
                                         คํานํา 
                                (เมื่อพิมพครั้งแรก) 
        วิสุทธมิรรค  เปนปกรณพิเศษที่พระเถระชาวชมพูทวีปผูมี 
ชื่อเสียงรูปหน่ึงไดรจนาข้ึน   เมื่อพระพุทธศาสนาลวงไปไดประมาณ   
๑,๐๐๐  ป  ทีล่ังกาทวีป  พระเถระรูปนี้คือ  พระพุทธโฆสะ  เปนที่รูจักกัน 
มากในเมืองไทย  และในเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งปวง  เพราะ 
ทานไดทําหนังสือทางพระพุทธศาสนาที่เปนภาษามคธไวมาก  งานใหญ 
ที่เปนมรดกตกทอดมาถึงเราทั้งหลาย  ก็คือ  งานแปลคัมภีรอรรถกถา 
พระไตรปฎกจากภาษาสีหฬเปนภาษามคธ  หรือ  ภาษาบาลี  ในเมือง 
ไทยไดเรียนคัมภีรที่ทานทําไวเปนภาษามคธต้ังแตประโยค  ๓  คือ  
อรรถกถาธรรมบท  จนถงึประโยค ๙  คือวิสุทธิมรรค  โดยเฉพาะ 
หนังสือวิสุทธิมรรคเปนเรื่องที่นิยมศึกษากันมาก  นับถือวาเปนปกรณ 
สําคัญปกรณหน่ึง  เพราะทานพระพุทธโฆสะไดประมวลธรรมในพระ 
ไตรปฎก  มาแสดงไวเปนหมวด ๆ  ต้ังแตศีล  และสมาธิ  ปญญา  โดย 
ลําดับ  วิธีแตงเหมือนอยางแตงกระทู  หรือเรียงความแกกระทูธรรม 
ในปจจุบัน  คือขยายความยอใหพิสดาร  บทกระทูของวิสุทธิมรรค วา 
ดวยไตรสิกขา ซึ่งเปนหัวขอใหญในพระพุทธศาสนาทั้งส้ิน  นับวาเปน 
บทกระทูของหัวใจการปฏิบัติธรรมทีเดียว  ทานพระพุทธโฆสะแตง 
อธิบายโดยวิจิตรพิสดารอยางเปนระเบียบเรียบรอย  ไดอางพระพุทธ- 
วจนะเปนอาคตสถานไวในท่ีนั้น ๆ  ทัว่ไป   แสดงวาทานมีความรู 
แตกฉานในพระไตรปฎก  สามมารถยกเอาธรรมท่ีวาดวยศีล  มารวมไว 
ในหมวดศีล  ยกเอาธรรมที่เกี่ยวกับสมาธิมารวมไวในหมวดสมาธิ 
ยกเอาธรรมที่กลาวถึงปญญามารวมไวในหมวดปญญา  โดยปนออก 
เปนนิเทศ ๆ  รวมทั้งหมด  ๒๓  นิเทศ  และประวัติแหงการแตง 
วิสุทธิมรรคปกรณของทานก็คลายกับการแตงสอบไล  เพราะพระเถระ 
ชาวสีหฬไดออกกระทูใหทานแตงดูกอน    เมื่อทานทําไดเปนท่ีพอใจ 



จึงจะยอมยกคัมภีรอรรถกถาภาษาสีหฬ  ใหทานแปลเปนภาษามคธตอ 
ไป  ทานพระพุทธโฆสะไดทําสําเร็จอยางรวดเร็วและดียิ่ง  เปนที่พอใจ 
ของพระเถระชาวสีหฬทั้งปวง   ฉะน้ัน  คัมภีรวิสทุธิมรรคนี้จึงเปนวิทยา-  
นิพนธสอบความรูของทานพระพุทธโฆสะ  ที่รับรองกันวา  เปนชั้นเยี่ยม   
มาต้ังแตเบื้องตน  และเปนที่รับรองกันในหมูนักศึกษาตลอดมา 
        วิสุทธิมรรคปกรณนี ้ แมจะไดใชเปนหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติ- 
ธรรมแผนกภาษาบาลีแหงคณะสงฆประเทศไทยมานาน  แตสํานวน 
แปลเปนภาษาไทยยังมีนอย  และที่เปนหลักฐานก็มีเพียงบางตอนท่ีเปน 
การแปลเฉลยขอสอบสนามหลวง  นักเรียนตองคัดลอกจากผูไดรวบรวม 
ไวมาศึกษากัน  จะอาศัยสํานวนท่ีแปลกันภายนอกของแตละบุคคลก็ไม 
คอยใหความแนใจนัก  มหามกุฎราชวิทยาลัยไดปรารภจะใหมีฉบับแปล 
ของมหากุฎ ฯ  เพ่ือเปนอุปกรณการศึกษาและเพ่ือใหเปนหนังสืออาน 
ไดทั่วไปสําหรับผูที่มุงหาความรู  และเปนคูมือในการปฏิบัติพระพุทธ- 
ศาสนา  จึงไดขอใหทานผูทรงคุณวุฒิมากทานชวยกันแปลและตรวจแก 
เพ่ือใหเปนฉบับแปลของมหามกุฎราชวิทยาลัย  บดันี้ไดทําเสร็จ ๒  นิเทศ 
คือสีลนิเทศ  และ  ธุดงคนิเทศ  รวมเขาเปนตอนท่ีหน่ึง  กําลงัแปล 
และตรวจพิมพนิเทศตอไปโดยลําดับ  
        มหามกฎุราชวิทยาลัย  ขอขอบคุณทานผูไดชวยแปลชวยตรวจ 
และผูที่ไดชวยในการน้ีทุก ๆ  ทาน  ต้ังแตเบื้องตนจนสําเร็จเปนฉบับ 
พิมพ  และขออุทิศน้ําพักน้ําแรงในการทํากิจน้ีบูชาคุณทานพระพุทธ- 
โฆสะผูรจนาวิสุทธิมรรคปกรณนี้   และทานบูรพาจารยผูสืบศาสนา 
สั่งสอนมาโดยลําดับ  จนถึงบุคคลในรุนนี้สามารถเรียนแปลออกมาเปน   
ภาษาไทยได 
                                        มหามกุฏราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ 
สิงหาคม  ๒๕๐๘  
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                  ปกรณวิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
                                ภาค  ๑  ตอน  ๑ 
           ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจา   ผูเปนพระอรหันต   ตรัสรูเอง 
โดยชอบ   พระองคนั้น 
             [ พรรณนาความแหงปญหาพยากรณ  
              "ภิกษุผูเปนคนฉลาด  มีความเพียร   มีปญญาบริหาร 
              ตน   ต้ังอยูในศีลแลว   อบรมจิตและปญญาต้ังอยู   นั้น 
              พึงถางชัฏนี้ไดแล*" 
           คําดังนี้นี่พระผูมีพระภาคตรัสไว.   ก็เหตุไฉนตรัสคําน้ี  ? 
           ไดยินวา    เทพบุตรองคหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    เม่ือ 
ประทับอยู  ณ  กรุงสาวัตถี    ในเวลาตอนกลางคืน  ทลูถามปญหานี้   เพ่ือ 
ถอนความสงสัยของตนวา 
              "ธรรมชาติอันหนึ่ง   เปนชัฏท้ังภายใน   ชัฏทั้งภาย 
              นอก     ประชาชนถูกชัฏ  (นั้น)   เกี่ยวสอดไวแลว 
              ขาแตพระโคดม     เพราะเหตุนั้น     ขาพเจาขอทูลถาม 
              พระองค    ใครจะพึงถางชัฏนี้ได." 
           อรรถกถาธิบายยอแหงปญหานั้นตอไปนี้ :-      คําวาชัฏนี้   เปนชื่อ 
 
*  ส.  ส.  ๑๕/๒๐.   โบราณทานนิยมเติมคําเพื่อเขากับอิตวิา  พระคาถานี้วา  "ภิกษุผู. . ชัฏนี้ 
ได"  ดังนี้   ซ่ึงนับเนื่องในชฏาสูตร  อันพระพุทธโฆษาจารยชักมาตั้งไวแลวในกาลเปนท่ีเร่ิมปกรณนี ้
เพื่อประโยชนแกความเปนบทกระทู.  
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ของตัณหา   ซึ่งเปนธรรมชาติมีขาย     แทจริง   ตัณหานั้นไดชื่อวาชัฏ 
เพราะเปนดุจชัฏ   กลาวคือขายแหงกิ่งของตนไม     (ที่มีกิ่งเปนขาย) 
ทั้งหลาย   มกีอไผเปนตน    ดวยอรรถวาเกี่ยวประสานไว   เพราะเกิดข้ึน  
แลว ๆ เลา ๆ ในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน  โดยเปนไปในทั้งอารมณ 
ชั้นตํ่าและอารมณืชั้นสูง.* 

           ก็ตัณหานี้นั้น  เทพบุตรเรียกวา  "ชฏัทั้งภายใน   ชฏัทั้งภายนอก" 
เพราะมันเกิดข้ึนทั้งในบริขารของตน    และบริขารของผูอ่ืน    ทั้งใน 
 
*เหฏ ูปริยวเสน.  มหาฎีกา   ใหถือเอาความวา   ลางคราวเปนไปในรูปอารมณ   ลางคราวเปนไป 
ในอารมณท่ีเหลือจนถึงธรรมารมณ     ลางคราวเปนไปในธรรมารมณ     ลางคราวเปนไปในอารมณ 
โดยลําดับจนถึงรูปารมณ   หรือลางคร้ังเปนไปในกามภพ  ลางคร้ังในรูปภพ  ลางคร้ังในรูปภพ 
หรือ     ลางคร้ังเปนไปในอรูปภพ - ในรูปภพ - ในกามภพ     ตามมติทานฎีกาจารยนี้  ดูเหมือนจะให 
ถือวา   รูปารมณเปนตํ่า    เล่ือนข้ึนไปโดยลําดับจนถึงธรรมารมณเปนสูง   และกามภพเปนต่ํา 
อรูปภพเปนสูง     เขาใจวา     ทานจะหมายถึงหยาบละเอียดกวากนักระมัง. 
         นาเห็นวา     สําหรับอารมณ ๖นั้น   หมายเอาความตํ่าสูงซ่ึงมีอยูในตัวของมันแตละ 
อยางนั่นเอง   เชนรูปท่ีหยาบ   เลว   นับเปนช้ันตํ่า     รูปท่ีละเอียด   ประณีต   นับเปนช้ันสูง 
ท้ังนี้อาศัยนยัพระบาลีเชนบาลีอนัตตลักขณสูตร     ตอนนิเทศปญจขันธวา   ยงฺกิจิ  รูป. . . . โอฬาริก 
วา  สุขุม  วา  หีน  วา  ปณต  วา   (รูปอยางใดอยางหน่ึง. . . หยาบหรือละเอียดก็ตาม  เลวหรือ 
ประณีตกต็าม)    ดังนี้    อันตณัหานัน้มันไมเลือกสุดแตความยินดีพอใจมีในท่ีใด  มันก็เกิดข้ึนในท่ีนั้น 
ไมวาท่ีต่ําท่ีสูง   มันจึงยุงไปหมด   สวนภพท้ัง ๓ นั้น   จะถือเอาความหยาบละเอียดเปนท่ีสูงตํ่ากวา 
กันก็ชอบอยู   สมดวยพระบาลีในติกังคุตตระ     สูตรท่ี ๗๗ วา   กามธาตุ   เปน   หนีธาตุ,  รูปธาตุ 
เปนมัชฌิมธาตุ,     อรูปธาตุ   เปน     ปณีตธาตุ.      บุคคลจะอยูในฐานะอยางไรก็ตาม       แตตัณหาใน 
สันดานของบุคคลนั้น   มันหาเปนไปตามควรแกฐานะไม   มันยอมเปนไปสูงบาง   ต่ําบาง   ตามความ 
ยินดีพอใจ      (นนฺทิราคสหคตา)     จึงปรากฏวา   มนุษยไปเกดิเปนพรหมและเทวดาก็มี   พรหมและ 
เทวดากลับลงมาเกิดเปนมนษุยก็มี   สับสนกันไปมา   มันจึงยุง.  
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อัตภาพของตนและอัตภาพของผูอ่ืน       ทั้งในอายตนะภายใน     และ  
อายตนะภายนอก   ประชาชนอันชัฏ  (คือตัณหา)   ที่เกิดข้ึนอยูอยางนี้ 
นั้นเกี่ยวสอดไวแลว  (รวม)  ความวา   ประชา   กลาวคือหมูสัตวนี้ 
แมทั้งหมด     อันชฏัคือตัณหานั้นเกี่ยวสอด   คือรดัรึงตรึงไว     เหมือน 
ตนไมที่มีชัฏท้ังหลายมีไมไผเปนอาทิ  อันชฏัมีชฏัไผเปนตนเกี่ยวสอดไว 
ฉะน้ัน        ก็เพราะเหตุวาหมูสัตวอันชัฏคือตัณหาเก่ียวสอดไวอยางนี้ 
ขาแตพระโคดม     เพราะเหตุนั้น     ขาพเจาจึงขอทูลถามพระองค   ขอวา 
ต  ต  โคตม  ปุจฺฉามิ    ความวา     เพราะเหตุนั้น*     ขาพเจาจึงขอทูลถาม 
พระองค.     เทพบุตรออกพระนามพระผูมีพระภาคเจาโดยพระโคตร 
วา  โคตมะ  ขอวา   ใครพึงถางชัฏนี้ได   คือเทพบุตรทูลถามวา     "ใคร 
จะพึงถาง     คือใครสามารถจะถางซึ่งชัฏนี้อันเกี่ยวสอดไวทั้งไตร   (โลก) 
ธาตุต้ังอยูอยางนี้ได." 
           ฝายพระผูมีพระภาคเจาผูทองเที่ยวไปดวยพระญาณ   อันไมมีอะไร 
ขัดขวางในธรรมท้ังปวง  ผูเปนของเทพ    เปนเทพยิ่งเหลาเทพ   เปน 
สักกะยิ่งเหลาสักกะ   เปนพรหมยิ่งเหลาเหลาพรหม  เปนผูแกลวกลาดวย 
เวสารัชญาณ  ๔     ผูทรงไวซึ่งทสพลญาณ   ผูทรงมีพระญาณหาเครื่อง 
กั้นกางมิได    ผูทรงมีสมนัตจักษุ    อันเทพบุตรทูลถามอยางน้ีแลว 
เมื่อจะทรงวิสัชนาความน้ีแกเทพบุตรนั้น   จึงตรัสคาถานี้วา 
  
*วิธีแปลเชนนี ้  คือเปนท้ังความเปนท้ังบทตั้งแลวแกความดวย  นิยมกนัไวในวิธีแกอรรถ   ยก 
ตัวอยางในอรรถกถาธรรมบท     แกอรรถเร่ืองกุมารกสฺสปเถรมาตุวตฺถุ  (ภาค ๖/๑๑)..   อตฺตานเจ 
ตถา   กยิรา  ยถ ฺมนุสาสติ ฯ  เอว  สนฺเต  สุทนฺโต  วต  ทเมถาติ  เยน:  คุเณน  ปร  อนุสาสติ 
เตน  อตฺตนา  สทนฺโต  หตฺวา  ทเมยฺย ฯ  
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              "ภิกษุผูเปนคนฉลาด     มีความเพียร    มีปญญา 
              บรหิารตน     ต้ังอยูในศีลแลวอบรมจิตและปญญาอยู 
              นั้น   พึงถางชัฏนี้ได"  ดังนี้.  
              บัดนี้            ขาพเจาเมื่อจะพรรณนาเนื้อความอันตาง 
              โดยคุณมีศีลเปนตน   แหงพระคาถาท่ีพระผูแสวง 
              คุณอันใหญตรัสแลวน้ีตามท่ีถูกตอง      จกักลาว 
              วิสทุธิมรรค   อนัอาศัยนัยแหงเทศนาของพระเถระ 
              ฝายมหาวิหาร   ซึ่งมีวินิจฉัยอันหมดจดดี   เปนเครื่อง 
              ปลกูปราโมทยแกเหลาพระโยคีในพระศาสนานี้     ผู 
              ไดบรรพชาในศาสนาแหงพระชินศรีเจา     อันได 
              แสนยากแลว     เมื่อไมรูวิสทุธมรรคอันตรงอันเกษม 
              อันรวบรวมคุณมีศีลเปนตนตามท่ีถูกตอง     แมมุง 
              ความบริสุทธิ ์  แมพยายามอยู   ยอมไมลถึุงวิสุทธิ 
              ได       ดูกรสาธชุนท้ังหลาย       เมื่อขาพเจากลาว 
              วิสทุธิมรรคโดยเคารพ       ขอทานท้ังหลายท้ังปวง 
              ผูมุงวิสุทธิ     จงต้ังใจฟงวิสุทธิมรรคนั้นโดยเคารพ 
              เทอญ. 
           บทวา     วิสุทฺธิ    ในคําวา     ขาพเจากลาววิสุทธิมรรค    นั้น  พึง 
ทราบวาหมายเอาพระนิพพานอันปราศจากมลทินทั้งปวง     อันบริสุทธิ์ 
แทจริง     ทางแหงวิสุทธินั้นแลชื่อวาวิสุทธิมรรค   อุบายเปนเครื่อง 
บรรล ุ  ทานเรียกวาทาง     ความก็คือขาพเจาจักกลาวทางแหงวิสุทธินั้น.  
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           ก็ทางแหงวิสุทธินั้น       ในพระบาลีลางแหงทรงแสดงเน่ืองดวย 
ธรรมเพียงวิปสสนาอยางเดียว     ดังท่ีตรัสวา 
              "เมื่อใด        บุคคลเห็นดวยปญญาวาสังขารทั้งปวง 
              ไมเที่ยง      เมื่อนั้น     เขายอมหนายในทุกข    นั่นทาง 
              แหงวิสุทธิ๑." 
ลางแหงทรงแสดงเนื่องดวยฌานและปญญา     เหมือนท่ีตรัสวา 
              "ฌานยอมไมมแีกผูหาปญญามิได       ปญญายอม  
              ไมมีแกผูไมมีฌาน     ฌานและปญญามีอยูในผูใด 
              ผูนัน้แลอยูใกลพระนิพพาน๒." 
ลางแหงทรงแสดงเนื่องดวยธรรมมีกรรมเปนตน   เชนที่ตรัสวา 
              มัจจะท้ังหลายหมดจดไดดวยธรรม  ๕ ประการนี้ 
              คือ  กรรม  วิชา  ธรรม  ศีล  และอุดมชีวิต  ไมใช 
              ดวยโคตรหรือดวยทรัพย๓." 
ลางแหงทรงแสดงเนื่องดวยธรรมมีศีลเปนตน   อยางที่ตรัสวา 
              "ภิกษุสมบรูณดวยศีล   มีจติต้ังมั่นดีแลว   มีปญญา 
              มีความเพียรอันปรารภแลว   มีตนอันสงไปแลว   ใน 
              กาลทุกเมื่อ   ยอมขามโอฆะอันยากท่ีจะขามได๔." 
ลางแหงทรงแสดงเนื่องดวยโพธิปกขิยธรรม   มีสติปฏฐานเปนตน   อยาง 
ที่ตรัสวา     "ภิกษุทั้งหลาย       ทางท่ีไปอันเอกนี้      ยอมเปนไป 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๑.     ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๕.     ๓.  ส.  ส.  ๑๕/๗๘.   ๔.  ส.  ส.  ๑๕/๗๔.  
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พรอมเพื่อวิสุทธิแหงสัตวทั้งหลาย     ฯ ล ฯ   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงพระ  
นิพพาน     นี้คืออะไร    คือสติปฏฐาน๔๑." 
           แมในโพธิปกขิยธรรมอ่ืน     มสีัมมัปปธานเปนตน    กน็ัยเดียวกัน 
แตในปญหาพยากรณนี้       ทางแหงวิสุทธินั้น       ทรงแสดงเน่ืองดวยไตร 
สิกขามีศีลเปนตน     นี้เปนพรรณนาโดยยอในพระคาถานั้น. 
           คําวา   สีเล  ปติฏาย      นั้น   แปลวาต้ังอยูในศีล  ก็ภิกษุ 
ทําศีลใหบรบิูรณนั่นเอง      เรียกวาผูต้ังอยูในศีล  ในที่นี้   เพราะฉะนั้น 
ความหมายในคําวา     สีเล  ปติฏาย     นี้   จึงมีดังน้ีวา     ต้ังอยูในศีล 
โดยทําใหศีลบริบูรณ     บทวา  นโร   ไดแกสัตว๒   บทวา   สป ฺโ 
ความวา   "ผูมีปญญา     โดยปญญาอันมาพรอมกับปฏิสนธิอันเปนไตร- 
 
๑.  ที.  ม.  ๑๐/๓๒๕.     ๒.  นโรติ  สตฺโต.  รูสึกวาทานแกออกจะมากไป   สําหรับนักศึกษา 
ชาวไทยฝงใจกันมานานแลววา  นโร  นี้แปลวา  คน  ไมเคยแปล  นโร  วาสัตว  จริงอยูคําวาสัตว 
นั้นเปนคํารวม     จะหมายความถึงมนุษยหรือดิรัจฉานตลอดไปถึงเทวดามารพรหมอะไรก็ได  แต 
บรรดาท่ีมีวิญญาณครอง   และแมวาอาจารยทางศัพทศาสตรทานจะวเิคราะหศัพทนโรนี้วา   สัตวอัน 
ชรามรณะนําไป   แตวาโดยเฉพาะในพระคาถานี้  ตองเปนคน   จึงจะเหมาะสมแกการต้ังอยูในศีล 
และบําเพ็ญสมาธิปญญาได. 
       ในทางไวยากรณ   บทท่ีจะเปนประธานไดในพระคาถาน้ีมีอยู  ๒ บท  คือ  นโร  กับภิกฺขุ   แต 
จะเปนสยกัตตาท้ัง  ๒ บทไมได   จําตองเปนสยกัตตาบทหน่ึง   อีกบทหนึ่งเปนวิกตกิัตตา  ถาดูตาม 
ท่ีทานแกไว  คือแปล  นโร  วาสัตว   สวน  ภิกฺขุ  ทานวิเคราะหวา   สสาเร  ภย  อิกฺขขตีติ  ภิกฺขุ 
ก็คือวา   ใหแปล  ภิกฺขุ  วาผูเห็นภัยในสงสาร   เชนนี้ก็ประหนึ่งวาจะยกให  นโร  เปนสยกัตตา  คือ 
แปลคาถานั้นวา     "สัตวผูฉลาด    ตั้งอยูในศีล ฯ ล ฯ  มีปญญาเห็นภยัในสงสาร ฯ ล ฯ"   แตวาโดย 
ทางความ  สูเอา  ภิกฺขุ  เปนสยกัตตาไมได      ดังท่ีนักศึกษาเขาใจและแปลกันอยูท่ัวไปเชนนั้น   ถา 
ดังนี้แลวไซร     คงจะแปล   นโร  วาสัตว   เอาความวา     ภิกษุผูเปนสัตวฉลาด ฯ ล ฯ ดังนี้  จะขัดห ู
คนไทยอยางยิง่  อันท่ีจริงบทวา  นโร  ก็ดจูะเปนเพียงบทบูรณ  คือใสเขามาใหเต็มคณะฉันทเทานัน้ 
โดยวาจะไมมี  นโร  ก็คงแปลไดความบริบูรณ  ดีกวามีนโรเสียอีก.  
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เหตุ  เกิดแตกรรม"   คําวา   จิตฺต   ป ฺ ฺจ  ภาวย     ความวา 
"ยังสมาธิและวิปสสนาใหเจริญอยู"     จริงอยู     ในคําน้ีสมาธิทรงแสดง 
ดวยหัวขอคือจิต    สวนวิปสสนาทรงแสดงโดยชื่อวาปญญา       ดังน้ี 
บทวา     อาตาป     แปลวามีความเพียร     ก็ความเพียร    ทานเรียกวา 
อาตาปะ   เพราะอรรถวาเปนเหตุเผากิเลสใหเรารอน     ความเพียรเปน 
เหตุเผากิเลสของภิกษุนั้นมีอยู  เหตุนั้นภิกษุนั้นจึงชื่อวาอาตาป  (ผูม ี
ความเพียรเปนเหตุเผากิเลสใหเรารอน)   ปญญาทานเรียกวา   เนปกะ 
ในคําวา   นิปโก   หมายความวา     ผูประกอบดวยปญญานั้น   พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงปาริหาริกปญญาดวยบทน้ี     ก็ในปญหาพยากรณนี้ 
ปญญามาถึง  ๓ วาระ  ในปญญาท้ัง ๓ นั้น  ที ่๑ ชื่อวาสชาติปญญา 
(ปญญามีมาพรอมกับกําเนิด)   ที่ ๒ ชือ่วาวิปสสนาปญญา     ที ่๓ 
ชื่อวาปาริหาริกปญญา   (ปญญาบริหาร)     อันเปนผูนําในกิจทุกอยาง* 

บทวา  ภิกฺข ุ มีวิเคราะหวา  "ผูใดยอมเห็นภัยในสงสาร  เหตุนั้น 
ผูนั้นจึงชื่อวาภิกขุ." 
           บททายวา  โส  อมิ  วิชฏเย  ชฏ  ความวา     "ภิกษุนั้น   คือ 
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๖ ประการ  คือดวยศีลนี้  ดวยสมาธิที่แสดง  
 
*  มหาฎีกา ๑/๒๓  วา   ปญญาประกอบในการบริหารกมัมัฏฐาน   ช่ือวาปาริหาริกา  ปญญา 
ท่ีกําหนดนําไปซ่ึงกิจทุกอยางมีการกาวเดินไปเปนตน  โดยสัมปชัญญะมีสาตถกสัมปชัญญะเปนอาทิ 
ช่ือสัพพกิจจปริณายกา      อีกอยางหนึ่ง     ปญญาท่ีนําสรรพกิจ     เปนตนวาการเรียน   การไตถาม 
การทําภาวนา   มนสิการวิธีและความเปนผูทําโดยเคารพทําติดตอไป   ทําส่ิงท่ีเปนสัปปายะ   ฉลาด 
ในนิมิต   ความเด็ดเดีย่ว   ไมหนาเบกลางคัน    ทําอินทรียใหเสมอกัน   ประกอบความเพียรให 
สมํ่าเสมอในกจิเหลานั้น  ช่ือวา  สัพพกจิจปริณายกา.  
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ออกดวยหัวขอคือจิตน้ี  ดวยปญญา  ๓ ประการนี ้    และดวยความเพียร  
เผากิเลสนี้   ยืนอยูบนแผนศิลาคือศีลแลว   ยกศัสตราคือวิปสสนาปญญา 
ที่ลับดีแลวดวยศิลาคือสมาธิ  ดวยมือคือปาริหาริกปญญา  อันกาํลังคือ 
วิริยะสนับสนุนแลว   พึงถาง   คือพึงตัด   ทําลาย   ซึ่งชัฏคือตัณหาอัน 
ตกอยูแลวในสันดานของตนน้ันทั้งหมดได   เปรียบเหมือนบุรุษยืนบน 
แผนดิน  ยกศัสตราท่ีลับดีแลว ถางกอไผใหญฉะนั้น"   ก็ในขณะแหง 
มรรค   ภิกษุนี้ชื่อวากําลังถางชัฏนั้นอยู     ในขณะแหงผลชื่อวาถางชัฏ 
เสร็จแลว  ยอมเปนอัครทักขิไณยของ  (มนุษย)  โลก   กับทั้งเทวโลก 
เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
              "ภิกษุผูเปนคนฉลาด   มีความเพียร   มปีญญา 
              บรหิารตน  ต้ังอยูในศีลแลว  อบรมจิตและปญญา 
              อยู   นั้น   พึงถางชัฏนี้ได." 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสในพระคาถาน้ันวา     เปนผูฉลาด   ดวย 
ปญญาใด   กจิท่ีผูนั้นจะพึงทําในปญญาน้ันหามีไม   เพราะปญญาน้ัน 
สําเร็จแกเขาดวยอานุภาพแหงบุริมกรรมแลวทีเดียว   แตผูนั้นพึงเปนผู 
กระทําโดยติดตอดวยอํานาจแหงวิริยะ  เปนผูทําโดยความรูดีดวยอํานาจ 
แหงปญญา   ที่ตรัสไวในสองบทวา   อาตาป   นิปโก  นั้น  ต้ังอยูใน 
ศีลแลว  อบรมสมถะและวิปสสนา   ที่ตรัสดวยอํานาจจิตและปญญาน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงทางแหงวิสุทธินี้ดวยมุข  คือ  ศลี  สมาธิ 
ปญญา  ในพระคาถานั้น  ดังนี้แล.  
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           ก็แลดวยพระธรรมเทศนาเพียงเทาน้ี  ยอมเปนอันพระพุทธองค  
ไดทรงประกาศ  (๑)  สกิขา  ๓    (๒)  ศาสนามีความงาม  ๓  อยาง 
(๓)  อุปนิสัยแหงคุณวิเศษมีความเปนผูไดวิชชา ๓ เปนตน    (๔)  การ 
เวนที่สุดโตง  ๒ อยางและการเสพขอปฏิบัติสายกลาง    (๕)  อุบายเปน 
เครื่องลวงพนจากคติมีอบายเปนตน     (๖)  การละกิเลสดวยอาการ ๓ 
(๗)  ธรรมอันเปนปฏิปกษตอโทษมีวีติกกมะเปนตน    (๘)  การชําระ 
สังกิเลส  ๓ และ     (๙)  เหตุแหงความเปนพระอริยะบุคคลมีพระโสดาบัน 
เปนตน. 
           ถามวา   ทรงประกาศอยางไร  ? 
           ตอบวา   ก็ในปญหากรรมน้ี  อธิสีลสิกขา  ยอมเปนอันทรงประกาศ 
ดวยศีล  อธิจิตตสิกขา  ทรงประกาศดวยสมาธิ  อธิปญญาสิกขา  ทรง 
ประกาศดวยปญญา      อนึ่ง     ความงามในเบ้ืองตนแหงพระศาสนา     ก ็
เปนอันทรงประกาศดวยศีล     จริงอยู      ศลีชื่อวาเปนเบื้องตนแหง 
พระศาสนา  เพราะพระบาลีวา   (ถามวา)   "อะไรเลาชื่อวาเปนเบื้องตน 
แหงกุศลธรรมทั้งหลาย"      (ตอบวา)       "ศีลที่หมดจดดีแลวดวย 
(ชื่อวา     เปนเบื้องตนแหงกุศลธรรมทั้งหลาย*)"      และเพราะพระบาลี 
(โอวาทปาฏิโมกขขอตน)       วา     "ความไมทําบาปท้ังส้ิน"   ดังน้ี 
เปนตน  ก็ศลีนั้นชื่อวางาม   เพราะความเปนเหตุนํามาซึ่งคุณมีความ 
ไมเดือดรอนเปนตน           ความงามในทามกลางเปนอันทรงประกาศ 
 
*  ส.  มหา.  ๑๙/๒๒๑.  ในท่ีนี้ยกมาเพียงศีล  ในพระบาลีมี  ทิฏ ิ  จ  อุชุกา  ดวย.  
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ดวยสมาธิ   จริงอยู     สมาธิชื่อวาเปนคุณในทามกลางแหงพระศาสนา  
เพราะพระบาลี   (โอวาทปาฏิโมกขขอกลาง)   วา  "การยังกุศลใหถึง 
พรอม"   ดังน้ีเปนตน  กส็มาธินั้นชื่อวางาม   เพราะเปนเหตุนํามา 
ซึ่งคุณมีอิทธิวิธีเปนตน      ความงามในท่ีสุดเปนอันทรงประกาศดวย 
ปญญา  จริงอยู   ปญญาชื่อวาเปนที่สุดแหงพระศาสนา   เพราะพระบาลี 
(โอวาทปาฏิโมกขขอสุดทาย)      วา     "การทําจิตของตนใหผองแผว 
นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย"      ดังน้ี๑   และเพราะศาสนามี 
ปญญาเปนคุณอันยิ่ง     กป็ญญาชื่อวางาม      เพราะความเปนเหตุ 
นํามาซึ่งความเปนผูคงท่ีในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ   สมดังพระพุทธ- 
พจนวา 
              "ภูเขาศิลาแทงทึบเปนอันเดียว   ยอมไมเขย้ือน 
              เพราะลม  ฉันใด   บัณฑิตทั้งหลาย     ยอมไม 
              หว่ันไหวในเพราะนินทาและสรรเสริญ   ฉันนั้น๒" 
           อน่ึง   อุปนิสัยแหงความเปนผูไดวิชชา  ๓  ก็เปนอันทรงประกาศ 
ดวยศีล เพราะบุคคลอาศัยสีลสมบัติจึงบรรลุวิชชา  ๓ ได   มิใชอาศัย 
เหตุอ่ืนจากศีลนั้น      อุปนิสัยแหงความเปนผูไดอภิญญา  ๖       ทรง 
ประกาศดวยสมาธิ     เพราะบุคคลอาศัยสมาธิสมบัติจึงบรรลุอภิญญา  ๖ 
ได   จะอาศัยเหตุอ่ืนจากสมาธินั้นหามิได    อุปนิสยัแหงการแตกฉาน 
ในปฏิสัมภิทา      ทรงประกาศดวยปญญา       เพราะบุคคลอาศัยปญญา 
 
๑.  ที.  ม.  ๑๐/๕๗.     ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๕.  
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สมบัติจึงบรรลุปฏิสัมภิทา  ๔ ได  หาใชดวยเหตุอยางอ่ืนไม.   
           อน่ึง    การเวนที่สดุโตงคือกามสุขัลลิกานุโยค       ก็เปนอันทรง 
ประกาศดวยศีล           การเวนที่สุดโตงคืออัตตกิลมถานุโยคทรงประกาศ 
ดวยสมาธิ   การเสพขอปฏิบัติสายกลางทรงประกาศดวยปญญา. 
            เชนเดียวกัน   อุบายเครื่องลวงอบาย    ก็ทรงประกาศดวยศีล 
อุบายเครื่องกาวลวงกามธาตุทรงประกาศดวยสมาธิ  อุบายเครื่องกาวลวง 
ภพทั้งปวงทรงประกาศดวยปญญา. 
           และการละกิเลสดวยอํานาจตทังคปหานทรงประกาศดวยศีล   การ 
ละกิเลสดวยอํานาจวิกขัภนปหานทรงประกาศดวยสมาธิ   การละกิเลส 
ดวยอํานาจสมุจเฉทปหานทรงประกาศดวยปยญา. 
           ฉันเดียวกัน   ธรรมอันเปนปฏิปกษตอวีติกกมะ   (การลวงละเมิด 
ออกถึงกายวาจา)      แหงกิเลส    ทรงประกาศดวยศีล        ธรรมอันเปน 
ปฏิปกษตอปริยุฏฐาน  (การกลุมรุมจิต)   แหงกิเลส      ทรงประกาศ 
ดวยสมาธิ   ธรรมอันเปนปฏิปกษตออนุสัย     (การแอบแนบอยูใน 
จิต)   แหงกิเลส   ทรงประกาศดวยปญญา       อน่ึง     การชําระสังกิเลส 
คือทุจริต   เปนอันทรงประกาศดวยศีล     การชําระสังกิเลสคือตัณหา 
ทรงประกาศดวยสมาธิ   การชําระสังกิเลสคือทิฏฐิ     ทรงประกาศดวย 
ปญญา. 
           โดยนยันั้น   เหตุแหงความเปนพระโสดาบันและพระสกทาคามี 
เปนอันทรงประกาศดวยศีล  เหตุแหงความเปนพระอนาคามีทรงประกาศ  
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ดวยสมาธิ    เหตุแหงความเปนพระอรหันต    ทรงประกาศดวยปญญา  
เพราะวาโสดาบัน   พระผูมีพระภาคตรัสวา  "เปนผูทําใหบริบูรณ 
ในศีลทั้งหลาย"     พระสกทาคามีก็อยางนั้น   สวนพระอนาคามี  ตรัสวา 
"เปนผูทําใหบริบูรณในสมาธิ"   แตพระอรหันต   ตรัสวา   "เปนผู 
ทําใหบริบูรณในปญญา.๑" 
           ดังน้ีแล     ดวยพระธรรมเทศนาเพียงเทาน้ี   ยอมเปนอันทรง 
ประกาศคุณ  ๙  อยางนี้คือ    (๑) สิกขา  ๓    (๒) ศาสนามีความงาม 
๓ อยาง    (๓) อุปนิสัยแหงคุณวิเศษมีความเปนผูไดวิชชา ๓ เปนตน 
(๔) การเวนที่สุดโตง  ๒ อยาง   และการเสพขอปฏิบัติสายกลาง 
(๕) อุบายเคร่ืองลวงพนจากคติมีอบายเปนตน    (๖) การละกิเลส 
ดวยอาการ ๓    (๗) ธรรมอันเปนปฏิปกษตอโทษมีวีติกกมะเปนตน 
(๘) การชําระสังกิเลส ๓ และ    (๙) เหตุแหงความเปนอริยบุคคล 
มีพระโสดาบันเปนตน     อน่ึง  คุณท่ีเปนหมวด ๓ อ่ืน ๆ รูปเดียวกันนี้ 
ก็เปนอันทรงประกาศดวย.๒ 

 
๑.  ความตอนนี้กลาวตามนยัพระสูตรท่ี  ๘๗.๘๘  ติกังคุตตร   หนา  ๒๙๗ ๓๐๑. 
๒.  มหาฎีกาวา   คุณท่ีเปนหมวดท่ี  ๓ อ่ืน ๆ เชน  วิเวก  ๓  กุศลมูล  ๓  เปนตน  อธิบายความ 
เปนนิทัสสนะตอไปวา กายวเิวกเปนอันประกาศดวยศีล   เพราะศีลในท่ีนี้หมายเอาศีลท่ีอิงวิวัฏฏะ 
จิตตวิเวกประกาศดวยสมาธิ  อุปธิวิเวกประกาศดวยปญญา   นัยเดยีวกนั  อโทสกุศลมูลประกาศ 
ดวยศีล     เพราะศีลมีความอดกล้ันเปนประธาน      และเพราะศีลมีสภาวะไมทํารายผูอ่ืน  อโลภะ 
ประกาศดวยสมาธิ   เพราะสมาธิเปนขาศึกตอโลภะ       และมีอโลภะเปนประธาน    สวนอโมหะ 
ประกาศดวยปญญาแท ฯ ล ฯ  
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                                              สลีนิเทส 
           ก็วิสทุธิมรรคน้ี   แมทรงแสดงโดยมุขคือศีลสมาธิและปญญา   อัน 
ประมวลไวซึ่งคุณเปนอเนกอยางนี้แลว   ก็ยังนับวาเปนอันทรงแสดงโดย 
สังเขปอยูนั่นเอง     เพราะฉะนั้น  จึงยังไมเพียงพอท่ีจะชวยเหลือแกชน 
ทุกจําพวกได  เพราะเหตุนั้น  เพื่อแสดงความพิสดารแหงวิสุทธิมรรค 
นั้น   จึงมีปญหากรรม  (การต้ังปญหา)   นี ้  ปรารภศีลกอน  คือ 
           อะไรเปนศีล  ? 
           ที่เรียกวาศีล   เพราะอรรถวากระไร  ? 
           อะไรเปนลักษณะ  เปนรส  เปนปจจุปฏฐาน  เปนปทัฏฐาน 
ของศีลนั้น  ? 
           ศีลมอีานิสงคอยางไร  ? 
           ศีลนัน้มีกี่อยาง  ? 
           อะไรเปนความเศราหมอง   และอะไรเปนความผองแผวของศีล 
นั้น  ?  (ตอไป)     นี้เปนคําแกในปญหากรรมนั้น. 
                                         [ อะไรเปนศีล ]          
           ปญหาขอวา  "อะไรเปนศลี" 
           แกวา     "ธรรมท้ังหลายมีเจตนาเปนตนของบุคคลผูเวนจากโทษ 
มีปาณาติบาตเปนตนก็ดี     ของบุคคลผูบําเพ็ญขอวัตรปฏิบัติก็ดี  เปนศีล" 
ขอน้ี      สมคําที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไว   ในปฏิสัมภิทาวา 
"ถามวา   อะไรเปนศีล   ตอบวา   เจตนาเปนศีล   เจตสิกก็เปนศีล 
สังวรก็เปนศีล   ความไมกาวลวงก็เปนศีล"   ดังน้ี*     ในศีลเหลาน้ัน 
 
  ขุ.  ป.  ๓๑/๖๔.  
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เจตนาของบุคคลผูเวนจากโทษมีปาณาติบาตเปนตนก็ดี     ของบุคคล 
ผูบําเพ็ญวัตรปฏิบัติก็ดี  ชือ่วาเจตนาศีล   ความงดเวนของบุคคลผูเวน 
จากโทษมีปาณาติบาตเปนตน   ชื่อวาเจตสิกศีล   อีกอยางหนึ่ง   เจตนา 
ในกรรมบถ ๗ ของบุคคลผูละโทษมีปาณาติบาตเปนตน    ชื่อวาเจตนา 
ศีล   ธรรมคือ   อนภิชฌา   อพยาบาท   และสัมมาทิฏฐิ   ที่ตรัสไว 
โดยนัยวา   "ภิกษุละอภิชฌา   มีใจปราศจากอภิชฌาอยู"   ดังน้ีเปนตน๑ 

ชื่อวาเจตสิกศีล. 
                                      [ สังวร ๕ ]  
           ในขอวา  "สังวรก็เปนศีล"  นี้     พึงทราบสังวรโดยอาการ 
คือ   ปาฏิโมกขสังวร   สติสังวร   ญาณสังวร   ขันติสังวร   วิริยสังวร. 
           ในสังวร  ๕  อยางนั้น   สังวรท่ีตรัสไววา   "ภิกษุเปนผูเขาถึงแลว 
เปนผูประกอบพรอมแลวดวยปาฏิโมกขสังวรน้ี๒"     นีช้ื่อวาปาฏิโมกข- 
สังวร.  สังวรที่ตรัสไววา  ภิกษุยอมรักษาอินทรียคือจักษุ   ยอมถึงความ 
สังวรใรอินทรียคือจักษุ๓    (เปนตน)       นีช้ื่อวาสติสังวร.     สังวรท่ีกลาว 
ไววา 
              "พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนอชิตะ 
              กระแส  [แหงตัณหา]  ทั้งหลายเหลาใดมีอยูในโลก 
              สติเปนเครื่องกั้นกระแสเหลานั้น       เรากลาวสติวา 
              เปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย       แตกระแส 
              เหลาน้ันอันผูปฏิบัติจะละไดดวยปญญา๔" 
 
๑.  ที.  สี.  ๙/๙๔.   ๒.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๓๓๑.   ๓.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๔๓.  ๔.  ขุ.  จู.  ๓๐/๑๖.    
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นี้ชื่อวาญาณสังวร.   แมการเสพปจจัยก็รวมลงในญาณสังวรน้ีดวยเหมือน 
กัน.     สวนสังวรท่ีมาโดยนัยวา     "ภิกษุเปนผูอดทนตอความหนาว  ตอ 
ความรอน"    ดังน้ีเปนตน๑     นีช้ื่อวาขันติสังวร.  และสังวรท่ีมาโดยนัย 
วา   "ภิกษุยอมไมรับไวซึ่งกามวิตกท่ีเกิดข้ึนแลว"     ดังน้ีเปนอาทิ๒ 

นี้ชื่อวาวิริยสังวร.   แมอาชีวปาริสุทธิก็รวมลงในวิริยสังวรน้ีดวย. 
           สังวรท้ัง  ๕ ประการน้ีที่กลาวมาฉะน้ีก็ดี     ความงดเวนจากวัตถุ 
ที่ประจวบเขา   แหงกุลบตุรทั้งหลายผูกลัวบาปก็ดี     แมทั้งหมดน้ีพึง 
ทราบชื่อวาศีลสังวร. 
           ขอวา  ความไมกาวลวงเปนศีลนั้น  ไดแกความไมลวงละเมิด 
ทางกายและวาจาแหงผูสมาทานศีลแลว. 
           นี้เปนคําแกปญหาขอวา     อะไรเปนศีล    เปนอันดับแรก. 
                                     [ อรรถแหงศีล ] 
           จะแกในปญหาที่เหลือ  (ตอไป)   ปญหาขอวา   "ที่เรียกวาศีล 
เพราะอรรถวากระไร  ?"     แกวา    "ที่เรียกวาศีลเพราะอรรถวาเปน 
สีลนะ  (คือเปนมูลราก)  ชื่อวาสีลนะนี้เปนอยางไร  ?     ชื่อวาสีลนะ 
นี้        คือกิรยิาที่รวมเอาไวอยางดี       หมายความท่ีกรรมในทวาร 
มีกายกรรมเปนตน     ไมกระจัดกระจาย     โดยความมีระเบียบอันดีอยาง  ๑ 
คือความเขาไปรับไว       หมายความเปนที่รองรับ        โดยความเปน 
ที่ต้ังอาศัยแหงกุศลธรรมทั้งหลายอยาง  ๑   ก็อาจารยผูรูลักษณะแหง 
 
๑.  ม.  มู.  ๑๒/๑๘.      ๒.  อง.  ทสก.  ๒๔/๑๑๘.  
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ศัพททั้งหลาย     เห็นชอบดวยอรรถ  ๒ อยางนี้เทาน้ัน     ในสลีศัพทนี้ 
สวนอาจารยอ่ืน ๆ  พรรณนาอรรถในสีลศัพทนี้ไว     โดยนัย  (ตาง ๆ) 
เชนวา   สีลศพัทมีอรรถวาสิระ    มีอรรถวาสีสะ   มีอรรถวาสีตละ   (เย็น) 
มีอรรถวาสิวะ  (เกษม)   ดังน้ีเปนอาทิ.* 

                  [ ลักษณะ   รส   ปจจุปฏฐาน   ปทัฏฐาน   ของศีล ]  
           บัดนีจ้ะแกในปญหาขอวา     "อะไรเปนลักษณะ     เปนรส      เปน 
ปจจุปฏฐาน   และเปนปทัฏฐานของศีลนั้น" 
              สีลนะ  [ ความเปนมูลราก ]   เปนลักษณะของศีล     
              นั้น      แม  [ มีประเภท ]  ตางกันโดยอเนก 
              เปรยีบเหมือนความเปนสิ่งมีวิสัยท่ีจะพึงเห็นได 
              [ ดวยจักษุ ]  เปนลักษณะของรูป  อัน  [ มีชนิด ] 
              ตางกันโดยอเนก   ฉะนั้น. 
           จริงอยู  ความเปนสิ่งมีวิสัยที่จะพึงเห็นได   (ดวยจักษุ)   ชื่อวา 
เปนลักษณะของรูปายตนะ  แม  (มีชนดิ)   ตางกันโดยอเนกประการ 
โดยตางแหงสีมีสีเขียวและสีเหลืองเปนตน     เพราะรูปายตนะแมตางกัน 
โดยตางแหงสีมีสีเขียวเปนตน   ก็ไมลวงพนความเปนสิ่งมีวิสัยที่จะพึง 
 
* มหาฎีกาชวยขยายอรรถแหงสีลศัพทนี้ไว  ๓ ศัพท   คือ   สิระ   สีสะ   สีตละ   สวนสิวะ 
ไมเห็นขยาย     สิระกับสีสะนั้นเปนอันเดยีวกัน  คือแปลวา หวั  เหมือนกัน         ทานขยายไววา 
เม่ือหัวขาดแลว   รางกายท้ังหมดก็เสีย   ใชการไมได   ฉันใด     เม่ือศีลแตกทําลายเสียแลว 
รางกายคือคุณธรรมท้ังปวง   ก็เสียไปหมด   ฉันนั้น    เพราะฉะนัน้  ศีล  จึงมีอรรถวา   สิระ   หรือ 
สีสะ  แตเรียกวา  สีละ    ไมเรียก   สิระ  หรือ  สีสะ  นั้น   เปนโดย  นิรุกตินัย  อรรถวา 
สีตละ (เย็น)  เห็นไดงาย     คือมีศีลแลวก็ระงับเร่ืองรอนได      (คนมีศีลเปนคนเย็น  ไมทําความ 
เดือดรอนใหใคร)     แตเรียกสีละ   โดยลบ  ต. เสีย  ตามนรุิกตินัยเหมือนกัน.  
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เห็น  (ดวยจักษุ)  ไปได  ฉันใด     สลีนะที่กลาวไวโดยเปนการรวม  
เอาไวอยางดีซึ่งกายกรรมเปนตน     และโดยเปนที่ต้ังอาศัยแหงกุศลธรรม 
ทั้งหลายน่ันแหละชื่อวาเปนลักษณะแหงศีล   แม  (มีประเภท)  ตาง  
กันโดยอเนก     โดยตางแหงธรรมมีเจตนาเปนตน     เพราะศลแม   (ม ี
ประเภท)     ตางกันโดยอเนก     โดยตางแหงเจตนาเปนตน     ก็ไมลวง 
พนความเปนที่รวมเอาไวอยางดี  และความเปนที่ต้ังอาศัยไปได   ฉันนั้น. 
                                     [ รส ]  
              สวนวา     กิริยาที่กําจัดความทุศีล   อีกอยางหนึ่ง 
              คุณคือความหาโทษมิได       ทานกลาวช่ือวาเปนรส 
              เพราะอรรถวาเปนกิจและเปนสมบัติ     ของศีลนั้น 
ซึ่งเปนลักษณะดังกลาวมาน้ี. 
           เพราะฉะนั้น    ชือ่วาศีลนี้    พึงทราบวามีการกําจัดซึ่งความทุศีล 
เปนรส      โดยรสอันมีกจิเปนอรรถ  (อยาง ๑)     มีความไมมีโทษเปน 
รส     โดยรสอันมีสมบัติเปนอรรถ  (อีกอยาง ๑)       แทจริงกจิน่ันเอง 
หรือ   (มิฉะน้ันก็)    สมบัติ     ทานเรยีกวารส     ในบท   (ปญหาทั้ง ๔) 
มีลักษณะเปนตน.* 

 
*  หมายความวา   รสในท่ีนีไ้มใชรสายตนะอันเปนคูกับชิวหายตนะ   คําวา  กิจ      คงหมายความ 
เปนไทย ๆ   วา  "หนาท่ี"       ดูก็ไดความดวีา      ศีลมีหนาท่ีกําจัดความทุศีล     สวนคําวา   สมบัติ 
ในท่ีนี้     นาจะหมายความวา   "ดีพรอม"     คือไมบกพรองตองตําหนิ   อธิบายวา  คนรักษาศีล 
แลว   ยอมปราศจากโทษทางกายวาจา   แมบัณฑิตพิจาณาแลวก็หาท่ีตําหนิมิได  อีกนัยหนึ่ง  อธิบาย 
วา  ศีลนั้นบุคคลอาจรักษาไมใหโทษมีทางกาย    วาจา    คือไมขาด   ไมทะลุ   ไมดาง  ไมพรอย   
(อขณฺฑ  อจฺฉิทฺท  อสพล  อกมฺมาส)    แตโทษทางใจยังมี     คืออาจรักษาศีลดวยอํานาจตัณหา 
มานะทิฏฐิ   ทําใหเกดิความฟุงซาน  ผูรูไมสรรเสริญ    (ไมเปนภุชิสฺส  วิ ฺปสฏ  อปรามฏ 
สมาธิสวตฺตนิก)    ตอเม่ือรักษาประกอบพรอมดวยองค  ๘ นี้แลว    จึงเปนอริยกันตศีล     ซ่ึงจะเรียก 
อนวัชชศีลก็ได     เพราะดีพรอมหาท่ีติมิได.  
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                        [ ปจจุปฏฐาน  ปทัฏฐาน ]  
              ศีลนี้นั้นผูรูพรรณนาไววา     มีความสะอาดเปนปจจุ- 
              ปฏฐาน    โอตตัปปะและหิรนิั่นแล   เปนปทัฏฐาน 
              แหงศีลนั้น. 
แทจริง   ศีลน้ีนั้นมีความสะอาดท่ีตรัสไววา      "(ความสะอาด  ๓  คือ) 
ความสะอาดทางกาย   ความสะอาดทางวาจา   ความสะอาดทางใจ"๑ 

ดังน้ี      ปนปจจุปฏฐาน   หมายความวาศีลนั้นยอมปรากฏ     คือถึงความ 
เปนคุณท่ีควรถือเอาโดยความเปนธรรมชาติสะอาด        สวนหิริและ 
โอตตัปปะ      นักปราชญทั้งหลายพรรณนาวาเปนปทัฏฐาน      อธิบายวา 
เปนอาสันนเหตุ  (เหตุใกล)   แหงศีลน้ัน   เพราะเม่ือหิริและโอตตัปปะ 
มีอยู  ศีลจึงจะเกิดข้ึนและต้ังอยูได      เม่ือหิริและโอตตัปปะไมมี     ศีลก ็
เกิดไมได     ต้ังอยูไมได. 
           ลักษณะ  รส   ปจจุปฏฐาน     และปทัฏฐานแหงศีล   สาธุชน 
พึงทราบ     ดวยประการดังพรรณนามาฉะน้ี. 
                              [ อานิสงสของศีล ]  
           ขอวา   ศลีมีอานิสงคอยางไร  ?  แกวา   มีอันไดรับคุณเปนอเนก 
มีความไมตองเดือดรอนเปนตนเปนอานิสงส   สมคําที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา     "ดูกรอานนท   ก็แลศีลเปนกุศล     มคีวามไมตองเดือดรอน 
ใจเปนผล   มีความไมตองเดือดรอนใจเปนอานิสงส"   ดังน้ี๒   ตรัสไว 
อ่ืนอีกก็มีวา     "ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย     อานิสงสแหงศีลสมบัติของผูมีศีล 
 
๑.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๓๕๐.        ๒.  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๑. 
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๕  ประการน้ี   อานิสงส  ๕ เปนไฉน  ?  ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย   บุคคลใน  
โลกนี้เปนผูมีศีล  ถึงพรอมดวยศีล   ยอมไดประสบกองแหงโภคะใหญ 
มีความไมประมาทเปนเหตุ   นี้เปนอานิสงสที่  ๑ แหงศีลสมบัติของผู 
มีศีล  ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย  ขออ่ืนยังมีอยูอีก  กิตติศัพทอันงามของผู 
มีศีล     ผูถึงพรอมดวยศีล   ยอมฟุงไป   น้ีเปนอานิสงสที่  ๒ แหงศีลสมบัติ 
ของผูมีศีล       ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย   ขออ่ืนยังมีอยูอีก   ผูมีศีล    ถึง   
พรอมดวยศีล     จะเขาไปสูบริษัทใด ๆ     จะเปนขัตติยบริษัทก็ตาม 
พราหมณบริษัทก็ตาม      คฤหบดีบริษัทก็ตาม     สมณบริษัทก็ตาม 
ยอมเปนผูองอาจ   ไมเคอะเขินเขาไป   นี้เปนอานิสงสที่  ๓ แหงศีลสมบัติ 
ของผูมีศีล        ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย   ขออ่ืนยังมีอยูอีก   ผูมีศลี 
ถึงพรอมดวยศีล    เปนผูไมหลงทํากาลกิริยา  นี้เปนอานิสงสที่  ๔  แหง 
ศีลสมบัติของผูมีศีล     ดกูรคฤหบดีทัง้หลาย   ขออ่ืนยังมีอยู   ผูมีศีล 
ถึงพรอมดวยศีล  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก    ยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค     นี้เปนอานิสงสที่  ๕ แหงศีลสมบัติของผูมีศีล."๑ 

           อานิสงสของศีลเปนอเนกอ่ืนอีกเลา       มีความเปนที่รักที่ชอบใจ 
เปนเบื้องตน     มีความส้ินอาสวะเปนท่ีสุด     พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
โดยนัยวา       "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หากภิกษุพึงหวังวา   เราพึงเปนที่รัก 
เปนที่ชอบใจ     เปนที่เคารพ    เปนที่ยกยอง    ของสพรหมจารีทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลายเถิด๒"      ดงัน้ีเปนตน. 
           ศีลมคุีณเปนอเนกมีความไมตองเดือดรอนใจเปนตนเปนอานิสงส 
 
๑.  ที.  มหา.  ๑๐/๑๐๒.      ๒.  อากังเขยยสูตร  ม.  มู.  ๑๒/๔๘.  
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มีประการดังกลาวมาฉะน้ี.   อีกนัยหน่ึง 
              เวนศีลใดเสียแลว      ที่พ่ึง  (อื่น)   ของกลุบุตร 
              ในพระศาสนาหามีไม   ใครเลาจะพึงกลาวกําหนด 
              อานิสงสของศีลนั้นได        น้ําคือศีลยอมชําระ 
              มลทินอันใดของสัตวมีชีวิตในโลกนี้ได      แมน้ํา 
              ใหญทั้งหลาย        คือแมน้ําคงคาก็ดี      ยมุนาก็ดี 
              สรภูก็ดี       สรสัวดีก็ดี      แมน้ําอจิรวดี 
              ก็ดี       มหีก็ดี      หาอาจชําระมลทินอันนัน้ไดไม 
              ศีลท่ีบุคคลรักษาดีแลวเปนอริยศีลนี้      มคีวาม 
              เย็นยิ่งนัก     ยอมระงับความเรารอนอันใด    ของ 
              สัตวทั้งหลายในโลกน้ีได           ลมเจือฝนก็ระงับ 
              ความเรารอนอันน้ันไมได  และแมไมแกนจันทนแดง๑ 

              ก็ระงับไมได      สรอยคอมุกดาก็ไมได      แกวมณกี ็
              ไมได     รัศมีออน ๆ แหงจันทรก็ไมได     กลิ่นที ่
              เสมอดวยกลิ่นศีล   ซึ่งฟุงไปไดทั้งในท่ีตามลมและ 
              ทวนลมเทา ๆ กนั   จักมีแตทีไ่หน๒   สิ่งอืน่ที่จะเปน 
              บันไดขึ้นสูสวรรค      หรือจะเปนประตูในอันที่จะ 
              ยังสัตวใหเขาสูพระนครนิพพาน     อันเสมอดวย  
 
๑.  ในอภิธานปัปทีปกากลาววา  หริจนฺทน  เปนจนัทรสีเหลือง. 
๒.  หรือจะแปล   ย - ต   วากล่ินศีลใด      ยอมฟุงไปไดท้ังในท่ีตามลมและทวนลมเทา ๆ 
กัน  กล่ินท่ีเสมอดวยกล่ินศีลนั้น  จักมีแตท่ีไหน.  
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              ศีล     จักมีแตที่ไหน      พระราชาทรงประดับแลว 
              ดวยมุกดาและมณี        ก็ยังงามไมเหมือนนักพรต 
              ผูประดับดวยเครื่องประดับคือศีลแลวงาม      ศีล 
              ยอมกําจัดภัยมอีัตตานุวาทภัยเปนตนได   โดยประ- 
              การทั้งปวง     ศลียอมขจัดช่ือเสียงและความราเริงให 
              เกิดแกผูมีศีลทุกเมื่อ      กถามขุแสดงอานิสงสของ 
              ศีล      อันเปนมลูแหงคุณท้ังหลาย      อันมีปกติทําลาย 
              กําลงัแหงโทษท้ังหลาย     สาธชุนพึงทราบ  ดวย 
              ประการฉะนี้แล. 
                        [ ศีลมีกี่อยาง ]  
           ตอไปนี้เปนคําวิสัชนาในปญหาท่ีขาพเจากลาวไววา     ก็ศีลน้ันม ี
กี่อยาง   ?      
           ศีลนีท้ั้งหมด    โดยลักษณะคือความเปนมูลรากของตน   ก็เปน 
เพียงอยางเดียว  (แต)    เปน  ๒  อยาง   โดยเปนจาริตศีลและวาริตศีล 
อน่ึง      เปน  ๒ โดยเปนอภิสาจาริกศีลและอาทิพรหมจริยกศลี   โดย 
เปนวิรัติศีลและอวิรัติศีล   โดยเปนนิสติศีลและอนิสิตศีล   โดยเปนกาล- 
ปริยันตศีลและอาปาณโกฏิกศีล     โดยเปนสปริยันตศีลและอปริยันตศีล 
และโดยเปนโลกิยศลีและโลกุตตรศีล. 
           เปน  ๓ อยางโดยเปนหีนศีล     มัชฌิมศลี   ปณีตศีล   อน่ึงเปน  ๓ 
โดยเปนอัตตาธิปเตยยศีล     โลกาธิปเตยยศีล   และธัมมาธิปเตยยศีล 
โดยเปนปรามัฏฐศีล   อปรามัฏฐศีล   และปฏิปสสทัธศีล     โดยเปน  
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วิสุทธศีล       อวิสุทธศีล   และเวมติกศีล     และโดยเปนเสขศีล     อเสขศีล 
และเนวเสขานาเสขศีล. 
           เปน  ๔  อยาง     โดยเปนหานภาคิยศีล   ฐิติภาคิยศีล   วิเสสภาคิยศีล 
และนิพเพธภาคิยศีล      อน่ึงเปน  ๔ โดยเปนภิกขุศีล   ภิกขุนีศลี     อนุป- 
สัมปนนศีล   และคหัฏฐศีล     โดยเปนปกติศีล    อาจารศีล     ธัมมตาศีล 
และปุพพเหตุกศีล     และโดยเปนปาฏิโมกขสังวรศีล   อินทรยิสังวรศีล 
อาชีวปาริสุทธศีล     และปจจยสันนิสิตศีล. 
           เปน  ๕ อยาง      โดยเปนปาริสุทธิศีลมีปริยนัตปาริสุทธิศีลเปนตน 
ก็แลขอน้ีแมพระสารีบุตรก็ไดกลาวไวในคัมภีรปฏิสัมภิทาวา       "ศีล 
๕  ประการ  คือปริยันตปาริสุทธิศีล   อปริยันตปาริสุทธิศีล   ปริปุณณ- 
ปาริสุทธิศีล    อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล    ปฏิปสสิทธิปาริสุทธิศีล"-*     ดังน้ี 
อน่ึง      เปน  ๕  โดยเปนปหานศีล  เวรมณีศีล  เจตนาศีล  สังวรศีล  และ 
อวีติกมศีล. 
           บรรดาศีลเหลาน้ัน       ในสวนที่เปนศีลอยางเดียว      พึงทราบ 
เนื้อความตามนัยที่กลาวแลวน้ันเถิด. 
                                [ ทุกะ  (ศีลหมวด ๒) ที่ ๑ ]  
           วินิจฉัยในสวนศีลที่เปนที่  ๒ อยางดังตอไปนี้     การบําเพ็ญสิกขาบท 
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา  นี่ควรทํา  อันใด     การบําเพ็ญ 
นั้นชื่อวา   จาริตศีล       การไมกระทําขอท่ีทรงหามไววา     นี่ไมควรทํา 
อันใด   การไมกระทําน้ันชื่อ    วาริตศีล     (ตอไป)     นี้เปนอธิบาย 
 
