สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา มหาวิภงฺควณฺณนาย ปฐมภาโค
ปฐมสมันตปาสาทิกา ภาค ๑ แปล
สมันตปาสาทิกา ภาค ๑ บาลี-ไทย
(๑๖ เม.ย.๖๔)

สารบัญหลัก (คลิกเพื่อไปยังหัวข้อในสารบัญย่อย)
อารมฺภกถา ๑
พาหิรนิทานวณฺณนา ๖
เริ่มเรือ่ งทุตยิ สังคายนา ๔๙
เรื่องระหว่างทุติยตติยสังคายนา ๕๓
เริ่มเรือ่ งตติยสังคายนา ๕๖
เรื่องนำพระวินยั ปิฎกสืบต่อกันมา ๙๔
เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ ๙๘
เริ่มเรือ่ งจตุตถสังคายนา ๑๖๒
เวรญฺชกณฺฑวณฺณนา ๑๖๘
พุทธคุณกถา ๑๘๑
กถาว่าด้วยปฐมฌาน ๒๔๑
กถาว่าด้วยทุตยิ ฌาน ๒๕๔
กถาว่าด้วยตติยฌาน ๒๖๐
กถาว่าด้วยจตุตถฌาน ๒๖๗
กถาว่าด้วยปุพเพนิวาสญาณ ๒๗๖
กถาว่าด้วยทิพยจักษุ ๒๘๙
กถาว่าด้วยอาสวักขยญาณ ๓๐๑

เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย ๓๑๗
มหาโมคคัลลานสีหนาทกถา ๓๓๒
ปฐมปาราชิกวณฺณนา ๓๗๑
สมุฏฐานที่เกิดแห่งอาบัตมิ ี ๖ อย่าง ๕๑๔
วินตี วัตถุปฐมปาราชิก ๕๑๘
ทุติยปาราชิกวณฺณนา ๕๔๓
เรือ่ งอนุบญ
ั ญัตทิ ุติยปาราชิก ๕๖๙
พรรณนาบทภาชนีย์ ๗๑๕
กถาปรารภเรื่องทั่วไป ๗๓๓
ตติยปาราชิกวณฺณนา ๗๖๑
ประชุมสงฆ์ ทรงบัญญัติตติยปาราชิกสิกขาบท ๘๒๘
เรือ่ งที่ไม่ลับ สำคัญว่าที่ลับ ๘๕๘
วินตี วัตถุในตติยปาราชิก ๘๘๐
จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา ๙๐๘
[บทสรูปปาราชิก] ๙๖๘
[อธิษฐานคาถาของท่านผู้รจนา] ๙๗๑
คำผิดในหนังสือ ๙๗๒

[000]

คือ เลขหน้าในหนังสือบาลี (ค้นหาหน้า ใช้ Ctrl+F เช่น 123)

สตฺถา

ประธาน (ปฐมาวิภตั ติ)

(ข้อความ) ข้อความในวงเล็บที่ควรใส่ หรือต้องใส่ เมื่อแปล ขนาดฟอนต์ 16pt
(ข้อความ) ข้อความในวงเล็บที่อาจใส่เพิ่มเข้ามา เมื่อแปล หรือเป็นเพียงคำอธิบายให้ทราบ) ขนาดฟอนต์ 15pt
สำหรับข้อความที่ยาวมาก มีหลายบรรทัด และ/หรือ ศัพท์บาลีที่ต้องแปลก่อนอยู่สุดท้ายของข้อความยาวๆ นั้น
จะแบ่งข้อความเหล่านั้นเป็นช่วงๆ เพื่อสะดวกในการเทียบแปล โดยใช้เครื่องหมาย | ปิดต้น-ท้ายข้อความบาลี เช่น
| ข้อความบาลีข้อความบาลี ฯเปฯ ข้อความบาลีข้อความบาลี. |
คำแปลไทยคำแปลไทย ฯลฯ คำแปลไทยคำแปลไทย.
คลิกที่เลขเชิงอรรถ เพื่อตรงไปยังเชิงอรรถนั้นๆ ได้
PaliDict จัดหน้าด้วยโปรแกรม LibreOffice 7

หน้า ๓ • •

สารบัญย่อย
(คลิกเพื่อไปยังหน้าที่ต้องการ)
อารมฺภกถา................................................................................ ๑
พาหิรนิทานวณฺณนา.................................................................๖
[พระมหากัสสปะชักชวนทำสังคายนา]........................................๘
[พระมหากัสสปะคัดเลือกภิกษุ ๔๙๙ รูป]...................................๘
[ทำสังคายนาจะเว้นพระอานนท์ไม่ได้]........................................๘
[ภิกษุทั้งหลายขอให้เลือกพระอานนท์].....................................๑๐
[เลือกกรุงราชคฤห์เป็นที่ทำปฐมสังคายนา]..............................๑๐
[พระมหาเถระแยกกันเดินทางไปสู่กรุงราชคฤห์]......................๑๑
[พระอานนท์ไปถึงทีไ่ หนมีเสียงร้องไห้ในที่นั้น]..........................๑๑
[พระอานนท์ปัดกวาดเสนาสนะที่เคยประทับ]..........................๑๒
[พระอานนท์ฉันยาระบาย]........................................................๑๒
[พระเถระทั้งหลายคิดซ่อมวิหาร ๑๘ แห่ง]...............................๑๒
[พระเถระไปทูลขอหัตถกรรมจากพระเจ้าอชาตศัตรู]...............๑๓
[พระราชาทรงอุปถัมภ์กิจสงฆ์ทุกอย่าง]....................................๑๔
[พระราชารับสั่งให้ประดับถ้ำดุจวิมานพรหม]...........................๑๔
[พวกภิกษุเตือนพระอานนท์มิให้ประมาท]................................๑๕
[พระอานนท์ดำดินไปเข้าประชุมสงฆ์].......................................๑๖
[พระเถระเริ่มปรึกษาและสมมติตนเป็นผู้ปุจฉาวิสัชชนา].........๑๗
[คำสมมติตนปุจฉาวิสัชชนาพระวินัย].......................................๑๘
[ปุจฉาและวิสัชชนาพระวินัย]...................................................๑๘
[รวบรวมพระวินัยของภิกษุไว้เป็นหมวดๆ]...............................๑๙
[รวบรวมวินัยของภิกษุณีเป็นหมวดๆ].......................................๒๐
[เริ่มสังคายนาพระสูตร].............................................................๒๐
[คำสวดสมมติปุจฉาวิสัชชนาพระสูตร].....................................๒๑
[ปุจฉาและวิสัชชนาพระสูตร]....................................................๒๑
[นิกาย ๕]..................................................................................๒๒
[พระพุทธพจน์มีจำนวนต่างๆ กัน]............................................๒๒
[พระพุทธพจน์มีอย่างเดียว]......................................................๒๓
[พระพุทธพจน์มี ๒ อย่าง].........................................................๒๓
[พระพุทธพจน์มี ๓ อย่าง].........................................................๒๓
[ปิฎก ๓]....................................................................................๒๕
[อรรถาธิบายคำว่าวินัย]............................................................๒๖
[อรรถาธิบายคำว่าสูตร]............................................................๒๗
[อรรถาธิบายคำว่าอภิธรรม]......................................................๒๘

[ปิฎกเปรียบเหมือนตะกร้า]......................................................๓๐
[อธิบายคัมภีรภาพ ๔ อย่าง].....................................................๓๒
[อธิบายคัมภีรภาพอีกนัยหนึ่ง]..................................................๓๔
[ปริยัติ ๓ อย่าง]........................................................................๓๖
[ภิกษุผู้ปฏิบัตดิ ีใน ๓ ปิฎกได้ผลดีต่างกัน].................................๓๗
[ผู้ปฏิบัติไม่ดีใน ๓ ปิฎกได้ผลเสียต่างกัน].................................๓๘
[พระพุทธพจน์มี ๕ นิกาย]........................................................๓๙
[ทีฆนิกาย ๓๔ สูตร]..................................................................๓๙
[มัชฌิมนิกายมี ๑๕๒ สูตร].......................................................๔๐
[สังยุตตนิกายมี ๗,๗๖๒ สูตร]...................................................๔๑
[อังคุตตรนิกายมี ๙,๕๕๗ สูตร]................................................๔๑
[ขุททกนิกายมี ๑๕ ประเภท]....................................................๔๑
[พระพุทธพจน์มี ๙ อย่าง].........................................................๔๒
[อธิบายพระพุทธพจน์มีองค์ ๙ ทีละองค์].................................๔๒
[พระพุทธพจน์มี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์]..............................๔๓
[วิธีคำนวณนับพระธรรมขันธ์เฉพาะขันธ์หนึ่งๆ]........................๔๓
[ปฐมสังคายนาจัดพระพุทธพจน์ไว้เป็นหมวดๆ].......................๔๔
[พระพุทธศาสนาอาจตั้งอยู่ได้ ๕,๐๐๐ ปี]................................๔๔
[อธิบายความเริ่มต้นแห่งนิทานวินัย].........................................๔๕
[พระมหาเถระมีพระอุบาลีเป็นต้นนำพระวินัยปิฎกสืบต่อมา]. .๔๖
[พระอุบาลีเถระเรียนพระวินัยปิฎกจากพุทธสำนัก]..................๔๗
[พระทาสกเถระเรียนพระวินัยปิฏกจากสำนักพระอุบาลีเถระ].๔๗
[พระโสณกเถระเรียนพระวินัยปิฎกจากสำนักพระทาสกเถระ].๔๘
[พระสิคควเถระเรียนพระวินัยปิฎกจากสำนักพระโสณกเถระ].๔๘
เริม่ เรื่องทุติยสังคายนา............................................................๔๙
[ภิกษุชาววัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ]..............................๔๙
[พระยสเถระได้ทราบเรือ่ งภิกษุวชั ชีบตุ รแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ].๕๐
[คัดเลือกพระเถระทำทุติยสังคายนาได้ ๗๐๐ องค์]..................๕๑
เรือ่ งระหว่างทุตยิ ตติยสังคายนา..............................................๕๓
[ติสสมหาพรหมจักแก้ความเสื่อมพระศาสนาในอนาคต]..........๕๓
[พวกพระเถระไปเชิญติสสมหาพรหมให้มาเกิดในมนุษยโลก]...๕๔
[ติสสมหาพรหมรับปฏิญญามาเกิดในมนุษยโลก]......................๕๔
[พวกพระเถระลงทัณฑกรรมแก่พระสิคควะและพระจัณฑวัชชี] ๕๔

หน้า ๕ • •
เริ่มเรือ่ งตติยสังคายนา............................................................๕๖
[ติสสมหาพรหมเกิดในมนุษยโลก].............................................๕๖
[พราหมณ์ผู้บิดาของติสสมหาพรหมพบพระสิคควเถระ]..........๕๖
[โมคคลีพราหมณ์คอยจับมุสาของพระเถระ]............................๕๗
[โมคคลีพราหมณ์เลื่อมใสในพระเถระ]......................................๕๗
[พระสิคควเถระเริ่มสนทนาปราศรัยกับติสสมาณพ].................๕๘
[ติสสมาณพถามปัญหากับพระเถระ]........................................๕๙
[พระสิคควเถระถามปัญหากับมาณพ]......................................๕๙
[ติสสมาณพขออนุญาตมารดาบิดาบวชเพื่อเรียนมนต์].............๖๐
[พระเถระส่งสามเณรติสสะไปยังสำนักพระจัณฑวัชชีเถระ].....๖๐
[สามเณรติสสะไปอยู่ในสำนักของพระจัณฑวัชชีเถระ].............๖๑
[สามเณรติสสะปฏิบัติกิจวัตรตามระเบียบพระวินัย].................๖๑
[พระจัณฑวัชชีเถระให้สามเณรติสสะเรียนพระพุทธพจน์]........๖๒
[สามเณรติสสะเรียนพระพุทธพจน์พร้อมทั้งอรรถกถา]............๖๒
[พระราชประวัตขิ องพระเจ้าอโศกมหาราช].............................๖๓
[พระราชอำนาจแผ่ไปเบื้องบนเบื้องต่ำประมาณ ๑ โยชน์].......๖๓
[พระเจ้าอโศกรับสั่งพญากาฬนาคเนรมิตพระพุทธรูปให้ดู]......๖๕
[พระเจ้าอโศกไม่ทรงเลื่อมใสนักบวชนอกศาสนา]....................๖๖
[ประวัตินโิ ครธสามเณร]............................................................๖๗
[นิโครธกุมารบวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระชนม์ ๗ ปี]...........๖๘
[พระเจ้าอโศกทรงเลื่อมใสนิโครธสามเณร]...............................๖๙
[พระเจ้าอโศกมหาราชรับสั่งให้นิมนต์สามเณรเข้ามา]..............๗๐
[พระเจ้าอโศกมหาราชตรัสถามข้อธรรม]..................................๗๐
[พระเจ้าอโศกมหาราชถวายนิตยภัตสามเณรเป็นทวีคูณ].........๗๑
[พระเจ้าอโศกมหาราชถวายนิตยภัตแก่ภิกษุหกแสนรูป]..........๗๒
[พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างวัด และเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ แห่ง] ๗๓
[พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทำการฉลองพระวิหาร]...................๗๔
[พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเห็นทั่วทั้งชมพูทวีป].......................๗๕
[พระเจ้าอโศกยังไม่เป็นทายาทแห่งพระศาสนา].......................๗๕
[ผูท้ ี่ให้บุตรบวชชื่อว่าได้เป็นทายาทแห่งพระศาสนา]................๗๖
[พระมหินทเถระได้บรรลุพระอรหัตเวลาอุปสมบท]..................๗๗
[พระเจ้าอโศกทรงตั้งมูลนิธิถวายสงฆ์ ๕๐๐,๐๐๐]...................๗๘
[พวกเดียรถีย์ปลอมบวชในพระพุทธศาสนา]............................๗๙
[พวกเดียรถีย์แสดงลัทธินอกพุทธศาสนา].................................๘๐
[พระเจ้าอโศกทรงใช้อมาตย์ให้ไประงับอธิกรณ์].......................๘๐
[ประวัตขิ องพระติสสเถระจะออกบวช].....................................๘๑
[พระติสสเถระนั่งกันไม่ให้อมาตย์ตัดศีรษะพระ].......................๘๔

[พวกภิกษุถวายความเห็นแด่พระราชาเป็น ๒ นัย]...................๘๔
[พระโมคคลีบุตรติสสเถระไม่มาเพราะอาราธนาไม่ถูกเรื่อง].....๘๕
[พระเจ้าอโศกมหาราชทรงพระสุบินเห็นช้างเผือกล้วน]...........๘๗
[ราชบุรุษถือดาบจะตัดศีรษะพระโมคคลีบุตรติสสเถระ]...........๘๗
[พระเจ้าอโศกทรงสงสัยท่านพระโมคคลีบุตรติสสเถระ]...........๘๘
[พระโมคคลีบุตรติสสเถระอธิษฐานให้แผ่นดินไหว]..................๘๙
[พระเจ้าอโศกตรัสถามข้อสงสัยในเรื่องบาป]............................๘๙
[พระโมคคลีบุตรติสสเถระอ้างพระพุทธพจน์เล่าอดีตนิทาน]....๙๐
[พระเจ้าอโศกทรงชำระเสี้ยนหนามแห่งพระพุทธศาสนา]........๙๑
[พระเจ้าอโศกทรงรับสั่งให้สึกพวกที่มใิ ช่ภิกษุ ๖๐,๐๐๐ รูป]....๙๒
[พระโมคคลีบุตรติสสเถระเลือกภิกษุพันรูปทำตติยสังคายนา]. ๙๓
เรือ่ งนำพระวินัยปิฎกสืบต่อกันมา............................................๙๔
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อารมฺภกถา
อารัมภกถา
[1] โย กปฺปโกฏีหิปิ อปฺปเมยฺยํ

กาลํ กโรนฺโต อติทุกกฺ รานิ
เขทํ คโต โลกหิตาย นาโถ,
นโม มหากรุณิกสฺส ตสฺส.
(ข้าพเจ้าขอถวาย)นมัสการแด่พระผู้เป็นที่พึ่ง ผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา
พระองค์ผู้ทรงกระทำกรรมที่ทำได้ยากยิ่ง ตลอดกาลซึ่งจะนับประมาณมิได้
แม้ดว้ ยหลายโกฏิกปั ทรงถึงความยากลำบาก เพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลแก่สตั วโลก.
อสมฺพธุ ํ พุทฺธนิเสวิตํ ยํ
ภวาภวํ คจฺฉติ ชีวโลโก,
นโม อวิชฺชาทิกิเลสชาลวิทธฺ ํสิโน ธมฺมวรสฺส ตสฺส.
(ข้าพเจ้าขอถวาย)นมัสการแก่พระธรรมอันประเสริฐ
อันขจัดเสียซึ่งข่ายคือกิเลสมีอวิชชาเป็นต้น ที่พระพุทธเจ้าทรงเสพอยู่เป็นนิตย์
ซึ่งสัตวโลกเมื่อไม่หยั่งรูต้ ้องท่องเที่ยวไปสู่ภพน้อยและภพใหญ่.
คุเณหิ โย สีลสมาธิปญฺญาวิมตุ ฺติญาณปฺปภุตีหิ ยุตฺโต,
เขตฺตญฺชนานํ กุสลตฺถิกานํ
ตมริยสงฺฆํ สิรสา นมามิ.
ข้าพเจ้าขอ(ถวาย)นมัสการด้วยเศียรเกล้า ซึ่งพระอริยสงฆ์ ผู้ประกอบด้วยคุณ
มีศีล สมาธิ ปัญญา วิมตุ ติ และวิมตุ ติญาณทัสสนะเป็นเค้ามูล เป็นเนื้อนาบุญ
ของเหล่าชนผู้มีความต้องการด้วยกุศล.
อิจฺเจวมจฺจนฺตนมสฺสเนยฺยํ
นมสฺสมาโน รตนตฺตยํ ยํ
ปุญฺญาภิสนฺทํ วิปุลํ อลตฺถํ,
ตสฺสานุภาเวน หตนฺตราโย.
ข้าพเจ้านมัสการอยู่ ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรนมัสการโดยส่วนเดียว
ด้วยประการดังกล่าวมานี้ ได้แล้วซึ่งกุศลผลบุญที่ไพบูล
หลั่งไหลไม่ขาดสายอันใด,
ด้วยอานุภาพแห่งกุศลผลบุญนั้น ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปลอดอันตราย.
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[2] ยสฺมึ ฐิเต สาสนมฏฺฐิตสฺส

ปติฏฺฐิตํ โหติ สุสณฺฐติ สฺส,
ตํ วณฺณยิสฺสํ วินยํ อมิสฺสํ
นิสฺสาย ปุพพฺ าจริยานุภาวํ.
ข้าพเจ้าจักอาศัยอานุภาพของท่านบูรพาจารย์
พรรณนาพระวินัยให้ไม่ปะปนกัน ซึ่งเมื่อทรงอยู่แล้ว
ศาสนาของพระพุทธเจ้า ผู้มิได้ทรงตั้งมั่นอยู่ (ในส่วนสุดทั้งสอง)
แต่ทรงดำรงชอบด้วยดี (ในมัชฌิมาปฏิปทา) เป็นอันประดิษฐานอยู่ได้.
กามญฺจ ปุพพฺ าจริยาสเภหิ
ญาณมฺพุนิทฺโธตมลาสเวหิ
วิสุทธฺ วิชฺชาปฏิสมฺภิเทหิ
สทฺธมฺมสํวณฺณนโกวิเทหิ
สลฺลกฺขิเย โน สุลภูปเมหิ
มหาวิหารสฺส ธชูปเมหิ
สํวณฺณิโตยํ วินโย นเยหิ
จิตฺเตหิ สมฺพุทฺธวรนฺวเยหิ.
แท้ที่จริง พระวินัยนี้ ถึงท่านบูรพาจารย์ผู้องอาจ
ซึ่งขจัดมลทินและอาสวะออกหมดแล้ว ด้วยน้ำคือญาณ
มีวิชชาและปฏิสัมภิทาบริสุทธิ์ ฉลาดในการสังวรรณนาพระสัทธรรม
หาผู้เปรียบปานในความเป็นผู้ขัดเกลาได้ไม่ง่าย
เปรียบดังธงชัยของวัดมหาวิหาร ได้สังวรรณนาไว้โดยนัยอันวิจติ ร
คล้อยตามพระสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ.
สํวณฺณนา สีหลทีปเกน
วากฺเยน เอสา ปน สงฺขตตฺตา
น กิญจฺ ิ อตฺถํ อภิสมฺภณ
ุ าติ
ทีปนฺตเร ภิกฺขุชนสฺส ยสฺมา
กระนั้น เพราะสังวรรณนานี้ มิได้อำนวยประโยชน์ไร ๆ แก่ชาวภิกษุในเกาะอื่น
เพราะท่านเรียบเรียงไว้ดว้ ยภาษาชาวเกาะสิงหล
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ตสฺมา อิมํ ปาลินยานุรูปํ
สํวณฺณนํทานิ สมารภิสฺสํ
อชฺเฌสนํ พุทธฺ สิรวิ ฺหยสฺส
เถรสฺส สมฺมาสมนุสฺสรนฺโต.
ฉะนั้น ข้าพเจ้าผูร้ ำลึกอยูด่ ้วยดีโดยชอบ ถึงคำเชิญของพระเถระนามว่า
พุทธสิริ จึงจักเริ่มด้วยดี ซึ่งการสังวรรณนานี้ อันควรแก่นัยพระบาลี ณ บัดนี้.
สํวณฺณนํ ตญฺจ สมารภนฺโต
[3] ตสฺสา มหาอฏฺฐกถํ สรีรํ
กตฺวา มหาปจฺจริยํ ตเถว
กุรุนฺทินามาทิสุ วิสฺสตุ าสุ
วินิจฺฉโย อฏฺฐกถาสุ วุตฺโต
โย, ยุตฺตมตฺถํ อปริจฺจชนฺโต
ตโตปิ อนฺโตคธเถรวาทํ
สํวณฺณนํ สมฺมสมารภิสฺสํ.
และเมื่อจะเริ่มด้วยดี ซึ่งสังวรรณนานั้น
จักเอามหาอรรถกถาเป็นโครงของสังวรรณนานั้น
ไม่ละข้อความอันควรแม้จากวินิจฉัย ซึ่งท่านกล่าวไว้ในอรรถกถามหาปัจจรี
และอรรถกถาอันปรากฏด้วยดีโดยชื่อว่ากุรุนทีเป็นต้น
กระทำเถรวาทไว้ในภายในแล้ว จึงจักเริ่มด้วยดีโดยชอบซึ่งสังวรรณนา.
ตมฺเม นิสาเมนฺตุ ปสนฺนจิตตฺ า
เถรา จ ภิกฺขู นวมชฺฌิมา จ
ธมฺมปฺปทีปสฺส ตถาคตสฺส
สกฺกจฺจ ธมฺมํ ปฏิมานยนฺตา.
ขอภิกษุทั้งหลายปูนเถระ ปูนใหม่ และปานกลาง
ผู้มีจิตเลื่อมใสเคารพนับถือพระธรรมของพระตถาคตเจ้า
ผู้มีดวงประทีปคือพระธรรม
จงตั้งใจฟัง(สังวรรณนา)นั้นของข้าพเจ้า โดยเคารพเถิด.
พุทฺเธน ธมฺโม วินโย จ วุตฺโต
โย ตสฺส ปุตฺเตหิ ตเถว ญาโต
โส เยหิ เตสํ มติมจฺจชนฺตา
ยสฺมา ปุเร อฏฺฐกถา อกํสุ
พระอรรถกถาจารย์ชาวสิงหล มิได้ละมติ (อธิบาย) ของท่านพุทธบุตรทั้งหลาย
ผู้รธู้ รรมวินัย เหมือนอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสไว้ ได้แต่งอรรถกถาในปางก่อน.
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ตสฺมา หิ ยํ อฏฺฐกถาสุ วุตตฺ ํ
ตํ วชฺชยิตฺวาน ปมาทเลขํ
สพฺพมฺปิ สิกฺขาสุ สคารวานํ
ยสฺมา ปมาณํ อิธ ปณฺฑิตานํ
เพราะเหตุนั้นแล คำที่ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาทั้งหมด
ยกเว้นคำที่เขียนด้วยความพลั้งพลาดเสีย
ย่อมเป็นประมาณแห่งบัณฑิตทั้งหลายผู้มีความเคารพในสิกขาในพระศาสนานี้.
ตโต จ ภาสนฺตรเมว หิตวฺ า
วิตฺถารมคฺคญฺจ สมาสยิตฺวา
[4] วินิจฺฉยํ สพฺพมเสสยิตวฺ า
ตนฺตกิ ฺกมํ กิญฺจิ อโวกฺกมิตฺวา
สุตตฺ นฺติกานํ วจนานมตฺถํ
สุตตฺ านุรูปํ ปริทีปยนฺตี
ยสฺมา อยํ เหสฺสติ วณฺณนาปิ
สกฺกจฺจ ตสฺมา อนุสกิ ฺขิตพฺพาติ.
ก็เพราะแม้วรรณนานี้ จะแสดงข้อความแห่งคำทั้งหลายที่มาในพระสุตตันตะ
ให้เหมาะสมแก่พระสูตร ละทิ้งภาษาอื่นจาก(อรรถกถา)นั้นเสียทีเดียว
และย่นพลความพิสดาร (คำประพันธ์ที่พิสดาร) ให้รัดกุมเข้า
ก็จักไม่ให้เหลือไว้ ซึ่งข้อวินิจฉัยทั้งปวง
ไม่ข้ามลำดับ(พระบาลี)ที่เป็นแบบแผนอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพราะฉะนั้น บัณฑิตควรตามศึกษาวรรณนานี้โดยเอื้อเฟื้อแล.๑
ตตฺถ “ตํ วณฺณยิสฺสํ วินยนฺติ วุตฺตตฺตา วินโย ตาว ววฏฺฐเปตพฺโพ “โก โส วินโยติ.
เพราะ(ข้าพเจ้า)ได้กล่าวไว้ใน(คาถา)เหล่านั้นว่า “จักพรรณนาพระวินัยนั้น” ดังนี้
(ผู้ศกึ ษา)ควรกำหนดพระวินัยก่อนว่า “วินัยนั้น คืออะไร?”
เตเนตํ วุจจฺ ติ “วินโย นาม อิธ สกลํ วินยปิฏกํ อธิปฺเปตนฺติ.
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวคำนี้วา่ “ที่ชื่อว่า วินัย ในที่นี้ประสงค์เอาวินัยปิฎกทั้งสิ้น.”
สํวณฺณนตฺถํ ปนสฺส อยํ มาติกา.
ก็เพื่อจะสังวรรณนา(พระวินัย)นั้น (ข้าพเจ้าจะกล่าว)มาติกาดังต่อไปนี้ว่า

๑ นย. สารตฺถทีปนี ๑/๔๓-๔๗ ว่า เพราะแม้วรรณนานี้ ซึ่งจะแสดงข้อความแห่งถ้อยคำอันมาในพระสุตตันตะให้เหมาะสมกับพระสูตร
ข้าพเจ้าก็จักละภาษาอื่นจากอรรถกถานั้นเสียเลย และย่นพลความที่พิสดารให้รัดกุมเข้า ไม่ละทิ้งข้อวินิจฉัยทั้งปวงให้เหลือไว้
ไม่ข้ามลำดับพระบาลีที่เป็นแบบแผนอะไร ๆ แล้วจักรจนา, เพราะฉะนั้น ผู้ศึกษาควรตั้งใจสำเหนียกวรรณนานีแ้ ล.
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“วุตฺตํ เยน, ยทา, ยสฺมา,
ยตฺถปฺปติฏฺฐิตญฺเจต‘เตนาติอาทิปาฐสฺส
ทสฺสยนฺโต กริสฺสามิ

ธาริตํ เยน, จาภฏํ,
เมตํ วตฺวา วิธินฺตโต
อตฺถํ นานปฺปการโต
วินยสฺสตฺถวณฺณนนฺติ.

“พระวินัยปิฎกนี้ (๑) ผู้ใดกล่าวไว้? (๒) กล่าวไว้ในกาลใด?
(๓) กล่าวไว้เพราะเหตุใด? (๔) ผู้ใดทรงไว้? (๕) ผู้ใดนำสืบมา?
และ (๕) ตั้งอยู่แล้วในบุคคลใด?
ข้าพเจ้ากล่าววิธีนี้แล้ว ภายหลังจักแสดงเนื้อความแห่งปาฐะว่า เตน เป็นต้น
โดยประการต่างๆ ทำการพรรณนาอรรถแห่งพระวินัย.”
ตตฺถ “วุตตฺ ํ เยน ยทา ยสฺมาติ อิทนฺตาว วจนํ “เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรญฺชายํ วิหรตีติ เอวมาทิวจนํ สนฺธาย วุตตฺ ํ.
บรรดา(มาติกา)เหล่านั้น คำว่า วุตฺตํ เยน ยทา ยสฺมา นี้ ท่านอาจารย์กล่าวหมายเอาคำมีอาทิอย่างนี้ก่อนว่า
“โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ (ณ โคนต้นไม้สะเดาอันนเฬรุยักษ์สิงสถิต) ใกล้เมืองเวรัญชา๑.”
อิทํ หิ พุทฺธสฺส ภควโต อตฺตปจฺจกฺขวจนํ น โหติ. ตสฺมา วตฺตพฺพเมตํ “อิทํ วจนํ เกน วุตฺตํ, กทา, กสฺมา จ วุตฺตนฺติ.
เพราะคำนี้ มิใช่เป็นคำที่กล่าวให้ประจักษ์กับพระองค์เอง แห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า.๒
เพราะฉะนัน้ (บัณฑิต)จึงควรกล่าว(ตัง้ )ปัญหานัน่ ดังนี้ ว่า “คำนีใ้ ครกล่าวไว้? กล่าวไว้ในกาลไหน? และเพราะเหตุไรจึงกล่าวไว้?”
อายสฺมตา อุปาลิตฺเถเรน วุตฺตํ.
(แก้ว่า) “(คำนี)้ ท่านพระอุบาลีเถระกล่าวไว้”
ตญฺจ ปน ปฐมมหาสงฺคตี ิกาเล.
ก็แล คำนั้น (ท่านพระอุบาลีเถระ)กล่าวไว้ในคราวทำปฐมมหาสังคีติ (ในคราวทำสังคายนาใหญ่ครัง้ แรก).
ปฐมมหาสงฺคตี ิ นาม เจสา กิญฺจาปิ [5] ปญฺจสติกสงฺคตี ิกฺขนฺธเก๓ วุตฺตา,
นิทานโกสลฺลตฺถํ ปน อิธาปิ อิมินา นเยน เวทิตพฺพา.
อันชื่อว่า ปฐมมหาสังคีตินี้ (พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย)ได้กล่าวแล้วในปัญจสติกสังคีติขันธกะ๔ แม้ก็จริง,
ถึงอย่างนั้น เพื่อความเป็นผู้ฉลาดในนิทาน (บัณฑิต)ควรทราบตามนัยนี้ แม้ใน(อรรถกถา)นี้

๑ วิ. มหา. ๑/๑
๒ นย. สารตฺถทีปนี ๑/๓๙ ว่า
คือมิใช่เป็นพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ และมิใช่เป็นคำที่ท่านอื่นกล่าวไว้ในเวลาที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่.
๓ วิ. จุลฺ. ๗/๓๗๙.
๔ วิ. จุลฺ. ๗/๓๗๙.
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พาหิรนิทานวณฺณนา
| ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนํ หิ อาทึ กตฺวา ยาว สุภทฺทปริพฺพาชกวินยนา กตพุทธฺ กิจฺเจ กุสินารายํ อุปวตฺตเน มลฺลานํ สาลวเน
ยมกสาลานมนฺตเร วิสาขปุณฺณมีทิวเส ปจฺจูสสมเย อนุปาทิเสสาย นิพพฺ านธาตุยา ปรินพิ ฺพุเต ภควติ โลกนาเถ,
ความพิสดารว่า เมื่อพระผู้มพี ระภาคผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลก ทรงบำเพ็ญพุทธกิจ ตั้งแต่ทรงยังพระธรรมจักรให้เป็นไปเป็นต้น
จนถึงโปรดสุภัททปริพาชกแล้วเสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในเวลาใกล้รุ่ง ในวันวิสาขปุณณมี
ระหว่างต้นสาละทั้งคูใ่ นสาลวัน อันเป็นที่เสด็จประพาสของเจ้ามัลละทั้งหลาย ใกล้กรุงกุสินารา,
ภควโต ปรินิพพฺ าเน สนฺนิปติตานํ สตฺตนฺนํ ภิกฺขุสตสหสฺสานํ สงฺฆตฺเถโร อายสฺมา มหากสฺสโป, สตฺตาหปรินิพพฺ ุเต ภควติ,
สุภทฺเทน วุฑฺฒปพฺพชิเตน “อลํ อาวุโส, มา โสจิตฺถ, มา ปริเทวิตฺถ, สุมตุ ฺตา มยํ เตน มหาสมเณน,
อุปทฺทตุ า จ โหม ‘อิทํ โว กปฺปติ, อิทํ โว น กปฺปตีติ. อิทานิ ปน มยํ ยํ อิจฉฺ สิ สฺ าม ตํ กริสสฺ าม. ยํ น อิจฉฺ สิ สฺ าม ตํ น กริสสฺ ามาติ
วุตฺตวจนมนุสสฺ รนฺโต
ท่านพระมหากัสสปะ ผู้เป็นพระสังฆเถระแห่งภิกษุประมาณ ๗ แสนรูป ซึ่งประชุมกันในสถานที่ปรินิพพาน
แห่งพระผู้มีพระภาค ระลึกถึงคำที่สุภัททวุฑฒบรรพชิตกล่าว เมื่อพระผู้มพี ระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วได้ ๗ วันว่า
“อย่าเลย ผู้มีอายุทั้งหลาย! ท่านทั้งหลายอย่าเศร้าโศกไปเลย ท่านทั้งหลายอย่าร่ำไรไปเลย
พวกเราพ้นดีแล้วจากพระมหาสมณะพระองค์นั้น ด้วยว่าพวกเราถูกพระมหาสมณะพระองค์นั้น คอยรบกวนห้ามปรามว่า
‘นี้สมควรแก่เธอทั้งหลาย นี้ไม่สมควรแก่เธอทั้งหลาย’ ดังนี้
ก็บัดนี้พวกเราจักปรารถนากระทำกรรมใด ก็จักทำกรรมนั้น พวกเราจักไม่ปรารถนากระทำกรรมใด จักไม่ทำกรรมนั้น๑ ดังนี้
“ฐานํ โข ปเนตํ วิชฺชติ, ยํ ปาปภิกฺขู ‘อตีตสตฺถุกํ ปาวจนนฺติ มญฺญมานา ปกฺขํ ลภิตวฺ า นจิรสฺเสว สทฺธมฺมํ อนฺตรธาเปยฺยุํ,
ยาว จ ธมฺมวินโย ติฏฺฐติ, ตาว อนตีตสตฺถุกเมว ปาวจนํ โหติ,
วุตฺตํ เหตํ ภควตา ‘โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต, โส โว มมจฺจเยน สตฺถาติ๒,
ยนฺนูนาหํ ธมฺมญฺจ วินยญฺจ สงฺคาเยยฺยํ, ยถยิทํ สาสนํ อทฺธนิยํ อสฺส จิรฏฺฐิตกิ ํ,
ดำริอยูว่ ่า “ข้อที่พวกปาปภิกษุ จะพึงเป็นผู้สำคัญเสียว่า ‘ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงไปแล้ว’ ดังนี้ ได้พรรคพวกแล้ว
พึงยังพระสัทธรรมให้อันตรธานได้ไม่นานเลย, เรื่องนี้เป็นฐานะที่มีได้แน่.”
ความจริง พระธรรมวินัยยังตั้งอยู่ตราบใด ปาพจน์ยังมีพระศาสดาไม่ล่วงไปแล้วตราบนั้น
ข้อนี้สมด้วยพระดำรัสทีพ่ ระผู้มพี ระภาคตรัสไว้ว่า ‘อานนท์! ธรรมวินัยใดอันเราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย
ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยกาลล่วงไปแห่งเรา๓’ ดังนี้
อย่ากระนั้นเลย เราพึงสังคายนาพระธรรมและพระวินัย ซึ่งจะเป็นวิธีทพี่ ระศาสดานีจ้ ะพึงดำรงมั่นตั้งอยู่สิ้นกาลนาน.

๑ วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๐.
๒ ที. มหา. ๑๐/๑๗๘.
๓ ที. มหา. ๑๐/๑๗๘.
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ยญฺจาหํ ภควตา ‘ธาเรสฺสสิ ปน [6] เม ตฺวํ กสฺสป สาณานิ ปํสุกูลานิ นิพพฺ สนานีติ๑ วตฺวา จีวเร สาธารณปริโภเคน
‘อหํ ภิกฺขเว ยาวเทว อากงฺขามิ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรามิ
กสฺสโปปิ ภิกฺขเว ยาวเทว อากงฺขติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ๒ เอวมาทินา นเยน
นวานุปุพพฺ วิหารฉฬภิญฺญาปเภเท อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม อตฺตนา สมสมฏฺฐปเนน จ อนุคฺคหิโต.
ตสฺส เม กิมญฺญํ อานณฺยํ ภวิสฺสติ.
นนุ มํ ภควา ราชา วิย สกกวจอิสฺสริยานุปฺปทาเนน อตฺตโน กุลวํสปติฏฺฐาปกํ ปุตฺตํ
‘สทฺธมฺมวํสปติฏฺฐาปโก เม อยํ ภวิสฺสตีติ มนฺตฺวา อิมินา อสาธารเณน อนุคฺคเหน อนุคฺคเหสีติ จินตฺ ยนฺโต
ธมฺมวินยสงฺคายนตฺถํ ภิกฺขูนํ อุสฺสาหํ ชเนสิ. |
อนึง่ โดยเหตุทเ่ี ราเป็นผูอ้ นั พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า ‘กัสสปะ! เธอจักทรงผ้าบังสุกลุ อันทำด้วยป่านของเรา ซึง่ เราใช้นงุ่ ห่มแล้วหรือ?’
แล้วทรงอนุเคราะห์ด้วยสาธารณบริโภคในจีวร และด้วยการทรงยกย่องไว้เทียบเทียมพระองค์
ในอุตตริมนุสสธรรมมีอนุปุพพวิหาร ๙ และอภิญญา ๖ เป็นประเภท โดยนัยมีอาทิอย่างนี้วา่
‘ภิกษุทั้งหลาย! เราจำนงอยู่เพียงใด เราสงัดแล้วจากกามทั้งหลายเทียว ฯลฯ ย่อมเข้าถึงพร้อมซึ่งปฐมฌาน อยู่ได้เพียงนั้น
ภิกษุทง้ั หลาย! แม้กสั สปะจำนงอยูเ่ พียงใด เธอสงัดจากกามทัง้ หลาย ฯลฯ ย่อมเข้าถึงพร้อมซึง่ ปฐมฌานอยูไ่ ด้เพียงนัน้ เหมือนกัน’
ดังนี้. ความเป็นผู้ไม่มีหนี้อย่างอื่นอะไร จักมีแก่เรานั้นได้.
พระผู้มีพระภาคทรงทราบเราว่า ‘กัสสปะนี้จักเป็นผู้ดำรงวงศ์พระสัทธรรมของเรา’ ดังนี้แล้ว
ทรงอนุเคราะห์ด้วยอสาธารณานุเคราะห์นี้ ดุจพระราชาทรงทราบพระราชโอรสผู้จะดำรงวงศ์สกุลของพระองค์แล้ว
ทรงอนุเคราะห์ด้วยการทรงมอบเกราะของพระองค์และพระอิสริยยศฉะนั้น มิใช่หรือ” ดังนี้
จึงยังความอุตสาหะให้เกิดแก่ภกิ ษุทั้งหลาย เพื่อสังคายนาพระธรรมวินัย.
ยถาห “อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป ภิกฺขู อามนฺเตสิ
‘เอกมิทาหํ อาวุโส สมยํ ปาวาย กุสินารํ อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปญฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหีติ๓
เหมือนอย่างที่(พระธรรมสังคาหกาจารย์)กล่าวไว้ว่า “ครั้งนั้นแล ท่านพระมหากัสสปะ ได้เตือนภิกษุทั้งหลายว่า
“ผู้มีอายุทั้งหลาย! สมัยหนึ่งเราพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ประมาณภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางไกลจากเมืองปาวา
มาสู่เมืองกุสินารา๔” ดังนี้เป็นต้น.
สพฺพํ สุภทฺทกณฺฑํ วิตฺถารโต เวทิตพฺพํ.
สุภัททกัณฑ์ทั้งปวง (ผู้ศึกษา)พึงทราบโดยพิสดาร.

๑
๒
๓
๔

สํ. นิ. ๑๖/๒๖๐.
สํ. นิ. ๑๖/๒๔๘.
วิ. จุลฺ. ๗/๓๗๙-๓๘๐.
วิ. จุลฺ ๗/๓๗๙.

หน้า ๘ • พาหิรนิทานวณฺณนา • [พระมหากัสสปะชักชวนทำสังคายนา]

[พระมหากัสสปะชักชวนทำสังคายนา]
ตโต ปรํ อาห “หนฺท มยํ อาวุโส ธมฺมญฺจ วินยญฺจ สงฺคายาม, ปุเร อธมฺโม ทิปฺปติ, ธมฺโม ปฏิพาหิยติ.
อวินโย ทิปฺปติ, วินโย ปฏิพาหิยติ. ปุเร อธมฺมวาทิโน พลวนฺโต โหนฺติ, ธมฺมวาทิโน ทุพฺพลา โหนฺติ.
อวินยวาทิโน พลวนฺโต โหนฺติ, วินยวาทิโน ทุพพฺ ลา โหนฺตีติ๑.
เบื้องหน้าแต่นั้น ท่านพระมหากัสสปะได้กล่าวว่า
“ผู้มีอายุทั้งหลาย! เอาเถิด เราทั้งหลายจะสังคายนาพระธรรมและพระวินัยกัน
เพราะว่า ในกาลเบื้องหน้า อธรรมจะรุ่งเรือง, ธรรมจะถูกขัดขวาง. อวินัยจะรุ่งเรือง, วินัยจะถูกขัดขวาง.
ในกาลภายหน้า พวกอธรรมวาทีจะมีกำลัง, พวกธรรมวาทีจะหย่อนกำลัง.
พวกอวินัยวาทีจะมีกำลัง, พวกวินัยวาทีจะหย่อนกำลัง”.๒ ดังนี้.
ภิกฺขู อาหํสุ “เตนหิ ภนฺเต เถโร ภิกฺขู อุจฺจินตูติ.
ภิกษุทั้งหลายได้เรียนท่านว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ! ถ้าอย่างนั้น ขอพระเถระโปรดคัดเลือกภิกษุทั้งหลายเถิด๓.”
[พระมหากัสสปะคัดเลือกภิกษุ ๔๙๙ รูป]
เถโร สกลนวงฺคสตฺถุสาสนปริยตฺตธิ เร ปุถุชฺชนโสตาปนฺน[7]สกทาคามิอนาคามิสุกฺขวิปสฺสกขีณาสวภิกฺขู
อเนกสเต อเนกสหสฺเส จ วชฺเชตฺวา ติปิฏกสพฺพปริยตฺติปฺปเภทธเร ปฏิสมฺภิทปฺปตฺเต มหานุภาเว เยภุยฺเยน ภควตา
เอตทคฺคํ อาโรปิเต เตวิชฺชาทิเภเท ขีณาสวภิกขฺ เู ยว เอกูนปญฺจสเต ปริคคฺ เหสิ, เย สนฺธาย อิทํ วุตตฺ ํ “อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป
เอเกนูนปญฺจอรหนฺตสตานิ อุจจฺ นิ ตี ิ.
พระเถระเว้นภิกษุผู้เป็นปุถุชน พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระขีณาสพสุกขวิปัสสก
ผู้ทรงพระปริยตั ิคือนวังคสัตถุศาสน์ทั้งสิ้น จำนวนหลายร้อยและหลายพัน
เลือกเอาเฉพาะพระภิกษุขีณาสพเท่านั้น มีจำนวน ๔๙๙ รูป ผู้ทรงไว้ซึ่งประเภทแห่งสรรพปริยัตคิ ือพระไตรปิฎก
ได้บรรลุปฏิสัมภิทามีอานุภาพมาก แตกฉานในไตรวิชชาเป็นต้น ทีพ่ ระผู้มพี ระภาคทรงยกขึ้นสู่เอตทัคคะโดยมาก
ผู้ซึ่งพระธรรมสังคาหกาจารย์หมายถึง จึงกล่าวคำนีว้ ่า “ครั้งนั้นแล ท่านพระมหากัสสปะได้คดั เลือกพระอรหันต์ ๔๙๙ รูป๔”
ดังนี้เป็นต้น.
[ทำสังคายนาจะเว้นพระอานนท์ไม่ได้]
“กิสฺส ปน เถโร เอเกนูนมกาสีติ.
ถามว่า “ก็พระเถระทำให้หย่อนอยู่ ๑ รูป เพื่อใคร?”
อายสฺมโต อานนฺทตฺเถรสฺส โอกาสกรณตฺถํ.
แก้ว่า “เพื่อให้โอกาสแก่ท่านพระอานนทเถระ.
๑
๒
๓
๔

วิ. จุลฺ. ๗/๓๗๙-๓๘๐.
วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๐.
วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๐.
วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๐.
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เตน หายสฺมตา สหาปิ วินาปิ น สกฺกา ธมฺมสงฺคีติ กาตุํ. โส หายสฺมา เสกฺโข สกรณีโย, ตสฺมา สห น สกฺกา.
จริงอยู่ การสังคายนาธรรมไม่อาจทำ ทั้งร่วมทั้งแยกจากท่านพระอานนท์นั้นได้
เพราะท่านพระอานนท์นั้น ยังเป็นพระเสขะ มีกิจจำต้องทำอยู่, ฉะนั้น จึงไม่อาจทำร่วมกับท่านได้,
ยสฺมา ปนสฺส กิญฺจิ ทสพลเทสิตํ สุตฺตเคยฺยาทิกํ ภควโต อสมฺมุขาปฏิคฺคหิตํ นาม นตฺถิ, ตสฺมา วินา น สกฺกา.
แต่เพราะนวังคสัตถุศาสน์มีสตุ ตะ เคยยะ เป็นต้น อะไรๆ ทีพ่ ระทศพลแสดงแล้ว
ชื่อว่าท่านมิได้รับเฉพาะพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคไม่มี, เพราะฉะนั้น จึงไม่อาจจะเว้นท่านได้.
“ยทิ เอวํ, เสกฺโขปิ สมาโน ธมฺมสงฺคีติยา พหุการตฺตา เถเรน อุจฺจินิตพฺโพ อสฺส, อถ กสฺมา น อุจฺจินิโตติ.
ถามว่า “ถ้า(เมื่อไม่อาจทำ)อย่างนั้นได้, ถึงแม้ท่านยังเป็นพระเสขะอยู่ พระเถระก็ควรเลือก
เพราะเป็นผู้มีอุปการะมากแก่การสังคายนาพระธรรม, เมื่อมี(ความจำเป็นต้องเลือก)อย่างนั้น
เพราะเหตุไร พระเถระจึงไม่เลือก(ท่าน).”
“ปรูปวาทํ วิวชฺชนโต.
แก้ว่า “เพราะจะเว้นคำค่อนขอดของผู้อื่น.”
เถโร หิ อายสฺมนฺเต อานนฺเท อติวิย วิสฺสตฺโถ อโหสิ.
ความจริง พระเถระเป็นผู้คุ้นเคยในท่านพระอานนท์อย่างยิ่งยวด.
ตถาหิ นํ, สิรสฺมึ ปลิเตสุ ชาเตสุปิ, “น วายํ กุมารโก มตฺตมญฺญาสีติ๑ กุมารกวาเทน วทติ.
จริงอย่างนั้น, แม้เมื่อศีรษะหงอกแล้ว, ท่านพระมหากัสสปะ ก็ยังเรียกท่านพระอานนท์นั้นโดยใช้กุมารกวาทะว่า
“เด็กคนนี้ไม่รู้จกั ประมาณเสียเลย๒ ดังนี้.
สกฺยกุลปฺปสูโต จายมายสฺมา อานนฺโท ตถาคตสฺส ภาตา จูฬปิตุปุตฺโต.
อนึ่ง ท่านพระอานนท์นี้ประสูติในศากยสกุล เป็นพระภาดาของพระตถาคต เป็นโอรสของพระเจ้าอา,
ตตฺร หิ ภิกฺขู ฉนฺทาคมนํ วิย มญฺญมานา
“พหู อเสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺเต ภิกฺขู ฐเปตฺวา อานนฺทํ เสกฺขปฏิสมฺภิทปฺปตฺตํ เถโร อุจฺจินีติ อุปวเทยฺยุํ,
จริงอยู่ ภิกษุทั้งหลายจะสำคัญใน(พระมหากัสสปเถระ)นั้น เหมือนถึงฉันทาคติ
จะพึงกล่าวค่อนขอดว่า “พระเถระเว้นภิกษุทั้งหลายผู้ได้บรรลุปฏิสัมภิทาเป็นอเสขะเสียเป็นอันมาก
ได้เลือกเอาพระอานนท์ผู้บรรลุปฏิสัมภิทาเป็นเสขะ.”
ตํ ปรูปวาทํ ปริวชฺเชนฺโต “อานนฺทํ วินา สงฺคีติ น สกฺกา กาตุํ, ภิกฺขูนํเยว อนุมติยา คเหสฺสามีติ ตํ น อุจฺจินิ.
พระเถระเมื่อจะเว้นคำค่อนขอดของผู้อื่นนั้นเสีย คิดว่า
“การสังคายนาไม่อาจทำได้โดยเว้นพระอานนท์เสีย (แต่)เราจักรับเอาพระอานนท์เข้าด้วย ตามอนุมตั ขิ องภิกษุทง้ั หลายเท่านัน้ ”
จึงมิได้เลือกพระอานนท์นั้นเข้าด้วย.
๑ สํ. นิ. ๑๖/๒๕๘.
๒ สํ. นิ. ๑๖/๒๕๘.
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[ภิกษุทั้งหลายขอให้เลือกพระอานนท์]
อถ สยเมว ภิกฺขู อานนฺทสฺสตฺถาย เถรํ ยาจึสุ.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงพากันวิงวอนพระเถระ เพื่อต้องการให้เลือกพระอานนท์เสียเองทีเดียว.
[8] ยถาห “ภิกฺขู อายสฺมนฺตํ มหากสฺสปํ เอตทโวจุํ

‘อยํ ภนฺเต อายสฺมา อานนฺโท กิญจฺ าปิ เสกฺโข อภพฺโพ ฉนฺทา โทสา โมหา ภยา อคตึ คนฺตุํ,
พหุ จาเนน ภควโต สนฺติเก ธมฺโม จ วินโย จ ปริยตฺโต, เตนหิ ภนฺเต เถโร อายสฺมนฺตํปิ อานนฺทํ อุจฺจินตูติ.
เหมือนอย่างทีพ่ ระโบราณาจารย์กล่าวไว้ว่า “พวกภิกษุได้กล่าวคำนี้กะท่านพระมหากัสสปะว่า
‘ท่านผูเ้ จริญ! ถึงท่านอานนท์นจ้ี ะยังเป็นเสขะ เป็นผูไ้ ม่ควรถึงความลำเอียงเพราะความรัก ความชัง ความหลง ความกลัวก็จริง,
ถึงกระนั้น ธรรมและวินัย ที่ท่านได้เล่าเรียนในสำนักของพระผู้มีพระภาคมีมาก,
ท่านผู้เจริญ! ถ้ากระนั้น ขอพระเถระโปรดเลือกพระอานนท์เข้าด้วยเถิด.๑’”
อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป อายสฺมนฺตํปิ อานนฺทํ อุจจฺ ินิ.
ครั้งนั้นแล ท่านพระมหากัสสปะ จึงได้เลือกท่านอานนท์เข้าด้วย๒.
เอวํ ภิกฺขูนํ อนุมติยา อุจฺจินิเตน เตนายสฺมตา สทฺธึ ปญฺจ เถรสตานิ อเหสุํ.
รวมกับท่าน(พระอานนท์)นั้นที่ท่านพระมหากัสสปะเลือก ตามอนุมัติของภิกษุทั้งหลาย๓
จึงเป็นพระเถระ ๕๐๐ รูป ด้วยประการฉะนี้.
[เลือกกรุงราชคฤห์เป็นที่ทำปฐมสังคายนา]
อถโข เถรานํ ภิกฺขูนํ เอตทโหสิ “กตฺถ นุโข มยํ ธมฺมญฺจ วินยญฺจ สงฺคาเยยฺยามาติ.
ครั้งนั้นแล ภิกษุเถระทั้งหลายได้มีความปริวิตกอย่างนี้ ว่า
“พวกเราจะพึงสังคายนาพระธรรมและพระวินัย ณ สถานที่ไหนหนอแล”
อถโข เถรานํ ภิกฺขูนํ เอตทโหสิ
“ราชคหํ โข มหาโคจรํ ปหุตเสนาสนํ, ยนฺนูน มยํ ราชคเห วสฺสํ วสนฺตา ธมฺมญฺจ วินยญฺจ สงฺคาเยยฺยาม,
น อญฺเญ ภิกฺขู ราชคเห วสฺสํ อุปคจฺเฉยฺยุนฺติ.
ครั้งนั้นแล ภิกษุเถระทั้งหลายได้ปรึกษากันอย่างนีว้ ่า “กรุงราชคฤห์แล มีที่โคจรกว้างขวาง มีเสนาสนะมากมาย,
อย่ากระนั้นเลย พวกเราพึงอยู่จำพรรษาในกรุงราชคฤห์ทำสังคายนาพระธรรมและพระวินัยเถิด,
ภิกษุเหล่าอื่นไม่ควรเข้าจำพรรษาในกรุงราชคฤห์.๔”
กสฺมา ปน เนสํ เอตทโหสิ.
ถามว่า “ก็เพราะเหตุไร ท่านเหล่านั้นจึงปรึกษาตกลงกันดังนั้น.”
๑
๒
๓
๔

วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๐-๓๘๑.
วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๐-๓๘๑.
วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๐-๓๘๑.
วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๑.
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“อิทํ อมฺหากํ ถาวรกมฺมํ โกจิ วิสภาคปุคฺคโล สงฺฆมชฺฌํ ปวิสิตวฺ า อุกฺโกเฏยฺยาติ.
แก้ว่า “เพราะจะมีวิสภาคบุคคลบางคนเข้าไปสู่ท่ามกลางสงฆ์ แล้วพึงคัดค้านถาวรกรรมของพวกเรานี้เสีย .”
อถายสฺมา มหากสฺสโป ญตฺติทตุ ิเยน กมฺเมน สาเวสิ.
ครั้งนั้น ท่านพระมหากัสสปะ จึงสวดประกาศด้วยญัตติทตุ ิยกรรม.
ตํ สงฺคีติกฺขนฺธเก๑ วุตตฺ นเยเนว ญาตพฺพํ.
ญัตติทุติยกรรม๒ นั้น (ผู้ศึกษา)พึงทราบโดยนัยที่ทา่ นกล่าวไว้ในสังคีติขันธกะนั้นแล.
[พระมหาเถระแยกกันเดินทางไปสู่กรุงราชคฤห์]
อถ “ตถาคตสฺส ปรินิพพฺ านโต สตฺตสุ สาธุกีฬนทิวเสสุ สตฺตสุ จ ธาตุปูชาทิวเสสุ วีตวิ ตฺเตสุ , อฑฺฒมาโส อติกกฺ นฺโต.
อิทานิ คิมฺหานํ ทิยฑฺโฒ มาโส เสโส, อุปกฏฺฐา วสฺสูปนายิกาติ มนฺตวฺ า
มหากสฺสปตฺเถโร “ราชคหํ อาวุโส คจฺฉามาติ อุปฑฺฒํ ภิกฺขุสงฺฆํ คเหตฺวา เอกํ มคฺคํ คโต.
ครั้งนั้น พระมหากัสสปเถระ ทราบว่า “นับแต่วันทีพ่ ระตถาคตปรินพิ พานมา,
เมื่อวันสาธุกีฬาและวันบูชาพระธาตุลว่ งไปได้อย่างละ ๗ วัน, เป็นอันล่วงไปแล้วกึ่งเดือน.
บัดนี้ฤดูคิมหันต์ยังเหลืออยู่เดือนครึ่ง. ดิถีที่จะเข้าจำพรรษาก็ใกล้เข้ามาแล้ว”
จึงกล่าวว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย! พวกเราไปยังกรุงราชคฤห์กันเถิด” แล้วได้พาเอาภิกษุสงฆ์กึ่งหนึ่งเดินไปทางหนึ่ง.
อนุรุทธฺ ตฺเถโร อุปฑฺฒํ คเหตฺวา เอกํ มคฺคํ คโต.
พระอนุรุทธเถระก็พาเอาภิกษุสงฆ์กึ่งหนึ่งเดินไปอีกทางหนึ่ง.
อานนฺทตฺเถโร ภควโต ปตฺตจีวรํ [9] คเหตฺวา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต สาวตฺถึ คนฺตวฺ า ราชคหํ คนฺตกุ าโม,
เยน สาวตฺถี, เตน จาริกํ ปกฺกามิ.
ท่านพระอานนท์เถระถือเอาบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาค อันภิกษุสงฆ์แวดล้อม ประสงค์จะเดินทางผ่านกรุงสาวัตถี
ไปยังกรุงราชคฤห์ ก็หลีกจาริกไปทางกรุงสาวัตถี.
[พระอานนท์ไปถึงที่ไหนมีเสียงร้องไห้ในที่นั้น]
อานนฺทตฺเถเรน คตคตฏฺฐาเน มหาปริเทโว อโหสิ “ภนฺเต อานนฺท กุหึ สตฺถารํ ฐเปตฺวา อาคโตสีติ.
ในสถานที่ที่พระอานนท์ไปแล้วๆ ได้มีการร้องไห้ร่ำไรมากมายว่า
“ท่านอานนท์ผู้เจริญ! ท่านพักพระศาสดาไว้ที่ไหน จึงมาแล้ว”.
อนุปุพฺเพน ปน สาวตฺถิมนุปฺปตฺเต เถเร, ภควโต ปรินิพฺพานทิวเส วิย มหาปริเทโว อโหสิ.
ก็เมื่อพระเถระไปถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับ, ได้มีการร้องไห้ร่ำไรมากมาย เหมือนในวันทีพ่ ระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานฉะนั้น.

๑ วิ. จุลฺ. ๗/๓๗๙.
๒ วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๑.
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[พระอานนท์ปัดกวาดเสนาสนะที่เคยประทับ]
ตตฺร สุทํ อายสฺมา อานนฺโท อนิจจฺ ตาทิปฏิสํยุตฺตาย ธมฺมิยา กถาย ตํ มหาชนํ สญฺญาเปตฺวา เชตวนํ ปวิสิตฺวา
ทสพเลน วสิตคนฺธกุฏิยา ทฺวารํ วิวริตฺวา มญฺจปีฐํ นีหริตฺวา ปปฺโผเฏตฺวา คนฺธกุฏึ สมฺมชฺชิตวฺ า มิลาตมาลากจวรํ ฉฑฺเฑตฺวา
มญฺจปีฐํ อติหริตวฺ า ปุน ยถาฏฺฐาเน ฐเปตฺวา ภควโต ฐิตกาเล วิย กรณียํ วตฺตํ สพฺพมกาสิ.
ได้ทราบว่า ในกรุงสาวัตถีนั้น ท่านพระอานนท์ได้ปลอบโยนมหาชนนั้นให้เบาใจ ด้วยธรรมีกถาอันปฏิสังยุตด้วยไตรลักษณ์
มีความไม่เที่ยงเป็นต้นแล้ว เข้าไปยังพระเชตวัน เปิดประตูพระคันธกุฎที ี่พระทศพลเคยประทับ แล้วนำเตียงและตั่งออกมา
เคาะตีปัดกวาดพระคันธกุฎี เก็บหยากเยื่อดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งทิ้งเสีย แล้วนำเอาเตียงและตั่งกลับเข้าไปตั้งไว้ในที่เดิมอีก
ได้ทำวัตรทุกอย่างที่เคยทำ เหมือนในเวลาที่พระผู้มีพระภาคยังดำรงอยู่ฉะนั้น.
[พระอานนท์ฉันยาระบาย]
อถ เถโร ภควโต ปรินิพพฺ านโต ปภูติ ฐานนิสชฺชพหุลตฺตา อุสฺสนฺนธาตุกํ กายํ สมสฺสาเสตุํ ทุติยทิวเส ขีรวิเรจนํ ปิวติ ฺวา
วิหาเรเยว นิสีทิ, ยํ สนฺธาย สุเภน มาณเวน ปหิตํ มาณวกํ เอตทโวจ
“อกาโล โข มาณวก, อตฺถิ เม อชฺช เภสชฺชมตฺตา ปีตา, อปฺเปวนาม เสฺวปิ อุปสงฺกเมยฺยามาติ.
ในกาลนั้น พระเถระ เพราะเป็นผู้มากไปด้วยการยืนและการนั่ง จำเดิมแต่กาลทีพ่ ระผู้มพี ระภาคปรินิพพานมา
เพื่อชำระกายที่มีธาตุหนาแน่นให้สบาย ในวันที่สอง จึงนั่งฉันยาระบายที่เจือด้วยน้ำนมอยู่ในวิหารนั่นเอง
ซึ่งท่านหมายถึง จึงได้กล่าวคำนี้กะมาณพที่สุภมาณพส่งไปว่า
“มิใช่กาลเสียแล้ว มาณพ!, เผอิญวันนี้เราดื่มยาระบายเสียแล้ว, ถ้ากระไร เอาไว้พรุ่งนี้เถิด เราจึงจะเข้าไป๑” ดังนี้.
ทุติยทิวเส เจตกตฺเถเรน ปจฺฉาสมเณน คนฺตวฺ า สุเภน มาณเวน ปุฏฺโฐ ทีฆนิกาเย สุภสุตฺต ๒ํ นาม ทสมํ สุตฺตมภาสิ.
ในวันรุ่งขึ้น พระเถระ มีพระเจตกเถระเป็นปัจฉาสมณะ ได้ไป (ยังนิเวศน์ของสุภมาณพ)
ถูกสุภมาณพถาม จึงได้แสดงพระสูตรที่ ๑๐ ชื่อสุภสูตร ในทีฆนิกาย.
อถ เถโร เชตวนวิหาเร ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณํ การาเปตฺวา อุปกฏฺฐาย วสฺสูปนายิกาย ราชคหํ คโต.
ในกาลนั้น พระเถระสั่งให้นายช่างทำการปฏิสังขรณ์สถานที่ปรักหักพัง ในเชตวันวิหารแล้ว,
เมื่อวันวัสสูปนายิกาใกล้เข้ามา, ได้ไปยังกรุงราชคฤห์.
ตถา มหากสฺสปตฺเถโร จ อนุรุทธฺ ตฺเถโร จ สพฺพํ ภิกฺขุสงฺฆํ คเหตฺวา ราชหเมว คโต.
ถึงพระมหากัสสปเถระและพระอนุรุทธเถระก็พาเอาภิกษุสงฆ์ทั้งปวงไปสู่กรุงราชคฤห์เหมือนกัน.
[พระเถระทั้งหลายคิดซ่อมวิหาร ๑๘ แห่ง]
เตน โข ปน สมเยน ราชคเห อฏฺฐารส มหาวิหารา [10] โหนฺติ. เต สพฺเพปิ ฉฑฺฑติ ปติตอุกฺลาปา อเหสุํ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ในกรุงราชคฤห์มีมหาวิหารอยู่ ๑๘ ตำบล.
มหาวิหารเหล่านั้นแม้ทั้งหมด ได้รกรุงรังด้วยของที่ถูกทิ้งและตกเกลื่อน.
๑ วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๒.
๒ ที. สี. ๙/๒๕๐.
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ภควโต หิ ปรินพิ ฺพาเน สพฺเพ ภิกฺขู อตฺตโน อตฺตโน ปตฺตจีวรํ คเหตฺวา วิหาเร จ ปริเวเณ จ ฉฑฺเฑตฺวา อคมํสุ.
จริงอยู่ พวกภิกษุทั้งหมดพากันถือเอาบาตรและจีวรของตนๆ ได้ทอดทิ้งวิหารและบริเวณ
ไปในสถานที่ทพี่ ระผู้มพี ระภาคปรินิพพาน.
ตตฺถ เถรา ภควโต วจนปูชนตฺถํ ติตฺถิยวาทปริโมจนตฺถญฺจ “ปฐมํ มาสํ ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณํ กโรมาติ จินฺเตสุํ.
พระเถระทั้งหลายในวิหารเหล่านั้น เพื่อทีจ่ ะบูชาพระดำรัสของพระผู้มพี ระภาค และเพื่อจะเปลื้องวาทะของพวกเดียรถีย์เสีย
จึงคิดกันว่า “ตลอดเดือนแรก พวกเราจะทำการปฏิสังขรณ์ทชี่ ำรุดทรุดโทรม.”
ติตฺถิยา หิ วเทยฺยํุ “สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา, สตฺถริ ฐิเตเยว, วิหาเร ปฏิชคฺคึสุ, ปรินพิ ฺพุเต, ฉฑฺเฑสุนฺติ.
ก็พวกเดียรถีย์พึงกล่าวว่า “เหล่าสาวกของพระสมณโคดม, เมื่อพระศาสดายังดำรงอยู่เท่านั้น, จึงปฏิบัตวิ ิหาร,
เมื่อปรินพิ พานแล้ว, ก็พากันทอดทิ้งเสีย.”
“เตสํ วาทปริโมจนตฺถญฺจ จินฺเตสุนฺติ วุตตฺ ํ โหติ.
ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่า “ก็เพื่อจะเปลื้องวาทะของพวกเดียรถีย์เหล่านั้น พระเถระทั้งหลายจึงได้คดิ กันอย่างนั้น.”
วุตฺตมฺปิ เจตํ “อถโข เถรานํ ภิกฺขูนํ เอตทโหสิ ‘ภควตา โข อาวุโส ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณํ วณฺณติ ํ,
หนฺท มยํ อาวุโส ปฐมํ มาสํ ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณํ กโรม, มชฺฌิมํ มาสํ สนฺนิปติตฺวา ธมฺมญฺจ วินยญฺจ สงฺคายิสฺสามาติ.
ข้อนี้สมจริงดัง(พระธรรมสังคาหกาจารย์)กล่าวไว้ว่า
“ครั้งนั้นแล พระภิกษุเถระทั้งหลาย ได้มีความปริวิตกดังนี้วา่
“ผู้มีอายุทั้งหลาย! พระผู้มพี ระภาคแลทรงสรรเสริญการปฏิสังขรณ์ที่ชำรุดทรุดโทรม.
เอาเถิด ผู้มีอายุทั้งหลาย! พวกเราจะทำการปฏิสังขรณ์ทชี่ ำรุดทรุดโทรมตลอดเดือนแรก
จักประชุมกันทำสังคายนาพระธรรมและพระวินัย ตลอดเดือนอันมีในท่ามกลาง๑” ดังนี้.
[พระเถระไปทูลขอหัตถกรรมจากพระเจ้าอชาตศัตรู]
เต ทุติยทิวเส คนฺตฺวา ราชทฺวาเร อฏฺฐํสุ.
ในวันที่ ๒ (พระเถระ)เหล่านั้น ได้ไปยืนอยู่ที่ประตูพระราชวัง.
อชาตสตฺตุ ราชา อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา “กึ ภนฺเต อาคตตฺถาติ อตฺตนา กตฺตพฺพกิจจฺ ํ ปฏิปุจฺฉิ.
พระเจ้าอชาตศัตรูเสด็จมา ไหว้แล้ว รับสั่งถามว่า
“ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! พระคุณเจ้าทั้งหลาย พากันมาเพราะเหตุไร” ดังนี้ แล้ว
จึงทรงรับสั่งย้อนถามถึงกิจที่พระองค์เองควรทำ.
เถรา อฏฺฐารสมหาวิหารปฏิสงฺขรณตฺถาย หตฺถกมฺมํ ปฏิเวเทสุํ.
พระเถระทั้งหลายได้ทูลบอกหัตถกรรมเพื่อประโยชน์แก่การปฏิสังขรณ์มหาวิหารทั้ง ๑๘ ตำบล.

๑ วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๒.
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[พระราชาทรงอุปถัมภ์กิจสงฆ์ทุกอย่าง]
“สาธุ ภนฺเตติ ราชา หตฺถกมฺมการเก มนุสฺเส อทาสิ.
พระราชาทรงรับว่า “ดีละ เจ้าข้า” แล้วได้พระราชทานพวกมนุษย์ผู้ทำหัตถกรรม.
เถรา ปฐมมาสํ สพฺพวิหาเร ปฏิสงฺขราเปตฺวา รญฺโญ อาโรเจสุํ
“นิฏฺฐิตํ มหาราช วิหารปฏิสงฺขรณํ, อิทานิ ธมฺมวินยสงฺคหํ กโรมาติ.
พระเถระทั้งหลายสั่งให้ปฏิสังขรณ์วิหารทั้งหมด เสร็จสิ้นเดือนแรก แล้วได้ทูลให้พระราชาทรงทราบว่า
“ขอถวายพระพร มหาบพิตร! การปฏิสังขรณ์วิหารเสร็จสิ้นแล้ว,
บัดนี้อาตมภาพทั้งหลาย จะทำการสังคายนาพระธรรมและพระวินัย.”
“สาธุ ภนฺเต วิสฺสตฺถา กโรถ, มยฺหํ อาณาจกฺกํ, ตุมฺหากํ ธมฺมจกฺกํ โหตุ, อาณาเปถ มํ ภนฺเต, กึ กโรมีติ.
ราชา.

ดีละ เจ้าข้า! ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงหมดความคิดระแวงสงสัยกระทำเถิด,
อาณาจักรจงไว้เป็น(ภาระ)ของข้าพเจ้า, ธรรมจักรจงเป็น(ภาระ)ของพระคุณเจ้าทั้งหลาย.
ขอพระคุณเจ้าโปรดใช้ข้าพเจ้าเถิด เจ้าข้า! ข้าพเจ้าจะทำอะไร[ดี]?

“สงฺคหํ กโรนฺตานํ ภิกฺขูนํ สนฺนิสชฺชนฏฺฐานํ มหาราชาติ.
พระเถระ.

ขอถวายพระพร มหาบพิตร! ขอพระองค์โปรดให้สร้างสถานที่นั่งประชุมสำหรับภิกษุทั้งหลายผู้ทำสังคายนา.

“กตฺถ กโรมิ ภนฺเตติ.
ราชา.

จะให้ข้าพเจ้าสร้าง ณ ที่ไหน เจ้าข้า?

“เวภารปพฺพตปสฺเส สตฺตปณฺณคุหาทฺวาเร กาตุํ ยุตฺตํ มหาราชาติ.
เถระ.

ควรสร้างที่ประตูถ้ำสัตตบรรณ ข้างภูเขาเวภารบรรพต ขอถวายพระพร.
[พระราชารับสั่งให้ประดับถ้ำดุจวิมานพรหม]

| “สาธุ ภนฺเตติ โข ราชา อชาตสตฺตุ วิสฺสกมฺมุนา [11] นิมฺมิตสทิสํ สุวิภตฺตภิตตฺ ิตฺถมฺภโสปานํ นานาวิธมาลากมฺมลตากมฺมวิจิตตฺ ํ
อภิภวนฺตมิว ราชภวนวิภูตึ, อวหสนฺตมิว เทววิมานสิรึ, สิริยา นิเกตมิว,
เอกนิปาตติตฺถมิว จ เทวมนุสฺสนยนวิหงฺคานํ, โลกรามเณยฺยกมิว สมฺปิณฺฑิตํ, ทฏฺฐพฺพสารมณฺฑํ มณฺฑปํ การาเปตฺวา
พระเจ้าอชาตศัตรูทรงรับสั่งว่า “ได้ เจ้าข้า!” ดังนี้แล้ว
รับสั่งให้สร้างมณฑปที่มีเครื่องประดับอันเป็นสาระซึ่งควรทัศนา เช่นกับสถานที่อันวิสุกรรมเทพบุตรนิรมิตไว้
มีฝาเสาและบันไดอันนายช่างจำแนกไว้ดี วิจิตรด้วยมาลากรรมและลดากรรมนานาชนิด
ราวกะว่าจะครอบงำเสียซึ่งสมบัติแห่งราชมณเฑียรของพระมหากษัตริย์
ดุจประหนึ่งว่าจะเยาะเย้ยสิริแห่งเทพวิมาน ปานประหนึ่งว่าเป็นสถานที่อาศัยอยู่แห่งสิริ
ดุจท่าเป็นที่ประชุมชั้นเอกของเหล่าวิหคคือนัยนาแห่งเทพดาและมนุษย์
และประดุจสถานที่รื่นรมย์ในโลกอันเขาประมวลจัดสรรไว้
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วิวิธกุสุมทามโอลมฺพกวินิคฺคลนฺตจารุวิตานํ รตนวิจติ ฺตมณิโกฏิมตลมิว จ นํ นานาปุปฺผูปหารวิจติ ฺตํ สุปรินิฏฺฐติ ภูมิกมฺมํ
พฺรหฺมวิมานสทิสํ อลงฺกริตวฺ า
ตกแต่งมณฑปนั้นให้เป็นเช่นกับวิมานพรหม มีเพดานงดงามรุ่งเรืองดุจสลัดอยู่ซึ่งพวงดอกกุสุมที่ห้อยย้อยนานาชนิด
วิจติ รด้วยเครื่องบูชาดอกไม้ต่างๆ มีการงานอันควรทำทีพ่ ื้นทำสำเร็จเรียบร้อยดีแล้ว
ประหนึ่งว่ามีพื้นที่บุดว้ ยแก้วมณีอันวิจิตรด้วยรัตนะ ฉะนั้น
ตสฺมึ มหามณฺฑเป ปญฺจสตานํ ภิกฺขูนํ อนคฺฆานิ ปญฺจกปฺปิยปจฺจตฺถรณสตานิ ปญฺญาเปตฺวา
ทกฺขิณภาคํ นิสฺสาย อุตฺตราภิมุขํ เถราสนํ, มณฺฑปมชฺเฌ ปุรตฺถาภิมุขํ พุทฺธสฺส ภควโต อาสนารหํ ธมฺมาสนํ ปญฺญาเปตฺวา
ภายในมหามณฑปนั้น ทรงรับสั่งให้ปูเครื่องลาดอันเป็นกับปิยะ ๕๐๐ ที่ซึ่งคำนวณค่ามิได้ สำหรับภิกษุ ๕๐๐ รูป แล้ว
ให้ปูเถรอาสน์พิงข้างด้านทิศทักษิณ ผินหน้าไปทางทิศอุดร
ในท่ามกลางมณฑป ให้ตั้งธรรมาสน์อันควรเป็นที่ประทับนั่งของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ผินหน้าไปทางทิศบูรพา
ทนฺตขจิตตฺ ๑ํ วีชนึ เจตฺถ ฐเปตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส อาโรจาเปสิ “นิฏฺฐิตํ ภนฺเต มม กิจฺจนฺติ. |
และทรงวางพัดวีชนีอันวิจิตรด้วยงาไว้บนธรรมาสน์นั่น แล้ว
รับสั่งให้เผดียงแก่ภิกษุสงฆ์ว่า “ท่านผู้เจริญ! กิจของข้าพเจ้าสำเร็จแล้ว” ดังนี้.
[พวกภิกษุเตือนพระอานนท์มิให้ประมาท]
ภิกฺขู อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ อาหํสุ “เสฺว อาวุโส สนฺนิปาโต, ตฺวญฺจ เสกฺโข สกรณีโย,
เตน เต น ยุตฺตํ สนฺนิปาตํ คนฺตุํ, อปฺปมตฺโต โหหีติ.
พวกภิกษุได้กล่าวกับท่านพระอานนท์วา่
“อาวุโส! การประชุมจะมีในวันพรุ่งนี้, แต่ท่านยังเป็นเสขะบุคคล มีกจิ จำต้องทำอยู่,
เพราะเหตุนั้น ท่านไม่ควรไปสู่ที่ประชุม, ขอท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด” ดังนี้.
อถโข อายสฺมา อานนฺโท “เสฺว สนฺนิปาโต, น โข ปน เม ตํ ปฏิรูปํ, ยฺวาหํ เสกฺโข สมาโน สนฺนิปาตํ คจฺเฉยฺยนฺติ
พหุเมว รตฺตึ กายคตาสติยา วีตินาเมตฺวา รตฺติยา ปจฺจูสสมยํ จงฺกมา โอโรหิตฺวา วิหารํ ปวิสติ ฺวา
“นิปชฺชิสฺสามีติ กายํ อาวฏฺเฏสิ.
ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ดำริวา่
“การประชุมจะมีในวันพรุ่งนี้, ก็ข้อที่เรายังเป็นเสขะอยู่ จะพึงไปสู่ที่ประชุมนั้น ไม่สมควรแก่เราแล”
แล้วให้กาลล่วงไปด้วยกายคตาสติ ตลอดราตรีเป็นอันมากทีเดียว ในเวลาราตรีใกล้รุ่ง ลงจากที่จงกรมแล้ว เข้าไปยังวิหาร
คิดว่า “จักพักนอน” ได้เอนกายลง.
เทฺว ปาทา ภูมิโต มุตตฺ า, อสมฺปตฺตญฺจ สีสํ พิมฺโพหนํ๒, เอตสฺมึ อนฺตเร อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตํ วิมุจจฺ ิ.
เท้าทั้งสองพ้นจากพื้น แต่ศรี ษะไม่ทันถึงหมอน, ในระหว่างนี้ จิตก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน.

๑ “ทนฺตขจิตนฺติ ยุตฺตตรํ. ขจฺ พนฺธเนติ ธาตุ.
๒ พิพฺโพหนนฺติปิ ปาโฐ.

หน้า ๑๖ • พาหิรนิทานวณฺณนา • [พวกภิกษุเตือนพระอานนท์มิให้ประมาท]

อยํ หิ อายสฺมา จงฺกเมน พหิ วีตินาเมตฺวา วิเสสํ นิพพฺ ตฺเตตุมสกฺโกนฺโต [12] จินฺเตสิ
“นนุ มํ ภควา เอตทโวจ ‘กตปุญฺโญสิ ตฺวํ อานนฺท, ปธานมนุยุญฺช, ขิปฺปํ โหหิสิ อนาสโวติ
พุทธฺ านญฺจ กถาโทโส นาม นตฺถิ, มม อจฺจารทฺธํ วิริยํ, เตน เม จิตฺตํ อุทฺธจฺจาย สํวตฺตติ, หนฺทาหํ วิริยสมตฺตํ โยเชมีติ
จงฺกมา โอโรหิตฺวา ปาทโธวนฏฺฐาเน ฐตฺวา ปาเท โธวิตวฺ า วิหารํ ปวิสิตวฺ า มญฺจเก นิสีทิตวฺ า ‘โถกํ วิสฺสมิสฺสามีติ
กายํ มญฺจเก อุปนาเมสิ.
ความจริงท่านพระอานนท์นี้ให้กาลล่วงไปแล้วในภายนอกด้วยการจงกรม เมื่อไม่สามารถจะยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้ จึงคิดว่า
“พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้แก่เรามิใช่หรือว่า ‘อานนท์! เธอเป็นผู้ได้ทำบุญไว้แล้ว จงหมั่นประกอบความเพียรเถิด
จักเป็นผู้หาอาสวะมิได้โดยฉับพลัน’๑ อันธรรมดาว่าโทษแห่งพระดำรัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่มี,
เราปรารภความเพียรมากเกินไป, เพราะเหตุนั้น จิตของเราจึงเป็นไปเพือ่ ความฟุ้งซ่าน,
เอาเถิด! เราจะประกอบความเพียรให้สม่ำเสมอ” ดังนี้ จึงลงจากที่จงกรม ยืนล้างเท้าในที่ลา้ งเท้า แล้วเข้าไปสู่วิหาร
นั่งบนเตียง ดำริว่า “จักพักผ่อนสักหน่อยหนึ่ง” ได้เอนกายลงบนเตียง.
เทฺว ปาทา ภูมิโต มุตตฺ า, สีสํ พิพฺโพหนมสมฺปตฺตํ, เอตสฺมึ อนฺตเร อนุปาทาย อาสเวหิ จิตตฺ ํ วิมุตฺตํ.
เท้าทั้งสองพ้นจากพื้น ศีรษะยังไม่ถึงหมอน, ในระหว่างนี้ จิตก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน.
จตุอริ ิยาปถวิรหิตํ เถรสฺส อรหตฺตํ.
ความเป็นพระอรหันต์ของพระเถระเว้นจากอิริยาบถ ๔.
เตน “อิมสฺมึ สาสเน อนิปนฺโน อนิสินฺโน อฏฺฐิโต อจงฺกมนฺโต โก ภิกฺขุ อรหตฺตํ ปตฺโตติ วุตฺเต, “อานนฺทตฺเถโรติ วตฺตุํ วฏฺฏติ.
เพราะฉะนั้น เมื่อมีผู้ถามว่า “ในพระศาสนานี้ ภิกษุรูปไหน ไม่นอน ไม่นั่ง ไม่ยืน ไม่จงกรม ได้บรรลุพระอรหัต,
จะตอบว่า “พระอานนทเถระ” ก็ควร.
[พระอานนท์ดำดินไปเข้าประชุมสงฆ์]
อถ เถรา ภิกฺขู ทุติยทิวเส กตภตฺตกิจฺจา ปตฺตจีวรํ ปฏิสาเมตฺวา ธมฺมสภายํ สนฺนิปติตา.
ครั้งนั้นในวันที่ ๒ ภิกษุเถระทั้งหลายทำภัตกิจเสร็จ เก็บบาตรและจีวรแล้ว ไปประชุมกันที่ธรรมสภา.
อานนฺทตฺเถโร ปน อตฺตโน อรหตฺตปฺปตฺตึ ญาเปตุกาโม ภิกฺขูหิ สทฺธึ น คโต.
ส่วนพระอานนทเถระ ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้การบรรลุความเป็นพระอรหันต์ของตน มิได้ไปพร้อมกับภิกษุทั้งหลาย.
ภิกฺขู ยถาวุฑฺฒํ อตฺตโน อตฺตโน อาสเน นิสีทนฺตา อานนฺทตฺเถรสฺสาสนํ ฐเปตฺวา นิสินฺนา.
ภิกษุทั้งหลายเมื่อจะนั่งบนอาสนะของตนๆ ตามลำดับผู้แก่ ได้นั่งเว้นอาสนะไว้สำหรับพระอานนทเถระ.
ตตฺถ เกหิจิ “เอตมาสนํ กสฺสาติ วุตฺเต, “อานนฺทสฺสาติ.
เมื่อภิกษุบางพวกในธรรมสภานั้นถามว่า “นั่นอาสนะใคร” ภิกษุทั้งหลายตอบว่า “ของพระอานนท์”.
“อานนฺโท ปน กุหึ คโตติ.
ภิกษุทั้งหลายถามว่า “ก็ท่านอานนท์ไปไหนเล่า?.”
๑ ที. มหา. ๑๐/๑๖๗.
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ตสฺมึ สมเย เถโร จินฺเตสิ “อิทานิ มยฺหํ คมนกาโลติ ตโต อตฺตโน อานุภาวํ ทสฺเสนฺโต ปฐวิยํ นิมุชฺชิตวฺ า
อตฺตโน อาสเนเยว อตฺตานํ ทสฺเสสิ.
ในสมัยนั้น พระเถระคิดว่า “บัดนี้เป็นเวลาที่เราจะไป” เมื่อจะแสดงอานุภาพของตน ในลำดับนั้น
จึงดำลงในแผ่นดินแล้วแสดงตนบนอาสนะของตนนั่นเอง.
“อากาเสนาคนฺตฺวา นิสีทีติปิ เอเก.
อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่า “มาทางอากาศแล้วนั่ง” ก็มี.
[พระเถระเริ่มปรึกษาและสมมติตนเป็นผู้ปุจฉาวิสัชชนา]
เอวํ นิสินฺเน ตสฺมึ อายสฺมนฺเต, มหากสฺสปตฺเถโร ภิกฺขู [13] อามนฺเตสิ “อาวุโส กึ ปฐมํ สงฺคายาม ธมฺมํ วา วินยํ วาติ.
เมื่อพระอานนท์นั้นนั่งแล้วอย่างนั้น พระมหากัสสปเถระจึงปรึกษาภิกษุทั้งหลายว่า
“ผู้มีอายุทั้งหลาย! พวกเราจะสังคายนาอะไรก่อน พระธรรมหรือพระวินัย.”
ภิกฺขู อาหํสุ “ภนฺเต มหากสฺสป วินโย นาม พุทฺธสาสนสฺส อายุ, วินเย ฐิเต, พุทฺธสาสนํ ฐิตํ โหติ,
ตสฺมา ปฐมํ วินยํ สงฺคายามาติ.
ภิกษุทั้งหลายเรียนว่า “ข้าแต่ทา่ นพระมหากัสสปะ! ชื่อว่าพระวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนา.
เมื่อพระวินัยยังตั้งอยู่, พระพุทธศาสนาจัดว่ายังดำรงอยู่. เพราะฉะนั้น พวกเราจะสังคายนาพระวินัยก่อน.”
“กํ ธุรํ กตฺวาติ.
พระมหากัสสปะ. จะให้ใครเป็นธุระ?
“อายสฺมนฺตํ อุปาลินฺติ.
ภิกษุทั้งหลาย. ให้ทา่ นพระอุบาลี.
“กึ อานนฺโท นปฺปโหตีติ.
ถามว่า “พระอานนท์ไม่สามารถหรือ?”
“โน นปฺปโหติ, อปิจ โข ปน สมฺมาสมฺพุทฺโธ ธรมาโนเยว วินยปริยตฺตึ นิสฺสาย อายสฺมนฺตํ อุปาลึ เอตทคฺเค ฐเปสิ
“เอตทคฺคํ ภิกฺขเว มม สาวกานํ ภิกฺขูนํ วินยธรานํ ยทิทํ อุปาลีติ๑ ตสฺมา อุปาลิตฺเถรํ ปุจฺฉิตฺวา วินยํ สงฺคายามาติ.
แก้ว่า “ไม่สามารถหามิได้. ก็อีกอย่างหนึ่งแล เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่นั่นเอง ทรงอาศัยวินัยปริยตั ิ
จึงตั้งท่านพระอุบาลีไว้ในเอตทัคคะว่า ‘ภิกษุทั้งหลาย! บรรดาภิกษุทั้งหลาย สาวกของเราผู้ทรงวินัย อุบาลีเป็นเลิศ’ ดังนี้
เพราะฉะนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงปรึกษากันว่า “พวกเราจะถามพระอุบาลีเถระสังคายนาพระวินัย” ดังนี้.
ตโต เถโร วินยํ ปุจฺฉนตฺถาย อตฺตนา ว อตฺตานํ สมฺมนฺนิ.
ลำดับนั้นพระเถระก็ได้สมมติตนด้วยตนเองเพื่อต้องการถามพระวินัย.
อุปาลิตฺเถโรปิ วิสชฺชนตฺถาย สมฺมนฺนิ.
ฝ่ายพระอุบาลีเถระก็ได้สมมติตนเพื่อประโยชน์แก่การวิสชั ชนา.
๑ องฺ. เอก. ๒๐/๓๒.
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[คำสมมติตนปุจฉาวิสัชชนาพระวินัย]
ตตฺรายํ ปาลิ:
ในการสมมตินั้น มีพระบาลีดังต่อไปนี้:อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป สงฺฆํ ญาเปสิ
“สุณาตุ เม อาวุโส สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺลํ, อหํ อุปาลึ วินยํ ปุจฺเฉยฺยนฺติ.
ครั้งนั้นแล ท่านพระมหากัสสปะ เผดียงให้สงฆ์ทราบว่า
“ผู้มีอายุทั้งหลาย! ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า, ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วไซร้, ข้าพเจ้าพึงถามพระวินัยกะพระอุบาลี.๑”
อายสฺมาปิ อุปาลิ สงฺฆํ ญาเปสิ
“สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺลํ, อหํ อายสฺมตา มหากสฺสเปน วินยํ ปุฏฺโฐ วิสชฺเชยฺยนฺติ.
ฝ่ายพระอุบาลีก็เผดียงให้สงฆ์ทราบว่า “ท่านผู้เจริญ! ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า,
ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วไซร้, ข้าพเจ้าผู้อันท่านพระมหากัสสปะถามแล้วพึงวิสัชชนา๒พระวินัย.
[ปุจฉาและวิสัชชนาพระวินัย]
เอวํ อตฺตานํ สมฺมนฺนิตฺวา อายสฺมา อุปาลิ อุฏฺฐายาสนา เอกํสํ จีวรํ กตฺวา เถเร ภิกฺขู วนฺทติ ฺวา
ธมฺมาสเน นิสีทิ ทนฺตขจิตตฺ ํ วีชนึ คเหตฺวา.
ท่านพระอุบาลีครั้นสมมติตนอย่างนั้นแล้ว ลุกขึ้นจากอาสนะห่มจีวรเฉวียงบ่า ไหว้ภกิ ษุเถระทั้งหลาย
แล้วนั่งบนธรรมาสน์จับพัดวีชนีอันวิจติ รด้วยงา.
ตโต มหากสฺสโป เถราสเน นิสีทติ ฺวา อายสฺมนฺตํ อุปาลึ วินยํ ปุจฺฉิ “ปฐมํ อาวุโส อุปาลิ ปาราชิกํ กตฺถ ปญฺญตฺตนฺติ.
คราวนั้นพระมหากัสสปะนั่งบนเถรอาสน์ แล้วถามพระวินัยกะท่านพระอุบาลีว่า
“ท่านอุบาลี! ปฐมปาราชิก พระผู้มพี ระภาคทรงบัญญัติ ณ ที่ไหน?”
“เวสาลิยํ ภนฺเตติ.
พระอุบาลี.

ที่เมืองเวสาลี ขอรับ.

“กํ อารพฺภาติ.
พระมหากัสสปะ.ทรงปรารภใคร?
“สุทินฺนํ กลนฺทปุตตฺ ํ อารพฺภาติ.
พระอุบาลี.

ทรงปรารภพระสุทินกลันทบุตร.

“[14] กิสฺมึ วตฺถุสฺมินฺติ.
พระมหากัสสปะ.ทรงปรารภในเพราะเรื่องอะไร?

๑ วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๓.
๒ วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๓.
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“เมถุนธมฺเมติ.
พระอุบาลี.

ในเพราะเรื่องเมถุนธรรม.

อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป อายสฺมนฺตํ อุปาลึ ปฐมสฺส ปาราชิกสฺส วตฺถุมฺปิ ปุจฺฉิ นิทานมฺปิ ปุจฺฉิ ปุคฺคลมฺปิ ปุจฺฉิ
ปญฺญตฺติมฺปิ ปุจฺฉิ อนุปฺปญฺญตฺติมฺปิ ปุจฺฉิ อาปตฺติมฺปิ ปุจฺฉิ อนาปตฺติมฺปิ ปุจฺฉิ.
ต่อจากนั้น ท่านพระมหากัสสปะ ถามท่านพระอุบาลีถึงวัตถุบ้าง นิทานบ้าง บุคคลบ้าง บัญญัติบ้าง อนุบัญญัติบ้าง
อาบัติบ้าง อนาบัติบ้าง แห่งปฐมปาราชิก.๑
ยถา จ ปฐมสฺส ตถา ทุติยสฺส, ยถา ตติยสฺส ตถา จตุตฺถสฺส ปาราชิกสฺส วตฺถุมฺปิ ปุจฺฉิ ฯเปฯ อนาปตฺติมฺปิ ปุจฺฉิ .
เหมือนอย่างว่าท่านพระมหากัสสปะ ถามถึงวัตถุบ้าง ฯลฯ ถามถึงอนาบัติบ้าง แห่งปฐมปาราชิกฉันใด ก็ถามถึงวัตถุบ้าง ฯลฯ
อนาบัติบ้าง แห่งทุติยปาราชิกฉันนั้น, … แห่งตติยปาราชิกฉันนั้น, …
ถามถึงวัตถุบ้าง ฯลฯ อนาบัติบ้าง แห่งจตุตถปาราชิก ก็ฉันนั้น.
ปุฏฺโฐ ปุฏฺโฐ อุปาลิตฺเถโร วิสชฺเชสิ.
พระอุบาลีเถระอันพระมหากัสสปะถามแล้วๆ ก็ได้วิสัชชนาแล้ว.
[รวบรวมพระวินัยของภิกษุไว้เป็นหมวดๆ]
ตโต อิมานิ จตฺตาริ ปาราชิกานิ “ปาราชิกกณฺฑํ นาม อิทนฺติ สงฺคหํ อาโรเปตฺวา
เตรส สงฺฆาทิเสสานิ “เตรสกณฺฑนฺติ ฐเปสุํ,
เทฺว สิกฺขาปทานิ “อนิยตานีติ ฐเปสุํ,
ตึส สิกฺขาปทานิ “นิสฺสคฺคิยปาจิตตฺ ิยานีติ ฐเปสุํ, เทฺวนวุติ สิกฺขาปทานิ “ปาจิตฺติยานีติ ฐเปสุํ,
จตฺตาริ สิกฺขาปทานิ “ปาฏิเทสนียานีติ ฐเปสุํ, ปญฺจสตฺตติ สิกฺขาปทานิ “เสกฺขิยานีติ ฐเปสุํ,
สตฺต ธมฺเม “อธิกรณสมถาติ ฐเปสุํ.
ลำดับนั้น พระเถระทั้งหลาย ยกปาราชิก ๔ เหล่านี้ขึ้นสู่สังคหะ (การสังคายนา) ว่า “นี้ชื่อปาราชิกกัณฑ์”
แล้วได้ตั้งสังฆาทิเสส ๑๓ ไว้ว่า “เตรสกัณฑ์,” ตั้ง ๒ สิกขาบทไว้ว่า “อนิยต,”
ตั้ง ๓๐ สิกขาบทไว้วา่ “นิสสัคคิยปาจิตตีย์,” ตั้ง ๙๒ สิกขาบทไว้วา่ “ปาจิตตีย์,”
ตั้ง ๔ สิกขาบทไว้ว่า “ปาฏิเทสนียะ,”
ตั้ง ๗๕ สิกขาบทไว้วา่ “เสขิยะ,”
(และ) ตั้งธรรม ๗ ประการไว้วา่ “อธิกรณสมถะ” ดังนี้.

๑ วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๒-๓๘๓.

หน้า ๒๐ • พาหิรนิทานวณฺณนา • [รวบรวมพระวินัยของภิกษุไว้เป็นหมวดๆ]

เอวํ มหาวิภงฺคํ สงฺคหํ อาโรเปตฺวา ภิกฺขุนีวิภงฺเค อฏฺฐ สิกฺขาปทานิ “ปาราชิกกณฺฑํ นาม อิทนฺติ ฐเปสุํ,
สตฺตรส สิกฺขาปทานิ “สตฺตรสกณฺฑนฺติ ฐเปสุํ, ตึส สิกฺขาปทานิ “นิสฺสคฺคิยปาจิตตฺ ิยานีติ ฐเปสุํ,
ฉสฏฺฐิสตสิกฺขาปทานิ๑ “ปาจิตฺติยานีติ ฐเปสุํ อฏฐ สิกฺขาปทานิ “ปาฏิเทสนียานีติ ฐเปสุํ,
ปญฺจสตฺตติ สิกฺขาปทานิ “เสกฺขิยานีติ ฐเปสุํ
สตฺต ธมฺเม อธิกรณสมถาติ ฐเปสุํ.
พระเถระทั้งหลายครั้นยกมหาวิภังค์ขึ้นสู่สังคหะอย่างนี้แล้ว จึงตั้ง ๘ สิกขาบท ในภิกษุณีวิภังค์ไว้วา่ “นี้ชื่อปาราชิกกัณฑ์ ,”
ตั้ง ๑๗ สิกขาบทไว้วา่ “สัตตรสกัณฑ์,”
ตั้ง ๓๐ สิกขาบทไว้วา่ “นิสสัคคิยปาจิตตีย์,”
ตั้ง ๑๖๖ สิกขาบทไว้วา่ “ปาจิตตีย์,”
ตั้ง ๘ สิกขาบทไว้ว่า “ปาฏิเทสนียะ,”
ตั้ง ๗๕ สิกขาบทไว้วา่ “เสขิยะ,”
(และ) ตั้งธรรม ๗ ประการไว้วา่ “อธิกรณสมถะ,” ดังนี้.
[รวบรวมวินัยของภิกษุณีเป็นหมวดๆ]
เอวํ ภิกฺขุนีวิภงฺคํ สงฺคหํ อาโรเปตฺวา เอเตเนว อุปาเยน ขนฺธกปริวาเรปิ อาโรเปสุํ.
พระเถระทั้งหลาย ครั้นยกภิกษุณีวิภังค์ขึ้นสู่สังคหะอย่างนี้แล้ว
จึงได้ยกแม้ขันธกะและบริวารขึ้น (สู่สังคายนา) โดยอุบายนั้นนั่นแล.
เอวเมตํ สอุภโตวิภงฺคกฺขนฺธปริวารํ วินยปิฏกํ [15] สงฺคหมารุฬฺหํ.
พระวินัยปิฎกพร้อมทั้งอุภโตวิภังค์ขันธกะและบริวารนี้ พระเถระทั้งหลายยกขึ้นสู่สังคหะแล้ว ด้วยประการฉะนี้.
สพฺพํ มหากสฺสปตฺเถโร ปุจฺฉิ.
พระมหากัสสปเถระ ได้ถามวินัยปิฎกทั้งหมด.
อุปาลิตฺเถโร วิสชฺเชสิ.
พระอุบาลีเถระก็ได้วิสัชชนาแล้ว.
ปุจฺฉาวิสชฺชนปริโยสาเน ปญฺจ อรหนฺตสตานิ สงฺคหํ อาโรปิตนเยเนว คณสชฺฌายมกํสุ.
ในที่สุดแห่งการปุจฉาและวิสัชชนา พระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ ได้ทำการสาธยายเป็นคณะ โดยนัยที่ยกขึ้นสู่สังคหะนั้นแล.
วินยสงฺคหาวสาเน อุปาลิตฺเถโร ทนฺตขจิตฺตํ วีชนึ นิกฺขิปิตฺวา
ธมฺมาสนา โอโรหิตฺวา วุฑฺเฒ ภิกฺขู วนฺทิตวฺ า อตฺตโน ปตฺตาสเน นิสีทิ.
ในอวสานแห่งการสังคายนาพระวินัย พระอุบาลีเถระวางพัดวีชนีอันขจิตด้วยงาแล้ว
ลงจากธรรมาสน์ ไหว้พวกภิกษุผู้แก่แล้วนั่งบนอาสนะที่ถึงแก่ตน.
[เริม่ สังคายนาพระสูตร]
วินยํ สงฺคายิตวฺ า ธมฺมํ สงฺคายิตกุ าโม อายสฺมา มหากสฺสโป ภิกฺขู ปุจฺฉิ
“ธมฺมํ สงฺคายนฺเตหิ กํ ปุคฺคลํ ธุรํ กตฺวา ธมฺโม สงฺคายิตพฺโพติ.
ท่านพระมหากัสสปะ ครั้นสังคายนาพระวินัยแล้ว ประสงค์จะสังคายนาพระธรรม จึงถามภิกษุทั้งหลายว่า
“เมื่อพวกเราจะสังคายนาพระธรรม ควรจะทำใครให้เป็นธุระ สังคายนาพระธรรม?”
๑ โปราณโปตฺถเก ฉสฏฺฐิสตานีติปิ ทิสฺสติ.
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ภิกฺขู “อานนฺทตฺเถรํ กตฺวาติ อาหํสุ.
ภิกษุทั้งหลายเรียนว่า “ให้ทา่ นพระอานนทเถระ.”
[คำสวดสมมติปุจฉาวิสัชชนาพระสูตร]
อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป สงฺฆํ ญาเปสิ “สุณาตุ เม อาวุโส สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺลํ, อหํ อานนฺทํ ธมฺมํ ปุจฺเฉยฺยนฺติ.
ลำดับนั้นแล ท่านพระมหากัสสปะเผดียงให้สงฆ์ทราบว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย! ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า,
ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วไซร้, ข้าพเจ้าพึงถามพระธรรมกะท่านพระอานนท์.๑”
อถโข อายสฺมา อานนฺโท สงฺฆํ ญาเปสิ
“สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺลํ, อหํ อายสฺมตา มหากสฺสเปน ธมฺมํ ปุฏฺโฐ วิสชฺเชยฺยนฺติ.
ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ ก็เผดียงให้สงฆ์ทราบว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ! ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า,
ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วไซร้, ข้าพเจ้าอันพระมหากัสสปะถามแล้วพึงวิสัชชนา๒ พระธรรม.”
[ปุจฉาและวิสัชชนาพระสูตร]
อถโข อายสฺมา อานนฺโท อุฏฺฐายาสนา เอกํสํ จีวรํ กตฺวา เถเร ภิกฺขู วนฺทิตฺวา ธมฺมาสเน นิสีทิ ทนฺตขจิตฺตํ วีชนึ คเหตฺวา.
ลำดับนั้นแล ท่านพระอานนท์ลุกขึ้นจากอาสนะ ห่มจีวรเฉวียงบ่า ไหว้ภกิ ษุผู้เถระทั้งหลาย
แล้วนั่งบนธรรมาสน์จับพัดวีชนีอันขจิตด้วยงา.
มหากสฺสปตฺเถโร อานนฺทตฺเถรํ ธมฺมํ ปุจฺฉิ “พฺรหฺมชาลํ อาวุโส อานนฺท กตฺถ ภาสิตนฺติ.
พระมหากัสสปเถระ ถามพระธรรม กะพระอานนทเถระว่า “อานนท์ผู้มีอายุ! พรหมชาลสูตรพระผู้มีพระภาคตรัส ณ ที่ไหน?”
“อนฺตรา จ ภนฺเต ราชคหํ อนฺตรา จ นาฬนฺทํ ราชาคารเก อมฺพลฏฺฐิกายนฺติ.
พระอานนท์.

ข้าแต่ทา่ นผู้เจริญ ตรัสที่พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานชื่ออัมพลัฏฐิกา
ระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาลันทาต่อกัน.

“กํ อารพฺภาติ.
พระมหากัสสปะ. ทรงปรารภใคร?
“สุปฺปิยญฺจ ปริพฺพาชกํ พฺรหฺมทตฺตญฺจ มาณวกนฺติ.
พระอานนท์.

ทรงปรารภสุปปิยปริพชก และพรหมทัตตมาณพ.

อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ พฺรหฺมชาลสฺส นิทานมฺปิ ปุจฺฉิ ปุคฺคลมฺปิ ปุจฺฉิ.
ต่อจากนั้น ท่านพระมหากัสสปะ ถามท่านพระอานนท์ถึงนิทานบ้าง บุคคลบ้าง แห่งพรหมชาลสูตร.
“สามญฺญผลํ ปนาวุโส อานนฺท กตฺถ ภาสิตนฺติ.
พระมหากัสสปะ. ท่านอานนท์ผู้มีอายุ! ก็สามัญญผลสูตร พระผู้มพี ระภาคตรัส ณ ที่ไหน?
๑ วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๔.
๒ วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๔.
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[16] ราชคเห ภนฺเต ชีวกมฺพวเนติ.

พระอานนท์.

ข้าแต่ทา่ นผู้เจริญ! ตรัสที่สวนอัมพวันของหมอชีวก ใกล้กรุงราชคฤห์.

“เกน สทฺธินตฺ ิ.
พระมหากัสสปะ. ทรงปรารภกับใคร?
“อชาตสตฺตุนา เวเทหีปุตฺเตน สทฺธินตฺ ิ.
พระอานนท์.

ทรงปรารภกับพระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบุตร.

อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ สามญฺญผลสฺส นิทานมฺปิ ปุจฺฉิ ปุคฺคลมฺปิ ปุจฺฉิ.
เอเตเนว อุปาเยน ปญฺจ นิกาเย ปุจฺฉิ.
ต่อจากนั้น ท่านพระมหากัสสปะ ถามท่านพระอานนท์ถึงนิทานบ้าง บุคคลบ้าง แห่งสามัญญผลสูตร.
ถามนิกายทั้ง ๕ โดยอุบายนี้นั่น๑แล.
[นิกาย ๕]
ปญฺจนิกายา นาม “ทีฆนิกาโย มชฺฌิมนิกาโย สํยตุ ฺตนิกาโย องฺคตุ ฺตรนิกาโย ขุทฺทกนิกาโยติ.
ที่ชื่อว่านิกาย ๕ คือ “ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย ขุททกนิกาย”.
ตตฺถ ขุทฺทกนิกาโย นาม จตฺตาโร นิกาเย ฐเปตฺวา อวเสสํ พุทฺธวจนํ.
บรรดานิกายเหล่านั้น พระพุทธพจน์ที่เหลือยกเว้น ๔ นิกายเสีย ชื่อว่าขุททกนิกาย.
ตตฺถ วินโย อายสฺมตา อุปาลิตฺเถเรน วิสชฺชิโต.
ในขุททกนิกายนั้น พระวินัย ท่านอุบาลีเถระได้วิสัชชนาแล้ว.
เสโส ขุทฺทกนิกาโย จตฺตาโร จ นิกายา อานนฺทตฺเถเรน.
ขุททกนิกายที่เหลือ และอีก ๔ นิกาย พระอานนทเถระวิสัชชนา.
[พระพุทธพจน์มีจำนวนต่างๆ กัน]
ตเทตํ สพฺพมฺปิ พุทธฺ วจนํ
“รสวเสน เอกวิธํ, ธมฺมวินยวเสน ทุวิธํ โหติ, ปฐมมชฺฌิมปจฺฉิมวเสน ติวิธํ ตถา ปิฏกวเสน, นิกายวเสน ปญฺจวิธํ,
องฺควเสน นววิธํ, ธมฺมกฺขนฺธวเสน จตุราสีติสหสฺสวิธนฺติ เวทิตพฺพํ.
พระพุทธพจน์แม้ทั้งหมดนี้นั้น พึงทราบว่า
“มีอย่างเดียว ด้วยอำนาจรส,
มี ๒ อย่าง ด้วยอำนาจธรรมและวินัย,
มี ๓ อย่าง ด้วยอำนาจปฐมะ มัชฌิมะ ปัจฉิมะ, อนึ่งมี ๓ อย่าง ด้วยอำนาจปิฎก,
มี ๕ อย่างด้วยอำนาจนิกาย, มี ๙ อย่าง ด้วยอำนาจองค์, มี ๘๔,๐๐๐ อย่าง ด้วยอำนาจพระธรรมขันธ์.
๑ วิ. จุลฺ. ๗/๓๘๔-๓๘๕.
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[พระพุทธพจน์มีอย่างเดียว]
กถํ รสวเสน เอกวิธํ.
(พระพุทธพจน์) ชื่อว่ามีอย่างเดียว ด้วยอำนาจรสอย่างไร?
ยํ หิ ภควตา อนุตตฺ รํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌติ ฺวา ยาว อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายนฺเตน
เอตฺถนฺตเร ปญฺจจตฺตาฬีสวสฺสานิ เทวมนุสฺสนาคยกฺขาทโย อนุสาสนฺเตน ปจฺจเวกฺขนฺเตน วา วุตฺตํ
สพฺพนฺตํ เอกรสํ วิมุตตฺ ิรสเมว โหติ.
คือ ตามความเป็นจริง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนถึงปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ใน
ระหว่างนี้ทรงพร่ำสอนเทวดา มนุษย์ นาค และยักษ์ หรือทรงพิจารณา ตลอดเวลา ๔๕ ปี ได้ตรัส(พระพุทธพจน์)ใดไว้
(พระพุทธพจน์)นั้นทั้งหมดมีรสอย่างเดียว คือมีวิมตุ ติเป็นรสเท่านั้น.
เอวํ รสวเสน เอกวิธํ.
(พระพุทธพจน์) ชื่อว่ามีอย่างเดียว ด้วยอำนาจรส ด้วยประการฉะนี้.
[พระพุทธพจน์มี ๒ อย่าง]
กถํ ธมฺมวินยวเสน ทุวธิ ํ.
(พระพุทธพจน์)ชื่อว่ามี ๒ อย่าง ด้วยอำนาจธรรมและวินัยอย่างไร?
สพฺพเมว เจตํ “ธมฺโม เจว วินโย จาติ สงฺขฺยํ คจฺฉติ.
คือ อัน(พระพุทธพจน์)ทั้งหมดนี้นั่นแล ย่อมถึงการนับว่า “พระธรรมและวินัย.”
ตตฺถ วินยปิฏกํ วินโย. อวเสสํ พุทธฺ วจนํ ธมฺโม.
บรรดาธรรมและวินัยนั้น วินัยปิฎก ชื่อว่าวินัย. พระพุทธพจน์ที่เหลือชื่อว่าธรรม.
เตเนวาห “ยนฺนูน มยํ อาวุโส ธมฺมญฺจ [17] วินยญฺจ สงฺคาเยยฺยาม, “อหํ อุปาลึ วินยํ ปุจฺเฉยฺยํ อานนฺทํ ธมฺมํ ปุจฺเฉยฺยนฺติ จ.
เพราะเหตุนั้นนั่นแล (พระมหากัสสปะ)ได้กล่าวไว้แล้วว่า “ผู้มีอายุ! อย่ากระนั้นเลย พวกเราพึงสังคายนาธรรมและวินัย”
และว่า “เราพึงถามพระวินัยกะท่านอุบาลี, พึงถามพระธรรมกะท่านอานนท์” ดังนี้.
เอวํ ธมฺมวินยวเสน ทุวิธํ.
(พระพุทธพจน์) ชื่อว่ามี ๒ อย่าง ด้วยอำนาจธรรมและวินัย ด้วยประการฉะนี้.
[พระพุทธพจน์มี ๓ อย่าง]
กถํ ปฐมมชฺฌิมปจฺฉิมวเสน ติวิธํ.
(พระพุทธพจน์)มี ๓ อย่าง ด้วยอำนาจปฐมะ มัชฌิมะ และปัจฉิมะ อย่างไร?
สพฺพเมว หีทํ ปฐมพุทฺธวจนํ มชฺฌิมพุทฺธวจนํ ปจฺฉิมพุทธฺ วจนนฺติ ติปฺปเภทํ โหติ.
คืออันที่จริง (พระพุทธพจน์)นี้ทั้งหมดนั่นแล แบ่งประเภทเป็น ๓ คือ ปฐมพุทธพจน์ มัชฌิมพุทธพจน์ (และ) ปัจฉิมพุทธพจน์.
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ตตฺถ
“อเนกชาติสํสารํ
คหการํ คเวสนฺโต.
คหการก ทิฏฺโฐสิ.
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา.
วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ

สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ
ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ.
ปุน เคหํ น กาหสิ.
คหกูฏํ วิสงฺขตํ.
ตณฺหานํ ขยมชฺฌคาติ๑

อิทํ ปฐมพุทธฺ วจนํ.
บรรดา(พระพุทธพจน์ ๓ อย่าง)นั้น (พระพุทธพจน์)ว่า
“เราแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างผู้ทำเรือน
เมื่อไม่พบ ได้ท่องเที่ยวไปสู่สงสาร มีความเกิดเป็นอเนก.
ความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไป.
แน่ะนายช่างผู้ทำเรือน! เราพบเจ้าแล้ว.
เจ้าจักสร้างเรือน (คืออัตตภาพของเรา) ไม่ได้อีกต่อไป.
ซี่โครงทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้ว. ยอดเรือน (คืออวิชชา) เรารื้อเสียแล้ว.
จิตของเราได้ถึงพระนิพพานมีสังขารไปปราศแล้ว.
เราได้บรรลุความสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งหลายแล้ว”๒ ดังนี้
นี้ชื่อว่าปฐมพุทธพจน์.
เกจิ “ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมาติ๓ ขนฺธเก อุทานคาถํ อาหุ.
อาจารย์บางพวกกล่าวถึงอุทานคาถาในขันธกะว่า “เมื่อใดแลธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏ๔” ดังนี้เป็นต้น ชื่อว่าปฐมพุทธพจน์.
เอสา ปน ปาฏิปททิวเส สพฺพญฺญุภาวปฺปตฺตสฺส โสมนสฺสมยญาเณ ปจฺจยาการํ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส อุปฺปนฺนา
“อุทานคาถาติ เวทิตพฺพา.
ก็คาถานั้นอันเกิดแก่พระผู้มีพระภาคผู้บรรลุความเป็นพระสัพพัญญู ทรงพิจารณาปัจจยาการ
ในพระญาณอันสำเร็จด้วยโสมนัส ในวันปาฏิบท บัณฑิตพึงทราบว่า “อุทานคาถา”.

๑
๒
๓
๔

ขุ. ธ. ๒๕/๓๕.
ขุ. ธ. ๒๕/๓๕.
วิ. มหา. ๔/๔.
วิ. มหา. ๔/๔.
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ยํ ปน ปรินิพพฺ านกาเล อภาสิ “หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว, วยธมฺมา สงฺขารา, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ๑
อิทํ ปจฺฉิมพุทธฺ วจนํ.
อนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระดำรัสใด ในคราวปรินิพพานว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เอาเถิด บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา,
เธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด๒” นี้ชอื่ ว่าปัจฉิมพุทธพจน์.
อุภินฺนมนฺตเร ยํ วุตตฺ เมตํ มชฺฌิมพุทฺธวจนํ.
(พระพุทธพจน์) ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในระหว่างแห่งกาลทั้ง ๒ นั้น ชื่อว่ามัชฌิมพุทธพจน์.
เอวํ ปฐมมชฺฌิมปจฺฉิมวเสน ติวธิ ํ.
(พระพุทธพจน์)ชื่อว่ามี ๓ อย่าง ด้วยอำนาจเป็นปฐมะ มัชฌิมะ และปัจฉิมะ ด้วยประการฉะนี้.
[ปิฎก ๓]
กถํ ปิฏกวเสน ติวิธํ.
(พระพุทธพจน์)(ทั้งปวง)เป็น ๓ อย่าง ด้วยอำนาจแห่งปิฎกอย่างไร?
สพฺพมฺปิ เหตํ “วินยปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏกํ อภิธมฺมปิฏกนฺติ ติปฺปเภทเมว โหติ.
ก็(พระพุทธพจน์)แม้ทั้งปวง มีอยู่ ๓ ประการเท่านั้น คือ “พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก”.
ตตฺถ “ปฐมสงฺคีติยํ สงฺคีตญฺจ อนุสงฺคีตญฺจ สพฺพมฺปิ สโมธาเนตฺวา อุภยานิ ปาฏิโมกฺขานิ, เทฺว วิภงฺคานิ,
ทฺวาวีสติกฺขนฺธกา, โสฬส ปริวาราติ อิทํ วินยปิฏกํ [18] นาม.
ใน (๓ ปิฎก)นัน้ (พระพุทธพจน์)นี้ คือ ประมวล(พระพุทธวจนะ)แม้ทง้ั หมด ทัง้ ทีร่ อ้ ยกรองในปฐมสังคายนา ทัง้ ทีร่ อ้ ยกรองในภายหลัง
เป็นปาฏิโมกข์ ๒ ฝ่าย วิภังค์ ๒ ขันธกะ ๒๒ บริวาร ๑๖ ชื่อวินัยปิฎก.
| “พฺรหฺมชาลาทิ จตุตฺตึสสุตตฺ สงฺคโห ทีฆนิกาโย.
พระพุทธวจนะนี้ คือ “ทีฆนิกาย เป็นที่รวบรวมพระสูตร ๓๔ สูตร มีพรหมชาลสูตร เป็นต้น.
มูลปริยายสุตฺตาทิทิยฑฺฒสตเทฺวสุตฺตสงฺคโห มชฺฌิมนิกาโย.
มัชฌิมนิกาย เป็นที่รวบรวมพระสูตร ๑๕๒ สูตร มีมูลปริยายสูตรเป็นต้น.
โอฆตรณสุตฺตาทิ สตฺตสุตฺตสหสฺส สตฺตสตทฺวาสฏฺฐิสตุ ฺตสงฺคโห สํยตุ ฺตนิกาโย.
สังยุตตนิกาย เป็นที่รวบรวมพระสูตร ๗,๗๖๒ สูตร มีโอฆตรณสูตร เป็นต้น.
จิตตฺ ปริยาทานสุตฺตาทินวสุตฺตสหสฺส ปญฺจสตสตฺตปญฺญาสสุตตฺ สงฺคโห องฺคตุ ฺตรนิกาโย.
อังคุตตรนิกาย เป็นทีร่ วบรวมพระสูตร ๙,๕๕๗ สูตร มีจติ ตปริยาทานสูตรเป็นต้น.

๑ ที. มหา. ๑๐/๑๘๐.
๒ ที. มหา. ๑๐/๑๘๐.
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ขุทฺทกปาฐ ธมฺมปท อุทานอิติวตุ ฺตก สุตตฺ นิปาตวิมานวตฺถุเปตวตฺถุเถรคาถา เถรีคาถา ชาตก นิทฺเทส ปฏิสมฺภิทาอปทานพุทธฺ วํส จริยาปิฏก วเสน ปณฺณรสเภโท ขุทฺทกนิกาโยติ อิทํ สุตฺตนฺตปิฏกํ นาม. |
ขุททกนิกาย ๑๕ ประเภท ด้วยอำนาจแห่งขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวตุ ตกะ สุตตนิบาต วิมานวัตถุ เปตวัตถุ
เถรคาถา เถรีคาถา ชาดก นิทเทส ปฏิสัมภิทา อปทาน พุทธวงศ์ จริยาปิฎก ชื่อสุตตันตปิฎก.
“ธมฺมสงฺคณิ วิภงฺโค ธาตุกถา ปุคฺคลปญฺญตฺติ กถาวตฺถุ ยมกํ ปฏฺฐานนฺติ อิทํ อภิธมฺมปิฏกํ นาม.
(พระพุทธพจน์)นี้ คือ “ธัมมสังคิณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก ปัฏฐาน ชื่ออภิธรรมปิฎก”.
[อรรถาธิบายคำว่าวินัย]
ตตฺถ
วิวิธวิเสสนยตฺตา วินยนโต เจว กายวาจานํ
วินยตฺถวิทูหิ อยํ วินโย “วินโยติ อกฺขาโต.
ใน(พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม)นั้น
พระวินัยนี้ อันบัณฑิตผูร้ ู้อรรถแห่งพระวินัยทั้งหลายกล่าวว่า “วินัย”
เพราะมีนัยต่างๆ เพราะมีนัยพิเศษ และเพราะฝึกกายและวาจา.
วิวิธา หิ เอตฺถ ปญฺจวิธปาฏิโมกฺขุทฺเทสปาราชิกาทิสตฺตอาปตฺตกิ ฺขนฺธมาติกาวิภงฺคาทิปฺปเภทนยา
วิเสสภูตา จ ทฬฺหีกมฺมสิถิลกรณปฺปโยชนา อนุปฺปญฺญตฺตินยา.
จริงอยู่ ใน(พระวินัย)นี้ มีอย่างต่างๆ คือ มีปาฏิโมกขุทเทศ ๕ ประการ กองอาบัติ ๗ มีปาราชิกเป็นต้น มาติกาและนัยมีวิภังค์
เป็นต้นเป็นประเภท และนัยคืออนุบัญญัติเป็นพิเศษ คือมีนัยอันกระทำให้มั่นและกระทำให้หย่อนเป็นประโยชน์.
กายิกวาจสิกอชฺฌาจารนิเสธนโต เจส กายํ วาจญฺจ วิเนติ.
อนึ่ง (พระวินัย)นี้ย่อมฝึกกายและวาจา เพราะห้ามซึ่งอัชฌาจารทางกายและทางวาจา.
ตสฺมา วิวิธนยตฺตา วิเสสนยตฺตา กายวาจานํ จ วินยนโต เจส “วินโยติ อกฺขาโต.
เพราะฉะนั้น (พระวินัย)นี้ ท่านจึงกล่าวว่า “วินัย” เพราะมีนัยต่างๆ เพราะมีนัยพิเศษ และเพราะฝึกกายและวาจา.
เตเนตเมตสฺส วจนตฺถโกสลฺลตฺถํ วุตตฺ ํ
ด้วยเหตุนั้น เพื่อความเป็นผู้ฉลาดในอรรถาธิบายคำแห่งวินัยนี้ ข้าพเจ้าจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ไว้วา่
“วิวธิ วิเสสนยตฺตา วินยนโต เจว กายวาจานํ
วินยตฺถวิทูหิ อยํ วินโย “วินโยติ อกฺขาโตติ.
“พระวินัยนี้ อันบัณฑิตผูร้ ู้อรรถแห่งพระวินัยทั้งหลายกล่าวว่า ‘วินัย’
เพราะมีนัยต่างๆ เพราะมีนัยพิเศษ และเพราะฝึกกายและวาจา” ดังนี้.
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[อรรถาธิบายคำว่าสูตร]
อิตรํ ปน [19]
อตฺถานํ สูจนโต สุวุตตฺ โต สวนโตถ สูทนโต
สุตตฺ าณา สุตตฺ สภาคโต จ สุตตฺ ํ “สุตตฺ นฺติ อกฺขาตํ.
ส่วนพระสูตรนอกนี้
ท่านกล่าวว่า “สูตร” เพราะบ่งถึงประโยชน์
เพราะมีอรรถอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว เพราะเผล็ดประโยชน์
เพราะหลั่งประโยชน์ เพราะป้องกันด้วยดี และเพราะมีสว่ นเสมอด้วยเส้นด้าย.
ตํ หิ อตฺตตฺถปรตฺถาทิเภเท อตฺเถ สูเจติ.
จริงอยู่ (พระสูตร)นั้น ย่อมบ่งถึงประโยชน์ ต่างด้วยประโยชน์มีประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้น.
สุวตุ ฺตา เจตฺถ อตฺถา เวเนยฺยชฺฌาสยานุโลเมน วุตตฺ ตฺตา.
อนึ่ง ประโยชน์ทั้งหลายอัน(พระผู้มีพระภาค)ตรัสดีแล้ว ใน(พระสูตร)นี้ เพราะตรัสโดยอนุโลมแก่อธั ยาศัยแห่งเวไนย.
สวติ เจตํ อตฺเถ. “สสฺสมิว ผลํ สวตีติ วุตตฺ ํ โหติ.
อนึ่ง (พระสูตร)นี้ ย่อมเผล็ดประโยชน์, ท่านอธิบายว่า “ย่อมเผล็ดผลดุจข้าวกล้าฉะนั้น.”
สูทติ จ เต. “เธนุ วิย ขีรํ ปคฺฆรตีติ วุตฺตํ โหติ.
อนึ่ง (พระสูตร)นี้ ย่อมหลั่ง(ประโยชน์)เหล่านั้น ท่านอธิบายว่า “ย่อมรินดุจแม่โคนมหลั่งน้ำนมฉะนั้น.”
สุฏฺฐุ จ เน ตายติ. “รกฺขตีติ วุตฺตํ โหติ.
อนึ่ง (พระสูตร)นี้ ย่อมป้องกัน, ท่านอธิบายว่า “ย่อมรักษา”, ด้วยดี ซึ่ง(ประโยชน์)เหล่านั้น.
สุตตฺ สภาคญฺเจตํ.
อนึ่ง (พระสูตร)นี้ มีสว่ นเสมอด้วยเส้นด้าย.
ยถา หิ ตจฺฉกานํ สุตฺตํ ปมาณํ โหติ, เอวเมตมฺปิ วิญฺญูนํ.
เหมือนอย่างว่าเส้นบรรทัด ย่อมเป็นประมาณของช่างไม้ฉันใด, แม้(พระสูตร)นี้ ก็ย่อมเป็นประมาณแห่งวิญญูชนฉันนั้น.
ยถา จ สุตฺเตน สงฺคหิตานิ ปุปฺผานิ น วิกีริยนฺติ น วิทฺธํสิยนฺติ, เอวเมเตน สงฺคหิตา อตฺถา.
อนึ่ง เหมือนดอกไม้ที่เขาคุมไว้ดว้ ยเส้นด้าย อันลมให้เรี่ยรายกระจัดกระจายไม่ได้ ฉันใด,
ประโยชน์ทั้งหลายที่ทรงประมวลไว้ดว้ ย(พระสูตร)นี้ ย่อมไม่เรี่ยราย ไม่กระจัดกระจาย ฉันนั้น.
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เตเนตเมตสฺส วจนตฺถโกสลฺลตฺถํ วุตตฺ ํ
“อตฺถานํ สูจนโต สุวุตฺตโต สวนโตถ สูทนโต
สุตตฺ าณา สุตตฺ สภาคโต จ สุตตฺ ํ “สุตตฺ นฺติ อกฺขาตนฺติ.
ด้วยเหตุนั้น เพื่อความเป็นผู้ฉลาดในอรรถาธิบายคำแห่ง(พระสูตร)นี้ ข้าพเจ้าจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ไว้ว่า
“พระสูตรท่านกล่าวว่า ‘สูตร’ เพราะบ่งถึงประโยชน์
เพราะมีอรรถอันพระผู้มีภาคตรัสดีแล้ว เพราะเผล็ดประโยชน์
เพราะหลั่งประโยชน์ เพราะป้องกันด้วยดี
และเพราะมีสว่ นเสมอด้วยด้าย.” ดังนี้.
[อรรถาธิบายคำว่าอภิธรรม]
อิตโร ปน
ส่วนพระอภิธรรมนอกนี้
ยํ เอตฺถ วุฑฺฒิมนฺโต สลกฺขณา๑ ปูชิตา ปริจฺฉินฺนา
วุตฺตาธิกา จ ธมฺมา, อภิธมฺโม เตน อกฺขาโต.
ด้วยเหตุทธี่ รรมทั้งหลาย ที่มีความเจริญ ที่มีความกำหนดหมาย
ที่บุคคลบูชาแล้ว ที่บัณฑิตกำหนดตัด และที่ยิ่ง
อัน(พระผู้มพี ระภาคตรัส)ไว้แล้วใน(พระอภิธรรม)นี้
ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “อภิธรรม”.
อยํ หิ อภิสทฺโท วุฑฺฒิสลกฺขณปูชิตปริจฺฉินฺนาธิเกสุ ทิสฺสติ.
ก็อภิศพั ท์นี้ ย่อมปรากฏ ในอรรถว่าเจริญ ว่ามีความกำหนดหมาย ว่าอันบุคคลบูชาแล้ว
ว่าอันบัณฑิตกำหนดตัดแล้ว และว่ายิ่ง.
ตถา เหส “พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺตตี ิอาทีสุ๒ วุฑฺฒิยํ อาคโต.
จริงอย่างนั้น (อภิศัพท์)นี้
มาในอรรถว่าเจริญ ในคำเป็นต้นว่า “ทุกขเวทนากล้า ย่อมเจริญแก่เรา๓” ดังนี้.
“ยา ตา รตฺติโย อภิญฺญาตา อภิลกฺขิตาติอาทีสุ๔ สลกฺขเณ๕.
มาในอรรถว่ามีความกำหนดหมาย ในคำเป็นต้นว่า “ราตรีเหล่านั้นใด อันท่านรูก้ ันแล้ว กำหนดหมายแล้ว๖” ดังนี้.
๑
๒
๓
๔
๕
๖

สลฺลกฺขณาติปิ. เอวมุปริปิ.
สํ. มหา. ๑๙/๑๑๔.
สํ. มหา. ๑๙/๑๑๔.
ม. มู. ๑๒/๓๖.
สลฺลกฺขเณ.
ม. มู. ๑๒/๓๖.
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“ราชาภิราชา มนุชินฺโทติอาทีสุ๑ ปูชิเต.
มาในอรรถว่าอันบุคคลบูชาแล้ว ในคำมีว่า “พระองค์เป็นพระราชาผู้อันพระราชาบูชาแล้ว เป็นจอมมนุษย์๒” เป็นอาทิ.
“ปฏิพโล วิเนตุํ อภิธมฺเม อภิวินเยติอาทีสุ๓ ปริจฺฉินฺเน. “อญฺญมญฺญสงฺกรวิรหิเต ธมฺเม จ วินเย จาติ วุตตฺ ํ โหติ.
มาในอรรถว่าอันบัณฑิตกำหนดตัดแล้ว ในคำเป็นอาทิวา่ “ภิกษุเป็นผู้สามารถเพื่อจะแนะนำเฉพาะธรรม เฉพาะวินัย๔”
ท่านอธิบายว่า “เป็นผู้สามารถจะแนะนำในธรรมและวินัย ซึ่งเว้นจากความปะปนกันและกัน.”
“อภิกฺกนฺเตน วณฺเณนาติอาทีสุ๕ [20] อธิเก.
มาในอรรถว่ายิ่ง ในคำเป็นต้นว่า “มีวรรณะงามยิ่ง๖” ดังนี้.
เอตฺถ จ “รูปูปปตฺติยา มคฺคํ ภาเวติ๗, เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอกํ ทิสํ ผริตฺวา วิหรตีติอาทินา๘
นเยน วุฑฺฒิมนฺโตปิ ธมฺมา วุตตฺ า.
ก็(พระผู้มพี ระภาค)ตรัสธรรมทั้งหลาย ใน(พระอภิธรรม)นี้ มีความเจริญบ้าง โดยนัยมีอาทิวา่
“ภิกษุย่อมเจริญมรรค เพื่อเข้าถึงรูปภพ๙, ภิกษุมจี ิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่ง๑๐อยู่.”
“รูปารมฺมณํ วา สทฺทารมฺมณํ วาติอาทินา๑๑ นเยน อารมฺมณาทีหิ สลฺลกฺขณียตฺตา สลฺลกฺขณาปิ.
ชื่อว่ามีความกำหนดหมายบ้าง เพราะเป็นธรรมควรกำหนดได้ ด้วย(กรรมทวารและปฏิปทาที่สัมปยุต)ด้วยอารมณ์เป็นต้น
โดยนัยมีอาทิวา่ “(จิต … ปรารภอารมณ์ใดๆ) เป็นรูปารมณ์ก็ดี สัททารมณ์กด็ ี.๑๒”
“เสกฺขา ธมฺมา, อเสกฺขา ธมฺมา, โลกุตฺตรา ธมฺมาติอาทินา๑๓ นเยน ปูชิตาปิ. “ปูชารหาติ อธิปฺปาโย.
อันบุคคลบูชาแล้วบ้าง, อธิบายว่า ควรบูชา, โดยนัยเป็นต้นว่า “เสขธรรม อเสขธรรม โลกุตตรธรรม.๑๔”
“ผสฺโส โหติ, เวทนา โหตีติอาทินา๑๕ นเยน สภาวปริจฺฉินฺนตฺตา ปริจฺฉินฺนาปิ.
ชือ่ ว่าอันบัณฑิตกำหนดตัดบ้าง เพราะเป็นธรรมทีท่ า่ นกำหนดตามสภาพ โดยนัยเป็นต้นว่า “(ในสมัยนัน้ ) ผัสสะมี, เวทนามี๑๖”.
๑ ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๔.
๒ ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๔.
๓ วิ. มหา. ๔/๑๔๒.
๔ วิ. มหา. ๔/๑๔๒.
๕ ขุ. วิมาน. ๒๖/๑๓.
๖ ขุ. วิมาน. ๒๖/๑๓.
๗ อภิ. สงฺ. ๓๔/๔๔.
๘ อภิ. วิ. ๓๕/๓๖๙.
๙ อภิ. สํ. ๓๔/๔๔.
๑๐ อภิ. วิ. ๓๕/๓๖๙.
๑๑ อภิ. วิ. ๓๕/๓๖๙.
๑๒ อภิ. วิ. ๓๕/๓๖๙.
๑๓ อภิ. สงฺ. ๓๔/๓.
๑๔ อภิ. สงฺ. ๓๔/๓.
๑๕ อภิ. สงฺ. ๓๔/๙.
๑๖ อภิ. สงฺ. ๓๔/๙.
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“มหคฺคตา ธมฺมา อปฺปมาณา ธมฺมา๑ อนุตตฺ รา ธมฺมาติอาทินา๒ นเยน อธิกาปิ ธมฺมา วุตฺตา.
ตรัสธรรมทั้งหลายที่ยิ่งบ้าง โดยนัยเป็นต้นว่า “มหัคคตธรรม อัปปมาณธรรม๓ อนุตตรธรรม๔.”
เตเนตเมตสฺส วจนตฺถโกสลฺลตฺถํ วุตตฺ ํ
ด้วยเหตุนั้น เพื่อความเป็นผู้ฉลาดในอรรถาธิบายคำแห่งพระอภิธรรมนี้ ข้าพเจ้าจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ไว้ว่า
ยํ เอตฺถ วุฑฺฒิมนฺโต สลกฺขณา ปูชิตา ปริจฺฉินฺนา
วุตฺตาธิกา จ ธมฺมา อภิธมฺโม เตน อกฺขาโตติ.
ด้วยเหตุทธี่ รรมทั้งหลายที่มีความเจริญ ที่มีความกำหนดหมาย
ที่บุคคลบูชาแล้ว ที่บัณฑิตกำหนดตัด และที่ยิ่ง
อันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วในพระอภิธรรมนี้
ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “อภิธรรม.”
ยํ ปเนตฺถ อวิสิฏฺฐํ, ตํ
ปิฏกํ ปิฏกตฺถวิทู ปริยตฺติภาชนตฺถโต อาหุ
เตน สโมธาเนตฺวา ตโยปิ วินยาทโย เญยฺยา.
ส่วน(ปิฎกศัพท์)ใด เป็นศัพท์ที่ไม่พิเศษ ใน(พระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรม)นี้ (ปิฎกศัพท์)นั้น
อันบัณฑิตทั้งหลายผูร้ ู้อรรถแห่งปิฎก กล่าวว่า “ปิฎก”
โดยอรรถว่าปริยัติและภาชนะ.
(ศัพท์ทั้ง ๓) มีวินัยเป็นต้น บัณฑิตพึงให้ประชุมลงด้วย(ปิฎกศัพท์)นั้น
แล้วพึงทราบ.
[ปิฎกเปรียบเหมือนตะกร้า]
ปริยตฺติปิ หิ “มา ปิฏกสมฺปทาเนนาติอาทีสุ๕ “ปิฏกนฺติ วุจฺจติ.
จริงอยู่ แม้ปริยัติ ท่านก็เรียกว่า “ปิฎก” ในคำทั้งหลายเป็นต้นว่า “อย่าเชือ่ โดยการอ้างตำรา๖.”
“อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย กุทฺทาลปิฏกมาทายาติอาทีสุ๗ ยงฺกิญฺจิ ภาชนมฺปิ.
แม้ภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่ง (ท่านก็เรียกว่า “ปิฎก”) ในคำเป็นต้นว่า “ลำดับนั้น บุรุษถือจอบและตะกร้ามา.๘”
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

อภิ. สงฺ. ๓๔/๑.
อภิ. สงฺ. ๓๔/๗.
อภิ. สงฺ. ๓๔/๑.
อภิ. สงฺ. ๓๔/๗.
องฺ. จตุกฺ. ๒๑/๒๕๙.
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๕๗.
สํ. นิทาน. ๑๖/๑๐๖.
สํ. นิทาน. ๑๖/๑๐๖.
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ตสฺมา ปิฏกํ ปิฏกตฺถวิทู ปริยตฺติภาชนตฺถโต อาหุ.
เพราะเหตุนั้น บัณฑิตทั้งหลายผู้รู้อรรถแห่งปิฎก กล่าวว่า “ปิฎก” โดยอรรถว่าปริยตั ิและภาชนะ.
อิทานิ “เตน สโมธาเนตฺวา ตโยปิ วินยาทโย เญยฺยาติ.
บัดนี้ พึงทราบอรรถแห่งบาทคาถาว่า เตน สโมธาเนตฺวา ตโยปิ วินยาทโย เญยฺยา โดยนัยอย่างนี้
เตน เอวํ ทุวิธตฺเถน ปิฏกสทฺเทน สห สมาสํ กตฺวา
“วินโย จ โส ปิฏกญฺจ ปริยตฺต[21]ภาวโต ตสฺส ตสฺส อตฺถสฺส ภาชนโต จาติ วินยปิฏกํ,
ยถาวุตฺเตเนว นเยน สุตฺตญฺจ ตํ ปิฏกญฺจาติ สุตตฺ ปิฏกํ,
อภิธมฺโม จ โส ปิฏกญฺจาติ อภิธมฺมปิฏกนฺติ เอวเมเต ตโยปิ วินยาทโย เญยฺยา.
(ศัพท์)แม้ทั้ง ๓ มีวินัยเป็นต้นเหล่านั้น อันบัณฑิตพึงย่อเข้าเป็นสมาสกับด้วยปิฎกศัพท์ซึ่งมีอรรถเป็น ๒ อย่าง นี้นั้นแล้ว
พึงทราบอย่างนีว้ ่า
“วินัยนั้นด้วย ชื่อว่าปิฎกด้วย เพราะเป็นปริยัติ และเพราะเป็นภาชนะแห่งเนื้อความนั้นๆ เหตุนั้นจึงชื่อว่า วินัยปิฎก,
สูตรนั้นด้วย ชื่อว่าปิฎกด้วย โดยนัยตามที่กล่าวแล้วนั้นแล เหตุนั้นจึงชื่อว่า สุตตปิฎก,
อภิธรรมนั้นด้วย ชื่อว่าปิฎกด้วย โดยนัยตามที่กล่าวแล้วนั้นเอง เหตุนั้นจึงชื่อว่า อภิธรรมปิฎก.”
เอวํ ญตฺวา จ ปุนปิ เตเสฺวว ปิฏเกสุ นานปฺปการโกสลฺลตฺถํ
เทสนาสาสนกถาสิกฺขาปหานคมฺภีรปริยตฺติเภทํ สมฺปตฺตึ
ปาปุณาติ ยถา ภิกฺขุ

เภทนฺเตสุ ยถารหํ
ภาวญฺจ ปริทีปเย.
วิปตฺตญ
ิ ฺจาปิ ยํ ยหึ
ตมฺปิ สพฺพํ วิภาวเย.

ก็ครั้นทราบอย่างนี้แล้ว เพื่อความเป็นผู้ฉลาดโดยประการต่างๆ ในปิฎกเหล่านั้นนั่นแลแม้อีก
บัณฑิตพึงแสดงความต่างแห่งเทศนา ศาสนา กถา และสิกขา ปหานะ
คัมภีรภาพ ในปิฎกเหล่านั้น ตามสมควร.
ภิกษุย่อมถึงซึ่งความต่างแห่งปริยตั ิก็ดี สมบัติและวิบัติก็ดี อันใด
ในปิฎกใด มีวินัยปิฎกเป็นต้น โดยประการใด
บัณฑิตพึงประกาศความต่างแห่งปริยตั ิ เป็นต้น แม้นั้นทั้งหมด
โดยประการนั้น.
ตตฺรายํ ปริทีปนา วิภาวนา จ.
วาจาเครื่องแสดงและวาจาเครื่องประกาศ ในปิฎกทั้ง ๓ นั้น ดังต่อไปนี้:เอตานิ หิ ตีณิ ปิฏกานิ ยถากฺกมํ
“อาณาโวหารปรมตฺถเทสนายถาปราธยถานุโลมยถาธมฺมสาสนานิ
สํวราสํวรทิฏฺฐิวินิเวฐนนามรูปปริจฺเฉทกถา จาติ วุจฺจนฺติ.
แท้จริง ปิฎกทั้ง ๓ นี้ ท่านเรียกว่า “อาณาเทศนา โวหารเทศนา ปรมัตถเทศนา และยถาปราธศาสน์ อถานุโลมศาสน์
ยถาธรรมศาสน์ และว่า สังวราสังวรกถา ทิฏฐิวินิเวฐนกถา และนามรูปปริเฉทกถา” ตามลำดับ.
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เอตฺถ หิ
วินยปิฏกํ อาณารเหน ภควตา อาณาพาหุลฺลโต เทสิตตฺตา อาณาเทสนา
สุตตฺ ปิฏกํ โวหารกุสเลน ภควตา โวหารพาหุลฺลโต เทสิตตฺตา โวหารเทสนา
อภิธมฺมปิฏกํ ปรมตฺถกุสเลน ภควตา ปรมตฺถพาหุลฺลโต เทสิตตฺตา ปรมตฺถเทสนาติ วุจจฺ ติ.
ความจริง บรรดาปิฎกทั้ง ๓ นี้
วินัยปิฎก ท่านให้ชื่อว่า อาณาเทศนา เพราะพระผู้มพี ระภาคผู้ควรแก่อาณา ทรงแสดงไว้โดยเป็นปิฎกมากด้วยอาณา,
สุตตันตปิฎก ท่านให้ชื่อว่า โวหารเทศนา เพราะพระผู้มพี ระภาคผู้ฉลาดในโวหาร ทรงแสดงไว้โดยเป็นปิฎกมากด้วยโวหาร,
อภิธรรมปิฎก ท่านให้ชอ่ื ว่า ปรมัตถเทศนา เพราะพระผูม้ พี ระภาคผูฉ้ ลาดในปรมัตถ์ ทรงแสดงไว้โดยเป็นปิฎกมากด้วยปรมัตถ์.
ตถา ปฐมํ เย เต ปจุราปราธา สตฺตา เต ยถาปราธํ เอตฺถ สาสิตาติ ยถาปราธสาสนํ,
ทุติยํ อเนกชฺฌาสยานุสยจริยาธิมุตตฺ ิกา สตฺตา ยถานุโลมํ เอตฺถ สาสิตาติ ยถานุโลมสาสนํ,
ตติยํ ธมฺมปุญฺชมตฺเต อหํ มมาติ สญฺญิโน สตฺตา ยถาธมฺมํ เอตฺถ สาสิตาติ ยถาธมฺมสาสนนฺติ วุจฺจติ.
อนึ่ง ปิฎกแรก ท่านให้ชื่อว่า ยถาปราธศาสน์
เพราะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นผู้มีความผิดมากนั้น พระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนตามความผิดในปิฎกนี้.
ปิฎกที่สอง ท่านให้ชื่อว่า ยถานุโลมศาสน์
เพราะสัตว์ทง้ั หลาย ผูม้ อี ธั ยาศัย อนุสยั จริยา และอธิมตุ ิ ไม่ใช่อย่างเดียวกัน พระผูม้ พี ระภาคทรงสัง่ สอนตามสมควรในปิฎกนี้,
ปิฎกที่สาม ท่านให้ชื่อว่า ยถาธรรมศาสน์
เพราะสัตว์ทง้ั หลายผูม้ คี วามสำคัญในสิง่ สักว่ากองธรรมว่า ‘เรา’ ว่า ‘ของเรา’ พระผูม้ พี ระภาคทรงสัง่ สอนตามธรรมในปิฎกนี้.
ตถา ปฐมํ อชฺฌาจารปฏิปกฺขภูโต สํวราสํวโร เอตฺถ กถิโตติ สํวราสํวรกถา
ทุติยํ ทฺวาสฏฺฐิทิฏฺฐิปฏิปกฺขภูตา [22] ทิฏฺฐวิ ินิเวฐนา เอตฺถ กถิตาติ ทิฏฺฐวิ ินิเวฐนกถา
ตติยํ ราคาทิปฏิปกฺขภูโต นามรูปปริจฺเฉโท เอตฺถ กถิโตติ นามรูปปริจฺเฉทกถาติ วุจฺจติ.
อนึ่ง ปิฎกแรก ท่านให้ชื่อว่า สังวราสังวรกถา
เพราะความสำรวมน้อยและใหญ่ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อความละเมิด พระผู้มพี ระภาคตรัสไว้ในปิฎกนี้,
ปิฎกที่สอง ท่านให้ชื่อว่า ทิฏฐิวินิเวฐนกถา
เพราะการคลี่คลายทิฏฐิอันเป็นปฏิปักษ์ต่อทิฏฐิ ๖๒ พระผู้มพี ระภาคตรัสไว้ในปิฎกนี้,
ปิฎกที่สาม ท่านให้ชื่อว่า นามรูปปริเฉทกถา
เพราะการกำหนดนามรูปอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลส มีราคะเป็นต้น พระผู้มพี ระภาคตรัสไว้ในปิฎกนี้.
[อธิบายคัมภีรภาพ ๔ อย่าง]
ตีสุปิ จ เอเตสุ ติสฺโส สิกฺขา ตีณิ ปหานานิ จตุพพฺ ิโธ คมฺภีรภาโว เวทิตพฺโพ.
ก็แล ในปิฎกทั้งสามนี้ บัณฑิตพึงทราบ สิกขา ๓ ปหานะ ๓ คัมภีรภาพ ๔ ประการ.
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ตถาหิ วินยปิฏเก วิเสเสน อธิสีลสิกฺขา วุตฺตา.
สุตตฺ ปิฏเก อธิจิตตฺ สิกฺขา.
อภิธมฺมปิฏเก อธิปญฺญาสิกฺขา.
จริงอย่างนั้น อธิสีลสิกขา ท่านกล่าวไว้โดยพิเศษในพระวินัยปิฎก,
อธิจติ ตสิกขา ท่านกล่าวไว้โดยพิเศษในพระสุตตปิฎก,
อธิปัญญาสิกขา ท่านกล่าวไว้โดยพิเศษในพระอภิธรรมปิฎก.
วินยปิฏเก จ วีติกกฺ มปฺปหานํ กิเลสานํ วีติกฺกมปฏิปกฺขตฺตา สีลสฺส.
สุตตฺ ปิฏเก ปริยุฏฺฐานปฺปหานํ ปริยุฏฺฐานปฏิปกฺขตฺตา สมาธิสฺส.
อภิธมฺมปิฏเก อนุสยปฺปหานํ อนุสยปฏิปกฺขตฺตา ปญฺญาย.
อนึ่ง ความละวีติกมกิเลส ท่านกล่าวไว้ในวินัยปิฎก เพราะศีลเป็นข้าศึกต่อความละเมิดแห่งกิเลสทั้งหลาย,
ความละปริยุฏฐานกิเลส ท่านกล่าวไว้ในพระสุตตปิฎก เพราะสมาธิเป็นข้าศึกต่อปริยุฏฐานกิเลส,
ความละอนุสัยกิเลส ท่านกล่าวไว้ในอภิธรรมปิฎก เพราะปัญญาเป็นข้าศึกต่ออนุสัยกิเลส.
ปฐเม จ ตทงฺคปฺปหานํ กิเลสานํ.
อิตเรสุ วิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฺปหานานิ.
อนึ่ง การละกิเลสทั้งหลายด้วยองค์นั้นๆ ท่านกล่าวไว้ในปิฎกที่หนึ่ง,
การละด้วยการข่มไว้และตัดขาด ท่านกล่าวไว้ใน ๒ ปิฎกนอกนี้.
ปฐเม จ ทุจจฺ ริตสงฺกิเลสสฺส ปหานํ.
อิตเรสุ ตณฺหาทิฏฺฐิสงฺกิเลสานํ.
อนึ่ง การละสังกิเลสคือทุจริต ท่านกล่าวไว้ในปิฎกที่หนึ่ง,
การละกิเลสคือตัณหาและทิฏฐิ ท่านกล่าวไว้ใน ๒ ปิฎกนอกนี้.
เอกเมกสฺมึ เจตฺถ จตุพพฺ ิโธปิ ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีรภาโว เวทิตพฺโพ.
ก็บัณฑิตพึงทราบความที่(พระพุทธพจน์)เป็นคุณลึกซึ้งโดยธรรม โดยอรรถ โดยเทศนา และโดยปฏิเวธทั้ง ๔ อย่าง
ในปิฎกทั้ง ๓ นี้ แต่ละอย่างๆ.
ตตฺถ “ธมฺโมติ ปาลิ.
บรรดาคัมภีรภาพทั้ง ๔ นั้น พระบาลี ชื่อว่าธรรม.
“อตฺโถติ ตสฺสาเยว อตฺโถ.
เนื้อความแห่งพระบาลีนั้นนั่นแล ชื่อว่าอรรถ.
“เทสนาติ ตสฺสา มนสา ววฏฺฐาปิตาย ปาลิยา เทสนา.
การแสดงพระบาลีนั้นที่กำหนดไว้ดว้ ยใจนั้น ชื่อว่าเทศนา.
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“ปฏิเวโธติ ปาลิยา ปาลิอตฺถสฺส จ ยถาภูตาวโพโธ.
การหยั่งรูพ้ ระบาลีและอรรถแห่งพระบาลี ตามเป็นจริง ชื่อว่าปฏิเวธ.
ตีสุปิ เจเตสุ เอเต ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธา
ยสฺมา สสาทีหิ วิย มหาสมุทฺโท มนฺทพุทฺธีหิ ทุกฺโขคาฬฺหา อลพฺภเนยฺยปติฏฺฐา จ ตสฺมา คมฺภรี า.
ก็เพราะในปิฎกทั้ง ๓ นี้ ธรรม อรรถเทศนา และปฏิเวธเหล่านี้
อันบุคคลผู้มีปัญญาทรามทั้งหลายหยั่งลงได้ยากและมีที่ตั้งอาศัยทีพ่ วกเขาไม่พึงได้
ดุจมหาสมุทรอันสัตว์ทั้งหลาย มีกระต่ายเป็นต้นหยั่งลงได้ยากฉะนั้น,
เพราะฉะนั้น จึงจัดว่าเป็นคุณลึกซึ้ง.
เอวเมเกกสฺมิญฺเจตฺถ จตุพฺพิโธ คมฺภรี ภาโว เวทิตพฺโพ.
ก็แล บัณฑิตพึงทราบคัมภีรภาพทั้ง ๔ ในปิฏกทั้ง ๓ นี้ แต่ละปิฎก ด้วยประการฉะนี้.
[อธิบายคัมภีรภาพอีกนัยหนึ่ง]
อปโร นโย.
อีกอย่างหนึ่ง,
“ธมฺโมติ เหตุ. วุตฺตํ เหตํ “เหตุมฺหิ ญาณํ ธมฺมปฏิสมฺภิทาติ๑.
เหตุ ชื่อว่าธรรม, สมจริงดังพระดำรัสทีพ่ ระผู้มพี ระภาคตรัสไว้ว่า “ความรู้ในเหตุ ชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทา.๒”
“อตฺโถติ เหตุผลํ.
ผลแห่งเหตุ ชื่อว่าอรรถ.
วุตฺตํ เหตํ “เหตุผเล ญาณํ อตฺถปฏิสมฺภิทาติ๓.
สมจริงดังพระดำรัสทีพ่ ระผู้มพี ระภาคตรัสไว้ว่า “ความรู้ในผลแห่งเหตุ ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทา.๔”
“เทสนาติ [23] ปญฺญตฺติ. “ยถาธมฺมํ ธมฺมาภิลาโปติ อธิปฺปาโย.
บัญญัติ, อธิบายว่า “การสนทนาธรรมตามธรรม”, ชื่อว่าเทศนา.
“ปฏิเวโธติ อภิสมโย.
การตรัสรู้ชอื่ ว่า ปฏิเวธ.
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อภิ. วิ. ๓๕/๓๙๙.
อภิ. วิ. ๓๕/๓๙๙.
อภิ. วิ. ๓๕/๓๙๙.
อภิ. วิ. ๓๕/๓๙๙.
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โส จ โลกิยโลกุตฺตโร.
วิสยโต อสมฺโมหโต จ อตฺถานุรูปํ ธมฺเมสุ ธมฺมานุรูปํ อตฺเถสุ ปญฺญตฺติปถานุรูปํ ปญฺญตฺตีสุ อวโพโธ.
ก็(ปฏิเวธ)นั้น เป็นทั้งโลกิยะและโลกุตตระ
คือ ความรู้รวมลง ในธรรมตามสมควรแก่อรรถ ในอรรถตามสมควรแก่ธรรม ในบัญญัติตามสมควรแก่ทางแห่งบัญญัติ
โดยวิสัย และโดยความไม่งมงาย.๑
อิทานิ ยสฺมา
เอเตสุ ปิฏเกสุ (๑) ยํ ยํ ธมฺมชาตมตฺถชาตํ วา (๒) โย จายํ ยถา ยถา ญาเปตพฺโพ อตฺโถ โสตูนํ ญาณสฺส อภิมุโข โหติ
ตถา ตถา ตทตฺถโชติกา เทสนา (๓) โย เจตฺถ อวิปรีตาวโพธสงฺขาโต ปฏิเวโธ
สพฺพมฺเปตํ อนุปจิตกุสลสมฺภาเรหิ ทุปฺปญฺเญหิ สสาทีหิ มหาสมุทฺโท วิย ทุกฺโขคาฬฺหํ อลพฺภเนยฺยปติฏฺฐญฺจ
ตสฺมา เอวมฺปิ เอกเมกสฺมึ เอตฺถ จตุพฺพโิ ธปิ คมฺภีรภาโว เวทิตพฺโพ.
บัดนี้ ควรทราบคัมภีรภาพทั้ง ๔ ประการ ในปิฎกทั้ง ๓ นี้ แต่ละปิฎก
เพราะเหตุที่ (๑) ธรรมชาตหรืออรรถชาตใดๆ ก็ดี อรรถที่พระผู้มพี ระภาคพึงให้ทราบ
ย่อมเป็นอรรถมีหน้าเฉพาะต่อญาณของนักศึกษาทั้งหลาย ด้วยประการใดๆ
(๒) เทศนาอันส่องอรรถนั้นให้กระจ่างด้วยประการนั้นๆ นี้ใดก็ดี
(๓) ปฏิเวธคือความหยั่งรู้ไม่วิปริตในธรรม อรรถและเทศนานี้ใดก็ดี ในปิฎกเหล่านี้
ธรรม อรรถ เทศนา และปฏิเวธ ทั้งหมดนี้ อันบุคคลผู้มีปัญญาทรามทั้งหลาย มิใช่ผู้มีกุศลสมภารได้ก่อสร้างไว้
พึงหยั่งถึงได้ยากและมีทพี่ ึ่งอาศัยไม่ได้ ดุจมหาสมุทรอันสัตว์ทั้งหลายมีกระต่ายเป็นต้นหยั่งถึงได้ยากฉะนั้น.
เอตฺตาวตา จ
เทสนาสาสนกถาสิกฺขาปหานคมฺภีร-

เภทนฺเตสุ ยถารหํ
ภาวญฺจ ปริทีปเย

อิติ อยํ คาถา วุตฺตตฺถา โหติ.
ก็พระคาถานีว้ ่า:“บัณฑิตพึงแสดงความต่างแห่งเทศนา ศาสนา กถา และสิกขา ปหานะ
คัมภีรภาพ ในปิฎก เหล่านั้นตามสมควร” ดังนี้
เป็นอันข้าพเจ้าขยายความแล้ว ด้วยคำเพียงเท่านี้.
ปริยตฺติเภทํ สมฺปตฺตึ
ปาปุณาติ ยถา ภิกฺขุ

วิปตฺตญ
ิ ฺจาปิ ยํ ยหึ
ตมฺปิ สพฺพํ วิภาวเย

๑ สารตฺถทีปนี. ๑/๑๒๒. อธิบายว่า ในความตรัสรู้ เป็นโลกิยะและโลกุตตระนั้น ความหยั่งรู้เป็นโลกิยะ มีธรรมมีอวิชชาเป็นต้นเป็นอารมณ์ มี
สังขารมีอรรถเป็นต้นเป็นอารมณ์ มีการให้เข้าใจธรรมและอรรถทั้งสองนั้นเป็นอารมณ์ ชื่อว่าความรู้รวมลงในธรรมเป็นต้น ตามสมควรแก่
อรรถเป็นต้นโดยวิสยั .
ส่วนความตรัสรู้เป็นโลกุตตระนั้นมีนพิ พานเป็นอารมณ์ สัมปยุตด้วยมรรคมีการกำจัดความงมงายในธรรม อรรถและบัญญัติตามที่กล่าวแล้ว
ชื่อว่าความรู้รวมลงในธรรมเป็นต้นตามสมควรแก่อรรถเป็นต้น โดยความไม่งมงาย.
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อิติ เอตฺถ ปน ตีสุ ปิฏเกสุ ติธา ปริยตฺติเภโท ทฏฺฐพฺโพ.
ส่วนในพระคาถานีว้ ่า:“ภิกษุย่อมถึงความต่างแห่งปริยตั ิก็ดี สมบัติและวิบัติก็ดี อันใด
ในปิฎกใดมีวินัยปิฎกเป็นต้น โดยประการใด
บัณฑิตพึงประกาศความต่างแห่งปริยตั ิเป็นต้น แม้นั้นทั้งหมด โดยประการนั้น”
บัณฑิตพึงเห็นความต่างแห่งปริยัติ ๓ อย่าง ใน ๓ ปิฎก ดังนี้:[ปริยัติ ๓ อย่าง]
ติสฺโส หิ ปริยตฺติโย “อลคทฺทูปมา นิสฺสรณตฺถา ภณฺฑาคาริยปริยตฺตีติ.
จริงอยู่ ปริยัติ ๓ คือ “อลคัททูปมาปริยตั ิ ๑ นิสสรณัตถปริยัติ ๑ ภัณฑาคาริยปริยัติ ๑”.
| ตตฺถ [ยา] ทุคคฺ หิตา อุปารมฺภาทิเหตุปริยาปุตา อลคทฺทูปมา
ยํ สนฺธาย วุตฺตํ “เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ปุริโส อลคทฺทตฺถิโก ฯเปฯ โส ปสฺเสยฺย มหนฺตํ อลคทฺทํ,
ตเมนํ โภเค วา นงฺคุฏฺเฐ วา คณฺเหยฺย,
ตสฺส โส อลคทฺโท ปริวตฺตติ ฺวา หตฺเถ วา พาหายํ วา อญฺญตรสฺมึ วา องฺคปจฺจงฺเค ฑํเสยฺย,
โส ตโตนิทานํ มรณํ วา [24] นิคจฺเฉยฺย มรณมตฺตํ วา ทุกฺขํ, ตํ กิสฺสเหตุ, ทุคคฺ หิตตฺตา ภิกฺขเว อลคทฺทสฺส
ในปริยัติ ๓ อย่างนั้น ปริยัติใด อันบุคคลเรียนไม่ดี คือเรียนเพราะเหตุมีการโต้แย้งเป็นต้น,
ปริยัตินี้ ชื่อว่า ปริยัติเปรียบด้วยงูพิษ ทีพ่ ระผู้มพี ระภาคทรงหมายตรัสไว้วา่
“ภิกษุทั้งหลาย! เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยงูพิษ เที่ยวเสาะแสวงหางูพิษ เขาพึงพบงูพิษตัวใหญ่,
พึงจับงูพิษนั้นที่ขนดหรือที่หาง งูพิษนั้นพึงแว้งกัดเขาที่มือหรือทีแ่ ขน หรือที่อวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่ง
เขาพึงถึงความตายหรือความทุกข์ปางตาย ซึ่งมีการกัดนั้นเป็นเหตุ,
ข้อนั้นเพราะอะไรเป็นเหตุ ภิกษุทั้งหลาย! เพราะงูพิษเขาจับไม่ดี แม้ฉันใด,
เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺเจ โมฆปุริสา ธมฺมํ ปริยาปุณนฺติ สุตฺตํ ฯเปฯ เวทลฺลํ เต ตํ ธมฺมํ ปริยาปุณิตฺวา
เตสํ ธมฺมานํ ปญฺญาย อตฺถํ น อุปปริกฺขนฺติ, เตสํ เต ธมฺมา ปญฺญาย อตฺถํ อนุปปริกฺขตํ น นิชฺฌานํ ขมนฺติ,
เต อุปารมฺภานิสํสา เจว ธมฺมํ ปริยาปุณนฺติ, อิติวาทปฺปโมกฺขานิสํสา จ,
ยสฺส จตฺถาย ธมฺมํ ปริยาปุณนฺติ ตญฺจสฺส อตฺถํ นานุโภนฺติ,
เตสํ เต ธมฺมา ทุคฺคหิตา ทีฆรตฺตํ อหิตาย ทุกฺขาย สํวตฺตนฺติ, ตํ กิสฺสเหตุ, ทุคคฺ หิตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมานนฺติ๑. |
ภิกษุทง้ั หลาย! โมฆบุรษุ บางพวกในธรรมวินยั นีก้ ฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน
ย่อมเล่าเรียนธรรมคือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ,
พวกเขาครั้นเรียนธรรมนั้นแล้ว ย่อมไม่พิจารณาอรรถแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญา,
ธรรมเหล่านั้นย่อมไม่ควรต่อการเพ่งพินิจแก่พวกเขา ผู้ไม่พิจารณาอรรถด้วยปัญญา,
พวกเขาเรียนธรรมมีการโต้แย้งเป็นอานิสงส์ และมีหลักการบ่นเพ้อว่าอย่างนี้เป็นอานิสงส์
และย่อมไม่ได้รับประโยชน์แห่งธรรมที่พวกกุลบุตรต้องประสงค์เล่าเรียน,
๑ ม. มู. ๑๒/๒๖๘-๒๖๙.
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ธรรมเหล่านั้นที่เขาเรียนไม่ดี ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ เพื่อทุกข์ สิ้นกาลนาน แก่โมฆบุรุษเหล่านั้น,
ข้อนั้นเพราะอะไรเป็นเหตุ?, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ข้อนั้น เพราะธรรมทั้งหลายอันโมฆบุรุษเหล่านั้นเรียนไม่ดี.๑”
ยา ปน สุคหิตา สีลกฺขนฺธาทิปาริปูรึเยว อากงฺขมาเนน ปริยาปุตา, น อุปารมฺภาทิเหตุ, อยํ นิสฺสรณตฺถา นาม.
ยํ สนฺธาย วุตฺตํ “เตสํ เต ธมฺมา สุคหิตา ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขาย สํวตฺตนฺติ, ตํ กิสฺสเหตุ, สุคหิตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมานนฺติ๒.
อนึ่ง ปริยัตอิ ันบุคคลเรียนดีแล้ว คือจำนงอยู่ซึ่งความบริบูรณ์แห่งคุณมีสีลขันธ์เป็นต้นนั่นแล เรียนแล้ว
ไม่เรียนเพราะเหตุมีความโต้แย้งเป็นต้น, ปริยัตินี้ ชื่อว่า ปริยัติมีประโยชน์ทจี่ ะออกจากวัฏฏะ,
ที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายตรัสไว้ว่า
“ธรรมเหล่านั้น อันกุลบุตรเหล่านั้นเรียนดีแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนานแก่กุลบุตรเหล่านั้น
ข้อนั้นเพราะอะไรเป็นเหตุ? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ข้อนั้นเพราะธรรมทั้งหลายอันกุลบุตรเหล่านั้นเรียนดีแล้ว “๓ ดังนี้.
ยํ ปน ปริญฺญาตกฺขนฺโธ ปหีนกิเลโส ภาวิตมคฺโค ปฏิวทิ ฺธากุปฺโป สจฺฉิกตนิโรโธ ขีณาสโว
เกวลํ ปเวณิปาลนตฺถาย วํสานุรกฺขณตฺถาย ปริยาปุณาติ อยํ ภณฺฑาคาริกปริยตฺตีติ.
ส่วนพระขีณาสพผู้มีขันธ์อันกำหนดรู้แล้ว มีกิเลสอันละแล้ว มีมรรคอันอบรมแล้ว มีธรรมอันไม่กำเริบแทงตลอดแล้ว
มีนิโรธอันกระทำให้แจ้งแล้ว ย่อมเรียนซึ่งปริยัติใด เพื่อต้องการแก่อันดำรงซึ่งประเพณี เพื่อต้องการแก่อันตามรักษาซึ่งวงศ์
อย่างเดียว ปริยตั ินี้ ชื่อว่าปริยัติของท่านผู้ประดุจขุนคลัง.
[ภิกษุผู้ปฏิบัติดีใน ๓ ปิฎกได้ผลดีตา่ งกัน]
วินเย ปน สุปฏิปนฺโน ภิกฺขุ สีลสมฺปตฺตึ นิสฺสาย ติสโฺ ส วิชฺชา ปาปุณาติ ตาสํเยว จ ตตฺถ ปเภทวจนโต.
สุตฺเต สุปฏิปนฺโน สมาธิสมฺปทํ นิสฺสาย ฉฬภิญฺญา ปาปุณาติ ตาสํเยว จ ตตฺถ ปเภทวจนโต.
อภิธมฺเม สุปฏิปนฺโน ปญฺญาสมฺปทํ นิสฺสาย จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา ปาปุณาติ, ตาสญฺจ ตตฺเถว ปเภทวจนโต.
อนึ่ง ภิกษุผู้ปฏิบัติดีในพระวินัย อาศัยสีลสมบัติ ย่อมได้บรรลุวิชชา ๓
ก็เพราะตรัสจำแนกประเภทวิชชา ๓ เหล่านั้นนั่นแลไว้ในพระวินัยนั้น.
ผู้ปฏิบัตดิ ีในพระสูตร อาศัยสมาธิสมบัติ ย่อมได้บรรลุอภิญญา ๖
ก็เพราะตรัสจำแนกประเภทอภิญญา ๖ เหล่านั้นไว้ในพระสูตรนั้น.
ผู้ปฏิบัตดิ ีในพระอภิธรรม อาศัยปัญญาสมบัติ ย่อมได้บรรลุปฏิสัมภิทา ๔
ก็เพราะตรัสจำแนกประเภทปฏิสัมภิทา ๔ นั้น ไว้ในพระอภิธรรมนั้นนั่นเอง.
[25] เอวเมเตสุ สุปฏิปนฺโน ยถากฺกเมน อิมํ วิชชฺ าตฺตยฉฬภิญฺญาจตุปฺปฏิสมฺภิทาเภทํ สมฺปตฺตึ ปาปุณาติ.

