูมีใจเลื่อมใส      ขอขาพเจาจงเปนผูมี 
           อันตราย  อันอานุภาพแหงบุญน้ัน   จัดราบคาบแลว 
           ดวยประการดังน้ี. 
                     อรรถกถาใดอันพระอรหนัต  ๕๐๐  องค สังคายนา 
           แลวแตตน    และสังคายนาตอมา    เพ่ือประกาศเนื้อ  
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           ความของทีฆนิกาย       ซึ่งกําหนดหมายไวดวยสูตร   
           ขนาดยาว  ละเอียดลออ   ประเสริฐกวานิกายอ่ืน  ที ่
           พระพุทธเจา   และพระสาวกสังวรรณนาไว  มีคุณคา 
           ในการปลูกฝงศรัทธา     แตภายหลังพระมหินทเถระ 
           นํามาเกาะสีหล     ตอมาไดเรียบเรียงดวยภาษาสีหล 
           เพ่ือประโยชนแกชาวสีหลท้ังหลาย. 
                     ตอจากนั้น     ขาพเจาจึงแปลภาษาสีหลเปนภาษา 
           มคธ  ถูกตองตามหลักภาษา   ไมผิดเพ้ียนอักขรสมัย 
           ของพระเถระคณะมหาวิหาร   ผูเปนประทีปแหงเถร- 
           วงศ   ที่วินิจฉัยไวละเอียดลออ   จะตัดขอความท่ีซ้ํา 
           ซากออกแลวประกาศขอความ   เพ่ือความช่ืนชมยินดี 
           ของสาธุชน  และเพ่ือความย่ังยืนของพระธรรม. 
                     ศีลกถา    ธดุงคธรรม   กรรมฐานทัง้ปวง  ฌาน- 
           สมาบติั   พิสดาร  ซึ่งประกอบดวยวิธีปฏิบัติตามจริต 
           อภิญญาท้ังปวง  ขอวินิจฉัยท้ังปวงดวยปญญา   ขันธ 
           ธาตุ  อายตนะ   อนิทรีย   อริยสัจ  ๔   ปจจยาการ 
           เทศนาและวิปสสนาภาวนา     มีนัยบริสุทธิดี์และ 
           ละเอยีดลออ ที่ไมนอกทางพระบาลี  ขอธรรมดังกลาว 
           ทั้งหมดน้ี    ขาพเจากลาวไวในคัมภีรวิสุทธิมรรคแลว 
           อยางบริสุทธิ์ดี    เพราะฉะน้ัน  ขาพเจาจักไมวิจารขอ 
           ธรรมทั้งหมดน้ันในท่ีนี้ใหยิ่งขึน้.   คัมภรีวสิุทธิมรรค 
           น้ีต้ังอยูทามกลางนิกายท้ัง  ๔    จักประกาศเน้ือความ  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 70 

           ตามท่ีกลาวไวในนิกายท้ัง  ๔  เหลาน้ัน ขาพเจาแตงไว   
           ดวยความประสงคอยางน้ี   เพราะฉะน้ัน   ขอทานท้ัง- 
           หลายจงถือเอาคัมภีรวิสุทธิมรรคนั้นกับอรรถกถานี้  
           แลวเขาใจเน้ือความท่ีอาศัยทีฆนิกายเถิด. 
 
                                          นิทานกถา 
           ในคําวา  ทีฆาคมนิสฺสิต นั้น   พึงทราบรายละเอียดดังน้ี    คัมภีร 
ทีฆนิกาย    กลาวโดยวรรคมี  ๓  วรรค    คือ สีลขันธวรรค    มหาวรรค 
ปาฏิกวรรค.     กลาวโดยสูตรมี ๓  สตูร.    ในวรรคท้ังหลายเหลาน้ัน 
สีลขันธวรรคเปนวรรคตน.     บรรดาสูตรทั้งหลาย    พรหมชาลสูตรเปน 
สูตรตน.  คํานิทานมีคําวา  เอวมฺเม  สตู  ดังน้ีเปนตน  ที่ทานพระอานนท 
กลาวในคราวทําปฐมมหาสังคายนา  เปนคําเริ่มตนของพรหมชาลสูตร. 

                        เรื่องสังคายนาใหญครั้งแรก  

           ชื่อวาปฐมมหาสังคายนาน้ี   แมไดจัดข้ึนพระบาลีไวในวินัยปฎกแลว 
ก็จริง   ถึงอยางนั้นก็ควรทราบปฐมมหาสังคายนาแมในอรรถกถานี้   เพ่ือ 
ความเปนผูฉลาดในเหตุที่เปนมา  ดังตอไปนี้ 
           เมื่อพระผูมีพระภาคเจาผูเปนที่พ่ึงของสัตวโลก   ทรงบาํเพ็ญพุทธ- 
กิจ   เริ่มตนแตทรงแสดงพระธรรมจักรจนถึงโปรดสุภัททปริพาชก  แลว 
เสด็จปรินิพพาน  ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ   เวลาใกลรุงวันวิสาขปูรณมี 
ระหวางตนสาละคูในสาลวันอุทยานของมัลลกษัตริย     ตรงที่เปนทางโคง 
ใกลกรุงกุสินารา   ทานพระมหากัสสปะผูเปนสังฆเถระของภิกษุประมาณ 
เจ็ดแสนรูปท่ีประชุมกันในวันแบงพระบรมสารีรกิธาตุของพระผูมีพระภาค 
เจา      มาระลึกถึงคําท่ีหลวงตาสุภัททะกลาวเม่ือพระผูมีพระภาคเจาเสด็จ  
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ปรินิพพานได  ๗ วันวา    พอกันทีอาวุโสท้ังหลาย    ทานท้ังหลายอยาเศรา   
โศกไปเลย   อยาร่ําไรไปเลย   เราทั้งหลายพนดีแลวจากพระมหาสมณะนั้น 
ดวยวาพวกเราถูกทานจูจ้ีบังคับวา   สิง่น้ีควรแกเธอทั้งหลาย   สิ่งน้ีไมควร 
แกเธอทั้งหลาย  ดังนี้     แตบัดนี้พวกเราปรารถนาสิ่งใด   จักกระทําสิ่งน้ัน 
ไมปรารถนาสิ่งใด  จักไมกระทําส่ิงน้ัน ดังน้ี. 
           ทานพิจารณาเห็นวาการประชุมสงฆจํานวนมากเชนนี้    ตอไปจะหา 
ไดยาก  จึงดําริตอไปวา  พวกภิกษุชั่วจะเขาใจวา   ปาพจนมีศาสดาลวงแลว 
ไดพวกฝายอลัชชี    จะพากันย่ํายีพระสัทธรรมใหอันตรธานตอกาลไมนาน 
เลย    นั้นเปนยานะที่จะมีไดแนนอน     จริงอยู  พระธรรมวินัยยังดํารงอยู 
ตราบใด   ปาพจนก็หาชื่อวามีศาสดาลวงแลวไมอยูตราบน้ัน   สมจริงดังท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ดูกอนอานนท    ธรรมและวนิัยใดอันเรา 
แสดงแลว     บัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย    ธรรมและวินัยนั้นจักเปนศาสดา 
ของเธอท้ังหลาย    เมื่อเราลวงลับไปแลว   ดังน้ี    อยากระน้ันเลย    เราพึง 
สังคายนาพระธรรมและพระวินัย    โดยวิธีที่พระศาสนาน้ีจะมั่นคงดํารงอยู 
ชั่วกาลนาน.  
           อน่ึง  ตัวเราอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนกัสสปะ  เธอจัก 
หมไดหรือไมซึ่งผาปานบังสุกุลท่ีใชเกาแลวของเรา  ดังนี้  ทรงอนุเคราะห 
ดวยสาธารณบริโภคในจีวร     และดวยการสถาปนาไวเสมอกับพระองคใน 
ธรรมอันยิ่งของมนุษย  ตางโดยอนุปุพพวิหาร ๙  และอภิญญา ๖ เปนตน 
โดยนัยเปนตนอยางนี้วา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราตองการสงัดจากกาม 
ทั้งหลาย  สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย  เขาถึงปฐมฌานอยูเพียงใด ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   แมกัสสปะตองการสงัดจากกามท้ังหลาย   สงัดจากอกุศล-  
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ธรรมทั้งหลาย   เขาถึงปฐมฌานอยูเพียงน้ัน   ดังน้ี  ยิ่งกวานั้นยังสรรเสริญ 
ดวยความเปนผูมีจิตไมติดอยูในตระกูล  เหมือนส่ันมือในอากาศ  และดวย   
ปฏิปทาเปรียบดวยพระจันทร     การทรงอนุเคราะหและการทรงสรรเสรญิ 
เปนประหน่ึงหนี้ของเรา   กิจอ่ืนนอกจากการสังคายนาท่ีจะใหเราพนสภาพ 
หน้ี     จักมีอะไรบาง     พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบซึ่งเรามิใชหรือวา 
กัสสปะนี้  จักเปนผูประดิษฐานวงศพระสัทธรรมของเรา ดังนี้  แลวทรง 
อนุเคราะหดวยความอนุเคราะหอันไมทั่วไปนี้     และทรงสรรเสริญดวยการ 
สรรเสริญอันยอดเยี่ยมนี้    เหมือนพระราชาทรงทราบพระราชโอรส   ผูจะ 
ประดิษฐานวงศตระกูลของพระองค       แลวทรงอนุเคราะหดวยการมอบ 
เกราะและพระอิสริยยศของพระองคฉะนั้น  ดังนี้    ยังความอุตสาหะใหเกิด 
แกภิกษุทั้งหลาย   เพ่ือสังคายนาพระธรรมวินัย.   สมดังคําท่ีพระสังคีติกา- 
จารยกลาวไวในสุภัททกัณฑวา  ครั้งน้ันแล  ทานพระมหากัสสปะแจงให 
ภิกษุทั้งหลายทราบวา   ดกูอนผูมีอายุทั้งหลาย   สมัยหน่ึง  เราเดินทางไกล 
จากเมืองปาวามาสูเมืองกุสินารา    พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ 
๕๐๐  รูป ดังน้ี  เปนตน. สุภัททกัณฑทั้งหมด บัณฑิตควรทราบโดยพิสดาร. 
แตขาพเจาจักกลาวเน้ือความของสุภัททกัณฑนั้น     ในอาคตสถานตอนจบ 
มหาปรินิพพานสูตรเทาน้ัน. 
           ตอจากน้ัน  ทานพระมหากัสสปะกลาววา  เอาเถิดทานผูมีอายุทั้ง- 
หลาย    เราทัง้หลายจะสังคายนาพระธรรมและพระวินัย    ตอไปเบื้องหนา 
อธรรมรุงเรือ่ง   ธรรมจะรวงโรย  ตอไปเบื้องหนา   อวินัยรุงเรื่อง   วินัย 
จะรวงโรย   ตอไปเบื้องหนา  อธรรมวาทีมีกําลัง    ธรรมวาทีจะออนกําลัง 
ตอไปเบื้องหนา  อวินัยวาทีมีกําลัง   วินัยวาทีจะออนกําลัง.  ภิกษุเหลาน้ัน  
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กลาววา     ขาแตทานผูเจริญ     ถาเชนนั้น  ขอพระเถระโปรดเลอืกภิกษุ    
ทั้งหลายเถิด.  ฝายพระเถระเวน ภิกษุปุถุชน  พระโสดาบัน   พระสกทาคามี 
พระอนาคามี  และพระอรหัน สุกชวิปสสก ผูทรงพระปริยัติ  คือ นวังค- 
สัตถุศาสนทั้งส้ิน   เปนจํานวนหลายรอยหลายพันรูป   เลือกเอาเฉพาะภิกษุ 
ผูเปนพระอรหันตประเภทเตวิชชา เปนตน   ซึ่งทรงพระปริยัติ   คือ พระ 
ไตรปฎกทั้งหมด  บรรลปุฏิสัมภิทา  มีอานุภาพยิ่งใหญ  โดยมาก  พระผูม ี 
พระภาคเจา  ทรงยกยองเปนเอตทัคคะที่พระสังคีติกาจารยหมายกลาวคําน้ี  
ไววา ครั้งน้ันแล  ทานพระมหากัสสปะเลือกพระอรหันตไว ๕๐๐ หยอน 
หน่ึงองค  ดังนี้. 
           ถามวา  ก็เพราะเหตุไร         พระมหากัสสปเถระจึงทําใหหยอนไว 
องคหน่ึง.     ตอบวา  เพ่ือไวโอกาสแกทานพระอานนทเถระ    เพราะทั้ง 
รวมกับทานพระอานนท     ทั้งเวนทานพระอานนทเสีย     ไมอาจทําการ 
สังคายนาธรรมได.   ดวยวาทานพระอานนทนั้นเปนพระเสขะยังมีกิจท่ีตอง 
ทําอยู    ฉะนัน้  จึงไมอาจรวมได.   แตเพราะนวังคสัตถุศาสนมีสุตตะและ 
เคยยะเปนตนขอใดขอหน่ึง     ซึ่งพระทศพลทรงแสดงแลว     ที่ชื่อวาไม 
ประจักษชัดแกพระอานนทนั้น  ไมม ี  ดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไววา 
ธรรมเหลาใดเปนไปแกขาพเจา     ธรรมเหลาน้ัน    ขาพเจารับมาจากพระ 
พุทธเจาแปดหมื่นสองพัน    รับมาจากภิกษุสองพัน    รวมเปนแปดหม่ืน 
สี่พันพระธรรมขันธ   เพราะฉะนั้น  ถาเวนทานพระอานนทเสีย   ก็ไมอาจ 
ทําได. 
           ถามวา ถาเมื่อเปนอยางนั้น  แมทานพระอานนทจะยังเปนพระเสขะ 
อยู  พระเถระก็ควรเลือก  เพราะเปนผูมีอุปการะในการสังคายนาธรรนมาก  
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แตเหตุไฉนจึงไมเลือก.   
           ตอบวา   เพราะจะหลีกเลี่ยงคําติเตียนของผูอ่ืน.   ความจริงพระเถระ 
เปนผูคุนเคยกับทานพระอานนทอยางยิ่ง.  จริงอยางนั้น ถึงพระอานนทจะ 
ศีรษะหงอกแลว   พระมหากัสสปะยังเรียกดวยคําวา  เด็ก    ในประโยควา 
เด็กคนน้ีไมรูจักประมาณเลย  ดังน้ี.   อนึ่ง  ทานพระอานนทเกิดในตระกูล 
ศากยะ    เปนพระอนุชาของพระตถาคต     เปนพระโอรสของพระเจาอา. 
ในการคัดเลือกพระอานนทนั้น    ภิกษุบางพวกจะเขาใจวา    ดูเหมือนจะ 
ลําเอียงเพราะรักใครกัน    จะพากันติเตียนวา    พระมหากัสสปเถระมอง 
ขามภิกษุผูไดบรรลุปฏิสมัภิทาชั้นอเสขะไปเปนจํานวนมาก   แลวเลือกพระ 
อานนทผูบรรลุปฏิสัมภิทาชั้นเสขะ    เม่ือจะหลีกเลี่ยงคําติเตียนน้ัน    พระ 
มหากัสสปเถระจึงไมเลือกพระอานนท    ดวยพิจารณาเห็นวา    เวนทาน 
พระอานนทเสีย     ไมอาจทําการสังคายนาธรรมได     เราจักรับทานพระ 
อานนทนั้นโดยอนุมัติของภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน.  ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลาย 
พากันขอรองพระมหากัสสปเถระเพ่ือเลือกพระอานนทเสียเอง.    สมดัง 
คําท่ีพระสังคีติกาจารยกลาวไววา    ภิกษุทั้งหลายไดกลาวกะทานพระมหา 
กัสสปะดังนี้วา ขาแตทานผูเจริญ  ทานพระอานนทนี้แมจะยังเปนพระเสขะ 
อยูก็จริง    แตก็ไมถึงอคติเพราะรัก   เพราะชัง    เพราะกลัว    เพราะหลง 
ดวยวาทานพระอานนทนี้ไดเลาเรียนพระธรรมและพระวินัยในสํานักของ 
พระผูมีพระภาคเจาเปนอันมาก  ขาแตทานผูเจริญ  ขอพระเถระไดโปรด 
เลือกทานพระอานนทดวยเถิด.   ครั้นแลวทานพระมหากัสสปจึงไดเลือก 
ทานพระอานนทดวย.   โดยนัยดังกลาวแลวอยางน้ี   จึงเปนพระเถระ ๕๐๐ 
องค    รวมทัง้ทานพระอานนท   ที่พะมหากัสสปะเลือกโดยอนมุัติของ  
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ภิกษุทั้งหลาย.   
           ลําดับนั้นแล  พวกภิกษุชั้นพระเถระไดดําริกันวา  เราควรสังคายนา 
พระธรรมและพระวินัยกันที่ไหน.      ลําดับนั้น  พวกภิกษุชั้นพระเถระได 
ดําริกันวา   กรุงราชคฤห   มีอาหารบิณฑบาตมาก    มีเสนาสนะเพียงพอ 
อยากระน้ันเลย      เราพึงอยูจําพรรษาสังคายนาพระธรรมและพระวินัยใน 
กรุงราชคฤหเถิด    ภิกษุเหลาอ่ืนไมพึงเขาจําพรรษาในกรุงราชคฤห.    ก ็
เพราะเหตุไร    พระเถระเหลาน้ันจึงมีความดําริดังนี้ ?   เพราะพระเถระ 
เหลาน้ันมีความดําริตรงกันวา      การสังคายนาพระธรรมวินัยนี้เปนถาวร- 
กรรมของเรา    บุคคลฝายตรงขามบางคนจะพึงเขาไปยังทามกลางสงฆแลว 
รื้อฟนข้ึนได.  
           ลําดับนั้น  ทานพระมหากัสสปะไดประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
ทุติยกรรมวาจาวา   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   ขอสงฆจงพึงขาพเจา  ถาความ 
พรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงสมมติภิกษุ  ๕๐๐ รูปเหลาน้ี    เปนผู 
อยูจําพรรษาในกรุงราชคฤห  เพ่ือสังคายนาพระธรรมและพระวินัย  ภิกษ ุ
อ่ืน ๆ ไมพึงจําพรรษาในกรุงราชคฤห ดังน้ี  นี้เปนญัตติ   ดกูอนทานผูมี 
อายุทั้งหลาย    ขอสงฆจงพึงขาพเจา    สงฆสมมติภิกษุ  ๕๐๐ รปูเหลาน้ีวา 
ภิกษุ ๕๐๐ รปูเหลาน้ีเปนผูอยูจําพรรษาในกรุงราชคฤห      เพ่ือสังคายนา 
พระธรรมและพระวินัย  ภิกษุอ่ืน ๆ ไมพึงจําพรรษาในกรุงราชคฤห  ดังนี ้
การสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลาน้ีวา     ภิกษุ  ๕๐๐ รูปเหลาน้ี      เปนผูอยู 
จําพรรษาในกรุงราชคฤห    เพ่ือสังคายนาพระธรรมและพระวินัย   ภิกษุ 
อ่ืน ๆ ไมพึงอยูจําพรรษาในกรุงราชคฤห   ดังน้ี  ชอบแกทานผูใด  ขอทาน 
ผูนั้นพึงนิ่งอยู  ไมชอบแกทานผูใด   ขอทานผูนั้นพึงพูด  ภิกษุ  ๕๐๐  รูป  
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เหลาน้ีสงฆสมมติแลววาเปนผูอยูจําพรรษาในกรงุราชคฤห  เพ่ือสังคายนา 
พระธรรมและพระวินัย     ภิกษุอ่ืน ๆ ไมพึงอยูจําพรรษาในกรุงราชคฤห   
ดังน้ี  การสมมตินี้สมควรแกสงฆ   ฉะนั้นสงฆจึงน่ิงอยู  ขาพเจาทรงความ 
ไวดวยอยางน้ี. 
           กรรมวาจาน้ี   พระมหากัสสปะกระทําในวันที่  ๒๑   หลงัจากพระ 
ตถาคตปรินิพพาน.       เพราะพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานเวลาใกลรุง 
วันวิสาขปูรณมี. 
           ครั้งน้ัน  พุทธบริษัทไดบูชาพระพุทธสรีระซึ่งมีสีเหมือนทอง  ดวย 
ของหอมและดอกไมเปนตนตลอด  ๗  วัน .  วันสาธุกีฬาไดมีเปนเวลา  ๗ วัน 
เหมือนกัน.   ตอจากนั้นไฟที่จิตกาธารยังไมดับตลอด  ๗  วัน.   พวกมัลล- 
กษัตริยไดทําลูกกรงหอกแลวบูชาพระบรมสารีริกธาตุ   ในสันถาคารศาลา 
ตลอด  ๗ วัน  ดังนั้นจึงรวมวันได  ๒๑  วัน. พุทธบริษัทซึ่งมีโทณพราหมณ 
เปนเจาหนาที่   ไดจัดแบงพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลาย   ในวันข้ึน ๕ คํ่า 
เดือน ๗ นั่งเอง.    พระมหากัสสปะเลือกภิกษุทั้งหลาย   เสร็จแลวจึงสวด 
กรรมวาจานี้      โดยนัยทีท่านแจงความประพฤติอันไมสมควรท่ีหลวงตา 
สุภัททะทําแลวแกภิกษุสงฆจํานวนมาก    ซึ่งมาประชุมกันในวันแบงพระ 
บรมสารีริกธาตุนั้น.    
           ก็และครั้นสวดกรรมวาจานี้แลว    พระเถระจึงเดือนภิกษุทั้งหลายให 
ทราบวา  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  บัดนี้ขาพเจาใหเวลาแกทานท้ังหลาย 
เปนเวลา  ๔๐ วัน  ตอจากน้ันไป  ทานจะกลาววา  ขาพเจายังมีกังวลเชนนี้  
อยู  ไมได   เพราะฉะน้ัน  ภายใน   ๔๐  วันนี้   ทานผูใดมีกังวลเก่ียวกับโรค 
ภัยไขเจ็บก็ดี  มีกังวลเก่ียวกับอาจารยและพระอุปชฌายก็ดี  มกีังวลเก่ียวกับ  
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มารดาบิดาก็ดี  หรือตองสุมบาตรตองทําจีวรก็ดี   ขอทานผูนั้นจงตัดกังวล   
นั้น    ทํากิจท่ีควรทําน้ันเสีย.   ก็แลกลาวอยางนี้แลว   พระเถระแวดลอมไป 
ดวยบริษัทของตนประมาณ   ๕๐๐   รูป   ไปยังกรุงราชคฤห.   แมพระเถระ 
ผูใหญองคอ่ืน ๆ ก็พาบริวารของตน ๆ ไป     ตางก็ประสงคจะปลอบโยน 
มหาชนผูเปยมไปดวยเศราโศก  จึงไปยังทิศทางนั้น ๆ.   ฝายพระปุณณเถระ 
มีภิกษุเปนบริวารประมาณ ๗๐๐  รูป  ไดอยูในเมืองกุสินารานั่งเอง  ดวย 
ประสงควาจะปลอบโยนมหาชนท่ีพากันมายังท่ีปรินิพพานของพระตถาคต. 
           ฝายทานพระอานนทเอง    ทานก็ถือบาตรและจีวรของพระผูมีพระ 
ภาคเจาแมเสด็จปรินิพพานแลว  เหมือนเมื่อยังไมเสด็จปรินิพพาน   เดิน 
ทางไปยังกรุงสาวัตถีพรอมดวยภิกษุสงฆ  ๕๐๐ รปู.        แลเมือ่ทานพระ 
อานนทนั้นกําลังเดินทาง     ก็มีภิกษุผูเปนบริวารมากข้ึน ๆ จนนับไมได. 
ในสถานท่ีที่พระอานนทเดินทางไป  ไดมีเสียงร่ําไหกันอึงม่ี.  เม่ือพระเถระ 
ถึงกรุงสาวัตถีแลว  ผูคนชาวกรุงสาวัตถีไดทราบวา   พระอานนทมาแลว 
ก็พากันถือของหอมและดอกไมเปนตนไปตอนรับ      แลวรองไหรําพันวา 
ขาแตพระอานนทผูเจริญ  เมื่อกอนทานมากับพระผูมีพระภาคเจา  วันนี ้
ทานท้ิงพระผูมีพระภาคเจาไวเสียที่ไหน   จึงมาแตผูเดียว   ดังน้ีเปนตน. 
ไดมีการรองไหอยางมากเหมือนในวันเสด็จปรินิพพานของพระผูมีพระ 
ภาคเจา  ฉะนั้น. 
         ไดยินวา  ณ  กรุงสาวัตถีนั้น   ทานพระอานนทสั่งสอนมหาชนให 
เขาใจดวยธรรมีกถาประกอบดวยความไมเที่ยง  เปนตน     แลวเขาสูพระ 
วิหารเชตวัน  ไหวพระคันธกุฎีที่พระทศพลประทับ  เปดประตูนําเตียงต่ัง 
ออกปด   กวาดพระคันธกุฎี   ทิ้งขยะดอกไมแหง  แลวนําเตียงต่ังเขาไปต่ัง  
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ไวในท่ีเดิมอีก      ไดทําหนาท่ีทุกอยางซึ่งเปนวัตรที่ตองปฏิบัติในเวลาที่   
พระผูมีพระภาคเจาดํารงพระชนมอยู    และเม่ือทําหนาท่ีก็ไหวพระคันธ- 
กุฎี   ในเวลาทํากิจมีกวาดหองน้ําและต้ังนํ้า   เปนตน   ไดทําหนาท่ีไปพลาง 
รําพันไปพลาง    โดยนัยเปนตนวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    เวลาน้ี  
เปนเวลาสรงน้ําของพระองค  มิใชหรือ  ?     เวลาน้ีเปนเวลาแสดงธรรม 
เวลาน้ีเปนเวลาประทานโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย        เวลาน้ีเปนเวลาสําเร็จ 
สีหไสยา    เวลานี้เปนเวลาชําระพระพักตร   มิใชหรือ ?   เหตุทั้งนี้เพราะ 
พระอานนทนั้นเปนผูมีความรักต้ังม่ันในพระผูมีพระภาคเจา  เพราะความ 
เปนผูรูอมตรสซึ่งเปนที่รวมพระพุทธคุณ       และยังมิไดเปนพระอรหันต 
ทั่งเปนผูมีจิตออนโยนที่เกิดดวยเคยอุปการะกันและกันมาหลายแสนชาติ. 
เทวดาองคหน่ึง     ไดทําใหพระอานนทนั้นสลดใจดวยคําพูดวา     ขาแต 
พระอานนทผูเจริญ    ทานมัวมารําพันอยูอยางนี้     จักปลอบโยนคนอ่ืน ๆ 
ไดอยางไร.    พระอานนทสลดใจดวยคําพูดของเทวดานั้น    แข็งใจด่ืมยา 
ถายเจือนํ้านมในวันที่ ๒    เพ่ือทํากายซึ่งมีธาตุหนักใหเบา    เพราะต้ังแต 
พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน   ทานตองยืนมากและน่ังมาก  จึงนั่งอยูแตใน 
พระวิหารเชตวันเทาน้ัน   พระอานนทดื่มยาถายเจือนํ้านมชนิดใด    ทาน 
หมายเอายาถายเจือนํ้านมชนิดนั้น ไดกลาวกะเด็กหนุมที่สุภมาณพใชไปวา 
ดูกอนพอหนุม   วันนี้ยังไมเหมาะ   เพราะวันนี้เราดื่มยาถาย   ตอพรุงน้ีเรา 
จึงจะเขาไป  ดังนี้.   ในวันที่ ๒ พระอานนทมีพระเจตกเถระติดตามไปถูก 
สุภมาณพถามปญหา ไดกลาวสูตรที่  ๑๐ ชื่อสุภสูตร  ในคัมภีรทีฆนิกายน้ี. 
           พระอานนทเถระขอใหทําการปฏิสังขรณสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรมใน 
พระเชตวันมหาวิหาร    เมื่อใกลวันเขาพรรษา     ทานอําลาภิกษุสงฆไป  
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กรุงราชคฤห.   แมภิกษุผูทําสังคายนาเหลาอ่ืนก็ไปเหมือนกัน   ความจริง 
ทานหมายเอาภิกษุเหลาน้ันที่ไปกรุงราชคฤหอยางนี้   กลาวคํานี้ไววา  ครั้ง   
นั้นแล    ภิกษุชั้นพระเถระไดไปกรุงราชคฤห    เพ่ือสังคายนาพระธรรม 
และพระวินัย.  พระเถระ.เหลาน้ัน  ทาํอุโบสถในวันข้ึน ๑๕ คํ่า  เดือน ๘ 
ประชุมเขาพรรษาในวันแรม ๑ คํ่า. 

           ปฐมสังคายนาเริ่มวันแรม  ๕  ค่ํา เดือน  ๙ 
            กโ็ดยสมัยนั้นแล  มีวัดใหญ ๑๘ วัด  ลอมรอบกรุงราชคฤห.   วัด 
เหลาน้ันมีหยากเยื่อถูกทิ้งเรี่ยราดไปทั้งน้ัน   เพราะในเวลาเสด็จปรินิพพาน 
ของพระผูมีพระภาคเจา    ภิกษุทั้งหมดตางก็ถือบาตรจีวรของตน ๆ   ทิ้ง 
วัดและบริเวณไป.  ครั้งน้ัน พระเถระทั้งหลาย  เมื่อจะทําขอตกลงเกี่ยวกับ 
การปฏิสังขรณวัดเหลาน้ัน  ไดคิดกันวา  พวกเราตองทําการปฏิสังขรณสิ่ง 
ชํารุดทรุดโทรมตลอดเดือนตนของพรรษา    เพ่ือบูชาคําสอนของพระผูมี  
พระภาคเจา    และเพ่ือเปล้ืองคําติเตียนของเดียรถีย.    เพราะพวกเดียรถีย 
จะพึงกลาวติอยางนี้วา    สาวกของพระสมณโคดมบํารุงวัดวาอารามแตเมื่อ 
พระศาสดายังมีพระชนมอยูเทาน้ัน  เมื่อพระองคปรินิพพานแลว   ก็พากัน 
ทอดท้ิงเสีย    การบริจาคทรัพยเปนจํานวนมากของตระกูลทั้งหลายยอมเสีย 
หายไปโดยทํานองน้ี.    มีคําอธิบายวา   ที่พระเถระทั้งหลายคิดกันก็เพ่ือจะ 
เปลื้องคําติเตียนของเดียรถียเหลาน้ัน.     ครั้นคิดอยางนี้แลว     จึงไดทําขอ 
ตกลงกัน    ซึ่งทานหมายเอาขอตกลงนั้น   กลาววา   ครั้งน้ันแล  ภิกษุชั้น 
พระเถระทั้งหลายไดปรึกษากันวา    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    พระผูมี  
พระภาคเจา  ทรงสรรเสรญิการปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชํารุดทรุดโทรม 
บัดนี้    เราทัง้หลายจงทําการปฏิสังขรณสิ่งท่ีชํารุดทรุดโทรมตลอดเดือนตน  
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พรรษา   จักประชุมสังคายนาพระธรรมและพระวินัยในเดือนกลางพรรษา.   
           ในวันที่ ๒    พระเถระเหลาน้ันไดไปยืนอยูที่ประตูพระราชวัง. 
พระเจาอชาตศัตรูเสด็จมานมัสการแลว     มีพระราดํารัสถามถึงกิจท่ีพระ 
องคทําวา  พระผูเปนเจาทั้งหลาย  มาธุระอะไร เจาขา ?  พระเถระทั้งหลาย 
ถวายพระพรใหทรงทราบถึงงานฝมือ   เพ่ือประโยชนแกการปฏิสังขรณวัด 
ใหญ ๑๘ วัด.  พระเจาอชาตศัตรูไดพระราชทานคนที่ทํางานฝมือ.  พระ 
เถระใหปฏิสงัขรณวัดทั้งหมดตลอดเดือนตนฤดูฝนเสร็จแลว  ถวายพระพร 
แดพระเจาอชาตศัตรูวา   ขอถวายพระพรมหาบพิตร   งานปฏิสังขรณวัด 
เสร็จแลว      บัดนี้อาตมภาพทั้งหลาย     จะทําการสังคายนาพระธรรมและ 
พระวินัย.     พระเจาอชาตศัตรูมีพระราชดํารัสวา    ดีแลว  เจาขา    พระ 
คุณเจาท้ังหลายไมตองหนักใจ  นิมนตทําเถิด  การฝายอาณาจักรขอใหเปน 
หนาที่ของโยม   สวนการฝายธรรนจักร   ขอใหเปนหนาที่ของพระคุณเจา 
ทั้งหลาย   โยมจะตองทําอะไรบาง   โปรดส่ังมาเถิด  เจาขา.   พระเถระทั้ง- 
หลายถวายพระพรวา    ขอถวายพระพรมหาบพิตร    ขอพระองคไดโปรด 
ใหทําท่ีนั่งประชุมสําหรับภิกษุทั้งหลายผูทําสังคายนา.    จะทําท่ีไหน  เจา- 
ขา ?  ขอถวายพระพรมหาบพิตร   ควรทําใกลประตูถํ้าสัตตบรรณ   ขาง 
ภูเขาเวภาระ.       พระเจาอชาตศัตรูมีพระราชกระแสวา    เหมาะดี  เจาขา 
แลวโปรดใหสรางมณฑปมีเครื่องประดับวิเศษที่นาชม มีทรวดทรงสัณฐาน 
เชนอาคารอันวิษณุกรรมเทพบุตรเนรมิตไว    มีฝาเสาและบันไดจัดแบงไว 
เปนอยางดี  มีความงานวิจิตรไปดวยมาลากรรมและลดากรรมนานาชนิดพิศ 
แลวประหน่ึงวา   จะครอบงําความงามแหงพระตําหนักของพระราชา  งาม 
สงาเหมือนจะเยยหยันความงามของเทพวิมาน  ปานประหน่ึงวา สถานเปน  
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ที่รวมอยูของโชควาสนา   ราวกะวาทาที่รวนลงของฝูงวิหค   คือนัยนาแหง   
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย     เพียงดังภาพที่งามตานารื่นรมยในโลก      ซึ่ง 
ประนวลไวในที่เดียวกัน      มีเพดานงามยวนคาเหมือนจะคายออกซึ่งพวง 
ดอกไมชนิดตาง ๆ   และไขมุกที่หอยอยู    ดูประหน่ึงฟนระดับ   ซึ่งปรับ 
ดวยทับทิม    วิจิตรไปดวยรัตนะตาง ๆ   มีแทนทีส่ําเร็จเรียบรอยดี   ดวย 
ดอกไมบูชานานาชนิด   ประดับ ใหวิจิตรละมายคลายพิมานพรหม   โปรด 
ใหปูลาดอาสนะอันเปนกัปปยะ  ๕๐๐  ที ่ มีคานับมิได   ในมหามณฑปน้ัน 
สําหรับ ภิกษุ  ๕๐๐  รูป    ใหปูลาดที่นัง่พระเถระ     หันหนาทางทิศเหนือ 
หันหลังทางทิศใต   ใหปลูาดที่นั่ง แสดงธรรมอันควรแกการประทับนั่งของ 
พระพุทธเจาผูมีบุญ  หันหนาทางทิศตะวันออก  ในทามกลางมณฑป  วาง 
พัดทําดวยงาชางไวบนธรรมาสนนั้น       แลวมีรับสั่งใหแจงแกภิกษุสงฆวา 
กิจของโยมเสร็จแลว  เจาขา. 
           ก็และในวันนั้น   ภิกษุบางพวกไดพูดพาดพิงถึงทานพระอานนท 
อยางนี้วา    ในหมูภิกษุนี้     มีภิกษุรูปหนึ่งเท่ียวโชยกลิ่นคาวอยู.   พระ 
อานนทเถระไดยินคําน้ันแลว  ถึงความสังเวชวา  ภิกษุรูปอ่ืนที่ชื่อวาเที่ยว 
โชยกลิ่นคาว    ไมมีในหมูภิกษุนี้    ภิกษุเหลาน้ีคงพูดหมายถึงเราเปนแน. 
ภิกษุบางพวกกลาวกะพระอานนทนั้นวา  ดูกอนทานอานนท  การประชุม 
ทําสังคายนาจักมีในวันพรุงน้ี  แตทานยังเปนพระเสขะ   ยังมีกิจท่ีจะตองทํา 
ดวยเหตุนั้นทานไมควรเขาประชุม   ทานจงเปนผูไมประมาทเถิด. 

                         พระอานนทบรรลุพระอรหัต 
           ครั้งน้ันแล    ทานพระอานนทคิดวา    พรุงน้ีเปนวันประชุมทําสัง- 
คายนา   การท่ีเรายังเปนพระเสขะอยู   จะเขาประชุมดวยน้ัน  ไมสมควรแก  
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เราเลย  แลวใหเวลาลวงไปดวยกายคตาสติกรรมฐาน  ตลอดราตรีเปนสวน   
มากทีเดียว   ในเวลาใกลรุงของราตรีก็ลงจากท่ีจงกรมเขาวิหาร  เอนกายลง 
หมายจะนอน.    เทาท้ังสองพนจากพ้ืนแลว    แตศีรษะยังไมทันถึงหมอน 
ในระหวางน้ีจิตพนจากอาสวะทั้งหลาย     ไมถือม่ันดวยอุปาทาน.     พระ 
อานนทเถระนี้ใหเวลาลวงไปในภายนอก   ดวยการจงกรม   เมื่อไมอาจให 
คุณวิเศษเกิดข้ึนได  ก็คิดวา  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสกะเราไวมิใชหรือ 
วา  ดูกอนอานนท  เธอไดสรางบุญไวแลว  จงหมั่นบําเพ็ญเพียรเถิด  ไม 
ชาก็จะเปนพระอรหันตดังน้ี   ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลายยอมไมตรัสผิด 
พลาด   แตเราปรารภความเพียรมากเกินไป    ฉะน้ัน  จิตของเราจึงฟุงซาน 
ทีนี้เราจะประกอบความเพียรพอดี ๆ   คิดดังน้ีแลว   ลงจากท่ีจงกรม  ยืน 
ในที่ลางเทา   ลางเทา  เขาวิหาร  นั่งบนเตียงคิดวา   จักพักผอนสักหนอย 
แลวเอนกายบนเตียง    เทาท้ังสองพนจากพ้ืน     ศีรษะยังไมทันถึงหมอน 
ในระหวางน้ีจิตพนจากอาสวะทั้งหลาย ไมถือม่ันดวยอุปาทาน.   ความเปน 
พระอรหันตของพระอานนทเถระ  เวนจากอิริยาบถ  ๔  ฉะน้ัน  เมื่อมีการ 
กลาวถามกันข้ึนวา  ในศาสนานี้   ภิกษุที่ไมนอน  ไมนั่ง  ไมยืน  ไมเดิน 
จงกรม  แตไดบรรลุพระอรหัต   คือภิกษุรูปไหน  ควรตอบวา  คือ พระ 
อานนทเถระ. 
           ครั้งน้ัน  ในวันที ่ ๒  จากวันที่พระอานนทบรรลุพระอรหัต    คือ 
วันแรม ๕ คํ่า     พวกภิกษุชั้นพระเถระฉันเสร็จแลว     เก็บบาตรและจีวร 
แลวประชุมกันในธรรมสภา.    สมัยน้ันแล   ทานพระอานนทไดเปนพระ 
อรหันตไดไปสูที่ประชุม.  ทานไปอยางไร.  ทานพระอานนทมีความยินดี 
วา    บัดนี้เราเปนผูสมควรเขาทามกลางท่ีประชุมแลว      หมจีวรเฉวียงบา  
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ขางหน่ึง     มีลักษณะเหมือนลูกตาลสุกท่ีหลนจากข้ัว     มลีักษณะเหมือน   
ทับทิมที่วางไวบนผากัมพลสีเหลือง  มีลักษณะเหมือนดวงจันทรเพ็ญท่ีลอย 
เดนในทองนภากาศอันปราศจากเมฆ      และมลีักษณะเหมือนดอกปทุมมี 
เกสรและกลบีแดงเรื่อกําลังแยมดวยตองแสงอาทิตยออน ๆ    คลายจะบอก 
เรื่องที่คนบรรลุพระอรหัตดวยปากอันประเสริฐบริสุทธิ์ผุดผองมีรัศมีและมี 
สิริ   ไดไปสูที่ประชุมสงฆ.   ครั้งน้ัน  ทานพระมหากัสสปะพอเห็นพระ 
อานนทดังนั้น   ไดมีความรูสึกวา    ทานผูเจริญ     พระอานนทบรรลุพระ 
อรหัตแลว   งามจริง ๆ   ถาพระศาสดายังดํารงพระชนมอยู   พระองคก็จะ 
พึงประทานสาธุการแกพระอานนทในวันนี้แนแท   บัดนี้เราจะใหสาธุการ 
ซึ่งพระศาสดาควรประทานแกพระอานนทนั้น  ดังน้ีแลว    ไดใหสาธุการ 
๓  ครั้ง. 
           สวนพระมัชฌิมภาณกาจารยกลาววา  พระอานนทเถระ   ประสงค 
จะใหสงฆทราบเรื่องที่ตนบรรลุพระอรหัต  จึงมิไดไปพรอมกับภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุทั้งหลายเมื่อน่ังบนอาสนะท่ีถึงแกตน ๆ   ตามลําดับอาวุโส    ก็นั่งเวน 
อาสนะของพระอานนทเถระไว.    บรรดาภิกษุเหลาน้ัน    ภิกษุบางพวก 
ถามวา  นั่นอาสนะของใคร ? ไดรับตอบวา   ของพระอานนท.   ภิกษุ 
เหลาน้ันถามอีกวา   พระอานนทไปไหนเสียเลา ?  สมัยนั้น  พระอานนท- 
เถระคิดวา      บัดนี้เปนเวลาที่เราควรจะไป     ตอจากนั้น     เมื่อจะแสดง 
อานุภาพของตน       ทานจึงดําดินแลวแสดงตนบนอาสนะของตนทีเดียว. 
อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา     พระอานนทไปทางอากาศแลว     นั่งบน 
อาสนะของตน  ดังนี้ก็มี.  อยางไรก็ตาม  การท่ีทานพระมหากสัสปะเห็น 
พระอานนทแลว  ใหสาธุการ เปนการเหมาะสมโดยประการท้ังปวงทีเดียว.  
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           เมื่อทานพระอานนทมาอยางแลว         พระมหากัสสปเถระจึง   
ปรึกษาหารือภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    เราทั้งหลาย 
จะสังคายนาอะไรกอน  พระธรรมหรือพระวินัย  ?  ภิกษุทั้งหลายกลาววา 
ขาแตพระมหากัสสปะผูเจริญ    พระวินัยเปนอายุของพระพุทธศาสนา เมื่อ 
พระวินัยต้ังอยู   พระศาสนาก็ชื่อวายังดํารงอยู    เพราะฉะน้ัน  เราทั้งหลาย 
จงสังคายนาพระวินัยกอน  พระมหากัสสปะถามวาเราจะจัดใหใครรับเปน 
ธุระ ? ที่ประชุมตอบวาใหทานพระอุบาลีรับเปนธุระ ?  ทานถามแยงวา 
พระอานนทไมสามารถหรือ ?  ที่ประชุมชี้แจงวา   ไมใชพระอานนท 
ไมสามารถ  ก็แตวาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาครั้งดํารงพระชนมอยู   ได 
สถาปนาทานพระอุบาลไีวในเอตทัคคะ     เพราะอาศัยการเลาเรียนวินัยวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุบาลีเปนยอดแหงภิกษุสาวกของเราผูทรงวินัย  ดังนี้  
เพราะฉะนั้น  เราทั้งหลายจึงตองถามพระอุบาลีเถระ  สังคายนาพระวินัย. 
ลําดับนั้น    พระมหากัสสปเถระไดสมมติตนเองเพ่ือถามพระวินัย    แม 
พระอุบาลีเถระ      ก็สมมติตนเองเพ่ือตอบพระวินัย     ในการสมมตินั้น 
มีบาลีดังตอไปนี้  
           ครั้งน้ันแล  ทานพระมหากัสสปะไดเผดียงวา   ดูกอนทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย     ขอสงฆจงพึงขาพเจา     ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว 
ขาพเจาจะขอถามวินัยกะพระอุบาลี.        แมทานพระอุบาลีก็ไดเผดียงวา 
ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย   ขอสงฆจงพึงขาพเจา    ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว    ขาพเจาอันทานพระมหากัสสปะถามวินัยแลว    จะตอบ 
ครั้นทานพระอุบาลีสมมติตนอยางนี้แลวลุกจากอาสนะ    หมจีวรเฉวียงบา 
ขางหน่ึงนมัสการภิกษุชั้นพระเถระแลวน่ังบนธรรมาสนจับพัดงา. ลําดับนั้น  
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พระมหากัสสปเถระนั่งบนเถรอาสน         ถามวินัยกะทานพระอุบาลีวา   
ดูกอนอาวุโสอุบาลี      ปฐมปาราชิก     พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ 
ที่ไหน  ?   พระอุบาลีตอบวา        ทรงบัญญัติที่เมืองเวลาลี     เจาขา. 
พระมหากัสสปะถามวา    ทรงปรารภใคร ?   พระอุบาลีตอบวา  ทรง 
ปรารภพระสุทิน  บุตรกลันทเศรษฐี.  พระมหากัสสปะถามวา  เรื่อง 
อะไร ?   พระอุบาลีตอบวา   เรื่องเสพเมถุนธรรม.   ครั้งน้ันแล   ทาน 
พระมหากัสสปะถามทานพระอุบาลีทั้งวัตถุ  ถามทั้งนิทาน  ถามท้ังบุคคล 
ถามทั้งมูลบัญญัติ   ถามทั้งอนุบัญญัติ    ถามทั้งอาบัติ   ถามทัง้อาบัติแหง 
ปฐมปาราชิก. ทานพระอบุาลี อันพระมหากัสสปะถามแลว ๆ กไ็ดตอบ 
แลว. 
          ถามวา  ก็ในบาลีปฐมปาราชิก  ในวินัยปฎกน้ี   บทอะไร ๆ ที่ควร 
ตัดออกหรือท่ีควรเพ่ิมเขามา    จะมีบางหรือไมมีเลย.  ตอบวา   บทที่ควร 
ตัดออก     ไมมีเลย     เพราะถือกันวาบทที่ควรตัดออกในภาษิตของพระ 
พุทธเจาผูมีบุญ  จะมีไมไดเลย ดวยวาพระตถาคตท้ังหลายยอมไมตรัสอักษร 
ที่ไมมีประโยชนแมแตตัวเดียว  แตบทที่ควรตัดออกในภาษิตของพระสาวก 
ทั้งหลายก็ดี   ของเทวดาท้ังหลายก็ดี   ยอมมีบาง   พระธรรมสังคาหกเถระ 
ทั้งหลายไดตัดบทนั้นออกแลว.  สวนบทท่ีควรเพ่ิมเขามา   ยอมมีไดแมใน 
พุทธภาษิต    สาวกภาษิต  และเทวดาภาษิตท่ัวไป   เพราะฉะนั้น   บทใด 
ควรเพ่ิมเขาในเทศนาใด    พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายก็ไดเพ่ิมบทนั้น 
เขามาแลว.      ถามวา   บทที่เพ่ิมเขามานั้นไดแกบทอะไรบาง  ?    ตอบวา 
บทที่เพ่ิมเขามานั้น   ไดแกบทที่เปนแตเพียงคําเชื่อมความทอนตนกับทอน 
หลัง  มีอาทิอยางนี้วา  เตน  สมเยน  บาง  เตน  โข ปน  สมเยน  บาง  
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อถโข  บาง   เอว   วุตฺเต   บาง   เอตทโวจ  บาง   อน่ึง  พระธรรม-   
สังคาหกเถระทั้งหลาย    ไดเพ่ิมบทที่ควรเพ่ิมเขามาอยางนี้แลว    ต้ังไววา 
อิท  ปมปาราชิก    (สกิขาบทน้ีชื่อปฐมปาราชิก)    เมื่อปฐมปาราชิก 
ข้ึนสูสังคายนาแลว   พระอรหันต  ๕๐๐ องค   ก็ไดทําคณสาธยาย  (สวด 
เปนหมู )   โดยนัยที่ยกข้ึนสูสังคายนาวา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ   ภควา 
เวรฺชาย   วหิรติ  เปนตน.    ในเวลาท่ีพระอรหันต   ๕๐๐ องคเหลาน้ัน 
เริ่มสวด   แผนดินใหญไดเปนเหมือนใหสาธุการไหวจนถึงนํ้ารองแผนดิน. 
           พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย  ยกปาราชกิที่เหลืออยู  ๓  สิกขาบท 
ข้ึนสูสังคายนาโดยนัยนี้เหมือนกัน    แลวต้ังไววา    อิท    ปาราชิกกณฺฑ 
กัณฑนี้ชื่อปาราชิกกัณฑ  ต้ังสังฆาทิเสส  ๑๓ ไววา  เตรสกณฺฑ  ต้ังสิกขา 
บท ๒ ไววา  อนิยต    ต้ังสิกขาบท  ๓๐  ไววา  นิสสัคคียปาจิตตีย  ต้ัง 
สิกขาบท  ๙๒ ไววา  ปาจิตตีย       ต้ังสิกขาบท ๔ ไววา  ปาฏิเทสนียะ 
ต้ังสิกขาบท  ๗๕  ไววา  เสขิยะ  ต้ังธรรม  ๗  ประการไววา  อธิกรณสมถะ 
ระบุสิกขาบท  ๒๒๗ วา  คัมภรีมหาวิภังค  ต้ังไวดวยประการฉะน้ี.    แม 
ในเวลาเสร็จการสังคายนาคัมภีรมหาวิภังค    แผนดินใหญก็ไดไหวโดยนัย 
กอนเหมือนกัน. 
           ตอจากน้ัน    พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย    ไดต้ังสิกขาบท  ๘ 
ในภิกขุนีวิภังคไววา      กัณฑนี้ชื่อปาราชิกภัณฑ      ต้ังสังฆาทิเสส ๑๗ 
สิกขาบทไววา  นี้สัตตรสกัณฑ      ต้ังนิสสัคคียปาจติตีย ๓๐ สิกขาบทน้ี  
ไววา นี้นิสสัคคียปาจิตตีย ต้ังปาจิตตีย  ๑๖๖ สิกขาบทไววา  นี้ปาจิตตีย 
ต้ังปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบทไววา นี้ปาฏิเทสนียะ ต้ังเสขิยะ ๗๕ สิกขาบท 
ไววา  นี้เสขิยะ    ต้ังธรรม ๗ ประการไววา    นี้อธิกรณสมถะ    ระบ ุ 
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สิกขาบท  ๓๐๔  วา    ภิกขุนีวิภังค   อยางนี้แลว   ต้ังไววา   วิภังคนี้ชื่อ 
อุภโตวิภังค    ม ี๖๔  ภาณวาร.         แมในเวลาเสร็จการสังคายนาคัมภีร 
อุภโตวิภังค  แผนดินใหญก็ไดไหวโดยนัยที่กลาวแลวเหมือนกัน. 
           โดยอุบายวิธีนี้แหละ    พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย    ยกคัมภีร 
ขันธกะ   (มหาวรรคและจุลวรรค )     ซึ่งมีประมาณ ๘๐ ภาณวาร  และ 
คัมภีรบริวารซ่ึงมีประมาณ ๒๕ ภาณวาร         ข้ึนสูสังคายนาแลวต้ังไววา 
ปฎกนี้ชื่อวินยัปฎก.  แมในเวลาเสร็จการสังคายนาวินัยปฎก   แผนดินได 
ไหวตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.      พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายไดมอบ 
ทานพระอุบาลีใหไปสอนลูกศิษยของทาน       ในเวลาเสร็จการสังคายนา 
วินัยปฎก   พระอุบาลีเถระ   วางพัดงาลงจากธรรมาสน    นมสัการภิกษุ 
ชั้นเถระทั้งหลายแลวน่ังบนอาสนะท่ีถึงแกตน. 
           ครั้นสังคายนาพระวินัยเสร็จแลว     ทานพระมหากัสสปะประสงค 
จะสังคายนาพระธรรมตอไป     จึงถามภิกษุทั้งหลายวา    เราทั้งหลายผูจะ 
สังคายนาพระธรรม   (สุตตันตปฎกและอภิธรรมปฎก)    จะจัดใหใครรับ 
เปนธุระสังคายนาพระธรรม  ภิกษุทั้งหลายกลาววา ใหทานพระอานนท- 
เถระรับเปนธุระ  ครั้งน้ันแล  ทานพระมหากัสสปะไดเผดียงวา  ดูกอน 
ทานผูมีอายุทั้งหลาย    ขอสงฆจงพึงขาพเจา    ถาความพรอมพรั่งของสงฆ 
ถึงท่ีแลว  ขาพเจาจะขอถามพระธรรมกะพระอานนท.   ครั้งน้ันแล  ทาน 
พระอานนทไดเผดียงวา   ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย  ขอสงฆจงฟงขาพเจา 
ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว      ขาพเจาอันทานพระมหากัสสปะ 
ถามพระธรรมแลว  จะตอบ.  ครั้งน้ันแล  ทานพระอานนทลุกจากอาสนะ 
หมจีวรเฉวียงบาขางหน่ึง     นมัสการภิกษุชั้นพระเถระทั้งหลายแลวน่ังบน  
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ธรรมาสนจับพัดงา. ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปะถามภิกษุทั้งหลายวา   
ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย       เราทั้งหลายจะสังคายนาปฎกไหนกอน ?  ภิกษุ 
ทั้งหลายกลาววา    สังคายนาสุตตันปฎกกอน   พระมหากัลสปะถามวา 
ในสุตตันตปฎกมีสังคีติ  ๔  ประการ  (คือ ทีฆสังคีติ การสังคายนาทีฆนิกาย 
มัชฌิมสังคีติ    การสังคายนามัชฌิมนิกาย   สังยุตตสังคีติ   การสังคายนา- 
สังยุตตนิกาย  อังคุตตรสังคีติ   การสังคายนาอังคุตตรนิกาย   สวนขุททก- 
นิกาย  มีวินัยปฎกรวมอยูดวย  จึงไมนับในที่นี้ )  ในสังคีติเหลานั้น   เรา 
ทั้งหลายจะสังคายนาสังคีติไหนกอน ?   ภิกษุทั้งหลายกลาววา    สังคายนา 
ทีฆสังคีติกอน.   พระมหากัสสปะถามวา  ในทีฆสังคีติ  มีสูตร ๓๔   สูตร 
มีวรรค ๓ วรรค    ในวรรคเหลาน้ัน    เราทั้งหลายจะสังคายนาวรรคไหน 
กอน ?  ภิกษุทั้งหลายกลาววา   สังคายนาสีลขันธวรรคกอน.   พระมหา- 
กัสสปะถามวา  ในสีลขันธวรรค  มสีูตร  ๑๓  สตูร   ในสูตรเหลาน้ัน  เรา 
ทั้งหลายจะสังคายนาสูตรไหนกอน ?  ภิกษุทั้งหลายกลาววาขาแตทานผูเจริญ  
ข้ึนชื่อวาพรหมชาลสูตรประดับดวยศีล  ๓  ประเภท      เปนสูตรกําจัดโทษ 
มีการหลอกลวง      และการพูดประจบประแจงซ่ึงเปนมิจฉาชีพหลายอยาง 
เปนตน    เปนสูตรปลดเปลื้องขายคือ  ทฏิฐิ  ๖๒ ทําหมื่นโลกธาตุใหไหว 
เราทั้งหลายจงสังคายนาพรหมชาลสูตรนั้นกอน.  
           ครั้งน้ันแล      ทานพระมหากสัสปะไดกลาวถามคําน้ีกะทานพระ 
อานนทวา ดูกอนอาวุโสอานนท พระผูมีพระภาคเจาตรัสพรหมชาลสูตร 
ที่ไหน ?  พระอานนทตอบวา ตรัส  ณ พระตําหนักในพระราชอทุยาน 
อัมพลัฏฐิกา ระหวางกรุงราชคฤหและเมืองนาลันทา. พระมหากัสสปะ 
ถามวา  ทรงปรารภใคร ?  พระอานนทตอบวา   ทรงปรารภสุปปยปริ-  
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พาชกกับพรหมทัตมาณพ.     พระมหากัสสปะถามวา    เรื่องอะไร ?   
พระอานนทตอบวา   เรื่องชมและติ.  ครั้งน้ันแล  ทานพระมหากัสสปะ 
ถามทั้งนิทาน    ถามทั้งบุคคล     แหงพรหมชาลสูตรกะทานพระอานนท 
ทานพระอานนทก็ไดตอบแลว.    เมื่อตอบเสร็จแลว    พระอรหันต  ๕๐๐ 
องคไคทําคณสาธยาย.      และแผนดินไดไหวตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
           ครั้นสังคายนาพรหมชาลสูตรอยางนี้แลว    ตอจากน้ัน   พระธรรม 
สังคาหกเถระทั้งหลายไดสังคายนาสูตร ๑๓ สูตร    ทั้งหมดรวมท้ังพรหม- 
ชาลสูตร    ตามลําดับแหงปุจฉาและวิสัชนา   โดยนัยเปนตนวา    ดูกอน 
อาวุโสอานนท      วรรคน้ีชื่อสีลขันธวรรค.     พระธรรมสังคาหกเถระ 
ทั้งหลาย  สังคายนาบาลีประมาณ ๖๔ ภาณวาร  ประดับดวยสูตร ๖๔ สูตร 
จัดเปน ๓ วรรค  อยางนี้  คือ  มหาวรรคตอจากสีลขันธวรรคนั้น  ปาฏิก- 
วรรคตอจากมหาวรรคนั้น  แลวกลาววา  นิกายน้ีชือ่ทีฆนิกาย  แลวมอบ 
ทานพระอานนท  ใหไปสอนลูกศิษยของทาน.   ตอจากการสังคายนาคัมภีร 
ทีฆนิกายน้ัน      พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายไดสังคายนามัชฌิมนิกาย 
ประมาณ ๘๐ ภาณวาร  แลวมอบกะนิสิตของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร- 
เถระวา    ทานทั้งหลาย     จงบริหารคัมภีรมัชฌิมนกิายน้ี .     ตอจากการ 
สังคายนาคัมภีรมัชฌิมนิกายน้ัน          พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายได 
สังคายนาสังยุตตนิกายประมาณ   ๑๐๐  ภาณวาร      แลวมอบกะพระมหา- 
กัสสปเถระ    ใหไปสอนลูกศิษยของทาน     ตอจากการสังคายนาคัมภีร 
สังยุตตนิกายน้ัน    พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายไดสังคายนาอังคุตตร- 
นิกายประมาณ  ๑๒๐  ภาณวาร  แลวมอบกะพระอนุรุทธเถระ  ใหไปสอน 
ลูกศิษยของทานวา  
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                   คัมภีรธรรมสังคณี  คัมภรีวิภังค  คัมภีร   
                   กถาวัตถุ  คัมภีรปุคคลบัญญัติ  คัมภีร 
                   ธาตุกถา  คัมภีรยมก  คัมภีรปฏฐาน  ทาน 
                   เรียกวา  พระอภิธรรม. 
           ตอจากการสังคายนาคัมภีรอังคุตตรนิกายน้ัน    พระธรรมสังคาหก- 
เถระทั้งหลาย    ไดสังคายนาบาลีพระอภิธรรม    ซึง่เปนอารมณของญาณ 
อันสุขุม    อันบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญแลวอยางนี้    แลวกลาววา  ปฎกน้ี  
ชื่อ  อภิธรรมปฎก  พระอรหันต   ๕๐๐ องคไดทําคณสาธยาย   แผนดินได 
ไหวตามนัยที่กลาวแลวน้ันแล.       ตอจากการยังคายนาอภิธรรมปฎกนั้น 
พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายไดสังคายนาพระบาลี   คือ ชาดก  นิทเทส 
ปฏิสัมภิทามรรค   อปทาน  สุตตนิบาต  ขุททกปาฐะ  ธรรมบท   อุทาน 
อิติวุตตกะ    วิมานวัตถุ   เปตวัตถุ   เถรคาถา   เถรีคาถา   พระทฆีภาณ- 
กาจารยกลาววา     ประชมุคัมภีรนี้ชื่อวา    ขุททกคันถะ     และกลาววา 
พระธรรมสังคาหกเถระ   ยกสังคายนาในอภิธรรมปฎกเหมือนกัน.    สวน 
พระมัชฌิมภาณกาจารยกลาววา     ขุททกคันถะทั้งหมดนี้กับจริยาปฎกและ 
พุทธวงศ  นับเนื่องในสุตตันตปฎก. 
           พระพุทธพจนแมทั้งหมดน้ี    พึงทราบวามี  ๑    คือ รส  มี ๒ คือ 
ธรรมและวนิัย  ม ี๓  คือ ปฐมพจน  มัชฌิมพจน   และปจฉิมพจน มี ๓ 
ดวยอํานาจแหงปฎก  มี ๕ ดวยอํานาจแหงนิกาย  มี ๙ ดวยอํานาจแหงองค 
มี ๘๔,๐๐๐  ดวยอํานาจธรรมขันธ   ดวยประการฉะน้ี. 
           พระพุทธพจน มี ๑  คือ  รส     นับอยางไร ? จริงอยู  คําใดท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ      อันยอดเยี่ยมแลว  
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ทรงสั่งสอนเทวดา  มนุษย  นาค  และยักษเปนตนก็ดี        ทรงพิจารณา   
อยูก็ดี  ตลอดเวลา  ๔๕  ป     ในระหวางนี้จนตราบเทาเสด็จปรินิพพาน 
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ตรัสไว คําท้ังหมดน้ันมีรสเดียว คือวิมุตติรส 
นั่นแล  พระพุทธพจน มี ๑  คือ  รส  นับอยางนี้. 
          พระพทุธพจน มี ๒  คือธรรมและวินัย    นบัอยางไร  ?   จริงอยู 
พระพุทธพจนทั้งหมดน้ี   ยอมนับวาธรรมและวินัย   ในธรรมและวินัยนั้น 
วินัยปฎก    ชื่อวาวินัย    พระพุทธพจนที่เหลือ   ชือ่วาธรรม.    เพราะ- 
เหตุนั้นแล   พระมหากัสสปะจึงกลาววา    อยากระนั้นเลย    เราท้ังหลาย 
พึงสังคายนาพระธรรมและพระวินัย         และกลาววา        ขาพเจาจะถาม 
วินัยกะพระอุบาลี   จะถามธรรมกะพระอานนท  พระพุทธพจนมี ๒  คือ 
ธรรมและวนิัย  นับอยางนี้. 
          พระพทุธพจนมี ๓  คือปฐมพจน   มัชฌิมพจน   และปจฉิมพจน 
นับอยางไร  ?  จริงอยู      พระพุทธพจนทั้งหมดน้ีมี  ๓ ประเภท   คือ 
ปฐมพุทธพจน   มัชฌิมพุทธพจน    ปจฉิมพุทธพจน.  ใน  ๓  ประเภทนี้  
ปฐมพุทธพจนไดแกพุทธพจนนี้   คือ 
                   อเนกชาติสสาร        สนฺธาวิสฺส  อนิพฺพิส 
                   คหการ  คเวสนฺโต    ทุกขฺา  ชาติ  ปุนปฺปุน 
                   คหการก  ทิฏโสิ     ปุน  เคห  น กาหสิ 
                   สพฺพา  เต  ผาสุกา  ภคฺคา    คหกูฏ  วิสงฺขต 
                   วิสงฺขารคต  จิตฺต       ตณฺหาน  ขยมชฌฺคา                  
           เราแสวงหาชางผูทําเรือนคืออัตภาพ   เมื่อไมพบ  ไดทองเท่ียว 
ไปแลว  สิ้นสงสารนับดวยชาติมิใชนอย  ความเกดิบอย ๆ เปนทุกข  
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ดูกอนชางผูทําเรือนคืออัตภาพ   เราพบทานแลว  ทานจักทําเรือนคือ   
อัตภาพของเราอีกไมได   โครงบานของทานท้ังหมด   เราทําลายแลว 
ยอดแหงเรือนคืออวิชชา    เรารื้อแลว   จิตของเราถึงพระนิพพานแลว 
เราไดบรรลุธรรมเปนทีส่ิ้นไปแหงตัณหาทั้งหลายแลว. 
          อาจารยบางพวกกลาวอุทานคาถาในคัมภีรขันธกะ มีคําวา ยทา หเว 
ปาตุภวนฺติ  ธมฺมา   ในกาลใดแล  ธรรมท้ังหลายยอมปรากฏ ดงัน้ี เปนตน 
วาเปนปฐมพุทธพจน  ก็อุทานคาถาน้ี  พึงทราบวา  เปนอุทานคาถาที่บังเกิด 
แกพระผูมีพระภาคเจาบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว ทรงพิจารณาซ่ึง 
ปจจยาการ ดวยพระญาณท่ีสําเร็จดวยโสมนัสเวทนาในวันแรม ๑ คํ่าเดือน ๖ 
ก็คําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสในเวลาใกลเสด็จปรินิพพานวา ดูกอนภิกษ ุ
ทั้งหลาย  บดัน้ีเราขอเตือนเธอท้ังหลาย   สังขารทัง้หลายมีความเสื่อม 
ไปเปนธรรมดา  เธอท้ังหลายจงยังสัมมาปฏิบัติใหถึงพรอมดวยความ 
ไมประมาท  ดังนี้   เปนปจฉิมพุทธพจน.  คําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ระหวางปฐมพจนและปจฉิมพจน  ชื่อมัชฌิมพจน.  พุทธพจน ๓ ประเภท 
คือ ปฐมพุทธพจน  มัชฌมิพุทธพจน  และปจฉิมพุทธพจน  นับอยางนี้  
          พุทธพจนมี ๓ ดวยอํานาจแหงปฎก    นับอยางไร ?  จริงอยู   พระ 
พุทธพจนทั้งหมดนี้มี ๓ ประเภท  คือ วินัยปฎก สตุตันตปฎก  อภิธรรม- 
ปฎก.    ใน ๓  ปฎกนั้น   พระพุทธพจนนี้   คือ ปาติโมกขทั้ง  ๒ วิภังค 
ขันธกะ  ๘๒  ปริวาร ๑๖ ชื่อวินัยปฎก    เพราะรวมพระพุทธพจนทั้งหมด 
ที่สังคายนาในครั้งปฐมสังคายนา   และที่สังคายนาตอมา.   พระพุทธพจน 
ที่ชื่อวาสุตตันตปฎก     ไดแกพระพุทธพจนตอไปน้ีคือ    ทีฆนิกาย    ม ี
จํานวน ๓๔  สูตร มีพรหมชาลสูตรเปนตน  มัชฌิมนิกาย มีจํานวน ๑๕๒  
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สูตร   มีมูลปริยายสูตรเปนตน  สังยุตตนิกาย  มีจํานวน ๗,๗๖๒ สูตร   
มีโอฆตรณสูตรเปนตน  องัคุตตรนิกาย มีจํานวน ๙,๕๕๐ สูตร  มีจิตต- 
ปริยาทานสูตรเปนตน  ขุททกนิกายมี ๑๕ ประเภท     คือขุททกปาฐะ 
ธรรมบท   อทุาน   อิติวุตตก    สุตตนิบาต  วิมานวตัถุ  เปตวัตถุ 
เถรคาถา  เถรีคาถา  ชาดก  นิทเทส  ปฏิสัมภิทา  อปทาน  พุทธวงศ 
และจริยาปฎก.  พระพุทธพจนที่ชื่อวาอภิธรรมปฎก  ไดแกพระพุทธพจน 
ตอไปนี้    คือ ธรรมสังคณี  วิภังค  ธาตุกถา   บุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ 
ยมก  ปฏฐาน.  ใน ๓   ปฎกนี้  
                                   ( อรรถาธิบายคําวาวินัย ) 
                        วินัยศัพทนี้  บณัฑิตผูรูอรรถแหงวินัยศัพท 
                        แปลความหมายวา วินยั เพราะมีนยัตางๆ 
                        เพราะมีนยัพิเศษ    และเพราะควบคุมกาย 
                        และวาจา. 
           ก็ในวินัยปฎกน้ี  มนีัยตางๆ คือ มีปาติโมกขุทเทส ๕ อาบัติ  ๗ กอง 
มีปาราชิกเปนตน   มาติกาและวิภังคเปนตนเปนประเภท สวนนัยอนุบัญญติั 
เปนนัยพิเศษ  มีผลทําใหพระพุทธบัญญัติเดิมตึงข้ึน  และหยอนลง   และ 
วินัยนี้    ยอมควบคุมกายและวาจา      เพราะหามการประพฤติลวงทางกาย 
และทางวาจา   เพราะฉะน้ัน   ทานจึงแปลความหมายวา   วินัย   เพราะมี 
นัยตาง ๆ  เพราะมีนัยพิเศษและเพราะควบคุมกายและวาจา  เพราะเหตุนั้น 
เพ่ือความเปนผูฉลาดในเน้ือความของคําของวินัยนี้   ขาพเจาจึงกลาววา  
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                        วินัยศัพทนี้  บณัฑิตผูรูอรรถแหงวินัยศัพท 
                        แปลความหมายวา  วินยั เพราะมีนยัตาง ๆ   
                        เพราะมีนยัพิเศษ     และเพราะควบคุมกาย 
                        และวาจา. 
                                      ( อรรถาธิบายคําวาสูตร ) 
                        สวนสุตตศัพทนอกนี้ ทานแปลความหมาย 
                        วาสูตร  เพราะเปดเผยซึ่งประโยชนทั้งหลาย 
                        เพราะกลาวประโยชนไวเหมาะสม   เพราะ 
                        เผล็ดประโยชน        เพราะหล่ังประโยชน 
                        เพราะปองกันอยางดี        และเพราะมีสวน 
                        เสมอดวยสายบรรทัด.     
           ก็พระสูตรนั้นยอมสองถึงประโยชนทั้งหลายอันตางดวยประโยชนตน 
และประโยชนผูอ่ืนเปนตน.  อน่ึง ประโยชนทั้งหลาย พระผูมพีระภาคเจา 
ตรัสไวดีแลว   ในปฎกนี้    เพราะตรัสอนุโลมตามอัธยาศัยของเวไนย. อนึ่ง 
สุตตันตปฎกนี้   ยอมเผล็ดประโยชนทั้งหลาย   อธิบายวา   เผล็ดผลเหมือน 
ขาวกลาเผล็ดผลฉะนั้น.   พระสูตรนี้ยอมหลั่งประโยชนทั้งหลาย  อธิบายวา 
เหมือนโคนมหลั่งนํ้านมฉะนั้น.   อนึง่ พระสูตรนี้  ยอมปองกัน อธิบายวา 
ยอมรักษาประโยชนเหลาน้ันอยางดี.   อน่ึง  พระสูตรนี้มีสวนเสมอดวยสาย 
บรรทัด    เหมือนอยางวาสายบรรทัดเปนเครื่องกําหนดของชางไมทั้งหลาย 
ฉันใด       แมพระสูตรนี้ก็เปนเครื่องกําหนดของวิญูชนทั้งหลายฉันนั้น  
เหมือนอยางวาดอกไมทั้งหลายที่คุมไวดวยดาย    ยอมไมเรี่ยราย     ยอมไม  
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กระจัดกระจายดวยลมฉันใด  ประโยชนทั้งหลายท่ีรวบรวมไวดวยพระสูตร   
นี้ก็ฉันนั้น.  เพราะฉะน้ัน   เพ่ือความเปนผูฉลาดในเนื้อความแหงคํา  ของ 
สูตรนี้   ขาพเจาจึงกลาววา 
                        สุตตศัพทนี้    ทานแปลความหมายวาสูตร 
                        เพราะสองถึงประโยชนทั้งหลาย      เพราะ 
                        กลาวประโยชนไวเหมาะสม    เพราะเผล็ด 
                        ประโยชน   เพราะหลังประโยชน   เพราะ 
                        ปองกันอยางดี   เพราะมีสวนเสมอดวยสาย 
                        บรรทัด. 
                                 ( อรรถาธิบายคําวาอภิธรรม ) 
                        ก็ธรรมนอกน้ี   ทานเรียกอภิธรรม    เพราะ 
                        พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในอภิธรรมนี้วา 
                        เปนธรรมที่มีความเจรญิ      ที่กําหนดเปน 
                        มาตรฐาน    ที่บุคคลบชูาแลว     ทีตั่ดขาด 
                        และเปนธรรมอันยิ่ง. 
           อภิศัพทนี้ยอมปรากฏในความวาเจริญ    ความวาอันบัณฑิตกําหนด 
เปนมาตรฐาน   ความวาอันบุคคลบูชาแลว   ความวาตัดขาด   และความวา 
เปนธรรมอันยิ่ง  มีประโยคตัวอยางดังตอไปนี้ 
           อภิศัพทมาในอรรถวาเจริญ    ในประโยคมีอาทิวา    พาฬฺหา   เม 
อาวุโส    ดูกอนอาวุโส    ทุกขเวทนาอยางแรงกลา    ยอมเจริญ  กําเริบแก 
ขาพเจา    ยอมไมถอยลงเลย.   อภิศัพทมาในอรรถวา   อันบัณฑิตกําหนด  
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เปนมาตรฐาน        ในประโยคมีอาทิวา  ยา  ตา  รตฺติโย  อภิฺาตา  
อภิลกฺขิตา  ราตรีนั้นใด  (วันจาตุททสี วันปณณรสี วันอัฏฐมี)   อัน 
บัณฑิตกําหนดรูแลว     (ดวยความเต็มดวงของดวงจันทร  และดวยความ 
หมดดวงของดวงจันทร)   อันบัณฑิตกําหนดเปนมาตรฐานไวแลว   (เพ่ือ 
สมาทานอุโบสถ  เพ่ือฟงธรรม  และเพื่อทําสักการบูชาเปนตน).  อภิศัพท 
มาในอรรถวา     อันบุคคลบูชาแลว     ในประโยคมีอาทิวา    ราชาภิราชา 
มนุชินฺโท  ขอพระองคจงทรงเปนพระราชาอันพระราชาบูชาแลว จงเปน 
จอมคน.  อภิศัพทมาในอรรถวา  ตัดขาด   ในประโยคมีอาทิวา  ปฏิพโล 
วิเนตุ  อภิธมเฺม  อภิวินเย  เปนผูสามารถแนะนําในอภิธรรม ในอภิวินัย. 
อธิบายวา  อฺฺม ฺสงฺกรวิรหิเต  ธมฺเม  จ  วินเย  จ    ในพระธรรม 
และในพระวินัย    ซึ่งเวน จากการปะปนกันและกัน.   อภิศัพทมาในอรรถ 
วา  ยิ่ง ในประโยคมีอาทิวา   อภิกฺกนฺเตน   วณฺเณน  มีผิวพรรณงามยิ่ง. 
อน่ึง   แมธรรมท้ังหลายท่ีมีความเจริญ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน 
พระอภิธรรมนี้    โดยนัยมีอาทิวา  รูปุปฺปตฺติยา  มคฺค  ภาเวติ  เมตฺตา- 
สหคเตน  เจตสา  เอก  ทสิ  ผริตฺวา  วหิรติ     ภิกษุเจริญมรรคเพื่อ 
เขาถึงรูปภพน้ี     มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปสูทิศหน่ึงอยู.      แมธรรม 
ทั้งหลายท่ีบัณฑิตกําหนดเปนมาตรฐาน         เพราะความเปนสภาพที่ควร 
กําหนดดวยอารมณเปนตน    ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา  รูปารมฺมณ  วา 
สทฺทารมฺมณ  วา  มีรูปเปนอารมณ  มีเสียงเปนอารมณ.  แมธรรมทั้งหลาย 
อันทานบูชาแลว   ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา  เสกฺขา  ธมมฺา อเสกฺขา 
ธมฺมา  โลกุตฺตรา   ธมฺมา  เสกขธรรม  อเสกขธรรม  โลกุตตรธรรม. 
แมธรรมท้ังหลายท่ีตัดขาดแลว        เพราะความเปนของท่ีตัดขาดแลวตาม  
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สภาวะ.     ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา    ผสฺโส   โหติ   เวทนา   โหติ   
ผัสสะมี  เวทนามี   แมธรรมท้ังหลายอันยิ่ง   ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา  
มหคฺคตา    ธมฺมา  อปฺปมาณา  ธมฺมา  อนุตฺตรา  ธมฺมา  มหัคคตธรรม 
อัปปมาณธรรม   อนุตตรธรรม   เพราะเหตุนั้น   เพ่ือความเปนผูฉลาด 
ในเนื้อความของคํา  ของอภิธรรมน้ี    ขาพเจาจึงกลาววา 
                        ก็ธรรมนอกน้ีทานเรียกวาอภิธรรม   เพราะ 
                        พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในอภิธรรมนี้วา 
                        เปนธรรมที่มีความเจรญิ      ที่กําหนดเปน 
                        มาตรฐาน ที่บุคคลบูชาแลว  ที่ตัดขาด  และ 
                        เปนธรรมยิ่ง. 
           ก็ในปฎกทั้งหลายมีวินัยปฎกเปนตนนี้    ปฎกใดยังเหลืออยู 
                        ผูรูเนื้อความของปฎกเรียกปฎกนั้นวา  ปฎก 
                        โดยเน้ือความวาปริยัติและภาชนะ พึงทราบ 
                        วาม ี ๓ มวีินัยเปนตน      เพราะรวมเขากับ 
                        ปฎกศัพทนั้น 
           จริงอยู   แมปริยัติทานก็เรียกวา  ปฎก   ในประโยคมีอาทิวา  อยาถือ 
โดยอางปฎก.  แมภาชนะอยางใดอยางหนึ่ง  ทานเรียกวา  ปฎก  ในประโยค 
มีอาทิวา     ครั้งน้ัน บุรุษพึงถือจอบและตะกราเดินมา.      เพราะเหตุนั้น 
บัณฑิตผูรูเนื้อความของปฎกศัพท    จึงเรียกปฎกศัพทวา  ปฎก    โดยเนื้อ 
ความวาปริยัติและภาชนะ.  
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           บัดนีพึ้งทราบวา  มี ๓ มีวินัยเปนตน    เพราะรวมเขากับปฎกศัพท 
นั้น   พึงทราบวามี ๓ มีวินัยเปนตนเหลาน้ีอยางนี้วา    เพราะทําสมาสกับ   
ปฎกศัพท  ซึง่มีเนื้อความ ๒ อยางนั้น อยางนี้  คือวินัยดวย  วินัยนั้นเปน 
ปฎกดวย     เพราะเปนปริยัติ   และเพราะเปนภาชนะแหงเนื้อความน้ัน  ๆ 
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวินัยปฎก โดยนัยตามท่ีกลาวแลว  พระสูตรดวย พระสูตร 
นั้นเปนปฎกดวย  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาสุตตันตปฎก อภิธรรมดวย อภิธรรม 
นั้นเปนปฎกดวย  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวาอภิธรรมปฎก 
           ก็ครั้นทราบอยางนี้แลว  เพ่ือความเปนผูฉลาดในประการตาง ๆ ใน 
ปฎกทั้ง ๓ เหลาน้ันอีกครั้ง 
                        พึงแสดงประเภทของเทศนา   ประเภทของ 
                        ศาสนา      ประเภทของกถา      และลิกขา 
                        ปหานะ      คัมภรีภาพตามสมควรในปฎก 
                        เหลาน้ัน   ภิกษุยอมถึงซึ่งประเภทแหงการ 
                        เลาเรียนใด    ซึงสมบัติใด    แมซึ่งวิบัติใด 
                        ในปฎกใด    ดวยอาการใด    พึงแสดงซ่ึง 
                        ประเภทแหงการเลาเรียนท้ังหมดแมนั้น 
                        ดวยอาการนั้น. 
           ในคาถาเหลาน้ัน   มีคําอธิบายอยางแจมแจงและชัดเจน   ดังตอไปนี้  
จริงอยู   ปฎก ๓ เหลาน้ัน  ทานเรียกตามลําดับวา   อาณาเทศนา   โวหาร- 
เทศนา  ปรมตัถเทศนา  ยถาปราธศาสนา   ยถานุโลมศาสนา   ยถาธรรม- 
ศาสนา   และสังวราสังวรกถา   ทฏิฐิวินิเวฐนกถา   นามรูปปรจิเฉทกถา.    
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           ก็ในปฎก  ๓ นี้   วินัยปฎก  ทานเรียกวา  อาณาเทศนา  การเทศนา   
โดยอํานาจบังคับบัญชา    เพราะเปนปฎกทีพระผูมพีระภาคเจาผูควรออก 
คําส่ัง   ทรงแสดงแลวโดยความเปนเทศนาท่ีมากไปดวยคําส่ัง. สุตตันตปฎก 
ทานเรียกวา    โวหารเทศนา    การเทศนาโดยบัญญัติ     เพราะเปนปฎกที่ 
พระผูมีพระภาคเจาผูทรงฉลาดในเชิงสอน   ทรงแสดงแลวโดยความเปน 
เทศนาที่มากไปดวยคําสอน.   อภิธรรมปฎก  ทานเรียกวา  ปรมตัถเทศนา 
การเทศนาโดยปรมัตถ    เพราะเปนปฎกที่พระผูมพีระภาคเจาผูฉลาดใน 
ปรมัตถ  ทรงแสดงแลวโดยความเปนเทศนาที่มากไปดวยปรมัตถ. 
           อน่ึง  ปฎกที่  ๑  (วินัยปฎก ) ทานเรียกวา   ยถาปราธศาสนา  การ 
สั่งสอนตามความผิด    เพราะอรรถวิเคราะหวา    สัตวทั้งหลายผูมีความผิด 
มากมายเหลาน้ันใด       สัตวเหลาน้ันอันพระผูมีพระภาคเจาทรงสั่งตาม 
ความผิดในปฎกนี้.  ปฎกท่ี  ๒ ( สุตตันตปฎก)  ที่ทานเรียกวา  ยถานุโลม- 
ศาสนา    การสั่งสอนอนุโลมตามอัธยาศัย    เพราะอรรถวิเคราะหวา   สัตว 
ทั้งหลายผูมีอัธยาศัยอนุสัยและจริยาวิมุตติ     มิใชนอย    อันพระผูมีพระ  
ภาคเจาทรงส่ังสอนแลวในปฎกนี้ตามอนุโลม.  ปฎกที่ ๓ (อภิธรรมปฎก) 
ทานเรียกวา    ยถาธรรมศาสนา    การสั่งสอนตามปรมัตถธรรม    เพราะ 
อรรถวิเคราะหวา        สัตวทั้งหลายผูมีความสําคัญในสภาวะสักวากองแหง 
ปรมัตถธรรมวา  นี่เรา  นั่นของเรา   ดังน้ี    อันพระผูมีพระภาคเจาทรง 
สั่งสอนแลว   ตานปรมัตถธรรมในปฎกนี้. 
            อน่ึง   ปฎกที ่ ๑  ทานเรียกวา     สังวราสังวรกถา     ดวยอรรถวา 
สังวราสังวระอันเปนปฏิปกษตอการฝาฝน     อันพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
แลวในปฎกน้ี.    บทวา    สวราสวโร    ไดแก   สังวรเล็กและสงัวรใหญ  
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เหมือนกัมมากัมมะ    การงานนอยและการงานใหญ    และเหมือนผลาผละ   
ผลไมนอยและผลไมใหญ.    ปฎกที ่ ๒  ทานเรียกวา     ทิฏฐิวินิเวฐนกถา 
คําบรรยายคลายทิฏฐิ  ดวยอรรถวา  การคลายทิฏฐิอันเปนปฏิปกษตอทิฏฐิ 
๖๒  อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในปฎกนี้.    ปฎกท่ี  ๓  ทานเรียกวา 
นามรูปปริจเฉทกถา     คําบรรยายการกําหนดนามและรูป     ดวยอรรถวา 
การกําหนดนามและรูปอันเปนปฏิปกษตอกิเลสมีราคะเปนตน      อันพระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในปฎกนี้. 
           อน่ึง   พึงทราบสิกขา  ๓  ปหานะ  ๓  และคัมภีรภาวะ  ๔ อยาง  ใน 
ปฎกทั้ง  ๓  เหลาน้ี    ดังตอไปนี้.   จริงอยางนั้น    อธิสีลสิกขา    พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไวโดยเฉพาะในวินัยปฎก     อธิจิตตสิกขา    ตรัสไวโดย 
เฉพาะในสุตตันตปฎก  อธิปญญาสิกขา ตรัสไวโดยเฉพาะในอภิธรรมปฎก. 
           อน่ึง  การละกิเลสอยางหยาบ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในวินัย 
ปฎก    เพราะศีลเปนปฏิปกษตอกิเลสอยางหยาบ.    การละกิเลสอยางกลาง 
ตรัสไวในสุตตันตปฎก  เพราะสมาธิเปนปฏิปกษตอกิเลสอยางกลาง.  การ 
ละกิเลสอยางละเอียด    ตรัสไวในอภิธรรมปฎก   เพราะปญญาเปนปฏิปกษ 
ตอกิเลสอยางละเอียด.  อนึ่ง  การละกเิลสชั่วคราว    ตรัสไวในปฎกที่  ๑ 
การละกิเลสดวยขมไว     และการละกิเลสเด็ดขาด     ตรัสไวในปฎกทั้ง  ๒ 
นอกน้ี.   การละสังกิเลสคือทุจริต   ตรสัไวในปฎกที่  ๑  การละสังกิเลสคือ 
ตัณหา  และทิฏฐิ  ตรัสไวในปฎกทั้ง  ๒  นอกน้ี. 
           ในปฎก  ๓  นี ้   พึงทราบวา   แตละปฎกมีคัมภีรภาวะ  ทั้ง   ๔ คือ 
ความลึกซึ้งโดยธรรม  โดยอรรถ  โดยเทศนา  และโดยปฏิเวธ.  ในคัมภีร- 
ภาวะทั้ง  ๔ นั้น  ธรรมไดแกบาลี   อรรถไดแกเนือ้ความของบาลีนั้น แหละ  
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เทศนาไดแกการแสดงซ่ึงบาลีนั้น     อันกําหนดไวอยางดีดวยใจ     ปฏิเวธ   
ไดแกความหยั่งรูบาลี   และเน้ือความของบาลีตามความเปนจริง    ก็เพราะ 
ธรรม  อรรถ  เทศนา  และปฏิเวธเหลาน้ี    ในปฎกท้ัง  ๓  นี้  ผูมีปญญา 
นอยท้ังหลาย  หยั่งรูไดยาก  และเปนที่พ่ึงไมได  เหมือนมหาสมุทร  สัตว 
เล็กทั้งหลาย    มีกระตายเปนตน    พ่ึงไมไดฉะน้ัน     จึงเปนของลึกซึ้ง. 
ในปฎก ๓ นี ้ พึงทราบคัมภีรภาวะทั้ง  ๔  อยาง  ในแตละปฎกดวยประการ 
ฉะน้ี. 
            อีกนยัหน่ึง   ธรรมไดแกเหตุ  ขอนี้สมดวยพระพุทธพจนที่ตรัสไววา 
ญาณในเหตุ  ชื่อธรรมปฏสิัมภิทา.   อรรถไดแกผลแหงเหตุ   ขอน้ีสมดวย 
พระพุทธพจนที่ตรัสไววา    ญาณในผลแหงเหตุ    ชื่ออรรถปฏิสัมภิทา  
เทศนาไดแกบัญญัติ  อธิบายวา   การแสดงธรรมตามสภาวธรรม    อีกอยาง 
หน่ึง   การแสดงดวยอํานาจอนุโลมและปฏิโลม   สังเขปและพิสดารเปนตน 
เรียกวา    เทศนา.    ปฏิเวธไดแกการตรัสรู    และปฏิเวธน้ัน   เปนไดทั้ง 
โลกิยะ   ทั้งโลกุตตระ   ไดแกความรูจริงไมเปลี่ยนแปลง    ในเหตุทั้งหลาย 
สมควรแกผล   ในผลทั้งหลายสมควรแกเหตุ    ในบัญญัติทั้งหลายสมควร 
แกทางแหงบัญญัติ   โดยอารมณ   และโดยความไมหลง   สภาวะแหงธรรม 
ทั้งหลายน้ัน ๆ ที่กลาวแลวในปฎกนั้น  ๆ ไมวิปริต กลาวคือบัณฑิตกําหนด 
เปนมาตรฐาน  ควรแทงตลอด. 
           สภาวธรรมที่มีเหตุใด  ๆ ก็ด ี สภาวธรรมท่ีมีผลใด ๆ ก็ด ีเนื้อความ 
ที่ควรใหรูดวยประการใด  ๆ  ยอมเปนเปาหมายสําคัญแหงญาณของผูฟง 
ทั้งหลาย  เทศนานี้ใด  ทีส่องเน้ือความนั้นใหกระจางดวยประการนั้น  ๆ 
ก็ดี  ปฏิเวธใดกลาวคือความรูจริงไมวิปริตในปฎก ๓ นี้   อยางหน่ึง  สภาวะ  
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แหงธรรมทั้งหลายน้ัน ๆ ที่ไมวิปริต    กลาวคือ    ที่บัณฑิตกําหนดเปน   
มาตรฐาน     ควรแทงตลอด     คุณชาตน้ีทั้งหมด      ผูมีปญญาทรามท้ัง 
หลาย   ซึ่งมิไดสั่งสมกุศลสมภารไว   หยั่งรูไดยาก   และพ่ึงไมได   เหมือน 
มหาสมุทร  สัตวเล็กทั้งหลาย  มีกระตายเปนตน  พ่ึงไมได  เพราะเหตุนั้น 
สภาวธรรมที่มีเหตุหรือสภาวธรรมท่ีมีผลนั้น ๆ จึงลึกซึ้ง คัมภีรภาวะทั้ง ๔ 
อยาง  ในปฎก ๓ นี ้ แตละปฎก  ผูศึกษาพึงทราบในบัดนี้   แมดวยประการ 
ฉะน้ี.   ก็คาถานี้วา 
                               พึงแสดงประเภทของเทศนา     ประเภทของศาสนา 
                               ประเภทของกถา  และสิกขา   ปหานะ   คัมภีรภาพ 
                               ตามสมควรในปฎกเหลาน้ัน  ดังน้ี 
เปนคาถามีเนื้อความอันขาพเจากลาวแลวดวยคํามีประมาณเทานี้. 
           สวนประเภทแหงการเลาเรียน  ๓   อยาง  ในปฎก  ๓  ในคาถานี้วา 
                               ภิกษยุอมถึงซ่ึงประเภทแหงปริยัติใด    ซึ่งสมบัติใด 
                        แมซึ่งวิบติัใด   ในปฎกใด  ดวยอาการใด  พึงแสดง 
                        ซึ่งประเภทแหงปริยัติทั้งหมดแมนัน้      ดวยอาการ 
                        นั้น  ดังน้ี   พึงทราบตอไป. 
           จริงอยู  การเลาเรียนมี ๓ อยาง  คือ อลคัททูปมาปริยัติ  การเลาเรียน 
เหมือนจับงูขางหาง     นสิสรณัตถปรยิัติ     การเลาเรียนมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
ออกไป ภัณฑาคาริกปริยติั  การเลาเรียนของพระอรหันตเปรียบดวยขุนคลัง. 
           ในปรยิัติ  ๓  ประเภทน้ัน  ปริยติัใด  ที่บุคคลเรียนผิดทาง  คือเรียน 
เพราะเหตุมีติเตียนผูอ่ืนเปนตน   ปริยติันี้   ชื่อ  อลคัททูปมา   ซึง่พระผูมี   
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พระภาคเจาทรงมุงหมายตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุรุษผูตองการงู   
แสวงหางู  เที่ยวคนหางู  เขาพึงพบงูใหญ  พึงจับขนด  หรือจับทางงูนั่นนั้น 
งูนั้นพึงเลี้ยวกลับมากัดมือหรือแขน    หรืออวัยวะนอยใหญที่ใดที่หน่ึงของ 
บุรุษน้ัน บุรษุน้ันพึงถึงตายหรือทุกขปางตาย เพราะการถูกงูกัดนั้นเปนเหตุ 
ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอน้ันเปนเพราะเขาจับงู 
ผิดวิธี ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โมฆบุรุษบางพวกในศาสนาน้ี  ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน ยอมเลาเรียนธรรมคือ สุตตะ เคยยะ ฯ ล ฯ เวทัลละ โมฆบุรุษ 
เหลาน้ันครั้นเลาเรียนธรรมนั้นแลว    ไมพิจารณาเน้ือความของธรรมเหลา 
นั้นดวยปญญา  เมื่อโมฆบุรุษเหลาน้ันไมพิจารณาเนื้อความดวยปญญา ธรรม 
เหลาน้ันยอมไมทนตอการเพงพินิจ  โมฆบุรุษเหลาน้ัน มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
ติเตียนผูอ่ืน    และมีวัตถปุระสงคเพ่ือเปลื้องตนจากการกลาวรายนั้น  ๆ จึง 
เลาเรียนธรรม     โมฆบุรษุเหลาน้ัน     เลาเรียนธรรมเพื่อประโยชนแหง 
ธรรมใด  ยอมไมไดประโยชนแหงธรรมนั้น  ธรรมเหลาน้ัน   ที่โมฆบุรุษ 
เหลาน้ันเรียนผิดทาง    ยอมเปนไปเพ่ืออันตรายอันไมเกื้อกูล    เพ่ือความ 
ทุกขตลอดกาลนาน      ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร ?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขอน้ันเปนเพราะธรรมท้ังหลายอันโมฆบุรุษเหลาน้ันเรียนผิดทาง ดังน้ี. 
           สวนปริยัติใด  ทีบุ่คคลเรียนถูกทาง   คือหวังความบริบูรณแหงคุณ 
มีสีลขันธเปนตนเทาน้ัน   เรียนแลว  มิไดเรียนเพราะเหตุมีการติเตียนผูอ่ืน 
เปนตน   นี้ชือ่  นิสสรณัตถปริยัติ      ซึง่พระผูมีพระภาคเจาทรงมุงหมาย 
ตรัสไววา    ธรรมเหลาน้ันที่บุคคลเหลาน้ันเรียนถกูทาง    ยอมเปนไปเพ่ือ 
ประโยชนเกือ้กูล   เพ่ือความสุขตลอดกาลนาน   ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร ? 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะธรรมทั้งหลายบุคคลเหลาน้ันเรียนถกูทาง.  
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           สวนพระอรหันตผูมีขันธอันกําหนดรูแลว      มีกิเลสอันละไดแลว 
มีมรรคอันอบรมแลว มีพระอรหัตตผลอันแทงตลอดแลว มีนิโรธอันทําให   
แจงแลว   ยอมเรียนซึ่งปริยัติใด   เพ่ือตองการรักษาประเพณี  เพ่ือตองการ 
อนุรักษพุทธวงศโดยเฉพาะ นี้ชื่อ ภัณฑาคาริกปริยติั. 
           อน่ึง  ภิกษุปฏิบัติดีในพระวินัย อาศัยสีลสัมปทา ยอมบรรลุวิชชา ๓ 
เพราะทานกลาวประเภทแหงวิชชา  ๓  เหลาน้ัน ไวในพระวินัยนั้น.  ภิกษุ 
ปฏิบัติดีในพระสูตร    อาศัยสมาธิสัมปทา    ยอมบรรลุอภิญญา  ๖ เพราะ 
ทานกลาวประเภทแหงอภิญญา  ๖  เหลาน้ันไวในพระสูตรนั้น         ภิกษุ 
ปฏิบัติดีในพระอภิธรรม    อาศัยปญญาสัมปทา    ยอมบรรลุปฏสิัมภิทา ๔ 
เพราะทานกลาวประเภทแหงปฏิสัมภิทา  ๔  ไวในพระอภิธรรมนั้นเหมือน 
กัน.  ภิกษุปฏิบัติดีในปฎก ๓ เหลาน้ัน ยอมบรรลสุมบัติตางดวยวิชชา ๓ 
อภิญญา  ๖  และปฏิสัมภิทา  ๔  เปนตนนี้ตามลําดับ  ดวยประการฉะน้ี. 
           สวนภิกษุปฏิบัติชั่วในพระวินัย   ยอมมีความสําคัญวา  ไมมีโทษใน 
ผัสสะท้ังหลาย  มีการถูกตองสิ่งท่ีมีวิญญาณครองเปนตน  ที่ตองหาม  โดย 
มีลักษณะคลายคลึงกับการถูกตองวัตถุมีเครื่องปูลาดและผาหม       อันม ี
สัมผัสสบายที่ทรงอนุญาตไวเปนตน.     สมดวยคําท่ีพระอริฏฐะกลาวไววา 
เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมพีระภาคเจาทรงแสดงแลววาเปนธรรมทํา 
อันตราย       แกธรรมเหลาน้ันไมอาจเพ่ือเปนอันตรายแกผูสองเสพไดเลย 
ดังน้ี.  แตนั้นภิกษุนั้นยอมถึงความเปนผูทุศีล. 
           ภิกษุปฏิบัติชั่วในพระสูตร    ไมรูความมุงหมายในพระบาลีมีอาทิวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๔  พวกเหลาน้ี   มีอยู  ปรากฏอยู  ดังนี้  ยอม 
ถือเอาผิด ๆ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงมุงหมายตรัสไววา      บคุคลยอม  
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กลาวตูเราทั้งหลายดวย  ยอมขุดซึ่งตนดวย  ยอมประสบส่ิงที่มิใชบุญเปนอัน 
มากดวย  ดวยการท่ีคนถือผิด  ดังน้ี.   แตนั้น    ภิกษุนั้นยอมถึงความเปน   
มิจฉาทิฏฐิ. 
           ภิกษุปฏิบัติชั่วในพระอภิธรรม    เมื่อคิดธรรมฟุงเกินไป    ยอมคิด 
แมเรื่องที่ไมควรคิด    แตนั้นยอมถึงจิตวิปลาส    สมดวยพุทธภาษิตท่ีตรัส 
ไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลคิดอยูซึ่งเรื่องไมควรคิดทั้งหลายเหลาใด 
พึงเปนผูมีสวนแหงความเปนบา   เสียจริต   เรื่องไมควรคิดทั้งหลายเหลานี้  
๔  ประการ   บุคคลไมควรคิดเลย  ดังน้ี. 
          ภิกษุปฏิบัติชั่วในปฎก  ๓ เหลาน้ี     ยอมถึงความวิบัติตางดวยความ 
เปนผูทุศีล   ความเปนมิจฉาทิฏฐิ  และจิตวิปลาสนี้ตามลําดับ  ดวยประการ 
ฉะน้ี.   คาถาแมนี้วา    
              ภิกษุยอมถึงซ่ึงประเภทแหงปริยัติใด     ซึ่งสมบัติใด 
              แมซึ่งวิบัติใด   ในปฎกใด   ดวยอาการใด  พึงแสดง 
              ซึ่งประเภทแหงปริยัติทั้งหมดแมนั้น  ดวยอาการน้ัน 
             ดังน้ี 
เปนคาถามีเนื้อความอัน ขาพเจากลาวแลวดวยคํามีประมาณเทานี้. 
           ครั้นทราบปฎกท้ังหลายโดยประการตาง ๆ แลว  ผูศึกษาพึงทราบ 
พระพุทธพจนนี้วา  มี ๓ อยาง  ดวยอํานาจแหงปฎกเหลาน้ัน  ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
           พระพุทธพจนมี ๕  ประเภท   ดวยอํานาจแหงนิกาย  นับอยางไร ? 
ความจริง  พระพุทธพจนทั้งหมดเลยน้ัน  ม ี ๕  ประเภท  คือ  ทีฆนิกาย 
มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  ขุททกนิกาย.  บรรดานิกาย  ๕  
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นั้น ทีฆนิกาย คืออะไร ?  คือ  นิกายท่ีมีสูตร  ๓๔  สูตร  มีพรหมชาลสูตร   
เปนตน  จัดเปน  ๓  วรรค. 
           นิกายใด   มีสูตร  ๓๔  สูตร  จัดเปน  ๓  วรรค 
           นิกายท่ี  ๑  นี้   ชื่อทีฆนิกาย   มชีื่อวาอนุโลม 
           ก็เพราะเหตุไร   นกิายท่ี  ๑  นี้    จึงเรียกวา   ทีฆนิกาย ?  เพราะเปน 
ที่ประชุมและเปนที่อยูของสูตรทั้งหลายที่มีขนาดยาว.   จริงอยู  หมูและที่อยู 
ทานเรียกวา    นิกาย.     กใ็นขอท่ีนิกายศัพทหมายถึงหมู   และท่ีอยูนี้ 
มีอุทาหรณเปนเครื่องสาธกท้ังทางศาสนาและทางโลก      มีอาทิอยางนี้วา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราไมพิจารณาเห็นหมูอ่ืนแมหมูหน่ึง       ซึ่งผิดแผก 
แตกตางกันเหมือนหมูสัตวเดียรฉาน     และเหมือนท่ีอยูของกษัตริยโปณิกะ 
ที่อยูของกษัตริยจิกขัลลกิะเลย   ดังน้ี.       เนื้อความของคําในความท่ีนิกาย 
ทั้ง ๔ ที่เหลอืเรียกวานิกาย   บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวอยางนี้.  
           มัชฌมินิกาย คืออะไร  ?  คือ นิกายท่ีมีสูตร  ๑๕๒  สูตร มีมูลปริยาย- 
สูตรเปนตน  มีขนาดปานกลาง   จัดเปน  ๑๕  วรรค  
           ในนกิายใด  มีสูตร  ๑๕๒ สูตร  จัดเปน ๑๕ วรรค 
           นิกายน้ัน  ชื่อมัชฌมินิกาย. 
           สังยุตตนิกาย   คืออะไร ?   คือ  นิกายท่ีมีสูตร   ๗,๗๖๒  สูตร  ม ี
โอฆตรณสูตรเปนตน  ทีต่รัสไวดวยสามารถแหงเทวดาสังยุต  เปนตน 
           นิกายท่ีมีสูตร ๗,๗๖๒  สูตรน้ี   จัดเปนสังยุตตนิกาย 
           อังคุตตรนิกาย  คืออะไร ?  คือนิกายท่ีมีสูตร  ๙,๕๕๗  สูตร มีจิตต- 
ปริยาทานสูตร เปนตน  ที่ตรัสไวดวยสามารถแหงการเพ่ิมข้ึนสวนละหน่ึง ๆ 
           จํานวนสูตรในอังคุตตรนิกายมีดังน้ีคือ  ๙,๕๕๗  สูตร  
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           ขุททกนิกาย  คืออะไร ?   คือวินัยปฎกทั้งส้ิน    อภิธรรมปฎกทั้งส้ิน   
คัมภีร  ๑๕ ประเภทมีขุททกปาฐะเปนตน  และพระพุทธพจนที่เหลือ   เวน 
นิกาย ๔. 
                   ยกเวนนี้กายท้ัง   ๔  มีทฆีนิกายเปนตนเหลาน้ีเสีย 
                   พระพุทธพจนอื่นจากน้ัน  ทานเรียกวา ขุททกนิกาย 
                   แล.    พระพทุธพจนมี   ๕  อยาง    ดวยอํานาจแหง 
                   นิกาย    นับอยางน้ีแล.   พระพุทธพจนมี  ๙ อยาง 
                   ดวยอํานาจแหงองค  นับอยางไร  ?  จริงอยู  พระพุทธ- 
                   พจนทั้งหมดน้ี    ม ี ๙  ประเภท  คือ  สุตตะ   เคยยะ 
                   เวยยากรณะ คาถา อุทาน  อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูต- 
                   ธรรม   เวทัลละ.  
           ในพระพุทธพจนมีองค  ๙ นั้น  อุภโตวิภังค นิทเทส  ขันธกะ  และ 
บริวาร  มงคลสูตร   รตนสูตร   นาลกสูตร     ตุวัฏฏกสูตร   ในสุตตนิบาต 
และคําสอนของพระตถาคตที่มีชื่อวาสูตรแมอ่ืน   พึงทราบวาสุตตะ.   สูตร 
ที่มีคาถาท้ังหมด  พึงทราบวา  เคยยะ   โดยเฉพาะอยางยิ่ง   สคาถวรรค  แม 
ทั้งส้ินในสังยุตตนิกาย  พึงทราบวา เคยยะ. อภิธรรมปฎกทั้งหมด พระสูตร 
ที่ไมมีคาถา  และพระพุทธพจน  แมอ่ืนใด  ที่ไมไดรวบรวมไวดวยองค ๘ 
พระพุทธพจนนั้น พึงทราบวา  เวยยากรณะ. ธรรมบท  เถรคาถา  เถรีคาถา 
และคาถาลวนที่ไมมีชื่อวา  สูตร  ในสตุตนิบาต   พึงทราบวา คาถา.   สูตร 
๘๒ สูตร   ทีป่ระกอบดวยคาถาสําเร็จดวยญาณ   เกิดรวมดวยโสมนัสเวทนา 
พึงทราบวาอุทาน.  สูตร  ๑๑๐  สูตร  ที่เปนไปโดยนัยมีอาทิวา  วุตฺต  เหต 
ภควตา  พึงทราบวา   อิติวุตตกะ.   ชาดก  ๕๕๐  เรื่อง   มีอปณณกชาดก  
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เปนตน  พึงทราบวา   ชาดก.   พระสตูร   อันประกอบดวยเรื่องที่ไมเคยมี 
มามีข้ึน นาอัศจรรยทั้งหมด  ที่เปนไปโดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   
ธรรมอันไมเคยมีมามีข้ึน  นาอัศจรรย  ๔  อยาง  เหลาน้ี   มีในพระอานนท 
ดังน้ี   พึงทราบวา  อัพภูตธรรม.  พระสูตรที่ถูกถาม  ไคญาณและปติ  แม 
ทั้งหมด  มีจูฬเวทัลลสูตร   มหาเวทัลลสูตร  สัมมาทิฏฐิสูตร   สักกปญห- 
สูตร    สังขารภาชนียสูตร    และมหาปุณณมสูตร    เปนตน   พึงทราบวา 
เวทัลละ.   พระพุทธพจนมี  ๙  อยาง  ดวยอํานาจแหงองค   นับอยางนี้แล  
           พระพุทธพจนมี  ๘๔,๐๐๐ ดวยอํานาจแหงธรรมขันธ นบัอยางไร ? 
จริงอยู   พระพุทธพจนทั้งหมดนี้    มี  ๘๔,๐๐๐  ประเภท  ดวยอํานาจแหง 
ธรรมขันธ  ที่ทานพระอานนท   แสดงไวแลวอยางนี้วา 
                   ธรรมเหลาใด     ทีข่ึ้นปากขึ้นใจขาพเจา     ขาพเจา 
                   เรียนธรรมเหลาน้ันจากพระพุทธเจา  ๘๒,๐๐๐  พระ 
                   ธรรมขันธ   เรียนจากภิกษุ  ๒,๐๐๐  พระธรรมขนัธ 
                   รวม    ๘๔,๐๐๐   พระธรรมขันธ. 
           ในธรรมขันธ  ๘๔,๐๐๐  นั้น  พระสูตรที่มีหัวขอเรื่องเดียวนับเปน 
ธรรมขันธ ๑. พระสูตรใดมีหัวขอเรื่องหลายเรื่องรวมกัน   ในพระสูตรนั้น 
นับธรรมขันธตามจํานวนหัวขอเรื่อง. 
           ในคาถาประพันธ  คําถามปญหาเรื่อง  ๑  นบัเปนธรรมขันธ  ๑ 
คําวิสัชนาปญหาเรื่อง  ๑  นับเปนธรรมขันธ ๑.   ในพระอภิธรรม การแจก 
ติกะและทุกะแตละอยาง ๆ    และการแจกจิตตวาระแตละอยาง ๆ   นับเปน 
ธรรมขันธ ๑ ๆ.  ในพระวินัย มีวัตถุ  มมีาติกา มีบทภาชนีย มีอันตราบัติ 
มีอาบัติ  มีอนาบัติ  มีติกเฉทะ  (การกําหนดอาบัติเปน  ๓  สวน)  ในวัตถ ุ 
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และมาติกาเปนตนเหลานั้น  สวนหนึ่ง ๆ พึงทราบวา  ธรรมขันธหน่ึง ๆ. 
พระพุทธพจนมี   ๘๔,๐๐๐   ดวยอํานาจแหงธรรมขันธ  นับอยางนี้แล. 
           พระพุทธพจนนี้    โดยไมแยกประเภท   มหีน่ึง   คือรส   โดยแยก   
ประเภท  มีประเภท ๒ อยาง   เปนตน  คือ เปนพระธรรมอยาง ๑ เปนวินัย 
อยาง ๑ เปนตน   อันคณะผูเชี่ยวชาญ   ม ีพระมหากัสสป   เปนประมุข 
เมื่อจะสังคายนา   ไดกําหนดประเภทน้ีกอนแลว   จึงสังคายนาวา    นี้เปน 
ธรรม  นี้เปนวินัย  นี้เปนปฐมพุทธพจน นี้เปนมัชฌิมพุทธพจน  นี้เปน 
ปจฉิมพุทธพจน นี้เปนวินัยปฎก  นี้เปนสุตตันตปฎก  นี้เปนอภิธรรมปฎก 
นี้เปนทีฆนิกาย  นี้เปนมัชฌิมนิกาย  นี้เปนสังยุตตนิกาย  นี้เปนอังคุตตร- 
นิกาย  นี้เปนขุททกนิกาย   นี้เปนองค  ๙  มีสุตตะเปนตน  นี้เปนพระธรรม- 
ขันธ   ๘๔,๐๐๐   ดวยประการฉะน้ี.   และใชวา  ทานจะกําหนดประเภทน้ี  
เทาน้ันอยางเดียว    สังคายนาแลวหาก็ไม    แตทานยังกําหนดประเภทแหง 
สังคหะแมอ่ืน ๆ ซึ่งมีประการมิใชนอย เปนตนวา อุทานสังคหะ วัคคสังคหะ 
เปยยาลสังคหะ  และนิปาตสังคหะ   มีเอกนิบาตและทุกนิบาตเปนตน  สัง- 
ยุตตสังคหะ และปญญาสสังคหะเปนตน  ที่ปรากฏอยูในปฎก ๓ สังคายนา 
แลว   ใชเวลา ๗ เดือน   ดวยประการฉะน้ี. 
           ก็ในอวสานแหงการสังคายนาพระพุทธพจนนั้น   แผนดินใหญนี้ได 
สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นหว่ันไหว เปนอเนกประการท่ัวไปจนถึงน้ํารองแผนดิน 
เปนประหน่ึงวาเกิดความปราโมทยใหสาธุการวา     ศาสนาของพระทศพล 
นี้     พระมหากัสสปเถระ       ไดทําใหสามารถมีอายุยืนไปไดตลอดกาล 
ประมาณ ๕,๐๐๐  ป        และไดปรากฏมหัศจรรยทั้งหลายมิใชนอย  ดวย 
ประการฉะน้ี.  สังคายนาใดในโลกเรยีกกันวา  ปญจสตา  เพราะพระอรหันต  
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๕๐๐ องค  ไดทําไว  และเรียกกันวา  เถริกา    เพราะพระสงฆชั้นพระเถระ   
ทั้งน้ันไดทําไว  สังคายนาน้ีชื่อปฐมมหาสังคายนา ดวยประการฉะน้ี. 
 
                               อรรถกถาพรหมชาลสูตร 
         เมื่อปฐมมหาสังคายนานี้กําลังดําเนินไปอยู  เวลาสังคายนาพระวินัย 
จบลง  ทาน  พระมหากัสสป  เมื่อถามพรหมชาลสูตร   ซึ่งเปนสูตรแรก 
แหงนิกายแรกในสุตตันตปฎก       ไดกลาวคําอยางนี้วา      ทานอานนท 
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสพรหมชาลสตูรที่ไหน ดังน้ีเปนตนจบลง   ทาน 
พระอานนท     เมื่อจะประกาศสถานท่ีทีพระผูมีพระภาคเจาตรัสพรหม- 
ชาลสูตร     และบุคคลท่ีพระองคตรัสปรารภใหเปนเหตุนั้นใหครบกระแส 
ความจึงกลาวคําวา  เอวมเฺม  สุต  ดังนี้เปนตน.   ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาว 
วา แมพรหมชาลสูตร  กม็ีคําเปนนิทานวา   เอวมฺเม  สุต   ที่ทานพระอานนท 
กลาวในคราวปฐมมหาสังคายนา  เปนเบื้องตน  ดังน้ี. 
           ในคําเปนนิทานแหงพระสูตรนั้น  พึงทราบวินิจฉัย  ดังตอไปนี้. 
 
                                      แกอรรถบท  เอว 
           บทวา เอว เปนบทนิบาต.    บทวา เม เปนตน  เปนบทนาม  ใน 
คําวา  ปฏิปนฺโน โหติ   นี้  บทวา   ปฏิ   เปนบทอุปสรรค.  บทวา  โหติ 
เปนบทอาขยาต.  พึงทราบการจําแนกบทโดยนัยเทานี้กอน. 
           แตโดยอรรถ    เอว   ศัพท  แจกเน้ือความไดหลายอยาง   เปนตนวา 
ความเปรียบเทียบ   ความแนะนํา  ความยกยอง   ความติเตียน   ความรับคํา 
อาการะ  ความชี้แจง   ความหามความอ่ืน.  
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           จริงอยางนั้น  เอว  ศัพทนี้   ที่มาในความเปรียบเทียบ  เชน ในประ-   
โยคมีอาทิวา  เอว   ชาเตน   มจฺเจน  กตฺตพฺพ   กสุล   พหุ  สตัวเกิด 
มาแลวควรบําเพ็ญกุศลใหมาก   ฉันนั้น. 
           ที่มาในความแนะนํา    เชนในประโยคมีอาทิวา  เอว  เต  อภิกฺกม-ิ 
ตพฺพ  เอว  ปฏิกฺกมิตพฺพ    เธอพึงกาวไปอยางนี้  พึงถอยกลับอยางนี้.  
           ที่มาในความยกยอง   เชนในประโยคมีอาทิวา     เอวเมต    ภควา 
เอวเมต  สุคต  ขอน้ันเปนอยางนี้พระผูมีพระภาคเจา  ขอน้ันเปนอยางนี้ 
พระพระสุคต. 
           ที่มาในความติเตียน    เชนในประโยคมีอาทิวา    เอวเมว    ปนาย 
วสลี  ยสฺมึ  วา  ตสิมึ  วา  ตสฺส  มุณฺฑกสฺส  สมณกสฺส  วณฺณ  ภาสติ 
ก็หญิงถอยน้ี   กลาวสรรเสริญสมณะโลนนั้น อยางนี้อยางนี้  ทุกหนทุกแหง. 
          ที่มาในความรับคํา   เชนในประโยคมีอาทิวา   เอว   ภนฺเตติ  โข 
เต  ภิกข ู  ภคตโต  ปจฺจสฺโสสุ   ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระดํารัสของพระ 
ผูมีพระภาคเจาวา   อยางนั้น   พระเจาขา. 
          ที่มาในอาการะ  เชนในประโยคมีอาทิวา  เอว พฺยาโข อห ภนฺเต 
ภควตา   ธมมฺ  เทสิต  อาชานามิ   ขาแตทานผูเจริญ   ขาพเจายอมรูทั่ว 
ถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวอยางนี้จริง. 
          ที่มาในความชี้แจง   เชนในประโยคมีอาทิวา   เอห ิ  ตฺว  มาณวภ 
เยน  สมโณ  อานนฺโท  เตนุปสงฺกม  อปุสงฺกมิตฺวา  มม  วจเนน  สมณ 
อานนฺท  อปฺปาพาธ  อปฺปาตงฺก  ลหฏุาน  พล  ผาสุวิหาร  ปุจฺฉ 
สุโภ  มาณโว  โตเทยฺยปุตฺโต  ภวนฺต  อานนฺท  อปฺปาพาธ  อปฺปาตงฺก 
ลหุฏาน  พล  ผาสุวิหาร  ปุจฺฉตีติ  เอวฺจ  วเทห ิ สาธุ  กิร  ภว 
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อานนฺโท  เยน  สุภส ฺ มาณวสฺส  โตเทยฺยปุตฺตสฺส  นิเวสน  เตนุป-   
สงฺกมตุ  อนกุมฺป  อุปาทาย  มานี่แนะ  พอหนุมนอย  เธอจงเขาไปหา 
พระอานนท  แลวเรียนถามพระอานนท  ถึงความมีอาพาธนอย  ความมี 
โรคนอย   ความคลองแคลว   ความมีกําลัง   ความอยูสําราญ   และจงพูด 
อยางนี้วา  สุภมาณพโตเทยยบุตร เรยีนถามพระอานนทผูเจริญ ถึงความ 
มีอาพาธนอย   ความมีโรคนอย   ความคลองแคลว   ความมีกําลัง   ความ 
อยูสําราญ     และจงกลาวอยางนี้วา   ขอประทานโอกาส  ไดยินวา   ขอพระ 
อานนท ผูเจริญ  โปรดอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของสุภมาณพโตเทยย- 
บุตรเถิด.                                                                            
       ที่มาในอวธารณะ หามความอ่ืน เชนในประโยคมีอาทิวา ต  กึ  มฺถ 
กาลามา  อิเม  ธมฺมา  ฯ เป ฯ เอว  โน  เอตฺถ  โหติ   ดูกอนชาวกาลามะทั้ง 
หลาย  ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ?  ธรรมเหลาน้ีเปนกุศล 
หรือกุศล. พวกชนชาวกาลามะตางกราบทูลวา  เปนอกุศล พระเจาขา.  มี 
โทษ หรือไมมีโทษ ?  มีโทษพระเจาขา.  ทานผูรูติเตียนหรือทานผูรูสรร- 
เสริญ ? ทานผูรูติเตียนพระเจาขา.   ใครสมาทานใหบริบูรณแลว   เปนไป 
เพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน  เพ่ือทุกข หรือหาไม หรือทานท้ังหลายมีความเห็น 
อยางไรในขอน้ี  ?  ธรรมเหลาน้ี ใครสมาทานใหบริบูรณแลว  เปนไปเพ่ือส่ิง 
ไมเปนประโยชน  เพ่ือทุกข  ในขอน้ี  ขาพระองคทั้งหลายมีความเห็นอยางน้ี 
พระเจาขา.  เอว  ศัพทนี้นัน้     ในพระบาลีนี้    พึงเห็นใชในอรรถ  คือ 
อาการะ  ความชี้แจง   ความหามความอ่ืน. 
           บรรดาอรรถ ๓ อยางนั้น  ดวย  เอว  ศัพท   ซึ่งมีอาการะ  เปนอรรถ 
ทานพระอานนทแสดงเน้ือความน้ีวา  พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา  
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นั้น ละเอียดโดยนัยตาง ๆ  ต้ังข้ึนดวยอัธยาศัยมิใชนอย    สมบูรณดวยอรรถ   
และพยัญชนะ   มีปาฏิหาริยตาง ๆ ลึกซ้ึงโดยธรรม  อรรถ  เทศนา  และ 
ปฏิเวธ  มาสูคลองโสตสมควรแกภาษาของตน ๆ ของสัตวโลกทั้งปวง  ใคร 
เลาท่ีสามารถเขาใจไดโดยประการท้ังปวง          แตขาพเจาแมใชเรี่ยวแรง 
ทั้งหมดใหเกิดความประสงคที่จะสดับ  ก็ไดสดับมาอยางนี้  คือ  แมขาพเจา 
ก็ไดสดับมาโดยอาการอยางหนึ่ง. 
          ดวย   เอว   ศัพท  ซึ่งมีนิทัสสนะเปนอรรถ  ทานพระอานนท  เมื่อ 
จะเปลื้องตนวา  ขาพเจามิใชพระสยัมภู   พระสูตรนี้ขาพเจามิไดกระทําให 
แจง    จึงแสดงพระสูตรทั้งส้ินที่ควรกลาวในบัดนี้วา    เอวมฺเม  สุต  คือ 
ขาพเจาเองไดยินมาอยางนี้. 
          ดวย เอว ศัพท  ซึ่งมีอวธารณะเปนอรรถ   ทานพระอานนทเม่ือ 
จะแสดงพลังดานความทรงจําของตนอันควรแกภาวะที่พระผูมีพระภาค- 
เจาทรงสรรเสริญไว  อยางน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อานนทนี้    เปนเลิศ 
กวาภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวกของเรา   ซึ่งเปนพหูสูต   มีคติ  มีสติ  มีธิติ 
(ความทรงจํา) เปนอุปฐาก ดังน้ี  และท่ีทานธรรมเสนาบดีพระสารีบุตร 
เถระสรรเสรญิไว   อยางนี้วา   ทานพระอานนท  เปนผูฉลาดในอรรถ 
ฉลาดในธรรม  ฉลาดในพยัญชนะ  ฉลาดในนิรุตติ   ฉลาดในคําเบื้องตน 
และคําเบื้องปลาย  ดังนี้    ยอมใหเกิดความประสงคที่จะสดับแกสัตวโลกทัง้ 
หลาย  โดยกลาววาขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี   และที่สดับนั้นก็ไมขาดไมเกิน 
ทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ  คืออยางนี้เทานั้น  ไมพึงเห็นเปนอยางอ่ืน. 
 
                                        แกอรรถบท  เม  
           เม  ศพัท  เห็นใชในเน้ือความ   ๓  อยาง.  จริงอยางนั้น  เม  ศัพทนี ้ 
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มีเนื้อความเทากับ    มยา    เชนในประโยคมีอาทิวา    คาถาภิคีต  เม  
อโภชเนยฺย  โภชนะที่ไดมาดวยการขับกลอม  เราไมควรบริโภค. 
           มีเนื้อความเทากับ   มยฺห เชนในประโยคมีอาทิวา  สาธุ  เม  ภนฺเต 
ภควา   สงฺขตฺิเตน   ธมมฺ  เทเสตุ    ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอประทาน 
พระวโรกาส   ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระ- 
องคเถิด.                                                                                  
           มีเนื้อความเทากับ   มม  เชนในประโยคมีอาทิวา  ธมฺมทายาทา  เม 
ภิกฺขเว  ภวถ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงเปนธรรมทายาทของ 
เรา. 
           แตในพระสูตรนี้   เม  ศัพท   ควรใชในอรรถ  ๒  อยาง  คือ  มยา 
สุต   ขาพเจาไดสดับมา  และ  มม  สตุ   การสดับของขาพเจา. 
 
                                       แกอรรถบทวา  สุต 
           สุต   ศัพทนี้    มีอุปสรรคและไมมีอุปสรรค    จําแนกเน้ือความได 
หลายอยาง เชนเน้ือความวาไป วาปรากฏ วากําหนัด วาสั่งสม วาขวนขวาย 
วาสัททารมณที่รูดวยโสต  และวารูตามโสตทวาร  เปนตน. 
           จริงอยางนั้น  สุต  ศัพทนี้    มีเนื้อความวาไป    เชนในประโยคมี 
อาทิวา  เสนาย  ปสุโต   เสนาเคลื่อนไป   มีเนื้อความวาเดินทัพ. 
           มีเนื้อความวาปรากฏ     เชนในประโยคมีอาทิวา      สตุธมฺมสฺส 
ปสฺสโต   ผูมีธรรมอันปรากฏแลว    ผูเห็นอยู   มีเนือ้ความวา   ผูมีธรรม 
ปรากฏแลว. 
           มีเนื้อความวากําหนัด    เชนในประโยคมีอาทิวา       อวสสฺุตา 
อวสฺสุตสฺส      ภิกษุณีมีความกําหนัดยินดีการท่ีชายผูมีความกําหนัดมาลูบ  
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คลําจับตองกาย  มีเนื้อความวา   ภิกษุณีมีจิตชุมดวยราคะ   ยินดีการท่ีชาย   
ผูมีจิตชุมดวยราคะมาจับตองกาย. 
          มีเนื้อความวาส่ังสม    เชนในประโยคมีอาทิวา  ตุเมฺหห ิ ปุ ฺ 
ปสุต  อนปฺปก   บุญเปนอันมาก  ทานทั้งหลายไดสั่งสมแลว  มีเนื้อความวา 
เขาไปส่ังสมแลว. 
          มีเนื้อความวาขวนขวาย  เชนในประโยคมีอาทิวา  เย  ฌานปสุตา  
ธีรา  ปราชญทั้งหลายเหลาใดผูขวนขวายในฌาน  มเีนื้อความวา  ประกอบ 
เนือง ๆ ในฌาน. 
          มีเนื้อความวา    สทัทารมณที่รูดวยโสด     เชนในประโยคมีอาทิวา 
ทิฏ ิ  สุต  มตุ  รูปารมณที่จักษุเห็น   สัททารมณที่โสดฟง   และอารมณ 
ทั้งหลายท่ีทราบ  มีเนื้อความวา  สัททารมณที่รูดวยโสต. 
          มีเนื้อควานวา   รูตามโสตทวาร   เชนในประโยคมีอาทิวา   สุตธโร 
สุตสนฺนิจฺจโย    ทรงสุตะ  สั่งสมสุตะ   มีเนื้อความวา  ทรงธรรม  ที่รูตาม 
โสดทวาร.   
          แตในพระสูตรนี้   สุต  ศัพทนี้   มีเนื้อความวา   จําหรือความจําตาม 
โสตทวาร. 
          ก ็ เม  ศัพท  เมื่อมีเนื้อความเทากับ   มยา  ยอมประกอบความไดวา 
ขาพเจาไดสดับมา   คือจําตามโสตทวาร    อยางนี้    เมื่อมีเนื้อความเทากับ 
มม    ยอมประกอบความไดวา    การสดับของขาพเจา   คือ   ความจําตาม 
โสตทวารของขาพเจา   อยางนี้. 
 
                                   แกอรรถ  เอวมฺเม  สุต 
           บรรดาบทท้ัง  ๓  ดังกลาวมานี้   บทวา  เอว  แสดงกิจแหงวิญญาณ  
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มีโสตวิญญาณเปนตน.   
           บทวา  เม  แสดงบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยวิญญาณที่กลาว 
แลว.   
           บทวา สุต  แสดงการรับไวอยางไมขาดไมเกิน  และไมวิปริต  เพราะ 
ปฏิเสธภาวะท่ีไมไดยิน. 
           อน่ึง  บทวา   เอว ประกาศภาวะท่ีเปนไปในอารมณที่ประกอบตาง ๆ 
ตามวิถีวิญญาณที่เปนไปตามโสตทวารน้ัน. 
           บทวา   เม   เปนคําประกาศตน. 
           บทวา  สุต  เปนคําประกาศธรรม. 
           ก็ในพระบาลีนี้    มีความยอดังน้ีวา   ขาพเจามิไดกระทําส่ิงอ่ืน   แต 
ไดกระทําส่ิงนี้    คือไดสดับธรรมน้ี   ตามวิถีวิญญาณอันเปนไปในอารมณ 
โดยประการตาง ๆ.    
           อน่ึง   บทวา  เอว  เปนคําประกาศขอควรชี้แจง. 
           บทวา เม  เปนคําประกาศถึงตัวบุคคล. 
           บทวา  สุต  เปนคําประกาศถึงกิจของบุคคล. 
           อธิบายวา   ขาพเจาจักชี้แจงพระสูตรใด   พระสูตรนั้น   ขาพเจาได 
สดับ มาอยางนี้. 
            อน่ึง   บทวา  เอว  ชี้แจงอาการตาง  ๆ ของจิตสันดาน   ซึง่เปนตัว 
รับอรรถะและพยัญชนะตาง ๆ ดวยเปนไปโดยอาการตางกัน. 
                   จริงอยู    ศัพทวา   เอว   นี้   เปนอาการบัญญัติ.  
                   ศัพทวา   เม   เปนคําชี้ถึงผูทํา. 
                   ศัพทวา  สุต   เปนคําชี้ถึงอารมณ.  
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           ดวยคําเพียงเทาน้ี   ยอมเปนอันจิตสันดานท่ีเปนไปโดยอาการตางกัน  
กระทําการตกลงรับอารมณ   ของผูทําที่มีความพรอมเพรียงดวยจิตสันดาน 
นั้น.                 
           อีกประการหน่ึง   ศัพทวา   เอว  เปนคําชี้กิจของบุคคล. 
           ศัพทวา  สุต  เปนคําชี้ถึงกิจของวิญญาณ  
           ศัพทวา  เม  เปนคําถึงบุคคลผูประกอบกิจท้ังสอง. 
           ก็ในพระบาลีนี้  มีความยอดังนี้วา    ขาพเจา    คือบุคคลผูประกอบ 
ดวยโสตวิญญาณ     ไดสดับมาดวยโวหารวา     สวนกิจท่ีไดมาดวยอํานาจ 
วิญญาณ. 
           บรรดาศัพททั้ง  ๓ นั้น ศัพทวา  เอว   และศัพทวา  เม  เปนอวิชชมาน- 
บัญญัติ  ดวยอํานาจสัจฉิกัตถปรมัตถ  เพราะในพระบาลีนี้   ขอท่ีควรจะได 
ชี้แจงวา   เอว  ก็ด ี วา เม   ก็ด ีนั้น  วาโดยปรมัตถ  จะมีอยูอยางไร. 
           บทวา สุต  เปนวิชชมานบัญญติั   เพราะอารมณที่ไดทางโสต   ใน 
บทนี้นั้น  วาโดยปรมัตถมีอยู. 
           อน่ึง   บทวา  เอว  และ  เม  เปนอุปาทาบัญญัติ    เพราะมุงกลาว 
อารมณนั้น ๆ. 
           บทวา  สุต   เปนอุปนิธาบัญญัติ   เพราะกลาวอางถึงอารมณมีอารมณ 
ที่เห็นแลวเปนตน.    
           ก็ในพระบาลีนี้  ดวยคําวา  เอว  ทานพระอานนทแสดงความไม 
หลง.  เพราะคนหลงยอมไมสามารถแทงตลอดโดยประการตาง ๆ ได. 
           ดวยคําวา  สุต  ทานพระอานนทแสดงความไมลืมถอยคําท่ีไดสดับ 
มา  เพราะผูที่ลืมถอยคําท่ีไคสดับมาน้ัน   ยอมไมรูชัดวา    ขาพเจาไดสดับ  
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มาโดยกาลพิเศษ.   
          ดวยอาการอยางนี้   ทานพระอานนทนี้   ยอมมีความสําเร็จทางปญญา 
ดวยความไมหลง   และยอมมีความสําเร็จทางสติ   ดวยความไมลืม.   
          ในความสําเร็จ  ๒  ประการนั้น    สติอันมีปญญานํา    สามารถหาม 
(ความอ่ืน)   โดยพยัญชนะ   ปญญาอันมีสตินํา    สามารถแทงตลอดโดย 
อรรถ.    โดยที่มีความสามารถท้ัง  ๒  ประการนั้น   ยอมสําเร็จภาวะท่ีทาน 
พระอานนทจะไดนามวา      ขุนคลังแหงพระธรรม      เพราะสามารถจะ 
อนุรักษคลังพระธรรม  ซึ่งสมบูรณดวยอรรถะและพยัญชนะ. 
 
                                        อีกนัยหน่ึง 
           ดวยคําวา  เอว  ทานพระอานนทแสดงโยนิโสมนสิการ    เพราะผูที่ 
ไมมีโยน โสมนสิการ  ไมแทงตลอดโดยประการตาง ๆ  
           ดวยคําวา  สุต  ทานพระอานนทแสดงความไมฟุงซาน   เพราะผูที่ 
มีจิตฟุงซานฟงไมได. 
           จริงอยางนั้น   บุคคลผูมีจิตฟุงซาน   แมเขาจะพูดดวยความสมบูรณ 
ทุกอยาง   กย็ังพูดวา   ขาพเจาไมไดยิน   ขอจงพูดซํ้า.  
           ก็ในคุณ  ๒ ขอน้ี   ทานพระอานนททําอัตตสัมมาปณิธิและปุพเพ- 
กตปุญญตาใหสําเร็จได    ดวยโยนิโสมนสิการ    เพราะผูมิไดต้ังตนไวชอบ 
หรือมิไดกระทําความดีไวกอน  จะไมมีโยนิโสมนสิการ  ทานพระอานนท 
ทําการฟงพระสัทธรรมและการพ่ึงสัตบุรุษใหสําเร็จได  ดวยความไมฟุงซาน 
เพราะผูมีจิตฟุงซาน  ไมสามารถจะฟงได   และผูไมพ่ึงสัตบุรุษ  ก็ไมมีการ 
สดับฟง.  
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           อีกนัยหนึ่ง   เพราะขาพเจาไดกลาวไวแลววา  บทวา  เอว  แสดงไข   
อาการตาง ๆ ของจิตสันดาน ซึ่งเปนตัวรับอรรถะและพยัญชนะตาง ๆ ดวย 
เปนไปโดยอาการตางกัน     และอาการอันเจริญอยางน้ีนั้น     ยอมไมมีแก 
บุคคลผูมีไดต้ังตนไวชอบ   หรือมิไดกระทําความดีไวกอน ฉะนั้น ดวยคํา 
วา  เอว นี้  ทานพระอานนทแสดงสมบัติคือจักร ๒  ขอ เบื้องปลายของตน 
ดวยอาการอันเจริญน้ี.     ดวยคําวา  สุต ทานพระอานนทแสดงสมบัติคือ 
จักรธรรม  ๒  ขอเบ้ืองตนของตน   ดวยการประกอบการฟง.    เพราะผูที่ 
อยูในถิ่นฐานอันมิใชเปนปฏิรูปเทศก็ดี     ผูที่เวนการพ่ึงสัตบุรุษก็ดี    ยอม 
ไมมีการฟง   ดวยประการฉะน้ี .     ความบริสุทธิ์แหงอัธยาศัย   ยอมเปนอัน 
สําเร็จแกทาน   เพราะความสําเร็จแหงจักรธรรม  ๒  ขอเบ้ืองปลาย   ความ 
บริสุทธิ์แหงความเพียร   ยอมเปนอันสําเร็จ   เพราะความสําเร็จแหงจักร ๒ 
ขอเบื้องตน      และดวยความบริสุทธิ์แหงอัธยาศัยนั้น    ยอมเปนอันสําเร็จ 
ความฉลาดในปฏิเวธ  ดวยความบริสุทธิ์แหงความเพียร  ยอมเปนอันสําเร็จ 
ความฉลาดในปริยัติ.  ดวยประการฉะน้ี   ถอยคําของทานพระอานนทผูมี 
ความเพียรและอัธยาศัย  บริสุทธิ์  สมบูรณ  ดวยปริยัติและปฏิเวธ  ยอมควร 
ที่จะเปนคําเริ่มแรกแหงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาเหมือน 
ความข้ึนไปแหงอรุณ        เปนเบื้องตนของดวงอาทิตยที่กําลังอุทัยอยู 
และเหมือนโยนิโสมนสิการ  เปนเบื้องตนแหงกุศลกรรมฉะนั้น   เหตุดังนั้น 
ทานพระอานนท    เมื่อจะดังคําเปนนิทานในฐานะอันควร    จึงกลาวคํา 
เปนตนวา   เอวมฺเม   สุต  ดังน้ี. 
           อีกนัยหนึ่ง   ดวยคําแสดงการแทงตลอดมีประการตาง ๆ วา เอว นี้  
ทานพระอานนทแสดงถึงสภาพแหงสมบัติ  คือ  อัตถปฏิสัมภิทา     และ  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 120 

ปฏิภาณปฏิสัมภิทาของตน.       ดวยคําแสดงถึงการแทงตลอดประเภทแหง   
ธรรมที่ควรสดับวา  สุต  นี้   ทานพระอานนทแสดงถึงสภาพแหงสมบัติ 
คือ  ธัมมปฏสิัมภิทา  และนิรุตติปฏิสัมภิทา. 
           อน่ึง  ทานพระอานนท     เมื่อกลาวคําอันแสดงโยนิโสมนสิการวา 
เอว  นี้   ยอมแสดงวา   ธรรมเหลาน้ี  ขาพเจาเพงดวยใจ   แทงตลอดดีแลว 
ดวยทิฏฐิ.    เมื่อกลาวคําอันแสดงการประกอบดวยการสดับวา สุต  นี ้  ยอม 
แสดงวา   ธรรมเปนอันมาก    ขาพเจาไดสดับแลว    ทรงจําไวแลว   คลอง 
ปาก.   เมื่อแสดงความบริบูรณแหงอรรถและพยัญชนะ   แมดวยคําท้ังสอง 
นั้น    ยอมใหเกิดความเอ้ือเฟอในการฟง    เพราะวาผูไมสดับธรรม    ที ่
บริบูรณดวยอรรถะและพยัญชนะ  โดยเอ้ือเฟอ  ยอมเหินหางจากประโยชน 
เกื้อกูลอันใหญ  เพราะเหตุดังน้ีนั้น  กุลบุตรควรจะใหเกิดความเอ้ือเฟอฟง 
ธรรมนี้โดยเคารพแล.                        
           อน่ึง  ดวยคําท้ังหมดวา   เอวมเฺม  สุต  นี้   ทานพระอานนทมิได 
ต้ังธรรมที่พระตถาคตทรงประกาศแลว  เพ่ือตน  ยอมลวงพนภูมิอสัตบุรุษ 
เมื่อปฏิญาณความเปนสาวก  ยอมกาวลงสูภูมิสัตบุรุษ 
           อน่ึง  ยอมยังจิตใหออกพนจากอสัทธรรม   ยอมยังจิตใหดํารงอยูใน 
พระสัทธรรม  เมื่อแสดงวา  ก็พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้นเทาน้ัน       ขาพเจาไดสดับมาโดยสิ้นเชิงทีเดียว     ชื่อวายอมเปลื้องตน 
ยอมแสดงอางพระบรมศาสดา     ทําพระดํารัสของพระชินเจาใหแนบแนน 
ประดิษฐานแบบแผนพระธรรมไว. 
           อีกอยางหนึ่ง  ทานพระอานนท  เม่ือไมปฏิญาณวาธรรมอันตนให 
เกิดข้ึนวา   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้    เปดเผยการสดับใหเบื้องตน   ยอม  
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ยังความไมศรัทธาใหพินาศ     ยอมยังความถึงพรอมแหงศรัทธาในธรรมนี ้
ใหเกิดข้ึนแกเทวดาและมนุษยทั้งปวงวา         พระดํารัสนี้ขาพเจาไดรับมา   
เฉพาะพระพักตรพระผูมพีระภาคเจาผูแกลวกลาดวยเวสารัชญาณทั้งส่ี  ผู 
ทรงกําลังสิบ   ผูดํารงอยูในฐานะอันองอาจ  ผูบันลอืสีหนาท  ผูสูงสุดกวา 
สัตวทั้งปวง   ผูเปนใหญในธรรม    ผูเปนธรรมราชา   ผูเปนธรรมาธิบดี 
ผูมีธรรมเปนประทีป   ผูมีธรรมเปนสรณะ  ผูยังจักรอันประเสริฐ   คือพระ 
สัทธรรมใหหมุนไป ผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ในพระดํารัส 
นี้     ใคร ๆ ไมควรทําความสงสัยหรือเคลือบแคลงในอรรถหรอืธรรม 
ในบทหรือพยัญชนะ    เพราะฉะนั้น    พระอานนทยอมยังความเปนผูไมมี 
ศรัทธาใหพินาศ     ยังสทัธาสัมปทาใหเกิดข้ึนในธรรมน้ี      แกเทวดาและ 
มนุษยทั้งปวง    ดวยประการฉะน้ี     ดวยเหตุดังน้ีนั้น    ทานจึงกลาวคาถา 
ประพันธไวดังนี้วา 
                   พระอานนทเถระผูเปนสาวกของพระโคดมกลาว 
                   อยางน้ีวา     ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี   ยอมยังความ 
                   ไมศรัทธาใหพินาศ  ยอมยังศรัทธาในพระศาสนา 
                   ใหเจริญ   ดังน้ี. 
 
                                     แกอรรถบท  เอก  สมย 
                             บทวา   เอก   แสดงการกําหนดนับ. 
                             บทวา   สมย   แสดงสมัยที่กําหนด. 
           สองบทวา   เอก  สมย   แสดงสมัยที่ไมแนนอน. 
           สมย  ศัพท  ในบทวา  สมย  นัน้  
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              ปรากฏในความวาพรอมเพรียง  ขณะ   กาล  ประชมุ   
              เหตุ   ลัทธิ  ไดเฉพาะ  ละ และ   แทงตลอด. 
           จริงอยางนั้น   สมย  ศัพทนั้น  มีเน้ือความวา  พรอมเพรียง   เชน 
ในประโยคมีอาทิอยางนี้วา  อปฺเปวนาม   เสฺวป   อุปสงฺกเมยฺยาม  กาล 
จ   สมย   จ   อุปาทาย   ชือ่แมไฉน   เราทั้งหลายกําหนดกาลและความ 
พรอมเพรียงแลว   พึงเขาไปหาแมในวันพรุงน้ี. 
          มีเนื้อความวา ขณะ เชนในประโยคมีอาทิวา  เอโก  จ  โข ภิกขฺเว 
ขโณ   จ   สมโย   จ   พฺรหฺมจริยวาสาย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   โอกาส 
และขณะเพ่ือการอยูพรหมจรรยอยางเดียวเทาน้ันแล. 
          มีเนื้อความวา กาล เชนในประโยคมีอาทิวา  อุณหฺสมโย  ปริฬาห- 
สมโย  กาลรอน  กาลกระวนกระวาย  
          มีเนื้อความวา  ประชุม     เชนในประโยคมีอาทิวา    มหาสมโย 
ปวนสฺมึ  การประชุมใหญ  ในปาใหญ. 
          มีเนื้อความวา  เหตุ   เชนในประโยคมีอาทิวา   สมโยป  โข  เต 
ภทฺทาลิ  อปฺปฏิวิทฺโธ  อโหสิ  ภควา  โข  สาวตฺถิย  วิหรติ  ภควาป 
ม  ชานิสฺสติ  ภทฺทาลิ  นาม  ภิกฺข ุ สตฺถุ  สาสเน  สกิฺขาย  น 
ปริปูริการีติ  อยป  โข  เต  ภทฺทาลิ  สมโย  อปฺปฏิวทิฺโธ  อโหสิ. 
ดูกอนภัททาลิ   แมเหตุนี้แล    เปนเหตุอันเธอไมแทงตลอดแลววา   พระ 
ผูมีพระภาคเจาประทับอยูใกลนครสาวัตถี       แมพระองคจักทราบเราวา 
ภิกษุชื่อภัททาลิ     เปนผูไมกระทําใหบริบูรณในสกิขาในศาสนาของพระ 
ศาสดา   ดังน้ี    ดูกอนภทัทาลิ    เหตุแมนี้แล    ไคเปนเหตุอันเธอไมแทง 
ตลอดแลว.  
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           มีเนื้อความวา   ลทัธิ    เชนในประโยคมีอาทิวา   เตน   โข   ปน   
สมเยน  อุคฺคหมาโน  ปรพฺิพาชโก  สมณมุณฺฑกิาปุตฺโต  สมยปฺ- 
ปวาทเก  ติณฺฑุกาจิเร  เอกสาลเก  มลลฺกิาย  อาราเม  ปฏิวสติ. 
ก็โดยสมัยนัน้แล  ปริพาชกชื่อวาอุคคหมาน  บุตรของนางสมณมุณฑิกา 
อยูอาศัยในอารามของพระนางมัลลิกา  ซึ่งมีศาลาหลังเดียว  มีตนมะพลับ 
เรียงรายอยูรอบ   เปนสถานท่ีสอนลัทธิ. 
           มีเนื้อความวา   ไดเฉพาะ   เชนในประโยคมีอาทิวา 
              ทิฏเ  ธมฺเม  จ  โย  อตฺโถ   โย  จตฺโถ  สมปฺรายิโก 
              อตฺถาภิสมยา  ธโีร   ปณฺฑิโตติ  ปวุจฺจติ. 
              ผูมปีญญาเปนเครื่องทรงจํา     เราเรียกวาบัณฑิต 
              เพราะการไดเฉพาะ     ซึ่งประโยชนทั้งภพน้ี    และ 
              ภพหนา. 
           มีเนื้อความวา ละ   เชนในประโยคมีอาทิวา  สมฺมา  มานาภิสมยา 
อนฺตมกาสิ  ทุกฺขสฺส     ไดทําท่ีสุดแหงทุกข   เพราะละมานะโดยชอบ. 
           มีเนื้อความวา   แทงตลอด  เชนในประโยคมีอาทิวา   ทุกฺขสฺส 
ปฬพฏโ  สขตฏโ  สนตฺาปฏโ  วิปริณามฏโ  อภิสมยฏโ 
บีบค้ัน   ปรุงแตง   เรารอน   แปรปรวน  แทงตลอด. 
           สําหรับในพระสุตตันตปฎกนี้   สมย   ศัพท  มีเนื้อความวา   กาล 
เพราะเหตุนั้น   ทานพระอานนทจึงแสดงวา    สมยัหน่ึง   ในบรรดาสมัย 
ทั้งหลาย  อันเปนประเภทแหงกาล   เปนตนวา   ป   ฤด ู  เดือน   กึ่งเดือน 
กลางคืน   กลางวัน   เชา   เที่ยง   เย็น   ปฐมยาม   มชัฌิมยาม   ปจฉิมยาม 
และครู.  
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           ในคําวา สมัยหน่ึง นั้น  ในบรรดาสมัยทั้งหลาย  มีปเปนตนเหลาน้ี   
พระสูตรใด ๆ ที่พระผูมพีระภาคเจาตรัสในป  ในฤดู  ในเดือน  ในปกษ 
ในกาลอันเปนสวนกลางคืน      หรือในกาลอันเปนสวนกลางวันใด ๆ ทั้ง 
หมดนั้น     พระอานนทเถระก็ทราบดี     คือกําหนดไวอยางดีดวยปญญา 
แมโดยแท  ถึงอยางนั้น  เมื่อทานกลาวอยางนี้วา   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้  
ในปโนน    ฤดูโนน   เดอืนโนน    ปกษโนน    กาลอันเปนสวนแหงกลาง 
คืนโนน  หรอืกาลอันเปนสวนกลางวันโนน  ดังนี้   ใคร ๆ ก็ไมอาจทรงจํา 
ไดหรือแสดงได   หรือใหผูอ่ืนแสดงได  โดยงาย  และเปนเรื่องที่ตองกลาว 
มาก  ฉะนั้น   พระอานนทเถระจึงประมวลเน้ือความน้ันไวดวยบทเดียว 
ทาน้ัน  กลาววาสมัยหนึ่ง  ดังนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง    ทานพระอานนทยอมแสดงวา    สมัยของพระผูมี- 
พระภาคเจา    เปนประองกาลมิใชนอยทีเดียว   ทีป่รากฏมากมายใน 
หมูเทวดาและมนุษยทั้ง         มีอาทิอยางนี้    คือ  สมัยเสด็จกาวลงสูพระ 
ครรภ  สมัยประสูติ   สมยัทรงสลดพระทัย  สมัยเสด็จออกผนวช  สมัยทรง 
บําเพ็ญทุกกรกิริยา  สมัยทรงชนะมาร   สมัยตรัสรู  สมัยประทบัเปนสุขใน 
ทิฏฐธรรม  สมัยตรัสเทศนา  สมัยเสด็จปรินิพพาน  เหลาน้ีใด  ในบรรดา 
สมัยเหลาน้ัน  สมัยหน่ึง  คือสมัยตรัสเทศนา. 
           อน่ึง  ในบรรดาสมัยแหงญาณกิจ  และกรณุากิจ  สมัยแหงกรุณากิจ 
นี้ใด   ในบรรดาสมัยทรงบําเพ็ญประโยชนพระองคและทรงบําเพ็ญประ 
โยชนผูอ่ืน  สมัยทรงบําเพ็ญประโยชนผูอ่ืนนี้ใด  ในบรรดาสมัยแหงกรณียะ 
ทั้งสองแกผูประชุมกัน  สมัยตรัสธรรมีกถานี้ใด  ในบรรดาสมัยแหงเทศนา 
และปฏิบัติ     สมัยแหงเทศนาน้ีใด    ทานพระอานนทกลาววา    สมัยหน่ึง  
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ดังน้ี   หมายถึงสมัยใดสมัยหน่ึง   ในบรรดาสมัยทั้งหลายแมเหลาน้ัน.   
           ถามวา  ก็เหตุไร  ในพระสูตรนี้ทานจึงทานิเทศ  ดวยทุติยาวิภัตติวา 
เอก   สมย   ไมกระทําเหมือนอยางในพระอภิธรรม   ซึ่งทานไดทํานิเทศ 
ดวยสัตตมีวิภัตติ  วา  ยสฺม  สมเย  กามาวจร  และในสุตตบทอ่ืน ๆ  จาก 
พระอภิธรรมนี้   ก็ทํานิเทศดวยสัตตมีวิภัตติวา  ยสฺมึ สมเย  ภกิฺขเว ภิกขฺ ุ
วิวิจฺเจว   กาเมหิ   สวนในพระวินัยทานทานิเทศดวยตติยาวิภัตติวา   เตน 
สมเยน  พุทฺโธ  ภควา ? 
           ตอบวา   เพราะในพระอภิธรรมและพระวินัยนั้น   มีอรรถเปนอยาง 
นั้น สวนในพระสูตรนี้มีอรรถเปนอยางอ่ืน. จริงอยู บรรดาปฎกท้ัง ๓ นั้น 
ในพระอภิธรรมและในสุตตบทอ่ืนจากพระอภิธรรมนี้       ยอมสําเร็จอรรถ 
แหงอธิกรณะและอรรถแหงการกําหนดภาวะดวยภาวะ.    ก็อธิกรณะ    คือ 
สมัยที่มีกาลเปนอรรถและมีประชุมเปนอรรถ    และภาวะแหงธรรมมีผัสสะ 
เปนตน ทานกําหนดดวยภาวะแหงสมัย  กลาวคือ ขณะ  ความพรอมเพรียง 
และเหตุ   แหงธรรมมีผัสสะเปนตน   ที่ตรัสไวในพระอภิธรรมและสุตตบท 
อ่ืนนั้น ๆ   เพราะฉะน้ัน   เพ่ือสองอรรถนั้น    ทานจึงทํานิเทศดวยสัตตมี 
วิภัตติในพระอภิธรรมและในสุตตบทอ่ืนนั้น.  สวนในพระวินัย  ยอมสําเร็จ 
อรรถแหงเหตุและอรรถแหงกรณะ.  จริงอยู  สมัยแหงการทรงบัญญัติสิกขา 
บทนั้นใด  แมพระสาวกมีพระสารีบตุรเปนตน  ก็ยังรูยาก  โดยสมัยนั้นอัน 
เปนเหตุและเปนกรณะ        พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงบัญญัติสิกขาบท 
ทั้งหลาย  และทรงพิจารณาถึงเหตุแหงการทรงบัญญัติสิกขาบท  ไดประทับ 
อยูในที่นั้น   ๆ เพราะฉะน้ัน เพ่ือสองความขอน้ัน  ทานจึงทํานิเทศดวยตติยา 
วิภัตติในพระวินัยนั้น.     สวนในพระสูตรนี้      และพระสูตรอ่ืนที่มีกําเนิด  
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อยางนี้   ยอมสําเร็จอรรถแหงอัจจันตสังโยคะ. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงพระสูตรนี้   หรือพระสูตรอ่ืน  ตลอดสมัยใด  เสด็จประทับอยูดวย   
ธรรมเปนเครื่องอยูคือกรุณา   ตลอดสมัยนั้นทีเดียว.   เพราะฉะน้ัน  เพ่ือ 
สองความขอนั้น   ทานจึงทํานิเทศดวยทุติยาวิภัตติในพระสูตรนี้ .    เพราะ 
เหตุนั้น  ทานจึงกลาวคาถาประพันธไวดังน้ีวา 
              ทานพิจารณาอรรถนั้น ๆ   กลาวสมยศัพทในปฎก 
              อื่นดวยสัตตมีวิภัตติและดวยตติยาวิภัตติ    แตใน 
              พระสุตตันตปฎกนี้  กลาวสมยศัพทนั้น  ดวยทุติยา- 
              วิภตัติ. 
           แตพระโบราณาจารยทั้งหลาย อธิบายวา สมยศัพทนี้ตางกันแตเพียง 
โวหาร วา  ตสฺมึ  สมเย หรือวา เตน สมเยน หรือวา ต สมย  เทาน้ัน 
ทุกปฎกมีเนื้อความเปนสัตตมีวิภัตติอยางเดียว  เพราะฉะนั้น  ถึงทานกลาว 
วา  เอก   สมย   ก็พึงทราบเน้ือความวา เอกสฺมึ  สมเย  ในสมัยหนึ่ง  
 
                                     แกอรรถบท  ภควา  
           บทวา   ภควา   แปลวา  ครู.  จรงิอยู   บัณฑิตท้ังหลาย   เรียกครูวา 
ภควาในโลก.   และพระผูมีพระภาคเจานี้ก็ทรงเปนครูของสรรพสัตวทั้ง 
หลาย  เพราะทรงเปนผูประเสริฐที่สุดโดยคุณท้ังปวง  ฉะนั้น  พึงทราบวา 
ทรงเปนภควา   แมพระโบราณาจารยทั้งหลายก็ไดกลาวไววา 
           คําวา    ภควา    เปนคําประเสริฐสุด    คําวา   ภควา 
           เปนคําสูงสุด     เพราะพระผูมพีระภาคเจานั้นทรง 
           ควรแกความเคารพโดยฐานเปนครู   ฉะนั้น  จึงทรง 
           พระนามวา   ภควา.  
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อีกอยางหนึ่ง   
              พระผูมีพระภาคเจาทรงมีโชค       ทรงหักกิเลส 
              ทรงประกอบดวยภคธรรม      ทรงจําแนกแจกธรรม 
              ทรงคบธรรม    และทรงคายกิเลสเปนเครื่องไปใน 
              ภพท้ังหลายไดแลว    เหตุนั้น   จึงทรงพระนามวา 
              ภควา. 
           บทวา   ภควา  นี ้  มีเนื้อความท่ีควรทราบโดยพิสดาร  ดวยสามารถ 
แหงคาถานี้   และเน้ือความน้ัน  ขาพเจาไดกลาวไวแลวในนิเทศแหงพุทธา- 
นุสสติ  ในคัมภีรวิสุทธิมรรค.   
 
                   แกอรรถบท  เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา 
           ก็ดวยลําดับแหงคําเพียงเทาน้ี     ในบรรดาคําเหลาน้ี    ดวยคําวา 
ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้      ทานพระอานนท     เม่ือแสดงธรรมตามท่ีได 
สดับมา    ชือ่วายอมกระทําพระธรรมกายของพระผูมีพระภาคเจาใหประ- 
จักษ.   ดวยคําน้ัน   ทานยอมยังประชาชนผูกระวนกระวายเพราะไมไดเห็น 
พระศาสดาใหเบาใจวา   ปาพจนคือ   พระธรรมวินัยนี้   มีพระศาสดาลวง 
ไปแลว  หามิได  พระธรรมกายน้ีเปนพระศาสดาของทานท้ังหลาย  ดังน้ี. 
ดวยคําวา  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ี   ทานพระอานนทเม่ือ 
แสดงวา  พระผูมีพระภาคเจาไดมีอยูในสมัยนั้น  ชื่อวา  ยอมประกาศการ 
เสด็จปรินิพพานแหงพระรูปกาย.   ดวยคําน้ัน   ทานพระอานนท   ยอมยัง 
ประชาชนผูมัวเมาในชีวิตใหสลด    และยังอุตสาหะในพระสัทธรรมใหเกดิ 
แกประชาชนน้ันวา  แมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ผูมีพระวรกาย 
เสมอดวยกายเพชร     ทรงไวซึ่งกําลังสิบ    ทรงแสดงอริยธรรมชื่ออยางนี้  
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ยังเสด็จปรินิพพาน       คนอ่ืนใครเลาจะพึงยังความหวังในชีวิต. ใหเกิดได.   
อน่ึง  ทานพระอานนท  เมื่อกลาววา อยางนี้   ชื่อวายอมแสดงซ่ึงเทศนา 
สมบัติ   เมื่อกลาววา  ขาพเจาไดสดับมา  ชื่อวายอมแสดงสาวกสมมติ  เมื่อ 
กลาววา   สมัยหน่ึง   ชื่อวายอมแสดงกาลสมบัติ    เมื่อกลาววา   พระผูมี  
พระภาคเจา   ชื่อวายอมแสดงเทสกสมบัติ. 
 
              แกอรรถคํา  อนตฺรา  จ  ราชคห  อนฺตรา  จ  นาลนฺท 
              อนตฺรา  ศัพทในคําวา  อนฺตรา  จ  ราชคห  อนฺตรา 
              จ  นาลนฺท 
เปนไปในเน้ือความวา  เหตุ  ขณะ  จิต   ทามกลาง  และระหวาง  เปนตน 
           อนฺตราศัพทเปนไปในเน้ือความวา  เหตุ  เชนในประโยคมีอาทิวา 
ตทนนฺตร  โก  ชาเนยฺย  อฺตฺร  ตถาคตา  ใครจะพึงรูเหตุนั้น  นอก 
จากพระตถาคต  และวา  ชนา  สงฺคมมฺ มนฺเตนฺติ  มฺจ  ตฺจ  กิมนฺตร 
ชนทั้งหลายมาประชุมปรึกษาเหตุอะไรกะขาพเจาและกะทาน. 
           ในเนื้อความวา  ขณะ  เชนในประโยคมีอาทิวา   อทฺทส  ม  ภนฺเต 
อนุตรา  อิตฺถี  วิชฺชนฺตรกิาย  ภาชน  โธวนฺตี    ขาแตพระองคผูเจริญ 
หญิงคนหนึ่งลางภาชนะ  ฟาแลบ  ไดเห็นขาพระองค. 
           ในเนื้อความวา  จิต  เชนในประโยคมีอาทิวา   ยสฺสนฺตรโต  น 
สนฺติ  โกปา   ความกําเริบไมมีในจิตของบุคคลใด. 
           ในเนื้อความวา    ทามกลาง    เชนในประโยคมีอาทิวา    อนฺตรา 
โวสานมาปาทิ   ถึงท่ีสุดในทามกลาง. 
           ในเนื้อความวา  ระหวาง  เชนในประโยคมีอาทิวา  อปจาย  ตโปทา 
ทฺวินฺน  มหานิรยาน  อนตฺริกายาคจฺฉนฺติ   อีกอยางหน่ึง   บอนํ้ารอน  
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ชื่อตโปทาน้ี   มาในระหวางมหานรกท้ังสอง.   
           อนฺตร  ศัพทนี้นั้น  ในที่นี้เปนไปในเน้ือความวา  ระหวาง.  เพราะ 
ฉะน้ัน    ในที่นี้พึงเห็นเน้ือความอยางนี้วา    ในระหวางแหงกรุงราชคฤห 
และนาลันทา.   แตเพราะทานประกอบดวย   อนฺตรศัพท  ทานจึงทําเปน 
ทุติยาวิภัตติ.    ก็ในฐานะเชนนี้     นักอักษรศาสตรทั้งหลาย  ใช  อนฺตรา 
ศัพทเดียวเทาน้ัน  อยางนี้วา  อนฺตรา  คามฺจ  นทิฺจ  ยาติ ไประหวาง 
บานและแมน้ํา.    อนฺตราศัพทนั้น    ควรใชในบทท่ีสองดวย   เมื่อไมใช 
ยอมไมเปนทุติยาวิภัตติ.    แตในที่นี้ทานใชไวแลว   จึงกลาวไวอยางนี้แล. 
 
              แกอรรถบท  อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน  โหติ  เปนตน 
           บทวา  อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ  ความวา  ทรงดําเนินสูทาง 
ไกล   อธิบายวา  ทางยาว.   จริงอยู  แมกึ่งโยชนกช็ื่อวา  ทางไกล  โดยพระ 
บาลีในวิภังคแหงสมัยเดินทางไกลมีอาทิวา    พึงบรโิภคดวยคิดวา    เราจัก 
เดินทางกึ่งโยชน.   ก็จากกรุงราชคฤหถึงเมืองนาลันทา   ประมาณโยชน 
หน่ึง. 
           บทวา ใหญ  ในคําวา กับดวยภิกษุสงฆหมูใหญ  ความวา  ใหญทั้ง 
โดยคุณท้ังโดยจํานวน.   จริงอยู  ภิกษุสงฆนั้น  ชื่อวาใหญโดยคุณ  เพราะ 
ประกอบดวยคุณธรรม  มีความเปนผูมีความปรารถนานอยเปนตน   ชื่อวา 
ใหญโดยจํานวน  เพราะมีจํานวนถึงหารอย.  หมูแหงภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวา 
ภิกษุสงฆ ดวยภิกษุสงฆนั้น อธิบายวา  ดวยหมูสมณะ  กลาวคือเปนพวก 
ที่มีความเสมอกันดวยทิฏฐิและศีล.  บทวา  กับ   คือโดยความเปนอันเดียว 
กัน. 
           บทวา   ภิกษุประมาณหารอย   มีวิเคราะหวา   ประมาณของภิกษุ  
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เหลาน้ัน หา เพราะเหตุนั้น ภิกษุเหลาน้ันจึงชื่อวา  มีประมาณหา. ประมาณ    
ทานเรียกวา  มัตตะ.   เพราะฉะนั้น   เมื่อกลาววาผูรูจักประมาณในโภชนะ 
ก็มีความวา  รูจักประมาณ  คือ  รูจักขนาดในการบริโภค  ฉันใด  แมใน 
บทวา  มีประมาณหา นี้  ก็พึงเห็นความอยางน้ีวา ประมาณหา คือ ขนาดหา 
ของภิกษุจํานวนรอยเหลาน้ัน.     รอยของภิกษุทั้งหลาย    ชื่อวารอยหน่ึง. 
ดวยภิกษุประมาณหารอยเหลาน้ัน. 
           บทวา  สุปปยะ  ในคําวา   แม สุปปยปริพาชกแล    เปนชื่อของ 
ปริพาชกนั้น.  ปอักษร  มเีนื้อความประมวลบุคคล  เพราะเปนเพ่ือนเดิน 
ทาง.    โขอักษรเปนคําตอบท    ทานกลาวดวยอํานาจเปนความสละสลวย 
แหงพยัญชนะ.   คําวา   ปริพาชก    ไดแกปริพาชกนุงผา    เปนศิษยของ 
สญชัย.   อธิบายวา   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จดําเนินทางไกลน้ันในกาล 
ใด   แมสุปปยปริพาชกก็ไดเดินทางในกาลน้ัน. ก ็ โหติ  ศัพทในพระบาลี 
นี้มีเนื้อความเปนอดีตกาล.  
          ในคําวา  กับดวยพรหมทัตมาณพผูเปนศิษย  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้ 
          ชื่อวา   อันเตวาสี   เพราะอรรถวา   อยูภายใน.   อธิบายวา 
เที่ยวไปในท่ีใกล  ทองเท่ียวไปในสํานัก  ไดแกเปนศิษย. 
              คําวา       พรหมทัต       เปนชื่อของศิษยนั้น. 
              คําวา   มาณพ   ทานเรียกสัตวบาง  โจรบาง    ชาย- 
              หนุมบาง. 
              จริงอยู   สัตว   เรียกวา   มาณพ   เชนในประโยค 
              มีอาทิวา    มาณพเหลาใดถูกเทวทูตเตือนแลว    ยัง 
              ประมาทอยู   มาณพเหลาน้ัน   เปนพระผูเขาถึงหมู 
              ที่เลว    ยอมเศราโศกตลอดกาลนาน.  
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           โจร   เรียกวา   มาณพ   เชนในประโยคมีอาทิวา   สมาคมกับพวก   
มาณพผูกระทํากรรมบาง  ไมไดกระทาํกรรมบาง. 
           ชายหนุม   เรียกวา   มาณพ   เชนในประโยคมีอาทิวา   อัมพัฏฐ- 
มาณพ  มัณฑัพยมาณพ.   แมในพระบาลีนี้   ก็มีเน้ือความอยางนี้เหมือน 
กัน. 
           อธิบายวา  กับดวยพรหมทัตศิษยหนุม. 
           บทวา  ตตฺร  แปลวา  ในทางไกลนั้น  หรือในคน  ๒  คนนั้น. 
           บทวา  สุท เปนเพียงนิบาต. 
           ปริยาย  ศัพท ในบทวา โดยอเนกปริยาย  เปนไปในอรรถวา วาระ 
เทศนา   และเหตุ   เทาน้ัน. 
           ปริยาย   ศัพท  เปนไปในอรรถวา  วาระ  เชนในประโยคมีอาทิวา 
กสฺส  น ุ โข  อานนฺท  อชชฺ  ปริยาโย  ภิกฺขุนิโย  โอวทิตุ  ดูกอน 
อานนท  วันนี้เปนวาระของใครท่ีจะใหโอวาทภิกษุณีทั้งหลาย. 
           เปนไปในอรรถวาเทศนา   เชนในประโยคมีอาทิวา   มธุปณฺฑิกา- 
ปริยาโยติ  น  ธาเรห ิ  ทานจงทรงจําธรรมน้ันวาเปนมธุปณฑิกเทศนา.   
           เปนไปในอรรถวาเหตุ   เชนในประโยคมีอาทิวา  อิมินาป  โข  เต 
ราชฺ  ปรยิาเยน  เอว  โหตุ   ดูกอนทานเจาเมือง   โดยเหตุแมนี้ของ 
ทาน  จึงตองเปนอยางนั้น. 
           แมในพระบาลีนี้  ปริยาย  ศัพท นี้นั้น  ยอมเปนไปในอรรถวาเหตุ 
ฉะน้ัน  เนื้อความในพระบาลีนี้ดังน้ีวา  โดยเหตุมากอยาง  อธิบายวา  โดย 
เหตุเปนอันมาก. 
           บทวา  สุปปยปริพาชกกลาวโทษพระพุทธเจา   ความวา  กลาวติ  
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คือกลาวโทษ   กลาวตําหนิ    พระผูมีพระภาคพุทธเจา    ผูเวนจากโทษ   
อันไมควรสรรเสริญ  ผูแมประกอบดวยคุณท่ีควรสรรเสริญหาประมาณมิได 
อยางนั้น ๆ โดยกลาวเหตุอันไมสมควรนั้น ๆ นั่นแหละวา  เปนเหตุอยางนี้ 
วา พระสมณโคดมเปนคนไมมีรส  เพราะเหตุที่พระสมณโคดมไมมีการกระ 
ทําสามีจิกรรมมีการกราบไหวเปนตน   อันควรกระทําในผูใหญโดยชาติใน 
โลก ที่เรียกวาสามัคคีรส  พระสมณโคดมเปนคนไมมีโภคะ พระสมณโคดม 
เปนคนกลาวการไมกระทํา        พระสมณโคดมเปนคนกลาวความขาดสูญ 
พระสมณโคดมเปนคนเกลียดชัง  พระสมณโคดมเปนคนเจาระเบียบ   พระ 
สมณโคดมเปนคนตบะจัด   พระสมณโคดมเปนคนไมผุดเกิด   พระสมณ. 
โคดมไมมีธรรมอันยิ่งของมนุษย   ซึ่งเปนญาณและทัศนะอันวิเศษที่ควรแก 
พระอริยเจา   พระสมณโคดมแสดงธรรมท่ีตรึกเอง    ที่ตรองเอง    ทีรู่เอง 
พระสมณโคดมไมใชสัพพัญู   ไมใชโลกวิทู   ไมใชคนยอดเย่ียม   ไมใช 
อัครบุคคล  ดังน้ี   และกลาวเหตุอันไมควรน้ัน ๆ นั่นแหละ    วาเปนเหตุ 
กลาวโทษแมพระธรรม   เหมือนอยางกลาวโทษพระพุทธเจา  โดยประการ 
นั้น ๆ วา  ธรรมของพระสมณโคดมกลาวไวชั่ว   รูไดยาก   ไมเปนธรรม 
ที่นําออกจากทุกข   ไมเปนไปเพ่ือความสงบ    และกลาวเหตุอันไมสมควร 
ไมวาอยางใดอยางหน่ึง  นั่นเอง วาเปนเหตุ กลาวโทษแมพระสงฆ เหมือน 
อยางพระธรรม  โดยประการน้ัน ๆ วา พระสงฆสาวกของพระสมณโคดม 
ปฏิบัติผิด  ปฏิบัติคดโกง  ปฏิบัติปฏิปทาทีขัด  ปฏปิทาท่ีแยง  ปฏิปทาอัน 
ไมเปนธรรมสมควรแกธรรม   ดังน้ี โดยอเนกปริยาย. 
           ฝายพรหมทัตมาณพศิษยของสุปปยปริพาชกนั้น   ผุดคิดข้ึนโดย 
อุบายอันแยบคายอยางนี้วา      อาจารยของพวกเราแตะตองสิ่งที่ไมควรแตะ  
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ตอง    เหยียบสิ่งท่ีไมควรเหยียบ    อาจารยของพวกเรานี้นั้นกลาวติพระ 
รัตนตรัย    ซึง่ควรสรรเสริญเทาน้ัน    จักถึงความพินาศยอยยับเหมือนคน   
กลืนไฟ    เหมือนคนเอามือลูบคมดาบ     เหมือนคนเอากําปนทําลายภูเขา 
สิเนรุ   เหมือนคนเลนอยูแถวซี่ฟนเลื่อย   และเหมือนคนเอามือจับชางซับ 
มันที่ดุราย    ก็เม่ืออาจารยเหยียบคูถ   หรือไฟ   หรอืหนาม   หรอืงูเหาก็ดี 
ข้ึนทับหลาวก็ดี   เค้ียวกินยาพิษอันรายแรงก็ดี   กลนืน้ํากรดก็ดี   ตกเหวลึก 
ก็ดี     ไมใชศิษยจะตองทําตามนั้นไปเสียทุกอยาง     ดวยวาสัตวทั้งหลายมี 
กรรมเปนของตน  ยอมไปสูคติตามควรแกกรรมของตนแนนอน  มิใชบิดา 
จะไปดวยกรรมของบุตร  มิใชบุตร  จะไปดวยกรรมของบิดา  มิใชมารดาจะ 
ไปดวยกรรมของบุตร   มใิชบุตรจะไปดวยกรรมของมารดา   มิใชพ่ีชายจะ 
ไปดวยกรรมของนองสาว    มิใชนองสาวจะไปดวยกรรมของพี่ชาย    มิใช 
อาจารยจะไปดวยกรรมของศิษย        มิใชศิษยจะไปดวยกรรมของอาจารย 
ก็อาจารยของเรากลาวติพระรัตนตรัย     และการดาพระอริยเจาก็มีโทษมาก 
จริง ๆ ดังน้ี     เมื่อจะย่ํายีวาทะของอาจารย    อางเหตุผลเหมาะควร    เริ่ม 
กลาวสรรเสริญ  พระรัตนตรัยโดยอเนกปริยาย  ทัง้น้ีเพราะพรหมทัตมาณพ 
เปนกุลบุตรมีเชื้อชาติบัณฑิต    ดวยเหตุนั้น    ทานพระอานนทจึงกลาววา 
สวนพรหมทัตมาณพศิษยของสุปปยปริพาชก      กลาวชมพระพุทธเจา 
ชมพระธรรม  ชมพระสงฆ  โดยอเนกปริยาย. 
 