*  ขุ.  ป.  ๓๖๑.  
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คําในบทท้ัง  ๒  นั้น      บุคคลท้ังหลายยอมประพฤติในศีลนั้น   คือดําเนิน 
(กายวาจา)     ไป      โดยความเปนผูทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย   เพราะ 
เหตุนั้น  ศีลนั้นจึงชื่อวา   จาริตตะ     (เปนขอประพฤติ)   บุคคลท้ังหลาย 
ยอมปองกัน   คือยอมรักษาขอที่ทรงหาม   ดวยศีลนั้น   เพราะเหตุนั้น 
ศีลนั้นจึงชื่อวา   วาริตตะ      (เปนเครื่องรักษาขอหาม)   ในศลี  ๒ อยาง 
นั้น  จาริตศีลสําเร็จดวยศรัทธาและวิริยะ     วาริตศีล     สําเร็จดวยศรัทธา 
(อยางเดียว)  ดังนี้     ศลีเปน  ๒  อยาง     โดยเปนจาริตศีลและวาริตศีล. 
                                         [ ทุกะท่ี ๒ ]  
           วินิจฉัยในทุกะท่ี  ๒     มรรยาทอยางสูง  ชือ่อภิสมาจาร    อภิ- 
สมาจารน่ันแล   เรียกวาอภิสมาจาร   ชื่ออภิสมาจาริกะ     อีกอยางหน่ึง     สิกขาบทท่ีทรง 
บัญญัติปรารภอภิสมาจาร  ชื่ออภิสมาจาริก      คําวาอภิสมาจาริกนี้ 
เปนคําเรียกศีลที่นอกไปจากอาชีวัฏฐมกศีล. 
           ศีลชื่อวาอาทิพรหมจริยกะ      เพราะเปนภาวะเบื้องตนแหงมรค- 
พรหมจรรย     คําวาอาทิพรหมจริยกะนี้   เปนชื่อแหงอาชีวัฏฐมกศีล 
ก็อาชีวัฏฐมกศีลนั้นชื่อวาเปนภาวะเบื้องตนแหงมรรค      เพราะเปนคุณ 
อันบุคคลพึงทําใหหมดจดในสวนเบื้องตนนั่นเอง    เพราะเหตุนั้นพระผู- 
มีพระภาคเจาจึงตรัสวา  "ก็แลกายกรรม    วจีกรรม   อาชีวะ   ของภิกษุนั้น 
ยอเปนอันหมดจดดีแลวในเบ้ืองตนแล*"      ดังน้ี     อีกอยางหน่ึง 
สิกขาบทเหลาใดท่ีตรัสวา   "เปนสิกขาบทเล็กนอย"   นี้ก็เปนอภิสมา- 
จาริกศีล  ที่เหลือเปนอาทิพรหมจริยกศีล   อีกอยางหน่ึง  ศีลทีน่ับเน่ือง 
 
*  ม.  อุปริ.  ๑๔/๕๒๓.  
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ในอุภโตวิภังค  เปนอาทิพรหมจริยกศลี   ที่นับเนื่องในขันธกวัตร  เปน 
อภิสมาจารศีล   อาทิพรหมจริยกศีลยอมถึงความพรอมเพราะความถึงพรอม 
แหงอภิสมาจารศีลนั้น       เพราะเหตุนั้นนั่นแล     พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา      "ภิกษุทั้งหลาย       ขอท่ีภิกษุนั้นหนอไมทําธรรมที่เปน 
อภิสมาจาริกะใหบริบูรณกอนแลว     จักยังธรรมที่เปนอาทิพรหมจริยกะ 
ใหบริบูรณ  ดังน้ี  นี่มิใชฐานะจะมีได"๑     ดังน้ี     ศีลเปน  ๒ อยางโดย 
เปนอภิสมาจาริกศีลและอาทิพรหมจริยกศีล. 
                                                      [ ทุกะท่ี ๓ ]  
           วินิจฉัยในทุกที่  ๓     คุณคือความเวนจากโทษมีปาณาติบาต 
เปนตนอยางเดียว     เปนวิรัติศีล     คุณท่ีเหลือมีเจตนาเปนตน    เปน 
อวิรัติศีล๒     พึงทราบศีลเปน     ๒  อยางนั้น  โดยเปนวิรัติศีลและอวิรัติศีล 
ดวยประการฉะน้ี. 
                                                       [ ทุกะท่ี ๔ ]  
           วินิจฉัยในทุกะท่ี ๔   คําวานิสสัย     ไดแกนิสสัย  ๒  คือตัณหา- 
นิสสัย ๑ ทิฏฐินิสสัย๓  ๑ ใน ๒ อยางนั้น  ศลีใดอันบุคคลหวังภพสมบัติวา 
"เราจักไดเปนเทพเจาหรือเทพตนใดตนหน่ึงดวยศีลนี้"   ดังน้ี  ประพฤติ 
 
๑.  อง.  ป ฺจก.  ๒๒/๑๕.         ๒.  ดูคําตอบปญหาวา  อะไรเปนศีล  ขางตน.      ๓.  บท  นิสฺสโย 
ไมมีในบทตั้ง   ทานยกเอามาแกอรรถเฉย ๆ เชนนี้   ขัดเชิงความ   แลวกพ็ูดทิ้งไวแคนี้เอง   ตอไป 
ก็ใช  นิสฺสิต.  
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ไป  ศีลนี้เปนตัญหานิสิตศีล   ศีลใดบุคคลประพฤติไปดวยสุทธิทิฏฐิ*  วา 
"ความหมดจด  (จักมีได)  ดวยศีล"   ดงัน้ี     ศลีนี้เปนทิฏฐินิสิตศีล 
สวนศีลใดเปนโลกุตระกด็ี   เปนโลกยิะแตเปนเครื่องสนับสนุนโลกุตตร- 
ศีลนั้นก็ดี     นี้เปนอนิสิตศีล   ดังน้ีแล  ศีลเปน  ๒  อยาง   โดยเปนนิสิตศีล 
และอนิสิตศีล. 
                                                [ ทุกะท่ี ๕ ]  
           ในทกุะท่ี  ๕  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี     ศลีท่ีบุคคลทํากําหนดกาล 
สมาทาน     ชื่อกาลปริยนัตศีล       ศลีที่บุคคลสมาทานตลอดชีวิตแลว 
ประพฤติไปตลอดชีวิตเชนกัน     ชื่อวาอาปาณโกฏิกศีล   พึงทราบ 
ศีลเปน  ๒ อยาง     โดยเปนกาลปริยนัตศีลและอาปาณโกฏิกศีล    ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                                                [ ทุกะท่ี ๖ ]  
           พึงทราบวินิจฉัยในทุกะท่ี  ๖ ตอไป   ศีลทีม่ีความเห็นดวยอํานาจ 
 
*  สุทฺธิทิฏ ิยา     มหาฎีกาไขความวา   อิต ิ สสารสุทฺธิ  ภวิสฺสตีติ  เอว  ปวตฺตทฏ ิยา   ดวยความ 
เห็นอันเปนไปดังนี้วา  สังสารสุทธิจักมีอยางนี้ 
    เคยเขาใจวา  มีมัจฉาทิฏฐิประเภทหนึ่ง   เห็นวาความบริสุทธ์ินั้น   มีไดดวยสังสาร   คือเวียน 
วายตายเกดิไปนานเขาก็บริสุทธ์ิเอง   ไมตองทําอะไร  เรียกวาสังสารบริสุทธิ  แยงกับทางพระพุทธ- 
ศาสนาท่ีสอนวาความบริสุทธ์ินั้นมีไดดวยความเพยีร     คือตองประกอบเหตุใหควรกัน  จึงจะมีความ 
บริสุทธ์ิเปนผลขึ้นได  ดังนี ้
    การบําเพ็ญศีลในทางพระพุทธศาสนา       ซ่ึงวาเปนสวนเบ้ืองตนแหงการทําความเพียรเพื่อความ 
บริสุทธ์ิ     ไมเขาหลักสังสารสุทธิ        ไฉนมหาฎีกาจารยจึงแกไปอยางนั้น     ถาเปนเชนนั้น  ทิฏฐ-ิ 
นิสิตศีล     กต็องไมใชศีลในพระพุทธศาสนา      แตในวสุิทธิมรรคนั้น     ทานมุงหมายเอาศีลในพระ 
พุทธศาสนาท้ังนั้น    ท่ีจริงทานก็แกของทานไวแลววา. . . สีเลน  สุทฺธีติ  เอว  สุทฺธิทิฏ ิยา.  
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ลาภ  ยศ  ญาติ  อวัยวะ  และชีวิตเปนที่สุด           ชื่อวาสปริยันตศีล     ที ่
ตรงกันขาม  ชื่อวาอปริยันตศีล     จรงิอยู   แมพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร 
ก็กลาวคํานี้ไวในคัมภีรปฏิสัมภิทาวา    "(ถามวา)      ศีลมีที่สุดนั้น 
เปนไฉน  ?   ตอบวา   ศีลมีลาภเปนที่สุดก็มี     ศีลมียศเปนที่สุดก็มี 
ศีลมีญาติเปนที่สุดก็มี    ศีลมีอวัยวะเปนที่สุดก็มี     ศีลมชีีวิตเปนที่สุดก็มี 
(ถามวา)   ศลีมีลาภเปนที่สุดนั้นเปนไฉน ?     (ตอบวา)   บุคคลลางคน 
ในโลกน้ียอมละเมิดสิกขาบทตามท่ีตนสมาทานไว     เพราะลาภเปนเหตุ 
เพราะลาภเปนปจจัย   เพราะลาภเปนตัวการณ    นี้ศีลนั้นชื่อวามีลาภ 
เปนที่สุด"๑  ถึงศีลนอกนีก้็พึงใหพิสดารโดยอุบายน้ีนั่นแล   แมในการ 
วิสัชนาอปริยันตศีล      ทานก็กลาวไววา     "(ถามวา)   ศีลมใิชมีลาภ 
เปนที่สุดนั้นเปนไฉน  ?  (ตอบวา)     บุคคลลางคนในโลกนี้ไมยังแมแต 
ความคิดที่จะละเมิดสิกขาบทตามท่ีสมาทานแลว       เพราะลาภเปนเหตุ 
เพราะลาภเปนปจจัย   เพราะลาภเปนตัวการณ  ใหเกิดข้ึน  ไฉนเขาจัก 
ละเมิด     (ดวยกายวาจา)   เลา         นีศ้ีลน้ันชื่อวามิใชมีลาภเปนที่สุด"๒ 

แมศีลนอกนี้ก็พึงใหพิสดารโดยอุบายน้ีเหมือนกัน        พึงทราบศีลเปน 
๒  อยาง       โดยเปนสปรยิันตศีลและอปริยันตศีล   ดวยประการฉะน้ี. 
                                               [ ทุกะท่ี ๗ ] 
           ในทกุะท่ี  ๗ พึงทราบวินิจฉัยวา     ศีลมีอาสวะแมทั้งหมด     เปน 
โลกิยศลี      ที่ไมมีอาสวะเปนโลกุตตรศีล     ในศลี  ๒ อยางนั้น     โลกิยศลี 
 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/๖๒.      ๒.  ขุ.  ป.  ๓๑/๖๓.  
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ยอมเปนคุณนําภพวิเศษมาให   และเปนเครื่องสนับสนุนการออกจากภพ  
ดวย ดังพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   "วินัย  (ยอมมี)  เพ่ือประโยชน 
แกสังวร   สงัวรเพ่ือประโยชนแกอวิปฏิสาร      อวิปฏิสารเพ่ือประโยชนแก 
ปราโมทย       ปราโมทยเพ่ือประโยชนแกปติ      ปติเพ่ือประโยชนแก 
ปสสิทธิ      ปสสิทธิเพ่ือประโยชนแกสุข      สุขเพ่ือประโยชนแกสมาธิ 
สมาธิเพ่ือประโยชนแกยถาภูตญาณทัสสนะ     ยถาภูตญาณทัสสนะเพื่อ 
ประโยชนแกนิพพิทา     นิพพิทาเพ่ือประโยชนแกวิราคะ     วิราคะเพ่ือ 
ประโยชนแกวิมุตติ     วิมุตติเพ่ือประโยชนแกวิมตุติญาณทัสสนะ     วิมุตติ- 
ญาณทัสสนะเพ่ือประโยชนแกอนุปาทาปรินิพพาน     การพูดกัน   การ 
ปรึกษากัน   การเขาน่ังใกลกัน   การเง่ียโสต  (ลงสดับ)   (ทุกอยาง) 
มีนั่นเปนประโยชน     นัน่คืออะไร   นั่นคือความพนแหงจิต   เพราะ 
ไมถือม่ัน๑"       ดังน้ี     สวนโลกุตตรศีล   ยอมเปนคุณนํามาซึ่งการสลัด 
ออกจากภพ   และเปนภูมิแหงปจจเวกขณญาณแล      บัณฑิตพึงทราบ 
ศีลเปน  ๒ อยาง           โดยเปนโลกิยศีลและเปนโลกุตตรศีล     ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                   [ ติกะ  ( ศีลหมวด  ๓ )  ที ่๑ ]  
           ในติกะทั้งหลาย     พึงทราบวินิจฉัยในติกะที่ ๑  ดังนี้   ศลีที่บุคคล 
ประพฤติดวยฉันทะ     จิตตะ    วิริยะ     วิมังสา๒     อยางทราม     ชื่อวา 
หีนศีล     ทีป่ระพฤติดวยฉันทะเปนตนปานกลาง    ชื่อวามัชฌิมศีล   ที ่
 
๑.  วิ.  ป.  ๘/๔๐๖. 
๒.  อยางไรทานจึงเรียงจิตตะไวหนาวิริยะ ?  
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ประพฤติดวยฉันทะเปนตนอยางประณีต   ชื่อวาปณีตศีล     อีกอยางหน่ึง  
ศีลที่สมาทานดวยความปรารถนายศ       ชื่อวาหีนศีล        ทีส่มาทานดวย 
ตองการผลบุญ   ชื่อวามัชฌิมศีล   ที่สมาทานอาศัยอริยภาวะ     ดวยคิดวา 
สิ่งน้ีควรทําแท   ชื่อวาปณีตศีล        อีกอยางหนึ่ง     ศีลที่เศราหมอง 
ดวยโทษมีการยกตนขมผูอ่ืนอยางนี้วา         "เราเปนผูถึงพรอมดวยศีล 
สวนภิกษุอ่ืนเหลาน้ีเปนผูทุศีล        มีธรรมลามก"        ดังน้ีเปนตน 
เปนหีนศีล     โลกิยศลีที่ไมเศราหมองอยางนั้น        เปนมัชฌิมศีล 
โลกุตตรศีล     เปนปณีตศีล     อีกอยางหนึ่ง      ศลีท่ีประพฤติเพ่ือ 
ตองการภพและโภคะดวยอํานาจตัณหา     เปนหีนศีล     ที่ประพฤติเพ่ือ 
ตองการความหลุดพนแหงตน   เปนมัชฌิมศีล      ศีลบารมีที่ประพฤติ 
เพ่ือตองการความหลุดพนแหงสรรพสัตว   เปนปณีตศีล        บัณฑิตพึง 
ทราบศีลเปน   ๓  อยาง        โดยเปนหีนศีล  มัชฌิมศีล  และปณีตศีล 
ดวยประการฉะน้ี. 
                                         [ ติกะท่ี  ๒ ]  
           พึงทราบวินิจฉัยในติกะท่ี  ๒ ตอไป      ศลีท่ีบุคคลผูหนักในตน 
มุงจะละกรรมท่ีไมควรแกตน     ประพฤติดวยความเคารพในตน     ชื่อวา 
อัตตาธิปเตยยศีล      (ศีลมีตนเปนใหญ)       ศีลทีบุ่คคลผูหนักในโลก 
มุงจะหลีกคําติเตียนของชาวโลก   ประพฤติดวยความเคารพโลก  ชื่อวา 
โลกาธิปเตยยศีล   (ศลีมีโลกเปนใหญ)     ศีลที่บุคคลผูหนักในธรรม 
มุงจะบูชาความใหญแหงธรรม  ประพฤติดวยความเคารพธรรม  ชื่อวา  
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ธัมมาธิปเตยยศีล     (ศลีมธีรรมเปนใหญ)      พึงทราบศีลเปน  ๓ อยาง 
โดยเปนอัตตาธิปเตยยศีลเปนตน  ดวยประการฉะน้ี. 
                               [ ติกะที่  ๓ ] 
           พึงทราบวินิจฉัยในติกะท่ี  ๓  ตอไป     ศีลใดท่ีเรียกวานิสสิตศีล 
ในศีลหมวด ๒     ศลีนั้นชื่อวาปรามัฏฐศีล   เพราะเปนที่ถูกตัณหา 
และทิฏฐิจับ     ศลีอันเปนสัมภาระแหงมรรคของกัลยาณปุถุชน*    และที ่
สัมปยุตดวยมรรคของพระเสขะท้ังหลาย     ชื่อวาอปรามัฏฐศีล     (ศลีที ่
ไมถูกตัณหาและทิฏฐิจับ)           สวนท่ีสัมปยุตดวยผลทั้งของพระเสขะและ 
ของพระอเสขะ     ชื่อวาปฏิปสสัทธศีล     (ศลีอันระงับแลว)     พึงทราบ 
ศีลเปน   ๓  อยาง     โดยเปนปรามัฏฐศีลเปนตน   ดวยประการฉะน้ี. 
                            [ ติกะท่ี  ๔ ] 
           พึงทราบวินิจฉัยในติกะท่ี  ๔ ตอไป        ศลีที่ภิกษุผูไมตองอาบัติ 
ทําใหบริบูรณก็ดี   ที่ตองแลวทําคืนเสียก็ดี  ชื่อวาวิสุทธศีล      ศีลที ่
ภิกษุตองอาบัติแลว       ไมทําคืน  ชื่อวาอวิสุทธศีล       ศลีของภิกษุ 
ผูสงสัยในวัตถุก็ดี  ในอาบัติก็ดี   ในอัชฌาจารก็ดี  ชื่อวาเวมติกศีล 
ในศีลเหลาน้ัน   อวิสุทธศีล   พระโยคีครรทําใหบริสุทธิ์เสีย   ในเวมติก- 
ศีล    อยางเพ่ิงทําการลวงละเมิดวัตถุ      พึงถายถอนความสงสัยเสียใหได 
อยางนี้   ความผาสุขจะมีแกเธอแล       พึงทราบศีลเปน  ๓ อยาง     โดย 
 
*   ปุถุชฺชนกลฺยาณกสฺส   มหาฎีกาแกวา  ปุถุชฺชเนสุ  กลฺยาณกสฺส  เห็นวาลงกันไดกับคํากัลยาณ- 
ปุถุชน   ท่ีเราใช   ซ่ึงฟงสนิทดีกวา.  
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เปนวิสุทธศีลเปนตน๑   ดวยประการฉะน้ี. 
                                               [ ติกะท่ี  ๕ ]  
           พึงทราบวินิจฉัยในติกะท่ี  ๕ ตอไป     ศีลท่ีสัมปยุตดวยอริยมรรค 
๔  และสามัญญผล  ๓  เปนเสกขศีล        ที่สัมปยตุดวยอรหัตผล       เปน 
อเสขศีล      ที่เหลือ๒เปนเนวเสขานาเสขศีล     พึงทราบศีลเปน  ๓ อยาง 
โดยเปนเสขศีลเปนตน      ดวยประการฉะน้ี       แตในคัมภีรปฏิสัมภิทา 
ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาววา      "เพราะเหตุวาแมปกติของ 
สัตวนั้น  ๆ  ในโลก      กเ็รียกวาศีล      ซึ่งเขาหมายกลาวกันอยูวา   อย 
สุขสีโล      คนนี้มีปกติเปนสุข      อย  ทุกขสีโล     คนนี้มีปกติเปนทุกข 
อย  กลหสีโล     คนนี้มีปกติทะเลาะ      อย  มณฺฑนสีโล   คนน้ีมีปกติ 
แตงตัว"   ดังน้ี     โดยปรยิายน้ัน   ศลีจึงมี  ๓  อยาง     คือกุศลศีล   อกุศล- 
ศีล  อัพพยากตศีล      ศลีเปน  ๓  โดยเปนกุศลศีลเปนตนก็มีอยางนี้แล   ใน 
ศีล  ๓  อยางนั้น   อกุศลศลี     ยอมไมสมกับอาการแมอยางเดียว  ใน 
อาการท้ังหลายมีลกัษณะเปนตนแหงศีลที่ประสงคในอรรถน้ี      เพราะ 
เหตุนั้น   จึงไมนับเขาในสีลนิเทศน้ี       เพราะฉะน้ัน     พึงทราบความ 
ที่ศีลนั้นเปน  ๓  อยาง      โดยนัยที่กลาวแลวเทาน้ัน. 
                  [ จตุกกะ  ( ศีลหมวด ๔ )  ที่  ๑ ]  
           ในจตุกกะทั้งหลาย       พึงทราบวินิจฉัยในจตุกกะที่ ๑     (ดัง 
 
๑.  วิสุทฺธาทิวเสน  ผิดหลักการใชอาทิ   เขาใจวาจะคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกจะเปน   วิสุทฺ- 
ธาทิวเสน. 
๒.  มหาฎีกาวา   คําวาศีลท่ีเหลือนี้   ไดแกโลกิยศีลท้ังหมด.  
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ตอไปนี้) 
              ภิกษุใดในพระศาสนาน้ีคบแตคนทุศีล   ไมคบ 
           คนมศีีล   เปนคนเขลา     ไมเหน็โทษในการลวง 
           วัตถุ      เปนผูมากไปดวยความดําริผิด     ไมรักษา 
           อินทรียทั้งหลาย   ศีลของภิกษรุูปน้ันแล   จดัเปน 
           หานภาคิยศีล     ( ศีลต้ังอยูในฝายแหงความเส่ือม) 
              สวนภิกษุใดในพระศาสนาน้ีเปนผูมีใจยินดีแต 
           ดวยศีลสมบัติ       ไมยังความพอใจในการประกอบ 
           กัมมฏัฐานเนือง ๆ  ใหเกิดขึ้น       ศีลนั้นของภิกษ ุ
           ผูพอใจอยูดวยคุณเพียงศีล  ไมพยายามสืบตอใหยิ่ง 
           ขึ้นไปน้ันเปนฐิติภาคศีล   ( ศลีต้ังอยูในฝายทรงตัว ) 
              สวนภิกษุใดเปนผูมีศีลถึงพรอมแลว     พยายาม 
           สืบตอใหไดสมาธ ิ     ศีลของภกิษุนั้นเปนวิเสส- 
           ภาคิยศีล   ( ศีลต้ังอยูในฝายวิเศษขึ้น ) 
              ภิกษุใดไมพอใจดวยคุณเพียงศีล     ประกอบ 
           นิพพิทาเนือง ๆ อยู         ศีลของภิกษุนั้นเปน 
           นิพเพธภาคิยศีล   ( ศีลต้ังอยูในฝายชําแรกกิเลส ) 
ฉะน้ีแล 
พึงทราบศีลเปน  ๕  อยาง     โดยเปนหานภาคิยศีลเปนตน   ดวยประการฉะน้ี. 
                            [ จตุกกะที่  ๒ ] 
           พึงทราบวินิจฉัยในจตุกกะที่  ๒  ตอไป         สิกขาบทท่ีทรงบัญญติั  
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ปรารภภิกษุทั้งหลาย      และสิกขาบททั้งหลาย      ที่ภิกษุเหลาน้ันจําตอง 
รักษา      โดยเปนพระบัญญัติสําหรับภิกษุ๑      นีช้ื่อวาภิกขุศีล   สิกขาบทท่ี 
ทรงบัญญัติปรารภภิกษุณีทั้งหลาย           และสิกขาบทท่ีภิกษุณีเหลาน้ัน 
จําตองรักษา        โดยเปนพระบัญญัติสําหรับภิกษุณี      นี้ชื่อวาภิกขุณีศีล 
ศีล  ๑๐  ของสามเณรและสามเณรีทั้งหลาย        ชือ่วาอนุปสัมปนนศีล 
สิกขาบท  ๕  ของอุบาสกอุบาสิกา       โดยเปนนิจศีล     หรือเม่ือมีอุตสาหะ 
สิกขาบท  ๑๐๒      (หรือ)      สิกขาบท  ๘   โดยเปนองคอุโบสถ     นีช้ื่อวา 
คหัฏฐศีล        พึงทราบศีลเปน  ๔  อยางโดยเปนภิกขุศีลเปนตน       ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                                [ จตุกกะที่  ๓ ]  
           พึงทราบวินิจฉัยในจตุกกะที่   ๓  ตอไป   ความไมลวง   (ศีล  ๕) 
ของมนุษยชาวอุตตรกุรุทวีป  ชื่อปกติศีล   มรรยาทและจารีตของตน ๆ 
แหงตระกูลแหงเทสะและแหงปาสัณฑะ  (ลัทธิ)   ชื่อวาอาจารศีล    ศีล 
ของพระมารดาพระโพธิสัตว   ที่มีพระพุทธดํารัสไวอยางนี้วา   "ดูกร 
อานนท   ขอนี้เปนธรรมดา     คือในกาลเมื่อพระโพธิสัตวกาวลงสูพระ 
ครรภของพระมารดาแลว      ความพอใจอันเกี่ยวดวยกามคุณในบุรุษ 
ทั้งหลาย   ยอมไมเกิดแกพระมารดาของพระโพธิสัตว"     ดังน้ี๓   ชื่อวา 
ธัมมตาศีล      สวนศีลในชาตินั้น ๆ  ของสัตวผูมีสันดานหมดจดทั้งหลาย 
 
๑.  หมายถึงสิกขาบทอ่ืน  ๆ  ลางประเภท   ซ่ึงมิใชสาธารณบัญญัติ. 
๒.  มหาฎีกาวา  สิกขาบท  ๑ๆ    ก็คือศีลของสามเณรนั่นเอง  คฤหัสถผูมีศรัทธาอุตสาหะ  ลางคน 
เชน  ฆฏิการพราหมณ  รับปฏิบัติ. 
๓.  ที.  มหา.  ๑๐/๑๔.  
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มีพระมหากัสสปะเปนอาทิ และของพระโพธิสัตว ชื่อวาปุพพเหตุกศีล 
(ศีลมีเหตุอันสําเร็จมาแตในชาติปางกอน ๆ)      พึงทราบศีลเปน  ๔  อยาง 
โดยปกติศีลเปนตน    ดวยประการฉะน้ี. 
                              [ จตุกกะที่  ๔ ]  
                  พึงทราบวินิจฉัยในจตุกกะท่ี  ๔  ตอไป 
                        [ ปาฏิโมกขสังวรศีล ]  
           ศีลใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   "ภิกษุใดในศาสานน้ีเปนผู 
สํารวมดวยปาฏิโมกขสังวรอยู     ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร     มีปกติ 
เห็นเปนภัยในโทษมาตรวาเล็กนอย                สมาทานศึกาาอยูในสิกขาบท 
ทั้งหลาย"      ดังน้ี๑       ศลีนี้ชื่อปาฏิโมกขสังวรศีล. 
                        [ อินทริยสังวรศีล ]  
           สวนศีลใดที่ตรัสไววา     "ภิกษุนั้นเห็นรูปดวยจักษุแลว   เปนผูไม 
ถือเอานิมิต    ไมถือเอาอนุพยัญชนะ๒     อภิชฌาโทมนัสทั้งหลาย    ธรรม 
ทั้งหลายอันเปนบาปเปนกุศล                จะพึงไหลไปตามภิกษุผูไมสํารวม 
จักขุนทรียอยู     เพราะเหตุไมสํารวมจักขุนทรียอันใด    ยอมปฏิบัติเพ่ือปด 
กั้นเสียซึ่งจักขุนทรียนั้น   รักษาจักขุนทรีย    ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย 
เธอฟงเสียงดวยโสตะแลว  ฯ ล ฯ   ดมกลิ่นดวยฆานะแลว   ฯ ล ฯ   ลิ้ม 
รสดวยชิวหาแลว   ฯ ล ฯ     ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว  ฯ ล ฯ   รู 
ธรรมารมณดวยมนะแลว       ไมถือเอานิมิต      ไมถือเอาอนุพยัญชนะ 
 
๑.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๓๒๘. 
๒.  เราเคยแปลกันวา   ไมถือโดยนิมิต    ไมถือโดยอนุพยัญชนะ    แตในคัมภีรนี้ทานใหแปลวาไมถือ 
ซ่ึงนิมิต   ไมถือซ่ึงอนุพยัญชนะ    ดังจะปรากฏในตอนแกอรรถอินทรียสังวรศีล.  



ประโยค๘ - วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 34 

ฯ ล ฯ     ถึงความสํารวมในมนินทรีย"๑     ดังน้ี     ศีลนี้ชื่อวา    อินทริย- 
สังวรศีล. 
                             [ อาชีวปาริสุทธิศีล ]  
           สวนการงดเวนจากมิจฉาชีวะ         อันเปนไปดวยอํานาจแหงการ 
ละเมิดสิกขาบท  ๖  ที่พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติเพราะอาชีพเปนเหตุ 
เพราะอาชีพเปนจัวการณ  และ  (ดวยอํานาจ)  แหงบาปธรรมท้ังหลาย 
มีอยางนี้     คือ     "การลอลวง  (กุหนา)   การปอยอ  (ลปนา)   การ 
ทําใบ  (เนมิตฺติกา)    การบีบบังคับ  (นิปฺเปสิกตา)     การแสวงหา 
ลาภดวยลาภ  (ลาเภน   ลาภ   นิชิคึสนตา)"     ดังน้ีเปนตน    ศีลน้ีชื่อวา 
อาชีวปาริสุทธิศีล. 
                         [ ปจจยสันนิสิตศีล ]  
           การบริโภคปจจัย  ๔  อันบริสุทธิ์ดวยการพิจารณา     ที่พระศาสดา 
ตรัสไวโโยนัยวา    "ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลวเสพจีวร    วาเพียง 
เพ่ือบําบัดความหนาว"๒      ดังน้ีเปนตน   นี้ชื่อวาปจจยสันนิสิตศีล. 
                            [ แกอรรถแหงบทตาง ๆ ]  
           (ตอไป)     นี้ เปนคําวินิจฉัยพรอมดวยพรรณนาความแหงบท 
โดยลําดับจําเดิมแตตนในศีลเหลาน้ัน :- 
           บทวา   อิธ   คือในพระศาสนาน้ี   บทวา  ภกิฺขุ   ไดแกกลุบุตรผูบวช 
ดวยศรัทธาอันไดแกโวหาร   (คําเรียก)   อยางนั้น     เพราะภาวะคือเห็นภัย 
 
๑.  องฺ.  ติก.  ๒๐/๑๔๓. 
๒.  ม.  มู.  ๑๒/๑๗.  
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ในสงสาร         หรือนัยหนึ่งวา       เพราะความเปนผูใชผาท่ีฉีกเปนชิ้นแลว 
เปนตน๑. 
           ในบทวา    สํารวมดวยปาฏิโมกขสังวรน้ี   มีความวา  คําวา  ปาฏิ- 
โมกข  หมายเอาศีลที่เปนสิกขาบท   เพราะวาผูใดเฝาระวัง   คือรักษาศีล 
นั้น    ศลีนั้นยอมยังผูนั้นใหรอด     คือใหพนจากทุกขทั้งหลายมีทุกขใน 
อบายเปนตน    เพราะเหตุนั้น    ศลีนั้นทานจึงเรียกวา    ปาฏโิมกข๒ 

ความปดกั้น    ชื่อวาสังวร    คําวา   สังวรน้ี    เปนชือ่แหงความไมละเมิด 
ทางกายและทางวาจา       สังวรคือปาฏิโมกข        ชื่อวาปาฏิโมกขสังวร๓ 

ภิกษุสํารวมแลว      คือเขาถึง     ประกอบพรอมแลวดวยสังวรคือปาฏิโมกข 
นั้น   ชื่อวาผูสํารวมดวยปาฏิโมกขสังวร      บทวา   วิหรติ   คือผลัดเปลี่ยน 
อิริยาบถอยู. 
                                   [ อาจาระ  อนาจาระ ]  
           เนื้อความแหงคําวา   "ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร"    เปนตน 
พึงทราบตามนัยที่มาแลวในพระบาลีนั่นแล  จรงิอยู    พระธรรมสังคาห- 
 
   ๑.  คร้ังแรก   (วิสุทธิมรรคหนา  ๔)   แกไวอรรถเดียว     คือเห็นภยัในสงสาร      (   ....  ภย 
อิกฺขติ)     คราวนี้แกเพิ่มอีกอรรถหน่ึง      คือใชผาฉีก  (ภนิฺนปฏธโร)   มีอาทิไวดวย. 
   ๒.  ตามนี้     ปาฏิโมกฺข      แปลวา      ศีลที่ยังรักษาใหพน      ทานแกเอาตามรูปของศัพทงาย ๆ ดี  แต 
ทางนักปราชญไทยเรา     ดเูหมือนจะไมชอบแปลอยางนั้น     ทานแปลโดยความหมายทางหน่ึงวา  เปน 
หลักเปนประธาน   ใชประกอบกับธรรมก็ได   เชนโอวาทปาฏิโมกข   ก็ไมเคยไดยนิใครแปลวา  โอวาท    
ท่ียังผูปฏิบัติใหพน     ไดยนิแตวาคําสอนอันเปนหลัก    หรือหลักคําสอน. 
   ๓.  ปาฏิโมกฺขเมว   สวโร     ก็ตองแปลวา   สังวรคือปาฏิโมกข      จะเปนนิยามเฉพาะอรรถแหง 
สังวร  ๕ นี้กระมัง      ทานแกอรรถใหแปลแบบเดียวกนั   คือ    สติสังวร    สังวรคือสติ   ขันติสังวร 
สังวรคือขันติ   วิริยสังวร  สังวรคือวิริยะ     แตในท่ีอ่ืนเปน     ปาฏิโมกฺเข  จ  สวโร - สังวรใน...  
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กาจารยกลาวคําน้ีไววา      "คําวา   ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร"    ม ี
นิเทศวา    อาจาระก็มี     อนาจาระก็มี     ใน  ๒ อยางนั้น      อนาจาระเปน 
ไฉน ?  ความละเมิดทางกาย   ความละเมิดทางวาจา    ความละเมิดทั้ง 
ทางกายท้ังทางวาจา      นีท้านเรียกวาอนาจาระ      ความเปนผูทุศีลแมทั้ง 
หมด   ก็ชื่ออนาจาระ     ภิกษุลางรูปในธรรมวินัยนี้   ยอมเลี้ยงชวิีตดวย 
การใหไมไผบาง      ดวยการใหใบไมบาง   ดวยการใหดอกไม   ผลไม 
เครื่องสนานและไมสีฟนบาง๑   ดวยการทําตัวตํ่า  (เพ่ือจะใหเขารัก)   บาง 
ดวยพูด  (เลนปนจริง)  เปนแกงถั่วบาง๒  ดวยทําตัวเปนพ่ีเลี้ยงทารกบาง 
ดวยการรับสื่อขาวใหเขาบาง           หรือดวยมิจฉาชีวะอยางอ่ืน ๆ ที่พระ- 
พุทธเจาทรงรังเกียจ   นี้ชือ่วาอนาจาระ. 
           ใน  ๒ อยางนั้น         อาจาระเปนไฉน ?      ความไมละเมิดทางกาย 
ความไมละเมิดทางวาจา     ความไมละเมิดทั้งทางกายท้ังทางวาจา      นี้ทาน 
เรียกวาอาจาระ     สีลสังวรแมทั้งหมดก็ชื่อวาอาจาระ      ภิกษุลางรูปใน 
ศาสนานี้    ไมเลี้ยงชีพดวยการใหไมไผก็ดี  ไมเลี้ยงชีพดวยการใหใบไมก็ดี 
ไมเลี้ยงชีพดวยการใหดอกไม   ผลไมเครื่องสนาน     และไมสฟีนก็ดี   ไม 
เลี้ยงชีพดวยการทําตัวใหตํ่า  (เพ่ือจะใหเขารัก)  ก็ดี     ไมเลี้ยงชพีดวยพูด 
(เลนปนจริง)     เปนแกงถั่วก็ดี     ไมเลี้ยงชีพดวยการทําตัวเปนพ่ีเลี้ยง 
ทารกก็ดี   ไมเลี้ยงชีพดวยการรับสื่อขาวใหเขาก็ดี   ไมเลี้ยงชีพดวย 
 
  ๑.  เหตุไร   ทานจึงแยก   ปฺปฺผผล  มารวมเขาสมาสกับ  สินานทนฺตกฏ  ซ่ึงเปนคนละประเภท 
ถาจะรวมกน็าจะรวมกับ  ปตฺต  เปน  ปตฺตปฺปฺผผลทาเนน  ซ่ึงเปนประเภทเดยีวกัน. 
  ๒.  ทานวาแกงถ่ัวนั้นจะมีถ่ัวที่ไมสุกปนอยูบางนิดหนอยเสมอฉันใด   คนพูดเลนปนจริงก็ฉันนัน้ 
ถอยคําของเขาไมเปนจริงสวนมาก   มีจริงปนอยูนดิหนอย.  
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มิจฉาชีวะอยางอ่ืน ๆ  ที่พระพุทธเจาทรงรังเกียจก็ดี    นี้ก็เรียกวาอาจาระ. 
                              [ โคจร   อโคจร ]  
           คําวา  โคจร  มีนิเทศวา  โคจร  ก็มี  อโคจร  ก็มี  ใน  ๒ อยาง 
นั้น     อโคจรเปนไฉน ?     ภิกษุลางรูปในศาสนาน้ีก็เปนผูหญิงมีแพศยา 
เปนโคจร      หรือมีหญิงหมาย     สาวเท้ือ    บัณเฑาะก     ภิกษุณี     และ 
โรงสุราเปนโคจร        เปนผูคลุกคลีอยูกับพระราชา      กับมหาอํามาตย 
กับเดียรถีย     โดยการสังสรรคกับคฤหัสถอยางไมสมควร๑   กห็รือวายอม 
เสพ   ยอมคบ     ยอมเขาไปนั่งใกลซึ่งตระกูลทั้งหลายที่ไมมีศรัทธา     ไม 
เลื่อมใส     ทีด่าวาเอา     ที่มุงส่ิงอันไมมีประโยชน   (ให)    มุงส่ิงท่ีไม 
เกื้อกูล  (ให)   มุความไมผาสุก   (ให)    มุงความไมเกษมจากโยคะ 
(ให)   แกพวกภิกษุ     ภิกษุณี   อุบาสก   อุบาสิกา     นี้เรียกวาอโคจร. 
           ใน  ๒ อยางนั้น      โคจรเปนไฉน  ?     ภิกษุลางรูปในศาสนาน้ีไม 
เปนผูมีหญิงแพศยาเปนโคจร  ฯ ล ฯ    ไมเปนผูมีโรงสุราเปนโคจร     ไม 
คลุกคลีอยูกบัพระราชา  ฯ ล ฯ    กับสาวกของเดียรถีย    โดยการสังสรรค 
กับคฤหัสถทีไ่มสมควร     ก็หรือวายอมเสพ     ยอมคบ    ยอมเขาไปน่ังใกล 
ซึ่งตระกูลทั้งหลายท่ีมีศรัทธาเลื่อมใส  เปน  (ดุจ)   บอนํ้า๒    รุงเรืองดวย 
 
  ๑.  อนนุโลมิเกน   คิหิสสคฺเคน     มหาฎีกาเขียนไวไมมีคํา     คิหิ   วา   อนนุโลมิเกน  สสคฺเคน 
มีปญหาอยูวา  เดียรถียนับเปนคฤหัสถหรือไม. 
  ๒.  โอปานภตูานิ   มหาฎีกาแกวา     ตระกูลท่ีมีศรัทธาเล่ือมใสนั้น     เปนดุจบอน้ําควรเปนท่ีลงไป 
ดื่มหรือใชตามสบายแหงหมูภิกษภุิกษุณี    เหมือนสระโบกขรณีท่ีเขาขุดไวเปนสาธารณะท่ีทางส่ีแยก 
ฉะนั้น.  
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ผากาสาวพัสตร   มีกลิ่นอายฤษีเขาออก๑   มุงประโยชน  (ให)  ฯ ล ฯ  มุง 
ธรรมที่เกษมจากโยคะ  (ให)   แกพวกภิกษุ   ภิกษุณี   อุบาสก  อุบาสิกา 
นี้เรียกวาโคจร         ภิกษุผูไปเขาจนถึง        เปนผูเขามาจนถึง       เปนผู 
ปฏิบัติจนถึง      เปนผูประกอบพรอมดวยอาจาระนี้ดวย๒   ดวยโคจรนี้ดวย 
โดยนัยที่กลาวมานี้      เพราะเหตุนั้น      ทานจึงเรียกวา       "อาจารโคจร- 
สมฺปนฺโน"      (ผูถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร). 
                        [ อนาจาระ  ๒  อยาง ]  
           ในขอน้ี   บัณฑิตพึงทราบอาจาระและโคจร   แมโดยนัย   (ตอไป) 
นี้อีกนัยหน่ึง     ก็อนาจาระมี  ๒ อยาง     คือ    อนาจาระทางกาย ๑   อนาจาระ 
ทางวาจา ๑    ใน  ๒ อยางนั้น      อนาจาระทางกายเปนไฉน  ?   ภิกษุลางรูป 
 
  ๑.  อิสิวาตปฏิวาตานิ      มหาฎีกาแกวา      ตระกูลเชนนั้น      ยอมมีพวกฤษีคือภิกษุภิกษุณเีขาออกกัน 
อยูเสมอ     จึงมีลมจีวรและลมสรีระท่ีเกิดแตการคูแขนเหยียดแขนเปนตน     ของทานพวกฤษเีหลานัน้ 
กระพืออยูเร่ือย ๆ 
  นาจะเห็นวา  วาตศัพทในท่ีนี้   โดยความก็หมายถึงกล่ินนั่นเอง       เพียงลมจีวรและลมสรีระของทาน 
เหลานั้น     คงไมมีอะไรมากจนควรเปนท่ีสังเกต     แตกล่ินท่ีฟุงออกมาแตจีวรและสรีระของทานเหลา 
นั้นสิควรจะไดโวหารวา      "อิสิวาต"   ละ   กล่ินเม่ือทานเขาสูบานเปน     วาต     กล่ินเม่ือทานออกจาก 
บานเปน   ปฏิวาต    หรือเม่ือเดินสวนกันเปนปฏิวาต       แตมหาฎีกาแกอรรถปฏิวาต     เปน   ปวายติ     
ถา 
เชนนั้นก็แปลวา     "ฟุงไปดวยกล่ินพระฤษี"    ฟงไดดี. 
  ๒.  อภิ.  วิ.  ๓๕  ๓๓๑.   อุเปโต  โหติ  สมุเปโต  อุปาคโต  สมุปาคโต  อุปปนฺโน  สมุปปนฺโน 
สมนฺนาคโต    ศัพทเหลานี้ความเดยีวกันท้ังนั้น   บาลีทานชอบเก็บศัพทท่ีมีความเดยีวกันมาเรียง 
ไวดวยกันมาก ๆ     นาจะมิไดประสงคจะแปลหมดทุกศัพท   เพราะยิ่งแปลละเอียดจนหมด   กย็ิ่ง 
ไมเปนภาษา      นาจะมีประสงควา     ใครแปลศัพทหนาไมได    ก็อาจแปลศัพทหลังได       หรือแปล
ได 
ศัพทใดศัพทหนึ่งก็ใชได      แตเราจะท้ิงศัพทของทานเฉย ๆ  ก็อยางไรอยู     จึงหาทางแปล     โดยรวม 
เปนคู ๆ เชนนัน้        คู   อุเปโต   แปลวา   เขาไปจนถึง     คู   อุปาคโต   แปลวา    เขามาจนถึง       คู 



อุปปนฺโน  แปลวา   ปฏิบัติจนถึง     สวน     สมนฺนาคโต     เปนศัพทเดยีวรวบทาย.  
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ในพระศาสนานี้     แมอยูในชุมนุมสงฆ   ก็ไมกระทําความยําเกรง   ยืน 
เบียดบาง   นั่งเบียดบาง   ซึ่งภิกษุทั้งหลายผูเถระ   ยืนหนา  (ทาน)  บาง 
นั่งหนา  (ทาน)  บาง    นัง่อาสนะสูง  (กวาทาน)   บาง   นั่งคลุมศีรษะบาง 
ยืนพูดบาง๑      ยกมือขวักไขวพูดบาง       เมื่อภิกษุผูเถระไมสวมรองเทา 
จงกรมอยู     ตนสวมรองเทาจงกรมบาง       เมื่อทานจงกรมอยูในที่จงกรม 
ตํ่า     ตนจงกรมอยูในทีจ่งกรมสูงบาง      เมื่อทานจงกรมอยูที่พ้ืนดิน     ตน 
จงกรมบนท่ีจงกรมบาง      ยืนแทรกบาง   นั่งแทรกบาง      ซึ่งภิกษุผูเถระ 
กันภิกษุใหมดวยอาสนะบาง๒      ยังไมทันขอโอกาสภิกษุผูเถระ   แมใน 
เรือนไฟ     ขนฟนไป    ปดประตูไป      แมที่ทาน้ํา   เดินเสียดสีภิกษุผูเถระ 
ลงไปบาง      ลงกอนบาง     เบียดอาบบาง     อาบกอนบาง    เบียดข้ึนบาง 
ข้ึนกอนบาง     แมเขาไปสูละแวกบานก็เดินเบียดเสียดภิกษุผูเถระไปบาง 
ไปกอนทานบาง   หลีกข้ึนหนาพระเถระไปบาง      อน่ึง     หองเรือนของ 
ตระกูลทั้งหลายท่ีเปนหองลับและเขาปดไว      ซึง่เปนที่กุลสตรีกุลกุมารนีั่ง 
กัน      ก็ผลนุผลันเขาไปในหองนั้นบาง      ลูบคลาํศีรษะเด็กชายบาง   นี้ 
เรียกวาอนาจาระทางกาย. 
           ใน  ๒  อยางนั้น      อนาจาระทางวาจาเปนไฉน ?   ภิกษุลางรูปใน 
ศาสนานี้       แมอยูในชุมนุมสงฆก็ไมทําความยําเกรง     ยังมิไดขอโอกาส 
ภิกษุผูเถระ      กลาวธรรมไป     แกปญหาไป     สวดปาฏิโมกขไป    ยืนพูด 
 
  ๑.  มหาฎีกาขยายความวา     อุปริ   ติฏนฺโต   วิย  อาสนฺนตรฏาเน   ิตโกป  ภณติ  "ยืนพดูอยู 
ใกลทานมาก   ราวกะยืนอยูบน  (ศีรษะทาน)"      ยนืแบบนี้     ภาษาไทยวา   ยืนคํ้า   (หัว). 
  ๒.  คือไมนั่งตามท่ีอันสมควรแกตน     นัง่หลังไปหรือนั่งตํ่าไป   เปนเหตุใหภกิษุใหมหาท่ีนั่งไมได 
เพราะท่ีอันสมควรแกตน  ทานนั่งเสียแลว  จะไปนัง่หนาเหนือทานก็ไมได.  
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บาง     ยกมอืขวักไขวพูดบาง     แมเขาไปสูระแวกบาน     กลาวกะหญิง 
หรือเด็กหญิงอยางนี้วา       "แนะแมผูมีชื่ออยางนี้   ผูมีโคตรอยางนี้   ขาว 
ตมยังมีอยูหรือ  ขาวสวยมีอยูหรือ     ของเค้ียวมีอยูหรือ"      พูดพลามไป 
วา    "อาตมาจักด่ืมอะไร     จักเค้ียวอะไร     จักฉันอะไร"   หรือวา   "ทาน 
ทั้งหลายจักใหอะไรแกอาตมา"     ดังนี้     นี้เรียกวาอนาจาระทางวาจา 
สวนอาจาระ  พึงทราบโดยปฏิปกขนัยแหงอนาจาระนั้นเถิด. 
           อีกนัยหนึ่ง       ภิกษุผูมีความเคารพ      มีความยําเกรง      ถึงพรอม 
ดวยหิริโอตตัปปะ     นุงเรียบรอย     หมเรียบรอย     มีกิริยากาวไป     ถอย 
กลับ    แล    เหลียว     คูแขน     เหยียดแขน     นาเลือ่มใส     จักษุทอดลง     ถึง 
พรอมดวยอิริยาบถ     รกัษาทวารในอินทรียทั้งหลาย     รูประมาณใน 
โภชนะ      ประกอบเนือง ๆ ซึ่งชาคริยธรรม      กอบดวยสติสัมปชัญญะ 
มักนอย     สนัโดษ     ไมคลุกคลีดวยหมู     ปรารภความเพียร   กระทําโดย 
เคารพในอภิสมาจารสิกขาบททั้งหลาย       มากไปดวยความเคารพและ 
ยําเกรงอยู      ความเปนผูมีความเคารพเปนอาทินี้      เรียกวา     อาจาระ 
พึงทราบอาจาระดังน้ีกอน. 
                                      โคจร     ๓ 
                              [ อุปนิสัยโคจร ]  
           สวนโคจรมี  ๓ อยาง  คือ  อุปนิสัยโคจร  อารักขโคจร  อุปนิพันธ- 
โคจร      ในโคจร  ๓ อยางนั้น     อุปนิสัยโคจรเปนไฉน  ?     กัลยาณมิตร 
ผูกอบดวยคุณอันเปนกถาวัตถุ  ๑๐  ซึง่เปนที่บุคคลไดอาศัยแลวยอมฟง  
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สิ่งท่ียังไมเคยฟง      ทําส่ิงเคยฟงแลวใหแจมแจง      ขามความสงสัยเสีย 
ได     ทําความเห็นใหตรง     ทําจิตใจใหผองใสได    หรือบุคคลศึกษา 
ตามกัลยาณมิตรใดอยู      ยอมเจริญดวยศรัทธา      ยอมเจริญดวยศีล 
สุตะ   จาคะ   ปญญา   กลัยาณมิตรนี้เรียกวา  อุปนิสัยโคจร.๑ 

                               [ อารักขโคจร ]  
           อารักขโคจรเปนไฉน  ?   ภิกษุในพระศาสนาน้ี    เขาไปสูละแวก 
บาน   เดินไปตามถนน   มีจักษุทอดลง   มองดูชั่วแอก   สํารวมไป   ไม 
แลดูพลชาง   ไมแลดูพลมา   ไมแลดูพลรถ   ไมแลดูพลราบ   ไมแลดู 
หญิง   ไมแลดูชาย   ไมแหงนดู     ไมกมดู     ไมเหลียวลอกแลกเดินไป 
นี้เรียกวา  อารักขโคจร.๒ 

                             [ อุปนิพันธโคจร ]  
           อุปนิพันธโคจรเปนไฉน  ?   อุปนิพันธโคจรไดแกสติปฏฐาน  ๔ ซึ่ง 
เปนที่นําจิตเขาไปผูกไว   สมดังคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   "(ถาม 
วา)   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   อะไรเลาเปนโคจรของภิกษุ ?    (ตอบวา) 
ธรรมที่เปนวิสัยของบิดาของตน   ธรรมน้ีคืออะไร ?   คือสติปฏฐาน  ๔๓ 

 
  ๑.  มหาฎีกาแกอรรถศัพทนี้วา   สีลาทีน  คุณาน  อุปนิสฺสยภูโต  โคจโร  อุปนิสฺสยโคจโร 
"โคจรอันเปนท่ีเขาอาศัยแหงคุณท้ังหลายมีศีลเปนตน       ช่ือวาอุปนิสัยโคจร"     แกอยางนั้นไม 
สมกับบาลี   ในนั้นทานแสดงวา     โคจร   (คือกัลยาณมิตร)      เปนท่ีอาศัยของบุคคล      บุคคลไดอาศัย 
โคจรนั้นแลวจงึไดอานิสงส   เจริญดวยสัทธาทิคุณ. 
  ๒.  มหาฎีกาแกอรรถศัพทนี้วา   สติสงฺขาโต  อารกฺขภโูตเอว  โคจโร  อารกฺขโคจโร     "โคจร 
อันเปนอารักข   กลาวคือสตินั่นแล   ช่ือวาอารักขโคจร" 
  ๓.  ส.  มหาวาร.  ๑๙/๑๙๘.   มหาฎีกาแกอรรถตรงน้ีวา    สโก  เปตฺติโก  วิสโยติ  อตฺตโน  ปตุ 
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สนฺตโก  เตน  ทิฏโ  ทสฺสิโต  จ  วิสโย -     "สามบทวา  สโก  เปตฺติโก  
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นี้เรียกวาอุปนิพนธโคจร*      ภิกษุเปนผูเขาถึง     เปนผูประกอบพรอมดวย 
อาจาระน้ีดวย   ดวยโคจรน้ีดวย   โดยนัยที่กลาวมานี้   แมเพราะเหตุนั้น 
จึงเรียกวา   "อาจารโคจรสมฺปนฺโน"       (ผูถึงพรอมแลวดวยอาจาระ 
และโคจร) 
           ขอวา     'มีปกติเห็นเปนภัยในโทษมาตรวาเล็กนอย'   ความวา 
เปนผูมีกติเห็นเปนภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณนอย      อันตางโดย 
โทษเปนตนวาเสขิยวัตรที่ไมจงใจลวงและจิตตุบาทที่เปนอกุศล        ขอ 
วา  'ยอมสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย'   ความวา  ศีลอยางใด 
อยางหน่ึงท่ีตองศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย     ก็ถือศีลทั้งปวงนั้นดวยดี 
ศึกษาอยู      ก็ในอธิการแหงปาฏิโมกขสังวรศีลนี้      พึงทราบวา 
ปาฏิโมกขสังวรศีล      พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยปุคคลาธิษฐาน- 
เทศนาดวยบทวา   ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต    เพียงบทเดียวน้ี      สวนคําวา 
อาจารโคจรสมฺปนฺโน   เปนตน   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพ่ือทรงแสดง 
ขอปฏิบัติอันเปนทางถึงพรอมแหงศีลนั้นทั้งหมดน้ันแกผูปฏิบัติ. 
                            [ อินทรยิสังวร ] 
           สวนอินทริยสังวรศีลนั้นใด     ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวโดย 
 
วิสโย   ความวา   ธรรมอันเปนสมบัติของบิดา   คือพระสัมมาสัมพุทธเจาของตน     เปนวิสัยท่ีพระบิดา 
นั้นทรงเหน็และทรงแสดงแลว" 
   พระบาลีนี้สํานวนฟงยาก   คิดไมเหน็วาเหตุไรทานจึงใชสํานวนแบบนี้. 
  *  ศัพทนี้มหาฎีกาแกวา   กมฺมฏานสงฺขาโต   จิตฺตสฺส   อุปนิพนฺธนฏานภูโต   โคจโร 
อุปนิพนธฺโคจโร     "โคจรอันเปนท่ีเขาไปผูกจิตไว   กลาวคือกัมมัฏฐาน    ช่ือวาอุปนิพันธโคจร" 
        โคจร  ๓ ตามนัยนี้      เปนคน  ๑  คืออุปนิสสยโคจร     ไดแกกัยาณมิตร     เปนธรรม  ๒  คือ 
อารักขโคจร  ไดแกสติ   อุปนิพันธโคจร     ไดแกกัมมัฏฐาน      (สติปฏฐาน).  
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นัยวา     "ภิกษุนั้นเห็นรูปดวยจักษุ"   ดังน้ีเปนอาทิ       ในลําดับแหงปาฏิ- 
โมกขสังวรศีลนั้น      พึงทราบวินิจฉัยในอินทริยสังวรศีลนั้นดังตอไปน้ี : - 
           บทวา     ภิกษุนั้น         ไดแกภิกษุผูต้ังอยูในปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น 
คําวาเห็นรูปดวยจักษุ      ความวาเห็นรูปดวยจักษุวิญญาณอันสามารถใน 
การเห็นรูป    ซึ่งไดโวหารจักษุ   ดวยอํานาจแหงความเปนเหตุ๑   จริง 
อยู   โบราณาจารยทั้งหลายกลาวไววา      "จักษุยอมไมเห็นรูป     เพราะ 
จักษุไมมีจิต       แมจิตก็ไมเห็นรูป      เพราะจิตไมมีจักษุ       แตเมื่อทวาร 
กับอารมณกระทบกันเขา          บุคคลยอมเห็นรูปดวยจิตมีจักษุประสาท 
เปนที่ต้ัง"   กคํ็าพูดเชนนี้ชื่อวา     สสมัภารกถา    เหมือนกถาในคําวา   ยิง 
ดวยธนู  เปนตน๒     เพราะเหตุนั้น       ความท่ีวา       "เห็นรูปดวยจักษุ- 
วิญญาณ"     นี้นั่นแหละ       เปนความหมายในคําวา      เห็นรูปดวยจักษุนั้น 
บทวา   น     นิมิตฺตคฺคาหี      ความวา     ยอมไมถือเอานิมิตวาหญิงหรือ 
ชาย           หรือนิมิตอันเปนที่ต้ังแหงกิเลสมีสุภนิมิตเปนตน       ยั้งหยุดอยู 
 