ผู้ปฏิบัตดิ ีในปิฎกเหล่านี้ ย่อมบรรลุสมบัติตา่ งกัน คือ วิชชา ๓ อภิญญา ๖ และปฏิสัมภิทา ๔ นี้ตามลำดับ ด้วยประการฉะนี้.

๑ ม. มู. ๑๒/๒๖๘-๒๖๙.
๒ ม. มู. ๑๒/๒๖๘-๒๖๙.
๓ ม. มู. ๑๒/๒๖๘-๒๖๙.
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[ผู้ปฏิบัติไม่ดีใน ๓ ปิฎกได้ผลเสียต่างกัน]
วินเย ปน ทุปฺปฏิปนฺโน
อนุญฺญาตสุขสมฺผสฺสอตฺถรณปาปุรณาทิสมผสฺสสามญฺญโต ปฏิกฺขิตฺเตสุ อุปาทินฺนผสฺสาทีสุ อนวชฺชสญฺญี โหติ.
ก็ภิกษุผู้ปฏิบัติไม่ดีในพระวินัย ย่อมมีความสำคัญว่าหาโทษมิได้ ในผัสสะทั้งหลายมีอันสัมผัสซึ่งรูปเป็นอุปาทินกะเป็นต้น
อันพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามแล้ว โดยความเป็นอาการเสมอกับด้วยอันสัมผัสซึ่งวัตถุมีเครือ่ งลาดและผ้าห่มเป็นต้น
ซึ่งมีสัมผัสเป็นสุข ทีพ่ ระผู้มพี ระภาคทรงอนุญาตแล้ว.
วุตฺตมฺปิ เหตํ “ตถาหํ ภควตา ธมฺมํ เทสิตํ อาชานามิ, ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา,
เต ปฏิเสวโต นาลํ อนฺตรายายาติ๑. ตโต ทุสฺสีลภาวํ ปาปุณาติ.
แม้ข้อนี้ ต้องด้วยคำที่(พระอริฏฐะ)กล่าวว่า
“เราย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งธรรม อันพระผู้มพี ระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการทีว่ ่า เป็นธรรมอันทำอันตรายได้อย่างไร
(ธรรม)เหล่านั้นไม่สามารถเพื่อกระทำอันตรายแก่บุคคลผู้เสพได้๒” ดังนี้.
(ภิกษุนั้น)ย่อมถึงความเป็นผู้ทุศีล เพราะ(ความปฏิบัติไม่ดี)นั้น.
สุตฺเต ทุปฺปฏิปนฺโน “จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สํวิชฺชมานาติอาทีสุ๓ อธิปฺปายํ อชานนฺโต ทุคคฺ หิตํ คณฺหาติ.
ยํ สนฺธาย วุตฺตํ “อตฺตนา ทุคฺคหิเตน อมฺเห เจว อพฺภาจิกฺขติ, อตฺตานญฺจ ขนติ, พหุญจฺ อปุญฺญํ ปสวตีติ๔.
ตโต มิจฺฉาทิฏฺฐิตมฺปาปุณาติ.
ภิกษุผู้ปฏิบัติไม่ดีในพระสูตร ไม่รู้อยู่ซึ่งอธิบายในพระบาลีมีอาทิว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! บุคคล ๔ จำพวกนี้ มีอยู่ หาได้อยู่”
ดังนี้, ย่อมถือเอาผิด ที่พระผู้มีพระภาคทรงหมายตรัสว่า “บุคคลมีธรรมอันตนถือผิดแล้ว ย่อมกล่าวตู่เราทั้งหลายด้วย
ย่อมขุดตนเองด้วย ย่อมได้ประสบบาปมิใช่บุญมากด้วย๕” ดังนี้, ภิกษุนั้นย่อมถึงความเป็นผู้มีทิฏฐิผดิ เพราะการถือนั้น.
อภิธมฺเม ทุปฺปฏิปนฺโน ธมฺมจินฺตํ อติธาวนฺโต อจินฺเตยฺยานิปิ จินฺเตติ ตโต จิตตฺ กฺเขปํ ปาปุณาติ.
ภิกษุผู้ปฏิบัติไม่ดีในพระอภิธรรม เมื่อแล่นเกินไปซึ่งการวิจารณ์ธรรม ย่อมคิดแม้ซึ่งเรื่องที่ไม่ควรคิด
ย่อมถึงความฟุ้งซ่านแห่งจิตเพราะคิดซึ่งเรือ่ งที่ไม่ควรคิดนั้น.
วุตฺตํ เหตํ “จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว อจินฺเตยฺยานิ น จินฺเตตพฺพานิ, ยานิ จินฺเตนฺโต อุมฺมาทสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺสาติ๖
ข้อนี้ต้องด้วย(พระพุทธพจน์)ที่ตรัสไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! บุคคลคิดอยู่ซึ่ง(เรื่องที่ไม่ควรคิด)เหล่าใด
พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้า แห่งความลำบากใจ, เรื่องที่ไม่ควรคิดเหล่านี้ ๔ ประการ อันบุคคลไม่ควรคิด๗” ดังนี้.

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

วิ. มหา. ๒/๔๓๔
วิ. มหา. ๒/๔๓๔.
ฏีกานเยน องฺ. จตุกฺ. ๒๑/๑๒๔.
ม. มู. ๑๒/๒๖๖.
ม. ม. ๑๒/๒๖๖.
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐๔.
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐๔.
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เอวเมเตสุ ทุปฺปฏิปนฺโน ยถากฺกเมน อิมํ ทุสฺสีลภาวมิจฺฉาทิฏฺฐิตาจิตตฺ กฺเขปเภทํ วิปตฺตึ ปาปุณาติ.
ภิกษุผู้ปฏิบัติไม่ดีในปิฎก ๓ เหล่านี้ ย่อมถึงความวิบัติ
ต่างด้วยความเป็นผู้ทุศีล ความเป็นผู้มีทิฏฐิผิด และความฟุ้งซ่านแห่งจิตนี้ ตามลำดับ ด้วยประการฉะนี้.
เอตฺตาวตา
ปริยตฺติเภทํ สมฺปตฺตึ
ปาปุณาติ ยถา ภิกฺขุ

วิปตฺตญ
ิ ฺจาปิ ยํ ยหึ
ตมฺปิ สพฺพํ วิภาวเย

อิติ อยมฺปิ คาถา วุตตฺ ตฺถา โหติ.
ถึงพระคาถาแม้นี้ว่า:“ภิกษุย่อมถึงซึ่งความต่างแห่งปริยัตกิ ็ดี สมบัติและวิบัตกิ ็ดี อันใด
ในปิฎกใดมีวินัยปิฎกเป็นต้น โดยประการใด
บัณฑิตพึงประกาศความต่างแห่งปริยตั ิเป็นต้น แม้นั้นทั้งหมด โดยประการนั้น”
ดังนี้.
เป็นอันข้าพเจ้าขยายความแล้วด้วยคำเพียงเท่านี้.
เอวํ นานปฺปการโต ปิฏกานิ ญตฺวา เตสํ วเสเนตํ พุทธฺ วจนํ “ติวธิ นฺติ ญาตพฺพํ.
บัณฑิตครั้นทราบปิฎกโดยประการต่างๆ อย่างนั้นแล้ว ก็ควรทราบพระพุทธพจน์นั้นว่า “มี ๓ อย่าง”
ด้วยอำนาจแห่งปิฎกเหล่านั้น.
[พระพุทธพจน์มี ๕ นิกาย]
[26] กถํ นิกายวเสน ปญฺจวิธํ.

สพฺพเมว เจตํ “ทีฆนิกาโย มชฺฌิมนิกาโย สํยตุ ฺตนิกาโย องฺคตุ ฺตรนิกาโย ขุทฺทกนิกาโยติ ปญฺจปฺปเภทํ โหติ.
(พระพุทธพจน์)มี ๕ ด้วยอำนาจแห่งนิกาย อย่างไร?
จริงอยู่ (พระพุทธพจน์)นั้นทั้งหมดนั่นแล ย่อมมี ๕ ประเภท คือ
“ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย (และ) ขุททกนิกาย”.
[ทีฆนิกาย ๓๔ สูตร]
ตตฺถ กตโม ทีฆนิกาโย.
ติวคฺคสงฺคหานิ พฺรหฺมชาลาทีนิ จตุตตฺ ึส สุตฺตานิ.
บรรดานิกายทั้ง ๕ นั้น ทีฆนิกายเป็นไฉน?
พระสูตร ๓๔ สูตร มีพรหมชาลสูตรเป็นต้น สงเคราะห์ (รวบรวม) เป็น ๓ วรรค (ชื่อทีฆนิกาย).
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จตุตตฺ ึเสว สุตตฺ นฺตา
เอส “ทีฆนิกาโยติ

ติวคฺโค ยสฺส สงฺคโห
ปฐโม อนุโลมิโก.

นิกายใดมีพระสูตร ๓๔ สูตรถ้วน สงเคราะห์เป็น ๓ วรรค,
นิกายแรกนี้ อนุโลม(ตามเนื้อความ) ชื่อว่า “ทีฆนิกาย”.
กสฺมา ปเนส “ทีฆนิกาโยติ วุจฺจติ.
ก็เพราะเหตุไร นิกายนี้ ท่านจึงเรียกว่า “ทีฆนิกาย?”
ทีฆปฺปมาณานํ สุตตฺ านํ สมูหโต นิวาสโต จ.
เพราะเป็นที่ประชุม และเป็นที่รวมแห่งสูตรทั้งหลายที่มีขนาดยาว.
สมูหนิวาสา หิ “นิกาโยติ วุจฺจนฺติ.
จริงอยู่ ที่ประชุมและที่รวม ท่านเรียกว่า “นิกาย”.
“นาหํ ภิกฺขเว อญฺญํ เอกนิกายมฺปิ สมนุปสฺสามิ เอวญฺจิตตฺ ํ,
ยถยิทํ ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตา ปาณา โปณิกนิกาโย จิกฺขลฺลิกนิกาโยติ เอวมาทีนิ เจตฺถ สาธกานิ สาสนโต จ โลกโต จ.
ก็ใน(ข้อที่นิกายศัพท์ เป็นศัพท์บอกความประชุมและความรวม)นี้ มีอุทาหรณ์ที่ควรสาธกทั้งทางศาสนาทั้งทางโลก
มีอาทิอย่างนี้วา่ “ดูกอ่ นภิกษุทั้งหลาย! เราย่อมไม่เล็งเห็นแม้ซึ่งหมู่อันหนึ่งอื่น ซึ่งงดงามเหมือนหมู่สตั ว์ดริ ัจฉานนี้
คือหมู่ปลวก หมู่สัตว์เล็กๆ นะภิกษุทั้งหลาย!”.
เอวํ เสสานมฺปิ นิกายภาเว วจนตฺโถ เวทิตพฺโพ.
บัณฑิตพึงทราบวจนัตถะ๑ ในความที่นิกายทั้ง ๔ แม้ที่เหลือ ชื่อว่า นิกาย ด้วยประการฉะนี้.
[มัชฌิมนิกายมี ๑๕๒ สูตร]
กตโม มชฺฌิมนิกาโย.
มชฺฌิมปฺปมาณานิ ปญฺจทสวคฺคสงฺคหานิ มูลปริยายสุตฺตาทีนิ ทิยฑฺฒสตํ เทฺว จ สุตฺตานิ.
มัชฌิมนิกายเป็นไฉน?
พระสูตร ๑๕๒ สูตร มีมูลปริยายสูตรเป็นต้น สงเคราะห์เป็น ๑๕ วรรค ซึ่งมีขนาดปานกลาง ชื่อมัชฌิมนิกาย.
ทิยฑฺฒสตสุตตฺ นฺตา
นิกาโย มชฺฌิโม ปญฺจ-

เทฺว จ สุตตฺ านิ ยตฺถ, โส
ทสวคฺคปริคฺคโห.

นิกายที่มพี ระสูตร ๑๕๒ สูตร จัดเป็น ๑๕ วรรค ชื่อว่ามัชฌิมนิกาย.

๑ ความหมายของคำ
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[สังยุตตนิกายมี ๗,๗๖๒ สูตร]
กตโม สํยุตตฺ นิกาโย.
เทวตาสํยุตฺตาทิวเสน ฐิตานิ โอฆตรณสุตฺตาทีนิ สตฺต สุตฺตสหสฺสานิ สตฺต จ สุตฺตสตานิ ทฺวาสฏฺฐิ เจว สุตฺตานิ.
สังยุตตนิกายเป็นไฉน?
พระสูตร ๗,๗๖๒ สูตร มีโอฆตรณสูตรเป็นต้น ตั้งอยูด่ ้วยอำนาจแห่งสังยุตมีเทวตาสังยุตเป็นต้น ชื่อสังยุตตนิกาย.
สตฺต สุตฺตสหสฺสานิ
ทฺวาสฏฺฐิ เจว สุตตฺ นฺตา,

สตฺต สุตตฺ สตานิ จ
เอโส สํยุตฺตสงฺคโห.

นิกาย ทีม่ พี ระสูตร ๗,๗๖๒ สูตร ซึง่ รวบรวมหมวดสังยุต นี้(ชือ่ ว่าสังยุตตนิกาย).
[อังคุตตรนิกายมี ๙,๕๕๗ สูตร]
[27] กตโม องฺคต
ุ ฺตรนิกาโย.

เอเกกองฺคาติเรกวเสน ฐิตานิ จิตฺตปริยาทานาทีนิ นว สุตตฺ สหสฺสานิ ปญฺจ สุตตฺ สตานิ สตฺตปณฺณาส จ สุตตฺ านิ.
อังคุตตรนิกายเป็นไฉน?
พระสูตร ๙,๕๕๗ สูตร มีจิตตปริยาทานสูตรเป็นต้น ที่ตั้งอยูด่ ้วยอำนาจแห่งองค์หนึ่งๆ และเกินหนึ่ง ชื่ออังคุตตรนิกาย.
นว สุตตฺ สหสฺสานิ
สตฺตปญฺญาส สุตฺตานิ

ปญฺจสุตฺตสตานิ จ
สงฺขา องฺคตุ ฺตเร อยํ.

ในอังคุตตรนิกาย นับจำนวนพระสูตร ได้ดังนี้ คือ ๙,๕๕๗ สูตร.
[ขุททกนิกายมี ๑๕ ประเภท]
กตโม ขุทฺทกนิกาโย.
สกลํ วินยปิฏกํ อภิธมฺมปิฏกํ ขุทฺทกปาฐาทโย จ ปุพฺเพ นิทสฺสิตา ปญฺจทสเภทา ฐเปตฺวา จตฺตาโร นิกาเย
อวเสสํ พุทฺธวจนนฺติ.
ขุททกนิกายเป็นไฉน?
เว้น ๔ นิกายเสีย พระพุทธพจน์ที่เหลือ คือพระวินัยปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ทั้งหมด
และ(พระบาลี) ๑๕ ประเภท ที่แสดงไว้แล้วในตอนต้น มีขุททกปาฐะเป็นอาทิ (ชื่อขุททกนิกาย) ด้วยประการฉะนี้.
ฐเปตฺวา จตุโรเปเต
ตทญฺญํ พุทฺธวจนํ

นิกาเย ทีฆอาทิเก
นิกาโย ขุทฺทโก มโตติ.

เว้นนิกายแม้ทั้ง ๔ มีทีฆนิกายเป็นต้นนั่นเสีย
พระพุทธพจน์อื่นจากนั้น บัณฑิต เรียกว่า ขุททกนิกาย ฉะนี้แล.
เอวํ นิกายวเสน ปญฺจวิธํ.
(พระพุทธพจน์)มี ๕ อย่าง ด้วยอำนาจแห่งนิกาย ดังพรรณนามาฉะนี้.
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[พระพุทธพจน์มี ๙ อย่าง]
กถํ องฺควเสน นววิธํ.
สพฺพเมว หีทํ “สุตฺตํ เคยฺยํ เวยฺยากรณํ คาถา อุทานํ อิตวิ ุตตฺ กํ ชาตกํ อพฺภุตธมฺมํ เวทลฺลนฺติ นวปฺปเภทํ โหติ.
(พระพุทธพจน์)มี ๙ อย่าง ด้วยสามารถแห่งองค์อย่างไร?
จริงอยู่ (พระพุทธพจน์)นี้ทั้งหมดทีเดียว มี ๙ ประเภท คือ
สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวตุ ตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ.
[อธิบายพระพุทธพจน์มีองค์ ๙ ทีละองค์]
ตตฺถ อุภโตวิภงฺค นิทฺเทส กฺขนฺธก ปริวารา สุตฺตนิปาเต มงฺคลสุตฺต รตนสุตฺต นาลกสุตฺต ตุวฏกสุตฺตาทีนิ
อญฺญมฺปิ จ สุตฺตนฺตนามกํ ตถาคตวจนํ “สุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ.
บรรดา(พระพุทธพจน์ที่มอี งค์ ๙) นั้น
อุภโตวิภังค์ นิทเทส ขันธกะ ปริวาร และพระสูตรมีมงคลสูตร รตนสูตร นาลกสูตร และตุวฏกสูตรเป็นต้น ในสุตตนิบาต
และพระตถาคตพจน์ ที่มีชื่อว่าสูตร แม้อื่น พึงทราบว่า “พระสูตร”
สพฺพมฺปิ สคาถกํ สุตฺตํ “เคยฺยนฺติ เวทิตพฺพํ.
พระสูตรที่มีคาถาแม้ทั้งหมด พึงทราบว่า “เคยยะ”
วิเสเสน สํยตุ ฺตเก สกโลปิ สคาถกวคฺโค.
สคาถกวรรค (วรรคทีม่ ีคาถา) แม้ทั้งสิ้น ในสังยุตตนิกาย (พึงทราบว่า “เคยยะ”) โดยพิเศษ.
สกลํ อภิธมฺมปิฏกํ นิคฺคาถกสุตตฺ ํ ยญฺจ อญฺญมฺปิ อฏฺฐหิ องฺเคหิ อสงฺคหิตํ พุทฺธวจนํ, ตํ “เวยฺยากรณนฺติ เวทิตพฺพํ.
พระอภิธรรมปิฎกทั้งสิ้น พระสูตรที่ไม่มีคาถาปน และพระพุทธพจน์แม้อื่นที่ไม่ได้สงเคราะห์เข้าด้วยองค์ ๘
พึงทราบว่า “เวยยากรณะ”
ธมฺมปท เถรคาถาเถรีคาถา สุตฺตนิปาเต โนสุตตฺ นามิกา สุทธฺ ิกคาถา จ “คาถาติ เวทิตพฺพํ.๑
ธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา และคาถาล้วนๆ ที่ไม่มีชื่อว่าสูตร ในสุตตนิบาต พึงทราบว่า “คาถา”
โสมนสฺสญาณมยิกคาถาปฏิสํยุตฺตา เทฺวอสีติ [28] สุตฺตนฺตา “อุทานนฺติ เวทิตพฺพํ.
พระสูตร ๘๒ สูตร ที่ปฏิสังยุตด้วยคาถาซึ่งสำเร็จด้วยโสมนัสสญาณ พึงทราบว่า “อุทานะ”
“วุตฺตํ เหตํ ภควตาติ อาทินยปฺปวตฺตา ทสุตฺตรสตสุตฺตนฺตา “อิตวิ ุตตฺ กนฺติ เวทิตพฺพํ.
พระสูตร ๑๑๐ สูตร ที่เป็นไปโดยนัยเป็นต้นว่า “ข้อนี้สมจริงดังคำทีพ่ ระผู้มพี ระภาคตรัสไว้แล้ว๒”
พึงทราบว่า “อิตวิ ุตตกะ”
อปณฺณกชาตกาทีนิ ปญฺญาสาธิกานิ ปญฺจชาตกสตานิ “ชาตกนฺติ เวทิตพฺพํ.
ชาดก ๕๕๐ มีอปัณณกชาดกเป็นต้น พึงทราบว่า “ชาตกะ”
๑ เวทิตพฺพาติ ภเวยฺย. *
๒ ขุ. อิติวุตฺตก. ๒๕/๒๒๙.
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“จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา อานนฺเทติอาทินยปฺปวตฺตา
สพฺเพปิ อจฺฉริยพฺภตุ ธมฺมปฏิสํยุตฺตนฺตา สุตฺตนฺตา “อพฺภุตธมฺมนฺติ เวทิตพฺพํ.
พระสูตร ที่ปฏิสังยุตด้วยอัจฉริยอัพภูตธรรมแม้ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปโดยนัยเป็นต้นว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! อัจฉริยอัพภูตธรรม ๔ อย่าง เหล่านี้ ย่อมมีในพระอานนท์๑” พึงทราบว่า “อัพภูตธัมมะ”
จูฬเวทลฺล มหาเวทลฺล สมฺมาทิฏฺฐิสกฺกปญฺห สงฺขารภาชนีย มหาปุณฺณมสุตตฺ าทโย
สพฺเพปิ เวทญฺจ ตุฏฺฐิญฺจ ลทฺธา ลทฺธา ปุจฺฉิตสุตตฺ นฺตา “เวทลฺลนฺติ เวทิตพฺพํ.
พระสูตร ที่มนุษย์เป็นต้นถามแล้ว ได้ความรู้และความยินดี แม้ทั้งหมด มีจฬู เวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตร
สัมมาทิฏฐิสตู ร สักกปัญหสูตร สังขารภาชนียสูตร และมหาปุณณมสูตรเป็นต้น พึงทราบว่า “เวทัลละ”
เอวํ องฺควเสน นววิธํ.
(พระพุทธพจน์)มีองค์ ๙ ด้วยอำนาจแห่งองค์ ดังพรรณนามาฉะนี้.
[พระพุทธพจน์มี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์]
กถํ ธมฺมกฺขนฺธวเสน จตุราสีติสหสฺสวิธํ.
(พระพุทธพจน์)มี ๘๔,๐๐๐ อย่าง ด้วยอำนาจแห่งพระธรรมขันธ์อย่างไร?
สพฺพเมว เจตํ พุทธฺ วจนํ
ทฺวาสีติ พุทฺธโต คณฺหึ
จตุราสีติสหสฺสานิ

เทฺว สหสฺสานิ ภิกฺขุโต
เย เม ธมฺมา ปวตฺติโนติ

เอวํ ปริทีปิตธมฺมกฺขนฺธวเสน จตุราสีติสหสฺสปฺปเภทํ โหติ.
จริงอยู่ พระพุทธพจน์นั้นทั้งหมดเทียว มี ๘๔,๐๐๐ ประเภท ด้วยอำนาจแห่งพระธรรมขันธ์
ที่(พระอานนทเถระ)แสดงไว้แล้วอย่างนีว้ ่า
“ข้าพเจ้าเรียนเอาพระธรรมจากพุทธสำนัก ๘๒,๐๐๐ จากสำนักภิกษุ ๒,๐๐๐
พระธรรมที่เป็นไป(ในหทัย)ของข้าพเจ้า จึงมีจำนวน ๘๔,๐๐๐” ดังนี้.
[วิธีคำนวณนับพระธรรมขันธ์เฉพาะขันธ์หนึ่งๆ]
ตตฺถ เอกานุสนฺธิกํ สุตฺตํ เอโก ธมฺมกฺขนฺโธ.
บรรดา(พระธรรมขันธ์ ๘๔,๐๐๐) นั้น พระสูตรที่มีอนุสนธิเดียว จัดเป็นหนึ่งพระธรรมขันธ์.
ยํ อเนกานุสนฺธกิ ํ, ตตฺถ อนุสนฺธิวเสน ธมฺมกฺขนฺธคณนา.
ใน(พระสูตร)ที่มีอนุสนธิมาก, นับพระธรรมขันธ์ ด้วยอำนาจแห่งอนุสนธิ.
คาถาพนฺเธสุ ปญฺหปุจฺฉนํ เอโก ธมฺมกฺขนฺโธ, วิสชฺชนํ เอโก.
ในคาถาพันธ์ทั้งหลาย คำถามปัญหา (ข้อหนึ่ง) จัดเป็นหนึ่งพระธรรมขันธ์, คำวิสัชชนา (ข้อหนึ่ง) จัดเป็นหนึ่งพระธรรมขันธ์.
๑ ที. มหา. ๑๐/๑๘๒. วิ. มหา. ๑/๑
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อภิธมฺเม เอกเมกํ ติกทุกภาชนํ เอกเมกญฺจ จิตฺตวารภาชนํ เอโก ธมฺมกฺขนฺโธ.
ในพระอภิธรรม การจำแนกติกะทุกะแต่ละติกะทุกะ และการจำแนกวาระจิตแต่ละวาระจิต จัดเป็นหนึ่งพระธรรมขันธ์.
วินเย อตฺถิ วตฺถุ, อตฺถิ มาติกา, อตฺถิ ปทภาชนียํ, อตฺถิ อนฺตราปตฺติ, อตฺถิ อาปตฺติ, อตฺถิ อนาปตฺติ, อตฺถิ ติกจฺเฉโท.
ตตฺถ เอกเมโก โกฏฺฐาโส “เอกเมโก ธมฺมกฺขนฺโธติ เวทิตพฺโพ.
ในพระวินัย มีวัตถุ มีมาติกา มีบทภาชนีย์ มีอันตราบัติ มีอาบัติ มีอนาบัติ มีกำหนดติกะ
บรรดา(วัตถุและมาติกาเป็นต้น)เหล่านั้น ส่วนหนึ่งๆ พึงทราบว่า “เป็นพระธรรมขันธ์อันหนึ่งๆ.”
เอวํ ธมฺมกฺขนฺธวเสน จตุราสีติสหสฺสวิธํ.
(พระพุทธพจน์ ทั้งหมด) มี ๘๔,๐๐๐ อย่าง ด้วยอำนาจแห่งพระธรรมขันธ์ ดังพรรณนามาฉะนี้.
[ปฐมสังคายนาจัดพระพุทธพจน์ไว้เป็นหมวดๆ]
[29] เอวเมตํ อเภทโต รสวเสน เอกวิธํ,

เภทโต ธมฺมวินยาทิวเสน ทุวธิ าทิเภทํ พุทฺธวจนํ,
สงฺคายนฺเตน มหากสฺสปปฺปมุเขน วสิคเณน
“อยํ ธมฺโม, อยํ วินโย; อิทํ ปฐมพุทฺธวจนํ, อิทํ มชฺฌิมพุทธฺ วจนํ, อิทํ ปจฺฉิมพุทธฺ วจนํ;
อิทํ วินยปิฏกํ, อิทํ สุตฺตนฺตปิฏกํ, อิทํ อภิธมฺมปิฏกํ; อยํ ทีฆนิกาโย ฯเปฯ อยํ ขุทฺทกนิกาโย; อิมานิ สุตฺตาทีนิ นวงฺคานิ;
อิมานิ จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานีติ อิมํ ปเภทํ ววฏฺฐเปตฺวาว สงฺคีตํ.
พระพุทธพจน์นั่น (โดยนัยดังที่กล่าวมาแล้ว)อย่างนี้ โดยความไม่ตา่ งกัน มีอย่างเดียว ด้วยอำนาจรส,
โดยความต่างกัน มีประเภท ๒ อย่างเป็นต้น ด้วยอำนาจธรรมและวินัยเป็นอาทิ
(อันพระมหาเถระ)ผู้เป็นคณะที่ชำนาญ มีพระมหากัสสปะเป็นประมุข เมื่อจะสังคายนา จึงกำหนดประเภทนี้ก่อน
แล้วร้อยกรองไว้วา่ “นี้พระธรรม, นี้พระวินัย; นี้ปฐมพุทธพจน์, นี้มัชฌิมพุทธพจน์, นี้ปัจฉิมพุทธพจน์;
นี้พระวินัยปิฎก, นี้พระสุตตันตปิฎก, นี้พระอภิธรรมปิฎก; นี้ทีฆนิกาย, นี้มัชฌิมนิกาย, นี้สังยุตตนิกาย, นี้อังคุตตรนิกาย,
นี้ขุททกนิกาย; นี้องค์ ๙ มีสตุ ตะ เป็นต้น; นี้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์.”
น เกวลญฺจ อิมเมว, อญฺญมฺปิ อุทานสงฺคห วคฺคสงฺคห เปยฺยาลสงฺคห เอกนิปาตทุกนิปาตาทินิปาตสงฺคหสํยุตตฺ สงฺคห ปณฺณาสกสงฺคหาทิมเนกวิธํ ตีสุ ปิฏเกสุ สนฺทิสฺสมานํ สงฺคหปฺปเภทํ ววฏฺฐเปตฺวา เอวํ สตฺตหิ มาเสหิ สงฺคีตํ.
ก็ทา่ นร้อยกรองประเภทตามทีก่ ล่าวไว้แล้วนี้เท่านั้น อย่างเดียวหามิได้,
ยังได้กำหนดประเภทที่ควรรวบรวมไว้แม้อื่นๆ ซึ่งมีหลายชนิด
มีอุทานสังคหะ วัคคสังคหะ เปยยาลสังคหะ นิบาตสังคหะเช่นเอกนิบาตและทุกนิบาตเป็นต้น
สังยุตตสังคหะ และปัณณาสกสังคหะเป็นอาทิ
ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ได้ร้อยกรองอยู่ ๗ เดือนจึงสำเร็จ ด้วยประการฉะนี้.
[พระพุทธศาสนาอาจตั้งอยู่ได้ ๕,๐๐๐ ปี]
สงฺคีติปริโยสาเน จสฺส “อิทํ มหากสฺสปตฺเถเรน ทสพลสฺส สาสนํ ปญฺจวสฺสสหสฺสปฺปมาณกาลํ ปวตฺตนสมตฺถํ กตนฺติ
สญฺชาตปฺปโมทา สาธุการํ วิย ททมานา อยํ มหาปฐวี อุทกปริยนฺตํ กตฺวา อเนกปฺปการํ สงฺกมฺปิ สมฺปกมฺปิ สมฺปเวธิ.
อเนกานิ จ อจฺฉริยานิ ปาตุรเหสุนฺติ.
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ก็ในเวลาจบการร้อยกรอง(พระพุทธพจน์)นั้น มหาปฐพีนี้ เหมือนเกิดความปราโมทย์ ให้สาธุการอยู่วา่
“พระมหากัสสปเถระ ทำพระศาสนาของพระทศพลนี้ ให้สามารถเป็นไปได้ตลอดกาลประมาณ ๕,๐๐๐ ปี” ดังนี้
ก็หวั่นไหว เอนเอียง สะเทือนสะท้าน เป็นอเนกประการ จนถึงน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุด.
และอัศจรรย์ทั้งหลายเป็นอันมากก็ได้ปรากฏมีแล้ว ด้วยประการฉะนี้.
อยํ ปฐมมหาสงฺคีติ นาม, ยา โลเก
สเตหิ ปญฺจหี กตา
เถเรเหว กตตฺตา จ

เตน “ปญฺจสตาติ จ
“เถริกาติ ปวุจฺจตีติ.

สังคีติใดในโลก
ท่านเรียกว่า “ปัญจสตาสังคีติ” เพราะพระธรรมสังคาหกเถระ ๕๐๐ รูปทำ,
และเรียกว่า “เถริกาสังคีติ” เพราะพระเถระทั้งหลายนั่นแลทำแล้ว.
สังคีตินี้ ชื่อปฐมมหาสังคีติ ด้วยประการฉะนี้.
อิมิสฺสา ปฐมมหาสงฺคตี ิยา วตฺตมานาย, วินยํ ปุจฺฉนฺเตน อายสฺมตา มหากสฺสเปน
“ปฐมํ อาวุโส อุปาลิ ปาราชิกํ กตฺถ ปญฺญตฺตนฺติ เอวมาทิวจนปริโยสาเน
“วตฺถุมฺปิ ปุจฺฉิ นิทานมฺปิ ปุจฺฉิ ปุคฺคลมฺปิ ปุจฺฉีติ เอตฺถ นิทาเน ปุจฺฉิเต,
ตํ นิทานํ อาทิโต ปภูติ [30] วิตถฺ าเรตฺวา เยน จ ปญฺญตฺตํ ยสฺมา จ ปญฺญตฺตํ สพฺพเมตํ กเถตุกาเมน อายสฺมตา อุปาลิตเฺ ถเรน วุตตฺ ํ.
เมื่อปฐมมหาสังคีตินี้เป็นไปอยู่, ท่านพระมหากัสสปะ เมื่อจะถามถึงพระวินัย (กะท่านพระอุบาลีเถระ)
จึงถามถึงนิทาน ที่ทา่ นกล่าวไว้ในคำนี้วา่ “ถามถึงวัตถุบ้าง ถามถึงนิทานบ้าง ถามถึงบุคคลบ้าง” ดังนี้เป็นต้น
ซึ่งเป็นที่สุดแห่งคำมีอาทิอย่างนี้ว่า “ดูก่อนอาวุโส อุบาลี! ปฐมปาราชิก พระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติแล้ว ณ ที่ไหน?”
เป็นต้น, คำนิทานนั้นท่านพระอุบาลีเถระ ประสงค์จะให้พิสดารตั้งแต่ต้น
แล้วกล่าวถึงบุคคลเป็นต้นที่บัญญัตวิ ินัยปิฎก และเหตุที่บัญญัตินั่นทั้งหมด จึงกล่าวไว้แล้ว.
[อธิบายความเริ่มต้นแห่งนิทานวินัย]
“เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรญฺชายํ วิหรตีติ สพฺพํ วตฺตพฺพํ. เอวมิทํ อายสฺมตา อุปาลิตฺเถเรน วุตฺตํ.
คำนิทาน (คำเริม่ ต้น) ว่า เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรญฺชายํ วิหรติ๑ เป็นอาทิ บัณฑิตควรกล่าวไว้ทั้งหมด.
(เพราะ) (คำเริ่มต้น)นี้ ท่านพระอุบาลีเถระกล่าวไว้อย่างนี้.
ตญฺจ ปน “ปฐมมหาสงฺคตี ิกาเล วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ.
ก็แล (คำเริ่มต้น)นั้น บัณฑิตควรทราบว่า “(ท่านพระอุบาลีเถระกล่าวไว้แล้ว) ในคราวกระทำสังคายนาใหญ่ครั้งแรก.”
เอตฺตาวตา จ “อิทํ วจนํ เกน วุตฺตํ, กทา จ วุตตฺ นฺติ เอเตสํ ปทานํ อตฺโถ ปกาสิโต โหติ.
ก็ใจความแห่งบทนีว้ า่ “คำนีใ้ ครกล่าว และกล่าวในกาลไหน” เป็นต้น เป็นอันข้าพเจ้าประกาศแล้ว ด้วยลำดับแห่งคำเพียงเท่านี.้
อิทานิ “กสฺมา วุตตฺ นฺติ เอตฺถ วุจฺจเต.
บัดนี้ ข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยในบทว่า กล่าวไว้เพราะเหตุไร นี้ต่อไป:๑ วิ. มหา. ๑/๑
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ยสฺมา อยมายสฺมา มหากสฺสปตฺเถเรน นิทานํ ปุฏฺโฐ ตสฺมา เตน ตํ นิทานํ อาทิโต ปภูติ วิตฺถาเรตุํ วุตฺตนฺติ.
เพราะท่านพระอุบาลีนี้ ถูกพระมหากัสสปเถระถามถึงนิทานแล้ว
ฉะนั้น ท่านจึงได้กล่าวนิทานนั้นเพือ่ ให้พิสดารแล้วตั้งแต่ต้น ด้วยประการฉะนี้.
เอวมิทํ “อายสฺมตา อุปาลิตฺเถเรน ปฐมมหาสงฺคตี ิกาเล วทนฺเตนาปิ อิมินา การเณน วุตตฺ นฺติ เวทิตพฺพ ํ.
(คำเริ่มต้น)นี้ บัณฑิตควรทราบว่า
“ท่านพระอุบาลีเถระ แม้เมื่อกล่าวในคราวทำสังคายนาใหญ่ครั้งแรก ก็ได้กล่าวแล้วเพราะเหตุนี้” ด้วยประการฉะนี้.
เอตฺตาวตา จ “วุตฺตํ เยน ยทา ยสฺมาติ อิเมสํ มาติกาปทานํ อตฺโถ ปกาสิโต โหติ.
ก็ใจความแห่งบทมาติกาเหล่านี้ว่า วุตฺตํ เยน ยทา ยสฺมา ดังนี้ เป็นอันข้าพเจ้าประกาศแล้ว ด้วยลำดับแห่งคำเพียงเท่านี้.
อิทานิ “ธาริตํ เยน จาภฏํ ยตฺถ ปติฏฺฐิตญฺเจตเมตํ วตฺวา วิธินฺติ เอเตสํ อตฺถปฺปกาสนตฺถํ อิทํ วุจจฺ ติ.
บัดนี้ เพื่อจะประกาศเนื้อความ แห่ง(บทมาติกา)เหล่านีว้ ่า ธาริตํ เยน จาภฏํ ยตฺถ ปติฏฺฐิตญเจตเมตํ วตฺวา วิธึ
บัณฑิตจึงกล่าว(คำ)นี้ไว้.
[พระมหาเถระมีพระอุบาลีเป็นต้นนำพระวินัยปิฎกสืบต่อมา]
“ตํ ปเนตํ ‘เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรญฺชายํ วิหรตีติ เอวมาทิวจนปฏิมณฺฑิตนิทานํ วินยปิฏกํ
เกน ธาริตํ, เกนาภฏํ, กตฺถ ปติฏฺฐิตนฺติ.
ถามว่า “ก็พระวินัยปิฎกนี้นั้น ซึ่งมีนิทานประดับด้วยคำมีอาทิอย่างนี้วา่ เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรญฺชายํ วิหรติ ดังนี้
ใครทรงไว้? ใครนำสืบมา? (และ) ตั้งมั่นอยู่แล้วในบุคคลไหน?”
วุจจฺ เต.
ข้าพเจ้าจะเฉลยต่อไป:อาทิโต ตาว อิทํ ภควโต สมฺมุขา อายสฺมตา อุปาลิตฺเถเรน ธาริตํ.
พระวินัยปิฎกนี้ ท่านพระอุบาลีเถระจำทรงไว้ ต่อพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาค ในเบื้องต้นก่อน.
ตสฺส สมฺมุขโต, อปรินพิ ฺพุเตว ตถาคเต, ฉฬภิญฺญาทิเภเทหิ อเนเกหิ ภิกฺขุสหสฺเสหิ.
เมื่อพระตถาคตเจ้ายังไม่ปรินพิ พานนั่นแล, ภิกษุหลายพันรูป ต่างโดยได้อภิญญา ๖ เป็นต้น
(จำทรงไว้)ต่อจาก(ท่านพระอุบาลีเถระ)นั้น.
ปรินิพพฺ ุเต ตถาคเต, มหากสฺสปปฺปมุเขหิ ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ.
เมื่อพระตถาคตเจ้าปรินพิ พานแล้ว, พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย มีพระมหากัสสปะเป็นประมุข ก็จำทรงกันต่อมา.
“เกนาภฏนฺติ.
(บทมาติกาว่า) เกนาภฏํ (นี้ ข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไป):ชมฺพทุ ีเป ตาว อุปาลิตฺเถรมาทึ กตฺวา อาจริยปรมฺปราย, ยาว ตติยสงฺคีติ, ตาว อาภฏํ.
ในชมพูทวีปก่อน (พระวินัยนั่น) นำสืบต่อมาโดยลำดับแห่งอาจารย์ ตั้งต้นแต่พระอุบาลีเถระ จนถึงสังคายนาครั้งที่ ๓.
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ตตฺรายํ อาจริยปรมฺปรา.
ในชมพูทวีปนั้น มีลำดับอาจารย์ดังต่อไปนี้:[31]

อุปาลิ ทาสโก เจว
ติสฺโส โมคฺคลิปุตฺโต จ
ปรมฺปราย วินยํ ทีเป
อจฺฉิชฺชมานํ อาเนสุํ,

โสณโก สิคฺคโว ตถา
ปญฺเจเต วิชติ าวิโน
ชมฺพุสริ ิวฺหเย
ตติโย ยาว สงฺคโห.

พระเถระ ๕ องค์เหล่านี้คือ พระอุบาลี ๑ พระทาสกะ ๑ พระโสณกะ ๑
พระสิคควะ ๑ พระโมคคลีบุตรติสสะ ๑ ผู้มีชัยชนะพิเศษ
ได้นำพระวินัยมาโดยลำดับไม่ให้ขาดสาย ในสิรชิ มพูทวีป๑
จนถึงสังคายนาครั้งที่ ๓.
[พระอุบาลีเถระเรียนพระวินัยปิฎกจากพุทธสำนัก]
อายสฺมา หิ อุปาลิ อิมํ วินยวํสํ วินยตนฺตึ วินยปฺปเวณึ ภควโต สมฺมุขา อุคฺคเหตฺวา พหูนํ หทเย ปติฏฺฐาเปสิ.
ความพิสดารว่า ท่านพระอุบาลีเรียนเอาวงศ์ระเบียบประเพณีแห่งพระวินัย ต่อพระพักตร์พระผู้มพี ระภาค
แล้วให้ตั้งอยู่ในหทัยของภิกษุเป็นอันมาก.
ตสฺส หายสฺมโต สนฺติเก วินยวํสํ อุคฺคเหตฺวา วินเย ปกตญฺญตุ ํ ปตฺเตสุ ปุคฺคเลสุ
ปุถุชฺชนโสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิโน คณนปถํ วีติวตฺตา. ขีณาสวานํ สหสฺสเมกํ อโหสิ.
จริงอยู่ บรรดาบุคคลผู้เรียนเอาวินัยวงศ์ ในสำนักของท่านนั้น แล้วถึงความเป็นผู้ฉลาดสามารถในพระวินัย ผู้ที่เป็นปุถุชน
พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี กำหนดนับไม่ถ้วน. ที่เป็นพระขีณาสพ ได้มีจำนวน ๑,๐๐๐ รูป.
[พระทาสกเถระเรียนพระวินัยปิฏกจากสำนักพระอุบาลีเถระ]
ทาสกตฺเถโรปิ ตสฺเสว สทฺธิวิหาริโก อโหสิ.
ฝ่ายพระทาสกเถระ ได้เป็นสัทธิวิหาริกของพระอุบาลีเถระนั้นนั่นเอง.
โส อุปาลิตฺเถรสฺส สมฺมุขา อุคฺคเหตฺวา ตเถว วินยํ วาเจสิ.
ท่านได้เรียนเอา (พระวินัย) ต่อจากพระอุบาลีเถระ แล้วก็บอกสอนพระวินัย (แก่ภิกษุเป็นอันมาก) เหมือนอย่างนั้น.
ตสฺสาปิ อายสฺมโต สนฺติเก อุคคฺ เหตฺวา วินเย ปกตญฺญุตํ ปตฺตา ปุถุชฺชนาทโย คณนปถํ วีตวิ ตฺตา.
ขีณาสวานํ สหสฺสเมกํ อโหสิ.
ปุถุชนเป็นต้นผู้เรียนเอา (พระวินัย) ในสำนักของพระเถระแม้นั้น แล้วถึงความเป็นผู้ฉลาดสามารถในพระวินัย
กำหนดนับไม่ถ้วน. ที่เป็นพระขีณาสพได้มีจำนวนถึง ๑,๐๐๐ รูป.

๑ ในทวีปชื่อชมพูอันเป็นสิริ
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[พระโสณกเถระเรียนพระวินัยปิฎกจากสำนักพระทาสกเถระ]
โสณกตฺเถโร ปน ทาสกตฺเถรสฺส สทฺธวิ ิหาริโก อโหสิ.
ส่วนพระโสณกเถระ ได้เป็นสัทธิวิหาริกของพระทาสกเถระ.
โสปิ อตฺตโน อุปชฺฌายสฺส ทาสกตฺเถรสฺส สมฺมุขา อุคฺคเหตฺวา ตเถว วินยํ วาเจสิ.
แม้ท่านก็เรียนเอา (พระวินัย) ต่อจากพระทาสกเถระ ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ของตน แล้วก็บอกสอนพระวินัย
(แก่ภิกษุเป็นอันมาก) เหมือนอย่างนั้น.
ตสฺสาปิ อายสฺมโต สนฺติเก อุคคฺ เหตฺวา วินเย ปกตญฺญุตํ ปตฺตา ปุถุชฺชนาทโย คณนปถํ วีตวิ ตฺตา.
ขีณาสวานํ สหสฺสเมว อโหสิ.
ปุถุชนเป็นต้นผู้เรียนเอา (พระวินัย) ในสำนักของท่านแม้นั้น แล้วถึงความเป็นผู้ฉลาดสามารถในพระวินัย กำหนดนับไม่ถ้วน.
ที่เป็นพระขีณาสพได้มีจำนวนถึง ๑,๐๐๐ รูปเช่นกัน.
[พระสิคควเถระเรียนพระวินัยปิฎกจากสำนักพระโสณกเถระ]
สิคฺควตฺเถโรปิ โสณกตฺเถรสฺส สทฺธวิ ิหาริโก เถรสฺส สนฺติเก วินยํ อุคฺคเหตฺวา อรหนฺตสหสฺสสฺส ธุรคฺคาโห อโหสิ.
ฝ่ายพระสิคควเถระ เป็นสัทธิวิหาริกของพระโสณกเถระ เรียนเอาพระวินัย ในสำนักของพระเถระ
แล้วได้เป็นผู้รับธุระของพระอรหันต์ ๑,๐๐๐ องค์.
ตสฺส ปนายสฺมโต สนฺติเก อุคฺคเหตฺวา วินเย ปกตญฺญตุ ํ ปตฺตา ปุถุชฺชนโสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิโนปิ ขีณาสวาปิ
“เอตฺตกานิ สตานีติ วา “เอตฺตกานิ สหสฺสานีติ วา อปริจฺฉินฺนา [32] อเหสุํ.
อนึ่ง ปุถุชน พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามีกด็ ี พระขีณาสพก็ดี ผู้เรียนเอา (พระวินัย) ในสำนักของท่านนั้น
แล้วถึงความเป็นผู้ฉลาดสามารถในพระวินัย ก็กำหนดไม่ได้ว่า “เท่านีร้ ้อย” หรือว่า “เท่านี้พัน”.
ตทา กิร ชมฺพุทีเป อติมหาภิกฺขุสมุทโย อโหสิ.
ได้ยินว่า เวลานั้น ในชมพูทวีปได้มีการประชุมภิกษุมากมาย.
โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส อานุภาโว ตติยสงฺคีติยํ ปากโฏ ภวิสฺสติ.
อานุภาพของพระโมคคลีบุตรติสสเถระ จักมีปรากฏชัดในตติยสังคายนา (ข้างหน้า).
เอวมิทํ วินยปิฏกํ “ชมฺพุทีเป ตาว อิมาย อาจริยปรมฺปราย ยาว ตติยสงฺคีติ ตาว อาภฏนฺติ เวทิตพฺพ ํ.
พระวินัยปิฎกนี้ พึงทราบว่า “ชั้นแรกในชมพูทวีป นำสืบกันมาโดยลำดับแห่งอาจารย์นี้ จนถึงสังคายนาครั้งที่ ๓”
ด้วยประการฉะนี้.
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เริ่มเรื่องทุติยสังคายนา
ทุติยสงฺคตี ิวิชานนตฺถํ ปน อยมนุกฺกโม เวทิตพฺโพ.
ก็เพื่อรู้ทุติยสังคายนาแจ่มแจ้ง ควรทราบลำดับดังต่อไปนี้:ยทา หิ
จริงอยู่ ในกาลใด
สงฺคายิตวฺ าน สทฺธมฺมํ
ยาวชีวิตปริยนฺตํ ฐตฺวา
ขีณาสวา ชุติมนฺโต
ขีณเสฺนหา ปทีปาว

โชตยิตฺวา จ สพฺพธิ
ปญฺจสตาปิ เต
เถรา กสฺสปอาทโย
นิพพฺ ายึสุ อนาลยา.

พระเถระทั้ง ๕๐๐ มีพระมหากัสสปะเป็นต้น ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว
มีปัญญาอันรุ่งเรืองเหล่านั้น ครั้นสังคายนาพระสัทธรรม
และยังพระสัทธรรมให้รุ่งเรืองในที่ทั้งปวงแล้ว ดำรงอยู่จนถึงที่สุดแห่งชีวิต
ไม่มีอาลัย สิ้นเชื้อดับไป เหมือนประทีปดับไปฉะนั้น.
[ภิกษุชาววัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ]
อถานุกฺกเมน คจฺฉนฺเตสุ รตฺตินฺทิเวสุ, วสฺสสตปรินิพฺพุเต ภควติ, เวสาลิกา วชฺชิปุตฺตา ภิกฺขู เวสาลิยํ
(๑) กปฺปติ สิงฺคิโลณกปฺโป, (๒) กปฺปติ ทฺวงฺคุลกปฺโป, (๓) กปฺปติ คามนฺตรกปฺโป, (๔) กปฺปติ อาวาสกปฺโป,
(๕) กปฺปติ อนุมติกปฺโป, (๖) กปฺปติ อาจิณฺณกปฺโป, (๗) กปฺปติ อมถิตกปฺโป, (๘) กปฺปติ ชโลคึ ปาตุํ,
(๙) กปฺปติ อทสกํ นิสีทนํ, (๑๐) กปฺปติ ชาตรูปรชตนฺติ๑ อิมานิ ทส วตฺถูนิ ทีเปสุํ.
ในกาลนั้น, เมื่อคืนและวันล่วงไปโดยลำดับ, ในเมื่อพระผู้มีพระภาคเสร็จปรินพิ พานแล้วได้ ๑๐๐ ปี,
พวกภิกษุวชั ชีบุตรชาวเมืองไพศาลี แสดงวัตถุ ๑๐ ประการเหล่านี้ ในเมืองไพศาลี คือ:กัปปะว่า เก็บเกลือไว้ดว้ ยเขนง๒ ฉันกับบิณฑบาตที่ไม่เค็ม ก็ควร,
กัปปะว่า จะฉันโภชนะในวิกาล เมื่อเงาคล้อยไป ๒ องคุลี ก็ควร,
กัปปะว่า ภิกษุตั้งใจว่าจะไปในละแวกบ้าน ห้ามภัตแล้ว ฉันโภชนะที่ไม่เป็นเดน ก็ควร,
กัปปะว่า จะแยกกันทำสังฆกรรมมีอุโบสถเป็นต้น ในเสนาสนะต่างแห่งในสีมาเดียวกัน ก็ควร,
กัปปะว่า เมื่อตั้งใจว่าจะถือเอาอนุมัติในเวลาที่พวกภิกษุผู้ยังไม่มา มาแล้ว
เมื่อเธอเหล่านั้นยังไม่ทันมา สงฆ์เป็นวรรคจะทำกรรมนั้น แล้วอนุมัติภายหลัง ก็ควร,
๖) กัปปะว่า ข้อที่อาจารย์และอุปัชฌาย์เคยประพฤติมา ย่อมควร,
๗) กัปปะว่า ภิกษุฉันแล้ว ห้ามโภชนะแล้ว ฉันนมสดที่ยังไม่เป็นทธิ ซึ่งไม่เป็นเดน ย่อมควร,
๘) กัปปะว่า ภิกษุจะดื่มสุราอย่างอ่อน ที่ยังไม่ถึงเป็นน้ำเมา ก็ควร,
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

๑ วิ. จุลฺ. ๗/๓๙๖.
๒ เขาสัตว์

หน้า ๕๐ • เริ่มเรื่องทุติยสังคายนา • [ภิกษุชาววัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ]

๙) กัปปะว่า ผ้านิสีทนะที่ไม่มีชาย ก็ควร,
๑๐)กัปปะว่า ทองและเงินควรแก่ภิกษุ.๑
เตสํ สุสูนาคปุตฺโต กาฬาโสโก นาม ราชา [[เตสํ]] ปกฺโข อโหสิ.
พระราชาทรงพระนามว่า กาฬาโศก ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุสูนาค
ได้ทรงเป็นฝักฝ่ายของพวกภิกษุวัชชีบุตรเล่านั้นแล้ว.
[พระยสเถระได้ทราบเรื่องภิกษุวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ]
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ยโส กากณฺฑกปุตฺโต วชฺชีสุ จาริกญฺจรมาโน
“เวสาลิกา กิร วชฺชิปุตตฺ กา ภิกฺขู เวสาลิยํ ทส วตฺถูนิ ทีเปนฺตตี ิ สุตวฺ า
“น โข ปน เม ตํ ปฏิรูปํ, ยฺวาหํ ทสพลสฺส สาสนวิปตฺตึ สุตฺวา อปฺโปสฺสุกฺโก ภเวยฺยํ,
หนฺทาหํ อธมฺมวาทิโน นิคฺคเหตฺวา ธมฺมํ ทีเปมีติ จินฺเตนฺโต, เยน [33] เวสาลี, ตทวสริ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระยสกากัณฑกบุตร เที่ยวจาริกไปในวัชชีชนบท ได้สดับว่า
“ข่าวว่าพวกภิกษุวัชชีบุตร ชาวเมืองไพศาลี แสดงวัตถุ ๑๐ ประการในเมืองไพศาลี” ดังนี้ จึงดำริว่า
“ข้อที่เราได้ฟังความวิบัติแห่งพระศาสนาของพระทศพลแล้ว จะพึงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยเสีย ไม่สมควรแก่เราเลย
เอาละ เราจะข่มพวกอธรรมวาทีเสีย แล้วจะยกย่องธรรม” ดังนี้ จึงได้ไปทางเมืองไพศาลี.
ตตฺร สุทํ อายสฺมา ยโส กากณฺฑกปุตฺโต เวสาลิยํ วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลายํ.
ดังได้ยินมาว่า ท่านพระยสกากัณฑกบุตร พักอยู่ที่กูฏาคารศาลา ในป่ามหาวันใกล้เมืองไพศาลีนั้น.
เตน โข ปน สมเยน เวสาลิกา วชฺชิปุตฺตกา ภิกฺขู ตทหุโปสเถ กํสปาตึ อุทเกน ปูเรตฺวา มชฺเฌ ภิกฺขุสงฺฆสฺส ฐเปตฺวา
อาคตาคเต เวสาลิเก อุปาสเก เอวํ วเทนฺติ
“เทถาวุโส สงฺฆสฺส กหาปณมฺปิ อฑฺฒมฺปิ ปาทมฺปิ มาสกรูปมฺปิ, ภวิสฺสติ สงฺฆสฺส ปริกฺขาเรน กรณียนฺติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุวัชชีบุตร ชาวเมืองไพศาลี ใส่น้ำให้เต็มถาดทองสัมฤทธิ์แล้วตั้งไว้ในท่ามกลางสงฆ์ ในวันอุโบสถนั้น
กล่าวแนะนำอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองไพศาลี ผู้มาแล้วๆ อย่างนี้วา่
“ผู้มีอายุ! ท่านทั้งหลายจงถวายรูปิยะแก่สงฆ์ กหาปณะหนึ่งก็ได้, กึ่งกหาปณะก็ได้, บาทหนึ่งก็ได้, มาสกหนึ่งก็ได้,
กิจของสงฆ์ที่ต้องทำด้วยบริขาร จักมี” ดังนี้.๒
สพฺพนฺตาว วตฺตพฺพํ,
ยาว “อิมาย ปน วินยสงฺคีติยา สตฺต ภิกฺขุสตานิ อนูนานิ อนธิกานิ อเหสุํ, ตสฺมายํ วินยสงฺคีติ “สตฺตสติกาติ วุจจฺ ตีติ.
(คำ)ทั้งปวงควรเล่าจนถึงคำว่า “ก็วินัยสังคีตินี้ ได้มีภิกษุ ๗๐๐ รูป ไม่หย่อนไม่เกิน,
เพราะฉะนั้น วินัยสังคีตีนี้ท่านจึงเรียกว่า สัตตสติกา”
เอตสฺมิญฺจ สนฺนิปาเต ทฺวาทส ภิกฺขุสตสหสฺสานิ สนฺนิปตึสุ, อายสฺมตา ยเสน กากณฺฑกปุตฺเตน สมุสฺสาหิตานิ.
ก็ภิกษุลา้ นสองแสนรูป ซึ่งท่านพระยสกากัณฑกบุตรชักชวน ได้ประชุมกันในสันนิบาตนี้.
๑ วิ. จุล. ๗/๓๙๖.
๒ วิ. จุลฺ. ๗/๓๙๖.
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เตสํ มชฺเฌ อายสฺมตา เรวเตน ปุฏฺเฐน สพฺพกามิตฺเถเรน วินยํ วิสชฺเชนฺเตน ตานิ ทสวตฺถูนิ วินิจฺฉิตานิ. อธิกรณํ วูปสมิตํ.
วัตถุ ๑๐ ประการเหล่านั้น ท่านพระเรวตะเป็นผู้ถาม
พระสัพพกามีเถระ เป็นผู้วิสชั ชนาพระวินัย ได้วินิจฉัยแล้ว ในท่ามกลางภิกษุเหล่านั้น. อธิกรณ์เป็นอันระงับแล้ว.
[คัดเลือกพระเถระทำทุติยสังคายนาได้ ๗๐๐ องค์]
อถ เถรา “ปุน ธมฺมญฺจ วินยญฺจ สงฺคายิสฺสามาติ ติปิฏกธเร ปตฺตปฏิสมฺภิเท สตฺตสเต ภิกฺขู อุจฺจินิตวฺ า
เวสาลิยํ วาลิการาเม สนฺนิสีทิตวฺ า มหากสฺสปตฺเถเรน สงฺคายิตสทิสเมว สพฺพํ สาสนมลํ โสเธตฺวา
ปุน ปิฏกวเสน นิกายวเสน องฺควเสน ธมฺมกฺขนฺธวเสน จ สพฺพํ ธมฺมญฺจ วินยญฺจ สงฺคายึสุ.
ภายหลังพระเถระทั้งหลาย ปรึกษากันว่า “พวกเราจักสังคายนาพระธรรมและพระวินัยอีก” ดังนี้
จึงได้คดั เลือกภิกษุ ๗๐๐ รูปผู้ทรงพระไตรปิฎก บรรลุปฏิสัมภิทา แล้วนั่งประชุมกันทีว่ าลิการาม ใกล้เมืองไพศาลี
ชำระมลทินแห่งพระศาสนาทั้งปวง ได้สังคายนาพระธรรมและวินัยทั้งหมด ด้วยอำนาจปิฎก นิกาย องค์ และธรรมขันธ์ซ้ำอีก
เช่นเดียวกับที่พระมหากัสสปเถระสังคายนาแล้วนั่นแล.
อยํ สงฺคตี ิ อฏฺฐหิ มาเสหิ นิฏฺฐติ า, ยา โลเก
สเตหิ สตฺตหี กตา
ปุพฺเพ กตํ อุปาทาย

เตน “สตฺตสตาติ จ,
“ทุติยาติ จ วุจฺจตีติ.

สังคีติใดในโลก
ท่านเรียกว่า “สัตตสตสังคีติ” เพราะพระเถระ ๗๐๐ รูปทำ,
และเรียกว่า “ทุติยสังคีติ” เพราะเทียบสังคีตทิ ี่ทำก่อน.
สังคีตินี้ทำอยู่ ๘ เดือนจึงสำเร็จ ด้วยประการฉะนี้.
สา ปนายํ [34]
ก็แล สังคีตินี้นั้น
เยหิ เถเรหิ สงฺคีตา
สพฺพกามี จ สาฬฺโห จ
ยโส จ สาณสมฺภูโต
เถรา อานนฺทเถรสฺส

สงฺคีติ, เต๑ สุวิสฺสุตา
เรวโต ขุชฺชโสภิโต
เอเต สทฺธวิ ิหาริกา
ทิฏฺฐปุพฺพา ตถาคตํ.

อันพระเถระเหล่าใดร้อยกรองไว้แล้ว บรรดาพระเถระเหล่านั้น๒
พระเถระที่ปรากฏ คือ พระสัพพกามี พระสาฬหะ พระเรวตะ พระขุชชโสภิตะ
พระยสะ และพระสาณสัมภูตะ เหล่านี้ เป็นสัทธิวิหาริกของพระอานนทเถระ
เคยเห็นพระตถาคต.

๑ ฏีกายญฺเจว โยชนายญฺจ เตสูติ ทิสฺสติ สุกาโร วิภตฺติวเสน กโต น อุปสคฺควเสน. [สงฺคีติ เตสุ วิสฺสุตา]
๒ ฎีกาสารัตถทีปนี เป็น "เตสุ วิสสุตา " ๑/๑๗๒. แม้ในอรรถโยชนาก็เป็นเช่นนี้.

หน้า ๕๒ • เริ่มเรื่องทุติยสังคายนา • [คัดเลือกพระเถระทำทุตยิ สังคายนาได้ ๗๐๐ องค์]

สุมโน วาสภคามี จ
เทฺว อิเม อนุรุทธฺ สฺส

เญยฺยา สทฺธิวิหาริกา
ทิฏฺฐปุพฺพา ตถาคตํ.

พระสุมนะ และพระวาสภคามี ๒ รูปนี้ บัณฑิตพึงทราบ
ว่าเป็นสัทธิวิหาริกของพระอนุรุทธะ (ผู้)เคยเห็นพระตถาคต.
ทุติโย ปน สงฺคีโต
สพฺเพปิ ปนฺนภารา

เยหิ เถเรหิ สงฺคโห,
เต กตกิจจฺ า อนาสวาติ.

ก็แล พระเถระทั้งหลายผู้ทำสังคายนาครั้งที่ ๒
ทุกๆ รูปเป็นผู้ปลงภาระแล้ว เสร็จกิจแล้ว หาอาสวะมิได้ ดังนี้แล.
อยํ ทุติยสงฺคตี ิ.
จบทุติยสังคีติเท่านี้.

เรื่องระหว่างทุติยตติยสังคายนา • เรื่องระหว่างทุติยตติยสังคายนา • หน้า ๕๓

เรื่องระหว่างทุติยตติยสังคายนา
เอวมิมํ ทุติยสงฺคีตึ สงฺคายิตฺวา เต เถรา
“อุปฺปชฺชิสฺสติ นุ โข อนาคเตปิ สาสนสฺส เอวรูปํ อพฺพุทนฺติ โอโลกยมานา อิทํ อทฺทสํสุ
“อิโต วสฺสสตสฺส อุปริ อฏฺฐารสเม วสฺเส ปาฏลิปุตฺเต ธมฺมาโสโก นาม ราชา อุปฺปชฺชิตฺวา สกลชมฺพุทีเป รชฺชํ กาเรสฺสติ,
โส พุทฺธสาสเน ปสีทิตวฺ า มหนฺตํ ลาภสกฺการํ ปวตฺตยิสฺสติ,
ตโต ติตฺถิยา ลาภสกฺการํ ปฏฺฐยมานา สาสเน ปพฺพชิตวฺ า สกํ สกํ ทิฏฺฐึ ปริทีเปสฺสนฺติ.
เอวํ สาสเน มหนฺตํ อพฺพุทํ อุปฺปชฺชิสฺสตีติ.
พระเถระทั้งหลายเหล่านั้น ครั้นสังคายนาทุติยสังคีตินี้อย่างนั้นแล้ว จึงตรวจดูวา่
“แม้ในอนาคตเสนียด (เสี้ยนหนาม) เห็นปานนี้ จักเกิดขึ้นแก่พระศาสนาหรือหนอแล?” แล้วได้เห็นเหตุนี้ว่า
“ในปีที่ ๑๘ ต่อจาก ๑๐๐ ปีแต่ปีนี้ไป พระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าธรรมาโศก จักทรงอุบัติขึ้นในพระนครปาฏลีบุตร
ครอบครองราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น ท้าวเธอจักทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ยังลาภและสักการะเป็นอันมากให้เป็นไป,
ในครั้งนั้น พวกเดียรถีย์ผู้ปรารถนาลาภและสักการะ จักบวชในพระศาสนาแล้วแสดงทิฏฐิของตน.
เสนียดใหญ่ จักเกิดขึ้นในพระศาสนา ด้วยอาการอย่างนี้.”
[ติสสมหาพรหมจักแก้ความเสื่อมพระศาสนาในอนาคต]
อถ เตสํ เอตทโหสิ “กินฺนุโข มยํ, เอตสฺมึ อพฺพุเท อุปฺปนฺเน, สมฺมุขา ภวิสฺสาม น ภวิสฺสามาติ.
ครั้งนั้น พระเถระเหล่านั้นได้มีความปริวิตกดังนี้ว่า “เมื่อเสนียดนั่นเกิดขึ้นแล้ว พวกเราจักทันเห็นหรือไม่หนอ?”
อถ สพฺเพว ตทา อตฺตโน อสมฺมุขีภาวํ ญตฺวา “โก นุ โข ตํ อธิกรณํ วูปสเมตุํ สมตฺโถ ภวิสฺสตีติ
สกลํ มนุสฺสโลกญฺจ ฉกามาวจรเทวโลกญฺจ โอโลเกนฺตา น กญฺจิ ทิสฺวา
พฺรหฺมโลเก ติสฺสํ นาม มหาพฺรหฺมานํ อทฺทสํสุ [35] ปริตตฺ ายุกํ อุปริพรฺ หฺมโลกูปปตฺติยา ภาวิตมคฺคํ.
ลำดับนั้น(พระเถระ)ทั้งหมดนั่นแล ทราบความที่ตนเป็นผู้ไม่ทันเห็น (เหตุการณ์) ในเวลานั้น
จึงคิดว่า “ใครเล่าหนอ! จักเป็นผู้สามารถให้อธิกรณ์นั้นระงับได้”
แล้วได้ตรวจดูมนุษยโลก และเทวโลกชั้นกามาวจรทั้งสิ้น ก็มิได้เห็นใครๆ
ได้เห็นแต่ทา้ วมหาพรหมชื่อติสสะในพรหมโลก ผู้มีอายุยังเหลือน้อย ได้อบรมมรรคเพื่อบังเกิดในพรหมโลกชั้นสูงขึ้นไป.
ทิสฺวาน เนสํ เอตทโหสิ “สเจ มยํ เอตสฺส พฺรหฺมุโน มนุสฺสโลเก นิพพฺ ตฺตนตฺถาย อุสฺสาหํ กเรยฺยาม,
อทฺธา เอส โมคฺคลีพฺราหฺมณสฺส เคเห ปฏิสนฺธึ คเหสฺสติ, ตโต จ มนฺเตหิ ปโลภิโต นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิสฺสติ,
โส เอวํ ปพฺพชิตฺวา สกลํ พุทธฺ วจนํ อุคฺคเหตฺวา อธิคตปฏิสมฺภิโท หุตฺวา ติตฺถิเย มทฺทิตวฺ า
ตํ อธิกรณํ วินิจฺฉินิตฺวา สาสนํ ปคฺคณฺหิสฺสตีติ.
(พระเถระทั้งหลาย)เหล่านั้น ครั้นเห็นแล้ว จึงได้มี(ความดำริ)ดังนี้ว่า
“ถ้าพวกเราพึงทำความอุตสาหะ เพื่อต้องการให้พรหมนั่นเกิดในมนุษยโลกไซร้,
(พรหม)นั่นก็จกั ถือปฏิสนธิในเรือนของโมคคลีพราหมณ์แน่นอน, และต่อจากนั้นก็จักถูกล่อด้วยมนต์แล้วออกบวช,
ครั้น(ติสสทารก)นั้นบวชแล้วอย่างนี้ เล่าเรียนพระพุทธพจน์ทั้งสิ้น เป็นผู้ได้บรรลุปฏิสัมภิทา จักย่ำยีพวกเดียรถีย์
วินิจฉัยอธิกรณ์นั้นแล้ว เชิดชูพระศาสนา.”

หน้า ๕๔ • เรื่องระหว่างทุติยตติยสังคายนา • [พวกพระเถระไปเชิญติสสมหาพรหมให้มาเกิดในมนุษยโลก]

[พวกพระเถระไปเชิญติสสมหาพรหมให้มาเกิดในมนุษยโลก]
เต พฺรหฺมโลกํ คนฺตฺวา ติสฺสํ มหาพฺรหฺมานํ เอตทโวจุํ
“สมฺม มาริส อิโต วสฺสสตสฺส อุปริ อฏฺฐารสเม วสฺเส สาสเน มหนฺตํ อพฺพุทํ อุปฺปชฺชิสฺสติ,
มยญฺจ สกลํ มนุสฺสโลกํ ฉกามาวจรเทวโลกญฺจ โอโลกยมานา กญฺจิ สาสนํ ปคฺคเหตุํ สมตฺถํ อทิสวฺ า
พฺรหฺมโลกํ วิจินนฺตา ภวนฺตํ อทฺทสาม,
สาธุ สปฺปุริส มนุสฺสโลเก นิพพฺ ตฺติตฺวา ทสพลสฺส สาสนํ ปคฺคเหตุํ ปฏิญฺญํ เทหีติ.
(พระเถระ)เหล่านั้นไปยังพรหมโลก แล้วได้กล่าวคำนีก้ ะท้าวติสสมหาพรหมว่า
“ดูก่อนสหายผู้นริ ทุกข์! ในปีที่ ๑๘ ถัดจาก ๑๐๐ ปี แต่ปีนี้ไป เสนียดอย่างใหญ่จักเกิดขึ้นในพระศาสนา,
และพวกเราได้ตรวจดูมนุษยโลก และเทวโลกชั้นฉกามาวจรทั้งสิ้น ก็มิได้เห็นใครๆ ผู้สามารถ เพือ่ จะเชิดชูพระศาสนาได้ ,
ค้นดูตลอดพรหมโลก จึงได้พบท่านผู้เจริญ,
ดังพวกข้าพเจ้าขอโอกาส ท่านสัตบุรุษ! ขอท่านจงให้ปฏิญญา (แก่พวกข้าพเจ้า) เพื่อเกิดในมนุษยโลก
แล้วเชิดชูพระศาสนาของทศพลเถิด.”
[ติสสมหาพรหมรับปฏิญญามาเกิดในมนุษยโลก]
เอวํ วุตฺเต, มหาพฺรหฺมา “อหํ กิร สาสเน อุปฺปนฺนํ อพฺพุทํ โสเธตฺวา สาสนํ ปคฺคเหตุํ สมตฺโถ ภวิสฺสามีติ
หฏฺฐปฺปหฏฺโฐ อุทคฺคุทคฺโค หุตฺวา “สาธูติ ปฏิสฺสุณิตฺวา ปฏิญฺญํ อทาสิ.
เมื่อพระเถระทั้งหลาย กล่าวเชิญอย่างนั้นแล้ว, ท้าวมหาพรหมจึงดำริวา่
“ได้ยินว่า เราจักเป็นผู้สามารถเพื่อชำระเสนียดซึ่งจะเกิดขึ้นในพระศาสนา แล้วเชิดชูพระศาสนา” ดังนี้
แล้วเป็นผู้หรรษาร่าเริงบันเทิงใจ ได้ให้ปฏิญญารับว่า “ดีละ.”
เถรา พฺรหฺมโลเก ตํ กรณียํ ตีเรตฺวา ปุน ปจฺจาคมึสุ.
พระเถระทั้งหลาย พิจารณากิจที่ควรทำนั้นในพรหมโลกเสร็จแล้ว ก็พากันกลับมาอีก.
[พวกพระเถระลงทัณฑกรรมแก่พระสิคควะและพระจัณฑวัชชี ]
เตน โข ปน สมเยน สิคฺควตฺเถโร จ จณฺฑวชฺชติ ฺเถโร จ เทฺวปิ นวกา โหนฺติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล พระเถระทั้ง ๒ รูป คือ พระสิคควเถระ และพระจัณฑวัชชีเถระ ยังเป็นพระนวกะอยู่.
เต เถรา ทหรภิกฺขู ติปิฏกธรา ปตฺตปฏิสมฺภิทา ขีณาสวา โสณกสฺส สทฺธิวิหาริกา.
พระเถระเหล่านั้น เป็นภิกษุหนุ่ม ทรงพระไตรปิฎก บรรลุปฏิสัมภิทา สิ้นอาสวะแล้ว เป็นสัทธิวิหาริกของพระโสณกะ.
เต ตํ อธิกรณํ น สมฺปาปุณึสุ.
พระเถระทั้ง ๒ รูปนั้น ไม่ได้มาร่วมระงับอธิกรณ์นั้น.

เรื่องระหว่างทุติยตติยสังคายนา • [พวกพระเถระลงทัณฑกรรมแก่พระสิคควะและพระจัณฑวัชชี] • หน้า ๕๕

เถรา “ตุมฺเห อาวุโส อมฺหากํ อิมสฺมึ อธิกรเณ โน สหายกา อหุวตฺถ, เตน โว อิทํ ทณฺฑกมฺมํ โหตุ,
ติสฺโส นาม มหาพฺรหฺมา [36] โมคฺคลีพฺราหฺมณสฺส เคเห ปฏิสนฺธึ คณฺหิสฺสติ,
ตํ ตุมฺหากํ เอโก นีหริตฺวา ปพฺพาเชตุ, เอโก พุทธฺ วจนํ อุคฺคณฺหาเปตูติ วตฺวา
พระเถระทั้งหลาย จึงกล่าวว่า “ดูก่อนอาวุโส! พวกท่านหาได้เป็นผู้รว่ มคิดของพวกเราในอธิกรณ์นี้ไม่,
เพราะเหตุนั้น ทัณฑกรรมนี้จงมีแก่พวกท่าน คือ ท้าวมหาพรหมชื่อติสสะ จักถือปฏิสนธิในเรือนของโมคคลีพราหมณ์,
บรรดาท่านทั้งสอง รูปหนึ่งจงชักนำท้าวติสสมหาพรหมนั้นมาบวช, รูปหนึ่งจงให้เรียนพระพุทธพจน์” ดังนี้
สพฺเพปิ ยาวตายุกํ ฐตฺวา
สพฺพกามิปฺปภูตโย
อคฺคกิ ฺขนฺธาว โลกมฺหิ

เตปิ เถรา มหิทฺธิกา
ชลิตวฺ า ปรินิพฺพตุ า.

ผู้เป็นพระเถระแม้เหล่านั้นทุกๆ รูป มีพระสัพพกามีเป็นต้น เป็นผู้มีฤทธิ์มาก
รุ่งเรืองแล้วในโลก ดำรงอยู่จนตลอดอายุแล้วก็ปรินพิ พาน
เหมือนกองไฟลุกโชติช่วง ดับไปแล้วฉะนั้น.
ทุติยสงฺคหํ กตฺวา
อนาคเตปิ กตฺวาน
ขีณาสวา วสิปฺปตฺตา
อนิจจฺ ตาวสํ เถรา

วิโสเธตฺวาน สาสนํ
เหตุํ สทฺธมฺมวุฑฺฒิยา
ปภินฺนปฏิสมฺภิทา
เตปิ นาม อุปาคตา.

พระเถระชื่อแม้เหล่านั้น สิ้นอาสวะแล้ว ถึงความเป็นผู้ชำนาญ
แตกฉานในปฏิสัมภิทา ครั้นทำทุติยสังคายนา ชำระพระศาสนาให้หมดจด
ทำเหตุเพื่อความเจริญแห่งพระสัทธรรม แม้ในอนาคตแล้ว
ก็เข้าถึงอำนาจแห่งความเป็นผู้ไม่เที่ยง.
เอวํ อนิจฺจตํ ชมฺมึ
ตํ ปตฺตุํ วายเม ธีโร

ญตฺวา ทุรภิสมฺภวํ
ยํ นิจฺจํ อมตํ ปทนฺติ.

ธีรชนทราบความที่สังขารเป็นของไม่เที่ยง เป็นของลามก ก้าวล่วงได้โดยยาก
อย่างนี้แล้ว ก็ควรพากเพียร เพื่อบรรลุอมตบท ที่เป็นบทยั่งยืน ดังนี้แล.
เอตฺตาวตา สพฺพากาเรน ทุติยสงฺคตี ิวณฺณนา นิฏฺฐิตา โหติ.
พรรณนาทุติยสังคีติ เป็นอันจบลงแล้วโดยอาการทั้งปวง ด้วยลำดับคำเพียงเท่านี้.
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เริ่มเรื่องตติยสังคายนา
[ติสสมหาพรหมเกิดในมนุษยโลก]
ติสฺโสปิ โข มหาพฺรหฺมา พฺรหฺมโลกา จวิตวฺ า โมคฺคลีพรฺ าหฺมณสฺส เคเห ปฏิสนฺธึ อคฺคเหสิ .
แม้ติสสมหาพรหมแล เคลื่อนจากพรหมโลกแล้ว ได้ถือปฏิสนธิ ในเรือนของโมคคลีพราหมณ์.
สิคฺควตฺเถโรปิ ตสฺส ปฏิสนฺธิคหณโต ปภูติ สตฺต วสฺสานิ พฺราหฺมณสฺส เคหํ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.
ฝ่ายพระสิคควเถระ จำเดิมแต่ติสสมหาพรหมนั้นถือปฏิสนธิ ก็เข้าไปบิณฑบาตยังเรือนของพราหมณ์ ตลอด ๗ ปี.
เอกทิวสมฺปิ อุฬุงกฺ มตฺตํ วา ยาคุํ กฏจฺฉุมตฺตํ วา ภตฺตํ นาลตฺถ.
แม้วันหนึ่ง ท่านก็ไม่ได้ข้าวต้มสักว่าหนึ่งกระบวยหรือข้าวสวยสักว่าหนึ่งทัพพี.
สตฺตนฺนํ ปน วสฺสานํ อจฺจเยน เอกทิวสํ “อติจฺฉถ ภนฺเตติ วจนมตฺตํ อลตฺถ.
ก็โดยล่วงไปถึง ๗ ปี ในวันหนึ่งท่านได้เพียงคำพูดว่า “นิมนต์โปรดข้างหน้าเถิด เจ้าข้า!”
[พราหมณ์ผู้บิดาของติสสมหาพรหมพบพระสิคควเถระ]
ตํทวิ สเมว พฺราหฺมโณปิ พหิทธฺ า กิญฺจิ กรณียํ กตฺวา อาคจฺฉนฺโต ปฏิปเถ เถรํ ทิสฺวา
“โภ ปพฺพชิต อมฺหากํ เคหํ อาคมิตฺถาติ อาห.
ในวันนั่นเอง แม้พราหมณ์ทำกิจที่ควรทำบางอย่างภายนอกบ้านแล้ว เดินกลับมา ก็พบพระเถระที่ทางสวน
จึงเรียนถามว่า “บรรพชิตผู้เจริญ! ท่านได้มายังเรือนของกระผมแล้วหรือ?”
“อาม พฺราหฺมณ อคมิมฺหาติ.
พระเถระ.

เออ รูปได้ไปแล้ว พราหมณ์!

“อปิ กิญฺจิ ลภิตฺถาติ.
พราหมณ์.

ท่านได้อะไรบ้างหรือ?

“อาม พฺราหฺมณ ลภิมฺหาติ.
พระเถระ.

เออ ได้ พราหมณ์!

โส เคหํ คนฺตวฺ า [37] ปุจฺฉิ “อปิ ตสฺส ปพฺพชิตสฺส กิญฺจิ อทตฺถาติ.
(พราหมณ์)นั้น ไปถึงเรือนแล้วถามว่า “(ใคร)ได้ให้อะไรๆ แก่บรรพชิตนั้นบ้างหรือ?”
“น กิญจฺ ิ อทมฺหาติ.
(พวกชนในเรือนตอบ)ว่า “ไม่ได้ให้อะไรๆ.”
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[โมคคลีพราหมณ์คอยจับมุสาของพระเถระ]
พฺราหฺมโณ ทุติยทิวเส ฆรทฺวาเรเยว นิสีทิ “อชฺช ปพฺพชิตํ มุสาวาเทน นิคฺคเหสฺสามีติ.
ในวันที่ ๒ พราหมณ์นั่งอยู่ที่ประตูเรือนนั่นเอง ด้วยคิดว่า “วันนี้ เราจักข่มขี่บรรพชิตด้วยการกล่าวเท็จ .”
เถโร ทุติยทิวเส พฺราหฺมณสฺส ฆรทฺวารํ สมฺปตฺโต.
ในวันที่ ๒ พระเถระก็ไปถึงประตูเรือนของพราหมณ์.
พฺราหฺมโณ เถรํ ทิสวฺ าว เอวมาห “ตุมฺเห หิยฺโย อมฺหากํ เคเห กิญฺจิ อลทฺธาเยว ‘ลภิมฺหาติ อโวจุตฺถ,
วฏฺฏติ นุโข ตุมฺหากํ มุสาวาโทติ.
พราหมณ์พอเห็นพระเถระ ก็พูดอย่างนี้วา่ “วานนี้ ท่านไม่ได้อะไรๆ ในเรือนของกระผมเลย ก็บอกว่า ‘ได้’
การกล่าวเท็จควรแก่ท่านหรือหนอ?”
เถโร อาห “มยํ พฺราหฺมณ ตุมฺหากํ เคเห สตฺต วสฺสานิ ‘อติจฺฉถาติ วจนมตฺตมฺปิ อลภิตวฺ า
หิยฺโย ‘อติจฺฉถาติ วจนมตฺตํ ลภิมฺหา. อเถตํ ปฏิสนฺถารํ๑ อุปาทาย เอวมโวจุมฺหาติ.
พระเถระ พูดว่า “พราหมณ์! ในเรือนของท่าน ข้าพเจ้าไม่ได้แม้เพียงคำพูดว่า ‘นิมนต์โปรดข้างหน้าเถิด’ ดังนี้ ถึง ๗ ปี
วานนี้ได้เพียงคำพูดว่า ‘นิมนต์โปรดข้างหน้าเถิด’. เมื่อเป็นเช่นนั้น ข้าพเจ้าจึงได้พูดอย่างนี้ หมายเอาการปฏิสันถารนั่น.”
[โมคคลีพราหมณ์เลื่อมใสในพระเถระ]
พฺราหฺมโณปิ จินฺเตสิ “อิเม ปฏิสนฺถารมตฺตมฺปิ ลภิตฺวา ‘ลภิมฺหาติ ปสํสนฺติ.
อญฺญํ กิญฺจิ ขาทนียํ โภชนียํ ลภิตฺวา กสฺมา น ปสํสนฺตีติ๒
ฝ่ายพราหมณ์คิดว่า “สมณะเหล่านี้ ได้แม้เพียงการปฏิสันถาร ก็ยังสรรเสริญว่า ‘ได้’.
(ถ้า) ได้ของที่ควรเคี้ยว ควรบริโภคอะไรอย่างอื่นแล้ว ทำไมจักไม่สรรเสริญเล่า.”
เอวํ ปสีทิตวฺ า อตฺตโน อตฺถาย ปฏิยาทิตภตฺตโต กฏจฺฉุภิกฺขํ ตทุปิยญฺจ พฺยญฺชนํ ทาเปตฺวา
“อิมํ ภิกฺขํ สพฺพกาลํ ตุมฺเห ลภิสฺสถาติ อาห.
(พราหมณ์)เลื่อมใสอย่างนี้แล้ว จึงสั่งให้ถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง และกับข้าวที่ควรแก่ภกิ ษานั้นจากภัตที่เขาจัดไว้เพื่อตน
แล้วเรียนว่า “ท่านจักได้ภิกษาชนิดนี้ทุกๆ เวลา” ดังนี้.
โส ปุนทิวสโต ปภูติ อุปสงฺกมนฺตสฺส เถรสฺส อุปสมํ ทิสฺวา ภิยฺโยโส มตฺตาย ปสีทิตวฺ า
เถรํ นิจฺจกาลํ อตฺตโน ฆเร ภตฺตวิสฺสคฺคกรณตฺถาย ยาจิ.
จำเดิมแต่วันรุ่งขึ้น พราหมณ์นั้น ได้เห็นความสงบเรียบร้อยของพระเถระผู้เข้าไปอยู่ ก็ยิ่งเลื่อมใสขึ้น
แล้วขอร้องพระเถระเพื่อต้องการให้ทำภัตกิจในเรือนของตน ตลอดกาลเป็นนิตย์.
เถโร อธิวาเสตฺวา ทิวเส ทิวเส ภตฺตกิจจฺ ํ กตฺวา คจฺฉนฺโต โถกํ โถกํ พุทฺธวจนํ กเถตฺวา คจฺฉติ.
พระเถระรับนิมนต์แล้ว ก็ได้ทำภัตกิจทุกวันๆ เมื่อจะกลับ ก็ได้แสดงพระพุทธพจน์บ้างเล็กน้อย จึงกลับไป.
๑ โปราณโปตฺถเกสุ ปฏิสณฺฐารนฺติปิ ลิขิยติ.
๒ น ปสํสิสฺสนฺตีติ.
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[พระสิคควเถระเริ่มสนทนาปราศรัยกับติสสมาณพ]
โสปิ โข มาณวโก โสฬสวสฺสุทฺเทสิโกเยว ติณฺณํ เวทานํ ปารคู อโหสิ.
มาณพแม้นั้นแล มีอายุได้ ๑๖ ปีเท่านั้น ก็ได้ถึงฝั่งแห่งไตรเพท.
พฺรหฺมโลกโต อาคตสฺส สุทธฺ สตฺตสฺส อาสเน วา สยเน วา อญฺโญ โกจิ นิสชฺชติ า วา นิปชฺชิตา วา นตฺถิ.
คนอื่นใครๆ จะนั่งหรือนอนบนอาสนะหรือที่นอนของสัตว์ผู้บริสุทธิ์ซึ่งมาจากพรหมโลก ย่อมไม่ได้.
โส ยทา อาจริยฆรํ คจฺฉติ, ตทาสฺส มญฺจปีฐํ [38] เสเตน วตฺเถน ปฏิจฺฉาเทตฺวา ลคฺเคตฺวา ฐเปนฺติ.
เวลาใด (ติสสมาณพ)นั้นไปเรือนของอาจารย์, เวลานั้น (พวกคนใช้) ก็เอาผ้าขาวคลุมเตียงและตั่งของเขาห้อยไว้.
เถโร จินฺเตสิ “สมโยทานิ มาณวกํ ปพฺพาเชตุํ, จิรญฺจ เม อิธาคจฺฉนฺตสฺส, น จ กาจิ มาณวเกน สทฺธึ กถา อุปฺปชฺชติ,
หนฺททานิ อิมินา อุปาเยน ปลฺลงฺกํ นิสฺสาย อุปฺปชฺชิสฺสตีติ.
พระเถระดำริว่า “บัดนี้ เป็นกาลทีจ่ ะให้มาณพบวชได้, และเราก็มาที่นี้นานแล้ว, ทั้งการพูดจาอะไรๆ กับมาณพก็มิได้เกิดขึ้น,
เอาเถิด บัดนี้ (การพูด) (กับมาณพนั้น) จักเกิดขึ้นได้ เพราะอาศัยบัลลังก์ (ของเขา) ด้วยอุบายอย่างนี้.”
เคหํ คนฺตฺวา, ยถา ตสฺมึ เคเห ฐเปตฺวา มาณวกสฺส ปลฺลงฺกํ อญฺญํ น กิญฺจิ อาสนํ ทิสฺสติ, ตถา อธิฏฐฺ าสิ.
ท่านจึงไปเรือน (ของมาณพนั้น) แล้ว อธิษฐานให้อาสนะอะไรๆ อย่างอื่นในเรือนนั้นไม่ปรากฏ ยกเว้นแต่บัลลังก์ของมาณพ.
พฺราหฺมณสฺส เคหชโน เถรํ ทิสวฺ า อญฺญํ กิญจฺ ิ อาสนํ อปสฺสนฺโต มาณวกสฺส ปลฺลงฺกํ อตฺถริตฺวา เถรสฺส อทาสิ.
คนในเรือนของพราหมณ์เห็นพระเถระแล้ว เมื่อไม่เห็นที่นั่งอะไรๆ อย่างอื่น ก็ได้ปูลาดบัลลังก์ของมาณพ ถวายพระเถระ.
นิสีทิ เถโร ปลฺลงฺเก.
พระเถระก็นั่งบนบัลลังก์.
มาณวโกปิ โข ตํขณํเยว อาจริยฆรา อาคมฺม เถรํ อตฺตโน ปลฺลงฺเก นิสินฺนํ ทิสฺวา กุปิโต อนตฺตมโน
“โก มม ปลฺลงฺกํ สมณสฺส ปญฺญาเปสีติ อาห.
ฝ่ายมาณพแลก็กลับมาจากเรือนของอาจารย์ ในขณะนั้นนั่นเอง เห็นพระเถระนั่งอยู่บนบัลลังก์ของตน ก็โกรธ เสียใจ จึงพูดว่า
“ใครให้ปูบัลลังก์ของข้าพเจ้าแก่สมณะ?”
เถโร ภตฺตกิจฺจํ กตฺวา, วูปสนฺเต มาณวกสฺส จณฺฑิกภาเว, เอวมาห “กึ ปน ตฺวํ มาณวก กิญฺจิ มนฺตํ ชานาสีติ.
พระเถระทำภัตกิจเสร็จแล้ว เมื่อมาณพมีความดุร้ายสงบลงแล้ว จึงได้พดู อย่างนี้วา่
“ดูก่อนมาณพ ก็ทา่ นรู้มนต์อะไรๆ บ้างหรือ?”
มาณโว “โภ ปพฺพชิต, มยิทานิ มนฺเต อชานนฺเต, อญฺเญ เก ชานิสฺสนฺตตี ิ วตฺวา เถรํ ปุจฺฉิ “ตุมฺเห ปน มนฺตํ ชานาถาติ.
มาณพเรียนว่า “ข้าแต่บรรพชิตผู้เจริญ! ในเวลานี้ เมื่อกระผมไม่รู้มนต์, คนอื่นใครเล่าจึงจักรู้ได้” ดังนี้แล้ว
ก็ (ย้อน) ถามพระเถระว่า “ก็ท่านเล่า รู้มนต์หรือ?”
“ปุจฺฉ มาณว, ปุจฺฉิตฺวา สกฺกา ชานิตุนฺติ.
(พระเถระ พูด)ว่า “จงถามเถิด มาณพ, ท่านถามแล้ว อาจจะรู้ได้.”

เริ่มเรื่องตติยสังคายนา • [ติสสมาณพถามปัญหากับพระเถระ] • หน้า ๕๙

[ติสสมาณพถามปัญหากับพระเถระ]
อถโข มาณโว ตีสุ เวเทสุ สนิฆณฺฑุเกฏุเภสุ สากฺขรปฺปเภเทสุ อิติหาสปญฺจเมสุ ยานิ คณฺฐิฏฺฐานานิ ,
เยสํ นยํ เนว อตฺตนา ปสฺสติ, นาปิสฺส อาจริโย อทฺทส, เตสุ เถรํ ปุจฺฉิ.
ครั้งนั้นแล มาณพได้ถามพระเถระในข้อที่เป็นปม๑ ซึ่งมีอยู่ในไตรเพทพร้อมทั้งนิฆัณฑุศาสตร์๒ เกฏุภศาสตร์๓
พร้อมทั้งอักษรประเภทมีอิติหาส๔เป็นที่ห้า ซึ่งมาณพเอง แม้ทั้งอาจารย์ของเขา ก็ไม่เห็นนัยด้วยตนเอง.
เถโร ปกติยาปิ ติณฺณํ เวทานํ ปารคู, อิทานิ ปน ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต, เตนสฺส นตฺถิ เตสํ ปญฺหานํ วิสชฺชเน ภาโรติ
ตาวเทว เต ปญฺเห วิสชฺเชตฺวา มาณวํ อาห
“มาณว อหํ ตยา พหู ปุจฺฉิโต, อหมฺปิทานิ ตํ เอกํ ปญหํ ปุจฺฉามิ, [39] พฺยากริสฺสสิ เมติ.
พระเถระ แม้ตามปกติก็เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งไตรเพท, และบัดนี้ก็ได้บรรลุปฏิสัมภิทา,
เพราะเหตุนั้น ในการแก้ปัญหาเหล่านั้น จึงไม่หนักสำหรับท่าน,
ดังนั้น ท่านจึงแก้ปัญหาเหล่านั้น ในขณะนั้นนั่นเอง แล้วได้พูดกะมาณพว่า
“ดูก่อนมาณพ ท่านถามเรามากพอแล้ว, คราวนี้ แม้เราก็จะถามปัญหากะเธอสักข้อหนึ่ง, เธอจักพยากรณ์แก่เราไหม?”
“อาม โภ ปพฺพชิต, ปุจฺฉ, พฺยากริสฺสามีติ.
มาณพเรียนว่า “ข้าแต่บรรพชิตผู้เจริญ! ขอรับ, จงถามเถิด, กระผมจักแก้.”
[พระสิคควเถระถามปัญหากับมาณพ]
เถโร จิตตฺ ยมเก อิมํ ปญฺหํ ปุจฺฉิ “ยสฺส จิตฺตํ อุปฺปชฺชติ น นิรชุ ฺฌติ, ตสฺส จิตตฺ ํ นิรชุ ฺฌิสฺสติ นุปฺปชฺชิสฺสติ.
ยสฺส วา ปน จิตฺตํ นิรุชฺฌิสฺสติ นุปฺปชฺชิสฺสติ, ตสฺส จิตฺตํ อุปฺปชฺชติ น นิรชุ ฺฌตีติ.
พระเถระ จึงถามปัญหานี้ ในจิตตยมกว่า
“จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นอยู่ ไม่ดับ, จิตของบุคคลนั้น จักดับ ไม่เกิดขึ้น,
ก็อีกอย่างหนึ่ง จิตของบุคคลใด จักดับ ไม่เกิดขึ้น, จิตของบุคคลนั้น เกิดขึ้นอยู่ ไม่ดับ๕?” ดังนี้.
มาณโว อุทธฺ ํ วา อโธ วา หริตุํ อสกฺโกนฺโต “กินฺนาม โภ ปพฺพชิต อิทนฺติ อาห.
มาณพ ไม่สามารถจะกำหนด (ข้อปัญหา) ทั้งเบื้องบนหรือเบื้องต่ำได้ จึงเรียนถามว่า
“ข้าแต่บรรพชิตผู้เจริญ! นี้ชื่อมนต์อะไร?”
“พุทธฺ มนฺโต นามายํ มาณวาติ.
พระเถระ.

๑
๒
๓
๔
๕

นี้ชื่อพุทธมนต์ มาณพ!

ลี้ลับซับซ้อน
นิฆัณฑุศาสตร์ ว่าด้วยชื่อสิ่งของมีต้นไม้เป็นต้น.
เกฏุภศาสตร์ ว่าด้วยกิรยิ าเป็นประโยชน์แก่กวี.
อิติหาส ซื่อหนังสือว่าด้วยพงศาวดารยืดยาว มีภารตยุทธเป็นต้น อันกล่าวประพันธ์ไว้แต่กาลก่อน.
อภิ. ยมก. ๓๙/๑.
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“สกฺกา ปนายํ โภ มยฺหมฺปิ ทาตุนตฺ ิ.
มาณพ.

ท่านผู้เจริญ! ก็ท่านอาจให้พุทธมนต์นี้ แก่กระผมได้ไหม?

“สกฺกา มาณว อมฺเหหิ คหิตปพฺพชฺชํ คณฺหนฺตสฺส ทาตุนฺติ.
พระเถระ.

อาจให้แก่บุคคลผู้ถือบรรพชาอย่างที่เราถือ มาณพ!
[ติสสมาณพขออนุญาตมารดาบิดาบวชเพื่อเรียนมนต์]

ตโต มาณโว มาตาปิตโร อุปสงฺกมิตฺวา อาห “อยํ ปพฺพชิโต พุทธฺ มนฺเต นาม ชานาติ,
น จ อตฺตโน สนฺติเก อปพฺพชิตสฺส เทติ, อหํ เอตสฺส สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา มนฺตํ อุคฺคณฺหิสฺสามีติ.
ต่อจากนั้น มาณพเข้าไปหามารดาบิดาแล้วพูดว่า “บรรพชิตรูปนี้ ย่อมรู้พุทธมนต์,
และท่านก็ไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่บวชอยู่ในสำนักของท่าน, กระผมจักบวชในสำนักของท่านนั่น แล้วเรียนเอามนต์.”
อถสฺส มาตาปิตโร “ปพฺพชิตฺวาปิ โน ปุตฺโต มนฺเต คณฺหาตุ, คเหตฺวา ปุนาคมิสฺสตีติ มญฺญมานา “คณฺห ปุตฺตาติ อนุชานึสุ.
คราวนั้น มารดาบิดาของเขา สำคัญอยูว่ ่า “ลูกของเราแม้บวชแล้ว จงเรียนมนต์เถิด, ครั้นเรียนแล้ว ก็จักกลับมาบ้านอีก” ดังนี้
จึงอนุญาตว่า “จงเรียนเถิด ลูก!”
เถโร ทารกํ ปพฺพาเชตฺวา ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏฺฐานํ ตาว อาจิกฺขิ.
พระเถระ บอกกรรมฐาน คืออาการ ๓๒ ก่อนแล้วให้เด็กบรรพชา.
โส ตตฺถ ปริกมฺมํ กโรนฺโต นจิรสฺเสว โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาสิ.
(ติสสสามเณร)นั้น ทำบริกรรมในกรรมฐานนั้นอยู่ ต่อกาลไม่นานนัก ก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล.
[พระเถระส่งสามเณรติสสะไปยังสำนักพระจัณฑวัชชีเถระ]
ตโต เถโร จินฺเตสิ “สามเณโร โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐิโต, อภพฺโพทานิ สาสนโต นิวตฺตติ ุํ,
สเจ ปนสฺสาหํ กมฺมฏฺฐานํ วฑฺเฒตฺวา กเถยฺยํ, อรหตฺตํ ปาปุเณยฺย, อปฺโปสฺสุกฺโก ภเวยฺย พุทฺธวจนํ คเหตุ๑ํ ,
สมโยทานิ นํ จณฺฑวชฺชติ ฺเถรสฺส สนฺติกํ เปเสตุนตฺ ิ.
ลำดับนั้น พระเถระดำริวา่ “สามเณร ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว, บัดนี้ เธอไม่ควรจะเคลื่อนจากพระศาสนา,
ก็ถ้าเราจะสอนกรรมฐานแก่เธอให้ยิ่งขึ้นไป, (เธอ)ก็จะพึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ จะพึงเป็นผู้มีความขวนขวายน้อย
เพื่อจะเรียนพระพุทธพจน์, บัดนี้ ก็เป็นเวลาที่จะส่งเธอไปยังสำนักของพระจัณฑวัชชีเถระ.”
ตโต นํ อาห “เอหิ ตฺวํ สามเณร, เถรสฺส สนฺติกํ คนฺตฺวา พุทฺธวจนํ [40] อุคฺคณฺห, มม วจเนน อาโรคฺยํ ปุจฺฉ,
เอวญฺจ วเทหิ ‘อุปชฺฌาโย มํ ภนฺเต ตุมฺหากํ สนฺติกํ ปหิณีติ,
‘โก นาม เต อุปชฺฌาโยติ จ วุตฺเต, ‘สิคฺควตฺเถโร นาม ภนฺเตติ วเทยฺยาสิ’,
‘อหํ โก นามาติ วุตฺเต, เอวํ วเทยฺยาสิ ‘มม อุปชฺฌาโย ภนฺเต ตุมฺหากํ นามํ ชานาตีติ.
ลำดับนั้น พระเถระ ก็พูดกะสามเณรนั้นว่า
“มาเถิด สามเณร!, เธอจงไปยังสำนักของพระเถระ เรียนเอาพระพุทธพจน์เถิด, จงถามถึงความไม่มีโรคตามคำสั่งของเรา,
๑ อุคฺคหิตํุ.
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และจงเรียนอย่างนี้วา่ “พระอุปัชฌายะ (ของกระผม) ส่งกระผมมายังสำนักของใต้เท้า ขอรับ! ,
เมื่อท่านถามว่า ‘พระอุปัชฌายะของเธอชื่ออะไร?,’ พึงเรียนว่า ‘ชือ่ พระสิคควะขอรับ!’,
เมื่อท่านถามว่า ‘ข้าพเจ้าชื่ออะไร?’, พึงเรียนอย่างนี้วา่ ‘พระอุปัชฌายะของกระผม รู้จักชือ่ ของใต้เท้า ขอรับ!’”
[สามเณรติสสะไปอยู่ในสำนักของพระจัณฑวัชชีเถระ]
“เอวํ ภนฺเตติ โข ติสฺโส สามเณโร เถรํ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณํ กตฺวา
อนุปุพฺเพน จณฺฑวชฺชติ ฺเถรสฺส สนฺติกํ คนฺตฺวา วนฺทติ ฺวา เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ.
สามเณรติสสะ รับว่า “ดีละ ขอรับ!” แล้วกราบไหว้ทำประทักษิณพระเถระแล้ว
เดินทางไปยังสำนักของพระจัณฑวัชชีเถระ โดยลำดับ ไหว้แล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ส่วนข้างหนึ่ง.
เถโร “สามเณร กุโต อาคโตสีติ อาห.
พระเถระ ถามว่า “สามเณร! เธอมาจากไหน?”
“อุปชฺฌาโย มํ ภนฺเต ตุมฺหากํ สนฺติกํ ปหิณีติ.
สามเณร.

พระอุปัชฌายะส่งกระผมมายังสำนักของใต้เท้า ขอรับ!

“โก นาม เต อุปชฺฌาโยติ.
พระเถระ

พระอุปัชฌายะของเธอ ชื่ออะไร?

“สิคฺควตฺเถโร นาม ภนฺเตติ.
สามเณร.

ชื่อพระสิคควเถระ ขอรับ!

“อหํ โก นามาติ.
พระเถระ.

ข้าพเจ้าชื่ออะไร?

“มม อุปชฺฌาโย ภนฺเต ตุมฺหากํ นามํ ชานาตีติ.
สามเณร.

พระอุปัชฌายะของกระผมรู้จักชื่อของใต้เท้า ขอรับ!

“ปตฺตจีวรํทานิ ปฏิสาเมหีติ.
พระเถระ.

จงเก็บบาตรและจีวรเสีย ในบัดนี้เถิด.

“สาธุ ภนฺเตติ.
สามเณร.

ดีละ ขอรับ!
[สามเณรติสสะปฏิบัติกิจวัตรตามระเบียบพระวินัย]

สามเณโร ปตฺตจีวรํ ปฏิสาเมตฺวา ปุนทิวเส ปริเวณํ สมฺมชฺชิตฺวา อุทกทนฺตโปณํ อุปฏฺฐาเปสิ.
สามเณร เก็บบาตรและจีวรแล้ว ในวันรุ่งขึ้น ก็ปัดกวาดบริเวณแล้วเข้าไปตั้งน้ำฉันและไม้ชำระฟันไว้.
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เถโร สมฺมชฺชนฏฺฐานํ ปุน สมฺมชฺชิ, ตํ อุทกํ ฉฑฺเฑตฺวา อญฺญํ อุทกํ อาหริ,
ตญฺจ ทนฺตกฏฺฐํ อปเนตฺวา อญฺญํ ทนฺตกฏฺฐํ คณฺหิ.
พระเถระปัดกวาดสถานทีท่ ี่สามเณรกวาด ซ้ำอีก, เทน้ำนั้นทิ้งแล้ว นำน้ำอื่นมาไว้,
และนำไม้ชำระฟันนั้นออกไปเสีย แล้วถือเอาไม้ชำระฟันอื่น.
เอวํ สตฺต ทิวสานิ กตฺวา สตฺตเม ทิวเส ปุน ปุจฺฉิ.
พระเถระทำอยู่อย่างนี้ถึง ๗ วัน ในวันที่ ๗ ถึงถาม (สามเณร) ซ้ำอีก.
สามเณโร ปุนปิ ปุพฺเพ กถิตสทิสเมว กเถสิ.
สามเณรก็เรียนท่านซ้ำอีก เช่นกับที่กล่าวมาแล้วในก่อนนั้นแล.
[พระจัณฑวัชชีเถระให้สามเณรติสสะเรียนพระพุทธพจน์]
เถโร “สุวโจ วตายํ พฺราหฺมโณติ สญฺชานิตฺวา “กิมตฺถํ อาคโตสีติ อาห.
พระเถระ รู้ได้ดีวา่ “พราหมณ์คนนี้ เป็นผู้ว่าง่ายหนอ” จึงถามว่า “เธอมาเพื่อประสงค์อะไร?”
“พุทธฺ วจนํ อุคฺคณฺหณตฺถาย ภนฺเตติ.
สามเณรเรียนว่า “เพื่อประสงค์จะเรียนพระพุทธพจน์ ขอรับ!”
เถโร “อุคฺคณฺหทานิ สามเณราติ วตฺวา ปุนทิวสโต ปภูติ พุทฺธวจนํ ปฏฺฐเปสิ.
พระเถระสั่งว่า “เธอจงเรียนในบัดนี้เถิด สามเณร!” จึงเริ่มให้เรียนพระพุทธพจน์ ตั้งแต่วันรุ่งขึ้นไป.
[สามเณรติสสะเรียนพระพุทธพจน์พร้อมทั้งอรรถกถา]
ติสฺโส สามเณโรว หุตวฺ า ฐเปตฺวา วินยปิฏกํ สพฺพํ พุทฺธวจนํ อุคฺคณฺหิ สทฺธึ อฏฺฐกถาย.
ติสสะ ทั้งที่ยังเป็นสามเณรเทียว เรียนเอาพระพุทธพจน์ทั้งหมด พร้อมทั้งอรรถกถา เว้นพระวินัยปิฎก.
อุปสมฺปนฺนกาเล ปน [41] อวสฺสิโกว สมาโน ติปิฏกธโร อโหสิ.
ก็ในเวลาอุปสมบทแล้ว ยังไม่ได้พรรษาเลย ได้เป็นติปิฎกธร (ผู้ทรงไตรปิฎก).
อาจริยูปชฺฌายา โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส หตฺเถ สกลํ พุทฺธวจนํ ปติฏฺฐาเปตฺวา ยาวตายุกํ ฐตฺวา ปรินิพฺพายึสุ.
พระอาจารย์และพระอุปัชฌายะ มอบพระพุทธพจน์ทั้งสิ้นไว้ในมือของพระโมคคลีบุตรติสสเถระแล้ว
ดำรงอยูต่ ราบเท่าอายุ ก็ปรินพิ พาน.
โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถโรปิ อปเรน สมเยน กมฺมฏฺฐานํ วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตํ ปตฺโต พหูนํ ธมฺมวินยํ วาเจสิ.
ฝ่ายพระโมคคลีบุตรติสสเถระ เจริญกรรมฐานแล้วบรรลุพระอรหัต ในสมัยต่อมา
บอกสอนพระธรรมและพระวินัยแก่ภิกษุเป็นอันมาก.
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[พระราชประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราช]
เตน โข ปน สมเยน พินฺทุสารสฺส เอกสตํ ปุตฺตา อเหสุํ.
ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจ้าพินทุสารมีพระราชโอรส ๑๐๑ พระองค์.
เต สพฺเพ อโสโก อตฺตนา สทฺธึ เอกมาติกํ ติสฺสกุมารํ ฐเปตฺวา ฆาเตสิ.
พระเจ้าอโศก ทรงสั่งให้สำเร็จโทษพระราชโอรสเหล่านั้นเสียทั้งหมด
ยกไว้แต่เจ้าติสสกุมาร ผูร้ ่วมพระมารดาเดียวกันกับพระองค์.
ฆาเตนฺโต จตฺตาริ วสฺสานิ อนภิสิตฺโต ว รชฺชํ กาเรตฺวา จตุนฺนํ วสฺสานํ อจฺจเยน
ตถาคตสฺส ปรินิพพฺ านโต ทฺวินฺนํ วสฺสสตานํ อุปริ อฏฺฐารสเม วสฺเส สกลชมฺพุทีเป เอกรชฺชาภิเสกํ ปาปุณิ.
ท้าวเธอเมื่อสั่งให้สำเร็จโทษ ยังมิได้ทรงอภิเษกเลย ครองราชย์อยู่ถึง ๔ ปี ต่อล่วงไปได้ ๔ ปี
ในปีที่ ๑๘ ถัดจาก ๒๐๐ ปี แต่ปีปรินพิ พานของพระตถาคตมา จึงทรงถึงการอภิเษกเป็นเอกราช ในชมพูทวีปทั้งสิ้น .
[พระราชอำนาจแผ่ไปเบื้องบนเบื้องต่ำประมาณ ๑ โยชน์]
อภิเสกานุภาเวน จสฺส อิมา ราชิทธฺ ิโย อาคตา.
ก็ดว้ ยอานุภาพแห่งการทรงอภิเษกของท้าวเธอ พระราฃฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้ ได้มาแล้ว.
มหาปฐวิยา เหฏฺฐา โยชนปฺปมาเณ อาณา ปวตฺตติ, ตถา อุปริ อากาเส.
พระราชอำนาจแผ่ไปภายใต้มหาปฐพีประมาณหนึ่งโยชน์, ในอากาศเบื้องบน ก็เหมือนกัน.
อโนตฺตตฺตทหโต๑ อฏฺฐหิ กาเชหิ โสฬส ปานียฆเฏ ทิวเส ทิวเส เทวตา อาหรนฺติ,
ยโต สาสเน อุปฺปนฺนสทฺโธ หุตฺวา อฏฺฐ ฆเฏ ภิกฺขุสงฺฆสฺส อทาสิ.
พระราชา ทรงมีพระศรัทธาเกิดแล้วในพระศาสนา ได้ทรง (แบ่ง) น้ำ ๘ หม้อ จากน้ำดื่ม ๑๖ หม้อ
ที่พวกเทวดานำมาจากสระอโนดาดวันละ ๘ หาบ ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์.
เทฺว ฆเฏ สฏฺฐิมตฺตานํ ติปิฏกธรานํ ภิกฺขูนํ. เทฺว ฆเฏ อคฺคมเหสิยา อสนฺธิมติ ฺตาย.
เทฺว ฆเฏ โสฬสนฺนํ นาฏกิตฺถีสหสฺสานํ. เทฺว ฆเฏ อตฺตนา ปริภุญฺชิ.
ถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย ผู้ทรงพระไตรปิฎกประมาณ ๖๐ รูป (วันละ) ๒ หม้อ,
พระราชทานแก่พระนางอสันธิมิตตา ผู้เป็นพระอัครมเหสี (วันละ) ๒ หม้อ,
พระราชทานแก่เหล่าสตรีนักฟ้อน ๑๖,๐๐๐ พันนาง (วันละ) ๒ หม้อ,
ทรงใช้สอยด้วยพระองค์เอง (วันละ) ๒ หม้อ.

๑ อโนตตฺต-
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เทวตาเอว, หิมวนฺเต นาคลตาทนฺตกฏฺฐนฺนาม อตฺถิ สินิทธฺ ํ มุทกุ ํ รสวนฺตํ, ตํ ทิวเส ทิวเส อาหรนฺติ,
เยน รญฺโญ จ มเหสิยา จ โสฬสนฺนญฺจ นาฏกิตฺถีสหสฺสานํ สฏฺฐิมตฺตานญฺจ ภิกฺขุสหสฺสานํ เทวสิกํ ทนฺตโปณกิจฺจํ นิปฺปชฺชติ.
กิจคือการชำระพระทนต์และการชำระฟันทุกๆ วัน ของพระราชา พระมเหสี ของเหล่าสตรีนักฟ้อน ๑๖,๐๐๐ นาง
และของภิกษุประมาณ ๖๐,๐๐๐ รูป ย่อมสำเร็จได้ดว้ ยไม้ชำระฟันชื่อนาคลดา อันสนิทอ่อนนุ่มมีรส
ซึ่งมีอยู่ในป่าหิมพานต์ที่เทวดาทั้งหลายนั่นเองนำมาถวายทุกๆ วัน.
เทวสิกเมว จสฺส เทวตา อคทามลกํ อคทหรีตกํ สุวณฺณวณฺณญฺจ [42] คนฺธรสสมฺปนฺนํ อมฺพปกฺกํ อาหรนฺติ.
อนึ่ง เทวดาทั้งหลาย นำมะขามป้อมที่เป็นพระโอสถ สมอที่เป็นพระโอสถ
และมะม่วงสุกที่มีสีเหมือนทอง ซึ่งสมบูรณ์ด้วยกลิ่นและรส มาถวายแด่พระราชาพระองค์นั้นทุกๆ วันเหมือนกัน .
ตถา ฉนฺทนฺตทหโต ปญฺจวณฺณํ นิวาสนปารุปนํ ปีตกวณฺณํ หตฺถปุญฺฉนปฏกํ ทิพฺพญฺจ ปานกํ อาหรนฺติ.
ยังได้นำพระภูษาทรง พระภูษาห่ม มี ๕ สี ผ้าเช็ดพระหัตถ์ที่มีสีเหลือง และน้ำทิพยปานะจากสระฉัททันต์ มาถวายทุกวัน
เหมือนอย่างนั้น.
เทวสิกเมว ปนสฺส สีสนหานคนฺธํ อนุเลปนคนฺธํ ปารุปนตฺถาย อสุตตฺ มยิกํ สุมนปุปฺผปฏํ มหารหญฺจ อญฺชนํ นาคภวนโต
นาคราชาโน อาหรนฺติ.
ส่วนพญานาคทั้งหลายก็นำเครื่องพระสุคนธ์สำหรับสนานพระเศียร พระสุคนธ์สำหรับไล้พระวรกาย
ผ้ามีสีคล้ายดอกมะลิ ที่มิได้ทอด้วยด้าย เพื่อเป็นพระภูษาห่ม และยาหยอดพระเนตรที่มีคา่ มาก จากนาคพิภพ
มาถวายแด่พระราชาพระองค์นั้นทุกๆ วันเช่นกัน.
ฉทฺทนฺตทเหว อุฏฺฐติ สฺส สาลิโน นว วาหสหสฺสานิ ทิวเส ทิวเส สุวกา อาหรนฺติ.
นกแขกเต้าทั้งหลาย ก็คาบข้าวสาลีเก้าพันเกวียนที่เกิดเอง ในสระฉัททันต์นั่นแล มาถวายทุกๆ วัน .
มูสิกา นิตฺถุสกเณ กโรนฺติ.
หนูทั้งหลาย ก็เกล็ดข้าวเหล่านั้น ให้หมดแกลบและรำ.
เอโกปิ ขณฺฑตณฺฑุโล น โหติ.
ข้าวสารที่หักแม้เมล็ดเดียวก็ไม่มี.
รญฺโญ สพฺพฏฺฐาเนสุ อยเมว ตณฺฑุโล ปริโภคํ คจฺฉติ.
ข้าวสารนี้แล ถึงความเป็นพระกระยาหารเสวยแห่งพระราชา ในที่ทุกสถาน.
มธุมกฺขิกา มธุํ กโรนฺติ.
ตัวผึ้งทั้งหลาย ก็ทำน้ำผึ้ง.
กมฺมารสาลาสุ อจฺฉา กฏฺฐํ ปหรนฺติ.
พวกหมี ก็ผา่ ฟืนที่โรงครัว.
กรวิกสกุณา อาคนฺตวฺ า มธุรสฺสรํ วิกูชนฺตา รญฺโญ พลิกมฺมํ กโรนฺติ.
พวกนกกรเวกก็บินมาร้องส่งเสียงอย่างไพเราะ ทำพลีกรรมถวายแด่พระราชา.
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[พระเจ้าอโศกรับสั่งพญากาฬนาคเนรมิตพระพุทธรูปให้ดู]
อิมาหิ อิทฺธีหิ สมนฺนาคโต ราชา เอกทิวสํ สุวณฺณสงฺขลิกพนฺธนํ๑ เปเสตฺวา
จตุนฺนํ พุทธฺ านํ อธิคตรูปทสฺสนํ กปฺปายุกํ กาฬนาคราชานํ อานยิตฺวา เสตจฺฉตฺตสฺส เหฏฺฐา มหารเห ปลฺลงฺเก นิสีทาเปตฺวา
อเนกสตวณฺเณหิ ชลชถลชปุปฺเผหิ จ สุวณฺณปุปฺเผหิ จ ปูชํ กตฺวา
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเตหิ จ โสฬสนาฏกิตฺถีสหสฺเสหิ สมนฺตโต ปริกฺขิปิตฺวา
“อนนฺตญาณสฺส ตาว เม สทฺธมฺมวรจกฺกปฺปวตฺติโน สมฺมาสมฺพุทธฺ สฺส รูปํ อิเมสํ อกฺขีนํ อาปาถํ กโรหีติ วตฺวา
เตน นิมฺมิตํ สกลสรีรวิปฺปกิณฺณปุญฺญปฺปภาวนิพพฺ ตฺตาสีตฺยานุพฺยญฺชนปฏิมณฺฑติ ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณสสฺสิรกิ ตาย
วิกสิตกมลุปฺปลปุณฺฑรีกปฏิมณฺฑิตมิว
สลิลตลํ ตาราคณรํสิชาลวิสร[43]วิปฺผุริตโสภาสมุชฺชลิตมิว
คคณตลํ นีลปีตโลหิตาทิเภทวิจิตรฺ วณฺณรํสิวินทฺธพฺยามปฺปภาปริกฺเขปวิลาสิตาย สชฺฌปฺปภานุราคอินฺทธนุวิชฺชุลตาปริกฺขิตฺตมิว
กนกคิริสิขรํ นานาวิราควิมลเกตุมาลาสมุชฺชลิตจารุมตฺถกโสภํ นยนรสายนมิว
พฺรหฺมเทวมนุชนาคยกฺขคณานํ พุทฺธรูปํ ปสฺสนฺโต สตฺต ทิวสานิ อกฺขิปูชํ นาม อกาสิ.
พระราชาผู้ทรงประกอบแล้วด้วยฤทธิ์เหล่านี้
วันหนึ่ง ทรงใช้สังขลิกพันธ์ อันกระทำด้วยทอง ให้นำพญานาคนามว่ากาฬะ มีอายุตลอดกัปหนึ่ง
ผู้ได้พบเห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ เชิญให้ขนดเหนือบัลลังก์ อันควรค่ามาก ภายใต้เศวตฉัตร
ทรงกระทำการบูชา ด้วยดอกไม้ทั้งที่เกิดในน้ำ ทั้งที่เกิดบนบก หลายร้อยพรรณและด้วยสุวรรณบุปผา
ทรงแวดล้อมด้วยนางฟ้อน ๑๖,๐๐๐ ผู้ประดับแล้วด้วยอลังการทั้งปวงโดยรอบ
ตรัสว่า “เชิญท่านกระทำพระรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงยังจักรคือพระสัทธรรมอันประเสริฐให้หมุนไป
ทรงพระญาณอันหาที่สุดมิได้ ให้ถึงคลองแห่งดวงตาเหล่านี้ของข้าพเจ้าก่อนเถิด” ดังนี้
ทรงแลดูพระพุทธรูป อันพญานาคนามว่า กาฬะ นั้นเนรมิตแล้ว,
ประหนึ่งว่าพื้นน้ำอันประดับแล้วด้วยดอกกมล อุบล และปุณฑริก ซึ่งแย้มบาน
ปานประหนึ่งว่าแผ่นฟ้า อันพราวพรายด้วยความระยิบระยับด้วยการพวยพุ่งแห่งข่ายรัศมีของกลุ่มดารา
เพราะความที่พระพุทธรูปนั้น ทรงมีพระสิริดว้ ยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
ประดับแล้วด้วยอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ ซึ่งบังเกิดแล้ว ด้วยอำนาจแห่งบุญ อันพรรณรายทั่วพระสรีระทั้งสิ้น
งดงามด้วยจอมพระเศียรอันเฉิดฉายด้วยพระเกตุมาลา ซึ่งปราศจากมลทินสีต่างๆ,
ประหนึ่งยอดแห่งภูเขาทอง อันแวดวงด้วยสายรุ้งและสายฟ้า อันกลมกลืนกับแสงเงิน
เป็นประหนึ่งจะดูดดึงดวงตาแห่งคณะพรหมทวยเทพ มวลมนุษย์ฝูงนาค และหมู่ยักษ์
เพราะพระพุทธรูปนั้นมีความแพรวพราวด้วยความฉวัดเฉวียนแห่งพระรัศมีอันแผ่ออกข้างละวา
วงล้อมรัศมีอันวิจติ รด้วยสีมีสีเขียวเหลืองแดงเป็นต้น
ได้ทรงกระทำการบูชาอันได้นามว่า บูชาด้วยดวงตา ตลอด ๗ วัน.

๑ สงฺขลิกา โซ่, ตรวน
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[พระเจ้าอโศกไม่ทรงเลื่อมใสนักบวชนอกศาสนา]
ราชา กิร อภิเสกํ ปาปุณิตฺวา ตีณิเยว สํวจฺฉรานิ พาหิรปาสณฺฑํ ปริคฺคณฺหิ.
ได้ยินว่า พระราชาทรงรับการอภิเษกแล้ว ได้ทรงนับถือลัทธิพาหิรปาสัณฑะ๑ ตลอดเวลา ๓ ปีทีเดียว.
จตุตฺเถ สํวจฺฉเร พุทฺธสาสเน ปสีทิ.
ในปีที่ ๔ จึงได้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา.
ตสฺส กิร ปิตา พินฺทุสาโร พฺราหฺมณภตฺโต อโหสิ.
ได้ยินว่า พระเจ้าพินทุสารพระชนกของพระราชาพระองค์นั้น ได้ทรงนับถือพราหมณ์.
โส พฺราหฺมณานญฺจ พฺราหฺมณชาติยปาสณฺฑานญฺจ ปณฺฑรงฺคปริพฺพาชกาทีนํ สฏฺฐิสหสฺสมตฺตานํ นิจฺจภตฺตํ ปฏฺฐเปติ.
ท้าวเธอได้ทรงตั้งนิตยภัตไว้ แก่พวกพราหมณ์
และแก่พวกตาปะขาว๒และปริพาชกเป็นต้น ผู้ถือลัทธิปาสัณฑะอันเป็นของประจำชาติพราหมณ์ มีประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน.
อโสโกปิ ปิตรา ปวตฺตติ ํ ทานํ อตฺตโน อนฺเตปุเร ตเถว ททมาโน เอกทิวสํ สีหปญฺชเร ฐิโต
เต อุปสมปริพาหิเรน อาจาเรน ภุญฺชมาเน อสํยตินฺทฺริเย อวินีตอิริยาปเถ ทิสฺวา จินฺเตสิ
“อีทิสํ ทานํ อุปปริกฺขิตฺวา ยุตฺตฏฺฐาเน ทาตุํ วฏฺฏตีติ,
เอวํ จินฺเตตฺวา อมจฺเจ อาห “คจฺฉถ ภเณ อตฺตโน อตฺตโน สาธุสมฺมเต สมณพฺราหฺมเณ อนฺเตปุร ํ อติหรถ ทานํ ทสฺสามาติ.
แม้พระเจ้าอโศก ก็ทรงถวายทานทีพ่ ระชนกให้เป็นไปแล้ว ในภายในบุรีของพระองค์ เหมือนอย่างนั้น
ในวันหนึ่ง ได้ประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชร ได้ทรงเห็นพวกพราหมณ์เหล่านั้น ผูก้ ำลังบริโภค(อาหาร) ด้วยมารยาทที่เหินห่างจาก
ความสงบเรียบร้อย ไม่มีความสำรวมอินทรีย์ ทั้งไม่ได้รับฝึกหัดอิริยาบถ (กิริยามารยาท) จึงทรงดำริวา่
“การที่เราใคร่ครวญเสียก่อนแล้วให้ทานเช่นนี้ในเขตที่เหมาะสม จึงควร”, ครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้ว จึงตรัสเรียกพวกอมาตย์ว่า
“ไปเถิด พนาย! พวกท่านจงนำสมณะและพราหมณ์ของตนๆ ผู้สมมติกันว่าดี มายังภายในพระราชวัง, เราจักถวายทาน.”
อมจฺจา “สาธุ เทวาติ รญฺโญ ปฏิสฺสุณิตฺวา เต เต ปณฺฑรงฺคปริพพฺ าชกาชีวกนิคฺคณฺฐาทโย อาเนตฺวา
“อิเม มหาราช อมฺหากํ อรหนฺโตติ อาหํสุ.
พวกอมาตย์ทูลรับพระราชโองการว่า “ดีละ พระเจ้าข้า!”
แล้วก็ได้นำนักบวชนอกศาสนามีตาปะขาว ปริพาชก อาชีวก และนิครนถ์เป็นต้นนั้นๆ มา แล้วทูลว่า
“ขอเดชะ! ท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์ของข้าพระองค์ทั้งหลาย.”
อถ ราชา อนฺเตปุเร อุจฺจาวจานิ อาสนานิ ปญฺญาเปตฺวา “อาคจฺฉนฺตูติ วตฺวา อาคตาคเต อาห
“อตฺตโน อตฺตโน ปฏิรูเป อาสเน นิสีทถาติ.
เวลานั้น พระราชาทรงรับสั่งให้ปูลาดอาสนะทั้งสูงและต่ำไว้ภายในพระราชวัง แล้วรับสั่งว่า “เชิญเข้ามาเถิด”
จึงทรงเชิญพวกนักบวชผู้มาแล้วๆ ว่า “เชิญนั่งบนอาสนะที่สมควรแก่ตนๆ เถิด” ดังนี้.
๑ ปาสัณฑะ คือลัทธิที่ถือผิด, เจ้าลัทธิผู้ถือผิด. แปลตามรูปศัพท์ว่า ลัทธิขว้างบ่วง คือบ่วงคล้องจิตสัตว์
มีอยู่ ๒ คือ ตัณหาปาสะ บ่วงคือตัณหา และ ทิฏฐิปาสะ บ่วงคือทิฏฐิ.
๒ ตาปะขาว, ชีปะขาว นักบวชนุ่งขาวห่มขาว. (ปะขาว กร่อนมาจาก ผ้าขาว)
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เตสุ เอกจฺเจ ภทฺทปีฐเกสุ, เอกจฺเจ ผลกปีฐเกสุ [44] นิสีทึสุ.
บรรดานักบวชเหล่านั้น บางพวกนั่งบนตั่งภัทรบิฐ, บางพวกก็นั่งบนตั่งแผ่นกระดาน.
ตํ ทิสฺวา ราชา “นตฺถิ เตสํ อนฺโตสาโรติ ญตฺวา เตสํ อนุรูปํ ขาทนียํ โภชนียํ ทตฺวา อุยฺโยเชสิ.
พระราชาทรงเห็นกิริยาที่นั่งนั้นแล้ว ก็ทรงทราบได้วา่ “นักบวชเหล่านั้นไม่มีธรรมที่เป็นสาระในภายในเลย”
ได้ถวายของควรเคี้ยวควรบริโภคที่ควรแก่นักบวชเหล่านั้นแล้ว ก็ทรงส่งกลับไป.
เอวํ คจฺฉนฺเต กาเล, เอกทิวสํ สีหปญฺชเร ฐิโต อทฺทส นิโคฺรธสามเณรํ
ราชงฺคเณน คจฺฉนฺตํ ทนฺตํ คุตฺตํ สนฺตินฺทฺริยํ อิริยาปถสมฺปนฺนํ.
เมื่อกาลเวลาล่วงไปอยู่อย่างนั้น วันหนึ่ง พระเจ้าอโศกประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชร ได้ทรงเห็นนิโครธสามเณร
ผู้ฝึกฝนคุ้มครองตน มีอินทรีย์สงบ สมบูรณ์ดว้ ยอิริยาบถ กำลังเดินผ่านไปทางพระลานหลวง.
[ประวัตินิโครธสามเณร]
โก ปนายํ นิโคฺรโธ นาม.
ถามว่า “ก็ชื่อว่านิโครธนี้ คือใคร?”
พินฺทุสารรญฺโญ เชฏฺฐปุตฺตสฺส สุมนราชกุมารสฺส ปุตฺโต.
แก้ว่า “นิโครธนี้เป็นพระโอรสของสุมนราชกุมาร ผู้เป็นพระเชฏฐโอรสของพระเจ้าพินทุสาร.”
ตตฺรายํ อนุปุพฺพกี ถา.
ในเรื่องนั้น มีอนุปุพพีกถาดังต่อไปนี้:พินฺทุสารรญฺโญ กิร ทุพพฺ ลกาเลเยว อโสกกุมาโร อตฺตนา ลทฺธํ อุชฺเชนีรชฺชํ ปหาย อาคนฺตวฺ า
สพฺพํ นครํ อตฺตโน หตฺถคตํ กตฺวา สุมนํ ราชกุมารํ อคฺคเหสิ.
ดังได้สดับมาว่า ในเวลาที่พระเจ้าพินทุสาร (ผู้พระชนก) ทรงทุพพลภาพ๑นั่นแล
อโศกกุมาร ได้สละราชสมบัติในกรุงอุชเชนีที่ตนได้แล้ว เสด็จกลับมายึดเอาพระนครทั้งหมดไว้ในเงื้อมมือของตน
แล้วได้จับสุมนราชกุมารไว้.
ตํ ทิวสเมว สุมนสฺส ราชกุมารสฺส สุมนา นาม เทวี ปริปุณฺณคพฺภา อโหสิ.
ในวันนั้นเอง พระเทวีชื่อสุมนา ของสุมนราชกุมาร ได้ทรงพระครรภ์แก่เต็มที่แล้ว.
สา อญฺญาตกเวเสน นิกฺขมิตฺวา อวิทูเร อญฺญตรํ จณฺฑาลคามํ สนฺธาย คจฺฉนฺตี
เชฏฺฐกจณฺฑาลสฺส เคหโต อวิทูเร อญฺญตรสฺมึ นิโคฺรธรุกเฺ ข อธิวตฺถาย เทวตาย อิโต “เอหิ สุมเนติ วทนฺติยา สทฺท ํ สุตวฺ า
ตสฺสา สมีปํ คตา.
พระนางสุมนาเทวีนั้นปลอมเพศหนี เดินมุ่งไปสู่บ้านคนจัณฑาลแห่งใดแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกล
ได้ทรงสดับเสียงของเทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นนิโครธแห่งใดแห่งหนึ่ง ในที่ไม่ไกลจากเรือนของหัวหน้าหมู่บ้านครจัณฑาล
ซึ่งกล่าวเชิญอยู่วา่ “ข้าแต่พระแม่เจ้าสุมนา! ขอจงเสด็จเข้ามาทางนี้เถิด” ก็ได้เสด็จเข้าไปใกล้เทวดานั้น.
๑ ทรงประชวรหนัก
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เทวตา อตฺตโน อานุภาเวน เอกํ สาลํ นิมฺมินิตฺวา “เอตฺถ วสาหีติ อทาสิ.
เทวดาได้นิรมิตศาลาหลังหนึ่ง ด้วยอานุภาพของตน แล้วได้ถวายว่า “ขอพระแม่เจ้า จงประทับอยู่ที่ศาลาหลังนี้เถิด .”
สา ตํ สาลํ ปาวิสิ.
พระเทวีนั้นได้เสด็จเข้าไปสู่ศาลาหลังนั้นแล้ว.
คตทิวเสเยว ปุตฺตํ วิชายิ.
ในวันทีพ่ ระนางเสด็จเข้าไปถึงนั่นเอง ก็ประสูตพิ ระโอรส.
สา ตสฺส นิโคฺรธเทวตาย ปริคฺคหิตตฺตา “นิโคฺรโธเตฺวว นามํ อกาสิ.
เพราะเหตุทพี่ ระโอรสนั้น อันเทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นนิโครธรักษาไว้ พระนางเทวีนั้นจึงทรงขนานพระนามว่า “นิโครธ.”
เชฏฺฐจณฺฑาโล ทิฏฺฐทิวสโต ปภูติ ตํ อตฺตโน สามิธีตรํ วิย มญฺญมาโน นิพทฺธวตฺตํ ปฏฺฐเปสิ.
หัวหน้าหมู่บา้ นคนจัณฑาลได้สำคัญพระเทวีนน้ั เป็นดุจธิดาแห่งนายของตน ตัง้ แต่วนั ทีต่ นได้พบเห็น จึงได้ตง้ั ข้อปฏิบตั ปิ ระจำไว้.
ราชธีตา ตตฺถ สตฺต วสฺสานิ วสิ.
พระราชธิดา ได้ประทับอยู่ ณ สถานที่นั้นสิ้น ๗ ปี.
นิโคฺรธกุมาโรปิ สตฺตวสฺสิโก ชาโต.
ฝ่ายนิโครธกุมาร ก็มีชนมายุได้ ๗ ปีแล้ว.
[นิโครธกุมารบวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระชนม์ ๗ ปี]
ตทา มหาวรุณตฺเถโร นาม เอโก อรหา ทารกสฺส เหตุสมฺปทํ ทิสวฺ า วิจารมาโน [45]
“สตฺตวสฺสิโกทานิ ทารโก กาโล, นํ ปพฺพาเชตุนตฺ ิ จินฺเตตฺวา ราชธีตาย อาโรจาเปตฺวา นิโคฺรธกุมารํ ปพฺพาเชสิ.
ในครั้งนั้น พระเถระรูปหนึ่ง ชื่อมหาวรุณเถระ เป็นพระอรหันต์ ได้เห็นความถึงพร้อมแห่งเหตุของทารก ได้พิจารณาคิดว่า
“บัดนี้ ทารกมีชนมายุได้ ๗ ปี, เป็นกาลสมควรทีจ่ ะให้เขาบวชได้” จึงทูลพระราชธิดาให้ทรงทราบ
แล้วให้นิโครธกุมารนั้นบวช.
กุมาโร ขุรคฺเคเยว อรหตฺตํ ปาปุณิ.
ในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเอง พระกุมารได้บรรลุเป็นพระอรหันต์.
โส เอกทิวสํ ปาโตว สรีรํ ปฏิชคฺคิตฺวา อาจริยูปชฺฌายวตฺตํ กตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
“มาตุ อุปาสิกาย เคหทฺวารํ คจฺฉามีติ นิกฺขมิ.
วันหนึ่งนิโครธสามเณรนั้น ได้ชำระร่างกายแต่เช้าตรู่ ทำอาจาริยวัตรและอุปัชฌายวัตรเสร็จแล้ว ถือเอาบาตรและจีวร คิดว่า
“เราจะไปยังประตูเรือนของโยมมารดา” แล้วก็ออกไป.
มาตุ นิวาสฏฺฐานญฺจสฺส ทกฺขิณทฺวาเรน นครํ ปวิสิตวฺ า นครมชฺเฌน คนฺตฺวา ปาจีนทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา คนฺตพฺพํ โหติ.
ก็นิวาสสถานแห่งโยมมารดาของนิโครธสามเณรนั้น ต้องเดินเข้าไปยังพระนคร ทางประตูด้านทิศทักษิณ
ผ่านท่ามกลางพระนครไปออกทางประตูด้านทิศปราจีน.

เริ่มเรื่องตติยสังคายนา • [นิโครธกุมารบวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระชนม์ ๗ ปี] • หน้า ๖๙

เตน จ สมเยน อโสโก ธมฺมราชา ปาจีนทิสาภิมุโข สีหปญฺชเร จงฺกมติ.
ก็โดยสมัยนั้น พระเจ้าอโศกธรรมราช ทรงเสด็จจงกรมอยู่ที่สีหบัญชร ผินพระพักตร์ไปทางทิศปราจีน.
ตํขณํเยว นิโคฺรโธ ราชงฺคณํ สมฺปาปุณิ สนฺตินฺทรฺ ิโย สนฺตมานโส ยุคฺคมตฺต๑ํ เปกฺขมาโน.
ขณะนั้นเอง นิโครธสามเณร ผู้มีอินทรีย์สงบ มีใจสงบ ทอดสายตาดูประมาณชั่วแอก เดินไปถึงพระลานหลวง.
เตน วุตตฺ ํ “เอกทิวสํ สีหปญฺชเร ฐิโต อทฺทส นิโคฺรธสามเณรํ ราชงฺคเณน คจฺฉนฺตํ ทนฺตํ คุตตฺ ํ สนฺตนิ ทฺ รฺ ยิ ํ อิรยิ าปถสมฺปนฺนนฺติ.
เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวไว้ว่า “วันหนึ่ง พระเจ้าอโศกประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชร ได้ทรงเห็นนิโครธสามเณร ผู้ฝกึ ฝน
คุ้มครองตน มีอินทรีย์สงบ สมบูรณ์ดว้ ยอิริยาบถ กำลังเดินผ่านไปทางพระลานหลวง” ดังนี้.
[พระเจ้าอโศกทรงเลื่อมใสนิโครธสามเณร]
ทิสฺวานสฺส เอตทโหสิ “อยํ ชโน สพฺโพปิ วิกฺขิตฺตจิตฺโต ภนฺตมิคปฏิภาโค, อยํ ปน ทารโก อวิกฺขิตฺตจิตฺโต,
อติวิยสฺส อาโลกิตํ วิโลกิตํ สมฺมิญชฺ ิตํ ปสารณญฺจ๒ โสภติ, อทฺธา เอตสฺส อพฺภนฺตเร โลกุตตฺ รธมฺโม ภวิสฺสตีติ.
ครั้นทรงเห็นแล้ว พระราชาได้ทรงรำพึง ดังนี้วา่
“ชนแม้ทั้งหมดนี้ มีจติ ฟุ้งซ่าน มีสว่ นเปรียบเหมือนมฤคที่วิ่งพล่านไป,
ส่วนเด็กคนนี้ ไม่มจี ิตฟุ้งซ่าน, การมองดู การเหลียวดู การคู้แขนและการเหยียดแขนของเขางามยิ่งนัก,
ภายในของทารกคนนี้ น่าจักมีโลกุตตรธรรมแน่นอน” ดังนี้.
รญฺโญ สห ทสฺสเนเนว สามเณเร จิตฺตํ ปสีทิ, เปมํ สณฺฐหิ.
พร้อมกับการทรงเห็นของพระราชานั่นเอง พระหทัยก็เลื่อมใสในสามเณร, ความรักก็ได้ตั้งขึ้น.ล
กสฺมา. ปุพฺเพปิ กิร ปุญฺญกรณกาเล เอส รญฺโญ เชฏฺฐภาตา วาณิชโก อโหสิ.
ถามว่า “เพราะเหตุไร?”
แก้ว่า “เพราะได้ยินว่า แม้ในกาลก่อน ในเวลาทำบุญ นิโครธสามเณรนี้ ได้เป็นพ่อค้าผู้เป็นพี่ชายใหญ่ของพระราชา.”
วุตฺตมฺปิ เหตํ๓
[46] ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน

เอวนฺตํ ชายเต เปมํ

ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา
อุปฺปลํว ยโถทเกติ.

สมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาค ตรัสไว้วา่
“ความรักนั้น ย่อมเกิดเพราะเหตุ ๒ อย่าง คือ
เพราะการอยู่รว่ มกันในภพก่อน ๑ เพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบัน ๑
เหมือนอุบลและปทุมเป็นต้นที่เหลือ เมื่อเกิดในน้ำ
ย่อมเกิดได้เพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือ น้ำและเปือกตม ฉะนั้น๑”
๑ โปราณโปตฺถเกปิ อีทิสเมว ทิสฺสติ. ยุคมตฺตนฺติ ปน ยุตฺตตรํ สพฺพตฺถ ตเถว ทิสฺสมานตฺตา.
๒ ปสาริตญฺจ.
๓ ขุ. ชา. ๒๗/๙๑. ตทฏฺฐกถา ๓/๓๑๓.
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[พระเจ้าอโศกมหาราชรับสั่งให้นิมนต์สามเณรเข้ามา]
อถ ราชา สญฺชาตเปโม สมฺพหุมาโน “เอตํ สามเณรํ ปกฺโกสถาติ อมจฺเจ เปเสสิ.
ลำดับนั้น พระราชาทรงเกิดความรัก มีความนับถือมาก (ในสามเณรนัน้ ) จึงทรงสั่งพวกอมาตย์ไปว่า
“พวกเธอจงนิมนต์สามเณรนั่นมา.”
“เต อติจิรายนฺตีติ ปุน เทฺว ตโย เปเสสิ “ตุริตํ อาคจฺฉตูติ.
ท้าวเธอทรงรำพึงว่า “อมาตย์เหล่านั้น มัวชักช้าอยู่” จึงทรงส่งไปอีก ๒-๓ นายว่า “จงให้สามเณรนั้นรีบมาเถิด.”
สามเณโร อตฺตโน ปกติยาเอว อคมาสิ.
สามเณรได้เดินไปตามปกติของตนนั่นเอง.
ราชา “ปฏิรูปมาสนํ ญตฺวา นิสีทถาติ อาห.
พระราชาตรัสว่า “ท่านทราบอาสนะที่ควรแล้ว นิมนต์นั่งเถิด.”
โส อิโตจิโต จ วิโลเกตฺวา “นตฺถิทานิ อญฺเญ ภิกฺขูติ
สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺตํ ราชปลฺลงฺกํ อุปสงฺกมิตฺวา ปตฺตคฺคหณตฺถาย รญฺโญ อาการํ ทสฺเสสิ.
สามเณรนั้นเหลียวดูข้างโน้นข้างนี้แล้วคิดว่า “บัดนี้ ไม่มีภิกษุเหล่าอื่น”
จึงเดินเข้าไปใกล้บัลลังก์ ซึ่งยกเศวตฉัตรกั้นไว้ แล้วแสดงอาการแด่พระราชา เพื่อต้องการให้ทรงรับบาตร.
ราชา ตํ ปลฺลงฺกสมีปํ อุปคจฺฉนฺตํเยว ทิสวฺ า จินฺเตสิ “อชฺเชว ทานิ อยํ สามเณโร อิมสฺส เคหสฺส สามิโก ภวิสฺสตีติ.
พระราชาทรงทรงเห็นสามเณรนั้นกำลังเดินเข้าไปใกล้บัลลังก์นั่นแล จึงทรงดำริวา่
“วันนี้เอง สามเณรรูปนี้ จักเป็นเจ้าของราชมณเฑียรนี้ในบัดนี้”.
สามเณโร รญฺโญ หตฺเถ ปตฺตํ ทตฺวา ปลฺลงฺกํ อภิรุหิตฺวา นิสีทิ.
สามเณรถวายบาตรที่พระหัตถ์พระราชา แล้วขึ้นนั่งบนบัลลังก์.
ราชา อตฺตโน อตฺถาย สมฺปาทิตํ สพฺพํ ยาคุขชฺชกภตฺตวิกตึ อุปนาเมสิ.
พระราชาทรงน้อมถวายอาหารทุกชนิด คือ ข้าวต้ม ของควรเคี้ยว และข้าวสวย
ที่เขาเตรียมไว้เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ (แก่สามเณรนัน้ ).
สามเณโร อตฺตโน ยาปนียมตฺตกเมว สมฺปฏิจฺฉิ.
สามเณรรับอาหารพอยังอัตตภาพของตนให้เป็นไปเท่านั้น.๑
[พระเจ้าอโศกมหาราชตรัสถามข้อธรรม]
ภตฺตกิจฺจาวสาเน ราชา อาห “สตฺถารา ตุมฺหากํ ทินฺนํ โอวาทํ ชานาถาติ.
ในที่สุดภัตกิจ พระราชา ตรัสถามว่า “พ่อเณรรู้พระโอวาทที่พระศาสดาทรงประทาน แก่พวกพ่อเณรหรือ ?”

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๙๑. ตทฏฺฐกถา. ๓/๓๑๓.
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“ชานามิ มหาราช เอกเทเสนาติ.
สามเณร ถวายพระพรว่า “มหาบพิตร! อาตมภาพ ย่อมรู้โดยเอกเทศ (เท่านัน้ ).”
“ตาต มยฺหมฺปิ นํ กเถหีติ.
พระราชา.

พ่อเณร! ขอจงแสดงโอวาททีพ่ ่อเณรรู้นั้น แก่โยมบ้าง.”

“สาธุ มหาราชาติ รญฺโญ อนุรูปํ ธมฺมปเท อปฺปมาทวคฺคํ อนุโมทนตฺถาย อภาสิ.
สามเณร ทูลรับว่า “ได้ มหาบพิตร!” ดังนี้แล้ว ได้กล่าวอัปปมาทวรรค ในธรรมบท ตามสมควร แด่พระราชา
เพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนา.
ราชา “อปฺปมาโท อมตํ ปทํ, ปมาโท มจฺจุโน ปทนฺติ สุตฺวาว “อญฺญาตํ ตาต ปริโยสาเปหีติ อาห.
พระราชาพอได้ทรงสดับว่า
“ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย,
ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย๑” ดังนี้เป็นต้น.
ก็ทรงรับสั่งว่า “พ่อเณร! จงยังธรรมเทศนาที่ข้าพเจ้าได้รู้แล้วให้จบไว้ก่อน” ดังนี้.
[พระเจ้าอโศกมหาราชถวายนิตยภัตสามเณรเป็นทวีคูณ]
อนุโมทนาวสาเน จ “อฏฺฐ เต ตาต ธุวภตฺตานิ ทมฺมตี ิ อาห.
ในอวสานแห่งการอนุโมทนา พระราชาทรงรับสั่งว่า “พ่อเณร! โยมจะถวายธุวภัต แก่พ่อเณร ๘ ที่.”
สามเณโร อาห “เอตานิ อหํ อุปชฺฌายสฺส ทมฺมิ มหาราชาติ.
สามเณร.