                                  อธบิาย  วณฺณ  ศัพท 
           ในศพัทเหลาน้ัน  ศัพทวา  วณฺณ  ในบทวา วณฺโณ ยอมปรากฏ 
ในความวา สัณฐาน  ชาติ รูปายตนะ  การณะ ปมาณะ  คุณะ  และปสังสา. 
           ในบรรดาเน้ือความเหลาน้ัน   สัณฐาน   เรียกวา   วณฺณ   เชนใน  
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ประโยคมีอาทิวา   มหนฺต  สปฺปราชวณฺณ  อภินมิมฺินิตฺวา  เนรมิตทรวด   
ทรงเปนพญางูตัวใหญ. 
           ชาติ   เรียกวา  วณฺณ  เชนในประโยคมีอาทิวา   พฺราหมฺณาว  เสฏโ 
วณฺโณ  หีโน  อฺโ  วณฺโณ  พวกพราหมณเทาน้ัน  มีชาติประเสริฐ 
ชาติอ่ืนเลว. 
           รูปายตนะ   เรียกวา    วณฺณ    เชนในประโยคมีอาทิวา  ปรมาย 
วณฺณโปกฺขรตาย  สมนฺนาคตา   ประกอบดวยความงามแหงรูปายตนะ 
อยางยิ่ง.   
              เหตุ     เรียกวา    วณฺณ        เชนในคาถามีอาทิวา 
              น  หราม ิ น ภฺชามิ   อารา  สึฆาม ิ วรชิ 
              อถ  เกน  น ุ วณฺเณน    คนฺธตฺเถโนติ  วุจฺจติ 
              ขาพเจามิไดขโมย  ขาพเจามิไดหัก  ขาพเจา 
              ดมหาง ๆ    ซึ่งดอกมัว    เมือ่  เปนเชนนี ้ เหตุไรเลา 
              ทานจึงกลาววาขโมยกลิ่น. 
           ประมาณ  เรียกวา  วณฺณ  เชนในประโยคมีอาทิวา  ตโย  ปตฺตสฺส 
วณฺณา  บาตร ๓ ขนาด. 
           คุณ  เรียกวา   วณฺณ    เชนในประโยคมีอาทิวา  กทา    สุฬฺหา 
ปน  เต   คหปติ   อิเม   สมณสฺส   โคดมสฺส   วณฺณา  ดูกอนคหบดี 
ทานประมวลคุณของพระสมณโคดมเหลาน้ี ไวแตเมื่อไร. 
           สรรเสริญ  เรียกวา  วณฺณ  เชนในประโยคมีอาทิวา  วณฺณารหสฺส 
วณฺณ  ภาสติ  กลาวสรรเสริญผูที่ควรสรรเสริญ. 
           ในพระบาลีนี้   วณฺณ  หมายถึง  ทั้งคุณ  ทั้งสรรเสริญ .  
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           ไดยินวา  พรหมทัตมาณพนี้     ไดอางเหตุที่เปนจริงน้ัน ๆ กลาว 
สรรเสริญประกอบดวยคุณแหงพระรัตนตรัย  โดยอเนกปริยาย.   
           ในขอน้ัน  พึงทราบคุณของพระพุทธเจา  โดยนัยมีอาทิวา แมเพราะ 
เหตุนี้    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เปนพระอรหันต    เปนพระ 
สัมมาสัมพุทธเจา. 
           มีอาทิวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ชนเหลาใดเลื่อมใสในพระพุทธเจา 
ชนเหลาน้ันชื่อวาเลื่อมใสในบุคคลผูเลิศ. 
           และมอีาทิวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลเอก  ไมมีผูเสมอ สมกับ 
เปนผูที่ไมมีผูเสมอ  เมื่อเกิดข้ึนยอมเกิดข้ึนในโลก  ดังน้ี. 
           พึงทราบคุณของพระธรรม    โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา    สฺวากฺขาโต 
ภควตา  ธมฺโม  พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลววา  พระธรรม 
ถอนอาลัย    ตัดวัฏฏะ   และวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ชนเหลาใดเลื่อมใส 
ในอริยมรรคมีองค  ๘  ชนเหลาน้ัน  ชื่อวาเลื่อมใสในธรรมอันเลิศ. 
           อน่ึง  พึงทราบคุณของพระสงฆ    โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา    สุปฏ-ิ 
ปนฺโน  ภควโต   สาวกสงฺโฆ  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา 
ปฏิบัติดีแลว  และวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ชนเหลาใดเลื่อมใสในพระสงฆ 
ชนเหลาน้ันชื่อวาเลื่อมใสในพระสงฆผูเลิศ  ดังนี้ . 
           ก็พระธรรมกถึก   ผูสามารถ   พึงประมวลนวังคสัตถุศาสนในนิกาย 
ทั้ง  ๕  เขาสูพระธรรมขันธ  ๘๔,๐๐๐  ประกาศคุณของพระรัตนตรัยมีพระ 
พุทธเจาเปนตน.    พรหมทัตมาณพเมื่อประกาศคุณของพระพุทธเจาเปน 
ตนในฐานะน้ี   ใคร ๆ กไ็มอาจจะกลาววาเปนพระธรรมกถึกแลนไปผิดทา. 
แลพึงทราบกําลังความสามารถของพระธรรมกถึกในฐานะเชนน้ี.      สวน  
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พรหมทัตมาณพกลาวสรรเสริญพระรตันตรัย       โดยกําลังความสามารถ   
ของตน  ซึ่งเพ่ิมพูนข้ึนดวยเพียงขาวท่ีฟงมาเปนตน  
           คําวา  อิติห  เต  อุโภ  อาจริยนฺเตวาสี   ความวา  ดวยประการ 
ฉะน้ี   อาจารยและศิษยทั้งสองน้ัน.  บทวา  อฺมฺสฺส   ตัดบทเปน 
อฺโ  อฺสฺส  ความวา  คนหน่ึงเปนขาศึกแกอีกคนหน่ึง. 
           บทวา  อุชุวิปจฺจนกิวาทา  ความวา   มีวาทะเปนขาศึกหลายอยาง 
โดยตรงทีเดียว   มิไดหลกีเลี่ยงกันแมแตนอย   อธิบายวา   มีวาทะผิดแผก 
กันหลายวาระทีเดียว ดวยวา เมื่ออาจารยกลาวติพระรัตนตรัย  ศษิยกลาวชม 
คือคนหน่ึงกลาวติ  อีกคนหน่ึงกลาวชม  โดยทํานองน้ีแล.   อาจารยกลาวติ 
พระรัตนตรัยบอย ๆ อยางนี้  เหมือนตอกลิ่มไมเนื้อออนลงบนแผนไมเนื้อ 
แข็ง.    ฝายศิษยกลาวชมพระรัตนตรัยบอย ๆ เหมือนเอาลิ่มที่ทําดวยทอง 
เงิน   และแกวมณี   ปองกนัลิ่มนั้น.    ดวยเหตุนั้น  ทานพระอานนทจึง 
กลาววา   ตางมีถอยคําเปนขาศึกโดยตรง    ดังน้ี. 
           คําวา  ภควนฺต  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  อนพนฺธา  โหนฺติ  ภิกขฺสุงฺฆฺจ 
ความวา   เปนผูติดตามไปขางหลัง ๆ ยังมองเห็นพระผูมีพระภาคเจาและ 
ภิกษุสงฆ  โดยการติดตามอิริยาบถ  อธิบายวา  ยังแลเห็นศีรษะตามไป. 
           ถามวา   เพราะเหตุไร   พระผูมีพระภาคเจาจึงเสด็จเดินทางไกล ? 
เพราะเหตุไร   สุปปยปริพาชกจึงติดตามไป ?   และเพราะเหตุไร   เขาจึง 
กลาวติเตียนพระรัตนตรัย. 
           ตอบวา  เริ่มแรก   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  มหาวิหาร 
แหงหน่ึงในบรรดามหาวิหาร  ๑    แหง     ที่เรียงรายอยูรอบกรุงราชคฤห 
ในกาลน้ัน    เวลาเชาตรู    ทรงปฏิบัติพระพุทธสรีระ    ถึงเวลาภิกษาจาร  
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มีภิกษุสงฆแวดลอมเสด็จเที่ยวบิณฑบาต  ในกรุงราชคฤห  วันนั้น     พระ   
องคทรงทําใหภิกษุสงฆหาบิณฑบาตไดงาย        ในเวลาภายหลังอาหาร 
เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว   ใหภิกษุสงฆรับบาตรและจีวร  มีพระพุทธ- 
ดํารัสวา   จักไปเมืองนาลันทา   เสด็จออกจากกรุงราชคฤห   เสด็จดําเนิน 
ทางไกลน้ัน. 
           ในกาลน้ัน    แมสุปปยปริพาชกก็อยูในอารามปริพาชกแหงหน่ึงท่ี 
เรียงรายอยู  รอบกรุงราชคฤห  มีปริพาชกแวดลอมเที่ยวภิกษาจารในกรุง 
ราชคฤห  วันนั้น แมสุปปยปริพาชกก็กระทําใหบริษัทปริพาชกหาภิกษา 
ไดงาย    บรโิภคอาหารเชาแลว   ใหพวกปริพาชกรับบริขารแหงปริพาชก 
กลาววา   จักไปเมืองนาลันทา   เหมือนกัน   ไมทราบเลยวาพระผูมีพระ 
ภาคเจาเสด็จไปทางนั้น    ชื่อวาติดตามไป    ถาทราบก็จะไมติดตามไป. 
สุปปยปริพาชกนั้นไมทราบเลย  เมื่อเดินไป  ชะเงอคอข้ึนดู  จึงเห็นพระ 
ผูมีพระภาคเจางามดวยพระพุทธสิริปานประหน่ึงยอดภูเขาทองเดินไดที่ 
แวดวงดวยผากัมพลแดง. 
           ไดยินวา  ในสมัยนัน้  พระฉัพพรรณรังสีแผซานออกจากพระสรีระ 
ของพระทศพล   วนเวียนรอบเน้ือที่ประมาณแปดสิบศอก.   บริเวณปานั้น 
ยอมเปนดังเกลื่อนกลนไปดวยชอรัตนะ    พวงรัตนะ    และผงรัตนะ   ดั่ง 
แผนทองที่วิจิตรดวยรัตนะอันแผออก       ดั่งประพรมดวยน้ําทองสีแดงก่ํา 
ดั่งเกลื่อนกลนดวยกลุมดาวรวง   ดั่งฝุนชาดที่คลุงข้ึนดวยแรงพายุ   และดัง่ 
แวบวาบปลาบแปลบดวยแสงรัศมีแหงสายรุงสายฟา          และหมูดาราก็ 
ปานกัน. 
           ก็และพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจารุงเรืองดวยอนุพยัญชนะ  
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แปดสิบ   ดั่งสระท่ีมีดอกบัวหลวง   และบัวขาบแยม   ดั่งตนปาริฉัตตกออก   
ดอกบานสะพรั่งไปท้ังตน     ดั่งจะเยยพ้ืนทิฆัมพร     ซึ่งประหน่ึงแยมดวย 
พยับดาราดวยพระสิริ  อนึ่ง มาลัย  คือพระลักษณะอันประเสริฐสามสิบสอง 
ประการของพระองค  ที่งามวิลาศดวยวงดวยพระรัศมีประมาณวาหน่ึง ก็ปาน 
ดั่งเอาพระสิริมาขมเสียซึ่งพระสิริแหงพระเจาจักรพรรดิสามสิบสองพระองค 
เทวราชสามสิบสองพระองคและมหาพรหมสามสิบสองพระองค    ที่วางไว 
ต้ังไวตามลําดับแหงพวงมาลัยคือพระจันทรสามสิบสองดวง    พวงมาลัยคือ 
พระอาทิตยสามสิบสองดวงที่รอยแลว. 
           ก็และภิกษุทั้งหลายที่ยืนลอมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ทั้ง 
หมดลวนแตเปนผูมักนอย   สันโดษ   สงัด   ไมคลุกคลีกัน   ตักเตือนกัน 
ติเตียนบาป  วากลาวกัน  ผูเต็มใจทําตาม  ทนคําส่ังสอน  ประกอบดวยศีล 
ประกอบดวยสมาธิ  ปญญา  วิมุตติ   และ   วิมุตติญาณทัสสนะ.   ในทาม 
กลางภิกษุเหลาน้ันพระผูมีพระภาคเจาเปรียบดั่งเสาทอง        ลอมดวย 
กําแพงคือผากัมพลแดง     ดั่งเรือทองที่อยูกลางดงปทุมแดง     ดั่งกองอัคคี 
ที่วงดวยไพที่แกวประพาฬ    ดั่งพระจันทรเพ็ญอันลอมดวยหมูดาว    ยอม 
เจริญตาแมแหงฝูงมฤคชาติและปกษีทั้งหลาย     จะปวยกลาวไปไยถึงเทวดา 
และมนุษยเลา. 
           ก็ในวันนั้นแล  โดยมากพระอสีติมหาเถระตางก็ทรงผาบังสุกุลมีสีดัง 
เมฆเฉวียงบาขางหน่ึงถือไมเทา    ราวกะวาชางตระกูลคันธวงศที่ไดรับการ 
ฝกหัดเปนอยางดี    ปราศจากโทษแลว    คายโทษแลว     ทําลายกิเลสแลว 
สางเครื่องรุงรังแลว    ตัดเครื่องผูกพันแลว    พากันหอมลอมพระผูมีพระ 
ภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจานั้น    พระองคเองทรงปราศจากราคะแลว  
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แวดลอมดวยไปดวยภิกษุผูปราศจากราคะแลว    พระองคเองทรงปราศจาก 
โทสะแลว     แวดลอมไปดวยภิกษุผูปราศจากโทสะแลว    พระองคเองทรง   
ปราศจากตัณหาแลว     แวดลอมไปดวยภิกษุผูปราศจากตัณหาแลว     พระ 
องคเองทรงไมมีกิเลส   แวดลอมไปดวยภิกษุผูไมมีกิเลส   พระองคเองเปน 
ผูตรัสรูแลว      แวดลอมไปดวยพระสาวกผูรูตามเสด็จท้ังหลาย    ราวกะวา 
ไกรสรราชสีหแวดลอมไปดวยมฤคชาติ     ราวกะวาดอกกัณณิการแวดลอม 
ดวยเกสร    ราวกวาพญาชางฉัททันตแวดลอมดวยชางแปดพันเชือก    ราว 
กะวาพญาหงสชื่อธตรฐแวดลอมดวยหงสเกาหมื่น     ราวกะวาพระเจาจักร- 
พรรดิแวดลอมดวยเสนางคนิกร    ราวกวาทาวสักกเทวราชแวดลอมดวย 
หมูเทวดา     ราวกะวาทาวหาริตมหาพรหมแวดลอมดวยหมูพรหม      ได 
เสด็จดําเนินไปทางนั้น    ดวยพุทธลีลาอันหาที่เปรียบมิได    เปนอจินไตย 
ที่ใคร  ๆ ไมควรคิดซึ่งบังเกิดดวยผลบุญท่ีทรงสั่งสมมาตลอดกาลประมาณ 
มิได  ดังดวงจันทรที่โคจรตลอดพ้ืนทิฆัมพรฉะนั้น.  
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                  สปุปยปริพาชกพบพระผูมพีระภาคเจา   
           ครั้งน้ัน    ปริพาชกครั้นไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปดวย 
พุทธลีลาอันหาที่เปรียบมิได      และเห็นภิกษุทั้งหลายมีจักษุทอดลง     ม ี
อินทรียสงบ    มีใจสงบ   กําลังถวายนมัสการพระผูมีพระภาคเจาผูเปนดั่ง 
ดวงจันทรเพ็ญท่ีลอยเดนอยูบนนภากาศ   ฉะน้ัน   อยางนี้แลว   ไดเหลียวดู 
บริษัทของตน.   บริษัทของปริพาชกนั้น   มากไปดวยหาบบริขารมิใชนอย 
มีต่ังเล็ก ๆ  สามงาม   บาตรดินมีสีดังแววหางนกยูง     กะทอและคนโทนํ้า 
เปนตน   ซึ่งหอยอยูที่ไมคานหาบมาพะรุงพะรัง   ทั้งปากกลา   กลาววาจา 
หาประโยชนมิได  มีอาทิอยางนี้วา   มือของคนโนนงาม   เทาของคนโนน 
งาม    มีวาจาเพอเจอ    ไมนาดู    ไมนาเลื่อมใส.    ครั้นเห็นดังนั้นเขาเกิด 
วิปฏสิาร.    ในกาลบัดนี้   ควรท่ีเขาจะกลาวสรรเสริญพระผูมพีระภาคเจา. 
แตเพราะเหตุที่ปริพาชกน้ีริษยาพระผูมีพระภาคเจา     แมตลอดกาลเปน 
นิจ    เพราะความเส่ือมแหงลาภสักการะ   และความเส่ือมพรรคพวก   ดวย 
วาลาภสักการะยอมบังเกิดแกอัญเดียรถียทั้งหลาย     ตลอดเวลาท่ีพระพุทธ- 
เจาท้ังหลายยังมิไดเสด็จอุบัติในโลก     แตจําเดิมแตพระพุทธเจาเสด็จอุบัติ 
ข้ึน    อัญเดียรถียทั้งหลายก็พากันเสื่อมลาภสักการะ    ถึงความเปนผูไรสงา 
ราศี  ดั่งหิ่งหอยเมื่อพระอาทิตยข้ึนฉะน้ัน.    
           ก็ในเวลาที่อุปติสสะและโกลิตะบวชในสํานักของสัญชัยนั้น  พวก 
ปริพาชกไดมีบริษัทมาก     แตเมื่ออุปติสสะและไกลิตะหลีกไป    บริษัท 
ของพวกเขาแมนั้นก็พากันแตกไป.      ดวยเหตุ ๒ ประการดังกลาวมานี้ 
พึงทราบวาสุปปยปริพาชกนี้เมื่อคายความริษยานั้นออกมา     กลาวติพระ 
รัตนตรัยทีเดียว   เพราะรษิยาพระผูมีพระภาคเจาอยูเปนนิจ   
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           คําวา  อถโข  ภควา  อมฺพลฏ ิกาย  ราชาคารเก  เอกรตฺติวาส   
อุปคฺฉิ  สทฺธึ  ภิกขฺุสงฺเฆน   ความวา    ในครั้งน้ันแลพระผูมีพระ 
ภาคเจาเสด็จไปดวยพุทธลีลานั้น   ถึงประตูพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา 
โดยลําดับ  ทอดพระเนตรดูพระอาทิตย  มีพระพุทธดําริวา  บัดนี้มิใชกาล 
ที่จะไป    พระอาทิตยใกลอัสดงคต    จึงเสด็จเขาประทับพักแรมราตรีหน่ึง 
ณ   พระตําหนักหลวง    ในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา. 
           ในพระบาลีนั้น  อุทยานของพระราชา ชื่อวา อัมพลัฏฐิกา.  ไดยิน 
วา ณ ที่ใกลประตูแหงอุทยานั้นมีตนมะมวงหนุมอยู  ซึ่งคนท้ังหลายเรียก 
วา   อัมพลฏัฐิกา   แมอุทยานก็พลอย ชื่อวา  อัมพลัฏฐิกา  ดวย   เพราะอยู 
ใกลมะมวงหนุมตนนั้น.    อุทยานน้ันสมบูรณดวยรมเงาและนํ้า    มีกําแพง 
ลอมรอบ  มปีระตูประกอบไวอยางดี   คุนครองอยางดี   ปานดังหีบฉะน้ัน. 
ในอุทยานน้ันไดสรางพระตําหนักอันวิจิตรดวยประดิษฐกรรม   เพ่ือเปนที่ 
เลนทรงสําราญพระราชหฤทัย  พระตําหนักนั้น จึงเรียกกันวา  พระตําหนัก 
หลวง. 
           คําวา สุปฺปโยป  โข  ความวา  แมสุปปยปริพาชกแลดูพระอาทิตย 
ณ ที่ตรงนั้นแลว    ดําริวา  บัดนี้มิใชกาลท่ีจะไป    ปริพาชกทัง้ผูนอยและ 
ผูใหญมีอยูมาก   และทางนี้ก็มีอันตรายอยูมาก   ดวยโจรบาง   ดวยยักษราย 
บาง   ดวยสัตวรายบาง   ก็พระสมณโคดมน้ีเสด็จเขาไปยังอุทยาน  ในสถาน 
ที่ประทับของพระสมณโคดม    เทวดายอมพากันอารักขา    อยากระน้ันเลย 
แมเราก็จักเขาไปพักแรมราตรีหน่ึงในอุทยานน้ีแล   พรุงน้ีจึงคอยไป   ครั้น 
ดําริดังน้ีแลวจึงเขาไปสูอุทยานน้ันแล. 
           ลําดับนั้น ภิกษุสงฆแสดงวัตรถวายพระผูมีพระภาคเจาแลว  กําหนด 
สถานที่พักของตน ๆ.       แมสุปปยปริพาชกก็ใหวางบริขารของปริพาชก  
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ที่ดานหน่ึงของอุทยาน     แลวเขาพักแรมกับบริษัทของตน.      แตในพระ   
บาลีทานกลาวไวดวยอํานาจคําท่ียกข้ึนเปนประธานอยางเดียววา     กับดวย 
พรหมทัตมาณพผูเปนศิษยของตน.     ก็ปริพาชกนัน้เขาพักแรมอยูอยางนี้ 
ไดแลดูพระทศพลในตอนกลางคืน.    และในสมัยนั้นก็ตามประทีปไวสวาง 
ดุจดาราเดียรดาษโดยรอบ.      พระผูมพีระภาคเจาประทับนั่งอยูตรงกลาง 
และภิกษุสงฆก็พากันนั่งลอมพระผูมพีระภาคเจา.    แมภิกษุสกัรูปหน่ึงใน 
ที่ประชุมนั้น   ก็มิไดมีการคะนองมือ   คะนองเทา   หรือเสียงไอ   เสียงจาม 
เลย.    ดวยวาบริษัทนั้นนั่งประชุมกันสงบเงียบราวกะเปลวประทีปในที่อับ 
ลม   ดวยเหตุ ๒ ประการ    คือ  ดวยการเปนผูศึกษาอบรมแลว   และดวย 
ความเคารพในพระศาสดา.   ปริพาชกเห็นคุณสมบัติดังน้ัน  จึงแลดูบริษัท 
ของตน.  ในที่ประชุมปรพิาชกนั้น บางพวกก็นอนยกมือ บางพวกก็นอน 
ยกเทา   บางพวกก็นอนละเมอ   บางพวกก็นอนแลบลิ้น   น้ําลายไหล   กัด 
ฟน    กรนเสยีงดังครอก ๆ.     แมเม่ือควรจะกลาวสรรเสริญ  พระรัตนตรัย 
สุปปยปริพาชกนั้นก็กลาวติเตียนอยูนั่นเองอีก       ดวยอํานาจความริษยา 
สวนพรหมทัตมาณพกลาวสรรเสรญิตามนัยที่กลาวแลวน้ันแล.    ดวยเหตุ 
นั้น     ทานพระอานนทจึงกลาววา     ไดยินวา    แมในพระราชอุทยาน 
อัมพลัฏฐิกานั้น  สุปปยปริพาชก ดังน้ี   ควรกลาวคําท้ังหมด.  ในพระบาลี 
นั้น  บทวา  ตตฺรป  ความวา  ในอุทยานชื่ออัมพลัฏฐิกาแมนั้น. 
  
                       อธิบายคําวาภิกษุหลายรปูและคําวาสงฆ 
           บทวา  สมฺพหุลาน   ความวา  มากรูปดวยกัน.   ในขอน้ันตามบรร- 
ยายในพระวินัย   ภิกษุ ๓ รูป   เรียกวาหลายรูป   เกนิกวาน้ัน  ไป   เรียกวา  
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สงฆ    แตตามบรรยายในพระสูตร    ภิกษุ ๓ รูป    เรียกวา ๓ รปูนั่นเอง   
มากกวาน้ัน   เรียกวาหลายรูป.    ในทีน่ี้พึงทราบวาหลายรูป   ตามบรรยาย 
ในพระสูตร. 
           บทวา  มณฺฑลมาเล  ความวา  บางแหงกูฎาคารศาลาที่เขาติดชอฟา 
สรางไวดวยการมุงแบบหงส  เรียกวา  มัณฑลมาลก็มี   บางแหงอุปฏฐาน- 
ศาลาท่ีเขาติดชอฟาไวตัวเดียว    สรางเสาระเบียงไวรอบ    เรียกวามัณฑล- 
มาลก็มี.   แตในที่นี้พึงทราบวา  หอนั่ง  เรียกวามัณฑลมาล.               
           บทวา  สนฺสิสินฺนาน  นั่งประชมุ  ทานกลาวเน่ืองดวยการน่ัง. 
           บทวา  สนฺนิปติตาน   ประชุม   ทานกลาวเน่ืองดวยการรวมกัน. 
           ถอยคํา  อธิบายวา  กถาธรรม  เรียกวา  การสนทนา  ในบทวา   อย 
สงฺขิยธมฺโม. 
           บทวา   อุทปาทิ   แปลวา  เกิดข้ึนแลว. 
           ก็ขอสนทนาน้ัน  เปนอยางไร ? 
           คือ  คุยกันอยางนี้วา  ผูมีอายุ  นาอัศจรรย  ดงัน้ีเปนตน. 
           ในพระบาลีนั้น   ทีว่านาอัศจรรย   เพราะไมมีอยูเปนนิจ   เชนคน 
ตาบอดข้ึนเขา.   นัยแหงศัพทก็เทาน้ี.   สวนนัยแหงอรรถกถา  มดีังตอไปนี้ 
           ขอวา  นาอัศจรรย   เพราะควรดีดนิ้วมือ    อธิบายวา    ควรแกการดีด 
นิ้ว. 
           ขอวา   ไมเคยมี   เพราะไมเคยมีมามีข้ึน. 
           ทั้ง ๒ บทนี้เปนชื่อแหงความประหลาดใจน่ันเอง. 
           บทวา ยาวฺจิท   ตัดเปน  ยาว จ  อิท.  ดวยบทน้ัน   ทานแสดงความ 
ที่คําน้ันหาประมาณมิได.     เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบดีแลว.  
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           ในคําวา   เตน  ภควตา  ชานตา   ปสฺสตา  ฯ เป ฯ   สุปฏิวทิิตา   
นี้   มีความยอดังตอไปนี้  
          พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นใด   ไดทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ 
แลว   ทรงทาํลายกิเลสทั้งปวง  ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  พระ 
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ทรงทราบอาสยะ  และอนุสยะ  ของเหลาสัตว 
นั้น ๆ  ทรงเห็นไญยธรรมท้ังปวง   ดุจมะขามปอมที่วางไวบนฝาพระหัตถ 
อน่ึง ทรงทราบดวยพระญาณ   มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  เปนตน   ทรง 
เห็นดวยทิพยจักษุ  ก็หรอืทรงทราบดวยวิชชา  ๓  บาง  ดวยอภิญญา  ๖  บาง 
ทรงเห็นดวยพระสมันตจักษุที่ไมมีอะไรขัดของในธรรมท้ังปวง    หรือทรง 
ทราบดวยพระปญญาอันสามารถรูธรรมท้ังปวง       ทรงเห็นรูปอันพนวิสัย 
จักษุแหงสัตวทั้งปวง   หรือแมรูปที่อยูนอกฝา  เปนตน   ดวยพระมังสจักษุ 
อันบริสุทธิ์ยิ่ง   หรือทรงทราบดวยพระปญญาเครื่องแทงตลอด   อันมีพระ 
สมาธิเปนปทัฏฐานใหสําเร็จประโยชนเกื้อกูลแกพระองค      ทรงเห็นดวย 
พระปญญาเปนเครื่องแสดง     อันมีพระกรุณาเปนปทัฏฐานใหสําเร็จประ- 
โยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน     ทรงเปนพระอรหันต     เพราะทรงกําจัดขาศึกคือ 
กิเลส   และเพราะทรงเปนผูควรแกสักการะมีปจจัย  เปนตน   ทรงเปนพระ 
สัมมาสัมพุทธะ       เพราะตรัสรูธรรมท้ังปวงโดยชอบและดวยพระองคเอง 
หรือทรงทราบธรรมที่ทําอันตราย   ทรงเห็นธรรมท่ีนําออกจากทุกข  ทรง 
เปนพระอรหันต     เพราะทรงกําจัดขาศึกคือกิเลส     และเพราะทรงเปนผู 
ควรแกสักการะมีปจจัยเปนตน   ทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธะ  เพราะตรัสรู 
ธรรมทั้งปวงโดยชอบ   และดวยพระองคเอง   ทรงไดรับสดุดี   โดยอาการ 
ทั้ง ๔   ดวยอํานาจแหงเวสารัชญาณ  ๔  ดังพรรณนามาฉะน้ี  ทรงทราบดี  
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ถึงความท่ีสัตวทั้งหลายเปนผูมีอธิมุติตาง ๆ กัน   และมีอัธยาศัยตาง ๆ กัน   
และทรงทราบตลอดดวยดีเพียงใด. 
           บัดนี้   เพ่ือจะแสดงความท่ีพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ทรง 
ทราบดีแลว  ทานจึงกลาวคําวา  ก็สุปปยปริพาชกนี้  ดังนี้เปนตน.  มีคํา 
อธิบายวา    ก็ความท่ีสัตวทั้งหลายมีอธิมุติตางกัน    มีอัธยาศัยตางกัน    ม ี
ทิฏฐิตางกัน  มีความพอใจตางกัน  มีความชอบใจตางกัน นี้ใด   อันพระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงทราบดวยพระสัพพัญุตญาณอันเปนเครื่องรูความท่ี 
สัตวทั้งหลายมีอธิมุติตางกัน   ดุจทรงตวงดวยทะนาน   และดจุทรงชั่งดวย 
ตาชั่ง  โดยพระบาลีอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วาโดยธาตุ   สัตวทั้ง- 
หลายยอมเทียบเคียงกันเขาได     คือพวกที่มีอธิมุติเลวก็เทียบเคียงเขากันได 
กับพวกท่ีมีอธิมุติเลว       พวกท่ีมีอธิมุติดีก็เทียบเคียงเขากันไดกับพวกท่ีมี 
อธิมิติดี   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมอดีตกาล   วาโดยธาตุ   สัตวทั้งหลายก็ 
เทียบเคียงเขากันได   คือพวกที่มีอธิมุติเลวก็เทียบเคียงเขากันไดกับพวกท่ีมี 
อธิมุติเลว  พวกท่ีมีอธิมุติดีก็เทียบเคียงเขากันไดกับพวกท่ีมีอธิมุติดี  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   แมอนาคตกาล   วาโดยธาตุ   สัตวทั้งหลายจักเทียบเคียงเขา 
กันได   คือพวกท่ีมีอธิมุติเลวก็จักเทียบเคียงเขากันไดกับพวกท่ีมีอธิมุติเลว 
พวกท่ีมีอธิมุติดีก็จักเทียบเคียงเขากันไดกับพวกท่ีมีอธิมุติดี      ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   แมปจจุบันกาลเดี๋ยวน้ี    วาโดยธาตุ   สตัวทั้งหลายยอมเทียบเคียง 
เขากันได   คือพวกที่มีอธิมุติเลวก็เทียบเคียงเขากันไดกับพวกท่ีมีอธิมุติเลว 
พวกท่ีมีอธิมุติดีก็เทียบเคียงเขากันไดกับพวกท่ีมีอธิมุติดี  ดังนี้        ความท่ี  
สัตวทั้งหลายมีอธิมุติตางกันนั้น           พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบดีแลว 
เพียงใด  ข้ึนชื่อวาสัตวถึงสองคนมีอัธยาศัยอยางเดียวกัน  หาไดยากในโลก  
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เมื่อคนหนึ่งตองการจะเดิน   คนหน่ึงตองการจะยืน    เมื่อคนหนึ่งตองการ   
จะด่ืม    คนหน่ึงตองการจะบริโภค    และแมในอาจารยและศิษยสองคนน้ี 
สุปปยปริพาชกนี้   กลาวติพระพุทธเจา   ติพระธรรม  ติพระสงฆ  โดย 
อเนกปริยาย    สวนพรหมทัตมาณพผูเปนศิษยของสุปปยปริพาชก    คง 
กลาวชมพระพุทธเจา     ชมพระธรรม    ชมพระสงฆ    โดยอเนกปริยาย 
อาจารยและศิษยทั้งสองน้ันมีถอยคําเปนขาศึกแกกันและกันโดยตรงฉะนี้ 
เดินตามพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆไปขางหลัง ๆ ดวยประการฉะน้ี. 
ในพระบาลีนั้น    บทวา  อิติหเม  ตัดบทเปน  อิติห  อิเม    มีความวา 
เหลาน้ี... ดวยประการฉะน้ี.   คําท่ีเหลือก็นัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
           ในคําวา  อถโข  ภควา  เตส  ภกิฺขูน  อิม  สงฺขิยธมฺม  วทิิตฺวา 
นี้   บทวา  วทิิตฺวา  ความวา  ทรงทราบดวยพระสัพพัญุตญาณ. 
           จริงอยู   ในบาลีประเทศบางแหง       พระผูมีพระภาคเจาทอดพระ 
เนตรเห็นดวยมังสจักษุ  จึงทรงทราบ  เชนในประโยคมีอาทิวา  พระผูมี- 
พระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นไมทอนใหญถูกกระแสนํ้าในแมน้ําคงคา 
พัดไป.     ในบาลีประเทศบางแหงทรงเห็นดวยทิพยจักษุ     จึงทรงทราบ 
เชนในประโยคมีอาทิวา      พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นเทวดาเหลาน้ัน 
นับเปนพัน ๆ กําลังหวงแหนพ้ืนที่ทั้งหลายในปาฏลิคาม    ดวยทิพยจักษุ 
อันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย.  ในบาลีประเทศบางแหงทรงสดับดวยพระโสต 
ธรรมดาจึงทรงทราบ    เชนในประโยคมีอาทิวา    พระผูมีพระภาคเจาได 
ทรงสดับทานพระอานนทสนทนาปราศรัยกับสุภัททปริพาชก.     ในบาล ี
ประเทศบางแหง    ทรงฟงดวยทิพยโสตแลวทรงทราบ    เชนในประโยคมี 
อาทิวา  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงสดับสันธานคหบดี  สนทนาปราศรัย  
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กับนิโครธปริพาชกดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์   ลวงโสตมนุษย.    ก็ใน 
พระบาลีนี้ทรงเห็นดวยพระสัพพัญุตญาณ  จึงไดทรงทราบ.  ทรงทําอะไร   
จึงไดทรงทราบ ?   ทรงทํากิจในปจฉิมยาม.        
   
                            พรรณนาพุทธกิจ  ๕  ประการ 
           ข้ึนชือ่วากิจน้ีมี  ๒   อยาง   คือ  กิจท่ีมีประโยชนและกิจท่ีไมมีประ- 
โยชน.   บรรดากิจ ๒ อยางนั้น   กิจท่ีไมมีประโยชน   พระผูมพีระภาคเจา 
ทรงเพิกถอนแลวดวยอรหัตตมรรค  ณ   โพธิบัลลังก. พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงมีกิจแตที่มีประโยชนเทาน้ัน.    กิจท่ีมีประโยชนของพระผูมีพระภาค- 
เจานั้นมี  ๕   อยาง  คือ 
                   ๑.   กิจในปุเรภัต 
                   ๒.  กิจในปจฉาภัต 
                   ๓.  กิจในปุรมิยาม 
                   ๔.  กิจในมัชฌิมยาม 
                   ๕.   กิจในปจฉิมยาม 
           ในบรรดากิจ ๕ อยางนั้น   กิจในปุเรภัตมีดังน้ี     ก็พระผูมีพระ 
ภาคเจาเสด็จลุกข้ึนแตเชาตรู      ทรงปฏิบัติพระสรีระ     มีบวนพระโอฐ 
เปนตน      เพ่ือทรงอนุเคราะหอุปฐากและเพ่ือความสําราญแหงพระสรีระ 
เสร็จแลวทรงประทับยับยั้งอยูบนพุทธอาสนที่เงียบสงัด   จนถงึเวลาภิกษา- 
จาร    ครั้นถงึเวลาภิกษาจาร    ทรงนุงสบง    ทรงคาดประคดเอว    ทรง  
ครองจีวร   ทรงถือบาตร   บางครั้งเสด็จพระองคเดียว    บางครั้งแวดลอม  
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ไปดวยภิกษุสงฆ    เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังคามหรือนิคม    บางครั้งเสด็จ   
เขาไปตามปกติ    บางครั้งก็เสด็จเขาไปดวยปาฏิหาริยหลายประการ.     คือ 
อยางไร  ?  เมื่อพระบรมโลกนาถเสด็จเขาไปบิณฑบาต   ลมท่ีพัดออน ๆ 
พัดไปเบ้ืองหนาแผวพ้ืนพสุธาใหสะอาดหมดจด   พลาหกก็หลั่งหยาดนํ้าลง 
ระงับฝุนละอองในมรรคา     กางกั้นเปนเพดานอยูเบื้องบน    กระแสลมก ็
หอบเอาดอกไมทั้งหลายมาโรยลงในบรรดา  ภูมปิระเทศท่ีสูงก็ตํ่าลง  ที่ตํ่าก็ 
สูงข้ึน   ภาคพ้ืนก็ราบเรียบสม่ําเสมอในขณะท่ีทรงยางพระยุคลบาท   หรือ 
มีปทุมบุปผชาติอันมีสัมผัสนิ่มนวลชวนสบายคอยรองรับพระยุคลบาท   พอ 
พระบาทเบื้องขวาประดิษฐานลงภายในธรณีประตู     พระฉัพพรรณรังสีก ็
โอภาสแผไพศาล         ซานออกจากพระพุทธสรีระพุงวนแวบวาบประดับ 
ปราสาทราชมณเฑียร  เปนตน     ดังแสงเลื่อมพรายแหงทอง   และดั่งลอม 
ไวดวยผืนผาอันวิจิตร  บรรดาสัตวทั้งหลาย  ม ีชาง  มา  และนก เปนตน 
ซึ่งอยูในสถานท่ีแหงตน ๆ  ก็พากันเปลงสําเนียงอยางเสนาะ     ทั้งดนตรีที่ 
ไพเราะ    เชน  เภรี  และพิณ  เปนตน     ก็บรรเลงเสียงเพียงดนตรีสวรรค 
และสรรพาภรณแหงมนุษยทั้งหลาย   ก็ปรากฏสวมใสรางกายในทันที  ดวย 
สัญญาณอันนี้     ทําใหคนท้ังหลายทราบไดวา    วันนี้พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จเขาไปบิณฑบาตในยานน้ี       เขาเหลาน้ันตางก็แตงตัวนุงหมเรียบรอย 
พากันถือของหอมและดอกไม  เปนตน       ออกจากเรือนเดินไปตามถนน 
บูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยของหอมและดอกไม  เปนตน     โดยเคารพ 
ถวายบังคมแลว    กราบทูลขอสงฆวา    ขาแดพระองคผูเจริญ   ขอพระองค 
โปรดประทานภิกษุแกพวกขาพระองค ๑๐ รูป  ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอ 
พระองคโปรดประทานภิกษุแกพวกขาพระองค ๒๐ รูป     แกพวกขาพระ-  
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องค  ๕๐  รปู    แกพวกขาพระองค  ๑๐๐  รูป ดังน้ี    แลวรับบาตรแมของ   
พระผูมีพระภาคเจา ปูลาดอาสนะนอมนําถวายบิณฑบาตโดยเคารพ.    พระ 
ผูมีพระภาคเจา   ทําภัตกจิเสร็จแลว   ทรงตรวจดูจิตสันดานของสัตวเหลา 
นั้น  ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดใหบางพวกต้ังอยูในสรณคมน  บาง 
พวกต้ังอยูในศีล ๕  บางพวกต้ังอยูในโสดาปตติผล  สกทาคามิผล  อนาคา- 
มิผล  อยางใดอยางหน่ึง  บางพวกบวชแลวทั้งอยูในพระอรหัต  ซึ่งเปนผล 
เลิศ   ทรงอนุเคราะหมหาชนดังพรรณนามาฉะน้ันแลว   ทรงลกุจากอาสนะ 
เสด็จไปยังพระวิหาร     ครั้นแลวประทับนั่งบนพุทธอาสนอันบวรซ่ึงปูลาด 
ไวในมัณฑลศาลา  ทรงรอคอยการเสร็จภัตกิจของภิกษุทั้งหลาย  ครั้นภิกษุ 
ทั้งหลายเสร็จกิจเรียบรอยแลว   ภิกษุผูอุปฐากก็กราบทูลพระผูมีพระภาค- 
เจาใหทรงทราบ      ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจาก็เสด็จเขาพระคันธกุฎี.  
นี้เปนกิจในปุเรภัตกอน. 
           ครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงบําเพ็ญกิจในปุเรภัต 
เสร็จแลวอยางนี้     ประทับนั่ง ณ ศาลาปรนนิบัติใกลพระคันธกุฎี    ทรง 
ลางพระบาทแลวประทับยืนบนต่ังรองพระบาท   ประทานโอวาทภิกษุสงฆ 
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงยังประโยชนคนและประโยชน 
ทานใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด   และวา 
              ทุลลฺภฺจ  มนุสสฺตฺต  พุทฺธปฺุปาโท  จ  ทุลลฺโภ 
              ทุลลฺภา  ขณสมปฺตฺติ  สทฺธมโฺม  ปรมทุลลฺภา 
              ทุลลฺภา  สทฺธาสมฺปตฺติ  ปพฺพชฺช  จ  ทุลลฺภา 
              ทุลลฺภ  สทฺธมฺมสฺสวน  
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              ความเปนมนุษย  หาไดยาก   
              ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจา   หาไดยาก 
              ความถึงพรอมดวยขณะ  หาไดยาก 
              พระสัทธรรม  หาไดยากอยางย่ิง 
              ความถึงพรอมดวยศรัทธา    หาไดยาก 
              การบวช  หาไดยาก 
              การฟงพระสัทธรรม  หาไดยาก 
           ณ  ทีน่ั้น  ภิกษุบางพวกทูลถามกรรมฐานกะพระผูมีพระภาคเจา. 
แมพระผูมีพระภาคเจาก็ประทานกรรมฐานท่ีเหมาะแกจริงของภิกษุเหลา 
นั้น.   ลําดับนั้น  ภิกษุทั้งปวงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   แลวไปยัง 
ที่พักกลางคืนและกลางวันของตน ๆ.  บางพวกก็ไปปา บางพวกก็ไปสูโคน 
ไม  บางพวกก็ไปยังท่ีแหงใดแหงหน่ึง  มีภูเขา เปนตน   บางพวกก็ไปยังภพ 
ของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา  ฯ ล ฯ   บางพวกก็ไปยังภพของเทวดาชั้น 
วสวัดดี   ดวยประการฉะน้ี.    ลําดับนัน้พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาพระ 
คันธกุฎี   ถามีพระพุทธประสงค  ก็ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ    สําเร็จสีห- 
ไสยาครูหน่ึง   โดยพระปรัศวเบื้องขวา   ครั้นมีพระวรกายปลอดโปรงแลว 
เสด็จลุกข้ึนตรวจดูโลกในภาคท่ีสอง.   ณ คาม   หรือนิคมท่ีพระองคเสด็จ 
เขาไปอาศัยประทับอยู   มหาชนพากันถวายทานกอนอาหาร ครั้นเวลาหลัง 
อาหารนุงหมเรียบรอย    ถือของหอมและดอกไม  เปนตน    มาประชุมกัน 
ในพระวิหาร.  ครั้นเมื่อบริษัทพรอมเพรียงกันแลว    พระผูมพีระภาคเจา 
เสด็จไปดวยพระปาฏิหาริยอันสมควร    ประทับนั่ง    แสดงธรรมที่ควรแก 
กาลสมัย   ณ  บวรพุทธอาสนที่บรรจงจัดไว ณ ธรรมสภา  ครัน้ทรงทราบ  
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กาลอันควรแลวก็ทรงสงบริษัทกลับ .   เหลามนุษยตางก็ถวายบังคมพระผูมี    
พระภาคเจาแลวพากันหลีกไป.   นี้เปนกิจหลังอาหาร.    
           พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     ครั้นเสร็จกิจหลังอาหารอยางนี้ 
แลว    ถามีพระพุทธประสงคจะโสรจสรงพระวรกาย   ก็เสด็จลกุจากพุทธ- 
อาสนเขาซุมเปนที่สรงสนาน         ทรงสรงพระวรกายดวยนํ้าที่ภิกษุผูเปน 
พุทธุปฐากจัดถวาย.     ฝายภิกษุผูเปนพุทธุปฐากก็นําพุทธอาสนมาปูลาดที่ 
บริเวณพระคันธกุฎี.   พระผูมีพระภาคเจาทรงครองจีวรสองชั้นอันยอมดี 
แลว   ทรงคาดประคดเอว   ทรงครองจีวรเฉวียงบาขางหน่ึง   แลวเสด็จไป 
ประทับนั่งบนพุทธอาสนนั้น.     ทรงหลีกเรนอยูครูหน่ึงแตลําพังพระองค 
เดียว.    ครั้งน้ัน   ภิกษุทั้งหลายพากันมาจากท่ีนั้น ๆ แลวมาสูทีป่รนนิบัติ 
ของพระผูมีพระภาคเจา.    ณ  ที่นั้น  ภิกษุบางพวกก็ทูลถามปญหา   บาง 
พวกก็ทูลขอกรรมฐาน   บางพวกก็ทูลขอฟงธรรม.  พระผูมพีระภาคเจา 
ประทับยับยั้งตลอดยามตน   ทรงใหความประสงคของภิกษุเหลาน้ันสําเร็จ. 
นี้เปนกิจในปฐมยาม. 
           ก็เม่ือส้ินสุดกิจในปฐมยาม     ภิกษุทั้งหลายถวายบังคมพระผูมีพระ 
ภาคเจาแลวหลีกไป   เหลาเทวดาในหม่ืนโลกธาตุทั้งส้ิน   เมื่อไดโอกาสก็ 
พากันเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ตางทูลถามปญหาตามท่ีเตรียมมา  โดย 
ที่สุดแมอักขระ ๔ ตัว.       พระผูมีพระภาคเจาทรงตอบปญหาแกเทวดา 
เหลาน้ัน  ใหมัชฌิมยามผานไป  นี้เปนกิจในมัชฌิมยาม. 
           สวนปจฉิมยาม    พระผูมีพระภาคเจาทรงแบงเปน ๓ สวน    คือ 
ทรงยับยั้งอยูดวยการเสด็จจงกรมสวนหนึ่ง    เพ่ือทรงเปลื้องจากความเม่ือย 
ลาแหงพระสรีระอันถูกอิริยาบถนั่งต้ังแตกอนอาหารบีบค้ันแลว.    ในสวน  
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ที่สอง   เสด็จเขาพระคันธกุฎี    ทรงมพีระสติสัมปชัญญะ     สําเร็จสีหไสยา   
โดยพระปรศัวเบื้องขวา.  ในสวนท่ีสาม  เสด็จลุกข้ึนประทับนั่งแลวทรงใช 
พุทธจักษุตรวจดูสัตวโลกเพ่ือเล็งเห็นบุคคลผูสรางสมบุญญาธิการไว   ดวย 
อํานาจทานและศีล  เปนตน    ในสํานักของพระพุทธเจาองคกอน ๆ.    นี ้ 
เปนกิจในปจฉิมยาม. 
           ก็วันนั้น  พระผูมพีระภาคเจา    ทรงยังกิจกอนอาหารใหสําเร็จใน 
กรุงราชคฤหแลว   ถึงเวลาหลังอาหารเสด็จดําเนินมายังหนทาง   ตรัสบอก 
กรรมฐานแกภิกษุทั้งหลายในเวลาปฐมยาม       ทรงแกปญหาแกเทวดาทั้ง 
หลายในมัชฌิมยาม  เสด็จข้ึนสูที่จงกรม  ทรงจงกรมอยูในปจฉิมยาม  ทรง 
ไดยินภิกษุประมาณ  ๕๐๐  รูปสนทนาพาดพิงถึงพระสัพพัญุตญาณน้ี  ดวย 
พระสัพพัญุตญาณน่ันแล  ไดทรงทราบแลว.  ดวยเหตุนั้น  ขาพเจาจึงได 
กลาววา   เมื่อทรงกระทํากิจในปจฉิมยาม   ไดทรงทราบแลว.   ก็และครั้น 
ทรงทราบแลว  ไดมีพระพุทธดําริดังนี้วา  ภิกษุเหลาน้ี กลาวคุณพาดพิงถึง 
สัพพัญุตญาณของเรา    ก็กิจแหงสัพพัญุตญาณไมปรากฏแกภิกษุเหลานี้  
ปรากฏแกเราเทาน้ัน    เม่ือเราไปแลว     ภิกษุเหลาน้ันก็จักบอกการสนทนา 
ของตนตลอดกาล.     แตนั้นเราจักทําการสนทนาของภิกษุเหลาน้ันใหเปน 
ตนเหตุ  แลวจําแนกศีล ๓ อยาง   บันลอืสีหนาทอันใคร ๆ คัดคานไมได 
ในฐานะ ๖๒ ประการ   ประชุมปจจยาการกระทําพุทธคุณใหปรากฏ   จัก 
แสดงพรหมชาลสูตร    อันจะยิ่งหมื่นโลกธาตุใหหว่ันไหว    ใหจบลงดวย 
ยอดคือพระอรหัต  ปานประหน่ึงยกภูเขาสิเนรุราชข้ึน  และดุจฟาดทองฟา 
ดวยยอดสุวรรณกูฏ    เทศนานั้นแมเม่ือเราปรินิพพานแลว     กจั็กยังอมต- 
มหานฤพานใหสําเร็จแกสัตวทั้งหลายตลอดหาพันป    ครั้นมพีระพุทธดําริ  
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อยางนี้แลว      ไดเสด็จเขาไปยังศาลามณฑลท่ีภิกษุเหลาน้ันนั่งอยู      ดวย   
ประการฉะน้ี. 
           บทวา  เยน     ความวา   ศาลามณฑลน้ันอันพระผูมีพระภาคเจา 
พึงเสด็จเขาไปโดยทางทิศใด. 
            อีกอยางวา    บทวา  เยน  นี ้   เปนตติยาวิภัตติ    ลงในอรรถแหง 
สัตตมีวิภัตติ.     เพราะฉะน้ัน  ในบทนีจึ้งมีเนื้อความวา     ไดเสด็จไป ณ 
ประเทศท่ีมีศาลามณฑลน้ัน  ดังน้ี . 
           คําวา ปฺตฺเต อาสเน   นิสีท ิ ประทับเหนืออาสนะที่บรรจงจัดไว 
ความวา   ขาววา  ในครั้งพุทธกาล   สถานที่ใด ๆ ที่มีภิกษุอยูแมรูปเดียวก็ 
จัดพุทธอาสนไวทุกแหงทีเดียว.  เพราะเหตุไร  ?  เขาวา  พระผูมีพระภาค-  
เจาทรงมนสิการถึงเหลาภิกษุที่รับกรรมฐานในสํานักของพระองคแลว  อยู 
ในที่สําราญวา   ภิกษุรูปโนนรับกรรมฐานในสํานักของเราไป  สามารถจะ 
ยังคุณวิเศษใหเกิดข้ึนหรือไมหนอ   ครั้นทรงเห็นภิกษุรูปนั้นละกรรมฐาน 
ตรึกถึงอกุศลวิตกอยู   ลาํดับนั้น  มีพระพุทธดําริวา  กุลบุตรผูนี้รับกรรม- 
ฐานในสํานักของศาสดาเชนเรา  เหตุไฉนเลา จักถูกอกุศลวิตกครอบงําให 
จมลงในวัฏฏทุกขอันหาเง่ือนตนไมปรากฏ       เพ่ือจะทรงอนุเคราะหภิกษุ 
รูปนั้นจึงทรงแสดงพระองค  ณ  ที่นั้นทีเดียว    ประทานโอวาทกุลบุตรนั้น 
แลวเสด็จเหาะข้ึนสูอากาศกลับไปยังที่ประทับของพระองคตอไป. 
           ลําดับนั้น  ภิกษุเหลาน้ันที่พระผูมีพระภาคเจาประทานโอวาทอยู 
อยางนี้  คิดกัน วา พระบรมศาสดาทรงทราบความคิดของพวกเรา  เสด็จมา 
แสดงพระองคประทับยืน  ณ  ที่ใกลพวกเรา      เปนภาระที่พวกเราจะตอง  
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เตรียมพุทธอาสนไว  สําหรับทูลเชิญในขณะน้ันวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   
ขอพระองคโปรดประทับนั่งบนพุทธอาสนนี้   ขอพระองคโปรดประทับนั่ง 
บนพุทธอาสนนี้.   ภิกษุเหลาน้ันตางจัดพุทธอาสนไวแลวอยู.  ภิกษุที่มีต้ัง 
ก็จัดต่ังไว   ที่ไมมีก็จัดเตียง   หรือแผนกระดาน   หรือไม  หรอืแผนศิลา 
หรือกองทรายไว      เมื่อไมไดดังน้ันก็ดึงเอาแมใบไมเกา ๆ มาปูผาบังสุกุล 
ต้ังไวบนที่นั้นเอง     แตในพระตําหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัฏ- 
ฐิกานี้   มีพระราชอาสนอยู  ภิกษุเหลาน้ันชวยกันปดกวาดฝุนละออง  พระ 
ราชอาสนนั้นปูลาดไว   นั่งลอมสดุดีพระพุทธคุณ   ปรารภถึงพระอธิมุติ- 
ญาณ (ญาณรูอัธยาศัยสัตว ) ของพระผูมีพระภาคเจา.  ทานพระอานนท 
หมายถึงพระราชอาสนนั้น    จึงกลาววา    ประทับนั่งบนพุทธอาสนที่เขา 
บรรจงจัดถวาย.  ก็พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งอยางน้ี    ทั้งที่ทรงทราบ 
อยู    ก็ตรัสถามภิกษุทั้งหลายเพ่ือใหเกิดการสนทนา    และภิกษุเหลาน้ันก็  
พากันกราบทูลแดพระองคทุกเรื่อง.  เพราะเหตุนั้น  ทานพระอานนท  จึง 
กลาววา  พระผูมีพระภาคเจาครั้นประทับนั่งแลว   ดังน้ีเปนตน. 
           ประชมุบทเหลาน้ัน  บทวา กายนุตฺถ  ความวา  พวกเธอนั่งสนทนา 
กันถึงเรื่องอะไร  ?  บาลีเปน กายเนฺวตฺถ  ก็มี.   พระบาลีนั้นมีเนื้อความ 
วา  พวกเธอนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไรในท่ีนี้.  บาลีเปน กายโนตฺถ  ก็มี. 
ในธรรมบท  แมพระบาลีนั้นก็มีเน้ือความดังกอนนั่นเอง. 
           บทวา อนฺตรา  กถา  ความวา  สนทนาระหวางการมนสิการกรรม- 
ฐาน  อุเทศและปริปุจฉา เปนตน   คือ ในระหวางเปนเรื่องอ่ืนเรื่องหน่ึง. 
           บทวา  วิปฺปกตา  ความวา  ยังไมจบ  คือยังไมถึงท่ีสุด  เพราะตถาคต 
มาเสียกอน.  
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           ดวยบทน้ัน  ทรงแสดงไวอยางไร ?   
           อธิบายวา  ตถาคตมาเพ่ือหยุดการสนทนาของพวกเธอหามิได   แต 
มาดวยหวังวาจักแสดงใหการสนทนาของพวกเธอจบลง    คือทําใหถึงท่ีสุด 
ดวยความเปนสัพพัญู   ฉะน้ัน พระผูมีพระภาคเจาจึงประทับนั่ง  ทรง 
หามอยางพระสัพพัญู. 
           แมในคําวา  พระเจาขา  พวกขาพระองคสนทนาคางอยู  ก็พอดีพระ 
ผูมีพระภาคเจาเสด็จมาถึงน้ี   มีอธิบายดังตอไปนี้. 
          ขาแตพระองคผูเจริญ      การสนทนาพระพุทธคุณ     ปรารภพระ 
สัพพัญุตญาณของพระผูมีพระภาคเจาของพวกขาพระองคยังคางอยู   หา 
ใชติรัจฉานกถา  มีราชกถาเปนตนไม   ก็พอดีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมา 
ถึง  ขอพระองคไดโปรดแสดงใหการสนทนาของพวกขาพระองคนั้นจบลง 
ณ กาลบัดนี้เถิด.    ก็ดวยคํามีประมาณเทาน้ี     ทานพระอานนทไดภาษิต 
คําอันเปนนิทาน   ซึ่งประดับดวยกาละ  เทศะ  ผูแสดง  เรื่อง  บริษัท  และ 
ที่อางอิงเพ่ือใหเขาใจโดยงาย  ซึ่งพระสูตรนี้ที่ชี้แจงอานุภาพแหงพระพุทธ- 
คุณ     อันสมบูรณดวยอรรถะและพยญัชนะ     อุปมาดังทานํ้ามีภูมิภาคอัน 
บริสุทธิ์สะอาด   เต็มไปดวยทรายดังใยแกวมุกดาอันเกลื่อนกลน   มีบันได 
แกวอันงามพิลาสรจนาดวยพ้ืนศิลาอันบริสุทธิ์  เพ่ือใหหยั่งลงไดโดยสะดวก 
สูสระโบกขรณี   อันมีน้ํามีรสดีใสสะอาดรุงเรื่องดวยดอกอุบลและดอกปทุม 
ฉะน้ัน      และอุปมาดังบันไดอันงามรุงเรื่องเกิดแสงแหงแกวมณี   มีแผน 
กระดานท่ีเกลี้ยงเกลาออนนุมที่ทําดวยงา   อันเถาทองคํารัดไวเพ่ือใหข้ึนได 
โดยสะดวกสูปราสาทอันประเสริฐ   มีฝาอันจําแนกไวเปนอยางดี  แวดลอม 
ดวยไพทีอันวิจิตร   ทั้งทรวดทรงก็โสภิตโปรงสลาง   ราวกะวาประสงคจะ  
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สัมผัสทางกลุมดาว  และอุปมาดังมหาวิหาร  อันมีบานประตูไพศาล  ติดต้ัง 
เปนอยางดี     โชติชวงดวยรัศมีแหงทองเงินแกวมณีแกวมุกดา     และแกว   
ประพาฬ เปนตน     เพ่ือเขาไดโดยสะดวกสูเรือนใหญที่งามไปดวยอิสริย- 
สมบัติอันโอฬาร      มกีารกรีดกรายรายรําของเหลาเคหชนผูมีเสียงไพเราะ  
เจรจาราเริงระคนกับเสียงกระทบกันแหงอาภรณ        มีทองกรและเครื่อง 
ประดับเทาเปนตนฉะนั้น. 
                จบวรรณนาความของคําเปนนิทานแหงพระสตรี 
 
                                พรรณนาเหตุที่ต้ังพระสูตร 
           บัดนี้    ถึงลําดับโอกาสท่ีจะพรรณนาพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงยกข้ึนแสดงโดยนัยมีอาทิวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ชนเหลาอ่ืนจะพึง 
ติเราก็ดี  ดังนี้ .  ก็การพรรณนาพระสูตรนี้นั้น   เมื่อไดพิจารณาเหตุที่ทรง 
ต้ังพระสูตรแลวจึงกลาวยอมแจมแจง   ฉะน้ัน  ขาพเจาจักวิจารณเหตุที่ทรง 
ต้ังพระสูตรเสียกอน. 
 
                    ก็เหตุที่ทรงต้ังพระสูตรมี  ๔  ประการ  คือ 
           ๑.  อตัตัชฌาสยะ        เปนไปตามพระอัธยาศัยของพระองค 
           ๒.  ปรัชฌาสยะ             เปนไปตามอัธยาศัยของผูอ่ืน 
           ๓.  ปุจฉาวสิกะ               เปนไปดวยอํานาจการถาม 
           ๔.  อตัถุปปตติกะ            เปนไปโดยเหตุที่เกิดข้ึน 
           ในบรรดาเหตุ  ๔  ประการน้ัน    พระสูตรเหลาใดท่ีคนเหลาอ่ืนมิได 
ทูลอาราธนา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาโดยพระอัธยาศัยของพระ  
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องคแตลําพังอยางเดียว   มีอาทิอยางนี้   คือ  อากังเขยยสูตร    วตัถสูตร   
มหาสติปฏฐานสูตร  มหาสฬายตนวิภังคสูตร อรยิวังสสูตร  สวนแหง 
สัมมัปปธานสูตร  สวนแหงอิทธิบาท  อินทรีย  พละ  โพชฌงค  และ 
มรรค  พระสูตรเหลาน้ัน  ชื่อวามีเหตุที่ทรงตั้งเปนไปตามพระอัธยาศัยของ 
พระองค. 
           อน่ึง   พระสูตรเหลาใดท่ีพระผูมพีระภาคเจาตรัสดวยสามารถแหง 
อัธยาศัยของผูอ่ืน    เล็งดูอัธยาศัยความพอใจ    ความชอบใจ    อภินิหาร 
และภาวะที่จะตรัสรูได  ของชนเหลาอ่ืนอยางนี้วา  ธรรมบมวิมติุของราหุล 
แกกลาแลว         ถากระไรเราพึงแนะนําราหุลในอาสวักขยธรรมใหสูงข้ึน 
ดังน้ีแลว  มอีาทิอยางนี้   คือ  จุลลราหุโลวาทสูตร  มหาราหุโลวาทสูตร 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   ธาตุวิภังคสูตร   พระสูตรเหลาน้ัน  ชือ่วามีเหตุ 
ทรงตั้งเปนไปตามอัธยาศัยของผูอ่ืน. 
           อน่ึง พระสูตรเหลาใดท่ีเหลาสัตวทั้งหลายมีอาทิอยางนี้  คือบริษัท ๔ 
วรรณะ ๔  นาค  ครุฑ  คนธรรพ  อสูร  ยักษ   ทาวมหาราชเทวดาชั้น 
ดาวดึงส  เปนตน   และทาวมหาพรหม   พากันไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
แลวทูลถามปญหาโดยนัยมีอาทิวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ที่เรียกวาโพช- 
ฌงค   โพชฌงค  ดังนี้    ขาแตพระองคผูเจริญ     ที่เรียกวานิวรณ   นิวรณ 
ดังน้ี    ขาแตพระองคผูเจริญ    อุปาทานขันธหาเหลาน้ีหนอแล   ในโลกน้ี  
อะไรเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐที่สุดของตน     เมื่อถกูถามอยางนี้ 
แลว  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเทศนามีโพชฌงคสังยุต    เปนตน ก็หรือ 
พระสูตรแมอ่ืนเหลาใด     มีเทวตาสังยุต    มารสังยุต     พรหมสังยุต 
สักกปญหสูตร   จลุลเวทัลลสูตร   มหาเวทัลลสูตร   สามัญญผลสูตร  
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อาฬวกสูตร  สูจิโลมสูตร เปนตน  พระสูตรเหลาน้ัน  ชื่อวามีเหตุที่ทรง 
ต้ังเปนไปดวยอํานาจการถาม.   
           อน่ึง  พระสูตรเหลาน้ันใด    ทีพ่ระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยเหตุ- 
การณที่เกิดข้ึนจึงตรัสเทศนา     มีอาทิอยางนี้       คือ   ธรรมทายาทสูตร 
จุลลสีหนาทสูตร  จันทูปมสูตร  ปุตตมังสูปมสูตร   ทารุกขันธปูมสูตร 
อัคคิกขันธูปมสูตร  เผณปณฑูปมสูตร   ปาริฉัตตกูปมสูตร   พระสูตร 
เหลาน้ัน  ชื่อวามีเหตุที่ทรงตั้งเปนไปโดยเหตุที่เกิดข้ึน. 
           ในบรรดาเหตุที่ทรงต้ังพระสูตร   ๔   ประการ       ดังพรรณนามานี้ 
พรหมชาลสูตรนี้มีเหตุที่ทรงตั้งเปนไปโดยเหตุที่เกิดข้ึน. 
           ก็พรหมชาลสูตรนี้    พระผูมพีระภาคเจาทรงตั้งในเพราะเหตุที่เกิด 
ข้ึน.    ในเพราะเหตุที่เกิดข้ึนอยางไร  ?   ในเพราะการสรรเสริญและการ 
ติเตียน  คืออาจารยติเตียนพระรัตนตรัย  ศิษยชมพระรัตนตรัย.  พระผูม ี
พระภาคเจาทรงเปนเทศนาโกศล   ทรงทําการสรรเสริญ   และการติเตียน 
นี้ใหเปนเหตุที่เกิดข้ึนดวยประการฉะนี้   แลวทรงเริ่มเทศนาวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ชนเหลาอ่ืนจะพึงกลาวติเราก็ดี   ดังน้ี. 
           ประชมุบทเหลาน้ัน  บทวา มม  เปนฉัฏฐีวิภัตติ   เนื้อความเทากับ 
มม.   วาศัพทเปนวิกัปปตถะ.   บทวา  ปเร   ไดแกเหลาสัตวผูเปนขาศึก. 
บทวา  ตตฺร  ความวา   ในคนพวกท่ีกลาวติเตียนเหลาน้ัน.    ดวยคําวา  น 
อาฆาโต  เปนตน    ถึงแมวาภิกษุเหลาน้ันไมมีความอาฆาตเลยก็จริง    ถึง 
อยางนั้น        พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงปองกันมิใหอกุศลเกิดข้ึนใน 
ฐานะเชนนี้       แกกุลบุตรทั้งหลายในกาลอนาคต      จึงไดทรงตั้งไวเปน 
ธรรมเนียม.  
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           คําวา ความอาฆาต  ในพระบาลนีั้นมีวิเคราะหวา  เปนที่มากระทบ 
แหงจิต.  คําน้ีเปนชื่อของความโกรธ.   
           คําวา  ความไมแชมชื่น     มีวิเคราะหวาเปนเหตุใหไมเบิกบานใจ 
คือ ไมยินดี  ไมดีใจ.   คําน้ีเปนชื่อของโทมนัส. 
           คําวา  ความไมอภริมยใจ  มีวิเคราะหวา  ไมยินดีประโยชนเกื้อกูล 
แกตน ไมยินดีประโยชนเกื้อกูลแกตนอ่ืน ๆ.  คํานี้เปนชื่อของความโกรธ. 
           บรรดาบทท้ังสามน้ี     พระผูมพีระภาคเจาตรัสขันธสอง     คือตรัส 
สังขารขันธดวยบทท้ังสอง   (อาฆาต  และ  อนภริทฺธิ )   ตรัสเวทนาขันธ 
ดวยบทเดียว  ( อปจฺจโย )  ดวยประการฉะน้ี. 
           ดวยอํานาจแหงขันธทั้งสองน้ัน      ไดตรัสปฏิเสธการทําหนาท่ีแหง 
สัมปยุตตธรรมแมที่เหลือทีเดียว.       ครั้นทรงหามความเจ็บใจโดยนัยแรก 
อยางนี้แลว       เมื่อจะทรงแสดงโทษในความเจ็บใจนั้น      โดยนัยที่สอง 
จึงตรัสวา     ถาเธอท้ังหลายจักขุนเคือง      หรือจักนอยใจในคนเหลานั้น 
อันตรายจะพึงมีแกเธอทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นเปนแน   ดังน้ี. 
           ประชมุบทเหลาน้ัน  หลายบทวา  ตตฺร  เจ  ตุมฺเห  อสฺสถ   ความวา 
หากวาเธอทั้งหลายจะพึงขุนเคืองดวยความโกรธ    จะพึงนอยใจดวยความ 
โทมนัส  ในพวกท่ีกลาวติเตียนเหลานั้น  หรือในคําติเตียนนั้น. 
           หลายบทวา  ตุมฺหฺเวสฺส  เตน  อนฺตราโย   ความวา อันตราย 
จะพึงมีแกคุณธรรมทั้งหลาย  มีปฐมฌาน  เปนตน  ดวยความโกรธน้ันและ 
ดวยความนอยใจนั้น   ของเธอทั้งหลายนั่นเอง. 
           ครั้นทรงแสดงโทษโดยนัยที่สองอยางนี้แลว      เพ่ือจะทรงแสดงวา 
ผูที่นอยใจเปนผูไมสามารถแมในเหตุเพียงกําหนดเน้ือความของถอยคํา  
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โดยนัยที่สาม  จึงตรัสวา   เธอทั้งหลายจะพึงรูคําท่ีเปนสุภาษิต   หรือคําท่ี   
เปนทุพภาษิตของคนเหลาอ่ืนไดละหรือ  ดังนี้เปนตน. 
          ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ปเรส    ความวา  ก็คนมักโกรธ  ยอมไมรู 
ทั่วถึงเนื้อความของคําท่ีเปนสุภาษิต      และคําท่ีเปนทุพภาษิต     ของคน 
พวกใดพวกหนึ่ง   คือ พระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา  พระอริยสาวก 
หรือมารดาบิดา  หรือคนท่ีเปนขาศึกไดเลย.  อยางที่ตรัสไววา 
              คนโกรธยอมไมรูอรรถ     คนโกรธยอมไมเห็นธรรม 
              เมื่อนรชนถูกความโกรธครอบงํา      ยอมมืดต้ือทันที 
              ความโกรธกอใหเกิดความพินาศ    ความโกรธทําให 
              จิตกําเริบ     ชนไมรูจักความโกรธซ่ึงเปนภัยเกิดในจิต 
              ดังนี้. 
          พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงหามความเจ็บใจในเพราะการติเตียน 
แมโดยประการท้ังปวงอยางนี้แลว      บัดนี้   เมื่อจะทรงแสดงอาการท่ีควร 
ปฏิบัติ    จึงไดตรัสคํามีอาทิวา   ในคําท่ีเขากลาวติเตียนนั้น    คําท่ีไมจริง 
เธอทั้งหลายควรแกใหเห็นโดยความไมเปนจริง   ดงัน้ี. 
           ประชมุบทเหลาน้ัน   บทวา ตตฺร  ตุมฺเหหิ  ความวา  ในคําท่ีเขา 
กลาวติเตียนนั้น  เธอท้ังหลาย.    บทวา  อภูต  อภตูโต  นิพเพเธตพฺพ 
ความวา  คําใดที่ไมจริง   คําน้ัน   เธอทั้งหลายพึงแยกโดยความไมเปนจริง 
ทีเดียว.    แกอยางไร ?     พึงแกโดยนัยมีอาทิวา    นั่นไมจริง    แมเพราะ 
เหตุนี้   ดังนี้. 
           ในขอน้ัน    มีคําประกอบดังตอไปนี้       เธอท้ังหลายไดฟงเขาพูดวา 
ศาสดาของพวกทานไมใชพระสัพพัญ ู       พระธรรมอันศาสดาของพวก  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 161 

ทานกลาวแลวชั่ว   พระสงฆปฏิบัติชั่ว   ดังน้ีเปนตน   ไมควรน่ิงเสีย  แต 
ควรกลาวแกเขาอยางนี้วา   นั่นไมจริง  แมเพราะเหตุนี้   คือ คําท่ีพวกทาน    
กลาวนั้น    ไมจริงแมเพราะเหตุนี้    ไมแทแมเพราะเหตุนี้    ขอนี้ไมมีใน 
พวกเรา   และก็หาไมไดในพวกเรา   พระศาสดาของพวกเราเปนพระสัพ- 
พัญูจริง   พระธรรมพระองคตรัสดีแลว   พระสงฆปฏิบัติดีแลว    ในขอ 
นั้นมีเหตุดังนี้  ๆ. 
           ในบทเหลาน้ี   บทที่สอง พึงทราบวาเปนไวพจนของบทที่หน่ึง บท 
ที่สี่พึงทราบวาเปนไวพจนของบทท่ีสาม.   และควรทําการแกในการติเตียน 
เทาน้ันดังน้ี     ไมตองแกทั่วไป.   แตถาเมื่อถูกเขากลาววา    ทานเปนคน 
ทุศีล  อาจารยของทานเปนคนทุศีล  สิง่น้ี ๆ ทานไดกระทําแลว  อาจารย 
ของทานไดกระทําแลว  ดังน้ี     ก็ทนน่ิงอยูได    ยอมเปนที่หวาดเกรงแกผู 
กลาวฉะน้ัน ไมตองทําความขุนใจ   แกไขการติเตียน  สวนบุคคลที่ดาดวย 
อักโกสวัตถุ  ๑๐     โดยนยัวา  อายอูฐ     อายวัว  เปนตน    ควรวางเฉยเสีย 
ใชอธิวาสนขันติอยางเดียวในบุคคลน้ัน. 
           พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงลักษณะของผูคงท่ีในฐานะแหง 
การติเตียนอยางนี้แลว      บัดนี้   มีพระพุทธประสงคจะทรงแสดงลักษณะ  
ของผูคงที่ในฐานะแหงการสรรเสรญิ    จึงตรัสพระบาลีวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  คนเหลาอ่ืนจะพึงกลาวชมเรา   ดังน้ีเปนตน. 
           ในพระบาลีนั้น   คําวา คนเหลาอื่น   ไดแก เทวดาและมนุษยทั้ง- 
หลายผูเลื่อมใสเหลาใดเหลาหนึ่ง.   เพลิดเพลิน   มวิีเคราะหวา  เปนเหตุมา 
ยินดีแหงใจ.   คําน้ีเปนชื่อของปติ. 
           ภาวะแหงใจดี  ชื่อวา โสมนัส.   คําวา  โสมนัสนี้เปนชื่อของความ  
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สุขทางจิต.   
           ภาวะแหงบุคคลผูเบิกบาน    ชือ่วา  ความเบิกบาน    ถามวา ความ       
เบิกบานของอะไร ? ตอบวา ของใจ.   คําวา  ความเบิกบานน้ีเปนชื่อของ 
ปติอันทําใหเบิกบาน  นํามาซึ่งความฟุงซาน. 
           แมในที่นี้   พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสสังขารขันธดวยบทท้ังสอง 
ตรัสเวทนาขันธดวยบทเดียว  ดวยประการฉะน้ี. 
           พระผูมีพระภาคเจา    ครั้นทรงหามความเบิกบานโดยนัยที่หน่ึง 
อยางนี้แลว     เมื่อจะทรงแสดงโทษในความเบิกบานน้ัน     โดยนัยที่สอง 
จึงไดตรัสคํามีอาทิวา  ถาเธอท้ังหลายจักเพลิดเพลิน  จักดีใจ   จักเบิกบาน 
ใจในคําชมนั้น    อันตรายจะพึงมีแกเธอทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นเปนแน 
ดังน้ี. 
           แมในที่นี้  ก็พึงทราบเนื้อความวา    บทวา  ตุมฺหฺเวสฺส  เตน 
อนฺตราโย   ความวา   อันตรายจะพึงมีแกคุณธรรมทั้งหลาย   มปีฐมฌาน 
เปนตน  ของเธอท้ังหลายนั้นเอง   เพราะความเบิกบานนั้น. 
           ถามวา   ก็เพราะเหตุไรจึงตรัสดังน้ี   พระผูมีพระภาคเจาตรัสสรร- 
เสริญปติ    และโสมนัสในพระรัตนตรัยนั่นเทียว    โดยพระสูตรหลายรอย 
สูตร  มีอาทิอยางนี้วา   ผูที่ประกาศวา  พุทฺโธ    ธมโฺม   สงฺโฆ  เกิดปติไป 
ทั่วกาย  ก็ปตินั้นประเสริฐกวาชมพูทวีปเสียอีก  และวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ชนเหลาใดเลื่อมใสในพระพุทธเจา     ชนเหลาน้ันชื่อวาเลื่อมใสในวัตถุอัน 
เลิศ  ดังนี้มิใชหรือ  ? 
           ตอบวา   ตรัสสรรเสริญไวจริง   แตปติและโสมนัสนั้นเกี่ยวกับเนก- 
ขัมมะ       ในท่ีนี้   ทรงประสงคปติและโสมนัสที่เน่ืองดวยการครองเรือน  
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อยางที่เกิดข้ึนแกทานพระฉันนะ   โดยนัยวา  พระพุทธเจาของเรา    พระ 
ธรรมของเรา   ดังน้ีเปนตน.   ดวยวา  ปติและโสมนัสที่เน่ืองดวยการครอง   
เรือนน้ี      ยอมกระทําอันตรายแกการบรรลุฌาน  เปนตน.    ดวยเหตุนั้น 
แหละ  แมทานพระฉันนะจึงไมสามารถท่ีจะทําคุณวิเศษใหบังเกิดไดตลอด 
เวลาท่ีพระพุทธเจายังไมเสด็จปรินิพพาน.      แตทานไดถูกคุกคามดวย 
พรหมทัณฑที่ทรงบัญญติัไวในปรินิพพานสมัย     ละปติและโสมนัสนั้นได 
แลว     จึงยิ่งคุณวิเศษใหบังเกิดได.    เพราะฉะนั้น  พึงทราบวา  ปติ  และ 
โสมนัสที่ตรสัแลวน้ี      พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายปติและโสมนัสที่ทํา 
อันตรายเทานั้น.    ก็ปตินี้ที่เกิดพรอมกับความโลภ    และความโลภก็เชน 
กับความโกรธนั่นเอง.   อยางที่ตรัสไววา 
              คนโลภยอมไมรูอรรถ        คนโลภยอมไมเห็นธรรม 
              เมื่อนรชนถูกความโลภครอบงํา        ยอมมืดต้ือทันที 
              ความโลภกอใหเกิดความพินาศ   ความโลภทําใหจิต 
              อยากได     ชนไมรูจักความโลภนั้นซึ่งเปนภัยเกิดใน 
              ภายใน ดังน้ี. 
           ก็วาระท่ีสามแมไมไดมาในท่ีนี้    ก็พึงทราบวา    มาแลวโดยอรรถะ 
เหมือนกัน.   แมคนโลภกไ็มรูอรรถเหมือนอยางคนโกรธ. 
           ในวาระแหงการแสดงอาการท่ีจะพึงปฏิบัติ  มีคําประกอบดังตอไปนี้  
เธอทั้งหลายไดฟงเขาพูดวา  พระศาสดาของทานทั้งหลายเปนพระสัพพัญู 
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   พระธรรมอันพระองคตรัสดีแลว  พระ 
สงฆปฏิบัติดีแลว    ดังน้ีเปนตน   ไมควรน่ิงเสีย   แตควรยืนยันอยางนี้วา 
คําท่ีพวกทานพูดนั้น   เปนคําจริงแมเพราะเหตุนี้    เปนคําแทแมเพราะเหตุ  
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นี้     ก็พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เปนพระอรหันตแมเพราะเหตุนี้ 
เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแมเพราะเหตุนี้        พระธรรมอันพระองคตรัสดี 
แลวแมเพราะเหตุนี้   เปนพระธรรมท่ีผูปฏิบัติจะพึงเห็นเองแมเพราะเหตุนี้    
พระสงฆปฏิบัติดีแลวแมเพราะเหตุนี้      ปฏิบัติตรงแมเพราะเหตุนี้      ดังน้ี  
แมถูกถามวา  ทานมีศีลหรือ  ?  ถามีศีลก็พึงยืนยันวา  เราเปนผูมีศีล  ดังน้ี  
ทีเดียว    แมถูกถามวา    ทานเปนผูไดปฐมฌานหรือ ?  ๆ ล ๆ    ทานเปน 
พระอรหันตหรือ   ?   ดังน้ี   พึงยืนยันเฉพาะแกภิกษุทั้งหลายท่ีเปนสภาคกัน 
เทาน้ัน.  ก็ดวยการปฏิบติัตามท่ีกลาวมาน้ี   ยอมเปนอันละเวนความเปนผู 
ปรารถนาลามก       และยอมเปนอันแสดงความที่พระศาสนาไมเปนโมฆะ 
ดังน้ี.    คําท่ีเหลือพึงทราบตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
 
                                   พรรณนาอนุสนธิเริ่มตน 
           อนุสนธิเริ่มตนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เมื่อปุถุชนกลาวชมตถาคต 
จะพึงกลาวดวยประการใด   นั่นมีประมาณนอยนัก  ยังตํ่านัก  เปนเพียงศีล        
ดังน้ี. 
           พระสูตรนี้     พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มดวยบทสองบท  คือ  การ 
สรรเสริญและการติเตียน.    ในสองประการน้ัน       การติเตียนตองยับยังไว 
เหมือนไฟ   พอถึงนํ้าก็ดับฉะน้ัน  อยางในคําน้ีวา   นั่นไมจริงเพราะเหตุนี้ 
นั่นไมแทแมเพราะเหตุนี้   ดังน้ี .    สวนการสรรเสริญก็ควรยืนยันที่เปนจริง 
วา   เปนจริง   คลอยตามไปอยางนี้ทีเดียววา   นั่นเปนจริงแมเพราะเหตุนี้. 
ก็คําสรรเสริญน้ันมีสองอยาง      คือ  คําสรรเสริญท่ีพรหมทัตมาณพกลาว 
อยางหน่ึง    คําสรรเสริญท่ีภิกษุสงฆปรารภโดยนัยมีอาทิวา   ทานท้ังหลาย  
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นาอัศจรรย  ดังน้ี   อยางหน่ึง.    ในสองอยางนั้น     คําสรรเสริญท่ีภิกษุสงฆ 
กลาว    พระผูมีพระภาคเจาจักทรงแสดงอนุสนธิในการประกาศความวาง 
เปลาขางหนา     แตในทีน่ี้มีพุทธประสงคจะทรงแสดงอนุสนธิ     คําสรร-   
เสริญท่ีพรหมทัตมาณพกลาว    จึงทรงเริ่มเทศนาวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็เม่ือปุถุชนกลาวชมตถาคต    จะพึงกลาวดวยประการใด    นั่นมีประมาณ 
นอยนัก  ยิ่งตํ่านัก  เปนเพียงศีล  ดังนี้. 
          ในคําเหลาน้ัน    คําวา  มีประมาณนอย    เปนชื่อของส่ิงเล็กนอย 
คําวา   ยังตํ่านัก   เปนไวพจนของคําวา   มีประมาณนอย.    ขนาดเรียกวา 
ประมาณ.    ชื่อวา  มีประมาณนอย  เพราะมีประมาณนอย.    ชื่อวา  ยังตํ่า 
นัก   เพราะมีประมาณ.   ชื่อวา  เปนเพียงศีล  คือศีลนั่นเอง.   มีอธิบายตํ่า 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เมื่อปุถุชนกลาวชมตถาคต  แมกระทําอุตสาหะ 
วาเราจะกลาวชม    จะพึงกลาวชมดวยประการใด    นั่นมีประมาณนอยนัก 
เปนเพียงศีล   ดังน้ี. 
           ในขอน้ัน    หากจะพึงมีคําถามวา    ธรรมดาวาศีลนี้     เปนเครื่อง 
ประดับอันเลิศของพระโยคี   ดังท่ีพระโบราณาจารยทั้งหลายกลาววา 
              ศีลเปนอลังการของพระโยคี     ศีลเปนเครื่องประดับ  
              ของพระโยคี        พระโยคีผูตกแตงดวยศีลท้ังหลาย 
              ถึงความเปนผูเลิศในการประดับ  ดังน้ี. 
           อน่ึง   แมพระผูมพีระภาคเจาก็ไดตรัสศีล     ทรงกระทําใหยิ่งใหญ 
ทีเดียวในพระสูตรหลายรอยสูตร  อยางที่ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   หาก 
ภิกษุจะพึงหวังวา  เราพึงเปนที่รัก  เปนที่ชอบใจ  เปนที่เคารพ   และเปน 
ที่ยกยองของเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย  ดังน้ี    ก็พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณ  
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ในศีลทั้งหลายทีเดียว  ดังนี้    และวา   
              นกตอยตีวิดรักษาฟองไขฉันใด     จามรีรักษาขนหาง 
              ฉันใด    คนมบีตุรคนเดียวรักษาบุตรผูเปนที่รักฉันใด 
              คนมีนัยนตาขางเดียว   รักษานัยนตาที่ยังเหลืออีกขาง 
              ฉันใด     ทานท้ังหลายจงตามรักษาศีลเหมือนฉันนั้น 
              ทีเดียว   จงเปนผูมีศีลเปนที่รักดวยดี   มคีวามเคารพ 
              ทุกเมื่อเถิด ดังน้ี   และวา   กลิน่ดอกไมไมฟุงทวนลม 
              จันทนหรือกฤษณา   และมะลิซอน   ก็ไมฟุงทวนลม 
              แตกลิ่นสัตบุรุษยอมฟุงทวนลม    สัตบุรษุยอมฟุงไป 
              ไดทุกทิศ 
              จันทนก็ดี   กฤษณาก็ดี อุบลกดี็ มะลิก็ดี  กลิ่นคือศีล 
              ยอดเย่ียมกวาบรรดาคันธชาตเหลาน้ัน   กลิ่นกฤษณา 
              และจันทนนี้มีประมาณนอย   สวนกลิ่นของผูมีศีล 
              เปนกลิ่นสูงสุด  ฟุงไปในทวยเทพทั้งหลาย 
              มารยอมไมพบทางของทานเหลาน้ัน   ผูมศีีลสมบูรณ 
              มีปกติอยูดวยความไมประมาท  หลุดพนแลว  เพราะ 
              รูชอบ  
              ภิกษุเปนพระผูมีปญญา   ต้ังอยูในศีลแลว  ยังจิตและ 
              ปญญาใหเจริญอยู  ผูมีความเพียร  มีปญญารักษาตน 
              นั้น  พึงสางชัฏนี้ได  ดังน้ี  และวา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พีชคามและภูตคามเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมถงึ 
ความเจริญงอกงามไพบูลย    พีชคามและภูตคามเหลาน้ันทั้งหมด    อาศัย 
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แผนดิน   ต้ังอยูบนแผนดิน   จึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยไดอยางนี้  มี 
อุปมาแมฉันใด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาศัยศีล   ต้ังอยูในศีล   เจริญ 
โพชฌงค ๗    กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗    ยอมถึงความเปนใหญหรือ   
ความไพบูลยในธรรมท้ังหลาย  ก็อุปไมยฉันนั้นเหมือนกัน  ดังน้ี   พระสูตร 
แมอ่ืน ๆ อีกไมนอย    กพึ็งเห็นอยางนี้     พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสศีล 
ทรงกระทําใหยิ่งใหญทีเดียวในพระสูตร      หลายรอยสูตรอยางนี้มิใชหรือ 
เหตุไฉน  ในที่นี้จึงตรัสศีลนั้นวามีประมาณนอยเลา ?  
            ตอบวา   เพราะทรงเทียบเคียงคุณชั้นสูง.   ดวยวา  ศีลยงัไมถึงสมาธิ 
สมาธิยังไมถึงปญญา  ฉะนั้น  ทรงเทียบเคียงคุณสูง ๆ ชั้นไป   ศลีอยูเบ้ือง 
ลาง   จึงชื่อวา  ยังตํ่านัก. 
 
                            ศีลยังไมถึงสมาธิ  เปนอยางไร  ? 
           คือวา  พระผูมีพระภาคเจา  ในปที่  ๗    นับแตตรัสรู  ไดประทับ 
นั่งบนรัตนบัลลังกประมาณโยชนหน่ึง   ในรัตนมณฑปประมาณ ๑๒ โยชน 
ณ  ควงตนคัณฑามพฤกษ    ใกลประตูนครสาวัตถี    เมื่อเทพยดากางกั้น 
ทิพยเศวตฉัตรประมาณ ๓ โยชน    ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย    ย่ํายีเดียรถีย 
ซึ่งแสดงการทรงถือเอาเปนสวนพระองค    ในบริษัทประมาณ ๑๒ โยชน 
คือ  ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย    อันเปนไปโดยนัยมีอาทิวา    ทอไฟพวยพุง 
ออกจากพระวรกายสวนบน  สายน้ําไหลออกจากพระวรกายสวนลาง ฯลฯ 
ทอไฟพวยพุงออกจากชุมพระโลมาแตละขุม ๆ      สายนํ้าไหลออกจากขุม 
พระโลมาแตละชุม    มีวรรณะ ๖ ประการ  ดังนี้ .    พระรัศมีมีวรรณะดุจ  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 168 

ทองคําพุงข้ึนจากพระสรีระอันมีวรรณะดังทองคําของพระผูมีพระภาคเจา 
นั้นไปจนถึงภวัคพรหม     เปนประหน่ึงกาลเปนที่ประดับหม่ืนจักรวาลท้ัง    
สิ้น.      รัศมอียางที่สอง ๆ กับอยางแรก ๆ เหมือนเปนคู  ๆ พวยพุงออก 
ราวกะวาในขณะเดียวกัน.        อันชื่อวาจิตสองดวงจะเกิดในขณะเดียวกัน 
ยอมมีไมได.     แตพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลาย      ทรงมีการพักภวังคจิต 
เร็ว    และทรงมีความชํานาญท่ีสั่งสมไวโดยอาการ  ๕  อยาง  ดังน้ัน   พระ 
รัศมีเหลาน้ันจึงเปนไปราวกะวาในขณะเดียวกัน.     แตพระรัศมีนั้น ๆ ยัง 
มีอาวัชชนะ  บริกรรม  และอธิษฐาน  แยกกันอยูนั่นเอง    คือ  พระผูม ี
พระภาคเจามีพระพุทธประสงครัศมีสีเขียว    ก็ทรงเขาฌานมีนีลกสิณเปน 
อารมณ    มพีระพุทธประสงครัศมีสีเหลือง    ก็ทรงเขาฌานมีปตกสิณเปน 
อารมณ   มีพระพุทธประสงครัศมีสีแดงและสีขาว   ก็ทรงเขาฌานมีโลหิต- 
กสิณเปนอารมณ   โอทาตสิณเปนอารมณ   มีพระพุทธประสงคทอไฟ  ก็ 
ทรงเขาฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ  มีพระพุทธประสงคสายนํ้า  ก็ทรงเขา 
ฌานมีอาโปกสิณเปนอารมณ.   พระศาสดาเสด็จจงกรม   พระพุทธนฤมิต 
ก็ประทับยืน  หรือประทับนั่ง  หรือบรรทม   บัณฑิตพึงอธิบายใหพิสดาร 
ทุกบท   ดวยประการฉะน้ี.    ในขอน้ี   กิจแหงศีลแมอยางเดียวก็ไมมี   ทุก 
อยางเปนกิจของสมาธิทั้งนั้น  ศลีไมถงึสมาธิ   เปนอยางนี้. 
           อน่ึงเลา ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงบําเพ็ญพระบารมีมาส่ือสงไขย 
ยิ่งดวยแสนกัปแลว  เมื่อกาลที่ทรงมีพระชนมายุได  ๒๙ พรรษา  เสด็จออก 
จากท่ีประทับ  อันเปนที่อยูอาศัย  อันเปนสิริแหงพระเจาจักรพรรดิ ผนวช 
ณ ริมฝงแมน้ําอโนมา    ทรงบําเพ็ญเพียรตลอด ๖ พรรษา    ครั้นถึงวัน 
วิสาขบุรณมี  ดิถีเพ็ญเดือน  ๖  เสวยมธุปายาสใสทิพยโอชา  ซึ่งนางสุชาดา  
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บานอุรุเวลคามถวาย    เวลาสายัณหสมัย    เสด็จเขาไปยังโพธิมัณฑสถาน 
ทางทิศทักษิณ  และทิศอุดร  ทรงทําปทักษิณพญาไมโพธิใบ  ๓  รอบ  แลว 
ประทับยืน ณ  เบื้องทิศอีสาน   ทรงลาดสันถัตหญา   ทรงขัดสมาธิสามชั้น 
ทรงทํากรรมชานมีเมตตาเปนอารมณอันประกอบดวยองค  ๔  ใหเปนเบื้อง-   
ตน    ทรงอธิษฐานความเพียร    เสด็จข้ึนสูบัลลังกอันประเสริฐ ๑๔ ศอก 
ผินพระปฤษฎางคสูลําตนโพธิ์อันสูง  ๕๐ ศอก  ราวกะตนเงินที่ต้ังอยูบนต่ัง 
ทอง   ณ  เบื้องบนมีกิ่งโพธิ์กางกั้นอยูราวกะฉัตรแกวมณี    มหีนอโพธิ์ซึ่ง 
คลายแกวประพาฬหลนลงที่จีวรซึ่งมีสีเหมือนทอง   ยามพระอาทิตยใกลจะ 
อัสดงคต  ทรงกําจัดมารและพลมารไดแลว  ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติ- 
ญาณ  ในปฐมยาม   ทรงชําระทิพยจักษุ  ในมัชฌิมยาม  ครั้นเวลาปจจุส- 
สมัยใกลรุง   ทรงหยั่งพระปรีชาญาณลงในปจจยาการท่ีพระสัพพัญูพุทธ- 
เจาท้ังหลาย  ทรงสั่งสมกันมา   ยังจตุตถฌานมีอานาปานสติเปนอารมณให 
บังเกิด    ทรงทําจตุตถฌานนั้นใหเปนบาท   ทรงเจริญวิปสสนา    ทรงยัง 
กิเลสทั้งปวงใหสิ้นไปดวยมรรคที่  ๔  ที่พระองคทรงบรรลุแลว  ตามลําดับ 
แหงมรรค   ทรงแทงตลอดพระพุทธคุณท้ังปวง.   นี้เปนกิจแหงปญญาของ 
พระองค.   สมาธิไมถึงปญญา  เปนอยางนี้. 
           ในขอน้ัน  น้ําในมือยังไมถึงนํ้าในถาด      น้าํในถาดยังไมถึงนํ้าใน 
หมอ  น้ําในหมอยังไมถึงนํ้าในไห   น้ําในไหยังไมถึงนํ้าในตุม   น้ําในตุม 
ยังไมถึงนํ้าในหมอใหญ   น้ําในหมอใหญยังไมถึงนํ้าในบอ  น้าํในบอยังไม 
ถึงนํ้าในลําธาร    น้ําในลาํธารยังไมถึงนํ้าในแมน้ํานอย    น้ําในแมน้ํานอย 
ยังไมถึงนํ้าในปญจมหานที     น้ําในปญจมหานท่ียังไมถึงนํ้าในมหาสมุทร- 
จักรวาล     น้ําในมหาสมุทรจักรวาลยังไมถึงนํ้าในมหาสมุทรเชิงเขาสิเนรุ  
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น้ําในมือเทียบน้ําในถาดก็นิดหนอย ฯลฯ   น้ําในมหาสมุทรจักรวาลเทียบ    
น้ําในมหาสมุทรเชิงเขาสิเนรุ   ก็นิดหนอย    ฉะน้ัน  น้ําในเบ้ืองตน ๆ ถึง 
มาก  ก็เปนนาํนิดหนอย  โดยเทียบกับน้ําในเบ้ืองตอ ๆ ไป  ดวยประการ 
ฉะน้ี    ขอนีม้ีอุปมาฉันใด  ศลีในเบ้ืองลางก็มีอุปไมยฉันนั้นนั่นเทียว  พึง 
ทราบวา มีประมาณนอย  ยังตํ่านัก  โดยเทียบกับคุณในเบ้ืองบน ๆ.  ดวย 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็เม่ือปุถุชน 
กลาวชมตถาคตจะพึงกลาวดวยประการใด   นั่นมีประมาณนอยนัก   ยังตํ่า 
นัก  เปนเพียงศีล  ดังนี้. 
 
                                  อธบิายคําวา  ปุถุชน 
           ในคําวา   เยน  ปุถุชโน  นี้  มีคําอธิบาย  ดงัตอไปนี้ 
           พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย   ตรัสวา 
           ปุถชุนมี ๒ พวก  คือ  อันธปุถชุน ๑  กลัยาณปุถุชน ๑  ดังน้ี . 
           ในปถุุชน ๒ พวกน้ัน บุคคลผูไมมีการเรียน การสอบสวน การฟง 
การทรงจํา  และการพิจารณาในขันธ  ธาตุ  และอายตนะเปนตน  นีช้ื่อวา 
อันธปุถุชน  บุคคลผูมีกิจเหลาน้ัน  ชื่อวา  กัลยาณปุถุชน.  อน่ึง  ปุถุชน 
ทั้ง ๒ พวกน้ี 
              ชื่อวาปุถุชน  ดวยเหตุทั้งหลาย  มีการยังกิเลสมากมาย 
              ใหเกิดเปนตน    ชนนี้เปนพวกหน่ึง    เพราะหย่ังลง 
              ภายในของปุถุชน  ดังน้ี. 
           จริงอยู   ปุถชุนนัน้  ชื่อวา  ปุถชุน   ดวยเหตุเปนตนวา   ยังกิเลส  
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เปนตน      มปีระการตาง ๆ มากมายใหเกิด.     อยางที่พระธรรมเสนาบดี 
สารีบุตรเถระกลาวไววา    ชื่อวา    ปถุุชน    เพราะยังกิเลสมากมายใหเกิด.   
เพราะยังกําจัดสักกายทิฏฐิมากมายไมได.  เพราะสวนมากคอยแตแหงนมอง 
หนาครูทั้งหลาย.     เพราะสวนมากออกไปจากคติทั้งปวงไมได.      เพราะ 
สวนมากสรางบุญบาปตาง ๆ.   เพราะสวนมากถูกโอฆะตาง ๆ พัดไป  ถูก 
ความเดือนรอนใหเดือนรอน   ถูกความเรารอนใหเรารอน  กําหนัด   ยินด ี
รักใคร   สยบ  หมกมุน  ของ  ติด  พัวพัน  อยูในเบญจกามคุณ.  เพราะ 
ถูกนิวรณ ๕  กางกั้น  กําบัง   เคลือบ   ปกปด  ครอบงํา.   เพราะหยั่งลง 
ภายในชนจํานวนมาก  ซึง่นับไมถวน   ลวนแตเบือนหนาหนีอริยธรรม  ม ี
แตประพฤติธรรมที่เลวทราม  ดังนี้ก็ม.ี   เพราะชนน้ีเปนพวกหน่ึง  คือถึง 
การนับวา  เปน ตางหากทีเดียว ไมเกี่ยวของกับอริยชนทั้งหลาย ผูประกอบ 
ดวยคุณมีศีลและสุตะเปนตน  ดังนี้ก็มี. 
 
                     คําวา  ตถาคต  มีความหมาย  ๘  อยาง 
           บทวา  ตถาคตสฺส  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
ตถาคต   ดวยเหตุ ๘ ประการ   คือ 
           ๑.   เพราะเสด็จมาอยางนั้น 
           ๒.   เพราะเสด็จไปอยางน้ัน 
           ๓.   เพราะเสด็จมาสูลักษณะท่ีแท 
           ๔.   เพราะตรัสรูธรรมที่แทจริง  ตามท่ีเปนจริง 
           ๕.  เพราะทรงเห็นอารมณที่แทจริง  
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           ๖.   เพราะมีพระวาจาที่แทจริง   
           ๗.   เพราะทรงกระทําเองและใหผูอ่ืนกระทํา 
           ๘.   เพราะทรงครอบงํา 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   ตถาคต    เพราะเสด็จมาอยาง 
นั้น  เปนอยางไร ? 
           เหมือนอยางพระสัมมาสันพุทธเจาองคกอน ๆ    ทรงขวนขวายเพ่ือ 
ประโยชนเกือ้กูลแกโลกทั้งปวงเสด็จมาแลว  เหมือนอยางพระผูมีพระภาค 
พระวิปสสีเสด็จมา   เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระสิขีเสด็จมา  เหมือน 
อยางพระผูมีพระภาคพระเวสสภูเสด็จมา    เหมือนอยางพระผูมีพระภาค 
พระกกุสันธะเสด็จมา   เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระโกนาคมนเสด็จ 
มา     เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระกัสสปะเสด็จมา     ขอน้ีมีอธิบาย 
อยางไร ?  มีอธิบายวา  พระผูมีพระภาคเจาเหลาน้ัน เสด็จมาดวยอภินิหาร 
ใด    พระผูมพีระภาคเจาแมของเราท้ังหลาย    ก็เสด็จมาดวยอภินิหารน้ัน 
เหมือนกัน. 
           อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคพระวิปสสี  ฯลฯ พระผูมีพระภาค 
พระกัสสปะ  ทรงบําเพ็ญทานบารมี  ทรงบําเพ็ญศีลบารมี  เนกขัมมบารมี 
ปญญาบารมี     วิริยบารม ี    ขันติบารมี     สัจจบารมี    อธิษฐานบารมี 
เมตตาบารมี    และอุเบกขาบารมี    ทรงบําเพ็ญบารมี  ๓๐ ทัศเหลาน้ี    คือ 
บารมี  ๑๐ อุปบารมี  ๑๐  ปรมัตถบารมี ๑๐    ทรงบริจาคมหาบริจาค 
๕ ประการ  คือ  บริจาคอวัยวะ  บริจาคทรัพย   บรจิาคลูก   บรจิาคเมีย 
บริจาคชีวิต  ทรงบําเพ็ญบุพประโยค   บุพจริยา   การแสดงธรรม   และ 
ญาตัตถจริยา   เปนตน   ทรงถึงท่ีสุดแหงพุทธจริยา   เสด็จมาแลวอยางใด  
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พระผูมีพระภาคเจาแมของเราท้ังหลาย   ก็เสด็จมาเหมือนอยางนั้น. 
           อีกนัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคพระวิปสสี ฯ ล ฯ พระผูมพีระภาค   
พระกัสสปะ ทรงเจริญเพ่ิมพูนสติปฏฐาน ๔ สัมมปัปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ 
อินทรีย ๕   พละ ๕    โพชฌงค ๗    อริยมรรคมีองค ๘    เสด็จมาแลว 
อยางใด พระผูมีพระภาคเจาแมของเราท้ังหลาย ก็เสด็จมาเหมือนอยางนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา     ตถาคต     เพราะเสด็จมาอยางนั้น 
เปนอยางนี้. 
              พระมุนีทั้งหลายมีพระวิปสสีเปนตน  เสด็จมาสูความ 
              เปนพระสัพพัญูในโลกนี้อยางใด  แมพระศากยมุนี  
              นี ้ ก็เสด็จมาเหมือนอยางน้ัน  ดวยเหตุนั้น  พระผูม ี
              จักษุจึงทรงพระนามวา   ตถาคต   ดังน้ี . 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   ตถาคต     เพราะเสด็จมาอยาง 
นั้น  เปนอยางนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   ตถาคต   เพราะเสด็จไปอยาง 
นั้น  เปนอยางไร  ? 
           เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระวิปสสี      ประสูติในบัดเด๋ียวน้ัน 
ก็เสด็จไป   ฯ ล ฯ   เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระกัสสปะ  ประสูติใน 
บัดเด๋ียวน้ัน  ก็เสด็จไป ก็พระผูมีพระภาคเจานั้นเสด็จไปอยางไร  ? จริงอยู 
พระผูมีพระภาคเจานั้นประสูติในบัดเด๋ียวน้ันเอง  ประทับยืนบนปฐพีดวย 
พระยุคลบาทอันเสมอกัน บายพระพักตรไปเบื้องทิศอุดร  เสด็จไปโดยยาง 
พระบาท ๗ กาว   ดังพระบาลีที่ตรัสไววา  ดูกอนอานนท  พระโพธิสัตว  
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ประสูติบัดเด๋ียวน้ัน   ก็ประทับยืนดวยพระยุคลบาทอันเสมอกัน   บายพระ 
พักตรไปเบื้องทิศอุดร  เสด็จไปโดอยางพระบาท ๗ กาว    เมื่อทาวมหา-   
พรหมกั้นพระเศวตฉัตร      ทรงเหลียวดูทั่วทิศ     ทรงเปลงอาสภิวาจาวา 
เราเปนผูเลิศในโลก   เราเปนผูเจริญท่ีสุดในโลก    เราเปนผูประเสริฐที่สุด 
ในโลก  การเกิดครั้งน้ีเปนการเกิดครั้งสุดทาย  บัดนี้   ภพใหมไมมีตอไป 
ดังน้ี .      และการเสด็จไปของพระผูมีพระภาคเจานั้น     ก็ไดเปนอาการ 
อันแท      ไมแปรผันดวยความเปนบุพนิมิตแหงการบรรลุคุณวิเศษหลาย 
ประการ    คือ    ขอท่ีพระองคประสูติในบัดเด๋ียวนั้นเอง   ก็ไดประทับยืน 
ดวยพระยุคลบาทอันเสมอกัน  นี้เปนบุพนิมิตแหงการไดอิทธิบาท  ๔   ของ 
พระองค.    อน่ึง    ความที่พระองคบายพระพักตรไปเบื้องทิศอุดร   เปน 
บุพนิมิตแหงความเปนโลกุตตรธรรมท้ังปวง.     การยางพระบาท ๗ กาว 
เปนบุพนิมิตแหงการไดรัตนะ  คือ  โพชฌงค ๗ ประการ.  อน่ึง  การยก 
พัดจามรข้ึนท่ีกลาวไวในคําน้ีวา  พัดจามรท้ังหลาย  มีดามทองก็โบกสะบัด 
นี้เปนบุพนิมิตแหงการยํ่ายีเดียรถียทั้งปวง.     อน่ึง    การก้ันพระเศวตฉัตร 
เปนบุพนิมิตแหงการไดเศวตฉัตร     อันบริสุทธิ์   ประเสริฐ   คือ   พระ 
อรหัตตวิมุตติธรรม.    การประทับยืนบนกาวที่ ๗ ทอดพระเนตรเหลียวดู 
ทั่วทิศ       เปนบุพนิมิตแหงการไดพระอนาวรญาณ     คือความเปนพระ 
สัพพัญู.  การเปลงอาสภิวาจา  เปนบุพนิมิตแหงการประกาศพระธรรม-  
จักรอันประเสริฐ   อันใคร ๆ เปลี่ยนแปลงไมได.  แมพระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนี้    ก็เสด็จไปเหมือนอยางนั้น    และการเสด็จไปของพระองคนั้น 
ก็ไดเปนอาการอันแท  ไมแปรผัน    ดวยความเปนบุพนิมิตแหงการบรรล ุ
คุณวิเศษเหลาน้ันแล   ดวยเหตุนั้นพระโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาววา  
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              พระควัมบดีโคดมน้ันประสูติแลวในบัดเด๋ียวน้ัน  ก ็
              ทรงสัมผัสพ้ืนดินดวยพระยุคลบาทสม่ําเสมอ   เสด็จ 
              ยางพระบาทไปได  ๗  กาว   และฝูงเทพยดาเจาก็กาง    
              กั้นเศวตฉัตร    พระโคดมน้ันครั้นเสด็จไปได  ๗ กาว 
              ก็ทอดพระเนตรไปรอบทิศเสมอกัน ทรงเปลงพระสุร- 
              เสียงประกอบดวยองค ๘ ประการ     ปานดังราชสีห 
              ยืนอยูบนยอดบรรพตฉะนั้น  ดังน้ี. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา    ตถาคต    แมเพราะเสด็จไป 
อยางนั้น  เปนอยางนี้. 
            อีกนยัหน่ึง     เหมือนอยางพระผูมีพระภาคพระวีปสสีเสด็จไปแลว 
ฯลฯ   พระผูมีพระภาคพระกัสสปะเสด็จไปแลวฉันใด  แมพระผูมีพระ 
ภาคเจาพระองคนี้  ก็เหมือนฉันนั้นทีเดียว  ทรงละกามฉันทะดวยเนกขัมมะ 
เสด็จไปแลว  ทรงละพยาบาทดวยความไมพยาบาท   ทรงละถนีมิทธะดวย 
อาโลกสัญญา  ทรงละอุทธัจจกุกกุจจะดวยความไมฟุงซาน  ทรงละวิจิกิจฉา 
ดวยการกําหนดธรรม  เสด็จไปแลว  ทรงทําลายอวิชชาดวยพระปรีชาญาณ 
ทรงบรรเทาอรติดวยความปราโมทย      ทรงเปดบานประตูคือนิวรณดวย 
ปฐมฌาน  ทรงยังวิตกและวิจารณใหสงบดวยทุติยฌาน  ทรงหนายปติดวย 
ตติยฌาน     ทรงละสุขและทุกขดวยจตุตถฌาน     ทรงกาวลวงรูปสัญญา 
ปฏิฆสัญญา    และนานัตตสัญญาดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ    ทรงกาว 
ลวงอากาสานัญจายตนสัญญาดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ  ทรงกาวลวง  
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วิญญาณัญจายตนสัญญาดวยอากิญจัญญายตนสมาบัติ     ทรงกาวลวงอากิญ- 
จัญญายตนสัญญาดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ     เสด็จไปแลว  ทรง   
ละอนิจจสัญญาดวยอนิจจานุปสสนา    ทรงละสุขสัญญาดวยทุกขานุปสสนา 
ทรงละอัตตสัญญาดวยอนัตตานุปสสนา         ทรงละความเพลิดเพลินดวย 
นิพพิทานุปสสนา  ทรงละความกําหนัดดวยวิราคานุปสสนา.  ทรงละสมุทัย 
ดวยนิโรธานุปสสนา  ทรงละความยึดมั่นดวยปฏินิสสัคคานุปสสนา  ทรงละ 
ฆนสัญญาดวยขยานุปสสนา  ทรงละความเพ่ิมพูนดวยวยานุปสสนา  ทรงละ 
ความยั่งยืนดวยวิปริณามานุปสสนา     ทรงละอนิมิตตสัญญาดวยอนิมิตตา- 
นุปสสนา  ทรงละการต้ังม่ันแหงกิเลสดวยอัปปณิหิตานุปสสนา  ทรงละการ 
ยึดมั่นดวยสุญญตานุปสสนา    ทรงละความยึดมั่นดวยการยึดถือวาเปนสาระ 
ดวยอธิปญญาธรรมวิปสสนา  ทรงละความยึดมั่นโดยความลุมหลงดวยยถา- 
ภูตญาณทัสสนะ     ทรงละความยึดมั่นในธรรมเปนที่อาลัยดวยอาทีนวานุ- 
ปสสนา   ทรงละการไมพิจารณาสังขารดวยปฏิสังขานุปสสนา  ทรงละความ 
ยึดมั่นในการประกอบกิเลสดวยวิวัฏฏานุปสสนา  ทรงหักกิเลสอันต้ังอยูรวม 
กับทิฏฐิดวยโสดาปตติมรรค  ทรงละกิเลสหยาบดวยสกทาคามิมรรค  ทรง 
เพิกกิเลสอยางละเอียดดวยอนาคามิมรรค        ทรงตัดกิเลสทั้งหมดไดดวย 
อรหัตตมรรค  เสด็จไปแลว.  พระผูมพีระภาคเจาทรงพระนามวา  ตถาคต 
เพราะเสด็จไปอยางน้ัน   เปนอยางนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา     ตถาคต   เพราะเสด็จมาสู 
ลักษณะท่ีแท   เปนอยางไร ? 
           ปฐวีธาตุมีลักษณะแขนแข็ง   เปนลักษณะแทไมแปรผัน     อาโปธาตุ 
มีลักษณะไหลไป   เตโชธาตุมีลักษณะรอน    วาโยธาตุมีลักษณะเคลื่อนไป  
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มา     อากาศธาตุมีลักษณะสัมผัสไมได    วิญญาณธาตุมีลักษณะรูอารมณ 
รูปมีลักษณะสลาย  เวทนามีลักษณะเสวยอารมณ  สัญญามีลกัษณะจําอารมณ 
สังขารมีลักษณะปรุงแตงอารมณ     วิญญาณมีลักษณะรูอารมณ    วิตกมี   
ลักษณะยกจิตข้ึนสูอารมณ  วิจารมีลักษณะตามเคลาอารมณ  ปติมีลักษณะ 
แผไป    สุขมีลักษณะสําราญ    เอกัคคตาจิตมีลักษณะไมฟุงซาน   ผัสสะมี 
ลักษณะถูกตองอารมณ    สัทธินทรียมลีักษณะนอมใจเชื่อ    วิริยนิทรียม ี
ลักษณะประคอง     สตินทรียมีลักษณะบํารุง     สมาธินทรียมีลักษณะไม 
ฟุงซาน ปญญินทรียมีลกัษณะรูโดยประการ  สัทธาพละมีลักษณะอันใครๆ 
ใหหว่ันไหวไมไดในความไมเชื่อ   วิรยิพละมีลักษณะอันใคร ๆ ใหหว่ันไหว  
ไมไดในความเกียจคราน     สติพละมลีักษณะอันใคร ๆ ใหหว่ันไหวไมได 
ในความมีสติฟนเฟอน   สมาธิพละมีลักษณะอันใคร ๆ ใหหว่ันไหวไมได 
ในความฟุงซาน      ปญญาพละมีลักษณะอันใคร ๆ ใหหว่ันไหวไมไดใน 
อวิชชา  สติสัมโพชฌงคมีลักษณะบํารุง    ธรรมวิจยสัมโพชฌงคมีลักษณะ 
คนควา    วิรยิสัมโพชฌงคมีลักษณะประคอง    ปติสัมโพชฌงคมีลักษณะ 
แผไป     ปสสัทธิสัมโพชฌงคมีลักษณะเขาไปสงบ    สมาธิสัมโพชฌงคมี 
ลักษณะไมฟุงซาน  อุเบกขาสัมโพชฌงคมีลักษณะพิจารณา   สัมมาทิฏฐิมี 
ลักษณะเห็น    สัมมาสังกัปปะมีลักษณะยกจิตข้ึนสูอารมณ     สัมมาวาจามี 
ลักษณะกําหนดถือเอา  สัมมากันมันตะมีลักษณะเปนสมุฏฐาน สัมมาอาชีวะ 
มีลักษณะผองแผว    สัมมาวายามะมีลักษณะประคอง    สัมมาสติมีลักษณะ 
บํารุง    สัมมาสมาธิมีลักษณะไมฟุงซาน   อวิชชามีลักษณะไมรู  สังขารมี 
ลักษณะคิดอาน  วิญญาณมีลักษณะรูอารมณ   นามมีลักษณะนอมไป  รูป 
มีลักษณะสลาย   สฬายตนะมีลักษณะเปนที่มาตอ   ผัสสะมีลักษณะถูกตอง  
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อารมณ  เวทนามีลักษณะเสวยอารมณ ตัณหามีลักษณะเปนเหตุ  อุปาทาน 
มีลักษณะยึดมั่น    ภพมีลกัษณะเพ่ิมพูน    ชาติมีลักษณะบังเกิด    ชรามี    
ลักษณะทรุดโทรม  มรณะมีลักษณะจุติ    ธาตุมีลักษณะเปนความวางเปลา 
อายตนะมีลักษณะเปนที่มาตอ  สติปฏฐานมีลักษณะบํารุง   สัมมัปปธานมี 
ลักษณะเริ่มต้ัง    อิทธิบาทมีลักษณะสําเร็จ    อินทรียมีลักษณะเปนใหญยิ่ง 
พละมีลักษณะอันใคร ๆ ใหหว่ันไหวไมได     โพชฌงคมีลักษณะนําออก 
จากทุกข   มรรคมีลักษณะเปนเหตุ   สจัจะมีลักษณะแท  สมถะมีลักษณะ 
ไมฟุงซาน     วิปสสนามีลักษณะตามพิจารณาเห็น    สมถะและวิปสสนามี 
ลักษณะมีกิจเปนหน่ึง  ธรรมที่ขนานคูกันมีลักษณะไมกลับกลาย ศีลวิสุทธ ิ
มีลักษณะสํารวม   จิตตวิสุทธิมีลักษณะไมฟุงซาน   ทิฏฐิวิสุทธิมีลักษณะ 
เห็น     ขยญาณมีลักษณะตัดไดเด็ดขาด     อนุปปาทญาณมีลักษณะระงับ 
ฉันทะมีลักษณะเปนมูล  มนสิการมีลกัษณะเปนสมุฏฐาน   ผัสสะมีลักษณะ 
เปนที่ประชุม   เวทนามีลักษณะเปนสโมสร     สมาธิมีลักษณะเปนประมุข 
สติมีลักษณะเปนอธิปไตย   ปญญามีลกัษณะยอดเย่ียมกวาน้ัน  วิมุติมีลักษณะ 
เปนสาระ  พระนิพพานอันหยังลงสูอมตะมีลักษณะเปนปริโยสาน ซึ่งแตละ 
อยางเปนลักษณะที่แทไมแปรผัน.    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาสูลักษณะ 
ที่แทดวยพระญาณคติ  คือ  ทรงบรรล ุ   ทรงบรรลโุดยลําดับไมผิดพลาด 
อยางนี้  เหตุนั้น  จึงทรงพระนามวา  ตถาคต.   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
พระนามวา    ตถาคต   เพราะเสด็จมาสูลักษณะท่ีแท  เปนอยางนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  ตถาคต   เพราะตรัสรูธรรมที ่
แทจริง   ตามท่ีเปนจริง   เปนอยางไร ? 
           อริยสจั ๔ ชื่อวาธรรมท่ีแทจริง  อยางที่ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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อริยสัจ ๔ เหลาน้ี     เปนธรรมที่แท   ไมแปรผัน    ไมกลายเปนอยางอ่ืน   
อริยสัจ ๔   อะไรบาง ?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอน้ีวา   นี้ทุกข   ดังน้ี  
เปนธรรมท่ีแทไมแปรผัน    ไมกลายเปนอยางอ่ืน  ดังนี้ .  พึงทราบความ 
พิสดารตอไป.   ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูอริยสจั ๔ เหลาน้ัน    เหตุนั้น 
จึงไดรับพระนามวา    ตถาคต    เพราะตรัสรูธรรมท่ีแท.  ก็คตศัพท  ใน 
ที่นี้   มีเนื้อความวา  ตรัสรู. 
           อีกอยางหนึ่ง    ชราและมรณะ     อันเกิดแตชาติเปนปจจัย   มีเนื้อ 
ความวา   ปรากฏ    เปนเนื้อความท่ีแท   ไมแปรผัน    ไมกลายเปนอยาง 
อ่ืน  ๆลฯ  สงัขารอันเกิดแตอวิชชาเปนปจจัย    มีเนื้อความวา    ปรากฏ 
เปนเนื้อความท่ีแท ไมแปรผัน ไมกลายเปนอยางอ่ืน ฯลฯ อวิชชามีเน้ือความ 
วา  เปนปจจัยแกสังขาร  สังขารมีเนื้อความวา  เปนปจจัยแกวิญญาณ ฯ ล ฯ 
ชาติมีเนื้อความวา   เปนปจจัยแกชราและมรณะ   เปนเนื้อความท่ีแท  ไม 
แปรผัน  ไมกลายเปนอยางอ่ืน.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูธรรมที่แทนั้น 
ทั้งหมด  แมเพราะเหตุนั้น  จึงไดรับพระนามวา   ตถาคต    เพราะตรัสรู 
ธรรมที่แท.   พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  ตถาคต     เพราะตรัสรู 
ธรรมที่แทจริง   ตามท่ีเปนจริง   เปนอยางนี้แล. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา     ตถาคต      เพราะทรงเห็น 
อารมณที่แทจริง   เปนอยางไร  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงรูทรงเห็นโดยประการทั้งปวง   ซึ่งอารมณ 
อันชื่อวารูปารมณ    ที่มาปรากฏทางจักษุทวารของหมูสัตวพรอมทั้งเทวดา 
และมนุษยในโลกพรอมทั้งเทวดา   คือ    ของสัตวทั้งหลายอันหาประมาณ 
มิได  และอารมณนั้นอันพระองคผูทรงรูทรงเห็นอยูอยางนี้     ทรงจําแนก  
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ดวยสามารถอิฏฐารมณ  และอนิฏฐารมณเปนตน    หรือดวยสามารถบทท่ี 
ไดในอารมณที่ไดเห็น    ที่ไดยิน    ทีไ่ดทราบ  และที่ไดรู  ๑๓ วาระบาง 
๕๒ นัยบาง   มชีื่อมากมายโดยนัยเปนตนวา   รูป    คือ    รูปายตนะเปน   
ไฉน  ?  คือ   รูปใด   อาศัยมหาภูตรูป ๔   เปนแสงสี  เปนรูปที่เห็นได 
เปนรูปที่กระทบได   เปนรูปสีเขียว   เปนรูปสีเหลือง    ดังน้ี     ยอมเปน 
อารมณที่แทจริงอยางเดียว     ไมมีแปรผัน.     แมในอารมณมีเสียงเปนตน 
ที่มาปรากฏแมในโสตทวารเปนตน   ก็นัยนี้.    ขอน้ีสมดวยพระบาลี     ที ่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อารมณใดท่ีโลกพรอม 
ทั้งเทวดา พรอมท้ังมาร พรอมท้ังพรหม พรอมท้ังสมณพราหมณ พรอม 
ทั้งเทวดาและมนุษยไดเห็น  ไดยิน  ไดทราบ   ไดรู   ถึงแลว    แสวงหา 
แลว   คนควาแลว    ดวยใจ     เรายอมรูซึ่งอารมณนั้น    รูยิ่งแลว    ซึ่ง 
อารมณนั้น อารมณนั้น ตถาคต ทราบแลว ไมปรากฏแลวในตถาคต  ดังน้ี . 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา     ตถาคต    เพราะทรงเห็นอารมณที่ 
แทจริง  เปนอยางนี้.   พึงทราบความสําเร็จบทวา   ตถาคต   มีเนื้อความวา 
ทรงเห็นอารมณที่แทจริง. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา    ตถาคต     เพราะมีวาจาที่แท 
จริง   เปนอยางไร  ? 
           ตลอดราตรีใดที่พระผูมีพระภาคเจาประทับน่ังบนอปราชิตบัลลังก 
ณ โพธิมณฑสถาน   ทรงลางสมองมารทั้ง ๓ แลว    ตรัสรูพระอนุตตร- 
สัมมาสัมโพธิญาณ  และตลอดราตรีใดท่ีพระองคเสด็จปรินิพพานดวยอนุ- 
ปาทิเสสนิพพานธาตุ   ในระหวางไมสาละท้ังคู   ในระหวางนี้   คือ   ใน 
กาลประมาณ  ๔๕  พรรษา    พระวาจาใดท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวทั้ง  
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ในปฐมโพธิกาล  ทั้งในมัชฌิมโพธิกาล  ทั้งในปจฉิมโพธิกาล  คือสุตตะ   
เคยยะ  ฯล ฯ  เวทัลละ    พระวาจานั้นท้ังหมด    อันใคร ๆ ติเตียนไมได 
ไมขาด  ไมเกิน  โดยอรรถะและโดยพยัญชนะ  บริบูรณโดยอาการท้ังปวง 
บรรเทาความเมา  คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ    ในพระวาจานั้นไมมีความ 
พลั้งพลาดแมเพียงปลายขนทราย   พระวาจานั้นทั้งหมด   ยอมแทจริงอยาง 
เดียว   ไมแปรผัน  ไมกลายเปนอยางอ่ืน  ดุจประทับไวดวยตราอันเดียวกัน 
ดุจดวงไวดวยทะนานใบเดียวกัน  และดุจชั่งไวดวยตาชั่งอันเดียวกัน  ดวย 
เหตุนั้น  จึงตรัสวา  ดูกอนจุนทะ    ตลอดราตรีใดท่ีตถาคตตรัสรูอนุตตร- 
สัมมาสัมโพธิญาณ     และตลอดราตรีใด    ที่ปรินพิพานดวยอนุปาทิเสส- 
นิพพานธาตุ   ในระหวางนี้   คําใดท่ีตถาคตกลาว   พูด   แสดง   คําน้ัน 
ทั้งหมด   ยอมเปนคําแทจริงอยางเดียว   ไมเปนอยางอ่ืน   เหตุนั้น   จึงได 
นามวา  ตถาคต  ดังนี้.  กใ็นที่นี้ศัพท คต  มีเนื้อความเทา คท  แปลวา 
คําพูด.  พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  ตถาคต   เพราะมีพระวาจา 
ที่แทจริง   เปนอยางนี้. 
           อน่ึง  มีอธิบายวา  อาคทน  เปน   อาคโท  แปลวา   คําพูด   ม ี
วิเคราะหวา   ตโถ   อวิปรโิต   อาคโท   อสฺสาติ     ตถาคโต    แปลวา 
ชื่อวา   ตถาคต  เพราะมีพระวาจาแทจริง  ไมวิปริต  โดยแปลง  ท  เปน   ต 
ในอรรถน้ี   พึงทราบความสําเร็จบทอยางน้ีเทียว. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา    ตถาคต    เพราะทรงกระทํา 
เองและใหผูอ่ืนกระทํา   เปนอยางไร ? 
           จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระวรกายตรงกับพระวาจา  ทรง 
มีพระวาจาตรงกับพระวรกาย     ฉะน้ัน  ทรงมีพระวาจาอยางใด    ก็ทรง  
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กระทําอยางนั้น       และทรงกระทําอยางใด       กท็รงมีพระวาจาอยางนั้น 
อธิบายวา   ก็พระองคผูเปนอยางนี้    มพีระวาจาอยางใด   แมพระวรกายก็ 
ทรงเปนไป   คือ   ทรงประพฤติอยางนั้น    และพระวรกายอยางใด    แม 
พระวาจาก็ทรงเปนไป  คือ  ทรงประพฤติอยางนั้น   ดวยเหตุนั้นแล   จึง 
ตรัสวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ตถาคตพูดอยางใด     กระทําอยางนั้น 
กระทําอยางใด  พูดอยางนั้น  ดวยเหตุนี้   จึงชื่อวา   ยถาวาที   ตถาการี  
ยถาการี  ตถาวาที   เหตุนั้น  จึงไดพระนามวา  ตถาคต   ดังน้ี.  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงพระนามวา    ตถาคต    เพราะทรงกระทําเองและใหผูอ่ืน 
กระทํา  เปนอยางนี้. 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  ตถาคต   เพราะทรงครอบงํา 
เปนอยางไร  ? 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงครอบงําสรรพสัตว  เบื้องบนถึงภวัคคพรหม 
เบื้องลางถึงอเวจีเปนที่สุด   เบื้องขวาในโลกธาตุอันหาประมาณมิได ดวย 
ศีลบาง  ดวยสมาธิบาง  ดวยปญญาบาง   ดวยวิมุตติบาง  ดวยวิมุตติญาณ- 
ทัสสนะบาง    การจะชั่งหรือประมาณพระองคหามีไม   พระองคเปนผูไมมี 
ใครเทียบเคียงได  อันใคร ๆ ประมาณไมได  เปนผูยอดเยี่ยม   เปนพระ 
ราชาท่ีพระราชาทรงบูชา  คือ  เปนเทพของเทพ   เปนสักกะยิ่งกวาสักกะ 
ทั้งหลาย     เปนพรหมยิ่งกวาพรหมท้ังหลาย    ดวยเหตุนั้น     จึงตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในโลกพรอมท้ังเทวดา พรอมท้ังมาร พรอมท้ังพรหม 
ในหมูสัตว      พรอมท้ังสมณะและพราหมณ   พรอมทั้งเทวดาและมนุษย 
ตถาคตเปนผูยิ่งใหญ  อันใคร ๆ ครอบงําไมได  เปนผูเห็นถองแท   เปนผู  
ทรงอํานาจ  เหตุนั้น  จึงไดรับพระนามวา  ตถาคต  ดังนี้ .  
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           ในขอน้ัน  พึงทราบความสําเร็จบทอยางนี้  อคโท  แปลวา โอสถ 
ก็เหมือน  อาคโท  ที่แปลวา  วาจา.  ก็โอสถนี้คืออะไร ?   คือ  เทศนา- 
วิลาส   และบุญพิเศษ.   ดวยวาพระผูมีพระภาคเจาน้ีทรงครอบงําผูมีวาทะ 
ตรงกันขามท้ังหมดและโลกพรอมท้ังเทวดา  เหมือนนายแพทยผูมีอานุภาพ 
มาก     ครอบงํางูทั้งหลายดวยทิพยโอสถฉะน้ัน.      พระผูมีพระภาคเจา 
บัณฑิตพึงทราบวา  ทรงพระนามวา  ตถาคต   เพราะเหตุวา   ทรงมีพระ 
โอสถ   คือ   เทศนาวิลาส   และบุญพิเศษ    อันแท  ไมวิปริต    ดวยการ 
ครอบงําโลกทั้งปวง   ดังน้ี  เพราะแปลง  ท  เปน  ต  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวา   ตถาคต   เพราะอรรถวาทรงครอบงํา   เปนอยางนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  ตถาคต  เพราะ 
เสด็จไปดวยกิริยาที่แท   ทรงพระนามวา   ตถาคต  เพราะทรงถึงกิริยาที่แท 
ดังน้ีก็มี. 
           บทวา  คโต  มีเน้ือความวา  หยั่งรู  เปนไปลวง  บรรลุ   ปฏิบัติ. 
ในเนื้อความ ๘ อยางนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   ตถาคต 
เพราะทรงหย่ังรูโลกทั้งส้ินดวยตีรณปริญญา  ชื่อวา ดวยกิริยาที่แท.  เพราะ 
ทรงเปนไปลวงซึ่งโลกสมุทัย  ดวยปหานปริญญา  ชื่อวา   ดวยกิริยาที่แท. 
เพราะทรงบรรลโุลกนโิรธดวยสัจฉิกิริยา   ชื่อวา   ดวยกิริยาที่แท.   เพราะ 
ทรงปฏิบัติปฏิปทาอันใหถึงโลกนโิรธ ชื่อวา กิริยาที่แท.   ดวยเหตุนั้น คําใด 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โลกตถาคตตรัสรูแลว 
ตถาคตพรากแลวจากโลก  โลกสมุทัย  ตถาคตตรัสรูแลว  โลกสมุทัยตถาคต 
ละไดแลว    โลกนโิรธตถาคตตรัสรูแลว    โลกนโิรธตถาคตทําใหแจงแลว 
ปฏิปทาอันใหถึงโลกนิโรธตถาคตตรัสรูแลว     ปฏิปทาอันใหถึงโลกนโิรธ  
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ตถาคตเจริญแลว     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมชาติใดของโลกพรอมท้ัง   
เทวดา    ฯ ล ฯ   ธรรมชาตินั้นทั้งหมดตถาคตตรัสรูแลว    เหตุนั้น  จึงได 
พระนามวา   ตถาคต  ดังน้ี  พึงทราบเน้ือความแหงคําน้ันแมอยางนี้. อนึ่ง 
แมขอนี้ก็เปนเพียงมุขในการแสดงภาวะท่ีพระตถาคตมีพระนามวาตถาคต 
เทาน้ัน.   ที่จริง  พระตถาคตเทาน้ัน  จะพึงพรรณนาภาวะท่ีพระตถาคตมี 
พระนามวา  ตถาคต  โดยอาการท้ังปวงได. 
 
                                    อธบิายคํา  ปุจฉา 
           คําวา  กตมฺเจต  ภิกฺขเว  เปนตน  ความวา  พระผูมีพระภาค 
เจาตรัสถามขอท่ีปุถุชนเมื่อกลาวชมตถาคต       จะพึงกลาวดวยประการใด 
ซึ่งมีประมาณนอยนัก  ยงัตํ่านัก  เปนเพียงศีล  นั้นวาเปนไฉน  ? 
           ชื่อวาคําถามในพระบาลีนั้น  มี  ๕   อยาง   คือ 
           ๑.  อทิฏฐโชตนาปุจฉา              คําถามเพ่ือสองลกัษณะท่ียังไมเห็นให 
                                                             กระจาง 
           ๒.  ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา          คําถามเทียบเคียงลักษณะท่ีเห็นแลว 
           ๓.   วมิติเฉทนาปุจฉา                คําถามเพ่ือตัดความสงสัย 
           ๔.   อนุมติปุจฉา                        คําถามเพ่ือการรับรอง 
           ๕.  กเถตุกัมยตาปุจฉา               คําถามเพ่ือประสงคจะตอบเอง 
           ในบรรดาคําถามเหลาน้ัน  อทิฏฐโชตนาปุจฉา  เปนไฉน  ? ตาม 
ปกติลักษณะท่ียังไมรู    ยงัไมเห็น   ยังไมไดพิจารณา   ยังไมไดไตรตรอง 
ยังไมแจมแจง   ยังไมไดอธิบาย  บุคคลยอมถามปญหา   เพ่ือรู   เพ่ือเห็น 
เพ่ือพิจารณา  เพ่ือไตรตรอง  เพ่ืออธิบายลักษณะน้ัน  นีช้ื่อวา   อทิฏฐ-  
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โชตนาปุจฉา.   
          ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา      เปนไฉน ?    ตามปกติลักษณะท่ีรูแลว 
เห็นแลว     พิจารณาแลว     ไตรตรองแลว     แจมแจงแลว     อธิบายแลว 
บุคคลยอมถามปญหาเพ่ือตองการจะเทียบเคียงลักษณะน้ันกับบัณฑิตเหลา 
อ่ืน  นี้ชื่อวา  ทิฏฐสังสันทนาปุจฉา. 
           วิมติเฉทนาปุจฉา  เปนไฉน ?  ตามปกติบุคคลเปนผูมักสงสัย  มัก 
ระแวง   เกิดความแคลงใจวา    อยางนี้หนอ ?   ไมใชหนอ ?    อะไรหนอ ? 
อยางไรหนอ  ?  บุคคลน้ันยอมถามปญหาเพ่ือตองการตัดความสงสัย   นี ้ 
ชื่อวา  วิมติเฉทนาปุจฉา. 
           อนุมติปุจฉา   เปนไฉน ? พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามปญหาเพ่ือ 
การรับรองของภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจะสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน ?    รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง    ไมเที่ยงพระเจาขา   ก็รูป 
ที่ไมเที่ยงนั้น    เปนทุกขหรือเปนสุข    เปนทุกขพระเจาขา    พึงกลาวคํา 
ทั้งหมด  นี้ชือ่วา  อนุมติปุจฉา. 
           กเถตุกัมยตาปุจฉา     เปนไฉน ?     พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม 
ปญหาดวยมีพุทธประสงคจะทรงตอบแกภิกษุทั้งหลายวา         ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     ปติปฏฐาน  ๔  เหลาน้ี     สติปฏฐาน  ๔ อะไรบาง ?     ฯลฯ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   องคแหงมรรค  ๘  เหลาน้ี     องคแหงมรรค ๘ อะไร 
บาง  ?  นี้ชื่อวา  กเถตุกัมยตาปุจฉา. 
           ในบรรดาปุจฉา ๕ ประการดังพรรณนามานี้     เบื้องตน   อทิฏฐ- 
โชตนาปุจฉา   ยอมไมมีแกพระตถาคต   เพราะธรรมอะไร ๆ ทีพ่ระองค 
ไมทรงเห็นไมมี  แมทิฏฐสังสันทนาปุจฉา  ก็ไมม ี เพราะไมเกิดการประมวล  
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พระดําริวา   ลักษณะชื่อน้ี    เราจักแสดงเทียบเคียงกับสมณพราหมณผูเปน 
บัณฑิตเหลาอ่ืน  ดังนี้เลย.  อน่ึง  เพราะเหตุที่พระพุทธเจาท้ังหลายไมทรง   
มีความลังเลความสับสน    แมในธรรมสักขอเดียว    พระองคทรงตัดความ 
สงสัยทั้งปวงได  ณ โพธมิัณฑสถานน่ันแล    ฉะนั้น  แมวิมุติเฉทนาปุจฉา 
ก็ไมมีแนนอน.    แตปุจฉา ๒ ประการนอกจากท่ีกลาวมาแลว    ยอมมีแก 
พระพุทธเจาทั้งหลาย.   ในปุจฉา ๒ ประการน้ัน   นี้ชื่อวา   กเถตุกัมยตา 
ปุจฉา. 
 
                                     วรรณนาจุลศีล 
           บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจามีพระพุทธประสงคจะทรงแกเนื้อความ 
ที่ไดตรัสถามดวยกเถตุกัมยตาปุจฉาน้ัน   จึงตรัสพระบาลีอาทิวา   ปาณา- 
ติปาต  ปหาย  ดังนี้. 
           ในคําวา   ละปาณาติบาต.    ปาณาติบาต    แปลวาทําสัตวมีชีวิตให 
ตกลวงไป  อธิบายวา  ฆาสัตว  ปลงชพีสัตว.   ก็ในคําวา ปาณะ นี้    โดย 
โวหาร   ไดแกสัตว  โดยปรมัตถ  ไดแกชีวิตินทรยี.   อน่ึง  เจตนาฆา  อัน 
เปนเหตุยังความพยายามตัดรอนชีวิตินทรียใหต้ังข้ึน   เปนไปทางกายทวาร 
และวจีทวาร  ทางใดทางหน่ึง  ของผูมีความสําคัญในชีวิตน้ันวา   เปนสัตว 
มีชีวิต  ชื่อวาปาณาติบาต.  ปาณาติบาตนั้น  ชื่อวามีโทษนอย  ในสัตวเล็ก 
บรรดาสัตวที่เวนจากคุณมีสัตวเดรัจฉานเปนตน  ชื่อวามีโทษมาก ในเพราะ 
สัตวมีรางกายใหญ.    เพราะเหตุไร ?   เพราะตองขวนขวายมาก.    แมเม่ือ 
มีความพยายามเสมอกัน  ก็มีโทษมาก  เพราะมีวัตถุใหญ.  ในบรรดาสัตวที่มี 
คุณมีมนุษยเปนตน   สัตวมีคุณนอยมีโทษนอย   สตัวมีคุณมากมีโทษมาก.  
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แมเม่ือมีสรีระและคุณเทากัน   ก็พึงทราบวา   มีโทษนอย   เพราะกิเลสและ   
ความพยายามออน   มโีทษมาก   เพราะกิเลสและความพยายามแรงกลา. 
 
                              ปาณาติบาตนั้น  มอีงค  ๕  คือ  
           ๑.  ปาโณ  สัตวมีชีวิต 
           ๒.  ปาณส ฺ ิตา   ตนรูวาสัตวมีชีวิต 
           ๓.  วธกจิตฺต  จิตคิดจะฆา 
           ๔.  อปุกฺกโม   มีความพยายาม   ( ลงมือทํา ) 
           ๕.   เตน มรณ   สตัวตายดวยความพยายามนั้น. 
 
                             ปาณาติบาตนั้น  มปีระโยค  ๖  คือ  
           ๑.   สาหัตถิกประโยค   ประโยคที่ฆาดวยมือตนเอง 
           ๒.  อาณัตติกประโยค    ประโยคท่ีสั่งใหคนอ่ืนฆา 
           ๓.  นสิสัคคิยประโยค  ประโยคท่ีฆาดวยอาวุธที่ชัดไป 
           ๔.   ถาวรประโยค        ประโยคท่ีฆาดวยอุปกรณที่อยูกับท่ี 
           ๕.   วชิชามยประโยค   ประโยคที่ฆาดวยวิชา 
           ๖.   อทิธิมยประโยค    ประโยคท่ีฆาดวยฤทธิ์. 
           ก็เม่ือขาพเจาจะพรรณนาเนื้อความน้ีใหพิสดาร    ยอมจะเน่ินชาเกิน 
ไป     ฉะน้ันจะไมพรรณนาความน้ันและความอ่ืนที่มีรูปเชนนั้นใหพิสดาร 
สวนผูที่ตองการพึงตรวจดูสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัย  ถือเอาความ 
เถิด. 
           บทวา  ปหาย ความวา ละโทษอันเปนเหตุทุศีล  นี้กลาวคือ  เจตนา 
ทําปาณาติบาต.  บทวา ปฏิวิรโต  ความวางด  คือเวนจากโทษอันเปนเหตุ  
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ทุศีลนั้น  จําเดินแตกาลท่ีละปาณาติบาตไดแลว.   พระผูมีพระภาคเจานั้น 
ไมมีธรรมทีจ่ะพึงรูทางจักษุและโสดวา    เราจักละเมิดดังน้ี     จะปวยกลาว 
ไปไยถึงธรรมท่ีเปนไปทางกายเลา.   แมในบทอ่ืน ๆ ที่มีรูปอยางนี้   ก็พึง   
ทราบเนื้อความโดยนัยนี้แหละ. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงไดโวหารวา   สมณะ   เพราะเปนผูมีบาป 
สงบแลว.  บทวา โคตโม  ความวา ทรงพระนามวา โคดม  ดวยอํานาจ 
พระโคตร.   มิใชแตพระผูมีพระภาคเจาพระองคเดียวเทาน้ัน   ที่เวนจาก 
ปาณาติบาต   แมภิกษุสงฆก็เวนดวย   แกเทศนามีมาอยางนี้ต้ังแตตน  แต 
เมื่อจะแสดงเน้ือความ   จะแสดงแมดวยสามารถแหงภิกษุสงฆก็ควร. 
           บทวา  นิหิตทณฺโฑ   นิหิตสตฺโถ  ความวา มีไมอันวางแลว  และ 
มีมีดอันวางแลว    เพราะไมถือไมหรือมีดไปเพ่ือตองการจะฆาผูอ่ืน.   ก็ใน 
พระบาลีนี้   นอกจากไม  อุปกรณที่เหลือท้ังหมด  พึงทราบวา  ชื่อวามีด 
เพราะทําใหสัตวทั้งหลายพินาศได.    สวนไมเทาคนแกก็ดี  ไมก็ดี  มีดก็ด ี
มีดโกนท่ีภิกษุทั้งหลายถือเท่ียวไปน้ัน   มิใชเพ่ือตองการจะฆาผูอ่ืน  ฉะนั้น 
จึงนับวา  วางไม  วางมีด   เหมือนกัน. 
           บทวา  ลชฺช ี  ความวา ประกอบดวยความละอายอันมีลักษณะเกลียด 
บาป.   บทวา ทยาปนฺโน ความวา ถึงความเอ็นดู คือความเปนผูมีเมตตา- 
จิต.   บทวา  สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป   ความวา  อนุเคราะหสัตวมีชีวิต 
ทั้งปวงดวยความเกื้อกูล     อธิบายวา  มีจิตเกื้อกูลแกสัตวมีชีวิตทุกจําพวก 
เพราะถึงความเอ็นดูนั้น.    บทวา  วหิรติ  ความวา  เปลี่ยนอิริยาบถ  คือ 
ยังอัตภาพใหเปนไป  ไดแกรักษาตัวอยู. 
           คําวา   อิติ  วา  หิ  ภิกฺขเว   ความเทากัน   เอว  วา  ภิกขฺเว  วา  
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ศัพท   ตรัสเปนความวิกัป  (แยกความ )   เล็งถึงคําวา    ละอทนินาทาน 
เปนตนขางหนา.   พึงทราบความวิกัป  เล็งถึงคําตนบาง   คําหลังบาง  ทุก 
แหงอยางนี้.  
            ก็ในอธิการน้ี   มคีวามยอดังน้ี    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อปุถุชนจะ 
กลาวชมตถาคต    พึงกลาวอยางนี้วา  พระสมณโคดม   ไมฆาสัตว   ไมใช 
ใหคนอ่ืนฆา  ไมเห็นชอบในการฆาสัตว  เปนผูเวนจากโทษเปนเหตุทุศีลนี้  
นาชมเชยแท  พระคุณของพระพุทธเจายิ่งใหญ  ดังนี้   ถึงตองการจะกลาว 
ชม  ทําอุตสาหะใหญ  ดังน้ี    ก็จักกลาวไดเพียงอาจาระและศีลเทาน้ัน  ซึ่ง 
เปนคุณมีประมาณนอย  จักไมสามารถกลาวพระคุณอาศัยสภาพอันไมทั่วไป 
ยิ่งข้ึนไดเลย     และมิใชแตปุถุชนอยางเดียวเทาน้ันท่ีไมสามารถ     แมพระ 
โสดาบัน    พระสกทาคามี    พระอนาคามี    และพระอรหันต     แมพระ 
ปจเจกพุทธเจาท้ังหลายก็ไมสามารถเหมือนกัน   แตตถาคตเทาน้ันสามารถ 
เราจักกลาวความขอน้ันแกเธอทั้งหลายในเบ้ืองหนา.   นี้เปนพรรณนาเนื้อ 
ความพรอมทั้งอธิบายในพระบาลีนี้ .    ตอแตนี้ไป     เราจักพรรณนาตาม 
ลําดับทีเดียว. 
             ในคําวา  ละอทินนาทานน้ี   การถือเอาของท่ีเขาไมไดให   ชื่อ  อทิน- 
นาทาน  มีอธิบายวา  การลักทรัพยของผูอ่ืน  คือความเปนขโมย   ไดแก 
กิริยาที่เปนโจร.   คําวา   ของท่ีเขาไมไดให   ในคําวา   อทินนาทานน้ัน 
ไดแกของท่ีเจาของหวงแหน    คือ  เปนทรัพยที่ผูอ่ืนใชใหทําตามประสงค 
ยอมไมควรถูกลงอาชญา    และไมถกูตําหนิ.    อน่ึง  เจตนาคิดลักอันเปน 
เหตุใหเกิดความพยายามท่ีจะถือเอาของที่เจาของหวงแหนน้ัน    ของบุคคล 
ผูมีความสําคัญในของท่ีเจาของหวงแหนวา      เปนของท่ีเจาของหวงแหน 
ชื่อวา  อทินนาทาน.  อทินนาทานน้ัน  ลักของเลว  มีโทษนอย  ลักของ  
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ดี  มีโทษมาก.   เพราะเหตุไร ?  เพราะวัตถุประณีต.  อทินนาทานน้ัน  เม่ือ 
วัตถุเสมอกัน   ชื่อวามีโทษมาก  เพราะวัตถุเปนของ ๆ  ผูยิ่งดวยคุณ ชื่อวา   
มีโทษนอย    เพราะวัตถุเปนของ ๆ ผูมีคุณนอย ๆ กวาผูยิ่งดวยคุณน้ัน ๆ. 
 
                                อทินนาทานน้ัน  มีองค  ๕  คือ  
           ๑.   ปรปริคฺคหิต  ของท่ีเจาของหวงแหน 
           ๒.  ปรปริคฺคหิตสฺ ิตา    รูอยูวา  เปนของท่ีเจาของหวงแหน 
           ๓.   เถยฺยจิตฺต  จิตคิดลัก 
           ๔.  อปุกฺกโม  พยายามลัก 
           ๕.   เตน  หรณ  ลกัมาไดดวยความพยายามนั้น 
           อทินนาทานน้ัน  มี ๖ ประโยค  มีสาหัตถิกประโยคเปนตนนั่นเอง. 
และประโยคเหลาน้ีแล   เปนไปดวยอํานาจอวหารเหลาน้ี    คือ 
           ๑.   เถยยาวหาร   ลักโดยการขโมย 
           ๒.  ปสัยหาวหาร  ลักโดยขมข่ี 
           ๓.  ปฏิจฉันนาวหาร  ลักซอน 
           ๔.   ปริกัปปาวหาร   ลักโดยกาํหนดของ 
           ๕.   กสุาวหาร  ลักโดยสับสลาก 
ตามควร.   นีเ้ปนความยอในอธิการน้ี    สวนความพิสดาร   ขาพเจากลาว 
ไวแลวในสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัย. 
           พระสมณโคดม   ชื่อวา  ทินนาทายี   เพราะถือเอาแตของที่เขาให 
เทาน้ัน.    ชือ่วา   ทินฺนปาฏิกงฺขี    เพราะตองการแตของท่ีเขาใหเทาน้ัน 
แมดวยจิต.    ผูที่ชื่อวาเถนะ    เพราะลัก.    ผูที่ไมใชขโมย   ชือ่วาอเถนะ.  
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พระสมณโคดมประพฤติคนเปนคนสะอาดเพราะไมเปนขโมยนั่นเอง.   บท 
วา  อตฺตนา   คืออัตภาพ.   มีอธิบายวา  กระทําคนไมเปนขโมย   เปนคน   
สะอาดอยู.       คําท่ีเหลือพึงประกอบตามนัยที่กลาวแลวในสิกขาบทท่ีหน่ึง 
นั่นแหละ.  ทุกสิกขาบทก็เหมือนในสิกขาบทน้ี. 
           บทวา  อพฺรหฺมจรยิ  ความวา  ความพระพฤติไมประเสริฐ.  ชื่อวา 
พรหมจารี  เพราะประพฤติอาจาระอันประเสริฐที่สุด.   ผูที่ไมใชพรหมจารี 
ชื่อวา  อพรหมจารี.  บทวา อาราจารี ความวา ทรงพระพฤติไกลจากกรรม  
อันเปนขาศึกตอพรหมจรรย.   บทวา  เมถุนา   ความวา  จากอสัทธรรมท่ี 
นับวา  เมถุน เพราะบุคคลผูไดบัญญติัวาเปนคูกัน  เพราะเปนเชนเดียวกัน 
ดวยอํานาจความกลุมรุมแหงราคะ  พึงสองเสพ.   บทวา  คามธมมฺา  ความ 
วา  เปนธรรมของชาวบาน. 
           ในคําวา มุสาวาท   ปหาย  นี้   คําวา  มุสา  ไดแกวจีประโยค  หรือ 
กายประโยค      ที่ทําลายประโยชนของบุคคลผูมุงจะกลาวใหคลาดเคลื่อน. 
ก็เจตนาอันใหเกิดกายประโยคและวจีประโยค   ซึง่พูดใหผูอ่ืนคลาดเคลื่อน 
ของบุคคลผูมุงจะกลาวใหคลาดเคลื่อนนั้น   ดวยประสงคจะกลาวใหคลาด 
เคลื่อน  ชื่อวา  มุสาวาท. 
           อีกนัยหนึ่ง   คําวา  มุสา   ไดแกเรื่องที่ไมเปนจริง    ไมแท.   คําวา 
วาท    ไดแกกิริยาท่ีทําใหเขาเขาใจเรื่องที่ไมจริง   ไมแทนั้นวา    เปนเรื่อง 
จริง   เรื่องแท.    วาโดยลกัษณะ    เจตนาที่ใหเกิดวิญญัติอยางนั้น  ของผู 
ประสงคจะใหผูอ่ืนเขาใจเรื่องที่ไมแทวาเปนเรื่องแท      ชื่อวา    มุสาวาท. 
มุสาวาทน้ัน   มีโทษนอย    เพราะประโยชนที่ทําลายน้ันนอย    มีโทษมาก 
เพราะประโยชนที่ทําลายน้ันมาก.  
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           อีกอยางหนึ่ง    สําหรับพวกคฤหัสถ     มุสาวาทท่ีเปนไปโดยนัยวา   
ไมมี เปนตน  เพราะประสงคจะไมใหของของตนมีโทษนอย  ที่เปนพยาน 
กลาวเพ่ือทําลายประโยชน   มีโทษมาก.   สําหรับพวกบรรพชติ   มุสาวาท 
ที่เปนไปโดยนัยแหงการพูดวาเปนของบริบูรณ  เชนวา วันนี้น้ํามันในบาน 
ไหลเหมือนแมน้ําเปนตน   ดวยประสงคจะหัวเราะ   เพราะไดน้ํามันหรือ 
เนยใสมานอย  มโีทษนอย  แตเมื่อพูดถึงส่ิงท่ีไมเห็นเลย  โดยนยัวา  เห็น 
แลว  เปนตน  มีโทษมาก. 
 
                              มุสาวาทน้ัน  มีองค  ๔  คือ  
           ๑.  อตถ    วตฺถุ   เรื่องไมแท 
           ๒.  วสิวาทนจิตฺต  จิตคิดจะพูดใหคลาดเคลื่อน 
           ๓.  ตชฺโช   วายาโม   ความพยายามเกิดจากจิตคิดจะพูดใหคลาด- 
เคลื่อนน้ัน 
           ๔.  ปรสฺส  ตทตฺถวิชานน  คนอ่ืนรูเรื่องนั้น. 
           มุสาวาทน้ันมีประโยคเดียว  คือ สาหัตถิกประโยค.  มุสาวาทน้ันพึง 
เห็นดวยการใชกายบาง   ใชของท่ีเนื่องดวยกายบาง   ใชวาจาบาง   กระทํา 
กิริยาหลอกลวงผูอ่ืน.    ถาผูอ่ืนเขาใจความน้ัน    ดวยกิริยานั้น    ผูนี้ยอม 
ผูกพันดวยกรรม  คือ  มสุาวาทในขณะท่ีคิดจะใหเกิดกิริยาทีเดียว.  ก็เพราะ 
เหตุที่บุคคลส่ังวา  ทานจงพูดเรื่องนี้แกผูนี้    ดังน้ีก็มี    เขียนหนังสือแลว 
โยนไปตรงหนาก็มี  เขียนติดไวที่ฝาเรือน   เปนตน   ใหรูวา  เนื้อความพึง 
รูอยางนี้  ดังนี้   ก็มีโดยทาํนองท่ีหลอกลวงผูอ่ืน ดวยกาย  ของเน่ืองดวย 
กายและวาจา   ฉะน้ัน  แมอาณัตติกประโยค   นิสสัคคิยประโยค  และถาวร-  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 193 

ประโยค  ก็ยอมควรในมุสาวาทน้ี.  แตเพราะประโยคทั้ง  ๓  นั้น  ไมไดมา 
ในอรรถกถาทั้งหลาย   จึงตองพิจารณากอนแลวพึงถือเอา.   
           ชื่อวา  สัจจวาที  เพราะพูดแตคําจริง.  ชื่อวา  สจฺจสนฺโธ   เพราะ 
เชื่อม  คือ สบืตอคําสัตยดวยคําสัตย   อธิบายวา ไมพูดมุสาในระหวาง  ๆ. 
จริงอยู    บรุษุใดพูดมุสาแมในกาลบางครั้ง    พูดคําสัตยในกาลบางคราว 
ไมเอาคําสัตยสืบตอคําสัตย  เพราะบุรุษน้ันเอามุสาวาทค่ันไว  ฉะน้ัน  บุรุษ 
นั้นไมชื่อวา   ดํารงคําสัตย    แตพระสมณโคดมน้ีไมเปนเชนนั้น   ไมพูด 
มุสาแมเพราะเหตุแหงชีวิต    เอาคําสัตยเชื่อมคําสัตยอยางเดียว    เหตุนั้นจึง 
ชื่อวาสัจจสันโธ.    
           บทวา   เถโต     ความวา   เปนผูมั่งค่ัง     อธบิายวา   มีถอยคําเปน 
หลักฐาน.  บคุคลหนึ่งเปนคนมีถอยคําไมเปนหลักฐานเหมือนยอมดวยขมิ้น 
เหมือนหลักไมที่ปกไวในกองแกลบ    และเหมือนฟกเขียวท่ีวางไวบนหลัง 
มา.   คนหน่ึงมีถอยคําเปนหลักฐาน   เหมือนรอยจารึกบนแผนหิน   และ 
เหมือนเสาเข่ือน  แมเมื่อเขาเอาดาบตัดศีรษะ  ก็ไมยอมพูดเปนสอง  บุคคล 
นี้เรียกวา  เถตะ. 
           บทวา  ปจฺจยิโก  ความวา  เปนผูควรยึดถือ  อธิบายวา เปนผูควร 
เชื่อถือ.   ก็บคุคลบางคนไมเปนคนควรเชื่อ  เมื่อถกูถามวา  คําน้ีใครพูด  ? 
คนโนนพูดหรือ ? ยอมจะถึงความเปนผูควรตอบวา  ทานทั้งหลายอยาเชื่อ 
คําของคนน้ัน  บางคนเปนคนควรเชื่อ   เมื่อถูกถามวา  คําน้ีใครพูด  คน 
โนนพูดหรือ  ? ถาเขาพูด  ก็จะถึงความเปนผูควรตอบวา  คําน้ีเทาน้ันเปน 
ประมาณ   บดันี้ ไมตองพิจารณาก็ได   คําน้ีเปนอยางนี้แหละ   ผูนี้เรียกวา 
ปจจยิกะ.  
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           บทวา  อวิสวาทโก  โลกสฺส   ความวา  ไมพูดลวงโลก    เพราะ   
ความเปนผูพูดคําจริงน้ัน. 
           ในคําวา  ปสุณ  วาจ  ปหาย  เปนตน  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           วาจาท่ีเปนเหตุทําคนเปนที่รักในใจของผูที่คนพูดดวย       และเปน 
เหตุสอเสียดผูอ่ืน  ชื่อวา  ปสุณาวาจา. 
           อน่ึง วาจาที่เปนเหตุใหกระทําตนเองบาง  ผูอ่ืนบาง  หยาบคาย  ทั้ง 
หยาบคายแมเอง   ไมเสนาะหู   ไมสุขใจ   ชื่อวา   ผรุสวาจา. 
           วาทะท่ีเปนเหตุใหบุคคลพูดเพอเจอ   ไรประโยชน  ชื่อวา  สัมผัป- 
ปลาป.      
           แมเจตนาอันเปนตนเหตุแหงคําพูดเหลาน้ัน ก็พลอยไดชื่อวาปสุณา- 
วาจา เปนตนไปดวย.   ก็ในท่ีนี้   ประสงคเอาเจตนานั้นแหละ.   
           ในบรรดาวาจาทั้ง ๓ อยางนั้น    เจตนาของบุคคลผูมีจิตเศราหมอง 
อันใหเกิดกายประโยค   และวจีประโยค   เพ่ือใหคนอ่ืนแตกกันก็ดี   เพ่ือ 
ตองการทําคนใหเปนที่รักก็ดี  ชื่อวา  ปสุณาวาจา.   ปสุณาวาจาน้ันชื่อวา 
มีคุณนอย  เพราะผูการทําความแตกแยกมีคุณนอย  ชื่อวามีโทษมาก  เพราะ 
ผูนั้นมีคุณมาก.  
 
                              ปสุณาวาจาน้ัน  มีองค  ๔  คือ 
           ๑.  ภนิฺทิตพฺโพ  ปโร  ผูอ่ืนที่พึงใหแตกกัน 
           ๒.  เภทปุเรกฺขารตา   มุงใหเขาแตกกันวา  คนเหลาน้ีจักเปนผูตาง 
กัน    และแยกกันดวยอุบายอยางนี้    หรือ  ปยกมยฺตา   ประสงคใหตนเปน 
ที่รักวา   เราจักเปนที่รัก   จักเปนที่ไววางใจ   ดวยอุบายอยางนี้  
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           ๓.   ตชฺโช  วายาโม   ความพยายามที่เกิดแตความมุงใหเขาแตกกัน 
นั้น    
           ๔.  ตสฺส  ตทตฺถวิชานน  ผูนั้นรูเรื่องนั้น. 
           บทวา  อิเมส   เภทาย   ความวา  ฟงในสํานักของคนเหลาใดท่ีตรัส 
ไววา   จากขางนี้   เพ่ือใหคนเหลาน้ันแตกกัน. 
           บทวา  ภินฺนาน  วา   สนฺธาตา   ความวา  มิตร ๒ คนก็ดี   ภิกษุ 
รวมอุปชฌายเปนตน ๒ รูปก็ดี   แตกกันดวยเหตุไร  ๆ  ก็ตาม   เขาไปหา 
ทีละคนแลวกลาวคําเปนตนวา       การแตกกันนี้ไมควรแกทานผูเกิดใน 
ตระกูลเชนนี ้   ผูเปนพหูสูตอยางนี้  ดังนี้    กระทํา   กระทําเนือง ๆ   ซึ่ง 
การสมาน.         
           บทวา   อนุปฺปทาตา   ความวา  สงเสริมการสมาน   อธิบายวา  เห็น 
คน ๒ คน   พรอมเพรียงกันแลวกลาวคําเปนตนวา    ความพรอมเพรียงนี้  
สมควรแกทานท้ังหลาย    ผูเกิดในตระกูลปานนี้    ผูประกอบดวยคุณเห็น 
ปานน้ี  ดังนี้   กระทําใหมั่นเขา. 
           ชื่อวา  ชอบคนท่ีพรอมเพรียงกัน  เพราะมีคนที่พรอมเพรียงกันเปน 
ที่มายินดี   อธิบายวา  ในที่ใดไมมีคนพรอมเพรียงกัน   ไมปรารถนาแมจะ 
อยูในที่นั้น.   พระบาลีเปน  สมคฺคราโม  ก็มี   ความอยางเดียวกัน. 
           บทวา  สมคฺครโต   แปลวา  ยินดีแลวในคนผูพรอมเพรียงทั้งหลาย 
อธิบายวา  ไมปรารถนาแมจะละคนผูพรอมเพรียงเหลาน้ันไปอยูที่อ่ืน. 
           ชื่อวา  เพลิดเพลินในคนท่ีพรอมเพรียงกัน  เพราะเห็นก็ดี  ฟงก็ด ี
ซึ่งคนผูพรอมเพรียงกันแลวเพลิดเพลิน. 
           ขอวา  สมคฺคกรณึ    วาจ  ภาสิตา   ความวา กลาวแตวาจาท่ีทําให  
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เหลาสัตวพรอมเพรียงกันอยางเดียว    ซึ่งเปนวาจาแสดงคุณแหงสามัคคีเทา 
นั้น ไมกลาววาจานอกน้ี.  เจตนาหยาบคายสวนเดียวซึ่งใหเกิดกายประโยค 
และวจีประโยค   อันเปนเหตุตัดความรักของผูอ่ืน   ชื่อวา  ผรุสวาจา.   เพ่ือ   
เขาใจผรุสวาจานั้นอยางแจงชัด   พึงทราบเรื่องดังตอไปนี้. 
 