   ๑.  ตรงนี้เขาใจยาก   แมดูมหาฎีกาแลวกย็งัไมงายข้ึน    ดูเหมือนจะหมายความดังนี ้  จักษุเปน 
เหตุใหเกดิผลคือการเห็นรูปข้ึน        ถึงแมวาตองมีวิญญาณประกอบ     การเห็นนั้นจงึจะสําเร็จก็ตาม 
แตวิญญาณเปนเหตุสาธารณะอันไมปรากฏ     สวนจักษเุปนอสาธารณะท่ีปรากฏ   เพราะฉะน้ัน    พดู 
เพียงวา   "เหน็ดวยจักษุ"   กซึ็มซาบกันด ี  เหมือนคําวา  "เสียงกลอง"         กลองเปนเหตุจําเพาะ 
ใหเกดิผล   คือเสียงกลอง     ถึงแมวาจะตองมีคนตีหรือมีส่ิงอะไรมากระทบมันจึงจะเกิดเสียง    แตวา 
พูดแตผลกับเหตุจําเพาะวาเสียงกลอง  เราก็เขาใจซึมซาบดี   ไมจําตองพูดใหหมดวา   "เสียงแหง 
กลองอันเขาติแลว." 
  ๒.  สสัมภารกถา  แปลวาคําพูดมีสัมภาระ   คือมีองคประกอบ  จึงจะไดความสมบูรณ   เชนคําวา 
ยิงดวยธนู   สัมภาระของคํานี้คือลูกธนู   เพราะวาถาไมมีลูกธนู   การยิงก็ไมสําเร็จ   แตเม่ือยิงลูกธนู 
ออกไปจากแลงธนูเสร็จแลว   ก็พูดวา   "ยิงดวยธน"ู    เปนอันรูกันฉันใด      คําวาเห็นรูปดวยจักษุ   ก็ 
มีสัมภาระคือจกัษุวิญญาณฉันนั้น.  
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ในอาการสักวาเห็นเทาน้ัน       บทวา     นานุพฺย ฺชนคฺคาหี    ความวา 
ยอมไมถือเอาอาการอันตางโดยมือ  เทา  ศีรษะ  และการหัวเราะ   การ 
พูด  การฉอเลาะ  การแลเหลียวเปนตน   ซึ่งไดโวหารวาอนุพยัญชนะ 
เพราะเปนอนุพยัญชนะ   คือเปนเครื่องทําความปรากฏแหงกิเลสทั้งหลาย 
สิ่งใดเดนอยูในสรีระนั้น       กถ็ือเอาส่ิงน้ัน   (เปนอารมณ)     เหมือนพระ 
มหาติสสเถระผูอยูในเจติยบรรพตฉะนั้น. 
                      [ เรื่องพระมหาติสสเถระ ]  
           มีเรื่องเลาวา  หญงิสะใภแหงตระกูลคนใดคนหน่ึง  ทะเลาะกับสามี 
ตกแตงและประดับกายเสียสวย*   ราวกะเทพกัญญา   ออกจากอนุราธปุระ 
แตเชาตรู  เดินไปสูเรือนญาติ   ในระหวางทางไดพบพระมหาติสสเถระ 
นั้นผูเดินจากเจติยบรรพตมาสูอนุราธปุระ   เพ่ือเท่ียวบิณฑบาต   เกิดมี 
จิตวิปลาสหัวเราะดังข้ึน      ฝายพระเถระแลดูวา     นี่อะไร     กลับได 
อสุภสัญญาในฟนของหญิงน้ัน      แลวไดบรรลพุระอรหัต       เพราะ 
เหตุนั้น   พระโบราณาจารยจึงกลาวไว   (เปนคาถา)   วา 
              พระเถระเห็นฟนของหญิงน้ันแลว   หวนระลึกถึง 
 
   *  สุมณฺฑิตปสาธิตา     มหาฎีกาแยกเปน  ๒ ศัพท   และใหอรรถเปน  ๒ นยั   นยัหนึ่งประดับ 
กายดวยเคร่ืองประดับตาง  ๆ   อันเปนอาหริมะ      คือเปนของนอกกาย     นําเอาเขามาประดับ 
(เชนตุมหู   แหวน)  เรียกมัณฑนะ   แตงตัวเชนอบกล่ินเปนตน     เรียกปสาธนะ   อีกนัยหนึ่ง   แตง 
ดวยเคร่ืองประดับเปนปสาธนะ      แตงตัวเชนแตมปาก   แตมตา   เปนมัณฑนะ     นัยหลังนี้ชอบดวย 
อาคตสถาน      เพราะเคร่ืองประดับใหญของทานมหาอุบาสิกาวิสาขา   ก็เรียกวา  มหาลดาปสาธนะ 
สวนมัณฑนะ     เปนการแตงรางกายใหสวยข้ึน   เชนผัดหนา   แตงค้ิว  ปาก  เล็บ  เปนตน.  
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              สัญญาเกา*  ทานยืนอยูในท่ีนั้นนั่นเอง   ไดบรรล ุ
              พระอรหัต. 
           ขางฝายสามีของนางเดินติดตามมา       พบพระเถระเขาจึงถามวา 
"ทานผูเจริญ   ทานเห็นหญิงบางหรือ  ?"   พระเถระกลาว  (เปนคาถา) 
กะเขาวา 
              ฉันไมทราบวาหญิงหรือชายเดินไปจากท่ีนี้ 
              แตวารางกระดูกนั่นกําลังเดินไปในทางใหญ. 
           ในคําวา  ยตฺวาธิกรณเมน   เปนตน     มีวินจิฉัยวา   ธรรม 
ทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตนเหลาน้ัน      พึงไหลไปตาม     คือพึงติดตาม 
บุคคลน้ันผูสํารวมจักขุนทรีย   คือเปนผูมีจักษุทวารอันไมปด   ดวย 
บานประตูคือสติอยู     เพราะเหตุใด      คือเพราะเหตุแหงการไมสํารวม 
จักขุนทรียอันใด  ขอวา   ยอมปฏิบัติเพ่ือกั้นจักขุนทรียนั้น    ความวา 
ยอมปฏิบัติเพ่ือปดจักขุนทรียนั้นดวยบานประตูคือสติ      ก็ภิกษุปฏิบัติ 
อยูอยางนั้นน่ันแล   ทานกลาววา   ยอมรักษาจักขุนทรียบาง   ยอมถึง 
ความสํารวมในจักขุนทรียบาง. 
           ในคําวา     ถึงความสํารวมในจักขุนทรียนั้น     พึงทราบวา     อันที ่
จริง   ความสํารวมหรือไมสํารวมก็ตาม     ในจักขุนทรียหามีไม   เพราะ 
สติก็ดี   ความหลงลืมสติก็ดี   มิไดอาศัยจักษุประสาทเกิดข้ึน   อน่ึง    ใน 
 
  *   มหาฎีกาวา    พระเถระทานไดเจริญอัฏฐิกัมมัฏฐานอยูกอนแลว   เพราะฉะน้ัน    พอเห็น 
ฟนของหญิงนัน้  อัฏฐิกสัญญาก็เกิดข้ึนทันที    และเพราะความท่ีทานชํานาญสัญญานั้น     รางของหญิง 
นั้นเลยปรากฏแกทานเปนรางกระดกูไปทั้งราง.  
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เวลาท่ีรูปารมณมาสูคลองจักษุ     เมื่อภวังคจิตเกิดดับไปสองขณะ     แลว   
มโนธาตุอันเปนกิริยาใหสําเร็จอาวัชชนกิจ  (กิจคือการนึกหนวงอารมณ) 
เกิดข้ึนแลวดับไป   แตนัน้จักขุวิญญาณใหสําเร็จทัสสนกิจ     (คือกิจการ 
เห็น)         เกดิข้ึนแลวดับไป      ตอน้ันมโนธาตุอันเปนวิบากใหสําเร็จ 
สัมปฏิจฉันนกิจ   (กิจคือการรับเอา)     เกิดข้ึนแลวดับไป     ทีนั้นมโน- 
วิญญาณธาตุซึ่งเปนอเหตุกวิบากใหสําเร็จสันตีรณกิจ   (กิจคือการตรึก 
ตรอง)     เกดิข้ึนแลวดับไป     ครั้นแลวมโนวิญญาณธาตุซึ่งเปนอเหตุก- 
กิริยาใหสําเร็จโวฏฐัพพนกิจ  (กิจคือการกําหนดเอา)  เกิดข้ึนแลวดับไป 
ในลําดับนั้นชวนจิตจึงแลนไป     ความสํารวมหรือความไมสํารวมก็ตาม 
ในสมัยทั้งหลายแมนั้น     คือในภวังคสมัยก็ไมมี      ในบรรดาสมัยแหง 
วิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตนสมัยใดสมัยหน่ึงก็ไมมีเลย      แตทวา     ในขณะ 
แหงชวนจิต     ถาความทุศีลก็ดี     ความหลงลืมสติก็ดี     ความไมรูก็ดี 
ความไมอดทนก็ดี     ความเกียจครานก็ดี     เกิดข้ึนไซร    ความไมสํารวม 
ก็มีข้ึน     ก็ความไมสํารวมที่มีข้ึนอยางนี้นั้น      พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ความไมสํารวมในจักขุนทรีย   เพราะเหตุใร ?    เพราะเหตุวาเมื่อความ 
ไมสํารวมน้ันมีอยู        แมทวารก็เปนอันไมไดคุมครอง     แมภวังคจิต 
แมวิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตน   ก็เปนอันไมไดคุมครอง    (ไปตามกัน) 
เปรียบเหมือนอะไร  ?     เปรียบเหมือนเมื่อประตูพระนครท้ัง  ๔ ดาน     อัน 
บุคคลไมระวังแลว     แมถึงภายในเรือน   ซุมประตูและหองเปนตน   อัน 
บุคคลระวังดีแลว   ถึงอยางนั้นสิ่งของภายในพระนคร   ก็ชื่อ 
วาเปนอันไมไดรักษา   ไมไดคุมครองอยูนั่นเอง   เพราะพวกโจรพึงเขา  
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ไปทางประตูพระนครแลว   ทําส่ิงท่ีตนตองการได     ฉันใด     เมื่อความ  
ทุศีลเปนตนเกิดข้ึนในชวนจิต   ก็ฉันน้ันเหมือนกัน   ครั้นความไมสํารวม 
นั้นมีอยู   แมทวารก็ชื่อวาเปนอันไมไดคุมครอง   ถึงภวังคจิต   ถึงวิถีจิต 
มีอาวัชชนะเปนตน  ก็ชื่อวาไมไดคุมครอง         แตเมื่อสังวรมีสีลสังวร 
เปนตนเกิดข้ึนในชวนจิตน้ันแลว     แมทวารก็เปนอันไดคุมครอง     ถึง 
ภวังคจิต     ถึงวิถีจิตมีอาวัชชนะเปนตน   ก็เปนอันไดคุมครองแลว   เปรียบ 
เหมือนอะไร ?     เปรียบเหมือนเมื่อประตูพระนครอันบุคคลระวังดีแลว 
ถึงแมภายในเรือนเปนตนเขาไมระวัง        ถึงอยางนั้นสิ่งของท้ังหมดใน 
ภายในพระนคร  กช็ื่อวาเปนอันรักษาคุมครองดีแลวท้ังน้ัน     เพราะเม่ือ 
ประตูพระนครปดแลว     พวกโจรก็ไมมีชองทางท่ีจะเขาไปได      ฉันใด 
เมื่อสังวรมีสีลสังวรเปนตนเกิดข้ึนในชวนจิต     กฉั็นนั้นเหมืนกัน    แม 
ทวารก็เปนอันคุมครองแลว   ถึงภวังคจิต   ถึงวิถจิีตมีอาวัชชนะเปนตน 
ก็เปนอันคุมครองแลว      เพราะฉะนั้น    ความสํารวมแมเกิดข้ึนอยูใน 
ขณะแหงชวนะ     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา     ความสํารวมในจักขุนทรีย 
นัยแมในขอวา     ฟงเสียงดวยหูเปนตน     ก็ดุจนัยนี้เหมือนกัน      ศีลที ่
บรรยายมาอยางนี้นี่    บณัฑิตพึงทราบโดยสังเขปวา     ชื่อวาอินทรียสังวร- 
ศีล            อันมีความเวนจากการถือเอานิมิตที่กิเลสติดตามเปนอาทิในรูป 
เปนตนเปนลักษณะ. 
                            [ อาชีวปาริสุทธิศีล ]  
           บัดนี้      พึงทราบวินิจฉัยในอาชีวปาริสุทธิศีล     ซึ่งกลาวไวใน  
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ลําดับแหงอิทรียสังวรศีลตอไป     คําวา   "สิกขาบท  ๖  ที่พระผูมีพระ-  
ภาคเจาทรงบัญญัติไว   เพราะอาชีวะเปนเหตุ   เพราะอาชีวะเปนตัวการณ" 
ความวา   สกิขาบท  ๖  ที่พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวอยางนี้คือ  "เพราะ 
อาชีวะเปนเหตุ     เพราะอาชีวะเปนตัวการณ     ภิกษุมีความปรารถนาลามก 
อันความอยากครอบงําแลว        พูดอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไมมีไมเปน 
(ในตน)      ตองอาบัติปาราชิก      เพราะอาชีวะเปนเหตุ   เพราะอาชีวะ 
เปนตัวการณ   ภิกษุถึงความเปนผูชักส่ือ    ตองอาบัติสังฆาทิเสส   เพราะ 
อาชีวะเปนเหตุ      เพราะอาชีวะเปนตัวการณ      ภิกษุพูดวา   "ภิกษุใด 
อยูในวิหารของทาน        ภิกษุนั้นเปนพระอรหันต"   ดังน้ี           เมื่อเธอ 
ปฏิญญาอยู   ตองอาบัติถุลลัจจัย      เพราะอาชีวะเปนเหตุ    เพราะอาชีวะ 
เปนตัวการณ   ภิกษุไมเปนไข   ขอโภชนะอันประณีตเพ่ือประโยชนแกตน 
ฉัน     ตองอาบัติปาจิตตีย      เพราะอาชีวะเปนเหตุ    เพราะอาชีวะเปน  
ตัวการณ      ภิกษุณีไมเปนไข   ขอโภชนะอันประณีตเพ่ือประโยชนแกตน 
ฉัน   ตองปาฏิเทสนียะ     เพราะอาชีวะเปนเหตุ     เพราะอาชีวะเปนตัว 
การณ       ภิกษุไมเปนไข      ขอแกงหรือขาวสุกเพ่ือประโยชนแกตนฉัน 
ตองทุกกฎ"   ดังน้ี   เหลาน้ันใด   (หมายเอา)    สิกขาบท  ๖  เหลาน้ี. 
           ในคําท้ังหลายมีคําวา   ลอลวง   (กุหนา)   เปนตน           มีพระบาลี 
ดังตอไปนี้ :- 
           บรรดากิริยาเหลานั้น   ลอลวงเปนไฉน  ?      การเสแสรงทําหนาสยิ้ว 
แสรงทําหนาเบ   ลอลวงเขาใหงงงวย    ดวยวิธีลวง    กลาวคือการแสรง 
ปฏิเสธปจจัยก็ดี   ดวยการพูดเลียบเคียงก็ดี   การแสรงวางทาต้ังทาแตง  



ประโยค๘ - วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 49 

ทาอิริยาบถใหงดงามก็ดี  ของภิกษุผูเห็นแกลาภสักการะและความสรร- 
เสริญ   มีความปรารถนาลามก     ถูกความอยากครอบงําแลว   นี้เรียกวา 
"ลอลวง."* 

           บรรดากิริยาเหลานั้น   ปอยอเปนไฉน  ?       การพูดทักเขากอน 
พูดโอ   พูดเอาใจเขา   พูดยกยอเขา   พูดผูกพันเขา   พูดคาดค้ันเขา   พูด 
ประจบเขา   (พูด)   ลดตัว   พูด   (เลนปนจริง)   เปนแกงถั่ว  (พูด 
ประจอประแจ)   เปนพ่ีเลี้ยงเด็ก   อันใด   ของภิกษุผูเห็นแกลาภสักการะ 
และความสรรเสริญ      มคีวามปรารถนาลามก     ถูกความอยากครอบงํา 
แลว   นี้เรียกวา  "ปอยอ."  
           บรรดากิริยาเหลานั้น       ความเปนผูทําใบเปนไฉน  ?     การทํา 
บุยใบ  บอกใบ  พูดเคาะ  พูดแคะไค  พูดเลียบเคียง  พูดหวานลอม 
 
  *  ตามมหานิเทศวา   กหุนวตัถุ   (วิธีลอลวง)   มี  ๓  คือ     ๑.  แสรงปฏิเสธปจจัย    ๒.  พูด 
เลียบเคียง     ๓.  แสดงอิริยาบถใหนาเล่ือมใส     ในนิเทศแหงกหุนานี้     ทานก็กลาวกุหนวัตถุไว 
ครบท้ัง  ๓ นั้น  มี  "วา"  นบิาตกํากับอยูดวย      แตในทางไวยากรณ     ทานทํารูปศัพทไวไมเสมอกัน 
คือกุหนวัตถุท่ี  ๑  ท่ี  ๒  ทําเปนตติยาวิภัติ   สวนกหุนวตัถุท่ี  ๓  เปนปฐมาวิภตัิ   ถาจบัไมม่ันก็ชวนให 
แปลเขวไป  ไดยึดกุหนวัตถุ  ๓  เปนหลัก  แปลไวตามน้ัน  โปรดพิจารณาใหดีเถิด 
         อนึ่ง  กหุนวัตถุท่ี  ๑ ตามคัมภีรของเรา (ฉบับพิมพ  พ.ศ. ๒๔๘๒)  เปน    ปจจฺยปฏิเสวน 
ท้ังนั้น   แตคัมภีรของสีหลเปน   ปจฺจยปฏิเสธน   พิจารณาดูความในมหานิเทศตลอดแลว   เห็นวา..... 
ปฏิเสธน   ถูก  ทานกลาวไวชัดวา     ทายกนิมนตรับปจจยั  ภกิษุก็อยากได   แตแสรงปฏิเสธ   คือไมรับ 
เพื่อใหเขาเห็นวาเปนผูมักนอย   จะไดเกิดศรัทธาถวายของดี ๆ  มาก ๆ  ข้ึน     และออนวอนขอใหรับ 
ใหจงได   ในท่ีสุดก็รับ           โดยแสรงแสดงวา      เพื่ออนุเคราะหใหเขาไดบุญ       แลวตอไปถวาย
เปน 
เลมเกวยีน ๆ ก็รับ  ฯ ล ฯ  ดงันี้      ในท่ีนีจ้งึแปลเปน   "ปฏิเสธปจจัย"  ทุกแหง     แตเพราะมิใช 
ปฏิเสธจริง   จึงเติมคําวา   แสรง.  
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แกชนเหลาอ่ืนอันใด   แหงภิกษุผูเห็นแกลาภสักการะและความสรรเสริญ  
มีความปรารถนาลามก     อันความอยากครอบงําแลว     นี้เรียกวา     "ความ 
เปนผูทําใบ." 
           บรรดากิริยาเหลานั้น     บีบบีงคับ     (นิปฺเปสิกตา)     เปนไฉน  ? 
การดาเขา   การพูดขมเขา     การพูดติเขา     พูดขับเขา    พูดไลเขา     พูด 
เยยเขา     พูดหยันเขา    พูดเหยียดเขา     พูดหยามเขา   พูดโพทะนา 
เขา   พูดขูเข็ญเขา   แหงภิกษุผูเห็นแกลาภสักการะและความสรรเสริญ 
มีความปรารถนาลามก   อันความอยากครอบงํา     นี้เรียกวา     "บีบ 
บังคับ."  
           บรรดากิริยาเหลานั้น     การหาลาภดวยลาภเปนไฉน  ?   ภิกษุ 
เห็นแกลาภสักการะและความสรรเสริญ   มีความปรารถนาลามก   อัน 
ความอยากครอบงํา       ยอมนําอามิสท่ีตนไดแตเรือนน้ีไปท่ีเรือนโนน 
หรือนําอามิสที่ตนไดในที่โนนมาในท่ีนี้   การใฝหา   เสาะหา   แสวงหา 
อามิสดวยอามิสเห็นปานน้ี     นี้เรียกวา        "การหาลาภดวยลาภ*." 
 
   *   อภิ.  วิ.  ๓๕/๔๗๕.  บาปธรรม  ๕  ประการ     คือ    กุหนา  ลปนา  เนมิตฺติกตา  นิปฺเปสิกตา 
ลาเภน  ลาภ  นิชิคึสนตา       มีจุดประสงคอยางเดยีวกัน   คือใหไดซ่ึงปจจัย   แตโดยวธีิตางกัน 
คือกุหนา  ลวงใหเขาหลงศรัทธาใหปจจยั    ลปนา  ใชเลหล้ินใหเขารักเขาสงสารใหปจจัย    เนมิตตฺิกตา 
ใชกิริยาวาจาบุยใบเคาะแคะเขาจนเขาให    นิปฺเปสิตา  ทําหรือพูดใหเขากลัว  ตองยอมให    ลาเภน 
ลาภ  นิชิคึสนตา  ไดอะไรเอามาฝากเขา  ทําใหเขาเกรงใจตองใหตอบแทน 
       ปรปฏ ิมสิกตา  เปนอาการอยางหนึ่งในหวัขอ  นิปฺเปสิกตา  ขาพเจาแปลเอาความวาขูเข็ญเขา 
ในวิสุทธิมรรคนี้ทานแกอรรถบทนี้ไววา     ความท่ีพูดดตีอหนาเขาแลวลับหลังต้ังติเตียนเขา     กิริยา 
อยางนี้เปนเหมือนกับคนไมสูเขาซ่ึงหนา    ลอบกัดเนื้อหลังขางหลังเขา    (ปรมฺมุขาน  ปฏ ิขาทน) 
คือทานแก   ปร   เปน   ปรมฺมุข   ตามนี้ดูทีจะตองแปลวาลอบกัด       แตในมหาฏีกาแกไววา   ปเรส 
ปฏ ิมส  ขาทนสีโล  ปรปฏ ิมสิโก  ตสฺส  ภาโว  ปรปฏ ิมสิกตา - ผูมีปกติกัดเนื้อหลังของคนอ่ืน 
นัยนี้  ปร  คงเปน  ปร  (คือคนอ่ืน)  ตามนีน้าจะไดกับคําพังเพยไทยวา  'หากนิบนหลังคน'  เหน็เขาที 
จึงแปลเอาความวาขูเข็ญเขา.  
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           ก็อรรถาธิบายแหงพระบาลีนี้พึงทราบดังตอไปนี้ :- 
                                  [ กหุนานิเทศ ]  
           พึงทราบอรรถาธิบายในกุหนานิเทศกอน           ขอวาเห็นแกลาภ 
สักการะและความสรรเสริญ   ความวา   มุง   คือปรารถนาลาภดวย 
สักการะดวย     ชื่อเสียงดวย       บทวา     มีความปรารถนาลามก    คือมีความ 
ตองการจะแสดงคุณอันไมมี   (ในตน)     เพราะเหตุที่กุหนวัตถุ  ๓  อยาง 
มาในมหานิเทศ     ดวยอํานาจการแสรงปฏิเสธปจจัย   การพูดเลียบเคียง 
และอาศัยอิริยาบถ   เพราะเหตุนั้น     เพ่ือจะแสดงกุหนวัตถุทั้ง  ๓  อยาง 
นั้น  ตอไปนี้ทานจึงเริ่มคําวา   ปจฺจยปฏิเสธเนน  วา    ดังน้ีเปนอาทิ 
           ในกหุนวัตถุทั้ง  ๓  อยางนั้น   การทําใหเขางงงวยดวยการท่ีเมื่อเขา 
นิมนตดวยปจจัยมีจีวรเปนตน  (ตนเอง)     ก็เปนผูมีความตองการดวย 
ปจจัยนั้นแท ๆ     แตอาศัยความท่ีปรารถนาลามก       แสรงหามเสียก็ดี 
ดวยการท่ีรู  (วา)  คฤหบดี  (ทายก)  เหลาน้ันมีศรัทธามั่นในตัว  (ของ 
เธอ)    แลว       พอเขาวอนวา      "พระคุณเจาชางเปนผูมักนอยเสียจริง 
ไมตองการรับอะไร ๆ เลย   จะเปนอันพวกขาพเจาไดดีเชียวละ     หาก 
พระคุณเจาจะพึงรับอะไร ๆ สักหนอยหน่ึง"   ดังน้ีแลว     นอมปจจัยมีจีวร 
เปนตนที่ประณีต ๆ เขาไป  (ถวาย)  ดวยอุบายวิธีตาง ๆ อีก  (เธอ) 
แสรงทําใหปรากฏเปนวาใครจะอนุเคราะหเขาเทาน้ัน   แลวรบัก็ดี    เปน 
เหตุใหตอน้ันไป  (เขา)   นอมเขามา  (ถวาย)  กระทั่งเปนเลมเกวียน ๆ 
(ดังน้ี)  พึงทราบวา  (นี่เปน)  กุหนวัตถุ      ที่นับวาการแสรงปฏิเสธ 
ปจจัย.  
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                    [ กุหนวัตถุเกี่ยวดวยปจจัย ]  
           จริงอยู   แมในมหานิเทศทานก็ไดกลาวคํานี้ไววา     "กุหนวัตถุที่ 
นับวาการแสรงปฏิเสธปจจัยเปนไฉน ?     คฤหบดีทั้งหลายนิมนตภิกษุ 
ในพระศาสนาน้ี     ดวยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปจจัยเภสัชชบริขาร 
ทั้งหลาย     เธอมีความปรารถนาลามก      อันความอยากครอบงําแลว 
เปนผูมีความตองการอยู     แสรงบอกคืนจีวร     แสรงบอกคืนบิณฑบาต 
เสนาสนะ  คิลานปจจัยเภสัชชบริขาร  เพราะอาศัยความใครจะใหไดจีวร 
ฯ ล ฯ    เภสัชชบริขารมากข้ึน   เธอกลาวอยางนี้วา   "ประโยชนอะไร 
ของสมณะดวยจีวรที่มีคามาก        ขอท่ีสมณะพึงเลือกหาผาท่ีเขาทิ้งแลว 
จากปาชาบาง     จากกองหยากเยื่อบาง     จากตลาดบาง   มาทําเปนผา 
สังฆาฏิครอง       นั่นจึงควร      ประโยชนอะไรของสมณะดวยบิณฑบาตท่ี 
มีคามาก            ขอท่ีสมณะพึงเลี้ยงชีวิตดวยกอนขาวที่ไดมาดวยปลีแขง 
โดยเที่ยวแสวงหาบิณฑบาตตามมีตามได   นั่นจึงควร     ประโยชนอะไร 
ของสมณะดวยเสนาสนะท่ีมีคามาก        ขอท่ีสมณะพึงเปนผูอยูตามโคน 
ไม   หรืออยูในอัพโภกาส   นั่นจึงควร       ประโยชนอะไรของสมณะดวย 
คิลานปจจัยเภสัชชบริขารท่ีมีคามาก      ขอท่ีสมณะพึงทํานํ้ายาดวยนํ้ามูตร 
เนาหรือดวยชิ้นสมอ    นัน่จึงควร"      เพราะอาศัยเหตุนั้น  เธอจึงแสรง 
ครองจีวรที่ปอน   แสรงฉันบิณฑบาตท่ีทราม    แสรงเสพเสนาสนะท่ีคร่ํา 
แสรงเสพคิลานปจจัยเภสัชชบริขารท่ีเลว       คฤหบดีทั้งหลายเขาใจเธอ 
อยางนี้วา   "สมณะรูปนี้เปนผูมักนอย   สันโดษ   สงัด   ไมระคนดวยหมู 
ปรารภความเพียร  มีปกติกลาวะรรมขจัดกิเลส"   ดงัน้ี     ยอมนิมนตเธอ  
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ดวยจีวร ฯ ล ฯ   เภสัชชบริขารย่ิง ๆ ข้ึน      เธอแสรงกลาวอยางนี้วา  
"เพราะความพรอมหนาแหงวัตถุ  ๓  กุลบุตรผูมีศรัทธายอมไดบุญ 
คือ   เพราะความหนางแหงศรัทธา   กุลบุตรผูมีศรัทธายอมไดบุญ 
มาก   เพราะความพรอมหนาแหงไทยธรรม  ฯ ล ฯ  แหงทักขิไณยบุคคล 
ทั้งหลาย   กลุบุตรผูมีศรทัธายอมไดบุญมาก*   ศรัทธานี้ของทานท้ังหลาย 
มีอยูแทดวย   ไทยธรรมกม็ีพรอมอยูดวย   ปฏิคาหกคืออาตมาก็มีอยูดวย 
ถาอาตมาจักไมรับไซร   เม่ือเปนเชนนั้น      ทานท้ังหลายจักเปนผูคลาด 
จากบุญไป      อาตมาไมมีความตองการดวยของนี้เลย      แตอาตมารับ 
เพ่ืออนุเคราะหทานท้ังหลายเทาน้ัน"   ดังน้ี      เพราะอาศัยเหตุนั้น  เธอ 
ก็รับจีวร   บณิฑบาต    เสนาสนะ    คิลานปจจัยเภสัชชบริขารแมมาก ๆ 
ความแสรงทําหนาสยิ้ว       แสรงทําหนาเบ     ลอลวงเขาใหงงงวย   เห็น 
ปานน้ีอันใด   นี้ทานเรียกวา     กุหนวัตถุที่นับวาแสรงปฏิเสธปจจัย  แล. 
                 [ กุหนวัตถุเกี่ยวดวยการพูดเลียบเคียง ]  
           ก็การทําใหเขางงงวยดวยประการนั้น ๆ  ดวยวาจาแสดงการบรรล ุ
อุตริมนุสสธรรม   แหงภิกษุผูมีความปรารถนาลามกนั่นแล   พึงทราบ 
วา     เปนกุหนวัตถุที่นับวาการพูดเลียบเคียง   เหมือนอยางที่ทานกลาว 
ไววา    "ในวัตถุเหลาน้ัน  กุหนวัตถุที่นับวาการพูดเลียบเคียงเปนไฉน ? 
ภิกษุลางรูปในพระศาสนานี้     มีความปรารถนาลามก     อันความอยาก 
ครอบงํา   มีประสงคจะใหยกยอง   คิดวา  'ชนจักยกยองเราดวยอาการ 
 
  *    นี้กลาวตามนัยพระบาลีติกังคุตตร   หนา   ๑๙๐   สูตรท่ี  (๔๘๐)  ๔๑.  
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อยางนี้'  แลวกลาวาจาอิงอารยธรรม  (คือ)  พูดวา   "ภิกษุใดครองจีวร 
เชนนี้      ภิกษุนั้นเปนสมณะมเหศักด์ิ"     กลาววา    "ภิกษุใดใชบาตร 
โอโลหะ   กระบอกกรองนํ้า    ผากรองน้ํา   กุญแจ    ประคด   รองเทา 
เชนนี้ ๆ  ภิกษุนั้นเปนสมณะมเหสักข"     พูดวา   "พระอุปชฌายะ   พระ 
อาจารย     ภิกษุรวมอุปชฌายะ     ภิกษุรวมอาจารย      ภิกษุผูเปนมิตร 
ภิกษุผูเปนเกลอ     ภิกษุผูชอบพอกัน     ภิกษุผูสหาย   ของภิกษุใด   เปน 
อยางนี้ ๅ  ภิกษุใดอยูในวิหาร   โรงยาว   ปราสาท   เรือนโลน   คูหา 
ที่เรน   กระทอม   เรือนยอด   ปอม   โรงกลม   ศาลายาว   โรงประชุม 
มณฑป  โคนไม   อยางนี้ ๆ  ภิกษุนัน้เปนสมณะมเหสักข"   มิฉะน้ัน 
เธอแสดงอาการท่ีนาเกลียดหนักเขา      หนาดานเขา     ลวงเขามากเขา 
พูดปอยอช่ําเขา   ก็เสนอหนาตัวเอง   กลาวถอยคําท่ีลึกลับซับซอนซอน 
เง่ือน     เกี่ยวดวยโลกุตตรธรรมและสุญญตา      (พาดพิงตน)     เชนวา 
"สมณะผูนี้ไดวิหารสมาบัติอันละเอียดเหลาน้ีอยางนี้ ๆ"        การแสรงทํา 
หนาสยิ้ว   ทาํหนาเบ    ลอลวงใหเขางงงวยเชนนี้อันใด   นี้ทานเรียกวา 
กุหนวัตถุที่นับวาการพูดเลียบเคียง." 
                  [ กุหนวัตถุเกี่ยวดวยอิริยาบถ ]  
           สวนวา  การลวงเขาดวยอิริยาบถ     ซึ่งทําดวยประสงคจะใหเขา 
ยกยอง     แหงภิกษุผูเปนคนมีความปรารถนาลามกนั่นแล     พึงทราบ 
วา   เปนกุหนวัตถุอาศัยอิริยาบถ       ดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา 
"กุหนวัตถุที่นับวาการวางทาอิริยาบถ  เปนไฉน ?      ภิกษุลางรูปใน  
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พระศาสนาน้ี     มีความปรารถนาลามก     อันความอยากครอบงําแลว  
มีความประสงคจะใหเขายกยอง       คิดวา      "ชนจักยกยองเราดวย 
อาการอยางนี้"  แลวแสรงบรรจงเดิน   บรรจงยืน    บรรจงนั่ง   บรรจง 
นอน    ต้ังทาเดิน   ต้ังทายืน   ต้ังทาน่ัง   ต้ังทานอน  ทําดังวาเขาสมาธิ 
เดิน   ดังวาเขาสมาธิยืน   ดังวาเขาสมาธินั่ง   ดังวาเขาสมาธินอน  และ 
เปนผูมักแสรงเขาฌานใหคนเห็น     การวางทา   ต้ังทา   แตงทา 
อิริยาบถ     การแสรงทําหนาสยิ้ว    ทําหนาเบ    ลอลวงเขาใหงงงวย 
เชนนี้อันใด   นี้เรียกวา  กหุนวัตถุที่นับวาการวางอิริยาบถ." 
           ในบาลีแหงกุหนาน้ัน   บทวา   ปจฺจยปฏิเสธนสงฺขาเตน   ความวา 
(ดวยกุหนวัตถุ)     อันบัณฑิตนับพรอมอยางนี้     วาการแสรงปฏิเสธ 
ปจจัย  หรือวาดวยการแสรงปฏิเสธปจจัยอันบัณฑิตกลาวเรียก   บทวา 
พูดเลียบเคียง   ไดแกพูดเฉียด   (วัตถทุี่ประสงค)     บทวา   อิรยิาบถ 
ประสงคเอาอิริยาบถทั้ง  ๔ บทวา   อฏปนา    แปลวา   การต้ัง  (ทา) 
ไวกอน   หรอืการต้ัง   (ทา)   โดยเอ้ือเฟอ      บทวา  ปนา   คือการ 
ที่ต้ัง  (ทา)     บทวา  สณฺปนา   คือการจัดแตง   อธิบายวา   การทํา 
ภาวะอันวาเลื่อมใส  บทวา  ภากุฏิกา    คือการทําหนาสยิ้ว     อธิบายวา 
ทําหนายน        โดยแสดงภาวะของผูต้ังอยูในความเพียรอยางเครงครัด 
การทําหนาสยิ้ว     เปนปกติของภิกษุนั้น     เหตุนั้น  ภิกษุนั้น   ชื่อวา 
ภากุฏิก   (ผูมีการทําหนาสยิ้วเปนปกติ)   ความเปนแหงภากุฏิก   ชื่อวา 
ภากุฏิย   (ความเปนผูมีการทําหนาสยิ้วเปนปกติ)       บทวา  กหุนา 
แปลวาการลวง  การประพฤติลวงออกไป    ชื่อวา   กุหายนา   ตวาม  
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เปนแหงบุคคลผูลวง     ชื่อวา    กุหิตตฺต. 
                               [ ลปนานิเทศ ]  
           พึงทราบอรรถาธิบายในลปนานิเทศตอไป      การท่ีภิกษุเห็นคน 
มาสูวิหาร     แลวพูดข้ึนกอนวา       "ทานผูเจริญ      ทานท้ังหลายมาเพ่ือ 
ตองการอะไร     จะนิมนตภิกษุหรือ     ถาอยางนั้น   เชิญกลับเถดิ     อาตมา 
จะพาภิกษุไปภายหลัง"     ดังน้ีชื่อวา    อลปนา    (ทัก)     อีกนยัหน่ึง 
การท่ีภิกษุเสนอตนเขาไป       พูดแบบชักเขาหาตนวา      "อาตมาชื่อดิส 
พระราชาทรงเลื่อมใสในอาตมา     ราชมหาอํามาตยโนน ๆ ก็เลือ่มใส 
ในอาตมา"   อยางนี้ก็ชื่อวา   อาลนปา   (เสนอตัว)     การท่ีภิกษุ 
ถูกถามแลวพูดอยางที่กลาวมาแลวน้ัน     ชื่อวา   ลปนา   (โอ)   การท่ี 
ภิกษุกลัวพอเจาเรือนและแมเจาเรือนทั้งหลายจะหนายแหนง         พูด 
ออนนอมยอมใหโอกาสเขา       ชื่อวา     สลฺลปนา   (พูดเอาใจ)   การพูด 
ทําใหเขาสูงข้ึน     (กวาพ้ืนเพที่เขาเปนอยู)     วา      "ทานกุฎมพีใหญ 
ทานนายเรือใหญ       ทานทานบดีใหญ"   ดังน้ี      ชื่อวา     อุลลฺปนา 
(พูดยก)      การพูดทําใหเขาสูงไปเสียทุกอยาง        ชื่อวา      สมุลฺลปนา 
(พูดยอ)     การผูก   คือมัดเขาดวยวาจาวา        "ดูกรอุบาสกอุบาสิกา 
ทั้งหลาย   เมือ่กอน     ในกาลเชนนี้      พวกทานยอมใหนวทาน*   บัดนี ้
ไมใหดอกหรือ"   ดังน้ี      หนักเขาจนพวกเขารับปากวา     "ทานเจาขา 
พวกขาพเจาจักให    (เหมือนกัน)      แตบัดนี้ยังไมไดโอกาส"     ดังน้ี 
 
  *  นวทาน   การใหของท่ีผลิตใหม   เชนขาวใหม   ผลไมสุกใหม  
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เปนตน  ชื่อวา   อุนฺนหนา    (พูดผูก)        อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุเห็นเขา 
ถือออยแลว  ถามวา    "อุบาสกไดออยมาแตไหน"     เขาตอบวา     "แต 
ไรออย  เจาขา"   ภิกษุถามวา   "ออยไรนั้นหวานไหม"   เขาตอบวา 
"เค้ียวดูจึงจะรูเจาขา"     ภิกษุจึงพูดวา   "อุบาสก   อันจะพูดวา   ทานจงให 
ออย   (แกอาตมา)   ดังน้ี   หาควรแกภิกษุไม"     ถอยคําผูกมัดของภิกษุผู 
แม   (พูด)   แกไปเชนนี้อันใด   ถอยคําน้ันก็ชื่อวา   อุนฺนหนา     การพูด 
ผูกแลว ๆ  เลา ๆ   ทุกทาทางไป   ชื่อวา   สมุนฺนหนา    (พูดพัน) 
บทวา     อุกกฺาปนา   อธบิายวา    การพูดปนข้ึนวา     "ตระกูลน้ีรูจักฉัน 
ผูเดียว    ถาหากไทยธรรมเกิดข้ึนในตระกูลนี้      เขายอมจะใหแกฉัน 
ผูเดียว"     อยางนี้เรียกวา   อุกฺกปนา   (พูดคาด)   อธิบายวา    พูดจ้ี  ก ็
ในอธิบายน้ี     บัณฑิตควรเลาเรื่องนางเตลกันทริกา     (มาสาธก)* 

การพูดคาดเขาไปเสียทุกอยาง     ชื่อวา   สมุกฺกาปนา      (พูดค้ัน) 
การพูดพร่ําทําใหเขารักไปทาเดียว      ไมตองแลเหลียววาควรแกสัจจะ 
หรือควรแกธรรมะ  (หรอืไม)     ชื่อวา   อนุปฺปยภาณิตา   (ความเปน 
ผูพูดประจบ)     ความประพฤติตนตํ่า   คือความประพฤติวางตนไวตํ่า ๆ 
ชื่อวา  จาฏกมฺยตา   (ลดตัว)     ความเปนผูเปนเชนกับแกงถั่ว   ชื่อวา 
มุคฺคสูปตา  เหมือนอยางถั่ว   เมื่อตมมันไป    มันยอม  (มีที่)   ไมสุก 
บางเล็กนอย  นอกน้ันสุก   ฉันใด     ในคําพูดของบุคคลใด   คําจริงมีเพียง 
เลกนอย     นอกน้ันเปนคําพลอย ๆ  (ทั้งส้ิน)     กฉั็นนั้น      บคุคลน้ีทาน 
เรียกวา  มุคฺคสูป     (คนเหมือนแกงถั่ว)    ภาวะแหงคน   มุคฺคสูป  
 
  *   พึงดูเร่ืองนี้ในมหาฎีกา ๑/๘๑  
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นั้น   ชื่อวา     มุคฺคสูปตา      ความเปนพ่ีเลี้ยง     ชื่อวา  ปาริภฏยตา 
อธิบายวา   ก็ภิกษุใดเลี้ยงดู     คืออุมชูเด็กในสกุล   ดวยสะเอวบาง   ดวย 
คอบาง  ราวกะหญิงพ่ีเลี้ยงเด็ก   การกระทําของภิกษุผูเลี้ยงเด็กนั้น 
ชื่อวา  ปาริภฏย   ความเปนแหงปาริภฏย  ชื่อวา   ปาริภฏยตา   ฉะน้ี. 
                        [ เนมิตติกตานิเทศ ]  
           พึงทราบอรรถาธิบายในเนมิตติกตานิเทศตอไป       กายกรรมและ 
วจีกรรมอยางใดอยางหน่ึง   อันยังความหมายรูในอันใหปจจัย   (แกตน) 
ใหเกิดแกคนอ่ืน ๆ  ชื่อวา  นิมิตฺต   (บุยใบ)      การที่ภิกษุเห็นเขาถือ 
ขาทนียะเดินไป   จึงทํานิมิตโดยนัยวา     "ทานทั้งหลายไดของเค้ียว 
อะไรมา"   ดงัน้ีเปนตน     ชื่อวา  นมิิตฺตกมฺม   (บอกใบ)    การพูด 
เกี่ยวดวยปจจัย   ชื่อวา   โอภาโส  (พูดเคาะ)     การที่ภิกษุเห็นเด็ก 
เลี้ยงโคแลวแสรงถามวา   "ลูกโคเหลาน้ีเปนลูกโคนมหรือลูกโคเปรียง" 
เมื่อเขาตอบวา   "ลกูโคนมเจาขา"    แลวทําโอภาสมีอันพูดแคะไดโดย 
นัยวา   "ไมใชลูกโคนมกระมัง  ถาเปนลูกโคนม  พวกภิกษุคงไดนมสด 
บาง"  ดังน้ีเปนตน   จนเด็กเหลาน้ันตองไปบอกบิดามารดาใหถวายนมสด 
(แกเธอ)   เปนอาทิ   ชื่อวา   โอภาสกมมฺ  (พูดแคะได)      การพูด 
เฉียด   (วัตถทุี่ประสงค)      ชื่อวา     สามนฺตชปฺปา   (การพูดเลียบเคียง) 
ก็ในบทนี้ควรจะเลาเรื่องภิกษุชีตน  (มาสาธก) 
           ไดยินวา  ภิกษุชีตนใครจะฉันอาหาร   จึงเขาไปสูเรือน  (ของ 
อุปฐายิกา)      แลวน่ังลง     หญิงแมเรือนเห็นภิกษุนั้นแลว     ไมยาก  
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จะให   จึงเสพูดวา   "ขาวสารไมมี"   ทําทีจะไปหาขาวสาร     ไปสูเรือน  
ของคนท่ีคุนเคยกันเสีย      ภิกษุเขาไปในหองมองดูไป      พบทอนออย 
ที่ซอกประตู   เห็นน้ําออยงบในภาชนะ     เห็นปลาแหงในตระกรา   เห็น 
ขาสารในหมอ      เห็นเรียงในกระออมแลวออกมาน่ังอยู     หญงิ 
แมเรือน   (กลับ)   มาถึง     แสรงบอกวาไมไดขาวสาร   ภิกษุกพู็ดข้ึนวา 
"อุบาสิกา   ฉันเห็นลางกอนแลว     รูวาวันนี้ภิกษาจักไมสําเร็จ"    หญิง 
แมเรือนถามวา   "ลางอะไร  เจาขา"     ภิกษุวา       "ฉันเห็นงูคลาย 
ทอนออยท่ีเก็บไวซอกประตู   คิดจะตีมัน   มองดไูปก็เห็นพังพานซ่ึง 
คลายกับปลาแหงที่เก็บไวในตะกรา   อันงูนั้นมันถูกประหารดวยกอนหิน 
และกอนดิน   ซึ่งคลายกอนนํ้าออยงบท่ีวางไวในภาชนะ  ทํา  (แผ)  ข้ึน 
เมื่อมันจะกัดกอนดินนั้น     ก็เห็นเข้ียวของมันคลายเมล็ดขาสารในหมอ 
พอเคืองจัด     (ก็เห็น)    น้าํลายเจือดวยพิษท่ีออกจากปากของมัน 
คลายกับเปรียงที่ใสไวในกระออม"         หญิงแมเรอืนน้ันเห็นวาไมอาจ 
จะลวงคนหัวโลนได             จึงถวายออยแลวหุงขาวถวายพรอมกับเปรียง 
น้ําออยงบและปลา   ฉะน้ีแล   การพูดเฉียดอยางน้ี  พึงทราบวา   สามนฺต- 
ชปฺปา   (พูดเลียบเคียง)   พูดลอมไปลอมมาเอาจนไดปจจัยนั้น   ชื่อวา 
"ปริกถา"   (พูดหวานลอม). 
                          [ นิปเปสิกตานิเทศ ]  
           พึงทราบอรรถาธิบายในนิปเปสิกตานิเทศตอไป      บทวา  อก-ฺ 
โกสนา     ไดแกการดาดวยวัตถุสําหรับดา  ๑๐ อยาง     บทวา  วมฺภนา  
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ไดแกพูดขม       บทวา   ครหนา    ไดแกการพูดใสรายเขา      โดยนัยวา  เขา 
เปนคนไมมีศรัทธา   เปนคนไมเลื่อมใส   เปนตน     บทวา   อุกฺเขปนา  
คือขับเขาดวยวาจา    "ทานอยาพูดอยางนี้ในท่ีนี้"      การขับเขาอางเรื่อง 
อางเหตุทุก ๆ อยาง  ชื่อวา   สมุกฺเขปนฺา   (การพูดไลเขา)     อีกอยางหนึ่ง 
การท่ีเห็นเขาไมใหแลวแสรงพูดยกเขาวา   "โอ  ทานทานบดี"    ดังน้ี 
ชื่อวา   อุกฺเขปนา   (ประชด)    ยกหนกัข้ึนไปวา   "โอ  ทานมหาทานบดี" 
ดังน้ี   ชื่อวา     สมุกฺเขปนา      บทวา   ขีปนา      คือพูดเยย     อยางนี้วา   "นี ่
อยางไร     ชวิีตของผูบริโภคผักละ"      บทวา     สงฺขิปนา   คือพูดเยยให 
วิเศษยิ่งข้ึนอยางนี้วา      "ทานท้ังหลายจะเรียกทานผูนี้ซึ่งใหคําวาไมมี  แก 
ชนทั้งปวงตลอดกาลเปนนิตย  วาไมใชทายกไดอยางไร"   บทวา  ปาปนา 
ไดแกเหยียดเขาวาไมใชทายก     หรือกดเขาใหเสียหาย     การพูดเหยียด 
เขาไปหมดทุกอยาง      ชือ่วา   สมฺปาปนา   (หยาม)     บทวา   อวณฺณ- 
หาริกา     ความวา   การนําความเสียหายจากเรือน  (นี้)    ไปสูเรอืน 
(โนน)   จากบาน  (นี้)    ไปสูบาน  (โนน)   จากชนบท  (นี้)     ไปสู 
ชนบท  (โนน)     ดวยคิดวา     "เขาจะตองให  (ปจจัย)  แกเรา   เพราะกลัว 
ความเสียหายอยางนี้"   บทวา  ปรปฏมสิกตา   ไดแกความเปนผูพูด 
คําหวานตอหนา     พูดนนิทาลับหลัง   ก็ความเปนเชนนั้น     เปนดุจการท่ี 
เมื่อบุคคลไมอาจสูหนาเขา      กัดเน้ือหลังเขาขางหลัง     เพราะเหตุนั้น   จึง 
เรียกวา   ปรปฏ ิมสิกตา       คําวา  อย  วุจฺจติ  นิปฺเปสิกตา     ความวา 
กิริยามีการดาเปนอาทินี้นั้น   ทานกลาววา   ชื่อวา   นิปฺเปสิกตา   เพราะ 
กวาดลางความดีของคนอ่ืนใหเสียไป   ราวกะกวาดดวยไมกราดซี่ไมไผ  
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อีกนัยหน่ึง     เพราะเปนการบดปนความดีของคนอ่ืนแสวงหาลาภ    เหมอืน 
บดคันธชาตหาของหอมฉะนั้น. 
                     [ ลาเภน  ลาภ  นิชิคึสนตานิเทศ ]  
           พึงทราบอรรถาธิบายในนิเทศแหง   ลาเภน  ลาภ  นิชิคึสนตา 
ตอไป   การแสวงหา   ชือ่วา    นิชิคึสนตา    คําวา  อิโต  ลทฺธ   คือได 
แตเรือนน้ี     บทวา  อมุตฺร   คือท่ีเรือนโนน      บทวา  เอฏ ิ   ไดแก 
ความใฝหา     บทวา  คเวฏ ิ   ไดแกการเสาะหา     บทวา  ปริเยฏ ิ 
ไดแกการแสวงหา     กใ็นนิเทศน้ี  บัณฑิตพึงกลาวเรื่องของภิกษุผูให 
ภิกษาที่ได ๆ  ต้ังแตแรกแกกุลทารกในสกุลนั้น ๆ       (แลวไดปจจัย 
ตอบแทนเรื่อยมา)      ในท่ีสุดไดขีรยาคูไป     (เปนนิทัสนะ)     บทวา 
เอสนา   เปนตน    เปนไวพจนของบทวา  เอฏ ิ  เปนตนนั่นเอง  เพราะ 
เหตุนั้น     พึงทราบโยชนาในบทเหลานี้วา   บทวา  เอฏ ิ   คือ  เอสนา 
บทวา   คเวฏ ิ  ก็คือ  คเวสนา        บทวา  ปริเยฏ ิ   ก็คือ  ปริเยสนา 
ดังน้ี 
           ความท่ีกลาวมานี้เปนอรรถาธบิายแหงบาปธรรมท้ังหลายมีกุหนา 
เปนตน. 
           บัดนีพึ้งทราบวา     ในคําวา  เอวมาทีน ฺจ  ปาปธมมฺาน   นั้น 
ถือเอาบาปธรรมเปนอเนก     ที่ตรัสไวในพรหมชาลสูตร      โดยนัยวา 
"อีกอยางหนึ่ง        เหมือนอยางวาสมณพราหมณผูเจริญพวกหนึ่ง 
บริโภคโภชนะที่ทายกถวายดวยศรัทธาแลว       ยอมเลี้ยงชีวิตโดย  
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มิจฉาชีพ      ดวยติรัจฉานวิชาเชนนี้      ติรัจฉานวิชานี้คืออะไรบาง  
ติรัจฉานวิชาคือ  องฺค   วิชาทํานายอังคาพยพ      นมิิตฺต   วิชาทํานายลาง 
อุปฺปาต   ทํานายอุบาต     สุปน   ทํานายฝน     ลกขฺณ   ทํานายลักษณะ 
มูสิกจฺฉินฺน   ทํานายรอยหนูกัดผา      อคฺคิโหม   วิธีบูชาเพลิง        ทพฺพิ- 
โหม   วิธีบังหวนควัน"    ดังน้ีเปนตนดวย. 
           มิจฉาชีวะที่เปนไปดวยอํานาจแหงการละเมิดสิกขาบท  ๖  ที่ทรง 
บัญญัติเพราะอาชีพเปนเหตุเหลาน้ีก็ดี      ดวยอํานาจแหงบาปธรรมท้ัง 
หลายมีอาทิอยางนี้   คือการลวง  การปอยอ  การขูเข็ญ  และการแสวง 
หาลาภดวยลาภเหลาน้ีก็ดีอันใด      การงดเวนจากมิจฉาชีวะทุกประการ 
นั้นใด   อันนี้ชื่อวา  อาชีวปาริสุทธิศีล   ฉะน้ีแล. 
           ความแหงคําในคําวา   อาชีวปาริสุทธิศีลนั้น   ดังน้ี   ชนท้ังหลาย 
ยอมอาศัยสิ่งนั้นเปนอยู   เหตุนั้น   สิ่งนั้นจึงชื่อวาอาชีวะ   สิ่งน้ันไดแก 
อะไร  ?   สิ่งน้ันไดแกความพยายามในการแสวงหาปจจัย   ความหมดจด 
ชื่อวาปาริสุทธิ   ความหมดจดแหงอาชีวะ     ชื่อวาอาชีวปาริสุทธิ. 
                          [ ปจจยสันนิสิตศีล ]  
           สวนปจจยสันนิสิตศีล     ที่กลาวไวในลําดับแหงอาชีวปาริสุทธิศีล 
นั้นใด   พึงทราบอรรถาธบิายในปจจยนิสิตศีลนั้น   ดังตอไปนี้ : - 
                              [ แกบทจีวร ]  
           คําวา   พิจารณาโดยแยบคาย     ความวา  พิจารณา     คือรู 
เล็งเห็น  โดยอุบาย  คือโดย  (ถูก)   ทาง       แทจริง     การเล็งเห็น  
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ซึ่งกลาวไวโดยนัยวา   เพ่ือบําบัดความหนาว   เปนตนนั่นเอง   บัณฑิต 
พึงทราบวา   ชื่อวา   พิจารณาโดยแยบคาย      ในท่ีนี้   ในบท 
เหลาน้ัน   บทวา  จีวร     ไดแกบรรดาผามีอันตรวาสกเปนตน  ผืนใด 
ผืนหน่ึง     บทวา  เสพเฉพาะ  คือใชสอย  ไดแกนุงหรือหม   คําวา 
ยาวเทว   เปนคํานิยมกําหนดเขตแดนแหงประโยชน   จริงอยู   ประโยชน 
ในการใชจีวรของพระโยคีก็มีเทาน้ีเอง      นี้คืออะไร     คือประโยชนวา 
เพ่ือจะบําบัดหนาวเปนตน     หายิ่งไปกวาน้ีไม   คําวาความหนาว    ไดแก 
ความหนาวอันเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงความกําเริบแหงธาตุภายในก็ดี     ดวย 
อํานาจความแปรเปลี่ยนแหงฤดูภายนอกก็ดี   อยางใดอยางหน่ึง     บทวา 
ปฏิฆาตาย   แปลวา  เพ่ือบําบัด      คือเพ่ือบรรเทาเสียซึ่งความหนาว 
นั้น   อยางที่มันจะไมยังอาพาธใหเกิดข้ึนในสรีระได     เพราะวาเมื่อสรีระ 
ถูกความหนาวเบียนเอาแลว     ภิกษุมจิีตกระสับกระสาย   ยอมไมอาจ 
จะต้ังความเพียรโดยแยบคายได   เพราะเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ไดทรงอนุญาตวา   พึงใชจีวรเพื่อบําบัดความหนาวได     นัยนีพึ้งทราบ 
ในประโยชนที่เหลือท้ังปวง        เพราะในอธิการนี้ไดกลาวไวสิ้นเชิงแลว 
บทวา  ความรอน  คือความรอนแหงไฟ        บัณฑิตพึงทราบแดนเกิด 
แหงความรอนนั้น     ในเพราะไฟปาเปนตน. 
           สวนในประชุมบทวา   ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน   นั้น 
พึงทราบอรรถาธิบายดังตอไปนี้     บทวา  ฑสา   แปลวาเลือบ  บาง 
อาจารยวา   แมลงวันหัวเขียวก็มี     บทวา   มกสา     แปลวายุงน่ันเอง 
บทวา    วาตา        ไดแกลมทั้งหลาย       อันตางโดยเปนลมเจือฝุนและลม       
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ไมเจือฝุนเปนตน   บทวา   อาตโป   คือแดด       สตัวที่เสือกคลานไป 
ทุกชนิด   ชื่อวา  สิรึสป      ไดแกสัตวจําพวกตัวยาวมีงูเปนตน     สัมผัส 
ของสัตวเหลาน้ันมี  ๒  อยาง   คือ  สมัผัสดวยอาการกัดเอา  ๑     สัมผัสดวย 
การถูกตองเอา  ๑     สัมผัส   ๒  อยางนั้น     หาเบียดเบียนภิกษุผูหมจีวร 
นั่งอยูไดไม   เพราะเหตุนั้น  ในที่เชนนั้น   ภิกษุจึงเสพจีวรเพื่อประ- 
โยชนแกการบําบัดสัมผัสเหลาน้ัน       การกลาวคําวา  ยาวเทว  นี้อีก 
ก็เพ่ือแสดงการกําหนดเขตแดนแหงประโยชนที่แน      แทจริงการปกปด 
อวัยวะที่ยังความละอายใหกําเริบ      เปนประโยชนประจํา     ประโยชน 
นอกน้ียอมมีในกาลลางครั้งลางคราว      คําวา   หริโิกปน     ในบท 
หิริโกปนปฏิจฺฉาทนตฺถ  นั้น     หมายเอาที่แคบ ๆ นั้น  จริงอยู   เมื่อ 
อวัยวะใด ๆ อันบุคคลเปดเขา       ความละอายยอมกําเริบ     คือยอม 
เสียไป   อวัยวะน้ัน ๆ  ทานเรียกวา  หริิโกปนะ     เพราะเปนที่ยังความ 
ละอายใหกําเริบ      ความแหงบทน้ันวา      เพ่ือปกปดเสียซึ่งอวัยวะหิริ- 
โกปนะน้ันแล      เพราะเหตุนั้น   (ปาฐะจึงควรเปน)   หิริโกปนปฏิจฺ- 
ฉาทนตฺถ  (แต)   ปาฐะวา      หิริโกปน  ปฏิฉาทนตฺถ     ก็ม.ี 
                             [ แกบทบิณฑบาต ]  
           บทวา    บิณฑบาต   ไดแกอาหารอยางใดอยางหน่ึง   ก็อาหาร 
อยางใดอยางหนึ่ง    ทานเรียกวา    บิณฑบาต    เพราะอาหารนั้นตกลงใน 
บาตรของภิกษุโดยการภิกขาจาร   อีกนยัหน่ึง   ความตกลงแหงกอนขาว 
ทั้งหลาย    อธิบายวาความประชุมกัน     ความรวมกันแหงภิกษาทั้งหลาย 
ที่ภิกษุไดแลวในที่นั้น  ๆ  ชื่อวา  บิณฑบาต     บทวา  เนว  ทวาย   คือ  
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เพ่ือทวะ   อธิบายวา   มุงจะเลนเชนดังทารกท้ังหลายมีคามทารกเปนตน 
หามิได   บทวา  น  มทาย  คือเพ่ือทมะ   อธิบายวา  มุงมัวเมาใน 
กําลังกาย  และมุงมัวเมาในความเปนผูชาย๑   เชนดังพวกนักมวยเปนตน 
หามิได   บทวา   น  มณฑฺนาย     คือเพ่ือมัณฑนะ     อธิบายวา 
มุงทําภาวะคือการทําอวัยวะใหญนอยใหอ่ิมเอิบ   เชนดังหญิงชาววัง   และ 
หญิงแพศยาเปนตนหามิได      บทวา  น  วิภูสนาย     คือเพ่ือวิภูสนะ 
อธิบายวา   มุงความมีฉวีวรรณสดใส     เชนดังตัวละครและตัวระบําเปนตน 
หามิได.๒ 

           อน่ึง      บัณฑิตพึงทราบวาใน  ๔  บทนั้น     บทวา  เนว  ทวาย   นั้น 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพ่ือละความเปนอุปนิสัยแหงโมหะ     บทวา  น 
มทาย  นั้น     ตรัสเพ่ือละความเปนอุปนิสัยแหงโทสะ     สองบทวา  น 
มณฺฑนาย  น  วิภูสนาย   นั้น    ตรัสเพ่ือละความเปนอุปนิสัยแหงราคะ 
อน่ึง   สองบทวา   เนว  ทวาย  น  มทาย   นี้   ตรัสเพ่ือกันความ 
 