มหาบพิตร! อาตมภาพ จะถวายธุวภัตเหล่านั้น แก่พระอุปัชฌายะ (ของอาตมภาพ).

“โก อยํ ตาต อุปชฺฌาโย นามาติ.
พระราชา.

พ่อเณร! ผู้ที่ชื่อว่าอุปัชฌายะนี้ ได้แก่คนเช่นไร?

“วชฺชาวชฺชํ ทิสวฺ า โจเทตา สาเรตา [47] จ มหาราชาติ.
สามเณร.

มหาบพิตร! ผู้ที่เห็นโทษน้อยใหญ่ แล้วตักเตือน และให้ระลึก ชื่อว่าพระอุปัชฌายะ.”

“อญฺญานิปิ เต ตาต อฏฺฐ ทมฺมีติ.
พระราชา.

พ่อเณร! โยมจะถวายภัต ๘ ที่แม้อื่นอีก แก่พ่อเณร.”

“เอตานิ อาจริยสฺส ทมฺมิ มหาราชาติ.
สามเณร.

มหาบพิตร! อาตมภาพ จะถวายเหล่านั้น แก่พระอาจารย์ (ของอาตมภาพ).”

“โก อยํ ตาต อาจริโย นามาติ.
พระราชา.
๑ ขุ. ธ. ๒๕/๑๘.

พ่อเณร! ผู้ที่ชื่อว่าพระอาจารย์นี้ ได้แก่คนเช่นไร?”
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“อิมสฺมึ สาสเน สิกฺขิตพฺพธมฺเมสุ ปติฏฺฐาเปตา มหาราชาติ.
สามเณร.

มหาบพิตร! ผู้ทใี่ ห้อันเตวาสิกและสัทธิวิหาริก ตั้งอยู่ในธรรมที่ควรศึกษา ในพระศาสนา นี้
ชื่อว่า พระอาจารย์.”

“สาธุ ตาต อญฺญานิปิ เต อฏฺฐ ทมฺมีติ.
พระราชา.

ดีละ พ่อเณร! โยมจะถวายภัต ๘ ที่แม้อื่นอีก แก่พ่อเณร.”

“เอตานิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทมฺมิ มหาราชาติ.
สามเณร.

มหาบพิตร! อาตมภาพ จะถวายภัตเหล่านั้น แก่พระภิกษุสงฆ์.”

“โก อยํ ตาต ภิกฺขุสงฺโฆ นามาติ.
พระราชา.

พ่อเณร! ผู้ที่ชื่อว่าภิกษุสงฆ์นี้ ได้แก่คนเช่นไร?”

“ยํ นิสฺสาย มหาราช อมฺหากํ อาจริยูปชฺฌายานญฺจ มมญฺจ ปพฺพชฺชา จ อุปสมฺปทา จาติ.
สามเณร.

มหาบพิตร! บรรพชาและอุปสมบทของอาจารย์และอุปัชฌายะของอาตมภาพ
และบรรพชาของอาตมภาพ อาศัยหมู่ภิกษุใด หมู่ภิกษุนั้น ชื่อว่าภิกษุสงฆ์.”

ราชา ภิยฺโยโส มตฺตาย ตุฏฺฐจิตฺโต อาห “อญฺญานิปิ เต ตาต อฏฺฐ ทมฺมตี ิ.
พระราชา ทรงพอพระราชหทัยเป็นอย่างยิ่ง แล้วทรงรับสั่งว่า “พ่อเณร! โยมจะถวายภัต ๘ ที่แม้อื่นอีก แก่พ่อเณร.”
สามเณโร “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปุนทิวเส ทฺวตฺตึส ภิกฺขู คเหตฺวา ราชนฺเตปุรํ ปวิสติ ฺวา ภตฺตกิจฺจํ อกาสิ.
สามเณร ทูลรับว่า “ดีละ” ในวันรุ่งขึ้นได้พาเอาภิกษุ ๓๒ รูปเข้าไปยังภายในพระราชวัง ฉันภัตตาหาร.
[พระเจ้าอโศกมหาราชถวายนิตยภัตแก่ภกิ ษุหกแสนรูป]
ราชา “อญฺเญปิ ทฺวตฺตึส ภิกฺขู ตุมฺเหหิ สทฺธึ เสฺว ภิกฺขํ คณฺหนฺตตู ิ
เอเตเนว อุปาเยน ทิวเส ทิวเส วฑฺฒาเปนฺโต
สฏฺฐิสหสฺสานํ พฺราหฺมณปริพฺพาชกาทีนํ ภตฺตํ อุปจฺฉินฺทิตวฺ า
อนฺโตนิเวสเน สฏฺฐิสหสฺสานํ ภิกฺขูนํ นิจจฺ ภตฺตํ ปฏฺฐเปสิ นิโคฺรธตฺเถรคเตเนว ปสาเทน.
พระราชา ทรงปวารณาว่า “ภิกษุ ๓๒ รูปแม้อื่น พร้อมทั้งพวกท่าน จงรับภิกษา พรุ่งนี้เถิด” ดังนี้แล้ว
ทรงให้เพิ่มภิกษุมากขึ้นทุกวันๆ โดยอุบายนั้นนั่นแล
ได้ทรงตัดภัตของพวกนักบวชนอกศาสนา มีพราหมณ์และปริพาชกเป็นต้น ตั้ง ๖๐,๐๐๐ คนเสีย
แล้วได้ทรงตั้งนิตยภัตไว้สำหรับภิกษุ ๖๐,๐๐๐ รูป ในภายในพระราชนิเวศน์
เพราะความเลื่อมใสที่เป็นไปในพระนิโครธเถระ๑นั่นเอง.

๑ พระนิโครธเถระ ก็คือนิโครธสามเณรนั่นเอง.
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นิโคฺรธตฺเถโรปิ ราชานํ สปริสํ ตีสุ สรเณสุ ปญฺจสุ จ สีเลสุ ปติฏฺฐาเปตฺวา
พุทธฺ สาสเน โปถุชฺชนิเกน ปสาเทน อจลปฺปสาทํ กตฺวา ปติฏฺฐาเปสิ.
ฝ่ายพระนิโครธเถระ ก็ให้พระราชาพร้อมทั้งบริษัทดำรงอยู่ในไตรสรณคมน์และเบญจศีล
ทำให้เป็นผู้มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหว ด้วยความเลื่อมใสอย่างปุถุชน แล้วให้ดำรงมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนา.
[พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างวัด และเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ แห่ง]
ปุน ราชา อโสการามํ นาม มหาวิหารํ การาเปตฺวา สฏฺฐิสหสฺสานํ ภิกฺขูนํ ภตฺตํ ปฏฺฐเปสิ.
พระราชา ทรงรับสั่งให้นายช่างสร้างมหาวิหาร ชื่อว่าอโศการาม แล้วก็ทรงตั้งภัตไว้เพื่อถวายภิกษุ ๖๐,๐๐๐ รูปอีก.
สกลชมฺพุทีเป จ จตุราสีติยา นครสหสฺเสสุ จตุราสีติ วิหารสหสฺสานิ การาเปสิ
จตุราสีติสหสฺสเจติยปฏิมณฺฑิตานิ ธมฺเมเนว, โน อธมฺเมน.
และทรงรับสั่งให้สร้างพระวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง ซึ่งประดับด้วยพระเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ องค์ ไว้ในพระนคร ๘๔,๐๐๐ แห่ง
ทั่วชมพูทวีปทั้งสิ้น โดยความชอบธรรม นั่นเอง, หาใช่โดยไม่ชอบธรรมไม่.
เอกทิวสํ กิร ราชา อโสการาเม มหาทานํ ทตฺวา สฏฺฐิ[48]สหสฺสสงฺขยสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส มชฺเฌ นิสชฺช
สงฺฆํ จตูหิ ปจฺจเยหิ ปวาเรตฺวา อิมํ ปญฺหํ ปุจฺฉิ “ภนฺเต ภควตา เทสิตธมฺโม นาม กิตฺตโก โหตีติ.
ได้ยินว่า ในวันหนึ่ง พระราชาทรงถวายมหาทานที่อโศการาม ประทับนั่งอยู่ในท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์
ซึ่งนับได้ประมาณ ๖๐,๐๐๐ รูป ทรงปวารณาสงฆ์ด้วยปัจจัย ๔ แล้วตรัสถามปัญหานี้ว่า
“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ! ชื่อว่าพระธรรมทีพ่ ระผู้มพี ระภาคทรงแสดงแล้ว มีประมาณเท่าไร?”
“องฺคโต มหาราช นวงฺคานิ ขนฺธโต จตุราสีตธิ มฺมกฺขนฺธสหสฺสานีติ.
พระสงฆ์ถวายพระพรว่า “มหาบพิตร! ชื่อว่าพระธรรมทีพ่ ระผู้มพี ระภาคทรงแสดงแล้วนั้น
ว่าโดยองค์ มีองค์ ๙, ว่าโดยขันธ์ มี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์.”
ราชา ธมฺเม ปสีทติ วฺ า “เอเกกํ ธมฺมกฺขนฺธํ เอเกกวิหาเรน ปูเชสฺสามีติ เอกทิวสเมว ฉนฺนวุตโิ กฏิธนํ วิสชฺเชตฺวา อมจฺเจ อาณาเปสิ
“เอถ ภเณ, เอกเมกสฺมึ นคเร เอกเมกํ วิหารํ การาเปนฺตา จตุราสีติยา นครสหสฺเสสุ จตุราสีตวิ ิหารสหสฺสานิ การาเปถาติ
สยญฺจ อโสการาเม อโสกมหาวิหารตฺถาย กมฺมํ ปฏฺฐเปสิ.
พระราชาทรงเลื่อมใสในพระธรรม แล้วทรงรับสั่งว่า “เราจักบูชาพระธรรมขันธ์แต่ละขันธ์ด้วยวิหารแต่ละหลังๆ” ดังนี้
ในวันเดียวเท่านั้น ได้ทรงสละพระราชทรัพย์ถึง ๙๖ โกฏิ แล้วได้ทรงบังคับพวกอมาตย์วา่
“ไปเถิดพนาย!, พวกท่านเมื่อให้สร้างวิหารในนครแต่ละนคร จงให้สร้างพระวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง
ไว้ในพระนคร ๘๔,๐๐๐ นครเถิด” ดังนี้ ส่วนพระองค์เองได้ทรงเริ่มการงานเพื่อประโยชน์แก่อโศกมหาวิหาร ในอโศการาม.
สงฺโฆ อินฺทคุตฺตตฺเถรนฺนาม มหิทธฺ ิยํ มหานุภาวํ ขีณาสวํ นวกมฺมาธิฏฺฐายกํ อทาสิ.
พระสงฆ์ได้ให้พระเถระชื่อว่าอินทคุตตเถระ ผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมาก สิ้นอาสวะแล้ว เป็นนวกัมมาธิฏฐายี๑.
เถโร ยํยํ น นิฏฺฐาติ ตํ ตํ อตฺตโน อานุภาเวน นิฏฺฐาเปสิ.
พระเถระได้ยังการงานที่ยังไม่สำเร็จนั้นๆ ให้แล้วเสร็จด้วยอานุภาพของตน.
๑ นวกัมมาธิฏฐายี คือผู้ดูแลควบคุมงานก่อสร้างใหม่.
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เอวมฺปิ ตีหิ สํวจฺฉเรหิ วิหารกมฺมํ นิฏฺฐาเปสิ.
พระเถระได้ให้การสร้างพระวิหารสำเร็จลง ๓ ปี แม้ด้วยอานุภาพอย่างนั้น.
[พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทำการฉลองพระวิหาร]
เอกทิวสเมว สพฺพนคเรหิ ปณฺณานิ อาคมึสุ.
ข่าวสารจากทุกๆ นคร ได้มาถึงวันเดียวกันนั่นเอง.
อมจฺจา รญฺโญ อาโรเจสุํ “นิฏฺฐิตานิ เทว จตุราสีติวิหารสหสฺสานีติ.
พวกอมาตย์ได้กราบทูลแด่พระราชาว่า “ขอเดชะ พระวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลังสร้างเสร็จแล้ว.”
ราชา นคเร เภริญฺจาราเปสิ “อิโต สตฺตนฺนํ ทิวสานํ อจฺจเยน วิหารมโห ภวิสฺสติ,
สพฺเพ อฏฺฐ สีลงฺคานิ สมาทิยิตฺวา อนฺโตนคเร พหินคเร จ วิหารมหํ ปฏิยาเทนฺตูติ.
พระราชา ทรงรับสั่งให้เที่ยวตีกลองประกาศทั่วพระนครว่า “ล่วงไป ๗ วันแต่วันนี้ จักมีการฉลองพระวิหาร,
ขอให้ประชาชนทั้งหมด จงสมาทานองค์ศีล ๘ เตรียมการฉลองพระวิหาร ทั้งภายในพระนคร และภายนอกพระนคร.”
ตโต สตฺตนฺนํ ทิวสานํ อจฺจเยน สพฺพาลงฺการวิภูสิตาย อเนกสตสหสฺสสงฺขาย จตุรงฺคินิยา เสนาย ปริวุโต ราชา
เทวโลเก อมรวติยา ราชธานิยา สิริโต อธิกตรสสฺสิรกิ ํ วิย
นครํ กาตุกาเมน อุสสฺ าหชาเตน มหาชเนน อลงฺกตปฏิยตฺตํ นครํ อนุวจิ รนฺโต วิหารํ คนฺตวฺ า ภิกขฺ สุ งฺฆสฺส มชฺเฌ [49] อฏฺฐาสิ.
ล่วงไป ๗ วันแต่การฉลองพระวิหารนั้น
พระราชา แวดล้อมด้วยหมู่เสนามีองค์ ๔ นับได้หลายแสน ซึ่งแต่งตัวด้วยเครื่องอลังการทุกอย่าง
เสด็จเที่ยวชมพระนคร ที่มหาชนผู้มีความอุตสาหะประสงค์จะตกแต่งพระนคร ได้ตกแต่งประดับประดาแล้ว
ให้เป็นเหมือนมีความสง่างามยิ่งกว่าสิริแห่งราชาธานีชื่ออมรวดี ในเทวโลก
เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหาร ได้ประทับยืนอยู่ ณ ท่ามกลางภิกษุสงฆ์.
ตสฺมิญฺจ ขเณ สนฺนิปติตา อสีติ ภิกฺขุโกฏิโย อเหสุํ.
ก็ภิกษุที่ประชุมกันในขณะนั้นมีประมาณ ๘๐ โกฏิ.
ภิกฺขุนีนญฺจ ปน ฉนฺนวุติสตสหสฺสานิ.
ก็แล พวกนางภิกษุณีมีประมาณ ๙,๖๐๐,๐๐๐.
ตตฺถ ขีณาสวภิกฺขูเยว สตสหสฺสสงฺขา อเหสุํ.
บรรดาภิกษุเหล่านั้น เฉพาะภิกษุผู้เป็นพระขีณาสพนับได้ประมาณแสนรูป.
เตสํ เอตทโหสิ
“สเจ ราชา อตฺตโน อธิการํ อนวเสสํ ปสฺเสยฺย, อติวิย พุทธฺ สาสเน ปสีเทยฺยาติ ตโต โลกวิวรณํ นาม ปาฏิหาริยํ อกํสุ.
ภิกษุขีณาสพเหล่านั้น ได้มคี วามวิตกข้อนี้วา่
“ถ้าพระราชาจะพึงทรงเห็นอธิการ (ทานอันยิ่ง) ไม่มีส่วนเหลือ ของพระองค์,
ก็จะพึงทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง” ต่อจากนั้น จึงได้ทำปาฏิหาริย์ ชื่อว่าโลกวิวรณ์ (คือ การเปิดโลก).
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[พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเห็นทั่วทั้งชมพูทวีป]
ราชา อโสการาเม ฐิโต ว จตุทฺทิสา อนุวิโลเกนฺโต สมนฺตโต สมุทฺทปริยนฺตํ ชมฺพุทีปํ ปสฺสติ
จตุราสีติญฺจ วิหารสหสฺสานิ อุฬาราย วิหารมหปูชาย วิโรจมานานิ.
พระราชาประทับยืนอยู่ที่อโศการามนั้นแล ทรงเหลียวดูตลอดทั้ง ๔ ทิศ ได้ทรงเห็นชมพูทวีป ซึ่งมีมหาสมุทรเป็นที่สุดโดยรอบ
และพระวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง ที่รุ่งโรจน์อยูด่ ้วยการบูชาในการฉลองพระวิหารอย่างโอฬาร.
โส ตํ วิภตู ึ ปสฺสมาโน อุฬาเรน ปีติปามุชฺเชน สมนฺนาคโต
“อตฺถิ ปน อญฺญสฺสปิ กสฺสจิ เอวรูปํ ปีติปามุชฺชํ อุปฺปนฺนปุพฺพนฺติ จินฺเตนฺโต ภิกฺขุสงฺฆํ ปุจฺฉิ
“ภนฺเต อมฺหากํ โลกนาถสฺส ทสพลสฺส สาสเน โก มหาปริจฺจาคํ ปริจจฺ ชิ, กสฺส ปริจฺจาโค มหนฺโตติ.
ท้าวเธอ เมื่อทรงแลดูสมบัตินั้น ก็ทรงประกอบด้วยปีติปราโมทย์อย่างโอฬาร ทรงดำริวา่
“ก็มีอยู่หรือที่ปีติปราโมทย์เห็นปานนี้ เคยเกิดขึ้นแก่ใครๆ อื่นบ้าง?” จึงตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่า
“ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! ในพระศาสนาของพระทศพลโลกนาถเจ้าของเราทั้งหลาย มีใครบ้าง ได้สละบริจาคอย่างมากมาย,
การบริจาคของใครเล่ายิ่งใหญ่.”
ภิกฺขุสงฺโฆ โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส ภารํ อกาสิ.
ภิกษุสงฆ์ได้มอบการวิสัชชนาปัญหาที่พระราชาตรัสถาม ให้เป็นหน้าที่ของท่านโมคคลีบุตรติสสเถระ.
เถโร อาห “มหาราช ทสพลสฺส สาสเน ปจฺจยทายโก นาม ตยา สทิโส, ธรมาเนปิ ตถาคเต, น โกจิ อโหสิ,
ตเวว ปริจจฺ าโค มหาติ.
พระเถระ.

มหาบพิตร! ขึ้นชื่อว่าผู้ถวายปัจจัย ในพระศาสนาของพระทศพล เช่นกับพระองค์ ในเมื่อพระตถาคตเจ้าแม้
ยังทรงพระชนม์อยู่ ไม่มใี ครเลย, พระองค์เท่านั้น ทรงมีการบริจาคยิ่งใหญ่.
[พระเจ้าอโศกยังไม่เป็นทายาทแห่งพระศาสนา]

ราชา เถรสฺส วจนํ สุตฺวา อุฬาเรน ปีติปามุชเฺ ชน นิรนฺตรํ ผุฏฐฺ สรีโร หุตวฺ า จินฺเตสิ
“นตฺถิ กิร มยา สทิโส ปจฺจยทายโก, มยฺหํ กิร ปริจฺจาโค มหา, อหํ กิร เทยฺยธมฺเมน สาสนํ ปคฺคณฺหามิ,
กึ ปนาหํ, เอวํ สติ, สาสนสฺส ทายาโท โหมิ, น โหมีติ.
พระราชาทรงสดับคำของพระเถระแล้ว ได้มพี ระวรกายอันปีติปราโมทย์อย่างโอฬารถูกต้องแล้ว หาระหว่างมิได้ จึงทรงดำริวา่
“ได้ยินว่า ผู้ที่ถวายปัจจัยเช่นกับเรา ไม่มี, ได้ยินว่า เรามีการบริจาคยิ่งใหญ่,
ได้ยนิ ว่า เรากำลังยกย่องเชิดชูพระศาสนา ด้วยไทยธรรม, ก็เมือ่ เป็นอย่างนี้ เราจะได้ชอ่ื ว่า เป็นทายาทแห่งพระศาสนาหรือไม่.”
ตโต ภิกฺขุสงฺฆํ ปุจฺฉิ ภวามิ นุ โข อหํ ภนฺเต สาสนสฺส ทายาโทติ.
ลำดับนั้น ท้าวเธอจึงตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! โยมเป็นทายาทแห่งพระศาสนา หรือยังหนอ?”

หน้า ๗๖ • เริ่มเรื่องตติยสังคายนา • [พระเจ้าอโศกยังไม่เป็นทายาทแห่งพระศาสนา]

ตโต โมคฺคลีปุตตฺ ติสฺสตฺเถโร รญฺโญ อิทํ วจนํ สุตฺวา ราชปุตฺตสฺส มหินฺทสฺส อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ สมฺปสฺสมาโน
“สเจ อยํ ราชกุมาโร [50] ปพฺพชิสฺสติ สาสนสฺส อติวิย วุฑฺฒิ ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา ราชานํ เอตทโวจ
“น โข มหาราช เอตฺตาวตา สาสนสฺส ทายาโท โหติ, อปิจ โข ‘ปจฺจยทายโกติ วา ‘อุปฏฺฐาโกติ วา สงฺขฺยํ คจฺฉติ,
โยปิ หิ มหาราช ปฐวิโต ยาวพฺรหฺมโลกปริมาณํ ปจฺจยราสึ ทเทยฺย, โสปิ ‘สาสเน ทายาโทติ สงฺขฺยํ น คจฺฉตีติ.
ในลำดับนั้น ท่านพระโมคคลีบุตรติสสเถระ ฟังพระราชดำรัสนี้แล้ว
เมื่อเล็งเห็นอุปนิสัยสมบัติ แห่งพระมหินท์ผู้เป็นพระโอรส (ของท้าวเธอ) จึงดำริวา่
“ถ้าพระกุมารนี้ จักทรงผนวชไซร้, พระศาสนาก็จักเจริญอย่างยิ่ง” จึงถวายพระพรเรื่องนี้กะพระราชาว่า
“มหาบพิตร! ผู้ที่จะเป็นทายาทแห่งพระศาสนา หาใช่ดว้ ยเหตุเพียงเท่านี้ไม่,
ก็อีกอย่างหนึ่งแล ผู้ถวายปัจจัยเช่นนั้น ย่อมถึงความนับว่า ‘ปัจจัยทายก’ หรือว่า ‘ผูอ้ ุปัฏฐาก’ (เท่านั้น).
มหาบพิตร! แท้จริง แม้ผู้ใดพึงถวายปัจจัยกองตั้งแต่แผ่นดินขนาดจดถึงพรหมโลก,
แม้ผู้นั้น ก็ยังไม่ถึงความนับว่า “เป็นทายาทในพระศาสนาได้.”
[ผู้ที่ให้บุตรบวชชื่อว่าได้เป็นทายาทแห่งพระศาสนา]
“อถ กถญฺจรหิ ภนฺเต สาสนสฺส ทายาโท โหตีติ.
ลำดับนั้น พระราชาตรัสถามว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! ถ้าเช่นนั้นทายาทแห่งพระศาสนา จะมีได้อย่างไรเล่า?”
“โย หิ โกจิ มหาราช อฑฺโฒ วา ทลิทฺโท วา อตฺตโน โอรสํ ปุตตฺ ํ ปพฺพาเชติ, อยํ วุจจฺ ติ มหาราช ทายาโท สาสนสฺสาติ.
พระเถระถวายพระพรว่า
“มหาบพิตร! บุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง จะเป็นผู้มั่งคั่งก็ตาม จะเป็นผู้ยากจนก็ตาม ให้บุตรผู้เป็นโอรสของตนบวช (ในพระศาสนา),
มหาบพิตร! บุคคลนี้ ท่านเรียกว่า “เป็นทายาทแห่งพระศาสนา.”
เอวํ วุตฺเต, อโสโก ธมฺมราชา “อหํ กิร เอวรูปํ ปริจจฺ าคํ กตฺวาปิ เนว สาสนสฺส ทายาทภาวํ ปตฺโตติ
สาสเน ทายาทภาวํ ปฏฺฐยมาโน อิโตจิโตจ วิโลเกตฺวา อทฺทส มหินฺทํ กุมารํ อวิทูเร ฐิตํ.
เมื่อพระโมคคลีบุตรติสสเถระ ถวายพระพรอย่างนั้นแล้ว, พระเจ้าอโศกธรรมราช ทรงดำริวา่
“ได้ยินว่า เราแม้ทำการบริจาคเห็นปานนี้แล้ว ก็ยังไม่ถึงความเป็นทายาทแห่งพระศาสนาได้เลย”
ทรงปรารถนาความเป็นทายาท ในพระศาสนาอยู่ จึงทรงเหลียวดู ข้างโน้นและข้างนี้
ได้ทรงเห็นพระมหินทกุมาร (ผู้เป็นพระราชโอรสของพระองค์) ซึ่งประทับยืนอยู่ในที่ไม่ไกล.
ทิสฺวานสฺส เอตทโหสิ
“กิญฺจาปิ อหํ อิมํ กุมารํ ติสฺสกุมารสฺส ปพฺพชิตกาลโต ปภูติ อุปรชฺเช ฐเปตุกาโม, อถโข อุปรชฺชโตปิ ปพฺพชฺชา ว อุตฺตมาติ.
ครั้นทรงเห็นแล้ว ท้าวเธอก็ทรงรำพึงดังนี้วา่
“เราประสงค์จะสถาปนาพระกุมารองค์นี้ไว้ในตำแหน่งอุปราช จำเดิมแต่เวลาติสสกุมารผนวชแล้ว ก็จริงอยู่,
ถึงอย่างนั้น การบรรพชาแล เป็นคุณชาติอุดมกว่าตำแหน่งอุปราชเสียอีก.
ตโต กุมารํ อาห “สกฺกสิ ตฺวํ ตาต ปพฺพชิตุนฺติ.
“ลำดับนั้น ท้าวเธอจึงทรงรับสั่งกะพระกุมารว่า “พ่อ! ลูกจะสามารถบวชได้ไหม?”

เริ่มเรื่องตติยสังคายนา • [ผู้ที่ให้บุตรบวชชื่อว่าได้เป็นทายาทแห่งพระศาสนา] • หน้า ๗๗

กุมาโร ปกติยาปิ ติสฺสกุมารสฺส ปพฺพชิตกาลโต ปภูติ ปพฺพชิตุกาโมว
รญฺโญ วจนํ สุตวฺ า อติวิย ปามุชฺชชาโต หุตฺวา อาห “ปพฺพชามิ เทว, มํ ปพฺพาเชตฺวา ตุมฺเห สาสเน ทายาทา โหถาติ.
พระกุมาร แม้ตามปกติ จำเดิมแต่เวลาพระติสสกุมารทรงผนวชแล้ว ก็มีพระประสงค์อยากจะผนวชอยู่ทีเดียว
พอได้ทรงสดับพระราชดำรัสก็เกิดพระปราโมทย์เป็นอย่างยิ่ง แล้วกราบทูลว่า “ขอเดชะสมมติเทพ!
หม่อมฉันจะบวช, ทูลกระหม่อม ทรงอนุญาตให้กระหม่อมฉันบวชแล้ว จะได้เป็นทายาทในพระศาสนา.”
เตน จ สมเยน ราชธีตา สงฺฆมิตตฺ าปิ ตสฺมึเยว ฐาเน ฐิตา โหติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล แม้พระนางสังฆมิตตา พระราชธิดา (ของท้าวเธอ) ก็ประทับยืนอยู่ในสถานที่นั้นเอง.
ตสฺสาว สามิโก อคฺคิพรฺ หฺมา นาม กุมาโร อุปราเชน ติสฺสกุมาเรน สทฺธึ ปพฺพชิโต โหติ .
พระกุมารทรงพระนามว่าอัคคิพรหม ผู้เป็นพระสวามีของพระนางสังฆมิตตานั้นแล
ก็ได้ผนวชร่วมกับพระติสสกุมารผู้เป็นอุปราชแล้ว.
ราชา ตํ ทิสฺวา อาห “ตฺวมฺปิ อมฺม ปพฺพชิตุํ สกฺกสีติ.
พระราชาทรงเห็นพระนางสังฆมิตตานั้นแล้ว จึงรับสั่งว่า “แม่! แม้ลูกสามารถจะบวชได้ไหม?”
“สาธุ ตาต สกฺโกมีติ.
พระนางทูลตอบว่า “ดีละ ทูลกระหม่อมพ่อ! หม่อมฉันสามารถ.”
ราชา [51] ปุตตฺ านํ มนํ ลภิตฺวา ปหฏฺฐจิตฺโต ภิกฺขุสงฺฆํ เอตทโวจ
“ภนฺเต อิเม ทารเก ปพฺพาเชตฺวา มํ สาสเน ทายาทํ กโรถาติ.
พระราชาทรงขอบใจพระราชโอรสและธิดาแล้ว มีพระราชหทัยเบิกบาน จึงตรัสพระดำรัสนี้กะพระภิกษุสงฆ์วา่
“ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! ขอพระคุณเจ้าทั้งหลาย จงให้ทารกเหล่านี้บวช แล้วกระทำให้โยมเป็นทายาทในพระศาสนาเถิด.”
สงฺโฆ รญฺโญ วจนํ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา กุมารํ โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถเรน อุปชฺฌาเยน มหาเทวตฺเถเรน จ อาจริเยน ปพฺพชาเปสิ๑
มชฺฌนฺติกตฺเถเรน อาจริเยน อุปสมฺปาเทสิ.
พระสงฆ์รับพระราชดำรัสแล้ว
ก็ให้พระกุมารบรรพชา โดยมีพระโมคคลีบุตรติสสเถระ เป็นพระอุปัชฌายะ และมีพระมหาเทวเถระเป็นอาจารย์
ให้อุปสมบท โดยมีพระมัชฌันติกเถระ เป็นอาจารย์.
ตทา กิร กุมาโร ปริปุณฺณวีสติวสฺโส โหติ.
ได้ยินว่า คราวนั้น พระกุมารมีพระชนมายุได้ ๒๐ ปีบริบูรณ์.
[พระมหินทเถระได้บรรลุพระอรหัตเวลาอุปสมบท]
โส ตสฺมึเยว อุปสมฺปทมณฺฑเล สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตํ ปาปุณิ.
ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ในมณฑลอุปสมบทนั้นนั่นแล.

๑ ปพฺพาเชสิ.

หน้า ๗๘ • เริ่มเรื่องตติยสังคายนา • [พระมหินทเถระได้บรรลุพระอรหัตเวลาอุปสมบท]

สงฺฆมิตฺตายปิ ราชธีตาย อาจริยา อายุปาลิตฺเถรี นาม, อุปชฺฌายา ปน ธมฺมปาลิตฺเถรี นาม อโหสิ.
พระอาจารย์แม้ของพระนางสังฆมิตตาราชธิดา ชื่อว่าพระอายุปาลิตเถรี, ส่วนพระอุปัชฌายะ ชื่อพระธัมมปาลิตเถรี.
ตทา กิร สงฺฆมิตตฺ า อฏฺฐารสวสฺสา โหติ.
ได้ยินว่า คราวนั้น พระนางสังฆมิตตา มีพระชนมายุได้ ๑๘ ปี.
ตํ ปพฺพชิตมตฺตํ ตสฺมึเยว สีมามณฺฑเล สิกฺขาย ปติฏฺฐเปสุํ.
ภิกษุสงฆ์ยังพระนางสังฆมิตตานั้น ผู้พอบรรพชาแล้ว ให้ดำรงอยู่ในสิกขา ในโรงสีมานั้นนั่นแล.
อุภินฺนํ ปพฺพชิตกาเล ราชา ฉวสฺสาภิเสโก โหติ.
เวลาทีพ่ ระโอรสและพระธิดาทั้ง ๒ องค์ผนวช พระราชาทรงอภิเษกครองราชย์ได้ ๖ ปี .
อถ มหินฺทตฺเถโร อุปสมฺปนฺนกาลโต ปภูติ อตฺตโน อุปชฺฌายสฺเสว สนฺติเก ธมฺมญฺจ วินยญฺจ ปริยาปุณนฺโต
เทฺวปิ สงฺคีติโย อารุฬฺหํ ติปิฏกสงฺคหิตํ สาฏฺฐกถํ สพฺพํ เถรวาทํ ติณฺณํ วสฺสานํ อพฺภนฺตเร อุคฺคเหตฺวา
อตฺตโน อุปชฺฌายสฺส อนฺเตวาสิกานํ สหสฺสมตฺตานํ ภิกฺขูนํ ปาโมกฺโข อโหสิ.
ภายหลัง ตั้งแต่เวลาทีท่ รงผนวชแล้ว พระมหินทเถระก็ศกึ ษาเล่าเรียนพระธรรมและพระวินัย ในสำนักพระอุปัชฌาย์ตนนั่นเอง
ได้เรียนเอาเถรวาททัง้ หมดพร้อมทัง้ อรรถกถา ทีท่ า่ นสงเคราะห์ดว้ ยพระไตรปิฎก ซึง่ ขึน้ สูส่ งั คีตทิ ง้ั ๒ คราว จบในภาย ๓ พรรษา
แล้วได้เป็นปาโมกข์ (หัวหน้า) ของพวกภิกษุประมาณ ๑,๐๐๐ รูป ผู้เป็นอันเตวาสิกแห่งอุปัชฌายะของตน.
ตทา อโสโก ธมฺมราชา นววสฺสาภิเสโก โหติ.
คราวนั้น พระเจ้าโศกธรรมราช ทรงอภิเษกครองราฃย์ได้ ๙ ปี.
[พระเจ้าอโศกทรงตั้งมูลนิธิถวายสงฆ์ ๕๐๐,๐๐๐]
รญฺโญ ปน อฏฺฐวสฺสาภิเสกกาเลเยว โกนฺตปุตตฺ ติสฺสตฺเถโร พฺยาธิปฏิกมฺมตฺถํ ภิกฺขาจารวตฺเตน อาหิณฺฑิตวฺ า
ปสตมตฺตํ สปฺปี อลภิตฺวา พฺยาธิพเลน ปริกฺขีณายุสงฺขาโร ภิกฺขุสงฺฆํ อปฺปมาเทน โอวทิตฺวา
อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสีทติ ฺวา เตโชธาตุํ สมาปชฺชิตวฺ า [52] ปรินพิ ฺพายิ.
ก็ในรัชกาลทีพ่ ระราชาทรงอภิเษกได้ ๘ ปีน่นั แล พระโกนตบุตรติสสเถระ เทีย่ วไปเพือ่ ต้องการยาบำบัดพยาธิ ด้วยภิกขาจารวัตร
ก็ไม่ได้เนยใสสักว่าฟายมือหนึ่ง จึงสิ้นอายุสังขาร เพราะกำลังแห่งพยาธิ ได้โอวาทภิกษุสงฆ์ดว้ ยความไม่ประมาท
แล้วนั่งโดยบัลลังก์ในอากาศ เข้าเตโชธาตุปรินิพพานแล้ว.
ราชา ตํ ปวุตฺตึ สุตฺวา เถรสฺส สกฺการํ กตฺวา “มยิ นาม รชฺชํ กาเรนฺเต, เอวํ ภิกฺขูนํ ปจฺจยา ทุลฺลภาติ
นครสฺส จตูสุ ทฺวาเรสุ โปกฺขรณิโย กาเรตฺวา เภสชฺชสฺส ปูราเปตฺวา ทาเปสิ.
พระราชา ทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้ว ได้ทรงทำสักการะแก่พระเถระ แล้วทรงรับสั่งว่า
“ขึ้นชื่อว่า เมื่อเราครองราชย์อยู่ พวกภิกษุยังหาปัจจัยได้ยากอย่างนี้”
แล้วทรงรับสั่งให้สร้างสระโบกขรณีไว้ที่ประตูทั้ง ๔ แห่งพระนคร ให้บรรจุเต็มด้วยเภสัชถวายไว้.
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เตน กิร สมเยน “ปาฏลิปุตฺตสฺส จตูสุ ทฺวาเรสุ จตฺตาริ สตสหสฺสานิ, สภายํ สตสหสฺสนฺติ
ทิวเส ทิวเส ปญฺจ สตสหสฺสานิ รญฺโญ อุปฺปชฺชนฺติ.
ได้ยินว่า สมัยนั้นเครื่องบรรณาการตั้งห้าแสน เกิดขึ้นแก่พระราชาทุกวันๆ คือ
ที่ประตูทั้ง ๔ แห่งพระนครปาตลีบุตร ๔๐๐,๐๐๐, ที่สภา ๑๐๐,๐๐๐.
ตโต ราชา นิโคฺรธตฺเถรสฺส เทวสิกํ สตสหสฺสํ วิสชฺเชสิ.
ครั้งนั้น พระราชาทรงสละถวายท่านนิโครธเถระ วันละหนึ่งแสน.
พุทธฺ สฺส เจติเย คนฺธมาลาทีหิ ปูชนตฺถาย สตสหสฺสํ,
หนึ่งแสนเพื่อต้องการทรงบูชาด้วยวัตถุมีของหอมและดอกไม้เป็นต้น ที่พุทธเจดีย์,
ธมฺมสฺส สตสหสฺสํ. ตํ ธมฺมธรานํ พหุสฺสุตานํ จตุปฺปจฺจยตฺถาย อุปนียติ.
หนึง่ แสนเพือ่ ต้องการทรงบูชาพระธรรม. คือ ทรงน้อมถวายแสนนัน้ เพือ่ ประโยชน์แก่ปจั จัย ๔ แก่พวกภิกษุผทู้ รงธรรม เป็นพหุสตู .
สงฺฆสฺส สตสหสฺสํ.
แสนหนึ่งถวายภิกษุสงฆ์.
จตูสุ ทฺวาเรสุ เภสชฺชตฺถํ สตสหสฺสํ.
ถวายอีกแสนหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่เภสัชที่ประตูทั้ง ๔ ด้าน.
เอวํ สาสเน อุฬาโร ลาภสกฺกาโร นิพฺพตฺติ.
ลาภและสักการะอันโอฬาร เกิดแล้วในพระศาสนาด้วยอาการอย่างนี้.
[พวกเดียรถีย์ปลอมบวชในพระพุทธศาสนา]
ติตฺถิยา ปริหีนลาภสกฺการา อนฺตมโส ฆาสจฺฉาทนมตฺตมฺปิ อลภนฺตา
ลาภสกฺการํ ปฏฺฐยมานา สาสเน ปพฺพชิตฺวา สกานิ สกานิ ทิฏฺฐิคตานิ “อยํ ธมฺโม, อยํ วินโยติ ทีเปนฺติ.
เดียรถีย์ทั้งหลาย เสื่อมลาภและสักการะแล้ว ชั้นที่สุดไม่ได้แม้สักว่าของกินและเครื่องนุ่งห่ม
เมื่อปรารถนาลาภและสักการะ จึงปลอมบวชในพระพุทธศาสนา แล้วแสดงทิฏฐิ (ลัทธิ) ของตนๆ ว่า “นี้ธรรม, นี้วินัย.”
ปพฺพชฺชํ อลภมานาปิ สยเมว มุณฺเฑตฺวา กาสายานิ อจฺฉาเทตฺวา วิหาเรสุ วิจรนฺตา
อุโปสถมฺปิ ปวารณมฺปิ สงฺฆกมฺมมฺปิ คณกมฺมมฺปิ ปวิสนฺติ.
พวกเดียรถีย์เหล่านั้น แม้เมื่อไม่ได้บวชก็ปลงผมเสียเอง แล้วนุ่งผ้ากาสายะเที่ยวไปในวิหารทั้งหลาย เข้าไป (ร่วม) อุโบสถบ้าง
ปวารณาบ้าง สังฆกรรมบ้าง คณะกรรมบ้าง.
ภิกฺขู เตหิ สทฺธึ อุโปสถํ น กโรนฺติ.
ภิกษุทั้งหลาย ไม่ยอมทำอุโบสถ ร่วมกับพวกภิกษุเดียรถีย์เหล่านั้น.
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ตทา โมคฺคลีปุตตฺ ติสฺสตฺเถโร
“อุปฺปนฺนํทานิ อธิกรณํ, ตํ นจิรสฺเสว กกฺขฬํ ภวิสฺสติ, น โข ปเนตํ สกฺกา อิเมสํ มชฺเฌ วสนฺเตน วูปสเมตุนฺติ
มหินฺทตฺเถรสฺส คณํ นิยฺยาเทตฺวา อตฺตนา ผาสุกวิหาเรน วิหริตุกาโม อโธคงฺคํ ปพฺพตํ อคมาสิ.
คราวนั้น ท่านพระโมคคลีบุตรติสสเถระ ดำริวา่ “บัดนี้ อธิกรณ์เกิดขึ้นแล้ว, ไม่นานเลย อธิกรณ์นั้นจักหยาบช้าขึ้น,
ก็เราอยูใ่ นท่ามกลางแห่งภิกษุเดียรถีย์เหล่านั้น จะไม่อาจระงับอธิกรณ์นั้นได้” ดังนี้
จึงมอบการคณะถวายท่านพระมหินทเถระ ประสงค์จะพักอยู่โดยผาสุกวิหารด้วยตนเอง แล้วได้ไปยังอโธคังคบรรพต.
[พวกเดียรถีย์แสดงลัทธินอกพุทธศาสนา]
เตปิ โข ติตฺถิยา ภิกฺขุสงฺเฆน ธมฺเมน วินเยน สตฺถุ สาสเนน นิคฺคยฺหมานาปิ
ธมฺมวินยานุโลมาย [53] ปฏิปตฺติยา อสณฺฐหนฺตา อเนกรูปํ สาสนสฺส อพฺพุทญฺจ มลญฺจ กณฺฏกญฺจ สมุฏฺฐาเปสุํ.
พวกเดียรถีย์แม้เหล่านั้นแล ถึงถูกภิกษุสงฆ์ปรามปรามโดยธรรมโดยวินัย โดยสัตถุศาสนา
ก็ไม่ยอมตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติอันคล้อยตามพระธรรมวินัย
ทั้งได้ให้เสนียดจัญไร มลทิน และเสี้ยนหนาม ตั้งขึ้นแก่พระศาสนา มิใช่อย่างเดียว.
เกจิ อคฺคึ ปริจรนฺติ. เกจิ ปญฺจาตเป ตปฺปนฺติ. เกจิ อาทิจฺจํ อนุปริวตฺตนฺติ.
เกจิ ธมฺมญฺจ วินยญฺจ โว ภินฺทิสฺสามาติ๑ ปคฺคณฺหึสุ.
บางพวกบำเรอไฟ. บางพวกย่างตนให้ร้อนอยูใ่ นเครื่องอบตน ๕ อย่าง. บางพวกประพฤติหมุนไปตามพระอาทิตย์.
บางพวกก็ยืนยันพูดว่า “พวกเรา จักทำลายพระธรรมวินัยของพวกท่าน” ดังนี้.
ตทา ภิกฺขุสงฺโฆ น เตหิ สทฺธึ อุโปสถํ วา ปวารณํ วา อกาสิ.
คราวนั้น ภิกษุสงฆ์ ไม่ได้ทำอุโบสถหรือปวารณา ร่วมกับเดียรถีย์เหล่านั้นเลย.
อโสการาเม สตฺต วสฺสานิ อุโปสโถ อุปจฺฉิชฺชิ.
ในวัดอโศการาม อุโบสถขาดไปถึง ๗ ปี.
รญฺโญปิ เอตมตฺถํ อาโรเจสุํ.
พวกภิกษุ ได้กราบทูลเรื่องนั้นแม้แด่พระราชาแล้ว.
[พระเจ้าอโศกทรงใช้อมาตย์ให้ไประงับอธิกรณ์]
ราชา เอกํ อมจฺจํ อาณาเปติ “วิหารํ คนฺตวฺ า อธิกรณํ วูปสเมตฺวา อุโปสถํ การาเปหีติ.
พระราชา ทรงบังคับอมาตย์นายหนึ่งไปว่า “เธอไปยังพระวิหาร ระงับอธิกรณ์แล้ว นิมนต์ภิกษุสงฆ์ให้ทำอุโบสถเถิด” ดังนี้.

๑ โวภินฺทิสฺสาม.
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อมจฺโจ ราชานํ ปฏิปุจฺฉิตุํ อวิสหนฺโต อญฺเญ อมจฺเจ อุปสงฺกมิตฺวา อาห
“ราชา มํ ‘วิหารํ คนฺตวฺ า อธิกรณํ วูปสเมตฺวา อุโปสถํ กโรหีติ ปหิณิ, กถนฺนุโข อธิกรณํ วูปสมฺมตีติ.
อมาตย์ไม่อาจจะทูลย้อนถามพระราชาได้ จึงเข้าไปหาอมาตย์พวกอื่น แล้วกล่าวว่า
“พระราชาทรงส่งข้าพเจ้าไปว่า ‘เธอจงไปยังพระวิหาร ระงับอธิกรณ์แล้ว ทำอุโบสถเถิด’ ดังนี้
อธิกรณ์จะระงับได้อย่างไรหนอ?”
เต อาหํสุ “มยํ เอวํ สลฺลกฺเขม
‘ยถา นาม ปจฺจนฺตํ วูปสเมนฺตา โจเร ฆาเตนฺติ, เอวเมว เย อุโปสถํ น กโรนฺติ เต มาราเปตุกาโม ราชา ภวิสฺสตีติ.
อมาตย์เหล่านั้นพูดว่า “พวกข้าพเจ้ากำหนดหมายได้ ด้วยอุบายอย่างนี้ว่า
‘พวกราชบุรุษ เมื่อจะปราบปัจจันตชนบทให้ราบคาบ ก็ต้องฆ่าพวกโจร ชื่อฉันใด,
ภิกษุเหล่าใดไม่ทำอุโบสถ, พระราชาจักทรงประสงค์ให้ฆ่าภิกษุเหล่านั้นเสียฉันนั้นเหมือนกัน.’”
อถ โส อมจฺโจ วิหารํ คนฺตวฺ า ภิกฺขุสงฺฆํ สนฺนิปาเตตฺวา อาห
“อหํ รญฺญา ‘อุโปสถํ การาเปหีติ เปสิโต, กโรถ ทานิ ภนฺเต อุโปสถกมฺมนฺติ.
ลำดับนั้น อมาตย์นายนั้น ไปยังพระวิหาร นัดให้ภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้วเรียนชี้แจงว่า
“พระราชาทรงส่งข้าพเจ้ามาว่า ‘เธอจงนิมนต์ภิกษุสงฆ์ให้ทำอุโบสถเถิด’,
ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! บัดนี้ ขอพวกท่านจงทำอุโบสถเถิด.”
ภิกฺขู “น มยํ ติตฺถิเยหิ สทฺธึ อุโปสถํ กโรมาติ อาหํสุ.
พวกภิกษุพูดว่า “อาตมภาพทั้งหลาย จะไม่ทำอุโบสถร่วมกับเหล่าเดียรถีย์.”
อมจฺโจ เถราสนโต ปฏฺฐาย อสินา สีสานิ ปาเตตุํ อารทฺโธ.
อมาตย์เริ่มเอาดาบตัดศีรษะ (ของเหล่าภิกษุ) ให้ตกไป ตั้งต้นแต่อาสนะของพระเถระลงไป.
อทฺทสา โข ติสฺสตฺเถโร ตํ อมจฺจํ ตถา วิปฏิปนฺนํ.
ท่านพระติสสเถระได้เห็นอมาตย์นั้น ผู้ปฏิบัติผิดอย่างนั้นแล.
[ประวัติของพระติสสเถระจะออกบวช]
ติสฺสตฺเถโร นาม น โย โส รญฺโญ เอกมาติโก ภาตา ติสฺสกุมาโร นาม.
ชื่อว่า พระติสสเถระไม่ใช่คนธรรมดาสามัญ คือพระภาดาร่วมพระราชมารดาเดียวกันกับพระราชา มีนามว่าติสสกุมาร.
ตํ กิร ราชา ปตฺตาภิเสโก อุปรชฺเช ฐเปสิ.
ได้ยินว่า พระราชาทรงอภิเษกแล้ว ได้ทรงตั้งติสสกุมารนั้นไว้ ในตำแหน่งอุปราช.
โส เอกทิวสํ วนจรํ คโต อทฺทส มหนฺตํ มิคสงฺฆํ จิตฺตาย กีฬกิ าย [54] กีฬนฺตํ.
วันหนึ่ง ติสสกุมารนั้น เสด็จไปเที่ยวป่า ได้ทรงเห็นหมู่มฤคฝูงใหญ่ ซึ่งเล่นอยู่ด้วยการเล่นตามความคิด (ของตน).
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ทิสฺวานสฺส เอตทโหสิ “อิเม ตาว ติณภกฺขา มิคา เอวํ กีฬนฺติ,
อิเม ปน สมณา ราชกุเล ปณีตานิ โภชนานิ ภุญฺชติ ฺวา มุทุกาสุ เสยฺยาสุ สยมานา กึ ว มนาปํ กีฬติ ํ น กิฬิสฺสนฺตตี ิ.
ครั้นทรงเห็นแล้ว ติสสกุมารนั้นได้ทรงมีพระรำพึงดังนีว้ ่า “มฤคเหล่านี้มีหญ้าเป็นอาหาร ยังเล่นกันได้อย่างนี้ก่อน.
ส่วนพระสมณะเหล่านี้ ฉันโภชนะอันประณีต ในราชตระกูลแล้ว จำวัดอยู่บนที่นอนอันอ่อนนุ่ม
จักเล่นการเล่นที่น่าชอบใจไม่ได้เทียวหรือ.”
โส ตโต อาคนฺตวฺ า อิมํ อตฺตโน วิตกฺกํ รญฺโญ อาโรเจสิ.
ติสสกุมารนั้น เสด็จกลับมาจากป่านั้นแล้ว ได้กราบทูลความรำพึงของตนนี้แด่พระราชา.
ราชา “อฏฺฐาเน กุกกฺ ุจฺจายิตํ กุมาเรน, หนฺท นํ เอวํ สญฺญาเปสฺสามีติ เอกทิวสํ เกนจิ การเณน กุทฺโธ วิย
“เอหิ, สตฺต ทิวเส รชฺชํ สมฺปฏิจฺฉ, ตโต ตํ ฆาเตสฺสามีติ มรณภเยน ตชฺเชตฺวา ตมตฺถํ สญฺญาเปสิ.
พระราชาทรงดำริว่า “พระกุมารระแวงสงสัยในที่มิใช่ฐานะ (มิใช่เหตุ), เอาเถอะ เราจักให้เขายินยอมด้วยอุบายอย่างนี้”
ในวันหนึ่ง ทรงทำเป็นเหมือนกริ้วด้วยเหตุการณ์บางอย่าง แล้วทรงขู่ด้วยมรณภัยว่า
“เธอจงมารับเอาราชสมบัตติ ลอด ๗ วัน, หลังจากนั้นเราจักฆ่าเธอเสีย” ดังนี้ แล้วให้รับรูค้ ำสั่งนั้น.
โส กิร กุมาโร “สตฺตเม ทิวเส มํ มาราเปสฺสตีติ น จิตตฺ รูปํ นหายิ น ภุญฺชิ น สุปิ อติวิย ลูขสรีโร อโหสิ.
ได้ยินว่า พระกุมารนั้นทรงดำริวา่ “ในวันที่ ๗ พระราชาจักให้ฆ่าเราเสีย” ดังนี้
ไม่สรงสนาน ไม่เสวย ทั้งบรรทมก็ไม่หลับ ตามสมควรแก่พระหทัย ได้มพี ระสรีระเศร้าหมองเป็นอย่างมาก.
ตโต นํ ราชา ปุจฺฉิ “กิสฺส ตฺวํ เอวรูโป ชาโตติ.
แต่นั้น พระราชาตรัสถามติสสกุมารนั้นว่า “เธอเป็นผู้มีรูปร่างอย่างนี้ เพราะเหตุอะไร!”
“มรณภเยน เทวาติ.
พระกุมารทูลว่า “ขอเดชะ! เพราะกลัวความตาย.”
“อเร ตฺวํ นาม ปริจฉฺ นิ นฺ มรณํ สมฺปสฺสมาโน วิสสฺ ตฺโถ น กีฬสิ, ภิกขฺ ู อสฺสาสปฺปสฺสาสูปนิพทฺธํ มรณํ เปกฺขมานา กถํ กีฬสิ สฺ นฺตตี ิ.
พระราชาทรงรับสั่งว่า “เฮ้ย! อันตัวเธอเองเล็งเห็นความตายที่ข้าพเจ้าคาดโทษไว้แล้ว หมดสงสัยสิ้นคิด ยังจะไม่เล่นหรือ!
พวกภิกษุ เล็งเห็นความตายเนื่องด้วยลมหายใจเข้าและหายใจออกอยู่ จักเล่นได้อย่างไร?”
ตโต ปภูติ กุมาโร สาสเน ปสีทิ.
จำเดิมแต่นั้นมา พระกุมารก็ทรงเลื่อมใสในพระศาสนา.
โส ปุเนกทิวสํ มิควํ นิกฺขมิตวฺ า อรญฺเญ อนุวจิ รมาโน
อทฺทส โยนกมหาธมฺมรกฺขิตฺตตฺเถรํ อญฺญตเรน หตฺถินาเคน สาลสาขํ คเหตฺวา วีชิยมานํ นิสินฺนํ.
ครั้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง พระกุมารนั้นเสด็จออกไปล่าเนื้อ เที่ยวสัญจรไปในป่า
ได้ทรงเห็นพระโยนกมหาธรรมรักขิตเถระ ผู้นั่งให้พญาช้างตัวใดตัวหนึ่งจับกิ่งสาละพัดอยู่.
ทิสฺวาน ปามุชฺชชาโต จินฺเตสิ “กทา นุโข อหมฺปิ อยํ มหาเถโร วิย ปพฺพเชยฺยํ, สิยา นุโข โส ทิวโสติ.
พระกุมารครั้นทรงเห็นแล้ว ก็เกิดความปราโมทย์ ดำริว่า
“เมื่อไรหนอแล แม้เราจะพึงบวชเหมือนพระมหาเถระนี้, วันนั้นจะพึงมีหรือหนอแล.”
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เถโร ตสฺส อชฺฌาสยํ วิทติ ฺวา, ตสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว, อากาเส อุปฺปติตฺวา
อโสการาเม โปกฺขรณิยา อุทกตเล ฐตฺวา จีวรญฺจ อุตตฺ ราสงฺคญฺจ อากาเส ลคฺเคตฺวา นหายิตุ ํ อารทฺโธ.
พระเถระรู้อัธยาศัยของพระกุมารนั้นแล้ว, เมื่อพระกุมารนั้นเห็นอยู่นั่นแล, ได้เหาะขึ้นไปในอากาศ
แล้วได้ยืนอยู่บนพื้นน้ำที่สระโบกขรณี ในวัดอโศการาม ห้อยจีวรและผ้าอุตราสงค์ไว้ที่อากาศ แล้วเริ่มสรงน้ำ.
กุมาโร เถรสฺสานุภาวํ ทิสฺวา อติวิย ปสนฺโน “อชฺเชว ปพฺพชิสฺสามีติ [55] นิวตฺติตวฺ า รญฺโญ อาโรเจสิ “ปพฺพชิสฺสามหํ เทวาติ.
พระกุมารทรงเห็นอานุภาพของพระเถระนั้นแล้วก็ทรงเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง ดำริว่า “เราจักบวชให้ได้ในวันนี้ทีเดียว”
แล้วเสด็จกลับ ได้ทูลลาพระราชาว่า “ขอเดชะ! หม่อมฉันจักบวช.”
ราชา อเนกปฺปการํ ยาจิตฺวา ตํ นิวตฺเตตุํ อสกฺโกนฺโต อโสการามคมนียํ มคฺคํ อลงฺการาเปตฺวา กุมารํ ฉณเวสํ คาหาเปตฺวา
อลงฺกตาย เสนาย ปริวาราเปตฺวา วิหารํ เนสิ.
พระราชาทรงขอร้อง เป็นอเนกประการ เมื่อไม่ทรงสามารถเพือ่ จะให้พระกุมารนั้นกลับ (พระหทัย) ได้
จึงทรงรับสั่งให้ตกแต่งมรรคาที่จะไปสู่วัดอโศการาม ให้พระกุมารแต่งองค์เป็นเพศมหรสพ
ให้แวดล้อมด้วยหมู่เสนา ซึ่งประดับประดาแล้ว ทรงนำไปยังพระวิหาร.
“ยุวราชา กิร ปพฺพชิสฺสตีติ สุตวฺ า พหู ภิกฺขู ปตฺตจีวรานิ ปฏิยาเทสุํ.
ภิกษุเป็นอันมากได้ฟังว่า “ข่าวว่าพระยุพราช จักผนวช” ก็พากันตระเตรียมบาตรและจีวรไว้.
กุมาโร ปธานฆรํ คนฺตฺวา มหาธมฺมรกฺขิตตฺเถรสฺเสว สนฺติเก ปพฺพชิ สทฺธึ ปุริสสตสหสฺเสน.
พระกุมารเสด็จไปยังเรือนเป็นที่บำเพ็ญเพียร แล้วได้ทรงผนวช พร้อมกับบุรุษแสนหนึ่ง
ในสำนักของพระมหาธรรมรักขิตเถระนั่นเอง.
กุมารสฺส ปน อนุปพฺพชิตกานํ คณนปริจฺเฉโท นตฺถิ.
ก็กุลบุตรทั้งหลายผู้ผนวชตามพระกุมาร จะกำหนดนับไม่ได้.
กุมาโร รญฺโญ จตุวสฺสาภิเสกกาเล ปพฺพชิโต.
พระกุมารทรงผนวชในเวลาที่พระราชาทรงอภิเษกครองราชย์ได้ ๔ ปี .
อถ อญฺโญ รญฺโญ ภาคิเนยฺโย สงฺฆมิตฺตาย สามิโก อคฺคิพรฺ หฺมา นาม กุมาโร อตฺถิ.
ครัง้ นัน้ ยังมีพระกุมารองค์อน่ื มีพระนามว่าอัคคิพรหม ผูเ้ ป็นพระสวามีของพระนางสังฆมิตตา เป็นพระภาคิไนยของพระราชา.
สงฺฆมิตฺตา ตสฺส เอกเมว ปุตฺตํ วิชายิ.
พระนางสังฆมิตตาประสูตพิ ระโอรส ของอัคคิพรหมองค์นั้นเพียงองค์เดียวเท่านั้น.
โสปิ “ยุวราชา ปพฺพชิโตติ สุตวฺ า ราชานํ อุปสงฺกมิตฺวา “อหมฺปิ เทว ปพฺพชิสฺสามีติ ยาจิ.
อัคคิพรหมแม้องค์นั้น ได้สดับข่าวว่า “พระยุพราช ทรงผนวชแล้ว”
จึงเข้าไปเฝ้าพระราชา แล้วทูลขอพระบรมราชานุญาตว่า “ขอเดชะ แม้หม่อมฉัน ก็จกั บวช” ดังนี้.
“ปพฺพช ตาตาติ จ รญฺญา อนุญฺญาโต ตํ ทิวสเมว ปพฺพชิ.
และอัคคิพรหมองค์นั้นได้รับพระบรมราชานุญาตว่า “จงบวชเถิด พ่อ!” ก็ได้บวชในวันนั้นนั่นเอง.

หน้า ๘๔ • เริ่มเรื่องตติยสังคายนา • [ประวัติของพระติสสเถระจะออกบวช]

เอวํ อนุปพฺพชิโต อุฬารวิภเวน ขตฺติยชเนน “รญฺโญ กนิฏฺฐภาตา ติสฺสตฺเถโรติ วิญฺเญยฺโย.
พระเถระผู้อันขัตติยชน ซึ่งมีสมบัติอย่างโอฬาร บวชตามอย่างนี้
บัณฑิตพึงทราบว่า “พระติสสเถระ ผู้เป็นพระกนิษฐภาดาของพระราชา.”
[พระติสสเถระนั่งกันไม่ให้อมาตย์ตัดศีรษะพระ]
โส ตํ อมจฺจํ ตถา วิปฏิปนฺนํ ทิสวฺ า จินฺเตสิ
“น ราชา เถเร มาเรตุํ ปหิเณยฺย, อทฺธา อิมสฺเสเวตํ อมจฺจสฺส ทุคฺคหิตํ ภวิสฺสตีติ คนฺตฺวา สยํ ตสฺส อาสนฺเน อาสเน นิสีทิ.
ท่านติสสเถระนั้น ครั้นเห็นอมาตย์นายนั้นผู้ปฏิบัติผิดอย่างนั้นแล้ว จึงดำริว่า
“พระราชา คงจะไม่ทรงส่งมาเพื่อให้ฆ่าพระเถระทั้งหลาย, เรื่องนี้ จักเป็นเรื่องที่อมาตย์คนนี้เข้าใจผิดแน่นอนทีเดียว” ดังนี้
จึงได้ไปนั่งบนอาสนะใกล้อมาตย์นั้นเสียเอง.
โส เถรํ สญฺชานิตฺวา สตฺถํ นิปาเตตุํ อวิสหนฺโต คนฺตวฺ า รญฺโญ อาโรเจสิ
“อหํ เทว อุโปสถํ กาตุํ อนิจฺฉนฺตานํ เอตฺตกานนฺนาม ภิกฺขูนํ สีสานิ ปาเตสึ,
อถ อยฺยสฺส ติสฺสตฺเถรสฺส ปฏิปาฏิ สมฺปตฺตา, กินฺติ กโรมีติ.
อมาตย์นายนั้น จำพระเถระนั้นได้ ก็ไม่อาจฟันศัสตราลงได้ จึงได้กลับไปกราบทูลแด่พระราชาว่า
“ขอเดชะ! ข้าพระองค์ได้ตัดศีรษะของพวกภิกษุชื่อมีประมาณเท่านี้ ผู้ไม่ปรารถนาทำอุโบสถให้ตกไป,
ขณะนั้น ก็มาถึงลำดับแห่งท่านติสสเถระผู้เป็นเจ้าเข้า ข้าพระองค์จะทำอย่างไร?”
ราชา สุตฺวาว “อเร กิมฺปน ตฺวํ [56] มยา ภิกฺขู ฆาเตตุํ เปสิโตติ
พระราชา พอได้ทรงสดับเท่านั้น ก็ตรัสว่า “เฮ้ย! ก็ข้า ได้ส่งเธอให้ไปฆ่าภิกษุทั้งหลายหรือ?”
ตาวเทว สรีเร อุปฺปนฺนทาโห หุตฺวา วิหารํ คนฺตฺวา เถเร ภิกฺขู ปุจฺฉิ
“อยํ ภนฺเต อมจฺโจ มยา อนาณตฺโตว เอวํ อกาสิ, กสฺส นุโข อิมินา ปาเปน ภวิตพฺพนฺติ.
ทันใดนั่นเอง ก็เกิดความเร่าร้อนขึ้นในพระวรกาย จึงเสด็จไปยังพระวิหาร ตรัสถามพวกภิกษุผู้เป็นพระเถระว่า
“ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! อมาตย์คนนี้โยมไม่ได้สั่งเลย ได้ทำกรรมอย่างนี้แล้ว, บาปนี้จะพึงมีแก่ใครหนอแล?”
[พวกภิกษุถวายความเห็นแด่พระราชาเป็น ๒ นัย]
เอกจฺเจ เถรา “อยํ ตว วจเนน อกาสิ, ตุยฺหเมตํ ปาปนฺติ อาหํสุ.
พระเถระบางพวก ถวายพระพรว่า
“อมาตย์นายนี้ได้ทำตามพระดำรัสสั่ง ของมหาบพิตรแล้ว, บาปนั่น จึงมีแก่มหาบพิตรด้วย.”
เอกจฺเจ “อุภินฺนมฺปิ โว เอตํ ปาปนฺติ อาหํสุ.
พระเถระบางพวกถวายพระพรว่า “บาปนั่น ย่อมมีแด่มหาบพิตรและอมาตย์แม้ทั้ง ๒ ด้วย.”
เอกจฺเจ เอวมาหํสุ “กึ ปน เต มหาราช อตฺถิ จิตฺตํ ‘อยํ คนฺตวฺ า ภิกฺขู ฆาเตตูติ.
พระเถระบางพวกถวายพระพรอย่างนี้วา่
“ขอถวายพระพร! ก็มหาบพิตร ทรงมีความคิดหรือว่า “อมาตย์นายนี้ จงไปฆ่าภิกษุทั้งหลาย!’”
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“นตฺถิ ภนฺเต, กุสลาธิปฺปาโย อหํ เปเสสึ ‘สมคฺโค ภิกฺขุสงฺโฆ อุโปสถํ กโรตูติ.
พระราชาทรงรับสั่งว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! ไม่ม,ี
โยมมีความประสงค์เป็นกุศล จึงได้ส่งเขาไปด้วยสั่งว่า ‘ขอภิกษุสงฆ์จงสามัคคีกันทำอุโบสถเถิด.’”
“สเจ ตฺวํ กุสลาธิปฺปาโย, นตฺถิ ตุยฺหํ ปาปํ, อมจฺจสฺเสเวตํ ปาปนฺติ.
พระเถระทั้งหลายถวายพระพรว่า
“ถ้าว่า มหาบพิตร มีพระราชประสงค์เป็นกุศลไซร้, บาปก็ไม่มีแด่มหาบพิตร, บาปนั่น ย่อมมีแก่อมาตย์เท่านั้น.”
ราชา เทฺวฬฺหกชาโต อาห “อตฺถิ นุโข ภนฺเต โกจิ ภิกฺขุ มเมตํ เทฺวฬฺหกํ ฉินฺทิตวฺ า สาสนํ ปคฺคเหตุํ สมตฺโถติ.
พระราชาทรงเกิดมีความสงสัยเป็นสองจิตสองใจจึงรับสั่งถามว่า
“ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! จะมีภิกษุบางรูปบ้างไหม? ผู้สามารถเพื่อจะตัดข้อสงสัยนี้ของโยม แล้วยกย่องพระศาสนา.”
“อตฺถิ มหาราช, โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถโร นาม, โส เต อิมํ เทฺวฬฺหกํ ฉินฺทิตฺวา สาสนํ ปคฺคณฺหิตุํ สมตฺโถติ.
ภิกษุทั้งหลายถวายพระพรว่า “มี มหาบพิตร! ภิกษุนั้นชื่อพระโมคคลีบุตรติสสเถระ,
ท่านสามารถที่จะตัดข้อสงสัยนี้ของมหาบพิตร แล้วยกย่องพระศาสนาได้.”
ราชา ตทเหว จตฺตาโร ธมฺมกถิเก เอเกกํ ภิกฺขุสหสฺสปริวารํ จตฺตาโร จ อมจฺเจ เอเกกปุริสสหสฺสปริวารํ๑
“เถรํ คณฺหิตฺวา อาคจฺฉถาติ เปเสสิ.
ในวันนั้นเอง พระราชาได้ทรงจัดส่งพระธรรมกถึก ๔ รูป แต่ละรูปมีภิกษุพันหนึ่งเป็นบริวาร,
และอมาตย์ ๔ นาย แต่ละนายมีบุรุษพันหนึ่งเป็นบริวาร ด้วยทรงรับสั่งว่า “ขอท่านทั้งหลาย จงรับเอาพระเถระมาเถิด .”
[พระโมคคลีบุตรติสสเถระไม่มาเพราะอาราธนาไม่ถูกเรื่อง]
เต คนฺตวฺ า “ราชา ตุมฺเห ปกฺโกสตีติ อาหํสุ.
พระธรรมกถึกและอมาตย์เหล่านั้นไปแล้ว ได้เรียน (พระเถระ) ว่า “พระราชารับสั่งให้หาท่าน” ดังนี้.
เถโร น อาคญฺฉิ.
พระเถระ ไม่ยอมมา.
ทุติยมฺปิโข ราชา อฏฺฐ ธมฺมกถิเก อฏฺฐ จ อมจฺเจ สหสฺสสหสฺสปริวาเรเยว เปเสสิ
“ราชา ภนฺเต ปกฺโกสตีติ วตฺวา คณฺหิตวฺ า ว อาคจฺฉถาติ.
แม้ครั้งที่ ๒ พระราชาก็ได้ทรงจัดส่งพระธรรมกถึก ๘ รูป และอมาตย์ ๘ นาย ซึ่งมีบริวารคนละพันๆ ไป ด้วยรับสั่งว่า
“ท่านทั้งหลายจงกราบเรียน (พระเถระนัน้ ) ว่า ‘ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! พระราชารับสั่งให้หา’ แล้วรับเอาพระเถระมา.”
เต ตเถว อาหํสุ.
พระธรรมกถึกและอมาตย์เหล่านั้น ได้กราบเรียน (พระเถระ) เหมือนอย่างที่ทรงรับสั่งนั้นแล.
ทุติยมฺปิโข เถโร นาคญฺฉิ.
ถึงแม้ครั้งที่ ๒ พระเถระก็มิได้มา.
๑ เอเกกํ ปุริสสหสฺสปริวารํ.
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ราชา เถเร ปุจฺฉิ “อหํ ภนฺเต ทฺวิกฺขตฺตุํ ปหิณึ, กสฺมา เถโร นาคจฺฉตีติ.
พระราชาตรัสถามพระเถระทั้งหลายว่า
“ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! โยมได้ส่งทูตไปถึง ๒ ครั้งแล้ว เพราะเหตุไร พระเถระจึงมิได้มา?”
“‘ราชา ปกฺโกสตีติ วุตตฺ ตฺตา มหาราช [57] นาคจฺฉติ.
เอวํ ปน วุตฺเต, อาคจฺเฉยฺย. ‘สาสนํ ภนฺเต โอสีทติ, อมฺหากํ สาสนํ ปคฺคณฺหณตฺถาย สหายกา โหถาติ.
พระเถระทั้งหลาย ถวายพระพรว่า “มหาบพิตร! ทีท่ ่านไม่มานั้น เพราะทูตเหล่านั้น กราบเรียนท่านว่า ‘พระราชาสั่งให้หา,’
แต่เมื่อทูตเหล่านั้นกราบเรียนท่านอย่างนี้ว่า ‘ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! พระศาสนาเสื่อมโทรม, ขอพระคุณเจ้าได้โปรดเป็น
สหายพวกข้าพเจ้า เพื่อเชิดชูพระศาสนาเถิด’ ดังนี้, พระเถระ จะพึงมา.
อถ ราชา ตถา วตฺวา โสฬส ธมฺมกถิเก โสฬส จ อมจฺเจ สหสฺสสหสฺสปริวาเร เปเสสิ .
คราวนั้น พระราชา ทรงรับสั่งเหมือนอย่างนั้นแล้ว
จึงทรงจัดส่งพระธรรมกถึก ๑๖ รูป และอมาตย์ ๑๖ นาย ซึ่งมีบริวารคนละพันๆ ไป.
ภิกฺขู ปุน ปฏิปุจฺฉิ “มหลฺลโก นุโข ภนฺเต เถโร, ทหโร นุโขติ.
ได้ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายอีกว่า ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! พระเถระเป็นคนแก่, หรือยังหนุ่มแน่น?”
“มหลฺลโก มหาราชาติ.
ภิกษุ.

แก่ มหาบพิตร!

“วยฺหํ วา สิวิกํ วา อภิรุหิสฺสติ ภนฺเตติ.
ราชา.

พระเถระนั้น จักขึ้นคานหามหรือวอ เจ้าข้า!

“นาภิรุหิสฺสติ มหาราชาติ.
ภิกษุ.

ท่านจักไม่ขึ้น (ทั้ง ๒ อย่าง) มหาบพิตร!

“กุหึ ภนฺเต เถโร วสตีติ.
ราชา.

พระเถระพักอยู่ ณ ที่ไหน? เจ้าข้า.

“อุปริ คงฺคาย มหาราชาติ.
ภิกษุ.

ที่แม่น้ำคงคาตอนเหนือ มหาบพิตร.

ราชา อาห “เตนหิ ภเณ นาวาสงฺฆาฏํ พนฺธติ ฺวา ตตฺเถว เถรํ นิสีทาเปตฺวา ทฺวีสุปิ ตีเรสุ อารกฺขํ สํวิธาย เถรํ อาเนถาติ.
พระราชา.

ดูก่อนพนาย! ถ้าเช่นนั้น พวกท่านจงผูกเรือขนาน แล้วอาราธนาให้พระเถระนั่งบนเรือขนานนั้นนั่นแล
จัดการอารักขาที่ฝั่งทั้ง ๒ ด้าน นำพระเถระมาเถิด.”

ภิกฺขู จ อมจฺจา จ เถรสฺส สนฺติกํ คนฺตฺวา รญฺโญ สาสนํ อาโรเจสุํ.
พวกภิกษุและเหล่าอมาตย์ ไปถึงสำนักของพระเถระแล้ว ได้เรียนให้ทราบตามพระราชสาสน์.
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เถโร สุตวฺ า “ยํ โข อหํ มูลโต ปฏฺฐาย ‘สาสนํ ปคฺคณฺหิสฺสามีติ ปพฺพชิโตมฺหิ, อยํ ทานิ เม โส กาโล อนุปฺปตฺโตติ
จมฺมขณฺฑํ คเหตฺวา อุฏฺฐหิ.
พระเถระได้สดับ (พระราชสาสน์นนั้ ) แล้วคิดว่า “เพราะเหตุที่เราบวชมาก็ด้วยตั้งใจว่า ‘จักเชิดชูพระศาสนา’ ตั้งแต่ต้น
ฉะนั้น กาลนี้นั้นก็มาถึงแก่เราแล้ว” จึงได้ถือเอาท่อนหนังลุกขึ้น.
[พระเจ้าอโศกมหาราชทรงพระสุบินเห็นช้างเผือกล้วน]
อถ “เถโร เสฺว ปาฏลิปุตฺตํ สมฺปาปุณิสฺสตีติ รตฺติภาเค ราชา สุปินํ อทฺทส.
ครั้งนั้น พระราชาทรงใฝ่ใจอยู่แล้วว่า “พรุ่งนี้ พระเถระจักมาถึงพระนครปาตลีบุตร” ดังนี้ ก็ทรงเห็นพระสุบิน ในส่วนราตรี .
เอวรูโป สุปิโน อโหสิ สพฺพเสโต หตฺถินาโค อาคนฺตวฺ า ราชานํ สีสโต ปฏฺฐาย ปรามสิตฺวา ทกฺขิณหตฺเถ อคฺคเหสิ.
ได้มพี ระสุบนิ เห็นปานนี้ คือพญาช้างเผือกปลอดมาลูบคลำพระราชา จำเดิมแต่พระเศียร แล้วได้จบั พระราชาทีพ่ ระหัตถ์ขา้ งขวา.
ปุนทิวเส ราชา สุปินชฺฌายเก ปุจฺฉิ “มยา เอวรูโป สุปิโน ทิฏฺโฐ, กึ เม ภวิสฺสตีติ.
ในวันรุ่งขึ้น พระราชาได้ตรัสถามพวกโหรผูท้ ำนายสุบินว่า “เราฝันเห็นสุบิน เห็นปานนี้ จักมีอะไรแก่เรา?”
“เอโก ตํ มหาราช สมณนาโค ทกฺขิณหตฺเถ คณฺหิสฺสตีติ.
โหรทำนายสุบินคนหนึ่ง ทูลถวายความเห็นว่า “ขอเดชะ พระสมณะผู้ประเสริฐ จักจับพระองค์ทพี่ ระหัตถ์ข้างขวา.”
อถ ราชา ตาวเทว “เถโร อาคโตติ สุตฺวา คงฺคาตีรํ คนฺตฺวา นทึ โอตริตวฺ า อพฺภุคฺคจฺฉนฺโต ชานุมตฺเต อุทเก เถรํ สมฺปาปุณิตวฺ า
เถรสฺส นาวาโต โอตรนฺตสฺส หตฺถํ อทาสิ.
คราวนั้น พระราชาก็ได้ทรงทราบข่าวว่า “พระเถระมาแล้ว” ในขณะนั้นนั่นเอง จึงเสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ำคงคา แล้วเสด็จลง
ลุยแม่น้ำ ท่องขึ้นไปจนถึงพระเถระ ในน้ำมีประมาณเพียงชานุ แล้วได้ถวายพระหัตถ์แก่พระเถระผู้กำลังลงจากเรือ.
เถโร ราชานํ [58] ทกฺขิณหตฺเถ อคฺคเหสิ.
พระเถระได้จับพระราชาที่พระหัตถ์ข้างขวาแล้ว.
[ราชบุรุษถือดาบจะตัดศีรษะพระโมคคลีบุตรติสสเถระ]
ตํ ทิสฺวา อสิคฺคาหา “เถรสฺส สีสมฺปาเตสฺสามาติ โกสโต อสึ อพฺพาหึสุ.
พวกราชบุรุษถือดาบ เห็นกิริยานั้นแล้ว ก็ชักดาบออกจากฝัก ด้วยคิดว่า “พวกเราจักตัดศีรษะของพระเถระให้ตกไป” ดังนี้ .
กสฺมา.
ถามว่า “เพราะเหตุไร?”
“เอตํ กิร จาริตฺตํ ราชกุเลสุ ‘โย ราชานํ หตฺเถ คณฺหาติ ตสฺส อสินา สีสมฺปาเตตพฺพนฺติ.
แก้ว่า “เพราะได้ยินว่า ในราชตระกูลมีจารีตนี้วา่ ‘ผูใ้ ดจับพระราชาทีพ่ ระหัตถ์ ราชบุรุษพึงเอาดาบตัดศีรษะผู้นั้นให้ตกไป.”
ราชา ฉายํเยว ทิสวฺ า อาห “ปุพฺเพปิ อหํ ภิกฺขูสุ วิรุทธฺ การณา อสฺสาทํ น วินฺทามิ, มา โข เถเร วิรุชฺฌติ ฺถาติ.
พระราชาทรงเห็นเงา (ดาบ) เท่านั้น ก็ทรงรับสั่งว่า
“แม้ครั้งก่อน เราไม่ประสบความสบายใจ เพราะเหตุที่ผิดในภิกษุทั้งหลาย, พวกเธออย่าทำผิดในพระเถระเลย”

หน้า ๘๘ • เริ่มเรื่องตติยสังคายนา • [ราชบุรุษถือดาบจะตัดศีรษะพระโมคคลีบุตรติสสเถระ]

“เถโร ปน กสฺมา ราชานํ หตฺเถ อคฺคเหสีติ.
ถามว่า “ก็เพราะเหตุไร พระเถระจึงได้จับพระราชาที่พระหัตถ์?”
“ยสฺมา รญฺญา ปญฺหํ ปุจฺฉนตฺถาย ปกฺโกสาปิโต ตสฺมา ‘อนฺเตวาสิโก เม อยนฺติ อคฺคเหสิ.
แก้ว่า “เพราะเหตุทพี่ ระเถระนั้น อันพระราชาให้อาราธนามา เพื่อต้องการจะตรัสถามปัญหา,
ฉะนั้น พระเถระใฝ่ใจอยู่วา่ ‘พระราชาพระองค์นี้เป็นอันเตวาสิกของเรา’ จึงได้จับ.”
[พระเจ้าอโศกทรงสงสัยท่านพระโมคคลีบุตรติสสเถระ]
ราชา เถรํ อตฺตโน อุยฺยานํ เนตฺวา พาหิรโต ติกฺขตฺตุํ ปริวาราเปตฺวา อารกฺขํ ฐเปตฺวา
สยเมว เถรสฺส ปาเท โธวิตวฺ า เตเลน มกฺเขตฺวา เถรสฺส สนฺติเก นิสีทติ ฺวา
“ปฏิพโล นุโข เถโร มม กงฺขํ ฉินฺทติ ฺวา อุปฺปนฺนํ อธิกรณํ วูปสเมตฺวา สาสนํ ปคฺคณฺหิตุนตฺ ิ
วีมํสนตฺถาย ‘อหํ ภนฺเต เอกํ ปาฏิหาริยํ ทฏฺฐุกาโมติ อาห.
พระราชาทรงนำพระเถระไปสู่ราชอุทยานของพระองค์ แล้วทรงรับสั่งให้ตั้งการอารักขา ล้อมไว้จากภายนอกถึง ๓ ชั้น
ส่วนพระองค์เองก็ทรงล้างเท้าพระเถระ แล้วทาน้ำมันให้ ประทับนั่งอยู่ในสำนักของพระเถระ แล้วทรงดำริว่า
“พระเถระจะเป็นผู้สามารถไหมหนอเพื่อตัดความสงสัยของเรา ระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้น แล้วยกย่องพระศาสนา?” ดังนี้
เพื่อต้องการจะทรงทดลองดู จึงเรียนถามว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! โยมประสงค์ที่จะเห็นปาฏิหาริย์สักอย่างหนึ่ง.”
“กตรํ ปาฏิหาริยํ ทฏฺฐุกาโมสิ มหาราชาติ.
พระเถระ.

ขอถวายพระพร มหาบพิตร! ประสงค์ทรงเห็นปาฏิหาริยช์ นิดไหน?

“ปฐวีกมฺปนํ ทฏฺฐุกาโม ภนฺเตติ.
พระราชา.

อยากจะเห็นแผ่นดินไหว เจ้าข้า!

“สกลํ ปฐวีกมฺปนํ ทฏฺฐุกาโมสิ มหาราช ปเทสปฐวีกมฺปนนฺติ.
พระเถระ.

ขอถวายพระพร มหาบพิตร! ประสงค์จะทรงเห็นแผ่นดินไหวทั้งหมด หรือจะทรงเห็นแผ่นดินไหวบางส่วน?

“กตรํ ปเนตฺถ ภนฺเต ทุกฺกรนฺติ.
พระราชา.

ก็บรรดา ๒ อย่างนี้ อย่างไหนทำยาก? เจ้าข้า.

“กินฺนุโข มหาราช, กํสปาติยา อุทกปุณฺณาย, สพฺพํ อุทกํ กมฺเปตุํ ทุกฺกรํ, อุทาหุ อุปฑฺฒนฺติ.
พระเถระ.

ขอถวายพระพร!, เมื่อถาดสำริดเต็มด้วยน้ำ, จะทำให้น้ำนั้นไหวทั้งหมด หรือให้ไหวเพียงกึ่งหนึ่ง
เป็นของทำได้ยาก.

“อุปฑฺฒํ ภนฺเตติ.
พระราชา.

ให้ไหวเพียงกึ่งหนึ่ง เจ้าข้า.

“เอวเมว โข มหาราช ปเทสปฐวีกมฺปนํ ทุกฺกรนฺติ.
พระเถระ.

ขอถวายพระพร! ด้วยประการดังถวายพระพรมาแล้วนั่นแล การให้แผ่นดินไหวบางส่วนทำได้ยาก.

เริ่มเรื่องตติยสังคายนา • [พระเจ้าอโศกทรงสงสัยท่านพระโมคคลีบุตรติสสเถระ] • หน้า ๘๙

“เตนหิ ภนฺเต ปเทสปฐวีกมฺปนํ ปสฺสิสฺสามีติ.
พระราชา.

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! ถ้าเช่นนั้น โยมจักดูแผ่นดินไหวบางส่วน (เท่านั้น).

“เตนหิ มหาราช สมนฺตโต โยชเน โยชเน
ปุรตฺถิมาย ทิสาย เอเกน จกฺเกน สีมํ อกฺกมิตฺวา รโถ ติฏฺฐตุ, ทกฺขิณาย ทิสาย ทฺวีหิ ปาเทหิ สีมํ อกฺกมิตวฺ า อสฺโส [59] ติฏฺฐตุ,
ปจฺฉมิ าย ทิสาย เอเกน ปาเทน สีมํ อกฺกมิตวฺ า ปุรโิ ส ติฏฐฺ ตุ, อุตตฺ ราย ทิสาย อุปฑฺฒภาเคน อกฺกมิตวฺ า เอกา อุทกปาตี ติฏฐฺ ตูติ.
พระเถระ.

ขอถวายพระพร! ถ้าเช่นนั้นในระยะแต่ละโยชน์โดยรอบ
รถจงจอดทับแดนด้วยล้อข้างหนึ่ง ด้านทิศบูรพา, ม้าจงยืนเหยียบแดนด้วยเท้าทั้งสอง ด้านทิศทักษิณ,
บุรุษจงยืนเหยียบแดนด้วยเท้าข้างหนึ่ง ด้านทิศปัจฉิม, ถาดน้ำหนึ่งถาดจงวางทาบส่วนกึ่งกลาง ด้านทิศอุดร.

ราชา ตถา การาเปสิ.
พระราชารับสั่งให้กระทำอย่างนั้นแล้ว.
[พระโมคคลีบุตรติสสเถระอธิษฐานให้แผ่นดินไหว]
เถโร อภิญฺญาปาทกํ จตุตฺถชฺฌานํ สมาปชฺชิตวฺ า วุฏฺฐาย “ราชา ปสฺสตูติ โยชนปฺปมาณํ ปฐวีจลนํ อธิฏฺฐหิ.
พระเถระ เข้าจตุตถฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญา ออกแล้ว ได้อธิษฐานให้แผ่นดินไหว มีประมาณโยชน์หนึ่ง
ด้วยความรำพึงว่า “ขอให้พระราชาจงทรงเห็น” ดังนี้.
ปุรตฺถิมทิสาย รถสฺส อนฺโตสีมาย ฐิโตว ปาโท จลิ, อิตโร น จลิ.
ทางทิศบูรพา ล้อรถที่หยุดอยู่ภายในเขตแดนนั่นเอง ไหวแล้ว, นอกนี้ไม่ไหว.
เอวํ ทกฺขิณปจฺฉิมทิสาสุ อสฺสปุริสานํ อนฺโตสีมาย ฐิตปาทาเยว จลึสุ, อุปฑฺฒูปฑฺฒํ สรีรญฺจ.
ทางทิศทักษิณและทิศปัจฉิม เท้าของม้าและบุรุษที่เหยียบอยู่ภายในเขตแดนเท่านั้น ไหวแล้ว,
และตัว (ของม้าและบุรุษ) ก็ไหวเพียงกึ่งหนึ่งๆ ด้วยประการอย่างนี้.
อุตตฺ รทิสาย อุทกปาติยาปิ อนฺโตสีมาย ฐิตํ อุปฑฺฒภาคคตเมว อุทกํ จลิ, อวเสสํ นิจฺจลมโหสีติ.
ทางทิศอุดร น้ำที่ขังอยู่ภายในเขตแม้แห่งถาดน้ำ ไหวกึ่งส่วนเท่านั้น, ที่เหลือไม่มีไหวเลยแล.
[พระเจ้าอโศกตรัสถามข้อสงสัยในเรื่องบาป]
ราชา ตํ ปาฏิหาริยํ ทิสฺวา “สกฺกติ ทานิ๑ เถโร สาสนํ ปคฺคหิตุนฺติ นิฏฺฐํ คนฺตฺวา อตฺตโน กุกฺกุจฺจํ ปุจฺฉิ
“อหํ ภนฺเต เอกํ อมจฺจํ ‘วิหารํ คนฺตฺวา อธิกรณํ วูปสเมตฺวา อุโปสถํ กาเรหีติ ปหิณึ,
โส วิหารํ คนฺตฺวา เอตฺตเก ภิกฺขู ชีวิตา โวโรเปสิ, เอตํ ปาปํ กสฺส โหตีติ.
พระราชา ทรงเห็นปาฏิหาริย์นั้นแล้ว ก็ตกลงพระทัยว่า “บัดนี้ พระเถระจักสามารถเพื่อจะยกย่องพระศาสนาได้”
จึงตรัสถามความสงสัยของพระองค์ว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! โยมได้ส่งอมาตย์นายหนึ่งไป ด้วยสั่งว่า
‘เธอไปยังพระวิหารระงับอธิกรณ์แล้ว นิมนต์ให้ภิกษุสงฆ์ทำอุโบสถเถิด’ ดังนี้,
เขาไปยังพระวิหารแล้ว ได้ปลงภิกษุเสียจากชีวิตจำนวนเท่านีร้ ูป, บาปนั่นจะมีแก่ใคร?”
๑ สกฺขตีติปิ ทิสฺสติ.

หน้า ๙๐ • เริ่มเรื่องตติยสังคายนา • [พระเจ้าอโศกตรัสถามข้อสงสัยในเรื่องบาป]

“กึ ปน เต มหาราช อตฺถิ จิตตฺ ํ ‘อยํ วิหารํ คนฺตฺวา ภิกฺขู ฆาเตตูติ.
พระเถระ ทูลถามว่า “ขอถวายพระพร! ก็พระองค์มีความคิดหรือว่า “อมาตย์นี้ จงไปยังพระวิหารแล้ว ฆ่าภิกษุทั้งหลายเสีย.”
“นตฺถิ ภนฺเตติ.
พระราชา.

ไม่มี เจ้าข้า.

“สเจ เต มหาราช นตฺถิ เอวรูปํ จิตตฺ ํ, นตฺถิ ตุยฺหํ ปาปนฺติ.
พระเถระ.

ขอถวายพระพร! ถ้าพระองค์ไม่มีความคิดเห็นปานนี้ไซร้, บาปไม่มีแด่พระองค์เลย.
[พระโมคคลีบุตรติสสเถระอ้างพระพุทธพจน์เล่าอดีตนิทาน]

อถ เถโร ราชานํ เอตมตฺถํ อิมินา สุตฺเตน สญฺญาเปสิ
“เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ, เจตยิตฺวา กมฺมํ กโรติ กาเยน วาจาย มนสาติ๑.
ลำดับนั้น พระเถระ (ถวายวิสัชชนา) ให้พระราชาทรงเข้าใจเนื้อความนี้ดว้ ยพระสูตรนี้ว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม, บุคคลคิดแล้ว จึงกระทำกรรมด้วยกาย วาจา ใจ๒” ดังนี้.
ตเมวตฺถํ ปริทีเปตุํ ติตฺตริ ชาตกํ๓ อาหริ:
เพื่อแสดงเนื้อความนั้นนั่นแล พระเถระจึงนำติตติรชาดก๔มา (เป็นอุทาหรณ์ ดังต่อไปนี้).
อตีเต มหาราช ทีปกติตฺติโร ตาปสํ ปุจฺฉิ
ขอถวายพระพร มหาบพิตร! ในอดีตกาล นกกระทาชื่อทีปกะ เรียนถามพระดาบสว่า
“‘ญาตโก โน นิสินฺโนติ
[60] ปฏิจฺจ กมฺมํ ผุสฺสติ๕

พหุ อาคจฺฉตี ชโน
ตสฺมึ เม สงฺกตี มโนติ.

“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ!
นกเป็นอันมากเข้าใจว่า ‘ญาติของพวกเราจับอยู่แล้ว จึงพากันมา’
นายพรานอาศัยข้าพเจ้าย่อมถูกต้องกรรม.
เมื่อนายพรานอาศัยข้าพเจ้าทำบาปนั้น, ใจของข้าพเจ้า ย่อมสงสัย
(ว่าบาปนั้น จะมีแก่ข้าพเจ้า หรือหนอ?).
ตาปโส อาห “อตฺถิ ปน เต จิตตฺ ํ “มม สทฺเทน จ รูปทสฺสเนน จ อาคนฺตวฺ า เอเต ปกฺขิโน พชฺฌนฺตุ วา หญฺญนฺตุ วาติ.
พระดาบส ตอบว่า “ก็ท่านมีความคิด (อย่างนี้) หรือว่า
‘ขอนกทั้งหลายเหล่านั้นมา เพราะเสียง และเพราะเห็นรูปของเราแล้วจงถูกแร้ว หรือจงถูกฆ่า.’”

๑
๒
๓
๔
๕

องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๔๖๓.
องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๔๖๓.
ชา. จตุกฺก. ๔/๓๐๕.
ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๐-๑. ชาตกฏฺฐกถา. ๔/๓๐๕.
ปฏิจฺจกมฺมํ ผุสตีติปิ ทิสฺสติ.

เริ่มเรื่องตติยสังคายนา • [พระโมคคลีบุตรติสสเถระอ้างพระพุทธพจน์เล่าอดีตนิทาน] • หน้า ๙๑

“นตฺถิ ภนฺเตติ ติตตฺ ิโร อาห.
นกกระทา เรียนว่า “ไม่มี ท่านผู้เจริญ.”
ตโต นํ ตาปโส สญฺญาเปสิ “สเจ เต นตฺถิ จิตตฺ ํ นตฺถิ, ปาปํ เจตยนฺตเมว หิ กมฺมํ ผุสฺสติ, นาเจตยนฺตํ
น ปฏิจฺจ กมฺมํ ผุสฺสติ
อปฺโปสฺสุกฺกสฺส ภทฺรสฺส

มโน จ นปฺปทุสฺสติ,
น ปาปมุปลิปฺปตีติ.

ลำดับนั้น ดาบสจึงให้นกกระทานั้นเข้าใจยินยอมว่า
“ถ้าท่านไม่มีความคิดไซร้, บาปก็ไม่มี, แท้จริง กรรมย่อมถูกต้องบุคคลผู้คิดอยู่เท่านั้น, หาถูกต้องบุคคลผู้ไม่คิดไม่.
ถ้าใจของท่าน ไม่ประทุษร้าย (ในการทำความชั่ว) ไซร้,
กรรมที่นายพรานอาศัยท่านกระทำ ก็ไม่ถูกต้องท่าน,
บาปก็ไม่ติดเปื้อนท่าน ผู้มีความขวนขวายน้อย ผู้เจริญ (คือบริสุทธิ)์ ”
[พระเจ้าอโศกทรงชำระเสี้ยนหนามแห่งพระพุทธศาสนา]
เอวํ เถโร ราชานํ สญฺญาเปตฺวา ตตฺเถว ราชุยฺยาเน สตฺต ทิวสานิ วสนฺโต ราชานํ สมยํ อุคฺคณฺหาเปสิ.
พระเถระ ครั้น (ถวายวิสัชชนา) ให้พระราชาทรงเข้าใจอย่างนั้นแล้ว พักอยู่ในพระราชอุทยานในพระนครนั้นนั่นแล
ตลอด ๗ วัน แล้วให้พระราชาทรงเรียนเอาลัทธิสมัย (แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า).
ราชา สตฺตเม ทิวเส อโสการาเม ภิกฺขุสงฺฆํ สนฺติปาตาเปตฺวา สาณิปาการํ ปริกฺขิปาเปตฺวา สาณิปาการนฺตเร นิสินฺโน
เอกลทฺธิเก เอกลทฺธิเก ภิกฺขู เอกโต เอกโต การาเปตฺวา เอกเมกํ ภิกฺขุสมูหํ ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ “กึวาที สมฺมาสมฺพทุ ฺโธติ.
ในวันที่ ๗ พระราชาทรงรับสั่งให้ภิกษุสงฆ์ประชุมพร้อมกันที่วัดอโศการาม ให้ขึงม่านผ้ากั้นไว้
แล้วประทับนั่งอยู่ภายในม่านผ้า ทรงรับสั่งให้จัดพวกภิกษุ ผู้มีลัทธิเดียวกันให้รวมกันอยู่เป็นพวกๆ
แล้วรับสั่งให้นิมนต์หมู่ภิกษุมาทีละหมู่ แล้วตรัสถามว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปกติตรัสว่าอย่างไร?”
ตโต สสฺสตวาทิโน “สสฺสตวาทีติ อาหํสุ.
ลำดับนั้น พวกภิกษุสัสสตวาที ทูลว่า “มีปกติตรัสว่าเที่ยง.”
เอกจฺจสสฺสติกา,
พวกภิกษุเอกัจจสัสสติกา ทูลว่า “มีปกติตรัสว่าบางอย่างเที่ยง.”
อนฺตานนฺติกา,
พวกภิกษุอันตานันติกา ทูลว่า “มีปกติตรัสว่าโลกมีที่สุดและไม่มีที่สุด.”
อมราวิกเฺ ขปิกา,
พวกภิกษุอมราวิกเขปิกา ทูลว่า “มีปกติตรัสถ้อยคำซัดส่ายไม่ตายตัว.”
อธิจจฺ สมุปฺปนฺนิกา,
พวกภิกษุอธิจจสมุปปันนิกา ทูลว่า “มีปกติตรัสว่าตนและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ไม่มีเหตุ.”

หน้า ๙๒ • เริ่มเรื่องตติยสังคายนา • [พระเจ้าอโศกทรงชำระเสี้ยนหนามแห่งพระพุทธศาสนา]

สญฺญิวาทา,
พวกภิกษุสัญญิวาทะ ทูลว่า “มีปกติตรัสว่าตนมีสัญญา.”
อสญฺญิวาทา,
พวกภิกษุอสัญญีวาทะ ทูลว่า “มีปกติตรัสว่าตนไม่มีสัญญา.”
เนวสญฺญินาสญฺญิวาทา,
พวกภิกษุเนวสัญญินาสัญญิวาทะ ทูลว่า “มีปกติตรัสว่าตนมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่.”
อุจฺเฉทวาทา,
พวกภิกษุอุจเฉทวาทะ ทูลว่า “มีปกติตรัสว่าขาดสูญ.”
ทิฏฺฐธมฺมนิพฺพานวาทา “ทิฏฺฐธมฺมนิพพฺ านวาทีติ อาหํสุ.
พวกภิกษุทิฏฐธัมมนิพพานวาทะ ทูลว่า “มีปกติตรัสว่าพระนิพพานมีอยูใ่ นปัจจุบัน (ภพปัจจุบนั ๑).”
[พระเจ้าอโศกทรงรับสั่งให้สกึ พวกที่มิใช่ภิกษุ ๖๐,๐๐๐ รูป]
ราชา ปฐมเมว สมยสฺส อุคฺคหิตตฺตา “น อิเม ภิกฺขู, อญฺญติตฺถิยา อิเมติ ญตฺวา เตสํ เสตกานิ วตฺถานิ ทตฺวา อุปฺปพฺพาเชสิ.
พระราชาทรงทราบว่า “เหล่านี้ไม่ใช่ภิกษุ, เหล่านี้เป็นอัญญเดียรถีย์” ก็เพราะพระองค์ได้ทรงเรียนเอาลัทธิมาก่อนนั่นเอง
จึงพระราชทานผ้าขาวแก่เธอเหล่านั้น แล้วให้สึกเสีย.
เต สพฺเพปิ สฏฺฐิสหสฺสา อเหสุํ.
เดียรถีย์เหล่านั้นแม้ทั้งหมดมีจำนวนถึง ๖๐,๐๐๐ คน.
อถญฺเญ ภิกฺขู ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ “กึวาที ภนฺเต สมฺมาสมฺพุทฺโธติ.
ลำดับนั้น พระราชาทรงรับสั่งให้อาราธนาภิกษุเหล่าอื่นมา แล้วตรัสถามว่า
“ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปกติตรัสว่าอย่างไร?”
“วิภชฺชวาที มหาราชาติ.
ภิกษุทั้งหลายทูลว่า “มีปกติตรัสจำแนก มหาบพิตร!”
[61] เอวํ วุตฺเต ราชา เถรํ ปุจฺฉิ “วิภชฺชวาที ภนฺเต สมฺมาสมฺพุทฺโธติ.

เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอย่างนั้นแล้ว พระราชาจึงตรัสถามพระเถระว่า
“ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวิภัชชวาที (มีปกติตรัสจำแนก) หรือ?
“อาม มหาราชาติ.
พระเถระทูลว่า “ขอถวายพระพร มหาบพิตร!”

๑ พวกภิกษุที่แนกออกโดยละเอียดก็ ได้แก่ทิฏฐิ ๖๒ นั่นเอง.
(พึงดูพิสดารในพรหมชาลสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธกถา เล่ม ๙ ตั้งแต่หน้า ๑๘ ถึงหน้า ๖๘)

เริ่มเรื่องตติยสังคายนา • [พระเจ้าอโศกทรงรับสั่งให้สึกพวกที่มิใช่ภิกษุ ๖๐,๐๐๐ รูป] • หน้า ๙๓

ตโต ราชา “สุทฺธทํ านิ ภนฺเต สาสนํ, กโรตุ ภิกฺขุสงฺโฆ อุโปสถนฺติ อารกฺขํ ทตฺวา นครํ ปาวิสิ.
ลำดับนั้น พระราชาทรงรับสั่งว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! บัดนี้ พระศาสนาบริสุทธิ์แล้ว, ขอภิกษุสงฆ์จงทำอุโบสถเถิด”
ดังนี้ พระราชทานอารักขาไว้แล้ว เสด็จเข้าไปยังพระนคร.
สมคฺโค สงฺโฆ สนฺนิปติตฺวา อุโปสถํ อกาสิ.
สงฆ์พร้อมเพรียงได้ประชุมกันทำอุโบสถแล้ว.
ตสฺมึ สนฺนิปาเต สฏฺฐิภิกฺขุสตสหสฺสานิ อเหสุํ.
ในสันนิบาตนั้นมีภิกษุจำนวนถึงหกสิบแสนรูป.
[พระโมคคลีบุตรติสสเถระเลือกภิกษุพันรูปทำตติยสังคายนา]
ตสฺมึ สมาคเม โมคฺคลีปุตตฺ ติสฺสตฺเถโร ปรปฺปวาทํ มทฺทนฺโต กถาวตฺถุปฺปกรณํ อกาสิ.
พระโมคคลีบุตรติสสเถระ เมื่อจะย่ำยีคำกล่าวติเตียนของชนเหล่าอื่น จึงได้แสดง๑กถาวัตถุปกรณ์ในสมาคมนั้น.
ตโต สฏฺฐสิ ตสหสฺสสงฺเขฺยสุ ภิกขฺ สู ุ อุจจฺ นิ ติ วฺ า ติปฏิ กปริยตฺตธิ รานํ ปภินนฺ ปฏิสมฺภทิ านํ เตวิชชฺ าทิเภทานํ ภิกขฺ นู ํ สหสฺสเมกํ คเหตฺวา,
ยถา มหากสฺสปตฺเถโร จ ยสตฺเถโร จ ธมฺมญฺจ วินยญฺจ สงฺคายึสุ, เอวเมว ธมฺมญฺจ วินยญฺจ สงฺคายนฺโต
สพฺพํ สาสเน มลํ วิโสเธตฺวา ตติยสงฺคีตึ อกาสิ.
ลำดับนั้น พระเถระ ได้คดั เลือกบรรดาภิกษุซึ่งนับได้มีจำนวนหกสิบแสนรูป
เอาเฉพาะภิกษุหนึ่งพันรูป ผู้ทรงปริยัติ คือพระไตรปิฎก แตกฉานในปฏิสัมภิทา ชำนาญในไตรวิชชาเป็นต้น
เมื่อจะสังคายนาธรรมและวินัย ได้ชำระมลทินในพระศาสนาทั้งหมด
จึงได้ทำตติยสังคีติเหมือนอย่างพระมหากัสสปเถระ และพระยสเถระ สังคายนาธรรมและวินัยฉะนั้น.
สงฺคีติปริโยสาเน อเนกปฺปการํ ปฐวี อกมฺปิตฺถ.
ในที่สุดแห่งสังคีติ ปฐพีก็ได้หวั่นไหว เป็นอเนกประการ.
อยํ สงฺคตี ิ นวหิ มาเสหิ นิฏฺฐติ า, ยา โลเก
กตา ภิกฺขุสหสฺเสน
ปุริมา เทฺว อุปาทาย

ตสฺมา สหสฺสิกาติ จ
ตติยาติ จ วุจฺจตีติ.

สังคีติใด ในโลก
ท่านเรียกว่า “สหัสสิกสังคีติ” เพราะภิกษุพันรูปกระทำ
และเรียกว่า “ตติยสังคีติ” เพราะเทียบกับสังคีติ ๒ คราว ที่มีมาก่อน
ด้วยประการฉะนี้,
สังคีตินี้ ทำอยู่ ๙ เดือน จึงสำเร็จลง.
อยํ ตติยสงฺคตี ิ.
จบตติยสังคีติ.
๑ สารัตถทีปนี ๑/๒๒๘ เป็น อภาสิ.

หน้า ๙๔ • เรื่องนำพระวินยั ปิฎกสืบต่อกันมา • เรื่องนำพระวินัยปิฎกสืบต่อกันมา

เรื่องนำพระวินัยปิฎกสืบต่อกันมา
เอตฺตาวตา จ “เกนาภฏนฺติ เอตสฺส ปญฺหสฺส วิสชฺชนตฺถํ
ยมโวจุมฺหา ชมฺพุทีเป ตาว อุปาลิตฺเถรํ อาทึ กตฺวา อาจริยปรมฺปราย ยาว ตติยสงฺคีติ ตาว อาภฏํ,
ตตฺรายํ อาจริยปรมฺปรา
อุปาลิ ทาสโก เจว
ตถา ติสฺโส โมคฺคลิปุตฺโต จ
[62] ปรมฺปราย วินยํ
อจฺฉิชฺชมานํ อาเนสุํ

โสณโก สิคฺคโว
ปญฺเจเต วิชติ าวิโน
ทีเป ชมฺพุสิรวิ ฺหเย
ตติโย ยาว สงฺคโหติ

ตสฺสตฺโถ ปกาสิโต โหติ.
ก็เพื่อจะวิสัชชนาปัญหานี้ว่า “พระวินัยปิฎก ผู้ใดนำสืบมา” ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวคำใดไว้ว่า
“พระวินัยปิฎกนี้ นำสืบกันมาตามลำดับอาจารย์ ตั้งต้นแต่ทา่ นพระอุบาลีเถระ ในครั้งชมพูทวีปก่อน จนถึงตติยสังคีติ,
ในครั้งชมพูทวีปนั้น มีการนำสืบกันมาตามลำดับอาจารย์ ดังนี้:พระเถระ ๕ รูปเหล่านี้คือ พระอุบาลี ๑ พระทาสกะ ๑ พระโสณกะ ๑
พระสิคควะ ๑ พระโมคคลีบุตรติสสะ ๑ ผู้มีชัยชนะพิเศษ
ได้นำพระวินัยมา ในทวีปชื่อชมพูอันมีสิริ ไม่ให้ขาดสาย
โดยสืบลำดับแห่งอาจารย์ จนถึงสังคายนาครั้งที่ ๓.”
เนื้อความแห่งคำนั้น เป็นอันข้าพเจ้าประกาศแล้ว ด้วยคำมีประมาณเพียงเท่านี้.
[รายนามพระเถระผู้นำพระวินัยปิฎกสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้]
ตติยสงฺคหโต ปน อุทฺธํ อิมํ ทีปํ มหินฺทาทีหิ อาภฏํ มหินฺทโต อุคฺคเหตฺวา กญฺจิ กาลํ อริฏฺฐตฺเถราทีหิ อาภฏํ,
อนึ่ง ต่อจากตติยสังคายนา พระเถระทั้งหลายมีพระมหินท์เป็นต้น ได้นำพระวินัยปิฎกมาสู่เกาะนี้ (คือเกาะลังกา),
พระเถระทั้งหลายมีพระอริฏฐเถระเป็นต้น เรียนเอาจากพระมหินท์แล้ว ได้นำสืบกันมาชัว่ ระยะหนึ่ง,
ตโต “ยาว อชฺชตนา เตสํเยว อนฺเตวาสิกปรมฺปรภูตาย อาจริยปรมฺปราย อาภฏนฺติ เวทิตพฺพํ.
ตั้งแต่เวลาที่พระอริฏฐเถระเป็นต้นนั้นนำมา บัณฑิตพึงทราบว่า “พระวินัยปิฎกนี้ ได้นำกันสืบมาตามลำดับอาจารย์
ซึ่งจัดว่าเป็นลำดับอันเตวาสิกของท่านพระอริฏฐเถระเป็นต้นเหล่านั้นนั่นเอง จนถึงทุกวันนี้”
ยถาหุ โปราณา.
สมดังทีพ่ ระโบราณาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่า:-

เรื่องนำพระวินยั ปิฎกสืบต่อกันมา • [รายนามพระเถระผู้นำพระวินยั ปิฎกสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้] • หน้า ๙๕

ตโต มหินฺโท อิฏฺฏิโย
…………๑
เอเต นาคา มหาปญฺญา

อุตตฺ ิโย สมฺพโล ตถา
ภทฺทนาโม จ ปณฺฑิโต
ชมฺพทุ ีปา อิธาคตา

“ในกาลนั้น พระเถระผู้ประเสริฐ มีปัญญามากเหล่านี้ คือ พระมหินทะ ๑
พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ พระสัมพละ ๑
พระเถระผู้เป็นบัณฑิตชื่อภัททะ ๑ มาในเกาะสิงหลนี้ จากชมพูทวีป,
วินยํ เต วาจยึสุ
นิกาเย ปญฺจ วาเจสุํ

ปิฏกํ ตมฺพปณฺณิยา
สตฺต เจว ปการเณ.

พวกท่านได้สอนพระวินัยปิฎกในเกาะตัมพปัณณิ สอนนิกายทั้ง ๕ และปกรณ์
ทั้ง ๗.
ตโต อริฏฺโฐ เมธาวี
วิสารโท กาฬสุมโน
…………๒

ติสฺสทตฺโต จ ปณฺฑิโต
เถโร จ ทีฆนามโก
ทีฆสุมโน จ ปณฺฑิโต

ภายหลังแต่นั้นมา พระอริฏฐะผู้มีปัญญา ๑ พระติสสทัตตะผู้ฉลาด ๑
พระกาฬสุมนะผู้องอาจ ๑ พระเถระผู้มีชื่อว่าทีฆะ ๑
พระทีฆสุมนะ ผู้เป็นบัณฑิต ๑,
ปุนเรว กาฬสุมโน
ติสฺสตฺเถโร จ เมธาวี

นาคตฺเถโร พุทธฺ รกฺขิโต
เทวตฺเถโร จ ปณฺฑิโต

ต่อมาอีก พระกาฬสุมนะ ๑ พระนาคเถระ ๑ พระพุทธรักขิต ๑ พระติสสเถระ
ผู้มีปัญญา ๑ พระเทวเถระ ผู้ฉลาด ๑,
ปุนเรว สุมโน เมธาวี
พหุสฺสุโต จูฬนาโค
ธมฺมปาลิตนาโม จ
[63] ตสฺส สิสฺโส มหาปญฺโญ
ทีเป ตารกราชาว

วินเย จ วิสารโท
คโชว ทุปฺปธํสิโย
โรหเณ สาธุปูชิโต
เขมนาโม ติเปฏโก
ปญฺญาย อติโรจถ

ต่อมาอีก พระสุมนะผู้มีปัญญา และเชี่ยวชาญในพระวินัย ๑
พระจูฬนาคะ ผู้พหูสูตดุจช้างซับมันที่ปราบยาก ๑
พระเถระชื่อธรรมปาลิตะ อันสาธุชนบูชาแล้วในโรหณชนบท ๑
ศิษย์ของพระธรรมปาลิตะนั้น ชื่อเขมะ มีปัญญามาก ทรงจำพระไตรปิฎก
รุ่งเรืองอยูใ่ นเกาะด้วยปัญญา ดุจพระจันทร์เป็นราชาแห่งหมู่ดาวฉะนั้น ๑
๑ อยํ วิสมปาโท นฏฺโฐ ปญฺญายติ.
๒ อยํ วิสมปาโท นฏฺโฐ ปญฺญายติ.

หน้า ๙๖ • เรื่องนำพระวินยั ปิฎกสืบต่อกันมา • [รายนามพระเถระผู้นำพระวินยั ปิฎกสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้]

อุปติสฺโส จ เมธาวี

ปุสฺสเทโว มหากวิ

พระอุปติสสะผู้มีปัญญา ๑ พระปุสสเทวะผู้เป็นมหากวี ๑,
ปุนเรว สุมโน เมธาวี
มหากวิ มหาสีโว

ปุปฺผนาโม พหุสฺสุโต
ปิฏเก สพฺพตฺถ โกวิโท

ต่อมาอีก พระสุมนะผู้มีปัญญา ๑ พระเถระชือ่ ปุปผะ (คือพระมหาปทุมเถระ๑)
ผู้พหูสูต ๑ พระมหาสีวะ ผู้เป็นมหากวี ฉลาดในพระปิฎกทั้งปวง ๑,
ปุนเรว อุปาลิ เมธาวี
มหานาโค มหาปญฺโญ
ปุนเรว อภโย เมธาวี

วินเย จ วิสารโท
สทฺธมฺมวํสโกวิโท
ปิฏเก สพฺพตฺถ โกวิโท

ต่อมาอีก พระอุบาลี ผู้มีปัญญาเชี่ยวชาญในพระวินัย ๑
พระมหานาค ผู้มีปัญญามาก ฉลาดในวงศ์พระสัทธรรม ๑,
ต่อมามี พระอภัยผู้มีปัญญา ฉลาดในปิฎกทั้งปวง ๑
ติสฺสตฺเถโร จ เมธาวี
ตสฺส สิสฺโส มหาปญฺโญ
สาสนํ อนุรกฺขนฺโต

วินเย จ วิสารโท
ปุปฺผนาโม พหุสฺสุโต
ชมฺพทุ ีเป ปติฏฺฐิโต

พระติสสเถระผู้มีปัญญา เชี่ยวชาญในพระวินัย ๑
ศิษย์ของพระติสสเถระนั้น ชื่อปุปผะ (คือพระสุมนเถระ๒) มีปัญญามาก
เป็นพหูสูต ตามรักษาพระศาสนาอยู่ ในชมพูทวีป ๑
จูฬาภโย จ เมธาวี
ติสฺสตฺเถโร จ เมธาวี
จูฬเทโว จ เมธาวี
สีวตฺเถโร จ เมธาวี

วินเย จ วิสารโท
สทฺธมฺมวํสโกวิโท
วินเย จ วิสารโท
วินเย สพฺพตฺถ โกวิโท

พระจูฬาภยะ ผู้มีปัญญา และเชี่ยวชาญในพระวินัย ๑
พระติสสเถระ ผู้มีปัญญา ฉลาดในวงศ์พระสัทธรรม ๑
พระจูฬเทวะ ผู้มีปัญญา และเชี่ยวชาญในพระวินัย ๑
พระสีวเถระ ผู้มีปัญญาฉลาดในพระวินัยทั้งมวล ๑,

๑ สารัตถทีปนี ๑/๒๒๙ ปุปฺผนาโมติ มหาปทุมตฺเถโร.
๒ “ปุปผฺ นาโมติ สมนตฺเถโร.

เรื่องนำพระวินยั ปิฎกสืบต่อกันมา • [รายนามพระเถระผู้นำพระวินยั ปิฎกสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้] • หน้า ๙๗

เอเต นาคา มหาปญฺญา
วินยํ ทีเป ปกาเสสุํ

วินยญฺญู มคฺคโกวิทา
ปิฏกํ ตมฺพปณฺณิยาติ.

พระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้ รู้พระวินัย
ฉลาดในมรรคา (คือฉลาดในทางสวรรค์และทางพระนิพพาน)
ได้ประกาศพระวินัยปิฎกไว้ ในเกาะตัมพปัณณิแล้ว.”๑

๑ วิ. ปริวาร. ๘/๓-๕.
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เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ
ตตฺรายํ อนุปุพฺพกี ถา.
ในการนำพระศาสนาสืบมาตามลำดับอาจารย์นั้น มีอนุปุพพีกถาดังต่อไปนี้:โมคฺคลีปุตฺตติสฺสตฺเถโร กิร อิมํ ตติยสงฺคีตึ กตฺวา เอวํ จินฺเตสิ “กตฺถ นุโข อนาคเต สาสนํ สุปฺปติฏฺฐติ ํ ภเวยฺยาติ.
ได้ยินว่า พระโมคคลีบุตรติสสเถระ ครั้นทำตติยสังคีตินี้แล้ว ได้ดำริอย่างนี้วา่
“ในอนาคต พระศาสนา จะพึงตั้งมั่นอยูด่ ้วยดีในประเทศไหนหนอแล?”
อถสฺส อุปปริกฺขโต เอตทโหสิ “ปจฺจนฺติเมสุ ชนปเทสุ สุปฺปติฏฺฐติ ํ ภวิสฺสตีติ.
ลำดับนั้น เมื่อท่านใคร่ครวญอยู่ จึงได้มีความคิดดังนี้วา่ “พระศาสนา จักตั้งมั่นอยู่ดว้ ยดี ในปัจจันติมชนบททั้งหลาย.”
โส เตสํ ภิกฺขูนํ [64] ภารํ กตฺวา เต เต ภิกฺขู ตตฺถ ตตฺถ เปเสสิ.
ท่านจึง(มอบศาสนกิจนั้น) ให้เป็นภาระของภิกษุเหล่านั้น แล้วส่งภิกษุเหล่านั้นๆ ไปในรัฐนั้นๆ
มชฺฌนฺติกตฺเถรํ กสฺมีรคนฺธารรฏฺฐ๑ํ เปเสสิ “ตฺวํ เอตํ รฏฺฐํ คนฺตฺวา เอตฺถ สาสนํ ปติฏฺฐาเปหีติ.
คือ ส่งพระมัชฌิติกเถระไปยังรัฐกัสมีรคันธาระด้วยสั่งว่า “ท่านไปยังรัฐนั่นแล้ว จงประดิษฐานพระศาสนาในรัฐนั่น.”
มหาเทวตฺเถรํ ตเถว วตฺวา มหิสกมณฺฑลํ เปเสสิ.
ท่านได้สั่งพระมหาเทวเถระอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วส่งไปยังมหิสกมณฑล.
รกฺขิตตฺเถรํ วนวาสึ.
โยนกธมฺมรกฺขิตตฺเถรํ อปรนฺตกํ.
มหาธมฺมรกฺขิตตฺเถรํ มหารฏฺฐํ.
มหารกฺขิตตฺเถรํ โยนกโลกํ.
ส่งพระรักขิตเถระไปยังวนวาสีชนบท.
ส่งพระโยนกธรรมรักขิตเถระไปยังอปรันตกชนบท.
ส่งพระมหาธรรมรักขิตเถระไปยังมหารัฐชนบท.
ส่งพระมหารักขิตเถระไปยังโลกเป็นที่อยู่ของชนชาวโยนก.
มชฺฌิมตฺเถรํ หิมวนฺตปฺปเทสภาคํ.
โสณกตฺเถรญฺจ อุตตฺ รตฺเถรญฺจ สุวณฺณภูมึ.
ส่งพระมัชฌิมเถระไปยังชนบทอันเป็นส่วนหนึ่งแห่งหิมวันตประเทศ.
ส่งพระโสณกเถระและพระอุตตรเถระ ไปยังสุวรรณภูมิชนบท.

๑ กัษมีระ แคว้นแคชเมียร์ Kashmir
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อตฺตโน สทฺธิวิหาริกํ มหินฺทตฺเถรํ อิฏฺฏิยตฺเถเรน อุตตฺ ิยตฺเถเรน สมฺพลตฺเถเรน ภทฺทสาลตฺเถเรน สทฺธึ ตมฺพปณฺณิทีปํ เปเสสิ
“ตุมฺเห ตมฺพปณฺณิทีปํ คนฺตฺวา เอตฺถ สาสนํ ปติฏฺฐาเปถาติ.
ส่งพระมหินทเถระ ผู้เป็นสัทธิวิหาริกของตน กับพระอิฏฏิยเถระ พระอุตติยเถระ พระสัมพลเถระ พระภัททสาลเถระ
ไปยังเกาะตัมพปัณณิทวีป ด้วยสั่งว่า “พวกท่านไปยังเกาะตัมพปัณณิทวีปแล้ว จงประดิษฐานพระศาสนาในเกาะนั่น .”
สพฺเพปิ ตํ ตํ ทิสาภาคํ คจฺฉนฺตา อตฺตปญฺจมา อคมํสุ
“ปจฺจนฺติเมสุ ชนปเทสุ ปญฺจวคฺโค คโณ อลํ อุปสมฺปทกมฺมายาติ มญฺญมานา.
พระเถระแม้ทั้งหมด เมื่อจะไปยังทิสาภาคนั้นๆ ก็เข้าใจอยูว่ ่า
“ในปัจจันติมชนบททั้งหลาย ต้องมีคณะปัญจวรรค จึงสมควรทำอุปสมบทกรรมได้” ดังนี้ จึงไปกันพวกละ ๕ รวมกับตน.
[พระมัชฌันติกเถระไปประกาศพระศาสนาที่กัสมีรคันธารรัฐ]
เตน โข ปน สมเยน กสฺมรี คนฺธารรฏฺเฐ สสฺสปากสมเย อารวาโฬ นาม นาคราชา กรกวสฺส ํ นาม วสฺสํ วสฺสาเปตฺวา
สสฺสํ หราเปตฺวา มหาสมุทฺทํ ปาเปติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ในแคว้นกัสมีรคันธาระ ในฤดูข้าวกล้าสุก มีพญานาคชื่ออารวาฬ ได้บันดาลฝน ชื่อว่าฝนลูกเห็บให้ตกลงมา
ทำข้าวกล้าให้ลอยไปยังมหาสมุทร.
มชฺฌนฺติกตฺเถโร ปาฏลิปุตฺตโต เวหาสํ อพฺภุคฺคนฺตฺวา หิมวติ อารวาฬทหสฺส อุปริ โอตริตฺวา
อารวาฬทหปิฏฺฐิยํ จงฺกมติปิ ติฏฺฐติปิ นิสีทติปิ เสยฺยมฺปิ กปฺเปติ.
พระมัชฌันติกเถระเหาะขึ้นไปสู่เวหาส จากนครปาตลีบุตร แล้วไปลงเบื้องบนสระอารวาฬที่ป่าหิมพานต์
จงกรมอยู่บ้าง ยืนอยู่บ้าง นั่งอยู่บ้าง สำเร็จการนอนอยู่บ้าง บนหลังสระอารวาฬ.
นาคมาณวิกา ตํ ทิสฺวา อารวาฬสฺส นาคราชสฺส อาโรเจสุํ
“มหาราช เอโก ฉินฺนภินฺนปฏธโร ภณฺฑุ กาสาววสโน อมฺหากํ อุทกํ ทูเสตีติ.
นางนาคมาณวิกาทั้งหลายเห็นพระเถระนั้นแล้ว จึงบอกแก่พญานาคอารวาฬว่า
“ข้าแต่มหาราช! มีสมณะโล้นรูปหนึ่ง ทรงแผ่นผ้าทีต่ ัดขาดด้วยศัสตรา นุ่งห่มผ้าย้อมฝาด ประทุษร้ายน้ำของพวกเรา.”
[พญานาคอารวาฬแผลงฤทธิ์ไล่พระเถระ]
นาคราชา ตํ สุตวฺ า ตาวเทว โกธาภิภูโต นิกฺขมิตวฺ า เถรํ ทิสฺวา มกฺขํ อสหมาโน อนฺตลิกฺเข อเนกานิ ภึสนกานิ นิมฺมินิ.
พญานาคฟังคำนั้นแล้ว ก็ถูกความโกรธครอบงำ ได้ออกไปพบพระเถระในทันใดนั้นเอง เมื่ออดกลั้นความลบหลู่ไม่ได้
จึงได้นริ มิตรูปที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอันมาก บนอากาศกลางหาว.
ตโต ตโต ภุสา วาตา [65] วายนฺติ. รุกฺขา ภิชชฺ นฺติ.
(บันดาลให้) พายุทกี่ ล้าแข็ง พัดฟุ้งไปในที่นั้นๆ. รุกขชาติทั้งหลาย ก็หักโค่นลง.

ปพฺพตกูฏานิ ปตนฺติ. เมฆา คชฺชนฺติ.
เหล่ายอดบรรพตก็พังทลาย, เมฆทั้งหลายก็คำรามลั่น,
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วิชฺชุลตา นิจฺฉรนฺติ. อสนิโย ผลนฺติ.
สายฟ้าทั้งหลายก็แลบแปลบๆ, อสนีบาตก็ผ่าลงมา.
ภินฺนํ วิย คคณํ อุทกํ ปคฺฆรติ.
อุทกวารีก็ไหลนอง เหมือนท้องฟ้าแตกฉะนั้น.
ภยานกรูปา นาคกุมารา สนฺนิปตนฺติ.
เหล่าลูกนาคซึ่งมีรูปอันน่าสะพรึงกลัว ก็ประชุมกัน.
สยมฺปิ ธูมายติ ปชฺชลติ ปหรณวุฏฺฐิโย วิสชฺเชติ “โก อยํ มุณฺฑโก ฉินฺนภินฺนปฏธโรติอาทีหิ ผรุสวจเนหิ เถรํ สนฺตชฺเชติ.
“เอถ คณฺหถ หนถ, นิทฺทมถํ๑ อิมํ สมณนฺติ นาคพลํ อาณาเปสิ.
ฝ่ายพญานาคเอง ก็บังหวนควัน ลุกโพลง ปล่อยฝนเครื่องประหารคุกคามพระเถระด้วยคำหยาบคายเป็นต้นว่า
“สมณะโล้นผู้นี้ ทรงผ้าทีต่ ัดขาด (ด้วยศัสตรา) คือใคร?”
ได้บังคับหมู่พลนาคไปว่า “พวกท่านจงมาจับฆ่า, ขับไสสมณะรูปนี้ออกไป.”
[พระเถระทรมานพวกนาคให้คลายพยศแล้ว]
เถโร สพฺพนฺตํ ภึสนกํ นาคพลํ อตฺตโน อิทฺธพิ เลน ปฏิพาหิตฺวา นาคราชานํ อาห
พระเถระป้องกันกำลังพลนาคที่นา่ สะพรึงกลัวทั้งหมด ด้วยกำลังฤทธิ์ของตน พูดกะพญานาคว่า:“สเทวโกปิ เจ โลโก
น เม ปฏิพโล อสฺส

อาคนฺตฺวา ตาสเยยฺย มํ
ชเนตุํ ภยเภรวํ.

“ดูก่อนพญานาค! ถ้าโลกแม้ทั้งเทวโลก จะพึงมายังเราให้ครั่นคร้ามได้ไซร้,
ก็ไม่พึงมีผู้สามารถเพื่อจะบันดาลภัยที่น่ากลัวให้เกิดแก่เราได้,
สเจปิ ตฺวํ มหึ สพฺพํ
อุกฺขิปิตฺวา มหานาค
เนว เม สกฺกุเณยฺยาสิ

สสมุทฺทํ สปพฺพตํ
ขิเปยฺยาสิ มมูปริ
ชเนตุํ ภยเภรวํ.

ดูก่อนพญานาค! แม้หากท่านจะยกแผ่นดินขึ้นทั้งหมด
พร้อมทั้งสมุทร ทั้งบรรพต แล้วพึงเหวี่ยงไปเบื้องบนของเราได้ไซร้,
ท่านก็ไม่พึงสามารถเพื่อจะบันดาลภัยที่นา่ กลัวให้เกิดแก่เราได้เลย.
อญฺญทตฺถุํ ตเววสฺส

วิฆาโต อุรคาธิปาติ.

ดูก่อนพญาอุรคาธิบดี! ท่านเท่านั้น จะพึงมีความแค้นใจอย่างแน่แท้.”
เอวํ วุตฺเต, นาคราชา วิหตานุภาโว นิปฺผลวายาโม ทุกฺขี ทุมฺมโน ปชฺฌายนฺโต อโหสิ.
ครั้นเมื่อพระเถระกล่าวอย่างนั้นแล้ว พญานาค ถูกพระเถระกำจัดอานุภาพแล้ว
เป็นผู้มีความพยายามไร้ผล มีความทุกข์เศร้าใจ ซบเซาอยู่.
๑ นิทฺธมถาติปิ ทิสฺสติ.
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ตํ เถโร ตํขณานุรูปาย ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหํเสตฺวา
ตีสุ สรเณสุ ปญฺจสุ สีเลสุ จ ปติฏฺฐาเปสิ สทฺธึ จตุราสีติยา นาคสหสฺเสหิ.
พระเถระชี้แจงให้พญานาคนั้นเข้าใจ สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา อันสมควรแก่ขณะนั้นแล้ว
ให้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์และเบญจศีล พร้อมด้วยนาคจำนวน ๘๔,๐๐๐.
อญฺเญปิ พหู หิมวนฺตวาสิโน ยกฺขา จ คนฺธพฺพา จ กุมฺภณฺฑา จ เถรสฺส ธมฺมกถํ สุตวฺ า สรเณสุ จ [66] สีเลสุ จ ปติฏฺฐหึสุ.
ยักษ์ คนธรรพ์ และกุมภัณฑ์ แม้เหล่าอื่นเป็นอันมาก ที่อยู่ป่าหิมพานต์ ได้ฟังธรรมกถาของพระเถระแล้ว
ก็ได้ตั้งอยู่ในสรณะและศีล.
ปญฺจโกปิ ยกฺโข สทฺธึ หาริติยา ยกฺขินิยา ปญฺจหิ จ ปุตฺตสเตหิ ปฐเม ผเล ปติฏฺฐโิ ต.
แม้ปัญจกยักษ์ พร้อมด้วยนางหาริดียักษิณี และบุตร ๕๐๐ ก็ได้ตั้งอยูใ่ นปฐมมรรค.
[พระเถระให้โอวาทพวกยักษ์และรากษสเป็นต้น]
อถายสฺมา มชฺฌนฺติกตฺเถโร สพฺเพปิ นาคยกฺขรกฺขเส อามนฺเตตฺวา เอวมาห
ลำดับนั้น ท่านพระมัชฌันติกเถระ เรียกพวกนาคและรากษสแม้ทั้งหมดมาแล้ว จึงกล่าวอย่างนี้วา่ :“มา ทานิ โกธํ ชนยิตฺถ
สสฺสฆาตญฺจ มากตฺถ
กโรถ เมตฺตํ สตฺเตสุ

อิโต อุทฺธํ ยถา ปุเร
สุขกามา หิ ปาณิโน
‘วสนฺตุ มนุชา สุขนฺติ.

“จำเดิมแต่บัดนี้เป็นต้นไป
พวกท่านอย่าให้ความโกรธเกิดขึ้นเหมือนในกาลก่อนเลย
และอย่าทำลายข้าวกล้า (ให้เสียหาย) เพราะว่า สัตว์ทั้งหลาย ใคร่ต่อความสุข
จงแผ่เมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายว่า ‘ขอมวลมนุษย์ จงอยู่เป็นสุขเถิด.’”
เต สพฺเพ “สาธุ ภนฺเตติ เถรสฺส ปฏิสฺสุณิตฺวา ยถานุสิฏฺฐํ ปฏิปชฺชึสุ.
นาคและยักษ์เป็นต้นเหล่านั้นทั้งหมด รับโอวาทของพระเถระว่า “ดีละ ท่านผู้เจริญ!” ได้ปฏิบัติตามที่ทา่ นพร่ำสอนแล้ว.
ตํทวิ สเมว จ นาคราชสฺส ปูชาสมโย โหติ.
ก็ในวันนั้นแล เป็นสมัยทำการบูชาพญานาค.
อถ นาคราชา อตฺตโน รตนมยํ ปลฺลงฺกํ อาหราเปตฺวา เถรสฺส ปญฺญาเปสิ.
เวลานั้น พญานาค สั่งให้นำรัตนบัลลังก์ของตน มาแต่งตั้งถวายพระเถระ.
นิสีทิ เถโร ปลฺลงฺเก.
พระเถระ ก็นั่งบนบัลลังก์.
นาคราชาปิ เถรํ วีชยมาโน สมีเป อฏฺฐาสิ.
ฝ่ายพญานาค ได้ยืนพัดพระเถระอยูใ่ นที่ใกล้.
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ตสฺมึ ขเณ กสฺมรี คนฺธารรฏฺฐวาสิโน มนุสฺสา อาคตา เถรํ ทิสวฺ า “อมฺหากํ นาคราชโตปิ เถโร มหิทฺธกิ ตโรติ
เถรเมว วนฺทิตวฺ า นิสินฺนา.
ในขณะนั้น มนุษย์ทั้งหลายผู้อยูใ่ นแคว้นกัสมีรคันธาระมาเห็นพระเถระแล้ว ก็พดู กันว่า
“พระเถระมีฤทธิ์มากแม้กว่าพญานาคของพวกเรา” แล้วได้นั่งลงไหว้พระเถระนั่นแล.
เถโร เตสํ อาสิวิโสปมสุตฺตนฺต๑ํ กเถสิ.
พระเถระ ก็แสดงอาสิวิโสปมสูตร๒ แก่มนุษย์เหล่านั้น.
สุตตฺ ปริโยสาเน อสีติยา ปาณสหสฺสานํ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
ในเวลาจบพระสูตร สัตว์ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ได้บรรลุธรรมาภิสมัย.
กุลสตสหสฺสํ ปพฺพชิ.
แสนตระกูลออกบวชแล้ว.
ตโต ปภูติ จ กสฺมรี คนฺธารา ยาวชฺชตนา กาสาวปฺปชฺโชตา อิสวิ าตปฏิวาตาเอว.
ก็แล จำเดิมแต่กาลนั้น แคว้นกัสมีรคันธาระ ก็รุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาสาวพัสตร์ อบอวลไปด้วยลมพวกฤษีจนตราบเท่าทุกวันนี้ .
คนฺตฺวา กสฺมรี คนฺธารํ
ทุฏฺฐํ นาคํ ปสาเทตฺวา

อิสิ มชฺฌนฺติโก ตทา
โมเจสิ พนฺธนา พหูติ.

ในกาลนั้น พระมัชฌันติกะ ผู้ฤษี ไปยังแคว้นกัสมีรคันธาระแล้ว
ให้พญานาคผู้ดรุ ้าย เลื่อมใสแล้ว ได้ปลดเปลื้องสัตว์เป็นอันมาก
ให้พ้นจากเครื่องผูกแล้ว แล.
[พระมหาเทวเถระไปประกาศพระศาสนาที่มหิสสกมณฑล]
มหาเทวตฺเถโรปิ มหิสกมณฺฑลํ คนฺตฺวา เทวทูตสุตตฺ ํ กเถสิ.
ฝ่ายพระมหาเทวเถระ ไปยังมหิสสกมณฑลแล้ว ก็แสดงเทวทูตสูตร๓.
สุตตฺ ปริโยสาเน จตฺตาฬีสปาณสหสฺสานิ ธมฺมจกฺขุํ ปฏิลภึสุ.
ในเวลาจบพระสูตร สัตว์ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว.
[67] จตฺตาฬีสํเยว ปาณสหสฺสานิ ปพฺพชึสุ.

สัตว์ประมาณ ๔๐,๐๐๐ นั่นแล ออกบวชแล้ว.

๑ อลคทฺทูปมสุตฺตํ ภวิตพฺพํ.
๒ น่าจะเป็นอลคัททูปมสูตร. ม. ม. ๑๒/๒๖๑.
๓ ม. อุป. ๑๔/๓๓๔.
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คนฺตฺวาน รฏฺฐํ มหิสํ
โจเทตฺวา เทวทูเตหิ

มหาเทโว มหิทฺธิโก
โมเจสิ พนฺธนา พหูติ.

พระมหาเทวเถระ ผู้มีฤทธิ์มาก ไปยังมหิสสกรัฐแล้ว โอวาทตักเตือน
ด้วยเทวทูตทั้งหลาย ได้ปลดเปลื้องสัตว์ เป็นอันมาก
ให้พ้นจากเครื่องผูกแล้ว แล.
[พระรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่แคว้นวนวาสี]
รกฺขิตตฺเถโร ปน วนวาสึ คนฺตวฺ า อากาเส ฐตฺวา อนมตคฺคปริยายกถาย วนวาสิเก ปสาเทสิ .
ส่วนพระรักขิตเถระ ไปยังแคว้นวนวาสีชนบทแล้ว ยืนอยู่บนอากาศ
ให้ชนชาววนวาสีชนบทเลื่อมใส ด้วยอนมตัคคปริยายกถา๑.
กถาปริโยสาเน ปนสฺส สฏฺฐิสหสฺสานํ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
ก็ในเวลาจบกถาของพระเถระนั้น สัตว์ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ได้บรรลุธรรมแล้ว.
สตฺตตฺตึสสหสฺสมตฺตา ปพฺพชึสุ.
ประชาชนประมาณ ๓๗,๐๐๐ บวชแล้ว.
ปญฺจ วิหารสตานิ ปติฏฺฐหึสุ.
วิหาร ๕๐๐ หลังก็ประดิษฐานขึ้นแล้ว.
เอวํ โส ตตฺถ สาสนํ ปติฏฺฐาเปสิ.
พระเถระนั้น ได้ประดิษฐานพระศาสนาให้ดำรงมั่นอยู่ในแคว้นวนวาสีชนบทนั้นแล้ว ด้วยประการฉะนี้.
คนฺตฺวาน รกฺขิตตฺเถโร
อนฺตลิกฺเข ฐิโต

วนวาสึ มหิทฺธโิ ก
ตตฺถ เทเสสิ อนมตคฺคิยนฺติ.

พระรักขิตเถระ ผู้มีฤทธิ์มาก ไปยังวนวาสีชนบทแล้ว
ได้ยืนอยู่บนอากาศกลางหาว
แล้วแสดงอนมตัคคิยกถา (แก่มหาชน) ในวนวาสี ชนบทนั้น แล.
[พระโยนกธรรมรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่อปรันตกชนบท]
โยนกธมฺมรกฺขิตตฺเถโรปิ อปรนฺตกํ คนฺตวฺ า อคฺคิกฺขนฺธูปมสุตฺตนฺตกถาย อปรนฺตเก ปสาเทตฺวา
สตฺตตฺตึสปาณสหสฺสานิ ธมฺมามตํ ปาเยสิ.
ฝ่ายพระโยนกธรรมรักขิตเถระ ไปยังอปรันตกชนบทแล้ว
ให้ชนชาวอปรันตกชนบทเลื่อมใส ด้วยอัคคิขันธูปมสุตตันตกถา๒แล้ว ก็ให้สัตว์ประมาณ ๓๗,๐๐๐ ดื่มอมตธรรม.

๑ สํ. นิทาน. ๑๖/๒๑๒-๒๒๘.
๒ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๒๙-๑๓๗.

หน้า ๑๐๔ • เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [พระโยนกธรรมรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่อปรันตกชนบท]

ขตฺติยกุลโตเยว ปุริสสหสฺสํ ปพฺพชิ.
บุรุษออกบรรพชาแต่ขัตติยตระกูลหนึ่งพันคน.
สมธิกานิ จ ฉ อิตฺถีสหสฺสานิ.
และสตรีออกบรรพชาหกพันถ้วน.
เอวํ โส ตตฺถ สาสนํ ปติฏฺฐาเปสิ.
พระเถระนั้น ได้ประดิษฐานพระศาสนาให้ดำรงมั่นอยู่ในอปรันตกชนบทนั้นแล้ว ด้วยประการฉะนี้.
อปรนฺตกํ วิคาหิตวฺ า
อคฺคกิ ฺขนฺธูปเมเนตฺถ

โยนโก ธมฺมรกฺขิโต
ปสาเทสิ ชเน พหูติ.

พระโยนกธรรมรักขิตเถระ ย่างเข้าสู่อปรันตกชนบทแล้ว ก็ให้ชนเป็นอันมาก
ในอปรันตกชนบทนั่นเลื่อมใสแล้ว ด้วยอัคคิขันธูปมสูตร๑ แล.
[พระมหาธรรมรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่มหารัฐ]
มหาธมฺมรกฺขิตตฺเถโร ปน มหารฏฺฐํ คนฺตวฺ า มหานารทกสฺสปชาตกกถาย มหารฏฺฐเก ปสาเทตฺวา
จตุราสีติปาณสหสฺสานิ มคฺคผเลสุ ปติฏฺฐาเปสิ.
ส่วนพระมหาธรรมรักขิตเถระ ไปยังมหารัฐชนบทแล้ว ให้ชนชาวมหารัฐชนบทเลื่อมใส ด้วยมหานารทกัสสปะชาดกกถา ๒แล้ว
ก็ให้สัตว์ประมาณ ๘๔,๐๐๐ ตั้งอยู่ในมรรคและผล.
เตรส สหสฺสานิ ปพฺพชึสุ.
ประชาชนจำนวน ๑๓,๐๐๐ คนบวชแล้ว.
เอวํ โส ตตฺถ สาสนํ ปติฏฺฐาเปสิ.
พระเถระนั้น ได้ประดิษฐานพระศาสนาให้ดำรงมั่นอยู่ในมหารัฐชนบทนั้นแล้ว ด้วยประการฉะนี้.
[68] มหารฏฺฐํ อิสิ คนฺตฺวา

ชาตกํ กถยิตฺวาน

โส มหาธมฺมรกฺขิโต
ปสาเทสิ มหาชนนฺติ.

พระมหาธรรมรักขิตเถระ ผู้ฤษีนั้น ไปยังมหารัฐชนบทแล้ว
ก็แสดงชาดก๒ ให้มหาชนเลื่อมใสแล้ว แล.
[พระมหารักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่รฐั โยนก]
มหารกฺขิตตฺเถโรปิ โยนกรฏฺฐํ คนฺตฺวา กาฬการามสุตตฺ นฺตกถาย โยนกโลกํ ปสาเทตฺวา
สตฺตตฺตึสสหสฺสาธิกสฺส ปาณสตสหสฺสสฺส มคฺคผลาลงฺการํ อทาสิ.
ฝ่ายพระมหารักขิตเถระ ไปยังรัฐโยนกแล้ว ให้ชนชาวโลกโยนกเลื่อมใส ด้วยกาฬการามสุตตันตกถาแล้ว
ได้ให้เครื่องอลังการคือ มรรคและผล แก่สัตว์ประมาณ ๑๓๗,๐๐๐.
๑ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๒๙-๑๓๗.
๒ ขุ. ชา. ๒๘/๒๘๒. ตทฏฺฐกถา. ๑๐/๑๓๙.

เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [พระมหารักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่รัฐโยนก] • หน้า ๑๐๕

สนฺติเก จสฺส ทส สหสฺสานิ ปพฺพชึสุ.
ก็ประชาชนประมาณ ๑๐,๐๐๐ บวชแล้วในสำนักของพระเถระนั้น.
เอวํ โสปิ ตตฺถ สาสนํ ปติฏฺฐาเปสิ.
แม้พระเถระนั้น ก็ได้ประดิษฐานพระศาสนาให้ดำรงมั่นอยู่ในรัฐโยนกนั้นแล้วด้วยประการฉะนี้.
โยนกรฏฺฐํ ตทา คนฺตวฺ า
กาฬการามสุตฺเตน

โส มหารกฺขิโต อิสิ
เต ปสาเทสิ โยนเกติ.

ในกาลนั้น พระมหารักขิตเถระ ผู้ฤษีนั้น ไปยังรัฐโยนกแล้ว
ก็ให้ชนชาวโยนกเหล่านั้นเลื่อมใส ด้วยกาฬการามสูตร แล.
[พระมัชฌิมเถระไปประกาศพระศาสนาที่หิมวันตประเทศ]
มชฺฌิมตฺเถโร ปน กสฺสปโคตฺตตฺเถเรน อฬกเทวตฺเถเรน ทุนฺทุภิสฺสรตฺเถเรน สหสฺสเทวตฺเถเรน จ สทฺธึ
หิมวนฺตปฺปเทสภาคํ คนฺตฺวา ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺตกถาย ตํ ปเทสํ ปสาเทตฺวา
อสีติปาณโกฏิโย มคฺคผลรตนานิ ปฏิลาเภสิ.
ส่วนพระมัชฌิมเถระ กับพระกัสสปะโคตตรเถระ ๑ พระอฬกเทวเถระ ๑ พระทุนทุภิสสรเถระ ๑ พระสหัสสเทวเถระ ๑
ไปยังชนบท เป็นส่วนหิมวันตประเทศแล้ว ให้ชาวประเทศนั้นเลื่อมใส ด้วยธัมมจักกัปปวัตตนสุตตันตกถา๑
แล้วให้สัตว์ประมาณแปดสิบโกฏิได้รตั นะ คือมรรคและผลแล้ว.
ปญฺจปิ เจเต เถรา ปญฺจ รฏฺฐานิ ปสาเทสุํ.
ก็พระเถระแม้ทั้ง ๕ รูปนั้น ได้ยังรัฐทั้ง ๕ ให้เลื่อมใสแล้ว.
เอกเมกสฺส สนฺติเก สตสหสฺสมตฺตา ปพฺพชึสุ.
ประชาชนที่บวชในสำนักของพระเถระแต่ละรูป มีประมาณแสนหนึ่ง.
เอวํ เต ตตฺถ สาสนํ ปติฏฺฐาเปสุํ.
พระเถระทั้ง ๕ รูป เหล่านั้น ได้ประดิษฐานพระศาสนาให้ดำรงมั่นอยู่ในหิมวันตประเทศนั้นแล้ว ด้วยประการฉะนี้.
คนฺตฺวาน มชฺฌิมตฺเถโร
ยกฺขเสนํ ปกาเสนฺโต

หิมวนฺตํ ปสาทยิ
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนฺติ.

พระมัชฌิมเถระ ไปยังหิมวันตประเทศ แล้วประกาศธัมมจักกัปปวัตตนสูตร๒
ให้ยักษ์และเสนายักษ์เลื่อมใสแล้ว แล.
[พระโสณกะกับพระอุตตระไปประกาศพระศาสนาที่สวุ รรณภูมิ]
โสณกตฺเถโรปิ สทฺธึ อุตฺตรตฺเถเรน สุวณฺณภูมึ อคมาสิ.
ฝ่ายพระโสณกเถระ กับพระอุตตรเถระ ได้ไปยังแคว้นสุวรรณภูมิ.
๑ วิ. มหา. ๔/๑๗.
๒ วิ. มหา. ๔/๑๗.

หน้า ๑๐๖ • เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [พระโสณกะกับพระอุตตระไปประกาศพระศาสนาที่สุวรรณภูมิ]

เตน จ สมเยน ตตฺถ เอกา รกฺขสี สมุทฺทโต นิกฺขมิตฺวา ราชกุเล ชาเต ชาเต ทารเก ขาทติ .
ก็โดยสมัยนั้น ที่แคว้นสุวรรณภูมินั้น มีนางรากษส ตน๑หนึ่ง ขึ้นมาจากสมุทรเคี้ยวกินพวกทารกที่เกิดในราชตระกูล.
ตํทวิ สเมว ราชกุเล เอโก ทารโก ชาโต โหติ.
ในวันนั้นเอง มีเด็กคนหนึ่ง เกิดในราชตระกูล.
มนุสฺสา เถรํ ทิสวฺ า “รกฺขสานํ สหายโก เอโสติ มญฺญมานา อาวุธานิ คเหตฺวา เถรํ ปหริตุกามา [69] คจฺฉนฺติ.
มนุษย์ทั้งหลายเห็นพระเถระแล้ว สำคัญอยูว่ ่า “ผู้นี้จกั เป็นสหายของพวกรากษส”
จึงพากันถือเอาอาวุธไป ประสงค์จะประหารพระเถระ.
เถโร “กึ ตุมฺเห อาวุธหตฺถา อาคจฺฉถาติ อาห.
พระเถระ พูดว่า “พวกท่านถืออาวุธมาทำไมกัน?”
เต อาหํสุ “ราชกุเล ชาเต ชาเต ทารเก รกฺขสา ขาทนฺติ, เตสํ ตุมฺเห สหายกาติ.
มนุษย์เหล่านั้น พูดว่า
“พวกรากษส ย่อมเคี้ยวกินพวกเด็กที่เกิดแล้วๆ ในราชตระกูล, พวกท่านเป็นสหายของรากษสเหล่านั้น.”
เถโร “น มยํ รกฺขสสหายกา,
สมณา นาม มยํ วิรตา ปาณาติปาตา ฯเปฯ วิรตา มชฺชปานา เอกภตฺติกา สีลวนฺโต พฺรหฺมจาริโน กลฺยาณธมฺมาติ อาห.
พระเถระ พูดว่า “พวกข้าพเจ้า หาได้เป็นสหายของรากษสไม่, พวกข้าพเจ้าชื่อว่า เป็นสมณะ
งดเว้นจากการทำชีวติ สัตว์ให้ตกล่วงไป จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ จากความประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ
จากการดื่มน้ำเมา เป็นผู้ฉันหนเดียว มีศีล ประพฤติพรหมจรรย์ มีกัลยาณธรรม.”
[พระเถระทรมานพวกรากษสให้หนีไปแล้วป้องกันเกาะไว้]
ตสฺมึเยว จ ขเณ สา รกฺขสี สปริวารา สมุทฺทโต นิกฺขมิ “ราชกุเล ทารโก ชาโต, ตํ ขาทิสฺสามาติ.
ก็ในขณะนั้นเอง นางรากษสตนหนึ่ง พร้อมด้วยบริวาร ขึ้นมาจากสมุทร ด้วยคิดว่า
“เด็กเกิดในราชตระกูล, พวกเราจักเคี้ยวกินเด็กนั้น.”
มนุสฺสา ตํ ทิสวฺ า “เอสา ภนฺเต รกฺขสี อาคจฺฉตีติ ภีตา วิรวึสุ.
พวกมนุษย์เห็นนางรากษสตนนั้นแล้ว ก็กลัวร้องเสียงดังว่า “นางรากษสนี้กำลังมา เจ้าข้า!”
เถโร รกฺขเสหิ ทฺวิคุเณ อตฺตภาเว นิมฺมินิตวฺ า เตหิ อตฺตภาเวหิ ตํ รกฺขสึ สปริสํ มชฺเฌ กตฺวา อุโภสุ ปสฺเสสุ ปริกฺขิปิ.
พระเถระนิรมิตอัตตภาพมากหลายกว่าพวกรากษสเป็นสองเท่า ปิดล้อมข้างทั้งสองด้วยอัตตภาพเหล่านั้น
กั้นนางรากษสนั้น พร้อมทั้งบริวารไว้ตรงกลาง.

๑ รากษส ยักษ์, ผีเสื้อน้ำ, ปิศาจ, เวตาลหรือค้างคาว เป็นชื่อของพวกอสูรอย่างเลว มีนิสยั ดุร้าย ขอบเที่ยวตามป่าทำลายพิธีและกินคน
สูบโลหิตของสัตว์เป็นอาหาร, สถานที่อยู่ของพวกนี้ อยู่ในทะเลหรือสระใหญ่.

เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [พระเถระทรมานพวกรากษสให้หนีไปแล้วป้องกันเกาะไว้] • หน้า ๑๐๗

ตสฺสา สปริสาย เอตทโหสิ “อทฺธา อิเมหิ อิทํ ฐานํ ลทฺธํ ภวิสฺสติ, มยํ ปน อิเมสํ ภกฺขา ภวิสฺสามาติ.
นางรากษสตนนั้น พร้อมทั้งบริษัท ได้คิดดังนีว้ ่า
“สถานที่นี้ จักเป็นของอันรากษสเหล่านี้ได้แล้วแน่นอน, ส่วนพวกเราก็จักเป็นภักษาของรากษสเหล่านี้.”
สพฺเพ รกฺขสา เวคสา ปลายึสุ.
พวกรากษสทั้งหมดได้รีบหนีไปแล้ว.
เถโรปิ เต ยาว อทสฺสนํ ตาว ปลาเปตฺวา ทีปสฺส สมนฺตโต อารกฺขํ ฐเปสิ.
ฝ่ายพระเถระ ขับไล่รากษสเหล่านั้นให้หนีไปแล้ว จนมองไม่เห็น จึงได้ตั้งอารักขาไว้โดยรอบเกาะ๑.
ตสฺมึ ปน สมเย สนฺนิปติตํ มหาชนกายํ พฺรหฺมชาลสุตตฺ นฺตกถาย ปสาเทตฺวา สรเณสุ จ สีเลสุ จ ปติฏฺฐาเปสิ.
อนึ่ง ท่านให้หมู่มหาชน ซึ่งประชุมพร้อมกันอยู่ในสมัยนั้นเลื่อมใส ด้วยพรหมชาลสุตตันตกถา๒
ทั้งให้ตั้งอยูใ่ นสรณคมน์และศีลแล้ว.
สฏฺฐิสหสฺสานํ ปเนตฺถ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
ก็ในสันนิบาตนี้ ประชาชนประมาณ ๖๐,๐๐๐ ได้บรรลุธรรมแล้ว.
กุลทารกานํ อฑฺฒุฑฺฒานิ สหสฺสานิ ปพฺพชึสุ.
พวกเด็กในตระกูลประมาณสามพันห้าร้อย บวชแล้ว.
กุลธีตานํ ทิยฑฺฒสหสฺสํ.
กุลธิดาประมาณหนึ่งพันห้าร้อยนาง ก็บวชแล้ว.
เอวํ โส ตตฺถ สาสนํ ปติฏฺฐาเปสิ.
พระเถระนั้น ได้ประดิษฐานพระศาสนาให้ดำรงมั่นอยู่ในแคว้นสุวรรณภูมิ.
ตโต ปภูติ ราชกุเล ชาตทารกานํ โสณุตตฺ รนามเมว กโรนฺติ.
ก็ได้ตั้งชื่อพวกเด็กที่เกิดในราชตระกูลว่า โสณุตตระ สืบมา.
สุวณฺณภูมึ คนฺตฺวาน
ปิสาเจ นิทฺธมิตวฺ าน

โสณุตตฺ รา มหิทฺธกิ า
พฺรหฺมชาลํ อเทสิสุนฺติ.

พระโสณะและพระอุตตระ ผู้มีฤทธิ์มาก ไปยังแคว้นสุวรรณภูมิ
แล้วขับไล่ปิศาจทั้งหลายให้หนีไป ได้แสดงพรหมชาลสูตร๓แล้ว แล.
๑ นักปราชญ์ทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานกันว่า ประเทศไทยของเรานี้อยู่ในแหลมทอง คือ แคว้นสุวรรณภูมิ ได้รับพระพุทธศาสนาในคราวที่
พระโสณกเถระและพระอุตตรเถระถูกส่งให้มาประกาศพระศาสนาในภาคนี้ แต่ถ้าจะสันนิษฐานอีกแง่หนึ่งแล้ว ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะ
ใจความในเรื่องนี้บ่งชัดแล้วว่า สถานที่ท่านทั้งสองไปประกาศนั้นเป็นเกาะไม่ใช่แผ่นดินเชื่อมติดต่อกัน และท่านก็ได้ท ำการป้องกันเกาะไว้
โดยรอบ มิให้พวกผีเสื้อน้ำมารบกวนประชาชนได้, อนึ่ง ถ้าแหลมทองนี้รวมทั้งประเทศพม่า ญวน ลาว เขมร และไทย อย่างที่พวกนัก
ปราชญ์ทางประวัติศาสตร์เข้าใจแล้ว ก็ยิ่งกว้างใหญ่ไพศาล เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ท่านจะป้องกันได้อย่างไร? ขอได้โปรดพิจารณาดูเถิด.
๒ ที. สี. ๙/๑.
๓ ที. สี. ๙/๑.