                            เรื่องวาจาหยาบ  แตใจไมหยาบ  
           ไดยินวา  เด็กคนหน่ึงไมเอ้ือเฟอถอยคําของมารดาไปปา  มารดาไม 
สามารถใหเด็กนั้นกลับได  จึงไดดาวา  ขอใหแมกระบือดุจงไลมึง   ทันใด 
นั้น   แมกระบือปาไดปรากฏแกเด็กนัน้  เหมือนอยางมารดาวาทีเดียว  เด็ก 
นั้นไดกระทําสัจจกิริยาวา   สิ่งท่ีมารดาของเราพูดดวยปาก   จงอยามี   สิ่งท่ี 
มารดาคิดดวยใจ    จงมีเถิด   แมกระบอืไดยืนอยูเหมือนถูกผูกไวในปาน้ัน 
เอง. 
           ประโยคแมตัดความรักอยางนี้   ก็ไมเปนผรุสวาจา   เพราะมีจิตออน 
โยน.       จริงอยู   บางครั้งมารดาบิดายอมกลาวกะลูกนอย ๆ ถงึอยางนี้วา 
พวกโจรจงห้ําห่ันพวกเจาเปนชิ้น ๆ ดังน้ี    แตก็ไมปรารถนาแมใหกลีบบัว 
ตกเบื้องบนของลูกนอย ๆ เหลาน้ัน  อนึ่ง อาจารยและอุปชฌาย  บางคราว 
ก็กลาวกะพวกศิษยอยางนี้วา   พวกน้ีไมมียางอาย   ไมเกรงกลัว   คุยอะไร 
กัน   จงไลมันไปเสีย    กแ็ตวา    ยอมปรารถนาใหศิษยเหลาน้ันสําเร็จการ 
ศึกษา  และบรรลุมรรคผล.   เหมือนอยางวา  วาจาไมเปนผรุสวาจา  เพราะ 
คําออนหวานก็หาไม.    ดวยวาผูตองการจะฆา   พูดวา   จงใหผูนี้นอนให 
สบาย  ดังนี้   จะไมเปนผรุสวาจาก็หาไม.      ก็วาจานี้เปนผรุสวาจาทีเดียว 
เพราะมีจิตหยาบ.   ผรุสวาจาน้ัน  มีโทษนอย  เพราะผูที่ตนพูดหมายถึงน้ัน  
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มีคุณนอย  มีโทษมาก   เพราะผูนั้นมีคุณมาก.  
 
                          ผรุสวาจาน้ัน  มีองค  ๓  คือ 
           ๑.   อกฺโกสิตพฺโพ   ปโร  คนอ่ืนที่ตนดา 
           ๒.   กุปตจิตฺต  จิตโกรธ 
           ๓.   อกฺโกสนา   การดา 
           บทวา เนลา  ความวา  โทษเรียกวา  เอละ  วาจาชื่อวา  เนลา  เพราะ 
ไมมีโทษ   อธิบายวา   มีโทษออกแลว.   เหมือนอยาง   เนล  ไมมีโทษที่ 
พระองคตรัสไวในประโยคน้ีวา  รถคืออริยมรรคมอีงคไมมีโทษ  มีหลังคา 
ขาว  ดังนี้.   
           บทวา   กณฺณสุขา   ความวา  สบายหู   เพราะมีพยัญชนะสละสลวย 
คือ  ไมใหเกิดการเสียบหู   เหมือนแทงดวยเข็ม. 
           วาจาชื่อวา    ชวนใหรัก    เพราะไมใหเกิดความโกรธ    ใหเกิดแต 
ความรักในสรีระทั้งส้ิน   เพราะมีเนื้อความสละสลวย. 
           วาจาชื่อวา  จับใจ เพราะถึงใจ   คือเขาไปสูจิตไดสะดวก  ไมกระทบ 
กระทั่ง. 
           วาจาชื่อวา  เปนคําชาวเมือง   เพราะอยูในเมือง   โดยเหตุที่บริบูรณ 
ดวยคุณ.  ชื่อวาเปนคําชาวเมือง  แมเพราะเปนถอยคําออนโยนเหมือนนารี 
ที่เติบโตในเมือง.   ชื่อวา   เปนถอยคําชาวเมือง   แมเพราะวาจาน้ีเปนของ 
ชาวเมือง    อธิบายวา  เปนถอยคําของชาวกรุง.   จริงอยู  ชาวกรุงยอมเปน 
ผูมีถอยคําเหมาะสม   เรียกคนปูนพอวาพอ   เรียกคนปูนพ่ีวาพ่ี. 
           วาจาชื่อวา   คนสวนมากรักใคร    เพราะถอยคําอยางนี้เปนถอยคําท่ี  
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คนสวนมากรักใคร.   
           วาจาชื่อวา   คนสวนมากพอใจ   เพราะเปนที่พอใจ   คือ  ทําความ 
เจริญใจแกคนสวนมาก   โดยที่คนสวนมากรักใครนั่นเอง. 
           อกุศลเจตนาที่ใหเกิดกายประโยคและวจีประโยค      อันเปนเหตุให 
เขาใจเรื่องที่ไมมีประโยชน  ชื่อวา  สมัผัปปลาป.   สัมผัปปลาปนั้น  ชื่อวา 
มีโทษนอย   เพราะมีอาเสวนะนอย   ชือ่วา  มีโทษมาก   เพราะมีอาเสวนะ 
มาก. 
 
                          สมัผัปปลาบน้ัน  มีองค  ๒  คือ 
           นิรตฺถกกถาปุเรกฺขารตา     มุงกลาวถอยคําท่ีไรประโยชนมีเรื่อง 
ภารตยุทธ   และเรื่องชิงนางสีดา  เปนตน. 
           ๒.  ตถารูปกถากถน  กลาวเรื่องเชนนั้น  ชื่อวา  พูดถูกกาล  เพราะ 
พูดตามกาล   อธิบายวา   พูดกําหนดเวลาใหเหมาะแกเรื่องที่จะพูด. 
           ชื่อวา   พูดแตคําจริง   เพราะพูดคําจริง  แท   แนนอน   ตามสภาพ 
เทาน้ัน. 
           ชื่อวา  พูดอิงประโยชน  เพราะพูดทําใหอิงประโยชนปจจุบัน  และ 
ประโยชนภายหนาน่ันเอง. 
           ชื่อวา  พูดอิงธรรม   เพราะพูดทําใหอิงโลกุตตรธรรม   ๙. 
           ชื่อวา  พูดอิงวินัย  เพราะพูดใหอิงสังวรวินัย  และปหานวินัย. 
           โอกาสที่ต้ังไว   เรียกวาหลักฐาน.   คําชื่อวา   มีหลกัฐาน   เพราะ 
หลักฐานของคําน้ันมีอยู   อธิบายวา   พูดคําท่ีควรจะตองเก็บไวในหัวใจ. 
           บทวา กาเลน   ความวา   และแมเมื่อพูดคําเห็นปานน้ี     ก็มิไดพูด  
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โดยกาลอันไมควร   ดวยคิดวา  เราจักพูดคําท่ีมีหลักฐาน ดังน้ี    อธิบายวา 
แตพูดพิจารณาถึงกาลอันควรเทาน้ัน.   
           บทวา  สาปเทส  ความวา  มีอุปมา  มีเหตุ. 
           บทวา   ปริยนฺตวตึ  ความวา  แสดงกําหนดไวแลว  พูดโดยประการ 
ที่กําหนดแหงคําน้ันจะปรากฏ. 
           บทวา    อตฺถสฺหติ    ความวา    พูดคําท่ีประกอบดวยประโยชน 
เพราะผูพูดจําแนกไปโดยนัยแมมิใชนอย     ก็ไมอาจใหสิ้นสุดลงได.     อีก 
อยางหน่ึง   พูดคําท่ีประกอบดวยประโยชน   เพราะประกอบดวยประโยชน 
ที่ผูพูดถึงประโยชนนั้นกลาวถึง  มีอธบิายวา  มิใชต้ังเรื่องไวเรื่องหน่ึง แลว 
ไปพูดอีกเรื่องหนึ่ง.                  
           บทวา  พีชคามภูตคามสมารมฺภา  ความวา   เวนขาดจากการพราก 
คือจากการโคน    ดวยภาวะแหงกิริยามีการตัด    การทําลาย    และการเผา 
เปนตน   ซึ่งพืชคาม ๕ อยาง   คือพืชเกิดแตราก ๑   พืชเกิดแตลาํตน ๑ 
พืชเกิดแตขอ ๑     พืชเกิดแตยอด ๑   พืชเกิดแตเมล็ด ๑    และซึ่งภูตคาม 
มีหญาและตนไมสีเขียว  เปนตน   อยางใดอยางหน่ึง. 
           บทวา   เอกภตฺติโก   ความวา  ภัตมี ๒ มื้อ  คือ  ภัตท่ีพึงกินเวลา 
เชา ๑    ภัตท่ีพึงกินเวลาเย็น ๑    ในภัต ๒  มื้อนั้น    ภัตท่ีพึงกินเวลาเชา 
กําหนดดวยเวลาภายในเที่ยงวัน   ภัตที่พึงกินเวลาเย็นนอกน้ี   กําหนดดวย 
เวลากินเที่ยงวันภายในอรุณข้ึน   ฉะน้ัน  แมจะฉันสัก ๑๐ ครั้ง    ในเวลา 
ภายในเท่ียงวัน   ก็เปนผูชื่อวาฉันหนเดียวน่ันเอง.    ที่ตรัสวา   มีภัตเดียว 
ดังน้ี   ทรงหมายถึงภัตท่ีพึงกินเวลาเชาน้ัน. 
           ชื่อวา   รตฺตุปรโต   เพราะเวนจากการฉันในราตรีนั้น.   การฉันใน  
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เมื่อเลยเวลาเท่ียงวันไป   จนถึงเวลาพระอาทิตยตก   ชื่อวา  วิกาลโภชน.   
           ชื่อวา  งดการฉันในเวลาวิกาล  เพราะงดการฉันแบบน้ัน.  งดเม่ือ 
ไร  ?  งดต้ังแตวันผนวช ณ ฝงแมน้ําอโนมา. 
           ชื่อวา  ดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล   เพราะการดูเปนขาศึก   คือ 
เปนศัตรู    เพราะขัดตอพระศาสนา.    ที่วา    จากการฟอนรํา    ขับรอง 
ประโคมดนตรี  และดูการเลนอันเปนขาศึก  คือ จากการฟอนรํา   ขับรอง 
และประโคมดวยตนเอง      ดวยอํานาจฟอนเองและใหผูอ่ืนฟอน เปนตน 
และการดูการฟอน เปนตน      โดยท่ีสุดที่เปนไปดวยอํานาจการฟอนของ 
นกยูง เปนตน  อันเปนขาศึก.  จริงอยู  การประกอบดวยตนเอง  ซึ่งกิจมี 
การฟอนรํา เปนตนก็ดี   การใหผูอ่ืนประกอบก็ดี  และการดีที่เขาประกอบ 
ก็ดี  ไมควรแกภิกษุทั้งหลายเลย   และไมควรแกภิกษุณีทั้งหลายดวย. 
           ในบรรดาเครื่องประดับทั้งหลายมีดอกไม  เปนตน     ชือ่วา  มาลา 
ไดแกดอกไมอยางใดอยางหน่ึง. 
           ชื่อวา   คันธะ   ไดแก  คันธชาตอยางใดอยางหน่ึง. 
           ชื่อวา   วิเลปนะ   ไดแก  เครื่องประเทืองผิว. 
           ในบรรดาเครื่องประดับเหลาน้ัน  บุคคลเมื่อประดับ ชื่อวา ทัดทรง. 
เมื่อทํารางกายสวนท่ีพรองใหเต็ม   ชื่อวา   ประดับ.    เมื่อยินดีดวยอํานาจ 
ของหอม   และดวยอํานาจการประเทืองผิว   ชื่อวา    ตกแตง.   เหตุเรียกวา 
ฐานะ  ฉะนั้น จึงมีความวา   คนสวนมากกระทําการทัดทรงมาลา เปนตน 
เหลาน้ัน ดวยเจตนาเปนเหตุใหทุศีลใด  พระสมณโคดมเวนขาดจากเจตนา 
เปนเหตุใหทุศีลนั้น.  
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           ที่นอนเกินประมาณ  เรียกวา ทีน่อนสูง  เครื่องปูลาดที่เปนอกัปปยะ   
เรียกวา   ที่นอนใหญ   ความวา   ทรงเวนขาดจากท่ีนอนสูง   ทีน่อนใหญ 
นั้น. 
           บทวา  ชาตรูป  ไดแกทอง  บทวา  รชต   ไดแกอกัปปยะท่ีบัญญัติ 
เรียกวา   กหาปณะ   เปนมาสกทําดวยโลหะ   มาสกทําดวยครั่ง     มาสกทํา 
ดวยไม.     พระสมณโคดมทรงเวนขาดจากการรับทองและเงินท้ัง  ๒  นั้น. 
อธิบายวา   พระสมณโคดมไมจับทองและเงินนั้นเอง    ไมใหคนอ่ืนจับไม 
ยอมรับทองและเงินที่เขาเก็บไวเพ่ือคน. 
           บทวา  อามกธฺมปฏิคฺคหาณา   ความวา  จากการรับธัญชาติดิบ 
ทั้ง ๗ อยาง    กลาวคือ    ขาวสาลี    ขาวเปลือก   ขาวเหนียว   ขาวละมาน 
ขาวฟาง  ลูกเดือย  และหญากับแก.  อนึ่ง  มิใชแตการรับธัญชาติดิบเหลาน้ี  
อยางเดียวเทาน้ัน     แมการจับตองก็ไมควรแกภิกษุทั้งหลายเหมือนกัน. 
           ในบทวา  อามกมสปฏิคฺคหณา นี้ ความวา การรับเน้ือและปลาดิบ 
เวนแตที่ทรงอนุญาตไวเฉพาะ   ยอมไมควรแกภิกษุทั้งหลาย    การจับตอง 
ก็ไมควร. 
           ในบทวา  อิตฺถีกุมาริกปฏิคฺคหณา  นี ้ ความวา  หญิงท่ีมีชายครอบ 
ครอง  ชื่อวา  สตรี  หญิงนอกน้ี    ชื่อวา   กุมารี.   ทั้งการรับทั้งการจับตอง 
หญิงเหลาน้ัน  ไมควรท้ังน้ัน. 
           ในบทวา  ทาสีทาสปฏิคฺคหณา  นี ้  ความวา   การรับทาสีและทาส 
เหลาน้ันไวเปนทาสีและทาสเทาน้ัน   ไมควร    แตเมื่อเขาพูดวา    ขอถวาย 
เปนกัปปยการก   ขอถวายเปนคนงานวัด  ดังนี้    จะรับก็ควร. 
           นัยแหงกัปปยะและอกัปปยะ    ในการรับทรัพยสินแมมีแพะและแกะ  
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เปนตน  มีไรนาและที่ดินเปนที่สุด  พึงพิจารณาตามพระวินัย.   
          ในบรรดาไรนาและที่ดินนั้น   ที่ชื่อวา  นา    ไดแกพ้ืนที่เพาะ 
ปลูกปุพพัณณชาติ   ทีช่ื่อวา  ไร   ไดแกพ้ืนที่เพาะปลูกอปรัณณชาติ. 
อีกอยางหนึ่ง  พ้ืนที่ที่ทั้ง  ๒  อยางงอกข้ึน  ชื่อวา  นา  สวนแหงพ้ืนที่ที่ไม 
ไดใชประโยชนทั่ง ๒ นัน้   ชื่อวา   ทีด่ิน.   อน่ึง   แมบอและบึงเปนตน 
ก็สงเคราะหเขาในอธิการน้ีเหมือนกัน       ดวยยกศพัทไรนาและที่ดินเปน 
หัวขอ. 
           งานของทูต    เรียกวา    การเปนทูต    ไดแกการรับหนังสือ   หรือ 
ขาวสาสน  ที่พวกคฤหัสถใชไปในทีน่ั้น ๆ. 
           การเดินรับใชจากเรือนน้ีไปเรือนน้ัน  เล็ก ๆ นอย ๆ  เรยีกวา  การ 
รับใช. 
           การกระทําทั่ง   ๒  อยางนั้น   ชื่อวา   การประกอบเนือง ๆ เพราะ- 
ฉะน้ัน  พึงทราบความในขอน้ีอยางนี้วา   จากการประกอบเนือง ๆ ซึ่งการ 
เปนทูต   และการรับใช. 
           บทวา   กยวิกฺกยา   แปลวา   จากการซ้ือและการขาย. 
           ในการโกงทั้งหลาย    มีการโกงดวยตาชั่งเปนตน    มีวินิจฉัยดังตอ 
ไปน้ี 
           การโกง   ไดแกการลวง.   ในการโกงนั้น  ชือ่วา  การโกงดวยตาชั่ง 
มี  ๔  อยาง  คือ  
                   ๑.   รูปกูฏ   การโกงดวยรูป 
                   ๒.   องฺคกูฏ  การโกงดวยอวัยวะ 
                   ๓.   คหณกฏู  การโกงดวยการจับ  
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                   ๔.   ปฏิจฺฉนนฺกูฏ  การโกงดวยกําบังไว. 
           ในการโกงดวยตาชั่ง     อยางนั้น   ที่ชื่อวา  การโกงดวยรูป  ไดแก  
ทําตาชั่ง ๒ คันใหมีรูปเทากัน  เมื่อรบั  รับดวยตาชั่งคันใหญ   เมื่อให  ให 
ดวยตาชั่งคันเล็ก. 
           ที่ชื่อวา   การโกงดวยอวัยวะ    ไดแกเมื่อรับ    ใชมือกดคันชั่งขาง 
หลังไว   เมื่อให  ใชมือกดคันชั่งขางหนาไวนั่นเอง. 
           ที่ชื่อวา    การโกงดวยการจับ   ไดแกเมื่อรับ    ก็จับเชือกไวที่โคน 
ตาชั่ง   เมื่อให   ก็จับเชือกไวที่ปลายตาชั่ง. 
           ที่ชื่อวา      การโกงดวยกําบังไว      ไดแกทาํตาชั่งใหเปนโพรงแลว 
ใสผงเหล็กไวภายใน   เมือ่รับ   ก็เลื่อนผงเหล็กนั้นไปขางปลายตาชั่ง   เมื่อ 
ให   ก็เลื่อนผงเหล็กไปขางหัวตาชั่ง. 
           ถาดทอง   เรียกวา   ทองสัมฤทธิ์   การลวงดวยถาดทองน้ัน   ชื่อวา 
การโกงดวยสัมฤทธิ์.   โกงอยางไร ?   ทําถาดทองไวใบหนึ่ง   แลวทําถาด 
โลหะอ่ืนสองสามใบใหมีสีเหมือนทอง    ตอจากนั้นไปสูชนบท    เขาไปย่ิง 
ตระกูลมั่งค่ังตระกูลหนึ่ง   กลาววา  ทานทั้งหลายจงซื้อถาดทองคํา  เมื่อถูก 
คนอ่ืน ๆ ถามราคา   ประสงคจะขายราคาเทากัน   ตอแตนั้น  เมื่อเขาถามวา 
จะรูไดอยางไรวา   ภาชนะเหลาน้ีเปนทอง   บอกวา   ทดลองดูกอนแลวจึง 
รับไป   แลวครูดถาดทองลงที่หิน   ขายถาดทั้งหมดแลวจึงไป. 
           ที่ชื่อวา   การโกงดวยเครื่องตวงวัด  มี ๓ อยาง  คือ  ทําลายใจกลาง 
ทําลายยอด   และทําลายเชือก. 
           ใน ๓ อยางนั้น การโกงดวยเครื่องตวงทําลายใจกลาง ไดในเวลาตวง 
เนยใส   และนํ้ามันเปนตน.  ก็เม่ือจะรับเอาเนยใส  และน้ํามันเปนตนเหลา  
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นั้น   ใชเครือ่งตวงมีชองขางลาง    บอกใหคอย ๆ เท    แลวใหไหลลงใน 
ภาชนะของตนเร็ว ๆ รับเอาไป  เมื่อให   ปดชองไวใหเต็มโดยพลันใหไป. 
            การโกงดวยเครื่องตวงทําลายยอด       ไดในเวลาตวงงาและขาวสาร  
เปนตน.   ก็เม่ือรับเอางาและขาวสารเปนตนเหลานั้น   คอย ๆ ทําใหสูงข้ึน 
เปนยอดแลวรับเอาไป   เมื่อให   ก็ทําใหเต็มโดยเร็ว   ตัดยอดใหไป. 
            การโกงดวยเครื่องวัดทําลายเชือก        ไดในเวลาวัดไรนาและที่ดิน 
เปนตน    ดวยวา  เมื่อไมใหสินจาง  ไรนาแมไมใหญ   ก็วัดทําใหใหญ. 
 
                การรับสินจางเปนตน  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้  
           บทวา   ฉอโกง   ไดแกการรับสินบนเพ่ือกระทําผูเปนเจาของใหไม 
เปนเจาของ. 
          บทวา  ลวง   ไดแกการลอลวงผูอ่ืนดวยอุบายนั้น ๆ.   ในขอน้ันมี 
ตัวอยางอยูเรื่องหน่ึงดังน้ี  
           เลากันวา   มีนายพรานคนหน่ึงจับกวางและลูกกวางมา    นักเลงคน 
หน่ึงถามนายพรานคนนั้นวา   พอมหาจําเริญ   กวางราคาเทาไร ? ลูกกวาง 
ราคาเทาไร ?  เมื่อนายพรานตอบวา   กวางราคา  ๒  กหาปณะ    ลูกกวาง 
ราคากหาปณะเดียว  นักเลงก็ใหกหาปณะหน่ึง  รับเอาลูกกวางมา  เดินไป 
ไดหนอยหน่ึงแลวกลับมาบอกวา   พอมหาจําเริญ   ฉันไมตองการลูกกวาง 
ทานจงใหกวางแกฉันเถิด   นายพรานตอบวา   ถาเชนนั้น  ทานจงให ๒ 
กหาปณะซิ.   นักเลงกลาววา   พอมหาจําเริญ   ทีแรกฉันใหทานหน่ึง 
กหาปณะแลวมิใชหรือ  ?    นายพรานตอบวา   ถูกแลว   ทานใหไวแลว. 
นักเลงกลาววา   ทานจงรับเอาลูกกวางแมน ไป   เม่ือเปนอยางน้ี   กหาปณะ 
นั้นและลูกเน้ือซ่ึงมีราคาหนึ่งกหาปณะนี้     รวมเปน  ๒  กหาปณะ.    นาย  
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พรานพิจารณาดูวา   เขาพูดมีเหตุผล   จึงรับเอาลูกกวางมาแลวใหกวางไป.  
             บทวา นิกติ  ไดแกการลอลวงดวยของเทียมโดยทําของท่ีมิใชสังวาล 
ใหเห็นเปนสังวาล    ของที่มิใชแกวมณี     ใหเห็นเปนแกวมณี   ของท่ีมิใช 
ทอง    ใหเห็นเปนทอง    ดวยอํานาจการประกอบข้ึน    หรือดวยอํานาจ 
กลลวง. 
            บทวา  สาริโยโค   ไดแกวิธีโกง.    คําน้ีเปนชื่อของการรับสินบน 
เปนตน    เหลาน้ีแหละ    เพราะฉะนั้น    พึงทราบความในขอน้ีอยางนี้วา 
การตลบตะแลง   คือการรับสินบน   การตลบตะแลง   คือการลอลวง  การ 
ตลบตะแลงคือการปลอม.     อาจารยบางพวกกลาววา    การแสดงสิ่งหนึ่ง 
แลวสับเปลี่ยนเปนสิ่งหนึ่ง   ชื่อวาการตลบตะแลง.   ก็ขอน้ันสงเคราะหเขา 
ดวยการลอลวงนั่นเอง.   
 
                         ในการตัดเปนตน  มีวนิิจฉัยดังตอไปนี้  
           บทวา  ตัด  ไดแกการตัดมือเปนตน. 
           บทวา   ฆา   ไดแกทําใหตาย. 
           บทวา   ผูกมัด  ไดแกผูกดวยเครื่องผูกคือเชือกเปนตน. 
           บทวา   วิปราโมโส   ความวา   การตีชิง  มี  ๒  อยาง  คือ  การบัง 
หมอกตีชิง  ๑  การบังพุมไมที่ชิง  ๑.  เวลาหิมะตก   ซอนตัวดวยหิมะ  แยง 
ชิงคนเดินทาง   นีช้ื่อวา   การบังหมอกตีชิง.   ซอนตัวดวยพุมไมเปนตน 
แยงชิง   นีช้ือ่วา   การบังพุมไมตีชิง. 
           การกระทําการปลนบานและนิคมเปนตน   เรียกวา   การปลน. 
           บทวา   สหสากาโร   ไดแกการกระทําอยางรุนแรง    ไดแกการเขา 
เรือนแลวเอาศาตราจออกพวกชาวบาน   เก็บเอาส่ิงของท่ีตนตองการ   
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           พระสมณโคดม   เวนขาดจากการตัด   การฆา  การผูกมัด   การตีชิง  
การปลน     และกรรโชกนี้    ดวยประการฉะน้ีแล.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อีกอยางหนึ่ง   เมื่อปุถุชนกลาวชมตถาคต   ก็พึงกลาวดังน้ีแล. 
                            จุลศลีเปนอันจบแตเพียงเทาน้ี 
 
                                    วรรณนามัชฌิมศีล  
           บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงเริ่มแสดงมัชฌิมศีล    จึงตรัส 
พระบาลีมีอาทิวา   ยถา   วา   ปเนเก  โภนฺโต  ดังน้ี. 
           ในคําน้ัน  มีวรรณนาบทท่ียาก ๆ  ดังตอไปนี้ 
           บทวา   สทฺธาเทยฺยานิ  ความวา   ที่คนเชื่อกรรมและผลแหงกรรม 
และโลกนีโ้ลกหนาใหแลว.   อธิบายวา  เขามิไดใหดวยประสงคอยางนี้วา 
ผูนี้เปนญาติของเรา   หรอืวาเปนมิตรของเรา   หรอืวาเขาจักตอบแทนสิ่งน้ี 
หรือวา   สิ่งน้ีเขาเคยทํา   ดังน้ี.   ดวยวา   โภชนะที่เขาใหอยางนี้   ยอมไม 
ชื่อวาใหดวยศรัทธา 
           บทวา   โภชนานิ   นี้เปนเพียงหัวขอเทศนา  แตโดยเนื้อความ  ยอม 
เปนอันกลาวคําน้ีทั้งหมดทีเดียววา  บริโภคโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธา  หม 
จีวร   ใชสอยเสนาสนะ  บริโภคคิลานเภสัชที่เขาใหดวยศรัทธา  ดังนี้ . 
           บทวา  เสยฺยถีท  เปนนิบาต  มีเน้ือความเปนไฉน   มีเนือ้ความวา 
พืชคามและภูตคามท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางพวกประกอบการพรากอยู. 
           ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงพืชคามแสะภูตคาม 
นั้น  จึงตรัสวา  มูลพีช  เปนตน  ดังนี้.  
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           ในพระบาลีนั้น  ทีช่ื่อวา   พืชเกดิแตราก   ไดแกพืชมีอาทิอยางนี้ 
คือ  ขมิ้น  ขิง  วานเปราะปา   วานเปราะบาน   อุตพิด  ขา  แฝก   หญาคา  
และหญาแหวหมู. 
           ที่ชื่อวา  พืชเกิดแตลําตน  ไดแกพืชมีอาทิอยางนี้  โพ ไทร  มะสัง 
มะเด่ือ   มะเด่ือปา   มะขวิด. 
           ที่ชื่อวา  พืชเกิดแตขอ  ไดแกพืชมีอาทิอยางนี้  คือ  ออย  ออ ไผ. 
           ที่ชื่อวา   พืชเกิดแตยอด ไดแกพืชมีอาทิอยางนี้  คือ แมงลัก คะไคร 
หอมแดง. 
           ที่ชื่อวา  พืชเกิดแตเมล็ด  ไดแกพืชมีอาทิอยางนี้   คือ  ปุพพัณณ- 
ชาติ  อปรัณณชาติ.                                                          
           ก็พืชท้ังหมดน้ี   ที่แยกออกจากดนแลว   ยงัสามารถึงอกไค  เรียกวา 
พืชคาม.   สวนพืชท่ียังไมไดแยกจากตน   ไมแหง   เรียกวา   ภูตคาม.   ใน 
พืช ๒ อยางนั้น    การพรากภูตคาม   พึงทราบวา   เปนวัตถุแหงปาจิตตีย 
การพรากพืชคาม   เปนวัตถุแหงทุกกฏ. 
           บทวา    สนฺนิธิการกปริโภค    ความวา    บรโิภคของที่สะสมไว. 
ในขอน้ัน   มคํีาท่ีควรกลาว  ๒  อยาง  คือ  เกี่ยวกับพระวินัยอยาง  ๑  เกี่ยว 
กับการปฏิบติัเครงครัดอยาง  ๑.  วาถงึเกี่ยวกับพระวินัยกอน   ขาวอยางใด 
อยางหน่ึงท่ีรับประเคนวันนี้    เอาไววันหลัง   เปนการทําการสะสม   เม่ือ 
บริโภคขาวน้ัน     เปนปาจิตตีย.     แตใหขาวท่ีตนไดแลวแกสามเณร   ให 
สามเณรเหลาน้ันเก็บไว   จะฉันในวันรุงข้ึนควรอยู    แตไมเปนการปฏิบัติ 
เครงครัด.   แมในการสะสมน้ําปานะ  ก็มีนัยนี้แหละ. 
           ในขอน้ัน   ที่ชื่อวา   น้ําปานะ   ไดแกน้ําปานะ  ๘  อยาง   มีน้ํา  
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มะมวงเปนตน  และน้ําท่ีอนุโลมเขาไดกับน้ําปานะ  ๘  อยางนั้น.   วินิจฉัย 
น้ําปานะเหลาน้ัน      ขาพเจาไดกลาวแลวในสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระ 
วินัย.                                                

                  ในการสะสมผา  มวีินิจฉัยดังตอไปน้ี 
           ผาท่ียังไมไดอธิฐานและยังไมไดวิกัปไว     ยอมเปนการสะสมและ 
ทําใหเสียการปฏิบัติเครงครัด     นี้เปนการกลาวโดยออม     สวนโดยตรง 
ภิกษุควรจะเปนผูสันโดษในไตรจีวร  ไดผืนที่ ๔ แลว  ควรใหแกรูปอ่ืน 
ถาไมอาจจะใหแกรูปใดรปูหน่ึงได       แตประสงคจะใหแกรูปใดรูปนั้นไป 
เพ่ือประโยชนแกอุเทศ    หรือเพ่ือประโยชนแกปรปิุจฉา    พอเธอกลับมา 
ควรใหเลย   จะไมใหไมควร   แตเมื่อจีวรไมเพียงพอ   ยิ่งมีความหวังท่ีจะ 
ไดมา   จะเก็บไวภายในเวลาที่ทรงอนุญาตก็ควร    เมื่อยังไมไดเข็มดายและ 
ตัวผูทําจีวร   จะเก็บไวเกินกวาน้ัน   ตองทําวินัยกรรมจึงควร   แตเมื่อจีวร 
ผืนนี้เกา   จะเก็บไวรอวา   เราจักไดจีวรเชนนี้จากไหนอีก   ดังน้ี    ไมควร 
ยอมชื่อวาเปนการสะสมและทําใหเสียการปฏิบัติเครงครัด. 

                        การสะสมยาน  มีวินิจฉัยดังตอไปน้ี  
           ที่ชื่อวา   ยาน   ไดแกลอเลื่อน  รถ  เกวียน  รถมีเครื่องประดับ   วอ 
รถเข็น.   นี้มใิชยานของบรรพชิต.  บรรพชิตมียานอยางเดียวคือ  รองเทา, 
ก็ภิกษุรูปหน่ึง    ควรใชรองเทาได  ๒  คูเปนอยางมาก  คือ  คูหน่ึงสําหรับ 
เดินปา  คูหน่ึงสําหรับเทาท่ีลางแลว .  ไดคูที่  ๓  ควรใหแกรูปอ่ืน.  แตจะ 
เก็บไวดวยคิดวา    เม่ือคูนี้เกา    เราจักไดคูอ่ืนจากไหน    ดังน้ี    ไมควร. 
ยอมชื่อวาเปนการสะสมและทําใหเสียการปฏิบัติเครงครัด.  
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                 ในการสะสมที่นอน  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้  
           บทวา  สยน  ไดแกเตียง.    ภิกษุรูปหน่ึง   ควรมีเตียงไดอยางมาก 
๒  เตียง  คือเตียงหน่ึงไวในหอง    เตียงหน่ึงไวในท่ีพักกลางวัน.  ไดเกิน   
กวาน้ัน  ควรใหแกภิกษุรูปอ่ืน  หรือแกคณะ.  จะไมใหไมควร.  ยอมชื่อวา 
เปนการสะสมและทําใหเสียการปฏิบติัเครงครัด. 
 
                  ในการสะสมของหอม  มวีินิจฉัยดังตอไปนี้  
           เมื่อภิกษุอาพาธเปนฝ    เปนหิด    และโรคผิวหนังเปนตน     จะใช 
ของหอมก็ควร.    เมื่อโรคน้ันหายแลว    ควรใหนาํของหอมเหลาน้ันมาให 
แกภิกษุอาพาธรูปอ่ืน ๆ หรือควรนําไปใชในกิจ  มีการรมควันเรือน  ดวย 
นิ้วมือ  ๕  นิว้เปนตนที่ประตู.   แตจะเก็บไวดวยประสงควา   เม่ือเปนโรค 
อีกจักไดใช  ดังน้ีไมควร.   ยอมชื่อวาเปนการสะสมของหอมและทําใหเสีย 
การปฏิบัติเครงครัด. 
           สิ่งของนอกจากท่ีกลาวแลว  พึงเห็นวา  ชื่อวา  อามิส.  คือ  ภิกษุ 
บางรูปในพระศาสนานี้     ใหเขานําเอาภาชนะงา   ขาวสาร   ถัว่เขียว   ถั่ว- 
ราชมาส   มะพราว   เกลอื   ปลา   เนื้อ   เนื้อแหง   เนยใส   น้ํามัน    และ 
น้ําออยงบเปนตน  มาเก็บไวดวยคิดวา   จักมีเพ่ืออุปการะในกาลเห็นปาน 
นั้น.  ครั้นเขาฤดูฝน  แตเชาตรูทีเดียว  เธอใหพวกสามเณรตมขาวตม  ฉัน 
แลวใชสามเณรไปดวยส่ังวา     สามเณร    เธอจงเขาไปบานท่ีลําบากเพราะ 
น้ําโคลน  ครัน้ไปถึงตระกูลนั้นแลว  บอกวา  ฉันอยูที่วัดแลวจงนํานมสม 
เปนตนจากตระกูลโนนมา.   แมเม่ือภิกษุทั้งหลายถามวา  ทานขอรับ   จัก 
เขาบานหรือ ?  ก็ตอบวา ผูมีอายุ  เวลาน้ีบานเขาไปลําบาก.   ภิกษุเหลาน้ัน  
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กลาววา  ชางเถิดขอรับ  นมินตทานอยูเถิด   พวกกระผมจักแสวงหาอาหาร   
มาถวาย  ดังนี้   แลวพากันไป.  ลําดับนั้น    แมสามเณรก็นําเอานมสมเปน 
ตนมาปรุงขาวและกับ    แลวนําเขาไปถวาย.    เมื่อทานกําลังฉันอาหารน้ัน 
อยูนั่นแหละ  พวกอุปฏฐากยังสงภัตตาหารไปถวาย.   ทานก็ฉันแตที่ชอบ ๆ 
แตนั้น.   ลําดับนั้นภิกษุทั้งหลายรับบิณฑบาตมา.    ทานก็ฉันแตที่ชอบใจ 
จนลนคอหอย.  ทานเปนอยูอยางนี้ถึง  ๔  เดือน.  ภิกษุรูปนี้  เรียกวา  มีชีวิต  
อยูอยางเศรษฐีหัวโลน   มิใชมีชีวิตอยูอยางสมณะ.   ภิกษุแบบน้ี  ยอมชื่อ 
วาเปนผูสะสมอามิส.           
           ก็ในท่ีอยูของภิกษุ    จะเก็บไดเพียงเทาน้ี  คือ    ขาวสารทะนาน  ๑ 
น้ําออยงบ  ๑  เนยใสประมาณ  ๔  สวน เพ่ือประโยชนสําหรับพวกท่ีเขามา 
ผิดเวลา.    ดวยวาพวกโจรเหลาน้ัน    เม่ือไมไดอามิสปฏิสันถารเทาน้ี  พึง 
ปลงแมชีวิต   เพราะฉะนั้น    ถาเสบียงเพียงเทาน้ีก็ไมมี  แมจะใหนํามาเอง 
เก็บไวก็ควร.    อน่ึง    ในเวลาไมสบาย    ในที่อยูนี้มีสิ่งใดท่ีเปนกัปปยะ 
จะฉันสิ่งน้ันแมดวยตนเองก็ควร.     สวนในกัปปยกุฎี      แมจะเก็บไวมาก 
ก็ไมชื่อวาเปนการสะสม.    แตสําหรับพระตถาคต   ที่จะชื่อวาทรงเก็บขาว 
สารทะนานหนึ่งเปนตน  อยางใดอยางหน่ึง   หรือชิ้นผาเกาประมาณองคุลี 
ดวยมีพระพุทธดําริวา     สิ่งน้ีจักมีแกเราในวันหรือในวันพรุงน้ี     ดังน้ี 
หามีไม. 
 
                         ในการดูทีเ่ปนขาศึก  มวีินิจฉัยดังตอไปนี้  
           ที่ชื่อวา  การฟอนรํา   ไดแกการฟอนรําอยางใดอยางหน่ึง.   ภิกษุ 
แมเดินผานไปทางนั้นจะชะเงอดูก็ไมควร.  ก็วินิจฉัยโดยพิสดารในอธิการน้ี  
พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัยนั่นแหละ.  
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และในบทพระสูตรที่เกี่ยวดวยสิกขาบททุกแหง      ก็พึงทราบวินิจฉัยอยาง 
เดียวกับในอธิการน้ี.   
           ก็เบ้ืองหนาแตนี้ไป    จะไมกลาวเพียงเทาน้ี    จักพรรณนาใหพอแก 
ประโยชนในขอน้ัน ๆ ทเีดียวฉะน้ีแล. 
           บทวา   เปกฺข  ไดแกมหรสพมีการรําเปนตน. 
           บทวา    อกขฺาน     ไดแกการเลาเรื่องสงครามมีภารตยุทธและราม- 
เกียรต์ิเปนตน.   ภิกษุแมจะไปในท่ีที่เขาเลานิยายนั้น   ก็ไมควร.             
           บทวา   ปาณิสฺสร   ไดแกกังสดาล.   อาจารยบางพวกกลาววา   การ 
เลนปรบฝามือ  ดังนี้ก็มี. 
           บทวา   เวตาฬ   ไดแกตีกลองฆนะ   อาจารยพวกหน่ึงกลาววา 
ปลุกรางของคนตายใหลุกข้ึนดวยมนต   ดังน้ีก็มี. 
           บทวา  กมฺุภถูน  ไดแกตีกลอง  ๔ เหลี่ยม. อาจารยพวกหน่ึงกลาววา 
เสียงหมอ  ดังนี้ก็มี. 
           บทวา   โสภนครก    ไดแกฉากละครหรือภาพบานเมืองที่สวยงาม. 
อธิบายวา  เปนภาพวิจิตรดวยปฏิภาณ. 
           บทวา  จณฺฑาล  ไดแกการเลนขลุบทําดวยเหล็ก  อาจารยบางพวก 
กลาววา    การเลนซักผาเปลือกไมของพวกคนจัณฑาล. 
           บทวา  วส   ไดแกการเลนยกไมไผข้ึน. 
           บทวา   โธวน   ไดแกการเลนลางกระดูก.   ไดยินวา    ในชนบท 
บางแหง   เมื่อญาติตาย   เขายังไมเผา   เก็บฝงไว    ครั้นรูวา   ศพเหลาน้ัน  
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เปอยเนาแลว    ก็นําออกมาลางอัฐิ    ทาดวยของหอม    แลวเก็บไว.   ใน  
คราวนักษัตรฤกษ   เขาต้ังอัฐิไวแหงหนึ่ง   ต้ังสุราเปนตนไวแหงหนึ่ง  แลว 
ก็พากันรองไหคร่ําครวญด่ืมเหลากัน.    ขอน้ีสมดวยพระบาลีที่พระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มีพิธีชื่อวา   การเลนลางอัฐิใน 
ชนบทตอนใต  ในพิธีนั้นมีขาวบาง   น้ําบาง  ของเค้ียวบาง   ของบริโภค 
บาง  ของลิ้มบาง   เปนอันมาก   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พิธีลางกระดูกนั้น 
มีอยู   เรามิไดกลาววา    พิธีลางอัฐินั้นไมมี.    แตอาจารยบางพวกกลาววา 
พิธีลางกระดูกดวยการเลนกล  ชื่อวา  การเลนหนาศพ  ดังนี้ก็มี. 
           ในบรรดาการชนชางเปนตน   การตอสูกับชางเปนตนก็ดี   การให 
ชางชนกันก็ดี   การดูชางชนกันก็ดี  ไมควรแกภิกษุทั้งน้ัน. 
           บทวา  นิพฺพุทฺธ    ไดแกการสูกันของมวยปล้ํา. 
           บทวา  อุยฺโยธิก  ไดแกสถานที่ซอมรบกัน. 
           บทวา   พลคฺค    ไดแกสถานที่ของหมูพลรบ. 
           บทวา    เสนาพฺยูห    ไดแกการจัดกองทัพ   คือ   การต้ังทัพดวย 
สามารถแหงการจัดกระบวนทัพ  มีกระบวนเกวียนเปนตน. 
           บทวา    อนีกทสฺสน    ไดแกการดูกองทัพท่ีทานกลาวไวโดยนัยม ี
อาทิวา  ชาง  ๓  เชือก  เปนอยางตํ่า  ชือ่วา   ทัพชาง  ดังน้ี. 
           ชื่อวา  ปมาทัฏฐาน  เพราะเปนที่ต้ังแหงความประมาท.   การพนัน 
นั้นดวย  เปนที่ต้ังแหงความประมาทดวย  เหตุนั้น  ชื่อวา  การพนันเปน 
ที่ต้ังแหงความประมาท. 
           หมากรุก   ชื่อวา   เลนแถวละ  ๘  ตา   เพราะมีตาอยูแถวละ  ๘ ๆ  
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แมในการเลนหมากรุกแถวละ  ๑๐  ตา   ก็มีนัยดังน้ีเหมือนกัน.   
           บทวา    อากาส    ไดแกการเลนหมากเก็บ       เหมือนในการเลน 
หมากรุก   แถวละ ๘ ตา   แถวละ  ๑๐  ตา. 
           บทวา  ปรหิารปถ    ไดแกการเลนของคนท่ีทําเปนวงกลมไวหลาย 
แนวดวยกัน  บนพ้ืนดิน  เดินเลี่ยงกันไปในวงกลมนั้น  ๆ. 
           บทวา  สนฺติก  ไดแกเลนใกล ๆ กัน  ( เลนอีขีดอีเขียน)  โดยเอา 
เบี้ยหรือกอนกรวดกองรวมกันไว    ไมใหเคลื่อน    เอาเล็บเข่ียออกไปและ 
เข่ียเขามา     ถาไหวบางเม็ดในนั้น      เปนอันแพ     นี้เปนชื่อของการเลน 
แบบน้ัน. 
           บทวา  ขลิก  ไดแก   การเลนสะกาบนกระดานสะกา. 
           เลนเอาไมทอนยาวตีไมทอนส้ัน  เรียกวา  เลนไมหึ่ง. 
           บทวา    สลากหตฺถ     ไดแกการเลนโดยเอาครั่งหรือฝาง     หรือ 
แปงเปยก  ชบุมือท่ีกําซ่ีไมไวทายวา  จะเปนรูปอะไร  ดีดไปท่ีพ้ืนดินหรือ 
ที่ฝา   แสดงรูปชางมาเปนตน. 
           บทวา   อกฺข    ไดแกเลนขลุบ.    เลนเปาหลอดท่ีทําดวยใบไมนั้น 
เรียกวา   เลนเปาใบไม. 
           บทวา   วงฺกก   ไดแกไถเล็ก ๆ เปนเครื่องเลนของเด็กชาวบาน. 
           บทวา โมกฺขจิก ไดแกเลนพลิกกลับตัวไปมา  (ตีลังกา) มีอธิบาย 
วา  จับทอนไมไวในอากาศ  หรือวางศีรษะไวบนพ้ืน  เลนพลกิตัวโดยเอา 
ขางลางไวขางบน   เอาขางบนไวขางลาง. 
           ที่เรียกวา  เลนกังหัน  ไดแกเลนจักรท่ีหมุนไดดวยลมพัด  ที่ทําดวย 
ใบตาลเปนตน.  
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           ที่เรียกวา    เลนตวงทราย    ไดแกเอาทะนานท่ีทําดวยใบไม     เลน 
ตวงทรายเปนตน.  
           บทวา   รถก   ความวา   เลนรถเล็ก ๆ. 
           บทวา   ธนุก  ความวา  เลนธนูเล็ก ๆ นั่นเอง. 
           ที่เรียกวา   เลนทายอักษร   ไดแกเลนใหรูอักษร    ในอากาศ   หรือ 
บนหลัง. 
           ที่ชื่อวา   เลนทายใจ   ไดแกเลนใหรูเรื่องที่คิดดวยใจ. 
           ที่ชื่อวา   เลนเลียนคนพิการ   ไดแกเลนโดยแสดงเลียนแบบ   โทษ 
ของคนพิการ  มีคนตาบอด  คนงอย  และคนคอมเปนตน. 
           บทวา  อาสนฺทึ     ไดแกอาสนะที่เกินประมาณ.   ก็ที่ทําเปนทุติยา- 
วิภัตติทุกบท  เล็งถึงคําวา  อนุยุตฺตา   วหิรนฺติ  นี.้                            
           บทวา  ปลฺลงฺโก   ไดแกเตียงที่ทํารูปสัตวรายไวที่เทา. 
           บทวา  โคณโก   ไดแกผาโกเชาวผืนใหญมีขนยาว.   ไดยนิวา  ผา 
โกเชาวผืนใหญนั้น  มีขนยาวเกิน  ๔  องคุลี.    
           บทวา   จิตตฺก    ไดแกเครื่องลาดทําดวยขนแกะ    วิจิตรดวยเครื่อง 
รอยรัดชนิดหน่ึง. 
           บทวา   ปฏิกา   ไดแกเครื่องลาดสีขาวทําดวยขนแกะ. 
           บทวา   ปฏลิกา   ไดแกเครื่องลาดทําดวยชนแกะ   เปนรปูดอกไมทึบ 
ซึ่งบางคนเรียกวามีทรงเปนใบมะขามปอม  ดังนี้ก็มี. 
           บทวา   ตูลิกา    ไดแกเครื่องลาดยัดนุน     เต็มไปดวยนุน  ๓ ชนิด 
ชนิดใดชนิดหน่ึง. 
           บทวา   วิกติกา   ไดแกเครื่องลาดทําดวยขนแกะ   วิจิตรดวยรูปสีหะ  
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และเสือเปนตน.   
           บทวา   อุทฺธโลมึ     ไดแกเครื่องลาดทําดวยขนแกะมีชาย   ๒  ขาง. 
อาจารยบางทานกลาววา   เปนรูปดอกไมชูข้ึนขางเดียวกัน  
           บทวา  เอกนฺตโลมึ   ไดแกเครื่องลาดทําดวยขนแกะมีชายขางเดียว. 
บางทานกลาววา  เปนรูปดอกไมชูข้ึน ๒  ขาง  ดังน้ีก็มี. 
           บทวา   กฏ ิสฺส  ไดแกเครื่องลาดทําดวยใยไหม   ขลิบแกว. 
           บทวา  โกเสยฺย    ไดแกเครื่องลาดทําดวยเสนไหม  ขลิบแกวเหมือน 
กัน.  สวนผาไหมลวน  ตรัสไวในพระวินัยวาควร.  แตในอรรถกถาทีฆนิกาย 
กลาววา   เวนเครื่องสาดยัดนุน   เครื่องลาดท่ีทอดวยรัตนะมีพรมที่ทําดวย 
ขนสัตวเปนตน  ทุกอยางเลย  ไมควร. 
           บทวา   กุตฺตก    ไดแกเครื่องลาดทําดวยขนแกะ      พอที่นางฟอน 
๑๖ นางยืนฟอนได. 
           บทวา  หตฺถตฺถร    อสฺสตฺถร    ไดแกเครื่องลาดที่ใชลาดบนหลัง 
ชางหลังมาน่ันเอง.   แมในเครื่องลาดในรถ   ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           บทวา อชินปฺปเวณึ   ไดแกเครื่องลาดเย็บดวยหนังเสือพอขนาดเตียง. 
           บทวา   กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณ    ไดแกเครือ่งลาดอยางดีที่ทําดวย 
หนังชะมด.   อธิบายวา   เปนเครื่องชั้นสูงสุด.  ไดยนิวา    เครื่องลาดน้ัน 
เขาลาดเย็บทําหนังชะหมดบนผาขาว. 
           บทวา  สอุตฺตรฺจฺฉท   ไดแกเครือ่งลาดพรอมเพดานบน   คือพรอม 
กับเพดานสีแดงที่ติดไวเบื้องบน.    แมเพดานสีขาว    เมื่อมีเครื่องลาดเปน 
อกัปปยะอยูภายใต  ไมควร   แตเมื่อไมมี   ควรอยู. 
           บทวา    อุภโตโลหติกุปธาน     ไดแกเครื่องลาดมีหมอนสีแดงอยู  
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๒  ขางเตียง  คือหมอนหนุนศีรษะและหมอนหนุนเทา  นั่นไมควร.   สวน 
หมอนใบเดียวเทาน้ัน  ทั้ง ๒  ขางมีสีแดงก็ดี   มีสีดอกปทุมก็ดี   มีลวดลาย   
วิจิตรก็ดี   ถาไดขนาด  กค็วร  แตหมอนใหญทานหาม.   หมอนท่ีสีไมแดง 
แม ๒ ใบก็ควรเหมือนกัน.    ไดเกินกวา ๒ ใบนั้น    ควรใหแกภิกษุรูป 
อ่ืน ๆ.   เมื่อไมอาจจะใหได   แมจะลาดขวางไวบนเตียง    ปูเครื่องลาดไว 
ขางบนแลวนอน   ก็ยอมได.    และพึงปฏิบัติตามนัยที่ตรัสไวในเรื่องเตียง 
ที่มีเทาเกินประมาณเปนตนนั่นเทียว.  ดังท่ีตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหตัดเทาเตียงท่ีมีเทาเกินประมาณแลวใชสอยได      อนุญาตให 
ทําลายรูปสัตวรายของเตียง  มีเทาทําเปนรูปสัตวรายแลวใชสอยได   อนุญาต 
ใหแหวะเครื่องลาดท่ียัดนุน   ทําเปนหมอนได  อนุญาตใหทําเครื่องลาดฟน 
ที่เหลือได   ดังน้ี. 
 
                       ในเรื่องอบตัวเปนตน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           กลิ่นกายของทารกท่ีคลอดจากครรภมารดา     จะหมดไปในเวลาที่มี 
อายุประมาณ  ๑๒ ป   คนท้ังหลายจึงอบตัวดวยจุณของหอมเปนตน    เพ่ือ 
กําจัดกลิ่นเหม็นของกายทารกเหลาน้ัน  การอบตัวอยางนี้ไมควร. 
           อน่ึง  หากทารกท่ีมีบุญ     เขาใหนอนบนระหวางขาท้ัง  ๒     เอา 
น้ํามันทาไคลอวัยวะเพ่ือใหมือ   เทา  ขา  ทองเปนตน  ไดสัดสวน.   การ 
ไคลตัวอยางน้ีไมควร.     
           บทวา  นฺหาปน  ไดเเกการอาบ   เหมือนอาบน้ําหอมเปนตน   ให 
ทารกเหลาน้ันแหละ. 
           บทวา  สมฺพาหน    ไดแกนวด  เหมือนพวกนักมวยรุนใหญ   ใช  
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คอนเปนตน   ตีมือเทา  ทาํใหแขนโตข้ึน.   
           บทวา   อาทาส  ไดแกไมควรใชกระจกอยางใดอยางหน่ึง. 
           บทวา    อฺชน   ไดแกแตมตาทําใหงามน่ันเอง. 
           บทวา  มาลา  ไดแกดอกไมที่รอยบาง  ดอกไมที่ไมไดรอยบาง. 
           บทวา   วิเลปน   ไดแกทําการประเทืองผิวอยางใดอยางหนึ่ง. 
           ดวยบทวา  มุขจุณณฺก   มขุาเลปน   คนทั้งหลายใสตะกอนดินเพ่ือ 
ตองการกําจัดไฝและตุมเปนตนที่หนา   เมื่อโลหิตเดินไปดวยตะกอนดินนั้น 
ก็ใสตะกอนเมล็ดพันธุผักกาด    เมื่อตะกอนเมล็ดพันธุผักกาดกัดสวนท่ีเสีย 
หมดแลว    ก็ใสตะกอนงา     เมื่อโลหิตหยุดดวยตะกอนงานั้น     เขาก็ใส 
ตะกอนขม้ินนั้น   เมื่อผิวพรรณผุดผาดดวยตะกอนขม้ินแลว   ก็ผัดหนาดวย 
แปงผัดหนา  การกระทําท้ังหมดน้ัน  ไมควร  ฉะนี้แล. 
 
                ในเรื่องประดับขอมือเปนตน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           คนบางพวกเอาสังขและกระเบื้องเปนตนที่วิจิตรผูกที่มือเท่ียวไป. 
เครื่องประดับมืออยางนั้นก็ดี   อยางอ่ืนก็ดี  ทั้งหมด   ไมควร.  คนอีกพวก 
หน่ึง   ผูกปลายผมเที่ยวไป   และเอาเสนทอง   และเถามุกดาเปนตน    ลอม 
ปลายผมน้ัน.  ทั้งหมดน้ัน  ไมควร. 
           คนอีกพวกหนึ่ง    ถือไมเทายาว ๔  ศอก   หรือไมเทาอยางอ่ืน   มี 
ดามประดับสวยงาม    เที่ยวไป.    กลองยาท่ีวิจิตรดวยรูปหญงิชายเปนตน 
วงรอบเปนอยางดี   คลองไวขางซาย. 
           แมดาบคมกริบ    มีฝกลอมดวยรัตนะเปนรูปดอกกรรณิการ     รม 
อันวิจิตรดวยฟนมังกรเปนตน  เย็บดวยดาย  ๕  ส.ี  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 218 

           รองเทาวงดวยแววหางนกยูงเปนตน วิจิตรดวยทองและเงินเปนตน.  
           บางพวกแสดงทายผมตกยาวประมาณศอกหน่ึง        กวาง  ๔  องคุลี 
ติดแผนกรอบหนาท่ีหนาผากเหมือนฟาแลบในกลีบเมฆ    ปกปน    ใชพัด 
จามรและพัดวาลวีชนี.   ทัง้หมดน้ัน  ไมควร.    
           ที่ชื่อวา     ติรัจฉานกถา     เพราะเปนถอยคําท่ีขวางทางสวรรคและ 
ทางนิพพาน   เพราะไมใชธรรมที่เปนเหตุใหออกไปจากทุกข. 
           บรรดาติรัจฉานกถาเหลาน้ัน   เรื่องที่พูดปรารภถึงพระราชา   โดย 
นัยมีอาทิวา   พระเจามหาสมมตราช  พระเจามันธาตุราช  พระเจา 
ธรรมาโศกราช   มีอานุภาพมากอยางนี้    ชื่อวา   เรื่องพระราชา.   ในเรื่อง 
โจรเปนตน  ก็นัยนี้. 
           ถอยคําท่ีเกี่ยวดวยเรื่องครอบครัว   โดยนัยเปนตนวา   บรรดาทาน 
เหลาน้ัน    พระราชาองคโนน    มรีูปงามนาชม    ดังน้ีแหละ    ชื่อวาเปน 
ติรัจฉานกถา.     แตเรื่องที่พูดอยางนี้วา     พระราชาพระนามแมนั้น     ม ี
อานุภาพมากอยางนี้    สวรรคตแลว  ดงัน้ี   ต้ังอยูในความเปนกรรมฐาน. 
           แมในเรื่องโจร   ถอยคําท่ีเกี่ยวดวยเรื่องครอบครัว   วาโอ   กลาจริง 
ดังน้ี  อิงอาศัยการกระทําของโจรเหลาน้ันวา โจรชื่อมูลเทพ   มีอานุภาพมาก 
อยางนี้   โจรชื่อเมฆมาล  มีอานุภาพมากอยางนี้  ดังนี้  ชื่อวาติรัจฉานกถา. 
           แมในเรื่องการรบ      มีเรื่องภารตยุทธเปนตน      ถอยคําท่ีเกี่ยวกับ 
ความพอใจในเร่ืองทายวา     คนโนนถกูคนโนนฆาอยางนี้     แทงอยางนี้  
นั่นแหละ   ชื่อวาติรัจฉานกถา.   แตเรื่องที่พูดอยางนี้วา  แมคนชื่อเหลาน้ัน 
ก็ถึงความส้ินไป  ดังนี้   ยอมเปนกรรมฐานทุกเรื่องทีเดียว. 
           อน่ึง  ในเรื่องขาวเปนตน    การพูดเกี่ยวกับความพอใจในสิ่งที่ชอบ  
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วา   เราเค้ียว   เราบริโภคขาวมีสีสวย   มีกลิ่นหอม   มีรสอรอย   นิ่มนวล   
ดังน้ี    ไมควร.   แตการพูดทําใหมีประโยชนวา   เม่ือกอนเราไดถวายขาว 
น้ํา  ผา  ที่นอน   ดอกไม   ของหอม    อันถึงพรอมดวยสีเปนตน     แกทาน 
ผูมีศีล  เราไดบูชาพระเจดียอยางนี้    ดังน้ี  ยอมควร. 
 
                      กใ็นเรื่องญาติเปนตน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           การพูดเกี่ยวกับความพอใจวา  ญาติของพวกเรากลา  สามารถ 
ดังน้ีก็ดี   วาเมื่อกอนเราเท่ียวไปดวยยานอันสวยงามอยางน้ี   ดังน้ีก็ดี   ไม 
ควร.    แตควรจะพูดใหมีประโยชนวา   ญาติของพวกเราแมเหลาน้ัน   ก ็
ตายไปแลว  หรือวา  เมื่อกอนเราไดถวายรองเทาอยางน้ีแกพระสงฆ  ดังนี้. 
 
                         ก็ในเรื่องบานเปนตน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           แมพูดเรื่องบานท่ีเกี่ยวกับเรื่องวา   อยูอาศัยดี   อยูอาศัยไมดี   ขาว 
ปลาหาไดงาย   และขาวยากหมากแพงเปนตน   หรอืท่ีเกี่ยวกับความพอใจ 
อยางนี้วา  ชาวบานโนนกลา   สามารถ   ดังน้ี   ไมควร  แตพูดใหมีประโยชน 
วา ชาวบานโนมมีศรัทธาเลื่อมใส   หรอืวา  ถึงความส้ินไปเส่ือมไป   ดังน้ี 
ควรอยู.   แมในเรื่องนิคม  นคร  ชนบท  ก็นัยนี้แหละ. 
           แมเรื่องหญิงท่ีเกี่ยวกับความพอใจอาศัยผิวพรรณและทรวดทรง 
เปนตน   ไมควร.   แตพูดอยางนี้วา   หญิงคนโนนมีศรัทธาเลื่อมใส   ถึง 
ความส้ินไปเสื่อมไป  ดังนี้แหละ  ควรอยู. 
           แมเรื่องคนกลาท่ีเกี่ยวกับความพอใจวา    ทหารชื่อนันทมิตเปนคน 
กลา  ดังนี้  ไมควร.   แตพูดอยางนี้วา  ทหารเปนผูมีศรัทธา  ถึงความส้ินไป 
ดังน้ีแหละ   ควรอยู.  
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           แมเรื่องตรอกท่ีเกี่ยวกับความพอใจวา   ตรอกโนนอยูดี   อยูไมดี   ม ี 
คนกลา   มีคนสามารถ  ดงัน้ี    ไมควร.   พูดอยางนี้วา   ตรอกโนนมีคน 
มีศรัทธาเลื่อมใส  ถึงความส้ินไปเส่ือมไป  ดังนี้  ควรอยู. 
           บทวา  กมฺุภฏานกถ     ไดแกการพูดเรื่องที่ต้ังนํ้า    การพูดเรื่อง 
ทานํ้า    ทานเรียกวากุมภทาสีกถาก็มี.    พูดเกี่ยวกับความพอใจวา    นาง 
กุมภทาสีแมนั้น  นาเลื่อมใส   ฉลาดฟอนรํา   ขับรอง  ดังนี้แหละ  ไมควร. 
แตพูดโดยนัยเปนตนวา   เปนคนมีศรัทธาเลื่อมใส   ดังน้ีแหละ   ควรอยู.  
           บทวา  ปุพฺพเปตกถ   ไดแกพูดเรื่องญาติในอดีต.  ขอวินิจฉัยก็เหมือน 
กับพูดเรื่องญาติปจจุบันในที่นั้น ๆ. 
           บทวา   นานตฺตกถา   ไดแกพูดเรื่องไรประโยชน   เปนเรือ่งตาง ๆ 
ที่เหลือพนจากคําตนและคําปลาย. 
           บทวา  โลกกขฺายิกา  ความวา   การพูดเลนเกี่ยวกับโลก  เปนตน 
อยางนี้วา     โลกนี้ใครสราง     คนโนนสราง     กาสีขาวเพราะกระดูกขาว 
นกตะกรุมสีแดงเพราะเลือดแดง   ดังน้ี.                                      
           ที่ชื่อวา พูดเรื่องทะเล  ไดแกถอยคําท่ีกลาวถึงทะเลอันไรประโยชน 
เปนตนอยางน้ีวา  ทะเลชือ่วาสาคร  เพราะเหตุไร ?   เพราะพระเจาสาครเทพ 
ขุดไว  ฉะน้ันจึงชื่อวา สาคร  ที่ชื่อวา สมุทร  เพราะประกาศดวยหัวแมมือ 
วา  สาคร   เราขุดไว   ดังน้ี. 
           บทวา   ภโว   แปลวา   ความเจริญ. 
           บทวา   อภโว   แปลวา   ความเสื่อม. 
           ถอยคําท่ีพูดกลาวถึงเหตุไรประโยชนอยางใดอยางหน่ึงวา   เจริญ 
เพราะเหตุนี้    เสื่อมเพราะเหตุนี้    ดังนี้    ชื่อวา   พูดเรื่องความเจริญความ  
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เสื่อม  ดวยประการฉะน้ี.   
           บทวา   วิคฺคาหิกกถา   ไดแกการพูดแกงแยง   การพูดแขงดี. 
           บทวา  สหิต  เม   ในอธิการน้ัน   ความวา   คําพูดของขาพเจามี 
ประโยชน  สละสลวย  ประกอบดวยผล  ประกอบดวยเหตุ. 
           บทวา  อสหิตนฺเต    ไดแกคําพูดของทานไมมีประโยชน   ไมสละ 
สลวย. 
           บทวา   อธิจิณฺถเนเต     วิปฺปราวตฺต    ไดแกขอท่ีทานคลองแคลว 
เปนอยางดี    ดวยอํานาจเคยส่ังสมมาเปนเวลานานนั้น    ไดผันแปรไปแลว 
คือบิดเบือนไปแลว   ดวยคําพูดคําเดียวเทาน้ันของเรา  ทานยังไมรูอะไร. 
           บทวา   อาโรปโต    เต    วาโท    ไดแกความผิดในวาทะของทาน 
ขาพเจาจับไดแลว. 
           บทวา  จร   วาทปฺปโมกฺขาย   ความวา  เพ่ือเปลื้องความผิด   ทาน 
จงเท่ียวไปเที่ยวมา   จงไปศึกษาในขอนั้น  ๆ เสีย. 
           บทวา   นิพฺเพเหิ   วา  สเจ  ปโหสิ  ความวา  ถาทานเองสามารถ 
ก็จงแกไขเสียในบัดนี้ทีเดียว.   
                               
                    ในเรื่องการทําตัวเปนทูต  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           บทวา  อิธ  คจฺฉ  ความวา  จงไปจากที่นี้สูที่ชื่อโนน. 
           บทวา  อมุตร    คจฺฉ  ความวา  จงไปจากท่ีนั้นสูที่ชื่อโนน. 
           บทวา   อิท  หร   ความวา  จงนําเรื่องนี้ไปจากท่ีนี้. 
           บทวา    อมุตฺร    อทิ   อาหร    ความวา   จงนําเรื่องนี้จากท่ีโนนมา 
ในที่นี้.  
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           ก็โดยสังเขป   ข้ึนชื่อวาการทําตัวเปนทูตน้ี   สําหรับสหธรรมิกทั้ง ๕ 
และขาวสาสน   ของคฤหัสถที่เกี่ยวดวยอุปการะพระรัตนตรัย  ควร  สําหรับ   
คนเหลาอ่ืน  ไมควร. 
 
                     ในบทวา  กหุกา  เปนตน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           ที่ชื่อวา  พูดหลอกลวง  เพราะหลอกลวงชาวโลก  คือทําใหพิศวง 
ดวยเรื่องหลอกลวง ๓ อยาง. 
           ที่ชื่อวา  พูดเลียบเคียง   เพราะเปนผูพูดมีความตองการลาภสักการะ. 
           ที่ชื่อวา    พูดหวานลอม     เพราะเปนคําพูดที่มีการหวานลอมเปน 
ปกติทีเดียว. 
           ที่ชื่อวา   พูดและเล็ม   เพราะมีคําพูดและเล็มเปนปกติทีเดียว. 
           ที่ชื่อวา   แสวงหาลาภดวยลาภ   เพราะแสวงหา   คือคนหา   เสาะหา 
ลาภดวยลาภ.                                    
           นี้เปนชื่อของบุคคลผูประกอบดวยการหลอกลวงเหลาน้ี    คือ    พูด 
หลอกลวง   พูดเลียบเคียง   พูดหวานลอม   พูดและเล็ม   แสวงหาลาภดวย 
ลาภ.    นี้เปนความยอในที่นี้    แตโดยพิสดาร    เรื่องพูดมีพูดหลอกลวง 
เปนตน       ขาพเจาไดนําพระบาลีและอรรถกถามาประกาศไวในสีลนิเทศ 
ในวิสุทธิมรรค   ดังน้ีแล. 
                                     มชัฌิมศีลจบเพียงเทาน้ี. 
 
                               เบื้องหนาแตนี้ไป   เปนมหาศีล  
           บทวา องฺค   ไดแกตําราทายอวัยวะที่เปนไปโดยนัยมีอาทิวา ผูที่ประ- 
กอบดวยอวัยวะมีมือและเทาเห็นปานนี้อยางใดอยางหน่ึง   มีอายุยืน   มียศ.  
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           บทวา  นมิิตฺต   ไดแกตําราทายนิมิต.   
           ไดยินวา   พระเจาปณฑุราช    ทรงกําแกวมุกดาไว  ๓  ดวง   แลว 
ตรัสถามหมอดูนิมิตวา     อะไรอยูในกํามือของฉัน ?     หมอดูนิมิตผูนั้น 
เหลียวดูขางโนนขางน้ี  และในเวลานั้น  แมลงวันถูกจ้ิงจกคาบแลวหลุดไป 
เขาจึงกราบทูลวา  แกวมุกดา   ตรัสถามตอไปวา   กี่ดวง ?   เขาไดยินเสียง 
ไกขัน ๓ ครัง้    จึงกราบทูลวา  ๓ ดวง.    สมณพราหมณผูเจริญบางพวก 
ทายนิมิตอางตําราทายนิมิตน้ัน ๆ อยูอยางนี้. 
           บทวา  อุปฺปาต   ไดแกทายวัตถุใหญ ๆ  เชน  อสนีบาต  เปนตน 
ตกลงมา.   กส็มณพราหมณบางพวกเห็นดังน้ันแลว   ทํานายอางวา   จักมี 
เรื่องนี้    จักเปนอยางนี้. 
           บทวา  สุปน   ไดแกสมณพราหมณบางพวกประกอบเนือง ๆ  ซึ่ง 
การทํานายฝนโดยนัยมีอาทิวา   ผูฝนเวลาเชา   จะมีผลอยางนี้    ผูฝนดังนี้ 
จะมีเรื่องชื่อน้ี  ดังนี้อยู. 
           บทวา  ลกขฺณ   ไดแกตําราทายลักษณะมีอาทิวา   ผูที่ประกอบดวย 
ลักษณะน้ี   จะเปนพระราชา  ดวยลักษณะน้ี   จะเปนอุปราช.  
           บทวา  มูสิกจฺฉินฺน    ไดแกตําราทํานายหนูกัดผา.   ก็เม่ือผาแมถูก 
หนูนั้นคาบมาหรือไมคาบมาก็ตาม   กดัอยางนี้ต้ังแตที่นี้ไป   สมณพราหณ 
บางพวกก็ทํานายอางวา   จะมีเรื่องชื่อน้ี. 
           บทวา  อคฺคิโหม  ไดแกพิธีบูชาไฟวา  เมื่อใชฟนอยางนี้   บชูาไฟ 
อยางนี้  จะมีผลชื่อน้ี. 
           แมพิธีเบิกแวนเวียนเทียนเปนตน   ก็คือ   พิธีบูชาไฟนั่นเอง   ตรัส 
ไวแผนกหนึ่ง    ดวยสามารถแหงความเปนไปอยางนี้วา    เม่ือใชแวนเวียน  
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เทียนเห็นปานนี้  ใชวัตถมุีรําเปนตนเชนนี้บูชาไฟ  จะมีผลชื่อนี้.     
           บทวา  กโณ  ในพิธีนั้น    ไดแกรําขาว. 
           บทวา     ตณฺฑุล    ไดแกขาวสารแหงขาวสาลีเปนตน      และแหง 
ติณชาติทั้งหลาย. 
           บทวา  สปฺป    ไดแกเนยโคเปนตน. 
           บทวา   เตล   ไดแกน้ํามันงาเปนตน. 
           ก็การอมเมล็ดพันธุผักกาดเปนตน    พนเขาในไฟ   หรือการรายเวท 
เปาเขาในไฟ   ชื่อวาทําพิธีเสกเปาบูชาไฟ. 
           การบูชายัญดวยโลหิตแหงรากขวัญและเขาเบ้ืองขวาเปนตน    ชื่อวา 
บูชาดวยโลหิต. 
           บทวา   องฺควิชฺชา  ไดแกขอแรก   พูดถึงอวัยวะโดยไดเห็นอวัยวะ 
กอน    แลวจึงพยากรณ     ในที่นี้ตรัสถึงวิชาดูอวัยวะ    โดยไดเห็นกระดูก 
นิ้วมือ  แลวรายเวทพยากรณวา  กุลบุตรนี้มีทรัพยหรือไม  หรือมีสิริหรือไม 
ดังน้ีเปนตน. 
           บทวา    วตฺถุวิชฺชา  ไดแกวิชาหมอดู     กําหนดคุณและโทษแหง 
ปลูกเรือนและพ้ืนที่สวนเปนตน.    แมไดเห็นความตางแหงดินเปนตน    ก ็
รายเวทเห็นคุณและโทษ   ในใตพ้ืนปฐพี   ในอากาศ  ประมาณ  ๓๐  ศอก 
และในพ้ืนที่ประมาณ ๘๐  ศอก.                                
           บทวา      เขตฺตวิชชฺา   ไดแกวิชานิติศาสตร     มีอัพเภยยศาสตร 
มาสุรักขศาสตรและราชศาสตรเปนตน. 
           บทวา   สิววิชฺชา   ไดแกวิชาวาดวยการเขาไปทําความสงบในปาชา  
อาจารยบางทานกลาววา   เปนวิชารูเสียงหอนของสุนัขจ้ิงจอกก็มี.    



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 225 

           บทวา  ภูตวิชฺชา  ไดแกมนตของหมอผี.  
           บทวา  ภูริวชิฺชา  ไดแกมนตที่คนอยูในบานเรือนจะตองเรียนไว. 
           บทวา  อหิวิชฺชา  ไดแกวิชารักษาคนถูกงูกัด    และวิชาเรียกงู. 
           บทวา    วิสวิชฺชา    ไดแกวิชาที่ใชรักษาพิษเกาหรือรักษาพิษใหม 
หรือใชทําพิษอยางอ่ืน. 
           บทวา   วิจฺฉิกวิชฺชา   ไดแกวิชารักษาแมลงปองตอย. 
           แมในวิชาวาดวยหนู   ก็นัยนี้แหละ. 
           บทวา   สกุณวิชฺชา    ไดแกรูเสยีงนก    โดยรูเสียงรองและการไป 
เปนตน  ของสัตวมีปกและไมมีปก  และสัตว  ๒  เทา  ๔  เทา. 
           บทวา  วายสวิชฺชา   ไดแกรูเสียงรองของกา.   ความรูนั้น   เปน 
ตําราแผนกหน่ึงทีเดียว  ฉะนั้น  จึงไดตรัสไวแผนกหนึ่ง. 
           บทวา    ปกฺกชฺฌาน  ไดแกวิชาแกคิด    อธิบายวา    เปนความรู 
ในสิ่งท่ีตนไมเห็น   ในบดันี้    เปนไปอยางนี้วา   คนนี้จักเปนอยูไดเทาน้ี  
คนนี้เทาน้ี. 
           บทวา   สวปริตฺตาน   ไดแกวิชาแคลวคลาด  คือ   เปนวิชาทําให 
ลูกศรไมมาถกูตนได. 
           บทวา  มิคจกฺก   นี ้   ตรัสรวมสัตวทุกชนิด   โดยที่รูเสียงรองของ 
นกและสัตว  ๔  เทาท้ังหมด. 
 
               ในการทายลักษณะแกวมณีเปนตน  มีอธบิายดังน้ี 
           สมณพราหมณบางพวกประกอบเนือง ๆ ซึ่งการทายลักษณะแกวมณี 
เปนตน    ดวยอํานาจสีและสัณฐานเปนตน    อยางนี้วา   แกวมณีอยางนี้ดี  
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อยางนี้ไมดี   เปนเหตุ   ไมเปนเหตุ   ใหเจาของปราศจากโรคและมีความ   
ยิงใหญเปนตน. 
           ในการทายลักษณะน้ัน    คําวา   อาวุธ    ไดแกเวนของมีคมมีดาบ 
เปนตน    นอกน้ันชื่อวาอาวุธ. 
           แมการทายลักษณะหญิงเปนตน  ก็พึงทราบโดยความเจริญและความ 
เสื่อมของตระกูลที่หญิงชายเปนตนเหลาน้ันอยู. 
           สวนในการทายลักษณะแพะเปนตน    พึงทราบความตางกันดังนี้วา 
เนื้อของสัตวมีแพะเปนตน  อยางนี้ควรกิน  อยางนี้ไมควรกิน. 
           อน่ึง    ในการทายลักษณะเหี้ยนี้    พึงทราบความตางกันแมในภาพ 
จิตรกรรมและเครื่องประดับเปนตน     แมดังนี้วา    เมื่อมีเห้ียอยางนี้    จะ 
มีผลอันนี้.                                                                   
           และในขอน้ี   มีเรือ่งดังตอไปน้ี.  
           ไดยินวา    ที่วัดแหงหนึ่ง     เขาเขียนภาพจิตรกรรม     เปนรูปเห้ีย 
กําลังพนไฟ   ต้ังแตนั้นมาภิกษุทั้งหลายเกิดทะเลาะกันใหญ. ภิกษุอาคันตุกะ 
รูปหน่ึง   เห็นภาพนั้นเขา   จึงลบเสีย   ต้ังแตนั้นมา   การทะเลาะก็เบาลง. 
           การทายลักษณะชอฟา     พึงทราบโดยเปนชอฟาเครื่องประดับบาง 
ชอฟาเรือนบาง. 
           การทายลักษณะเตา   ก็เชนเดียวกับการทายลักษณะเหี้ยนั่นเอง.  
           การทายลักษณะเนื้อ       ตรัสรวมสัตวทุกชนิดโดยลักษณะของสัตว 
๔ เทาท้ังหมด. 
           คําวา  ร ฺ  นิยฺยาน  ภวิสฺสติ  ไดแกพยากรณการเสด็จประพาส 
ของพระราชาท้ังหลายอยางนี้วา    พระราชาพระองคโนนจักเสด็จออกโดย  
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วันโนน   โดยฤกษโนน.  ทุกบทมีนัยดังน้ี  จึงอธิบายในบทนี้บทเดียว.   
           สวนบทวา    อนยิฺยาน    ในทีน่ี้อยางเดียว    ไดแกการท่ีพระราชา 
เสด็จไปพักแรมแลวกลับมา. 
           คําวา    พระราชาภายในจักเขาประชิด    พระราชาภายนอกจักถอย 
ความวา  พยากรณการเขาประชิดและการถอยของพระราชาทั้งหลายอยางน้ี 
วา   พระราชาของพวกเราภายในพระนครจักเขาประชิดพระราชาภายนอก 
ผูเปนขาศึก    ลําดับนั้น   พระราชาภายนอกพระองคนั้นจักถอย.    แมใน 
บทที่สอง   กน็ัยนี้แหละ.   ความชนะและความแพปรากฏแลวเทียว. 
           เรื่องจันทรคราสเปนตน พึงทราบโดยพยากรณวา  ราหูจักถึงจันทร 
ในวันโนน.     อน่ึง     แมดาวนักษัตรรวมจับดาวอังคารเปนตน      กช็ื่อ 
นักษัตรคราสน่ันเอง. 
           บทวา  อุกฺกาปาโต  ไดแกคบไฟตกจากอากาศ. 
           บทวา  ทิสาฑาโห  ไดแกทิศมืดคลุมราวกะอากูลดวยเปลวไฟและ 
เปลวควันเปนตน. 
           บทวา   เทวทุนฺทุภิ   ไดแกเมฆคํารามหนาแลง. 
           บทวา  อุคฺคมน  ไดแกข้ึน. 
           บทวา  โอคฺคมน  ไดแกตก. 
           บทวา   สงฺกิเลส  แปลวา  ไมบรสิุทธิ์. 
           บทวา  โวหาน  แปลวา  บริสุทธิ์. 
           บทวา  เอว   วิปาโก   ความวา  จักนําสุขและทุกขตาง ๆ   อยางนี้มา 
ใหแกโลก. 
           บทวา  สุวุฏ ิกา  ความวา  ฝนตกตองตามฤดูกาล.  
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           บทวา  ทุพฺพุฏ ิกา     ความวา  ฝนตกเปนครั้งคราว    อธิบายวา 
ฝนนอย.   
           บทวา  มุทฺธา  ทานกลาวถึงการนับดวยหัวแมมือ. 
           บทวา  คณนา  ไดแกการนับไมขาดสาย. 
           บทวา  สงฺขาน  ไดแกการนับรวมโดยการบวกและการคูณเปนตน. 
ผูที่ชํานาญการนับรวมนั้น  พอเห็นตนไม   ก็รูไดวา  ในตนนี้มีใบเทาน้ี. 
           บทวา  กาเวยฺย    ความวา   กิริยาท่ีกวีทั้ง  ๔ พวก    ดังท่ีตรัสไว 
ดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กวีมี  ๔ พวกเหลาน้ี   คือ จินตากวี  สุตกวี 
อรรถกว ี  ปฏิภาณกวี   ดงัน้ี   แตงกาพยเพ่ือเลี้ยงชีพ   โดยความคิดของ 
ตนบาง      โดยสดับเพราะไดฟงเรื่องมีอาทิวา      ไดมีพระราชาพระนาม 
เวสสันดร   ดังน้ีบาง   โดยเนื้อความอยางน้ีวา   เรื่องนี้มีเนื้อความอยางนี้  
เราจักแตงเรื่องนั้นอยางน้ี   ดังน้ีบาง    โดยปฏิภาณท่ีเกิดข้ึนตามเหตุการณ 
อยางนี้วา     เราไดเห็นเหตุการณบางอยาง     จักแตงกาพยใหเขากันไดกับ 
เรื่องนั้นบาง.   เรื่องที่เกี่ยวกับโลกขาพเจาไดกลาวแลวเทียว.  
           ที่ชื่อวา   ใหฤกษอาวาหมงคล  ไดแกใหฤกษทําพิธีอาวาหมงคลวา 
ทานท้ังหลายจงนําเจาสาวจากตระกูลโนนมาใหเจาบาวผูนี้โดยฤกษโนน.  
           บทวา วิวาห  ความวา  ใหฤกษทําพิธีวิวาหมงคลวา  ทานท้ังหลาย 
จงนําเจาสาวน้ีไปใหเจาบาวโนนโดยฤกษโนน   เขาจักมีความเจริญ.    
           บทวา    สวทน   ความวา    ที่ชือ่วาฤกษสงตัว    ไดแกพิธีทําให 
คูบาวสาวปรองดองกันอยางนี้วา  วันนี้ฤกษดี  เธอท้ัง  ๒ จงปรองดองกัน 
ในวันนี้แหละ  เธอท้ัง ๒ จักไมหยารางกัน  ดวยประการฉะน้ี.   
           ที่ชื่อวา  วิวทน   ไดแกถาสามีภรรยาประสงคจะหยารางกัน    ก็ดูฤกษ  
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ทําพิธีหยารางอยางนี้วา   ทานจงหยาขาดกันในวันนี้แหละ  ทานจักไมรวม   
กันอีก  ดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา    สงฺกิรณ    ความวา      ดูฤกษใหรวบรวมทรัพยอยางนี้วา 
ทรัพยที่ใหกูยืมก็ดี     เปนหน้ีก็ดี    ทานจงเรียกเก็บเสียในวันนี้     เพราะ  
ทรัพยที่เรียกเก็บในวันนี้นั้นจักถาวร. 
           บทวา  วิกิรณ   ความวา   ดูฤกษหาประโยชนเองหรือใหคนอ่ืนหา 
ประโยชนอยางนี้วา    ถาทานตองการจะหาประโยชนดวยการลงทุนและให 
กูยืมเปนตน  ทรัพยที่หาประโยชนในวันนี้จะเพ่ิมเปน  ๒  เทา  ๔  เทา. 
           บทวา  สุภคกรณ     ความวา  ดูฤกษทําใหเปนที่รัก     ทีช่อบใจ 
หรือทําใหมีสิริ. 
           บทวา  ทุพฺภคกรณ  ความตรงกันขามกับบท  สุภคกรณ   นั้น. 
           บทวา  วิรุทฺธคพฺภกรณ    ความวา  กระทําครรภที่ตก    ที่ทําลาย 
ที่แทง   ที่ตาย   อธิบายวา   ใหยาเพื่อไมใหแมเสียหายตอไป. 
           ก็ครรภยอมพินาศดวยเหตุ  ๓  อยาง   คือ   ลม   เชื้อโรค   กรรม. 
ในครรภพินาศ ๓ อยางนั้น     เมื่อครรภพินาศดวยลม    ตองใหยาเย็น  ๆ 
สําหรับระงับ  เมื่อพินาศดวยเชื้อโรค   ตองตอตานเชื้อโรค  แตเม่ือพินาศ 
ดวยกรรม  แมพระพุทธเจาท้ังหลายก็ไมอาจจะหามได. 
           บทวา ชิวฺหานิพนฺธน  ไดแกรายมนตผูกลิ้นไว. 
           บทวา  หนุสหนน  ไดแกรายมนตผูกปาก  ผูกไวอยางที่ไมสามารถ 
จะใหคางเคล่ือนไหวได. 
           บทวา     หตฺถาภิชปฺปน     ไดแกรายมนตทําใหมือท้ัง  ๒  สั่นรัว. 
ไดยินวา   เมื่อยืนอยูภายใน ๗ กาว   รายมนตนั้นแลว   อีกคนหน่ึงจะมือ  
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สั่นรัว  พลิกไปมา.   
           บทวา  กณฺณชปฺปน   ไดแกรายเวท   ทําใหหูทั้ง ๒ ไมไดยินเสียง. 
ไดยินวา     รายมนตนั้นแลวกลาวตามประสงคในโรงศาล     ฝายปรปกษ 
ไมไดยินเสียงน้ัน  ดังนั้น  จึงไมอาจโตตอบไดเต็มที่. 
           บทวา    อาทาสปฺห    ไดแกเชิญเทวดาลงในกระจก    แลวถาม 
ปญหา. 
           บทวา   กุมารีปฺห   ไดแกเชิญเทวดาเขาในรางของเด็กสาว    แลว 
ถามปญหา. 
           บทวา   เทวปฺห    ไดเเกเชิญเทวดาเขาในรางของนางทาสี    แลว 
ถามปญหา. 
           บทวา     อาทิจฺจุปฏาน     ไดแกบําเรอพระอาทิตยเพ่ือประโยชน 
ในการดํารงชีพ.                          
           บทวา    มหตุปฏาน    ไดแกบาํเรอทาวมหาพรหมเพ่ือประโยชน 
อยางเดียวกัน. 
           บทวา  อพฺภุชฺชลน   ไดแกรายมนตพนเปลวไฟออกจากปาก. 
           บทวา    สิริวหฺายน     ไดแกเชญิขวัญเขาตัวอยางนี้วา      ขวัญเอย 
จงมาอยูในรางเราเอย. 
           บทวา    สนฺติกมมฺ     ไดแกไปเทวสถานทําพิธีสัญญาบนบาน   ซึ่ง 
จะตองทําในเวลาที่สําเร็จวา     ถาเรื่องนี้จักสําเร็จแกขาพเจา     ขาพเจาจัก 
แกบนแกทาน   ดวยส่ิงนี้ ๆ.   และเม่ือเรื่องนั้นสําเร็จแลว   กระทําตามนั้น 
ชื่อวา  ทําพิธีแกบน. 
           บทวา   ภูริกมฺม     ไดแกสอนการใชมนตที่ผูอยูในบานเรือนจะ  
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ตองเรียน.     
           ในขอวา  วสฺสกมมฺ   โวสฺสกมมฺ   นี ้  บทวา   วสฺโส   ไดแก 
ชาย    บทวา   โวสฺโส   ไดแกบัณเฑาะก.   การทําบัณเฑาะกใหเปนชาย 
ชื่อ วัสสกรรม  การทําชายใหเปนบัณเฑาะก  ชื่อ  โวสสกรรม ดวยประการ 
ฉะน้ี.    ก็เม่ือทําดังน้ัน    ยอมใหถึงเพียงภาวะท่ีตัดเทานั้น    ไมอาจทําให 
เพศหายไปได    บทวา    วตฺถุกมฺม   ไดแกทําพิธีสรางเรือนในพ้ืนที่ที่ยัง 
มิไดตกแตง. 
           บทวา   วตฺถุปริกรณ   ไดแกกลาววา  ทานทั้งหลายจงนําสิ่งน้ี  ๆ มา 
ดังน้ีแลว  ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่.   
           บทวา  อาจมน  ไดแกใชน้ําลางปากใหสะอาด. 
           บทวา  นฺหาปน  ไดแกอาบนํ้ามนตใหคนอ่ืน. 
           บทวา   ชูหน  ไดแกทําพิธีบูชาไฟ  เพ่ือประโยชนแกพวกเขา. 
           บทวา   วมน  ไดแกทํายาสํารอก. 
           แมในการปรุงยาถาย  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           บทวา   อุทฺธวิเรจน   ไดแกปรงุยาถายโรคเบ้ืองบน. 
           บทวา   อโธวิเรจน   ไดแกปรุงยาถายโรคเบื้องลาง. 
           บทวา  สีสวิเรจน  ไดแกปรุงยาแกปวดศีรษะ. 
           บทวา    กณฺณเตล  ไดแกหุงนํ้ามันยาเพ่ือสมานหู  หรือเพ่ือบําบัด 
แผล. 
           บทวา   เนตฺตปฺปาน  ไดแกน้ํามันหยอดตา. 
           บทวา  นตฺถุกมฺม   ไดแกใชน้ํามันปรุงเปนยานัตถุ. 
           บทวา  อฺชน   ไดแกปรุงยาทากัดเปนดางสามารถลอกได  ๒  
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หรือ ๓ ชั้น.   
          บทวา ปจฺจฺชน  ไดแกปรุงยาเย็นระงับ. 
          บทวา  สาลากิย  ไดแกเครื่องมือของจักษุแพทย  
          บทวา  สลฺลกตฺติย  ไดแกเครื่องมือของศัลยแพทย. 
          กิจกรรมของแพทยรักษาโรคเด็ก   เรียกวา   กุมารเวชกรรม. 
         ดวยคําวา  มูลเภสชชฺาน   อนุปฺปทาน   (ใสยา)   นี้   พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงถึงกายบําบัด. 
          บทวา  โอสธีน  ปฏโิมกฺโข  ไดแกใสดางเปนตน    เมื่อแผลไดที่ 
ควรแกดางเปนตนนั้น  ก็เอาตางเปนตนนั้นออกไป. 
                                จบมหาศีลเพียงเทาน้ี 
           พระผูมีพระภาคเจา  ครั้น  ทรงพรรณนาศีล ๓ ประการโดยพิสดาร 
โดยอนุสนธิ  แหงคําสรรเสริญท่ีพรหมทัตมาณพกลาว  ดวยประการฉะน้ี 
แลว  บัดนี ้  ทรงเริ่มประกาศความวางเปลาโดยนัยมีอาทิวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ยังมีธรรมอ่ืน ๆ ที่ลึกซ้ึง    เห็นไดยาก   รูตามไดยาก    ดังน้ี  
โดยอนุสนธิแหงคําสรรเสริญที่ภิกษุสงฆกลาว. 
           คําวา   ธรรม  ในพระบาลีนั้น    ความวา  ธรรมศัพท   เปนไปใน 
อรรถทั้งหลายมีอาทิอยางน้ี   คือ   คุณธรรม   เทศนาธรรม   ปริยัติธรรม 
นิสัตตธรรม. 
           จริงอยู  ธรรมศัพทเปนไปในคุณธรรม  เชนในประโยคมีอาทิวา 
             ธรรมแลอธรรมท้ัง  ๒  หามผีลเสมอกันไม  อธรรม 
             นําสัตวไปนรก   ธรรมใหสัตวถึงสุคติ.  
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           เปนไปในเทศนาธรรม      เชนในประโยคมีอาทิวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราจักแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน . . . . . . แกเธอทัง้หลาย.  
           เปนไปในปริยัติธรรม  เชนในประโยคมีอาทิวา  ภิกษุในพระธรรม 
วินัยนี้  ยอมเรียนธรรม  คือ  สุตตะ  เคยยะ. 
           เปนไปในนิสัตตธรรม    เชนในประโยคมีอาทิวา   ก็ในสมัยนั้นแล 
ธรรมมีอยู  คือ  ขันธทั้งหลายมีอยู. 
           ก็ในพระบาลีนี้     ธรรมศัพทเปนไปในคุณธรรม.     เพราะฉะนั้น 
พึงเห็นความในพระบาลีนี้อยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตยังมีคุณ 
อ่ืน ๆ อีก. 
           บทวา  คมฺภรีา  ความวา    มีที่ต้ังอันญาณของบุคคลอ่ืนหย่ังไมได 
ยกเวนตถาคต   เหมือนมหาสมุทรอันปลายจะงอยปากยุงหยั่งไมถึงฉะน้ัน. 
           ที่ชื่อวา  เห็นไดยาก  เพราะลึกซึ่งน่ังเอง. 
           ที่ชื่อวา  ไดยาก  เพราะเห็นไดยากน่ันเอง. 
           ที่ชื่อวา  สงบ  เพราะดับความเรารอนท้ังหมด. 
           ก็ชื่อวา  สงบ  แมเพราะเปนไปในอารมณที่สงบ. 
           ที่ชื่อวา  ประณีต   เพราะทําใหไมรูจักอิ่ม  ดจุโภชนะท่ีมีรสอรอย  
           ที่ชื่อวา  คาดคะเนเอาไมได  เพราะจะใชการคะเนเอาไมได   เหตุ 
เปนวิสัยแหงญาณอันสูงสุด. 
           ที่ชื่อวา  ละเอียด  เพราะมีสภาพละเอียดออน. 
           ที่ชื่อวา  รูไดเฉพาะบัณฑิต   เพราะบัณฑิตเทาน้ันพึงรู   เหตุมิใช 
วิสัยของพวกพาล. 
           ขอวา  เย ตถาคโต   สย   อภิฺา สจฺฉิกตฺวา   ปเวเทติ  ความวา  
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ซึ่งเปนคุณธรรมท่ีตถาคตเปนผูที่มิใชมีบุคคลอ่ืนแนะนํา   ก็ทาํใหประจักษ   
ดวยพระปรีชาญาณอันวิเศษยิ่งเอาทีเดียว      แลวสอนผูอ่ืนใหรูแจง     คือ 
แสดง    กลาว  ประกาศ.  
           บทวา   เยหิ   ความวา   ดวยคุณธรรมเหลาใด. 
           บทวา   ยถาภุจฺจ   แปลวา   ตามเปนจริง. 
           ขอวา   วณฺณ   สมมฺา   วทมานา   วเทยฺยุ    ความวา    ผูประสงค 
จะกลาวสรรเสริญตถาคต   พึงกลาวไดโดยชอบ   อธิบายวา    อาจกลาวได 
ไมบกพรอง. 
           ถามวา    ก็และธรรมท่ีพระผูมพีระภาคเจาทรงสรรเสรญิอยางน้ีนั้น 
ไดแกอะไร ? 
          ตอบวา  ไดแกพระสัพพัญุตญาณ. 
          ถามวา   ถาอยางนั้น   ทําไมถึงทรงทานิเทศเปนพหุวจนะ. 
          ตอบวา   เพราะประกอบดวยจิตมากดวง   และมีอารมณมากมาย. 
          จริงอยู     พระสัพพัญุตญาณน้ัน    ไดในมหากิริยาจิตท่ีเปนญาณ- 
สัมปยุต   ๔  ดวง.    และธรรมอะไร ๆ ที่ไมชื่อวาเปนอารมณของพระสัพ- 
พัญุตญาณน้ัน  หามิได.  สมดังคําที่พระสารีบุตรกลาวไวเปนตนวา ชื่อวา 
พระสัพพัญุตญาณ    เพราะรูธรรมท้ังหมด   กลาวคือ    ธรรมสวนอดีต 
อนาคต  และปจจุบัน  ชื่อวา  อนาวรณญาณ   เพราะไมมีเครื่องขัดของใน 
พระญาณน้ัน. 
           ทรงทํานิเทศเปนพหุวจนะ    เพราะประกอบดวยจิตมากดวง    และ 
เพราะมีอารมณมากมายดวยอํานาจท่ีเกิดข้ึนบอย  ๆ  ดวยประการฉะน้ันแล. 
           สวนคําวา  อฺเว นี้เปนคํากําหนดไวในพระบาลีนี้   พึงประกอบ  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 235 

กับบททุกบทอยางนี้วา        ธรรมเหลาอ่ืนมิใชธรรมมีเวนจากปาณาติบาต  
เปนตน   ลกึซ้ึงจริง ๆ  ไมใชต้ืน.   
           ก็สาวกบารมีญาณลึกซึ้ง      แตปจเจกโพธิญาณยังลึกซึ้งกวานั้น 
ฉะน้ัน   จึงไมมีคํากําหนดไวในสาวกบารมีญาณนั้น  และพระสัพพัญุต- 
ญาณยังลึกซึ้งกวาปจเจกโพธิญาณนั้น    ฉะน้ัน    จึงไมมีคํากําหนดไวใน 
ปจเจกโพธิญาณนั้น     สวนญาณอ่ืนที่ลึกซ้ึงกวาพระสัพพัญุตญาณน้ีไมมี 
ฉะน้ัน  จึงไดคํากําหนดวา  ลึกซึ้งทีเดียว.    พึงทราบคําท้ังหมดวา   เห็น 
ไดยาก  รูตามไดยาก   เหมือนอยางนั้น. 
           ก็คําถามในบทวา   กตเม  จ   เต   ภิกฺขเว     นี้    เปนคําถามเพ่ือ 
ประสงคจะแกธรรมเหลาน้ัน. 
           ในคําเปนตนวา  สนฺติ   ภิกขฺเว   เอเก   สมณพฺราหฺมณา  ดังนี้  
เปนคําตอบคําถาม. 
           หากจะมีคําถามวา  ก็เหตุไรจึงทรงเริ่มคําคอบคําถามน้ีอยางนี้  ? 
           ตอบวา    การท่ีพระพุทธเจาท้ังหลาย    ทรงถึงฐานะ ๔ ประการ 
แลวทรงบันลือเปนการยิ่งใหญ   พระปรีชาญาณก็ติดตามทา    ความท่ีพระ 
พุทธญาณย่ิงใหญยอมปรากฏ     พระธรรมเทศนาลึกซึ้ง    ตรึงตราไวดวย 
พระไตรลักษณ  ประกอบดวยสุญญตา. 
 
                                ฐานะ  ๔  ประการอะไรบาง ? 
           คือ  ทรงบัญญัติพระวินัย   ประการ   ๑  ทรงกําหนดธรรมอันเปน 
ภูมิพิเศษ  ประการ ๑ ทรงจําแนกปจจยาการ ประการ ๑  ทรงรูถงึลัทธิอ่ืน 
ประการ ๑.  
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           เพราะฉะนั้น   ธรรมดาวาการทรงบัญญัติสิกขาบท   ในเมื่อเรื่องลง 
กันไดอยางนี้วา  นี้โทษเบา  นี้โทษหนกั   นี้เปนความผิดแกไขไมได   นี ้     
เปนอาบัติ   นี้ไมเปนอาบัติ    นี้เปนอาบัติถึงชั้นเด็ดขาด     นี้เปนอาบัติถึง 
ข้ันอยูกรรม  นี้เปนอาบัติข้ันแสดง  นี้เปนโลกวัชชะ  นี้เปนปณณัตติวัชชะ 
ควรบัญญัติขอน้ีเขาในเรื่องนี้   ดังนี้  ในการทรงบัญญัติสิกขาบทน้ัน  ผูอ่ืน 
ไมมีปรีชาสามารถ      เรื่องน้ีมิใชวิสัยของผูอ่ืน     เปนวิสัยของพระตถาคต 
เทาน้ัน.  ดังน้ัน   การท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงถึงฐานะ  คือ ทรงบัญญัติ 
พระวินัยดังน้ี   ทรงบันลอืจึงเปนการยิ่งใหญ   พระปรีชาญาณก็ติดตามมา 
ประกอบดวยสุญญตา   ดงัน้ีแล. 
           อน่ึง      คนเหลาอ่ืนไมมีปรีชาสามารถจะกลาวจําแนกอภิธรรมปฎก 
สมันตปฏฐานอนันตนัย    ๒๔   ประการวา   ชื่อวา   สติปฏฐาน ๔   ชื่อวา 
อริยมรรคมีองค ๘ ชื่อวา  ขันธ ๕  ชื่อวา  อายตนะ  ๑๒  ชื่อวา  ธาตุ ๑๘ 
ชื่อวา   อริยสัจ ๔   ชื่อวา   อินทรีย   ๒๒  ชื่อวา  เหตุ ๙  ชื่อวา  อาหาร ๔ 
ชื่อวา  ผัสสะ  ๗  ชื่อวา   เวทนา  ๗  ชือ่วา   สัญญา  ๗   ชื่อวา   เจตนา  ๗ 
ชื่อวา   จิต ๗    ในธรรมเหลาน้ี    ชื่อวา    กามาวจรธรรมเทาน้ี    ชื่อวา 
รูปาวจรปริยาปนธรรมเทานี้   ชื่อวา อรูปาวจรอปริยาปนธรรมเทานี้  ชื่อวา 
โลกิยธรรมเทาน้ี   ชื่อวา   โลกุตตรธรรมเทาน้ี     ดงัน้ี.     เรื่องนี้มิใชวิสัย 
ของผูอ่ืน  เปนวิสัยของพระตถาคตเทาน้ัน.   ดังน้ัน  พระพุทธเจาท้ังหลาย 
ทรงถึงฐานะ    คือ  ทรงกาํหนดธรรมอันเปนภูมิพิเศษ   ทรงบันลือจึงเปน 
การย่ิงใหญ   พระปรีชาญาณก็ติดตามมา  ประกอบดวยสุญญตา  ดังนี้แล  
           อน่ึง   อวิชชานี้ใดเปนปจจัยแกสังขารท้ังหลาย   โดยอาการ ๙ อยาง 
คือ   อวิชชานั้นเปนปจจัยโดยภาวะท่ีเกิดข้ึน ๑   เปนปจจัยโดยภาวะท่ีเปน  
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ไป ๑  เปนปจจัยโดยภาวะท่ีเปนนิมิต ๑  เปนปจจัยโดยความประมวลมา ๑ 
โดยเปนความประกอบรวม ๑   โดยเปนความกังวล ๑   โดยเปนสมุทัย ๑   
โดยเปนเหตุ  ๑   โดยเปนปจจัย  ๑  
           อน่ึง  สังขารเปนตน  ก็เปนปจจัยแกวิญญาณเปนตน    โดยอาการ 
๙ อยาง        ดังท่ีพระสารีบุตรกลาวไววา      ปญญาในการกําหนดปจจัย 
ชื่อธัมมัฏฐิติญาณ      อยางไร  ?   คือ      อวิชชาเปนที่ต้ังแหงความเกิด 
ของสังขาร ๑   เปนที่ต้ังแหงความเปนไปของสังขาร ๑  เปนที่ต้ังแหงนิมิต 
ของสังขาร ๑   เปนที่ต้ังแหงความประมวลมาของสังขาร ๑   เปนที่ต้ังแหง 
การประกอบรวมของสังขาร  ๑   เปนที่ต้ังแหงความกังวลของสังขาร  ๑ 
เปนที่ต้ังแหงสมุทัยของสังขาร ๑   เปนที่ต้ังแหงเหตุของสังขาร ๑   เปนที่ 
ต้ังแหงปจจัยของสังขาร ๑  อวิชชาเปนปจจัยโดยอาการ ๙ อยางนี้   สังขาร 
เปนธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ัน   ธรรมทั้ง ๒ ประการนี้     เปนปจจัยและเกิด 
แตปจจัย      ปญญาในการกําหนดปจจัยดังกลาวนี้       ชื่อธัมมฏัฐิติญาณ 
ทั้งอดีตกาล  ทั้งอนาคตกาล  อวิชชาเปนที่ต้ังแหงความเกิดข้ึนของสังขาร ๑ 
เปนที่ต้ังแหงปจจัยของสังขาร  ๑     อวิชชาเปนปจจัยโดยอาการ ๙ อยางนี้ 
สังขารเปนธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน  ธรรมท้ัง ๒ ประการน้ี   เปนปจจัยและ 
เกิดแตปจจัย     ปญญาในการกําหนดปจจัยดังกลาวน้ี    ชื่อธัมมัฏฐิติญาณ 
ชาติเปนที่ต้ังแหงความเกิดของชรามรณะ ๑     และเปนที่ต้ังแหงปจจัยของ 
ชรามรณะ ๑  ชาติเปนปจจัยโดยอาการ  ๙  อยางนี้  ชรามรณะเกิดแตปจจัย 
ธรรมทั้ง  ๒ ประการนี้   เปนปจจัยและเกิดแตปจจัย      ปญญาในการกําหนด 
ปจจัยดังกลาวน้ี   ชื่อธัมมฏัฐิติญาณ  ดงัน้ี.  คนเหลาอ่ืนไมมีปรีชาสามารถ 
ที่จะกลาวจําแนกปฏิจจสมุปบาทอันมีวัฏฏะ ๓    มกีาล ๓    มีสนธิ ๓    มี  
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สังเขป ๔ มีอาการ  ๒๐   ซึ่งเปนไปโดยความเปนปจจัย  โดยประการน้ัน ๆ 
แกธรรมนั้น ๆ   ดังพรรณนามาฉะน้ีได   นี้มิใชวิสยัของผูอ่ืน    เปนวิสัย 
ของพระตถาคตเทาน้ัน.     ดังน้ัน    พระพุทธเจาท้ังหลายทรงถึงฐานะคือ  
ปจจยาการ    ทรงบันลือจึงเปนการยิ่งใหญ     พระปรีชาญาณก็ติดตามมา 
ประกอบดวยสุญญตา  ดงัน้ีแล. 
           อน่ึง       คนพวกท่ีชื่อวา  สัสสตวาทะ  มี ๔ 
                        คนพวกท่ีชื่อวา  เอกัจจสัสสตวาทะ  มี  ๔ 
                        คนพวกท่ีชื่อวา  อันตาอันติกะ  มี ๔ 
                        คนพวกท่ีชื่อวา   อมราวิกเขปะ   มี ๔ 
                        คนพวกท่ีชื่อวา  อธิจจสมุปปนนิกะ  มี ๒ 
                        คนพวกท่ีชื่อวา  สัญญวีาทะ  มี ๑๖ 
                        คนพวกท่ีชื่อวา  อสัญญีวาทะ  มี ๘ 
                        คนพวกท่ีชื่อวา  เนวสัญญีนาสัญญวีาทะ  มี ๘ 
                        คนพวกท่ีชื่อวา   อุจเฉทวาทะ  มี ๗ 
                        คนพวกท่ีชื่อวา  ทิฏฐธมัมนิพพานวาทะ  มี ๕ 
           คนเหลาน้ันอาศัยทิฏฐินี้แลว   ยึดถือทิฏฐินี้      ฉะน้ัน  จึงรวมเปน 
ทิฏฐิ ๖๒   คนเหลาอ่ืนไมมีปรีชาสามารถที่จะกลาวทําลายทิฏฐิเหลาน้ัน 
สะสางไมใหรกได   นี้มิใชวิสัยของผูอ่ืน   เปนวิสยัของพระตถาคตเทาน้ัน 
ดังน้ัน   พระพุทธเจาท้ังหลาย  ทรงรูถงึฐานะขอท่ีเปนลัทธิอ่ืน  ดังน้ีแลว 
ทรงบันลือจึงเปนการยิ่งใหญ       จัดเขาเปนพระปรีชาญาณยอมติดตามมา 
ความท่ีพระพุทธญาณย่ิงใหญก็ปรากฏ   เทศนายอมลึกซึ้ง  ตรึงตราไวดวย 
ลักษณะ  ๓  ประกอบดวยสุญญตา  ดงัน้ีแล.  
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           แตในที่นี้   ไดฐานะคือลัทธิอ่ืน   ฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจาผูเปน 
ธรรมราชา  เมื่อทรงติดตามฐานะคือลัทธิอ่ืน    เพ่ือทรงแสดงความท่ีพระ   
สัพพัญุตญาณย่ิงใหญ    และเพ่ือทรงประกอบสุญญตาดวยพระธรรมเทศนา 
จึงทรงเริ่มคําถามและตอบอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มีสมณพราหมณ 
พวกหน่ึง  ดังนี้. 
           ในพระบาลีนั้น   บทวา  สนฺติ  ความวา  มีปรากฏเกิดข้ึน. 
           บทวา  ภิกขฺเว   เปนคําอาลปนะ. 
           บทวา   เอเก   ก็คือ   บางพวก. 
           บทวา  สมณพฺราหมฺณา  ความวา  ที่ชื่อวา  สมณะ.  เพราะความ 
เขาบวช   ที่ชือ่วา   พราหมณ   โดยกําเนิด.    อีกอยางหนึ่ง   โลกสมมติ 
อยางนี้วา  สมณะบาง  พราหมณบาง. 
           สมณพราหมณ  ชือ่วา  ปุพฺพนฺตกปฺปกา  เพราะกําหนด คือ  แยก 
ขันธสวนอดีตแลวยึดถือ.   อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา ปุพฺพนฺตกปฺปกา  เพราะ 
การกําหนดขันธสวนอดีต  มีอยูแกสมณพราหมณเหลาน้ัน. 
           ศัพทวา  อนฺโต   นี้ในพระบาลีนั้น  ใชในอรรถ  คือ   ลําไสใหญ 
ภายใน  ขอบเขต  เลว  สุด   สวน. 
           จริงอยู   อนฺต  ศัพท  ใชในอรรถวา  ลําไสใหญ   เชนในประโยค 
มีอาทิวา  อนฺตปูโร   อุทรปูโร  เต็มไส  เต็มทอง. 
          ใชในอรรถวา  ภายใน  เชนในประโยคมีอาทิวา 
                   จรนฺติ  โลเก   ปริวารฉนนฺา 
                   อนฺโต  อสุทฺธา  พห ิ โสภมานา 
                   คนผูไมสํารวม  ภายในไมบริสุทธิ์  
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                   งามแตภายนอก   แวดลอมดวยบริวาร   
                   เที่ยวไปในโลก. 
           ใชในอรรถวา   ขอบเขต   เชนในประโยคมีอาทิวา 
           กายพนฺธนสฺส    อนฺโต   ชิรติ  สา   หริตนฺต   วา   ปถนฺต    วา 
ขอบประคดเอวเกา    ไฟนั้น     มาถึงเขตของเขียวก็ดี   เขตทางก็ดี. 
           ใชในอรรถวา   เลว   เชนในประโยคมีอาทิวา 
           อนฺตมิท  ภิกฺขเว  ชีวิกาน  ยทิท  ปณฺโฑลฺย 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาการเลี้ยงชีพท้ังหลาย 
           การเลีย้งชีพดวยบิณฑบาตน้ีเลว. 
           ใชในอรรถวา  สุด  เชนในประโยคมีอาทิวา  เอเสวนฺโต  ทุกฺขสฺส 
นี้แหละเปนที่สุดแหงทุกข.  
           จริงอยู   ความส้ินไปแหงปจจัยทั้งปวง    เปนสวนสุด    ทานเรียกวา 
ที่สุดแหงทุกข. 
           ใชในอรรถวา   สวนอ่ืน   เชนในประโยคมีอาทิวา 
           เอเสวฺโต  ทุกฺขสฺส   นี่เปนสวนอ่ืนของทุกข.     อน่ึง   สวนอ่ืน 
ของทุกขที่นับวาเปนปจจัยทุกอยางเรียกวา   สวนสุด.   ใชในอรรถวา  สวน 
เชนในประโยคมีอาทิวา 
           สกฺกาโย  โข  อาวุโส  เอโก  อนฺโต 
           ดูกอนอาวุโส   สกักายะแล   เปนสวนหนึ่ง. 
           แมในที่นี้  อนฺต  ศพัท  นี้นั้น  กเ็ปนไปในอรรถวา  สวน. 
           แม   กปฺป   ศัพท   ก็เปนไปในอรรถหลายอยาง    เชน    อายุกัป  
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เลสกัป  และวินัยกัป  เปนตน  อยางนี้วา   ติฏตุ  ภนฺเต   ภควา  กปฺป    
ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคเจาจงดํารงพระชนมอยูตลอดกัป 
เถิด  อตฺถิ  กปโป  นิปชฺชิตุ   มีเลสเพ่ือจะนอน   กปฺปกเตน  อกปฺปกต   
สสิพฺพิต  โหติ   จีวรที่ยังไมไดทําเครื่องหมายไว  เย็บกับจีวรที่ทําเครื่อง 
หมายไวแลว.    ในที่นี้พึงทราบวา   เปนไปในอรรถวา    ตัณหาและทิฏฐิ. 
ขอน้ีแมพระสารีบุตรก็ไดกลาวไววา   โดยอุทานวา    กปฺโป   กปัปะ   ม ี
๒ อยาง    คือ    ตัณหากัปปะ    ขอกําหนดคือตัณหา    และทิฏฐิกัปปะ 
ขอกําหนดคือทิฏฐิ  ฉะนั้น  พึงทราบความในคําวา  ปุพฺพนฺตกปฺปกา  นี ้
อยางนี้วา    สมณพราหมณเหลาใด    กําหนดขันธสวนอดีตโดยเปนตัณหา 
และทิฏฐิ  ต้ังอยูแลว    เหตุนั้น  สมณพราหมณเหลาน้ัน ชื่อวา  ปุพพนฺต- 
กปฺปกา  ผูกําหนดขันธสวนอดีต.                                           
           ที่ชื่อวา ปุพฺพนฺตานุทิฏ ิโน    เพราะสมณพราหมณเหลานั้น  ผู 
กําหนดขันธสวนอดีตต้ังอยูอยางนี้  มีความเห็นไปตามขันธสวนอดีตน่ันเอง 
โดยที่เกิดข้ึนบอย ๆ.      สมณพราหมณเหลาน้ันผูมีทิฏฐิอยางนี้      เมื่อมา 
ปรารภอาศัย      อางอิงขันธสวนอดีตน้ัน       ทําแมคนอ่ืนใหเห็นไปดวย 
กลาวคําแสดงทิฏฐิหลายอยาง   ดวยเหตุ ๑๘ ประการ   ดังน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อเนกวิหิตานิ  ไดแกหลายอยาง. 
           บทวา  อธมิุตติปพานิ  ไดแกบทที่เปนชื่อ. 
           อีกอยางหนึ่ง    ทฏิฐิ    เรียกวา   อธิมุตติ   เพราะเปนไปครอบงํา 
อรรถที่เปนจริง  ไมถือเอาตามสภาวะที่เปนจริง.  บทแหงอธิมุตติทั้งหลาย 
ชื่อวา  อธิมุตติปทานิ  ไดแกคําท่ีแสดงทิฏฐิ. 
           บทวา อฏารสหิ  วตฺถูหิ  ไดแกโดยเหตุ  ๑๘ ประการ.  
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           บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสคํามีอาทิวา  สนฺติ   ภิกขฺเว    เพ่ือ 
ตรัสถามโดยนัยมีอาทิวา   เต  จ   โภนฺโต   แลวจําแนกแสดงวัตถุเหลาน้ัน 
เพ่ือประสงคจะแสดงวัตถุ ๑๘  ที่สมณพราหมณเหลาน้ันกลาวย้ํา. 
           ในพระบาลีนั้น   ทีช่ื่อวา   วาทะ   เพราะเปนเครื่องกลาว.    คําวา   
วาทะ  นี้   เปนชื่อแหงทิฏฐิ. 
          ทีช่ื่อวา  สัสสตวาทะ   เพราะมีวาทะวาเที่ยง.  อธิบายวา   เปนพวก 
มีความเห็นวาเที่ยง. 
          แมบทอื่น ๆ  นอกจากน้ี     ที่มรีปูอยางนี้    กพึ็งทราบความโดยนัย 
นี้แหละ. 
         คําวา  สสฺสต  อตฺตานฺจ  โลกฺจ   ความวา  ยึดขันธมีรปูเปนตน 
อยางใดอยางหนึ่ง  วาเปนอัตตาและวาเปนโลก   แลวบัญญัติอัตตาและโลก 
นั้นวายั่งยืน   ไมตาย   เทีย่ง   มั่นคง   ดังท่ีตรัสไววา    บัญญัติรปูวาเปน 
อัตตาและโลก  บญัญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง  อนึ่ง  บัญญัติเวทนา  สัญญา 
สังขาร  วิญญาณ  วาเปนอัตตาและโลก บัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยง. 
           ในคํามีอาทิวา    อาตปฺปมนฺวาย    มีอธิบายวา    ความเพียรชื่อวา 
อาตัปปะ.    โดยภาวะที่ยังกิเลสใหเรารอน    ความเพียรนั้นแหละ     ชื่อวา 
ปธานะ  โดยเปนความต้ังมั่น  ชื่อวา  อนุโยคะ   โดยท่ีประกอบอยูบอย ๆ 
ความวา     เปนไปตาม    คืออาศัย    คือพ่ึงพิงความเพียรทั้ง ๓ ประเภท 
ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
           ความไมอยูปราศแหงสติ   เรียกวา  ความไมประมาท 
           บทวา   สมมฺามนสกิาโร   มีอธิบายวา   มนสิการโดยอุบาย   คือ 
มนสิการครั้งแรก   โดยความไดแกปญญา.  
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           ก็    ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    สําเร็จแกผูที่ต้ังอยูในมนสิการใด 
มนสิการน้ีทานประสงคเอาวา  มนสิการ  ในท่ีนี.้  ฉะนั้น  ในพระบาลีนี้  
จึงมีความยอดังน้ีวา   อาศัยความเพียร   สติ  และปญญา.  
           บทวา   ตถารูป  ความวา  มีชาติอยางนั้น. 
           บทวา  เจโตสมาธึ   ความวา  ความต้ังม่ันแหงจิต . 
           บทวา   ผุสติ  ความวา  ประสบ  คือไดเฉพาะ. 
           ขอวา ยถา  สมาหิเต  จิตฺเต   ความวา  สมาธิซึ่งเปนเหตุต้ังจิตไว 
ชอบ   คือ  ต้ังไวดวยดี. 
           ความแหงบทวา  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  เปนตน   ขาพเจากลาว 
ไวแลวในวิสุทธิมรรค. 
           คําวา   โส   เอวมาห   ความวา    เขาเปนผูถึงพรอมดวยอานุภาพ 
แหงฌานอยางนี้   มีทิฏฐิ  จึงกลาวอยางนี้ . 
           บทวา  วฺโฌ   ความวา   ไมมีผล   คือไมใหกําเนิดแกใคร ๆ ดุจ 
สัตวเลี้ยงเปนหมันและตาลเปนหมันเปนตน  ฉะนั้น ดวยบทวา วฺโฌ  นี ้
เขาจึงปฏิเสธภาวะที่จะใหกําเนิดรูปเปนตนแหงคุณวิเศษมีฌานเปนตน   ที ่
ยึดถือวาเปนอัตตาและเปนโลก. 
           ที่ชื่อวา   กูฏฏโ  เพราะต้ังม่ันดุจยอดภูเขา. 
           ขอวา  เอสิกฏาย    ิโต  ความวา   ต้ังม่ันเปนเหมือนเสาระเนียด 
ที่ต้ังอยู   เหตุนั้น  จึงชื่อวา   เอสิกฏายิฏ ิโต.  อธิบายวา   เสาระเนียด 
ที่ฝงแนนยอมต้ังม่ันไมหวั่นไหว    ฉันใด    อัตตาและโลกก็ต้ังม่ันเหมือน 
ฉันนั้น.  ดวยบทท้ังสอง  ยอมแสดงวาโลกไมพินาศ.  แตอาจารยบางพวก 
กลาวเปนพระบาลีวา    อสีิกฏายิฏ ิโต   แลวกลาววา   ต้ังอยูดุจไสหญา  
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ปลอง.    ในคําของอาจารยบางพวกนั้น    มีอธิบายดังน้ีวา    คําที่กลาววา  
ยอมเกิด นั้น มีอยู  ยอมออกไปดุจไสออกจากหญาปลองต้ังอยู  เพราะเหตุ 
ที่ต้ังอยูดุจไสหญาปลองต้ังอยู    ฉะนั้น    สัตวเหลาน้ัน   จึงแลนไป   คือ 
จากภพนี้ไปในภพอ่ืน. 
           บทวา  สสรนฺติ  ความวา  ทองเท่ียวไป ๆ มา ๆ. 
           บทวา  จวนฺติ ความวา  ถึงการนับอยางนี้. 
           บทวา  อุปปชฺชนฺติ  ก็เหมือนกนั. 
           แตในอรรถกถาทานกลาววา   ดวยการท่ีทานไดกลาวไวในเบื้องตน 
วา  โลกและอัตตาเท่ียง   ดังน้ี   มาบัดนี้กลับกลาววา   สวนสัตวเหลาน้ัน 
ยอมแลนไป  ดังน้ีเปนตน  สมณะ  หรอืพราหมณผูมีทิฏฐินี้  ชื่อวา  ยอม 
ทําลายวาทะของตนดวยตนเอง  ชื่อวา  ความเห็นของผูมีทิฏฐิ  ไมเนื่องกัน 
หว่ันไหวเหมือนหลักที่ปกประจําในกองแกลบ    และในความเห็นนี้  ยอม 
มีทั้งดีทั้งไมดี      เหมือนชิ้นขนมคูถและโคมัยเปนตน      ในกระเชาของ 
คนบา 
          บทวา  สสฺสติ   ในคําวา อตฺถิ  เตฺวว   สสฺสติสม นี้  มีความวา ยอม 
สําคัญ     แผนดินใหญ      วาเที่ยง     เพราะมีอยูเปนนิจ      แมภูเขาสิเนรุ 
พระจันทร   พระอาทิตย  ก็สําคัญอยางนั้น     ฉะน้ัน  เมื่อสําคัญอัตตาเสมอ 
ดวยส่ิงเหลานั้นจึงกลาววา   แตสิ่งท่ีเที่ยงเสมอคงมีอยูแท   ดังนี้. 
           บัดนี้  สมณะหรือพราหมณผูมีทิฏฐิ   เมื่อจะแสดงเหตุเพ่ือใหสําเร็จ 
ปฏิญญาวา  อัตตาและโลกเที่ยงดังน้ีเปนตน   จึงกลาวคํามีอาทิวา   ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร  เพราะขาพเจาอาศัยความเพียร  ดังนี้. 
           ในพระบาลีนั้น  คําวา  อิมินามห   เอต  ชานามิ  ความวา  สมณะ  
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หรือพราหมณผูมีทิฏฐิยอมแสดงวาดวยการบรรลุคุณวิเศษน้ี     ขาพเจาจึงรู 
ดังน้ีโดยประจักษ       มิใชขาพเจากลาวโดยเพียงความเชื่ออยางเดียว  ดังนี้.  
ก็  ม  อักษร  ในพระบาลีวา  อิมินา  มห  เอต  ชานามิ   นี้  ทานกลาว 
เพ่ือทําบทสนธิ. 
           คําวา  อิท  ภิกฺขเว    ปม   าน   ความวา  บรรดาฐานะทั้ง  ๔  ที่  
ตรัสไวดวยศัพทวา  ดวยเหตุ   ๔  อยาง  นี้เปนฐานะที่ ๑  อธิบายวา การ 
ระลึกชาติไดเพียงแสนชาติดังน้ี   เปนเหตุที่  ๑. แมในวาทะท่ัง ๒  ขางตน 
ก็นัยนี้แหละ. 
           ก็วาระน้ี   ตรัสโดยระลึกไดแสนชาติอยางเดียว.   ๒  วาระนอกน้ี  
ตรัสโดยระลกึได   ๑๐  ถงึ  ๔๐  สังวัฏฏกัป  และวิวัฏฏกัป. 
           จริงอยู   เดียรถียผูมีปญญานอย   ระลึกได   ประมาณแสนชาติ   ผูม ี
ปญญาปานกลาง   ระลึกได   ๑๐  สังวัฏฏกัป   และวิวัฏฏกัป     ผูมีปญญา 
หลักแหลม   ระลึกได  ๔๐  สังวัฏฏกปั  และวิวัฏฏกัป  ไมเกินกวาน้ัน. 
           ในวาระท่ี ๔ มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
           สมณะหรือพราหมณบางคน   ที่ชื่อวา  ตกฺกี    เพราะชางตรึก  อีก 
นัยหน่ึง  ชื่อวา  ตกฺกี  เพราะวา  มีความตรึก  คําวา   ตกฺกี   นี้เปนชื่อของ 
คนชางตรึกตรองแลว   ยดึถือเปนทิฏฐิ. 
           ที่ชื่อวา  วิมสี   เพราะประกอบดวยปญญาพิจารณา.  ชื่อวาการชั่งใจ 
การชอบใจ  การถูกใจดวยปญญาพิจารณา.  เหมือนอยางวา   บรุุษใชไม 
เทาลองหยั่งน้ําดูแลวจึงลง   ฉันใด   ผูที่ชั่งใจชอมใจ   ถูกใจแลว    จึงลง 
ความเห็น  นั้น  พึงทราบวา  ชื่อวา  วมิสี   เหมือนฉันนั้น. 
           บทวา ตกฺกปริยาหต  ความวา   กําหนดเอาดวยความตรึก อธิบายวา  
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ตรึกไปตามทางนั้น  ๆ.   
           บทวา  วมิสานุจริต  ความวา ดําเนินตามปญญาพิจารณา มีประการ 
ที่กลาวแลวน้ัน. 
           บทวา  สย   ปาฏิภาณ   ความวา   เกิดแตปฏภิาณของตนเทาน้ัน. 
           บทวา  เอวมาห  ความวา  ยึดสัสสตทิฏฐิ   จึงกลาวอยางน้ี. 
           ในพระบาลีนั้น  นกัตรึก  มี ๔ จําพวก คือ 
                   ๑.  อนุสฺสติโก  นึกตามทีไ่ดฟงเรื่องราวมา 
                   ๒.  ชาติสฺสโร  นึกโดยระลึกชาติได 
                   ๓.  ลาภ ี นึกเอาแตที่นึกได 
                   ๔.  สุทฺธตกฺกิโก  นึกเอาลอย ๆ 
           ใน ๔  จําพวกนั้น  ผูใดฟงเรื่องราวมาวา ไดมีพระราชาพระนามวา 
เวสสันดร   ดังน้ีเปนตน    แลวก็นึกเอาวา   ดวยเหตุนั้นแหละ   ถาพระผูมี  
พระภาคเจา  คือ  พระเวสสันดร  อัตตาก็เที่ยง  ดังนี้  ถือเปนทิฏฐิ  ผูนี ้
ชื่อวา   นึกตามที่ไดฟงเรื่องราวมา. 
           ผูที่ระลึกชาติได    ๒ - ๓  ชาติ  แลวนึกเอาวา   เมื่อกอน   เรานี่แหละ 
ไดมีมาแลวในที่ชื่อโนน  ฉะน้ัน   อัตตาจึงเที่ยงดังน้ี   ชื่อวา  นึกโดยระลึก 
ชาติได. 
           อน่ึง  ผูใดนึกเอาวา  อัตตาของเราในบัดนี้    มีความสุขอยูฉันใด 
แมในอดีตก็ไดมีความสุขมาแลว          แมในอนาคตก็จักมีความสุขเหมือน 
ฉันนั้น  ถือเปนทิฏฐิโดยที่ไดแกตัว  ผูนี้ชื่อวา  นึกเอาแตที่นึกได. 
           อน่ึง    ผูที่ยึดถือโดยเพียงแตนึกเอาเองเทานั้น   วา   เมือ่เปนอยางนี้  
ก็จะเปนอยางนี้  ดังนี้  ชื่อวา  นึกเอาลอย ๆ.  
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           คําวา  เอเตส  วา  อฺตเรน    ความวา  ดวยเหตุ   ๔   อยางเหลาน้ี  
อยางใดอยางหนึ่ง   คืออยางเดียวบาง  ๒  อยางบาง  ๓  อยางบาง.   
          คําวา  นตฺถิ  อิโต  พหิทฺธา    ความวา  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
บันลือสีหนาทท่ีใคร ๆ จะคัดคานไมไดวา     ก็เหตุอ่ืนแมสักอยางนอกจาก 
เหตุเหลาน้ี  ไมมีเพ่ือจะบัญญัติวาเที่ยง. 
          คําวา  ตยิท  ภิกฺขเว  ตถาตโต  ปชานาติ   ความวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เรือ่งนี้นั้น  คือ ทิฏฐิทั้ง  ๔   ประการ  ตถาคตยอมรูโดยประการ 
ตาง ๆ.   
          ลําดับนั้น  เมื่อจะทรงแสดงอาการคือการทรงรูชัดนั้น   จึงตรัสพระ 
บาลีมีอาทิวา  ฐานะเปนที่ต้ังแหงทิฏฐิเหลาน้ี   ดังน้ี:- 
          ในพระบาลีนั้น   ทฏิฐินั่นแหละ   ชื่อวา  ฐานะเปนที่ต้ังแหงทิฏฐิ. 
อีกอยางหนึ่ง    แมเหตุแหงทิฏฐิทั้งหลาย   กช็ื่อวาฐานะเปนที่ต้ังแหงทิฏฐิ 
เหมือนกัน ดังท่ีพระสารีบุตรกลาวไววา   ฐานะเปนที่ต้ังแหงทิฏฐิ   ๘ อยาง 
อะไรบาง  ?  คือ  ขันธบาง  อวิชชาบาง  ผัสสะบาง  สัญญาบาง  วิตกบาง 
อโยนิโสมนสิการบาง  ปาปมิตรบาง  การฟงมาจากคนอ่ืนบาง  แตละอยาง 
เปนฐานะเปนที่ต้ังแหงทิฏฐิ  เพราะฉะนั้น  ขันธเปนเหตุเปนปจจัย  ดวย 
อรรถวา  เปนสมุฏฐานเพ่ือความเกิดข้ึนแหงทิฏฐิทั้งหลาย  ขันธบาง เปน 
ฐานะ   เปนที่ต้ังแหงทิฏฐิอยางนี้.     อวิชชาเปนเหตุ  ฯลฯ  ปาปมิตรเปน 
เหตุ   ฯ ล ฯ  เสียงเลาลือจากคนอ่ืนเปนปจจัย  ดวยอรรถวา  เปนสมุฏฐาน 
เพ่ือความเกิดข้ึนแหงทิฏฐิทั้งหลาย   เสียงเลาลือจากคนอ่ืนเปนฐานะเปนที่  
ต้ังแหงทิฏฐิอยางนี้. 
           คําวา  เอว   คหิตา  ความวา    ฐานะเปนที่ต้ังแหงทิฏฐิเบื้องตน  
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กลาวคือ  ทิฏฐิ  ที่บุคคลถือไว  ยึดไว  คือ  เปนไปแลวอยางนี้วา  อัตตา   
และโลกเที่ยง. 
           คําวา   เอวฺ   ปรามฏา   ความวา   ยึดไวบอย  ๆ  เพราะความเปนผู 
มีจิตไมสงสัย  ชื่อวา  ยึดมั่นแลว   คือใหสําเร็จวา   นี้เทาน้ันจริง   อยางอ่ืน 
เปลา.  สวนฐานะเปนที่ต้ังแหงทิฏฐิกลาวคือ  เหตุ เมื่อถือไวดวยประการใด 
ยอมยังทิฏฐิทั้งหลายใหต้ังข้ึน  อันบุคคลถือไวแลว  ดวยประการน้ัน  โดย 
เปนอารมณ  โดยเปนความเปนไป   และโดยการสองเสพ  ยึดมั่นไว  ดวย 
การถือบอย ๆ เพราะเห็นวาไมมีโทษ. 
           คําวา   เอว  คติกา ความวา มีนิรยคติ  ติรัจฉานคติ  และเปตวิสัยคติ 
อยางใดอยางหนึ่ง  อยางนี้. 
           คําวา  เอว  อภิสมปฺรายา  นี้เปนไวพจนของบทแรกนั่นเอง  มีคํา 
อธิบายวา   มีโลกนี้และโลกอื่น  อยางนี้. 
           คําวา  ตฺจ  ตถาคโต   ปชานาติ    ความวา   ใชวาตถาคตจะรูชัด 
เฉพาะทิฏฐิพรอมท้ังเหตุ    พรอมท้ังคติ    แตอยางเดียวก็หามิได    ที่จริง 
ตถาคตยอมรูชัดทั้งหมดน้ัน   และรูชัดซ่ึงศีล   สมาธิ   และพระสัพพัญุต- 
ญาณ  ซึ่งเปนคุณธรรมยิ่งข้ึนไปกวานั้น. 
           คําวา  ตฺจ  ปชาน  น  ปรามสติ  ความวา  ก็แมจะรูชัดคุณวิเศษ 
ยอดเยี่ยมอยางนี้นั้น     แตก็ไมยึดมั่นดวยความยึดม่ัน  คือ  ตัณหาทิฏฐิ 
มานะวา   เรารูชัด.           
           คําวา  อปรามสโต  จสฺส  ปจฺจตฺตฺเจว  นิพฺพุติ  วิทิตา  ความวา 
และเม่ือไมยึดมั่นอยางนี้    ตถาคตก็รูความดับสนิทแหงกิเลส  คือ  ความยึด 
มั่นเหลาน้ันเองทีเดียว   ถอืดวยตนน่ันเอง  เพราะความไมยึดมั่นเปนปจจัย.   
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ทรงแสดงวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นพิพานของตถาคตปรากฏแลว.  
           บัดนี้   เพ่ือจะทรงแสดงขอปฏิบัติที่พระตถาคตทรงปฏิบัติแลว  เปน 
เหตุใหทรงบรรลุความดับสนิทนั้น     พวกเดียรถียยินดีแลว   ในเวทนา 
เหลาใด  ยอมเขาไปสูการยึดถือทิฏฐิวา  เราจักเปนผูมีความสุขในท่ีนี้   เรา 
จักเปนผูมีความสุขในธรรมนี้  ดังนี้  เมื่อจะตรัสบอกกรรมฐาน  โดยเวทนา 
เหลานั้นแหละ  จึงตรัสพระบาลีมีอาทิวา  เวทนาน  สมุทยฺจ  ดังนี้. 
           ในพระบาลีนั้น  คําวา  ยถาภูต  วิทิตฺวา ความวา  เพราะอวิชชาเกิด 
เวทนาจึงเกิด   ฉะน้ัน  บุคคลยอมเห็นความเกิดแหงเวทนาขันธดวยอรรถ 
คือความเกิดแหงปจจัย      เวทนาเกิดเพราะตัณหาเกิด      เพราะกรรมเกิด 
เพราะผัสสะเกิด    แมเม่ือเห็นลักษณะแหงความบังเกิด   ชื่อวา   ยอมเห็น 
ความเกิดแหงเวทนาขันธ   รูตามเปนจริง   ซึ่งความเกิดแหงเวทนา   โดย 
ลักษณะท้ัง  ๕  นี้   เพราะอวิชชาดับ  เวทนาจึงดับ เพราะตัณหาดับ  เพราะ 
กรรมดับ เพราะผัสสะดับ  เวทนาจึงดับ  ฉะนั้น  บุคคลยอมเห็นความส้ิน 
ไปแหงเวทนาขันธ  ดวยอรรถคือความดับแหงปจจัย    แมเม่ือเห็นลักษณะ 
แปรปรวน   ชื่อวา   ยอมเห็นความเส่ือมแหงเวทนาขันธ   รูตามเปนจริง 
ซึ่งการถึงความต้ังอยูไมไดแหงเวทนาท้ังหลาย      โดยลักษณะท้ัง  ๕  นี ้
อาศัยเวทนาใดเกิดสุข  โสมนัส   นี้เปนอัสสาทะแหงเวทนา   รูตามเปนจริง 
ซึ่งอัสสาทะแหงเวทนาดังน้ี    เวทนาไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดาใด   นี้เปนอาทีนพแหงเวทนา    รูตามเปนจริง    ซึง่อาทีนพ 
แหงเวทนาดังกลาวนี้   การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะ  ในเวทนาใด 
นี้เปนเหตุเครื่องออกไปแหงเวทนา   รูตามเปนจริง  ซึ่งเหตุเครื่องออกไป 
แหงเวทนา   ดังกลาวมานี้.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะมีฉันทราคะไปปราศแลว  ตถาคตจึงไม  
ยึดถือ    จึงหลุดพน     เมื่อยังมีอุปาทานใดอยู     บคุคลก็พึงยึดถือธรรม 
อะไร ๆ  และขันธก็จะพึงมีเพราะยึดถือไว   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ตถาคต 
ไมยึดถือธรรมอะไร ๆ เพราะไมมีอุปาทานนั้นเทียว  จึงหลุดพนแลว  ดังนี้. 
           คําวา  อิเม  โข  เต  ภิกฺขเว  ความวา ธรรมคือพระสัพพัญุตญาณ 
เหลาใด   ที่ตถาคตไดแสดงไวแลว   แกเธอทั้งหลาย  อยางนี้วา  เราไดถาม 
แลววา   ก็ธรรมเหลาน้ีนั้น   ที่ลึกซ้ึง   เปนไฉน  ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมเหลาน้ีนั้นแล   และตถาคตยอมรูชัดขอน้ัน    และรูชัดยิ่งกวาน้ันดวย 
ดังน้ี    ธรรมเหลาน้ัน    พึงทราบวาลึกซ้ึงเห็นไดยาก  ฯ ล ฯ  รูไดเฉพาะ 
บัณฑิต  ซึ่งเปนเหตุใหปุถุชนและพระอริยบุคคล   มีพระโสดาบันเปนตน 
ผูใดผูหน่ึง   ไมอาจจะกลาวสรรเสริญตถาคตตามเปนจริงได   ที่จริงตถาคต 
เทาน้ัน  เมื่อกลาวสรรเสริญตามเปนจริง   ก็จะพึงกลาวไดโดยชอบฉะนั้นแล. 
           พระผูมีพระภาคเจา   แมเมื่อตรัสอธิบายอยางนี้    ก็ตรัสถามเฉพาะ 
สัพพัญุตญาณ   แมเมื่อจะมอบให   ก็มอบเฉพาะพระสัพพัญุตญาณน้ัน 
แตไดทรงจําแนกทิฏฐิไวในระหวาง   ฉะน้ันแล. 
                                วรรณนาภาณวาร  ที ่๑  จบ. 
           ในพระบาลีนั้น  บทวา  เอกจฺจสสฺสติกา  ความวา  มีวาทะวาบาง 
อยางเท่ียง.    พวกท่ีมีวาทะวาบางอยางเที่ยง   มี  ๒  จําพวก  คือ   พวกท่ีม ี
วาทะวาบางอยางของสัตวเที่ยง  ๑  พวกท่ีมีวาทะวาบางอยางของสังขาร 
เที่ยง  ๑  ในที่นี้ทานถือเอาท้ัง  ๒ จําพวกทีเดียว. 
           บทวา  ย   เปนเพียงนิบาต. 
           บทวา  กทาจิ  ความวา   ในกาลบางคราว.  
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           บทวา  กรหจิ  เปนไวพจนของบทวา  กทาจิ  นั้นเอง. 
           บทวา  ทีฆสฺส  อทฺธุโน  ไดแกแหงกาลนาน.   
           บทวา  อจฺจเยน  ไดแกโดยลวงไป. 
           บทวา  สวฏฏติ  ไดแกยอมพินาศ. 
           บทวา  เยภุยฺเยน   ตรัสหมายเอาสัตวพวกท่ีเหลือจากพวกท่ีบังเกิด 
ในพรหมโลกชั้นสูง  หรอืในอรูปพรหม. 
           ที่ชื่อวา  สําเร็จทางใจ  เพราะบังเกิดดวยฌานจิต. 
           ที่ชื่อวา  มีปติเปนภักษา   เพราะสัตวเหลาน้ันมีปติเปนภักษา   คือ 
เปนอาหาร. 
          ทีช่ื่อวา  มีรัศมีในตัวเอง  เพราะสัตวเหลาน้ันมีรัศมีเปนของตัวเอง. 
          ทีช่ื่อวา  ผูเที่ยวไปในอากาศ  เพราะเท่ียวไปในอากาศ. 
          ทีช่ื่อวา สุภฏายิโน   เพราะอยูในสถานท่ีอันสวยงาม   มีอุทยาน 
วิมาน  และตนกัลปพฤกษเปนตน.  อีกอยางหน่ึง  ที่ชื่อวา  สุภฏายิโน 
เพราะเปนผูสวยงาม  คือมีผาและอาภรณอันนารื่นรมยใจอยู. 
          บทวา  จีร  ทีฆมทฺธาน  ความวา กําหนดอยางสูงสุดตลอด  ๘ กลัป. 
           บทวา  วิวฏฏติ   ไดแก   ต้ังอยูดวยดี. 
          บทวา   สฺุพฺรหมฺวิมาน  ความวา ชื่อวา  วาง เพราะไมมีสัตว 
บังเกิดตามปกติ   ภูมิอันเปนที่สถิตของพวกพรหม   ยอมบังเกิด.   ผูสราง 
ก็ดี  ผูใชใหสรางก็ดี  ซึ่งวิมานพรหมน้ัน  ยอมไมมี.  แตรัตนภูมิอันมีอุตุ 
เปนสมุฏฐาน    ยอมบังเกิดเพราะกรรมเปนปจจัย    ตามนัยที่กลาวแลวใน 
วิสุทธิมรรค.    และในรัตนภูมินี้    ยอมบังเกิดอุทยานและตนกัลปพฤกษ 
เปนตน   ในสถานท่ีสัตวบังเกิดตามปกตินั่นเอง   ครั้งน้ัน   สัตวทั้งหลาย  
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ยอมเกิดติดใจในสถานที่อยูตามปกติ    สัตวเหลาน้ันเจริญปฐมฌานแลวลง   
จากสถานท่ีอยูนั้น  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ครั้งน้ัน 
สัตวผูใดผูหนึ่ง  ดังนี้เปนตน . 
           บทวา   อายุกฺขยา  วา  ปฺุกฺขยา วา   ความวา   สัตวเหลาใด 
ทําบุญกรรมไวมากแลวไปบังเกิดในเทวโลก   ที่มอีายุนอยแหงใดแหงหนึ่ง 
สัตวเหลาน้ันไมอาจดํารงอยูตลอดอายุ  ดวยกําลังบุญของตน  แตจะจุติโดย 
ประมาณอายุของเทวโลกน้ันเอง  ฉะนั้น  จึงเรียกวา   จุติเพราะสิ้นอายุบาง  
สวนสัตวเหลาใด    ทําบุญกรรมไวนอยแลวไปบังเกิดในเทวโลกท่ีมีอายุยืน 
สัตวเหลาน้ันไมอาจดํารงอยูไดตลอดอายุ    ยอมจุติเสียในระหวาง    เพราะ 
ฉะน้ัน  เรียกวา  จุติเพราะส้ินบุญบาง. 
           บทวา  ทีฆมทฺธาน   ติฏติ  ความวา  ตลอดกัลปหรือกึ่งกัลป.  
           บทวา  อนภริติ  ความวา  ปรารถนาใหสัตวแมอ่ืนมา.  ก็ความระอา 
อันประกอบดวยปฏิฆะ  ไมมีในพรหมโลก. 
           บทวา  ปริตสฺสนา ความวา ความยุงยากใจ  ความกระสับกระสาย  
           ก็ความด้ินรนนี้นั้น  ม ี ๔ อยางคือ 
                  ๑.  ตาสตสฺสนา  ความดิ้นรนเพราะความสะดุง 
                  ๒.  ตณฺหาตสฺสนา  ความดิ้นรนเพราะตัณหา 
                  ๓.  ทิฏ ิตสฺสนา  ความดิ้นรนเพราะทิฏฐิ 
                  ๔.  าณตสฺสนา  ความดิ้นรนเพราะญาณ 
           ในความด้ินรน  ๔  อยางนั้น  อาศัยชาติ   ชรา  พยาธิ  มรณะ รูสึก 
กลัว  รูสึกนากลัว  สยอง  ขนลุก  จิตสะดุง  หวาดหว่ัน  ดังนี้   นีช้ื่อวา 
ความด้ินรนเพราะความสะดุง.  
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           ความด้ินรนวา  โอหนอ  แมสัตวเหลาอ่ืนก็พึงมาเปนอยางนี้    ดังน้ี 
นี้ชื่อวา  ความดิ้นรนเพราะตัณหา.  
           ความสะดุง  ความด้ินรนนั่นแล  ดังนี้   นีช้ื่อวา  ความดิ้นรนเพราะ 
ทิฏฐิ. 
           ความด้ินรนวา   แมคนเหลาน้ันฟงพระธรรมเทศนาของพระตถาคต 
แลว    โดยมากถึงความกลัวความสังเวชหวาดเสียว   ดังน้ี    นีช้ื่อวา   ความ 
ดิ้นรนเพราะญาณ. 
           ก็ในท่ีนี้    ยอมควรท้ังความด้ินรนเพราะตัณหาทั้งความด้ินรนเพราะ 
ทิฏฐิ. 
           ก็คําวา  วิมานพรหม  ในพระบาลีนี้   มิไดตรัสวา  วางเปลา  เพราะ 
มีสัตวผูบังเกิดอยูกอนแลว. 
           บทวา   อุปฺปชฺชนฺติ   ความวา  เขาไปดวยการอุบัติ. 
           บทวา  สหพฺยต ความวา  ภาวะรวมกัน. 
           บทวา  อภิภ ู ความวา  เปนผูขมวา  เราเปนผูเจริญท่ีสุด. 
           บทวา  อนภิภูโต  ความวา  คนเหลาอ่ืนขมไมได. 
           บทวา  อฺทตฺถุ    เปนนิบาตในอรรถวา  ถองแท. 
           ที่ชื่อวา  ทโส  โดยการเห็น. 
อธิบายวา   เราเห็นทุกอยาง. 
           บทวา  วสวตฺตี  ความวา  เราทําชนทั้งปวงใหอยูในอํานาจ. 
           บทวา  อิสฺสโร    กตฺตา   นิมมฺิตา  ความวา   เราเปนใหญในโลก 
เราเปนผูสรางโลก   และเนรมิตแผนดิน  ปาหิมพานต  ภูเขาสิเนรุ  จักรวาล 
มหาสมุทร  พระจันทร  และพระอาทิตย.  
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           บทวา  เสฏโ  สชชฺิตา  ความวา  ยอมสําคัญวา  เราเปนผูสูงสุด 
และเปนผูจัดโลก   คือเราเปนผูจําแนกสัตวทั้งหลาย  อยางนี้วา   ทานจงชื่อ    
วากษัตริย  พราหมณ  แพศย  ศูทร  คฤหัสถ  บรรพชิต  โดยที่สดุ  ทาน 
จงชื่อวาอูฐ  จงชื่อวาโค  ดังนี้ . 
           บทวา   วสี  ปตา  ภูตภพฺยาน   ความวา  ยอมสําคัญวา  เราชื่อวา 
เปนผูมีอํานาจ    เพราะเปนผูสั่งสมอํานาจไว    เราเปนบิดาของเหลาสัตวที่ 
เปนแลว   และของเหลาสัตวที่กําลังจะเปน. 
           บรรดาเหลาสัตว  ๒  ประเภทน้ัน    เหลาสัตวพวกอัณฑชะ   และ 
ชลาพุชะ   อยูภายในกะเปาะไข   และอยูภายในมดลูก   ชื่อวากําลังจะเปน 
ดังแตเวลาท่ีออกภายนอกชื่อวา   เปนแลว.   เหลาสัตวพวกสังเสทชะ  ใน 
ขณะจิตดวงแรก  ชื่อวา  กําลังจะเปน   ต้ังแตจิตดวงท่ี ๒ ไป  ชือ่วา   เปน 
แลว.   เหลาสัตวพวกโอปปาติกะ   ในอิริยาบถแรก   ชื่อวา   กาํลังจะเปน 
ต้ังแตอิริยาบถที่ ๒ ไป   พึงทราบวา  ชื่อวา  เปนแลว.   ยอมสําคัญวา  เรา 
เปนบิดาของเหลาสัตวที่เปนแลว    และของเหลาสัตวที่กําลังจะเปน    ดวย 
ความสําคัญวา  สัตวเหลาน้ันทั้งหมด  เปนบุตรของเรา. 
           บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา     มพีระประสงคจะใหเนื้อความสําเร็จ 
โดยการสราง   จึงทรงทําปฏิญญาวา  สัตวเหลาน้ี   เราเนรมิตแลว  จึงตรัส 
พระบาลีมีอาทิวา  ขอน้ันเพราะเหตุไร ? 
           บทวา  อิตฺถตฺต   ความวา   เปนอยางนี้    อธบิายวา   เปนพรหม. 
           บทวา  อมิินา มย  ความวา  สัตวเหลาน้ัน    แมจุติ  แมอุบัติดวย 
กรรมของตน ๆ แตโดยเพียงที่สําคัญไปอยางเดียวเทาน้ัน  ก็สําคัญวา  พวก  
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เราอันพระพรหมผูเจริญเนรมิตแลว     ตางก็พากันนอมตัวลงไปแทบบาท 
มูลของพระพรหมนั้นทีเดียว  ดุจลิ่มสลักที่คดโดยชองที่คดฉะน้ัน.   
           บทวา  วณฺณวนฺตตโร  จ  ความวา  มีผิวพรรณงามกวา  อธิบายวา 
มีรูปงาม  นาเลื่อมใส. 
           บทวา  มเหสกฺขตโร  ความวา  มียศใหญกวา  ดวยอิสริยยศ   และ 
บริวารยศ. 
           บทวา  าน  โข  ปเนต  ความวา   ขอนี้เปนเหตุที่จะมีได.  ที่ตรัส 
ดังน้ีหมายถึงสัตวผูนั้นวา   สัตวผูนั้นจุติจากชั้นนั้นแลว   ไมไปในโลกอ่ืน 
ยอมมาในโลกน้ีเทาน้ัน.                  
           บทวา   อคารสฺมา   ไดแกจากเรือน. 
           บทวา  อนคาริย  ไดแกบรรพชา.  จริงอยู  บรรพชา ทานเรียกวา 
อนคาริยะ   เพราะไมมีการงาน   มีการทํานา   และเลี้ยงโคเปนตน   ที่เปน 
ประโยชนเกือ้กูลแกเรือน. 
           บทวา   ปพฺพชติ   ไดแกเขาถึง. 
           บทวา  ตโต  ปร  นานุสฺสรติ  ความวา   ระลกึไมไดเกินกวาขันธที่ 
เคยอยูอาศัยนั้น   เมื่อไมอาจระลึกได   ก็ต้ังอยูในขันธที่อาศัยนั้น    ยึดถือ 
เปนทิฏฐิ. 
           ในคําวา  นิจฺโจ   เปนตน    ความวา   สัตวเหลาน้ัน   เมือ่ไมเห็น 
ความเกิดของพระพรหมน้ัน  จึงกลาววา  ยั่งยืน  เมือ่ไมเห็นความตาย  จึง 
กลาววา  มั่นคง.  เพราะมีอยูทุกเม่ือ   จึงกลาววา   ยั่งยืน.   เพราะไมมีความ 
แปรปรวนแมโดยชรา     จึงกลาววา    มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา. 
คําท่ีเหลือในวาระนี้  งายทั้งน้ัน  ดังนี้แล.  
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           ในวาระท่ี  ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้    
           พวกเทวดาท่ีชื่อวา   ขิฑฑาปโฑสิกะ    เพราะเสียหาย    คือพินาศ 
ดวยการเลน.   นักเขียนเขียนบาลีเปนปทูสิกา  ก็มี.  บาลีวา  ปทูสิกา  นั้น 
ไมมีในอรรถกถา. 
           บทวา  อติเวล  ความวา  เกินกาล  คือนานเกินไป. 
           บทวา  หสฺสขิฑฺฑารติธมฺมสมาปนฺนา   ความวา   หมกมุน   คือ 
ฝกใฝอยูแตในความรื่นรมย   คือการสรวลเส   และความร่ืนรมยคือการ 
เลนหัว   อธิบายวา   ฝกใฝอยูกับความสุข   อันเกดิแตการเลนการสรวลเส 
และความสุข   ที่เปนกีฬาทางกายทางวาจา   เปนผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ความรื่นรมยมีประการดังกลาวแลวอยู. 
           บทวา  สติ  ปมุสฺสติ ความวา  ลมืนึกถึงของเค้ียว  และของบริโภค. 
           ไดยินวา    เทวดาพวกขิฑฑาปโทสิกะเหลาน้ัน      เลนนกัษัตรดวย 
สิริสมบัติอันใหญของตน   ที่ไดมาดวยบุญวิเศษ  เพราะความท่ีตนมีสมบัติ 
ใหนั้น   จึงไมรูวา   เราบริโภคอาหารแลวหรือยัง    ครั้นเลยเวลาอาหาร 
มื้อหนึ่งไป   ทั้งเค้ียวกินทั้งด่ืมอยูไมขาดระยะ  ก็จุติทันที    ต้ังอยูไมได 
เพราะเหตุไร  ?   เพราะเตโชธาตุอันเกิดแตกรรมแรง.     ก็มนุษยทั้งหลาย 
มีเตโชธาตุอันเกิดแตกรรมออน     มีกรัชกายแข็งแรง    และเม่ือเตโชธาตุ 
ของมนุษยเหลาน้ันออน    กรชักายแข็งแรง     แมเลยเวลาอาหารไปถึง  ๗ 
วัน    ก็อาจใชน้ํารอนและขาวตมใสเปนตนบํารุงรางกายได.     สวนพวก 
เทวดามีเตโชธาตุแรง   กรชักายออนแอ    เทวดาเหลาน้ันเลยเวลาอาหาร 
มื้อเดียวเทานั้น   ก็ไมอาจจะดํารงอยูได   เหมือนดอกปทุมหรือดอกอุบลท่ี  
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บุคคลวางไวบนแผนหินอันรอนในเวลาเที่ยงวันแหงฤดูรอน  ตกเย็น  แม   
จะตักน้ํารดต้ังรอยหมอ  กไ็มเปนปกติได   ยอมพินาศไปถายเดียว  ฉันใด 
เทวดาพวกขิฑฑาปโทสิกะ  แมจะเค้ียว  แมจะดื่มอยูไมขาดระยะในภายหลัง 
ก็จุติทันที    ต้ังอยูไมได.   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
เพราะลืมสติ  เทวดาเหลานั้น  จึงจุติจากชั้นนั้น  ดังน้ี. 
           ถามวา  ก็เทวดาเหลาน้ัน  เปนพวกไหน  ? 
           ตอบวา   ในอรรถกถามิไดมีการวิจารณไววา   เปนพวกชื่อน้ี.   แต 
เพราะไดกลาวไวโดยไมตางกันวา    เหลาเทวดามีเตโชธาตุอันเกิดแตกรรม 
แรง  มีกรชักายออนแอ  ดังนี้   เทวดาพวกใดพวกหน่ึง ซึ่งอาศัยกวฬิงกา- 
ราหาร   เลี้ยงชีพ   ทําอยูอยางนี้    เทวดาเหลาน้ันแหละ.   พึงทราบวา   จุติ 
ดังน้ี.  แตอาจารยบางพวกกลาววา  เทวดาชั้นนิมมานรดี   และชั้นปรนิมมติ- 
วสวัตดี  คือเทวดาพวกขิฑฑาปโทสิกะน้ัน  ดวยวา  เทวดาพวกน้ีทานเรียกวา 
ขิฑฑาปโทสิกะ     ดวยเหตุเพียงเสียเพราะการเลนเทาน้ัน.    คําท่ีเหลือใน 
วาระนี้   พึงทราบตามนัยแรกนั้นแล. 
           ในวาระท่ี ๓  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           พวกเทวดาท่ีชื่อวา   มโนปโทสกิะ   เพราะถกูใจลงโทษ  คือทําให 
ฉิบหาย  ทาํใหพินาศ  เทวดาพวกน้ี    เปนเทวดาชั้นจาตุมหาราช. 
           ไดยินวา  บรรดาเทวดาเหลาน้ัน  เทพบุตรองคหน่ึงคิดวา  จักเลน 
นักษัตร   จึงเดินทางไปดวยรถพรอมทั้งบริวาร.  ครั้งน้ัน    เทพบุตรองค 
อ่ืนเมื่อออกไปเห็นเทพบุตรองคนั้นไปขางหนา  ก็โกรธกลาววา ชางกระไร 
ชาวเราเอย   เทพบุตรองคนี้ชางตระหน่ี   ไดพบผูหน่ึงราวกะวาไมเคยพบ 
ไปเหมือนกับจะยืดและเหมือนกับจะแตก   ดวยความอ่ิมใจ.   ฝายเทพบุตร  
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องคที่ไปขางหนาเหลียวกลับมาเห็นเทพบุตรองคนั้นโกรธ   ข้ึนชื่อวา  คน  
โกรธกัน  ยอมรูไดงาย  จึงรูวา  เทพบุตรองคนั้นโกรธ  ก็เลยโกรธตอบวา 
ทานโกรธเรา  จักทําอะไรเราได   สมบัตินี้เราไดมาดวยอํานาจบุญ  มีทาน 
ศีล เปนตน   มิใชไดมาดวยอํานาจของทาน.  ถาเมื่อเทพบุตรองคหน่ึงโกรธ 
อีกองคไมโกรธก็ยังคุมอยูได.    แตเมื่อโกรธทั้ง ๒ ฝาย    ความโกรธของ 
ฝายหน่ึง   ยอมเปนปจจัยแกอีกฝายหน่ึง   ความโกรธของฝายแมนั้น  ก็เปน 
ปจจัยแกอีกฝายหน่ึง  ฉะนั้น   ทั้ง ๒  ฝายจึงจุติทั้ง ๆ ที่นางสนมกํานัลพากัน 
คร่ําครวญอยูนั่นเอง.       นี้เปนเรื่องธรรมดาในการโกรธของพวกเทวดา  
คําท่ีเหลือพึงทราบตามนัยที่กลาวนั่นแล. 
           ในวาระของนักตรึก  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           สมณะหรือพราหมณผูตรึกนี้    ยอมเห็นความแตก   ทําลายของจักษุ 
เปนตน      แตเพราะเหตุที่จิตดวงแรก ๆ พอใหปจจัยแกดวงหลัง ๆ จึงดับ 
ไปฉะนั้น  จึงไมเห็นความแตกทําลายของจิต   ซึ่งแมจะมีกําลังกวาการแตก 
ทําลายของจักษุ  เปนตน.  สมณะหรือพราหมณผูตรึกนั้น  เมื่อไมเห็นความ 
แตกทําลายของจิตนั้น   จึงยึดถือวา  เมื่ออัตตภาพน้ีแตกทําลายแลว   จิตยอม 
ไปในอัตตภาพอ่ืนเหมือนอยางนกละตนไมตนหนึ่งแลวไปจับที่ตนอ่ืนฉะน้ัน 
จึงกลาวอยางนี้. 
           คําท่ีเหลือในวาระนี้    พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล  
           บทวา  อนฺตานนฺติกา  ความวา  มีวาทะวา  โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด 
อธิบายวา   มีวาทะเปนไปปรารภโลกวา   มีที่สุดก็ม ี ไมมีที่สุดกม็ี  บางที่ 
มีที่สุดและไมมีที่สุด  มีทีสุ่ดก็ไมใช  ไมมีที่สุดก็ไมใช. 
           บทวา  อนฺตสฺ ี  โลกสฺมึ  วิหรติ ความวา  สมณะหรือพราหมณ  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 259 

มิไดขยายปฏิภาคนิมิตไปถึงขอบจักรวาล        ยึดถอืเอาขอบจักรวาลนั้นวา 
เปนโลก  จึงมีความสําคัญในโลกวา  มีที่สุดอยู  แตในกสิณท่ีขยายออกไปถึง  
ขอบจักรวาล  มีความสําคัญวา  โลกไมมีที่สุด  อน่ึง   มิไดขยายไปดานบน 
และดานลางขยายไปแตดานขวาง   จึงมีความสําคัญในโลกวา   ดานบนและ 
ดานลาง  มีที่สุด  มีความสําคัญในโลกวา  ดานขวางไมมีที่สุด. 
           วาทะของสมณะหรือพราหมณพวกตรึก      พึงทราบตามนัยที่กลาว 
แลวน่ันแล. 
           วาทะท้ัง  ๔  อยางนี้    จัดเขาในปุพพันตกัปปกวาทะ   เพราะยึดถือ 
ดวยทิฏฐิ  ตามทํานองที่ตนเคยเห็นแลวน่ันเอง. 
           ที่ชื่อวา   อมรา   เพราะไมตาย. 
           อมราน้ัน คือ  อะไร ? 
           คือความเห็นและวาทะของคนผูเห็นไป        ซึ่งเวนจากความสิ้นสุด 
โดยนัยมีอาทิวา   ความเห็นของเราอยางนี้ก็มิใช   ดังน้ี. 
           ที่ชื่อวา  วิกฺเขโป  เพราะดิ้นไปมีอยางตาง ๆ. 
           ที่ชื่อวา   อมราวิกเฺขโป   เพราะทิฏฐิและวาจาดิ้นไดไมตายตัว. 
           สมณะหรือพราหมณ  ชื่อวา  อมราวิกเขปกะ  เพราะมีทิฏฐิและวาจา 
ดิ้นไดไมตายตัว. 
           อีกนัยหนึ่ง   ปลาชนิดหน่ึง  ชื่ออมรา   แปลวาปลาไหล.   ปลาไหล 
นั้น  เมื่อแลนไปในน้ําดวยการผุดข้ึนและดําลงเปนตน  ใคร ๆ ไมอาจจับ 
ได   แมวาทะนี้ก็เหมือนอยางนั้น   แลนไปขางโนนขางน้ี    ไมเขาถึงอาการ 
ที่จะจับไว  เพราะเหตุนั้น จึงเรียกวา  อมราวิกเขปะ.  สมณะหรือพราหมณ 
ที่ชื่อวา   อมราวิกเขปกะ   เพราะมีทิฏฐิและวาจาดิ้นไดเหมือนปลาไหล   
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           บทวา  อิท  กุสลนติฺ  ยถาภูต   นปฺปชานาติ  ความวา ไมรูกุศล-   
กรรมบถ  ๑๐  ตามความเปนจริง.   แมในฝายอกุศล   ก็ประสงคเอาอกุศล- 
กรรมบถ  ๑๐ นั่นเอง. 
           บทวา  โส  มมสฺส  วิฆาโต   ความวา  พึงเปนความเดือนรอน 
คือ   พึงเปนความทุกขแกเรา     เพราะเกิดความรอนใจวา     เรากลาวเท็จ 
เสียแลว. 
           บทวา  โส มมสฺส  อนฺตราโย ความวา ความรอนใจน้ัน พึงเปน 
อันตรายแกสวรรคและมรรคของเรา. 
           บทวา  มุสาวาทภยา  มุสาวาทปริเชคุจฺฉา  ความวา เพราะความ 
เกรงกลัว   และเพราะความละอายในการพูดเท็จ 
           บทวา   วาจาวิกฺเขป   อาปชฺชติ    ความวา    จึงกลาววาจาด้ินได 
ไมตายตัว   คือด้ินไปไมมีที่สุด.          
           ในคําวา  เอวนฺติป  เม  โน  ดังน้ีเปนตน   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           คําวา  ความเห็นของเราวา  อยางนี้ก็มิใช   ดังน้ี   เปนคําด้ินไดไม 
แนนอน. 
           คําวา  ความเห็นของเราวา    อยางนั้นก็มิใช    ทานปฏิเสธวาทะวา 
เที่ยง   ที่กลาวไววา   อัตตาและโลกเที่ยง 
           คําวา  ความเห็นของเราวา    อยางอ่ืนก็มิใช     ทานปฏิเสธวาทะวา 
เที่ยงบางอยาง    วาไมเที่ยงบางอยาง    ที่กลาวไวโดยประการอ่ืนจากความ 
เที่ยง. 
           คําวา     ความเห็นของเราวา    ไมใชก็มิใช    ทานปฏิเสธวาทะวา 
ขาดสูญ  ที่กลาวไววา  เบื้องหนาแตความตาย  สัตวไมมี.   
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           คําวา    ความเห็นของเรามิใชไมใชก็มิใช     ทานปฏิเสธวาทะของ   
นักตรึก  ที่กลาวไววา  เปนก็ไมใช   ไมเปนก็ไมใช. 
          ก็บุคคลผูมีความเห็นดิ้นไดไมตายตัวน้ี   ถูกถามวา  นี้เปนกุศลหรือ 
อกุศล   ยอมไมตอบอะไร ๆ  หรือถูกถามวา  นี้เปนกุศลหรือ  ก็กลาววา 
ความเห็นของเราวา   อยางนี้ก็มิใช.   ลาํดับนั้น  เมื่อเขากลาววา  อะไรเปน 
กุศล   กก็ลาววา    ความเห็นของเราวา   อยางนั้นก็มิใช   เมื่อเขากลาววา 
อยางอ่ืนจากทั้ง  ๒  อยางหรือ    กก็ลาววา   ความเห็นของเราวา   อยางอ่ืน 
ก็มิใช.  ลําดับนั้น  เมื่อเขากลาววา   ลทัธิของทานวา   ไมใชทั้ง ๓ อยาง 
หรือ   ก็กลาววา   ความเห็นของเราวา  ไมใชก็มิใช.   ลําดับนัน้  เมื่อเขา 
กลาววา    ลทัธิของทานวาไมใชก็มิใชหรือ     กก็ลาวดิ้นไปอยางน้ีเลยวา 
ความเห็นของเราวา  มิใชไมใชก็มิใช  ดังน้ี    ไมต้ังอยูแมในฝายหนึ่ง. 
          บทวา  ฉนฺโท  วา  ราโค  วา  ความวา   แมเมื่อไมยืนยัน   กร็ีบ 
ตอบกุศลนั่นแหละวา  เปนกุศล ตอบอกุศลนั่นแหละวาเปนอกุศล แลวถาม 
บัณฑิตเหลาอ่ืนวา    ที่เราตอบคนชื่อโนนไปอยางนี้    คําตอบน้ัน  ตอบดี 
แลวหรือ  ?   เมื่อบัณฑิตเหลาน้ันตอบวา    ตอบดีแลว    พอมหาจําเริญ 
กุศลน่ันแหละทานตอบวากุศล   อกุศลน่ันแหละทานก็ตอบวาอกุศล   ก็จะ 
พึงมีความพอใจบาง  ความติดใจบางในขอน้ี อยางนี้วา บัณฑิตเชนกับเรา 
ไมมี.  ก็ในพระบาลีนี้    ความพอใจ   ไดแกความคิดใจอยางเพลา  ความ 
ติดใจ   ไดแกความติดใจอยางแรง. 
          บทวา  โทโส  วา ปฏิโฆ  วา   ความวา   แมที่เปนกุศล  ก็ตอบวา 
เปนอกุศล  หรือท่ีเปนอกุศล  ก็ตอบวา  เปนกุศล  ดังน้ี   แลวถามบัณฑิต 
เหลาอ่ืน    เมื่อบัณฑิตเหลาน้ันตอบวา    ทานตอบไมดี    ก็จะพึงมีความ  
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เคืองใจบาง    ความขัดใจบาง     แกเราในขอน้ันวา     เรื่องแมเพียงเทาน้ี  
เราก็ไมรู.   แมในพระบาลีนี้   ความเคืองใจ    ไดแกความโกรธอยางเพลา  
ความขัดใจ   ไดแกความโกรธอยางแรง. 
           บทวา  ต  มมสฺส  อุปาทาน  โส  มมสฺส  วิฆาโต    ความวา 
ความพอใจและความติดใจทั้ง  ๒  นั้นจะพึงเปนอุปาทานของเรา     ความ 
เคืองใจและความขัดใจทั้ง ๒       จะพึงเปนความเดือดรอนแกเรา    หรือ 
ทั้ง ๒ อยาง    เปนอุปาทานดวยอํานาจความยึดมั่น    เปนความลําบากใจ 
ดวยอํานาจความกระทบ.  จริงอยู  ความติดใจยอมจับอารมณ   โดยความ 
ที่ไมอยากจะปลอย  เหมือนปลิงเกาะ.   ความเคืองใจยอมจับอารมณ   โดย 
ความท่ีอยากจะใหพินาศ   เหมือนอสรพิษ  และทัง้  ๒ นี้   ยอมทําใหเดือด 
รอนดวยอรรถวา  แผดเผาท้ังนั้น   ฉะน้ัน  ทานจึงกลาววา  เปนอุปาทาน 
และวาเปนความลําบากใจ.   คําท่ีเหลือเหมือนกับวาระแรกน่ันแล. 
           บทวา  ปณฺฑิตา  ความวา  ผูประกอบดวยคุณเครื่องเปนบัณฑิต. 
           บทวา  นิปุณา  ความวา ผูเจริญดวยปญญาอันละเอียดสุขุมสามารถ 
แทงตลอดอรรถอันพิเศษซึ่งละเอียดสุขุม. 
           บทวา   กตปรปฺปวาทา      ความวา   เขาใจการโตวาทะและคุนเคย 
การโตกับฝายอ่ืน.   
           บทวา  วาลเวธิรูปา   ความวา  เชนกับนายขมังธนู ยิงถูกขนทราย. 
           บทวา  เต  ภินฺทนฺตา  มฺเ   ความวา   สมณพราหมณเหลาน้ัน 
ยอมเที่ยวไปราวกับจะทําลายทิฏฐิของตนเหลาอ่ืนแมสุขุม  ดวยกําลังปญญา 
ของตน  ดุจนายขมังธนูยิงถูกขนทรายฉะน้ัน. 
           บทวา  เต  ม  ตตฺถ   ความวา  สมณพราหมณเหลาน้ัน     ซักไซ  
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ไลเลียง  สอบสวนเราในขอท่ีเปนกุศลและอกุศลน้ัน ๆ.  
           บทวา สมนุยฺุเชยฺยุ  ความวา  พึงถามถึงลัทธิวา  ทานจงกลาว 
ลัทธิของตนวา  อะไรเปนกุศล  อะไรเปนอกุศล. 
           บทวา   สมนุคฺคาเหยฺยุ    ความวา    เม่ือตอบไปวา    เรือ่งชื่อน้ี 
เปนกุศล  เปนอกุศล  ก็จะพึงถามถึงเหตุวา  ทานใหถือความขอน้ีดวยเหตุ 
อะไร. 
           บทวา  สมนุภาเสยฺยุ  ความวา  เมื่อตอบเหตุไปวา  ดวยเหตุชื่อน้ี 
ก็จะพึงขอโทษซักไซอยางนี้วา      ทานยังไมรูเหตุนี้    ทานก็จงถือเอาขอนี้  
จงละขอน้ีเสีย.                          
           บทวา  น   สมฺปาเยยฺยุ   ความวา   เราก็จะพึงใหคําตอบเขาไมได 
คือไมอาจจะกลาวตอบเขาได. 
           บทวา  โส  มมสฺส  วิฆาโต   ความวา  ชื่อวา   แมจะพูดซ้ําซาก 
ก็โตตอบเขาไมไดนั้น   จะพึงเปนความลําบากใจ  คือเปนทุกข  เพราะทํา 
ใหริมฝปาก   เพดาน   ลิ้น   และคอแหงทีเดียว   แกเรา.   คําท่ีเหลือแมใน 
วาระที่ ๓ นี้   เหมือนกับวาระแรกน้ันเอง. 
           บทวา  มนฺโท  ความวา  มีปญญาออน.   คํานี้เปนชื่อของคนไมมี 
ปญญาน่ันเอง. 
           บทวา  โมมูโห   ความวา    เปนคนมัวเมามากมาย.   สัตว   ทาน 
ประสงคเอาวา  ตถาคโต  ในคําวา  โหติ  ตถาคโต  เปนตน.   คําที่เหลือ 
ในวาระท่ี     แมนี้   งายทัง้น้ัน. 
           อมราวิกเขปกะ  ทั้ง ๔ แมเหลาน้ี    จัดเขาในปุพพันตกัปปกวาทะ 
เพราะสมณพราหมณเหลาน้ัน  ยึดถอืความเห็นตามทํานองแหงธรรมที่เปน  
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ไปกอนน่ันเอง.   
          ความเห็นวา อัตตาและโลกเกิดข้ึนลอย ๆ ชือ่วา   อธิจจสมุปบันนะ. 
สมณพราหมณ  ที่ชื่อวา อธิจจสมุปปนนิกะ  เพราะมีความเห็นวา  อัตตา 
และโลกเกิดข้ึนลอย ๆ. 
          บทวา  อธิจฺจสมุปฺปนฺน  ความวา  เกิดข้ึนโดยไมมีเหตุ. 
          คําวา  อสฺ ีสตฺตา   นี้เปนหัวขอเทศนา.  ความวา   มีอัตตภาพ 
สักแตวารูป   เพราะไมมีจิตเกิดข้ึน. 
          พึงทราบความอุบัติของพวกอสัญญีสัตวเหลาน้ัน  อยางนี้. 
          ก็บุคคลบางคนบวชในลัทธิเดียรถียแลว    ทาํบริกรรมในวาโยกสิณ 
ยังจตุตถฌานใหบังเกิด   ออกจากฌานแลว   เห็นโทษในจิตวา  เมื่อมีจิต 
ยอมมีทุกข  เพราะถูกตัดมือเปนตน    และมีภัยทั้งปวง   พอกันทีดวยจิตน้ี 
ความไมมีจิตสงบแท  ครั้นเห็นโทษในจิตอยางนี้แลว เปนผูมีฌานไมเสื่อม 
ถอย  ทํากาละแลว  ไปบังเกิดในพวกอสัญญีสัตว  จิตของบุคคลนั้น ยอม 
กลับมาในโลกน้ี  ดวยความดับแหงจุติจิต.  ในพวกอสัญญีสตัวนั้น ปรากฏ 
แตเพียงรูปขันธเทาน้ัน.  ธรรมดาวา  ลูกศรท่ีถูกซัดข้ึนไปดวยกําลังสายธนู 
ยอมไปในอากาศเทากําลังสายธนูนั้นเอง  ฉันใด    อสัญญีสัตวเหลาน้ันใน 
ชั้นอสัญญีสตัวนั้น  ถูกซัดไปดวยกําลังแหงฌาน   เกิดข้ึนแลว   ก็จะดํารง 
อยูไดตลอดกาลเทาที่กําลังฌานมีอยูเทาน้ัน    ฉันนั้นนั่นแล.  แตเมื่อกําลัง 
ฌานเสื่อมถอย   รูปขันธในชั้นอสัญญีสัตวนั้น  กจ็ะอันตรธาน   ปฏิสนธ ิ
สัญญายอมเกิดข้ึนในโลกนี้   ก็เพราะสัญญาท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ีนั้น  เปนเหตุ 
ใหปรากฏการจุติของอสัญญีสัตวเหลาน้ันในชั้นอสัญญีสัตวนั้น  ฉะนั้น จึง 
ตรัสตอไปวา  ก็และเทวดาเหลาน้ัน  ยอมจุติจากชั้นนั้น   เพราะความเกิด  
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ข้ึนแหงสัญญา. 
           บทวา  สนฺตตาย ความวา  เพ่ือความสงบ.  
           คําท่ีเหลือในวาระนี้    งายทั้งน้ัน. 
           แมวาทะของนักตรึก   ก็พึงทราบตามนัยที่กลาวแลว   ดังน้ีแล.  
           พระผูมีพระภาคเจาครั้นแสดงปุพพันตกัปปกทิฏฐิ ๑๘ ประการ 
อยางนี้แลว  บัดนี้มีพระประสงคจะทรงแสดงอปรันตกัปปกทิฏฐิ  ๔๔  ประ- 
การ   จึงตรัสพระบาลีมีอาทิวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    มีสมณพราหมณ 
พวกหน่ึง  ดังนี้. 
           ในพระบาลีนั้น    สมณพราหมณที่ชื่อวา  อปรันตกัปปกะ  เพราะ 
กําหนดอปรันตะ  กลาวคือขันธสวนอนาคต ยึดถือ. อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวา 
อปรันตกัปปกะ     เพราะมีการกําหนดขันธสวนอนาคต.     แมคําท่ีเหลือ 
ก็พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในเบ้ืองตน  ดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา  อุทฺธมาฆตนิกา  ความวา  ความตาย   เรียกวา  อาฆาตนะ 
สมณพราหมณที่ชื่อวา   อทฺุธมาฆตนิกา   เพราะกลาวอัตตาเบ้ืองหนาแต 
ความตาย. 
           วาทะท่ีเปนไปวา  มีสัญญา  ชื่อสัญญีวาทะ. 
           ในคําวา  อัตตาที่มีรูป  เปนตน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           ยอมบัญญัติอัตตานั้นวา  เบื้องหนาแตความตาย  อัตตาที่มีรูป  ยั่งยืน 
มีสัญญา ดังน้ี   เพราะยึดถือรูปกสิณวา เปนอัตตา  และยึดถือสัญญา  ที่เปน 
ไปในรูปกสณิน้ัน  วาเปนสัญญาของอัตตาน้ัน   หรือเพราะเพียงแตนึกเอา 
เทาน้ัน  ดุจพวกนอกศาสนามีอาชีวกเปนตน. 
           ในพระบาลีนั้น  บทวา อโรโค  ความวา เที่ยง.  
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           อน่ึง  ยอมบัญญัติอัตตานั้นวา  อัตตาที่ไมมีรูปมีสัญญา ดังน้ี   เพราะ   
ยึดถือนิมิตแหงอรูปสมาบัติวาเปนอัตตา      และยึดถือสัญญาแหงสมาบัติวา 
เปนสัญญาของอัตตานั้น       หรือเพราะเพียงแตนึกเอาเทาน้ัน     ดุจพวก 
นอกศาสนามีนิครนถเปนตน. 
           สวนขอท่ี  ๓   เปนทิฏฐิที่เปนไปดวยอํานาจความยึดถือระคนกัน. 
           ขอท่ี  ๔   เปนทิฏฐิที่เปนไปดวยความยึดถือโดยนึกเอาเทาน้ัน. 
           จตุกกะที่ ๒   พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในอันตานันติกวาทะนั่น- 
แล.                                                                                                                            
           ในจตุกกะที่ ๓ พึงทราบวา  อัตตาชื่อวามีสัญญาอยางเดียวกัน ดวย 
อํานาจแหงผูไดสมาบัติ     อัตตาชื่อวามีสัญญาตางกัน    ดวยอํานาจแหงผู 
ไมไดสมาบัติ     อัตตาชื่อวามีสัญญานิดหนอย     ดวยอํานาจแหงกสิณนิด 
หนอย     อัตตาชื่อวามีสัญญาหาประมาณมิได     ดวยอํานาจแหงกสิณอัน 
ไพบูลย.    
           สวนในจตุกกะที่ ๔ อธิบายวา บุคคลมีทิพยจักษุ  เห็นสัตวผูบังเกิด 
ในติกฌานภูมิและจตุกกฌานภูมิ   ยอมยึดถือวา  อัตตามีสุขอยางเดียว เห็น 
สัตวบังเกิดในนรก  ยอมยึดถือวา  อัตตามีทุกขอยางเดียว เห็นสัตวบังเกิด 
ในหมูมนุษย  ยอมยึดถือวา  อัตตามีทั้งสุขทั้งทุกข  เห็นสัตวบังเกิดในเทพ 
ชั้นเวหัปผละ  ยอมยึดถือวา  อัตตามีทุกขก็มิใช   มสีุขก็มิใช. 
           โดยเฉพาะอยางยิ่ง    พวกท่ีไดปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    เปนพวก 
ปุพพันตกัปปกะ  พวกท่ีไดทิพยจักษุ   เปนพวกอปรันตกัปปกะ ดังน้ีแล  
           อสัญญีวาทะ     บณัฑิตพึงทราบดวยอํานาจตุกกะทั้ง ๒ ที่กลาวไว 
ขางตนในสัญญีวาทะ.  
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           เนวสัญญีนาสัญญวีาทะ  ก็เหมือนกัน.   
           ก็เพียงแตในสัญญีวาทะน้ัน  ทิฏฐิเหลาน้ัน  ของพวกที่ถือวา อัตตา 
มีสัญญา,    นอสัญญีวาทะ   และเนวสัญญีนาสัญญีวาทะน้ี    ทฏิฐิเหลาน้ัน 
พวกท่ีถือวา  อัตตาไมมีสัญญา  และวา  อัตตามีสัญญาก็มิใช   ไมมีสัญญา 
ก็มิใช. 
           ในทฏิฐิเหลาน้ัน    พึงตรวจสอบเหตุการณ    ไมใชโดยสวนเดียว. 
ขาพเจาไดกลาวไวแลววา    ความยึดถือแมของคนผูมีทิฏฐิ   ก็เชนเดียวกับ 
กระเชาของคนบา. 
           ในอุจเฉทวาทะ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           บทวา  สโต  ไดแกยังมีอยู. 
           บทวา  อุจฺเฉท  ไดแกความขาดสูญ. 
           บทวา  วินาส  ไดแกความไมพบปะ. 
           บทวา  วิภว   ไดแกไปปราศจากภพ. 
           คําเหลาน้ีทั้งหมด  เปนไวพจนของกันและกันทั้งน้ัน. 
           ในอุจเฉทวาทะน้ัน     มีตนท่ีถอือุจเฉททิฏฐิอยู ๒ พวก    คือผูได 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ๑    ผูไมไดปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ๑    ผูที่ได 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  เมื่อระลึกตาม   มีทิพยจักษุ  เห็นจุติไมเห็นอุบัติ 
อีกอยางหนึ่ง  ผูใดสามารถเห็นเพียงจุติเทาน้ัน   ไมเห็นอุบัติ   ผูนั้นชื่อวา 
ยึดถืออุจเฉททิฏฐิ. 
           ผูที่ไมไดปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   คิดวา  ใครเลาจะรูปรโลก  ยอม 
ยึดถือความขาดสูญ   เพราะคาที่ตนเปนผูตองการกามสุข   หรือเพราะการ 
นึกเอาเองเปนตนวา    สตัวทั้งหลาย    ก็เหมือนกบัใบไมที่หลนจากตนไม  
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ไมงอกตอไปฉะนั้น.   
           ก็ในอธิการน้ี  พึงทราบวา   ทฏิฐิ  ๗  เหลาน้ี     เกิดข้ึนดวยอํานาจ 
ตัณหาและทิฏฐิ   หรือเพราะกําหนดเอาอยางนั้น   และอยางอ่ืน. 
           ในพระบาลีนั้น  บทวา  รูป   ไดแกผูมีรูป. 
           บทวา  จาตุมฺมหาภูติโก  ไดแกสําเร็จดวยมหาภูต  ๔. 
           ที่ชื่อวา   มาตาเปตฺติก    เพราะมีมารดาและบิดา.  นั้นไดแกอะไร ? 
ไดแกสุกกะและโลหิต. 
           ที่ชื่อวา  มาตาเปตฺติกสมฺภโว    เพราะสมภพ    คือ  เกิดในสุกกะ 
และโลหิตอันเปนของมารดาและบิดา. 
           สมณะหรือพราหมณ    ผูมีวาทะและทิฏฐิ    ยอมกลาวอัตตภาพของ 
มนุษยวาอัตตา  โดยยกรปูกายข้ึนเปนประธาน. 
           บทวา  อิตฺเถเก  ตัดบทเปน  อิตฺถ   เอเก  ความเทากับ  เอวเมเก. 
           สมณะหรือพราหมณพวกท่ี ๒ ปฏิเสธขอน้ัน  กลาวอัตตภาพอันเปน 
ทิพย. 
           บทวา  ทิพฺโพ  ความวา  เกิดในเทวโลก. 
           บทวา   กามาวจโร  ไดแกนับเนื่องในเทวดาช้ันกามาวจร ๖ ชั้น. 
           ที่ชื่อวา   กวฬิงฺการาหารภกฺโข   เพราะกินอาหาร  คือคําขาว. 
           บทวา  มโนมโย  ไดแกบังเกิดดวยฌานจิต. 
           บทวา  สพฺพงฺคปจฺจงฺคี   ไดแกประกอบดวยอวัยวะนอยใหญครบ 
ถวน. 
           บทวา  อหีนินฺทฺริโย  ไดแกมีอินทรียบริบูรณ.  
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           คําน้ีทานกลาวดวยอํานาจแหงอินทรีย   ที่มีอยูในพรหมโลก    และ 
ดวยอํานาจทรวดทรงของอินทรียนอกนี้.   
           เนื้อความของคําวา  สพฺพโส  รปูสฺาน  สมติกฺกมา  ดังนี้ เปนตน 
ขาพเจากลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค. 
           สวนในคําวา   อากาสานฺจายตนุปโค    เปนตน     พึงทราบเนื้อ 
ความอยางนี้วา  เขาถึงภพช้ันอากาสานัญจายตนะ.    คําท่ีเหลือในอุจเฉท- 
วาทะน้ี    งายทั้งน้ัน   ดังนี้แล.                                                       
           ในทฏิฐธรรมนิพพานวาทะ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           ธรรมท่ีประจักษ  เรียกวา  ทฏิฐธรรม. 
           คําน้ีเปนชื่อของอัตตภาพที่ไดเฉพาะในภพน้ัน ๆ.  นิพพานในทิฏฐ-  
ธรรม ชื่อวา  นิพพานปจจุบัน.  อธิบายวา  ทุกขสงบในอัตตภาพน้ีเอง. 
           สมณพราหมณ     ชื่อวา  ทิฏฐธรรมนิพพานวาทะ     เพราะกลาว 
นิพพานปจจุบันนั้น. 
           บทวา ปรมทิฏนพฺิพาน  ไดแกนิพพานปจจุบันเปนธรรมอยางยิ่ง 
อธิบายวา  สูงสุด.  
           บทวา  ปฺจห ิ กามคุเณหิ  ความวา  ดวยสวนแหงกาม หรือดวย 
เครื่องผูก ๕ อยาง  มีรูปเปนที่ชอบใจและเปนที่รักเปนตน. 
           บทวา  สมปฺปโต   ไดแกเปนผูแนบแนน  คือติดแนนดวยดี. 
           บทวา  สมงฺคีภูโต  ไดแกประกอบ. 
           บทวา  ปริจาเรติ  ความวา ยังอินทรียใหเที่ยวไป ใหสัญจรไป  นํา 
เขาไปขางโนนบาง  ขางนี้บาง ตามสบายในกามคุณเหลาน้ัน . ก็อีกนัยหน่ึง 
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ยอมพอใจ  ยอมยินดี  ยอมเลน.   
           ก็กามคุณในที่นี้มี ๒ อยาง  คือ ที่เปนของมนุษย ๑ ที่เปนทิพย  ๑. 
กามคุณท่ีเปนของมนุษย     พึงเห็นเชนกับกามคุณของพระเจามันธาตุราช 
สวนกามคุณที่เปนทิพย พึงเห็นเชนกับกามคุณของปรนิมมิตวสวัตดีเทวราช 
ฉะน้ันแล. 
           ก็สมณพราหมณเหลาน้ัน ยอมบัญญัติการบรรลุนิพพานปจจุบันของ 
พวกท่ีเขาถึงกาม   เห็นปานน้ี.  
           ในวาระท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           กามท้ังหลาย   พึงทราบวา   ชือ่วา   ไมเที่ยง   ดวยอรรถวา   มีแลว 
กลับไมมี ชื่อวา เปนทุกข  ดวยอรรถวา  บีบค้ัน ชื่อวา มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา  ดวยอรรถวา   ละปกติ. 
           บทวา   เตส  วิปรณิามฺถาภาวา  ความวา เพราะกามเหลาน้ัน 
กลายเปนอยางอ่ืน  กลาวคือ  แปรปรวน จึงเกิดความโศก ความคร่ําครวญ 
ความทุกข   ความโทมนัส   และความคับแคนใจ   โดยนัยที่กลาววา   แม 
สิ่งใดไดมีแกเรา   แมสิ่งนั้นไมมีแกเรา   ดังน้ี. 
           ใน  ๕  อยางนั้น     ความโศกมีลักษณะแผดเผาในภายใน    ความ 
คร่ําครวญมีลักษณะบนเพอพร่ําอาศัยความโศกน้ัน     ความทุกขมีลักษณะ 
บีบค้ันกาย   ความโทมนัสมีลักษณะลําบากใจ    ความคับแคนใจมีลักษณะ 
เศราสลดใจ. 
           เนื้อความของคําวา   วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ดังน้ีเปนตน   ขาพเจากลาว 
ไวแลวในวิสุทธิมรรค.  
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           บทวา   วิตกฺกิต  ความวา   วิตกท่ีเปนไปดวยอํานาจยกจิตข้ึนไวใน 
อารมณ.     
           บทวา   วิจาริต   ความวา   วิจารซึ่งเปนไปดวยอํานาจเคลาอารมณ. 
           บทวา   เอเตเนต  ความวา    ปฐมฌานนี้ปรากฏวา  หยาบเหมือน 
กับมีหนาม   ดวยยังมีวิตกและวิจาร. 
           บทวา  ปตคต  ไดแกปตินั่นเอง. 
           บทวา   เจตโส  อุพฺพิลฺลาวิตตฺต     ไดแกเปนเหตุทําใจใหหวาด- 
เสียว.                                                                                                 
           บทวา   เจตโส  อาโภโค    ความวา    ออกจากฌานแลว    จิตก็ยัง 
คํานึง  คือนึกถึงวนเวียนอยูในสุขนั้นบอย ๆ. 
           คําท่ีเหลือในทิฏฐธรรมนิพพานวาทะนี้   งายทั้งน้ัน. 
           โดยลาํดับแหงคําเพียงเทาน้ี   เปนอันตรัสถึงทิฏฐิ  ๖๒  ทั้งหมด  ซึ่ง 
แบงเปนอุจเฉททิฏฐิ  ๗  เทาน้ัน    ที่เหลือ   เปนสัสสตทิฏฐิ. 
           บัดนีพ้ระผูมีพระภาคเจาทรงประมวลปุพพันตกัปปกทิฏฐิเหลาน้ัน 
ทั้งหมดเขาดวยกัน  โดยวาระนี้วา  อิเม  โข  เต  ภิกขฺเว เปนตน แลวทรง 
วิสัชนาพระสัพพัญุตญาณ.   ทรงประมวลอปรันตกัปปกทิฏฐิ   และปุพ- 
พันตอปรันตกัปปกทิฏฐิเหลาน้ันทั้งหมดเขาดวยกัน    โดยวาระวา    อิเม 
โข  เต ภิกขฺเว  เปนตน    แลวทรงวิสัชนาพระญาณน้ันแหละ   แมเม่ือตรัส 
ถามในพระดํารัสวา  กตเม  จ  เต  ภิกขฺเว   ธมมฺา เปนตน     ก็ตรัสถาม 
พระสัพพัญุตญาณน่ันเอง  แมเมื่อทรงวิสัชนาก็ทรงยกทิฏฐิ  ๖๒  ประการ 
ข้ึนแลวทรงวิสัชนาพระสัพพัญุตญาณน่ันเอง    เหมือนดังทรงชั่งอัธยาศัย 
ของสัตวทั้งหลายดวยตาชั่ง          เหมือนดังทรงยกทรายจากเชิงภูเขาสิเนรุ  
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ฉะน้ัน  ดวยประการฉะน้ี. 
          พระธรรมเทศนานี้มาแลวดวยอํานาจตามลําดับอนุสนธิอยางนี้. 
 