   ๑.  โปริสมท   มหาฎีกาแกวา   ไดแกปุริสมานะ   คือถือตัววาเปนลูกผูชาย   ลางอาจารยวาไดแก 
ราคะอันอาศัยความสามารถในการเสพอสัทธรรมน่ันเอง   เรียกวา  โปริสมทะ. 
   ๒.   ตอนแก  เนว  ทวาย ฯ เป ฯ  นี้   ทานแกรูปเดยีวกันทุกบท      คือ  ทวาย  เปน  ทวตฺถ,   มทาย 
เปน  มทตฺถ,    มณฺฑนาย  เปนมณฺฑนตฺถ,    วิภูสนาย  เปน   วภิูสนตฺถ.     แลวก็มีไขดวยประโยค 
วุตฺต  โหติ  ทุกบท     ไขนั้นเห็นไดวาไขบทท้ัง  ๔  โดยเฉพาะ     ซ่ึงเม่ือแปลบทท้ัง  ๔  แลว     ก็จะตอง 
แปลคําไขตอทันที     คือทานตองการขยายความเฉพาะบทท่ีประสงค     แปลบทนั้นแลวกแ็ปล  วุตตฺ 
โหติ  เลย  เสร็จแลวจึงมาเร่ืองท่ีเกี่ยวกับบทนั้นทีหลัง. 
   มหาฎีกาทานแกเห็นไดวา     บทต้ังกับคําไขอยูในประโยคเดียวกนั     ดังนี้      สหสา  กิริยาป 
ทวาติ  วจฺุจติ  ตโต  วิเสสนตฺถ  ทวตฺถ  กีฬานิมิตฺตนฺติ  วุตตฺ  โหตีติ  อาห   แปลวา   แมกิริยาลุกลน 
ก็เรียกวา  ทวะ  เพื่อจะใหตางกัน   ทานจึงกลาววา  เพื่อทวะ   อธิบายวา   มุงจะเลน   ดังนี้. 
   ในท่ีนีแ้ปลตามมหาฎีกา     ดวยเหน็วาชอบดวยหลักไวยากรณและสัมพันธ.  
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เกิดข้ึนแหงสังโยชนสําหรับตน   สองบทวา  น  มณฺฑนาย  น  วิภูสนาย 
นี้   ตรัสเพ่ือกันความเกิดข้ึนแหงสังโยชนสําหรับคนอ่ืนดวย     อน่ึง   การ 
ละอโยนิโสปฏิบัติ      และกามสุขัลลิกานุโยค   ก็เปนอันตรัสดวยบทท้ัง  ๔ 
นั้นดวย. 
           บทวา   ยาวเทว     มีอธิบายดังกลาวแลวน้ันแล     บทวา   อมิสฺส 
กายสฺส   คือแหงรูปกายอันประกอบดวยมหาภูต  ๔ นี้   บทวา   ิติยา 
คือเพ่ือต้ังอยูโดยตอเนื่องกันไป     บทวา   ยาปนาย   คือเพ่ือความไม 
ขาดสายแหงความเปนไป     หรือเพ่ือต้ังอยูตลอดกาลนาน     จริงอยู  ภิกษุ 
นี้ยอมเสพบิณฑบาตเพ่ือความต้ังอยูแหงกาย     และเพ่ือความเปนไปได 
เหมือนเจาของเรือนชํารุดคํ้าเรือน     และเหมือนพอคาเกวียนหยอดเพลา 
เกวียนฉะน้ัน   หาใชเพ่ือเลน  เพ่ือเมา  เพ่ือตกแตงและประเทืองผิวไม 
อีกนัยหน่ึง      พึงทราบวา   คําวา   ิติ  นี้   เปนชื่อของชีวิตินทรีย 
เพราะเหตุนั้น     ดวยคําวา   อิมสฺส  กายสฺส   ิติยา  ยาปนาย   เพียง 
เทาน้ี   จึงมีคําอธิบายวา   "เพ่ือยังชีวิตินทรียแหงกายนี้ใหเปนไป" 
ดังน้ีก็ได. 
           บทวา   วิหึสุปรติยา   มีวินิจฉัยวา   ความหิว  ชื่อวิหึสา  เพราะ 
อรรถวาทําใหปวย   แทจริง     ภิกษุนี้เสพบิณฑบาตเพ่ือระงับความหิวนั้น 
เหมืนคนเปนแผลทายารักษาแผล     และคนไข       ในเมื่อเกิดอาการรอน 
และหนาวเปนตน   กก็ินยาแกอาการฉะนั้น        บทวา  พฺรหฺมจริยา- 
นุคฺคหาย     คือเพ่ืออนุเคราะหสาสนพรหมจรรยทั้งส้ิน      และมรรค 
พรหมจรรยดวย   จริงอยู  ภิกษุนี้   เมือ่อาศัยกําลังกาย      (อันเกิดมี)  
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เพราะการเสพบิณฑบาตเปนปจจัย     ปฏิบัติไปเพ่ือขามภพกันดาร     โดย 
ประกอบเนือง ๆ   ในสิกขา  ๓   ชื่อวายอมเสพ   (บิณฑบาต)     เพ่ือ 
อนุเคราะหพรหมจรรย   เสมือน  (คูภริยาสามี)  ผูมีความตองการขาม 
ทางกันดาร  (จําใจ)  บริโภคเน้ือบุตร     เสมือนคนผูตองการขามแมน้ํา 
อาศัยแพ   และเสมือนคนผูตองการขามทะเลอาศัยเรือ   ฉะน้ัน. 
           ขอวา   อิติ  ปุราณฺจ  เวทน  ปฏิหงฺขาม ิ นวฺจ  เวทน  น 
อุปฺปาเทสฺสามิ   มีอรรถธบิายวา      "ภิกษุคิดวา   'ดวยประการนี้   คือ 
ดวยการเสพบิณฑบาตน้ี   เราจักกําจัดเวทนาคือความหิวแตเกากอนเสีย 
ไดดวย   จักยังไมเวทนาใหม     อันมีการบริโภคเกินประมาณเปนปจจัย 
ใหเกิดข้ึน       เหมือนดังพราหมณอาหรหัตถกะ   พราหมณอลังสาฏกะ 
พราหมณตัตถวัฏฏกะ   พราหมณกากมาสกะ    พราหมณภุตตวมิตกะ 
คนใดคนหน่ึงดวย๑     ดังน้ี     เสพ  (บณิฑบาต)   ดังคนไขเสพเภสัช 
 
   ๑.  มหาฎีกาวา   ช่ือพราหมณ  ๕  คนนี้   ไมใชช่ือตัว   เปนฉายา         พราหมณ  ๕  ลวนแต 
เปนคนกนิจุเกนิประมาณท้ังนั้น 
   คนหนึ่ง  กนิมากจนลุกไมไหว  ตองใหคนอ่ืนชวยฉุดมือจึงลุกข้ึนได   คําขอรองใหชวยฉุดมือนี้วา 
"อาหร  หตฺถ"   เพราะฉะนั้น      พราหมณผูนี้จึงไดฉายาวา   "อาหรหัตถกะ"     (ตาพราหมณ 
"ฉุดมือที") 
   คนหนึ่ง  กนิแลวลุกข้ึนเองได  แตวาทองกางเกินขนาด   ไมอาจนุงผาได   (เพราะมือโอบทอง 
ตัวไมหุม)  จึงไดฉายาวา  "อลังสาฏกะ"  (ตาพราหมณ  "อยาผา") 
   คนหนึ่ง   กนิแลวลุกไมไหว   เลยนอนกล้ิงเกลือกอยูกับท่ีกินนั่นเอง     จึงไดฉายาวา  "ตัตถวัฏฏกะ" 
(ตาพราหมณ   "กล้ิงอยูกับท่ี") 
   คนหนึ่ง   กนิจนคุงปาก   อาปากใหกาจกิอาหารกินจากชองปากได   จึงไดฉายา  "กากมาสกะ" 
(ตาพราหมณ  "กินเผ่ือกา") 
   คนหนึ่ง  กนิจนอุบไมไหว  ตองคาย  คืออวกออกมา  ในท่ีนั่งกินนัน่เอง    จึงไดฉายาวา 
"ภุตตวมิตกะ"   (ตาพราหมณ  "คายขาว")  
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ฉะน้ัน"  ดังน้ีนัยหน่ึง     อีกนัยหน่ึง      พึงทราบอรรถาธิบายในขอน้ีวา 
"เวทนาใดท่ีทานเรียกวาเวทนาเกา      เพราะอาศัยการบริโภคของอันไม 
เปนสัปปายะและบริโภคเกินประมาณในปจจุบันเกิดข้ึน  ดวยอํานาจกรรม 
เกาเปนปจจัย       เราเม่ือยังปจจัยแหงเวทนาเกาน้ันใหเสื่อมไปดวยบริโภค 
อาหารท่ีเปนสัปปายะและบริโภคพอประมาณ    ชื่อวายอมกําจัดเวทนาเกา 
นั้นเสียไดดวย   และเวทนาใดท่ีเรียกวา   เวทนาใหม    เพราะอาศัยกอ 
กรรม   คือการบริโภคที่ไมชอบ     ซึ่งตนกระทําในบัดนี้   เกิดข้ึนตอ 
ไป         เราเม่ือไมใหมูลแหงเวทนาใหมนั้นเกิดข้ึน      ดวยอํานาจ 
แหงการบริโภคชอบ       ชื่อวาจักไมยังเวทนาใหมนั้นใหเกิดข้ึนดวย" 
ดังน้ีก็ได. 
           ก็แล   การถือความบริโภคชอบ   การละอตัตกิลมถานุโยค   และ 
การไมละเลยสุขอันชอบธรรม   (๓ ประการน้ี)   พึงทราบวา     เปนอัน 
ทรงแสดงครบแลว   ดวยปาฐะเพียง  ๒  ขอน้ี.* 

           ขอวา  ยาตฺรา  จ  เม  ภวิสฺสติ   ความวา   ภิกษุคิดวา   'ดวย 
การบริโภคพอประมาณ   ความเปนไป   กลาวคือความดําเนินไปตลอด 
กาลนาน  เพราะความไมมีอันตรายท่ีจะเขามาตัดรอนชีวิตินทรีย     หรือ 
จะบ่ันทอนอิริยาบถ    จักมีแกเรา   อน่ึงวา     จักมีแกรางกายของเราท่ีมี 
ความเปนไปเนื่องดวยปจจัยนี้ดวย'    ดังน้ีแลวเสพ   (บิณฑบาต) 
เหมือนคนมีโรคเรื้อรังเสพยาแกโรคฉะน้ัน       สองบทวา   อนวชฺ- 
 
   *  คือ  ปุราณ ฺจ  เวทน  ปฏิหงฺขามิ  ขอ ๑  นว ฺจ  เวทน  น  อุปฺปาเทสฺสามิ  ขอ ๑ บาง 
ก็รวมเอา     วหิึสุปรติยา   และ   พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย     เขาดวยกันเปน  ๔  ขอ.  
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ชตา  จ  ผาสุวิหาโร  จ   ความวา   ภิกษุคิดวา   'ความหาโทษมิได 
จักมีแกเรา   ดวยเวนการแสวงหา     การรับ   และการบริโภคที่มิชอบเสีย 
และความอยูผาสุกจักมีแกเราดวยบริโภคพอประมาณ'    ดังน้ี     นัยหน่ึง 
วา     "ความหาโทษมิได     โดยไมมีโทษตาง ๆ   เชนความกระสัน 
ความคราน   ความอืดอาด   ความถูกผูรูติเตียนเปนตน     เพราะบริโภคของ 
ที่ไมเปนสัปปายะและบริโภคเกินประมาณเปนปจจัย     จักมีแกเรา   และ 
ความผาสุกโดยมีรางกายแข็งแรง       เพราะบริโภคอาหารที่เปนสัปปายะ 
และบริโภคพอประมาณเปนปจจัย   จักมีแกเรา"     ดังน้ีบาง     นัยหน่ึงวา 
"ความหาโทษมิไดโดยละสุขในการนอน      สุขในการเอกเขนก     สุขใน 
การหลับเสียได     จักมีแกเรา       ดวยเวนบริโภคอาหารตามท่ีตองการจน 
เต็มทอง     และความผาสุก      โดยอิรยิาบถ  ๔     ดําเนินไปสมประกอบ 
จักมีแกเรา       ดวยบริโภคอาหารใหหยอนไวสัก   ๔ - ๕ คํา"   ดังน้ีบาง 
แลวการเสพ  (บิณฑบาต)   สมดังคําประพันธที่กลาวไววา 
              โยคาวจรภิกษุพึงเลิกบริโภค     (กอนจะอิม่) 
              ๔ - ๕ คํา  แลวด่ืมน้ํา      การบริโภคเพียงเทาน้ี 
              ก็พอแลวเพ่ือความอยูผาสุก      แหงภิกษผูุมีตน 
              สงไปแลว     (คือไมอาลัยในรางกายและชีวิต)   ดังน้ี. 
           การกําหนดถือเอาประโยชน     และขอปฏิบัติสายกลาง      พึงทราบ 
วาเปนอันทรงแสดงแลวดวยปาฐะเพียง  ๓  บทนี้   (มีบทวา     ยาตรา 
เปนอาทิ)  
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                               [ แกบทเสนาสนะ ]  
           บทวา    เสนาสนะ    หมายเอาท้ังท่ีนอนและท่ีนั่ง     ก็ภิกษุนอน 
ในที่ใด ๆ  จะเปนวิหารหรือโรงเรือนตาง  ๆ   มีเพิงเปนตนก็ตาม 
ที่นั้น ๆ  ชื่อวาเสนาสนะ     ภิกษุยอมน่ัง   คือยอมน่ังพักอยูในที่ใด ๆ (ดัง 
กลาวแลว)   ที่นั้น ๆ  ชื่อวาอาสนะ     รวมสองคําน้ันเขาดวยกันเรียกวา 
"เสนาสนะ"     สองบทวา   อุตุปริสฺสยวิโนทน  ปฏสิลฺลานารามตฺถ 
อธิบายวา   "ฤดูนั่นเอง      ชื่อ     อุตุปริสฺสย     (อันตรายคือฤดู)   เพราะ 
อรรถวาเบียดเบียน"     ความแหงสองบทนั้นวา       "เพ่ือบรรเทาอุตุปริสสยะ 
ดวย   เพ่ือสําราญในการเรนอยูดวย"   มีคําขยายความวา   "ฤดูใดไม 
เปนสัปปายะ   ทําความอาพาธแหงสรีระ      และความกระสับกระสายแหง 
จิต  เปนสิ่งพึงบรรเทาเสียไดดวยการเสพเสนาสนะ     เพ่ือบรรเทาฤดูนั้น 
และเพ่ือเอกีภาวสุขดวย"*   แทจริง  การบรรเทาอุตุปริสสยะก็ไดตรัสไว 
แลวดวยบาลีขางตนมีคําวา  "สีตสฺส  ปฏิฆาตาย"   เปนอาทินั้นโดยแท 
ถึงอยางนั้น     พึงทราบวา   ตรัสคําน้ีไวในตอนทายนี้อีก  (ดวย)     ทรงมุง 
หมาย   (ใหทราบวา)      การบรรเทาอุตุปริสสยะเปนประโยชนประจํา 
เชนเดียวกับคําท่ีกลาวไวในตอนเสพจีวรวา      "การปกปดอวัยวะท่ียัง 
 
   *  อุตุปริสฺสย   นั้น   เราเคยแปลกันวา   "อันตรายเกดิแตฤดู"   แตตามนัยท่ีทานแกนี้   ดูที 
จะตองแปลวา   "อันตรายคือฤดู" 
   บท   ปฏิสลฺลานารามตฺถ  นั้น   แปลกนัมัว ๆ มานานแลว  ทานแกเปน     เอกภีาวสุขตฺถ   วิเศษแท 
คือแก  ปฏิสลฺลาน  (เรนอยู)   เปน   เอกภีาวะ   (ผูอยูเดยีว)     สวนอารามะ  (ยนิดี)  แกเปน 
สุข   สมควรแกพยัญชนะและอัตถะทุกอยาง     ในท่ีนี้มีถือเอานัยนัน้แปล   ปฏิสลฺลนาราม   วา 
"สําราญในการเรนอยู"     เปนอันพนแกงไปที.  
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ความละอายใหกําเริบ     เปนประโยชนประจํา     ประโยชนนอกน้ียอมมีใน 
กาลลางครั้งลางคราว"   ฉะน้ัน. 
           อีกนัยหนึ่ง     ฤดูมปีระการดังกลาวแลวน้ี      คงเปนอุตุ   (สวนหนึ่ง) 
สวนปริสฺสย   (เปนอีกสวนหนึ่ง)   มี  ๒  อยางคือ     ปากฏปริสสฺย 
อันตรายเปดเผย  ๑      ปฏจิฺฉนฺนปริสฺสย       อันตรายปกปด  ๑ 
ในอันตราย   ๒   อยางนั้น     อันตรายเปดเผย     ไดแกสัตวทั้งหลาย 
มีสีหะและเสือเปนตน      อันตรายปกปด       ไดแกกิเลสทั้งหลายมีราคะ 
และโทสะเปนตน     อันตรายเหลาน้ันยอมทําความอาพาธให    เหตุไมมี 
ที่คุมตัวก็ดี     เหตุ  (มองไป)    เห็นรูปที่เปนอสัปปายะเขาเปนตนก็ดี 
ไมไดในเสนาสนะใด๑     ภิกษุเมื่อรูอยางนั้นแลวพิจารณาเสพเสนาสนะ 
นั้น   พึงทราบวา   ชื่อวา   "พิจารณาโดยแยบคายแลวเสพเสนาสนะ ฯ ล ฯ 
เพ่ือบรรเทาฤดูและอันตราย"  ดังน้ี. 
                        [ แกบทคิลานปจจยเภสัชชบริขาร ]  
           ในบทวา   คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร    นี ้    มีวินิจฉัยวา   เภสัช 
ชื่อวาปจจัย  เพราะอรรถวา   เปนเครื่องตอตานโรค    หมายความวา 
เปนเครื่องปราบโรค   คําวาปจจัยนี้     เปนชื่อของเภสัชซ่ึงเปนสัปปายะ 
 
   ๑.  ประโยคน้ีปฏิเสธซอน    ตองอานใหดี   จึงจะจับความได    ความก็คือวา     ปริสยะท้ังสอง 
อยางนั้นจะทําอันตรายแกภกิษุได  กเ็ม่ือภกิษุไมมีท่ีคุมตัว   คือไมมีเสนาสนะอยู   เชนอยูกลางแจง 
หรืออยูโคนไม   สัตวรายอาจทําอันตรายได   และอยูโลง ๆ  เชนนั้นอาจมองเห็นรูปท่ีไมเปนสัปปายะ 
เขา   อันตรายปกปดคือกิเลสก็จะเกิดข้ึน     ถาไดอยูเสนาสนะเปนท่ีคุมตัวแลว     กบ็รรเทาอันตราย 
ท้ัง  ๒  อยางนัน้ได  ทานจึงวา  "อันตรายเหลานั้นยอมทําความอาพาธให....  ไมได..... 
   นัยหลังนี้   อุตุปริสฺสย  ใหแปลวา  ฤดูและอันตราย.  
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อยางใดอยางหนึ่ง   ที่ชื่อวาเภสัช     เหตุวาเปนสิ่งท่ีหมอพึงทํา   (ปรุง) 
เพราะเปนสิ่งท่ีหมออํานวยให   เภสัช   คือปจจัยแหงคนไข   ชือ่วา 
คิลานปจจยเภสัช       หมายถึงส่ิงท่ีหมอทํา       เปนสัปปายะแกคนไข 
อยางใดอยางหนึ่ง   เชนน้าํมัน   น้ําผ้ึง   น้ําออยเปนตน. 
           ก็บริวาร    (เครื่องแวดลอม)    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาบริขาร 
ในบาลีวา     "พระนครเปนสถานอันเขาลอมดีแลว   ดวยนครบริขาร  ๗๑" 
เปนตน   อลงัการ   (เครื่องประดับ)   ก็ตรัสวาบริขาร       ในบาลีวา 
"รถมีศลีเปนบริขาร      มฌีานเปนเพลา    มีความเพียรเปนลอ๒"   เปนตน 
สัมภาระ  (เครื่องคํ้าจุน)   ก็ตรัสวาบริขาร   ในบาลมีีวา   "ชีวิตบริขาร 
เหลาน้ี   อยางใดอยางหน่ึง   บรรพชิตหามาโดยชอบ"     เปนตน๓     ก็ใน 
บทวา  คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร  นี้   ยอมควรท้ังสัมภาระ  ทั้งบริวาร 
จริงอยู   คิลานปจจยเภสัชนั้น   ชื่อวา   เปนเครื่องลอมกั้นแหงชีวิตก็ได 
เพราะเปนเครื่องรักษา (ชวิีต)  ไว      ไมใหชองแกอาพาธอันจะทําให 
 
   ๑.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๑๐๗.  สตฺตหิ  นครปริกฺขาเรหิ - ดวยนครบริขาร  ๗ - นี้      ลางทานก็หมาย 
เอากําแพง  ๗ ช้ัน   แตในมหาฎีกาวา   ลางอาจารยหมายเอาเคร่ืองลอมรักษาเมือง  ๗  อยาง   และ 
จําแนกไวดังนี ้     ตฏอุปริกฺเขโป   มูลดิน      ปริขา   คูเมือง      อุทฺปาโป   เชิงเทิน      ปากาโร   กําแพง 
เอสิกา   เสาระเนียด      ปลิฆา   ล่ิมสลัก      ปาการปตฺถณฑฺิล   หอรบ  ? 
   "สตฺตหิ  นครปริกฺขาเรหิ"   มีแสดงไวในพระบาลีท้ัง   ๗  อยางคือ  เอสิกา   ปริขา  อนุปริยายปโถ 
พห  อาวุธ  พหุ  พลกาโย  โทวาริโก  ปากาโร  นี้แล     นครปริกฺขาร     "เคร่ืองแวดลอมนคร"   จะ 
แปลตามมหาฎีกาวา  'เคร่ืองลอมรักษานคร" - นคร  ปริวาเรตฺวา  รกฺขนเกหิ     ก็จะได  อนึ่ง   จะถือ 
ตามมติอรรถกถาก็ไมได     เพราะทานแกไววา   นคราลงฺกาเรหิ   อลงฺกต   คือ   "เคร่ืองประดับสําหรับ 
นคร"   ในท่ีนี้  ปริกฺขาร     หมายเอา   ปริวาร      เพราะท่ีหมายเอา   อลงฺการ     ก็มีอยูตอไป     จึงตอง 
แปลเปน   "ปริวาร"  ตามท่ีประสงค. 
   ๒.  ส.  มหาวาร.  ๑๙/๗. 
   ๓.  ม.  มู.  ๑๒/๑๐๙.  
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เสียชีวิตเกิดข้ึนได      ชื่อวา    เปนเครือ่งคํ้าจุนแหงชีวิตก็ได     เพราะเปน  
เครื่องบันดาลชีวิตใหยั่งยืน   เพราะฉะน้ัน   คิลานปจจยเภสัชนั้น     จึง 
ตรัสเรียกวา   "บริขาร". 
           ดังน้ี   (บทนี้จึงทําวิเคราะหไดวา)   คิลานปจฺจยเภสชฺชฺจ  ต 
ปริกฺขาโร  จาติ  คิลนปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาโร   (บรขิารคือเภสัช 
อันเปนเครื่องปราบโรคแหงคนไข)  ความแหงปาฐะนั้นวา  . . .         ซึ่ง 
คิลานปจจัยเภสัชบริขารน้ัน     อธิบายวา     "ซึ่งเครื่องคํ้าจุนแหงชีวิต 
มีน้ํามัน  น้ําผ้ึง  น้ําออยเปนตนที่หมออํานวยให   เปนที่สบายแหงคนไข 
อยางใดอยางหนึ่ง"     บทวา  อุปฺปนาน   แปลวาเกิดแลว      เปนแลว 
กอข้ึนแลว     ในบทวา   เวยฺยาพาธิกาน  นี ้    ความกําเริบแหงธาตุ     ชื่อ 
พยาพาธ    สวนโรคตาง ๆ  มีโรคเรื้อน  ฝ  และพุพองเปนตน    ซึ่งมีความ 
กําเริบแหงธาตุนั้นเปนสมุฏฐาน   ชื่อวา  เวยฺยาพาธิก   เพราะเกิดแต 
พยาพาธ   บทวา  เวทนา   ไดแกทุกขเวทนา     คือเวทนาซ่ึงเปนวิบาก 
แหงอกุศล     ความก็คือ  (เพ่ือบําบัดเสีย)     ซึ่งเวทนาเน่ืองดวยโรคอันเกิด 
แตพยาพาธเหลาน้ัน       บทวา   อพฺยาปชฺฌปรมตาย   หมายความวา 
เพ่ือความไมมีทุกขเปนอยางยิ่ง   อธิบายวา  เพียงที่ทุกขนั้นเสื่อมหมดไป. 
           ศีล     อันมีการพิจารณาโดยแยบคายกอนแลวจึงบริโภคปจจัยเปน 
ลักษณะน้ี   บัณฑิตพึงทราบวา   ชื่อปจจยสันนิสิตศีล   โดยสงัเขป     ดวย 
ประการฉะน้ี        สวนอรรถแหงคําในคําวา   ปจจยสันนิสิตะ  นี ้ พึง 
ทราบดังนี้   ก็เครื่องอาศัยมีจีวรเปนตน     ทานเรียกวาปจจัย     เพราะเปน 
ที่สัตวทั้งหลายอาศัย     คือใชบริโภค     จึงไปได     คือจึงดําเนินไปได  
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หมายความวาจึงเปนไปได     ศีลนี้อิงอาศัยปจจัยเหลาน้ัน  เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อวาปจจยสันนิสิตะ. 
                           [ สาธนะ  เหตุใหสําเร็จศีล ]  
           พึงทราบสาธนะ  (เหตุใหสําเร็จ)      ในศลี  ๕  อยางนี้       ดังน้ี 
ปาฏิโมกขสังวร      ภิกษุพึงใหถึงพรอมดวยศรัทธา     เพราะปาฏิโมกข- 
สังวรศีลนั้น     เปนสัทธาสาธนะ   (มศีรัทธาเปนเหตุใหสําเร็จ)     เหตุที่ 
การบัญญัติสกิขาบทเปนการลวงวิสัยของพระสาวก     จริงอยู      การตรัส 
หามเสียซึ่งการทูลขอใหทรงบัญญัติสิกขาบท       เปนนิทัศนะในขอน้ีได 
อยางหน่ึง     เพราะฉะนั้น   ปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น     ภิกษุสมาทานสิกขาบท 
ตามท่ีทรงบัญญัติไวใหสิ้นเชิงดวยศรัทธาแลว        ไมทําความอาลัยแม 
ในชีวิต   จะพึงทําใหถึงพรอมไดอยางดี     สมคําท่ีตรัสไววา 
              "ภิกษุทั้งหลายผูจะตามรักษาศีล     จงเปนผูมี 
              ศีลท่ีเปนที่รักดวยดี     มีความเคารพ   (ในศีล) 
              ทุกเมื่อไป     ดุจนกตอยติวิดรักษาฟอง     จามรี 
              รักษาขนหาง      มารดารักษาบุตรท่ีรักคนเดียว 
              คนตาเดียงรักษานัยนตา (ที่เหลืออยู) ขางเดียว 
              ฉะน้ัน" 
           และตรัสไว   (ในท่ีอ่ืน)  อีกวา     "มหาสมุทรมีความยั้งอยูเปน 
ธรรมดาไมลนฝงฉันใด     ดูกรปหาราทะ     สาวกท้ังหลายองเราก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน       ยอมไมลวงสิกขาบทท่ีเราบัญญัติแสาวกท้ังหลาย     แม 
เพราะเหตุแหงชีวิต"๑        ก็แลในความขอน้ีพึงทราบเรื่องพระเถระทั้ง 
 
   ๑.  องฺ.  อฏก.  ๒๓/๒๐๓.  
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หลาย   ที่ถูกโจรมัดไวในดง  (เปนนิทัศนะ) 
           ไดยินวา     โจรท้ังหลายมัดพระเถระ   (รูปหนึ่ง)   ดวยเถาหญานาง 
(ทิ้ง)   ใหนอนในดงมหาวัตตนี      พระเถระนอนอยูอยางไรน่ันแหละ 
เจริญวิปสสนาตลอด  ๗  วัน      ไดบรรลุอนาคามิผลแลวถึงมรณภาพใน 
ที่นั้นเอง   ไปเกิดในพรหมโลก   (อีกเรื่องหน่ึง)   พวกโจรมัดพระเถระ 
อีกรูปหน่ึงดวยเถาหัวดวน  (ทิ้ง)     ใหนอนอยูในตัมพปณณิทวีป   พระ 
เถระนั้นเม่ือไฟปาไหมลามมาก็หาเด็ดเถาวัลยไม       เริ่มต้ังวิปสสนาจน 
สําเร็จเปนพระอรหันตสมสีสี     ปรินพิพานไป        พระอภัยเถระผูเปน 
ทีฆภาณกะ  (กลาวคัมภีรทีฆนิกาย)   เดินทางไปพรอมกับภิกษุ   ๕๐๐ 
ไดพบเขา   จึงใหทําฌาปนกิจสรีระของพระเถระแลว  ใหกอพระเจดีย 
(บรรจุอัฐ)   ไว.   เพราะเหตุนั้น กุลบุตรผูมีศรัทธาแมอ่ืน 
              เมื่อจะยังพระปาฏิโมกขใหหมดจด     แมจะพึงสละ 
              ชีวติ        ก็ไมพึงทําลายสีลสังวรท่ีพระโลกนาถเจา 
              ทรงบัญญัติไว. 
           เหมือนอยางวา   ปาฏิโมกขสังวร   ภิกษุพึงใหถึงพรอมดวยศรัทธา 
ฉันใด   อินทรียืสังวรก็พึงใหถึงพรอมดวยสติฉันนั้น    เพราะวาอินทรีย- 
สังวรศีลนั้น   เปนสติสาธนะ  (มีสติเปนเหตุใหสําเร็จ)   เหตุที่อินทรีย 
ทั้งหลายท่ีต้ังม่ันแลวดวยสติ       ไมเปนชองท่ีโทษทั้งหลายมีอภิชฌา 
เปนตน   จะพึงไหลเขามาได      เพราะเหตุนั้น   อินทรียสังวรน้ันอันพระ 
โยคีผูเมื่ออนุสรณถึง   (พระธรรมเทศนา)   อาทิตตปริยาย      โดยนัยวา 
"ภิกษุทั้งหลาย      จักขุนทรียถูกทิ่มเอาดวยซ่ีเหล็กอันเผาไฟจนรอนโชน  
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เปนแสงชวง   ยังประเสริฐกวา      สวนการถือเอาโดยอนุพยัญชนะ 
ถือเอาโดยนิมิต     ในรูปทั้งหลายอันจะพึงรูดวยจักษุ  ไมประเสริฐเลย" 
ดังน้ี    เปนตนแลว      เมือ่วิญญาณเปนไปแลวทางทวารมีจักขุทวารเปน 
อาทิ     ในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน     หักหามความถือมีถือเอาโดย 
นิมิตเปนตน   อันเปนทางท่ีโทษทั้งหลาย     มีอภิชฌาเปนตน     จะพึงไหล 
เขามาเสียได   ดวยสติอันไมหลงลืม  (นั้นแหละ)   จะพึงทําใหถึงพรอม 
ไดอยางดี. 
           ก็แล     เมื่ออินทรียสังวรน้ัน     ภิกษุไมทําใหถึงพรอมอยางนี้แลว 
แมศีลปาฏิโมกขก็ยอมไมยั่งไมยืนอยูได      เปรียบเหมือนขาวกลาท่ีมิได  
ทํารั้วลอม  กไ็มยืนอยูได    ฉะน้ัน     อนึ่ง   ภิกษุผูไมทําอินทรียสังวรให 
ถึงพรอมน้ี     ยอมจะถูกโจรคือกิเลสทั้งหลายทํารายเอาได   ดุจบานท่ีเปด 
ประตูไว  ก็ถกูโจรทําลายเอาไดฉะนั้น   อีกประการหน่ึง   ราคะยอมรั่ว 
เขาจิตของเธอได     เหมือนฝนรั่วรดเรือนท่ีมุงไวไมดีฉะน้ัน     สมดวย 
พระพุทธภาษิตวา 
              "ภิกษุพึงรักษาอินทรีย๒   ในเพราะรูป   เสียง 
              รส    กลิ่น    และผัสสะทั้งหลาย      เพราะวา 
              ทวารท้ังหลาย        ที่เปดไวไมรักษานั้น     ยอมทํา 
              รายเอา   (ผูไมรกัษา)      เหมอืนโจรทําลาย 
 
   ๑.  ส.  สฬายตน.  ๑๘/๑๒๐.   ๒.  ในวิสุทธิมรรคท่ีเปนตนฉบับแปลน้ีวา  รกฺขนตินฺทฺริย   ฉบับยุโรป 
เปน   รกฺข  อินทฺริย  แตวามหาฎีกาทานแกไวดังนี้    รูเปสูติ  รูปเหตุ  รูปนิมิตฺต  อุปฺปชฺชนกอนตฺถโต 
รกฺเข  อินฺทฺริยนฺติ  สมฺพนฺโธ   ในท่ีนีแ้ปลตามมหาฎีกา.  
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              บาน  (ที่ปดประตูไว)   ฉะนัน้. 
                   ฝนยอมรั่วรดเรือนท่ีมุงไมดีได     ฉันใด 
              ราคะก็ยอมรั่วเขาจิตที่มิไดอบรมได  ฉันน้ัน."๑ 

           แตเมื่ออินทรียสังวรน้ัน     อันภิกษุทําใหถึงพรอมแลว    แมศีล 
ปาฏิโมกขก็ยอมยั่งยืน      เหมือนขาวกลาท่ีมีรั้วลอมไวดี   ยอมยืนอยูได 
ฉะน้ัน  อนึ่ง  ภิกษุผูทําอินทรียสังวรใหพรอมน้ี   โจรคือกิเลสทั้งหลาย 
ยอมทํารายไมได     เหมือนบานที่ประตูปดดีแลว     พวกโจรทาํลายไมได 
ฉะน้ัน      อีกประการหนึ่ง     ราคะยอมรั่วเขาจิตของเธอไมได    เหมือน 
ฝนรั่วรดเรือนท่ีมุงดีแลวไมได   ฉะน้ัน   สมดวยพระพุทธพจนวา 
                   ภิกษุพึงรักษาอินทรีย     ในเพราะรูป    เสียง    รส 
              กลิน่        และผัสสะทั้งหลาย       เพราะวาทวาร 
              ทั้งหลายที่ปดแลวระวังดีแลวน้ัน       หาทําราย 
              (ผูระวัง)   ไม       เหมือนพวกโจรทําลายบาน 
              ที่ประตูปดแลวไมได     ฉะนัน้. 
                   ฝนยอมรั่วรดเรือนท่ีมุงดีแลวไมได     ฉันใด 
              ราคะยอมรั่วเขาจิตท่ีอบรมดีแลวไมได  ฉนันั้น. 
ก็เทศนานี้เปนเทศนาอันอุกฤษฏยิ่ง๒. 
           อันจิตนี้เปนธรรมชาติเปลี่ยนเร็ว     เพราะฉะนั้น  อินทรียสังวร 
 
   ๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๖. 
   ๒.  เพราะวาแสดงถึงท่ีสุด         คือถึงกิเลสไมเกิดหมดทีเดียว      จึงเรียกวา   เทศนาอยาง 
อุกฤษฏยิ่ง.          
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(นั้น)   ภิกษุจําตองบรรเทาราคะที่เกิดข้ึน      ดวยมนสิการอสุภกรรมฐาน 
แลวจึงทําใหถึงพรอมได     เหมืนพระวังคีสเถระผูบวชใหมฉะนั้น. 
                       [ เรื่องพระวังคีสเถระ ]  
           ไดยินวา     เมื่อพระเถระบวชแลวไมนาน   (ตามพระอานนทเถระ) 
ไปเที่ยวบิณฑบาต       ราคะเกิดข้ึนเพราะเห็นหญิงคนหน่ึงเขา      ทานจึง 
เรียนพระอานนทเถระวา 
              ขาแตทานผูโคตมโคตร     ขาพเจาถูกกามราคะเผาเอา 
              จิตของขาพเจารุมรอน        สาธุ     ขอพระคณุเจา 
              ไดกรุณาบอกอุบายดับรอนดวยเถิด. 
พระเถระจึงบอกวา 
              จิตของทานรุมรอน    เพราะแสสําคัญผิดไป       ทาน 
              จงเวนสุภนิมิตอันเปนทางเกิดราคะเสีย     จงอบรมจิต 
              ใหต้ังมั่นแนวแนดวยอสุภสัญญา   จง     (พิจารณา) 
              เห็นสังขารท้ังหลาย       โดยความเปนอื่น   (ไมคงท่ี) 
              โดยความเปนทุกข             และโดยความเปน 
              สภาพมิใชตน       ยังราคะใหญใหดับเสียจงได 
              อยารอนอีกตอไปเลย* 

           พระ  (วังคีส)  เถระ     ตอบรรเทาราคะไดแลว     จึงเท่ียวบิณฑ- 
บาต (ตอไป) 
 
   *  ส.  ม.  ๑๕/๒๗๗.  
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           อน่ึง     อันภิกษุผูบําเพ็ญอินทรียสังวร   พึงเปนเชนพระจิตตคุตต- 
เถระ    ผูอยูในถ้ําใหญ    ชื่อกุรัณฑกะ    และพระมหามิตตเถระผูอยูใน 
มหาวิหารชื่อโจรกะ. 
                       [ เรื่องพระจิตตคุตตเถระ ]  
           ไดยินวา     ในถ้ําใหญกุรัณฑกะ     มีจิตรกรรมเรื่องอภิเนษกรมณ 
แหงพระพุทธเจา   ๗  พระองค     เปนที่นาพึงใจ     ภิกษุหลายรปูเดินเที่ยว 
ดูเสนาสนะ   เห็นจิตรกรรม  (นั้น)   เขา     ก็กลาว     (ชมกะพระเถระ) 
วา   "จิตรกรรม  (นั้น)   นารื่นรมยใจ"   พระเถระกลาววา  "อาวุโส 
ทั้งหลาย      เมื่อเราอยูในถ้ํามากวา   ๖๐  ป      เรายงัหารูไมวาจิตรกรรม 
มีหรือไมมีเลย       วันนี้  อาศัยทานทั้งหลายผูใชตา       จึงรูเดี๋ยวน้ีเอง" 
นัยวา      พระเถระอยูมานานถึงเทาน้ี     ยังไมเคยเหลือบแหงนดูถ้ําเลย. 
อน่ึง   ที่ใกลประตูถ้ําของทาน   มีไมกากะทิงอยูตนหนึ่งดวย      แมไมตนนั้น 
พระเถระก็ไมเคยแหงนดูเบื้องบนเลย   ตอไดเห็นเกสรรวงลงมาท่ีพ้ืนดิน 
ตามฤดูป  จึงรูวามันมีดอก   พระราชาไดทรงสดับคุณสมบัติของพระเถระ 
มีพระประสงคจะนมัสการ     ทรงสง  (ราชบุรุษไปนิมนต)   ถงึ  ๓  ครั้ง 
เมื่อพระเถระไมมา     จึงตรัสสั่งใหรัดถันของพวกหญิงลูกออนในหมูบาน 
นั้นแลวใหประทับตราพระราชลัญจกร  (ทีร่ัดผาถนั)   มีพระราชโองการ 
ไววา  "พวกทารกอยาได  (ดื่ม)   น้ํานม   ตลอดเวลาท่ีพระเถระยัง 
ไมมา"   พระเถระจึงยอมไปสูมหาคาม      เพราะความเอ็นดูพวกทารก 
พระราชาทรงสดับ  (ขาวน้ัน)   แลว     ตรัสสั่ง   (ราชบุรุษ)    วา 
แนะพนาย   ทานท้ังหลายจงไปนิมนตพระเถระเขามา   เราจักรับศีล"  
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แลวโปรดใหนําเขาไปถึงพระราชวังชั้นใน  ทรงนมัสการพระเถระ  ทรง  
อังคาสแลวตรัสวา   "ทานผูเจริญ   วันนี้ยังไมมีโอกาส   พรุงน้ีขาพเจา 
จึงจักรับศีล"   ดังน้ี     ทรงถือบาตรของพระเถระเสด็จตามสงหนอยหน่ึง 
พรอมดวยพระเทวี   ทรงนมัสการแลวก็เสด็จกลับ   พระราชาหรือพระ 
เทวีจะนมัสการก็ตาม      พระเถระก็กลาวถวายพระพร  (อยูคําเดียว) 
วา      "สุขี  โหตุ  มหาราชา  ขอพระมหาราชเจาจงทรงมีความสุข" 
๗  วันลวงไปดวยอาการอยางนั้น      ภิกษุทั้งหลายเรียนถามทานวา 
"ทานผูเจริญ ไฉนเมื่อพระราชาทรงนมัสการก็ดี  พระเทวีทรงนมัส- 
การก็ดี  ทานจึงกลาวถวายพระพร   (เหมือนกัน)   อยางนี้วา   "สุข ี
โหตุ  มหาราชา"  พระเถระตอบวา  "อาวุโสท้ังหลาย    เราไมไดทํา 
ความกําหนดวาพระราชาหรือพระเทวีดอก"   ครัน้ลวง  ๗  วัน      พระราชา 
ทรงโปรดปลอย   ดวยทรงเห็นวา   การอยูในที่นี้ของพระเถระเปนการ 
ลําบาก  ดังนี้  จึงได (กลับ)   ไปถ้ําใหญกุรัณฑกะ   แลวข้ึนสูที่จงกรม 
ในตอนกลางคืน   เทวดาผูสิงอยูในตนกากะทิง  ชวยยืนถือประทีปมีดาม 
(สองให)   ครั้งน้ัน     กรรมฐานของทาน  ไดปรากฏบริสุทธิ์อยางยิ่ง 
พระเถระชุมชื่นใจอยูวา "อยางไรหนอ  วันนี้กรรมฐานของเราจึงกระจาง 
ยิ่งนัก"      บนัดาลใหภูเขา   (ลูกน้ันเกดิเสียง)       เลื่อนลั่นไปท้ังลูก 
ไดบรรลุพระอรหัตในระหวางมัชฌิมยาม     เพราะเหตุนั้น  แมกุลบุตร 
อ่ืนผูใครประโยชน 
              ไมพึงเปนผูมีนัยนตาลอกแลก      เหมือนลิงในปา 
              เหมอืนเนื้อต่ืนในดง      และเหมือนเด็กออน  
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              สะดุงกลัว   พึงทอดจักษุ   แลดูชั่วแอก   อยา 
              พึงไปสูอํานาจขิงจิตที่หลุกหลิกเหมือนลิงปา. 
                               [ พระมหามิตตเถระ ]  
           ฝายหน่ึง   โรคฝมีพิษเกิดข้ึนแกโยมหญิงของพระมหามิตตเถระ 
แมธิดาของนางก็บวชในสํานักภิกษุณี   นางจึงกลาวกะภิกษุณีธิดานั้นวา 
"ไปเถิด  แมคุณ   เธอจงไปสูสํานักพ่ีชาย     บอกความท่ีโยมไมสบาย 
แลวนํายามาเถิด"   ภิกษุณีนั้นไปบอกแลว   พระเถระกลาววา   "ฉัน 
ไมรูจะเก็บยาตาง ๆ     มยีารากไมเปนตนมาตมเปนยาใหดอก      แตจัก 
บอกยาแกเธอ     (ดังน้ี   อห  ยโต  ปพฺพชิ  ฯ เป ฯ  มาตุยา  เม  ผาสุ 
โหตุ)   'เรา     จําเดิมแกกาลท่ีบวชแลว      ไมเคยมีจิตสหรคตดวยโลภ 
แลวทําลายอินทรียทั้งหลาย  แลดูรูปทีเ่ปนวิสภาคเลย  ดวยคําสัตยนี้  ขอ 
ความผาสุกจงมีแกโยมหญิงของเราเถิด'   เธอ   (กลับ)   ไปเถิด จง 
วาคํา  (อห  ยโต  ฯ  เป  ฯ)   ที่เรากลาวแลวน้ีลูบสรีระของอุบาสิกาเถิด" 
ภิกษุณีนั้น (กลับ) ไปแจงเนื้อความน้ันแลว   ไดกระทําตามสั่ง 
ทันใดนั้นเอง   ฝของอุบาสิกาก็ฝอหายไป   เหมือนฟองน้ําแตกหายไป 
ฉะน้ัน     นางลุกข้ึนแลวเปลงวาจาแสดงความชื่นบานออกมาวา   "ถา 
พระสัมมาสัมพุทธเจายังดํารงพระชนมอยูไซร     ไฉนพระองคจะไมพึง 
ทรงลูบศีรษะของภิกษุผูเชนดังบุตรของเรา       ดวยพระหัตถอันมีลาย 
วิจิตรเลา"  ดังน้ี.   เหตุนั้น   
              แมบุคคลอื่น  ผูมีความสําคัญวา     (ตน) 
              เปนลูกสกุล        ไดบวชในพระศาสนาแลว  
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              พึงต้ังอยูในอินทรียสังวรอันประเสริฐ   ดัง 
              พระมิตตเถระ    เทอญ. ฺ 
           เหมือนอยางวา   อินทรียสังวรอันภิกษุพึงใหถึงพรอมดวยสติฉันใด 
อาชีวปาริสุทธิก็พึงใหถึงพรอมดวยความเพียรฉันน้ัน  เพราะอาชีวปาริ- 
สุทธินั้น    เปนวิริยสาธนะ   (มีวิริยะเปนเหตุใหสําเร็จ)      เหตุวาความ 
เพียรที่ปรารภแลวโดยชอบ      เปนเหตุใหมีการละมิจฉาอาชีวะ     เหตุนั้น 
อาชีวปาริสุทธินี้       ภิกษุผูละอเนสนาการแสวงหาไมสมควรเสียแลว 
เสพแตปจจัยที่เกิดข้ึนโดยบริสุทธิ์      เวนปจจัยที่เกิดข้ึนโดยไมบริสุทธิ์ 
อันเปนเหมือนอสรพิษเสีย     พึงทําใหถึงพรอมได      ดวยการแสวงหา 
โดยชอบ        มีการเท่ียวบิณฑบาตเปนตน      ดวยความเพียร. 
           ในปจจัย  ๒  อยาง (คือปาริสุทธุปปาทปจจัย      และอปริสุทธุป- 
ปาทปจจัย)  นั้น      สําหรับภิกษุผูไมไดถือธุดงค           ปจจัยที่เกิดแต 
สงฆหรือแตคณะก็ดี      แตสํานักของคฤหัสถผูเลื่อมใสดวยคุณท้ังหลาย 
ของเธอมีการแสดงธรรมเปนตนก็ดี     ชื่อวาปจจัยท่ีเกิดข้ึนโดยบริสุทธิ์  
สวนปจจัยที่เกิดข้ึนดวยวัตรมีการเท่ียวบิณฑบาตเปนตน   ชื่อวาเกิดข้ึน 
โดยบริสุทธิอ์ยางยิ่งทีเดียว     สําหรับภิกษุผูถือธุดงค    ปจจัยที่เกิดข้ึน 
ดวยวัตรมีการเท่ียวบิณฑบาตเปนตน     และเกิดแตสํานักของคฤหัสถผู 
เลื่อมใสในธุดงคคุณของเธอ      โดยอนุโลมแกธุดงคนิยม   ชื่อวา   ปจจัย 
ที่เกิดข้ึนโดยบริสุทธิ์      อน่ึง   การสมาทานธุดงคของเธอผูเมื่อยาสมอ 
(ดองน้ํามูตร) เนา   และมธุรเภสัช  ๔  เกิดข้ึน  (ไดมา)  เพ่ือใชระงับ 
พยาธิอยางหน่ึง      คิดวา   "เพ่ือนพรหมจารีอ่ืน ๆ  จะตองฉันจตุมธุร-  
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เภสัช   (เปนแน)"        ดังน้ีแลว      (ตัวเอง)        ฉันแตชิ้นสมอเทาน้ัน  
(เชนนี้)     เปนการชอบแท   อันภิกษุเชนนี้ทานเรียกวา      อริยวสิกภิกฺข ุ
(ภิกษุผูต้ังอยูในอริยวงศ)*     ชั้นอุดม. 
           ก็แลปจจัยทั้งหลาย     มีจีวรเปนตนนั้นใด        บรรดาปจจัยเหลาน้ัน 
ในจีวรและบิณฑบาต     นิมิต   (พูดใบ)    โอภาส    (พูดเคาะ)    ปรกิถา 
(พูดหวานลอม)     วิญญติั    (ขอตรง ๆ)     ยอมไมสมควรแกภิกษุทุกรูป 
ผูจะทําอาชีวะใหหมดจด   แตในเสนาสนะ   นิมิต   โอภาส   และปริกถา 
ก็ควร    สําหรับภิกษุผูไมไดถือธุดงค. 
           ในอาการเหลาน้ัน             การที่เมื่อภิกษุกระทํากิจมีบริกรรมพ้ืนที ่
เปนตน      เพ่ือ  (ปลูก)  เสนาสนะอยู   ครั้นคฤหัสถทั้งหลายถามวา   "ทาน 
ผูเจริญ  ทานทําอะไร  ใครใหทํา"   แลวกลาวตอบวา       "ไมมีใคร ๆ 
ใหทําดอก"    ดังน้ี     ก็หรือวานิมิตตกรรม    (การทําใบ)   รูปนั้น    อยาง 
อ่ืนอีก   ชื่อวานิมิต  (ใบ)     การท่ีเมื่อภิกษุถามวา     "อุบาสกอุบาสิกา 
ทั้งหลาย     ทานท้ังหลายอยูเรือนอะไร"     ครั้นเขาตอบวา     "(อยู) 
ปราสาท     เจาขา"   แลวพูดวา     "อุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย      ก็แต 
ปราสาทยอมไมสมควรแกภิกษุทั้งหลาย"   ดังน้ี      ก็หรือโอภาสกรรม 
(การพูดแคะ)     รูปนั้น   อยางอ่ืนอีก   ชื่อวา   โอภาส   (เคาะ)      การท่ี 
ภิกษุพูดวา  "เสนาสนะของภิกษุคับแคบ"     ดังน้ี     ก็หรือวาการ 
 
   *  ท่ีแปลวาอริยวสิกเชนนี ้    แปลโดยนยัแหงพระบาลีในอริยวสิกสูตร     จตุกังคุตตตรวา....อคฺคเ 
อริยวเส   ิโต   แตในมหาฎีกาแกของทานไววา     อริยวโส  เอตสฺส  อตฺถิ  อริยวเส  วา 
นิยุตฺโตติ  อริยวสิโก  (ผูมีอริยวงศ      หรือผูประกอบในอริยวงศ).  
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พูดออมไปรูปนั้นอยางอ่ืนอีก     ชื่อวา     ปรกิถา  (พูดหวานลอม).  
           ในเภสัช   อาการท้ังหมดยอมควร     แตเภสัชที่เกิดข้ึน     (ดวย 
อาการมีนิมิตเปนตน)   อยางนั้น     ภิกษุจะฉันเมื่อโรคหายแลว    ไมควร 
ในเรื่องเภสัช  (ที่เกิดข้ึนอยางนั้น)   นั้น   พระวินัยธรท้ังหลายกลาววา 
"ชอง  (ที่จะฉันยาได)     พระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานไวใหแลว 
เพราะเหตุนั้น   จึงควร"      สวนอาจารยฝายพระสูตรกลาวอยางนี้วา 
"ไมเปนอาบัติก็จริงอยู     ถึงอยางนั้นมันก็ทําอาชีวะใหกําเริบ   เหตุนั้นจึง 
ไมควร"     ภิกษุใดไมทํานิมิต   โอภาส   ปริกถา   และวิญญัติ     แมที่ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต     อาศัยคุณมีความมักนอยเปนตนนั่นแล 
แมเม่ือความจะสิ้นชีวิตปรากฏเฉพาะหนา     ก็ยังเสพเฉพาะปจจัยที่ 
เกิดข้ึนเวนจากกรรมท่ีเปนเหตุทําอาชีวะใหกําเริบ        มีโอภาสเปนตน 
ภิกษุนี้ทานเรียกวา  "ผูมคีวามประพฤติเปนบรมสัลเลขะ"     เหมือน 
พระเถระสารีบุตรฉะน้ัน. 
                          [ พระสารีบุตรอาพาธ ]  
           ไดยินวา   ในสมัยหนึ่งทานองคนั้นจะเพ่ิมพูนปวิเวก   จึง   (ไป) 
อยูในปาแหงใดแหงหนึ่งกับพระมหาโมคคัลลานเถระ     อยูมาวันหน่ึง 
อาพาธเพราะลมในทองเกิดข้ึน     ยังทุกขหนักใหเกิดแกทาน     พระมหา- 
โมคคัลลานเถระไปสูที่อุปฏฐากทานในตอนเย็น   เห็นพระเถระนอนอยู 
ถาม  (ทราบ)   ความเปนไปนั้นแลว   ถามวา  "อาวุโส  ในกาลกอน 
ความผาสุกไดมีแกทานดวยส่ิงอะไร  ?"   พระเถระกลาววา   "อาวุโส  
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ครั้งยังเปนคฤหัสถ      โยมหญิงของขาพเจา   ไดใหขาวปายาสหุงดวย  
น้ํานมสดลวน ๆ ปรุงดวยเนยใส   น้ําผ้ึง   และน้ําตาลกรวด  ความผาสุก 
ไดมีแกขาพเจาดวยปายาสน้ัน"    ฝายทาน  (พระมหาโมคคัลลานะ" 
นั้นจึงกลาววา   "อาวุโส  เอาเถิด  หากบุญของขาพเจาหรือของทานมีอยู 
ถากระไร   พรุงน้ีเราคงจักได"     กลาวถึงเทวดาผูสิงอยูที่ตนไมทางทาย 
ที่จงกรม      ไดยินคําพูดน้ีของทานท้ังสอง  จึงคิดวา     "เราจะตองชวย 
ใหขาวปายาสเกิดแกพระคุณเจาในวันพรุงน้ี   (ใหจงได)"      จึงไปสู 
ตระกูลอุปฏฐากของพระเถระในทันใดน้ัน        เขาสิงกายบุตรคนใหญ 
แสรงบันดาลอาการเจ็บใหเกิดข้ึน       ครั้นแลว     เทวดานั้นจึงออกปาก 
กะพวกญาติที่มาประชุมกันหมายจะเยียวยาคนเจ็บนั้นวา     "ถาสูเจาจัด 
ทําขาวปายาสชื่ออยางนี้ถวายพระเถระในวันพรุงน้ีได   ขาจึงจะปลอย" 
ญาติเหลาน้ันกลาววา   "ถึงทานไมบอก    พวกขาพเจาก็ถวายภิกษาแก 
พระเถระทั้งหลายเปนประจําอยูแลว"    ดังน้ี   ในวันรุงข้ึนไดชวยกันจัด 
ทําขาวปายาสอยางนั้นเตรียมไว     พระมหาโมคคัลานเถระมา  (ที่พระ 
สารีบุตร)  แตเชา   กลาววา  "อาวุโส   ทานจงอยูที่นี่จนกวาขาพเจา 
ไปบิณฑบาตกลับมา"    แลวเขาไปสูบาน     คนเหลาน้ันออกไปตอนรับ 
ทาน       รับบาตรของพระเถระมาบรรจุขาวปายาสชนิดดังกลาวจนเต็ม 
ถวาย     พระเถระแสดงอาการจะ  (กลับ)  ไป     คนเหลาน้ันจึงกลาววา 
"ทานผูเจริญ     นิมนตฉันเถิด     ขาพเจาท้ังหลายจักถวายทานอีก 
(บาตรหน่ึง)"        ยังพระเถระใหฉันเสร็จแลว   ไดถวาย   (ขาวปายาส) 
เต็มบาตรอีก     (บาตรหน่ึง)      พระเถระมาถึงแลวนอมเขาไปถวาย  
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กลาววา   "อาวุโสสารีบุตร   นิมนตทานฉันเถิด"     ฝายพระเถระเห็น  
ขาวปายาสน้ันแลว     คิด  (แคลงใจ)   ไปวา   "ขาวปายาสนาพึงใจยิ่ง 
(นี้)   เกิดข้ึนอยางไรหนอ"     ก็ไดเห็นมูลที่เกิดข้ึนแหงขาวปายาส 
นั้น*  จึงกลาววา   "นําไปเสีย      อาวุโสโมคคัลลานะ  บิณฑบาต  (นี้) 
ไมควรบริโภค"     ฝายทาน  (พระมหาโมคคัลลานะ)   นั้น   ไมใหแม 
แตจิต   (คิดโทมนัส)   เกิดข้ึนวา      "เขาไมฉันบิณฑบาตซ่ึงคนเชน 
เรานํามาใหเชียวนะ"      โดยคํา  (สั่งของพระสารีบุตร)   คําเดียวเทาน้ัน 
ก็จับขอบปากบาตร     (นาํออกไป)    ควํ่าเสียในสวนท่ีสุดขางหนึ่ง 
พรอมกับที่ขาวปายาส   (ลงไป)     กองที่พ้ืนดิน        อาพาธของพระเถระ 
ก็หาย   จําเดิมแตนั้นมาตลอด  ๔๕  ป        อาพาธเชนนั้นไมเกิดข้ึนอีกเลย 
ลําดับนั้นพระสารีบุตร   จึงกลาวกะพระมหาโมคคัลลานะวา  "อาวุโส 
ขาวปายาสท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยวจีวิญญัติ      เปนของไมควรจะบริโภค 
แมเม่ือ  (หิวจน)   ไสออกมาเที่ยว   (หาของกิน)   อยูตามพ้ืนดิน 
(ก็ตามที)   และไดเปลงอุทานน้ีวา 
 
   *  มูลที่เกิดขาวปายาสนัน้      หมายถึงการเปลงวาจาของทานเอง     บอกพระมหาโมคคัลลานะวา 
เม่ือคร้ังเปนคฤหัสถ   เวลาทานอาพาธอยางนี้    โยมหญิงเคยหุงขาวปายาส     ดวยน้ํานมไมปนน้ํา 
ปรุงดวยเนยใสน้ําผ้ึงและน้ําตาลกรวด      ใหรับประทานจึงหาย      ดงันี้    เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาว 
กะพระมหาโมคคัลลานะ    เม่ือหายเจ็บแลววา     ขาวปายาสที่เกิดข้ึนเพราะอาศัยวจวีิญญัติ   เปนของ 
ไมควรจะบริโภค 
   มหาฎีกาไขความตอไปวา     ความจริง    เม่ือทานเลาความท่ีเคยเปนมาใหพระมหาโมคคัลลานะ 
ทราบนั้นจะไดเกิดจิตคิดมุงใหเปนนิมิตโอภาสอันใดกห็ามิได      แตวาท่ีทานปฏิเสธขาวปายาสเสียนั้น 
ดวยเหน็อํานาจประโยชน     ๒   ประการ      คือเห็นวา     คนปุถุชนลางพวกทีไ่มรูอัชฌาสัยของทาน 
อาจสําคัญผิดไปเชนนั้นไดประการหนึ่ง      อีกประการหนึ่ง     เพื่อนพรหมจารีในกาลภายหนา     อาจ
ถือ 
เปนเยีย่งอยางวาทานเคยประพฤติอยางนัน้   ก็จะประพฤติตามบาง.  
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              "ถาเราพึงเปนผูบริโภคขาวมธุปายาส  ที่ 
              เกิดขึ้นเพราะเผยวาจาเปนวจีวิญญัติไซร  
              อาชวีะของเราก็จะพึงถูกติเตียน  แม  วา 
              ขนดไสของเรา  จะพึงออกไปเท่ียวอยูขาง 
              นอก เราก็ไมพึงทําลายอาชีวะเปนเด็ดขาด 
              แมตองสละชีวิต  (ก็ตาม)  เราคุมจิตของ 
              ตนได  เราเวนการแสวงหาไมควร  ไมทํา 
              อเนสนาท่ีพระพุทธเจาทรงเกลียดเลย"*  ดงัน้ี. 
 