หน้า ๑๐๘ • เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [พระมหินทเถระไปประกาศพระศาสนาที่เกาะลังกา]

[พระมหินทเถระไปประกาศพระศาสนาที่เกาะลังกา]
[70] มหินฺทตฺเถโร ปน “ตมฺพปณฺณิทีปํ คนฺตฺวา สาสนํ ปติฏฺฐาเปหีติ อุปชฺฌาเยน จ ภิกฺขุสงฺเฆน จ อชฺฌิฏโฺ ฐ จินฺเตสิ

“กาโล นุโข เม ตมฺพปณฺณิทีปํ คนฺตุํ โหติ.
ส่วนพระมหินทเถระ ผู้อันพระอุปัชฌายะ และภิกษุสงฆ์เชื้อเชิญว่า
“ขอท่านจงไปประดิษฐานพระศาสนายังเกาะตัมพปัณณิทวีปเถิด” ดังนี้ จึงดำริว่า
“เป็นกาลที่เราจะไปยังเกาะตัมพปัณณิทวีปหรือยังหนอ?”
อถสฺส วีมํสโต “น ตาว กาโลติ อโหสิ.
ครั้งนั้น เมื่อท่านใคร่ครวญอยู่ ก็ได้มีความเห็นว่า “ยังไม่ใช่กาลทีค่ วรจะไปก่อน.”
กึ ปนสฺส ทิสวฺ า เอตทโหสิ.
ถามว่า “ก็พระเถระนั้น ได้มีความเห็นดังนี้ เพราะเห็นเหตุการณ์อะไร?”
มุฏสีวรญฺโญ มหลฺลกภาวํ.
แก้ว่า “เพราะเห็นว่าพระเจ้ามุฏสีวะ ทรงชราภาพมาก.”
[พระมหินทเถระเที่ยวเยี่ยมญาติจนกว่าจะถึงเวลาไปเกาะลังกา]
ตโต จินฺเตสิ “อยํ ราชา มหลฺลโก น สกฺกา อิมํ คณฺหิตวฺ า สาสนํ ปคฺคเหตุํ, อิทานิ ปนสฺส ปุตฺโต เทวานํปิยติสฺโส รชฺชํ กาเรสฺสติ
ตํ คณฺหิตฺวา สกฺกา ภวิสฺสติ สาสนํ ปคฺคเหตุํ, หนฺท ยาว โส สมโย อาคจฺฉติ ตาว ญาตเก โอโลเกม,
ปุน ทานิ มยํ อิมํ ชนปทํ อาคจฺเฉยฺยาม วา, น วาติ.
ลำดับนั้น พระเถระดำริวา่ “พระราชาพระองค์นี้ ทรงชราภาพมาก เราไม่อาจสมคบพระราชานี้ยกย่องเชิดชูพระศาสนาได้ ,
ก็บัดนี้ พระราชโอรสของพระองค์ ทรงพระนามว่าเทวานัมปิยติสสะ จักเสวยราชย์ (ต่อไป),
เราจักอาจ๑สมคบพระราชานั้นจะยกย่องเชิดชูพระศาสนาได้.
เอาเถิด เราจักเยี่ยมพวกญาติเสียก่อน จนกว่าเวลานั้นจะมาถึง, บัดนี้ เราจะพึงได้กลับมายังชนบทนี้อีกหรือไม่.”
โส เอวํ จินฺเตตฺวา อุปชฺฌายญฺจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจ วนฺทิตวฺ า อโสการามโต นิกฺขมฺม
เตหิ อิฏฺฏิยาทีหิ จตูหิ เถเรหิ สงฺฆมิตตฺ าย ปุตฺเตน สุมนสามเณเรน ภณฺฑเกน จ อุปาสเกน สทฺธึ ราชคหนครปริวตฺตเกน
ทกฺขิณาคิริชนปเทน จาริกญฺจรมาโน ญาตเก โอโลเกนฺโต ฉ มาเส อติกฺกาเมสิ .
พระเถระนั้น ครั้นดำริอย่างนั้นแล้ว จึงไหว้พระอุปัชฌายะและภิกษุสงฆ์ ออกไปจากวัดอโศการาม
เที่ยวจาริกไปทางทักขิณาคิรีชนบท ซึ่งเวียนรอบนครราชคฤห์ไป พร้อมกับพระเถระ ๔ รูป มีพระอิฏฏิยะเป็นต้นนั้น (และ)สุม
นสามเณร ผู้เป็นโอรสของพระนางสังฆมิตตา และภัณฑกอุบาสก เยี่ยมพวกญาติอยู่จนเวลาล่วงไปถึง ๖ เดือน.
อถานุปุพฺเพน มาตุ นิวาสนฏฺฐานํ เวทิสนครนฺนาม๒ สมฺปตฺโต.
ครั้งนั้น พระเถระได้ไปถึงเมืองชื่อเวทิสนคร อันเป็นสถานที่ประทับของพระมารดา โดยลำดับ.

๑ ประโยคนี้ “สกฺกา” เป็นตัวประธาน.
๒ เวฏิสนครนฺนามาติปิ ทิสฺสติ.
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[ประวัตยิ ่อของพระมหินทเถระ]
อโสโก กิร กุมารกาเล ชนปทํ ลภิตฺวา อุชฺเชนึ คจฺฉนฺโต เวทิสนครํ ปตฺวา เวทิสเสฏฺฐิสฺส ธีตรํ อคฺคเหสิ.
ได้ยินว่า พระเจ้าอโศกทรงได้ชนบท๑ ในเวลายังทรงพระเยาว์ เมื่อเสด็จไปกรุงอุชเชนี ผ่านเวทิสนคร
ได้ทรงรับธิดาของเวทิสเศรษฐี (เป็นอัครมเหสี).
สา ตํทวิ สเมว คพฺภํ คเหตฺวา อุชฺเชนิยํ มหินฺทกุมารํ วิชายิ.
ในวันนั้นนั่นเอง พระนางก็ทรงครรภ์ แล้วได้ประสูติมหินทกุมาร ที่กรุงอุชเชนี.
กุมารสฺส จุทฺทสวสฺสกาเล ราชา อภิเสกํ ปาปุณิ.
ในเวลาที่พระกุมารมีพระชนม์ได้ ๑๔ พรรษา พระราชาทรงได้รับการอภิเษกขึ้นครองราชย์.
สา ตสฺส มาตา เตน สมเยน ญาติฆเร วสติ.
สมัยนั้น พระนางที่เป็นมารดาของมหินทกุมารนั้น ก็ประทับอยู่ที่ตำหนักของพระประยูรญาติ.
เตน วุตฺตํ “อนุปุพฺเพน มาตุ นิวาสนฏฺฐานํ เวทิสนครนฺนาม สมฺปตฺโตติ.
เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้วา่ “พระเถระได้ไปถึงเมืองชื่อเวทิสนคร อันเป็นสถานที่ประทับของพระมารดาโดยลำดับ.”
สมฺปตฺตญฺจ [71] ปน เถรํ ทิสฺวา เถรมาตา เทวี ปาเท สิรสา วนฺทิตวฺ า ภิกฺขํ ทตฺวา
เถรํ อตฺตนา กตํ เวทิสคิริมหาวิหารํ นาม อาโรเปสิ.
ก็แล พระเทวีผู้เป็นพระมารดาของพระเถระ ทรงเห็นพระเถระผู้มาถึงแล้ว ก็ทรงไหว้เท้าทั้งสองด้วยเศียรเกล้า
แล้วถวายภิกษา ทรงมอบถวายวัดชื่อ เวทิสคิรีมหาวิหาร ที่ตนสร้างถวายพระเถระ.
เถโร ตสฺมึ วิหาเร นิสินฺโน จินฺเตสิ “อมฺหากํ อิธ กตฺตพฺพกิจฺจํ นิฏฺฐิตํ, สมโย นุโข อิทานิ ลงฺกาทีปํ คนฺตุนฺติ.
พระเถระนั่งคิดอยูท่ ี่วิหารนั้นว่า “กิจที่เราควรกระทำในที่นี้สำเร็จแล้ว, บัดนี้ เป็นเวลาที่ควรจะไปยังเกาะลังกาหรือยังหนอ
แล.”
ตโต จินฺเตสิ “อนุภวตุ ตาว เม ปิตรา เปสิตํ อภิเสกํ เทวานํปิยติสฺโส,
รตนตฺตยคุณญฺจ สุณาตุ ฉณตฺถญฺจ นครโต นิกฺขมิตวฺ า มิสฺสกปพฺพตํ อภิรุหตุ, ตทา ตํ ตตฺถ ทกฺขิสฺสามาติ.
ลำดับนัน้ ท่านดำริวา่ “ขอให้พระราชกุมารพระนามว่าเทวานัมปิยติสสะเสวยอภิเษก ทีพ่ ระชนกของเราทรงส่งไปถวายเสียก่อน,
ขอให้ได้สดับคุณพระรัตนตรัย และเสด็จออกไปจากพระนคร เสด็จขึ้นสู่มิสสกบรรพต มีมหรสพเป็นเครื่องหมาย,
เวลานั้น เราจักพบพระองค์ท่านในที่นั้น.”
อถาปรํ เอกมาสํ ตตฺเถว วาสํ กปฺเปสิ.
พระเถระ ก็สำเร็จการพักอยูท่ ี่เวทิสคิรีมหาวิหารนั้นแล สิ้นเดือนหนึ่งต่อไปอีก.

๑ ได้กินเมือง
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มาสาติกฺกเมน จ เชฏฺฐมูลมาสปุณฺณมายํ อุโปสถทิวเส สนฺนิปติตา สพฺเพปิ
“กาโล นุโข อมฺหากํ ตมฺพปณฺณิทีปํ คมนาย อุทาหุ โนติ มนฺตยึสุ.
ก็โดยล่วงไปเดือนหนึ่ง คณะสงฆ์และอุบาสกแม้ทั้งหมด ซึ่งประชุมกันอยู่ในวันอุโบสถ ในดิถีเพ็ญแห่งเดือนแปดต้น๑
ได้ปรึกษากันว่า “เป็นกาลสมควรที่พวกเราจะไปยังเกาะตัมพปัณณิทวีปหรือยังหนอ?”
เตนาหุ โปราณา
เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารย์ทั้งหลาย จึงได้กล่าวว่า
มหินฺโท นาม นาเมน
อิฏฺฏิโย อุตตฺ ิโย เถโร
สามเณโร จ สุมโน
ภณฺฑโก สตฺตโม เตสํ
อิติ เหเต มหานาคา

สงฺฆตฺเถโร ตทา อหุ
ภทฺทสาโล จ สมฺพโล
ฉฬภิญฺโญ มหิทธฺ ิโก
ทิฏฺฐสจฺโจ อุปาสโก
มนฺตยึสุ รโหคตาติ.

“ในกาลนั้น ได้มีพระสงฆเถระ ชือ่ มหินท์ โดยนาม ๑ พระอิฏฏิยเถระ ๑
พระอุตติยเถระ ๑ พระภัททสาลเถระ ๑ พระสัมพลเถระ ๑
สุมนสามเณร ผู้ได้ฉฬภิญญา มีฤทธิ์มาก ๑
ภัณฑกอุบาสก ผู้ได้เห็นสัจจะ เป็นที่ ๗ แห่งพระเถระเหล่านั้น ๑,
ท่านมหานาคเหล่านั้นนั่นแล พักอยูใ่ นที่เงียบสงัด ได้ปรึกษากันแล้ว
ด้วยประการฉะนี้แล.”
[พระอินทร์ทรงเล่าเรื่องพระพุทธพยากรณ์ถวายให้พระมหินท์ทราบ]
ตทา สกฺโก เทวานมินฺโท มหินฺทตฺเถรํ อุปสงฺกมิตวฺ า เอตทโวจ
“กาลกโต ภนฺเต มุฏสีวราชา, อิทานิ เทวานํปิยติสฺสมหาราชา รชฺชํ กาเรสิ,
สมฺมาสมฺพุทฺเธน จ ตุมฺเห พฺยากตา ‘อนาคเต มหินฺโท นาม ภิกฺขุ ตมฺพปณฺณิทีปํ ปสาเทสฺสตีติ
ตสฺมาติห โว ภนฺเต กาโล ทีปวรํ คมนาย, อหมฺปิ โว สหาโย ภวิสฺสามีติ.
เวลานั้น ท้าวสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งทวยเทพ เสด็จเข้าไปหาพระมหินทเถระ แล้วได้ตรัสคำนี้วา่
“ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! พระเจ้ามุฏสีวะ สวรรคตแล้ว, บัดนี้ พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะมหาราช เสวยราชย์แล้ว,
และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงพยากรณ์องค์ท่านไว้แล้วว่า
‘ในอนาคต ภิกษุชื่อมหินท์ จักยังชาวเกาะตัมพปัณณิทวีปให้เลื่อมใส’
ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! เพราะเหตุดังนั้นแล เป็นกาลสมควรที่ทา่ นจะไปยังเกาะอันประเสริฐแล้ว,
แม้กระผม ก็จักร่วมเป็นเพื่อนท่านด้วย.”
“กสฺมา ปน สกฺโก เอวมาห.
ถามว่า “ก็เพราะเหตุไร ท้าวสักกะจึงได้ตรัสอย่างนั้น?”

๑ คือวันเพ็ญเดือน ๗

เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [พระอินทร์ทรงเล่าเรื่องพระพุทธพยากรณ์ถวายให้พระมหินท์ทราบ] • หน้า ๑๑๑

“ภควา กิรสฺส โพธิมูเลเอว พุทฺธจกฺขุนา โลกํ [72] โวโลเกตฺวา อนาคเต อิมสฺส ทีปสฺส สมฺปตฺตึ ทิสฺวา เอตมตฺถํ อาโรเจสิ
‘ตทา ตฺวํปิ สหาโย ภเวยฺยาสีติ จ อาณาเปสิ. ตสฺมา เอวมาห.
แก้ว่า “เพราะได้ยินว่า พระผู้มีพระภาค ทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ ที่ควงแห่งโพธิพฤกษ์นั่นเอง
ได้ทรงเห็นสมบัติแห่งเกาะนี้ในอนาคต จึงได้ตรัสบอกความนั่นแก่ทา้ วสักกะนั้น และทรงสั่งบังคับไว้ด้วยว่า
‘ในเวลานั้น ถึงบพิตรก็ควรร่วมเป็นสหายด้วย’ ดังนี้. ฉะนั้น ท้าวสักกะจึงได้ตรัสอย่างนั้น.”
[พระมหินทเถระพร้อมกับคณะไปเกาะลังกา]
เถโร ตสฺส วจนํ สมฺปฏิจฺฉิตวฺ า อตฺตสตฺตโม เวทิสปพฺพตา เวหาสํ อุปฺปติตวฺ า
อนุราธปุรสฺส ปุรตฺถิมทิสาย มิสฺสกปพฺพเต ปติฏฺฐหิ, ยํ เอตรหิ เจติยปพฺพโตติปิ สญฺชานนฺติ.
พระเถระ รับคำของท้าวสักกะนั้นแล้ว เป็น ๗ คนทั้งตน เหาะขึ้นไปสู่เวหาส จากเวทิสบรรพต
แล้วดำรงอยู่บนมิสสกบรรพต, ซึ่งชนทั้งหลายในบัดนี้จำกันได้ว่า “เจติยบรรพต” บ้าง ทางทิศบูรพาแห่งอนุราธบุรี.
เตนาหุ โปราณา
เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงได้กล่าวไว้วา่
เวทิสคิริมฺหิ ราชคเห
กาโลว คมนสฺสาติ

วสิตฺวา ตึสรตฺติโย
คจฺฉาม ทีปมุตฺตมํ

“พระเถระทั้งหลายพักอยู่ที่เวทิสคิรีบรรพต ใกล้กรุงราชคฤห์ สิ้น ๓๐ ราตรี
ได้ดำริว่า ‘เป็นกาลสมควร ทีจ่ ะไปยังเกาะอันประเสริฐ, พวกเราจะพากันไปสู่
เกาะอันอุดม’ ดังนี้ แล้ว
ปฬีนา ชมฺพทุ ีปาโต

หํสราชาว อมฺพเร

ได้เหาะขึ้นจากชมพูทวีป ลอยไปในอากาศ ดุจพญาหงส์บินไปเหนือท้องฟ้า
ฉะนั้น,
เอวมุปฺปติตา เถรา
ปุรโต ปุรเสฏฺฐสฺส
ปติฏฺฐหึสุ ปิฬกูฏมฺหิ

นิปตึสุ นคุตตฺ เม
ปพฺพเต เมฆสนฺนิเภ
หํสาว นคมุทฺธนีติ.

พระเถระทั้งหลายเหาะขึ้นไปแล้วอย่างนั้น ก็ลงที่ยอดเขาแล้ว
ยืนอยู่บนยอดบรรพต ซึ่งงามไปด้วยเมฆ อันตั้งอยู่ข้างหน้าแห่งบุรีอันประเสริฐ
ราวกะว่า หมู่หงส์จับอยู่บนยอดเขาฉะนั้น.”
เอวํ อิฏฺฏิยาทีหิ สทฺธึ อาคนฺตฺวา ปติฏฺฐหนฺโต จ อายสฺมา มหินฺทตฺเถโร
“สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปรินิพฺพานโต ทฺวินฺนํ วสฺสสตานํ อุปริ ฉตฺตึสติเม วสฺเส อิมสฺมึ ทีเป ปติฏฺฐหีติ เวทิตพฺโพ.
ก็ทา่ นพระมหินทเถระ ผู้มาร่วมกับพระเถระทั้งหลาย มีพระอิฏฏิยะเป็นต้น ยืนอยู่อย่างนั้น
บัณฑิตพึงทราบว่า “ได้ยืนอยู่แล้วในเกาะนี้ ในปีที่ ๒๓๖ พรรษา นับมาแต่ปีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน.”

หน้า ๑๑๒ • เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [ลำดับราชวงศ์ที่เสวยราชย์ในเกาะลังกาและชมพูทวีป]

[ลำดับราชวงศ์ที่เสวยราชย์ในเกาะลังกาและชมพูทวีป]
อชาตสตฺตุสฺส หิ อฏฺฐเม วสฺเส สมฺมาสมฺพทุ ฺโธ ปรินิพฺพายิ.
ความพิสดารว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จปรินพิ พานแล้ว ในปีที่ ๘ แห่ง (รัชกาล) พระเจ้าอชาตศัตรู (เสวยราชย์).
ตสฺมึเยว วสฺเส สีหกุมารสฺส ปุตฺโต ตมฺพปณฺณิทีปสฺส อาทิราชา วิชยกุมาโร อิมํ ทีปมาคนฺตวฺ า มนุสฺสาวาสํ อกาสิ.
ในปีนั้นนั่นเอง พระราชโอรสของพระเจ้าสีหกุมาร ผูท้ รงเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้นวงศ์แห่งเกาะตัมพปัณณิทวีป
ทรงพระนามว่า วิชัยกุมาร เสด็จมาสู่เกาะนี้แล้ว ได้ทรงทำเกาะนี้ ให้เป็นที่อยู่ของมนุษย์.
ชมฺพทุ ีเป อุทยภทฺทสฺส จุททฺ สเม วสฺเส อิธ วิชโย กาลมกาสิ.
พระเจ้าวิชัยกุมาร (เสวยราชย์อยู่ในเกาะนี้ ๓๘ ปี)๑ แล้ว สวรรคตที่เกาะนี้
ในปีที่ ๑๔ แห่ง (รัชกาล) พระเจ้าอุทัยภัทท์ ในชมพูทวีป.
อุทยภทฺทสฺส ปญฺจทสเม วสฺเส ปณฺฑุวาสุเทโว นาม อิมสฺมึ ทีเป รชฺชํ ปาปุณิ.
พระราชาทรงพระนามว่า บัณฑุวาสุเทพ ขึ้นครองราชย์ในเกาะนี้
ในปีที่ ๑๕ แห่ง (รัชกาล) พระเจ้าอุทัยภัทท์ (ซึ่งเสวยราชย์อยู่ในชมพูทวีป).
ตตฺถ นาคทสฺสกรญฺโญ วีสติเม วสฺเส อิธ ปณฺฑวุ าสุเทโว [73] กาลมกาสิ.
พระเจ้าบัณฑุวาสุเทพ ได้สวรรคตที่(เกาะ)นี้ ในปีที่ ๒๑ แห่ง (รัชกาล) พระเจ้านาคทัสสกะ (ซึ่งเสวยราชย์อยู่) ใน(ชมพูทวีป)นั้น.
ตสฺมึเยว วสฺเส อภโย นาม ราชกุมาโร อิมสฺมึ ทีเป รชฺชํ ปาปุณิ.
พระราชกุมารทรงพระนามว่า อภัย ขึ้นครองราชย์ในเกาะนี้ ใน(ปี)นั้นนั่นเอง.
ตตฺถ สุสูนาครญฺโญ สตฺตรสเม วสฺเส อิธ อภยรญฺโญ วีสติวสฺสานิ ปริปูรึสุ.
พระเจ้าอภัย (เสวยราชย์อยู่) ใน(เกาะ)นี้ ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์
ในปีที่ ๑๗ แห่ง (รัชกาล) พระเจ้าสุสูนาคะ (ซึ่งเสวยราชย์อยู่) ใน(ชมพูทวีป)นั้น
อถ อภยสฺส วีสติเม วสฺเส ปกุณฺฑกาภโย นาม ทามริโก รชฺชํ อคฺคเหสิ.
คราวนั้น ทามริกา พระนามว่า ปกุณฑกาภัย ได้ยดึ เอาราชสมบัติ
ในปีที่ ๒๐ แห่ง (รัชกาล) พระเจ้าอภัย (ผู้ครองราชย์อยู่ในคราวนั้น).
ตตฺถ กาฬาโสกสฺส โสฬสเม วสฺเส อิธ ปกุณฺฑกสฺส สตฺตรส วสฺสานิ ปริปูรึสุ.
พระเจ้าปกุณฑกาภัย (ครองราชย์อยู่) ในเกาะนี้ ครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์
ในปีที่ ๑๖ แห่ง (รัชกาล) พระเจ้ากาฬาโศก (ซึ่งเสวยราชย์อยู่) ในชมพูทวีปนั้น.
ตานิ เหฏฺฐา เอเกน วสฺเสน สห อฏฺฐารส โหนฺติ.
๑๗ ปีเหล่านั้น รวมกันอีก ๑ ปี ถัดมา จึงเป็น ๑๘ ปี

๑ สารตฺถทีปนี. ๑/๒๔๐.

เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [ลำดับราชวงศ์ที่เสวยราชย์ในเกาะลังกาและชมพูทวีป] • หน้า ๑๑๓

ตตฺถ จนฺทคุตตฺ สฺส จุททฺ สเม วสฺเส อิธ ปกุณฺฑกาภโย กาลมกาสิ.
พระเจ้าปกุณฑกาภัย ได้สวรรคตในเกาะนี้
ในปีที่ ๑๔ แห่ง (รัชกาล) พระเจ้าจันทรคุต (ซึ่งเสวยราชย์อยู่) ในชมพูทวีปนั้น.
มุฏสีวราชา รชฺชํ ปาปุณิ.
(ต่อจากนั้น) พระเจ้ามุฏสีวะก็ขึ้นครองราชย์ (ในเกาะนี้).

ตตฺถ อโสกธมฺมราชสฺส สตฺตรสเม วสฺเส อิธ มุฏสีวราชา กาลมกาสิ.
พระเจ้ามุฏสีวะได้สวรรคต ในเกาะนี้
ในปีที่ ๑๗ แห่ง (รัชกาล) พระเจ้าอโศกธรรมราช (ซึ่งเสวยราชย์อยู่) ในชมพูทวีปนั้น.
เทวานํปิยติสฺโส รชฺชํ ปาปุณิ.
(ต่อจากนั้น) พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะก็ขึ้นครองราชย์ (ในเกาะนี้).

ปรินิพพฺ ุเต จ สมฺมาสมฺพทุ ฺเธ, อชาตสตฺตุ จตุวีสติ วสฺสานิ รชฺชํ กาเรสิ.
อนึ่ง เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จปรินพิ พานแล้ว, พระเจ้าอชาตศัตรู เสวยราชย์ได้ ๒๔ ปี.
อุทยภทฺโท จ โสฬส.
ส่วนพระเจ้าอุทัยภัทท์ เสวยราชย์ได้ ๑๖ ปี.
อนุรุทฺโธ จ มุณฺโฑ จ อฏฺฐ.
(ต่อจากนั้น) พระเจ้าอนุรทุ ธะและพระเจ้ามุณฑะเสวยราชย์ได้ ๘ ปี.

นาคทสฺสโก จตุวีสติ.
พระเจ้านาคทัสสกะ เสวยราชย์ได้ ๒๔ ปี.
สุสูนาโค อฏฺฐารส.
พระเจ้าสุสูนาคะ เสวยราชย์ได้ ๑๘ ปี.
ตสฺเสว ปุตฺโต อโสโก อฏฺฐวีสติ.
พระเจ้าอโศก๑ พระราชโอรสของพระเจ้าสุสูนาคะนั้นนั่นแล เสวยราชย์ได้ ๒๘ ปี.
อโสกสฺส ปุตฺตา ทสภาตุกราชาโน เทฺววีสติวสฺสานิ รชฺชํ กาเรสุํ.
พระราชาผู้เป็นพระเจ้าพี่น้องกัน ๑๐ พระองค์๒ ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอโศก๓เสวยราชย์ได้ ๒๒ ปี.

๑ พระนามว่า พระเจ้าอโศก ทั้ง ๒ แห่งนี้ ฏีภาสารัตถทีปนี และอรรถโยชนา แก้ไว้ว่า ได้แก่พระเจ้ากาฬาโศก หรือกาลาโศกนั่นเอง.
๒ พระราชาผูเ้ ป็นพระเจ้าพี่น้องกัน ๑๐ องค์ นั้นคือ
ภัททเสน ๑ โกรัณวรรณะ ๑ มังคุระ ๑ สัพพัญชนะ ๑ ชาลิกะ ๑ อุภกะ ๑ สญชัย ๑ โกรัพพะ ๑ นันวัฒนะ ๑ และปัญจมกะ ๑.
๓ พระนามว่าพระเจ้าอโศกองค์นี้ คือ พระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าวินทุสารหรือพินทุสารนั่นเอง.
พึงดูบาลีในสมันตฯ นี้ หน้า ๔๑ และ ๔๔.

หน้า ๑๑๔ • เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [ลำดับราชวงศ์ที่เสวยราชย์ในเกาะลังกาและชมพูทวีป]

เตสํ ปจฺฉโต นว นนฺทา เทฺววีสติเมว.
ภายหลังแต่กาลแห่งพระราชา ผู้เป็นพระเจ้าพี่น้องกัน ๑๐ องค์นั้น มีพระราชา ๙ พระองค์๑
ทรงมีพระนามว่า นันทะ (ต่อสร้อยพระนามทุกๆ พระองค์) เสวยราชย์ได้ ๒๒ ปี เท่านั้น.
จนฺทคุตโฺ ต จตุวีสติ.
พระเจ้าจันทรคุต เสวยราชย์ได้ ๒๔ ปี.
วินฺทุสาโร๒ อฏฺฐวีสติ.
พระเจ้าวินทุสาร เสวยราชย์ได้ ๒๘ ปี.
ตสฺสาวสาเน อโสโก รชฺชํ ปาปุณิ.
ในที่สุด (รัชกาล) แห่งพระเจ้าวินทุสารนั้น พระเจ้าอโศกก็ขึ้นครองราชย์.
ตสฺส ปุเร อภิเสกา จตฺตาริ.
ในกาลก่อนแต่ทรงอภิเษกพระเจ้าอโศกนั้น ครองราชย์อยู่ ๔ ปี.
อภิเสกโต อฏฺฐารสเม วสฺเส อิมสฺมึ ทีเป มหินฺทตฺเถโร ปติฏฺฐิโต.
ในปีที่ ๑๘ จากเวลาทีพ่ ระเจ้าอโศกทรงอภิเษกแล้ว พระมหินทเถระก็มายืนอยู่ที่เกาะนี้.
เอวเมเตน ราชวํสานุสาเรน เวทิตพฺพเมตํ
“สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปรินิพฺพานโต ทฺวินฺนํ วสฺสสตานํ อุปริ ฉตฺตึสติเม วสฺเส อิมสฺมึ ทีเป ปติฏฺฐหีติ.
คำนี้วา่ “พระมหินทเถระมายืนอยู่ที่เกาะนี้ ในปีที่ ๒๓๖ พรรษา นับมาแต่ปีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน” ดังนี้
บัณฑิตพึงทราบ ตามสายราชวงศ์ (ของพระราชาในชมพูทวีป) นั่น ดังพรรณนามา ฉะนี้.
[พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงพบพระมหินทเถระ]
ตสฺมิญฺจ ทิวเส ตมฺพปณฺณิทีเป เชฏฺฐมูลนกฺขตฺตนฺนาม โหติ.
ก็ในวันนั้น ที่เกาะตัมพปัณณิทวีป มีงานนักษัตรฤกษ์ในเชฏฐมาสต้น (คือเดือน ๗).
[74] ราชา นกฺขตฺตํ โฆสาเปตฺวา “ฉณํ กโรถาติ อมจฺเจ อาณาเปตฺวา จตฺตาฬีสปุริสสหสฺสปริวาโร นครมฺหา นิกฺขมิตวฺ า,

เยน มิสฺสกปพฺพโต, เตน ปายาสิ มิควํ กีฬิตุกาโม.
พระราชาทรงรับสั่งให้โฆษณานักษัตรฤกษ์ แล้วทรงบังคับพวกอมาตย์วา่ “พวกท่าน จงเล่นมหรสพเถิด” ดังนี้
มีราชบุรุษจำนวนถึง ๔๐,๐๐๐ เป็นบริวาร เสด็จออกไปจากพระนคร มีพระประสงค์จะทรงกีฬาล่าเนื้อ
จึงเสด็จไปโดยทางที่มิสสกบรรพตตั้งอยู่.

๑ พระราชา ๙ พระองค์ที่มีสร้อยพระนามว่านันทะนั้นคือ อุคคเสนนันทะ ๑ ปัณฑุกนันทะ ๑ ปัณฑุคตินนั ทะ ๑ ภูตปาลนันทะ ๑
รัฏฐปาลกนันทะ ๑ โควิสาณกนันทะ ๑ ทสสีฏิฐกนันทะ ๑ เกวัฏฏกนันทะ ๑ และธนนันทะ ๑. นัยสารัตถทีปนี ๑/๒๔๔.
๒ พินฺทุสาโรติปิ.
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อถ ตสฺมึ ปพฺพเต อธิวตฺถา เอกา เทวตา “รญฺโญ เถเร ทสฺเสสฺสามีติ โรหิตมิครูปํ คเหตฺวา อวิทูเร ติณปณฺณานิ ขาทมานา วิย
จรติ.
เวลานั้น มีเทวดาตนหนึ่ง ซึ่งสิงอยู่ที่บรรพตนั้น คิดว่า “เราจักแสดงพระเถระทั้งหลาย แก่พระราชา”
จึงแปลงเป็นตัวเนื้อละมั่งเที่ยวทำทีกินหญ้าและใบไม้อยู่ในที่ไม่ไกล (จากพระเถระนัน้ ).
ราชา ตํ ทิสฺวา “อยุตตฺ นฺทานิ ปมตฺตํ วิชฺฌิตุนฺติ ชิยํ โปเถสิ.
พระราชาทรงทรงเห็นเนื้อละมั่งตัวนั้นแล้ว จึงทรงดำริวา่ “บัดนี้ ยังไม่สมควรจะยิงเนื้อ ตัวที่ยิงเลินเล่ออยู่” จึงทรงดีดสายธนู.
มิโค อมฺพตฺถลมคฺคํ คเหตฺวา ปลายิตุํ อารภิ.
เนื้อเริ่มจะหาทางหนีๆ ไปทางทีก่ ำหนดหมายด้วยต้นมะม่วง.
ราชา ปิฏฺฐิโต ปิฏฺฐิโต อนุพนฺธนฺโต อมฺพตฺถลเมว อภิรุหิ.
พระราชาเสด็จติดตามไปข้างหลังๆ แล้วเสด็จขึ้นสู่ทางที่กำหนดด้วยต้นมะม่วงนั่นเอง.
มิโคปิ เถรานํ อวิทูเร อนฺตรธายิ.
ฝ่ายมฤค ก็หายตัวไปในที่ไม่ไกลพระเถระทั้งหลาย.
มหินฺทตฺเถโร ราชานํ อวิทูเร อาคจฺฉนฺตํ ทิสฺวา “มมํเยว ราชา ปสฺสตุ, มา อิตเรติ อธิฏฺฐหิตฺวา “ติสฺส ติสฺส อิโต เอหีติ อาห.
พระมหินทเถระเห็นพระราชากำลังเสด็จมาในที่ไม่ไกล จึงอธิษฐานใจว่า
“ขอให้พระราชาทรงเห็นเฉพาะเราเท่านั้น อย่าทรงเห็นพวกนอกนี้เลย” จึงทูลทักว่า “ติสสะ ติสสะ ขอจงเสด็จมาทางนี้ .”
ราชา สุตฺวา จินฺเตสิ “อิมสฺมึ ทีเป ชาโต มํ ติสฺโสติ นามํ คเหตฺวา อาลปิตุํ สมตฺโถ นาม นตฺถิ,
อยํ ปน ฉินฺนภินฺทปฏธโร ภณฺฑุ กาสาววสโน มํ นาเมน อาลปติ, โก นุโข อยํ ภวิสฺสติ, มนุสฺโส วา อมนุสฺโส วาติ.
พระราชาทรงสดับแล้ว เฉลียวพระหทัยว่า “ขึ้นชื่อว่า ชนผูท้ ี่เกิดในเกาะนี้ซึ่งสามารถจะเรียกเราระบุชื่อว่า ‘ติสสะ’ ไม่มี ,
ก็สมณะโล้นรูปนี้ ทรงแผ่นผ้าขาดทีต่ ัด (ด้วยศัสตรา) นุ่งห่มผ้ากาสาวะ เรียกเราโดยเจาะชื่อ.
ผู้นี้คือใครหนอแล, จักเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์?”
เถโร อาห
พระเถระจึงถวายพระพรว่า
สมณา มยํ มหาราช
ตเวว อนุกมฺปาย

ธมฺมราชสฺส สาวกา
ชมฺพทุ ีปา อิธาคตาติ.

“ขอถวายพระพร มหาบพิตร!
อาตมภาพทั้งหลายชื่อว่าสมณะ เป็นสาวกของพระธรรมราชา
มาที่เกาะนี้ จากชมพูทวีป ก็เพื่ออนุเคราะห์มหาบพิตรเท่านั้น.”

หน้า ๑๑๖ • เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [ไม้ไผ่ ๓ ลำประมาณค่าไม่ได้ เกิดแก่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ]

[ไม้ไผ่ ๓ ลำประมาณค่าไม่ได้ เกิดแก่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ]
เตน สมเยน เทวานํปิยติสฺสมหาราชา จ อโสกธมฺมราชา จ อทิฏฺฐสหายกา โหนฺติ.
โดยสมัยนั้น พระเจ้าเทวานัมปิยติสสมหาราช และพระเจ้าอโศกธรรมราชา ทรงเป็นอทิฏฐสหายกัน๑.
เทวานํปิยติสฺสมหาราชสฺส จ ปุญฺญานุภาเวน
ฉาตกปพฺพตปาเท เอกมฺหิ เวฬุคุมฺเพ ติสฺโส เวฬุยฏฺฐิโย รถยฏฺฐิปฺปมาณา อุปฺปชฺชึสุ.
ก็ดว้ ยพระบุญญานุภาพ ของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสมหาราช มีไม้ไผ่ ๓ ลำ มีประมาณเท่าคันธงรถ
เกิดขึ้นที่กอไม้ไผ่แห่งหนึ่ง ที่เชิงฉาตกบรรพต.
เอกา ลตายฏฺฐินาม เอกา ปุปฺผยฏฺฐิ นาม เอกา สกุณยฏฺฐินาม.
ลำหนึ่งชื่อ ลดายัฏฐิ, ลำหนึ่งชื่อ บุปผยัฏฐิ ลำหนึ่งชื่อ สกุณยัฏฐิ.
ตาสุ ลตายฏฺฐิ สยํ รชตวณฺณา [75] โหติ.
บรรดาไม้ไผ่ ๓ นั้น ลำที่ชื่อว่า ลดายัฏฐิ (คือลำไม้เถา) มีสีเหมือนเงินแท้.
ตํ อลงฺกริตฺวา อุปฺปนฺนลตา กญฺจนวณฺณา ขายติ.
ลดาวัลย์ที่เกิดพันต้นไม้ไผ่นั้นก็ปรากฏมีสีเหมือนทอง.
ปุปฺผยฏฺฐิยํ ปน นีลปีตโลหิโตทาตกาฉวณฺณานิ ปุปฺผานิ สุวิภตฺตวณฺฏปตฺตกิญฺชกฺขานิ หุตวฺ า ขายนฺติ.
ส่วนในลำที่ชื่อว่า บุปผยัฏฐิ (คือลำดอกไม้) ก็มีดอกซึ่งมีสีเขียวเหลือง แดง ขาว และดำ
ปรากฏมีขั้ว ใบ และเกสร ทีจ่ ำแนกไว้ดี.
สกุณยฏฺฐิยํ ปน หํสกุกกฺ ุฏชีวญฺชีวกาทโย สกุณา นานปฺปการานิ จ จตุปฺปทานิ๒ สชีวานิ วิย ขายนฺติ.
ส่วนในลำที่ชื่อว่า สกุณยัฏฐิ (คือลำสกุณชาติ) ก็มีหมู่สกุณาหลายหลากมีหงส์ ไก่ และนกโพระดก (นกระดก) เป็นต้น
และมีสัตว์ ๔ เท้านานาชนิด ปรากฏเป็นเหมือนมีชีวิตอยู่.
วุตฺตมฺปิ เจตํ ทีปวํเส
แม้สมจริงดังที่พระอาจารย์ชาวสิงหล กล่าวไว้ในคัมภีร์ทีปวงศ์วา่
ฉาตปพฺพตปาทมฺหิ
เสตา รชตยฏฺฐี จ
นีลาทิ ยาทิสํ ปุปฺผํ
สกุณา สกุณยฏฺฐิมฺหิ

เวฬุยฏฺฐี ตโย อหุ
ลตา กญฺจนสนฺนิภา
ปุปฺผยฏฺฐิมฺหิ ตาทิสํ
สรูเปเนว สณฺฐิตาติ.

“ไม้ไผ่ ๓ ลำ ได้มีแล้วที่เชิงเขาชื่อฉาตกะ ลำที่เป็นเถา มีสีขาว
และงามเหมือนสีทอง ปรากฏอยู่ที่ลำต้น๓สีเงิน,
๑ สหายที่ยังไม่เคยพบเห็นกัน
๒ อิทํ ปทํ สวิเสสนํ ปุํลิงฺคิกํ กตฺตพฺพํ.
๓ รชตยฏฺฐี เป็นปฐมาวิภัตติ. ลงในอรรถสัตตมีวิภตั ติ. นัยอรรถโยชนา ๑/๘๐.
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ดอกสีเขียวเป็นต้น มีอยูเ่ ช่นใด, ดอกเช่นนั้น ก็ปรากฏอยู่ในลำดอกไม้,
สกุณชาติหลายหลาก ก็จับกันอยู่ที่ลำสกุณชาติ โดยรูปของตนนั่นเอง.”
[รัตนะคือแก้ววิเศษ ๘ ชนิดเกิดแก่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ]
สมุทฺทโตปิสฺส มุตฺตามณิเวฑุริยาทิ อเนกวิหิตํ รตนํ อุปฺปชฺชิ.
รัตนะ (คือแก้ว) มีหลายชนิด มีแก้วมุกดา แก้วมณี และแก้วไพฑูรย์เป็นต้น
เกิดขึ้นแม้จากสมุทร แก่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะพระองค์นั้น.
ตมฺพปณฺณิยํ ปน อฏฺฐ มุตตฺ า อุปฺปชฺชึสุ
“หยมุตฺตา คชมุตฺตา รถมุตตฺ า อามลกมุตฺตา วลยมุตตฺ า องฺคุลิเวฐกมุตฺตา กกุธผลมุตตฺ า ปากติกมุตฺตาติ .
ส่วนในเกาะตัมพปัณณิทวีป มีแก้วมุกดาเกิดขึ้น ๘ ชนิด คือ
(๑) แก้วมุกดามีสัณฐานเหมือนรูปม้า ๑
(๒) แก้วมุกดามีสัณฐานเหมือนรูปช้าง ๑
(๓) แก้วมุกดามีสัณฐานเหมือนรูปรถ ๑
(๔) แก้วมุกดามีสัณฐานเหมือนผลมะขามป้อม ๑
(๕) แก้วมุกดามีสัณฐานเหมือนกำไลมือ ๑
(๖) แก้วมุกดามีสัณฐานเหมือนวงแหวน ๑
(๗) แก้วมุกดาที่สัณฐานเหมือนผลไม้กุ่ม ๑
(๘) แก้วมุกดาปกติ ๑.
โส ตา จ ยฏฺฐิโย ตา จ มุตฺตา อญฺญญฺจ พหุํ รตนํ อโสกสฺส ธมฺมรญฺโญ ปณฺณาการตฺถาย เปเสสิ.
ท้าวเธอได้สง่ ลำไม้ไผ่ แก้วมุกดานัน้ ๆ กับรัตนะมากมาย อย่างอืน่ ไปถวาย เพือ่ เป็นเครือ่ งบรรณาการแด่พระเจ้าอโศกธรรมราช.
[พระเจ้าอโศกส่งเบญจราชกกุธภัณฑ์ไปถวายพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ]
อโสโก ปสีทิตฺวา ตสฺส ปญฺจราชกกุธภณฺฑานิ ปหิณิ
ฉตฺตํ จามรํ ขคฺคํ โมลิรตนํ ปาทุกํ อญฺญญฺจ อภิเสกตฺถาย พหุวิธํ ปณฺณาการํ.
พระเจ้าอโศกทรงเลื่อมใส แล้วทรงส่งเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ๕ อย่างไปถวายแด่ทา้ วเธอ คือ
๑) เศวตฉัตร
๒) แส้จามร (วาลวีชนี)
๓) พระขรรค์

๔) รัตนะประดับพระเมาลี (คือ พระอุณหิส ติดพระมหาพิชัยมงกุฎ)
๕) ฉลองพระบาท

และเครื่องบรรณาการอย่างอื่นหลายชนิด เพื่อประโยชน์แก่การอภิเษก.
เสยฺยถีทํ.
คืออย่างไร.
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สงฺขํ, คงฺโคทกํ๑, วฑฺฒมานํ, วฏํสกํ, ภิงฺคารํ, นนฺทิยาวฏํ, สิวิกํ, กญฺญํ, อโธวิมํ ทุสฺสยุคํ, หตฺถปุญฺฉนํ, หริจนฺทนํ,
อรุณวณฺณมตฺติกํ, อญฺชนํ, หรีตกํ, อามลกนฺติ.
คือ
๑) สังข์
๒) คังโคทกวารี (น้ำที่แม่น้ำคงคา หรือน้ำที่เกิดจากสระอโนดาต)
๓) วัฒนมานะ จุณสำหรับสรงสนาน
๔) วฏังสกะ (พระมาลากรองสำหรับประดับพระกรรณ หรือกรรเจียก เครื่องประดับหู)
๕) ภิงคาร พระเต้าทอง
๖) นันทิยาวฏะ ภาชนะทอง (ทำไว้เพื่อการมงคล มีสัณฐานเหมือนรูปกากบาท)
๗) สิวิกะ (วอหรือเสลี่ยง)
๘) กัญญา ขัตติยกุมารี
๙) อโธวิมทุสสยุคะ (คู่พระภูษาที่ไม่ต้องซัก)
๑๐) หัตถปุญฉยะ ผ้าสำหรับเช็ดพระหัตถ์
๑๑) หริจันทนะ แก่นจันทน์แดง
๑๒) อรุณวัณณมัตติกะ ดินสีอรุณ
๑๓) อัญชนะ๒ ยาหยอดพระเนตร
๑๔) หรีตกะ พระโอสถสมอ ๑
๑๕) อามลกะ พระโอสถมะขามป้อม ๑
ฉะนี้แล.
วุตฺตมฺปิ [76] เจตํ ทีปวํเส
วาลวีชนึ อุณฺหิสฺสํ
เวฐนํ สารปามงฺคํ
สิวิกํ สงฺขํ วฏํสกญฺจ
โสวณฺณปาตึ กฏจฺฉฉ
อโนตตฺโตทกํ กาชํ
อรุณวณฺณมตฺตกิ ํ
หรีตกํ อามลกํ
สฏฺฐวิ าหสตํ สาลึ
ปุญฺญกมฺมาภินพิ ฺพตฺตํ

ฉตฺตํ ขคฺคญฺจ ปาทุกํ
ภิงฺคารํ นนฺทิวฏฺฏกํ
อโธวิมํ วตฺถโกฏิกํ
มหคฺฆํ หตฺถปุญฺฉนํ
อุตตฺ มํ หริจนฺทนํ
อญฺชนํ นาคมาหฏํ
มหคฺฆํ อมโตสธํ
สุคนฺธํ สุวกาหฏํ
ปาเหติ๓ อโสกวฺหโยติ.

แม้คำนี้ก็สมจริงดังคำที่พระอาจารย์ชาวสิงหล กล่าวไว้ในคัมภีร์ทีปวงศ์วา่
๑ อโนตตฺโตทกเมว คงฺโคทกนฺติ วุตตฺ นฺติ สารตฺถทีปนี.
๒ อัญชนะ แปลว่า แร่พลวง ก็ได้, ดอกอัญชันก็ได้, ดอกอังกาบก็ได้, หรือยาหยอดตาก็ได้ ในที่นี้ได้แปลว่า ยาหยอดตา.
๓ ปาเหสีติปิ ทิสฺสติ.
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“พระราชาทรงพระนามว่าอโศก ทรงส่งเครื่องบรรณาการ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะบุญ
กรรม (ของพระองค์) ไป (ถวายแด่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ) คือ
พัดวาลวีชนี ๑ พระอุณหิส (พระมหาพิชัยมงกุฎ) ๑ เศวตฉัตร ๑ พระขรรค์ ๑
ฉลองพระบาท ๑ เวฐนะผ้าโพกพระเศียร ๑ สารปามังคะ สร้อยสังวาล ๑
ภิงคาร พระเต้าทอง ๑ นันทิวัฏฏกะ ภาชนะทอง ๑
สิวิกะ (วอหรือเสลี่ยง) ๑ สังขะ (สังข์สำหรับรดน้ำในเวลาอภิเษก) ๑
วฏังสกะ (พระมาลากรอง สำหรับประดับพระกรรณ หรือกรรณเจียก เครือ่ งประดับหู) ๑
อโธวิมวัตถโกฏิกะ พระภูษาคู่หนึ่งที่ไม่ต้องซักฟอก ๑ โสวัณณปาตี ถาดทอง ๑
กฏัจฉุ ทัพพี ๑ มหัคฆหัตหถปุญฉนะ ผ้าสำหรับเช็ดพระหัตถ์ที่มีค่ามาก ๑
อโนตัตโตทกกาชะ หาบน้ำสระอโนดาต ๑
อุตตมหริจันทนะ แก่นจันทน์แดงทีด่ ีเลิศ ๑ อรุณวัณณมัตติกะ ดินสีอรุณ ๑
อัญชนะ ยาหยอดพระเนตรที่นาคนำมาถวาย ๑ หรีตกะ พระโอสถสมอ ๑
อามลกะ พระโอสถ มะขามป้อม ๑
มหัคฆอมโตสถะ พระโอสถแก้โรคที่มีค่ามาก ๑
ข้าวสาลีมกี ลิ่นหอม ๖,๐๐๐ เกวียนที่นกแขกเต้านำมาถวาย ๑.”
น เกวลญฺจ เอตํ อามิสปณฺณาการํ อิมํ กิร ธมฺมปณฺณาการมฺปิ เปเสสิ
“อหํ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ
อุปาสกตฺตํ เทเสสึ
อิเมสุ ตีสุ วตฺถูสุ
ตฺวมฺปิ จิตฺตํ ปสาเทหิ

สงฺฆญฺจ สรณํ คโต
สกฺยปุตฺตสฺส สาสเน
อุตตฺ เมสุ นรุตตฺ ม
สทฺธา สรณมุเปหีติ.

ก็พระเจ้าอโศก ทรงส่งเครื่องบรรณาการ ที่เป็นอามิสนั้นไปถวายอย่างเดียวหามิได้,
ได้ยินว่า ยังได้ส่งแม้ธรรมบรรณาการนี้ไปถวายอีก ดังนี้คือ:“หม่อมฉัน ได้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะที่พึ่งแล้ว,
ได้แสดงตนเป็นอุบาสก ในพระศาสนาแห่งศากยบุตร,
ข้าแต่พระองค์ผู้ดูสูงสุดกว่านรชน!
แม้พระองค์ท่าน ก็จงยังจิตให้เลื่อมใสในอุดมวัตถุทั้ง ๓ เหล่านี้เถิด
ขอให้ทรงเข้าถึงรัตนะทั้ง ๓ นั้น ว่าเป็นสรณะที่พึ่ง ด้วยพระศรัทธาเถิด.”
สฺวายํ ราชา ตํ ทิวสํ อโสกรญฺญา เปสิเตน อภิเสเกน เอกมาสาภิสิตฺโต โหติ.
ในวันนั้น พระราชาพระองค์นั้น ทรงรับมุรธาภิเษก ๑ เดือนด้วยเครื่องอุปกรณ์การอภิเษก ทีพ่ ระเจ้าอโศกทรงส่งไปถวาย.
วิสาขปุณฺณมายํ หิสฺส อภิเสกมกํสุ.
จริงอยู่ เหล่าเสนามาตย์ได้ทำการอภิเษกถวายแด่ท้าวเธอ ในดิถีวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ๑.
๑ คือวันเพ็ญเดือน ๖
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โส อจิรสฺสุตํ ตํ สาสนปฺปวุตฺตึ อนุสฺสรมาโน ตํ เถรสฺส “สมณา มยํ มหาราช ธมฺมราชสฺส สาวกาติ วจนํ สุตฺวา
“อยฺยา นุโข อาคตาติ ตาวเทว อาวุธํ นิกฺขิปิตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ [77] สมฺโมทนียํ กถํ กถยมาโน.
ท้าวเธอพระองค์นั้น เมื่อทรงอนุสรณ์ถึงศาสนประวัตินั้น ทีพ่ ระองค์ได้ทรงสดับมาไม่นาน
ครั้นได้ทรงสดับคำนั้น ของพระเถระว่า “ขอถวายพระพร มหาบพิตร! อาตมภาพทั้งหลาย ชื่อว่าสมณะเป็นสาวก ของพระ
ธรรมราชา ดังนี้ เป็นต้นแล้วทรงดำริวา่ “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย มาแล้วหนอแล” จึงทรงทิ้งอาวุธในทันใดนั้นเอง แล้วประทับ
นั่งสนทนาสัมโมทนียกถาอยู่ ณ ส่วนข้างหนึ่ง.
ยถาห
“อาวุธํ นิกฺขิปิตวฺ าน
นิสชฺช ราชา สมฺโมทิ

เอกมนฺตํ อุปาวิสิ
พหุํ อตฺถูปสํหิตนฺติ.

เหมือนดังทีพ่ ระโบราณาจารย์ กล่าวไว้ว่า
“พระราชาทรงทิ้งอาวุธแล้ว เสด็จประทับนั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง
ครั้นประทับนั่งแล้ว ได้ตรัสพระดำรัสประกอบด้วยประโยชน์
เป็นอันมาก ร่าเริงอยู่.”
สมฺโมทนียํ กถญฺจ กุรุมาเนเยว ตสฺมึ, ตานิปิ จตฺตาฬีสปุริสสหสฺสานิ อาคนฺตฺวา ตํ ปริวาเรสุํ.
ก็เมื่อท้าวเธอพระองค์นั้น ทรงสนทนาสัมโมทนียกถาอยู่นั่นแล,
ข้าราชบริพารจำนวน ๔๐,๐๐๐ เหล่านั้น ก็พากันแวดล้อมพระองค์แล้ว.
[พระเถระแสดงให้พระราชาทรงเห็นจริงอีก ๖ คน]
ตทา เถโร อิตเรปิ ฉ ชเน ทสฺเสสิ.
คราวนั้น พระเถระ ก็แสดงชน ๖ คนแม้นอกนี้.
ราชา ทิสฺวา “อิเม กทา อาคตาติ อาห.
พระราชาทรงเห็น (ชนทั้ง ๖ นั้น) แล้ว จึงทรงรับสั่ง (ถาม) ว่า “คนเหล่านี้ มาเมื่อไร?”
“มยา สทฺธึเยว มหาราชาติ.
พระเถระ.

มาพร้อมกับอาตมภาพนั่นแล มหาบพิตร!

“อิทานิ ปน ชมฺพุทีเป อญฺเญปิ เอวรูปา สมณา สนฺตตี ิ.
พระราชา.

ก็บัดนี้ สมณะแม้เหล่าอื่น ผู้เห็นปานนี้ มีอยูใ่ นชมพูทวีปบ้างหรือ?

“สนฺติ มหาราช เอตรหิ ชมฺพุทีโป กาสาวปฺปชฺโชโต อิสวิ าตปฏิวาโต, ตสฺมึ
พระเถระ.

มีอยู่ มหาบพิตร! บัดนี้ ชมพูทวีป รุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาสาวพัสตร์ สะบัดอบอวลไปด้วยลมฤษี,
ในชมพูทวีปนั้น
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เตวิชฺชา อิทฺธิปตฺตา จ
ขีณาสวา อรหนฺโต

เจโตปริยายโกวิทา
พหู พุทฺธสฺส สาวกาติ.

มีพระอรหันต์พุทธสาวกเป็นอันมาก ซึ่งเป็นผู้มีวิชชา ๓
และได้บรรลุฤทธิ์ เชี่ยวชาญทางเจโตปริยญาณ สิ้นอาสวะแล้ว.
“ภนฺเต เกน อาคตตฺถาติ.
พระราชา.

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! พระคุณเจ้าทั้งหลาย พากันมาโดยทางไหน?

“เนว มหาราช อุทเกน น ถเลนาติ.
พระเถระ.

มหาบพิตร! อาตมภาพทั้งหลายไม่ได้มาทางน้ำและทางบกเลย.

ราชา อากาเสน อาคตาติ อญฺญาสิ.
พระราชา ก็ทรงเข้าใจได้ดวี ่า “พระคุณเจ้าเหล่านี้มาทางอากาศ.”
[พระเถระถามปัญหาเพื่อหยั่งทราบพระปัญญาของพระราชา]
เถโร “อตฺถิ นุโข รญฺโญ ปญฺญาเวยฺยตฺติกนฺติ วีมํสนตฺถาย อาสนฺนํ อมฺพรุกฺขํ อารพฺภ ปญฺหํ ปุจฺฉิ
“กึนาโม อยํ มหาราช รุกฺโขติ.
พระเถระ เพือ่ จะทดลองดูวา่ “พระราชา จะทรงมีความเฉียบแหลมด้วยพระปรีชาหรือหนอแล?”
จึงทูลถามปัญหาปรารภต้นมะม่วง ซึ่งอยู่ใกล้วา่ “มหาบพิตร ต้นไม้นี้ชื่ออะไร?”
“อมฺพรุกฺโข นาม ภนฺเตติ.
พระราชา.

ชื่อต้นมะม่วง ท่านผู้เจริญ!

“อิมํ ปน มหาราช อมฺพํ มุญฺจิตวฺ า อญฺโญ อมฺโพ อตฺถิ นตฺถีติ.
พระเถระ.

ขอถวายพระพร มหาบพิตร! ก็นอกจากต้นมะม่วงนี้แล้ว มะม่วงต้นอื่น มีอยู่หรือไม่?

“อตฺถิ ภนฺเต, อญฺเญปิ พหู อมฺพรุกฺขาติ.
พระราชา.

มีอยู่ ท่านผู้เจริญ! ต้นมะม่วงแม้เหล่าอื่นมีอยู่มากหลาย.

“อิมญฺจ อมฺพํ เต จ อมฺเพ มุญฺจติ ฺวา อตฺถิ นุโข มหาราช อญฺเญ รุกฺขาติ.
พระเถระ.

ขอถวายพระพร มหาบพิตร! ยกเว้นมะม่วงต้นนี้ และมะม่วงเหล่าอื่นเสียแล้ว ต้นไม้ชนิดอื่น มีอยู่หรือหนอ
แล?

“อตฺถิ ภนฺเต เต ปน น อมฺพรุกฺขาติ.
พระราชา.

มีอยู่ ท่านผู้เจริญ! แต่ต้นไม้เหล่านั้น มิใช่ต้นมะม่วง.

“อญฺเญ อมฺเพ จ อนมฺเพ จ มุญฺจติ ฺวา อตฺถิ ปน อญฺโญ รุกฺโขติ.
พระเถระ.

ยกเว้นต้นมะม่วง และมิใช่ต้นมะม่วงเหล่าอื่นเสีย ก็ต้นไม้ชนิดอื่น มีอยู่หรือ?

“อยเมว ภนฺเต อมฺพรุกฺโขติ.

หน้า ๑๒๒ • เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [พระเถระถามปัญหาเพื่อหยั่งทราบพระปัญญาของพระราชา]

พระราชา.

มี คือ มะม่วงต้นนี้แหละ ท่านผู้เจริญ!

“สาธุ มหาราช [78] ปณฺฑิโตสิ, อตฺถิ ปน เต มหาราช ญาตกาติ.
พระเถระ.

ดีละ มหาบพิตร! พระองค์ทรงเป็นบัณฑิต, ก็พระประยูรญาติของพระองค์ มีอยู่หรือ? มหาบพิตร!

“อตฺถิ เม ภนฺเต พหู ชนาติ.
พระราชา.

ชนผู้เป็นญาติของข้าพเจ้า มีอยู่มากหลาย ท่านผู้เจริญ!

“เต มุญฺจติ ฺวา อญฺเญ เกจิ อญฺญาตกาปิ อตฺถิ มหาราชาติ.
พระเถระ.

ยกเว้นชนผู้เป็นพระประยูรญาติ ของพระองค์เหล่านี้เสียแล้ว
ชนบางพวกเหล่าอื่น แม้ผู้ที่มิใช่พระประยูรญาติมอี ยู่หรือ? มหาบพิตร!

“อญฺญาตกา ภนฺเต ญาตเกหิ พหุตราติ.
พระราชา.

ชนผู้ที่มิใช่ญาติ มีมากกว่าผู้ที่เป็นญาติ ท่านผู้เจริญ!

“ตว ญาตเก จ อญฺญาตเก จ มุญฺจิตวฺ า อตฺถิ อญฺโญ โกจิ มหาราชาติ.
พระเถระ.

ยกเว้นผู้ที่เป็นพระประยูรญาติของพระองค์ และผู้ที่มิใช่พระประยูรญาติเสียแล้ว
ใครๆ คนอื่น มีอยู่หรือ? ขอถวายพระพร!

“อหํ ภนฺเตติ.
พระราชา.

มี คือ ข้าพเจ้าเอง ท่านผู้เจริญ!

“สาธุ มหาราช อตฺตา นาม อตฺตโน เนว ญาตโก น อญฺญาตโกติ.
พระเถระ.

ดีละ มหาบพิตร! ขึ้นชื่อว่าตน ไม่จัดว่าเป็นญาติของตน ทั้งจะไม่ใช่ญาติ (ของตน) ก็หามิได้.
[พระราชาพร้อมด้วยข้าราชบริพารดำรงอยู่ในไตรสรณคมน์]

อถ เถโร “ปณฺฑิโต ราชา สกฺกิสฺสติ๑ ธมฺมํ อญฺญาตุนฺติ จูฬหตฺถิปโทปมสุตฺตนฺตํ กเถสิ.
ลำดับนั้น พระเถระคิดว่า “พระราชาเป็นบัณฑิต จักทรงสามารถรูธ้ รรมได้” ดังนี้แล้วจึงแสดงจูฬหัตถิปโทปมสูตร ๒.
กถาปริโยสาเน ราชา ตีสุ สรเณสุ ปติฏฺฐหิ สทฺธึ จตฺตาฬีสาย ปาณสหสฺเสหิ.
ในเวลาจบกถา พระราชา พร้อมด้วยข้าราชบริพารประมาณ ๔๐,๐๐๐ ดำรงอยู่ในไตรสรณคมน์แล้ว.
ตํ ขณํเยว จ รญฺโญ ภตฺตํ อาหริยติ ฺถ.
ก็ในขณะนั้นนั่นเอง พนักงานห้องเครื่อง ก็นำพระกระยาหารมาทูลถวายแด่พระราชา.
ราชา จ สุตฺตนฺตํ สุณนฺโต เอวํ อญฺญาสิ “น อิเมสํ อิมสฺมึ กาเล โภชนํ กปฺปตีติ.
ส่วนพระราชากำลังทรงสดับพระสูตรอยู่ ได้ทรงเข้าพระหทัยดีแล้วอย่างนี้วา่ “สมณะศากบุตรเหล่านี้ ไม่ควรจะฉันในเวลานี้.”

๑ สกฺขิสฺสตีติปิ.
๒ ม. มู. ๑๒/๓๓๖.

เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [พระราชาพร้อมด้วยข้าราชบริพารดำรงอยู่ในไตรสรณคมน์] • หน้า ๑๒๓

“อปุจฺฉิตฺวา ปน ภุญฺชิตุํ อยุตฺตนฺติ จินฺเตตฺวา “ภุญฺชิสฺสถ ภนฺเตติ ปุจฺฉิ.
แต่ท้าวเธอ ทรงดำริว่า “ก็การที่เราไม่ถามแล้วบริโภค ไม่ควร” ดังนี้แล้ว จึงตรัสถามว่า “ท่านผู้เจริญ พวกท่านจักฉันหรือ ?”
“น มหาราช อมฺหากํ อิมสฺมึ กาเล โภชนํ กปฺปตีติ.
พระเถระ.

ขอถวายพระพร มหาบพิตร! พวกอาตมภาพ ไม่ควรฉันในเวลานี้.

“กสฺมึ กาเล ภนฺเต กปฺปตีติ.
พระราชา.

ควรฉันในเวลาไหนเล่า? ท่านผู้เจริญ!

“อรุณุคคฺ มนโต ปฏฺฐาย ยาว มชฺฌนฺตกิ สมยา มหาราชาติ.
พระเถระ.

ควรฉันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นไป จนถึงเวลาเที่ยงวัน ขอถวายพระพร!

“คจฺฉาม ภนฺเต นครนฺติ.
พระราชา.

พวกเราไปสู่พระนครกันเถิด ท่านผู้เจริญ!

“อลํ มหาราช อิเธว วสิสฺสามาติ.
พระเถระ.

อย่าเลย มหาบพิตร! พวกอาตมภาพจักพักอยู่ในที่นี้แหละ.

“สเจ ภนฺเต ตุมฺเห วสถ, อยํ ทารโก อาคจฺฉตูติ.
“พระราชา.

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! ถ้าพวกพระคุณเจ้า จะพักอยู่ (ในที่นี้) ไซร้, ขอเด็กคนนี้ จงมาไปกับข้าพเจ้า.

“มหาราช อยํ ทารโก อาคตผโล วิญฺญาตสาสโน ปพฺพชฺชาเปกฺโข อิทานิ ปพฺพชิสฺสตีติ.
พระเถระ.

ขอถวายพระพร มหาบพิตร! เด็กคนนี้บรรลุผลแล้ว รู้แจ้งพระศาสนาแล้ว
เป็นปัพพัชชาเปกขะ (คือผู้มุ่งจะบรรพชา) จักบรรพชาในบัดนี้.

ราชา “เตนหิ ภนฺเต เสฺว รถํ เปสิสฺสามิ, ตํ อภิรุหิตฺวา อาคจฺเฉยฺยาถาติ วตฺวา วนฺทิตฺวา ปกฺกามิ.
พระราชา.

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้น พรุ่งนี้ ข้าพเจ้าจักส่งรถมา (รับพวกพระคุณเจ้า),
ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงขึ้นรถนั้นมาเถิด” ดังนี้ ถวายบังคมแล้ว ก็เสด็จหลีกไป.
[สุมนสามเณรประกาศโฆษณาเวลาฟังธรรมทั่วเกาะลังกา]

เถโร อจิรปกฺกนฺตสฺส รญฺโญ สุมนสามเณรํ อามนฺเตสิ “เอหิ ตฺวํ สุมน ธมฺมสฺสวนกาลํ โฆเสหีติ.
พระเถระ เมื่อพระราชาเสด็จหลีกไปไม่นานนัก จึงเรียกสุมนสามเณรมาสั่งว่า “สุมนะ เธอจงไปโฆษณาเวลาฟังธรรมเถิด .”
“ภนฺเต กิตตฺ กํ ฐานํ สาเวนฺโต โฆเสมีติ.
สุมนสามเณร. ข้าแต่ทา่ นผู้เจริญ! กระผมจะโฆษณาให้ได้ยินตลอดที่มีประมาณเท่าไร?
“สกล[79]ตมฺพปณฺณิทีปนฺติ.
พระเถระ.

จงโฆษณาให้ได้ยินทั่วเกาะตัมพปัณณิทวีปเถิด.

หน้า ๑๒๔ • เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [สุมนสามเณรประกาศโฆษณาเวลาฟังธรรมทั่วเกาะลังกา]

“สาธุ ภนฺเตติ สามเณโร อภิญฺญาปาทกํ จตุตฺถชฺฌานํ สมาปชฺชิตฺวา วุฏฐฺ าย อธิฏฺฐหิตฺวา
สมาหิเตน จิตฺเตน สกลตมฺพปณฺณิทีปํ สาเวนฺโต ติกฺขตฺตุํ ธมฺมสฺสวนกาลํ โฆเสสิ.
สารเณรรับเถรบัญชาว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ! ดีละ” แล้วก็เข้าจตุตถฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญา ออก (จากฌาน) แล้ว
อธิษฐานมีจิตตั้งมั่น โฆษณาเวลาฟังธรรมให้ได้ยินทั่วเกาะตัมพปัณณิทวีปตลอด ๓ ครั้งแล้ว.
ราชา ตํ สทฺทํ สุตฺวา เถรานํ สนฺตกิ ํ เปเสสิ “กึ ภนฺเต อตฺถิ โกจิ อุปทฺทโวติ.
พระราชา ทรงสดับเสียงนั้นแล้ว จึงทรงส่งข่าวไปยังสำนักของพระเถระทั้งหลายว่า “มีอุปัทวะอะไรๆ หรือ? ท่านผู้เจริญ!”
“นตฺถมฺหากํ โกจิ อุปทฺทโว, ธมฺมสฺสวนกาลํ โฆสาปยิมฺหา, พุทฺธวจนํ กเถตุกามมฺหาติ.
พระเถระทูลว่า “อาตมภาพทั้งหลาย ไม่มีอุปัทวะอะไร, อาตมภาพทั้งหลาย ได้ให้สามเณรโฆษณาเวลาฟังธรรม,
อาตมภาพทั้งหลาย ประสงค์จะแสดงพระพุทธพจน์ (เท่านัน้ ).
[เสียงโฆษณาเวลาฟังธรรมกระฉ่อนไปถึงชั้นพรหมโลก]
ตญฺจ ปน สามเณรสฺส สทฺทํ สุตฺวา ภุมฺมา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุํ.
ก็แล เหล่าภุมมเทวดา ได้ฟังเสียงของสามเณรนั้นแล้ว ก็ได้ประกาศเสียงให้บันลือลั่นแล้ว.
เอเตนูปาเยน ยาว พฺรหฺมโลกา สทฺโท อพฺภุคฺคญฺฉิ.
เสียงได้กระฉ่อนขึ้นไปจนถึงพรหมโลก ด้วยอุบายนั่น.
เตน สทฺเทน มหาเทวตาสนฺนิปาโต อโหสิ.
เพราะเสียงนั้น ได้มีเทวดามาสันนิบาตกันอย่างมากมาย.
เถโร มหนฺตํ เทวตาสนฺนิปาตํ ทิสวฺ า สมจิตตฺ สุตตฺ นฺตํ กเถสิ.
พระเถระเห็นเทวดามาสันนิบาตกันอย่างมากมาย จึงแสดงสมจิตตสูตร.
กถาปริโยสาเน อสงฺเขยฺยานํ เทวานํ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
ในเวลาจบกถา เหล่าเทวดาประมาณอสงไขยหนึ่ง ได้บรรลุธรรมแล้ว.
พหู นาคา จ สุปณฺณา จ สรเณสุ ปติฏฺฐหึสุ.
นาคและสุบรรณมากหลาย ก็ได้ตั้งอยู่ในสรณคมน์แล้ว.
ยาทิโส จ, สารีปุตฺตตฺเถรสฺส อิมํ สุตตฺ นฺตํ กถยโต, เทวตานํ สนฺนิปาโต อโหสิ, ตาทิโส มหินฺทตฺเถรสฺสาปิ ชาโต.
ก็, เมื่อพระสารีบุตรเถระ แสดงพระสูตรนี้อยู่, การสันนิบาตของเหล่าทวยเทพได้มีแล้วเช่นใด,
เทวดาสันนิบาตเช่นนั้น, แม้เมื่อพระมหินทเถระ (แสดงพระสูตรนี้อยู่), ก็ได้เกิดแล้ว.
[พระปฐมเจดีย์เมืองอนุราธบุรี]
อถ ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ราชา เถรานํ รถํ เปเสสิ.
ครั้งนั้น โดยล่วงไปแห่งราตรีนั้น พระราชา ก็ทรงส่งรถไปเพื่อ (รับ) พระเถระทั้งหลาย.

เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [พระปฐมเจดีย์เมืองอนุราธบุรี] • หน้า ๑๒๕

สารถิ รถํ เอกมนฺเต ฐเปตฺวา เถรานํ อาโรเจสิ “อาคโต ภนฺเต รโถ, อภิรุหถ, คจฺฉิสฺสามาติ.
นายสารถี พักรถไว้ ณ ที่ข้างหนึ่งแล้ว เรียนบอกแก่พระเถระทั้งหลายว่า
“รถมาแล้ว ขอรับ!, โปรดขึ้นรถเถิด, พวกเราจะไปกัน.”
เถรา “น มยํ รถํ อภิรุหาม, คจฺฉ ตฺวํ, ปจฺฉา มยํ คจฺฉิสฺสามาติ วตฺวา เวหาสํ อพฺภุคคฺ นฺตฺวา
อนุราธปุรสฺส ปุรตฺถิมทิสาย ปฐมเจติยฏฺฐาเน โอตรึสุ.
พระเถระทั้งหลายพูดว่า “พวกเราจะไม่ขึ้นรถ, ท่านจงไปเถิด พวกเราจักไปภายหลัง” ดังนี้แล้ว ได้เหาะขึ้นสู่เวหาส
แล้วไปลง ณ ปฐมเจดีย์สถาน ในด้านทิศบูรพา แห่งเมืองอนุราธบุรี.
ตํ หิ เจติยํ เถเรหิ ปฐมํ โอติณฺณฏฺฐาเน กตตฺตาเยว “ปฐมเจติยนฺติ วุจฺจติ.
จริงอยู่ พระเจดีย์นั้น ชาวโลกเรียกว่า “พระปฐมเจดีย์”
เพราะเป็นเจดีย์ที่ประชาชนสร้างไว้ ในสถานทีพ่ ระเถระทั้งหลายลงครั้งแรกนั่นแล.
[พระราชาทรงรับสั่งให้เตรียมการต้อนรับพระเถระ]
ราชาปิ สารถึ เปเสตฺวา “อนฺโตนิเวสเน มณฺฑปํ ปฏิยาเทถาติ อมจฺเจ อาณาเปสิ .
ฝ่ายพระราชา ครั้นส่งนายสารถีไปแล้ว จึงทรงบังคับพวกอมาตย์ว่า “ขอให้พากันตกแต่งมณฑปภายในพระราชนิเวศน์เถิด .”
ตาวเทว สพฺเพ [80] หฏฺฐตุฏฺฐา อติวิย ปาสาทิกํ มณฺฑปํ ปฏิยาเทสุํ.
ในทันใดนั้นเอง อมาตย์ทั้งปวง ก็ยินดีร่าเริง ตกแต่งมณฑปเป็นที่น่าเลื่อมใสยิ่งนัก.
ปุน ราชา จินฺเตสิ “หีโย เถโร สีลกฺขนฺธํ กถยมาโน ‘อุจฺจาสยนมหาสยนํ น กปฺปตีติ อาห,
นิสีทิสฺสนฺติ นุโข อยฺยา อาสเนสุ น นิสีทิสฺสนฺตีติ.
พระราชาทรงดำริอีกว่า “วันวานนี้ พระเถระ เมื่อแสดงหมวดศีลอยู่ ก็กล่าวว่า
‘ที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ ย่อมไม่ควร (แก่พวกภิกษุ)’, พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย จักนั่งบนอาสนะทั้งหลาย หรือจักไม่นั่งหนอ?”
ตสฺเสวํ จินฺตยนฺตสฺเสว, โส สารถิ นครทฺวารํ สมฺปตฺโต.
เมื่อท้าวเธอ ทรงดำริอยู่อย่างนั้นนั่นแล นายสารถีนั้นก็มาถึงประตูพระนคร (พอดี).
ตโต อทฺทส เถเร ปฐมตรํ อาคนฺตฺวา กายพนฺธนํ พนฺธิตวฺ า จีวรํ ปารุปนฺเต.
เวลานั้นนายสารถีได้เห็นพระเถระทั้งหลาย มารัดประคดเอว ห่มจีวรอยู่ก่อนแล้ว.
ทิสฺวา อติวิย ปสนฺนจิตฺโต หุตวฺ า อาคนฺตวฺ า รญฺโญ อาโรเจสิ “อาคตา เทว เถราติ.
ครั้นเธอเห็นแล้ว ก็เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสยิ่งนัก แล้วกลับมาทูลแด่พระราชาว่า “ขอเดชะ! พระเถระทั้งหลายมาถึงแล้ว.”
ราชา “รถํ อารุฬฺหาติ ปุจฺฉิ.
พระราชา ตรัสถามว่า “พระเถระทั้งหลาย ขึ้นรถมาหรือ?”
น อารุฬฺหา เทว, อปิจ มม ปจฺฉโต นิกฺขมิตวฺ า ปฐมตรํ อาคนฺตวฺ า ปาจีนทฺวาเร ฐิตาติ.
นายสารถีกราบทูลว่า
“ไม่ขึ้น พระเจ้าข้า! อีกอย่างหนึ่ง พระเถระทั้งหลายออกทีหลังข้าพระองค์ มาถึงก่อนได้ยืนอยู่ที่ประตูด้านทิศปราจีน.”
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ราชา “รถมฺปิ นาภิรุหึสูติ สุตฺวา “น ทานิ อยฺยา อุจจฺ าสยนํ สาทิยิสฺสนฺตตี ิ จินฺเตตฺวา
“เตนหิ ภเณ เถรานํ ภุมฺมตฺถรณสงฺเขเปน อาสนานิ ปญฺญาเปถาติ วตฺวา ปฏิปถํ อคมาสิ.
พระราชาทรงสดับว่าพระเถระทั้งหลายไม่ขึ้นแม้ซึ่งรถ” จึงทรงดำริว่า “บัดนี้ พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย จักไม่ยินดีอาสนะสูง”
แล้วตรัสสั่งว่า “แน่ะพนาย! ถ้าเช่นนั้น พวกท่านจงปูอาสนะ โดยอาการเพียงลาดพื้น เพื่อพระเถระทั้งหลาย” ดังนี้แล้ว
ได้เสด็จสวนทางไป.
อมจฺจา ปฐวิยํ ตฏฺฏิกํ ปญฺญาเปตฺวา อุปริ โกชวกาทีนิ จิตรฺ ตฺถรณานิ ปญฺญาเปสุํ.
พวกอมาตย์ปูเสื่ออ่อนบนพื้นแล้ว ปูเครื่องลาดอันวิจติ รมีผ้าโกเชาว์เป็นต้น (พรม) ข้างบน.
อุปฺปาทปาฐกา ทิสฺวา “คหิตาทานิ อิเมหิ อยํ ปฐวี, อิเม ตมฺพปณฺณิทีปสฺส สามิกา ภวิสฺสนฺตีติ พฺยากรึสุ.
พวกโหรผู้ทำนายนิมิต เห็น (เหตุการณ์นนั้ ) แล้ว พากันพยากรณ์ว่า
“แผ่นดินนี้ถูกพระเถระเหล่านี้ ยึดแล้วในบัดนี้, ท่านเหล่านี้ จักเป็นเจ้าของแห่งเกาะตัมพปัณณิทวีป.”
ราชาปิ คนฺตวฺ า เถเร วนฺทิตฺวา มหินฺทตฺเถรสฺส หตฺถโต ปตฺตํ คเหตฺวา
มหติยา ปูชาย จ สกฺกาเรน จ เถเร นครํ ปเวเสตฺวา อนฺโตนิเวสนํ ปเวเสสิ.
ฝ่ายพระราชาได้เสด็จมาถวายบังคมพระเถระทั้งหลายแล้ว ทรงรับเอาบาตรจากหัตถ์ของพระมหินทเถระ
แล้วนิมนต์เหล่าพระเถระให้เข้าไปในเมือง ด้วยการบูชาและสักการะใหญ่ ให้เข้าไปสู่ภายในพระราชนิเวศน์.
เถโร อาสนปฺปญฺญตฺตํ ทิสวฺ า “อมฺหากํ สาสนํ สกลลงฺกาทีเป ปฐวี วิย ปตฺถฏํ นิจจฺ ลญฺจ หุตวฺ า ปติฏฐฺ หิสสฺ ตีติ จินเฺ ตนฺโต นิสที ิ.
พระเถระเห็นการให้ปูอาสนะแล้ว นั่งพลางคิดไปว่า “ศาสนาของเราจักแผ่ไปทั่วลังกาทวีป และตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดุจแผ่นดิน.
ราชา เถเร ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปตฺวา สมฺปวาเรตฺวา อนุฬาเทวีปมุขานิ ปญฺจอิตฺถีสตานิ
“เถรานํ อภิวาทนํ ปูชาสกฺการญฺจ [81] กโรนฺตูติ ปกฺโกสาเปตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ.
พระราชาทรงเลี้ยงดูพระเถระทั้งหลายให้อิ่มหนำ ด้วยขาทนียะโภชนียะอันประณีต ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เรียบร้อยแล้ว
ได้รับสั่งให้เรียกสตรี ๕๐๐ คน มีพระนางอนุฬาเทวีเป็นประมุขมา ด้วยพระดำรัสว่า
“พวกแม่จงกระทำการอภิวาทและบูชาสักการะพระเถระทั้งหลายเถิด” ดังนี้ แล้วได้เสด็จประทับนั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง.
[พระเถระแสดงธรรมโปรดพระราชาและชาวเกาะ]
เถโร ภตฺตกิจฺจาวสาเน รญฺโญ สปริชนสฺส ธมฺมรตนวสฺสํ วสฺสนฺโต เปตวตฺถุํ วิมานวตฺถุํ สจฺจสํยุตตฺ ญฺจ กเถสิ.
ในเวลาเสร็จภัตกิจ พระเถระ เมื่อจะให้ฝนรัตนะคือพระธรรม ตกแก่พระราชาพร้อมทั้งชนบริวาร
จึงได้แสดงเปตวัตถุ วิมานวัตถุและสัจจสังยุต.
ตํ เถรสฺส ธมฺมเทสนํ สุตวฺ า ตานิ ปญฺจปิ อิตฺถีสตานิ โสตาปตฺติผลํ สจฺฉากํสุ.
สตรีทั้ง ๕๐๐ เหล่านั้น ฟังธรรมเทศนานั้น ของพระเถระ ได้กระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.
เยปิ เต มนุสฺสา ปุริมทิวเส มิสฺสกปพฺพเต เถเร อทฺทสํสุ เต เตสุ เตสุ ฐาเนสุ เถรานํ คุเณ กเถนฺติ.
แม้เหล่ามนุษย์ที่ได้พบเห็นพระเถระบนเขามิสสกบรรพตในวันก่อน ก็พากันกล่าวสรรเสริญคุณของพระเถระในที่นั้นๆ.
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เตสํ สุตวฺ า มหาชนกาโย ราชงฺคเณ สนฺนิปติตวฺ า มหาสทฺทมกาสิ.
พวกมหาชนฟัง (จากสำนัก) ของชนเหล่านั้น ได้ประชุมกันส่งเสียงเอ็ดอึงทีพ่ ระลานหลวง.
ราชา “กึ เอโส สทฺโทติ ปุจฺฉิ.
พระราชาตรัสถามว่า “นั่นเสียงอะไรกัน.”
นาครา “เทว เถเร ทฏฺฐุํ น ลภามาติ วิรวนฺตตี ิ.
ทวยนครกราบทูลว่า “พวกมหาชนร้องว่า ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ! พวกข้าพระองค์ไม่ได้เห็นพระเถระ.”
ราชา “สเจ อิธ ปวิสิสฺสนฺติ, โอกาโส น ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา “คจฺฉถ ภเณ, หตฺถิสาลํ ปฏิชคฺคิตวฺ า วาลุกํ อากีรติ ฺวา
ปญฺจวณฺณานิ ปุปฺผานิ วิกรี ิตฺวา เจลวิตานํ พนฺธิตฺวา มงฺคลหตฺถิฏฺฐาเน เถรานํ อาสนานิ ปญฺญาเปถาติ อาห.
พระราชาทรงดำริว่า “ถ้าพวกมหาชนจักเข้ามาในที่นี้ไซร้, โอกาสจักไม่มี” จึงตรัสว่า “แน่ะพนาย! พวกเธอจงไป, ชำระโรงช้าง
เกลี่ยทราย โปรยดอกไม้ ๕ สี ผูกเพดานผ้า แล้วปูลาดอาสนะเพื่อพระเถระทั้งหลายบนที่ของช้างมงคล.”
ราชอมจฺจา ตถา อกํสุ.
พวกราชอมาตย์ได้กระทำอย่างนั้นแล้ว.
เถโร ตตฺถ คนฺตฺวา นิสีทิตวฺ า เทวทูตสุตฺตนฺตํ กเถสิ.
พระเถระได้ไปนั่งแสดงเทวทูตสูตรในที่นั้น.
กถาปริโยสาเน ปาณสหสฺสํ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.
ในเวลาจบกถา คนประมาณหนึ่งพัน ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล.
ตโต “หตฺถิสาลา อติสมฺพาธาติ ทกฺขิณทฺวาเร นนฺทนวนุยฺยาเน อาสนํ ปญฺญาเปสุํ.
ในเวลานั้น ชนทั้งหลายคิดว่า “โรงช้างแคบเกินไปเสียแล้ว” จึงตกแต่งอาสนะที่อุทยานนันทวันใกล้ประตูทิศทักษิณ .
เถโร ตตฺถ นิสีทติ ฺวา อาสิวิโสปมสุตฺตนฺตํ กเถสิ.
พระเถระ (ไป) นั่งแสดงอาสิวิโสปมสูตร ในอุทยานนันทวันนั้น.
ตมฺปิ สุตวฺ า ปาณสหสฺสํ โสตาปตฺติผลํ ปฏิลภิ.
เพราะฟังอาสิวิโสปมสูตรแม้นั้น คนประมาณพันหนึ่ง ได้โสดาปัตติผล.
เอวํ อาคตทิวสโต ทุติยทิวเส อฑฺฒเตยฺยานํ ปาณสหสฺสานํ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
ในวันที่สองแต่วันที่พระเถระมาแล้ว ธรรมาภิสมัย๑ ได้มีแก่คนประมาณ ๒,๕๐๐ คน.
[พระราชาถวายอุทยานสร้างวัด]
เถรสฺส นนฺทนวนุยฺยาเน อาคตาคตาหิ กุลติ ฺถีหิ กุลสุณฺหาหิ กุลกุมารีหิ สทฺธึ สมฺโมทมานสฺเสว, สายณฺหสมโย ชาโต.
เมื่อพระเถระสัมโมทนาอยู่กับพวกกุลสตรี กุลสุณหา กุลกุมารี ผู้มาแล้วและมาแล้ว ในอุทยานนันทวันนั่นแล, เวลาก็ตกเย็น.
๑ การตรัสรู้ธรรม, การบรรลุธรรม
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เถโร กาลํ สลฺลกฺเขตฺวา “คจฺฉามทานิ มิสฺสกปพฺพตนฺติ อุฏฺฐหิ.
พระเถระสังเกตเวลาแล้วลุกขึ้นพลางพูดว่า “ได้เวลา พวกเราจะไปยังเขามิสสกบรรพต.”
อมจฺจา “กตฺถ ภนฺเต คจฺฉถาติ.
พวกอมาตย์เรียนถามว่า “พวกท่านจะไปไหนกันขอรับ?”
[82] “อมฺหากํ นิวาสนฏฺฐานนฺติ.

พระเถระกล่าวว่า “จะไปยังทีพ่ ักของพวกเรา.”
เต รญฺโญ สํวิทิตํ กตฺวา ราชานุมเตน อาหํสุ
“อกาโล ภนฺเต อิทานิ ตตฺถ คนฺตุํ, อิทเมว นนฺทนวนุยฺยานํ อยฺยานํ อาวาสนฏฺฐานํ โหตูติ.
อมาตย์เหล่านั้นกราบทูลให้พระราชาทรงทราบ แล้วกราบเรียนตามพระบรมราชานุมัติวา่
“ท่านผู้เจริญ! เวลานี้ ไม่ใช่เวลาที่จะไปในที่นั้น, อุทยานนันทวันนี้แหละ จงเป็นทีพ่ ักของพระผู้เป็นเจ้า.”
“อลํ, คจฺฉามาติ.
พระเถระกล่าวว่า “อย่าเลย, พวกอาตมาจะไป.”
ปุน รญฺโญ วจเนนาหํสุ “ราชา ภนฺเต อาห
‘เอตํ เมฆวนํ นาม อุยฺยานํ มม ปิตุ สนฺตกํ นครโต นาติทูรํ นาจฺจาสนฺนํ คมนาคมนสมฺปนฺนํ, เอตฺถ เถรา วาสํ กปฺเปนฺตตู ิ.
พวกอมาตย์กราบเรียนตามพระราชดำรัสอีกว่า “ท่านขอรับ! พระราชาตรัสว่า อุทยานชื่อเมฆวันนี้ เป็นของพระชนกเรา
อยู่ไม่ไกลไม่ใกล้นัก จากพระนคร สมบูรณ์ดว้ ยทางไปมา, ขอพระเถระเจ้าทั้งหลาย โปรดสำเร็จการอยู่ในอุทยานเมฆวันนี้.’”
วสึสุ เถรา เมฆวนุยฺยาเน.
พระเถระทั้งหลาย จึงพักอยู่ที่อุทยานเมฆวัน.
ราชาปิ โข ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน เถรสฺส สมีปํ คนฺตฺวา สุขสยิตภาวํ ปุจฺฉิตฺวา “กปฺปติ ภนฺเต ภิกฺขุสงฺฆสฺส อาราโมติ ปุจฺฉิ.
ฝ่ายพระราชาแล ได้เสด็จไปยังสำนักของพระเถระ ต่อเมื่อราตรีนั้นล่วงไป ได้ตรัสถามถึงการจำวัดสบายแล้ว ตรัสถามต่อไปว่า
“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ อารามนี้ สมควรแก่พระภิกษุสงฆ์หรือ?”
เถโร “กปฺปติ มหาราชาติ วตฺวา อิมํ สุตฺตํ อาหริ “อนุชานามิ ภิกฺขเว อารามนฺติ.
พระเถระถวายพระพรว่า “สมควร มหาบพิตร!” แล้วจึงนำพระสูตรนี้มาว่า “ภิกษุทั้งหลาย! เราอนุญาตอาราม” ดังนี้เป็นต้น.
ราชา ตุฏฺโฐ สุวณฺณภิงฺคารํ คเหตฺวา เถรสฺส หตฺเถ อุทกํ ปาเตตฺวา มหาเมฆวนํ อุยฺยานํ อทาสิ.
พระราชาทรงพอพระทัย ทรงจับพระสุวรรณภิงคาร (พระเต้าทอง) ให้น้ำตกไปที่มือของพระเถระ ได้ถวายอุทยานมหาเมฆวัน.
สห อุทกปาเตน ปฐวี กมฺปิ.
พร้อมกับน้ำตกแผ่นดินก็หวั่นไหว.
อยํ มหาวิหาเร ปฐโม ปฐวีกมฺโป อโหสิ.
นี่ เป็นการไหวแห่งแผ่นดินคราวแรกในมหาวิหาร.
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ราชา ภีโต เถรํ ปุจฺฉิ “กสฺมา ภนฺเต ปฐวี กมฺปตีติ.
พระราชาทรงตกพระทัยกลัว จึงตรัสถามพระเถระว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! เพราะเหตุไร แผ่นดินจึงไหว.”
“มา ภายิ มหาราช, อิมสฺมึ ทีเป ทสพลสฺส สาสนํ ปติฏฺฐหิสฺสติ,
อิทญฺจ ปฐมํ มหาวิหารฏฺฐานํ ภวิสฺสติ, ตสฺเสตํ ปุพพฺ นิมิตตฺ นฺติ.
พระเถระทูลถวายพระพรว่า “มหาบพิตร! อย่าตกพระทัยเลย,
ศาสนาของพระทศพลจักตั้งมั่นในเกาะนี้, และที่นี้จักเป็นที่ตั้งมหาวิหารแห่งแรก.
แผ่นดินไหวนั่นเป็นบุรพนิมิตแห่งการประดิษฐานพระศาสนา และที่จะสร้างวิหารนั้น.”
ราชา ภิยฺโยโส มตฺตาย ปสีทิ.
พระราชาทรงเลื่อมใสเหลือประมาณยิ่ง.
[พระเถระแสดงธรรมโปรดชาวเกาะติดต่อกันไป]
เถโร ปุนทิวเสปิ ราชเคเหเยว ภุญฺชติ ฺวา นนฺทนวเน อนมตคฺคิยานิ กเถสิ.
แม้ในวันรุ่งขึ้น พระเถระฉันที่พระราชมณเฑียรตามเคยแล้วแสดงอนมตัคคิยสูตร ในอุทยานนันทวัน.
ปุนทิวเส อคฺคิกฺขนฺโธปมสุตฺตํ กเถสิ.
วันรุ่งขึ้นแสดงอัคคิขันโธปมสูตร.
เอเตเนว อุปาเยน สตฺตทิวสานิ กเถสิ.
ท่านแสดงโดยอุบายนี้นั่นแล ตลอด ๗ วัน.
อฑฺฒนวมานํ ปาณสหสฺสานํ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
ธรรมาภิสมัย ได้มีแก่สตั ว์ประมาณ ๘,๕๐๐.
ตโต ปฏฺฐาย นนฺทนวนํ “สาสนสฺส โชติปาตุภาวฏฺฐานนฺติ กตฺวา “โชติวนนฺติ นามํ ลภิ.
ตั้งแต่นั้นมา อุทยานนันทวัน ก็ได้ชื่อว่า “โชติวัน” เพราะอธิบายว่า “เป็นสถานที่พระศาสนาปรากฏความรุ่งเรืองขึ้น.“
สตฺตเม ปน ทิวเส เถรา อนฺเตปุเร [83] รญฺโญ อปฺปมาทสุตตฺ ํ กถยิตวฺ า เจติยคิริเมว อคมํสุ.
ส่วนในวันที่ ๗ พระเถระแสดงอัปปมาทสูตร โปรดพระราชาในภายในพระราชวังแล้ว ก็เลยไปยังเจติยคิรีบรรพตทีเดียว.
อถโข ราชา อมจฺเจ ปุจฺฉิ “เถโร อมฺเห คาฬฺเหน โอวาเทน โอวทิ, คจฺเฉยฺย นุโขติ.
ครั้งนั้นแล พระราชาตรัสถามพวกอมาตย์ว่า “พระเถระสั่งสอนพวกเราด้วยโอวาทหนักแล้ว พึงไปเสียหรือหนอ?”
อมจฺจา “ตุมฺเหหิ เทว เถโร อยาจิโต สยเมว อาคโต, ตสฺมา ตสฺส อนาปุจฺฉาว คมนมฺปิ ภเวยฺยาติ อาหํสุ.
พวกอมาตย์กราบทูลว่า
“ข้าแต่สมมติเทพ! พระเถระพระองค์มไิ ด้นมิ นต์มา มาเองแท้ๆ, เพราะฉะนัน้ แม้การไม่ทลู ลาพระองค์เลยไปเสีย ก็พงึ เป็นได้.”
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[พระราชาทรงรถติดตามพระเถระไป]
ตโต ราชา รถํ อภิรุหิตฺวา เทฺว จ เทวิโย อาโรเปตฺวา เจติยคิรึ อคมาสิ มหจฺจราชานุภาเวน.
ลำดับนั้น พระราชาเสด็จขึ้นทรงรถและทรงประคองพระเทวีทั้งสองให้ขึ้นแล้ว
ได้เสด็จไปยังเจติยคิรีบรรพต ด้วยราชานุภาพใหญ่.
คนฺตฺวา เทวิโย เอกมนฺตํ อปกฺกมาเปตฺวา สยํ เถรานํ สมีปํ อุปสงฺกนฺโต อติวิย กิลนฺตรูโป หุตฺวา อุปสงฺกมิ.
ท้าวเธอครั้นเสด็จไปแล้ว ให้พระเทวีทั้งสองพักอยู่ ณ ส่วนข้างหนึ่ง
พระองค์เองเสด็จเข้าไปยังสำนักของพระเถระทั้งหลาย มีพระวรกายบอบช้ำเหลือเกินเสด็จเข้าไป.
ตโต นํ เถโร อาห “กสฺมา ตฺวํ มหาราช เอวํ กิลมมาโนว อาคโตติ.
ในเวลานั้นพระเถระทูลท้าวเธอว่า “มหาบพิตร เพราะเหตุไร พระองค์จึงทรงลำบากพระวรกายเสด็จมาอย่างนี้.”
“‘ตุมฺเห มม คาฬฺหํ โอวาทํ ทตฺวา อิทานิ คนฺตุกามา นุโขติ ชานนตฺถํ ภนฺเตติ.
พระราชาตรัสว่า
“ท่านผู้เจริญ! ข้าพเจ้ามาเพื่อทราบว่า ‘พวกท่านให้โอวาทอย่างหนักแก่ข้าพเจ้าแล้ว ประสงค์จะไปในบัดนี้หรือหนอ?’”
“น มยํ มหาราช คนฺตุกามา, อปิจ วสฺสูปนายิกกาโล นามายํ มหาราช, ตตฺร สมเณน วสฺสูปนายิกํ ฐานํ ญาตุํ วฏฺฏตีติ.
พระเถระทูลว่า “มหาบพิตร! พวกอาตมภาพ มิใช่ต้องการจะไป, แต่เวลานี้ ชื่อว่าวัสสูปนายิกกาล (กาลเข้าจำพรรษา),
มหาบพิตร! ในวัสสูปนายิกกาลนั้น สมณะได้ที่จำพรรษา จึงจะสมควร.”
[อริฏฐอมาตย์ขอพระบรมราชานุญาตบวช]
ตํ ทิวสเมว อริฏฺโฐ นาม อมจฺโจ ปญฺจปญฺญาสาย เชฏฺฐกนิฏฺฐ ภาตุเกหิ สทฺธึ รญฺโญ สมีเป ฐิโต อาห
“อจฺฉามหํ เทว เถรานํ สนฺติเก ปพฺพชิตุนตฺ ิ.
ในวันนั้นนั่นเอง อมาตย์ชอื่ อริฏฐะกับพีช่ ายและน้องชายรวม ๕๕ คน ยืนอยูใ่ นที่ใกล้พระราชา กราบทูลว่า
“ขอเดชะ! ข้าพระองค์อยากบวชในสำนักของพระเถระ.”
“สาธุ ภเณ ปพฺพชสฺสตู ิ.
พระราชาตรัสว่า “ดีละ พนาย! จงบวชเถิด.”
ราชา อนุชานิตวฺ า เถรํ สมฺปฏิจฺฉาเปสิ.
พระราชาครั้นทรงอนุญาตแล้ว ได้มอบถวายให้พระเถระ.
เถโร ตทเหว ปพฺพาเชสิ.
พระเถระ ก็ให้เขาบวชในวันนั้นนั่นเอง.
สพฺเพ ขุรคฺเคเยว อรหตฺตํ ปาปุณึสุ.
ทั้งหมดได้บรรลุพระอรหัต ในเวลาปลงผมเสร็จเหมือนกัน.
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ราชาปิ โข ตํ ขณํเยว กณฺฏเกหิ เจติยงฺคณํ ปริกฺขิปิตฺวา อฏฺฐสฏฺฐิยา เลเณสุ กมฺมํ ปฏฺฐเปตฺวา นครเมว อคมาสิ.
ฝ่ายพระราชาแล ทรงเอาหนามสะ๑ล้อมลานพระเจดียใ์ นขณะนั้นนั่นเอง
แล้วทรงเริ่มตั้งการงานไว้ที่ถ้ำ ๖๘ ถ้ำ ได้เสด็จกลับสู่พระนครตามเดิม.
เตปิ เถรา ทสภาติกสมากุลํ ราชกุลํ ปสาเทตฺวา มหาชนํ โอวทมานา เจติยคิริมฺหิ วสฺสํ วสึสุ.
พระเถระแม้เหล่านั้น ยังราชตระกูลประกอบด้วยเจ้าพี่และเจ้าน้อง ๑๐ องค์ ให้เลื่อมใสแล้ว
อยู่จำพรรษาที่เจติยคิรีบรรพตสั่งสอนมหาชน.
ตทาปิ เจติยคิริมฺหิ ปฐมวสฺสํ อุปคตา ทฺวาสฏฺฐี [84] อรหนฺโต อเหสุํ.
แม้ในเวลานั้นได้มพี ระอรหันต์ ๖๒ รูป เข้าจำพรรษาแรกในเจติยคิรีบรรพต.
[พระเถระแนะให้หาสิ่งที่ควรกราบไหว้บูชา]
อถายสฺมา มหามหินฺโท วุฏฺฐวสฺโส ปวาเรตฺวา กตฺตกิ ปุณฺณมายํ อุโปสถทิวเส ราชานํ เอตทโวจ
“มหาราช อมฺเหหิ จิรํ ทิฏฺโฐ สมฺมาสมฺพทุ ฺโธ, อนาถวาสํ วสิมฺหา, อิจฺฉาม ชมฺพุทีปํ คนฺตุนฺติ.
ครั้งนั้น ท่านพระมหามหินท์ อยู่จำพรรษาปวารณาแล้ว ได้ทูลคำนี้กับพระราชา ในวันอุโบสถ เดือนกัตติกาเพ็ญว่า
“มหาบพิตร! พวกอาตมภาพได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานานแล้ว, อยู่อย่างไม่มีทพี่ ึ่ง, อยากจะไปยังชมพูทวีป.”
ราชา อาห
“ภนฺเต ตุมฺเห จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฏฺฐหามิ, อยญฺจ มหาชโน ตุมฺเห นิสฺสาย ตีสุ สรเณสุ ปติฏฺฐิโต, กสฺมา ตุมฺเห อุกฺกณฺฐถาติ.
พระราชาตรัสว่า “ท่านผู้เจริญ! ข้าพเจ้าบำรุงพวกท่านด้วยปัจจัย ๔,
และมหาชนนี้ อาศัยพระคุณท่าน ตั้งอยู่ในสรณะทั้งหลาย, เพราะเหตุไรพวกท่านจึงเบื่อหน่าย.”
“จิรํ ทิฏฺโฐ โน มหาราช สมฺมาสมฺพุทโฺ ธ, อภิวาทนปจฺจุฏฺฐานญฺชลิกมฺมสามีกมฺมกรณฏฺฐานํ นตฺถิ, เตนมฺหา อุกฺกณฺฐติ าติ.
พระเถระ.

มหาบพิตร! พวกอาตมภาพได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเวลานานแล้ว,
สถานที่ควรทำการอภิวาท การลุกรับ อัญชลีกรรม และสามีจกิ รรม ไม่มี,
เพราะเหตุนั้น พวกอาตมาภาพจึงเบื่อหน่าย.

“นนุ ภนฺเต ตุมฺเห อโวจุตฺถ ‘ปรินิพฺพโุ ต สมฺมาสมฺพุทโฺ ธติ.
พระราชา.

ท่านผู้เจริญ! พระคุณเจ้า ได้พูดแล้วมิใช่หรือว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว.”

“กิญฺจาปิ มหาราช ปรินิพพฺ ุโต, อถขฺวสฺส สรีรธาตุโย ติฏฺฐนฺตตี ิ.
พระเถระ.

มหาบพิตร! ปรินพิ พานแล้ว แม้ก็จริง, ถึงอย่างนั้น พระสรีรธาตุของพระองค์ยังอยู่.

๑ สะ ใส่หรือสุมเพื่อกันไว้ เช่น เอาหนามสะ.

หน้า ๑๓๒ • เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [พระเถระแนะให้หาสิ่งที่ควรกราบไหว้บูชา]

“อญฺญาตํ ภนฺเต, ถูปปติฏฺฐานํ ตุมฺเห อากงฺขถาติ.
“กโรมิ ภนฺเต ถูปํ, ภูมิภาคํทานิ วิจินาถ, อปิจ ภนฺเต ธาตุโย กุโต ลจฺฉามาติ.
พระราชา.

ข้าพเจ้ารู้ ท่านผู้เจริญ!, พระคุณท่านจำนงหวังการสร้างพระสถูป.
ท่านผู้เจริญ! ข้าพเจ้าจะสร้างพระสถูป, นิมนต์พระคุณท่านเลือกพื้นที่ ในบัดนี้เถิด,
อนึ่ง ข้าพเจ้า จักได้พระธาตุแต่ที่ไหน ท่านผู้เจริญ!”

“สุมเนน สทฺธึ มนฺเตหิ มหาราชาติ.
พระเถระ.

มหาบพิตร! ทรงปรึกษากับสุมนสามเณรดูเถิด.”
[สุมนสามเณรรับจัดหาพระธาตุ]

“สาธุ ภนฺเตติ ราชา สุมนํ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ “กุโตทานิ ภนฺเต ธาตุโย ลจฺฉามาติ.
พระราชาทรงรับว่า “ดีละ ท่านผู้เจริญ! แล้วเข้าไปหาสุมนสามเณร ตรัสถามว่า
“ท่านขอรับ! เดี๋ยวนี้ พวกเราจักได้พระธาตุจากไหน?”
สุมโน อาห “อปฺโปสฺสุกฺโก ตฺวํ มหาราช, วีถิโย โสธาเปตฺวา ธชปฏากปุณฺณฆฏาทีหิ อลงฺการาเปตฺวา
สปริชโน อุโปสถงฺคานิ สมาทิยิตวฺ า สพฺพตาลาวจเร อุปฏฺฐเปตฺวา มงฺคลหตฺถึ สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต ํ การาเปตฺวา
อุปริ จสฺส เสตจฺฉตฺตํ อุสฺสาเปตฺวา สายณฺหสมเย มหานาควนุยฺยานาภิมุโข ยาหิ อทฺธา ตสฺมึ ฐาเน ธาตุโย ลจฺฉสีติ.
สุมนสามเณรทูลว่า “ทรงขวนขวายน้อยเถิด มหาบพิตร! ขอพระองค์ได้ทรงให้ชำระถนนหนทาง
ให้ประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับมีธงชัยธงประฏาก และหม้อน้ำเต็มเป็นต้น แล้วพร้อมด้วยชนบริวารสมาทานองค์อโุ บสถ
ให้พวกพนักงานตาลาวจรดนตรี๑ทั้งปวงประชุมกัน รับสั่งให้ตกแต่งช้างมงคลประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทุกอย่าง
และให้ยกเศวตฉัตรขึ้นเบื้องบนช้างมงคลนั้นเสร็จแล้ว เวลาเย็น ขอให้เสด็จบ่ายพระพักตร์มุ่งตรงไปยังอุทยานมหานาควัน,
พระองค์จักทรงได้พระธาตุในที่นั้นแน่นอน.”
ราชา “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ.
พระราชาทรงรับว่า “สาธุ.”
เถรา เจติยคิริเมว อคมํสุ.
พระเถระทั้งหลาย ก็ได้ไปยังเจติยคิรีบรรพตนั่นแล.
[พระเถระสั่งการให้สุมนสามเณรไปเชิญพระธาตุ]
ตตฺรายสฺมา [85] มหินฺทตฺเถโร สุมนํ สามเณรมาห
“คจฺฉ ตฺวํ สามเณร, ชมฺพุทีเป ตว อยฺยกํ อโสกํ ธมฺมราชานํ อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน เอวํ วเทหิ
‘สหาโย เต มหาราช เทวานํ ปิยติสฺโส พุทฺธสาสเน ปสนฺโน ถูปํ ปติฏฺฐาเปตุกาโม, ตุมฺหากํ กิร หตฺเถ ธาตุ อตฺถิ, ตํ เม เทถาติ
ตํ คเหตฺวา สกฺกํ เทวราชานํ อุปสงฺกมิตวฺ า เอวํ วเทหิ ‘ตุมฺหากํ กิร มหาราช หตฺเถ เทฺว ธาตุโย อตฺถิ,
ทกฺขิณทาฒญฺจ ทกฺขิณกฺขกญฺจ, ตโต ตุมฺเห ทกฺขิณทาฒํ ปูเชถ, ทกฺขิณกฺขกํ ปน มยฺหํ เทถาติ
เอวญฺจ นํ วเทหิ ‘กสฺมา ตฺวํ มหาราช อมฺเห ตมฺพปณฺณิทีปํ ปหิณิตวฺ า ปมชฺชสีติ.
๑ พนักงานประโคมดนตรี หรือละครรำเท้า.

เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [พระเถระสั่งการให้สุมนสามเณรไปเชิญพระธาตุ] • หน้า ๑๓๓

ณ เจติยคิรีบรรพตนั้น ท่านพระมหินทเถระ กล่าวกะสุมนสามเณรว่า
“ไปเถิด สามเณร! เธอจงเข้าเฝ้าพระเจ้าอโศกธรรมราช ผู้เป็นพระเจ้าตาของเธอ ในชมพูทวีป ทูลตามคำของเราอย่างนี้วา่
“มหาบพิตร! พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ พระสหายของพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระศาสนาปรารถนาจะให้สร้างพระสถูป ,
ได้ยินว่า พระองค์มพี ระธาตุอยู่ในพระหัตถ์ (ในครอบครอง), ขอพระองค์ได้ทรงให้พระธาตุนั้นแก่อาตมภาพเถิด” ดังนี้แล้ว
รับเอาพระธาตุนั้น จงเข้าไปเฝ้าท้าวสักกเทวราชทูลอย่างนี้วา่ “ข้าแต่มหาราช!
ได้ยินว่า พระองค์มพี ระธาตุอยู่ในพระหัตถ์๑ ๒ องค์ คือ พระทันตธาตุเบื้องขวา และพระธาตุรากขวัญเบื้องขวา,
เพราะฉะนั้น ขอพระองค์โปรดบูชาพระทันตธาตุเบื้องขวา, แต่พระราชทานพระธาตุรากขวัญเบื้องขวาแก่อาตมภาพ”
และจงทูลท้าวสักกะนั้นอย่างนีว้ ่า
“ข้าแต่มหาราช! เพราะเหตุไร พระองค์ทรงส่งพวกอาตมภาพไปยังเกาะตัมพปัณณิทวีปแล้ว ทรงปล่อยปละละเลยเสีย” ดังนี้.
[สุมนสามเณรไปเชิญพระธาตุมาเกาะลังกาตามเถรบัญชา]
“สาธุ ภนฺเตติ โข สุมโน เถรสฺส วจนํ สมปฏิจฺฉิตวฺ า ตาวเทว ปตฺตจีวรมาทาย เวหาสํ อพฺภุคคฺ นฺตฺวา ปาฏลิปุตฺตทฺวาเร โอรุยฺห
รญฺโญ สนฺติกํ คนฺตฺวา เอตมตฺถํ อาโรเจสิ.
สุมนสามเณรรับคำของพระเถระว่า “ดีละ ขอรับ!” ดังนี้แล้ว ถือเอาบาตรและจีวรเหาะขึ้นสู่เวหาส ในขณะนั้นนั่นเอง
ลงที่ประตูนครปาตลีบุตร ไปสู่ราชสำนัก ทูลเรือ่ งนั้นให้ทรงทราบ.
มหาราชา ตุฏฺโฐ สามเณรสฺส หตฺถโต ปตฺตํ คเหตฺวา คนฺเธหิ อุพพฺ ฏฺเฏตฺวา วรมุตตฺ สทิสานํ ธาตูนํ ปูเรตฺวา อทาสิ.
พระมหาราชา ทรงยินดีรับบาตรจากมือสามเณร อบด้วยของหอม แล้วได้บรรจุพระธาตุเช่นกับแก้วมุกดาอันประเสริฐถวาย.
โส ตํ คเหตฺวา สกฺกํ เทวราชานํ อุปสงฺกมิ.
สามเณรนั้นรับเอาพระธาตุนั้นแล้ว เข้าไปเฝ้าท้าวสักกเทวราช.
สกฺโก เทวราชา สามเณรํ ทิสฺวา “กึ ภนฺเต สุมน อาหิณฺฑสีติ อาห.
ท้าวสักกเทวราชเห็นสามเณรแล้วตรัสว่า “พ่อสุมนะผู้เจริญ! เธอเที่ยวมา เพราะเหตุไร?”
“ตฺวํ มหาราช อมฺเห ตมฺพปณฺณิทีปํ เปเสตฺวา กสฺมา ปมชฺชสีติ.
สามเณร.

ข้าแต่มหาราช! พระองค์ทรงส่งพวกอาตมภาพไปยังเกาะตัมพปัณณิทวีปแล้ว
ทรงปล่อยปละละเลยเสีย เพราะเหตุไร?

“นปฺปมชฺชามิ ภนฺเต, วเทหิ กึ กโรมีติ.
ท้าวสักกะ.

ไม่ได้ละเลย ท่านผู้เจริญ! พูดไปเถิด, จะให้ข้าพเจ้าทำอะไร?

“ตุมฺหากํ กิร หตฺเถ เทฺว ธาตุโย อตฺถิ, ทกฺขิณทาฒญฺจ ทกฺขิณกฺขกญฺจ,
ตโต ตุมฺเห ทกฺขิณทาฒํ ปูเชถ, ทกฺขิณกฺขกมฺปน มยฺหํ เทถาติ.
สามเณร.

๑ ในครอบครอง

ได้ยนิ ว่า พระองค์มพี ระธาตุอยูใ่ นพระหัตถ์ ๒ องค์ คือ พระทันตธาตุเบือ้ งขวา และพระธาตุรากขวัญเบือ้ งขวา,
ฉะนั้น ขอให้มหาบพิตรทรงบูชาพระทันตธาตุเบื้องขวา, แต่ทรงให้พระธาตุรากขวัญเบื้องขวาแก่อาตมภาพ.

หน้า ๑๓๔ • เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [สุมนสามเณรไปเชิญพระธาตุมาเกาะลังกาตามเถรบัญชา]

“สาธุ ภนฺเตติ โข สกฺโก เทวานมินฺโท โยชนปฺปมาณํ มณิถูปํ อุคฺฆาเฏตฺวา ทกฺขิณกฺขกํ ธาตุํ นีหริตฺวา [86] สุมนสฺส อทาสิ.
ท้าวสักกะจอมเหล่าเทพตรัสว่า “ดีละ ท่านผู้เจริญ!” แล้วทรงเปิดพระสถูปแก้วมณีประมาณ ๑ โยชน์
ได้นำพระธาตุรากขวัญเบื้องขวาออกมาแล้ว ถวายแก่สุมนสามเณร.
โส ตํ คเหตฺวา เจติยคิริมฺหิเยว ปติฏฺฐาสิ.
สุมนสามเณรนั้น รับเอาพระธาตุนั้นแล้วประดิษฐานไว้ ในเจติยบรรพตนั่นแล.
[พระเถระและราชาตลอดถึงชาวเกาะต้อนรับพระธาตุ]
อถโข มหินฺทปฺปมุขา สพฺเพปิ เต มหานาคา อโสกธมฺมราเชน ทินฺนธาตุโย เจติยคิริมฺหิเยว ปติฏฺฐเปตฺวา
ทกฺขิณกฺขกํ อาทาย วฑฺฒมานกจฺฉายาย มหานาควนุยฺยานํ อคมํสุ.
ครั้งนั้นแล พระมหานาคเหล่านั้นทั้งหมด มีพระมหินท์เป็นประมุข ประดิษฐานพระธาตุทพี่ ระเจ้าอโศกธรรมราช
ทรงให้มาไว้ที่เจติยบรรพตนั่นแล แล้วเชิญพระธาตุรากขวัญเบื้องขวา ไปยังมหานาควันอุทยานในเวลาบ่าย.
ราชาปิ โข สุมเนน วุตตฺ ปฺปการํ ปูชาสกฺการํ กตฺวา หตฺถิกฺขนฺธวรคโต สยํ มงฺคลหตฺถิมตฺถเก เสตจฺฉตฺตํ ธารยมาโน
มหานาควนุยฺยานํ สมฺปาปุณิ.
ฝ่ายพระราชาแล ทรงทำการบูชาสักการะมีประการดังที่สุมนสามเณรกล่าวแล้ว ประทับบนคอช้างตัวประเสริฐ
ทรงกั้นเศวตฉัตรด้วยพระองค์เอง บนเศียรของช้างมงคล เสด็จไปถึงมหานาควันอุทยานพอดี.
อถสฺส เอตทโหสิ “สเจ อยํ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ธาตุ, ฉตฺตํ อปนมตุ, มงฺคลหตฺถี ชนฺนุเกหิ ภูมิยํ ปติฏฺฐหตุ,
ธาตุจงฺโกฏกํ มยฺหํ มตฺถเก ปติฏฺฐาตูติ.
ครั้งนั้น ท้าวเธอได้ทรงมีพระรำพึงดังนี้วา่ “ถ้าว่า นี้เป็นพระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไซร้, เศวตฉัตรจงเบนออกไป,
ช้างมงคลจงคุกเข่าลงบนพื้น, ขอให้ผอบบรรจุพระธาตุจงมาประดิษฐานอยู่บนกระหม่อมของเรา.”
สห รญฺโญ จิตฺตุปฺปาเทน ฉตฺตํ อปนมิ, หตฺถี ชนฺนุเกหิ ภูมิยํ ปติฏฺฐหิ, ธาตุจงฺโกฏกํ รญฺโญ มตฺถเก ปติฏฺฐหิ.
พร้อมด้วยจิตตุปบาทของพระราชา ฉัตรได้เบนออกไป, ช้างคุกเข่าลงบนพื้น,
ผอบบรรจุพระธาตุได้มาประดิษฐานอยู่บนกระหม่อมของพระราชา.
ราชา อมเตเนว อภิสิตตฺ คตฺโต วิย ปรเมน ปีติปามุชฺเชน สมนฺนาคโต ปุจฺฉิ “ธาตุํ ภนฺเต กึ กโรมาติ.
พระราชา ทรงประกอบด้วยพระปีติปราโมท์อย่างยิ่ง ดุจมีพระองค์อันน้ำอมฤตนั่นแลโสรจสรงแล้ว จึงตรัสถามว่า
“ท่านผู้เจริญ! ข้าพเจ้าจะปฏิบัตพิ ระธาตุอย่างไร.”
“หตฺถิกุมฺภมฺหิเยว ตาว มหาราช ฐเปหีติ.
พระเถระทูลว่า “ขอพระองค์ได้ทรงวางไว้ บนกระพองช้างนั่นแหละก่อน มหาบพิตร!”
ราชา ธาตุจงฺโกฏกํ คเหตฺวา หตฺถิกุมฺเภ ฐเปสิ.
พระราชา ได้ทรงยกผอบบรรจุพระธาตุลงวางไว้บนกระพองช้าง.
ปมุทิโต นาโค โกญฺจนาทํ นทิ.
ช้างมีความดีใจ ได้บันลือเสียงดุจเสียงนกกระเรียน.
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มหาเมโฆ อุฏฺฐหิตฺวา โปกฺขรวสฺสํ วสฺสิ.
มหาเมฆ ตั้งเค้าขึ้นแล้ว ได้ยังฝนโบกขรพรรษให้ตกลงมา.
อุทกปริยนฺตํ กตฺวา มหาภูมิจาโล อโหสิ “ปจฺจนฺเตปิ นาม สมฺมาสมฺพทุ ฺธสฺส ธาตุ ปติฏฺฐหิสฺสตีติ.
ได้มีแผ่นดินใหญ่ไหวจนถึงที่สุดน้ำ มีอันให้รู้วา่
“พระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จักประดิษฐานอยู่ ชือ่ แม้ในปัจจัตชนบท” ดังนี้เป็นเหตุ.
เทวมนุสฺสา ปโมทึสุ.
พวกเทวดาและมนุษย์ได้ร่าเริงบันเทิงใจทัว่ กัน.
เอวํ อิทธฺ านุภาวสิริยา เทวมนุสฺสานํ ปีตึ ชนยนฺโต
ปุณฺณมายํ มหาวีโร
อาคนฺตฺวา เทวโลกมฺหา

จาตุมฺมาสินิยา อิธ
หตฺถิกุมฺเภ ปติฏฺฐโิ ตติ.

พระมหาวีระ (ผู้มีความเพียรใหญ่) เสด็จมาในเกาะลังกานี้ จากเทวโลก
ได้ประดิษฐานอยู่บนกระพองช้าง ในดิถีเพ็ญ เป็นที่เต็มครบ ๔ เดือน
(กลางเดือน ๑๒)

ก่อให้เกิดปีติแก่ทวยเทพและหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ด้วยสิริคืออานุภาพแห่งฤทธิ์ ด้วยประการฉะนี้แล.
[ช้างนำพระธาตุไปยังที่จะสร้างพระเจดีย์]
อถ โส หตฺถินาโค อเนกตาลาวจรปริวาริโต อติวิย อุฬาเรน ปูชาสกฺกาเรน สกฺกริยมาโน
ปจฺฉิมทิสาภิมุโข หุตฺวา อปสกฺกนฺโต [87] ยาว นครสฺส ปุรตฺถิมทฺวารํ ตาว คนฺตวฺ า ปุรตฺถิมทฺวาเรน นครํ ปวิสติ ฺวา
สกลนาคเรหิ อุฬาราย ปูชาย กริยมานาย ทกฺขิณทฺวาเรน นิกฺขมิตวฺ า, ถูปารามสฺส ปจฺฉิมทิสาภาเค มเหชวตฺถุ นาม กิร อตฺถิ,
ตตฺถ คนฺตฺวา ปุน ถูปารามาภิมุโขเยว ปฏินิวตฺติ.
ครัง้ นัน้ พญาช้างนัน้ อันพวกตาลาวจรดนตรีมใิ ช่นอ้ ยแวดล้อมแล้ว มีทวยนครสักการะอยู่ ด้วยการบูชาสักการะอย่างโอฬารยิง่
เดินมุ่งหน้าไปทางทิศปัจฉิม ไม่ถอยหลัง จนกระทั่งถึงประตูนครด้านทิศบูรพาแล้วเข้าสู่นครทางประตูดา้ นทิศบูรพา
มีทวยนครทั่วทั้งเมืองทำการบูชาอย่างโอฬาร ออก (จากเมือง) ทางประตูด้านทิศทักษิณ เดินไปที่เทวาลัย๑ของเมหชยักษ์
นัยว่ามีอยูใ่ นด้านทิศปัจฉิมแห่งถูปาราม แล้วย้อนกลับมุ่งหน้าตรงไปยังถูปารามนั่นแลอีก.
เตน จ สมเยน ถูปาราเม ปุริมกานํ ติณฺณํ สมฺมาสมฺพทุ ฺธานํ ปริโภคเจติยฏฺฐานํ โหติ.
ก็สมัยนั้น ถูปารามเป็นที่ตั้งบริโภคเจดีย์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ๓ พระองค์.
[ประวัติเกาะลังกาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า]
อตีเต กิร อยํ ทีโป โอชทีโป นาม อโหสิ.
ดังได้สดับมา ในอดีตกาล ทวีปนี้ (เกาะลังกา) ได้มีชื่อว่า โอชทวีป.

๑ เทวสถาน
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ราชา อภโย นาม.
พระราชามีพระนามว่าอภัย.
นครํ อภยปุรนฺนาม.
เมืองหลวงชื่อว่า อภัยปุระ.
เจติยปพฺพโต เทวกูฏปพฺพโต นาม.
เจติยบรรพตมีชื่อว่า เทวกูฏบรรพต.
ถูปาราโม ปฏิยาราโม นาม.
ถูปารามมีนามว่า ปฏิยาราม.
เตน โข ปน สมเยน กกุสนฺโธ ภควา โลเก อุปฺปนฺโน โหติ.
ก็สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคพระนามว่า กกุสันธะ ทรงอุบัติแล้วในโลก.
ตสฺส สาวโก มหาเทโว นาม ภิกฺขุสหสฺเสน สทฺธึ เทวกูเฏ ปติฏฺฐาสิ มหินฺทตฺเถโร วิย เจติยปพฺพเต.
สาวกของพระผู้มพี ระภาคพระองค์นั้น ชื่อว่ามหาเทวะ
ได้ยืนอยู่บนเทวกูฏบรรพตกับภิกษุพันรูป เหมือนพระมหินทเถระยืนอยู่บนเจติยบรรพตฉะนั้น.
เตน สมเยน โอชทีเป สตฺตา ปชฺชรเกน อนยพฺยสนํ อาปชฺชนฺติ.
สมัยนั้น พวกสัตว์บนเกาะโอชทวีปถึงความวิบัติฉิบหายเพราะโรคชื่อปัชชรก (โรคไข้เซื่องซึม).
อทฺทสา โข กกุสนฺโธ ภควา พุทฺธจกฺขุนา โลกํ โวโลเกนฺโต เต สตฺเต อนยพฺยสนมาปชฺชนฺเต.
พระผู้มีพระภาคพระนามว่า กกุสันธะ ทรงตรวจดูสตั วโลกด้วยพุทธจักษุ
ได้ทรงเห็นแล้ว ซึ่งสัตว์เหล่านั้นผู้ถึงความวิบัติฉิบหาย.
ทิสฺวา จตฺตาฬีสาย ภิกฺขุสหสฺเสน ปริวุโต อคมาสิ.
ครั้นทรงเห็นแล้ว มีภกิ ษุ ๔๐,๐๐๐ แวดล้อมได้เสด็จไป (ทีเ่ กาะนัน้ ).
ตสฺสานุภาเวน ตาวเทว ปชฺชรโก วูปสนฺโต.
ด้วยอานุภาพของพระผู้มพี ระภาคนั้น โรคปัชชรกได้สงบลงในขณะนั้นนั่นแล.
โรเค วูปสนฺเต ภควา ธมฺมํ เทเสสิ.
เมื่อโรคสงบลงแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโปรด.
จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานํ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
ธรรมาภิสมัย ได้มีแก่สตั ว์ ๘๔,๐๐๐.
ภควา ธมฺมกรกํ ทตฺวา ปกฺกามิ.
พระผู้มีพระภาคได้ประทานธมกรกไว้แล้วเสด็จหลีกไป.
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ตํ อนฺโต ปกฺขิปิตฺวา ปฏิยาราเม เจติยํ อกํสุ.
ชาวเมืองสร้างพระเจดีย์ที่ปฏิยาราม บรรจุธมกรกนั้นไว้ข้างใน.
มหาเทโว ทีปํ อนุสาสนฺโต วิหาสิ.
พระมหาเทวะได้อยู่สั่งสอนชาวเกาะ.
โกนาคมนสฺส ปน ภควโต กาเล อยํ ทีโป วรทีโป นาม อโหสิ.
ส่วนในกาลของพระผู้มพี ระภาคพระนามว่า โกนาคมน์ ทวีปนี้มีชื่อว่า วรทวีป.
ราชา สมิทฺธิ นาม.
พระราชาทีพระนามว่า สมิทธิ.
นครํ วฑฺฒมานํ นาม.
เมืองหลวงชื่อว่า วัฑฒมาน.
ปพฺพโต สุวณฺณ[88]กูโฏ นาม.
บรรพตชื่อว่า สุวรรณกูฏ.
เตน โข ปน สมเยน วรทีเป ทุพพฺ ุฏฺฐิกา โหติ ทุพฺภกิ ฺขํ ทุสฺสสฺสํ.
ก็แล สมัยนั้น เกิดมีฝนแล้ง ภิกษาหายาก ข้าวกล้าเสียหายในวรทวีป.
สตฺตา ฉาตกโรเคน อนยพฺยสนํ อาปชฺชนฺติ.
พวกสัตว์ถึงความวิบัติฉิบหาย ด้วยโรคคือความอดอยาก
อทฺทสา โข โกนาคมโน ภควา พุทฺธจกฺขุนา โลกํ โวโลเกนฺโต เต สตฺเต อนยพฺยสนํ อาปชฺชนฺเต.
พระผู้มีพระภาคพระนามว่าโกนาคมน์ ทรงแลดูสัตวโลกด้วยพุทธจักษุ ได้ทรงเห็นสัตว์เหล่านั้นผู้ถึงความวิบัติฉิบหาย.
ทิสฺวา ตึสภิกฺขุสหสฺสปริวุโต อคมาสิ.
ครั้นทรงทรงเห็นแล้ว มีภิกษุ ๓๐,๐๐๐ รูปแวดล้อมได้เสด็จไป (ยังเกาะนั้น).
พุทธฺ านุภาเวน เทโว สมฺมาธารํ อนุปฺปเวจฺฉิ.
ด้วยพุทธานุภาพ ฝนได้ตกถูกต้องตามฤดูกาล.
สุภิกฺขํ อโหสิ.
ภิกษาหาได้ง่าย.
ภควา ธมฺมํ เทเสสิ.
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโปรด (ชาวทวีปนั้น).
จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานํ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
ธรรมาภิสมัย ได้มีแก่สตั ว์ ๘๔,๐๐๐.
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ภควา ภิกฺขุสหสฺสปริวารํ มหาสุมนํ นาม เถรํ ทีเป ฐเปตฺวา กายพนฺธนํ ทตฺวา ปกฺกามิ.
พระผู้มีพระภาค พักพระเถระนามว่า มหาสุมน ซึ่งมีภิกษุพันรูปเป็นบริวารไว้ที่เกาะ
ได้ประทานประคดเอวนั้นไว้แล้วเสด็จหลีกไป.
ตํ อนฺโต ปกฺขิปิตฺวา เจติยมกํสุ.
ชนทั้งหลายได้สร้างพระเจดีย์บรรจุประคดเอวนั้นไว้ภายใน.
กสฺสปสฺส ปน ภควโต กาเล อยํ ทีโป มณฺฑทีโป นาม อโหสิ.
อนึ่ง ในกาลแห่งพระผู้มพี ระภาคพระนามว่า กัสสปะ เกาะนี้มีชื่อว่า มัณฑทวีป.
ราชา ชยนฺโต นาม.
มีพระราชาทรงพระนามว่า ชยันต์.
นครํ วิสาลํ นาม.
เมืองหลวงนามว่าไพศาล.
ปพฺพโต สุภกูโฏ นาม.
บรรพตมีชื่อว่า สุภกูฏ.
เตน โข ปน สมเยน มณฺฑทีเป มหาวิวาโท โหติ.
ก็สมัยนั้นแล ได้มีการทะเลาะวิวาทใหญ่ในมัณฑทวีป.
พหู สตฺตา กลหวิคฺคหชาตา อนยพฺยสนํ อาปชฺชนฺติ.
สัตว์เป็นอันมากเกิดทะเลาะวิวาทแก่งแย่งกัน ย่อมถึงความวิบัติฉิบหาย.
อทฺทสา โข กสฺสโป ภควา พุทฺธจกฺขุนา โลกํ โวโลเกนฺโต เต สตฺเต อนยพฺยสนํ อาปชฺชนฺเต.
พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะ ทรงตรวจดูสตั วโลกด้วยพุทธจักษุ ได้ทรงเห็นสัตว์เหล่านั้นผู้ถึงความวิบัติฉิบหาย.
ทิสฺวา วีสติภิกฺขุสหสฺสปริวุโต อาคนฺตฺวา วิวาทํ วูปสเมตฺวา ธมฺมํ เทเสสิ.
ครั้นทรงเห็นแล้ว มีภกิ ษุ ๒๐,๐๐๐ รูปแวดล้อมเสด็จมาระงับการวิวาท แล้วแสดงธรรมโปรด.
จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานํ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
ธรรมาภิสมัย ได้มีแก่สตั ว์ ๘๔,๐๐๐.
ภควา ภิกฺขุสหสฺสปริวารํ สพฺพนนฺทึ นาม เถรํ ทีเป ปติฏฺฐาเปตฺวา อุทกสาฏิกํ ทตฺวา ปกฺกามิ.
พระผู้มีพระภาคให้พระเถระนามว่า สัพพนันที ซึ่งมีภิกษุพันรูปเป็นบริวารพักอยู่ที่เกาะ
ได้ประทานอุทกสาฏิก (ผ้าสรงน้ำ) ไว้แล้ว เสด็จหลีกไป.
ตํ อนฺโต ปกฺขิปิตฺวา เจติยมกํสุ.
ชาวเกาะได้สร้างพระเจดีย์ บรรจุอุทกสาฏิกนั้นไว้ภายใน.
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เอวํ ถูปาราเม ปุริมกานํ ติณฺณํ สมฺมาสมฺพุทธฺ านํ ปริโภคเจติยานิ ปติฏฺฐหึสุ.
บริโภคเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ๓ พระองค์ ได้ประดิษฐานอยู่แล้วในถูปาราม ด้วยประการอย่างนี้ .
ตานิ สาสนนฺตรธาเนน นสฺสนฺติ. ฐานมตฺตํ อวสิสฺสติ.
เจดีย์เหล่านั้น ย่อมสาบสูญไป เพราะความอันตรธานไปแห่งพระศาสนา, เหลืออยู่แต่เพียงฐานเท่านั้น.
ตสฺมา วุตฺตํ “เตน จ สมเยน ถูปาราเม ปุริมกานํ [89] ติณฺณํ สมฺมาสมฺพุทฺธานํ ปริโภคเจติยฏฺฐานํ โหตีติ.
เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวคำนี้วา่
“ก็สมัยนั้นถูปารามเป็นที่ตั้งแห่งบริโภคเจดีย์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ๓ พระองค์.”
ตเทตํ, วินฏฺเฐสุ เจติเยสุ, เทวตานุภาเวน กณฺฏกสมากิณฺณสาเขหิ นานาคจฺเฉหิ ปริวุตํ ติฏฺฐติ
“มา นํ โกจิ อุจฺฉิฏฺฐาสุจิมลกจวเรหิ สนฺทูเสสีติ.
ที่นี่นั้น เมื่อพระเจดีย์สาบสูญไปแล้ว ถูกห้อมล้อมอยู่ด้วยพุ่มไม้ต่างๆ ที่มีเรียวกิ่งสะพรั่งไปด้วยหนาม ด้วยอานุภาพของเทวดา
โดยตั้งใจว่า “ใครๆ อย่าได้ประทุษร้ายที่นั้น ด้วยของเป็นเดนของไม่สะอาด มลทินและหยากเยื่อ .”
[ช้างไม่ยอมให้ยกพระธาตุลงจากกระพอง]
อถ ตสฺส หตฺถิโน ปุรโต คนฺตฺวา ราชปุริสา สพฺพคจฺเฉ ฉินฺทิตฺวา ภูมึ โสเธตฺวา ตํ หตฺถตลสทิสมกํสุ.
ครั้งนั้น พวกราชบุรุษล่วงหน้าไปก่อนช้างนั้น ถางพุ่มไม้ทั้งหมด ปราบพื้นที่ทำที่นั้นให้ราบเหมือนฝ่ามือ.
หตฺถินาโค คนฺตวฺ า ตํ ฐานํ ปุรโต กตฺวา ตสฺส ปจฺฉิมทิสาภาเค โพธิรุกฺขฏฺฐาเน อฏฺฐาสิ.
พญาช้างเดินบ่ายหน้าไปยังที่นั้น ได้ยืนอยู่ที่ฐานต้นโพธิ์ทางทิศปัจฉิมแห่งที่นั้น.
อถสฺส มตฺถกโต ธาตุํ โอโรเปตุํ อารภึสุ.
ครั้งนั้น พวกราชบุรุษปรารภจะยกพระธาตุลงจากกระพองช้างนั้น.
นาโค โอโรเปตุํ น เทติ.
พญาช้างไม่ยอมให้ยกลง.
ราชา เถรํ ปุจฺฉิ “กสฺมา ภนฺเต นาโค ธาตุํ โอโรเปตุํ น เทตีติ.
พระราชา ตรัสถามพระเถระว่า “ท่านผู้เจริญ! เพราะเหตุไร ช้างจึงไม่ยอมให้ยกพระธาตุลง.”
“อารุฬฺหํ มหาราช โอโรเปตุํ น วฏฺฏตีติ.
พระเถระถวายพระพรว่า “มหาบพิตร! พระธาตุที่ยกขึ้นแล้วจะยกลงไม่สมควร.”
ตสฺมิญฺจ กาเล อภยวาปิยา อุทกํ ฉินฺนํ โหติ.
ก็ในกาลนั้น น้ำในบึงอภัยวาปี แห้งขาดไป.
สมนฺตา ภูมิ ผลิตา โหติ.
พื้นดินโดยรอบแตกระแหง.
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สุอุทฺธรา มตฺติกาปิณฺฑา.
ก้อนดินเหนียว ยกขึ้นได้ง่าย
ตโต มหาชโน สีฆํ สีฆํ มตฺติกํ อาหริตฺวา หตฺถิกุมฺภปฺปมาณํ วตฺถุมกาสิ.
มหาชนเร่งรีบช่วยกันนำดินจากบึงอภัยวาปีนั้นมาทำพื้นที่ (ฐาน) ประมาณเท่ากระพองช้าง.
ตาวเทว ถูปกรณตฺถํ อิฏฺฐกา กาตุํ อารภึสุ.
ในขณะนั้นนั่นเอง ชนทั้งหลายเริ่มปั้นอิฐ เพื่อสร้างพระสถูป.
ยาว อิฏฺฐกา ปรินิฏฺฐนฺติ ตาว หตฺถินาโค กติปาหํ ทิวา โพธิรกุ ฺขฏฺฐาเน หตฺถิสาลายํ ติฏฺฐติ รตฺตึ ถูปปติฏฺฐานภูมึ ปริยายติ.
พญาช้างยืนในโรงช้างใกล้ฐานของต้นโพธิ์ในเวลากลางวัน
กลางคืนรักษาพื้นที่ที่จะสร้างพระสถูป ๒-๓ วัน จนกว่าอิฐจะสำเร็จ.
อถ วตฺถุํ จินาเปตฺวา ราชา เถรํ ปุจฺฉิ “กีทิโส ภนฺเต ถูโป กาตพฺโพติ.
ครั้งนั้น พระราชารับสั่งให้ก่อพื้นที่ (ฐาน, ที่ตั้ง) แล้วตรัสถามพระเถระว่า
“ข้าพเจ้าพึงสร้างพระสถูปมีรูปลักษณะเช่นไร ท่านผู้เจริญ?”
“วีหิราสิสทิโส มหาราชาติ.
พระเถระถวายพระพรว่า “เช่นกับกองข้าวเปลือก มหาบพิตร!”
“สาธุ ภนฺเตติ ราชา ชงฺฆปฺปมาณํ ถูปํ จินาเปตฺวา ธาตุํ โอโรปนตฺถาย มหาสกฺการํ กาเรสิ.
พระราชาทรงรับสั่งว่า “ดีละ ท่านผู้เจริญ!” รับสั่งให้ก่อพระสถูปขนาดฐานชุกชีแล้ว
ให้กระทำสักการะใหญ่ เพื่อต้องการยกพระธาตุขึ้น.
[พระธาตุแสดงปาฏิหาริย์แก่มหาชน]
สกลนครญฺจ ชนปโท จ ธาตุมหทสฺสนตฺถํ สนฺนิปติ.
ทวยนครทั้งสิ้นและชาวชนบทกันแล้ว เพื่อชมการฉลองพระธาตุ.
สนฺนิปติเต จ ตสฺมึ มหาชนกาเย, ทสพลสฺส ธาตุ หตฺถกิ มุ ภฺ โต สตฺตตาลปฺปมาณํ เวหาสํ อพฺภคุ คฺ นฺตวฺ า ยมกปาฏิหาริยํ ทสฺเสสิ.
ก็เมื่อหมู่มหาชนนั้นประชุมกันแล้ว พระธาตุของพระทศพล ได้เหาะขึ้นสู่เวหาสประมาณชั่วตาล ๗ ต้น จากกระพองช้าง
แสดงยมกปาฏิหาริย์.
เตหิ เตหิ ธาตุปฺปเทเสหิ ฉนฺนํ วณฺณานํ [90] อุทกธารา จ อคฺคกิ ฺขนฺธา จ ปวตฺตนฺติ.
ธารน้ำและเปลวไฟมีรัศมี ๖ สี ย่อมพวยพุ่งออกจากองค์พระธาตุทั้งหลายนั้นๆ.
สาวตฺถิยํ คณฺฑามฺพมูเล ภควโต๑ ทสฺสติ ปาฏิหาริยสทิสเมว ปาฏิหาริยํ อโหสิ.
ได้มีปาฏิหาริย์คล้ายกับปาฏิหาริยท์ ี่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง ณ โคนต้นคัณฑามพฤกษ์ ใกล้กรุงสาวัตถี .

๑ ภควตาติปิ ทิสฺสติ.
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ตญฺจ โข เนว เถรานุภาเวน น เทวตานุภาเวน, อปิจ โข พุทฺธานุภาเวเนว.
ก็แล ปฏิหาริย์นั้น ไม่ใช่ด้วยอานุภาพของพระเถระ ไม่ใช่ด้วยอานุภาพของเทวดาเลย, แท้ที่จริง เป็นด้วยพุทธานุภาพเท่านั้น.
ภควา กิร ธรมาโนว อธิฏฺฐาสิ “มยิ ปรินิพพฺ ุเต, ตมฺพปณฺณิทีเป อนุราธปุรสฺส ทกฺขิณภาเค
ปุริมกานํ ติณฺณํ พุทธฺ านํ ปริโภคเจติยฏฺฐาเน มม ทกฺขิณกฺขกธาตุปติฏฺฐานทิวเส ยมกปาฏิหาริยํ โหตูติ.
ได้ยินว่า พระผู้มพี ระภาค เมื่อยังทรงพระชนม์อยู่นั่นแล ได้ทรงอธิษฐานว่า
“เมื่อเราปรินิพพานแล้ว ยมกปาฏิหาริย์จงมีในวันประดิษฐานพระธาตุรากขวัญเบื้องขวาของเรา
เหนือที่ตั้งบริโภคเจดีย์ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ๓ องค์ ด้านทิศทักษิณแห่งอนุราธบุรี ในเกาะตัมพปัณณิทวีป” ดังนี้ .
เอวํ อจินฺติยา พุทฺธา
อจินฺติเย ปสนฺนานํ

พุทธฺ ธมฺมา อจินตฺ ิยา
วิปาโก โหตฺยจินฺตโิ ยติ.

พระพุทธเจ้าเป็นอจินไตย พระธรรมของพระพุทธเจ้า ก็เป็นอจินไตย
วิบากของเหล่าชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า และพระคุณของพระพุทธเจ้า
ซึ่งเป็นอจินไตย ก็เป็นอจินไตย โดยนัยดังกล่าวมาฉะนี้แล.
[พระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปเกาะลังกาเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่]
สมฺมาสมฺพุทฺโธ กิร อิมํ ทีปํ ธรมานกาเลปิ ติกฺขตฺตุํ อคมาสิ.
ได้ทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จไปสู่เกาะนี้ (เกาะลังกา) ถึง ๓ ครั้ง แม้ในคราวยังทรงพระชนม์อยู่.
ปฐมํ ยกฺขทมนตฺถํ เอกโกว อาคนฺตฺวา ยกฺเข ทเมตฺวา
“มยิ ปรินิพพฺ ุเต, อิมสฺมึ ทีเป มม สาสนํ ปติฏฺฐหิสฺสตีติ ตมฺพปณฺณิทีเป รกฺขํ กโรนฺโต ติกฺขตฺตุํ ทีปํ อาวิชฺฌิ.
คือ คราวแรกเสด็จมาพระองค์เดียวเท่านั้น เพื่อทรมานยักษ์ ครั้นทรมานยักษ์แล้ว ทรงตั้งอารักขาที่เกาะตัมพปัณณิทวีป
เสด็จรอบเกาะ ๓ รอบ ตั้งพระทัยว่า “เมื่อเราปรินิพพานแล้ว ศาสนาของเรา จักประดิษฐานอยู่บนเกาะนี้ .”
ทุติยํ มาตุลภาคิเนยฺยานํ นาคราชูนํ ทมนตฺถาย เอกโกว อาคนฺตวฺ า เต ทเมตฺวา อคมาสิ.
ครั้งที่สอง เสด็จมาพระองค์เดียวเหมือนกัน เพื่อต้องการทรมานพญานาคผู้เป็นลุงและหลานกัน,
ครั้นทรมานนาคเหล่านั้นแล้ว ได้เสด็จไป.
ตติยํ ปญฺจสตภิกฺขุปริวาโร อาคนฺตฺวา มหาเจติยฏฺฐาเน จ ถูปารามเจติยฏฺฐาเน จ มหาโพธิปฺปติฏฺฐาเน จ
มุติงฺคณเจติยฏฺฐาเน จ ทีฆวาปีเจติยฏฺฐาเน จ กลฺยาณิยเจติยฏฺฐาเน จ นิโรธสมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา นิสีทิ .
ครั้งที่สาม เสด็จมามีภิกษุ ๕๐๐ รูปเป็นบริวาร ประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติ ณ ที่ตั้งมหาเจดีย์ ทีต่ ั้งถูปารามเจดีย์ ที่ประดิษฐาน
ต้นมหาโพธิ์ ที่ตั้งมุติงคณเจดีย์ ที่ตั้งทีฆวาปีเจดีย์ และที่ตั้งกัลยาณิยเจดีย์.
อิทมสฺส จตุตฺถํ ธาตุสรีเรน อาคมนํ.
การมาโดยพระสรีรธาตุคราวนี้ เป็นครั้งที่ ๔ ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น.
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ธาตุสรีรโต จ ปนสฺส นิกฺขนฺตอุทกผุสิเตหิ สกเล ตมฺพปณฺณิตฺถเล น โกจิ ผุฏโฺ ฐกาโส๑ นาม อโหสิ.
ก็แล ขึ้นชื่อว่า โอกาสน้อยหนึ่งบนพื้นเกาะตัมพปัณณิทวีป
ที่เมล็ดน้ำอันพุ่งออกจากพระสรีรธาตุของพระผู้มีพระภาคนั้น ไม่ถูกต้อง หาได้มีไม่.
เอวมสฺส ตํ ธาตุสรีรํ อุทกผุสิเตหิ ตมฺพปณฺณิตฺถลสฺส ปริฬาหํ วูปสเมตฺวา [91]
มหาชนสฺส ปาฏิหาริยํ ทสฺเสตฺวา โอตริตฺวา รญฺโญ มตฺถเก ปติฏฺฐาสิ.
พระสรีรธาตุนั้น ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ยังความเร่าร้อนของภาคพื้นเกาะตัมพปัณณิทวีปให้สงบลงด้วยเมล็ดฝน
แสดงปาฏิหาริย์แก่มหาชนแล้วลงประดิษฐานอยู่บนกระหม่อมของพระราชา ด้วยประการอย่างนี้.
ราชา สผลํ มนุสฺสปฏิลาภํ มญฺญมาโน มหนฺตํ สกฺการํ กริตวฺ า ธาตุํ ปติฏฺฐาเปสิ.
พระราชาทรงสำคัญการได้อัตตภาพเป็นมนุษย์ซึ่งมีผลทรงทำสักการะใหญ่ ให้บรรจุพระธาตุแล้ว.
สห ธาตุปติฏฺฐาเนน มหาภูมิจาโล อโหสิ.
พร้อมด้วยการบรรจุพระธาตุ ได้เกิดมีแผ่นดินหวั่นไหวใหญ่.
[กุลบุตรชาวเกาะออกบวชในพระศาสนา]
ตสฺมิญฺจ ปน ธาตุปาฏิหาริเย จิตฺตํ ปสาเทตฺวา รญฺโญ ภาตา อภโย นาม ราชกุมาโร ปุริสสหสฺเสน สทฺธึ ปพฺพชิ.
ก็แล ราชกุมารพระนามว่าอภัยเป็นพระกนิฏฐภาดาของพระราชา
ยังพระหทัยให้เลื่อมใสในปาฏิหาริย์แห่งพระธาตุนั้นแล้ว ทรงผนวชพร้อมกับบุรุษประมาณพันหนึ่ง.
เวตาลิคามโต ปญฺจ ทารกสตานิ ปพฺพชึสุ.
พวกทารก ๕๐๐ คน ออกบวชจากหมู่บ้านเวตาลิ.
ตถา ทฺวารมณฺฑลาทีหิ คามเกหิ นิกฺขมิตวฺ า ปญฺจ ปญฺจ ทารกสตานิ.
จากหมู่บ้าน เช่นหมู่บ้านทวารมมณฑลเป็นต้น พวกทารกออกบวชหมู่บ้านละ ๕๐๐ คน เช่นเดียวกัน.
สพฺพานิปิ อนฺโตนครโต จ พหินครโต จ ปพฺพชิตานิ ตึส ภิกฺขุสหสฺสานิ อเหสุํ.
พวกทารกหลายร้อยคน ออกบวชจากภายในเมืองและภายนอกเมือง รวมทั้งหมดเป็นภิกษุ ๓๐,๐๐๐ รูป.
นิฏฺฐิเต ปน ถูปสฺมึ, ราชา จ ราชภตฺติกา จ เทวิโย จ เทวนาคยกฺขานมฺปิ วิมฺหยกรํ ปจฺเจกํ ปจฺเจกํ ปูชมกํสุ.
ก็เมื่อพระสถูปสำเร็จแล้ว, พระราชา ราชอมาตย์และพระเทวี ได้กระทำการบูชา อย่างน่าพิศวงคนละแผนกๆ
แม้แก่พวกเทวดานาคและยักษ์.
นิฏฺฐิตาย ปน ธาตุปูชาย, ปติฏฺฐิเต ธาตุวเร, มหินฺทตฺเถโร เมฆวนุยฺยานเมว คนฺตวฺ า วาสํ กปฺเปสิ.
อนึ่ง เมื่อการบูชาพระธาตุสำเร็จแล้ว, (และ) พระธาตุเจดีย์ประดิษฐานแล้ว๒,
พระมหินทเถระไปสำเร็จการอยู่ยังอุทยานเมฆวันนั่นแล.
๑ “อผุฏฺโฐกาโสติ โยชนาปาโฐ.
๒ ในหนังสือแปลว่า “เมื่อการบูชาพระธาตุ (และ) พระธาตุเจดีย์สำเร็จแล้ว”
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[พระนางอนุฬาเทวีทรงมีพระประสงค์จะบวช]
ตสฺมึ โข ปน สมเย อนุฬา เทวี ปพฺพชิตุกามา หุตวฺ า รญฺโญ อาโรเจสิ.
ก็สมัยนั้นแล พระนางอนุฬาเทวี มีพระประสงค์จะบวช กราบทูลแด่พระราชา.
ราชา ตสฺสา วจนํ สุตวฺ า เถรเมตทโวจ “อนุฬา ภนฺเต เทวี ปพฺพชิตุกามา, ปพฺพาเชถ นนฺติ.
พระราชาทรงสดับคำของพระนางแล้ว ได้ตรัสพระดำรัสนี้กะพระเถระว่า
“ท่านผู้เจริญ! พระนางอนุฬาเทวีมีพระประสงค์จะบวช, ขอพระคุณท่านให้พระนางบวชเถิด.”
“น มหาราช อมฺหากํ มาตุคามํ ปพฺพาเชตุํ กปฺปติ, ปาฏลิปุตฺเต ปน มยฺหํ ภคินี สงฺฆมิตตฺ ตฺเถรี นาม อตฺถิ, ตํ ปกฺโกสาเปหิ,
อิมสฺมึ จ ปน มหาราช ทีเป ปุริมกานํ ติณฺณํ สมฺมาสมฺพุทฺธานํ โพธิ ปติฏฺฐาสิ,
อมฺหากํปิ ภควโต สรสรํสชิ าลวิสชฺชนเกน โพธินา อิธ ปติฏฺฐาตพฺพํ,
ตสฺมา ตถา สาสนํ ปหิเณยฺยาสิ ยถา สงฺฆมิตตฺ า โพธึ คเหตฺวา อาคจฺเฉยฺยาติ.
พระเถระถวายพระพรว่า “มหาบพิตร! การให้มาตุคามบวช ไม่สมควรแก่พวกอาตมภาพ,
แต่ในนครปาตลีบตุ ร มีพระเถรี นามว่าสังฆมิตตา เป็นน้องสาวของอาตมภาพ, ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้นมิ นต์พระเถรีนน้ั มา,
มหาบพิตร! ก็แล โพธิพฤกษ์ (ต้นไม้เป็นทีต่ รัสรู้) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์กอ่ นๆ ทัง้ ๓ พระองค์ ได้ประดิษฐานอยูท่ เ่ี กาะนี้,
โพธิพฤกษ์อันเปล่งข่ายคือรัศมีใหม่ๆ ของพระผู้มีพระภาคแม้ของเรา ก็ควรประดิษฐานอยู่บนเกาะนี้,
เพราะฉะนั้น พระองค์พึงส่งพระราชสาสน์ไปโดยวิธีทพี่ ระเถรีสังฆมิตตาจะพึงเชิญไม้โพธิ์มาด้วย.
[พระราชาส่งทูตไปยังชมพูทวีป]
“สาธุ ภนฺเตติ ราชา เถรสฺส [92] วจนํ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อมจฺเจหิ สทฺธึ มนฺเตตฺวา อริฏฺฐํ นาม อตฺตโน ภาคิเนยฺยํ อาห
“สกฺกิสฺสสิ ตฺวํ ปาฏลิปุตฺตํ คนฺตฺวา มหาโพธินา สทฺธึ อยฺยํ สงฺฆมิตฺตตฺเถรึ อาเนตุนฺติ.
พระราชาทรงคำของพระเถระว่า “ดีละ เจ้าข้า!” ดังนี้ ทรงปรึกษากับพวกอมาตย์แล้ว
ตรัสกะอมาตย์ผู้เป็นหลานของพระองค์ นามว่าอริฏฐะว่า
“เธอจักอาจไปยังนครปาตลีบุตร นิมนต์พระแม่เจ้าสังฆมิตตาเถรีพร้อมกับไม้มหาโพธิ์หรือ?.”
“สกฺกิสฺสามิ เทว, สเจ เม ปพฺพชฺชํ อนุชานิสฺสสีติ.
อริฏฐอมาตย์กราบทูลว่า “อาจ สมมติเทพ!, ถ้าพระองค์จักทรงอนุญาตให้หม่อมฉันบวช.”
“คจฺฉ ตาต, เถรึ อาเนตฺวา ปพฺพชาหีติ.
พระราชาตรัสว่า “ไปเถิดพ่อ!, เจ้านำพระเถรีมาแล้ว จงบวชเถิด.”
โส รญฺโญ จ เถรสฺส จ สาสนํ คเหตฺวา เถรสฺส อธิฏฺฐานพเลน เอกทิวเสเนว ชมฺพุโกลปฏฺฏนํ คนฺตวฺ า
นาวํ อภิรุหิตวฺ า สมุทฺทํ อติกฺกมิตฺวา ปาฏลิปุตฺตเมว อคมาสิ.
อมาตย์นั้นถือเอาพระราชสาสน์และเถรสาสน์แล้ว ไปยังท่าเรือชื่อชัมพุโกลปัฏฏนะ โดยวันเดียวเท่านั้น
ด้วยกำลังการอธิษฐานของพระเถระ ลงเรือข้ามสมุทรไปยังเมืองปาตลีบุตรทีเดียว.
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อนุฬาปิ โข เทวี ปญฺจหิ กญฺญาสเตหิ ปญฺจหิ จ อนฺเตปุริกาสเตหิ สทฺธึ ทส สีลานิ สมาทยิตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
นครสฺส เอกเทเส อุปสฺสยํ การาเปตฺวา นิวาสํ กปฺเปสิ.
ฝ่ายพระนางอนุฬาเทวีแล พร้อมด้วยหญิงสาว ๕๐๐ คน และหญิงชาววังอีก ๕๐๐ คน สมาทานศีล ๑๐ ครองผ้ากาสาวพัสตร์
ให้สร้างสำนักอาศัย ในส่วนหนึ่งแห่งพระนคร แล้วสำเร็จการอยู่อาศัย.
[ทูตถวายพระราชสาสน์และเถรสาสน์]
อริฏฺโฐปิ ตํทิวสเมว คนฺตฺวา รญฺโญ สาสนํ อปฺเปสิ เอวญฺจ อโวจ
“ปุตฺโต เต เทว มหินฺทตฺเถโร เอวมาห ‘สหายกสฺส กิร เต เทวานํปิยติสฺสสฺส ภาตุ ชายา อนุฬา นาม เทวี ปพฺพชิตกุ ามา,
ตํ ปพฺพาเชตุํ อยฺยํ สงฺฆมิตตฺ ตฺเถรึ ปหิณถ อยฺยาเยว จ สทฺธึ มหาโพธินฺติ.
ฝ่ายอริฏฐอมาตย์ก็ไปถึงในวันนั้นนั่นแล ได้ทูลเกล้าถวายพระราชสาสน์และกราบทูลอย่างนี้วา่
“ข้าแต่สมมติเทพ! พระมหินทเถระพระโอรสของพระองค์ ทูลอย่างนี้ว่า ‘ได้ยินว่า พระเทวีพระนามว่าอนุฬา
พระชายาของพระกนิฏฐภาดาแห่งพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ พระสหายของพระองค์ มีพระประสงค์จะบวช,
เพื่อให้พระนางได้บวช ขอพระองค์ได้ทรงส่งพระแม่เจ้าสังฆมิตตาเถรี และต้นมหาโพธิ์ไปกับพระแม่เจ้าด้วย.”
เถรสฺส สาสนํ อาโรเจตฺวา สงฺฆมิตตฺ ตฺเถรึ อุปสงฺกมิตวฺ า เอวมาห “อยฺเย ตุมฺหากํ ภาตา มหินฺทตฺเถโร มํ ตุมฺหากํ สนฺติเก เปเสสิ
‘เทวานํปิยติสฺสรญฺโญ ภาตุ ชายา อนุฬา เทวี ปญฺจหิ กญฺญาสเตหิ ปญฺจหิ จ อนฺเตปุริกาสเตหิ สทฺธึ ปพฺพชิตุกามา,
ตํ กิร อาคนฺตฺวา ปพฺพาเชถาติ.
อริฏฐอมาตย์ ครั้นทูลถวายเถรสาสน์แล้ว เข้าเฝ้าพระเถรีสังฆมิตตา กราบเรียนอย่างนี้วา่
“ข้าแต่พระแม่เจ้า! พระมหินทเถระ หลวงพี่ของพระแม่เจ้า ส่งข้าพเจ้ามาในสำนักของพระแม่เจ้า โดยสั่งว่า
‘พระนางอนุฬาเทวี พระชายาของพระกนิฏฐภาดาแห่งพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ พร้อมกับหญิงสาว ๕๐๐ คน
และหญิงชาววัง ๕๐๐ คน ประสงค์จะบวช, นัยว่า พระแม่เจ้าจงมาให้พระนางอนุฬาเทวีนั้นบวช.”
สา ตาวเทว ตุรติ ตุริตา รญฺโญ สนฺติกํ คนฺตวฺ า เอวมาห “มหาราช มยฺหํ ภาตา มหินฺทตฺเถโร เอวํ ปหิณิ
‘รญฺโญ กิร ภาตุ ชายา อนุฬา นาม เทวี ปญฺจหิ กญฺญาสเตหิ ปญฺจหิ จ อนฺเตปุรกิ าสเตหิ สทฺธึ [93] ปพฺพชิตุกามา,
มยฺหํ อาคมนํ อุทิกฺขติ, อิจฺฉามหํ มหาราช ตมฺพปณฺณิทีปํ คนฺตุนฺติ.
ในทันใดนั้นนั่นเอง พระเถรีนั้นรีบด่วนไปยังราชสำนัก แล้วกราบทูลอย่างนีว้ ่า
“ข้าแต่มหาบพิตร! พระมหินทเถระ หลวงพี่ของหม่อมฉันส่งข่าวมาอย่างนี้ว่า
‘ได้ยินว่า พระนางอนุฬาเทวี พระชายาของพระกนิฏฐภาดาแห่งพระราชา พร้อมด้วยหญิงสาว ๕๐๐ คน
และหญิงชาววัง ๕๐๐ คน ประสงค์จะบวช, คอยท่าการมาของหม่อมฉันอยู่,
ข้าแต่มหาราช! หม่อมฉันปรารถนาจะไปยังเกาะตัมพปัณณิทวีป.”
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ราชา อาห “อมฺม ปุตฺโตปิ เม มหินฺทตฺเถโร นตฺตา จ สุมนสามเณโร มํ ฉินฺนหตฺถํ วิย กโรนฺตา ตมฺพปณฺณิทีปํ คตา,
ตสฺส มยฺหํ เตปิ อปสฺสนฺตสฺส อุปฺปนฺโน โสโก, ตว มุขํ ปสฺสนฺตสฺส วูปสมติ อลํ อมฺม มา อคมาสีติ.
พระราชาตรัสว่า “ดูก่อนแม่!๑ พระมหินทเถระแม้ผู้เป็นลูกของเราและสุมนสามเณรหลานของเรา
ก็ไปสู่เกาะตัมพปัณณิทวีป ทำให้เราเป็นเหมือนคนแขนขาด, เรานั้นเมื่อไม่เห็นลูกและหลานแม้เหล่านั้น ก็เกิดความเศร้าโศก,
เมื่อเห็นหน้าท่าน๒ก็หายโศก, อย่าเลยแม่! แม่อย่าไป.”
“ภาริยํ เม มหาราช ภาตุโน วจนํ, อนุฬาปิ ขตฺตยิ า อิตถฺ สี หสฺสปริวตุ า ปพฺพชฺชาปุเรกฺขารา มํ ปฏิมาเนติ, คจฺฉามหํ มหาราชาติ.
พระเถรีทลู ว่า “ข้าแต่มหาราช! คำของหลวงพีแ่ ห่งหม่อมฉันหนักแน่น, แม้พระนางอนุฬาขัตติยานี อันสตรีพนั คนแวดล้อมแล้ว
มุ่งหน้าต่อบรรพชา รอคอยหม่อมฉันอยู่, หม่อมฉันจะต้องไปมหาบพิตร!”
“เตนหิ อมฺม มหาโพธึ คเหตฺวา คจฺฉาหีติ.
พระราชาตรัสว่า “แม่! ถ้าเช่นนั้น ท่านเชิญต้นมหาโพธิ์ไปด้วยเถิด.”
[พระเจ้าอโศกตั้งพระทัยจะส่งต้นมหาโพธ์ิไปเกาะลังกาอยูก่ ่อน]
“กุโต รญฺญา ลทฺโธ มหาโพธีติ.
ถามว่า “พระราชาได้ต้นมหาโพธิ์มาจากไหน?”
“ราชา กิร ตโต ปุพฺเพ เอว ธาตุคฺคหณตฺถาย อนาคเต สุมเน, ลงฺกาทีปํ มหาโพธึ เปเสตุกาโม
“กถนฺนุโข อสตฺถฆาตารหํ มหาโพธึ เปเสสฺสามีติ อุปายํ อปสฺสนฺโต มหาเทวํ นาม อมจฺจํ ปุจฺฉิ.
แก้ว่า “ได้ทราบว่า พระราชาทรงมีพระประสงค์จะส่งต้นมหาโพธิ์ไปยังเกาะลังกา เมื่อสุมนสามเณรยังไม่มา
เพื่อต้องการรับเอาพระธาตุ ก่อนแต่พระสังฆมิตตาเถรีจะไปนั้นนั่นแล ก็ทรงดำริวา่
‘เราจักส่งต้นมหาโพธิ์ ซึ่งไม่ควรจะตัดด้วยศัสตราไปได้อย่างไรหนอแล’ เมื่อไม่เป็นอุบาย จึงตรัสถามอมาตย์ชื่อมหาเทพ.”
โส อาห “สนฺติ เทว พหู ปณฺฑติ า ภิกฺขูติ.
อมาตย์นั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ! มีภิกษุบัณฑิตเป็นอันมาก.”
ตํ สุตฺวา ราชา ภิกฺขุสงฺฆสฺส ภตฺตํ ปฏิยาเทตฺวา ภตฺตกิจฺจาวสาเน สงฺฆํ ปุจฺฉิ
“คนฺตพฺพํ นุ โข ภนฺเต ภควโต มหาโพธินา ลงฺกาทีปนฺโนติ.
พระราชาทรงสดับคำนั้นแล้ว รับสั่งให้ตระเตรียมภัต เพื่อภิกษุสงฆ์ ในที่สดุ ภัตกิจ ได้ตรัสถามพระสงฆ์ว่า
“ท่านผู้เจริญ! ต้นมหาโพธิ์ของพระผู้มีพระภาค ควรไปยังเกาะลังกาหรือไม่หนอ?”
สงฺโฆ โมคฺคลีปุตตฺ ติสฺสตฺเถรสฺส ภารํ อกาสิ.
พระสงฆ์มอบให้เป็นภาระของพระโมคคลีบุตรติสสเถระ.