                        ก็พระสูตรมีอนุสนธ ิ ๓  อยาง  คือ 
           ๑.  ปจุฉานุสนธิ   พระธรรมเทศนาที่ตรัสตอบคําถาม. 
           ๒.  อัชฌาสยานุสนธิ      พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงตามอัธยาศัย 
ของสัตว. 
           ๓.  ยถานุสนธิ  พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงตามลําดับเรื่อง. 
           ในอนุสนธิแหงพระสูตร ๓ อยางนั้น      พึงทราบปุจฉานุสนธิดวย 
อํานาจแหงพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวิสัชนาแกผูที่ทูลถามอยาง 
นี้วา     เมื่อพระพุทธองคตรัสอยางนี้แลว      นันทโคบาลจึงไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ฝงใน  ไดแกอะไร ? 
ฝงนอก   ไดแกอะไร  ?  สงสารในทามกลาง   ไดแกอะไร ?    เกยบนบก 
ไดแกอะไร  ? มนุษยจับ   ไดแกอะไร ?  อมนุษยจับ  ไดแกอะไร ?   ถูก 
น้ําวนเอาไว  ไดแกอะไร ?  ความเนาใน   ไดแกอะไร ? 
           พึงทราบอัชฌาสยานุสนธิ   ดวยอํานาจแหงพระสูตรที่พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงทราบอัธยาศัยของสัตวเหลาอ่ืน แลวตรัสอยางนี้วา  ครั้งน้ันแล 
ภิกษุรูปหน่ึงเกิดปริวิตกทางใจอยางนี้วา   จําเริญละ   เทาท่ีพูดกันวา  รูป 
เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   ตางก็เปนอนัตตา   เอาชิ   กรรมท่ี  
อนัตตากระทําแลวจักถูกอัตตาไหนกัน   ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงทราบความปริวิตกทางใจของภิกษุรูปนั้น ดวยพระหฤทัยของพระองค 
จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เปนฐานะที่จะมีได  
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ที่จะมีโมฆบุรุษบางคนในพระธรรมวินัยนี้ ตกอยูในอวิชชา มใีจซ่ึงมีตัณหา   
เปนใหญ   จะพึงเขาใจสัตถุศาสนแลนเกินหนาไปวา  จําเริญละ เทาท่ีพูดกันวา 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ตางก็เปนอนัตตา  เอาซิ  กรรม 
ที่อนัตตากระทําแลว       จักถูกอัตตาไหนกัน  ดังนี ้  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง  ดังนี้. 
           แตพึงทราบยถานุสนธิ   ดวยอํานาจแหงพระสูตรทั้งหลาย   อันเปน 
ที่มาแหงพระธรรมเทศนาในขางหนา    ดวยอํานาจแหงธรรมอันเขากันได 
หรือดวยอํานาจแหงธรรมที่ขัดกันแกธรรมที่เปนเหตุใหพระธรรมเทศนา 
ต้ังข้ึนในเบ้ืองตน   ตัวอยางเชน   ในอากังเขยยสูตร   เทศนาต้ังข้ึนดวยศีล 
ในตอนตน  อภิญญา  ๖  มาในตอนปลาย  ในวัตถสุูตร  เทศนาทั้งข้ึนดวย  
อํานาจกิเลสในตอนตน    พรหมวิหารมาในตอนปลาย    ในโกสัมพิกสูตร 
เทศนาต้ังข้ึนดวยการทะเลาะในตอนตน      สาราณียธรรมมาในตอนปลาย 
ในกักกัจโจปมมสูตร   เทศนาทั้งข้ึนดวยความไมอดทนในตอนตน   อุปมา 
ดวยเลื่อยมาในตอนปลาย.   ในพรหมชาลสูตรนี้    เทศนาต้ังข้ึนดวยอํานาจ 
แหงทิฏฐิในตอนตน  การประกาศสุญญตามาในตอนปลาย.  เพราะเหตุนั้น 
ขาพเจาจึงไดกลาวไววา      พระธรรมเทศนานี้มาแลว ดวยอํานาจแหงยถา- 
นุสนธิอยางนี้   ดังน้ี. 
           บัดนี้    เพ่ือจะทรงแสดงการจําแนกขอบเขต   พระผูมีพระภาคเจา 
จึงทรงเริมเทศนาวา  ตตฺร  ภิกขฺเว  ดังน้ีเปนตน 
           คํา  ตทป  เตส  ภวต  สมณพฺราหฺมณาน  อชานต  อปสฺสต 
เวทยิต  ตณฺหาคตาน  ปริตสฺสิต  วิปฺผนฺทิตเมว    ดังน้ี     ความวา 
สมณพราหมณเหลาน้ัน    เกิดโสมนัส   ดวยความยินดีในทิฏฐิ  ดวยความ  
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สุขในทิฏฐิ    ดวยความรูสึกในทิฏฐิอันใด     ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา   
เที่ยง  ดวยเหตุ  ๔   ประการ   แมขอนัน้ก็เปนความรูสึกของสมณพราหมณ 
ผูเจริญเหลานั้น    ผูไมรูไมเห็นสภาวะแหงธรรมทั้งหลายตามความเปนจริง 
เปนคนท่ียังมีตัณหาอยู         ความรูสึกนั้นเปนของคนท่ียังมีตัณหาเทาน้ัน 
อยางเดียว  กแ็ละความรูสึกนี้นั้นแล เปนความด้ินรนเปนความแสหาเทาน้ัน 
คือเปนความหว่ันเทาน้ัน    เปนความไหวเทาน้ัน  ดวยความด้ินรนกลาวคือ 
ทิฏฐิและตัณหา   เหมือนกับหลักที่ปกไวในกองแกลบ    มิใชไมหว่ันไหว 
ดุจทัศนะของพระโสดาบัน.  แมในเอกัจจสัสสตวาทะเปนตน  ก็นัยนี้แล. 
           พระบาลีวา  ตตฺร  ภิกขฺเว  เย  เต  สมณพฺราหฺมณา  สสสฺตวาทา 
ดังน้ี เปนตน พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มไวอีก เพ่ือทรงแสดงปจจัยสืบ ๆ 
กันมา.     
           ในพระบาลีนั้น       ดวยพระดํารัสวา  ตทป ผสฺสปจฺจยา   ดังน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา    สมณพราหมณเหลาน้ัน    เกิดโสมนัส 
ดวยความยินดีในทิฏฐิ  ดวยความสุขในทิฏฐิ  ดวยความรูสึกในทิฏฐิอันใด 
ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา    เที่ยง     ดวยเหตุ ๔  ประการ      แมขอนั้น  
ก็คือความรูสึกดิ้นรนเพราะตัณหาและทิฏฐิ  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  ดังนี้. 
ในวาทะท้ังปวงก็นัยนี้. 
           บัดนี้   เพ่ือจะทรงแสดงภาวะท่ีปจจัยนั้นมีกําลังในความรูสึกในทิฏฐิ 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสพระบาลีอีกวา   ตตฺร  ภิกฺขเว  เย  เต  สมณ- 
พฺราหฺมณา  สสฺสตวาทา  ดังน้ี  เปนตน.                                   
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           ในพระบาลีนั้น  ดวยคําวา  เต  วต  อฺตฺร  ผสฺสา  ดังน้ี  พระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความวา  ขอท่ีวา  สมณพราหมณเหลานั้น  เวน 
จากผัสสะ  จักรูสึกความรูอันนั้น  ดังนี้นั้น  ไมมีเหตุที่จะเปนไปได  อุปมา  
เหมือนอยางวา      ข้ึนชื่อวาเสายอมเปนปจจัยมีกําลังเพ่ือประโยชนในการ 
คํ้าเรือนจากการลม    เรือนน้ัน    ไมมีเสาคํ้าไว   ไมอาจจะต้ังอยูไดฉันใด 
แมผัสสะก็มีอุปไมยฉันนั้นแล เปนปจจัยมีกําลังแกเวทนา   เวนผัสสะน้ันเสีย 
ความรูสึกในทิฏฐินี้  ยอมไมมี  ดังนี้.  ในวาทะท้ังปวงก็นัยนี้. 
           บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจา  ทรงประมวลความรูสึกในทิฏฐิทั้งปวง 
โดยนัยมีอาทิวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน 
สมณพราหมณเหลาน้ันใด   เปนสัสสตวาทะ   ยอมบัญญัติอัตตาและโลกวา 
เที่ยง  ดวยเหตุ  ๔  ประการ   แมสมณพราหมณเหลาน้ันใด   เปนเอกัจจ- 
สัสสติกะ  บรรดาสมณพราหมณเหลานั้น  ดังนี้. 
           เพราะเหตุไร  ? 
           เพราะเพ่ือตองการจะเพ่ิมผัสสะขางหนา. 
           อยางไร   ? 
           สมณพราหมณเหลาน้ันทั้งหมดถูกตองแลว     ดวยผัสสายตนะท้ัง ๖ 
ยอมเสวยเวทนา.  ทีช่ื่อวาผัสสายตนะท้ัง ๖ ในขอน้ัน ไดแกผัสสายตนะ ๖ 
เหลาน้ี    คือ  จักขุผัสสายตนะ ๑   โสตผัสสายตนะ ๑   ฆานผัสสายตนะ ๑ 
ชิวหาผัสสายตนะ ๑   กายผัสสายตนะ ๑  มโนผัสสายตนะ ๑.  
           ก็  อายตนศัพทนี้   ยอมเปนไปในอรรถวา  ที่เกิด  ที่ประชุม   เหตุ 
และบัญญัติ.   ในอรรถเหลาน้ัน  อายตน  ศัพทเปนไปในอรรถวา  ที่เกิด 
เชนในคําวา  ชนบทกัมโพชะ  เปนที่เกิดของมาท้ังหลาย  ทักขิณาบถเปน  
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ที่เกิดของโคทั้งหลาย  ดังนี้    อธิบายวา  ในท่ีเปนที่เกิด.   
           เปนไปในอรรถวา   ที่ประชุม    เชนในคําวา    เมื่อตนไมใหญนั้น 
เปนที่ประชุมที่นารื่นรมยใจ    นกทั้งหลายยอมพากันอาศัยตนไมนั้น ดังน้ี. 
           เปนไปในอรรถวา    บัญญัติ    เชนในคําวา    ยอมสมมติบัญญัติวา 
ในราวปา   ในบรรณกุฎี. 
           อายตนศัพทนี้นั้น ในที่นี้ยอมควรในอรรถท้ัง ๓ มีถิ่นเกิดเปนตน. 
           จริงอยู   ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนที่หา   ยอมเกิด   ยอมประชุมใน 
จักษุเปนตน      แมจักษุเปนตนเหลานั้น     ก็เปนเหตุของธรรมเหลานั้น 
เหตุนั้น  จึงชื่อวา  อายตนะ.  และในที่นี้    พระผูมพีระภาคเจาตรัสผัสสา- 
ยตนะท้ัง   ๖   เปนตนไว   เพ่ือจะทรงแสดงความสืบ ๆ กันแหงปจจัยนับแต 
ผัสสะเปนตนไป   ยกพระธรรมเทศนาโดยยกผัสสะเปนหัวขอนั่นเอง  โดย 
นัยนี้วา   อาศัยจักษุและรูป   จึงเกิดจักษุวิญญาณทั้ง ๓ อยาง   ประชุมกัน 
เขา   จึงเปนผัสสะ   ดังน้ี. 
           บทวา   ผุสฺส  ผุสฺส  ปฏิสเวเทนฺติ  ความวา   ถูกตอง ๆ แลวเสวย 
เวทนา. 
           ก็ในพระบาลีนี้    แมจะไดตรัสเหมือนอายตนะท้ังหลายมีการถูกตอง 
เปนกิจไวก็จริง   ถึงอยางนั้น   ก็ไมพึงเขาใจวา   อายตนะเหลาน้ัน   มีการ 
ถูกตองเปนกิจ.   เพราะวา   อายตนะทั้งหลาย   ถูกตองไมได   สวนผัสสะ 
ยอมถูกตองอารมณนั้น ๆ.   ก็อายตนะท้ังหลาย   ทรงแสดงแฝงไวในผัสสะ 
เพราะฉะนั้น  พึงทราบความในพระบาลีนี้อยางนี้วา สมณพราหมณเหลาน้ัน 
ทั้งหมด    ถกูตองอารมณมีรูปเปนตน    ดวยผัสสะท่ีเกิดแตผัสสายตนะ ๖ 
แลวเสวยเวทนาในทิฏฐินั้น.  
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           ในขอวา   เตส  เวทนาปจฺจยา   ตณฺหา   ดังน้ีเปนตน   มวิีนิจฉัย 
ดังตอไปนี้    
          บทวา   เวทนา   ความวา   เวทนาเกิดแตผัสสายตนะ ๖.     เวทนา 
นั้น     ยอมเปนปจจัยโดยเง่ือนแหงอุปนิสสัยปจจัยแกตัณหาอันตางดวยรูป 
ตัณหาเปนตน  ดวยเหตุนั้น    จึงตรัสวา  เพราะเวทนาของสมณพราหมณ  
เหลาน้ันเปนปจจัย    จึงเกิดตัณหา   ดังน้ี.      และตัณหานั้นก็เปนปจจัย 
โดยเง่ือนแหงอุปนิสสัยปจจัย   และโดยเง่ือนแหงสหชาตปจจัย   แกอุปทาน 
๔  อยาง.    อุปาทานก็เปนปจจัยแกภพอยางนั้น.    ภพเปนปจจัยโดยเง่ือน 
แหงอุปนิสสัยปจจัยแกชาติ.   ก็ในคําวา   ชาติ   นี ้   พึงเห็นวา   ไดแกขันธ 
๕ พรอมท้ังวิการ.    ชาติเปนปจจัยโดยเง่ือนแหงอุปนิสสัยปจจัย    แกชรา 
มรณะ  และโสกะเปนตน.  นี้เปนความยอในพระบาลีนี้.  สวนกถาวาดวย 
ปฏิจจสมุปบาท     ไดกลาวไวแลวโดยพิสดารในวิสุทธิมรรค.     ก็ในท่ีนี้  
พึงทราบพอประกอบพระบาลีนั้นเทานั้น. 
          ก็พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวัฏฏกถา   ยอมตรัสดวยศัพทอันเปน 
หัวขอคืออวิชชา  อยางนี้วา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เง่ือนตนแหงอวิชชา 
ยอมไมปรากฏ   ในกาลกอนแตนี้อวิชชาไมมี   แตภายหลังจึงมี   เพราะเหตุ 
นั้น  เราจึงกลาวคํานี้อยางนี้วา    ก็เม่ือเปนเชนนั้น    อวิชชามีเพราะขอน้ี  
เปนปจจัย  จึงปรากฏ  ดังน้ีบาง   ดวยศัพทอันเปนหัวขอคือตัณหาอยางนี้  
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เง่ือนตนแหงภวตัณหายอมไมปรากฏ   ในกาล 
กอนแตนี้   ภวตัณหาไมมี   แตภายหลังจึงมี    เพราะเหตุนั้น    เราจึงกลาว 
คําน้ีอยางนี้วา    ก็เม่ือเปนเชนนั้น  ภวตัณหามีเพราะขอน้ีเปนปจจัย    จึง 
ปรากฏ  ดังน้ีบาง     ดวยศัพทอันเปนหัวขอคือทิฏฐิอยางนี้วา       ดูกอน  
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ภิกษุทั้งหลาย   เง่ือนตนแหงภวทิฏฐิ    ยอมไมปรากฏ    ในกาลกอนแตนี้    
ภวทิฏฐิไมมี   แตภายหลังจึงมี   เพราะเหตุนั้น     เราจึงกลาวคําน้ีอยางนี้วา 
ก็เม่ือเปนเชนนั้น  ภวทิฏฐิมีเพราะขอนี้เปนปจจัย   จึงปรากฏ   ดังน้ีบาง. 
ก็ในพระสูตรนี้      เมื่อตรัสดวยศัพทอันเปนหัวขอคือทิฏฐิ      ตรัสทิฏฐิ 
ทั้งหลาย   ที่เกิดข้ึนดวยความติดใจในเวทนา   จึงตรัสปฏิจจสมุปบาทอันมี 
เวทนาเปนมูล.  ดวยเหตุนั้น   จึงทรงแสดงความขอน้ีวา   สมณพราหมณ 
เจาทิฏฐิเหลานี้      ยึดถือความเห็นนี้แลว     แลนไปทองเท่ียวไปในภพ  ๓ 
กําเนิด ๔  คติ  ๕  วิญญาณคติ ๗  สัตตาวาส  ๙  จากน่ีไปน่ัน  จากน่ัน 
ไปน่ี   ดังนี้      ยอมวนเวียนไปตามวัฏฏทุกขอยางเดียว    ไมสามารถจะเงย 
ศีรษะข้ึนจากวัฏฏทุกขได   ดุจโคที่เขาเทียมไวในเครื่องยนต    ดุจลูกสุนัข 
ที่เขาลามไวที่เสา   และดจุเรือท่ีอับปางลงดวยลมฉะน้ัน   ดังนี้แล. 
          พระผูมีพระภาคเจา     ครั้นตรสัวัฏฏะอันเปนที่ต้ังอาศัยของตนผูมี 
ทิฏฐิอยางนี้แลว   บัดนี้  เม่ือจะทรงแสดงวิวัฏฏะ   ยกภิกษุผูประกอบความ 
เพียรข้ึนเปนท่ีต้ัง  จึงตรัสพระบาลีวา  ยโต  โข  ภิกขฺเว  ภกิฺข ุ เปนตน  
          ในพระบาลีนั้น  บทวา  ยโต   แปลวา  ในกาลใด. 
          บทวา  ฉนฺน  ผสฺสายตนาน  ความวา  วัฏฏะยอมวนไปแกคนผูมี 
ทิฏฐิ   ผูถูกตองดวยผัสสายตนะเหลาใด   เสวยเวทนาอยู    แหงผัสสายตนะ 
๖  เหลาน้ันนั่นแล. 
          ในคําวา    สมุทย    เปนตน     พึงทราบความเกิดแหงผัสสายตนะ 
ตามนัยที่ตรัสไวในเวทนากัมมัฏฐานวา    เพราะอวิชชาเกิด    จักษุจึงเกิด 
ดังน้ีเปนตน.     เหมือนอยางวา     ในเวทนากัมมัฏฐานน้ัน     ตรัสไววา 
เพราะผัสสะเกิด   เพราะผัสสะดับ  ดังนี้ฉันใด   ในพระบาลีนี้ก็เปนฉันนั้น  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 279 

พึงทราบอายตนะนั้นวา     ในจักษุเปนตน    เพราะอาหารเกิด     เพราะ   
อาหารดับ  ในมนายตนะ   เพราะนามรูปเกิด   เพราะนามรูปดับ  ดังนี้แล. 
           บทวา  อุตฺตริตร   ปชานาติ    ความวา    บุคคลผูมีทิฏฐิยอมรูชัด 
เฉพาะทิฏฐิเทาน้ัน   สวนภิกษุนี้ยอมรูทิฏฐิ   และยงิข้ึนไปกวาทิฏฐิ    คือ 
ศีล   สมาธิ   ปญญา    และวิมุติ    จนถงึพระอรหัต    คือพระขีณาสพก็รู 
พระอนาคามี  พระสกทาคามี  พระโสดาบันก็รู    ภิกษุผูเปนพหูสูต   ทรง 
คันถธุระก็รู  ภิกษุผูปรารภวิปสสนาก็รู. 
           ก็พระธรรมเทศนาอันพระผูมีพระภาคเจาใหจบลงดวยยอดคือ พระ 
อรหัตทีเดียว   ดังน้ีแล. 
           พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นตรัสวิวัฏฏะ  อยางน้ีแลว  บัดน้ี   เพ่ือจะ 
ทรงแสดงวา  ข้ึนชื่อวาคนมีทิฏฐิที่พนไปจากขาย  คือ   พระธรรมเทศนา 
ยอมไมมี   จึงตรัสตอไปวา   เย   หิ   เกจิ   ภิกฺขเว   เปนตน. 
           ในพระบาลีนั้น  บทวา  อนฺโตชาลีกตา  ความวา   อยูภายในขาย 
คือ   เทศนาของเรานี้นั่นเอง. 
           บทวา   เอตฺถ  สิตา  ว   ความวา  อยู   อาศัย   คือ   พ่ึงพิงอยูใน 
ขาย   คือเทศนาของเรานี้นั่นแหละ. 
           คําวา   เมื่อผุดก็ผุด   มีคําอธิบายอยางไร  ? 
           มีคําอธิบายวา   สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  จมลงบาง    โผลข้ึน 
บาง   ก็เปนผูอยูในขายคือเทศนาของเรา   จมลงและโผลข้ึน. 
           บทวา   เอตฺถ   ปรยิาปนฺนา   ความวา    เปนผูนับเนื่องในขายคือ 
เทศนาของเรานี้        คืออันขายคือเทศนานี้ผูกพันไว      ดุจอยูภายในขาย 
เมื่อผุดก็ผุดข้ึน    ดวยวาชือ่วาคนมีทิฏฐิ     ที่ไมสงเคราะหเขาในขาย   คือ  
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เทศนานี้    ยอมไมมี  ดังนี้แล.   
           บทวา   สุขมุจฺฉิเกน   ความวา   ดวยขายตาละเอียดถี่ยิบ. 
           จริงอยู    พระผูมพีระภาคเจาเปรียบเหมือนชาวประมง   พระธรรม 
เทศนาเปรียบเหมือนขาย  หม่ืนโลกธาตุเปรียบเหมือนนํ้านอย  สมณะหรือ 
พราหมณผูมีทิฏฐิ  ๖๒   เปรียบเหมือนสัตวใหญ   กิริยาที่พระผูมีพระภาค- 
เจาทรงแสดงความท่ีสมณะหรือพราหมณผูมีทิฏฐิทั้งหมดตกอยูภายในขาย 
คือพระธรรมเทศนา    เปรียบเหมือนกิริยาที่ชาวประมงน้ัน     ยืนแลดูอยู 
ริมฝง   เห็นสัตวใหญ ๆ อยูภายในขายฉะน้ัน. 
           การเทียบเคียงดวยขออุปมาในพระธรรมเทศนานี้       พึงทราบดวย 
ประการฉะน้ี. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นทรงแสดงความท่ีสมณพราหมณผูมีทิฏฐิ 
ทั้งหมดเปนผูนับเนื่องในขายคือพระธรรมเทศนานี้     เพราะทิฏฐิทั้งหมด 
สงเคราะหเขาดวยทิฏฐิ  ๖๒ เหลาน้ี    อยางนี้แลว   บัดนี้   เมื่อจะทรงแสดง 
ความท่ีพระองคเปนผูนับเนื่องในขอไหน ๆ  จึงตรัสพระมาลีวา  อุจฺฉินฺน- 
ภวเนตฺติโก  ภิกฺขเว   ตถาคตสฺส  กาโย   ดังน้ีเปนตน. 
           ในพระบาลีนั้น  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้ 
           ที่ชื่อวา   เนตฺติ   เพราะอรรถวา   เปนเครื่องนําไป. 
           บทวา   นยนฺติ   แปลวา   ผูกคอฉุดมา. 
           นี้เปนชื่อของเชือก.    ก็ในท่ีนี้  ภวตัณหาทรงประสงคเอาวา  เนตฺติ  
เพราะเปนเชนกับเชือกเครื่องนําไป.   จริงอยู    ภวตัณหานั้น   ยอมผูกคอ 
มหาชน   นําไป   คือนําเขาไปสูภพน้ัน  ๆ  เหตุนั้น   จึงชื่อวา  ภวเนตฺติ. 
ตัณหาเครื่องนําสัตวไปสูภพนั้น    แหงกายของพระตถาคต   ขาดแลวดวย  
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ศัสตราคืออรหัตตมรรค  เหตุนั้น  กายของพระตถาคตจึงชื่อวา   มีตัณหา 
เครื่องนําสัตวไปสูภพขาดแลว.   
           บทวา  กายสฺส  เภทา  อุทฺธ  ความวา   ตอจากกายแตกไป. 
           บทวา   ชีวิตปริยาทานา    ความวา    เพราะสิ้นชีวิตแลว    คือส้ิน 
รอบแลวโดยประการท้ังปวง  เพราะไมปฏิสนธิตอไป. 
           บทวา  น  ต  ทุกฺขนฺติ  ความวา  เทวดาก็ดี   มนษุยก็ดี   จักไม 
เห็นพระตถาคตน้ัน  จักถงึความเปนผูหาบัญญัติมิได. 
           ก็ในคําอุปมาวา   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว   ดังน้ีเปนตน มีคําเทียบเคียง 
ดังตอไปนี้. 
           ก็กายของพระตถาคต     เปรียบเหมือนตนมะมวง     ตัณหาท่ีอาศัย 
กายน้ีเปนไปในภพกอน   เปรียบเหมือนข้ัวใหญ   ซึ่งเกิดที่ตน    เม่ือยังมี 
ตัณหาอยู  ขันธ ๕  อายตนะ  ๑๒  ธาตุ ๑๘   ซึ่งเปนสภาพคิดอยูกับตัณหา 
จะเกิดตอไป   เปรียบเหมือนพวงมะมวงสุก  ประมาณ  ๕  ผลบาง ๑๒ ผล 
บาง ๑๘ ผลบาง   ติดอยูที่ข้ัวน้ัน.   เหมือนอยางวา  เมื่อข้ัวน้ันขาด มะมวง 
เหลาน้ันทั้งหมด  ยอมติดข้ัวน้ันไป  อธิบายวา  ไปตามข้ัวน้ันแหละ  ขาด 
ไปเชนเดียวกัน  เพราะข้ัวขาด   ขอน้ันฉันใด   ข้ัวตัณหาเครื่องนําสัตวไป 
สูภพยังไมขาด    ก็พึงเปนเหตุใหเกิดขันธ  ๕   อายตนะ  ๑๒    ธาตุ  ๑๘ 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด        ยอมติดตามข้ัวตัณหาเครื่องนําสัตวไปสูภพนั้น 
อธิบายวา    ไปตามตัณหาเครื่องนําสัตวไปสูภพ     เมื่อตัณหาน้ันขาดแลว 
ก็ขาดไปเชนเดียวกัน  เหมือนฉันนั้นทีเดียว. 
           อน่ึง  เมื่อตนไมแมนั้น    อาศัยผัสสะอันเปนพิษของหนามกระเบน 
ซูบซีดลงโดยลําดับ  ตายแลวก็ยอมจะมีแตเพียงโวหารวา  ณ  ทีน่ี้ไดมีตนไม  
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ชื่อน้ีเทาน้ัน  ใคร ๆ  มิไดเห็นตนไมนั้น    ขอน้ีฉันใด     เมื่อกายน้ีอาศัย 
สัมผัสอริยมรรค     เพราะยางคือตัณหาสิ้นไปแลว       จึงเปนดังซูบซีดลง  
ตามลําดับ   แตกทําลายไป   ตอจากกายแตกส้ินชีพแลว   เทวดาและมนุษย 
ทั้งหลายจักไมเห็นแมซึ่งพระตถาคต   จักมีแตเพียงโวหารวา  ไดยินวา   นี้  
เปนศาสนาของพระศาสดาซึ่งเห็นปานน้ีทาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา ทรง 
แสดงพระธรรมเทศนาถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ดวยประการฉะน้ี. 
           ขอวา   เอว  วุตฺเต  อายสฺมา   อานนฺโท  ความวา  เมื่อพระผูมี - 
พระภาคเจาตรัสพระสูตรนี้อยางนี้แลว   พระอานนทเถระไดประมวลพระ 
สูตรทั้งหมดต้ังแตตนมา     แลวคิดวา     เราจักแสดงกําลังของพระพุทธเจา 
พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงขนานนามพระสูตรที่ตรัส      อยากระน้ันเลย 
เราจักกราบทูลใหทรงขนานนมพระสูตรที่ตรัสนั้น    ดังน้ีแลวจึงไดกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ี. 
          ในบทวา   ตสฺมาติห  ตฺว  ดังน้ีเปนตน   มีคําประกอบความดังตอ 
ไปน้ี 
           ดูกอนอานนท     เพราะในธรรมบรรยายน้ี      เราจักไดจําแนกท้ัง 
ประโยชนในโลกน้ี    ทัง้ประโยชนในโลกหนา    ฉะน้ันแล   เธอจงทรง 
จําธรรมบรรยายน้ีวา   อรรถชาละ   บาง   อนึ่ง   เพราะในธรรมบรรยายน้ี  
เราไดกลาวธรรมอันเปนแบบแผนเปนอันมาก  ฉะนั้น  เธอจงทรงจําธรรม 
บรรยายอันเปนแบบแผนน้ีวา   ธรรมชาละบาง     อน่ึง     เพราะในธรรม 
บรรยายนี้     เราไดจําแนกพระสัพพัญุตญาณ   อันชื่อวา   พรหม   ดวย 
อรรถวา   ประเสริฐสุด  ฉะนั้น  เธอจงทรงจําธรรมบรรยายน้ีวา  พรหม- 
ชาละบาง      เพราะในธรรมบรรยายน้ี    เราไดจําแนกทิฏฐิ  ๖๒     ฉะน้ัน  
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เธอทรงจําธรรมบรรยายน้ีวา     ทิฏฐิชาละบาง     อน่ึง   เพราะใคร ๆ ฟง 
ธรรมบรรยายนี้แลว   อาจจะยํ่ายีเทวบุตรมารบาง   ขันธมารบาง   มัจจุมาร   
บาง    กิเลสมารบาง     ฉะนั้น     เธอจงทรงจําธรรมบรรยายน้ีวา     พิชัย 
สงครามอันยอดเยี่ยมบาง   ดังน้ีแล. 
           บทวา  อิทมโวจ   ภควา   ความวา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
พระสูตรทั้งส้ินนี้     จําเดิมแตจบคํานิทานจนถึงท่ีตรัสวา     เธอจงทรงจํา 
ธรรมบรรยายนี้วา     พิชยัสงความอันยอดเยี่ยมดังน้ี       ทรงประกาศพระ 
สัพพัญุตญาณ  อันลึกซึง้อยางยิ่ง  ซึ่งมีที่ต้ังอาศัยอันใคร ๆ ไมพึงไดดวย 
ปญญาของชนเหลาอ่ืน     ทรงกําจัดมืดมนใหญคือทิฏฐิ     ดุจพระอาทิตย 
กําจัดความมืดฉะน้ัน. 
           บทวา  อตฺตมนา  เต ภิกฺขู   ความวา  ภิกษุเหลาน้ัน   ตางมีใจ 
ชื่นบานเปนของตนเอง   อธิบายวา    เปนผูมีจิตฟูข้ึนดวยปติอันไปในพระ 
พุทธเจา. 
           บทวา  ภควโต  ภาสิต  ความวา   พระสูตรนี้ประกอบดวยเทศนา 
วิลาสมีนัยอันวิจิตรอยางน้ี   คือเปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ดวยพระสุรเสียงอันไพเราะ    ดังเสียงนกการเวก    เสนาะโสต    เปนพระ 
สุรเสียงเพียงดังเสียงแหงพรหม    เชนกับทรงโสรจสรงนํ้าอมฤตลงในหทัย 
แหงบัณฑิตชน. 
           บทวา  อภินนฺทุ ความวา  อนุโมทนาดวย  รบัรองดวย. 
           ก็  อภนินฺท  ศัพทนี้  มาในอรรถวา  ตัณหา   ก็มี    เชนในคําวา 
อภินนฺทติ  อภิภวติ  ยอมเพลิดเพลิน  ยอมกลาวสรรเสริญ  เปนตน. 
           มาในอรรถวา    เขาไปใกล  ก็ม ี   เชนในประโยควา    เทวดาและ  
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มนุษยทั้ง ๒ ฝายตางก็เขาไปใกลอาหารเปนตน.   
           มาในอรรถวา  รับรอง   ก็ม ี เชนในประโยควา 
           ญาติมิตรและผูมีใจดี  ยอมรับรองบุคคล 
                   ผูรางแรมไปนาน    แลวกลับจากท่ีไกลมาโดย 
                   สวัสดีเปนตน. 
           มาในอรรถวา   อนุโมทนา   กม็ี   เชนในประโยควา 
           อภินนฺทิตฺวา   อนโุมทิตฺวา   แปลวา   เพลิดเพลินแลว   อนุโมทนา 
แลวเปนตน. 
          อภินนทฺ  ศัพทนี้นัน้    ในที่นี้ยอมควรในความวา   อนุโมทนาและ 
รับรอง    ดวยเหตุนั้น   ขาพเจาจึงกลาววา    บทวา   อภินนฺทุ    ความวา 
อนุโมทนาดวย  รับรองดวย  ดังนี้. 
                   ภิกษุทั้งหลายตางอนุโมทนาสุภาษิต     ที่พระผูมี  
                   พระภาคเจาผูคงท่ีตรัสดีแลว     รบัรองดวยเศียร 
                   เกลาวา   สาธุ   สาธุ  ดังน้ีแล. 
         บทวา  อิมสฺมิฺจ  ปน  เวยฺยากรณสฺมึ   ความวา    พระสูตรอัน 
ไมมีคาถาปนนี้.   ก็พระสูตรนี้    เรียกวา  ไวยากรณ   เพราะไมมีคาถาปน  
          บทวา    ทสสหสฺสีโลกธาตุ     ความวา     โลกธาตุประมาณหมื่น   
จักรวาล. 
          บทวา  อกมฺปตฺถ  พึงทราบวา   ไดไหวในเม่ือจบพระสตรีทีเดียว 
หามิได  ขอน้ีสมดังท่ีทานพระอานนทกลาวไววา  เมื่อกําลังตรัสอยู   ฉะน้ัน 
พึงทราบวา   เมื่อกําลังทรงแสดงคลี่คลายทิฏฐิ   ๖๒  อยูไดไหวแลวในฐานะ 
๖๒ ประการ   คือเมื่อเทศนาทิฏฐินั้น ๆ จบลง ๆ.  
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           ในขอน้ัน  พึงทราบแผนดินไหวดวยเหตุ  ๘  ประการ  คือ 
              ๑.   ธาตุกําเริบ   
              ๒.   อานุภาพของผูมีฤทธิ์ 
              ๓.   พระโพธิสัตวกาวลงสูพระครรภ 
              ๔.   เสด็จออกจากครรภพระมารดา 
              ๕.   บรรลุพระสมัโพธิญาณ 
              ๖.   ทรงแสดงพระธรรมจักร 
              ๗.   ทรงปลงอายุสังขาร 
              ๘.  เสด็จดับขันธปรินิพพาน 
           วินิจฉัยเหตุแมเหลาน้ัน     ขาพเจาจักกลาวในคราววรรณนาพระบาลี 
ที่มาในมหาปรินิพพานสูตรอยางนี้วา    ดูกอนอานนท   เหตุ   ปจจัย  ๘ 
เหลาน้ีแล     ที่ใหเกิดแผนดินไหวใหญ    ดังน้ีทีเดยีว.     ก็แผนดินใหญนี้  
ไดไหวในฐานะ ๘  แมอ่ืน  คือ  
              ๑.   คราวเสด็จมหาภิเนษกรมณ 
              ๒.   คราวเสด็จเขาสูโพธิมัณฑสถาน 
              ๓.   คราวรับผาบังสุกุล 
              ๔.   คราวซักผาบังสุกุล 
              ๕.   คราวแสดงกาลามสูตร 
              ๖.   คราวแสดงโคตมกสูตร 
              ๗.   คราวแสดงเวสสันดรชาดก 
              ๘.   คราวแสดงพรหมชาลสูตรนี้  
           ใน  ๘  คราวนั้น   คราวเสด็จมหาภิเนษกรมณ   และคราวเสด็จเขา  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 286 

สูโพธิมัณฑสถาน     แผนดินไดไหวดวยกําลังแหงพระวิริยะ     คราวรับผา   
บังสุกุล  แผนดินถูกกําลงัความอัศจรรยกระทบแลววา   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงละมหาทวีป  ๔   อันมีทวีปสองพันเปนบริวาร    ออกผนวชไปสูปาชา 
ถือเอาผาบังสุกุล     ไดทรงกระทํากรรมที่ทําไดยาก     ดังน้ี    ไดไหวแลว 
คราวซักผาบังสุกุล    และคราวแสดงเวสสันดรชาดก    แผนดนิไดไหวดวย 
ความไหวมิใชกาล     คราวแสดงกาลามสูตร    และคราวแสดงโคตมกสูตร 
แผนดินไดไหวดวยความเปนสักขีวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขาพระ 
พุทธเจาขอเปนสักขี   แตคราวแสดงพรหมชาลสูตรนี้  เมือทรงแสดงสะสาง 
คลี่คลายทิฏฐิ   ๖๒  ประการอยู     พึงทราบวา      ไดไหวดวยอํานาจถวาย 
สาธุการ. 
           อน่ึง   มิใชแตในฐานะเหลาน้ีอยางเดียวเทานั้น   ที่แผนดินไหว   ที ่
จริงแผนดินไหวแลว       แมในคราวสังคายนาท้ัง  ๓  ครั้ง       แมในวันที่ 
พระมหินทเถระมาสูทวีปนี้       นั่งแสดงธรรมในชาติวัน       และเม่ือพระ 
บิณฑปาติยเถระกวาดลานพระเจดียในกัลยาณีวิหาร    แลวน่ังท่ีลานพระ 
เจดียนั้นแหละ      ยึดปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณ      เริ่มสวดพระสูตรนี้ 
เวลาจบพระสูตร   แผนดินไดไหวไปถึงนํ้ารองแผนดินเปนที่สุด.   มีสถาน 
ที่ชื่ออัมพลัฏฐิกะอยูดานทิศตะวันออกของโลหปราสาท   พระเถระผูกลาว 
คัมภีรทีฆนิกายน่ังในสถานที่นั้น   เริ่มสวดพรหมชาลสูตร     แมในเวลาท่ี 
พระเถระเหลาน้ันสวดจบ    แผนดินก็ไดไหวไปถึงนํ้ารองแผนดินเปนที่สุด 
เหมือนกัน   ดังน้ีแล.   
              ดวยอานุภาพแหงพระสูตรอันประเสริฐใด       ที่พระ 
              สยมัภูไดทรงแสดงแลว  แผนดินไดไหวหลายครั้ง  
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              อยางน้ี    ขอบัณฑิตท้ังหลายจงศึกษาโดยเคารพ  ซึ่ง 
              อรรถกรรมของพระสูตรน้ัน      อันมีชื่อวา   พรหม-  
              ชาลสูตรในพระศาสนานี้     แลวปฏิบัติโดยอุบายอัน 
              แยบคาย   เทอญ. 
           วรรณนาพรหมชาลสูตร  อันดับที่  ๑  ในสมุังคลวิลาสินี  อรรถกถา 
ทีฆนิกาย 
                                 จบแลวดวยประการฉะน้ี.  
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                             ๒.  สามัญญผลสูตร    
                    ( ๙ )  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี  :- 
           สมัยหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาประทับ ณ สวนอัมพวันของหมอ 
ชีวกโกมารภจั      กรุงราชคฤห   พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ 
๑,๒๕๐  รูป      วันนั้นเปนวันอุโบสถข้ึน ๑๕ คํ่า      เปนวันครบรอบ 
๔ เดือนฤดูดอกโกมุทบาน     ในราตรีเพ็ญพระจันทรเต็มดวง     พระเจา 
แผนดินมคธพระนามวา   อชาตศัตรู   เวเทหิบุตร       แวดลอมดวยราช- 
อํามาตย    ประทับนั่ง  ณ  มหาปราสาทชั้นบน     ขณะนั้น    ทาวเธอทรง 
เปลงพระอุทานวา    ทานผูเจริญท้ังหลาย    ราตรีมพีระจันทรแจมกระจาง 
นารื่นรมยหนอ   ราตรีมีพระจันทรแจมกระจาง   ชางงามจริงหนอ   ราตรี 
มีพระจันทรแจมกระจาง   นาชมจริงหนอ   ราตรีมีพระจันทรแจมกระจาง 
นาเบิกบานจริงหนอ  ราตรีมีพระจันทรแจมกระจาง  เขาลักษณะจริงหนอ 
วันนี้เราควรจะเขาไปหาสมณะ    หรอืพราหมณผูใดดี    ที่จิตของเราผูเขา 
ไปหาพึงเลื่อมใสได   ครัน้ทาวเธอมีพระราชดํารัสอยางนี้แลว  ราชอํามาตย 
ผูหน่ึงจึงกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   ทานปูรณกัสสป   ปรากฏ 
วาเปนเจาหมูเจาคณะ   เปนคณาจารย   มีชื่อเสียง  มีเกียรติยศ  เปนเจาลัทธิ 
มหาชนยกยองวาดี   เปนคนเกาแก   บวชมานาน   มีอายุลวงกาลผานวัยมา 
โดยลําดับ    ขอพระองคเสด็จเขาไปหาทานปูรณกัสสปนั้นเถิด   เห็นดวย 
เกลา ฯ วา    เมื่อพระองคเสด็จเขาไปหาทานปูรณกัสสป    พระหฤทัยพึง 
เลื่อมใส   เมื่ออํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางน้ีแลว   ทาวเธอทรงน่ิงอยู   
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           ราชอํามาตยอีกคนหน่ึง   จึงกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ   
ทานมักขลิโคสาล  ปรากฏวา  เปนเจาหมู  เจาคณะ  เปนคณาจารยมีชื่อ 
เสียง     มีเกยีรติยศ    เปนเจาลัทธิ    มหาชนยกยองวาดี    เปนคนเกาแก 
บวชมานาน    มีอายุลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ    ขอพระองคเสด็จเขาไป 
หาทานมักขลิโคสาลนั้นเถิด  เห็นดวยเกลา ฯ  วา  เมื่อพระองคเสด็จเขา 
ไปหาทานมักขลิโคสาล  พระหฤทัยพึงเลื่อมใส  เมื่ออํามาตยผูนั้นกราบทูล 
อยางนี้แลว   ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู. 
           ราชอํามาตยอีกคนหน่ึง  จึงกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ 
ทานอชิตเกสกัมพล   ปรากฏวา  เปนเจาหมู    เจาคณะ   เปนคณาจารยมี 
ชื่อเสียง    มีเกียรติยศ     เปนเจาลัทธิ   มหาชนยกยองวาดี   เปนคนเกาแก 
บวชมานาน     มีอายุลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ     ขอพระองคเขาไปหา 
ทานอชิตเกสกัมพลน้ันเถดิ  เห็นดวยเกลา ฯ  วา เมื่อพระองคเสด็จเขาไป 
หาทานอชิตเกสกัมพล  พระหฤทัยพึงเลื่อมใส  เมื่ออํามาตยผูนั้นกราบทูล 
อยางนี้แลว    ทาวเธอทรงนิ่งอยู. 
           ราชอํามาตยอีกคนหน่ึงจึงกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูสมมติเทพ 
ทานปกุทธกัจจายนะ  ปรากฏวา   เปนเจาหมู   เจาคณะ  เปนคณาจารยมี 
ชื่อเสียง    มีเกียรติยศ   เปนเจาลัทธิ   มหาชนยกยองวาดี     เปนคนเกาแก 
บวชมานาน   มีอายุลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ   ขอพระองคเสด็จเขาไปหา 
ทานปกุธกัจจายนะนั้นเถิด  เห็นดวยเกลา ฯ  วา  เมื่อพระองคเสด็จเขาไป 
หาทานปกุธกัจจายนะ  พระหฤทัยพึงเลื่อมใส   เมือ่อํามาตยผูนั้นกราบทูล 
อยางนี้แลว   ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู. 
           ราชอํามาตยอีกคนหน่ึง  จึงกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ  
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ทานสัญชัยเวลัฏฐบุตร  ปรากฏวา  เปนเจาหมูคณะ  เจาคณะ  เปนคณา-   
จารยมีชื่อเสียง     มีเกียรติยศ    เปนเจาลัทธิ     มหาชนยกยองวาดี      เปน 
คนเกาแก   บวชมานาน   มีอายุลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ    ขอพระองค 
เสด็จเขาไปหาทานสัญชัยเวลัฏฐบุตรนั้นเถิด   เห็นดวยเกลา ฯ   วา    เมื่อ 
พระองคเสด็จเขาไปหาทานนิครนถนาฏบุตร  พระหฤทัยพึงเลื่อมใส   เมื่อ 
อํามาตยผูนั้นกราบทูลอยางน้ีแลว   ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู 
           ราชอํามาตยอีกคนหน่ึง   จึงกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูสมมติเทพ 
ทานนิครนถนาฏบุตร    ปรากฏวาเปนเจาหมู    เจาคณะ    เปนคณาจารย 
มีชื่อเสียง   มเีกียรติยศ   เปนเจาลัทธิ   มหาชนยกยองวาดี    เปนคนเกาแก 
บวชมานาน    มีอายุลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ    ขอพระองคเสด็จเขาหา 
ทานนิครนถนาฏบุตรนั้นเถิด   เห็นดวยเกลา ฯ   วา   เมื่อพระองคเสด็จเขา 
ไปหาทานนิครนถนาฏบุตร     พระหฤทัยพึงเลื่อมใส     เมื่ออํามาตยผูนั้น 
กราบทูลอยางน้ีแลว   ทาวเธอก็ทรงนิ่งอยู.   
           ( ๙๒)  สมัยนั้น    หมอชีวก  โกมารภัจ    นั่งน่ิงอยูในที่ไมไกล 
พระเจาแผนดินมคธพระนามวา    อชาตศัตรู   เวเทหิบุตร    ทาวเธอจึงมี 
พระราชดํารัสกะหมอชีวก   โกมารภัจ  วา  ชีวกผูสหาย      ทําไมเธอจึงน่ิง 
เสียเลา    หมอชีวก โกมารภัจ  กราบทูลวา     ขาแตพระองคผูสมมติเทพ 
พระผูมีภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา      ประทับอยู  ณ สวนอมัพวันของ 
ขาพระพุทธเจา  พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ  ประมาณ ๑,๒๕๐  รูป พระ 
เกียรติศัพทอันงามของพระองค    ขจรไปแลวอยางนี้วา    แมเพราะเหตุนี้  
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เปนพระอรหันต    ตรัสรูเองโดยชอบ 
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ   เสด็จไปดีแลว  ทรงรูโลก  เปนสารถีฝกคน  
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ที่ควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา   เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย    เปน   
ผูปลุกใหต่ืน    เปนผูจําแนกธรรม   ดงัน้ี   ขอพระองคเสด็จเขาไปเฝาพระ 
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเถิด     เห็นดวยเกลา ฯ  วา  เมื่อพระองคเสด็จ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    พระหฤทัยพึงเลื่อมใส    ทาวเธอจึงมีพระ 
ราชดํารัสวา   ชีวกผูสหาย    ถาอยางนั้น    ทานจงสั่งใหเตรียมหัตถียานไว 
หมอชีวก โกมารภัจ รับพระราชโองการแลว สั่งใหเตรียมชางพังประมาณ 
๕๐๐  เชือก   และชางพระที่นั่งเสร็จแลว    จึงกราบทูลวา    ขาแตพระองค 
ผูสมมติเทพ    ขาพระองคสั่งใหเตรียมหัตถียานพรอมแลว    เชิญพระองค 
เสด็จไดแลว   พระเจาขา.  
           ครั้งน้ันแล    พระเจาอชาตศัตรู   เวเทหิบุตร     โปรดใหพวกสตรี 
ข้ึนชางพัง   ๕๐๐  เชือก   เชือกละนาง ๆ   แลวจึงทรงชางพระที่นั่ง     มีผู 
ถือคบเพลิง      เสด็จออกจากกรุงราชคฤห      ดวยพระราชานุภาพอันยิ่ง 
ใหญ     เสด็จไปสวนอัมพวันของหมอชีวก  โกมารภัจ     ครั้นใกลจะถึง 
สวนอัมพวัน   ทาวเธอทรงหวาดหว่ัน  ครั่นคราม  สยดสยอง  ครั้นทาวเธอ 
ทรงกลัว    หวาดหว่ัน    มพีระโลมชาติชูชันแลว     จึงมีพระราชดํารัสกะ 
หมอชีวก โกมารภัจวา  ชีวกผูสหาย  ทานไมไดลวงเราหรือ   ชีวกผูสหาย 
ทานไมไดหลอกเราหรือ    ชีวกผูสหาย    ทานไมไดลอเรามาใหขาศึกหรือ 
ไฉนเลาภิกษุหมูใหญถึง  ๑,๒๕๐  รูป      จึงไมมีเสียงจาม     เสยีงกระแอม 
เสียงพึมพําเลย   หมอชีวก  โกมารภัจ  กราบทูลวา   ขาแตพระราชาผูยิ่งใหญ 
ขอพระองคอยาทรงหวาดหว่ันเกรงกลัวเลย    พระเจาขา    ขาแตพระองคผู 
สมมติเทพ   ขาพระพุทธเจาไมไดลวงพระองค ไมไดหลอกพระองค ไมได 
ลอพระองคมาใหขาศึกเลย    พระเจาขา     ขอเชิญเสด็จเขาไปเรื่อย ๆ  เถิด  
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พระเจาขา    นั่นประทีปที่โรงกลมยังตามอยู     ลําดับนั้น     ทาวเธอเสด็จ 
พระราชดําเนินโดยกระบวนขางพระที่นั่งไปจนสุดทาง      เสด็จลงจากชาง   
พระที่นั่ง    ทรงดําเนินเขาประตูโรงกลม    แลวจึงมีพระราชดํารัสกะหมอ 
ชีวก โกมารภัจวา  ชีวกผูสหาย     ไหนพระผูมีพระภาคเจา   หมอชีวก 
โกมารภัจกราบทูลวา  ขอเดชะ  นั่นพระผูมีพระภาคเจา   ประทับนั่งพิง 
เสากลาง   ผินพระพักตรไปทางทิศบูรพา  ภิกษุสงฆแวดลอมอยู. 
            ลําดับนั้น  พระเจาอชาตศัตรู  เวเทหิบุตร  เสด็จเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ประทับยืน  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ทรงชําเลือง 
เห็นภิกษุสงฆนั่งสงบเหมือนหวงนํ้าใส    ทรงเปลงพระอุทานวา     ขอให 
อุทัยภัทกุมารของเราจงมีความสงบอยางภิกษุสงฆเดี๋ยวน้ี.    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา  ดูกอนมหาบพิตร  พระองคเสด็จมาทั้งความรัก  ทลูรับวา 
พระเจาขา    อุทัยภัทกุมารเปนที่รักของหมอมฉัน    ขอใหอุทัยภัทกุมาร 
ของหมอมฉัน   จงมีความสงบอยางภิกษุสงฆเด๋ียวนี้เถิด   พระเจาขา. 
           (๙๓)  ลําดับนั้น  พระเจาอชาตศัตรู   เวเทหิบุตร ทรงอภิวาทพระ 
ผูมีพระภาคเจาแลว    ทรงนอมถวายอัญชลีแดภิกษุสงฆ    ประทับนั่ง  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครัน้แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ หมอมฉันจะขอทูลถามปญหาบางเรื่องสักเล็กนอย  ถาพระ 
องคจะประทานพระวโรกาสพยากรณปญหาแกหมอมฉัน.      พระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสวา    เชญิถามเถิดมหาบพิตร    ถาทรงพระประสงค.   พระเจา 
อชาตศัตรู    ทูลถามวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ศลิปศาสตรเปนอันมาก 
เหลาน้ี   คือ พลชาง  พลมา  พลรถ  พลธนู  พนักงานเชิญธง  พนักงานจัด 
กระบวนทัพ  พนักงานจัดสงสะเบียง  พวกอุคคราชบุตร พลอาสา  ขุนพล  
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พลกลา    พลสวมเกราะหนัง    พวกบุตรทาส    พวกทําขนม   ชางกัลบก  
พนักงานเครื่องสรง  พวกพอครัว  ชางดอกไม  ชางยอม ชางหู  ชางจักสาน 
ชางหมอ  นักคํานวณ   พวกนับคะแนน  หรือศิลปศาสตรเปนอันมาก  แม 
อยางอ่ืนใด  ที่มีคติเหมือนอยางนี้  คนเหลาน้ันยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตร 
ที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน    ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น   เขายอม 
บํารุงตน  มารดาบิดา  บุตรภริยา  มิตร  สหาย  ใหเปนสุขอ่ิมหนําสําราญ 
บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง  เปนไปเพ่ือใหไดอารมณดี  มีสุขเปน 
ผล   ใหเกิดในสวรรค  ในสมณพราหมณทั้งหลาย  ฉันใด  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   พระองคอาจทําใหรูถึงสามัญญผลท่ีเห็นประจักษในปจจุบัน  เหมือน 
ฉันนั้นไดหรือไม. 
           พ.  มหาบพิตร  พระองคทรงจําไดหรือไมวา   ปญหาขอนี้ มหาบพิตร 
ไดตรัสถามสมณพราหมณแมพวกอ่ืนแลว. 
           อ.   ขาแตพระองคผูเจริญ    หมอมฉันจําได    ปญหาขอนี้หมอมฉัน 
ไดถามสมณพราหมณพวกอ่ืนแลว. 
           พ.  มหาบพิตร  สมณพราหมณเหลาน้ันพยากรณอยางไร  ถามหา- 
บพิตรไมหนักพระทัย  กต็รัสเถิด. 
           อ.   ณ  ที่ที่พระผูมพีระภาคเจาหรือทานผูเปรียบดังพระผูมีพระ 
ภาคเจาประทับนั่งอยู   หมอมฉันไมหนักใจ พระเจาขา. 
           พ.   ถาอยางนั้น  โปรดมีพระดํารัสเถิด. 
           (๙๔)   อ.   ขาแตพระองคผูเจริญ    สมยัหน่ึง  ณ  กรุงราชคฤหนี้ 
หมอมฉันเขาไปหาครูปูรณกัสสป   ถงึท่ีอยู   ไดปราศรัยกับครปููรณกัสสป 
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว     จึงนั่ง ณ  ที่ควรสวนขาง  
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หน่ึง  ครั้นแลว  หมอมฉันไดกลาวคําน้ีกะครูปูรณกัสสปวา   ทานกัสสป 
ผูเจริญ  ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลาน้ี   คือ พลชาง  พลมา พลรถ  พลธนู  
พนักงานเชิญธง   พนักงานจัดกระบวนทัพ   พนักงานจัดสงเสบียง   พวก 
อุคคราชบุตร  พลอาสา  ขุนพล   พลกลา   พลสวมเกราะหนัง  พวกบุตร 
ทาส  พวกทําขนม  ชางกัลบก  พนักงานเครื่องสรง   พวกพอครัว   ชาง 
ดอกไม  ชางยอม  ชางหูก  ชางจักสาน  ชางหมอ  นักคํานวณ  พวกนับ 
คะแนน หรือศิลปศาสตรเปนอันมาก  แมอยางอ่ืนใด  ที่มีคติเหมือนอยางนี้ 
คนเหลาน้ันยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน 
ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น  เขายอมบํารุงตน  มารดาบิดา  บุตรภริยา  มิตร 
สหาย   ใหเปนสุขอ่ิมหนําสําราญ   บําเพ็ญทักษิณาทาน   อันมีผลอยางสูง 
เปนไปเพ่ือใหไดอารมณดี    มีสุขเปนผล    ใหเกิดในสวรรค    ในสมณ- 
พราหมณทั้งหลาย  ฉันใด  ทานกัสสปผูเจริญ  ทานอาจทําใหรูถึงสามัญญผล 
ที่เห็นประจักษในปจจุบัน   เหมือนฉันนั้นไดหรือไม   เมื่อหมอมฉันกลาว 
อยางนี้  ครูปูรณกัสสปไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา  มหาบพิตร  เมื่อบุคคล 
ทําเอง   ใชใหผูอ่ืนทํา  ตัดเอง  ใชใหผูอ่ืนตัด   เบียดเบียนเอง   ใชใหผูอ่ืน 
เบียดเบียน   ทําเขาใหเศราโศกเอง    ใชใหผูอ่ืนทําเขาใหเศราโศก   ทําเขา 
ใหลําบากเอง    ใชใหผูอ่ืนทําเขาใหลําบาก    ดิ้นรนเอง    ทําใหเขาดิ้นรน 
ฆาสัตว  ลักทรัพย  ตัดทีต่อ  ปลน ไมใหเหลือ  ทําโจรกรรมในเรือนหลัง 
เดียว   ดักปลนในทางเปลี่ยว   ทําชูภรยิาเขา  พูดเท็จ   ผูทําไมชือ่วาทําบาป 
แมหากผูใดจะใชจักร    ซึง่มีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน    สังหารเหลาสัตว 
ในปฐพีนี้     ใหเปนลานเน้ือหนึ่ง    ใหเปนกองเนื้อหนึ่ง    บาปท่ีมีการทํา 
เชนนั้นเปนเหตุ   ยอมไมมีแกเขา   ไมมีบาปมาถึงเขา   แมหากบุคคลจะไป  
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ยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา   ฆาเอง   ใชใหผูอ่ืนฆา   ตัดเอง   ใชใหผูอ่ืนตัด   
เบียดเบียนเอง    ใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน    บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ 
ยอมไมมีแกเขา    ไมมีบาปมาถึงเขา     แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแม 
น้ําคงคา  ใหเอง  ใชใหผูอ่ืนให   บชูาเอง  ใชใหผูอ่ืนบูชา  บุญท่ีมีการทํา 
เชนนั้นเปนเหตุ   ยอมไมมีแกเขา   ไมมีบุญมาถึงเขา   ดวยการให  ดวยการ 
ฝกอินทรีย  การสํารวมศีล  การกลาวคําสัตย  บุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ 
ยอมไมมีแกเขา   ไมมีบุญมาถึงเขา  ดังนี้   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อหมอม 
ฉันถามถึงสามัญผลท่ีเห็นประจักษ  ครูปูรณกัสสป  กลับตอบถึงการท่ีทํา 
แลวไมเปนอันทํา ฉะน้ี  เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะมวง  ตอบขนุนสํามะลอ 
หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ  ตอบมะมวง  แมฉันใด  ขาแตพระองคผูเจริญ 
เหมือนหมอมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ ครูปูรณกัสสปกลับตอบ 
ถึงการท่ีทําแลวไมเปนอันทํา  ฉันนั้นทีเดียว  ขาแตพระองคผูเจริญ    หมอม 
ฉันไดมีความดําริวา   ไฉนคนอยางเราจะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณ 
ผูอยูในราชอาณาเขต  ดังนี้  แลวไมยนิดีไมคัดคานภาษิตของครูปูรณกัสสป 
ไมพอใจก็มิไดเปลงวาจาแสดงความไมพอใจ   ไมเชื่อถือ   ไมคัดคานวาจา 
นั้นเลย  ลุกจากท่ีนั่งหลีกไป. 
           (๙๕)   ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหน่ึง ณ กรุงราชคฤหนี้ หมอม 
ฉันเขาไปหาครูมักขลิโคสาล  ถึงท่ีอยู  ไดปราศรัยกับครูมักขลโิคสาล 
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว     จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง  ครั้นแลว  หมอมฉันไดกลาวคําน้ีกะครูมักขลิโคสาลวา  ทานโคสาล 
ผูเจริญ  ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลาน้ี คือ พลชาง  พลมา ฯ ล ฯ คนเหลา 
นั้นยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน ดวยผล  
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แหงศิลปศาสตรนั้น  เขายอมบํารุงตน  มารดาบิดา  บุตรภริยา  มิตร  สหาย   
ใหเปนสุขอ่ิมหนําสําราญ   บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง เปนไปเพ่ือ 
ใหไดอารมณดี  มีสุขเปนผล  ใหเกิดในสวรรค  ในสมณพราหมณทั้งหลาย 
ฉันใด    ทานอาจทําใหรูถึงสามัญญผลท่ีเห็นประจักษในปจจุบัน   เหมือน 
ฉันนั้นไดหรือไม    เมื่อหมอมฉันกลาวอยางนี้    ครูมักขลิโคสาลไดกลาว 
คําน้ีกะหมอมฉันวา  มหาบพิตร  ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย  เพ่ือความเศราหมอง 
ของสัตวทั้งหลาย  สัตวทั้งหลายหาเหตุมิได   หาปจจัยมิได  ยอมเศราหมอง 
ยอมไมมีเหตุ   ยอมไมมีปจจัย   เพ่ือความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย    สัตว 
ทั้งหลายหาเหตุมิได  หาปจจัยมิได  ยอมบริสุทธิ์   ไมมีการกระทําของตนเอง 
ไมมีการกระทําของผูอ่ืน  ไมมีการกระทําของบุรุษ  ไมมีกําลัง   ไมมีความ 
เพียร   ไมมีเรี่ยวแรงของบุรุษ    ไมมคีวามบากบ่ันของบุรุษ    สัตวทั้งปวง 
ปาณะท้ังปวง  ภูตทั้งปวง  ชีวะทั้งปวง   ลวนไมมีอํานาจ  ไมมีกําลัง  ไมมี 
ความเพียร   แปรไปตามเคราะหดีเคราะหราย   ตามความประจวบ  ตามความ 
เปนเอง   ยอมเสวยสุขเสวยทุกข  ในอภิชาติทั้ง  ๖  เทาน้ัน  อน่ึง  กําเนิดที่ 
เปนประธาน  ๑,๔๐๖,๐๐๐   กรรม   ๕๐๐  กรรม  ๕  กรรม ๓  กรรม ๑ 
ธรรมกึ่ง   ปฏิปทา  ๖๒  อันตรกัป  ๖๒  อภิชาติ  ๖  ปุริสภูม ิ  ๘  อาชีวก 
๔,๙๐๐  ปรพิาชก    ๔,๙๐๐   นาควาส   ๔,๙๐๐   อินทรีย  ๒,๐๐๐  นรก 
๓,๐๐๐   รโชธาตุ   ๓๖ สัญญีครรภ   ๗  อสัญญีครรภ  ๗  นิคัณฐีครรภ ๗ 
เทวดา  ๗  มนุษย  ๗  ปศาจ  ๗  สระ  ๗  ปวุฏะ   ๗   ปวุฏะ  ๗๐๐  เหวใหญ 
๗   เหวนอย   ๗๐๐   สุบนิ ๗ สุบิน ๗๐๐   จุลมหากัป   ๘,๐๐๐,๐๐๐  เหลาน้ี 
ที่พาลและบัณฑิต   เรรอน   ทองเท่ียวไป   แลวจักทําท่ีสุดทุกขได  ความ 
สมหวังวา    เราจักอบรมกรรมที่ยังไมอํานวยผล    ใหอํานวยผล    หรือเรา  
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สัมผัสถูกตองกรรมที่อํานวยผลแลว   จักทําใหสุดส้ิน   ดวยศีล   ดวยพรต   
ดวยตบะ    หรือดวยพรหมจรรยนี้   ไมมีในที่นั้น   สุขทุกขทําใหสิ้นสุดได 
เหมือนดวงของใหหมดดวยทะนาน  ยอมไมมีในสงสารดวยอาการอยางน้ีเลย 
ไมมีความเสื่อมความเจริญ     ไมมีการเลื่อนข้ึนเลื่อนลง     พาลและบัณฑิต  
เรรอน  ทองเที่ยวไป  จักทําท่ีสุดทุกขได   เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไป 
ยอมคลี่ขยายไปเอง  ฉะนั้น  ดังนี้   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อหมอมฉันถาม 
ถึงสามัญญผลท่ีเห็นประจักษ      ครูมกัขลิโคสาลกลับพยากรณถึงความบริ- 
สุทธิ์ดวยการเวียนวาย   เหมือนเขาถามถึงมะมวง   ตอบขนุนสํามะลอ  หรือ 
เขาถามถึงขนุนสํามะลอ  ตอบมะมวง แมฉันใด  ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อ 
หมอมฉันถามถึงสามัญญผลท่ีเห็นประจักษ  ครูมกัขลิโคสาลกลับพยากรณ 
ถึงความบริสุทธิ์ดวยการเวียนวาย    ฉันนั้นทีเดียว    ขาแตพระองคผูเจริญ  
หมอมฉันไดมีความดําริวา  ไฉนคนอยางเราจะพึงมุงรุกรานสมณะหรือ 
พราหมณผูอยูในราชอาณาเขต   ดังน้ี  แลวไมยินดี ไมคัดคานภาษิตของครู 
มักขลิโคศาล   ไมพอใจ    ก็มิไดเปลงวาจาแสดงความไมพอใจ   ไมเชื่อถือ 
ไมคัดคานวาจานั้นเลย   ลกุจากท่ีนั่งหลีกไป. 
           (๙๖)  ขาแตพระองคผูเจริญ  สมัยหน่ึง ณ กรุงราชคฤหนี้   หมอม 
ฉันเขาไปหาครูอชิตเกสกัมพล  ถึงท่ีอยู ๆ ล ฯ ครัน้แลวหมอมฉันไดกลาว 
คําน้ีกะครูอชิตเกสกัมพลวา    ทานอชิตผูเจริญ    ศิลปศาสตรเปนอันมาก 
เหลาน้ี  คือ พลชาง  พลมา ฯ ล ฯ   คนเหลาน้ันยอมอาศัยผลแหงศิลปศาสตร  
ที่เห็นประจักษ   เลี้ยงชพีในปจจุบัน   ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น  เขายอม 
บํารุงตน  มารดาบิดา  บุตรภริยา  มิตร  สหาย  ใหเปนสุขอ่ิมหนําสําราญ 
บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง   เปนไปเพ่ือใหไดอารมณดี  มีสุขเปน  
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ผล   ใหเกิดในสวรรค  ในสมณพราหมณทั้งหลาย  ฉันใด  ทานอาจทําให 
รูถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษในปจจุบัน   เหมือนฉันนั้นไดหรือไม    เมือ่  
หมอมฉันกลาวอยางนี้     ครูอชิตเกสกัมพลไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา 
มหาบพิตร  ทานไมมีผล  การบูชาไมมีผล  การเซนสรวงไมมีผล  ผลวิบาก 
แหงกรรมท่ีทําดีทําชั่วไมมี  โลกน้ีไมมี   โลกอ่ืนไมมี   มารดาบิดาไมมีคุณ 
สัตวผูเกิดผุดข้ึนไมมี   สมณพราหมณผูดําเนินชอบปฏิบัติชอบ   ซึ่งกระทํา 
โลกนี้และโลกอื่นใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง      แลวสอนผูอ่ืนใหรูแจง 
ไมมีในโลก  คนเรานี้เปนแตประชุมมหาภูตท้ัง  ๔  เมื่อทํากาลกิริยา  ธาตุ 
ดินไปตานธาตุดิน  ธาตุน้ําไปตามธาตุน้ํา   ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ   ธาตุลม 
ไปตามธาตุลม   อินทรียทัง้หลายยอมเลื่อนลอยไปในอากาศ   คนทั้งหลายมี 
เตียงเปนที่  ๕  จะหามเขาไป  รางกายปรากฏอยูแตปาชา   กลายเปนกระดูก 
มีสีดุจสีนกพิราบ    การเชนสรวงมีเถาเปนที่สุด    ทานน้ีคนเขลาบัญญัติไว 
คําของคนบางพวกพูดวา  มีผล ๆ ลวนเปนคําเปลา  คําเท็จ  คําเพอเพราะ 
กายสลาย   ทั้งพาลทั้งบัณฑิตยอมขาดสูญพินาศส้ิน  เบ้ืองหนาแตตาย  ยอม 
ไมเกิด  ดังน้ี.  ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็น 
ประจักษ  ครูอชิตเกสกัมพลกลับตอบถึงความชาดสูญ   เหมือนเขาถามถึง 
มะมวง    ตอบขนุนสํามะลอ    หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ    ตอบมะมวง 
แมฉันใด    ขาแตพระองคผูเจริญ    เม่ือหมอมฉันถามถึงสามัญญผลท่ีเห็น 
ประจักษ     ครูอชิตเกสกัมพลกลับตอบถึงความขาดสูญ    ฉันนัน้ทีเดียว 
ขาแตพระองคผูเจริญ  หมอมฉันไดมีความดําริวา  ไฉนคนอยางเราจะพึงมุง 
รุกรานสมณะ  หรือพราหมณผูอยูในราชอาณาเขต  ดังนี้   แลวไมยินดี  ไม 
คัดคานภาษิตของครูอชิตเกสกัมพล ไมพอใจ ก็มิไดเปลงวาจาแสดงความ  
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ไมพอใจ  ไมเชื่อถือ  ไมคัดคานวาจาน้ันเลย  ลุกจากท่ีนั่งหลีกไป.   
           (๙๗)    ขาแตพระองคผูเจริญ  สมัยหน่ึง ณ กรุงราชคฤหนี้  หมอม 
ฉันเขาไปหาครูปกุทธกัจจายนะถึงท่ีอยู  ฯลฯ ครั้นแลวหมอมฉันไดกลาว 
คําน้ีกะครูปกุทธกัจจายนะวา  ทานกจัจายนะผูเจริญ     ศลิปศาสตรเปน 
อันมากเหลานี้   คือ  พลชาง  พลมา  ฯ ล ฯ  คนเหลาน้ันยอมอาศัยผลแหง 
ศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน  ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น 
เขายอมบํารุงตน  มารดาบิดา  บุตรภริยา  มิตร  สหาย  ใหเปนสุขอ่ิมหนํา 
สําราญ   บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง   เปนไปเพ่ือใหไดอารมณดี 
มีสุขเปนผล  ใหเกิดในสวรรค  ในสมณพราหมณทั้งหลาย  ฉันใด ทานอาจ 
ทําใหรูถึงสามัญญผลท่ีเห็นประจักษในปจจุบัน    เหมือนฉันนั้นไดหรือไม 
เมื่อหมอมฉันกลาวอยางนี้ ครูปกุทธกัจจายนะ ไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา 
มหาบพิตร  สภาวะ  ๗  กองเหลาน้ี  ไมมีใครทํา  ไมมีแบบอยางอันใครทํา 
ไมมีใครเนรมิต  ไมมีใครใหเนรมิต   เปนสภาพยั่งยืน  ต้ังมั่นดุจยอดภูเขา 
ต้ังมั่นดุจเสาระเนียด   สภาวะ  ๗  กองเหลาน้ัน ไมหว่ันไหว  ไมแปรปรวน 
ไมเบียดเบียนกันและกัน   ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกข   หรือท้ังสุขและทุกข 
แกกันและกนั  สภาวะ  ๗  กองเปนไฉน  คือ  กองดิน   กองน้าํ  กองไฟ 
กองลม  สุข  ทุกข  ชีวะเปนที่  ๗  สภาวะ ๗ กองนี้  ไมมีใครทํา ไมมีแบบ 
อยางอันใครทํา  ไมมีใครเนรมิต   เปนสภาพยั่งยืน  ต้ังมั่นดุจยอดภูเขา 
ต้ังมันดุจเสาระเนียด  สภาวะ ๗ กองเหลาน้ัน ไมหว่ันไหว ไมแปรปรวน 
ไมเบียดเบียนกันและกัน   ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกข   หรือท้ังสุขและทุกข 
แกกันและกนั  ผูฆาเองก็ดี  ผูใชใหฆาก็ดี  ผูไดยินก็ดี  ผูกลาวใหไดยินก็ดี 
ผูเขาใจความก็ดี   ผูทําใหเขาใจความก็ดี  ไมมีในสภาวะ ๗ กองน้ัน ดวยวา  
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บุคคลจะเอาศาสตราอยางคมตัดศีรษะกัน   ไมชื่อวาใคร  ๆ ปลงชีวิตใคร  ๆ   
เปนแตศาตราสอดเขาไปตามชองแหงสภาวะ  ๗  กองเทานั้น  ดังนี้    ขาแต 
พระองคผูเจริญ    หมอมฉันถามถึงสามัญญผลท่ีเห็นประจักษ  ครูปกุทธกจั- 
จายนะกลับเอาเรื่องอ่ืนมาพยากรณ   เหมือนเขาถามถึงมะมวง   ตอบขนุน 
สํามะลอ    หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ   ตอบมะมวง    แมฉันใด   ขาแต 
พระองคผูเจริญ  เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญญผลท่ีเห็นประจักษ  ครูปกุทธ- 
กัจจายนะกลบัเอาเรื่องอ่ืนมาพยากรณ    ฉันนั้นทีเดียว   ขาแตพระองคผู- 
เจริญ  หมอมฉันไดมีความดําริวา    ไฉนคนอยางเราจะพึงมุงรุกรานสมณะ 
หรือพราหมณผูอยูในราชอาณาเขต  ดังนี้   แลวไมยินดี   ไมคัดคานภาษิต 
ของครูปกุทธกัจจายนะ   ไมพอใจ   กม็ิไดเปลงวาจาแสดงความไมพอใจ 
ไมเชื่อถือ  ไมคัดคานวาจาน้ันเลย  ลุกจากท่ีนั่งหลีกไป. 
           (๙๘)  ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหน่ึง ณ กรุงราชคฤหนี้  หมอม 
ฉันเขาไปหาครูนิครนถนาฏบุตรถึงท่ีอยู  ฯ ล ฯ ครั้นแลวหมอมฉันไดกลาว 
คําน้ีกะครูนิครนถนาฏบุตรวา   ทานอัคคิเวสสนะผูเจริญ  ศิลปศาสตรเปน 
อันมากเหลานี้  คือ  พลชาง  พลมา  ฯ ล    คนเหลาน้ันยอมอาศัยผลแหง 
ศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน   ดวยผลแหงศิลปศาสตรนั้น 
เขายอมบํารุงตน   มารดาบิดา   บุตรภริยา   มิตร  สหาย  ใหเปนสุขอ่ิมหนํา 
สําราญ      บาํเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง    เปนไปเพ่ือใหไดอารมณดี 
มีสุขเปนผล  ใหเกิดในสวรรค  ในสมณพราหมณทั้งหลาย  ฉันใด ทานอาจ 
ทําใหรูถึงสามัญผลท่ีเห็นประจักษในปจจุบัน     เหมือนฉันนั้นไดหรือไม 
เมื่อหมอมฉันกลาวอยางนี้  ครูนิครนถนาฏบุตรไดกลาวคํานี้กะหมอมฉันวา 
มหาบพิตร    นิครนถในโลกน้ี     เปนผูสังวรแลวดวยสังวร  ๔  ประการ  
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นิครนถเปนผูสังวรแลวดวยสังวร  ๔   ประการ    เปนไฉน    มหาบพิตร   
นิครนถในโลกน้ี   เปนผูหามนํ้าท้ังปวง ๑ เปนผูประกอบดวยนํ้าทั้งปวง ๑ 
เปนผูกําจัดดวยนํ้าทั้งปวง ๑ เปนผูประพรมดวยนํ้าทั้งปวง  ๑  นคิรนถเปน 
ผูสังวรแลวดวยสังวร   ๔    ประการ  อยางนี้แล   มหาบพิตร   เพราะเหตุที่ 
นิครนถเปนผูสังวรแลวดวยสังวร  ๔   ประการอยางนี้   บัณฑิตจึงเรียกวา 
เปนผูมีตนถึงท่ีสุดแลว    มีตนสํารวมแลว    มีตนต้ังม่ันแลว   ดังน้ี   ขาแต 
พระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญญผลที่เห็นประจักษ ครูนิครนถ- 
นาฏบุตร   กลับตอบถึงสังวร  ๔  ประการ  ฉะนี้  เหมือนเขาถามถึงมะมวง 
ตอบขนุนสํามะลอ   หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ   ตอบมะมวง   แมฉันใด 
ขาแตพระองคผูเจริญ    เมือหมอมฉันถามถึงสามัญญผลท่ีเห็นประจักษ   ครู 
นิครนถนาฏบุตรกลับตอบถึงสังวร  ๔  ประการ    ฉันนั้นทีเดียว    ขาแต 
พระองคผูเจริญ   หมอมฉันไดมีความดําริวา ไฉนคนอยางเราจะพึงมุงรุกราน 
สมณะหรือพราหมณผูอยูในราชอาณาเขต  ดังนี้   แลวไมยินดี   ไมคัดคาน 
ภาษิตของครูนิครนถนาฏบุตร     ไมพอใจ     ก็มิไดเปลงวาจาแสดงความ 
ไมพอใจ   ไมเชื่อถือ   ไมคัดคานวาจาน้ันเลย   ลุกจากท่ีนั่งหลีกไป. 
           (๙๙)   ขาแตพระองคผูเจริญ  สมัยหน่ึง ณ กรุงราชคฤหนี้  หมอม 
ฉันเขาไปหาครูสญชัยเวลัฏฐบุตรถึงท่ีอยู   ฯ ล ฯ ครั้นแลวหมอมฉันไดกลาว 
คําน้ีกะครูสญชัยเวลัฏฐบุตรวา    ทานสญชัยผูเจริญ   ศลิปศาสตรเปนอัน 
มากเหลาน้ี  คือ   พลชาง   พลมา   ฯ ล ๆ  คนเหลาน้ันยอมอาศัยผลแหง 
ศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน       ดวยผลแหงศิลปศาสตร 
นั้น   เขายอมบํารุงตน   มารดาบิดา   บุตรภริยา  มติร   สหาย  ใหเปนสุข 
อ่ิมหนําสําราญ     บําเพ็ญทักษิณาทานอันที่ผลอยางสูง    เปนไปเพ่ือใหได  
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อารมณดี  มสีุขเปนผล  ใหเกิดในสวรรค  ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉันใด   
ทานอาจทําใหรูถึงสามัญญผลท่ีเห็นประจักษในปจจุบัน    เหมอืนฉันนั้นได 
หรือไม     เมือ่หมอมฉันกลาวอยางนี้    ครูสญชัยเวลัฏฐบุตรไดกลาวคํานี้ 
กะหมอมฉันวา  ถามหาบพิตรตรัสถามอาตมภาพวา  โลกอ่ืนมอียูหรือ  ถา 
อาตมภาพมีความเห็นวามี  ก็จะพึงทูลตอบวามี  ความเห็นของอาตมภาพวา 
อยางนี้ก็มิใช  อยางนั้นก็มิใช  อยางอ่ืนก็มิใช   ไมใชก็มิใช  มใิชไมใชก็มิใช 
ถามหาบพิตรตรัสถามอาตมภาพวา  โลกอ่ืนไมมีหรือ  ถาอาตมภาพมีความ 
เห็นวาไมมี  ก็จะพึงทูลตอบวาไมมี....ถามหาบพิตรตรัสถามวาโลกอ่ืนมีดวย 
ไมมีดวยหรือ    ถาอาตมภาพมีความเห็นวา    มีดวยไมมีดวย    ก็จะพึงทูล 
ตอบวา  มีดวยไมมีดวย... ถามหาบพิตรตรัสถามวา   โลกอ่ืนมีกม็ิใช  ไมม ี
ก็มิใชหรือ   ถาอาตมภาพมีความเห็นวา   มีก็มิใช  ไมมีก็มิใช   กจ็ะพึงทูล 
ตอบวา  มีก็มิใช  ไมมีกม็ิใช....ถามหาบพิตรตรัสถามวา  สัตวผูเกิดผุดข้ึนมี 
หรือ    ถาอาตมภาพมีความเห็นวามี    ก็จะพึงทูลตอบวามี.. .ถามหาบพิตร 
ตรัสถามวา   สัตวผูเกิดผุดข้ึนไมมีหรือ   ถาอาตมภาพมีความเห็นวาไมมี 
ก็จะพึงทูลตอบวาไมมี....ถามหาบพิตรตรัสถามวา      สัตวผูเกิดผุดข้ึนไมมี 
ดวยหรือ    ถาอาตมภาพมีความเห็นวา   มีดวยไมมดีวย   ก็จะพึงทูลตอบวา 
มีดวยไมมีดวย....ถามหาบพิตรตรัสถามวา  สัตวผูเกิดผุดข้ึน  มีก็มิใช  ไมม ี
ก็มิใชหรือ   ถาอาตมภาพมีความเห็นวา  มีก็มิใช  ไมมีก็มิใช   กจ็ะพึงทูล 
ตอบวา มีก็มิใช ไมมีก็มิใช....ถามหาบพิตรตรัสถามวา  ผลวิบากแหงกรรม 
ที่ทําดีทําชั่วมีอยูหรือ  ถาอาตมภาพมีความเห็นวามี  ก็จะพึงทูลตอบวามี.. . 
ถามหาบพิตรตรัสถามวา     ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําชั่วไมมีหรือ     ถา 
อาตมภาพมีความเห็นวาไมมี     ก็จะพึงทูลตอบวาไมมี... ถามหาบพิตรตรัส  
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ถามวา  ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําชั่วมีดวยไมมีดวยหรือ  ถาอาตมภาพมี   
ความเห็นวา  มีดวย  ไมมดีวย  ก็จะพึงทูลตอบวา  มีดวย  ไมมดีวย   ถา 
มหาบพิตรตรัสถามวา   ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําชั่วมีก็มิใช   ไมมีก็มิใช 
หรือ  ถาอาตมภาพมีความเห็นวา  มีก็มิใช  ไมมีกม็ิใช  ก็จะพึงทูลตอบวา 
มีก็มิใช     ไมมีก็มิใช....ถามหาบพิตรตรัสถามวา     สัตวเบื้องหนาแตตาย 
เกิดอีกหรือ  ถาอาตมภาพมีความเห็นวา   เกิดอีก  กจ็ะพึงทูลตอบวา เกิดอีก 
... ถามหาบพิตรตรัสถามวา   สัตวเบื้องหนาแตตาย  ไมเกิดหรอื  ถาอาตม- 
ภาพมีความเห็นวา  ไมเกิด  ก็จะพึงทูลตอบวา  ไมเกิด.. .ถามหาบพิตรตรัส 
ถามวา    สัตวเบื้องหนาแตตายเกิดดวย    ไมเกิดดวยหรือ    ถาอาตมภาพมี 
ความเห็นวา   เกิดดวยไมเกิดดวย  ก็จะพึงทูลตอบวา  เกิดดวย  ไมเกิดดวย 
... ถามหาบพิตรตรัสถานวา    สัตวเบื้องหนาแคทาย   เกิดก็มใิช    ไมเกิดก็ 
มิใชหรือ  ถาอาตมภาพมีความเห็นวา  เกิดก็มิใช   ไมเกิดก็มิใช   ก็จะพึง 
ทูลตอบวา   เกิดก็มิใช   ไมเกิดก็มิใช... อาตมภาพมีความเห็นวา   อยางนี้  
ก็มิใช  อยางนั้นก็มิใช  อยางอ่ืนก็มิใช  ไมใชก็มิใช  มิใชไมใชกม็ิใช  ดังน้ี  
ขาแตพระองคผูเจริญ     เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญญผลท่ีเห็นประจักษ   ครู 
สญชัยเวลัฏฐบุตรกลับตอบสายไปฉะน้ี   เหมือนเขาถามถึงมะมวง    ตอบ 
ขนุนสํามะลอ   หรือเขาถามถึงขนุนสํามะลอ  ตอบมะมวง  แมฉันใด  ขาแต 
พระองคผูเจริญ   เมื่อหมอมฉันถามถึงสามัญ  ผลที่เห็นประจักษ ครูสญชัย- 
เวลัฏฐบุตรกลับตอบสายไป  ฉันนั้นทีเดียว   ขาแตพระองคผูเจริญ  หมอม 
ฉันไดมีความดําริวา   บรรดาสมณพราหมณเหลานี้    ครูสญชยัเวลัฏฐบุตร 
นี้    โงกวาเขาทั้งหมด   งมงายกวาเขาท้ังหมด   เพราะเม่ือหมอมฉันถามถึง 
สามัญญผลที่เห็นประจักษอยางไร  จึงกลับตอบสายไป  หมอมฉันไดมีความ  
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ดําริวา  ไฉนคนอยางเราจะพึงมุงรุกรานสมณะหรือพราหมณ  ผูอยูในราช-   
อาณาเขต  ดังนี้  แลวไมยนิดี    ไมคัดคานภาษิตของครูสญชัยเวลัฏฐบุตร 
ไมพอใจ   กม็ิไดเปลงวาจาแสดงความไมพอใจ  ไมเชื่อถือ  ไมคัดคานวาจา 
นั้นเลย  ลุกจากท่ีนั่งหลีกไป. 
           (๑๐๐)   ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคนั้นขอทูลถามพระผูมี  
พระภาคเจาบางวา   ศิลปศาสตรเปนอันมากเหลานี้  คือ ทหารชาง   ทหาร 
มา   ทหารรถ   ทหารธนู   ทหารเชิญธง   ทหารจัดกระบวนทัพ   ทหาร 
หนวยสงเสบียง   พวกอุคคราชบุตร   ทหารหนวยอาสา     แมทัพนายกอง 
หนวยทหารหาญ  ทหารสวมเกราะหนัง  ทหารรบัใช  หนวยทําขนม  หนวย 
ซักฟอก  หนวยตัดผม  หนวยทําครัว  ชางดอกไม  ชางยอม  ชางทอ  ชาง 
จักสาน  ชางหมอ    นักคํานวณ   พวกนับคะแนน   หรือศิลปศาสตรเปน 
อันมาก   แมอยางอ่ืนใด   ที่มีคติเหมือนอยางนี้  คนเหลาน้ันยอมอาศัยผล 
แหงศิลปศาสตรที่เห็นประจักษเลี้ยงชีพในปจจุบัน         ดวยผลแหงศิลป - 
ศาสตรนั้น   เขายอมบํารุงตน  มารดาบิดา  บุตรภริยา  มิตร  สหาย  ใหเปน 
สุขอ่ิมหนําสําราญ     บําเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอยางสูง   เปนไปเพ่ือใหได 
อารมณดี   มสีุขเปนผล ใหเกิดในสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลาย ฉันใด 
ขาแตพระองคผูเจริญ     พระองคอาจทําใหรูสามัญญผลท่ีเห็นประจักษใน 
ปจจุบันเหมือนฉันนั้นไดหรือไม. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   อาจอยูมหาบพิตร   แตในขอน้ี 
ตถาคตจะขอยอนถามมหาบพิตรกอน    โปรดตรัสตอบตามท่ีพอพระทัย 
มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน  สมมติวา  มหาบพิตรพึง 
มีบุรุษผูเปนทาสกรรมกร  มีปกติต่ืนกอนนอนทีหลัง  คอยฟงพระบัญชาวา  
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จะโปรดใหทําอะไร    ประพฤติถูกพระทัย   พูดจาไพเราะ   คอยเฝาสังเกต   
พระพักตร    เขาจะมีความคิดเห็นอยางนี้วา   คติของบุญ   วิบากของบุญ 
นาอัศจรรยนัก    ไมเคยมีมา     ความจริงพระเจาแผนดินมคธพระนามวา 
อชาตศัตรูเวเทหิบุตร   พระองคนี้   เปนมนุษย   แมเราก็เปนมนุษย   แต 
พระองคทานทรงเอิบอ่ิม    พรั่งพรอม    ไดรับบําเรออยูดวยเบญจกามคุณ 
ประหน่ึงเทพเจา      สวนเราสิเปนทาสรับใชของพระองคทานตองต่ืนกอน 
นอนทีหลัง   ตองคอยฟงพระบัญชาวา   จะโปรดใหทําอะไร  ตองประพฤติ 
ใหถูกพระทยั    ตองพูดจาไพเราะ    ตองคอยเฝาสังเกตพระพักตร   เราพึง 
ทําบุญ   จะไดเปนเหมือนพระองคทาน  อยากระน้ันเลย  เราพึงปลงผมและ 
หนวด   นุงหมผากาสาวพัสตร    ออกบวชเปนบรรพชิต   สมยัตอมา   เขา 
ปลงผมและหนวด   นุงหม ผากาสาวพัสตร     ออกบวชเปนบรรพชิต   ครั้น 
บวชแลว    เปนผูสํารวมกาย   สํารวมวาจา  สํารวมใจอยู  สันโดษดวยความ 
มีเพียงอาหาร    และผาปดกายเปนอยางยิ่ง    ยินดยีิ่งในความสงัด    ถาพวก 
ราชบุรุษพึงกราบทูลถึงพฤติการณของเขาอยางนี้วา   ขอเดชะ  ขอพระองค  
พึงทรงทราบเถิด    บรุุษผูเปนทาสกรรมกรของพระองค    ผูต่ืนกอนนอน 
ทีหลัง   คอยฟงพระบัญชาวา    จะโปรดใหทําอะไร    ประพฤติถูกพระทัย 
พูดจาไพเราะ    คอยเฝาสังเกตพระพักตรอยูนั้น     เขาปลงผมและหนวด 
นุงหมผากาสาวพัสตร     ออกบวชเปนบรรพชิต     เมื่อบวชแลว     เปนผู 
สํารวมกาย    สํารวมวาจา     สํารวมใจอยู    สันโดษดวยความมีเพียงอาหาร 
เละผาปดกายเปนอยางยิ่ง      ยินดียิ่งในความสงัด       มหาบพิตรจะพึงตรัส 
อยางนี้เทียวหรือวา  พอมหาจําเริญคนนั้นของขามาสิ  จงมาเปนทาสเปน 
กรรมกรของขา  จงต่ืนกอนนอนทีหลัง  จงคอยฟงบัญชาวาจะใหทําอะไร  
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ประพฤติใหถูกใจ   พูดไพเราะ   คอยเฝาสังเกตดูหนาขาอีกตามเดิม.   
           พระเจาอชาตศัตรูทูลวา  จะเปนเชนนั้นไมไดเลย  พระเจาขา  อันที่ 
จริงขาพระองคเสียอีก   ควรจะไหวเขา    ควรจะลุกรับเขา   ควรจะเชื้อเชิญ 
ใหเขานั่ง   ควรจะบํารุงเขาดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัย 
เภสัชบริขาร   ควรจะจัดการรักษาปองกันคุมครองเขาอยางเปนธรรม. 
          มหาบพิตร  พระองคจะทรงเขาพระทัยความขอน้ันเปนไฉน ถาเมื่อ 
เปนเชนนั้น  สามัญญผลที่เห็นประจักษจะมีหรือไม. 
          ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อเปนเชนนั้น   สามัญญผลท่ีเห็นประจักษ 
มีอยูอยางแนแท. 
          มหาบพิตร  นี่แหละสามัญญผลท่ีเห็นประจักษในปจจุบัน    ซึ่งตถาคต 
ทําใหรูเปนขอแรก. 
           (๑๐๑)  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระองคอาจทําใหรูสามัญญผลท่ีเห็น 
ประจักษในปจจุบันแมขออ่ืนใหเหมือนอยางนั้นไดหรือไม.  
          อาจอยู  มหาบพิตร  แตในขอนี้ตถาคตจักขอยอนถามมหาบพิตรกอน 
โปรดตรัสตอบตามท่ีพอพระทัย    มหาบพิตร    พระองคจะทรงเขาพระทัย 
ความขอน้ันเปนไฉน  สมมติวา  มหาบพิตรพึงมีบุรุษเปนชาวนา  คฤหบด ี
ซึ่งเสียภาษีอากรเพิ่มพูนพระราชทรพัย     เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา    คติ 
ของบุญ   วิบากของบุญ    นาอัศจรรยนัก   ไมเคยมีมา   ความจริงพระเจา 
แผนดินมคธพระนามวา    อชาตศัตรูเวเทหิบุตร    พระองคนี้เปนมนุษย 
แมเราก็เปนมนุษย   แตพระองคทานทรงเอิบอ่ิมพรั่งพรอม   บาํเรออยูดวย 
เบญจกามคุณดุจเทพเจา   สวนเราสิเปนชาวนาคฤหบดี   ตองเสียภาษีอาการ 
เพ่ิมพูนพระราชทรัพย    เราพึงทําบุญจะไดเปนเหมือนพระองคทาน  อยา  
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กระนั้นเลย  เราพึงปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสาวพัสตร  ออกบวชเปน 
บรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ  ละเครือญาตินอยใหญ   
ปลงผมและหนวด   นุงหมผากาสาวพัสตร   ออกบวชเปนบรรพชิต   เมื่อ 
บวชแลว   เปนผูสํารวมกาย   สํารวมวาจา  สํารวมใจอยู  สันโดษดวยความ 
มีเพียงอาหารและผาปดกายเปนอยางยิ่ง   ยินดียิ่งในความสงัด   ถาพวกราช 
บุรุษพึงกราบทูลพฤติการณของเขาอยางนี้วา  ขอเดชะ  ขอพระองคพึงทรง 
ทราบเถิด    บุรุษผูเปนชาวนาคฤหบดี    ซึ่งเสียภาษีอากรเพิ่มพูนพระราช 
ทรัพยของพระองคอยูนั้น    เขาปลงผมและหนวด    นุงหมผากาสาวพัสตร 
ออกบวชเปนบรรพชิต   เมื่อบวชแลว    เขาเปนผูสํารวมกาย   สํารวมวาจา 
สํารวมใจอยู     สันโดษดวยความมีเพียงอาหารและผาปดกายเปนอยางยิ่ง 
ยินดียิ่งในความสงัด    มหาบพิตรจะพึงตรัสอยางนี้เทียวหรือวา    พอมหา- 
จําเริญคนนั้นของขามาสิ     จงเปนชาวนาคฤหบดี     เสียภาษีอากรเพิ่มพูน 
ทรัพยอีกตามเดิม. 
           จะเปนเชนนั้นไมไดเลย  พระเจาขา  อันที่จริงหมอมฉันเสียอีก  ควร 
จะไหวเขา   ควรลุกรับเขา   ควรจะเชื้อเชิญเขาใหนั่ง   ควรจะบํารุงเขาดวย 
จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ    และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   ควรจะจัดการ 
รักษาปองกันคุมครองเขาอยางเปนธรรม. 
           มหาบพิตร   พระองคจะทรงเขาพระทัยความขอน้ันเปนไฉน  ถาเมื่อ 
เปนเชนนั้น   สามัญญผลที่เห็นประจักษจะมีหรือไม. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อเปนเชนนั้น   สามัญญผลท่ีเห็นประจักษ 
มีอยูอยางแนแท.   
           มหาบพิตร  นี้แหละสามัญญผลท่ีเห็นประจักษในปจจุบัน  ซึ่งตถาคต  
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ทําใหรูถวายมหาบพิตรเปนขอท่ี  ๒.  
           (๑๐๒)  ขาแตพระองคผูเจริญ   พระองคอาจทําใหรูสามัญญผลท่ีเห็น 
ประจักษในปจจุบันแมขออ่ืน  ทั้งดียิ่งกวา  ทั้งประณีตกวา  สามัญญผลท่ี 
เห็นประจักษเหลาน้ี    ไดหรือไม. 
           อาจอยู   มหาบพิตร    ถาอยางนั้น   มหาบพิตรจงคอยสดับ    จงต้ัง 
พระทัยใหดี  ตถาคตจักแสดง. 
           ครั้นพระเจาแผนดินมคธพระนามวา  อชาตศัตรูเวเทหิบุตร  ทลู 
สนองพระพุทธพจนแลว  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา 
มหาบพิตร   พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี ้ เปนพระอรหันต  ตรัสรูเอง 
โดยชอบ  ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแลว  ทรงรูโลก   เปน 
สารถีฝกบุรษุท่ีควรฝก  ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา  เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย  เปนผูเบิกบานแลว  เปนผูจําแนกพระธรรม  พระตถาคตพระ 
องคนั้น     ทรงทําโลกนี้    พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ใหแจง 
ชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคแลว   ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ัง 
สมณพราหมณ  เทวดาและมนุษยใหรูตาม  ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน 
งามในทามกลาง  งามในท่ีสุด  ทรงประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์พรอม 
ทั้งอรรถ  ทั้งพยัญชนะ  บริบูรณสิ้นเชงิ  คฤหบดี  บุตรคฤหบดี  หรือผู 
เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหน่ึง  ยอมฟงธรรมน้ัน  ครั้นฟงแลวได 
ศรัทธาในพระตถาคต  เมื่อไดศรัทธาแลว  ยอมเหน็ตระหนักวา  ฆราวาส 
คับแคบ   เปนทางมาแหงธุลี  บรรพชาเปนทางปลอดโปรง  การท่ีบุคคลผู 
ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสทุธิ์โดยสวนเดียว  ดุจสังข 
ขัดไมใชทําไดงาย  อยากระน้ันเลย  เราพึงปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสาว-  
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พัสตร   ออกบวชเปนบรรพชิต   สมัยตอมา  เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ 
ละเครือญาตินอยใหญ    ปลงผมและหนวด    นุงหมผากาสาวพัสตร    ออก   
บวชเปนบรรพชิต   เมื่อบวชแลว   สาํรวมระวังในพระปาติโมกข  ถึงพรอม 
ดวยมรรยาทและโคจร     มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย    สมาทาน 
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย     ประกอบดวยกายกรรมวจีกรรมที่เปนกุศล 
มีอาชีพบริสุทธิ์    ถึงพรอมดวยศีล    คุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย 
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ  เปนผูสันโดษ. 
 
                                              จุลศีล  
           (๑๐๓)  มหาบพิตร อยางไรภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล  
           ๑.   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ละการฆาสัตว     เวนขาดจากการฆาสัตว 
วางไม   วางมีด   มีความละอาย  มีความเอ็นดู  มีความกรุณาหวังประโยชน 
แกสัตวทั้งปวงอยู   แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง.  
           ๒.   เธอละการลักทรัพย    เวนขาดจากการลักทรัพย   รบัแตของท่ี 
เขาให  ตองการแตของท่ีเขาให  ไมประพฤติตนเปนขโมย   เปนผูสะอาดอยู 
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
           ๓.   เธอละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย      ประพฤติพรหมจรรย 
ประพฤติหางไกล   เวนขาดจากเมถุน  อันเปนเรื่องของชาวบาน  แมขอนี้ก ็
เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
           ๔.   เธอละการพูดเท็จ      เวนขาดจากการพูดเท็จ      พูดแตคําจริง 
ดํารงคําสัตย  มีถอยคําเปนหลักฐาน   ควรเชื่อได  ไมพูดลวงโลก  แม 
ขอน้ีก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  
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            ๕.  เธอละคําสอเสียด    เวนขาดจากคําสอเสียด  ฟงจากขางนี้แลว   
ไมไปบอกขางโนน   เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน  หรือฟงจากขางโนนแลว 
ไมมาบอกขางนี้   เพ่ือใหคนหมูโนนแตกราวกัน    สมานคนท่ีแตกราวกัน 
แลวบาง  สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง  ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน 
ยินดีคนผูพรอมเพรียงกัน   เพลิดเพลินคนผูพรอมเพรียงกัน    กลาวแตคํา 
ที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน   แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
            ๖.   เธอละคําหยาบ     เวนขาดจากคําหยาบ   กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ 
เพราะหู  ชวนใหรัก   จักใจ  เปนของชาวเมือง  คนสวนมากรักใคร  พอใจ 
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
            ๗.   เธอละคําเพอเจอ   เวนขาดจากคําเพอเจอ  พูดถูกกาล  พูดจริง 
พูดเปนอรรถ   พูดเปนธรรม  พูดเปนวินัย   พูดมีหลัก   มีที่อาง   มีที่สุด 
ประกอบดวยประโยชน      โดยกาลอันควร       แมขอน้ีก็เปนศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 
            ๘.   เธอเวนขาดจากการพรากพืชคาม   และภูตคาม. 
            ๙.   เธอฉันหนเดียว   เวนการฉันในราตรี    งดเวนการฉันในเวลา 
วิกาล. 
           ๑๐.   เธอเวนขาดจากการฟอนรํา   ขับรอง    ประโคมดนตรี   และ 
ดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล. 
           ๑๑.   เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับและตกแตงรางกาย    ดวย 
ดอกไม   ของหอม   และเครื่องประเทืองผิว   อันเปนฐานแหงการแตงตัว. 
           ๑๒.   เธอเวนขาดจากการน่ังนอนบนที่นั่งท่ีนอนอันสูงใหญ. 
           ๑๓.   เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 311 

           ๑๔.   เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.   
           ๑๕.   เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ. 
           ๑๖.   เธอเวนขาดจากการรับสตรี   และกุมาร.ี 
           ๑๗.   เธอเวนขาดจากการรับทาสี   และทาส. 
           ๑๘.   เธอเวนขาดจากการรับแพะ   และแกะ. 
           ๑๙.    เธอเวนขาดจากการรับไก    เละสุกร. 
           ๒๐.   เธอเวนขาดจากการรับชาง   โค   มา   และลา. 
           ๒๑.   เธอเวนขาดจากการรับไรนา   และที่ดิน. 
           ๒๒.   เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรม   และการรบัใช. 
           ๒๓.   เธอเวนขาดจากการซ้ือ   การขาย.             
           ๒๔.   เธอเวนขาดจากการโกงดวยตาชั่ง       การโกงดวยของปลอม 
และการโกงดวยเครื่องตวงวัด. 
           ๒๕.   เธอเวนขาดจากการรับสินบน    การลอลวง   และการตลบ- 
ตะแลง.                                                                                                            
           ๒๖.   เธอเวนขาดจากการตัด   การฆา   การจองจํา   การตีชิง  การ 
ปลน   และกรรโชก   แมขอน้ีก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
                                            จบจุลศีล 
 
                                            มัชฌิมศีล  
           (๑๐๔)  ๑.  ภิกษุเวนขาดจากการพรากพืชคาม  และภูตคาม  เชน 
อยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก      ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา 
แลว   ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานน้ี     คือพืชเกิดแต  
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เงา     พืชเกดิแตลําตน     พืชเกิดแตผล  พืชเกิดแตยอด  พืชเกิดแตเมล็ด   
เปนที่ครบหา   แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
           (๑๐๕)  ๒.   ภิกษุเวนขาดจากการบริโภคของที่ทําการสะสมไว  
เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา 
แลว  ยังประกอบการบริโภคของที่ทําการสะสมไวเห็นปานน้ี  คือ  สะสมขาว 
สะสมนํ้า   สะสมผา   สะสมยาน   สะสมท่ีนอน  สะสมของหอม  สะสมอามิส 
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
           (๑๐๖)  ๓.  ภิกษุเวนขาดจากการดูการเลน      อันเปนขาศึกแก 
กุศล     เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก     ฉันโภชนะที่เขาให  
ดวยศรัทธาแลว  ยังขวนขวายดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศลเหน็ปานน้ี คือ 
การฟอนรํา   การขับรอง   การประโคม   มหรสพ    มีการรําเปนตน   การ  
เลานิยาย   การเลนปรบมือ  การเลนปลุกผี  การเลนตีกลอง  ฉากบานเมือง  
ที่สวยงาม การเลนของคนจัณฑาล การเลนไมสูง  การเลนหนาศพ  ชนชาง 
ชนมา  ชนกระบือ   ชนโค   ชนแพะ   ชนแกะ    ชนไก   รบนกกระทา 
รํากระบ่ีกระบอง    ชกมวย    มวยปล้ํา    การรบ    การตรวจพล    การจัด 
กระบวนทัพ   กองทัพ   แมขอน้ีก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง  
           (๑๐๗)  ๔.  ภิกษุเวนขาดจากการขวนขวายเลนการพนันอันเปน 
ที่ต้ังแหงความประมาท    เชนอยางสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก    ฉัน 
โภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว    ยังขวนขวายเลนการพนัน    อันเปนที่ต้ัง 
แหงความประมาทเห็นปานน้ี     คือ  เลนหมากรุกแถวละ ๘ ตา     แถวละ 
๑๐  ตา   เลนหมากเก็บ   เลนดวด   เลนหมากไหว  เลนโยนบวง  เลนไมหึ่ง 
เลนกําทาย    เลนสะกา    เลนเปาใบไม    เลนไถนอย ๆ    เลนหกคะเมน  
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เลนกังหัน   เลนตวงทราย   เลนรถนอย ๆ   เลนธนนูอย ๆ  เลนเขียนทาย  
กัน  เลนทายใจ  เลนเลียนคนพิการ แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
           (๑๐๘)  ๕.  ภิกษุเวนขาดจากการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ 
เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา 
แลว   ยังนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหเห็นปานน้ี   คือ  เตียงมีเทาเกิน 
ประมาณ   เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย    ผาโกเชาวขนยาว    เครื่องลาดท่ี 
ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย   เครื่องลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว  เครื่อง 
ลาดที่มีสัณฐานเปนชอดอกไม    เครื่องลาดท่ียัดนุน      เครื่องลาดขนแกะ 
วิจิตรดวยรูปสัตวราย    มสีีหะและเสือเปนตน     เครื่องลาดขนแกะมีขนต้ัง  
เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว   เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม   เครื่อง 
ลาดไหมขลิบทองและเครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน  ๑๖  คน       เครื่องลาด 
หลังชาง  เครื่องลาดหลังมา  เครื่องลาดในรถ  เครือ่งลาดท่ีทําดวยหนังสัตว 
ชื่ออชินะ   อันมีขนออนนุม    เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด   เครื่อง 
ลาดมีเพดาน    เครื่องลาดมีหมอนขาง     แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการ 
หน่ึง. 
           (๑๐๙) ๖.  ภิกษุเวนขาดจากการประกอบการประดับตกแตง 
รางกายอันเปนฐานแหงการแตงตัว          เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญ 
บางจําพวก   ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว  ยงัขวนขวายประกอบการ 
ประดับตกแตงรางกาย   อันเปนฐานแหงการแตงตัวเห็นปานน้ี  คือ อบตัว 
ไคลอวัยวะ   อาบนํ้าหอม   นวด   สองกระจก   แตมตา  ทัดดอกไม  ประ- 
เทืองผิว   ผัดหนา  ทาปาก  ประดับขอมือ  สวมเกี้ยว   ใชไมเทา  ใชกลักยา 
ใชดาบ  ใชขรรค  ใชรม  สวมรองเทาประดับวิจิตร  ติดกรอบหนา  ปกปน  
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ใชพัดวาลวีชนี  นุงหมผาขาว   นุงหมผามีชาย   แมขอน้ีก็เปนศีลของเธอ  
ประการหนึ่ง. 
           (๑๑๐)  ๗.  ภิกษุเวนขาดจากติรัจฉานกถา     เชนอยางที่สมณ- 
พราหมณผูเจริญบางจําพวก   ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว   ยังประ- 
กอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้    คือ  พูดเรื่องพระราชา    เรื่องโจร    เรื่อง 
มหาอํามาตย   เรื่องกองทัพ   เรื่องภัย   เรื่องรบ   เรือ่งขาว   เรื่องนํ้า  เรื่อง 
ผา    เรื่องทีน่อน    เรื่องดอกไม    เรือ่งของหอม    เรื่องญาติ    เรื่องยาน 
เรื่องบาน   เรื่องนิคม   เรือ่งนคร    เรือ่งชนบท   เรื่องสตรี    เรือ่งบุรุษ 
เรื่องคนกลาหาญ   เรื่องตรอก  เรื่องทานํ้า   เรื่องคนท่ีลวงลับไปแลว  เรื่อง 
เบ็ดเตล็ด     เรื่องโลก     เรื่องทะเล     เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวย 
ประการนั้น ๆ     แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
           (๑๑๑)  ๘.  ภิกษุเวนขาดจากการกลาวคําแกงแยงกัน   เชนอยาง 
ที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก       ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลว 
ยังขวนขวายกลาวถอยคําแกงแยงกันเห็นปานน้ี     เชนวา    ทานไมรูทั่วถึง 
ธรรมวินัยนี้  ขาพเจารูตัวถึง  ทานจักรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร  ทาน 
ปฏิบัติผิด  ขาพเจาปฏิบัติถูก  ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทาน 
ไมเปนประโยชน   คําท่ีควรจะกลาวกอน   ทานกลบักลาวภายหลัง   คําท่ี 
ควรจะกลาวภายหลัง  ทานกลับกลาวกอน  ขอท่ีทานเคยช่ําชองมา ผันแปร 
ไปแลว       ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว      ขาพเจาขมทานไดแลว 
ทานจงถอนวาทะเสีย   มิฉะนั้นจงแกไขเสีย   ถาสามารถ   แมขอนี้ก็เปนศีล 
ของเธอประการหนึ่ง. 
           (๑๑๒)  ๙.  ภิกษุเวนขาดจากการประกอบทูตกรรม   และการรับ  
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ใช   เชนอยางท่ีสมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก    ฉันโภชนะที่เขาใหดวย   
ศรัทธาแลว    ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใชเห็นปานน้ี    คือ 
รับเปนทูตของพระราชา  ราชมหาอํามาตย  กษัตริย   พราหมณ  คฤหบด ี
และกุมารวา   ทานจงไปในท่ีนี้  ทานจงไปในท่ีโนน  ทานจงนําเอาส่ิงน้ีไป 
ทานจงนําเอาส่ิงน้ีในที่โนนมา ดังน้ี แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
           (๑๑๓) ๑๐.  ภิกษุเวนขาดจากการพูดหลอกลวง       และการพูด 
เลียบเคียง   เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก    ฉันโภชนะที่เขา 
ใหดวยศรัทธาแลว   ยังพูดหลอกลวง   พูดเลียบเคียง   พูดหวานลอม   พูด 
และเล็ม   แสวงหาลาภดวยลาภ   แมขอน้ีก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
                                     จบมัชฌิมศีล 
 
                                         มหาศีล  
           (๑๑๔ )  ๑. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉาน- 
วิชา   เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก  ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวย 
ศรัทธาแลว    ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี    คือ  ทาย 
อวัยวะ  ทายนิมิต  ทายฟาผาเปนตน  ทํานายฝน  ทํานายลักษณะ ทํานาย 
หนูกัดผา    ทําพิธีบูชาไฟ    ทําพิธีเบิกแวนเวียนเทียน    ทําพิธีซัดแกลบ 
บูชาไฟ   ทําพิธีซัดรําบูชาไฟ    ทําพิธีซัดขาวสารบูชาไฟ   ทําพิธีเติมเนย 
บูชาไฟ   ทําพิธีเติมน้ํามันบูชาไฟ   ทาํพิธีเสกเปาบูชาไฟ     ทาํพลีกรรมดวย 
โลหิต   เปนหมอดูอวัยวะ   ดลูักษณะท่ีบาน    ดูลกัษณะท่ีนา    เปนหมอ 
ปลุกเสก   เปนหมอผี   เปนหมอลงเลขยันตคุมกันบานเรือน    เปนหมองู  
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เปนหมอยาพิษ   เปนหมอแมลงปอง  เปนหมอรักษาแผลหนูกัด  เปนหมอ 
ทายเสียงนก    เปนหมอทายเสียงกา    เปนหมอทายอายุ    เปนหมอเสกกัน   
ลูกศร   เปนหมอทายเสียงสัตว   แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง  
           (๑๑๕)   ๒.  ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉาน- 
วิชา   เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก  ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวย 
ศรัทธาแลว       ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี       คือ 
ทายลักษณะแกวมณี  ทายลักษณะผา  ทายลักษณะไมพลอง   ทายลักษณะ 
ศาตรา  ทายลักษณะดาบ   ทายลักษณะศร  ทายลักษณะธนู  ทายลักษณะ 
อาวุธ  ทายลักษณะสตรี   ทายลักษณะบุรุษ  ทายลกัษณะกุมาร  ทายลักษณะ 
กุมารี  ทายลกัษณะทาส   ทายลักษณะทาสี  ทายลักษณะชาง  ทายลักษณะ 
มา    ทายลักษณะกระบือ    ทายลักษณะโคอุสภะ    ทายลักษณะโค   ทาย 
ลักณะแพะ    ทายลักษณะแกะ    ทายลกัษณะไก    ทายลักษณะนกกระทํา 
ทายลักษณะเห้ีย   ทายลักษณะตุน    ทายลักษณะเตา    ทายลักษณะมฤค 
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
           (๑๑๖)  ๓.  ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉาน- 
วิชา     เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก     ฉันโภชนะท่ีเขาให 
ดวยศรัทธาแลว    ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้     คือ 
ดูฤกษยาตราทัพ    วาพระราชาจักยกออก    พระราชาจักไมยกออก   พระ 
ราชาภายในจักยกเขาประชิด  พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอก 
จักยกเขาประชิด        พระราชาภายในจักถอย       พระราชาภายในจักมีชัย 
พระราชาภายนอกจักปราชัย    พระราชาภายนอกจักมีชัย  พระราชาภายใน 
จักรปราชัย  พระราชาองคนี้จักมีชัย  พระราชาองคนี้จักปราชัย  เพราะเหตุนี้ ๆ  
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แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง.   
           (๑๑๗) ๔. ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉาน- 
วิชา   เชนอยางที่สมณพราหมณบางจําพวก  ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวยศรัทธา 
แลว   ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยดิรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี   คือ  พยากรณวา 
จักมีจันทรคราส   จักมีสรุิยคราส   จักมีนักษัตรคราส   ดวงจันทรดวงอาทิตย 
จักเดินถูกทาง    ดวงจันทรดวงอาทิตยจักเดินผิดทาง    ดาวนักษัตรจักเดิน 
ถูกทาง   ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง   จักมีอุกกาบาต    จักมีดาวหาง   จักมี 
แผนดินไหว    จักมีฟารอง    ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักข้ึน 
ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักตก       ดวงจันทรดวงอาทิตยและ 
ดาวนักษัตรจักมัวหมอง   ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรจักกระจาง  
จันทรคราสจักมีผลเปนอยางนี้   สุรยิคราสจักมีผลเปนอยางนี้   นักษัตรคราส 
จักมีผลเปนอยางนี้       ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินถูกทางจักมีผลเปนอยางนี้  
ดวงจันทรดวงอาทิตยเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้     ดาวนักษัตรเดินถูก 
ทางจักมีผลเปนอยางนี้   ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเปนอยางนี้   มีอุกกา- 
บาตจักมีผลเปนอยางนี้    มีดาวหางจักมีผลเปนอยางนี้  แผนดินไหวจักมีผล 
เปนอยางนี้     ฟารองจักมีผลเปนอยางนี้      ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาว 
นักษัตรข้ึนจักมีผลเปนอยางนี้      ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรตก 
จักมีผลเปนอยางนี้   ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผล 
เปนอยางนี้          ดวงจันทรดวงอาทิตยและดาวนักษัตรกระจางจักมีผลเปน 
อยางนี้  แมขอน้ีก็เปนศีลของเธอประการหนึ่ง. 
           (๑๑๘)  ๕.  ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉาน 
วิชา  เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก  ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวย 
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ศรัทธาแลว        ยังเลี้ยงชพีโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี      คือ   
พยากรณวา    จักมีฝนดี   จักมีฝนแลง    จักมีภิกษาหาไดงาย   จักมีภิกษา 
หาไดยาก   จักมีความเกษม   จักมีภัย  จักเกิดโรค  จักมีความสําราญหาโรค 
มิได    หรือนับคะแนนคํานวณ   นับประมวลแตงกาพย  โลกายตศาสตร 
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
           (๑๑๙)  ๖.  ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉาน- 
วิชา   เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก   ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวย 
ศรัทธาแลว     ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี    คือ  ให 
ฤกษอาวาหมงคล   ใหฤกษวิวาหมงคล   ดูฤกษเรียงหมอน   ดูฤกษหยาราง 
ดูฤกษเก็บทรัพย    ดฤูกษจายทรัพย   ดูโชคด ี  ดูเคราะห   ใหยาผดุงครรภ 
รายมนตใหลิ้นกระดาง   รายมนตใหคางแข็ง   รายมนตไหมือสั่น  รายมนต 
ใหหูไมไดยินเสียง   เปนหมอทรงกระจก  เปนหมอทรงหญิงสาว  เปนหมอ 
ทรงเจา  บวงสรวงพระอาทิตย  บวงสรวงทาวมหาพรหม  รายมนตพนไฟ 
ทําพิธีเชิญขวัญ   แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
           (๑๒๐)  ๗.  ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉาน- 
วิชา   เชนอยางที่สมณพราหมณผูเจริญบางจําพวก   ฉันโภชนะท่ีเขาใหดวย 
ศรัทธาแลว     ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดดวยติรัจฉานวิชาเห็นปานน้ี    คือ   ทํา 
พิธีบนบาน    ทําพิธีแกบน    รายมนตขับผี    สอนมนตปองกันบานเรือน 
ทํากะเทยใหกลับเปนชาย     ทําชายใหกลายเปนกะเทย     ทําพิธปีลูกเรือน 
ทําพิธีบวงสรวงพื้นที่   พนน้ํามนต   รดน้ํามนต   ทาํพิธีบูชาไฟ   ปรุงยา 
สํารอก    ปรงุยาถาย    ปรุงยาถายโทษเบ้ืองบน    ปรุงยาถายโทษเบ้ืองลาง 
ปรุงยาแกปวดศีรษะ    หุงนํ้ามันหยอดหู    ปรุงยาตา   ปรุงยานัตถุ   ปรุงยา  
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ทากัด    ปรุงยาทาสมาน    ปายยาตา    ทําการผาตัด    รักษาเด็ก    ชะแผล   
แมขอนี้ก็เปนศีลของเธอประการหน่ึง. 
           (๑๒๑)   มหาบพิตร  ภิกษุสมบรูณดวยศีลอยางนี้    ยอมไมประสบ 
ภัยแตไหน ๆ เลย  เพราะศีลสังวรน้ันเปรียบเหมือนกษัตริยผูไดมุรธาภิเษก 
กําจัดราชศัตรูไดแลว      ยอมไมประสบภัยแตไหน ๆ   เพราะราชศัตรูนั้น 
มหาบพิตร    ภิกษุก็ฉันนั้นนั่นแล    สมบูรณดวยศีลอยางนี้แลว    ยอมไม 
ประสบภัยแตไหน ๆ   เพราะศีลสังวรน้ัน  ภิกษุสมบูรณดวยอริยศีลขันธนี้ 
ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน   มหาบพิตร  ภิกษุชื่อวาเปนผู 
ถึงพรอมดวยศีล   ดวยประการดังกลาวมานี้แล. 
                                          จบมหาศีล 
 
                                         อินทรียสังวร  
           (๑๒๒)   มหาบพิตร   อยางไร   ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารใน 
อินทรียทั้งหลาย. 
           มหาบพิตร  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เห็นรูปดวยจักษุแลว  ไมถือนิมิต 
ไมถืออนุพยัญชนะ   เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย  ที่เมื่อไมสํารวม 
แลว   จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก   คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํา 
นั้น    ชื่อวา   รักษาจักขุนทรีย   ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย  ภิกษุ 
ฟงเสียงดวยโสต................ดมกลิ่นดวยฆานะ...............ลิ้มรสดวยชิวหา 
................  ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย.................   รูเเจงธรรมารมณดวยใจ 
แลว   ไมถือนิมิต   ไมถืออนุพยัญชนะ  เธอยอมปฏบิัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 320 

ที่เมื่อไมสํารวมแลว   จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก   คืออภิชฌาและ   
โทมนัสครอบงําน้ัน  ชื่อวา   รักษามนินทรีย   ชื่อวา  ถึงความสํารวมใน 
มนินทรีย   ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้  ยอมไดเสวย 
สุขอันไมระคนดวยกิเลสในภายใน  มหาบพิตร  ภิกษุชื่อวา  เปนผูคุมครอง 
ทวารในอินทรียทั้งหลาย   ดวยประการดังกลาวมาน้ีแล. 
           (๑๒๓)   มหาบพิตร  อยางไร    ภิกษุชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติ 
สัมปชัญญะ. 
           มหาบพิตร   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว 
ในการถอย   ในการแล   ในการเหลียว   ในการคูเขา    ในการเหยียดออก 
ในการทรงสังฆาฏิ   บาตร   และจีวร   ในการฉัน  ในการด่ืม  ในการเค้ียว 
ในการลม    ในการถายอุจจาระปสสาวะ    ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน 
การยืน  การนั่ง   การหลบั   การต่ืน   การพูด   การนิ่ง  มหาบพิตร  ภิกษุ 
ชื่อวาเปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ    ดวยประการดังกลาวมานี้แล. 
           (๑๒๔)   มหาบพิตร  อยางไร  ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ. 
           มหาบพิตร      ภิกษุในธรรมวินัยนี้      เปนผูสันโดษดวยจีวรเปน 
เครื่องบริหารกาย    ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง     เธอจะไปทาง 
ทิสาภาคใด ๆ  ก็ถือไปไดเอง   มหาบพิตร   นกมีปกจะบินไปทางทิสาภาค 
ใด ๆ  ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไปฉันใด    ภิกษุก็ฉันนั้นแล    เปนผู 
สันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย      ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหาร 
ทอง   เธอจะไปทางทิสาภาคใด ๆ  กถ็ือไปไดเอง   มหาบพิตร  ภิกษุชื่อวา 
เปนผูสันโดษ   ดวยประการดังกลาวมานี้แล. 
           (๑๒๕)   ภิกษุนัน้ประกอบดวยศีลขันธ    อินทรียสังวร  สติสัมป-  
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ชัญญะ    และสันโดษอันเปนอริยะเชนนี้แลว     ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด   
คือ   ปา   โคนไม   ภูเขา   ซอกเขา   ถ้าํ   ปาชา   ปาชัฏ    ที่แจง  ลอมฟาง 
ในกาลภายหลังภัต   เธอกลับจากบิณฑบาตแลว   นัง่ขัดสมาธิ   ต้ังกายตรง 
ดํารงสติไวเฉพาะหนา    เธอละความเพงเล็งในโลก     มีใจปราศจากความ 
เพงเล็งอยู  ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได  ละความประทุษราย 
คือพยาบาท   ไมคิดพยาบาท   มีความกรุณา  หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวง 
อยู  ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาทได  ละถิ่นมิทธะ 
แลว   เปนผูปราศจากถีนมิทธะ   มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง   มีสติ 
สัมปชัญญะอยู  ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได  ละอุทธัจจกุกกุจจะ 
แลว   เปนผูไมฟุงซาน   มีจิตสงบอยู  ณ  ภายใน    ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์ 
จากอุทธัจจกุกกุจจะได    ละวิจิกิจฉาแลว    เปนผูขามวิจิกิจฉา   ไมมีความ 
คลางแคลงในกุศลธรรมท้ังหลายอยู     ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา 
ได. 
           (๑๒๖)  มหาบพิตร  เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหน้ี   ไปประกอบ 
การงาน   การงานของเขาจะพึงสําเร็จผล   เขาจะพึงใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิม 
ใหหมดสิน   และทรัพยทีเ่ปนกําไรของเขาจะพึงมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภริยา 
เขาพึงมีความคิดอยางนี้วา     เมื่อกอนเรากูหน้ีไปประกอบการงาน    บัดนี ้
การงานของเราสําเร็จผลแลว  เราไดใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมใหหมดสิ้นแลว 
และทรัพยที่เปนกําไรของเรา   ยังมีเหลอือยูสําหรับเลี้ยงภริยา  ดงัน้ี   เขาจะ 
พึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส  มีความไมมีหน้ีนั้นเปนเหตุ  ฉันใด. 
           มหาบพิตร  เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก 
เจ็บหนัก    บริโภคอาหารไมได    และไมมีกําลังกาย    สมัยตอมา    เขาพึง  
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หายจากอาพาธน้ัน   บรโิภคอาหารได  และมีกําลังกาย  เขาจะพึงคิดอยางนี้ 
วา   เมื่อกอนเราเปนผูมีอาพาธ   ถึงความลําบาก  เจ็บหนัก  บริโภคอาหาร   
ไมได     และไมมีกําลังกาย    บัดนี้   เราหายจากอาพาธน้ันแลว     บริโภค 
อาหารได    และมีกําลังกาย  ดังนี้    เขาจะพึงไดความปราโมทย    ถึงความ   
โสมนัส   มคีวามไมมีโรคนั้นเปนเหตุ  ฉันใด. 
           มหาบพิตร      เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจําอยูในเรือนจํา     สมยั 
ตอมา    เขาพึงพนจากเรือนจําน้ันโดยสวัสดี    ไมมีภัย    ไมตองเสียทรัพย 
อะไร ๆ เลย   เขาจะพึงคิดอยางนี้วา    เมื่อกอนเราถูกจองจําอยูในเรือนจํา 
บัดนี้เราพนจากเรือนจําน้ันโดยสวัสดี ไมมีภัยแลว และเราไมตองเสียทรัพย 
อะไร ๆ เลย  ดังน้ี     เขาจะพึงไดความปราโมทย   ถึงความโสมนัส   มีการ 
พนจากเรือนจําน้ันเปนเหตุ  ฉันใด. 
           มหาบพิตร    เปรยีบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส     ไมไดพ่ึงตัวเอง 
พ่ึงผูอ่ืน   ไปไหนตามความพอใจไมได   สมัยตอมา   เขาพึงพนจากความ 
เปนทาสน้ัน  พ่ึงตัวเอง   ไมตองพ่ึงผูอ่ืน   เปนไทยแกตัว  ไปไหนไดตาม 
ความพอใจ  เขาจะพึงมีความคิดอยางนี้วา  เมื่อกอนเราเปนทาส  พ่ึงตัวเอง 
ไมได  ตองพ่ึงผูอ่ืน  ไปไหนตามความพอใจไมได   บัดนี้เราพนจากความ 
เปนทาสน้ันแลว   พ่ึงตัวเอง   ไมตองพ่ึงผูอ่ืน   เปนไทยแกตัว   ไปไหนได 
ตามความพอใจ  ดังนี้       เขาจะพึงไดความปราโมทย      ถึงความโสมนัส 
มีความเปนไทยแกตัวน้ันเปนเหตุ   ฉันใด. 
           มหาบพิตร    เปรยีบเหมือนบุรุษมีทรัพย    มีโภคสมบัติ     พึงเดิน 
ทางไกลกันดาร    หาอาหารไดยาก    มีภัยเฉพาะหนา    สมยัตอมา   เขาพึง 
ขามพนทางกันดารน้ันได   บรรลุถึงหมูบานอันเกษม   ปลอดภัยโดยสวัสดี  
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เขาจะพึงมีความคิดอยางนี้วา   เมื่อกอนเรามีทรัพย   มีโภคสมบัติ  เดินทาง   
ไกลกันดาร   หาอาหารไดยาก   มีภัยเฉพาะหนา    บัดนี้   เราขามพนทาง 
กันดารน้ัน   บรรลถุึงหมูบานอันเกษม   ปลอดภัย   โดยสวัสดแีลว  ดังนี้  
เขาจะพึงไดความปราโมทย   ถึงความโสมนัส   มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเปน 
เหตุ  ฉันใด. 
           มหาบพิตร   ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ  ๕  ประการเหลาน้ี    ที่ยังละ 
ไมไดในตนเหมือนหนี้   เหมือนโรค   เหมือนเรือนจํา   เหมือนความเปน 
ทาส    เหมือนทางไกลกันดาร     และเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการ 
ที่ละไดแลวในตน   เหมือนความไมมีหน้ี     เหมือนความไมมีโรค   เหมือน 
การพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทยแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม 
ฉันนั้นแล. 
           (๑๒๗)  เม่ือเธอพิจารณาเห็นนิวรณ  ๕  ประการเหลาน้ีที่ละไดแลว 
ในตน    ยอมเกิดปราโมทย    เมื่อปราโมทยแลว    ยอมเกิดปติ    เมื่อมีปติ 
ในใจ     กายยอมสงบ     เธอมีกายสงบแลว     ยอมไดเสวยสุข      เมื่อมีสุข 
จิตยอมต้ังม่ัน    เธอสงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลธรรม    บรรลุปฐมฌาน 
มีวิตก   มีวิจาร   มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู     เธอทํากายนี้แหละใหชุมชืน่ 
เอิบอ่ิม   ซาบซานดวยปติ   และสุขเกิดแตวิเวก    ไมมีสวนใด  ๆ  แหงกาย 
ของเธอท่ัวทั้งตัวที่ปติและสุขเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง. 
           มหาบพิตร  เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน  หรือลกูมือพนักงาน 
สรงสนานผูฉลาด   จะพึงใสผงอาบนํ้าลงในภาชนะสําริด   แลวพรมดวยนํ้า 
หมักไว    ตกเวลาเย็น     กอนผงอาบนํ้าซ่ึงยางซึมไปจับติดกันทั่วท้ังหมด 
ยอมไมกระจายออกฉันใด      ภิกษุก็ฉันนั้นแล      ทํากายนี้แหละใหชุมชื่น  
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เอิบอ่ิม    ซาบซาน   ดวยปติและสุขเกิดแตวิเวก   ไมมีสวนใด ๆ  แหงกาย   
ของเธอท่ัวทั้งตัว   ที่ปติและสุขเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง. 
           มหาบพิตร  นี้แหละสามัญญผลท่ีเห็นประจักษ  ทั้งดียิ่งกวา  ทั้งประณีต 
กวาสามัญญผลท่ีเห็นประจักษขอกอน ๆ. 
           (๑๒๘)    มหาบพิตร    อีกประการหน่ึง     ภิกษุบรรลทุุติยฌาน 
มีความผองใสแหงใจในภายในเปนธรรมเอกผุดข้ึน     เพราะวิตก     วิจาร 
สงบไป   ไมมีวิตก   ไมมวิีจาร   มีปติ   และสุขเกิดแตสมาธิอยู   เธอทํากาย 
นี้แหละ   ใหชุมชื่น   เอิบอ่ิม  ซาบซาน   ดวยปติและสุขเกิดแตสมาธิ   ไมม ี
สวนใด ๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว  ที่ปติและสุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง. 
           มหาบพิตร  เปรียบเหมือนหวงน้ําลึก   มีน้าํปนปวน   ไมมีทางที่น้ํา 
จะไหลมาได    ทั้งในดานตะวันออก   ดานใต   ดานตะวันตก   ดานเหนือ 
ทั้งฝนก็ไมตกเพิ่มตามฤดูกาล     แตสายนํ้าเย็น     พุข้ึนจากหวงนํ้าน้ันแลว 
จะพึงทําหองนํ้าน้ันแหละใหชุมชื่น    เอิบอ่ิม   ซาบซานดวยนํ้าเย็น   ไมมี 
เอกเทศไหน  ๆ   แหงหวงน้ําน้ันทั้งหมด    ที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตองฉันใด 
ภิกษุก็ฉันนั้นแล        ยอมทํากายนี้แหละใหชุมชืน่เอิบอ่ิมซาบซานดวยปติ 
และสุขเกิดแตสมาธิ   ไมมีสวนใด  ๆ   แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว  ที่ปติและ 
สุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง  มหาบพิตร  นี้แหละสามัญญผลท่ีเห็นประจักษ 
ทั้งดียิ่งกวา  ทั้งประณีตกวาสามัญญผลที่เห็นประจักษขอกอน ๆ. 
           (๑๒๙)   มหาบพิตร    อีกประการหนึ่ง    ภิกษุมีอุเบกขา    มีสติ 
มีสัมปชัญญะ    เสวยสุขดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป    บรรลุตติยฌาน    ที ่
พระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา   ผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขา    มีสติอยูเปน 
สุข      เธอทํากายนี้ใหชุมชื่น   เอิบอ่ิม   ซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติ  
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ไมมีสวนใด  ๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว  ที่สุขอันปราศจากปติจะไมถูกตอง.   
           มหาบพิตร  เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ  ในกอบัวหลวง   หรือใน 
กอบัวขาว   ดอกบัวขาบ   ดอกบัวหลวง    หรือดอกบัวขาว    บางเหลาซ่ึง 
เกิดในน้ํา   เจริญในน้ํา   ยังไมพนน้ํา   จมอยูในน้ํา   น้ําหลอเลี้ยงไว  ดอก 
บัวเหลาน้ัน   ชุมชื่น   เอิบอาบซาบซึมดวยนํ้าเย็นตลอดยอดตลอดเงา   ไม 
มีสวนใด ๆ  แหงดอกบัวขาบ  ดอกบัวหลวง   หรอืดอกบัวขาว    ทั่วทุก 
สวน    ที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตองฉันใด   ภิกษุก็ฉันนั้นแล     ยอมทํากายนี้ 
แหละใหชุมชื่น  เอิบอ่ิมซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติไมมีสวนใด ๆ แหง 
กายของเธอท่ัวท้ังตัว  ที่สุขอันปราศจากปติจะไมถูกตอง   มหาบพิตร   นี ้
แหละสามัญผลท่ีเห็นประจักษ   ทั้งดียิ่งกวา  ทั้งประณีตกวาสามัญญผลท่ี 
เห็นประจักษขอกอน ๆ. 
           (๑๓๐)   มหาบพิตร  อีกประการหน่ึง   ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไม 
มีสุข   ไมมีทกุข  เพราะละสุขละทุกข  และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ  ได 
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู    เธอน่ังแผไปทั่วกายน้ีแหละดวยใจอัน 
บริสุทธิ์ผองแผว    ไมมีสวนใด ๆ     แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว    ที่ใจอัน 
บริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง. 
           มหาบพิตร      เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะดวย 
ผาขาว     ไมมีสวนใด  ๆ  แหงกายทุก ๆ  สวนของเขาที่ผาขาวจะไมถูกตอง 
ฉันใด    ภิกษุก็ฉันนั้นแล     เธอนั่งแผไปท่ัวกายนี้แหละดวยใจอันบริสุทธิ์ 
ผองแผว     ไมมีสวนใด  ๆ    แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว    ที่ใจอันบริสุทธิ์ 
ผองแผวจะไมถูกตอง  มหาบพิตร  นี้แหละสามัญญผลท่ีเห็นประจักษ  ทั้งดียิ่ง 
กวา   ทั้งประณีตกวาสามัญญผลท่ีเห็นประจักษขอกอน  ๆ.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 326 