   *  ในคาถาน้ีมีเรื่องท่ีนาจะพูดกันอยูหลายขอดังนี ้
              ก.  ในบท สาชีโว  มหาฎีกาทานตัดเปน  ส - อาชีโว  และแกวา  ส  ไดแก  อสฺส 
(พึงเปน)  ลบ  อ  เสีย  เชนในคําวา เอวส  เต  เปนตน    
              ข.  คําวา  ไส  ในประโยคเราใช  อนฺต  ในคาถาใช  อนฺตคุณ  ถาจะแปลไปตามท่ีซึมซาบ 
วา  "ไสใหญ"  ที  แลวก็  "ไสนอย" ที  ก็ดูเปนพูดไมคิดเสียเลย  คนเดยีวพูดความอยางเดียว 
จะพูดอยางนัน้กระไรได  มหาฎีกาทานคงเห็นอยางนี้  จึงแก  อนฺตคุณ  เปน  อนฺตโภโค  (ขนดไส) 
ซ่ึงก็บงความวาท้ัง ๒ ศัพทมีความหมายวา  "ไส"  ก็แลวกนั  อยาไปแยกเปนไสใหญไสนอยแลย 
              ค.  คําวา  "ไส  อก"  นั่นเปนสํานวนอยางหน่ึง   มหาฏีกาแกรัว ๆ อยางไรอยูดูจะเปน 
วา  คนท่ีกนิของไมควรเขาไปนั่นแหละ  เขาเรียกวาคนไสออก  (มาเท่ียวหากินของอันไมควร) 
ขางนอก (?)  ทางความเขาใจวานาจะหมายถึง  "หิวเหลือเกิน"  คร้ังใดคร้ังหนึ่งคนจะเขาใจวา 
ความอ่ิม  ความหิว  เปนเร่ืองขอองไส  ถาหิวจดั ๆ  คนไมกินอะไรเขาไป  ไสมันจะออกมาหากนิ  
ของมันเอง  เพราะมันทนความหิวไมไหว  เพราะฉะน้ัน  ถาพูดเปนสํานวนส้ัน  ๆ  กว็า  "หิวจนไส 
ออก"  ชอบกล  ท่ีมาคลายคลึงกับสํานวนไทยท่ีวา  "หิวไสแทบขาด"  อดจนไสกิว่ - ไสแหง" 
ตางกันตรงท่ีวาไสไทยยอมหวิอยูแตในทอง  แมกระท่ังแหงกิ่วแทบขาดกต็าม  สวนไสชาวฃมพูทวีป 
ไมยอมอดอยูในทอง  ถาหิวเต็มท่ี  เปนออกมาหากนิขางนอก ! 
              ฆ.  อาราเธมิ  มหาฎีกาทานแกเปน  วเส  วตฺเตมิ  จึงถือเอานัยแปลวา คุม.   
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คุมพวิหาร  ก็ควรเลาไวในท่ีนี้*  
              นักพรตผูบวชดวยศรัทธา  มปีญญาพิจารณา 
              เห็นผลโดยประจักษ  ไมใหแมแตความคิด 
              ในการแสวงหาไมควรดวยประการทั้งปวง 
              เกิดขึ้น  พึงทําอาชีวะใหหมดจดได 
ดวยประการฉะน้ีแล. 
           เหมือนอยางวา  อาชีวปาริสุทธิ  อันภิกษุพึงใหถึงพรอมดวย 
ความเพียร  ฉันใด  ปจจัยสันนิสิตศีลก็พึงใหถึงพรอมดวยปญญา  ฉันนั้น 
เพราะปจจัยสันนิสิตศีลนั้น  เปนปญญาสาธนะ  (มีปญญาเปนเหตุให 
สําเร็จ)  เหตุวาบุคคลผูมีปญญาเปนผูสามารถเห็นโทษและอานิสงส 
ในการบริโภคปจจัยทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้น  ปจจยสันนิสิตศีลนั้น 
ภิกษุผูละความกําหนัดในปจจัยแลว  พิจารณาดวยปญญาโดยวิธีตามท่ี 
กลาวแลว  จึงบริโภคปจจัยที่เกิดข้ึนโดยธรรมโดยสมควร  (นัน่แหละ) 
พึงทําใหถึงพรอมได. 
           ในปจจยสันนิสิตศีลนั้น  การพิจารณามี ๒ คือ  พิจารณาในเวลา 
ไดปจจัยทั้งหลาย ๑  พิจารณาในเวลาบริโภคปจจัยทั้งหลาย ๑  ที่จริง 
 
   *  มหาฎีกาไดเร่ืองมาเลาไววา  คราวหน่ึงเกิดทุพภิกขภยั  พระเถระองคนี้เดินทางไปอดอาหาร 
ประกอบกับเม่ือยลาในการเดนิทาง  เลยหมดแรง  ลงนอนใตตนมะมวง  ซ่ึงกําลังมีผล  ผลมะมว 
สุกหลนอยูเกล่ือน  (ก็ไมหยบิฉัน)  มีอุบาสกผูเฒาคนหนึ่งมาพบเขาทําอัมพบาน  (น้าํมะมวงค้ัน) 
ถวายใหดื่ม  แลวยกข้ึนหลังไปสงถึงท่ีอยู  ระหวางทางเถระสอนตนตัววา  'ทานผูเฒานี้ ไมใช 
พอไมใชแมของเจา  ไมใชญาติไมใชเผาพันธุ  ของเจาท้ังนั้น  ทานทํากิจถึงเชนนีใ้หเจากเ็พราะเหตุ 
ท่ีเจาเปนผูมีศีลเทานั้นดอก'  แลวเจริญวิปสสนาจนไดพระอรหัตผลตามทาง  ท้ังท่ีอยูบนหลังอุบาสกก 
ผูเฒานั่นเอง.  
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การบริโภคของภิกษุผูบริโภคปจจัยทั้งหลายมีจีวรเปนตน  ที่พิจารณา  
โดยเปนธาตุ  หรือโดยเปนปฏิกูล  แมในเวลาไดมาแลวเก็บไว  ตอ 
จากเวลาไดนั้นไป  ก็หาโทษมิไดเลย  แมในเวลาบริโภค๑ 

           (ตอไป)  นี้เปนวินิจฉัยที่ทําความตกลง  (ไมมีสงสัย)  ในการ 
พิจารณาเวลาบริโภคปจจัยนั้น 
           ก็การบริโภค  ม ี๔ คือ 
                   ไถยบริโภค                 (บริโภคอยางขโมย) 
                   อิณบริโภค                  (บริโภคอยางเปนหน้ี) 
                   ทายัชชบนิโภค           (บริโภคอยางเปนผูรับมรดก) 
                   สามีบริโภค                 (บริโภคอยางเปนเจาของ) 
           ในบรโิภค ๔ อยางนั้น   การบรโิภคของภิกษุทุศีล   ผูนั่งบริโภค 
อยูแมในทามกลางสงฆ    ชื่อวาไถยบริโภค    การบริโภคปจจัยอันตน 
มิไดพิจาณา    ของภิกษุผูมีศีล   ชื่อวาอิณบริโภค๒  เพราะเหตุนั้น 
 
     ๑.  ในมหาฎีกาแสดงอุปมาวา  อธิฏหติฺวา  ปตปตฺตจีวราน วิย  (เหมือนการบริโภคบาตรและ 
จีวรท่ีอธิษฐานแลวเก็บไวฉะนั้น). 
     ๒.  มหาฎกีาขยายความ   ไถยบริโภค และ  อิณบริโภค  ไววา  อันปจจัยท้ังหลายนัน้ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไว  เพื่อภิกษุผูศีลในศาสนาของพระองคหาใชทรงอนญุาตเพ่ือ 
คนทุศีลไม  ฝายทายกเลา  เขาบริจาคปจจยั  ก็เพื่อทานผูมีศีลเหมือนกนั  หาใชบริจาคเพื่อคน 
ทุศีลดวยไม  ท้ังนี้   เพราะเขาหวังใหการกุศลของเขามีผลมาก  ก็เพราะพีะศาสดามิไดทรงอนุญาต 
ทายกก็มิไดบริจาคให  ดังนี้   การบริโภคของภิกษุทุศีล  จึงเปนบริโภคโดยกิริยาแหงขโมย  คือ 
บริโภคของท่ีเขาไมให เรียกวา ไถยบรโภค 
           สวนภกิษุมีศีล  แตบริโภคปจจัยมไิดพิจารณานั้น  ทําใหทักขณิาขาดความถึงพรอมไป 
ไมเปนอุภโตวสุิทธิ  เพราะไมวิสุทธิฝายปฏิคาหก  กรบริโภคของเธอจึงเปนเหมือนหนี้เขา 
บริโภค  หมายความวา  เปนหนี้ทักขิณาวิสุทธินั่นเอง  เรียกวา  อิณบริโภค.  
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จีวร  ภิกษุพึงพิจารณาทุกคราวที่บริโภค บิณฑบาต  พึงพิจารณา  
ทุกคํากลืน  เมื่อไมอาจอยางนั้น  พึงพิจารณาในกาลกอนฉัน  ภาย 
หลังฉัน  ในยามตน  ยามกลาง  ยามสุดทาย  (เวลาใดเวลาหน่ึง) 
ถาเมื่อภิกษุนั้นไมพิจารณาเสียเลยจนอรุณข้ึน  เธอยอมต้ังอยูในฐาน 
อิณบริโภค  แมเสนาสนะเลาก็พึงพิจารณาทุกคราวท่ีใชสอย  ความ 
มีสติกํากับ  ทั้งในขณะรับ  ทั้งในขณะบริโภคเภสัช  ยอมควร  แม 
เชนนั้น  เมื่อภิกษุทําสติในเวลารับแลว   ไมไดทําในเวลาบริโภคเทาน้ัน 
เปนอาบัติ  แตไมไดทําสติในเวลารับ  ไปทําในเวลาบริโภค  หาเปน 
อาบัติไม 
           ก็สุทธิมี ๔ อยาง  คือ 
                   เทสนาสุทธิ               (หมดจดดวยการแสดง) 
                   สังวรสุทธิ                  (หมดจดดวยสังวร) 
                   ปริเยฏฐิสุทธิ             (หมดจดดวยการแสวงหา) 
                   ปจจเวกขณสุทธิ        (หมดจดดวยการพิจารณา) 
           ในสทุธิ ๔ อยางนั้น  ปาฏิโมกขสังวรศีล  ชื่อเทสนาสุทธิ  เหตุ 
 วาปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น  ทานเรียกวาเทสนาสุทธิ  เพราะหมดจด 
ดวยการแสดง  อินทรียสังวรศีล  ชื่อวาสังวรสุทธิ  เหตุวาอินทรีย- 
สังวรศีลนั้น  ทานเรียกวาสังวรสุทธิ  เพราะหมดจดดวยสังวร  โดย 
ต้ังใจวา  "เราจักไมทําอยางนี้อีก"  อาชีวปาริสุทธิศีล  ชื่อวาปริเยฏฐิ- 
สุทธิ  เหตุวาอาชีวปาริสุทธิศีลนั้น ทานเรียกวาปริเยฏฐิสุทธิ  เพราะ 
หมดจดดวยการแสวงหา  แหงภิกษุผูละอเนสนา  ยังปจจัยใหเกิดข้ึน  
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โดยธรรมโดยชอบอยู  ปจจยบริโภคสันนิสิตศีล  ชื่อปจจเวกขณสุทธิ  
เหตุวาปจจยบริโภคสันนิสิตศีลนั้น  ทานเรียกวาปจจเวกขณสุทธิ 
เพราะหมดจดดวยการพิจารณามีประการดังกลาวแลว  เหตุนั้นขาพเจา 
จึงกลาววา   "แตไมไดทําสติในเวลารับ  ไปทําในเวลาบริโภค  หาเปน 
อาบัติไม "  ดังน้ี. 
           การบริโภคปจจัยของพระเสขะ ๗ จําพวก  ชือ่วาทายัชชบริโภค 
เพราะวาพระเสขะ ๗ จําพวกนั้น   นบัวาเปนบุตรของพระผูมีพระภาคเจา 
เหตุนั้นทานจึงเปนทายาทแหงปจจัยทั้งหลาย  อันเปนสมบัติของพระบิดา 
บริโภคปจจัยเหลาน้ัน   ถามวา    "กท็านเหลาน้ันบริโภคปจจัยของพระผู 
มีพระภาคเจาหรือ  หรือวาบริโภคปจจัยของพวกคฤหัสถ ? "  แกวา 
"ปจจัยทั้งหลายแมเปนของคฤหัสถถวาย  แตก็นับเปนของพระผูมีพระ 
ภาคเจาได  เพราะเปนของท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต  เหตุนั้น 
พระเสขะท้ังหลาย  บัณฑิตพึงทราบวา ทานบริโภคปจจัยของพระผูมีพระ 
ภาคเจา"  จริงอยู  ธรรมทายาทสูตรเปนเครื่องสาธกในความขอนี้  การ 
บริโภคของพระขีณาสพทั้งหลาย  ชื่อวาสามีบริโภค  เหตุวาพระ-  
ขีณาสพเหลาน้ัน  ชื่อวาเปนเจาของบริโภค  เพราะลวงความเปนทาส 
แหงตัณหาเสียแลว. 
           ในบรโิภคเหลาน้ี  สามีบริโภค ๑ ทายัชชบรโิภค ๑  ยอมควร 
แกบรรพชิตทุกจําพวก  สวนอิณบริโภค  ยอมไมควร  (แกบรรพชิต 
ทั้งปวง)  ในไถยบริโภค  ไมมีคําจะพูดถึงเสียเลย  ก็การบริโภคปจจัย 
ที่ตนพิจารณาแลวของภิกษุผูมีศีลนั้นอันใด  การบรโิภคอันนั้น  ชื่อวา  
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เปนการบริโภคโดยความไมมีหน้ี  เพราะความเปนขาศึกตออิณบริโภค  
ก็ได  หรือจะสงเคราะหเขาในทายัชชบริโภคก็ไดเหมือนกัน  เพราะ 
แมคนผูมีศีลก็เรียกวาเสขะได  เหตุประกอบพรอมดวยสิกขา  (คือศีล) 
นี้  ก็แลในบริโภคเหลาน้ี  เพราะเหตุที่สามีบริโภคเปนเลิศ  เหตุนั้น 
ปจจยสันนิสิตศีล  ภิกษุเมือ่ปรารถนาสามีบริโภคนั้น  พิจารณาดวย 
ปจจเวกขณะมีประการดังกลาวแลวบรโิภคอยู  (นั้นแล)  พึงทําใหถึง 
พรอมได. 
           อันภิกษุผูทําอยูอยางนี้  ยอมชือ่วาเปนกิจจการี  จริงอยู  แมคํานี้ 
ทานก็ไดกลาวไววา 
              "สาวกผูมีปญญาดี๑  ไดฟงธรรมอันพระสคุตเจา 
              ทรงแสดงแลว  พึงพิจารณากอนแลวจึงเสพ 
              กอนขาว  ที่อยู  และที่นอน  ที่นั่ง  น้ําสําหรับซัก 
              ฟอกธุลีในผาสังฆาฏิ๒  เพราะเหตุนั้นแล  ภิกษ ุ
              จึงเปนผูไมติดอยูในส่ิงเหลาน้ี  คือในกอนขาว 
              ในที่นอน  ที่นั่ง  และในนํ้าสําหรับซักฟองธุลีในผา 
 
     ๑.  วรป ฺสาวโก  มหาฎีกาแนะใหแปลวา   สาวกของพระผูมีพระภาคเจาผูทรงมีปญญาอัน 
ประเสริฐ  เหน็ไมจําเปนจะแปลเชนนั้น. 
     ๒.  อาปฺจ  สงฺฆาฏิรชูปวาหน  ในมหาฎีกาแกไววา  อาปนฺติ  อุทก  สงฺฆาฏิรชูปวาหนนฺต ิ
ปสุมลาทิโน  สงฺฆาฏิคตรชสฺส  โธวน  นาคิดวา  น้ําสําหรับสุผา  นับเขาในปจจยัขอไหน  จึงจะตอง 
พิจารณากอนเสพ  และไฉนจึงไมใหพิจารณาตัวผา  กลับใหพิจารณาเคร่ืองสุเคร่ืองซักเลา 
มหาฎีกาจารยก็คงรูสึกอยางนี้  ทานจึงกลาวในตอนแกบท  สงฺขาย  วา  ก็คือพิจารณาปจจัย ๔ 
นั่นเอง  บท  ปณฺฑ  ไดแกบิณฑบาต  วิหาร กับ  สยนาสน  ไดแกเสนาสนะ  อาป  ไดแกคิลานปจจยั 
สงฺฆาฏิ  ก็หมายถึงจีวรนัน่เอง. 
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              สังฆาฏิ   เหมือนหยาดน้ําไมติดอยูในใบบัวฉะนั้น๑  
              เธอไดอาหาร   โดยการอนุเคราะหแดชนอื่นตามกาล 
              แลว   พึงต้ัง  (สติ)   มั่นเนืองนิตย     รูประมาณ 
              ในของเค้ียว   ในของฉัน    และในของลิม้ท้ังหลาย 
              เหมอืน   (คนเปนแผล)   รูประมาณในการพอกยา 
              รักษาแผล      ฉะน้ัน     ภิกษพึุงเปนผูไมสยบ  ฉัน 
              อาหารแตพอยังรางกายใหเปนไปได     เหมือน 
              (ภริยาสามี)     กนิเน้ือบุตรในทางกันดาร     (เพ่ือ 
              ใหรอดตายผานทางกันดารไปไดเทาน้ัน)   เหมือน 
              (พอคาเกวียน)   หยอดน้ํามันเพลา   (เกวียน  เพ่ือ 
              ใหเกวียนไปถึงท่ีหมายไดเทาน้ัน)  ฉะนัน้"  ดังนี้. 
           ก็ในความเปนผูทําปจจยสันนิสิตศีลนี้ใหบรบิูรณ     ควรเลาเรื่อง 
สังฆรักขิตสามเณรผูหลาน๒   (เปนอุทาหรณ)     เพราะสามเณรน้ัน 
พิจารณาโดยชอบแลวจึงบริโภค  ดังเธอกลาว (ประวัติของตน)  ไววา 
              "พระอุปชฌายะกลาวกะขาพเจาผูกําลังบริโภค 
              ขาวสาลีอันเย็นสนิทวา  'แนะสามเณร   เจาอยา 
              เปนผูไมสํารวม   เผาลิ้น  (ตัวเอง)  เลย'   ขาพเจา 
              ฟงคําของพระอุปชฌายะแลว       ไดความสังเวชใน 
 
   ๑.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๐๒. 
   ๒.  เพราะสามเณรองคนี้  มีช่ือยางเดยีวกบัพระสังฆรักขิตเถระผูเปนลุง  เม่ือพูดถึงเธอจึงตองเติม 
คํา  ภาคิเนยยฺ  (ผูหลาน)  ประกอบไวดวย.  
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              กาลนั้น   ขาพเจาน่ัง  ณ  อาสนะอันเดียว  ไดบรรล ุ
              พระอรหัต   ขาพเจาน้ันมีความดําริเต็มเปยมแลว  
              เหมอืนดวงจันทรในวัน  (ขึ้น)  ๑๕  (คํ่า)  ฉะนั้น 
              เปนผูมีอาสวะท้ังปวงส้ินแลว   บัดน้ีภพใหมไมมี" 
              ดังนี้  เหตุนั้น  แมกุลบุตรอืน่  เมื่อปรารถนาความ 
              สิ้นทุกข   พึงพิจารณาโดยแยบคายแลว   จึงเสพ 
              ปจจัยท้ังหลาย เทอญ. 
           ศีลเปน  ๔  อยาง   โดยจัดเปนปาริสุทธิศีล   มีปาฏิโมกขสังวรศีล 
เปนตน   พึงทราบดวยประการดังกลาวมาฉะน้ี. 
                    [ ปญจกศีล ( ศีลหมวด  ๕ )  ที ่๑ ] 
           อรรถาธิบายในปญจกะท่ี  ๑  แหงศีลสวนท่ีเปน  ๕  อยาง   บัณฑิต 
พึงทราบโดยเปนศีลของอนุปสัมบันเปนตน      จริงอยู   คําตอไปนี้พระ 
ธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไวในคัมภีรปฏิสัมภิทาวา      ปริยนัตปาริ- 
สุทธิศีลเปนไฉน  ?     ศีลของอนุปสัมบันทั้งหลายผูมีสิกขาบทมีที่สุด    นี ้
ชื่อวา  ปริยันตปาริสุทธิศีล   อปริยันตปาริสุทธิศีลเปนไฉน  ?  ศีลของ 
อุปสัมบันทั้งหลายผูมีสิกขาบทหามิได  นีช้ื่อวา  อปริยันตปาริสุทธิ- 
ศีล  ปริปุณณปาริสุทธิศีลเปนไฉน  ?     ศีลของกัลยาณปุถุชนผูประกอบ 
ในกุศลธรรม     กระทําใหบริบูรณจนจดชายแดนพระเสขะ     ไมไยดีใน 
รางกายและชีวิต     ยอมสละชีวิตได    นี้ชื่อวา    ปริปุณณปาริสุทธิศีล 
อปรามัฏฐปาริสุทธิศีลเปนไฉน  ?   ศีลของพระเสขะ  ๗  จําพวก   นี้ชื่อวา  
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อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล     ปฏิปสสัทธปิาริสุทธิศีลเปนไฉน  ?      ศีลของ  
พระขีณาสพทั้งหลาย   ผูสาวกของพระตถาคต   ศีลของพระปจเจกพุทธ 
ทั้งหลาย   ศลีของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย   นีช้ื่อวา 
ปฏิปสสัทธปิาริสุทธิศีล  (ศีลอันมีความบริสุทธิ์ดวยความระงับไปแหง 
กิเลส) 
           ในศีลเหลาน้ัน     ศีลของอนุปสัมบัน     พึงทราบวาเปนปริยนัต- 
ปาริสุทธิศีล    เพราะมีที่สุด  (แหงจํานวน)   ดวยอํานาจแหงการนับศีล 
ของอุปสัมบันทั้งหลาย     แมเปนศีลมทีี่สุด     ดวยอํานาจแหงการนับ  (ดัง 
ทานผูกเปนคาถาไว)   วา 
              "สิกขาบททั้งหลายท่ีเปนเคร่ืองสังวร       และเปน 
              วินยัเหลาน้ีมี   (จํานวนนับไดถึง)     เกาพันโกฏิขอ 
              กบัแปดสิบรอยโกฏิขอ  กับอีกหาสิบแสนขอ  และ 
              อื่น ๆ  อีกสามสบิหกขอ   (รวมเปนหน่ึงหมื่นเจ็ด 
              พันโกฏิหาลานสามสิบหกขอ)      อันพระสัมพุทธ- 
              เจาทรงประกาศแลว   (แต)   ในคัมภีรวินยัทาน 
              นิเทศไวโดยมุข     คือ     เปยยาล" 
ดังน้ีก็ดี   (แต)   บัณฑิตก็พึงทราบวาเปนอปริยันตปาริสุทธิศีล   เพราะ 
มุงเอาภาวะคือการสมาทานโดยเปนอนวเสสสีล      (ศลีไมมีสวนเหลือ) 
และความเปนศีลมิใชศลีมีความเห็นแกลาภ     ยศ    ญาติ    อวัยวะ  และ 
 
   *  ขุ  ป.  ๓  /๖๑.      
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ชีวิตเปนที่สุด   เหมือนศีลของพระมหาติสสเถระผูฉันมะมวง   ซึ่งพํานัก 
อยูที่จีวรคุมพพวิหารฉะน้ัน     จริงอยางนั้น      ทานผูมีอายุนั้นไมละอยูซึ่ง 
สัปปุริสานุสสติ  (ความตามระลึกถึงสัตบุรุษ)  นี้วา 
              "นรชนพึงสละทรัพย   เพราะเหตุแหงอวัยวะอัน 
              ประเสริฐกวา  เมื่อจะรักษาชวีิต   พึงสละอวัยวะเสีย  
              เมื่อระลึกถึงธรรม  พึงสละอวัยวะ   ทรัพย   และแม 
              ทั้งชีวิตเสียท้ังหมด" 
ดังน้ี      แมเม่ือความสงสัยในชีวิตมีอยู   ก็ไมลวงสิกขาบท   อาศัยอปริยันต- 
ปาริสุทธิศีลนั้นแล   อยูบนหลังของอุบาสกน่ันเอง     ไดบรรลพุระอรหัต 
ดังทานกลาว   (ประวัติ)   ไววา 
              (พระมหาเถระใหโอวาทตนวา)   "อบุาสกน้ีมิใชบิดา 
              ทั้งไมใชมารดา   ไมใชญาติ   ทั้งไมใชเผาพันธุของ 
              เจา   เขาทํากิจเชนนี้ให    ก็เพราะเหตุแหงเจาเปนผู 
              มีศีล"    (ดังน้ีแลว)    ยังความสังเวชใหเกิดแลว 
              พิจารณา    (สังขาร)    โดยแยบคาย   ทั้งท่ีอยูบน 
              หลังขอลอุบาสกนั้น  ไดบรรลุพระอรหตัแลว"  ดังนี.้ 
           ศีลของกัลยาณปุถุชนท้ังหลาย     อันเวนจากมลทิน    แมมาตรวา 
ความเกิดข้ึนแหงจิต   (คิดจะลวง)   เพราะเปนศีลที่บริสุทธิ์ยิ่ง     เหมือน 
แกวมณีแทอันนายชางเจียระไนดีแลว     และเหมือนทองคําท่ีนายชางทํา 
บริกรรมดีแลว     ต้ังแตกาลท่ีอุปสมบทมา     ยอมเปนปทัฏฐานแหงพระ  
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อรหัตโดยแท     เหตุนั้น     ทานจึงเรียกวาปริปุณณปาริสุทธิศีล     เหมือน 
ศีลของพระมหาสังฆรักขิตเถระและพระภาคิเนยยสังฆรักขิตเถระฉะนั้น. 
                              [ เรื่องพระมหาสังฆรักขิต ]  
           ไดยินวา        พระภิกษุสงฆเรียนถามถึงการบรรลโุลกุตรธรรมกะ 
พระมหาสังฆรักขิตเถระผูมีพรรษา  ๖๐  ลวงแลว     นอนอยูบนเตียงเปนที่ 
มรณะ     พระเถระบอกวา  "โลกุตรธรรมของเราไมมี"    ครั้งน้ันภิกษุ 
หนุมผูอุปฏฐากทานเรียนวา   "ทานผูเจริญ  คนทั้งหลายอยูในที่ประมาณ 
๑๒ โยชนโดยรอบ      ประชุมกันดวยคิดวา     'พระคุณเจาปรินิพพาน' 
ดังน้ี     ความรอนใจในภายหลังจะตองมีแกมหาชน      เพราะการมรณภาพ 
อยางปุถุชนแหงพระคุณเจา"     พระเถระกลาววา   "อาวุโส   เราไม 
เริ่มต้ังวิปสสนา  เพราะปรารถนาวา  'จัก  (รอ)  พบพระผูมีพระภาค 
เมตเตยยะดอก'  ถากระน้ัน   เธอจงชวยเราใหนั่งแลวทําโอกาส   (แก 
เรา)"   ภิกษุหนุมนั้นชวยพระเถระใหนั่งแลวออกไปขางนอก   พระเถระ 
ไดบรรลุพระอรหัตพรอมกับการออกไปแหงภิกษุนั้นนั่นเอง    จึงใหสัญญา 
ดวยการดีดนิ้วมือ   พระสงฆมาประชุมกันแลว   กราบเรียนวา      "ทาน 
ผูเจริญ     พระคุณเจายังโลกุตรธรรมใหเกิด     ในเวลาจวนมรณภาพ 
เห็นปานน้ี   ชื่อวาไดกระทํากิจท่ีบุคคลทําไดยาก"   พระเถระกลาววา 
"อาวุโสท้ังหลาย     นี่มิใชกิจทําไดยาก   เออก็เราจักบอกกิจที่ทํายากแกทาน 
ทั้หลาย    (คือ)   อาวุโสท้ังหลาย     เราระลึกถึงกรรมท่ีไดกระทําดวย  
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ความไมรู   ดวยไมมีสติ   ต้ังแตกาลท่ีเราบวชแลว    ไมไดเลย"* 

           แมหลานของทาน   ก็ไดบรรลุพระอรหัตโดยทํานองน้ีเหมือนกัน 
ในกาลมีพรรษาได  ๕๐  แล. 
                  บุคคลใด   ถาแมเปนคนสดับนอย  ทัง้ไมมั่นคง 
              ในศีลท้ังหลาย      บณัฑิตท้ังหลายยอมติบุคคลนั้น 
              ทั้ง  ๒  ทาง    คือทั้งทางศีลและทางสุตะ 
                   บุคคลใด   ถาแมเปนคนสดับนอย   แตเปนผู 
              มั่นคงในศีลท้ังหลาย    บัณฑิตท้ังหลาย    ยอม 
              สรรเสริญบุคคลนั้นทางศีล   (แต)   สุตะของเขา 
              ใชไมได 
                   บุคคลใด   ถาแมเปนคนสดับมาก    แตไมมั่นคง 
              ในศีลท้ังหลาย   บัณฑิตทั้งหลาย     ยอมติบุคคลนั้น 
              ทั้งทางศีล  (แต)   สุตะของเขาใชได 
                   บุคคลใด   ถาแมเปนคนสดับมาก   ทัง้มั่นคงใน 
              ศีลท้ังหลาย   บณัฑิตท้ังหลาย   ยอมสรรเสริญบุคคล 
              นั้นท้ัง  ๒  ทาง     คือท้ังทางศีลและทางสุตะ 
                   ใครจะควรติบุคคลผูเปนพุทธสาวก   ไดสดับ  
              มาก     ทรงธรรม    มีปญญา  ราวกะแทงทองชมพูนุท 
 
   *  นาคิดวา     การท่ีทานไดอาศัยพระพุทธเจาองคนี้ปฏิบัติธรรมมาจวนจะถึงอาสวกัขัยอยูรอมรอ 
แลว   ยังปรารถนาจะรอไปพบพระเมตไตรยอยูอีกนั้น   ทานไดกระทําไปดวยความไมรู    และดวย 
ความไมมีสติหรือเปลา  ? 
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              นั้นเลา   แมเหลาเทวดาก็ยอมชม   ถึงพรหมก็ 
              สรรเสริญแล๑. 
           สวนศีลของพระเสขะทั้งหลาย  บัณฑิตพึงทราบวาเปนอปรามัฏฐ- 
ปาริสุทธิศีล     เพราะเปนศีลไมถูกแตะตองดวยอํานาจทิฏฐิ   อีกอยางหนึ่ง 
ศีลที่ไมถูกแตะตองดวยอํานาจราคะ๒     ของปุถุชนท้ังหลายก็พึงทราบวา 
เปนอปรามัฏฐปาริสุทธิศีล        เหมือนศีลของพระติสสเถระผูบุตรของ 
กุฎมพีฉะน้ัน     ทานองคนั้นประสงคจะอาศัยศีลเห็นปานน้ัน   แลวต้ังอยู  
ในพระอรหัต     จึงกลาวกะพวกไพรีทั้งหลายวา 
                   "เราทําลายขาทั้งสองขาง     ทําสัญญาแกทาน 
              ทั้งหลาย      เราเกลียดอายความตายอยางคนมีราคะ 
              เราคิดอยางน้ีแลว      จึงพิจารณา  (สังขาร)   โดย 
              แยบคาย     ก็ไดบรรลุพระอรหัตเมื่ออรณุขึ้นพอดี๓" 
 
๑.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒/๑๙. 
๒.  ภววเสน   แตฉบับพมาเปน   ราควเสน    ในมหาฎกีาหนา  ๑๑๔   ขอ  ๕๙  ก็อยางนั้น   คําของ 
พระติสสเถระในคาถาก็มี       สราคมรณ   พิจารณาความก็นาจะเปนอยางนั้นดวย     จงึตกลงแกเปน 
ราควเสน. 
๓.  เร่ืองพระติสสเถระน้ี     พบเลาไวในอรรถกถามหาสติปฏฐานสูตรวา     ทานละสมบัติออกบวชแลว 
ไปอยูในปา   นองสะใภจางพวกโจรใหไปปลงชีวิตทาน   พวกโจรไปลอมทานไว     ทานถามทราบวา 
เขาจะมาปลงชีวิตทาน      ทานจึงพูดขอชีวติไวสักคืนหนึง่   โดยมีประกันวาไมหนี  พวกโจรทวงวา 
อยูในปาเชนนี ้จะไปหาประกันไดท่ีไหน     พระเถระจึงควาเอากอนหินขนาดเข่ืองกอนหนึ่งใกล ๆ  นั้น 
ทุบขาตัวเองจนกระดูกขาแตกท้ัง  ๒  ขาง   แลวถามพวกโจรวา     "พอใจหรือยงัละ ประกันอยางนี"้ 
พวกโจรเห็นเชนนั้นกย็อมทเุลาใหทาน     พากันไปกอไฟพักนอนอยูทางตนท่ีจงกรม           พระเถระ
ขม 
ทุกขเวทนา     พิจารณาดูศีลของตน   เห็นศีลบริสุทธ์ิดีก็เกิดปปติปราโมทย  เจริญวิปสสนาตอไป  ทํา 
สมณธรรมอยูตลอดคืน     พออรุณข้ึนก็ไดบรรลุพระอรหัต     จึงเปลงอุทานคาถานั้นข้ึน 
            ปาฐะในคาถาตางกันบาง   คือ   ส ฺมิสฺสามิ   ในอรรถกถาสติปฏฐานเปน   ส ฺาสฺสามิ 



สวน   สมฺมสิตฺวาน  โยนิโส    ในอรรถกถาสติปฏฐานเปน   ยถาภูต  วปิสฺสยึ  
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                        [ เรื่องพระเถระองคหนึ่ง ]  
           พระมหาเถระอีกองคหน่ึง     อาพาธหนักจนไมอาจจะบริโภคอาหาร 
ดวยมือของตนได     นอนกลิ้งเกลือกอยูในมูตรและคูถของตน     ภิกษุหนุม 
รูปใดรูปหน่ึงเห็นทานแลวกลาวข้ึนวา     "โอ  ชีวิตสังขารทั้งหลายเปน 
ทุกข"      พระมหาเถระกลาวกะเธอน้ันวา     "อาวุโส   เราตายลงในบัดนี้ 
จะไดสวรรคสมบัติ     ความสงสัยเรื่องนี้ไมมีแกเรา       แตชื่อวาสมบัติ 
ที่ตองทําลายศีลนี้แลวจึงได   กเ็ปนเชนกับความเปนคฤหัสถที่ภิกษุบอก 
คืนสิกขาแลวไดมาฉะน้ัน"     ดังน้ีแลวคิดวา   "เราตองตายไปกับศีล 
ใหได"*     นอนอยูนั้นนั่นเอง   พิจารณาโรคนั้นแหละ    (เปน 
อารมณ)     บรรลุพระอรหัตแลวพยากรณ   (พระอรหัต)   แกภิกษุสงฆ 
ดวยคาถาเหลาน้ีวา 
              "เมื่อเราถูกพยาธิอยางใดอยางหน่ึงตองเอาแลว 
              โรครันทําใหลําบาก     อาการทรุดหนัก    กเลวระนี้ 
              เหี่ยวแหงลงโดยเร็ว      เหมือนดอกไมที่เขาท้ิงไวที่ 
              ฝุนกลางแดด     พลันเหี่ยวแหงไปฉะน้ัน     กเลวระนี ้
              ไมนาพึงพอใจ     คนพาลกลับนับเอาวาเปนของนา 
              พึงพอใจ   กเลวระนี้ไมสะอาด      คนพาลกลับวา 
 
   *  ตรงนี้มหาฎีกาทานใหความกระจางไวดีอยางยิ่งวา   เม่ือจะตายกับศีลใหเด็ดขาดกต็องตายแลว 
ไมเกิดอีก      ถายังมีภพชาติไปเกิดใหม     ศีลก็ขาดตอน    คลายกับลาสิกขาเปนคฤหัสถไปฉะนั้น 
เพราะฉะนั้น     ตองทําใหส้ินภพส้ินชาติเสียกอนจะดับขันธ   จึงจะไดตายไปกับศีลนั้นเปนเดด็ขาด 
ไมมีขาดตอน.  
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              เอาวาเปนของสะอาด      กเลวระนี้เต็มดวยซากตาง ๆ 
              แตกลับ  (ปรากฏ)     เปนรูปนาพึงใจสําหรับคนผู 
              ไมเห็น  (ตามเปนจริง)  ขอติกายอันอาดูรเนาเหม็น 
              สกปรก     มีอันจะตองเจ็บอยูเสมอนี้      ที่หมูสัตวผู 
              ประมาทหลงงมอยู     ทําหนทางแหงการเขาถึงสุคติ 
              ใหเสื่อมเสียไป"   ดังน้ี. 
           สวนศีลของทานผูสิ้นกิเลสมีพระอรหันตเปนตน     พึงทราบวาเปน 
ปฏิปสสัทธปิาริสุทธิศีล            เพราะเปนศีลที่บริสุทธิ์ดวยความระงับแหง 
กิเลสเครื่องกระวนกระวายทั้งปวง   ศลีเปน  ๕  อยาง     โดยจัดเปนปาริสุทธิ- 
ศีลมีปริยันตปาริสุทธิศีลเปนตน        สาธุชนพึงทราบดวยประการดังกลาว 
มาฉะนี้. 
                              [ ปญจกะท่ี  ๒ ]  
           ในปญจกศีลที่  ๒  บัณฑิตพึงทราบเน้ือความดวยอํานาจคุณมีการ 
ละเปนตน   ซึ่งโทษท้ังหลายมปีาณาติบาตเปนอาทิ    จริงอยู     พระธรรม- 
เสนาบดีสารีบุตรกลาวไวในคัมภีรปฏสิัมภิทาวา     "ศีล  ๕  คือ  การละ 
ปาณาติบาตเปนศีล   ความงดเวน   (จากปาณาติบาต)     ก็เปนศลี   เจตนา 
(ละเวนปาณาติบาต)    ก็เปนศีล     ความสํารวม   (จากปาณาติบาต) 
ก็เปนศีล     ความไมละเมิด   (ปาณาติบาต)   ก็เปนศีล 
           การละ     ความงดเวน    เจตนา     ความสํารวม   ความไมละเมิด 
อทินนาทาน     กาเมสุมิจฉาจาร     มุสาวาท     ปสณุาวาจา     ผรุสวาจา  
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สัมผัปปลาปะ   อภิชฌา   พยาบาท   มิจฉาทิฏฐิ   (แตละอยาง ๆ)   เปนศีล.  
           การละกามฉันทะดวยเนกขัมมะ   ละพยาบาทดวยอพยาบาท  (คือ 
เมตตา)     ละถีนมิทธะดวยอาโลกสัญญา     ละอุทธัจจะดวยความไมฟุง- 
ซาน      (คือเอกัคคตา ?)     ละวิกิจฉาดวยธัมมววัฏฐาน  (ความปลงใจ 
ในธรรม)   ละอวิชชาดวยญาณ   ละอรติดวยปราโมทย      ละนิวรณดวย 
ปฐมฌาน      ละวิตกวิจารดวยทุติยฌาน      ละปติดวยตติยฌาน      ละสุข 
และทุกขดวยจตุตถฌาน     ละรูปสัญญา   ปฏิฆสัญญา    นานัตตสัญญา 
ดวยอากาสานัญจายตนสมาบัติ     ละอากาสานัญจายตนสัญญา     ดวยวิญญา- 
ณัญจายตนสมาบัติ     ละวิญญาณัญจายตนสัญญา    ดวยอากิญจัญญายตน- 
สมาบัติ     ละอากิญจัญญายตนสัญญา   ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
ละนิจจสัญญา      ดวยอนิจจานุปสสนา   ละสุขสัญญา   ดวยทุกขานุปสสนา 
ละอัตตสัญญา   ดวยอนตัตานุปสสนา   ละนันทิ   ดวยนิพพิทานุปสสนา 
(อนุปสสนาท่ีเปนไปดวยอาการหนายในสังขาร)   ละราคะ   ดวยวิราคา- 
นุปสสนา     (อนุปสสนาท่ีเปนไปดวยอาการคลายกําหนัด)     ละสมุทัย 
ดวยนิโรธานุปสสนา     (ดูสังขารดานดับ)   ละความไมอยากพน   ดวย 
มุญจิตุกามยตานุปสสนา   ละความถือเอาไว     ดวยปฏินิสสัคคานุปสสนา 
(อนุปสสนาท่ีเปนไปดวยอาการสละสังขาร)   ละฆนสัญญา   (ความ 
หมายวาเปนกอน)  ดวยขยานุปสสนา   (ดูสังขารดานส้ินไป)   ละความ 
ประมวลเอาไว   ดวยวยานุปสสนา  (ดูสังขารดานเสื่อม)   ละธวุสัญญา 
(ความหมายวายั่งยืน)      ดวยวิปริณามานุปสสนา     (ดูสังขารดานแปร- 
ปรวน)     ละกิเลสอันเปนนิมิต   ดวยอนิมิตตานุปสสนา     ละกิเลสอัน  
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เปนที่ต้ัง     ดวยอัปปณิหิตานุปสสนา     ละอภินิเวส   (ความปกใจมั่น๑) 
ดวยสุญญตานุปสสนา๒      ละความปกใจมั่นในอันถือเอาวาเปนสาระ  (ใน 
สิ่งมิใชสาระ๓)     ดวยอธปิญญาธัมมวิปสสนา๔   (การเห็นแจงธรรมดวย 
อธิปญญา)   ละความปกใจมั่นดวยอํานาจความงมงาย๕    ดวยยถาภูตญาณ- 
ทัสสนะ      ละความปกใจมั่นดวยอํานาจอาลัย      ดวยอาทีนวานุปสสนา  
ละความไมพิจารณา  (หาทางพน)     ดวยปฏิสังขานุปสสนา     ละความ 
ปกใจมั่นดวยอํานาจสังโยค       ดวยวิวัฏฏานุปสสนา๖      ละกิเลสทั้งหลาย 
อันมีที่ต้ังรวมกันกับทิฏฐิ      ดวยโสดาปตติมรรค๗     ละกิเลสอยางหยาบ 
ดวยสกทาคามิมรรค     ละกิเลสอยางละเอียด   ดวยอนาคามิมรรค  ละ 
 
๑.  อภินิเวส  บทนี้   มหาฎกีาวา     ไดแกอัตตานุทิฏฐิ. 
๒.  อนิมิตตานุปสสนา     อัปปณิหิตานุปสสนา     สุญญตานุปสสนา  ๓ นี้   ช่ือพองกับวิโมกข  ๓ คือ 
สุญญตวิโมกข  อนิมิตตวิโมกข  อัปปณิหิตวิโมกข   เขาใจวาจะมีความหมายนัยเดยีวกัน   อนุปสสนา 
เปนมรรค     วโิมกข   เปนผล. 
๓.  อภินเิวส   บทนี้   มหาฎกีาแกเปน   วิปลาส. 
๔.  อธิปญญาธัมมวิปสสนา     คํานี้มีมาในสูตรท่ี  ๙๒   จตุกังคุตตร   หนา  ๑๒๐     ปณณาสกะ  ๒ 
วรรค  ๕  วา   บุคคล  ๔  จําพวก  คือ  ผูไดอัชฌัตตังเจโตสมถะ   แตไมไดอธิปญญาธัมมวิปสสนา  ก็มี 
ผูไดอธิปญญาธัมมวิปสสนา      แตไมไดอัชฌัตตังเจโตสมถะก็มี   ผูไมไดท้ังสองอยางก็มี     ผูไดท้ัง
สอง 
อยางก็มี. 
๕.  สัมโมหาภนิิเวส   มหาฎกีาวา   หมายเอาความปกใจเช่ือโดยความงมงาย   เชนวา   โลกน้ีมีผูสราง 
และวาบางทานหมายเอาอุจเฉททิฏฐิ   และสัสสตทิฏฐิ. 
๖.  มหาฎีกาวา     วิวัฏฏานุปสสนาน้ี     ไดแกสังขารุเบกขา     และอนุโลมญาณ. 
๗.  การละทิฏฐิผิดเปนกจิสําคัญแหงโสดาปตติมรรค      แมสังโยชนท่ีพระโสดาบันละไดก็ข้ึนตนดวย 
สักกายทิฏฐิ   ตรงกันขาม   การประกอบดวยทิฏฐิชอบ   ท่ีลงรองกระแสแหงพระนิพพาน   เปนเหตุให 
ไดนามวาโสดาบัน     ก็เปนคุณสําคัญในความเปนอริยบุคคลช้ันตน  จงึมีพระบาลีเรียกพระโสดาบันวา 
ทิฏ ิสมฺปนฺโน  ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ.  
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สรรพกิเลส   ดวยอรหัตมรรค๑     (แตละอยาง ๆ)     เปนศีล,   ความ 
งดเวน   เจตนา   ความสํารวม  ความไมละเมิด  (โทษและคุณ 
เหลาน้ันแตละอยาง)  เปนศีล,      ศีลเห็นปานน้ียอมเปนไปเพ่ือความไม 
เดือดรอนแหงจิต   เปนไปเพ่ือปราโมทย    เปนไปเพ่ือปติ   เปนไปเพ่ือ 
ปสสัทธิ   เปนไปเพ่ือโสมนัส   เปนไปเพ่ือเสพใหยิ่งข้ึน   (ซึ่งสมาธิ)   เปน 
ไปเพ่ือธรรมอันเปนเครื่องประดับ   (แหงสมาธิ)       เปนไปเพ่ือธรรม 
อันอุดหนุน (สมาธิ)    เปนไปเพ่ือธรรมอันเปนบริวาร  (แหงสมาธิ) 
เปนไปเพ่ือความเต็มรอบ  (แหงสมาธิ)   เปนไปเพ่ือความหนายโดย 
สวนเดียว   เพ่ือสํารอกราคะ   เพ่ือความดับ   เพ่ือความสงบระงับ   เพ่ือ 
ความรูยิ่ง   เพ่ือความรูพรอม   เพ่ือนิพพาน"๒   ดังน้ี. 
           ก็แลธรรมใน  ๕  ประการมีปหานะเปนตนนี้   ชื่อวาธรรมอะไร  ๆ  
ที่จะเรียกวาปหานะยอมไมมี      เวนแตธรรมคือความไมเกิดข้ึนแหงโทษ 
มีปาณาติบาตเปนตน   มปีระการดังกลาวแลวอยางเดียว๓     แตเพราะวา 
การละนั้น  ๆ       นับไดวาเปนการเขาไปรับไว      เพราะอรรถวาเปนที่ต้ัง 
 
๑.  มหาฎีกาอธิบายวา   ท่ีวากิเลสอยางหยาบ   อยางละเอียด   ในท่ีนี้  เพราะเทียบกันในระหวางกิเลส 
ท่ีมรรคดวยกนัจะพึงละ   ไมไดหมายความท่ัวไป  สวนสรรพกิเลสท่ีอรหัตมรรคพึงละน้ัน   กห็มายถึง 
กิเลสท่ียังเหลืออยูเทานั้น  เพราะไมจําตองละกิเลสท่ีมรรคตน ๆ  ละไปแลวซํ้าอีก. 
๒.  ขุ.  ป.  ๓๑/๖๗. 
๓.  มหาฎีกาแกไววา "ปชหน  อนุปฺปาทนโิรโธ  ปหาน  ความละไป  คือ   ความดับไปไมเกิดข้ึนอีก 
ช่ือวา   ปหานะ"  อธิบายวา     ธรรมคือความไมเกิดข้ึนอีกแหงโทษนั้น ๆ  อยางเดียวเทานั้น  เปน 
ความหมายแหงปหานะ     แตท่ีในปฏิสัมภทิาทานนับปหานะเปนศีลดวยนั้น  เพราะอรรถาธิบาย   ดัง 
ตอไปนั้น.  
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อาศัยแหงกุศลธรรมนั้น ๆ   นับวาเปนการรวมเอาไว     เพราะทํา  
ความไมกระจัดกระจาย  (แหงกุศลธรรมนั้น ๆ)   เพราะเหตุนั้น   ทาน 
จึงเรียกวาศีล   เพราะอรรถวาเปนรากฐาน   กลาวคือเปนการเขาไปรับ 
ไวและรวมเอาไว  ดังกลาวแลวในเบ้ืองตนนั่นแล   ธรรม  ๔  อยางนอกน้ี 
ทานกลาวหมายเอาความเปนไปเองแหงใจ     โดยเวนจากโทษนั้น ๆ ดวย 
โดยสํารวมตอโทษน้ัน ๆ  ดวย      โดยเจตนาสัมปยุตดวยความเวนและ 
ความสํารวมท้ังสองน้ันดวย   โดยไมละเมิดแหงบุคคลผูไมลวงโทษนั้น ๆ 
ดวย*  สวนอรรถวาธรรม  ๔  อยางนั้นเปนศีล     ขาพเจาแถลงไวขางตน 
แลวแล   ศลีเปน  ๕  อยาง   โดยเปนเปนปญจศีล  มีปหานศีล  เปนตน   พึง 
ทราบดวยประการฉะน้ี. 
           ก็แลการแกปญหาเหลาน้ี  คือ   อะไรเปนศีล  ที่เรียกวาศีล  เพราะ 
อรรถวาอะไร   อะไรเปนลักษณะ   เปนรส   เปนเครื่องปรากฏและเปน 
ปทัฏฐานของศีลนั้น     ศลีมีอานิสงสอยางไร    และศีลนั้นมีกีอ่ยาง   จบลง 
เพียงนี้แล. 
                         [ ความเศราหมองและผองแผวแหงศีล ]  
           สวนปญหากรรมขอท่ีวา  อะไรเปนความเศราหมอง   และอะไร 
เปนความผองแผวแหงศีลนั้น      ขาพเจาจะกลาวแกในปญหากรรมนั้น 
ตอไป     ความท่ีศีลขาดเปนตน   ความเศราหมองแหงศีล   ความที่ 
 
   *  หมายความวา เม่ือปหานะเปนไปแลว     ธรรมอีก  ๔  อยาง  คือ  ความเวน   ความสํารวม   เจตนา 
และความไมลวงโทษน้ัน ๆ  ก็ยอมเกดิข้ึนและเปนไปเอง   มหาฎีกาอธิบายวา     เอกฺกขเณป   ลพฺภนตฺิ 
ธรรมเหลานี้ยอมมีในขณะ  (จิต)  เดียวกนัก็ได.  
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ศีลไมขาดเปนตน   เปนความผองแผวแหงศีล. 
                                 [ ความเศราหมองแหงศีล ]  
           ก็แลความท่ีศีลขาดเปนตนนั้น      ทานสงเคราะหดวยความแตก 
(แหงศีล)   ซึง่มีลาภและยศเปนตนเปนเหตุอยาง  ๑  ดวยเมถุนสงัโยค  ๗ 
ประการอยาง  ๑ 
           จริงอยางนั้น     สกิขาบทในสวนเบ้ืองตนหรือในสวนเบ้ืองปลาย 
ในกองอาบัติทั้ง  ๗  ของภิกษุใด     ทาํลายแลว     ศีลของภิกษุนั้นชื่อวา 
เปนศีลขาด   เหมือนผาขาดท่ีชายฉะน้ัน    สวนสิกขาบทของภิกษุใด 
ทําลายในสวนทามกลาง   ศีลของภิกษุนั้นชื่อวาเปนศีลทะลุ  เหมือนผา 
เปนชองโหวตรงกลางผืนฉะนั้น     สิกขาบทของภิกษุใดทําลายไปทีละ 
๒ - ๓  สิกขาบทโดยลําดับ      ศลีของภิกษุนั้นชื่อวาเปนศีลดาง   เหมือน 
แมโคตัวสีดําหรือแดงเปนตนอยางใดอยางหน่ึง     มีสีตัดกับสีตัวผุดข้ึน 
ที่หลังบาง     ที่ทองบางฉะนั้น      สิกขาบทของภิกษุใดทําลายยิบยับไป 
ศีลของภิกษุนั้นชื่อวาพรอย       เหมือนแมโคตัวลายไปดวยจุดสีที่ตัดกับ 
สีตัวยิบยับไปฉะนั้น*     ความท่ีศีลขาดเปนตน    ดวยความแตก  (แหงศีล) 
 
   *เร่ือง  ขาด  ทะลุ  ดาง  พรอย  ท่ีทานอธิบายน้ี     ไดความวาขาดท้ังนั้น   ตางกนัดวยอาการท่ี 
ขาดเทานั้น     พิจารณาดูศัพทแลวเหน็วานาจะเปนโทษลดหล่ันกนั   คือมีเจตนาลวงศีลจนถึงท่ีสุด 
เปนขาด มีเจตนาลวงศีล  แตพยายามไมสําเร็จ  เชน  ฆาเขา  แตเขาไมตาย  เปนทะลุ  มีเจตนา 
ลวงศีล  ตั้งทาจะพยายามแลวงดเสีย  เชน   เง้ือมมือจะประหารแลวงดได   เปนดาง   ไมมีเจตนาลวงศีล 
เปนแตเจตนาตลกคะนอง   หรือไมเอ้ือเฟอสํารวม   ทํา   พูดอะไรเฉียดความลวงศีล     จะวาไมเปน 
ความเสียทีเดยีวกว็าไมได   นับเปนความเสียนิดหนอย   นี้เปนพรอย     หรือมิฉะนั้น   ลวงถึงปาราชิก 
เปนขาด     ลวงสังฆาทิเสส  เปนทะลุ   ลวงปาจิตตีย  เปนดาง   ลวงทุกกฏ     ทุพภาสิต  เปนพรอย 
ดังนี้จะเขาใจงายข้ึน.  
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ซึ่งมีลาภเปนตนเหตุ  ยอมมีดวยประการฉะน้ีกอน. 
                                    [ เมถุนสังโยค  ๗ ]  
           (สวนความที่ศีลขาดเปนตน)       ดวยอํานาจแหงเมถุนสังโยค  ๗ 
พึงทราบดังตอไปนี้     จริงอยู      พระผูมีพระภาคตรัสไว  (ในเมถุน 
สังโยคสูตรนั้น)วา 
           (๑)   "ดูกรพราหมณ  สมณะก็ดี   พราหมณก็ดี   ลางคนใน 
โลกนี ้  ปฏญิญา  (ตนวา)  เปนพรหมจารีจริง ๆ  หาไดรวมประกอบ 
กิริยาที่คนสองตอสองจะพึงประกอบกันดวยมาตุคามไมเลย     แตวา 
ยังยินดีการลูบไล    การขัดสี    การใหอาบนํ้า   การนวดฟน   แหงมาตุคาม 
เขายินดี   ใครใจ     และถงึความปลื้มใจ    ดวยการบําเรอมีการลูบไล 
เปนตนนั้น      ดูกรพราหมณ   แมความยินดีการบําเรอแหงมาตุคามน้ี 
นับเปนความขาดก็ได   ทะลุก็ได   ดางก็ได   พรอยก็ได   แหงพรหมจรรย 
ของสมณพราหมณนั้น     ดูกรพราหมณ   สมณพราหมณนี้เรากลาววา 
เขาประพฤติพรหมจรยไมบริสุทธิ์  ประกอบดวยเมถุนสังโยค  ยอม 
ไมพนจากชาติชรามรณะ  ฯ ล ฯ   เราบอกไดวา   เขายอมไมพนไปจาก 
ทุกขไดเลย. 
           (๒)   ดูกรพราหมณ   อีกขอหนึ่ง   สมณะก็ดี   พราหมณก็ดี 
ลางคนในโลกน้ี   ปฏญิญา  (ตนวา)  เปนพรหมจารีจริง ๆ หาไดรวม 
ประกอบกิรยิาที่คนสองตอสองจะพึงประกอบกันกับดวยมาตุคามไมเลย 
ทั้งไม  (ถึงกบั)  ยินดีการลูบไล  ฯ ล ฯ   แหงมาตุคาม   แตวายังซิกซี้  



ประโยค๘ - วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 108 

เลนหัวสัพยอกกับมาตุคามอยู     เขายินดีดวยการซิกซี้เปนตนนั้น  ฯ ล ฯ   
เราบอกไดวา   เขายอมไมพนจากทุกขไดเลย. 
           (๓)   ดูกรพราหมณ   อีกขอหนึ่ง   สมณะก็ดี     พราหมณก็ดี 
ลางคนในโลกน้ี   ฯ ล ฯ     หาไดรวมประกอบกิริยาที่คนสองตอสองจะพึง 
ประกอบกันกับดวยมาตุคามไมเลย   ทั้งไม  (ถึงกบั)  ยินดีการลูบไล 
ฯ ล ฯ  แหงมาตุคาม     ทั้งไม  (ถึงกบั)  ซิกซ้ี  เลนหัว  สัพยอกกับ 
มาตุคาม  แตวายังเพง   ยังจองดูตามาตุคามดวยตา  (ของตน)  เขา 
ยินดีดวยการเพงดูนั้น  ฯ ล ฯ  เราบอกไดวา   เขายอมไมพนไปจากทุกข 
ไดเลย. 
           (๔)   ดูกรพราหมณ     อีกขอหนึ่ง   สมณะก็ดี   พราหมณก็ดี 
ลางคนในโลกน้ี  ฯ ล ฯ  หาไดรวมประกอบกิริยาที่คนสองตอสองจะพึง 
ประกอบกันดวยมาตุคามไมเลย      ทัง้ไม  (ถึงกับ)  ยินดีการลูบไล 
ฯ ล ฯ  แหงมาตุคาม     ทั้งไม  (ถึงกบั)  ดูตาแหงมาตุคาม  ฯ ล ฯ   แตวาฟงเสียงมาตุคาม
หัวเราะ 
อยูก็ดี     พูดอยูก็ดี    ขับรองอยูก็ดี     รองไหอยูก็ดี   ขางนอกฝา   หรือ 
ขางนอกกําแพงก็ตาม   เขายินดีดวยเสียงนั้น  ฯ ล ฯ   เราบอกไดวา  เขา 
ยอมไมพนไปจากทุกขไดเลย. 
           (๕)   ดูกรพราหมณ   อีกขอหนึ่ง   สมณะก็ดี   พราหมณก็ดี 
ลางคนในโลกน้ี  ฯ ล ฯ   หาไดรวมประกอบกิริยาที่คนสองตอสองจะพึง 
ประกอบกันดวยมาตุคามไมเลย        ทั้งไม  (ถึงกบั)  ยินดีการลูบไล 
ฯ ล ฯ  แหงมาตุคาม   ทัง้ไม  (ถึงกับ)  ซิกซี ้ ฯ ล ฯ  กับมาตุคาม  ทั้ง   
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ไม  (ถึงกับ)  จองดูตาแหงมาตุคาม  ฯ ล ฯ   ทั้งไม  (ถึงกับ)  ฟงเสียง  
แหงมาตุคาม  ฯ ล ฯ   รองไหอยูก็ดี  ฯ ล ฯ    แตวายังตามนึกถึงการที่ 
เคยหัวเราะพูดจาเลนหัวกับมาตุคาม     ในกาลกอน   เขายินดีดวยเรื่องเกา 
นั้น   ฯ ล ฯ      เราบอกไดวา     เขายอมไมพนไปจากทุกขไดเลย. 
           (๖)   ดูกรพราหมณ     อีกขอหนึ่ง    สมณะก็ดี     พราหมณก็ดี 
ลางคนในโลกน้ี   ฯ ล ฯ         หาไดรวมประกอบกิริยาที่คนสองตอสองจะพึง 
ประกอบกันดวยมาตุคามไมเลย   ฯ ล ฯ     ทั้งไม  (ถึงกับ)  ตามนึกถึง 
การท่ีเคยหัวเราะพูดจาเลนหัวกับมาตุคามในกาลกอน       แตวาเขาเห็น 
คฤหบดีก็ดี   บุตรคฤหบดีก็ดี   ผูอ่ิมเอิบพรอมพรั่งดวยกามคุณ  ๕  บําเรอ 
ตนอยู   เขายินดีดวยการบําเรอตนแหงคฤหบดี   หรือบุตรคฤหบดีนั้น 
ฯ ล ฯ   เราบอกไดวา    เขายอมไมพนไปจากทุกขไดเลย. 
          (๗)   ดูกรพราหมณ   อีกขอหนึ่ง    สมณะก็ดี   พราหมณก็ดี 
ลางคนในโลกน้ี  ฯ ล ฯ     หาไดรวมประกอบกิริยาที่คนสองตอสองจะพึง 
ประกอบกันดวยมาตุคามไมเลย  ฯ ล ฯ    ทั้งไม  (ถึงกับ)  เห็นคฤหบดี 
หรือบุตรคฤหบดี  ฯ ล ฯ   บําเรอตนอยู  ฯ ล ฯ    แตวาประพฤติพรหมจรรย 
ปรารถนาเทวนิกายเหลาใดเหลาหนึ่ง     ดวยหวังวา   เราจักไดเปนเทพเจา 
หรือเทพองคใดองคหน่ึง      ดวยศีลนี ้  ดวยตบะน้ี  หรือดวยพรหมจรรยนี้ 
ก็ดี   เขายินดี  ใครใจ   ถึงความปลื้มใจดวยความเปนเทวดาน้ัน     ดูกร 
พราหมณ    แมความยินดีดวยการเปนเทวดาน้ี    นับเปนขาดก็ได    ทะล ุ
ก็ได    ดางก็ได     พรอยก็ได    แหงพรหมจรรย"*    ฉะน้ี. 
 