๑ แน่ะแม่
๒ กับพระเถรี ใช้สรรพนามว่า “ท่าน” น่าจะเหมาะกว่า “เจ้า”
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เถโร “คนฺตพฺพํ มหาราช มหาโพธินา ลงฺกาทีปนฺติ วตฺวา ภควโต ปญฺจ มหาอธิฏฺฐานาติ กเถสิ.
พระเถระถวายพระพรว่า “ต้นมหาโพธิ์ ควรไปยังเกาะลังกา มหาบพิตร!” ดังนี้แล้ว
ได้ทูลบอกมหาอธิษฐาน ๕ ข้อ ของพระผู้มีพระภาค.
[มหาอธิษฐาน ๕ ข้อ ของพระผู้มีพระภาค]
กตมานิ ปญฺจ.
มหาอธิษฐาน ๕ ข้อเป็นไฉน?
ภควา กิร ปรินพิ ฺพานมญฺเจ นิปนฺโน “ลงฺกาทีเป มหาโพธิปฺปติฏฺฐาปนตฺถาย อโสกมหาราชา มหาโพธึ คหณตฺถํ คมิสฺสติ,
ตทา มหาโพธิสฺส ทกฺขิณสาขา สยเมว ฉิชฺชิตวฺ า สุวณฺณกฏาเห ปติฏฺฐาตูติ อธิฏฺฐาสิ.
อิทเมกมธิฏฺฐานํ.
คือได้ทราบว่า พระผู้มพี ระภาค ทรงบรรทมบนพระแท่นปรินิพพาน ได้ทรงอธิษฐานว่า
“เพื่อต้องการให้ต้นมหาโพธิ์ประดิษฐานอยูใ่ นลังกาทวีป พระเจ้าอโศกมหาราชจักเสด็จมารับเอาต้นมหาโพธิ์ ,
ในเวลานั้น กิ่งมหาโพธิ์ดา้ นทิศทักษิณ จงขาดเองทีเดียว แล้วประดิษฐานอยูใ่ นกระถางทอง.”
นี้เป็นอธิษฐานข้อที่หนึ่ง.
“ตตฺถ [94] ปติฏฺฐานกาเล จ มหาโพธิ หิมวลาหกคพฺภํ ปวิสิตวฺ า ติฏฺฐตูติ อธิฏฺฐาสิ.
อิทํ ทุติยมธิฏฺฐานํ.
ทรงอธิษฐานว่า “ก็ในเวลาประดิษฐานอยู่ในกระถางทองนั้น มหาโพธิ์จงลอยเข้าไปสู่ห้องหิมวลาหกตั้งอยู่.”
นี้เป็นอธิษฐานข้อที่สอง.
“สตฺตเม ทิวเส หิมวลาหกคพฺภโต โอรุยฺห สุวณฺณกฏาเห ปติฏฺฐหนฺโต ปตฺเตหิ จ ผเลหิ จ ฉพฺพณฺณรํสิโย มุญจฺ ตูติ อธิฏฐฺ าสิ.
อิทํ ตติยมธิฏฺฐานํ.
ทรงอธิษฐานว่า “ในวันคำรบ ๗ ต้นมหาโพธิจ์ งลอยลงมาจากกลีบหิมวลาหก ตั้งอยู่ในกระถางทอง
เปล่งฉัพพรรณรังสีจากใบและผลทั้งหลาย.”
นี้เป็นอธิษฐานข้อที่สาม.
“ถูปาราเม ทกฺขิณกฺขกธาตุ เจติยมฺหิ ปติฏฺฐานทิวเส ยมกปาฏิหาริยํ กโรตูติ อธิฏฐฺ าสิ.
อิทํ จตุตฺถมธิฏฺฐานํ.
ทรงอธิษฐานว่า “พระธาตุรากขวัญเบื้องขวา จงทำยมกปาฏิหาริย์ในวันประดิษฐานอยู่ทพี่ ระเจดียใ์ นถูปาราม.”
นี้เป็นอธิษฐานข้อที่สี่.
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“ลงฺกาทีปมฺหิเยว เม โทณมตฺตา ธาตุโย มหาเจติยมฺหิ ปติฏฺฐานกาเล พุทฺธเวสํ คเหตฺวา อากาสํ อพฺภุคฺคนฺตวฺ า
ยมกปาฏิหาริยํ กโรนฺตูติ อธิฏฺฐาสิ.
อิทํ ปญฺจมมธิฏฺฐานํ.
ทรงอธิษฐานว่า “พระธาตุของเราประมาณโทณะหนึ่ง ในเกาะลังกานี้แล ในเวลาประดิษฐานอยู่ในมหาเจดีย์
จงแปลงเพศเป็นพระพุทธเจ้า แล้วเหาะขึ้นสู่เวหาส ทำยมกปาฏิหาริย์.”
นี้เป็นอธิษฐานข้อที่ห้า.
[วิสสุกรรมเทพบุตรปลอมตัวเป็นช่างเนรมิตกระถางทอง]
ราชา อิมานิ ปญฺจ มหาอธิฏฺฐานานิ สุตฺวา ปสนฺนจิตฺโต ปาฏลิปุตฺตโต ยาว มหาโพธิ ตาว มคฺค ํ ปฏิชคฺคาเปตฺวา
สุวณฺณกฏาหตฺถาย พหุํ สุวณฺณํ นีหราเปสิ.
พระราชาทรงสดับมหาอธิษฐาน ๕ ข้อนี้แล้ว มีพระหทัยเลื่อมใส รับสั่งให้จัดการชำระหนทาง
ตั้งแต่เมืองปาตลีบุตรจนถึงต้นมหาโพธิ์ แล้วให้นำทองคำเป็นอันมากออกมา เพื่อต้องการให้สร้างกระถางทองคำ.
ตาวเทว รญฺโญ จิตตฺ ํ ญตฺวา วิสฺสุกมฺมเทวปุตฺโต กมฺมารวณฺณํ นิมฺมินติ ฺวา ปุรโต อฏฺฐาสิ.
ในขณะนั้นนั่นแล วิสสุกรรมเทพบุตร ทราบพระราชหทัย ได้นิรมิตเป็นช่างทอง ยืนอยูต่ รงพระพักตร์ (ของพระราชา).
ราชา ตํ ทิสฺวา “ตาต อิมํ สุวณฺณํ คเหตฺวา กฏาหํ กโรหีติ อาห.
พระราชาทรงเห็นเขาแล้ว จึงตรัสว่า “พ่อ เจ้าจงเอาทองนี้ไปทำกระถาง.”
“ปมาณํ เทว ชานาถาติ.
เขาทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ! ขอพระองค์ทรงบอกขนาดให้ทราบ.”
“ตฺวเมว ตาต ญตฺวา ปมาณํ กโรหีติ.
พระราชาตรัสว่า “พ่อ เจ้านั่นแหละ ทราบและจงทำให้ได้ขนาด.”
“สาธุ เทว กริสฺสามีติ สุวณฺณํ คเหตฺวา อตฺตโน อานุภาเวน หตฺเถน ปริมชฺชติ ฺวา สุวณฺณกฏาหํ นิมฺมินิ
นวหตฺถปริกฺเขปํ ปญฺจหตฺถุพฺเพธํ ติหตฺถวิกฺขมฺภํ อฏฺฐงฺคุลพหลํ หตฺถิโสณฺฑมูลปฺปมาณมุขวฏฺฏึ.
เขารับว่า “ดีละ สมมติเทพ! ข้าพระองค์จกั กระทำ” จึงถือทองเอามือลูบคลำ ด้วยอานุภาพของตน นิรมิตกระถางทอง
วัดโดยรอบประมาณ ๙ ศอก สูง ๕ ศอก กว้าง ๓ ศอก หนา ๘ นิ้ว ขอบปากมีขนาดเท่าโคนงวงช้าง.
[พระราชาพร้อมด้วยเสนาเสด็จไปยังต้นมหาโพธิ์]
อถ ราชา สตฺตโยชนายามาย ติโยชนวิตฺถาราย มหติยา เสนาย ปาฏลิปุตฺตโต นิกฺขมิตฺวา อริยสงฺฆํ อาทาย
มหาโพธิสมีปํ อคมาสิ.
ครั้งนั้น พระราชา เสด็จออกจากนครปาตลีบุตรด้วยเสนาใหญ่ ยาวประมาณ ๗ โยชน์ กว้างประมาณ ๓ โยชน์ พาเอาพระ
อริยสงฆ์ ได้เสด็จไปยังที่ใกล้ต้นมหาโพธิ์.
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เสนา สมุสฺสิตทฺธชปฏากํ นานารตนวิจิตฺตํ อเนกาลงฺการปฏิมณฺฑิตํ นานาวิธกุสุมสมากิณฺณํ [95]
อเนกตุริยสงฺฆุฏฺฐํ มหาโพธึ ปริกฺขิปิ.
เสนาล้อมต้นมหาโพธิ์ ซึ่งมีธงชัยและธงแผ่นผ้ายกขึ้นไว้แล้ว วิจิตรด้วยรัตนะต่างๆ ประดับด้วยเครื่องอลังการมากมาย เกลื่อน
กล่นไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ประโคมด้วยเครื่องดุริยางค์หลายหลาก.
ราชา สหสฺสมตฺเต คณปาโมกฺเข มหาเถเร คเหตฺวา
สกลชมฺพทุ เี ป ปตฺตาภิเสกานํ ราชูนํ สหสฺเสน อตฺตานญฺจ มหาโพธิญจฺ ปริวาราเปตฺวา มหาโพธิมเู ล ฐตฺวา มหาโพธึ โอโลเกสิ.
พระราชา นิมนต์เอาพระมหาเถระผู้เป็นคณะปาโมกข์ ประมาณพันรูป
แล้วให้พระราชาผู้ได้รับการอภิเษกทั่วชมพูทวีป จำนวนพันองค์ แวดล้อมพระองค์ และต้นมหาโพธิ์
ได้ประทับยืนที่โคนต้นมหาโพธิ์ ทรงแลดูต้นมหาโพธิ์.
มหาโพธิสฺส ขนฺธญฺจ ทกฺขิณมหาสาขาย จตุหตฺถปฺปมาณํ ปเทสญฺจ ฐเปตฺวา อวเสสํ อทสฺสนํ อคมาสิ.
ส่วนที่เหลือ เว้นลำต้นของมหาโพธิ์ และส่วนแห่งกิ่งใหญ่ดา้ นทิศทักษิณประมาณ ๔ ศอก ไม่ปรากฏให้เห็น
ราชา ตํ ปาฏิหาริยํ ทิสฺวา อุปฺปนฺนปีติปามุชฺโช
“อหํ ภนฺเต อิมํ ปาฏิหาริยํ ทิสฺวา ตุฏฺโฐ มหาโพธึ ทีปรชฺเชน ปูเชมีติ ภิกฺขุสงฺฆสฺส วตฺวา อภิเสกํ อทาสิ.
พระราชาทรงเห็นปาฏิหาริย์นั้น เกิดพระปีติปราโมทย์ ตรัสแก่ภกิ ษุสงฆ์ว่า “ท่านผู้เจริญ! ข้าพเจ้าเห็นปาฏิหาริย์นี้แล้วยินดี
จะบูชาต้นมหาโพธิ์ ด้วยราชสมบัติในทวีป” จึงได้ถวายการอภิเษก.
[พระราชาทรงทำสัตยาธิษฐาน]
ตโต ปุปฺผคนฺธาทีหิ ปูเชตฺวา ติกฺขตฺตุํ ปทกฺขิณํ กตฺวา อฏฺฐสุ ฐาเนสุ วนฺทติ ฺวา อุฏฺฐาย อญฺชลึ ปคฺคยฺห ฐตฺวา
สจฺจวจนกิริยาย มหาโพธึ คณฺหิตุกาโม
ภูมิโต ยาว มหาโพธิสฺส ทกฺขิณสาขา ตาว อุจฺจํ กตฺวา ฐปิตสฺส สพฺพรตนมยปีฐสฺส อุปริ สุวณฺณกฏาหํ ฐปาเปตฺวา
รตนปีฐํ อารุยฺห สุวณฺณตุลิกํ คเหตฺวา มโนสิลาย เลขํ กตฺวา
“ยทิ มหาโพธินา ลงฺกาทีเป ปติฏฺฐาตพฺพํ, ยทิ จาหํ พุทฺธสาสเน นิพฺเพมติโก ภเวยฺยํ,
มหาโพธิ สยเมว อิมสฺมึ สุวณฺณกฏาเห ปติฏฺฐาตูติ สจฺจวจนกิริยมกาสิ.
ครั้งนั้น พระราชาทรงบูชา (ต้นมหาโพธิ์) ด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้น กระทำประทักษิณ ๓ ครั้ง ถวายบังคมในที่ทั้ง ๘
เสด็จลุกขึ้นแล้วประทับยืนประคองอัญชลี มีพระประสงค์จะเชิญเอาต้นมหาโพธิ์ด้วยการทำคำสัตย์
รับสัง่ ให้ตง้ั กระถางทองข้างบนตัง่ ทีส่ ำเร็จด้วยรัตนะทุกอย่าง ซึง่ ตัง้ หนุนให้สงู ขึน้ ตัง้ แต่พน้ื ดินจนถึงกิง่ ด้านขวาของมหาโพธิแ์ ล้ว
เสด็จขึ้นบนรัตนบิฐ ทรงถือพระสุวรรณตุลกิ า (พู่กนั ทองคำ) ทำรอยขีดด้วยมโนสิลา แล้วได้ทรงทำสัจพจน์กิริยาว่า
“ถ้าต้นมหาโพธิ์ควรประดิษฐานอยู่ในเกาะลังกา และหากว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้หมดความสงสัยในพระพุทธศาสนาไซร้ ,
ขอให้ต้นมหาโพธิ์จงประดิษฐานอยู่ในกระถางทองเสียเองทีเดียว.”
สห สจฺจวจนกิริยาย โพธิสาขา มโนสิลาย ปริจฺฉินฺนฏฺฐาเน ฉิชฺชิตวฺ า คนฺธกลลปูรสฺส สุวณฺณกฏาหสฺส อุปริ อฏฺฐาสิ .
พร้อมกับการทรงทำสัจพจน์ กิ่งโพธิ์ขาดตรงที่ทรงเอามโนสิลากำหนดหมายไว้ แล้วตั้งอยู่ในเบื้องบนกระถางทอง
อันเต็มด้วยโคลนผสมด้วยของหอม.
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ตสฺส อุพฺเพเธน ทสหตฺโถ ขนฺโธ โหติ.
ต้นโพธิ์นั้นมีลำต้นสูงได้ ๑๐ ศอก
จตุหตฺถา ปญฺจมหาสาขา ปญฺจหิเยว ผเลหิ ปฏิมณฺฑิตา.
กิ่งใหญ่ ๕ กิ่ง ประมาณ ๔ ศอก ประดับด้วยผล ๕ ผลเท่าๆ กัน.
ขุทฺทกสาขานํ ปน สหสฺสํ.
ส่วนกิ่งเล็กๆ มีจำนวนพันกิ่ง.
อถ ราชา มูลเลขาย อุปริ ติวงฺคุเล ปเทเส อญฺญํ เลขํ ปริจฺฉินฺทิ.
ครั้งนั้น พระราชาทรงกำหนดตัดรอยขีดในประเทศ๑ประมาณ ๓ องคุลี ข้างบนรอยขีดเดิม.
ตโต ตาวเทว พุพฺพฬุ กา หุตฺวา [96] ทส มหามูลานิ นิกฺขมึสุ.
ขณะนั่นนั้นเอง รากใหญ่ ๑๐ ราก งอกเป็นต่อมคล้ายต่อมน้ำออกจากรอยขีดนั้น.
ปุน อุปรุปริ ติวงฺคุเล ติวงฺคุเล อญฺญา นว เลขา ปริจฺฉินฺทิ.
พระราชาทรงกำหนดตัดรอยขีดอื่นๆ อีก ๙ แห่งในระยะต่อๆ ไป แต่ละ ๓ องคุลี.
ตาหิปิ ทส ทส พุพพฺ ุฬกา หุตวฺ า นวุติมูลานิ นิกฺขมึสุ.
ราก ๙๐ ราก งอกเป็นปุ่มคล้ายต่อมน้ำ ออกจากรอยขีดแม้เหล่านั้น รอยละ ๑๐ ราก.
ปฐมกา ทส มหามูลา จตุรงฺคุลมตฺตํ นิกฺขนฺตา.
รากใหญ่ ๑๐ รากแรก งอกออกมาประมาณ ๔ นิ้ว.
อิตเรปิ ควกฺขชาลสทิสํ อนุสิพฺพนฺตา นิกฺขนฺตา.
ราก ๙๐ ราก แม้นอกนี้ ก็งอกเกี่ยวประสานกัน คล้ายตาข่ายขวัญโค.
เอตฺตกํ ปาฏิหาริยํ ราชา รตนปีฐมตฺถเก ฐิโตเยว ทิสวฺ า อญฺชลึ ปคฺคยฺห มหานาทํ นทิ.
พระราชา ประทับยืนอยู่เหนือสุดตั่งรัตนบิฐนั่นแล ทรงเห็นปาฏิหาริย์ประมาณเท่านี้ ได้ทรงประคองอัญชลีบันลือลั่น.
อเนกานิ ภิกฺขุสหสฺสานิ สาธุการมกํสุ.
ภิกษุจำนวนหลายพันรูป ก็ได้สร้องสาธุการ.
สกลราชเสนา อุนฺนาทินี อโหสิ.
ราชเสนาทั้งสิ้นก็ได้บันลือกันอึงมี่.
เจลุกฺเขปสตสหสฺสานิ ปวตฺตึสุ.
ธงผ้าที่ยกขึ้นไว้ตั้งแสนธง ได้โบกสะบัดพริ้ว.
ภุมฺมฏฺฐกเทเว อาทึ กตฺวา ยาว พฺรหฺมกายิกา เทวา ตาว สาธุการํ ปวตฺตยึสุ.
พวกทวยเทพตั้งต้นภุมมัฏฐกเทวดา ได้ให้สาธุการเป็นไป จนกระทั่งถึงเหล่าเทพพรหมกายิกา.
๑ ส่วน, ที่
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รญฺโญ อิมํ ปาฏิหาริยํ ปสฺสนฺตสฺส ปีติยา นิรนฺตรํ ผุฏฺฐสรีรสฺส อญฺชลึ ปคฺคเหตฺวา ฐิตสฺเสว,
มหาโพธิ มูลสเตน สุวณฺณกฏาเห ปติฏฺฐาสิ.
เมื่อพระราชา ทรงเห็นปาฏิหาริย์นี้ มีพระวรกายอันปีติถูกต้องหาระหว่างมิได้ ประทับยืนประคองอัญชลีอยู่นั่นแล,
ต้นมหาโพธิ์ก็ได้ประดิษฐานอยูใ่ นกระถางทอง ด้วยจำนวนรากตั้งร้อย.
ทส มหามูลา สุวณฺณกฏาหตลํ อาหจฺจ อฏฺฐํสุ.
รากใหญ่ ๑๐ ราก ได้หยั่งลงจดพื้นกระถางทอง.
อวเสสา นวุติ อนุปุพฺเพน วฑฺฒนกา หุตวฺ า คนฺธกลเล โอรุยฺห ฐิตา.
รากที่เหลือ ๙๐ ราก ก็เจริญงอกงามขึ้นโดยลำดับ หยั่งลงแช่อยู่ในเปือกตมที่ผสมด้วยของหอม.
เอวํ สุวณฺณกฏาเห ปติฏฺฐิตมตฺเต มหาโพธิมฺหิ มหาปฐวี จลิ.
เมื่อต้นมหาโพธิ์ สักว่าประดิษฐานอยู่ในกระถางทองอย่างนั้นแล้ว มหาปฐพีก็หวั่นไหว.
อากาเส เทวทุนฺทุภิโย๑ ผลึสุ.
เหล่าเภรีของทวยเทพ บันลือลั่นไปในอากาศ.
ปพฺพตานํ นจฺเจหิ เทวตานํ สาธุกาเรหิ ยกฺขานํ หิงฺกาเรหิ อสุรานํ ถุติชปฺเปหิ พฺรหฺมานํ อปฺโผฏเนหิ
เมฆานํ คชฺชิเตหิ จตุปฺปทานํ รเวหิ ปกฺขีนํ วิรุเตหิ สพฺพตาลาวจรานํ สกสกปฏิภาเณหิ
ปฐวีตลโต ยาว พฺรหฺมโลกา ตาว เอกโกลาหลเมกนินฺนาทํ อโหสิ.
ความโกลาหลเป็นอันเดียวกัน ตั้งแต่พื้นปฐพีจนถึงพรหมโลก ได้กึกก้องเป็นอันเดียวกัน
เพราะความโน้มเอนไปมาแห่งเหล่าบรรพต เพราะเสียงสาธุการแห่งทวยเทพ เพราะการทำเสียงหิงๆ แห่งเหล่ายักษ์
เพราะการกล่าวชมเชยแห่งพวกอสูร เพราะการปรบมือแห่งพวกพรหม เพราะความคำรามแห่งหมู่เมฆ
เพราะความร้องแห่งหมู่สัตว์สี่เท้า เพราะความขันกู่แห่งเหล่าปักษี (และ)
เพราะความว่องไวเฉพาะตนๆ แห่งพนักงานตาลาวจรดนตรีทั้งปวง.
ปญฺจสุ สาขาสุ ผลโต ผลโต ฉพฺพณฺณรํสิโย นิกฺขมิตวฺ า
สกลจกฺกวาฬํ รตนโคปานสีวินทฺธํ วิย กุรุมานา ยาว พฺรหฺมโลกา อพฺภุคฺคจฺฉึสุ.
ฉัพพรรณรังสีพวยพุ่งออกจากแต่ละผลในกิ่งทั้ง ๕ แล้ว ก็พุ่งขึ้นไปจนถึงพรหมโลก
เหมือนทำจักรวาลทั้งสิ้น ให้ต่อเนื่องกันดุจกลอนเรือนแก้ว ฉะนั้น.
[กิ่งต้นมหาโพธิ์ลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้า ๗ วัน]
ตํ ขณโต จ ปน ปภูติ สตฺต ทิวสานิ มหาโพธิ [97] หิมวลาหกคพฺภํ ปวิสิตฺวา อฏฺฐาสิ.
ก็แล จำเดิมแต่ขณะนั้นไป ต้นมหาโพธิ์กเ็ ข้าไปสู่กลีบเมฆ ซึ่งเต็มไปด้วยหิมะ แล้วดำรงอยู่สิ้น ๗ วัน.
น โกจิ มหาโพธึ ปสฺสติ.
ใครๆ ก็ไม่เห็นต้นมหาโพธิ์.
๑ เทวทุนฺทุภิโยติปิ. ???
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ราชา รตนปีฐโต โอรุยฺห สตฺต ทิวสานิ มหาโพธิปูชํ กาเรสิ.
พระราชาเสด็จลงจากรัตนบิฐแล้ว ทรงรับสั่งให้ทำการบูชามหาโพธิ์สิ้น ๗ วัน.
สตฺตเม ทิวเส สพฺพทิสาหิ หิมญฺจ รํสิโย จ อาวตฺตติ ฺวา มหาโพธิเมว ปวิสึสุ.
ในวันที่ ๗ หิมะและรัศมีทั้งหลายก็หมุนกลับจากทิศทั้งปวงเข้าไปสู่ต้นมหาโพธิ์นั่นแล.
วิคตหิมวลาหเก วิปฺปสนฺเน จกฺกวาฬคพฺเภ, มหาโพธิ ปริปุณฺณขนฺธสาขาปสาโข ปญฺจผลปฏิมณฺฑิโต
สุวณฺณกฏาเห ปติฏฺฐิโตว ปญฺญายิตฺถ.
เมื่อห้องจักรวาลปราศจากหิมวลาหกแจ่มใสแล้ว, ต้นมหาโพธิ์ที่มีลำต้น กิ่งใหญ่ และกิ่งน้อยบริบูรณ์
ซึ่งประดับไปด้วยผลทั้ง ๕ ได้ปรากฏตั้งอยู่ในกระถางทองนั่นแล.
ราชา มหาโพธึ ทิสวฺ า เตหิ ปาฏิหาริเยหิ สญฺชนิตปีติปามุชฺโช
“สกลชมฺพุทีปรชฺเชน ตรุณมหาโพธึ ปูเชสฺสามีติ อภิเสกํ ทตฺวา สตฺต ทิวสานิ มหาโพธิฏฺฐาเนเยว อฏฺฐาสิ.
พระราชา ทรงเห็นต้นมหาโพธิ์แล้ว มีพระปรีดาปราโมทย์อันปาฏิหาริย์เหล่านั้นให้เกิดแล้ว จึงทรงดำริวา่
“เราจักบูชาต้นมหาโพธิ์หนุ่ม ด้วยราชสมบัติในสากลชมพูทวีป” ดังนี้แล้ว ได้ทรงประทานการอภิเษก (แก่ต้นมหาโพธิ์นนั้ ) แล้ว
ได้ประทับยืนอยู่ที่ฐานต้นมหาโพธิ์นั่นแล สิ้น ๗ วัน.
มหาโพธิ ปุพพฺ กตฺติกปวารณทิวเส สายณฺหสมเย ปฐมํ สุวณฺณกฏาเห ปติฏฺฐหิ.
ในวันปวารณาเดือนกัตติกาต้น เวลาเย็น ต้นมหาโพธิก์ ็ประดิษฐานอยู่ในกระถางทองก่อน.
ตโต หิมคพฺภสตฺตาหํ อภิเสกสตฺตาหญฺจ วีตินาเมตฺวา กาฬปกฺขสฺส อุโปสถทิวเส ราชา เอกทิวเสเนว ปาฏลิปุตฺต ํ ปวิสติ ฺวา
กตฺติกชุณฺหปกฺขสฺส ปาฏิปททิวเส มหาโพธึ ปาจีนมหาสาลมูเล ฐเปสิ.
หลังจากนั้นมา พระราชา ทรงให้กาลล่วงไปตลอดสัปดาห์ที่มหาโพธิ์อยู่ในกลีบเมฆ และสัปดาห์ทพี่ ระราชทานอภิเษก
จึงเสด็จเข้าไปสู่พระนครปาตลีบุตร ในวันอุโบสถ แห่งกาฬปักษ์โดยวันเดียวเท่านั้น,
ในวันปาฏิบท (แรมค่ำหนึ่ง) แห่งชุณหปักษ์ของเดือนกัตติกา ทรงพักต้นมหาโพธิไ์ ว้ที่โคนต้นสาละใหญ่ดา้ นปราจีนทิศ.
[ต้นมหาโพธิ์แตกหน่อออกใหม่]
สุวณฺณกฏาเห ปติฏฺฐิตทิวสโต สตฺตรสเม ทิวเส มหาโพธิสฺส อภินวงฺกรุ า ปาตุรเหสุํ.
ในวันที่ ๑๗ ตั้งแต่วันทีต่ ้นมหาโพธิ์ประดิษฐานอยูใ่ นกระถางทอง หน่อใหม่ๆ แห่งต้นมหาโพธิก์ ็ได้ปรากฏขึ้น .
เต ทิสวฺ าปิ ปสนฺโน ราชา ปุน มหาโพธึ รชฺเชน ปูเชนฺโต สกลชมฺพุทีปาภิเสกมทาสิ .
พระราชา แม้ทรงเห็นหน่อเหล่านั้นแล้ว ก็ทรงเลื่อมใส เมื่อจะทรงบูชาต้นมหาโพธิด์ ้วยราชสมบัติอีก
ได้ทรงถวายการอภิเษกในสากลชมพูทวีป.
สุมนสามเณโร กตฺติกปุณฺณมีทิวเส ธาตุคฺคหณตฺถํ คโต มหาโพธิสฺส กตฺติกจฺฉณภูตํ ปูชํ อทฺทส.
สุมนสามเณรไปเพื่อรับเอาพระธาตุ ในวันเพ็ญเดือนกัตติกมาส (คือ วันเพ็ญเดือน ๑๒)
ได้เห็นการบูชาแก่ต้นมหาโพธิ์เป็นมหรสพเดือนกัตติกมาส.
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เอวํ มหาโพธิมณฺฑโต อาเนตฺวา ปาฏลิปุตฺเต ฐปิตํ มหาโพธึ สนฺธาย อาห “เตนหิ อมฺม มหาโพธึ คเหตฺวา ยาหีติ.
พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงหมายถึงต้นโพธิ์ที่นำมาจากมหาโพธิมณฑลแล้วชำไว้ที่นครปาตลีบุตร โดยนัยดังกล่าวมานี้
จึงตรัส (กะพระนางสังฆมิตตาเถรี) ว่า “แม่! ถ้าเช่นนั้นขอให้ลูกรับเอาต้นมหาโพธิ์ไปด้วยเถิด.”
สา “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ.
พระนางสังฆมิตตาเถรีนั้น ทูลรับว่า “สาธุ.”
[พระเจ้าอโศกทรงตั้งตระกูลต่างๆ ไว้เพื่อรักษาต้นมหาโพธิ์]
ราชา มหาโพธิรกฺขณตฺถาย อฏฺฐารส เทวตากุลานิ อฏฺฐ อมจฺจกุลานิ อฏฺฐ พฺราหฺมณกุลานิ อฏฺฐ [98] กุฏุมพฺ ิยกุลานิ
อฏฺฐ โคปกกุลานิ อฏฺฐ ตรจฺฉกุลานิ อฏฺฐ จ กาลิงคฺ กุลานิ ทตฺวา อุทกาสิญจฺ นตฺถาย อฏฺฐ สุวณฺณฆเฏ อฏฺฐ จ รชตฆเฏ ทตฺวา
อิมินา ปริวาเรน มหาโพธึ คงฺคาย นาวํ อาโรเปตฺวา สยํปิ นครโต นิกฺขมิตวฺ า วิชฺฌาฏวึ สมติกฺกมฺม อนุปุพฺเพน สตฺตหิ ทิวเสหิ
ตามฺพลิตตฺ ึ อนุปฺปตฺโต.
พระราชา พระราชทานตระกูลเทวดา ๑๘ ตระกูลอมาตย์ ๘ ตระกูลพราหมณ์ ๘ ตระกูลกุฎุมพี ๘
ตระกูลเลี้ยงโค ๘ ตระกูลเสือดาว ๘ และตระกูลชาวกาลิงคะ ๘ ไว้เพื่อรักษาต้นมหาโพธิ์,
และพระราชทานหม้อทอง ๘ หม้อเงิน ๘ ใบ ไว้เพื่อรดน้ำ (ต้นมหาโพธิ์)
แล้วทรงให้ยกต้นมหาโพธิ์ขึ้นสู่เรือ พร้อมด้วยบริวารนี้ที่แม่น้ำคงคา,
ฝ่ายพระองค์เองเสด็จออกจากพระนคร ข้ามดงชื่อวิชฌาฏวี แล้วเสด็จไปถึงท่าชือ่ ตามพลิตตี โดย ๗ วัน โดยลำดับ.
อนฺตรามคฺเค เทวนาคมนุสฺสา อุฬารํ มหาโพธิปูชํ อกํสุ.
ในระหว่างทาง พวกทวยเทพ นาค และมนุษย์ ได้พากันบูชาต้นมหาโพธิ์อย่างมโหฬาร.
ราชาปิ สมุทฺทตีเร สตฺต ทิวสานิ มหาโพธึ ฐเปตฺวา สกลชมฺพุทีเป มหารชฺช ํ อทาสิ.
ฝ่ายพระราชา ทรงพักต้นมหาโพธิ์ไว้ทรี่ ิมฝั่งสมุทร ๗ วัน แล้วได้ทรงถวายราชสมบัติอย่างใหญ่ในสากลทวีป .
อิทมสฺส ตติยํ ชมฺพุทีปรชฺชสมฺปทานํ โหติ.
คราวนี้ เป็นการทรงถวายราชสมบัตใิ นชมพูทวีปครั้งที่ ๓ แก่ต้นมหาโพธิ์นั้น.
[พระเจ้าอโศกทรงลุยน้ำส่งต้นมหาโพธิ์ไปเกาะลังกา]
เอวํ มหารชฺเชนา ปูเชตฺวา มิคสิรสฺส ปฐมปาฏิปททิวเส อโสโก ธมฺมราชา มหาโพธึ อุกฺขิปิตฺวา คลปฺปมาณํ อุทกํ โอรุยฺห
นาวายํ ปติฏฺฐเปตฺวา สงฺฆมิตฺตเถริมฺปิ สปริวารํ นาวํ อาโรเปตฺวา อริฏฐฺ ํ อมจฺจํ เอตทโวจ
“อหํ ตาต มหาโพธึ ติกฺขตฺตุํ สกลชมฺพทุ ีปรชฺเชน ปูเชตฺวา คลปฺปมาณํ อุทกํ โอรุยฺห มม สหายสฺส เปเสสึ,
โสปิ เอวเมว มหาโพธึ ปูเชตูติ.
พระเจ้าอโศกธรรมราชา ครั้นทรงบูชา (ต้นมหาโพธิ์) ด้วยราชสมบัติอย่างใหญ่อย่างนั้นแล้ว
ในวันปาฏิบทแรก (คือแรม ๑ ค่ำ) แห่งเดือนมิคสิรมาส (คือ เดือนอ้าย) จึงทรงยกต้นมหาโพธิ์ขึ้น
เสด็จลุยน้ำไปประมาณเพียงพระศอ ทรงวางไว้บนเรือ แล้วทรงรับสั่งให้แม้พระนางสังฆมิตตาเถรี พร้อมด้วยบริวารขึ้นเรือ
จึงได้ตรัสคำนี้กะอริฏฐอมาตย์ว่า “พ่อ! ข้าพเจ้าบูชาต้นมหาโพธิ์ ด้วยราชสมบัติ ในสากลชมพูทวีปถึง ๓ ครั้ง
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ต้องลุยน้ำไปประมาณเพียงคอ ส่ง (ต้นมหาโพธิ์) ไปให้พระสหายของข้าพเจ้า,
แม้พระสหายของข้าพเจ้านั้น ก็จงทรงบูชาต้นมหาโพธิ์เหมือนอย่างนี้แหละ.”
เอวํ สหายสฺส สาสนํ ทตฺวา “คจฺฉติ วต เร ทสพลสฺส สรสรํสิชาลํ วิมุญฺจมาโน มหาโพธิรุกฺโขติ กนฺทติ ฺวา
อญฺชลึ ปคฺคเหตฺวา อสฺสูนิ ปวตฺตยมาโน อฏฺฐาสิ.
ท้าวเธอ ครั้นพระราชทานข่าวสาสน์แก่พระสหายอย่างนั้นแล้ว ทรงคร่ำครวญประคองอัญชลี ประทับยืนหลั่งพระอัสสุชลอยู่
ว่า “ต้นมหาโพธิ์ของพระทศพล ซึ่งฉายช่อพระรัศมีดุจมีชีวติ อยู่ ไปละหนอ” ดังนี้.
สาปิ โข มหาโพธิสมารุฬฺหา นาวา, ปสฺสโต ปสฺสโต มหาชนสฺส, มหาสมุทฺทตลํ ปกฺขนฺตา.
นาวาที่ต้นมหาโพธิ์ขึ้นประดิษฐานอยู่แม้นั้นแล เมื่อมหาชนจ้องมองแลดูอยู่ ก็ออกวิ่งไปสู่ท้องทะเลหลวง.
มหาสมุทฺเท สมนฺตา โยชนํ วีจิโย วูปสนฺตา.
เหล่าระลอกคลื่นในมหาสมุทรสงบเงียบประมาณโยชน์หนึ่งโดยรอบ.
ปญฺจวณฺณานิ ปทุมานิ ปุปฺผิตานิ.
เหล่าปทุมชาติเบญจพรรณก็แย้มบาน.
อนฺตลิกเฺ ข ทิพพฺ านิ ตุริยานิ ปวชฺชึสุ.
ทิพยดุริยางค์ดนตรีทั้งหลายก็บันลือลั่นอยู่บนอากาศกลางหาว.
อากาสชลถลรุกฺขาทิสนฺนิสฺสิตาหิ เทวตาหิ ปวตฺติตา อติวิย อุฬารา ปูชา อโหสิ.
ได้มีการบูชาอันโอฬารยิ่งนัก ซึ่งพวกทวยเทพผู้อาศัยอยูใ่ นอากาศ ทางน้ำ บนบกและที่ต้นไม้เป็นต้น บันดาลให้เป็นไปแล้ว.
สงฺฆมิตฺตตฺเถรี สุปณฺณรูเปน [99] มหาสมุทฺเท นาคกุลานิ สนฺตาเสสิ.
พระนางสังฆมิตตาเถรี ทำให้ตระกูลนาคทั้งหลายในมหาสมุทรสะดุ้งกลัวแล้ว ด้วย (จำแลงเป็น) รูปสุบรรณ๑.
เต จุตฺรสฺตรูปา นาคา อาคนฺตวฺ า ตํ วิภูตึ ปสฺสิตฺวา เถรึ ยาจิตฺวา มหาโพธึ นาคภวนํ อติหริตฺวา
สตฺต ทิวสานิ นาครชฺเชน ปูเชตฺวา ปุน นาวาย ปติฏฺฐาเปสุํ.
ก็นาคเหล่านั้นสะดุ้งกลัว มาเห็นสมบัตินั้นเข้า จึงทูลขอกะพระเถรี แล้วนำต้นมหาโพธิ์ไปสู่นาคพิภพ
บูชาด้วยราชสมบัติแห่งนาคตลอด ๗ วันแล้ว (นำกลับมา) ให้ประดิษฐานอยู่บนเรืออีก.
ตํทวิ สเมว นาวา ชมฺพุโกฬปฏฺฏนํ อคมาสิ.
นาวาได้แล่นไปถึงท่าชมพูโกลปัฏฏนะในวันนั้นนั่นเอง.
อโสกมหาราชาปิ มหาโพธิวิโยคทุกฺขิโต กนฺทติ ฺวา โรทิตวฺ า ยาว ทสฺสนวิสยํ โอโลเกตฺวา ปฏินิวตฺติ.
ฝ่ายพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงระทมทุกข์เพราะวิโยคจากต้นมหาโพธิ์ ทรงคร่ำครวญกันแสง
จ้องพระเนตรดูจนสุดทัสนวิสัย แล้วก็เสด็จกลับ.

๑ คือนิรมิตเป็นรูปครุฑ
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[พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะกรุงลังกาเตรียมต้อนรับต้นมหาโพธิ์]
เทวานํปิยติสฺโส มหาราชาปิ โข สุมนสามเณรสฺส วจเนน มิคสิรมาสสฺส ปฐมปาฏิปททิวสโต ปภูติ
อุตตฺ รทฺวารโต ปฏฺฐาย ยาว ชมฺพุโกฬปฏฺฏนํ ตาว มคฺคํ โสธาเปตฺวา อลงฺการาเปตฺวา
นครโต นิกฺขมนทิวเส อุตตฺ รทฺวารสมีเป สมุททฺ สาลวตฺถุสฺมึ ฐิโตเยว
ตาย วิภตู ิยา มหาสมุทฺเท อาคจฺฉนฺตํเยว มหาโพธึ เถรสฺส อานุภาเวน ทิสฺวา ตุฏฐฺ มานโส หุตวฺ า นิกฺขมิตฺวา
สพฺพํ มคฺคํ ปญฺจวณฺเณหิ ปุปฺเผหิ โอกีราเปนฺโต อนฺตรนฺตรา ปุปฺผอคฺฆิยานิ ฐเปนฺโต เอกาเหเนว ชมฺพโุ กฬปฏฺฏนํ คนฺตวฺ า
สพฺพตาลาวจรปริวุโต ปุปฺผธูปคนฺธาทีหิ ปูชยมาโน คลปฺปมาณํ อุทกํ โอรุยฺห
“อาคโต วต เร ทสพลสฺส สรสรํสิชาลวิสชฺชนโก มหาโพธิรกุ ฺโขติ ปสนฺนจิตฺโต มหาโพธึ อุกฺขิปิตฺวา อุตฺตมงฺเค สิรสฺมึ ปติฏฺฐเปตฺ
วา มหาโพธึ ปริวาเรตฺวา อาคเตหิ โสฬสหิ ชาติสมฺปนฺนกุเลหิ สทฺธึ สมุทฺทโต ปจฺจตุ ฺตริตฺวา สมุททฺ ตีเร มหาโพธึ ฐเปตฺวา
ตีณิ ทิวสานิ สกลตมฺพปณฺณิทีปรชฺเชน ปูเชสิ.
ฝ่ายพระเจ้าเทวานัมปิยติสสมหาราชแล จำเดิมแต่วันปาฏิบทแรกแห่งเดือนมิคสิรมาส (คือเดือนอ้าย)
ทรงรับสั่งให้ชำระตกแต่งมรรคา ตั้งแต่ประตูดา้ นทิศอุดร (แห่งอนุราธบุรี) จนถึงท่าชมพูโกลปัฏฏนะ ตามคำของสุมนสามเณร,
ในวันที่เสด็จออกจากพระนคร ได้ประทับยืนอยู่ ณ ทีต่ ั้งศาลา อันมีอยู่ที่ฝั่งสมุทรใกล้กับประตูด้านทิศอุดรนั่นเอง
ได้ทรงเห็นต้นมหาโพธิ์ ที่กำลังมาอยู่ในมหาสมุทรนั่นแล โดยสมบัตินั้น เพราะอานุภาพของพระเถระ
ทรงปลื้มพระหทัยเสด็จออกไป รับสั่งให้เอาดอกไม้เบญจพรรณโปรยลงตลอดทางทั้งหมด
ทรงตั้งเครื่องบูชาดอกไม้๑อันมีคา่ ไว้ในระหว่างทางเป็นระยะแล้ว เสด็จไปท่าชมพูโกลปัฏฏนะโดยวันเดียวเท่านั้น
อันพวกพนักงานตาลาวจรดนตรีทั้งปวงแวดล้อมแล้ว
ทรงบูชา (ต้นมหาโพธิ์) อยู่ดว้ ยเครื่องสักการะทั้งหลาย มีดอกไม้ ธูปและของหอมเป็นต้น
เสด็จลุยน้ำไปประมาณเพียงพระศอ แล้วทรงรับสัง่ ว่า “ต้นมหาโพธิข์ องพระทศพล ซึง่ ฉายช่อพระรัศมีดจุ มีชวี ติ อยูม่ าแล้วหนอ”
มีพระหทัยเลื่อมใสแล้ว จึงทรงยกต้นมหาโพธิ์ขึ้นแล้ว วางลงบนพระเศียร อันเป็นอวัยวะสูงสุด
พร้อมด้วยเหล่าตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยชาติ ๑๖ ตระกูล ผู้แวดล้อมต้นมหาโพธิ์มา
เสด็จขึน้ จากสมุทร แล้วทรงพักต้นมหาโพธิไ์ ว้ทร่ี มิ ฝัง่ มหาสมุทร ทรงบูชาด้วยราชสมบัตใิ นเกาะตัมพปัณณิทวีปทัง้ หมดสิน้ ๗ วัน.
โสฬสนฺนํ ชาติสมฺปนฺนกุลานํ รชฺชํ วิจาเรสิ.
ท้าวเธอทรงให้ตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยชาติ ๑๖ ตระกูลสำเร็จราชการแทน.
อถ จตุตฺเถ ทิวเส มหาโพธึ อาทาย อุฬารํ ปูชํ กุรุมาโน อนุปุพฺเพน อนุราธปุรํ [100] สมฺปตฺโต.
ภายหลัง ต่อมาในวันที่ ๔ ท้าวเธอทรงรับเอาต้นมหาโพธิ์แล้ว ทรงทำการบูชาอยู่อย่างโอฬาร เสด็จถึงกรุงอนุราธบุรีโดยลำดับ.
[พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะพักต้นมหาโพธิ์ไว้ในปูชนียสถาน ๔ แห่ง]
อนุราธปุเรปิ มหาสกฺการํ กตฺวา จาตุทฺทสีทวิ เสเยว วฑฺฒมานกจฺฉายาย มหาโพธึ อุตฺตรทฺวาเร ปเวเสตฺวา
นครมชฺเฌน อติหรนฺโต ทกฺขิณทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา ทกฺขิณทฺวารโต ปญฺจธนุสติเก ฐาเน
ยตฺถ อมฺหากํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ นิโรธสมาปตฺตึ สมาปชฺชติ ฺวา นิสีทิ, ปุริมกา จ ตโย สมฺมาสมฺพุทฺธา สมาปตฺตึ อปฺเปตฺวา นิสีทึสุ,
ยตฺถ กกุสนฺธสฺส ภควโต มหาสิริสโพธิ โกนาคมนสฺส ภควโต อุทุมฺพรโพธิ กสฺสปสมฺมาสมฺพุทธฺ สฺส จ นิโคฺรธโพธิ ปติฏฺฐาสิ ,
๑ ฎีกาสารัตถทีปนี แก้ว่า ให้ทำเจดีย์ดอกไม้ไว้ในระหว่างทางทั้ง ๒ ข้าง น่าจะได้แก่ พุ่มดอกไม้นั้นเอง.
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ตสฺมึ มหาเมฆวนุยฺยานสฺส ติลกภูเต สุมนสามเณรสฺส วจเนน ปฐมเมว กตภูมิปริกมฺเม ราชวตฺถุทวฺ ารโกฏฺฐกฏฺฐาเน มหาโพธึ
ปติฏฺฐาเปสิ.
พระราชา ครั้นทรงทำสักการะอย่างใหญ่ แม้ในกรุงอนุราธบุรี
ในวันจาตุททสี๑นั่นเอง รับสั่งให้ส่งต้นมหาโพธิ์ เข้าไปทางประตูดา้ นทิศอุดร ในเวลาตะวันบ่าย
แห่ไปโดยท่ามกลางพระนคร ออกทางประตูด้านทิศทักษิณ
แล้วทรงให้ตั้งต้นมหาโพธิ์ไว้บนฐานซุ้มพระทวารแห่งราชอุทยาน ที่ทำบริกรรมพื้นไว้แต่แรกทีเดียว
ตามคำของสุมนสามเณร ซึ่งเป็นใจกลาง (จุดเด่น) แห่งราชอุทยานมหาเมฆวัน,
อันเป็นสถานทีท่ ี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงนั่งเข้านิโรธสมบัติ
และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ๓ พระองค์ เคยประทับนั่งเข้าสมาบัติ,
ทั้งเป็นสถานที่มีต้นซึกใหญ่ ซึ่งเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค ทรงพระนามว่ากกุสันธะ,
ต้นอุทุมพร (ต้นมะเดื่อ) ซึ่งเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค ทรงพระนามว่าโกนาคมน์
และต้นนิโครธ (ต้นไทร) ซึ่งเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของสมเด็จพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่
ในที่ประมาณ ๕๐๐ ชั่วธนู วัดจากประตูดา้ นทิศทักษิณ.
กถํ.
ถามว่า “พระราชาทรงรับสั่งให้ตั้งต้นมหาโพธิ์นั้นไว้อย่างไร?”
กตานิ กิร โพธึ ปริวาเรตฺวา อาคตานิ โสฬส ชาติสมฺปนฺนกุลานิ ราชเวสํ คณฺหึสุ.
ราชา โทวาริกเวสํ คณฺหิ.
โสฬส กุลานิ มหาโพธึ คเหตฺวา โอโรปยึสุ.
แก้ว่า “ทรงรับสั่งให้พักไว้อย่างนี้ คือ:ได้ยินว่า ตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยชาติทั้ง ๑๖ ตระกูล ที่แวดล้อมต้นโพธิ์มาเหล่านั้น ถือเอาเพศเป็นพระราชา.
พระราชาก็ทรงถือเอาเพศเป็นนายทวารบาล.
ตระกูลทั้ง ๑๖ ตระกูลเอาต้นมหาโพธิ์ลงปลูกแล้ว (ที่ปูชนียสถาน ๔ แห่งดังกล่าวแล้วนั้น).
[ต้นมหาโพธิ์แสดงอิทธิปาฏิหาริย์]
มหาโพธิ เตสํ หตฺถโต มุตตฺ สมนนฺตรเมว อสีติหตฺถปฺปมาณํ เวหาสํ อพฺภุคฺคนฺตวฺ า ฉพฺพณฺณรํสิโย มุญฺจิ.
ในขณะที่พอพ้นจากมือของตระกูลทั้ง ๑๖ เหล่านั้นนั่นแล ต้นมหาโพธิ์ก็ลอยขึ้นไปสู่เวหาสสูงประมาณ ๘๐ ศอก
แล้วเปล่งรัศมีซึ่งมีพรรณะ ๖ ประการออก.
รํสิโย สกลทีปํ ปตฺถริตวฺ า อุปริ พฺรหฺมโลกํ อาหจฺจ อฏฺฐํสุ.
รัศมีทั้งหลายก็แผ่ปกคลุมไปทั่วเกาะ ได้ตั้งอยู่จดถึงพรหมโลกเบื้องบน.

๑ วันขึ้น ๑๔ ค่ำ
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มหาโพธิปาฏิหาริยํ ทิสฺวา สญฺชาตปฺปสาทานิ ทส ปุริสสหสฺสานิ อนุปุพพฺ วิปสฺสนํ ปฏฺฐเปตฺวา อรหตฺตํ ปตฺวา ปพฺพชึสุ.
บุรุษประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน เห็นปาฏิหาริย์ต้นมหาโพธิ์แล้วเกิดความเลื่อมใส เริ่มเจริญอนุบุพพวิปัสสนา
ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วบวช.
ยาว สุริยสฺสตฺถงฺคมา มหาโพธิ อนฺตลิกเฺ ข อฏฺฐาสิ.
ต้นมหาโพธิ์ได้ประดิษฐานอยู่บนอากาศ จนพระอาทิตย์อัสดงคต.
อตฺถมิเต๑ ปน สุริเย โรหิณีนกฺขตฺเตน ปฐวิยํ ปติฏฺฐหิ.
ก็เมื่อพระอาทิตย์อัสดงคตแล้ว จึงกลับ (ลงมา) ประดิษฐานอยู่บนปฐพี โดยโรหิณีนักขัตตฤกษ์.
สห มหาโพธิปติฏฺฐานา อุทกปริยนฺตํ กตฺวา มหาปฐวี อกมฺปิ.
พร้อมกับด้วยต้นมหาโพธิ์ประดิษฐานอยู่ (นัน่ แล) มหาปฐพีได้ไหวจนถึงที่สดุ น้ำ (รองแผ่นดิน).
ปติฏฺฐหิตฺวา จ ปน มหาโพธิ สตฺต ทิวสานิ หิมคพฺเภ สนฺนิสีทิ.
ก็แล ต้นมหาโพธิ์ ครั้นประดิษฐานอยู่แล้ว ก็นิ่งเงียบอยู่ในกลีบเมฆ (กลุ่มหมอก) ตลอด ๗ วัน.
โลกสฺส อทสฺสนํ อคมาสิ.
ต้นมหาโพธิ์ได้ถึงความมองไม่เห็นของชาวโลก (คือชาวโลกมองไม่เห็นต้นมหาโพธิ์).
สตฺตเม ทิวเส วิคตวลาหกํ นภํ อโหสิ.
ในวันที่ ๗ นภากาศได้ปราศจากเมฆหมอกแล้ว.
ฉพฺพณฺณรํสิโย [101] ชลนฺตา วิปฺผรนฺตา นิจฺฉรึสุ.
รัศมีซึ่งมีพรรณะ ๖ ประการ ก็พวยพุ่งกระจายออก.
มหาโพธิสฺส ขนฺโธ จ สาขาโย จ ปตฺตานิ จ ปญฺจ ผลานิ จ ทสฺสึสุ.
ลำต้น กิ่ง ใบ และผลทั้ง ๕ แห่งต้นมหาโพธิ์ก็ปรากฏให้เห็น.
มหินฺทตฺเถโร จ สงฺฆมิตฺตตฺเถรี จ ราชา จ สปริวารา มหาโพธิฏฺฐานเมว อคมํสุ.
พระมหินทเถระ พระนางสังฆมิตตาเถรี และพระราชา พร้อมด้วยข้าราชบริพาร
ได้เสด็จไปถึงสถานทีต่ ั้งแห่งต้นมหาโพธิ์นั่นแล.
เยภุยฺเยน จ สพฺเพ ทีปวาสิโน สนฺนิปตึสุ.
และประชาชนชาวเกาะทั้งหมด ก็ประชุมกันแล้ว โดยส่วนมาก.
เตสํ ปสฺสนฺตานํเยว อุตฺตรสาขโต เอกํ ผลํ ปจิตวฺ า สาขโต มุจฺจิ.
เมื่อชนเหล่านั้นมองดูอยู่นั่นเอง ผลหนึ่งจากกิ่งด้านทิศอุดรสุกแล้วก็หล่นจากกิ่ง.
เถโร หตฺถํ อุปนาเมสิ.
พระเถระน้อมหัตถ์เข้ารับไว้.
๑ อตฺถงฺคมิเตติปิ ทิสฺสติ.
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ผลํ เถรสฺส หตฺเถ ปติฏฺฐาสิ.
ผลก็ได้ตั้งอยู่บนหัตถ์ของพระเถระ.
ตํ เถโร โรปย มหาราชาติ รญฺโญ อทาสิ.
พระเถระได้ถวายผลนั้นแด่พระราชา โดยถวายพระพรว่า “ขอพระองค์ทรงปลูกเถิด มหาบพิตร!”
[ต้นมหาโพธิ์แตกสาขาออกถึง ๘ ต้นและ ๓๒ ต้น]
ราชา คเหตฺวา สุวณฺณกฏาเห มธุรปํสุํ อากีรติ ฺวา คนฺธกลลํ ปูเรตฺวา โรเปตฺวา มหาโพธิอาสนฺนฏฺฐาเน ฐเปสิ.
พระราชาทรงรับแล้ว ก็ทรงโปรยปุ๋ยที่มีรสดีลงที่กระถางทอง ใส่โคลนที่ผสมด้วยของหอมให้เต็ม
แล้วเพาะปลูกไว้ในที่ใกล้ต้นมหาโพธิ์.
สพฺเพสํ ปสฺสนฺตานํเยว จตุหตฺถปฺปมาณา อฏฺฐ ตรุณโพธิรุกฺขา อุฏฺฐหึสุ.
เมื่อชนทั้งหมดดูอยู่นั่นเอง ต้นโพธิ์อ่อนๆ ๘ ต้น ซึ่งมีประมาณ ๔ ศอก ได้งอกขึ้นแล้ว.
ราชา ตํ อจฺฉริยํ ทิสฺวา อฏฺฐ ตรุณโพธิรุกฺเข เสตจฺฉตฺเตน ปูเชตฺวา อภิเสกํ อทาสิ.
พระราชาทรงเห็นอัศจรรย์นั้นแล้ว ก็ทรงบูชาต้นโพธิ์อ่อนๆ ๘ ต้นด้วยเศวตฉัตร แล้วถวายการอภิเษก
(แก่ต้นโพธิ์อ่อนๆ ทั้ง ๘ ต้นนัน้ ).
ตโต เอกํ โพธิรุกฺขํ อาคมนกาเล มหาโพธินา ปฐมปติฏฺฐิโตกาเส ชมฺพุโกฬปฏฺฏเน โรปยึสุ.
ประชาชนปลูกต้นโพธิต์ ้นหนึ่ง (ซึ่งแยกออก) จากต้นโพธิ์ออ่ นๆ ทั้ง ๘ ต้นนั้น ไว้ที่ทา่ ชื่อชมพูโกลปัฏฏนะ
ในโอกาสที่ต้นมหาโพธิ์ประดิษฐานอยู่ครั้งแรกใน ในคราวมาถึง.
เอกํ ควกฺกพฺราหฺมณสฺส คามทฺวาเร, เอกํ ถูปาราเม, เอกํ อิสฺสรนิมฺมานวิหาเร, เอกํ ปฐมเจติยฏฺฐาเน,
เอกํ เจติยปพฺพเต, เอกํ โรหณชนปทมฺหิ กาชรคาเม, เอกํ โรหณชนปทมฺหิเยว จนฺทนคาเม.
ปลูกต้นหนึ่งไว้ที่หน้าประตูบ้านของควักกพราหมณ์๑, อีกต้นหนึ่งที่ถูปาราม, อีกต้นหนึ่งที่อิสสรนิมมานวิหาร๒,
อีกต้นหนึ่งใกล้ทตี่ ั้งพระปฐมเจดีย์, อีกต้นหนึ่งที่เจติยบรรพต, อีกต้นหนึ่งที่บ้านกาชรคาม ในโรหณชนบท,
อีกต้นหนึ่งที่บ้านจันทนคาม ในโรหณชนบทนั่นเอง.
อิตเรสํ จตุนฺนํ ผลานํ พีเชหิ ชาเต ทฺวตฺตึส โพธิตรุเณ โยชนิยอาราเมสุ ปติฏฺฐเปสุํ.
ประชาชนทั้งหลายได้ปลูกต้นโพธิ์อ่อน ๓๒ ต้น ซึ่งเกิดจากพืชแห่งผลทั้ง ๔ นอกนี้ไว้ในอารามที่ตั้งอยูใ่ นระยะโยชน์หนึ่ง .

๑ ฎีกาสารัตถีทีปนีเป็นตวักกพราหมณ์.
๒ คำว่า อิสสรนิมมานวิหาร ได้แก่ กัสสปคิรีวิหาร คือวิหารที่อิสรชนสร้างไว้ สารัตถ. ๑/๒๘๖/๗.

หน้า ๑๕๘ • เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [พระนางอนุฬาเทวีและอริฏฐอมาตย์ผนวชแล้วสำเร็จพระอรหัต]

[พระนางอนุฬาเทวีและอริฏฐอมาตย์ผนวชแล้วสำเร็จพระอรหัต]
เอวํ ปุตฺตนตฺตปรมฺปราย สมนฺตา ทีปวาสีนํ หิตาย สุขาย ปติฏฺฐิเต ทสพลสฺส สทฺธมฺมทฺธชภูเต มหาโพธิมฺหิ,
อนุฬา เทวี ปญฺจหิ กญฺญาสเตหิ ปญฺจหิ จ อนฺเตปุรกิ าสเตหีติ มาตุคามสหสฺเสน สทฺธึ สงฺฆมิตตฺ ตฺเถริยา สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา
นจิรสฺเสว [102] สปริวารา อรหตฺเต ปติฏฺฐาสิ.
เมื่อต้นมหาโพธิ์ อันเป็นธงชัยแห่งพระสัทธรรมของพระทศพล ประดิษฐานอยู่แล้ว เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข
แก่ชนชาวเกาะโดยรอบ ด้วยการสืบต่อลำดับแห่งลูกหลานอย่างนี้แล้ว,
พระนางอนุฬาเทวี พร้อมกับมาตุคามพันหนึง่ คือ หญิงสาว (ผูเ้ ป็นบาทบริจาริกาของตน) ๕๐๐ คน และหญิงชาววังอีก ๕๐๐ คน
ผนวชในสำนักของพระนางสังฆมิตตาเถรี ไม่นานนักพร้อมด้วยบริวารก็ดำรงอยู่ในความเป็นพระอรหันต์.
อริฏฺโฐปิ โข รญฺโญ ภาคิเนยฺโย ปญฺจหิ ปุริสสเตหิ สทฺธึ เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว สปริวาโร อรหตฺเต ปติฏฺฐาสิ .
ฝ่ายพระราชภาคิไนยชื่ออริกฐะแล พร้อมกับบุรุษ ๕๐๐ คน บวชในสำนักของพระเถระ พร้อมด้วยบริวาร
ได้ดำรงอยู่ในความเป็นพระอรหันต์ ต่อกาลไม่นานเช่นเดียวกัน.
[พระศาสนาจักตั้งมั่นเพราะกุลบุตรชาวเกาะลังกาบวชเรียน]
อเถกทิวสํ ราชา มหาโพธึ วนฺทิตวฺ า เถเรน สทฺธึ ถูปารามํ คจฺฉติ.
ต่อมาวันหนึ่ง พระราชาถวายบังคมต้นมหาโพธิ์แล้ว เสด็จไปยังถูปารามพร้อมกับพระเถระ.
ตสฺส โลหปาสาทฏฺฐานํ สมฺปตฺตสฺส ปุริสา ปุปฺผานิ อภิหรึสุ.
เมื่อท้าวเธอเสด็จไปถึงสถานทีจ่ ะสร้างโลหปราสาท พวกราชบุรุษก็ได้นำดอกไม้ทั้งหลายมาทูลถวาย.
ราชา เถรสฺส ปุปฺผานิ อทาสิ.
พระราชาได้ถวายดอกไม้ทั้งหลายแก่พระเถระ.
เถโร ปุปฺเผหิ โลหปาสาทฏฺฐานํ ปูเชสิ.
พระเถระก็เอาดอกไม้บูชาทีจ่ ะสร้างโลหปราสาท.
ปุปฺเผสุ ภูมิยํ ปติตมตฺเตสุ มหาภูมิจาโล อโหสิ.
พอเมื่อดอกไม้ทั้งหลาย สักว่าตกลงทีพ่ ื้นได้เกิดมีแผ่นดินหวั่นไหวใหญ่.
ราชา “กสฺมา ภนฺเต ภูมิ จลิตฺถาติ ปุจฺฉิ.
พระราชาตรัสถามว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! เพราะเหตุไร แผ่นดินจึงไหว?”
“อิมสฺมึ มหาราช โอกาเส สงฺฆสฺส อนาคเต อุโปสถาคารํ ภวิสฺสติ, ตสฺเสตํ ปุพพฺ นิมิตตฺ นฺติ.
พระเถระทูลว่า “มหาบพิตร! ในอนาคต โรงพระอุโบสถจักมีแก่สงฆ์ในโอกาสนี้, นี้จักเป็นบุรพนิมติ แห่งโรงพระอุโบสถนั้น.”
ราชา ปุน เถเรน สทฺธึ คจฺฉนฺโต อมฺพงฺคณฏฺฐานํ สมฺปตฺโต.
พระราชาเสด็จต่อไปพร้อมกับพระเถระ ได้เสด็จไปถึงอัมพังคณสถาน.

เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [พระศาสนาจักตั้งมั่นเพราะกุลบุตรชาวเกาะลังกาบวชเรียน] • หน้า ๑๕๙

ตตฺถสฺส วณฺณคนฺธสมฺปนฺนํ อติมธุรรสเมกํ อมฺพปกฺกํ อาหรียิตฺถ.
ที่อัมพังคณสถานนั้น ราชบุรุษได้นำผลมะม่วงสุกผลหนึ่ง ซึ่งสมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่น มีรสอร่อยยิ่ง
มาทูลถวายแด่พระราชาพระองค์นั้น.
ราชา ตํ เถรสฺส ปริโภคตฺถาย อทาสิ.
พระราชาได้ถวายผลมะม่วงนั้นแก่พระเถระเพื่อขบฉัน.
เถโร ตตฺเถว ปริภุญชฺ ิตฺวา “อิทํ เอตฺเถว โรเปถาติ อาห.
พระเถระก็ฉันในที่นั้นนั่นเอง แล้วทูลว่า “ขอพระองค์ทรงปลูกเมล็ดมะม่วงนี้ไว้ ในที่นี้นั่นแล.”
ราชา ตํ อมฺพฏฺฐึ คเหตฺวา ตตฺเถว โรเปตฺวา อุทกํ อาสิญฺจิ.
พระราชา ทรงรับเอาเมล็ดมะม่วงนั้นแล้ว ทรงเพาะปลูกไว้ในที่นั้นนั่นเอง แล้วทรงรดน้ำ.
สห อมฺพพีชโรปเนน ปฐวี สงฺกมฺปิ.
พร้อมกับการทรงเพาะปลูกเมล็ดมะม่วง ปฐพีหวั่นไหวแล้ว.
ราชา “กสฺมา ภนฺเต ปฐวี กมฺปิตฺถาติ ปุจฺฉิ.
พระราชาตรัสถามว่า “ข้าแต่ทา่ นผู้เจริญ! เพราะเหตุไร ปฐพีจึงไหว?”
“อิมสฺมึ มหาราช โอกาเส สงฺฆสฺส อนาคเต อมฺพงฺคณนฺนาม สนฺนิปาตฏฺฐานํ ภวิสฺสติ, ตสฺเสตํ ปุพพฺ นิมิตตฺ นฺติ.
พระเถระทูลว่า “มหาบพิตร! ในอนาคตที่ประชุมสงฆ์ ชื่ออัมพังคณะ จักมีในโอกาสนี้,
นี้จักเป็นบุรพนิมติ แห่งสันนิบาตสถานนั้น.”
ราชา ตตฺถ อฏฺฐ ปุปฺผมุฏฺฐิโย โอกีรติ ฺวา วนฺทิตฺวา ปุน เถเรน สทฺธึ คจฺฉนฺโต มหาเจติยฏฺฐานํ ปตฺโต.
พระราชา ทรงโปรยดอกไม้ ๘ กำลงในที่นั้น ทรงไหว้แล้ว ก็เสด็จต่อไปอีกพร้อมกับพระเถระ
ได้เสด็จไปถึงสถานที่จะสร้างมหาเจดีย์.
ตตฺถสฺส จมฺปกปุปฺผานิ อภิหรึสุ.
ในสถานที่นั้น พวกราชบุรุษ ได้นำดอกจัมปาทั้งหลายมาทูลถวายแด่พระราชาองค์นั้น.
ตานิ ราชา เถรสฺส อทาสิ.
พระราชา ได้ถวายดอกจัมปาเหล่านั้นแก่พระเถระ.
เถโร มหาเจติยฏฺฐานํ ปุปฺเผหิ ปูเชตฺวา วนฺทิ.
พระเถระก็เอาดอกไม้บูชาทีจ่ ะสร้างมหาเจดีย์แล้วไหว้.
ตาวเทว [103] มหาปฐวี สงฺกมฺปิ.
ในทันใดนั้นเอง มหาปฐพีก็หวั่นไหว.
ราชา “กสฺมา ภนฺเต ปฐวี กมฺปิตฺถาติ ปุจฺฉิ.
พระราชา.

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! เพราะเหตุไร ปฐพีจึงได้ไหว.

หน้า ๑๖๐ • เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ • [พระศาสนาจักตั้งมั่นเพราะกุลบุตรชาวเกาะลังกาบวชเรียน]

“อิมสฺมึ มหาราช โอกาเส อนาคเต พุทฺธสฺส ภควโต อสทิโส มหาถูโป ภวิสฺสติ, ตสฺเสตํ ปุพพฺ นิมิตตฺ นฺติ.
พระเถระ.

มหาบพิตร! ในอนาคต พระมหาสถูป ซึ่งไม่มีที่ไหนเหมือนของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจักมีในโอกาสนี้,
นี้จกั เป็นบุรพนิมิต แห่งมหาสถูปนั้น.

“ราชา อหเมว กโรมิ ภนฺเตติ.
พระราชา.

ข้าพเจ้าเอง จะสร้าง ท่านผู้เจริญ!”

“อลํ มหาราช, ตุมฺหากํ อญฺญํ พหุ กมฺมํ อตฺถิ, ตุมฺหากํ ปน นตฺตา ทุฏฺฐคามณี อภโย นาม กาเรสฺสตีติ.
พระเถระ.

อย่าเลย มหาบพิตร! พระองค์ ยังมีการงานอื่นอยู่มาก,
แต่พระนัดดาของพระองค์ พระนามว่า ทุฏฐคามณีอภัย จักทรงให้สร้าง.

อถ ราชา “สเจ ภนฺเต มยฺหํ นตฺตา กริสฺสติ, กตํเยว มยาติ ทฺวาทสหตฺถํ ปาสาณตฺถมฺภํ อาหราเปตฺวา
“เทวานํปิยติสฺสรญฺโญ นตฺตา ทุฏฺฐคามณี อภโย นาม อิมสฺมึ ปเทเส ถูปํ กโรตูติ อกฺขรานิ ลิขาเปตฺวา ปติฏฺฐาเปตฺวา เถรํ ปุจฺฉิ
“ปติฏฺฐิตํ นุ โข ภนฺเต ตมฺพปณฺณิทีเป สาสนนฺติ.
คราวนั้น พระราชา ทรงรับสั่งว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! ถ้าพระนัดดาของข้าพเจ้าจักสร้างไซร้,
ก็จักสร้างสิ่งที่ข้าพเจ้าสร้างไว้แล้วนั่นเอง” ดังนี้แล้ว จึงรับสั่งให้นำเสาหินมีประมาณ ๑๒ ศอกมา แล้วให้จารึกอักษรไว้ว่า
“พระนัดดาของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะพระนามว่า ทุฏฐคามมณีอภัย จงสร้างพระสถูปไว้ในประเทศนี้เถิด” ดังนี้
รับสัง่ ให้ประดิษฐานไว้แล้ว จึงตรัสถามพระเถระว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้าผูเ้ จริญ! พระศาสนา ตัง้ มัน่ แล้วในเกาะลังกาทวีปหรือยัง?”
“ปติฏฺฐิตํ มหาราช สาสนํ, มูลานิ ปนสฺส น ตาว โอตรนฺตตี ิ.
พระเถระ.

ขอถวายพระพร มหาบพิตร! พระศาสนาตั้งมั่นแล้ว, แต่วา่ รากเหง้าแห่งพระศาสนานั้น ยังไม่หยั่งลงก่อน.

“กทา ปน ภนฺเต มูลานิ โอติณฺณานิ นาม ภวิสฺสนฺตตี ิ.
พระราชา.

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! ก็เมื่อไร รากเหง้า (แห่งพระศาสนานั้น) จักชื่อว่าเป็นอันหยั่งลงแล้ว?

“ยทา มหาราช ตมฺพปณฺณิทีปกานํ มาตาปิตูนํ ตมฺพปณฺณิทีเป ชาโต ทารโก ตมฺพปณฺณิทีเป ปพฺพชิตฺวา
ตมฺพปณฺณิทีปมฺหิเยว วินยํ อุคฺคเหตฺวา ตมฺพปณฺณิทีเป วาเจสฺสติ, ตทา สาสนสฺส มูลานิ โอติณฺณานิ นาม ภวิสฺสนฺตตี ิ.
พระเถระ.

มหาบพิตร! ในกาลใด เด็กผู้เกิดในเกาะตัมพปัณณิทวีป มีมารดาบิดาเป็นชาวเกาะตัมพปัณณิทวีป
จักออกบวชในเกาะตัมพปัณณิทวีป แล้วเรียนพระวินัยในเกาะตัมพปัณณิทวีปนั่นเอง ออกสอน (พระวินัย)
ในเกาะตัมพปัณณิทวีปได้, ในกาลนั้นรากเหง้าแห่งพระศาสนา จักชื่อว่าเป็นอันหยั่งลงแล้ว.

“อตฺถิ ปน ภนฺเต อีทิโส ภิกฺขูติ.
พระราชา.

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! ก็ภกิ ษุเช่นนี้ มีอยู่หรือ?

“อตฺถิ มหาราช, มหาอริฏฺโฐ ภิกฺขุ ปฏิพโล เอตสฺมึ กมฺเมติ.
พระเถระ.

มีอยู่ มหาบพิตร! พระมหาอริฏฐภิกษุเป็นผู้สามารถในกรรมนั่น.

“มยา เอตฺถ ภนฺเต กึ กตฺตพฺพนฺติ.
พระราชา.

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! ข้าพเจ้าควรทำอะไรบ้าง ในกรรมนี้.
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“มณฺฑปํ มหาราช กาตุํ วฏฺฏตีติ.
พระเถระ.

ควรสร้างมณฑป มหาบพิตร!
[พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะสร้างมณฑปเพื่อทำจตุตถสังคายนา]

“สาธุ ภนฺเตติ ราชา เมฆวณฺณาภยสฺส อมจฺจสฺส ปริเวณฏฺฐาเน มหาสงฺคีติกาเล อชาตสตฺตุมหาราเชน กตมณฺฑปปฺปการํ
ราชานุภาเวน มณฺฑปํ กาเรตฺวา สพฺพตาลาวจเร สกสกสิปฺเปสุ [104] ปโยเชตฺวา สาสนสฺส มูลานิ โอตรนฺตานิ ปสฺสิสฺสามีติ
อเนกปุริสสหสฺสปริวโุ ต ถูปารามํ อนุปฺปตฺโต.
พระราชา ทรงรับว่า “ดีละ เจ้าข้า!” แล้วรับสั่งให้สร้างมณฑปด้วยราชานุภาพ ซึ่งเป็นเช่นกับมณฑปที่พระเจ้าอชาตศัตรู
มหาราช ทรงสร้างในคราวทำมหาสังคีติ (คือสังคายนาครัง้ แรก) ไว้ ในเนื้อที่ของอมาตย์ ชือ่ เมฆวรรณาภัย
(ของพระเจ้าเมฆวรรณาภัย) แล้วทรงรับสั่งให้พวกพนักงานตาลาวจรดนตรี๑ทั้งปวง ฝึกซ้อมในศิลปะของตนๆ ไว้
(สั่งให้เตรียมซ้อมดนตรีไว้ให้ชำนาญ) แล้วทรงรับสั่งว่า “ข้าพเจ้า จักดูรากเหง้าแห่งพระศาสนา ที่หยั่งลงแล้ว” ดังนี้
มีบุรุษจำนวนหลายพันแวดล้อมแล้ว ได้เสด็จไปถึงถูปาราม.

๑ พนักงานประโคมดนตรี, หรือละครรำเท้า.
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เริ่มเรื่องจตุตถสังคายนา
เตน โข ปน สมเยน ถูปาราเม อฏฺฐสฏฺฐิ ภิกฺขุสหสฺสานิ สนฺนิปตึสุ.
โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ ๖๘,๐๐๐ รูป ประชุมกันที่ถูปาราม.
มหามหินฺทตฺเถรสฺส อาสนํ ทกฺขิณาภิมุขํ ปญฺญตฺตํ โหติ.
อาสนะของพระมหามหินทเถระ เขาปูหันหน้าไปทางด้านทิศทักษิณ.
มหาอริฏฺฐตฺเถรสฺส ธมฺมาสนํ อุตตฺ ราภิมุขํ ปญฺญตฺตํ โหติ.
ธรรมาสน์ของพระมหาอริฏฐเถระ เข้าจัดตั้งหันหน้าไปทางด้านทิศอุดร.
อถโข มหาอริฏฺฐตฺเถโร มหินฺทตฺเถเรน อชฺฌิฏฺโฐ อตฺตโน อนุรูเปน ปตฺตานุกฺกเมน ธมฺมาสเน นิสีทิ.
ครั้งนั้นแล พระมหาอริฏฐเถระ อันพระมหินทเถระ เชื้อเชิญแล้ว ก็นั่งบนธรรมาสน์ โดยลำดับอันถึงแก่ตน ตามสมควร.
มหินฺทตฺเถรปฺปมุขา อฏฺฐสฏฺฐิ มหาเถรา ธมฺมาสนํ ปริวาเรตฺวา นิสีทึสุ.
พระมหาเถระ ๖๘ รูป ซึ่งมีพระมหินทเถระเป็นประมุข ก็นั่งล้อมธรรมาสน์.
รญฺโญปิ กนิฏฺฐภาตา มตฺตาภยตฺเถโร นาม ธุรคฺคาโห หุตวฺ า
“วินยํ อุคฺคณฺหิสฺสามีติ ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ มหาอริฏฺฐตฺเถรสฺส ธมฺมาสนเมว ปริวาเรตฺวา นิสีทิ.
พระกนิฏฐภาดา แม้ของพระราชา พระนามว่ามัตตาภยเถระ เป็นผู้เอาธุระการงาน๑
ร่วมกับภิกษุ ๕๐๐ รูป นั่งล้อมธรรมาสน์ของพระมหาอริฏฐเถระนั้นแล ด้วยตั้งใจว่า “จักเรียนเอาพระวินัย.”
อวเสสาปิ ภิกฺขู สราชิกา จ ปริสา อตฺตโน อตฺตโน ปตฺตาสเน นิสีทึสุ.
พวกภิกษุแม้ที่เหลือ และบริษัทพร้อมด้วยพระราชา ก็ได้นั่งบนที่นั่งอันถึงแก่ตนๆ แล้ว.
อถายสฺมา มหาอริฏฺฐตฺเถโร “เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรญฺชายํ วิหรติ นเฬรุปุจิมนฺทมูเลติ วินยนิทานํ อภาสิ.
ครั้งนั้น ท่านพระมหาอริฏฐเถระ ได้แสดงนิทานแห่งพระวินัยว่า
“โดยสมัยนั้น พระผู้มพี ระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่โคนต้นสะเดาอันนเฬรุยักษ์สิง ใกล้เมืองเวรัญชา” ดังนี้เป็นต้น .
ภาสิเต จ ปนายสฺมตา อริฏฺฐตฺเถเรน วินยนิทาเน, อากาสํ มหาวิรวํ วิรวิ.
ก็แล เมื่อท่านพระอริฏฐเถระ แสดงนิทานแห่งพระวินัยแล้ว, อากาศก็ร้องคำรามดังสนั่น.
อกาลวิชฺชุลตา นิจฺฉรึสุ.
สายฟ้าอันมิใช่ฤดูกาลก็แลบแปลบปลาบ.
เทวตา สาธุการํ อทํสุ.
พวกเทวดาได้ถวายสาธุการแล้ว.

๑ คือตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
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มหาปฐวี อุทกปริยนฺตํ กตฺวา สงฺกมฺปิ.
มหาปฐพีไหวหวั่น จนถึงที่สุดน้ำรองแผ่นดิน.
เอวํ อเนเกสุ ปาฏิหาริเยสุ วตฺตมาเนสุ, อายสฺมา อริฏฺฐตฺเถโร
มหามหินฺทปฺปมุเขหิ อฏฐสฏฺฐิยา ปจฺเจกคณีหิ ขีณาสวมหาเถเรหิ ตทญฺเญหิ จ สฏฺฐิสหสฺเสหิ ภิกฺขูหิ ปริวุโต
ปฐมกตฺตกิ ปวารณาทิวเส ถูปารามมหาวิหารมชฺเฌ สตฺถุกรุณาทิคุณปริทีปกํ ภควโต อนุสฏฺฐิกรานํ
กายกมฺมวจีกมฺมวิปฺผนฺทิตวินยนํ วินยปิฏกํ ปกาเสสิ.
เมือ่ ปาฏิหาริยห์ ลายอย่างเป็นไปอยูอ่ ย่างนัน้ , ท่านพระอริฏฐเถระ ซึง่ มีพระมหาเถระขีณาสพ ผูเ้ ป็นเจ้าคณะแต่ละคณะ ๖๘ รูป
อันมีพระมหามหินท์เป็นประมุข และภิกษุ ๖๐,๐๐๐ รูปนอกจากนั้น ห้อมล้อมแล้ว
ได้ประกาศพระวินัยปิฎก อันแสดงซึ่งคุณมีพระกรุณาของพระศาสดาเป็นต้น ซึ่งกำจัดความดิ้นรนทางกายกรรมวจีกรรม
ของเหล่าชนผูท้ ำตามคำพร่ำสอนของพระผูม้ พี ระภาค ในท่ามกลางแห่งมหาวิหารถูปาราม ในวันปวารณาเดือนกัตติกาแรก.
ปกาเสตฺวา [105] จ ยาวตายุกํ ติฏฺฐมาโน พหูนํ วาเจตฺวา พหูนํ หทเย ปติฏฺฐาเปตฺวา
อนุปาทิเสสาย นิพพฺ านธาตุยา ปรินพิ ฺพายิ.
ก็ทา่ นพระอริฏฐเถระ ครั้นประกาศแล้ว บอกสอนแก่ภิกษุเป็นอันมาก คือ ให้ตั้งอยู่ในหทัยของภิกษุมากหลาย
ดำรงอยูต่ ราบเท่าอายุ แล้วก็ปรินพิ พาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
เตปิ โข มหามหินฺทปฺปมุขา ตสฺมึ สมาคเม
อฏฺฐสฏฺฐิ มหาเถรา
ปจฺเจกคณิโน สพฺเพ

ธุรคฺคาหา สมาคตา
ธมฺมราชสฺส สาวกา

พระมหาเถระ ๖๘ รูป แม้เหล่านั้นแล อันมีพระมหามหินท์เป็นประมุข
ผู้เอาธุระการงานมาประชุมพร้อมกันแล้วในสมาคมนั้น,
ทั้งหมดเป็นเจ้าคณะแต่ละคณะ เป็นสาวกของพระธรรมราชา
ขีณาสวา วสิปฺปตฺตา
อุตฺตมตฺถมภิญฺญาย

เตวิชฺชา อิทธฺ ิโกวิทา
อนุสาสึสุ ราชิโน.

มีอาสวะสิ้นแล้ว ได้บรรลุวสี มีวิชชา ๓ ฉลาดในฤทธิ์ รู้แจ้งอุดมอรรถ
อนุสาสน์พระราชา.
อาโลกํ ทสฺสยิตฺวาน
ชลิตฺวา อคฺคิขนฺธาว

โอภาเสตฺวา มหึ อิมํ
ปรินิพพฺ ึสุ มเหสโย.

พระเถระผู้แสวงหาคุณใหญ่ แสดงแสงสว่าง๑ให้เห็นชัด
ยังแผ่นดิน (คือเกาะลังกา) นี้ ให้รุ่งเรืองแล้ว
ก็ปรินิพพาน เหมือนกองไฟ ลุกโพลงแล้วดับไปฉะนั้น.

๑ คือความสว่างแห่งญาณ
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เตสํ ปรินิพพฺ านโต อปรภาเค “อญฺเญปิ เตสํ เถรานํ อนฺเตวาสิกา, ติสฺสทตฺตกาฬสุมนทีฆสุมนาทโย จ มหาอริฏฺฐตฺเถรสฺส
อนฺเตวาสิกานํ อนฺเตวาสิกา จาติ เอวํ ปุพฺเพ วุตตฺ ปฺปการา อาจริยปรมฺปรา อิมํ วินยปิฏกํ ยาว อชฺชตนา อาเนสุํ.
จำเนียรกาลต่อมาแต่กาลปรินิพพานแห่งพระมหาเถระเหล่านั้น
ลำดับสืบต่อกันมาแห่งอาจารย์ ซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วในตอนต้น อย่างนี้ คือ “พระมหาเถระแม้เหล่าอื่น ผู้เป็นอันเตวาสิก
แห่งอันเตวาสิก พระเถระเหล่านั้น และพระเถระทั้งหลาย มีพระติสสทัตตะ พระกาฬสุมนะ และพระทีฆสุมนะเป็นต้น
ผู้เป็นอันเตวาสิกแห่งอันเตวาสิกทั้งหลาย ของพระมหาอริฏฐเถระ” ได้นำพระวินัยปิฎกนี้มา จนถึงทุกวันนี้.
เตน วุตฺตํ “ตติยสงฺคหโต ปน อุทฺธํ อิมํ ทีปํ มหินฺทาทีหิ อาภฏํ, มหินฺทโต อุคฺคเหตฺวา กญฺจิ กาลํ อริฏฺฐตฺเถราทีหิ อาภฏํ,
ตโต ยาว อชฺชตนา เตสํเยว อนฺเตวาสิกปรมฺปรภูตาย อาจริยปรมฺปราย อาภฏนฺติ.
เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้วา่
“ก็ถัดจากตติยสังคายนามา พระเถระทั้งหลาย มีพระมหินท์เป็นต้น ได้นำพระวินัยปิฎกมาสู่เกาะนี้,
พระเถระทั้งหลาย มีพระอริฏฐเถระเป็นต้น เรียนจาก (สำนัก) พระมหินท์แล้ว
ได้นำมาตลอดเวลาระยะหนึ่งตั้งแต่เวลาพระอริฏฐเถระเป็นต้นนั้นนำมา,
(พระวินัยปิฎกนั่น พึงทราบว่า) ‘ได้นำสืบมาโดยลำดับอาจารย์ ซึ่งเป็นการสืบลำดับอันเตวาสิกของพระอริฏฐเถระเป็นต้น
เหล่านั้นนั่นเอง จนถึงทุกวันนี้.’”
[แก้บทมาติกาว่า พระวินัยปิฎกตั้งอยู่แล้วในบุคคลใด]
“กตฺถ ปติฏฺฐติ นฺติ.
บทมาติกาว่า “พระวินัยปิฎกตั้งอยู่แล้วในบุคคลใด.”
เยสํ ปาลิโต จ อตฺถโต จ อนูนํ วตฺตติ มณิฆเฏ ปกฺขิตฺตเตลมิว อีสกมฺปิ น ปคฺฆรติ,
“เอวรูเปสุ อธิมตฺตสติคติธติ ิมนฺเตสุ ลชฺชีสุ กุกฺกจุ ฺจเกสุ สิกฺขากาเมส ปุคฺคเลสุ ปติฏฺฐติ นฺติ เวทิตพฺพ ํ.
ข้าพเจ้าจะเฉลยต่อไป:พระวินัยปิฎกของบุคคลเหล่าใด ย่อมเป็นไปไม่พร่อง ทั้งโดยบาลี ทั้งโดยอรรถ ถือไม่เลอะเลือนแม้น้อยหนึ่ง
เหมือนน้ำมันงาทีใ่ ส่ไว้ในหม้อแก้วมณี ย่อมไม่ซึมออกฉะนั้น, พึงทราบว่า “พระวินัยปิฎกตั้งอยู่แล้วในบุคคลเห็นปานนั้น
ซึ่งเป็นผู้มีสติ คติ และธิติมีประมาณยิ่ง ผู้เป็นลัชชี มักมีความรังเกียจใคร่ต่อการศึกษา.”
[อานิสงส์แห่งการเรียนพระวินัย ๕ ข้อ]
ตสฺมา วินยปติฏฺฐาปนตฺถํ วินยปริยตฺติยา อานิสํสํ สลฺลกฺเขตฺวา [106] สิกฺขากาเมน ภิกฺขุนา วินโย ปริยาปุณิตพฺโพ.
เพราะฉะนั้น เพื่อให้พระวินัยตั้งมั่น อันภิกษุผู้กำหนดรู้อานิสงส์แห่งวินัยปริยตั ิ๑ ใคร่ต่อการศึกษา ก็ควรเรียนพระวินัย.
ตตฺรายํ วินยปริยตฺติยา อานิสํโส.
ในอธิการว่าด้วยพรรณนานิทานนั้น มีอานิสงส์แห่งวินัยปริยตั ิ ดังต่อไปนี้:วินยปริยตฺติกุสโล หิ ปุคฺคโล สาสเน ปฏิลทฺธสทฺธานํ กุลปุตฺตานํ มาตาปิตุฏฺฐานิโย โหติ.
จริงอยู่ บุคคลผู้ฉลาดในวินัยปริยตั ิ ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในฐานเป็นมารดาบิดาของเหล่ากุลบุตร ผู้ได้ศรัทธาในพระศาสนา.
๑ การเรียนพระวินัย
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ตทายตฺตา หิ เนสํ ปพฺพชา อุปสมฺปทา วตฺตานุวตฺตปฏิปตฺติ อาจารโคจรกุสลตา.
เพราะว่า บรรพชา อุปสมบท ข้อปฏิบัติวัตรใหญ่น้อย ความเป็นผู้ฉลาดในอาจาระและโคจร ของกุลบุตรเหล่านั้น
เนื่องด้วยความฉลาดในวินัยปริยัตินั้น.
อปิจสฺส วินยปริยตฺตึ นิสฺสาย อตฺตโน สีลกฺขนฺโธ สุคุตฺโต โหติ สุรกฺขิโต กุกฺกุจฺจปฺปกตานํ ปฏิสฺสรณํ โหติ
วิสารโท สงฺฆมชฺเฌ โวหรติ ปจฺจตฺถิเก สหธมฺเมน สุนิคฺคหิตํ นิคฺคณฺหาติ สทฺธมฺมฏฺฐติ ิยา ปฏิปนฺโน โหติ.
อีกประการหนึ่ง เพราะอาศัยวินัยปริยัติ กองศีลของตน ย่อมเป็นของอันบุคคลนั้น คุ้มครองรักษาดีแล้ว
ย่อมเป็นที่พึ่งพิงของเหล่ากุลบุตร ผู้ถูกความสงสัยครอบงำ ย่อมกล้าพูดในท่ามกลางสงฆ์
ย่อมข่มขี่พวกข้าศึกได้ด้วยดี โดยสหธรรม ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติ เพือ่ ความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม.
เตนาห ภควา “ปญฺจิเม ภิกฺขเว อานิสํสา วินยธเร ปุคฺคเล อตฺตโน สีลกฺขนฺโธ สุคุตฺโต โหติ สุรกฺขิโต ฯเปฯ สทฺธมฺมฏฺฐิติยา
ปฏิปนฺโน โหตีติ๑.
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคจึงตรัสว่า “ดูกอ่ นภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ ๕ เหล่านี้ (มีอยู่) ในบุคคลผู้ทรงพระวินัย คือ:(๑) กองศีลของตน ย่อมเป็นของอันบุคคลนั้น คุ้มครองรักษาไว้ดีแล้ว
(๒) ย่อมเป็นที่พึ่งพิงของเหล่ากุลบุตร ผู้ถูกความสงสัยครอบงำ
(๓) ย่อมเป็นผู้กล้าพูดในท่ามกลางสงฆ์
(๔) ย่อมข่มขี่พวกข้าศึกได้ด้วยดี โดยสหธรรม
(๕) ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติ เพือ่ ความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม.๒”

๑ นย. วิ. ปริวาร. ๘/๔๕๓.
๒ นย. วิ. ปวิวาร. ๘/๔๕๓.

หน้า ๑๖๖ • เริ่มเรื่องจตุตถสังคายนา • [วินัยเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุความหลุดพันจากกิเลสเป็นที่สุด]

[วินัยเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุความหลุดพันจากกิเลสเป็นที่สุด]
เย จาปิ สํวรมูลกา กุสลา ธมฺมา วุตตฺ า ภควตา วินยธโร ปุคฺคโลเวสํ ทายาโท วินยมูลกตฺตา เตสํ ธมฺมานํ.
ก็อีกประการหนึ่ง กุศลธรรมเหล่าใด ซึ่งมีสังวรเป็นมูล อันพระผู้มพี ระภาคตรัสไว้แล้ว,
บุคคลผู้ทรงวินัยนั่นแล ชื่อว่าเป็นทายาทแห่งกุศลธรรมเหล่านั้น เพราะธรรมเหล่านั้น มีวินัยเป็นมูล.
วุตฺตมฺปิ เหตํ ภควตา
•
•
•
•
•
•
•

“วินโย สํวรตฺถาย,
สํวโร อวิปฏิสารตฺถาย,
อวิปฏิสาโร ปามุชฺชตฺถาย,
ปามุชฺชํ ปีตตฺถาย,
ปีติ ปสฺสทฺธตฺถาย,
ปสฺสทฺธิ สุขตฺถาย,
สุขํ สมาธตฺถาย,

•
•
•
•
•
•

สมาธิ ยถาภูตญาณทสฺสนตฺถาย,
ยถาภูตญาณทสฺสนํ นิพพฺ ิทตฺถาย,
นิพพฺ ิทา วิราคตฺถาย,
วิราโค วิมุตตฺ ตฺถาย,
วิมตุ ฺติ วิมุตตฺ ิญาณทสฺสนตฺถาย,
วิมตุ ฺติญาณทสฺสนํ อนุปาทาปรินพิ ฺพานตฺถาย,

เอตทตฺถา กถา เอตทตฺถา มนฺตนา เอตทตฺถา อุปนิสา เอตทตฺถํ โสตาวธานํ ยทิทํ อนุปาทา จิตตฺ สฺส วิโมกฺโขติ.
สมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า:• “วินัย ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่สังวร (ความสำรวม),
• สังวรย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่อวิปปฏิสาร (ความไม่เดือดร้อน),
• อวิปปฏิสาร ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ความแก่ปราโมทย์,
• ปราโมทย์ ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ปีติ (ความอิ่มใจ),
• ปีติ ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ปัสสัทธิ (ความสงบ),
• ปัสสัทธิ ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่สุข,
• สุข ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่สมาธิ (ความตั้งใจมั่น),
• สมาธิ ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ยถาภูตญาณทัสสนะ (ความรู้เห็นตามเป็นจริง),
• ยถาภูตญาณทัสสนะ ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่นิพพิทา (ความเบื่อหน่าย),
• นิพพิทา ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่วริ าคะ (ความสำรอกกิเลส),
• วิราคะ ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติ (ความหลุดพ้น),
• วิมตุ ติ ย่อมมีเพือ่ ประโยชน์แก่วิมุตติญาณทัสสนะ (ความรูเ้ ห็นความหลุดพ้น),
• วิมตุ ติญาณทัสสนะ ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่อนุปาทาปรินพิ พาน (ความดับสนิทหาเชื้อมิได้),
การกล่าว การปรึกษา กิริยานั่งใกล้ ความเงี่ยโสตลงสดับ แต่ละอย่างๆ มีอนุปาทาปรินพิ พาน คือ ความพ้นพิเศษแห่งจิต
ไม่ถือมั่น นั่นเป็นผล.๑”
ตสฺมา วินยปริยตฺติยา อาโยโค [107] กรณีโยติ.
เพราะฉะนั้น ควรทำความพยายามโดยเอื้อเฟื้อในการเล่าเรียนพระวินัย ดังนี้แล.
๑ วิ. ปริวาร. ๘/๔๐๖.

เริ่มเรื่องจตุตถสังคายนา • [คาถาสรูปเรื่อง] • หน้า ๑๖๗

[คาถาสรูปเรื่อง]
เอตฺตาวตา ยา สา วินยสํวณฺณนตฺถํ มาติกา ฐปิตา ตตฺถ
วุตฺตํ เยน ยทา ยสฺมา
ยตฺถ ปติฏฺฐิตญฺเจต-

ธาริตํ เยน จาภฏํ
เมตํ วตฺวา วิธินฺตโตติ

อิมิสฺสา ตาว คาถาย อตฺโถ ปกาสิโต.
ด้วยลำดับแห่งคำเพียงเท่านี้ เป็นอันข้าพเจ้าประกาศใจความแห่งคาถานี้ว่า
“พระวินัยปิฎกนี้ ผู้ใดกล่าวไว้ กล่าวไว้เมื่อใด กล่าวไว้ทำไม ผูใ้ ดทรงไว้
ผู้ใดนำสืบมา และประดิษฐานอยู่แล้วในผู้ใด ข้าพเจ้ากล่าววิธดี ังนี้แล้ว
ภายหลัง (จักพรรณนาอรรถแห่งพระวินัย)” ดังนี้
ในมาติกา ที่ข้าพเจ้าตั้งไว้ เพื่อสังวรรณนาพระนัยนั้นก่อน.
วินยสฺส จ พาหิรนิทานสํวณฺณนา ยถาธิปฺปายํ สํวณฺณติ า โหตีติ.
และการสังวรรณนาพาหิรนิทานแห่งพระวินัย ก็เป็นอันข้าพเจ้าวรรณนาแล้ว ตามที่ได้อธิบายมา ดังนี้แล.
จบ พาหิรนิทานวรรณนา.
[108]
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เวรญฺชกณฺฑวณฺณนา
เวรัญชกัณฑวรรณนา
อิทานิ
เตนาติอาทิปาฐสฺส
ทสฺสยนฺโต กริสฺสามิ

อตฺถํ นานปฺปการโต
วินยสฺสตฺถวณฺณนนฺติ

วุตฺตตฺตา “เตน สมเยน พุทฺโธ ภควาติอาทีนํ อตฺถวณฺณนํ กริสฺสามิ.
บัดนี้ ข้าพเจ้าจักทำการพรรณนาเนื้อความแห่งบททั้งหลาย มีบทว่า เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เป็นอาทิ
เพราะได้กล่าวไว้แล้วว่า
“จักทำการพรรณนาอรรถแห่งวินัย แสดงเนื้อความแห่งปาฐะว่า เตน
เป็นอาทิ โดยประการต่างๆ.”
เสยฺยถีทํ.
ข้าพเจ้าจักทำอรรถวรรณนาอย่างไรเล่า.
[อธิบายบทว่า “เตน” เป็นต้น]
“เตนาติ อนิยมนิทฺเทสวจนํ.
บทว่า เตน เป็นคำแสดงออกโดยไม่เจาะจง.
ตสฺส สรูเปน อวุตฺเตนาปิ อปรภาเค อตฺถโต สิทฺเธน “เยนาติ อิมินา วจเนน ปฏินิทฺเทโส เวทิตพฺโพ.
บัณฑิตพึงทราบปฏินิเทศแห่งบทว่า เตน นั้น ด้วยคำว่า เยน นี้ ซึ่งเป็นคำสรูป แม้ไม่กล่าวไว้
แต่สำเร็จได้โดยใจความในกาลภายหลัง.
อปรภาเค หิ วินยปฺปญฺญตฺติยาจนเหตุภูโต อายสฺมโต สารีปุตตฺ สฺส ปริวิตกฺโก สิทฺโธ.
จริงอยู่ ความรำพึงของท่านพระสารีบุตร ซึ่งเป็นเหตุแห่งการทูลวิงวอนให้บัญญัตพิ ระวินัย สำเร็จได้ในกาลภายหลัง.
ตสฺมา “เยน สมเยน โส ปริวติ กฺโก อุทปาทิ, เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรญฺชายํ วิหรตีติ เอวเมตฺถ สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ.
เพราะเหตุนั้น พึงทราบสัมพันธ์ในคำว่า เตน สมเยน เป็นต้นนี้ อย่างนีว้ ่า
“ความรำพึงนั้นเกิดขึ้น โดยสมัยใด, โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเสด็จประทับที่เมืองเวรัญชา.”
อยํ หิ สพฺพสฺมึปิ วินเย ยุตฺติ. ยทิทํ ยตฺถ ยตฺถ “เตนาติ วุจฺจติ,
ตตฺถ ตตฺถ ปุพฺเพ วา ปจฺฉา วา อตฺถโต สิทฺเธน “เยนาติ อิมินา วจเนน ปฏินิทฺเทโส กาตพฺโพติ .
จริงอยู่ วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะแม้ในวินัยทั้งหมด คือคำว่า เตน ท่านกล่าวไว้ในที่ใดๆ
ในที่นั้นๆ บัณฑิตพึงทำปฏินิเทศด้วยคำว่า เยน นี้ ซึ่งสำเร็จโดยใจความ (๑) ในกาลก่อน (๒) หรือภายหลัง.
ตตฺรีทํ มุขมตฺตนิทสฺสนํ.
อุทาหรณ์พอเป็นทาง ใน(วิธีที่เหมาะตามที่กล่าว)นั้น ดังนี้
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เตน หิ ภิกฺขเว ภิกฺขูนํ สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปสฺสามิ, เยน สุทินฺโน เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวิ.
“ยสฺมา ปฏิเสวิ ตสฺมา ปญฺญาเปสฺสามีติ วุตฺตํ โหติ.
(๑) ภิกษุสทุ ินเสพเมถุนธรรม เพราะเหตุใด ภิกษุทั้งหลาย! เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย,
มีคำอธิบายว่า “ภิกษุสุทินเสพเมถุนธรรม เพราะเหตุใด เพราะเหตุนั้น เราจักบัญญัติ.”
เอวนฺตาว ปุพฺเพ อตฺถโต สิทฺเธน เยนาติ อิมินา วจเนน ปฏินิทฺเทโส ยุชฺชติ.
ปฏินิเทศ ย่อมเหมาะด้วยคำว่า เยน นี้ ซึ่งสำเร็จโดยใจความในกาลก่อน อย่างนี้ก่อน.
เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เยน สมเยน ธนิโย กุมฺภการปุตฺโต รญฺโญ ทารูนิ๑ อทินฺนํ อาทิยตี ิ
เอวํ ปจฺฉา อตฺถโต สิทฺเธน เยนาติ อิมินา วจเนน ปฏินิทฺเทโส [109] ยุชฺชตีติ.
(๒) ปฏินิเทศ ย่อมเหมาะด้วยคำว่า เยน นี้ ซึ่งสำเร็จโดยความในภายหลัง อย่างนี้ว่า
“พระธนิยะ บุตรนายช่างหม้อ ได้ถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ให้ คือไม้ทั้งหลายของพระราชา โดยสมัยใด
โดยสมัยนั้น พระผู้มพี ระภาคพุทธเจ้าเสด็จอยูท่ ี่กรุงราชคฤห์.”
วุตฺโต “เตนาติ วจนสฺส อตฺโถ.
เนื้อความแห่งคำว่า เตน เป็นอันข้าพเจ้ากล่าวแล้ว ด้วยประการฉะนี้.
[อธิบายบทว่า “สมเยน” เป็นต้น]
“สมเยนาติ เอตฺถ ปน สมยสทฺโท ตาว
สมวาเย ขเณ กาเล
ปฏิลาเภ ปหาเน จ

สมูเห เหตุทิฏฺฐิสุ
ปฏิเวเธ จ ทิสฺสติ.

ส่วน สมยศัพท์ ซึ่งมีในบทว่า สมเยน นี้
ย่อมปรากฏในอรรถ (๙ อย่าง) คือ สมวายะ ขณะ กาละ
สมุหะ เหตุ ทิฏฐิ ปฏิลาภะ ปหานะ และปฏิเวธะ
ก่อน.
ตถาหิสฺส “อปฺเปว นาม เสฺวปิ อุปสงฺกเมยฺยาม กาลญฺจ สมยญฺจ อุปาทายาติ๒ เอวมาทีสุ สมวาโย อตฺโถ.
จริงอย่างนั้น สมยศัพท์มีสมวายะเป็นอรรถ ในคำทั้งหลายมีอาทิอย่างนีว้ ่า
“ชื่อแม้ไฉน แม้พรุ่งนี้ เราทั้งหลายพึงเข้าไปให้เหมาะกาลและความพร้อมกัน.๓”
“เอโก จ โข ภิกฺขเว ขโณ จ สมโย จ พฺรหฺมจริยวาสายาติ๔ เอวมาทีสุ ขโณ อตฺโถ.
มีขณะเป็นอรรถในคำทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย! ก็ขณะและสมัยเพื่ออยูพ่ รหมจรรย์มีหนึ่งแล๕.”
๑
๒
๓
๔
๕

โปราณอาจริยกมติยา ทารนีติ ปทํ สรูปวิเสสนนฺติปิ วุจฺจติ.
ที. สี. ๙/๒๕๑.
ที. สี. ๙/๒๕๑.
องฺ. อฏฺฐก. ๒๓/๒๓๐.
องฺ. อฏฺฐก. ๒๓/๒๓๐.
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“อุณฺหสมโย ปริฬาหสมโยติ๑ เอวมาทีสุ กาโล.
มีกาละเป็นอรรถในคำทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ว่า “คราวร้อน คราวกระวนกระวาย๒.”
“มหาสมโย ปวนสฺมินฺติ๓ เอวมาทีสุ สมูโห.
มีสมุหะเป็นอรรถในคำทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ว่า “ประชุมใหญ่ในป่ามหาวัน.๔”
“สมโยปิ โข เต ภทฺทาลิ อปฏิวิทฺโธ อโหสิ ‘ภควาปิ โข สาวตฺถิยํ วิหรติ, โสปิ มํ ชานิสฺสติ
‘ภทฺทาลิ นาม ภิกฺขุ สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย อปริปูรกี ารีติ อยมฺปิ โข เต ภทฺทาลิ สมโย อปฏิวิทฺโธ อโหสีติ ๕ เอวมาทีสุ เหตุ.
มีเหตุเป็นอรรถ ในคำทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้วา่ “ดูก่อนภัททาลิ! แม้เหตุแล ได้เป็นของอันท่านไม่ได้แทงตลอดแล้วว่า
‘แม้พระผู้มีพระภาคแล เสด็จอยู่ในกรุงสาวัตถี, แม้พระองค์จัดทรงทราบเราว่า ‘ภิกษุชื่อว่าภัททาละ มิใช่ผู้มีปกติทำให้
บริบูรณ์ดว้ ยสิกขาในศาสนาของพระศาสดา’ ดูก่อนภัททาละ! เหตุแม้นี้แล ได้เป็นของอันท่านไม่ได้แทงตลอดแล้ว.๖”
“เตน โข ปน สมเยน อุคฺคาหมาโน ปริพฺพาชโก สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต
สมยปฺปวาทเก ติณฺฑกุ าจิเร เอกสาลเก มลฺลิกาย อาราเม ปฏิวสตีติ๗ เอวมาทีสุ ทิฏฺฐิ.
มีทิฏฐิเป็นอรรถในคำทั้งหลายมีอาทิอย่างนีว้ ่า “ก็โดยสมัยนั้นแล ปริพาชกชื่ออุคคหมานะ บุตรของสมณมุณฑิกา
อาศัยอยูใ่ นอารามของนางมัลลิกา ศาลาหลังเดียว ใกล้แถวต้นมะพลับเป็นที่สอนทิฏฐิเป็นที่เรียน.๘”
ทิฏฺเฐ ธมฺเมว โย จตฺโถ
อตฺถาภิสมยา ธีโร

โย จตฺโถ สมฺปรายิโก
“ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ๙

เอวมาทีสุ ปฏิลาโภ.
มีปฏิลาภะเป็นอรรถ ในคำทั้งหลายมีอาทิอย่างนีว้ ่า
“ประโยชน์ใด ในทิฏฐธรรมนั่นแลด้วย ประโยชน์ใดเป็นไปในสัมปรายภพด้วย
นักปราชญ์ ท่านเรียกว่า “บัณฑิต” เพราะได้เฉพาะซึ่งประโยชน์นั้น.๑๐”
“สมฺมามานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ๑๑ [110] เอวมาทีสุ ปหานํ.
มีปหานะเป็นอรรถ ในคำทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้วา่ “(ภิกษุนี้)ได้กระทำที่สุดทุกข์ เพราะละมานะโดยชอบ.๑๒”
๑ วิ. มหาวิภงฺค. ๒/๓๙๙.
๒ วิ. มหา. ๒/๓๙๙.
๓ ที. มหา. ๑๐/๒๘๗.
๔ ที. มหา. ๑๐/๒๘๗.
๕ ม. ม. ๑๓/๑๖๕.
๖ ม. ม. ๑๓/๑๖๕.
๗ ม. ม. ๑๓/๓๔๒.
๘ ม. ม. ๑๒/๓๔๒.
๙ สํ. ส. ๑๕/๑๒๖ ทิฏฺเฐ ธมฺเม จ โย อตฺโถติ ปาลิยํ ทิสฺสติ.
๑๐ สํ. ส. ๑๕/๑๒๖.
๑๑ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๒๓.
๑๒ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๒๓.
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ทุกฺขสฺส ปีฬนฏฺโฐ สงฺขตฏฺโฐ สนฺตาปฏฺโฐ วิปริณามฏฺโฐ อภิสมยฏฺโฐติ๑ เอวมาทีสุ ปฏิเวโธ อตฺโถ.
มีปฏิเวธะเป็นอรรถ ในคำทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ว่า “อรรถคือความบีบคั้นแห่งทุกข์ อรรถคือข้อที่ทุกข์เป็นสังขตธรรม
อรรถคือความแผดเผาแห่งทุกข์ อรรถคือความแปรปรวนแห่งทุกข์ เป็นอรรถที่ควรแทงตลอด.๒”
อิธ ปนสฺส กาโล อตฺโถ.
แต่ในที่นี้ สมยศัพท์นั้นมีกาละเป็นอรรถ.
ตสฺมา เยน กาเลน อายสฺมโต สารีปุตตฺ สฺส วินยปฺปญฺญตฺติยาจนเหตุภูโต ปริวิตกฺโก อุทปาทิ เตน กาเลนาติ เอวเมตฺถ อตฺโถ
ทฏฺฐพฺโพ.
เพราะเหตุนั้น พึงเห็นเนื้อความในบทว่า เตน สมเยน นี้ อย่างนี้วา่
“ความรำพึง เป็นเหตุทูลวิงวอนให้ทรงบัญญัตวิ ินัยเกิดขึ้นแก่ทา่ นพระสารีบุตร โดยกาลใด โดยกาลนั้น.”
เอตฺถาห อถ กสฺมา ยถา สุตฺตนฺเต เอกํ สมยนฺติ อุปโยควจเนน นิทฺเทโส กโต
อภิธมฺเม จ ยสฺมึ สมเย กามาวจรนฺติ ภุมฺมวจเนน ตถา อกตฺวา อิธ “เตน สมเยนาติ กรณวจเนน นิทฺเทโส กโตติ .
ในบทว่า เตน สมเยน นี้ โจทก์ท้วงว่า “เมื่อเป็นเช่นนั้น เหตุไร ในวินัยนี้ จึงทำนิเทศด้วยตติยาวิภตั ติว่า เตน สมเยน
ไม่ทำด้วยทุติยาวิภัตติว่า เอกํ สมยํ เหมือนในสุตตันตะ และด้วยสัตตมีวิภตั ติว่า ยสฺมึ สมเย กามาวจรํ
เหมือนในอภิธรรมเล่า?”
ตตฺถ ตถา อิธ จ อญฺญถา อตฺถสมฺภวโต.
เฉลยว่า “เพราะความสมกับใจความโดยประการอย่างนั้น ในสุตตันตะและอภิธรรมนั้น
และเพราะสมกับใจความโดยประการอื่น ในวินัยนี้.”
กถํ. สุตฺตนฺเต ตาว อจฺจนฺตสโยคตฺโถ สมฺภวติ.
สมกับใจความอย่างไร? สมยศัพท์มีอัจจันตสังโยคเป็นอรรถ เหมาะในสุตตันตะก่อน.
ยํ หิ สมยํ ภควา พฺรหฺมชาลาทีสุ สุตฺตนฺตานิ เทเสสิ อจฺจนฺตเมว ตํ สมยํ กรุณาวิหาเรน วิหาสิ.
จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคเสด็จอยู่ ด้วยกรุณาวิหารตลอดที่สดุ สมัยที่ทรงแสดงพระสุตตันตะทั้งหลาย
มีพรหมชาลสูตรเป็นต้นทีเดียว.
ตสฺมา ตทตฺถโชตนตฺถํ ตตฺถ อุปโยคนิทฺเทโส กโต.
เพราะเหตุนั้น ในสุตตันตะนั้นท่านจึงทำอุปโยคนิเทศ เพื่อส่องเนื้อความนั้น.
อภิธมฺเม จ อธิกรณตฺโถ ภาเวน ภาวลกฺขณตฺโถ จ สมฺภวติ.
ก็แล สมยศัพท์มีอธิกรณะเป็นอรรถ และความกำหนดภาวะด้วยภาวะเป็นอรรถ ย่อมเหมาะ ในอภิธรรม.

๑ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๕๔.
๒ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๕๔.
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อธิกรณํ หิ กาลตฺโถ สมูหตฺโถ จ สมโย ตตฺถ วุตตฺ านํ ผสฺสาทิธมฺมานํ,
ขณสมวายเหตุสงฺขาตสฺส สมยสฺส ภาเวน เตสํ ภาโว ลกฺขิยติ.
จริงอยู่ สมยศัพท์มีกาละเป็นอรรถและมีสมุหะเป็นอรรถ เป็นอธิกรณ์แห่งธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้น ทีพ่ ระผู้มพี ระภาคตรัส
ในอภิธรรมนั้น, ภาวะแห่งธรรมเหล่านั้น อันท่านย่อมกำหนดด้วยความมีแห่งสมัย กล่าวคือ ขณะ สมวายะ และเหตุ.
ตสฺมา ตทตฺถโชตนตฺถํ ตตฺถ ภุมฺมวจเนน นิทฺเทโส กโต.
เพราะเหตุนั้น ในอภิธรรมนั้น ท่านจึงทำนิเทศด้วยสัตตมีวิภัตติ เพื่อส่องเนื้อความนั้น.
อิธ ปน เหตุอตฺโถ กรณตฺโถ จ สมฺภวติ.
ส่วนในวินัยนี้ สมยศัพท์มีเหตุเป็นอรรถและมีกรณะเป็นอรรถจึงสมกัน.
โย หิ โส สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติสมโย สารีปุตฺตาทีหิ ทูวิญฺเญยฺโย,
เตน สมเยน เหตุภูเตน กรณภูเตน จ สิกฺขาปทานิ ปญฺญาปยนฺโต สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติเหตุญฺจ อเวกฺขมาโน
ภควา ตตฺถ [111] ตตฺถ วิหาสิ.
ก็สมัยบัญญัติสิกขาบทนั้นใด เป็นสมัยที่พระสารีบุตรเป็นต้นรู้ได้ยาก,
โดยสมัยนั้น อันเป็นเหตุและกรณะ พระผู้มพี ระภาคทรงบัญญัติสกิ ขาบททั้งหลาย
และทรงพิจารณาดูเหตุแห่งการบัญญัติสิกขาบท ได้เสด็จประทับอยู่ในที่นั้นๆ.
ตสฺมา ตทตฺถโชตนตฺถํ อิธ กรณวจเนน นิทฺเทโส กโตติ เวทิตพฺโพ.
เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบว่า “ท่านทำนิเทศด้วยตติยาวิภัตติในวินัยนี้ เพื่อส่องเนื้อความนั้น.”
โหติ เจตฺถ
ก็ในที่นี้ มี(คาถา (ด้วยสามารถแห่งการสงเคราะห์เนื้อความตามที่กล่าวแล้ว) ดังต่อไปนี้)ว่า
อุปโยเคน ภุมฺเมน
อญฺญตฺถ สมโย วุตฺโต

ตํ ตํ อตฺถมเวกฺขิย
กรเณเนว โส อิธาติ.

“เพราะพิจารณาเนื้อความนั้นๆ (ท่านพระเถระทั้งหลาย) จึงกล่าวสมย(ศัพท์)
ใน(พระสูตรและพระอภิธรรม)แห่งใดแห่งหนึง่ ด้วยทุตยิ าวิภตั ติและสัตตมีวภิ ตั ติ,
(สมยศัพท์)นั้นท่านกล่าวใน(พระวินัย)นี้ ด้วยตติยาวิภัตติเท่านั้น.”
โปราณา ปน วณฺณยนฺติ “‘ตํ สมยนฺติ วา ‘ตสฺมึ สมเยติ วา ‘เตน สมเยนติ วา อภิลาปมตฺตเภโท เอส, สพฺพตฺถ ภุมมฺ เมว อตฺโถติ.
ส่วนพระโบราณาจารย์พรรณนาไว้ว่า “ความต่างกันนี้ว่า ‘ตลอดสมัยนั้น’ ก็ดี ว่า “ในสมัยนั้น’ ก็ดี ว่า ‘โดยสมัยนั้น’ ก็ดี
แปลกกันแต่เพียงถ้อยคำ, ในทุกๆ บทมีสัตตมีวิภัตติเท่านั้นเป็นอรรถ.”
ตสฺมา เตสํ ลทฺธิยา “เตน สมเยนาติ วุตฺเตปิ “ตสฺมึ สมเยติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ.
เพราะฉะนั้น ตามลัทธิของพระโบราณาจารย์นั้น แม้เมื่อท่านกล่าวคำว่า เตน สมเยน (โดยสมัยนัน้ )
ก็พึงเห็นความว่า ตสฺมึ สมเย (ในสมัยนั้น).
“พุทฺโธ ภควาติ อิเมสํ ปทานํ ปรโต อตฺถํ วณฺณยิสฺสามิ.
ข้าพเจ้าจักพรรณนาอรรถแห่งบทเหล่านี้วา่ พุทฺโธ ภควา ดังนี้ เป็นต้นข้างหน้า.
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[อรรถาธิบายคำว่า เวรญฺชายํ วิหรติ]
“เวรญฺชายํ วิหรตีติ เอตฺถ ปน “เวรญฺชาติ อญฺญตรสฺส นครสฺเสตํ อธิวจนํ. ตสฺสํ เวรญฺชายํ.
ก็พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า เวรญฺชายํ วิหรติ นี้ ดังต่อไปนี้:คำว่า เวรญฺชา นี้ เป็นชื่อเมืองใดเมืองหนึ่ง. ในเมืองเวรัญชานั้น.
สมีปตฺเถ ภุมฺมวจนํ.
(คำว่า เวรญฺชายํ นี้) เป็นสัตตมีวิภตั ติลงในอรรถว่าใกล้.
“วิหรตีติ อวิเสเสน อิริยาปถทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเรสุ อญฺญตรวิหารสมงฺคิปริทีปนเมตํ.
คำว่า วิหรติ นี้ เป็นการแสดงถึงความเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยธรรมเครื่องอยู่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
บรรดาธรรมเครื่องอยู่คืออิริยาบถวิหาร ทิพพวิหาร พรหมวิหาร และอริยวิหาร โดยไม่แปลกกัน.
อิธ ปน ฐานคมนาสนสยนปฺปเภเทสุ อิริยาปเถสุ อญฺญตรอิริยาปถสมาโยคปริทีปนํ.
แต่ในที่นี้แสดงถึง การประกอบด้วยอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่ง
บรรดาอิริยาบถมีประเภท คือ การยืน การเดิน การนั่ง และการนอน.
เตน ฐิโตปิ คจฺฉนฺโตปิ นิสินฺโนปิ สยาโนปิ ภควา “วิหรติจฺเจว เวทิตพฺโพ.
เพราะฉะนั้น พระผู้มพี ระภาคประทับยืนอยู่กด็ ี เสด็จดำเนินไปก็ดี ประทับนั่งอยู่ก็ดี บรรทมอยู่กด็ ี
บัณฑิตพึงทราบว่า “เสด็จประทับอยู่” ทั้งนั้น.
โส หิ เอกํ อิริยาปถพาธนํ อญฺเญน อิริยาปเถน วิจฺฉินฺทติ ฺวา อปริปตนฺตํ อตฺตภาวํ หรติ ปวตฺเตติ ตสฺมา วิหรตีติ วุจฺจติ.
จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงบำบัดความลำบากแห่งอิริยาบถอย่างหนึ่ง ด้วยอิริยาบถอีกอย่างหนึ่ง
ทรงนำ คือทรงยังอัตตภาพให้เป็นไป มิให้ทรุดโทรม เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า “เสด็จประทับอยู่.”
[อรรถาธิบายคำว่า นเฬรูปุจิมนฺทมูเล เป็นต้น]
“นเฬรุปุจิมนฺทมูเลติ เอตฺถ
พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า นเฬรุปุจิมนฺทมูเล นี้ ดังต่อไปนี้:นเฬรุ นาม ยกฺโข.
ยักษ์ชื่อ นเฬรุ.
“ปุจิมนฺโทติ นิมพฺ รุกฺโข.
ต้นสะเดาชื่อว่า ปุจิมันทะ.
“มูลนฺติ สมีปํ.
บทว่า มูลํ แปลว่า ที่ใกล้.
อยํ หิ มูลสทฺโท “มูลานิ อุทฺธเรยฺย อนฺตมโส อุสีรนาฬมตฺตานิปีติอาทีสุ มูลมูเล ทิสฺสติ.
จริงอยู่ มูลศัพท์นี้ ย่อมปรากฏในรากเหง้า ในคำทั้งหลายมีอาทิว่า “พึงขุดรากเหง้าทั้งหลาย โดยที่สุดแม้เพียงแฝกและอ้อ.”
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“โลโภ อกุสลมูลนฺติอาทีสุ อสาธารณเหตุมฺหิ.
(ปรากฏ)ในเหตุอันไม่ทวั่ ไป ในคำมีอาทิวา่ “ความโลภ เป็นอกุศลมูล.”

“ยาว มชฺฌนฺติเก [112] กาเล ฉายา ผรติ, นิวาเต ปณฺณานิ ปตนฺติ เอตฺตาวตา รุกฺขมูลนฺติอาทีสุ สมีเป.
(ปรากฏ)ในที่ใกล้ ในคำทั้งหลายมีอาทิวา่ “เงาย่อมแผ่ไปในเวลาเที่ยง, ใบไม้ทั้งหลายย่อมตกไปในเวลาปราศจากลม ได้เพียง
ใด ด้วยที่เพียงเท่านี้ ชื่อว่ารุกขมูล (โคนต้นไม้)”.

อิธ ปน สมีเป อธิปฺเปโต.
แต่(ในบทว่า มูเล) นี้ ท่านประสงค์เอาที่ใกล้.
ตสฺมา “นเฬรุยกฺเขน อธิคหิตสฺส ปุจิมนฺทสฺส สมีเปติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ.
เพราะฉะนั้น พึงเห็นใจความในคำนี้ อย่างนี้ว่า “ที่ใกล้ต้นไม้สะเดาอันนเฬรุยักษ์สิงแล้ว.”
โส กิร ปุจิมนฺโท รมฺมณีโย ปาสาทิโก อเนเกสํ รุกฺขานํ อธิปจฺจํ วิย กุรุมาโน
ตสฺส นครสฺส อวิทูเร คมนาคมนสมฺปนฺเน ฐาเน อโหสิ.
ได้ยินว่า ต้นสะเดานั้นน่ารื่นรมย์ น่าเลื่อมใส ทำท่าเหมือนเป็นเจ้าใหญ่แห่งต้นไม้มากมาย
มีอยู่ในที่ซึ่งถึงพร้อมด้วยทางไปมาไม่ไกลเมืองนั้น.
อถโข ภควา เวรญฺชํ คนฺตวฺ า ปฏิรูเป ฐาเน วิหรนฺโต ตสฺส รุกฺขสฺส สมีเป เหฏฺฐาภาเค วิหาสิ.
ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคเสด็จไปเมืองเวรัญชา เมื่อจะประทับอยู่ในสถานอันสมควร จึงประทับอยู่ ณ ที่ใกล้
คือ ส่วนภายใต้แห่งต้นไม้นั้น.
เตน วุตฺตํ เวรญฺชายํ วิหรติ นเฬรุปุจิมนฺทมูเลติ.
เพราะเหตุนั้น ท่านพระอุบาลีจึงกล่าวว่า “เสด็จประทับอยู่ที่โคนต้นสะเดาที่นเฬรุยักษ์สิงอยู่ ใกล้เมืองเวรัญชา.”
ตตฺถ สิยา “ยทิ ตาว ภควา เวรญฺชายํ วิหรติ ‘นเฬรุปุจิมนฺทมูเลติ น วตฺตพฺพํ
อถ ตตฺถ วิหรติ ‘เวรญฺชายนฺติ น วตฺตพฺพํ น หิ สกฺกา อุภยตฺถ เตเนว สมเยน อปุพพฺ ํ อจริมํ วิหริตุนตฺ ิ.
หากจะมีคำทักทัวงในข้อนั้นว่า
“ถ้าพระผูม้ พี ระภาคประทับอยูท่ เ่ี มืองเวรัญชาก่อน, คำว่า “ทีโ่ คนต้นสะเดาซึง่ นเฬรุยกั ษ์สงิ อยู”่ อันพระอุบาลีเถระไม่ควรกล่าว,
ถ้าเสด็จประทับอยู่ที่โคนต้นสะเดา ซึ่งนเฬรุยกั ษ์สิงอยู่นั้น, คำว่า “ที่เมืองเวรัญชา” ท่านก็ไม่ควรกล่าว,
เพราะว่า พระผู้มีพระภาค ไม่อาจเสด็จประทับอยู่ในสองตำบลพร้อมๆ กันโดยสมัยเดียวกันนั้นได้.
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นโขปเนตํ เอวํ ทฏฺฐพฺพํ นนุ อโวจุมฺหา “สมีปตฺเถ ภุมฺมวจนนฺติ
ตสฺมา ยถา คงฺคายมุนาทีนํ สมีเป โคยูถานิ จรนฺตานิ ‘คงฺคาย จรนฺติ ยมุนาย จรนฺตีติ วุจจฺ นฺติ
เอวมิธาปิ ยทิทํ เวรญฺชาย สมีเป นเฬรุปุจิมนฺทมูลํ ตตฺถ วิหรนฺโต วุจฺจติ “เวรญฺชายํ วิหรติ นเฬรุปุจิมนฺทมูเลติ.
แต่คำว่า เวรญฺชายํ วิหรติ นเฬรูปุจิมนฺทมูเล นั้น บัณฑิตไม่พึงเห็นอย่างนั้นเลย,
ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วมิใช่หรือว่า บทว่า เวรญฺชายํ เป็นสัตตมีวิภัตติลงในอรรถว่าใกล้.
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาค เมื่อเสด็จประทับอยู่ที่โคนต้นสะเดา ซึ่งนเฬรุยักษ์สิง ในที่ใกล้แห่งเมืองเวรัญชา
พระอุบาลีเถระจึงกล่าวว่า “เสด็จประทับอยู่ที่โคนต้นสะเดา ซึ่งนเฬรุยักษ์สิงใกล้เมืองเวรัญชา” แม้ในพระบาลีประเทศนี้
เหมือนอย่างฝูงโคทั้งหลาย เมื่อเที่ยวไปในที่ใกล้แห่งแม่น้ำคงคาและยมุนาเป็นต้น
ชนทั้งหลายย่อมกล่าวว่า ‘เที่ยวไปใกล้แม่น้ำคงคา เที่ยวไปใกล้แม่น้ำยมุนา’ ฉะนั้น.
[อธิบายคำว่า เวรญฺชายํ และ นเฬรูปุจิมนฺทมูเล]
โคจรคามนิทสฺสนตฺถํ หิสฺส เวรญฺชาวจนํ.
ในคำว่า เวรญฺชายํ วิหรติ นเฬรูปุจิมนฺทมูเล นี้ บัณฑิตพึงทราบอรรถโยชนา โดยนัยมีอาทิอย่างนี้วา่
“จริงอยู่ คำว่า เวรัญชา มีอันแสดงโคจรคามของพระผู้มพี ระภาคนั้นเป็นประโยชน์.
ปพฺพชิตานุรูปนิวาสนฏฺฐานนิทสฺสนตฺถํ นเฬรุปุจิมนฺทมูลวจนํ.
คำว่า นเฬรูปุจิมันทมูล มีอันแสดงสถานเป็นที่อยู่อันสมควรแก่บรรพชิต เป็นประโยชน์.
ตตฺถ เวรญฺชากิตตฺ เนน อายสฺมา อุปาลิตฺเถโร ภควตา๑ คหฏฺฐานุคฺคหกรณํ ทสฺเสติ.
นเฬรุปุจิมนฺทมูลกิตตฺ เนน ปพฺพชิตานุคฺคหกรณํ.
ท่านพระอุบาลีเถระแสดงการที่พระผู้มีพระภาคทรงทำการอนุเคราะห์พวกคฤหัสถ์ ในบรรดาคำระบุทั้งสองนั้น
ด้วยคำระบุวา่ เวรัญชา. แสดงการที่ทรงอนุเคราะห์บรรพชิต ด้วยคำระบุว่า นเฬรูปุจิมันทมูล.
ตถา ปุริเมน ปจฺจยคฺคหณโต อตฺตกิลมถานุโยควิวชฺชนํ ปจฺฉิเมน วตฺถุกามปฺปหานโต กามสุขลฺลิกานุโยควิวชฺชนุปายนิทสฺสนํ.
อนึ่ง แสดงความเว้นอัตตกิลมถานุโยค เพราะการรับปัจจัย ด้วยคำระบุต้น,
แสดงอุทาหรณ์๒แห่งอุบาย ในการเว้นกามสุขัลลิกานุโยค เพราะละวัตถุถามเสีย ด้วยคำระบุหลัง.
ปุริเมน [113] จ ธมฺมเทสนาภิโยคํ ปจฺฉิเมน วิเวกาธิมุตตฺ ึ.
อนึ่ง แสดงการทีพ่ ระผู้มพี ระภาคทรงประกอบยิ่งด้วยธรรมเทศนา ด้วยคำระบุต้น,
แสดงการทีพ่ ระผู้มพี ระภาคทรงน้อมไปเพื่อวิเวก ด้วยคำระบุหลัง.
ปุริเมน กรุณาย อุปคมนํ ปจฺฉิเมน ปญฺญาย อปคมนํ.
แสดงข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงประกอบด้วยพระกรุณา ด้วยคำระบุต้น.
แสดงข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงประกอบด้วยพระปัญญา ด้วยคำระบุหลัง.

๑ ภควโตติปิ ทิสฺสติ.
๒ ฎีกาและโยชนาปาฐะ ๑/๓๒๐-๑๐๓ เป็น … ทสฺสนํ, แสดงการชี้อุบายในการเว้น …
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ปุริเมน สตฺตานํ หิตสุขนิปฺผาทนาธิมตุ ฺตตํ ปจฺฉิเมน ปรหิตสุขกรเณ นิรุปเลปนํ.
แสดงข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงน้อมพระทัยไป ในอันยังหิตสุขให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลาย ด้วยคำระบุต้น.
แสดงข้อที่พระผู้มีพระภาคไม่เข้าไป่ติดในการทำหิตสุขแก่สัตว์อื่น ด้วยคำระบุหลัง.
ปุริเมน ธมฺมิกสุขาปริจจฺ าคนิมิตตฺ ํ ผาสุวิหารํ ปจฺฉิเมน อุตฺตริมนุสฺสธมฺมานุโยคนิมิตฺตํ.
แสดงการทีพ่ ระผู้มพี ระภาค ทรงอยู่สำราญ มีการไม่สละสุข ซึ่งประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องหมาย ด้วยคำระบุต้น,
แสดงข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงอยู่สำราญ มีความตามประกอบในอุตตริมนุสสธรรมเป็นเครื่องหมาย ด้วยคำระบุหลัง.
ปุริเมน มนุสฺสานํ อุปการพหุลตํ ปจฺฉิเมน เทวตานํ.
แสดงข้อที่พระผู้มีพระภาคเป็นผู้มากด้วยอุปการะแก่มนุษย์ทั้งหลาย ด้วยคำระบุต้น,
แสดงข้อที่พระองค์เป็นผู้มากด้วยอุปการะแก่เทวดาทั้งหลาย ด้วยคำระบุหลัง.
ปุริเมน โลเก ชาตสฺส โลเก สํวฑฺฒภาวํ ปจฺฉิเมน โลเก อนุปลิตฺตตํ.
แสดงข้อที่พระผู้มีพระภาค เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วเจริญพร้อมในโลก ด้วยคำระบุต้น,
แสดงข้อที่พระผู้มีภาคไม่เข้าไปติดอยู่ในโลก ด้วยคำระบุหลัง.
ปุริเมน เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานํ กตโม เอกปุคฺคโล ตถาคโต อรหํ สมฺมาสมฺพทุ ฺโธติ๑ วจนโต ยทตฺถํ ภควา อุปฺปนฺโน ตทตฺถปรินิปฺผาทนํ
ปจฺฉิเมน ยตฺถ อุปฺปนฺโน ตทนุรูปํ วิหารํ.
ด้วยคำระบุต้น แสดงการทีพ่ ระองค์ทรงยังประโยชน์เป็นที่เสด็จอุบัติให้สำเร็จเรียบร้อย ตามพระบาลีวา่ ‘ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย!
บุคคลเอก เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมอุบัติ เพื่อเกื้อกูลแก่ชนมาก เพื่อความสุขแก่ชนมาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์
เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย, บุคคลเอก คือบุคคลชนิดไหน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า๒,’
ด้วยคำระบุหลัง แสดงความอยู่สมควรแก่สถานที่เสด็จอุบัติ.
ภควา หิ ‘ปฐมํ ลุมฺพินีวเน ทุติยํ โพธิมณฺเฑติ โลกิยโลกุตตฺ ราย อุปฺปตฺติยา วเนเยว อุปฺปนฺโน
เตนสฺส วเนเยว วิหารํ ทสฺเสตีติเอวมาทินา นเยเนตฺถ อตฺถโยชนา เวทิตพฺพา.
จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติในป่าเท่านั้น ด้วยความอุบัตทิ ั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ คือ
‘ครั้งแรกที่ลุมพินีวัน ครั้งที่สองที่โพธิมณฑล’ ด้วยเหตุนั้น ท่านพระอุบาลีเถระจึงแสดงที่อยู่ของพระองค์ ในป่าทั้งนั้น .”
[อธิบายคำว่า “มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ”]
มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธินตฺ ิ เอตฺถ
พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ นี้ ต่อไป.
“มหตาติ คุณมหตฺเตนปิ มหตา สงฺขฺยามหตฺเตนปิ มหตา.
บทว่า มหตา มีความว่า ใหญ่ด้วยความเป็นผู้มีคุณใหญ่บ้าง ใหญ่ด้วยความเป็นผู้มีจำนวนมากบ้าง.
๑ องฺ. ติก. ๒๐/๒๘.
๒ องฺ. ติก. ๒๐/๒๘.
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โส หิ ภิกฺขุสงฺโฆ คุเณหิปิ มหา อโหสิ ยสฺมา โย ตตฺถ ปจฺฉิมโก โส โสตาปนฺโน.
สงฺขฺยายปิ มหา ปญฺจสตสงฺขฺยตฺตา.
จริงอยู่ ภิกษุสงฆ์นั้น ได้เป็นใหญ่ด้วยคุณทั้งหลายบ้าง
เพราะเหตุวา่ ภิกษุผมู้ คี ณ
ุ ล้าหลัง ในภิกษุสงฆ์น้นั ได้เป็นพระโสดาบันบุคคล ได้เป็นใหญ่ดว้ ยจำนวนบ้าง เพราะมีจำนวนห้าร้อย.
ภิกฺขูนํ สงฺโฆ ภิกฺขุสงฺโฆ. เตน ภิกฺขุสงฺเฆน.
หมู่แห่งภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่า ภิกษุสงฆ์. ด้วยภิกษุสงฆ์นั้น.
ทิฏฺฐิสีลสามญฺญสงฺขาตสงฺฆาเฏน สมณคเณนาติ อตฺโถ.
อธิบายว่า “ด้วยหมู่สมณะผู้ทัดเทียมกันด้วยคุณ กล่าวคือความเป็นผู้มีทิฏฐิและศีลเสมอกัน.”
“สทฺธินฺติ เอกโต.
บทว่า สทฺธึ คือโดยความเป็นพวกเดียวกัน.
ปญฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหีติ ปญฺจ[114]มตฺตา เอเตสนฺติ ปญฺจมตฺตา.
คำว่า ปญฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ มีวิเคราะห์ว่า จำนวน ๕ เป็นประมาณของภิกษุเหล่านั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า ปัญจมัจตตา.
“มตฺตาติ ปมาณํ วุจฺจติ.
ประมาณท่านเรียกว่า มัตตา.
ตสฺมา “ยถา ‘โภชเน มญฺตญฺญตู ิ วุตฺเต โภชเน มตฺตํ ชานาติ ปมาณํ ชานาตีติ อตฺโถ โหติ
เอวมิธาปิ เตสํ ภิกฺขุสตานํ ปญฺจ มตฺตา ปญฺจ ปมาณนฺติ เอวมตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ.
เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงเห็นเนื้อความแม้ในบาลีประเทศนี้อย่างนี้วา่ “ร้อยแห่งภิกษุเหล่านี้ มีจำนวน ๕ คือมีประมาณ ๕
เหมือนอย่างเมื่อท่านกล่าวว่า โภชเน มตฺตญฺญู ย่อมมีอรรถว่า รู้จำนวน คือรูจ้ ักประมาณในโภชนะฉะนั้น.
ภิกฺขูนํ สตานิ ภิกฺขุสตานิ.
ร้อยแห่งภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่า ภิกขุสตานิ.
เตหิ ปญฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ.
ด้วยร้อยแห่งภิกษุ ซึ่งมีประมาณห้าเหล่านั้น.
เอเตน ยํ วุตฺตํ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธินตฺ ิ เอตฺถ ตสฺส มหโต ภิกฺขุสงฺฆสฺส สงฺขฺยามหตฺตํ ทสฺสติ ํ โหติ.
ในคำทีพ่ ระเถระกล่าวว่า มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ นี้
เป็นอันท่านแสดงความที่ภิกษุสงฆ์ใหญ่นั้น เป็นผู้ใหญ่ดว้ ยจำนวน ด้วยคำว่า ปญฺจาตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ นี้.
ปรโต ปนสฺส “นิรพฺพุโท หิ สารีปุตตฺ ภิกฺขุสงฺโฆ นิราทีนโว อปคตกาฬโก สุทฺโธ สาเร ปติฏฺฐิโต
อิเมสํ หิ สารีปุตฺต ปญฺจนฺนํ ภิกฺขุสตานํ โย ปจฺฉิมโก โส โสตาปนฺโนติ วจเนน คุณมหตฺตํ อาวิภวิสฺสติ.
ส่วนความที่ภิกษุสงฆ์นั้น เป็นผู้ใหญ่ดว้ ยคุณ จักมีแจ้งข้างหน้าด้วยคำว่า
“ดูก่อนสารีบุตร! ก็ภิกษุสงฆ์ไม่มีเสี้ยนหนาม หมดโทษปราศจากความด่างดำ หมดจดดี ตั้งอยู่แล้วในธรรมอันเป็นสาระ,
เพราะว่าบรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปเหล่านี้ ภิกษุผู้ที่มีคณ
ุ ล้าหลัง ก็ได้เป็นพระโสดาบันบุคคล” ดังนี้.
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“อสฺโสสิ โข เวรญฺโช พฺราหฺมโณติ
พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า อสฺโสสิ โข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ ดังต่อไปนี้:“อสฺโสสีติ สุณิ อุปลภิ โสตทฺวารสมฺปตฺตวจนนิคฺโฆสานุสาเรน อญฺญาสิ.
บทว่า อสฺโสสิ ความว่า ฟัง คือ ได้ฟัง ได้แก่ ได้ทราบตามทำนองแห่งเสียงของคำพูดที่ถึงโสตทวาร.
“โขติ ปทปูรณมตฺเต อวธารณตฺเถ วา นิปาโต.
ศัพท์ว่า โข เป็นนิบาต ลงในอรรถเพียงทำบทให้เต็ม หรือลงในอรรถแห่งอวธารณะ.
ตตฺถ อวธารณตฺเถน “อสฺโสสิเอว นาสฺส โกจิ สวนนฺตราโย อโหสีติ อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ.
บรรดาอรรถทั้งสองนั้น ด้วยอรรถแห่งอวธารณะ พึงทราบใจความดังนี้วา่
“ได้ฟังจริงๆ, อันตรายแห่งการฟังอะไรๆ มิได้มีแก่พราหมณ์นั้น.”
ปทปูรเณน ปทพฺยญฺชนสิลิฏฺฐตามตฺตเมว.
ด้วยอรรถว่าทำบทให้เต็ม พึงทราบว่า เป็นเพียงความสละสลวยแห่งบทและพยัญชนะเท่านั้น.
เวรญฺชายํ ชาโต เวรญฺโช.
พราหมณ์ผู้เกิดในเมืองเวรัญชา ชื่อว่าเวรัญชะ.
เวรญฺชายํ ภโว เวรญฺโช.
พราหมณ์มีในเมืองเวรัญชา ชื่อว่าเวรัญชะ.
เวรญฺชา วา อสฺส นิวาโสติ เวรญฺโช.
อีกอย่างหนึ่ง เมืองเวรัญชาเป็นที่อยู่ของพราหมณ์นั้น เพราะฉะนั้น พราหมณ์นั้น จึงชื่อว่า เวรัญชะ.
มาตาปิตูหิ กตนามวเสน ปนายํ “อุทโยติ วุจฺจติ.
แต่วา่ พราหมณ์นี้ ชาวเมืองเรียกว่า “อุทัย” ด้วยอำนาจชือ่ ที่มารดาบิดาตั้งให้.
พฺรหฺมํ อณตีติ พฺราหฺมโณ. “มนฺเต สชฺฌายตีติ อตฺโถ.
ผู้ใดย่อมสาธยายพระเวท. อธิบายว่า สาธยายมนต์ทั้งหลาย เหตุนั้น ผู้นั้นชื่อว่าพราหมณ์.
อิทเมว หิ ชาติพฺราหฺมณานํ นิรุตฺตวิ จนํ.
จริงอยู่ คำว่า “พราหมณ์” นี้แล เป็นคำเรียกพวกพราหมณ์โดยชาติ.
อริยา ปน พาหิตปาปตฺตา “พฺราหฺมณาติ วุจฺจนฺติ.
แต่พระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านเรียกว่า “พราหมณ์” เพราะความเป็นผู้มีบาปอันลอยเสียแล้ว.
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[อธิบายเรื่องที่พราหมณ์ได้ฟัง]
อิทานิ ยมตฺถํ เวรญฺโช พฺราหฺมโณ อสฺโสสิ, ตํ ปกาเสนฺโต [115] “สมโณ ขลุ โภ โคตโมติอาทิมาห.
บัดนี้ (พระอุบาลีเถระ) เมื่อจะประกาศเนื้อความที่เวรัญชพราหมณ์ได้ฟัง จึงได้กล่าวคำมีว่า สมโณ ขลุ โภ โคตโม เป็นต้น.
ตตฺถ สมิตปาปตฺตา “สมโณติ เวทิตพฺโพ.
ในคำนั้น บัณฑิตพึงทราบว่า พระผู้มีพระภาคชือ่ ว่าสมณะ เพราะเป็นผู้มีบาปสงบแล้ว.
วุตฺตํ เหตํ “พาหิตปาโปติ พฺราหฺมโณ สมิตตฺตา สมโณติ วุจจฺ ตีติ.
ข้อนี้ สมจริงดังคำทีพ่ ระองค์ตรัสไว้วา่
“เราเรียกบุคคลว่าเป็นพราหมณ์ เพราะมีบาปอันลอยเสียแล้ว ว่าสมณะ เพราะความเป็นผู้มีบาปอันสงบแล้ว .”
ภควา จ อนุตฺตเรน อริยมคฺเคน สมิตปาโป.
ก็พระผู้มีพระภาค จัดว่า เป็นผู้มีบาปอันอริยมรรคอย่างยอดเยี่ยมให้สงบแล้ว.
เตนสฺส ยถาภุจฺจคุณาธิคตเมตํ นามํ ยทิทํ สมโณติ.
เพราะฉะนั้น พระนาม คือ สมณะนี้ พระองค์ทรงบรรลุแล้ว ด้วยคุณตามเป็นจริง.
“ขลูติ อนุสฺสวตฺเถ นิปาโต.
บทว่า ขลุ เป็นนิบาต ลงในอรรถว่า ได้ฟังมา.
“โภติ พฺราหฺมณชาติกานํ ชาติสมุทาคตํ อาลปนมตฺตํ.
คำว่า โภ เป็นเพียงคำร้องเรียกที่มาแล้วโดยชาติ แห่งเหล่าชนผู้มีชาติเป็นพราหมณ์.
วุตฺตมฺปิ เหตํ โภวาที นาม โส โหติ สเว โหติ สกิญฺจโนติ.
แม้ข้อนี้ ก็สมจริงดังคำทีพ่ ระองค์ตรัสไว้วา่ “ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ชื่อว่า โภวาที (ผู้มีวาทะว่าเจริญ) ผู้นั้นแล ยังมีกิเลสเครื่องกังวล.”
“โคตโมติ ภควนฺตํ โคตฺตวเสน ปริกิตฺเตติ.
ด้วยคำว่า โคตโม” นี้ เวรัญชพราหมณ์ ทูลเรียกพระผู้มีพระภาค ด้วยอำนาจแห่งพระโคตร.
ตสฺมา สมโณ ขลุ โภ โคตโมติ เอตฺถ สมโณ กิร โภ โคตมโคตฺโตติ เอวมตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ.
เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงเห็นใจความ ในคำว่า สมโณ ขลุ โภ โคตโม นี้ อย่างนีว้ ่า “ได้ยินว่าพระสมณโคตมโคตร ผู้เจริญ.”
“สกฺยปุตฺโตติ อิทํ ปน ภควโต อุจฺจากุลปริทีปนํ.
ส่วนคำว่า สกฺยปุตฺโต นี้ แสดงถึงตระกูลอันสูงส่งของพระผู้มีพระภาค.
“สกฺยกุลา ปพฺพชิโตติ สทฺธาปพฺพชิตภาวปริทีปนํ.
คำว่า สกฺยกุลา ปพฺพชิโต แสดงความทีพ่ ระผู้มพี ระภาคทรงผนวชด้วยศรัทธา.
เกนจิ ปาริชุญฺเญน อนภิภูโต อปริกฺขีณํเยว ตํ กุลํ ปหาย สทฺธาย ปพฺพชิโตติ วุตตฺ ํ โหติ.
มีคำอธิบายว่า “พระองค์มิได้ถูกความเสื่อมอะไรๆ ครอบงำ ทรงละตระกูลนั้น อันยังไม่สิ้นเนื้อประดาตัวเลยแล้ว ทรงผนวช
ด้วยศรัทธา.”
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ตโต ปรํ วุตตฺ ตฺถเมว.
คำอื่นจากนั้น มีอรรถอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วแล.
“ตํโข ปนาติ อิตฺถมฺภูตาขฺยานตฺเถ อุปโยควจนํ.
ทุติยาวิภตั ติอันมีอยู่ในบทว่า ตํ โข ปน นี้ ย่อมเป็นไปในอรรถที่กล่าวถึงอิตถัมภูต.
“ตสฺส โข ปน โภโต โคตมสฺสาติ อตฺโถ.
ความว่า “ก็ (กิตติศัพท์อันงาม) ของพระโคดม ผู้เจริญนั้นแล (ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า…)
“กลฺยาโณติ กลฺยาณคุณสมนฺนาคโต. เสฏฺโฐติ วุตฺตํ โหติ.
บทว่า กลฺยาโณ คือประกอบด้วยคุณอันงาม. อธิบายว่า ประเสริฐ.
“กิตตฺ ิสทฺโทติ กิตฺติเยว ถุติโฆโส วา.
เกียรตินั้นเอง หรือเสียงกล่าวชมเชย ชื่อว่า “กิตติศพั ท์.”