           (๑๓๑)   ภิกษุนั้น  เมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสุทธิ์   ผองแผว  ไมมีกิเลส  
ปราศจากอุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน   ไมหว่ันไหว   อยางนี้ 
ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือญาณทัสสนะ  เธอยอมรูชัดอยางนี้วา    กายของเรา 
นี้แล   มีรูป   ประกอบดวยมหาภูต  ๔  เกิดแตมารดาบิดา    เติบโตข้ึนดวย 
ขาวสุกและขนมสด   ไมเที่ยง   ตองอบ   ตองนวดฟน   มีอันทาํลาย   และ 
กระจัดกระจายเปนธรรมดา     และวิญญาณของเรานี้     ก็อาศัยอยูในกายน้ี  
เนื่องอยูในกายนี้. 
           มหาบพิตร   เปรยีบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม   เกิดเอง ๘  เหลี่ยม 
นายชางเจียระไนดีแลว   สุกใสแวววาว  สมสวนทุกอยาง  มีดายเขียว  เหลือง 
แดง   ขาว   หรือนวลรอยอยูในนั้น  บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนั้น 
วางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา   แกวไพฑูรยนี้งาม    เกิดเอง     บริสุทธิ ์
๘   เหลี่ยม   นายชางเจียระไนดีแลว   สุกใสแวววาว    สมสวนทุกอยาง    ม ี
ดายเขียว   เหลือง    แดง    ขาว    หรอืนวลรอยอยูในนั้นฉันใด    ภิกษุก ็
ฉันนั้นแล  เมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
ออน  ควรแกการงาน  ต้ังมั่น  ไมหว่ันไหว   อยางนี้    ยอมโนมนอมจิต 
ไปเพ่ือญาณทัสสนะ  เธอยอมรูชัดอยางนี้วา กายของเรานี้แล มีรูปประกอบ 
ดวยมหาภูต   ๔     เกิดแตมารดาบิดา      เติบโตข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด 
ไมเที่ยง   ตองอบ   ตองนวดฟน    มีอันทําลาย    และกระจัดกระจายเปน 
ธรรมดา      และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายน้ี      เนื่องอยูในกายน้ี 
มหาบพิตร  นี้แหละสามัญญผลท่ีเห็นประจักษ  ทั้งดียิ่งกวา  ทั้งประณีตกวา 
สามัญญผลที่เห็นประจักษขอกอน ๆ. 
           (๑๓๒)  ภิกษุนั้น  เมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสทุธิ์  ผองแผว  ไมมีกิเลส  
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ปราศจากอุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน    ต้ังมั่น    ไมหว่ันไหวอยางนี้   
ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือนิรมิตรูป   อันเกิดแตใจ   คือ    นริมิตกายอ่ืนจาก 
กายน้ี    มีรูปเกิดแตใจ   มอีวัยวะนอยใหญครบถวน  มีอินทรียไมบกพรอง. 
           มหาบพิตร   เปรยีบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง  เขา 
จะพึงคิดอยางนี้วา   นี้หญาปลอง  นี้ไส  หญาปลองอยางหน่ึง   ไสอยางหน่ึง 
แตก็ไสชักออกจากหญาปลองนั่นเอง   อีกนัยหน่ึง    เปรียบเหมือนบุรุษจะ 
พึงชักดาบออกจากฝก   เขาจะพึงคิดอยางนี้วา  นี้ดาบ   นี้ฝก  ดาบอยางหน่ึง 
ฝกอยางหนึ่ง แตก็ดาบชักออกจากฝกนั่นเอง อีกนัยหน่ึง  เปรียบเหมือนบุรุษ 
จะพึงยกงูออกจากของ   เขาจะพึงคิดอยางนี้วา   นี้งู    นี้ของ    งูอยางหน่ึง 
ของอยางหน่ึง      แตก็งูยกออกจากของนั่นเองฉันใด       ภิกษุก็ฉันนั้นแล 
เมื่อจิตเปนสมาธิ   บริสุทธิ์  ผองแผว  ไมมีกิเลส  ปราศจากอุปกิเลส ออน 
ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน  ไมหว่ันไหวอยางน้ี   เธอยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือ 
นิรมิตรูป   อันเกิดแตใจ   คือนิรมิตกายอ่ืนจากกายน้ี     มีรูปเกดิแตใจ   ม ี
อวัยวะนอยใหญครบถวน   มีอินทรียไมบกพรอง    มหาบพิตร    นี้แหละ 
สามัญญผลที่เห็นประจักษ    ทั้งดียิ่งกวา    ทั้งประณีตกวาสามัญญผลท่ีเห็น 
ประจักษขอกอน ๆ. 
           (๑๓๓)   ภิกษุนั้น  เมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสทุธิ์  ผองแผว  ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส   ออน    ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน    ไมหว่ันไหวอยางนี้ 
ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือแสดงฤทธ์ิ   เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ    คือ 
คนเดียวเปนหลายคนก็ได    หลายคนเปนคนเดียวก็ได   ทําใหปรากฏก็ได 
ทําใหหายไปก็ได   กะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด   เหมือนไปในท่ีวางก็ได 
ผุดข้ึน   ดําลง  แมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได   เดินบนน้ําไมแตกเหมือน  
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เดินบนแผนดินก็ได  เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได  ลูบคลําพระจันทร 
พระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก     ดวยฝามือก็ได    ใชอํานาจทางกาย 
ไปตลอดพรหมโลกก็ได.   
           มหาบพิตร  เปรียบเหมือนชางหมอ  หรือลกูมือของชางหมอผูฉลาด 
เมื่อนวดดินดีแลว    ตองการภาชนะชนิดใด ๆ   พึงทําภาชนะชนิดนั้น ๆ 
ใหสําเร็จได    อีกนัยหน่ึง     เปรียบเหมือนชางงา    หรือลูกมือของชางงา 
ผูฉลาด   เมื่อแตงงาดีแลว     ตองการเคร่ืองงาชนิดใด ๆ   พึงทําเครื่องงา 
ชนิดนั้น ๆ  ใหสําเร็จได  อีกนัยหน่ึง  เปรียบเหมือนชางทอง  หรือลูกมือ 
ของชางทองผูฉลาด    เม่ือหลอมทองดีแลว    ตองการทองรูปพรรณชนิด 
ใด ๆ  พึงทําทองชนิดนั้น ๆ   ใหสําเร็จไดฉันใด   ภิกษุก็ฉันนั้นแล   เมื่อ 
จิตเปนสมาธิ   บริสุทธิ์   ผองแผว    ไมมีกิเลส   ปราศจากอุปกิเลส   ออน 
ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน ไมหว่ันไหวอยางนี้   ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือแสดง 
ฤทธิ์   เธอบรรลุอิทธิวิธหีลายประการ    คือ   คนเดียวเปนหลายคนก็ได 
หลายคนเปนคนเดียวก็ได  ทําใหปรากฏก็ไดทําใหหายไปก็ไดทะลุฝากําแพง 
ภูเขาไปไดไมติดขัด  เหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึน ดําลงในแผนดินเหมือน 
ในน้ําก็ได  เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได  เหาะไปในอากาศ 
เหมือนนกก็ได        ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก 
ดวยฝามือก็ได     ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได     มหาบพิตร 
นี้แหละสามัญผลท่ีเห็นประจักษ  ทั้งดียิ่งกวา   ทั้งประณีตกวาสามัญญผลท่ี 
เห็นประจักษขอกอน ๆ. 
           (๑๓๔)   ภิกษุนั้น  เมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสทุธิ์  ผองแผว  ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน    ต้ังมั่น    ไมหว่ันไหวอยางนี้  
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ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือทิพยโสต  เธอยอมไดยินเสียง  ๒  ชนดิ   คือ    เสียง 
ทิพย  และเสียงมนุษย   ทัง้ท่ีอยูไกล   และใกล  ดวยทิพยโสต  อันบริสุทธิ์   
ลวงโสตของมนุษย.    
           มหาบพิตร   เปรยีบเหมือนบุรุษเดินทางไกล    เขาจะพึงไดยินเสียง 
กลองบาง   เสียงตะโพนบาง    เสียงสังขบาง    เสียงบัณเฑาะวบาง     เสยีง 
เปงมางบาง   เขาจะพึงเขาใจวา   เสียงกลองดังน้ีบาง  เสียงตะโพนดังน้ีบาง 
เสียงสังขดังนี้บาง     เสียงบัณเฑาะวดังน้ีบาง    เสียงเปงมางดังนี้บางฉันใด 
ภิกษุก็ฉันนั้นแล  เมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสุทธิ์  ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก 
อุปกิเลส  ออน  ควรแกการงาน  ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้   ยอมโนมนอม 
จิตไปเพ่ือทิพยโสต   เธอยอมไดยินเสียง  ๒  ชนดิ   คือ  เสียงทิพยและเสียง 
มนุษย  ทั้งที่อยูไกลและอยูใกล   ดวยทิพยโสต   อันบริสุทธิ์  ลวงโสตของ 
มนุษย  มหาบพิตร   นี้แหละสามัญญผลท่ีเห็นประจักษ   ทั้งดียิ่งกวา  ทั้ง 
ประณีตวาสามัญญผลท่ีเห็นประจักษขอกอน ๆ. 
           (๑๓๕)   ภิกษุนัน้  เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์  ผองแผว  ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน    ต้ังมั่น    ไมหว่ันไหวอยางนี้ 
ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือเจโตปริญาณ      เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน 
ของบุคคลอ่ืนดวยใจ  คือจิตมีราคะ  กร็ูวาจิตมีราคะ  หรือจิตปราศจากราคะ 
ก็รูวาจิตปราศจากราคะ  จิตมีโทสะ  ก็รูวาจิตมีโทสะ  หรือจิตปราศจากโทสะ 
ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ   จิตมีโมหะ   ก็รูวาจิตมีโมหะ    หรือจิตปราศจาก 
โมหะ  กร็ูวาจิตปราศจากโมหะ  จิตหดหู   ก็รูวาจิตหดหู   หรอืจิตฟุงซาน 
ก็รูวาจิตฟุงซาน    จิตเปนมหรคต  ก็รูวาจิตเปนมหรคต    หรือจิตไมเปน 
มหรคต    กร็ูวาจิตไมเปนมหรคต     จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา     ก็รูวาจิตมีจิตอ่ืน  
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ยิ่งกวา     หรอืจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา     ก็รูวาจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา     จิตเปน   
สมาธิ    ก็รูวาจิตเปนสมาธิ     หรือจิตไมเปนสมาธิ     ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ 
จิตหลุดพน  ก็รูวาจิตหลุดพน     หรือจิตไมหลุดพน   ก็รูวาจิตไมหลุดพน. 
           มหาบพิตร     เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุม    ทีช่อบการแตงตัว 
เมื่อสองดูเงาหนาของตนในกระจก   อันบริสุทธิ์สะอาด  หรือในภาชนะนํ้า 
อันใส   หนามีไฝ   ก็จะพึงรูวาหนามีไฝ    หรือหนาไมมีไฝ    กจ็ะพึงรูวา 
หนาไมมีไฝฉันใด   ภิกษุก็ฉันนั้นแล  เมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสุทธิ์    ผองแผว 
ไมมีกิเลส  ปราศจากอุปกิเลส   ออน  ควรแกการงาน  ต้ังมั่น  ไมหว่ันไหว 
อยางนี้    ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ   เธอยอมกําหนดรูใจของ 
สัตวอ่ืน   ของบุคคลอ่ืนดวยใจ   คือจิตมีราคะ    กร็ูวาจิตมีราคะ  หรือจิต 
ปราศจากราคะ    กร็ูวาจิตปราศจากราคะ     จิตมีโทสะ     กร็ูวาจิตมีโทสะ 
หรือจิตปราศจากโทสะ   ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ    จิตมีโมหะ    ก็รูวาจิตมี 
โมหะ  หรือจิตปราศจากโมหะ  กร็ูวาจิตปราศจากโมหะ  จิตหดหู  กร็ูวา 
จิตหดหู   หรอืจิตฟุงซาน   กร็ูวาจิตฟุงซาน    จิตเปนมหรคต    ก็รูวาจิต 
เปนมหรคต  หรือจิตไมเปนมหรคต  ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต  จิตมีจิตอ่ืน 
ยิ่งกวา   ก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา    หรอืจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา     ก็รูวาจิตไม 
มีจิตอ่ืนยิ่งกวา  จิตเปนสมาธิ     กร็ูวาจิตเปนสมาธิ     หรือจิตไมเปนสมาธิ  
ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ   จิตหลุดพน   ก็รูวาจิตหลุดพน  หรือจิตไมหลุดพน 
ก็รูวาจิตไมหลุดพน  มหาบพิตร   นี้แหละสามัญญผลท่ีเห็นประจักษ   ทั้ง 
ดียิ่งกวา  ทั้งประณีตกวาสามัญญผลที่เห็นประจักษขอกอน ๆ. 
           (๑๓๖)  ภิกษุนั้น  เมื่อจิตเปนสมาธิ   บริสุทธิ์     ผองแผว   ไมม ี
กิเลส   ปราศจากอุปกิเลส   ออน  ควรแกการงาน    ต้ังม่ัน    ไมหว่ันไหว  
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อยางนี้   ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ    เธอยอมระลึก 
ชาติกอนได    เปนอันมาก    คือระลึกได    ชาติหน่ึงบาง    สองชาติบาง  
สามชาติบาง   สี่ชาติบาง   หาชาติบาง   สิบชาติบาง   ยี่สิบชาติบาง  สามสิบ 
ชาติบาง   สี่สิบชาติบาง   หาสิบชาติบาง   รอยชาติบาง   พันชาติบาง แสน 
ชาติบาง  ตลอดหลายสังวัฏฏกัปบาง  ตลอดหลายวิวัฏฏกัปบาง   ตลอดหลาย 
สังวัฏฏวิวัฏฏกัปบาง   วา    ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น    มีโคตรอยางน้ัน 
มีผิวพรรณอยางนั้น   มีอาหารอยางนั้น    เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น  ๆ   ม ี
กําหนดอายุเพียงเทาน้ัน   ครั้นจุติจากภพนั่นแลวไดไปเกิด ในภพโนน  แม 
ในภพน้ัน  เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น  มีโคตรอยางนั้น    มีผิวพรรณอยางนั้น 
มีอาหารอยางนั้น   เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น  ๆ  มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน 
ครั้นจุติจากภพนั้นแลว   ไดมาเกิดในภพนี้    เธอยอมระลึกถึงชาติกอนได 
เปนอันมาก    พรอมท้ังอาการ   พรอมทั้งอุเทศ   ดวยประการฉะน้ี. 
           มหาบพิตร  เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอ่ืน   แลว 
จากบานแมนั้นไปยังบานอ่ืนอีก   จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม 
เขาจะพึงระลึกไดอยางนี้วา    เราไดจากบานของเราไปบานโนน    ในบาน 
นั้น  เราไดยืนอยางนั้น  ไดนั่งอยางนั้น  ไดพูดอยางนั้น   ไดนิ่งอยางนั้น 
เราไดจากบานแมนั้นไปยังบานโนน   แมในบานน้ัน    เราก็ไดยนือยางนั้น 
ไดนั่งอยางนั้น  ไดพูดอยางนั้น  ไดนิ่งอยางน้ัน  แลวเรากลับจากบานน้ัน 
มาสูบานของตนตามเดิม   ดังน้ี    ฉันใด    ภิกษุกฉั็นนั้นแล    เม่ือจิตเปน 
สมาธิ บริสุทธิ์  ผองแผว  ไมมีกิเลส  ปราศจากอุปกิเลส  ออน   ควรแกการ 
งาน ต้ังม่ัน     ไมหว่ันไหวอยางนี้   ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุส- 
สติญาณ    เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก   คือ  ระลกึไดชาติหน่ึง  
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บาง   สองชาติบาง   สามชาติบาง   สี่ชาติบาง    หาชาติบาง    สิบชาติบาง  
ยี่สิบชาติบาง   สามสิบชาติบาง  สี่สิบชาติบาง  หาสิบชาติบาง  รอยชาติบาง 
พันชาติบาง  แสนชาติบาง ตลอดหลายสังวัฏฏกัปบาง ตลอดหลายวิวัฏฏกปั 
บาง ตลอดหลายสังวัฏฏวิวัฏฏกัปบาง  วา ในภพโนน  เรามีชื่ออยางนั้น  มี 
โคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกข 
อยางนั้น ๆ  มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน  ครั้นจุติจากภพน้ันแลว  ไดไปเกิด 
ในภพโนน  แมในภพน้ัน  เราก็มีชื่ออยางนั้น  มีโคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณ 
อยางนั้น    มอีาหารอยางน้ัน    เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น  ๆ  มกีําหนดอายุ 
เพียงเทาน้ัน  ครั้นจุติจากภพนั้นแลว  ไดมาเกิดในภพนี้     เธอยอมระลึก 
ถึงชาติกอนไดเปนอันมาก   พรอมท้ังอาการ  พรอมท้ังอุเทศ  ดวยประการ 
ฉะน้ี   มหาบพิตร    นี้แหละสามัญญผลท่ีเห็นประจักษ    ทั้งดียิง่กวา   ทั้ง 
ประณีตกวาสามัญญผลที่เห็นประจักษขอกอน ๆ. 
           (๑๓๗)    ภิกษุนัน้  เมื่อจิตเปนสมาธิ  บรสิุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส   ออน  ควรแกการงาน  ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางนี้  ยอม 
โนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลัง 
จุติ กําลังอุปบัติ  เลว ประณีต มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก 
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย  ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป 
ตามกรรมวา สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน 
พระอริยเจา  เปนมิจฉาทิฏฐิ  ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ  เบื้อง 
หนาแตตายเพราะกายแตก   เขายอมเขาถึงอุบาย    ทุคติ    วินิบาต    นรก 
สวนสัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต    ไมติเตียน 
พระอริยเจา      เปนสัมมาทิฏฐิ      ยึดถอืการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ  
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เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ดังนี้   เธอ  
ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ   กําลังอุปบัติ    เลว    ประณีต    มผิีวพรรณดี 
มีผิวพรรณทราม  ไดดี    ตกยาก    ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวงจักษุ 
ของมนุษย  ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  ดวยประการฉะน้ี. 
           มหาบพิตร     เปรียบเหมือนปราสาทต้ังอยูทามกลางทาง  ๓  แพรง 
บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนปราสาทน้ัน  จะพึงเห็นหมูชนกําลังเขาบานบาง  ออก 
จากบานบาง     เดินอยูตามถนนบาง    นั่งอยูทามกลางทาง  ๓  แพรงบาง 
เขาจะพึงรูวา    คนเหลาน้ีเขาบาน   คนเหลาน้ีออกนอกบาน   คนเหลาน้ี 
เดินตามถนน  คนเหลาน้ีนั่งอยูทามกลางทาง ๓ แพรงฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้น 
แล   เมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสุทธิ์   ผองแผว   ไมมีกิเลส   ปราศจากอุปกิเลส 
ออน ควรแกการงาน ต้ังม่ัน ไมหว่ันไหวอยางนี้   ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือ 
รูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย   เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ    กําลังอุปบติั 
เลว  ประณีต  มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยา  ดวยทิพย- 
จักษุอันบริสุทธิ์  ลวงจักษุของมนุษย  ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม 
วา  สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต    วจีทุจริต    มโนทุจรติ    ติเตียน 
พระอริยเจา       เปนมิจฉาทิฏฐิ     ยึดถอืการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ 
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   เขายอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต  นรก 
สวนสัตวเหลาน้ี   ประกอบดวยกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจรติ  ไมติเตียน 
พระอริยเจา      เปนสัมมาทิฏฐิ     ยึดถอืการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ 
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   ดังน้ี  เธอ 
ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ    กําลังอุปบัติ     เลว    ประณีต   มีผิวพรรณดี 
มีผิวพรรณทราม   ไดด ี  ตกยาก    ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวงจักษุ  
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ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  ดวยประการฉะน้ี.   
           มหาบพิตร  นี้แหละสามัญญผลท่ีเห็นประจักษ ทั้งดียิ่งกวา ทั้งประณีต 
กวาสามัญญผลท่ีเห็นประจักษขอกอน  ๆ. 
           (๑๓๘)   ภิกษุนั้น  เมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสทุธิ์  ผองแผว  ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน    ต้ังมั่น    ไมหว่ันไหวอยางนี้ 
ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ   ยอมรูชัดตามเปนจริงวา    นี้ทกุข 
นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ยอมรูชัดตามเปน 
จริงวา   เหลาน้ีอาสวะ   นี้อาสวสมุทัย   นี้อาสวนิโรธ  นี้อาสวนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา   เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้   จิตยอมหลุดพน   แมจากกามาสวะ แมจาก 
ภวาสวะ   แมจากอวิชชาสวะ   เมื่อจิตหลุดพนแลว   ก็มีญาณรูวา   หลุดพน 
แลว   รูชัดวาชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว 
กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี. 
           มหาบพิตร   เปรยีบเหมือนสระน้ําบนยอดเขา   ใสสะอาด  ไมขุนมัว 
บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนขอบสระจะพึงเห็นหอยโขง   และหอยกาบบาง  กอน 
กรวดและกอนหินบาง   ฝูงปลาบาง   กําลังวายอยูบาง    หยุดอยูบาง    ใน 
สระน้ําน้ัน   เขาจะพึงคิดอยางนี้วา   สระน้ําน้ีใสสะอาดไมขุนมัว    หอยโขง 
และหอยกาบบาง   กอนกรวดและกอนหินบาง   ฝูงปลาบาง    เหลาน้ีกําลัง 
วายอยูบาง  กําลังหยุดอยูบาง   ในสระน้ําน้ัน  ดังนี้    ฉันใด    ภิกษุก็ฉัน 
นั้นแล   เมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสุทธิ ์ ผองแผว  ไมมีกิเสส  ปราศจากอุปกิเลส 
ออน   ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน   ไมหว่ันไหวอยางน้ี    ยอมโนมนอมจิตไป 
เพ่ืออาสวักขยญาณ   ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข    นีทุ้กขสมุทัย 
นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ยอมรูชัดตามเปนจริงวา  เหลาน้ี  
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อาสวะ  นี้อาสวสมุทัย  นีอ้าสวนิโรธ    นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา    เมื่อ  
เธอรูเห็นอยางนี้     จิตยอมหลุดพน     แมจากกามาสวะ    แมจากภวาสวะ 
แมจากอวิชชาสวะ   เมื่อจิตหลุดพนแลว   ก็มีญาณรูวา  หลุดพนแลว  รูชัด 
วา  ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว   กิจอ่ืน 
เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี  มหาบพิตร  นี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ 
ทั้งดียิ่งกวา  ทั้งประณีตกวาสามัญญผลที่เห็นประจักษขอกอนๆ. มหาบพิตร 
ก็สามัญญผลที่เห็นประจักษขออ่ืน  ที่ดียิ่งกวา หรือประณีตกวาเสามัญญผลที ่
เห็นประจักษขอน้ี   ยอมไมมี. 
           (๑๓๙)   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   พระเจาอชาต- 
ศัตรูเวเทหิบุตร    เจาแผนดินมคธ    ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ภาษิตของพระองคไพเราะจับใจยิ่งนัก  เปรียบเหมือน 
หงายของที่ควํ่า  เปดของท่ีปด  บอกทางแกคนหลงทาง  หรือสองประทีป 
ในที่มืด  ดวยคิดวา  ผูมีจักษุจักเห็นรูป  ดังนี้  ฉันใด  พระผูมพีระภาคเจา 
ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย   ฉันนั้นเหมือนกัน  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจา   พระธรรม  และพระสงฆ 
วาเปนสรณะ   ขอพระผูมีพระภาคเจา   โปรดทรงจําขาพระองค  วาเปน 
อุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต     ต้ังแตวันนี้เปนตนไป     โทษไดครอบงํา 
ขาพระองคซึ่งเปนคนเขลา    คนหลง   ไมฉลาด  ขาพระองคไดปลงพระ 
ชนมชีพพระบิดา  ผูดํารงธรรม  เปนพระราชาโดยธรรม  เพราะปรารถนา 
ความเปนใหญ     ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงรับทราบความผิดของ 
ขาพระองคโดยเปนความผิดจริง   เพ่ือสํารวมตอไป   พระผูมพีระภาคเจา 
ตรัสตอบวา  จริง   มหาบพิตร  ความผิดไดครอบงํามหาบพิตรซึ่งเปนคน  
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เขลา  คนหลง  ไมฉลาด  มหาบพิตร  ไดปลงพระชนมชีพพระบิดาผูดํารง  
ธรรม   เปนพระราชาโดยธรรม  เพราะปรารถนาความเปนใหญ  แตเพราะ 
มหาบพิตรทรงเห็นความผิดโดยเปนความผิดจริงแลว      ทรงสารภาพตาม 
เปนจริง  ฉะนั้น ตถาคตขอรับทราบความผิดของมหาบพิตร  กก็ารท่ีบุคคล 
เห็นความผิดโดยเปนความผิดจริง     แลวสารภาพตามเปนจริง    รับสังวร 
ตอไป   นี้เปนวัฒนธรรมในวินัยของพระอริยะแล. 
           (๑๔๐)   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  พระเจาอชาต- 
ศัตรูเวเทหิบุตร    เจาแผนดินมคธ    ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ถาเชนนั้น    ขาพระองคมีกิจมาก     มีกรณียะมาก 
ขอทูลลาไปในบัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ขอมหาบพิตรจงทรงทราบ 
เวลา ณ   บัดนี้เถิด  ลําดับนั้น  พระเจาอชาตศัตรูเวเทหิบุตร   เจาแผนดิน 
มคธ  ทรงเพลิดเพลิน   ยนิดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา  ลกุจากอาสนะ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   ทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จไป. 
           ตอจากน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    พระราชาพระองคนี้ถูกขุดเสียแลว      พระราชาพระองคนี้  
ถูกขจัดเสียแลว     หากทาวเธอจักไมปลงพระชนมชีพพระบิดาผูดํารงธรรม 
เปนพระราชาโดยธรรมไซร  ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี   ปราศจากมลทิน 
จักเกิดข้ึนแกทาวเธอ  ณ  ท่ีประทับนี้ทีเดียว  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํา 
เปนไวยากรณนี้แลวภิกษุเหลาน้ันชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา 
แลวแล. 
                                   จบสามัญญผลสูตร  ที ่ ๒  
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                          ๒.  อรรถกถาสามัญญผลสูตร  
 
           พระบาลีสามัญญผลสูตรวา  เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ราชคเห   
ดังน้ี เปนตน. 
           ในพระบาลีนั้น  มกีารพรรณนาตามลําดับบทดังตอไปนี้  
           บทวา  ราชคเห  ความวา  ในพระนครซึ่งมีชื่ออยางนั้น    จริงอยู 
พระนครน้ัน  เรียกกันวา  ราชคฤห    เพราะพระเจามันธาตุราช   และ 
ทานมหาโควินทเปนตน  ครอบครอง. 
           ก็ในคําวา  ราชคฤหนี้มีนักปราชญอัน ๆ พรรณนาไวมากมาย    จะ 
มีประโยชนอะไร  ดวยคําเหลาน้ัน   เพราะคําน้ัน    เปนเพียงชื่อของเมือง 
เทาน้ัน. 
           พระนครราชคฤหนี้    เปนเมอืงทั้งในพุทธกาล  ทั้งในจักรพรรดิ- 
กาล   สวนในกาลท่ีเหลือ   เปนเมืองราง   พวกยักษครอบครอง   เปนปา 
ที่อยูอาศัยของยักษเหลาน้ัน. 
           คําวา  วิหรติ  นี้  ตามธรรมดาเปนคําแสดงถึงความพรอมเพรียงดวย 
วิหารธรรมอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาอิริยาบถวิหารทิพพวิหารพรหมวิหาร 
และอริยวิหาร. 
           แตในที่นี้   แสดงถึงการยืน   เดนิ  นั่ง    นอน   ซึ่งเปนอิริยาบถที ่
ผลัดเปลี่ยนกนัเทาน้ัน  ฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   จะประทับยืนก็ตาม 
เสด็จดําเนินไปก็ตาม  ประทับนั่งก็ตาม  บรรทมก็ตาม  พึงทราบวๆ  วิหรติ  
ประทับอยู   ทั้งน้ัน.  ดวยวา พระองคทรงบําบัดความลําบากแหงอิริยาบถหนึ่ง 
ดวยอิริยาบถหนึ่ง  ทรงบริหารอัตตภาพมิใหทรงลําบากพระวรกาย  ฉะนั้น  
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จึงเรียกวา    วิหรติ    แปลวาประทับตามสบาย.   
           คําวา  ชีวกสฺส  โกมารภจฺจสฺส  อมฺพวเน   นี้   เปนคําแสดงแหลง 
ที่พํานักใกลกรุงราชคฤหนั้น พอที่จะเขาไปอาศัยบิณฑบาตได เพราะฉะนั้น 
ในขอน้ีพึงทราบเนื้อความอยางนี้วา  คําวา   ราชคเห    วหิรติ   ชีวกสฺส 
โกมารภจฺจสสฺ  อมฺพวเน     ความวา     ประทับอยู   ณ   สวนอัมพวัน 
ของหมอชีวกโกมารภัจ กรุงราชคฤห  เพราะคํานี้เปนสัตตมีวิภัตติ  ลงใน 
อรรถวา   ใกล. 
           ในพระบาลีนั้น  ทีช่ื่อวา  ชีวก    ดวยอรรถวา  ยังเปนอยู  ที่ชื่อวา 
โกมารภัจ   ดวยอรรถวา   พระราชกุมารทรงชุบเลี้ยง. 
           เหมือนอยางที่เลากันวา   พระอภัยราชกุมาร   เสด็จไปพบทารกเขา 
รับสั่งถามวา  "อะไรน่ันพนาย  ที่ฝูงกาลอมอยู"  ทูลวา   "ทารก พระเจาขา"  
"ยังเปนอยูหรือ "  "ยังเปนอยู  พระเจาขา"    " ถาอยางนั้น    จงนําทารก 
นั้นเขาไปภายในเมืองแลวมอบใหแมนมทั้งหลายเลี้ยงดูไว." 
           คนทั้งหลายจึงไดต้ังชื่อทารกน้ันวา   ชีวก    เพราะยังเปนอยู    และ 
ต้ังชื่อวา   โกมารภัจ   เพราะพระราชกุมารทรงชุบเลี้ยง. 
           นี่เปนความยอในเรื่องนี้   สวนความพิสดารเรื่องหมอชีวก    มาแลว 
ในขันธกะน่ันแล   แมกถาที่วินิจฉัยเรื่องหมอชีวกนี้     ก็ไดกลาวไวแลวใน 
อรรถกถาวินัย  ชื่อสมันตปาสาทิกา. 
           ก็หมอชีวกนี้  สมยัหน่ึง  ทําใหพระวรกายของพระผูมีพระภาคเจา 
ซึ่งหมักหมมดวยโรค   ใหหายเปนปรกติแลว   ถวายผาคูหน่ึง    ซึ่งทอจาก 
แควนสีพี  พระพุทธองคทรงอนุโมทนา    เวลาอนุโมทนาการถวายผาจบ 
ลง   หมอชีวกต้ังอยูในโสดาปตติผล   จึงคิดวา   เราควรจะไปเฝาดูแลพระ  
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พุทธเจา       วันละ ๒ - ๓ ครั้ง.    ก็เขาคิชฌกูฏนี้และพระวิหารเวฬุวัน 
อยูไกลเหลือเกิน.   แตสวนอัมพวันของเราใกลกวา   อยากระน้ันเลย    เรา   
จะสรางวิหารถวายแดพระผูมีพระภาคเจา        ในสวนอัมพวันของเราน้ี. 
หมอชีวกนั้น  จึงสรางที่อยูกลางคืน ที่อยูกลางวัน ที่พัก  กุฎ ี และมณฑป 
เปนตน    แลวใหสรางพระคันธกุฎีที่สมควรแดพระผูมีพระภาคเจา    ใน 
สวนอัมพวันนั้น  ใหสรางกําแพง  มีสีเหมือนผาแดง  สูง  ๑๘ ศอก  ลอม 
สวนอัมพวัน  เลี้ยงดูภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประธาน  ดวยจีวรและ 
ภัตตาหาร   ไดหลั่งนํ้าทักษิโณทก    มอบถวายสวนอัมพวันเปนพระวิหาร 
แลว.                                                 
           คําวา ชีวกสฺส  โกมารภจฺจสฺส  อมฺพวเน   ทานกลาวหมายเอา 
พระวิหาร  ดังกลาวมาน้ัน. 
           บทวา  ราชา  ในบทท้ังหลาย  มีบทวา  ราชา  เปนตน     ความวา 
ชื่อวา  ราชา  ดวยอรรถวา ทํามหาชนใหยินดีหรือใหเจริญดวยอิสริยสมบัติ 
ของตน  หรือดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ. 
           ชื่อวา  มาคโธ  ดวยอรรถวา  เปนใหญเหนือชาวมคธ. 
           ชื่อวา   อชาตสตฺตุ    ดวยอรรถวา    เนมิตตกาจารยทั้งหลายชี้แจง 
ไววา   ยังไมทันเกิดก็จักเปนศัตรูแกพระราชา. 
           ไดยินวา  เมื่อพระเจาอชาตศัตรู  ยังอยูในพระครรภ  พระเทวีเกิด 
การแพทองถึงขนาดอยางนี้วา    โอ    หนอ    เราพงึด่ืมโลหิตพระพาหา 
เบื้องขวาของพระราชา.     พระนางมีพระดําริวา     การแพทองเกิดข้ึนใน 
ฐานะอันหนัก   ไมอาจบอกใหใครทราบได   เมื่อไมอาจบอกได    จึงซูบ 
ผอมผิวพรรณซีดลง.    พระราชาตรัสถามพระนางวา   "แนะนางผูเจริญ  
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รางกายของเธอมีผิวพรรณไมปรกติ   มีเหตุอะไรหรือ."  ทูลวา  " โปรด  
อยาถามเลย  ทูลกระหมอม."   รับสั่งวา   " แนะพระนาง   เมื่อไมอาจบอก 
ความประสงคของเธอแกฉัน     เธอจักบอกแกใคร"      ดังน้ี    ทรงรบเรา 
ดวยประการนั้น ๆ  ใหพระนางบอกจนได  พอไดทรงทราบเทาน้ันก็รับสั่ง 
วา    "พระนางนี่โง   ในเรื่องนี้เธอมีสัญญาหนักหนา  มิใชหรือ"  ดังน้ัน 
จึงรับสั่งใหเรียกหมอมา   ใหเอามีดทองกรีดพระพาหา  แลวรองพระโลหิต 
ดวยจอกทองคํา   เจือดวยน้ําแลวใหพระนางดื่ม. 
           เนมิตตกาจารยทั้งหลายไดทราบขาวดังน้ัน        พากันพยากรณวา 
พระโอรสในครรภองคนี้จักเปนศัตรูแกพระราชา      พระราชาจักถูกพระ 
โอรสองคนี้ปลงพระชนม. 
           พระเทวีทรงสดับขาวดังน้ัน   มีพระดําริวา   "พระโอรสท่ีออกจาก 
ทองของเราจักฆาพระราชา"     จึงมีพระประสงคจะทําลายครรภใหตกไป 
เสด็จไปพระราชอุทยานใหบีบพระครรภ.       แตพระครรภก็หาตกไม. 
พระนางเสด็จไปใหทําอยางนั้นบอย ๆ.   พระราชาทรงสืบดูวา   พระเทวีนี้ 
เสด็จไปพระราชอุทยานเนือง ๆ   เพ่ืออะไร    ทรงทราบเหตุนั้นแลวจึงทรง 
หามวา   พระนาง    เด็กในทองของพระนาง    ยังไมรูวาเปนชายหรือหญิง 
เลย   พระนางก็กระทําอยางนี้กะทารกท่ีเกิดแกตนเสียแลว    โทษกองใหญ 
ของเราดังกลาวนี้จักกระจายไปทั่วชมพูทวีป       ขอพระนางจงอยากระทํา 
อยางนี้อีกเลย     แลวไดประทานอารักขา.     พระนางเธอไดหมายใจไววา 
เวลาตลอดจักฆาเสีย.   แมในเวลาท่ีตลอดน้ัน    พวกเจาหนาท่ีอารักขาก็ได 
นําพระกุมารออกไปเสีย.    สมัยตอมา    พระกุมารเจริญวัยแลว    จึงนํามา 
แสดงแกพระเทวี.     พอทอดพระเนตรเห็นพระกุมารเทานั้น     พระนางก็  
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เกิดความรักพระโอรส.   ฉะน้ันจึงไมอาจฆาพระกุมารน้ันได.   ลําดับตอมา  
แมพระราชาก็ไดพระราชทานตําแหนงอุปราชแกพระโอรส. 
           สมัยตอมา      พระเทวทัตอยูในท่ีลับ     คิดวา    พระสารีบุตรก็ม ี
บริษัทมาก  พระโมคคัลลานะก็มีบรษัิทมาก  พระมหากัสสปะก็มีบริษัท 
มาก     ทานเหลาน้ีมีธุระคนละอยาง ๆ ถึงเพียงนี้      แมเราก็จะแสดงธุระ 
สักอยางหนึ่ง.    พระเทวทัตนั้น   เมื่อไมมีลาภ   กไ็มอาจทําบริษัทใหเกิด 
ข้ึนได   จึงคิดวา   เอาละ    เราจักทําลาภใหเกิดข้ึน   จึงใชอิทธิปาฏิหาริย 
ทําใหอชาตศัตรูราชกุมารเลื่อมใส       ตานนัยที่มาในขันธกะ      พอรูวา 
พระกุมารอชาตศัตรู  เลื่อมใสคุนเคยยิ่ง ถึงขนาดมาสูที่บํารุงของตนท้ังเชา 
เย็นพรอมดวยบริวารเต็มรถ  ๕๐๐  คัน  วันหน่ึงจึงเขาไปหากลาววา ดูกอน 
กุมาร  เมื่อกอนพวกมนุษยมีอายุยืน    แตเดี๋ยวน้ีมีอายุนอย    ดูกอนกุมาร 
ถาอยางนั้นพระราชกุมารพระองคจงปลงพระชนมพระบิดาเสียแลวเปน 
พระราชา.  อาตมภาพจักปลงพระชนมพระผูมีพระภาคเจาแลวจักเปนพระ 
พุทธเจา แลวสงพระกุมารไปปลงพระชนมพระบิดา.  พระกมุารอชาตศัตรู  
นั้นหลงเชื่อวา   พระผูเปนเจาเทวทัตมีอานุภาพมาก   สิ่งท่ีพระเทวทัตไมรู 
แจงไมมี   จึงเหน็บกฤชทีพ่ระอุรุ   มุงจะฆากลางวันแสก ๆ มีความกลัวหวาด- 
หว่ันสะดุงต่ืนเตน เขาไปภายในพระราชฐาน ทําอาการแปลก ๆ มีประการ 
ดังกลาวแลว.   ครั้งน้ันพวกอํามาตยจับอชาตศัตรูราชกุมารได   สงออกมา 
ปรึกษาโทษวา พระกุมารจะตองถูกประหาร  พระเทวทัตจะตองถูกประหาร 
และภิกษุพวกพระเทวทัตทั้งหมดจะตองถูกประหาร      แลวกราบทูลพระ 
ราชาวา    พวกขาพระองคจักกระทําตามพระราชอาชญา.    พระราชาทรง 
ลดตําแหนงของพวกอํามาตยที่ประสงคลงโทษประหาร        ทรงตั้งพวก  
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อํามาตยที่ไมตองการใหลงโทษประหารไวในตําแหนงสูง ๆ  แลวตรัสถาม   
พระกุมารวา      ลูกตองการจะฆาพอเพ่ืออะไร.      พระกุมารกราบทูลวา 
หมอมฉันตองการราชสมบัติ    พระเจาขา.      พระราชาไดพระราชทาน 
ราชสมบัติแกพระโอรสนั้น. 
           อชาตศัตรูราชกุมาร บอกแกพระเทวทัตวา ความปรารถนาของเรา 
สําเร็จแลว.   ลําดับนั้นพระเทวทัตกลาวกะพระกุมารวา   พระองคเหมือน 
คนเอาสุนัขจ้ิงจอกไวภายในกลองหุมหนัง        แลวสําคัญวาทํากิจสําเร็จ 
เรียบรอยแลว    อีกสองสามวันพระบิดาของพระองคทรงคิดวา    พระองค 
ทําการดูหม่ิน      แลวก็จักเปนพระราชาเสียเอง.     พระกุมารถามวา     ถา 
อยางนั้น    ขาพเจาจะทําอยางไรเลา.     พระเทวทัตตอบวา     จงฆาชนิด 
ถอนรากเลย.      พระกุมารตรัสวา       พระบิดาของขาพเจาไมควรฆาดวย 
ศาตรามิใชหรือ.       พระเทวทัตจึงกลาววา      จงฆาพระองคดวยการตัด 
พระกระยาหาร.   พระกุมารจึงส่ังใหเอาพระบิดาใสเขาในเรือนอบ.    ที่ชื่อ 
วาเรือนอบ   คือเรือนมีควันที่ทําไวเพ่ือลงโทษแกนักโทษ.    พระกุมารส่ัง 
ไววา   นอกจากพระมารดาของเราแลว   อยาใหคนอ่ืนเยี่ยม. 
           พระเทวีทรงใสภัตตาหารในขันทองคําแลวหอชายพกเขาเย่ียมพระ 
ราชา.   พระราชาเสวยภัตตาหารน้ันจึงประทังพระชนมอยูได.   พระกุมาร 
ตรัสถามวา   พระบิดาของเราดํารงพระชนมอยูไดอยางไร.   ครั้นทรงทราบ 
ความเปนไปน้ันแลว      ตรัสสั่งหามมิใหพระมารดานําสิ่งของใสชายพก 
เขาเยี่ยม. 
           ต้ังแตนั้น      พระเทวีก็ใสภัตตาหารไวในพระเมาลีเขาเย่ียม.    พระ 
กุมารทรงทราบแมดังน้ัน   รับสั่งหามมิใหพระมารดามุนพระเมาลีเขาเยี่ยม.  
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           ลําดับนั้น       พระเทวีทรงใสภัตตาหารไวในฉลองพระบาททอง 
ปดดีแลว    ทรงฉลองพระบาททองเขาเย่ียม.    พระราชาดํารงพระชนมอยู 
ดวยภัตตาหารน้ัน.    พระกุมารตรัสถามอีกวา   พระบิดาดํารงพระชนมอยู  
ไดอยางไร     ครั้นทรงทราบความน้ัน    ตรัสสั่งหามมิใหแมแตทรงฉลอง 
พระบาทเขาเยี่ยม. 
           ต้ังแตนั้นพระเทวีก็ทรงสนานพระวรกายดวยนํ้าหอม    แลวทาพระ 
วรกายดวยอาหารมีรสอรอย   ๔  อยาง        แลวทรงหมพระภูษาเขาเย่ียม. 
พระราชาทรงเลียพระวรกายของพระเทวีประทังพระชนมอยูได.  พระกุมาร 
ตรัสถามอีก     ครั้นทรงทราบดังนั้นแลวจึงตรัสสั่งวา  ต้ังแตนี้ไป    หาม 
พระมารดาเขาเยี่ยม. 
           ตอแตนั้น    พระเทวีประทับยืนแทบประตูทรงกันแสงคร่ําครวญวา 
ขาแตพระสวามีพิมพิสาร   เวลาท่ีเขาผูนี้เปนเด็ก   พระองคก็ไมใหโอกาส 
ฆาเขา   ทรงเลี้ยงศัตรูของพระองคไวดวยพระองคเองแท ๆ  บัดน้ี การเห็น 
พระองคครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย    ตอแตนี้ไปหมอมฉันจะไมไดเห็นพระองค 
อีก  ถาโทษของหมอมฉันมีอยู   ขอไดโปรดพระราชทานอภัยโทษดวยเถิด 
พระเจาขา   แลวก็เสด็จกลับ.    ต้ังแตนั้นมาพระราชาก็ไมมีพระกระยาหาร 
ดํารงพระชนมอยูดวยความสุขประกอบดวยมรรคผล      ( ทรงเปนพระ 
โสดาบัน)  ดวยวิธีเดินจงกรม  พระวรกายของพระองคก็เปลงปลั่งยิ่งข้ึน. 
           พระกมุารตรัสถามวา  แนะพนาย  พระบิดาของเรายังดํารงพระชนม 
อยูไดอยางไร      ครั้นทรงทราบวา      ยังดํารงพระชนมอยูไดดวยวิธีเดิน 
จงกรม   พระเจาขา   ซ้ําพระวรกายยังเปลงปลั่งยิ่งข้ึนอีก    จึงทรงพระดําริ 
วา    เราจักติดมิใหพระบิดาเดินจงกรมไดในบัดนี้     ทรงบังคับชางกัลบก  
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ทั้งหลายวา   พวกทานจงเอามีดโกนผาพระบาทท้ัง ๒ ของพระบิดาของเรา 
แลวเอาน้ํามันผสมเกลือทา    แลวจงยางดวยถานไมตะเคียนซึ่งติดไฟคุไมมี   
เปลวเลย   แลวสงไป.    พระราชาทอดพระเนตรเห็นพวกชางกัลบก   ทรง 
ดําริวา    ลูกของเราคงจักมีใครเตือนใหรูสึกตัวแนแลว    ชางกัลบกเหลานี้ 
คงจะมาแตงหนวดของเรา. 
           ชางกัลบกเหลานั้นไปถวายบังคมแลวยืนอยู  ครั้นถูกตรสัถานวา   มา 
ทําไม จึงกราบทูลใหทรงทราบ  พระราชาพิมพิสารจึงตรัสวา  พวกเจาจง 
ทําตามใจพระราชาของเจาเถิด พวกชางกัลบกจึงกราบทูลวา ประทับนั่งเถิด 
พระเจาขา    ถวายบังคมพระเจาพิมพิสารแลวกราบทูลวา   ขาแตพระองค 
ผูสมมติเทพ  พวกขาพระองคจําตองทําตามพระราชโองการ   ขอพระองค 
อยาทรงพิโรธพวกขาพระองคเลย  การกระทําเชนนี้ไมสมควรแกพระราชา 
ผูทรงธรรมเชนพระองค    แลวจับขอพระบาทดวยมือซาย    ใชมือขวาถือ 
มีดโกนผาพ้ืนพระบาทท้ัง  ๒  ขาง    เอานํ้ามันผสมเกลือทา     แลวยางดวย 
ถานเพลิงไมตะเคียนที่กําลังคุไมมีเปลวเลย. 
           เลากันวา      ในกาลกอน     พระราชาพิมพิสารไดทรงฉลองพระ 
บาทเขาไปในลานพระเจดีย    และเอาพระบาทท่ีไมไดชําระเหยียบเสื่อกกท่ี 
เขาปูไวสําหรับนั่ง  นี้เปนผลของบาปน้ัน. 
           พระราชาพิมพิสารทรงเกิดทุกขเวทนาอยางรุนแรง        ทรงรําลึก 
อยูวา  อโห  พุทฺโธ  อโห  ธมฺโม  อโห  สงฺโฆ  เทาน้ัน   ทรงเห่ียว 
แหงไปเหมือนพวงดอกไมที่เขาวางไวในลานพระเจดีย      บังเกิดเปนยักษ 
ชื่อชนวสภะ      เปนผูรับใชของทาวเวสสวรรณในเทวโลกชั้นจาตุมหา- 
ราช.                                                                                       



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 345 

           และในวันนั้นนั่นเอง    พระโอรสของพระเจาอชาตศัตรูก็ประสูติ.  
หนังสือ  ๒ ฉบับ คือขาวพระโอรสประสูติฉบับหน่ึง   ขาวพระบิดาสวรรคต 
ฉบับหน่ึง  มาถึงในขณะเดียวกันพอดี. 
           พวกอํามาตยปรึกษากันวา  พวกเราจักทูลขาวพระโอรสประสูติกอน 
จึงเอาหนังสือขาวประสูตินั้นทูนถวายในพระหัตถของพระเจาอชาตศัตรู. 
ความรักลูกเกิดข้ึนแกพระองคในขณะนั้นทันที   ทวมไปท่ัวพระวรกายแผ 
ไปจดเยื่อในกระดูก.      ในขณะนั้นพระองคไดรูซึ้งถึงคุณของพระบิดาวา 
แมเม่ือเราเกิด   พระบิดาของเราก็คงเกิดความรักอยางนี้เหมือนกัน.   จึงรีบ 
มีรับสั่งวา  แนะพนาย   จงไปปลอยพระบิดาของเรา.   พวกอํามาตยทูลวา 
พระองคสั่งใหปลอยอะไร   พระเจาขา   แลวถวายหนังสือแจงขาวอีกฉบับ 
หน่ึงที่พระหัตถ.    พอทรงทราบความเปนไปดังนั้น   พระเจาอชาตศัตรู 
ทรงกันแสง   เสด็จไปเฝาพระมารดา   ทูลวา    ขาแตเสด็จแม  เม่ือหมอมฉัน 
เกิด    พระบดิาของหมอมฉันเกิดความรักหมอมฉันหรือหนอ     พระนาง 
เวเทหิมีรับสั่งวา  เจาลูกโง    เจาพูดอะไร   เวลาท่ีลกูยังเล็กอยู    เกิดเปน 
ฝที่นิ้วมือ    ครั้งน้ันพวกแมนมทั้งหลายไมสามารถทําใหลูกซ่ึงกําลังรองไห 
หยุดรองได      จึงพาลูกไปเฝาเสด็จพอของลูกซึ่งประทับนั่งอยูในโรงศาล 
เสด็จพอของลูกไดอมน้ิวมือของลูกจนฝแตกในพระโอษฐนั้นเอง  ครั้งน้ัน 
เสด็จพอของลูกมิไดเสด็จลุกจากท่ีประทับ      ทรงกลืนพระบุพโพปนพระ 
โลหิตน้ันดวยความรักลูก        เสด็จพอของลูกมีความรักลูกถึงปานน้ี. 
พระเจาอาชาตศัตรูทรงกันแสงคร่ําครวญ    ไดถวายเพลิงพระศพพระบิดา. 
           ฝายพระเทวทัตเขาเฝาพระเจาอชาตศัตรูทูลวา มหาบพิตร พระองค 
จงสั่งคนที่จักปลงชีวิตพระสมณโคดม       แลวส่ังคนท้ังหลายที่พระเจา-  
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อชาตศัตรูพระราชทาน  ตนเองข้ึนเขาคิชฌกูฏ   กลิ้งศิลาก็แลว   ให ปลอย 
ชางนาฬาคิรีก็แลว      ดวยอุบายไมวาอยางใดอยางหนึ่ง      ก็ไมอาจปลง 
พระชนมพระผูมีพระภาคเจาได      กเ็สื่อมลาภสักการะ      จึงขอวัตถุ  ๕ 
ประการ  เมือ่ไมไดวัตถุ  ๕  ประการน้ันก็ประกาศวา  ถาอยางนั้น   จักให 
มหาชนเขาใจเรื่องใหตลอด     จึงทําสังฆเภท     เมื่อพระสารีบุตรและพระ 
โมคคัลลานะพาบริษัทกลับแลว  จึงรากเลือดออกรอนๆ นอนอยูบนเตียง 
คนไข  ๙  เดือน    เดือดรอนใจ    ถามวา    เด๋ียวน้ีพระศาสดาประทับอยูที่ 
ไหน    ครั้นไดรับตอบวา   ในพระเชตวัน   จึงกลาววา   พวกทานจงเอา 
เตียงหามเราไปเฝาพระศาสดา    เม่ือเขาหามมา    เพราะมิไดกระทํากรรมท่ี 
ควรจะไดเฝาพระผูมีพระภาคเจา      จึงถูกแผนดินสูบที่ใกลสระโบกขรณี 
ในพระเชตวันนั่นเอง    ลงไปอยูในมหานรก.    นี้เปนความยอในเรื่องนี้. 
สวนนัยแหงเรื่องอยางพิสดาร       มาในขันธกวินัยแลว.      ก็เพราะเรื่องนี้  
มาในขันธกวินัยแลว   จึงมิไดกลาวทั้งหมด   ดวยประการฉะน้ี. 
           พระกมุารน้ีพอเกิดเทาน้ัน     ก็จักเปนศัตรูแกพระราชา       พวก 
เนมิตตกาจารยทํานายไวดังน้ี    ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  อชาตศัตรู  ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
           บทวา   เวเทหีปุตฺโต   ความวา   พระกุมารน้ี    เปนพระโอรสของ 
พระธิดาพระเจาโกศล   มิใชของพระเจาวิเทหราช. 
           ก็คําวา    เวเทหี     นี้เปนชื่อของบัณฑิต.     เหมือนอยางที่กลาววา 
คหปตานีเปนบัณฑิต  พระผูเปนเจาอานนทเปนบัณฑิตมุนี. 
           ในคําวา   เวเทหี   นั้น   มีอธิบายเฉพาะคําดังตอไปนี้ 
           ชื่อวา  เวทะ  ดวยอรรถวา  เปนเครื่องรู  คําวา  เวทะ  นี้เปนชื่อของ  
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ความรู.  
           ชื่อวา   เวเทหี    ดวยอรรถวา   ดําเนินการ   สืบตอ    พยายามดวย 
ความรู. 
           โอรสของพระนางเวเทหิ   ชื่อวา   เวเทหิบุตร. 
           บทวา  ตทหุ  เทากับบท  ตสฺม ึ อหุ   ความวา  ในวันนั้น. 
           ชื่อวา   อุโบสถ     ดวยอรรถวา    วันเปนที่เขาไปอยู     (จําศีล ). 
อธิบายวา    บทวา    อุปวสนฺติ    จําศีล   คือเปนผูเขาถึงดวยศีลหรือดวย 
อาการท่ีไมขวนขวาย  ชื่อวา  เปนผูอยูจําศีล. 
           ก็ในคําวา  อุโบสถ  นี้   มีการขยายความดังตอไปนี้  
           การสวดปาติโมกข  ชื่อวา  อุโบสถ  เชนในบาลีมีอาทิวา   อายา- 
มาวุโส  กปฺปน  อุโปสถ   คมิสฺสาม  มาเถิดทานกัปปนะ   พวกเราจัก 
ไปทําอุโบสถกัน. 
           ศีล ชือ่วา  อุโบสถ เชนในบาลมีีอาทิวา  เอว  อฏงฺคสมนฺนาคโต 
โข  วิสาเข  อโุปสโถ  อุปวุตฺโถ  แนะนางวิสาขา  ศีลประกอบดวยองค 
๘ อยางนี้    เราจําแลว. 
           การจําศีล  ชื่อวา  อุโบสถ    เชนในบาลีมีอาทิวา   สุทฺธสฺส   เว 
สทา   ผคฺคุ   สุทฺธสฺสุโปสโถ   สทา    ผัคคุณฤกษยอมถึงพรอมแกผู 
หมดจดแลวทุกเม่ือ      การจําศีลยอมถึงพรอมแกผูหมดจดทุกเมื่อ. 
           บัญญติั     ชื่อวา     อุโบสถ     เชนในบาลีมอีาทิวา    อุโปสโถ 
นาม  นาคราชา  นาคราช  ชื่อวา   บัญญัติ. 
           วันที่ควรจําศีล  ชือ่วา  อุโบสถ  เชนในบาลมีีอาทิวา  น  ภิกฺขเว 
ตทหุโปสเถ  สภิกฺขุกา  อาวาสา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในวันที่ควรจําศีล  
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นั้น  วัดวางภิกษุ.  
           แมในที่นี้ก็ประสงควันที่พึงจําศีลนั่นแหละ.     ก็วันที่พึงจําศีลนี้นั้น 
มี ๓ คือ วัน ๘ คํ่า  วัน ๑๔  คํ่า   วัน ๑๕ คํ่า   เพราะฉะนั้น  ที่กลาวใน 
บาลีวา วัน ๑๕ คํ่า  ก็เพ่ือหามวัน  ๘  คํ่าและวัน ๑๔ คํ่าท้ัง ๒ วัน.  ฉะน้ัน 
จึงกลาววา   ชื่อวา   อุโบสถ   ดวยอรรถวา   วันเปนที่เขาไปอยู  (จําศีล ). 
           บทวา  โกมุทิยา  ความวา  มดอกโกมุทบาน.   ไดยินวา เวลาน้ัน 
ดอกโกมุทบานเต็มที่. 
           ชื่อวา  โกมุท ิ ดวยอรรถวา  เปนฤดูมีดอกโกมุท. 
           บทวา   จาตุมาสินิยา   ความวา   สุดเดือน  ๔. 
           จริงอยู  วันอุโบสถวันนั้นเปนวันที่สุดแหงเดือน  ๔ เหตุนั้น จึงชื่อวา 
จาตุมาสี.   แตในที่นี้ทานเรียกวา  จาตุมาสินี. 
           เพราะเหตุที่วาวันน้ันพอดีเต็มเดือน    เต็มฤดู    เต็มป     สมบูรณ 
จึงชื่อวา  ปุณฺณา.  
           ศัพทวา  มา  ทานเรียกพระจันทร. 
           พระจันทรเต็มในวันนั้น  เหตุนั้น  จึงชื่อวา   ปุณฺณมา. 
           ในบทท้ัง ๒ คือ   ปุณฺณาย   และ   ปุณฺณมาย    นี้    พึงทราบ 
เนื้อความดังกลาวมาน้ี. 
           บทวา   ราชา   อมจฺจปริวุโต    ความวา     พระราชาแวดลอมดวย 
อํามาตยทั้งหลาย ในราตรซีึ่งสวางไสวไปดวยแสงจันทรเต็มดวงท่ีปราศจาก 
เครื่องเศราหมอง   ๔  ประการ     ปานประหน่ึงทิศาภาคที่ชําระลางดวยธาร 
น้ํานมมีแสงเงินยวงออกเปนชอ   และดุจชอดอกโกมุททําดวยผาเนื้อดีสีขาว 
ราวกะวาพวงแกวมุกดาและพวงดอกมะลิ     มีแสงแวววาวกระจายดังวิมาน  
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เงินเปลงรัศมี.  
           บทวา   อุปริปาสาทวรคโต   ความวา   ประทับอยูในมหาปราสาท 
ชั้นบน.    ประทับนั่งเหนือพระราชอาสนทองภายใตมหาเศวตฉัตรที่ยกข้ึน 
ไวซึ่งควรแกควานยิ่งใหญ. 
           ถามวา  ประทับนัง่ทําไม  ? 
           แกวา   เพ่ือบรรเทาความหลับ. 
           พระราชาองคนี้แหละ      ต้ังแตวันที่พยายามปลงพระชนมพระบิดา 
พอหลับ พระเนตรท้ัง ๒ ลงดวยต้ังพระทัยวาจักหลับ    ก็สะดุงเฮือกเหมือน 
ถูกหอกต้ังรอยเลมทิ่มแทง      ทรงตื่นอยู     (ไมหลับ     เพราะหวาดภัย 
เหลือเกิน).  ครั้นพวกอํามาตยทูลถามวา  เปนอะไร   พระองคก็มิไดตรัส 
อะไร ๆ.    เพราะฉะน้ัน   ความหลับจึงมิไดเปนที่พอพระทัยของพระองค. 
ดังน้ันจึงประทับนั่งเพ่ือบรรเทาความหลับ. 
           อน่ึง     ในวันนั้นมีนักษัตรเอิกเกริกมาก.     ทั่วพระนครกวาดกัน 
สะอาดเรียบรอย.    เอาทรายมาโรย.     ประตูเรือนประดับดอกไม ๕ สี. 
ขาวตอกและหมอใสนาเต็ม.    ทุกทิศาภาคชักธงชัย  ธงแผนผา.   ประดับ 
ประทีปนาลาวิจิตรโชติชวง. มหาชนเลนนักษัตรกนัสนุกสนานตานวิถีถนน 
เบิกบานกันทั่วหนา. 
           อาจารยบางทานกลาววา        ประทับนั่งเพราะเปนวันเลนนักษัตร 
ดังน้ีก็มี.   กแ็ลครั้นกลาวอยางนี้แลว   เปนอันทําสันนิษฐานวา  นักษัตร 
ทุกครั้งเปนของราชตระกูล    แตพระราชาองคนี้    ประทับนั่งเพ่ือบรรเทา 
ความหลับเทาน้ัน. 
           บทวา  อุทาน  อุทาเนสิ  ความวา  ทรงเปลงอุทาน.  
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           น้ํามันที่ลนเครื่องตวงจนไมอาจตวงได     เขาเรียกวา      น้ํามันลน   
ฉันใด      และน้ําท่ีทวมบอจนไมอาจชังอยูได     เขาเรียกวา     หวงนํ้าลน 
ฉันใด       คําปติที่เปยมใจจนไมอาจเก็บไวได      ดํารงอยูภายในใจไมได 
ลนออกมาภายนอกน้ัน  เรียกวา  อุทาน   ฉันนั้น.   พระราชาทรงเปลงคําท่ี 
สําเร็จดวยปติเห็นดังน้ี. 
           บทวา   โทสินา   ความวา   ปราศจากโทษ.   อธิบายวา   ปราศจาก 
เครื่องเศราหมอง  ๔  ประการเหลาน้ี     คือ    หมอก    น้ําคาง    กลุมควัน 
ราหู. 
           ราตรนีั้นมีคําชม  ๕  ประการ  มีเปนที่นารื่นรมยเปนตน  กร็าตรีนั้น 
ชื่อวา   รมฺมนียา   เพราะอรรถวา  ทําใจของมหาชนใหรื่นรมย. 
           ชื่อวา   อภิรูปา   เพราะอรรถวา    งามยิ่งนัก     เพราะสวางดวยแสง 
จันทรซึ่งพนจากโทษดังกลาว. 
           ชื่อวา  ทสฺสนียา   เพราะอรรถวา   ควรท่ีจะดู. 
           ชื่อวา   ปาสาทิกา   เพราะอรรถวา   ทําจิตใหผองใส. 
           ชื่อวา  ลกขฺฺา   เพราะอรรถวา    ควรท่ีจะกําหนดวันและเดือน 
เปนตน.                                                                  
           บทวา  ก  น ุ ขฺวชฺช    ตัดบทเปน  ก  น ุ โข  อชฺช. 
           บทวา  สมณ  วา  พฺราหฺมณ  วา   ความวา ชื่อวาสมณะ  เพราะ 
เปนผูสงบบาป  ชื่อวา  พราหมณ  เพราะเปนผูลอยบาป  
           บทวา    ยนิโน    ปยิรุปาสโต    ความวา    จิตของเราผูเขาไปหา 
สมณะหรือพราหมณผูฉลาดพูด   เพ่ือถามปญหา   พึงเลื่อมใสเพราะไดฟง 
ธรรมที่ไพเราะ.  
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           ดวยพระดํารัสแมทั้งหมดน้ี      พระเจาอชาตศัตรูไดทรงกระทําแสง  
สวางใหเปนนิมิต  ดวยประการฉะน้ี. 
           ทรงกระทําแกใคร  ?   แกหมอชีวก.    เพ่ืออะไร  ?  เพ่ือเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา.    ก็พระเจาอชาตศัตรูไมอาจเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาเอง 
หรือ  ?  ถูกแลว   ไมอาจ.   เพราะเหตุไร  ?  เพราะพระองคมีความผิดมาก. 
           ดวยวา       พระเจาอชาตศัตรูไดปลงพระชนมชีพพระบิดาของ 
พระองคผูเปนอุบปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจาและเปนอริยสาวก    และ 
พระเทวทัตก็ไดอาศัยพระเจาอชาตศัตรูนั้นนั่นแหละกระทําความฉิบหาย 
ใหญแกพระผูมีพระภาคเจา.     ความผิดจึงมากดวยประการฉะนี้.     ดวย 
ความท่ีพระองคมีความผิดมากน้ัน    จึงไมอาจเสด็จไปเฝาดวยพระองคเอง. 
อน่ึง  หมอชวีก ก็เปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา.  พระเจาอชาต- 
ศัตรูจึงไดทรงกระทําแสงสวางใหเปนนิมิต     ดวยหมายพระทัยวา   เราจัก 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาดวยเปนเงาตามหลังหมอชีวกนั้น. 
           หมอชีวกรูวา       พระราชาทรงกระทําแสงสวางใหเปนนิมิตแกตน 
หรือ ?  รูอยางดี.   เมื่อรูเหตุไรจึงนิงเสีย  ?  เพ่ือตัดความวุนวาย.   ดวยวา 
ในบริษัทนั้น  มีอุปฏฐากของครูทั้ง ๖   ประชุมกันอยูมาก.   เขาเหลาน้ัน 
แมตนเองก็ไมไดรับการศึกษาเลย     เพราะผูไมไดรับการศึกษาอยูใกลชิด 
เมื่อเราเริ่มกลาวถึงพระคุณของพระผูมีพระภาคเจา       เขาเหลาน้ันก็จัก 
ผลุดลุกผลุดนั่งในระหวาง ๆ   กลาวคุณแหงศาสดาของตน ๆ    เมื่อเปน 
เชนนี้    คุณกถาแหงพระศาสดาของเราก็จักไมสิ้นสุดลงได   ฝายพระราชา 
ครั้นทรงพบกุลุปกะของครูทั้ง ๖ เหลาน้ีแลว     มไิดพอพระทัยในคุณกถา 
ของครูทั้ง ๖ เหลาน้ัน     เพราะไมมีสาระที่จะถือเอาได    กจั็กกลับมาทรง  
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ถามเรา      ครั้นถึงตอนน้ัน     เราจักกลาวพระคุณของพระศาสดา     โดย  
ปราศจากความวุนวาย      แลวจักพาพระเจาอชาตศัตรูไปสูสํานักของพระ 
ศาสดา   หมอชีวกรูชัดอยูอยางนี้จึงน่ิงเสีย   เพ่ือตัดความวุนวาย   ดังน้ีแล. 
           อํามาตยแมเหลาน้ันพากันคิดอยางนี้วา   วันนี้พระราชาทรงชมราตรี 
ดวยบท ๕ บท  คงมีพระประสงคจะเขาไปหาสมณะหรือพราหมณบางองค 
ถามปญหาแลวฟงธรรมเปนแน         ถาพระราชาน้ีจักทรงสดับธรรมของ 
สมณะหรือพราหมณองคใดแลว   ทรงเลื่อมใส   และจักทรงกระทําสักการะ 
ใหญแกสมณะหรือพราหมณองคนั้น  สมณะผูเปนกุลุปกะของผูใด  ไดเปน 
กุลุปกะของพระราชา  ผูนั้นยอมมีความเจริญ  ดังนี้. 
           อํามาตยเหลาน้ันครั้นคิดอยางนี้แลว      จึงเริ่มกลาวสรรเสริญสมณะ 
ผูเปนกุลุปกะของตน ๆ   ดวยหมายใจวา    เรากลาวสรรเสริญสมณะผูเปน 
กุลุปกะของตนแลวจักพาพระราชาไป   เราก็จักไป.    เพราะฉะนั้น    ทาน 
จึงกลาววา   เมื่อพระเจาอชาตศัตรูมีกระแสพระดํารัสอยางนี้แลว  อํามาตย 
ของพระราชาคนหน่ึง  ดังนี้เปนตน. 
           บรรดาครูทั้ง ๖  เหลาน้ัน     คําวา    ปูรโณ     เปนชื่อแหงศาสดา- 
ปฏิญญา.  คําวา  กสฺสโป  เปนโคตร. 
           ไดยินวา  ปูรณกัสสปนั้นเปนทาสที่ ๙๙ ของตระกูลหน่ึง  เหตุนั้น 
เขาจึงต้ังชื่อวา   ปูรณะ   แตเพราะเปนทาสที่เปนมงคล   จึงไมมีใครคอยวา 
กลาววา    ทาํดี    ทําชั่ว    หรือวา    ยังไมทํา    ทําไมเสร็จ.    ไดยินวา 
นายปูรณะนั้นคิดวา  เราจะอยูในที่นี้ทําไม   จึงหนีไป.   ครั้งน้ันพวกโจร 
ไดชิงผาของเขาไป.   เขาไมรูจะหาใบไมหรือหญามาปกปดกาย จึงเปลือยกาย 
เขาไปในหมูบานแหงหนึ่ง.   มนุษยทั้งหลายเห็นเขา    เขาใจวา    ทานผูนี้  
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เปนสมณะ  เปนพระอรหันต   เปนผูมกันอย   คนเชนทานผูนี้ไมมี    จึง  
ถือเอาของคาวหวาน   เปนตน   เขาไปหา.    เขาคิดวา   เพราะเราไมนุงผา 
จึงเกิดลาภน้ี     ต้ังแตนั้นมา    แมไดผาก็ไมนุง   ไดถือการเปลอืยกายน้ัน 
นั่นแหละเปนบรรพชา.   แมคนเหลาอ่ืน ๆ ประมาณ  ๕๐๐ คน   ก็พากัน 
บวชตาม  ในสํานักของปูรณกัสสปนั้น.  ทานกลาววา  ปูรโณ  กสฺสโป 
หมายถึงนักบวชปูรณกัสสปท่ีเลาเรื่องมาแลวน้ัน. 
           ชื่อวา   เจาหมู   ดวยอรรถวา  มีหมู   กลาวคือหมูนักบวช. 
           ชื่อวา   เจาคณะ  ดวยอรรถวา  มีคณะนั้นนั่นแหละ. 
           ชื่อวา  คณาจารย   ดวยอรรถวา    เปนอาจารยของคณะน้ัน    โดย 
ฐานฝกมารยาท. 
           บทวา  าโต   แปลวา  รูกันทั่ว   เห็นชัด. 
           ชื่อวา     มีเกียรติยศ     ดวยอรรถวา     มียศท่ีเลื่องลือไปอยางนี้วา 
มักนอย  สันโดษ  แมผาก็ไมนุง   เพราะมักนอย. 
           บทวา   ติตฺถกโร   แปลวา   เจาลัทธิ. 
           บทวา  สาธุสมมฺโต   ความวา   เขายกยองอยางนี้วา  ทานผูนี้   ด ี
งาม  เปนสัตบุรุษ.   
           บทวา  พหุชนสฺส  ความวา  ปุถชุนอันธพาล   ผูไมไดสดับ. 
           ชื่อวา    รัตตญู   ดวยอรรถวา    รูราตรีมากหลาย   ที่ลวงมาแลว 
ต้ังแตบวช. 
           ชื่อวา  จิรปพพชิตะ  ดวยอรรถวา  บวชนาน. 
           เพราะถอยคําของผูที่บวชไมนาน     เปนถอยคําไมนาเชื่อ    ฉะน้ัน 
ทานจึงกลาววา  บวชมานาน.  
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           บทวา   อทฺธคโต  แปลวา    มีอายุยืนนาน    อธิบายวา    ลวงไป   
๒-๓ รัชกาล. 
           บทวา  วโยอนุปฺปตฺโต  ความวา   อยูตลอดมาถึงปจฉิมวัย. 
           แมคําทั้ง  ๒  นี ้   ทานกลาวหมายเอาถอยคําของคนหนุมที่ไมนาเชื่อ. 
           บทวา  ตุณห ี อโหสิ  ความวา   พระราชาทรงเปนเหมือนบุรุษผู 
ตองการจะกินมะมวงสุกมีสีดังทอง  มีรสอรอย   ครั้นพบผลมะเด่ือสุกที่นํา 
มาวางไวในมือ  ก็ไมพอใจ  ฉันใด    พระราชาก็ฉันนั้น   มีพระประสงค 
สดับธรรมกถาที่ไพเราะ   ประกอบดวยคุณมีฌานและอภิญญาเปนตน    แล 
สรุปลงดวยพระไตรลักษณ      แมเม่ือกอนไดเคยพบปูรณกัสสป      ก็ไม 
พอพระทัย        มาบัดนี้ยิ่งไมพอพระทัยข้ึนไปอีกเพราะการพรรณนาคุณ 
จึงทรงน่ิงเสีย   แมไมพอพระทัยเลย   ก็มีพระดําริวา   ถาเราจักคุกคามคนที่ 
เท็จทูลนั้นแลวใหเขาจับคอนําออกไป   ผูใดผูหน่ึงแมอ่ืนก็จะกลัววา   พระ 
ราชาทรงกระทําอยางนี้แกคนที่พูดนั้น ๆ    จักไมพูดอะไร ๆ  ฉะน้ัน  จึง 
ทรงอดกลั้นถอยคําน้ันแมไมเปนที่พอพระทัย  ไดทรงนิ่งเสียเลย. 
           ลําดับนั้น    อํามาตยอีกคนหน่ึงคิดวา   เราจักกลาวคุณของสมณ- 
พราหมณผูเปนกุลุปกะของตน  จึงเริ่มทูล.   เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา 
อํามาตยอีกคนหนึ่ง    ดังนี้เปนตน.    คําน้ันทั้งหมดพึงทราบตามนัยที่กลาว 
แลว. 
           ก็ในบรรดาครูทั้ง ๖ นี้   คําวา  มักขล ิ เปนชื่อของครูคนหนึ่งนั้น. 
คําวา     โคสาล    เปนชื่อรอง    เพราะเกิดที่โรงโค.    ไดยินวา   เขาถือ 
หมอน้ํามันเดินไปบนพ้ืนที่มีเปอกตม.    นายกลาววา     อยาลืน่ลมนะพอ. 
เขาลื่นลมเพราะเลินเลอ   จึงเริ่มหนีเพราะกลัวนาย.  นายว่ิงไปยึดชายผาไว. 
เขาจึงท้ิงผาเปลือยกายหนีไป.      ความท่ีเหลือ      เชนเดียวกับปูรณกัสสป  
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นั่นเอง.   
           คําวา   อชิต    เปนชื่อของครูคนหนึ่งนั้น.    ชื่อวา    เกสกัมพล 
ดวยอรรถวา     ครองผากัมพลท่ีทอดวยผมคน.      รวมชื่อท้ัง ๒ เขาดวย 
กัน   จึงเรียกวา    อชิตเกสกัมพล.    ใน ๒ ชื่อน้ัน    ผากัมพลท่ีทําดวย 
ผมคน    ชื่อวา   เกสกัมพล.    ชื่อวาผาที่มีเนื้อหยาบกวาผาเกสกัมพลน้ัน 
ไมมี.  สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผาท่ีทอ 
ดวยดายจะมีกี่อยางก็ตาม  ผากันพลท่ีทอดวยผมคนเปนผาท่ีมีเนื้อหยาบกวา 
ผาทอเหลาน้ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผากัมพลท่ีทอดวยผมคน หนาหนาว 
ก็เย็นเยือก    หนารอนก็รอนระอุ    มคีานอย    มีสมัผัสระคาย    สีไมสวย 
ทั้งกลิ่นก็เหม็น. 
           คําวา  ปกุทธ   เปนชื่อของครูคนหนึ่งนั้น.  คําวากัจจายนะ   เปน 
โคตร. รวมชือ่และโคตรเขาดวยกัน  จึงเรียกวา  ปกุทธกัจจายนะ. ครูปกุทธ-  
กัจจายนะนี้หามน้ําเย็น  แมถายอุจจาระ  ก็ไมใชน้าํลาง.   ไดน้าํรอนหรือ 
น้ําขาวจึงทําการลาง.     ครั้นขามแมน้ําหรือนํ้าตามทาง     คิดวาศีลของเรา 
ขาด       แลวจึงกอสถูปทรายอธิฐานศีลแลวจึงไป.       ครูคนนีม้ีลัทธิที ่
ปราศจากสิริถึงปานนี้. 
           คําวา  สญชัย   เปนชื่อของครูคนหน่ึงนั้น.    ชื่อวา    เวลัฏฐบุตร  
เพราะเปนบุตรของเวลัฏฐะ. 
           ครูคนหน่ึง  ชื่อวา  นิครนถ   ดวยอํานาจชื่อท่ีไดแลว   เพราะพูด 
เสมอวา   พวกเราไมมีกิเลสที่รอยรัด   ที่เกลือกกลั้ว   พวกเราเวนจากกิเลส 
ที่พัวพัน. 
           ชื่อวา  นาฏบุตร  เพราะเปนบุตรของคนฟอนรํา. 
           บทวา อล โข   ราชา  ความวา ไดยินวา พระราชาทรงสดับคําของ  
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อํามาตยเหลาน้ันแลว  มพีระราชดําริวา   เราไมตองการฟงคําพูดของผูใด ๆ   
ผูนั้น ๆ  ยอมพูดพลามไปหมด   สวนคําพูดของผูใดท่ีเราตองการฟง   เขา 
ผูนั้นกลับนิ่งอยู    เหมือนครุฑถูกฤทธิน์าคเขาไปแลวยืนนิ่ง    เสียหายแลว 
สิเรา       ครัน้แลวทรงพระดําริวา      หมอชีวกเปนอุปฏฐากของพระผูมี 
พระภาคเจาผูสงบระงับ       แมตัวเองก็สงบระงับ      ฉะน้ัน     จึงนั่งน่ิง 
เหมือนภิกษุที่สมบูรณดวยวัตร   หมอชีวกนี้    เมื่อเราไมพูด   กจั็กไมพูด 
ก็เม่ือจะจับชาง    ควรจะจับเทาชางนั่นแหละ   จึงทรงปรึกษากับหมอชีวก 
นั้นดวยพระองคเอง.     เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา   อถ   โข   ราชา 
ดังน้ี. 
           ในพระบาลีนั้น   บทวา    ก ึ  ตุณฺหี   ความวา  นิ่งเพราะเหตุไร 
พระราชาตรัสถามวา    เมื่ออํามาตยเหลาน้ีกลาวคุณแหงสมณะผูเปนกุลุปกะ 
ของตน ๆ อยู   ปากไมพอกลาว  สมณะที่เปนกุลุปกะของทานเหมือนอยาง 
ของอํามาตยเหลาน้ี      ไมมีหรือ     ทานเปนคนจนหรือ   พระบิดาของเรา 
ประทานความเปนใหญแกทานแลวมิใชหรือ   หรอืวาทานไมมีศรัทธา. 
           ลําดับนั้น   หมอชวีก   จึงคิดในใจวา    พระราชาพระองคนี้ใหเรา 
กลาวคุณแหงสมณะผูเปนกุลุปกะ   บดันี้เราไมใชเวลาท่ีเราจะน่ิง    เหมือน 
อยางวา   อํามาตยเหลาน้ีถวายบังคมพระราชาแลวน่ังลงกลาวคุณของสมณะ 
ผูกุลุปกะของตน ๆ  ฉันใด  เราจะกลาวคุณของพระศาสดาของเราเหมือน 
อยางอํามาตยเหลาน้ีหาควรไม    ดํารพิลางลุกข้ึนจากอาสนะหันหนาไปทาง 
ที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจา       ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ 
ประคองอัญชลีซึ่งรุงเรื่องไปดวยทศนัขสโมธานเหนือพระเศียร       แลว 
ทูลวาขาแตพระมหาราช  ขอพระองคอยาทรงเขาพระทัยวา  ชีวกนี้จะพาไป  
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พบสมณะพอดีพอราย     เพราะพระศาสดาของขาพระองคนี้     ในการถือ   
ปฏิสนธิในครรภพระมารดา  ในการประสูติจากครรภพระมารดา   ในการ 
เสด็จออกผนวช  ในการตรัสรู  และในการประกาศธรรมจักร   หว่ันไหว 
ไปท่ัวหมื่นโลกธาตุ     ทรงทํายมกปาฏิหาริยก็อยางนี้      คราวเสด็จลงจาก 
เทวโลกก็อยางนี้     ขาพระพุทธเจาจักกลาวคุณแหงพระศาสดาของขาพระ 
พุทธเจา   ขอพระองคจงต้ังพระทัยใหแนวแนสดับเถิด     พระพุทธเจาขา. 
ครั้นกราบทูลดังน้ีแลวจึงกลาวคําเปนตนวา      ขาแตพระองคผูสมมติเทพ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้   เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ดังน้ี . 
           ในพระบาลีนั้น  คําวา  ต  โข  ปน  เปนทุติยาวิภัตติ  ใชในอรรถ 
แหงอิตถัมภูตาขยาน   คือใหแปลวา   ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
           บทวา  กลฺยาโณ  ความวา  ประกอบดวยความงาม  คือคุณธรรม. 
มีอธิบายวา   ประเสริฐที่สุด. 
           บทวา   กิตฺติสทฺโท   ความวา   ชื่อเสียง   หรอืเสียงสดุดีพระเกียรติ 
ที่กึกกอง. 
           บทวา  อุพฺภุคฺคโต  ความวา  ลือกระฉอนไปท่ัวโลกรวมทั้งเทวโลก 
วา     พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     แมเพราะเหตุนี้      จึงเปนพระ 
อรหันต  แมเพราะเหตุนี้   จึงเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ   แมเพราะเหตุนี้   จึง 
เปนผูแจกพระธรรม   ดังน้ี. 
           ในบทพระพุทธคุณน้ัน  มีการเชื่อมบทดังน้ี   พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น   แมเพราะเหตุนี้   จึงเปนพระอรหันต   แมเพราะเหตุนี้    จึง 
เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ ฯ ล ฯ    แมเพราะเหตุนี้     จึงเปนผูแจกพระธรรม 
อธิบายวา   เพราะเหตุนี้ดวย   นี้ดวย.  
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           บทเหลาน้ีทั้งหมดในพระบาลีนั้น  ไดอธิบายอยางพิสดารในพุทธา-    
นุสสตินิทเทศในวิสุทธิมรรค เริ่มตนต้ังแตอธิบายวา  พระผูมพีระภาคเจา 
พระองคนั้น  พึงทราบวาเปนพระอรหันตดวยเหตุเหลาน้ีกอน  คือ  เพราะ 
ไกลจากกิเลสทั้งหลาย ๑    เพราะหักกําจักรแหงสังสารวัฏ  ๑     เพราะควร 
แกปจจัยเปนตน ๑    เพราะไมมีความลับในการทําบาป  ๑    ความพิสดาร 
แหงบทพุทธคุณเหลาน้ัน  พึงถือเอาจากวิสุทธิมรรคน้ัน. 
           ก็หมอชีวกพรรณนาพุทธคุณทีละบทจบความลง  ทูลวา  ขาแตพระ 
มหาราช  พระศาสดาของขาพระองคเปนพระอรหันตอยางนี้     เปนสัมมา- 
สัมพุทธะอยางนี้   ฯ ล ฯ      เปนผูแจกธรรมรัตนอยางนี้    แลวทูลสรุปวา 
ขอพระองคผูสมมติเทพโปรดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาเถิด  ถึงอยางไร 
เมื่อพระองคเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาอยู   พระทยัก็พึงผองใส. 
           ก็ในพระบาลีตอนนี้   เมื่อหมอชีวกทูลวา   ขอพระองคผูสมมติเทพ 
โปรดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาเถิด  ดังนี้    เทากับทูลวา    ขาแตพระ 
มหาราช      เมื่อขาพระองคถูกพระราชาเชนพระองคต้ังรอยท้ังพันต้ังแสน 
ตรัสถาม      ยอมมีเรี่ยวแรงและพลังท่ีจะกลาวคุณกถาของพระศาสดาใหจับ 
ใจของคนท้ังหมดได   พระองคก็ทรงคุนเคย  โปรดเขาไปเฝาทูลถามปญหา 
เถิด   พระพุทธเจาขา. 
           เมื่อพระราชาทรงสดับคุณกถาของพระผูมีพระภาคเจาอยูเรื่อย ๆ 
นั้น    ทั่วพระวรกายมีปติ  ๕ ประการถูกตองตลอดเวลา    พระองคมีพระ 
ประสงคจะเสด็จไปในขณะน้ันทีเดียว     มีพระดําริวา      เมื่อเราจะไปเฝา 
พระทศพลในเวลานี้        ไมมีใครอ่ืนที่จักสามารถจัดยานพาหนะไดเร็ว 
นอกจากหมอชีวก   จึงรับสั่งวา   ชีวกผูสหาย   ถาอยางนั้น    ทานจงสั่งให  
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เตรียมหัตถียานไว.   
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เตนหิ เปนนิบาต ใชในอรรถวา  สงไป 
อธิบายวา  ไปเถิด  ชีวกผูสหาย.  
           บทวา    หตฺถิยานานิ    ความวา    บรรดายานพาหนะมีมาและรถ 
เปนตนที่มีอยูมากมาย   ยานพาหนะคือชางเปนสูงสุด    ควรจะนําไปสํานัก 
ของพระศาสดาผูสูงสุด    ดวยยานพาหนะท่ีสูงสุดเหมือนกัน.    พระราชามี 
พระดําริดังน้ีแลว   และมพีระดําริตอไปอีกวา     ยานพาหนะคือมาและรถ 
มีเสียงดัง     เสียงของยานพาหนะเหลานั้นไดยินไปไกลทีเดียว    สวนยาน 
พาหนะคือชาง   แมคนที่เดินตามรอยเทาก็ไมไดยินเสียง   ควรจะไปสํานัก 
ของพระผูมีพระภาคเจาผูเงียบสงบดวยยานพาหนะท่ีเงียบสงบเหมือนกัน 
ดังน้ีแลวจึงตรัสวา  หตฺถิยานานิ  เปนตน. 
           บทวา  ปฺจมตฺตานิ    หตฺถินิยาสตานิ   ความวา  ชางพังประมาณ 
๕๐๐. 
           บทวา   กปฺปาเปตฺวา   ความวา   ใหเตรียมเกยชาง. 
           บทวา  อาโรหณีย  ความวา  ควรแกการข้ึน  อธิบายวา  ปกปด. 
           ถามวา  หมอชีวกนี้ไดกระทําส่ิงท่ีพระราชาตรัสหรือมิไดตรัส  ? 
           ตอบวา  ไดกระทําส่ิงท่ีพระราชามิไดตรัส . 
           เพราะเหตุไร  ? 
           เพราะเปนบัณฑิต. 
           ไดยินวา   หมอชีวกนั้นไดมีความคิดอยางนี้วา  พระราชามีรับสั่งวา 
เราจะไปในเวลานี้.  
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           ธรรมดาพระราชาท้ังหลาย  มีศตัรูมาก    หากจะมีอันตรายบางอยาง   
ในระหวางทาง  แมเราก็จักถูกคนท้ังหลายตําหนิวา   หมอชีวกคิดวา  พระ 
ราชาเชื่อคําเรา   จึงพาพระราชาออกไปในเวลาไมควร   แมถึงพระผูมีพระ 
ภาคเจาก็จักถูกตําหนิวา    พระสมณโคดมมุงแตจะเทศน   ไมกําหนดกาล 
ควรไมควรแลวแสดงธรรม   ดังน้ีบาง  เพราะฉะนั้น   เราจักกระทําอยางที่ 
ครหาจะไมเกิดข้ึนแกเรา  และจะไมเกิดข้ึนแกพระผูมีพระภาคเจา  ทั้งพระ 
ราชาก็จะไดรับอารักขาอยางดี.   ตอแตนั้น    หมอชีวกคิดวา   เพราะอาศัย 
หญิงท้ังหลาย   ภัยยอมไมมีแกชายท้ังหลาย   พระราชามีหญิงแวดลอมเสด็จ 
ไปสะดวกดี   จึงใหเตรียมชางพัง ๕๐๐  เชือก    ใหหญิง ๕๐๐  คนปลอม 
เปนชาย   สั่งวา  พวกเธอจงถือดาบและหอกซัดแวดลอมพระราชา    แลว 
หมอยังคิดอีกวา    พระราชาองคนี้ไมมีอุปนิสัยแหงมรรคผลในอัตตภาพน้ี 
และธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลายทรงเห็นอุปนิสัยกอนจึงแสดงธรรม   เอา 
ละเราจักใหมหาชนประชุมกัน    เมื่อเปนเชนนี้    พระศาสดาจักทรงแสดง 
ธรรมตามอุปนิสัยของใคร ๆ  สักคน  พระธรรมเทศนาน้ันจักเปนอุปการะ 
แกมหาชน.    หมอชีวกนัน้สงขาวสาสนใหตีกลองปาวประกาศในที่นั้น ๆ 
วา     วันนี้พระราชาจะเสด็จไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา      ขอใหคนทุกคน 
ถวายอารักขาพระราชาตามสมควรแกสมบัติของตน ๆ  
           ลําดับนั้น   มหาชนคิดวา  ไดยินวา   พระราชาจะเสด็จไปเฝาพระผู 
มีพระภาคเจา    ทานผูเจริญ    พระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา 
เปนเชนไรหนอ     พวกเราจะมัวเลนนักษัตรกันทําไม     ไปในที่นั้นเถิด.  
ทุกคนถือของหอมและดอกไมเปนตน   ยืนรอการเสด็จมาของพระราชาอยู 
ตามทาง.   แมหมอชีวกกท็ูลเชิญเสด็จพระราชาวา    ขาแตพระองคผูสมมติ  
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เทพ   เตรียมยานพาหนะชางเสร็จแลว   ขอพระองคจงรูเวลาท่ีควรเสด็จใน   
บัดนี้เถิด. 
           ในบทเหลาน้ัน บทวา ยสฺสทานิ  กาล  มฺสิ  เปนคําทูลเตือน. 
อธิบายวา    เรื่องใดท่ีพระองคทรงสั่งไว   เรื่องนั้นขาพระองคทําเสร็จแลว 
บัดนี้ขอพระองคจงรูเวลาท่ีจะเสด็จหรือไมเสด็จเถิด      ขอพระองคจงทรง 
กระทําตามชอบพระทัยของพระองคเถิด. 
           บทวา ปจฺเจกา  อิตฺถิโย  ตัดบทเปน  ปฏิเอกา  อิตฺถิโย  อธบิายวา 
ชางพังแตละเชือก  มีหญงิคนหนึ่งประจํา. 
           บทวา  อุกฺกาสุ    ธาริยมานาสุ  ความวา  มีคนถือคบเพลิง. 
           บทวา  มหจฺจราชานุภาเวน  ความวา   ดวยอานุภาพของพระราชา 
ที่ใหญหลวง.  บาลีวา  มหจฺจา  ก็มีความวา   ใหญหลวง นี้เปนลิงคปริยาย. 
           ราชฤทธิ์    เรียกวา  ราชานุภาพ.   ก็อะไรเปนราชฤทธ์ิ  ?  สิริคือ 
ความเปนใหแหงรัฐใหญ  ๒  รัฐ        ซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ   ๓๐๐  โยชน 
เปนราชฤทธิ.์ 
           จริงอยู   ในวันกอนโนน  มิไดมีการเตรียมจัดไวกอน  ดวยหมายวา 
พระราชาจักเสด็จไปเฝาพระตถาคต  หมอชีวกจัดในขณะน้ันเอง   เอาหญิง 
๕๐๐  คนปลอมเปนชาย   สวมผาโพก   คลองพระขรรคที่บา   ถือหอกซัด 
มีดามเปนแกวมณีออกไป  ซึ่งพระสังคีติกาจารยหมายถึง  กลาววา ปจฺเจกา 
อิตฺถิโย   อาโรเปตฺวา  ดังนี้. 
           หญิงฟอนรําลอมนางกษัตริยอีกจํานวนหน่ึงประมาณหม่ืนหกพันคน 
แวดลอมพระราชา.   ทายขบวนหญิงฟอนรําเหลานั้น   มีคนคอม  คนเต้ีย 
และคนแคระเปนตน.    ทายขบวนคนเหลาน้ัน   มีคนใกลชิดผูดูแลภายใน 
พระนคร.   ทายขบวนคนใกลชิดเหลาน้ัน  มีมหาอํามาตยประมาณหกหมื่น  
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คนแตงตัวเต็มยศงดงาม.  ทายขบวนมหาอํามาตยเหลาน้ัน  มีลกูเจาประเทศ   
ราชประมาณเกาหมื่นคน    ประดับดวยเครื่องประดับหลายอยาง    ราวกะ 
เพทยาธรหนุมถืออาวุธชนิดตาง ๆ.   ทายขบวนลูกเจาประเทศราช       ม ี
พราหมณประมาณหม่ืนคนนุงผามีคาต้ังรอย      หมผาเฉวียงบาขางหน่ึงคา 
๕๐๐  อาบนํ้าลูบไลอยางดี   งามดวยเครื่องประดับตาง ๆ   มีดอกไมทอง 
เปนตน   เดินยกมือขวาเปลงเสียงไชโย.   ทายขบวนพราหมณเหลาน้ัน   ม ี
ดนตรีประกอบดวยองค ๕.  ทายขบวนดนตรีเหลาน้ัน  มีนายขมังธนูลอม 
เปนวง.   ทายพวกขมังธนู   มีชางมีตะพองชิดกัน.   ทายชาง   มีมาเรียงราย 
คอตอคอชิดกัน.  ทายมา  มีรถชิดกันและกัน. ทายรถ  มีทหารแขนตอแขน 
กระทบกัน.    ทายทหารเหลาน้ัน    มีเสนา ๑๘ เหลา    รุงเรื่องดวยเครื่อง 
ประดับที่สมควรแกตน ๆ. 
           หมอชีวกจัดคนถวายพระราชา  ชนิดลูกศรที่คนยืนอยูทายสุดขบวน 
ยิงไปก็ไมถึงพระราชา      ตนเองยังตามเสด็จไมหางไกลพระราชา     ดวย 
หมายใจวา    หากจะมีอันตรายอะไร ๆ  เราจักถวายชีวิตเพ่ือพระราชากอน 
คนอ่ืนทั้งหมด.    อน่ึง   คบเพลิงก็กําหนดไมไดวารอยเทาน้ีหรือพันเทาน้ี. 
คําวา   พระเจาอชาตศัตรูเสด็จไปสวนอัมพวัน  ของหมอชีวก  โกมารภัจ 
ดวยราชานุภาพอยางยิ่งใหญ นั้น  พระสังคีติกาจารยกลาวหมายเอาราชฤทธ์ิ 
เห็นปานน้ีแล. 
           ในคําวา   อหุเทว   ภย  นี้   ภัยมี ๔ อยาง  คือ ภัยเพราะจิตสะดุง ๑ 
ภัยเพราะญาณ ๑  ภัยเพราะอารมณ  ๑   ภัยเพราะโอตัปปะ ๑. 
           ในภัย   ๔  อยางนั้น  ภัยที่ทานกลาวไวโดยนัยเปนตนวา   อาศัยชาติ 
มีความกลัว   ความพรั่นพรึง   ดังน้ี   ชือ่วา  ภัยเพราะจิตสะดุง.  
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           ภัยที่มาแลวอยางนี้วา    เขาแมเหลาน้ันฟงพระธรรมเทศนาของพระ   
ตถาคตแลว   ยอมถึงความกลัว   ความสลด   ความสะดุงโดยมาก    ดังน้ี  
ชื่อวา  ภัยเพราะญาณ. 
           ภัยที่กลาวแลวในคําน้ีวา  มาถึงภัยที่นากลัวน่ันนั้นแน  ดังน้ี   ชื่อวา 
ภัยเพราะอารมณ. 
           ภัยนี้ในคําน้ีวา   คนดีทั้งหลายยอมสรรเสรญิความกลัวตอบาป   ไม 
สรรเสริญความกลาในบาปนั้นเลย    เพราะสัตบุรุษท้ังหลายยอมไมทําบาป 
เพราะกลัว  ดังนี้    ชื่อวา  ภัยเพราะโอตตัปปะ. 
           ในภัย   ๔   อยางนั้น    ในที่นี้หมายเอาภัยเพราะจิตสะดุง   อธิบายวา 
ไดมีจิตสะดุงกลัว. 
           บทวา   ฉมฺภิตตฺต  ความวา  ความพรั่นพรึง   อธิบายวา   สั่นไป 
ทั่วราง. 
           บทวา  โลมหโส  ไดแกขนชูชัน อธิบายวา  ขนลุกซู.  ก็ขนชูชัน 
นี้นั้นยอมมีดวยปติในเวลาเกิดอ่ิมใจในขณะฟงธรรมเปนตนก็มี  ดวยความ 
กลัวในเพราะเห็นการฆาฟนกันและเห็นผีเปนตนก็มี.    ในที่นีพึ้งทราบวา 
ขนชูชันเพราะกลัว. 
           ถามวา   ก็พระราชานี้ทรงกลัว   เพราะเหตุไร ? 
           อาจารยพวกหน่ึงกลาววา   เพราะความมืด. 
           ไดยินวา   ในกรุงราชคฤห   มีประตูใหญ   ๓๒  ประตู    ประตูเล็ก 
๖๔  ประตู.  สวนอัมพวัน  ของ   หมอชีวก   อยูระหวางกําแพงเมืองกับ 
ภูเขาคิชฌกูฏตอกัน.   พระเจาอชาตศัตรูเสด็จออกทางประตูทิศตะวันตก 
เสด็จเขาไปในเงาของภูเขา.  ที่ตรงนั้น พระจันทรถูกยอดภูเขาบังไว  ความ  
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มืดจึงมีข้ึนเพราะเงาของภูเขาและเงาของตนไม.       แมขอที่กลาวก็มิใชเหตุ   
อันสมควร.      ดวยวาในเวลานั้น      คบเพลิงต้ังแสนดวงก็กําหนดไมได. 
ก็พระเจาอชาตศัตรูนี้อาศัยความเงียบสงัดจึงเกิดความกลัวเพราะระแวง 
หมอชีวก. 
           ไดยินวา     หมอชวีก     ไดทูลพระองคที่ปราสาทชั้นบนทีเดียววา 
ขาแตพระมหาราช    พระผูมีพระภาคเจา   ประสงคความเงียบสงัด    ควร 
เขาเฝาดวยความเงียบสงัดนั่นเอง     เพราะเหตุนั้น     พระราชาจึงทรงหาม 
เสียงดนตรี.   ดนตรีทั้งหลายพอพระราชาใหหยุดเทานั้น.   ขบวนตามเสด็จ 
จึงไมเปลงเสียงดัง   มากันดวยสัญญานิ้วมือ.   แมในสวนอัมพวัน   ก็ไมได 
ยินแมเสียงกระแอมของใคร ๆ.   ธรรมดาพระราชาทั้งหลายยอมยินดีใน 
เสียงยิ่งนัก. พระเจาอชาตศัตรูอาศัยความเงียบสงัดนั้น    เกิดหลากพระทัย 
ชักระแวงแมในหมอชีวกวา   หมอชีวกนี้กลาววา   ที่สวนอัมพวัน   ของ 
ขาพระองคมีภิกษุ  ๑,๒๕๐  รูป     ก็ในท่ีนี้เราไมไดยินแมแตเสียงกระแอม 
คําหมอชีวกเห็นจะไมจริง   หมอชีวกนี้ลวงนําเราออกจากเมือง    ซุมพล- 
กายไวขางหนา   ตองการจับเราแลวข้ึนครองราชสมบัติเสียเอง  ก็หมอชีวก 
นี้ทรงกําลัง ๕ ชางสาร   และเดินไมหางเรา   คนของเราท่ีถืออาวุธอยูใกล 
ก็ไมมีสักคน นาอัศจรรย  เราเสียหายแลวหนอ. ก็และครั้นทรงกลัวอยางนี้  
แลวก็ไมอาจดํารงตนอยางคนไมกลัวได    จึงตรัสบอกความท่ีพระองคกลัว 
แกหมอชีวกนั้น.  เพราะเหตุนั้น  พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา  ครั้งน้ันแล 
พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตศัตรู ฯ ล ฯ ไมมีเสียงพึมพํา  ดังนี้ . 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา  สมฺม  ความวา  นี้เปนคําเรียกคนรุนเดียว 
กัน.   อธิบายวา   เพ่ือนยาก   นี่ไมหลอกเราหรือ.  
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           บทวา น ปลมฺเภส ิ  ความวา  ทานกลาวงสี่ที่ไมมีวามี   ดงัน้ี   ไม   
ลวงเราหรือ. 
           บทวา  นิคฺโฆโส  ความวา   ถอยคําสนทนากึกกอง. 
           บทวา  มา   ภายิ   มหาราช   ความวา   หมอชีวกคิดวา   พระราชา 
พระองคนี้ไมรูจักเรา   ถาเราไมปลอบพระองคใหเบาพระทัยวา  ชีวกคนน้ี 
ไมฆาผูอ่ืน    ดังนี้  พึงฉิบหาย   จึงทูลปลอบใหมั่นพระทัยวา    อยาทรง 
กลัวเลย   พระพุทธเจาขา   แลวจึงทูลวา   น   ต   เทว   ดังน้ีเปนตน. 
           บทวา     อภิกฺกม    ความวา    โปรดเสด็จเขาไปเถิด     อธิบายวา 
จงเขาไป.   กเ็มื่อกลาวครั้งเดียวจะไมมั่น   ฉะน้ัน   หมอชีวกจึงรีบกลาว  ๒ 
๓  ครั้ง. 
           บทวา   เอเต    มณฑฺลมาเล   ปทีปา  ฌายนฺติ  ความวา   หมอ 
ชีวกทูลวา ขาแตพระมหาราช  ธรรมดากําลังของโจรจะไมจุดประทีปต้ังไว 
แตนั่นประทีปที่โรงกลมยังสวางอยู    ขอพระองคจงเสด็จไปตามสัญญาแหง 
ประทีปนั้นเถิด  พระเจาขา. 
           บทวา  นาคสฺส  ภมูิ  ความวา   ในที่ใดคนข้ึนชางอาจไปได  ที่นี ้
ชื่อวาเปนพ้ืนที่ชางไปได. 
           บทวา   นาคา    ปจฺโจโรหิตฺวา    ความวา    ลงจากชางที่ซุมประตู 
ภายนอกท่ีประทับ.      ก็เดชแหงพระผูมีพระภาคเจา     แผไปสูพระสรีระ 
ของพระราชา      ตลอดเวลาท่ีประทับ  ณ  พ้ืนที่ประทับ.      ในทันใดนั้น 
พระเสโทไหลออกจากท่ัวพระสรีระของพระราชา.     ผาทรงไดเปนเหมือน 
บีบน้ําไหล.   ความกลัวอยางมากไดเกิดข้ึนเพราะทรงระลึกถึงความผิดของ 
พระองค  ทาวเธอไมอาจเสด็จไปสํานักของพระผูมีพระภาคเจาตรงๆ ทรง  
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เกาะมือหมอชีวก      ราวกะวาเสด็จชมสวน      พลางตรัสชมที่ประทับวา  
ชีวกผูสหาย    นี้เธอใหทําไดดี    นี้เธอสรางไดดี    เสด็จเขาประตูโรงกลม 
โดยลําดับ   อธิบายวา   ถงึพรอมแลว. 
           ดวยคําวา   กถ  ปน  สมฺม   ดังน้ี   พระเจาอชาตศัตรูตรัสถาม 
เพราะอะไร ?   อาจารยพวกหนึ่งกลาววา   ไมทรงทราบมากอน. 
           ไดยินวา   ในเวลาท่ียังทรงพระเยาว  พระราชานี้เคยเฝาพระผูมีพระ 
ภาคเจาพรอมกับพระบิดา   แตภายหลัง   เพราะคบมิตรชั่ว   จึงทําปตุฆาต 
สงนายขมังธนู  ใหปลอยชางธนบาล  มีความผิดมาก  ไมกลาเขาไปเผชิญ 
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจา   ที่วาไมทรงทราบจึงตรัสถามน้ัน   ไมใช 
เหตุอันสมควร. 
           ความจริง   พระผูมีพระภาคเจามีพระวรลักษณเต็มที่   ประดับดวย 
อนุพยัญชนะ   เปลงพระฉัพพรรณรังสีสวางไสวทั่วสวน  แวดลอมไปดวย 
หมูภิกษุ  ดุจจันทรเพ็ญแวดลอมดวยหมูดาว  ประทับนั่งทามกลางโรงกลม 
ใครจะไมรูจักพระองค.    แตพระเจาอชาตศัตรูตรัสถามน้ีก็ดวยทวงทีแหง 
ความเปนใหของพระองค.    ขอท่ีรูก็ตามไมรูก็ตาม    ถามดูนี้เปนปรกติ 
ธรรมดาของราชสกุลท้ังหลาย. 
           ฝายหมอชีวกฟงพระดํารัสนั้นแลว     คิดวา    พระราชาพระองคนี้  
เปนดุจประทับยืนอยูบนแผนดิน  ถามวา  แผนดินอยูไหน  ดทูองฟา  แลว 
ถามวา    พระจันทรพระอาทิตยอยูไหน     ยืนอยูที่เชิงเขาสิเนรุ    ถามวา 
เขาสิเนรุอยูไหน   ประทับยืนอยูเฉพาะพระพักตรพระทศพลทีเดียว  ตรัส 
ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูไหน   เอาละ   เราจักแสดงพระผูมี   
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พระภาคเจาแดพระองค  จึงนอมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจาประทับ 
อยู   แลวทูลคําวา   เอโส   มหาราช   ดงัน้ี เปนตน.  
           บทวา  ปุรกขฺโต   ความวา   ประทับนั่งขางหนาของภิกษุสงฆที่นั่ง 
แวดลอมพระองค. 
           บทวา   เยน   ภควา    เตนุปสงฺกมิ   ความวา    เขาไปเฝายังท่ีใกล 
พระผูมีพระภาคเจา  ณ ที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู. 
           บทวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   ความวา   พระราชาพระองคเดียวเทา 
นั้นถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว     ประทับยืนในประเทศแหงหนึ่ง 
ซึ่งสมควรท่ีพระองคจะประทับยืนได     ไมเบียดพระผูมีพระภาคเจาหรือ 
ภิกษุสงฆ. 
           บทวา   ตุณหีภูต  ตุณฺหีภูต    ความวา    จะเหลียวแลไปท่ีใด ๆ 
ก็เงียบหมดในที่นั้น ๆ. จริงอยูในที่นั้นไมมีภิกษุแมสักรูปหน่ึงที่แสดงความ 
คะนองมือคะนองเทา  หรือเสียงกระแอม.   ภิกษุแมรูปหน่ึงก็มิไดแลดูพระ 
ราชาหรือบริษัทของพระราชาที่อยูตรงพระพักตร พระผูมีพระภาคเจา 
ลวนมีนางฟอนรําเปนบริวาร  ประดับดวยอลังการครบครัน.   ภิกษุทุกรูป 
นั่งดูพระผูมีพระภาคเจาเทาน้ัน.   พระราชาทรงเลื่อมใสในความสงบของ 
ภิกษุเหลาน้ัน    ทรงตรวจดูภิกษุสงฆผูมีอินทรียสงบ     เหมือนหวงน้ําใส 
เพราะปราศจากเปอกตม  บอย ๆ  ทรงเปลงอุทาน. 
           ในบทเหลาน้ัน  ดวยบทวา  อิมินา  นี ้  แสดงวา  ดวยความสงบน้ี 
ที่ภิกษุสงฆสงบทางกาย   ทางวาจาและทางใจ   ดวยความสงบคือศีล.  พระ 
ราชาตรัสอยางนี้ในที่นั้น   มิไดทรงหมายถึงความขอน้ีวา  โอ !  หนอ  ขอ 
ใหลูกของเราบวชแลวพึงสงบเหมือนภิกษุเหลาน้ี.      แตพระองคทอดพระ  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 368 

เนตรเห็นภิกษุสงฆแลวทรงเลื่อมใส   จึงทรงระลึกถึงพระโอรส.    ก็การได  
สิ่งท่ีไดดวยยากหรือเห็นส่ิงอัศจรรยแลวระลึกถึงคนรักมีญาติและมิตรเปน 
ตน   เปนปรกติของโลกทีเดียว.    พระราชานี้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุสงฆ 
แลวทรงระลกึถึงพระโอรสจึงตรัสอยางนี้     ดวยประการฉะน้ี.     อีกอยาง 
หน่ึง    พระองคมีความแหนงพระทัยในพระโอรส    เมื่อทรงปรารถนาให 
พระโอรสมีความสงบจึงตรัสอยางนี้.   ไดยินวา   พระองคทรงปริวิตกอยาง 
นี้วา   ลกูของเราจักถามวา    พระบิดาของเรายังหนุม   พระเจาปูของเราไป 
ไหน   เมื่อสดับวา   พระเจาปูนั้น   พระบิดาของพระองคฆาเสียแลว   ดังน้ี 
จักหมายม่ันวา    เราจักฆาพระบิดาแลวครองราชสมบัติ.   พระองคมีความ 
แหนงพระทัยในพระโอรส        เมื่อทรงปรารถนาใหพระโอรสมีความสงบ 
จึงตรัสอยางน้ี    ดวยประการฉะน้ี. 
           ก็พระราชาตรัสอยางนี้ก็จริง    ถึงอยางนั้นพระโอรสกจั็กฆาพระองค 
อยูนั่นเอง.   ก็ในวงศนั้นมีการฆาบิดาถึง  ๕  ชั่วรชักาล. 
           คือ   พระเจาอชาตศัตรูฆาพระเจาพิมพิสาร 
           พระเจาอุทัยฆาพระเจาอชาตศัตรู 
           พระโอรสของพระเจาอุทัย   พระนามวามหามุณฑิกะ   ฆาพระเจา 
           อุทัย 
           พระโอรสของพระเจามหามุณฑิกะ     พระนามวาอนุรุทธะ    ฆา 
           พระเจามหามุณฑกิะ 
           พระโอรสของพระเจาอนุรุทธะ  พระนามวานาคทาสะ  ฆาพระเจา 
           อนุรทุธะ. 
           ชาวเมืองโกรธวา       พวกน้ีเปนพระราชาลางวงศตระกูล       ไมมี  
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ประโยชน  จึงฆาพระเจานาคทาสะเสีย.  
            เพราะเหตุไร   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้วา   อาตมา   โข 
ตฺว  ดังน้ี. 
            ไดยนิวา    เม่ือพระราชามิไดมีพระดํารัสเลย    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระดําริวา   พระราชานี้เสด็จมา   ประทับนิ่งไมมีเสียง    ทรงพระดําริ 
อยางไรหนอ       ครั้นทรงทราบความคิดของพระราชาแลวทรงพระดําริวา 
พระราชานี้ไมอาจเจรจากับเรา      ทรงชําเลืองดูภิกษุสงฆแลวทรงระลึกถึง 
พระโอรส   ก็เม่ือเราไมเอยข้ึนกอน   พระราชานี้จักไมอาจตรัสอะไร ๆ เลย 
เราจะเจรจากับพระองค.    เพราะฉะนั้น    พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสใน 
ลําดับแหงพระราชดํารัสวา   อาตมา     โข   ตฺว    มหาราช     ยถาเปม 
เปนตน.   เน้ือความของพระพุทธดํารัสนั้นวา   มหาบพิตร   น้าํท่ีตกในท่ี 
สูงยอมไหลไปสูที่ลุมฉันใด     ขอพระองคจงชําเลืองดูภิกษุสงฆแลวปฏิบัติ 
ตามความรักฉันนั้นเถิด.    ครั้งน้ันพระราชามีพระราชดําริวา โอ !   พระ 
พุทธคุณนาอัศจรรย  ชื่อวาคนท่ีทําผิดตอพระผูมีพระภาคเจา  เหมือนอยาง 
เรา  ไมมี  ดวยวา  เราฆาอัครอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา  และเชื่อคํา 
ของพระเทวทัตสงนายขมังธนู     ปลอยชางนาฬาคิรี      เพราะอาศัยเรา 
พระเทวทัตจึงกลิ้งศิลา   เรามีความผิดใหญหลวงถงึอยางนี้   พระทศพลยัง 
ตรัสเรียกจนพระโอษฐจะไมพอ  โอ !   พระผูมีพระภาคเจาประดิษฐาน 
อยูดวยดีในลกัษณะของผูคงที่ดวยอาการ  ๕  อยาง      เราจักไมละทิ้งพระ 
ศาสดาเห็นปานนี้แลวแสวงหาภายนอก     ทรงพระโสมนัส      เมื่อจะทรง 
สนทนากะพระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา  ปโย  เม  ภนฺเต   เปนตน. 
           บทวา   ภิกฺขุสงฺฆสสฺ  อฺชล ึ ปณาเมตฺวา  ความวา  ไดยินวา  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 370 

พระเจาอชาตศัตรูนั้นมีพระราชดําริวา     เราถวายบังคมพระผูมีพระภาค   
เจาแลวไปไหวภิกษุสงฆขางโนนขางนี้   ยอมจะตองหันหลังใหพระผูมีพระ 
ภาคเจา    ก็จะไมเปนการกระทําความเคารพพระผูมีพระภาคเจา    เพราะ 
คนที่ถวายบังคมพระราชาแลวถวายบังคมอุปราช      ยอมเปนอันไมกระทํา 
ความเคารพพระราชา   ฉะนั้น    พระองคจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลวนอมอัญชลีแดภิกษุสงฆตรงที่ประทับยืนนั่นเอง   แลวประทับนั่ง ณ ที่ 
สมควรแหงหนึ่ง. 
           บทวา   กฺจิเทว  เทส  เลสมตฺต   ไดแกโอกาสบางโอกาส. 
           ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงหนุนใหพระเจาอชาตศัตรู 
เกิดอุตสาหะในการถามปญหา   จึงตรัสวา   เชิญถามเถิด  มหาบพิตร   เมื่อ 
ทรงพระประสงค. 
           พระพุทธดํารัสนั้นมีความวา    เชญิถามเถดิ    เมื่อทรงพระประสงค 
เราตถาคตไมมีความหนักใจในการวิสัชนาปญหา   อีกอยางหน่ึง   พระผูม ี
พระภาคเจาทรงปวารณาอยางสัพพัญูปวารณาซ่ึงไมทั่วไปแกพระปจเจก- 
พุทธเจา   พระอัครสาวกและมหาสาวกทั้งหลายวา   เชิญถามเถิด   พระองค 
ทรงประสงคขอใด ๆ   เราตถาคตจักวิสัชนาถวายขอนั้น ๆ  ทุกขอ      แด 
พระองค. 
           จริงอยู      พระปจเจกพุทธเจา      พระอัครสาวก     และมหาสาวก 
เหลาน้ัน   ยอมไมกลาววา  ยทากงฺขส ิ ถาทรงพระประสงค   ยอมกลาววา 
ฟงแลวจักรูได.      แตพระพุทธเจาท้ังหลายยอมตรัสวา   ถามเถดิ   อาวุโส 
เมื่อตองการ   หรือวา   เชญิถามเถิด   มหาบพิตร    เมื่อทรงพระประสงค. 
           หรือวา   ดูกอนวาสวะ  ทานตองการถามปญหาขอใดขอหนึ่งในใจ  
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จงถามกะเรา   เราจะกระทําท่ีสุดแหงปญหานั้น ๆ  แกทาน.   
           หรือวา    ดูกอนภิกษุ    ถาอยางนั้น    เธอจงน่ังบนอาสนะของตน 
ถามปญหาตามท่ีตองการเถิด. 
           หรือวา  ความสงสัยทุก ๆ ขอ  ของพราหมณพาวรีก็ดี    ของพวก 
ทานท้ังปวงก็ดี  อะไร ๆ  ในใจที่พวกทานปรารถนา   จงถามเถิด   เราเปด 
โอกาสแลว. 
           หรือวา   ดูกอนสภยิะ   ทานตองการถามปญหาขอใดขอหน่ึงในใจ 
จงถามกะเรา     เราจะกระทําที่สุดแหงปญหานั้น  ๆ  แกทาน. 
           พระพุทธเจาท้ังหลายยอมปวารณาอยางสัพพัญูปวารณา    แกยักษ 
จอมคน  เทวดา  สมณะ   พราหมณ   และปริพาชกทั้งหลายน้ัน ๆ.  ก็ขอ 
นี้ไมอัศจรรย         เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุพุทธภูมิแลวจึง 
ปวารณาอยางนั้น.   แมเม่ือดํารงอยูในญาณระดับภูมิพระโพธิสัตว  ถูกฤาษี 
ทั้งหลายขอรองใหแกปญหาเพ่ือประโยชนแกทาวสักกะเปนตนอยางนี้วา 
           ดูกอนโกณฑัญญะ    ทานจะพยากรณปญหาทั้งหลายท่ีพวกฤาษีดี  ๆ 
วอนขอ     ดกูอนโกณฑัญญะ       นี้เปนมนุษยธรรม    การท่ีมาหาความ 
เจริญน้ีเปนหนาท่ีที่ตองรับเอา. 
           ในเวลาเปนสรภังคดาบส   อยางนี้วา  เราเปดโอกาสแลว  ขอทานผู 
เจริญท้ังหลาย    จงถามปญหาขอใดขอหนึ่งท่ีใจปรารถนาเถิด    เราจักพยา 
กรณปญหานั้น ๆ  ของพวกทาน  เพราะเราเองรูทั้งโลกนี้และโลกอ่ืน. 
           และในสัมภวชาดก  มีพราหมณผูสะอาดเที่ยวไปท่ัวชมพูทวีป ๓ ครั้ง 
ไมพบผูที่จะแกปญหาได    ครั้นพระโพธิสัตวใหโอกาสแลว   เวลานั้นพระ  
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โพธิสัตวเกิดมาได  ๗  ป  เลนฝุนอยูในถนน  นั่งคูบัลลังกกลางถนนนั่นเอง    
ปวารณาอยางสัพพัญูปวารณาวา 
           เชิญเถิด   เราจักบอกแกทานอยางคนฉลาดบอก   และพระราชายอม 
ทรงทราบขอน้ันวา  จักทําไดหรือไม. 
           เมื่อ  พระผูมีพระภาคเจา ทรงปวารณาสัพพัญูปวารณาอยางนี้แลว 
พระเจาอชาตศัตรูทรงพอพระทัย    เมื่อจะทูลถามปญหา    ไดกราบทูลวา 
ยถา  นุ  โข  อิมานิ  ภนฺเต  ดังนี้เปนตน. 
           ในบทเหลาน้ัน  ศลิปะนั่นแหละ  ชื่อสิปปายตนะ. 
           บทวา   ปุถุสิปฺปายตนานิ  แปลวา  ศิลปศาสตรเปนอันมาก. 
           บทวา   เสยฺยถีท    ความวา   ก็ศลิปศาสตรเหลาน้ันอะไรบาง ? 
           ดวยบทวา   หตฺถาโรหา   เปนตน    พระเจาอชาตศัตรูทรงแสดง 
เหลาชนที่อาศัยศิลปะนั้น ๆ เลี้ยงชีพ.    ดวยวาพระองคมีพระราชประสงค 
ดังน้ีวา    ผลแหงศิลปะที่ประจักษเพราะอาศัยศิลปะนั้น ๆ   ยอมปรากฏแก 
ผูที่เขาไปอาศัยศิลปะเลี้ยงชีพเหลาน้ีฉันใด     ขาแตพระองคผูเจริญ     พระ 
องคอาจที่จะประกาศสามัญญผลท่ีประจักษในปจจุบัน     เหมือนฉันนั้นได 
หรือไมหนอ    ดังน้ี.    เพราะฉะนั้น    พระเจาอชาตศัตรูจึงทรงเริ่มศิลป 
ศาสตรทั้งหลายมาแสดงคนที่เขาไปอาศัยศิลปะเลี้ยงชีพ. 
           ในบทเหลาน้ัน   ดวยบทวา   หตฺถาโรหา   ยอมแสดงถึงอาจารยฝก 
ชาง   หมอรกัษาชาง   และคนผูกชางเปนตนทั้งหมด. 
           บทวา   อสฺสาโรหา    ไดแกครูฝกมา    หมอรกัษามา   และคนผูก 
มาเปนตนทั้งหมด. 
           บทวา   รถิกา    ไดแกครูฝกพลรถ     ทหารรถ    และคนรักษารถ  
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เปนตนทั้งหมด.   
           บทวา   ธนุคฺคหาไดแก  ครูฝกพลธนู  และคนแมนธนู. 
           บทวา   เจลกา   ไดแกผูเชิญธงชัยไปขางหนาในสนามรบ. 
           บทวา  จลกา   ไดแกผูจัดกระบวนทัพอยางนี้วา    พระราชาอยู 
ตรงนี้   มหาอํามาตยชื่อโนนอยูตรงนี้. 
           บทวา  ปณฺฑทายิกา  ไดแกทหารใหญที่กลาตายเกงกาจ.   ไดยินวา 
ทหารพวกน้ันเขากองทัพขาศึก   ตัดศรีษะขาศึกเหมือนกอนขาวแลวนําไป 
อธิบายวา  กระโดดพรวดออกไป.  อีกอยางหน่ึง  คําวา  ปณฺฑทายิกา  นี้  
เปนชื่อของผูที่ถือถาดอาหารเขาไปใหแกทหาร   ทามกลางสงความ. 
           บทวา   อคค  จ  ราชปุตฺตา     ไดแกพวกราชบุตรที่เขาสงคราม 
มีชื่อวาอุคคะ - อุคคตะ. 
           บทวา  ปกฺขนฺทิโน  ไดแก  ทหารเหลาใดกลาววา   พวกเราจะนํา 
ศีรษะหรืออาวุธของใคร ๆ  มา  ครั้นไดรับคําส่ังวา  ของคนโนน  ก็แลน 
เขาสูสงคราม  นําสิ่งท่ีสั่งน้ันนั่นแหละมาได   ทหารเหลาน้ีชื่อวา  ปกฺขนฺทิโน 
ดวยอรรถวา   แลนไป   ( หนวยจูโจม ). 
           บทวา  มหานาคา  ไดแกเปนผูกลามากเหมือนพระยานาค. 
           คําวา   มหานาคา   นี้   เปนชื่อของหมูทหารท่ีแมเม่ือชางเปนตนว่ิง 
มาตรงหนา   ก็ไมถอยกลบั. 
           บทวา   สูรา       ไดแก กลาท่ีสดุ    ซึ่งคลุมดวยตาขายก็ตาม    สวม 
เกราะหนังก็ตาม   ก็สามารถขามทะเลได. 
           บทวา    จมฺมโยธิโน   ไดแกพวกท่ีสวมเส้ือหนัง   หรือถอืโลหนัง 
สําหรับตานลูกธนูรบ.  
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           บทวา  ทาสิกปุตฺตา    ไดแกพวกลูกทาสในเรือน    ซึ่งรักนายเปน  
    กําลัง. 
           บทวา   อาฬาริกา  ไดแกพวกทําขนม. 
           บทวา   กปฺปกา  ไดแกพวกชางกัลบก. 
           บทวา   นฺหาปกา  ไดแกพนักงานเครื่องสรง. 
           บทวา  สูทา  ไดแกพวกทําอาหาร. 
           พวกชางดอกไมเปนตน    แจมแจงอยูแลว. 
           บทวา  คณกา  ไดแกพวกพูดไมมีชองใหถาม. 
           บทวา  มุทฺธิกา  ไดแกพวกอาศัยวิชานับหัวแมมือเลี้ยงชีพ. 
           บทวา     ยานิ   วาปนฺานิป      ไดแกพวกชางเหล็ก    ชางฉลุงา 
และชางเขียนลวดลายเปนตน. 
           บทวา   เอว   คตานิ  ไดแกเปนไปอยางนี้. 
           บทวา  เต  ทฏิเว   ธมฺเม    ความวา   พวกพลชางเปนตนเหลา 
นั้นแสดงศิลปศาสตรมากอยางเหลาน้ัน  ไดสมบัติมากจากราชสกุล  เขาไป 
อาศัยผลแหงศิลปะที่เห็นประจักษนั่นแหละเลี้ยงชีพอยูได. 
           บทวา  สุเขนฺติ   แปลวา  ทําใหเปนสุข. 
           บทวา   ปเณนฺติ    ไดแกทําใหเอิบอ่ิมมีเรี่ยวแรงและกําลัง. 
           บทวา  อุทฺธคฺคิกา  เปนตน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           ที่ชื่อวา    อุทฺธคฺคิกา    เพราะอรรถวา    มีผลเลิศเหนือผลท่ีเกิดสูง 
ข้ึนไป. 
           ชื่อวา  โสวคฺคิกา  เพราะอรรถวา  ควรซ่ึงอารมณดีเลิศ. 
           ที่ชื่อวา  สุขวิปากา  เพราะอรรถวา  มีสุขเปนวิบาก.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 375 

           ที่ชื่อวา  สคฺคสวตฺตนิกา    เพราะอรรถวา  ยังธรรม  ๑๐  ประการ   
คือ  รูป  เสียง   กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  อายุ  วรรณะ   สุข  ยศ   และ 
ความยิ่งใหญอยางดีเลิศ  ใหเปนไป  คือใหเกิด  อธบิายวา ต้ังทักษิณาทาน 
เห็นปานน้ันไว. 
           ในบทวา  สามฺผล  นี้  โดยปรมัตถ  สามัญญะ   หมายถึงมรรค 
สามัญญผล  หมายถึงอริยผล.   เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สามัญญะเปนไฉน  มรรคประกอบดวยองค  ๘  ที ่
เปนอริยะน้ีแหละเปนสามัญญะ     มรรคประกอบดวยองค  ๘  ที่เปนอริยะ 
คืออะไรบาง    คือ  สัมมาทิฏฐิ ฯ ล ฯ   สัมมาสมาธิ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้เรียกวา  สามัญญะ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สามัญญผลเปนไฉน ?  โสดา- 
ปตติผล  ฯ ล ฯ อรหัตตผล    นี้แหละเปนสามัญญผล     พระราชาองคนี้  
มิไดถึงสามัญญผลน้ัน   ก็พระองคตรัสถามทรงหมายถึงสามัญญผลท่ีเปรยีบ 
ดวยทาสและชาวนาซึ่งมีมาไดอยางสูง. 
           ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจามิไดทรงวิสัชนาปญหาทันที     ทรง 
พระดําริวา    อํามาตยของพระราชาเหลาน้ีที่เปนสาวกของอัญญเดียรถียมาก 
หลายมาในท่ีนี้    พวกอํามาตยเหลานั้น    เมื่อเรากลาวแสดงฝายดําและฝาย 
ขาว   จักติเตียนวา   พระราชาของพวกเราเสด็จมาในที่นี้ดวยอุตสาหะใหญ 
ต้ังแตพระองคเสด็จมาแลว     พระสมณโคดมตรัสความโกลาหลของสมณะ 
ใหเปนเรื่องสมณะทะเลาะกันเสีย    จักไมฟงธรรมโดยเคารพ   แตเมื่อพระ 
ราชาตรัส   พวกอํามาตยจักไมอาจติเตียน   จักอนวัุตรตามพระราชาเทาน้ัน 
ธรรมดาชาวโลกยอมอนวัุตรตามผูเปนใหญ      ตกลงเราจะทําใหเปนภาระ 
ของพระราชาแตผูเดียว     เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําใหเปนภาระ  
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ของพระราชา  จึงตรัสวา  อภิชานาสิ   โน  ตฺว   ดังน้ีเปนตน.   
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อภิชานาสิ  โน   ตฺว   เทากับ อภิชานาสิ 
นุ  ตฺว  และ  โน   ศัพทนี ้  พึงประกอบดวยบท   ปุจฉฺิตา    ขางหนา. 
อธิบายวา    มหาบพิตร    ปญหามีพระองคเคยถามสมณพราหมณเหลาอ่ืน 
บางหรือหนอ.    พระองคยังจําไดถึงภาวะที่ถามปญหานั้น     พระองคมิได 
ทรงลืมสมณพราหมณเหลาน้ันหรือ. 
           บทวา  สเจ  เต  อครุ  ความวา  ถาสมณพราหมณนั้น ๆ พยากรณ 
อยางไร     การท่ีพระองคตรัสอยางนั้นในที่นี้จะไมเปนการหนักพระทัยแก 
พระองค.   อธิบายวา  ถาจะไมมีความไมผาสุกอะไร ๆ ขอใหพระองคตรัส 
เถิด. 
           บทวา  น   โข    เม    ภนฺเต   นี้   พระราชาตรัสหมายถึงอะไร ? 
หมายถึงวา   ก็การกลาวในสํานักของบัณฑิตเทียมทั้งหลาย   ยอมเปนความ 
ลําบาก.  บัณฑิตเทียมเหลาน้ัน  ยอมใหโทษทุก ๆ บททุก ๆ อักษรทีเดียว. 
สวนทานที่เปนบัณฑิตแท  ฟงถอยคําแลว  ยอมสรรเสริญคําท่ีกลาวดี  ใน 
ถอยคําท่ีกลาวไมดี  ผิดบาลีผิดบทผิดอรรถและผิดพยัญชนะตรงแหงใด ๆ 
บัณฑิตแทยอมชวยทําใหถูกตรงแหงน้ัน ๆ.       ก็ข้ึนชื่อวาบัณฑิตแทอยาง 
พระผูมีพระภาคเจายอมไมมี.   เพราะฉะนั้น   พระเจาอชาตศัตรูจึงทูลวา 
ณ ที่ที่พระผูมีพระภาคเจาหรือทานผูเปรียบดวยพระผูมีพระภาคเจาประ- 
ทับนั่งอยู   หมอมฉันไมหนักใจ  พระเจาขา. 
           ในบทวา  เอกมิทาห  นี ้  ตัดบทเปน   เอก   อิธ   อห   แปลวา 
สมัยหน่ึง  ณ  กรุงราชคฤหนี้  หมอมฉัน . 
           บทวา   สมฺโมทนีย    กถ    สาราณีย    วีติสาเรตฺวา    ความวา  
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ยังถอยคําท่ีใหเกิดความบันเทิง   ควรใหระลึกถึงกนัจบลงแลว.  
           ในคําวา  กโรโต  โข   มหาราช   การยโต   เปนตน   มีวินิจฉัย  
ดังตอไปนี้. 
           บทวา  กโรโต   ไดแกกระทําดวยมือของตน. 
           บทวา  การยโต   ไดแกบังคับใหทํา. 
           บทวา  ฉินฺทโต  ไดแกตัดมือเปนตนของตนอ่ืน. 
           บทวา  ปจโต   ไดแกใชอาชญาเบียดเบียนบาง   คุกคามบาง. 
           บทวา   โสจยโต   ความวา   ทําเขาใหเศราโศกเองบาง  ใชใหผูอ่ืน 
ทําใหเขาเศราโศกบาง   ดวยการลักสิ่งของของผูอ่ืนเปนตน. 
           บทวา   กิลมยโต   ความวา   ใหเขาลําบากเองบาง    ใชใหผูอ่ืนทํา 
ใหเขาลําบากบาง   ดวยการตัดอาหารและใสเรือนจําเปนตน. 
           บทวา  ผนฺทโต   ผนฺทาปยโต   ความวา    ในเวลาที่ผูกมัดผูอ่ืนซึ่ง  
ดิ้นรนอยู   แมตนเองก็ดิ้นรน  ทําผูอ่ืนใหดิ้นรน. 
           บทวา  ปาณมติปาตาปยโต  ความวา  ฆาเองบาง  ใหผูอ่ืนฆาบาง 
ซึ่งสัตวมีชีวิต. 
           ในทกุบท     พึงทราบเน้ือความดวยสามารถแหงการกระทําเองและ 
การใหผูอ่ืนกระทําน่ันแหละ  ดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา  สนฺธ ึ  ไดแกที่ตอเรือน. 
           บทวา  นิลฺโลป  ไดแกปลนยกใหญ. 
           บทวา   เอกาคาริก   ไดแกลอมปลนเรือนหลังเดียวเทาน้ัน. 
           บทวา  ปริปนฺเถ    ไดแกยืนดักอยูที่ทางเพื่อชิงทรัพยของคนท่ีผาน 
ไปมา. 
           ดวยคําวา   กโรโต   น    กริยติ    ปาป    แสดงวา    แมเมื่อทําดวย  
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เขาใจวา    เราทําบาปอยางใดอยางหน่ึง     บาปไมเปนอันทํา     บาปไมมี.   
แตสัตวทั้งหลายเขาใจกันเองอยางนี้วา   เราทํา. 
           บทวา  ขุรปริยนฺเตน    ความวา    ใชจักรท่ีมกีงคมเหมือนมีดโกน 
หรือมีวงกลมคม  เชนคมมีดโกน. 
           บทวา  เอกมสขล   ไดแกกองเน้ือกองเดียว. 
           บทวา  ปฺุช  เปนไวพจนของบทวา  ขล  นั่นเอง. 
           บทวา  ตโตนิทาน  ความวา   มีการทําใหเปนลานเนื้ออันเดียวกัน 
เปนเหตุ. 
           บทวา   ทกฺขิณ    ความวา    พวกมนุษยในฝงขวาเปนคนหยาบชา 
ทารุณ  ทานกลาววา  หนนฺโต    เปนตน  หมายถึงมนุษยเหลานั้น. 
           พวกมนุษยในฝงซายเปนคนมีศรัทธาเลื่อมใส       นับถือพระพุทธ 
พระธรรม   พระสงฆ  เปนของตน  ทานกลาวคําวา  ททนฺโต    เปนตน 
หมายถึงมนุษยเหลาน้ัน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยชนฺโต  ไดแกทําการบูชาใหญ  
           บทวา    ทเมน     ไดแกดวยการฝกอินทรียหรือดวยอุโบสถกรรม. 
           บทวา  สฺเมน  ไดแกดวยการสํารวมศีล. 
           บทวา   สจฺจวาเจน   ไดแกดวยการพูดคําจริง. 
           บทวา  อาคโม   ความวา  มา  คือเปนไป. 
           ครูปูรณกัสสปปฏิเสธการทําบาปและบุญน่ันเอง     แมโดยประการ 
ทั้งปวง. 
           ที่ชื่อวา  เมื่อถูกถามถึงมะมวง   ตอบขนุนสํามะลอ   ไดแกคนที่เมื่อ  
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ถูกถามวา  มะมวงเปนเชนไร  หรือลําตนใบดอกผลของมะมวงเปนเชนไร   
ดังน้ีแลว   ตอบวา   ขนุนสํามะลอเปนอยางนี้     ลําตนใบดอกผลของขนุน 
สํามะลอเปนอยางนี้. 
           บทวา  วิชิเต  ไดแกในประเทศท่ีอยูในอํานาจปกครอง. 
           บทวา  อปสาเทตพฺพ  ความวาพึงเบียดเบียน. 
           บทวา  อนภินนฺทิตฺวา   ไดแกไมทําการสรรเสริญอยางน้ีวา  ดีละ ๆ. 
           บทวา  อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา      ไดแกไมหามอยางนี้วา    แนะคนโง 
ทานพูดไมดี. 
           บทวา  อนุคฺคณฺหนฺโต  ไดแกไมถือเอาเปนสาระ. 
           บทวา  อนิกฺกุชฺเชนฺโต  ไดแกไมเก็บไวในใจวา    นี้เปนนสิสรณะ 
นี้เปนปรมัตถ   เพราะถือเปนสาระไดทีเดียว.    แตพระเจาอชาตศัตรูทรง 
ศึกษาพยัญชนะแลวทรงท้ิงเสีย. 
           ในวาทะของ  ครูมักขลิโคสาล  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           คําวา   ปจฺจโย   เปนไวพจนของคําวาเหตุ. 
           แมดวยบทวา  ไมมีเหตุ  ไมมีปจจัยทั้ง ๒ เปนอันครูมักขลิโคสาล 
ปฏิเสธปจจัยแหงความเศราหมองของกายทุจริตเปนตน       และปจจัยแหง 
ความบริสุทธ์ิของกายสุจริตเปนตน  ที่มีอยูนั่นแล. 
           บทวา   อตฺตกาเร   ความวา    การกระทําของตนเอง    สตัวเหลาน้ี 
ถึงความเปนเทพก็ดี    มารก็ดี     พรหมก็ดี    การตรัสรูเปนพระสาวกก็ดี 
การตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธเจาก็ดี    ความเปนพระสัพพัญูก็ดี    ดวย 
กรรมท่ีตนกระทําแลวอันใด  ครมูักขลิโคสาลปฏิเสธกรรมอันนั้น. 
           ดวยบทท่ี ๒  (นตฺถิ  ปรกาเร)  เปนอันครูมักขลิโคสาลปฏิเสธ  
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การกระทําของผูอ่ืน    คือชนที่เหลือลงเวนพระมหาสัตว    อาศัยโอวาทา-  
นุศาสนีของผูอ่ืน    ซึ่งเปนการการทําของผูอ่ืน    ต้ังแตสรางความโสภาคย 
ของมนุษยจนบรรลุพระอรหัต.       คนพาลน้ีชื่อวายอมใหการประหารใน 
ชินจักร  ดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา    นตฺถิ   ปุรสิกาเร   ความวา    สัตวทัง้หลายยอมถึงสมบัติ 
ทั้งหลาย    ซึง่มีประการดังกลาวแลว    ดวยการกระทําของบุรุษใด    คร ู
มักขลิโคสาลปฏิเสธการกระทําของบุรุษแมนั้น. 
           บทวา นตฺถิ   พล ความวา  สัตวทั้งหลายต้ังอยูในกําลังของตนอันใด 
กระทําความเพียรแลวถึงสมบัติเหลานั้น   ครูมักขลิโคสาลปฏิเสธกําลังอัน 
นั้น. 
           บทวา นตฺถิ  วิริย  เปนตนทั้งหมด  เปนไวพจนของบทวา  ปุริส- 
การ     แตบทเหลาน้ี  ถือเอาไวแผนกหนึ่ง     ดวยสามารถการปฏิเสธคําท่ี 
เปนไปอยางน้ีวา  นี้เปนไปดวยความเพียรของบุรุษ  นี้เปนไปดวยเรี่ยวแรง 
ของบุรุษ  นี้เปนไปดวยความบากบ่ันของบุรุษ. 
           ดวยบทวา  สพฺเพ  สตฺตา   ทานรวมเอา  อูฐ  โค  ลา  เปนตนไม 
เหลือเลย. 
           ดวยบทวา  สพฺเพ  ปาณา    ทานกลาวดวยคําเปนตนวา    ปาณะมี 
อินทรียเดียว  ปาณะมี ๒ อินทรีย. 
           ดวยบทวา สพฺเพ   ภูตา     ทานกลาวหมายเอาภูตท้ังหลายบรรดาที่ 
เกิดในฟองไขและเกิดในมดลูก. 
           ดวยบทวา  สพฺเพ  ชีวา   ทานกลาวหมายเอาขาวสาลี    ขาวเหนียว 
และขาวละมานเปนตน  ก็ในชีวะเหลาน้ัน   ครูมักขลิโคสาลนั้น  เขาใจวา  
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ชีวะ  โดยที่งอกได.   
           บทวา  อวสา  อพลา  อวิริยา    ความวา  ชีวะเหลาน้ันไมมีอํานาจ 
หรือกําลังหรือความเพียรของตน. 
           ในบทวา     นิยติ   สงฺคติ  ภาวปริณตา  นี้  วินิจฉัยวา 
           นิยติ    ไดแกเคราะห. 
           สงฺคติ  ไดแกการไปในภพนั้น ๆ ของอภิชาติทั้ง ๖. 
           ภาวะ   ไดแกสภาวะนั่นเอง. 
           ความแปรไปตามเคราะห    ตามความประจวบและตามสภาวะ    ถึง 
ความเปนประการตาง ๆ    ครมูักขลิโคสาลแสดงวา     ก็ผูใดพึงเปนดวย 
ประการใด   ผูนั้นยอมเปนดวยประการนั่นแหละ   ผูใดไมพึงเปน   ผูนั้น 
ยอมไมเปน. 
            ดวยบทวา    ฉเสฺววาภิชาติสุ  ครูมักขลิโคสาลแสดงวา   ผูดังอยูใน 
อภิชาติ  ๖ นัน่แล    ยอมเสวยสุขและทุกข   ภูมิที่ใหเกิดสุขเกิดทุกขแหงอ่ืน 
ไมมี. 
           บทวา  โยนิปฺปมุขสตสหสฺสานิ    ความวา  กําเนิดที่เปนประธาน 
คือกําเนิดชั้นสูงสุด   ๑,๔๐๖,๖๐๐. 
           บทวา   ปฺจ  จ  กมฺมุโน  สตานิ   ไดแกกรรม ๕๐๐. 
           ครูมักขลิโคสาลแสดงทิฏฐิที่ไรประโยชน   ดวยเหตุเพียงตรึกอยาง 
เดียว. 
           แมในบทวา   ปฺจ  จ  กมฺมานิ  ตีณิ  จ  กมมฺานิ   เปนตน  ก็นัยนี ้
เหมือนกัน. 
           แตอาจารยบางพวกกลาววา   บทวา   ปฺจ  กมฺมานิ   นัน้   ทาน  
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กลาวหมายอินทรีย  ๕       และกรรม ๓ ทานกลาวหมายกายกรรมเปนตน.   
           ก็ในบทวา  กมฺเม  จ  อุปฑฺฒกมฺเม  จ  นี้   ครูมักขลิโคสาลนั้น 
มีลัทธิวา    กายกรรมและวจีกรรม   เปนกรรม   มโนกรรมเปนครึ่งกรรม. 
           บทวา    ทฺวฏ ิปฏปิทา    ความวา   ครูมกัขลิโคสาล      กลาววา 
ปฏิปทา ๖๒. 
           บทวา  ทฺวฏนฺตรกปฺปา  ความวา  ในกัปหนึ่งมีอันตรกัป ๖๔.  แต 
ครูมักขลิโคสาลน้ี   ไมรูอันตรกัปอีก ๒ อันตรกัป  จึงกลาวอยางนี้. 
           บทวา  ฉฬาภิชาติโต  ความวา ครูมักขลิโคสาล  กลาวถึงอภิชาติ 
๖ เหลาน้ี     คือ  อภิชาติดํา    อภิชาติเขียว    อภิชาติแดง    อภิชาติเหลือง 
อภิชาติขาว   อภิชาติขาวย่ิง. 
           ในอภิชาติ  ๖ เหลาน้ัน    พวกฆาแพะ    พวกฆานก    พวกฆาเนื้อ 
พวกฆาหมู  พวกพราน  พวกฆาปลา  พวกโจร  พวกฆาโจร  พวกผูคุม 
ก็หรือคนอ่ืน ๆ บางพวกที่มีการงานหนัก   นี้  ครมูักขลิโคสาล   เรียกวา 
อภิชาติดํา   เขาเรียกภิกษุทั้งหลายวา   อภิชาติเขียว. 
           ไดยินวา   ภิกษุเหลาน้ันเอาหนามใสในปจจัย ๔ ฉัน.      อน่ึง  ครู 
มักขลิโคสาลเรียกภิกษุทั้งหลายวา    มคีวามประพฤติดั่งหนาม.    นี้แหละ 
เปนแนวของผูที่ครูมักขลโิคสาลกลาวถึง. 
           อีกอยางหนึ่ง  ครูมกัขลิโคสาลกลาววา     บรรพชิตเหลาน้ันชื่อวา 
ผูมีความประพฤติดั่งหนาม. 
           ครูมักขลิโคสาลกลาววา    พวกนิครนถที่มีผาผืนเดียว   ชือ่อภิชาติ 
แดง.   ไดยินวา  พวกอภิชาติแดงเหลานี้ขาวกวา ๒  พวกขางตน. 
           พวกคฤหัสถที่นุงขาว    เปนสาวกของพวกอเจลก    เรียกวาอภิชาติ  
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เหลือง.   
           ครูมักขลิโคสาล ทาํผูใหปจจัยแกตนใหเปนผูเจริญท่ีสุดกวานิครนถ 
ทั้งหลายอยางนี้.     เขาเรียกอาชีวกชายและอาชีวกหญิง     วา  อภิชาติขาว. 
ไดยินวา   พวกอภิชาติขาวเหลาน้ันขาวกวา ๔ พวกขางตน.   ทานกลาววา 
นันทะ   วัจฉะ   กีสะ   สังกิจจะ   ทานมักขลิโคสาลเปนอภิชาติขาวยิ่ง 
ไดยินวา  ทานเหลาน้ันขาวกวาทานอ่ืน ๆ ทั้งหมด. 
           บทวา  อฏ  ปุริสภูมิโย    ความวา ครูมักขลิโคสาลกลาววา ภูมิ 
๘ เหลาน้ีคือ  มันทภูมิ  ขิฑฑาภูมิ ปทวีมังสภูมิ อุชุคตภูมิ  เสขภูมิ สมณภูมิ 
ชินภูมิ   ปนนภูมิ  เปนปุริสภูมิ. 
           ในภูมิ ๘ นั้น   ต้ังแตวันตลอดมาใน  ๗  วัน  สัตวทั้งหลายยังมึนงง 
อยู   เพราะออกมาจากท่ีคับแคบ  ครูมกัขลิโคสาลเรียกคนภูมินี้วา  มันท- 
ภูมิ. 
           สวนผูที่มาจากทุคคติยอมรองไหสงเสียงอยูเนือง ๆ    ผูที่มาจากสุคติ 
ระลึกถึงสุคตินั้นเสมอ   ยอมหัวเราะ  นี้ชื่อวา  ขิฑฑาภูมิ. 
           เด็กที่จับมือหรือเทาของมารดาบิดา   หรือจับเตียงหรือต่ัง  แกวงเทา 
บนพ้ืน  ชื่อวา ปทวีมังสกูมิ. 
           เด็กในเวลาที่สามารถเดินได   ชื่อวา  อุชุคตภูมิ. 
           ในเวลาศึกษาศิลปะทั้งหลาย  ชื่อวา  เสขภูมิ. 
           ในเวลาออกจากเรือนบวช  ชื่อวา สมณภูม.ิ 
           ในเวลาท่ีคบหาอาจารยแลวรูวิชา   ชื่อวา  ชนิภูมิ. 
           สมณะผูไมมีรายได   เรียกวา  ปนนภูมิ   ดงัท่ีกลาวไววา   ภิกษุก็ด ี
พวกปนนกะหรือชินะก็ดี  ไมกลาวขออะไร ๆ.  
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           บทวา เอกูนปฺาส อาชีวกสเต  ไดแกความประพฤติของอาชีวก   
๔,๙๐๐. 
           บทวา  ปริพฺพาชกสเต  ไดแกปริพาชกที่บรรพชา ๑๐๐ พวก. 
           บทวา  นาควาสสเต  ไดแกมณฑลของนาค ๑๐๐  มณฑล. 
           บทวา  วีเส  อินฺทฺรยิสเต  ไดแกอินทรีย  ๒,๐๐๐. 
           บทวา  ตึเส  นริิยสเต  ไดแกนรก ๓,๐๐๐. 
           ดวยบทวา  รโชธาตุโย    ทานกลาวหมายเอาฐานท่ีเปรอะเปอนธุลี 
มีหลังมือหลังเทาเปนตน. 
           ดวยบทวา  สตฺตสฺ ีคพฺภา    ทานกลาวหมายเอา  อูฐ  โค   ลา 
แพะ   สัตวเลี้ยง   เนื้อ   กระบือ. 
           ดวยบทวา  คตฺตอสฺ ีคพฺภา    ทานกลาวหมายเอาขาวสาลี  ขาว 
เปลือก    ขาวเหนียว   ขาวละมาน    ขาวฟาง    ลูกเดือย    และหญากับแก. 
           ดวยบทวา  นิคฺคณฺ ิคพฺภา  ทานกลาวหมายเอาพืชที่มีทองเกิดที่ขอ 
มีออย   ไมไผ   และไมออ เปนตน. 
           ดวยบทวา   สตฺตเทวา   ทานกลาววา   เทวดาจํานวนมาก.    แตครู 
มักขลิโคสาลเรียกวา  สตัว.    แมมนษุยทั้งหลายท่ีไมมีที่สุด    ครูมักขล-ิ 
โคสาลก็เรียกวา   สัตว. 
           ดวยบทวา  สตฺตปสาจา    ครูมกัขลิโคสาลกลาววา พวกสัตวใหญ ๆ 
ชื่อวาปศาจ.  
          ดวยบทวา  สรา  ไดแกสระใหญ.    ครมูักขลิโคสาลกลาวระบุสระ 
ชื่อกัณณมุณฑกะ   สระชือ่รถการะ    สระชื่ออโนตัตตะ    สระชื่อสีห- 
ปปาตะ  สระชื่อฉัททันต  สระชื่อมันทากินี  และสระชื่อกุณาละ.  
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           บทวา   ปวุฏา   ไดแกปลอง.   
           บทวา ปปาตา  ไดแกเหวใหญ. 
           บทวา  ปปาตสตานิ  ไดแกเหวเล็ก  ๑๐๐  เหว. 
           บทวา สุปนา  ไดแกฝนใหญ. 
           บทวา สุปนสตานิ  ไดแกฝนเล็ก  ๑๐๐  ฝน. 
           บทวา  มหากปฺปโน  ไดแกมหากัป. 
           ในบทวา มหากปฺปโน นั้น  ครมูักขลิโคสาลกลาววา  ทกุๆ รอย 
ป    คนนํานํ้าหยาดหน่ึงไปจากสระใหญประมาณเทาน้ี     ดวยปลายหญาคา 
ทําสระนํ้านั้นใหไมมีน้ํา ๗ ครั้ง  เปนมหากัปหน่ึง.  มหากัปเห็นปานน้ีสิ้น 
ไป ๘ ลาน ๘ แสนครั้ง     ทั้งคนโงทั้งคนฉลาดยอมส้ินทุกขได.     นี้เปน 
ลัทธิของครูมักขลิโคสาล. 
           ไดยินวา  แมบัณฑิตก็ไมอาจบริสุทธิ์ ในระหวางได.      แมคนพาล 
ก็ไมเลยกาลนานนั้นไปได. 
           บทวา สีเลน   ไดแกดวยศีลอเจลกหรือศีลอ่ืนอยางใดอยางหน่ึง. 
           บทวา  วตฺเตน  ไดแกดวยวัตรเชนนั้นแหละ. 
           บทวา  ตเปน  ไดแกดวยการบําเพ็ญตบะ. 
           ผูใดบริสุทธิ์กลางคันดวยสําคัญวา    เราเปนบัณฑิต   ผูนัน้ชื่อวาบม 
สิ่งซ่ึงไมมีทีทาวาจะสุกได. 
           ผูใดลวงเลยเวลาที่กะไววาเรายังโงไป  ผูนั้นชื่อวาสัมผัสถูกตองกรรม 
ที่อํานวยผลแลวทําใหสิ้นสุดได. 
           บทวา  เหว  นตฺถิ   ไดแกไมมีอยางนี้.  ดวยวา   ครมูักขลิโคสาล 
ยอมแสดงท้ัง ๒ อยางนั้นวาไมอาจการทําได.   
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           บทวา  โทณมิเต  ไดแกเหมือนดวงดวยทะนาน.   
           บทวา  สขุทุกฺเข   ไดแกสุขและทุกข. 
           บทวา ปริยนฺตกเต   ไดแกทําท่ีสุดตามกาลมีประมาณดังกลาวแลว. 
           บทวา นตฺถิ  หานวฑฺฒเน    ไดแกไมมีความเสื่อมและความเจริญ. 
อธิบายวา    สังสารวัฏมิไดเสื่อมสําหรับบัณฑิต   มไิดเจริญสําหรับคนพาล. 
           บทวา  อุกฺกสาวกฺกเส  ไดแกทั้งสูงท้ังตํ่า      บทนี้เปนไวพจนของ 
ความเสื่อมและความเจริญ. 
           บัดนี้    เมื่อจะยังความน้ันใหสําเร็จดวยอุปมา    ครูมักขลิโคสาลจึง 
กลาววา  เสยฺยถาป   นาม  เปนตน. 
           ในพระบาลีนั้น  บทวา สุตฺตคุเล   ไดแกกลุมดายที่เขามวนไว. 
           ดวยบทวา นิพฺเพ ิยมานเมว    ปเลติ  ครูมักขลิโคสาลแสดงวา 
เลยกาลที่กลาวแลว  ไมมีใครจะไปได    อุปมาเหมือนคนยืนบนภูเขาหรือ 
ยอดไม  ซัดกลุมดายใหคลี่ออกไปตามประมาณของดาย  เมื่อดายหมดแลว 
ดายก็หยุดอยูตรงนั้น  ไมไปอีกฉะนั้น. 
           ในวาทะของครูอชิตเกสกัมพล  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           ดวยคําวา   นตฺถิ  ทินฺน  นั้น  ครูอชิตเกสกัมพล   กลาวหมายเอา 
ความไรผลของทานท่ีใหแลว. 
           การบูชาให   เรียกวา  ยิฏฐะ. 
           บทวา  หุต  ประสงคเอาสักการะอยางเพียงพอ. 
           ทั้ง ๒  ขอน้ัน   ครอูชิตเกสกัมพลปฏิเสธไปถึงความไรผลทีเดียว. 
           บทวา สุกตทุกฺกฏาน     ความวา  กรรมที่ทําดีทําชั่ว    ไดแกกุศล 
และอกุศล.  
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           ดวยบทวา  ผล   วปิาโก  ครูอชติเกสกัมพลกลาววา  สิ่งใดท่ีเรียก 
กันวา ผล  กด็ี วา  วิบาก  ก็ดี  สิ่งน้ันไมมี.   
           บทวา  นตฺถิ  อย  โลโก  ความวา  โลกน้ีไมมีสําหรับคนท่ีอยูโลกอ่ืน. 
           บทวา นตฺถิ  ปรโลโก     ความวา  โลกอ่ืนไมมีแมสําหรับคนท่ีอยู 
โลกนี.้ 
           ครูอชติเกสกัมพลแสดงวา  สัตวทุกจําพวกยอมขาดสูญในภพนั้น ๆ 
นั่นแหละ. 
           ดวยบทวา นตฺถิ มาตา  นตฺถิ   ปตา  ครูอชติเกสกัมพลกลาวหมาย 
ถึงความไรผลแหงการปฏิบัติชอบ     และการปฏบิัติผิดในมารดาบิดาเหลา 
นั้น. 
           ดวยบทวา นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา  ครูอชิตเกสกัมพล  กลาววา 
ชื่อวาสัตวที่จุติแลวอุบัติ   ไมมี.  
           บทวา  จาตุมฺมหาภูติโก  ไดแกสําเร็จแตมหาภูตรูป ๔. 
           บทวา ปวี   ปวีกาย  ไดแกปฐวีธาตุที่เปนภายในติดตามปฐวีธาตุ 
ที่เปนภายนอก. 
           บทวา  อนุเปติ   แปลวา  ติดตาม. 
           บทวา  อนุปคจฺฉติ   เปนไวพจนของบทวา  อนุเปติ นั่นเอง ความ 
วา  อนุคจฺฉติ ดังน้ีก็มี. 
           ดวยบทท้ัง ๒ ครูอชิตเกสกัมพลแสดงวา  อุเปติ  อุปคจฺฉติ. 
           แมใน  อาโปธาตุ  เปนตน   ก็นยันี้แหละ. 
           บทวา  อินฺทฺริยานิ  ไดแกอินทรยีทั้งหลายมีใจเปนที่ ๖   ยอมเลื่อน 
ลอยไปสูอากาศ.  
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           บทวา อาสนฺทิปฺจมา   ไดแกมีเตียงนอนเปนที่  ๕.     อธิบายวา 
เตียงและบุรุษ ๔ คนที่ยืนถือขาเตียงท้ัง  ๔.   
           บทวา  ยาวาฬาหนา  ไดแกแคปาชา. 
           บทวา ปทานิ   ไดแกบทแสดงคุณและโทษท่ีเปนไปโดยนัยเปนตน 
วา   ผูนี้เปนผูมีศีลอยางน้ี   เปนผูทุศีลอยางน้ี.   อีกอยางหน่ึง  สรีระนั่นเอง 
ทานประสงคเอาวา  ปทานิ  ในบทวา ปทานิ  นี้. 
           บทวา  กาโปตกานิ  ไดแกเทาเตียงสีเหมือนนกพิราบ.    อธิบายวา 
มีสีเหมือนปกนกพิราบ. 
           บทวา  ภสฺสนฺตา  ไดแกมีเถาเปนที่สุด. 
           อีกอยางหนึ่ง  บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. 
           บทวา หุติโย    ไดแกทานท่ีบุคคลใหแลว     ตางโดยของตอนรับ 
แขก เปนตนอันใด   ทานน้ันทั้งหมดยอมมีเถาเปนท่ีสุดเทานั้น   ไมใหผล 
เกินไปกวานั้น. 
           บทวา  ทตฺตุปฺตฺต    ไดแกทานอันคนเซอะ     คือมนุษยโง ๆ 
บัญญัติไว.   อธิบายวา  ทานน้ีอันคนโงคือคนไมมีความรูบัญญัติไว   มิใช 
บัณฑิตบัญญัติ   ครูอชิตเกสกัมพลแสดงวา  คนโงใหทาน   คนฉลาดรับ 
ทาน. 
           บรรดาครูทั้ง ๖ นั้น   ปูรณะชีแ้จงวา     เมื่อทําบาปก็ไมเปนอันทํา 
ชื่อวา  ยอมปฏิเสธกรรม. 
           อชิตะชี้แจงวา   เพราะกายแตก   สัตวยอมขาดสูญ      ชื่อวา  ปฏิเสธ 
วิบาก.  
           มักขลิชี้แจงวา  ไมมีเหตุ   ชื่อวา ปฏิเสธท้ังกรรมและวิบากท้ัง ๒.  
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           ในขอน้ัน   แมเม่ือปฏิเสธกรรม   ก็ชื่อวาปฏิเสธวิบากดวย.   แมเม่ือ  
ปฏิเสธวิบาก  กช็ื่อวาปฏิเสธกรรมดวย.  ดังน้ันเจาลัทธิแมทั้งหมดน้ัน    วา 
โดยอรรถ      ก็คือปฏิเสธท้ังกรรมและวิบากของกรรมทั้ง ๒      ยอมเปน 
อเหตุกวาทะดวย  เปนอกริิยวาทะดวย  เปนนัตถิกวาทะดวย. 
          ก็บุคคลเหลาใดถือลัทธิของเจาลัทธิเหลาน้ัน     นั่งสาธยายพิจารณา 
ในที่พักกลางคืนในที่พักกลางวัน    บคุคลเหลาน้ันยอมมีมิจฉาสติจดจออยู 
ในอารมณนั้นวา   ทําบาปไมเปนอันทํา   เหตุไมมี   ปจจัยไมมี  สัตวตาย 
แลวขาดสูญ  ดังนี้   ยอมมีจิตแนวแน  ชวนะท้ังหลายยอมแลนไป  ในปฐม- 
ชวนะ  ยังพอเยียวยาได.  ในชวนะท่ี ๒ เปนตนก็เชนกัน.   ครัน้แนวแน 
ในชวนะท่ี  ๗    แมพระพุทธเจาท้ังหลายก็ทรงเยียวยาไมได   มอัีนไมกลับ 
เปนธรรมดา  เชนสามเณรอริฏฐะ  และ  ภิกษุกัณฏกะ. 
           ในนิยตมิจฉาทิฏฐิทั้ง ๓ นั้น   บางคนด่ิงลงสูทัศนะเดียว    บางคน 
๒ ทัศนะ   บางคน ๓ ทัศนะก็มี   เมื่อดิ่งลงไปในทัศนะเดียวก็ดี   ใน ๒ 
๓ ทัศนะก็ดี      ยอมเปนนิยตมิจฉาทิฏฐิ      หามทางสวรรคและหามทาง 
นิพพาน     ไมควรไปสวรรคแมในภพท่ีติดตอกันน้ัน     จะกลาวไปไยถึง 
นิพพานเลา   สัตวนี้ชื่อวาเปนตอวัฏฏะ  เปนผูเฝาแผนดิน   โดยมากคนมี 
ทิฏฐิเห็นปานนี้  ออกจากภพไมได. 
              เพราะฉะน้ัน    บัณฑิตผูเห็นประจักษหวังความเจริญ 
              พึงเวนอกัลยาณปุถุชนใหหางไกล   เหมือนคนเวนหาง 
              งูมพิีษรายฉะน้ัน. 
           ในวาทะของครูปกุทธกัจจายนะ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           บทวา อกฏา  แปลวา ไมมีใครทํา.  
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           บทวา   อกฏวิธา   แปลวา  ไมมวิีธีที่ใครทําไว.   อธิบายวา ถึงจะให 
ใคร ๆ ทําวา  จงทําอยางนี้    ก็ไมเปนอันทํา.   
           บทวา  อนมิฺมิตา  ไดแกไมมีใครเนรมิตแมดวยฤทธิ์. 
           บทวา  อนมิฺมาตา  ไดแกไมมีใครใหเนรมิต. 
           อาจารยบางพวกกลาวบทวา  อนิมฺมาเปตพฺพา  บทนั้นไมปรากฏ 
ในบาลีและในอรรถกถา. 
           ๓ บทมีบทวา  วฺฌา เปนตน   มีเนื้อความดังกลาวแลวน่ันแหละ. 
           บทวา  น  อิฺชนฺติ  ความวา  ไมหว่ันไหว   เพราะต้ังม่ันเหมือน 
เสาระเนียด. 
           บทวา น วิปริณมนติ  ไดแกไมละปรกติ. 
           บทวา น  อฺมฺ   พฺยาพาเธนฺติ ไดแกไมกระทบกันและกัน. 
           บทวา  นาล   ไดแกไมสามารถ. 
           ในบทวา   ปวีกาโย   เปนตน   กองดินหรือดินรวมกัน    ก็คือดิน 
นั่งเอง. 
           บทวา  ตตฺถ  ไดแกนกายซ่ึงมีชีวะเปนที่ ๗ เหลาน้ัน. 
           บทวา สตฺตนฺนเยว กายาน ความวา  ศัสตรายอมเขาไปตามระหวาง 
คือชองซอกของกายท้ัง ๗    เหมือนอยางศัสตราท่ีฟนลงไปในกองถั่วเขียว 
เปนตน ยอมเขาไปตามระหวางถั่วเขียวเปนตนฉะนั้น. ครูปกทุธกัจจายนะ 
แสดงวา   ในสัตวนิกายน้ัน   มีเพียงสัญญาวาเราจะปลงสัตวนี้จากชีวิตอยาง 
เดียวเทาน้ัน  (หาใชเปนการปลงชีวิตไม ). 
           ในวาทะของนิครนถนาฏบุตร  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           บทวา จาตุยามสวรสวุโต  ความวา สํารวมท้ัง ๔ ดาน.  
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           บทวา   สพฺพวาริวาริโต จ   ความวา เปนผูหามนํ้าท้ังปวง.   อธิบาย 
วา  เปนผูหามนํ้าเย็นทั้งหมด.  
           ไดยินวา  ครูนิครนถนาฏบุตรนั้น       เขาใจวานํ้าเย็นมีสัตวมีชีวิต 
ฉะน้ัน  จึงไมใชน้ําเย็นนั้น. 
           บทวา  สพฺพวาริยตุโต    ไดแกประกอบดวยเครื่องกั้นบาปท้ังปวง. 
           บทวา  สพฺพวาริธุโต     ไดแกกาํจัดบาปดวยเครื่องกั้นบาปทั้งปวง. 
           บทวา  สพฺพวาริผุฏโ      ไดแกอันเครื่องกันบาปท้ังปวงตองแลว. 
           บทวา  คตตฺโต   ไดแกมีจิตถึงที่สุด. 
           บทวา  ยตตฺโต   ไดแกมีจิตสํารวมแลว. 
           บทวา    ิตตฺโต  ไดแกมีจิตต้ังมั่นดีแลว. 
           ในวาทะของครูนิครนถนาฏบุตรนี้     มีบางอยางที่เขากันกับศาสนา 
ไดบาง.   แตเพราะเปนลัทธิไมบริสุทธิ์   จึงเกิดเปนทิฏฐิทั้งหมดเลย. 
           วาทะของครูสญชัยเวลัฏฐบุตร  มีนัยดังกลาวแลวในอมราวิกเขป- 
วาทะ  (ในพรหมชาลสูตร) นั่นแล. 
           บทวา โสห  ภนฺเต   เปนตน   ความวา  ขาแตพระองคผูเจริญ หมอม 
ฉันไมไดสาระในวาทะของเดียรถียทั้งหลาย  เหมือนค้ันทราย  ไมไดน้ํามัน 
จึงขอทูลถามพระผูมีพระภาคเจา. 
           บทวา  ยถา  เต  ขเมยฺย  ความวา  ตามท่ีพอพระทัย. 
           บทวา  ทาโส  ไดแกทาสในเรือนเบี้ย   ทาสที่ซื้อมาดวยทรัพย ทาส 
ที่เปนเชลยศึก   และทาสท่ีสมัครเปนทาสเอง   อยางใดอยางหน่ึง. 
           บทวา  กมฺมกาโร   ไดแกไมเกียจครานทําการงานเสมอทีเดียว.  
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           ชื่อวา  ปุพฺพุฏาย ี   ดวยอรรถวา  เห็นนายแตไกล     ลกุข้ึนกอน 
ทันที.   
           ชื่อวา   ปจฺฉานิปาตี   ดวยอรรถวา ลุกข้ึนอยางนี้แลวปูอาสนะใหนาย 
ทํากิจท่ีควรทํามีลางเทา เปนตน  แลวจึงพักผอน  คือนอนในภายหลัง. 
           อีกนัยหนึ่ง  ชื่อวา   ปุพฺพุฏายี  ดวยอรรถวา  ลุกข้ึนกอน  เมื่อนาย 
ยังไมลุกจากที่นอน. 
           ชื่อวา  ปจฺฉานิปาตี   ดวยอรรถวา ทํากิจท้ังปวงต้ังแตเชาตรูจนนาย 
เขานอนในราตรี  ตนจึงพักผอน  คือนอนในภายหลัง. 
           ชื่อวา  กึการปฏิสสฺาวี    ดวยอรรถวา  คอยเฝาฟงบัญชาจะโปรดให 
ทําอะไรดวยต้ังใจอยางนี้วา   เราจะทําอะไร. 
           ชื่อวา  มนาปจารี   ดวยอรรถวา  ทําแตกิริยาที่นาพอใจเทาน้ัน. 
           ชื่อวา  ปยวาที  ดวยอรรถวา  พูดแตคําท่ีนารักเทานั้น. 
           ชื่อวา  มุขมุลฺลิโก   ดวยอรรถวา  คอยดูหนานายท่ีแจมใสราเริง. 
           บทวา  เทโว  มฺเ  ไดแกเหมือนเทวดา. 
           บทวา โส วตสฺสาห ปฺุานิ กเรยฺย   ความวา  แมเรานั้นหนอ 
ก็พึงเปนพระเจาแผนดินอยางองคนี้  ถาเราทําบุญทั้งหลาย. 
           ปาฐะวา  โส  วตสสฺาย   ดังนี้กม็ี  ความก็อยางนี้เหมือนกัน. 
           ดวยบทวา  ยนฺนูนาห   แสดงความคิดอยางนี้วา   ถาเราจักใหทาน 
แมตลอดชีวิตเรา  ก็ไมอาจะใหแมเพียงสวนหนึ่งในรอยของทานท่ีพระราชา 
พระราชทานในวันเดียวได  จึงทําอุตสาหะในบรรพชา. 
           บทวา   กาเยน  สวุโต  ไดแกสํารวมกาย    ปดประตูมิใหอกุศลเขา 
ไปได.   
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           แมใน  ๒ บทที่เหลือก็นัยนี้แหละ.  
           บทวา   ฆาสจฺฉาทนปรมตาย      ความวา  ดวยความมีอาหารและ 
เครื่องนุงหมเปนอยางยิ่ง    คืออยางสูง.    อธิบายวา  เพ่ือประโยชนแกการ 
บวชน้ีจริง ๆ จึงละอเนสนา  สันโดษดวยสัลเลขปฏิบัติอยางเลิศ. 
           บทวา  อภริโต  ปวเิวเก   ความวา  ยินดีในวิเวก  ๓ อยาง   ซึ่งทาน 
กลาวไวอยางนี้วา    กายวิเวก    สําหรับผูที่มีกายปลีกออกเพ่ือความสงัด  ๑ 
จิตตวิเวก    สําหรับผูที่ยินดีการออกจากกาม    ถงึความผองแผวอยางยิ่ง ๑ 
อุปธิวิเวก    สําหรับบุคคลหมดกิเลส    หมดเครื่องปรุงแตง  ๑    ละความ 
คลุกคลีดวยหมู   ปลีกกายอยูคนเดียว   ละความเกลือกกลั้วดวยกิเลสทางใจ 
อยูคนเดียวดวยอํานาจสมาบัติ  ๘       เขาผลสมาบัติหรือนิโรธสมาบัติแลว 
บรรลุพระนิพพานอยู. 
           บทวา  ยคฺเฆ  เปนนิบาต  ใชในอรรถวาเตือน. 
           บทวา อาสเนนป  นิมนฺเตยฺยาม  ความวา ควรจะจัดอาสนะสําหรับ 
นั่งแลวกลาววา  นิมนตนั่งบนอาสนะน้ี. 
           บทวา  อภินมินฺเตยฺยามป  น   ความวา  ควรจะเชื้อเชิญเขาเขามา. 
ในการน้ัน  มีการเชื้อเชิญ ๒ อยาง  คือ ดวยวาจาอยาง ๑ ดวยกายอยาง ๑. 
           จริงอยู  ทายกท่ีกลาววา  ขาพเจาขอแจงใหทราบ  ทานตองการส่ิงใด 
เชนจีวรเปนตน    โปรดบอกในขณะท่ีทานตองการทุกครั้ง  ดงัน้ี    ชื่อวา 
เชื้อเชิญใหมาดวยวาจา.     สวนทายกท่ีสังเกตเห็นวาจีวรเปนตนขาดแคลน 
จึงถวายจีวรเหลาน้ันดวยกลาววา   โปรดรับจีวรนี้   ดังน้ี   ชื่อวาเชื้อเชิญเขา 
มาดวยกาย. 
           ทานกลาววา  อภินิมนฺเตยฺยามป  น  หมายเอาการเชื้อเชิญท้ัง  ๒  
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อยางนั้น.   
           ก็ยาเปนที่สบายแกคนไขอยางใดอยางหน่ึง   ชื่อวา  คิลานเภสชฺช- 
ปริกฺขาร   ในท่ีนี้    ก็ความแหงคํากลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค.                
           บทวา  รกขฺาวรณคุตฺตึ   ไดแกการคุมครอง    กลาวคือการรักษา 
และการปองกัน. 
           ก็การคุมครองที่เปนการรักษาและปองกันนี้นั้น     หาใชจัดบุรุษถือ 
อาวุธยืนรักษาไว    จะชื่อวา   คุมครองเปนธรรมไม    เปนแตเพียงจัดการ 
รักษามิใหคนหาฟนคนเก็บใบไมเปนตน        เขาไปในวิหารในเวลาอัน ไม 
สมควรหรือมิใหพรานเนื้อเปนตน     จับเนื้อหรือปลาในเขตวิหาร   ก็ชื่อวา 
คุมครองเปนธรรม. 
           ทานกลาววา  ธมฺมกิ    หมายถึงการคุมครองเปนธรรมท่ีกลาวแลว 
นั้น. 
           บทวา  ยทิ  เอว  สนฺเต   ความวา  ถาเม่ือทาสของพระองคไดรับ 
ปฏิสันถารมอีภิวาทเปนตนจากสํานักของพระองคเชนนั้น. 
           คําวา  อทฺธา   เปนคําจํากัดความลงไปสวนเดียว. 
           บทวา   ปม    ความวา  เมื่อกลาวถึงท่ี ๑   ยอมแสดงวายังมีที่อ่ืนๆ 
ตอไป.  ดวยบทวา ปม นั่นแหละ  พระราชาจึงทูลวา สกฺกา ปน ภนฺเต 
อฺป   ดังนี้เปนตน. 
           ชื่อวา ชาวนา  ดวยอรรถวา  ไถนา. 
           ชื่อวา  คฤหบด ี   ดวยอรรถวา   เปนใหญเฉพาะเรือน   คือเปนหัว 
หนาเพียงในเรือนหลังเดียว. 
           ชื่อวา  ผูเสียคาอากร   ดวยอรรถวา กระทําคาอากร กลาวคือพลีให.  
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           ชื่อวา ผูเพ่ิมพูนพระราชทรัพย ดวยอรรถวา เพ่ิมพูนกองขาวเปลือก   
และกองทรัพย. 
           บทวา  อปฺป  วา ไดแกนอย  โดยท่ีสุดแมเพียงขาวสารทะนานหน่ึง. 
           บทวา  โภคกฺขนฺธ  ไดแกกองโภคะ. 
           บทวา  มหนฺตวา  ไดแกไพบูลย. 
           เพ่ือแสดงวา     ก็การท่ีจะละโภคะมากไปบวช    ทําไดยาก  ฉันใด 
โภคะแมนอยก็ละไปบวชไดยาก ฉันนั้น    ทานจึงกลาวไวเสียทั้ง ๒ อยาง. 
           ก็จะวินิจฉัยในวาระแหงทาส  : เพราะเหตุที่ทาสไมเปนอิสระแมแก 
คน   จะปวยกลาวไปไยถึงโภคะทั้งหลาย  ก็ทรัพยใดของทาสน้ัน   ทรัพย 
นั้นก็เปนของนายน่ันเอง  ฉะนั้น   จึงมิไดถือวาเปนโภคะ. 
           เครือญาติก็คือญาตินั่นแหละ. 
           ขอวา สกฺกา  ปน  ภนฺเต  อฺมป  ทฏิเว  ธมฺเม  ความวา  ใน 
ที่นี้พระเจาอชาตศัตรูมิไดทูลวา  เอวเมว.     หากจะถามวา  ขอนั้นเพราะ 
เหตุไร.    แกวาเพราะถาเมื่อพระเจาอชาตศัตรูทูลวา   เอวเมว    พระผูม-ี 
พระภาคเจาก็จะทรงแสดงสามัญญผลโดยอุปมาทั้งหลายเห็นปานน้ัน ตลอด 
วันแมทั้งสิ้นหรือยิ่งข้ึนไปกวาน้ันอยางเพียงพอ    พระเจาอชาตศัตรูจะมัว 
สดับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาอยูในที่นั้นไมมีที่สิ้นสุดโดยแท.  แม 
ถึงอยางนั้น  เนื้อความก็จักมีอยูเทาน้ันเอง.   พระเจาอชาตศัตรูมีพระดําริ 
ดังน้ี   เมื่อจะทูลถามใหวิเศษข้ึนไป   จึงมิไดทูลวา  เอวเมว   แตทูลยิ่งข้ึน 
ไปวา  อภิกฺกนฺตตร  ปณีตตร  ดังนี้ . 
           ในพระบาลีนั้น   บทวา อภิกฺกนฺตตร   ไดแกที่นาพอใจกวา    คือ 
ประเสริฐยิ่งกวา.  
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           บทวา ปณีตตร  ไดแกสูงสุดกวา.  
           บทวา  เตนหิ  เปนนิบาต  ใชในอรรถวาสงเสริม. 
           จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงสงเสริมในการฟง      จึงได 
ตรัสกะพระเจาอชาตศัตรูนั้นอยางนี้. 
           บทวา  สุณาห ิ   ความวา  ขอพระองคจงพึงสามัญญผลที่ดีกวาและ 
ประณีตกวา. 
           ก็ในบทวา  สาธุก  มนสิกโรห ิ นี้  คําวา  สาธุก  และ  สาธุ นี ้
มีอรรถอยางเดียวกัน. 
           ก็สาธุศัพทนี้   แปลไดหลายอยาง    เชน  ขอโอกาส  รับคํา  ทําให 
ราเริงดี  และทําใหมั่น เปนตน. 
           ที่แปลวา  ขอโอกาส   เชนในประโยควา  สาธุ  เม  ภนเฺต  ภควา 
สงฺขิตฺเตน  ธมฺม เทเสตุ    ขาแตพระองคผูเจริญ  ดังขาพระองคขอโอกาส 
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค   ดังน้ีเปน- 
ตน.                                                                    
           ที่แปลวา รับคํา  เชนในประโยควา  สาธุ  ภนฺเตติ   โข  โส  ภิกฺข ุ
ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  ภิกษุนั้นรับคําวา  ดีละ  พระ 
เจาขา   แลวชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา  ดงัน้ีเปนตน. 
           ที่แปลวา  ทําใหราเริง    เชนในประโยควา  สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต 
ดีแลว ดีแลว สารีบุตร ดังน้ีเปนตน. 
           ที่แปลวา ดี   เชนในคาถาเปนตนวา 
           สาธุ   ธมฺมรุจ ี  ราชา          สาธุ  ปฺญาณวา  นโร 
           สาธุ  มิตฺตานมทฺทุพฺโภ       ปาปสฺสากรณ  สุข   
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              พระราชาใฝธรรม  ด ี  
              นระผูมีปญญา    ด ี
              ผูไมประทุษรายมิตร  ด ี
              การไมทําบาป  ดี. 
           ที่แปลวา  ทําใหมั่น     เชนในประโยควา  เตนหิ  พฺราหมฺณ  สาธุก 
สุณาหิ   ดูกอนพราหมณ  ถาอยางนั้น  ทานจงพึงใหดี   สาธุกศพัทนั่น  
แหละ   บางทานแปลวา  บังคับ  ก็มี.   แมในท่ีนี้พึงทราบวา  แปลวาทําให 
มั่นนี้แหละดวย   แปลวาบังคับดวย.   แมจะแปลวา  ด ี  ก็ควร. 
           จริงอยู  โดยแปลวาทําใหมั่น  ยอมสองความวา  จงฟงธรรมน้ีใหมั่น 
ยึดถือไวอยางดี. 
           โดยแปลวา  บังคับ   ยอมสองความวา   จงฟงตามบังคับของเรา. 
           โดยแปลวา ดี   ยอมสองความวา  จงพึงธรรมนี้ใหดี   คือใหไดเนื้อ 
ถอยกระทงความ. 
           บทวา มนสิกโรหิ  ความวา  จงนึกรวบรวม.    อธิบายวา  จงมีจิต 
แนวแนเง่ียโสตต้ังใจ. 
           อีกอยางหนึ่ง    คําวา  สุณาหิ    ในพระบาลีนี้    เปนการหามความ 
ฟุงซานแหงโสตินทรีย. 
           คําวา  สาธุก  มนสกิโรหิ  เปนการหามความฟุงซานแหงมนินทรีย 
โดยประกอบใหมั่นในมนสิการ. 
           แลใน ๒ คําน้ี   คําตนหามถือพยัญชนะคลาดเคลื่อน     คําหลังหาม 
ถืออรรถคลาดเคลื่อน. 
           แลดวยคําตน   ชักชวนใหฟงธรรม    ดวยคําหลังชักชวนใหจําและ  
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ไตรตรองธรรมที่ฟงแลวเปนตน. 
           แลดวยคําตนแสดงวา    ธรรมนี้พรอมพยัญชนะ    เพราะฉะนั้นจึง 
ควรฟง    ดวยคําหลังแสดงวาธรรมนี้พรอมอรรถ     เพราะฉะน้ัน  จึงควร 
ใสใจไวใหดี. 
           อีกอยางหนึ่ง บทวา สาธุก พึงประกอบดวยบทท้ัง ๒   (วา สาธุก 
สุณาหิ  สาธกุ  มนสิกโรหิ). 
           เพราะธรรมน้ีลึกโดยธรรม   และลึกโดยเทศนา    ฉะน้ัน  จึงตองฟง 
ใหดี    และเพราะธรรมน้ีลึกโดยอรรถและลึกโดยปฏิเวธ     ฉะนั้น จึงตอง 
ใสใจใหดี   พึงประกอบเนื้อควานอยางนี้แล. 
           บทวา   ภาสิสฺสามิ       ความวา   เราจักกลาวแสดงสามัญญผลที่ได 
ปฏิญญาไวอยางนี้วา  อาจ  มหาบพิตร  ดังน้ี    โดยพิสดาร. 
           บทวา  เทสิสฺสาม ิ  เปนการแสดงโดยยอ. 
           บทวา  ภาสิสฺสาม ิ  เปนการแสดงโดยพิสดาร. 
           เพราะเหตุนั้น  พระวังคีสเถระจึงกลาววา 
           พระผูมีพระภาคเจาเทศนาโดยยอบาง   ตรสั 
           โดยพิสดารบาง   พระสุรเสียงกังวาน 
           ไพเราะเหมือนเสียงนกสาลิกา   พระปฏิภาณก็ไว. 
           เมื่อพระผูมีพระภาคะเจาตรัสอยางนี้แลว พระเจาอชาตศัตรูเวเทหิ- 
บุตร   เจาแผนดินมคธก็เกิดพระอุตสาหะรับพรอมพระพุทธดํารัส  อธิบาย 
วา   รับเฉพาะแลว.   
           ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา    ไดตรัสพระดํารัสนี้แก   พระเจา- 
อชาตศัตรูนั้น.   อธิบายวา  ไดตรัสพระสูตรทั้งส้ิน  มีคําวา  อิธ  มหาราช  
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เปนตน  ที่ควรจะตรัสในบัดนี้. 
           บทวา อิธ  ในพระบาลีนั้น  เปนนิบาต ใชในอรรถอางถึงทองถิ่น. 
อิธ  ศัพทนี้นัน้    บางแหงทานกลาวหมายถึงโลก    อยางที่กลาววา   พระ 
ตถาคตยอมเกิดข้ึนในโลกนี้. 
           บางแหงหมายถึงศาสนา อยางท่ีตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะ 
ที่ ๑  มใีนศาสนานี้เทาน้ัน  สมณะที่ ๒  ก็มีในศาสนานี้. 
           บางแหงหมายถึงโอกาส   อยางที่กลาววา 
                   เมื่อเราเปนเทวดาดํารงอยูในโอกาสน้ี  
                   เราตออายุไดอีกจริง ๆ   จงทราบ 
                   อยางนี้เถิด  ทาน. 
           บางแหงเปนเพียงปทปูรณะเทาน้ัน  อยางที่ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้ง- 
หลาย   เราบริโภคแลว    หามภัตแลว. 
           ก็ในท่ีนี้  พึงทราบวา  ตรัสหมายถึงโลก. 
           บทวา มหาราช   ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา มหา- 
บพิตรอีก     เพ่ือทรงแสดงเทศนาตามท่ีทรงปฏิญญาไว.   คําน้ีมีอธิบายวา 
ดูกอนมหาบพิตร  ตถาคตยอมเกิดข้ึนในโลกนี ้  เปนพระอรหันต.....เปน 
ผูเบิกบานแลว   เปนผูจําแนกพระธรรม. 
           ตถาคต  ศัพทในพระบาลีนั้น   ตรัสไวในพรหมชาลสูตร  ศัพทวา 
อรห เปนตน  กลาวไวในวิสุทธิมรรคโดยพิสดาร. 
           ก็ในพระบาลีวา  โลเก  อุปฺปชชฺติ นี้ คําวาโลกมี ๓ อยาง    คือ 
โอกาสโลก   สัตวโลก   สังขารโลก.   แตในที่นี้ประสงคสัตวโลก.   พระ 
ตถาคตแมเมื่อเกิดในสัตวโลก   จะไดเกิดในเทวโลกหรือพรหมโลกก็หาไม  
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ยอมเกิดในมนุษยโลกเทาน้ัน.   แมในมนุษยโลก   ก็ไมเกิดในจักรวาลอ่ืน   
ยอมเกิดในจักรวาลน้ีเทาน้ัน.    แมในจักรวาลน้ีนั้น    ก็ไมเกิดในท่ีทั่วไป 
ยอมเกิดในมัชฌิมประเทศ  โดยยาว  ๓๐๐ โยชน   โดยกวาง ๒๕๐ โยชน 
โดยวงรอบ  ๙๐๐ โยชน  ซึ่งทานกําหนดไวอยางนี้วา  ทิศตะวันออกมีนิคม 
ชื่อชังคละ,  ตอจากนิคมชื่อชังคละนั้น  มีนิคมชื่อมหาสาละ,  ตอจากนั้น 
เปนปจจันตชนบท,   รวมในเปนมัชฌิมชนบท.   ทิศตะวันออกเฉียงใต 
มีแมน้ําชื่อสัลลวดี,    ตอจากนั้นเปนปจจันตชนบท,  รวมในเปนมัชฌิม- 
ชนบท.  ในทิศใตมีนิคมชื่อเสตกัณณิกะ, ตอจากนั้นเปนปจจันตชนบท, 
รวมในเปนมชัฌิมชนบท.   ทิศตะวันตกมีพราหมณคามชื่อถูนะ,  ตอจาก 
นั้นเปนปจจัยนตชนบท,   รวมในเปนมัชฌิมชนบท.   ทิศเหนือมีภูเขาชื่อ 
อุสีรธชะ,    ตอจากนั้นเปนปจจันตชนบท,    รวมในเปนมัชฌิมชนบท. 
และมิใชแตพระตถาคตเทาน้ัน    พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย    พระอัคร- 
สาวกท้ังหลาย   พระอสีติมหาเถระทั้งหลาย   พระพุทธมารดา   พระพุทธ- 
บิดา  พระเจาจักรพรรดิ    พราหมณและคฤหบดีที่มีหลักฐานอ่ืน ๆ  ยอม 
เกิดในมัชฌมิประเทศน้ีเทาน้ัน. 
           ในคําวา  ตถาคโต  โลเก  อุปฺปชชฺติ  นั้น  พระตถาคต   ต้ังแต 
เสวยขาวมธุปายาสท่ีนางสุชาดาถวายจนถึงอรหัตตมรรค    ชื่อวายอมอุบัติ 
เมื่อบรรลุอรหัตตผล  ชื่อวาอุบัติแลว   หรือวาต้ังแตมหาภิเนษกรมณจนถึง 
อรหัตตมรรค      หรือวาต้ังแตภพชั้นดุสิตจนถึงอรหัตตมรรคหรือวาต้ังแต 
บาทมูลของพระพุทธเจาท่ีปงกรจนถึงอรหัตตมรรค  ชื่อวายอมอุบัติ   เม่ือ 
บรรลุอรหัตตผล ชื่อวาอุบัติแลว.  คําวา อุปฺปชฺชติ  ในพระบาลนีี้ทานกลาว  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 401 