   *  องฺ.  สตฺตก.   ๒๓/๕๖.  
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           ความท่ีศีลเปนศีลขาดเปนตน       พึงทราบวาทานสงเคราะหดวย 
ความแตก  (แหงสิกขาบท)   ซึ่งมีลาภเปนตนเหตุประการ  ๑  ดวย 
เมถุนสังโยค  ๗  ประการ  ๑  ดังกลาวมาฉะน้ี. 
                       [ ความผองแผวแหงศีล ]  
           สวนความที่ศีลเปนศีลไมขาดเปนตน  ทานสงเคราะหดวยความไม 
แตกแหงสิกขาบททั้งหลายโดยประการทั้งปวงประการ  ๑     ดวยการทํา 
คืนซึ่งสิกขาบททั้งหลายท่ีพึงทําคืนไดอันแตกแลวประการ  ๑   ดวยความ 
ไมมีเมถุนสังโยค  ๗  ประการ  ๑   ดวยความดีอ่ืนอีก     คือดวยความไม 
เกิดข้ึนแหงบาปธรรมท้ังหลายเชน  โกธะ  อุปนาหะ  มักขะ  ปลาสะ 
อิสสา  มัจฉริยะ  มายา  สาเถยยะ  ถมัภะ  สารัมภะ  มานะ  อติมานะ 
มทะ  ปมาทะ  เปนตนประการ ๑  ดวยความบังเกิดแหงคุณท้ังหลาย 
มีอัปปจฉตา  สันตุฏฐิตา  และสัลเลขตาเปนตนประการ ๑ 
           จริงอยู  ศลีเหลาใดแมไมแตกเพ่ือตองการลาภเปนตนก็ดี   แม 
แตกดวยโทษคือความประมาทแตทําคืนแลวก็ดี   อันเมถุนสังโยคหรือ 
บาปธรรมมีโกธะและอุปนาหะเปนตน     ไมเขามาทําลายเสียก็ดี   ศีล 
เหลาน้ันทานเรียกวาอขัณฑกะ  (ไมขาด)  อัจฉิททะ  (ไมทะล)ุ  อสพละ 
(ไมดาง)  อกัมมาสะ  (ไมพรอย)  โดยประการท้ังปวง  และศีล 
เหลานั้นแหละ   ชื่อวาภุชิสสะ   เพราะกระทําความเปนไท     ชื่อ 
วิญุปสัตถะ    เพราะความเปนศีลอันวิญูสรรเสริญ ชื่ออปรามัฏฐะ 
เพราะความเปนศีลอันตัณหาไมแตะตอง  และเปนสมาธิสังวัตตนิกะ  
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เพราะยังอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิใหเปนไปโดยงาย ๆ    เพราะ 
เหตุนั้น  ความเปนศีลไมขาดเปนตนน้ี   พึงทราบวาเปนความผองแผว 
แหงศีลเหลานั้น   ก็แลความผองแผวน้ีนั้น    ยอมสําเร็จดวยอาการ  ๒ 
คือ    ดวยการเห็นโทษแหงสีลวิบัติ  ๑   ดวยการเห็นอานิสงสแหงสีล- 
สมบัติ  ๑ 
                                  [ โทษแหงสีลวิบัติ ]  
           ในอาการ  ๒  อยางนั้น  โทษแหงสีลวิบัติพึงเห็นตามนัยแหงพระสูตร 
อันมีคําข้ึนตนวา   "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โทษแหงสีลวิบัติของภิกษุผูทุศีล 
๕  อยางนี้"๑     ดังน้ีนัยหนึ่ง     อีกนัยหนึ่งบุคคลผูทุศีล   เพราะความ 
ทุศีลเปนตนเหตุ     ยอมไมเปนที่ชอบใจของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
เปนผูที่เพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายไมพึงพร่ําสอน     ตองทุกขใจในเพราะ 
คําติเตียนความทุศีล  (ของตน)   ตองรอนใจในเพราะคําสรรเสริญ 
(คนอ่ืน)  ผูมีศีลทั้งหลาย   ก็แลเพราะความเปนผูทุศีลนั้น   เขายอม 
เปนผูมีผิวพรรณหมอง   อน่ึง  นับวาเปนผูมีสัมผัสหยาบ     เพราะนํา 
อบายทุกขมาใหแกคนทั้งหลายท่ีเอาเยี่ยงอยางเขาตลอดกาลนาน  นับวา 
เปนผูมีราคาถูก   เพราะทําความไมมีผลมากแกทายกท้ังหลายผูที่ตน 
รับไทยธรรม  (ของเขา)  มา       ดุจผาปานดิบซึ่งเปนผามีสีทราม  สัมผัส 
หยาบและราคาถูกฉะนั้น๒   เปนคนชําระ (ใหบริสทุธิ์)   ไดยาก   เหมือน 
 
๑.  องฺ.  ป ฺจก.  ๒๒/๒๘๑. 
๒.  ความท่ีเปรียบคนทุศีลดวยผาปานดิบมีโทษ  ๓  ประการนี้      กลาวตามนยัสูตรท่ี  (๕๓๙)  ๑๐๐ 
ในติกังคุตตร   หนา  ๓๑๗  คํา  "สาณสาฏโก  วิย"  จึงเปนอุปมาแหงบทท้ัง  ๓     (คือ  ทุพฺพณฺโณ 
ทุกฺขสมฺผสฺโส  อปฺปคฺโฆ).  
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หลุมคูถที่หมักหมมมานาน   (ยากท่ีจะชําระใหสะอาด)   ฉะน้ัน   เปนผู  
คลาดจากประโยชนทั้งสอง   เหมือนดุนฟนเผาศพ   (ที่ไฟไหมทั้งสอง 
ขาง   ตรงกลางเปอนคูถ    ใชประโยชนไมไดทั้งในปาและในบาน) 
ฉะน้ัน๑   แมปฏิญญาความเปนภิกษุ  ก็ไมเปนภิกษุอยูนั่นเอง  เหมือน 
ลาที่เดินตามฝูงโค   (แมรองอยางโค     ก็ไมเปนโคอยูนั่นเอง)     ฉะน้ัน 
เปนผูหวาดอยูเนืองนิตย   เหมือนคนมีเวรตอคนท่ัวไป   เปนคนไมควร 
อยูรวมดวย   เหมือนซากศพ   แมประกอบดวยคุณมีสุตะเปนตน   ก ็
ไมควรแกการบูชาของเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย     เหมือนไฟในปาชา 
ไมควรแกการบูชาของพวกพราหมณ   เปนคนอาภัพในการบรรลุคุณวิเศษ 
เหมือนคนตาบอดอาภัพในการเห็นรูป     เปนผูไรความหวังในพระสัท- 
ธรรม  เหมือนเด็กจัณฑาลไมมีหวังในราชสมบัติ     แมสําคัญตนวามีสุข 
ก็ชื่อวาเปนคนมีทุกขอยูนั่นเอง   เพราะความเปนผูมีสวนแหงทุกขที่ตรัส 
ไวในอัคคิขันธปริยาย. 
           จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงเห็นกรรมและวิบากชัด   โดย 
อาการท้ังปวง  เมื่อจะทรงแสดงทุกขอันเผ็ดรอน   มีความยินดีในสุข 
ดังจะกลาวเปนปจจัย  ซึ่งดวยเหตุเพียงแตนึกถึง  สามารถยังความรอน 
ไหมแหงหทัยใหเกิดข้ึน   แลวยังการกระอักโลหิตอุน ๆ๒  ใหเปนไป   แก 
คนทุศีลทั้งหลาย     ผูมีจิตกําหนัดดวยยินดีความสุขในการบริโภคเบญจ- 
กามคุณ     และในสามีจิกรรม  (ที่คนอ่ืนทํา)   มีการไหว   การแสดง 
 
๑.  ความขอนี้   กลาวตามนยัพระสูตรท่ี  (๙๕)  จตุกังคุตตร  หนา  ๑๒๔. 
๒.  ไทยพูดวา  เลือดสด ๆ  ความก็ไดกัน   เพราะวาเลือดสด ๆ  มันก็ยอมอุน.    
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ความนับถือเปนตน   จึงตรัส  (อัคคิขันธปริยาย)  วา 
           (๑)   "ภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายเห็นหรือไม ซึ่งกองไฟใหญ 
อันไหมลุกเปนเปลวโชติชวงอยูโนน"  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  "(เห็น) 
อยางนั้นพระเจาขา"    ตรัสวา   "ภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจะสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน   ขอท่ีบุคคลพึงเขาไปน่ังกอด  หรือเขาไปนอนกอด   
ซึ่งกองไฟใหญอันลุกเปนเปลวโชติชวงอยูโนนก็ดี  ขอท่ีบุคคลพึงเขา 
ไปน่ังเคลา   หรือเขาไปนอนเคลาซ่ึงนางกษัตริย  นางพราหมณ   หรือนาง 
คฤหบดี   ผูมีฝามือและฝาเทานุมเหมือนปุยนุนก็ดี     สองขอนี้ขอไหน 
เลาหนอประเสริฐกวากัน ?"  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  "ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ขอที่บุคคลพึงเขาไปน่ังเคลาหรือเขาไปนอนเคลานางกษัตริย 
นางพราหมณ  หรือนางคฤหบดี   นัน่แหละประเสริฐกวา   ขอท่ีบุคคล 
พึงเขาไปน่ังกอดหรือเขาไปนอนกอดกองไฟใหญ ฯล ฯ  โนน   เปน 
ทุกข  พระเจาขา"     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    "ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราจะบอกทานท้ังหลายใหทราบ  โดยขอท่ีบุคคลพึงเขาไปน่ังกอดหรือ 
เขาไปนอนกอดกองไฟใหญ ฯ ล ฯ  โนนนั่นแหละประเสริฐกวา  สําหรับ 
ภิกษุผูทุศีล  มีธรรมลามก   มีสมาจารไมสะอาดท่ีพึงระลึกถึงดวยความ 
รังเกียจ  มีการงานซอนเรน   ไมใชสมณะแตปฏิญญาวาเปนสมณะ   ไม 
ใชพรหมจารีแตปฏิญญาวาเปนพรหมจารี      เปนคนในเนา    เปยกชื้น   
รกเรื้อ  (ดวยกิเลส)  ขอน้ันเพราะเหตุไร   ดูกรภิกษุทั้งหลาย   เพราะ 
ภิกษุนั้นพึงถึงตายหรือทุกขปางตาย     เพราะเหตุเขาไปน่ังกอดหรือเขาไป 
นอนกอดกองไฟใหญนั้น (ก็จริง)     แตเพราะกายแตกตายไปจะพึงเขา  
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ถึงอบาย    ทคุติ   วินิบาต   นรก   เพราะขอน้ันเปนปจจัยหามิไดเลย   ภิกษุ 
ทั้งหลาย  สวนขอท่ีบุคคลผูทุศีล   มีธรรมลามก    มสีมาจารไมสะอาด 
ที่พึงระลึกถงึดวยความรังเกียจ  มีการงานซอนเรน  ไมใชสมณะ  แต  
ปฏิญญาวาเปนสมณะ   ไมใชพรหมจารี  แตปฏญิญาวาเปนพรหมจารี 
เปนคนเนาใน  เปยกชื้น  รกเรื้อ   (ดวยกิเลส)  นั้น     พึงเขาไปน่ังเคลา 
หรือเขาไปนอนเคลานางกษัตริย  ฯ ล ฯ      ภิกษุทั้งหลาย   ก็ขอน้ันยอม 
เปนไปเพ่ือมิใชประโยชน     เพ่ือทุกขแกเขาตลอดกาลนาน   เพราะ 
กายแตกตายไป  เขายอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก" ดังน้ี* 

           พระผูมีพระภาคเจา     ครั้นทรงแสดงทุกขมีการบริโภคกามคุณ  ๕ 
อันเนื่องดวยสตรีเปนปจจัย      ดวยอุปมากองเพลิงอยางนี้แลว      จึง 
ทรงแสดงทุกข   อันมีการอภิวาท   การทําอัญชลี    การบริโภคจีวร 
บิณฑบาตเตียงต่ังและวิหารเปนปจจัย      ดวยอุปมาดวยเชือกฟนดวยขน 
หางสัตว   หอกอันคม   แผนเหล็ก   กอนเหล็ก   เตียงเหล็กหรือต่ังเหล็ก 
และหมอเหล็กเหลาน้ี   โดยทํานองเดียวกันนั้นวา 
           (๒)   ภิกษุทั้งหลาย      ทานท้ังหลายจะสําคัญความน้ันอยางไร 
ขอท่ีบุรุษมีกําลัง    เอาเชือกที่ฟนดวยขนหางสัตวอยางเขม็ง    พันแขง 
ทั้งสองแลวชักสีไปมา    เชือกนั้นพึงตัดผิวหนัง   ครั้นตัดผิวหนังแลว 
พึงตัดหนัง   ครั้นตัดหนังแลวพึงตัดเน้ือ  ครั้นตัดเน้ือแลวพึงตัดเสนเอ็น 
ครั้นตัดเสนเอ็นแลวพึงตัดกระดูก   ครั้นตัดกระดูกแลวพึงจดเย่ือใน 
กระดูก  (กับ)  ขอท่ีภิกษุทุศีลพึงยินดีการอภิวาท   ของกษัตริยมหาศาล 
 
   *  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๑๒๙.  
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พราหมณมหาศาล      หรอืคฤหบดีมหาศาล      อยางไหนจะประเสริฐกวา 
เลาหนอ  ฯ ล ฯ 
           (๓)   ภิกษุทั้งหลาย       ทานท้ังหลายจะสําคัญความน้ันอยางไร 
ขอท่ีบุรุษมีกําลังประหารเอาท่ีกลางอก   ดวยหอกอันคมท่ีชะโลมดวย 
น้ํามัน  (กับ)  ขอท่ีภิกษุทุศีลพึงยินดีการทําอัญชลี   ของกษัตริยมหาศาล  
พราหมณมหาศาล      คฤหบดีมหาศาล     อยางไหนจะประเสริฐกวา 
เลาหนอ  ฯ ล ฯ 
           (๔)   ภิกษุทั้งหลาย   ทานท้ังหลายจะสําคัญความน้ันอยางไร   ขอ 
ที่บุรุษมีกําลัง     เอาแผนเหล็กที่รอนแดงเปนแสงชวงเขาหุมกาย  (กับ) 
ขอท่ีภิกษุทุศีลพึงบริโภคจีวรที่เขาถวายดวยศรัทธา ของกษัตริยมหาศาล 
ฯ ล ฯ  อยางไหนจะประเสริฐกวาเลาหนอ  ฯ ล ฯ 
           (๕)   ภิกษุทั้งหลาย     ทานท้ังหลายจะสําคัญความน้ันอยางไร 
ขอท่ีบุรุษมีกาํลัง   เอาคีมเหล็กที่รอนแรงเปนแสงชวง   งัดปากแลว 
ยัดกอนโลหะที่รอนแดงเปนแสงชวงเขาไปในปาก  กอนโลหะรอนน้ัน 
ไหมทั้งริมฝปาก  ทั้งปาก  ทั้งลิ้น  ทั้งลําคอ  ทั้งทอง   พาเอาทั้งไสใหญ 
ทั้งไสนอยของเขาออกไปทางทวารสวนภายใต  (กับ)  ขอท่ีภิกษุทุศีล 
พึงบริโภคบิณฑบาตท่ีเขาถวายดวยศรัทธา  ของกษัตริยมหาศาล ฯ ล ฯ 
อยางไหนจะประเสริฐกวาเลาหนอ ฯ ล ฯ 
           (๖)   ภิกษุทั้งหลาย     ทานท้ังหลายจะสําคัญความน้ันอยางไร 
ขอท่ีบุรุษมีกําลัง   จับที่ศรีษะก็ดี  จับที่คอก็ดี  (กด)  ใหนั่งลงไปก็ดี            
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ใหนอนลงไปก็ดี   ตรงเตียงเหล็กหรือต่ังเหล็กที่รอนแดงเปนแสงชวง  
(กับ)  ขอท่ีภิกษุทุศีลพึงบริโภคเตียงหรือต่ังท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ของ 
กษัตริยมหาศาล  ฯ ล ฯ   อยางไหนจะประเสริฐกวาเลาหนอ  ฯ ล ฯ 
           (๗)   ภิกษุทั้งหลาย     ทานท้ังหลายจะสําคัญความน้ันอยางไร 
ขอท่ีบุรุษมีกําลัง   พึงจับเทาข้ึนศีรษะลง  แลวซัดลงไปในหมอโลหะ 
ที่รอนแดงเปนแสงชวง   เขาถูกตมเดือดพลานเปนฟอง   ลางทีลอยข้ึน 
ลางทีจมลงไป  ลางทีลอยขวางไป   อยูในหมอโลหะนั้น  (กับ)  ขอท่ีภิกษุ 
ทุศีลบริโภควิหารท่ีเขาถวายดวยศรัทธา     ของกษัตริยมหาศาล  ฯ ล  ฯ 
อยางไหนประเสริฐกวาเลาหนอ  ฯ ล ฯ   เขายอมถึง  ฯ ล ฯ"  ดงัน้ี 
           เพราะฉะนั้น     บณัฑิตพึงทราบการเห็นโทษในเพราะสีลวิบัติ 
ดวยการพิจารณาโดยนัยมีอาทิอยางนี้วา 
              "ความสุข   ของคนผูมีศีลอันทําลายแลว   ไมละ 
              กามสุขอันมีผลเปนทุกขเผ็ดรอนยิ่งกวาทุกขเพราะ 
              กอดกองไฟ  จักมีแตไหน 
                   สุขในอันยินดีการกราบไหว   จักมีแกคนมีสีล- 
              วิบติั  ผูมีอันจะตองรับทุกขยิ่งกวาทุกขอันเกิดแต 
              การสีดวยเชือกขนหางสัตวอันเหนียวไฉนเลา 
                   สุขในการยินดีอัญชลีกรรมแหงคนผูมศีรัทธา 
              ทั้งหลาย  ซึ่งเปนเหตุแหงทุกขอันประมาณย่ิงกวา 
              ทุกขอันเกิดแตการประหารดวยหอก   จักมีแกคนผู 
              ไมมีศีลกระไรได  
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                   ความสุขในการบริโภคจีวรของคน  (ทุศีล)  ผู 
              ไมสํารวมแลว  ผูจะตองเสวยสัมผัสแหงแผนเหล็ก  
              อันรอนในนรก   สิ้นกาลนาน    จักมีอะไร 
                   บิณฑบาตแมมีรสอรอย   ก็เปรียบดวยยาพิษอัน 
              แรงกลา  สําหรับคนไมมีศีลผูจะตองกลืนกอนเหล็ก 
              อันรอน     สิ้นราตรีนาน 
                   การบริโภคเตียงและต่ัง     แมเขาสมมติกันวา 
              เปนสุข     แตก็เปนทุกขสําหรับคนไมมีศลีผูจะตอง 
              ถูกทุกข   (อันเกดิแตการบริโภค)   เตียงและต่ัง 
              เหลก็อันรอนเบียดเบียนเอาตลอดกาลนาน 
                   ความยินดีในการอยูอาศัยในวิหารท่ีเขาใหดวย 
              ศรทัธาอะไร   จกัมีแกคนทุศลีผูจะตองตกอยูกลาง 
              หมอเหล็กอันรอน 
                   พระผูเปนครูของโลก  เมื่อจะทรงติคนทุศีล  ตรสั 
              วา       'เปนคนมีสมาจารท่ีพึงระลึกถึงดวยความ 
              รังเกียจ  วาเปนคนรกเรื้อ   (ดวยหยากเยื่อคือกิเลส) 
              วาเปนคนเปยกชื้น   (ดวยนํ้าคือกิเลส)   วาเปนคน 
              ลามก  และวาเปนคนเนาใน'   ดังน้ี   นาติชีวิตของ 
              คนทุศีลนั้น   ผูเปนคนไมมีปญญา   ทรงเพศสมณชน 
              แตไมใชสมณะ  นําตนซ่ึงถูกกนถูกขุดอยูไป 
                   สัตบุรุษท้ังหลายผูมีศีลในโลกน้ี   ยอมหลีกคน  
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              ทุศลีใดเสีย  ดุจคนผูรักสวยทั้งหลายหลกีคูถ   หลีก 
              ซากศพ     ชีวิตของคนทุศีลนั้น     (จะมปีระโยชน) 
              อะไร  
                   คนทุศีลนั้นเปนผูไมพนจากภัยท้ังปวง     แตเปน 
              ผูพนจากอธิคมสุข     (สขุอนัเกิดแตมรรคผล)     ทั้ง 
              หมด     เขาปดประตูสวรรคเสียสนิท    ขึน้สูทางอบาย 
              ไปฉิบ 
                   คนอื่น  ใครเลาจะเปนวัตถุแหงความสงสารของ 
              ชนผูมักสงสาร     เสมอดวยคนทุศีล 
                   โทษแหงความเปนผูทุศีลมีมากอยางดังกลาวมา 
              ฉะน้ี" 
การเห็นอานิสงสในสีลสมบัติ      พึงทราบโดยนัยตรงกันขามจาก 
ประการที่กลาวแลว 
           อีกนัยหนึ่ง 
                   ศีลของภิกษใุดหมดมลทินดี    การทรงบาตร 
              และจีวรของภิกษุนั้น      ยอมเปนที่นาเลื่อมใส 
              บรรพชาของเธอก็มีผล 
                   หทัยของภิกษุผูมีศีลบริสทุธิ์       ยอมไมหย่ัง 
              ลงสูภัยมีความติเตียนตนเองเปนตน      ดุจพระ 
              อาทิตยไมลงสูความมืดฉะนั้น 
                   ภิกษุเมื่องามในตโปวัน   ยอมงามดวยความ    
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              ถึงพรอมแหงศีล     ดุจพระจันทรเมื่องามในทองฟา 
              ยอมงามดวยความถึงพรอมแหงรัศมีฉะน้ัน  
                   แมกลิ่นกายของภิกษุผูมศีีล      ยังทําความ 
              ชื่นบานแมแกเทวดาท้ังหลาย   จะกลาวไยในกลิ่น 
              ศีลเลา   กลิ่นแหงศีลยอมครอบงําสมบัติแหงคันธ- 
              ชาติทั้งปวง   ฟุงไปท่ัวทศทิศมิไดติดขัด 
                   สักการะแมนอยอันทายกทําแลวในทานผูมีศีล 
              ยอมเปนการมีผลมาก     เพราะฉะน้ันผูมีศีลจึงเปน 
              ดุจภาชนะ (รองรับ) เครื่องบชูาและสักการะ 
                   อาสวะท้ังหลายอันเปนไปในทิฏฐิธรรม*   ยอม 
              ไมเบียดเบียนทานผูมีศีล      ผูมีศีลยอมขดุรากแหง 
              ทุกขอันเปนไปในสัมปรายภพเสียได 
                   สมบัติใดในมนุษย       และสมบัติใดในเทวดา 
              สมบัติทั้งสองน้ัน   เมื่อผูมีศลีถึงพรอมปรารถนาอยู 
               มิใชเปนสิ่งท่ีจะพึงไดยากเลย  อนึ่ง  ใจของผูมีศีล 
              ถึงพรอม   ยอมแลนไปสูพระนิพพานสมบัติ   อัน 
              เปนสมบัติที่สงบระงับสุดยอดเปนแท 
                   บัณฑิตพึงแสดงอานิสงสอันมีอาการตาง ๆ เปน 
              อันมาก    ในศีลซึ่งเปนมูลแหงสมบัติทั้งปวง    ดวย 
              ประการฉะนี้แล. 
 
   *  ทานหมายเอาความมัวหมองตาง ๆ  เชนถูกจองจําทําโทษในปจจบัุนชาติ.  
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           เพราะเม่ือแสดงอยูอยางนี้      จิตใจยอมจะหวาดแตสีลวิบัติแลว  
นอมไปสูสีลสมบัติ     เพราะฉะน้ัน    ภิกษุเห็นโทษแหงสีลวิบัตินี้    และ 
อานิสงสแหงสีลสมบัตินี้    ดังกลาวแลว   พึงยังศีลใหผองแผวดวยความ 
เอ้ือเฟอทุกประการ   เทอญ. 
           ก็แลศีลในวิสุทธิมรรคท่ีทรงแสดงดวยมุขคือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา 
เปนอันไดแสดงบริบูรณแลว   ดวยพระคาถา  (บาทตน)  นี้วา   สีเล 
ปติฏาย  นโร  สป ฺโ ฺ   เพียงเทาน้ีเปนอันดับแรก 
                                       ปริเฉทที่  ๑  ชื่อสีลนิเทศ 
                                     ในปกรณวิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
               อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน 
                                                  ดั่งน้ี 
 
                                             ธุดงคนิเทศ 
           เพราะเหตุที่พระโยคีผูมีศีลอันสมาทานแลว        ควรทําการสมา- 
ทานธุดงค    (ตอไป)    ดวยเมื่อทําอยางนั้น      ศลีของเธอมีมลทินอันลาง 
แลวดวยนํ้าคือคุณมีความมักนอย     และความสันโดษ      ความขัดเกลา 
ความสงัด      ความไมสั่งสม      (กองกิเลส)        ความปรารภความเพียร 
และความเปนผูเลี้ยงงายเปนตน      กจั็กเปนศีลบริสุทธิ์ดี      และขอวัตร 
ทั้งหลายของเธอก็จักถึงพรอมดวย      ผูมีสมาจารท้ังปวงบริสุทธ์ิดวยคุณ 
คือศีลและพรตอันหาโทษมิไดดังน้ีแลว   จักเปนผูชื่อวาต้ังอยูในอริยวงศ  
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(ประเพณีของพระอริยเจา)   ๓  ขอ   อันเปนวงศเกา     ควรบรรลุอริยวงศ  
ขอคํารบ     ๔     กลาวคือความเปนผูมีภาวนาเปนที่มายินดีได      เพราะ 
เหตุนั้น   เราจักเริ่มธุดงคกถา  ณ  บัดนี้        เพ่ือยังคุณท้ังหลายมีความ 
มักนอยสันโดษเปนอาทิ     อันเปนเหตุผองแผวแหงศีลมีประการดังกลาว 
แลวใหถึงพรอมตอไป      แทจริง   ธดุงค   (ถึง)   ๑๓  ขอ      พระผูมี 
พระภาคเจาไดทรงอนุญาตไวสําหรับกุลบุตรทั้งหลาย     ผูสละโลกามิสได 
ไมอาลัยในรางกายและชีวิต   ใครจะยังอนุโลมปฏปิทาใหสําเร็จถายเดียว 
ธุดงค   ๑๓  นี้    คืออะไรบาง    คือ 
           ๑.   ปงสุกูลลิกังคะ          องคแหงภิกษุผูมีการทรงไวซึ่ลผาบังสุกุล 
                                                    เปนปกติ 
           ๒.   เตจีวริกังคะ              องคแหงภิกษุผูมีการทรงไวซึ่งไตรจีวร  
                                                    เปนปกติ 
           ๓.   ปณฑปาติกังคะ        องคแหงภิกษุผูมีการเท่ียวไปบิณฑบาต    
                                                    เปนปกติ 
           ๔.   สปาทานจาริกังคะ    องคแหงภิกษุผูมีการเท่ียวไปตามลําดับ 
                                                    เรือนเปนปกติ 
           ๕.   เอกาสนิกังคะ            องคแหงภิกษุผูมีการฉัน  ณ  อาสนะเดียว 
                                                    เปนปกติ 
           ๖.   ปตตปณฑิกัง             องคแหงภิกษุผูมีอันถือเอากอนขาวใน 
                                                    บาตรเปนปกติ  
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           ๗.   ขลุปจฉาภัตติกังคะ    องคแหงภิกษุผูอันไมฉันปจฉาภัตรเปน  
                                                      ปกติ 
           ๘.   อารัญญิกังคะ              องคแหงภิกษุผูมีอันอยูในปาเปนปกติ 
           ๙.   รกุขมูลิกังคะ               องคแหงภิกษุผูมีอันอยูโคนไมเปนปกติ 
          ๑๐.   อัพโภกาสิกังคะ         องคแหงภิกษุผูมีอันอยูในที่แจงเปนปกติ 
          ๑๑.   โสสานิกังคะ              องคแหงภิกษุผูมีอันอยูในปาชาเปนปกติ 
          ๑๒.   ยถาสันถติกงัคะ        องคแหงภิกษุผูมีอันอยูในเสนาสนะตาม 
                                                      ที่ทานจัดใหเปนปกติ 
          ๑๓.   เนสัชชิกังคะ              องคแหงภิกษุผูมีอันอยูดวยความน่ังเปน 
                                                      ปกติ. 
                   วินิจฉัยธุดงคในนั้น       พึงทราบโดยอรรถ 
              (แหงคํา)  ๑  โดยปกิณณกะมลีักษณะเปนตน  ๑ 
              โดยการสมาทาน  ๑  โดยวิธี  (ปฏิบัติ)  ๑  โดย 
              ประเภท  ๑  โดยความแตกแยก  ๑  โดยอานิสงส 
              แหงธุดงคนั้น ๆ  ๑    โดยกุสลติกะ  ๑    โดย 
              จําแนกศัพท  มีธตุศัพทเปนตน  ๑  โดยยอและ   
              โดยพิสดารอีก  ๑ 
                                          [ วินิจฉัยโดยอรรถ ]  
           ในบทท้ังหลายเหลาน้ัน      จะวินิจฉัยโดยอรรถกอน     ผาใดเปนดุจ 
กองฝุนในที่นั้น ๆ  ดวยอรรถวาสูงข้ึน      เพราะวางอยูบนกองฝุน     ในที ่
ทั้งหลายมีตรอกและปาชาและกองหยากเย่ือเปนตนที่ใดที่หน่ึง     เพราะ  
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ฉะน้ัน     ผาน้ันจึงชื่อวา  ปงสุกูล  (ผาดุจกองฝุน)   อีกนัยหน่ึง     ผาชื่อวา 
ปงสุกูล      เพราะไปสูภาวะแหงผาอันบุคคลเกลียด     อธิบายวา     ถึงความ 
เปนผาท่ีเขาเกลียด   ดุจฝุน     การทรงไวซึ่งผาปงสุกูลท่ีมีคําไขอันไดแลว 
อยางนั้น  ชื่อ   ปงสุกูล*         ความทรงผาบังสุกุลเปนปกติของภิกษุนั้น 
เหตุนั้น   ภิกษุนั้นจึงชื่อวา   ปงสุกูลิกะ     องคแหงภิกษุปงสุกูลิกะ  ชื่อวา 
ปงสุกูลิกังคะ.    เหตุ     ทานเรียกวา   องค.     เพราะฉะนั้นพึงทราบวา 
คําวา  องค  นั้น     เปนชือ่ของการสมาทาน     ซึ่งเปนเหตุแหงความเปน  
ปงสุกูลิกะแหงภิกษุนั้น. 
           โดยนยัเดียวกันนี้   (การทรง)   ไตรจีวร    กลาวคือ   สังฆาฏิ 
อุตตราสงค   อันตราวาสก   เปนปกติแหงภิกษุนั้น     เหตุนั้น   ภิกษุนั้นจึง 
ชื่อวาเตจีวริกะ   องคแหงภิกษุเตจีวริกะ  ชื่อวา  เตจีวริกังคะ. 
           ก็การตกแหงกอนอามิสกลาวคือภิกษานั่นแล     ชื่อวาบิณฑบาต 
อีกนัยหน่ึง     การตกลงแหงกอนขาวอันชนเหลาอ่ืนใหแลวน่ันแล     ชื่อวา 
บิณฑบาต   มีคําอธิบายวา     การตกลงในบาตรแหงกอนขาวท่ีคนอ่ืนให. 
ภิกษุใดแสวงหา   คือ   การเขาไปสูตระกูลนั้น ๆ   แสวงหาซ่ึงบิณฑบาต 
นั้น   เหตุนั้น   ภิกษุนั้นชือ่วา   ปณฑปาติกะ  (ผูแสวงหาบิณฑบาต) 
อีกอยางหนึ่ง   การตกไปเพ่ือกอนขาวเปนวัตรของภิกษุนั้น      เหตุนั้น 
ภิกษุนั้น  ชื่อวาปณฑปาตี.   คําวาตกไป  (ในที่นี้)   หมายความวา 
เที่ยวไป.       ปณฑปาตีนั่นเอง     ชื่อวาปณฑปาติกะ     องคแหงภิกษุ 
 
   *  มหาฎีกาวา  ปสุกูลธารณ  เปน  ปสุกูล  ไปนั้น   เพราะลบบทหลัง  (คือ  ธารณ)  และ 
คําวา  ปสุกูล  แปลกันวา  "ผาดุจฝงฝุน"  กมี็.  
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ปณฑปาติกะ     ชื่อวา    ปณฑปาติกังคะ   (องคแหงภิกษุผูมีอันเที่ยวไป  
เพ่ือกอนขาวเปนวัตร) 
           การขาดตอน    เรยีกวา    ทานะ    ความปราศจากทานะ      ชื่อวา 
อปทานะ    อธิบายวา    ความไมขาดตอน    การเท่ียวใดเปนไปกับดวย 
อปทานะ      การเท่ียวน้ัน   ชื่อวา   สปทานะ   อธิบายวา   เที่ยวไปเวน 
จากการขาดตอน      คือ       เที่ยวไปตามลําดับเรือน     ความเที่ยวเปนไป 
กับดวยความปราศจากการขาดตอนน้ี๑     เปนปกติของภิกษุนั้น    เหตุนั้น 
ภิกษุนั้นจึงชื่อวา       สปทานจารี      สปทานจารีนั่นแลเปนสปทานจาริกะ 
องคแหงภิกษุสปทานจาริกะน้ัน  ชื่อวา   สปทานจาริกังคะ. 
           การฉัน   ณ   อาสนะเดียว     ชือ่    เอกาสนะ     การฉัน   ณ   อาสนะ 
เดียวน้ัน     เปนปกติของภิกษุนั้น    เหตุนั้น    จึงชื่อวา    เอกาสนิกะ 
องคแหงภิกษุเอกาสนิกะนั้น    ชื่อวา    เอกาสนิกังคะ. 
           กอนขาวจําเพาะในบาตรใบเดียวแท ๆ     เพราะหามในภาชนะที่  ๒ 
ชื่อวา   ปตตปณฑะ  (การถือเอาปตตปณฑะน้ัน  ก็ชื่อวาปตตปณฑะ)๒ 

เพราะบัดนี้๓   ทําความหมายแหงปตตปณฑะ   ใน  (อรรถคือ)  การถือ 
เอากอนขาวจําเพาะในบาตร      การถือเอากอนขาวจําเพาะในบาตร 
เปนปกติของภิกษุนั้น   เหตุนั้น    ภิกษุนั้นจึงชื่อวา   ปตตปณฑิกะ  (ผูมีการ 
 
๑.  อิท  เปนวเิสสนะของศัพทประกอบ  ตุ  ปจจัย   (ท่ีใชเปนนาม)  กไ็ด  ? 
๒.  ความในวงเล็บนี้เติมลงไวเพราะเขาใจวาปาฐะตก         โดยเทียบกับตอนแกขลุปจฉาภัตติกังคะ 
ซ่ึงทานดําเนินความแบบเดียวกันคือ  ตสฺส  ปจฺฉาภตฺตสฺส  โภชน  ปจฺฉาภตฺต  ตอนนี้กค็วรจะมี 
ปาฐะวา  ตสฺส  ปตฺตปณฺฑสฺส  คหณ  ปตฺตปณฺโฑ  ความจงึตอกันดี  ดังแปลไวนัน้. 
๓.  อิทานิ   นี้  ขัดเชิงอยู     ถาแกเปน  ตสฺมึ  เหมือนอยางตอนลางก็จะด.ี  
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ถือเอากอนขาวในบาตรเปนปกติ)     องคแหงภิกษุปตตปณฑิกะน้ัน  ชื่อวา   
ปตตปณฑิกังคะ. 
           คําวา  ขลุ  เปนนิบาตในอรรถปฏิเสธ  ภัตรทีภิ่กษุเปนผูหาม  (ภัตร) 
แลวไดมาในภายหลัง  ชื่อวา  ปจฉาภัตร     การฉันปจฉาภัตรนั้น     ก็ชื่อวา 
ปจฉาภัตร   เพราะทําความหมายแหงปจฉาภัตร   ใน  (อรรถคือ)  การฉัน 
ปจฉาภัตรนั้น   การฉันปจฉาภัตรเปนปกติของภิกษุนั้น   เหตุนั้น   ภิกษุนั้น 
จึงชื่อวาปจฉาภัตรติกะ  (ผูมีการฉันปจฉาภัตรเปนปกติ)   ภิกษุไมเปนผูมี 
การฉันปจฉาภัตรเปนปกติ   ชื่อวา   ขลุปจฉาภัตรติกะ  คําวา   ปจฉาภัตรนี้ 
เปนชื่อแหงการฉันอติริตตะโภชนะ   ที่หามดวยอํานาจการสมาทาน๑   แต 
ในอรรถกถา๒กลาววา     "นกตัวหนึ่ง  ชื่อ  ขลุ๓   นกน้ันคาบเอาผลไม 
(ผลหนึ่ง)   ไดแลว     ครัน้ผลไมนั้น  (บังเอิญ)  ตกไปเสีย   ยอมไม 
กินผลไมอ่ืนอีก  (ในวันนัน้)     ภิกษุนี้ก็เปนเชนนั้น     เหตุนั้น  จึงชื่อวา 
ขลุปจฉาภัตติกะ     (ผูมีอันไมฉันปจฉาภัตรเปนปกติเหมือนนกขลุ)" 
องคแหงภิกษุขลุปจฉาภัตติกะน้ัน   ชือ่วา   ขลุปจฉาภัตติกังคะ. 
           การเขาไปอยูในปา   ชื่อวา   อรญัญะ   การเขาไปอยูปาน้ัน   เปน 
ปกติของภิกษุนั้น     เหตุนั้น     ภิกษุนั้นจึงชื่อวาอารัญญิกะ   (ผูมีการเขา 
อยูในปาเปนปกติ)   องคแหงภิกษุอารัญญิกะน้ัน     ชื่อวา   อารัญญิกังคะ. 
           การเขาไปอยูที่โคนไม   ชื่อ     รุกขมูล     การเขาไปอยูที่โคนไมนั้นเปน 
 
๑.  หมายความวา  ไมใชหามดวยสิกขาบท   แตหามตามท่ีภิกษุสมาทานธุดงคขอนี้. 
๒.  อรรถกถาช่ืออะไร  ? 
๓.  ขลูติ  เอโก  สกุโณ  เอโก  ตรงนี้ชวนใหนาแปลวา   "ชนิดหนึ่ง"   แตถาประสงคจะใหแปล 
อยางนั้น     เหตุไรทานจึงไมใช  โยโกจิ  เลา.  
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ปกติของภิกษุนั้น    เหตุนั้น    ภิกษุนัน้จึงชื่อวารุกขมูลิกะ     องคแหง 
ภิกษุรุกขมูลิกะน้ัน     ชื่อวา     รุกขมูลิกังคะ.      นัยแมในอัพโภกาสิกังคะ 
และโสสานิกังคะก็ดุจนัยนี้. 
           เสนาสนะท่ีลาดไวแลวอยางไรน่ันแล  ชื่อวา  ยถาสันถตะ  คําวา 
ยถาสันถตะน้ี      เปนชื่อแหงเสนาสนะท่ีเสนาสนปญญาปกะชี้ใหทีแรก 
อยางนี้วา     "อิท   ตุยฺห  ปาปุณาติ"    (เสนาสนะน้ียอมถึงแกทาน) 
ความอยูในเสนาสนะที่ลาดแลวอยางไรนั้น      เปนปกติของภิกษุนั้น 
เหตุนั้น    ภิกษุนั้นจึงชื่อวา     ยถาสันถติกะ   องคแหงภิกษุยถาสันถติกะ 
นั้น  ชื่อวา   ยถาสันถติกงัคะ. 
           การท่ีงดนอนเสีย  (สําเร็จอิริยาบถ)   อยูดวยการน่ัง   เปน 
ปกติของภิกษุนั้น  เหตุนั้น   ภิกษุนั้น     ชื่อวา   เนสัชชิกะ   องคแหง 
ภิกษุเนสัชชิกะน้ัน   ชื่อวาเนสัชชิกังคะ. 
           ก็องคเหลาน้ีทั้งหมดชื่อวา   ธดุงค   เหตุเปนองคแหงภิกษุ 
ชื่อวาธุตะ   เพราะความเปนผูกําจัดกิเลสไดดวยการสมาทานน้ัน ๆ.     อีก 
อยางหน่ึง   ชื่อวา  ธุดงค        เพราะมีญาณที่ไดโวหารวาธุตะ   เหตุเปน  
เครื่องกําจัดกิเลสเปนองค.     อีกนัยหนึ่ง   องคเหลาน้ันชื่อวาธุตะ   เพราะ 
กําจัดธรรมอันเปนขาศึกทั้งหลายไดดวย   เปนองคแหงความปฏิบัติดวย 
เหตุนั้น   จึงชื่อวา   ธุดงค. 
           ในบทท้ังหลายเหลาน้ัน       พึงทราบวินิจฉัยโดยอรรถดังกลาวมา 
ฉะน้ี   เปนอันดับแรก  
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                            [ วินิจฉัยโดยลักษณะเปนตน ]  
           ก็ธุดงคทั้งหมดน้ี     มีสมาทานเจตนาเปนลักษณะ   จริงอยูแมคํานี้ 
ทานก็ไดกลาวไววา   "ผูสมาทานไดแกบุคคล      ธรรมเครื่องสมาทาน 
ไดแกจิตและเจตสิก     สมาทานเจตนาเปนตัวธุดงค     สิ่งท่ีหามคือวัตถุ." 
อน่ึง    ธุดงคทั้งหมดน่ันมีอันกําจัดความละโมบเปนรส   มีอันราศจาก 
ความโลเลเปนเครื่องปรากฏ       มีอรยิธรรมมีความมักนอยเปนตนเปน 
ปทัฏฐาน.      ในบทเลาน้ัน      พึงทราบวินิจฉัยโดยปกิณณกะมีลักษณะ 
เปนตน  ดังนี้. 
        [ วินิจฉัยโดยการสมาทาน  และวิธี  (ปฏิบัติ)  เปนตน ]  
           สวนวินิจฉัยใน  ๕ บท   มีบทวา     โดยการสมาทานและวิธี 
(ปฏิบัติ)   เปนตน  พึงทราบตอไป :-      ธุดงคทั้งหมดนั่น   เมื่อพระผูมี 
พระภาคเจายังทรงพระชนมอยู   พึงสมาทานในสํานักของพระผูมีพระภาค 
เจา   เมื่อพระองคเสด็จปรินิพพานแลว   พึงสมาทานในสํานักของพระ 
มหาสาวก   เมื่อพระมหาสาวกไมมี   พึงสมาทานในสํานักพระขีณาสพ... 
พระอนาคามี...พระสกทาคามี...พระโสดาบัน...ภิกษุผูทรงไตรปฎก 
ภิกษุผูทรงทวิปฎก...ภิกษุผูทรงเอกปฎก...พระเอกสังคีติกะ*...พระอรรถ- 
กถาจารย     เม่ือพระอรรถกถาจารยนั้นไมมี     พึงสมาทานในสํานักภิกษุ 
ผูทรงธุดงค   แมเมื่อทานผูทรงธุดงคไมมี     พึงกวาดลานพระเจดียแลว 
นั่งกระโหยง     กลาวสมาทานเหมือนอยางกลาวในสํานักของพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาเถิด      แมวาสมาทานดวยตนเองก็ใชไดเหมือนกัน.      ก็แล 
 
   *  เอกสังคีติกะ  มหาฎกีาวา   หมายเอาภกิษุผูทรงพระสูตรนิกาย ๑ ใน ๕ นิกาย.  
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ในการสมาทานดวยตนเองก็ใชไดนี้   พึงเลาเรื่องความมักนอยในธุดงค 
ของพระเถระผูพ่ีแหงพระเถระสองพี่นองในเจติยบรรพต๑  (เปนนิทัศนะ) 
นี้เปนคํากลาวโดยทั่วไปกอน. 
           บัดนี้    ขาพเจาจักพรรณนาการสมาทาน   วิธี  (ปฏิบัติ)   ประเภท 
ความแตก   และอานิสงสแหงธุดงคแตละขอตอไป :- 
                                        ๑.  ปงสุกลูิกงัคะ 
                          [ การสมาทานปงสุกูลิกังคะ ]  
           กอนอ่ืน   ปงสุกลูกิังคะ   ยอมเปนอันสมาทานดวยคํา  ๒  คําน้ีคําใด 
คําหนึ่ง  วา  คหปติทานจีวร  ปฏกิฺขิปามิ   ขาพเจางดผาอันเปนของ 
คฤหบดีถวาย   ปสุกูลิกงคฺ  สมาทิยาม ิ  ขาพเจาสมาทานองคของภิกษุ 
ผูมีการทรงผาบังสุกุลเปนปกติ๒      นี่เปนการสมาทานในปงสุกูลิกังคะ 
นี้กอน. 
 
๑.  มหาฎีกาไดเร่ืองมาเลาไววา   พระเถระองคนั้นถือเนสัชชิก   ไมมีใครรูวาทานถือ   (เพราะ 
ทานมักนอย  ไมใหใครรู ?)   วันหนึ่งตอนกลางคืน   (ดึกแลว)   พระเถระผูนอง   (นอนอยู ?) 
มองไปเห็นทานนั่งอยูบนท่ีนอนดวยแสงฟาแลบ   จึงทักข้ึนวาทานถือเนสัชชิกหรือ   (เม่ือมีคนเห็น 
เสียแลว)   ก็เพราะความมักนอยนั่นแหละ   ทานเลยเอนกายลงนอนในทันทีทันใดนั้น   แลวภายหลัง 
ไดโอกาส   ทานก็สมาทานดวยตนเองถือใหมตอไป   (มักนอยเชนนี้จะเปนอุชุปฏิปนโฺน  หรือ ?) 
๒.  ในคําสมาทาน  ๒ คํานี้   มีปญหาอยู  ๒  ขอ 
       ก.  คํา  คหปติทานจวีร  แปลกอยู  พบโดยมากมีแต  คหปติจีวร  ในท่ีนี้ทานเติม - 
ทาน - เขามาเพ่ืออะไร   มหาฎีกาทานแยมไว   ดูเหมือนวาดังนี้  ผาท่ีเจาของทอดไวดวยประสงคจะ 
ใหบรรพชิตมาชักเอาไป  (อยางผาปาของเราทุกวันนี้ ?)   พึงเรียกคหปติจีวรได   แตไมเรียกคหปติ - 
ทานจีวร  (เพราะคหปติทานจีวรหมายเอาจวีรท่ีเจาของนํามาประเคนดวยมือ ? เพราะฉะน้ันทานจึง 
ประกอบ - ทาน - ไวดวย  เพือ่ใหตางกับคหปติจีวร)   เพือ่อนุโลมตามนัยฎีกานี้   จึงแปลวา  "จวีร 
อันเปนของคฤหบดีถวาย"  
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                       [ วิธี  (ปฏบิัติ)  ในปงสุกูลิกังคะ ]  
           ก็ในบรรดาผา  (ที่นับวาเปนผาปงสุกูล)  คือ 
              ๑.  โสสานิกะ             (ผาท่ีเขาทิ้งไวในปาชา) 
              ๒.  ปาปณิกะ             (ผาท่ีเขาทิ้งอยูตามทางเขาตลาด) 
              ๓.  รถิยโจฬะ             (ผาท่ีทิ้งอยูตามตรอก) 
              ๔.  สังการโจฬะ         (ผาท่ีเขาทิ้งอยูในกองหยากเยื่อ) 
              ๕.  โสตถิยะ               (ผาท่ีเขาใชเช็ดครรภมลทินแลวทิ้ง) 
              ๖.  นหานโจฬะ          (ผาท่ีเขาผลัดอาบน้ํามนตแลวท้ิง) 
              ๗.  ติตถโจฬะ            (ผาท่ีเขาทิ้งอยูตามทานํ้า) 
              ๘.  คตปจจาคตะ        (ผาท่ีเขานุงไปปาชากลับมาแลวท้ิง) 
              ๙.  อัคคิทัฑฒะ           (ผาถูกไฟไหมแลวท้ิง) 
             ๑๐.  โคขายิตะ             (ผาท่ีโคเค้ียวแลวเขาทิ้ง) 
             ๑๑.  อุปจิกาขายิตะ      (ผาปลวกกัดแลวเขาทิ้ง) 
             ๑๒.  อุนทูรขายิตะ       (ผาหนูกัดแลวเขาท้ิง) 
             ๑๓.  อันตัจฉินนะ        (ผาขาดริมแลวเขาท้ิง) 
             ๑๔.  ทสัจฉินนะ          (ผาขาดชายแลวเขาท้ิง) 
 
       ข.  มหาฎีกาทานแตงปญหาสอดเขามาวา      การสมาทานดวยการใชคําสมาทานตรง ๆ 
(สมาทิยามิ)     ยอมสําเร็จเปนการสมทานโดยไมมีปญหา     แตการใชคําปฏิเสธ  (ปฏิกฺขิปาทิ) 
จะเปนอันสมาทานอยางไรกนั  ?  แลวทานก็ตอบของทานเองวา   เปนไดเพราะความถึงกัน   เชนเม่ือ 
พูดวาเทวทัตไมบริโภคอาหารกลางวัน     ความก็บงไปวาเขาบริโภคกลางคืนนะซิ     เพราะเวนอาหาร 
เสียหมดแลว  รางกายของเขาจะอยูไปไดหรือ   ดังน้ีฉันใด   แมในการสมาทานน้ีก็ฉันนั้น   เม่ือกลาว 
ปฏิเสธคหปติทานจีวร     ความก็แลนไปถึงวา    ถาเชนนัน้เธอก็ถือเอาจวีรอยางอ่ืนนะซิ  เพราะวา 
จะบวชอยูโดยไมมีจีวรนัน้ไมไดอยูเอง.  
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             ๑๕.  ธชาหฎะ              (ผาท่ีเขายกเปนธงแลวท้ิงไว)  
             ๑๖.  ถูปจีวระ               (ผาท่ีเขาหมจอมปลวกทําพลีกรรม 
                                                  แลวท้ิงไว) 
             ๑๗.  สมณจีวระ           (ผาของภิกษุดวยกัน) 
             ๑๘.  อาภิเสกิกะ           (ผาท่ีเขาทิ้ง ๆ ไวในท่ีราชาภิเษก) 
             ๑๙.  อิทธิมยะ               (ผาสําเร็จดวยฤทธิ์) 
             ๒๐.  ปนถกะ               (ผาท่ีตกอยูตามหนทางไมปรากฏเจา 
                                                  ของ) 
             ๒๑.  วาตาหฏะ            (ผาท่ีลมหอบไปไมมีเจาของติดตาม) 
             ๒๒.  เทวทัตติยะ         (ผาท่ีเทวดาถวาย) 
             ๒๓.  สามุททิยะ           (ผาที่คลื่นทะเลซัดข้ึนฝง) 
เหลาน้ีอยางใดอยางหน่ึง   พระโยคีผูมีธุดงคอันไดสมาทานอยางนั้นแลว 
พึงถือเอามาฉีกเน้ือผาเปอยท้ิงเสีย       ซักเน้ือผาท่ียังเหนียวทําเปนจีวร 
เปลื้องคฤหบดีจีวรผืนเกาแลวใชเถิด. 
           บรรดาผาเหลาน้ัน     ผาท่ีตกอยูในปาชา     ชื่อวา     โสสานิกะ     ผา 
ที่ตกอยูที่ทางเขาตลาด     ชื่อวา   ปาปณิกะ     ผาท่ีเหลาชนผูตองการบุญ 
ทิ้งลงตามตรอก      ทางชองหนาตาง    ชื่อวา   รถิยโจฬะ    ทอนผาท่ีเขา 
ทิ้งท่ีกองหยากเยื่อ     ชื่อวาสังการโจฬะ    ผาท่ีเขาเช็ดครรภมลทินแลวท้ิง 
ชื่อวา    โสตถิยะ   เลากันวา   มารดาของติสสอํามาตยใหใชผามีราคา 
นับแสนเช็ดครรภมลทินแลวใหทิ้งไวที่ทางเดินชื่อตาลเวฬี     ดวยประสงค 
วาภิกษุผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตรทั้งหลายจักถือเอา   ภิกษุทั้งหลายถือเอา  
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(ผาน้ัน)   เพ่ือ   (ปะจีวร)    ที่ชํารุดเทานั้น*     คนทัง้หลายท่ีพวกหมอผี  
ใหอาบนํ้าดําเกลาแลว   (ผลัด)   ทิ้งผาอันใดไป     ดวยสําคัญวา  ผา 
(ที่ผลัด)   นัน้  เปนกาลกณัณี   ผา  (ที่เขาผลัดทิ้งไป)     นั้น  ชือ่ 
นหานโจฬะ     ผาเกา ๆ  ที่เขาท้ิงไวตามทาอาบนํ้า    ชื่อวา   ติตถโจฬะ 
คนทั้งหลายที่ไปปาชากลับมาอาบนํ้าแลวท้ิงผาใดเสีย    ผาน้ันชื่อวา 
คตปจจาคตะ        ผาท่ีถูกไฟไหมบางสวน   ชื่อวา   อัคคิทัฑฒะ      คน 
ทั้งหลายยอมท้ิงผาที่ไฟไหมนั้นเสียเหมือนกัน      ผา  (๕ อยาง)   ม ี
ผาท่ีชื่อวาโคขายิตะเปนตน     ชัดอยูแลว   แมผาเชนนั้น ๆ  คนทั้งหลาย 
ยอมท้ิงเสียเหมือนกัน        ผาท่ีคนทั้งหลายเมื่อจะข้ึนเรือผูกเปนธงไว 
แลวจึงข้ึนไป     ชื่อวา     ธชาหฏะ    ภิกษุจะถือเอาผาน้ันเม่ือสุดสายตาคน 
เหลาน้ันไปก็ควร      แมผาที่เขาผูกเปนธงปกไวในยุทธภูมิ     เมื่อทหาร 
ทั้งสองฝายไปแลว     ภิกษุจะถือเอาผาน้ันก็ควร      ผาท่ีเขาหมจอมปลวก 
ทําพลีกรรม     ชื่อวา     ถปูจีวระ     ผาเปนของภิกษุดวยกัน     ชื่อวา 
สมณจีวระ      ผาท่ีเขาทิ้งไวในสถานท่ีราชาภิเษก     ชื่อวา     อาภิเสกิกะ 
จีวรของเอหิภิกษุ     ชื่อวา     อิทธิมยะ     ผาท่ีตกอยูในระหวางทาง     ชื่อ 
 
   *  ชิณฺณกฏานตฺถเมว     กไ็มมีคําไหนทีจ่ะแปลวา  "ปะ"  ได    แตเหน็วาความบงไปทางน้ัน 
ก็ตองแปลเอาความไปอยางนั้น     หากวาแปลอยางนี้เปนถูก   ก็ยังมีปญหานาคิดตอไปวา   เพราะเหตุไร 
ภิกษุผูถือเอาผานั้นไป   จึงไมใชผานั้นทําจวีร  ใชเพยีงเปนผาสําหรับปะจีวรเทานั้น   เหตุนาจะเปน 
ดังนี ้
       ก.  ผาผืนนั้นนับเปนผาบังสุกุลก็จริง     แตราาแพงนกั   ทําเปนจวีรแลวจะใชไมสนิทใจ 
และอาจถูกขโมยโดยงายดวย 
       ข.  ผาผืนนั้นขนาดไมพอทําจีวร      จะไปแสวงหาผาราคาเปนแสนอยางนัน้มาเพิ่มเติม 
ไดท่ีไหนงาย ๆ เลา  จึงปวยการท่ีจะเก็บรอไว  ใชประโยชนอยางอ่ืนเสียดีกวา.  
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ปนถิกะ   ก็ผาใดตกลงเพราะความหลงลืมสติแหงเจาของ     ผาน้ันภิกษุ 
ควรรักษาไวชั่วหนอยหน่ึงแลวจึงถือเอา       ผาท่ีลมพัดไปตกในที่ไกล  
ชื่อวา   วาตาหฏะ   ก็ภิกษุ     เมื่อไมเห็นเจาของ     จะถือเอาผานั้นก็ควร 
ผาท่ีเทวดาถวาย     ดุจผาที่เทวดาถวายแกพระอนุรุทธเถระฉะน้ัน 
ชื่อวา     เทวทัตติยะ      ผาท่ีคลื่นทะเลซัดข้ึนบก    ชื่อ     สามุททิยะ 
           สวนผาใดท่ีทายกกลาวคําวา  สงฺฆสฺส  เทม  (ขาพเจาท้ังหลาย 
ถวายแกสงฆ)  ถวายก็ดี       ที่ภิกษุผูเที่ยวไปภิกขาผาไดมาก็ดี     ผาน้ัน 
ไมเปนผาบังสุกุล.     แมในผาที่ภิกษุดวยกันให     ผาใดท่ีจีวรภาชกะแจก 
ใหตามลําดับพรรษาก็ดี     จีวรประจําเสนาสนะก็ดี*     ผาน้ันก็ไมเปนผา 
บังสุกุล.       ผาท่ีจีวรภาชกะไมไดแจกใหเทาน้ัน   จึงเปนผาบังสุกุล.  แม 
ในผาบังสุกุลชนิดนั้น   ผาใดท่ีทายกทอดไวแทบเทาของภิกษุ (รูปหน่ึง) 
แตภิกษุนั้น  (ถือเอาไป)   วางถวายในมือของปงสุกูลิกภิกษุ  (อีก 
ทอดหน่ึง)   ผาน้ัน   ชื่อวา  เอกโตสุทธิกะ   (บริสทุธิ์ฝายเดียว) 
ผาใดท่ีทายกวางถวายในมือของภิกษุ   (รูปหน่ึง)   แลวภิกษุนั้น 
(นําไป)   ทอดไวแทบเทา   (ของปงสุกูลกภิกษุ)   แมผานั้นก็เปน 
เอกโตสุทธิกะ    ผาใดท่ีทั้งทายกก็ทอดไวแทบเทาของภิกษุ   (รูปหน่ึง) 
ทั้งภิกษุนั้นก็ถวาย     (แกปงสุกูลกภิกษุ)     โดยวิธอียางเดียวกัน     ผาน้ัน 
จึงเปนอุภโตสุทธิกะ     (บริสุทธิ์สองฝาย)      ผาใดท่ีภิกษุไดมาเพราะ 
(ทายก)  วาง  (ถวาย)  ในมือ     แลวภิกษุนั้นก็  (นาํไป)   วาง 
 
   *  เสนาสนจวีร     มหาฎีกาขยายความวา     ทายกสรางเสนาสนะข้ึนแลว     ถวายจวีรไวสําหรับ 
เสนาสนะดวย   โดยเจาะจงไวใหเฉพาะภิกษุท่ีมาอยูในเสนาสนะน้ันใช  
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(ถวาย)   ในมือ   (ของปงสุกูลิกภิกษุ)    เหมือนกัน     ผาน้ันชื่อวา 
จีวร   (บังสุกลุ)    อยางไมอุกฤษฏ.     ปงสุกูลิกภิกษุรูความตางแหงผา 
บังสุกุลน้ีอยางนี้แลวจึงควรใชจีวรแล       นี้เปนวิธี   (ปฏิบัติ)    ใน 
ปงสุกูลิกังคะน้ี. 
                              [ ประเภทแหงปงสุกูลิกภิกษุ ]  
           สวนประเภทพึงทราบดังตอไปนี้   คือ   ปงสุกูลิกภิกษุม ี ๓  จําพวก 
คือ  ผูถืออยางอุกฤษฏ  ๑   ผูถืออยางกลาง  ๑   ผูถืออยางเพลา  ๑  ใน 
๓  จําพวกนั้น   ผูถือเอาแตผาท่ีตกอยูในปาชาเทาน้ัน   ชื่อวา  เปนผูถือ 
อยางอุกฤษฏ     ผูถือเอาจีวรที่ผูปรารถนาบุญทอดไวดวยคิดวาบรรพชิต 
จักถือเอา    ดังน้ี   ชื่อวาผูถืออยางกลาง   ผูถือเอาผาท่ีเขาวางถวาย 
แทบเทา  ชื่อวาผูถืออยางเพลา. 
                            [ ความแตกแหงปงสุกูลิกังคะ ]  
           ธุดงคของปงสุกูลิกภิกษุ  ๓  จําพวกนั้น      จําพวกใดจําพวกหนึ่ง 
ก็ตาม   ยอมแตกในขณะท่ีเธอยินดีผาที่พวกคฤหัสถถวายตามความชอบ 
ใจพอใจของตน   นี้เปนความแตกในปงสุกูลิกังคะน้ี. 
                            [ อานิสงสแหงปงสุกูลิกังคะ ]  
           สวนอานิสงสพึงทราบดังตอไปนี้   (คือ)  (๑)     เกิดมีความปฏิบัติ 
ที่สมควรแกนิสัย     ตามพระบาลี  (บอกอนุศาสน)   ขอวา     บรรพชา 
อาศัยบังสุกุลจีวร   (๒)    ไดต้ังอยูในอริยวงศขอท่ี ๑    (๓)  ไมตอง 
ลําบากเพราะการรักษา   (๔)     ไมเปนผูมีความเปนไปเกี่ยวเกาะกับ  



ประโยค๘ - วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 134 

ผูอ่ืน     (๕)  ไมมีความกลัวเพราะโจรภัย     (๖)  ไมมีตัณหาในการ  
บริโภค     (๗)  มีบริขารเปนสมณสารูป     (๘)  มปีจจัยตามท่ีพระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญไววา   เปนของเล็กนอยดวย   เปนของหา 
ไดงายดวย   เปนของหาโทษมิไดดวย๑    (๙)  เปนผูนาเลื่อมใส     (๑๐) 
ธุตธรรมมีความมักนอยเปนตนอํานวยผล๒    (๑๑)  สัมมาปฏิบติัเพ่ิมพูน 
ข้ึน     (๑๒)  ทําใหประชมุชนผูเกิดในภายหลังไดทิฏฐานุคติ. 
                                       [ คาถาสรูป ]  
              ภิกษุผูสํารวม     ทรงผาบังสุกุล       เพ่ือกาํจัดมาร 
              และเสนามาร    ยอมงาม    ดังกษัตริยผูทรงสวมเกราะ 
              แลวงามสงาอยูในที่รบฉะนั้น     ผาบังสุกุลใด      แต 
              องคพระผูเปนครูของโลกยังทรงละผาอยางดี ๆ  ม ี
              ผากาสีเปนตนเสียแลวมาทรงใช       ใครจะไมพึงใช 
              ผาบังสุกุลนั้น   (โดยเสด็จ)   เลา     เพราะเหตุนั้นแล 
              ภิกษุเมื่อระลึกถึงคําปฏิญญาของตน๓  พึงเปนผูยินดี 
              ในผาบังสุกุล   อันอนุกูลแกการบําเพ็ญเพียร    เทอญ. 
           นี้เปนคําพรรณนาการสมาทาน     วิธี   (ปฏบิัติ)    ประเภท  ความ 
แตก  และอานิสงสในปงสุกูลิกังคะ   เปนอันดับแรก. 
 