พุทธคุณกถา • พุทธคุณกถา • หน้า ๑๘๑

พุทธคุณกถา
อิติปิ โส ภควาติอาทีสุ ปน อยํ ตาว โยชนา
ก็ในคำทั้งหลายมีอาทิว่า อิติปิ โส ภควา เป็นต้น มีโยชนาดังต่อไปนี้ก่อนว่า
“โส ภควา อิติปิ อรหํ, อิติปิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ฯเปฯ, อิติปิ ภควาติ.
“พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ เพราะเหตุแม้นี้, เป็นสัมมาสัมพุทธะ เพราะเหตุแม้นี้.
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เพราะเหตุแม้นี้, เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เพราะเหตุแม้นี้, เป็นผู้รู้แจ้งโลก เพราะเหตุแม้นี้,
เป็นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างยอดเยี่ยม เพราะเหตุแม้นี้, เป็นครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะเหตุแม้นี้,
เป็นผู้เบิกบานแล้ว เพราะเหตุแม้นี้, เป็นผู้จำแนกแจกธรรม เพราะเหตุแม้นี้.”
อิมินา จ อิมินา จ การเณนาติ วุตตฺ ํ โหติ.
มีอธิบายที่ทา่ นกล่าวไว้ว่า “เพราะเหตุนี้และเหตุนี้.”
อิทานิ วินยธรานํ สุตฺตนฺตนยโกสลฺลตฺถํ วินยสํวณฺณนารมฺเภ พุทธฺ คุณปฏิสํยุตฺตาย ธมฺมิยา กถาย จิตตฺ สมฺปหํสนตฺถญฺจ
เอเตสํ ปทานํ วิตฺถารนเยน [116] วณฺณนํ กริสฺสามิ.
บัดนี้ จักกระทำการพรรณนาโดยนัยพิสดารแห่งบทเหล่านั้น เพือ่ ความเป็นผู้ฉลาดในสุตตันตนัย และเพื่อรื่นเริงแห่งจิต
ด้วยธรรมีกถา อันประกอบด้วยพุทธคุณ ในวาระเริ่มต้นแห่งการสังวรรณนาพระวินัยแห่งพระวินัยธรทั้งหลาย.
ตสฺมา, ยํ วุตตฺ ํ “โส ภควา อิติปิ อรหนฺติอาทิ, ตตฺถ
เพราะเหตุนั้น พึงทราบวินิจฉัย ในคำที่ท่านกล่าวไว้วา่ “พระผู้มีพระภาค พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ แม้เพราะเหตุนี้” ดังนี้
เป็นต้น.
[อธิบายพุทธคุณบทว่า อรหํ]
“อารกตฺตา อรีนํ อรานญฺจ หตตฺตา ปจฺจยาทีนํ อรหตฺตา ปาปกรเณ รหาภาวาติ อิเมหิ ตาว การเณหิ
โส ภควา “อรหนฺติ เวทิตพฺโพ.
พระผู้มีพระภาคนั้น บัณฑิตพึงทราบว่า “เป็นพระอรหันต์ เพราะเหตุเหล่านี้ก่อน คือ
เพราะเป็นผู้ไกล เพราะทรงทำลายข้าศึกทั้งหลาย และทรงหักกำจักรทั้งหลาย เพราะเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยเป็นต้น
เพราะไม่มีความลับในการทำบาป.
อารกา หิ โส สพฺพกิเลเสหิ สุวิทรู วิทูเร ฐิโต มคฺเคน สวาสนานํ กิเลสานํ วิทฺธํสติ ตฺตาติ อารกตฺตา อรหํ.
ความจริง พระผู้มีพระภาคนั้น เป็นผู้ไกล คือทรงดำรงอยู่ในพระคุณอันไกลแสนไกล จากสรรพกิเลส
เพราะทรงกำจัดเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งวาสนา ด้วยมรรค เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามว่า “อรหํ” เพราะเป็นผู้ไกล.
เต จาเนน กิเลสารโย มคฺเคน หตาติ อรีนํ หตตฺตาปิ อรหํ.
อนึ่ง ข้าศึกคือกิเลสทั้งหลายเหล่านั้น พระผู้มีพระภาคนั้นทรงทำลายเสียแล้วด้วยมรรคนี้
เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามว่า “อรหํ” แม้เพราะทรงทำลายข้าศึกทั้งหลายเสีย.
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ยํ เจตํ อวิชฺชาภวตณฺหามยนาภิ ปุญฺญาทิอภิสงฺขารารํ ชรามรณเนมิ
อาสวสมุทยมเยน อกฺเขน วิชฺฌิตฺวา ติภวรเถ สมาโยชิตํ อนาทิกาลปฺปวตฺตํ สํสารจกฺกํ
ตสฺสาเนน โพธิมณฺเฑ วิริยปาเทหิ สีลปฐวิยํ ปติฏฺฐาย สทฺธาหตฺเถน กมฺมกฺขยกรํ ญาณผรสุํ คเหตฺวา สพฺเพ อรา หตาติ
อรานํ หตตฺตาปิ อรหํ.
อนึง่ ซีก่ ำทัง้ หมดแห่งสังสารจักร มีดมุ อันสำเร็จด้วยอวิชชาและภวตัณหา มีกำกล่าวคืออภิสงั ขารมีบญ
ุ เป็นต้น มีกงคือชรามรณะ
อันร้อยไว้ดว้ ยเพลาที่สำเร็จด้วยอาสวสมุทัย คุมเข้าไว้ในรถกล่าวคือภพสาม อันเป็นไปแล้ว ตลอดกาลหาเบื้องต้นมิได้
อันพระผู้มีพระภาคนั้น ทรงยืนหยัดอยู่แล้วบนปฐพีคือศีล ด้วยพระยุคลบาทคือพระวิริยะ ทรงถือผรสุคือญาณ
อันกระทำซึ่งความสิ้นไปแห่งกรรม ด้วยพระหัตถ์คือศรัทธา ทรงหักเสียได้แล้ว ในพระโพธิมัณฑ์
เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามว่า “อรหํ” แม้เพราะทรงหักกำจักรเสีย
[สังสารวัฏ คือปฏิจจสมุปบาทเป็นปัจจัยกัน]
อถวา “สํสารจกฺกนฺติ อนมตคฺคสํสารวฏฺฏํ วุจฺจติ.
อีกอย่างหนึ่ง สังสารวัฏมีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ พระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกว่า “สังสารจักร.”
ตสฺส จ อวิชฺชา นาภิ มูลกตฺตา, ชรามรณํ เนมิ ปริโยสานตฺตา, เสสา ทส ธมฺมา อรา อวิชฺชามูลกตฺตา ชรามรณปริยนฺตตฺตา จ.
ก็อวิชชาเป็นดุมของสังสารจักรนั้น เพราะเป็นมูลเหตุ, มีชรามรณะเป็นกง เพราะเป็นที่สุด,
ธรรม ๑๐ อย่างที่เหลือเป็นกำ เพราะมีอวิชชาเป็นมูลเหตุ และเพราะมีชรามรณะเป็นที่สุด.
ตตฺถ ทุกฺขาทีสุ อญฺญาณํ อวิชฺชา.
บรรดาธรรมมีอวิชชาเป็นต้นนั้น ความไม่รใู้ นอริยสัจมีทกุ ข์เป็นต้น ชื่อว่าอวิชชา.
กามภเว จ อวิชฺชา กามภเว สงฺขารานํ ปจฺจโย โหติ.
ก็อวิชชาในกามภพ ย่อมเป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งหลายในกามภพ.
รูปภเว อวิชฺชา รูปภเว สงฺขารานํ ปจฺจโย โหติ.
อวิชชาในรูปภพ ย่อมเป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งหลายในรูปภพ.
อรูปภเว อวิชฺชา อรูปภเว สงฺขารานํ ปจฺจโย โหติ.
อวิชชาในอรูปภพ เป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งหลายในอรูปภพ.
กามภเว สงฺขารา กามภเว ปฏิสนฺธวิ ิญฺญาณสฺส ปจฺจยา โหนฺติ.
สังขารในกามภพ ย่อมเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิวิญญาณในกามภพ.
เอส นโย อิตเรสุ.
ในรูปภพและอรูปภพ ก็นัยนี้.
กามภเว ปฏิสนธิวิญฺญาณํ กามภเว นามรูปสฺส ปจฺจโย โหติ.
ปฏิสนธิวิญญาณในกามภพ ย่อมเป็นปัจจัยแก่นามรูปในกามภพ.
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ตถา รูปภเว. อรูปภเว นามสฺเสว ปจฺจโย โหติ.
ในรูปภพ ก็อย่างนั้น. ย่อมเป็นปัจจัยแก่นามอย่างเดียว ในอรูปภพ.
กามภเว นามรูปํ กามภเว สฬายตนสฺส ปจฺจโย โหติ.
นามรูปในกามภพ เป็นปัจจัยแก่อายตนะ ๖ ในกามภพ.
[117] รูปภเว นามรูปํ รูปภเว ติณฺณํ อายตนานํ ปจฺจโย โหติ.

นามรูป ในรูปภพ ย่อมเป็นปัจจัยแก่อายตนะทั้ง ๓ ในรูปภพ.
อรูปภเว นามํ อรูปภเว เอกสฺสายตนสฺส ปจฺจโย โหติ.
นามในอรูปภพ ย่อมเป็นปัจจัยแก่อายตนะอย่างเดียว ในอรูปภพ.
กามภเว สฬายตนํ กามภเว ฉพฺพธิ สฺส ผสฺสสฺส ปจฺจโย โหติ.
อายตนะ ๖ ในกามภพเป็นปัจจัยแก่ผัสสะ ๖ อย่าง ในกามภพ.
รูปภเว ตีณิ อายตนานิ รูปภเว ติณฺณํ ผสฺสานํ.
๓ อายตนะในรูปภพ เป็นปัจจัยแก่ ๓ ผัสสะในรูปภพ.
อรูปภเว เอกมายตนํ อรูปภเว เอกสฺส ผสฺสสฺส ปจฺจโย โหติ.
๑ อายตนะในรูปภพ ย่อมเป็นปัจจัยแก่ ๑ ผัสสะในอรูปภพ.
กามภเว ฉ ผสฺสา กามภเว ฉนฺนํ เวทนานํ ปจฺจยา โหนฺติ.
ผัสสะ ๖ ในกามภพ ย่อมเป็นปัจจัยแก่เวทนา ๖ ในกามภพ.
รูปภเว ตโย ตตฺเถว ติสฺสนฺนํ.
๓ ผัสสะในรูปภพ เป็นปัจจัยแก่ ๓ ผัสสะในรูปภพนั้นนั่นเอง.
อรูปภเว เอโก ผสฺโส ตตฺเถว เอกิสฺสา เวทนาย ปจฺจโย โหติ.
ผัสสะ ๑ ในอรูปภพ ย่อมเป็นปัจจัยแก่เวทนา ๑ ในอรูปภพนั้นนั่นเอง.
กามภเว ฉ เวทนา กามภเว ฉนฺนํ ตณฺหากายานํ ปจฺจยา โหนฺติ.
เวทนา ๖ ในกามภพ ย่อมเป็นปัจจัยแก่ตัณหากาย ๖ ในกามภพ.
รูปภเว ติสฺโส ตตฺเถว ติณฺณํ.
เวทนา ๓ ในรูปภพ เป็นปัจจัยแก่ตณ
ั หากาย ๓ ในรูปภพนั้นนั่นเอง.
อรูปภเว เอกา เวทนา อรูปภเว เอกสฺส ตณฺหากายสฺส ปจฺจโย โหติ.
เวทนา ๑ ในอรูปภพ ย่อมเป็นปัจจัยแก่ตัณหากาย ๑ ในอรูปภพ.
ตตฺถ ตตฺถ สา สา ตณฺหา ตสฺส ตสฺส อุปาทานสฺส.
ตัณหานั้นๆ ในกามภพเป็นต้นนั้นๆ ย่อมเป็นปัจจัยแก่อุปาทานนั้นๆ.
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อุปาทานาทโย ภวาทีนํ.
อุปาทานเป็นต้น ย่อมเป็นปัจจัยแก่ภพเป็นต้น.
กถํ.
คืออย่างไร.
อิเธกจฺโจ “กาเม ปริภุญฺชิสฺสามีติ กามูปาทานปจฺจยา กาเยน ทุจฺจริตํ จรติ วาจาย ทุจฺจริตํ จรติ มนสา ทุจจฺ ริตํ จรติ
ทุจฺจริตปาริปูริยา อปาเย อุปฺปชฺชติ.
คือว่า คนบางคนในโลกนีค้ ดิ ว่า “จักบริโภคกาม” ย่อมประพฤติทจุ ริตด้วยกาย ประพฤติทจุ ริตด้วยวาจา ประพฤติทจุ ริตด้วยใจ
เพราะกามุปาทานเป็นปัจจัย เพราะความเต็มรอบแห่งทุจริต เขาย่อมเกิดในอุบาย.
ตตฺถสฺส อุปปตฺติเหตุภูตํ กมฺมํ กมฺมภโว ขนฺธานํ นิพฺพตฺติ ชาติ ปริปาโก ชรา เภโท มรณํ.
กรรมเป็นเหตุเกิดในอุบายนั้นของบุคคลนั้น เป็นกรรมภพ,
ความเกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งหลาย เป็นชาติ, ความแก่หง่อมเป็นชรา, ความแตกทำลาย เป็นมรณะ.
อปโร “สคฺคสมฺปตฺตึ อนุภวิสฺสามีติ ตเถว สุจริตญฺจรติ สุจริตปาริปูริยา สคฺเค อุปฺปชฺชติ .
อีกคนหนึ่งคิดว่า “จักเสวยสมบัตใิ นสวรรค์” ประพฤติสุจริตอย่างนั้นเหมือนกัน
เพราะความบริบูรณ์แห่งสุจริต เขาย่อมเกิดในสวรรค์.”
ตตฺถสฺส อุปปตฺติเหตุภูตํ กมฺมํ กมฺมภโวติ โสเอว นโย.
คำว่า “กรรมเป็นเหตุเกิดในสวรรค์นั้นของเขา เป็นกรรมภพเป็นต้น” ก็มีนัยเหมือนกันนั้น.
อปโร ปน “พฺรหฺมโลเก สมฺปตฺตึ อนุภวิสฺสามีติ กามูปาทานปจฺจยา เมตฺตํ ภาเวติ กรุณํ มุทิตํ อุเปกฺขํ ภาเวติ
ภาวนาปาริปูริยา พฺรหฺมโลเก นิพพฺ ตฺตติ.
ส่วนอีกคนหนึง่ คิดว่า “จักเสวยสมบัตใิ นพรหมโลก” ย่อมเจริญเมตตา เจริญกรุณา มุทติ า อุเบกขา เพราะกามุปาทานเป็นปัจจัย
เขาย่อมเกิดในพรหมโลก เพราะความบริบูรณ์แห่งภาวนา.
ตตฺถสฺส นิพฺพตฺติเหตุภูตํ กมฺมํ กมฺมภโวติ โสเยว นโย.
คำว่า “กรรมเป็นเหตุเกิดในพรหมโลกนั้นของเขา เป็นกรรมภพเป็นต้น” ก็มีนัยเหมือนกันนั้น.
อปโร [118] อรูปภเว สมฺปตฺตึ อนุภวิสฺสามีติ ตเถว อากาสานญฺจายตนาทิสมาปตฺติโย ภาเวติ
ภาวนาปาริปูริยา ตตฺถ ตตฺถ นิพฺพตฺตติ.
อีกคนหนึ่งคิดว่า “จักเสวยสมบัตใิ นอรูปภพ” จึงเจริญสมาบัตทิ ั้งหลายมีอากาสานัญจายตนะเป็นต้น อย่างนั้นนั่นแล
เพราะความบริบูรณ์แห่งภาวนา เขาย่อมเกิดในอรูปภพนั้นๆ.
ตตฺถสฺส นิพฺพตฺติเหตุภูตํ กมฺมํ กมฺมภโว กมฺมนิพพฺ ตฺตา ขนฺธา อุปปตฺติภโว ขนฺธานํ นิพฺพตฺติ ชาติ ปริปาโก ชรา เภโท มรณนฺติ.
กรรมเป็นเหตุเกิดในอรูปภพนั้นของเขา เป็นกรรมภพ, ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดแต่กรรม เป็นอุบัติภพ, ความเกิดแห่งขันธ์ทั้งหลาย
เป็นชาติ, ความแก่หง่อม เป็นชรา, ความแตกทำลายเป็นมรณะแล.
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เอส นโย เสสูปาทานมูลิกาสุปิ โยชนาสุ.
ในโยชนาทั้งหลาย แม้มีอุปาทานที่เหลือเป็นมูล ก็นัยนี้.
[ธัมมัฏฐิติญาณ]
เอวมยํ๑ อวิชฺชา เหตุ, สงฺขารา เหตุสมุปฺปนฺนา, อุโภเปเต เหตุสมุปฺปนฺนาติ ปจฺจยปริคฺคเห ปญฺญา ธมฺมฏฺฐติ ิญฺญาณํ.
ปัญญาในการกำหนดปัจจัย (โดยนัยที่ท่านกล่าวไว้)อย่างนี้วา่ “อวิชชานี้ เป็นตัวเหตุ, สังขารทั้งหลายเกิดมาจากเหตุ,
อวิชชาและสังขารแม้ทั้งสองนี้ ก็เป็นเหตุสมุปปันนธรรม (ธรรมที่เป็นเหตุและเกิดจากเหตุ)” ชื่อธรรมฐิติญาณ.
อตีตมฺปิ อทฺธานํ อนาคตมฺปิ อทฺธานํ อวิชฺชา เหตุ, สงฺขารา เหตุสมุปฺปนฺนา, อุโภเปเต เหตุสมุปฺปนฺนาติ ปจฺจยปริคฺคเห ปญฺญา
ธมฺมฏฺฐติ ิญฺญาณนฺติ.
ปัญญาในการกำหนดปัจจัย (โดยนัยที่ท่านกล่าวอย่างนี้)ว่า
“อวิชชาทั้งที่เป็นอตีตัทธา (อดีตกาล) ทั้งที่เป็นอนาคตัทธา (อนาคตกาล) เป็นตัวเหตุ, สังขารทั้งหลายเกิดมาจากเหตุ,
อวิชชาและสังขารแม้ทั้งสองนี้ ก็เป็นเหตุสมุปปันนธรรม (ธรรมที่เป็นเหตุและเกิดจากเหตุ)” ชื่อธรรมฐิติญาณแล.
เอเตน นเยน สพฺพปทานิ วิตฺถาเรตพฺพานิ.
ทุกๆ บท (ผู้ศกึ ษา)พึงให้พิสดารโดยนัยนี้.
[สังเขปและอัทธาในปฏิจจสมุปบาท]
ตตฺถ อวิชฺชาสงฺขารา เอโก สงฺเขโป.
บรรดา(องค์แห่งปฏิจจสมุปบาท)นั้น อวิชชาและสังขารเป็นสังเขปหนึ่ง.
วิญฺญาณนามรูปสฬายตนผสฺสเวทนา เอโก. ตณฺหูปาทานภวา เอโก.
วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ และเวทนา เป็นสังเขปหนึ่ง. ตัณหาอุปาทานและภพ เป็นสังเขปหนึ่ง.
ชาติชรามรณํ เอโก.
ชาติและชรามรณะเป็นสังเขปหนึ่ง.
ปุริมสงฺเขโป เจตฺถ อตีโต อทฺธา. เทฺว มชฺฌิมา ปจฺจุปฺปนฺโน. ชาติชรามรณํ อนาคโต.
ก็ในสังเขป ๔ นั้น สังเขปต้น เป็นอตีตัทธา. สองสังเขปกลาง เป็นปัจจุปปันนัทธา. ชาติและชรามรณะเป็นอนาคตัทธา.
[วัฏฏะและสนธิ ๓ ในปฏิจจสมุปบาท]
อวิชชฺ าสงฺขารคฺคหเณน เจตฺถ ตณฺหูปาทานภวา คหิตาว โหนฺตีติ อิเม ปญฺจ ธมฺมา อตีเต กมฺมวฏฺฏ ํ.
อนึ่ง ในสังเขปต้นนั้น ตัณหาอุปาทานและภพ ย่อมเป็นอันท่านถือเอาแล้ว ด้วยศัพท์คืออวิชชาและสังขารนั่นแล
เพราะฉะนั้น ธรรม ๕ เหล่านี้ จัดเป็นกรรมวัฏในอดีต.
วิญฺญาณาทโย ปญฺจ เอตรหิ วิปากวฏฺฏํ.
ธรรม ๕ อย่าง มีวิญญาณ เป็นต้น จัดเป็นวิปากวัฏ ในปัจจุบัน.
๑ เอว“มยํ
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ตณฺหูปาทานภวคฺคหเณน อวิชฺชาสงฺขารา คหิตาว โหนฺตตี ิ อิเม ปญฺจ ธมฺมา เอตรหิ กมฺมวฏฺฏํ.
อวิชชาและสังขาร เป็นอันท่านถือเอาแล้วด้วยศัพท์คือตัณหาอุปาทานและภพนั่นเอง
เพราะฉะนั้น ธรรม ๕ เหล่านี้ จัดเป็นกรรมวัฏในกาลบัดนี้.
ชาติชรามรณาปเทเสน วิญฺญาณาทีนํ นิทฺทิฏฺฐตฺตา อิเม ปญฺจ ธมฺมา อายตึ วิปากวฏฺฏํ.
ธรรม ๕ เหล่านี้ จัดเป็นวิปากวัฏต่อไป (ในอนาคต) เพราะ(องค์ปฏิจจสมุปบาท) มีวิญญาณ เป็นต้น
(ท่านแสดงไข)โดยอ้างถึงชาติ ชรา มรณะ.
เต อาการโต วีสติวิธา โหนฺติ.
(ปฏิจจสมุปบาท มีอวิชชาเป็นต้น)นั้น ว่าโดยอาการมี ๒๐ อย่าง.
สงฺขารวิญฺญาณานญฺเจตฺถ อนฺตรา เอโก สนฺธิ.
อนึ่ง ใน(องค์ปฏิจจสมุปบาทมีสังขารเป็นต้น)นี้ ระหว่างสังขารกับวิญญาณ เป็นสนธิหนึ่ง.
เวทนาตณฺหานมนฺตรา เอโก.
ระหว่างเวทนากับตัณหา เป็นสนธิหนึ่ง.
ภวชาตีนมนฺตรา เอโกติ.
ระหว่างภพกับชาติ เป็นสนธิหนึ่ง ฉะนี้แล.
อิติ ภควา เอตํ จตุสงฺเขปํ [119] ติยทฺธํ วีสตาการํ ติสนฺธึ ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ สพฺพาการโต ชานาติ ปสฺสติ อญฺญาติ ปฏิวชิ ฺฌติ.
พระผู้มีพระภาค ทรงรู้ทรงเห็น ทรงทราบ ทรงแทงตลอด ปฏิจจสมุปบาทนี้
ซึ่งมีสังเขป ๔ อัทธา ๓ อาการ ๒๐ สนธิ ๓ โดยอาการทุกอย่าง ด้วยประการฉะนี้.
ตํ ญาตฏฺเฐน ญาณํ ปชานนฏฺเฐน ปญฺญา.
ความรู้นั้น ชื่อว่าญาณ เพราะอรรถว่ารู้ (โดยสภาพตามเป็นจริง), ชื่อว่าปัญญา เพราะอรรถว่ารูช้ ัด.
เตน วุจฺจติ “ปจฺจยปริคฺคเห ปญฺญา ธมฺมฏฺฐติ ิญฺญาณนฺติ.
เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “ปัญญาในการกำหนดปัจจัย ชื่อธรรมฐิติญาณ.”
อิมินา ธมฺมฏฺฐิติญฺญาเณน ภควา เต ธมฺเม ยถาภูตํ ญตฺวา เตสุ นิพฺพินฺทนฺโต วิรชฺชนฺโต วิมจุ ฺจนฺโต
วุตฺตปฺปการสฺส อิมสฺส สํสารจกฺกสฺส อเร หนิ วิหนิ วิทธฺ ํเสสิ.
พระผู้มีพระภาค ทรงรู้ธรรมเหล่านั้น ตามเป็นจริง ด้วยธรรมฐิติญาณนี้แล้ว ทรงเบื่อหน่ายคลายความพอใจจะพ้นไปในธรรมมี
อวิชชาเป็นต้นนั้น จึงได้หัก ทำลาย กำจัดเสีย ซึ่งซี่กำทั้งหลาย แห่งสังสารจักร มีประการดังกล่าวแล้วนี้.
เอวมฺปิ อรานํ หตตฺตาปิ อรหํ.
พระองค์ทรงพระนามว่า “อรหํ” แม้เพราะทรงหักกำจักรเสีย แม้ด้วยประการอย่างนี้.
อคฺคทกฺขิเณยฺยตฺตา จ จีวราทิปจฺจเย อรหติ ปูชาวิเสเส จ.
อนึ่ง พระผู้มีพระภาคนั้น ย่อมควรซึ่งจีวราทิปัจจัย และบูชาวิเศษทั้งหลาย เพราะพระองค์เป็นผู้ควรซึ่งทักษิณาอันเลิศ .
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เตเนว อุปฺปนฺเน ตถาคเต เยเกจิ มเหสกฺขา เทวมนุสฺสา น เต อญฺญตฺถ ปูชํ กโรนฺติ.
เพราะฉะนั้น ในเมื่อพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว เทพและมนุษย์ผู้มเหสักข์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง จึงไม่ทำการบูชาในที่อื่น.
ตถาหิ พฺรหฺมา สหมฺปติ สิเนรุมตฺเตน รตนทาเมน ตถาคตํ ปูเชสิ.
จริงอย่างนั้น ท้าวสหัมบดีพรหม ทรงบูชาพระตถาคต ด้วยพวงแก้วเท่าเขาสิเนรุ.
ยถาพลญฺจ อญฺเญ เทวา มนุสฺสา จ พิมฺพิสารโกสลราชาทโย.
อนึ่ง เทพและมนุษย์เหล่าอื่น มีเจ้าพิมพิสาร และพระเจ้าโกศลเป็นต้น ก็ทรงบูชาแล้วตามกำลัง.
ปรินิพพฺ ุตมฺปิ จ ภควนฺตํ อุทฺทิสฺส ฉนฺนวุติโกฏิธนํ วิสฺสชฺเชตฺวา อโสกมหาราชา
สกลชมฺพุทีเป จตุราสีตวิ ิหารสหสฺสานิ ปติฏฺฐาเปสิ.
อนึ่ง พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสละพระราชทรัพย์ถึง ๙๖ โกฏิ ทรงสร้างพระวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง ในสกลชมพูทวีป
ทรงอุทิศพระผู้มีพระภาค แม้เสด็จปรินพิ พานแล้ว.
โก ปน วาโท อญฺเญสํ ปูชาวิเสสานนฺติ ปจฺจยาทีนํ อรหตฺตาปิ อรหํ.
ก็จะกล่าวอะไร ถึงบูชาวิเศษเหล่าอื่น. เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามว่า “อรหํ” แม้เพราะเป็นผู้ควรซึ่งปัจจัยเป็นต้น.
ยถา จ โลเก เกจิ ปณฺฑติ มานิโน พาลา อสิโลกภเยน รโห ปาปํ กโรนฺติ
เอวเมส น กทาจิ กโรตีติ ปาปกรเณ รหาภาวโตปิ อรหํ.
อนึ่ง เหล่าคนพาลผู้ถือตัวว่าเป็นบัณฑิตพวกไรๆ ในโลก ย่อมทำบาปในที่ลับ เพราะกลัวแต่ความติเตียน ฉันใด
พระผู้มีพระภาคนั้น ย่อมทรงกระทำดังนั้น ในบางครั้งก็หาไม่
เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามว่า “อรหํ” แม้เพราะไม่มีความลับในการกระทำบาป.
โหติ เจตฺถ
“อารกตฺตา จ หตตฺตา
หตสํสารจกฺกาโร
น รโห กโรติ ปาปานิ

กิเลสารีน โส มุนิ
ปจฺจยาทีนมารโห๑
อรหนฺเตน วุจฺจตีติ.

ก็ในพระนามนี้ มีคาถาประพันธ์มีเนื้อความดังนีว้ ่า
“พระมุนีนั้น เพราะความทีพ่ ระองค์เป็นผู้ไกลและทรงทำลายข้าศึกคือกิเลส
ทั้งหลาย พระองค์เป็นผู้หักกำแห่งสังสารจักร เป็นผู้ควรปัจจัยเป็นต้น
ย่อมไม่ทรงทำบาปในที่ลับ เพราะเหตุนั้น บัณฑิต จึงถวายพระนามว่า “อรหํ.”
[อธิบายพุทธคุณบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ]
สมฺมา สามญฺจ สพฺพธมฺมานํ พุทธฺ ตฺตา ปน [120] สมฺมาสมฺพุทฺโธ.
อนึ่ง (พระผู้มีพระภาคนั้น) เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวง โดยชอบ และด้วยพระองค์เอง.

๑ ปจฺจยาทีน จารโห.
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ตถาเหส สพฺพธมฺเม สมฺมาสมฺพุทฺโธ, อภิญฺเญยฺเย ธมฺเม อภิญฺเญยฺยโต พุทฺโธ, ปริญฺเญยฺเย ธมฺเม ปริญฺเญยฺยโต พุทฺโธ,
ปหาตพฺเพ ธมฺเม ปหาตพฺพโต พุทฺโธ, สจฺฉิกาตพฺเพ ธมฺเม สจฺฉิกาตพฺพโต พุทฺโธ, ภาเวตพฺเพ ธมฺเม ภาเวตพฺพโต พุทฺโธ.
จริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคนั้น ตรัสรู้ชอบเองซึ่งธรรมทั้งปวง คือ ตรัสรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง โดยความเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ง ,
ตรัสรูธ้ รรมที่ควรกำหนดรู้ โดยความเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้, ตรัสรู้ธรรมที่ควรละ โดยความเป็นธรรมที่ควรละ,
ตรัสรูธ้ รรมทีค่ วรทำให้แจ้ง โดยความเป็นธรรมทีค่ วรทำให้แจ้ง, ตรัสรูธ้ รรมทีค่ วรทำให้เจริญ โดยความเป็นธรรมทีค่ วรทำให้เจริญ.
เตเนวาห
“อภิญฺเญยฺยํ อภิญฺญาตํ
ปหาตพฺพํ ปหีนมฺเม

ภาเวตพฺพญฺจ ภาวิตํ
ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณาติ๑.

ด้วยเหตุนั้นแหละ พระองค์จึงตรัสว่า
“สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง เราได้รู้ยิ่งแล้ว สิ่งที่ควรให้เจริญ เราก็ให้เจริญแล้ว
และสิง่ ทีค่ วรละ เราก็ละได้แล้ว เพราะเหตุนน้ั พราหมณ์ เราจึงเป็นพระพุทธเจ้า๒”.
อปิจ “จกฺขุํ ทุกฺขสจฺจํ, ตสฺส มูลการณภาเวน ตํสมุฏฺฐาปิกา ปุริมตณฺหา สมุทยสจฺจํ, อุภินฺนมปฺปวตฺติ นิโรธสจฺจํ,
นิโรธปฺปชานนา ปฏิปทา มคฺคสจฺจนฺติ เอวํ เอเกกปทุทฺธาเรนาปิ สพฺพธมฺเม สมฺมา สามญฺจ พุทฺโธ.
อีกอย่างหนึ่ง (พระผู้มีพระภาคนั้น) ตรัสรู้ซึ่งธรรมทั้งปวง โดยชอบ และด้วยพระองค์เอง แม้ด้วยการยกขึ้นทีละบทอย่างนี้วา่
“จักษุเป็นทุกขสัจ, ตัณหาในภพก่อน อันยังจักษุนั้นให้เกิด โดยความเป็นมูลเหตุแห่งจักษุนั้น เป็นสมุทัยสัจ,
ความไม่เป็นไปแห่งจักษุและเหตุเกิดแห่งจักษุทั้งสอง เป็นนิโรธสัจ, ข้อปฏิบัติเป็นเหตุให้รู้นิโรธ เป็นมรรคสัจ.”
เอส นโย โสตฆานชิวฺหากายมเนสุ.
ใน โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย และมนะ ก็มีนัยเช่นนี้.
เอเตเนว นเยน รูปาทีนิ ฉ อายตนานิ, จกฺขุวิญฺญาณาทโย ฉ วิญฺญาณกายา, จกฺขุสมฺผสฺสาทโย ฉ ผสฺสา,
จกฺขุสมฺผสฺสชาเวทนาทโย ฉ เวทนา, รูปสญฺญาทโย ฉ สญฺญา, รูปสญฺเจตนาทโย ฉ เจตนา, รูปตณฺหาทโย ฉ ตณฺหากายา,
รูปวิตกฺกาทโย ฉ วิตกฺกา, รูปวิจาราทโย ฉ วิจารา รูปกฺขนฺธาทโย ปญฺจกฺขนฺธา, ทส กสิณานิ, ทส อสุภานิ, ทส อนุสฺสติโย,
อุทฺธุมาตกสญฺญาทิวเสน ทส สญฺญา, เกสาทโย ทฺวตฺตึสาการา, ทฺวาทสายตานิ อฏฺฐารส ธาตุโย, กามภวาทโย นว ภวา,
ปฐมาทีนิ จตฺตาริ ฌานานิ, เมตฺตาภาวนาทโย จตสฺโส อปฺปมญฺญาโย, อากาสานญฺจายตนาทิกา จตสฺโส [121] อรูปสมาปตฺติโย,
ปฏิโลมโต ชรามรณาทีนิ อนุโลมโต อวิชฺชาทีนิ ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺคานิ จ โยเชตพฺพานิ.
บัณฑิตพึงประกอบอายตนะ ๖ มีรูปเป็นต้น, วิญญาณกาย ๖ มีจักษุวิญญาณเป็นต้น, ผัสสะ ๖ มีจักษุสัมผัสเป็นต้น,
เวทนา ๖ มีจักษุสัมผัสสชาเวทนาเป็นต้น, สัญญา ๖ มีรูปสัญญาเป็นต้น, เจตนา ๖ มีรูปสัญเจตนาเป็นต้น,
ตัณหากาย ๖ มีรูปตัณหาเป็นต้น, วิตก ๖ มีรูปวิตกเป็นต้น, วิจาร ๖ มีรูปวิจารเป็นต้น, ขันธ์ ๕ มีรูปขันธ์เป็นต้น,
กสิณ ๑๐, อสุภะ ๑๐, อนุสสติ ๑๐, สัญญา ๑๐ ด้วยอำนาจอุทธุมาตกสัญญาเป็นต้น, อาการ ๓๒ มีผมเป็นต้น,
อายตนะ ๑๒, ธาตุ ๑๘, ภพ ๙ มีกามภพเป็นต้น, ฌาน ๔ มีปฐมฌานเป็นต้น, อัปปมัญญา ๔ มีเมตตาภาวนาเป็นต้น

๑ ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๔.
๒ ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๔.
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อรูปสมาบัติ ๔ มีอากาสานัญจายตนะเป็นต้น, และองค์แห่งปฏิจจสมุปบาท โดยปฏิโลมมีชรามรณะเป็นต้น
โดยอนุโลมมีอวิชชาเป็นต้น โดยนัยนี้นั่นแล.
ตตฺรายํ เอกปทโยชนา.
ในชรามรณะเป็นต้นนั้น มีการประกอบบทเดียวดังต่อไปนี้:“ชรามรณํ ทุกฺขสจฺจํ, ชาติ สมุทยสจฺจํ, อุภินฺนมฺปิ นิสฺสรณํ นิโรธสจฺจํ, นิโรธปฺปชานนา ปฏิปทา มคฺคสจฺจนฺติ
เอวํ เอเกกปทุทฺธาเรน สพฺพธมฺเม สมฺมา สามญฺจ พุทฺโธ อนุพุทฺโธ ปฏิวิทฺโธ.
พระผู้มีพระภาคนั้น ตรัสรู้ คือตรัสรู้ตามสมควร ได้แก่แทงตลอดซึ่งธรรมทั้งปวง โดยชอบและด้วยพระองค์เอง
ด้วยการยกขึ้นทีละบท อย่างนี้วา่ “ชรามรณะ เป็นทุกขสัจ, ชาติ เป็นสมุทัยสัจ,
การสลัดออกเสียซึง่ ชรามรณะและเหตุเกิดแห่งชรามรณะนัน้ แม้ทง้ั สองเป็นนิโรธสัจ, ข้อปฏิบตั เิ ป็นเหตุให้รนู้ โิ รธ เป็นมรรคสัจ.
เตน วุตฺตํ “สมฺมา สามญฺจ สพฺพธมฺมานํ พุทธฺ ตฺตา ปน สมฺมาสมฺพุทฺโธติ.
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวว่า “อนึ่ง พระผู้มพี ระภาคนั้น เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรูธ้ รรมทั้งปวง
โดยชอบและด้วยพระองค์เอง.”
[อรรถาธิบายพุทธคุณบทว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน]
วิชฺชาหิ จ ปน จรเณน จ สมฺปนฺนตฺตา วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน.
อนึ่ง พระผู้มีพระภาคนั้น ชื่อว่าผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ก็เพราะทรงเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ.
ตตฺถ “วิชฺชาติ ติสฺโสปิ วิชฺชา อฏฺฐปิ วิชฺชา.
ในวิชชาและจรณะนั้น วิชชา ๓ ก็ดี วิชชา ๘ ก็ดี ชื่อว่าวิชชา.
ติสฺโส ภยเภรวสุตฺเต วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา.
วิชชา ๓ พึงทราบตามนัยที่ตรัสไว้ในภวเภรวสูตรนั่นแล.
อฏฺฐ อมฺพฏฺฐสุตฺเต.
วิชชา ๘ ในอัมพัฏฐสูตร.
ตตฺร หิ วิปสฺสนาญาเณน มโนมยิทฺธิยา จ สห ฉ อภิญฺญา ปริคฺคเหตฺวา อฏฺฐ วิชฺชา วุตตฺ า.
ก็ในวิชชา ๓ และวิชชา ๘ นั้น วิชชา ๘ พระองค์ตรัสประมวลอภิญญา ๖ กับวิปัสสนาญาณและมโนมยิทธิเข้าด้วยกัน .
“จรณนฺติ “สีลสํวโร, อินฺทรฺ ิเยสุ คุตตฺ ทฺวารตา, โภชเน มตฺตญฺญตุ า, ชาคริยานุโยโค, สตฺต สทฺธมฺมา, จตฺตาริ ฌานานีติ
อิเม ปณฺณรส ธมฺมา เวทิตพฺพา.
ธรรม ๑๕ นี้ คือ สีลสังวร, ความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้ว ในอินทรีย์ทั้งหลาย, ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ,
ชาคริยานุโยค, สัทธรรม ๗, ฌาน ๔ พึงทราบว่า ชื่อว่าจรณะ.
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อิเมเยว หิ ปณฺณรส ธมฺมา, ยสฺมา เอเตหิ จรติ อริยสาวโก คจฺฉติ อมตํ ทิสํ, ตสฺมา “จรณนฺติ วุตตฺ า.
จริงอยู่ ธรรม ๑๕ นี้แหละ พระองค์ตรัสเรียกว่า “จรณะ”
เพราะเหตุที่เป็นเครื่องดำเนินคือเป็นเครื่องไปสู่ทิศ คืออมตธรรม ของพระอริยสาวก.
ยถาห “อิธ มหานาม อริยสาวโก สีลวา โหตีติ๑.
เหมือนอย่างที่(พระผู้มีพระภาค)ตรัสไว้ว่า “ดูก่อนมหานาม! พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้มีศีล” ดังนี้เป็นต้น๒.
วิตฺถาโร.
(ผู้ศกึ ษา)พึงทราบความพิสดาร.
ภควา อิมาหิ วิชฺชาหิ อิมินา จ จรเณน สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโนติ .
พระผู้มีพระภาคทรงประกอบด้วยวิชชาเหล่านี้ และด้วยจรณะนี้
เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า “ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ”
ตตฺถ วิชฺชาสมฺปทา ภควโต สพฺพญฺญุตํ ปูเรตฺวา ฐิตา.
ใน(ความถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ)นั้น ความถึงพร้อมด้วยวิชชา ยังความที่พระผู้มีพระภาคเป็นพระสัพพัญญูให้เต็มอยู่.
จรณสมฺปทา มหาการุณกิ ตํ.
ความถึงพร้อมด้วยจรณะ ยังความทีพ่ ระองค์เป็นผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาให้เต็มอยู่.
โส สพฺพญฺญตุ าย สพฺพสตฺตานํ [122] อตฺถานตฺถํ ญตฺวา มหาการุณิกตาย อนตฺถํ ปริวชฺเชตฺวา อตฺเถ นิโยเชติ
ยถาตํ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน.
พระผู้มีพระภาคนั้นทรงรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ ด้วยความเป็นสัพพัญญู
แล้วทรงเว้นสิ่งที่มิใช่ประโยชน์เสีย ด้วยความเป็นผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา
ทรงชักนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมือนอย่างผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ฉะนั้นแล.
เตนสฺส สาวกา สุปฏิปนฺนา โหนฺติ โน ทุปฺปฏิปนฺนา, วิชฺชาจรณวิปนฺนานํ สาวกา อตฺตนฺตปาทโย วิย.
เพราะเหตุนั้น เหล่าสาวกของพระผู้มพี ระภาคนั้น จึงเป็นผู้ปฏิบัตดิ ี หาเป็นผู้ปฏิบัติชั่ว
เหมือนอย่างเหล่าสาวกของพวกบุคคลผู้มีวิชชาและจรณะวิบัติ ทำตนให้เดือดร้อนเป็นต้นฉะนั้นไม่.๓

๑ ม. ม. ๑๓/๒๖.
๒ ม. ม. ๑๓/๒๖.
๓ เพราะเหตุนั้น เหล่าสาวกของพระผู้มีพระภาคนั้น จึงเป็นผู้ปฏิบตั ิดี หาเป็นผู้ปฏิบัติชั่วไม่.
พวกสาวกของพระผู้มีพระภาคนั้น หาเป็นผู้ปฏิบตั ิชั่วเหมือนอย่างเหล่าสาวกของพวกบุคคลผู้มีวิชชาและจรณะวิบัติ ทำตนให้เดือดร้อน
เป็นต้นฉะนัน้ ไม่. (ซ้ำ)
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โสภนคมนตฺตา สุนฺทรํ ฐานํ คตตฺตา สมฺมา คตตฺตา สมฺมา จ คทตฺตา สุคโต.
สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่า สุคโต เพราะภาวะทีท่ รงดำเนินไปงาม เพราะภาวะที่เสด็จไปยังสถานทีด่ ี
เพราะภาวะที่เสด็จไปโดยชอบ และเพราะภาวะที่ตรัสไว้โดยชอบ.
คมนมฺปิ หิ “คตนฺติ วุจจฺ ติ.
ก็ แม้ คมนํ จะกล่าวว่า คตํ ก็ได้.
ตญฺจ ภควโต โสภณํ ปริสุทฺธมนวชฺชํ.
และการทรงดำเนินนั้น ของพระผู้มีพระภาค งดงาม บริสุทธิ์ หาโทษมิได้.
“กึ ปน ตนฺติ. อริยมคฺโค.
“ก็การทรงดำเนินนั้น ได้แก่อะไร?” ได้แก่ ทางอันประเสริฐ.
เตน เหส คมเนน เขมํ ทิสํ อสชฺชมาโน คโตติ โสภนคมนตฺตา สุคโต.
ก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เสด็จไปได้ยังทิศอันเกษม ไม่ข้องขัดด้วยการเสด็จไปนั้น
เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามว่า สุคโต เพราะภาวะที่ทรงดำเนินไปงาม.
สุนฺทรญฺเจส ฐานํ คโต อมตํ นิพฺพานนฺติ สุนฺทรํ ฐานํ คตตฺตาปิ สุคโต.
อนึ่ง พระองค์เสด็จไปยังสถานที่ดี คือ อมตนิพพาน เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามว่า สุคโต แม้เพราะเสด็จไปยังสถานทีด่ ี.
สมฺมา จ คโตติ สุคโต เตน เตน มคฺเคน ปหีเน กิเลเส ปุน อปจฺจาคจฺฉนฺโต.
อนึ่ง พระองค์เสด็จไปโดยชอบ เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามว่า สุคโต เพราะไม่กลับมาหาเหล่ากิเลสที่มรรคนั้นๆ ละได้แล้ว .
วุตฺตญฺเจตํ “โสตาปตฺติมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉตีติ สุคโต ฯเปฯ
อรหตฺตมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉตีติ สุคโตติ.
สมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่า
“พระองค์ทรงพระนามว่า สุคโต เพราะอรรถว่าไม่กลับมา ไม่คนื มา ไม่หวนกลับมาหาเหล่ากิเลสทีโ่ สดาปัตติมรรคละได้แล้ว ฯลฯ
พระองค์ทรงพระนามว่า สุคโต เพราะอรรถว่าไม่กลับมา ไม่คืนมา ไม่หวนกลับมาหาเหล่ากิเลสที่อรหัตตมรรคละได้แล้ว .”
สมฺมา วา คโต ทีปงฺกรปาทมูลโต ปภูติ ยาว โพธิมณฺฑา ตาว สมตฺตสึ ปารมิปรู ติ าย สมฺมาปฏิปตฺตยิ า สพฺพโลกสฺส หิตสุขเมว กโรนฺโต
‘สสฺสตํ อุจฺเฉทํ กามสุขํ อตฺตกิลมถนฺติ อิเม จ อนฺเต อนุปคจฺฉนฺโต คโตติ สมฺมา คตตฺตาปิ สุคโต.
อีกประการหนึ่ง พระองค์เสด็จไปโดยชอบ คือ
เสด็จไปทรงกระทำประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่โลกทั้งหมดอย่างเดียว ด้วยการปฏิบัติชอบที่ทรงบำเพ็ญมา
ด้วยอำนาจพระบารมี ๓๐ ทัศ กำหนดจำเดิมตั้งแต่แทบพระบาทของพระพุทธทีปังกรจนถึงควงไม้โพธิ์
และไม่เสด็จเข้าไปใกล้ส่วนสุดเหล่านี้คือ ‘เรื่องเที่ยง เรื่องขาดสูญ ความสุขในกาม ความทำตนให้ลำบาก’
เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามว่า สุคโต แม้เพราะเสด็จไปโดยชอบ.
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สมฺมา เจส คทติ ยุตตฺ ฏฺฐาเน ยุตฺตเมว วาจํ ภาสตีติ สมฺมา คทตฺตาปิ สุคโต.
อนึ่ง พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบ คือตรัสพระวาจา ที่ควร ในฐานะที่ควรเท่านั้น
เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามว่า สุคโต แม้เพราะตรัสโดยชอบ.
ตตฺรีทํ สาธกสุตตฺ ํ,
ในข้อนั้นมีพระสูตรเป็นเครื่องสาธกดังต่อไปนี้ว่า
“ยํ ตถาคโต วาจํ ชานาติ อภูตํ อตจฺฉํ อนตฺถสํหิตํ, สา จ ปเรสํ อปฺปิยา อมนาปา, น ตํ ตถาคโต วาจํ ภาสติ
“พระตถาคตทรงรูว้ าจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่เป็นประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนพวกอื่น
พระตถาคตย่อมไม่ตรัสพระวาจานั้น,
ยมฺปิ ตถาคโต วาจํ ชานาติ ภูตํ [123] ตจฺฉํ อนตฺถสํหิตํ, สา จ ปเรสํ อปฺปิยา อมนาปา, ตมฺปิ ตถาคโต วาจํ น ภาสติ
พระตถาคตทรงรู้วาจาใด จริง แท้ แต่ไม่เป็นประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคนพวกอื่น
วาจาแม้นั่น พระตถาคตก็ไม่ตรัส.
ยญฺจ โข ตถาคโต วาจํ ชานาติ ภูตํ ตจฺฉํ อตฺถสํหิตํ, สา จ ปเรสํ อปฺปิยา อมนาปา,
ตตฺร กาลญฺญู ตถาคโต โหติ ตสฺสา วาจาย เวยฺยากรณาย
ก็แล พระตถาคตทรงรู้วาจาใด จริง แท้ เป็นประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รกั ไม่เป็นที่ชอบใจของคนพวกอื่น ,
ในวาจานั้น พระตถาคตก็ทรงเป็นกาลัญญู (ผูร้ ู้กาล) เพื่อพยากรณ์วาจานั้น.
ยมฺปิ ตถาคโต วาจํ ชานาติ อภูตํ อตจฺฉํ อนตฺถสํหิตํ, สา จ ปเรสํ ปิยา มนาปา, น ตํ ตถาคโต วาจํ ภาสติ
พระตถาคตทรงรู้วาจาแม้ใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่เป็นประโยชน์ และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอื่น ,
พระตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น.
ยมฺปิ ตถาคโต วาจํ ชานาติ ภูตํ ตจฺฉํ อนตฺถสํหิตํ, สา จ ปเรสํ ปิยา มนาปา, ตมฺปิ ตถาคโต วาจํ น ภาสติ
พระตถาคตทรงรู้วาจาแม้ใด จริง แท้ แต่ไม่เป็นประโยชน์ และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอื่น ,
วาจาแม้นั้น พระตถาคตก็ไม่ตรัส.
ยญฺจ โข ตถาคโต วาจํ ชานาติ ภูตํ ตจฺฉํ อตฺถสํหิตํ, สา จ ปเรสํ ปิยา มนาปา,
ตตฺร กาลญฺญู ตถาคโต โหติ ตสฺสา วาจาย เวยฺยากรณายาติ๑.
ก็แล พระตถาคตทรงรู้วาจาใด จริง แท้ เป็นประโยชน์ และวาจานั้นเป็นที่รกั เป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอื่น ,
ในวาจานั้น พระตถาคตก็เป็นกาลัญญู (ผูร้ ู้กาล) เพื่อพยากรณ์วาจานั้น๒.”
เอวํ สมฺมา คทตฺตาปิ สุคโต เวทิตพฺโพ.
พระผู้มีพระภาคนั้น บัณฑิตพึงทราบว่า สุคโต แม้เพราะตรัสพระวาจาชอบด้วยประการฉะนี้.

๑ ม. ม. ๑๓/๙๑.
๒ ม. ม. ๑๓/๙๑.
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สพฺพถา วิทิตโลกตฺตา ปน โลกวิทู.
อนึ่ง พระผู้มีพระภาค ชื่อว่า โลกวิทู เพราะพระองค์ทรงรู้แจ้งโลก โดยประการทุกอย่าง.
โส หิ ภควา สภาวโต สมุทยโต นิโรธโต นิโรธูปายโตปิ สพฺพถา โลกํ อเวทิ อญฺญาสิ ปฏิวิชฺฌิ.
จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคนั้น ทรงรู้ คือ ทรงรู้ทั่วถึง ทรงแทงตลอดโลก
โดยประการทั้งปวง โดยสภาพบ้าง โดยสมุทัยบ้าง โดยนิโรธบ้าง โดยอุบายเป็นเหตุถึงนิโรธบ้าง.
ยถาห “ยตฺถ โข อาวุโส น ชายติ น ชิยฺยติ น มิยฺยติ น จวติ น อุปฺปชฺชติ,
นาหนฺตํ คมเนน โลกสฺสนฺตํ ญาเตยฺยํ ทิฏฺเฐยฺยํ ปตฺเตยฺยนฺติ วทามิ.
น จาหํ อาวุโส อปฺปตฺวาว โลกสฺสนฺตํ ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยํ วทามิ.
อปิจาหํ อาวุโส อิมสฺมึเยว พฺยามมตฺเต กเลวเร สสญฺญมฺหิ สมนเก โลกญฺจ ปญฺญาเปมิ โลกสมุทยญฺจ โลกนิโรธญฺจ
โลกนิโรธคามินิญจฺ ปฏิปทํ [124] คมเนน น ปตฺตพฺโพ โลกสฺสนฺโต กุทาจนํ น จ อปฺปตฺวา โลกสฺสนฺตํ ทุกฺขา อตฺถิ ปโมจนํ.
เหมือนอย่างทีพ่ ระองค์ตรัสไว้วา่ “ดูก่อนอาวุโส! ใน(ที่สดุ แห่งโลก)ใดแล ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่เคลื่อน ไม่อุบัติ,
เราไม่กล่าวที่สดุ แห่งโลกนั้นว่า อันบุคคลพึงรู้ พึงเห็น พึงถึง ด้วยการไป (ด้วยกาย).
ดูก่อนอาวุโส! และเราไม่กล่าวว่า การยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกเลยจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้.
ดูก่อนอาวุโส! อีกอย่างหนึ่ง เราย่อมบัญญัติโลก ความเกิดแห่งโลก ความดับแห่งโลก และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลก
ที่กเลวระประมาณวาหนึ่งนี้แล ซึ่งมีสัญญา มีใจ. ที่สดุ แห่งโลก บุคคลไม่พึงถึงได้ดว้ ยการไป (ด้วยกาย) ในกาลไหนๆ
และจะไม่มีการพ้นจากทุกข์ได้ เพราะยังไม่ถึงที่สดุ แห่งโลก.
ตสฺมา หเว โลกวิทู สุเมโธ
โลกนฺตคู วูสติ พฺรหฺมจริโย
โลกสฺส อนฺตํ สมิตา วิญาตา
นาสึสตี โลกมิมํ ปรญฺจาติ๑.
เพราะเหตุนั้นแล ท่านผูร้ ู้แจ้งโลก มีปัญญาดี ถึงที่สดุ แห่งโลก
อยู่จบพรหมจรรย์ เป็นผู้สงบ รู้ที่สดุ แห่งโลกแล้ว
ย่อมไม่ปรารถนาโลกนี้และโลกอื่น.๒”
[อรรถาธิบายโลก ๓]
อปิจ ตโย โลกา สงฺขารโลโก สตฺตโลโก โอกาสโลโกติ.
อีกอย่างอนึ่ง โลกมี ๓ คือสังขารโลก (โลกคือสังขาร) สัตวโลก (โลกคือหมู่สัตว์) โอกาสโลก (โลกคือแผ่นดิน).

๑ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๖๒. ปาลิยมฺปน วุสิตพฺรหฺมจริโย, สมิตาวิ ญตฺวาติ ทิสฺสติ.
๒ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๖๒.
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ตตฺร “เอโก โลโก สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺฐติ ิกาติ๑ อาคตฏฺฐาเน สงฺขารโลโก เวทิตพฺโพ.
บรรดาโลกทัง้ ๓ นัน้ โลกในอาคตสถานว่า “โลก ๑ คือ สรรพสัตว์ดำรงอยูไ่ ด้เพราะอาหาร๒” ดังนี้ พึงทราบว่า เป็นสังขารโลก.
“สสฺสโต โลโกติ วา “อสสฺสโต โลโกติ๓ วา อาคตฏฺฐาเน สตฺตโลโก.
โลกในอาคตสถานว่า “โลกเที่ยง” หรือว่า “โลกไม่เที่ยง๔” ดังนี้เป็นต้น พึงทราบว่า เป็นสัตวโลก.
ยาวตา จนฺทิมสุริยาปริหรนฺติ ทิสา ภนฺติ วิโรจนา
ตาว สหสฺสธา โลโก
เอตฺถ เต วตฺตเต วโสติ๕.
อาคตฏฺฐาเน โอกาสโลโก.
โลกในอาคตสถานว่า
“พระจันทร์และอาทิตย์ รุ่งโรจน์ ย่อมเวียนส่องทิศทั้งหลาย ให้สว่างไสว
ตลอดที่มีประมาณเพียงใด, โลกมีประการตั้งพัน ก็ย่อมสว่างไสว ตลอดที่มี
ประมาณเพียงนั้น, อำนาจของท่าน ย่อมเป็นไปในโลกตั้งพันจักรวาลนี้๖” ดังนี้
พึงทราบว่า เป็นโอกาสโลก.
[พระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งโลกทั้ง ๓]
ตมฺปิ ภควา สพฺพถา อเวทิ.
พระผู้มีพระภาค ได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้ง ๓ นั้น โดยประการทั้งปวง.
ตถาหิสฺส “เอโก โลโก สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺฐิตกิ า, เทฺว โลกา นามญฺจ รูปญฺจ, ตโย โลกา ติสฺโส เวทนา,
จตฺตาโร โลกา จตฺตาโร อาหารา, ปญฺจ โลกา ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา, ฉ โลกา ฉ อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ,
สตฺต โลกา สตฺต วิญฺญาณฏฺฐติ ิโย, อฏฺฐ โลกา อฏฺฐ โลกธมฺมา, นว โลกา นว สตฺตาวาสา, ทส โลกา ทสายตนานิ,
ทฺวาทส โลกา ทฺวาทสายตนานิ, อฏฺฐารส [125] โลกา อฏฺฐารส ธาตุโยติ๗ อยํ สงฺขารโลโกปิ สพฺพถา วิทิโต.
จริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ได้ทรงรู้แจ้งแม้สังขารโลกนี้ โดยประการทั้งปวง คือ:“โลก ๑ คือสรรพสัตว์ ดำรงอยู่ได้เพราะอาหาร,
โลก ๒ คือ นาม ๑ รูป ๑,
โลก ๓ คือ เวทนา ๓,
โลก ๔ คือ อาหาร ๔,
โลก ๕ คือ อุปาทานขันธ์ ๕,
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๗๙.
ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๗๙.
ม. ม. ๑๓/๑๔๓.
ม. ม. ๑๒/๑๔๓.
ม. ม. ๑๒/๕๙๔.
ม. ม. ๑๒/๕๙๔.
ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๗๙.
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โลก ๖ คือ อายตนะภายใน ๖,
โลก ๗ คือ วิญญาณฐิติ ๗,
โลก ๘ คือ โลกธรรม ๘,
โลก ๙ คือ สัตตาวาส ๙,
โลก ๑๐ คือ อายตนะ ๑๐,
โลก ๑๒ คืออายตนะ ๑๒,
โลก ๑๘ คือ ธาตุ ๑๘.๑”
ยสฺมา ปเนส สพฺเพสมฺปิ สตฺตานํ อาสยํ ชานาติ อนุสยํ ชานาติ จริตํ ชานาติ อธิมุตตฺ ึ ชานาติ
อปรชกฺเข มหารชกฺเข, ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทรฺ ิเย, สฺวากาเร ทฺวากาเร, สุวิญฺญาปเย ทุวิญฺญาปเย, ภพฺเพ อภพฺเพ สตฺเต ชานาติ
ตสฺมาสฺส สตฺตโลโกปิ สพฺพถา วิทิโต.
อนึ่ง เพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงทราบ อาสยะ (ฉันทะเป็นทีม่ านอน)
อนุสัย (กิเลสที่ตามนอนอยู่ในสันดาน) จริต (ความประพฤติ) อธิมตุ ติ (อัธยาศัย) ของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวง,
(และ) ย่อมทรงทราบสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีธุลคี ือกิเลสในปัญญาจักษุน้อย ผู้มธี ุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุมาก,
ผู้มีอินทรียก์ ล้า ผู้มีอินทรีย์อ่อน, ผู้มีอาการดี ผู้มีอาการชั่ว, ผู้จะพึงให้รู้ได้ง่าย ผู้จะพึงให้รู้ได้ยาก,
ผูค้ วร (จะตรัสรู)้ ผูไ้ ม่ควร (จะตรัสรู้) เพราะฉะนัน้ แม้สตั วโลกอันพระผูม้ พี ระภาคพระองค์นน้ั ทรงรูแ้ จ้งแล้วโดยประการทัง้ ปวง.
ยถา จ สตฺตโลโก เอวํ โอกาสโลโกปิ.
เหมือนอย่างว่า พระองค์ทรงรู้แจ้งสัตวโลก ฉันใด, แม้โอกาสโลก (โลกคือแผ่นดิน) ก็ทรงรู้แจ้งแล้ว ฉันนั้น.
| ตถาเหส “เอกํ จกฺกวาฬํ อายามโต จ วิตฺถารโต จ
โยชนานํ ทฺวาทสสตสหสฺสานิ ตีณิ สหสฺสานิ จตฺตาริ สตานิ ปญฺญาสญฺจ โยชนานิ ปริกฺเขปโต
จริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
๒
ได้ทรงรู้แจ้ง คือได้ทรงทราบ ได้แก่ทรงแทงตลอดแล้ว ซึ่งโลกธาตุอันไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยพระพุทธญาณอันไม่มีที่สดุ
ตลอดอนันตจักรวาล อย่างนี้ คือ
“จักรวาลหนึ่ง ว่าโดยส่วนยาวและส่วนกว้าง มีประมาณ ๑,๒๐๓,๔๕๐ โยชน์,
ท่านกล่าวประมาณไว้โดยรอบ,
สพฺพํ สตสหสฺสานิ
ทสญฺเจว สหสฺสานิ

ฉตฺตึส ปริมณฺฑลํ
อฑฺฒุฑฺฒานิ สตานิ จ

จักรวาลมีปริมณฑลทั้งหมด ๓,๖๑๐,๓๕๐ โยชน์.

๑ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๗๙.
๒ คำแปลตั้งแต่ “ได้ทรงรู้แจ้ง” จนถึง “อย่างนี้ คือ” มาจากคำว่า
เอวํ อนนฺตานิ จกฺกวาฬานิ อนนฺตา โลกธาตุโย ภควา อนนฺเตน พุทฺธญาเณน อเวทิ อญฺญาสิ ปฏิวิชฺฌิ. ซึ่งอยู่ท้ายเลขใน นี้ (คลิก)
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ตตฺถ
ทุเว สตสหสฺสานิ
เอตฺตกํ พหลตฺเตน

จตฺตาริ นหุตานิ จ
สงฺขาตายํ วสุนธฺ รา.

แผ่นดินนีใ้ นจักรวาลนัน้ บัณฑิตกล่าวไว้โดยความหนามีประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ โยชน์.
ตสฺสาเอว๑ สนฺธารกํ
จตฺตาริ สตสหสฺสานิ
เอตฺตกํ พหลตฺเตน

อฏฺเฐว นหุตานิ จ
ชลํ วาเต ปติฏฺฐติ ํ.

น้ำสำหรับรองแผ่นดิน ซึ่งมีประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ โยชน์นั้นนั่นแลไว้
โดยความหนาก็มีประมาณเท่านั้น ตั้งอยู่บนลม.
ตสฺสาปิ สนฺธารโก
นว สตสหสฺสานิ
สฏฺฐิญฺเจว สหสฺสานิ

มาลุโต นภมุคฺคโต
เอสา โลกสฺส สณฺฐิติ.

ลมสำหรับธารน้ำแม้นั้นไว้ พุ่งขึ้นจดท้องฟ้าสูง ๙๖๐,๐๐๐ โยชน์,
ความตั้งอยู่แห่งโลกเป็นดังนี้.
เอวํ สณฺฐิเต เจตฺถ โยชนานํ
จตุราสีติสหสฺสานิ
อจฺจุคฺคโต ตาวเทว

อชฺโฌคาฬฺโห มหณฺณเว
สิเนรุ ปพฺพตุตตฺ โม.

ก็ในจักรวาลนี้ ทีต่ ั้งอยู่แล้วอย่างนี้ มีภูเขาสิเนรุ เยี่ยมกว่าบรรดาภูเขาทั้งหลาย
หยั่งลงในห้วงมหรรณพ ถึง ๘๔,๐๐๐ โยชน์, สูงขึ้นไป (เบื้องบน) ก็มีประมาณ
เท่านั้นเหมือนกัน.
[126] ตโต อุปฑฺฒุปฑฺเฒน

อชฺโฌคาฬฺหุคฺคตา ทิพพฺ า
ยุคนฺธโร อิสินฺธโร
เนมินฺธโร วินตฺตโก
เอเต สตฺต มหาเสลา
มหาราชานมาวาสา
โยชนานํ สตานุจฺโจ
โยชนานํ สหสฺสานิ
จตุราสีติสหสฺเสหิ
๑ ตสฺสาเยวาติปิ ทิสฺสติ.
๒ นานารตนจิตฺตกาติปิ ทิสฺสติ.
๓ กรวีโกติปิ ทิสฺสติ.

ปมาเณน ยถากฺกมํ
นานารตนจิตฺติตา๒
กรวิโก๓ สุทสฺสโน
อสฺสกณฺโณ คิรพี ฺรหา
สิเนรุสฺส สมนฺตโต
เทวยกฺขนิเสวิตา
หิมวา ปญฺจ ปพฺพโต
ตีณิ อายตวิตฺถโต
กูเฏหิ ปฏิมณฺฑิโต.
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ติปญฺจโยชนกฺขนฺธปญฺญาสโยชนกฺขนฺธสตโยชนวิตฺถิณฺณา
ชมฺพู ยสฺสานุภาเวน
เทฺว อสีติสหสฺสานิ
อจฺจุคฺคโต ตาวเทว
ปริกฺขิปิตฺวา ตํ สพฺพํ

ปริกฺเขปา นควฺหยา
สาขายามา สมนฺตโต
ตาวเทว จ อุคฺคตา
ชมฺพทุ ีโป ปกาสิโต.
อชฺโฌคาฬฺโห มหณฺณเว
จกฺกวาฬสิลุจฺจโย
โลกธาตุมยํ ฐิโต.

มหาบรรพตใหญ่ทั้ง ๗ เหล่านี้ คือ เขายุคันธร ๑ เขาอิสินธร ๑ เขากรวิกะ ๑
เขาสุทัสสนะ ๑ เขาเนมินธร ๑ เขาวินัตตกะ ๑ เขาอัสสกัณณะ ๑
เป็นของทิพย์ วิจิตรด้วยรัตนะต่างๆ หยั่งลง (ในห้วงมหรรณพ) และสูงขึ้นไป
(เบื้องบน) ตามลำดับโดยประมาณกึ่งหนึ่งๆ จากประมาณแห่งสิเนรุทกี่ ล่าวแล้ว
ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบนนั้น เป็นสถานที่อยู่ของท้าวมหาราช (ทัง้ ๔) มีเทวดา
และยักษ์อาศัยอยูแ่ ล้ว ตัง้ เรียงรายอยูโ่ ดยรอบภูเขาสิเนรุ ด้วยอำนาจเป็นเครือ่ งล้อม.
หิมวันตบรรพต สูงห้าร้อยโยชน์ โดยส่วนยาวและกว้างสามพันโยชน์ ประดับ
ด้วยยอด ๘๔,๐๐๐ ยอด.
ชมพูทวีปท่านประกาศแล้ว ด้วยอานุภาพแห่งต้นชมพูใด, ต้นชมพูทช่ี อ่ื ว่า นคะ นัน้
วัดโดยรอบลำต้นประมาณ ๑๕ โยชน์๑ ความยาวของลำต้นและกิ่งประมาณ
๕๐ โยชน์ ความกว้างโดยรอบประมาณ ๑๐๐ โยชน์
และสูงขึ้นไป (เบื้องบน) ก็มีประมาณเท่านั้นนั่นแล.
จักรวาลบรรพต หยั่งลงในห้วงมหรรณพ ๒๘,๐๐๐ โยชน์
สูงขึ้นไป (เบื้องบน) ก็มีประมาณเท่านั้นเหมือนกัน,
จักรวาลบรรพตนี้ตั้งล้อมรอบโลกธาตุทั้งหมดนั้นอยู่.
[ขนาดพระจันทร์เป็นต้นประมาณ ๔๙ โยชน์]
ตตฺถ จนฺทมณฺฑลํ เอกูนปญฺญาสโยชนํ.
ในโลกธาตุนั้น ดวงจันทร์ (วัดโดยตรงโดยส่วนยาวส่วนกว้างและส่วนสูง) ๔๙ โยชน์,
สุริยมณฺฑลํ ปญฺญาสโยชนํ.
ดวงอาทิตย์ประมาณ ๕๐ โยชน์,
ตาวตึสภวนํ ทสสหสฺสโยชนํ.
ภพดาวดึงส์ประมาณ ๑๐,๐๐๐ โยชน์,

๑ ฎีกาสารัตถทีปนี แก้เป็น ปณฺณรสโยชนปฺปมาณกฺขนฺธปริกฺเขปา ๑/๔๐๑.

หน้า ๑๙๘ • พุทธคุณกถา • [ขนาดพระจันทร์เป็นต้นประมาณ ๔๙ โยชน์]

ตถา อสุรภวนํ อวีจิมหานิรโย ชมฺพุทีโป จ.
ภพอสูร อวีจิมหานรก และชมพูทวีปก็มีประมาณเท่านั้น,
อมรโคยานํ สตฺตสหสฺสโยชนํ. ตถา ปุพฺเพวิเทหํ.
อมรโคยานทวีป ประมาณ ๗ พันโยชน์, ปุพพวิเทหทวีปก็มีประมาณเท่านั้น,
อุตตฺ รกุรุ อฏฺฐสหสฺสโยชนํ.
อุตรกุรทุ วีป ประมาณ ๘ พันโยชน์,
เอกเมโก เจตฺถ [127] มหาทีโป ปญฺจสตปญฺจสตปริตตฺ ทีปปริวาโร.
ตํ สพฺพมฺปิ เอกํ จกฺกวาฬํ เอกา โลกธาตุ, ตทนฺตเรสุ โลกนฺตริกนิรโย” [อิติ]๑
ก็แล ทวีปใหญ่ๆ ในโลกธาตุนี้ แต่ละทวีปๆ มีทวีปเล็กๆ เป็นบริวาร ทวีปละห้าร้อยๆ,
จักรวาลหนึ่งแม้ทั้งหมดนั้น ชื่อว่าโลกธาตุหนึ่ง, ในระหว่างแห่งจักรวาลนั้น เป็นโลกันตริกนรก.”
เอวํ อนนฺตานิ จกฺกวาฬานิ อนนฺตา โลกธาตุโย ภควา อนนฺเตน พุทฺธญาเณน อเวทิ อญฺญาสิ ปฏิวิชฺฌิ . |
[ได้ทรงรู้แจ้ง คือได้ทรงทราบ ได้แก่ทรงแทงตลอดแล้ว ซึ่งโลกธาตุอันไม่มีทสี่ ิ้นสุด ด้วยพระพุทธญาณอันไม่มีทสี่ ุด ตลอดอนันตจักรวาล อย่างนี้ คือ]

เอวมสฺส โอกาสโลโกปิ สพฺพถา วิทิโต.
แม้โอกาสโลก (โลกคือแผ่นดิน) อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงรู้แจ้งแล้วโดยประการทั้งปวง ด้วยประการอย่างนี้.
เอวมฺปิ สพฺพถา วิทิตโลกตฺตา โลกวิทู.
พระผู้มีพระภาคนั้นทรงพระนามว่า โลกวิทู เพราะความทีพ่ ระองค์ทรงรู้แจ้งโลก โดยประการทั้วปวง
แม้ดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้.
[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า อนุตฺตโร]
“อนุตฺตโรติ อตฺตโน ปน คุเณหิ วิสิฏฺฐตรสฺส กสฺสจิ อภาวา นตฺถิ เอตสฺส อุตตฺ โรติ อนุตตฺ โร.
บทว่า อนุตฺตโร ความว่า บุคคลผู้ยิ่งกว่า ชื่อว่าย่อมไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั่น
เพราะไม่มใี ครๆ ทีจ่ ะดีวเิ ศษกว่าพระองค์โดยคุณของตน เพราะเหตุนน้ั พระองค์จงึ ทรงพระนามว่า “อนุตตระ” (ไม่มผี อู้ น่ื ยิง่ กว่า).
ตถาเหส สีลคุเณนาปิ สพฺพโลกํ อภิภวติ สมาธิปญฺญาวิมุตตฺ ิวิมุตตฺ ิญฺญาณทสฺสนคุเณนาปิ.
จริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั่น ย่อมครอบงำโลกทั้งหมด ด้วยพระคุณคือศีลบ้าง
ด้วยพระคุณคือสมาธิ ปัญญาวิมตุ ติ และวิมุตติญาณทัสสนะบ้าง.
สีลคุเณนาปิ อสโม อสมสโม อปฏิโม อปฏิภาโค อปฏิปุคฺคโล ฯเปฯ วิมุตตฺ ิญฺญาณทสฺสนคุเณนาปิ.
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั่น ไม่มีผู้เสมอ หาผู้เสมอเหมือนมิได้ หาผู้เปรียบมิได้ ไม่มีผู้เปรียบเทียบ หาบุคคลผู้ทดั เทียมมิได้
ด้วยพระคุณคือศีลบ้าง ด้วยพระคุณคือสมาธิ ปัญญา วิมตุ ติ วิมุตติญาณทัสสนะบ้าง.

๑ โลกนฺตริยนิรยาติปิ.

พุทธคุณกถา • [อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า อนุตฺตโร] • หน้า ๑๙๙

ยถาห “นโข ปนาหํ ภิกฺขเว สมนุปสฺสามิ สเทวเก โลเก ฯเปฯ๒ สเทวมนุสฺสาย อตฺตนา สีลสมฺปนฺนตรนฺติ๓.
เหมือนอย่างทีพ่ ระผู้มพี ระภาคตรัสไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ก็เรายังไม่เล็งเห็นสมณะหรือพราหมณ์คนอื่นเลย
ผู้จะสมบูรณ์ดว้ ยศีลยิ่งกว่าเรา ในโลก กับทั้งเทวดา มาร พรหม และในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ และเทวดา มนุษย์ ๓.”
วิตฺถาโร.
ควรทราบความพิสดาร (แห่งพระสูตรนัน้ ).
เอวํ อคฺคปฺปสาทสุตตฺ าทีนิ “น เม อาจริโย อตฺถีติ๔ อาทิกา คาถาโย จ วิตฺถาเรตพฺพา.
พระสูตรทั้งหลายมีอัคคัปปสาทสูตรเป็นต้น และคาถามีอาทิวา่ “อาจารย์ของเราไม่มี๕” ดังนี้
ก็ควรให้พิสดารตามนัยที่กล่าวมาแล้วนั้น.
[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า ปุริสทมฺมสารถิ]
ปุริสทมฺเม สาเรตีติ ปุริสทมฺมสารถิ. “ทเมติ วิเนตีติ วุตฺตํ โหติ.
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงพระนามว่า ปุริสทัมมสารถิ เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า ยังบุรุษผูพ้ อจะฝึกได้ให้แล่นไป.
มีอธิบายไว้วา่ “ย่อมฝึก คือแนะนำ.”
ตตฺถ “ปุริสทมฺมาติ อทนฺตา ทเมตุํ ยุตฺตา ติรจฺฉานปุริสาปิ มนุสฺสปุริสาปิ อมนุสฺสปุริสาปิ.
สัตว์ดิรจั ฉานตัวผูก้ ็ดี มนุษย์ผู้ชายก็ดี อมนุษย์ผู้ชายก็ดี ผูท้ ี่ยังมิได้ฝึก ควรเพื่อจะฝึกได้ ชื่อว่า ปุริสทัมมา
ในคำว่า ปุริสทมฺมสารถิ นั้น.
ตถาหิ ภควตา ติรจฺฉานปุริสาปิ “อปลาโล นาคราชา จูโฬทโร มโหทโร อคฺคิสิโข ธูมสิโข อาลวาโฬ
นาคราชา ธนปาลโก หตฺถีติเอวมาทโย ทมิตา นิพฺพิสา กตา สรเณสุ จ สีเลสุ จ ปติฏฺฐาปิตา.
จริงอย่างนั้น แม้สัตว์ดิรจั ฉานตัวผู้ มีอาทิอย่างนี้ คือ “อปลาลนาคราช จุโฬทรนาคราช มโหทรนาคราช อัคคิสิขนาคราช
ธูมสิขนาคราช อาลวาฬนาคราช (และ) ช้างชื่อธนบาลก์ อันพระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้ว คือทรงทำให้สิ้นพยศแล้ว
ให้ตั้งอยู่ในสรณะและศีลทั้งหลาย.
มนุสฺสปุริสาปิ สจฺจกนิคฺคณฺฐปุตฺตอมฺพฏฺฐมาณวโปกฺขรสาติโสณทณฺฑกูฏทนฺตาทโย.
แม้มนุษย์ผู้ชายมีสัจจกนิครณฐบุตร อัมพัฏฐมาณพ โปกขรสาติพราหมณ์ โสณทัณฑพราหมณ์ และกูฏทันตพราหมณ์เป็นต้น
อันพระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้ว.
อมนุสฺสา [128] ปุริสาปิ อาฬวกสูจิโลมขรโลมยกฺขสกฺกเทวราชาทโย ทมิตา วินีตา วิจิตฺเรหิ วินยนูปาเยหิ .
แม้อมนุษย์ผู้ชาย มีอาฬวกยักษ์ สูจิโลมยักษ์ ขรโลมยักษ์ และท้าวสักกเทวราชเป็นต้น
อันพระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้ว คือทรงแนะนำแล้ว ด้วยอุบายเครื่องแนะนำอย่างวิจติ ร.
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๓
๔
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สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย
สํ. ส. ๑๕/๒๐๔.
สํ. ส. ๑๕/๒๐๔.
ม. มู. ๑๒/๓๒๙.
ม. มู. ๑๒/๓๒๙.

หน้า ๒๐๐ • พุทธคุณกถา • [อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า ปุริสทมฺมสารถิ]

“อหํโข เกสิ ปุริสทมฺเม สณฺเหนปิ วิเนมิ ผรุเสนปิ วิเนมิ สณฺหผรุเสนปิ วิเนมีติ๑ อิทญฺเจตฺถ สุตตฺ ํ วิตฺถาเรตพฺพํ.
ก็แล ในอรรถนี้ควรยังพระสูตรนี้ให้พิสดารดังนี้
“ดูก่อนนายเกสี! เราแล ย่อมฝึกบุรุษผู้พอจะฝึกได้ ด้วยอุบายละเอียดบ้าง หยาบบ้าง ทั้งละเอียดทั้งหยาบบ้าง๒.”
อถวา “อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถีติ เอกเมวิทํ อตฺถปทํ.
อีกอย่างหนึ่ง สองบทว่า อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ นี้ รวมเป็นอรรถบทเดียวกันก็ได้.
ภควา หิ ตถา ปุริสทมฺเม สาเรติ, ยถา เอกปลฺลงฺเกเนว นิสินฺนา อฏฺฐ ทิสา อสชฺชมานา ธาวนฺติ,
ตสฺมา “อนุตตฺ โร ปุริสทมฺมสารถีติ วุจฺจติ.
จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคทรงยังบุรุษผู้ควรจะฝึกได้ให้แล่นไป
เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายประทับนั่งอยู่โดยบัลลังก์เดียวเท่านั้น ทรงแล่นไปได้ไม่ติดขัดตลอดทิศทั้ง ๘ ฉะนั้น
เพราะฉะนัน้ พระผูม้ พี ระภาค บัณฑิตจึงเรียกว่า อนุตตฺ โร ปุริสทมฺมสารถิ (เป็นสารถีผฝู้ กึ บุรษุ ทีพ่ อจะฝึกได้ไม่มผี อู้ น่ื ยิง่ กว่า).
“หตฺถิทมเกน ภิกฺขเว หตฺถิทมฺโม สาริโต เอกํเยว ทิสํ ธาวตีติ๓ อิทญฺเจตฺถ สุตฺตํ วิตฺถาเรตพฺพํ.
ก็แล ในอรรถนี้ ควรยังพระสูตรนี้ให้พิสดารดังนี้ว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ช้างตัวควรฝึกได้ อันนายควาญช้างไสไปแล้ว ย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้น๔.”
[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า สตฺถา]
ทิฏฺฐธมฺมกิ สมฺปรายิกปรมตฺเถหิ ยถารหํ อนุสาสตีติ สตฺถา.
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงพระนามว่า สัตถา (พระศาสดา) เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า
ทรงสั่งสอน (สรรพสัตว์) ด้วยประโยชน์ปัจจุบัน ด้วยประโยชน์ภายหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง ตามสมควร.
อปิจ
“สตฺถาติ ภควา สตฺถวาโห.
ยถา สตฺถวาโห สตฺเถ กนฺตารํ ตาเรติ โจรกนฺตารํ ตาเรติ วาฬกนฺตารํ ตาเรติ
ทุพฺภกิ ฺขกนฺตารํ ตาเรติ นิรทุ กกนฺตารํ ตาเรติ อุตตฺ าเรติ นิตตฺ าเรติ ปตฺตาเรติ เขมนฺตภูมึ สมฺปาเปติ
เอวเมว ภควา สตฺถา สตฺถวาโห สตฺเต กนฺตารํ ตาเรติ ชาติกนฺตารํ ตาเรตีติอาทินา๕ นิทฺเทสนเยน เจตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ.
อีกอย่างหนึ่ง ก็ในบทว่า สตฺถา นี้ พึงทราบใจความโดยนิเทศนัยมีอาทิดังนี้ว่า
คำว่า สตฺถา ได้แก่ พระผู้มีพระภาคทรงเป็นดุจนายพวก.
เหมือนอย่างว่า พ่อค้าเกวียน๖ ย่อมพาเกวียนให้เวียนข้ามทางกันดาร คือให้เวียนข้ามทางกันดารเพราะโจร
กันดารเพราะสัตว์รา้ ย กันดารเพราะข้าวแพง กันดารเพราะไม่มีน้ำ คือย่อมให้ข้ามพ้น ให้ข้ามไป ให้ข้ามถึง
๑
๒
๓
๔
๕
๖

องฺ. จกุกฺก. ๒๑/๑๕๑.
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๕๑.
ม. อุ. ๑๔/๔๐๗.
ม. อุ. ๑๔/๔๐๗.
ขุ. จู. ๓๐/๓๑๓.
นายพวก
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ได้แก่ให้บรรลุถึงถิ่นที่เกษม ฉันใด, พระผู้มพี ระภาค ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงเป็นพระศาสดา
คือทรงเป็นดุจพ่อค้าเกวียน ทำเหล่าสัตว์ให้เวียนข้ามทางกันดาร ได้แก่ให้เวียนข้ามทางกันดารคือชาติ๑ (เป็นต้น).”
[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า เทวมนุสฺสานํ]
“เทวมนุสฺสานนฺติ เทวานญฺจ มนุสฺสานญฺจ.
บทว่า เทวมนุสฺสานํ แปลว่า ของเทวดาทั้งหลายด้วย ของมนุษย์ทั้งหลายด้วย.
อุกฺกฏฺฐปริจฺเฉทวเสเนตํ วุตฺตํ ภพฺพปุคฺคลปริจฺเฉทวเสน จ.
คำว่า เทวมนุสฺสานํ นั่น ข้าพเจ้ากล่าวไว้ ด้วยอำนาจกำหนด(สัตว์)ชั้นสูง
และด้วยอำนาจการกำหนดบุคคลผู้ควรตรัสรู้(มรรคผล).
ภควา ปน ติรจฺฉานคตานมฺปิ อนุสาสนปฺปทาเนน สตฺถาเยว.
อนึ่ง พระผู้มีพระภาค ชื่อว่าทรงเป็นพระศาสดา แม้ของพวกสัตว์ดิรัจฉาน เพราะทรงประทานอนุสาสนีให้ เหมือนกัน.
เตปิ หิ ภควโต ธมฺมสฺสวเนน อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ปตฺวา
ตายเอว อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา ทุติเย วา ตติเย วา อตฺตภาเว มคฺคผลภาคิโน โหนฺติ.
จริงอยู่ สัตว์ดริ ัจฉานแม้เหล่านั้น บรรลุอุปนิสัยสมบัติ ก็เพราะได้ฟังธรรมของพระผู้มพี ระภาค
ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งมรรคและผล ในอัตตภาพที่ ๒ หรือที่ ๓ เพราะอุปนิสัยสมบัตินั้นนั่นแล.
มณฺฑูกเทวปุตตฺ าทโย [129] เจตฺถ นิทสฺสนํ.
ก็ในความเป็นพระศาสดาของพวกสัตว์ดริ ัจฉานนี้ มีมัณฑูกเทวบุตรเป็นต้น เป็นอุทาหรณ์.
[เรื่องกบฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นเทพบุตร]
ภควติ กิร คคฺคราย โปกฺขรณิยา ตีเร จมฺปานครวาสีนํ ธมฺมํ เทสยมาเน, เอโก มณฺฑูโก ภควโต สเร นิมิตตฺ ํ อคฺคเหสิ.
ได้ยินว่า เมื่อพระผู้มีพระภาค ทรงแสดงธรรมแก่ชนชาวนครจัมปา อยู่ที่ริมฝั่งสระโบกขรณี ชื่อคัคครา
ยังมีกบตัวหนึ่งได้ถือเอานิมิตในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาค (ซึ่งกำลังทรงแสดงธรรมอยู่).
ตํ เอโก วจฺฉปาลโก ทณฺฑโมลุพฺภ ติฏฺฐนฺโต สีเส สนฺนิรุมฺหิตฺวา๒ อฏฺฐาสิ.
(ขณะนัน้ ) มีคนเลี้ยงโคคนหนึ่ง เมื่อจะยืนยันไม้เท้าได้ (ยืน) กดลงที่ศีรษะกบนั้น.

โส ตาวเทว กาลํ กตฺวา ตาวตึสภวเน ทฺวาทสโยชนิเก กนกวิมาเน นิพพฺ ตฺติ สุตฺตปฺปพุทฺโธ วิย.
กบตัวนั้นก็ตายในทันใดนั้นนั่นเอง แล้วเกิดในวิมานทองประมาณ ๑๒ โยชน์ ในภพดาวดึงส์ เหมือนนอนหลับแล้วตื่นขึ้น
ฉะนั้น.

๑ ขุ. จู. ๓๐/๓๑๓.
๒ สนฺนิรุมฺภิตฺวาติปิ.
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ตตฺถ อจฺฉราสงฺฆปริวุตํ อตฺตานํ ทิสวฺ า “อเร อหมฺปิ นาม อิธ นิพพฺ ตฺโต, กินฺนุโข กมฺมํ อกาสินตฺ ิ อาวชฺเชนฺโต
น อญฺญํ กิญฺจิ อทฺทส อญฺญตฺร ภควโต สเร นิมิตตฺ คฺคาหา.
ในภพดาวดึงส์นั้น มัณฑูกเทพบุตร เห็นตนเองอันหมู่นางฟ้าแวดล้อมแล้ว ใคร่ครวญอยูว่ ่า
“เว้ย ชือ่ แม้เรา มาเกิดในที่นี้ ได้กระทำกรรมอะไรหนอแล?”
ก็มิได้เห็นกรรมอะไรๆ อย่างอื่น นอกจากการถือเอานิมติ ในพระสุรเสียง ของพระผู้มีพระภาค (เท่านัน้ ).
โส ตาวเทว สห วิมาเนน อาคนฺตวฺ า ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทิ.
มัณฑูกเทวบุตร จึงมาพร้อมทั้งวิมานในทันใดนั้นนั่นเอง แล้วถวายบังคมพระบาทยุคลของพระผู้มีพระภาค ด้วยเศียรเกล้า .
ภควา ชานนฺโตว ปุจฺฉิ
“โก เม วนฺทติ ปาทานิ
อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน

อิทฺธิยา ยสสา ชลํ
สพฺพา โอภาสยํ ทิสาติ.

พระผู้มีพระภาค ทั้งที่ทรงทราบอยู่แล (แต่) ตรัสถามว่า
“ใครช่างรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ (และ) ยศ มีพรรณงดงามยิ่งนัก
ยังทิศทั้งปวงให้สว่างอยู่กำลังไหว้เท้าของเรา?”
“มณฺฑูโกหํ ปุเร อาสึ
ตว ธมฺมํ สุณนฺตสฺส

อุทเก วาริโคจโร
อวธิ วจฺฉปาลโกติ.

มัณฑูกเทวบุตร กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ในชาติปางก่อน ข้าพระองค์ได้เป็นกบอยู่ในน้ำ
มีน้ำเป็นที่เที่ยวไป, เมื่อข้าพระองค์กำลังฟังธรรมของพระองค์อยู่
คนเลี้ยงโค ได้ฆ่าข้าพระองค์แล้ว.๑”
ภควา ตสฺส ธมฺมํ เทเสสิ.
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่มัณฑูกเทวบุตรนั้นแล้ว.
จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานํ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
สัตว์จำนวน ๘๔,๐๐๐ ได้บรรลุธรรม.
เทวปุตฺโตปิ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาย สิตํ กตฺวา ปกฺกามีติ.
ฝ่ายเทพบุตรก็ดำรงอยูใ่ นพระโสดาปัตติผล ได้ทำการแย้มแล้วก็หลีกไปแล.
[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า พุทฺโธ]
ยํ ปน กิญฺจิ อตฺถิ เญยฺยํ นาม, สพฺพสฺส พุทฺธตฺตา วิโมกฺขนฺตกิ ญฺญาณวเสน พุทฺโธ.
ก็พระผู้มีพระภาค ทรงพระนามว่า พุทโฺ ธ ด้วยอำนาจพระญาณอันเกิดในที่สุดแห่งวิโมกข์
เพราะขึ้นชื่อว่า เญยยธรรมอะไรๆ ที่มีอยู่ อันพระองค์ตรัสรู้แล้วทั้งหมด.
๑ ขุ. นิทาน. ๒๖/๘๙-๙๐.
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ยสฺมา วา จตฺตาริ สจฺจานิ อตฺตนาปิ พุชฺฌิ อญฺเญปิ สตฺเต โพเธสิ ตสฺมา เอวมาทีหิปิ การเณหิ พุทฺโธ.
อีกอย่างหนึ่ง เพราะพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ ๔ ด้วยพระองค์เองบ้าง ทรงยังสัตว์เหล่าอื่นให้ตรัสรู้บ้าง,
ฉะนั้น พระองค์จึงทรงพระนามว่า พุทโฺ ธ เพราะเหตุมีอาทิอย่างนี้บ้าง.
อิมสฺสปิตฺถสฺส วิญฺญาปนตฺถํ “พุชฺฌิตา [130] สจฺจานีติ พุทฺโธ, โพเธตา ปชายาติ พุทโฺ ธติ๑
เอวํ ปวตฺโต สพฺโพปิ นิทฺเทสนโย ปฏิสมฺภิทานโย วา วิตฺถาเรตพฺโพ.
เพื่อจะให้ทราบเนื้อความแม้นี้แจ่มแจ้ง บัณฑิตควรขยายนิเทศนัย หรือปฏิสัมภิทานัย แม้ทั้งหมดที่เป็นไปแล้ว
ให้พิสดาร อย่างนีว้ ่า “พระผู้มพี ระภาคพระองค์นั้น ทรงพระนามว่า พุทฺโธ เพราะตรัสรู้สัจจะทั้งหลาย,
ทรงพระนามว่า พุทโฺ ธ เพราะทรงยังประชาสัตว์ให้ตรัสรู้๒” ดังนี้.
[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า ภควา]
“ภควาติ อิทํ ปนสฺส คุณวิสิฏฺฐสตฺตตุ ฺตมครุคารวาธิวจนํ.
ก็คำว่า ภควา นีเ้ ป็นคำร้องเรียกพระองค์ ด้วยความเป็นผูว้ เิ ศษด้วยพระคุณ เป็นผูส้ งู สุดกว่าสัตว์ และด้วยความเคารพโดยฐานครู.
เตนาหุ โปราณา
“‘ภควาติ วจนํ เสฏฺฐํ,
ครุคารวยุตฺโต โส

‘ภควาติ วจนมุตฺตมํ,
‘ภควา’ เตน วุจฺจตีติ.

ด้วยเหตุนั้น พระโบราณาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวว่า
“คำว่า ภควา เป็นคำประเสริฐสุด, คำว่า ภควา เป็นคำสูงสุด,
เพราะเหตุท่พี ระองค์ควรแก่ความเคารพโดยฐานครู บัณฑิตจึงเรียกว่า ภควา.”
[ชื่อมี ๔ อย่าง]
จตุพฺพธิ ํ หิ นาม “อาวตฺถิกํ ลิงฺคกิ ํ เนมิตฺตกํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ.
จริงอยู่ นามมี ๔ อย่าง คือ “อาวัตถิกนาม ลิงคิกนาม เนมิตตกนาม อธิจจสมุปปันนนาม.”
“อธิจจฺ สมุปฺปนฺนํ นาม โลกิยโวหาเรน ยาทิจฺฉกนฺติ วุตฺตํ โหติ.
มีคำอธิบายว่า “นามทีต่ ั้งตามความปรารถนาตามโวหารของโลก ชื่อว่า อธิจจสมุปปันนนาม.”
ตตฺถ “วจฺโฉ ทโม พลิวทฺโทติ เอวมาทิ อาวตฺถิกํ.
ในนาม ๔ อย่างนั้น
คำมีอาทิอย่างนี้คือ “ลูกโค โคหนุ่ม โคกำลัง” เป็นอาวัตถิกนาม (นามทีบ่ ัญญัติอาศัยความกำหนด).
“ทณฺฑี ฉตฺตี สิขี กรีติ เอวมาทิ ลิงฺคิกํ.
คำมีอาทิอย่างนี้ คือ “มีไม้เท้า มีร่ม มีหงอน มีงวง” เป็นลิงคิกนาม (นามที่เรียกตามเหตุหรือลักษณะ).

๑ ขุ. จู. ๓๐/๒๗๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๖๑.
๒ ขุ. จู. ๓๐/๒๖๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๖๑.
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“เตวิชฺโช ฉฬภิญฺโญติ เอวมาทิ เนมิตตฺ กํ.
คำมีอาทิอย่างนี้คือ “มีวิชชา ๓ มีอภิญญา ๖” เป็นเนมิตตกนาม (นามทีเ่ กิดขึ้นโดยคุณนิมิต).
“สิริวฑฺฒโก ธนวฑฺฒโกติ เอวมาทิ วจนตฺถมนเปกฺขิตฺวา ปวตฺตํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ.
คำมีอาทิอย่างนีค้ อื “เจริญศรี เจริญทรัพย์” ซึง่ เป็นไปไม่คำนึงถึงเนือ้ ความของคำ เป็นอธิจจสมุปปันนนาม (นามทีต่ ง้ั ตามใจชอบ).
อิทํ ปน “ภควาติ นามํ เนมิตตฺ กํ น มหามายาย น สุทฺโธทนมหาราเชน น อสีตญ
ิ ฺญาติสหสฺเสหิ กตํ
น สกฺกสนฺตุสิตาทีหิ เทวตาวิเสเสหิ.
ก็แต่วา่ พระนามว่า ภควา นี้ เป็นเนมิตตกนาม พระนางมหามายาก็มไิ ด้ทรงขนาน พระเจ้าสุทโธทนมหาราชก็มไิ ด้ทรงขนาน
พระญาติ ๘๐,๐๐๐ ก็มิได้ทรงขนาน เทวดาวิเศษทั้งหลายมีทา้ วสักกะและท้าวสันดุสติ เป็นต้นก็มิได้ทรงขนาน.
วุตฺตํ เจตํ ธมฺมเสนาปตินา “‘ภควาติ เนตํ นามํ มาตรา กตํ ฯเปฯ วิโมกฺขนฺติกเมตํ,
พุทธฺ านํ ภควนฺตานํ โพธิยา มูเล สห สพฺพญฺญุตญฺญาณสฺส ปฏิลาภา สจฺฉิกา ปญฺญตฺติ ยทิทํ ภควาติ๑.
จริงอยู่ คำนี้ พระธรรมเสนาบดีกล่าวแล้วว่า “พระนามว่า ภควา นี้ พระมารดามิได้ทรงขนาน ฯลฯ เกิดในทีส่ ดุ แห่งความพ้นพิเศษ
เป็นบัญญัตทิ แ่ี จ่มใสแก่พระผูม้ พี ระภาคพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย พร้อมกับได้เฉพาะซึง่ พระสัพพัญญุตญาณทีโ่ คนพระโพธิพฤกษ์๒”
ยํ คุณเนมิตฺตกญฺเจตํ นามํ เตสํ คุณานํ ปกาสนตฺถํ อิมํ คาถํ วทนฺติ
ภคี ภชี ภาคี วิภตฺตวา อิติ
อกาสิ ภคฺคนฺติ ครูติ ภาคฺยวา
[131] พหูนิ ญาเยหิ สุภาวิตตฺตโน
ภวนฺตโค โส “ภควาติ วุจฺจตีติ.
ก็เพื่อจะประกาศพระคุณที่เกิดจากคุณเนมิตตกนามนี้นั้น พระสังคีตกิ าจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวคาถานี้ไว้วา่
“พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด ทรงมีพระอิสริยยศ ทรงเสพ (อริยคุณ)
มีส่วน (แห่งจตุปัจจัย) ทรงจำแนก (ธรรมรัตน์)
เพราะเหตุนน้ั พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นน้ั บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่า ภควา,
พระผู้มีพระภาค พระองค์ใด ได้ทรงทำการหักกิเลส,
เพราะเหตุนน้ั พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นน้ั บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่า ภควา,
พระผู้มีพระภาค พระองค์ใด ทรงเป็นครู
เพราะเหตุนน้ั พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นน้ั บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่า ภควา,
พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด เป็นผู้มีโชค
เพราะเหตุนน้ั พระผูม้ พี ระภาค พระองค์นน้ั บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่า ภควา,

๑ ขุ. จู. ๓๐/๑๑.
๒ ขุ. จู. ๓๐/๑๑.
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พระผูม้ พี ระภาค พระองค์ใด มีพระองค์อบรมดีแล้ว ด้วยญายธรรมเป็นอันมาก
เสด็จถึงที่สุดแห่งภพ,
เพราะเหตุนน้ั พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นน้ั บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่า ภควา.”
นิทฺเทเส วุตตฺ นเยเนว เจตฺถ เตสํ เตสํ ปทานมตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ.
อนึ่ง ในพระคาถานี้ บัณฑิตพึงเห็นใจความแห่งบทเหล่านั้นๆ ตามนัยที่กล่าวแล้วในนิเทศนั้นแล.
อยํ ปน อปโร นโย.
ส่วนนัยอื่นอีก มีดังนี้คือ:ภาคฺยวา ภคฺควา ยุตฺโต
ภตฺตวา วนฺตคมโน

ภคฺเคหิ จ วิภตฺตวา
ภเวสุ ภควา ตโตติ.

“พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด เป็นผู้มีโชค (คือมีส่วนแห่งบารมีธรรม)
ทรงหักกิเลส ทรงประกอบด้วยภัคคธรรม ทรงจำแนก ทรงเสพ
และทรงคลายการไปในภพทั้งหลายเสียแล้ว, เพราะเหตุนั้น
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น บัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่า ภควา.”
ตตฺถ “‘วณฺณาคโม วณฺณวิปริยาโยติ เอตํ นิรุตตฺ ิลกฺขณํ คเหตฺวา สทฺทนเยน วา ปิโสทราทิปกฺเขปลกฺขณํ คเหตฺวา
ยสฺมา โลกิยโลกุตตฺ รสุขาภินพิ พฺ ตฺตกํ ทานสีลาทิปารปฺปตฺตํ ภาคฺยมสฺส อตฺถิ ตสฺมา “ภาคฺยวาติ วตฺตพฺเพ ภควาติ วุจจฺ ตีติ ญาตพฺพํ.
พึงทราบวินจิ ฉัยในพระคาถานัน้ ต่อไป,
(ผูศ้ กึ ษา)พึงทราบอรรถรูปว่า “เพราะภาคยธรรม (คือกุศล) อันถึงซึง่ ฝัง่ แห่งพระบารมี มีทานและศีลเป็นต้น
อันยังสุขทัง้ ทีเ่ ป็นโลกิยะทัง้ ทีเ่ ป็นโลกุตตระ ให้บงั เกิดมีแด่พระผูม้ พี ระภาคพระองค์นน้ั .
ฉะนัน้ ในเมือ่ ควรจะเฉลิมพระนามว่า ภาคฺยวา แต่ทา่ นถือเอาลักษณะแห่งนิรตุ ติวา่ ‘ลงตัวอักษรใหม่ แปลงตัวอักษร’ เป็นต้น
หรือถือเอาลักษณะคือรวมเข้าในชุดศัพท์ มี ปิโสทรศัพท์เป็นต้น ตามนัยแห่งศัพท์ จึงเฉลิมพระนามว่า ภควา ดังนี้.
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[พระผู้มีพระภาคทรงหักกิเลสได้ตั้งแสนอย่าง]
ยสฺมา ปน โลภโทสโมหวิปรีตมนสิการอหิริกาโนตฺตปฺป โกธูปนาหมกฺข ปลาสอิสฺสามจฺฉริย มายาสาเถยฺย ถมฺภ สารมฺภ มานาติมานมทปฺปมาทตณฺหาวิชฺชาติวิธากุสลมูล ทุจฺจริต สงฺกิเลสมลวิสมสญฺญาวิตกฺก ปปญฺจ จตุพพฺ ิธวิปริเยสอาสวคณฺฐ โอฆโยคาคติ ตณฺหูปาทานปญฺจเจโตขีล วินิพนฺธ นีวรณาภินนฺทนฉวิวาทมูล ฉตณฺหากายสตฺตานุสยอฏฺฐ มิจฺฉตฺต นวตณฺหามูลกทสากุสลกมฺมปถทฺวาสฏฺฐิทิฏฺฐิคตอฏฺฐสตตณฺหาวิปรีตปฺปเภท๑สพฺพทรถปริฬาหกิเลสสตสหสฺสานิ
สงฺเขปโต วา ปญฺจกิเลสกฺขนฺธ อภิสงฺขารมจฺจุเทวปุตฺต มาเร อภญฺชิ
ตสฺมา ภคฺคตฺตา เอเตสํ ปริสฺสยานํ ภคฺควาติ วตฺตพฺเพ “ภควาติ วุจฺจติ.
อนึ่ง เพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ได้ทรงหักกิเลสเครื่องเร่าร้อนกระวนกระวายทุกอย่าง ตั้งแสนอย่าง มีประเภทคือ
โลภะ โทสะ โมหะ วิปรีตมนสิการ อหิรกิ ะ อโนตตัปปะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ
ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ตัณหา อวิชชา, อกุศลมูล ๓ ทุจริต ๓ สังกิเลส ๓ มลทิน ๓ วิสมะ ๓ สัญญา ๓
วิตก ๓ ปปัญจะ ๓, วิปริเยสะ ๔ อาสวะ ๔ คัณฐะ ๔ โอฆะ ๔ โยคะ ๔ อคติ ๔ ตัณหุปาทาน ๔, เจโตขีละ ๕ วินิพันธะ ๕ นีว
รณ์ ๕ อภินันทนะ ๕, วิวาทมูล ๖ ตัณหากาย ๖, อนุสัย ๗, มิจฉัตตะ ๘, ตัณหามูลกะ ๙, อกุศลกรรมบถ ๑๐, ทิฏฐิ ๖๒, และ
ตัณหาวิปริต ๑๐๘, หรือโดยย่อ ได้ทรงหักมาร ๕ คือ กิเลสมาร ขันธมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร และเทวบุตรมาร,
ฉะนัน้ ในเมือ่ ควรจะเฉลิมพระนามว่า ภัคควา แต่ทา่ นเฉลิมพระนามว่า ภควา เพราะพระองค์ทรงหักอันตรายเหล่านัน้ ได้แล้ว.
อาห เจตฺถ
อนึ่ง ในตอนนี้ท่านกล่าวไว้ว่า
“ภคฺคราโค ภคฺคโทโส
ภคฺคโมโห อนาสโว
[132] ภคฺคสฺส ปาปกาธมฺมา ภควา เตน วุจฺจตีติ.
“พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงหักราคะได้แล้ว ทรงหักโทสะได้แล้ว
ทรงหักโมหะได้แล้ว หาอาสวะมิได้, ธรรมอันเป็นบาปทั้งหลาย
พระองค์ก็ทรงหักเสียแล้ว, เพราะเหตุนั้น จึงเฉลิมพระนามว่า ภควา.
ภาคฺยวตาย จสฺส สตปุญฺญลกฺขณธรสฺส รูปกายสมฺปตฺติ ทีปิตา โหติ.
ก็ความถึงพร้อมด้วยรูปกาย ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงบุญลักษณะนับร้อย ย่อมเป็นอันท่านแสดงแล้ว
ด้วยความที่พระองค์ทรงมีพระกายสมส่วน.
ภคฺคโทสตาย ธมฺมกายสมฺปตฺติ.
ความถึงพร้อมด้วยพระธรรมกาย ย่อมเป็นอันท่านแสดงแล้วด้วยความที่พระองค์ทรงหักโทสะได้แล้ว.
ตถา โลกิยปริกฺขกานํ พหุมตภาโว คหฏฺฐปพฺพชิเตหิ อภิคมนียตา อภิคตานญฺจ เตสํ กายจิตตฺ ทุกฺขาปนยเน ปฏิพลภาโว
อามิสทานธมฺมทาเนหิ อุปการิตา โลกิยโลกุตฺตรสุเขหิ จ สญฺโญชนสมตฺถตา ทีปิตา โหติ.
ความที่พระองค์ทรงเป็นผู้อันหมู่นักวิจารณ์ฝ่ายโลกีย์นับถือมาก ความที่พระองค์เป็นผู้อันคฤหัสถ์และบรรพชิตพึงเข้าเฝ้า
ความที่พระองค์ทรงเป็นผู้สามารถในการบำบัดทุกข์กายและจิต ของคฤหัสถ์และบรรพชิตเหล่านั้นผู้เข้าเฝ้าแล้ว
๑ ตณฺหาวิจริต … อิติปิ ทิสฺสติ.
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ความที่พระองค์ทรงมีพระอุปการะด้วยอามิสทานและธรรมทาน และความที่พระองค์ทรงสามารถ ในการชักชวน
ด้วยความสุขทั้งที่เป็นโลกิยะทั้งที่เป็นโลกุตตระ ย่อมเป็นอันท่านแสดงแล้วเช่นเดียวกัน.
ยสฺมา จ โลเก อิสฺสริยธมฺมยสสิริกามปฺปยตฺเตสุ ฉสุ ธมฺเมสุ ภคสทฺโท วตฺตติ.
อนึ่ง เพราะ ภคะ ศัพท์ ย่อมเป็นไปในธรรม ๖ ประการ คือ ความเป็นใหญ่ ธรรม ยศ สิริ กามะ และความเพียร ในโลก.
ปรมญฺจสฺส สกจิตฺเต อิสฺสริยํ อณิมาลงฺฆิมาทิกํ วา โลกิยสมฺมตํ สพฺพาการปริปูรํ อตฺถิ.
ก็แล ความเป็นใหญ่ในจิตของพระองค์ ของพระผู้มพี ระภาค พระองค์นั้น ยอดเยี่ยม
หรือความเป็นใหญ่ที่สมมติกันทางโลกิยะ มีการทำกายให้เล็กละเอียดและทำกายให้ลอยไปได้ (มีการหายตัวและล่องหน) เป็นต้น
ก็ทรงมีอยู่อย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง.
ตถา โลกุตตฺ รธมฺโม.
พระโลกุตตรธรรม ก็เช่นเดียวกัน คือทรงมีอยูอ่ ย่างบริบูรณ์ดว้ ยอาการทั้งปวง.
โลกตฺตยพฺยาปโก ยถาภุจฺจคุณาธิคโต อติวิย ปริสุทฺโธ ยโส
พระยศอันแผ่คลุมโลกสาม ซึ่งทรงบรรลุด้วยพระคุณตามที่เป็นจริง บริสุทธิ์ยิ่งนัก.
รูปกายทสฺสนพฺยาวฏชนนยนมนปฺปสาทชนนสมตฺถา สพฺพาการปริปูรา สพฺพงฺคปจฺจงฺคสิริ
พระสิริแห่งพระอังคาพยพน้อยใหญ่ทุกส่วน บริบูรณ์ดว้ ยอาการทั้งปวง
สามารถยังความเลื่อมใสแห่งดวงตาและดวงใจของชนผู้ขวนขวายในการดูพระรูปกายให้บังเกิด.
ยํ ยํ เอเตน อิจฺฉิตํ ปฏฺฐิตํ อตฺตหิตํ ปริหิตํ วา ตสฺส ตสฺส ตเถว อภินิปฺผนฺนตฺตา อิจฺฉิตตฺถนิปฺผตฺติสญฺญิโต กาโม
สพฺพโลกครุภาวุปฺปตฺติเหตุภูโต สมฺมาวายามสงฺขาโต ปยตฺโต วา อตฺถิ.
กามะทีช่ นทั้งหลายหมายรูก้ ันว่า ความสำเร็จแห่งประโยชน์ที่ปรารถนา (ก็มอี ยู่) เพราะความที่แห่งความปรารถนา
ที่พระองค์ทรงตั้งไว้ เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระองค์ หรือเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นนั้นๆ สำเร็จแล้วอย่างนั้นทีเดียว
หรือว่าความเพียร กล่าวคือความพยายามโดยชอบ อันเป็นเหตุแห่งความบังเกิดขึน้ ของความเป็นครูแห่งโลกทัง้ ปวง ก็ทรงมีอยู่
ตสฺมา อิเมหิ ภเคหิ ยุตฺตตฺตาปิ “ภคา อสฺส สนฺตีติ อิมินา อตฺเถน “ภควาติ วุจจฺ ติ.
เหตุนั้น แม้เพราะพระองค์ทรงประกอบแล้วด้วยภคธรรมเหล่านี้ ก็เฉลิมพระนามได้ว่า ภควา
ด้วยอรรถนี้วา่ “ภคธรรมทั้งหลายของพระองค์มอี ยู่” ดังนี้.
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ยสฺมา ปน กุสลาทีหิ เภเทหิ สพฺพธมฺเม
ขนฺธายตนธาตุสจฺจอินฺทฺริยปฏิจฺจสมุปฺปาทาทีหิ วา กุสลาทิธมฺเม
ปีฬนสงฺขตสนฺตาปวิปริณามฏฺเฐน วา ทุกฺขมริยสจฺจํ
อายุหนนิทานสํโยคปลิโพธฏฺเฐน สมุทยํ
นิสฺสรณวิเวกา สงฺขตอมตฏฺเฐน นิโรธํ
นิยฺยานิกเหตุทสฺสนาธิปเตยฺยฏฺเฐน มคฺคํ วิภตฺตวา, “วิภชิตฺวา วิวริตฺวา เทสิตวาติ วุตฺตํ โหติ,
ตสฺมา [133] “วิภตฺตวาติ วตฺตพฺเพ “ภควาติ วุจฺจติ.
อนึ่ง เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้จำแนก, มีอธิบายว่า “ทรงแจก คือ เปิดเผย แสดง”, ซึ่งธรรมทั้งปวง โดยประเภทมีกุศลเป็นต้น
หรือซึ่งธรรมมีกุศลเป็นต้น โดยประเภทมีขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ อินทรีย์ และปฏิจจสมุปปบาทเป็นต้น
หรือซึ่งอริยสัจ คือ ทุกข์ ด้วยอรรถว่าเป็นสิ่งบีบคั้น เป็นสิ่งถูกปรุงแต่ง เป็นสิ่งแผดเผา และเป็นสิ่งแปรผัน,
ซึ่งสมุทัย ด้วยอรรถว่าหอบทุกข์มาให้เป็นต้นเค้า เป็นเครื่องพัวพัน และเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยว,
ซึ่งนิโรธ ด้วยอรรถว่าเป็นเครื่องสลัดออก เป็นสภาพสงัด ไม่ถูกปรุงแต่ง และเป็นอมตะ,
ซึ่งมรรค ด้วยอรรถว่าเป็นธรรมนำออกจากทุกข์ เป็นเหตุ เป็นเครื่องชี้ และเป็นความเป็นใหญ่,
ฉะนั้น ในเมื่อควรเฉลิมพระนามว่า วิภตั ตวา ก็เฉลิมพระนามได้ว่า ภควา.
ยสฺมา จ เอส ทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเร กายจิตฺตอุปธิวิเวเก สุญฺญตาปฺปณิหิตานิมิตฺตวิโมกฺเข
อญฺเญ จ โลกิยโลกุตฺตเร อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม ภชิ เสวิ พหุลมกาสิ ตสฺมา “ภตฺตวาติ วตฺตพฺเพ “ภควาติ วุจฺจติ .
อนึ่ง เพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงคบ คือทรงเสพ หมายความว่า ได้ทรงทำให้มาก ซึ่งทิพพวิหาร พรหมวิหาร
และอริยวิหาร ซึ่งกายวิเวก จิตตวิเวก และอุปธิวิเวก ซึ่งสุญญตวิโมกข์ อัปปณิหิตวิโมกข์ และอนิมิตตวิโมกข์
และซึ่งอุตตริมนุสสธรรมเหล่าอื่น ทั้งที่เป็นโลกิยะทั้งที่เป็นโลกุตตระ,
ฉะนั้น ในเมื่อควรเฉลิมพระนามว่า ภัตตวา ก็เฉลิมพระนามได้ว่า ภควา.
ยสฺมา ปน ตีสุ ภเวสุ ตณฺหาสงฺขาตํ คมนมเนน วนฺตํ
ตสฺมา “ภเวสุ วนฺตคมโนติ วตฺตพฺเพ ภวสทฺทโต ภการํ คมนสทฺทโต คการํ วนฺตสทฺทโต วการญฺจ ทีฆํ กตฺวา อาทาย “ภควาติ วุจจฺ ติ.
อนึ่ง เพราะความไป กล่าวคือตัณหาในภพทั้ง ๓ อันพระผู้มพี ระภาคพระองค์นั้น ทรงคายเสียแล้ว ,
ฉะนั้น ในเมื่อควรเฉลิมพระนามว่า ภเวสุ วนฺตคมโน (ผูม้ ีความไปในภพทั้งหลายอันคายแล้ว) แต่ถวายพระนามว่า ภควา
เพราะถือเอา ภ อักษรแต่ ภว ศัพท์ ค อักษรแต่คมนศัพท์ และ ว อักษรแต่ วันต ศัพท์ ทำให้เป็นทีฆะ
ยถา โลเก “เมหนสฺส ขสฺส มาลาติ วตฺตพฺเพ เมขลาติ วุจฺจติ.
เปรียบเหมือนถ้อยคำในทางโลก เมือ่ ควรจะกล่าวว่า เมหนสฺส ขสิส มาลา (ระเบียบแห่งโอกาสอันลับ) เขากล่าวว่า เมขลา ฉะนั้น.
[อรรถาธิบาย สเทวกะ ศัพท์ เป็นต้น]
“โส อิมํ โลกนฺติ โส ภควา อิมํ โลกํ.
หลายบทว่า โส อิมํ โลกํ ความว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงทำโลกนี้ (ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเอง).
อิทานิ วตฺตพฺพํ นิทสฺเสติ.
บัดนี้ จะชี้แจงคำที่ควรกล่าวต่อไป:-
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“สเทวกนฺติ สห เทเวหิ สเทวกํ.
บทว่า สเทวกํ คือพร้อมด้วยเทวดาทั้งหลาย ชือ่ สเทวกะ.
เอวํ สห มาเรน สมารกํ สห พฺรหฺมุนา สพฺรหฺมกํ สห สมณพฺราหฺมเณหิ สสฺสมณพฺราหฺมณึ.
(พระผู้มพี ระภาคพระองค์นั้น) (ทรงทำโลกนี้) พร้อมด้วยมาร ที่ชื่อว่า สมารกะ พร้อมด้วยพรหม ที่ชื่อว่า สพรหมกะ
พร้อมด้วยสมณะและพราหมณ์ ที่ชื่อว่า สัสสมณพราหมณี (ให้แจ้งชัด) ด้วยอาการอย่างนี้.
ปชาตตฺตา ปชา. ตํ ปชํ.
ที่ชื่อว่า ปชา เพราะความเป็นผู้เกิด (จากกรรมกิเลสของตน). ซึ่งหมู่สัตว์นั้น.
สห เทวมนุสฺเสหิ สเทวมนุสฺสํ.
พร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ชื่อว่า สเทวมนุสสะ.
ตตฺถ สเทวกวจเนน ปญฺจกามาวจรเทวคฺคหณํ เวทิตพฺพํ.
บรรดาคำว่า สเทวกะ เป็นต้น พึงทราบการถือเอาเทวดาชั้นกามาวจร ๕ ชั้น ด้วยคำว่า สเทวกะ (พร้อมด้วยเทวดา).
สมารกวจเนน ฉฏฺฐกามาวจรเทวคฺคหณํ เวทิตพฺพํ.
พึงทราบการถือเอาเทวดาชั้นกามาวจรชั้นที่ ๖ ด้วยคำว่า สมารกะ.
สพฺรหฺมกวจเนน พฺรหฺมกายิกาทิพฺรหฺมคฺคหณํ.
พึงทราบการถือเอาพรหมมีพรหมชั้นพรหมกายิกาเป็นต้น ด้วยคำว่า สพรหมกะ.
สสฺสมณพฺราหฺมณีวจเนน สาสนสฺส ปจฺจตฺถิกปจฺจามิตฺตสมณพฺราหฺมณคฺคหณํ สมิตปาปวาหิตปาปสมณพฺราหฺมณคฺคหณญฺจ.
พึงทราบการถือเอาสมณะและพราหมณ์ผู้เป็นข้าศึกศัตรูต่อพระศาสนา
และการถือเอาสมณะและพราหมณ์ผู้มีบาปอันสงบแล้ว และผู้มีบาปอันลอยแล้ว ด้วยคำว่า สัสสมณพราหมณี.
ปชาวจเนน สตฺตโลกคฺคหณํ.
พึงทราบการถือเอาสัตวโลก ด้วยคำว่า ปชา.
สเทวมนุสฺสวจเนน สมฺมติเทวอวเสสมนุสฺสคฺคหณํ.
พึงทราบการถือเอาสมมติเทพและมนุษย์ที่เหลือ ด้วยคำว่า สเทวมนุสสะ.
เอวเมตฺถ “ตีหิ ปเทหิ โอกาสโลโก, ทฺวีหิ ปชาวเสน สตฺตโลโก คหิโตติ เวทิตพฺโพ.
บรรดาบททั้ง ๕ นี้ ดังพรรณนามานี้ โอกาสโลก พึงทราบว่า “ท่านถือเอาแล้วด้วยบททั้ง ๓ (คือ สเทวกะ สมารกะ สพรหมกะ),
สัตวโลก พึงทราบว่า ท่านถือเอาแล้วด้วยบททั้ง ๒ (คือ สัสสมณพราหมณี และสเทวมนุสสะ) ด้วยอำนาจแห่งหมู่สัตว์.”
อปโร นโย. สเทวกคฺคหเณน อรูปาวจรโลโก คหิโต.
อีกนัยหนึ่ง. อรูปาวจรโลก ท่านถือเอาแล้วด้วย สเทวกศัพท์.
สมารกคฺคหเณน [134] ฉกามาวจรเทวโลโก.
กามาวจรเทวโลก ๖ ชั้น ท่านถือเอาแล้วด้วย สมารกศัพท์.
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สพฺรหฺมกคฺคหเณน รูปิพฺรหฺมโลโก
พรหมโลกที่มีรูป ท่านถือเอาแล้วด้วย สพรหมกศัพท์,
สสฺสมณพฺราหฺมณาทิคคฺ หเณน จตุปฺปริสวเสน สมฺมติเทเวหิ วา สห มนุสฺสโลโก อวเสสสพฺพสตฺตโลโก วา คหิโต.
มนุษย์โลกกับเหล่าสมมติเทพหรือสัตวโลกทีเ่ หลือ ท่านถือเอาแล้วด้วยศัพท์ มี สัสสมณพราหมณี เป็นต้น ด้วยอำนาจแห่งบริษทั ๔.
อปิเจตฺถ สเทวกวจเนน อุกฺกฏฺฐปริจฺเฉทโต สพฺพสฺสาปิ โลกสฺส สจฺฉิกตภาวํ สาเวนฺโต ตสฺส ภควโต กิตฺติสทฺโท อพฺภุคคฺ โต.
อีกอย่างหนึ่ง ใน(คำทั้งหลาย มีคำว่า สเทวกะ เป็นต้น)นี้ พระกิตติศัพท์ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ประกาศความทีแ่ ห่งโลกแม้ทง้ั ปวง อันพระองค์ทรงกระทำให้แจ้งแล้ว โดยกำหนดอย่างอุกฤษฏ์ ด้วยคำว่า สเทวกะ ฟุง้ ขจรไปแล้ว.
ตโต เยสํ สิยา “มาโร มหานุภาโว ฉกามาวจริสฺสโร วสวตฺตี, กึ โสปิ เอเตน สจฺฉิกโตติ
เพราะเหตุนั้น ชนเหล่าใด พึงมีความสงสัยว่า “มารชื่อ วสวัดดี ผู้มีอานุภาพมาก เป็นใหญ่กว่าเทวดาชั้นฉกามาวจร,
แม้มารนั้น อันพระผู้มพี ระภาคพระองค์นั้นทรงทำให้แจ้งได้อย่างไร?”
เตสํ วิมตึ วิธเมนฺโต “สมารกนฺติ อพฺภุคฺคโต.
พระกิตติศัพท์ฟุ้งขจรไปทำลายความสงสัยของชนเหล่านั้น ด้วยคำว่า สมารกํ (พร้อมด้วยมาร).
เยสํ ปน สิยา “พฺรหฺมา มหานุภาโว เอกงฺคุลิยา เอกสฺมึ จกฺกวาฬสหสฺเส อาโลกํ ผรติ ทฺวีหิ ฯเปฯ
ทสหิ องฺคุลีหิ ทสสุ จกฺกวาฬสหสฺเสสุ อาโลกํ ผรติ, อนุตฺตรญฺจ ฌานสมาปตฺติสุขํ ปฏิสํเวเทติ, กึ โสปิ สจฺฉิกโตติ
อนึ่ง ชนเหล่าใดพึงมีความสงสัยว่า “พรหมผู้มีอานุภาพมาก ย่อมส่องแสงสว่างไปในหนึ่งพันจักรวาลด้วยองคุลีหนึ่ง
ในสองพันจักรวาล ด้วยสององคุลี ฯลฯ ย่อมส่องแสงสว่างไปใน ๑๐,๐๐๐ จักรวาล ด้วยสิบองคุลี,
และได้เสวยสุขอันเกิดจากฌานสมาบัติอย่างเยี่ยมอยู่, แม้พรหมนั้น อันพระผู้มีพระภาค ทรงทำให้แจ้งได้อย่างไร?”
เตสํ วิมตึ วิธเมนฺโต “สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปชนฺติ อพฺภุคฺคโต.
พระกิตติศพั ท์ฟงุ้ ขจรไปทำลายความสงสัยของชนเหล่านัน้ ด้วยคำว่า สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปชํ (ซึง่ หมูส่ ตั ว์พร้อมทัง้ สมณพราหมณ์).
เอวํ อุกกฺ ฏฺฐานานํ สจฺฉิกตภาวํ ปกาเสตฺวา อถ สมฺมติเทเว อวเสสมนุสฺเส จ อุปาทาย
อุกฺกฏฺฐปริจฺเฉทวเสน เสสสตฺตโลกสฺส สจฺฉิกตภาวํ ปกาเสนฺโต “สเทวมนุสฺสนฺติ อพฺภคุ ฺคโต.
(พระกิตติศพั ท์ ของพระผูม้ พี ระภาค) ครัน้ ประกาศความทีฐ่ านะอย่างอุกฤษฏ์ทง้ั หลาย อันพระองค์ทรงทำให้แจ้งแล้วอย่างนัน้
ในลำดับนัน้ เมือ่ จะประกาศความทีส่ ตั วโลกซึง่ ยังเหลือ อันพระองค์ทรงกระทำให้แจ้งแล้วด้วยอำนาจการกำหนดอย่างอุกฤษฏ์
จนกระทั่งถึงสมมติเทพและพวกมนุษย์ที่ยังเหลือ ฟุ้งขจรไปแล้ว ด้วยคำว่า สเทวมนุสฺสํ (พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์).
อยเมตฺถ อนุสนฺธิกฺกโม.
ใน(บททั้งหลายมีบทว่า สเทวกํ เป็นต้น)นี้ มีลำดับอนุสนธิเท่านี้.
[อรรถาธิบาย สยํ ศัพท์เป็นต้น]
“สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทตีติ เอตฺถ ปน
อนึ่ง ในคำว่า สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ นี้ (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้):-

พุทธคุณกถา • [อรรถาธิบาย สยํ ศัพท์เป็นต้น] • หน้า ๒๑๑

“สยนฺติ สามํ. อปรเนยฺโย หุตฺวา.
บทว่า สยํ แปลว่า ด้วยพระองค์เอง. (สยํ ศัพท์นี้) เป็นศัพท์มใี จความที่คนอื่นจะพึงนำไปหามิได้.
“อภิญฺญาติ อภิญฺญาย อธิเกน ญาเณน ญตฺวาติ อตฺโถ.
บทว่า อภิญฺญา ความว่า ทรงรู้ ด้วยความรู้ยิ่ง คือด้วยพระญาณอันยิ่ง.
“สจฺฉิกตฺวาติ ปจฺจกฺขํ กตฺวา.
บทว่า สจฺฉิกตฺวา คือทรงทำให้ประจักษ์.
เอเตน อนุมานาทิปฏิกฺเขโป กโต โหติ.
ด้วย(บทว่า สจฺฉิกตฺวา )นั่น เป็นอันท่านทำการห้ามกิจมีการอนุมานเป็นต้นเสีย.
“ปเวเทตีติ โพเธติ ญาเปติ ปกาเสติ.
บทว่า ปเวเทติ ความว่า คือทรงยังหมู่สัตว์ ให้ตรัสรู้ คือให้รู้ ได้แก่ ทรงประกาศให้รู้.
[พระธรรมงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด]
“โส ธมฺมํ เทเสติ อาทิกลฺยาณํ ฯเปฯ ปริโยสานกลฺยาณนฺติ [135]
โส ภควา สตฺเตสุ การุญฺญตํ ปฏิจฺจ หิตฺวาปิ อนุตฺตรํ วิเวกสุขํ ธมฺมํ เทเสติ.
ข้อว่า โส ธมฺมํ เทเสติ อาทิกลฺยาณํ ฯเปฯ ปริโยสานกลฺยาณํ มีอธิบายว่า “พระผู้มพี ระภาคพระองค์นั้น
แม้ต้องสละสุขอันเกิดแต่วิเวกอย่างยอดเยี่ยมแล้ว ทรงแสดงธรรมอยู่ ก็เพราะทรงอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย.
ตญฺจโข อปฺปํ วา พหุํ วา เทเสนฺโต อาทิกลฺยาณาทิติปฺปการเมว เทเสติ.
ก็แล พระองค์เมื่อทรงแสดงธรรมนั้น จะน้อยหรือมากก็ตาม
ทรงแสดงครบถ้วนทั้ง ๓ ประการ มีความงามในเบื้องต้นเป็นอาทิเท่านั้น.”
กถํ.
คืออย่างไร?
เอกคาถาปิ หิ สมนฺตภทฺรกตฺตา ธมฺมสฺส ปฐมปาเทน อาทิกลฺยาณา
ทุติยตติยปาเทหิ มชฺเฌกลฺยาณา ปจฺฉิมปาเทน ปริโยสานกลฺยาณา.
คืออย่างนี้ ความพิสดารว่า แม้พระคาถาเดียว ก็มีความงามในเบื้องต้น ด้วยบาททีแรก,
มีความงามในท่ามกลาง ด้วยบาทที่สองและที่สาม, มีความงามในที่สุด ด้วยบาทที่สุด เพราะพระธรรมมีความงามรอบด้าน.
เอกานุสนฺธิกํ สุตฺตํ นิทาเนน อาทิกลฺยาณํ นิคมเนน ปริโยสานกลฺยาณํ เสเสน มชฺเฌกลฺยาณํ.
พระสูตรมีอนุสนธิเดียว มีความงามในเบือ้ งต้นด้วยคำนิทาน, มีความงามในทีส่ ดุ ด้วยคำนิคม, มีความงามในท่ามกลางด้วยคำทีเ่ หลือ.
นานานุสนฺธกิ ํ สุตตฺ ํ ปฐมานุสนฺธินา อาทิกลฺยาณํ ปจฺฉิเมน ปริโยสานกลฺยาณํ เสเสหิ มชฺเฌกลฺยาณํ.
พระสูตรที่มีอนุสนธิตา่ งๆ มีความงามในเบื้องต้นด้วยอนุสนธิแรก, มีความงามในที่สดุ ด้วยอนุสนธิในที่สุด,
มีความงามในท่ามกลาง ด้วยอนุสนธิที่เหลือ.

หน้า ๒๑๒ • พุทธคุณกถา • [พระธรรมงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด]

สกโลปิ สาสนธมฺโม
อตฺตโน อตฺถภูเตน สีเลน อาทิกลฺยาโณ สมถวิปสฺสนามคฺคผเลหิ มชฺเฌกลฺยาโณ นิพพฺ าเนนปิ ปริโยสานกลฺยาโณ.
ศาสนธรรมแม้ทั้งสิ้น มีความงามในเบื้องต้น ด้วยศีลอันเป็นอรรถของตนบ้าง,
มีความงามในท่ามกลาง ด้วยสมถะวิปัสสนา มรรคและผลบ้าง, มีความงามในที่สุด ด้วยพระนิพพานบ้าง.
สีลสมาธีหิ วา อาทิกลฺยาโณ วิปสฺสนามคฺเคหิ มชฺเฌกลฺยาโณ ผลนิพฺพาเนหิ ปริโยสานกลฺยาโณ.
อีกอย่างหนึ่ง มีความงามในเบื้องต้น ด้วยศีลและสมาธิ, มีความงามในท่ามกลาง ด้วยวิปัสสนาและมรรค,
มีความงามในที่สดุ ด้วยผลและพระนิพพาน.
พุทธฺ สุโพธิตาย วา อาทิกลฺยาโณ ธมฺมสุธมฺมตาย มชฺเฌกลฺยาโณ สงฺฆสุปฏิปตฺติยา ปริโยสานกลฺยาโณ.
อีกอย่างหนึ่ง มีความงามในเบื้องต้น ด้วยความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า,
มีความงามในท่ามกลาง ด้วยความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรม, มีความงามในที่สดุ ด้วยการปฏิบัติดีของพระสงฆ์
ตํ สุตฺวา ตถตฺตาย ปฏิปนฺเนน อธิคนฺตพฺพาย อภิสมฺโพธิยา วา อาทิกลฺยาโณ
ปจฺเจกโพธิยา มชฺเฌกลฺยาโณ สาวกโพธิยา ปริโยสานกลฺยาโณ.
อีกอย่างหนึง่ มีความงามในเบือ้ งต้น ด้วยพระอภิสมั โพธิญาณ อันผูส้ ดับศาสนธรรมนัน้ แล้ว ปฏิบตั โิ ดยความเป็นเช่นนัน้ จะพึงบรรลุ ,
มีความงามในท่ามกลาง ด้วยปัจเจกโพธิญาณ, มีความงามในที่สุด ด้วยสาวกโพธิญาณ.
สุยฺยมาโนเปส นีวรณวิกฺขมฺภนโต สวเนนปิ กลฺยาณเมว อาวหตีติ อาทิกลฺยาโณ
ปฏิปชฺชิยมาโน สมถวิปสฺสนาสุขาวหนโต ปฏิปตฺติยาปิ กลฺยาณเมว อาวหตีติ มชฺเฌกลฺยาโณ
ตถา ปฏิปนฺโน จ ปฏิปตฺติผเล นิฏฺฐิเต ตาทิภาวาวหนโต ปฏิปตฺติผเลนปิ กลฺยาณเมว อาวหตีติ ปริโยสานกลฺยาโณ.
อนึ่ง ศาสนธรรมนั้น เมื่อสาธุชนสดับอยู่ ย่อมนำมาแต่ความงามฝ่ายเดียวแม้ด้วยการสดับ
เพราะจะข่มนิวรณธรรมไว้ได้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า มีความงามในเบื้องต้น,
เมื่อสาธุชนปฏิบัติอยู่ ก็ย่อมนำมาแต่ความงามฝ่ายเดียว แม้ด้วยการปฏิบัติ
เพราะจะนำมาแต่ความสุขอันเกิดแต่สมถะและวิปัสสนา เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า มีความงามในท่ามกลาง,
และเมื่อสาธุชนปฏิบัติแล้ว โดยประการนั้น ก็ย่อมนำมาแต่ความงามเช่นเดียวกัน แม้ด้วยผลแห่งการปฏิบัติ
เพราะจะนำความเป็นผู้คงที่มาให้ ในเมื่อได้สำเร็จผลแห่งการปฏิบัติแล้ว เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า มีความงามในที่สุด.
นาถปฺปภวตฺตา จ ปภวสุทธฺ ิยา อาทิกลฺยาโณ

[136] อตฺถสุทฺธิยา มชฺเฌกลฺยาโณ

กิจฺจสุทธฺ ิยา ปริโยสานกลฺยาโณ.

อนึ่ง มีความงามในเบื้องต้น ด้วยความบริสุทธิ์แห่งแดนเกิด เพราะศาสนธรรมมีทพี่ ึ่งเป็นแดนเกิด,
มีความงามในท่ามกลางด้วยความบริสุทธิ์แห่งอรรถ, มีความงามในที่สดุ ด้วยความบริสทุ ธิ์แห่งกิจ.
ตสฺมา เอโส ภควา อปฺปํ วา พหุํ วา เทเสนฺโต “อาทิกลฺยาณาทิติปฺปการเมว เทเสตีติ เวทิตพฺโพ.
เพราะฉะนั้น สมเด็จพระผู้มพี ระภาคพระองค์นั้น เมื่อทรงแสดงธรรมจะน้อยหรือมากก็ตาม
พึงทราบว่า “ทรงแสดงครบถ้วนทั้ง ๓ ประการ มีความงามในเบื้องต้นเป็นอาทิ.”

พุทธคุณกถา • [อรรถาธิบายศัพท์ว่า สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ] • หน้า ๒๑๓

[อรรถาธิบายศัพท์ว่า สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ]
“สาตฺถํ สพฺยญฺชนนฺติ เอวมาทีสุ ปน
ก็ในคำเป็นต้นอย่างนี้วา่ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ ดังนี้ (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้):ยสฺมา อิมํ ธมฺมํ เทเสนฺโต สาสนพฺรหฺมจริยํ มคฺคพฺรหฺมจริยญฺจ ปกาเสติ นานานเยหิ ทีเปติ.
เพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เมื่อทรงแสดงพระธรรมนี้
ชื่อว่าทรงประกาศ คือทรงแสดงศาสนพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์ด้วยนัยต่างๆ.
ตญฺจ ยถานุรูปํ อตฺถสมฺปตฺติยา สาตฺถํ พฺยญฺชนสมฺปตฺติยา สพฺยญฺชนํ.
ก็(ศาสนพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์)นั้น
ชื่อว่าพรั่งพร้อมด้วยอรรถ เพราะถึงพร้อมด้วยอรรถ,
ชื่อว่าพรั่งพร้อมด้วยพยัญชนะ เพราะถึงพร้อมด้วยพยัญชนะ ตามสมควร.
สงฺกาสนปฺปกาสนวิวรณวิภชนอุตตฺ านีกรณปฺปญฺญตฺติอตฺถปทสมาโยคโต สาตฺถํ
อกฺขรปทพฺยญฺชนาการนิรุตฺตินิทฺเทสสมฺปตฺติยา สพฺยญฺชนํ.
ชื่อว่าพรั่งพร้อมด้วยอรรถ เพราะประกอบพร้อมด้วยอรรถบทที่แสดง ประกาศ เปิดเผยจำแนก ทำให้ตื้น และบัญญัติ,
ชื่อว่าพรั่งพร้อมด้วยพยัญชนะ เพราะถึงพร้อมด้วยอักษร บท พยัญชนะ อาการ นิรตุ ติ และนิเทศ,
อตฺถคมฺภีรตาปฏิเวธคมฺภรี ตาหิ สาตฺถํ
ธมฺมคมฺภรี ตาเทสนาคมฺภีรตาหิ สพฺยญฺชนํ.
ชื่อว่าพรั่งพร้อมด้วยอรรถ เพราะความที่ศาสนพรหมจรรย์เป็นต้นนั้น ลึกโดยอรรถ และลึกโดยปฏิเวธ,
ชื่อว่าพรั่งพร้อมด้วยพยัญชนะ เพราะความทีศ่ าสนพรหมจรรย์นั้น ลึกโดยธรรม และลึกโดยเทศนา,
อตฺถปฏิภาณปฏิสมฺภิทาวิสยโต สาตฺถํ
ธมฺมนิรตุ ฺติปฏิสมฺภิทาวิสยโต สพฺยญฺชนํ.
ชื่อว่าพรั่งพร้อมด้วยอรรถ เพราะความเป็นวิสัย (คืออารมณ์) แห่งอัตถปฏิสัมภิทา และปฏิภาณปฏิสัมภิทา,
ชื่อว่าพรั่งพร้อมด้วยพยัญชนะ เพราะความเป็นวิสัย (คืออารมณ์) แห่งธัมมปฏิสัมภิทาและนิรุตติปฏิสัมภิทา.
ปณฺฑิตเวทนียโต ปริกฺขกชนปฺปสาทกนฺติ สาตฺถํ
สทฺเธยฺยโต โลกิยชนปฺปสาทกนฺติ สพฺยญฺชนํ.
พรหมจรรย์นั้น ชื่อว่าพรั่งพร้อมด้วยอรรถ เพราะเหตุว่า เป็นที่เลื่อมใสแห่งชนผู้เป็นนักปราชญ์ เพราะเป็นสิ่งอันบัณฑิตพึงรู้ ,
ชื่อว่าพรั่งพร้อมด้วยพยัญชนะ เพราะเหตุวา่ เป็นที่เลื่อมใสแห่งโลกียชน เพราะเป็นสิ่งควรเชื่อ,
คมฺภีราธิปฺปายโต สาตฺถํ
อุตตฺ านปทโต สพฺยญฺชนํ.
ชื่อว่าพรั่งพร้อมด้วยอรรถ เพราะมีความอธิบายลึก, ชื่อว่าพรั่งพร้อมด้วยพยัญชนะ เพราะมีบทตื้น,

หน้า ๒๑๔ • พุทธคุณกถา • [อรรถาธิบายศัพท์ว่า สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ]

อุปเนตพฺพสฺส อภาวโต สกลปริปุณฺณภาเวน เกวลปริปุณฺณํ
อปเนตพฺพสฺส อภาวโต นิทฺโทสภาเวน ปริสทุ ฺธํ
ชื่อว่าบริสุทธิ์สิ้นเชิง เพราะมีความบริบูรณ์เต็มที่ เหตุไม่มีสิ่งที่จะต้องเพิ่มเข้า,
ชื่อว่าบริสุทธิ์ เพราะเป็นของหาโทษมิได้ เหตุไม่มีสิ่งที่จะต้องนำออก,
สิกฺขาตฺตยปริคฺคหิตตฺตา พฺรหฺมภูเตหิ เสฏฺเฐหิ จริตพฺพโต เตสญฺจ จริยภาวโต พฺรหฺมจริย ํ
ชื่อว่าพรหมจรรย์ เพราะอันบุคคลผู้เป็นใหญ่ คือผู้ประเสริฐพึงปฏิบัติ
เหตุทพี่ รหมจรรย์นั้นอันท่านกำหนดด้วยไตรสิกขา และเพราะเป็นจริยาของท่านเหล่านั้น,
ตสฺมา สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ ฯเปฯ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสตีติ วุจจฺ ติ.
ฉะนั้น ท่านพระอุบาลีเถระ จึงกล่าวว่า
“พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมด้วยอรรถ พร้อมด้วยพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง .”
อปิจ ยสฺมา สนิทานํ สอุปฺปตฺตกิ ญฺจ เทเสนฺโต อาทิกลฺยาณํ เทเสติ
เวเนยฺยานํ อนุรูปโต อตฺถสฺส อวิปรีตตาย จ เหตูทาหรณยุตฺตโต จ มชฺเฌกลฺยาณํ
โสตูนํ สทฺธาปฏิลาเภน นิคมเนน จ ปริโยสานกลฺยาณํ เทเสติ.
อีกอย่างหนึง่ เพราะพระผูม้ พี ระภาค เมือ่ ทรงแสดงธรรมมีเหตุและเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ชือ่ ว่าทรงแสดง (ธรรมนัน้ ) มีความงามในเบือ้ งต้น
และ (ชื่อว่าทรงแสดง) (ธรรมนัน้ ) มีความงามในท่ามกลาง เพราะเนื้อความไม่วิปริต และเพราะประกอบด้วยเหตุและอุทาหรณ์
โดยสมควรแก่เวไนยสัตว์
และชื่อว่าทรงแสดง (ธรรมนั้น) มีความงามในที่สดุ เพราะทำให้พวกนักฟังได้ศรัทธาและความมั่นใจ.
เอวํ เทเสนฺโต จ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสติ.
ก็เมื่อทรงแสดงธรรมอยู่อย่างนั้น ชื่อว่าทรงประกาศพรหมจรรย์.
[137] ตญฺจ ปฏิปตฺติยา อธิคมพฺยตฺตโิ ต สาตฺถํ

ปริยตฺติยา อาคมพฺยตฺติโต สพฺยญฺชนํ
สีลาทิปญฺจธมฺมกฺขนฺธยุตฺตโต เกวลปริปุณฺณํ นิรุปกฺกิเลสโต นิตฺถรณตฺถาย ปวตฺติโต โลกามิสนิรเปกฺขโต จ ปริสุทธฺ ํ
เสฏฺฐฏฺเฐน พฺรหฺมภูตานํ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกานํ จริยโต “พฺรหฺมจริยนฺติ วุจฺจติ.
ก็พรหมจรรย์ ชือ่ ว่าพรั่งพร้อมด้วยอรรถ เพราะทราบชัดในธรรมที่ควรบรรลุได้ ก็ด้วยการปฏิบัติ ,
ชื่อว่าพรั่งพร้อมด้วยพยัญชนะ เพราะเชี่ยวชาญในพระคัมภีร์ ก็ด้วยปริยัติ,
ชื่อว่าบริบูรณ์สิ้นเชิง เพราะประกอบด้วยธรรมขันธ์ ๕ มีสีลขันธ์เป็นต้น,
ชื่อว่าบริสุทธิ์ เพราะไม่มีเครื่องเศร้าหมอง เพราะเป็นไปเพื่อประโยชน์จะสละทุกข์ในวัฏฏะ
และเพราะไม่มีความมุ่งหมายโลกามิส,
เรียกว่า “พรหมจรรย์” เพราะเป็นจริยาของท่านผู้ใหญ่ โดยอรรถว่าเป็นผู้ประเสริฐ
คือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระพุทธสาวก.
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ตสฺมาปิ โส ธมฺมํ เทเสติ อาทิกลฺยาณํ ฯเปฯ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสตีติ วุจจฺ ติ.
แม้เพราะฉะนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น จึงกล่าวได้ว่า
“ทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง มีความงามในที่สุด
ทรงประกาศพรหมจรรย์ บริสทุ ธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง พร้อมด้วยอรรถ พร้อมด้วยพยัญชนะ.
“สาธุ โข ปนาติ สุนฺทรํ โข ปน. “อตฺถาวหํ สุขาวหนฺติ วุตตฺ ํ โหติ.
ข้อว่า สาธุ โข ปน ความว่า อนึ่ง (การเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เห็นปานนั้น) เป็นความดีแล.
มีคำอธิบายว่า “นำประโยชน์มาให้ นำความสุขมาให้.”
“ตถารูปานํ อรหตนฺติ ยถารูโป โส ภวํ โคตโม เอวรูปานํ ยถาภุจฺจคุณาธิคเมน โลเก อรหนฺโตติ ลทฺธสทฺธานํ อรหตํ.
ข้อว่า ตถารูปานํ อรหตํ ความว่า (การเห็น) พระอรหันต์ทั้งหลายผู้ซึ่งได้ความเชื่อว่า “เป็นพระอรหันต์ในโลก”
เพราะได้บรรลุคุณตามเป็นจริง เห็นปานพระโคดมผู้เจริญนั้น (เป็นความดี).
“ทสฺสนํ โหตีติ ปสาทโสมฺมานิ อกฺขินี อุมฺมิเลตฺวา ทสฺสนมตฺตมฺปิ สาธุ โหตีติ เอวํ อชฺฌาสยํ กตฺวา.
ข้อว่า ทสฺสนํ โหติ ความว่า เวรัญชพราหมณ์ ทำอัธยาศัยไว้ อย่างนี้วา่
“แม้เพียงสักว่าการลืมตาทั้งสอง อันใสแจ๋ว ด้วยประสาทแล้วมองดู ย่อมเป็นความดี” ดังนี้ (จึงเข้าไปเฝ้าในภายหลัง).
[อรรถาธิบายวิเสสนสัพพนามว่า เยน เตน]
“อถโข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนูปสงฺกมีติ “เยนาติ ภุมฺมตฺเถ กรณวจนํ.
คำว่า เยน ในข้อว่า อถโข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ นี้ เป็นตติยาวิภตั ติ ลงในอรรถแห่งสัตตมีวิภัตติ.
ตสฺมา “ยตฺถ ภควา ตตฺถ อุปสงฺกมีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ.
เพราะฉะนั้น ในสองบทว่า เยน เตน นี้ พึงทราบใจความอย่างนี้ว่า
“พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ที่ใด, เวรัญชพราหมณ์ ได้เข้าไปเฝ้า ณ ที่นั้น.”
“เยน วา การเณน ภควา เทวมนุสฺเสหิ อุปสงฺกมิตพฺโพ เตน การเณน อุปสงฺกมีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ.
อีกอย่างหนึ่ง ในสองบทว่า เยน เตน นี้ พึงทราบใจความอย่างนี้วา่
“พระผู้มีพระภาค อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพึงเข้าไปเฝ้า ด้วยเหตุใด, เวรัญชพราหมณ์ ก็เข้าไปเฝ้าด้วยเหตุนั้น.”
เกน จ การเณน ภควา อุปสงฺกมิตพฺโพ.
ก็พระผู้มีพระภาค อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพึงเข้าไปเฝ้าเพราะเหตุไร?”
นานปฺปการคุณวิเสสาธิคมาธิปฺปาเยน สาธุผลูปโภคาธิปฺปาเยน ทิชคเณหิ นิจฺจผลิตมหารุกฺโข วิย.
พึงเข้าไปเฝ้า เพราะมีความประสงค์ ในการบรรลุคุณวิเศษมีประการต่างๆ เหมือนต้นไม้ใหญ่ซึ่งผลิตผลเป็นนิตย์
อันหมู่ทิชาชาติทั้งหลาย พึงบินเข้าไปหา เพราะมีความประสงค์ในการจิกกินผลที่ดี ฉะนั้น.”
“อุปสงฺกมีติ จ คโตติ วุตตฺ ํ โหติ.
อนึ่ง บทว่า อุปสงฺกมิ มีอธิบายว่า “ไปแล้ว”.
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“อุปสงฺกมิตฺวาติ อุปสงฺกมนปริโยสานปริทีปนํ.
คำว่า อุปสงฺกมิตวฺ า เป็นคำแสดงปริโยสานกาลกิริยาแห่งการเข้าไปเฝ้า.
อถวา เอวํ คโต ตโต อาสนฺนตรํ ฐานํ ภควโต สมีปสงฺขาตํ คนฺตฺวาติปิ วุตฺตํ โหติ.
อีกอย่างหนึ่ง ท่านกล่าวอธิบายไว้วา่ “เวรัญชพราหมณ์” ไปแล้วอย่างนั้น คือไปยังสถานที่ใกล้ชิดกว่านั้น
ได้แก่ที่นับว่าใกล้ต่อพระผู้มพี ระภาค ดังนี้บ้าง.
ยถา คมนียาทีนิ๑ ปุจฺฉนฺโต ภควา เตน เอวํ โสปิ ภควตา สทฺธึ สมปฺปวตฺตโมโท อโหสิ
สีโตทกํ วิย อุณฺโหทเกน สมฺโมทิตํ เอกีภาวํ อคมาสิ.
[138] “ภควา สทฺธึ สมฺโมทีติ

หลายบทว่า ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ ความว่า
พระผู้มีพระภาค เมื่อตรัสถามถึงความสุขทุกข์เป็นต้น๒ ได้ทรงมีความรื่นเริงเป็นไปกับพราหมณ์นั้นแล้ว ฉันใด,
ถึงแม้พราหมณ์นั้น ก็ฉันนั้น ได้มีความรื่นเริงเป็นไปกับพระผู้มีพระภาค คือได้ถึงความเป็นผู้รื่นเริง
ได้แก่ความเป็นพวกเดียวกัน ดุจน้ำเย็นกับน้ำร้อนผสมเป็นอันเดียวกันฉันนั้น.
[อรรถาธิบายศัพท์วา่ สมฺโมทนียํ และ สาราณียํ]
ยาย จ กจฺจิ โภ โคตม ขมนียํ กจฺจิ ยาปนียํ
กจฺจิ โภโต โคตมสฺส สาวกานญฺจ อปฺปาพาธํ อปฺปาตงฺกํ ลหุฏฺฐานํ พลํ ผาสุวิหาโรติอาทิกาย กถาย สมฺโมทิ.
ก็เวรัญชพราหมณ์ ได้รื่นเริง (กับพระผู้มีพระภาค) ด้วยถ้อยคำมีอาทิวา่ “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ! พระองค์พออดทนได้หรือ?
พอยังอัตตภาพให้เป็นไปได้หรือ? และพระสาวกทั้งหลายของพระโคดมผู้เจริญ ไม่มีอาพาธหรือ? ไม่มีทกุ ข์หรือ?
ยังยืนคล่องแคล่วอยู่หรือ? ยังมีกำลังอยู่หรือ? ยังอยู่ผาสุกหรือ?” ดังนี้ อันใด.
ตํ ปีติปาโมชฺชสงฺขาตสมฺโมทชนนโต สมฺโมทิตุํ ยุตฺตภาวโต จ สมฺโมทนียํ
อตฺถพฺยญฺชนมธุรตาย สุจิรมฺปิ กาลํ สาเรตุํ นิรนฺตรํ ปวตฺเตตุํ อรหรูปโต สริตพฺพภาวโต จ สาราณียํ.
ถ้อยคำอันนั้น ชื่อว่า สัมโมทนียะ (คือถ้อยคำเป็นที่ตั้งแห่งความรืน่ เริง) เพราะให้เกิดความรื่นเริงกล่าวคือปีติและปราโมทย์
และเพราะเป็นถ้อยคำสมควรเพื่อความรื่นเริง,
ชื่อว่า สาราณียะ (คือถ้อยคำเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน) เพราะเป็นถ้อยคำที่สมควร และเพราะเป็นถ้อยคำที่ควรระลึกถึง
เพื่อให้ระลึกถึงตลอดกาลแม้นานด้วยดี คือเพื่อให้เป็นไปหาระหว่างมิได้ เหตุเป็นถ้อยคำอ่อนหวานด้วยอรรถและพยัญชนะ.
สุยฺยมานสุขโต จ สมฺโมทนียํ อนุสฺสริยมานสุขโต สาราณียํ.
อนึ่ง ชื่อว่า สัมโมทนียะ เพราะฟังอยูก่ ็เป็นสุข, ชื่อว่า สาราณียะ เพราะตามระลึกถึงอยู่ก็เป็นสุข.
ตถา พฺยญฺชนปริสุทธฺ ตาย สมฺโมทนียํ อตฺถปริสุทธฺ ตาย สาราณียนฺติ.
อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า สัมโมทนียะ เพราะเป็นถ้อยคำบริสุทธิ์ดว้ ยพยัญชนะ
ชื่อว่า สาราณียะ เพราะเป็นถ้อยคำบริสุทธิด์ ้วยอรรถ ด้วยประการฉะนี้แล.

๑ “ขมนียาทีนีติ ภเวยฺย.
๒ สารัตถทีปนีก็ดี อรรถโยชนาก็ดี เป็น ขมนียาทีนิ. ได้แปลตามนั้น.
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[อรรถาธิบายสองศัพท์ เอกมนฺตํ นิสีทิ]
เอวํ อเนเกหิ ปริยาเยหิ สมฺโมทนียํ กถํ สาราณียํ วีติสาเรตฺวา ปริโยสาเปตฺวา นิฏฺฐาเปตฺวา
เยนตฺเถน อาคโต ตํ ปุจฺฉิตุกาโม เอกมนฺตํ นิสีทิ.
เวรัญชพราหมณ์ ยังถ้อยคำอันเป็นทีต่ ั้งแห่งความรื่นเริง คือถ้อยคำเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ให้ผ่านไป คือให้จบลง
ได้แก่ ให้สำเร็จลง ด้วยบรรยายมิใช่น้อยอย่างนั้นแล้ว ประสงค์จะทูลถามถึงประโยชน์ที่เป็นเหตุให้ตนมา
จึงนั่งแล้ว ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง.
“เอกมนฺตนฺติ ภาวนปุํสกนิทฺเทโส. วิสมํ จนฺทิมสุริยา อนุปริวตฺตนฺตีตอิ าทีสุ วิย.
ศัพท์ว่า เอกมนฺตํ นี้ เป็นศัพท์แสดงภาวนปุํสกลิงค์.
(ศัพท์วา่ เอกมนฺตํ นี้เป็นทุติยาวิภัตติ ลงในอรรถแห่งสัตตมีวิภตั ติ)
เหมือนในคำทั้งหลายเป็นต้นว่า “พระจันทร์และพระอาทิตย์ ย่อมเดินเวียนรอบไปในที่อันไม่เสมอ” ดังนี้.
ตสฺมา ยถา นิสินฺโน เอกมนฺตํ นิสินฺโน โหติ ตถา นิสีทตี ิ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ.
เพราะเหตุนั้น ในคำว่า เอกมนฺตํ นิสีทิ นี้ พึงเห็นใจความอย่างนี้วา่
“เวรัญชพราหมณ์นั้นนั่งแล้ว จะชื่อว่า เป็นผู้นั่ง ณ ที่สมควรข้างหนึ่ง โดยประการใด, ก็นั่งแล้วโดยประการนั้น.”
ภุมฺมตฺเถ วา เอตํ อุปโยควจนํ.
อนึ่ง คำว่า เอกมนฺตํ นั้น เป็นทุติยาวิภตั ติ ลงในอรรถแห่งสัตตมีวิภัตติ.
“นิสีทีติ อุปาวิสิ.
บทว่า นิสีทิ แปลว่า เข้าไปใกล้แล้ว.
ปณฺฑิตา หิ ปุริสา ครุฏฺฐานิยํ อุปสงฺกมิตวฺ า อาสนกุสลตาย เอกมนฺตํ นิสีทนฺติ.
จริงอยู่ บุรุษทั้งหลายผู้ฉลาด เข้าไปหาครุฐานียบุคคล (คือบุคคลผู้ตั้งอยู่ในฐานครู)
ชื่อว่าย่อมนั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เพราะความเป็นผู้ฉลาดในการนั่ง.
อยญฺจ เตสํ อญฺญตโร ตสฺมา เอกมนฺตํ นิสีทิ.
ก็บรรดาบุรษุ ผูฉ้ ลาดเหล่านัน้ เวรัญชพราหมณ์น้เี ป็นคนใดคนหนึง่ , เพราะฉะนัน้ พราหมณ์นน้ั จึงนัง่ แล้ว ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ .
[การนั่งเว้นโทษ ๖ อย่าง]
กถํ นิสินฺโน ปน เอกมนฺตํ นิสินฺโน โหตีติ.
ถามว่า “ก็บุคคลนั่งอยู่อย่างไร จึงชื่อว่าเป็นผู้นั่งแล้ว ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง?”
ฉ นิสชฺชโทเส วชฺเชตฺวา.
แก้ว่า “ต้องนั่งเว้นโทษแห่งการนั่ง ๖ อย่าง จึงชื่อว่าเป็นผู้นั่งแล้ว ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง.”
เสยฺยถีทํ.
โทษแห่งการนั่ง ๖ อย่างเป็นไฉน?
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อติทรู มจฺจาสนฺนํ อุปริวาตมุนฺนตปฺปเทสํ อติสมฺมุขา อติปจฺฉาติ.
โทษแห่งการนัง่ ๖ อย่างนัน้ คือ นัง่ ไกลนัก ๑ นัง่ ใกล้กนั นัก ๑ นัง่ เหนือลม ๑ นัง่ ทีส่ งู ๑ นัง่ ตรงหน้าเกินไป ๑ นัง่ ข้างหลังเกินไป ๑.
อติทูเร นิสินฺโน หิ สเจ กเถตุกาโม [139] โหติ อุจฺจาสทฺเทน กเถตพฺพํ โหติ.
จริงอยู่ บุคคลนั่งอยู่ในที่ไกลกันนัก ถ้าประสงค์จะพูดจะต้องพูดเสียงดัง.
อจฺจาสนฺเน นิสินฺโน สงฺฆฏฺฏนํ กโรติ.
นั่งในที่ใกล้กันนัก ย่อมทำความเบียดเสียดกัน.
อุปริวาเต นิสินฺโน สรีรคนฺเธน พาธติ.
นั่งในที่เหนือลม ย่อมรบกวน (คนอืน่ ) ด้วยกลิ่นตัว.
อุนฺนตปฺปเทเส นิสินฺโน อคารวํ ปกาเสติ.
นั่งในที่สูง ย่อมประกาศความไม่เคารพ.
อติสมฺมุขา นิสินฺโน สเจ ทฏฺฐกุ าโม โหติ จกฺขุนา จกฺขุํ อาหจฺจ ทฏฺฐพฺพํ โหติ.
นั่งในที่ตรงหน้าเกินไป ถ้าประสงค์จะดู, จะต้องจ้องดูตาต่อตากัน.
อติปจฺฉา นิสินฺโน สเจ ทฏฺฐกุ าโม โหติ คีวํ ปสาเรตฺวา ทฏฺฐพฺพํ โหติ.
นั่งข้างหลังเกินไป ถ้าประสงค์จะดู, จะต้องยื่นคอออกไปดู.
ตสฺมา อยมฺปิ เอเต ฉ นิสชฺชโทเส วชฺเชตฺวา นิสีทิ.
เพราะฉะนั้น เวรัญชพราหมณ์แม้นี้ จึงนั่งเว้นโทษแห่งการนั่ง ๖ อย่างเหล่านั่นแล.
เตน วุตฺตํ เอกมนฺตํ นิสีทีติ.
เหตุดังนั้น ท่านพระอุบาลีเถระ จึงกล่าวไว้วา่ “พราหมณ์นั้น นั่งแล้ว ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง.”
[อรรถาธิบายศัพท์ต่างๆ มี เอตํ ศัพท์ เป็นต้น]
เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ ภควนฺตํ เอตทโวจ.
เวรัญชพราหมณ์ นั่งแล้ว ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล จึงได้กราบทูลคำนี้กะพระผู้มีพระภาค.
“เอตนฺติ อิทานิ วตฺตพฺพมตฺถํ ทสฺเสติ.
ด้วยบทว่า เอตํ เป็นต้น พระอาจารย์แสดงใจความที่ควรจะกล่าวในบัดนี้.
ทกาโร ปทสนฺธิกโร.
ท อักษร ทำการต่อบท.
“อโวจาติ อภาสิ.
บทว่า อโวจ แปลว่า ได้กราบทูลแล้ว.
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“สุตมฺเมตนฺติ สุตํ เม ตํ.
ประชุมบทว่า สุตมฺเมตํ (ตัดบทเป็น) สุตํ เม ตํ (ข้อนัน้ ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้ว).
“เอตํ มยา สุตนฺติ อิทานิ วตฺตพฺพมตฺถํ ทสฺเสติ.
พระอาจารย์แสดงในความที่ควรกล่าวในบัดนี้ด้วยคำว่า เอตํ มยา สุตํ เป็นต้น.
“โภ โคตมาติ ภควนฺตํ โคตฺเตน อาลปติ.
เวรัญชพราหมณ์ ย่อมทูลเรียกพระผู้มีพระภาค ด้วยพระโคตรว่า โภ โคตม (ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ).
อิทานิ ยํ เตน สุตํ ตํ ทสฺเสนฺโต น สมโณ โคตโมติ เอวมาทิมาห.
บัดนี้ ท่านพระอุบาลีเถระ เมื่อจะแสดงข้อความที่เวรัญชพราหมณ์นั้นได้ฟังแล้ว จึงได้กล่าวคำมีอาทิอย่างนี้วา่ น สมโณ โคตม.
ตตฺรายํ อนุตตฺ านปทวณฺณนา.
ใน(คำว่า สมโณ โคตโม เป็นต้น)นั้น มีการพรรณนาบทที่ไม่ง่าย ดังต่อไปนี้:“พฺราหฺมเณติ ชาติพฺราหฺมเณ.
บทว่า พฺราหฺมเณ ได้แก่ พราหมณ์โดยชาติ.
“ชิณฺเณติ ชชฺชรีภูเต ชราย ขณฺฑิจฺจาทิภาวํ อาปาทิเต.
บทว่า ชิณฺเณ ได้แก่ เป็นคนแก่คร่ำคร่า คือถูกชราส่งให้ไป ถึงความเป็นผู้มีอวัยวะหักเป็นท่อนเป็นต้น.
“วุฑฺเฒติ องฺคปจฺจงฺคานํ วุฑฺฒิมริยาทปฺปตฺเต.
บทว่า วุฑฺเฒ ได้แก่ ผู้เข้าเขตแห่งความเจริญแห่งอวัยวะน้อยใหญ่.
“มหลฺลเกติ ชาติมหลฺลกตาย สมนฺนาคเต. “จิรกาลปฺปสูเตติ วุตตฺ ํ โหติ.
บทว่า มหลฺลเก คือผู้มาตามพร้อมแล้ว ด้วยความเป็นคนแก่โดยชาติ. มีคำอธิบายว่า “ผู้เกิดมานานแล้ว.”
“อทฺธคเตติ อทฺธานํ คเต. เทฺว ตโย ราชปริวฏฺเฏ อตีเตติ อธิปฺปาโย.
บทว่า อทฺธคเต ได้แก่ ผู้ผา่ นกาลมานานแล้ว. อธิบายว่า “ผู้ลว่ งเลยมา ๒-๓ ชัว่ รัชกาลแล้ว.”
“วโยอนุปฺปตฺเตติ ปจฺฉิมวยํ สมฺปตฺเต.
บทว่า วโยอนุปตฺเต ได้แก่ ผู้ย่างเข้าปูนปัจฉิมวัยแล้ว.
ปจฺฉิมวโย นาม วสฺสสตสฺส ปจฺฉิโม ตติยภาโค.
ส่วนที่ ๓ อันมีในที่สดุ แห่งร้อยปี ชื่อว่า ปัจฉิมวัย (คือวัยสุดท้าย).
อปิจ “ชิณฺเณติ โปราเณ. จิรกาลปฺปวตฺตกุลนฺวเยติ วุตฺตํ โหติ.
อีกอย่างหนึ่ง (ในบททั้งหลายมีบท)ว่า ชิณฺเณ (เป็นต้นนี้ พึงทราบโยชนาอย่างนี้วา่ )
บทว่า ชิณฺเณ ได้แก่ ผู้เกิดก่อน. มีอธิบายว่า “ผู้คล้อยตามตระกูลที่เป็นไปตลอดกาลนาน.”
“วุฑฺเฒติ สีลาจาราทิคุณวุฑฺฒิยตุ ฺเต.
บทว่า วุฑฺเฒ ได้แก่ ผู้ประกอบด้วยความเจริญแห่งคุณมีศีลและมารยาทเป็นต้น.
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[140] “มหลฺลเกติ วิภวมหนฺตตาย สมนฺนาคเต มหทฺธเน มหาโภเค.