หมายเอาภาวะที่อุบัติแลวกอนท้ังหมด.   ก็ในท่ีนีม้ีเน้ือความดังน้ีวา    พระ   
ตถาคตอุบัติแลวในโลก. 
           บทวา  โส  อิม  โลก    ความวา    พระผูมีพระภาคเจานั้นทรง 
ทําโลกนี้ใหแจง.   บัดนี้จะแสดงคําท่ีควรกลาว. 
           บทวา  สเทวก   ความวา  กับเทวดาท้ังหลาย   ชื่อสเทวกะ    กับ 
มาร  ชื่อสมารกะ  อยางเดียวกัน  กับพรหม  ชื่อสพรหมกะ  กับสมณ- 
พราหมณทั้งหลาย  ชื่อสัสสมณพราหมณ. ชื่อหมูสัตว เพราะเกิดทั่ว ซึ่ง 
หมูสัตวนั้น   กับเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ชื่อสเทวมนุสสะ. 
           ในบทเหลาน้ัน ดวยคําวา สเทวกะ พึงทราบวาถือเอากามาพจรเทพ 
๕  ชั้น.   ดวยคําวา  สมารกะ   พึงทราบวาถือเอากามาพจรเทพชั้นที่  ๖. 
ดวยคําวา   สพรหมกะ  ถอืเอาพรหมมีชั้นพรหมกายิกะเปนตน.  ดวยคําวา 
สัสสมณพราหมณ ี      ถือเอาสมณพราหมณที่เปนขาศึกและปจจามิตรตอ 
พระศาสนา   และถือเอาสมณพราหมณที่ระงับบาปลอยบาปไดแลว.    ดวย 
คําวา   ปชา   ถือเอาสัตวโลก.   ดวยคําวา    สเทวมนุสสะ   ถือเอาสมมติ- 
เทพและมนุษยที่เหลือ.                                                                
           ดวยบท  ๓  บท  ในที่นี้   พึงทราบวา ทานถือเอาสัตวโลกกับโอกาส- 
โลก.   เฉพาะสัตวโลก   ทานถือเอาดวยคําวา   ปชา    ดวยบทท้ัง  ๒  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
           อีกนัยหนึ่ง  ดวยศัพทวา  สเทวกะ   ทานถือเอาอรูปาวจรเทวโลก. 
ดวยศัพทวา     สมารกะ    ทานถือเอาฉกามาวจรเทวโลก.    ดวยศัพทวา 
สพรหมกะ ทานถือเอารูปพรหมเทวโลก. ดวยศัพทวา สัสสมณพราหมณี 
เปนตน      ทานถือเอามนุษยโลกกับสมมติเทพทั้งหลายโดยเปนบริษัท   ๔  
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หรือถือเอาสัตวโลกท้ังหมดท่ีเหลือลง.  
           อีกอยางหนึ่ง  ในบทเหลาน้ี   ดวยคําวา   สเทวกะ    ทานกลาวถึง 
ความท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงทําโลกทั้งปวงใหแจงโดยกําหนดอยางสูง. 
ลําดับนั้น ชนเหลาใดมีความคิดวา  วสวัตดีมาร ผูมีอานุภาพมาก  เปนใหญ 
ในสวรรคชัน้กามาพจร.   วสวัตดีมาร  แมนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  ทรง 
ทําใหแจงดวยหรือ.   เมื่อจะกําจัดความสงสัยของชนเหลาน้ัน  ทานจึงกลาว 
วา  สมารก  ดังน้ี . 
           ก็ชนเหลาใดมีความคิดวา  พรหมผูมีอานุภาพใหญ  แผแสงสวางไป 
ในพันจักรวาลดวยองคุลีหน่ึง__   ดวย  ๒ องคุลี   แผแสงสวางไปในหมื่น 
จักรวาลดวย  ๑๐  องคุลี   และเสวยสุขในฌานสมาบัติชั้นยอดเยี่ยม  พรหม 
แมนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงทําใหแจงดวยหรือ  เมื่อจะกําจัดความสงสัย 
ของชนเหลานั้น  ทานจึงกลาววา  สพฺรหฺมก  ดังนี้. 
           ลําดับนั้น  ชนเหลาใดคิดวา  สมณพราหมณเปนอันมากที่เปนขาศึก 
ตอพระศาสนา    สมณพราหมณแมเหลาน้ันพระผูมีพระภาคเจาทรงทําให 
แจงดวยหรือ     เมื่อจะกําจัดความสงสัยของชนเหลาน้ัน    ทานจึงกลาววา 
สสฺสมณพฺราหฺมณ ึ ปช  ดงัน้ี. 
          พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นทรงประกาศความท่ีพระองคทรงทําฐานะ 
ชั้นสูงท้ังหลายใหแจงแลว     ลําดับนั้นเมื่อจะทรงประกาศความท่ีพระองค 
ทรงทําสัตวโลกท่ีเหลือจนชั้นสมมติเทพและมนุษยที่เหลือลงทั้งหลายดวย 
กําหนดอยางสูง  จึงตรัสวา  สเทวมนุสสฺ    ดังน้ี     นี้เปนลําดับการขยาย 
ความในท่ีนี้. 
           ก็พระโบราณาจารยทั้งหลายกลาววา  บทวา   สเทวก    ไดแกโลก  
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ที่เหลือลงรวมทั้งเทวดาท้ังหลาย.   
            บทวา  สมารก  ไดแกโลกที่เหลือลงรวมทั้งมาร. 
            บทวา  สพฺรหมฺก  ไดแกโลกท่ีเหลือลงรวมท้ังพรหมท้ังหลาย. 
            โดยอธิบายอยางน้ี  เปนอันผนวกสัตวที่เขาถึงภพ  ๓  ทั้งหมด   ใน 
บททั้ง  ๓  ดวยอาการ  ๓.    เมื่อจะถือเอาดวยบทท้ัง ๒  อีก    จึงกลาววา 
สสฺสมณพฺรหฺมณ ึ ปช  สเทวมนุสฺส  ดังน้ี . 
            โดยอธิบายอยางน้ี    เปนอันถือเอาสัตวโลกท่ีเปนไตรธาตุนั่นเทียว 
โดยอาการนั้น ๆ  ดวยบททั้ง  ๕. 
            ก็ในคําวา   สย  อภิฺา สจฺฉกิตฺวา  ปเวเทติ   นี ้ มีวินิจฉัยวา 
            บทวา  สย  ไดแกเอง  คือไมมีผูอ่ืนแนะนํา. 
            บทวา  อภิฺา ไดแกดวยความรูยิ่ง  อธิบายวา  รูดวยญาณอันยิ่ง. 
            บทวา  สจฺฉิกตฺวา  ไดแกทําใหประจักษ.    ดวยบทน้ี     เปนอัน 
ปฏิเสธความคาดคะเนเปนตน. 
            บทวา  ปเวเทติ  ไดแกใหรู   ใหทราบ    คือ   ประกาศใหทราบ 
กันทั่วไป. 
           ขอวา โส ธมฺม เทเสติ  อาทิกลยฺาณ  ฯ เป ฯ  ปริโยสานกลฺยาณ 
ความวา    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงอาศัยความเปนผูกรุณาใน 
สัตวทั้งหลาย   แมทรงละซึ่งความสุขเกิดแตวิเวกแสดงธรรม   และเม่ือทรง 
แสดงธรรมนั้น นอยก็ตาม  มากก็ตาม  ทรงแสดงชนิดมีความงามในเบ้ืองตน 
เปนตนทั้งน้ัน.   อธิบายวา   แมในเบื้องตน   ทรงแสดงทําใหงาม  ไพเราะ 
ไมมีโทษเลย   แมในทามกลาง  แมในที่สุด  ก็ทรงแสดงทําใหงาม  ไพเราะ 
ไมมีโทษเลย.  
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           ในขอท่ีกลาวมาแลวน้ัน          เทศนามีเบื้องตนทามกลางและที่สุด.   
ศาสนาก็มีเบื้องตนทามกลางและท่ีสุด.   จะกลาวเทศนากอน.   ในคาถาแม 
มี  ๔  บาท   บาทแรกชื่อวาเปนเบื้องตน.    สองบาทตอจากนั้นชื่อวาเปน 
ทามกลาง.  บาทเดียวในตอนทายชื่อวาเปนที่สุด. 
           พระสูตรที่มีอนุสนธิเดียว  มีนทิานเปนเบื้องตน  มีคําวา  อิทมโวจ 
เปนที่สุด   คําระหวางเบื้องตนและที่สุดทั้ง ๒  เปนทามกลาง. 
           พระสูตรที่มีอนุสนธิมาก    มอีนุสนธิแรกเปนเบ้ืองตน    มีอนุสนธ ิ
ในตอนทายเปนที่สุด. อนสุนธิหน่ึง  หรือสอง  หรอืมากในทามกลาง  เปน 
ทามกลางทั้งนั้น. 
           สําหรับศาสนา   มศีีลสมาธิและวิปสสนาชื่อวาเปนเบ้ืองตน.  สมจรงิ 
ดังท่ีตรัสไววา  ก็อะไรเปนเบื้องตนแหงกุศลธรรมทั้งหลาย ?  ศีลที่บริสุทธิ์ 
ดีและทิฏฐิที่ตรงเปนเบื้องตน. 
           ก็อริยมรรคท่ีตรัสไวอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มัชฌิมาปฏิปทา 
ที่ตถาคตตรัสรูดวยปญญาอันยิ่งแลวมีอยู   ดังน้ี    ชื่อวาเปนทามกลาง. 
           ผลและนิพพานชื่อวาเปนที่สุด. 
           จริงอยู   ผลทานกลาววาเปนที่สุด   ในประโยคน้ีวา   แนะพราหมณ 
เพราะเหตุนั้นแหละ  ทานจงประพฤติพรหมจรรย  นั่นเปนสาระ  นั่นเปน 
ที่สุด  ดังนี้.   
           นิพพานทานกลาววาเปนที่สุด  ในประโยคน้ีวา    ดกูอนทานวิสาขะ 
บุคคลอยูจบพรหมจรรยซึ่งหยั่งลงสูนิพพาน     มนีิพพานเปนท่ีไปในเบื้อง 
หนา  มีนิพพานเปนที่สุด. 
           ในทีน่ี้ทรงประสงคเบื้องตน   ทามกลาง   ที่สุดแหงเทศนา.  
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           จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อทรงแสดงธรรม ทรงแสดงศีลใน 
เบื้องตน      ทรงแสดงมรรคในทามกลาง       ทรงแสดงนิพพานในที่สุด.   
ฉะน้ัน  พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาววา  พระผูมีพระภาคเจานั้นทรง 
แสดงธรรม   งามในเบื้องตน   งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด   ดังน้ี. 
              เพราะฉะน้ัน     ธรรมกถึกแมอื่น    เมื่อแสดงธรรม 
              พึงแสดงศีลในเบื้องตน      แสดงมรรคในทามกลาง 
              และแสดงนิพพานในท่ีสุด   นีเ้ปนหลักของธรรมกถึก. 
           บทวา  สาตฺถ    สพฺยฺชน    ความวา     ก็ผูใดมีเทศนาเก่ียวดวย 
การพรรณนาถึงขาวยาคูและภัตรหญิงและชายเปนตน       ผูนัน้ชื่อวาแสดง 
เทศนาพรอมทั้งอรรถก็หาไม   แตพระผูมีพระภาคเจา    ทรงละการแสดง 
อยางนั้น ทรงแสดงเทศนาเก่ียวดวยสติปฏฐาน ๔  เปนตน. ฉะนั้น ทานจึง 
กลาววา   ทรงแสดงพรอมทั้งอรรถ   ดังน้ี. 
           ก็เทศนาของผูใดประกอบดวยพยัญชนะเดียวเปนตน หรือมีพยัญชนะ 
หุบปากท้ังหมด   หรือมีพยัญชนะเปดปากท้ังหมด    และมีกดปากท้ังหมด 
เทศนาของผูนั้นยอมเปนเทศนาชื่อวาไมมีพยัญชนะ      เพราะพยัญชนะไม 
บริบูรณ   ดุจภาษาของพวกมิลักขะ   มเีผาทมิฬะ  เผากิราตะ  และเผายวนะ 
เปนตน. 
           แตพระผูมีพระภาคเจา    ไมทรงทําพยัญชนะ  ๑๐  อยางที่กลาวไว 
อยางนี้วา  สิถิล  ธนิต  ทฆีะ  รัสสะ  ลหุ   ครุ  นิคคหิต   สัมพันธ   วิมุต  
และประเภทแหงความขยายของพยัญชนะ   ดังน้ีไมใหปะปนกัน  ทรงแสดง 
ธรรมทําพยัญชนะนั่นแลใหบริบูรณ  ฉะนั้น    ทานจึงกลาววา   ทรงแสดง 
ธรรมพรอมทั้งพยัญชนะ  ดังนี้.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 406 

           บทวา  เกวล ในบทวา  เกวลปริปุณฺณ  นี้เปนคําเรียกความส้ินเชิง. 
           บทวา  ปริปุณฺณ  เปนคําเรียกความไมขาดไมเกิน.  อธิบายวา ทรง 
แสดงบริบูรณทั้งส้ินทีเดียว  แมเทศนาสวนหนึ่งท่ีไมบริบูรณกไ็มมี.   
           บัณฑิตพึงทราบวา   บริบูรณสิน้เชิง    เพราะไมมีคําท่ีจะพึงเพ่ิมเขา 
และตัดออก. 
           บทวา  ปริสุทฺธ   ไดแกไมมีความเศราหมอง. 
           ก็ผูใดแสดงธรรมดวยคิดวา    เราจักไดลาภหรือสักการะเพราะอาศัย 
ธรรมเทศนาน   เทศนาของผูนั้นยอมไมบริสุทธิ์.   แตพระผูมพีระภาคเจา 
มิไดทรงเพงโลกามิส  มพีระหทัยออนโยนดวยเมตตาภาวนาซึ่งแผประโยชน 
ทรงแสดงดวยจิตท่ีดํารงอยูโดยสภาพคือการยกระดับใหสูงข้ึน.  ฉะน้ัน ทาน 
จึงกลาววาทรงแสดงธรรมบริสุทธิ์. 
           ก็ในคําวา  พฺรหฺมจริย  ปกาเสติ  นี้  ศัพทวา  พฺรหฺมจริย  นี้ ปรากฏ 
ในอรรถเหลาน้ี   คือ  ทาน    เวยยาวัจจะ     ศีลสิกขาบท  ๕  อัปปมัญญา 
เมถุนวิรัติ   สทารสันโดษ  วิริยะ   องคอุโบสถ  อริยมรรค  ศาสนา. 
           จริงอยู   ทาน  ทานกลาววา    พรหมจรรย    ในปุณณกชาดกน้ีวา 
              ก็อะไรเปนพรต  อะไรเปนพรหมจรรยของทาน นี้เปน 
              วิบากของกรรมอะไรที่สั่งสมดีแลว    ความสําเร็จ 
              ความรุงเรื่อง    กาํลัง    การเขาถึงความเพียร     และ 
              วมิานใหญของทานน้ี  เปนผลแหงกรรมอะไร   ทานผู 
              ประเสริฐ  ขาพเจาและภริยาท้ัง ๒ เมื่ออยูในมนุษย- 
              โลก  ไดเปนผูมีศรัทธา  เปนทานบดี  เรื่องของเรา 
              ในกาลน้ันไดเปนโรงด่ืม  และสมณพราหมณทั้งหลาย  
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              ก็อิม่หนํา ก็ทานนั้นเปนพรต  เปนพรหมจรรยของเรา 
              นี้เปนวิบากแหงทานที่สั่งสมดีแลว     ความสําเร็จ 
              ความรุงเรื่อง  กําลัง   การเขาถึงความเพียรและวิมาน   
              ใหญของเรา  นีเ้ปนผลแหงทานท่ีสั่งสมดีแลว  ทานผู 
              แกลวกลา. 
           เวยยาวัจจะ ทานกลาววา พรหมจรรย  ฝนเรื่องอังกุรเปรตนี้วา 
              ฝามือของทานใหสิ่งท่ีนาใครดวยพรหมจรรยอะไร 
              ฝามือของทานหล่ังมธุรสดวยพรหมจรรยอะไร   บญุ 
              สําเร็จในฝามือของทานดวยพรหมจรรยอะไร   ฝามือ 
              ของขาพเจาใหสิ่งท่ีนาใครดวยพรหมจรรยนั้น  ฝามอื 
              ของขาพเจาหลั่งมธุรสดวยพรหมจรรยนั้น   บุญสําเร็จ 
              ในฝามือของขาพเจาดวยพรหมจรรยนั้น. 
           ศีลสกิขาบท  ๕  ทานกลาววา   พรหมจรรย  ในติตติชาดกนี้วา 
อิท  โข ต  ภกิฺขเว  ติตฺติรยิ  นาม  พฺรหฺมจริย  อโหสิ  ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ศีล  ๕  นั้นแล  ชื่อวาติตติริยพรหมจรรย. 
           อัปปมัูญา  ๔  ทานกลาววา   พรหมจรรย   ในมหาโควินทสูตร 
นี้วา ต  โข  ปน  ปฺจสขิ   พฺรหฺมจรยิ  เนว  นิพฺพิทาย  น  วริาคาย 
น  นิไรธาย  ยาเทว    พฺรหฺมโลกุปปตฺติยา    ดกูอนปญจสิขเทพบุตร 
ก็พรหมจรรยนั้นแล    ไมเปนไปเพ่ือนิพพิทา   ไมเปนไปเพ่ือวิราคะ  ไม 
เปนไปเพ่ือนิโรธ   เปนไปเพียงเพ่ือเขาถึงพรหมโลกเทาน้ัน. 
           เมถุนวิรัติ   ทานกลาววา  พรหมจรรย   ในสัลเลขสูตรนี้วา   ปเร 
อพฺรหฺมจาริโน   ภวิสฺสนติฺ มยเมตฺถ พฺรหฺมจาริโน ภวิสฺสาม  คนเหลา  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 408 

อ่ืนจักเปนผูไมประพฤติพรหมจรรย    เราทั้งหลายในท่ีนี้จักเปนผูประพฤติ 
พรหมจรรย.   
            สทารสันโดษ ทานกลาววา พรหมจรรย ในมหาธรรมปาลชาดกวา 
              เราทั้งหลายไมนอกใจภริยาทั้งหลาย  และภริยาท้ังหลาย 
              ก็ไมนอกใจพวกเรา    เวนภริยาเหลาน้ัน    พวกเรา 
              ประพฤติพรหมจรรย    เพราะเหตุนั้นแหละ     พวกเรา 
              จึงไมตายแตหนุม  ๆ.  
           ความเพียร ทานกลาววา พรหมจรรย ในโลมหังสนสูตรวา อภิชานาม ิ
โข  ปนาห สารีปุตฺต  จตุรงฺคสมนฺนาคต พฺรหฺมจรยิ  จริตา ตปสฺสี  สุท 
โหมิ    ดูกอนสารีบุตร    เรานี่แหละรูชัดซึ่งความประพฤติพรหมจรรยอัน 
ประกอบดวยองค ๘   เรานี่แหละเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส. 
          อุโบสถประกอบดวยองค  ๘  ที่ทําดวยอํานาจการฝกตน  ทานกลาว 
วา  พรหมจรรย  ในนิมิชาดกอยางน้ีวา 
              บุคคลเกิดเปนกษัตริยดวยพรหมจรรยอยางตํ่า     เกิด 
              เปนเทวดาดวยพรหมจรรยอยางกลาง      และยอม 
              บรสิุทธิ์ดวยพรหมจรรยอยางสูงสุด. 
          อริยมรรค  ทานกลาววา  พรหมจรรย   ในมหาโควินทสูตรนั่นแล 
วา  อิท  โข   ปน   ปฺจสขิ   พฺรหฺมจรยิ  เอกนฺตนิพฺพิทาย   วิราคาย 
ฯ เป ฯ   อยเมว    อริโย   อฏงคิโก    มคฺโค  ดูกอนปญจสิขเทพบุตร 
ก็พรหมจรรยนี้แล   เปนไปเพ่ือนิพพิทาโดยสวนเดียว    เปนไปเพ่ือวิราคะ 
เปนไปเพ่ือนิโรธ.....  พรหมจรรยนี้คือมรรคมีองค  ๘ ที่หางไกลจากขาศึก 
คือกิเลสนี้แหละ.  
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           ศาสนาทั้งส้ินซึ่งสงเคราะหดวยสิกขา  ๓     ทานกลาววา      พรหม 
  จรรย    ในปาสาทิกสูตรวา    ตยิท    พฺรหฺมจริย    อิทฺธฺเจว    ผีตฺจ   
  วิตฺถาริก  พาหุชฺญ   ปถุุภูต    ยาวเทว    เทวมนุสฺเสหิ   สุปฺปกาสิต 
  พรหมจรรยนี้นั้นสมบูรณ  มั่งค่ัง   แพรหลาย   คนโดยมากเขาใจ  มั่นคง 
   เพียงที่เทวดาและมนุษยทั้งหลายประกาศดีแลว เทาน้ัน. 
           ก็ศาสนาทั้งส้ินซึ่งสงเคราะหดวยสิกขา ๓ นี้แหละทานประสงควา 
  พรหมจรรยในที่นี้ .  เพราะฉะนั้น  พึงทราบความในขอน้ีอยางนี้วา  บทวา 
   พฺรหฺมจริย   ปกาเสติ  ความวา     พระผูมีพระภาคเจาน้ันทรงแสดงธรรม 
   งามในเบื้องตน....... บรสิุทธิ์.      และเม่ือทรงแสดงอยางนี้       ทรงประกาศ 
   พรหมจรรย  คือศาสนาท้ังส้ินซึ่งสงเคราะหดวยสิกขา  ๓. 
          บทวา    พฺรหฺมจริย   มีอธิบายวา   ความประพฤติเปนพรหม  ดวย 
  อรรถวา  ประเสริฐที่สุด  หรือความประพฤติของพระพุทธเจาเปนตนผูเปน 
  พรหม. 
          บทวา  ต   ธมฺม  ความวา  ฟงธรรมที่ถึงพรอมดวยประการดังกลาว 
   แลวน้ัน. 
          บทวา  คหปติ   วา ความวา  เพราะเหตุไร  พระผูมีพระภาคเจา 
  จึงชี้คฤหบดีกอน.   เพราะจะกําจัดมานะอยางหนึ่ง  เพราะคฤหบดีมีจํานวน 
  สูงอยางหน่ึง. 
           จริงอยู   โดยมากพวกท่ีออกจากขัตติยตระกูลบวช  ยอมถือตัวเพราะ 
  อาศัยชาติ.   พวกท่ีออกจากตระกูลพราหมณบวช    ยอมถือตัวเพราะอาศัย 
  มนต.    พวกท่ีออกจากตระกูลตํ่าบวช    ไมอาจที่จะดํารงอยูไดเพราะตนมี 
  ชาติแตกตางจากเขา.   สวนพวกเด็กคฤหบดี  ไถพ้ืนที่ไรนา  จนเหง่ือไหล  
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รักแร   ข้ีเกลอืข้ึนหลัง    ยอมกําจัดความถือตัวและเยอหย่ิงเสียได.    เพราะ   
ไมมีความถือตัวเชนนั้น  เขาเหลาน้ันบวชแลว ไมทําความถือตัวหรือความ 
เยอหยิ่ง      เรียนพระพุทธพจนตามกําลัง    กระทาํพระพุทธพจนนั้นดวย 
วิปสสนา  ยอมอาจที่จะดํารงอยูในความเปนพระอรหันตได.  สวนผูที่ออก 
จากตระกูลนอกนี้บวช  มไีมมาก.  แตที่เปนคฤหบดี   มีมาก.   ดังน้ัน  จึง 
ชี้คฤหบดีกอน  เพราะจะกําจัดมานะ  และเพราะมีจํานวนสูง  ดังนี้ 
           บทวา  อฺตรสฺมึ     วา    ความวา     ในตระกูลใดตระกูลหน่ึง 
บรรดาตระกูลนอกนี้. 
           บทวา   ปจฺจาชาโต   ไดแกเกิดเฉพาะ. 
           บทวา  ตถาคเต   สทฺธ    ปฏิลภติ    ความวา    ฟงธรรมบริสุทธิ์ 
ยอมไดศรัทธาในพระตถาคตผูเปนธรรมสามี   วาพระผูมีพระภาคเจาพระ 
องคนั้น  เปนสัมมาสัมพุทธะหนอ.  
           บทวา  อิติ  ปฏิสจฺิกฺขติ  ไดแกยอมพิจารณาอยางนี้. 
           บทวา    สมฺพาโธ    ฆราวาโส    ความวา    แมถาวาผัวเมียอยูใน 
เรือน   ๖๐  ศอก หรือแมในที่ระหวางรอยโยชนแมอยางนั้น  การครองเรือน 
ก็คับแคบอยูนั้นเอง   เพราะอรรถวา   เขาเหลาน้ันมีกังวลหวงใย. 
           บทวา  รชาปโถ  ในมหาอรรถกถาแกวา   ที่เปนที่ต้ังข้ึนแหงธุลีมี 
ราคะเปนตน .  บางทานกลาววา  อาคมปโถ  ทางเปนที่มา  ดังนี้ก็มี. 
           ชื่อวา  อพฺโภกาโส  ดวยอรรถวา   เปนเหมือนกลางแจง   เพราะ 
อรรถวา  ไมติดขัด. 
           จริงอยู   บรรพชิตแมอยูในที่ปกปดมีเรือนยอดปราสาทแกวและเทพ 
วิมานเปนตน  ซึ่งมีประตูหนาตางปดมิดชิด  ก็ไมเกี่ยวไมตอง   ไมพัวพัน.  
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ฉะน้ัน  ทานจึงกลาววา  อพฺโภกาโส  ปพฺพชฺชา  ดังนี้ .   
           อีกอยางหนึ่ง   ฆราวาสชื่อวาคับแคบ   เพราะไมมีโอกาสทํากุศล   ชือ่ 
วาเปนทางมาแหงธุลี  เพราะเปนที่ประชุมแหงธุลีคือกิเกส ดุจกองหยากเยื่อ 
ที่ไมไดรักษา    เปนที่รวมแหงธุลีฉะน้ัน.     บรรพชาเปนทางปลอดโปรง 
เพราะมีโอกาสทํากุศลตามสบาย. 
           ในพระบาลีนี้วา  นยิท  สุกร   ฯ เป ฯ    ปพฺพเชยฺย   ดังนี้   ม ี
สังเขปกถาดังตอไปนี้ : 
           พรหมจรรยคือสิกขา ๓ ที่แสดงแลว   ชื่อวาพึงประพฤติใหบริบูรณ 
โดยสวนเดียว    เพราะไมทําใหขาดแมวันเดียว    ยังจริมกจิตใหเอิบอ่ิมได. 
ชื่อวาพึงประพฤติใหบริสทุธิ์โดยสวนเดียว    เพราะไมทําใหแปดเปอนดวย 
มลทินคือกิเลสแมวันเดียว   ยังจริมกจิตใหเอิบอ่ิมได. 
           บทวา สงฺขลิขิต  ความวา  พึงประพฤติใหเหมือนสังขที่ขัดแลว คือ 
ใหมีสวนเปรียบดวยสังขที่ลางแลว. 
           ก็พรหมจรรยนี้อันผูอยูครองเรือนอยูในทามกลางแหงเรือนจะ 
ประพฤติใหบริบูรณบริสทุธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด   ไมใชทําไดงาย   ถา 
กระไร  เราพงึปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสายะที่สมควรแกผูประพฤติ 
พรหมจรรย  เพราะยอมดวยนํ้าฝาดและมีสีเหลือง   ออกจากเรือนบวชเปน 
ผูไมมีเรือน.  แลในขอน้ี   เพราะการงานมีกสิกรรมและพาณิชกรรมเปนตน 
ที่เปนประโยชนแกเรือน   เรียกวา   การครองเรือน    และการครองเรือน 
นั้นไมมีในบรรพชา  ฉะน้ัน  บรรพชาพึงทราบวา   ไมใชการครองเรือน 
พรหมจรรยนั้น  ไมใชการครองเรือน. 
           บทวา  ปพฺพเชยฺย  ไดแกพึงปฏิบัติ.  
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           บทวา   อปฺป   วา   ความวา    กองโภคะตํ่ากวาจํานวนพัน    ชื่อวา 
นอย.  ต้ังแตพันหน่ึงข้ึนไป  ชื่อวามาก.   
           ญาตินั่นแหละ  ชือ่วาเครือญาติ  เพราะอรรถวาเกี่ยวพัน.   เครือญาติ 
แมนั้นตํ่ากวา  ๒๐   ชื่อวานอย.   ต้ังแต   ๒๐  ข้ึนไป   ชื่อวามาก. 
           บทวา  ปาฏิโมกขฺสวรสวุโต    ไดแกประกอบดวยความสํารวมใน 
ปาติโมกข.   
           บทวา     อาจารโคจรสมฺปนฺโน      ไดแกถึงพรอมดวยอาจาระและ 
โคจร. 
           บทวา  อณมุตฺเตสุ  คือมีประมาณนอย. 
           บทวา   วชฺเชสุ   ไดแกในอกุศลธรรมท้ังหลาย. 
           บทวา  ภยทสฺสาวี  คือเห็นภัย. 
           บทวา   สมาทาย   ไดแกถือเอาโดยชอบ. 
           บทวา  สิกขฺติ  สิกขฺาปเทสุ    ความวา    สมาทานศึกษาสิกขาบท 
นั้น ๆ ในสิกขาบทท้ังหลาย. 
           นี้เปนความยอในขอน้ี    สวนความพิสดารไดกลาวไวแลวในวิสุทธิ- 
มรรค.                                                                                
           ในพระบาลีวา     กายกมฺมวจีกมฺเมน    สมนฺนาคโต     กุสเลน 
ปริสุทฺธาชีโว   นี้  ความวา    ก็เม่ือกายกรรมและวจีกรรมท่ีเปนกุศล   พระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาดวยศัพทวาอาจารโคจรแลวก็ตาม   เพราะชื่อวา 
อาชีวปาริสุทธิศีลนี้     ยอมไมเกิดในอากาศหรือท่ียอดไมเปนตน    แตเกิด 
ข้ึนในกายทวารและวจีทวารเทาน้ัน   ฉะน้ัน  ทานจึงกลาววา ประกอบดวย 
กายกรรมและวจีกรรมอันเปนกุศล      เพ่ือแสดงทวารท่ีเกิดของอาชีวปาริ-  
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สุทธิศีลนั้น.  แตเพราะประกอบดวยอาชีวปาริสุทธิศีลนั้น ฉะน้ัน  จึงชื่อวา   
เปนผูมีอาชีพบริสุทธิ์. 
           อีกอยางหนึ่ง  ทานกลาวอยางนี้   กโ็ดยอํานาจมุณฑิยปุตตสูตร.  จริง 
อยู  ในสูตรนี้   ทานกลาวไววา  ดูกอนคฤหบดี กายกรรมท่ีเปนกุศล  เปน 
ไฉน ?  ดูกอนคฤหบดี  แมอาชีวะที่บริสุทธิ์    เราก็กลาวไวในศีล  ดังน้ี.   
           ก็เพราะผูปฏิบัติประกอบดวยศีลนั้น  ฉะน้ัน  พึงทราบวา   เปนผูมี 
อาชีพบริสุทธิ์. 
           บทวา   สีลสมฺปนฺโน   ความวา   เปนผูถึงพรอมดวยศีล  ๓  อยาง 
ที่กลาวแลวในพรหมชาลสูตร. 
           บทวา  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร ความวา เปนผูปดทวารในอินทรีย 
ทั้งหลายซ่ึงมีใจเปนที่  ๖. 
           บทวา  สติสมฺปชเฺน   สมนนฺาคโต  ความวา เปนผูประกอบ 
ดวยสติและสัมปชัญญะในฐานะท้ัง  ๗  มีกาวไปและถอยกลบัเปนตน.  
           บทวา    สนฺตุฏโ    ความวา    ประกอบดวยสันโดษ  ๓  อยางใน 
ปจจัย  ๔ ชื่อวา  เปนผูสันโดษ. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงวางหัวขออยางนี้แลว       เมื่อทรงแจกตาม 
ลําดับจึงตรัสคําเปนตนวา  มหาบพิตร อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอม 
ดวยศีล. 
           ในพระบาลีนั้น  บทวา  อิทปสฺส  โหติ  สีลสฺมึ    ความวา  ศีล 
คือเจตนางดเวน จากปาณาติบาตของภิกษุนั้นแมนี้  เปนศีลขอ  ๑ ในศีล. อีก 
อยางหน่ึง คําวา สีลสฺมึ  นี้เปนสัตตมีวิภัตติ  ลงในอรรถแหงปฐมาวิภัตติ. 
           ก็ในมหาอรรถกถาทานกลาวเน้ือความน้ีทีเดียววา       ศีลคือเจตนา  
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งดเวนจากปาณาติบาตแมนี้   ก็เปนศีลของสมณะน้ันเหมือนกัน.  คําท่ีเหลือ 
พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในพรหมชาลสูตรนัน่แหละ.   
           บทวา  อิทมสฺส  โหติ  สีลสมฺึ  ความวา  นี้เปนศีลของภิกษุนั้น. 
           บทวา  น กุโตจิ ภย สมนุปสฺสติ  ยทิท  สีลสวรโต  ความวา  ภัย 
เหลาใดท่ีมีความไมสํารวมเปนมูลยอมเกิดข้ึน    บรรดาภัยเหลาน้ัน    ภัยที่ 
พึงมีเพราะศีลสังวรน้ัน     ภิกษุผูถึงพรอมดวยศีลจะไมประสบแตที่ไหน ๆ 
แมเพราะสํารวมอยางเดียว.  เพราะเหตุไร  เพราะไมมีภัยที่มีความไมสํารวม 
เปนมูล   เพราะความสํารวม. 
           บทวา  มุทฺธาวสิตฺโต  ความวา   รดบนพระเศียรดวยขัตติยาภิเษก 
ที่จัดไวตามพิธี. 
           บทวา  ยทิท  ปจฺจตฺถิกโต  ความวา ยอมไมประสบภัยที่จะพึงมีแม 
จากศัตรูคนหนึ่งแตที่ไหน ๆ.  เพราะเหตุไร  เพราะกําจัดปจจามิตรไดแลว. 
           บทวา  อชฺฌตฺต    ไดแกภายในของตน    อธิบายวา    ในสันดาน 
ของตน. 
           บทวา  อนวชฺชสขุ  ความวา  ไมมีโทษ    คือไมมีใครติได  เปน 
กุศล.  ภิกษุผูมีศีลสมบูรณยอมเสวยสุขทั้งทางกายทางใจ  อันธรรมคือความ 
ไมเดือดรอน  ความปราโมทย  ความอ่ิมใจ  และความสงบ   ซึ่งมีศีลเปน 
ปทัสถานผสมอยู.            
           ขอวา  เอว  โข  มหาราช  ภิกขฺุ  สีลสมฺปนฺโน   นาม   โหติ 
ความวา  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงศีลกถาจบลงวา  ภิกษุผูประกอบ 
ดวยศีล  ๓  อยาง  ที่ทรงแสดงพิสดารติดตอกันอยางนี้     ชื่อวาเปนผูมีศีล 
สมบูรณ.  
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           ในการจําแนกทวารท่ีคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย      มีวินิจฉัย 
ดังตอไปนี้    
           จักขุศัพทในบทวา  จกฺขุนา   รูป  นี ้  ในที่บางแหงเปนไปในพุทธ 
จักษุ.  เหมือนอยางที่กลาววา  ทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ. 
           ในทีบ่างแหงเปนไปในสมันตจักษุ    กลาวคือพระสัพพัญุตญาณ. 
เหมือนอยางท่ีกลาววา   ดูกอนสุเมธะ  พระพุทธเจาผูมีสมันตจักษุ    เสด็จ 
ข้ึนปราสาทที่ลวนแลวดวยพระธรรมมีอุปมาอยางน้ัน. 
           ในทีบ่างแหงเปนไปในธรรมจักษุ เหมือนอยางที่กลาววาธรรมจักษุ 
ปราศจากธุลีไมมีมลทินเกิดข้ึนแลว   ก็ในพระบาลีนี้หมายเอาปญญา   คือ 
อริยมรรค   ๓.  
           ญาณมีปุพเพนิวาสานุสสติญาณเปนตน    ในพระบาลีวา    จักษุเกดิ 
ข้ึนแลว  ญาณเกิดข้ึนแลว   ดังน้ี   ทานเรียกวา   ปญญาจักษุ. 
           เปนไปในทิพยจักษุ  ในที่มาท้ังหลายวา  ดวยทิพยจักษุ  ดังนี้. 
           เปนไปในปสาทจักษุ  ในพระบาลีนี้วา  รูปอาศัยจักษุ  ดังนี้. 
           แตในที่นี้   จักขุศัพทนี้เปนไปในจักษุวิญญาณโดยโวหารวา ปสาท- 
จักษุ.    เพราะฉะนั้น    ในพระบาลีนี้จึงมีเนื้อความวา   เห็นรปูดวยจักษุ- 
วิญญาณ.                                                                  
           คําใดท่ีพึงกลาวแมในบทที่เหลือ     คําน้ันทั้งหมด     กลาวแลวใน 
วิสุทธิมรรค. 
           บทวา  อพฺยาเสกสุข  ความวา  เสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลส คือ 
ไมเจือกิเลส   เพราะเวนจากกิเลสเครื่องเศราหมอง   เปนสุขบรสิุทธิ์    เปน 
อธิจิตสุข   แล.  
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                                 จบอินทริยสังวรกถา.   
           ก็ในการจําแนกสติสัมปชัญญะ     มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           จักวินิจฉัยในพระบาลีนี้วา  อภกิฺกนฺเต  ปฏกิฺกนฺเต   กอน. 
           การไป   เรียกวา   อภิกกันตะ   กาวไป. 
           การกลับ   เรียกวา   ปฏิกกันตะ   กาวกลับ. 
           แมทั้ง  ๒  นั้น   ยอมไดในอิริยาบถ  ๔. 
           ในการไป   เมื่อนํากายไปขางหนากอน  ชื่อวา กาวไป เมื่อถอยกลับ 
ชื่อวา   กาวกลับ. 
           แมในการยืน  ผูที่ยนืนั่นแหละ  นอมกายไปขางหนา   ชือ่วา  กาวไป 
เอนกายไปขางหลัง   ชื่อวา   กาวกลับ. 
           แมในการน่ัง   ผูทีน่ั่งน่ันแหละ   ชะโงกหนาไปยังสวนขางหนาของ 
อาสนะ   ชื่อวา    กาวไป    เมื่อถอยไปยังสวนท่ีเปนสวนขางหลัง     ชื่อวา 
กาวกลับ. 
           แมในการนอนก็นัยนี้แหละ. 
           บทวา    สมฺปชานการี    โหติ    ความวา    กระทํากิจท้ังปวงดวย 
สัมปชัญญะ     หรือกระทําสัมปชัญญะน่ันเอง.   ดวยวา   ภิกษุนัน้ยอมกระทํา 
สัมปชัญญะอยูเสมอในการกาวไปเปนตน      มิไดเวนสัมปชัญญะในกาล 
ไหน ๆ. 
         สัมปชญัญะ    ในพระบาลีนั้น    มี ๔ อยาง  คือ 
              ๑.  สาตถกสัมปชัญญะ 
              ๒.  สัปปายสัมปชัญญะ 
              ๓.   โคจรสัมปชญัญะ  
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              ๔.  อสัมโมหสัมปชัญญะ   
           ใน  ๔  อยางนั้น  เมื่อจิตคิดจะไปเกิดข้ึน  ยังไมทันไปตามท่ีคิดกอน 
ใครครวญถึงประโยชนมใิชประโยชนวา   การไปท่ีนั้นจะมีประโยชนแกเรา 
หรือไมหนอ  แลวใครครวญประโยชน  ชื่อสาตถกสัมปชัญญะ. 
           คําวา  ประโยชน   ในบทวา  สาตถกสัมปชญัญะน้ันคือ  ความเจริญ 
ฝายธรรมโดยไดเห็นพระเจดีย  เห็นตนพระศรีมหาโพธิ เห็นพระสงฆ เห็น 
พระเถระและเห็นอสุภเปนตน.   ดวยวา   ภิกษุนั้นยังปติมีพระพุทธเจาเปน 
อารมณใหเกิดข้ึนแมเพราะเห็นพระเจดียหรือตนพระศรีมหาโพธิ   ยังปติมี 
พระสงฆเปนอารมณใหเกิดข้ึนเพราะเห็นพระสงฆ   พิจารณาปตินั้นแหละ 
โดยความเปนของส้ินไปเส่ือมไป     ยอมบรรลุพระอรหัต    เห็นพระเถระ 
ทั้งหลาย  ดังอยูในโอวาทของพระเถระเหลาน้ัน   เห็นอสุภยังปฐมฌานให 
เกิดข้ึนในอสุภน้ัน พิจารณาอสุภน้ันแหละโดยความเปนของส้ินไปเส่ือมไป 
ยอมบรรลุพระอรหัต  เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียกการเห็นสิ่งเหลาน้ันวา  มี 
ประโยชน. 
           แตอาจารยบางพวกกลาววา     ความเจริญแมฝายอามิสก็มีประโยชน 
เหมือนกัน  เพราะอาศัยอามิสนั้นปฏิบัติเพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย. 
           สวนในการไปน้ัน    ใครครวญถึงสัปปายะและอสัปปายะ   แลวใคร 
ครวญสัปปายะ   ชื่อสาตถกสัมปชญัญะ  ขอน้ีอยางไร  จะกลาวการเห็นพระ 
เจดียมีประโยชนกอน   กถ็าบริษัทประชุมกันในที ่ ๑๐ โยชน  ๑๒  โยชน 
เพ่ือบูชาใหญพระเจดีย     ทั้งหญิงท้ังชายประดับตกแตงกายตามสมควรแก 
สมบัติของตน  ราวกะภาพจิตรกรรม  พากันเดินไปมา  ก็ในท่ีนั้น     โลภะ 
ยอมเกิดข้ึนแกภิกษุนั้นเพราะอารมณที่นาปรารถนา       ปฏิฆะยอมเกิดข้ึน  
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เพราะอารมณที่ไมนาปรารถนา  โมหะยอมเกิดข้ึนเพราะไมพิจารณา   ยอม 
ตองอาบัติเพราะกายสังสัคคะก็มี   ยอมเปนอันตรายแกชีวิตและพรหมจรรย   
ก็มี.  ดวยเหตุผลดังกลาวมาน้ี   ที่นั้นจึงเปนอสัปปายะ.  เพราะไมมีอันตราย 
อยางที่กลาวแลว  ที่นั้นเปนสัปปายะ. 
           แมในการเห็นตนพระศรีมหาโพธิก็นัยนี้แหละ. 
           แมการเห็นพระสงฆก็มีประโยชน.       ก็ถาเม่ือมนุษยทั้งหลายสราง 
มณฑปใหญภายในหมูบาน ชวนกันฟงธรรมตลอดคืน ยอมมีทั้งประชุมชน 
ทั้งอันตราย โดยประการที่กลาวแลวน่ันแหละ.  ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้   ที่ 
นั้นจึงเปนอสัปปายะ.  เพราะไมมีอันตราย  ที่นัน้เปนสัปปายะ. 
           แมในการเห็นพระเถระที่มีบริษัทบริวารมากก็นัยนี้แหละ. 
           แมการเห็นอสุภก็มีประโยชน. 
           ก็เรื่องน้ี   เพ่ือแสดงประโยชนนั้น. 
           ไดยินวา ภิกษุหนุมรูปหน่ึงพาสามเณรไปหาไมสีฟน.  สามเณรหลีก 
จากทางเดินไปขางหนา   เห็นอสุภ  ยงัปฐมฌานใหบังเกิด  ทําปฐมฌานน้ัน 
ใหเปนบาท   พิจารณาสังขารทั้งหลาย ทําใหแจงผลท้ัง  ๓  แลวยืนกําหนด 
กรรมฐานเพ่ือตองการมรรคผลช้ันสูง.       ภิกษุหนุมเม่ือไมเห็นสามเณรก็  
เรียกวา   สามเณร.   สามเณรน้ันคิดวา   จําเดิมแตกาลท่ีเราบรรพชา    ไม 
เคยกลาวคําสองกับภิกษุ      เราจักยังคุณวิเศษชั้นสูงใหบังเกิดแมในวันอ่ืน 
ดังน้ี จึงไดขานรับวา อะไรขอรับ  เมือ่ภิกษุหนุมเรียกวา  มานี่ ดวยคําเดียว 
เทาน้ัน  สามเณรน้ันก็มา    กลาววา   ทานขอรับ   ขอทานจงเดินไปตาม 
ทางนี้กอน แลวยืนหันหนาไปทางทิศทะวันออก   แลดูตรงที่ที่กระผมยืนอยู 
สักครูเถิด.  ภิกษุนั้นกระทําตามน้ัน ไดบรรลุคุณวิเศษท่ีสามเณรนั้นบรรลุ  
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แลวเหมือนกัน.  อสุภเดียวเกิดประโยชนแกชน  ๒  คน ดวยประการฉะน้ี. 
           อสุภน้ีแมมีประโยชนอยางนี้ก็จริง.     แตอสุภหญิงเปนอสัปปายะแก 
ชาย  และอสุภชายเปนอสัปปายะแกหญิง  อสุภท่ีเปนสภาคกัน    (เพศเดียว 
กัน)  เทาน้ัน   เปนสัปปายะ  การใครครวญสัปปายะอยางนี้   ชือ่สัปปาย- 
สัมปชัญญะ  ดวยประการฉะน้ี.                                              
           ก็การเลือกอารมณกลาวคือกรรมฐานที่ตนชอบใจในบรรดากรรมฐาน 
๓๘  อยาง    แลวยึดอารมณนั้นเทาน้ันไปในที่ที่ภิกขาจาร ของภิกษุผูใคร- 
ครวญถึงประโยชนและสัปปายะอยางนี้  ชื่อโคจรสัมปชัญญะ.                 
           เพ่ือความแจมแจงโคจรสัมปชัญญะน้ัน     บัณฑิตพึงทราบจตุกกะน้ี  
ดังตอไปนี้  
              ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี   นําไป   ไมนํากลับ   บางรูป 
              นํากลับ  ไมนําไป  แตนางรูป  ไมนําไป   ไมนํากลับ          
              บางรูป  นําไปดวย  นํากลับดวย. 
           ในบรรดาภิกษุ ๔ จําพวกนั้น  ภิกษุใดชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรม 
อันเปนเครื่องกั้น    ดวยการจงกรมและดวยการน่ัง    ในกลางวัน    ตอน 
ปฐมยามในกลางคืนก็ปฏิบัติอยางนั้น  นอนในมชัฌิมยาม    ยงักาลใหลวง 
ไปดวยการน่ังและการจงกรมแมในปจฉิมยาม    กระทําวัตรที่ลานพระเจดีย 
และลานพระศรีมหาโพธิกอนทีเดียว  รดน้ําท่ีตนพระศรีมหาโพธิ  ต้ังน้ําฉัน 
น้ําใชไว ประพฤติสมาทานขันธกวัตรทุกอยางมีอาจริยวัตรและอุปชฌายวัตร 
เปนตน. ภิกษุนั้นกระทําสรีระบริกรรมแลวเขาสูเสนาสนะ  ใหรางกายไดรับ 
ไออุนชั่ว ๒ - ๓ กลับ   แลวประกอบเนือง ๆ ซึ่งกรรมฐาน  ลกุข้ึนในเวลา 
ภิกขาจาร ถอืบาตรและจีวร โดยกําหนดกรรมฐานเปนหลักนั่นเทียว ออก  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 420 

จากเสนาสนะ  ใสใจถึงกรรมฐานอยูอยางนั้น ไปลานพระเจดีย  หากเจริญ   
พุทธานุสสติกรรมฐานอยู  ก็เจริญพุทธานุสสติกรรมฐานน้ันเรื่อยไป   ไม 
ละกรรมฐานนั้น  เขาไปสูลานพระเจดีย  หากเจริญกรรมฐานอ่ืนอยู   พัก 
กรรมฐานน้ัน    เหมือนวางสิ่งของท่ีถือมาไว  ณ  เชิงบันได  ยดึปติมีพระ 
พุทธเจาเปนอารมณ     ข้ึนสูลานพระเจดีย  หากเจดียใหญ  ทําประทักษิณ 
๓  ครั้ง    แลวพึงไหวในฐานะทั้ง  ๔  ( ๔   ทิศ)   หากเจดียเล็ก    พึงทํา 
ประทักษิณอยางนั้นนั่นแหละแลวไหวในฐานะท้ัง   ๘.   เมื่อไหวพระเจดีย 
แลวไปถึงลานตนพระศรีมหาโพธิ         พึงแสดงความเคารพไหวพระศรี 
มหาโพธิ      ดุจอยูเฉพาะพระพักตรพระผูมาพระภาคเจาฉะน้ัน.     ภิกษุ 
นั้นไหวพระเจดียและพระศรีมหาโพธิอยางนี้แลว     พึงถือเอากรรมฐานท่ี 
คนพักไว  ดุจคนไปยังที่เก็บของไว  ถือเอาส่ิงของท่ีเก็บไวฉะน้ัน  เมื่อใกล 
หมูบานก็ครองจีวรโดยกําหนดกรรมฐาน  เปนหลักนั่นเทียว     เขาไปยังหมู 
บานเพ่ือบิณฑบาต. 
           ครั้งน้ัน  มนุษยทั้งหลายเห็นภิกษุนั้นก็ออกมาตอนรับดวยความยินดี 
วา    พระผูเปนเจาของพวกเรามาแลว      รับบาตรนิมนตใหนั่งบนโรงฉัน 
หรือบนเรือน   ถวายขาวยาคูชั่วระยะเวลาที่ภัตตาหารยังไมเสร็จ   ก็ลางเทา 
ทานํ้ามัน  นั่งขางหนาถามปญหาบาง  ขอฟงธรรมบาง. 
           พระอรรถกถาจารยกลาววา    ถาแมเขาไมขอใหแสดงธรรม    ก็พึง 
แสดงธรรมกถาทีเดียวเพ่ือสงเคราะหประชาชน. 
           จริงอยู  ธรรมกถาที่นอกเหนือไปจากธรรมฐาน  ยอมไมมี.   เพราะ 
ฉะน้ัน ภิกษุนั้นเมื่อกลาวธรรมกถาโดยกําหนดกรรมฐานเปนหลักน่ันเทียว  
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ฉันอาหารโดยกําหนดกรรมฐานเปนหลักน้ันเทียว     แมเม่ือกระทําอนุโม-   
ทนาลากลับ  พวกมนุษยตามไปสง  ออกจากหมูบานแลว    ใหพวกมนุษย 
เหลาน้ันกลับตรงท่ีนั้น  เดินไปตามทาง. 
           ครั้งน้ัน สามเณรและภิกษุหนุมที่ออกมากอน     ไดฉันภัตตาหารท่ี 
นอกบานเสร็จแลว     เห็นภิกษุรูปนั้นไปตอนรับ    รับบาตรและจีวรของ 
ทาน. 
           ไดยินวา ภิกษุครั้งโบราณ  ใชวาจะแลดูหนาเสียกอนวา นี่อุปชฌาย 
ของเรา นี่อาจารยของเรา  แลวจึงปรนนิบัติก็หาไม  ยอมทําตามกําหนดท่ีถึง 
เขาเทาน้ัน.  สามเณรและภิกษุหนุมเหลาน้ันถามทานวา ทานผูเจริญ มนุษย 
เหลาน้ันเปนอะไรกับทาน  เปนญาติขางมารดาหรือเปนญาติขางบิดา. ภิกษุ 
นั้นกลาววา    พวกทานเห็นอะไรจึงถาม.    สามเณรและภิกษุหนุมตอบวา 
เห็นพวกเขาเหลาน้ันรักนบัถือทานมาก.   ภิกษุนั้นกลาวสรรเสริญชาวบาน 
เหลาน้ันวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  กิจใดแมมารดาบิดาก็ยากท่ีจะทําได 
กิจน้ันพวกเขาเหลาน้ันกระทําแกพวกเรา      แมจีวรของพวกเราก็เปนของ 
พวกเขาเหลานั้นทั้งน้ัน  เมื่อมีภัยก็ปลอดภัย  เมื่อหิวก็ไมหิว  ผูที่มีอุปการะ 
แกพวกเราเชนนี้ไมมีอีกแลว  ดังนี้ไป.   นี้เรียกวา  นําไป   ไมนาํกลับ. 
           สวนภิกษุใดกระทําวัตรปฏิบัติมีประการดังกลาวแลวกอนทีเดียว ไฟ 
ธาตุยอยอาหารเผาอาหารใหมหมดแลวก็เผากระเพาะอาหาร.       เหง่ือไหล 
ทวมตัว.  กรรมฐานไมข้ึนสูวิถีได.  ภิกษุนั้นถือบาตรจีวรกอนแลวไหวพระ 
เจดียโดยเร็วทีเดียว    แลวเขาไปยังหมูบานเพ่ือขอยาคู    ในเวลาฝูงโคออก 
จากคอกน่ันเทียว   (เชามืด)   ไดยาคูแลวไปฉันยังโรงฉัน.    ตอนน้ันพอ 
ภิกษุนั้นกลืนยาคูลงไปได  ๒-๓ คํา     เตโชธาตุที่เกิดแตกรรม     ไมเผา  
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กระเพาะอาหาร  หันมาเผาอาหารใหม.   ภิกษุนั้นถึงความดับความเรารอน 
แหงเตโชธาตุ    ดุจไดอาบน้ําต้ังรอยหมอ    ฉันยาคูโดยกําหนดกรรมฐาน   
เปนหลัก   ลางบาตรและบวนปากแลว   เจริญกรรมฐานเรื่อยไปในระหวาง 
ที่ยังมิไดฉันภัตตาหาร     เที่ยวบิณฑบาตในท่ีที่ยังมิไดไป    ฉันอาหารโดย 
กําหนดกรรมฐานเปนหลัก      ตอแตนั้นก็ถือเอากรรมฐานท่ีคนบํารุงตรง 
เปาหมายทีเดียวมา.   นี้เรียกวา   นํากลับ   ไมนําไป. 
           ภิกษุทั้งหลายท่ีฉันยาคูแลวเริ่มเจริญวิปสสนา     ไดบรรลุพระอรหัต 
ในพระพุทธศาสนาเชนนี้    มีมากจนนับไมถวน   ในเกาะสีหลนั้น   ใน 
โรงฉันตามหมูบานนั้น ๆ     ไมมีอาสนะที่ไมมีภิกษุฉันยาคูแลวบรรลุพระ 
อรหัตน่ัง. 
           ก็ภิกษุที่อยูดวยความประมาท  ทอดท้ิงธุระ ทําลายวัตรที่จะพึงกระ- 
ทํา   มีจิตตรึงแนนดวยเจโตขีลธรรม ๕ อยาง   ไมกระทําความสําคัญแมวา 
กรรมฐานมีอยู   เขาไปบิณฑบาตยังหมูบาน  เดินคลุกคลีไปกับคฤหัสถบาง 
กินอยูปะปนกับคฤหัสถบาง  ซึ่งไมสมควร  เปนผูเปลาออกไป.   นี้เรียกวา 
ไมนําไป  ไมนํากลับ. 
           ก็ภิกษุนี้ใด  ที่กลาวแลววา  นําไปดวย  นํากลับดวย ภิกษุนั้น พึง 
ทราบดวยอํานาจภิกษุผูประพฤติคตปจจาคติกวัตร     (ขาไปก็เจริญกรรม- 
ฐาน  ขากลับก็เจริญกรรมฐาน).                                                
           จริงอยู   กุลบุตรทัง้หลายผูใครประโยชน    บวชในพระศาสนาแลว 
อยูรวมกัน  ๑๐  รูปบาง  ๒๐  รูปบาง ๓๐  รูปบาง  ๔๐  รูปบาง ๕๐ รูปบาง 
๑๐๐  รูปบาง   ทําขอตกลงกันวา   แนะอาวุโสท้ังหลาย   ทานท้ังหลายมิใช 
บวชหลบเจาหนี้   มใิชบวชล้ีภัย  มิใชบวชเพ่ืออาชีพ  แตมุงพนทุกขจึงบวช  
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ในพระศาสนาน้ี.  เพราะฉะน้ัน  กิเลสเกิดข้ึนในขณะเดิน จงขมในขณะเดิน   
นั่นเทียว  กิเลสเกิดข้ึนในขณะยืน   จงขมในขณะยืนนั่นเทียว กิเลสเกิดข้ึน 
ในขณะนั่ง  จงขมในขณะน่ังน่ันเทียว  กิเลสเกิดข้ึนในขณะนอน  จงขมใน 
ขณะนอนน่ันเทียว   ดังนี้.    ภิกษุเหลาน้ันทําขอตกลงกันอยางนี้แลว    ไป 
ภิกขาจาร   มแีผนหินในระหวางทาง   ครึ่งอุสภ   ๑ อุสภ   ครึ่งคาวุต   และ 
๑ คาวุต     เดนิมนสิการกรรมฐานดวยสัญญานั้นเทียว.     ถากิเลสเกิดข้ึน 
แกใคร  ๆ ในขณะเดิน    เธอยอมขมกิเลสนั้น    ตรงน้ันแหละ    เมื่อไม 
อาจจะขมไดอยางนั้น    ตองยืนอยู.   ครั้งน้ันภิกษุแมที่ตานมาขางหลังภิกษุ 
นั้น  ก็ตองยืนอยู.  ภิกษุนัน้เตือนตนเองวา ภิกษุนี้รูวาวิตกเกิดข้ึนแกทาน 
ทานทํากรรมไมสมควรแลว  ดังน้ี       เจริญวิปสสนาแลวกาวลงสูอริยภูมิได 
ในที่นั้นเอง.   เม่ือไมอาจจะขมไดอยางนั้น  ก็นั่ง.   ตอมาภิกษุแมที่ตามมา 
ขางหลังภิกษุนั้น  ก็ตองนั่ง  มีนัยดังกลาวแลวน่ันแหละ.   แมเมื่อไมอาจจะ 
กาวลงสูอริยภูมิ  ก็ขมกิเลสน้ันไว  เดินมนสิการกรรมฐานเรื่อยไป.   ภิกษุ 
นั้นจะไมยางเทาดวยจิตท่ีปราศจากกรรมฐาน.    หากยางเทาไป    ตองถอย 
กลับมายังท่ีเดิมอีก   ดุจพระมหาปุสสเทวเถระผูอยูอาลินทกวิหาร. 
           ไดยินวา  พระเถระนั้นบําเพ็ญคตปจจาคตวัตรอยู ๑๙ ป.  แมมนุษย 
ทั้งหลายไดเห็นทานแลว  คือ  ผูที่กําลงัไถนาบาง หวานขาวบาง  นวดขาว 
บาง   ทําการงานอยูบางในระหวางทาง   เห็นพระเถระเดินอยูอยางนั้น  จึง 
สนทนากันวา  พระเถระรปูนี้เดินกลับไปกลับมาอยูบอย ๆ  ถาจะหลงทาง 
หรือลืมของอะไร ๆ.  พระเถระนั้นหาไดสนใจคําของคนเหลาน้ันไม  กระ- 
ทําสมณธรรมดวยจิตท่ีประกอบดวยกรรมฐานเทาน้ัน  ไดบรรลุพระอรหัต 
ในพรรษา  ๒๐.  
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           ในวันที่บรรลุพระอรหัตน่ันเอง     เทวดาผูอยูทายที่จงกรมของพระ   
เถระ  ไดยืนเอาน้ิวมือทําเปนประทีปสวางโชติชวง.  แมทาวมหาราชท้ัง ๔ 
และทาวสักกเทวราช     ตลอดถึงทาวสหัมบดีพรหม     ก็ไดมาบํารุงพระ 
เถระ. 
           ก็พระมหาติสสเถระผูอยูปาเห็นแสงสวาง   ดังน้ันจึงถามทานในวัน 
รุงข้ึนวา   เมื่อตอนกลางคืนไดมีแสงสวางในสํานักของทาน   แสงสวางนั้น 
เปนอะไร.    พระเถระพูดกลบเกลื่อนมีอาทิอยางนี้วา    ธรรมดาแสงสวาง 
ยอมเปนแสงสวางของประทีปบาง    เปนแสงสวางของแกวมณีบาง    ดังนี้. 
ตอแตนั้นไดบังคับใหพระเถระผูถามปกปดเรื่องไว    เมื่อทานรับคําแลวจึง 
เลาใหฟง.  และดุจพระมหานาคเถระผูอยูกาลวัลลิมณฑป 
           ไดยินวา พระเถระแมนั้นก็บําเพ็ญคตปจจาคตวัตร  ทีแรกไดอธิษ- 
ฐานเดินจงกรมอยูถึง ๗ ป ดวยต้ังใจวา  จักบูชามหาปธานของพระผูมี- 
พระภาคเจากอน บําเพ็ญคตปจจาคตวัตรอีก ๑๖ ป จึงไดบรรลุพระอรหัต. 
พระเถระนั้นยางเทาดวยจิตท่ีประกอบดวยกรรมฐานเทาน้ัน      เมื่อยางเทา 
ดวยจิตท่ีปราศจากกรรมฐานแลว    ก็ถอยกลับใหม    ครั้นไปใกลหมูบาน 
ยืนในประเทศท่ีนาสงสัยวา   แมโคหรือพระหนอ   หมจีวรแลว   ลางบาตร 
ดวยนํ้าจากแองท่ีสะอาดแลวอมนํ้าไว.    เพ่ืออะไร ?   เพ่ือตองการวา  เมื่อ 
คนมาถวายภิกษาแกเราหรือมาไหว     กรรมฐานอยาไดเคลื่อน     แมเพียง 
กลาววา  ขอทานท้ังหลายจงมีอายุยืน.   แตเมื่อถูกถามถึงวันวา  ทานขอรับ 
วันนี้กี่คํ่า  หรือถามจํานวนภิกษุ  หรือถามปญหา  ก็กลืนน้ําแลวบอก.  หาก 
ไมมีผูถามถึงวันเปนตน   ก็จะบวนนํ้าไวที่ประตูบานไปในเวลาโคออกจาก 
ดอก.  และดจุภิกษุ  ๕๐  รูปผูจําพรรษาในกลัมพติตถวิหาร.  
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           ไดยินวา  ภิกษุเหลาน้ันไดกระทําขอตกลงกันในวันเพ็ญเดือน ๘ วา   
เราทั้งหลายยังไมบรรลุพระอรหัต   จักไมพูดคุยกัน   เมื่อภิกษุเหลาน้ันเขา 
ไปบิณฑบาตในหมูบาน  ก็อมนํ้าเขาไป  เมื่อถูกถามถึงวันเปนตน  ก็ปฏิบัติ 
ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ.     มนษุยทั้งหลายในท่ีนั้นเห็นรอยบวนนํ้าก็รู 
วา  วันนี้มารูปเดียว  วันนี้ ๒ รูป. 
           ก็มนษุยเหลาน้ันคิดกันอยางนี้วา    ภิกษุเหลาน้ีไมพูดกับพวกเราเทา 
นั้น    หรือวาพวกทานเองก็ไมพูดกัน    หากพวกทานเองก็ไมพูดกันแลว 
คงจักวิวาทกันเปนแน    มาเถิดพวกเราจักใหภิกษุเหลาน้ันขมาโทษกันและ 
กัน.    เขาทั้งหมดไปวิหาร   ไมไดเห็นภิกษุ ๕๐  รูป   อยูในที่เดียวกันแม 
๒ รูป.    ในลําดับนั้น    บรรดาคนเหลาน้ันมีคนตาแหลมคนหน่ึงกลาววา 
ทานผูเจริญท้ังหลาย    โอกาสเชนนี้มิใชที่อยูของผูที่ทะเลาะกัน    ลานพระ 
เจดีย   ลานพระศรีมหาโพธิ   ก็กวาดสะอาดดี   ไมกวาดก็วางไวเรียบรอย 
น้ําฉันน้ําใชก็จัดต้ังไวดี.  พวกเขาพากันกลับจากท่ีนั้น.    แมภิกษุเหลาน้ัน 
ก็บรรลุพระอรหัตภายในไตรมาสน่ันเอง     ในวันมหาปวารณาไดปวารณา 
วิสุทธิปวารณา. 
           ภิกษุผูพระพฤติดุจพระมหานาคเถระผูอยูกาลวัลลิมณฑป   และดุจ 
ภิกษุทั้งหลายที่จําพรรษาในกลัมพติตถวิหาร  ดังกลาวมานั้น  ยางเทาดวย 
จิตท่ีประกอบดวยกรรมฐานเสมอทีเดียว     ไปใกลหมูบานแลว     อมนํ้า 
กําหนดทางเดิน  ทางใดไมมีพวกทะเลาะกันมีนักเลงสุราเปนตน หรือไมมี 
ชางดุมาดุเปนตน    ก็ไปทางน้ัน.    และเม่ือเดินบิณฑบาตในหมูบานน้ันก็ 
ไมเดินเร็วอยางคนมีธุระรอน.   ดวยวา  ธุดงคที่ถือการบิณฑบาตเปนวัตร 
ไมมีอะไรท่ีตองเร็ว.   แตตองคอย ๆ ไป    เหมือนเกวียนบรรทุกน้ําไปถึง  
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ที่ลุม ๆ ดอน ๆ ตองคอย ๆ ไป ฉะน้ัน.     และเขาไปตามลําดับเรือนแลว  
สังเกตดูวาเขาจะใหหรือไมให    คอยอยูชั่วเวลาพอสมควร    ไดภิกษาแลว 
ถือมาวิหาร   ในหมูบานหรือนอกหมูบาน   นั่งในที่อันสมควรตามสะดวก 
มนสิการกรรมฐาน     เริม่ปฏิกูลสัญญาในอาหาร      พิจารณาดวยอํานาจ 
อุปมาวานํ้ามันหยอดเพลา    ยาพอกแผล    และเน้ือของบุตร    ฉันอาหาร 
ประกอบดวยองค ๘   มใิชฉันเพ่ือจะเลน  มิใชฉันเพ่ือจะมัวเมา   มิใชฉัน 
เพ่ือประดับ  มิใชฉันเพ่ือตกแตง. . .ครันฉันเสร็จแลว ดื่มน้ําและบวนปาก 
พักพอใหหายอึดอัดดวยอาหารครูหนึ่ง       แลวมนสิการกรรมฐานทีเดียว 
กอนอาหารอยางไร    หลังอาหารก็อยางนั้น    ทั้งยามตนและยามหลัง.    นี้  
เรียกวา   ทั้งนําไปและนํากลับ. 
           ก็ภิกษุบําเพ็ญคตปจจาคตวัตร  กลาวคือนํากรรมฐานไปและนํากลับ 
มาน้ี  หากเปนผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยแลว   จะบรรลุพระอรหัตไดในปฐม- 
วัยทีเดียว.  ถาไมไดบรรลุในปฐมวัย  ก็จะไดบรรลุในมัชฌิมวัย.  ถาไมได 
บรรลใุนมัชฌิมวัย   ก็จะไดบรรลุในเวลาตาย.   ถาไมไดบรรลุในเวลาตาย 
ก็จะไปเปนเทพบุตรแลวบรรล.ุ   ถาไมไปเปนเทพบุตรแลวบรรลุ   ไปเกิด 
เมื่อพระพุทธเจายิ่งไมอุบัติ      ก็จะบรรลุปจเจกโพธิญาณ.      ถาไมบรรล ุ
ปจเจกโพธิญาณ    เมื่อไปเกิดพบพระพุทธเจาท้ังหลาย    ก็จะไดเปนพระ 
อรหันตประเภทขิปปาภิญญา  ดังเชนพระพาหิยทารุจิริยเถระก็มี.   ประ- 
เภทผูมีปญญามาก   เชนพระสารีบุตรเถระก็มี.  ประเภทผูมีฤทธิ์มาก  เชน 
พระมหาโมคคัลลานเถระก็มี.   ประเภทถือธุดงค  เชนพระมหากัสสป- 
เถระก็มี.      ประเภทไดทิพยจักษุ   เชนพระอนุรุทธเถระก็มี. ประเภททรง 
พระวินัย  เชนพระอุบาลีเถระก็มี. ประเภทเชี่ยวชาญแสดงธรรม เชนพระ  
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ปุณณมันตานีบุตรเถระก็มี.    ประเภทอยูปาเปนวัตร    เชนพระเรวตเถระ 
ก็มี.  ประเภทพหุสูต  เชนพระอานนทเถระก็มี.    ประเภทใครการศึกษา 
เชนพระราหลุเถระผูพุทธบุตรก็มี. 
           ในขอปฏิบัติ  ๔ ขอน้ี   ภิกษุใด   ทั้งนําไปและนํากลับ    โคจรสัม- 
ปชัญญะของภิกษุนั้น ยอมเปนอันถึงที่สุดแหงการปฏิบัติ  ดวยประการฉะน้ี. 
           ก็ความไมหลงในการกาวไปเปนตน    ชื่อวา  อสัมโมหสัมปชัญญะ. 
อสัมโมหสัมปชัญญะน้ันพึงทราบอยางนี้    ปุถชุนผูอันธพาล    เมื่อกาวไป 
เปนตน  ยอมหลงผิดวา  คนกาวไป  การกาวไปตนทําใหเกิดข้ึน ดังน้ีบาง 
วาเรากาวไป    การกาวไป    เราทําใหเกิดข้ึน ดังนี้บาง  ฉันใด    ภิกษุใน 
พระศาสนาน้ีไมหลงผิดฉันนั้น  เมื่อจิตคิดวาเราจะกาวไปเกิดข้ึน  วาโยธาตุ 
ซึ่งเกิดแตจิต    ยังวิญญัติใหเกิด    ยอมเกิดข้ึนดวยจิตน้ันเอง     ดังน้ันราง 
กระดูกที่สมมติวากายนี้       ยอมกาวไปดวยอํานาจความแผไปของวาโยธาตุ 
อันเกิดแตพลังงานของจิต  ดวยประการฉะน้ี.      เมื่อรางกระดูกนั้นกาวไป 
อยางนี้  ในขณะที่ยกเทาข้ึนแตละขาง   ธาตุทั้ง ๒ คือปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ 
ยอมออนกําลังลง. อีก ๒ ธาตุนอกน้ียอมมีกําลังข้ึน. ในขณะที่หยอนเทาลง 
ธาตุทั้ง  ๒  คือเตโชธาตุ  วาโยธาตุ  ยอมออนกําลังลง อีก  ๒  ธาตุนอกน้ียอมมี 
กําลังยิ่งข้ึน.  ในขณะที่ปลายเทาจดพ้ืนและเหยียบเต็มฝาเทา  ก็เชนเดียวกัน. 
           รูปธรรมและอรูปธรรมท่ีเปนไปในขณะท่ียกเทาข้ึน  ยอมไมถึงขณะ 
ที่เคลื่อนเทา.   รูปธรรมและนามธรรมท่ีเปนไปในขณะท่ีเคลื่อนเทา   ยอม 
ไมถึงขณะท่ีกาวไปขางหนาเหมือนกัน.   ที่เปนไปในขณะท่ีกาวไปขางหนา 
ยอมไมถึงขณะท่ีหยอนเทาลง.  ที่เปนไปในขณะที่หยอนเทาลง   ยอมไมถึง 
ขณะที่ปลายเทาจดพ้ืน.  ที่เปนไปในขณะท่ีปลายเทาจดพ้ืน   ยอมไมถึงขณะ  
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ที่เหยียบเต็มฝาเทา.   รูปธรรมและอรปูธรรมยอมเปนตอน ๆ เปนทอน ๆ 
เปนเขต ๆ   ดับไปในอิริยาบถนั้น ๆ  นั่นเอง   เหมือนเมล็ดงาที่ใสลงใน   
กระเบ้ืองรอนยอมแตกเปาะแปะ ๆ. 
           ในการกาวไปเปนตน  ใครคนหนึ่งกาวไป  หรือการกาวไปของ 
ใครคนหน่ึง.  แตโดยปรมัตถ   ธาตุทั้งหลายเทาน้ันเดิน   ธาตุทั้งหลายเทา 
นั้นยืน    ธาตุทั้งหลายเทาน้ันนั่ง    ธาตุทั้งหลายเทาน้ันนอน.   ก็ในสวน 
(แหงอิริยาบถ) นั้น ๆ จิตดวงอ่ืนเกิดข้ึน จิตดวงอ่ืนดับไป  พรอมกับรูป 
เปนไปอยูเหมือนกระแสน้ําไหลติดตอกันไปไมขาดสายฉะนั้น  ดังนี้ .  ความ 
ไมหลงในการกาวไปเปนตนอยางนี้   ชื่อวา อสัมโมหสัมปชัญญะ   ดังน้ีแล. 
           จบอธิบายบทวา   อภิกฺกนฺเต   ปฏิกฺกนฺเต    สมฺปชานการี    โหติ 
เทาน้ี . 
           ก็ในบทวา  อาโลกิเต  วิโลกิเต  นี ้   มีวินิจฉัย  ดังตอไปนี้  
           การเพงดูไปขางหนา  ชื่ออาโลกิตะ. 
           การเพงดูไปทิศเฉียง  ชื่อวิโลกติะ. 
           อิริยาบถอ่ืน ๆ ที่ชือ่วาโอโลกิตะ   อุลโลกิตะและอวโลกิตะ ก็คือการ 
ดูขางลาง  ขางบน  ขางหลัง  การดูเหลาน้ัน  ทานมิไดถือเอาในที่นี้.  แต 
โดยการถือเอาตามความเหมาะสม    ทานถือเอาการแลดูสองอยางน้ีเทาน้ัน. 
           อีกนัยหนึ่ง   การแลดูเหลาน้ันทั้งหมด   ทานถือเอาดวยมุขนี้   ดวย 
ประการฉะน้ีทีเดียวแล. 
           ในการแลดูสองอยางนั้น  เมื่อจิตคิดวา  เราจักแลดูไปขางหนา  ดังนี้ 
เกิดข้ึน     ยังมิทันแลไปดวยอํานาจจิตน่ันแล    ใครครวญถือเอาประโยชน 
ชื่อสาตถกสัมปชัญญะ.   สาตถกสัมปชัญญะน้ัน   พึงดูทานพระนันทะเปน 
ตัวอยาง.  
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           สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
หากวานันทะจะพึงแลดูทิศตะวันออก   เธอยอมรวบรวมใจทั้งหมดแลดูทิศ    
ตะวันออกวา  เมื่อเราแลดูทิศตะวันออกอยางนี้   อกุศลธรรมอันลามก  คือ 
อภิชฌาและโทมนัส    ไมพึงไหลไปตาม   ดังนี้  ยอมชื่อวาเปนผูมีสาตถก- 
สัมปชัญญะ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    หากวานันทะจะพึงแลดูทิศตะวันตก 
ทิศเหนือ  ทิศใต  ทิศเบ้ืองบน  ทิศเบ้ืองลาง  ทิศเฉียง  เธอยอมรวบรวม 
ใจท้ังหมดพิจารณาดูทิศเฉียงวา   เมื่อเราแลดูทิศเฉียงอยางนี้. . .ดังน้ี   ยอม 
ชื่อวาเปนผูมีสาตถกสัมปชัญญะ   ดังน้ี . 
           อีกอยางหนึ่ง    แมในที่นี้ก็พึงทราบวาการเพงดูไปขางหนาและการ 
เพงดูไปตามทิศเปนสาตถกสัมปชญัญะ     และเปนสัปปายสัมปชัญญะ  โดย  
การเห็นพระเจดียเปนตนท่ีกลาวแลวในกอนน้ันแล.                
           สวนโคจรสัมปชัญญะ     คือการไมละทิ้งกรรมฐานน่ันเอง    เพราะ 
ฉะน้ัน  การเพงดูไปขางหนาและการเพงดูไปตามทิศ  ในพระบาลีนี้ ภิกษุ 
ผูเจริญวิปสสนากรรมฐาน  ยึดขันธ  ธาตุ  อายตนะเปนอารมณ  พึงกระทํา 
ดวยอํานาจกรรมฐานของตนน่ันเทียว  หรือฝายภิกษุผูเจริญสมถกรรมฐาน 
ยึดกสิณเปนตนเปนอารมณ     พึงกระทําโดยกําหนดกรรมฐานเปนหลักที 
เดียว.   ชื่อวาตนภายในรางกาย   ที่เพงดูไปขางหนาหรือท่ีเพงดูไปตามทิศ 
ยอมไมมี.  พอเกิดความคิดวาเราจักแลดูไปขางหนา  ดังนี้  วาโยธาตุซึ่งมีจิต 
เปนสมุฏฐานพรอมดวยจิตดวงนั้นนั่นแล    ยังวิญญัติใหเกิด    ยอมเกิดข้ึน 
หนังตาลางหดลง   หน่ึงตาบนเลิกข้ึน  ดวยอํานาจความแผไปของวาโยธาตุ 
อันเกิดแตพลังงานของจิต    ดวยประการฉะน้ี.     จะมีใคร ๆ ชือ่วาเที่ยว 
ไปดวยยนตก็หาไม.   ตอจากนั้น    จักขุวิญาณยังทัสสนกิจใหสําเร็จ  ก็เกิด  
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ข้ึน  ดังน้ีแล.  ก็การรูชัดอยางนี้   ชื่อวาอสัมโมหสัมปชัญญะในพระบาลีนี้.   
อีกอยางหนึ่ง     ก็อสัมโมหสัมปชัญญะในพระบาลีนี้      พึงทราบดวยการ 
กําหนดรูเหตุตัวเดิมและเหตุจรมา     และเหตุเกิดชั่วขณะ.     พึงทราบโดย 
กําหนดรูเหตุตัวเดิมกอน. 
           ภวังคกิจ   อาวัชชนกิจ  ทัสสนกิจ  สมัปฏิจฉันนกิจ  
           สันตีรณกิจ   โวฏฐัพพนกิจ   และชวนกิจ   เปนที่  ๗ 
           ยอมเกิด. 
           ในวิถจิีตเหลาน้ัน     ภวังคจิตยังกิจอันเปนองคแหงอุปปตติกภพให 
สําเร็จเกิดข้ึน.   กริิยามโนธาตุรําพึงถึงภวังคจิตน้ันยังอาวัชชนกิจใหสําเร็จ 
เกิดข้ึน.   ถัดจากกิริยามโนธาตุดับ   จักขุวิญญาณยังทัสสนกิจใหสําเร็จเกิด 
ข้ึน.    ถัดจากจักขุวิญญาณดับ   วิบากมโนธาตุยังสัมปฏิจฉันนกิจใหสําเร็จ 
เกิดข้ึน.    ถดัจากวิบากมโนธาตุดับ   วิบากมโนวิญญาณธาตุยังสันตีรณกิจ 
ใหสําเร็จเกิดข้ึน.   ถัดจากวิบากมโนวิญญาณธาตุดับ   กิริยามโนวิญญาณ- 
ธาตุยังโวฏฐัพพนกิจใหสําเร็จเกิดข้ึน.     ถัดจากกิริยามโนวิญญาณธาตุดับ 
ชวนจิตยอมแลนไป ๗ ครั้ง.     ในวิถจิีตเหลาน้ันแมในชวนจิตท่ี ๑  ยอม 
ไมมี.       การแลไปขางหนาและการแลไปตามทิศดวยอํานาจความกําหนัด 
ขัดเคืองและความหลงวา   นี้เปนหญิง  นี้เปนชาย. . .แมในทุติยชวนะ. . . 
แมในสัตตมชวนะก็อยางนั้น    ก็เม่ือวิถีจิตเหลาน้ันแตกดับต้ังแตตนจนถึง 
ที่สุด   เหมือนเหลาทหารในสนามรบ   ชื่อวาการแลและการเหลียว   ดวย 
อํานาจความกําหนัดเปนตนวา  นี้เปนหญิง  นี้เปนชาย  จึงมีข้ึน. 
           อสัมโมหสัมปชัญญะ    ในการแลและการเหลียวน้ีดวยอํานาจการ 
กําหนดรูเหตุตัวเดิม  พึงทราบเพียงเทานี้กอน.  
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           พึงทราบวินิจฉัยในจักษุทวาร    ก็เม่ือรูปารมณมาปรากฏ    ถัดจาก   
ภวังคจิตไหว  เม่ือวิถีจิตมีอาวัชชนจิตเปนตนเกิดข้ึนดับไป  ดวยอํานาจทํา 
กิจของตนใหสําเร็จ  ในที่สุดชวนจิตยอมเกิด.  ชวนจิตน้ันเปนดุจบุรุษผูจร 
มาในจักษุทวาร       อันเปนเพียงดังเรือนของอาวัชชนจิตเปนตนที่เกิดข้ึน 
กอน.   เมื่อบุรุษผูจรมาน้ันเขาไปในเรือนของผูอ่ืนเพื่อจะขอสิ่งของอะไร ๆ 
แมเม่ือพวกเจาของเรือนนิ่งอยู    ก็ไมควรใชอํานาจ ฉันใด   แมเมื่ออาวัช- 
ชนจิตเปนตน  ไมกําหนัด  ไมขัดเคือง  ไมหลงในจักษุทวารอันเปนเพียง 
ดังเรือนของอาวัชชนจิตเปนตน  ก็ไมควรกําหนัดขัดเคืองและหลง  ฉันนั้น. 
พึงทราบอสัมโมหสัมปชญัญะดวยอํานาจความเปนเสมือนผูจรมาอยางนี้ 
ดวยประการฉะน้ี. 
           ก็จิตท้ังหลายมีโวฏฐัพพนจิตเปนที่สุดเหลาน้ีใด       ยอมเกิดข้ึนใน 
จักษุทวาร   จิตเหลาน้ัน ยอมดับไปในที่นั้น ๆ นั่งเอง    พรอมกับสัมป- 
ยุตตธรรม    ยอมไมเห็นซ่ึงกันและกัน ฉะน้ัน    จิตนอกน้ีจึงเปนจิตที่มีอยู 
ชั่วขณะ. 
           ในขอน้ันมีอธิบายดังน้ี      ในเรือนหลังหนึ่งเมื่อคนท้ังหลายตายกัน 
หมดแลว    เหลืออยูคนเดียวซ่ึงจะตองตายในขณะน้ันเอง    ยอมไมอภิรมย 
ในการฟอนรําขับรองเปนตน  ฉันใด    เมื่ออาวัชชนจิตเปนตนอันเปนตัว 
สัมปยุตในทวารหน่ึงดับไปในที่นั้น ๆ นั่นเอง ชื่อวาการอภิรมยดวยอํานาจ 
กําหนัดขัดเคืองและหลงนั่นแล    ก็ไมควรแมแกชวนจิตท่ียังเหลือ    ซึ่งจะ 
ตองดับในขณะน้ันเองฉันนั้น    พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะดวยอํานาจ 
ความเปนไปชั่วขณะอยางน้ี   ดวยประการฉะน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง  อสัมโมหสัมปชญัญะน้ี  พึงทราบดวยอํานาจพิจารณา  
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เปนขันธ  อายตนะ  ธาตุ  และปจจัย.   
           ก็ในอธิการน้ี จักษุและรูปจัดเปนรูปขันธ  ทสัสนะเปนวิญญาณขันธ 
เวทนาท่ีสัมปยุตดวยวิญาณขันธนั้นเปนเวทนาขันธ  สัญญาจัดเปนสัญญา. 
ขันธ   สัมปยตุตธรรมมีผัสสะเปนตน   เปนสังขารขันธ.    การแลและการ 
เหลียว  ยอมปรากฏในเพราะขันธ ๕ เหลาน้ีประชุมกัน ดวยประการฉะน้ี. 
ในการแลและการเหลียวน้ัน     ใครคนหน่ึงแลไปขางหนา     ใครคนหนึ่ง 
เหลียวไปขางหลัง.   จักษุก็เหมือนกัน  จัดเปนจักขวายตนะ  รูปเปนรูปาย- 
ตนะ  ทัสสนะเปนมนายตนะ   สัมปยุตตธรรมทั้งหลายมีเวทนาเปนตนเปน 
ธรรมายตนะ.  การแลไปขางหนาและการแลไปตามทิศ   ยอมปรากฏเพราะ 
อายตนะ ๔ เหลาน้ีประชุมกัน   ดวยประการฉะน้ี.   ในการแลไปขางหนา 
และการแลไปตามทิศนั้น    ใครคนหนึ่งแลไปขางหนา   ใครคนหนึ่งเหลียว 
ไปขางหลัง  จักษุก็เหมือนกัน  จัดเปนจักษุธาตุ   รูปเปนรูปธาตุ  ทัสสนะ 
เปนจักขุวิญญาณธาตุ.     ธรรมทั้งหลายมีเวทนาเปนตนที่สัมปยุตดวยจักขุ- 
วิญญาณธาตุนั้นเปนธรรมธาตุ.  การแลไปขางหนา   และการแลไปตามทิศ 
ยอมปรากฏเพราะธาตุ  ๔    เหลาน้ีประชุมกัน    ดวยประการฉะน้ี.    ในการ 
แลไปขางหนาและการแลไปตามทิศนั้น     ใครคนหน่ึงแลไปขางหนา   ใคร 
คนหน่ึงเหลียวไปขางหลัง.   จักษุก็เหมือนกัน   เปนนิสสยปจจัย   รูปเปน 
อารัมมณปจจัย  อาวัชชนจิตเปนอนันตรปจจัย  สมนันตรปจจัย  อุปนิสสย- 
ปจจัย    นัตถิปจจัยและวิคตปจจัย    อาโลกะเปนอุปนิสสยปจจัย    เวทนา 
เปนตนเปนสหชาตปจจัยเปนตน.  การแลไปขางหนาและการแลไปตามทิศ 
ยอมปรากฏเพราะปจจัยเหลาน้ีประชุมกัน  ดวยประการฉะน้ี.  ในการแลไป  
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ขางหนาและการแลไปตามทิศนั้น  ใครคนหน่ึงแลไปขางหนา  ใครคนหน่ึง   
เหลียวไปขางหลัง      อสัมโมหสัมปชญัญะในการแลไปขางหนาและการแล 
ไปตามทิศนี้   พึงทราบดวยอํานาจพิจารณาเปนขันธ  อายตนะ  ธาตุ  และ 
ปจจัย  อยางนี้   ดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา  สมฺมิฺชิเต   ปสาริเต  ความวา   คูเขาหรือเหยียดออกแหง 
อิริยาปถปพพะทั้งหลาย. 
           การใครครวญประโยชนและมิใชประโยชน   เพราะการคูเขาหรือ 
เหยียดออกของมือเทาเปนปจจัย    แลวใครครวญแตประโยชน    โดยมิได 
คูเขาหรือเหยียดออกดวยอํานาจจิตเลย     ชื่อวา สาตถกสัมปชัญญะในการ 
คูเขาหรือเหยียดออกน้ัน.      ทุก ๆ ขณะที่ภิกษุยืนคูหรือเหยียดมือและเทา 
นานเกินไป     เวทนายอมเกิดข้ึนในการคูหรือเหยียดนั้น     จิตยอมไมได 
อารมณเปนหนึ่ง.  กรรมฐานยอมจะเลียไป.  ภิกษุนั้นยอมจะไมบรรลุคุณ- 
วิเศษ.   แตเมื่อเวลาภิกษุคูเขาพอดี   เหยียดออกพอดี  เวทนาน้ัน ๆ ยอม 
ไมเกิดข้ึน.     จิตยอมมีอารมณเปนหน่ึง.     กรรมฐานยอมถึงความสําเร็จ. 
เธอยอมบรรลุคุณวิเศษได.      การใครครวญประโยชนและมิใชประโยชน 
พึงทราบอยางนี้   ดวยประการฉะนี้. 
           อน่ึง  แมเม่ือมีประโยชน       การใครครวญถงึอารมณสัปปายะและ 
อสัปปายะแลวใครครวญแตอารมณที่เปนสัปปายะ    ชื่อวา    สปัปายสัมป- 
ชัญญะ.   ในสัปปายสัมปชัญญะในการคูเขาหรือเหยียดออกน้ัน  มีนัยดังนี้. 
           ไดยินวา ภิกษุหนุมหลายรูปสวดมนตอยูที่ลานพระมหาเจดีย. ภิกษุณี 
สาวหลายรูปฟงธรรมอยูขางหลังภิกษุเหลาน้ัน.  บรรดาภิกษุเหลาน้ัน ภิกษุ 
หนุมรูปหน่ึง  เหยียดมือออกไปถูกกายภิกษุณีเขา  จึงตองเปนคฤหัสถเพราะ  
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เหตุนั้นเอง.   
           ภิกษุอีกรูปหน่ึง   เมื่อเหยียดเทา   ไดเหยียดเทาไปในกองไฟ.   ถูก 
ไฟไหมเทาจดกระดูก. 
           ภิกษุอีกรูปหน่ึง  ไดเหยียดเทาไปที่จอมปลวก  ถูกอสรพิษกัด.   อีก 
รูปหน่ึงเหยียดแขนไปท่ีไมแขวนมุง  ถูกงูเขียวกัด.     เพราะฉะน้ัน  ภิกษุ 
ไมควรเหยียดมือเทาไปในที่อันเปนอสัปปายะเชนน้ี      ควรเหยียดไปในท่ี 
อันเปนสัปปายะ. 
           นี้เปนสัปปายะสัมปชญัญะ  ในบทวา  สมฺมิฺชิเต  ปสาริเต นี้. 
           ก็โคจรสัมปชัญญะ  พึงแสดงดวยเรื่องของพระมหาเถระ. 
           ไดยินวา  พระมหาเถระน่ังอยูในที่พักกลางวัน   สนทนาอยูกับอัน- 
เตวาสิกทั้งหลาย    คูมือเขามาโดยเร็ว     แลวเหยียดออกไปไวในที่เดิมอีก 
แลวคอย ๆ  คูเขา      อันเตวาสิกทั้งหลายถามทานวา       ขาแตทานผูเจริญ 
เหตุไรทานจึงคูมือเขามาโดยเร็ว    แลวเหยียดออกไปไวในที่เดิมอีก   แลว 
คอย ๆ คูเขา.   พระมหาเถระตอบวา   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   ต้ังแตเราเริ่ม 
มนสิการกรรมฐานมา     เราไมเคยละท้ิงกรรมฐานคูมือเลย     แตบัดนี้เรา 
สนทนากับ ทานท้ังหลายไดละทิ้งกรรมฐานคูมือเขา.  เพราะฉะนั้น  เราจึง 
ไดเหยียดมือออกไปไวในท่ีเดิมอีกแลวคูเขา.    อันเตวาสิกทั้งหลายไดถวาย 
สาธุการวา  ดีแลว   ทานอาจารย  ข้ึนชื่อวาภิกษุ  ควรเปนอยางนี้.    การ 
ไมละกรรมฐานแมในท่ีเชนนี้  พึงทราบวา  ชื่อวา โคจรสัมปชัญญะ   ดวย 
ประการฉะน้ี. 
           ใคร ๆ ทีช่ื่อวาตนในภายใน    ซึ่งคูเขาหรือเหยียดออก   ยอมไมมี. 
มีแตการคูเขาหรือเหยียดออกดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลัง  
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จิต    มีประการดังกลาวแลว    ดุจหุนยนตเคลื่อนไหวมือเทาไดดวยอํานาจ   
การชักสายใยฉะนั้น. 
           ก็การกําหนดรูอยางนี้ดวยประการฉะน้ี      พึงทราบวาอสัมโมหสัม- 
ปชัญญะในการคูเขาหรือเหยียดออกนี้. 
           การใชสอยโดยการนุงหมสังฆาฏิและจีวร  และโดยการรับภิกษาดวย 
บาตรเปนตน   ชื่อวา  ธารณะ   ในบทวา   สงฺฆาฏปิตฺตจีวรธารเณ นี้. 
           ในการใชสอยสังฆาฏิบาตรและจีวรนั้น      จะวินิจฉัยในการใชสอย 
สังฆาฏิและจีวรกอน. 
           การท่ีภิกษุนุงหรือหมเท่ียวบิณฑบาตไดอามิสมา      คือประโยชนม ี
ประการที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยนัยเปนตนวา   เพ่ือปองกันหนาว 
ดังน้ีนั่นแหละ ชื่อวา  ประโยชน.  พึงทราบสาตถกสัมปชัญญะ   ดวยอํานาจ 
ของประโยชนนั้น. 
           ก็จีวรเนื้อละเอียดเปนสัปปายะแกภิกษุข้ีรอนและมีกําลังนอย     จีวร 
เนื้อหนา ๒ ชั้นเปนสัปปายะแกภิกษุข้ีหนาว.      จีวรที่ตรงกันขามไมเปน 
สัปปายะ.   จีวรเกาไมเปนสัปปายะแกภิกษุรูปใดรปูหน่ึงเลย.   ดวยวา  จีวร 
เกาน้ัน   ยอมทําความกังวลแกภิกษุนั้น   เพราะตองคอยปะเปนตน.    จีวร 
ชนิดผาลายสองเปนตน   เปนที่ต้ังแหงความโลภ   ทําใหกังวลเหมือนกัน . 
ดวยวา  จีวรเชนนั้น   ยอมทําอันตรายแกภิกษุผูอยูในปารูปเดียว   และอาจ 
ทําอันตรายถึงชีวิตก็ได. 
           ก็จีวรใดเกิดข้ึนดวยอํานาจมิจฉาชีพ  มีนิมิตตกรรมเปนตน และ 
จีวรใดเมื่อภิกษุนั้นใชสอย     อกุศลธรรมเจริญข้ึน     กุศลธรรมเสื่อมไป 
จีวรนั้นเปนอสัปปายะโดยตรง.  จีวรที่ตรงกันขาม   เปนสัปปายะ.  ในที่นี้   



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 436 

พึงทราบสัปปายสัมปชัญญะ    ดวยอํานาจจีวรที่เปนสัปปายะน้ัน    และพึง   
ทราบโคจรสัมปชัญญะ    ดวยอํานาจการไมละกรรมฐานน่ันแล. 
           ใคร ๆ ชื่อวาตนในภายใน  ทีช่ื่อวาหมจีวร ยอมไมมี.  มีแตการหม 
จีวรดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิต  มีประการดังกลาวแลว 
เทาน้ัน. 
           ในจีวรและกายนั้น  แมจีวรก็ไมมีเจตนา  แมกายก็ไมมีเจตนา.  จีวร 
ยอมไมรูวาเราหมกายไว.   แมกายก็ไมรูวาเราถูกจีวรหมไว.   ธาตุทั้งหลาย 
เทาน้ันปดหมูธาตุอยู    เหมือนเอาผาเกาหอคัมภีรไวฉะน้ัน.   เพราะฉะน้ัน 
ภิกษุไดจีวรดี  ก็ไมควรดีใจ   ไดจีวรไมดี   ก็ไมควรเสียใจ.   เหมือนอยาง 
วา   ที่จอมปลวก   พระเจดียและตนไมที่ศักดิ์สิทธิ์เปนตน    คนบางพวก 
บูชาดวยดอกไมของหอมธูปและผาเปนตน  คนบางพวกไมบูชาดวยคูถมูตร 
เปอกตม     และประหารดวยทอนไมและสาตราเปนตน     จอมปลวกและ 
ตนไมเปนตน         ยอมไมดีใจหรือเสียใจดวยการบูชาและไมบูชาเหลาน้ัน 
ภิกษุไดจีวรดีไมพึงดีใจ   ไดจีวรไมดีไมควรเสียใจเลยเหมือนฉันนั้นทีเดียว 
พึงทราบอสัมโมหสัมปชญัญะในการใชสอยสังฆาฏิและจีวรนี้   ดวยอํานาจ 
พิจารณาท่ีเปนไปอยางนี้  ดวยประการฉะน้ี. 
           แมในการใชสอยบาตร    พึงทราบสาตถกสัมปชัญญะ     ดวยอํานาจ 
ประโยชนทีจ่ะพึงไดเฉพาะ   เพราะภิกษุไมหยิบบาตรโดยรีบรอน  แตหยิบ 
บาตรโดยพิจารณาอยางนี้วา     เมื่อเราหยิบบาตรน้ีเที่ยวไปบิณฑบาตจักได 
ภิกษา  ดังนี้เปนปจจัย. 
           ก็บาตรหนักไมเปนสัปปายะแกภิกษุที่มีรางกายผอม  มีกําลังนอย. 
บาตรท่ีมีปุมขรุขระ  ๔-๕  ปุม ลางยาก ไมเปนสัปปายะแกภิกษุรูปใดรูปหน่ึง  
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เลย.    แมบาตรท่ีลางยากก็ไมควร.   ดวยวา   เมื่อลางบาตรน้ันอยูนั่นแหละ   
เธอจะมีกังวล. 
           ก็บาตรท่ีมีสีเหมือนแกวมณี    เปนที่ต้ังแหงความโลภ   ไมเปนสัป- 
ปายะตามนัยที่กลาวแลวในจีวรนั่นแล.                                                
           อน่ึง  บาตรท่ีไดมาดวยอํานาจนิมิตตกรรมเปนตน   ไมเปนสัปปายะ 
และบาตรใดเม่ือภิกษุใชสอย  อกุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญข้ึน กุศลธรรม 
ทั้งหลายยอมเสื่อมไป   บาตรน้ีเปนอสัปปายะโดยสวนเดียวเทาน้ัน.  บาตร 
ที่ตรงกันขาม    เปนสัปปายะ.    ในการใชสอยบาตรน้ี    พึงทราบสัปปาย- 
สัมปชัญญะดวยอํานาจบาตรน้ัน.    พึงทราบโคจรสัมปชัญญะ    ดวยอํานาจ 
ไมละกรรมฐานน่ันแล. 
           ใคร  ๆ ชื่อวาตนในภายในถือบาตรอยู  ยอมไมมี.  มีแตการถือบาตร 
ดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตมีประการดังกลาวแลวเทา 
นั้น. 
           ในการถือบาตรน้ัน     แมบาตรก็ไมมีเจตนา     แมมือกไ็มมีเจตนา. 
บาตรยอมไมรูวา   เราถูกมือถือไว.   แมมือท้ังหลายก็ไมรูวา   เราถือบาตร 
ไว.   ธาตุทั้งหลายเทาน้ันถือหมูธาตุอยู   เหมือนเอาคีมคีบบาตรท่ีรอนเปน 
ไฟฉะน้ัน. พึงทราบอสัมโมหสัมปชญัญะในการใชสอยบาตรน้ี  ดวยอํานาจ 
พิจารณาท่ีเปนไปอยางนี้   ดวยประการฉะน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง  คนทั้งหลายเห็นคนอนาถามือเทาดวน  มีหนองเลือด 
และหมูหนอนออกจากปากแผล   มีแมลงวันหัวเขียวตอมห่ึง   นอนอยูบน 
ศาลาท่ีอาศัยของคนอนาถา   ผูที่มีความเอ็นดูเอาผาพันแผลมาใหบาง   เอา 
ยาใสถวยกระเบ้ืองเปนตนมาใหบาง   แกคนอนาถาเหลาน้ัน   บรรดาของ  
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เหลาน้ัน    ผาพันแผลของบางคนเปนผาเนื้อละเอียดก็มี    ของบางคนเปน   
ผาเนื้อหยาบก็มี   ถวยกระเบ้ืองใสยาของบางคนรูปรางสวยก็มี  ของบางคน 
รูปรางไมสวยก็มี       คนอนาถาเหลานั้นยอมไมยินดีหรือรังเกียจในส่ิงของ 
เหลาน้ัน   ดวยวา คนอนาถาเหลาน้ันตองการผาเพียงปดแผลเทาน้ัน   และ 
ถวยกระเบ้ืองก็เพียงใสยาไวเทาน้ัน    ขอน้ีฉันใด    ก็ภิกษุใดพิจารณาจีวร 
เหมือนผาพันแผล     บาตรเหมือนถวยกระเบ้ืองใสยา    และภิกษาที่ไดใน 
บาตรเหมือนยา  ภิกษุนี้กฉั็นนั้น พึงทราบวา  เปนผูทําความรูสึกตัวสูงสุด 
ดวยอสัมโมหสัมปชัญญะในการใชสอยสังฆาฏิบาตรและจีวร. 
           ในบทวา  อสิเต   เปนตน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           บทวา  อสิเต  ไดแกในการฉันบิณฑบาต. 
           บทวา  ปเต   ไดแกในการด่ืมยาคูเปนตน. 
           บทวา  ขายิเต   ไดแกในการเค้ียวกินของขบเค้ียวท่ีทําดวยแปง 
เปนตน. 
           บทวา  สายิเต   ไดแกในการลิ้มนํ้าผ้ึงและนํ้าออยเปนตน . 
           ประโยชนแม ๘ อยางที่ตรัสไวโดยนัยมีอาทิวา  เนว  ทวาย     มใิช 
ฉันเพ่ือจะเลน ดังน้ี    ชื่อวา  ประโยชน   พึงทราบสาตถกสัมปชัญญะดวย 
อํานาจประโยชนนั้น. 
           ก็บรรดาโภชนะท่ีเลวหรือประณีต  ที่ขมหรือหวานเปนตน   ภิกษุใด. 
ไมผาสุกเพราะโภชนะใด   โภชนะนั้นไมเปนสัปปายะแกภิกษุนั้น. 
           อน่ึง โภชนะใดท่ีไดมาดวยอํานาจนิมิตตกรรมเปนตน และโภชนะใด 
เมื่อภิกษุนั้นฉันอยู   อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญข้ึน   กุศลธรรมทั้งหลาย 
ยอมเสื่อมไป  โภชนะนั้นเปนอสัปปายะโดยสวนเดียวเทาน้ัน.  โภชนะที่ตรง  
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กันขาม  เปนสัปปายะ.  ในการฉันเปนตนนี้   พึงทราบสัปปายสัมปชัญญะ   
ดวยอํานาจโภชนะนั้น        และพึงทราบโคจรสัมปชัญญะดวยอํานาจไมละ 
กรรมฐานน่ันแล. 
           ใคร ๆ ชื่อวาตนในภายในเปนผูบริโภค   ยอมไมมี.   ชือ่วาการถือ 
บาตรยอมมีดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตมีประการดัง 
กลาวแลวเทาน้ัน.    ชื่อวาการหย่ังมือลงในบาตรยอมมีดวยความแผไปแหง 
วาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตเทาน้ัน.    การทําคําขาว  การยกคําขาวข้ึน  และ 
การอาปาก     ยอมมีดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตเทาน้ัน 
ใคร ๆ ก็ใชกญุแจยนตไขกระดูกคางไมได.    การเอาคําขาวใสปาก    ฟน 
บนทําหนาท่ีสาก   ฟนลางทําหนาท่ีครก   และลิ้นทําหนาท่ีมือ   ยอมมีดวย 
ความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตเทาน้ัน.   ในการบรโิภคนั้น   ม ี
น้ําลายบาง ๆ ที่ปลายลิ้น   น้ําลายหนา ๆ ที่โคนลิ้นคลุกเคลา.   ของเค้ียว 
นั้นถูกตะลอมดวยมือคือลิ้นลงในครกคือฟนลาง    น้ําคือนํ้าลายทําใหเปยก 
ชุม  แหลกละเอียดดวยสากคือฟนบน.  หามีใครมาตักใสเขาไปภายในดวย 
ชอนหรือทัพพีไม.  เขาไปดวยวาโยธาตุนั่นแหละ. อาหารท่ีเขาลําคอลงไป ๆ 
หามีใครเอาส่ิงซ่ึงลาดดวยฟางมารองรับไม.    ต้ังอยูไดดวยอํานาจวาโยธาตุ 
นั่นแหละ.    อาหารท่ีต้ังอยูนั้น ๆ ก็หามีใครทําเตากอไฟหุงตมไม.    ยอม 
สุกดวยเตโชธาตุเทียว.    อาหารท่ีสุกแลว ๆ หามีใครใชทอนไมหรือไมเทา 
เข่ียออกภายนอกไม.   วาโยธาตุนั่นแหละนําออก   (ขับถาย). 
           ดวยประการฉะน้ี  วาโยธาตุยอมนําอาหารเขา  เปลี่ยนแปลง  ทรงไว 
กลับไปกลับมา   บดใหละเอียด   ทําใหแหงและนําออก.   ปฐวีธาตุทรงไว 
กลับไปกลับมา   บดใหละเอียด    และทําใหแหง.   อาโปธาตุทําใหเหนียว 
ตามรักษาความชุมชื้นไว.  เตโชธาตุทําอาหารท่ีเขาไปภายในใหสุก อากาศ-  
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ธาตุแยกใหเปนสวน ๆ.  วิญญาณธาตุสั่งการใหธาตุตาง ๆ ทําหนาท่ีใหถูก   
ในเรื่องนั้น ๆ.  พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะในการบริโภคนี้   ดวยอํานาจ 
พิจารณาท่ีเปนไปอยางนี้  ดวยประการฉะน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง  พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะในการบริโภคน้ี     โดย 
พิจารณาเปนของปฏิกูล  ๑๐  ประการอยางนี้    คือ  โดยการไป ๑  โดยการ 
แสวงหา ๑   โดยการบริโภค  ๑   โดยที่อยู  ๑   โดยหมักหมม  ๑   โดยยัง 
ไมยอย ๑    โดยยอยแลว  ๑   โดยผล  ๑   โดยไหลออก ๑   โดยเปอน ๑. 
สวนความพิสดารในเรื่องนี้     พึงถือเอาแตอาหารปฏิกูลสัญญานิทเทส   ใน 
วิสุทธิมรรค.  
           บทวา  อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม  ไดแกในการถายอุจจาระและปสสาวะ 
           ในบทน้ันมีอธิบายวา   เมื่อถึงเวลาถายแลวน้ีไดถายอุจจาระปสสาวะ 
เหง่ือไหลออกจากรางกายทั้งสิ้น  ตาวิงเวียน จิตไมมีอารมณเปนหน่ึง  และ 
โรคอ่ืน ๆ ยอมเกิดข้ึน.  แตเมื่อถายอุจจาระปสสาวะ  ทุกอยางน้ันยอมไมมี 
นี้เปนเนื้อควานในขอน้ี   ดวยประการฉะน้ี.    พึงทราบสาตถกสัมปชัญญะ. 
โดยเนื้อความน้ัน. 
           ก็ภิกษุถายอุจจาระปสสาวะในท่ีไมสมควร  ยอมเปนอาบัติ   ยอมเสีย 
ชื่อเสียง  เปนอันตรายแกชีวิต   เมื่อถายอุจจาระปสสาวะในท่ีสมควร  ทกุ 
อยางนั้นยอมไมมี    ดังน้ันการรูตัวในการถายอุจจาระปสสาวะน้ี     จึงเปน 
สัปปายะ.  พึงทราบสัปปายสัมปชัญญะ  โดยสัปปายะน้ัน.  พึงทราบโคจร- 
สัมปชัญญะ      โดยไมละกรรมฐานน่ันแล.                                      
           ชื่อวาตนในภายในถายอุจจาระปสสาวะอยู    ยอมไมม ี    แตมีการ 
ถายอุจจาระปสสาวะดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตเทาน้ัน.  
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           ก็หรอืวา    เพราะฝแตกเมื่อฝสุก    น้ําหนองและเลือดยอมไหลออก   
โดยไมมีใครตองการ  ฉันใด  และภาชนะนํ้าท่ีเต็มเปยม  น้ํายอมไหลออก 
โดยไมมีใครตองการ    ฉันใด     อุจจาระปสสาวะที่สั่งสมอยูในลําไสใหญ 
และกระเพาะปสสาวะ    ถูกกําลังลมบีบค้ันหนักเขา    ยอมไหลออกแมโดย 
ไมมีใครตองการ  ฉันนั้น. 
           ก็อุจจาระปสสาวะน้ีนั้น    เมื่อไหลออกอยางนี้   ยอมไมเปนของตน 
ของภิกษุนั้น   ไมเปนของผูอ่ืน   เปนกากอาหารท่ีไหลออกมาจากรางกาย 
เทาน้ันเอง.  เหมือนอยางอะไร.  เหมือนอยางวา  คนที่ถายนํ้าเกาจากตุมน้ํา 
น้ําเกาน้ันยอมไมเปนของตน    ไมเปนของผูอ่ืน    เปนเพียงลางตุมเทานั้น 
เอง.     พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะในการถายอุจจาระปสสาวะนี้     โดย 
พิจารณาท่ีเปนไป  ดวยประการฉะน้ี. 
           ในบทวา  คเต  เปนตน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           บทวา   คเต   ไดแกในการเดิน. 
           บทวา   ิเต  ไดแกในการยืน. 
           บทวา  นิสินฺเน  ไดแกในการน่ัง. 
           บทวา  สุตฺเต  ไดแกในการนอน. 
           บทวา  ชาคริเต  ไดแกในการต่ืน. 
           บทวา  ภาสิเต  ไดแกในการพูด. 
           บทวา  ตุณฺหีภาเว  ไดแกในการไมพูด. 
           ก็ในพระสูตรนี้วา  ภิกษุเดินอยูก็ดี   ยอมรูตัววาเราเดิน   ยืนอยูก็ด ี
ยอมรูตัววาเรายืน  นั่งอยูก็ดี  ยอมรูตัววาเรานั่ง  นอนอยูก็ดี  ยอมรูตัววา 
เรานอน  ดังนี้   ตรัสถึงอิริยาบถยาวนาน.  
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           ในคําน้ีวา  ในการกาวไป   ในการถอยกลับ  ในการแลไปขางหนา   
ในการแลไปตามทิศ    ในการคูเขา    ในการเหยียดออก   ดังน้ี     ตรัสถึง 
อิริยาบถปานกลาง. 
           แตในที่นี้วา  ในการเดิน   การยืน   การน่ัง   การนอน   การต่ืน 
ดังน้ี   ตรัสถงึอิริยาบถยอยเล็กนอย.   เพราะฉะน้ัน   พึงทราบความเปนผู 
ทําความรูสึกตัวในอิริยาบถแมเหลาน้ัน   โดยนัยทีก่ลาวแลวน่ันแล. 
           ก็พระมหาสิวเถระผูทรงพระไตรปฎกกลาววา  ภิกษุใดเดินหรือ 
จงกรมนาน  ภายหลังหยุดยืน ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา รูปธรรมและอรูป- 
ธรรมที่เปนไปในเวลาจงกรม    ดับไปในขณะหยุดยืนนั้นแหละ    ภิกษุนี้ 
ชื่อวาเปนผูทําความรูสึกตัวในการเดิน. 
           ภิกษุใดทองบนอยูก็ดี  วิสชันาปญหาอยูก็ดี   มนสิการกรรมฐานอยู 
ก็ดี  ยืนอยูนาน  ภายหลังน่ังลง  ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา   รูปธรรมและ 
อรูปธรรมท่ีเปนไปในเวลายืน     ดับไปโนขณะน่ังลงนั้นแหละ     ภิกษุนี้  
ชื่อวาเปนผูทําความรูสึกตัวในการยืน. 
           ภิกษุใดนั่งนาน    โดยกระทําการสาธยายเปนตน    ภายหลังลุกข้ึน 
ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา        รูปธรรมและอรูปธรรมท่ีเปนไปในเวลานั่ง 
ดับไปในขณะลุกข้ึนนั้นแหละ  ภิกษุนีช้ื่อวาเปนผูทําความรูสึกตัวในการนั่ง  
           แตภิกษุใดนอนทองบนอยูก็ดี  มนสกิารกรรมฐานอยูก็ดี    หลับไป 
ภายหลังลุกข้ึน   ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา   รูปธรรมและอรูปธรรมท่ีเปน 
ไปในเวลานอน     ดับไปในขณะลุกข้ึนนั้นแหละ     ภิกษุนี้ชื่อวาเปนผูทํา 
ความรูสึกตัวในการหลับและการต่ืน.    ก็จิตท่ีไมทํางานชื่อวาหลับ    ที่ทํา 
งานชื่อวาต่ืน.  
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           ก็ภิกษุใดกําลังพูดอยู     มีสติสมัปชัญญะวา     ชื่อวาเสียงนี้ยอมเกิด    
เพราะอาศัยริมฝปาก  ฟน  ลิ้น  เพดาน   และความพยายามท่ีเหมาะแกเรื่อง 
นั้น ๆ  ของจิต   ดังน้ี   พูด  ก็หรือวา   ทองบนก็ตาม  กลาวธรรมก็ตาม 
เจริญกรรมฐานก็ตาม   วิสัชนาปญหาก็ตาม   ตลอดกาลนาน   แลวน่ิงไป 
ในภายหลัง    ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา    รูปธรรมและอรูปธรรมท่ีเกิดข้ึน 
ในเวลาพูด    ดับไปในขณะน่ิงนั้นแหละ    ภิกษุนี้ชื่อวาเปนผูทําความรูสึก 
ดวยในการพูด. 
           ภิกษุใดนิ่งแลวยังมนสิการพระธรรมหรือกรรมฐานเปนเวลานาน 
ภายหลังพิจารณาเห็นดังนี้วา   รูปธรรมและอรูปธรรมท่ีเปนไปในเวลานิ่ง 
ดับไปในขณะนิ่งน้ีเอง  ดวยวาเม่ืออุปาทายรูปเกิด   ชื่อวาพูด  เมื่อไมเกิด 
ชื่อวานิ่ง  ภิกษุนี้ชื่อวาเปนผูทําความรูสึกตัวในความเปนผูนิ่ง  ดวยประการ 
ฉะน้ี.   เรื่องน้ีนั้น    พระมหาสีวเถระกลาวไวแลว. 
           หนาที่ของอสันโมหสัมปชัญญะ       ทานประสงคในมหาสติปฏฐาน- 
สูตร.    แตในสามัญญผลสูตรนี้    ยอมไดสัมปชัญญะ   ๔  อยางแมทั้งหมด 
ฉะน้ัน  พึงทราบความเปนผูทําความรูสึกตัวดวยอํานาจแหงสัมปชัญญะ   ๔ 
ในที่นี้   ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ. 
           ก็บทวา  สมฺปชานการี  ดังนี้  พึงทราบเน้ือความ  โดยสัมปชัญญะ  
ที่สัมปยุตดวยสตินั่นเทียวในทุก ๆ บท.      บทวา     สติสมฺปชฺเน 
สมนฺนาคโต   นี ้  ก็มีความพิสดารเทาน้ี. 
           แตในวิภังคปกรณ      ทานจําแนกบทเหลาน้ี ไวอยางนี้วา      สโต 
สมฺปชาโน    อภิกฺกมติ   สโต   สมฺปชาโน   ปฏิกฺกมติ   เปนผูมีสติ 
สัมปชัญญะกาวไป   เปนผูมีสติสัมปชัญญะถอยกลบั    ดงัน้ีทีเดียว.  
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           บทวา  เอว  โข  มหาราช   ความวา   ภิกษุเมื่อยังการกาวไปเปน   
ตนใหเปนไป    โดยสัมปชัญญะท่ีสมัปยุตดวยสติอยางนี้     ยอมชื่อวาเปนผู 
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ. 
           บทวา   สนฺตุฏโ  ในขอความวา  อิธ  มหาราช  ภิกขฺุ  สนฺตุฏโ 
โหติ  นี้   ความวา  เปนผูประกอบดวยความยินดีปจจัยตามมีตามได. 
           ก็สันโดษน้ีนั้น  ม ี๑๒ อยาง. 
           อะไรบาง  ? 
           สันโดษในจีวร ๓  อยาง  คือ    ยถาลาภสันโดษ     ยถาพลสันโดษ 
ยถาสารุปปสันโดษ. 
           ในบณิฑบาตเปนตน  ก็อยางนี้. 
           สันโดษ ๑๒ ประเภทน้ัน  มีอธิบายดังตอไปนี้ 
           ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ไดจีวรดีก็ตาม   ไมดกี็ตาม   เธอใชสอยจีวร 
นั้นเทาน้ัน   ไมปรารถนาจีวรอ่ืน   ถึงไดก็ไมรับ    นี้เปนยถาลาภสันโดษ 
ในจีวรของเธอ. 
           ตอมาภายหลัง    เธอมีกําลังนอยตามธรรมดาก็ดี    ถูกความปวยไข 
ครอบงําก็ดี  ถูกชราครอบงําก็ดี  เมื่อหมจีวรหนักยอมลําบาก  เธอเปลี่ยน 
จีวรนั้นกับภิกษุผูชอบพอกัน   แมใชสอยจีวรเบาอยู   ก็ยังเปนผูสันโดษอยู 
นั่นเอง  นี้เปนยถาพลสันโดษในจีวรของเธอ. 
           ภิกษุอีกรูปหน่ึงไดปจจัยอยางประณีต       ครั้นเธอไดบาตรและจีวร 
เปนตนอยางใดอยางหน่ึง  เปนบาตรจีวรมีคามากหรือมีจํานวนมาก    เธอ 
ถวายดวยคิดวา    นี้สมควรแกพระเถระทั้งหลายผูบวชนาน    นี้สมควรแก 
ภิกษุพหูสูต     นี้สมควรแกภิกษุไข     นี้จงมีแกภิกษุผูมีลาภนอย    ดังน้ี  
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หรือรับเอาจีวรเกาของภิกษุเหลาน้ัน     หรือเลือกเก็บผาท่ีไมมีชายจากกอง   
หยากเยื่อเปนตน    แมเอาผาเหลาน้ันมาทําเปนสังฆาฏิครอง      ก็ยังเปนผู 
สันโดษอยูนั่นเอง  นี้เปนยถาสารุปปสันโดษในจีวรของเธอ. 
           อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินยนี้    ไดบิณฑบาตเศราหมองหรือประณีต 
เธอใชสอยบิณฑบาตน้ันเทาน้ัน  ไมปรารถนาบิณฑบาตอ่ืน  ถึงไดก็ไมรับ  
นี้เปนยถาลาภสันโดษในบิณฑบาตของเธอ. 
           ก็ภิกษุใดไดบิณฑบาตท่ีไมถูกกับรางกายปกติ หรือไมถกูกับโรคของ 
คน    ซึ่งเธอบริโภคแลวจะไมสบาย    เธอใหบิณฑบาตน้ันแกภิกษุผูชอบ 
พอกัน    แมฉันโภชนะที่สบายแตมือของภิกษุนั้นทําสมณธรรมอยู    ก็ยัง 
เปนผูสันโดษอยูนั่นเอง  นี่เปนยถาพลสันโดษในบิณฑบาตของเธอ. 
           ภิกษุอีกรูปหน่ึงไดบิณฑบาตประณีตจํานวนมาก เธอถวายบิณฑบาต 
นั้นแกพระเถระผูบวชนาน    แกผูพหูสูต     แกผูมีลาภนอย     แกภิกษุไข 
เหมือนจีวรนั้น  แมรับเศษอาหารของภิกษุนั้น ๆ หรือเท่ียวบิณฑบาตแลว 
ฉันอาหารท่ีปนกัน  กย็ังเปนผูสันโดษอยูนั่นเอง   นี้เปนยถาสารุปปสันโดษ 
ในบิณฑบาตของเธอ. 
           อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไดเสนาสนะท่ีพอใจหรือไมพอใจ   ไม 
ดีใจไมเสียใจเพราะเสนาสนะนั้น      ยินดีตามท่ีไดเทาน้ัน    โดยท่ีสุดแมเปน 
เครื่องปูลาดถักดวยหญา  นี้เปนยถาลาภสันโดษในเสนาสนะของเธอ. 
           ก็ภิกษุใดไดเสนาสนะที่ไมถูกกับรางกายปกติ หรือไมถกูกับโรคของ 
ตน    ซึ่งเมื่อเธออยูจะไมสบาย   เธอใหเสนาสนะน้ันแกภิกษุผูชอบพอกัน 
แมอยูในเสนาสนะท่ีสบายซ่ึงเปนของภิกษุนั้น  ก็ยงัเปนผูสันโดษอยูนั่นเอง 
นี้เปนยถาพลสันโดษในเสนาสนะของเธอ.  
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           ภิกษุอีกรูปหน่ึงมีบุญมาก   ไดเสนาสนะท่ีประณีตจํานวนมาก  มีถา   
มณฑป เรือนยอดเปนตน  เธอใหเสนาสนะเหลานั้นแกพระเถระผูบวชนาน 
ผูพหูสูต   ผูมีลาภนอย และเปนไข   เหมือนจีวร  แมอยูในเสนาสนะแหง 
ใดแหงหน่ึง    ก็ยังเปนผูสันโดษอยูนั่นเอง    นี้เปนยถาสารุปปสันโดษใน 
เสนาสนะของเธอ. 
           ก็ภิกษุใดพิจารณาเห็นอยางนี้วา   ชื่อวาเสนาสนะชั้นดีเยี่ยมเปนที่ต้ัง 
แหงความประมาท    นั่งในเสนาสนะน้ันยอมงวงเหงาซบเซาหลับไป   เมื่อ 
ต่ืนข้ึนอีกก็ครุนคิดแตเรื่องกาม       แลวไมรับเสนาสนะเชนนั้นแมถึงแลว 
เธอหามเสนาสนะนั้น       แมอยูในทีแ่จงหรือโคนไมเปนตน     ก็ยังเปนผู 
สันโดษอยูนั่น  เอง  แมนีก้็เปนยถาสารุปปสันโดษในเสนาสนะ. 
           อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ไดเภสัชเศราหมองหรือประณีต   เธอ 
ยินดีตามท่ีไดนั้น ๆ เทาน้ัน   ไมปรารถนาเภสัชอ่ืน  ถึงไดก็ไมรับ   นี้เปน 
ยถาลาภสันโดษในคิลานปจจัยของเธอ. 
           ก็ภิกษุใดตองการน้ํามัน    ไดน้ําออย    เธอใหน้ําออยนั้นแกภิกษุผู 
ชอบพอกัน    แลวถือเอานํ้ามันแตมือของภิกษุนั้น    หรือแสวงหาของอ่ืน 
นั่นเทียว    แมเม่ือไดเภสัช    ก็ยังเปนผูสันโดษอยูนั่นเอง   นี้เปนยถาพล- 
สันโดษในคิลานปจจัยของเธอ.                                                   
           ภิกษุอีกรูปหน่ึงมีบุญมาก    ไดเภสัชที่ประณีต   มีน้ํามัน    น้ําออย 
เปนตนจํานวนมาก  เธอใหเภสัชนั้นแกพระเถระผูบวชนาน  ผูพหูสูต  ผูมี 
ลาภนอยและผูเปนไข   เหมือนจีวร   แลวเยียวยาอัตตภาพดวยเภสัชอยางใด 
อยางหน่ึงท่ีภิกษุเหลาน้ันนํามา  ก็ยังเปนผูสันโดษอยูนั้นเอง. 
           อน่ึง  ภิกษุใดวางสมอแชเยี่ยวโคไวในภาชนะใบหน่ึง  มีคนมาบอก  
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กลาวถึงของอรอย  ๔ อยางในภาชนะหน่ึงวา  ถือเอาเถิดทานเจาขา  ถาตอง   
การ   ดังน้ี   เธอคิดวา  ถาโรคของเธอจะหายแมดวยของอรอยอยางใดอยาง 
หน่ึงใน  ๔  อยางนั้น  ถึงอยางนั้น    ชือ่วาสมอแชเยี่ยวโค   พระพุทธเจา 
เปนตน ทรงสรรเสริญแลว   ดังน้ี    หามของอรอย  ๔  อยาง   ทําเภสัชดวย 
สมอแชเยี่ยวโคเทาน้ัน    ยอมเปนผูสันโดษอยางยิ่งแท   นี้เปนยถาสารุปป- 
สันโดษในคิลานปจจัยของเธอ. 
        ก็บริขาร ๘ คือ ไตรจีวร  บาตร  มีดตัดไมชําระฟน  เข็ม ประคดเอว 
และผากรองนํ้า   ยอมควรแกภิกษุผูประกอบดวยความยินดีปจจัยตามมีตาม 
ได  ๑๒ อยางนี้.   สมจริงดังท่ีทานกลาวไววา 
                   ไตรจีวร  บาตร  มีด  เข็ม  ประคดเอว 
                   รวมทั่งผากรองน้ํา  เปน  ๘  เหลาน้ี 
                   เปนบริขารของภิกษุผูประกอบความเพียร. 
           บริขารท้ังหมดเหลาน้ัน     เปนเครื่องบริหารกายก็ได     เปนเครื่อง 
บริหารทองก็ได.   บริหารอยางไร ? 
           จะพูดถึงจีวรกอน  ภิกษุบริหารเลี้ยงดูกายในเวลานุงหมจีวรเที่ยวไป 
ดังน้ันจีวรจึงชื่อวาเปนเครื่องบริหารกาย    ภิกษุบรหิารเลี้ยงดูทองในเวลา 
เอาชายจีวรกรองน้ําแลวด่ืม    และในเวลาเอาจีวรหอของขบเค้ียวและผลไม 
นอยใหญ   ดงัน้ันจีวรจึงชื่อวาเปนเครื่องบริหารทอง. 
           แมบาตร   ยอมเปนเครื่องบริหารกายในเวลาเอาบาตรน้ันตักน้ําอาบ 
และในเวลาทําประพรมกุฎี    ยอมเปนเครื่องบริหารทองในเวลารับอาหาร 
บริโภค. 
           แมมีด   ยอมเปนเครื่องบริหารกายในเวลาตัดไมชําระฟนดวยมีดนั้น  
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และในเวลาตกแตงเทาเตียงและคันกลด       ยอมเปนเครื่องบริหารทองใน   
เวลาตัดออยและปอกมะพราวเปนตน. 
           แมเข็ม   ยอมเปนเครื่องบริหารกายในเวลาเย็บจีวร   ยอมเปนเครื่อง 
บริหารทองในเวลาจ้ิมขนมหรือผลไมกิน. 
           ประคดเอว         ยอมเปนเครื่องบริหารกายในเวลาพันกายเที่ยวไป 
เปนเครื่องบริหารทองในเวลามัดออยเปนตนถือเอา. 
           ผากรองน้ํา     เปนเครื่องบริหารกายในเวลาใชผากรองน้ําน้ันกรอง 
น้ําอาบ  และในเวลาทําการประพรมเสนาสนะ   เปนเครื่องบริหารทองใน 
เวลากรองนํ้าด่ืม       และในเวลาใชผากรองน้ํานั้นแหละใสงา      ขาวสาร 
และอาหารแขนเปนตนฉัน. 
           พึงทราบความท่ีบริขาร   ๘  เปนบริขารเทานี้กอน. 
           ก็เครื่องปูลาดซึ่งปูไวในท่ีนั้น    หรือกญุแจ    ยอมควรแกภิกษุผูมี 
บริขาร  ๙  อยาง   เขาไปสูที่นอน. 
           ผาปูนั่งหรือทอนหนัง  ยอมควรแกภิกษุผูมีบริขาร  ๑๐  อยาง. 
           ไมเทาหรือหลอดน้ํามัน  ยอมควรแกภิกษุผูมีบริขาร  ๑๑  อยาง  
           รมหรอืรองเทา   ยอมควรแกภิกษุผูมีบริขาร  ๑๒  อยาง. 
           ก็บรรดาภิกษุเหลานี้    ภิกษุผูมีบริขาร  ๘  เทาน้ัน  ชื่อวาผูสันโดษ 
นอกน้ีชื่อวาไมสันโดษ   แตไมควรเรียกวา   มักมาก   เลี้ยงยาก. 
           จริงอยู   ภิกษุเหลาน้ีเปนผูมักนอยเทียว  เปนผูสันโดษ  เปนผูเลี้ยง 
งาย   เปนผูมีความประพฤติเบาพรอมเทียว    แตพระผูมีพระภาคเจามิได 
ตรัสพระสูตรนี้สําหรับภิกษุเหลาน้ัน  ตรัสสําหรับภิกษุผูมีบริขาร  ๘ . 
           ดวยวา ภิกษุผูมีบริขาร  ๘  นั้น  เอามีดเล็กและเข็มใสในผากรองน้ํา  
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แลววางไวภายในบาตร  คลองบาตรที่จะงอยบา  พันกายท่ีไตรจีวร  หลีก   
ไปสบายตามปรารถนา.   ไมมีสิ่งของท่ีชื่อวาเธอจะตองกลับมาถือเอา. 
           เมื่อจะทรงแสดงความท่ีภิกษุนั้นเปนผูมีความประพฤติเบาพรอม 
ดวยประการฉะน้ี    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา    ภิกษุนี้เปนผูสันโดษ 
ดวยจีวรเครื่องบริหารกายเปนตน. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  กายปริหาริเกน  ไดแกจีวรพอเปนเครื่อง 
บริหารกาย. 
           บทวา  กุจฺฉิปรหิารเิกน  ไดแกจีวรพอเปนเคร่ืองบริหารทอง. 
           บทวา  สมาทาเยว  ปกฺกมติ  ความวา ถือเอาเพียงบริขาร  ๘ นั้น 
ทั้งหมดเทาน้ัน   ทําใหติดตัวไป.   ไมมีความหวงใยหรือผูกพันวา   วิหาร 
บริเวณ   อุปฏฐากของเรา.   เธอเหมือนลูกศรท่ีหลดุจากแลง   และเหมือน 
ชางซับมันหลีกออกจากโขลง   บริโภคเสนาสนะตามท่ีปรารถนา  เปนราว 
ปา  โคนไม  เง้ือมเขาในปา  รูปเดียวเทาน้ันยืน  รูปเดียวเทาน้ันนั่ง  รูป 
เดียวไมมีเพ่ือนในอิริยาบถทั้งปวง        ยอมถึงความเปนผูเหมือนนอแรด 
ที่ทานพรรณนาไวอยางนี้วา 
              ภิกษุยินดีอยูดวยปจจัยตามมีตามได    ยอมไปได  ๔ 
              ทิศ   ไมติดขัด   อดกลั้นตออันตรายท้ังหลาย   ไม 
              หวาดหว่ัน    คนเดียวเท่ียวไปเหมือนนอแรด  ดังน้ี. 
           บัดนี้       เมื่อจะยังเนื้อความน้ันใหสําเร็จดวยอุปมา        จึงตรัสวา 
เสยฺยถาป    เปนตน. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ปกฺขี   สกุโณ  ไดแกนกมีปก. 
           บทวา  เฑติ  ไดแกบินไป.  
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           ก็ความยอในเรื่องนี้ดังน้ี.   ธรรมดานกท้ังหลายรูวา  ที่ประเทศโนน 
ตนไมมีผลสุกแลว  มาจากทิศตาง ๆ  เจาจิกกินผลของตนไมนั้นดวยกลีบ   
เล็บและจะงอยปากเปนตน    นกเหลาน้ันมิไดคิดวา    ผลไมนี้จักมีสําหรับ 
วันนี้    ผลไมนี้จักมีสําหรับวันพรุงน้ี     และเม่ือผลไมสิ้นแลว    ก็มิไดต้ัง 
อารักขาตนไมเลย  มิไดวางปก  เล็บ  หรือจะงอยปากไวที่ตนไมนั้น  โดย 
ที่แทมิไดสนใจในตนไมนั้นเลย   ตัวใดปรารถนาจะไปทิศาภาคใด  ๆ  ตัว 
นั้นมีแตปกของตัวเปนภาระบินไปตามทิศาภาคนั้น ๆ  ภิกษุนีก้็อยางนั้น 
เหมือนกัน     ไมเกี่ยวของ   ไมสนใจ    เมื่อจะหลีกไปตามความตองการ 
ก็ถือไปไดเอง   ดังน้ีแล. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอะไร   ดวยคําวา  โส   อมินิา   จ 
ดังน้ีเปนตน. 
           ทรงแสดงปจจัยสมบัติของภิกษุผูอยูปา. 
           ภิกษุใดไมมีปจจัย   ๔ เหลาน้ี   การอยูปาของภิกษุนั้นยอมไมสําเร็จ 
ภิกษุนั้นยอมจะถูกเปรียบเปรยเทากับสัตวดิรัจฉานหรือพรานปา.   เทวดาท่ี 
สิงสถิตอยูในปา  ทําใหไดยินเสียงที่นากลัววา  การอยูปาของภิกษุชั่วเชนนี้ 
จะมีประโยชนอะไร  เอามือทุบศีรษะแลวหนีไป.  โทษมิใชยศ  ยอมระบือ 
ไปวา  ภิกษุรูปโนนเขาปา  ไดการทํากรรมชั่วอยางนี้บางอยางนี้บาง.  
           แตภิกษุใดมีปจจัย ๔  เหลาน้ี     การอยูปาของภิกษุนั้นยอมสําเร็จ. 
ดวยวา  เธอพิจารณาศีลของตนอยู  เมื่อไมเห็นดางพรอยอะไร ๆ ยังปติให 
เกิดข้ึนแลวพิจารณาปตินั้นโดยความสิ้นไปเส่ือมไป    ยอมหย่ังลงสูอริยภูมิ. 
เทวดาที่สิงสถิตอยูในปามีความพอใจพากันสรรเสริญ.    ยศของภิกษุนี้ยอม 
กระฉอนไป  เหมือนหยาดน้ํามันที่หยดลงในน้ําฉะน้ัน.  
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           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  วิวิตฺต  ความวา วาง  อธิบายวา  มีเสียงเงียบ 
คือไมคอยดังนัก.   จริงอยู    ในวิภังคปกรณทานกลาวหมายถึงความสงัดนี้  
ไววา   บทวา   วิวิตฺต ความวา    แมหากวามีเสนาสนะอยูในท่ีใกล    และ 
เสนาสนะน้ันไมพลุกพลานดวยคฤหัสถบางบรรพชิตบาง     เพราะเหตุนั้น 
เสนาสนะน้ัน  ชื่อวาสงัด. 
           ชื่อวา   เสนาสนะ  เพราะอรรถวา  เปนที่นอนดวย  เปนที่นั่งดวย. 
คําน้ีเปนชื่อของเตียงและตั่งเปนตน.   เพราะเหตุนั้น  พระผูมพีระภาคเจา 
จึงตรัสไววา  บทวา  เสนาสนะ ไดแกเตียงก็ดี  ต่ังก็ดี  ฟูกก็ด ี หมอนก็ดี 
วิหารก็ดี  เพิงก็ดี  ปราสาทก็ดี  เรือนโลนก็ดี  ถ้ํากด็ี  ปอมก็ด ีโรงกลม 
ก็ดี   ที่เรนกด็ี กอไผก็ดี โคนไมก็ดี  มณฑปก็ดี  ชือ่วาเสนาสนะ  ก็หรือวา 
ภิกษุเปลี่ยนอิริยาบถในท่ีใด  ที่นั้นทัง้หมด  ชื่อวาเสนาสนะ. 
           อีกอยางหนึ่ง   เสนาสนะน้ี   คือ  วิหาร   เพิง  ปราสาท  เรอืนโลน 
ถ้ํา  ชื่อวาเสนาสนะประเภทท่ีอยู. 
           เสนาสนะน้ี   คือ  เตียง  ต่ัง  ฟูก  หมอน   ชือ่วาเสนาสนะสําหรับ 
เตียงต่ัง. 
           เสนาสนะน้ี   คือ  ปลอกหมอน   ทอนหนัง   เครื่องปูลาดท่ีถักดวย 
หญา   เครื่องปูลาดที่ทําดวยใบไม   ชือ่วาเสนาสนะเปนเครื่องลาด. 
           เสนาสนะซ่ึงเปนท่ีเปลี่ยนอิริยาบถของภิกษุทั้งหลายน้ี         ชื่อวา 
เสนาสนะตามโอกาส. 
           เสนาสนะมี  ๔  อยาง   ดวยประการฉะน้ี.     เสนาสนะท้ังหมดน้ัน 
ทานสงเคราะหดวยศัพทวาเสนาสนะน่ันเทียว. 
           ก็พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงเสนาสนะที่สมควรแกภิกษุผูไป  
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ใน ๔ ทิศ   เหมือนนกนั้น   ดังน้ี  ตรสัพระพุทธพจนมีอาทิวา  อร ฺ   
รุกฺขมลู  ดังนี้. 
           ในบทเหลาน้ัน บทวา อรฺ ไดแกปาท่ีอยูนอกเขตเมือง  ทั้งหมด 
นี้   ชื่อวาปา  ปานี้สําหรับภิกษุณีทั้งหลาย  ดวยประการฉะน้ี. 
           เสนาสนะท่ีทั้งอยูที่สุดชั่ว    ๕๐๐  ธนู  ชื่อวาปา      ก็เสนาสนะปานี้  
สมควรแกภิกษุนี้  ดวยประการฉะน้ี.    ลักษณะของปาน้ัน    กลาวไวแลว 
ในธุดงคนิทเทสในวิสุทธิมรรค. 
           บทวา  รุกขฺมลู  ไดแกโคนไมที่สงัด   มีรมเงาสนิทแหงใดแหงหนึ่ง. 
           บทวา  ปพฺพต  ไดแกศิลา.    ก็เม่ือภิกษุใชน้ําในบอนํ้า  ณ  ที่นั้น 
แลวน่ังท่ีเงาไมรมเย็น   เม่ือทิศตาง ๆ  ปรากฏ   ลมเย็นพัดมา    จิตยอมมี 
อารมณเปนหนึ่ง. 
           ดวยบทวา  กนฺทร  ทานเรียกน้ําวา  ประเทศแหงภูเขาที่น้ําเซาะ  น้ํา 
ทําลาย ซึ่งทานเรียกวา นทีตุมพะบาง  นทีกุญชะบาง.  ก็ในท่ีนัน้    มีทราย 
เหมือนแผนเงิน.    ปาชฏัขางบนเหมือนเพดานแกวมณี.    น้ําเชนกับกอง 
แกวมณีไหลไป.    เมื่อภิกษุลงซอกนํ้าอยางนี้    ดื่มนํ้าแลวทํารางกายใหเย็น 
กอทรายข้ึน   ปูลาดผาบังสุกุล    นั่งบําเพ็ญสมณธรรม   จิตยอมมีอารมณ 
เปนหน่ึง. 
           บทวา  คิริคุห    ไดแกชองใหญระหวางภูเขา  ๒  ลูก     หรือชอง 
ใหญเหมือนอุโมงคภูเขาลูกหนึ่ง.   ลกัษณะของปาชา   กลาวแลวในวิสุทธิ- 
มรรค.                                                                            
           บทวา   วนปตฺถ    ไดแกที่เลยเขตบาน    มไิดเปนที่ไถที่หวานของ 
มนุษยทั้งหลาย.    เพราะเหตุนั้นนั่นแล  ทานจึงกลาววา  คําวา  วนปตฺถ.   
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นี้เปนชื่อของเสนาสนะท่ีไกล  ดังน้ีเปนตน.   
           บทวา  อพฺโภกาส  ไดแกที่ไมไดมุงบัง. 
           ก็เม่ือภิกษุประสงคจะทํากลดอยูในที่นี้ก็ได. 
           บทวา  ปลาสปฺุช  ไดแกกองฟาง. 
           ก็ภิกษุดึงฟางออกจากกองฟางใหญ     ทําท่ีอยูอาศัยเหมือนท่ีเรนใน 
เง้ือมเขา.    บางทีเอาฟางใสขางบนกอไมพุมไมเปนตน   นั่งบําเพ็ญสมณ- 
ธรรมอยูภายใต  ทานกลาวหมายเอาที่นั้น.                                      
           บทวา  ปจฺฉาภตฺต  ไดแกภายหลังอาหาร. 
           บทวา      ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต     ไดแกกลบัจากการแสวงหา 
บิณฑบาต. 
           บทวา  ปลฺลงฺก  ไดแกนั่งขัดสมาธิ. 
           บทวา   อาภุชิตฺวา   ไดแกประสานไว. 
          บทวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย    ไดแก  ต้ังกายทอนบนใหตรง    ให 
ที่สุดทอท่ีสุดกระดูกสันหลัง ๑๘ ขอประชิดกัน. 
           ดวยวา   เมื่อน่ังอยางนี้   หนังเนื้อและเอ็นทั้งหลายไมตึง.   เม่ือเปน 
เชนนี้   เวทนาท่ีจะพึงเกิดข้ึนในทุก ๆ ขณะ     เพราะหนังเนื้อเอ็นตึงเปน 
ปจจัย  ก็ไมเกิดข้ึนแกภิกษุนั้น   เมื่อเวทนาเหลาน้ันไมเกิดข้ึน   จิตยอมมี 
อารมณเปนหนึ่ง  กรรมฐานยอมไมตกถอย  ยอมเขาถึงความเจริญงอกงาม 
ไพบูลย. 
           บทวา ปริมขุ  สตี   อุปกฺเปตฺวา    ความวา    ต้ังสติมุงตรงตอ 
กรรมฐาน  หรือต้ังกรรมฐานไวตรงหนา.   เพราะเหตุนั้นนั่นแล  ในวิภังค 
จึงกลาวไววา     สตินี้ยอมเปนอันต้ังมั่นจดจออยูตรงปลายจมูกหรือแถว ๆ  
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หนา   เหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  ดํารงสติไวตรงหนา  ดังนี้.   
           อีกอยางหนึ่ง        ในขอน้ีพึงทราบเนื้อความโดยนัยที่กลาวแลวใน 
ปฏิสัมภิทาอยางนี้วา  บทวา  ปริ  มีอรรถวา  กําหนด บทวา มุข  มีอรรถวา 
นําออก  บทวา  สติ   มีอรรถวา    เขาไปต้ังม่ัน  เพราะเหตุนั้น ทานจึง 
กลาวคําวา  ปริมุข  สตึ  ดังน้ี .   รวมความในคําน้ันวา    ทําสติใหเปนที่ 
กําหนด  เปนที่ออกไป. 
           ในบทวา  อภิชฺฌ  โลเก  นี ้  อุปาทานขันธ ๕  ชื่อวาโลก   ดวย 
อรรถวา   สลาย  เพราะฉะนั้น ในบทนี้จึงมีเนื้อความดังน้ีวา  ละราคะ  คือ 
ขมกามฉันทะในอุปาทานขันธ ๕ ได. 
           บทวา  วิคตาภิชฺเฌน ความวา   มีความเพงเล็งไปปราศแลว   เพราะ 
ละไดโดยวิกขัมภนปหาน  เชนกับจักษุวิญญาณ 
           บทวา  อภิชฺฌาย  จิตฺต  ปริโสเธติ  ความวา  เปลื้องจิตจากความ 
เพงเล็ง   อธิบายวา   ความเพงเล็งน้ันพนไป   และครั้นพนไปแลวไมมาจับ 
จิตอีกไดดวยประการใด   เธอยอมทําดวยประการนั้น  
           แมในบทวา  พฺยาปาทปโทสมฺปหาย   เปนตน  ก็นัยนี้แหละ.  
           ชื่อวา    พยาปาทะ   ดวยอรรถวา    จิตยอมพยาบาทดวยโทสจิตน้ี  
คือละปกติเดิม   เหมือนขนมกุมมาสบูดเปนตน. 
           ชื่อวา  ปโทสะ  ดวยอรรถวา   ประทุษรายถึงพิการ   หรือทําผูอ่ืน 
ใหเดือนรอน  คือพินาศ. 
           ก็ทั้ง  ๒  คําน้ีเปนชื่อของความโกรธนั่นเอง.  ความท่ี 
           จิตเปนไข  ชื่อวา ถีนะ.  ความท่ีเจตสิกเปนไข  ชื่อวา 
           มิทธะ  ถีนะและมิทธะ  ชื่อวาถีนมิทธะ.  
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           บทวา   อาโลกสฺ ี     ความวา    ประกอบดวยสัญญาอันบริสุทธิ์ 
ปราศจากนิวรณ      เพราะสามารถกําหนดรูแสงสวางที่เห็นทั้งกลางคืนทั้ง   
กลางวัน. 
           บทวา  สโต  สมฺปชาโน  ไดแกประกอบดวยสติและดวยญาณ. 
           คําท้ัง  ๒  นี้   ทานกลาวแลวเพราะเปนอุปการะแกอาโลกสัญญา. 
           ความฟุงซานและความรําคาญ   ชื่อวา   อุทธัจจกุกกุจจะ 
           บทวา  ติณฺณวิจิกิจโฺฉ  ไดแกขาม  คือกาวลวงวิจิกิจฉาต้ังอยู. 
           ชื่อวา    ไมมีความคลางแคลง    ดวยอรรถวา    ไมเปนไปอยางนี้วา 
นี้อยางไร   นี้อยางไร. 
           บทวา  กุสเลส ุ    ธมฺเมสุ     ไดแกในธรรมท้ังหลายที่ไมมีโทษ. 
อธิบายวา   ไมสงสัย   คือไมกังขาอยางนี้วา   ธรรมเหลาน้ีหนอแลเปนกุศล 
ธรรมเหลาน้ีเปนกุศลไดอยางไร.   นี้เปนความยอในขอน้ี     ก็คําใดท่ีควร 
จะกลาวในนิวรณเหลาน้ี    โดยจําแนกใจความของคําและลักษณะเปนตน 
คําน้ันทั้งหมดกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค. 
           ก็ในอุปมาที่ทานกลาวไววา   เสยฺยถาป  มหารา   นั้น    มีวินิจฉัย 
ดังตอไปนี้  
           บทวา   อิณ   อาทาย   ไดแกถือเอาทรัพยเพ่ือความเจริญ. 
           บทวา    พฺยนฺตีกเรยฺย    ความวา   พึงทําหนี้นั้นใหหมดไป    คือ 
พึงทํามิใหหนี้เหลาน้ันเหลืออยูเพียงกากะณึกหนึ่ง    อธิบายวา    พึงใชให 
หมดเลย. 
           บทวา  ตโตนิทาน  ไดแกมีความไมมีหน้ีเปนมูลเหตุ. 
           จริงอยู   เมื่อเขารําพึงอยูวา     เราไมมีหน้ี    ยอมไดความปราโมทย  
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เปนกําลัง     ยอมไดความดีใจ   เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา     ลเภถ   
ปาโมชฺช  อธคิจฺเฉยฺย  โสมนสฺส  ดังน้ี . 
           ชื่อวา   อาพาธ   ดวยอรรถวา   ตัดอิริยาบถ  ๔  เหมือนตัดดวยเลื่อย 
เบียดเบียนอยูเพราะเกิดเวทนาที่เปนขาศึก. 
           ชื่อวา  อาพาธิก  ดวยอรรถวา  มีอาพาธ. 
           ชื่อวา   ถึงความลําบาก   เพราะความลําบากซึ่งเกิดแตอาพาธนั้น. 
           บทวา  อธมิตฺตคิลาโน  ไดแกเจ็บหนัก 
           บทวา  นจฺฉาเทยฺย    ไดแกไมพึงชอบใจ     เพราะมีพยาธิหนักยิ่ง 
ครอบงําอยูแลว. 
           บทวา   พลมตฺตา  ไดแกมีกําลังน่ันเอง   อธิบายวา   เขามีกําลังกาย. 
           บทวา  ตโตนิทาน  ไดแกมีความไมมีโรคเปนตนเหตุ. 
           ก็เม่ือเขารําพึงอยูวา   เราไมมีโรค ทั้งความปราโมทยและโสมนัสนั้น 
ยอมมีทั้งคู.  เพราะเหตุนั้น ทานจงกลาววา  ลเภถ  ปาโมชฺช  อธคิจฺเฉยฺย 
โสมนสฺส  ดงัน้ี. 
           บทวา  น  จสฺส   กิฺจิ   โภคาน   วโย   ความวา   ไมมีความ 
เสื่อมโภคะแมเพียงกากะณึกหนึ่ง. 
           บทวา   ตโตนิทาน ไดแกมีการไมพนจากเครื่องผูกมัดเปนตนเหตุ. 
           คําท่ีเหลือพึงประกอบในบทท้ังหมด   ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ. 
           บทวา  อนตฺตาธีโน     ไดเเกไมเปนที่พ่ึงในตน      จะทําอะไร ๆ 
ตามความพอใจของตนไมได. 
           บทวา    ปราธีโน    ไดแกตองพ่ึงคนอ่ืน   เปนไปตามความพอใจ 
ของคนอ่ืนเทาน้ัน.  
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           บทวา  น  กาเยน   กามงฺคโม   ความวา   เขาประสงคจะไปโดย   
ทิศาภาคใด   ก็ไปโดยทิศาภาคน้ันไมได. 
           บทวา  ทาสพฺยา  ไดแกจากความเปนทาส. 
           บทวา  ภุชิสฺโส  ไดแกเปนตัวของตัวเอง. 
           บทวา  ตโตนิทาน  ไดแกมีความเปนไทเปนตนเหตุ. 
           บทวา  กนฺตารทฺธานมคฺค    ไดแกทางไกลกันดาร      อธิบายวา 
ทางไกลไมมีน้ํา. 
           บทวา  ตโตนิทาน  ไดแกมีพ้ืนที่ที่ปลอดภัยเปนตนเหตุ. 
           ในคําวา  อิเม  ปฺจ  นิวรเณ  อปฺปหีเน  นี้   พระผูมีพระภาค 
เจาทรงแสดงกามฉันทที่ยังละไมไดเหมือนหนี้     แสดงนิวรณที่เหลือทําให 
เปนเหมือนโรคเปนตน  ในขอนั้นมีอุปมาดังน้ี 
           ก็ผูใดกูหน้ีคนอ่ืนแลว  ยอมพินาศ    ผูนั้นแมถูกเจาหนี้ทวงวาจงใช 
หน้ี    แมพูดคําหยาบ   แมถูกจองจํา   แมถูกฆา  กไ็มอาจจะโตตอบอะไรได 
ยอมอดกลั้นทุกอยาง  ดวยวา หน้ีของเขาน้ันเปนเหตุใหอดกลั้น ผูที่ติดวัตถุ 
ดวยกามฉันทะก็ฉันนั้น  ยอมยืดวัตถุนั้นดวยเครื่องยึดคือตัณหา  เขาแมถูก 
กลาวคําหยาบ   แมถูกจองจํา   แมถูกฆา   ยอมอดกลั้นทุกอยาง.   ดวยวา 
กามฉันทะของเขาน้ันเปนเหตุใหอดกลั้น        เหมือนกามฉันทะของหญิง 
ทั้งหลายท่ีถูกเจาของเรือนฆา   พึงเห็นกามฉันทะเหมือนหน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
           เหมือนอยางวา    คนกระสับกระสายเพราะโรคดี    แมเมื่อเขาใหน้ํา 
ผ้ึงและนํ้าตาลกรวดเปนตน  ก็ไมไดรสของของหวานเหลาน้ัน  ยอมบนวา 
ขม  ขม  เทาน้ัน  เพราะตนกระสับกระสายดวยโรคดีฉันใด  ผูมีจิตพยาบาท  
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ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    แมอาจารยและอุปชฌายผูหวังดีวากลาวเพียงเล็กนอย   
ก็ไมรับโอวาท   กลาววาทานท้ังหลายวุนวายเหลือเกินเปนตน   ลาสิกขาบท 
ไป    เขาไมไดรสของพระศาสนาประเภทสุขในฌานเปนตน    เพราะเปนผู 
กระสับกระสายดวยความโกรธ     เหมือนบุรุษนั้นไมไดรสของของหวานมี 
น้ําผ้ึงและนํ้าตาลกรวดเปนตน      เพราะเปนผูกระสับกระสายเพราะโรคดี 
พึงเห็นความพยาบาทเหมือนโรค   ดวยประการฉะน้ีแล. 
           เหมือนอยางคนท่ีถูกจองจําในเรือนจําในวันนักขัตฤกษ      ยอมไม 
เห็นเบื้องตน  ทามกลาง   ที่สุดของนักขัตฤกษเลย   ครั้นรุงข้ึน    เขาพน 
เรือนจํา  แมไดฟงคําเปนตนวา  โอ  เมื่อวานนักขัตฤกษนาพอใจ  ฟอนรํา 
ขับรองนาพอใจ  ดังนี้   ก็ใหคําตอบไมได.   เพราะเหตุอะไร ?  เพราะไม 
ไดดูนักษัตรฉันใด   ภิกษุถูกถีนมิทธะครอบงําก็ฉันนั้น  เมื่อการฟงธรรม 
แมมีนัยวิจิตรกําลังดําเนินไป  ยอมไมรูเบื้องตน  ทามกลาง  ที่สุดของธรรม 
นั้น   เธอแมนั้นเมื่อปรากฏการฟงธรรมข้ึนแลว   ผูคนพากันสรรเสริญการ 
ฟงธรรมวา  โอ  การฟงธรรม  โอ  เหตุผล โอ  อุปมา  ถึงฟงก็ใหคําตอบ 
ไมได.     เพราะเหตุไร.     เพราะอํานาจถีนมิทธะทําใหฟงธรรมไมรูเรื่อง. 
พึงเห็นถีนมิทธะเหมือนเรอืนจํา  ดวยประการฉะน้ี. 
           เหมือนอยางทาสแมเลนนักษัตรอยู    นายกลาววา    มีงานท่ีตองทํา 
รีบดวนชื่อน้ี   เจาจงรีบไปที่นั้น   ถาไมไป   เราจะตัดมือและเทา   หรือหู 
และจมูกของเจา   เขารีบไปทันที   ยอมไมไดชมเบื้องตนทามกลางและที่สุด 
ของงานนักษัตร.   เพราะเหตุไร.    เพราะมีคนอ่ืนเปนที่พ่ึงฉันใด  ภิกษุผู 
ไมรูทั่วถึงพระวินัยก็ฉันนั้น     แมเขาปาเพ่ือตองการวิเวก     เมื่อเกิดความ 
สําคัญในกัปปยมังสะอยางใดอยางหน่ึง  โดยที่สุดวาเปนอกัปปยมังสะ   ตอง  
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ละวิเวกไปสํานักพระวินัยธรเพ่ือชําระศีล       ยอมไมไดเสวยสุขอันเกิดแต 
วิเวก.  เพราะเหตุไร.  เพราะถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงํา พึงเห็นอุทธัจจ-    
กุกกุจจะเหมือนความเปนทาส   ดวยประการฉะน้ีแล.                          
           เหมือนอยางบุรุษเดินทางไกลท่ีกันดาร        ไดเห็นโอกาสท่ีมนุษย 
ทั้งหลายถูกพวกโจรปลน  และถูกฆา  พอไดยินเสียงทอนไมก็ดี  เสียงนก 
ก็ดี   ยอมระแวงสงสัยวา   พวกโจรมาแลว   เดินไปบาง   ยืนอยูบาง   กลับ 
เสียบาง   ที่ที่มาจากท่ีไปแลวมีมากกวา    เขายอมถึงท่ีปลอดภัยโดยยากโดย 
ฝดเคือง     หรือไมถึงเลยฉันใด    คนที่เกิดวิจิกิจฉาในฐานะ  ๘  ก็ฉันนั้น 
สงสัยโดยนัยเปนตนวา  พระพุทธเจามีหรือไมมีหนอ    ลังเลแลวไมอาจจะ 
ยึดถือดวยศรทัธา    เมื่อไมอาจ    ยอมไมบรรลุมรรคหรือผลได.    ดังน้ัน 
เหมือนในทางไกลท่ีกันดาร ยอมมีความหวาดระแวงบอย ๆ วา พวกโจรมี 
ไมมี  ทําใหจิตไมเชื่อ  มีความหวาดกลัวเกิดข้ึน  ยอมทําอันตรายแกการถึง 
มีที่ปลอดภัยฉันใด     แมวิจิกิจฉาก็ฉันนั้น     ทําใหเกิดความหวาดระแวง 
บอย ๆ โดยนัยวา  พระพุทธเจามีหรือไมมีหนอ  ดงัน้ีเปนตน   ไมมั่นใจ 
สะดุงกลัว   ยอมทําอันตรายแกการเขาถึงอริยภูมิ    พึงเห็นวิจิกิจฉาเหมือน 
ทางไกลท่ีกันดาร  ดวยประการฉะน้ี. 
           บัดนี้    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเปรียบเทียบผูที่ละกามฉันท- 
นิวรณไดวาเหมือนคนไมมีหน้ี  ผูที่ละนิวรณที่เหลือไดวาเหมือนคนไมมีโรค 
เปนตน  ในพระบาลีนี้วา  เสยฺยถาป   มหาราช อานณฺย    ดังน้ี.   ในขอ 
นั้นมีอุปมาดังน้ี. 
           เหมือนอยางวา     บุรุษกูหน้ีแลวประกอบการงาน    ถึงความรํ่ารวย 
คิดวา     ชื่อวาหนี้นี้เปนมูลแหงความกังวล     จึงใชหน้ีพรอมทั้งดอกเบี้ย  
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แลวฉีกหนังสือสัญญากูเสีย     เมื่อเปนเชนนั้น    ไมมีใครสงคนไปทวงเขา   
ต้ังแตนั้นนา   หนังสือสัญญากูก็ไมมี   เขาแมเห็นเจาหนี้ทั้งหลาย   ถาประ- 
สงคจะตอนรับก็ลุกจากอาสนะ     ถาไมประสงคก็ไมลุก.   เพราะเหตุไร ? 
เพราะมิไดคิดตอมิไดเกี่ยวของกับเจาหน้ีเหลาน้ัน  ฉันใด  ภิกษุ (ผูปฏิบัติ) 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    คิดวา   ชื่อวากามฉันทะน้ี    เปนมูลแหงความกังวล 
จึงเจริญธรรม  ๖  ประการแลวละกามฉันทนิวรณเสีย. ก็ธรรม ๖ ประการ 
เหลาน้ัน   เราจักพรรณนาในมหาสติปฏฐานสูตร. 
           เมื่อภิกษุนั้นละกามฉันทะไดอยางนี้    ยอมไมกลัวไมสะดุง  เหมือน 
บุรุษผูปลดหนี้แลว  เห็นเจาหนี้ทั้งหลายยอมไมกลัวไมสะดุง  ฉันใด   ยอม 
ไมมีความเกี่ยวของ  ไมมีความผูกพันในวัตถุของผูอ่ืน   ฉันนัน้เหมือนกัน 
เมื่อเห็นรูปแมเปนทิพย    กิเลสก็ไมกําเริบ.    เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสการละกามฉันทะไดเหมือนความไมมีหน้ี. 
           เหมือนอยางบุรุษผูกระสับกระสายเพราะโรคดีนั้น ทําโรคน้ันใหสงบ 
ดวยการปรุงยา  ต้ังแตนั้นก็ไดรสแหงนํ้าผ้ึงและนํ้าตาลกรวดเปนตน ฉันใด 
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน    คิดวา   ชื่อวาพยาบาทน้ี     กระทําความพินาศ 
จึงเจริญธรรม ๖ ประการ    ละพยาบาทนิวรณได.   เราจักพรรณนาธรรม 
๖ ประการในนิวรณทั้งหมด     ในมหาสติปฏฐานสูตรนั่นแล.    ก็ธรรม 
๖ ประการเหลาน้ัน    มิใชเจริญเพ่ือละถีนมิทธะเปนตนอยางเดียว  เราจัก 
พรรณนานิวรณเหลาน้ันทั้งหมดในมหาสติปฏฐานสูตรนั้นแหละ. ภิกษุนั้น 
ละพยาบาทไดอยางนี้แลว       รับสิกขาบทท้ังหลายมีอาจารบัญญัติเปนตน 
อยางเต็มใจดวยเศียรเกลา   สนใจศึกษาอยู   เหมือนบุรุษหายจากโรคดีแลว 
ยอมรับประทานรสน้ําผ้ึงและนํ้าตาลกรวดเปนตนอยางเต็มใจ. เพราะฉะน้ัน  
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พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสการละพยาบาทเหมือนหายโรค.   
          บุรุษผูถูกขังในเรือนจําในวันนักษัตรนั้น       ในวันนักษัตรตอมา 
เขาคิดวา     แมเม่ือกอนเราถูกจําเพราะโทษท่ีประมาท    ไมไดชมนักษัตร 
เพราะเหตุนั้น     บัดนี้เราจักไมประมาท  ดังนี้    เปนผูไมประมาทอยางที่ 
ศัตรูทั้งหลายของเขาไมไดโอกาส       จึงไดชมนักษัตรเปลงอุทานวา    โอ 
นักษัตร  ดังน้ี  ฉันใด   ภิกษุก็ฉันนั้น    คิดวา  ชื่อวาถีนมิทธะนี้ทําความ 
พินาศใหญ   จึงเจริญ ธรรม ๖ ประการ  ยอมละถีนมิทธนิวรณได  เธอละ 
ถีนมิทธะไดอยางนี้แลว       ไดชมเบื้องตนทามกลางและที่สุดแหงนักษัตร 
คือธรรม    บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย    เหมือนอยาง 
บุรุษท่ีพนจากการจองจํา     ไดชมเบื้องตนทามกลางและที่สุดแหงนักษัตร 
ทั้ง ๗ วัน.      เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสการละถนีมิทธะ 
ไดวาเหมือนพนจากจองจํา. 
             เหมือนอยางวา      ทาสเขาไปอาศัยมิตรบางคน      ใหทรัพยแกนาย 
ทั้งหลายแลวทําคนใหเปนไท    ต้ังแตนั้นตนปรารถนาสิ่งใด    ก็ทําส่ิงน้ัน 
ฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน   คิดวา   ชื่อวาอุทธัจจกุกกุจจะน้ีทําความ 
พินาศใหญ   จึงเจริญธรรม ๖ ประการ   ยอมละอุทธัจจกุกกุจจะได.   เธอ 
ละอุทธัจจกุกกุจจะไดอยางนี้แลว       ยอมดําเนินสูเนกขัมมปฎิปทาไดตาม 
สบาย.    อุทธัจจกุกกุจจะไมสามารถใหเธอกลับจากเนกขัมมปฏิปทาน้ันได 
โดยพลการ.    เหมือนอยางบุรุษผูเปนไท    ปรารถนาสิ่งใด    กท็ําส่ิงน้ัน 
ไมบรารถนาสิ่งใด    ก็ไมทําส่ิงน้ัน.     ไมมีใคร ๆ จะใหเขากลับจากความ 
เปนไทน้ันโดยพลการได.   เพราะฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสการ 
ละอุทธัจจกุกกุจจะวาเหมือนความเปนไท.  
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           เหมือนอยางบุรุษมีกําลัง   ถือเอาทรัพยที่มีสาระติดมือ   เตรียมอาวุธ    
พรอมดวยบริวารเดินทางกันดาร     พวกโจรเห็นเขาแตไกล     พึงหนีไป. 
เขาขามพนทางกันดารน้ันโดยสวัสดี     ถึงแดนเกษม     มีความราเริงยินดี 
ฉันใด    ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน  คิดวา  ชื่อวาวิจิกิจฉานี้ทําความพินาศ 
จึงเจริญธรรม  ๖ ประการ   ยอมละวิจิกิจฉาได    เธอละวิจิกิจฉาไดอยางนี้ 
แลว   ขามกันดารแหงทุจริตได   บรรลุพระอมตมหานิพพานอันเปนภูมิ 
ที่เกษมสําราญอยางยิ่ง  เหมือนบุรุษผูมีกําลัง  เตรียมอาวุธพรอมดวยบริวาร 
ปลอดภัย  ไมสนใจพวกโจรเหมือนหญา   ออกไปถึงภูมิอันเปนที่ปลอดภัย 
โดยความสวัสดี.  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสการละวิจิกิจฉา 
ไวเหมือนภูมิอันเปนแดนเกษม. 
           บทวา  ปาโมชฺช  ชายติ   ความวา  เกิดอาการยินดี. 
           บทวา  ปมุทิตสฺส  ปติ  ชายติ  ความวา  ปติเกิดทวมท่ัวสรีระของผู 
ที่ยินดี. 
           บทวา  ปติมนสฺส กาโย  ปสฺสมภฺติ  ความวา นามกายของบุคคล 
ผูมีจิตสัมปยุตดวยปติ  ยอมสงบ  คือปราศจากความกระวนกระวาย. 
           บทวา   สุข  เวเทติ   ความวา   ยอมเสวยสุขทั้งทางกายทางใจ  
           บทวา   จิตฺต  สมาธิยติ  ความวา จิตของผูที่มีสุขดวยเนกขัมมสุขนี้ 
ยอมต้ังม่ันดวยอํานาจอุปจารฌานก็มี  ดวยอํานาจอัปปนาฌานก็มี. 
           ก็คําวา  โส  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯ เปฯ  ปมชฺฌาน  อุปสมปฺชฺช 
วิหรติ  ดังนี้ เปนตน  พึงทราบวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพ่ือแสดงคุณ 
วิเศษเบื้องสูงในเม่ือจิตต้ังม่ันดวยอุปจารสมาธิ   และเพ่ือแสดงประเภทของ  
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สมาธินั้น  ในเมื่อจิตต้ังม่ันดวยอัปปนาสมาธิ.   
           บทวา   อิมเมว  กาย   ไดแกกรชกายน้ี. 
           บทวา  อภิสนฺเทติ  ไดแกเอิบอาบ ไหลไป   คือทําปติสุขท่ีเปนไป 
ในที่ทั้งปวง. 
           บทวา  ปริสนฺเทติ  ไดแกซานไปโดยรอบ. 
           บทวา  ปริปูเรติ   ไดแกเต็มเหมือนสูบดวยลม. 
           บทวา  ปริปูผรติ   ไดแกแผไปโดยรอบ. 
           บทวา  สพฺพาวโต  กายสฺส    ความวา  กายของภิกษุ  (ผูไดฌาน) 
นั้นทุกสวน   ไมมีฐานะที่ตรงไหนเลยในกายท่ีมีใจครองและยังมีสันตติเปน 
ไปอยูแมสักนอยหน่ึง    ตามผิวเน้ือและโลหิต    ที่ความสุขในปฐมฌานจะ 
ไมถูกตอง. 
           บทวา   ทกฺโข    ไดแกผูฉลาด   สามารถเพ่ือจะทํา   เพ่ือจะประกอบ 
เพ่ือจะอาบไลซึ่งผงสําหรับอาบน้ํา. 
           บทวา   กสถาเล  ไดแกในภาชนะที่ทําดวยโลหะอยางใดอยางหน่ึง. 
ภาชนะดินเปนของไมทน  เมื่อใชอาบยอมแตก  ฉะนั้น   จึงไมทรงยกภาชนะ 
ดินข้ึนแสดง. 
           บทวา   ปริปฺโผสกปริโผสก   ไดแกรดแลวรดเลา. 
           บทวา  สนฺเนยฺย  ไดแกถือภาชนะสัมฤทธิ์ดวยม้ือซาย   วักน้ําพอ 
ประมาณดวยมือขวา  ลูบตัวอยู   ทําการวักทีละฟายมือ. 
           บทวา   เสฺนหานุคตา   ไดแกความเอิบอาบของน้ําแผซานไป. 
           บทวา   เสฺนหปเรตา   ไดแกเอิบอาบดวยความซาบซานของน้ํา.  
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           บทวา  สนฺตรพาหริา  ไดแกความเอิบอาบของน้ําถูกตอง   พรอม 
ทั้งภายในและภายนอกทุกสวน.   
           บทวา  น  จ  ปคฺฆรติ    ความวา  มิใชน้ําจะหยดออกทีละหยาด ๆ 
น้ําน้ันอาจวักดวยมือก็ได   ดวยองคุลี ๒-๓ องคุลีก็ได     แมดวยชายพกก็ 
ทําได. 
           อุปมาความสุขในทุติยฌาน  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้ 
           บทวา  อุพฺภิโตทโก  ความวา   น้าํกระจาย.  อธิบายวา  ไมใชน้ํา 
ที่แตกขางลางแลวพลุงข้ึน   แตเปนน้ําท่ีเกิดข้ึนในภายในน่ันเอง. 
           บทวา   อายมุข   ไดแกทางเปนท่ีมา. 
           บทวา   เทโว   ไดแกเมฆ. 
           บทวา   กาเลน  กาล   แปลวา ทกุ ๆ เวลา อธิบายวา  ทุกกึ่งเดือน 
หรือทุก ๑๐  วัน. 
           บทวา    ธาร   แปลวาสายฝน. 
           บทวา  อนุปฺปเวจฺเฉยฺย   ความวา  ฝนไมหลั่ง คือไมตก. 
           บทวา  สีตา  วาริธารา  อุพฺภิชฺชตฺิวา   ความวา  น้ําเย็นทําหวงน้ํา 
ใหเต็มเกิดข้ึน. 
           จริงอยู   น้ําท่ีพลุงข้ึนขางลาง   ครั้นพลุงข้ึนแลวยอมทาน้ําท่ีแตกให 
กระเพ่ือม.   น้ําท่ีไหลมาแตทิศทั้ง  ๔   ยอมทํานํ้าใหกระเพ่ือมดวยใบไมเกา 
หญาไมและทอนไมเปนตน.   น้ําฝนยอมทาน้ําใหกระเพ่ือมดวยสายนํ้าท่ีตก 
ลงมาและฟองนํ้า. น้ําที่เกิดข้ึน จมอยูอยางนั้นแหละเหมือนเนรมิตดวยฤทธิ์  
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แผไปสูประเทศน้ี    จะวาไมแผไปสูประเทศน้ีไมมี.    ชื่อวาโอกาสท่ีน้ําน้ัน 
ไมถูกตองไมมี   ดังน้ีแล.   
           ในเรือ่งนี้นั้น  กรชกายเหมือนหวงน้ํา.   สุขในทุติยฌานเหมือนนํ้า. 
คําท่ีเหลือพึงทราบตามนัยมีในกอนน้ันแหละ. 
           อุปมาความสุขในตติยฌาน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           ชื่อวา  อุปฺปลินี    ดวยอรรถวา   เปนที่มีดอกอุบล   แมในสองบท 
ที่เหลือก็นัยนี้แหละ.   กใ็นเรื่องอุปมานี้  บรรดาอบุลขาวอุบลแดงและอุบล 
ขาบ อุบลอยางใดอยางหน่ึง ชื่อวา อุบลนั่นเอง ดอกบัวท่ีมีกลีบหยอนรอย 
ชื่อบุณฑริก  ที่มีกลีบถึงรอยชื่อปทุม  อีกอยางหนึ่ง  เวนบัวท่ีกําหนดกลีบ 
เสีย  บัวขาวชื่อปทุม  บัวแดงชื่อบุณฑริก  ในเรื่องบัวน้ีมีวินิจฉัยเทานี้แล. 
           บทวา  อุทกานุคฺคตานิ  ไดแกยังไมข้ึนพนน้ํา. 
           บทวา  อนฺโตนิมุคฺคโปสินี   ความวา  จมอยูในพ้ืนน้ําน่ันเอง  อัน 
น้ําเลี้ยงไว  ยังงอกงามได  คําท่ีเหลือพึงทราบตามนัยมีในกอนน้ันแหละ. 
           อุปมาความสุขในจตุตถฌาน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           ในบทวา  ปริสุทฺเธน  เจตสา  ปริโยทาเตน  นี้  พึงทราบวา  ชื่อวา 
บริสุทธิ์    เพราะอรรถวา   ไมมีอุปกิเลส   ชื่อวา  ผองแผว   เพราะอรรถวา 
ผองใส. 
           บทวา  โอทาเตน  วตฺเถน  นี้  ตรัสหมายความถึงฤดูแผไป. 
           จริงอยู   ความแผไปของฤดู   ยอมไมมีดวยผาเกา.   ความแผไปของ 
ฤดูยอมมีกําลังดวยผาสะอาดท่ีซักในขณะน้ัน.     ก็ดวยอุปมาน้ี    กรชกาย 
เหมือนผา  ความสุขในจตุตถฌานเหมือนความแผไปของฤดู.  เพราะฉะน้ัน  
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เมื่อบุรุษอาบนํ้าดีแลว  เอาผาสะอาดคลุมตลอดศีรษะ  ไออุนแตศีรษะยอม   
แผไปท่ัวผาทั้งผืนทีเดียว        ไมมีสวนไร ๆ  ของผาที่ไออุนจะไมถูกตอง 
ฉันใด กรชกายของภิกษุก็ฉันนั้น  ไมมีสวนไร ๆ ทีค่วามสุขในจตุตถฌาน 
จะไมถูกตอง   ในขอน้ีพึงเห็นเนื้อความอยางนี้   ดวยประการฉะน้ี. 
           ก็การพรรณนาตามลําดับบทและนัยแหงภาวนาของฌาน ๔ เหลาน้ี  
กลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค  ฉะนั้น  จะไมกลาวใหพิสดารในที่นี้. 
           ก็ดวยเหตุเพียงเทานี้   ภิกษุนี้   บัณฑิตพึงทราบวา   เปนผูไดรูปฌาน 
เทาน้ัน  ยังหาไดอรูปฌานไม.   ดวยวา  เวนความเปนผูชํานาญในสมาบัติ 
ทั้ง ๘ โดยอาการ  ๑๔   เสียแลว   การบรรลุอภิญญาชั้นสูงจะมีไมได  แตใน 
พระบาลีมาเฉพาะรูปฌานเทาน้ัน  จึงควรนําอรูปฌานมากลาวดวย. 
           ภิกษุนั้น  ในคําวา โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต ฯเปฯ  อาเนฺชปฺ- 
ปตฺเต  นี้     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสคงวา  ไดแกภิกษุผูมีความชํานาญ 
ในสมาบัติ  ๘ โดยอาการ ๑๔ อันเธอไดสั่งสมแลว.  คําท่ีเหลือในพระบาลี 
นี้  พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในวิสุทธิมรรคนั่นแล. 
           ในพระบาลีวา  าณทสฺสนาย  จิตฺต  อภินีหรติ   นี ้  คําวา ญาณ- 
ทัสสนะ  ทานกลาวหมายถึงมรรคญาณก็ไค  ผลญาณก็ได  สัพพัญุตญาณ 
ก็ได  ปจจเวกขณญาณก็ได   วิปสสนาญาณก็ได. 
           ก็มรรคญาณ   ทานเรียกวา  ญาณทสัสนะ  ในพระบาลีนี้วา  ดูกอน 
อาวุโส   ยอมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือความบริสุทธิ์  
แหงญาณทสัสนะหรือหนอแล. 
           ผลญาณ   ทานเรียกวา   ญาณทสัสนะ   ในพระบาลีนี้วา   อุตตริ-  
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มนุสสธรรมอ่ืนนี้   คือญาณทัสสนะวิเศษที่ควรแกพระอริยะ  เปนผาสุวิหาร 
ซึ่งเราบรรลุแลว.   
           สัพพัญุตญาณ    ทานเรียกวา    ญาณทัสสนะ    ในพระบาลีนี้วา 
ญาณทัสสนะเกิดข้ึนแลวแมแกพระผูมีพระภาคเจาแลวา      อาฬารดาบส 
กาลามโคตร  ทํากาละได ๗ วัน. 
           ปจจเวกขณญาณ    ทานเรียกวา    ญาณทัสสนะ   ในพระบาลีนี้วา 
ก็ญาณทัสสนะเกิดข้ึนแลวแกเรา    วิมุติของเราไมกําเริบ    ชาตินี้เปนชาติ 
สุดทาย.                                 
           แตคําวา าณทสฺสนาย  จิตฺต   ในที่นี้ทานกลาวหมายถึงญาณ- 
ทัสสนะที่เปนตัววิปสสนาญาณ. 
           บทวา  อภินหีรติ ความวา ทําใหนอมไป   ใหโอนไป  ใหเง้ือมไป 
เพ่ือเกิดวิปสสนาญาณ. 
           เนื้อความของบทวา  รูป  เปนตน  ไดกลาวไวแลวท้ังน้ัน. 
           บทวา  โอทนกุมมฺาสุปจโย  ความวา  เติบโตข้ึน    เจริญข้ึนดวย 
ขาวสุกและขนมกุมมาส. 
           บทวา  อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทธสนธมฺโม   ความวา  มี 
ความไมเที่ยงเปนธรรมดา เพราะอรรถวา  มีแลวหามีไม มีอันตองขัดสีเปน 
ธรรมดา เพราะตองลูบไลตัวเพ่ือตองการกําจัด กลิ่นเหม็น มีอันตองนวดฟน 
เปนธรรมดา เพราะตองนวดเล็กนอยเพื่อบรรเทาความปวดเม่ือยของอวัยวะ 
นอยใหญ  หรือมีอันตองนวดฟนเปนธรรมดา   เพราะในเวลาเปนเด็กเขา 
ใหนอนบนขาทั้ง ๒ แลวหยอดยาตาและบีบนวดเปนตน     เพ่ือใหอวัยวะ  
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ที่คดมีทรวดทรงไมดีนั้น ๆ เพราะอยูในครรภ  ใหไดทรวดทรง แมบริหาร 
อยางนี้  ก็ยังแตกกระจัดกระจายเปนธรรมดา  ยอมแตกไป  ยอมกระจายไป   
รางกายมีสภาพอยางนี้    ดวยประการฉะน้ี. 
           ในบทวา  รูป  จาตุมฺมหาภูติโก    เปนตนนั้น    ทานกลาวความ 
เกิดข้ึนดวยบท ๖ บท  กลาวความดับไปดวยบท  ๒ หลังพรอมดวยอนิจจ- 
บท.                                                                    
           บทวา   เอตฺถ  นิสสฺิต  เอตฺถ  ปฏิพทฺธ  ความวา   อาศัยดวย  คิด 
เนื่องดวย   ในกายอันประกอบดวยมหาภูต   ๔  นี.้ 
           บทวา   สุโภ   แปลวา   งาม. 
           บทวา  ชาติมา  ไดแกต้ังข้ึนดวยอาการอันบริสุทธิ์. 
           บทวา   สุปริกมมฺกโต   ไดแกนายชางเจียระไนอยางดี   เอาหินและ 
กรวดออกหมด.   
           บทวา   อจฺโฉ   แปลวา   ผิวบาง. 
           บทวา   วิปฺปสนฺโน  แปลวา  ใสดี. 
           บทวา  สพฺพาการสมฺปนฺโน ความวา ถึงพรอมดวยอาการทุกอยาง 
มีการลางเปนตน. 
           ดวยบทวา  นีล เปนตน  ทานแสดงความเพียบพรอมดวยสี. 
           จริงอยู   ดายที่รอยแลวยอมปรากฏอยูเชนนัน้. 
           ในบทวา   เอวเมว  โข  นี ้ พึงทราบการเทียบเคียงดวยอุปมา  ดังนี้. 
           ก็กรชกายเหมือนแกวมณี   วิปสสนาญาณเหมือนดายที่รอยไว  ภิกษ ุ
ผูไดวิปสสนาเหมือนบุรุษตาดี  เวลาที่กายอนประกอบดวยมหาภูต  ๔ ปรากฏ  
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แจงแกภิกษุผูนั่งพิจารณาวิปสสนาญาณ   เหมือนเวลาท่ีแกวมณีปรากฏแจง   
แกนายชางผูเอาแกวมณีไวในมือพิจารณาอยูวา   นี้แลแกวมณีเวลาท่ีหมวด 
๕ แหงผัสสะซึ่งมีวิปสสนานั้นเปนอารมณก็ดี      จิตและเจตสิกทั้งปวงก็ดี 
วิปสสนาญาณน่ันเองก็ดี     ปรากฏแจงแกภิกษุผูนั่งพิจารณาวิปสสนาญาณ 
เหมือนเวลาที่ดายปรากฏแจงวา   นี้ดายเขารอยไวในแกวมณีนั้น. 
           วิปสสนาญาณน้ี     อยูในลําดับแหงมรรคญาณ   แมเม่ือเปนเชนนั้น 
เพราะวิปสสนาญาณนี้ไมมีอันตรายวาระในเม่ือเริ่มอภิญญาวาระแลว  ฉะนั้น 
ทานจึงแสดงในท่ีนี้ทีเดียว. 
           อน่ึง     เพราะเม่ือภิกษุไมทําการพิจารณาโดยอนิจจลักษณะเปนตน 
ไดยินเสียงที่นากลัวดวยทิพโสต   ระลึกถึงขันธที่นากลัวดวยบุพเพนิวาสา- 
นุสสติ ไดเห็นรูปที่นากลวัดวยทิพยจักษุ  ความกลัวและความสะดุงยอมเกิด 
ข้ึน    อาการท่ีนากลัวดังกลาวนี้     ยอมไมเกิดข้ึนแกภิกษุผูทําการพิจารณา 
โดยอนิจจลักษณะเปนตน    ฉะน้ัน    ทานจึงแสดงวิปสสนาญาณนี้ในที่นี้ 
ทีเดียว     แมเพ่ือแสดงเหตุที่บรรเทาความกลัวของภิกษุผูบรรลอุภิญญาให 
พรอมมูล. 
           อีกอยางหนึ่ง    เพราะข้ึนชื่อวาความสุขในวิปสสนานี้     เปนเครื่อง 
ยังสุขในมรรคผลใหพรอมมูล  เปนของเฉพาะตัว  เปนสามัญญผล  ฉะน้ัน 
ทานจึงแสดงวิปสสนาญาณน้ีในที่นี้แตตนทีเดียว. 
           บทวา  มโนมย  แปลวา  บังเกิดดวยใจ. 
           บทวา   สพฺพงฺคปจฺจงฺค     แปลวา   ประกอบดวยอวัยวะนอยใหญ 
ทุกสวน.  
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           บทวา  อหีนินฺทฺริย  ไดแกมีอินทรียไมบกพรองโดยทรวดทรง  
           จริงอยู   รูปท่ีผูมีฤทธิ์นิรมิต ถาผูมีฤทธิ์ขาว แมรูปที่นิรมติน้ันก็ขาว 
ถาผูมีฤทธิ์ไมไดเจาะหู  แมรูปที่นิรมติน้ันก็มิไดเจาะหู   รูปนิรมิตยอมเปน   
เหมือนผูนิรมิตน้ันทุกประการทีเดียวอยางนี้  ดวยประการฉะน้ี. 
           จริงอยู     แมอุปมา ๓ อยาง      มีชักไสออกจากหญาปลองเปนตน 
ทานกลาวเพ่ือแสดงความเหมือนกันนั่นเอง.       ก็ไสภายในหญาปลองนั้น 
ก็เทากับหญาปลองนั่นเอง     ดาบก็เทากับฝกนั่นเอง.      ที่ฝกเปนเกลียว 
ดาบก็เปนเกลียวดวย   คนจึงใสเขาไปได   ที่ฝกแบน   ดาบก็แบน  
           คําวา  กรณฺฑา  แมนี้  เปนชื่อของคราบงู  ไมใชเปนชื่อของขวดท่ี 
เปนเกลียว. 
           จริงอยู   คราบงูยอมเทากับตัวงูนั่นเอง. 
           ในอุปมานั้น   ทานแสดงวาเหมือนชักงูจากคราบดวยมือวา บุรุษพึง 
ชักงูออกจากคราบ ดังน้ี  ก็จริง   ถึงอยางนั้นก็พึงทราบวา    ชักรูปนิรมิต 
นั้นออกดวยจิตน้ันเอง. 
           ก็ชื่อวางูนี้ดํารงอยูในชาติของตน       อาศัยระหวางไมหรือระหวาง 
ตนไม   ลอกคราบเกาซ่ึงเหมือนรัดลําตัวอยู   ดวยเรี่ยวแรงกลาวคือพยายาม 
ดึงลําตัวออกจากคราบ   งูยอมลอกคราบไดเองดวยเหตุ  ๘  ประการเหลาน้ี 
ดวยประการฉะน้ี   ไมอาจลอกคราบไดดวยเหตุอ่ืนจาก   อยางนั้น เพราะ- 
ฉะน้ัน  พึงทราบวา  คําน้ีทานกลาวหมายเอาการลอกดวยจิต.               
           ดวยประการฉะน้ี   สรีระของภิกษุนี้ก็เชนเดียวกับหญาปลองเปนตน 
รูปนิรมิตก็เชนเดียวกับไสหญาปลองเปนตน        นี้เปนการเทียบเคียงดวย  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 471 