๑.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๐/๓๔. 
๒.  ธุตธรรม   มี  ๕  คือ  อปฺปจฺฉตา  สนฺตุฏ ิตา  สลฺเลขตา  ปวิเวกตา  อิทมตฺถิตา  (ดูตอนแก 
ธุตธรรม  วิสุทธิมรรค  หนา  ๑๐๑). 
๓.  ทานหมายถึงคํารับ  "อาม  ภนฺเต"  ของภิกษใุหม   เม่ือพระอนุสาสนาจารยบอกอนุศาสนจบ 
ในโรงอุปสมบท  
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                                   ๒.  เตจีวริกังคะ 
                        [ การสมาทานเตจีวริกังคะ ]  
           ก็เตจีวริกังคะอันเปนลําดับแหงปงสุกูลิกังคะน้ัน     ยอมเปนอัน 
สมาทานดวยคํา  ๒  นี้       คําใดคําหน่ึงวา   จตุตฺถจีวร   ปฏิกขฺิปาม ิ
ขาพเจางดผาจีวรผืนที่  ๔  เตจีวริกงฺค  สมาทิยามิ     ขาพเจาสมาทานองค 
แหงภิกษุผูมีอันทรงผา  ๓  ผืนเปนปกติ  ดังนี้. 
                      [ วิธี  (ปฏิบติั)  ในเตจีวริกังคะ ]  
          ก็เตจีวริกภิกษุนั้น      ไดผาสําหรับทําจีวรมาแลว   ยังไมอาจจะทํา 
เพราะไมสบายเสียก็ดี   ยงัไมไดกะก็ดี   เครื่องอุปกรณมีเข็มเปนตน 
อยางใดอยางหนึ่งยังไมพรอมก็ดี      ตราบใด     พึงเก็บไวได   ตราบน้ัน. 
โทษเพราะการเก็บไวเปนปจจัยหามีไม      แตวาจําเดิมแตกาลท่ียอมแลว 
จะเก็บไวไมควร  (ถาเก็บไว)  เธอจะไดชื่อวาเปนธุดงคโจรไป  นี้เปน 
วิธี  (ปฏิบัติ)  ในเตจีวริกังคะนั้น. 
                          [ ประเภทแหงเตจีวริกภิกษุ ]  
           วาโดยประเภท  แมภิกษุเตจีวริกะน้ีก็มี  ๓  จําพวก  ใน  ๓  จําพวก 
นั้น   ทานผูถืออยางอุกฤษฏ   ในเวลายอมผา   พึงยอมอันตรวาสกหรือ 
อุตตราสงค  (ผืนใดผืนหน่ึง)  กอน   (เมื่ออุตตราสงคแหงแลว)  พึงหม 
อุตตราสงคนั้นแลวจึงยอมสังฆาฏิ    แตจะนุงสังฆาฏิไมควร    นี้เปนวัตร  
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ในเสนาสนะชายบาน     สําหรับภิกษุเตจีวริกะน้ัน.   สวนผูเปนอารัญญิกะ 
จะซักยอม  ๒  ผืนในคราวเดียวกันก็ได      แตพึงนั่งอยูใกล ๆ  (ผา)   พอ  
ที่เห็นวาใคร ๆ มา   สามารถจะซักผากาสาวะ  (ที่ตากอยู)   มาคลุมตัว 
ไดทัน.  สวนสําหรับทานผูถือกลางอยาง   ตามปกติ  ผากาสาวะสําหรับ 
(ยืมใชในเวลา)  ยอมผาในโรงยอมมีอยู     นุงหรอืหมผา   (สําหรับยืม 
ใช)   นั้นแลว   ทํารชนกรรม   (การยอมผาของตน)   ก็ควร.   สําหรับ 
ผูถืออยางเพลา       จะนุงหรือหมจีวรของภิกษุผูชอบพอกันแลวทํารชน- 
กรรมก็ควร     แมผาปูนอนอันเปนของมีอยูในเสนาสนะนั้น     ก็ควรแก 
เธอ   แตจะรักษาไว   (ใชเปนนิจไป)     ไมควร  จะ   (ยืม)   ใชแมจีวร 
ของภิกษุผูชอบพอกันในระหวาง ๆ ยอมไมควร*.      ก็แลภิกษุเตจีวริกะ 
จะมีผาผืนที่  ๔เพ่ิมข้ึนก็ไดแตผางสะอยางเดียว   แตผาอังสะนั้น  กวาง 
ประมาณคืบหนึ่ง   ยาวประมาณสามศอกเทาน้ันจึงควร. 
 
   *  ฉบับสีหลและฉบับยุโรป   ไมมีคําปฏิเสธ   การมีคําปฏิเสธ     กับไมมีคําปฏิเสธเปนเร่ืองสําคัญ 
อยู  ควรจะวจิารณดูบาง 
      โดยทางไวยากรณ  น   ศัพท   ท่ีปฏิเสธ     วฏฏติ  มักเรียงไวตดิกับ   วฏฏติ   เปน   น   วฏฏติ 
ดูในธุดงคนเิทศน้ีเองก็เห็นอยูเชนนัน้เปนแถวไป     มาแปลกเพ่ือนอยูตรงนี้แหงเดียวเรียง   น   ไวตน 
ประโยคทีเดยีว - น  สภาคภกิฺขูน  ฯ  เป  ฯ  วฏฏติ  ดังนี ้
      โดยทางความท่ีควรจะเปน      การยืมใชจีวรของภิกษุท่ีชอบพอกนัในเม่ือยอมผาของตนนั้นเปนการ 
ควรอยูแลว  กก็ารซักยอมผานั้น     ยอมจะตองทําเนือง ๆ  ไปหลายคร้ังหลายหน    การยืมผาเขา 
ผลัดก็จะตองมีทุกคร้ังนั่นเอง     แมจะยืมเขาใชคร้ังไหนกีค่ร้ังก็ควรทุกคร้ังไป     ทานจงึวา   อนฺตรนฺ
ตรา 
ปริภฺุชิตุ  วฏฏติ  (ยืมเขา)  ใชในระหวาง ๆ  (คือหลายคร้ัง)  ก็ควร      ความนาจะเปนดังนี ้
ไมนาจะวา  "ไมควร"  เลย 
      โดยทางพยัญชนะ  ศัพท  อนฺตรนฺตรา   นั่นแหละ     สนับสนุนความท่ีวานั้น  คือ  ไมไดถือ 
สิทธิเปนของตัว     ยืมเขาใชเปนระหวาง ๆ เทานั้น   จึงวาควร        
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                                 [ ความแตกแหงจีวริกังคะ ]  
           ก็ธุดงคของภิกษุเตจีวริกะท้ัง  ๓  ประเภทน้ี       ยอมแตกในขณะ 
ที่เธอยินดีจีวรผืนที่  ๔  นัน่แล     นี้เปนความแตกในจีวริกังคะน้ี. 
                                     [ อานิสงสแหงเตจีวริกังคะ ]  
           สวนอานิสงสมีดังน้ี     คือ     คุณท้ังหลายเชนที่จะกลาวตอไปนี้   ยอม 
สําเร็จ      (แกภิกษุเตจีวริกะ)     คือ    (๑)  ภิกษุเตจีวริกะยอมเปนผู 
สันโดษดวยจีวรแตพอรักษากาย   ดวยความสันโดษนั้น   (ไปขางไหน) 
เธอถือเอา  (จีวรนั้น)   ไปได  ดุจนก  (พาเอาแตปกบินไป)   ฉะน้ัน 
(๒)  มีกิจท่ีจะพึงปรารมภนอย    (๓)  เลิกการสะสมผา    (๔)  มีความ 
ประพฤติเปนคนเบาดี    (๕)  ละความละโมบในอติเรกจีวรได    (๖)  ทํา 
ความพอใจในผาท่ีเปนกัปปยะ*    (๗)  มีความประพฤติขูดเกลากิเลส 
(๘)  ธุตธรรมมีความมักนอยเปนตนอํานวยผล     (แกเธอ)     ดังน้ี. 
                                             [ คาถาสรูป ]  
                   พระโยคีผูมีปญญา      รูรสความสุขอันเกิดแต 
              สันโดษ   จึงละตัณหาในผาท่ีเหลือเฟอได   เลิกการ 
              สะสม    (ผา)    เปนผูทรงไวแตไตรจีวร       เพราะ 
              เหตุนั้น       พระโยคีผูประเสริฐ       ปรารถนาจะเที่ยว 
              ไปใหสะดวก   พึงกระทําความยินดีในธุดงคที่ทาน 
 
   *  มหาฎีกาทานขยายความวา     แมทรงอนุญาตผาไวตัง้หลายอยาง     เชนผานิสีทนะ  ฯ ล ฯ 
โดยท่ีสุดผาบริขารโจล     แตภิกษเุตจวีริกะนี้ไมใชผาอ่ืน ๆ เลย   ใชอยูแตผา  ๓  ผืนเทานั้น.  
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              กําหนดดวยจีวร      (ไปขางไหน)     มีแต     (ไตร) 
              จีวรไป     ดุจนกมีแตปกฉะนั้นเถิด. 
นี้เปนคําพรรณนาการสมาทาน    วิธี   (ปฏิบัติ)   ประเภท    ความแตก 
และอานิสงสในเตจีวริกังคะ. 
                                         ๓.  ปณฑปาติกังคะ 
                            [ การสมาทานปณฑปาติกังคะ ]  
           แมปณฑปาติกังคะก็เปนอันสมาทานดวยคําสองคําน้ี      คําใด 
คําหนึ่งวา  อติเรกลาภ  ปฏิกฺขิปาม ิ    ขาพเจางดอติเรกลาภ   ปณฺฑ- 
ปาติกงฺค  สมาทิยามิ      ขาพเจาสมาทานองคของภิกษุผูมีการเท่ียว 
บิณฑบาตเปนปกติ. 
                         [ วิธี   (ปฏิบัติ)   ในปณฑปาติกังคะ ]  
           ก็ปณฑปาติกภิกษุนั้น     ไมพึงยินดีภัต  ๑๔  อยางเหลานี้   คือ 
           ๑.  สงฺฆภตฺต             (ภัตรที่เขาถวายสงฆทั่วไป) 
           ๒.  อทฺุเทสภตฺต        (ภัตรที่เขาเจาะจงถวายเฉพาะตัว) 
           ๓.  นมินฺตน              (ภัตรในท่ีนิมนต) 
           ๔.  สลากภตฺต           (ภัตรที่ถวายโดยสลาก) 
           ๕.  ปกฺขิก                 (ภัตรถวายประจําปกข) 
           ๖.  อุโปสถิก              (ภัตรถวายประจําวันอุโบสถ)  
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           ๗.  ปาฏิปทิก                 (ภัตรถวายประจําวันปาฏิบท) 
           ๘.  อาคนฺตุกภตฺต           (ภัตรเพื่อภิกษุอาคันตุกะ) 
           ๙.  คมิกภตฺต                   (ภัตรเพื่อภิกษุผูเตรียมเดินทาง) 
           ๑๐.  คิลานภตฺต               (ภัตรเพ่ือภิกษุผูอาพาธ) 
           ๑๑.  คิลานุปฏากภตฺต   (ภัตรเพื่อผูอุปฏฐากภิกษุอาพาธ) 
           ๑๒.  วิหารภตฺต              (ภัตรประจําวิหาร) 
           ๑๓.  ธุรภตฺต                   (ภัตรประจําวิหาร) 
           ๑๔.  วารภตฺต                 (ภัตรที่เขาถวายโดยวาระ  คือแบงเวรกันถวาย) 
แตภัตรเหลาใด      ถาทายกไมไดกลาว     (ออกชื่อ)     โดยนัยเปนตนวา 
"ขอทานท้ังหลายจงรับสังฆภัตร"   ดงัน้ี  (เปนแต)  กลาวา   "ขอสงฆ 
จงรับภิกษาในเรือนของขาพเจา"     (หรือวา)     "แมทานท้ังหลายจงรับ 
ภิกษา"  ดังน้ีแลวถวายไซร   ปณฑปาติกภิกษุจะยินดีภัตรเหลานั้นก็ควร 
นิรามิสสลาก  (สลากท่ีไมมีอามิส)  แตสงฆก็ดี๒      ภัตรที่เขาหุง  (ถวาย) 
 
๑.  มหาฎีกาแกไววา         "ธุรเคเหเอว  เปตฺวา  ทาตพฺพภตฺต  ธุรภตฺต - ภัตรท่ีเขาพึง  
ตั้งถวายท่ีเรือนใกลเคียงนั่นแล       ช่ือธุรภัตร"      ถาแกและแปลอยางนี้ถูก   ก็ยังจะตองหาทาง 
เขาใจตอไปอีกวา      ลักษณาการภัตรชนิดนี้เปนอยางไร      อาจเปนไปไดหรือไมวา    ผูมีศรัทธามา 
ปลูกบานอยูใกลวัด     เพื่อมีโอกาสทําบุญไดสะดวก ๆ     บานอยางนี้เรียกวาธุรเคหะ     ทานผูมี 
ศรัทธาเจาของบานนั้น      จดัอาหารเตรียมไวสําหรับภกิษุในวดัเปนประจํา     ทานองคไหนเขาไป 
เปนไมผิดหวัง     เรียกวา    ธุรภัตร ?       เพราะเขาใจยากอยางนี้   จึงมีผูคิดวานาจะเปน   ธุวภตฺต 
ซ่ึงแปลไดงาย ๆ     วาภัตรประจํา. 
๒.  นิรามิสสลากา     มหาฎกีาทานไมวินิจฉัยวาไดแกอะไร     เปนแตนาํเอามติของเกจิอาจารย 
มากลาวไววา      ลางทานวาไดแกสลากของอยางอ่ืนมีเภสัชเปนตน       ลางทานวาไดแกสลาก 
(ของกิน)   ท่ีไมใชยาวกาลิก      ท้ังสองมติก็คงลงกันวา     ไมใชสลากภตันั่นเอง     จึงมีปญหาวา 
เม่ือไมใชภตัร      จะกลาวในนิเทศนี้เพื่ออะไรเลา   คําขางหลังท่ีกลาวเปนคูกันกย็ันอยูวาเปนภัตร  
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ในวิหารก็ดี   ยอมควรโดยแทแล    นี่เปนวิธี  (ปฏบิัติ)   แหงปณฑปาติก- 
ภิกษุนั้น. 
                      [ ประเภทแหงปณฑปาติกภิกษุ ]  
           สวนวาโดยประเภท     แมปณฑปาติกภิกษุนี้ก็มี  ๓  จําพวก     ใน 
๓  จําพวกนั้น   ผูที่ถืออยางอุกฤษฏ  ยอมรับภิกษาท่ีทายกนํามา  (ถวาย 
จากเรือน)   ขางหนาก็ได   (จากเรือน)   ขางหลังก็ได    ยืนที่ประตู 
บานหน่ึง   แมเมื่อคน   (บานอ่ืน ๆ มาขอ)   รับบาตรก็ให     รบัภิกษา 
ที่เขานํามาถวายในเวลากลับก็ได*     แต   (เลกิบิณฑบาต)  นั่งลงแลว 
ยอมไมรับภิกษา   (อีก)   ในวันนั้น   ผูถืออยางกลาง   แมนั่งลงแลว 
ยังรับ  (อีก)    ในวันนั้น     แตไมรับ   (นิมนต)    เพ่ือฉันในวันพรุง 
ผูถืออยางเพลา   ยอมรับ   (นิมนต)   เพ่ือฉันในวันพรุงก็ได   ในวัน 
ตอไปก็ได     ปณฑปาติภิกษุทั้ง  ๒  ประเภทนั้น        ยอมไมไดความสุข 
ในการอยูโดยเสรี   ผูถืออยางอุกฤษฏเทาน้ันจึงได  (ดัง)   มีเรื่องเลาวา 
ในหมูบานแหงหนึ่ง   มี  (การแสดงธรรมกถาวาดวย)   อริยวงศ   ปณฑ- 
ปาติกภิกษุผูถืออยางอุกฤษฏ  กลาวกะปณฑปาติกภิกษุทั้ง  ๒  ประเภทวา 
'อาวุโส  เรามาไปฟงธรรมกันเถิด'  ในภิกษุ  ๒  รปูนั้น   รูปหนึ่งกลาววา 
'ทานผูเจริญ ขาพเจา (ติดขัดดวย) คน ๆ หน่ึงนิมนตใหนั่ง (คอย)' 
อีกรูปหน่ึงกลาววา  'ทานผูเจริญ  แมขาพเจาก็ไดรับนิมนตเพ่ือฉันภิกษา 
 
(คือ  วิหาเร    ปกฺกภตตมฺป)       จึงนาจะสันนิษฐานวา   ภัตรท่ีทางการสงฆ   จัดแจกใหโดยสลาก 
ไมนับเปนสังฆภัตรและสลากภัตร  เพราะไมใชภัตรท่ีชาวบานถวาย     จึงควรแกภกิษปุณฑปาติกะ ? 
       *  ปฏิกฺมเน     ลางมติวา     ท่ีโรงฉัน    หอฉัน.  
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ในวันพรุงน้ี     ของทายกคนหนึ่งไว'        ภิกษุทั้งสองรูปนั้นไดเสื่อมเสีย 
(ประโยชน)  ไป     ดวยประการอยางนี้        ฝายทานผูถืออยางอุกฤษฏ 
เที่ยวบิณฑบาตแตเชา   (ฉัน)   แลวกไ็ป     ไดเสวยธรรมรส. 
                  [ ความแตกแหงปณฑปาติกังคะ ]  
           ก็ธุดงคแมของปณฑปาติกภิกษุทั้ง  ๓  พวกน้ี     ยอมแตกในขณะ 
ที่ยินดีอติเรกลาภมีสังฆภัตรเปนตนนั่นแล   นี้เปนความแตกในปณฑ- 
ปาติกังคะนี้. 
                          [ อานิสงสแหงปณฑปาติกังคะ ]  
           สวนอานิสงสมีดังตอไปนี้   คือ    (๑)  เกิดมีความปฏิบัติที่สมควร 
แกนิสัย   ตามพระบาลี   (บอกอนุศาสน)   ขอวา   บรรพชาอาศัยการ 
บริโภคคําขาวท่ีแสวงหาดวยกําลังแขง    (๒)  ไดต้ังอยูในอริยวงศขอท่ี  ๒ 
(๓)  ไมเปนผูมีความเปนไปเกี่ยวเกาะกับผูอ่ืน    (๔)  มีปจจัยตาม 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญไววา  เปนของเล็กนอยดวย  เปนของ 
หาไดงายดวย  เปนของหาโทษมิไดดวย    (๕)  ย่ํายีความเกียจคราน 
เสียได    (๖)  มีอาชีวะบริสุทธิ์    (๗)  ไดบําเพ็ญเสขิยปฏิบัติ 
(๘)  ไมตองเลี้ยงผูอ่ืน    (๙)  ไดทําความอนุเคราะหผูอ่ืน    (๑๐)  ละ 
มานะได    (๑๑)  ปองกันตัณหาในรสได    (๑๒)  ไมตองอาบัติ 
เพราะคณโภชนสิกขาบท  ปรัมปรโภชนสิกขาบท  และจาริตตสิกขาบท 
(๑๓)  มีความประพฤติสมควรแกธุตธรรมทั้งหลาย  มีความมักนอย  
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เปนตน    (๑๔)  สัมมาปฏิบัติเพ่ิมพูน    (๑๕)  ไดอนุเคราะหประชุมชน 
ผูเกิดในภายหลัง๑. 

                                         [ คาถาสรูป ] 
                   นักพรตผูสันโดษในโภชนะ      คือ   คําขาว 
              อันตนแสวงหามาไดดวยกําลังแขง     มคีวามเปนอยู 
              ไมเกี่ยวเกาะกับคนอื่น      ละความละโมบในอาหาร 
              เปนพระ  ๔  ทิศ๒  บรรเทาความเกียจครานได   อาชีวะ 
              ของเธอยอมหมดจด     เพราะเหตุนั้นแล   ภิกษุผูม ี
              ปญญาดีไมควรดูหมิ่นภิกขาจาร. 
                   ดวยวาเทวดาทั้งหลาย     ยอมใฝใจตอภิกษุผูม ี
              การเท่ียวบิณฑบาตเปนปกติ   ผูเลี้ยงตนเอง   มิใช 
              ผูเลีย้งคนอื่น   มัน่คงอยูเชนนั้น    ถาเธอเปนผูไม 
              มุงลาภและความสรรเสริญ  ดังน้ีแล. 
 
๑.  มหาฎีกาขยายความไวบางขอ    ดังนี ้
    ย่ํายีความเกยีจครานเสียได   เพราะตองอาศัยกําลังแขงแสวงหาบิณฑบาตอยูเปนปกติ. 
    มีอาชีวะบรสุิทธ์ิ   เพราะแสวงหาอาหารแบบแมลงภู   ไมทําใหเกิดความชอกชํ้าเสียหาย. 
    ไดบําเพ็ญเสขิยปฏิบัติ   เพราะตองเขาสูละแวกบานอยูเปนนจิ. 
    ไมตองเล้ียงผูอ่ืน     เพราะรูประมาณในการรับ   (คือรับมาแตพอเล้ียงตัวคนเดยีว)   และ 
เพราะไมอยูระคนกับใคร   จงึไมมีใครท่ีจะตองเล้ียง. 
    ทําความอนเุคราะหผูอ่ืน     เพราะรับบิณฑบาตบานละนิดละหนอย. 
    ละมานะได     เพราะยอมเล้ียงชีวิตดวยวธีิอันต่ําตอยท่ีสุด  (คือเท่ียวบิณฑบาต). 
    ปองกันตัณหาในรสได  เพราะฉันอาหาร  (สํา)  รวม. 
๒.  มหาฎีกาอธิบายวา     จะอยูไหนก็อยูได    จะไปไหนก็ไปไดท้ัง  ๔  ทิศ     ไมมีขัดของ   (ดวย 
เร่ืองอาหารการกิน).      
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นี้เปนคําพรรณนาการสมาทาน     วิธี   (ปฏิบัติ)     ประเภท    ความแตก 
และอานิสงสในปณฑปาติกังคะ. 
                                       ๔.   สปทานจาริกังคะ 
                         [ การสมาทานสปทานจาริกังคะ ]  
           แมสปทานจาริกังคะ       ก็เปนอันสมาทานดวยคําสองคําน้ี     คําใด 
คําหนึ่งวา     โลลุปฺปจาร  ปฏิกฺขิปามิ    ขาพเจางดการเท่ียวโดยละโมบเสีย 
สปทานจาริกงฺค  สมาทิยามิ    ขาพเจาสมาทานองคแหงภิกษุผูมี 
อันเที่ยวไปตามลําดับเรือนเปนปกติ     ดังน้ี. 
                    [ วิธี   (ปฏิบติั)   ในสปทานจาริกังคะ ]  
           ก็สปทานจาริกภิกษุนั้น   พึง  (หยุด)  ยืนทีป่ระตูบาน   กําหนด 
ดูความปลอดภัยอันตราย  (เสียกอน)   ในตรอกหรอืบานใดมีอันตราย 
จะละตรอกหรือบานน้ันเสียแลวไปตามตรอกหรือบานอ่ืนก็ควร       เธอไมได 
โภชนะสักนอยหน่ึง     ทีป่ระตูเรือนใด    หรือท่ีตรอกใด      หรือท่ีบานใด 
พึงทําอคามสัญญา     (ความหมายวา   ที่นั้นไมใชบาน)      แลวไปเสียใน 
ที่อ่ืนเถิด  (แตถา)   เธอไดโภชนะนอยหน่ึงในท่ีใด   จะละท่ีนั้นไปยอม 
ไมควร   ก็ภิกษุนี้พึงเขาไปกอนเวลา   (อาหาร)     เพราะเม่ือทําเชนนั้น 
เธอจึงจักอาจละท่ีไมผาสุก       แลวไปในท่ีอ่ืนได      (ทันเวลาอาหาร) 
ก็ถามนุษยทั้งหลายกําลังถวายทานในวิหาร        หรือมาในระหวางทาง 
รับบาตรของเธอแลวถวายบิณฑบาตแกเธอ  (เธอจะรับ)   ก็ควร    อนึ่ง  
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ภิกษุนี้แมเม่ือเดินทาง       พึงเที่ยว   (บิณฑบาต)     อยาลวงเลยหมูบาน 
ที่ไปถึงเขาในเวลาภิกขาจารไปเสีย      เธอจะไมไดอาหารเลย     หรือได 
นิดหน่ึงก็ตามในหมูบานน้ัน     ก็พึงเที่ยวไปตามลําดับหมูบานเถิด   นี ้
เปนวิธี  (ปฏบิัติ)  แหงสปทานจาริกังคะนั้น. 
                    [ ประเภทแหงสปทานจาริกภิกษุ ]  
           สวนวาโดยประเภท   แมสปทานจาริกภิกษุนี้ก็มี  ๓  พวก      ใน 
๓  พวกน้ัน   พวกถืออยางอุกฤษฏยอมไมรับภิกษาที่เขานํามา     (ถวาย 
จากเรือน)  ขางหนาก็ดี   ภิกษาที่เขานํามา  (ถวายจากเรือน)  ขางหลัง 
ก็ดี๑  ภิกษาที่เขานํามาถวายในเวลากลับก็ดี   แต  (ยืน)  ที่ประตูบาน 
หน่ึง  (เมื่อคนบานอ่ืนมาขอรับบาตร)  ยอมปลอยบาตร  (ใหเขารับ 
ไป)  ได๒   จริงอยู   ในธดุงคขอน้ี   ภิกษุ  (ผูถืออยางอุกฤษฏ)  เสมอ 
กับพระมหากัสสปเถระหามีไม  แมกระนั้น   ที่ปลอยบาตรของพระเถระ 
ก็ยังปรากฏอยูเหมือนกัน๓     ภิกษุผูถือปานกลาง     ยอมรับภิกษาที่เขา 
นํามา   (ถวายจากเรือน)   ขางหนาหรือขางหลังน้ันก็ได   ที่เขานํามา 
(ถวาย)  ในเวลากลับก็ได  (ยืน)  ที่ประตูบานหน่ึง  (เมื่อคนบานอ่ืน 
 
๑.  นี้หมายเอาเมื่อเดินไปตามถนน   เรือนท่ียังไปไมถึง    เรียกวาขางหนา   สวนเรือนท่ีเลยมา 
แลว    เรียกวาขางหลัง     ถารับก็เปนผิดลําดับ ? 
๒.  ตรงนี้   ทานวาไวยอเหลือเกิน      เขใจวาทานจะสังเขปความมาจากนิเทศแหงปณฑปาติกังคะ 
ปรทฺวาเร  ตวฺา  ปตฺต  คณฺหนฺตานมฺป  เทติ  นั่นเอง. 
๓.  มหาฎีกาวา    หมายเอาท่ี ๆ  ทานปลอยบาตรใหสักกเทวราช     ผูนริมิตองคเปนชางทอหูกคอยขอ 
รับบาตรทานอยูท่ีประตูเรือน  (นิรมิต)  ในถนนชางหกู  (เมืองราชคฤห).  
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มาขอรับบาตร)   ก็ปลอยบาตร   (ใหเขารับไป)    ได   แตยอมไมนั่งคอย 
ภิกษา     โดยขอท่ีไมนั่งคอยภิกษาอยางนี้         ชื่อวาอนุโลมตามภิกษุ 
ปณฑปาติกะอยางอุกฤษฏ   ผูถืออยางเพลา   ยอมน่ังคอย (ภิกษา) 
ในวันนั้นได. 
                      [ ความแตกแหงสปทานจาริกังคะ ]  
           ก็ธุดงคของสปทานจาริกภิกษุทั้ง  ๓  พวกน้ี      แตพอการเท่ียวไป 
ดวยความละโมบเกิดข้ึนก็ยอมแตก      นี้เปนความแตกในสปทาน- 
จาริกังคะนี้. 
                             [ อานิสงสแหงสปทานจารกังคะ ]  
           สวนอานิสงสดังตอไปนี้  คือ    (๑)  เปนผูใหมในตระกูลเปนนิตย 
(๒)  มีใจไมติดของดั่งดวงจันทร    (๓)  ละความตระหน่ีในตระกูล 
เสียได    (๔)  ไดอนุเคราะห  (ทายก)  สม่ําเสมอกัน    (๕)  ไมมีโทษ 
อันจะพึงมีแกกุลุปกภิกษุ    (๖)  ไมตองจอง  (ฟง)  คําขานชื่อ  (ในการ 
นิมนต)    (๗)  ไมตองการดวยการนําภิกษามาเฉพาะตัว    (๘)  มีความ 
ประพฤติสมควรแกธุตธรรม  มีความมักนอยเปนตน. 
                                         [ คาถาสรูป ]  
                   สปทานจารีภิกษุในศาสนาน้ี     ยอมเปนผูมีใจ 
              ไมติดของด่ังดวงจันทร        เปนผูใหมในตระกูล 
              เปนนิจ   ไมตระหนี่  (ตระกลู)    เปนผูอนุเคราะห  
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              ทายกทั้งปวงโดยสม่ําเสมอกัน      ปลอดจากโทษ 
              อันจะพึงมีแกกลุุปกภิกษุ   เพราะฉะน้ัน   ภิกษุผูม ี
              ปญญา      เมื่อหวังเท่ียวไปโดยเสรี    พึงละความเท่ียว 
              ไปโดยความละโมบเสีย     เท่ียว     (บิณฑบาต) 
              ใหเปนไปตามลําดับเรือน     เทอญ. 
นี้เปนคําพรรณนาการสมาทาน   วิธี  (ปฏิบัติ)      ความแตก 
และอานิสงสสปทานจาริกังคะ. 
                                 ๕.   เอกสนิกังคะ 
                        [ การสมาทานเอกาสิกังคะ ]  
           แมเอกาสนิกังคะ      ก็เปนอันสมาทานดวยคําสองคําน้ี  คําใดคํา 
หน่ึงวา   นานาสนโภชน  ปฏิกฺขิปาม ิ  ขาพเจางดการฉัน  ณ  อาสนะตาง 
เอกาสนิกงฺค  สมาทิยาม ิ  ขาพเจาสมาทานองคแหงภิกษุผูมีการฉัน 
ณ  อาสนะเดียวเปนปกติ. 
                    [ วิธี   (ปฏิบติั)   ในเอกาสนิกังคะ ]  
           ก็เอกาสนิกภิกษุนั้น     เมื่อจะน่ังในโรงฉัน     อยาน่ังที่เถรอาสน 
พึงกําหนดอาสนะอันสมควร     วาอาสนะน้ีจักถึงแกตน    แลวจึงน่ัง   ถา 
การฉันของเธอคางอยู  อาจารยหรืออุปชฌายมา   ลุกข้ึนทําวัตร   ยอม 
ควร   สวนพระติปฎกจูฬาภยเถระกลาววา      อาสนะพึงรักษา   หรือวา 
การฉันพึงรักษา   (มิใชธดุงคแตก)   กต็าม      แตเพราะภิกษุนี้เปนผูฉัน  
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คางอยูแลว        เพราะเหตุนั้น      จงทําวัตรเถิด       แตอยาฉันโภชนะเลย๑ 

ดังน้ี    นี้เปนวิธี   (ปฏิบัติ)   แหงเอกาสนิกภิกษุนั้น. 
                          [ ประเภทแหงเอกาสนิกภิกษุ ]  
           วาโดยประเภท     แมเอกาสนิกภิกษุนี้ก็มี  ๓  พวก        ใน  ๓ 
พวกน้ัน      ผูถืออยางอุกฤษฏ       โภชนะจะนอยหรือมากก็ตามเถิด 
เธอหยอนมือลงในโภชนะใด      ยอมไมไดเพ่ือจะรับโภชนะอ่ืนจาก 
โภชนะนั้น    แมถาคนท้ังหลายรูวา     พระเถระไมไดฉันอะไร ๆ  เลย๒ 

 
๑.  ตรงนี้เขาใจยากอยู   ท้ังหมดนี้เปนปญหาสําหรับเอกาสนิกภิกษุผูไปนั่งฉันในโรงฉัน   ท่ีทาน 
ใหเลือกนั่ง  ณ  อาสนะท่ีสมควรแกตน      ก็เพื่อวานั่งลงฉันแลวจะไดไมตองลุก      แตก็เกิดมีปญหา 
ข้ึนวา   กําลังฉันอยู     พระอุปชฌายหรือพระอาจารยเขามาในโรงฉันจะทําอยางไร ?        ทาน 
แนะวา     ลุกข้ึนทําวัตรนั่นแหละควร    ทานแนะถูก   เพราะวา   ถาไมทําวัตรก็ตองอาบัติทุกกฏ 
ดวยอุปชฌายวตัร  อาจริยวัตรนี้   มิไดมีท่ียกเวนวา   ถาถือธุดงคแลวไมตองทํา      คราวนี้ก็มี 
ปญหาตอไปอีกวา     ลุกข้ึนทําวัตรแลว     จะนั่งลงฉันตอ ณ อาสนะเดมิไดหรือไม    ทานไม 
กลาวไวใหชัด     แตดูเปนทีวา   นั่งลงฉันตอไปได   ทานจึงนําเอาวาทะของพระจฬุาภัยเถระ   ซ่ึง 
เปนคําแยงมากลาวไวในลําดับ 
       วาทะของพระจฬุาภยัเถระนั้น        เม่ือไดดูฎีกาประกอบแลว     เขาใจวาทานวาดงันี้ 
ตามท่ีมีมติเปน  ๒  ฝาย     ฝายหนึ่งวาการนั่งเปนหลักในการรักษาธุดงคขอนี้  เพราะฉะน้ัน  นั่งลง 
แลวตองไมลุกจนกวาจะฉันเสร็จ     ฝายหนึ่งวา  การฉันเปนหลักในการรักษาธุดงค     ขอนี้   เม่ือ 
ไมเปนโอกาสท่ีจะฉันก็ลุกได     แลวมาฉันตอใหอ่ิมในม้ือเดียวนั้น   สวนพระจุฬาภัยทานวา   การ 
ท่ีฉันคางอยูแลวลุกข้ึนทําวตัรเชนนั้น      จะถือการนั่งเปนหลักลุกข้ึนเสียแลว     จะถือการฉันเปน 
หลักก็ฉันแลว   จะถือเอาการทําวัตรมาเปนขอยกเวนกไ็มได  เพราะฉะนั้น   เม่ือจะรักษาธุดงค 
ก็อยาฉันอีกเลย  จงทําวัตรใหบริบูรณเถิด. 
๒.  ทานผูชําระปกรณวิสุทธิมรรคทานวา     ความประโยคน้ีในคัมภีรฉบับอ่ืน ๆ  ไมมี  น  ปฏิเสธ 
ถาเชนนั้น   ความก็จะเปนวา   คนท้ังหลายรูวาพระเถระไดฉันอาหารนอยเดยีว   จึงนําเภสัชมา 
ถวายใหฉันเพิม่เติม ?  
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แลวนําเภสัชมีเนยใสเปนตนมา  (ถวาย)  เนยใสเปนตนนั้นยอมควร 
เพ่ือ  (บริโภคเปน)  เภสัชเทานั้น  ไมควรเพ่ือ  (บริโภคเปน)  อาหาร 
ผูถืออยางกลาง    ยอมไดเพ่ือจะรับโภชนะอ่ืน     ตราบเทาท่ีภัตรในบาตร 
ยังไมหมดไป    ดวยวาภิกษุนี้ชื่อวา   โภชนปริยนฺติโก  (ผูมีโภชนะ 
เปนที่สุด)       ภิกษุผูถืออยางเพลา   ยอมไดเพ่ือจะฉันตราบเทาที่ยัง 
ไมลุกจากอาสนะ   ดวยวาภิกษุนั้นชื่อวา     อุทกปริยนฺติโก      (ผูมีน้ํา  
เปนที่สุด)     เพราะฉันไดตราบเทาท่ียังไมรับน้ําลางบาตรบาง     ชื่อวา 
อาสนปริยนฺติโก   (ผูมีอาสนะเปนที่สุด)   เพราะฉันไดตลอดเวลาที่ยัง 
ไมลุกข้ึนบาง. 
                            [ ความแตกแหงเอกาสนิกังคะ ]  
           ก็ธุดงคของเอกาสนิกภิกษุทั้ง  ๓  พวกน้ี      ยอมแตกในขณะท่ีเธอ 
ฉันโภชนะ ณ อาสนะตาง     นี้เปนความแตกในเอกาสนิกังคะน้ี. 
                                   [ อานิสงสแหงเอกาสนิกังคะ ]  
           สวนอานิสงสดังตอไปนี้ คือ  (๑)  มีอาพาธนอย  (๒)  มโีรคนอย 
(๓)  (รางกาย)  คลองแคลว      (๔)  แข็งแรง      (๕)  อยูสําราญ 
(๖)  ไมตองอาบัติเพราะอนติริตตสิกขาบทเปนปจจัย    (๗)  บรรเทา 
ตัณหาในรสได    (๘)  มคีวามประพฤติสมควรแกธุตธรรม   มีความ 
มักนอยเปนตน.  
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                                     [ คาถาสรูป ]  
                   โรคทั้งหลายท่ีมีการกินเปนปจจัย      ยอม 
              ไมรบกวนนักพรตผูยินดีในการฉัน  ณ  อาสนะอัน 
              เดียว         เปนผูไมละโมบในรส      จึงไมทํางาน 
              (โยคะ)     ของตนใหเส่ือมเสยีไป     เพราะฉะน้ัน 
              นักพรตผูมีใจหมดจด   พึงปลูกความยินดีในการฉัน 
              ณ  อาสนะอันเดียว       อันเปนเหตุแหงความอยู 
              สําราญ  ซึ่งเปนวัตรท่ีทานผูยินดีในสัลเลขะท่ีสะอาด 
              ประพฤติกันเถิด. 
นี้เปนคําพรรณนาการสมาทาน   วิธี   (ปฏิบัติ)     ประเภท   ความแตก 
และอานิสงสในเอกาสนิกังคะ. 
                                ๖.   ปตตปณฑิกังคะ 
                     [ การสมาทานปตตปณฑิกังคะ ]  
           แมปตตปณฑกังคะก็เปนอันสมาทานดวยคําสองคําน้ี   คําใดคําหน่ึง 
วา   ทุติยภาชน  ปฏิกขฺิปามิ     ขาพเจางดภาชนะที่  ๒    ปตฺตปณฺฑิกงฺค 
สมาทิยามิ     ขาพเจาสมาทานองคแหงภิกษุผูมีการฉันกอนขาวในบาตร 
เปนปกติ      ดังน้ี. 
                   [ วิธี   (ปฏิบัติ)   ในปตตปณฑิกังคะ ]  
           ก็ปตตปณฑิกภิกษุนั้น      ในเวลาดื่มยาคู     เมื่อไดกับขาววางใน    
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ภาชนะแลว   ควรฉันกอน     หรือด่ืมยาคูกอนก็ได   เพราะวาเธอ  
ปนกับลงในขาวตม     เมือ่กับมีปลารา๑เปนตนปนลงไป     ยาคูจะปฏิกูล 
ไปเสีย   อันภิกษุผูจะฉัน    ทําใหเปนของไมปฏิกูลนั่นแหละฉัน   จึงควร๒ 

เหตุนั้น       ขอน้ีขาพเจากลาวหมายเอากับขาวรูปนั้น   แตสิ่งใดเปนของ 
ไมนาเกลียดเชนน้ําผ้ึงและนํ้าตาลกรวด   สิ่งน้ันพึงปนลงไปได   แตเมื่อ 
จะรับ  (สิ่งน้ัน)   พึงรับแตพอประมาณ   ใชมือ  (ขางหน่ึง)   ถอืผักสด 
และมันดิบฉัน   ก็ควร     แตไมทําอยางนั้น  ก็ตองใสลงในบาตรเทาน้ัน 
ก็เพราะหามภาชนะที่  ๒  ของอ่ืนแมแตใบไม  (จะเอามารอง)  ก็ไม 
ควรแล   นี้เปนวิธี  (ปฏบิัติ)  แหงปตตปณฑิกภิกษุนั้น. 
                      [ ประเภทแหงปตตปณฑิกภิกษุ ]  
           วาโดยประเภท     แมปตตปณฑิกภิกษุนี้ก็มี  ๓  จําพวก     ใน  ๓ 
พวกน้ัน   สําหรับผูที่ถืออยางอุกฤษฏจะท้ิงกากก็ไมควร   เวนแตเวลา 
เค้ียวออย๓   จะบิกอนขาว    ปลา    เนื้อ    และขนมฉัน   (เปนอยาง ๆ) 
ไมควร๔   สําหรับผูถืออยางกลาง   จะใชมือขางเดียวบิฉันก็ควร   ภิกษุ 
ผูถืออยางกลางนี้  จึงชื่อวา  หัตถโยคี  (โยคีมือ)   สวนผูถืออยางเพลา 
มีชื่อวา  ปตตโยคี  (โยคีบาตร)    สําหรับผูถืออยางเพลานั้น   สิ่งใด 
อาจจุลงในบาตรได     จะบิสิ่งน้ันดวยมือหรือดวยฟนเค้ียวกินก็ไดหมด. 
 
๑.  เห็นจะเปนพวก   "น้ําบูด"ู   ของแขก.         ๒.  มหาฎกีาขยายความขอนี้ไววา   ปฏิกูลสฺส 
ภุตฺสฺส  อสฺณฺานมฺป  สิยา  ของปฏิกูล  ขืนกินเขาไป   มันก็จะกลับออกมาหมด.      ๓.  คงจะ 
หมายถึงกากท่ีพอจะฉันได     สวนกากท่ีหยาบเต็มที     เชนชานออย   ก็ท้ิงคือคายไดเชนนั้นกระมัง ? 
๔.  คือใหฉันแบบ  (สํา)  รวม   ถาไปบิฉันเปนอยาง ๆ  กจ็ะเปนอยาง ๆ  ก็จะเปนทางใหเกดิรสตัณหา
ข้ึน ?  
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                              [ ความแตกแหงปตตปณฑิกังคะ ]  
           ก็ธุดงคของปตตปณฑิกภิกษุทั้ง  ๓  จําพวกนี้     ยอมแตกในขณะ 
ที่เธอยินดีภาชนะที่  ๒  นีเ้ปนความแตกในปตตปณฑิกังคะน้ี. 
                                     [ อานิสงสปตตปณฑิกังคะ ]  
           สวนอานิสงสดังตอไปนี้  คือ  (๑)  บรรเทาตัณหาในรสตาง ๆ ๆด 
(๒)  ละความจะกละเสียได      (๓)  เปนผูมุงแตประโยชนในอาหาร 
(๔)  ไมตองลําบากใจในการรักษาภาชนะมีถาดเปนตน   (๕)  ไมเปนผู 
สอดสายบริโภค    (๖)  มีความประพฤติสมควรแกธุตธรรม   มีความ 
เปนผูมักนอยเปนตน  แล. 
                                               [ คาถาสรูป ]  
                   บุคคลอื่นที่ไหนเลาจะพึงเปนผูมีตาทอดลง 
              ละความสอดสายในภาชนะตาง ๆ     เปนผูมีพรต 
              อันดี    ขุดมลูแหงรสตัณหาเสีย    ราวกะขุดรากไม 
              (ทิ้ง)    เปนผูมีใจงาม      ทรงไวซึ่งความสันโดษ 
              ราวกะทรงไวซึ่งรูปกายของตน  (สามารถ)  บริโภค 
              อาหาร    (รวม)    ได     (บุคคลผูนี้)     กคื็อ 
              ปตตปณฑิกภิกษุ  (นั่นแล) 
นี้เปนคําพรรณนาการสมาทาน   วิธี   (ปฏิบัติ)   ประเภท  ความแตก 
และอานิสงสในปตตปณฑิกังคะ.       
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                                       ๗.  ขลุปจฉาภัตติกังคะ 
                            [ การสมาทานขลุปจฉาภัตติกังคะ ]  
           แมขลปุจฉาภัตติกังคะก็เปนอันสมาทานดวยคําสองคําน้ี     คําใด 
คําหนึ่งวา     อติริตฺตโภชน   ปฏิกฺขิปามิ     ขาพเจางดโภชนะอันเปน 
อติริตตะเสีย     ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค   สมาทิยามิ     ขาพเจาสมทานองค 
ของภิกษุผูมีการไมฉันภัตรภายหลังเปนปกติ. 
                        [ วิธี   (ปฏบิัติ)   ในขลปุจฉาภัตติกังคะ]  
           ก็ภิกษุขลุปจฉาภัตติกะน้ันหามภัตรแลว     จะใหทําโภชนะใหเปน 
กัปปยะแลวฉันอีกไมได     นี้เปนวิธี   (ปฏิบัติ)   แหงขลุปจฉาภัตติก- 
ภิกษุนั้น. 
                          [ ประเภทแหงขลุปจฉาภัตติกภิกษุ ]  
           วาโดยประเภท       แมขลุปจฉาภัตติกภิกษุนี้      ก็ม ี ๓  พวก 
ใน  ๓  พวกนั้น           ทานผูถืออยางอุกฤษฏ     เพราะเหตุที่ชื่อวาการหาม 
ในบิณฑบาตแรกยอมไมมี           แตเมื่อเธอกลืนบิณฑบาตรายแรกนั้น 
เขาไป   ก็  (ถือวา)  เปนอันหามรายอ่ืน       เพราะเหตุนั้น   เธอไดชื่อวา 
หาม  (ภัต)  อยางนั้นแลว      ครั้นกลนืบิณฑบาตรายแรกเขาไปแลว 
ยอมไมฉันบิณฑบาตรายท่ี  ๒  (ตอไป)           ผูถอือยางกลาง     หาม 
(โภชนะอื่น)   ใน   (ขณะฉัน)    โภชนะใด      ยอมฉันแตโภชนะนั้น  
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เทาน้ัน  ผูถืออยางเพลายอมฉันไดตอดเวลาที่ตนยังไมลุกจากอาสนะ*. 
                           [ ความแตกแหงขลุปจฉาภัตติกังคะ ]  
           ก็ธุดงคของขลุปจฉาภัตติภิกษุทั้ง  ๓  พวกน้ี   ยอมแตกในขณะ 
ที่เมื่อเธอหาม  (โภชนะ)  แลว     ใหทาํเปนกัปปยะฉัน   นี้เปนความ 
แตกในขลุปจฉาภัตติกังคะนี้. 
                                    [ อานิสงสแหงขลุปจฉาภัตติกังคะ ]  
           สวนอานิสงสมีดังตอไปนี้   คือ  (๑)  เปนผูไกลจากอาบัติที่ตอง 
เพราะฉันอนติริตตโภชนะ   (๒)  ไมมแีนนทอง   (๓)  ไมมีการสั่งสม 
อามิส   (๔)  (ฉันแลว)  ไมตองแสวงหาอีก    (๕)  มีความประพฤติ 
สมควรแกธุตธรรม  มีความมักนอยเปนตน   แล. 
                                            [ คาถาสรูป ]  
                   ขลุปจฉาภัตติกโยคีผูมีปญญา    ยอมไมลําบาก 
              ในการแสวงหา  ไมทําสันนิธิ   หายความแนนทอง 
              เหตุนั้น    พระโยคีผูปรารถนาจะกําจัดโทษท้ังหลาย 
              พึงเสพธุดงคขอนี้    อันพระสุคตเจาทรงสรรเสริญ 
              อันเปนเหตุใหเกิดความเจริญดวยคุณ        มีคุณคือ 
              สันโดษเปนตน     เทอญ. 
 
   *  นี่ก็เขาใจยาก     จะเปนเชนนี้กระมัง   ผูถืออยางอุกฤษฏ   เม่ือลงมือฉันอาหารรายแรกแลว 
เปนอันหามรายอ่ืน  โดยอัตโนมัติ   ผูถืออยางกลาง  ขณะฉันอาหารอยูมีผูนอมอาหารเขามาถวาย 
ถาเธอหาม   ก็คงฉันอาหารท่ีกําลังฉันอยูนัน้ไดตอไป  สวนผูถืออยางเพลา   ทานกําหนดเอา 
อาสนะเปนเกณฑ  จะฉันอาหารท่ีนํามาเติมไดตลอดเวลาท่ียังไมลุกจากอาสนะ ?  
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นี้เปนคําพรรณนาการสมาทาน   วิธี   (ปฏิบัติ)   ประเภท  ความแตก 
และอานิสงสในขลุปจฉาภัตติกังคะ. 
                                            ๘.   อารญัญิกังคะ 
                              [ การสมาทานอารัญญิกังคะ ]  
           แมอรญัญิกังคะ        ก็เปนอันสมาทานดวยคําสองคําน้ี     คําใด 
คําหนึ่งวา  คามนิตเสนาสน   ปฏิกฺขิปามิ      ขาพเจางดเสนาสนะชายบาน 
อาร ฺ ิกงฺค   สมาทิยามิ       ขาพเจาสมาทานองคแหงภิกษุผูมีการอยู 
ในปาเปนปกติ. 
                           [ วิธี   (ปฏิบัติ)   ในอรัญญิกังคะ]  
           ก็อารัญญิกภิกษุนัน้  พึงละเสนาสนะชายบานเสียแลว  ยงัอรุณ 
ใหต้ังข้ึนในปาเถิด. 
                                 [ วินิจฉัยเสนาสนะปา ]           
           บานกับทั้งอุปจารน่ันแล   ชื่อวา    เสนาสนะชายบาน     ในคําน้ัน 
บานมีกระทอมหลังเดียวหรือหลายหลังก็ตาม      มีรั้วลอม     หรือไมมี 
รั้วลอมก็ตาม   มีคนอยู    หรือไมมีคนอยูก็ตาม   อยางใดอยางหนึ่ง 
ชื่อวาบาน       โดยที่สุดแมหมูเกวียนใด ๆ ที่จอดพักอยูเกินกวา  ๔  เดือน 
ก็ชื่อวาบาน     สําหรับบานท่ีมีรั้วลอม   ถามีอินทขีล  ๒  ชั้น*       เหมือน 
อนุราธปุระ    ที ่ๆ กอนดินตกแหงบุรุษผูมีกําลังปานกลาง     ยนืที่อินทขีล 
ชั้นใน  (ขวางไปเต็มแรง)   ชื่อวา   อุปจารบาน     พระวินัยธรท้ังหลาย 
 
   *  อินทขีล   ตรงนี้   มหาฎกีาทานแกเปน   อุมฺมาร   ซ่ึงแปลกันวา  ธรณีประตู.  
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กลาววา   อนึ่ง   ลักษณะแหงเลฑฑุบาตนั้น   ก็คือรวมในแหงที่ที่ตกลง 
แหงกอนดินที่ขวางไป  (เต็มแรง)  อยางพวกคนรุนหนุม   เมื่อจะ 
แสดงกําลังของตน  เหยียดแขนขวางกอนดินไป  (โดยแรง)  ฉะนั้น 
สวนอาจารยฝายพระสูตรกลาววา  ภายในท่ีที่ตกแหงกอนดิน  ที่ขวางไป 
(พอดีพอราย)  ทํานองไลกา ชื่อวา  เลฑฑุบาต. 
           พึงทราบวินิจฉัยในบานท่ีไมไดลอมวา   มาตุคามยืนอยูที่ประตูเรือน 
หลังสุดเขาทั้งหมด  สาดนํ้าไปถึงท่ีใด   ที่น้ําน้ันตก  ชื่อวา  อุปจารเรือน, 
เลฑฑุบาตหนึ่งโดยนัยที่กลาวแลว   จากอุปจารเรือนนั้น    ชื่อวา  บาน, 
เลฑฑุบาตท่ี  ๒  เปนอุปจารแหงบาน.   สวนปา   วาทางพระวินัยกอน 
ทานกลาวไววา  ที่ทั้งปวงยกบานและอุปจารแหงบานเสีย  นั่นชื่อวาปา.  
ทางพระอภิธรรม   กลาววา   ที่ทั้งปวงภายนอกอินทขีลออกไป     นั่นชื่อ 
วา  ปา๒.   แตลักษณะท่ีกลาวทางพระสูตรวา   ที่มีระยะไกล  ๕๐๐  ชั่วธนู 
เปนอยางนอย   ชื่อวา  เสนาสนะปา๓,  นี้เปนลักษณะในคําวา   ปา  นี.้ 
เสนาสนะปานั้นสําหรับบานท่ีมีรั้วลอม     พึงกําหนดวัดแตอินทขีล   ดวย 
(คัน)  ธนูของอาจารยที่โกงแลว,  สําหรับบานท่ีไมมีรั้วลอม   พึงกําหนด 
วัดจําเดิมแตเลฑฑุบาตทีแรก  จนถึงเคร่ืองลอมแหงวิหาร.   ในอรรถกถา 
พระวินัยทั้งหลายกลาววา   แตถาวิหารไมไดลอม  เสนาสนะท่ีอยูตนเพ่ือน 
หรือโรงครัว   หรือท่ีประชุมประจํา   ตนโพธิ์หรือเจดียอันใด  แมผิวาอยู 
หางจากเสนาสนะออกไป      พึงทําท่ีนั้นใหเปนแดนกําหนดวัดเถิด. 
           สวนในอรรถกถามัชฌิมกาย     กลาววา    พึงวัดอุปจารแมแหง 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๑/๘๕.     ๒.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๓๓๘.     ๓.  วิ.  มหา.  ๒/๑๔๖.  
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วิหาร  ตรงไปในระหวาง  ๒ เลฑฑุบาต  เหมือนวัดอุปจารบาน.  นี้เปน  
ประมาณในวิธีวัดนี้.   แมถาบานอยูใกล     ภิกษุอยูในวิหารไดยินเสียง 
คนชาวบาน   แตไมอาจจะเดินตรงไป  (สูบานน้ัน)  ได      เพราะมีภูเขา 
หรือแมน้ําเปนตนค่ันอยูในระหวาง      ทางใดเปนทางปกติของบานน้ัน 
แมถาจะตองไปดวยเรือ  ก็พึงถือเอา  ๕๐๐ ชั่วธนูโดยทางนั้น,  แตภิกษุใด 
แกลงปดทางแตที่นั้น ๆ  (อันเปนทางเดินตรงไปสูบานได  ไมถึง  ๕๐๐ 
ชั่วคันธนู)  เสีย   เพ่ือยังองคแหงบานใกลใหถึงพรอม  (คือเพ่ือใหตอง 
เดินออมไปใหไดกําหนด  ๕๐๐  ชั่วคันธนู  ดังลักษณะบานใกล  มีแมน้ํา 
ค่ันที่กลาวขางตน)     ภิกษุนี้ชื่อวา   ธดุงคโจร.      ก็ถาอุปชฌาจารยหรือ 
อาจารยของอารัญญิกภิกษุเปนไขไป      เธอหาสิ่งสัปปายะ     (ที่จะเปน 
เครื่องรักษาอาจารย)   ไมได       ก็พึงนําทานไปสูเสนาสนะชายบาน 
อุปฏฐากทานเถิด.  แตเธอพึงออกไปแตเชามืด   ยงัอรุณใหต้ังข้ึนในที่ 
อันประกอบดวยองค, ถาในเวลาอรุณจะข้ึน     อาพาธของทานกําเริบ 
ก็ควรทํากิจเพ่ือทานน่ันเถิด   ไมพึงเปนธุตังคสุทธิก  (ผูมุงจะรักษาธุดงค 
ใหบริสุทธิ์ไปทาเดียว)   เลย. 
                                [ ประเภทแหงอารัญญิกภิกษุ ]  
           วาโดยประเภท   แมอารัญญิกภิกษุนี้ก็มี  ๓  พวก  ใน  ๓  พวกน้ัน 
ทานผูถืออยางอุกฤษฏ   ตองยังอรุณใหต้ังข้ึนในปาตลอดกาลทั้งปวง     ผู 
ถืออยางกลาง   ยอมไดเพ่ือจะอยูในเสนาสนะชายบานตลอด  ๔  เดือน 
ฤดูฝน   ผูถืออยางเพลา   ยอมไดเพ่ือจะอยูตลอด  ๔  เดือนฤดูเหมันตดวย.       
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                                    [ ความแตกแหงอารัญญิกังคะ ]  
           ก็เม่ืออารัญญิกภิกษุทั้ง  ๓  พวกน้ี     มาแตปาในเวลาที่ไดกําหนด 
ไวแลวอยางไร     ฟงธรรมอยูในเสนาสนะชายบาน       แมจนอรุณข้ึน 
ธุดงคยอมไมแตก,  ฟงธรรมแลวไป     แมอรุณข้ึนในระหวางทาง   ธุดงค 
ก็ไมแตก,   แตเมื่อพระธรรมกถึกลุกข้ึนแลว   เธอคิดวา  นอนสักครู 
แลวจักไป   ดังน้ี  นอนเสีย   จนอรุณข้ึน   หรือวายังอรุณใหต้ังข้ึนใน 
เสนสนะชายบานตามชอบใจตน   ธุดงคยอมแตกแล   นี้เปนความแตก 
ในอารัญญิกงัคะน้ี. 
                                           [ อานิสงสแหงอาริญญิกังคะ ]  
           สวนอานิสงสมีดังน้ี       (๑)  อารัญญิกภิกษุทําความสําคัญวาปา 
ไวในใจอยู   ยอมเปนผูควรเพ่ือจะไดสมาธิที่ยังไมไดบาง   เพ่ือจะรักษา 
สมาธิที่ไดไวแลวบาง    (๒)  แมพระศาสดาทรงชื่นชมตอเธอ  ดังที่ 
ตรัสวา     ดกูรนาคิตะ   เพราะเหตุนั้น   เราจึงมีใจยินดีดวยการอยูปา 
ของภิกษุนั้น*     (๓)  อันตรายท้ังหลายมีรูปที่ไมเปนสัปปายะเปนตน 
ยอมไมรบกวนจิตของเธอผูอยูในเสนาสนะอันสงัด   (๔)  เธอยอมหาย 
ความสะดุงกลัว     (๕)  ยอมละความเย่ือใยในชีวิตได     (๖)  ยอมยินดีรส 
แหงความสุขอันเกิดแตวิเวก  และ   (๗)  แมความเปนผูทรงผาบังสุกุล 
เปนตน     ยอมเปนภาวะท่ีเหมาะสมแกเธอดวย. 
 