บทว่า มหลฺลเก คือผู้มาตามพร้อมแล้ว ด้วยความเป็นผู้มีสมบัติมาก คือผู้มที รัพย์มาก มีโภคะมาก.
“อทฺธคเตติ มคฺคปฏิปนฺเน พฺราหฺมณานํ วตฺตจริยาทิมริยาทํ อวีติกฺกมฺม จรมาเน.
บทว่า อทฺธคเต ได้แก่ ผูด้ ำเนินไปตลอดทางแล้ว คือผู้ประพฤติไม่กา้ วล่วงเขตแห่งคุณมีวัตรจริยาเป็นต้น ของพวกพราหมณ์ .
“วโยอนุปฺปตฺเตติ ชาติวุฑฺฒภาวํ อนฺติมวยํ อนุปฺปตฺเตติ เอวเมตฺถ โยชนา เวทิตพฺพา.
บทว่า วโยอนุปฺปตฺเต ได้แก่ ผู้ยา่ งเข้าถึงความเป็นคนแก่โดยชาติ คือวัยที่สุดโต่ง.
อิทานิ “อภิวาเทตีติ เอวมาทีนิ “น สมโณ โคตโมติ เอตฺถ วุตฺตนกาเรน โยเชตฺวา เอวมตฺถโต เวทิตพฺพานิ
“น วนฺทติ, นาสนา วุฏฺฐหติ, นาปิ ‘อิธ โภนฺโต นิสีทนฺตูติ เอวํ อาสเนน อุปนิมนฺเตตีติ.
บัดนี้ บัณฑิตพึงประกอบบททั้งหลายมีอาทิอย่างนีว้ ่า “อภิวาเทติ” ด้วย น อักษร ทีท่ ่านกล่าวไว้ในคำว่า น สมโณ โคตโม นี้
แล้วทราบตามเนื้อความอย่างนี้วา่ “พระสมณโคดมไม่กราบไหว้, ไม่ลุกจากอาสนะ(รับ), ทั้งไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะอย่างนี้ว่า
“ท่านผู้เจริญทั้งหลาย จงนั่งบนอาสนะนี้.”
เอตฺถ หิ วาสทฺโท วิภาวเน นาม อตฺเถ รูปํ นิจจฺ ํ วา อนิจฺจํ วาติอาทีสุ วิย.
จริงอยู่ วา ศัพท์ซึ่งมีอยู่ในบทเป็นต้นว่า “อภิวาเทติ” นี้ ย่อมเป็นไปในอรรถชื่อว่า วิภาวนะ (คือคำประกาศตามปกติของชาวโลก)
ดุจ วา ศัพท์ในประโยคเป็นต้นว่า “รูปเที่ยง หรือไม่เที่ยง.”
เอวํ วตฺวา อถ อตฺตโน อภิวาทนาทีนิ อกโรนฺตํ ภควนฺตํ ทิสวฺ า อาห
“ตยิทํ โภ โคตม ตเถวาติ ยนฺตํ มยา สุตํ ตํ ตเถว ตํ สวนญฺจ เม ทสฺสนญฺจ สํสนฺทติ สเมติ อตฺถโต เอกีภาวํ คจฺฉติ.
เวรัญชพราหมณ์ ครัน้ กราบทูลอย่างนัน้ แล้ว ลำดับนัน้ เห็นพระผูม้ พี ระภาคผูไ้ ม่ทรงทำสามีจกิ รรมมีการกราบไหว้เป็นต้นแก่ตน
จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระโคดม ผู้เจริญ! คำที่ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วนี้นั้น เป็นเช่นนั้นจริง”
อธิบายว่า “คำนั้นใด ที่ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้ว, คำนั้น ย่อมเป็นเช่นนั้นจริง คือข้อที่ข้าพเจ้าได้ฟังมาและได้เห็นมานั้น
ย่อมสมกัน คือเสมอกัน ได้แก่ถึงความเป็นอย่างเดียวกันโดยความหมาย.”
“น หิ ภวํ โคตโม ฯเปฯ อาสเนน วา นิมนฺเตตีติ เอวํ อตฺตนา สุตํ ทิฏฺเฐน นิคเมตฺวา นินฺทนฺโต อาห
“ตยิทํ โภ โคตม น สมฺปนฺนเมวาติ
เวรัญชพราหมณ์ กล่าวย้ำเรื่องที่ตนได้ฟังมา พร้อมทั้งทีต่ นได้เห็นมา อย่างนีว้ ่า “ท่านพระโคดม ผู้เจริญ ไม่กราบไหว้ ไม่ลุกรับ
พวกพราหมณ์ ผู้แก่ ผู้เฒ่า ผู้ใหญ่ ผู้ลว่ งกาลผ่านวัยมาโดยลำดับ หรือไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะเลย” เมื่อจะตำหนิ (พระพุทธองค์)
จึงกราบทูลว่า ตยิทํ โภ โคตม น สมฺปนฺนเมว ดังนี้.
ตํ อภิวาทนาทีนํ อกรณํ น ยุตตฺ เมว.
มีอธิบายว่า “การที่พระองค์ไม่ทรงทำสามีจิกรรมมีการกราบไหว้เป็นต้นนั้น ไม่สมควรเลย.
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[พระผู้มีพระภาคทรงคัดค้าน]
อถสฺส ภควา อตฺตุกฺกํสนปรวมฺภนโทสํ อนุปคมฺม กรุณาสีตลหทเยน ตํ อญฺญาณํ วิธมิตฺวา ยุตตฺ ภาวํ ทสฺเสตุกาโม อาห
“นาหนฺตํ พฺราหฺมณ ฯเปฯ มุทธฺ าปิ ตสฺส วิปเตยฺยาติ.
ลำดับนั้น พระผู้มพี ระภาค ไม่ทรงเข้าไปอาศัยโทษคือการกล่าวยกตนข่มท่าน แต่มพี ระประสงค์จะทรงกำจัดความไม่รู้นั้น
ด้วยพระหทัยที่เยือกเย็นเพราะกรุณา แล้วแสดงความเหมาะสมแก่พราหมณ์นั้น จึงตรัสว่า “ดูก่อนพราหมณ์! ในโลก
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทพดาและมนุษย์
เราไม่เล็งเห็นบุคคลผู้ที่เราควรกราบไหว้ ควรลุกรับ หรือควรเชือ้ เชิญด้วยอาสนะ,
เพราะว่าตถาคตพึงกราบไหว้ พึงลุกรับ หรือพึงเชื้อเชิญบุคคลใดด้วยอาสนะ, แม้ศีรษะของบุคคลนั้น ก็พึงตกไป.”
ตตฺรายํ สงฺเขปตฺโถ.
ในคำว่า นาหนฺตํ เป็นต้นนั้น มีเนื้อความสังเขปดังนี้คือ:“อหํ พฺราหฺมณ อปฏิหเตน สพฺพญฺญุตญฺญาณจกฺขุนา โอโลเกนฺโตปิ ตํ ปุคฺคลํ เอตสฺมึ สเทวกาทิเภเท โลเก น ปสฺสามิ
ยํ อหํ อภิวาเทยฺยํ วา ปจฺจุฏฺเฐยฺยํ วา อาสเนน วา นิมนฺเตยฺยํ.
“ดูก่อนพราหมณ์! เราแม้ตรวจดูอยูด่ ้วยจักษุคือสัพพัญญุตญาณ ซึ่งไม่มีอะไรขัดขวางได้ ก็ไม่เล็งเห็นบุคคลที่เราควรกราบไหว้
ควรลุกรับ หรือควรเชื้อเชิญด้วยอาสนะ ในโลกต่างโดยประเภทมีเทวโลกเป็นต้น นี้แล,
[141] อนจฺฉริยํ วา เอตํ ยฺวาหํ อชฺช สพฺพญฺญุตปฺปตฺโต เอวรูปํ นิปจฺจการารหํ ปุคฺคลํ น ปสฺสามิ.

อีกอย่างหนึง่ ข้อทีเ่ ราได้บรรลุความเป็นสัพพัญญูในวันนี้ ไม่เล็งเห็นบุคคลผูท้ ค่ี วรทำการนอบน้อมเห็นปานนัน้ ไม่นา่ อัศจรรย์เลย,
อปิจ โข ยทาปาหํ สมฺปติชาโตว อุตฺตเรนาภิมุโข สตฺตปทวีติหาเรน คนฺตวฺ า สกลํ ทสสหสฺสโลกธาตุํ โอโลเกสึ
ตทาปิ เอตสฺมึ สเทวกาทิเภเท โลเก ตํ ปุคฺคลํ น ปสฺสามิ ยมหํ อภิวาเทยฺยํ วา ปจฺจุฏฺเฐยฺยํ วา อาสเนน วา นิมนฺเตยฺยํ.
อีกประการหนึ่งแล แม้ในกาลใด เราเกิดได้ครู่หนึ่งเท่านั้น ก็ผินหน้าไปทางด้านทิศอุดร เดินไปได้ ๗ ก้าว
แล้วได้ตรวจดูหมื่นโลกธาตุทั้งสิ้น, แม้ในกาลนั้น เราก็มิได้เล็งเห็นบุคคลที่เราควรกราบไหว้
ควรลุกรับหรือควรเชื้อเชิญด้วยอาสนะ ในโลกต่างโดยประเภทมีเทวโลกเป็นต้นนี้เลย,
อถโข มํ โสฬสกปฺปสหสฺสายุโก ขีณาสวมหาพฺรหฺมาปิ อญฺชลึ ปคฺคเหตฺวา
“ตฺวํ โลเก มหาปุริโส ตฺวํ สเทวกสฺส โลกสฺส อคฺโค จ เชฏฺโฐ จ เสฏฺโฐ จ นตฺถิ ตยา อุตตฺ ริตโรติ สญฺชาตโสมนสฺโส ปฏิมาเนสิ .
คราวนั้นแล ถึงท้าวมหาพรหมผู้เป็นพระขีณาสพ ซึ่งมีอายุได้หนึ่ง ๑๖,๐๐๐ กัป ก็ได้ประคองอัญชลี เกิดความโสมนัส
ต้อนรับเราว่า ท่านเป็นมหาบุรุษในโลก, ท่านเป็นผู้เลิศ เจริญที่สุด และประเสริฐที่สดุ แห่งโลก พร้อมทั้งเทวโลก,
บุคคลผู้เยี่ยมกว่าท่าน ย่อมไม่มี,
ตทาปิจาหํ อตฺตนา อุตตฺ ริตรํ อปสฺสนฺโต อาสภึ วาจํ นิจฉฺ าเรสึ “อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺสาติ.
อนึ่ง แม้ในกาลนั้น เราเมื่อไม่เล็งเห็นบุคคลผู้เยี่ยมกว่าตน จึงได้เปล่งอาสภิวาจาว่า
“เราเป็นยอดแห่งโลก เราเป็นผู้เจริญที่สดุ แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สดุ แห่งโลก ๑” ดังนี้,

๑ ที. มหา. ๑๐/๑๗.
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เอวํ สมฺปติชาตสฺสาปิ มยฺหํ อภิวาทนาทิรโห ปุคฺคโล นตฺถิ.
บุคคลผู้ที่ควรแก่สามีจิกรรมมีการกราบไหว้เป็นต้น ของเราแม้ผู้เกิดได้ครู่เดียว ยังไม่มี ด้วยประการฉะนี้ ,
สฺวาหํ อิทานิ สพฺพญฺญุตปฺปตฺโต กํ อภิวาเทยฺยํ วา ฯเปฯ อาสเนน วา นิมนฺเตยฺยํ
ตสฺมา ตฺวํ พฺราหฺมณ มา ตถาคตา เอวรูปํ นิปจฺจการํ ปฏฺฐยิตฺถ.
บัดนี้ เรานั้นได้บรรลุความเป็นสัพพัญญูแล้ว จะพึงกราบไหว้ พึงลุกรับ หรือพึงเชือ้ เชิญใครด้วยอาสนะเล่า?
ดูก่อนพราหมณ์! เพราะเหตุนั้น ท่านอย่าได้ปรารถนาการทำความนอบน้อมเห็นปานนั้น จากตถาคตเลย,
ยํ หิ พฺราหฺมณ ตถาคโต อภิวาเทยฺย วา ฯเปฯ อาสเนน วา นิมนฺเตยฺย
มุทฺธาปิ ตสฺส ปุคฺคลสฺส รตฺติปริโยสาเน ปริปากสิถิลพนฺธนํ วณฺฏา ปมุตฺตํ ตาลผลมิว คีวโต ปจฺฉิชฺชิตวฺ า สหสาว ภูมิยํ วิปเตยฺย.
ดูก่อนพราหมณ์! เพราะว่า ตถาคตพึงกราบไหว้ พึงลุกรับ หรือพึงเชื้อเชิญบุคคลใดด้วยอาสนะ,
แม้ศีรษะของบุคคลนั้น พึงขาดจากคอตกลงไปบนพื้นดิน โดยเร็วพลันทีเดียว ดุจผลตาลที่มีเครือ่ งผูกหย่อนเพราะแก่หง่อม
หล่นจากขั้วในที่สดุ แห่งราตรี ฉะนั้น.”
[เวรัญชพราหมณ์กล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าเป็นคนไม่มรี ส]
เอวํ วุตฺเตปิ พฺราหฺมโณ ทุปฺปญฺญตาย ตถาคตสฺส โลกเชฏฺฐกภาวํ อสลฺลกฺเขนฺโต เกวลํ ตํ วจนํ อสหมาโน อาห
“อรสรูโป ภวํ โคตโมติ.
แม้เมื่อพระผู้มีพระภาค ตรัสอย่างนี้แล้ว พราหมณ์ก็กำหนดไม่ได้ถึงข้อความทีพ่ ระตถาคตเจ้าเป็นเชฏฐบุรุษในโลก
เพราะทรามปัญญา ไม่ยอมอดกลั้นพระดำรัสนั้นถ่ายเดียว จึงกล่าวว่า “พระโคดมผู้เจริญ! เป็นคนไม่มีรส.”
อยํ กิรสฺส อธิปฺปาโย “ยํ โลเก อภิวาทน[142]ปจฺจุฏฺฐานญฺชลิกมฺมสามีจิกมฺมํ ‘สามคฺคีรโสติ วุจฺจติ ตํ โภโต โคตมสฺส นตฺถิ
ตสฺมา อรสรูโป ภวํ โคตโม อรสชาติโก อรสสภาโวติ.
ได้ยินว่า พราหมณ์นั้นมีความประสงค์ดังนีว้ ่า “สามีจิกรรมคือการกราบไหว้ การลุกรับ และประณมมือไหว้อันใด
ที่ประชาชนเรียกอยู่ในโลกว่า ‘สามัคคีรส’ สามีจกิ รรมมีการกราบไหว้เป็นต้นนั้น ของพระโคดม ผู้เจริญ ย่อมไม่มี ,
เพราะฉะนั้น พระโคดม ผู้เจริญ จึงเป็นคนไม่มีรส คือมีพระชาติไม่มรี ส มีสภาพไม่มีรส.”
อถสฺส ภควา จิตฺตมุทุภาวชนนตฺถํ อุชุวิปจฺจนีกภาวํ ปริหรนฺโต อญฺญถา ตสฺส วจนสฺสตฺถํ อตฺตนิ สนฺทสฺเสนฺโต
“อตฺถิ เขฺวส พฺราหฺมณ ปริยาโยติอาทิมาห.
ลำดับนั้น พระผู้มพี ระภาค เพื่อจะให้พราหมณ์นั้นเกิดใจอ่อน จึงทรงหลีกหนีความเป็นข้าศึกโดยตรงเสีย
ทรงรับสมเนื้อความแห่งคำนั้นโดยประการอื่นในพระองค์ จึงตรัสว่า “พราหมณ์! บรรยายนี้ มีอยู่แล ดังนี้เป็นต้น
[ปริยายศัพท์ลงในอรรถ ๓ อย่าง]
ตตฺถ “ปริยาโยติ การณํ.
ในคำว่า ปริยาโย เป็นต้นนั้น (พึงทราบวินิจฉัย)ดังนี้.
การณะ ชือ่ ว่า ปริยาย.
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อยํ หิ ปริยายสทฺโท เทสนาวารการเณสุ วตฺตติ.
จริงอยู่ ปริยายศัพท์นี้ ย่อมเป็นไปในเทศนา วาระและการณะ.
“มธุปิณฺฑิกปริยาโยเตฺวว นํ ธาเรหีติอาทีสุ หิ เอส เทสนายํ วตฺตติ.
ความจริง ปริยายศัพท์นั่น ย่อมเป็นไปในเทศนา
ในคำทั้งหลายมีอาทิว่า “ท่านจงทรงจำพระสูตรนั้นไว้ว่า ‘มธุปิณฑิกเทศนา๑’” ดังนี้นั่นเทียว.
“กสฺส นุโข อานนฺท อชฺช ปริยาโย ภิกฺขุนิโย โอวทิตุนฺติอาทีสุ วาเร.
เป็นไปในวาระ ในคำทั้งหลายมีอาทิว่า “ดูก่อนอานนท์! วันนี้เป็นวาระของใครหนอแล เพือ่ โอวาทนางภิกษุณีทั้งหลาย.”
“สาธุ ภนฺเต ภควา อญฺญํ ปริยายํ อาจิกฺขตุ ยถายํ ภิกฺขุสงฺโฆ อญฺญาย สณฺฐเหยฺยาติอาทีสุ การเณ.
เป็นไปในการณะ ในคำทั้งหลายมีอาทิว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ดังข้าพระองค์ขอโอกาส
ขอพระผู้มพี ระภาค โปรดตรัสบอกปริยาย (เหตุ) อื่น โดยอาการที่ภิกษุสงฆ์ จะพึงดำรงอยูใ่ นความเป็นพระอรหันต์.”
สฺวายํ อิธ การเณ วตฺตติ.
ในที่นี้ ปริยายศัพท์นี้นั้น ย่อมเป็นไปในการณะ (เหตุ).
ตสฺมา เอตฺถ เอวมตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ “อตฺถิ โข พฺราหฺมณ เอตํ การณํ
เยน การเณน มํ ‘อรสรูโป ภวํ โคตโมติ วทมาโน ปุคฺคโล สมฺมา วเทยฺย ‘อวิตถวาทีติ สงฺขํ คจฺเฉยฺย.
เพราะฉะนั้น ในบทว่า ปริยาโย นี้ พึงทราบใจความอย่างนี้ว่า “ดูก่อนพราหมณ์! บุคคลกล่าวหาเราอยู่ว่า
‘พระโคดม ผู้เจริญ เป็นคนไม่มีรส’ ดังนี้ พึงพูดถูก คือพึงถึงความนับว่า ‘เป็นผู้พูดไม่ผดิ ’ เพราะเหตุใด เหตุนั่น มีอยู่จริงแล.”
กตโม ปน โสติ.
ถามว่า “ก็ปริยาย (เหตุ) นั้น เป็นไฉน?”
“เย เต พฺราหฺมณ รูปรสา ฯเปฯ โผฏฺฐพฺพรสา เต ตถาคตสฺส ปหีนาติ.
แก้ว่า “ดูก่อนพราหมณ์! รสในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เหล่านั้นใด, รสในรูปเป็นต้นเหล่านั้น ตถาคตละได้แล้ว.”
กึ วุตตฺ ํ โหติ.
ถามว่า “พระผู้มีพระภาค ตรัสอธิบายไว้อย่างไร?”

๑ ม. ม. ๑๒/๒๓๐.
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เย เต ชาติวเสน วา อุปฺปตฺตวิ เสน วา เสฏฺฐสมฺมตานมฺปิ ปุถุชฺชนานํ รูปารมฺมณาทีนิ อสฺสาเทนฺตานํ อภินนฺทนฺตานํ รชฺชนฺตานํ
อุปฺปชฺชนฺติ กามสุขสฺสาทสงฺขาตา รูปรสา สทฺทรสา คนฺธรสา รสรสา โผฏฺฐพฺพรสา
เย อิมํ โลกํ คีวายํ พนฺธิตวฺ า วิย อาวิญฺฉนฺติ วตฺถารมฺมณาทิสามคฺคิยญฺจ สติ อุปฺปนฺนตฺตา [143] ‘สามคฺคีรสาติ วุจฺจนฺติ
เต สพฺเพปิ ตถาคตสฺส ปหีนา.
แก้ว่า “ตรัสอธิบายไว้อย่างนี้ คือ รสในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ กล่าวคือความยินดีในกามสุข เหล่านั้นใด
ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนทั้งหลาย แม้ผู้ที่ชาวโลกสมมติว่า เป็นผู้ประเสริฐ ด้วยอำนาจชาติ หรือด้วยอำนาจความอุบัติ
ผู้ยังยินดี เพลิดเพลิน กำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปารมณ์เป็นต้น,
รสเหล่าใด ย่อมฉุดรั้งโลกนี้ไว้ เหมือนผูกที่คอ และบัณฑิตเรียกว่า ‘สามัคคีรส’
เพราะเมื่อมีความพร้อมเพรียงกันแห่งวัตถุและอารมณ์เป็นต้น ก็เกิดขึ้นได้ รสเหล่านั้นแม้ทั้งหมด พระตถาคตละได้แล้ว.”
“มยฺหํ ปหีนาติ วตฺตพฺเพปิ มมํกาเรน อตฺตานํ อนุกฺขิปนฺโต ธมฺมํ เทเสติ.
แม้เมื่อพระผู้มีพระภาคควรจะตรัสว่า “อันเราละได้แล้ว” ก็ทรงแสดงธรรม ไม่ยกพระองค์ขึ้นข่มด้วยมมังการ.
เทสนาวิลาโส วา เอส ภควโต.
อีกนัยหนึ่ง นั่นเป็นความวิลาสแห่งเทศนาของพระผู้มีพระภาค.
[พระผู้มีพระภาคทรงละรสในรูปเป็นต้นได้เด็ดขาด]
ตตฺถ “ปหีนาติ จิตตฺ สนฺตานโต วิคตา ชหิตา วา.
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ปหีนา ความว่า
“รสในรูปเป็นต้น ปราศไปจากจิตตสันดาน (ของพระตถาคต) หรืออันพระตถาคตทรงละได้แล้ว.”
เอตสฺมึ ปนตฺเถ กรเณ สามิวจนํ ทฏฺฐพฺพํ.
แต่ในอรรถนี้ พึงเห็นฉัฏฐีวิภตั ติ ลงในอรรถตติยาวิภัตติ.
อริยมคฺคสตฺเถน อุจฺฉินฺนํ ตณฺหาวิชชฺ ามยํ มูลเมเตสนฺติ อุจฺฉินฺนมูลา.
รสในรูปเป็นต้น ชื่อว่ามีรากเหง้าอันพระผู้มีพระภาคทรงตัดขาดแล้ว เพราะอรรถว่า รากเหง้าแห่งความเยื่อใยในรูปเป็นต้น
เหล่านั้น อันสำเร็จมาจากตัณหาและอวิชชา อันพระองค์ทรงตัดขาดแล้ว ด้วยศัสตราคืออริยมรรค.
ตาลวตฺถุ วิย เนสํ วตฺถุ กตนฺติ ตาลาวตฺถุกตา.
ชื่อว่าอันพระองค์ทรงทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน
เพราะอรรถว่า วัตถุแห่งรูปรสเป็นต้นเหล่านั้น อันพระองค์ทรงทำให้เป็นเหมือนตอตาลฉะนั้น.
ยถา หิ, ตาลรุกฺขํ สมูลํ อุทธฺ ริตฺวา ตสฺส วตฺถุมตฺเต ตสฺมึ ปเทเส กเต, น ปุน ตสฺส ตาลสฺส อุปฺปตฺติ ปญฺญายติ.
เอวํ, อริยมคฺคสตฺเถน สมูเล รูปาทิรเส อุทฺธริตวฺ า เตสํ ปุพฺเพ อุปฺปนฺนปุพฺพภาเวน วตฺถุมตฺเต จิตฺตสนฺตาเน กเต,
สพฺเพปิ เต “ตาลาวตฺถุกตาติ วุจฺจนฺติ.
เหมือนอย่างว่า, เมื่อบุคคลถอนต้นตาลขึ้นพร้อมทั้งรากแล้ว กระทำประเทศนั้นให้เป็นสักว่าตอแห่งต้นตาลนั้น,
ความเกิดขึ้นแห่งต้นตาลนั้น ย่อมปรากฏไม่ได้อีกฉันใด.
เมื่อพระผู้มพี ระภาค ทรงถอนรสในรูปเป็นต้นขึ้นพร้อมทั้งราก ด้วยศัสตราคืออริยมรรคแล้ว
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ทรงทำจิตตสันดานให้เป็นเพียงทีต่ ั้งแห่งรสในรูปเป็นต้นนั้น โดยความเป็นสถานที่เคยเกิดมาในกาลก่อน,
รสในรูปเป็นต้นเหล่านั้นแม้ทั้งหมด ท่านเรียกว่า “ตาลาวัตถุกตา” (ทำให้เหมือนตาลยอดด้วน) ฉันนั้น.
อวิรุฬฺหิธมฺมตา วา มตฺถกจฺฉินฺนตาโล วิย กตาติ ตาลาวตฺถุกตา.
อีกอย่างหนึ่ง (รูปาทิรสเป็นต้นเหล่านั้น) มีอันไม่งอกขึ้นเป็นธรรมดา อันพระผู้มพี ระภาค ทรงทำให้เหมือนตาลยอดด้วนฉะนั้น
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า “ตาลาวัตถุกตา” (อันพระองค์ทรงทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนแล้ว).
ยสฺมา ปน เอวํ ตาลาวตฺถุกตา อนภาวํ กตา โหนฺติ ยถา เนสํ ปจฺฉาภาโว น โหติ ตถา กตา โหนฺติ
ตสฺมา อาห อนภาวํ กตาติ.
อนึ่ง เพราะรูปาทิรสเป็นต้น พระองค์ทรงทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน โดยนัยที่กล่าวแล้วอย่างนั้น ชือ่ ว่าเป็นอันพระองค์
ทรงทำไม่ให้มีในภายหลัง คือทรงทำโดยอาการทีร่ ูปาทิรสเป็นต้นเหล่านั้น จะมีในภายหลังไม่ได้,
ฉะนั้น พระองค์จึงตรัสว่า อนภาวํ กตา (กระทำไม่ให้มีในภายหลัง).
อยํ เหตฺถ ปทจฺเฉโท “อนุอภาวํ กตา อนภาวํ กตาติ.
ใน(บทว่า อนภาวํ กตา) นี้ ตัดบทดังนี้ คือ “อนุ อภาวํ กตา (เชื่อมบทเป็น) อนภาวํ กตา” (ทำไม่ให้มีในภายหลัง).
“อนภาวํ คตาติปิ ปาโฐ. ตสฺส “อนุอภาวํ คตาติ อตฺโถ.
ปาฐะว่า อนภาวํ คตา ดังนี้ก็มี. ความแห่งปาฐะนั้นว่า “ถึงแล้วซึ่งความไม่มีในภายหลัง.”
[อรรถาธิบายศัพท์ อนภาวํ กตา-อนภาวํ คตา]
ตตฺถ ปทจฺเฉโท “อนุอภาวํ คตา อนภาวํ คตาติ ยถา “อนุอจฺฉริยา อนจฺฉริยาติ.
ใน(บทว่า อนภาวํ คตา) นั้น ตัดบทดังนี้ คือ “อนุอภาวํ คตา (เชื่อมบทเป็น) อนภาวํ คตา” (ถึงแล้วซึ่งความไม่มีในภายหลัง)
เหมือน(การตัดบทในประโยค)ว่า “อนุอจฺฉริยา (เชื่อมบทเป็น) อนจฺฉริยา”
(พระคาถาเหล่านี้มคี วามอัศจรรย์ในภายหลัง แจ่มแจ้งแล้วแด่พระผู้มีพระภาค๑)

อายตึ อนุปฺปาทธมฺมาติ อนาคเต อนุปฺปชฺชนกสภาวา.
สองบทว่า อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา แปลว่า มีอันไม่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นสภาพ.
เย หิ อภาวํ คตา เต กถํ อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ.
จริงอยู่ รูปรสเป็นต้นเหล่าใด ที่ถึงความไม่มีแล้ว รูปรสเป็นต้นเหล่านั้น จักเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่า?
เตนาห อนภาวํ คตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมาติ.
เพราะเหตุนั้น พระองค์จึงตรัสว่า “ถึงแล้วซึ่งความไม่มีในภายหลัง มีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป.”
อยํ โข พฺราหฺมณ ปริยาโยติ อิทํ โข พฺราหฺมณ การณํ เยน มํ สมฺมา วทมาโน วเทยฺย อรสรูโป สมโณ โคตโมติ.
หลายบทว่า อยํ โข พฺราหฺมณ ปริยาโย ความว่า “ดูก่อนพราหมณ์! บุคคลกล่าวหาเราอยู่ว่า ‘พระสมณโคดม เป็นคนไม่มีรส’
ดังนี้ ชื่อว่าพึงพูดถูก ด้วยเหตุใด, เหตุนี้ มีอยู่จริงๆ.”
๑ ที. มหา. ๑๐/๔๑. วิ. มหา. ๔/๘.

หน้า ๒๒๖ • พุทธคุณกถา • [อรรถาธิบายศัพท์ อนภาวํ กตา-อนภาวํ คตา]

“โน จ [144] โข ยํ ตฺวํ สนฺธาย วเทสีติ ยญฺจ โข มํ สนฺธาย ตฺวํ วเทสิ โส ปริยาโย น โหติ.
หลายบทว่า โน จ โข ยํ ตฺวํ สนฺธาย วเทสิ ความว่า “ก็แล เหตุที่ท่านกล่าวมุ่งหมายเอากะเราไม่มี.”
“กสฺมา ปน ภควา เอวมาห, นนุ เอวํ วุตฺเต โย พฺราหฺมเณน วุตฺโต สามคฺคีรโส ตสฺสตฺตนิ วิชฺชมานตา อนุญฺญาตา โหตีติ.
ถามว่า เพราะเหตุใด พระผู้มพี ระภาค จึงตรัสอย่างนั้น? เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้น ย่อมเป็นอันทรงรับรองความที่สามัคคีรส
ซึ่งพราหมณ์กล่าวนั้นมีอยู่ในพระองค์มใิ ช่หรือ?”
วุจจฺ เต.
ข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยต่อไป:น โหติ.
สามัคคีรสที่พราหมณ์กล่าวหามีไม่.
โย หิ ตํ สามคฺคีรสํ กาตุํ ภพฺโพ หุตฺวา น กโรติ โส ตทภาเวน อรสรูโปติ วตฺตพฺโพ ภเวยฺย.
แท้จริง ผู้ใด เป็นผู้ควรเพื่อทำสามัคคีรสนั้น แต่ไม่ทำ, ผู้นั้น พึงเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่า “เป็นคนมีรูปไม่มีรส เพราะไม่มีการทำ
สามัคคีรสนั้น.”
ภควา ปน อภพฺโพว ตํ กาตุํ เตนสฺส กรเณ อภพฺพตํ ปกาเสนฺโต อาห “โน จ โข ยํ ตฺวํ สนฺธาย วเทสีติ
ยํ ปริยายํ สนฺธาย ตฺวํ มํ อรสรูโปติ วทสิ โส อมฺเหสุ เนว วตฺตพฺโพติ.
ส่วนพระผู้มีพระภาค ไม่ควรเพื่อทรงทำสามัคคีรสนั้น เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาค
เมื่อจะทรงประกาศข้อความทีพ่ ระองค์เป็นผู้ไม่ควร ในการทำสามัคคีรสนั้น จึงได้ตรัสว่า โน จ โข ยํ ตฺวํ สนฺธาย วเทสิ
อธิบายว่า “ท่านมุ่งหมายถึงเหตุอันใด จึงกล่าวกะเราว่า ‘เป็นคนไม่มีรส’ เหตุอันนั้น ท่านไม่ควรพูดในเราเลย.”
[เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ไร้โภคะ]
เอวํ พฺราหฺมโณ อตฺตนา อธิปฺเปตํ อรสรูปตํ อาโรเปตุํ อสกฺโกนฺโต อถาปรํ นิพฺโภโค ภวนฺติอาทิมาห.
พราหมณ์ ไม่สามารถจะยกความที่พระผู้มีพระภาค เป็นคนไม่มีรส (ขึ้นค่อนขอด) ตามที่ตนประสงค์อย่างนั้น จึงกล่าวคำอื่นต่อ
ไปอีกเป็นต้นว่า “พระโคดม ผู้เจริญ เป็นผู้ไร้โภคะ.”
สพฺพปริยาเยสุ เจตฺถ วุตตฺ นเยเนว โยชนากฺกมํ วิทติ ฺวา สนฺธาย ภาสิตมตฺถํ เอวํ เวทิตพฺพํ.
อนึ่ง บัณฑิตครั้นทราบลำดับโยชนา โดยนัยดังกล่าวแล้วนั้นแหละ ในปริยายทั้งปวงในพระบาลีนี้ ก็ควรทราบใจความตามที่
พราหมณ์มุ่งกล่าวไว้ โดยนัยดังจะกล่าวต่อไปนี้:พฺราหฺมโณ ตเมว วโยวุฑฺฒานํ อภิวาทนกมฺมาทึ “โลเก สามคฺคีปริโภโคติ มญฺญมาโน ตทภาเวน ภควนฺตํ “นิพฺโภโคติ อาห.
พราหมณ์ สำคัญสามีจกิ รรมมีการกราบไหว้เหล่าชนผู้เจริญวัยเป็นต้นนั้นนั่นแลว่า “เป็นสามัคคีบริโภคในโลก”
จึงได้กล่าวกะพระผู้มีพระภาคว่า “เป็นผู้ไร้โภคะ” เพราะความไม่มีสามีจิกรรมมีการกราบไหว้เป็นต้นนั้น.
ภควา ยฺวายํ รูปาทีสุ สตฺตานํ ฉนฺทราคปริโภโค ตทภาวํ อตฺตนิ สมฺปสฺสมาโน อปรํ ปริยายํ อนุชานาติ.
พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาเห็นความไม่มีการบริโภคด้วยอำนาจฉันทราคะ (ดุจ) ของสัตว์ทั้งหลาย ในรูปารมณ์เป็นต้น
ในพระองค์ จึงทรงรับรองบรรยายอื่นอีก.

พุทธคุณกถา • [เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ไร้โภคะ] • หน้า ๒๒๗

ปุน พฺราหฺมโณ ยํ โลเก วโยวุฑฺฒานํ อภิวาทนาทิกุลสมุทาจารกมฺมํ โลกิยา กโรนฺติ ตสฺส อกิริยํ สมฺปสฺสมาโน
ภควนฺตํ “อกิริยวาโทติ อาห.
พราหมณ์พจิ ารณาเห็นการไม่กระทำกรรมคือมารยาทสำหรับสกุล มีการกราบไหว้เหล่าชนผูเ้ จริญวัยเป็นต้น
ทีป่ ระชาชนชาวโลก ทำกันอยู่ในโลก จึงกล่าวกะพระผู้มพี ระภาคอีกว่า “พระโคดมผู้เจริญ เป็นผู้กล่าวการไม่กระทำ.”
ภควา ปน ยสฺมา กายทุจฺจริตาทีนํ อกิริยํ วทติ ตสฺมา ตํ อกิริยวาทํ อตฺตนิ สมฺปสฺสมาโน อปรํ ปริยายํ อนุชานาติ.
แต่พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาเห็นการกล่าวการไม่กระทำนั้น (มีอยู่) ในพระองค์
เพราะพระองค์ตรัสการไม่กระทำกายทุจริตเป็นต้น จึงทรงรับรองบรรยายอื่นอีก
ตตฺถ จ “กายทุจฺจริตนฺติ ปาณาติปาตอทินฺนาทานมิจฺฉาจารเจตนา เวทิตพฺพา.
ก็เจตนาในการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป ในการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้และในมิจฉาจาร พึงทราบว่า กายทุจริต
ในบรรดาบทเหล่านั้น.
[145] “วจีทุจจฺ ริตนฺติ มุสาวาทปิสุณาวาจผรุสวาจสมฺผปฺปลาปเจตนา

เวทิตพฺพา.

เจตนาในการพูดเท็จ การพูดส่อเสียด พูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อ พึงทราบว่า วจีทุจริต.
“มโนทุจฺจริตนฺติ อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทิฏฺฐโิ ย เวทิตพฺพา.
ความโลภอยากได้ ความปองร้าย ความเห็นผิด พึงทราบว่า มโนทุจริต.
ฐเปตฺวา เต ธมฺเม อวเสสา อกุสลา ธมฺมา “อเนกวิหิตา ปาปกา อกุสลา ธมฺมาติ เวทิตพฺพา.
อกุศลธรรมทั้งหลายที่เหลือ เว้นธรรมเหล่านั้นเสีย พึงทราบว่า “อกุศลธรรมอันลามกมีส่วนมิใช่น้อย.”
[เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้กล่าวการขาดสูญ]
ปุน พฺราหฺมโณ ตเมว อภิวาทนาทิกมฺมํ ภควติ อปสฺสนฺโต
“อิมํ อาคมฺม อยํ โลกตนฺติ โลกปฺปเวณิ อุจฺฉิชฺชตีติ มญฺญมาโน ภควนฺตํ อุจฺเฉทวาโทติ อาห.
พราหมณ์ไม่เห็นกรรมมีการกราบไหว้เป็นต้นนั้นแล ในพระผู้มีพระภาค เข้าใจว่า “อาศัยพระผู้มพี ระภาคนี้
แบบแผนประเพณีของโลกนี้ ก็จักขาดสูญ” จึงกล่าวกะพระผู้มีพระภาคอีกว่า “พระโคดมผู้เจริญ เป็นผู้กล่าวการขาดสูญ .”
ภควา ปน ยสฺมา
อฏฺฐ โลภสหคตจิตตฺ ุปฺปาเทสุ ปญฺจกามคุณิกราคสฺส ทฺวีสุ อกุสลจิตฺเตสุ อุปฺปชฺชมานกโทสสฺส จ อนาคามิมคฺเคน อุจฺเฉทํ วทติ
สพฺพากุสลสมฺภวสฺส ปน นิรวเสสสฺส โมหสฺส อรหตฺตมคฺเคน อุจฺเฉทํ วทติ
ฐเปตฺวา เต ตโย อวเสสานํ ปาปกานํ อกุสลานํ ธมฺมานํ ยถานุรูปํ จตูหิ มคฺเคหิ อุจฺเฉทํ วทติ
ตสฺมา ตํ อุจฺเฉทวาทํ อตฺตนิ สมฺปสฺสมาโน อปรํ ปริยายํ อนุชานาติ.
แต่พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาเห็นการกล่าวการขาดสูญนั้น (มีอยู)่ ในพระองค์
เพราะพระองค์ (๑) ตรัสการขาดสูญแห่งราคะอันเป็นไปในกามคุณ ๕ ในจิตตุปบาทอันสหรคตด้วยโลภะ ๘ ดวง
และโทสะอันบังเกิดขึ้นในอกุศลจิต ๒ ดวง ด้วยอนาคามิมรรค (๒) อนึ่ง ตรัสการขาดสูญแห่งโมหะอันเกิดแต่อกุศลทั้งหมด
ไม่มีเหลือ ด้วยอรหัตตมรรค (๓) ตรัสการขาดสูญแห่งอกุศลธรรมอันลามกที่เหลือ นอกจากโลภะ โทสะ โมหะ ทั้ง ๓ นั้น
ด้วยมรรค ๔ ตามสมควร จึงทรงรับรองบรรยายอื่นอีก.

หน้า ๒๒๘ • พุทธคุณกถา • [เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้รังเกียจ]

[เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้รังเกียจ]
ปุน พฺราหฺมโณ “ชิคุจฺฉติ มญฺเญ สมโณ โคตโม อิทํ วโยวุฑฺฒานํ อภิวาทนาทิกุลสมุทาจารกมฺมนฺเตน น ตํ กโรตีติ มญฺญมาโน
ภควนฺตํ “เชคุจฺฉีติ อาห.
พราหมณ์เข้าใจว่า
“พระสมณโคดม ชะรอยจะทรงรังเกียจกรรมคือมารยาทสำหรับสกุลมีการกราบไหว้เหล่าชนผู้เจริญวัยเป็นต้นนี้
เพราะเหตุนั้น พระองค์จึงไม่ทรงกระทำกรรมนั้น” จึงกล่าวกะพระผู้มพี ระภาคอีกว่า “(พระโคดม ผู้เจริญ) เป็นผู้รังเกียจ.”
ภควา ปน ยสฺมา ชิคุจฺฉติ กายทุจฺจริตาทีหิ.
แต่พระผู้มีพระภาค (ทรงพิจารณาเห็นความรังเกียจนั้น (มีอยู่) ในพระองค์) เพราะพระองค์ทรงรังเกียจแต่กายทุจริตเป็นต้น.
กึ วุตตฺ ํ โหติ.
พระองค์ตรัสอธิบายไว้อย่างไร?
ยญฺจ ติวธิ ํ กายทุจจฺ ริตํ ยญฺจ จตุพฺพธิ ํ วจีทุจจฺ ริตํ ยญฺจ ติวิธํ มโนทุจฺจริตํ
ยา จ ฐเปตฺวา ตานิ ทุจจฺ ริตานิ อวเสสานํ ลามกฏฺเฐน ปาปกานํ อโกสลฺลสมฺภตู ฏฺเฐน อกุสลานํ ธมฺมานํ
สมาปตฺติ สมาปชฺชนา สมงฺคิภาโว, ตํ สพฺพมฺปิ คูถํ วิย มณฺฑนกชาติโย ปุริโส ชิคจุ ฺฉติ หิริยติ.
ตสฺมา ตํ เชคุจฺฉิตํ อตฺตนิ สมฺปสฺสมาโน อปรํ ปริยายํ อนุชานาติ.
ตรัสอธิบายไว้ว่า “ทรงรังเกียจ ทรงละอาย กายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ มโนทุจริต ๓
และความเข้าถึง ความถึงพร้อม ความเป็นผู้มีความพรั่งพร้อม ด้วยธรรมทั้งหลาย ที่เหลือ เว้นทุจริตเหล่านั้น
ที่ชื่อว่าชัว่ ช้า เพราะอรรถว่าเลวทราม ทีช่ ื่อว่าอกุศล เพราะอรรถว่าเป็นความไม่ฉลาด
แม้ทั้งหมด เหมือนบุรุษผู้มีชาติคนประดับ รังเกียจคูถฉะนั้น
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาค ทรงพิจารณาเห็นความเป็นผู้รังเกียจนั้น (มีอยู่) ในพระองค์ จึงทรงรับรองบรรยายอื่นอีก.”
[146] ตตฺถ กายทุจฺจริเตนาติ อุปโยคตฺเถ

กรณวจนํ ทฏฺฐพฺพํ.

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า กายทุจจฺ ริเตน เป็นต้น พึงเห็นตติยาวิภัตติ ลงในอรรถแห่งทุติยาวิภตั ติ.
[เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้กำจัด]
ปุน พฺราหฺมโณ ตเมว อภิวาทนาทิกมฺมํ ภควติ อปสฺสนฺโต “อยํ อิมํ โลกเชฏฺฐกกมฺมํ วิเนติ วินาเสติ.
อถวา ยสฺมา เอตํ สามีจกิ มฺมํ น กโรติ ตสฺมา อยํ วิเนตพฺโพ นิคฺคณฺหิตพฺโพติ มญฺญมาโน ภควนฺตํ “เวนยิโกติ อาห.
พราหมณ์ เมื่อไม่เล็งเห็นกรรมมีการกราบไหว้เป็นต้นแล ในพระผู้มีพระภาค เข้าใจว่า
“(พระโคดม)นี้ ย่อมทรงกำจัด คือทรงทำกรรมที่ควรทำแก่ผู้ประเสริฐในโลกนี้ ให้พินาศ,
อีกอย่างหนึ่ง เพราะไม่ทรงทำสามีจิกรรมนั่น ฉะนั้น (พระโคดม)นี้ จึงควรถูกกำจัด คือ ควรถูกข่มขี่”
จึงกล่าวกะพระผู้มพี ระภาค(อีก)ว่า “พระโคดมผู้เจริญ เป็นผู้กำจัด.”
ตตฺรายํ ปทตฺโถ.
ใน(บทว่า เวนยิโก) นั้น มีใจความเฉพาะบท ดังต่อไปนี้:-

พุทธคุณกถา • [เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้กำจัด] • หน้า ๒๒๙

วินยตีติ วินโย. “วินาเสตีติ วุตตฺ ํ โหติ.
(อุบาย) ทีช่ ื่อว่า วินัย เพราะอรรถว่า ย่อมกำจัด. อธิบายว่า “ย่อมทำให้พินาศ.”
วินโยเอว เวนยิโก.
วินัยนั่นแล ชื่อ เวนยิกะ.
วินยํ วา อรหตีติ เวนยิโก. “นิคฺคหํ อรหตีติ วุตฺตํ โหติ.
อีกอย่างหนึ่ง บุคคลย่อมควรซึ่งการกำจัด เหตุนั้น จึงชื่อว่า เวนยิกะ (ผู้ควรกำจัด). มีอธิบายว่า “ย่อมควรซึ่งอันข่มขี่.”
ภควา ปน, ยสฺมา ราคาทีนํ วินยาย วูปสมาย ธมฺมํ เทเสติ, ตสฺมา เวนยิโก โหติ.
แต่พระผู้มีพระภาค ย่อมเป็นผู้ชื่อว่าทรงกำจัด
เพราะพระองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อกำจัด คือเพื่อความสงบ กิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้น.
อยเมว เอตฺถ ปทตฺโถ.
ใน(บทว่า เวนยิโก) นี้ มีใจความเฉพาะบทเท่านี้แล.
วินยาย ธมฺมํ เทเสตีติ เวนยิโก.
(พระผู้มพี ระภาค) ทรงพระนามว่า เวนยิกะ เพราะอรรถว่า ย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อกำจัด (กิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้น).
วิจติ ฺรา หิ ตทฺธติ วุตตฺ ิ.
จริงอยู่ วิธีพฤทธิ์แห่งศัพท์ตัทธิต เป็นของวิจติ ร.
สฺวายนฺตํ เวนยิกภาวํ อตฺตนิ สมฺปสฺสมาโน อปรํ ปริยายํ อนุชานาติ.
(พระผู้มพี ระภาค)พระองค์นี้นั้น ทรงพิจารณาเห็นความเป็นผู้กำจัดนั้น (มีอยู่) ในพระองค์ จึงทรงรับรองบรรยายอื่นอีก.
[เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้มักเผาผลาญ]
ปุน พฺราหฺมโณ “ยสฺมา อภิวาทนาทีนิ สามีจิกมฺมานิ กโรนฺตา วโยวุฑฺเฒ โตเสนฺติ หาเสนฺติ,
อกโรนฺตา ปน ตาเปนฺติ วิเหเสนฺติ โทมนสฺสํ เนสํ อุปฺปาเทนฺติ, ภควา จ ตานิ น กโรติ
ตสฺมา อยํ วโยวุฑฺเฒ ตปฺปตีติ มญฺญมาโน
พราหมณ์เข้าใจว่า
“พระผู้มีพระภาคนี้ ย่อมเผาผลาญเหล่าชนผู้เจริญวัย เพราะ(ชนทั้งหลาย) เมื่อกระทำสามีจิกรรมมีการกราบไหว้เป็นต้น
ย่อมทำเหล่าชนผู้เจริญวัยให้ยินดี ให้ร่าเริง, แต่เมื่อไม่กระทำ ย่อมทำให้เดือดร้อน ให้ขัดเคือง ให้เกิดโทมนัสแก่พวกเขา,
และพระผู้มพี ระภาค ย่อมไม่กระทำ(สามีจกิ รรม)เหล่านั้น.”
“สปฺปุริสาจารวิรหิตตฺตา วา กปณปุรโิ ส อยนฺติ มญฺญมาโน ภควนฺตํ “ตปสฺสีติ อาห.
อีกอย่างหนึ่ง เข้าใจว่า “(พระผู้มพี ระภาค)นี้เป็นคนกำพร้า เพราะเป็นผู้เว้นจากมารยาทของคนดี”
จึงกล่าวกะพระผู้มพี ระภาค(อีก)ว่า “พระสมณโคดม ผู้เจริญ เป็นผู้มักเผาผลาญ.”
ตตฺรายํ ปทตฺโถ.
ใน(อรรถวิกัปแรก)นั้น มีใจความเฉพาะบทดังต่อไปนี้:-
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ตปตีติ ตโป. “โรเสติ วิเหเสตีติ วุตตฺ ํ โหติ.
ธรรมที่ชอื่ ว่า ตบะ เพราะอรรถว่า เผาผลาญ. มีคำอธิบายว่า “ย่อมรบกวน คือย่อมเบียดเบียน.”
สามีจกิ มฺมากรณสฺเสตํ นามํ.
(คำว่า ตบะ) นี้ เป็นชื่อแห่งการทำสามีจิกรรม.
ตโป อสฺส อตฺถีติ ตปสฺสี.
พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่า ตปัสสี เพราะอรรถว่า ทรงมีตบะ.
ทุติเย อตฺถวิกปฺเป พฺยญฺชนานิ อวิจาเรตฺวา โลเก กปณปุริโส “ตปสฺสีติ วุจฺจติ.
ในอรรถวิกัปที่สอง (บัณฑิต) ไม่ต้องพิจารณาถึงพยัญชนะ เรียกคนกำพร้าในโลกว่า ตปัสสี.
ภควา ปน เย อกุสลา ธมฺมา โลกํ ตปนโต ตปนียาติ วุจฺจนฺติ เตสํ ปหีนตฺตา ยสฺมา ตปสฺสีติ สงฺขํ คโต ตสฺมา ตํ ตปสฺสิตํ อตฺตนิ
สมฺปสฺสมาโน อปรํ [147] ปริยายํ อนุชานาติ.
แต่พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาเห็นความมักเผาผลาญนั้น (มีอยู่) ในพระองค์ เพราะพระองค์ถึงการนับว่าเป็นผู้เผาผลาญ
เพราะทรงละเหล่าอกุศลธรรมที่เรียกว่า เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อน เพราะเผาผลาญชาวโลก จึงทรงรับรองบรรยายอื่นอีก .
ตตฺรายํ ปทตฺโถ.
ในบทว่า ตปสฺสี นั้น มีใจความเฉพาะบท ดังต่อไปนี้.
ตปนฺตีติ ตปา.
คำว่า (อกุศลธรรมทั้งหลาย) ชื่อว่า ตบะ เพราะอรรถว่า เผาผลาญ.
อกุสลานํ ธมฺมานเมตํ อธิวจนํ.
คำว่า ตบะ นั่น เป็นชื่อแห่งอกุศลธรรมทั้งหลาย.
วุตฺตมฺปิ เหตํ อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปตีติ คาถายํ.
แม้ข้อนี้ ก็สมจริงดังพระดำรัสทีพ่ ระองค์ตรัสไว้ในคาถาว่า
“บุคคลผู้ทำบาป เดือดร้อนอยู่ในโลกนี้ ละไปแล้ว ย่อมเดือดร้อน๑” ดังนี้เป็นต้น.
เต ตเป อสฺสิ นิรสฺสิ ปหาสิ วิทฺธํเสสีติ ตปสฺสี.
พระผู้มีพระภาค ชื่อว่า ตปัสสี เพราะอรรถว่า ทรงเหวี่ยง ทรงสลัด ทรงละ คือทรงกำจัดตบะธรรมเหล่านั้นเสีย.

๑ ขุ. ธ. ๒๕/๑๗

พุทธคุณกถา • [เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ปราศจากครรภ์] • หน้า ๒๓๑

[เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ปราศจากครรภ์]
ปุน พฺราหฺมโณ “ตํ อภิวาทนาทิกมฺมํ เทวโลกคพฺภสมฺปตฺติยา เทวโลกปฏิสนฺธิปฏิลาภาย สํวตฺตตีติ มญฺญมาโน
ภควติ จสฺส อภาวํ ทิสวฺ า ภควนฺตํ “อปคพฺโภติ อาห.
พราหมณ์เข้าใจว่า “กรรมมีการกราบไหว้เป็นต้นนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าถึงพร้อมแห่งครรภ์ในเทวโลก
เพื่อได้เฉพาะ ซึ่งปฏิสนธิในเทวโลก” และเห็นกรรมนั้นไม่มีในพระผู้มพี ระภาคจึงกล่าวกะพระผู้มพี ระภาคอีกว่า
“พระโคดมผู้เจริญ เป็นผู้ปราศจากครรภ์.”
โกธวเสน วา ภควโต มาตุ กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธิคฺคหเณ โทสํ ทสฺเสนฺโตปิ เอวมาห.
อีกอย่างหนึ่ง พราหมณ์ แม้เมื่อแสดงโทษ เพราะการถือปฏิสนธิในท้องแห่งมารดาของพระผู้มพี ระภาค ด้วยอำนาจความโกรธ
จึงกล่าวอย่างนั้น.
ตตฺรายํ ปทตฺโถ.
ในบทว่า อปคพฺโภ นั้น มีใจความเฉพาะบท ดังต่อไปนี้:คพฺภโต อปคโตติ อปคพฺโภ.
พระสมณโคดม ชื่อว่า อปคัพภะ เพราะอรรถว่า ปราศจากครรภ์
อภพฺโพ เทวโลกูปปตฺตึ ปาปุณิตุนฺติ อธิปฺปาโย.
อธิบายว่า “พระสมณโคดม ไม่สมควรถึงความบังเกิดยังเทวโลก.”
หีโน วา คพฺโภ อสฺสาติ อปคพฺโภ.
อีกอย่างหนึ่ง ครรภ์ของพระสมณโคดมนั้นเลว เหตุนั้น ท่านจึงชื่ออปคัพภะ.
เทวโลกคพฺภปริพาหิรตฺตา อายตึ หีนคพฺภปฏิลาภภาคีติ หีโน วาสฺส มาตุ กุจฺฉิสฺมึ คพฺภวาโส อโหสีติ อธิปฺปาโย.
อธิบายว่า “พระสมณโคดม ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนได้แต่ครรภ์ที่เลวทรามต่อไป เพราะเป็นผู้เหินห่าง จากครรภ์ในเทวโลก,
ภควโต ปน ยสฺมา อายตึ คพฺภเสยฺยา อปคตา ตสฺมา โส ตํ อปคพฺภตํ อตฺตนิ สมฺปสฺสมาโน อปรํ ปริยายํ อนุชานาติ.
เพราะเหตุนั้น ความอยู่ในครรภ์ ในท้องแห่งมารดาของพระสมณโคดมนั้น จึงเป็นการเลวบ้าง,
ก็เพราะความนอนในครรภ์ต่อไปของพระผู้มพี ระภาคปราศจากไปแล้ว
ฉะนั้น พระองค์เมื่อทรงพิจารณาเห็นความปราศจากครรภ์นั้น (มีอยู่) ในพระองค์ จึงทรงรับรองบรรยายอื่นอีก.
ตตฺร จ “ยสฺส โข พฺราหฺมณ อายตึ คพฺภเสยฺยา ปุนพฺภวาภินิพพฺ ตฺติ ปหีนาติ เอเตสํ ปทานํ เอวมตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ.
ก็บรรดาบทเหล่านั้น ใจความแห่งบทเหล่านี้วา่ “ยสฺส โข พฺราหฺมณ อายตึ คพฺภเสยฺยา ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ ปหีนา”
พึงทราบอย่างนี้:พฺราหฺมณ ยสฺส ปุคฺคลสฺส อนาคเต คพฺภเสยฺยา ปุนพฺภเว จ อภินิพฺพตฺติ อนุตฺตเรน มคฺเคน วิหตการณตฺตา ปหีนา.
ดูก่อนพราหมณ์! ความนอนในครรภ์ในอนาคต และความเกิดในภพใหม่ ของบุคคลใด ชือ่ ว่า ละได้แล้ว เพราะมีเหตุอันมรรค
ยอดเยี่ยมกำจัดเสียแล้ว.
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คพฺภเสยฺยาคหเณน เจตฺถ ชลาพุชาโยนิ คหิตา.
ก็ในอธิการนี้ ชลาพุชะกำเนิด พระผู้มีพระภาค ทรงถือเอาด้วยคัพภเสยยศัพท์.
ปุนพฺภวาภินพิ ฺพตฺติคฺคหเณน อิตรา ติสฺโสปิ.
กำเนิดนอกนี้อีก ๓ ทรงถือเอาด้วย ปุนัพภวาภินิพพัตติศพั ท์.
อปิจ คพฺภสฺส เสยฺยา คพฺภเสยฺยา “ปุนพฺภโวเอว อภินิพพฺ ตฺติ ปุนพฺภวาภินิพพฺ ตฺตตี ิ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ.
อีกอย่างหนึ่ง พึงเห็นเนื้อความในสองบทว่า คพฺภเสยฺยา ปุนพฺภวาภินิพพฺ ตฺติ นี้ อย่างนีว้ ่า
ความนอนแห่งสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ ชือ่ ว่า คพฺภเสยฺยา ความบังเกิด คือภพใหม่ ชื่อว่า ปุนพฺภวาภินิพพฺ ตฺติ .
ยถา จ “วิญฺญาณฏฺฐิตีติ วุตฺเตปิ น วิญฺญาณโต อญฺญา ฐิติ อตฺถิ

[148] เอวมิธาปิ น คพฺภโต อญฺญา เสยฺยา เวทิตพฺพา.

เหมือนอย่างว่า แม้เมื่อกล่าวว่า “วิญญาณฐิติ” ที่ตั้งอื่นจากวิญญาณไป ย่อมไม่มี ฉันใด
แม้ในที่นี้ ก็ฉันนั้น ไม่พึงเข้าใจความนอนอื่นจากสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ต่อไป.
อภินิพพฺ ตฺติ จ นาม ยสฺมา ปุนพฺภวภูตาปิ อปุนพฺภวภูตาปิ อตฺถิ อิธ จ ปุนพฺภวภูตา อธิปฺเปตา
ตสฺมา วุตฺตํ ปุนพฺภโวเอว อภินิพฺพตฺติ ปุนพฺภวาภินพิ ฺพตฺตีติ.
ก็ขึ้นชื่อว่า ความบังเกิดที่เป็นภพใหม่ก็มี ที่ไม่ใช่ภพใหม่ก็มี แต่ในที่นี้ประสงค์เอาที่เป็นภพใหม่
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “ความบังเกิด คือภพใหม่ ชื่อ ปุนัพภวาภินิพพัตติ.”
เอวํ อาคตกาลโต ปฏฺฐาย อรสรูปตาทีหิ อฏฺฐหิ อกฺโกสวตฺถูหิ อกฺโกสนฺตมฺปิ พฺราหฺมณํ ภควา
ธมฺมิสฺสโร ธมฺมราชา ธมฺมสามี ตถาคโต อนุกมฺปาย สีตเลเนว จกฺขุนา โอโลเกนฺโต
ยํ ธมฺมธาตุํ ปฏิวิชฺฌติ ฺวา เทสนาวิลาสปฺปตฺโต โหติ ตสฺสา ธมฺมธาตุยา สุปฏิวิทฺธตฺตา
วิคตพลาหเก อนฺตลิกฺเข สมพฺภุคฺคโต ปุณฺณจนฺโท วิย สรทกาเล สุริโย วิย จ พฺราหฺมณสฺส หทยนฺธการํ วิธมนฺโต
ตานิเยว อกฺโกสวตฺถูนิ เตน เตน ปริยาเยน อญฺญถา ทสฺเสตฺวา
ปุนปิ อตฺตโน กรุณาวิปผฺ ารํ อฏฺฐหิ โลกธมฺเมหิ อกมฺปยิ ภาเวน ปฏิลทฺธํ ตาทิคณ
ุ ลกฺขณํ ปฐวีสมจิตตฺ ตํ อกุปปฺ ธมฺมตญฺจ ปกาเสนฺโต
“อยํ พฺราหฺมโณ เกวลํ ปลิตสิรขณฺฑทนฺตวลิตตจตาทีหิ อตฺตโน วุฑฺฒภาวํ สญฺชานาติ โน จ โข ชานาติ อตฺตานํ ชาติยา อนุคตํ
ชราย อนุสฏํ พฺยาธินา อภิภูตํ มรเณน อพฺภาหตํ วฏฺฏขาณุภูตํ อชฺช มริตวฺ า ปุน เสฺวว อุตฺตานสยนทารกภาวคมนิยํ
มหนฺเตน โข ปน อุสฺสาเหน มม สนฺติกํ อาคโต ตทสฺส อาคมนํ สาตฺถกํ โหตูติ จินฺเตตฺวา
อิมสฺมึ โลเก อตฺตโน อปฏิสมํ ปุเรชาตภาวํ ทสฺเสนฺโต “เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณาติอาทินา นเยน พฺราหฺมณสฺส ธมฺมเทสนํ วฑฺเฒสิ.
พระผู้มีพระภาค พระองค์ผู้เป็นพระธรรมิศร พระธรรมราชา พระธรรมสวามี พระตถาคต ทรงแลดูพราหมณ์
แม้ผู้ด่าอยูด่ ้วยอักโกสวัตถุ ๘ มีความทีพ่ ระองค์ไม่มรี สเป็นรูปเป็นต้น จำเดิมแต่กาลที่มาถึง โดยประการฉะนี้
ด้วยพระจักษุอันเยือกเย็น ด้วยพระกรุณาอย่างเดียว
ทรงกำจัดความมืด ในหทัยของพราหมณ์ ดุจพระจันทร์เพ็ญและดุจพระอาทิตย์ ในสรทกาล ลอยอยูใ่ นอากาศ อันปราศจากเมฆ
ฉะนั้น เพราะพระองค์ทรงแทงตลอดธรรมธาตุอันใดแล้ว ถึงความงามแห่งเทศนา ธรรมธาตุนั้นพระองค์แทงตลอดดีแล้ว
ทรงแสดงอักโกสวัตถุเหล่านั้นนั่นเอง โดยประการอย่างอื่นจากปริยายนั้นๆ แล้ว
เมื่อจะประกาศความแผ่ไปแห่งพระกรุณาของพระองค์ ลักษณะแห่งตาทิคุณอันพระองค์ทรงได้แล้ว โดยความที่พระองค์มิได้
ทรงหวั่นไหว เพราะโลกธรรม ๘ ความทีพ่ ระองค์มีจิตเสมอด้วยแผ่นดิน และความทีพ่ ระองค์มีอันไม่ก ำเริบเป็นธรรมซ้ำอีก
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ทรงพระดำริว่า “พราหมณ์นี้ ย่อมทราบความที่ตนเป็นใหญ่ ด้วยเหตุมีความเป็นผู้มีผมหงอกบนศีรษะ มีฟันหัก มีหนังเหี่ยว
เป็นต้นอย่างเดียว แต่หารู้ไม่แล ซึ่งตนอันชาติตดิ ตาม ชรารึงรัด พยาธิครอบงำ มรณะกำจัด เป็นดุจหลักตอในวัฏฏะ
อันจะพึงตายในวันนี้แล้ว ถึงความเป็นทารกนอนหงายในพรุ่งนี้อีก
ก็พราหมณ์นม้ี าสูส่ ำนักของเราด้วยความอุตสาหะใหญ่แล, ขอให้การมาของพราหมณ์นน้ั จงเป็นไปกับด้วยประโยชน์เถิด” ดังนีแ้ ล้ว
เมื่อจะแสดงความที่พระองค์เป็นผู้เกิดก่อน ซึ่งหาผู้เทียมถึงพระองค์มิได้ ในโลกนี้
จึงยังพระธรรมเทศนาให้เจริญแก่พราหมณ์โดยนัยว่า “เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ” เป็นต้น.
ตตฺถ “เสยฺยถาติ โอปมฺมตฺเถ นิปาโต.
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า เสยฺยถา เป็นนิบาต ลงในอรรถคืออุปมา.
[149] “ปีติ สมฺภาวนตฺเถ.

ปิศัพท์ เป็นนิบาต ลงในอรรถ คือสัมภาวนะ.
อุภเยนาปิ ยถา นาม พฺราหฺมณาติ ทสฺเสติ.
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า “ยถา นาม พฺราหฺมณ” ด้วยนิบาตทั้งสอง.
กุกฺกุฏิยา อณฺฑานิ อฏฺฐ วา ทส วา ทฺวาทส วาติ เอตฺถ ปน กิญจฺ าปิ กุกกฺ ุฏิยา วุตตฺ ปฺปการโต อูนาธิกานิปิ อณฺฑานิ โหนฺติ
อถโข วจนสิลิฏฺฐตาย เอวํ วุตตฺ นฺติ เวทิตพฺพํ.
ก็ในคำว่า ฟองไข่แห่งแม่ไก่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง นี้
ฟองไข่แห่งแม่ไก่ ถึงจะมีจำนวนหย่อนหรือเกินไป จากประการดังที่กล่าวแล้วแม้ก็จริง,
ถึงกระนั้น ก็ควรทราบว่า พระผู้มีพระภาคตรัสคำอย่างนี้ เพราะเป็นความสละสลวยแห่งถ้อยคำ.
เอวํ หิ โลเก สิลิฏฐฺ วจนํ โหติ.
จริงอยู่ ถ้อยคำเช่นนั้น จัดว่าเป็นคำสละสลวย ในทางโลก.
“ตานิสฺสตู ิ ตานิ อสฺสุ. ภเวยฺยุนตฺ ิ วุตฺตํ โหติ.
บทว่า ตานิสฺสุ (ตัดบทเป็น) ตานิ อสฺสุ. อธิบายว่า “(ไข่เหล่านั้น)พึงมี.”
กุกฺกุฏิยา สมฺมา อธิสยิตานีติ ตาย ชเนตฺติยา กุกฺกุฏิยา ปกฺเข ปสาเรตฺวา เตสํ อุปริ สยนฺติยา สมฺมา อธิสยิตานิ.
หลายบทว่า กุกฺกุฏิยา สมฺมา อธิสยิตานิ ความว่า
“ฟองไข่ทั้งหลายอันแม่ไก่ตัวให้กำเนิดนั้น กางปีกออกนอนกกอยู่ข้างบนแห่งฟองไข่เหล่านั้น ชื่อว่านอนกกอยู่โดยถูกต้อง.”
“สมฺมา ปริเสทิตานีติ กาเลน กาลํ อุตุํ คณฺหาเปนฺติยา สุฏฐฺ ุ สมนฺตโต เสทิตานิ.
สองบทว่า สมฺมา ปริเสทิตานิ ความว่า
“เมื่อแม่ไก่ให้ฟองไข่ได้รับอุณหภูมิตามกาลเวลาอันสมควร ชื่อว่าให้อบอุ่นโดยทั่วถึงด้วยดี.”
“อุสฺมีกตานีติ วุตตฺ ํ โหติ.
มีคำอธิบายว่า “ทำให้มีไออุ่น.”
“สมฺมา ปริภาวิตานีติ กาเลน กาลํ สุฏฺฐุ สมนฺตโต ภาวิตานิ.
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สองบทว่า สมฺมา ปริภาวิตานิ ความว่า ฟองไข่ทั้งหลายอันแม่ไก่ฟักถูกต้องโดยทัว่ ถึง ตามกาลเวลาอันสมควร.
กุกฺกุฏคี นฺธํ คาหาปิตานีติ วุตฺตํ โหติ.
อธิบายว่า “ให้ได้รับกลิ่นตัวแม่ไก่.”
[ไก่ตวั ออกก่อนเรียกว่าไก่ตัวพี่]
อิทานิ ยสฺมา ตาย กุกฺกุฏิยา เอวํ ตีหิ ปกาเรหิ ตานิ อณฺฑานิ ปริปาลิยมานานิ น ปูตีนิ โหนฺติ
โยปิ เนสํ อลฺลสิเนโห โส ปริยาทานํ คจฺฉติ กปาลํ ตนุกํ โหติ ปาทนขสิขา จ มุขตุณฺฑกญฺจ ขรํ โหติ
บัดนี้ เพราะฟองไข่เหล่านั้น อันแม่ไก่นั้นบริบาลอยู่ ด้วยวิธีทั้ง ๓ อย่างนี้ จึงเป็นไข่ไม่เน่า
แม้ยางเมือกแห่งฟองไข่เหล่านั้น ที่มีอยู่ ก็จะถึงความสิ้นไป, กระเปาะฟองไข่จะบาง, ปลายเล็บเท้าและจะงอยปากจะแข็ง.
กุกฺกุฏโปตกา ปริณามํ คจฺฉนฺติ กปาลสฺส ตนุตตฺ า พหิทฺธา อาโลโก อนฺโต ปญฺญายติ
ลูกไก่ทั้งหลาย (ที่อยู่ข้างในกระเปาะฟอง) ย่อมถึงความแก่ตัว, แสงสว่างข้างนอก ย่อมปรากฏถึงข้างใน เพราะกะเปาะไข่บาง,
อถ เต กุกฺกุฏโปตกา “จิรวํ ต มยํ สงฺกุฏติ หตฺถปาทา สมฺพาเธ สยิมฺหา, อยญฺจ พหิ อาโลโก ทิสฺสติ,
เอตฺถ ทานิ โน สุขวิหาโร ภวิสฺสตีติ นิกฺขมิตุกามา หุตฺวา กปาลํ ปาเทน ปหรนฺติ คีวํ ปสาเรนฺติ.
เวลาแสงสว่างปรากฏอยู่นั้น ลูกไก่เหล่านั้นใฝ่ฝันอยู่ว่า “นานแท้หนอ พวกเรานอนงอปีกและเท้าอยูใ่ นที่คับแคบ
และแสงสว่างข้างนอก ก็กำลังปรากฏ, บัดนี้ ความอยู่อย่างสบาย จักมีแก่พวกเราในแสงสว่างนี้” ดังนี้
ประสงค์จะออกมา จึงเอาเท้ากะเทาะกระเปาะฟองไข่ยื่นคอออกมา.
ตโต ตํ กปาลํ เทฺวธา ภิชฺชติ.
ต่อจากนั้นกระเปาะฟองไข่นั้น ก็แตกออกเป็นสองเสี่ยง.
กุกฺกุฏโปตกา ปกฺเข วิธุนนฺตา ตํขณานุรูปํ วิรวนฺตา นิกฺขมนฺติ.
ลูกไก่ทั้งหลาย ก็ออกมาสดับปีกพลาง ร้องพลาง ตามสมควรแก่ขณะนั้น.
เอวํ นิกขฺ มนฺตานญฺจ เนสํ โย ปฐมตรํ นิกขฺ มติ โส “เชฏฺโฐติ วุจจฺ ติ ตสฺมา ภควา ตาย [150] อุปมาย อตฺตโน เชฏฺฐภาวํ สาเธตุกาโม
พฺราหฺมณํ ปุจฺฉติ “โย นุโข เตสํ กุกฺกุฏจฺฉาปกานํ ฯเปฯ กินฺติ สฺวาสฺส วจนีโยติ.
ก็บรรดาลูกไก่เหล่านั้น ที่ออกมาอยู่อย่างนั้น ตัวใดออกมาก่อนกว่าเขา ตัวนั้นเขาเรียกกันว่า “ตัวพี่”
เพราะฉะนั้น พระผู้มพี ระภาค มีพระประสงค์จะยังความทีพ่ ระองค์เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาให้สำเร็จด้วยอุปมานั้น
จึงตรัสถามพราหมณ์วา่ “บรรดาลูกไก่เหล่านั้น ลูกไก่ตวั ใด พึงเอาปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากกะเทาะกระเปาะฟองไข่
ออกมาได้ โดยความสวัสดีก่อนกว่าเขา, ลูกไก่ตัวนั้นควรเรียกว่ากระไร?”
ตตฺถ “กุกฺกุฏจฺฉาปกานนฺติ กุกฺกุฏโปตกานํ.
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า กุกฺกุฏจฺฉาปกานํ คือบรรดาลูกไก่ทั้งหลาย.
“กินฺติ สฺวาสฺส วจนีโยติ โส กินฺติ วจนีโย อสฺส กึ วตฺตพฺโพ ภเวยฺย “เชฏฺโฐ วา กนิฏฺโฐ วาติ.
หลายบทว่า กินฺติ สฺวาสฺส วจนีโย ความว่า ลูกไก่ตัวนั้นควรเรียกว่ากระไร? คือ ควรเรียกว่า “พี่ หรือ น้อง” เล่า?
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เสสํ อุตตฺ านตฺถเมว.
คำที่เหลือมีใจความง่ายทั้งนั้น.
ตโต พฺราหฺมโณ อาห เชฏฺโฐติสฺส โภ โคตม วจนีโยติ โภ โคตม โส เชฏฺโฐ อิติ อสฺส วจนีโยติ .
ลำดับนั้น พราหมณ์ กราบทูลว่า “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ! ควรเรียกว่า พี่”
มีอธิบายว่า “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ! ลูกไก่ตวั นั้น ควรเรียกว่า พี่.”
“กสฺมา อิติ เจ.
หากจะมีคำถามว่า “เพราะเหตุไร จึงเรียกว่า พี่?”
“โส หิ เนสํ เชฏฺโฐติ. “ยสฺมา โส เนสํ วุฑฺฒตโรติ อตฺโถ.
แก้ว่า “เพราะลูกไก่ตวั นั้น มันแก่กว่าเขา” อธิบายว่า “เพราะลูกไก่ตัวนั้น เติบโตกว่าบรรดาลูกไก่ที่ออกมาภายหลังเหล่านั้น .”
อถสฺส ภควา โอปมฺมํ ปฏิปาเทนฺโต อาห “เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยถา โส กุกกฺ ุฏจฺฉาปโก เอวํ อหมฺปิ อวิชฺชาคตาย ปชายาติ.
ลำดับนั้น พระผู้มพี ระภาค เมื่อจะทรงเทียบเคียงข้ออุปมาแก่พราหมณ์นั้น จึงตรัสว่า
“ฉันนั้นนั่นแล พราหมณ์ แม้เราก็เหมือนลูกไก่ตัวนั้น ในบรรดาหมู่สตั ว์ผู้ตกอยู่ในอวิชชา …
“อวิชฺชาคตายาติ อวิชฺชา วุจจฺ ติ อญฺญาณํ. ตตฺถ คตาย.
ความไม่รู้ ท่านเรียกว่า อวิชชา ในบทว่า อวิชฺชาคตาย นี้. บรรดาหมู่สัตว์ผู้ตกอยูใ่ นอวิชชานั้น.
“ปชายาติ สตฺตาธิวจนเมตํ.
คำว่า ปชาย นั่น เป็นชื่อของสัตว์.
ตสฺมา เอตฺถ อวิชฺชณฺฑโกสสฺส อนฺโต ปวิฏฺเฐสุ สตฺเตสูติ เอวํ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ.
เพราะฉะนั้น ในคำว่า อวิชฺชาคตาย ปชาย นี้ พึงทราบใจความอย่างนี้ว่า
“บรรดาสัตว์ทั้งหลาย ผู้ตกเข้าไปในภายในแห่งกระเปาะฟองคือวิชชา.”
“อณฺฑภูตายาติ อณฺเฑ ภูตาย ชาตาย สญฺชาตาย.
บทว่า อณฺฑภูตาย ความว่า ผู้เป็นแล้ว ผู้เกิดแล้ว คือผู้เกิดพร้อมแล้วในฟองไข่,
ยถา หิ อณฺเฑ นิพฺพตฺตา เอกจฺเจ สตฺตา “อณฺฑภูตาติ วุจฺจนฺติ
เอวมยํ สพฺพาปิ ปชา อวิชฺชณฺฑโกเส นิพฺพตฺตตฺตา “อณฺฑภูตาติ วุจจฺ ติ.
เหมือนอย่างว่า สัตว์บางพวกผู้เกิดในฟองไข่เขาเรียกว่า “อัณฑภูตา” ฉันใด,
หมู่สัตว์แม้ทั้งหมดนี้ ก็ฉันนั้น ท่านเรียกว่า “อัณฑภูตา” เพราะความทีต่ นเกิดในกระเปาะฟองไข่คืออวิชชา.
“ปริโยนทฺธายาติ เตน อวิชฺชณฺฑโกเสน สมนฺตโต โอนทฺธาย พทฺธาย เวฐิตาย.
บทว่า ปริโยนทฺธาย ความว่า ผู้อันกระเปาะฟองคือวิชชานั้นรึงรัด คือ ผูกมัด พันไว้โดยรอบ.
อวิชชฺ ณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวาติ ตํ อวิชชฺ ามยํ อณฺฑโกสํ ภินฺทิตฺวา.
บทว่า อวิชชฺ ณฺฑโก สมฺปทาเลตฺวา ความว่า เราได้ทำลายกระเปาะฟองที่สำเร็จมาจากอวิชชานั้นแล้ว.
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“เอโกว โลเกติ สกเลปิ โลกสนฺนิวาเส อหเมว เอโก อทุตโิ ย.
สองบทว่า เอโกว โลเก ความว่า ในโลกสันนิวาสแม้ทั้งสิ้น เราผู้เดียวเท่านั้น คือไม่มีคนที่สอง.
อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ อนุตฺตรนฺติ อุตฺตรวิรหิตํ สพฺพเสฏฺฐํ.
บทว่า อนุตฺตรํ ในคำว่า อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ นี้ ความว่า
“เว้นจากอริยมรรคอันเยี่ยมเสียแล้ว ประเสริฐกว่าธรรมทุกอย่าง.”
“สมฺมาสมฺโพธินฺติ สมฺมา สามญฺจ โพธึ.
บทว่า สมฺมาสมฺโพธึ แปลว่า ซึ่งความตรัสรู้โดยชอบและด้วยพระองค์เอง.
อถวา [151] ปสฏฺฐํ สุนฺทรญฺจ โพธึ.
อีกอย่างหนึ่ง แปลว่า ซึ่งความตรัสรู้ ที่ปราชญ์สรรเสริญด้วย ดีดว้ ย.
[โพธิศัพท์หมายความถึง ๔ นัย]
“โพธีติ รุกฺโขปิ มคฺโคปิ สพฺพญฺญุตญฺญาณมฺปิ นิพพฺ านมฺปิ วุจจฺ ติ.
ต้นไม้กด็ ี มรรคก็ดี สัพพัญญุตญาณก็ดี นิพพานก็ดี ท่านเรียกว่า “โพธิ.”
โพธิรุกฺขมูเล ปฐมาภิสมฺพทุ ฺโธติ จ อนฺตรา จ โพธึ อนฺตรา จ คยนฺติ จ อาคตฏฺฐาเนสุ หิ รุกฺโข โพธีติ วุจจฺ ติ .
จริงอยู่ ท่านเรียกต้นไม้วา่ โพธิ ในอาคตสถานทั้งหลายว่า “ตรัสรู้ครั้งแรก ที่โคนโพธิพฤกษ์”
และว่า “ในระหว่างแห่งต้นโพธิ์ในระหว่างแห่งแม่น้ำคยา.
สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยานํ ธมฺมานํ จตูสุ มคฺเคสุ ญาณนฺติ อาคตฏฺฐาเน มคฺโค.
มรรค ท่านเรียกว่า โพธิ ในอาคตสถานว่า “ความรู้โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ในมรรคทั้ง ๔.”
ปปฺโปติ โพธึ วรภูริเมธโสติ อาคตฏฺฐาเน สพฺพญฺญตุ ญฺญาณํ.
สัพพัญญุตญาณ ท่านเรียกว่า โพธิ ในอาคตสถานว่า
“พระสิทธัตถโพธิสตั ว์ มีพระปัญญาประเสริฐดุจแผ่นปฐพี ทรงบรรลุพระโพธิญาณ.”
ปตฺวาน โพธึ อมตํ อสงฺขตนฺติ อาคตฏฺฐาเน นิพพฺ านํ.
พระนิพพาน ท่านเรียกว่า โพธิ ในอาคตสถานว่า “พระสิทธัตถโพธิสัตว์ ทรงบรรลุโพธิ อันเป็นอมตะเป็นอสังขตะ.”
อิธ ปน ภควโต อรหตฺตมคฺคญฺญาณํ อธิปฺเปตํ.
แต่ในบทว่า สมฺมาสมฺโพธึ นี้ ท่านประสงค์เอาอรหัตมรรคญาณ ของพระผู้มีพระภาค.
สพฺพญฺญุตญฺญาณนฺติปิ วทนฺติ.
อาจารย์บางพวกกล่าวว่า “ประสงค์เอาสัพพัญญุตญาณ” บ้าง.
อญฺเญสํ อรหตฺตมคฺโค อนุตฺตโร โพธิ โหติ น โหตีติ. น โหติ.
ถามว่า “พระอรหัตมรรค ของคนเหล่าอื่น จัดเป็นโพธิ (ความตรัสรู้) อย่างยอดเยี่ยมหรือไม่?”
แก้ว่า “ไม่เป็น.”
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กสฺมา. อสพฺพคุณทายกตฺตา.
ถามว่า “เพราะเหตุไร จึงไม่เป็น?”
แก้ว่า “เพราะพระอรหัตมรรคของคนเหล่าอื่นนั้น อำนวยคุณให้ไม่ได้ทุกอย่าง.”
เตสํ หิ กสฺสจิ อรหตฺตมคฺโค อรหตฺตผลเมว เทติ.
จริงอยู่ พระอรหัตมรรคของบรรดาคนเหล่านั้น บางคนให้เฉพาะพระอรหัตตผลเท่านั้น.
กสฺสจิ ติสฺโส วิชฺชา. กสฺสจิ ฉ อภิญฺญา. กสฺสจิ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา.
ของบางคน ให้เฉพาะวิชชา ๓. ของบางคน ให้เฉพาะอภิญญา ๖. ของบางคน ให้เฉพาะปฏิสัมภิทา ๔.
กสฺสจิ สาวกปารมีญาณํ.
ของบางคน ให้เฉพาะสาวกบารมีญาณ.
ปจฺเจกพุทธฺ านมฺปิ ปจฺเจกโพธิญฺญาณเมว เทติ.
ถึงของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ให้เฉพาะปัจเจกโพธิญาณเท่านั้น.
พุทธฺ านํ ปน อรหตฺตมคฺโค สพฺพคุณสมฺปตฺตึ เทติ อภิเสโก วิย รญฺโญ สพฺพโลกิสฺสริยภาวํ.
ส่วนพระอรหัตมรรคของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมให้คุณสมบัตทิ ุกอย่าง
ดุจการอภิเษกของพระราชาให้ความเป็นใหญ่ในโลกทั้งหมด ฉะนั้น.
ตสฺมา อญฺญสฺส กสฺสจิปิ อนุตตฺ โร โพธิ น โหตีติ.
เพราะฉะนั้น พระอรหัตมรรค แม้ของคนอื่นบางคน จึงไม่จดั เป็นโพธิ (ความตรัสรู้) อย่างยอดเยี่ยม ด้วยประการฉะนี้.
“อภิสมฺพุทฺโธติ อพฺภญฺญาสึ ปฏิวิชฺฌึ ปตฺโตมฺหิ อธิคโตมฺหีติ วุตฺตํ โหติ.
บทว่า อภิสมฺพุทโฺ ธ ความว่า เราได้รู้ยิ่งแล้ว คือได้แทงตลอดแล้ว, อธิบายว่า “เราได้บรรลุแล้ว คือได้ถึงทับแล้ว.”
[ข้อเปรียบเทียบการทรงบำเพ็ญอนุปัสสนาเหมือนการฟักไข่]
อิทานิ ยเทตํ ภควตา เอวเมว โข อหํ พฺราหฺมณาติอาทินา นเยน วุตฺตํ โอปมฺมสมฺปฏิปาทนํ
ตํ เอวํ อตฺเถน สํสนฺเทตฺวา เวทิตพฺพํ.
บัดนี้ บัณฑิตควรเทียบเคียงคำอุปมาอุปไมย ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยนัยเป็นต้นว่า เอวเมว โข อหํ พฺราหฺมณ
แล้วพึงทราบโดยใจความ โดยนัยดังทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้:ยถา หิ ตสฺสา กุกฺกุฏิยา อตฺตโน อณฺเฑสุ อธิสยิตาทิตวิ ิธกิริยากรณํ
เอวํ โพธิปลฺลงฺเก นิสินฺนสฺส โพธิสตฺตภูตสฺส ภควโต อตฺตโน จิตฺตสนฺตาเน อนิจฺจํ ทุกฺขมนตฺตาติ ติวิธานุปสฺสนากรณํ.
เหมือนอย่างว่า ข้อที่แม่ไก่นั้น ทำกิริยาทั้ง ๓ มีนอนกกอยู่บนฟองไข่ทั้งหลายเป็นต้นของตน ฉันใด,
ข้อที่พระผู้มพี ระภาคผู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์ ประทับนั่งบนโพธิบัลลังก์ แล้วทรงบำเพ็ญอนุปัสสนาทั้ง ๓ คือ
“ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” ในจิตสันดานของพระองค์ ก็ฉันนั้น.
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กุกฺกุฏิยา [152] ติวิธกิริยาสมฺปาทเนน อณฺฑานํ อปูติภาโว วิย
โพธิสตฺตภูตสฺส ภควโต ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน วิปสฺสนาญาณสฺส อปริหานิ.
ความไม่เสื่อมไปแห่งวิปัสสนาญาณ ก็เพราะพระผู้มพี ระภาคผู้ยังเป็นพระโพธิสตั ว์ ทรงบำเพ็ญอนุปัสสนาทั้ง ๓ ให้ถึงพร้อม
เปรียบเหมือนฟองไข่ทั้งหลายไม่เน่า ก็เพราะแม่ไก่ทำกิริยาทั้ง ๓ ให้ถึงพร้อมฉะนั้น.
กุกฺกุฏิยา ติวธิ กิริยากรเณน อณฺฑานํ อลฺลสิเนหปริยาทานํ วิย
โพธิสตฺตภูตสฺส ภควโต ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน ภวตฺตยานุคตนิกนฺติสิเนหปริยาทานํ.
ความสิ้นไปแห่งความสิเนหา คือความติดใจไปตามไตรภพ ก็เพราะพระผู้มีพระภาค ผู้ยังเป็นพระโพธิสตั ว์
ทรงบำเพ็ญอนุปัสสนาทั้ง ๓ ให้ถึงพร้อม เปรียบเหมือนความสิ้นไปแห่งยางเมือกแห่งฟองไข่ทั้งหลาย
ก็เพราะแม่ไก่ทำกิริยาทั้ง ๓ ฉะนั้น.
กุกฺกุฏิยา ติวธิ กิริยากรเณน อณฺฑกปาลานํ ตนุภาโว วิย
โพธิสตฺตภูตสฺส ภควโต ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน อวิชชฺ ณฺฑโกสสฺส ตนุภาโว.
ความที่กระเปาะฟองคืออวิชชา เป็นธรรมชาติบาง ก็เพราะพระผู้มีพระภาค ผู้ยังเป็นพระโพธิสตั ว์ ทรงบำเพ็ญอนุปัสสนา
ทั้ง ๓ ให้ถึงพร้อม เปรียบเหมือนภาวะที่กระเปาะฟองไข่เป็นของบาง ก็เพราะแม่ไก่ทำกิริยาทั้ง ๓ ฉะนั้น.
กุกฺกุฏิยา ติวธิ กิริยากรเณน กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺส ปาทนขตุณฑฺ กานํ ถทฺธขรภาโว วิย
โพธิสตฺตภูตสฺส ภควโต ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน วิปสฺสนาญาณสฺส ติกฺขขรวิปฺปสนฺนสูรภาโว.
ความที่วิปัสสนาญาณเป็นคุณชาติกล้าแข็ง ผ่องใสและองอาจ ก็เพราะพระผู้มีพระภาค ผู้ยังเป็นพระโพธิสตั ว์
ทรงบำเพ็ญอนุปัสสนาทั้ง ๓ ให้ถึงพร้อม เปรียบเหมือนภาวะที่เล็บเท้า และจะงอยปากของลูกไก่เป็นของหยาบและแข็ง
ก็เพราะแม่ไก่ทำกิริยาทั้ง ๓ ฉะนั้น.
กุกฺกุฏิยา ติวธิ กิริยากรเณน กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺส ปริณามกาโล วิย
โพธิสตฺตภูตสฺส ภควโต ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน วิปสฺสนาญาณสฺส ปริณามกาโล วฑฺฒิตกาโล คพฺภคหณกาโล เวทิตพฺโพ.
ควรทราบเวลาที่วิปัสสนาญาณแก่เต็มที่ เวลาเจริญ (และ) เวลาถือเอาห้อง ก็เพราะพระผู้มีพระภาค ผู้ยังเป็นพระโพธิสตั ว์
ทรงบำเพ็ญอนุปัสสนาทั้ง ๓ ให้ถึงพร้อม เปรียบเหมือนเวลาที่ลูกไก่แก่เต็มที่ ก็เพราะแม่ไก่ทำกิริยาทั้ง ๓ ฉะนั้น.
ตโต กุกฺกุฏิยา ติวธิ กิริยากรเณน กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺส ปาทนขสิขาย วา มุขตุณฺฑเกน วา อณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา
ปกฺเข ปปฺโผเฏตฺวา โสตฺถินา อภินิพพฺ ิทากาโล๑ วิย ตสฺส ภควโต ติวิธานุปสฺสนาสมฺปาทเนน
วิปสฺสนาญาณํ คพฺภํ คณฺหาเปตฺวา อนุปุพฺพาธิคเตน อรหตฺตมคฺเคน อวิชฺชณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา อภิญฺญาปกฺเข ปปฺโผเฏตฺวา
โสตฺถินา สกลพุทธฺ คุณสจฺฉิกตกาโล เวทิตพฺโพ.
เพราะเหตุนั้น ควรทราบเวลาที่พระผู้มีพระภาค ทรงให้วิปัสสนาญาณถือเอาห้อง แล้วทำลายกระเปาะฟองคือวิชชา
ด้วยพระอรหัตมรรค ที่พระองค์ได้ทรงบรรลุโดยลำดับ แล้วทรงปรบปีกคืออภิญญา จึงทรงทำให้แจ้งซึ่งพระพุทธคุณทั้งหมด
โดยความสวัสดี ก็เพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงบำเพ็ญอนุปัสสนาทั้ง ๓ ให้ถึงพร้อม
เปรียบเหมือนเวลาที่ลูกไก่เอาปลายเล็บเท้า และจะงอยปากกะเทาะกระเปาะฟองไข่ แล้วปรบปีกออกมาได้ โดยความสวัสดี
ก็เพราะแม่ไก่ทำกิริยาทั้ง ๓ ฉะนั้น.
๑ อภินพิ ฺพิธา … อิติปิ.
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“สฺวาหํ พฺราหฺมณ เชฏฺโฐ เสฏฺโฐ โลกสฺสาติ โส อหํ พฺราหฺมณ
ยถา เตสํ กุกฺกุฏโปตกานํ ปฐมตรํ อณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา อภินิพพฺ ตฺโต กุกฺกุฏโปตโก เชฏฺโฐ โหติ
เอวํ อวิชฺชาคตาย ปชาย ตํ [153] อวิชฺชณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา ปฐมตรํ อริยาย ชาติยา ชาตตฺตา “เชฏฺโฐ วุฑฺฒตโมติ สงฺขํ คโต
สพฺพคุเณหิ ปน อปฏิสมตฺตา “เสฏฺโฐติ.
หลายบทว่า สฺวาหํ พฺราหฺมณ เชฏฺโฐ เสฏฺโฐ โลกสฺส ความว่า
“ดูก่อนพราหมณ์! บรรดาหมู่สัตว์ผู้ตกอยู่ในอวิชชา เรานั้นได้ทำลายกระเปาะฟอง คือ อวิชชานั้น
แล้วถึงความนับว่า ‘เป็นผู้ที่เจริญที่สุด คือเจริญอย่างสูงสุด’ เพราะเป็นผู้เกิดแล้วโดยอริยชาติก่อนกว่าเขา
เปรียบเหมือนบรรดาลูกไก่เหล่านั้น ลูกไก่ตวั ที่กะเทาะกระเปาะฟองไข่ ออกมาได้ก่อนกว่าเขา ย่อมเป็นไก่ตัวพี่ ฉะนั้น,
ส่วนพระผู้มีพระภาค ชื่อว่าถึงความนับว่า “เป็นผู้ประเสริฐที่สุด” เพราะไม่มีใครทัดเทียมได้ด้วยพระคุณทั้งปวง.”
[พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ประเสริฐเพราะบำเพ็ญเพียร]
เอวํ ภควา อตฺตโน อนุตตฺ รํ เชฏฺฐเสฏฺฐภาวํ พฺราหฺมณสฺส ปกาเสตฺวา
อิทานิ ยาย ปฏิปทาย ตํ อธิคโต ตํ ปฏิปทํ ปุพพฺ ภาคโต ปภูติ ทสฺเสตุํ “อารทฺธํ โข ปน เม พฺราหฺมณาติอาทิมาห.
พระผูม้ พี ระภาค ครัน้ ทรงประกาศความทีพ่ ระองค์ เป็นผูเ้ จริญทีส่ ดุ และประเสริฐทีส่ ดุ อย่างยอดเยีย่ มแก่พราหมณ์อย่างนัน้ แล้ว
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงปฏิปทา ที่เป็นเหตุให้พระองค์ทรงบรรลุความเป็นผู้เจริญที่สุดเป็นต้น จำเดิมแต่ส่วนเบื้องต้น
จึงตรัสว่า อารทฺธํ โข ปน เม พฺราหฺมณ เป็นต้น.
อิมํ วา ภควโต อนุตตฺ รํ เชฏฺฐเสฏฺฐภาวํ สุตวฺ า พฺราหฺมณสฺส จิตฺตเมวํ อุปฺปนฺนํ “กาย นุโข ปฏิปทาย อิมํ ปตฺโตติ.
อีกอย่างหนึ่ง เพราะได้สดับข้อที่พระผู้มพี ระภาค เป็นผู้เจริญที่สุดและประเสริฐที่สุด อย่างยอดเยี่ยมนี้แล้ว
พราหมณ์จึงเกิดความคิดอย่างนี้วา่
“พระผู้มีพระภาค ได้ทรงบรรลุความเป็นผู้เจริญที่สดุ และประเสริฐที่สุดด้วยปฏิปทา อะไรหนอแล?” ดังนี้.
ตสฺส จิตตฺ มญฺญาย “อิมายาหํ ปฏิปทาย อิมํ อนุตตฺ รํ เชฏฺฐเสฏฺฐภาวํ ปตฺโตติ ทสฺเสนฺโต เอวมาห.
พระผู้มีพระภาค ทรงทราบความคิดของพราหมณ์นั้นแล้ว เมื่อจะทรงแสดงว่า
“เราได้บรรลุความเป็นผู้เจริญที่สดุ และประเสริฐที่สุด อย่างยอดเยี่ยมนี้ ด้วยปฏิปทานี้” จึงได้ตรัสอย่างนั้น .
ตตฺถ “อารทฺธํ โข ปน เม พฺราหฺมณ วิริยํ อโหสีติ
“พฺราหฺมณ น มยา อยํ อนุตตฺ โร เชฏฺฐเสฏฺฐภาโว กุสีเตน มุฏฺฐสฺสตินา สารทฺธกาเยน วิกฺขิตตฺ จิตฺเตน อธิคโต,
อปิจ โข ตทธิคมาย อารทฺธํ โข ปน เม วิริยํ อโหสิ โพธิมณฺเฑ นิสินฺเนน มยา จตุรงฺคสมนฺนาคตํ วิริยํ อารทฺธํ อโหสิ”.
บรรดาบทเหล่านั้น หลายบทว่า อารทฺธํ โข ปน เม พฺราหฺมณ วิริยํ อโหสิ ความว่า
“ดูก่อนพราหมณ์! ข้อที่เราเป็นผู้เจริญที่สุดและประเสริฐที่สุด อย่างยอดเยี่ยมนี้ เราหาได้บรรลุดว้ ยความเกียจคร้าน
ด้วยความหลงลืมสติ ด้วยความมีกายกระสับกระส่าย (และ) ด้วยความเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านไม่.
อีกอย่างหนึ่งแล เพราะเราได้ปรารภความเพียรแล้วแล เพื่อบรรลุความเป็นผู้เจริญที่สดุ และประเสริฐที่สดุ นั้น
คือเรานั่งอยู่แล้ว ณ โพธิมัณฑ์ ได้ปรารภความเพียรประกอบด้วยองค์ ๔.”
ปคฺคหิตํ อสิถิลปฺปวตฺติตนฺติ วุตฺตํ โหติ.
มีคำอธิบายว่า “ได้ประคอง คือให้เป็นไปไม่ย่อหย่อน.”
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อารทฺธตฺตาเยว จ เม ตํ อสลฺลีนํ อโหสิ.
ก็แล ความเพียรนั้น ได้ชื่อว่าเป็นคุณชาติไม่ย่อหย่อนเพราะเราได้ปรารภแล้วอย่างแท้จริง.
น เกวลญฺจ วิริยเมว สติปิ เม อารมฺมณาภิมุขีภาเวน อุปฏฺฐิตา อโหสิ อุปฏฺฐิตตฺตาเยว จ อปฺปมุฏฺฐา.
ทั้งมิใช่แต่ความเพียรอย่างเดียวเท่านั้น แม้สติเราก็ได้เข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้ว โดยความเป็นคุณธรรมบ่ายหน้าตรงต่ออารมณ์
และชื่อว่าเป็นความไม่หลงลืม เพราะปรากฏอยู่เฉพาะหน้าทีเดียว.
“ปสฺสทฺโธ กาโยติ กายจิตฺตปฺปสฺสทฺธิวเสน กาโยปิ เม ปสฺสทฺโธ อโหสิ.
สองบทว่า ปสฺสทฺโธ กาโย ความว่า “แม้กายของเราก็เป็นของสงบแล้ว ด้วยอำนาจแห่งความสงบกายและจิต.
ตตฺถ ยสฺมา นามกาเย ปสฺสทฺเธ รูปกาโยปิ ปสฺสทฺโธเอว โหติ ตสฺมา นามกาโย รูปกาโยติ อวิเสเสตฺวาว ปสฺสทฺโธ กาโยติ วุตฺต ํ.
เพราะเมื่อนามกาย สงบแล้ว แม้รูปกาย ก็เป็นอันสงบแล้วเหมือนกัน,
ฉะนั้น ในพระบาลีนั้น พระผู้มพี ระภาคไม่ตรัสให้พิเศษเลยว่า ‘นามกายรูปกาย’ ตรัสเพียงว่า ‘กายสงบ’ เท่านั้น .”
“อสารทฺโธติ โส จ [154] โข ปสฺสทฺธตฺตาเยว อสารทฺโธ.
บทว่า อสารทฺโธ ความว่า “ก็กายนั้น ชื่อว่าหาความกระสับกระส่ายมิได้ เพราะเป็นกายอันสงบแล้วนั่นแล,”
“วิคตทรโถติ วุตตฺ ํ โหติ.
มีคำอธิบายว่า “เป็นกายที่ปราศจากความกระวนกระวายแล้ว.”
สมาหิตํ จิตตฺ ํ เอกคฺคนฺติ จิตตฺ ํปิ เม สมฺมา อาหิตํ สุฏฺฐุ ฐปิตํ อปฺปิตํ วิย อโหสิ สมาหิตตฺตาเอว จ เอกคฺคํ อจลํ นิปฺผนฺทนนฺติ.
หลายบทว่า สมาหิตํ จิตตํ เอกคฺคํ ความว่า “ถึงจิตของเรา ก็ตง้ั อยูแ่ ล้วโดยชอบ คือดำรงมัน่ ดีแล้ว ได้เป็นราวกะว่าแน่นแฟ้นแล้ว,
และจิตของเรานั้น ชื่อว่ามีอารมณ์เป็นหนึ่ง, คือไม่หวั่นไหว ได้แก่ไม่มีความดิ้นรน เพราะเป็นจิตตั้งมั่นดีนั่นแล.”
เอตฺตาวตา ฌานสฺส ปุพฺพภาคปฏิปทา กถิตา โหติ.
ข้อปฏิบัติเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งฌาน เป็นอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว ด้วยลำดับเพียงเท่านี้.

กถาว่าด้วยปฐมฌาน • กถาว่าด้วยปฐมฌาน • หน้า ๒๔๑

กถาว่าด้วยปฐมฌาน
อิทานิ อิมาย ปฏิปทาย อธิคตํ ปฐมชฺฌานํ อาทึ กตฺวา วิชฺชาตฺตยปริโยสานํ วิเสสํ ทสฺเสนฺโต “โสโข อหนฺติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ พระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงคุณวิเศษ ตั้งต้นแต่ปฐมฌาน มีวิชชา ๓ เป็นที่สุด
ที่พระองค์ได้บรรลุแล้ว ด้วยปฏิปทานี้ จึงตรัสว่า โส โข อหํ ดังนี้เป็นต้น.
ตตฺถ “วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวจิ ฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติอาทีนํ กิญจฺ าปิ
“ตตฺถ กตเม กามา, ฉนฺโท กาโม, ราโค กาโม, ฉนฺทราโค กาโม, สงฺกปฺโป กาโม, ราโค กาโม, สงฺกปฺปราโค กาโม, อิเม วุจจฺ นฺติ กามา.
ตตฺถ กตเม อกุสลา ธมฺมา, กามจฺฉนฺโท ฯเปฯ วิจิกิจฺฉา อิเม วุจจฺ นฺติ อกุสลา ธมฺมา
อิติ อิเมหิ จ กาเมหิ อิเมหิ จ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ วิวิตฺโต โหติ ปวิวิตฺโต,
เตน วุจฺจติ ‘วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจจฺ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติอาทินา นเยน วิภงฺเคเยว อตฺโถ วุตโฺ ต
ตถาปิ อฏฺฐกถานยํ วินา น สุฏฺฐุ ปากโฏ โหติ
ในบรรดาบทเหล่านั้น ใจความแห่งบทเป็นต้นว่า “วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวจิ ฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ”
พระผู้มีพระภาค ตรัสไว้แล้วในวิภังค์นั่นแล โดยนัยเป็นต้นว่า
“บรรดากามและอกุศลธรรมเหล่านั้น กามเป็นไฉน? คือ ความพอใจ ชื่อว่า กาม, ความหนัดด้วยชื่อว่า กาม,
ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ ชื่อว่า กาม, ความดำริ ชื่อว่า กาม, ความกำหนัด ชื่อว่า กาม,
ความกำหนัดด้วยอำนาจความดำริ ชื่อว่า กาม, เหล่านี้ เราเรียกว่า กาม,
บรรดากามและอกุศลธรรมเหล่านั้น อกุศลธรรมเป็นไฉน? คือ ความพอใจด้วยอำนาจแห่งความใคร่ ความพยาบาท
ความหดหู่และเคลิบเคลิ้ม ความฟุ้งซ่านและรำคาญ ความลังเลสงสัย, เหล่านี้เราเรียกว่า อกุศลธรรม,
พระโยคาวจร เป็นผู้สงัดแล้ว คือเงียบแล้วจากกามเหล่านี้ และจากอกุศลธรรมเหล่านี้ ดังกล่าวมาฉะนี้,
เพราะเหตุนน้ั พระโยคาวจรนัน้ เราเรียกว่า สงัดแล้วเทียวจากกามทัง้ หลาย สงบแล้วจากอกุศลธรรมทัง้ หลาย๑” ดังนี้ แม้กจ็ ริง,
ถึงกระนั้น ใจความ (แห่งบทเหล่านั้น) เว้นอรรถกถานัยเสีย จะปรากฏด้วยดีไม่ได้
อฏฺฐกถานเยเนว นํ ปกาสยิสฺสามิ ฯ
ข้าพเจ้าจักประกาศใจความนั้น ตามอรรถกถานัยนั่นแล (ต่อไป):เสยฺยถีทํ ฯ
ข้อนี้อย่างไรเล่า?
“วิวจิ ฺเจว กาเมหีติ กาเมหิ วิวิจจฺ ิตวฺ า, วินา หุตฺวา อปสกฺกติ ฺวา ฯ
อย่างนี้คือ สองบทว่า วิวิจฺเจว กาเมหิ แปลว่า สงัดแล้ว คือหลีกเว้นออกจากกามทั้งหลาย.
[อธิบาย เอว อักษร]
โย ปนายเมตฺถ เอวกาโร, โส “นิยมตฺโถติ เวทิตพฺโพ ฯ
ก็ เอว อักษรนี้ ในบทว่า วิวิจฺเจว นี้ พึงทราบว่า “มีความกำหนดเป็นอรรถ.”
๑ อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๖. บาลีเดิมไม่มี ปวิวติ ฺโต.
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ยสฺมา จ นิยมตฺโถ,
ตสฺมา ตสฺมึ ปฐมชฺฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรณสมเย อวิชฺชมานานมฺปิ กามานํ ตสฺส ปฐมชฺฌานสฺส ปฏิปกฺขภาวํ
กามปริจฺจาเคเนว จสฺส อธิคมํ ทีเปติ ฯ
ก็เพราะ เอว อักษร มีความกำหนดเป็นอรรถนั้น,
ฉะนั้น พระผู้มพี ระภาค จึงทรงแสดงความที่กามทั้งหลาย แม้ไม่มีอยู่ในเวลาเข้าปฐมฌานนั้น ก็เป็นข้าศึกแก่ปฐมฌานนั้น
และการและบรรลุปฐมฌานนั้นได้ ก็ด้วยการสละกามนั่นแล.
กถํ ฯ
ถามว่า “ข้อนั้น คืออย่างไร?”
“วิวจิ ฺเจว กาเมหีติ
“เอวํ หิ นิยเม กริยมาเน, [155] อิทํ ปญฺญายติ นูนิมสฺส ฌานสฺส กามา ปฏิปกฺขภูตา,
เยสุ สติ, อิทํ นปฺปวตฺตติ, อนฺธกาเร สติ, ปทีโป วิย, เตสํ ปริจจฺ าเคเนว จสฺส อธิคโม โหติ โอริมตีรปริจฺจาเคน ปาริมตีรสฺเสว
ตสฺมา นิยมํ กโรตีติ ฯ
แก้ว่า “คือ สงัดแล้วเทียว จากกามทั้งหลาย”
อธิบายว่า “จริงอยู่ เมือ่ ทำความนิยมไว้อย่างนัน้ , คำนี้ ย่อมปรากฏชัดว่า กามทัง้ หลาย ย่อมเป็นข้าศึกต่อฌานนี้ อย่างแน่นอน,
เมื่อกามเหล่าใดยังมีอยู่ ปฐมฌานนี้ ย่อมเป็นไปไม่ได้ ดุจเมื่อมีมืด แสงประทีปก็ไม่มีฉะนั้น
และการบรรลุปฐมฌานนัน้ จะมีได้กด็ ว้ ยการสละกามเหล่านัน้ เสียได้ เปรียบเหมือนการไปถึงฝัง่ โน้นได้ ก็ดว้ ยการละฝัง่ นีฉ้ ะนั้น,
เพราะฉะนั้น ท่านจึงทำความกำหนดไว้.”
ตตฺถ สิยา “กสฺมา ปเนส ปุพพฺ ปเทเยว วุตฺโต, น อุตฺตรปเท. กึ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ อวิวิจฺจาปิ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ
ในคำว่า วิวิจฺเจว กาเมหิ นั้น
พึงมีคำถามว่า “ก็เพราะเหตุไร? พระผู้มีพระภาคจึงตรัส เอว อักษรนั่น ไว้เฉพาะบทต้นเท่านั้น ไม่ตรัสไว้ในบทหลังเล่า,
พระโยคาวจรแม้ไม่สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย ก็พึงได้บรรลุฌานอยู่หรือ?”
น โข ปเนตํ เอวํ ทฏฺฐพฺพํ ฯ ตนฺนิสฺสรณโต หิ ปุพพฺ ปเท เอส วุตฺโต ฯ
แก้ว่า “ก็แล (เอว อักษร ที่เป็นอวธารณะ)นั้น บัณฑิตไม่ควรเห็นอย่างนั้น.
เพราะว่า เอว อักษรนั่น พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในบทต้น ก็เพราะฌานเป็นเครื่องสลัดเสียซึ่งกามนั้น .
กามธาตุสมติกกฺ มนโต หิ กามราคปฏิปกฺขโต จ อิทํ ฌานํ กามานเมว นิสฺสรณํ ฯ
แท้จริง ฌานนี้ชื่อว่าสลัดเสียซึ่งกามทั้งหลายทีเดียว เพราะก้าวล่วงกามธาตุเสียได้ และเพราะเป็นข้าศึกต่อกามราคะ.
ยถาห “กามานเมตํ นิสฺสรณํ ยทิทํ เนกฺขมฺมนฺติ ฯ
เหมือนดังที่(พระสารีบุตร)กล่าวไว้วา่ “ฌาน คือเนกขัมมะนี้นั่น สลัดเสียซึ่งกามทั้งหลาย๑” ดังนี้.

๑ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๓๙.
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อุตตฺ รปเทปิ ปเนส, ยถา “อิเธว ภิกฺขเว ปฐโม สมโณ อิธ ทุติโย สมโณติ เอตฺถ เอวกาโร อาเนตฺวา วุจจฺ ติ, เอวํ วตฺตพฺโพ ฯ
อัน เอว อักษรนั่น บัณฑิตควรกล่าวไว้แม้ในบทหลัง เหมือนอย่าง เอว อักษร ทีพ่ ระผู้มพี ระภาคทรงนำมาตรัสไว้ในคำนี้วา่
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะที่ ๑ มีอยูใ่ นศาสนานี้ทีเดียว, สมณะที่ ๒ มีอยูใ่ นศาสนา๑นี้” ดังนี้เป็นต้น ฉะนั้น.
น หิ สกฺกา อิโต อญฺเญหิปิ นีวรณสงฺขาเตหิ อกุสลธมฺเมหิ อวิวิจฺจ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหริตุํ
ตสฺมา “วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺเจว อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ เอวํ ปททฺวเยปิ เอส ทฏฺฐพฺโพ ฯ
จริงอยู่ ใครๆ ไม่สงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย กล่าวคือนิวรณ์ แม้อื่นจากกามฉันท์นี้ ไม่อาจจะบรรลุฌานอยู่ได้เลย,
เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงเห็นความนิยมนี้ แม้ในบททั้งสองอย่างนี้วา่
“พระโยคาวจร สงัดแล้วเทียวจากกามทั้งหลาย สงัดแล้วเทียวจากอกุศลธรรมทั้งหลาย” ดังนี้.
ปททฺวเยปิ จ กิญจฺ าปิ “วิวิจฺจาติ อิมินา สาธารณวจเนน ตทงฺควิเวกาทโย กายวิเวกาทโย จ สพฺเพปิ วิเวกา สงฺคหํ คจฺฉนฺติ,
ตถาปิ “กายวิเวโก จิตตฺ วิเวโก วิกฺขมฺภนวิเวโกติ ตโยเอว อิธ ทฏฺฐพฺพา ฯ
อนึ่ง วิเวกแม้ทั้งหมด มีตทังควิเวก และกายวิเวกเป็นต้น ย่อมถึงความสงเคราะห์เข้าแม้ในบททั้งสอง ด้วยคำที่เป็นสาธารณะนี้
ว่า “วิวิจฺจ” แม้กจ็ ริง, ถึงกระนั้น ในอธิการนี้ ก็ควรเห็นวิเวกเพียง ๓ เท่านั้น คือ “กายวิเวก จิตตวิเวก วิกขัมภนวิเวก”.
“กาเมหีติ อิมินา ปน ปเทน
เย จ นิทฺเทเส “กตเม วตฺถุกามา มนาปิยา รูปาติอาทินา นเยน วตฺถุกามา วุตฺตา
เย จ ตตฺเถว วิภงฺเค จ “ฉนฺโท กาโมติอาทินา นเยน กิเลสกามา วุตฺตา
เต สพฺเพปิ สงฺคหิตา อิจฺเจว ทฏฺฐพฺพา ฯ
ก็พวกวัตถุกาม (ทีพ่ ระสารีบุตรเถระ) กล่าวไว้ในนิเทศ โดยนัยเป็นต้นว่า “วัตถุกามเป็นไฉน? คือรูปอันเป็นที่ชอบใจ๒”
และพวกกิเลสกาม (ที่พระผู้มีพระภาค)ตรัสไว้ในวิภังค์ในนิเทศนั้นนั่นแล โดยนัยเป็นต้นว่า “ความพอใจ ชื่อว่า กาม๓”
แม้ทั้งหมดเหล่านั้น บัณฑิตพึงเห็นว่า ท่านสงเคราะห์เข้าด้วยบทว่า กาเมหิ นี้แล.
เอวํ หิ สติ, “วิวิจฺเจว [156] กาเมหีติ วตฺถุกาเมหิปิ วิวิจฺเจวาติ อตฺโถ ยุชฺชติ ฯ
ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น สองบทว่า วิจฺเจว กาเมหิ ความหมายว่า “สงัดแล้วเทียว แม้จากวัตถุกามทั้งหลาย” ดังนี้ ก็ใช้ได้.
เตน กายวิเวโก วุตโฺ ต โหติ ฯ
กายวิเวกย่อมเป็นอันท่านกล่าวแล้ว ด้วยความสงัดจากวัตถุกามนั้น.
“วิวจิ ฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ กิเลสกาเมหิ สพฺพากุสเลหิ วา วิวจิ ฺจาติ อตฺโถ ยุชฺชติ ฯ
หลายบทว่า วิวจิ จฺ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ ความหมายว่า “สงัดแล้วจากกิเลสกามทัง้ หลาย หรือจากอกุศลธรรมทัง้ ปวง” ดังนี้ ก็ใช้ได้.
เตน จิตตฺ วิเวโก วุตฺโต โหติ ฯ
จิตตวิเวก ย่อมเป็นอันท่านกล่าวแล้ว ด้วยความสงัดจากกิเลสกามหรือจากอกุศลธรรมทั้งปวงนั้น .

๑ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๒๓.
๒ ขุ. มหา. ๙๑/๑.
๓ อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๖.
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ปุริเมน เจตฺถ วตฺถุกาเมหิ วิเวกวจนโตเยว กามสุขปริจฺจาโค
ทุติเยน กิเลสกาเมหิ วิเวกวจนโต เนกฺขมฺมสุขปริคฺคโห วิภาวิโต โหติ ฯ
ก็บรรดากายวิเวกและจิตตวิเวก ๒ อย่างนี้
ความสละกามสุขเป็นอันท่านประกาศแล้ว ด้วยกายวิเวกข้อต้น เพราะกล่าวถึงความสงัดจากวัตถุกามทั้งหลายนั่นเอง,
ความประคองเนกขัมมสุข เป็นอันท่านประกาศแล้ว ด้วยจิตตวิเวกข้อที่ ๒ เพราะกล่าวถึงความสงัดจากกิเลสกามทั้งหลาย.
เอวํ วตฺถุกามกิเลสกามวิเวกวจนโตเยว จ
เอเตสํ ปฐเมน สงฺกิเลสวตฺถุปฺปหานํ ทุติเยน สงฺกิเลสปฺปหานํ
ปฐเมน โลลภาวสฺส เหตุปริจฺจาโค ทุติเยน พาลภาวสฺส
ปฐเมน จ ปโยคสุทฺธิ ทุติเยน อาสยโปสนํ วิภาวิตํ โหตีติ วิญฺญาตพฺพํ ฯ
อนึ่ง บรรดาบททั้ง ๒ ตามที่กล่าวแล้วนั้น
การละสังกิเลสวัตถุ พึงรูว้ ่า ท่านประกาศแล้ว ด้วยบทแรก,
การละสังกิเลส พึงรู้วา่ ท่านประกาศแล้ว ด้วยบทที่ ๒.
การละเหตุแห่งความอยาก พึงรู้วา่ ท่านประกาศแล้ว ด้วยบทแรก,
การละเหตุแห่งความโง่เขลา พึงรูว้ ่า ท่านประกาศแล้ว ด้วยบทที่ ๒,
ความบริสุทธิ์แห่งการประกอบความเพียร พึงรูว้ ่า ท่านประกาศแล้ว ด้วยบทแรก,
และความกล่อมเกลาอัธยาศัย พึงรูว้ ่า ท่านประกาศแล้ว ด้วยบทที่ ๒
เพราะกล่าวถึงความสงัดจากวัตถุกามและกิเลสกามนั่นแล ดังพรรณนามาฉะนี้.
เอส ตาว นโย “กาเมหีติ เอตฺถ วุตฺตกาเมสุ วตฺถุกามปกฺเข ฯ
บรรดากามตามที่กล่าวในบทว่า กาเมหิ นี้ ในฝ่ายวัตถุกาม มีนัยเท่านี้ก่อน.
กิเลสกามปกฺเข ปน “ฉนฺโทติ จ “ราโคติ จ เอวมาทีหิ อเนกเภโท กามจฺฉนฺโทเยว “กาโมติ อธิปฺเปโต ฯ
ส่วนในฝ่ายกิเลสกาม กามฉันท์นั่นเอง ซึ่งมีประเภทมากมาย ท่านประสงค์ว่า “กาม” โดยนัยมีอาทิอย่างนี้ว่า
“ฉันทะชื่อว่า กาม” และว่า “ราคะ ชื่อว่า กาม.”
โส จ อกุสลปริยาปนฺโนปิ สมาโน “ตตฺถ กตโม กามจฺฉนฺโท กาโมติอาทินา นเยน วิภงฺเค ฌานปฏิปกฺขโต วิสุ ํ วุตฺโต ฯ
ก็กามฉันท์นน้ั ถึงเป็นของนับเนือ่ งในอกุศลก็ตาม พระผูม้ พี ระภาค ก็ตรัสไว้ในคัมภีรว์ ภิ งั ค์แผนกหนึง่ เพราะเป็นข้าศึกต่อฌาน
โดยนัยเป็นต้นว่า “บรรดากามและอกุศลธรรมเหล่านั้น ความพอใจด้วยอำนาจแห่งความใคร่ เป็นไฉน? คือ กาม๑” ดังนี้.
กิเลสกามตฺตา วา ปุริมปเท วุตโฺ ต ฯ อกุสลปริยาปนฺนตฺตา ทุติยปเท ฯ
อีกอย่างหนึ่ง (กามฉันท์นั้น พระผู้มพี ระภาค) ตรัสไว้ในบทต้น เพราะเป็นกิเลสกาม.
ตรัสไว้ในบทที่ ๒ เพราะเป็นกามนับเนื่องในอกุศล.
อเนกเภทโต จสฺส “กามโตติ อวตฺวา “กาเมหีติ วุตฺตํ ฯ
อนึ่ง ไม่ได้ตรัสว่า “กามโต” แต่ตรัสว่า “กาเมหิ” เพราะกามฉันท์นั้นมีประเภทมากมาย.
๑ อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๖.
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อญฺเญสมฺปิ จ ธมฺมานํ อกุสลภาเว วิชฺชมาเน,
“ตตฺถ กตเม อกุสลา ธมฺมา กามจฺฉนฺโทติอาทินา นเยน วิภงฺเค อุปริฌานงฺคานํ ปจฺจนีกปฏิปกฺขภาวทสฺสนโต นีวรณาเนว วุตตฺ านิ ฯ
ก็เมื่อความที่ธรรมทั้งหลาย แม้เหล่าอื่นซึ่งเป็นอกุศล ยังมีอยู่, นิวรณ์ทั้งหลายเท่านั้น พระผู้มพี ระภาค
ตรัสไว้ในคัมภีร์วิภังค์ เพราะทรงแสดงความที่นวิ รณ์เป็นข้าศึกโดยตรงต่อองค์ฌานชั้นสูงขึ้นไป โดยนัยเป็นต้นว่า
“บรรดากามและอกุศลธรรมเหล่านั้น อกุศลธรรม เป็นไฉน? คือความพอใจด้วยอำนาจแห่งความใคร่๑” ดังนี้.
นีวรณานิ หิ ฌานงฺคปจฺจนีกานิ ฯ “เตสํ ฌานงฺคานเมว ปฏิปกฺขานิ วิทฺธํสกานีติ วุตฺตํ โหติ ฯ
จริงอยู่ นิวรณ์ทั้งหลาย ย่อมเป็นข้าศึกโดยตรงต่อองค์ฌาน.
มีคำอธิบายว่า “องค์ฌานทั้งหลายเท่านั้นเป็นปฏิปักษ์ คือเป็นเครื่องกำจัดนิวรณ์เหล่านั้น.”
ตถา หิ “สมาธิ กามจฺฉนฺทสฺส ปฏิปกฺโข, ปีติ พฺยาปาทสฺส, วิตกฺโก [157] ถีนมิทฺธสฺส,
สุขํ อุทฺธจฺจกุกกฺ ุจฺจสฺส, วิจาโร วิจกิ ิจฺฉายาติ เปฏเก วุตตฺ ํ ฯ
จริงอย่างนั้น พระมหากัจจายนเถระ ก็ได้กล่าวไว้ในเปฏกปกรณ์วา่
“สมาธิ เป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉันท์, ปีติ เป็นปฏิปักษ์ตอ่ พยาบาท, วิตก เป็นปฏิปักษ์ต่อถีนมิทธะ,
สุข เป็นปฏิปักษ์ต่ออุทธัจจกุกกุจจะ, วิจาร เป็นปฏิปักษ์ต่อวิจกิ ิจฉา.”
เอวเมตฺถ
“วิวิจฺเจว กาเมหีติ อิมินา กามจฺฉนฺทสฺส วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตโฺ ต โหติ ฯ
“วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ อิมินา ปญฺจนฺนมฺปิ นีวรณานํ ฯ
บรรดาบททั้ง ๒ นี้
ความสงัดด้วยอำนาจการข่มกามฉันท์ไว้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว ด้วยบทนี้วา่ “วิวิจฺเจว กาเมหิ.”
ความสงัดด้วยอำนาจการข่มนิวรณ์แม้ทง้ั ๕ ไว้ เป็นอันพระองค์ตรัสด้วยบทนีว้ า่ “วิวจิ จฺ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ” โดยนัยดังกล่าวมาฉะนี้.
อคฺคหิตคฺคหเณน ปน ปฐเมน กามจฺฉนฺทสฺส, ทุติเยน เสสนีวรณานํ ฯ
อนึ่ง ความสงัดด้วยอำนาจการข่มกามฉันท์ไว้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดว้ ยบทแรก ด้วยศัพท์ที่ทา่ นมิได้ถือเอา,
ความสงัดด้วยอำนาจการข่มนิวรณ์ที่เหลือไว้ เป็นอันตรัสด้วยบทที่ ๒.
ตถา ปฐเมน ตีสุ อกุสลมูเลสุ ปญฺจกามคุณเภทวิสยสฺส โลภสฺส, ทุติเยน อาฆาตวตฺถุเภทาทิวิสยานํ โทสโมหานํ ฯ
อนึ่ง บรรดาอกุศลมูลทั้ง ๓
ความสงัดด้วยอำนาจการข่มโลภะอันมีความต่างแห่งปัญจกามคุณเป็นอารมณ์ เป็นอันตรัสไว้ดว้ ยบทแรก,
ความสงัดด้วยอำนาจการข่มโทสะและโมหะ อันมีชนิดแห่งอาฆาตวัตถุเป็นต้นเป็นอารมณ์ เป็นอันตรัสไว้ด้วยบทที่ ๒.

๑ อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๖.
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โอฆาทีสุ วา ธมฺเมสุ
ปฐเมน กาโมฆกามโยค กามาสว กามูปาทาน อภิชฺฌากายคณฺฐ กามราค สํโยชนานํ,
ทุติเยน อวเสสโอฆโยคาสวอุปาทานคณฺฐสํโยชนานํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง บรรดาธรรมทั้งหลาย มีโอฆะเป็นต้น
ความสงัดด้วยอำนาจการข่มสังโยชน์ คือ กามโอฆะ กามโยคะ กามาสวะ กามุปาทาน อภิชฌากายคัณฐะ และกามราคะไว้
เป็นอันพระผู้มพี ระภาคตรัสด้วยบทแรก,
ความสงัดด้วยอำนาจการข่มสังโยชน์ คือ โอฆะ โยคะ อาสวะ อุปาทาน และคัณฐะที่เหลือไว้ ย่อมเป็นอันตรัส ด้วยบทที่ ๒.
ปฐเมน จ ตณฺหาย ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ, ทุติเยน อวิชฺชาย ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ฯ
อนึ่ง ความสงัดด้วยอำนาจการข่มตัณหา และกิเลสที่สัมปยุตด้วยตัณหานั้นไว้ เป็นอันพระองค์ตรัสด้วยบทแรก,
ความสงัดด้วยอำนาจการข่มอวิชชา และกิเลสที่สัมปยุตด้วยอวิชชานั้นไว้ เป็นอันพระองค์ตรัสด้วยบทที่ ๒.
อปิจ ปฐเมน โลภสมฺปยุตตฺ อฏฺฐจิตฺตุปฺปาทานํ,
ทุติเยน เสสานํ จตุนฺนํ อกุสลจิตฺตุปฺปาทานํ วิกฺขมฺภนวิเวโก วุตฺโต โหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง
ความสงัดด้วยอำนาจการข่มจิตตุปบาท ๘ ดวง ที่สัมปยุตด้วยโลภะไว้ พึงทราบว่า เป็นอันพระองค์ตรัสด้วยบทแรก,
ความสงัดด้วยอำนาจการข่มอกุศลจิตตุปบาท ๔ ดวงที่เหลือไว้ พึงทราบว่า เป็นอันพระองค์ตรัสด้วยบทที่ ๒.
อยํ ตาว “วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ เอตฺถ อตฺถปฺปกาสนา ฯ
การประกาศเนื้อความในคำว่า วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ นี้ มีเพียงเท่านี้ก่อน.
[อรรถาธิบายองค์ ๕ แห่งปฐมฌาน]
เอตฺตาวตา จ ปฐมสฺส ฌานสฺส ปหานงฺคํ ทสฺเสตฺวา อิทานิ สมฺปโยคงฺคํ ทสฺเสนฺโต “สวิตกฺกํ สวิจารนฺติอาทิมาห ฯ
ก็พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงแสดงองค์สำหรับละแห่งปฐมฌาน ด้วยคำมีประมาณเพียงเท่านี้แล้ว
คราวนี้ เมื่อจะทรงแสดงองค์ประกอบ จึงตรัสคำมีอาทิว่า “เป็นไปกับด้วยวิตก เป็นไปกับด้วยวิจาร.”
ตตฺถ
ใน(พากย์ว่า เป็นไปกับด้วยวิตก เป็นต้น)นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):วิตกฺกนํ วิตกฺโก. “โอหนนฺติ๑ วุตฺตํ โหติ ฯ
ความตรึก ชื่อว่า วิตก. ท่านอธิบายว่า “ความดำริ.”
สฺวายํ อารมฺมเณ จิตฺตสฺส อภินิโรปนลกฺขโณ อาหนนปริยาหนนรโส ฯ
วิตกนี้นั้น มีความกดเฉพาะซึ่งจิตในอารมณ์เป็นลักษณะ มีการจดและจดโดยรอบเป็นรส.
ตถา หิ เตน โยคาวจโร “อารมฺมณํ วิตกฺกาหตํ วิตกฺกปริยาหตํ กโรตีติ วุจฺจติ ฯ
จริงอย่างนั้น พระโยคาวจร ท่านเรียกว่า “ทำอารมณ์ให้เป็นธรรมชาติอันวิตกจดแล้วและจดโดยรอบแล้ว” ด้วยวิตกนั้น.
๑ อูหนนฺติปิ ทิสฺสติ ฯ
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อารมฺมเณ จิตตฺ สฺส อานยนปจฺจุปฏฺฐาโน ฯ
วิตกนั้น มีอันนำมาซึ่งจิตในอารมณ์เป็นปัจจุปัฏฐาน.
วิจรณํ วิจาโร, “อนุสญฺจรณนฺติ วุตฺตํ โหติ ฯ
ความตรอง ชื่อว่า วิจาร, ท่านอธิบายว่า “การทีจ่ ิตท่องเที่ยวเรือ่ ยไป.”
สฺวายํ อารมฺมณานุมชฺชน[158]ลกฺขโณ, ตตฺถ สหชาตานุโยชนรโส, จิตฺตสฺส อนุปฺปพนฺธนปจฺจุปฏฺฐาโน ฯ
วิจารนี้นั้น มีการเคล้าอารมณ์เป็นลักษณะ, มีอันประกอบเนืองๆ ซึ่งสหชาตธรรมในอารมณ์นั้นเป็นรส,
มีการตามผูกพันแห่งจิตเป็นปัจจุปัฏฐาน.
สนฺเตปิ จ เนสํ กตฺถจิ อวิโยเค,
โอฬาริกตฺเถน ปุพพฺ งฺคมตฺเถน จ ฆณฺฑาภิฆาตสทฺโท๑ วิย เจตโส ปฐมาภินิปาโต วิตกฺโก
สุขุมตฺเถน อนุรโว วิย อนุปฺปพนฺโธ วิจาโร ฯ
ก็เมื่อความไม่พรากจากกันแห่งวิตกวิจารเหล่านั้นในจิตตุปบาทบางขณะ แม้มีอยู่,
วิตก ก็คือการตกไปเฉพาะอารมณ์ครั้งแรกของใจ ดุจเสียงเคาะระฆัง
เพราะหมายความว่าเป็นสภาพที่หยาบ และเพราะความหมายว่าเป็นสภาพเริ่มก่อน.
วิจาร ก็คือการทีจ่ ิตตามผูกพันติดต่อ ดุจเสียงครวญของระฆัง เพราะหมายความว่าเป็นสภาพที่ละเอียด.
วิปฺผารวา เจตฺถ วิตกฺโก ปริปฺผนฺทภาโว
จิตตฺ สฺส อากาเส อุปฺปติตุกามสฺส ปกฺขิโน ปกฺขวิกฺเขโป วิย ปทุมาภิมุขปาโต วิย จ คนฺธานุพนฺธเจตโส ภมรสฺส
สนฺตวุตฺติ วิจาโร นาติปริปฺผนฺทภาโว
จิตตฺ สฺส อากาเส อุปฺปติตสฺส ปกฺขิโน ปกฺขปฺปสารณํ วิย ปริพฺภมนํ วิย จ ปทุมาภิมุขปติตสฺส ภมรสฺส ปทุมสฺส อุปริภาเค ฯ
ก็ในวิตกวิจารเหล่านี้
วิตก มีการแผ่ไป (หรือสั่นสะเทือน) เป็นความไหวตัวของจิต (ในเวลาที่เกิดความคิดขึ้นครั้งแรก)
ดุจการกระพือปีกของนก ซึง่ ต้องการจะบินขึน้ ไปในอากาศ และดุจการโผลงตรงดอกบัวหลวงของแมลงผึง้ ซึง่ มีใจจดจ่ออยูท่ ก่ี ลิน่ ,
วิจาร มีความเป็นไปสงบ มิใช่ความไหวตัวอย่างแรงของจิต ดุจการกางปีกของนกซึ่งบินไปแล้วในอากาศ
และดุจการบินร่อนอยู่ในส่วนเบื้องบนดอกบัวหลวงของแมลงผึ้ง ซึ่งโผลงบ่ายหน้าสู่ดอกบัวหลวง ฉะนั้น.
โส ปน เตสํ วิเสโส ปฐมทุติยชฺฌาเนสุ ปากโฏ โหติ ฯ
ส่วนความแปลกกันแห่งวิตกวิจารเหล่านั้น จะปรากฏในปฐมฌานและทุติยฌาน.
อิติ อิมินา จ วิตกฺเกน อิมินา จ วิจาเรน สห วตฺตติ รุกฺโข วิย ปุปฺเผน จ ผเลน จาติ อิท ํ ฌานํ “สวิตกฺกํ สวิจารนฺติ วุจฺจติ ฯ
ฌานนี้ ย่อมเป็นไปกับด้วยวิตกนี้ และด้วยวิจารนี้ ดุจต้นไม้ ย่อมเป็นไปกับด้วยดอกและผลฉะนั้น ด้วยประการฉะนี้
เพราะฉะนั้น ฌานนี้ พระผู้มีพระภาค จึงตรัสว่า “เป็นไปกับด้วยวิตก เป็นไปกับด้วยวิจาร.”

๑ ฆณฺฏาวิฆาต … อิติปิ ฯ
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วิภงฺเค ปน “อิมินา จ วิตกฺเกน อิมินา จ วิจาเรน อุเปโต โหติ สมุเปโตติอาทินา นเยน ปุคฺคลาธิฏฺฐานา เทสนา กตา ฯ
แต่ในคัมภีรว์ ิภังค์ พระองค์ทรงทำเทศนาเป็นบุคคลาธิษฐาน โดยนัยเป็นต้นว่า
“ภิกษุเป็นผู้เข้าถึงแล้ว เข้าถึงพร้อมแล้ว ด้วยวิตกนี้ และด้วยวิจารนี้.๑”
อตฺโถ ปน ตตฺราปิ เอวเมว ทฏฺฐพฺโพ ฯ
ถึงเนื้อความแม้ในคัมภีร์วิภังค์นั้น ก็พึงเห็นเหมือนอย่างนี้แหละ.
“วิเวกชนฺติ เอตฺถ วิวิตฺติ วิเวโก, “นีวรณวิคโมติ อตฺโถ ฯ
ในบทว่า วิเวกชํ นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):ความสงัด ชื่อว่า วิเวก. อธิบายว่า “ความปราศจากนิวรณ์.”
วิวิตฺโตติ วา วิเวโก นีวรณวิวติ ฺโต, “ฌานสมฺปยุตฺตธมฺมราสีติ อตฺโถ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ธรรมที่สงัดจากนิวรณ์ ชื่อว่า วิเวก เพราะอรรถว่า สงัดแล้ว, อธิบายว่า “กองแห่งธรรมอันสัมปยุตด้วยฌาน.”
ตสฺมา วิเวกา ตสฺมึ วา วิเวเก ชาตนฺติ วิเวกชํ ฯ
(ปีติและสุข) เกิดจากวิเวกนั้น หรือเกิดในวิเวกนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า วิเวกชัง.
[อรรถาธิบายองค์ฌาน คือ ปีติ และสุข]
“ปีติสุขนฺติ เอตฺถ ปีนยตีติ ปีติ ฯ
ในบทว่า ปีติสุขํ (มีวินิจฉัยดังนี้):ธรรมชาติที่ชอื่ ว่า ปีติ เพราะอรรถว่า ทำให้เอิบอิ่ม.
สา สมฺปิยายนลกฺขณา กายจิตตฺ ปีนนรสา, ผรณรสา วา โอทคฺยปจฺจุปฏฺฐานา ฯ
ปีตินั้น มีความปลาบปลื้มเป็นลักษณะ มีความอิ่มกายและจิตเป็นรส,
อีกอย่างหนึ่ง มีความแผ่ไปเป็นรส มีความเบิกบานใจเป็นปัจจุปัฏฐาน.
สุขนํ สุขํ ฯ
ความสบาย ชื่อว่า ความสุข.
สุฏฺฐุ วา ขาทติ ขนติ จ กายจิตฺตาพาธนฺติ สุขํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ธรรมชาติที่ชื่อว่า ความสุข เพราะอรรถว่า ย่อมเคี้ยวกิน และขุดเสียด้วยดี ซึ่งอาพาธทางกายและจิต .
ตํ สาตลกฺขณํ ตํสมฺปยุตฺตานํ อุปพฺรูหนรสํ อนุคฺคหปจฺจุปฏฺฐานํ ฯ
ความสุขนั้น มีความสำราญเป็นลักษณะ
มีอันเข้าไปพอกพูนซึ่งธรรมที่สัมปยุตด้วยความสุขนั้นเป็นรส มีความอนุเคราะห์เป็นเครื่องปรากฏ.

๑ อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๗.
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สติปิ จ เนสํ กตฺถจิ อวิโยเค, อิฏฺฐา[159]รมฺมณปฏิลาภตุฏฺฐิ ปีติ, ปฏิลทฺธรสานุภวนํ สุขํ ฯ
ก็เมื่อความไม่พรากจากกันแห่งปีติและสุขเหล่านั้นในจิตตุปบาทบางขณะ แม้มีอยู่,
ปีติ คือ ความยินดีดว้ ยการได้อิฏฐารมณ์, สุข คือความเสวยรสแห่งอารมณ์ทตี่ นได้แล้ว.
ยตฺถ ปีติ, ตตฺถ สุขํ ฯ
ปีติ มีอยู่ในจิตตุปบาทใด สุข ก็มีอยู่ในจิตตุปบาทนั้น.
ยตฺถ สุขํ, ตตฺถ น นิยมโต ปีติ ฯ
สุข มีอยู่ในจิตตุปบาทใด, ในจิตตุปบาทนั้น โดยความนิยม ไม่มีปีติ.
สงฺขารกฺขนฺธสงฺคหิตา ปีติ, เวทนากฺขนฺธสงฺคหิตํ สุขํ ฯ
ปีติ ท่านสงเคราะห์เข้าเป็นสังขารขันธ์,
สุข ท่านสงเคราะห์เข้าเป็นเวทนาขันธ์.
กนฺตารขินฺนสฺส วนนฺตูทกนฺตทสฺสนสฺสวเนสุ วิย ปีติ,
วนจฺฉายปฺปเวสนอุทกปริโภเคสุ วิย สุขํ ฯ
ปีติ เปรียบเหมือนความอิ่มใจ ของบุคคลผู้เหน็ดเหนื่อยในทางกันดาร เพราะได้เห็นและได้ฟังว่ามีป่าไม้และมีน้ำ,
สุข เปรียบเหมือนความสบายใจของบุคคลผูเ้ หน็ดเหนือ่ ยในทางกันดาร เพราะได้เข้าไปสูร่ ม่ เงาแห่งป่าไม้ และได้บริโภคน้ำ ฉะนัน้ .
“ตสฺมึ ตสฺมึ สมเย ปากฏภาวโต เจตํ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานว่า
“ก็คำที่พระอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่า(ปีติ คือ ความยินดีด้วยการได้อิฏฐารมณ์เป็นต้น) นั้น
ก็เพราะมีปีติปรากฏอยู่ ในสมัยนั้นๆ.”
อยญฺจ ปีติ อิทญฺจ สุขํ อสฺส ฌานสฺส อสฺมึ วา ฌาเน อตฺถีติ อิทํ ฌานํ “ปีติสุขนฺติ วุจฺจติ ฯ
ปีตินี้ด้วย สุขนี้ด้วย มีอยู่แก่ฌานนั้น หรือมีอยู่ในฌานนั้น เพราะเหตุนั้น ฌานนี้ พระผู้มีพระภาค จึงตรัสว่า ปีติสุขํ.
อถวา ปีติ จ สุขญฺจ ปีติสุขํ ธมฺมวินยาทโย วิย ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ปีติด้วย สุขด้วย ชื่อว่า ปีติและสุข เหมือนธรรมและวินัยเป็นต้นฉะนั้น.
วิเวกชํ ปีติสุขมสฺส ฌานสฺส อสฺมึ วา ฌาเน อตฺถีติ เอวํปิ วิเวกชํ ปีติสุขํ ฯ
ปีติและสุข เกิดแต่วิเวก มีอยู่แก่ฌานนั้น หรือมีอยูใ่ นฌานนั้น
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าปีติและสุข เกิดแต่วิเวก แม้ดังพรรณนามาฉะนี้.
ยเถว หิ ฌานํ, เอวํ ปีติสุขํ เจตฺถ วิเวกชเมว โหติ ฯ
เหมือนอย่างว่า ฌานเกิดแต่วิเวกฉันใด, ก็ในฌานนี้ ปีติและสุข ย่อมเป็นของเกิดแต่วิเวกเหมือนกันฉันนั้น.
ตญฺจสฺส อตฺถีติ ตสฺมา เอกปเทเนว “วิเวกชปีติสุขนฺติปิ วุตตฺ ํ ยุชชฺ ติ ฯ
อนึ่ง ปีติและสุขนั้น มีอยู่แก่ฌานนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น๑ จะกล่าวรวมด้วยบทเดียวกันเลยว่า วิเวกชปีติสุขํ ดังนี้บ้าง ก็ใช้ได้.
๑ วิสุทธิมรรค. ๑/๑๘๕. ไม่มี อิติ.
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วิภงฺเค ปน “อิทํ สุขํ อิมาย ปีติยา สหคตนฺติอาทินา นเยเนตํ วุตฺตํ ฯ
แต่ในคัมภีรว์ ิภังค์ พระผู้มพี ระภาค ตรัสปีติสุขนั่นไว้ โดยนัยเป็นต้นว่า “สุขนี้ สหรคตด้วยปีตินี้๑” ดังนี้.
อตฺโถ ปน ตตฺราปิ เอวเมว ทฏฺฐพฺโพ ฯ
ก็เนื้อความแม้ในคัมภีร์วิภังค์นั้น พึงเห็นเหมือนอย่างนี้แล.
[ฌานย่อมเผาผลาญธรรมที่เป็นข้าศึก]
“ปฐมนฺติ คณนานุปุพพฺ โต ปฐมํ ฯ
บทว่า ปฐมํ คือเป็นทีแรก เพราะเป็นลำดับแห่งการคำนวณ.
อิทํ ปฐมํ สมาปชฺชตีติ ปฐมํ ฯ
ฌานนี้ ขื่อว่า ทีแรก เพราะอรรถว่า พระโยคาวจรบรรลุเป็นครั้งแรก.
ปจฺจนีกธมฺเม ฌาเปตีติ ฌานํ ฯ
คุณธรรม ชื่อว่า ฌาน เพราะอรรถว่า เผาธรรมที่เป็นข้าศึก (มีนิวรณ์เป็นต้น).
อิมินา โยคิโน ฌายนฺตีติปิ ฌานํ ฯ “ปจฺจนีกธมฺเม ทหนฺติ โคจรํ วา จินฺเตนฺตีติ อตฺโถ ฯ
พระโยคีทั้งหลาย ย่อมเผา (ธรรมทีเ่ ป็นข้าศึกมีนิวรณ์เป็นต้นนัน้ ) ด้วยฌานนี้ แม้เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า ฌาน.
อธิบายว่า “พระโยคีทั้งหลาย ย่อมเผาธรรมที่เป็นข้าศึกหรือย่อมคิดถึงโคจร (คืออารมณ์สำหรับหน่วงมีกสิณเป็นต้น).”
สยํ วา ตํ ฌายติ อุปนิชฺฌายตีติ ฌานํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า ฌาน เพราะอรรถว่า เพ่ง คือเข้าไปเพ่งอารมณ์นั้นเสียเอง.
เตเนว ตํ “อุปนิชฺฌายนลกฺขณนฺติ วุจจฺ ติ ฯ
เพราะเหตุนั้นนั่นแล ฌานนั้น ท่านจึงเรียกว่า “มีอันเข้าไปเพ่งเป็นลักษณะ.”
[ฌานมี ๒ นัย]
ตเทตํ อารมฺมณูปนิชฺฌานํ ลกฺขณูปนิชฺฌานนฺติ ทุวิธํ โหติ ฯ
ฌานนี้นั้น มีอยู่ ๒ อย่างคือ อารัมมณูปนิชฌาน (เข้าไปเพ่งอารมณ์) ลักขณูปนิชฌาน (เข้าไปเพ่งลักษณะ).
ตตฺถ “อารมฺมณูปนิชฺฌานนฺติ สห อุปจาเรน อฏฺฐสมาปตฺติโย วุจจฺ นฺติ ฯ
บรรดาฌานทั้ง ๒ นั้น สมาบัติ ๘ พร้อมด้วยอุปจาร ท่านเรียกว่า “อารัมมณูปนิชฌาน.”
กสฺมา ฯ กสิณารมฺมณูปนิชฺฌายนโต ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร?” แก้ว่า “เพราะเข้าไปเพ่งอารมณ์คือกสิณ.”
“ลกฺขณูปนิชฺฌานนฺติ วิปสฺสนามคฺคผลานิ วุจจฺ นฺติ ฯ
วิปัสสนามรรคและผล ท่านเรียกว่า “ลักขณูปนิชฌาน.”
๑ อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๙.
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กสฺมา ฯ ลกฺขณูปนิชฺฌายนโต ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร?” แก้ว่า “เพราะเข้าไปเพ่งลักษณะ.”
เอตฺถ หิ [160] วิปสฺสนา อนิจจฺ ลกฺขณาทีนิ อุปนิชฺฌายติ ฯ
จริงอยู่ บรรดาวิปัสสนามรรคและผลเหล่านี้ วิปัสสนา ย่อมเข้าไปเพ่งไตรลักษณ์ มีอนิจจลักษณะเป็นต้น.
วิปสฺสนาย อุปนิชฺฌายนกิจฺจํ ปน มคฺเคน สิชฺฌตีติ มคฺโค “ลกฺขณูปนิชฺฌานนฺติ วุจฺจติ ฯ
ก็กิจคือการเข้าไปเพ่ง ด้วยวิปัสสนา ย่อมสำเร็จด้วยมรรค เพราะเหตุนั้น มรรคท่านเรียกว่า “ลักขณูปนิชฌาน.”
ผลํ ปน นิโรธสฺส ตถลกฺขณํ อุปนิชฺฌายตีติ “ลกฺขณูปนิชฺฌานนฺติ วุจจฺ ติ ฯ
ส่วนผล ท่านก็เรียกว่า “ลักขณูปนิชฌาน” เพราะอรรถว่า เข้าไปเพ่งลักษณะที่แท้จริงแห่งนิโรธ.
อิมสฺมึ ปน อตฺเถ อารมฺมณูปนิชฺฌานเมว “ฌานนฺติ อธิปฺเปตํ ฯ
แต่ในอรรถนี้ ท่านประสงค์เอาอารัมมณูปนิชฌานเท่านั้นว่า “ฌาน.”
เอตฺถาห “กตมํ ปน ตํ ฌานํ นาม, ยํ สวิตกฺกํ สวิจารํ ฯเปฯ ปีติสุขนฺติ เอวํ อปเทสํ อรหตีติ ฯ
ในอธิการว่าด้วยฌานนี้ พระอาจารย์ผู้โจทก์ทว้ งว่า
“ชื่อว่าฌาน ที่ควรจะพึงอ้างถึงอย่างนี้ว่า เป็นไปกับด้วยวิตก เป็นไปกับด้วยวิจาร ฯลฯ มีปีติและสุข ดังนี้ นั้น เป็นไฉนเล่า ?
วุจจฺ เต ฯ
ข้าพเจ้า จะกล่าวเฉลยต่อไป:ยถา “สธโน สปริชโนติอาทีสุ ฐเปตฺวา ธนญฺจ ปริชนญฺจ อญฺโญ อปเทสารโห น โหติ,
เอวํ ฐเปตฺวา วิตกฺกาทิธมฺเม อญฺญํ อปเทสารหํ นตฺถิ ฯ
เปรียบเหมือนบุรษุ คนอืน่ เว้นทรัพย์และปริชนเสีย ย่อมเป็นผูไ้ ม่สมควรภาวะทีพ่ งึ อ้างถึง ในประโยคมีอาทิวา่ “ผูม้ ที รัพย์ ผูม้ ปี ริชน” ฉันใด,
ฌานอื่น เว้นธรรมมีวติ กเป็นต้นเสีย ควรจะพึงอ้างถึง ย่อมไม่มี ฉันนั้น.
ยถา ปน “สรถา สปตฺติกา เสนาติ วุตฺเตสุ เสนงฺเคสุเอว เสนาสมฺมติ,
เอวมิธ ปญฺจสุ องฺเคสุเยว ฌานสมฺมติ เวทิตพฺพา ฯ
เหมือนอย่างว่า การสมมติวา่ เสนา ในองค์เสนาทัง้ หลายทีช่ าวโลกกล่าวว่า “เสนา มีพลรถ มีพลเดินเท้า” นัน่ แล บัณฑิตพึงทราบฉันใด,
ในอธิการนี้ ก็ควรทราบ การสมมติว่าฌาน ในองค์ ๕ นั้นแล ฉันนั้น.
กตเมสุ ปญฺจสุ ฯ วิตกฺโก วิจาโร ปีติ สุขํ จิตฺเตกคฺคตาติ เอเตสุ ฯ
ควรทราบในองค์ ๕ เหล่าไหน?
ในองค์ ๕ เหล่านี้ คือ วิตก (ความตรึก) วิจาร (ความตรอง) ปีติ (ความอิม่ ใจ) สุข (ความสบายใจ) จิตเตกัคคตา (ความทีจ่ ติ มีอารมณ์เดียว).
เอตาเนว หิสฺส “สวิตกฺกํ สวิจารนฺติอาทินา นเยน องฺคภาเวน วุตตฺ านิ ฯ
จริงอยู่ องค์ ๕ เหล่านี้แหละ พระผู้มพี ระภาคตรัสไว้โดยความเป็นองค์แห่งฌานนั้น
โดยนัยมีอาทิวา่ “เป็นไปกับด้วยวิตก เป็นไปกับด้วยวิจาร.”

หน้า ๒๕๒ • กถาว่าด้วยปฐมฌาน • [ฌานมี ๒ นัย]

“อวุตตฺ ตฺตา เอกคฺคตา องฺคํ น โหตีติ เจ ฯ
ถ้าหากพระอาจารย์ผู้โจทก์พึงท้วงว่า
“เอกัคคตา (ความที่จิตมีอารมณ์เดียว) จัดเป็นองค์ (แห่งฌาน) ไม่ได้ เพราะพระผู้มพี ระภาคมิได้ตรัสไว้ (ในบาลีแห่งฌาน) มิใช่หรือ?
ตญฺจ น ฯ
แก้ว่า “ก็คำที่ท่านกล่าวนั้น ย่อมไม่ถูก.”
กสฺมา ฯ วุตตฺ ตฺตา เอว ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร?” แก้ว่า “เพราะ(จิตเตกัคคตาแม้นั้น พระผู้มีพระภาค) ตรัสไว้ (ในบาลีแห่งฌาน) นั่นเอง.”
สาปิ หิ วิภงฺเค “ฌานนฺติ วิตกฺโก วิจาโร ปีติ สุขํ จิตตฺ สฺเสกคฺคตาติ เอวํ วุตตฺ าเยว
ตสฺมา ยถา “สวิตกฺกํ สวิจารนฺติ
เอวํ “สจิตฺเตกคฺคตนฺติ อิธ อวุตฺเตปิ, อิมินา วิภงฺควจเนน จิตฺเตกคฺคตาปิ “องฺคเมวาติ เวทิตพฺพา ฯ
จริงอยู่ จิตเตกัคคตาแม้นน้ั พระผูม้ พี ระภาคตรัสไว้แน่นอน ในคัมภีรว์ ภิ งั ค์อย่างนีว้ า่ “วิตก วิจาร ปีติ สุข จิตเตกัคคตา ชือ่ ว่า ฌาน๑.”
เพราะฉะนั้น คำที่ท่านกล่าวไว้วา่ “เป็นไปกับด้วยวิตก เป็นไปกับด้วยวิจาร” ดังนี้ ฉันใด,
แม้เมื่อพระผู้มีพระภาคมิได้ตรัสไว้ในอธิการนี้วา่ “สจิตเตกัคคตา”,
แม้จิตเตกัคคตา ก็ควรทราบว่า “เป็นองค์ (แห่งฌาน) ทีเดียว” ตามพระบาลีในคัมภีร์วิภังค์นี้ ฉันนั้น.
เยน หิ อธิปฺปาเยน ภควตา อุทฺเทโส กโต, โสเอว เตน วิภงฺเคปิ ปกาสิโตติ ฯ
จริงอยู่ อุเทศ พระผู้มพี ระภาคทรงทำไว้แล้วด้วยพระประสงค์ใด,
อุเทศนั้นนั่นเอง ก็เป็นอันพระองค์ทรงประกาศไว้แล้ว แม้ในคัมภีร์วิภังค์ ด้วยพระประสงค์นั้นแล.
[ความหมายแห่ง อุปสัมปัชชศัพท์]
“อุปสมฺปชฺชาติ อุปคนฺตวฺ า. “ปาปุณิตวฺ าติ วุตฺตํ โหติ ฯ “อุปสมฺปาทยิตฺวา วา นิปฺผาเทตฺวาติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
บทว่า อุปสมฺปชฺช แปลว่า เข้าไปใกล้แล้ว. ท่านอธิบายว่า “บรรลุแล้ว.”
อีกอย่างหนึ่ง ท่านอธิบายว่า “ให้เข้าถึงพร้อมแล้ว คือให้สำเร็จแล้ว.”
วิภงฺเค ปน [161] “‘อุปสมฺปชฺชาติ ปฐมสฺส ฌานสฺส ลาโภ ปฏิลาโภ ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา อุปสมฺปทาติ วุตตฺ ํ ฯ
แต่ในคัมภีรว์ ิภังค์ พระผู้มพี ระภาคตรัสไว้ว่า
“บทว่า อุปสมฺปชฺช คือ ความได้ ความกลับได้ ความถึง ความถึงพร้อม ความถูกต้อง ความทำให้แจ้ง ความบรรลุ ซึง่ ปฐมฌาน๒.”
ตสฺสาปิ เอวเมวตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
เนื้อความแห่งคำแม้นั้น ก็พึงทราบเหมือนอย่างนั้นแล.