อุปมาในขอนี้   ดวยประการฉะน้ี.   
           ก็วิธีนริมิตในเรื่องนี้และกถาวาดวยอภิญญา ๕ มีอิทธิวิธีเปนตน 
แตที่อ่ืนกลาวไวพิสดารในวิสุทธิมรรคโดยอาการท้ังปวง   ฉะน้ัน พึงทราบ 
ตามนัยที่กลาวแลวในที่นั้นเถิด.  ดวยวา เพียงอุปมาเทาน้ันก็เกินไปในที่นี้ . 
           ในพระบาลีนั้น   ภิกษุผูไดอิทธิวิธญาณ   พึงเห็นเหมือนชางหมอผู 
ฉลาดเปนตน.    อิทธิวิธญาณ   พึงเห็นเหมือนดินเหนียวท่ีนวดไวอยางดี. 
การแสดงฤทธิ์ไดตาง  ๆ ของภิกษุนั้น    พึงเห็นเหมือนการทําภาชนะชนิด 
ตาง ๆ ที่ปรารถนาแลว  ๆ. 
           อุปมาทิพโสตธาตุ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           เพราะทางไกลท่ีกันดาร  ยอมเปนที่รังเกียจ   มีภัยเฉพาะหนา  ผูที่ 
ไมไวใจระแวงในทางนั้น ไมอาจกําหนดไดวา  นี้เสียงกลอง นี้เสียงตะโพน 
ฉะน้ัน   เมื่อจะแสดงทางท่ีปลอดภัย   จึงกลาววาผูเดินทางไกล   โดยไมใช 
ศัพทวากันดาร. 
           ก็ทางท่ีปลอดภัย  คนเอาผาคลุมศีรษะคอย ๆ เดินไป   ยอมกําหนด 
เสียงตาง ๆ  ดังกลาวแลวไดสบาย   พึงทราบวา   เวลาท่ีเสียงทิพยและเสียง 
มนุษยทั้งไกลและใกลปรากฏแกพระโยคี  เหมือนเวลาท่ีเสียงนั้น ๆ ปรากฏ 
ดวยอํานาจการกําหนดเสียงไดอยางสบายน้ัน. 
           อุปมาเจโตปริยญาณ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           บทวา  ทหโร  แปลวา  หนุม. 
           บทวา  ยุวา  ไดแกประกอบดวยความเปนหนุม. 
           บทวา  มณฺฑนฺชาติโก   ความวา  แมเปนคนหนุมก็ไมเกียจคราน  
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ไมใชคนมีผาและรางกายมอมแมม    มีปรกติตกแตงจริง ๆ   อาบนํ้าวันละ   
๒-๓ ครั้ง   มีปรกตินุงหมผาสะอาดและตกแตงอยูเสมอ. 
           บทวา  สกณิก     ความวา   มีตําหนิอยางใดอยางหน่ึงมีไฝดําหนา 
เปนแผลและฝรายเปนตน. 
           ในพระบาลีนั้น  พึงทราบวา  จิต  ๑๖ อยางของผูอ่ืน   ยอมปรากฏ 
แกภิกษุผูนั่งโนมจิตไปดวยเจโตปริยญาณ    เหมือนตําหนิในหนายอมปรากฏ 
แกหนุมสาวท่ีพิจารณาเงาหนาฉะนั้น. 
           อุปมาบุพเพนิวาสญาณ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           กิริยาที่ทาในวันนั้น    ยอมปรากฏ    ฉะน้ัน  ๓ บานท่ีไปในวันนั้น 
นั่นเทียว   เปนอันกําหนดแลว. 
           ในพระบาลีนั้น  ภิกษุผูไดบุพเพนิวาสญาณ พึงเห็นเหมือนบุรุษผูไป 
๓ บาน  ภพ ๓ พึงเห็นเหมือนบาน ๓ ตําบล  ภาวะแหงกิริยาที่ทําในภพ  ๓ 
ปรากฏแกภิกษุผูนั่งโนมจิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสญาณ    พึงเห็นเหมือนความ 
แจมแจงแหงกิริยาที่ทําในวันนั้นในบานท้ัง  ๓  ตําบลของบุรุษนั้น. 
           อุปมาทิพยจักษุ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           บทวา   วีถึ  สฺจรนฺเต  ไดแกเทียวไปเทียวมา  ปาฐะวา  วีถึ  จรนฺเต 
ก็มี.   ความอยางเดียวกันน้ีแหละ. 
           ในพระบาลีนั้น    กรชกายของภิกษุนี้     พึงเห็นเหมือนปราสาทใน 
ทาง ๓ แพรงทามกลางนคร ภิกษุผูบรรลุทิพยจักษุนี้แหละ  พึงเห็นเหมือน 
คนตาดียืนอยูบนปราสาท    สัตวที่เขาไปในครรภมารดาดวยอํานาจจุติและ 
ปฏิสนธิ     พึงเห็นเหมือนคนที่เขาเรือน      สัตวที่ตลอดจากครรภมารดา 
พึงเห็นเหมือนคนที่ออกจากเรือน  สัตวที่สัญจรไป ๆ มา ๆ พึงเห็นเหมือน  
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คนที่สัญจรไปตามถนนตางๆ  สัตวที่บังเกิดในที่นั้น ๆ ในภพท้ัง ๓ พึงเห็น   
เหมือนคนท่ีนั่งอยูที่ทาง  ๓  แพรงในทามกลางซึ่งเปนที่โลงแจงขางหนา 
เวลาท่ีเหลาสัตวผูบังเกิดในภพท้ัง ๓  ปรากฏแจงชัดแกภิกษุผูนั่งโนมจิตไป 
เพ่ือทิพยจักษุญาณ   พึงเห็นเหมือนเวลาที่มนุษยเหลาน้ันปรากฏแจงชัดแก 
บุรุษผูยืนอยูบนพ้ืนปราสาท.   ก็การเทียบเคียงน้ี   ทานกลาวไวเพ่ือเทศนา 
สะดวกเทานั้น.    แตในอรูปฌานไมมีอารมณของทิพยจักษุ.   ในพระบาลี 
วา   ภิกษุนั้น   เมื่อจิตต้ังม่ันอยางนี้    นี ้  พึงทราบวา  จิตในจตุตถฌาน 
ซึ่งเปนบาทแหงวิปสสนา. 
        บทวา  อาสวาน  ขยาณาย   ความวา  เพ่ือใหเกิดอาสวักขยญาณ. 
ก็ชื่อวาอาสวักขยะ ในที่นี้ ทานเรียกวา  มรรคบาง  ผลบาง  นิพพานบาง 
ภังคะบาง. 
        จริงอยู   มรรค  ทานเรียกวา  อาสวักขยะ ในบาลีนี้วา  ขเย  ยาณ 
อนุปฺปาเท   าณ   ญาณในมรรค  ญาณในความไมเกิดข้ึน. 
           ผล  ทานเรียกวา  อาสวักขยะ  ในบาลีนี้วา  อาสวาน   ขยา สมโณ 
โหติ  ยอมเปนสมณะเพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป. 
           นิพพาน ทานเรียกวา อาสวักขยะ ในคาถาน้ีวา 
              ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส           นจิฺจ  อุชฺฌานสฺ ิโน 
              อาสวา  ตสฺส  วฑฺฒนฺติ        อารา  โส  อาสวกฺขยา 
              คนที่คอยจองโทษผูอื่น  มุงแตจะยกโทษอยูเปนนิจ 
              อาสวะของเขายอมเจริญ   เขายอมไกลจากนิพพาน. 
           ภังคะ   ทานเรียกวา  อาสวักขยะ  ในบาลีนี้วา  อาสวาน   ขโย  วโย 
เภโท  อนิจฺจตา  อนฺตรธาน   อาสวะทั้งหลายส้ินไป   เสื่อมไป  แตกไป 
ไมเที่ยง   สญูหาย.  
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           แตในที่นี้ ทานประสงคเอานิพพาน แมอรหัตตมรรคก็ใชไดเหมือน   
กัน. 
           บทวา    จิตฺต  อภนิีหรติ    ความวา    ทําวิปสสนาจิตใหนอมไป 
ใหโนมไป  ใหเง้ือมไปสูอาสวักขยญาณน้ัน. 
           ในคําวา  โส  อิท  ทุกฺข  เปนตน  ความวา    รูชัดซึ่งทุกขสัจแม 
ทั้งหมดวามความเปนจริง   โดยแทงตลอดลักษณะพรอมทั้งกิจวา    ทุกขม ี
ประมาณเทานี้  ยิ่งไปกวานี้ไมมี  และรูชัดซึ่งตัณหาอันเปนเหตุใหเกิดทุกข 
นั้นวา   นี้เหตุใหเกิดทุกข   และรูชัดซึง่ฐานะท่ีทุกขและทุกขสมุทัยทั้ง  ๒ 
นั้นถึงแลวดับไป    คือความไมเปนไป   ความดับแหงทุกขและทุกขสมุทัย 
เหลาน้ันวา  นี้ความดับแหงทุกข    และรูชัดซึ่งอรยิมรรคอันยังทุกขนิโรธ 
นั้นใหถึงพรอมตามความเปนจริง   โดยแทงตลอดลักษณะพรอมท้ังกิจวา 
นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข.            
           ครั้นทรงแสดงสัจจะโดยสรุปอยางนี้แลว       เมื่อจะทรงแสดงยํ้าอีก 
บรรยายหนึ่งโดยเปนกิเลส  จึงตรัสคําเปนตนวา  อิเน  อาสวา ดงัน้ี. 
           บทวา  ตสฺส  เอว   ชานโต   เอว ปสฺสโต  ความวา   เมื่อภิกษุนั้น 
รูเห็นอยูอยางนี้    จึงตรัสมรรคถึงท่ีสุดพรอมดวยวิปสสนา. 
           บทวา   กามาสวา   แปลวา   จากอาสวะคือกาม. 
           ดวยบทวา   วิมุจฺจติ  นี้  ทรงแสดงมรรคขณะ. 
           ดวยบทวา  วิมุตฺตสฺมึ  นี้  ทรงแสดงผลขณะ. 
           ดวยบทวา วิมุตฺตมิติ  าณ  โหติ   นี ้  ทรงแสดงปจจเวกขณญาณ. 
           ดวยบทวา ขีณา  ชาติเปนตน ทรงแสดงภูมิของปจจเวกขณญาณน้ัน.  
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           ดวยวา  พระขีณาสพเมื่อพิจารณาดวยญาณน้ัน    ยอมรูชัดวา  ชาติ   
สิ้นแลว  เปนตน. 
           ถามวา  ก็ชาติไหนของภิกษุนั้นส้ินแลว   และภิกษุนั้นจะรูชัดขอน้ัน 
ไดอยางไร. 
           แกวา  ชาติที่เปนอดีตของภิกษุนั้นยังไมสิ้นกอน   เพราะส้ินไปแลว 
ในกาลกอนเทียว.  ชาติที่เปนอนาคตก็ยังไมสิ้น   เพราะไมมีความพยายาม 
ในอนาคต.   ชาติที่เปนปจจุบันยังไมสิ้น    เพราะขันธบัญจกของภิกษุนั้น 
ยังมีอยู.    แตชาติใดพึงเกิดข้ึนเพราะมรรคยังมิไดอบรม    ตางโดยประเภท 
คือขันธบัญจก ๑ และ ๔ และ ๕   ในเอกโวการภพจตุโวการภพและปญจ- 
โวการภพ     ชาตินั้นชื่อวาสิ้นแลว     เพราะถึงความไมเกิดข้ึนตอไปเปน 
ธรรมดา  เพราะมรรคอบรมแลว.    ภิกษุนั้นพิจารณากิเลสที่ตนละไดดวย 
มรรคภาวนา    เมื่อรูวา    กรรมแมยังมอียู   ก็ไมทําปฏิสนธิตอไป  เพราะ 
ไมมีกิเลส  ดงัน้ี   ชื่อวายอมรูชัดซึ่งชาตินั้น. 
           บทวา   วุสิต   แปลวา   อยูแลว   อยูจบแลว. 
           บทวา  พฺรหฺมจริย  ไดแกมรรคพรหมจรรย. 
           พระเสขะ ๗ จําพวก  รวนทั้งกลัยาณปุถุชนทั้งหลาย  ชื่อวากําลังอยู 
พรหมจรรย.     พระขีณาสพชื่อวาอยูจบพรหมจรรยแลว.     เพราะฉะนั้น 
พระขีณาสพนั้นเม่ือพิจารณาถึงการอยูประพฤติพรหมจรรยของตน    ยอม 
รูชัดวา   พรหมจรรยเราอยูจบแลว. 
           บทวา  กต  กรณีย    ความวา    กิจ  ๑๖ อยาง   คือ  ปริญญากิจ 
ปหานกิจ   สจัฉิกิริยากิจ   และภาวนากิจ  ดวยมรรค ๔ ในสัจจะ   สําเร็จ 
แลว  อธิบายวา  กิเลสอันมรรคน้ัน ๆ พึงละ  เธอละไดแลว   เหตุแหงทุกข  
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เธอตัดขาดแลว.   
           จริงอยู    กลัยาณปุถุชนเปนตน    ยังกระทํากิจน้ัน    พระขีณาสพ 
กระทํากรณียกิจเสร็จแลว     เพราะฉะนั้น    พระขีณาสพน้ันเมื่อพิจารณา 
กรณียกิจที่ตนทําแลว   ยอมรูชัดวา  กจิท่ีควรทําเราทําเสร็จแลว  
           บทวา  นาปร  อิตฺถตฺตาย  ความวา ยอมรูชัดวา  กิจคือมรรคภาวนา 
เพ่ือความเปนอยางนี้  คือเพ่ือความเปนกิจ ๑๖ อยาง  หรือเพ่ือความส้ินไป 
แหงกิเลสอยางนี้อีก   ในบัดนี้ไมมีแกเรา. 
           อีกอยางหนึ่ง  บทวา อิตฺถตฺตาย  ความวา ยอมรูชัดวา ขันธสันดาน 
อ่ืนจากความเปนอยางนี้คือ  จากขันธสันดานท่ีกําลังเปนไปในบัดนี้   นี้คือ 
มีประการอยางนี้   ไมมีแกเรา   ก็เบญจขันธเหลาน้ีเรากําหนดรูแลว  ต้ังอยู 
เหมือนตนไมขาดราก   เบญจขันธเหลาน้ันจักดับเหมือนไฟไมมีเธอ   และ 
จักถึงความไมมีบัญญัติเพราะจริมกจิตดับ.  
           บทวา   ปพฺพตสงฺเขเป   แปลวา   บนยอดภูเขา. 
           บทวา   อนาวิโล   แปลวา   ไมมีเปอกตม. 
           หอยโขงและหอยกาบท้ังหลาย    ชื่อวา   สปิปสัมพุกะ    กอนกรวด 
และกระเบื้องถวยท้ังหลาย   ชื่อวา   สกัขรกถละ. 
           ชื่อวา   มัจฉคุมพะ   ดวยอรรถวา   ฝูงคือกลุมปลาทั้งหลาย. 
           ในคําวา   ติฏนฺตป  จรนฺตป  นี้  ความวา กอนกรวดและกระเบื้อง 
ถวยอยูเฉย ๆ   ฝายฝูงปลานอกน้ีวายอยูก็มี    หยุดอยูก็มี.    เหมือนอยางวา 
ในโคทั้งหลายท่ียื่นอยูก็มี  จอมอยูก็มี  มีอยูรวม ๆ กัน  โคเหลาน้ีเที่ยวไป 
ฉะน้ัน   แมโคนอกน้ี   เขาก็เรียกวา   เที่ยวไป   เพราะกําหนดเอาโคที่กําลัง 
เที่ยว     ฉันใด      แมหอยและฝูงปลาท้ัง  ๒  นอกนี้     ก็เรียกวา    หยดอยู  
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เพราะกําหนดเอากอนกรวดและกระเบื้องถวยท่ีอยูเฉย ๆ แมกอนกรวดและ 
กระเบ้ืองถวย   ก็เรียกวา  เที่ยวไป  เพราะกําหนดเอาหอยและฝูงปลาท้ัง  ๒   
นอกน้ีที่วายอยู  ฉันนั้น. 
           ในอาสวักขยญาณน้ันมีอุปมาวา   เวลาท่ีสัจจะ ๔ ปรากฏชัดแกภิกษุ 
ผูนั่งนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยะ   พึงเห็นเหมือนเวลาที่หอยโขงและหอยกาบ 
เปนตนปรากฏแกคนตาดียื่นดูอยูริมฝงฉะนั้น 
           ดวยคําอธิบายเพียงเทาน้ี   เปนอันแสดงไขญาณ ๑๐ คือ วิปสสนา- 
ญาณ  มโนมยญาณ  อิทธวิิธญาณ  ทิพโสตญาณ เจโตปริยญาณ บุพเพ- 
นิวาสญาณ   ญาณคูคืออนาคตังสญาณและยถากัมมุปคญาณ   ซึง่สําเร็จโดย 
เปนทิพยจักษุ    ทิพยจักษุญาณ    อาสวักขยญาณ.    พึงทราบการจําแนก 
อารมณของญาณ  ๑๐  เหลาน้ัน  ดังตอไปนี้ 
           โนญาณ  ๑๐  เหลาน้ัน     วิปสสนาญาณมีอารมณ ๗  อยาง     คือ 
ปริตตารมณ  มหัคคตารมณ  อดีตารมณ  อนาคตารมณ  ปจจุบันนารมณ 
อัชฌัตตารมณ  พหิทธารมณ. 
           มโนมยญาณทําเพียงรูปายตนะที่นิรมิตแลวเทาน้ันใหเปนอารมณ 
ฉะน้ัน  จึงเปนปริตตารมณ  ปจจุบันนารมณ  และพหิทธารมณ. 
           อาสวักขยญาณ  เปนอัปปมาณารมณ  พหิทธารมณ  และอวัตตัพ- 
พารมณ.  
           ประเภทของอารมณที่เหลือ   กลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค. 
           บทวา  อุตฺตริตร  วา  ปณีตตร  วา   ความวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงใหเทศนาจบลงดวยยอดคือพระอรหัตวา   ชื่อวาสามัญญผลที่ประเสริฐ 
กวาน้ี   โดยปริยายอยางใดอยางหน่ึง   ไมมี.  
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           พระราชาทรงถวายสาธุการทุก ๆ  ตอน ทรงสดับเบื้องตนทามกลาง 
และที่สุดแหงพระพุทธพจนโดยเคารพ    มีพระดําริวา     ก็เราถามปญหา   
เหลาน้ีกะสมณพราหมณเปนอันมากนานหนอ       ไมไดสาระอะไร ๆ เลย 
เหมือนตําแกลบ  พระผูมีพระภาคเจามีคุณสมบัตินาอัศจรรย ทรงวิสัชนา 
ปญหาเหลานี้ แกเราทําความสวางไสว เหมือนทรงสองแสงประทีปพันดวง 
เราถูกลวงมิใหรูคุณานุภาพของพระทศพลมาตั้งนาน  ดังนี้      มีพระสรีระ 
อันปติ  ๕ อยางซึ่งเกิดข้ึนดวยการระลึกถึงพระพุทธคุณสัมผัสแลว     เมื่อ 
จะทรงเผยความเลื่อมใสของพระองค  จึงทรงประกาศพระองคเปนอุบาสก. 
เพ่ือจะแสดงความขอน้ัน     ทานจึงเริ่มตนวา   เอว   วุตฺเต   ราชา  ดังนี้ . 
           บรรดาบทเหลาน้ัน อภิกฺกนฺต  ศัพท ในคําวา  อภิกฺกนตฺ  ภนฺเต  นี ้ 
ปรากฏในอรรถวา  สิ้นไป  ด ี งาม  และนายินดียิ่ง. 
           ก็  อภกิฺกนฺต  ศัพทนี้  ปรากฏในอรรถวา  สิน้ไป  ดังในบาลีมีอาทิวา 
อภิกฺกนฺตา  ภนฺเต   รตฺติ  นิกฺขนฺโต  ปโม  ยาโม จริ นิสินฺโน ภกิฺขุสงฺโฆ 
ราตรีสิ้นไปแลว   พระเจาขา   ปฐมยามผานไปแลว   ภิกษุสงฆนั่งอยูนาน 
แลว   ดังน้ี. 
           ในความดี    ดังในบาลีมีอาทิวา    อย  อิเมส  จตุนฺน  ปุคฺคลาน 
อภิกฺกนฺตตโร จ  ปณีตตโร  จ   ผูนี้ดีกวาและประณีตกวาบุคคล  ๔  เหลา 
ดังน้ี. 
           ในความงาม   ดังในคาถามีอาทิวา 
              โก  เม  วนฺทติ  ปาทานิ        อทิฺธิยา  ยสสา  ชล 
              อภกิฺกนฺเตน  วณฺเณน           สพฺพา  โอภาสย  ทิสา 
           ใครรุงเรื่องดวยฤทธ์ิ    ดวยยศ  มีวรรณะงามนัก ยังทิศ 
           ทั้งปวงใหสวางไสว    ไหวเทาของเรา   ดังน้ี .  
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           ในความวานายินดียิ่ง    ดังในบาลีมีอาทิวา     นายินดีนัก     ทาน   
พระโคดมผูเจริญ  ดังนี้. 
           แมในที่นี้      ก็ปรากฏในอรรถวา   นายินดียิ่งนั่นแหละ   และเพราะ 
ปรากฏวาในอรรถวา  นายินดียิ่ง   ฉะน้ัน   พึงทราบวา  เทากับรับสั่งวา 
ดีแลว   ดีแลว   พระเจาขา   ดังน้ี. 
           ก็เน้ือความวา  อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต นี้  บัณฑิตพึง 
ทราบวา พระเจาอชาตศัตรูตรัส  ๒  ครั้งโดยความเลื่อมใสในพระพุทธพจน 
นี้ โดยลักษณะน้ีวา ผูรูพึงกลาวซ้ําในขณะกลัว  ขณะโกรธ   ขณะสรรเสริญ 
ขณะรีบดวน  ขณะต่ืนเตน  ขณะราเริง  ขณะโศกเศรา  และขณะเลื่อมใส 
ดังน้ี   และโดยความสรรเสริญ. 
           อีกอยางหนึ่ง   บทวา   อภิกฺกนตฺ   มีอธิบายวา   นาใครนกั   นา 
ปรารถนายิ่ง   นาพอใจยิ่ง   ดียิ่ง. 
           ในพระบาลีนี้      พระเจาอชาตศัตรู     ทรงชื่นชมพระเทศนาดวย 
อภิกฺนนฺต ศัพท   ศัพทหน่ึง    ทรงชื่นชมความเลื่อมใสของพระองคดวย 
อภิกฺกนฺต ศพัท  อีกศัพทหน่ึง. 
           ก็ในพระบาลีนี้มีอธิบายดังน้ีวา   จับใจจริง  พระเจาขา  เพราะพระ 
ธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจานายินดียิ่งนัก    พระเจาขา    เพราะ 
ขาพระองคอาศัยพระธรรมเทศนา จึงเลื่อมใส. 
           อีกอยางหนึ่ง     พระเจาอชาตศัตรูทรงชื่นชมพระดํารัสของพระผู 
มีพระภาคเจานั่นแล  หมายถึงประโยชน ๒  อยาง  คือพระดํารัสของพระ 
ผูมีพระภาคเจาดีนักเพราะทําโทษใหพินาศ  ดีนักเพราะใหบรรลุคุณ. 
           อน่ึง  พึงประกอบความดวยเหตุอยางนี้เปนตน วา   พระดํารัสของ 
พระผูมีพระภาคเจาดีนัก   เพราะ  
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                   ๑.   ใหเกิดศรัทธา 
                   ๒.  ใหเกิดปญญา 
                   ๓.   พรอมดวยอรรถ   
                   ๔.  พรอมดวยพยัญชนะ 
                   ๕.   มีบทงาย 
                   ๖.   มีอรรถลกึซึ้ง 
                   ๗.   สบายหู 
                   ๘.   จับใจ 
                   ๙.  ไมยกตน 
                  ๑๐.  ไมขมทาน 
                  ๑๑.   เยือกเย็นดวยกรุณา 
                  ๑๒.  ผองแผวดวยปญญา    
                  ๑๓.  เปนคลองธรรมนารื่นรมย 
                  ๑๔.  นาขบคิด 
                  ๑๕.   ฟงไดงาย 
                  ๑๖.  ทดลองทําตามไดประโยชน 
           แมยิ่งไปกวานั้น  ยังทรงชื่นชมพระเทศนาน่ันแหละ  ดวยอุปมา  ๔ 
อยาง.  ในอุปมา  ๘  อยางนั้น  บทวา  นิกฺกุชฺชิต.  ความวา  ต้ังเอาปากลง 
หรือท้ังปากไวขางลาง. 
           บทวา  อุกฺกุชฺเชยฺย   ความวา  ทําใหมีปากข้ึนขางบน. 
           บทวา  ปฏิจฺฉนฺน  ความวา  ปดดวยหญาและใบไมเปนตน. 
           บทวา   วิวเรยฺย   แปลวา   เพิกข้ึน.  
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           บทวา  มูฬฺหสฺส  วา  แปลวา  แกคนหลงทิศ  
           บทวา  มคฺค  อาจิกเฺขยฺย  ความวา  จูงมือไปบอกวา  นี่ทาง. 
           บทวา  อนฺธกาเร  ความวา  ในความมือมีองค  ๔  คือ  วันแรม  ๑๔ 
คํ่า  ๑  เที่ยงคืน  ๑  ไพรสณฑทึบ  ๑  กอนเมฆบัง  ๑. 
           เนื้อความของบทท่ียากมีเพียงเทาน้ี. 
           สวนอธิบายประกอบมีดังน้ี  ใคร ๆ หงายภาชนะที่ควํ่าไว  ฉันใด 
พระผูมีพระภาคเจายังเราผูหันหลังใหพระสัทธรรม  ตกลงไปในอสัทธรรม 
ใหหลุดพนจากอสัทธรรมได  ฉันนั้น  ใคร  ๆ  เปดของท่ีปด  ฉันใด  พระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงเปดพระศาสนา  ซึ่งถูกรกชฏั  คือมิจฉาทิฏฐิปดไวต้ัง 
แตครั้งศาสนาของพระผูมีพระภาคเจากัสสปอันตรธานไป  ฉันนั้น  ใคร ๆ  
บอกทางแกคนหลง  ฉันใด  พระผูมพีระภาคเจาทรงทําทางสวรรคทาง 
นิพพานใหแจงแกเราผูเดินทางผิด  ฉันนั้น  ใคร ๆ สองประทีปน้ํามันใน 
ที่มือ  ฉันใด  พระผูมีพระภาคเจาของเราผูทรงไวซึ่งประทีปคือเทศนาอัน 
ขจัดเสียซึ่งความมืดคือโมหะที่ปดบังพระรัตนตรัยนั้น  ทรงประกาศพระ 
ธรรมโดยอเนกปริยาย  เพราะทรงประกาศโดยปริยายเหลาน้ี  แกเราผูจม 
อยูในความมืดคือโมหะ  ไมเห็นรูปรัตนะมีพระพุทธรัตนะเปนตน  ฉันนั้น. 
           พระเจาอชาตศัตรูทรงชื่นชมพระเทศนาอยางนี้แลว  มีพระทัย 
เลื่อมใสในพระรัตนตรัย  ดวยพระเทศนาน้ี  เมื่อจะทรงทําอาการที่เลื่อมใส 
จึงมีพระดํารัสวา  เอสาห  เปนตน  
           ในพระบาลีนั้น  บทวา  เอสาห  ตัดบทเปน  เอโส  อห. 
           บทวา  ภควนฺต  คจฺฉามิ  ความวา  ขาพระองคขอถึง  คือ 
คบ  สองเสพ  เขาไปน่ังใกล  เขาใจดวยความประสงคนี้วา พระผูมีพระ 
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ภาคเจาเปนท่ีพ่ึง  เปนที่ยึดหนวง  เปนผูขจัดไขใจ  เปนผูจัดแจงประโยชน 
ของเรา.   
           ก็ธาตุเหลาใดมีเนื้อความวาไป     แมความรูก็เปนเนื้อความของธาตุ 
เหลาน้ัน    เพราะฉะนั้น     เนื้อความของบทวา    คจฺฉามิ    ขาพระองค 
ขอถึง นี้   ทานจึงกลาวอยางนี้ทีเดียววา   ชานาม ิ พุชฺฌามิ  ขาพระองครู 
เขาใจ  ดังน้ี. 
           ก็ในคําวา ธมฺมฺจ  ภิกขฺุสงฺฆจฺ  นี ้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  
           ชื่อวา   พระธรรม   ดวยอรรถวาทรงไวซึ่งผูบรรลุมรรคแลว   ทํา 
นิโรธใหเปนแจงแลว   และปฏิบัติตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงพร่ําสอน 
มิใหตกไปในอบายท้ังหลาย.   พระธรรมน้ัน  โดยอรรถก็คืออริยมรรคและ 
นิพพาน.   สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมเหลาใดท่ีเปนสังขตะ     อริยมรรคมีองค  ๘  ตถาคตกลาววาเปนยอด 
ของธรรมเหลาน้ัน ดังน้ี.   พึงทราบความพิสดาร. 
           และมใิชแตอริยมรรคและนิพพานอยางเดียวเทาน้ันที่เปนพระธรรม 
แมปริยัตติธรรมกับอริยผลท้ังหลาย   ก็เปนพระธรรมโดยแทแล.    สมจริง 
ดังท่ีกลาวไวในฉัตตมาณวกวิมาน  วา 
              เธอจงเขาถึงพระธรรมนี ้  ซึง่เปนเครื่องสํารอกราคะ 
              ไมหว่ันไหว ไมเศราโศก เปนอสังขตพรรม ไมปฏิกูล 
              มีรสเอมโอช   ซื่อตรง   บณัฑิตจําแนกไวดีแลว  วาเปน 
              สรณะท่ีมีประโยชน. 
           ก็ในคาถาน้ี    ที่วาเปนเครื่องสํารอกราคะ  ทานกลาวหมายเอามรรค. 
ที่วาไมหว่ันไหว  ไมเศราโศก  หมายเอาผล.  ที่วาเปนอสังขตธรรม  หมาย  
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เอานิพพาน.  ที่วาไมปฏิกูล  มีรสเอนโอช  ซึ่งตรง  บัณฑิตจําแนกไวดีแลว   
หมายเอาธรรมขันธทั้งหมดที่จําแนกไวโดยปฎก  ๓. 
           ชื่อวา   พระสงฆ   คือผูที่เขากันไดโดยการรวมกันดวยทิฏฐิและศีล 
พระสงฆนั้น  โดยอรรถก็คือหมูแหงพระอริยบุคคล  ๘.   สมจริงดังท่ีกลาว 
ไวในวิมานวัตถุนั้นแหละวา 
              ก็ทานท่ีบุคคลถวายแลวในบญุเขตใด   ทานกลาววามี  
              ผลมาก บุญเขตนั้น  คือคูแหงบุรุษ  ๔  ผูสะอาด  และ 
              จําแนกรายบุคคลเปน  ๘    ซึ่งเปนผูเห็นธรรม   เธอจง 
              เขาถึงพระสงฆนี้วาเปนสรณะที่มีประโยชน. 
           หมูแหงภิกษุทั้งหลาย   ชื่อวาภิกษุสงฆ.   พระราชาทรงประกาศการ 
ถึงสรณะ  ๓  ดวยคําเพียงเทาน้ี. 
           เพ่ือความเปนผูฉลาดในสรณคมนเหลาน้ัน     บัดนี้พึงทราบวิธีนี้วา 
สรณะ  สรณคมน ผูที่เขาถึงสรณะ  ประเภทแหงสรณคมน  ผลแหงสรณ- 
คมน   ความเศราหมอง   และการแตกทําลาย.                                      
           ขอน้ีเปนอยางไร ? 
           จะขยายความโดยอรรถแหงบทกอน. 
           ชื่อวา  สรณะ  ดวยอรรถวา  เบียดเบียน  อธิบายวา ฆา  เบียดเบียน 
ทําใหพินาศ  ซึ่งความกลัว  ความสะดุง  ความทุกข  ทุคติ ความเศราหมอง 
ทุกดาน    ดวยการเขาถึงสรณะนั้นแหละ.     คําวาสรณะนี้เปนชื่อของพระ 
รัตนตรัยนั่นเอง. 
           อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา พุทธะ  ดวยอรรถวา  กาํจัดภัยของสัตวทั้งหลาย 
เหตุใหดําเนินไปในสิ่งที่เปนประโยชน       และใหหันกลับจากส่ิงที่ไมเปน  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 484 

ประโยชน.   
           ชื่อวา   ธรรม    ดวยอรรถวา    กําจัดภัยของสัตวทั้งหลาย    เหตุให 
ขามกันดารคือภพได   และใหความแชมชื่น. 
           ชื่อวา   สงฆ  ดวยอรรถวา   กําจัดภัยของสัตวทั้งหลาย   เหตุทําสิ่งท่ี 
ทําแมนอยใหไดผลไพบูล. 
           เพราะฉะนั้น  พระรัตนตรัยจึงชื่อวาเปนสรณะโดยปริยายน้ี. 
           จิตตุปบาทท่ีดําเนินไปโดยอาการมีพระรัตนตรัยนั้นเปนเบื้องหนา 
มีกิเลสอันความเลื่อมใสและความเคารพในพระรัตนตรัยนั้นกําจัดแลว 
ชื่อวาสรณคมน. 
           สัตวผูมีพระรัตนตรัยนั้นพรอมแลว  ยอมถึงสรณะ  อธิบายวา  ยอม 
เขาถึงอยางนี้วา    รัตนะ  ๓  เหลาน้ันเปนที่พ่ึงของเรา   เหลาน้ีเปนที่นับถือ 
ของเรา  ดังนี้  ดวยจิตตุปบาทมีประการดังกลาวแลว. พึงทราบ  ๓  อยางนี้  
คือ สรณะ  ๑  สรณคมน  ๑  และผูเขาถึงสรณะ  ๑  เทาน้ีกอน. 
 
                กใ็นประเภทแหงสรณคมน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           สรณคมนมี  ๒  อยาง  คือ  โลกุตตรสรณคมนและโลกิยสรณคมน. 
ใน  ๒  อยางนั้น   โลกุตตรสรณคมน  วาโดยอารมณมีนิพพานเปนอารมณ 
ยอมสําเร็จดวยตัดขาดอุปกิเลสของสรณคมน  ในมัคคขณะแหงพระอริย- 
บุคคลผูเห็นสัจจะแลว      วาโดยกิจยอมสําเร็จในพระรัตนตรัยแมทั้งส้ิน.  
โลกิยสรณคมน วาโดยอารมณมีพระพุทธคุณเปนตนเปนอารมณ   ยอมสําเร็จ 
ดวยการขมอุปกิเลสของสรณคมนของปุถุชนท้ังหลาย.   โลกิยสรณคมนนั้น 
วาโดยอรรถไดแกการไดเฉพาะซึ่งศรัทธาในวัตถุทั้งหลาย    มพีระพุทธเจา  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 485 

เปนตน  และสัมมาทิฏฐิ  ซึ่งมีศรัทธาเปนมูล  ที่ทานเรียกวา  ทฏิุชุกรรม   
ในบุญกิริยาวัตถุ   ๑๐  ประการ. 
           โลกิยสรณคมนนี้นั้น  จําแนกเปน  ๘  อยาง คือ โดยมอบกายถวาย 
ชีวิต  ๑  โดยมีพระรัตนตรัยนั้นเปนเบื้องหนา  ๑  โดยมอบตัวเปนศิษย ๑ 
โดยความนอบนอม  ๑. 
           ใน  ๔  อยางนั้น   ทีช่ื่อวามอบกายถวายชีวิต   ไดแกการสละตนแก 
พระพุทธเจาเปนตนอยางน้ีวา   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   ขาพเจาขอมอบตน 
แดพระพุทธเจา   แดพระธรรม   แดพระสงฆ. 
           ที่ชื่อวามีพระรัตนตรัยนั้นเปนเบื้องหนา      ไดแกความเปนผูมีพระ 
รัตนตรัยเปนเบื้องหนาอยางนี้วา   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   ขอทานท้ังหลาย 
โปรดทรงจําขาพเจาวา    ขาพเจาเปนผูมีพระพุทธเจา    มีพระธรรม   และ 
มีพระสงฆเปนที่ไปในเบื้องหนา. 
           ที่ชื่อวามอบตัวเปนศิษย  ไดแกเขาถึงความเปนศิษยอยางนี้วา ต้ังแต 
วันนี้เปนตนไป     ขอทานท้ังหลายโปรดทรงจําขาพเจาวา      ขาพเจาเปน 
อันเตวาสิกของพระพุทธเจา  ของพระธรรม  ของพระสงฆ. 
           ที่ชื่อวาความนอบนอม       ไดแกการเคารพอยางยิ่งในพระพุทธเจา 
เปนตนอยางน้ีวา    ต้ังแตวันนี้เปนตน ไป     ขอทานท้ังหลายโปรดทรงจํา 
ขาพเจาวา     ขาพเจาจะกระทําการกราบไหว    การลุกรับ    อัญชลกีรรม 
สามีจิกรรม  แดวัตถุทั้ง ๓  มีพระพุทธเจาเปนตนเทาน้ัน. 
           ก็เม่ือกระทําอาการ  ๔   อยางนี้แมอยางใดอยางหน่ึง     ยอมเปนอัน 
ถือเอาสรณะแลวโดยแท. 
           อีกอยางหนึ่ง   พึงทราบการมอบกายถวายชีวิตแมอยางนี้วา  ขาพเจา  
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สละตนแดพระผูมีพระภาคเจา    สละตนแดพระธรรม    แดพระสงฆ 
ขาพเจาสละชีวิต    ขาพเจาสละตนแนนอน   สละชีวิตแนนอน   ขาพเจาถึง 
พระพุทธเจาเปนที่พ่ึงตลอดชีวิต    พระพุทธเจาเปนที่พ่ึง    เปนที่เรนภัย   
เปนที่ปองกันภัยของขาพเจา. 
           การมอบตนเปนศิษย    พึงทราบเหมือนการถึงสรณะของพระมหา- 
กัสสปะแมอยางนี้วา   ขาพเจาพึงเห็นพระศาสดาหนอ   พึงเห็นพระผูมีพระ 
ภาคเจานั่นเทียว   ขาพเจาพึงเห็นพระสุคตหนอ   พึงเห็นพระผูมีพระภาค 
เจานั่นเทียว   ขาพเจาพึงเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาหนอ   พึงเห็นพระผูมี 
พระภาคเจานั่นเที่ยว. 
           ความมีพระรัตนตรัยนั้นเปนเบื้องหนา     พึงทราบเหมือนการถึง 
สรณะของอาฬวกยักษเปนตนอยางนี้วา 
              ขาพเจาน้ันจักเที่ยวไปจากบาน  นั้นสูบานนี้    จากเมอืง 
              นั้นสูเมืองน้ี     นมัสการพระสัมพุทธเจา   และความ 
              เปนธรรมที่ดีของพระธรรม. 
           ความนอบนอม   พึงทราบแมอยางนี้วา  ครั้งน้ันแล   พราหมณชื่อ 
พรหมายุ    ลกุจากอาสนะ   หมผาเฉวียงบาขางหน่ึง   หมอบลงท่ีพระยุคล 
บาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยศีรษะ   ใชปากจุมพิตพระยุคลบาทของ 
พระผูมีพระภาคเจา  และใชมือท้ัง  ๒  นวดฟน  พรอมกับประกาศชื่อวา 
ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ขาพระองคเปนพราหมณชื่อพรหมายุ   ขาแตพระ 
โคดมผูเจริญ   ขาพระองคเปนพราหมณชื่อพรหมายุ  ดังนี้. 
           ก็การนอบนอมน้ีนั้น   มี  ๔  อยาง  คือ  เพราะเปนญาติ  ๑  เพราะ 
กลัว ๑ เพราะเปนอาจารย  ๑  และเพราะถือวาเปนทักขิไณยบุคคล ๑   
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           ใน  ๔  อยางนั้น   เพราะนอบนอมวาเปนทักขิไณยบุคคล   จัดเปน 
สรณคมน  นอกน้ีไมใช.   
           จริงอยู    เพราะการนับถือพระรัตนตรัยอยางประเสริฐนั่นแหละ 
บุคคลยอมถือสรณะได  และขาดได  เพราะฉะนั้น   ผูใดที่เปนศากยะก็ตาม 
โกลิยะก็ตาม  ไหวดวยคิดวา  พระพุทธเจาเปนญาติของเรา  ดังนี้   ยอมไม 
เปนการถือสรณะเลย   หรือผูใดไหวดวยความกลัววา   พระสมณโคดมเปน 
ผูที่พระราชาทรงบูชา   มอีานุภาพมาก   เมื่อเราไมไหว   จะพึงทําแมความ 
พินาศให ดังนี้  ยอมไมเปนการถือสรณะเลย  หรือผูใดระลึกถึงมนตอะไร ๆ 
ที่คนเรียนในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาในกาลเปนพระโพธิสัตว  หรือ 
ในกาลเปนพระพุทธเจา   เรียนอนุศาสนีเห็นปานน้ีวา 
           บัณฑติอยูครองเรือน  พึงแบงทรัพยเปน  ๔   สวน พึง 
           ใชสอยสวน ๑  พึงประกอบการงาน ๒ สวน พึงเก็บ 
           สวนท่ี  ๔ ไว   เผ่ือจักมีอันตราย   ดังน้ีแลว 
ไหวดวยคิดวา   อาจารยของเรา  ดังนี้  ยอมไมเปนการถือสรณะเลย.   แตผู 
ใดไหวดวยคิดวา  ทานผูนี้เปนทักขิไณยบุคคลเลิศในโลก ดังน้ี  ผูนั้นแหละ 
ไดถือสรณะแลว. 
           ก็เม่ืออุบาสกหรืออุบาสิกาผูถือสรณะอยางนี้แลว       ถงึไหวญาติแม 
บวชในอัญญเดียรถีย  ดวยคิดวา   ผูนี้เปนญาติของเรา  ดังนี้  ยอมไมขาด 
สรณคมน  ไมจําเปนตองกลาวถึงผูที่ไมไดบวช.  ผูไหวพระราชาโดยความ 
กลัวก็เหมือนกัน  เพราะพระราชาน้ัน  เมื่อใครไมไหว   จะพึงทําแมความ 
พินาศใหก็ได  เพราะเปนผูที่รัฐบูชาแลว  ดังนี้.  ถึงไหวแมเดียรถียผูสอน 
ศิลปะคนใดคนหน่ึง   ดวยคิดวา   ผูนี้เปนอาจารยของเรา  ดังน้ี  ก็ไมขาด  
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สรณคมน.  พึงทราบประเภทแหงสรณคมน  ดวยประการฉะนี้.     
           ก็ในท่ีนี้   สรณคมนที่เปนโลกุตตระ มีสามัญญผล  ๔   เปนวิบากผล 
มีความส้ินไปแหงทุกขทั้งปวงเปนอานิสังสผล.   สมจริงดังท่ีกลาวไววา 
              สวนผูใดยึดเอาพระพุทธเจา   พระธรรม   และพระ 
              สงฆเปนสรณะ   ผูนั้นเห็นอริยสัจ  ๔   ดวยปญญาอัน 
              ชอบ  คือเห็นทุกข  เหตุเกิดแหงทุกข  ความลวงพน 
              ทุกข และมรรคซ่ึงประกอบดวยองค  ๘ อันประเสริฐ  
              อันเปนทางถึงความดับทุกข   สรณะนั้นของผูนั้นเปน 
              สรณะอันเกษม  เปนสรณะสงูสุด  บุคคลอาศัยสรณะ 
              นี้แลว  ยอมหลุดพนจากทุกขทั้งปวงได  ดังน้ี. 
           อีกอยางหนึ่ง   พึงทราบอานิสังสผลแหงสรณคมนนี้    แมโดยการที ่
เขาไมเขาถึงภาวะมีนิจจสัญญาเปนตน.     สมจริงดังท่ีกลาวไววา    ไมเปน 
ฐานะ  ไมเปนโอกาสที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิจะพึงยึดถือสังขารอะไร ๆ 
โดยเปนของเที่ยง    ยึดถอืสังขารอะไร ๆ วาเปนสุข    ยึดถือธรรมอะไร ๆ 
วาเปนตัวคน  ฆามารดา  ฆาบิดา  ฆาพระอรหันต  มีจิตประทุษรายพระ 
ตถาคตทําใหหอพระโลหิต  ทําลายสงฆ อุทิศศาสดาอ่ืน  นั่นไมใชฐานะที่ 
จะมีได. 
           ก็สรณคมนที่เปนโลกิยะ   มีภวสมบัติบาง   โภคสมบัติบาง   เปนผล 
แนนอน.  สมจริงดังท่ีกลาวไววา  
              ชนเหลาใดเหลาหนึ่งถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พ่ึง   ชน 
              เหลาน้ันจักไมไปอบายภูมิ   ละกายมนุษยแลว  จักยัง 
              เทวกายใหบรบิูรณ  ดังน้ี.  
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           แมผลอยางอ่ืนของสรณคมนที่เปนโลกิยะ    ทานก็กลาวไววา   ครั้ง 
นั้นแล    ทาวสักกะจอมเทวดาพรอมดวยเทวดา  ๘  หม่ืน    เขาไปหาทาน  
พระมหาโมคคัลลานะ ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวคํานี้กะทาว 
สักกะจอมเทวดาผูยืนอยู ณ ที่ควรแหงหนึ่งวา    แนะจอมเทวดา    การถึง 
พระพุทธเจาเปนที่พ่ึงดีแล     แนะจอมเทวดา     สตัวบางจําพวกในโลกน้ี  
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค    เพราะเหตุที่ 
ถึงพระพุทธเจาเปนที่พ่ึงอยางนี้    สัตวเหลาน้ัน   ยอมเทียบเทาเทวดาเหลา 
อ่ืน  โดยฐานะ  ๑๐  อยาง คือ อายุทิพย  วรรณะทิพย  สุขทิพย  ยศทิพย 
อธิปไตยทิพย  รูป  เสียง  กลิ่น  รส โผฏฐัพพะทิพย  ดังนี้.  ในพระธรรม 
และพระสงฆก็นัยนี้. 
           อีกอยางหนึ่ง  พึงทราบผลวิเศษแหงสรณคมน แมดวยอํานาจเวลาม- 
สูตรเปนตน.   พึงทราบผลแหงสรณคมนอยางนี้.                               
           ในสรณคมนทั้งโลกิยะและโลกุตตระเหลาน้ัน     สรณคมนที่เปน 
โลกิยะยอมเศราหมองดวยความไมรู   ความสงสัยและความเขาใจผิดในพระ 
รัตนตรัยเปนตน  ไมรุงเรื่องมากมายไปได  ไมแพรหลายใหญโตไปได. 
           สรณคมนที่เปนโลกุตตระไมมีความเศราหมอง. 
           อน่ึง  สรณคมนที่เปนโลกิยะมี ๒ ประเภท คือ  ที่มีโทษ ๑ ที่ไมมี 
โทษ ๑. 
           ใน  ๒  อยางนั้น  ที่มีโทษ ยอมมีไดดวยเหตุเปนตนวา มอบตนใน 
ศาสดาอ่ืนเปนตน.  สรณคมนที่มีโทษนั้นมีผลไมนาปรารถนา.  สรณคมน 
ที่ไมมีโทษ  ยอมมีดวยกาลกิริยา.  สรณคมนที่ไมมีโทษนั้น   ไมมีผล  เพราะ 
ไมเปนวิบาก.  สวนสรณคมนที่เปนโลกุตตระไมมีการแตกเลย.  เพราะพระ  
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อริยสาวกไมอุทิศศาสดาอ่ืนแมในระหวางภพ.     พึงทราบความเศราหมอง   
และการแตกแหงสรณคมน   ดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา  อุปาสก ม ภนฺเต  ภควา   ธาเรตุ  ความวา  ขอพระผูมีพระ 
ภาคเจาโปรดทรงจํา   คือทรงทราบขาพระองคไวอยางนี้วา  ขาพระองค 
อชาตศัตรูนี้เปนอุบาสก. 
           ก็เพ่ือความเปนผูฉลาดในวิธีของอุบาสก     ควรทราบขอปกิณณกะ 
ในที่นี้ดังน้ีวา   ใครเปนอุบาสก   เพราะเหตุไรจึงเรียกวา   อุบาสก   อะไร 
คือศีลของอุบาสก  อาชพีอยางไร   วิบัติอยางไร   สมบัติอยางไร. 
           ในปกิณณกะนั้น   ใครคืออุบาสก    คือคฤหัสถคนใดคนหน่ึงที่ถึง 
พระรัตนตรัยเปนที่พ่ึง.   สมจริงดังท่ีกลาวไววา   ดูกอนมหานาม   เพราะ 
เหตุที่อุบาสกเปนผูถึงพระพุทธเจาเปนที่พ่ึง    ถึงพระธรรมพระสงฆเปนท่ี 
พ่ึง   ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล   ชื่อวาอุบาสก  . 
           เพราะเหตุไรจึงเรียกวา   อุบาสก ? 
           เพราะนั่งใกลพระรัตนตรัย. 
           จริงอยู   อุบาสกน้ัน  ชื่อวาอุบาสก ดวยอรรถวา นั่งใกลพระพุทธเจา  
นั่งใกลพระธรรมพระสงฆก็เปนอุบาสกเหมือนกัน. 
           อะไรคือศีลของอุบาสกน้ัน  ? 
           เวรมณี  ๕  ขอ   เปนศีลของอุบาสก.   เหมือนอยางที่กลาวไววา 
ดูกอนมหานาม     เพราะเหตุที่อุบาสกเปนผูงดเวน จากปาณาติบาต    จาก 
อทินนาทาน    จากกาเมสุมิจฉาจาร   จากมุสาวาท   จากนํ้าเมาคือสุราและ 
เมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท  ดูกอนมหานาม ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล 
อุบาสกชื่อวาเปนผูมีศีล.  
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           อาชีพอยางไร  ?   
           คือ ละการคาขายผิดศีลธรรม ๕ อยาง  เลี้ยงชีพโดยธรรมสมํ่าเสมอ. 
สมจริงดังท่ีกลาวไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การคาขาย  ๕  อยางเหลาน้ี 
อุบาสกไมควรทํา  ๕  อยางอะไรบาง ? การคาขายศัสตรา   การคาขายสัตว 
การคาขายเนื้อสัตว การคาขายน้ําเมา การคาขายยาพิษ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
การคาขาย  ๕  อยางเหลาน้ีแล   อุบาสกไมควรทํา  ดังนี้. 
           วิบัติอยางไร  ? 
           คือ  ศลีวิบัติและอาชีววิบัติของอุบาสกน้ันแหละ   เปนวิบัติของ 
อุบาสก. 
           อีกอยางหนึ่ง   อุบาสกนี้เปนจัณฑาล   เปนมลทิน   และเปนผูที่นา 
รังเกียจดวยกิริยาใด   กริยิาแมนั้น พึงทราบวาเปนวิบัติของอุบาสก. ก็วิบัติ 
เหลาน้ัน  โดยอรรถไดแกธรรม  ๕ อยางมีความเปนผูไมมีศรัทธาเปนตน. 
เหมือนอยางท่ีตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อุบาสกผูประกอบดวยธรรม 
๕  อยาง  ยอมเปนอุบาสกจัณฑาล   เปนอุบาสกมลทิน   และเปนอุบาสกท่ี 
นารังเกียจ  ๕  อยางอะไรบาง  ?  คือเปนผูไมมีศรัทธา  เปนคนทุศีล  เปน 
ผูถือมงคลต่ืนขาว  เชื่อมงคลไมเชื่อกรรม  และแสวงหาทักขิไณยบุคคลนอก 
พระพุทธศาสนา  ทําบุญในทักขิไณยบุคคลเหลานั้น ดังน้ี . 
           สมบติัอยางไร  ? 
           ศีลสมบัติและอาชีวสมบัติของอุบาสกน้ันน่ันแหละ    เปนสมบัติของ 
อุบาสก    ไดแกธรรม  ๕  ประการมีศรัทธาเปนตน      ที่กระทําความเปน 
อุบาสกรัตนะเปนตน. เหมือนอยางที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุบาสก 
ผูประกอบดวยธรรม  ๕ ประการ ยอมเปนอุบาสกรัตนะ เปนอุบาสกปทุม  
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และเปนอุบาสกบุณฑริก   ๕   ประการอะไรบาง   คือเปนผูมีศรัทธา   เปน 
ผูมีศีล    ไมเปนผูถือมงคลต่ืนขาว     เชื่อกรรมไมเชื่อมงคล    ไมแสวงหา    
ทักขิไณยบุคคลนอกพระพุทธศาสนา   และทําบุญในพระศาสนานี้   ดังน้ี. 
           อคฺค  ศัพท  ในบทวา  อชฺชตคฺเค  นี้   ปรากฏในอรรถวา   เปน 
เบื้องตน   เบื้องปลาย  สวน  และประเสริฐที่สุด. 
           ปรากฏในอรรถวา  เปนเบื้องตน    ในประโยคมีอาทิวา  อชฺชตคฺเค 
สมฺม  โทวารกิ  อาวรามิ  ทฺวาร   นิคฺคณฺฐาน   นิคฺคณฺ ีน    แนะนาย 
ประตูผูสหาย     ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   เราจะเปดประตูตอนรับนิครนถชาย 
หญิง. 
           ในอรรถวา   เบื้องปลาย   ในประโยคมีอาทิวา  เตเนว   องฺคุลคฺเคน 
ต  องฺคุลคฺค  ปรามเสยฺย   อุจฺฉคฺค  เวฬคฺค  พึงเอาปลายนิ้วจดปลายนิ้ว 
เอาปลายออยจดปลายออย   เอาปลายไมไผจดปลายไมไผ. 
           ในอรรถวา   สวน   ในประโยคมีอาทิวา     อนุชานามิ    ภิกฺขเว 
อมฺพิลคฺค  วา  มธรุคฺค  วา  ติตฺตกคิค  วา  วิหารคฺเคน  วา  ปริเวณคฺเคน 
วา   ภาเชตุ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตใหแบงสวนรสเปรี้ยวก็ดี 
สวนรสหวานก็ดี  สวนรสขมก็ดี   ตามสวนวิหารหรือตามสวนบริเวณ. 
           ในอรรถวา  ประเสริฐที่สุด  ในประโยคมีอาทิวา  ยาวตา  ภิกฺขเว 
สตฺตา  อปทา  วา  ฯ เปฯ  ตถาคโต  เตส  อคฺคมกขฺายติ  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  สตัวเหลาใด  ไมมีเทาก็ตาม  ฯล ฯ  ตถาคต  เรากลาววาประเสริฐ  
ที่สุดของสัตวเหลาน้ัน. 
           แตในที่นี้  อคฺค  ศพัทนี้   พึงเห็นในอรรถวา  เปนเบื้องตน  เพราะ 
ฉะน้ัน  พึงทราบเน้ือควานในบทวา อชฺชตคฺเค นี้  อยางนี้วา   ต้ังแตวันนี้   
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เปนตนไป.  
           บทวา  อชฺชต  แปลวา  เปนในวันนี้   ปาฐะวา  อชฺชทคฺเค  ดังนี้  
ก็มี  ท อักษรทําบทสนธิเขาไว  ความวา ทําวันนี้ใหเปนตน. 
           บทวา   ปาณุเปต  ไดแกเขาถึงดวยชีวิต. 
           พระเจาอชาตศัตรูถึงสรณะดวยการมอบคนอยางนี้วา    ชีวิตของ 
ขาพระองคยังเปนไปอยูตราบใด   ขอพระองคโปรดทรงจํา  คือทรงทราบ 
ขาพระองคไวตราบน้ันเถิดวา   เขาถึงแลว  ไมมีผูอ่ืนเปนศาสดา   ถึงสรณะ 
เปนดวยสรณคมนทั้ง ๓ เปนอุบาสก เปนกัปปยการก  (ศิษยรับใช) ดวยวา 
แมหากจะมีใครเอาดาบคมกริบตัดศีรษะของขาพระองค     ขาพระองคก็จะ 
ไมพึงกลาวพระพุทธเจาวาไมใชพระพุทธเจา   ไมพึงกลาวพระธรรมวาไม 
ใชพระธรรม     ไมพึงกลาวพระสงฆวาไมใชพระสงฆ ดังน้ี   เมื่อประกาศ 
ความผิดที่ตนทํา  จึงตรัสคําเปนตนวา  อจฺจโย  ม  ภนฺเต. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อจฺจโย  แปลวา  ความผิด. 
           บทวา  ม  อจฺจคมา  ความวา   กาวลวง   คือครอบงําขาพระองค 
เปนไป. 
           ในบทวา   ธมมฺิก   ธมฺมราชาน  นี ้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
           ชื่อวา  ธมฺมิก  ดวยอรรถวา  ประพฤติธรรม. 
           ชื่อวา   ธรรมราชา   ดวยอรรถวา   เปนพระราชาโดยธรรมทีเดียว 
มิใชโดยอธรรมมีปตุฆาตเปนตน. 
           บทวา   ชีวิตา   โวโรเปสึ   ไดแกปลงชีวิต. 
           บทวา  ปฏิคฺคณฺหาตุ  ไดแกจงอดโทษ. 
           บทวา  อายตึ  สวราย ความวา  เพ่ือสังวรในอนาคต  คือเพ่ือไม  
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กระทําความผิดคือโทษ  คือความพลังพลาดเห็นปานนี้อีก.   
           บทวา  ตคฺฆ  เปนนิบาต  ลงในอรรถวา สวนเดียว. 
           บทวา  ยถาธมมฺ   ปฏิกโรสิ   ความวา   จงกระทําอยางที่ธรรมจะ 
ดํารงอยูได   อธิบายวา   จงใหอดโทษเสีย. 
           บทวา   ตนฺเต  มย  ปฏิคฺคณฺหาม   ความวา ความผิดของมหาบพิตร 
นั้น  เราอดโทษให. 
           บทวา  วุฑฺฒิ  เหสา  มหาราช  อริยสฺส  วินเย     ความวา  มหา- 
บพิตร    นี้ชือ่วาเปนวัฒนธรรมในวินัยของพระอริยะ    คือในศาสนาของ 
พระผูมีพระภาคเจา. 
           อยางไร ? 
           คือการเห็นโทษโดยความเปนโทษ   แลวกระทําคืนตามธรรม   ถึง 
ความสํารวมตอไป.  แตเมื่อทรงทําเทศนาใหเปนบุคคลาธิฏฐานตามสมควร 
จึงตรัสวา    การท่ีบุคคลเห็นโทษ   โดยเปนโทษ   แลวสารภาพโทษ  รับ 
สังวรตอไป  นี้เปนวัฒนธรรมในวินัยของพระอริยเจาแล. 
           บทวา   เอว  วุตฺเต   ความวา   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้  
แลว. 
           ศัพทวา หนฺท  ในคําวา หนฺท   จ  ทานิ  มย ภนฺเต  นี้  เปนนิบาต 
ในอรรถวา  คําละเอียดออน.   ดวยวา   พระเจาอชาตศัตรูนั้นทรงทําคํา 
ละเอียดออนในการเสด็จไป   จึงตรัสอยางนี้. 
           บทวา  พหุกิจฺจา  ไดแกมีกจิมาก. 
           คําวา  พหุกรณียา  เปนไวพจนของคําวา  พหุกิจฺจา  นั้นเอง. 
           บทวา  ยสฺสทานิ   ตฺว   ความวา มหาบพิตร  ขอพระองคทรงสําคัญ  
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คือทราบเวลาที่เสด็จไปในบัดนี้เถิด   อธิบายวา   พระองคนั่นแหละจงทรง 
ทราบเวลาท่ีเสด็จน้ัน.   
           บทวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกาม ิความวา พระเจาอชาตศัตรูทรง 
ทําประทักษิณ ๓ ครั้ง  ยออัญชลีที่รุงเรื่องดวยทศนัขสโมธานไวเหนือเศียร 
ผินพระพักตรตรงพระผูมีพระภาคเจา   เสด็จถอยหลังชั่วทัศนวิสัยแลว 
ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ  ณ  ภาคพ้ืนตรงที่พนทัศนวิสัย   แลว 
เสด็จหลีกไป. 
           บทวา  ขตาย ภิกฺขเว  ราชา  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระ 
ราชาพระองคนี้ถูกขุดเสียแลว.    
           บทวา   อุปหตาย   ความวา   พระราชาพระองคนี้ถูกขจัด เสียแลว. 
มีอธิบายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระราชาพระองคนี้ถูกขุดเสียแลว   ถกู 
ขจัดเสียแลว    มีที่พ่ึงถูกทาํลายแลว   คือตนเองถูกตนเองขุดเสียแลวก็หมด 
ที่พ่ึง. 
           บทวา  วิรช  ไดแกปราศจากธุลีคือราคะเปนตน. 
           ชื่อวา  มีมลทินไปปราศแลว  เพราะปราศจากมลทินคือราคะเปนตน 
นั้นแล. 
           บทวา  ธมฺมจกขฺุ  ไดแกจักษุในธรรมท้ังหลาย   หรือจักษุที่สําเร็จ 
ดวยธรรม. 
           คําวา  ธรรมจักษุ นี้  เปนชื่อของมรรค  ๓ ในฐานะอ่ืน ๆ แตในที่นี้  
เปนชื่อของโสดาปตติมรรคเทาน้ัน. 
           มีอธิบายวา   หากพระเจาอชาตศัตรูมิไดปลงพระชนมพระบิดา 
พระองคประทับนั่งบนอาสนะน้ีแหละ   จักไดทรงบรรลุโสดาปตติมรรคใน  
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บัดนี้    แตเพราะทรงคบมิตรชั่ว    จึงเกิดอันตรายแกพระองค   แมเมื่อเปน 
เชนนั้น  พระเจาอชาตศัตรูนี้เขาเฝาพระตถาคต  ถงึพระรัตนตรัยเปนที่พ่ึง   
เพราะฉะนั้น     พระเจาอชาตศัตรูจะบังเกิดในโลหกุมภี   ตกอยูในเบื้องตํ่า 
๓  หม่ืนป   ถึงพ้ืนเบื้องลางแลวผุดข้ึนเบ้ืองบน  ๓  หม่ืนป  ถึงพ้ืนเบื้องบน 
อีกจึงจักพนได  เหมือนใคร ๆ ฆาคนแลว  พึงพนโทษไดดวยทัณฑกรรม 
เพียงดอกไมกํามือหนึ่งฉะนั้น   เพราะพระศาสนาของเรามีคุณใหญ. 
           ไดยินวา    คําที่กลาวมาแลวแมนี้    พระผูมพีระภาคเจาตรัสไวแลว 
ทีเดียว   แตมไิดยกข้ึนไวในบาลี. 
           ถามวา     ก็พระราชาทรงสดับพระสูตรนี้แลว    ทรงไดอานิสงส 
อะไร ? 
           แกวา   ไดอานิสงสมาก. 
           ดวยวา   ต้ังแตเวลาท่ีปลงพระชนมพระชนกแลว    พระราชานี้มิได 
บรรทมหลับเลยท้ังกลางคืนกลางวัน       แตต้ังแตเวลาที่เขาเฝาพระศาสดา 
ทรงสดับพระธรรมเทศนาอันไพเราะมีโอชานี้แลว      ทรงบรรทมหลับได 
ไดทรงกระทําสักการะใหญแดพระรัตนตรัย   ชื่อวาผูที่ประกอบดวยศรัทธา 
ระดับปุถุชน   ที่เสมอเหมือนพระราชานี้ไมมี.   กใ็นอนาคต   จักเปนพระ 
ปจเจกพุทธเจาพระนามวาชีวิตวิเสส   จักปรินิพพานแล. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้แลว    ภิกษุเหลาน้ันดีใจชื่นชม 
ภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา. 
                                   อรรถกถาสามัญญผลสูตร 
                         ในอรรถกถาทีฆนิกาย  ชื่อสุมังคลวิลาสินี 
                                   จบแลว   ดวยประการฉะน้ี.  
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                                      ๓. อัมพัฏฐสูตร  
           (๑๔๑)   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  :-   
           สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจา เสด็จจาริกไปในโกศลชนบท  พรอม 
ดวยภิกษุหมูใหญประมาณ  ๕๐๐  รูป  บรรลถุึงพราหมณคามแหงชาวโกศล 
ชื่ออิจฉานังคละ.   ไดยินวา  สมัยนั้นพระองคประทับอยู ณ ราวปาอิจฉา- 
นังคลวัน  ในอิจฉานังคลคาม.                                               
           (๑๔๒)  ก็สมัยนัน้พราหมณโปกขรสาติอยูครองนครอุกกัฏฐะ 
ซึ่งคับค่ังดวยประชาชนและหมูสัตวอุดมดวยหญา  ดวยไมดวยนํ้า สมบูรณ 
ดวยธัญญาหาร เปนสวนราชสมบัติ  อันพระเจาปเสนทิโกศลพระราชทาน 
เปนการปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย.  พราหมณโปกขรสาติไดสดับ 
ขาววา    พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกุลแลว    เสด็จ 
จาริกไปในโกศลชนบท    พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ    ประมาณ ๕๐๐ 
รูป    ถึงอิจฉานังคลคามโดยลําดับ   ประทับอยู  ณ  ราวปาอิจฉานังคลวัน 
ในอิจฉานังคลคาม ก็เกียรติศัพทอันงามของทานพระสมณโคดมพระองค 
นั้นแล   ขจรไปแลวอยางนี้วา   แมเพราะเหตุนี้    พระผูมีพระภาคเจาพระ 
องคนั้น เปนพระอรหันต  ตรัสรูเองโดยชอบ   ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
เสด็จไปดีแลว   ทรงรูแจงโลก  เปนสารถีฝกคนท่ีควรฝก  ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา 
เปนพระศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบาน เปนผูจําแนก 
พระธรรม     พระตถาคตพระองคนั้น      ทรงทําโลกน้ีพรอมท้ังเทวโลก 
มารโลก    พรหมโลก     ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง  
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แลว   ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดา และมนุษยใหรูตาม 
พระองคทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน   งามในทามกลาง    งามในท่ีสุด 
ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ     พรอมท้ังพยัญชนะ    บริสุทธิ ์  
บริบูรณโดยสิ้นเชิง      กก็ารไดเห็นพระอรหันตเห็นปานน้ันยอมเปนการ 
ดีแล. 
 
                                    เรือ่งอัมพัฏฐามาณพ  
           (๑๔๓) ก็สมัยนัน่แล  อัมพัฏฐมาณพ  ศิษยของพราหมณโปกขร- 
สาติ  เปนผูคงแกเรียน ทรงจํามนตได รูจบไตรเพท พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุ๑ 

และคัมภีรเกตุภะ๒     พรอมท้ังประเภทแหงอักษร    มีคัมภีรอิติหาส๓  เปน 
ที่ ๕  เปนผูเขาใจตัวบท  ช่ําชองในไวยากรณ  ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ๔ 

และมหาปุริสลักษณะ       อันอาจารยยอมรับและรับรองในคําสอนอันเปน 
ไตรเพท   อันเปนของอาจารยของตนวา   ฉันรูสิ่งใด  เธอรูสิ่งน้ัน  เธอรู 
สิ่งใด  ฉันรูสิ่งน้ัน.   ครั้งน้ันแล   พราหมณโปกขรสาติ   เรียกอมัพัฏฐ- 
มาณพมากลาววา   พออัมพัฏฐะ   พระสมณโคดมศากยบุตรพระองคนี้  
ทรงผนวชแลวจากศากยสกุล  เสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอมดวยภิกษุ 
สงฆหมูใหญประมาณ  ๕๐๐  รูป   ถงึอิจฉานังคลคามโดยลําดับ   ประทับ 
๑.  คัมภีรวาดวยช่ือของส่ิงของตาง ๆ มีตนไมเปนตน. 
๒.  คัมภีรวาดวยวิชาการกวี  ศาสตรท่ีเปนอุปกรณแกกวี. 
๓.  คัมภีรท่ีกลาวถึงประวัติศาสตรพงศาวดาร  มีมหาภารตยุทธเปนตน  ซ่ึงประพันธกนัไว 
แตโบราณกาล  นับเปนคัมภรีท่ี  ๕  คือนับคัมภีรอิรุพเพทเปนท่ี  ๑  คัมภีรยชุพเพทเปน 
ท่ี  ๒  คัมภีรสามเพทเปนท่ี  ๓  และคัมภีรอาถรรพเพทเปนท่ี  ๔  คัมภรีอิติหาสนี้  จึงนับ 
เปนท่ี  ๕. 
๔.  คัมภีรวาดวยเร่ืองไมนาเช่ือตาง ๆ.  
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อยู  ณ  ราวปาอิจฉานังคลวัน  ใกลอิจฉานังคลคาม  ก็เกียรติศัพทอันงาม 
ของทานพระสมณโคดมพระองคนั้น    ขจรไปอยางนี้วา  แมเพราะเหตุนี้  
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เปนพระอรหันต   ตรัสรูเองโดยชอบ ถึง 
พรอมดวยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแลว  ทรงรูแจงโลก  เปนสารถีฝกคน  
ที่ควรฝก   ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา    เปนพระศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  
เปนผูเบิกบานแลว     เปนผูจําแนกพระธรรม     พระตถาคตพระองคนั้น 
ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ใหแจงชัดดวยพระ 
ปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท่ังสมณพราหมณ 
เทวดาและมนุษยใหรูตาม   พระองคทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน    งาม 
ในทานกลาง  งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ  พรอม 
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บรบิูรณโดยสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลาย 
เห็นปานน้ันยอมเปนการดีแล   พออัมพัฏฐะ   พอจงเขาไปเฝาพระสมณ- 
โคดมถึงท่ีประทับ    แลวจงรูจักพระสมณโคดมวา  เกียรติศัพทของทาน 
พระโคดมพระองคนั้นฟุงขจรไปจริงตามน้ันหรือไม     ทานพระโคดม 
พระองคนั้นทรงคุณเชนน้ันจริงหรือไม         เราทั้งหลายจักไดรูจักทาน 
พระโคดมพระองคนั้นไวโดยประการน้ัน.     อัมพัฏฐมาณพถามวา 
ทานครับ    ก็ไฉนเลา     ผมจักรูไดวา     เกียรติศัพทของทานพระโคดม 
พระองคนั้นที่ฟุงขจรไปเปนจริงอยางน้ันหรือไม         ทานพระโคดม 
พระองคนั้นทรงคุณเชนน้ันจริงหรือไม.      พราหมณโปกขรสาติตอบวา 
พออัมพัฏฐะ   มหาปุริสลกัษณะ  ๓๒  ประการมาแลวในมนตของเรา  ซึ่ง 
พระมหาบุรุษผูถึงพรอมแลว    ยอมมีคติเปน ๒ เทาน้ัน    ไมเปนอยางอ่ืน 
ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ   ผูทรงธรรม   เปนพระราชา  
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โดยธรรม เปนใหญในแผนดิน มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชัยชํานะ 
แลว  มรีาชอาณาจักรถึงความม่ันคง ถึงพรอมแลวดวยแกว ๗ ประการ คือ 
จักรแกว   ชางแกว   มาแกว  แกวมณี   นางแกว   ขุนคลังแกว   ขุนพลแกว   
เปนที่ ๗ พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน  ลวนกลาหา   มรีปูทรงสม 
เปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได  พระองคทรงชํานะโดยธรรม 
มิตองใชอาชญา   มิตองใชศาตรา    ทรงครอบครองแผนดินนี้มีสาครเปน 
ขอบเขต    ถาเสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิต    จะไดเปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจา      มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก     พออัมพัฏฐะ 
ก็เราแลเปนผูสอนมนต    เธอเปนผูรับเรียนมนต.    อัมพัฏฐมาณพรับคํา 
พราหมณโปกขรสาติวา   ไดขอรับ   แลวลุกจากท่ีนั่ง    ไหวพราหมณ 
โปกขรสาติ   กระทําประทักษิณ    แลวข้ึนรถเทียมลา    พรอมดวยมาณพ 
หลายคน    ขับตรงไปยังราวปาอิจฉานังคละ     ตลอดภูมิประเทศเทาท่ีรถ 
จะไปได   ลงจากรถเดินตรงเขาไปยังพระอาราม. 
           (๑๔๔)    ก็สมัยน้ันแล      ภิกษุหลายรูปกําลังจงกรมอยูกลางแจง. 
ลําดับนั้น  อมัพัฏฐมาณพเขาไปหาภิกษุเหลาน้ันถึงท่ีจงกรม   ครั้นแลวได 
กลาวคํานี้กะภิกษุเหลาน้ันวา ทานผูเจริญ  เวลาน้ีพระสมณโคดมพระองค 
นั้นประทับอยูที่ไหน     พวกขาพเจาพากันเขามาที่นี่    เพ่ือจะเฝาพระองค 
ทาน.  ครั้งน้ันแล  ภิกษุเหลาน้ันคิดเห็นรวมกันเชนนี้วา  อัมพัฏฐมาณพ 
ผูนี้เปนคนเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียง  ทั้งเปนศิษยของพราหมณโปกขรสาติ 
ผูมีชื่อเสียง     อันการสนทนาปราศรัยกับพวกกุลบตุรเห็นปานน้ี    ยอมไม 
เปนการหนักพระทัยแกพระผูมีพระภาคเจาเลย     ดังน้ีแลว     จึงตอบ 
อัมพัฏฐมาณพวา   อัมพัฏฐะ  นั่นพระวิหารมีประตูปดอยู    ทานจงสงบ  
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เสียงเขาไปทางพระวิหารน้ัน  คอย ๆ  เขาไปท่ีเฉลียง  กระแอมไอแลว  เคาะ   
บานประตูเถิด    พระผูมพีระภาคเจาจักทรงเปดประตูรับทาน.  ลําดับนั้น 
อัมพัฏฐมาณพสงบเสียง  เขาไปทางพระวิหาร  ซึ่งมีประตูปดอยูนั้น คอยๆ 
เขาไปยังเฉลียง   กระแอมไอแลว   เคาะบานประตู.    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงเปดประตู.  อมัพัฏฐมาณพเขาไปแลว.   แมพวกมาณพก็พากันเขาไป 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา    ครนัผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
ไปแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
           (๑๘๕)   ฝายอัมพัฏฐมาณพ    เดินปราศรัยบาง    ยืนปราศรัยบาง 
กับพระผูมีพระภาคเจาผูประทับนั่งอยู.     ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสถามวา อัมพัฏฐะ  เธอเคยสนทนาปราศรัยกับพวกพราหมณผูเฒาผูแก 
ผูเปนอาจารย และเปนปาจารย  เหมือนดังเธอ  เดินบาง  ยืนบาง  สนทนา 
ปราศรัยกับเราผูนั่งอยูเชนนี้หรือ. 
           ขอน้ีหามิได  พระโคดมผูเจริญ  เพราะวาพราหมณผูเดินก็ควรเจรจา 
กันกับพราหมณผูเดิน       พราหมณผูยืนก็ควรเจรจากับพราหมณผูยืน 
พราหมณผูนั่งก็ควรเจรจากับพราหมณผูนั่ง     พราหมณผูนอนก็ควรเจรจา 
กับพราหมณผูนอน     ขาแตพระโคดมผูเจริญ      แตผูใดเปนสมณะโลน 
เปนอยางคนรับใช  เปนพวกกัณหโคตร  เกิดแตบาทของพรหม  ขาพเจา 
ยอมสนทนาปราศรัยกับผูนั้น     เหมือนกับที่สนทนาปราศรัยกับพระโคดม 
ผูเจริญน้ี. 
           อัมพัฏฐะ   เธอมีธุระจึงไดมาท่ีนี้   ก็พวกเธอมาเพ่ือประโยชนอันใด 
แล    พึงใสใจถึงประโยชนอันนั้นไวใหดี   ก็อัมพัฏฐมาณพยังมิไดรับการ 
ศึกษาเลย  สาํคัญตัววา ไดรับการศึกษาดีแลว  จะมีอะไรอีกเลา   นอกจาก  
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ไมไดรับการศึกษา.   
           ลําดับนั้น  อมัพัฏฐมาณพ   ถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสตําหนิดวย 
พระวาจาวา   เปนคนไมไดรับการศึกษา   จึงโกรธขัดใจ   เมื่อจะดาขมวา 
กลาวพระผูมีพระภาคเจา  คิดวาเราจักตองใหพระสมณโคดมไดรับความ 
เสียหาย    ไดกลาวคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา   ทานโคดม   พวกชาติ 
ศากยะดุราย  หยาบชา  มใีจเบา  พูดพลาม  เปนพวกคนรับใช  ไมสักการะ 
พวกพราหมณ   ไมเคารพพวกพราหมณ    ไมนับถือพวกพราหมณ   ไม 
ออนนอมพวกพราหมณ  ทานโคดม   การท่ีพวกศากยะเปนพวกคนรับใช 
ไมสักการะพวกพราหมณ   ไมเคารพพวกพราหมณ  ไมนับถอืพวกพราหมณ 
ไมบูชาพวกพราหมณ  ไมออนนอมพวกพราหมณ  นี้ไมเหมาะไมสมควรเลย. 
อัมพัฏฐมาณพกดพวกศากยะวา    เปนพวกคนรับใช      นี้เปนครั้งแรก 
ดวยประการฉะน้ี. 
           (๑๔๖)  อมัพัฏฐะ   ก็พวกศากยะไดทําผิดตอเธออยางไร.   ทาน 
โคดม  ครั้งหนึ่ง  ขาพเจาไปยังนครกบิลพัสดุ  ดวยกรณียกิจบางอยางของ 
พราหมณโปกขรสาติผูอาจารย      ไดเดินไปยังสัณฐาคารของพวกศากยะ 
เวลาน้ันพวกศากยะและศากยกุมารมากดวยกัน          นั่งเหนืออาสนะสูง ๆ 
ในสัณฐาคาร เอาน้ิวมือสะกิดกันและกัน  เฮฮาอยู  หยอกลอกันอยู  เห็นที 
จะหัวเราะเยาะขาพเจาเปนแน     ไมมใีครเธอเชิญใหขาพเจาน่ังเลย   ทาน 
โคดม  ขอท่ีพวกศากยะเปนพวกคนรับใช  ไมสักการะพวกพราหมณ  ไม 
เคารพพวกพราหมณ     ไมนับถือพวกพราหมณ    ไมบูชาพวกพราหมณ 
ไมออนนอมพวกพราหมณ  นี้ไมเหมาะไมสมควรเลย.  อัมพัฏฐมาณพกด 
พวกศากยะวา   เปนพวกคนรับใช  นี้เปนครั้งท่ี ๒  ดวยประการฉะน้ี.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 503 

           (๑๘๗)  อมัพัฏฐะ  แมนางนกไส   ก็ยังเปนสัตวพูดไดตามความ    
ปรารถนาในรังของตน  ก็พระนครกบลิพัสดุ   เปนถิ่นของพวกศากยะ 
อัมพัฏฐะ    ไมควรจะของใจ     เพราะการหัวเราะเยาะเพียงเล็กนอยน้ีเลย. 
ทานโคดม    วรรณะ ๔  เหลาน้ีคือ   กษัตริย   พราหมณ  แพศย  ศูทร 
ทานโคดม  บรรดาวรรณะ  ๔   เหลาน้ี    ๓  วรรณะ  คือ  กษัตริย  แพศย 
ศูทร    เปนคนบําเรอของพราหมณพวกเดียวโดยแท   ทานโคดม   ขอท่ี 
พวกศากยะเปนพวกคนรับใช   ไมสักการะพวกพราหมณ   ไมเคารพพวก 
พราหมณ  ไมนับถือพวกพราหมณ   ไมบูชาพวกพราหมณ  ไมออนนอม 
พวกพราหมณ  นี้ไมเหมาะไมสมควรเลย.  อัมพัฏฐมาณพกดพวกศากยะวา 
เปนพวกคนรับใช  นี้เปนครั้งท่ี  ๓  ดวยประการฉะน้ี. 
           (๑๔๘)   ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริเชนนี้วา  อัม- 
พัฏฐมาณพผูนี้   กลาวเหยียบย่ําพวกศากยะอยางหนัก   โดยเรียกวา   เปน 
พวกคนรับใช    ถากระไร   เราจะถามถึงโคตรเขาดูบาง   แลวพระผูมีพระ 
ภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้กับอัมพัฏฐมาณพวา   อัมพัฏฐะ    เธอมี 
โคตรวาอยางไร.   กัณหายนโคตร      พระโคดม.   อัมพัฏฐะ  ก็เม่ือเธอ 
ระลึกถึงโคตรเกาแกอันเปนของมารดาบิดาดู    ( ก็จะรูได )    พวกศากยะ 
เปนลูกเจา    เธอเปนลูกนางทาสีของพวกศากยะ    ก็พวกศากยะเขาพากัน 
สถาปนา   พระเจาอุกกากราชวา   เปนพรูปตามหะ๑   (ปู  บรรพบุรุษ). 
๑.  เปนช่ือหนึง่ของพระพรหม  ซ่ึงพราหมณถือวา  เปนบรรพบุรุษตนตระกูลของมนุษย.  
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                                           ศากยวงศ         
           (๑๔๙ )   อมัพัฏฐะ   เรื่องเคยมีมาแลว  พระเจาอุกกากราช  ทรง 
พระประสงคพระราชทานสมบัติใหแกพระโอรส   ของพระมเหสี  ผูที่ทรง 
รักใคร   โปรดปราน    จึงทรงรับสั่งใหพระเชฏฐกุมาร   คือพระอุกกามุข-  
ราชกุมาร   พระกรัณฑุราชกุมาร  พระหัตถินีกราชกุมาร  และพระสินี - 
ปุรราชกุมาร  ออกจากพระราชอาณาเขต.   พระราชกุนารเหลาน้ัน   เสด็จ 
ออกจากพระราชอาณาเขตแลว   จึงพากันไปต้ังสํานักอาศัยอยู   ณ  ราวปาไม 
สากะใหญ    ริมฝงสระโบกขรณีขางภูเขาหิมพานต.    พระราชกุมารเหลา 
นั้นทรงสําเร็จการอยูรวมกับพระภคินีของพระองคเอง  เพราะกลัวพระชาติ 
จะระคนปนกัน. 
            อมัพัฏฐะ    ตอมาพระเจาอุกกากราช      ตรัสถามหมูอํามาตยราช 
บริษัทวา     บัดนี้พวกกุมารอยูกัน  ณ ที่ไหน.     พวกอํามาตยกราบทูลวา 
ขอเดชะ      มีราวปาไมสากะใหญอยูริมฝงสระโบกขรณีขางภูเขาหิมพานต 
บัดนี้พระราชกุมารท้ังหลายอยู ณ ทนีั้น   พระราชกุมารเหลาน้ันทรงสําเร็จ 
การอยูรวมกับพระภคินีของพระองคเอง     เพราะกลัวพระชาติจะระคนปน 
กัน.    อัมพัฏฐะ    ทีนั้น    พระเจาอุกกากราช    ทรงเปลงพระอุทานวา 
ทานท้ังหลาย   พวกกุมารสามารถหนอ   พวกกุมารสามารถยอดเยี่ยมหนอ. 
อัมพัฏฐะ   กพ็วกท่ีชื่อวาศากยะก็ปรากฏต้ังแตกาลครั้งน้ันเปนตนมา  และ 
พระเจาอุกกากราชพระองคนั้นเปนบรรพบุรุษของพวกศากยะ.     และ 
พระเจาอุกกากราช   มีนางทาสีคนหน่ึงชื่อ  ทิสา  นางคลอดบุตรคนหนึ่ง 
ชื่อ  กณัหะ  พอเกิดมาก็พูดไดวา  แมจงชําระฉัน  จงใหฉันอาบนํ้า  แมจา  
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ขอแมจงปลดเปลื้องฉันจากสิ่งโสโครกน้ี     ฉันเกิดมาเพ่ือประโยชนแกแม.   
อัมพัฏฐะ  มนุษยสมัยนี้   เรียกปศาจวา  ปศาจ  ฉันใด   มนุษยสมัยนั้นก็ 
ฉันนั้น  เรียกปศาจวา  คนดํา.  มนุษยเหลาน้ันจึงกลาวกันเชนนี้วา  ทารกนี้  
พอเกิดมาก็พูดได  คนดําเกิดแลว  ปศาจเกิดแลว.  อมัพัฏฐะ.  กพ็วกท่ีชื่อ 
วา  กัณหายนะ   ปรากฏตั้งแตกาลน้ันเปนตนมา.   และกัณหะนั้น  เปน 
บรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ.  อมัพัฏฐะ  เมื่อเธอระลึกถึงโคตรอันเกา 
แก  อันเปนของมารดาบิดาดู  (ก็จะรูได)  พวกศากยะเปนลูกเจา  เธอเปน 
ลูกทาสีของพวกศากยะ  ดวยประการฉะน้ีแล. 
 
                                  วงศของอัมพัฏฐมาณพ  
           (๑๕๐)  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  มาณพเหลาน้ัน 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขอพระโคดมผูเจริญ     อยาทรง 
เหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพดวยพระวาทะวา    เปนลูกทาสีใหหนักนักเลย 
ขาแตพระโคดมผูเจริญ   อัมพัฏฐมาณพมีชาติดี   เปนบุตรผูมีสกุล  เปน 
พหูสูต   เจรจาไพเราะ  เปนบัณฑิต   และเธอสามารถจะโตตอบในคําน้ีกับ 
พระโคดมผูเจริญได. 
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะมาณพเหลาน้ันวา  ถาพวก 
เธอคิดเชนนี้วา  อัมพัฏฐมาณพมีชาติทราม มิใชบตุรผูมีสกุล  มีสุตะนอย 
เจรจาไมไพเราะ     มีปญญาทราม     และไมสามารถจะโตตอบในคําน้ีกับ 
พระสมณโคดมได   อัมพัฏฐมาณพจงหยุดเสียเถิด  พวกเธอจงโตตอบกับ 
เราในคําน้ี    ก็ถาพวกเธอคิดเชนนี้วา   อัมพักฐมาณพมีชาติดี  เปนบุตร 
ผูมีสกุล   เปนพหูสูต   เจรจาไพเราะ  เปนบัณฑิต  และสามารถจะโตตอบ  
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ในคําน้ีกับพระสมณโคดมได   พวกเธอจงหยุดเสียเถิด    อมัพัฏฐมาณพ   
จงโตตอบกับเราในคําน้ี. 
           มาณพเหลาน้ันกราบทูลวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  อัมพัฏฐมาณพ 
มีชาติดี  เปนบุตรผูมีสกุล  เปนพหูสูต  เจรจาไพเราะ  เปนบัณฑิต   และ 
สามารถจะโตตอบในคํานี้กับพระโคดมได          พวกขาพระองคจักนิ่งละ 
อัมพัฏฐมาณพจงโตตอบกับ พระโคดมในคําน้ีเถิด. 
           (๑๕๑)  ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะอันพัฏฐมาณพวา 
อัมพัฏฐะ    ปญหาประกอบดวยเหตุนี้แล    มาถึงเธอเขาแลว   ถึงแมจะไม 
ปรารถนา   เธอก็ตองแก  ถาเธอจักไมแกก็ดี   จักเอาคําอ่ืนมากลบเกลื่อน 
เสียก็ดี    จักนิ่งเสียก็ดี    หรือจักหลีกไปเสียก็ดี   ศีรษะของเธอจักแตกเปน 
๗ เสี่ยง ณ ทีน่ี้แล.  อมัพัฏฐะ  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เธอได 
ยินพวกพราหมณผูเฒาผูแก ผูเปนอาจารย  และเปนปาจารยเลากันมาวาอยาง 
ไร  พวกกัณหายนะเกิดมาจากใครกอน  และใครเปนบรรพบุรษุของพวก 
กัณหายนะ.     เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้แลว    อมัพัฏฐมาณพ 
ไดนิ่งเสีย        พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะอัมพัฏฐมาณพแมเปนครั้งท่ี 
๒  วา    อมัพัฏฐะ    เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน     เธอไดยินพวก 
พราหมณผูเฒาผูแก    ผูเปนอาจารย    และเปนปาจารยเลากันมาวาอยางไร 
พวกกัณหายนะเกิดมาจากใครกอน        และใครเปนบรรพบุรษุของพวก 
กัณหายนะ.  แมครั้งท่ี ๒  อัมพัฏฐมาณพก็ไดนิ่งเสีย. 
           ลําดับนั้น พระผูมพีระภาคเจา ตรัสกะอัมพัฏฐมาณพวา อัมพัฏฐะ 
เธอจงแกเดี๋ยวนี้     บัดนี้ไมใชเวลาของเธอจะน่ิง    อัมพัฏฐะ   เพราะผูใด 
ถูกตถาคตถามปญหาอันประกอบดวยเหตุถึง ๓ ครั้งแลว    ไมแก   ศีรษะ  
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ของผูนั้นจะแตกเปน  ๗  เสี่ยง ณ ที่นีแ้ล.   
           (๑๕๒)  สมัยนั้น   ยักษวชิรปาณี  ถือคอนเหล็กใหญ  อันไฟติด 
แลวลุกโพลงโชติชวง   ยนือยูในอากาศเบ้ืองบนของอัมพัฏฐมาณพ  คิดวา 
ถาอัมพัฏฐมาณพน้ีถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามปญหาที่ประกอบดวย 
เหตุถึง  ๓  ครั้งแลว       แตไมแก      เราจักตอยศีรษะของเขาใหแตกเปน 
๗  เสี่ยง ณ ที่นี้แล.    พระผูมีพระภาคเจา     และอัมพัฏฐมาณพเทาน้ัน 
เห็นยักษวชิรปาณีนั้น. 
           ครั้งน้ัน  อมัพัฏฐมาณพตกใจกลัวขนพองสยองเกลา ทูลขอใหพระ 
ผูมีพระภาคเจาน่ังเองเปนท่ีตานทาน    ทูลขอใหพระผูมีพระภาคเจานั่น 
เองเปนที่เรน     ทูลขอใหพระผูมีพระภาคเจานั่นเองเปนที่พ่ึง    กระเถิบ 
เขาไปน่ังใกล ๆ  แลวกราบทูลวา   พระโคดมผูเจริญ  ไดตรัสคําอะไรน่ัน 
ขอพระโคดมผูเจริญ  โปรดตรัสอีกครั้งเถิด. 
           อัมพัฏฐะ เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน เธอไดยินพวกพราหมณ 
ผูเฒาผูแก  ผูเปนอาจารย  และเปนปาจารยเลากันมาอยางไร พวกกัณหายนะ 
เกิดมาจากใครกอน  และใครเปนบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ.   ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ      ขาพระองคไดยินมาเหมือนอยางที่พระโคดมผูเจริญ 
ตรัสนั่นแหละ    พวกกัณหายนะเกิดมาจากกัณหะนั้นกอน   และก็กัณหะ 
นั้นเปนบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ. 
           (๑๕๓)    เมื่ออัมพัฏฐมาณพกลาวเชนนั้นแลว    มาณพเหลาน้ัน 
สงเสียงอ้ืออึงเกรียวกราวโวยวายกันใหญวา  ทานผูเจริญ  ไดยนิวา อัมพัฏฐ- 
มาณพมีชาติทราม  มิใชบตุรผูมีสกุล  เปนลูกทาสีของพวกศากยะ  ทานผู 
เจริญ ไดยินวา พวกศากยะเปนโอรสของเจานายของอัมพัฏฐมาณพพวกเรา  
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ไพลไปสําคัญเสียวา       พระสมณโคดมผูธรรมวาที        พระองคเดียว   
ควรจะถูกรุกรานได.      ลาํดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริเชนนี้  
วา   มาณพเหลาน้ี    พากันเหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพดวยวาทะวา    เปน 
ลูกทาสี  หนักนัก  ถากระไรเราพึงชวยปลดเปลื้องให.  ลําดับนั้น  พระผู 
มีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้กะนาณพเหลาน้ันวา    ดกูอนมาณพ 
พวกเธออยาเหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพดวยวาทะวา    เปนลูกทาสีใหหนัก 
นัก    เพราะกัณหะนี้ไดเปนฤาษีคนสําคัญ   เธอไปยังทักษิณาชนบทเรียน 
พรหมมนตแลวเขาไปเฝาพระเจาอุกกากราชทูลขอพระราชธิดาพระนามวา 
มัททรูป. พระเจาอุกกากราชทรงพระพิโรธ   ขัดพระทัยแกพระฤาษีนั้นวา 
บังอาจอยางน้ีเจียวหนอ     ฤาษีเปนลูกทาสีของเราแท ๆ   ยังมาขอธิดาชื่อ 
มัททรูป     แลวทรงข้ึนพระแสงศร    ทาวเธอไมอาจจะทรงแผลง    และไม 
อาจจะทรงลดลงซ่ึงพระแสงศรน้ัน .        
           (๑๕๔)  ดกูอนมาณพ  ครั้งน้ันหมูอํามาตยราชบริษัทพากันเขาไป 
หากัณหฤาษ ี      แลวไดกลาวคํานี้กะกัณหฤาษีวา      ขาแตทานผูเจริญ 
ขอความสวัสดีจงมีแดพระราชา  ขอความสวัสดีจงมีแดพระราชา.  ฤาษีตอบ 
วา    ความสวัสดีจักมีแดพระราชา    แตถาทาวเธอจักทรงแผลงพระศรลง 
ไปเบื้องตํ่า    แผนดินจักทรุดตลอดพระราชอาณาเขต.     อํามาตยกลาววา 
ขาแตทานผูเจริญ     ขอความสวัสดีจงมีแดพระราชา     ขอความสวัสดีจงมี 
แกชนบท.    ฤาษีตอบวา   ความสวัสดีจักมีแดพระราชา  ความสวัสดีจักมี 
แกชนบท  แตถาทาวเธอจักทรงแผลงพระแสงศรข้ึนไปเบ้ืองบน   ฝนจักไม 
ตกท่ัวพระราชอาณาเขตถึง ๗ ป.    อํามาตยกลาววา      ขาแตทานผูเจริญ 
ขอความสวัสดีจงมีแดพระราชา   ขอความสวัสดีจงมีแกชนบท  ขอฝนจงตก  
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เถิด. ฤาษีตอบวา  ความสวัสดีจักมีแดพระราชา  ความสวัสดีจักมีแกชนบท   
ฝนจักตก   แตพระราชาตองทรงวางพระแสงศรไวที่พระราชกุมารพระองค 
ใหญดวยทรงดําริวา    พระราชกุมารจักเปนผูมีความสวัสดี   หายสยดสยอง 
ดังน้ี. ดูกอนมาณพ  ลําดับนั้น  พระเจาอุกกากราชไดทรงวางพระแสงศร 
ไวที่พระราชกุมารพระองคใหญดวยทรงดําริวา         พระราชกมุารจักเปน 
ผูมีความสวัสดี   หายสยดสยอง   ดังน้ี.   ครั้นทาวเธอทรงวางพระแสงศรไว 
ที่พระราชกุมารองคใหญแลว.    พระราชกุมารก็เปนผูมีความสวัสดี    หาย 
สยดสยอง.     พระเจาอุกกากราชทรงกลัวถูกขูดวยพรหมทัณฑ  จึงไดพระ 
ราชทานพระนางมัททรูปราชธิดาแกฤาษีนั้น.  ดูกอนมาณพ  พวกเธออยา 
เหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพดวยวาทะวาเปนลูกทาสีใหหนักนักเลย   กัณหะ 
นั้นไดเปนฤาษีสําคัญแลว. 
           (๑๕๕)  ลําดับนัน้   พระผูมพีระภาคเจารับสั่งกะอัมพัฏฐมาณพ 
วา ดูกอนอัมพัฏฐะ  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ขัตติยกุมารในโลก 
นี้พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางพราหมณกัญญา    เพราะอาศัยการอยูรวมกัน 
ของคนท้ัง ๒ นั้น    พึงเกิดบุตรข้ึน   บุตรผูเกิดแตนางพราหมณกัญญากับ 
ขัตติยกุมารน้ัน  จะควรไดที่นั่งหรือนํ้าในหมูพราหมณบางหรือไม.   ควรได 
พระโคดมผูเจริญ.       พวกพราหมณจะควรเชิญใหเขาบริโภคในการเลี้ยง 
เพ่ือผูตาย  ในการเลี้ยงเพ่ือการมงคล   ในการเลี้ยงเพื่อยัญพิธี   หรือในการ 
เลี้ยงเพื่อแขกบางหรือไม.    ควรเชิญเขาใหบริโภคได    พระโคดมผูเจริญ. 
พวกพราหมณจะควรบอกมนตใหเขาไดหรือไม. ควรบอกใหได  พระโคดม 
ผูเจริญ.     เขาควรจะถูกหามในหญิงท้ังหลายหรือไม.     ไมควรถูกหามเลย 
พระโคดมผูเจริญ         เขาควรจะไดรับอภิเษกเปนกษัตริยไดบางหรือไม.  
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ขอน้ีไมควรเลย   พระโคดมผูเจริญ.   เพราะเหตุไร.   เพราะเขาไมบริสุทธิ์   
ขางฝายมารดา. 
           (๑๕๖)  ดูกอนอมัพัฏฐะ      เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
พราหมณกุมารในโลกนี ้   พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางขัตติยกัญญา  เพราะ 
อาศัยการอยูรวมของคนท้ัง ๒ นั้น พึงเกิดบุตรข้ึน บุตรที่เกิดแตนางขัตติย- 
กัญญากับพราหมณกุมาร      จะควรไดที่นั่งหรือนํ้า     ในหมูพราหมณ 
บางหรือไม.  ควรได    พระโคดมผูเจริญ.   พวกพราหมณจะควรเชิญเขา 
ใหบริโภคในการเลี้ยงเพ่ือผูตาย     ในการเลี้ยงเพ่ือการมงคล   ในการเลี้ยง 
เพ่ือยัญพิธี      หรือในการเลี้ยงเพ่ือแขกไดบางหรือไม.      ควรเชิญใหเขา 
บริโภคได   พระโคดมผูเจริญ.  พวกพราหมณควรบอกมนตใหเขาไดหรือ 
ไม.   ควรบอกใหได  พระโคดมผูเจริญ.   เขาควรถูกหามในหญิงทั้งหลาย 
หรือไม.    เขาไมควรถูกหามเลย    พระโคดมผูเจริญ.     เขาควรจะไดรับ 
อภิเษกเปนกษัตริยไดบางหรือไม.    ขอน้ีไมควรเลย    พระโคดมผูเจริญ. 
เพราะเหตุไร.   เพราะเขาไมบริสุทธิ์ขางฝายบิดา. 
           (๑๕๗ )  ดูกอนอมัพัฏฐะ   เมือ่เทียบหญิงกับหญิงก็ดี    เมื่อเทียบ 
ชายกับชายกด็ี    กษัตริยพวกเดียวประเสริฐ    พวกพราหมณเลว.   ดกูอน 
อัมพัฏฐะ    เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน     พวกพราหมณทั้งหลาย 
ในโลกน้ี   พึงโกนศรีษะพราหมณคนหนึ่ง  มอมดวยเถาแลวเนรเทศเสียจาก 
แวนแควนหรือจากเมืองเพราะโทษบางอยาง   เขาจะควรไดที่นั่งหรือนํ้าใน 
หมูพราหมณบางหรือไม.  ไมควรไดเลย พระโคดมผูเจริญ. พวกพราหมณ 
ควรเชิญเขาใหบริโภคในการเลี้ยงเพ่ือผูตาย        ในการเลี้ยงเพ่ือการมงคล 
ในการเลี้ยงเพ่ือยัญพิธี    หรือในการเลี้ยงเพ่ือแขกไดบางหรือไม.   ไมควร  
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เชิญเขาใหบริโภคเลย   พระโคดมผูเจริญ.    พวกพราหมณควรบอกมนต   
ใหเขาไดหรือไม.   ไมควรบอกเลย   พระโคดมผูเจริญ.   เขาควรถูกหาม 
ในหญิงท้ังหลายหรือไม.  เขาควรถูกหามทีเดียว  พระโคดมผูเจริญ 
           (๑๕๘)  อัมพัฏฐะ   เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน    กษัตริย 
ทั้งหลายในโลกน้ี    พึงปลงพระเกสากษัตริยพระองคหน่ึง    มอมดวยเถา 
แลวเนรเทศเสียจากแวนแควนหรือจากเมืองเพราะโทษบางอยาง    เขาควร 
จะไดที่นั่งหรือนํ้าในหมูพราหมณบางหรือไม.   ควรได  พระโคดมผูเจริญ. 
พวกพราหมณควรเชิญเขาใหบริโภคในการเลี้ยงเพ่ือผูตาย       ในการเลี้ยง 
เพ่ือการมงคล  ในการเลีย้งเพื่อยัญพิธี  ในการเลีย้งเพ่ือแขกไดบางหรือไม. 
ควรเชิญเขาใหบริโภคได  พระโคดมผูเจริญ.  พวกพราหมณควรบอกมนต 
ใหเขาหรือไม.   ควรบอกให  พระโคดมผูเจริญ.    เขาควรถูกหามในหญิง 
ทั้งหลายหรือไม.   เขาไมควรถูกหามเลย  พระโคดมผูเจริญ.  ดูกอนอัมพัฏฐะ 
กษัตริยยอมถึงความเปนผูเลวอยางยิ่ง          เพราะเหตุที่ถูกกษัตริยดวยกัน 
ปลงพระเกสามอมดวยเถา       แลวเนรเทศเสียจากแวนแควนหรือจากเมือง 
ดูกอนอัมพัฏฐะ  แมในเมือ่กษัตริยถึงความเปนคนเลวอยางยิ่งเชนนี้  พวก 
กษัตริยก็ยังประเสริฐ   พวกพราหมณเลว  ดวยประการฉะน้ี. 
           สมจริงดังคาถาที่สนังกุมารพรหมไดกลาวไวดังน้ี วา 
              (๑๕๙)  กษัตริยเปนผูประเสริฐท่ีสุด     ในหมูชนผู 
              รังเกียจดวยโคตร  ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
              เปนผูประเสริฐท่ีสุดในหมูเทวาดาและมนุษย. 
           (๑๖๐)  ดูกอนอมัพัฏฐะ   ก็คาถาน้ีนั้น   สนังกุมารพรหมขับถูก 
ไมผิด  กลาวไวถูกไมผิด   ประกอบดวยประโยชน   ไมใชไมประกอบดวย  
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ประโยชน  เราเห็นดวย   ดูกอนอัมพัฏฐะ  ถึงเราก็กลาวเชนนี้วา      
              (๑๖๑)  กษัตริยเปนผูประเสริฐท่ีสุด    ในหมูชนผู 
              รังเกียจดวยโคตร ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
              เปนผูประเสริฐท่ีสุดในหมูเทวดาและมนุษย. 
                                    จบ ภาณวาร ที่  ๑ 
 
                                   วิชชาจรณสัมปทา 
           (๑๖๒)   อมัพัฏฐมาณพทูลถามวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ก ็
จรณะน้ันเปนไฉน   วิชชานั้นเปนไฉน.   พระผูมพีระภาคเจาตรัสตอบวา 
กอนอัมพัฏฐะ      ในวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยม 
เขาไมพูดอางชาติ   อางโคตร  หรืออางมานะวา  ทานควรแกเรา  หรือทาน 
ไมควรแกเรา   อาวาหมงคลหรือวิวาหมงคล   หรอือาวาหะและวิวาหมงคล 
มีในที่ใด  ในท่ีนั้นเขาจึงจะพูดอางชาติบาง   อางโคตรบาง  หรืออางมานะ 
บางวา    ทานควรแกเรา    หรือทานไมควรแกเรา    ชนเหลาใด   ยังเกี่ยว 
ของดวยการอางชาติ    ยังเกี่ยวของดวยการอางโคตร   ยังเกี่ยวของดวยการ 
อางมานะ   หรือยังเกี่ยวของดวยอาวาหะและวิวาหมงคล  ชนเหลาน้ันชื่อวา 
ยังหางไกลจากวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยม   การทําให 
แจงซ่ึงวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยม  ยอมมีได    เพราะ 
ละความเกี่ยวของดวยการอางชาติ  ความเกี่ยวของดวยการอางโคตร  ความ 
เกี่ยวของดวยการอางมานะ  และความเกี่ยวของดวยอาวาหะและวิวาหมงคล. 
           (๑๖๓)   ขาแตพระโคดมผูเจริญ    จรณะน้ันเปนไฉน   วิชชานั้น  
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เปนไฉนเลา.  ดูกอนอมัพัฏฐะ  พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี ้ เปนพระ   
อรหันต   ตรสัรูเองโดยชอบ   ฯ ล ฯ   ( พึงดูพิสดารในสามัญญผลสูตร) 
ฯ ล ฯ   ดูกอนอัมพัฏฐะ    ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้แล   ฯ ล ฯ 
เขาถึงฌานที่ ๑ อยู    แมนีเ้ปนจรณะของภิกษุนั้น   ฯ ล ฯ   เพราะระงับ 
วิตกวิจารเสียได    เขาถึงฌานท่ี ๒ ฌานท่ี ๓ ฌานที่  ๔  อยู.    แมนี้เปน 
จรณะของภิกษุนั้น.    ดกูอนอัมพัฏฐะ   แมนี้แลคือจรณะ  เธอยอมนําไป 
อยางยิ่ง นอมไปอยางยิ่งซึ่งจิต  เพ่ือญาณทัสสนะ.  แมนี้เปนวิชชาของภิกษุ 
นั้น ฯลฯ เธอยอมรูชัดวา อยางอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้อีกไมมี. แมนี้เปน 
วิชชาของภิกษุนั้น. ดูกอนอัมพัฏฐะ   นี้แลคือวิชชา ดูกอนอัมพัฏฐะ  ภิกษุนี้  
เรียกวา    ผูถงึพรอมดวยวิชชาบาง   ผูถึงพรอมดวยจรณะบาง  ผูถึงพรอม 
ดวยวิชชาและจรณะบาง.    ดูกอนอัมพัฏฐะ   ก็วิชชาสมบัติ    จรณสมบัติ 
เหลาอ่ืนที่ดียิ่งกวา    หรือประณีตกวา   วิชชาสมบัติ     จรณสมบัตินี้ไมมี. 
           ดูกอนอัมพัฏฐะ     วิชชาสมบติัและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยม 
นี้แล  มีทางเสื่อมอยู  ๔   ประการ.  ๔  ประการเปนไฉน. 
           ๑.  ดกูอนอัมพัฏฐะ   สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้    เมื่อ 
ไมบรรลุวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยมนี้      หาบบริขาร 
ดาบสเขาไปสูราวปาดวยต้ังใจวา  จักบริโภคผลไมที่หลน.   สมณพราหมณ 
นั้นตองเปนคนบําเรอทานที่ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะโดยแท     นี้เปน 
ทางเส่ือมขอที่  ๑. 
           (๑๖๔)  ๒.  ดูกอนอัมพัฏฐะ  อีกขอหนึ่ง  สมณะหรือพราหมณ 
บางคนในโลกนี้     เมื่อไมบรรลุวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอัน เปนคุณยอด 
เยี่ยมนี้   ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได  ถือเสียมและตะกราเขาไป  
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สูราวปาดวยต้ังใจวา  จักบริโภคเหงาไม  รากไม  และผลไม.  สมณพราหมณ 
นั้นตองเปนคนบําเรอทานที่ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะโดยแท     นี้เปน   
ทางเส่ือมขอที่  ๒. 
           (๑๖๕)  ๓.  ดูกอนอัมพัฏฐะ  อีกขอหนึ่ง  สมณะหรือพราหมณ 
บางคนในโลกนี้      เมื่อไมบรรลุวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณ 
ยอดเยี่ยมนี้  ไมสามารถจะหาผลไมหลนบริโภคได  ไมสามารถจะหาเหงาไม 
รากไม  และผลไมบริโภคได   จึงสรางเรือนไฟไวใกลบาน   หรือนิคม  แลว 
บําเรอไฟอยู.       สมณพราหมณนั้นตองเปนคนบําเรอทานท่ีถึงพรอมดวย 
วิชชาสมบัติและจรณสมบัติโดยแท นีเ้ปนทางเส่ือมขอท่ี ๓. 
           (๑๖๖)  ๔.  ดูกอนอัมพัฏฐะ  อีกขอหนึ่ง  สมณะหรือพราหมณ 
บางคนในโลกนี้         เมื่อไมบรรลุวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณ 
ยอดเยี่ยมนี้     ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได     ไมสามารถจะหา 
เหงาไม    รากไม    และผลไมบริโภคได     และไมสามารถจะบําเรอไฟได 
จึงสรางเรือนมีประตู  ๔  ดานไวที่หนทางใหญ   ๔   แพรง      แลวพํานักอยู 
ดวยต้ังใจวา  ผูใดท่ีมาจากทิศทั้ง  ๔  นี้  จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม 
เราจักบูชาทานผูนั้นตามสติกําลัง.      สมณพราหมณนั้นตองเปนคนบําเรอ 
ทานท่ีถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะโดยแท   นี้เปนทางเส่ือมขอท่ี ๔. 
           ดูกอนอัมพัฏฐะ    ทางเส่ือมแหงวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปน 
คุณยอดเยี่ยมนี้  มีอยู  ๔   ประการ  ดังน้ี. 
           (๑๖๗)  ดูกอนอมัพัฏฐะ  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน เธอ 
กับอาจารยยอมปรากฏในวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยม 
นี้บางหรือไม   ขอน้ีไมมีเลย   พระโคดมผูเจริญ    ขาพเจากับอาจารยเปน  
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อะไร   วิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยมเปนอะไร   ขาพเจา   
กับอาจารยยังหางไกลจากวิชชาสมบติัและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยมนี้. 
ดูกอนอัมพัฏฐะ     เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   เธอกับอาจารยเมื่อ 
ไมบรรลุวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยมนี้แหละ    หาบ 
บริขารดาบสเขาไปสูราวปาดวยต้ังใจวา     จักบริโภคผลไมที่หลนบางหรือ 
ไม.   ขอน้ีไมมีเลย  พระโคดมผูเจริญ 
         ดูกอนอัมพัฏฐะ  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เธอกับอาจารย 
เมื่อไมบรรลวิุชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยมนี้แหละ    และ 
ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได         จึงถอืเสียมและตะกราเขาไปสู 
ราวปาดวยต้ังใจวา    จักบริโภคเหงาไม   รากไม   และผลไม  บางหรือไม. 
อันไมมีเลย  พระโคดมผูเจริญ.   ดกูอนอัมพัฏฐะ   เธอจะสําคัญความขอ 
นั้นเปนไฉน      เธอกับอาจารยเมื่อไมบรรลุวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ 
อันเปนคุณยอดเยี่ยมนี้แหละ  ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได  และ 
ไมสามารถจะหาเหงาไม    รากไม    และผลไมบรโิภคได   จึงสรางเรือนไฟ 
ไวใกล  ๆ  บานหรือนิคม    แลวบําเรอไฟอยู   บางหรือไม.   ขอน้ีไมมีเลย 
พระโคดมผูเจริญ.    ดูกอนอัมพัฏฐะ    เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
เธอกับอาจารยเมื่อไมบรรลุวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณยอดเยี่ยม 
นี้แหละ  ไมสามารถจะหาผลไมที่หลนบริโภคได   ไมสามารถจะหาเหงาไม 
รากไม     และผลไมบริโภคได    และไมสามารถจะบําเรอไฟได    จึงสราง 
เรือนไฟที่มีประตู  ๔  ดานไวที่หนทาง ๔ แพรง แลวพํานักอยู ดวยต้ังใจวา 
ผูใดที่มาจากทิศทั้ง ๔ นี้  จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม เราจักบูชาทาน 
ผูนั้นตามสติกําลัง   บางหรือไม.   ขอน้ีไมมีเลย  พระโคดมผูเจริญ.  ดกูอน  
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อันพัฏฐะ   เธอกับอาจารยเสื่อมจากวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเปนคุณ   
ยอดเยี่ยมนี้ดวย       และคลาดจากทางเส่ือมของวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ 
อันเปนคุณยอดเยี่ยม     ประการน้ีดวย. 
           (๑๖๘)  ดูกอนอมัพัฏฐะ      กพ็ราหมณโปกขรสาติอาจารยของ 
เธอไดพูดวา  สมณะโลนบางเหลาเปนอยางคนรับใช  เปนพวกกัณหโคตร 
เกิดแตบาทของพรหม      ประโยชนอะไรท่ีพวกพราหมณผูทรงไตรวิชาจะ 
สนทนาดวย  ดังนี้.  แมแตทางเส่ือมตนก็ยังไมไดบําเพ็ญ.   ดูเถิดอัมพัฏฐะ 
ความผิดของพราหมณโปกขรสาติอาจารยของเธอนี้เพียงใด.  ถงึพราหมณ 
โปกขรสาติกินเมืองที่พระเจาปเสนทิโกศลพระราชทาน     พระองคยังไม 
ทรงพระราชทานพระวโรกาสใหเขาเฝาหนาพระที่นั่ง    เวลาจะทรงปรึกษา 
ดวย  ก็ทรงปรึกษานอกพระวิสูตร   ดกูอนอัมพัฏฐะ    ไฉนเลาจึงไมพระ 
ราชทานการเขาเฝาตอหนาพระที่นั่งแกเขาผูรับภิกษาที่ชอบธรรม   ซึ่งพระ 
ราชทานให    ดูเถิดอมัพัฏฐะ  ความผิดของพราหมณโปกขรสาติอาจารย 
ของเธอน้ีเพียงใด. 
           (๑๖๙)  ดูกอนอมัพัฏฐะ       เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
พระเจาปเสนทิโกศลทรงชางพระที่นั่ง  หรือรถพระที่นั่ง   จะทรงปรึกษา 
ราชกิจบางเรื่องกับมหาอํามาตย    หรือพระราชวงศานุวงศ    แลวเสด็จไป 
ประทับอยู ณ ที่แหงหน่ึง  จากท่ีนั้น  ภายหลังคนช้ันศูทรหรือทาสของศูทร 
พึงมา  ณ  ทีน่ั้นแลวพูดอางวา   พระเจาปเสนทิโกศลตรัสอยางนี้  ๆ  เพียง 
เขาพูดไดเหมือนพระราชดํารัส  หรือปรึกษาไดเหมือนพระราชาทรงปรึกษา 
จะจัดวาเปนพระราชา   หรือราชมหาอํามาตยไดหรือไม. 
           ขอน้ีเปนไมได  พระโคดมผูเจริญ.   
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                         ฤาษีบุรพาจารยของพราหมณ    
           ดูกอนอัมพัฏฐะ     เธอก็เชนนั้นเหมือนกัน     บรรดาฤาษีผูเปน 
บุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ  ฤาษีอัฏฐกะ  ฤาษีวามกะ   ฤาษีวาม- 
เทวะ    ฤาษีเวสสามิตร    ฤาษียมตัคคี  ฤาษีอังคีรส   ฤาษีภารทวาชะ 
ฤาษีวาเสฏฐะ  ฤาษีกัสสปะ  ฤาษีภคุ  ซึ่งเปนผูผูกมนต  บอกมนต ใน 
ปจจุบันนี้    พวกพราหมณขับตาม  กลาวตาม  ซึ่งบทมนตของเกาน้ีที่ทาน 
ขับแลว  บอกแลว  รวบรวมไวแลว  กลาวไดถูกตอง  บอกไดถกูตอง  ตาม 
ที่ทานกลาวไว   บอกไว    เพียงคิดวา    เรากับอาจารยเรียนมนตของทาน 
เหลาน้ัน   เธอจักเปนฤาษีหรือปฏิบัติเพ่ือเปนฤาษีได   ดังน้ี     นัน่ไมเปน 
ฐานะที่จะมีได. 
           ดูกอนอัมพัฏฐะ     เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน     เธอไดฟง 
พราหมณผูเฒาผูแก   ผูเปนอาจารย  และเปนปาจารย   เลากันมาวาอยางไร 
บรรดาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ   คือ   ฤาษอีัฏฐกะ   ฤาษี  
วามกะ   ฤาษีวามเทวะ    ฤาษีเวสสามติร    ฤาษียมตัคคี   ฤาษีองัคีรส 
ฤาษีภารทวาชะ    ฤาษีวาเสฏฐะ    ฤาษกีัสสปะ   ฤาษีภคุ   ซึ่งเปนผูผูก 
มนต  บอกมนต  ในปจจุบันนี้   พวกพราหมณขับตาม  กลาวตาม ซึ่งบท 
มนตของเกานี้ที่ทานขับแลว   บอกแลว   รวบรวมไวแลว   กลาวไดถูกตอง 
บอกไดถูกตองตามท่ีกลาวไว  บอกไว  ฤาษีเหลาน้ันอาบน้ําทาตัวเรียบรอย 
แตงผม  แตงหนวด  สวมพวงดอกไมและเครื่องอาภรณ นุงผาขาว  อ่ิมเอิบ 
พรั่งพรอม     บําเรออยูดวยกามคุณ  ๕      เหมือนเธอกับอาจารยในบัดนี้  
หรือไม. 
           ไมเหมือน  พระโคดมผูเจริญ ฯ ล ฯ.  
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           ดูกอนอัมพัฏฐะ  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    ฤาษีเหลาน้ัน   
บริโภคขาวสาลีที่เก็บกากแลว    มีแกงและกับหลายอยาง     เหมือนเธอกับ 
อาจารยในบัดนี้ หรือไม. 
           ไมเหมือน  พระโคดมผูเจริญ  ฯ ล ฯ. 
           ดูกอนอัมพัฏฐะ . . .  ฤาษีเหลาน้ันบําเรออยูดวยเหลานารีผูมีผาโพก 
และมีรางกระชดกระชอย   เหมือนเธอกับอาจารยในบัดนี้หรือไม. 
           ไมเหมือน  พระโคดมผูเจริญ ฯ ล ฯ. 
           ดูกอนอัมพัฏฐะ...   ฤาษีเหลานั้นใชรถเทียมลาหางตัดตกแตง 
แลว   เอาปฏักดามยาวท่ิมแทงสัตวพาหนะขับข่ีไป    เหมือนเธอกับอาจารย 
ในบัดนี้หรือไม. 
           ไมเหมือน  พระโคดมผูเจริญ  ฯ ล ฯ. 
           ดูกอนอัมพัฏฐะ. . . ฤาษีเหลานั้นใชบุรุษขัดกระบี่   ใหรักษาเชิงเทิน 
แหงนครท่ีมีคูลอมรอบ  ลงลิ่ม   เหมือนเธอกับอาจารยในบัดนี้ หรือไม. 
           ไมเหมือน  พระโคดมผูเจริญ ฯ ล ฯ. 
           ดูกอนอัมพัฏฐะ    เธอกับอาจารยมิไดเปนฤาษีเลย    ทัง้มิไดปฏิบัติ 
เพ่ือเปนฤาษี     ดวยประการฉะน้ีแล      ดูกอนอมัพัฏฐะ      ผูใดมีความ 
เคลือบแคลง   สงสัยในเรา   ผูนั้นจงถามเราดวยปญหา   เราจักชําระใหดวย 
การพยากรณ. 
           (๑๗๐)   ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากพระวิหาร 
จงกรมแลว.    แมอัมพัฏฐมาณพก็ออกจากพระวิหารเดินจงกรม    ขณะที่ 
อัมพัฏฐมาณพเดินจงกรมตามพระผูมีพระภาคเจาอยูนั้น    ไดพิจารณาดู 
มหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ    ในพระกายของพระผูมีพระภาคเจา   ก็   
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ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ  โดยมาก   เวนอยู ๒ ประการ  คือ 
พระคุยหะเรนอยูในฝก  ๑  พระชิวหาใหญ ๑   จึงยังเคลือบแคลงสงสัย   ไม   
เชื่อไมเลื่อมใสอยู. 
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา   อัมพัฏฐมาณพนี้เห็น 
มหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการของเรา   โดยมาก   เวนอยู  ๒  ประการ 
คือ  คุยหะเรนอยูในฝก  ๑  ชิวหาใหญ  ๑  ยังเคลอืบแคลงสงสัย   ไมเชื่อ 
ไมเลื่อมใสอยู.    ทันใดนัน้จึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขารใหอัมพัฏฐมาณพ 
ไดเห็นพระคุยหะเรนอยูในฝก      และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระ 
กรรณทั้ง ๒ กลับไปกลับมา  สอดเขาชองพระนาสิกทั้ง ๒ กลบัไปกลับมา 
แผปดจนมิดมณฑลพระนลาต. 
           (๑๗๑)  ครั้งน้ัน อมัพัฏฐมาณพคิดวา  พระสมณโคดมประกอบ 
ดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ  บริบูรณ  ไมบกพรอง  ดังนี้แล.  เขา 
จึงไดทูลลาพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ขาพเจา 
ขอทูลลาไป ณ บัดนี้  ขาพเจามีกิจมาก  มีธรุะมาก. 
           ดูกอนอัมพัฏฐะ    เธอจงสําคัญกาลอันควรบัดนี้.     แลวอัมพัฏฐ- 
มาณพก็ข้ึนรถเทียมลากลบัไป.         
                                         
                                   โปกขรสาติพราหมณ 
           (๑๗๒)   สมัยนั้นพราหมณโปกขรสาติลุกออกมาน่ังคอยรับ 
อัมพัฏฐมาณพอยู  ณ  อาศรมของตน  พรอมดวยพราหมณหมูใหญ.  ฝาย 
อัมพัฏฐมาณพขับรถไปอาศรมของตน   จนสุดทางท่ีรถไปไดแลว  ลงเดิน 
เขาไปหาพราหมณโปกขรสาติ     ไหวแลวน่ังอยู   ที่ควรขางหน่ึง.  
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พราหมณโปกขรสาติถามวา   พออัมพฏัฐะ   พอไดเห็นพระโคดมผูเจริญ   
พระองคนั้นแลวหรือ.   ไดเห็นแลว   ทาน.                            
           ก็เกียรติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นที่ขจรไป   จริงตามนั้น 
ไมเปนอยางอ่ืนหรือ   ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงคุณเชนน้ันจริง  ไม 
เปนอยางอ่ืนหรือ.     เกียรติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นที่ขจรไป 
จริงตามนั้น  ไมเปนอยางอ่ืนเลย   ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงคุณเชน 
นั้นจริง     ไมเปนอยางอ่ืนเลย     และประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ  ๓๒ 
ประการ  บรบิูรณ   ไมบกพรอง.  พอไดสนทนาปราศรัยอะไรดวยหรือไม. 
ไดสนทนาปราศรัยดวยทีเดียว.   พอไดสนทนาปราศรัยอยางไรบาง   ทันใด 
นั้นอัมพัฏฐมาณพไดเลาเรื่องเทาท่ีตนไดสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระ- 
ภาคเจาใหพราหมณโปกขรสาติทราบทุกประการ.                           
           (๑๗๓)   เมื่ออัมพัฏฐมาณพกลาวอยางนี้    พราหมณโปกขรสาติ 
ไดกลาววา  พุทโธเอย  พอบัณฑิตของเรา   พุทโธเอย  พอพหูสูตของเรา 
พุทโธเอย   พอทรงไตรวิชาของเรา   ไดยินวา   คนเบื้องหนาแตตายเพราะ 
กายแตก   จะพึงเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรกเสีย   เพราะทานผูประ- 
พฤติประโยชนเชนนี้    เจาไดพูดกระทบกระเทียบพระโคดมอยางนี้  ๆ  แต 
พระโคดมกลับตรัสยกเอาพวกเราข้ึนเปนตัวเปรียบเทียบอยางนี้  ๆ   พุทโธ 
เอย  พอบัณฑิตของเรา  พุทโธเอย  พอพหูสูตของเรา  พุทโธเอย  พอทรง 
ไตรวิชาของเรา  ไดยินวา  คนเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  จะพึงเขาถึง 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต    นรกเสีย   เพราะทานผูประพฤติประโยชนเชนนี้. 
พราหมณโปกขรสาติ  โกรธ   ขัดใจ   เอาเทาปดอัมพัฏฐมาณพใหลมลง 
แลวใครจะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาเสียเองในขณะนั้นทีเดียว.     พวก  
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พราหมณเหลาน้ันไดพูดหามวา  ทาน วันนี้เกินเวลาที่จะไปเฝาพระสมณ-   
โคดมเสียแลว   พรุงน้ีคอยไปเฝาพระองคเถิด. 
           (๑๗๔)  ครั้งน้ัน   พราหมณโปกขรสาติจัดแจงของเค้ียวของฉัน 
อยางประณีตในนิเวศนของตนแลวเอาใสรถ  เมื่อคบเพลิงยังตามอยูไดออก 
จากอุกกัฏฐนคร  ขับรถตรงไปยังราวปาอิจฉานังคลวัน  ครั้นไปสุดทางรถ 
ลงเดินเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ไดปราศรัยกับพระผูมี 
พระภาคเจา    ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว    จึงนั่ง ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง  แลวไดทูลถามวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัมพัฏฐ- 
มาณพศิษยของขาพระองคไดมาท่ีนี่หรือ.   ไดมา   พราหมณ.   พระองค 
ไดสนทนาปราศรัยอะไร ๆ กับเขาหรือไม.      ไดสนทนา      พราหมณ. 
พระองคไดสนทนาปราศรัยกับเขาอยางไร. 
           ทันใดน้ัน  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสเลาเรื่องที่พระองคไดสนทนา 
ปราศรัยกับอมัพัฏฐมาณพใหพราหมณโปกขรสาติ ทราบทุกประการ. 
           (๑๗๕)  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้แลว  พราหมณโปก- 
ขรสาติไดทูลวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   อมัพัฏฐมาณพเปนคนโง   ได 
โปรดยกโทษใหเขาดวยเถิด.  ขออัมพัฏฐมาณพจงมีความสุขเถิด พราหมณ. 
ครั้งน้ัน   พราหมณโปกขรสาติไดพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประ- 
การ   ในพระกายของพระผูมีพระภาคเจา   ก็ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ  ๓๒ 
ประการ   โดยมาก   เวนอยู  ๒  ประการ   คือ  พระคุยหะเรนอยูในฝก  ๑ 
พระชิวหาใหญ  ๑  จึงยังเคลือบแคลงสงสัยอยู    ไมเชื่อ    ไมเลือ่มใสอยู. 
ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา    พราหมณโปกขรสาตินี้เห็น 
มหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการของเรา โดยมาก  เวนอยู  ๒ ประการ  คือ  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 522 

คุยหะเรนอยูในฝก   ๑  ชวิหาใหญ   ๑  จึงยังเคลือบแคลงสงสัย      ไมเชื่อ   
ไมเลื่อมใสอยู. 
           ทันใดน้ัน     จึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขารใหพราหมณโปกขรสาติ 
ไดเห็นพระคุยหะเรนอยูในฝก      และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระ 
กรรณทั้ง ๒ กลับไปกลับมา  สอดเขาชองพระนาสิกทั้ง ๒ กลบัไปกลับมา 
แผปดจนมิดมณฑลพระนลาต.   พราหมณโปกขรสาติคิดวา  พระสมณ- 
โคดม ประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ บริบรูณ ไมบกพรอง 
ดังน้ี     แลวทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขอพระโคดมผูเจริญ     พรอมดวย 
พระภิกษุสงฆจงรับภัตตาหารในวันน้ี.  พระผูมพีระภาคเจาทรงรับนิมนต 
ดวงพระอาการน่ิงอยู พราหมณโปกขราสาติทราบวา   พระผูมพีระภาคเจา 
ทรงรับนิมนตแลว   จึงทูลภัตตกาลวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ไดเวลา 
แลว    ภัตตาหารเสร็จแลว.  
           (๑๗๖)   ครั้งน้ัน   เวลาเชาพระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว   ทรง 
ถือบาตรจีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของพราหมณโปกขรสาติ     พรอมดวย 
พระภิกษุสงฆ  ประทับนัง่บนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย.  พราหมณโปกขรสาติ 
ไดอังคาสพระผูมีพระภาคเจาใหทรงอ่ิมหนําเพียงพอดวยของเค้ียวของฉัน 
อันประณีต     ดวยมือของตน     และพวกมาณพก็ไดอังคาสพระภิกษุสงฆ  
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จ  วางพระหัตถจากบาตรแลว  พราหมณ 
โปกขรสาติถือเอาอาสนะตํ่า   นั่งเฝาอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง.  พระผูม ี
พระภาคเจาไดตรัสอนุบุพพิกถาแกพราหมณโปกขรสาติ      คือประกาศ 
ทานกถา   ศลีกถา   สัคคกถา    โทษของกามท่ีตํ่าชา    เศราหมอง   และ 
อานิสงสในการออกจากกาม.    เมื่อทรงทราบวา    พราหมณโปกขรสาติ  
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มีจิตคลอง   มีจิตออน    มีจิตปราศจากนิวรณ   มีจิตสูง   มีจิตผองใสแลว   
จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวย 
พระองคเอง คือ ทุกข  สมทุัย นิโรธ มรรค  โปรดพราหมณโปกขรสาติ 
ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี     ปราศจากมลทิน     ไดเกิดข้ึนแลวแก 
พราหมณโปกขรสาติวา  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา   สิ่งน้ัน 
ทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา  ณ  ที่นั้นนั่นแล.     เหมือนผาท่ีสะอาด 
ปราศจากมลทินควรรับน้ํายอมดวยดี  ฉะนั้น. 
 
                     พราหมณโปกขรสาติแสดงตนเปนอุบาสก  
           (๑๗๗)  ลําดับนั้น  พราหมณโปกขรสาติ  เห็นธรรม  ถงึธรรม 
รูแจงธรรม  หยั่งทราบธรรม  ขามความสงสัย  ปราศจากความเคลือบแคลง 
ถึงความแกลวกลาแลว    ไมตองเชื่อถือผูอ่ืนในสัตถุศาสนา     ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระโคดมผูเจริญ      ภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก   ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   พระองคทรงประกาศธรรม 
โดยอเนกปรยิาย  เปรียบเหมือนหงายของที่ควํ่า  เปดของท่ีปด  บอกทางแก 
คนหลงทาง  หรือสองประทีปในที่มืด  ดวยคิดวา  ผูมีจักษุจักเห็นรูป  ดังนี ้
ฉันใด   พระโคดมผูเจริญทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้น 
เหมือนกัน   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ขาพระองคนี้พรอมท้ังบุตรและภริยา 
บริษัทและอํามาตย     ขอถึงพระองค     พระธรรม     และพระภิกษุสงฆ 
เปนสรณะ    ขอพระสมณโคดมผูเจริญจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก 
ผูถึงสรณะอยางมอบกายถวายชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   และขอพระองค 
จงเสด็จเขาไปสูสกุลโปกขรสาติ       เหมือนเขาไปสูสกุลแหงอุบาสกอ่ืน ๆ  
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ในนครอุกกฏัฐะ   เหลามาณพมาณวิกาในสกุลโปกขรสาตินั้น  จักไหว   
จักลุกรับ  จักถวายอาสนะ    หรือนํ้า    จักเลื่อมใสในพระองค     ขอน้ัน 
จักเปนไปเพ่ือประโยชน  เพ่ือความสุข  แกมาณพมาณวิกาเหลาน้ันสิ้นกาล 
นาน.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนพราหมณ  ทานกลาวชอบ 
ดังน้ีแล. 
                                     จบ   อัมพัฏฐสูตร ที่ ๓  
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                                 อรรถกถาอัมพัฏฐสูตร    
              เอวมฺเม   สุต   ฯ เป ฯ  โกสเลสุ   อมฺพฏฐสุตฺต 
 
           ในอัมพัฏฐสูตรนั้น  มีการพรรณนาตามลําดับบท  ดังตอไปนี้ 
           บทวา ในโกศลชนบท  คือ ชนบทอันเปนนิวาสสถานของพระราช 
กุมารชาวชนบทท้ังหลาย   ผูมีนามวาโกศล    แมจะเปนชนบทเดียวทานก็ 
เรียกวา  โกสลา  ( เปนพหูพจน) เพราะศัพทเสริมเขามา   ในชนบทชื่อ 
โกศลนั้น. 
           ก็พระโบราณาจารยทานกลาวไววา    ในกาลกอนพระราชาทรงสดับ 
วา  พระราชกุมารนามวา    มหาปนาทะ    ผูไดดูการละเลนมีละครตาง ๆ 
เปนตน   ก็ไมทําอาการแมสักวายิ้มแยมเลย    จึงไดทรงมีรับสั่งวา   ผูใดทํา 
ใหบุตรของเราหัวเราะได   เราจะประดับประดาเขาผูนั้นดวยเครื่องอลังการ 
ทั้งปวง.       ต้ังแตนั้นมา      เมื่อเหลามหาชนตางทอดท้ิงแมคันไถมารวม 
ประชุมกัน    พวกมนุษยทั้งหลายถึงจะแสดงการละเลนตาง ๆ  กันสิ้นเวลา 
นานกวา  ๗  ป  ก็มิสามารถจะใหพระราชกุมารน้ันทรงพระสรวลได. ทีนั้น 
ทาวสักกเทวราช   จึงทรงสงพวกละครมาแสดงบาง.    พระองคทรงแสดง 
ละครอันเปนทิพย  จึงทรงทําใหพระราชกุมารทรงพระสรวลได.  ตอมาพวก 
มนุษยเหลานั้นตางก็แยกยายกันกลบั   บายหนาไปยังบานท่ีอาศัยของตน ๆ. 
พวกเขาเจอมิตรและสหายเปนตนสวนทางมา เมื่อจะทําปฏิสันถาร (ทักทาย 
ปราศรัย ) กนั  ตางก็พูดกัน วา  กิฺจ ิโภ  กุสล กิฺจิโภ  กุสล  (ทาน  
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ผูเจริญ    มีอะไรดีบางไหม  ทานผูเจริญ   มีอะไรดีบางไหม)  เพราะฉะน้ัน   
เขตแควนนั้นทานจึงเรียกชื่อวา โกศล  เพราะยึดเอาคําวา  กุสล  กุสล  นั้น. 
           บทวา   เสด็จจาริกไป   คือเสด็จเดินทางไกล.    ธรรมดาการเสด็จ 
จาริกของพระผูมีพระภาคเจา   มี ๒ อยางคือ   เสด็จจาริกอยางรีบดวน ๑ 
เสด็จจาริกอยางไมรีบดวน  ๑.   ใน ๒ อยางนั้น    การท่ีพระองคทรงทอด 
พระเนตรเห็นบุคคลท่ีควรใหตรัสรูไดแมในท่ีไกล      ก็จะเสด็จไปโดยเร็ว 
เพ่ือประโยชนแกการตรัสรูของเขา ชื่อวาเสด็จจาริกอยางรีบดวน.   พึงเห็น 
เชนในการเสด็จไปตอนรับพระมหากัสสปะ   เปนตน. 
           แทจริง   พระผูมีพระภาคเจา    เมื่อจะทรงกระทําการตอนรับพระ 
มหากัสสปะ ไดเสด็จไปตลอดทาง ๓ คาพยุตโดยครูเดียว  เพ่ือประโยชน 
แกอาฬวกยักษ   ไดเสด็จไปตลอดทาง ๓๐ โยชน  เพ่ือประโยชนแกพระ 
อังคุลิมาลก็เทากัน      แตสําหรับปุกกุสาติ     ไดเสด็จไปตลอดทาง  ๔๕ 
โยชน   พระมหากัปปนะ   ๑๒๐   โยชน     เพ่ือประโยชนแกพระธนิยะ 
๗๐๐  โยชน.      สําหรับติสสสามเณรผูเปนสัทธิวิหาริกของพระธรรม- 
เสนาบดีสารีบุตรผูชอบอยูแตในปา    ไดเสด็จไปตลอดทาง  ๑๒๐ โยชน 
กับอีก ๓ คาพยุต.  
           ไดยินวา   วันหน่ึงพระเถระกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ขาพระองคจะไปยังสํานักของติสสสามเณร.     พระผูม ี 
พระภาคเจาตรัสวา      แมเราก็จักไป       แลวตรัสเรียกทานพระอานนท 
มา   ดวยทรงรับสั่งวา    อานนท   เธอจงบอกแกภิกษุผูสําเร็จอภิญญา  ๖ 
มี  ๒๐,๐๐๐   รูปวา พระผูมีพระภาคเจาจักเสด็จไปยังสํานักติสสสามเณร 
ผูชอบอยูแตในปา.   ตอมาในวันที่  ๒  พระผูมีพระภาคเจา  มีพระขีณาสพ  
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๒๐,๐๐๐  รปูเปนบริวาร   ทรงเหาะข้ึนไปในอากาศ   เสด็จลงที่ประตูโคจร   
คามของสามเณรน้ัน    ในท่ีสุดทางได ๑๒๐  โยชน     ทรงหมผาจีวรแลว. 
พวกมนุษยเมื่อเดินทางไปทํางานกันเห็นพระผูมีพระภาคเจา    ตางพูดกัน 
วา   พระบรมศาสดาเสด็จมาแลว    พวกเราอยาไปทํางานกันเลย    ตางพา 
กันปูลาดอาสนะถวายขาวยาคูแลว เมื่อจะกระทําบาทวัตร๑  จึงถามพวกภิกษุ 
หนุมวา   ขาแตทานผูเจริญ   พระผูมพีระภาคเจาจะเสด็จไปท่ีไหน.  ดูกอน 
อุบาสกและอุบาสิกาท้ังหลาย   พระผูมีพระภาคเจาจะไมเสด็จไป  ณ   ที่อ่ืน 
เสด็จมาก็เพ่ือทรงตองการจะทอดพระเนตรติสสสามเณร  ในทีน่ี้แหละ.  
พวกมนุษยเหลาน้ันตางพากันดีอกดีใจวา  ไดยินวา  พระบรมศาสดาเสด็จ 
มาก็เพ่ือทรงตองการจะทอดพระเนตรพระเถระผูสนิทสนมกับตระกูลของ 
พวกเรา   พระเถระของพวกเรามิใชคนเล็กนอยเลย.  
           ตอมาในเวลาเสร็จภัตกิจของพระผูมีพระภาคเจา   สามเณรเที่ยวไป 
บิณฑบาตในบานมาแลวจึงถามวา ดูกอนอุบาสกและอุบาสิกาท้ังหลายภิกษุ 
สงฆมากมาย  ทีนั้น  พวกเขาจึงบอกแกสามเณรวา  พระบรมศาสดาเสด็จมา 
ขอรับ.     สามเณรจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวทูลถามโดยเอื้อเฟอ 
ดวยอาหารบิณฑบาต     พระบรมศาสดาทรงจับบาตรของสามเณรนั้นดวย 
พระหัตถแลวตรัสวา  ติสสะ   อาหารบิณฑบาตพอแลว    เราทําภัตกิจเสร็จ 
แลว.   ลําดับนั้น   สามเณรจึงถามโดยเอ้ือเฟอกะอุปชฌายแลวจึงไปน่ังบน 
อาสนะท่ีถึงแกตน    ทําภัตกิจ     (ฉัน).     ตอมาในเวลาสามเณรน้ันฉัน 
เสร็จแลว      พระบรมศาสดาตรัสมงคลแลว      เสด็จออกไปประทับยืนที่ 
ประตูบาน ตรัสถามวา  ติสสะ  ทางไปสูที่อยูของเชื้อสายไหน  ทางนี้   พระ 
๑.  ฉบับพมาเปน  ปาตราสภตฺต  แปลวา  อาหารเชา.            