   *  องฺ.  อฏก.  ๒๓/๓๕๖.  
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                                                 [ คาถาสรูป ]  
                   นักพรตผูสงัด   ไมคลุกคลี (กับใคร) ยนิดี 
              ในเสนาสนะอันสงัดยังพระมานัสของพระนาถะเจา 
              ใหทรงยินดี  เพราะการอยูปา  อาศัยอยูในปาผูเดียว 
              ยอมไดความสุขอันใด          แมเทวดากบัท้ังพระ 
              อินทร      ก็ไมไดรสแหงควาสุขอันนั้น     และเธอ 
              ผูนีแ้ล     ทรงไวซึ่งผาบังสุกุลอันเปนดุจเกราะเขาสู 
              สงครามคือปา   มีธุดงคที่เหลือเปนอาวุธ   ก็สามารถ 
              จะชํานะมารพรอมทั้งพาหนะได         ไมนานเลย 
              เพราะเหตุนั้น    ภิกษุผูเปนบัณฑิตพึงทําความยินดี 
              ในการอยูปาเถิด. 
นี้เปนคําพรรณนาการสมาทาน   วิธี   (ปฏิบัติ)    ประเภท   ความแตก 
และอานิสงสในอารัญญกิังคะ. 
                                               ๙.   รกุขมูลิกังคะ 
                                     [ การสมาทานรุกขมูลิกังคะ ]  
           แมรุกขมูลิกังคะ  ก็เปนอันสมาทานดวยคําสองคําน้ี   คําใดคําหนึ่ง 
วา   ฉนฺน  ปฏิกฺขิปาม ิ    ขาพเจางดที่มุงบัง     รุกขฺมูลิกงฺค   สมาทิยาม ิ
ขาพเจาสมาทานองคของภิกษุผูมีอันอยู  ณ  โคนตนไมเปนปกติ   ดังน้ี. 
                                 [ วิธี   (ปฏิบัติ)   ในรุกขมูลิกงัคะ ]  
           ก็รุกขมูลิกภิกษุนั้น  พึงเวนตนไมเหลาน้ีเสีย   คือ  ตนไมที่ต้ังอยู  
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ระหวางพรมแดน   ตนไมที่เปนเจดีย  ตนไมมียาง   ตนไม  (กําลัง) 
มีผล   ตนไม  (กําลัง)  มีดอก    ตนไมมีคางคาว  (เกาะ)   ตนไมมีโพรง 
ตนไมที่อยูกลางวัด๑   แลวจองเอาตนไมที่อยูชาย ๆ วัดเถิด  นี้เปนวิธี 
(ปฏิบัติ)   แหงรุกขมูลิกังคะ. 
                                [ ประเภทแหงรุกขมูลิกภิกษุ ]  
           วาโดยประเภท     แมรุกขมูลิกภิกษุนี้ก็มี  ๓  พวก    ใน  ๓  พวกน้ัน 
ผูถืออยางอุกฤษฏ   จองตนไมแลว   จะใชใครแผวกวาด  (พ้ืนที่) 
ใหตามชอบใจ  หาไดไม   ตองใชเทากวาดใบไมและหยากเยื่ออยูเอง๒ 

ผูถืออยางกลาง   จะวานใครท่ีบังเอิญมาท่ีนั่น  (ชวย)  แผวกวาดใหก็ได 
ผูถืออยางเพลา      จะเรียกคนงานวัดและสมณุทเทสมาชวยชําระ  (พ้ืนที่) 
 
๑.  ตนไมท่ีพรมแดนคาบเกี่ยวนั้น   ศัพทวา   สีมนฺตริกรุกขฺ   มหาฎีกาทานวา   ตามแถบ 
พรมแดนนั้น   ไพรพลสองฝายมักจะปะทะกันอยูเนือง ๆ     แมพวกโจรก็มักจะใชเปนท่ีม่ัวสุมกัน 
ดังนั้น   ภิกษจุะไปนั่งอยูเปนสุขกระไรได 
ตนไมท่ีเปนเจดีย   ศัพทวา  เจติยรุกฺข  ไดแก    ตนไมท่ีคนนับถือกันวามีเทวดา   (หรือผี) 
สิง   เกิดเปนตนไมศักดิ์สิทธ์ิ  มีคนไปบูชากันไมขาด   ไมสงบสงัดได 
ตนไมท้ัง  ๘  ประเภทนี้  ลวนแตมีอันตราย  และยากท่ีจะหาความสงบสงัด   ภิกษจุึงไมควร 
ไปจองนั่ง. 
๒.  ใบไมและหยากเยื่อ   แปลตามฉบับพมาวา   ปณณฺกสฏ    สวนฉบับของเราเปน   ปณฺณสฏ 
มหาฎีกาแกวา  "รุกฺขโต  ปติตปณฺณ - ใบไมท่ีหลนจากตนแลว"   แตความที่เปนจริง   นาจะไม 
มีแตใบไม  นาจะมีอะไรอ่ืน ไ ดวย  เชน  กะเทาะ  เปลือก  กิ่ง  หนาม  ฯ ล ฯ  อันรวมเรียกวา 
หยากเยื่อ 
ท่ีเครงจนไมยอมใชไมกวาด  ตองใชเทากวาดน้ัน  ดูอยางไรอยู   ถาหนามยอกจะเอาวา 
กระไร   พระธุดงคจําตองทํามักงายเชนนั้นดวยหรือ      ถากําหนดแตเพยีงวา   ผูถืออยางอุกฤษฏ 
ตองชําระโคนไมอยูดวยตนเอง  ผูถืออยางกลาง  วานใครชวยชําระกได   ทําแตพออยูได   สวนผุ 
ถืออยางเพลา   ใชคนงานตกแตงตลอดถึงลอมร้ัวติดประตูอยูอยางมิดชิดก็ได   อยางนีจ้ะเขาใจงาย.  
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ทําใหเรียบแลว  เกลี่ยทราย  ทํารั้วลอม  ติด  (บาน)  ประตู  เสียดวย 
แลวจึงอยูก็ได   แตในวันที่มีงานมหกรรม     รุกขมูลิภิกษุอยาน่ังอยูที่นั่น 
พึง  (ไป)  นัง่ท่ีอ่ืนที่มีอะไรบัง๑. 
                           [ ความแตกแหงรุกขมูลิกังคะ ]  
           ก็แล  ธุดงคแหงรุกขมูลิกภิกษุทั้ง  ๓ จําพวกนี้     ยอมแตกในขณะท่ี 
เธอสําเร็จความอยูในที่มุงบัง.     (สวน)  พระอังคุตตรภาณกาจารย 
ทั้งหลาย   กลาววา  "(ธุดงคนี้แตก)   ในขณะที่เธอรูอยูแลว๒   ยงัอรุณ 
ใหต้ังข้ึนในท่ีมุงบัง"     นี้เปนความแตกในรุกขมูลิกังคะน้ี. 
                                 [ อานิสงสแหงรุกขมูลิกังคะ ]  
           สวนอานิสงสดังตอไปนี้  คือ   (๑)   เกิดเปนความปฏิบัติสมควรแก 
นิสัยข้ึนเอง   ตามพระบาลี   (บอกอนุศาสน)   ขอวา      "รุกฺขมูลเสนาสน 
นิสฺสาย      ปพฺพชชฺชา       การบรรพชาอาศัยโคนไมเปนที่นอนท่ีนั่ง" 
(๒)   ปจจัยตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญวา   เปนของเล็กนอย 
ดวย  หางายดวย     ไมมโีทษดวย      (๓)   ปลูกอนิจจสัญญาข้ึนไดดวย 
ไดเห็นความเปลี่ยนแปลงแหงใบไมอยูเนอง ๆ   (๔)   เลิกความตระหน่ี 
ในเสนาสนะและความเพลินในงาน     (กอสราง)    (๕)   ไดอยูกับ  (รุกข) 
เทวดาทั้งหลาย   (๖)   มีความประพฤติสมควรแกธุตธรรม    มคีวาม 
มักนอยเปนอาทิ. 
 
๑.  ไมแสดงตวั  เพราะความมักนอย.     ๒.  คือรูอยูแลววาอรุณจะข้ึนในบัดนั้น.  
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                                         [ คาถาสรูป ]  
                   ที่อยูของภิกษุผูสงัด อันเปนที่ ๆ พระพุทธ- 
              เจาผูประเสริฐทรงสรรเสริญ     และตรัสวาเปนนิสัย 
              (ของผูบรรพชา)      ซึ่งเสมอดวยโคนไม   จักม ี
              ที่ไหน   เพราะวา   ภกิษุผูมพีรตอันดี   เมื่ออยู  ณ 
              โคนไมอันสงัด     อันเปนทีน่ําเสียซ่ึงอาวาสมัจฉริยะ 
              เปนท่ีอันเทวดาบริบาล         เห็นใบไมทั้งหลาย 
              (ท่ียังออน)    สีแดง   (แลวก็เปลี่ยนเปน)  สีเขียว 
              และสีเหลืองแลวก็หลนไป      ยอมถายถอนความ 
              สําคัญวาเท่ียงเสียได   เพราะเหตุนั้น    ภิกษุผูม ี
              ปญญาเห็นแจง     จึงไมควรดูหมิ่นโคนไมอันเปน 
              ที่สงัด   อันเปนท่ีอยูของทานผูยินดีในภาวนา  อัน 
              นับวาเปนมรดกของพระพุทธเจาน้ันเลย*. 
นี้เปนคําพรรณนาการสมาทาน   วิธี    (ปฏิบัติ)  ประเภท  ความแตก 
และอานิสงสในรุกขมูลกิังคะ. 
                                     ๑๐.   อัพโภกาสิกังคะ 
                         [ การสมาทานอัพโภกาสิกังคะ ] 
           แมอัพโภกาสิกังคะ     ก็เปนอันสมาทานดวยคําสองคําน้ี   คําใด 
คําหนึ่งวา   ฉนฺน ฺจ   รกฺุขมูล ฺจ   ปฏิกฺขิปามิ    ขาพเจางดท่ีมุงบังดวย 
 
   *  มหาฎีกาขยายความวา   พระผูมีพระภาคเจาประสูติ  ตรัสรู  ทรงแสดงธรรมจักร  และเสด็จ 
ดับขันธปรินิพพาน  ท่ีโคนไมท้ังนั้น   เพราะฉะน้ัน   จึงไววา   โคมไมเปนมรดกของพระองค.  
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โคนไมดวย  อพฺโภกาสิกงฺค  สมาทิยาม ิ  ขาพเจาสมาทานองคของ 
ภิกษุผูมีอันอยูกลางแจงเปนปกติ  ดังนี้. 
                         [ วิธี   ( ปฏิบัติ)   ในอัพโภกาสิกังคะ ]  
           ก็แล     การเขาไปสูโรงอุโบสถเพื่อการฟงธรรมก็ดี๑   เพ่ือทํา 
อุโบสก็ดี   ยอมควรแกอัพโภกาสิกภิกษุนั้น     ถาเมื่อเธอเขาไปแลว 
ฝนตกลงมาไซร    เมื่อฝนยังตกอยู    อยาเพ่ิงออก   ตอฝนหยุดจึงออกไป 
อันอัพโภกาสิกภกษุนั้นเขาไปสูโรงฉัน     หรือโรงไฟ      ทําวัตรก็ดี 
(เขาไป)  อาปุจฉา   (เชื้อเชิญ)   ภิกษุเถระดวยภัตตาหารในโรงฉันก็ดี 
เมื่อใหอุทเทส   (สอน)    หรือถือเอาอุทเทส   (เรียน)     เขาไปแมที่ 
มุงบังก็ดี   ขนเครื่องเสนาสนะ     มีเตียงต่ังเปนตนท่ีวางเกะกะอยูขางนอก 
เขาไปไวภายใน  (ที่มุงบัง)  ก็ด ี    ยอมควร   (ทกุอยาง)   ถาเดินทาง 
ถือบริขารของภิกษุที่เปนผูเฒากวาไป  เมื่อฝนตก      เขาสูศาลาอันต้ังอยู 
ในทามกลาง๒    ก็ควร    ถามิไดถืออะไร     จะแลนไปดวยหวังใจวา 
จะอยูในศาลา  ยอมไมควร๓  แตพึงเดินโดยปกติเขาไป   ยืนอยูจนฝนหยุด 
จึงไปเทอญ   นี้เปนวิธี  (ปฏิบัติ)  แหงอัพโภกาสิกภิกษุ     นยัแมแหง 
รุกขมูลิกภิกษุก็ดุจนัยนี้. 
 
๑.  มหาฎีกาขยายความวา     ไมใชแตตวัเขาไปฟงเอง     คนท้ังหลายอาจอาราธนาเธอใหเขาไป 
แสดงธรรม  เธอเขาไปเพื่อประโยชนแกพระศาสนา   รักษาศรัทธาของผูฟง  ก็ควร. 
๒.  มคฺคมชฺเฌ   ิตสาล   มหาฎีกาวา   เปนศาลาท่ีเขาปลูกไวตรงกลางทางเดิน  เชนท่ีมีอยูในสีหล 
ทวีป ผูจะเขาไปพัก   ไมตองแวะลงจากทาง   ตรงเขาไปเลย. 
๓.  มหาฎีกาทานวา  ไมควร   เพราะเสียสารูป.  
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                                       [ ประเภทแหงอัพโภกาสิกภิกษุ ]  
           วาโดยประเภท    แมอัพโภกาสิกภิกษุนี้     ก็มี  ๓  พวก      ใน 
๓  พวกน้ัน  สําหรับผูถืออยางอุกฤษฏ  จะเขาไปอาศัย  (เงา)  ตนไม 
หรือภูเขาหรือเรือนอยู    ยอมไมควร    ตองทําจีวรกุฏิ    (กระโจมจีวร) 
อยูกลางแจงนั่นแหละ   สําหรับผูถืออยางกลาง   จะเขาไปอาศัย   (เงา) 
ตนไม   ภูเขา   และเรือนอยู   (แต)   ไมเขาไปขางใน   ก็ควร*    สาํหรับ 
ผูถืออยางเพลา         แมเง้ือมเขาที่คนมิไดมุงบัง   (เสริม)   แมซุมกิ่งไม 
แมผา     แมกระทอม  (ราง)     อันต้ังอยูในนาน้ัน ๆ ที่คนเฝานาเปนตน 
ทิ้งไว   ยอมควร   (ทั้งน้ัน)   แล. 
                                     [ ความแตกในอัพโภกาสิกังคะ ]  
           ก็ธุดงคแหงอัพโภกาสิกภิกษุทั้ง  ๓  พวกน้ี       ยอมแตกในขณะท่ี 
เธอไปสูที่มุงบังก็ดี      โคนไมก็ดี   เพ่ืออยู.      (สวน)      พระองัคุตตร- 
ภาณาจารยทั้งหลายกลาววา   "(ธุดงคนี้ยอมแตก)   ในขณะที่เธอ 
รูอยูแลวยังอรุณใหต้ังข้ึนในที่มุงบังก็ดี  โคนไมกด็ี   นั้น"     นีเ้ปนความ 
แตกในอัพโภกาสิกังคะน้ี. 
                                         [ อานิสงสแหงอัพโภกาสิกังคะ ]  
           สวนอานิสงสดังตอไปนี้      คือ  (๑)  ตัดอาวาสปริโพธได 
(๒)  บรรเทาถีนมิทธะได     (๓)  ไมมสีถานที่ ๆ ติดของ     สมแกคํา 
 
  *  ขางใน   สําหรับตนไมกคื็อ   โคน   (หรือรม)   สําหรับภูเขาก็คือ  เอกเทศแหงภูเขา     เชน   เงื้อม 
สําหรับเรือนกคื็อชายคา.  
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สรรเสริญวา   'ภิกษุทั้งหลายท่ีอยูไมติดท่ี   เที่ยวไปไมมีที่ของขัด   ดุจ 
มฤคทั้งหลาย'   ดังน้ี  (๔)  เปนพระ ๔ ทิศ  (๕)  มีความประพฤติสมควร 
แกธุตธรรม  มีมักนอยเปนอาทิ. 
                                        [ คาถาสรูป ]  
                   เพราะเหตุที่ภิกษุเมื่ออยูในอัพโภกาส        อัน 
              มิใชที่หายาก      มีมณีคือดวงดาวดาดเปนเพดาน     ม ี
              ประทีปคือดวงจันทรสองสวาง        สมควรแกภาวะ 
              แหงอนาคาริยชน       (เธอ)     มีใจ     (ไมของขัด) 
              เปนดุจใจมฤค     บรรเทาถีนมิทธะได     อาศัยความ 
              ที่มภีาวนาเปนที่ยินดี     ยอมจะไดประสบความอรอย 
              แหงปวิเวกรสในไมชาเลย           เพราะเหตุนั้นแล 
              ภิกษุผูมีปญญา     พึงเปนผุยินดีในอัพโภกาส   เทอญ. 
นี้เปนคําพรรณนาการสมาทาน     วิธี    (ปฏิบัติ)   ประเภท   ความแตก 
และอานิสงสในอัพโภกาสิกังคะ. 
                                        ๑๑.   โสสานิกังคะ 
                           [ การสมาทานโสสานิกังคะ ]  
           แมโสสานิกังคะก็เปนอันสมทานดวยคําสองคําน้ี     คําใดคําหนึ่งวา 
น  สุสาน   ปฏิกฺขิปาม ิ    ขาพเจางดที่อันมิใชปาชา  โสสานิกงฺค 
สมาทิยามิ     ขาพเจาสมาทานองคแหงภิกษุผูมีอันอยูในปาชาเปนปกติ 
ดังน้ี.  
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                             [ วิธี   (ปฏิบัติ)   ในโสสานิกังคะ ]  
           ก็แลคนท้ังหลายเม่ือต้ังหมูบาน   กําหนดท่ีใดไววา   ที่นี่เปน 
ปาชา     โสสานิกภิกษุนั้นอยาเพ่ิงอยู  ณ  ที่นั้น     เพราะวาที่นั้น     เมื่อศพ 
ยังมิไดถูกเผา       ก็ยังไมนับวาเปนปาชา      แตวา    จําเดิมแตการท่ีเผาศพ 
แลวไป      แมหากจะรางไปต้ัง  ๑๒ ป   ก็นับวาเปนปาชาอยูนั่นเอง   ก็แล 
โสสานิกภิกษุผูอยูปาชานั้น     (๑)  ไมควรใหทําท่ีตาง ๆ  มีปะรํา 
จงกรมเปนตน      ต้ังเตียงต่ัง     จัดน้ําฉันน้ําใชแลวบอกธรรมอยู   (ใน 
ปาชาน้ัน)      เพราะวาธุดงคขอน้ีหนัก๑     เพราะเหตุนั้น     โสสานิกภิกษุ 
ควรเปนผูไมประมาท        แจงพระสังฆเถระหรือเจาหนาท่ีทางราชการ 
ใหทราบไว   เพ่ือปองกันอันตรายอันจะเกิดข้ึนแลวจึงอยู๒      (๒)  เม่ือ 
จงกรม     พึงชําเลืองดูที่เผาศพไปดวย๓     (๓)  เม่ือไปปาชาเลา 
ก็พึงหลีกทางใหญเสีย     เดินไปทางนอกเถิด๔     (๔)  พึงกําหนดอารมณ 
 
๑.  มหาฎีกาทานวา     ท่ีวาหนัก   หมายความวา   ยากท่ีจะรักษา. 
๒.  ทานวา   ปาชาเปนท่ีลับคน   พวกโจรไมวาไปทําโจรกรรมมาแลวก็ดี  ยังมิไดทําก็ดี   มักนัด 
พบกัน   หรือชวนกนัเขาไปซุมชุมนุมกันในน้ัน   หากวาพวกโจรไปโจรกรรมไดของมาแลวไปแบงปน 
กันในนั้น   พวกเจาของทรัพยรูเคาติดตามเขาไป   พวกโจรท้ิงของไวใกล ๆ ท่ีภิกษนุั่งแลวหนีไป 
พวกเจาของทรัพยเหน็ของตกอยูใกลภิกษุเชนนั้น  กจ็ะหาวาเธอเปนโจรปลอมเปนภกิษุ  แลวทุบตีเอา 
หรือจับตัวสงเจาหนาท่ีบานเมือง   เพราะฉะน้ัน  ทานจึงแนะใหรายงานตัวตอพระสังฆเถระในวัด  หรือ 
เจาหนาท่ีฝายบานเมืองเปนหลักฐานไวเสียกอน. 
๓.  ทานขยายความวา     ถาท่ีเผาศพอยูตรงหนาท่ีจงกรม   ก็แลดูตรง ๆ    นี่ท่ีเผาศพอยูเยื้องไป 
ขาง ๆ  จึงใหชําเลืองดู   (แตพอเห็น  ไมตองถึงกับเหลียวไปด)ู     ท้ังนีเ้พื่อเปนเคร่ืองเตือนใจให 
เกิดสังเวชไวเสมอ   มิใหเผลอคิดไปอื่น. 
๔.  ทางใหญนัน้     คนเดินไปมามาก   ถาเธอเดินไปทางนั้นก็เทากับประกาศตัววาฉันเปนโสสานิกะ 
ทานจึงแนะใหเดินไปทางนอก      ซ่ึงไมมีใครเดิน      จะไดไมมีใครรู   ขอนี้เนื่องดวยความมักนอยอัน
เปน 
สัลเลขปฏิบัติ.  
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ใหแมนยําเสียแตในกลางวัน       ดวยเมื่อกําหนดเสียอยางนั้น   มันจะได  
ไมเปนสิ่งชวนกลัวสําหรับเธอในเวลากลางคืน๑   (๕)  อมนุษยทั้งหลาย 
แมนมันจะเท่ียวสงเสียงรองไปก็อยาประหารมันดวยวัตถุอะไร ๆ (๖) อัน 
โสสานิกภิกษุจะขาดไปปาชาเสียแมวันเดียวยอมไมควร.   พระอังคุตตร- 
ภาณกาจารยกลาววา     ยงัมัชฌิมยามใหสิ้นไปในปาชา     แลวกลับเสีย 
ในปจฉิมยามก็ควร       (๗)  ของเค้ียวของกินที่อมนุษยชอบ     เชน 
ขนมโรยงา    ขาวเจือถั่ว     ปลา     เนื้อ     นมสด     น้ํามัน    น้ําออยงบ 
โสสานิกภิกษุไมควรเสพ๒     (๘)  ไมควรเขาไปสูเรือนแหงตระกูล๓   แล 
นี้เปนวิธี  (ปฏิบัติ)   แหงโสสานิกภิกษุ. 
 
๑.  อารมณในท่ีนี้   หมายเอาวัตถุตาง ๆ  ในบริเวณนั้น   เชน  จอมปลวก  ตนไม  ตอไม  มีอะไร 
บางก็กําหนดไวใหแมนยําวา  อะไรอยูท่ีไหน  ทางไหน  ถึงตอนกลางคืนจะไดไมเหน็เปนผีสาง 
อะไรไป. 
๒.  เพิ่งทราบนี่เองวา   ผีชาวชมพูทวีปหรือชาวสีหลทวปีชอบกินอะไร  แตอันท่ีจริงดูเหมือนวา  คน
ชอบ 
กินอะไร  ก็เกณฑผีใหชอบดวย   ทําเซนผีแลวตัวจะไดยกมากิน 
ประหลาดท่ีวา  เม่ือเร็ว ๆ นี้  ไดยินคณะกรรมการโภชนาการมาสนทนาออกอากาศวา 
เพื่อใหไดวิตามินหรือเพ่ิมวติามินในขาว      เวลาหุงขาวควรปนถ่ัวเหลือง     หรือถ่ัวเขียวลงไปดวย 
ฟงดูเปนวิทยาการใหม   แตท่ีไหนได  คนรูจักทํากินกันมาเปนพัน ๆ ปแลว  ผีก็ชอบกินดวย 
ทานไมใหอรรถาธิบายวา   เพราะเหตุไร   โสสานิกภิกษจุึงไมควรเสพของท่ีผีชอบ   สันนิษ- 
ฐานวา  เม่ือภกิษุฉันของท่ีผีมันชอบ   แตเธอมิไดเซนมัน   มันอยากจะกินแลวมารบกวนเธอ   อาจทํา 
ใหเจ็บปวยไปก็ได   ดังเคยไดยินเลากันอยูในเมืองไทยน้ี   เม่ือเปนเชนนี้  ผุบําเพ็ญธุดงคขอนี้ 
จําตองศึกษาเสียใหรอบคอบกอนวา   ผีในถ่ินนั้นชอบอะไรบาง   จะไดไมเกดิเร่ืองเพราะกิน   นาคิดวา 
ก็ถาผีมันชอบเสียหมด   เจากมิูตองอดดักดานหรือ. 
๓.  ทานวา  เพราะเนื้อตัวและสบงจีวรของเธอ   อาจมีกล่ินผีติด   จะทําใหคนอ่ืนสะอิดสะเอียน 
(เกิดความรังเกียจ)  และอีกอยางหนึ่ง   ปศาจอาจตามเธอเขาไป  (รังควาน)  ดวย     การเขานั้น 
หมายถึงเขาไปในเหยาเรือนเขา   มิใชเขาไปบิณฑบาตตามละแวกบาน.  
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                                     [ ประเภทแหงโสสานิกภิกษุ ]  
           วาโดยประเภท        แมโสสานิกภิกษุนี้ก็มี  ๓  พวก           ใน  ๓  พวก 
นั้น       ผูถืออยางอุกฤษฏ     พึงอยูแตในปาชาท่ี   (ไดลักษณะ  ๓  คือ) 
มีการเผาศพเปนประจํา     มีซากศพ   (ทอดอยู)     มิไดขาด     และมีเสียง 
รองไหอยูเนืองนิตย         สําหรับผูถืออยางกลาง     ในปาชาท่ีไดลักษณะ 
หน่ึงใน  ๓  ลักษณะ     (นั้น)     ก็ใชได        สําหรับผูถืออยางเพลา      ใน 
ที่ ๆ สักวาไดลักษณะปาชาโดยนัยทีก่ลาวแลว   ก็ใชได. 
                                     [ ความแตกแหงโสสานิกังคะ ]  
           ก็ธุดงคแหงโสสานิกภิกษุทั้ง  ๓ พวกน้ี         ยอมแตกเพราะสําเร็จ 
ความอยูในที่อันมิใชปาชา  (สวน)   พระอังคุตตรภาณกาจารย     กลาว 
วา   (ธุดงคนี้แตก)      ในวันที่เธอไมไปปาชา     นี้เปนความแตกใน 
โสสานิกังคะน้ี. 
                                             [ อานิสงสแหงโสสานิกังคะ ]  
           สวนอานิสงสดังตอไปนี้   คือ   (๑)  ไดมรณสติ     (๒)  อยูดวย 
ความไมประมาทเปนปกติ      (๓)  บรรลุอสุภนิมติ     (๔)  บรรเทา 
กามราคะได    (๕)  เห็นสภาพของรางกายเนือง ๆ     (๖)  มีความ 
สังเวชหนัก     (๗)  ละความเมา      มีเมาในความไมมีโรคเปนอาทิได 
(๘)  ขมความกลัวภัยได       (๙)  เปนที่เคารพท่ีสรรเสริญแหงอมนุษย 
ทั้งหลาย     (๑๐)  มีความประพฤติสมควรแกธุตธรรม     มีความมักนอย 
เปนตน.  
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                                                   [ คาถาสรูป ]  
              ก็เพราะอํานาจแหงมรณานุสติ      (ระลึกถึงความแตก 
              ตายอยูเนือง ๆ)  โทษอันจะพึงเกิดขึ้นเพราะความ 
              ประมาททั้งหลาย   ยอมไมตกตองโสสานิกภิกษ ุ
              ผูแมแตหลับไปแลว      อนึ่งเลา   จิตของเธอผูเห็น 
              ซากศพมากเขา       ยอมจะไมตกไปสูอํานาจของ 
              กามราคะ      เธอจะเกิดสังเวชใหญ   ไมเขาใกลความ 
              เมาเลย   ทั้งพยายามจะหาแตความดับ   (ทุกข) 
              โดยทางท่ีชอบ     เพราะเหตุนั้น   ภิกษุผูมใีจนอมไป 
              สูพระนิพพานจึงควรเสพโสสานิกังคะ  (นี้)  เพราะ 
              เปนธุดงคอันนํามาซึ่งคุณเปนอเนก  แล. 
นี้เปนคําพรรณนาการสมาทาน   วิธี    (ปฏิบัติ)   ประเภท ความแตก 
และอานสงสในโสสานิกังคะ. 
                                        ๑๒.   ยถาสนัถติกังคะ 
                               [ การสมาทานยถาสันถติกังคะ ]  
           แมยถาสันตถิกังคะ     ก็เปนอันสมาทานดวยคําสองคํานี้     คําใด 
คําหนึ่งวา      เสนาสนโลลุปฺป   ปฏิกขฺปิามิ    ขาพเจางดความโลเลใน 
เสนาสนะ      ยถาสนฺถติกงฺค   สมาทิยามิ     ขาพเจาสมาทานองคของ 
ภิกษุผูมีอันอยูในเสนาสนะตามท่ีทานจัดใหเปนกติ     ดังน้ี.  
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                                    [ วิธี   (ปฏิบัติ)   ในยถาสันถติกังคะ ]  
           ก็แล   ยถาสันตถติกภิกษุนั้น     เสนาสนะใดท่ีเสนาสนคาหาปกะชี้ 
แจกใหวา  "เสนาสนะน้ีไดแกเธอ"   กพึ็งยินดีดวยเสนาสนะนั้น     ไม 
พึง  (เลือก)  ทําภิกษุอ่ืนใหตองยาย  (เสนาสนะ)   นี้เปนวิธี  (ปฏิบัติ) 
แหงยถาสันตถติกภิกษุ. 
                                          [ ประเภทแหงยถาสันถติกะ ]  
           วาโดยประเภท   แมยถาสันตถติกภิกษุนี้ก็ม ี ๓  พวก        ใน  ๓  พวก 
นั้น      ผูถืออยางอุกฤษฏยอมไมไดเพ่ือจะถามถึงเสนาสนะท่ีไดแกตนวา 
อยูไกลหรือวาอยูใกลไป     หรือวาอันตรายตาง ๆ มีอมนุษยและทีฆชาติ 
เปนตนรบกวนไหม     วารอนหรือหนาวไหม   ผูถืออยางกลางถามได 
แตไปตรวจดูไมได   ผูถอือยางเพลา   ไปตรวจดู     ถาเสนาสนะท่ีแจก 
ใหนั้นไมชอบใจเธอ   ถือเอาเสนาสนะอ่ืนก็ได.* 

                                        [ ความแตกแหงยถาสันถติกังคะ ]  
           ก็แล     ธุดงคของยถาสันถติกภิกษุ  ๓  พวกน้ี     ยอมแตกในเม่ือพอ 
สักวาความโลเลในเสนาสนะเกิดข้ึน       นี้เปนความแตกในยถาสันถติก- 
กังคะน้ี. 
 
   *  ถาถือเสนาสนะอ่ืนได     จะช่ือยถาสันถติกะอยางไร  ?  ดังนี้แหละ   มหาฎีกาทานจึงชวยแกวา 
ท่ีวาไมชอบใจเธอน้ัน      มิใชไมชอบเพราะเปนท่ีเลว      แตไมชอบเพราะเห็นวาเสนาสนะนั้นไมเปน 
สัปปายะตอโรคของเธอ   ถาเธออยูท่ีนั่นโรคของเธอจะกาํเริบ   จึงขอใหจัดเสนาสนะอ่ืนท่ีเปนสัปปายะ 
ใหใหม     เพราะฉะนัน้   เม่ือโรคไมมี   เลือกอยางนัน้ก็เปนโลลุปปะ   ธุดงคแตก.  
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                                     [ อานิสงสแหงยถาสันถติกังคะ ]  
           สวนอานิสงสดังตอไปนี้   (๑)  ไดทําตามโอวาทท่ีกลาวไววา   ย 
ลทฺธ  เตน  ตุฏพฺพ    ไดสิ่งใดพึงยินดีดวยส่ิงนั้น   (๒)  ใฝประโยชน 
เกื้อกูล   แกเพ่ือนพรหมจารี  (โดยไมกวนใหยายเสนาสนะ)    (๓)  เลิก 
ความกําหนดวาเลวประณีต   (๔)  ละความยินดียินรายได   (๕)  ปด 
ประตูความตะกราม   (๖)  มีความประพฤติสมควรแกธุตธรรม     มีความ 
มักนอยเปนอาทิ. 
                                               [ คาถาสรูป ]  
              นักพรตผูเปนยถาสันถติกะเปนผูยินดีดวยเสนา- 
              สนะท่ีตนได  ไมเลือก  (วาดีเลว)   ยอมนอนเปนสุข      
              แมในที่อันลาดดวยหญา         ในเสนาสนะอยางดี 
              เธอก็ไมติดใจ        ไดเสนาสนะท่ีเลวก็ไมขุนเคือง 
              ชวยเกื้อกูลเพ่ือนพรหมจารทีี่เปนนวกะ       (ใหได 
              เสนาสนะอยู)  เพราะเหตุนั้น        ภิกษผูุมีเมธาพึง 
              หมัน่ประกอบความท่ีเปนผูยินดีในเสนาสนะตามท่ี 
              ทานจัดให     อนัเปนอาจิณณวัตรแหงหมูพระอริยะ 
              เปนวัตรท่ีพระมุนีเจาทรงสรรเสริญ      แล. 
นี้เปนคําพรรณนาการสมาทาน    วิธี     (ปฏิบัติ)      ประเภท     ความแก 
และอานิสงสในยถาสันถติกังคะ.         



ประโยค๘ - วสุิทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 171 

                                      ๑๓.   เนสัชชกิังคะ 
                          [ การสมาทานเนสัชชิกังคะ ]  
           แมเนัชชิกังคะ     ก็เปนอันสมาทานดวยคําสองคําน้ี      คําใดคําหนึ่ง 
วา   เสยฺย  ปฏิกฺขิปาม ิ  ขาพเจางดการนอน     เนสชฺชิกงฺค   สมาทิยามิ 
ขาพเจาสมาทานองคของภิกษุผูมีอัน   (สําเร็จอิริยาบถ)     อยูดวยการนั่ง 
เปนปกติ     ดังน้ี. 
                      [ วิธี   (ปฏบิัติ)   ในเนสัชชิกังคะ ]  
           ก็แล   เนสัชชิกภิกษุนั้น     ใน  ๓  ยามแหงราตรี   พึงลุกข้ึนจงกรม 
เสียยาม   ๑      เพราะในอิริยาบถทั้งหลาย     การนอนเทาน้ันไมควร*     นี้เปน 
วิธี (ปฏิบัติ)   แหงเนสัชชิกภิกษุ. 
                          [ ประเภทแหงเนสัชชิกภิกษุ ]  
           วาโดยประเภท     แมเนสัชชิกภิกษุนี้ก็มี  ๓  จําพวก     ใน  ๓  พวกน้ัน 
สําหรับผูถืออยางอุกฤษ     พนักอิง   ผารัดเขา   ผารัดตัว   ไมควรท้ังน้ัน 
สําหรับผูถืออยางกลาง     ของ  ๓  อยางนั้น     อยางใดอยางหน่ึงก็ใชได 
สําหรับผูถืออยางเพลา    แมพนักอิง     แมผารัดเขา     ผารัดตัว   หมอน 
(อิง)     แมเกาอ้ีปญจังคะ   เกาอ้ีสัตตังคะ     กใ็ชได. 
           เกาอ้ีที่เขาทํามีพนักหลังดวย        ชื่อปญจังคะ      เกาอ้ีที่เขาทํามี 
พนักหลังและพนักทั้งสองขางดวย      ชื่อสัตตังคะ   ไดยินวา     คน 
 
   *  ท่ีตองบอกวิธีปฏิบัติไวเชนนั้น      อาจเกรงไปวาจะมีภิกษเุนสัชชิกท่ีถือช่ือเกินไป     ไมยอมลุกยืน 
และเปล่ียนอิริยาบถเอาเสียเลย   ก็จะเกดิทุกขเวทนาข้ึน   ไมสําเร็จประโยชน.  
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ทั้งหลายไดทําเกาอ้ีสัตตังคะน้ัน (ถวาย)  พระติปฎกจุฬาภัยเถระ  พระ 
เถระไดเปนพระอนาคามี   (ภายหลังสําเร็จพระอรหัต)      แลวปริ- 
นิพพาน*. 
                            [ ความแตกแหงเนสัชชิกังคะ ]  
           ก็แล    ธุดงคแหงภิกษุเนสัชชิกทั้ง  ๓  พวกน้ี     ยอมแตกในขณะ 
พอวาสําเร็จการนอนลงไป       นี้เปนความแตกในเนสัชชิกังคะน้ี. 
 
   *  เถโร  อนาคามี  หุตฺวา  ปรินิพฺพายิ   ทานวาไวส้ันเทานี้  ประโยคนีมี้ปญหาหลายประการ     เชน 
      ก.  การแปล  จะแปลตรงท่ือไปวา  พระเถระเปนพระอนาคามีแลวปรินิพพาน   ก็ขัดความรูสึก 
เต็มที   ขาพเจาจึงเติมความในวงเล็บวา  "(ภายหลังสําเร็จพระอรหัต)". 
      ข.  การท่ีทานอางอิงมาเปนนิทัสนะเชนนั้น     จะใหเขาใจวากระไร    จะใหเขาใจวาทานเปนพระ 
อนาคามีอยูกอนแลว     หรือวานั่งเกาอ้ีสัตตังคะแลวจึงไดเปน     ถาทานเปนพระอนาคามีอยูแลว   ก็จะ 
เปนวา       อางทานเปนนิทัสนะเพื่อแสดงวา      การนั่งเกาอ้ีสัตตังคะบําเพ็ญเนสัชชิกนั้น       ไมเปนการ
ผิด 
แมแตทานพระอนาคามีทานยังใช     ถาทานไดเปนพระอนาคามีภายหลัง   อางทานมาเปนนิทัสนะ   ก็
จะ 
เปนวา  เพ่ือแสดงวา   การนัง่เกาอ้ีสัตตังคะบําเพ็ญเนสัชชิก  มิไดทําใหเส่ือมเสียผลประการใด   ดูแต 
พระจฬุาภยัเถระ      ทานยังนั่งเกาอ้ีสัตตังคะบําเพ็ญเนสัชชิก   จนไดสําเร็จพระอนาคามิผล   มหาฎีกาด ู
เหมือนจะใหเขาใจโดยประการหลังนี้  ทานจึงกลาวไววา    เพื่อจะแกความคิดเหน็ท่ีวา   ผูถือเนสัชชิก 
นั่งมีท่ีอิงขางหลังตามสบายอยางนั้น   จะแปลกอะไรจากผูไมถือเลา   ดังน้ี   ในวิสุทธิมรรค   ทาน 
จึงชักพระอภัยเถระมาเปนนทัิสนะวา  เถโร  อนาคามี  หุตฺวา  ปรินิพฺพายิ. 
      ค.  ปรารภเหตุอะไร     คนท้ังหลายจึงทําเกาอ้ีสัตตังคะถวายทาน      (แลวทานก็ยอมใช) 
ไมพบท่ีเลาไว   ก็ตองสันนิษฐานเอาวา   เพราะทานทุพพพลภาพ   นั่งตัวเปลาไมไหว   แตก็ไมยอมเลิก 
เนสัชชิก    เขาจึงคิดทําเกาอ้ีถวายใหนั่งเปนเนสัชชิกอยางเพลา     เร่ือนี้ก็มาเขากันไดพอดีกับเร่ืองท่ี 
พระภกิษุฝร่ังสมัยนี้   (ลางรูป)   นั่งขัดสมาธิไมไหว      ขอนั่งเกาอ้ีทํากรรมฐาน     ทานก็วาของทานได 
ผลดีเหมือนกนั.  
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                                         [ อานิสงสแหงเนสัชชิกังคะ ]  
           สวนอานิสงสดังตอไปนี้     คือ     (๑)  ตัดเครื่องผูกพันใจที่กลาว 
ในบาลีวา   ภิกษุประกอบเนือง ๆ  ซึง่ความสุขในการนอน     สุขในการ 
เอกเขนก     สุขในความหลับ*    ดังน้ีเสียได      (๒)  มีความสะดวกในการ 
ประกอบกรรมฐานท้ังปวง     (๓)  มอิีริยาบถนาเลื่อมใส      (๔)  เปนผู 
เหมาะสมท่ีจะทําความเพียร     (๕)  สมัมาปฏิบัติเพ่ิมพูนดวยดี. 
                                                 [ คาถาสรูป ]  
              เพราะเหตุที่นักพรตน่ังคูบัลลังก    ต้ังกายตรงน่ังอยู 
              ยอมยังหัวใจของมารใหหว่ันไหว       ภิกษุผูละความ 
              สขุในการนอน      สุขในความหลับ      ปรารภความ 
              เพียร       ยินดีการน่ัง      ยังโปตวันใหงามอยู      ยอม 
              ไดปติสุขอันปราศจากอามิส     เพราะเหุนั้น     ภิกษ ุ
              ผูมปีญญา     จึงควรบําเพ็ญใหดี     ซึ่งเนสัชชิกพรต 
              เทอญ. 
นี้เปนคําพรรณนาการสมาทาน   วิธี  (ปฏิบัติ)   ประเภท   ความแตก 
และอานิสงสในเนสัชชกิังคะ. 
           ตอไปนี้เปนคําพรรณนาตามบทบังคับแหงคาถานี้  คือ 
           กุสลตฺติโก   เจว   ฯ  เป  ฯ   วิ ฺาตพฺโพ   วินิจฺฉโย.        
           วินิจฉัย...     พึงทราบ...      โดยกุสลติกะ  ๑    โดยจําแนกศัพท 
 
   *  ม.  มู.  ๑๒/๒๐๗.  
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มีธุตศัพทเปนตน  ๑   โดยยอและโดยพิสดารอีก  ๑. 
                                     [ วินิจฉัยโดยกุสลติกะ ]  
           ในบทเหลาน้ัน     บทวา   โดยกุสลติกะ   ความวา  ก็ธุดงคทั้งหมด 
เปนกุศลก็มี       เปนอัพยากฤตก็มี        เนื่องดวยผูรักษาที่เปนพระเสขะ 
ปุถุชน      และพระขีณาสพ   (แต)       ธุดงคที่เปนอกุศลไมมี.      สวนผูใด 
จะพึงกลาววา     ธุดงคแมเปนอกุศลก็มี   โดยพระบาลีมีอาทิวา     "ภิกษุมี 
ความปรารถนาลามก      อันความอยากครอบงําแลว      เปนอารัญญิกกะ๑" 
ดังน้ี,     ผูนั้นควรถูกกลาววา      เรามิไดพูดวาภิกษุมีจิตเปนอกุศล      ยอม 
ไมอยูปา,     ดวยวา      ความอยูปาของภิกษุใดมีอยู      ภิกษุนัน้ก็ชื่อวา 
อารัญญิกะ,  และอารัญญกิภิกษุนั้น     พึงเปนผูมีความปรารถนาลามกก็มี 
เปนผูมักนอยก็มี,   ก็ (คําน้ี)  ไดกลาวไวแลว  (ในตอนแกอรรถแหง 
คําธุดงค)๒  วา   "องคเหลาน้ี     ชื่อวา     ธุดงค     เพราะเปนองคแหง 
ภิกษุผูชื่อวา   ธุตะ      เหตุเปนผูกําจัดกิเลสไดดวยการสมาทานน้ัน ๆ,  อีก 
อยางหน่ึง   ชื่อวาธุดงค     เพราะมีญาณอันไดโวหารวา      ธุตะ      เหตุเปน 
เครื่องกําจัดกิเลสเปนองค,   อีกนัยหน่ึง     องคเหลาน้ีชื่อวาธุตะ       เพราะ 
กําจัดโทษอันเปนขาศึกดวย      เปนองคแหงความปฏิบัติดวย,     แมเพราะ 
เหตุนั้น     จึงชื่อวา      ธดุงค"   ดังน้ี,     ใคร ๆ ซึ่งจะพึงมีธุดงคเหลาน้ัน          
เปนองค      ไดชื่อวาเปน  ธุตะ   (ผูกําจัดกิเลสได)   ดวยอกุศล     หามีไม 
ดวย,     อกุศลซึ่งจะพึงเปนเหตุใหธุดงคไดชื่อวาธุดงค     เพราะทํากุศล 
นั้นใหเปนองค     จะกําจัดกิเลสอะไร ๆ ได     ก็หาไมดวย,   ทั้งอกุศลจะ 
 
๑.  องฺ.   ปฺจก.  ๒๒/๒๔๕.      ๒.  วิสุทธิมรรค  หนา  ๗๖.  
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กําจัดปฏิปกขโทษมีความละโมบในจีวรเปนตนก็ไมไดเลยดวย,        เปน 
องคแหงความปฏิบัติก็ไมไดดวย,      เพราะเหตุนั้น      คําวา  "ธุดงคเปน 
อกุศลไมมี"  นี้   จึงเปนคําที่กลาวดีแลว,     ขางฝายธุดงคของภิกษุเหลา 
ใดพนไปจากกุสลติกะ     วาโดยความ  (ที่แทแลว)     ธุดงคของภิกษุ 
เหลาน้ันก็ไมมีนั่นเอง.     สิ่งท่ีไมมี   จักไดชื่อวาเปนธุดงค      เพราะกําจัด 
อะไรกัน,     แมความผิดตอพระบาลี       (ให)     สมาทานธุตท้ังหลาย 
ประพฤติ      ก็จะตองมาเอาแกเธอท้ังหลายดวย,     เพราะฉะนั้น   คําของเธอ 
ทั้งหลายน้ัน       จึงไมควรถือเอาแล*.     นี้เปนคําพรรณนาโดยกุสลติกะ      
เปนอันดับแรก. 
                               [ วินิจฉัยโดยจําแนกธุตาทิศัพท ]  
           ในขอวา   โดยจําแนกศัพทมีธุตศัพทเปนตนน้ัน     พึงทราบธุตะ 
พึงทราบวาธุตวาทะ       พึงทราบธุตธรรมท้ังหลาย      พึงทราบการเสพธุดงค 
วาเปนสัปปายะสําหรับใคร. 
                                             [ ธุตะ ]  
           ในบทเหลาน้ัน      บทวา     ธตุะ   หมายเอาบุคคลผูมีกิเลสอันกําจัด 
แลวอยาง  ๑  หมายเอาธรรมอันเปนเคร่ืองกําจัดกิเลสอยาง  ๑. 
                                           [ ธุตวาทะ ]  
           สวนในบทวา   ธุตวาทะ   พึงทราบวา   บุคคลเปนธุตะ  แตไมเปน 
 
   *  มหาฎีกาทานวา     หมายถึงคณะภิกษวุัดอภยัคีรี   ซ่ึงมีวาทะวา   ธุตงฺค  นาม  ปญตฺติ   อัน 
ธุดงคเปนแตบัญญัติ   โดยปรมัตถแลวไมมีอะไร     (คือไมเปนกุศล     ไมมีกําจัดกิเลส   ไมจําตอง 
สมาาน )  
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เปนธุตวาทะก็มี,     บุคคลไมเปนธุตะ   แตเปนธุตวาทะก็มี,      บุคคลไม 
เปนทั้งธุตะท้ังธุตวาทะก็มี,     บุคคลเปนทั้งธุตะทั้งธุตวาทะก็มี.  ในบุคคล  
๔ จําพวกนั้น   บุคคลใดกําจัดกิเลสทั้งหลายของตนดวยธุดงค     แตไม 
แนะนําพร่ําสอนผูอ่ืนดวยธุดงค       ดจุพระพากุลเถระ     บุคคลน้ีเปนธุตะ 
แตไมเปนธุตวาทะ     ดังทานกลาวไววา   ผูที่เปนธุตะ   แตไมเปนธุตวาทะ 
นี้นั้น  คือทานพากุละ.        สวนบุคคลใดไมกําจัดกิเลสทั้งหลายของตนดวย 
ธุดงค       ไดแตแนะนําพร่ําสอนคนอ่ืน ๆ ดวยธุดงค      ดุจพระอุปนนทเถระ 
บุคคลน้ีไมเปนธุตะ   แตเปนธุตวาทะ       ดังทานกลาวไววา     ผูที่ไมเปน 
ธุตะ   แตเปนธุตวาทะน้ีนั้น   คือทานอุปนนทสักยบุตร.     บุคคลใดขาด        
ไปท้ัง  ๒  ทาง  ดุจพระโลฬุทายี     บคุคลน้ีไมเปนทั้งธุตะทั้งธุตวาทะ      ดัง 
ทานกลาวไววา   ผูที่ไมเปนทั้งธุตะและธุตวาทะนี้นั้น     คือ    ทานโลฬุทายี. 
สวนบุคคลใดถึงพรอมท้ัง  ๒  ทาง      ดุจพระธรรมเสนาบดี     บุคคลน้ีเปน 
ทั้งธุตะทั้งธุตวาทะ   ดังทานกลาวไววา     ผูที่เปนทั้งธุตะทั้งธุตวาทะน้ีนั้น 
คือ   ทานสารีบุตร   ดังน้ี. 
                                                  [ ธุตธรรม ] 
           ขอวา      พึงทราบธุตธรรมท้ังหลาย       นัน้   มีวินิจฉัยวา   ธรรม  ๕ 
ประการ     อันเปนบริวารของธุดงคเจตนาเหลานี้   คือ   อปฺปจฺฉตา 
(ความมักนอย)     สนฺตุฏ ิตา   (ความสันโดษ)      สลฺเลขตา   (ความ 
ปฏิบัติขูดเกลากิเลส)      ปวิเวกตา    (ความอยูเงียบสงัด)       อทิมฺตถิตา 
(ความรูวาสิ่งน้ีมีประโยชน)ชื่อวา  ธตุธรรม   โดยพระบาลีวา     (ภิกษุ  
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เปนผูอันอยูปาเปนปกติ)     เพราะอาศัยความมักนอยแล         ดังน้ีเปนตน* 

ในธรรมเหลาน้ัน      อปฺปจฉตา  และ     สนฺตุ ิตา      นับเขาในอโลภะ 
สลฺเลขตา  และ  ปริวิเวกตา   นับเขาในธรรมท้ัง  ๒   คือ   อโลภะ       และ 
อโมหะ      อทิมตฺถิตา     ไดแกฌาณน่ันเอง.        ธรรมท้ัง   ๒  (คืออโลภะ 
และอโมหะ)    นั้น     ภิกษุผูประพฤติธุดงคยอมกําจัดความโลภในวัตถุที่ 
ตองหามท้ังหลายไดดวยอโลภะ     กําจัดความหลงอันกําบังโทษในวัตถุ 
ที่ตองหามเหลาน้ันนั่นแลไดดวยอโมหะ.   อน่ึง   ยอมกําจัดกามสุขา-  
นุโยคอันเปนเปนไปทางเสพปจจัยทั้งหลายที่ทรงอนุญาตเสียไดดวยอโลภะ 
กําจัดอัตตกิลถานุโยคอันเปนไปทางเครงเครียดเกินไปในธุดงคทั้งหลาย 
ไดดวยอโมหะ     เพราะเหตุนั้น   ธรรม  ๕  ประการน้ี      พึงทราบวาเปน  
ธุตธรรม. 
                                             [ ธุตังคะ ]  
           ขอวา       พึงทราบธุตังคะทั้งหลาย      ความวา     พึงทราบธุดงค  ๑๓ 
คือ  ปงสุกูลกิังคะ      ฯ ล ฯ        เนสชัชิกังคะ           ธุดงคเหลาน้ันไดกลาวแลว 
ทั้งโดยอรรถและโดยปกณิณกะมีลักษณะเปนตน. 
                                         [ ธุตังคเสวนา ]  
           ขอวา     การเสพธุดงคเปนสัปปายะสําหรับใคนั้น        แกวา   การ 
เสพธุดงคเปนสัปปายะสําหรับคนราคจริต       และคนโมหจริต             เพราะ 
เหตุไร     เพราะการเสพธุดงคเปนทุกขาปฏิปทา  (ปฏิบัติลําบาก)     และ 
เปนสัลเลขวิหาร    (อยูอยางเครง)     อันราคะยอมสงบเพราะอาศัยทุกขา- 
ปฏิปทา     โมหะ     ผูที่ไมประมาทยอมละไดเพราะอาศัยสัลเลขปฏิบัติ 
 
   *  ขุ.  มหา.  ๒๙/๒๘๕.  อปฺปจฺฉ ฺว  นิสฺสาย  ฯ เป ฯ   อิทมตฺถิต ฺเว  นิสฺสาย  อาร ฺ ิโก 
โหติ  ฯ เป ฯ  ยถาสนฺถติโก  โหติ.  
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อน่ึง   ในธุดงคเหลาน้ี    การเสพอารัญญิกังคะ   และ    รุกขมูลกิังคะ 
เปนสัปปายะ      แมแหงคนโทสจริต   ดวยเมื่อคนโทสจริตน้ันแมนไมมี 
ใครกระทบกระทั่งอยูในปาและโคนไมนั้น    แมโทสะก็ยอมสงบแล      นี ้
เปนคําพรรณนาโดยจําแนกศัพท      มีธุตศัพทเปนตน. 
                                    [ วินิจฉัยโดยยอและโดยพิสดาร ]  
                                                 [ โดยยอ ]  
           ขอวา     โดยยอและโดยพิสดารน้ัน     มีวินิจฉัยวา     ก็ธุดงคเหลาน้ี 
โดยยอมี  ๘  เทาน้ัน     คือ   องคเปนประธาน  ๓   องคที่ไมระคนกัน  ๕ 
ในองคเหลานั้น     องค  ๓  นี ้ คือ   สปาทานจาริกังคะ      เอกาสนิกังคะ 
อัพโภกาสิกังคะ       เปนองคประธาน     ดวยเมื่อรักษาสปทานจาริกังคะ 
ก็ตองรักษาปณฑปาติกังคะดวย      และเมื่อรักษาเอกาสนิกังคะ      แม 
ปตตปณฑิกังคะและขลุปจฉาภัตติกังคะ     ก็จักเปนอันตองรักษาอยางดี 
ดวย  เมื่อรักษาอัพโภกาสิกังคะ     จะมีอะไรชื่อวาตองรักษาในรุกขมูลิกังคะ 
และยถาสันถติกังคะเลา     ดังนี้     ธดุงคจึงเปน  ๘  เทาน้ัน   คือองคประ- 
ธาน  ๓  นี้  และองคไมระคนกัน  ๕  นี้ คือ  อารัญญิกังคะ   ปงสุกูลิกังคะ 
เตจีวริกังคะ   เนสัชชิกังคะ     โสสานิกังคะ. 
           โดยยออีกอยางหน่ึงเปน  ๔  ดังน้ี  คือ  เนือ่งดวยจีวร  ๒  เนื่อง 
ดวยบิณฑบาต  ๕  เนื่องดวยเสนาสนะ  ๕  เนื่องดวยวิริยะ  ๑    ใน  ๔ 
อยางนั้น       เนสัชชิกังคะเปนองคเนื่องดวยวิริยะ     นอกน้ันชดัแลวท้ังน้ัน. 
           โดยยออีกนัยหน่ึง     ธุดงคทั้งหมดน่ันเปน  ๒   โดยที่อาศัย     คือ 
อาศัยปจจัย  ๑๒    อาศัยวิริยะ  ๑     แมโดยจัดเปนองคที่ควรเสพและ  
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ไมควรเสพ   ก็เปน    ๒  เหมือนกัน      ก็เม่ือภิกษุใดเสพธุดงคอยู     กรรม-  
ฐานเจริญข้ึน     ภิกษุนั้นก็ควรเสพ   เมื่อภิกษุใดเสพเขา     กรรมฐานเส่ือม 
ภิกษุนั้นก็ไมควรเสพ      อน่ึง      แมผูที่ถึงจะเสพไมเสพ     กรรมฐานก็คง 
เจริญไมเสื่อม      เมื่อ  (คิด)  อนุเคราะหประชุมชนภายหลัง     ก็ควร 
เสพ      แมผูที่ถึงจะเสพไมเสพ      กรรมฐานก็ไมเจริญเลา      ก็ควรเสพ 
เหมือนกัน     เพ่ือเปนวาสนาตอไป   ธุดงคเปน  ๒  ก็ได     โดยจัดเปน 
องคที่ควรเสพ      และไมควรเสพ     ดงัน้ีแล. 
           แมในอรรถกถาทั้งหลาย     ก็กลาว   (ยอ)     ไววา   "ธุดงคทั้งปวง 
นั่น  เปนอยางเดียวดวยอํานาจแหงเจตนา     เพราะเจตนาในการสมาทาน 
ธุดงคเปนอันเดียวเทาน้ัน"     ดังน้ี     ลางอาจารยก็วาไว   (งาย ๆ)   วา 
"เจตนาอันใด   ธุดงคอันนั้น"    (ธุดงคก็คือเจตนา). 
                                            [ โดยพิสดาร ]  
           สวนโดยพิสดาร     ธุดงคเปน   ๔๒  คือ     สําหรับภิกษุ  ๑๓  สําหรับ 
ภิกษุณี  ๘   สําหรับสามเณร  ๑๒      สําหรับสิกขมานาและสามเณรี  ๗ 
สําหรับอุบาสกอุบาสิกา  ๒     ก็ถาปาชาไดลักษณะอารัญญิกังคะ      อยูใน 
ที่แจงไซร         แมภิกษุรปูเดียวก็อาจบริโภคธุดงคไดหมดทุกขอคราว 
เดียวกัน*   สวนภิกษุณี      อารัญญิกังคะและขลุปจฉาภัตติกังคะทั้ง  ๒ 
ขอ      ทรงหามไวดวยสิกขาบทเดียว      องค  ๓  คือ    อัพโภกาสิกังคะ 
 
   *  เพราะเหตท่ีุธุดงคลางขอขัดกัน     เชน     รุกขมูลิกังคะ     กับ    อัพโภกาสิกังคะ      ตางวารักษา 
อัพโภกาสิกังคะอยู        จะรักษารุกขมูลิกงัคะไปพรอมกันไดอยางไร         มหาฎีกาทานช้ีชองใหวา 
คําสมาทานรุกขมูลิกังคะวา     ฉนฺนธ   ปฏิกฺขิปามิ   รุกขฺมูลิกงฺค    สมาทิยามิ      เพราะฉะน้ัน   ธุดงคขอ
นี้ 
จะแตกก็เม่ือปลอยใหอรุณข้ึนในท่ีมุงบังเทานั้น      หากอรุณข้ึนเม่ือเธอไปน่ังอยูกลางแจง      ธุดงคหา 
แตกไม  รุกขมูลิกังคะ  กับ   อัพโภกาสิกังคะ      จึงเปนอันรักษาไปดวยกันได     ดังนี้.  
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รุกขมูลิกังคะ     โสสานิกังคะ     นี ้     ภิกษุณีรักษายาก        เพราะการอยูเวน 
สหายยอมไมควรแกภิกษุณี   ก็แลในที่เชนนั้น     หญิงสหายท่ีมีฉันทะเสมอ  
กันหาไดยาก     หากหาไดเลา     ก็ไมพนจากความอยูคลุกคลีกัน     เมื่อเปน 
เชนนั้น      ภิกษุณีพึงเสพธุดงคเพ่ือประโยชนอันใด     ประโยชนอันนั้นก ็
ไมพึงสําเร็จแกเธอเลย  พึงทราบวา   เพราะความท่ีไมพึงอาจบริโภคอยางนี้ 
ธุดงคสําหรับภิกษุณีทั้งหลายจึงลดไปเสีย  ๕  คงเหลือ  ๘  เทาน้ัน. 
อน่ึง       บรรดาธุดงคตามที่กลาวแลว   เวนเตจีวริกังคะเสีย    เหลือ  ๑๒ 
พึงทราบวาเปนองคสําหรับสามเณร  ๗  เปนองคสําหรับสิกขามานาและ 
สามเณรี      สวนสําหรับอุบาสกอุบาสิกา       มีธดุงค  ๒    เพราะธุดงคคือ 
เอกาสนิกังคะ   ปตตปณฑิกังคะ     นีเ้ทาน้ัน     เหมาะสมดวย       อาจบริโภค 
ไดดวย     ดังน้ี      โดยพิสดารธุดงคเปน  ๔๒  ดวยประการฉะน้ีแล      นี้เปน 
คําพรรณนาโดยยอและพิสดาร. 
           ก็แลกถาวาดวยธุดงค     อันเปนวัตรที่ภิกษุควรสมาทาน     เพ่ือยัง 
คุณท้ังหลายมีความมักนอยสันโดษเปนตนอันเปนเครื่องผองแผวแหงศีล 
มีประการดังกลาวแลวใหถึงพรอม      ในวิสุทธิมรรคท่ีทรงแสดงโดยทาง 
ศีล   สมาธิ   ปญญาดวยพระคาถาที่ข้ึนตนวา     สีเล  ปติฏาย   นโร 
สป ฺโ     นี้    เปนอันกลาวแลวดวยกถามรรคเพียงเทาน้ี. 
                                 ปริเฉทท่ี  ๒  ชื่อ  ธุดงคนิเทศ 
                                  ในปกรณวิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
                 อันขาพเจาทําเพ่ือประโยชนแกความปราโมทยแหงสาธุชน 
                                                  ดั่งน้ี 