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 528 

เจาขา   สามเณรกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา   เมื่อสามเณรกราบทูลชี้ทาง   
ถวายแลว   จึงตรัสวา   ติสสะ   เธอจงไปขางหนา. 
           ดังไดสดับมา พระผูมีพระภาคเจา  แมจะทรงเปนผูชี้ทางใหแกโลก 
พรอมท้ังเทวโลกก็ตาม  ไดทรงทําใหสามเณรน้ันเปนผูชี้ทางใหในเสนทาง 
เพียง ๓ คาพยุตเทาน้ัน  ดวยทรงตั้งพระทัยวา  เราจักไดเห็นสามเณร  สามเณร 
นั้นไปสูที่อันเปนที่อยูของตน   แลวไดกระทําวัตรแดพระผูมพีระภาคเจา. 
           ลําดับนั้น พระผูมพีระภาคเจาตรัสถามสามเณรน้ันวา  ติสสะ ที่ไหน 
เปนที่จงกรมของเธอ     จึงเสด็จไปที่นั้น   ประทับนั่งบนกอนหินที่นั่งของ 
สามเณรแลวตรัสถามวา  ติสสะ  ในท่ีนี้เธออยูเปนสุขหรือสามเณรน้ันกราบ 
ทูลวา เปนสุข พระเจาขา เมื่อขาพระองคอยูในที่นี้  ไดยินเสียงรองของพวก 
สัตวจําพวกราชสีห   เสือโครง   ชาง   กวาง   และนกยูง    เปนตน   ความ 
สําคัญหมายวา     เปนปาก็เกิดข้ึน     พระองคอยูเปนสุขดวยความสําคัญ 
หมายน้ัน.  ทีน่ั้น พระผูมพีระภาคเจาตรัสกะสามเณรน้ันวา  ติสสะ  เธอ 
จงเผดียงสงฆใหประชุมกัน   เราจักใหพุทธทายาทแกเธอ    เมื่อภิกษุสงฆ 
ประชุมกันแลวทรงประทานอุปสมบทให     แลวไดเสด็จไปยังท่ีประทับอยู 
ของพระองคทีเดียว   นีช้ือ่วาการเสด็จจาริกอยางรีบดวน.   
           ก็การที่พระองคเมื่อจะทรงอนุเคราะหสัตวโลก     เสด็จไปดวยเสด็จ 
ทรงบิณฑบาตตามลําดับบานและนิคมทุกวัน  โยชน ๑ บาง  ๒ โยชนบาง 
นี้จัดเปนการเสด็จจาริกไมรีบดวน. กพ็ระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะเสด็จจาริก 
นี้ก็จะเสด็จในมณฑลใดมณฑลหนึ่ง บรรดา ๓ มณฑลเหลาน้ี  คือ  มณฑล 
ใหญ มณฑลกลาง  มณฑลเล็ก.  ในบรรดา ๓ มณฑลน้ัน  มณฑลใหญม ี
กําหนด  ๙๐๐  โยชน  มณฑลกลางมีกําหนด  ๖๐๐  โยชน  มณฑลเล็กมี  
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กําหนด  ๑๐๐  โยชน.   
          พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระประสงคจะเสด็จจาริกในมณฑลใหญ 
พระองคทรงปวารณาในวันมหาปวารณาแลว  ในวันแรม ๑ คํ่า  จะพรอม 
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญเปนบริวาร       เสด็จออกไป  ๑๐๐  โยชนโดยรอบ 
ก็จะเกิดการแตกต่ืนกันเปนการใหญ.   คนผูมาถึงกอน ๆ   จึงจะไดนิมนต 
บรรดามณฑลท้ัง ๒ นอกจากนี้  สักการะก็จะมารวมลงเฉพาะในมหามณฑล 
เทาน้ัน.  พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อเสด็จประทับอยูในหมูบานและอําเภอ 
นั้น ๆ สิ้น  ๑ - ๒  วัน   ทรงอนุเคราะหมหาชนดวยการทรงรับอามิสทาน 
และเจริญกุศลอันเปนสวนพนวัฏฏสงสารแกเขา     ดวยทรงประทานธรรม 
ทรงใหการจาริกเสร็จส้ินไปโดย   ๙   เดือน. 
           แตถาภายในพรรษา สนถะและวิปสสนากรรมฐานของภิกษุทั้งหลาย 
ยังออนอยู   พระองคก็จะไมทรงปวารณาในวันมหาปวารณา  ทรงประทาน 
เลื่อนวันปวารณาไป   ทรงปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒    ตอถึงวันแรม 
๑ คํ่า    เดือนอาย     จึงพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญเปนบริวารเสด็จออก 
แลว เสด็จเขาไปในมณฑลขนาดกลาง  พระองคมีพระประสงคจะเสด็จจาริก 
ไปในมณฑลขนาดกลางดวยเหตุอยางอ่ืนก็มีบาง      แตจะเสด็จประทับอยู 
ตลอด ๔  เดอืนเทาน้ัน  แลวก็จะเสด็จออกไปตามนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ. 
บรรดามณฑลท้ัง  ๒ นอกน้ี    สักการะก็จะมารวมลงเฉพาะในมณฑลขนาด 
กลางเทานั้น.  พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุเคราะหสัตวโลกโดยนัยกอนน่ัน 
แหละ   ทรงใหการจาริกเสร็จส้ินไปโดย ๘ เดือน. 
           แตถาเมื่อพระผูมีพระภาคเจาแมจะทรงจําพรรษาตลอด ๔ เดือนแลว 
ก็ตาม  เวไนยสัตวยังมีอินทรียไมแกกลา  พระองคก็จะทรงรอคอยใหพวก  
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เขามีอินทรียแกกลากอน  จะเสด็จประทับอยู  ณ ทีน่ั้นนั่นแหละ  อีกเดือน   
๑  บาง  ๒-๓-๔  เดือนบาง     แลวจึงจะเสด็จออกไปพรอมกับภิกษุสงฆ 
หมูใหญเปนบริวาร.   โดยทํานองดังที่กลาวแลวน่ันแหละ   บรรดามณฑล 
ทั้ง  ๒   นอกนี้   สักการะก็จะมารวมลงเฉพาะในมณฑลขนาดเล็กเทานั้น. 
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงอนุเคราะหสัตวโลกตามทํานองขางตนนั้น 
แหละจะทรงใหการจาริกเสร็จส้ินไปโดย  ๗  เดือนบาง ๖  เดือนบาง ๕ เดือน 
บาง ๔  เดือนบาง. 
           ดังกลาวมาน้ี  ในบรรดามณฑลทั้ง ๓ เหลาน้ี   พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อจะเสด็จจาริกไปในมณฑลใดมณฑลหนึ่ง      จะเสด็จไปเพราะเหตุแหง 
ลาภผลมีจีวรเปนตนก็หาไม.      แตโดยท่ีแทพระองคเสด็จจาริกไปก็เพราะ 
ความเอ็นดูสัตวโลก   ดวยทรงดําริอยางนี้วา    ชนเหลาใดท่ีเปนคนเข็ญใจ 
ยังโงเขลา    เปนคนแก    และคนเจ็บปวย    เมื่อไรคนเหลาน้ันจักมาเห็น 
ตถาคตได  แตเมื่อเราเที่ยวจาริกไป   มหาชนจักไดเห็นตถาคต   บรรดาเขา 
เหลาน้ัน     บางพวกจักกระทําจิตใจใหเลื่อมใสได    บางพวกจักบูชาดวย 
เครื่องบูชามีพวงดอกไมเปนตน     บางพวกจักถวายภักษาหารสักทัพพีหน่ึง 
บางพวกจักละความเห็นผิด   กลายเปนผูมีความเห็นถูก    ขอน้ันจักเปนไป 
เพ่ือประโยชนและความสุขแกพวกเขาตลอดกาลนาน. 
           อีกประการหน่ึง      พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทั้งหลายจะเสด็จ 
จาริกไปดวยเหตุ  ๑  ประการคือ   เพ่ือประโยชนใหพระวรกายไดอยูสบาย 
ดวยทรงเดินพักผอน  ๑   เพ่ือประโยชนที่จะรอเวลาเกิดเรื่องราว  ๑   เพ่ือ 
ประโยชนจะทรงบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย  ๑   เพ่ือประโยชนจะให 
สัตวผูควรจะตรัสรู  ผูมีอินทรียแกกลาแลวในที่นั้น ๆ ไดตรัสรู  ๑. พระผู  
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มีพระภาคพระพุทธเจาทั้งหลายจะเสด็จจาริกไปดวยเหตุ ๔  ประการแมอยาง   
อ่ืนอีก  ดวยทรงดําริวา  สัตวทั้งหลายจักถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ  จักถงึ 
พระธรรม จักถึงพระสงฆเปนสรณะ  หรือวาเราจักใหบริษัททั้ง ๔  เอิบอ่ิม 
ดวยการฟงธรรมเปนการใหญ.  พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทั้งหลาย  จะ 
เสด็จจาริกไปดวยเหตุ  ๕  ประการแมอยางอ่ืนอีก    ดวยทรงดาํริวา    สัตว 
ทั้งหลายจักงดเวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวงบาง   จากการถือเอาส่ิงของ 
ที่เขามิไดใหบาง  จากการประพฤติผิดในกามบาง  จากการกลาวเท็จบาง จาก 
ที่ต้ังแหงความประมาทคือนําเมาอันไดแกสุราและเมรัยบาง.         พระผูม ี 
พระภาคพระพุทธเจาทั้งหลายจะเสด็จจาริกไปดวยเหตุ ๘ ประการแมอยาง 
อ่ืนอีก   ดวยทรงดําริวา  สัตวทั้งหลายจักกลับไดปฐมฌานบาง   ทุติยฌาน 
บาง  ตติยฌานบาง  จตุตถฌานบาง  อากาสานัญจายตนสมาบัติบาง วิญญา- 
ณัญจายตนสมาบัติบาง   อากิญจัญญายตนสมาบัติบาง  เนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนสมาบัติบาง.    พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทั้งหลายจะเสด็จจาริกไป 
ดวยเหตุ  ๘  ประการแมอยางอ่ืนอีก   ดวยทรงพระดําริวา  สัตวทั้งหลายจัก 
บรรลโุสดาปตติมรรคบาง  โสดาปตติผลบาง  สกทาคามิมรรดบาง สกทา- 
คามิผลบาง  อนาคามิมรรคบาง   อนาคามิผลบาง  อรหัตตมรรคบาง  จัก 
กระทําใหแจงซ่ึงอรหัตตผลบาง.  ดังกลาวมานี้จัดเปนการเสด็จจาริกไมรีบ 
ดวน.  ในที่นีท้านประสงคเอาการเสด็จจาริกไมรีบดวน. 
           ก็การเสด็จจาริกไมรีบดวนน้ี   มอียู   ๒  อยาง   คือ  การเสด็จจาริก 
ประจํา  ๑  การเสด็จจาริกไมประจํา ๑.   บรรดาจาริก ๒ อยางนั้น    การ 
เสด็จไปตามลําดับบาน อําเภอ   และจังหวัด   จัดเปนการเสด็จจาริกประจํา. 
สวนการเสด็จไปเพ่ือประโยชนแกสัตวที่ครรจะใหตรัสรูไดคนเดียวเทาน้ัน  
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จัดเปนการเสด็จจาริกไมประจํา.       ในที่นี้ทานมุงหมายเอาการเสด็จจาริก   
ไมประจําน้ี. 
           ไดยินวา  ในกาลน้ัน   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแผขายคือพระ 
ญาณไปในหม่ืนโลกธาตุ  ในเวลาเสร็จสิ้นพุทธกิจตอนปจฉิมยาม  ทรงเล็ง 
ดูเหลาสัตวผูมีเผาพันธุควรจะตรัสรูไดอยู     พราหมณชื่อโปกขรสาติเขาไป 
ภายในพระสัพพัญุตญาณ. ที่นั้นพระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงพิจารณาดูวา 
พราหมณนี้มาปรากฏในขายคือญาณของเรา   เขามีอุปนิสัยหรือไมหนอ  ก ็
ทรงทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรคแลว          ทรงดําริวา 
พราหมณนี้เมื่อเราไปชนบทน้ัน  จักใชใหศิษยชื่ออัมพัฏฐะไปเพ่ือคนหาดู 
ลักษณะ.  เขาจะกลาวโตตอบกับเรา  พูดวาจาไมสุภาพมีประการตาง ๆ  เรา 
จักทรมานเขาทําใหหมดพยศ  เขาก็จักบอกแกอาจารย  ทีนั้น  อาจารยของ 
เขาไดฟงคํานั้นแลว    กจั็กมาคนหาดูลักษณะของเรา     เราจักแสดงธรรม 
แกเขา   พอเทศนจบเขาก็จักดํารงอยูในโสดาปตติผล    เทศนาจักมีผลดีแก 
มหาชนดังนี้  จึงพรอมดวยภิกษุ ๕๐๐  รูปเปนบริวาร เสด็จพระดําเนินไปสู 
ชนบทนั้น.  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริก 
ไปในโกศลชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆขบวนใหญมีภิกษุประมาณ  ๕๐๐ รูป.  
           บทวา   บานพราหมณชื่ออิจฉานังคละต้ังอยูโดยท่ีใด  คือ   บาน 
พราหมณขออิจฉานังคละควรจะไปไดโดยทิสาภาคใด     หรือวา     บาน 
พราหมณชื่ออิจฉานังคละต้ังอยูในประเทศใด.   บาลีวา  อิจฺฉานงฺกล  ก็ม.ี 
บทวา   ตทวสริ   แปลวา   เสด็จไปโดยทางนั้น  หรือวา   เสด็จไปสูที่นั้น.  
อธิบายวา  เสด็จไปโดยทิสาภาคนั้น  หรือวา  เสด็จไปสูประเทศน้ัน. 
           บทวา  ประทับอยูรนปาชัฏชื่ออิจฉานังคละ  ในบานพราหมณชื่อ  
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อิจฉานังคละ  ความวา     พระผูมีพระภาคเจาผูทรงเปนพระธรรมราชา    
ทรงอาศัยบานพราหมณชื่ออิจฉานังคละ  ทรงต้ังคายคือศีล   ทรงถือพระ 
คทาคือสมาธิ    ทรงยังศรคือพระสัพพัญุตญาณใหเปนไป   เสด็จประทับ 
อยูดวยการประทับตามท่ีพระองคทรงพอพระทัยยิ่ง. 
           บทวา  ก็โดยสมัยนั้นแล   คือ  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับ 
อยู ณ ที่นั้นโดยสมัยใด  โดยสมัยนั้น.   อธิบายวา    ในสมัยนั้น.    บุคคล 
ยอมเรียนมนต  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวาพราหมณ  อธิบายวา   ยอมสาธยาย 
มนต.   ก็คําน้ีนี่แหละเปนคําเรียกพราหมณโดยกําเนิดในทางภาษา.     แต 
พระอริยเจาทั้งหลาย     ทานเรียกวาพราหมณ     เพราะมีบาปอันลอยแลว 
คําวา โปกขรสาติ นี้  เปนชื่อของพราหมณนั้น. ทานเรียกชื่อวาโปกขรสาติ 
เพราะเหตุไร.   ไดยินวา  กายของพราหมณนั้นเปนเชนเดียวกับดอกบัวขาว 
งามประดุจเสาระเนียดเงินที่เขาปกไวในเทวนคร.  สวนศีรษะของเขามีสีดํา 
ประดุจสําเร็จดวยแกวมรกต.      แมหนวดก็ปรากฏประหนึ่งปุยเมฆสีดําใน 
ดวงจันทร.   ลูกตาทั้ง  ๒  ขางเปนประดุจดอกบัวเขียว.    จมูกกลมดีเกลี้ยง 
เกลา  ประดจุทอนํ้าเงิน.   ฝามือและฝาเทา  รวมทั้งชองปาก  งดงามประดุจ 
ลูบไลไวดวยนํ้าครั่ง.  อัตภาพของพราหมณจัดวางามเลิศยิ่งนัก.   ในที่ที่ไม 
มีพระราชา  สมควรจะต้ังพราหมณผูนี้เปนพระราชาได.  พราหมณนี้เปนคน 
ประกอบดวยสิริเชนนี้.  เพราะเหตุนี้    ชนทั้งหลายจึงเรียกเขาวา โปกขร- 
สาติ  เพราะเปนเหมือนดอกบัว. 
           ก็พราหมณนี้แมในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา 
กัสสปะ   เรยีนจบเวทท้ัง  ๓    ถวายทานแดพระทศพลแลว    ฟงธรรม- 
เทศนา  ไปเกิดในเทวโลก.    ตอจากนั้นเขาเมื่อจะมาสูมนุษยโลก  รังเกียจ  
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การอยูในทองมารดา  จึงไปเกิดในทองดอกบัวหลวงในสระใหญ   ขางปา  
หิมพานต.     แตที่ไมไกลจากสระนั้น     มีดาบสอาศัยอยูในบรรณศาลา. 
ดาบสน้ันยืนอยูบนฝงมองเห็นดอกบัวหลวงนั้น   จึงคิดวา    ดอกบัวหลวง 
ดอกน้ีใหญกวาดอกบัวหลวงนอกนี้   เวลาท่ีมันบานแลว  เราจึงจักเก็บมัน. 
ดอกบัวหลวงนั้นแมต้ัง ๗  วันแลวกย็ังไมบาน.   ดาบสจึงคิดวา     เพราะ 
เหตุใดหนอ   ดอกบัวหลวงนี้แมต้ัง  ๗  วัน แลวก็ยังไมบาน   เอาเถอะ   เรา 
จักเก็บมัน  แลวจึงลงไปเก็บ.  ดอกบัวหลวงน้ัน พอดาบสเด็ดขาดจากกาน 
เทาน้ันก็บานออก. ทีนั้น ในภายในดอกบัวนั้น เขาไดเห็นทารกมีผิวพรรณ 
ขาว    มีรูปรางราวกับ เงิน    ดุจสีผงทองมีวรรณะขาวเหลืองดังเกสรดอก 
ประทุม.  เขาจึงคิดวาทารกน้ีคงจักเปนผูมีบุญมาก เอาเถอะเราจะเลี้ยงดูเขา 
จึงอุมไปยังบรรณศาลา  เลี้ยงดู    ต้ังแตอายุได  ๗  ขวบก็ใหเรียนเวทท้ัง  ๓. 
ทารกเรียนจบเวทท้ัง ๓  แลว    เปนบณัฑิต    เฉลยีวฉลาด    ไดเปนยอด 
พราหมณในชมพูทวีป.  ในเวลาตอมาเขาไดแสดงศิลปะแกพระเจาโกศล. 
ทีนั้น พระราชาทรงเลื่อมใสในศิลปะของเขา  จึงไดพระราชทานมหานคร 
ชื่ออุกกัฏฐะ   ใหเปนพรหมไทย.  เพราะเหตุนี้   ประชาชนทัง้หลายจึงเรียก 
ขานเขาวา  โปกขรสาติ  เพราะเหตุที่เขานอนในดอกบัว. 
           บทวา  อยูครอบครอง  นครชือ่อุกกัฏฐะ  ความวา เขาอยูหรือวา 
อยูครอบครอง  นครอันมีชื่อวาอุกกัฏฐะ คือ เขาเปนเจาของนครน้ัน  อยู 
ตามขอบเขตท่ีชนจะพึงอยูไดในนครน้ัน.  ไดยินวา  ประชาชนวางโคมไฟ 
ไวแลว    เมื่อโคมไฟลุกโพลงอยู     จึงพากันยึดเอาท่ีต้ังนครนั้น    เพราะ 
ฉะน้ัน  นครน้ันทานจึงเรียกวา  อุกกัฏฐะ.   บาลีวา โอกกัฏฐะ  ดงัน้ีก็มี  
มีเนื้อความอยางเดียวกัน .  แตในที่นี้พึงทราบวา ดวยอํานาจอุปสัค  ทําให  
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ทุติยาวิภัตติใชแทนสัตตมีวิภัตติได.   และในบทท่ีเหลือพึงทราบวา  คําน้ัน   
ไมเปนทุติยาวิภัตติ.  ลักษณะในท่ีนั้น   พึงคนควาจากศัพทศาสตร. 
           บทวา  หนาแนนดวยสัตว  ความวา  หนาแนน  ไดแก  ลนเหลือ 
ดวยสัตวทั้งหลาย  มชีนมากมาย  มีมนุษยเกลื่อนกลน  และคับค่ังดวยสัตว 
หลายชนิด  มีชาง  มา  นกยูง   และเนื้อทรายท่ีเขาเลี้ยงไวเปนตน.  ก็เพราะ 
เหตุที่นครน้ี   สมบูรณดวยหญาเปนอาหารของชางและมา  เปนตน  และดวย 
หญามุงหลังคาบานท่ีเกิดเวียนรอบภายนอกนคร ทัง้สมบูรณดวยไมที่เปนฟน 
และไมที่ใชประกอบเปนเครื่องเรือนดวยเชนกัน      และเพราะเหตุที่ภายใน 
นครน้ันมีสระโบกขรณี  มีสัณฐานกลม  และ  ๔   เหลี่ยม  เปนตน  มากมาย 
ทั้งมีบอนํ้านับไมถวนอีกมาก  งดงามดวยดอกไมที่เกิดในน้ํา และเต็มเปยม 
ดวยนํ้าเปนนิตย ฉะน้ัน  ทานจึงเรียกวา เปนนครท่ีประกอบพรอมดวยหญา 
ไมและน้ํา.    นครท่ีเปนไปพรอมกับดวยขาว  ชื่อวา  สมบรูณดวยขาว. 
อธิบายวา  มีขาวเก็บตุนไวมากมาย   แตกตางกันเปนบุพพัณชาติ     และ 
อปรัณชาติเปนตน.      ดวยถอยคําเพียงเทาน้ี       เปนอันวาทานไดแสดง 
ถึงสมบัติคือความม่ังค่ังแหงนคร       ที่พราหมณอยูดวยลีลาอยางพระราชา 
เพราะใหกางก้ันเศวตฉัตรข้ึน. 
           โภคสมบัติพราหมณไดมาจากพระราชา  ชือ่วา  ราชโภคะ    หากจะ 
ถามวา  ใครให.  ก็ตองตอบวา พระราชาทรงพระนามวา  ปเสนทิโกศล 
พระราชทานให.  บทวา    ราชทาย  แปลวา    เปนของพระราชทานให 
ของพระราชา  อธิบายวา  เปนมรดก.    บทวา    พฺรหฺมเทยฺย    แปลวา 
เปนของขวัญอันประเสริฐสุด  อธิบายวา  เปนของท่ีพราหมณจะพึงกางกั้น 
เศวตฉัตรเสวยโดยทํานองเปนพระราชา.  
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           อีกนัยหนึ่ง  บทวา ราชโภค ความวา เปนนครท่ีพราหมณสั่งใหลง 
โทษดวยการตัดอวัยวะและการทําลายอวัยวะทุกอยางได  เมื่อจะเก็บภาษีใน   
สถานที่มีทาเรือและภูเขาเปนตน   จะตองกางกั้นเศวตฉัตรข้ึนเปนพระราชา 
ครอบครอง. ในบทนี้วา นครน้ันพระราชาทรงพระนามวา ปเสนทิโกศล 
พระราชทานใหเปนราชรางวัล   ความวา     นครนั้นเพราะพระราชาพระ 
ราชทานให จึงชื่อวา ราชทายะ.  ก็เพ่ือที่จะแสดงพระราชาผูพระราชทาน 
ทานจึงกลาวคําน้ีวา พระราชาทรงพระนามวา  ปเสนทิโกศล พระราชทาน 
ให.  บทวา พฺรหฺมเทยฺย แปลวาของพระราชทานอันประเสริฐสุด.  อธิบาย 
วา   เปนของท่ีพระราชทานแลว   โดยประการท่ีวา  พระราชทานแลว  จะ 
ทรงเรียกคืนไมมี   คือ   ทรงสละใหเด็ดขาด   ไดแก บริจาคไปเลย. 
           บทวา  อสฺโสสิ    แปลวา  ไดสดบัตรับฟงมา  คือ  ไดประสบมา 
ไดแก  ไดทราบมา  โดยทานองคําประกาศกองที่มาถึงโสตทวาร.  คําวา  โข 
เปนนิบาต  ลงในอรรถอวธารณะ    (กาํหนดแนนอนเชนพวกเอวศัพท) 
หรือเปนนิบาตลงไวเพียงเปนบทบูรณ (ทําบทใหเต็มเฉยๆ ). ใน ๒ คําน้ัน 
ดวยอรรถอวธารณะ  พึงทราบคําอธิบายดังน้ีวา  พราหมณนั้นไดสดับตรับ 
ฟงมาโดยแทจริงทีเดียว   คือมิไดมีสิ่งขัดขวางตอการไดยิน.  ดวยบทบูรณ 
คําน้ีเปนเพียงใสไวเพ่ือใหบทและพยัญชนะสละสลวยข้ึนเทาน้ันเอง    บัดนี ้
พราหมณชื่อ โปกขรสาติ  เมื่อจะประกาศเน้ือความท่ีตนไดสดับตรับฟงมา 
จึงไดกลาวถอยคําน้ีวา  ไดสดับมาวา  พระสมณโคดมผูเจริญ. 
           พึงทราบเน้ือความในบทเหลาน้ันวา   บุคคลท่ีชื่อสมณะ   ก็เพราะมี 
บาปอันระงับแลว.    สมกับที่ทานกลาวไววา    ธรรมที่เปนบาปเปนอกุศล 
ของบุคคลน้ัน  ระงับไปแลว.    ก็พระผูมีพระภาคเจา    ทรงเปนผูมีบาป  
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อันระงับไดแลว    ดวยอริยมรรคอยางยอดเยี่ยม.     เพราะเหตุนั้น    คําวา   
สมณะ นี ้จึงเปนพระนามท่ีพระองคทรงไดรับตามพระคุณท่ีเปนจริง. คําวา 
ขลุ   เปนนิบาต  ลงในอรรถวา ไดยินเลาลือกันมา.  คําวา โภ  เปนเพียงคํา 
เรียกชื่อท่ีไดรับกันมาตามกําเนิดของพราหมณ.       สมจริงดังที่ทานกลาว 
ไววา 
           ถาเขายังเปนผูมีความกังวลอยู    เขาผูนั้นยอมมีชื่อเรียกไดวาผูเจริญ. 
           พราหมณยกยองพระผูมีพระภาคเจาวา   โคตมะ   ดวยอํานาจแหง 
โคตร  เพราะฉะนั้น  ในคําวา  สมโณ  ขลุ  โภ  โคตโม  พึงเห็นเนื้อ 
ความดังน้ีวา  ไดยินวา  พระสมณะโคตมโคตร. 
           สวนคําวา  เปนพระราชโอรสของศากยวงศ  นี้  เปนคําชี้ชัดถึงพระ 
ตระกูลอันสูงศักดิ์ของพระผูมีพระภาคเจา.   คําวา  ทรงผนวชจากตระกูล 
ศากยวงศ      เปนคําแสดงใหเห็นถึงการที่พระองคทรงผนวชดวยศรัทธา 
อธิบายวา  พระองคมิไดทรงถูกความขาดแคลนใด ๆ  บีบบังคับ   ทรงละ 
ตระกูลนั้นทั้ง ๆ  ที่ยังอุดมสมบูรณอยู   ทรงผนวชดวยศรัทธา.   ตอจากนี้  
ไปก็มีใจความดังกลาวแลวน่ันแหละ.   คําวา   ต  โข   ปน   เปนตน   ได 
กลาวไวแลวเหมือนกับในสามัญญผลสูตร. 
           คําวา   เปนการยังประโยชนใหสําเร็จ  อธิบายวา  เปนการดีทีเดียว 
คือ นําประโยชนมาให  นําความสุขมาให.   บทวา   พระอรหนัตเห็นปาน 
ฉะนี้  คือ  พระอรหันตผูไดเสียงเรียกวา     พระอรหันตในโลก     เพราะ 
บรรลุคุณธรรมตามเปนจริง    เชนเดียวกับพระโคดมผูเจริญน้ัน.    บทวา 
การไดเห็น ความวา  พราหมณกระทําความนอมนึกไปอยางนี้วา เพียงแตวา 
การลืมตาท้ัง ๒ ขาง    ที่เยือกเย็นดวยความเลื่อมใสข้ึนมองดู     ก็เปนการ.  
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สําเร็จประโยชน.    
        คําน้ีวา  อัชฌายกะ     (ผูไมมีฌาน)     เปนคํากลาวติเตียนพวก 
พราหมณผูปราศจากฌาน  ในกาลอันเปนปฐมกัปอยางนี้วา ดูกอนวาเสฏฐะ 
และภารทวาชะ พราหมณเหลาน้ันไมเพงในบัดน้ี พราหมณเหลาน้ี ไมเลาเรียน 
ในบัดนี้   เพราะเหตุนี้แล  อักษรที ่๓ วา  อัชฌายิกา อัชฌายิกา   ดังน้ี 
แลจึงเกิดข้ึน.๑  
           แตบัดนี้ชนทั้งหลาย    เรียกพราหมณนั้นกระทําใหเปนคําสรรเสริญ 
แลว    ดวยความหมายนี้วา     บุคคลใดยอมเลาเรียน    บุคคลน้ัน   ชื่อวา 
อัชฌายกะ  (ผูคงแกเรียน )  คือสาธยายมนต.  บุคคลใดยอมทรงจํามนต 
ทั้งหลายได  บุคคลน้ันชื่อมันตธระ (ผูทรงจํามนตได. )บทวา  ไตรเพท คือ 
อิรุพเพทยชุพเพทและสามเพท.   บุคคลใดถึงแลวซ่ึงฝง  ดวยอํานาจกระทํา 
ใหริมฝปากกระทบกัน  บุคคลน้ัน  ชือ่วา  ผูถึงฝง ( ผูเรียนจบไตรเพท). 
ไตรเพทเปนไปกับดวยนิฆันฑุศาสตรและเกฏภศาสตร       ชื่อวาพรอมกับ 
นิฆัณฑุศาสตรและเกฏภศาสตร. 
           คําวา    นิฆัณฑ ุ   คือศาสตรที่แสดงถึงคําไวพจนของสิ่งท้ังหลายมี 
นิฆัณฑุรุกข  เปนตน. คําวา เกฏภะ คือ กิริยากัปปวิกัปป  ไดแก  ศาสตรวา 
ดวยเครื่องมือของกวีทั้งหลาย.   ไตรเพทเปนไปกับดวยประเภทแหงอักขระ 
ชื่อวา   พรอมดวยประเภทแหงอักขระ. บทวา  ประเภทแหงอักขระ  ไดแก 
สิกขา และนิรุติ.  บทวา  มีศาสตรวาดวยพงศาวดารเปนที่  ๕  ความวา 
พงศาวดาร  กลาวคือเรื่องราวเกา ๆ  ที่ประกอบดวยคําเชนนี้ วา  อิติห  อส 
อิติห อส  (สิง่น้ีไดเปนมาแลวเชนนี้  สิง่น้ีไดเปนมาแลวเชนนี้ )    เปน 
๑. อัคคัญญสูตร  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  เลม  ๑๑ หนา  ๑๐๓  
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ที่  ๕ ของไตรเพทน้ัน เพราะนับอาถรรพเวทเปนที่ ๔ เหตุนั้น ไตรเพทน้ัน 
จึงชื่อวา มีคัมภีรวาดวยพงศาวดารเปนที่ ๕.  มีศาสตรวาดวยพงศาวดารเปน 
ที่ ๕   เหลาน้ัน.   ผูใดยอมศึกษาและเลาเรียนบทของเวทและการพยากรณ  
อันเปนพิเศษ  ผูนั้นชื่อวาผูศึกษาเวท  และชํานาญการพยากรณ.  ศาสตร 
วาดวยคําพูดเลน ๆ  ทานเรียกวา โลกายตะ. บทวา  ลักษณะของมหาบุรษุ 
ไดแกศาสตรอันมีปริมาณคัมภีรถึง  ๑๒,๐๐๐   ที่แสดงลักษณะของมหา- 
บุรุษ  มีพระพุทธเจาเปนตน  ที่ชื่อวาเปนพุทธมนต   ซึ่งมีปริมาณบทคาถา 
ถึง  ๑๖,๐๐๐  มีปรากฏขอแตกตางกันดังน้ี    คือ  ผูประกอบดวยลักษณะน้ี 
ชื่อวาเปนพระพุทธเจา   เปนพระปจเจกพุทธเจา   เปนพระอัครสาวกท้ัง  ๒ 
เปนพระมหาสาวก  ๘๐   เปนพระพุทธมารดา   เปนพระพุทธบิดา   เปน 
อัครอุปฐาก  เปนอัครอุปฐายิกา  เปนพระราชา   เปนพระเจาจักรพรรดิ. 
           บทวา  ผูเต็มเปยม      คือไมบกพรองในมหาบุรุษลักษณะอันเปน 
โลกายตะเหลาน้ี     ไดแกเรียนมาอยางพรอมมูล    อธิบายวา    ไมมีความ 
ตกหลนเลย.   ผูใดไมสามารถที่จะทรงจําไวไดโดยใจความ   และโดยคัมภีร 
ซึ่งมหาบุรุษลักษณะเหลาน้ัน   ผูนั้นชื่อวายังบกพรอง.  บทวา อนฺุาต- 
ปฏิฺาโต    แปลวา    ผูอันอาจารยยอมรับและรบัรองแลว     อธิบายวา 
ผูอันอาจารยยอมรับแลว   โดยนัยเปนตนวา  เรารูสิ่งใด  ทานก็รูสิ่งน้ันแลว 
ตนก็รับรองแลว  ดวยคําปฏิญาณคือการใหคําตอบแกอาจารยนั้นวา  ขอรับ 
อาจารย.    ในเรื่องอะไร.    ในคําสอนที่ประกอบดวยวิชา ๓ อันเปนของ 
อาจารยของตน. 
       ไดยินวา  พราหมณนั้นคิดวา   ในโลกน้ีชนเปนอันมากพากันเที่ยว 
พูดถึงนามของบุคคลผูสูงสุดวา   เราเปนพระพุทธเจา  เราเปนพระพุทธเจา 
เพราะฉะนั้น     การท่ีเราจะเขาไปเฝาโดยเหตุเพียงไดยินเขาเลาลอกันมาหา  
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เปนการสมควรไม      เพราะแมเมื่อเราเขาไปหาบางคนแลวไมหลีกไปเสียก็   
เปนการลําบาก     ทั้งไมเกิดประโยชนอันใดเลย     ถากระไรเราใชใหศิษย 
ของเรารูวา    เปนพระพุทธเจา    หรือมิใช    แนนอนแลว    พึงเขาไปเฝา 
เพราะฉะนั้น         เขาจึงเรียกมาณพมาแลวกลาวคําเปนตนวา      แนะพอ 
พระสมณโคดมนี้   ดังน้ี . 
           บทวา  ผูเจริญนั้น    คือพระโคดมผูเจริญนั้น.      บทวา  ผูเปน 
เชนนั้นจริง   คือผูเปนเชนนั้นโดยแท.   แมในบทน้ี   คําน้ีก็เปนทุติยาวิภัตติ 
ดวยอํานาจแหงอรรถวา   กลาวถึงตามท่ีเปนอยูเชนนั้น.   ในบทน้ีวา  ยถา 
กถ  ปนาห  โภ   มีใจความวา   แนะผูเจริญ  เราจักรูพระโคดมผูเจริญนั้น 
ไดอยางไร      พระโคดมนั้นเราจะสามารถรูไดโดยวิธีใด     ทานจงบอก 
พระโคดมน้ันแกเราโดยวิธีนั้น.  อีกประการหน่ึง  คําวา ยถา นี้  เปนเพียง 
นิบาต.   คําวา   กถ   เปนคําถามถึงอาการ.    มีใจความวา     เราจักรูพระ 
โคดมผูเจริญนั้นไดโดยเหตุใด. 
           ไดยินวา   เมื่อกลาวถึงอยางนี้    พราหมณผูเปนอุปชฌาย   จึงกลาว 
คําเปนตนวา     แนะพอ    ทานยอมกลาวเหมือนกับคนผูยืนอยูบนแผนดิน 
พูดวา   ขาพเจาไมเห็นแผนดิน  และคนท่ียืนอยูในแสงสวางของพระจันทร 
และพระอาทิตย  พูดวา   ขาพเจาไมเห็นพระจันทรและพระอาทิตย   ดังน้ี  
กะเขาแลว    เมื่อจะแสดงอาการท่ีตนรูจึงกลาวคําวา    อาคตานิ  โข  ตาต 
เปนตน.    ในคําเหลาน้ัน  คําวา  ในมนตทั้งหลาย   คือในเวทท้ังหลาย. 
พวกเทวดาชั้นสุทธาวาสทราบวา ไดยินวา พระตถาคตจักอุบัติข้ึน จึงไดรีบ 
ใสลักษณะท้ังหลายไวในเวททั้งหลายแลวเทียว  สอนเวทท้ังหลายดวยแปลง 
เพศเปนพราหมณ   ดวยกลาววา    เหลาน้ีชื่อวา    พระพุทธมนต    โดย 
คิดวา  สัตวผูมีศักดิ์ใหญทัง้หลาย  จักรูจักพระตถาคต  โดยทํานองน้ี ดังน้ี.  
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เพราะเหตุนั้น    มหาบุรษุลักษณะท้ังหลายจึงมีมาในเวทท้ังหลายกอน.   แต  
เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแลว ก็จะอันตรธานไปโดยลําดับ เพราะเหตุนั้น 
บัดนี้จึงไมมี. คําวา ของมหาบุรุษ  คือของคนผูใหญโดยคุณ  มคีวามต้ังใจมั่น 
ความถือม่ัน   ความรู   และกรุณาเปนตน.     คําวา  คติ  ๒ เทาน้ัน  คือ 
ที่สุด ๒ อยางเทาน้ัน โดยแทแล. คติศพัทนี้เปนไปในความแตกตางแหงภพ 
ในคําเปนตนวา  ดูกอนสารีบุตร  ภพมี ๕ เหลาน้ีแล.  เปนไปในสถานท่ี 
อาศัยอยู ในคําเปนตนวา  ปากวางใหญ   เปนที่อาศัยอยูของหมูเนื้อท้ังหลาย. 
เปนไปในปญญา  ในคําเปนตนวา  ผูมีปญญามากหลายเชนนี้ .  เปนไปใน 
ความแพรหลาย  ในคําเปนตนวา คติคต. แตในที่นี้พึงทราบวา เปนไปใน 
ที่สุด.    ในลกัษณะเหลานั้น    ผูประกอบดวยลักษณะเหลาใด    ยอมเปน 
พระราชาจักรพรรด ิ ยอมไมเปนพระพุทธเจาดวยลักษณะเหลาน้ัน โดยแท. 
แตทานกลาววา   ลกัษณะเหลาน้ัน ๆ   โดยความเสมอกันแหงชาติ.  เพราะ 
เหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  ผูประกอบดวยลักษณะเหลาใด  
           บทวา  ถาอยูครองเรือน  คือถาอยูในเรือน.    บทวา  จะเปนพระ 
ราชาจักรพรรดิ   ความวา   ผูที่ชื่อวาพระราชา    เพราะทําใหชาวโลกยินด ี
ดวยอัจฉริยธรรม   และสังคหวัตถุ ๔ อยาง    ผูที่ชือ่วาจักรพรรดิ   เพราะ 
ยังจักรรัตนะใหเปนไป      คือเปนไปพรอมกับจักรอันเปนสมบัติ  ๔ อยาง 
และยังคนอ่ืนใหเปนไปดวย.     อน่ึง  ความเปนไปแหงอิริยาบถจักร   เพ่ือ 
ประโยชนแกผูอ่ืนมีอยูในผูนั้น   ผูนัน้ชื่อวาจักรพรรดิ.   ก็ในคําท้ัง  ๒ นี้ 
คําวา  ราชา  เปนคําสามัญธรรมดา.     คําวา  จักรพรรดิ   เปนคําพิเศษ. 
ผูชื่อวา  ธรรมิกะ  เพราะประพฤติโดยธรรม   อธิบายวา    ประพฤติโดย 
ชอบยิ่ง     คือโดยเหมาะสม.   ผูชื่อวา   ธรรมราชา    เพราะไดราชสมบัติ 
โดยธรรม   จึงไดเปนพระราชา.    อีกประการหน่ึง     ผูชื่อวา    ธรรมิกะ  
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เพราะกระทําความดีอันเปนประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน     ผูชื่อวาธรรมราชา   
เพราะการกระทําความดีอันเปนประโยชนเกื้อกูลแกตน.   ผูชื่อวา  จาตุรันตะ 
เพราะเปนใหญทั่วท้ัง  ๔  ทวีป   อธิบายวา   เปนใหญบนผืนแผนดิน   ม ี
มหาสมุทรทั้ง  ๔  เปนขอบเขต     และพรอมพรั่งดวยทวีปทั้ง ๔.   ผูชื่อวา 
กําชัยชนะไวไดหมด     เพราะชํานะขาศึกมีความขัดเคืองเปนตนในภายใน 
และชํานะพระราชาท้ังปวงในภายนอก.    บทวา   ถึงความมั่นคงในชนบท 
คือถึงความม่ันคง    คือความถาวรในชนบท    ใคร ๆ ไมสามารถที่จะทํา 
ใหหว่ันไหวได.  อีกประการหน่ึง  ชนบทถึงความถาวรในท่ีนั้น ๆ ไมตอง 
ขวนขวาย    ยินดีแตในการงานของตน    ไมหว่ันไหว   ไมสะทกสะทาน. 
บทวา   อยางไรน้ี    เปนนบิาต.   ใจความวา   รัตนะเหลาน้ี     ของพระเจา 
จักรพรรดินัน้  มีอะไรบาง. 
           ในบทวา จักรรัตนะ เปนตน จักรนั้นดวย  เปนรัตนะเพราะอรรถวา 
ทําใหเกิดความยินดีดวย  เหตุนั้น  จึงชื่อวา  จักรรัตนะ. ในท่ีทุกแหงก็มีนัย  
เชนนี้.    ก็ในรัตนะเหลานี้    พระเจาจักรพรรดิยอมทรงชนะผูที่ยังไมชนะ 
ดวยจักรรัตนะ        ยอมเสด็จพระราชดําเนินไปตามสบายในแวนแควนที่ 
พระองคทรงชนะแลว  ดวยชางแกว  และมาแกว   ยอมทรงรักษาแวนแควน 
ที่ทรงชนะแลวดวยขุนพลแกว   ยอมทรงเสวยอุปโภคสุขดวยรัตนะท่ีเหลือ. 
พึงทราบความสัมพันธกันดังน้ี      คือ  การใชความสามารถดวยความเพียร 
พยายามของพระเจาจักรพรรดินั้น   สาํเร็จบริบูรณแลวดวยจักรรัตนะที่  ๑ 
การใชความสามารถดวยมนต  สําเร็จบริบูรณแลวดวยรัตนะสุดทาย  การใช 
ความสามารถดวยปภุ     ( ความเปนผูใหญยิ่ง )      สําเร็จบริบูรณแลวดวย 
ขุนคลังแกว   ชางแกว    และมาแกว   ผลของการใชความสามารถ ๓  อยาง  
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บริบูรณแลว    ดวยนางแกว     และแกวมณี.    พระเจาจักรพรรดิทรงเสวย   
ความสุขอันเกิดจากโภคสมบัติ    ดวยนางแกว    และแกวมณี    ทรงเสวย 
ความสุขอันเกิดจากความเปนใหญดวยรัตนะทั้งหลายที่เหลือ.     อน่ึง  พึง 
ทราบโดยแปลกออกไปอีก ดังน้ี  รัตนะ ๓ อันแรก  สําเร็จไดดวยอานุภาพ 
แหงกรรมท่ีกุศลมูล    คือความไมประทุษรายใหเกิดข้ึน    รัตนะทามกลาง 
สําเร็จไดดวยอานุภาพแหงกรรมที่กศุลมูล คือความไมโลภใหเกิดข้ึน รัตนะ 
อันหน่ึงสุดทาย     สําเร็จไดดวยอานุภาพแหงกรรม    อันกุศลมลูคือความ 
ไมหลงใหเกิดข้ึน.  ในทีน่ี้กลาวเปนเพียงสังเขปเทาน้ัน.  สวนความพิสดาร 
พึงถือเอาจากอุปเทศแหงรัตนสูตร    ในโพชฌงคสังยุต. 
           บทวา มีจํานวน  ๑,๐๐๐   เปนเบื้องหนา  คือเกินกวา ๑,๐๐๐.  บทวา 
ผูกลาหาญ    คือผูไมหว่ันเกรงใคร.   บทวา  มีรูปรางองอาจ  คือมีรางกาย 
เชนกับเทวบุตร. อาจารยบางพวกพรรณนาไวดังนี้กอน. แตในท่ีนี้มีสภาวะ 
ดังตอไปนี้.   ผูที่กลาหาญที่สุด  ทานเรยีกวา  วีระ.  องคของผูกลาหาญชื่อ 
วีรังคะ     คือเหตุแหงความกลาหาญ.    อธิบายวา   ความเปนผูแกลวกลา. 
รูปรางอันองอาจของตนเหลานั้นมีอยู    เพราะเหตุนั้น   ชนเหลาน้ันชื่อวา 
มีรูปรางองอาจ.   อธิบายวา   ประหน่ึงวา   มีสรีระรางอันหลอหลอมดวย 
ความแกวนกลา. 
           บทวา  ย่ํายีเสียไดซึ่งทหารของขาศึก  มีอธบิายวา ถาเหลาทหาร 
ของขาศึก   พึงยืนเผชิญหนากัน    เขาก็สามารถที่จะยํ่ายีเสียไดซึ่งขาศึกนั้น. 
บทวา  โดยธรรม  คือโดยธรรม คือศีล ๕ ที่มีวา  ไมควรฆาสัตวเปนตน. 
           ในบทน้ีวา    เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     มีหลังคาคือ 
ก็เลสอันเปดแลวในโลก   มีใจความวา    เมื่อความมืดคือกิเลสปกคลุมอยู  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 544 

ดวยเครื่องปกคลุมคือ ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ  อวิชชา  และ   
ทุจริต   ๗  อยาง   พระองคทรงเปดหลังคาน้ันในโลกไดแลว     ทรงมีแสง 
สวางเกิดแลวโดยท่ัวถึงประทับยืนอยู   เพราะฉะนั้น   พระองคจึงทรงพระ 
นามวา  มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลว.   ในบทเหลาน้ัน   ความท่ีพระองค 
เปนผูควรบูชา    พึงทราบวา   ทานกลาวไวดวยบทท่ี  ๑   เหตุแหงความ 
ที่พระองคทรงเปนผูควรบูชา  เพราะเหตุที่พระองคเปนพระสัมมาสัมพุทธ- 
เจาน้ัน  พึงทราบวา  ทานกลาวไวดวยบทท่ี ๒   ความท่ีพระองคทรงเปน 
ผูมีหลังคาอันเปดแลว   ที่เปนเหตุแหงความเปนพระพุทธเจา   พึงทราบวา 
ทานกลาวไวดวยบทท่ี ๓.    อีกประการหน่ึง พระองคทรงเปนผูปราศจาก 
วัฏฏะดวย     ปราศจากหลังคาดวย    เพราะเหตุนั้น   พระองคจึงทรงพระ 
นามวา ปราศจากวัฏฏะ  และหลังคา. อธิบายวา ไมมีวัฏฏะ และไมมีหลังคา. 
เพราะเหตุนั้น สําหรับ ๒ บทแรกนี่แหละ ทานจึงกลาวไว  ๒ เหตุอยางนี้วา 
พระองคทรงเปนพระอรหันตเพราะไมมีวัฏฏะ ทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธะ 
เพราะไมมีหลังคา.  อนึ่ง บทนี้ ความสําเร็จเบ้ืองแรกมีไดดวยเวสารัชชญาณ 
ที่ ๒   ความสําเร็จท่ี ๒  มีไดดวยเวสารัชชญาณท่ี ๑   ความสําเร็จท่ี ๓  ม ี
ไดดวยเวสารัชชญาณที่ ๓ และที่ ๔.      พึงทราบอีกวา    คําแรกชี้ใหเห็น 
ธรรมจักษุ  คําท่ี ๒ พุทธจักษุ  และคําท่ี ๓ สมันตจักษุ.  พราหมณพูดให 
เกิดความกลาหาญในมนตทั้งหลายแกมาณพน้ัน   ดวยคําน้ีวา   ทานเปนผู 
รับมนต  ดังนี้. 
        แมมาณพน้ันก็ปราศจากความหลงลืมในลักษณะแหงคําพูดของ 
อาจารยนั้น   มองเห็นทะลุปรุโปรงซ่ึงพุทธมนต     ประดุจวาเกิดแสงสวาง 
เปนอันเดียว  จึงกลาววา ทานผูเจริญ  เปนอยางนั้น. มีใจความวา ทานผูเจริญ  
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ทานกลาวฉันใด    ผมจักทําฉันนั้น.    บทวา  วฬวารถมารุยฺห    แปลวา   
ข้ึนสูรถอันเทียมดวยลา.     ทราบมาวา    พราหมณตัวเองทองเที่ยวไปดวย 
รถใด  กใ็หรถคันนั้นแหละสงมาณพไป.  บทวา  มาณวกา  คือเปนอัน- 
เตวาสิกของพราหมณชื่อ   โปกขรสาตินั่นเอง.      นัยวา    พราหมณนั้น 
ไดใหสัญญาแกพวกอันเตวาสิกวา  พวกทานจงไปพรอมกับอัมพัฏฐมาณพ 
นั้น.  บทวา  พ้ืนที่แหงยานมีอยูเพียงใด  ความวา   เขาสามารถจะไปได 
ดวยยานตลอดพ้ืนที่เทาใด.  บทวา  ลงจากยาน  คือเขาไปสูที่ใกลซุมประตู   
อันมิใชพ้ืนที่ของยานแลวก็ลงจากยาน. 
           บทวา  ก็โดยสมัยนั้นแล    คืออัมพัฏฐมาณพเขาไปสูอารามใน 
สมัยใด    ในสมัยนั้นแล    คือในเวลาเที่ยงตรง.    ถามวา    ภิกษุทั้งหลาย 
เดินจงกรมในเวลาน้ัน     เพราะเหตุไร.     ตอบวา    เพ่ือจะบรรเทาความ 
งวงเหงาหาวนอนอันมีโภชนะประณีตเปนปจจัย.   หรือวา  ภิกษุเหลาน้ัน 
บําเพ็ญเพียรในเวลากลางวัน.    เพราะวาจิตของภิกษุผูเดินจงกรมหลังฉัน 
ภัตตาหารแลว     อาบนํ้า   ผ่ึงลมแลว    นั่งกระทําสมณธรรมเชนนั้นยอม 
แนวแน.  บทวา  ภิกษุเหลาน้ันอยูที่ใด  ความวา  ไดยินวา  มาณพน้ัน 
คิดวา เราจักไมเดินจากบริเวณน้ันไปสูบริเวณน้ี  ดวยคิดวา พระสมณโคดม 
เสด็จประทับอยู  ณ  ที่ไหน     จักถามกอนแลวเขาไปเฝา    จึงชําเลืองมอง 
ประหน่ึงขางในปา  เห็นภิกษุทั้งหลายผูนุงหมผาบังสุกุล   กําลงัเดินจงกรม 
อยูบนที่จงกรมใหญ    จึงไดไปยังสํานักของภิกษุเหลาน้ัน.    ทานหมายถึง     
เหตุนั้นจึงไดกลาวคํานี้วา ภิกษุเหลาน้ันอยูที่ใด.  บทวา ทสฺสนาย แปลวา 
เพ่ือจะเห็น.   ใจความวา   เปนผูใครเพ่ือจะพบ. 
           บทวา    ถือเอากําเนิดในตระกูลมีชื่อเสียง     คือเกิดในตระกูลที่  
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โดงดัง.  ไดยนิวา  ในกาลนั้นข้ึนชื่อวาตระกูลอัมพัฏฐะ   นับเปนตระกูล   
โดงดังในชมพูทวีป.  บทวา มีชื่อเสียง  คือโดงดังดวยรูปราง  กาํเนิด มนต 
ตระกล   และถิ่นฐาน.   บทวา   ไมหนัก    คือไมเปนภาระ.      ความวา 
ผูใดไมพึงสามารถท่ีจะใหอัมพัฏฐมาณพรูได  การสนทนาดวยเรื่องราวกับ 
อัมพัฏฐมาณพนั้นของผูนั้น  พึงเปนที่หนักใจ   แตสําหรับพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ถึงจะถูกมาณพเชนอัมพัฏฐะนั้น   ต้ังรอยคนก็ตาม  พันคนก็ตาม 
ถามปญหา  พระองคมิไดทรงมีความชักชาในการท่ีจะทรงเฉลยเลย   พวก 
ภิกษุเหลาน้ันสําคัญอยูดังน้ี   จึงคิดวา   ก็การสนทนาดวยเรื่องราวตาง ๆ 
มิไดเปนที่หนักใจเลย. 
           บทวา  วิหาร  ทานกลาวหมายถึงพระคันธกุฎี.  บทวา  ไมรีบรอน 
คือไมเรงรัด   ใจความวา    วางเทาลงในท่ีพอเหมาะกับเทา    กระทําวัตร 
แลว   ไมทําใหทรายที่เกลี่ยไวเรียบเสมอแลว     เชนกับปูลาดไวดวยไขมุก 
ใบไมและไมยางทราย   ใหเปนหลุมเปนบอ.   บทวา  ระเบียง  คือหนามุข. 
บทวา กระแอมแลว  คือกระทําเสียงกระแอม.  บทวา ลูกดาลประตู   คือบาน 
ประตู.  บทวา ทานจงเคาะ ขยายความวา  ทานจงเอาปลายเล็บเคาะตรงท่ีใกล 
กับรูกุญแจเบา ๆ.   ทานอาจารยทั้งหลาย  เมื่อจะแสดงธรรมเนียมการเคาะ 
ประตู  จึงกลาววา  ไดทราบวาพวกอมนุษยยอมเคาะประตูสูงเกินไป สัตว 
จําพวกงูเคาะตํ่าเกินไป    คนไมควรจะเคาะเชนนั้น   ควรเคาะตรงท่ีใกลร ู
ตรงกลาง.   บทวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงเปดประตูแลว ความวา  พระ 
ผูมีพระภาคเจามิไดทรงลุกไปเปดประตู.       แตพระองคทรงเหยียดพระ 
หัตถออก  ดวยตรัสวา  จงเปดเขามาเถิด.  ควรจะกลาววา  ลําดับนั้น  พระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงเปดประตูดวยพระองคเองทีเดียว   ดวยตรัสวา  เพราะ  
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เธอทั้งหลาย  เมื่อใหทานอยูเปนเวลาต้ังโกฏิกัปมใิชนอย  มิไดกระทํากรรม  
คือการเปดประตูดวยมือตนเองเลย    ก็ประตูนั้นอันน้ําพระทัยของพระผูมี 
พระภาคเจาทรงเปดแลว     เพราะเหตุใด      เพราะเหตุนั้น      พระผูมี  
พระภาคเจาจึงทรงเปดประตูแลว. 
           บทวา    พวกเขาตางรื่นเริงอยูกับพระผูมีพระภาคเจา    ความวา 
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะตรัสถามคําเปนตนวา   สบายดีหรือ   ทรงราเริง 
อยูกับพวกมาณพเหลาน้ันฉันใด      แมพวกเขาเหลานั้นตางก็มีความราเริง 
เปนไปทํานองเดียวกับพระผูมีพระภาคเจาฉันนั้น    คือตางถึงความราเริง 
รวมกัน คือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ประหน่ึงนํ้าเย็นรวมกันกับน้ํารอน 
ฉะน้ัน.  พวกมาณพเหลาน้ันตางราเริงดวยถอยคําอันใดเลาวา  พระโคดม 
เจาขา  พระองคทรงพระสําราญดีอยูแลหรือ   พระองคยังทรงพอดํารงพระ 
ชนมชีพอยูไดแลหรือ  และพระสาวกทั้งหลายของพระโคดมผูเจริญ  ยังมี 
อาพาธนอย   ไมมีโรคภัยเบียดเบียน   ยังแข็งแรง  มีกําลัง   และการอยูเปน 
ผาสุกดีอยูแลหรือ   ดังน้ีเปนตน    พวกเขาตางก็กลาวถอยคําน้ันอันเปนที่ 
ต้ังแหงความราเริง    และยังใหระลึกถงึกันโดยปริยายเปนอันมากอยางนี้วา 
ที่ชื่อวา   เปนที่ต้ังแหงความราเริง    เพราะเปนถอยคําท่ีเหมาะจะบันเทิงใจ 
โดยกอใหเกิดความราเริง  กลาวคือปติ  และปราโมทย  และชื่อวาเปนที่ต้ัง 
แหงการใหระลึกถึงกัน   เพราะเปนถอยคําควรระลึก    โดยควรท่ีจะใหกัน 
และกันระลกึถึงส้ินกาลแมนานได  และเปนไปอยูตลอดกาลนิรันดร  เพราะ 
เปนถอยคําท่ีไพเราะดวยอรรถ     และพยัญชนะ    อน่ึง  ชื่อวาเปนถอยคํา 
เปนที่ต้ังแหงความราเริง    เพราะเปนสุขแกผูฟง    และชื่อวาเปนท่ีต้ังแหง 
การใหระลึกถึงกัน  เพราะเปนสุขแกผูรําลึกถึง  อีกประการหนึ่ง  ชื่อวาเปน  
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ถอยคําเปนที่ต้ังแหงความราเริง     เพราะมีพยัญชนะบริสุทธิ์      ชื่อวาเปน   
ถอยคําเปนที่ต้ังแหงการใหระลึกถึงกนั  เพราะมีอรรถอันบริสทุธิ์ ดังน้ีแลว 
ครั้นกลาวจบคือกลาวเสร็จส้ินแลว  จึงน่ัง ณ ที่ควรขางหน่ึง. 
           บทวา   อมฺพฏโ  ปน   มาณโว    มีเนื้อความวา  ดังไดสดับมา 
มาณพน้ัน   ไมกระทําแมสักวาความเลื่อมใสแหงจิตในรูปสมบัติของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา  คิดวา  เราจักรุกรานพระทศพล  จึงแกผาท่ีพันไวที่ทอง 
เอามาหอยไวที่คอ เอามือขางหน่ึงจับชายผาไว  ข้ึนไปยังที่จงกรม บางคราว 
ก็เปดแขน   บางคราวก็เปดทอง   บางคราวก็เปดหลังใหเห็น    บางคราวก็ 
แกวงมือ   บางคราวก็ยักค้ิว    ไดกลาวคําเยยหยันท่ีทําใหนึกถึงความประ- 
พฤตินาอับอาย     เห็นปานฉะนี้วา    พระโคดมเจาขา     ทานยงัมีความ 
สม่ําเสมอของธาตุอยูแลหรือ     ทานไมลําบากดวยภิกษาหารแลหรือ   ก็แล 
อาการท่ีไมลําบากน่ันแหละ.     ยังปรากฏแกทาน    ที่จริงอวัยวะนอยใหญ 
ของทานเปนท่ีต้ังแหงความเลื่อมใส     ในสถานท่ีที่ทานไปแลว    ชนเปน 
อันมากเหลานั้น   มีความนับถือมากเกิดข้ึนดวยคิดวา   ทานเปนพระราชา 
บรรพชิต     และทานเปนพระพุทธเจา     ตางก็ถวายอาหารอันมีรสอรอย 
ประณีต    พวกทานจงดูเรือนของทาน    ราวกะวาศาลาอันสวยงาม   และ 
เปนดังทิพยปราสาท  ดูเตียง  ดูหมอน  เมื่อทานอยูในสถานท่ีเห็นปานฉะนี้ 
การจะบําเพ็ญสมณธรรมยอมทําไดยาก.    เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา 
ก็อัมพัฏฐมาณพเดินจงกรมอยูก็กลาวสาราณิยกถาเล็ก ๆ นอย ๆ  กับพระ 
ผูมีพระภาคเจาผูประทับนั่งอยูบาง ยืนอยูก็กลาวสาราณิยกถาเล็ก ๆ นอยๆ 
กับพระผูมีพระภาคเจาผูประทับนั่งอยูบาง. 
           บทวา     ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา    ความวา   ลําดับนั้น  
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พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา       มาณพนี้พยายามอยูในที่ไมสมควร  
เหมือนคนผูมีประสงคจะเหยียดมือออกเอื้อมเอาชั้นภวัคคพรหม    เหมือน 
คนผูมีประสงคจะเหยียดเทาออกเดินไปสูนรกชั้นอเวจี  เหมือนคนผูมีประ- 
สงคจะขามมหาสมุทร     และเหมือนคนผูมีประสงคจะข้ึนไปยังภูเขาสิเนรุ 
เอาเถอะ  เราจะลองซักซอมกับเขาดู   ดังน้ีแลว  จึงไดตรัสคําน้ีกะอัมพัฏฐ 
มาณพ.   บทวา   อาอริยปาจริเยหิ   แปลวา   กับอาจารยและอาจารยของ 
อาจารยเหลานั้น.   ในคําวา   เดินไปอยูก็ดีนี้     ความจริงพราหมณสมควร 
จะสนทนาปราศรัยกับพราหมณผูเปนอาจารยในอิริยาบถทั้ง ๓.  แตมาณพ 
นี้    เพราะเหตุที่คนเปนผูกระดางดวยมานะ   เมื่อจะการทําการสนทนาคิด 
วา   เราจักใชอิริยาบถแมทั้ง  ๔   จึงกราบทูลวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
พราหมณผูนอนอยูควรจะสนทนากับพราหมณผูนอนดวยกันก็ได. 
           ทราบวา   ตอแตนั้น    พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสกะมาณพนั้นวา 
ดูกอนอัมพัฏฐะ    การท่ีผูเดินอยูสนทนากับอาจารยผูเดินอยูก็ดี   ผูยืนอยู 
สนทนากับอาจารยผูยืนอยูก็ดี   ผูนั่งอยูสนทนากับอาจารยผูนั่งอยูก็ดี ใชได 
ในทุก ๆ  อาจารย   แตทานนอนอยูสนทนากับอาจารยผูนอนอยู   อาจารย 
ของทานนะเปนโค   หรือวา   เปนลาไปแลวหรือ. 
           อัมพัฏฐมาณพนัน้โกรธ   จึงไดกลาวคําเปนตนวา  เย  จ  โข  เต 
โภ  โคตม  มณฺุฑกา ดังน้ี. ในคําน้ัน  การท่ีจะกลาวกะผูมีศีรษะโลน วา 
มุณฺฑา  และกะสมณะวา  สมณา   ควรกวา.   แตมาณพนี้เมื่อจะเหยียด- 
หยามจึงกลาววา    มุณฺฑกา   (เจาหัวโลน)    สมณกา   (เจาสมณะ) . 
บทวา   อิพฺภา   แปลวา   เปนเจาบาน.   บทวา   กณหฺา    แปลวา  ชั่วชา 
ความวา    เปนคนดํา.    บทวา    เปนเหลากอของผูเกิดจากเทาของพรหม  
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ในที่นี้  พรหมทานมุงหมายวา พันธุ. เพราะพวกพราหมณพากันเรียกพรหม   
นั้นวา  ปตามหะ (ปู  บรรพบุรุษ). ชนท้ังหลายเปนเหลากอของเทาท้ัง ๒ 
จึงชื่อวาเปนตระกูลเกิดจากเทา.    อธบิายวา    เกิดจากหลังเทาของพรหม. 
นัยวา     มาณพน้ันมีลัทธิดังนี้คือ    พวกพราหมณเกิดจากปากของพรหม 
พวกกษัตริยเกิดจากอก   พวกแพศยเกิดจากสะดือ  พวกศูทรเกิดจากหัวเขา 
พวกสมณะเกิดจากหลังเทา.    ก็แลมาณพนั้นเมื่อจะกลาวอยางนี้     ก็กลาว 
มิไดเจาะจงใครก็จริง    แตโดยที่แทเขากลาวโดยมุงหมายวา     เรากลาวมุง 
พระผูมีพระภาคเจาเทาน้ัน. 
           ลําดับนั้นแล     พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา     อัมพัฏฐมานพ 
นี้จําเดิมแตเวลาท่ีตนมาแลว    เมื่อจะพูดกับเราก็พูดเพราะอาศัยมานะอยาง 
เดียว   ไมรูจักประมาณของตน   เหมือนคนจับอสรพิษท่ีคอ    เหมือนคน 
กอดกองไฟไว   เหมือนคนลูบคลําชางเมามันที่งวงฉะนั้น  เอาเถอะ  เราจัก 
ใหเขาเขาใจ  จึงตรัสวา  อตฺถิกวโต   โข   ปน   เต  อมฺพฏ  ดังน้ีเปนตน. 
           ในบทเหลาน้ัน  มีใจความวา  ความตองการ  กลาวคือกิจท่ีจะตอง 
มากระทําของจิตน้ันมีอยู    เหตุนั้น    จิตของมาณพนั้นจึงชื่อวา  มีความ 
ตองการ.     จิตมีความตองการของเขามีอยู    เหตุนั้น   เขาจึงชื่อวา   มีจิต 
มีความตองการ.   ของมาณพนั้น.   ใจความวา   ทานมีจิตมีความตองการ 
จึงไดมา  ณ ที่นี้.    คําวา โข  ปน  เปนเพียงนิบาต.   บทวา  ยาเยว โข 
ปนตฺถาย  คือดวยประโยชนอันใดเลา.    บทวา  อาคจฺเฉยฺยาถ  ความวา 
พวกทานพึงมาสูสํานักของเราหรือ   ของผูอ่ืนเปนครั้งคราว.  คําน้ีวา ตเมว 
อตฺถ  ทานกลาวดวยสามารถเปนเพศชาย.   บทวา   พวกทานพึงกระทําไว 
ในใจ   คือพึงกระทําไวในจิต.     อธิบายวา   ทานอันอาจารยใชใหมาดวย  
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กรณียกิจของตน     มิไดใชใหมาเพ่ือตองการจะลบหลูเรา    เพราะฉะนั้น   
ทานจงใสใจถึงเฉพาะกิจอันนั้นเถิด.    พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดง 
วัตรของผูมาสูสํานักของผูอ่ืนแกมาณพนั้นอยางนี้แลว  เพ่ือจะทรงขมมานะ 
จึงตรัสคําวา  อวุสิตวาเยว โข ปน  เปนตน. 
           บทนัน้มีใจความวา แนะทานผูเจริญ พวกทานจงดูอัมพัฏฐมาณพนี้  
เรียนยังไมจบ    มิไดสําเร็จการศึกษา    ยังเปนคนเลาเรียนนอยอยู    แตม ี
มานะวาเราเรียนจบแลว   คือสําคัญคนวาเราเรียนจบแลว  สําเร็จการศึกษา 
แลว    เปนผูคงแกเรียน    ก็เหตุในการท่ีอัมพัฏฐะนั่นทักทายดวยคําหยาบ 
อยางนี้   จะมีอะไรอ่ืนไปจากที่คนมิไดสําเร็จการศึกษามาจริง  เพราะฉะนั้น 
บุคคลท้ังหลายท่ีไมไดรูเอง   ไมไดศึกษาเลาเรียน   ไดฟงมานอยในตระกูล 
ของอาจารยเทาน้ัน   จึงมักกลาวอยางนี้. 
           บทวา  กุปโต   แปลวา  โกรธแลว.  บทวา  อนตฺตมโน  แปลวา 
มีใจมิใชของตน (เสียใจ).   มีคําถามวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ 
วาเขาโกรธหรือไมทรงทราบหนอ จึงไดตรัสอยางนั้น. ตอบวา ทรงทราบ. 
เพราะเหตุไร.     ทรงทราบแลวจึงตรัส.   เพ่ือตองการจะถอนเสียซึ่งมานะ. 
ความจริง      พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทราบแลววา     มาณพน้ีเมื่อเรา 
กลาวอยางนี้    จักโกรธ   แลวดาพวกญาติของเรา   ทีนั้นเราจักยกเอาโคตร 
กับโคตร    ตระกูลและประเทศกับตระกูลและประเทศข้ึนพูด    ตัดธงคือ 
มานะท่ีเขายกข้ึนแลวของเขา  ราวกะวาเทียบไดกับภวัคคพรหม  ตรงที่โคน 
รากแลวทําใหเหือดหายไป     เปรียบดังหมอผูฉลาดชําระลางสิ่งท่ีเปนโทษ 
แลวนําออกทิ้งไปเสียฉะน้ัน.    บทวา    ดาวา    คือกลาวเสียดสี.    บทวา 
เพิดเพย  คือเหยียดหยาม.  
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           บทวา  ปาปโต  ภวสิฺสติ  คือจักเปนผูใหถึงโทษมีความเปนผูดุราย   
เปนตน.   บทวา  ดุราย   คือประกอบดวยความโกรธท่ีอาศัยมานะเกิดข้ึน. 
บทวา  หยาบคาย   คือกลาแข็ง.   บทวา  ผลุนผลนั  คือใจเบา.   พวกเขา 
ยอมยินดีบาง   ยินรายบาง   กับสิ่งเล็กนอย    คือเลื่อนลอยไปตามอารมณ 
เรื่องเล็กนอยเหมือนกะโหลกน้ําเตาลองลอยไปบนหลังนํ้าฉะน้ัน.     บทวา 
ปากมาก     คือมักชอบพูดมาก  ทานกลาวโดยมีประสงควา  สําหรับพวก 
ศากยะ  เมื่ออาปากแลว   คนอ่ืนก็ไมมีโอกาสที่จะพูดเลย.   คําวา  สมานา 
นี้เปนไวพจนของบทแรกคือ สนฺตา  (แปลวา เปน).  บทวา ไมสักการะ 
คือไมกระทําดวยอาการท่ีดีแกพวกพราหมณ.      บทวา    ไมเคารพ   คือ 
ไมกระทําความเคารพในเหลาพราหมณ. บทวา ไมนับถือ   คือไมรักใคร 
ดวยใจ.    บทวา   ไมบชูา      คือไมกระทําการบูชาแกพวกพราหมณดวย 
พวงดอกไมเปนตน.  บทวา ไมยําเกรง คือไมแสดงการกระทําความนอบ- 
นอม  คือความประพฤติถอมตนดวยการกราบไหวเปนตน.    บทวา ตยิท 
ตัดบทเปน  ต   อิท ( แปลวา นี้นั้น).  บทวา ยทิเม สากฺยา  มีใจความวา 
พวกศากยะเหลาน้ีไมสักการะพวกพราหมณ ฯ ล ฯ  ไมยําเกรงพวกพราหมณ 
การไมกระทําสักการะเปนตน  ของพวกศากยะเหลาน้ันทุกอยาง ไมสมควร 
คือไมเหมาะสมเลย. 
           บทวา  กระทําผิด  คือประทุษราย. 
           คําวา  อิท    ในคําวา  เอกมิหาห  นี ้ เปนเพียงนิบาต.   ความวา 
สมัยหน่ึงขาพระองค.   บทวา   สัณฐาคาร   คือศาลาเปนที่พร่ําสอนความ 
เปนพระราชา.    บทวา   พระเจาศากยะท้ังหลาย    คือพระราชาผูที่ไดรับ 
อภิเษกแลว. บทวา ศากยกุมาร คือผูที่ยังมิไดรับอภิเษก. บทวา บนอาสนะ  
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ที่สูง    คือบนอาสนะหลายประเภท    มีบัลลังก   ต่ัง   ที่นั่งทําดวยหวาย   
แผนกระดาน     และเครื่องปูลาดที่สวยงามเปนตน     ตามความเหมาะสม. 
บทวา     หัวรอตอกระซกิกันอยู     คือหัวเราะเสียงดังดวยอํานาจเยยหยัน. 
บทวา   เลนหัวกันอยู      คือกระทําอาการมีการกระทําเพียงย้ิมแยม   การ 
กรีดนิ้วมือ   และการใหการตบมือเปนตน.     บทวา มมฺเยว  มฺเ 
ความวา     ขาพระองคสําคัญอยางนี้วา      พวกศากยะท้ังหลายหัวเราะเยาะ 
ขาพระองคคนเดียว   หาใชหัวเราะเยาะคนอ่ืนไม. 
           ถามวา  ก็พวกศากยะเหลาน้ันไดกระทําอยางนั้นเพราะเหตุไร. 
ตอบวา  นัยวา  พวกศากยะเหลาน้ันรูจักวงศตระกูลของอัมพัฏฐะ.  และ 
ในเวลาน้ัน    อัมพัฏฐะนี้    เอามือขางหนึ่งจับชายผาสาฎกท่ีเขานุงลอยชาย 
ลงมาจนจดปลายเทา นอมกระดูกคอลง  เดินมาเหมือนคนท่ีเมาดวยความเมา 
คือมานะ  ทีนั้น   พวกศากยะทั้งหลายจึงกลาววา   แนะผูเจริญ   พวกทาน 
จงดูเหตุแหงการมาของอัมพัฏฐะผูกณัหายนโคตร ซึ่งเปนทาสของพวกเรา 
จึงไดกระทําเชนนั้น.    แมเขาก็รูวงศสกุลของตน.    เพราะฉะน้ัน    เขาจึง 
กราบทูลวา ชะรอยวา พวกศากยะเหลาน้ัน หัวเราะเยาะขาพระองคโดยแท. 
           บทวา  ดวยท่ีนั่ง    ความวา   ไมมีการเชื้อเชิญใหนั่งอยางนี้วา  นี่ 
อาสนะ  ทานจงนั่งบนอาสนะน้ี  ดังน้ีเลย.  ใคร  ๆ เขาก็ไมทํากันเชนนั้น 
        บทวา   นางนกมูลไถ     ไดแกนางนกตัวเล็ก ๆ    ที่อาศัยอยูตาม 
ซอกระหวางกอนดินในนา.    บทวา ในรัง   คือในที่เปนที่อยูอาศัย. บทวา 
ชอบพูดพร่ําพรอดกัน คือมักจะกลาวตามท่ีตนปรารถนา   คือตนตองการ 
สิ่งใด ๆ กก็ลาวสิ่งน้ัน ๆ  ออกมา   หงสก็ดี   นกกะเรียนก็ดี    นกยูงก็ดี 
มาแลว   ก็มไิดหามเขาวา   เจาพร่ําพรอดไปทําไม.     บทวา   ทีจ่ะขัดเคือง 
คือท่ีจะของขัดดวยอํานาจแหงความโกรธ.  
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           เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     มาณพเขาใจวา    พระ   
สมณโคดมนี้  กระทําพระญาติของพระองคใหเปนเชนกับนางนกมูลไถ 
กระทําพวกเราใหเสมอกับหงส    นกกะเรียน    และนกยูง    คราวนี้คงจะ 
หมดมานะแลว   จึงแสดงวรรณะ  ๔   ยิ่งข้ึนไปอีก. 
           บทวา  ย่ํายี   คือเหยียบย่ํา  ไดแกกระทําใหหมดความนับถือ.  บทวา   
ไฉนหนอ  เรา  คือ  กถ็ากระไรเรา.  นยัวา  คําวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
ขาพระองคเปนกัณหายนโคตร  อัมพัฏฐะไดกลาวออกมาดวยเสียงอันดังถึง 
๓  ครั้ง.   ถามวา    เขากลาวข้ึนเพราะเหตุไร    เขาไมรูหรือวาเปนโคตรท่ี 
ไมบริสุทธิ์.  ตอบวา  เขารูแน  แตถึงจะรูก็สําคัญเอาวา   เหตุนี้   ภพปกปด 
ไว  เหตุนั้น  พระสมณโคดมนี้ก็ไมทรงเห็น  พระมหาสมณะเมื่อไมทรง 
เห็นอยู   จักตรัสอะไรเลา  จึงไดกลาวข้ึน เพราะความท่ีตนเปนผูกระดางดวย 
มานะ.   บทวา  มาตาเปตฺติก   แปลวา    เปนสมบัติตกทอดมาของมารดา 
บิดา.    บทวา    ชื่อและโคตร  คือชื่อดวยอํานาจแหงบัญญัติ    โคตรดวย 
อํานาจแหงประเพณี.  บทวา  รําลึกถึงอยู   คือนึกถงึอยู  ไดแกสืบสาวไป 
จนถึงท่ีสุดของตระกูล.  บทวา พระลูกเจา  คือเจานาย.   บทวา   ลูกของ 
ทาสี     คือเปนลูกของนางทาสีในเรือน    (หญิงรบัใช).    เพราะฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงวา  นายอันคนใชจะพึงเขาไปหาโดยประ- 
การใด พวกศากยะเห็นทานไมเขาไปหาโดยประการน้ันจึงกลาวเยยหยันให. 
           เบื้องหนาแตนี้    พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศความท่ีอัมพัฏฐะ 
นั้นเปนทาส    และความท่ีพวกศากยะเปนเจานายแลว   เมื่อจะทรงนําวงศ 
สกุลของพระองคและของอัมพัฏฐะมา   จึงตรัสพระดํารัสวา   สกฺยา   โข 
ปน  เปนตน.  ในคําเหลาน้ัน คําวา ทหนฺติ  แปลวา   ต้ังไว   ใจความวา  
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พวกศากยะพูดกันวา    พระเจาโอกกากราชเปนบรรพบุรุษของเรา.   ได   
สดับมาวา ในเวลาท่ีพระราชานั้นตรัส รัศมีจะพุงออกมาจากพระโอฐเหมือน 
คบเพลิง เพราะฉะนั้น ชนทั้งหลายจึงถวายพระนามพระองควา โอกกากะ. 
บทวา  ใหออกไปแลว  คือนําไปแลว.  บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะ 
ทรงแสดงพวกศากยะเหลาน้ัน  ดวยอํานาจแหงชื่อ  จึงตรัสพระดํารัสมีวา 
โอกฺกามุข  เปนตน. ในเรือ่งนั้นมีคําที่จะกลาวตามลําดับ  ดังตอไปนี้  
           ดังไดสดับมา    พระราชโอรสของพระเจามหาสมมติราชแหงกัปที่ 
เปนปฐมกัป   ทรงพระนามวา   โรชะ    พระราชโอรสของพระเจาโรชะ 
ทรงพระนามวา  วโรชะ   ของพระเจาวโรชะ   ทรงพระนามวา   กัลยาณะ 
ของพระเจากัลยาณะ  ทรงพระนามวา  วรกัลยาณะ  ของพระเจาวรกัลยาณะ 
ทรงพระนามวา  มันธาตุ  ของพระเจามันธาตุ ทรงพระนามวา วรมันธาตุ 
ของพระเจาวรมันธาตุ    ทรงพระนามวา    อุโบสถ    ของพระเจาอุโบสถ 
ทรงพระนามวา  วระ  ของพระเจาวระ.   ทรงพระนามวา   อุปวระ  ของ 
พระเจาอุปวระ  ทรงพระนามวา   มฆเทวะ   ของพระเจามฆเทวะ  โดยสืบ 
ตามลําดับมาเปนกษัตริย    ๘๔,๐๐๐  พระองค.     หลังจากกษัตริยเหลาน้ัน 
ไดมีวงศสกุลของพระเจาโอกกากะ ๓ สกุล.    ใน ๓ สกุลนั้น   พระเจา- 
โอกกากราชที่  ๓ ทรงมีพระมเหสี ๕ พระองค คือ ทรงพระนามวา หัตถา 
จิตตา    ชันตุ    ชาลินี    และวิสาขา.    สําหรับพระมเหสีแตละพระองคมี 
สตรีองคละ   ๕๐๐   เปนบริวาร.   พระมเหสีองคใหญที่สุดมีพระราชโอรส 
๔ พระองค คือ ทรงพระนามวา โอกกามุขะ กรกัณฑุ หัตถินิกะ สินิปุระ. 
มีพระราชธิดา ๕ พระองค คือ  ทรงพระนามวา  ปยา  สุปปยา  อานันทา 
วิชิตา   วิชิตเสนา.  พระองคประสูติพระราชบุตรและพระราชธิดา ๙ พระ  
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องคแลวก็สวรรคต  ดวยประการฉะน้ี.   
           ตอมาพระราชาไดทรงนําพระราชธิดาองคอ่ืนที่ยังสาวสวยมาอภิเษก 
ไวในตําแหนงพระอัครมเหสี.       พระนางประสูติพระราชโอรสทรงพระ 
นามวา  ชันตุ.   ทีนั้น ในวันที่ ๕  พระนางจึงประดับประดาพระโอรสนั้น 
แลว    ทลูแสดงแดพระราชา.    พระราชาทรงดีพระทัย    ไดพระราชทาน 
พรแกพระนาง.  พระนางทรงปรึกษากับพระญาติทั้งหลายแลว        จึงทูล 
ขอราชสมบัติใหแกพระราชโอรส.   พระราชาทรงตวาดวา    แนะหญิงถอย 
เจาจงฉิบหายเสีย     เจาปรารถนาอันตรายใหแกบุตรของเรา.      พระนาง 
พอลับตาคน  ก็ทลูใหพระราชาทรงยินดีบอย ๆ เขาแลว   ทลูคําเปนตนวา 
ขาแตพระมหาราช    ข้ึนชื่อวาการตรัสคําเท็จหาสมควรไม    แลวก็ทูลขอ 
อยูนั่นแหละ. 
           ลําดับนั้น    พระราชาจึงทรงรับส่ังใหเรียกพระราชโอรสทั้งหลายมา 
ตรัสวา   แนะพอทั้งหลาย  เราเห็นชนัตุกุมารนองคนเล็กของพวกเจา   จึง 
ใหพรแกแมของเขาไปฉับพลันทันที    นางก็ยากจะใหลูกของเขาไดราช- 
สมบัติเวนพวกเจา    พวกเจาอยากไดชางมงคล    มามงคล   และรถมงคล 
มีประมาณเทาใด  จงถือเอาชางมาและรถมีประมาณเทาน้ันไปเสีย  แลวพึง 
กลับมาครองราชสมบัติ      เมื่อเราลวงลับไปแลว     จึงสงออกไปพรอมกับ 
อํามาตย ๘ คน. 
           ราชโอรสเหลาน้ันรองคร่ําครวญมีประการตาง ๆ กราบทูลวา  ขาแต 
เสด็จพอ     ของพระองคไดทรงโปรดยกโทษแกพวกขาพระองคดวยเถิด 
แลวก็ใหพระราชาและนางสนมกํานัลในของ'พระราชายกโทษให      แลว 
กราบทูลวา   พวกขาพระองคจะไปพรอมกับพระเจาพ่ีดวย   แลวจึงทูลลา  
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พระราชาออกไป   พาเอาพระพ่ีนางไป  มีพวกเสนาทั้ง  ๔  เหลาหอมลอม 
ออกไปจากพระนครแลว.   พวกมนุษยทั้งหลายเปนอันมากตางพากันคิดวา   
พระราชกุมารท้ังหลาย   จักมาครองราชสมบัติ     เม่ือพระราชบิดาสวรรคต 
แลว   พวกเราจักไปรับใชพระองค  ตางพากันติดตามไปดวย.   ในวันแรก 
เหลาเสนากินเนื้อท่ีประมาณโยชนหน่ึง     ในวันที่  ๒ ประมาณ  ๒ โยชน 
ในวันที่ ๓ ประมาณ ๓ โยชน.  พวกราชกุมารตางปรึกษากันวา  กองทัพ 
นี้ใหญโต    ถาพวกเราย่ํายีพระราชาในประเทศใกลเคียงบางแหงแลว    ยึด 
เอาชนบท    แมพระราชานั้นก็คงไมสามารถสูได    จะมีประโยชนอะไรกับ 
การเบียดเบียนผูอ่ืน  ชมพทูวีปนี้ยังกวางใหญ   พวกเราจักพากันสรางเมือง 
ในปา  วาแลวก็เสด็จดําเนินมุงพระพักตรไปยังปาหิมพานต   เสาะหาท่ีที่จะ 
ต้ังเมือง. 
           ในสมัยนั้นพระโพธิสัตวของพวกเราบังเกิดในตระกูลพราหมณผูมั่งค่ัง 
มีชื่อวา  กบิลพราหมณ  ออกบวชเปนฤาษี   สรางบรรณศาลอาศัยอยูใน 
แนวปา   มีตนสากะ    ใกลฝงสระโบกขรณี  ที่ขางปาหิมพานต.    นัยวา 
พราหมณนั้นรูวิชาชื่อ   ภุมมบาล    ที่เปนเครื่องมือใหคนมองเห็นคุณและ 
โทษในเบื้องบนในอากาศ    มีประมาณ  ๘๐  ศอก   และเบ้ืองลาง   แมใน 
แผนดิน.     ในท่ีแหงหน่ึง   มีกอหญา    และเถาวัลยเกิดเปนทักษิณาวรรต  
(เวียนขวา)    บายหนาไปทางทิศตะวันออก.    ราชสีหและเสือโครงเปน 
ตน   ว่ิงไลตามเนื้อและสุกรมาก็ดี   งูและแมว   ว่ิงไลตามกบและหนูมาก็ดี 
มาถึงท่ีนั้นแลว    ไมสามารถจะไลตามสัตวเหลาน้ันตอไปได     จะถูกสัตว 
เหลาน้ันขูใหกลัว   ตองหันกลับไปแนนอนทีเดียว.   พราหมณนั้นทราบวา 
นี้เปนที่ที่เลิศในแผนดิน  แลวจึงสรางบรรณศาลาของตนในท่ีนั้น.  
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           ตอมาพราหมณนั้นเห็นพระราชกุมารเหลาน้ันเสาะแสวงหาที่ที่จะต้ัง   
เมือง  เดินมาสูที่เปนที่อยูของตน  ถามทราบความเปนไปน้ันแลว เกิดความ 
เอ็นดูในพระราชกุมารเหลาน้ันจึงไดทูลวา    เมืองที่สรางข้ึนในที่ต้ังบรรณ- 
ศาลาน้ีจักเปนเมืองเลิศในชมพูทวีป   ในบรรดาชายท่ีเกิดในเมือง     แต 
ละคน ๆ จักสามารถเอาชนะคนต้ัง ๑๐๐  ก็ได    ต้ัง ๑,๐๐๐  ก็ได    พวก 
พระองคจงสรางเมืองในที่นี้เถิด   จงสรางพระราชมณเฑียรของพระราชา ณ 
ที่ต้ังบรรณศาลาเถิด  เพราะคนยืนในท่ีนี้  ถึงจะเปนลูกคนจัณฑาล ก็จะเปนผู 
ประเสริฐยิ่งดวยกําลังของพระเจาจักรพรรดิ.   พวกพระราชกุมารจึงเรียนวา 
นี้เปนที่อาศัยอยูของพระผูเปนเจามิใชหรือขอรับ.     พวกทานไมตองคิดวา 
เปนที่อยูอาศัยของเรา     จงสรางเมืองกันใหบรรณศาลาของเราไวขางหน่ึง 
แลวต้ังชื่อวา   กบิลพัสดุ.    พวกราชกมุารเหลาน้ัน   กระทําเชนนั้นแลว 
พากันอาศัยอยู  ณ ที่นั้น.  
           อํามาตยทั้ง  ๘  คนคิดวา     พระราชโอรสเหลาน้ีเจริญวัยแลว    ถา 
พระราชบิดาของพวกเขาพึงอยูในที่ใกล  พระองคพึงทรงกระทําอาวาห- 
วิวาหมงคลให   แตบัดนี้เปนภาระของพวกเราแลว  จึงปรึกษากับพระราช- 
กุมารท้ังหลาย.     พระราชกุมารท้ังหลายกลาววา     พวกเรายังมองไมเห็น 
ธิดากษัตริยเชนกับพวกเรา      ทั้งก็ยงัมองไมเห็นกุมารกษัตริยเชนกับพระ 
พ่ีนองนาง  ลูกของพวกเราท่ีเกิดข้ึนเพราะอยูรวมกับผูที่ไมเสมอกัน  จัดวา 
เปนผูไมบริสุทธิ์ทางฝายมารดา    หรอืทางฝายบิดา   จักถึงความความแตก 
ตางกันแหงชาติ   เพราะฉะนั้น  พวกเราจึงพอใจการอยูรวมกับพระพ่ีนอง 
นางเทาน้ัน   เพราะกลัวความแตกตางกันแหงชาติ   จึงต้ังพระเชฏฐภคินีไว 
ในตําแหนงเปนพระมารดา    ตางก็สําเร็จการอยูรวมกันกับพระพ่ีนองนาง  
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ที่เหลือ.   
           เมื่อพระราชโอรสเหลาน้ันเจริญดวยบุตรและธิดา   แตในสมัยตอมา 
พระเชฏฐภคินีเกิดเปนโรคเรื้อน.      เน้ือตัวเปนเหมือนกับดอกทองกวาว. 
พระราชกุมารท้ังหลายคิดวา     เมื่อพวกเราการทําการน่ังการนอนและการ 
บริโภค   เปนตน   รวมกนักับพระเชฏฐภคินีนี้     โรคนี้ก็จะติดตอกันได 
วันหน่ึงจึงทําเปนประหนึ่งวา  เดินไปเลนกีฬาในสวน   ใหพระเชฏฐภคินี 
นั้นข้ึนนั่งบนยานแลวเขาไปยังปา   รบัสั่งใหขุดสระโบกขรณีในพ้ืนดินโดย 
สังเขปวาเปนเรือน    ใหพระนางเขาไปในที่นั้น     พรอมกับของเค้ียวและ 
ของบริโภค  มุงขางบนใสดินรวนลงไป  แลวพากนักลับไป. 
           ในสมัยนั้นพระเจากรุงพาราณสีทรงพระนามวา  รามะ  ทรงเปนโรค 
เรื้อน    พวกนางสนมกํานัลในและพวกนักแสดงละคร   ตางพากันรังเกียจ 
เพราะความสังเวชใจน้ัน     จึงทรงมอบราชสมบัติใหแกพระราชโอรสองค 
ใหญเสด็จเขาปา  ทรงเสวยรากไมในปาในท่ีนั้น   ตอเวลาไมนานนักก็หาย 
พระโรค   มผิีวพรรณประดุจทองคํา    เสด็จเที่ยวไปทางโนนบาง   ทางน้ี  
บาง    ทอดพระเนตรเห็นตนไมมีโพรงใหญ  ทรงถากถางที่วางมีประมาณ  
๑๖  ศอก  ในสวนดานในแหงตนไมนั้น  ติดประตูและหนาตาง  ผูกบันได 
ไว   ประทับ อยู ณ ที่นั้น.    พระองคทรงกอไฟไวในกะโหลกรองรับถาน 
ตอนกลางคืน     ทรงสดับเสียงรองของเหลาสัตวมีเนื้อและสุกร    เปนตน 
บรรทมหลับไป.  พระองคทรงสังเกตวา  ในท่ีโนนราชสีหรอง  ในท่ีโนน 
เสือโครงรองพอสวางก็เสด็จไปท่ีนั้นทรงเก็บเอาเน้ือท่ีเหลือเดนมาเผาเสวย. 
           ตอมาวันหน่ึง     ในตอนใกลรุง    เมื่อพระองคทรงกอไฟใหลุกข้ึน 
แลวประทับนั่งอยู  เสือโครงเดินมาเพราะไดกลิ่นตัวพระราชธิดา  จึงคุยดิน  
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กระจัดกระจายในที่นั้น    ทําเปนชองวางไวที่ซอกเขา.   พระนางทอดพระ   
เนตรเห็นเสือโครงทางชองนั้น    ทรงกลัวจึงสงเสียงรองดังลั่น.    พระเจา 
กรุงพาราณสี  ทรงสดับเสยีงนั้น ทรงสังเกตไดวา  นี้เปนเสียงสตรี   จึงเสด็จ 
ไป ณ  ที่นั้นแตเชาทีเดียว  ตรัสถามวา  ใครอยูในท่ีนี้    พระนางตอบวา ผู 
หญิง นาย. เธอมีชาติเปนอะไร. ฉันเปนธิดาของพระเจาโอกกากมหาราช. 
เธอจงออกมาเถิด.  ไมสามารถออกไปได  นาย.   เพราะเหตุไร    ฉันเปน 
โรคผิวหนัง.      พระเจากรุงพาราณสีตรัสถามความเปนมาทุกประการแลว 
ใหพระนางผูไมยอมออกมาเพราะขัตติยมานะ         ทรงทราบความเปน 
กษัตริยของตนวา  แมเราก็เปนกษัตริย   จึงทรงพาดบันไดลงไป   ทรงฉุด 
ข้ึนมาพาไปยังท่ีประทับของพระองค    พระราชทานยาที่พระองคทรงเสวย 
เองน่ันแหละ  ตอมาไมนานนัก   ทรงกระทําใหพระนางหายพระโรค  มีผิว 
พรรณประดุจทองคําได    จึงทรงอยูรวมกับพระนาง.    เพราะการอยูรวม 
ครั้งแรกนั่นเอง  พระนางก็ทรงครรภ  ประสูติพระราชโอรส ๒ พระองค 
แลวก็ประสูติอีกถึง  ๑๖  ครั้ง    อยางนี้คือ     ครั้งละสอง ๆ   ดวยประการ 
ฉะน้ี.   จึงมีพ่ีนองถึง  ๓๒ พระองค.   พระราชบิดาก็ทรงใหพระราชโอรส 
เหลาน้ันซึ่งเจริญวัยแลว  ไดทรงศึกษาศิลปศาสตรทุกชนิด. 
           ตอมาวันหน่ึง        พรานไพรผูอยูในเมืองของพระเจารามะคนหน่ึง 
เที่ยวแสวงหาแกวอยูที่ภูเขา    เห็นพระราชาแลว     จําได     จึงกราบทูลวา 
ขาแตสมมติเทพ   ขาพระพุทธเจาจําพระองคได.  ทีนั้น  พระราชาจึงตรัส 
ถามความเปนไปทุกประการ.    และในขณะน้ันนั่งเอง   พวกเด็กทั้งหลาย 
เหลาน้ันก็พากันมา.    พรานไพรเห็นพวกเขาแลว   ทลูถามวา  เด็กเหลาน้ี  
เปนใคร.   เมื่อพระราชตรัสวา  ลูกของเราเอง   เขาจึงทูลถามถึงวงศสกุล  
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ทางฝายมารดาของเด็กเหลาน้ัน   คิดวาบัดนี้เราไดรางวัลแลว  จึงไปยังเมือง   
กราบทูลแดพระราชา   พระราชาทรงดําริวา   เราจักทูลเชิญเสด็จพระราช- 
บิดามา   จึงเสด็จไป  ณ  ที่นั้น  พรอมกับเสนา ๔  เหลา  ถวายบังคมพระ 
ราชบิดา   แลวทูลขอวา   ขอพระองคจงทรงรับราชสมบัติเถิด   พระเจาขา. 
พระเจากรุงพาราณสีตรัสวา    อยาเลยพอเอย   เราจะไมไป  ณ  ที่นั้น  เธอ 
จงถากถางตนไมนี้ออก     แลวสรางเมืองใหแกเรา  ณ  ที่นี้นี่แหละ.    พระ 
ราชาทรงกระทําตามรับสั่งแลว    ต้ังชื่อให  ๒ ชือ่  คือ  ชื่อวา  โกลนคร 
เพราะเหตุที่ถากถางตนกระเบาออกแลวสรางเมืองนั้นข้ึน  ๑   ชื่อวา 
พยัคฆบถ  เพราะสรางข้ึนที่ทางเดินของเสือโครง  ๑  เสร็จแลวถวายบังคม 
พระราชบิดา  ไดเสด็จกลบัพระนคร. 
           ตอมาพระราชมารดาไดตรัสกะกุมารผูเจริญวัยแลววา    นี่แนะลูก ๆ 
ทั้งหลาย      ศากยะผูอยูในกรุงกบิลพสัดุผูเปนพระเจาลุงของพวกทานมีอยู 
ก็พวกธิดาของพระเจาลุงของพวกทาน   มีการจับผมเห็นปานฉะนี้    มีการ 
จับผาเห็นปานฉะนี้     แนะลูกทั้งหลาย    เมื่อใดพวกเขามาทาอาบนํ้า   เมื่อ 
นั้นทานจงไปจับธิดาผูที่ตนชอบไว.  พวกเขาก็พากันไปในที่นั้น  เมื่อพระ 
ราชธิดาพากันมาอาบนํ้า    กาํลังผ่ึงศีรษะใหแหงอยู   จึงจับราชธิดาผูที่ตน 
ปรารถนาประกาศชื่อใหทราบแลวมา.       พระเจาศากยะทั้งหลายทรงสดับ 
แลว   ตรัสวา    แนะพนาย   ชางเขาเถิด   พวกญาติ  ๆ  ของเราเอง   แลวก ็
ทรงเฉยเสีย.   นี้เปนเรื่องเกิดข้ึนของศากยวงศและไกลิยวงศ.  เม่ือศากยวงศ 
และไกลิยวงศเหลาน้ัน     ทําการอาวาหมงคลและวิวาหมงคลซ่ึงกันและกัน 
วงศสกุลสืบตอกันมาไมขาดสายเลย    ทราบเทาถงึพุทธกาล.    ในเรื่องนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา  เพ่ือทรงแสดงศากยวงศ  จึงตรัสพระดํารัสวา  ศากยะ  
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เหลาน้ันออกไปจากแวนแควนไปอาศัยอยูที่ฝงแหงสระโบกขรณี     ขาง   
หิมวันตประเทศ  ดังนี้เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สมฺมนฺติ  แปลวา  อาศัยอยู.  บทวา 
สากฺยา   วต   โภ     มีใจความวา  พวกศากยะแมจะออกไปอยูในปา  ไม 
ทําลายเชื้อชาติ   เปนผูสามารถ   คือมีกําลังแกกลาท่ีจะรักษาวงศสกุลไวได.  
บทวา     ต้ังแตนั้นมา   คือนับวันนั้นเปนตนมา    ไดแกจําเดิมแตนั้นมา. 
บทวา  โส  จ  เนส  ปุพฺพปุริโส ใจความวา  พระราชาทรงพระนามวา 
โอกกากะนั้นเปนบรรพบุรุษของพระราชกุมารเหลาน้ัน    แมแตเพียงการ 
แตกตางแหงเชื้อชาติดวยอํานาจเปนคหบดีของศากยะเหลาน้ัน      ก็มิไดม.ี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศศากยวงศใหทราบอยางนี้แลว      ตอน้ีไป 
เมื่อจะทรงประกาศอัมพัฏฐวงศ   จึงตรัสพระดํารัสมีวา   รฺโ  โข  ปน 
เปนตน.   
           บทวา  นางทาสีคลอดลูก   ชื่อวา   กัณหะ   คือคลอดลูกมีผิวดํา 
มีฟนเกิดข้ึน   มีผมหนวดและเครางอกข้ึนต้ังแตอยูในทองทีเดียว.   บทวา 
ปพฺยาหาสิ  ความวา  เมื่อพวกมนุษยในเรือนท้ังหลาย   ตางพากันหนีไป 
เพราะกลัววา   ยักษเกิดแลว    ปดประตูแลวยืนอยู    นายกัณหะก็เดินไป 
ขางโนนและขางนี้   พลางพูดรองเสียงดังลั่นวา   พวกทานจงชวยชําระลาง 
เรา  ดังนี้เปนตน. 
           บทวา พวกมาณพเหลาน้ัน  ไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมพีระภาคเจา 
คือไดกราบทูลคําน้ีวา  มา  ภว   เปนตน    ก็เพ่ือจะปลดเปลื้องคําตําหนิ 
ของตน.  นัยวา  พวกมาณพเหลาน้ัน  ไดมีความคิดยางน้ีวา   อมัพัฏฐะ 
นี้เปนศิษยคนโตของอาจารยของพวกเรา       ถาพวกเราจะไมพูดบางสักคํา  
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สองคําในฐานะเห็นปานฉะนี้   อัมพัฏฐะนี้จักทําลายพวกเราในสํานักอาจารย   
ของพวกเรา   พวกเขาจึงไดกลาวอยางนี้   เพ่ือจะปลดเปลื้องคําตําหนิ   แต 
พวกเขาก็ยังหวังดวยคิดวา    อัมพัฏฐะนี้จะปราศจากความมัวเมา.    นัยวา 
อัมพัฏฐะนี้กไ็มเปนที่รักแมของพวกมาณพเหลาน้ันนัก   เพราะเขาเปนคน 
เจามานะ.   บทวา   เปนผูพูดแตคําดีงาม   คือมีคําพูดออนหวาน.   บทวา 
ในถอยคําน้ัน   คือในถอยคําเกี่ยวกับเวท  ๓  ที่ตนเรียนมาแลว.     บทวา 
เพ่ือจะโตตอบ   ความวา   เพ่ือจะกลาวตอบโต   คือกลาวแกปญหาที่ถาม 
แลว.   อีกนัยหนึ่งวา  เพ่ือจะโตตอบ   คือเพ่ือจะกลาวใหเหนือกวา  ในคํา 
พูดวา  เปนบุตรของทาสี  นั้น. 
           บทวา  ลําดับน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา  มใีจความวา ลําดับนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา   ถาพวกมาณพผูนั่งในท่ีนี้เหลานั้น   จักสง 
เสียงดังข้ึนทํานองนี้    ก็จะพูดกันไมจบลงได    เอาเถอะ   เราจะทําใหเขา 
เงียบเสียงแลวพูดกับอัมพัฏฐะเทาน้ัน  จึงไดตรัสพระดํารัสนี้กะพวกมาณพ 
เหลาน้ัน.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   มนฺตโวฺห  แปลวา  พวกทานจง 
ปรึกษา.   บทวา  มยา   สทฺธึ    มนฺเตตุ   คือจงกลาวกับเรา.   เมื่อพระผู 
มีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว    มาณพทั้งหลายจึงคิดวา    อมัพัฏฐมาณพ 
ผูถูกพระผูมพีระภาคเจาตรัสวา   เปนบุตรของนางทาสี   ถึงเพียงนั้น  ไม 
สามารถที่จะเงยศีรษะข้ึนได.   ก็ข้ึนชือ่วา   เชื้อชาตินี้แล   รูกันไดยาก   ถา 
พระสมณโคดมจะกลาวคําไร ๆ  แมกะผูอ่ืนวา    ทานเปนทาส    ใครจัก 
กอคดีกับพระสมณโคดมนั้น  อมัพัฏฐะ   จงแกขอท่ีคนผูกเขาดวยตนเอง 
เถิด  ดังนี้   เม่ือจะปลดเปลื้องตนออกแลว   โยนไปเหนืออัมพัฏฐะคนเดียว 
จึงกลาวคํามีวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   อมัพัฏฐะเกิดดีแลว   เปนตน.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 564 

           บทวา    ประกอบดวยธรรม    ไดแกเปนไปกับเหตุ    คือมีเคามูล.   
บทวา  แมจะไมพอใจก็ตองพยากรณ  ความวา  ตนแมไมปรารถนาก็ตอง 
พยากรณ   คือจะตองวิสัชนาโดยแนแท.    บทวา อฺเน    วา    อฺ 
ปฏิจริสฺสสิ    ใจความวา    ทานจักเอาอีกคําหนึ่งมากลบเกลื่อนอีกคําหนึ่ง 
คือจักทับถม  ไดแกจักปกปด.  ก็ผูใดอันเขาถามแลวอยางนี้วา  ทานมีโคตร 
อะไร    แตกลาววา   ขาพเจารูเวททั้ง  ๓  เปนตน   ผูนี้ชื่อวา   เอาคําอ่ืนมา 
กลบเกลื่อนอีกคําหนึ่ง.   บทวา   ปกฺกมิสฺสสิ  วา  ความวา   ทานท้ังท่ี 
รูอยูซึ่งปญหาที่เขาถามแลว    กลับลกุจากอาสนะไปเสีย   เพราะไมอยากจะ 
ตอบหรือ.  บทวา  อัมพัฏฐะไดนิ่งเสีย  ความวา อัมพัฏฐะคิดวา   พระ 
สมณโคดมมีพระประสงคจะใหเราทูลวา  เปนลูกนางทาสีเองทีเดียว  และ 
เมื่อเราทูลเสียเอง   ชื่อวาทาสยอมเกิดข้ึนแนนอน    แตพระสมณโคดมนี้  
ทักทวงเพียง  ๒ - ๓  ครั้งแลวก็จักทรงดุษณีภาพ  ทีนั้น  เราก็จักหลบหนี 
หลีกไป   ดังน้ีแลว   จึงนิ่งเสีย. 
           สายฟามีอยูที่ฝามือของยักษนั้น    เหตุนั้น    ยักษนั้น    จึงชื่อวา 
วชิรปาณี.   บทวา ยักษ พึงทราบวา  มิใชยักษธรรมดา  แตเปนทาวสักก- 
เทวราช.    บทวา    เปนของรอน   คือมีสีเปนไฟ.  บทวา  สมฺปชฺชลิต 
แปลวา   ลุกโพลงไปท่ัว.   บทวา  สโชติภูต  แปลวา   มีแสงสวางโดยรอบ 
ความวา   มีเปลวไฟเปนอันเดียวกัน.   บทวา   ยืนอยู   ความวา  ยักษนั้น 
เนรมิตรูปรางแปลกประหลาดอยางนี้  คือ    ศรีษะใหญ    เข้ียวเหมือนกับ 
หัวผักกาดสด    นัยนตาและจมูกเปนตน    ดูนากลัว     ยืนอยู.    ถามวา 
ก็ยักษนี้มาเพราะเหตุไร.    ตอบวา    มาเพ่ือจะใหอัมพัฏฐะละทิง้ทิฏฐิเสีย. 
           อีกประการหน่ึง     ยักษนี้มาดวยคิดวา     เมื่อพระผูมีพระภาคเจา  
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ทรงถึงความเปนผูขวนขวายนอย    ในการทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยาง   
นี้วา   ก็เรานีแ่หละพึงแสดงธรรมได   แตคนอ่ืนเขาหารูทั่วถึงธรรมของเรา 
ไม   ทาวสักกะพรอมกับทาวมหาพรหมจึงเสด็จมา  ไดทรงการทําปฏิญญา 
วา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขอพระองคจงทรงแสดงธรรมเถิด   พวก 
ที่ไมเปนไปในอํานาจปกครองของพระองค   พวกขาพระองคจักใหเปนไป 
เอง  ธรรมจักรจงเปนของพระองค  อาณาจักรจงเปนของพวกขาพระองค 
เพราะฉะนั้น     วันนี้เราจักขูใหอัมพัฏฐะสะดุงกลัว     แลวใหเฉลยปญหา 
ใหได. 
           บทวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงทอดพระเนตรเห็น  และอัมพัฏฐะ 
ก็เห็น  มใีจความวา  ก็ถายักษนั้นแมคนอ่ืนก็เห็น  เหตุนั้นก็จะดูไมสําคัญ 
ชนทั้งหลายพึงกลาววา     พระสมณโคดมนี้ทรงทราบวาอัฏพัฏฐะไมยอม 
อยูในพระดํารัสของพระองค  จึงนํายักษมาแสดง ทีนั้น  อมัพัฏฐะจึงพูดข้ึน 
เพราะความกลัว  เพราะฉะนั้น  พระผูพระภาคเจาทรงทอดพระเนตรเห็น 
และอัมพัฏฐะก็เห็น. 
           อัมพัฏฐะพอเห็นยักษนั้นเทานั้น    เหง่ือก็ไหลออกทั่วตัว.   ภายใน 
ทองก็ปนปวนดังลั่น.  เขาจึงคิดวา  แมคนอ่ืนเลาเขาเห็นไหมหนอ  พลาง 
มองดูรอบ ๆ ก็มิไดเห็นใคร ๆ แมจะมีเพียงขนลุก. ลําดับนั้น  เขาจึงคิดวา 
ภัยนี้เกิดข้ึนเฉพาะแกเรา   ถาเราจะพูดวา     ยักษ   ชนทั้งหลายพึงกลาววา 
ตาของทานนั่นแหละมีอยูมิใชหรือ ทานคนเดียวเทาน้ันเห็นยักษ อัมพัฏฐะ 
ทีแรกไมเห็นยักษ    แตถูกพระสมณโคดมทรงบีบค้ันดวยวาทะ    จึงเห็น 
ยักษ   สําคัญอยูวา  บัดนี้   ในที่นี้ที่พ่ึงอยางอ่ืนของเราไมมี  นอกจากพระ 
สมณโคดมเทาน้ัน  ลําดับนั้นแล  อัมพัฏฐมาณพ ฯ ล ฯ  ไดกลาวคําน้ี  
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กะพระผูมีพระภาคเจา.  
           บทวา  ตาณ  คเวสี   แปลวา แสวงหาท่ีตานทาน.  บทวา  เลณ คเวสี  
แปลวา    แสวงหาท่ีเรน.   บทวา   สรณ   คเวสี    แปลวา   แสวงหาท่ีพ่ึง. 
ก็ในคําเหลานี้   ที่ชื่อวา  ที่ตานทาน  เพราะยอมตานทานไว   คือรักษาไว. 
ที่ชื่อวา  ที่เรน  เพราะชนท้ังหลายยอมหลีกเรนอยูในที่นี้ .  ทีช่ือ่วา  ที่พ่ึง 
เพราะยอมปองกันไว   ความวา    ยอมเบียดเบียน    คือกําจัดเสียไดซึ่งภัย. 
บทวา   เขาไปน่ังใกล   คือเขาไปนั่งบนที่นั่งเบ้ืองลาง.    บทวา    พฺรูตุ 
แปลวา   จงกลาว.   
           บทวา  ชนบททางทิศใต   คือชนบททางทิศใตแหงแมน้ําคงคา  ที่ 
ปรากฏชื่อทกัษิณาบถ.    ไดยินวา   ในกาลน้ัน  ในประเทศทางทิศใตของ 
อินเดียมีพราหมณและดาบสอยูมาก.   อัมพัฏฐะไป ณ ที่นั้น   ทาํใหดาบส 
คนหน่ึงยินดีดวยวัตรปฏิบัติ.        ดาบสน้ันเห็นอุปการะของเขาจึงกลาววา 
แนะบุรุษผูเจริญ    เราจะใหมนตแกทาน    ทานปรารถนามนทใด  จงเรียน 
มนตนั้นเถิด.   เขาจึงกลาววา   ขาแตอาจารย   กิจดวยมนตอยางอ่ืนของผม 
ไมมี    อาวุธทํารายไมไดดวยอานุภาพของมนตใด    ขอทานจงใหมนตนั้น 
แกผมเถิด.  ดาบสน้ันกลาววา   แนะผูเจริญ   ดีแลว    จึงไดใหวิชาที่ธนูยิง 
ไมเขา  ชื่อวาอัมพัฏฐะ.  เขาเรียนเอาวิชานั้นแลว   ทดลองในที่นั้นทีเดียว 
คิดวา  บัดนี้เราจักใหความใฝฝนของเราเต็มเสียที    จึงถือเอาเพศเปนฤาษี 
ไปยังสํานักของพระเจาโอกกากะ.   เพราะฉะน้ัน   ทานจึงกลาววา  อัม- 
พัฏฐะไปสูชนนททางทิศใต     เรียนพรหมมนตเขาไปเฝาพระเจา 
โอกกากะ  ดงัน้ี. 
           ในบทน้ี   บทวา   พรหมมนต   คือมนตอันประเสริฐ   เพราะเปน  
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มนตสมบูรณดวยอานุภาพ.  บทวา  โก  เนวเร๑   มยฺห หาสีปุตฺโต   ความวา 
นี่แนะเวย    ใครหนอน้ีเปนลูกนางทาสี   (มาขอลูกสาว)   ของเราอยางนี้.   
บทวา  พระเจาโอกกากราช  นั้น   ไมทรงสามารถจะปลอยลูกธนูไปได 
ความวา   พระราชานั้น   ข้ึนสายธนู    เพราะพระองคมีพระประสงคจะฆา 
ฤาษีนั้น  แตไมทรงสามารถท่ีจะยิงออกไป  ทั้งไมทรงสามารถท่ีจะปลดออก 
ไดซึ่งลูกศรน้ัน    ทันใดนั้น    พระองคก็มีพระเสโทไหลไปทั่วพระวรกาย 
ประทับยืนสั่นงันงกอยูดวยความกลัว. 
           บทวา  อํามาตยทั้งหลาย  คือมหาอํามาตยทั้งหลาย.  บทวา  เหลา 
ชุมชน  คือมวลชนนอกจากนี้.    บทวา    เหลาอํามาตยทั้งหลาย     ได 
กลาวคําน้ี     ความวา    พวกเขาคิดอยูวา     เมื่อพระราชาทรงพระนามวา 
ทัณฑกี   ทรงพระพฤติผิดในดาบสชื่อ   กีสวัจฉะ   แวนแควนทั้งสิ้นพินาศ 
ดวยฝนแหงอาวุธ    พระเจานาฬิเกระทรงประพฤติผิดในดาบส  ๕๐๐ ตน 
และพระเจาอัชชุนะทรงประพฤติผิดในอังคีรสดาบส   แทรกลงสูแผนดิน 
เขาไปสูนรก   เพราะความกลัวจึงไดกลาวคํานี้วา    ขาแตทานผูเจริญ   ขอ 
ความสวัสดีจงมีเปนตน.   กัณหดาบสน่ิงอยูนาน   ตอน้ันถูกเขาขอรองโดย 
ประการตาง ๆ จึงกลาวคําเปนตนวา  พระราชาของพวกทาน   ข้ึนสายธนู 
ยิงฤาษีเชนกับพวกเรา    นับวาทํากรรมหนักมาก    แลวจึงไดกลาวคํานี้วา 
ความสวัสดีจักมีแดพระราชา   ดังน้ี   ในภายหลัง.    บทวา   จกัพังทลาย 
คือจักแตกแยกออก   กัณหดาบสน้ันคิดวา  เราจักใหชนตกใจกลัว  จึงได 
กลาวเท็จวา    แผนดินจักแตกกระจายออก     ราวกะกําแกลบ.   ความจริง 
อานุภาพแหงวิชาของกัณหดาบสนั้นมีเพียงหยุดยั้งลูกศรไดเทาน้ัน ยอมไม 
เปนไปอยางอ่ืนไปได. ในคําทั้งหลายแมอ่ืนจากน้ี  ก็มีนัยทํานองเดียวกันนี้. 
๑. บาลีอัมพัฏฐสูตรเปน  เนวเร  พระไตรปฎกเลม  ๙  หนา  ๑๒๕.  
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           บทวา   ปลฺโลโม แปลวา  มีชนนอนราบแลว .  ความวา แมแตเพียง   
ขนลุก  ก็จักไมมีแกเขา.  นัยวา    กัณหดาบสใหพระราชากระทําปฏิญาณ 
แลว   จึงไดกลาวคํานี้วา    ถาพระราชาจักพระราชทานเด็กหญิงน้ันแกเรา 
ดังน้ี.  บทวา พระราชาใหลูกธนูวางไวที่กุมารแลว   ความวา  เมื่อดาบส 
นั้นรายมนตวา ขอใหลูกศรจงลงมา พระราชาก็ใหวางลงที่สูคือของกุมาร. 
บทวา  ไดพระราชทานพระราชธิดาแลว    คือทรงชําระลางศีรษะกระทํา 
มิใหเปนทาส     คือเปนไทยแลว     พระราชทานไป     และทรงดังไวใน 
ตําแหนงอันยิ่งใหญ.  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงประกาศวา  อัมพัฏฐะ 
เปนญาติของศากยะท้ังหลายทางฝายหน่ึงจึงไดตรัสพระดํารัสนี้วา   มา โข  
ตุเมฺห     มาณวกา   เพ่ือจะทรงใหเขาเบาใจ.    ลําดับนั้น    อัมพัฏฐะเปน 
ประหน่ึงวาถูกรดดวยนํ้าต้ัง  ๑๐๐ หมอ   มีความกระวนกระวายอันระงับแลว 
เบาใจแลว  คิดวา   พระสมณโคดมทรงดําริวา    จักใหเราบันเทิงใจ 
จึงทรงกระทําใหเราเปนญาติทางฝายหนึ่ง   นัยวา   เราเปนกษัตริย. 
           ลําดับนั้นแล      พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา     อมัพัฏฐะนี ้
กระทําความสําคัญวา   เราเปนกษัตริย   ไมรูวาตนมิใชกษัตริย   เอาเถอะ 
เราจักใหเขารู  เมื่อจะทรงแสดงเทศนายิ่งข้ึนไป  เพื่อทรงแสดงวงศกษัตริย 
จึงไดตรัสพระดํารัสวา  ดูกอนอัมพัฏฐะ  ทานสําคัญขอนั้นเปนไฉน   เปน 
ตน. บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อิธ   แปลวา ในโลกน้ี. บทวา  ในพราหมณ 
ทั้งหลาย  คือในระหวางพวกพราหมณ.  บทวา   ทีน่ั่งหรือนํ้า   คือท่ีนั่ง 
อยางดีเลิศ  หรือนํ้าอยางดีเลิศ.  บทวา  สทฺเธ   คือในภัตท่ีเขาทําอุทิศใหผู 
ตาย.  บทวา  ถาลิปาเก   คือในภัตในงานมงคล   เปนตน . บทวา  ยฺเ 
คือในภัตท่ีเขาทําไวบูชายัญ.   บทวา ปาหุเน  คือในภัตท่ีเขากระทําไวเพ่ือ  
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แขกท้ังหลาย   หรือวาในภัตท่ีเขาทําไวเปนบรรณาการ.   บทวา  อปนุสฺส   
คือสําหรับโอรสกษัตริยนั้น   บางไหมหนอ.   บทวา   อาวฏ   วา   อสฺส 
อนาวฏ  วา  คือในหญิงสาวตระกูลพราหมณพึงมีการหาม  หรือไมมีการ 
หาม  ความวา   โอรสกษัตริยจะพึงไดกับเด็กหญิงตระกูลพราหมณหรือไม 
พึงได.  บทวา อนุปปนฺโน  ความวา  ไมถึงวงศกษัตริย  คือไมบริสุทธิ์. 
           บทวา  อิตฺถิยา  วา  อิตฺถึ   กริตฺวา  คือแสวงหาหญิงกับหญิงหรือ. 
บทวา   กิสฺมิฺจิเทว  ปกรเณ  คือในการกระทําส่ิงท่ีไมควรทําท่ีเปนโทษ 
บางอยาง   ซึ่งสมควรแกพราหมณทั้งหลาย.  บทวา  ดวยหอขี้เถา  ความวา 
เอาหอข้ีเถาโปรยข้ีเถาบนศีรษะ.   
           บทวา  ชเนตสฺม ึ  คือในฝูงชน  ความวา  ในหมูประชาชน.  บทวา 
เย  โคตฺตปฏิสาริโน ความวา ในฝูงชน ผูใดเที่ยวอวดอางในเรื่องโคตรวา 
ขาพเจาเปนโคตมโคตร  ขาพเจาเปนกัสสปโคตร  ในเขาเหลานั้น  ผูเที่ยว 
อวดอางในเร่ืองโคตรในโลก   กษัตรยิเปนผูประเสริฐ.   บทวา   อนุมตา 
มยา  ความวา  คาถาน้ี   สนังกุมารพรหมแสดงเทียบไดกับพระสัพพัญุต- 
ญาณของเรา  เพราะฉะนั้น  เราจึงยอมรับ.                                     
           ก็ดวยคาถาน้ี    อมัพัฏะไดยินบทนี้วา     ผูสมบูรณดวยวิชชาและ 
จรณะ   จึงคิดวา   เวทสามชื่อวา   วิชชา   ศีลหาชือ่วา   จรณะ   วิชชาและ 
จรณะน้ีนี่ของเราเองก็มี    หากวาผูสมบูรณดวยวิชชา   และจรณะ   เปนผู 
ประเสริฐสุด    ตัวเรานี้ก็นับวาประเสริฐสุดได    เขาถึงความตกลงใจแลว 
เมื่อจะทูลถามถึงวิชชาและจรณะ   จึงกราบทูลวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
ก็จรณะน้ันเปนไฉน  วิชชานั้นเปนไฉน.  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงมีพระประสงคจะปฏิเสธวิชชาและจรณะท่ีประกอบดวยวาทะปรารภเชื้อ  
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ชาติเปนตน     อันมีอยูในลัทธิของพราหมณนั้น    แลวทรงแสดงวิชชาและ  
จรณะอันเยี่ยมยอด   จึงตรัสพระดํารัสวา  น   โข  อมฺพฏ  เปนตน  แก 
อัมพัฏะนัน้. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา  ชาติวาโท  แปลวา  วาทะปรารภเชื้อชาติ. 
ใจความวา  ไดแกคําพูดเปนตนวา  สิ่งนี้ควรแกพราหมณเทาน้ัน หาควรแก 
ศูทรไม.  ในท่ีทุกแหงก็มีนัยเชนนี้เหมือนกัน.  บทวา  ชาติวาทวินิพนฺธา 
แปลวา    ผูยุงเกี่ยวในวาทะปรารภเชื้อชาติ.    ในท่ีทุกแหงก็มีนัยเชนนี้  
เหมือนกัน. 
           ลําดับนั้น  อมัพัฏะคิดวา  เราคิดวา บัดนี้พวกเราจักติดอยูในที่ใด 
ที่นั้นพระสมณโคดมกลบัเหว่ียงพวกเราไปเสียไกลลิบ    เหมือนคมซัด 
แกลบข้ึนในลมแรง   ก็พวกเราไมคิดอยูในที่ใด    พระสมณโคดมทรงชัก 
จูงพวกเราไป  ณ ที่นั้น     การถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะของพวกเรานี้ 
สมควรจะรูไหม  แลวจึงไดถามถึงวิชชาและจรณะอีก.   ลําดับนั้น   พระผู 
มีพระภาคเจา       เพ่ือท่ีจะทรงแสดงวิชชาและจรณะจําเดิมแตการเกิดข้ึน 
แกอัมพัฏฐะนั้น  จึงตรัสพระดํารัสวา อิธ   อมฺพฏ    ตถาคโต  เปนตน. 
           ก็ในท่ีนี้   พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรงจําแนกศีล  ๓  อยาง 
แมที่นับเนื่องในจรณะ   ไมตรัสระบุชัดวา   ขอน้ีก็เปนจรณะของภิกษุนั้น  
แตตรัสระบุชัดดวยอํานาจแหงศีลทีเดียววา   แมขอนี้ก็เปนศีลของภิกษุนั้น. 
ถามวา   เพราะเหตุไร.    เพราะวาศีลไร ๆ แมของภิกษุนั้นก็มีอยู    เพราะ 
ฉะน้ัน   เมื่อตรัสระบุชัดอยูดวยอํานาจแหงจรณะ   ภิกษุพึงคิดอยูในจรณะ 
นั้น ๆ นั่นเหละ  ดวยคิดวา  แมพวกเราก็ถึงพรอมดวยจรณะ  แตจรณะใด 
อันภิกษุนั้น   มิไดเคยเห็นเลย   แมดวยความฝน   เมื่อจะตรัสระบุชัดดวย  
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อํานาจแหงจรณะนั้นนั่นแหละ   จึงตรัสพระดํารัสวา   ภิกษุยอมเขาถึงฌาน   
ที่ ๑ อยู     แมขอน้ีก็เปนจรณะของภิกษุนั้น ฯ ล ฯ    ภิกษุยอมเขาถึงฌาน 
ที่ ๔ อยู  แมขอนี้ก็เปนจรณะของภิกษุนั้น   เปนตน.   ดวยพระดํารัสเพียง 
เทาน้ีเปนอันวาพระองคตรัสระบุชัดถงึสมาบัติแมทั้ง ๘ วาเปนจรณะ สวน 
ปญญาแมทั้ง ๘ นับแตวิปสสนาญาณไป พระองคตรัสระบุชัดวา เปนวิชชา. 
           บทวา    อปายมขุานิ   แปลวา   ปากทางแหงความพินาศ     บทวา 
ผูยังไมตรัสรู  คือยังไมบรรลุ  หรือวา  ยังไมสามารถ.   ในบทวา  ถือเอา 
เครื่องหาบดาบสหริขาร  นี้   บริขารของคาบสมี  ไมสีไฟ  เตาน้ํา   เข็ม  และ 
แสหางจามรี  เปนตน   ชือ่วาขารี.  บทวา   วิโธ    แปลวา  หาบ.    เพราะ 
ฉะน้ันจึงมีใจความวา    ถือเอาหาบอันเต็มดวยบริขารดาบส.   แตอาจารยที่ 
กลาววา  ขาริวิวิธ   ทานก็พรรณนาวา  คําวา ขาริ  เปนชื่อของหาบ คําวา 
วิวิธ    คือบรขิารมากอยางมีเตานํ้า   เปนตน.   บทวา    ปวตฺตผลโภชโน 
แปลวา  มีปรกติบริโภคผลไมที่หลนแลว.  บทวา  เปนคนรับใช  คือเปน 
คนรับใชดวยสามารถกระทําวัตร  เชน  ทํากัปปยะ รับบาตรและลางเทา  เปน 
ตน.   สามเณรผูเปนพระขีณาสพ   แมมีคุณธรรมสูง   ยอมเปนผูรับใชพระ 
ภิกษุผูปุถุชน   โดยนัยที่กลาวแลวโดยแท   แตสมณะหรือพราหมณหาเปน 
เชนนั้นไม   ยังเปนผูตํ่าอยูทีเดียว   ดวยอํานาจแหงคุณธรรมบาง   ดวย 
อํานาจแหงการกระทําการรับ ใชบาง. 
           ถามวา   ก็การบวชเปนดาบส   ทานกลาววา เปนปากทางแหงความ 
พินาศของศาสนา    เพราะเหตุไร.   ตอบวา    เพราะศาสนาที่กําลังดําเนิน 
ไป ๆ ยอมถอยหลัง  ดวยอํานาจแหงการบรรพชาเปนดาบส. เปนความจริง 
ผูที่มีความละอาย  ใครในการศึกษา  มักรังเกียจผูที่บวชในศาสนาน้ี  แลว  
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ไมสามารถบําเพ็ญสิกขา  ๓  ใหเต็มไดวา    เราจะไมมีการกระทําอุโบสถ   
ก็ดี  ปวารณาก็ดี  สังฆกรรมก็ดี   กับทาน   แลวหลกีเวนไปเสีย.   สมณะ 
หรือพราหมณนั้นคิดวา   การบําเพ็ญขอปฏิบัติใหเต็มบริบูรณในศาสนา 
ทําไดยาก เปรียบเสมือนคมมีดโกน เปนทุกข  แตการบวชเปนดาบส ทําได 
งาย  ทั้งชนก็นับถือมากมา   ดังน้ีแลว  จึงสึกออกมาเปนดาบส.  คนอ่ืน ๆ 
เห็นเขาตางพากันถามวา    ทานทําอะไรหรือ.    เขาจึงตอบวา   การงานใน 
ศาสนาของพวกทานหนักมาก    แตพวกเราก็ยังมีปรกติประพฤติดวยความ 
พอใจในศาสนานี้อยู.   แมเขาก็คิดวา  ถาเม่ือเปนเชนนี้  แมเราก็จะบวชใน 
ศาสนานี้บาง  ดังน้ีแลว  ศกึษาตามอยางเขา  บวชเปนดาบส  แมพวกอ่ืน ๆ 
ก็บวชเปนดาบสทํานองนี้บาง   เพราะฉะนั้น  พวกดาบสจึงเพ่ิมมากข้ึนโดย 
ลําดับ. ในกาลท่ีพวกดาบสเหลาน้ันเกิดข้ึน  ศาสนาชื่อวาจักถอยหลัง.  ชื่อวา 
พระพุทธเจาเห็นปานฉะน้ี  เสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก  ศาสนาของพระองค 
ก็ไดชื่อวาเปนเชนนี้    เพราะฉะน้ัน  ศาสนาจึงจักเปนเพียงเสนดวยเทาน้ัน. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงขอนี้  จึงตรัสวา  การบวชเปนดาบสเปน 
ปากทางแหงความพินาศของศาสนา. 
           บทวา   จอบและตะกรา   ไดแก   จอบและตะกรา    เพ่ือจะเก็บหัว 
เผือกมัน  รากไมและผลไม.  บทวา  ใกลบานหรอื  ใจความวา  ผูที่ยังมิได 
บรรลถุึงความถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ   เปนตน   สําคัญอยูวา   การ 
ดําเนินชีวิตดวยกสิกรรมเปนตน  เปนของลําบาก  ดังน้ี   เพ่ือจะหลอกลวง 
ใหคนหมูมากหลงเชื่อ   จึงสรางโรงไฟ   ในที่ใกลหมูบานบาง   ในที่ใกล 
ตําบลบาง  บําเรอไฟดวยอํานาจกระทําการบูชาดวยเนยใส  น้ํามัน  นมสม 
น้ําผ้ึง  งา  และขาวสาร เปนตน   และดวยไมนานาชนิดอาศัยอยู.  
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           บทวา  สรางเรือนมี  ๔  ประตู ใจความวา สรางเรือนนํ้าดื่ม  มีหนา 
มุข ๔  ดาน  สรางมณฑปไวที่ประตู  ต้ังน้ําด่ืมไวในนั้น   คอยเชิญใหผูที่   
มาแลว ๆ ดื่มน้ํา.  พวกเดินทางไกล  เหน็ดเหน่ือย  ดื่มน้ําดื่มแลวใหสิ่งใด 
แกเขา   เปนหออาหารท่ีบริโภคแลวก็ดี   เปนขาวสารเปนตนก็ดี   ก็ถือเอา 
สิ่งน้ันทุกอยาง  กระทํายาคูเปรี้ยวเปนตน  แลวใหขาวแกบางคน ใหภาชนะ 
เครื่องหุงตมอาหารแกบางคน เพ่ือจะสงเคราะหดวยอามิสใหมากย่ิงข้ึน.  เขา 
ถือเอาอามิสบาง   บุพพัณชาติ   และอปรัณชาติ   เปนตนบาง   ที่พวกเขา 
เหลาน้ันใหแลว   เพ่ือความเพ่ิมพูนข้ึนก็ใชของเหลาน้ันหาประโยชนตอไป. 
โดยประการนี้เขาก็มีสมบัติเพ่ิมพูนข้ึนเรื่อย  ก็ทําการรับโค   กระบือ  ทาสี 
และทาสตอไป   เขาก็รวมทรัพยสินไดมากมาย.   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
หมายเอาพวกนี้    จึงตรัสพระดํารัสนี้วา  สรางเรือนมี  ๔  ประตูอยู  ดังน้ี. 
สวนคําน้ีวา    เราจักบชูาสมณะหรือพราหมณนัน้ตามความสามารถตาม 
กําลัง  ดังนี้  เปนทางปฏิบัติของเขา.   เพราะเขาปฏิบัติอยางนี้โดยทางนี้. 
           ดวยคําเพียงเทาน้ีเปนอันวาพระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงใหเห็น 
ถึงการบวชเปนดาบสอยางครบถวน.   ถามวา   ทรงแสดงอยางไร.  ตอบวา 
ทรงแสดงวา  ดาบสน้ันมี  ๘  จําพวก  คือพวกยังมีลูกเมีย ๑ พวกเที่ยวขอ 
เขาเลี้ยงชีพ ๑ พวกอนัคคิปกกิกะ ๑ พวกอสามปากะ ๑ พวกอยมุฏฐิกะ ๑ 
พวกทันตัวกกลิกะ ๑ พวกปวัตตผลโภชนะ  ๑  พวกปณฑุปลาสิกะ ๑. 
บรรดาดาบสเหลาน้ัน     ดาบสเหลาใดรวบรวมทรัพยสมบัติไวไดมากแลว 
อยูดังเชนเกณิยชฏิล   ดาบสเหลาน้ันชื่อวามีลูกเมีย.   สวนดาบสเหลาใด 
คิดวา   ข้ึนชือ่วา   ความเปนผูมีลูกเมีย   ไมสมควรแกผูบวชแลว   จึงเท่ียว 
หาเก็บขาวเปลือก  ถั่วเขียว  ถั่วราชมาส   และเมลด็งา  เปนตน   ในที่ที่เขา  
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เกี่ยวและนวด  เอามาหุงตมฉัน  ดาบสเหลาน้ันชื่อวา   เที่ยวขอเขาเลี้ยงชีพ.  
           สวนดาบสเหลาใดคิดวา   ข้ึนชื่อวาการเท่ียวไปจากลานโนนสูลานนี้  
เก็บเอาขาวเปลือกมาตํากินไมสมควร   ดังน้ีแลว   ยอมรับแตภิกษาหารคือ 
ขาวสาร    ในหมูบานและตําบลไดแลว    เอามาหุงตมฉัน    ดาบสเหลาน้ัน 
ชื่อวา  ผูมีไดหุงตมดวยไฟ.  สวนดาบสเหลาใดคิดวา  จะมีประโยชนอะไร 
ดวยการหุงตมเองของผูบวชแลว     จึงเขาไปยังหมูบาน    รับเอาเฉพาะแต 
ภิกษาหารท่ีหุงตมแลวเทาน้ัน   ดาบสเหลาน้ันชื่อวา   ผูไมหุงตมเอง. 
           ดาบสเหลาใดคิดวา  ชื่อวาการแสวงหาภิกษาหารทุก ๆ วัน  สําหรับ 
ผูบวชแลวลําบาก    จึงเอากําปนเหมือนหินทุบเปลือกไม    มีตนมะมวงปา 
เปนตน   เค้ียวกิน  ดาบสเหลาน้ันชื่อวา  ผูที่กําปนเหมือนเหล็ก.  สวนดาบส 
เหลาใดคิดวา   ชื่อวาการเท่ียวเอาหินทุบเปลือกไมเปนการลําบาก   แลวใช 
ฟนนั่นแหละถอนข้ึนมาเค้ียวกิน  ดาบสเหลาน้ันชื่อวา  ผูใชฟนแทะ. 
           ดาบสเหลาใดคิดวา     ชื่อวาการใชฟนแทะเค้ียวกินสําหรับผูที่บวช 
แลวลําบาก    จึงฉันผลไมที่ใชกอนดินและทอนไมเปนตนปาหลนลงมา 
ดาบสเหลาน้ันชื่อวา    ผูฉันผลไมเฉพาะที่หลนลงมา.    สวนดาบสเหลาใด 
คิดวา  ชื่อวาการใชกอนดินและทอนไมเปนตน  ปาผลไมใหหลนลงมาแลว 
ฉัน   ไมสมควรแกผูบวชแลว   จึงเค้ียวกินดอกไม   ผลไม   และใบไมแหง 
เปนตน  เฉพาะท่ีตกเองแลวเทาน้ันยังชีพ  ดาบสเหลาน้ันชื่อวา  ผูฉันใบไม 
แหง.  ดาบสเหลาน้ันมี  ๓  ชั้นดวยอํานาจพวกชั้นอุกฤษฏ ชั้นปานกลาง และ 
ชั้นเพลา.  ใน ๓ ชั้นนั้น   ดาบสเหลาใดไมลุกจากท่ีที่ตนน่ัง  ใชมือเก็บเอา 
ผลไมที่หลนลงในที่ที่จะเอ้ือมถึงไดเทาน้ันแลว    เค้ียวกิน   ดาบสเหลาน้ัน 
จัดวา  เปนชั้นอุกฤษฏ.   ดาบสเหลาใดไมยอมไปยังตนไมอ่ืนจากตนไมตน  
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เดียว   ดาบสเหลาน้ันจัดวาเปนชั้นกลาง.   ดาบสเหลาใดไปเท่ียวแสวงหายัง   
โคนตนไมนั้น ๆ มาแลวเค้ียวกิน  ดาบสเหลาน้ันจัดวาเปนชั้นเพลา  
           แตการบวชเปนดาบสแมทั้ง  ๘  อยางเหลานี้     ก็ยอลงไดเปน  ๔ 
อยางเทาน้ัน.   ถามวา   ยอลงอยางไร.   ตอบวา   ความจริงบรรดาการบวช 
เปนดาบสเหลาน้ี  การบวชท่ียังมีลูกเมียอยู  ๑  ที่เที่ยวขอเขาฉัน  ๑  รวม 
เปนผูใชเรือน. ที่ไมใชไฟหุงตม ๑ ที่ไมหุงตมเอง ๑ รวมเปนผูใชเรือนไฟ. 
ที่ใชกําปนเหมือนเหล็กทุบเปลือกไมฉัน ๑   ทีใ่ชฟนแทะฉัน ๑   รวมเปน 
ผูบริโภค  เหงาไม รากไม และผลไม  ที่ฉันผลไมหลนเอง ๑   ทีฉั่นใบไม 
เหลือง ๑   รวมเปนผูบริโภคผลไมหลนเอง.   เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาว 
วาดวยพระดํารัสเพียงเทานี้      เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงยกข้ึนแสดง 
การบวชเปนดาบสครบทุกอยาง  ดวยประการฉะน้ี.  
           บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาเพ่ือจะทรงแสดงวา อาจารยและอัมพัฏฐะ 
ยังไมถึงแมปากทางแหงความเส่ือมแหงการถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
จึงตรัสพระดํารัสวา  อันพัฏฐะ  เธอสําคัญขอน้ันเปนไฉน    ดงัน้ีเปนตน.  
คําน้ันลวนมีเนื้อความงายแลวท้ังน้ัน. 
           บทวา  เปนผูตกไปสูอบายดวยตนบําเพ็ญใหสมบรูณ ไมได คือ 
มีตนตกไปสูอบาย   บําเพ็ญใหสมบูรณไมได   ในความถึงพรอมดวยวิชชา 
และจรณะ.   บทวา   ทตฺติก   แปลวา   ของท่ีพระราชทาน.   บทวา   ไม 
พระราชหาน   แมแตจะใหเฝาตอหนาพระพักตร  ถามวา  เพราะเหตุไร 
จึงไมพระราชทาน.  ตอบวา ไดยินวา  พราหมณนั้นรูมนต  ชื่อ  อาวัฏฏนี 
(มนตที่ดลใจทําใหงงงวย)   เฉพาะหนา.   เมื่อใดพระราชาทรงประดับ 
ประดาดวยเครื่องอลังการอันมีคามาก      เมื่อน้ันเขาก็จะไปยืนในที่ใกล  
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พระราชา    จะเรียกชื่อเคร่ืองอลังการน้ัน.    เมื่อเขาเรียกชื่อไดแลว   พระ   
ราชาจะไมทรงสามารถตรัสวา   เราไมใหแกพราหมณนั้นไดเลย  ครั้นพระ 
องคพระราชทานแลว  ในวันมีงานมหรสพอีก  จึงตรัสวา  พวกทานจงนํา 
เครื่องอลังการมา    เมื่อพวกอํามาตยกราบทูล    ไมมีพระเจาขา   พระองค 
พระราชทานแกพราหมณไปแลว   จึงตรัสถามวา   เพราะเหตุไร   เราจึงให 
เขาไป.   พวกอํามาตยเหลาน้ันกราบทูลวา   พราหมณนั้นรูกลมายาท่ีทําให 
งงงวยในท่ีซึ่งหนา  เขาทําพระองคใหงงงวยดวยกลมายาน้ันแลว   กถ็ือเอา 
ไป.   อีกพวกหนึ่ง ทนเห็นพราหมณนั้นเปนพระสหายสนิทกับพระราชาไม 
ได  จึงไดกราบทูลวา   ขาแตสมมติเทพ  ที่ตัวของพราหมณนั้นมีโรคเรื้อน 
ชื่อสังขผลิตะ  พระองคพอเห็นพราหมณนั้นจะกอดหรือลูบคลํา ธรรมดาวา 
โรคเรื้อนน้ีติดกันได   เพราะอํานาจถูกตองเน้ือตัวกัน  ขอพระองคอยาทรง 
กระทําเชนนั้น.  จําเดิมแตนั้นมาพระราชาจึงไมพระราชทานใหพราหมณนั้น 
เขาเฝาเฉพาะพระพักตร.   แตเพราะเหตุที่พราหมณนั้นเปนบัณฑิต   ฉลาดใน 
วิชาการเกษตร  ชื่อวา  การงานท่ีปรึกษากับเขาแลวจึงทํา  ยอมไมผิดพลาด 
เลย  เพราะฉะนั้น  พระราชาจึงทรงยืนอยูภายในผามานท่ีกั้นไว  ปรึกษากับ 
เขาผูยืนอยูขางนอก.  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงหมายเอาเหตุนั้น  จึงตรัสวา 
พระราชาทรงปรึกษาทางขางนอกชายผามาน  ดังนี้.  บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  ติโรทุสฺสนฺเตน  แปลวา ทางขางนอกชายผามาน.  อีกประการหน่ึง 
บาลีก็อยางนี้นี่แหละ.  บทวา  ชอบธรรม  คือไมมีโทษ.   บทวา ที่เขายกให 
คือท่ีเขานํามาให.    บทวา  กถนฺตสฺส  ราชา   ความวา  พราหมณพึงรับ 
ภิกษาหารเชนนี้ของพระราชาใด    พระราชานั้นไมพึงพระราชทานแมการ 
ใหเฝาตอพระพักตรแกพราหมณนั้นอยางไร.      แตพราหมณนี้ถือเอาของ  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาท่ี 577 

ที่พระราชามิไดพระราชทานดวยมายากล   เพราะเหตุนั้น   พระราชาจึงไม 
พระราชทานใหพราหมณนั้นเฝาตอพระพักตร   พึงถึงความตกลงไดในขอ   
นี้   ดังกลาวมานี้   เปนอธิบายในบทน้ี.   พระผูมพีระภาคเจาทรงประกาศวา 
ชนจักถึงความตกลงไดวา    ก็ใคร  ๆ คนอ่ืนหารูเหตุการณนี้ไม    ยกเวน 
พระราชากับพราหมณเทาน้ัน   ขอน้ีนั้นเปนความลับดวย   ทัง้ปกปดดวย 
ดวยประการฉะน้ี.   พระสมณโคดมผูสัพพัญู  ทรงทราบแนนอน ดังน้ี. 
           บัดนี้     พระผูมีพระภาคเจา   เม่ือจะทรงแสดงเพ่ิมเติมพระธรรม 
เทศนาใหยิ่ง ๆ  ข้ึนไป     เพ่ือทรงถอนมานะอาศัยมนตของคนท้ัง  ๒ นั้น 
เพราะเหตุที่อัมพัฏฐะนี้กับอาจารยของเขาเปนคนเยอหยิ่ง       เพราะอาศัย 
มนต  จึงตรัสพระดํารัสนี้วา  ดูกอนอัมพัฏฐะ  เธอสําคัญขอนั้นเปนไฉน 
พระราชาในโลกน้ี  เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  บนเครื่องปูลาดในรถ   คือบนท่ีที่เขา 
จัดปูลาดไว  เพ่ือเปนที่ประทับยืนของพระราชาในรถ.  บทวา  ผูยิ่งใหญ 
คือกับอํามาตยชั้นสูง  ๆ  ข้ึนไป.  บทวา  กับเชื้อพระวงศ   คือกับพระกุมาร 
ที่ยังมิไดอภิเษก.    บทวา    ขอปรึกษาบางประการ     ไดแกขอปรึกษาที่ 
ปรากฏเห็นปานฉะนี้วา     ควรจะขุดบอหรือทําเหมืองในท่ีโนน    ควรจะ 
สรางบาน  นิคม   หรือนครไวในท่ีโนน   ดังน้ี.  บทวา   ขอปรกึษานั้น 
นั่นแหละ   ใจความวา   ขอราชการใดที่พระราชาทรงปรึกษา   พระองค  
พึงทรงปรึกษาขอราชการน้ันดวยพระอาการมีการทรงยกพระเศียรข้ึน และ 
ทรงยักพระภมุกาเปนตน   ทํานองนั้นเทาน้ัน.  บทวา  ที่พระราชาตรัสแลว 
คือพระราชาตรัสพระราชดํารัสโดยประการใด  พระราชดํารัสนั้นสามารถให 
สําเร็จประโยชนไดโดยประการน้ัน  ใจความวา  แมพระเจาปเสนทิโกศล  
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ก็ตรัสพระราชดํารัสที่สามารถใหสําเร็จประโยชนนั้นได.    
           บทวา  ปวตฺตาโร  แปลวา  เปนผูบอก.  บทวา  เหลาใด  คือเปน 
สมบัติเกาแกของพราหมณเหลาใด.   บทวา   บทแหงมนต  คือมนต  กลาว 
คือเวทน้ันเอง.   บทวา   ขับรอง   คือท่ีพราหมณเกาแกทั้ง  ๑๐  มีอัฏฐก- 
พราหมณเปนตน  สาธยายแลวดวยอํานาจความถึงพรอมดวยเสียง.  บทวา 
ปวุตฺต   แปลวา    บอกแกคนเหลาอ่ืน   ความวา   กลาวสอน.  บทวา  รวบ  
รวมไว คือประมวลไว  ไดแกทําใหเปนกองไว   ความวา   รวมเก็บไวเปน 
กลุมกอน.  บทวา  ขับตามซึ่งมนตนั้น ความวา พราหมณในบัดนี้  ขับตาม 
คือสาธยายตามซ่ึงมนตนั้น   ที่พราหมณเหลาน้ันขับแลวในกาลกอน.  บทวา 
กลาวตามซ่ึงมนตนั้น  คือวาตามซึ่งมนตนั้น.  คําน้ีเปนไวพจนของคําแรก 
นั่นเอง.   บทวา   กลาวตามซ่ึงมนตที่พราหมณพวกเกาเหลาน้ันกลาวไว 
คือสาธยายตามซ่ึงมนตที่พราหมณพวกเกาเหลาน้ันกลาวไว    คือสาธยาย 
แลว.  บทวา กลาวสอนตามซ่ึงมนตที่พวกพราหมณเกากลาวสอนไวแลว 
คือกลาวสอนตามซ่ึงมนต     ที่พราหมณเหลาน้ันกลาวสอนแลวแกคนอ่ืน.  
บทวา  อยางไรน่ี  ความวา พราหมณเหลาน้ันมีใครบาง    คําวา  อัฏฐกะ 
เปนตน   เปนชื่อของพราหมณเหลานั้น.  
           ไดยินวา  พราหมณเหลาน้ันมองดูดวยทิพยจักษุ    ไมกระทําการ 
ทํารายผูอ่ืน       แตงมนตเทียบเคียงกับคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคเจา 
กัสสปสัมมาสัมพุทธะ.     แตพวกพราหมณนอกน้ีใสปาณาติบาตเปนตน 
ลงไปทําลายเวททั้ง  ๓  ไดกระทําใหผิดเพ้ียนกับพระพุทธวจนะ  
           บทวา  นั่นไมเปนฐานะท่ีจะมีได    คือทานพึงเปนฤาษีดวยเหตุใด 
เหตุนั้นไมมี.   ในที่นี้พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา  อัมพัฏฐะนี้แมอัน  
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เราถามอยู   รูวาตนถูกทับถม  จักไมใหคําตอบ  เพราะฉะนั้น  พระองคจึง 
ไมทรงรับเอาคําปฏิญญา  ปฏิเสธความเปนฤาษีนั้น.   
           บัดนีพ้ระผูมีพระภาคเจา  เพ่ือจะทรงแสดงความท่ีอัมพัฏฐะพรอม 
ทั้งอาจารยเปนผูหางไกลจากขอปฏิบัติของพราหมณเหลาน้ัน  จึงตรัสวา 
ดูกอน  อมัพัฏฐะ  เธอสําคัญขอนั้นเปนไฉน  ดังนี้เปนตน  เพราะเหตุวา 
พราหมณรุนเกา   ๑๐   คนเหลาน้ัน   ไมมีกลิ่นของสดคาว  ไมมีกลิ่นผูหญิง 
เต็มไปดวยฝุนละอองและข้ีไคล  มีปรกติประพฤติพรหมจรรย  มรีากไมและ 
ผลไมในปาเปนอาหาร   อาศัยอยูตามเชิงเขาในราวปา  เมื่อใดปรารถนาจะ 
ไป  ณ ที่ใด   เมื่อน้ันก็เหาะไปไดทางอากาศทีเดียวดวยฤทธิ์    พวกเขาไมมี 
กิจท่ีจะตองใชยวดยาน       การเจริญพรหมวิหารมีเมตตาเปนตนนั่นแหละ 
เปนเครื่องคุมครองของพวกเขาในทุกสารทิศ   พวกเขาไมตองการความคุม 
กัน คือกําแพงและคน และขอปฏิบัติของพวกพราหมณเหลาน้ัน  อมัพัฏะ 
นี้   ก็เคยไดยินมา. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มกีากสีดําอันเลือกท้ิงไป   คือ มีกาก 
สีดําอันเลือกแลว   นําออกทิ้งไป.   บทวา   มีสขีางอันออนโนมลงดวยผา 
โพก   คือ  มซีี่โครง   ( เรอืนราง )   อันออนชอยดวยผาโพกมีแผนผาและ 
ชองผมผาเปนตน. บทวา มีหางอันตัดแตงแลว  คือ มีหางอันตัดแลว  ใน 
ที่ควรตัดแตง  เพ่ือทําใหดูสวยงาม. อนึ่ง ในคําน้ี แมรถทั้งหลายทานก็เรียก 
วา   รถติดหางลาที่ตัดแลว    เพราะเหตุที่รถท้ังหลายตัดหางลาน่ันเองเทียม 
ดวยลา.   บทวา  มีคูลอมรอบ  คือ  ขุดคูไวรอบ.  บทวา   มีลิม่อนัลงไว 
คือ   มีลิ่มอันสลักไว.    การกระทําการโบกปูนไวเบ้ืองลางของกําแพงเมือง 
โดยรอบ  เพ่ือปองกันมิใหพวกศัตรูปนปายข้ึนมาได   ทานเรียกวา  กําแพง  
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ในคําวา    กาํแพงเมือง     แตเมืองทั้งหลายที่ประกอบดวยกําแพงเหลาน้ี   
ทานประสงคเอาวาเปนกําแพงเมืองในที่นี้.  บทวา  ใหรักษา    คือพวกเขา 
แมจะอยูในเมืองเชนนั้นก็ยังใหคนรักษาตน. 
           บทวา  ความกังขา    คือความสงสัยอยางนี้วา    เปนพระสัพพัญู 
หรือมิใชพระสัพพัญู.   คําวา  วิมติ  ก็เปนไวพจนของคําน้ันน่ันเอง.  ความ 
คิดเห็นที่ผิดแปลกไป.  อธิบายวา  ไมสามารถที่จะวินิจฉัยได.  พระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสพระดํารัสนี้วา   ความปรากฏข้ึนแหงมรรค   ไมมแีกอัมพัฏฐะ 
โดยอัตภาพน้ี     วันก็จะลวงไปเปลาอยางเดียว      ก็อมัพัฏฐะนี้แลมาเพื่อ 
แสวงหาลักษณะ    แมกจิน้ันก็ยังระลึกไมได   เอาเถอะ    เพ่ือจะใหเกิดสติ 
เราจะใหนัยแกเขา.   ก็พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นตรัสอยางนี้แลว  จึงเสด็จ 
ลุกข้ึนจากอาสนะ     เสด็จไปภายนอก     เพราะเหตุวา    เม่ือพระพุทธเจา 
ทั้งหลายประทับนั่งอยูก็ดี   บรรทมอยูก็ดี    ใคร ๆ มิสามารถที่จะแสวงหา 
ลักษณะได  แตเมื่อพระองคประทับยืนก็ดี  เสด็จจงกรมอยูก็ดี  เขาสามารถ 
ธรรมดาวาพระพุทธเจาทรงทราบวา        เขามาเพ่ือแสวงหาดูลักษณะแลว 
เสด็จลุกข้ึนจากอาสนะทรงอธิฐานจงกรม       ขอน้ีเปนอาจิณปฏิบัติของ 
พระพุทธเจาทั้งหลาย    เพราะฉะนั้น   ทานจึงกลาววา   ครั้งน้ันแลพระผูม ี 
พระภาคเจา  เปนตน. 
           บทวา    พิจารณาดู   คือเสาะดู   ไดแกพิจารณานับอยูวา   ๑-๒. 
บทวา  โดยมาก  คือโดยสวนมาก.   อธิบายวา  ไดเห็นแลวเปนสวนมาก 
สวนนอยมิไดเห็น.   ตอจากนั้น   เพ่ือท่ีจะแสดงมหาบุรุษลักษณะท่ีเขามิได 
เห็น   ทานจึงกลาววา  เวน  ๒  อยางเทานั้น.  บทวา  ยังเคลือบแคลง  คือ 
ใหเกิดความปรารถนาข้ึนมาวา โอหนอ เราพึงเห็น ดังน้ี. บทวา ยังสงสัย  
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คือคนดูมหาบุรุษลักษณะเหลาน้ัน    จากท่ีนั้น ๆ ไดลําบาก    ไดแกไม   
สามารถจะมองเห็นได.  บทวา  ยังไมเชื่อ  คือ  ถึงการลงควานเห็นไมได 
เพราะความสงสัยนั้น.   บทวา  ไมเลื่อมใส   คือถึงความเลื่อมใสไมไดใน 
พระผูมีพระภาคเจาวา   พระผูมีพระภาคเจานี้ทรงมีพระลักษณะบริบูรณ 
เพราะเหตุนั้น. ความสงสัย  ทานกลาววา  มีกําลังออนกวาความเคลือบแคลง 
ความลังเลใจ   มีกําลังปานกลาง   ความไมยอมเชื่อ   มีกําลังมาก  เพราะไม 
เลื่อมใส  จิตก็จะเศราหมองดวยธรรมท้ัง  ๓  เหลาน้ัน.  บทวา  เก็บไวในฝก 
คือปกปดไวดวยฝกลําไส.   บทวา  ปดบังไวดวยผา  คือองคชาต.  ก็พระ 
องคชาตของพระผูมีพระภาคเจาก็เหมือนกับของชางตัวประเสริฐ   ปกปด 
ไวในฝก  ปดบังไวดวยผา เชนเดียวกันหองดอกบัวหลวงทองคํา.  อัมพัฏฐะ 
มองไมเห็นพระองคชาตนั้น   เพราะผาปกปดไว   และสังเกตเห็นไมได 
ซึ่งพระชิวหาอันกวางใหญ    เพราะอยูภายในพระโอฐ    จึงมีความเคลือบ 
แคลง  และลงัเลใจ  ในพระลักษณะท้ัง  ๒ นั้น. 
           บทวา  เห็นปานนัน้  คือรูปที่แนนอน    ในขอน้ีคนอ่ืนจะพึงกลาว 
อยางไร.  ขอน้ีพระนาคเสนเถระถูกพระเจามิลินทตรัสถามวา  ขาแตพระ 
นาคเสนผูเจริญ  พระผูมพีระภาคเจา  ทรงกระทําส่ิงท่ีทําไดยากหรือ ดังน้ี 
ไดกลาวไวแลว.   พระนาคเสนเถระกราบทูลวา  ขาแตมหาบพิตร  ทรงทํา 
อะไรหรือ. พระเจามิลินทตรัสวา  ขาแตทานผูเจริญ   พระผูมพีระภาคเจา 
ทรงแสดงโอกาสท่ีมหาชนเขาถือวาเปนความอายแกอันเตวาสิกของ 
พรหมายุพราหมณ   แกพราหมณ  ๑๖  คนผูเปนอันเตวาสิกของพราหมณ 
อุตตระ.   และของพราหมณพาวรี    และแกมาณพ   ๓๐๐  คนผูเปนอัน- 
เตวาสิกของเสลพราหมณ.  
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           พระนาคเสนกราบทูลวา   ขาแตมหาบพิตร   พระผูมีพระภาคเจา  
มิไดทรงแสดงพระคุยหะ    พระผูมพีระภาคเจาทรงแสดงพระฉายา   ทรง 
บันดาลดวยพระฤทธิ์       แสดงเพียงพระรูปเปนเงา ๆ  ยังทรงนุงผาสบงอยู 
ยังทรงคาดรัดประคดอยู   และยังทรงหมผาจีวรอยู   มหาบพิตร. 
          พระเจามิลินท    เมือ่เห็นพระฉายาแลว   ก็เปนอันเห็นพระคุยหะ 
ดวยใชไหม   ขอรับ. 
           พระนาคเสน    ขอน้ันยกไวเถิด     สัตวผูเห็นหทัยรูปแลวรูไดพึงมี 
พระสัมมาสัมพุทธเจา     ก็พึงนําพระหทัยมังสะออกมาแสดง       พระเจา 
มิลินท   ทานนาคเสน  ขอรับ  ทานพูดถูกตองแลว  
           บทวา ทรงแลบ  คือ ทรงนําออกมา.  บทวา ทรงสอดกลับไป คือ 
ทรงกวาดกลับไปกระทําใหเหมือนกับเข็มเย็บผากฐิน.   พึงทราบอธิบายวา 
ก็ในท่ีนี้    ทานแสดงใหเห็นถึงความออนนุม   ดวยการทรงกระทําเชนนั้น 
แสดงใหเห็นถึงความยาว   ดวยการสอดเขาไปในชองพระกรรณ   แสดงให 
เห็นถึงความหมายดวยการปกปดพระนลาต. 
           บทวา   คอยตอนรับอยู  คือรออยู   ใจความวา   หวังการมาของเขา 
คอยมองดูอยู.   บทวา  การสนทนาปราศรัย   คือการพูดและการเจรจากัน 
ใจความวา   การกลาวและการกลาวตอบ. 
           บทวา   อโห วต  นีเ้ปนคําติเตียน. คําวา  เร นี้  เปนคํารองเรียกดวย 
อํานาจเยยหยัน.    พราหมณโปกขรสาติเกลียดอัมพัฏฐะนั่นแหละ   จึงได 
กลาววา    เจาบัณฑิต    แมใน  ๒   บทที่เหลือก็มีนัยอยางเดียวกันนี้.  
พราหมณโปกขรสาติหมายเอาเน้ือความนี้วา   คนพึงไปสูนรกได   เพราะ 
เมื่อมีผูประพฤติประโยชนคือ  ผูกระทําประโยชนอยู  เปนเชนเดียวกับทาน  
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ไมพึงไปไดเพราะเหตุอ่ืน   ดังน้ี    จึงไดกลาวบทน้ีวา   ผูเจริญ   ไดยินวา  
คนพึงไปสูนรกไดเพราะคนผูประพฤติประโยชนเห็นปานนั้น.     บทวา 
เสียดสี  คือพูดกระทบกระเทียบ. บทวา นําแมพวกเราเขาไปเปรียบเทียบ 
อยางน้ี ๆ ความวา พระโคดมตรัสวา  ดูกอนอัมพัฏะ พราหมณโปกขร- 
สาติ  ดังนี้เปนตน   ทรงนําพวกเราเขาไปเปรียบเทียบอยางนี้ ๆ  ทรงเปด 
เผยเหตุอันปกปดออกแลว  ยกเอาความเปนศูทรและทาสเปนตนข้ึนมาตรัส. 
อธิบายวา  พวกเราก็ถูกทานใหดาดวย.  บทวา   ปดดวยเทา    คือเอาเทาปด 
ใหอัมพัฏะลมลงไปแลว.    ก็ในกาลกอน   อมัพัฏะข้ึนรถไปกับอาจารย 
เปนสารถีขับไปสูที่ใด   อาจารยแยงเอาท่ีนั้นของเขาไปเสีย  ไดใหเขาเดินไป 
ดวยเทาขางหนารถ.   บทวา   ลวงเลยเวลาวิกาลแลว    คือเปนเวลาวิกาล 
มากแลว   ไดแกไมมีเวลาท่ีจะกลาวสัมโมทนียกถากันแลว. 
           บทวา อาคมา นขฺุวธิ  โภ แปลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ   อัมพัฏะ 
ไดมา ณ ที่นี้หรือไมหนอ.   บทวา  อธวิาเสตุ  แปลวา จงทรงรับ.  บทวา 
สําหรับวันนี้  ใจความวา เมื่อขาพระองคกระทําสักการะในพระองค  สิ่งใด 
จักมีในวันนี้   คือบุญดวย ปติและปราโมทยดวย    เพ่ือประโยชนแกสิ่งน้ัน. 
บทวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตแลวโดยดุษณีภาพ  ใจความวา 
พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงใหสวนพระวรกายหรือสวนพระวาจาให 
เคลื่อนไหว    ทรงดํารงพระขันติไวภายในนั่นแหละ    ทรงรับนมินตแลว 
โดยดุษณีภาพ  คือทรงรบัดวยพระทัยเพ่ือจะทรงอนุเคราะหพราหมณ. 
           บทวา ประณีต  คือสูงสุด.  บทวา สหตฺถา  แปลวา ดวยมือตนเอง. 
บทวา  ใหอิม่หนําแลว   คือใหอ่ิมเต็มท่ี   ไดแกกระทําใหบริบูรณคือเต็ม 
เปยม   ไดแกเต็มอ่ิม.   บทวา   สมฺปวาเรตฺวา   แปลวา   ใหเพียงพอแลว  
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คือใหหามดวยสัญญามือวา  พอแลว  พอแลว.  บทวา  ภุตฺตาวึ   ผูทรงเสวย   
เสร็จแลว.   บทวา   โอนีตปตฺตปาณึ   แปลวา   มีพระหัตถยกออกแลวจาก 
บาตร.   อธิบายวา  มีพระหัตถชักออกแลว.  บาลีวา  โอนิตฺตปาณึ   ก็มี. 
คําน้ีอธิบายวา    ทรงวางบาตรท่ีทรงชักพระหัตถออกแลว    คือเวนอาหาร 
ตาง ๆ จากฝาพระหัตถของพระผูมีพระภาคเจา   เพราะฉะน้ัน   พระองค 
จึงชื่อวา  โอนิตฺตปตฺตปาณี. 
           อธิบายวา   ผูทรงลางพระหัตถและบาตรแลว  ทรงวางบาตรไว ณ ที ่
ขางหน่ึง ประทับนั่งแลว. บทวานั่ง  ณ  ที่ควรขางหนึ่ง  ใจความวา ทราบวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงเสวยเสร็จแลวเชนนั้น    จึงนั่งในท่ีวางขางหน่ึง. 
           บทวา  อนุปุพฺพิกถ  แปลวา  ถอยคําท่ีควรกลาวตามลําดับ.  ที่ชื่อใจ 
อนุปุพพิกถา    ไดแกถอยคําท่ีแสดงเนื้อความเหลานี้     คือศีลในลําดับตอ 
จากทาน  สวรรคในลําดับตอจากศีล  มรรคในลําดับตอจากสวรรค. เพราะ 
เหตุนั้นนั่นแหละ  ทานจึงกลาววา  คือ ทานกถา  เปนตน.  บทวา ตํ่าทราม 
คือ เลวทราม  ไดแก  เปนของลามก.  บทวา  สามุกกฺสิกา  แปลวา  ที่พระ 
องคทรงยกข้ึนแสดงเอง   ความวา  ที่พระองคทรงยกข้ึนถือเอาดวยพระองค 
เอง   คือท่ีพระองคทรงเล็งเห็นดวยพระสยัมภูญาณ   อธิบายวา   เปนของ 
ไมทั่วไปแกชนเหลาอ่ืน.  ถามวา ก็พระธรรมเทศนาน้ัน  คืออะไร. ตอบวา 
คือเทศนาวาดวยอริยสัจ.    เพราะฉะนั้นนั่น  แหละ   ทานจึงกลาววา  ทุกข 
สมุทัย   นิโรธ  มรรค.  ในบทวา  ธรรมจักษุนี้   ทานมุงหมายเอาโสดาปตติ- 
มรรค.    เพ่ือท่ีจะแสดงถึงอาการของการเกิดข้ึนแหงธรรมจักษุนั้น   ทาน 
จึงกลาววา  สิ่งใดส่ิงหน่ึง  มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิ่งนั้นทั้งส้ินมีความ 
ดับไปเปนธรรมดา.   ก็ธรรมจักษุนั้นกระทํานิโรธใหเปนอารมณ  เกิดข้ึน  
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แทงตลอดซ่ึงสังขตธรรมทั้งปวงอยางนี้ดวยอํานาจแหงกิจ. 
           อริยสจัธรรมอันบุคคลน้ันเห็นแลว  เพราะเหตุนั้น  ชื่อวา  ผูมีธรรม 
อันเห็นแลว.   แมในบทที่เหลือก็มีนัยเชนเดียวกันนี้.   ความสงสัยอันบุคคล 
นี้ขามไดแลว   เพราะเหตุนั้น  ชื่อวา  ผูมีความสงสัยอันขามไดแลว.   ความ 
ไมแนใจของบุคคลน้ันปราศจากไปแลว  เพราะเหตุนั้น  ชื่อวา  ผูมีความไม 
แนใจปราศไปแลว.   บทวา    เวสารชชฺปฺปตฺโต    แปลวา   ถึงความเปนผู 
กลาหาญแลว.  ถามวา  ในไหน. ตอบวา ในคําสอนของพระศาสดา.  บุคคล 
อ่ืนเปนปจจัย    ไมมีแกผูนี้    คือความเชื่อตอผูอ่ืนไมเปนไปในบุคคลน้ี  
เพราะฉะนั้น  ชื่อวา   ไมมีบุคคลอ่ืนเปนปจจัย.   คําท่ีเหลือในท่ีทั้งปวง 
ปรากฏชัดแลว  เพราะมีนัยดังกลาวแลวในเบ้ืองตน   และเพราะมีเน้ือความ 
เขาใจงาย. 
              อรรถกถาอัมพัฏฐสูตร  ในอรรถกถาทีฆนิกาย 
              ชื่อสุมังคลวิลาสินี  จบลงแลวดวยประการฉะน้ี. 
                                   อัมพัฏฐสูตรท่ี ๓  จบ. 