๑ อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๗.
๒ อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๗.

กถาว่าด้วยปฐมฌาน • [ความหมายแห่ง อุปสัมปัชชศัพท์] • หน้า ๒๕๓

“วิหาสินฺติ โพธิมณฺเฑ นิสชฺชาสงฺขาเตน อิริยาปถวิหาเรน อิติวตุ ฺตปฺปการชฺฌานสมงฺคี หุตวฺ า
อตฺตภาวสฺส อิริยนํ วุตฺตึ ปาลนํ ยปนํ ยาปนํ จารํ วิหารํ อภินิปฺผาเทสินฺติ อตฺโถ ฯ
บทว่า วิหาสึ ความว่า เรา เป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยฌานมีประการดังกล่าวแล้วอย่างนี้
จึงยังการสืบเนื่องกัน การประพฤติเป็นไป การรักษา การเป็นไป การให้เป็นไป การเที่ยวไป การพักอยู่ แห่งอัตตภาพ
ให้สำเร็จ ด้วยอิริยาบถวิหาร กล่าวคือการนั่งอยู่ ณ โพธิมัณฑ์.
วุตฺตํ เหตํ วิภงฺเค “วิหรตีติ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ จรติ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
ข้อนี้ สมจริงดังที่พระองค์ตรัสไว้ในคัมภีรว์ ิภังค์ว่า
“บทว่า วิหรติ ความว่า สืบเนื่องกันอยู่ ประพฤติเป็นไปอยู่ รักษาอยู่ เป็นไปอยู่ ให้เป็นไปอยู่ เที่ยวไปอยู่ พักอยู่.
ด้วยเหตุนั้น ท่านจึงเรียกว่า พักอยู่.๑”
“กึ ปน กตฺวา ภควา อิมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหาสีติ ฯ กมฺมฏฺฐานํ ภาเวตฺวา ฯ
ถามว่า “ก็พระผู้มีพระภาค ทรงทำอะไร จึงทรงเข้าฌานนี้อยู่?
แก้ว่า “ทรงเจริญกัมมัฏฐาน.”
กตรํ ฯ อานาปานสฺสติกมฺมฏฺฐานํ ฯ
ถามว่า “ทรงเจริญกัมมัฏฐานอะไร?”
แก้ว่า “ทรงเจริญอานาปานัสสติกัมมัฏฐาน.”
“อญฺเญน ตทตฺถิเกน กึ กาตพฺพนฺติ ฯ อญฺเญนปิ เอตํ วา กมฺมฏฺฐานํ ปฐวีกสิณาทีนํ วา อญฺญตรํ ภาเวตพฺพํ ฯ
ถามว่า “คนอื่น ผู้มีความต้องการอานาปานัสสติกัมมัฏฐานนั้น ควรทำอย่างไร?”
แก้ว่า “แม้คนอื่น ก็ควรเจริญกัมมัฏฐานนั้น หรือบรรดากรรมฐานทั้งหลายมีปฐวีกสิณเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง .”
เตสํ ภาวนานโย วิสุทธฺ ิมคฺเค วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
นัยแห่งการเจริญ(อานาปานัสสติกรรมฐานเป็นต้น)เหล่านั้น พึงทราบโดยนัยทีก่ ล่าวไว้แล้วในวิสุทธิมรรคนั่นแล.
อิธ ปน วุจฺจมาเน, อติภาริยํ วินยนิทานํ โหติ ฯ
ก็เมื่อข้าพเจ้าจะกล่าวนัยแห่งการเจริญ ไว้ในอธิการนี้, นิทานแห่งพระวินัยก็จะเป็นภาระหนักยิ่ง.
ตสฺมา ปาลิยา อตฺถปฺปกาสนมตฺตเมว กโรมาติ ฯ
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้า จะทำเพียงการประกาศเนื้อความแห่งพระบาลีเท่านั้น ด้วยประการฉะนี้.
ปฐมชฺฌานกถา นิฏฺฐติ า ฯ
กถาว่าด้วยปฐมฌาน จบ.

๑ อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๐.

หน้า ๒๕๔ • กถาว่าด้วยทุติยฌาน • กถาว่าด้วยทุติยฌาน

กถาว่าด้วยทุติยฌาน
“วิตกฺกวิจารานํ วูปสมาติ “วิตกฺกสฺส จ วิจารสฺส จาติ อิเมสํ ทฺวินฺนํ วูปสมา สมติกฺกมา ฯ
“ทุติยชฺฌานกฺขเณ อปาตุภาวาติ วุตฺตํ โหติ ฯ
สองบทว่า วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา ความว่า เพราะเข้าไปสงบ คือเพราะก้าวล่วงองค์ทั้ง ๒ เหล่านี้ คือ วิตกและวิจาร.
มีอธิบายว่า “เพราะ(วิตกวิจาร)ไม่ปรากฏในขณะแห่งทุติยฌาน.”
ตตฺถ กิญฺจาปิ ทุติยชฺฌาเน สพฺเพปิ ปฐมชฺฌานธมฺมา น สนฺติ, อญฺเญว หิ ปฐมชฺฌาเน ผสฺสาทโย อญฺเญ อิธ,
“โอฬาริกสฺส ปน โอฬาริกสฺส องฺคสฺส สมติกฺกมา ปฐมชฺฌานโต ปเรสํ ทุติยชฺฌานาทีนํ อธิคโม โหตีติ ทีปนตฺถํ
“วิตกฺกวิจารานํ วูปสมาติ เอวํ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
พึงทราบสันนิษฐานว่า “ในบรรดาฌานทั้ง ๒ นั้น ธรรมในปฐมฌานแม้ทั้งหมด ไม่มีอยูใ่ นทุติยฌาน,
ด้วยว่า ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้น มีอยู่ในปฐมฌานเป็นอย่างหนึ่ง ในทุติยฌานนี้ ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง แม้ก็จริง,
ถึงกระนั้น พระผู้มีพระภาคก็ตรัสอย่างนี้วา่ “เพราะเข้าไปสงบวิตกวิจาร” เพื่อจะทรงแสดงว่า
“การบรรลุฌานอื่นจากปฐมฌาน มีทุติยฌานเป็นต้น จะมีได้ เพราะก้าวล่วงองค์ที่หยาบๆ ได้.
[อรรถาธิบาย อัชฌัตตศัพท์]
“อชฺฌตฺตนฺติ อิธ นิยกชฺฌตฺตํ [162] อธิปฺเปตํ ฯ
ในอธิการนี้ บัณฑิตประสงค์เอา นิยกัชฌัตตัง ชื่อว่า อัชฌัตตัง.
วิภงฺเค ปน “อชฺฌตฺตํ ปจฺจตฺตนฺติ๑ เอตฺตกเมว วุตฺตํ ฯ
แต่ในคัมภีรว์ ิภังค์ พระผู้มพี ระภาคตรัสไว้เพียงเท่านีว้ ่า “อัชฌัตตัง ปัจจัตตัง๒” เท่านั้น.
ยสฺมา ปน นิยกชฺฌตฺตํ อธิปฺเปตํ ตสฺมา “อตฺตนิ ชาตํ อตฺตโน สนฺตาเน นิพพฺ ตฺตนฺติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ
ก็เพราะบัณฑิตประสงค์เอานิยกัชฌัตตัง (ชื่อว่า อัชฌัตตัง)
ฉะนั้น ในบทว่า อชฺฌตฺตํ นี้ บัณฑิตพึงเห็นเนื้อความดังนีว้ ่า “เกิดแล้วในตน คือเกิดแล้วในสันดานของตน.”
[อรรถาธิบาย สัมปสาทนศัพท์]
“สมฺปสาทนนฺติ สมฺปสาทนํ วุจฺจติ สทฺธา
สมฺปสาทนโยคโต ฌานมฺปิ สมฺปสาทนํ นีลวณฺณโยคโต นีลํ วตฺถํ วิย ฯ
ศรัทธา พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า สัมปสาทนะ ในบทว่า สมฺปสาทนํ นี้
แม้ฌาน ก็ตรัสเรียกว่า สัมปสาทนะ เพราะประกอบด้วยความผ่องใส เหมือนผ้าสีเขียว เพราะประกอบด้วยสีเขียวฉะนั้น,
ยสฺมา วา ตํ ฌานํ สมฺปสาทนสมนฺนาคตตฺตา วิตกฺกวิจารกฺโขภวูปสมเนน เจโต สมฺปสาทยติ ตสฺมาปิ “สมฺปสาทนนฺติ วุตฺต ํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง เพราะฌานนั้น ย่อมยังใจให้เลื่อมใสด้วยดี เพราะประกอบด้วยศรัทธาที่เป็นเครื่องยังใจให้ผ่องใส
(และ) เพราะสงบระงับความกำเริบแห่งวิตกและวิจารเสียได้ เพราะเหตุแม้นั้น พระผู้มีพระภาค จึงตรัสว่า สมฺปสาทนํ.
๑ อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๘.
๒ อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๘.

กถาว่าด้วยทุติยฌาน • [อรรถาธิบาย สัมปสาทนศัพท์] • หน้า ๒๕๕

อิมสฺมิญฺจ อตฺถวิกปฺเป “สมฺปสาทนํ เจตโสติ เอวํ ปทสมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ
ก็ในอรรถวิกัปนี้ พึงทราบสัมพันธ์เฉพาะบทอย่างนี้วา่ สมฺปสาทนํ เจตโส (เป็นความผ่องใสแห่งใจ).
ปุริมสฺมึ ปน อตฺถวิกปฺเป “เจตโสติ เอตํ เอโกทิภาเวน สทฺธึ โยเชตพฺพํ ฯ
แต่ในอรรถวิกัปต้น พึงประกอบบทว่า เจตโส นั่น เข้ากับ เอโกทิภาวะ.
[อรรถาธิบาย เอโกทิภาวศัพท์]
ตตฺรายํ อตฺถโยชนา ฯ
ในบทว่า เอโกทิภาวํ นั้น มีอรรถโยชนาดังต่อไปนี้:เอโก อุเทตีติ เอโกทิ. “วิตกฺกวิจาเรหิ อนชฺฌารูฬฺหตฺตา อคฺโค เสฏฺโฐ หุตฺวา อุเทตีติ อตฺโถ ฯ
(สมาธิ) ชื่อว่า เอโกทิ เพราะอรรถว่า เป็นธรรมเอกผุดขึ้น.
อธิบายว่า “ชื่อว่าเป็นธรรมที่เลิศ คือธรรมประเสริฐที่สดุ ผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารไม่ผุดขึ้น”.
เสฏฺโฐปิ หิ “โลเก เอโกติ วุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ แม้คนที่ประเสริฐที่สุด เขาก็เรียกว่า “เป็นเอก ในโลก.”
“วิตกฺกวิจารวิรหิโต วา เอโก อสหาโย หุตวฺ า อิติปิ วฏฺฏติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง จะกล่าวว่า “(สมาธิ)ที่เว้นจากวิตกและวิจาร ชื่อว่าเป็นธรรมเอก คือไม่มีสหาย” ดังนี้บ้าง ก็ควร.
อถวา สมฺปยุตฺตธมฺเม อุทยตีติ อุทิ. “อุฏฺฐาเปตีติ อตฺโถ ฯ
อีกบรรยายหนึ่ง (สมาธิ) ชื่อว่า อุทิ เพราะอรรถว่า ย่อมยังสัมปยุตธรรมให้ผุดขึ้น, อธิบายว่า “ให้ตั้งขึ้น.”
เสฏฺฐฏฺเฐน เอโก จ โส อุทิ จาติ เอโกทิ ฯ
สมาธินั้น เป็นเอก เพราะอรรถว่า ประเสริฐและผุดขึ้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า เอโกทิ.
สมาธิสฺเสตํ อธิวจนํ ฯ
คำว่า เอโกทิ นั่น เป็นชื่อของสมาธิ.
อิติ อิมํ เอโกทึ ภาเวติ วฑฺฒยตีติ อิทํ ทุติยชฺฌานํ เอโกทิภาวํ ฯ
ทุติยฌาน ย่อมยังสมาธิที่ชื่อว่า เอโกทิ นี้ ดังกล่าวนี้ให้เกิด คือให้เจริญ เหตุนั้น ทุติยฌานนี้ จึงชื่อว่า เอโกทิภาพ.
โส ปนายํ เอโกทิ ยสฺมา เจตโส น สตฺตสฺส น ชีวสฺส ตสฺมา เอตํ “เจตโส เอโกทิภาวนฺติ วุตตฺ ํ ฯ
ก็เพราะ(สมาธิ)ที่ชื่อว่า เอโกทิ นี้นั้น (ย่อมมี)แก่ใจ หา(มี)แก่สัตว์ แก่ชีวะไม่
ฉะนั้น (ทุติยฌาน)นั่น พระผู้มพี ระภาคจึงตรัสว่า เจตโส เอโกทิภาวํ (เป็นเอโกทิภาพแห่งใจ).
นนุ จายํ สทฺธา ปฐมชฺฌาเนปิ อตฺถิ อยญฺจ เอโกทินามโก สมาธิ, อถ กสฺมา อิทเมว “สมฺปสาทนํ เจตโส เอโกทิภาวญฺจาติ วุตตฺ ํ ฯ
มีคำถามว่า “ก็ศรัทธานี้ และสมาธิที่มีชื่อว่าเอโกทินี้ มีอยูใ่ นปฐมฌาน มิใช่หรือ? เมื่อเป็นเช่นนั้น
เพราะเหตุไร (ทุติยฌาน)นี้เท่านั้น พระผู้มพี ระภาค จึงตรัสว่า “เป็นเครื่องยังใจให้ผ่องใสและว่า เป็นเอโกทิภาพเล่า?”

หน้า ๒๕๖ • กถาว่าด้วยทุติยฌาน • [อรรถาธิบาย เอโกทิภาวศัพท์]

วุจจฺ เต ฯ
ข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยต่อไป:อทุํ หิ ปฐมชฺฌานํ วิตกฺกวิจารกฺโขเภน วีจิตรงฺค[163]สมากุลมิว ชลํ น สุปฺปสนฺนํ โหติ
ตสฺมา สติยาปิ สทฺธาย, “สมฺปสาทนนฺติ น วุตฺตํ ฯ
ด้วยว่า ปฐมฌานโน้น ชื่อว่า ยังไม่ผ่องใสดี เพราะวิตกและวิจารยังกำเริบได้ ดุจน้ำที่ขุ่นเพราะคลื่นและระลอกฉะนั้น,
เพราะเหตุนั้น, แม้เมื่อศรัทธามีอยู่, ก็พึงทราบว่า (ปฐมฌานนั้น) พระผู้มพี ระภาคมิได้ตรัสว่า “เป็นเครื่องยังใจให้ผ่องใส”.
น สุปฺปสนฺนตฺตาเยว เจตฺถ สมาธิปิ น สุฏฺฐุ ปากโฏ ตสฺมา “เอโกทิภาวนฺติปิ น วุตฺตํ ฯ
อนึ่ง เพราะความที่ปฐมฌานยังไม่ผ่องใสด้วยดีนั่นแล แม้สมาธิในปฐมฌานนี้ ก็ยังหาเป็นธรรมปรากฏด้วยดีไม่,
เพราะฉะนั้น พึงทราบว่า ปฐมฌานนั้น พระผู้มพี ระภาคมิได้ตรัสว่า “เป็นเอโกทิภาพ” บ้าง.
อิมสฺมึ ปน ฌาเน วิตกฺกวิจารปลิโพธาภาเวน ลทฺโธกาสา พลวตี สทฺธา, พลวสทฺธาสหายปฏิลาเภเนว สมาธิปิ ปากโฏ
ตสฺมา “อิทเมว เอวํ วุตตฺ นฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
ส่วนศรัทธามีกำลังได้โอกาสแล้ว เพราะในฌานนี้ไม่มีเหตุเครื่องกังวลคือวิตกวิจาร,
แม้สมาธิก็ปรากฏ เพราะกลับได้สหายคือศรัทธามีกำลัง,
เพราะฉะนั้น พึงทราบว่า ทุติยฌานนี้เท่านั้น พระผู้มพี ระภาค ได้ตรัสไว้อย่างนี้.
วิภงฺเค ปน “สมฺปสาทนนฺติ ยา สทฺธา สทฺทหนา โอกปฺปนา อภิปฺปสาโท ฯ
“เจตโส เอโกทิภาวนฺติ ยา จิตฺตสฺส ฐิติ ฯเปฯ สมาธีติ๑ เอตฺตกเมว วุตตฺ ํ ฯ
แต่ในคัมภีรว์ ิภังค์ พระผู้มพี ระภาคตรัสไว้เพียงเท่านี้นั่นแลว่า
“ที่ชื่อว่า สัมปสาทนะนั้น ได้แก่ศรัทธา ความเชื่อถือ ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง,
ที่ชื่อว่า เจตโส เอโกทิภาวะ นั้น ได้แก่ ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯ ความตั้งใจมั่นชอบ๒ ดังนี้.
เอวํ วุตฺเตน ปเนเตน สทฺธึ อยํ อตฺถวณฺณนา ยถา น วิรุชฺฌติ อญฺญทตฺถุํ สํสนฺทติ เจว สเมติ จ, เอวํ เวทิตพฺพา ฯ
ก็อรรถวรรณนานี้ รวมกับปาฐะในคัมภีร์วิภังค์นั่น ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนั้น
ย่อมไม่ผิด ย่อมเทียบเคียง และเสมอกันได้โดยแท้ ฉันใด, บัณฑิต พึงทราบอรรถวรรณนานี้ ฉันนั้น.
[อรรถาธิบายทุติยฌานไม่มีวิตกและวิจารเพราะสงบไปแล้ว]
“อวิตกฺกํ อวิจารนฺติ
ภาวนาย ปหีนตฺตา เอตสฺมึ เอตสฺส วา วิตกฺโก นตฺถีติ อวิตกฺกํ ฯ
(ในคำว่า อวิตกฺกํ อวิจารํ นี้ มีวินิจฉัยดังนี้):(ทุติยฌาน) ชื่อว่าไม่มวี ิตก เพราะอรรถว่า วิตกไม่มีในทุติยฌานนี้ หรือแก่ทุติยฌานนี้ เพราะละวิตกได้ด้วยภาวนา.
อิมินาว นเยน อวิจารํ ฯ
(ทุติยฌาน) ชื่อว่าไม่มวี ิจาร ก็โดยนัยนี้แล.
๑ อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๘.
๒ อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๘.

กถาว่าด้วยทุตยิ ฌาน • [อรรถาธิบายทุตยิ ฌานไม่มีวิตกและวิจารเพราะสงบไปแล้ว] • หน้า ๒๕๗

วิภงฺเคปิ วุตตฺ ํ “อิติ อยญฺจ วิตกฺโก อยญฺจ วิจาโร สนฺตา โหนฺติ สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา
อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปิตา พฺยปฺปิตา โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตกี ตา เตน วุจฺจติ อวิตกฺกํ อวิจารนฺติ ฯ
แม้ในคัมภีร์วิภังค์ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วว่า
“วิตกนีแ้ ละวิจารนี้ สงบ ระงับ เข้าไประงับ ดับไป ดับไปอย่างราบคาบ ถูกทำให้พนิ าศไป ถูกทำให้พนิ าศไปด้วยดี ถูกทำให้เหือดแห้ง
ถูกทำให้เหือดแห้งไปด้วยดี ถูกทำให้มีที่สุดปราศไปแล้ว ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ไม่มีวติ ก ไม่มวี ิจาร ด้วยประการฉะนี้๑.”
เอตฺถาห “นนุ จ ‘วิตกฺกวิจารานํ วูปสมาติ อิมินาปิ อยํ อตฺโถ สิทฺโธ, อถ กสฺมา ปุน วุตฺตํ ‘อวิตกฺกํ อวิจารนฺติ ฯ
ในอธิการนี้ พระอาจารย์ผโู้ จทก์ทว้ งว่า “ก็เนือ้ ความนี้ สำเร็จแล้วแม้ดว้ ยบทว่า เพราะสงบระงับวิตกและวิจาร” ดังนีม้ ใิ ช่หรือ?
เมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไร พระผู้มีพระภาค จึงตรัสไว้อกี ว่า ‘ไม่มวี ิตก ไม่วจิ าร ดังนี้เล่า?”
วุจจฺ เต ฯ
ข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยต่อไป:เอวเมว สิทฺโธวายมตฺโถ, น ปเนตํ ตทตฺถทีปกํ ฯ
เนื้อความนี้สำเร็จแล้วอย่างนั้น จริงทีเดียว,
แต่(คำว่า เพราะสงบระงับวิตกและวิจาร)นี้ แสดงอรรถ(กล่าวคือความไม่มวี ิตกวิจาร)นั้น.
นนุ อโวจุมฺห “โอฬาริกสฺส ปน โอฬาริกสฺส องฺคสฺส สมติกฺกมา ปฐมชฺฌานโต ปเรสํ ทุติยชฺฌานาทีนํ สมาธิคโม โหตีติ
ทีปนตฺถํ ‘วิตกฺกวิจารานํ วูปสมาติ เอวํ วุตฺตนฺติ ฯ
ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วมิใช่หรือว่า “ถึงกระนั้น พระผู้มีพระภาค ก็ตรัสไว้อย่างนี้วา่ ‘เพราะสงบระงับวิตกและวิจาร’
เพื่อจะทรงแสดงว่า การบรรลุฌานเป็นต้นอื่นจากปฐมฌาน ย่อมมีได้ เพราะก้าวล่วงองค์ที่หยาบๆ ได้”
อปิจ [164] วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา อิทํ สมฺปสาทนํ น กิเลสกาลุสฺสิยสฺส,
วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา จ เอโกทิภาวํ, น อุปจารชฺฌานมิว นีวรณปฺปหานา, ปฐมชฺฌานมิว จ องฺคปาตุภาวาติ
เอวํ สมฺปสาทนเอโกทิภาวานํ เหตุปริทีปกมิทํ วจนํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ทุติยฌานนี้ ชื่อว่า สัมปสาทนะ เพราะสงบวิตกและวิจารเสียได้
หาใช่เพราะเข้าไปสงบความฟุ้งขึ้นแห่งโทษกล่าวคือกิเลสไม่,
และทุติยฌานนี้ ชื่อว่า เอโกทิภาพ เพราะสงบวิตกและวิจาร
และทุติยฌานนี้ ชื่อว่า เอโกทิภาพ เพราะละนิวรณ์เสียได้ ไม่เหมือนอุปจารฌาน,
และทุติยฌานนี้ ชื่อว่า เอโกทิภาพ เพราะมีองค์ปรากฏไม่เหมือนปฐมฌาน.
เพราะเหตุนั้น คำว่า เพราะสงบวิตกวิจาร นี้ ย่อมเป็นคำแสดงถึงเหตุแห่งความที่ทุติยฌานเป็นเครื่องยังใจให้ผ่องใส
และเป็นธรรมเอกยังสมาธิให้ผดุ ขึ้น ดังกล่าวมาแล้วนี้.

๑ อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๘.

หน้า ๒๕๘ • กถาว่าด้วยทุติยฌาน • [อรรถาธิบายทุติยฌานไม่มีวิตกและวิจารเพราะสงบไปแล้ว]

ตถา วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา อิทํ อวิตกฺกํ อวิจารํ
น ตติยจตุตฺถชฺฌานานิ วิย จกฺขุวิญฺญาณาทีนิ วิย จ อภาวาติ
เอวํ อวิตกฺกอวิจารภาวสฺส เหตุปริทีปกญฺจ น วิตกฺกวิจาราภาวมตฺตปริทีปกํ ฯ
อนึ่ง (ทุติยฌาน)นี้ ชื่อว่าไม่มีวิตก ไม่มีวจิ าร เพราะสงบวิตกและวิจารเสียได้,
(ทุติยฌานนี้ชื่ออวิตักกาวิจาร) เพราะไม่มีทั้งวิตกและวิจาร หาเหมือนตติยฌานจตุตถฌาน
และเหมือนวิญญาณมีจักษุวิญญาณเป็นต้นฉะนั้นไม่
เพราะเหตุนั้น (คำว่า เพราะสงบวิตกวิจารนี้) ย่อมเป็นคำแสดงถึงเหตุแห่งความที่ทตุ ิยฌานไม่มีทั้งวิตก ไม่มีทั้งวิจาร
และหาใช่เป็นคำแสดงเพียงสักว่าความไม่มีแห่งวิตกและวิจารไม่ ดังกล่าวมาฉะนี้.
วิตกฺกวิจาราภาวมตฺตปริทีปกเมว ปน “อวิตกฺกํ อวิจารนฺติ อิทํ วจนํ ตสฺมา ปุริมํ วตฺวาปิ วตฺตพฺพเมวาติ ฯ
แต่คำว่า ไม่มีวติ ก ไม่มวี ิจาร นี้ ก็เป็นคำแสดงเพียงสักว่า ความไม่มีแห่งวิตกและวิจารเท่านั้น
เพราะฉะนั้น พระผู้มพี ระภาค แม้ตรัสคำต้นแล้ว ก็ควรตรัสคำหลังอีก.
“สมาธิชนฺติ ปฐมชฺฌานสมาธิโต วา สมฺปยุตฺตสมาธิโต วา ชาตนฺติ อตฺโถ ฯ
บทว่า สมาธิชํ ความว่า เกิดจากปฐมฌานสมาธิ หรือจากสมาธิที่สัมปยุตกัน.
ตตฺถ กิญฺจาปิ ปฐมมฺปิ สมฺปยุตฺตสมาธิโต ชาตํ
อถโข อยเมว “สมาธีติ วตฺตพฺพตํ อรหติ วิตกฺกวิจารกฺโขภวิรเหน อติวิย อจลตฺตา สุปฺปสนฺนตฺตา จ
ตสฺมา อิมสฺส วณฺณภณนตฺถํ อิทเมว “สมาธิชนฺติ วุตฺตํ ฯ
ในพระบาลีนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสทุติยฌานนี้เท่านั้นว่า “เกิดจากสมาธิ” เพื่อสรรเสริญทุติยฌานนี้
เพราะถึงแม้ปฐมฌาน จะเกิดจากสมาธิที่สัมปยุต แม้ก็จริง,
ถึงกระนั้น สมาธินี้เท่านั้น ควรเรียกได้ว่า “สมาธิ” เพราะเป็นสมาธิที่ไม่หวั่นไหวและผ่องใสอย่างยิ่ง
เหตุเว้นจากความกระเพื่อมแห่งวิตกวิจาร.
“ปีติสุขนฺติ อิทํ วุตฺตนยเมว ฯ
คำว่า ปีติสุขํ นี้ มีนัยดังกล่าวมาแล้วนั่นเอง.
“ทุติยนฺติ คณนานุปุพพฺ โต ทุติยํ ฯ
บทว่า ทุติยํ คือเป็นที่ ๒ โดยลำดับแห่งการคำนวณ.
อิทํ ทุติยํ สมาปชฺชตีติปิ ทุติยํ ฯ
ฌานนี้ ชื่อว่า ที่ ๒ เพราะอรรถว่า พระโยคาวจรบรรลุเป็นครั้งที่ ๒ ดังนี้บ้าง.
[ปฐมฌานมีองค์ ๕ ทุติยฌานมีองค์ ๓]
“ฌานนฺติ เอตฺถ ปน “ยถา ปฐมชฺฌานํ วิตกฺกาทีหิ ปญฺจงฺคิกํ โหติ เอวมิทํ สมฺปสาทาทีหิ จตุรงฺคิกนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
ก็ในคำว่า ฌานํ นี้ พึงทราบว่า “ปฐมฌานมีองค์ ๕ เพราะองค์ทั้งหลายมีวติ กเป็นต้น ฉันใด,
(ทุติยฌาน)นี้ ก็มีองค์ ๔ เพราะองค์ทั้งหลายมีสัมปสาทะเป็นต้น ฉันนั้น.
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ยถาห “ฌานนฺติ สมฺปสาโท ปีติ สุขํ จิตฺตสฺส เอกคฺคตาติ๑ ฯ ปริยาโยเยว เจโส ฯ
เหมือนอย่างที่(พระผู้มีพระภาค)ตรัสไว้ว่า “สัมปสาทะ (ความผ่องใส) ปีติ (ความอิ่มใจ) สุข (ความสบายใจ) เอกัคคตาแห่งจิต
ชื่อว่า ฌาน๒”. อันนั่นเป็นนัยทางอ้อมเท่านั้น.
สมฺปสาทนํ ปน ฐเปตฺวา นิปฺปริยาเยน ติวงฺคิกเมเวตํ โหติ ฯ
แต่โดยนัยทางตรง (ทุติยฌาน)นั่น เว้นองค์คือสัมปสาทะเสียแล้ว มีเพียงองค์ ๓ เท่านั้น.
ยถาห “กตมํ ตสฺมึ สมเย ติวงฺคกิ ํ ฌานํ โหติ ปีติ สุขํ จิตฺตสฺส เอกคฺคตาติ๓ ฯ
เหมือนอย่างที่(พระผู้มีพระภาค)ตรัสไว้ว่า “ฌาน มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตาแห่งจิต มีอยูใ่ นสมัยนั้น เป็นไฉน๔?”
[165] เสสํ วุตต
ฺ นยเมวาติ ฯ

คำที่เหลือมีนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล.
ทุติยชฺฌานกถา นิฏฺฐิตา ฯ
กถาว่าด้วยทุติยฌาน จบ.
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อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๙.
อภิ. วิ. ๓๕/๓๔๙.
อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๕.
อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๖.
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กถาว่าด้วยตติยฌาน
“ปีติยา จ วิราคาติ เอตฺถ วุตตฺ ตฺถาเยว ปีติ ฯ
ปีติในคำว่า ปีติยา จ วิราคา นี้ มีเนื้อความดังกล่าวแล้วนั่นแล.
“วิราโคติ ตสฺสา ชิคจุ ฺฉนํ วา สมติกกฺ โม วา ฯ
ความเกลียดชัง หรือความก้าวล่วงปีตินั้น ชื่อว่า วิราคะ (ความสำรอก).
อุภินฺนมนฺตรา จสทฺโท สมฺปิณฺฑนตฺโถ ฯ
จ ศัพท์ ในระหว่างบททั้ง ๒ มีการประมวลมาเป็นอรรถ.
โส วูปสมํ วา สมฺปิณฺเฑติ วิตกฺกวิจารวูปสมํ วา ฯ
จ ศัพท์นั้น ประมวลมาซึ่งความสงบ หรือความเข้าไปสงบวิตกวิจาร.
“ตตฺถ ยทา วูปสมเมว สมฺปิณฺเฑติ ตทา ปีติยา วิราคา จ กิญจฺ ิ ภิยฺโย วูปสมา จาติ เอวํ โยชนา เวทิตพฺพา ฯ
พึงทราบโยชนาอย่างนี้ว่า “ในการประมวลทั้งสองอย่างนั้น ในกาลใด ประมวลความสงบมาอย่างเดียว
ในเวลานั้น เพราะสำรอกปีติ และเพราะสงบได้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อย.”
อิมิสฺสา จ โยชนาย วิราโค ชิคจุ ฺฉนตฺโถ โหติ ตสฺมา “ปีติยา ชิคุจฺฉนา จ วูปสมา จาติ อยมตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ ฯ
ก็ในโยชนานี้ วิราคะ ศัพท์ มีความเกลียดชังเป็นอรรถ
เพราะฉะนั้น พึงเห็นใจความดังนี้ว่า “เพราะเกลียดชัง และเพราะระงับปีติ.”
ยทา ปน วิตกฺกวิจารวูปสมํ สมฺปณ
ิ เฺ ฑติ ตทา ปีตยิ า จ วิราคา กิญจฺ ิ ภิยโฺ ย วิตกฺกวิจารานญฺจ วูปสมาติ เอวํ โยชนา เวทิตพฺพา ฯ
พึงทราบโยชนาอย่างนี้ว่า “ก็ในเวลาใด ประมวลความสงบระงับวิตกวิจารมา
ในเวลานั้น เพราะสำรอกปีติ และเพราะเข้าไปสงบวิตกวิจารเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย.
อิมสิ สฺ า จ โยชนาย วิราโค สมติกกฺ มนตฺโถ โหติ ตสฺมา “ปีตยิ า จ สมติกกฺ มา วิตกฺกวิจารานญฺจ วูปสมาติ อยมตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ ฯ
และในโยชนานี้ วิราคะ ศัพท์ มีความก้าวล่วงเป็นอรรถ
เพราะฉะนั้น พึงเห็นใจความดังนี้ว่า “เพราะก้าวล่วงปีติ และเพราะสงบระงับวิตกวิจาร.”
กามญฺเจเต วิตกฺกวิจารา ทุติยชฺฌาเนเยว วูปสนฺตา อิมสฺส ปน ฌานสฺส มคฺคปริทีปนตฺถํ วณฺณภณนตฺถญฺเจตํ วุตตฺ ํ ฯ
อนึ่ง วิตกและวิจารเหล่านี้ สงบแล้วในทุติยฌานทีเดียว ก็จริง ถึงกระนั้น คำว่า เพราะเข้าไปสงบวิตกวิจาร นี้
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว ก็เพื่อจะทรงแสดงอุบายเครื่องบรรลุฌานนี้ และเพื่อกล่าวสรรเสริญ (ฌานนี)้ .
“วิตกฺกวิจารานญฺจ วูปสมาติ หิ วุตฺเต, อิทํ ปญฺญายติ นูน ‘วิตกฺกวิจารานํ วูปสโม มคฺโค อิมสฺส ฌานสฺสาติ ฯ
ถามว่า “จริงอยู่ เมื่อพระองค์ตรัสว่า ‘และเพราะความสงบระงับวิตกวิจาร’,
คำนี้ ย่อมปรากฏว่า ‘ความสงบระงับวิตกวิจารก็เป็นอุบายเครื่องบรรลุฌานนี้’ มิใช่หรือ?”
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ยถา จ ตติเย อริยมคฺเค “อปฺปหีนานมฺปิ สกฺกายทิฏฺฐาทีนํ ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ สญฺโญชนานํ ปหานาติ เอวํ ปหานํ
วุจจฺ มานํ วณฺณภณนํ โหติ ตทธิคมาย อุสฺสุกฺกานํ อุสฺสาหชนนตฺถํ
เอวเมว อิธ อวูปสนฺตานมฺปิ วิตกฺกวิจารานํ วูปสโม วุจฺจมาโน วณฺณภณนํ โหติ ฯ
แก้ว่า “เหมือนอย่างว่าในอริยมรรคที่ ๓ ท่านกล่าวการละไว้ อย่างนี้วา่
‘เพราะละโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง ๕ มีสักกายทิฏฐิเป็นต้น แม้ที่ยังละไม่ได้’ ย่อมเป็นการกล่าวสรรเสริญ (อริยมรรคที่ ๓)
เพื่อจะให้เกิดความอุตสาหะ แก่เหล่าชนผู้มีความขวนขวาย เพื่อบรรลุ(อริยมรรคที่ ๓) นั้น ฉันใด,
ใน(ตติยฌาน)นี้ ท่านกล่าวความสงบระงับวิตกวิจาร แม้ทย่ี งั ไม่สงบราบคาบไว้ เป็นการกล่าวสรรเสริญ (ฌานนี้) ฉันนัน้ เหมือนกัน.”
เตนายมตฺโถ [166] วุตฺโต “ปีติยา จ สมติกฺกมา วิตกฺกวิจารานญฺจ วูปสมาติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวใจความนี้ไว้วา่ “เพราะก้าวล่วงปีติ และเพราะความสงบระงับวิตกวิจาร” ดังนี้.
“อุเปกฺขโก จ วิหาสินตฺ ิ เอตฺถ
อุปปตฺติโต อิกฺขตีติ อุเปกฺขา. สมํ ปสฺสติ อปกฺขปติตาว หุตวฺ า ปสฺสตีติ อตฺโถ ฯ
ในคำว่า อุเปกฺขโก จ วิหาสึ นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):ธรรมชาติที่ชอื่ ว่า อุเบกขา เพราะอรรถว่า เพ่งโดยอุบัติ. อธิบายว่า “ย่อมเห็นเสมอ คือย่อมเห็นไม่ตกไปเป็นฝักเป็นฝ่าย.”
ตาย วิสทาย วิปุลาย ถามคตาย สมนฺนาคตตฺตา ตติยชฺฌานสมงฺคี “อุเปกฺขโกติ วุจฺจติ ฯ
บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยตติยฌาน ท่านเรียกว่า “ผู้มีอุเบกขา”
เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยอุเบกขานั้น อันสละสลวย ไพบูล มีกำลัง.
[อุเบกขา ๑๐ อย่าง]
อุเปกฺขา ปน ทสวิธา โหติ ฉฬงฺคูเปกฺขา พฺรหฺมวิหารูเปกฺขา โพชฺฌงฺคูเปกฺขา วิริยูเปกฺขา สงฺขารูเปกฺขา
เวทนูเปกฺขา วิปสฺสนูเปกฺขา ตตฺรมชฺฌตฺตูเปกฺขา ฌานูเปกฺขา ปาริสุทธฺ ิอุเปกฺขาติ ฯ
ก็อุเบกขา มีอยู่ ๑๐ อย่าง คือ
๑) ฉฬังคุเปกขา อุเบกขาในองค์ (คืออารมณ์) ๖.
๒) พรหมวิหารุเปกขา อุเบกขาในพรหมวิหาร.
๓) โพชฌังคุเปกขา อุเบกขาในโพชฌงค์.
๔) วิริยุเปกขา อุเบกขาในวิริยะ.
๕) สังขารุเปกขา อุเบกขาในสังขาร.
๖) เวทนุเปกขา อุเบกขาในเวทนา.
๗) วิปัสสนุเปกขา อุเบกขาในวิปัสสนา.
๘) ตัตรมัชฌัตตุเปกขา อุเบกขาในความวางตนเป็นกลางในธรรมนั้นๆ.
๙) ฌานุเปกขา อุเบกขาในฌาน.
๑๐)ปาริสุทธุเปกขา อุเบกขาในความบริสุทธิ์.

หน้า ๒๖๒ • กถาว่าด้วยตติยฌาน • [อุเบกขา ๑๐ อย่าง]

เอวมยํ ทสวิธาปิ ตตฺถ ตตฺถ อาคตนยโต ภูมิปุคฺคลจิตฺตารมฺมณกฺขนฺธสงฺคหเอกกฺขณกุสลตฺติกสงฺเขปวเสน จ
ปปญฺจสูทนิยา มชฺฌิมฏฺฐกถาย ภยเภรวสุตฺตวณฺณนาย อตฺถสาลินิยา วา ธมฺมสงฺคหฏฺฐกถาย วุตฺตนเยน เวทิตพฺพา ฯ
อุเบกขาแม้ทั้ง ๑๐ อย่าง ดังกล่าวมานี้ พึงทราบตามนัยที่ทา่ นกล่าวไว้แล้ว
ในวรรณนาแห่งภยเภรวสูตร ในอรรถกถามัชฌิมนิกาย ชื่อปปัญจสูทนี หรือในอรรถกถาธรรมสังคะ ชื่ออัตถสาลินี
โดยนัยอันมาแล้วในที่นั้นๆ และด้วยสามารถแห่งสังเขป คือ ภูมิ บุคคล จิต อารมณ์ ขันธสังคหะ เอกขณจิต และกุสลติกะ.
อิธ ปน วุจฺจมานา วินยนิทานํ อติภาริยํ กโรตีติ น วุตตฺ า ฯ
ก็ อุเบกขา เมื่อข้าพเจ้าจะกล่าวไว้ในอธิการนี้ ย่อมทำนิทานแห่งพระวินัย ให้เป็นภาระหนักยิ่ง,
เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่กล่าว.
[อรรถาธิบายลักษณะแห่งอุเบกขา]
ลกฺขณาทิโต ปน อิธ อธิปฺเปตูเปกฺขา “มชฺฌตฺตลกฺขณา อนาโภครสา อพฺยาปารปจฺจุปฏฺฐานา ปีติวริ าคปทฏฺฐานาติ ฯ
ส่วนอุเบกขาที่ประสงค์เอาในอธิการนี้ โดยลักษณะเป็นต้น พึงทราบว่า “มีความมัธยัสถ์ (ความเป็นกลาง) เป็นลักษณะ
มีความไม่คำนึงเป็นรส มีความไม่ขวนขวายเป็นปัจจุปัฏฐาน มีความสำรอกปีติเป็นปทัฏฐาน.”
เอตฺถาห “นนุ จายํ อตฺถโต ตตฺรมชฺฌตฺตูเปกฺขาว โหติ สา จ ปฐมทุติยชฺฌาเนสุปิ อตฺถิ
ตสฺมา ตตฺราปิ ‘อุเปกฺขโก จ วิหาสินฺติ เอวมยํ วตฺตพฺพา สิยา สา กสฺมา น วุตฺตาติ ฯ
ในอธิการว่าด้วยตติยฌานนี้ พระอาจารย์ผู้โจทก์ทว้ งว่า
“ก็(ฌานุเบกขา)นี้ โดยอรรถก็คือ ตัตรมัชฌัตตุเบกขานั่นเอง และฌานุเบกขานั้นก็มีอยู่แม้ในปฐมฌานและทุติยฌาน
เพราะฉะนั้น (ฌานุเบกขา)นี้ พระผู้มีพระภาคก็ควรจะตรัสไว้แม้ใน(ปฐมฌานและทุติยฌาน)นั้น
อย่างนี้วา่ ‘อุเปกฺขโก จ วิหาสึ’ ดังนี้ มิใช่หรือ? เพราะเหตุไร จึงไม่ตรัส(ฌานุเบกขา)นั้นไว้เล่า?”
อปริพฺยตฺตกิจฺจโต ฯ
เฉลยว่า “เพราะมีกิจยังไม่ปรากฏชัด.”
อปริพฺยตฺตํ หิ ตสฺสา ตตฺถ กิจฺจํ วิตกฺกาทีหิ อภิภูตตฺตา ฯ
จริงอยู่ กิจแห่ง(ฌานุเบกขา)นั้น ใน(ปฐมฌานและทุติยฌาน)นั้น ชือ่ ว่ายังไม่ปรากฏชัด
เพราะถูกปฏิปักขธรรม มีวติ กเป็นต้นครอบงำ.
อิธ ปนายํ วิตกฺกวิจารปีตีหิ อนภิภูตตฺตา อุกฺขิตฺตสิรา วิย หุตวฺ า ปริพฺยตฺตกิจฺจา ชาตา ตสฺมา วุตตฺ าติ ฯ
ส่วนในตติยฌานนี้ (ฌานุเบกขา)นี้ เกิดมีกิจปรากฏชัด เป็นดุจยกศีรษะขึ้นได้แล้ว เพราะวิตกวิจารและปีติครอบงำไม่ได้,
เพราะฉะนั้น พระผู้มพี ระภาคจึงตรัส(ฌานุเบกขา)นั้นไว้แล.
นิฏฺฐิตา “อุเปกฺขโก จ วิหาสินตฺ ิ เอตสฺส สพฺพโส อตฺตวณฺณนา ฯ
การพรรณนาอรรถ โดยประการทั้งปวง แห่งบทว่า อุเปกฺขโกจ วิหารสึ นี้ จบแล้ว.

กถาว่าด้วยตติยฌาน • [อธิบายลักษณะแห่งสติและสัมปชัญญะ] • หน้า ๒๖๓

[อธิบายลักษณะแห่งสติและสัมปชัญญะ]
อิทานิ “สโต จ สมฺปชาโนติ เอตฺถ สรตีติ สโต ฯ
บัดนี้จะวินิจฉัยในบาลีนี้ว่า “สโต จ สมฺปชาโน”
ชื่อว่า สตะ เพราะอรรถว่า ระลึกได้.
สมฺปชานาตีติ [167] สมฺปชาโน ฯ
ชื่อว่า สัมปชาโน เพราะอรรถว่า รู้ชัดโดยชอบ.
ปุคฺคเลน สติ จ สมฺปชญฺญญฺจ วุตตฺ ํ ฯ
สติและสัมปชัญญะตรัสโดยบุคคล.
ตตฺถ สรณลกฺขณา สติ อปฺปมุสนรสา อารกฺขปจฺจุปฏฺฐานา ฯ
อสมฺโมหลกฺขณํ สมฺปชญฺญํ ตีรณรสํ ปวิจยปจฺจุปฏฺฐานํ ฯ
ในสติและสัมปชัญญะนั้น
สติ มีความระลึกได้เป็นเครือ่ งกำหนด มีความไม่หลงลืมเป็นกิจ มีการควบคุมเป็นเหตุเครื่องปรากฏ.
สัมปชัญญะ มีความไม่หลงเป็นเครื่องกำหนด มีความพิจารณาเป็นกิจ มีความสอดส่องเป็นเครื่องปรากฏ.
วิตฺถารโต ปเนตํ มชฺฌิมฏฺฐกถายํ สติปฏฺฐานวณฺณนายํ วุตตฺ นเยเนว เวทิตพฺพํ ฯ
ก็สติและสัมปชัญญะนี้ พึงทราบโดยพิสดาร ตามนัยที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้ว
ในวรรณนาแห่งสติปัฏฐานสูตร ในอรรถกถามัชฌิมนิกายนั่นแล.
ตตฺถ กิญฺจาปิ อิทํ สติสมฺปชญฺญํ ปุริมชฺฌาเนสุปิ อตฺถิ ฯ
มุฏฺฐสฺสติสฺส หิ อสมฺปชานสฺส อุปจารมตฺตํปิ น สมฺปชฺชติ, ปเคว อปฺปนา ฯ
บรรดา(ธรรมในตติยฌาน)นั้น สติและสัมปชัญญะนี้มีอยู่แม้ในฌานก่อนๆ โดยแท้
เพราะว่า แม้คุณชาติเพียงอุปจาร ย่อมไม่สำเร็จแก่พระโยคาวจรผู้มีสติหลง ไม่มีสัมปชัญญะ, จะกล่าวไปไยถึงอัปปนา.
โอฬาริกตฺตา ปน เตสํ ฌานานํ ภูมิยํ วิย ปุริสสฺส จิตตฺ สฺส คติ สุขา โหติ, อพฺยตฺตํ ตตฺถ สติสมฺปชญฺญกิจฺจํ ฯ
ถึงกระนั้น เพราะความที่ฌานเหล่านั้นหยาบ
การดำเนินไปของจิตจึงมีความสะดวก เหมือนการดำเนินไปบนภาคพื้นของบุรุษฉะนั้น,
กิจแห่งสติและสัมปชัญญะในฌานเหล่านั้น จึงยังไม่ปรากฏชัด.
โอฬาริกงฺคปฺปหาเนน ปน สุขุมตฺตา อิมสฺส ฌานสฺส ปุริสสฺส ขุรธารายํ วิย สติสมฺปชญฺญกิจจฺ ปริคฺคหิตาเยว จิตตฺ สฺส คติ
อิจฺฉิตพฺพาติ อิเธว วุตฺตํ ฯ
ก็เพราะความที่ฌานนี้ละเอียด เพราะละองค์ที่หยาบได้ การดำเนินไปของจิต อันกิจแห่งสติและสัมปชัญญะกำกับแล้วทีเดียว
จำปรารถนา เหมือนการเดินใกล้คมมีดโกนของบุรุษฉะนั้น เพราะเหตุนี้ จึงตรัสไว้ในตติยฌานนี้ทีเดียว.
กิญฺจิ ภิยฺโย ฯ
ยังมีข้อที่จะพึงกล่าวเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อย.
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“ยถาปิ เธนุปโก วจฺโฉ เธนุโต อปนีโต อรกฺขิยมาโน ปุนเรว เธนุํ อุปคจฺฉติ
เอวมิทํ ตติยชฺฌานสุขํ ปีติโต อปนีตํ สติสมฺปชญฺญารกฺเขน อรกฺขิยมานํ ปุนเรว ปีตึ อุปคจฺเฉยฺย ปีติสมฺปยุตฺตเมว สิยา ฯ
สุเข จาปิ สตฺตา สารชฺชนฺติ อิทญฺจ อติมธุรํ สุขํ ตโต ปรํ สุขาภาวา,
สติสมฺปชญฺญานุภาเวน ปเนตฺถ สุเข อสารชฺชนา โหติ โน อญฺญถาติ อิมมฺปิ อตฺถวิเสสํ ทสฺเสตุํ อิทํ อิเธว วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
นักปราชญ์พึงทราบ(สันนิษฐาน)ว่า คำนี(้ ว่า สโต จ สมฺปชาโน) ทีพ่ ระผู้มพี ระภาคตรัสไว้ใน(ตติยฌาน)นี้เท่านั้น
ก็เพื่อแสดงเนื้อความพิเศษแม้นี้วา่
“ลูกโคที่ยังติดแม่โค ถูกพรากจากแม่โค เมื่อไม่คอยควบคุมไว้ ย่อมเข้าหาแม่โคอีกนั่นเองฉันใด
ความสุขในตติยฌานนี้ก็ฉันนั้น ถูกพรากจากปีติแล้ว ความสุขนั้นเมื่อไม่คอยควบคุมด้วยเครื่องควบคุมคือสติและสัมปชัญญะ
พึงเข้าหาปีติอีกทีเดียว พึงเป็นสุขที่สัมปยุตด้วยปีตินั้นเอง.
ถึงแม้วา่ สัตว์ทั้งหลายย่อมกำหนัดนักในความสุข และความสุขนี้ก็เป็นสุขหวานยิ่งนัก เพราะไม่มีสุขยิ่งไปกว่านั้น
แต่ความไม่กำหนัดนักในความสุข ย่อมมีในตติยฌานนี้ ด้วยอานุภาพแห่งสติและสัมปชัญญะ มิใช่มดี ้วยประการอื่นดังนี้.”
อิทานิ สุขญฺจ กาเยน ปฏิสํเวเทสินฺติ เอตฺถ
กิญฺจาปิ ตติยชฺฌานสมงฺคิโน สุขปฏิสํเวทนาโภโค นตฺถิ เอวํ สนฺเตปิ
ยสฺมา ตสฺส นามกาเยน สมฺปยุตฺตํ สุขํ ยํ วา ตํ นามกายสมฺปยุตฺตํ สุขํ ตํสมุฏฺฐาเนนสฺส
ยสฺมา อติปณีเตน รูเปน รูปกาโย ผุฏฺโฐ [168] ยสฺส ผุฏฺฐตฺตา ฌานา วุฏฺฐิโตปิ สุขํ ปฏิสํเวเทยฺย
ตสฺมา เอตมตฺถํ ทสฺเสนฺโต “สุขญฺจ กาเยน ปฏิสํเวเทสินฺติ อาห ฯ
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า สุขญฺจ กาเยน ปฏิสํเวเทสึ นี้ต่อไป:พระโยคีผู้พรั่งพร้อมด้วยตติยฌาน ไม่มีความรำพึงในการเสวยความสุข แม้ก็จริง
ถึงเมื่อเป็นเช่นนั้น พระโยคีนั้น แม้ออกจากฌานแล้ว ก็พึงเสวยสุขได้ เพราะเหตุที่รูปกายของท่าน อันรูปที่ประณีตยิ่ง
ซึ่งมีความสุขที่สัมปยุตด้วยนามกายของท่าน หรือความสุขที่ประกอบนามกายนั้นเป็นสมุฏฐาน ถูกต้อง ซึมซาบแล้ว.
เพราะฉะนั้น พระผู้มพี ระภาค เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนั้น จึงตรัสว่า สุขญฺจ กาเยน ปฏิสํเวเทสึ ดังนี้.
อิทานิ “ยนฺตํ อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ เอตฺถ
ยํฌานเหตุ ยํฌานการณา ตํตติยชฺฌานสมงฺคิปุคฺคลํ พุทฺธาทโย อริยา
อาจิกฺขนฺติ เทเสนฺติ ปญฺญาเปนฺติ ปฏฺฐเปนฺติ วิวรนฺติ วิภชนฺติ อุตตฺ านีกโรนฺติ. “ปกาเสนฺติ ปสํสนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ
บัดนี้ จะวินจิ ฉัยในคำว่า ยนฺตํ อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารี นี้ต่อไป:พระอริยเจ้าทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมบอก คือย่อมแสดง ย่อมบัญญัติ ย่อมแต่งตั้ง ย่อมเปิดเผย ย่อมจำแนก
ย่อมกระทำให้ตื้น, อธิบายว่า ย่อมประกาศ คือย่อมสรรเสริญ, ซึ่งบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยตติยฌานนั้น
เพราะเหตุแห่งฌานใด คือเพราะฌานใดเป็นเหตุ.
กินฺติ ฯ “อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ฯ
“ย่อมสรรเสริญว่าอย่างไร?”. ย่อมสรรเสริญว่า “เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข” ดังนี้.
ตํ ตติยชฺฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหาสินฺติ เอวเมตฺถ โยชนา เวทิตพฺพา ฯ
เราเข้าถึงตติยฌานนั้นอยู่แล้ว, โยชนาในคำว่า ยนฺตํ อริยา เป็นต้นนี้ พึงทราบดังพรรณนามาอย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้.

กถาว่าด้วยตติยฌาน • [อธิบายลักษณะแห่งสติและสัมปชัญญะ] • หน้า ๒๖๕

“กสฺมา ปน ตํ เต เอวํ ปสํสนฺตีติ ฯ
ถามว่า “ก็เพราะเหตุใด (พระอริยเจ้า)เหล่านั้น จึงสรรเสริญ(บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยตติยฌาน)นั้นไว้อย่างนั้น?”
ปสํสารหโต ฯ
แก้ว่า “เพราะเป็นผู้ที่ควรสรรเสริญ.”
อยํ หิ ยสฺมา อติมธุรสุเข สุขปารมิปฺปตฺเตปิ ตติยชฺฌาเน อุเปกฺขโก น ตตฺถ สุขาภิสงฺเคน อากฑฺฒิยติ ,
ยถา จ ปีติ น อุปฺปชฺชติ, เอวํ อุปฏฺฐิตสฺสติตาย สติมา,
ยสฺมา จ อริยกนฺตํ อริยชนเสวิตเมว จ อสงฺกิลิฏฺฐํ สุขํ นามกาเยน ปฏิสํเวเทติ ตสฺมา ปสํสารโห ฯ
จริงอยู่ เพราะพระโยคีนี้ เป็นผู้มีความวางเฉยในตติยฌาน ซึ่งมีความสุขอันหวานใจยิ่งนัก ที่ถึงฝั่งแห่งความสุขแล้วก็ตาม
หาถูกความใคร่ในสุขคร่าไปในตติยฌานนั้นได้ไม่ และชื่อว่าเป็นผู้มีสติเพราะเป็นผู้มีสติตั้งมั่น โดยอาการที่ปีตจิ ะเกิดขึ้นไม่ได้ ,
และเพราะท่านได้เสวยความสุขอันไม่เศร้าหมอง ที่เป็นอริยกันต์ และอันอริยชนส้องเสพแล้วนั่นเอง ด้วยนามกาย.
ฉะนั้น จึงเป็นผู้ที่ควรสรรเสริญ.
“อิติ ปสํสารหโต. นํ อริยา เต เอวํ ปสํสารหเหตุภูเต คุเณ ปกาเสนฺตา ‘อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ เอวํ ปสํสนฺตีติ เวทิตพฺพํ ฯ
พึงทราบ(สันนิษฐาน)ว่า “เพราะเป็นผู้ที่ควรสรรเสริญ.
พระอริยเจ้าทั้งหลาย เมื่อจะประกาศคุณที่เป็นเหตุอันสมควรสรรเสริญเหล่านั้น จึงสรรเสริญ(บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง
ด้วยตติยฌาน)นั้น อย่างนี้ว่า ‘เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข’ ดังพรรณนามาฉะนี้.
“ตติยนฺติ คณนานุปุพพฺ โต ตติยํ ฯ
บทว่า ตติยํ คือเป็นที่ ๓ ตามลำดับแห่งการคำนวณ.
อิทํ ตติยํ สมาปชฺชตีติปิ ตติยํ ฯ
ฌานนี้ ชื่อว่าที่ ๓ เพราะอรรถว่า พระโยคาวจรบรรลุครั้งที่ ๓ ดังนี้บ้าง.
[ทุตยิ ฌานมีองค์ ๔ ตติยฌานมีองค์ ๕]
“ฌานนฺติ เอตฺถ
ยถา ทุติยํ สมฺปสาทาทีหิ จตุรงฺคิกํ เอวมิทํ อุเปกฺขาทีหิ ปญฺจงฺคิกํ ฯ
ในคำว่า ฌานํ นี้ พึงทราบวินิจฉัยว่า
ทุตยิ ฌานมีองค์ ๔ ด้วยองค์ทง้ั หลายมีสมั ปสาทะเป็นต้น ฉันใด, ตติยฌานนีก้ ม็ อี งค์ ๕ ด้วยองค์ทง้ั หลายมีอเุ บกขาเป็นต้น ฉันนัน้ .
ยถาห “ฌานนฺติ อุเปกฺขา สติ สมฺปชญฺญํ สุขํ จิตฺตสฺส เอกคฺคตาติ ฯ
เหมือนอย่างที่(พระผู้มีพระภาค)ตรัสไว้ว่า “อุเบกขา (ความวางเฉย) สติ (ความระลึกได้) สัมปชัญญะ (ความรู้ตัว)
สุข (ความสบายใจ) เอกัคคตาแห่งจิต (ความที่จิตมีอารมณ์เดียว) ชื่อว่า ‘ฌาน๑” ดังนี้.
ปริยาโยเยว เจโส ฯ
อันนั่น เป็นนัยทางอ้อมเท่านั้น.
๑ อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๑.

หน้า ๒๖๖ • กถาว่าด้วยตติยฌาน • [ทุติยฌานมีองค์ ๔ ตติยฌานมีองค์ ๕]

อุเปกฺขาสติสมฺปชญฺญานิ ปน ฐเปตฺวา นิปฺปริยาเยน ทุวงฺคกิ เมเวตํ โหติ ฯ
แต่โดยนัยทางตรง ตติยฌานนั้น เว้นองค์ คือ อุเบกขา สติ และสัมปชัญญะเสีย ย่อมประกอบด้วยองค์ ๒ เท่านั้น.
ยถาห “กตมํ ตสฺมึ สมเย ทุวงฺคิกํ ฌานํ โหติ สุขํ จิตฺตสฺเสกคฺคตาติ ฯ
เหมือนอย่าง(พระผู้มีพระภาค)ตรัสไว้ว่า “ฌานมีองค์ ๒ คือสุข และเอกัคคตาแห่งจิต มีอยู่ในสมัยนั้น เป็นไฉน?”
[169] เสสํ วุตต
ฺ นยเมวาติ ฯ

คำที่เหลือ มีนัยดังกล่าวมาแล้วนั้นแล.
ตติยชฺฌานกถา นิฏฺฐิตา ฯ
กถาว่าด้วยตติยฌาน จบ.
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กถาว่าด้วยจตุตถฌาน
“สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานาติ กายิกสุขสฺส จ กายิกทุกฺขสฺส จ ปหานา ฯ
คำว่า เพราะละสุขและเพราะละทุกข์เสียได้ คือ เพราะละสุขทางกายและทุกข์ทางกาย.
“ปุพฺเพวาติ ตญฺจ โข ปุพฺเพว น จตุตฺถชฺฌานกฺขเณ ฯ
คำว่า ในก่อนเทียว ความว่า ก็(การละสุขและทุกข์)นั้นแล (ได้มีแล้ว)ในก่อนแท้ มิใช่(มี)ในขณะจตุตถฌาน.
“โสมนสฺสโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาติ “เจตสิกสุขสฺส เจตสิกทุกฺขสฺส จาติ อิเมสมฺปิ ทฺวินฺนํ ปุพฺเพว อตฺถงฺคมา.
“ปหานา อิจฺเจว วุตฺตํ โหติ ฯ
คำว่า เพราะถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งโสมนัสและโทมนัส ดังนี้นั้น ความว่า เพราะถึงความตั้งอยู่ไมได้.
มีคำอธิบายว่า “เพราะละได้” นั่นแล, ซึ่งธรรม ๒ ประการเหล่านี้ คือ “สุขทางใจและทุกข์ทางใจ” ในก่อนเทียว.
“กทา ปน เนสํ ปหานํ โหตีติ ฯ
ถามว่า ก็จะละสุขและทุกข์โสมนัสและโทมนัสเหล่านั้นได้เมื่อไร?
จตุนฺนํ ฌานานํ อุปจารกฺขเณ ฯ
แก้ว่า “ในขณะแห่งอุปจารแห่งฌานทั้ง ๔”
โสมนสฺสํ หิ จตุตฺถสฺส ฌานสฺส อุปจารกฺขเณเยว ปหียติ ฯ
จริงอยู่ โสมนัสอันพระโยคาวจรละได้ในขณะแห่งอุปจารแห่งฌานที่ ๔ นั้นแล.
ทุกฺขโทมนสฺสสุขานิ ปฐมทุติยตติยานํ อุปจารกฺขเณสุ ฯ
ทุกข์โทมนัสและสุข ละได้ในขณะแห่งอุปจารแห่งฌานที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓.
เอวเมเตสํ ปหานกฺกเมน อวุตตฺ านํ
อินฺทฺริยวิภงฺเค ปน อินฺทฺริยานํ อุทฺเทสกฺกเมเนว อิธาปิ วุตตฺ านํ สุขทุกฺขโสมนสฺสโทมนสฺสานํ ปหานํ เวทิตพฺพํ ฯ
ด้วยประการดังกล่าวมานี้ พึงทราบการละสุขทุกข์โสมนัสและโทมนัสเหล่านี้ ที่พระผู้มีพระภาค
มิได้ตรัสไว้โดยลำดับแห่งการละทีเดียว แต่ก็ได้ตรัสไว้แม้ในที่นี้โดยลำดับอุเทศแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ในอินทรียว์ ิภังค์นั่นแล.
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“ยทิ ปเนตานิ ตสฺส ตสฺส ฌานสฺส อุปจารกฺขเณเยว ปหียนฺติ, อถ กสฺมา
‘กตฺถ จุปฺปนฺนํ ทุกฺขินฺทรฺ ิยํ อปริเสสํ นิรชุ ฺฌติ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวจิ ฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, เอตฺถุปฺปนฺนํ ทุกฺขินฺทรฺ ิยํ อปริเสสํ นิรชุ ฺฌติ
กตฺถ จุปฺปนฺนํ โทมนสฺสินฺทฺริยํ สุขินฺทฺริยํ โสมนสฺสินฺทรฺ ิยํ อปริเสสํ นิรชุ ฺฌติ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอตฺถุปฺปนฺนํ โสมนสฺสินฺทรฺ ิยํ อปริเสสํ นิรชุ ฺฌตีติ๑
เอวํ ฌาเนเสฺวว นิโรโธ วุตฺโตติ ฯ
มีคำถามว่า “ก็ถ้าสุขทุกข์เป็นต้นเหล่านี้ พระโยคาวจรละได้ในขณะแห่งอุปจารแห่งฌานนั้นๆ ไซร้,
เมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไร จึงตรัสการดับ (สุขทุกข์เป็นต้น) ไว้ในฌานทั้งหลายนั่นแลอย่างนี้ว่า
“ก็ทุกขินทรีย์ เกิดขึ้นแล้ว ดับหาเศษมิได้ในฌานไรเล่า?
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดแล้วจากกามทั้งหลาย ฯลฯ เข้าถึงปฐมฌานอยู่,
ทุกขินทรีย์เกิดขึ้นแล้ว ดับหาเศษมิได้ในฌานนี้,
ก็โทมนัสสินทรีย์ … สุขินทรีย์ … โสมนัสสินทรีย์ … เกิดขึ้นแล้ว ดับหาเศษมิได้ในฌานไรเล่า?
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะละสุขเสียได้ ฯลฯ เข้าถึงจตุตถฌานอยู่,
โสมนัสสินทรีย์ เกิดขึ้นแล้ว ดับหาเศษมิได้ในฌาน๒นี้ ดังนี้เล่า.”
อติสยนิโรธตฺตา ฯ
มีคำแก้ว่า “เพราะเป็นความดับอย่างประเสริฐ”
อติสยนิโรโธ หิ เนสํ ปฐมชฺฌานาทีสุ [170] นิโรโธ ฯ
จริงอยู่ ความดับทุกข์เป็นต้นเหล่านั้น ในฌานทั้งหลายมีปฐมฌานเป็นต้น เป็นความดับอย่างประเสริฐ.
นิโรโธเยว ปน อุปจารกฺขเณ นาติสยนิโรโธติ ฯ
แต่ความดับในขณะแห่งอุปจารเท่านั้น หาเป็นความดับอย่างประเสริฐไม่.
ตถา หิ นานาวชฺชเน ปฐมชฺฌานูปจาเร นิรทุ ธฺ สฺสาปิ ทุกขฺ นิ ทฺ รฺ ยิ สฺส ฑํสมกสาทิสมฺผสฺเสน วา วิสมาสนูปตาเปน วา สิยา อุปฺปตฺติ,
น เตฺวว อนฺโตอปฺปนายํ ฯ
จริงอย่างนั้น ทุกขินทรีย์ แม้ดับแล้วในอุปจารแห่งปฐมฌาน ซึ่งมีอาวัชชนะต่างๆ กัน แต่พึงเกิดขึ้นได้อีก
เพราะสัมผัสมีเหลือบและยุงเป็นต้น หรือเพราะความเดือดร้อนอันเกิดจากการนั่งไม่สม่ำเสมอ,
แต่จะเกิดในภายในอัปปนาไม่ได้เลย.
อุปจาเร วา นิรุทธฺ มฺเปตํ น สุฏฐฺ ุ นิรุทธฺ ํ โหติ ปฏิปกฺเขน อวิหตตฺตา ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ทุกขินทรีย์นั่น แม้ดับแล้วในอุปจาร ยังดับไม่สนิทดี เพราะธรรมที่เป็นข้าศึกยังกำจัดไม่ได้.
อนฺโตอปฺปนายํ ปน ปีติผรเณน สพฺโพ กาโย สุโขกฺกนฺโต โหติ ฯ
ส่วนภายในอัปปนา กายทั้งสิ้นหยั่งลงสู่ความสุข เพราะมีปีติซาบซ่าน.
สุโขกฺกนฺตกายสฺส จ สุฏฺฐุ นิรุทฺธํ โหติ ทุกฺขินฺทรฺ ิยํ ปฏิปกฺเขน วิหตตฺตา ฯ
๑ สํ. มหาวาร. ๑๙/๒๘๓.
๒ อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๗.
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และทุกขินทรีย์ของพระโยคาวจรผู้มีกายหยั่งลงสู่ความสุข จัดว่าดับไปแล้วด้วยดี เพราะธรรมที่เป็นข้าศึกถูกกำจัดเสียได้.
นานาวชฺชเนเอว จ ทุติยชฺฌานูปจาเร ปหีนสฺส โทมนสฺสินฺทฺริยสฺส
ยสฺมา เอตํ, วิตกฺกวิจารปจฺจเยปิ กายกิลมเถ จิตฺตูปฆาเต จ สติ, อุปฺปชฺชติ, วิตกฺกวิจาราภาเว จ เนว อุปฺปชฺชติ
ยตฺถ ปน อุปฺปชฺชติ ตตฺถ วิตกฺกวิจารภาเว,
อปฺปหีนาเอว ทุติยชฺฌานูปจาเร วิตกฺกวิจาราติ ตตฺถสฺส สิยา อุปฺปตฺติ อปฺปหีนปจฺจยตฺตา,
น เตฺวว ทุติยชฺฌาเน ปหีนปจฺจยตฺตา ฯ
ก็โทมนัสสินทรีย์ที่พระโยคาวจรละได้แล้ว ในอุปจารแห่งทุติยฌานซึ่งมีอาวัชชนะต่างๆ กันนั่นแล แต่พึงเกิดขึ้นได้อีก
เพราะโทมนัสสินทรีย์นั่น เมื่อมีความลำบากกายและความคับแค้นใจแม้ที่มวี ิตกวิจารเป็นปัจจัยอยู่ ย่อมบังเกิดขึ้นได้
แต่จะเกิดไม่ได้เลยในเพราะไม่มีวติ กวิจาร,
แต่โทมนัสสินทรียจ์ ะเกิดใน(จิตตุปบาท)ใด เพราะมีวิตกวิจาร จึงเกิดขึ้นใน(จิตตุปบาท)นั้น,
วิตกวิจารในอุปจารแห่งทุติยฌานท่านยังละไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้น โทมนัสสินทรีย์นั้น พึงเกิดได้ใน(อุปจารแห่งทุติยฌาน)นั้น เพราะมีปัจจัยที่ยังละไม่ได้.
แต่ในทุติยฌานจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย เพราะมีปัจจัยอันละได้แล้ว.
ตถา ตติยชฺฌานูปจาเร ปหีนสฺสาปิ สุขินฺทรฺ ิยสฺส ปีติสมุฏฺฐานปฺปณีตรูปผุฏฺฐกายสฺส สิยา อุปฺปตฺติ, น เตฺวว ตติยชฺฌาเน ฯ
อนึ่ง สุขินทรีย์ แม้ที่ละได้แล้วในอุปจารแห่งตติยฌาน ก็พึงบังเกิดขึ้นแก่พระโยคาวจรผู้มีกายอันรูปที่ประณีต
ซึ่งมีปีติเป็นสมุฏฐานถูกต้องแล้ว, แต่ในตติยฌานเกิดขึ้นไม่ได้เลย
ตติยชฺฌาเน หิ สุขสฺส ปจฺจยภูตา ปีติ สพฺพโส นิรทุ ฺธาติ ฯ
จริงอยู่ ปีติอันเป็นปัจจัยแห่งความสุขในตติยฌาน ดับไปแล้วโดยประการทั้งปวงแล.
ตถา จตุตฺถชฺฌานูปจาเร ปหีนสฺสาปิ โสมนสฺสินฺทรฺ ิยสฺส ปีติอาสนฺนตฺตา
อปฺปนาปตฺตาย อุเปกฺขาย อภาเวน สมฺมา อนติกฺกนฺตตฺตา จ สิยา อุปฺปตฺติ, น เตฺวว จตุตฺถฌาเน ฯ
อนึ่ง โสมนัสสินทรีย์ แม้ที่ละได้แล้วในอุปจารแห่งจตุตถฌาน ก็พึงเกิดขึ้นอีกได้ เพราะใกล้ต่อปีติ และเพราะยังไม่ผ่านไปด้วยดี
เพราะยังไม่มีอุเบกขาที่ถึงอัปปนา, แต่ในจตุตถฌานจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย.
ตสฺมา เอวญฺจ “เอตฺถุปฺปนฺนํ ทุกฺขินฺทรฺ ิยํ อปริเสสํ นิรุชฺฌตีติ ตตฺถ ตตฺถ อปริเสสคฺคหณํ กตนฺติ ฯ
เพราะเหตุดังที่กล่าวมานี้นั้นแล พระผู้มีพระภาคจึงทรงทำอปริเสสศัพท์ไว้ในที่นั้นๆ ว่า
“ทุกขินทรีย์เกิดขึ้นแล้ว ดับหาเศษมิได้ในฌานนี้” ดังนี้แล.
เอตฺถาห “อเถวํ ตสฺส ตสฺส ฌานสฺสูปจาเร ปหีนาปิ เอตา เวทนา อิธ กสฺมา สมาหรีติ ฯ
ในอธิการแห่งจตุตถฌานนี้ พระอาจารย์ผโู้ จทก์ท้วงว่า
“ถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้น เวทนาเหล่านั้น แม้ที่ละได้แล้วในอุปจารแห่งฌานนั้นๆ
เพราะเหตุไร ในจตุตถฌานนี้ พระผู้มพี ระภาค จึงทรงประมวลมาไว้อกี เล่า?”
สุขคฺคหณตฺถํ ฯ
แก้ว่า “เพื่อให้ถือเอาสะดวก” (เพื่อเข้าใจง่าย).
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[171] ยา หิ อยํ “อทุกฺขมสุขนฺติ เอตฺถ อทุกฺขมสุขา

เวทนา วุตฺตา สา สุขุมา อติทวู ิญฺเญยฺยา น สกฺกา สุเขน คเหตุํ
ตสฺมา ยถา นาม ทุฏฺฐสฺส ยถา วา ตถา วา อุปสงฺกมิตฺวา คเหตุํ อสกฺกุเณยฺยสฺส โคณสฺส คหณตฺถํ โคโป
เอกสฺมึ วเช สพฺพา คาโว สมาหรติ อเถเกกํ นีหรนฺโต ปฏิปาฏิยา อาคตํ “อยํ โส, คณฺหาถ นนฺติ ตมฺปิ คาหยติ
เอวเมว ภควา สุขคฺคหณตฺถํ สพฺพา เอตา สมาหริ ฯ
จริงอยู่ อทุกขมสุขเวทนา ที่พระผู้มีพระภาค ตรัสไว้ในองค์ฌานนี้ว่า อทุกฺขมสุขํ (ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข) นี้
เป็นของละเอียด รู้ได้โดยยาก ไม่สามารถจะถือเอาได้โดยสะดวก,
เพราะฉะนั้น พระผู้มพี ระภาค จึงทรงประมวลเวทนาเหล่านั้นมาไว้ทั้งหมด เพื่อให้ถือเอาสะดวก
เปรียบเหมือนเพื่อจะจับโคดุ ซึ่งใครๆ ไม่สามารถจะเข้าไปจับใกล้ๆ ได้ โดยประการใดประการหนึ่ง
คนเลี้ยงโคจึงต้อนโคทุกตัวมาไว้ในคอกเดียวกัน ภายหลังจึงปล่อยออกมาทีละตัวๆ ให้จับเอาโคแม้ตัวนั้น
ซึ่งผ่านออกมาตามลำดับ โดยสั่งว่า “นี่ คือโคตัวนั้น, พวกท่านจงจับมัน” ฉะนั้น.
เอวํ หิ สมาหฏา เอตา ทสฺเสตฺวา “ยํ เนว สุขํ น ทุกขฺ ํ น โสมนสฺสํ น โทมนสฺสํ อยํ อทุกขฺ มสุขา เวทนาติ สกฺกา โหติ เอสา คหยิตํ,ุ
จริงอยู่ พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงแสดงเวทนาเหล่านั้น ทีพ่ ระองค์ประมวลมาแล้วอย่างนั้น
ย่อมทรงสามารถ เพื่ออันให้ถือเอาเวทนานี้ว่า “ธรรมชาติที่มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ มิใช่โสมนัส มิใช่โทมนัส นี้ คือ อทุกขมสุขเวทนา,”
อปิจ “อทุกฺขมสุขาย เจโตวิมุตตฺ ิยา ปจฺจยทสฺสนตฺถญฺจาปิ เอตา วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ
อนึ่ง เวทนาเหล่านั้น บัณฑิตพึงทราบว่า พระองค์ตรัสไว้ ก็เพื่อจะทรงแสดงปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเจโตวิมุตติ .
สุขปฺปหานาทโย หิ ตสฺสา ปจฺจยา ฯ
จริงอยู่ (ธรรมทั้งหลาย)มีการละสุขเป็นต้น๑ เป็นปัจจัยแห่ง(เจโตวิมตุ ติ)นั้น.
ยถาห “จตฺตาโร โข อาวุโส ปจฺจยา อทุกฺขมสุขาย เจโตวิมตุ ฺติยา สมาปตฺติยา,
อิธาวุโส ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ
อิเม โข อาวุโส จตฺตาโร ปจฺจยา อทุกฺขมสุขาย เจโตวิมตุ ฺติยา สมาปตฺติยาติ ฯ
เหมือนดังที่(พระธรรมทินนาเถรี)กล่าวไว้วา่ “ดูก่อนผู้มีอายุ! ปัจจัยแห่งสมาบัติที่เป็นอทุกขมสุขเจโตวิมตุ ติ มี ๔ อย่างแล,
ดูก่อนผู้มีอายุ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเข้าถึงจตุตถฌาน (อันเป็นอทุกขมสุข มีสติ เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์
อันอุเบกขาให้เกิดแล้ว) เพราะละสุขและ(ทุกข์เสียได้ เพราะถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งโสมนัสและโทมนัสในกาลก่อนเทียว),
ดูก่อนผู้มีอายุ! ปัจจัยแห่งสมาบัตทิ ี่เป็นเจโตวิมตุ ติ อันเป็นอทุกขมสุข มี ๔ อย่างเหล่านี้แล.๒”
ยถา วา อญฺญตฺถ ปหีนาปิ สกฺกายทิฏฺฐิอาทโย ตติยมคฺคสฺส วณฺณภณนตฺถํ ตตฺถ “ปหีนาติ วุตฺตา
เอวํ วณฺณภณนตฺถมฺเปตสฺส ฌานสฺเสตา อิธ วุตตฺ าติ เวทิตพฺพา ฯ
อีกอย่างหนึ่ง (สังโยชน์ทั้งหลาย)มีสักกายทิฏฐิเป็นต้น แม้ที่ละได้แล้ว ใน(มรรค)อื่น(มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น)
พระองค์ตรัสว่า “ละได้แล้ว” ใน(มรรคที่ ๓) นั้น เพื่อตรัสสรรเสริญมรรคที่ ๓ ฉันใด
(เวทนามีสุขเป็นต้น)เหล่านั้น ควรทราบว่า พระองค์ตรัสไว้ใน(จตุตถฌาน)นี้ แม้เพื่อตรัสสรรเสริญฌานนั่น ฉันนั้น.

๑ วิสุทธิมรรค. ๑/๒๑๓ เป็นต้น ทุกขปฺปหานาทโย. ฎีกาสารัตถทีปนี ๑/๕๙๐ ก็เหมือนกัน.
๒ ม. มู. ๑๒/๕๕๓.
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ปจฺจยฆาเตน วา เอตฺถ ราคโทสานํ อติทูรภาวํ ทสฺเสตุมฺเปตา วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ
อีกนัยหนึ่ง เวทนามีสุขเป็นต้นเหล่านั้น พึงทราบว่า พระองค์ตรัสไว้ในจตุตถฌานนี้ แม้เพื่อจะทรงแสดงข้อทีร่ าคะและโทสะ
เป็นธรรมชาติที่อยู่ไกลยิ่ง เพราะสังหารปัจจัยเสียได้.
เอตาสุ หิ สุขํ โสมนสฺสสฺส ปจฺจโย, โสมนสฺสํ ราคสฺส, ทุกฺขํ โทมนสฺสสฺส ปจฺจโย, โทมนสฺสํ โทสสฺส,
[172] สุขาทิฆาเตน จ สปจฺจยา ราคโทสา หตาติ อติทูเร โหนฺตีติ ฯ
จริงอยู่ บรรดา(เวทนามีสุขเป็นต้น)เหล่านั่น สุข เป็นปัจจัยแห่งโสมนัส, โสมนัส เป็นปัจจัยแห่งราคะ,
ทุกข์ เป็นปัจจัยแห่งโทมนัส, โทมนัส เป็นปัจจัยแห่งโทสะ, และราคะโทสะพร้อมทั้งปัจจัย เป็นอัน(จตุตถฌานนั้น)กำจัดแล้ว
เพราะสังหารความสุขเป็นต้นเสียได้ เพราะเหตุนั้น (ราคะและโทสะ) จึงมีอยู่ในที่ไกลยิ่ง ฉะนี้แล.
[อรรถาธิบายอุเบกขาในจตุตถฌาน]
“อทุกฺขมสุขนฺติ ทุกฺขาภาเวน อทุกฺขํ สุขาภาเวน อสุขํ ฯ
บทว่า อทุกฺขมสุขํ ความว่า ขื่อว่า อทุกข์ เพราะไม่มีทุกข์ ชื่อว่า อสุข เพราะไม่มีสุข.
เอเตเนตฺถ ทุกฺขสุขปฏิปกฺขภูตํ ตติยเวทนํ ทีเปติ ฯ น ทุกฺขสุขาภาวมตฺตํ ฯ
ในคำว่า อทุกฺขมสุขํ นี้ พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงเวทนาที่ ๓ อันเป็นปฏิปักษ์ตอ่ ทุกข์และสุข ด้วย(พระดำรัส)นี้
หาทรงแสดงเพียงสักว่าความไม่มีแห่งทุกข์และสุขไม่.
ตติยเวทนา นาม อทุกฺขาสุขา “อุเปกฺขาติปิ วุจฺจติ ฯ
อทุกข์และอสุข ชือ่ ว่าเวทนาที่ ๓ ท่านเรียกว่า “อุเบกขา” บ้าง.
สา อิฏฺฐานิฏฺฐวิปรีตานุภวนลกฺขณา มชฺฌตฺตรสา อวิภตู ปจฺจุปฏฺฐานา สุขนิโรธปทฏฺฐานาติ เวทิตพฺพา ฯ
อุเบกขานั้น บัณฑิตพึงทราบว่า “มีการเสวยอารมณ์ที่ผิดแปลกจากอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเป็นลักษณะ
มีความเป็นกลางเป็นรส มีอารมณ์ไม่แจ่มแจ้งเป็นเครื่องปรากฏ มีความดับสุขเป็นปทัฏฐาน.”
“อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ อุเปกฺขาย ชนิตสฺสติปาริสุทฺธึ ฯ
บทว่า อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ ความว่า มีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิอ์ ันอุเบกขาให้เกิดแล้ว.
อิมสฺมึ หิ ฌาเน สุปริสทุ ฺธา สติ, ยา จ ตสฺสา สติยา ปาริสุทฺธิ, สา อุเปกฺขาย กตา, น อญฺเญน.
ตสฺมา เอตํ “อุเปกฺขาสติปาริสุทธฺ ีติ วุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ ในฌานนี้ สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ดว้ ยดี และความบริสทุ ธิ์แห่งสตินั้น อันอุเบกขาทำแล้ว หาใช่ธรรมอย่างอื่นทำไม่,
เพราะเหตุนั้น (ฌาน)นั่น พระผู้มพี ระภาคจึงตรัสเรียกว่า “มีสติบริสุทธิ์อันอุเบกขาให้เกิดแล้ว” ดังนี้.
วิภงฺเคปิ วุตตฺ ํ “อยํ สติ อิมาย อุเปกฺขาย วิวฏา โหติ ปริสทุ ฺธา ปริโยทาตา เตน วุจฺจติ ‘อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธตี ิ ๑ ฯ
แม้ในคัมภีร์วิภังค์ พระองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่า
“สตินี้ ย่อมเป็นธรรมชาติเปิดเผย บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว เพราะอุเบกขานี้ ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา.”๒
๑ อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๒.
๒ อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๒.
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ยาย จ อุเปกฺขาย เอตฺถ สติยา ปาริสุทฺธิ โหติ, สา อตฺถโต “ตตฺรมชฺฌตฺตตาติ เวทิตพฺพา ฯ
ก็ความบริสุทธิ์แห่งสติใน(จตุตถฌาน)นี้ ย่อมมีเพราะอุเบกขาใด,
(อุเบกขา)นั้น โดยอรรถ พึงทราบว่า “มีความเป็นกลางในธรรมนั้นๆ”
น เกวลํ เจตฺถ ตาย สติเยว ปริสุทธฺ า, อปิจ โข สพฺเพปิ สมฺปยุตฺตธมฺมา ฯ
อนึ่ง ใน(จตุตถฌาน)นี้ สติเท่านั้น เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ เพราะ(อุเบกขา)นั้นอย่างเดียวก็หามิได้,
อีกอย่างหนึ่งแล แม้สัมปยุตตธรรมทั้งหมด (ก็บริสุทธิ์เพราะอุเบกขานั้น) (เหมือนกัน).
สติสีเสน ปน เทสนา วุตฺตา ฯ
แต่เทศนา พระองค์ตรัสไว้ โดยยกสติขึ้นเป็นประธาน.
ตตฺถ กิญฺจาปิ อยํ อุเปกฺขา เหฏฺฐาปิ ตีสุ ฌาเนสุ วิชฺชติ,
ยถา ปน ทิวา สุริยปฺปภาภิภวา โสมภาเวน จ อตฺตโน อุปการกตฺเตน วา สภาคาย รตฺติยา อลาภา
ทิวา วิชฺชมานาปิ จนฺทเลขา อปริสุทธฺ า โหติ อปริโยทาตา
เอวมยมฺปิ ตตฺรมชฺฌตฺตูเปกฺขาจนฺทเลขา วิตกฺกาทิปจฺจนีกธมฺมเตชาภิภวา สภาคาย จ อุเปกฺขาเวทนารตฺติยา อลาภา
วิชฺชมานาปิ ปฐมาทิชฺฌานเภเท อปริสุทธฺ า โหติ ฯ
บรรดาธรรมใน(จตุตถฌาน)นั้น อุเบกขานี้ มีอยูใ่ นฌานทั้ง ๓ แม้ในหนหลัง ก็จริง,
ถึงกระนั้น จันทเลขา กล่าวคือ ตัตรมัชฌัตตุเปกขาแม้นี้ ถึงแม้มีอยู่ในความต่างแห่งฌานมีปฐมฌานเป็นต้น
ย่อมชื่อว่าเป็นธรรมชาติไม่บริสุทธิ์ เพราะถูกเดชแห่งธรรมที่เป็นข้าศึกมีวติ กเป็นต้นครอบงำไว้
และเพราะไม่ได้ราตรีกล่าวคืออุเบกขาเวทนา ที่เป็นสภาคกัน
เปรียบเหมือนจันทเลขา (ดวงจันทร์) ถึงแม้มีอยู่ในกลางวัน ก็ชื่อว่าเป็นของไม่บริสุทธิ์ ไม่ผ่องใส
เพราะถูกรัศมีพระอาทิตย์ครอบงำในกลางวัน หรือเพราะไม่ได้กลางคืนที่เป็นสภาคกัน โดยความเป็นของที่มีอุปการะแก่ตน
โดยความเป็นของสวยงามฉะนั้น.
ตสฺสา จ [173] อปริสุทฺธาย, ทิวา อปริสุทธฺ จนฺทเลขาย ปภา วิย สหชาตาปิ สติอาทโย อปริสุทฺธาว โหนฺติ ฯ
ก็เมื่อ(ตัตรมัชฌัตตุเปกขา)นั้นไม่บริสุทธิ์, ธรรมทั้งหลายมีสติเป็นต้น แม้ที่เกิดร่วมกัน ก็เป็นธรรมชาติไม่บริสุทธิ์แท้
เหมือนรัศมีแห่งดวงจันทร์ที่ไม่บริสทุ ธิ์ในกลางวัน ฉะนั้น.
ตสฺมา เตสุ เอกมฺปิ “อุเปกฺขาสติปาริสุทธฺ ีติ น วุตตฺ ํ ฯ
เพราะเหตุนั้น (ฌาน)แม้อย่างหนึ่ง ในบรรดา(ปฐมฌานเป็นต้น)เหล่านั้น
พระผู้มีพระภาคก็ไม่ตรัสว่า “มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา”.
อิธ ปน วิตกฺกาทิปจฺจนีกธมฺมเตชาภิภวาภาวา สภาคาย จ อุเปกฺขาเวทนารตฺติยา ปฏิลาภา
อยํ ตตฺรมชฺฌตฺตูเปกฺขาจนฺทเลขา อติวิย ปริสุทธฺ า ฯ
ส่วนใน(จตุตถฌาน)นี้ ดวงจันทร์กล่าวคือตัตรมัชฌัตตุเปกขานี้ เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์อย่างยิ่ง
เพราะไม่ถูกเดชแห่งธรรมที่เป็นข้าศึกมีวิตกเป็นต้นครอบงำ และเพราะได้กลางคืน คืออุเบกขาเวทนาที่เป็นสภาคกัน.
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ตสฺสา ปริสุทธฺ ตฺตา ปริสุทธฺ จนฺทเลขาปภา วิย สหชาตาปิ สติอาทโย ปริสุทธฺ า โหนฺติ ปริโยทาตา ฯ
เพราะความที่(ตัตรมัชฌัตตุเปกขา)นั้นเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ ธรรมทั้งหลายมีสติเป็นต้น แม้ที่เกิดร่วมกัน
ก็เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ดุจรัศมีแห่งดวงจันทร์ที่บริสุทธิ์ฉะนั้น.
ตสฺมา อิทเมว “‘อุเปกฺขาสติปาริสทุ ฺธีติ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
เพราะเหตุนั้น จตุตถฌานนี้เท่านั้น บัณฑิตพึงทราบว่า “พระผู้มพี ระภาคตรัสไว้ว่า ‘มีสติบริสทุ ธิ์เพราะอุเบกขา.”
“จตุตฺถนฺติ คณนานุปุพพฺ โต จตุตฺถํ ฯ
บทว่า จตุตฺถํ คือ เป็นที่ ๔ ตามลำดับแห่งการคำนวณ.
อิทํ จตุตฺถํ สมาปชฺชตีติ จตุตฺถํ ฯ
ฌานนี้ ชื่อว่าที่ ๔ เพราะอรรถว่า พระโยคาวจรบรรลุเป็นครั้งที่ ๔.
[ตติยฌานมีองค์ ๕ จตุตถฌานมีองค์ ๓]
“ฌานนฺติ เอตฺถ ยถา ตติยํ อุเปกฺขาทีหิ ปญฺจงฺคิกํ เอวมิทํ อุเปกฺขาทีหิ ติวงฺคิกํ ฯ
ในคำว่า ฌานํ นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้) คือ:ตติยฌานมีองค์ ๕ ด้วยองค์ทั้งหลายมีอุเบกขาเป็นต้นฉันใด,
(จตุตถฌาน)นี้ ก็มีองค์ ๓ ด้วยองค์ทั้งหลายมีอุเบกขาเป็นต้นฉันนั้น.
ยถาห “ฌานนฺติ อุเปกฺขา สติ จิตตฺ สฺเสกคฺคตาติ ฯ
เหมือนอย่างทีพ่ ระผู้มพี ระภาคตรัสไว้ว่า
“อุเบกขา (ความวางเฉย) สติ (ความระลึกได้) เอกัคคตาแห่งจิต (ความที่จิตมีอารมณ์เดียว) ชื่อว่า ฌาน๑” ดังนี้.
ปริยาโยเอว เจโส ฯ
อันนั้นเป็นนัยทางอ้อมเท่านั้น.
ฐเปตฺวา ปน สตึ อุเปกฺขาเวทนเมว คเหตฺวา นิปฺปริยาเยน ทุวงฺคิกเมตํ โหติ ฯ
แต่โดยนัยทางตรง จตุตถฌานนี้ เว้นองค์คือ สติเสีย เพราะถือเอาองค์คืออุเบกขาเวทนานั่นแล จึงประกอบด้วยองค์ ๒.
ยถาห “กตมํ ตสฺมึ สมเย ทุวงฺคิกํ ฌานํ โหติ อุเปกฺขา จิตตฺ สฺเสกคฺคตาติ ฯ
เหมือนอย่างทีพ่ ระผู้มพี ระภาค ตรัสไว้วา่
“ฌานประกอบด้วยองค์ ๒ คือ อุเบกขา และเอกัคคตาแห่งจิต มีอยู่ในสมัยนั้น เป็นไฉน๒?”
เสสํ วุตตฺ นยเมวาติ ฯ
คำที่เหลือมีนัยดังที่กล่าวมาแล้วนั้นแล.
จตุตฺถชฺฌานกถา นิฏฺฐิตา ฯ
กถาว่าด้วยจตุตถฌาน จบ.
๑ อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๒.
๒ อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๗.
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[อรรถาธิบายฌาน ๔ ของบุคคล ๕ ประเภท]
อิติ อิมานิ จตฺตาริ ฌานานิ เกสญฺจิ จิตฺเตกคฺคตตฺถานิ โหนฺติ, เกสญฺจิ วิปสฺสนาปาทกานิ, เกสญฺจิ อภิญฺญาปาทกานิ,
เกสญฺจิ นิโรธปาทกานิ, เกสญฺจิ ภโวกฺกมนตฺถานิ ฯ
ฌาน ๔ อย่างเหล่านี้ ดังพรรณนามานี้ ของบุคคลบางพวก มีความที่จติ มีอารมณ์เป็นหนึ่ง เป็นประโยชน์ ,
ของคนบางพวก เป็นบาทแห่งวิปัสสนา, ของคนบางพวก เป็นบาทแห่งอภิญญา, ของคนบางพวก เป็นบาทแห่งนิโรธ,
ของคนบางพวก มีการก้าวลงสู่ภพเป็นประโยชน์.
ตตฺถ ขีณาสวานํ จิตฺเตกคฺคตตฺถานิ โหนฺติ ฯ
บรรดา(บุคคล ๕ ประเภท)เหล่านั้น (ฌานทั้ง ๔) ของพระขีณาสพทั้งหลาย มีความทีจ่ ิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นประโยชน์.
เต หิ “สมาปชฺชติ ฺวา เอกคฺคจิตฺตา สุขํ ทิวสํ วิหริสฺสามาติ อิจฺเจว กสิณปริกมฺมํ กตฺวา อฏฺฐ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ
จริงอยู่ พระขีณาสพเหล่านั้นตั้งใจไว้อย่างนี้วา่ “เราเข้าฌานแล้ว มีจติ มีอารมณ์เป็นหนึ่ง จักอยู่เป็นสุขตลอดวัน” ดังนี้
แล้วทำบริกรรมในกสิณให้สมาบัติทั้ง ๘ เกิดขึ้น.
เสกฺขปุถุชฺชนานํ สมาปตฺติโต วุฏฺฐาย “สมาหิเตน [174] จิตฺเตน วิปสฺสิสฺสามาติ นิพพฺ ตฺเตนฺตานํ วิปสฺสนาปาทกานิ โหนฺติ ฯ
(ฌานทั้งหลาย)ของเหล่าพระเสขะและปุถุชนผู้ออกจากสมาบัติแล้ว ตั้งใจไว้วา่ “เรามีจติ ตั้งมั่นแล้ว จักเห็นแจ้ง”
แล้วให้เกิดขึ้น จัดว่าเป็นบาทแห่งวิปัสสนา.
เย ปน อฏฺฐ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา อภิญฺญาปาทกํ ฌานํ สมาปชฺชติ ฺวา สมาปตฺติโต วุฏฺฐาย
“เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหตีติ๑ วุตตฺ นยา อภิญฺญาโย ปฏฺเฐนฺตา นิพพฺ ตฺเตนฺติ, เตสํ อภิญฺญาปาทกานิ โหนฺติ ฯ
ส่วนบุคคลเหล่าใด ให้สมาบัติทั้ง ๘ เกิดขึ้นแล้ว จึงเข้าฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญา แล้วออกจากสมาบัติ
ปรารถนาอภิญญา มีนัยดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “แม้เป็นคนๆ เดียว กลับเป็นมากคนก็ได้๒” ดังนี้ จึงให้เกิดขึ้น,
(ฌานทั้งหลาย)ของบุคคลเหล่านั้นย่อมเป็นบาทแห่งอภิญญา.
เย ปน อฏฺฐ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา นิโรธสมาปตฺตึ สมาปชฺชติ ฺวา
“สตฺตาหํ อจิตฺตกา หุตวฺ า ทิฏฺเฐว ธมฺเม นิโรธํ นิพพฺ านํ ปตฺวา สุขํ วิหริสฺสามาติ นิพฺพตฺเตนฺติ, เตสํ นิโรธปาทกานิ โหนฺติ ฯ
ส่วนบุคคลเหล่าใด ให้สมาบัติทั้ง ๘ เกิดขึ้น จึงเข้านิโรธสมาบัติ แล้วตั้งใจไว้ว่า
“เราจักเป็นผู้ไม่มีจิตบรรลุนิโรธนิพพาน อยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมเทียว ตลอดเจ็ดวัน” แล้วให้ฌานเกิดขึ้น ,
(ฌานทั้งหลาย)ของบุคคลเหล่านั้น ย่อมเป็นบาทแห่งนิโรธ.
เย ปน อฏฺฐ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา “อปริหีนชฺฌานา หุตฺวา พฺรหฺมโลเก อุปฺปชฺชิสฺสามาติ นิพพฺ ตฺเตนฺติ
เตสํ ภโวกฺกมนตฺถานิ โหนฺติ ฯ
ส่วนบุคคลเหล่าใด ให้สมาบัติทั้ง ๘ เกิดขึ้นแล้ว ตั้งใจไว้ว่า “เราเป็นผู้มีฌานไม่เสื่อม จักเกิดขึ้นในพรหมโลก”
แล้วให้(ฌาน)เกิดขึ้น, (ฌานทั้งหลาย)ของบุคคลเหล่านั้น มีการก้าวลงสู่ภพเป็นประโยชน์.

๑ องฺ. ติก. ๒๐/๒๑๗.
๒ องฺ. ติก. ๒๐/๒๑๗.

กถาว่าด้วยจตุตถฌาน • [อรรถาธิบายฌาน ๔ ของบุคคล ๕ ประเภท] • หน้า ๒๗๕

ภควตา ปนิทํ จตุตฺถชฺฌานํ โพธิรุกฺขมูเล นิพพฺ ตฺตติ ํ, ตํ ตสฺส วิปสฺสนาปาทกญฺเจว อโหสิ อภิญฺญาปาทกญฺจ นิโรธปาทกญฺจ
สพฺพกิจฺจสาธกญฺจ “สพฺพโลกิยโลกุตฺตรคุณทายกนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
ก็จตุตถฌานนี้ พระผู้มีพระภาคทรงให้เกิดขึ้นแล้ว ณ โคนต้นโพธิพฤกษ์,
(จตุตถฌาน)นั้น ของพระผู้มพี ระภาคพระองค์นั้น ได้เป็นบาทแห่งวิปัสสนาด้วย เป็นบาทแห่งอภิญญาด้วย
เป็นบาทแห่งนิโรธด้วย, บันดาลกิจทั้งปวงให้สำเร็จด้วย,
บัณฑิตพึงทราบว่า “อำนวยให้คุณทั้งที่เป็นโลกิยะทั้งที่เป็นโลกุตตระทุกอย่าง.”
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กถาว่าด้วยปุพเพนิวาสญาณ
เยสญฺจ คุณานํ ทายกํ อโหสิ, เตสํ เอกเทสํ ทสฺเสนฺโต “เอวํ สมาหิเต จิตฺเตติอาทิมาห ฯ
ก็พระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงเอกเทศแห่งคุณทั้งหลาย ที่จตุตถฌานเป็นเหตุอำนวยให้เหล่านั้น
จึงตรัสว่า เอวํ สมาหิเต จิตฺเต ดังนี้เป็นต้น.
ตตฺถ “โสติ โส อหํ ฯ
ในคำว่า โส เอวํ เป็นต้นเหล่านั้น มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้:บทว่า โส คือ โส อหํ (เรานัน้ ).
“เอวนฺติ จตุตฺถชฺฌานกฺกมนิทสฺสนเมตํ ฯ “อิมินา กเมน จตุตฺถชฺฌานํ ปฏิลภิตฺวาติ วุตฺตํ โหติ ฯ
บทว่า เอวํ นั่น เป็นบทแสดงลำดับแห่งจตุตถฌาน. มีอธิบายว่า “เราได้เฉพาะจตุตถฌาน ด้วยลำดับนี้.”
“สมาหิเตติ อิมินา จตุตฺถชฺฌานสมาธินา สมาหิเต ฯ
บทว่า สมาหิเต ความว่า (เมื่อจิตของเรา) ตั้งมั่นแล้ว ด้วยสมาธิในจตุตถฌานนี้.
“ปริสุทฺเธติอาทีสุ ปน อุเปกฺขาสติปาริสทุ ฺธิภาเวน ปริสุทฺเธ ฯ “ปริสุทฺธตฺตาเยว ปริโยทาเต ปภสฺสเรติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
ส่วนในคำว่า ปริสุทฺเธ เป็นต้น มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้:ชื่อว่า บริสุทธิ์ เพราะมีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ อันอุเบกขาให้เกิดแล้ว.
มีคำอธิบายไว้ว่า “ชือ่ ว่า ผุดผ่อง คือใสสว่าง เพราะความเป็นธรรมชาติบริสทุ ธิ์นั่นเอง.”
สุขาทีนํ ปจฺจยานํ ฆาเตน วิหตราคาทิองฺคณตฺตา อนงฺคเณ ฯ
ชื่อว่า ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน เพราะความที่กิเลสเพียงดังเนิน มีราคะเป็นต้น อันมรรคกำจัดแล้ว
เพราะฆ่าซึ่งปัจจัยมีสุขเป็นต้นเสียได้.
อนงฺคณตฺตาเยว วิคตูปกฺกิเลเส ฯ
ชื่อว่า มีอุปกิเลสปราศไปแล้ว เพราะความไม่มีกิเลสเพียงดังเนินนั่นเอง.
[175] องฺคเณน หิ จิตต
ฺ ํ อุปกฺกิลิสฺสติ ฯ

จริงอยู่ จิตย่อมเศร้าหมอง เพราะกิเลสเพียงดังเนิน.
สุภาวิตตฺตา มุทุภูเต “วสีภาวปฺปตฺเตติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
ชื่อว่า เป็นธรรมชาติอ่อน เพราะอบรมดีแล้ว, มีคำอธิบายว่า “ถึงความชำนาญ.”
วเส วตฺตมานํ หิ จิตฺตํ “มุทูติ วุจฺจติ ฯ
แท้จริง จิตที่เป็นไปอยู่ในอำนาจ ท่านเรียกว่า มุทุ (อ่อน).
มุทุตตฺ าเอว จ กมฺมนิเย, “กมฺมกฺขเม กมฺมโยคฺเคติ วุตฺตํ โหติ ฯ
อนึ่ง ชื่อว่าควรแก่การงาน เพราะความเป็นจิตอ่อนนั่นเอง, มีคำอธิบายว่า “เหมาะแก่การงาน คือควรประกอบในการงาน.”
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มุทุ หิ จิตฺตํ กมฺมนิยํ โหติ สุนิธนฺตมิว สุวณฺณํ ฯ
จริงอยู่ จิตที่อ่อน ย่อมเป็นของควรแก่การงาน ดุจทองคำที่ไล่มลทินออกดีแล้ว ฉะนั้น.
ตทุภยมฺปิ จ สุภาวิตตฺตาเอว ฯ
ก็(จิต)แม้ทั้ง ๒ (คือจิตอ่อนและจิตที่ควรแก่การงาน) นั้น(จะมีได้) ก็เพราะเป็นจิตที่ได้รับอบรมดีแล้วนั่นแล.
ยถาห “นาหํ ภิกขฺ เว อญฺญํ เอกธมฺมมฺปิ สมนุปสฺสามิ, ยํ เอวํ ภาวิตํ พหุลกี ตํ มุทุ จ โหติ กมฺมนิยญฺจ, ยถยิทํ ภิกขฺ เว จิตตฺ นฺติ๑ ฯ
เหมือนอย่างทีพ่ ระผู้มพี ระภาค ตรัสไว้วา่ “ดูกอ่ นภิกษุทั้งหลาย! เรายังไม่เล็งเห็นแท้ธรรมอย่างหนึ่งอื่น
ที่อบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นของอ่อนและควรแก่การงานเหมือนจิตนี้เลย นะภิกษุทั้งหลาย๒!”
เอเตสุ ปริสุทฺธภาวาทีสุ ฐิตตฺตา ฐิเต ฐิตตฺตาเยว อาเนญฺชปฺปตฺเต, “อจเล นิริญฺชเนติ วุตฺตํ โหติ ฯ
ชื่อว่า ตั้งมั่นแล้ว เพราะตั้งอยูใ่ นธรรมทั้งหลายมีความบริสุทธิ์เป็นต้นเหล่านั้น
ชื่อว่า ถึงความไม่หวั่นไหว เพราะความเป็นจิตตั้งมั่นนั่นเอง, มีอธิบายว่า “เป็นจิตไม่หวั่นไหว คือหมดความหวั่นไหว.”
มุทุกมฺมญฺญภาเวน วา อตฺตโน วเส ฐิตตฺตา ฐิเต ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า ตั้งมั่นแล้ว เพราะความเป็นจิตตั้งอยู่แล้วในอำนาจของตน โดยความเป็นจิตอ่อนและควรแก่การงาน.
สทฺธาทีหิ ปริคฺคหิตตฺตา อาเนญฺชปฺปตฺเต ฯ
ชื่อว่า ถึงความไม่หวั่นไหว เพราะความเป็นจิตอันธรรมทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้น ประคองไว้แล้ว.
[จิตประกอบด้วยธรรม ๖ อย่าง เป็นจิตไม่หวั่นไหว]
สทฺธาปริคฺคหิตํ หิ จิตฺตํ อสทฺธิเยน น อิญชฺ ติ, วิริยปริคฺคหิตํ โกสชฺเชน น อิญชฺ ติ,
สติปริคฺคหิตํ ปมาเทน น อิญฺชติ, สมาธิปริคฺคหิตํ อุทธฺ จฺเจน น อิญฺชติ, ปญฺญาปริคฺคหิตํ อวิชฺชาย น อิญฺชติ,
โอภาสคตํ กิเลสนฺธกาเรน น อิญฺชติ, อิเมหิ ฉหิ ธมฺเมหิ ปริคฺคหิตํ อาเนญฺชปฺปตฺตํ โหติ ฯ
จริงอยู่ จิตอันศรัทธาประคองไว้แล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว เพราะอสัทธิยะ (ความไม่มศี รัทธา),
อันวิริยะประคองไว้แล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว เพราะโกสัชชะ (ความเกียจคร้าน),
อันสติประคองไว้แล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว เพราะความประมาท (ความเลินเล่อ),
อันสมาธิประคองไว้แล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว เพราะอุทธัจจะ (ความฟุ้งซ่าน),
อันปัญญาประคองไว้แล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว เพราะอวิชชา (ความไม่ร)ู้ ,
ที่ถึงความสว่าง ย่อมไม่หวั่นไหว เพราะความมืดคือกิเลส๓,
จิตอันธรรม ๖ อย่างเหล่านี้ประคองไว้แล้ว เป็นจิตถึงความไม่หวั่นไหว.

๑ องฺ. เอก. ๒๐/๑๑.
๒ องฺ. เอก. ๒๐/๑๑.
๓ วิสุทธิมรรค. ๒/๒๑๕ เป็น โอภาสคตํ จิตฺตํ อวิชฺชนฺธกาเรน น อิญฺชติ แปลว่า
จิตที่ถึงความสว่าง ย่อมไม่หวั่นไหว เพราะความมืดคืออวิชชา.
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เอวํ อฏฺฐงฺคสมนฺนาคตํ จิตฺตํ อภินีหารกฺขมํ โหติ อภิญฺญาสจฺฉิกรณียานํ ธมฺมานํ อภิญฺญาสจฺฉิกริ ิยาย ฯ
จิตที่ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ดังพรรณนามาแล้วนี้
ย่อมเป็นของควรแก่อภินิหาร เพื่อการทำให้แจ้งด้วยอภิญญา ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรทำให้แจ้งด้วยอภิญญา.
อปโรปิ นโย ฯ
แม้อีกนัยหนึ่ง.
จตุตฺถชฺฌานสมาธินา สมาหิเต, นีวรณทูรีภาเวน ปริสุทฺเธ, วิตกฺกาทิสมติกฺกเมน ปริโยทาเต,
เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วด้วยสมาธิในจตุตถฌาน,
ชื่อว่าเป็นจิตบริสุทธิ์ เพราะเป็นจิตไกลจากนิวรณ์, ชื่อว่าผุดผ่อง เพราะก้าวล่วงองค์ฌานมีวิตกเป็นต้น,
ฌานปฏิลาภปจฺจยานํ๑ ปาปกานํ อิจฺฉาวจรานํ อภาเวน อนงฺคเณ,
“อิจฺฉาย อวจรานํ อิจฺฉาวเสน โอติณฺณานํ ปวตฺตานํ นานปฺปการานํ กามราคปจฺจยานนฺติ อตฺโถ,
อภิชฺฌาทีนํ [176] จิตตฺ ูปกฺกิเลสานํ วิคเมน วิคตูปกฺกิเลเส ฯ
อุภยมฺปิ เจตํ อนงฺคณวตฺถุสุตฺตานุสาเรน เวทิตพฺพํ ฯ
ชื่อว่าไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน เพราะไม่มีความประพฤติต่ำ ด้วยความปรารถนาอันลามก ซึ่งเป็นข้าศึกต่อการกลับได้ฌาน๒,
อธิบายว่า “ชื่อว่าไม่มกี ิเลสเพียงดังเนิน เพราะไม่มีความประพฤติต่ำ ด้วยความปรารถนา
คือเพราะไม่มีปัจจัยแห่งกามราคะมีประการต่างๆ อันหยั่งลงแล้ว คือเป็นไปแล้ว ด้วยอำนาจความปรารถนา.”
ชื่อว่า มีอุปกิเลสปราศไปแล้ว เพราะความปราศไปแห่งความเศร้าหมองของจิต มีอภิชฌาเป็นต้น.
ก็แม้ธรรมทั้ง ๒ (คือความไม่มกี ิเลสเพียงดังเนิน และมีกิเลสปราศไป) นั้น บัณฑิตพึงทราบ ตามแนวแห่งอนังคณสูตรและวัตถุสูตร๓.
วสิปฺปตฺติยา มุทุภูเต, อิทฺธิปาทภาวูปคมเนน กมฺมนิเย,
ภาวนาปาริปูริยา ปณีตภาวูปคมเนน ฐิเต อาเนญฺชปฺปตฺเต. “ยถา อาเนญฺชปฺปตฺตํ โหติ เอวํ ฐิเตติ อตฺโถ ฯ
ชื่อว่า เป็นจิตอ่อน เพราะถึงความชำนาญ.
ชื่อว่า ควรแก่การงาน เพราะเข้าถึงความเป็นบาทแห่งฤทธิ์,
ชื่อว่า ตั้งมั่น ถึงความไม่หวั่นไหว เพราะเข้าถึงความเป็นธรรมชาติประณีต ด้วยความเต็มบริบูรณ์แห่งภาวนา.
อธิบายว่า “จิตย่อมถึงความไม่หวั่นไหว ฉันใด, ตั้งมั่นแล้ว ฉันนั้น.”
เอวมฺปิ อฏฺฐงฺคสมนฺนาคตํ จิตตฺ ํ อภินีหารกฺขมํ โหติ
อภิญฺญาสจฺฉิกรณียานํ ธมฺมานํ อภิญฺญาสจฺฉิกิริยาย ปาทกํ ปทฏฺฐานภูตนฺติ ฯ
จิตที่ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ แม้ดังพรรณนามาแล้วนี้ ย่อมเป็นของควรแก่อภินิหาร เป็นบาท เป็นปทัฏฐาน
แห่งการทำให้แจ้งด้วยอภิญญา ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรทำให้แจ้งด้วยอภิญญา ด้วยประการฉะนี้.

๑ วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๒๐๓. เป็น ฌานปฏิลาภปจฺจนีกานํ.
๒ วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๒๐๓. เป็น ฌานปฏิลาภปจฺจนีกานํ. เห็นว่าถูก จึงแปลตามนั้น.
๓ ม. มู. ๑๒/๔๒-๖๔.

กถาว่าด้วยปุพเพนิวาสญาณ • [จิตประกอบด้วยธรรม ๖ อย่าง เป็นจิตไม่หวัน่ ไหว] • หน้า ๒๗๙

“ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญฺญาณายาติ เอวํ อภิญฺญาปาทเก ชาเต เอตสฺมึ จิตฺเต, ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติมฺหิ ยํ ญาณํ, ตทตฺถาย ฯ
บทว่า ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญฺญาณาย ความว่า เมื่อจิตนั่น อันเป็นบาทแห่งอภิญญา เกิดแล้วอย่างนั้น,
(เราได้น้อมจิตไป) เพื่อประโยชน์แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณนั้น.
[อรรถาธิบายวิเคราะห์ ปุพเพนิวาสศัพท์]
ตตฺถ “ปุพฺเพนิวาโสติ
ปุพฺเพ อตีตชาตีสุ นิวุฏฺฐกฺขนฺธา ฯ
ในบรรดาบทว่า ปุพฺเพนิวาสา เป็นต้นนี้ พึงทราบวิเคราะห์ศัพท์ดังนี้:ขันธ์ที่ตนเคยอยู่แล้วในกาลก่อน คือในอดีตชาติ ชื่อว่า ปุพเพนิวาส (ขันธ์ที่ตนเคยอยู่แล้วในกาลก่อน).
นิวุฏฺฐาติ อชฺฌาวุฏฺฐา อนุภตู า อตฺตโน สนฺตาเน อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุทฺธา ฯ นิวุฏฐฺ ธมฺมา วา ฯ
(ขันธ์)ทีต่ นเคยอยู่ทับแล้ว คือที่ตนตามเสวยแล้ว ได้แก่ ที่เกิดขึ้นในสันดานของตนแล้วดับไป หรือธรรมที่ตนเคยอยู่แล้ว
ชื่อว่า นิวุฏฐฺ า (ขันธ์หรือธรรมที่ตนเคยอยู่ทับแล้ว).
นิวฏุ ฐฺ าติ โคจรนิวาเสน นิวฏุ ฐฺ า อตฺตโน วิญญ
ฺ าเณน วิญญ
ฺ าตา ปริจฉฺ นิ นฺ า ปรวิญญ
ฺ าณวิญญ
ฺ าตาปิ วา ฉินนฺ วฏฺฏมุ กานุสสฺ รณาทีสุ ฯ
(ธรรมทั้งหลาย)ทีต่ นเคยอยู่ ด้วยการอยู่โดยความเป็นโคจร คือที่ตนรู้แจ้ง ได้แก่ที่ตนกำหนดแล้ว ด้วยวิญญาณของตน
หรือแม้ที่ตนรู้แจ้งแล้วด้วยวิญญาณของผู้อื่น ในญาณทั้งหลายมีการตามระลึกถึงสังสารวัฏที่ตนตัดได้ขาดแล้ว ชือ่ ว่า นิวุฏฐา.
“ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตีติ ยาย สติยา ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสติ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ ฯ
(พระโยคาวจร)ย่อมตามระลึกได้ถึง(ขันธ์)ทีต่ นเคยอยู่ในกาลก่อน ด้วยสติใด,
(สตินั้น)๑ ชื่อว่า ปุพเพนิวาสานุสสติ ในคำว่า ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ (นี)้ .
ญาณนฺติ ตาย สติยา สมฺปยุตตฺ ํ ญาณํ ฯ
ญาณที่สัมปยุตด้วยสตินั้น ชื่อว่า ญาณ.
เอวมิมสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญฺญาณสฺส อตฺถาย.
“ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญฺญาณาย เอตสฺส ญาณสฺส อธิคมาย ปตฺติยาติ วุตฺตํ โหติ ฯ
เพื่อประโยชน์แก่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณนี้,
มีคำอธิบายว่า “(เราได้น้อมจิตไป) เพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือเพื่อบรรลุ ได้แก่เพื่อถึงญาณนั้น” ด้วยประการฉะนี้.
“อภินินฺนาเมสินฺติ อภินีหรึ ฯ
บทว่า อภินินฺนาเมสึ แปลว่า (เรา)ได้น้อมไปเฉพาะแล้ว.
“โสติ โส อหํ ฯ
บทว่า โส คือ โส อหํ แปลว่า เรานั้น.

๑ วิสุทธิมรรค. ๒/๒๑.
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“อเนกวิหิตนฺติ อเนกวิธํ. “อเนเกหิ วา ปกาเรหิ ปวตฺตติ ํ สํวณฺณิตนฺติ อตฺโถ ฯ
บทว่า อเนกวิหิตํ แปลว่า มิใช่ชาติเดียว.
อีกอย่างหนึ่ง อธิบายว่า “อันเราให้เป็นไปแล้ว คือพรรณนาไว้แล้ว โดยอเนกประการ.”
“ปุพฺเพนิวาสนฺติ สมนนฺตราตีตํ ภวํ อาทึ กตฺวา ตตฺถ ตตฺถ นิวุฏฺฐสนฺตานํ ฯ
บทว่า ปุพฺเพนิวาสํ ได้แก่ (สันดาน)อันเราเคยอยู่ประจำใน(ภพ)นั้นๆ ตั้งต้นแต่(ภพ)ที่ลว่ งแล้วเป็นลำดับไป.
“อนุสฺสรามีติ “‘เอกํปิ ชาตึ เทฺวปิ ชาติโย ติสฺโสปิ ชาติโยติ เอวํ ชาติปฏิปาฏึ อนุคนฺตฺวา [177] อนุคนฺตวฺ า สรามิ.
อนุเอว๑ วา สรามิ จิตฺเต อภินินฺนามิตมตฺเตเอว, สรามีติ ทสฺเสติ ฯ
(ด้วยบท)ว่า อนุสฺสรามิ นี้ พระผู้มีพระภาค ย่อมทรงแสดงว่า
“เราได้ตามระลึกไปๆ ถึงลำดับแห่งชาติได้อย่างนี้ คือ ชาติหนึ่งบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้างเป็นต้น,
อีกอย่างหนึ่ง เราระลึกตามได้จริงๆ คือเมื่อจิตสักว่าเราได้น้อมไปเฉพาะแล้วเท่านั้น เราก็ระลึกได้.”
ปูริตปารมีนํ หิ มหาปุริสานํ ปริกมฺมกรณํ นตฺถิ, เตน เต จิตฺตํ อภินินฺนามิตฺวาว สรนฺติ ฯ
จริงอยู่ พระมหาบุรุษทั้งหลายผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้ว ไม่มีการทำบริกรรม.
เพราะเหตุนั้น (มหาบุรุษ)เหล่านั้น พอน้อมจิตมุ่งตรงไปเท่านั้น ก็ย่อมระลึก (ชาติ) ได้.
อาทิกมฺมิกกุลปุตฺตา ปน ปริกมฺมํ กตฺวา สรนฺติ ฯ
ส่วนกุลบุตรผู้เป็นอาทิกรรมิกทั้งหลาย ต้องทำบริกรรมจึงระลึก (ชาติ) ได้.
ตสฺมา เตสํ วเสน ปริกมฺมํ วตฺตพฺพํ สิยา ฯ
เพราะเหตุนั้น การบริกรรมด้วยสามารถแห่งกุลบุตรเหล่านั้น จึงควรกล่าวไว้ดว้ ย.
ตํ ปน วุจฺจมานํ อติภาริยํ วินยนิทานํ กโรติ, ตสฺมา ตํ น วทาม ฯ
แต่เมื่อข้าพเจ้าจะกล่าวการบริกรรมนั้น จะทำนิทานแห่งพระวินัยให้เป็นภาระหนักยิ่ง,
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวการบริกรรมนั้นไว้.
อตฺถิเกหิ ปน วิสุทฺธิมคฺเค วุตตฺ นเยน คเหตพฺพํ ฯ
แต่(นักศึกษา)ผู้มีความต้องการควรถือเอาบริกรรมนั้น ตามนัยที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้ว ในปกรณ์วิเศษขื่อวิสุทธิมรรค๒.
อิธ ปน ปาลิเมว วณฺณยิสฺสาม ฯ
ก็ใน(นิทานแห่งพระวินัย)นี้ ข้าพเจ้าจักพรรณนาไว้เฉพาะบาลีเท่านั้น.
“เสยฺยถีทนฺติ อารทฺธปฺปการทสฺสนตฺเถ นิปาโต ฯ
บทว่า เสยฺยถีทํ เป็นนิบาต ลงในอรรถแห่งการแสดงประการทีพ่ ระองค์ทรงเริ่มไว้แล้ว.

๑ อนุเทวาติปิ ทิสฺสติ ฯ
๒ วิสุทธิมรรค. ๒/๒๕๑-๒๕๓.
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เตเนว ยฺวายํ ปุพฺเพนิวาโส อารทฺโธ, ตสฺส ปการปฺปเภทํ ทสฺเสนฺโต “เอกมฺปิ ชาตินตฺ ิอาทิมาห ฯ
เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระผู้มพี ระภาค เมื่อจะทรงแสดงประการที่ตา่ งกันแห่งบุพเพนิวาส ที่พระองค์ทรงเริ่มไว้แล้วนั้น
จึงตรัสคำมีอาทิวา่ “เอกมฺปิ ชาตึ” เป็นต้น.
ตตฺถ “เอกมฺปิ ชาตินฺติ เอกมฺปิ ปฏิสนฺธิมูลํ จุติปริโยสานํ เอกภวปริยาปนฺนํ ขนฺธสนฺตานํ ฯ
ใน(คำว่า เอกมฺปิ ชาตึ เป็นต้น)นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):สองบทว่า เอกมฺปิ ชาตึ ความว่า ชาติหนึ่งบ้าง ได้แก่ ขันธสันดานอันนับเนื่องในภพหนึ่ง ซึ่งมีปฏิสนธิเป็นมูล มีจตุ ิเป็นที่สุด.
เอส นโย “เทฺวปิ ชาติโยติอาทีสุ ฯ
บทว่า เทฺวปิ ชาติโย เป็นต้น ก็นัยนี้.
[อรรถาธิบายเรื่องกัป]
“อเนเกปิ สํวฏฺฏกปฺเปติอาทีสุ ปน “ปริหายมาโน กปฺโป สํวฏฺฏกปฺโป วฑฺฒมาโน วิวฏฺฏกปฺโปติ เวทิตพฺโพ ฯ
อนึ่ง ในบทว่า อเนเกปิ สํวฏฺฏกปฺเป เป็นต้น พึงทราบว่า
“กัปที่กำลังเสื่อมลง ชือ่ ว่าสังวัฏฏกัป, กัปที่กำลังเจริญขึ้น ชื่อ วิวัฏฏกัป.”
ตตฺถ สํวฏฺเฏน สํวฏฺฏฏฺฐายิกปฺโป คหิโต โหติ ตํมูลกตฺตา ฯ วิวฏฺเฏน จ วิวฏฺฏฏฺฐายี ฯ
บรรดา(สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปทั้ง ๒)นั้น
สังวัฏฏฐายีกัป ชื่อว่าเป็นอันท่านถือเอาแล้วด้วยสังวัฏฏกัป เพราะ(สังวัฏฏกัป)เป็นมูลเดิมแห่ง(สังวัฏฏฐายีกัป)นั้น.
และวิวัฏฏฐายีกัป ก็เป็นอันท่านถือเอาแล้วด้วยวิวัฏฏกัป.
เอวํ หิ สติ, ยานิ ตานิ “จตฺตารีมานิ ภิกขฺ เว กปฺปสฺส อสงฺเขยฺยานิ กตมานิ จตฺตาริ สํวฏฺโฏ สํวฏฺฏฏฺฐายี วิวฏฺโฏ วิวฏฺฏฏฺฐายีติ๑ วุตตฺ านิ
ตานิ สพฺพานิ ปริคฺคหิตานิ โหนฺติ ฯ
จริงอยู่ เมื่อถือเอาเช่นนั้น (กัปทั้งหลาย) ทีพ่ ระผู้มพี ระภาคตรัสไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! อสงไขยกัป ๔ อย่างเหล่านี้,
๔ อย่างเป็นไฉน? คือสังวัฏฏกัป๒ ๑ สังวัฏฏฐายีกัป ๑ วิวัฏฏกัป ๑ วิวัฏฏฐายีกัป ๑.” ทั้งหมด ย่อมเป็นอันท่านถือเอาแล้ว.
ตตฺถ ตโย สํวฏฺฏา “เตโชสํวฏฺโฏ อาโปสํวฏฺโฏ วาโยสํวฏฺโฏติ ฯ
บรรดากัปเหล่านั้น สังวัฏฏกัปมี ๓ คือ เตโชสังวัฏฏกัป (คือกัปที่พนิ าศไปเพราะไฟ)
อาโปสังวัฏฏกัป (คือกัปที่พนิ าศไปเพราะน้ำ) วาโยสังวัฏฏกัป (คือกัปที่พนิ าศไปเพราะลม).
ติสฺโส สํวฏฺฏสีมาโย “อาภสฺสรา สุภกิณฺหา เวหปฺผลาติ ฯ
เขตแดนแห่งสังวัฏฏกัปมี ๓ คือ ชั้นอาภัสสระ ๑ ชั้นสุภกิณหะ ๑ ชั้นเวหัปผละ ๑.
ยทา กปฺโป เตเชน สํวฏฺฏติ อาภสฺสรโต เหฏฺฐา อคฺคินา ทยฺหติ ฯ
ในกาลใด (กัป)ย่อมพินาศไปเพราะไฟ, (ในกาลนั้น โลก)ย่อมถูกไฟเผา ภายใต้ตั้งแต่ชั้นอาภัสสระลงมา.

๑ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๙๐.
๒ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๙๐.
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ยทา [178] อุทเกน สํวฏฺฏติ สุภกิณฺหโต เหฏฺฐา อุทเกน วิลิยติ ฯ
ในกาลใด (กัป)ย่อมพินาศไปเพราะน้ำ, (ในกาลนั้น โลก)ย่อมถูกน้ำทำลายให้แหลกเหลวไป ภายใต้ตั้งแต่ชั้นสุภกิณหะลงมา.
ยทา วาเตน สํวฏฺฏติ เวหปฺผลโต เหฏฺฐา วาเตน วิทฺธํสิยติ ฯ
ในกาลใด (กัป)ย่อมพินาศไปเพราะลม, (ในกาลนั้น โลก)ย่อมถูกลมพัดให้กระจัดกระจายไป ภายใต้ตั้งแต่ชั้นเวหัปผละลงมา.
วิตฺถารโต ปน สทาปิ เอกํ พุทฺธกฺเขตฺตํ วินสฺสติ ฯ
ก็โดยส่วนมาก๑ พุทธเขต (เขตของพระพุทธเจ้า) อย่างหนึ่ง ย่อมพินาศไป แม้ในกาลทุกเมื่อ.
[พุทธเขต ๓ พร้อมทั้งอรรถาธิบาย]
พุทธฺ กฺเขตฺตนฺนาม ติวธิ ํ โหติ ชาติกเฺ ขตฺตํ อาณกฺเขตฺตํ วิสยกฺเขตฺตญฺจ ฯ
ขึ้นชื่อว่า พุทธเขต มี ๓ คือ ชาติเขต (เขตที่ประสูติ) ๑ อาณาเขต (เขตแห่งอำนาจ) ๑ วิสัยเขต (เขตแห่งอารมณ์ หรือความหวัง) ๑.
ตตฺถ ชาติกฺเขตฺตํ ทสสหสฺสจกฺกวาฬปริยนฺตํ โหติ ยํ ตถาคตสฺส ปฏิสนฺธิอาทีสุ กมฺปติ ฯ
ใน(พุทธเขต ๓ อย่าง)นั้น สถานเป็นที่หวั่นไหวแล้ว เพราะเหตุทั้งหลายมีการถือปฏิสนธิเป็นต้น ของพระตถาคต
ชื่อ ชาติเขต ซึ่งมีหมื่นจักรวาลเป็นที่สุด.
อาณกฺเขตฺตํ โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬปริยนฺตํ
ยตฺถ “รตนปริตฺตํ เมตฺตปริตฺตํ ขนฺธปริตฺตํ ธชคฺคปริตฺตํ อาฏานาฏิยปริตฺตํ โมรปริตฺตนฺติ อิเมสํ ปริตตฺ านํ อานุภาโว ปวตฺตติ ฯ
สถานทีอ่ านุภาพแห่งพระปริตรเหล่านี้ คือ รัตนปริตร เมตตาปริตร ขันธปริตร ธชัคคปริตร อาฏานาฏิยปริตร โมรปริตร เป็นไป
ชื่อว่า อาณาเขต ซึ่งมีแสนโกฏิจักรวาลเป็นที่สดุ .
วิสยกฺเขตฺตํ อนนฺตมปริมาณํ ยํ “ยาวตา วา ปน อากงฺเขยฺยาติ วุตฺตํ ยตฺถ ยํ ยํ อากงฺขติ ตํ ตํ อนุสฺสรติ ฯ
เขตเป็นที่พึ่งซึ่งพระองค์ทรงระลึกจำนงหวัง ที่พระองค์ทรงหมายถึง
ตรัสไว้ว่า “ก็หรือว่า ตถาคตพึงหวังโลกธาตุมีประมาณเพียงใด” ดังนี้เป็นต้น ชื่อว่า วิสัยเขต ซึ่งมีประมาณหาที่สุดมิได้ .
เอวเมเตสุ ตีสุ พุทฺธกฺเขตฺเตสุ เอกํ อาณกฺเขตฺตํ วินสฺสติ ฯ
บรรดาพุทธเขตทั้ง ๓ เหล่านั้น อาณาเขตอย่างหนึ่ง ย่อมพินาศไป ดังพรรณนามาฉะนี้.
ตสฺมึ ปน วินสฺสนฺเต, ชาติกเฺ ขตฺตํ วินฏฺฐเมว โหติ ฯ
ก็เมื่ออาณาเขตนั้นพินาศอยู่, ชาติเขตก็ย่อมเป็นอันพินาศไปด้วยเหมือนกัน.
วินสฺสนฺตญฺจ เอกโตว วินสฺสติ ฯ
และชาติเขตเมื่อพินาศไป ก็ย่อมพินาศโดยรวมกันไปทีเดียว.
สณฺฐหนฺตมฺปิ เอกโต สณฺฐหติ ฯ
แม้เมื่อดำรงอยู่ ก็ย่อมดำรงอยู่โดยรวมกัน.

๑ วิตฺถารโตติ ปุถุกโต. โยชนา ๑/๑๖๖.
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ตสฺส วินาโส จ สณฺฐหนญฺจ วิสุทฺธิมคฺเค วุตตฺ ํ ฯ
ความพินาศไป และความดำรงอยู่แห่งเขตนั้น ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค.๑
อตฺถิเกหิ ตโต คเหตพฺพํ ฯ
(นักศึกษาทั้งหลาย)ผู้มีความต้องการ พึงถือเอา จากปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรคนั้น.
เย ปน เต สํวฏฺฏวิวฏฺฏา วุตฺตา เอเตสุ ภควา โพธิมณฺเฑ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌนตฺถาย นิสินฺโน
อเนเกปิ สํวฏฺฏกปฺเป อเนเกปิ วิวฏฺฏกปฺเป อเนเกปิ สํวฏฺฏวิวฏฺฏกปฺเป สริ ฯ
ก็บรรดาสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัป ทีพ่ ระผู้มพี ระภาค ตรัสไว้แล้วอย่างนั้น
พระผู้มีพระภาค ประทับนั่งอยู่ ณ โพธิมัณฑ์เพื่อต้องการตรัสรู้ยิ่งซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงระลึก (ปุพเพนิวาสได้)
ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง.
กถํ ฯ “อมุตรฺ าสินตฺ ิอาทินา นเยน ฯ
“ทรงระลึกได้ โดยนัยอย่างไร?”
“คือทรงระลึกได้โดยนัยว่า ‘อมุตตฺ ราสึ’ ดังนี้เป็นต้น.”
ตตฺถ “อมุตฺราสินฺติ อหํ อมุมฺหิ สํวฏฺฏกปฺเป
อหํ อมุมฺหิ ภเว วา โยนิยา วา คติยา วา วิญฺญาณฏฺฐติ ิยา วา สตฺตาวาเส วา สตฺตนิกาเย วา อโหสึ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อมุตฺตราสึ ความว่า ในสังวัฏฏกัปชื่อโน้น เราได้มีแล้ว
คือ ในภพก็ดี ในกำเนิดก็ดี ในคติกด็ ี ในวิญญาณฐิติก็ดี ในสัตตาวาสก็ดี ในสัตตนิกายก็ดี ชื่อโน้น เราได้มีแล้ว .
“เอวนฺนาโมติ เวสฺสนฺตโร วา โชติปาโล วา ฯ
บทว่า เอวนฺนาโม ความว่า (ในภพเป็นต้นชื่อโน้น) (เรา) มีชื่อว่าเวสสันดร หรือมีชื่อว่า โชติปาละ.
“เอวํโคตฺโตติ ภคโว วา โคตโม วา ฯ
บทว่า เอวํโคตฺโต ความว่า (เรา) เป็นภควโคตรหรือโคตมโคตร.
[179] “เอวํวณฺโณติ โอทาโต วา สาโม วา ฯ

บทว่า เอวํวณฺโณ ความว่า (เรา) เป็นผู้มีผิวขาว หรือดำคล้ำ.
“เอวมาหาโรติ สาลิมํโสทนาหาโร วา ปวตฺตผลโภชโน วา ฯ
บทว่า เอวมาหาโร ความว่า (เรา) มีอาหารคือข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ปรุงด้วยเนื้อ หรือมีผลไม้ที่หล่นลงเองเป็นของบริโภค.
“เอวํสุขทุกฺขปฏิสํเวทีติ อเนกปฺปกาเรน กายิกเจตสิกานํ สามิสนิรามิสาทิปฺปเภทานํ วา สุขทุกฺขานํ ปฏิสํเวที ฯ
บทว่า เอวํสุขทุกฺขปฏิสํเวที ความว่า (เรา) ได้เสวยสุขและทุกข์ต่างโดยประเภทมีสามิสสุขและนิรามิสสุขเป็นต้น
ที่เป็นไปทางกายและทางจิต โดยอเนกประการบ้าง.

๑ วิสุทธิมรรค ๒/๒๒๕-๒๖๕.
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“เอวมายุปริยนฺโตติ เอวํวสฺสสตปริมาณายุปริยนฺโต จตุราสีติกปฺปสหสฺสปริมาณายุปริยนฺโต วา ฯ
บทว่า เอวมายุปริยนฺโต ความว่า
(ในภพเป็นต้นชื่อโน้น) (เรา) มีที่สุดแห่งอายุมีกำหนดได้ร้อยปี หรือมีที่สุดแห่งอายุมกี ำหนดได้ ๘๔,๐๐๐ กัป อย่างนั้น.
“โส ตโต จุโต อมุตรฺ อุทปาทินตฺ ิ โส อหํ ตโต ภวโต โยนิโต คติโต วิญฺญาณฏฺฐิติโต สตฺตาวาสโต สตฺตนิกายโต วา จุโต
ปุน อมุกสฺมึ นาม ภเว โยนิยา คติยา วิญฺญาณฏฺฐิติยา สตฺตาวาเส สตฺตนิกาเย วา อุทปาทึ ฯ
หลายบทว่า โส ตโต จุโต อมุตรฺ อุทปาทึ ความว่า เรานั้น จุติจากภพ กำเนิด คติ วิญญาณฐิติ สัตตาวาส หรือสัตตนิกายนั้น
แล้ว จึงได้เกิดขึ้นในภพ กำเนิด คติ วิญญาณฐิติ สัตตาวาส หรือในสัตตนิกาย ชื่อโน้นอีก.
“ตตฺราปาสินฺติ อถ ตตฺราปิ ภเว วา โยนิยา วา คติยา วา วิญฺญาณฏฺฐิติยา วา สตฺตาวาเส วา สตฺตนิกาเย วา ปุน อโหสึ ฯ
บทว่า ตตฺราปาสึ ความว่า ภายหลัง เราได้มีแล้ว ในภพกำเนิด คติ วิญญาณฐิติ สัตตาวาส หรือในสัตตนิกายแม้นั้น ซ้ำอีก.
“เอวํนาโมติอาทิ วุตตฺ นยเมว ฯ
คำว่า เอวํนาโม เป็นต้น มีนัยดังกล่าวแล้วนั่นแล.
อถวา ยสฺมา “อมุตรฺ าสินฺติ อิทํ อนุปุพฺเพน อาโรหนฺตสฺส ยาวทิจฺฉกอนุสฺสรณํ
“โส ตโต จุโตติ ปฏินิวตฺตนฺตสฺส ปจฺจเวกฺขณํ
ตสฺมา “‘อิธูปปนฺโนติ อิมิสฺสา อิธูปปตฺติยา อนนฺตรํ ‘อมุตฺร อุทปาทินฺติ ตุสิตภวนํ สนฺธายาหาติ เวทิตพฺโพ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง
เพราะ(การระลึก)นี้ว่า อมุตรฺ าสึ เป็นการทรงระลึกตามที่ต้องการ(ของพระผู้มีพระภาค) ผู้ทรงระลึกขึ้นไปตามลำดับ,
(การระลึกนี้)ว่า โส ตโต จุโต เป็นการพิจารณา(ของพระผู้มพี ระภาค) ผู้ทรงระลึกถอยหลังกลับ,
เพราะฉะนั้น พึงทราบใจความว่า “(พระผู้มีพระภาค) ทรงหมายเอาภพดุสิต จึงตรัสคำนีว้ ่า อมุตฺร อุทปาทึ
ในลำดับแห่งการทรงอุบัติขึ้นในภพนี้ๆ ว่า อิธูปปนฺโน”.
“ตตฺราปาสึ เอวนฺนาโมติ ตตฺราปิ ตุสิตภวเน เสตุเกตุ นาม เทวปุตฺโต อโหสึ ฯ
หลายบทว่า ตตฺราปาสึ เอวนฺนาโม ความว่า เราได้เป็นเทวบุตร มีนามว่า เสตุเกตุ ในดุสติ พิภพแม้นั้น.
“เอวํโคตฺโตติ ตาหิ เทวตาหิ สทฺธึ เอกโคตฺโต ฯ
บทว่า เอวํโคตฺโต ความว่า เรามีโคตรอย่างเดียวกันกับเทวดาเหล่านั้น.
“เอวํวณฺโณติ สุวณฺณวณฺโณ ฯ
บทว่า เอวํวณฺโณ ความว่า เรามีผวิ พรรณดุจทอง.
“เอวมาหาโรติ ทิพพฺ สุธาหาโร ฯ
บทว่า เอวมาหาโร ความว่า เรามีอาหารขาวสะอาดเป็นทิพย์.
“เอวํสุขทุกฺขปฏิสํเวทีติ เอวํ ทิพฺพสุขํ ปฏิสํเวที ฯ
บทว่า เอวํสุขทุกฺขปฏิสํเวที ความว่า เราได้เสวยสุขอันเป็นทิพย์อย่างนี้.
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ทุกฺขํ ปน สงฺขารทุกฺขมตฺตเมว ฯ
ส่วนทุกข์ เป็นเพียงทุกข์ประจำสังขารเท่านั้น.
“เอวมายุปริยนฺโตติ เอวํ สตฺตปญฺญาสวสฺสโกฏิสฏฺฐวิ สฺสสตสหสฺสายุปริยนฺโต ฯ
บทว่า เอวมายุปริยนฺโต ความว่า (เรา) มีที่สุดแห่งอายุ ๕๗ โกฏิกับ ๖๐ แสนปี อย่างนี้.
“โส ตโต จุโตติ โส อหํ ตโต ตุสิตภวนโต จุโต ฯ
หลายบทว่า โส ตโต จุโต ความว่า เรานั้น จุติจากดุสติ พิภพนั้นแล้ว.
“อิธูปปนฺโนติ อิธ [180] มหามายาย เทวิยา กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺโต ฯ
ชุมนุมบทว่า อิธูปปนฺโน ความว่า (เรา) เกิดแล้วในพระครรภ์ของพระนางมหามายาเทวีในภพนี้.
“อิตีติ เอวํ ฯ
บทว่า อิติ แปลว่า ด้วยประการฉะนี้.
“สาการํ สอุทฺเทสนฺติ นามโคตฺตวเสน สอุทฺเทสํ วณฺณาทิวเสน สาการํ ฯ
สองบทว่า สาการํ สอุทฺเทสํ คือพร้อมด้วยอุเทศ ด้วยอำนาจชือ่ และโคตร, พร้อมด้วยอาการ ด้วยอำนาจผิวพรรณเป็นต้น.
นามโคตฺเตน หิ สตฺโต นโร “ติสฺโส๑ โคตโมติ อุททฺ ิสิยติ ฯ
จริงอยู่ สัตว์ คน อันชาวโลกย่อมแสดงขึ้น ด้วยชื่อและโคตรว่า “ติสสะ โคตมะ” ดังนี้.
วณฺณาทีหิ “โอทาโต สาโมติ นานตฺตโต ปญฺญายติ ฯ
(สัตว์) ย่อมปรากฏโดยความเป็นต่างๆ กัน ด้วยผิวพรรณเป็นอาทิว่า “ขาว ดำคล้ำ” ดังนี้เป็นต้น.
ตสฺมา นามโคตฺตํ อุทฺเทโส, อิตเร อาการา ฯ
เพราะเหตุนั้น ชื่อและโคตร ชื่อว่าอุเทศ, ผิวพรรณเป็นต้นนอกนี้ ชื่อว่าอาการ.
[พวกเดียรถีย์ระลึกชาติได้ ๔๐ กัป]
“กึ ปน พุทฺธาเยว ปุพฺเพนิวาสํ สรนฺตีติ ฯ
ถามว่า “ก็พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงระลึกบุพเพนิวาสได้พวกเดียวเท่านั้นหรือ?”
วุจจฺ เต ฯ
ข้าพเจ้าจะเฉลยต่อไป:น พุทฺธาเยว, ปจฺเจกพุทฺธสาวกติตฺถิยาปิ โน จ โข วิเสเสน ฯ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย(ย่อมทรงระลึกได้)พวกเดียว ก็หาไม่,
ถึงแม้พระปัจเจกพุทธ พระสาวก และเดียรถีย์ (ก็ระลึกได้), แต่วา่ (ระลึกได้)โดยไม่วิเศษเลย๒.
๑ อิโต ปรํ กตฺถจิ ทตฺโตติปิ ทิสฺสติ ฯ
๒ สารัตถทีปนี ๑/๖๑๓ เป็น … อวิเสเสน.
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ติตฺถิยา หิ จตฺตาฬีสํเยว กปฺเป สรนฺติ น ตโต ปรํ ฯ
จริงอยู่ พวกเดียรถีย์ ย่อมระลึกได้เพียง ๔๐ กัปเท่านั้น เลยจากนั้นไป ระลึกไม่ได้.
กสฺมา ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร?”
ทุพพฺ ลปฺปญฺญตฺตา ฯ
แก้ว่า “เพราะมีปัญญาหย่อนกำลัง.”
เตสํ หิ นามรูปปริจฺเฉทวิรหิตา ทุพพฺ ลา ปญฺญา โหติ ฯ
แท้จริง ปัญญาของเดียรถีย์เหล่านั้น จัดว่าหย่อนกำลัง เพราะเว้นจากการกำหนดนามและรูป.
[พระอสีติมหาสาวกระลึกชาติได้แสนกัป]
สาวเกสุ ปน อสีติมหาสาวกา กปฺปสตสหสฺสํ สรนฺติ ฯ
ก็บรรดาพระสาวกทั้งหลาย พระมหาสาวก ๘๐ รูป ระลึกได้แสนกัป.
เทฺว อคฺคสาวกา เอกมสงฺเขยฺยํ กปฺปสตสหสฺสญฺจ ฯ
พระอัครสาวกทั้ง ๒ องค์ ระลึกได้หนึ่งอสงไขยและแสนกัป.
ปจฺเจกพุทธฺ า เทฺว อสงฺเขยฺยานิ กปฺปสตสหสฺสญฺจ ฯ
พระปัจเจกพุทธทั้งหลาย ระลึกได้สองอสงไขยและแสนกัป.
เอตฺตโก หิ เตสํ อภินีหาโร ฯ
จริงอยู่ อภินิหารของพระมหาสาวก พระอัครสาวกและพระปัจเจกพุทธเหล่านั้นมีประมาณเท่านี้ .
พุทธฺ านํ ปน ปริจฺเฉโท นตฺถิ, ยาว อิจฺฉนฺติ ตาว สรนฺติ ฯ
ส่วนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่มีกำหนด, (พระพุทธเจ้าทั้งหลาย) ย่อมระลึกได้ตราบเท่าที่ทรงปรารถนา.
ติตฺถิยา จ ขนฺธปฏิปาฏิเมว สรนฺติ, ปฏิปาฏึ มุญฺจติ ฺวา จุติปฏิสนฺธิวเสน สริตุํ น สกฺโกนฺติ ฯ
แต่พวกเดียรถีย์ ย่อมระลึกได้ตามลำดับขันธ์เท่านั้น
พ้นลำดับ (ขันธ์) ไป ย่อมไม่สามารถจะระลึกได้ ด้วยอำนาจจุติและปฏิสนธิ.
เตสํ หิ อนฺธานํ วิย อิจฺฉิตปฺปเทโสกฺกมนํ นตฺถิ ฯ
เพราะว่าการก้าวลงสู่ประเทศ (แห่งญาณ) ทีต่ นปรารถนา ย่อมไม่มีแก่เดียรถีย์เหล่านั้น ผู้เป็นเหมือนคนบอด.
สาวกา อุภยถาปิ สรนฺติ ฯ ตถา ปจฺเจกพุทฺธา ฯ
พระสาวกทั้งหลาย ย่อมระลึกได้แม้โดยประการทั้ง ๒.
พระปัจเจกพุทธทั้งหลาย ก็เหมือนอย่างนั้น.
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พุทธฺ า ปน ขนฺธปฏิปาฏิยาปิ จุติปฏิสนฺธวิ เสนปิ สีโหกฺกนฺตวเสนปิ อเนกาสุ กปฺปโกฏีสุ เหฏฺฐา วา อุปริ วา
ยํ ยํ ฐานํ อากงฺขนฺติ ตํ ตํ สพฺพํ สรนฺติเยว ฯ
ส่วนพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงระลึกได้ตลอดสถานที่ๆ ทรงมุ่งหวังนั้นๆ ทั้งหมดทีเดียว ในเบื้องต่ำหรือเบื้องบน
ในโกฏิกัปเป็นอันมาก ด้วยลำดับขันธ์บ้าง ด้วยอำนาจจุติและปฏิสนธิบ้าง ด้วยอำนาจการก้าวไปดุจราชสีห์บ้าง.
“อยํ โข เม พฺราหฺมณาติอาทีสุ ฯ
ในคำว่า อยํ โข เม พฺราหฺมณ เป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):“เมติ มยา ฯ
บทว่า เม คือ มยา แปลว่า อันเรา.
วิชฺชาติ วิทติ กรณตฺเถน วิชฺชา ฯ
ความรู้แจ้ง ท่านเรียกว่า วิชชา เพราะอรรถว่า ทำให้รู้แจ้ง.
กึ วิทิตํ กโรติ ฯ ปุพฺเพนิวาสํ ฯ
ถามว่า “ย่อมทำให้รู้แจ้งอะไร?” แก้ว่า “ย่อมทำให้รู้แจ้ง ซึ่งบุพเพนิวาส.”
[181] อวิชชฺ าติ ตสฺเสว ปุพฺเพนิวาสสฺส อวิทต
ิ กรณตฺเถน

ตปฺปฏิจฺฉาทกโมโห วุจจฺ ติ ฯ

โมหะที่ปกปิดวิชชานั้น ท่านเรียกว่า อวิชชา เพราะอรรถว่าเป็นเหตุทำไม่ให้รู้แจ้งซึ่งบุพเพนิวาสนั้นนั่นแล.
“ตโมติ เสฺวว โมโห ปฏิจฺฉาทกตฺเถน “ตโมติ วุจฺจติ ฯ
โมหะนั้นนั่นเอง ท่านเรียกว่า ตมะ (ความมืด) ในบทว่า ตโม เพราะอรรถว่าปกปิด.
“อาโลโกติ สาเยว วิชฺชา โอภาสกรณตฺเถน “อาโลโกติ วุจฺจติ ฯ
วิชชานั้นนั่นเอง ท่านเรียกว่า อาโลกะ ในบทว่า อาโลโก เพราะอรรถว่าทำแสงสว่าง.
เอตฺถ จ “วิชฺชา อธิคตาติ อยํ อตฺโถ ฯ
ก็บรรดาบทเหล่านี้ ในบทว่า วิชฺชา อธิคตา นี้ มีอธิบายเท่านี้.
เสสํ ปสํสาวจนํ ฯ
คำที่เหลือ เป็นคำกล่าวสรรเสริญ.
โยชนา ปเนตฺถ “อยํ โข เม วิชฺชา อธิคตา, ตสฺส เม อธิคตวิชฺชสฺส อวิชฺชา วิหตา. ‘วินฏฺฐาติ อตฺโถ ฯ
ส่วนใน(บททั้ง ๒ ว่า วิชฺชา อธิคตา อวิชฺชา วิหตา) นี้
มีโยชนาว่า “วิชชานี้แล เราได้บรรลุแล้ว อวิชชา อันเราผู้ได้บรรลุวิชชานั้น กำจัดได้แล้ว. อธิบายว่า ‘ให้พินาศแล้ว.’
กสฺมา ฯ ยสฺมา วิชฺชา อุปฺปนฺนา ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร?” แก้ว่า “เพราะเหตุทวี่ ิชชาเกิดขึ้นแล้ว.”
เอส นโย อิตรสฺมึปิ ปททฺวเย ฯ
ในบททั้ง ๒ (คือ ตโม วิหโต อาโลโก อุปฺปนฺโน) แม้นอกนี้ ก็มีนัยนี้.
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“ยถาตนฺติ เอตฺถ “ยถาติ โอปมฺเม ฯ
ศัพท์ว่า ยถา ในคำว่า ยถาตํ นี้ เป็นนิบาต ลงในความอุปมา.
“ตนฺติ นิปาโต ฯ
ศัพท์ว่า ตํ เป็นนิบาต.
สติยา อวิปฺปวาเสน อปฺปมตฺตสฺส, วิริยาตาเปน อาตาปิโน,
กาเย จ ชีวิเต จ อนเปกฺขตาย ปหิตตฺตสฺส. “เปสิตจิตตฺ สฺสาติ อตฺโถ ฯ
(วิชชาเป็นต้นเกิดขึ้นแล้ว) แก่บุคคลผู้ชื่อว่าไม่ประมาท เพราะความไม่อยู่ปราศจากสติ,
ผู้ชื่อว่ามีความเพียรเผากิเลส เพราะยังกิเลสให้เร่าร้อนด้วยความเพียร,
ผู้ชื่อว่ามีตนส่งไปแล้ว. อธิบายว่า “ผู้ส่งจิตไปแล้ว” เพราะเป็นผู้ไม่มีความเยื่อใยในกายและชีวิต.
อิทํ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
“ยถา อปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อวิชชฺ า วิหญฺเญยฺย, วิชชฺ า อุปฺปชฺเชยฺย, ตโม วิหญฺเญยฺย, อาโลโก อุปปฺ ชฺเชยฺย
เอวเมว มม อวิชชฺ า วิหตา, วิชชฺ า อุปฺปนฺนา, ตโม วิหโต, อาโลโก อุปฺปนฺโน, เอตสฺส เม ปธานานุโยคสฺส อนุรปู เมว ผลํ ลทฺธนฺติ ฯ
พระผู้มีพระภาค ตรัสคำอธิบายไว้วา่
“อวิชชา เรากำจัดได้แล้ว, วิชชา เกิดขึ้นแล้ว (แก่เรา), ความมืด เรากำจัดได้แล้ว, แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว (แก่เรา),
ผลอันสมควรแก่การประกอบความเพียรเนืองๆ นั้น เราได้แล้ว
เหมือนอย่างอวิชชา อันพระโยคาวจรพึงกำจัด, วิชชาพึงเกิดขึ้น, ความมืด พึงถูกกำจัด, แสงสว่าง พึงเกิดขึ้น
แก่พระโยคาวจรผู้ไม่ประมาท ผู้มีความเพียรเผากิเลส ผู้มีตนส่งไปแล้วอยู่ ฉันนั้นเหมือนกัน.”
“อยํ โข เม พฺราหฺมณ ปฐมา อภินิพพฺ ิทา๑ อโหสิ กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว อณฺฑโกสมฺหาติ
อยํ โข มม พฺราหฺมณ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญฺญาณมุขตุณฺฑเกน ปุพฺเพนิวุฏฐฺ กฺขนฺธปฏิจฺฉาทกํ อวิชฺชณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา
ปฐมา อภินพิ ฺพิทา ปฐมา นิกฺขนฺติ ปฐมา อริยา ชาติ อโหสิ
กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว มุขตุณฺฑเกน วา ปาทนขสิขาย วา อณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา
ตมฺหา อณฺฑโกสมฺหา อภินิพพฺ ิทา นิกฺขนฺติ กุกฺกุฏนิกาเย ปจฺฉาชาตีติ๒ ฯ
หลายบทว่า อยํ โข เม พฺราหฺมณ ปฐมา อภินิพพฺ ิทา อโหสิ กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว อณฺฑโกสมฺหา ความว่า
พราหมณ์! ความชำแรกออกครั้งที่หนึ่ง คือความออกไปครั้งที่หนึ่ง ได้แก่ความเกิดเป็นอริยะครั้งที่หนึ่ง นี้แล ได้มีแล้วแก่เรา
เพราะทำลายกระเปาะฟองคืออวิชชา อันปกปิดขันธ์ที่เราอยู่อาศัยในภพก่อน ด้วยจะงอยปากคือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ดุจความชำแรกออก คือความออกไป ได้แก่ความเกิดในภายหลัง ในหมู่ไก่ จากกระเปาะฟองไข่นั้น แห่งลูกไก่
เพราะทำลายกระเปาะฟองไข่ ด้วยจะงอยปาก หรือด้วยปลายเล็บเท้าฉะนั้น ด้วยประการฉะนี้.
ปุพฺเพนิวาสกถา นิฏฺฐติ า ฯ
กถาว่าด้วยปุพเพนิวาส จบ.

๑ ปาลิยมฺปน อภินพิ ฺพิธาติ ทิสฺสติ ฯ กตฺถจิ อภินพิ ฺภิทาติปิ ทิสฺสติ ฯ
๒ ปจฺจาชาตีติ ภเวยฺย ฯ
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กถาว่าด้วยทิพยจักษุ
[182] “โส เอวํ ฯเปฯ จุตูปปาตญฺญาณายาติ

จุติยา จ อุปปาเต จ ญาณาย ฯ

หลายบทว่า โส เอวํ ฯเปฯ จุตปู ปาตญฺญาณาย ความว่า (เราได้นอ้ มจิตไปแล้ว) เพือ่ ญาณ (ความรู)้ ในจุตแิ ละอุบตั ิ (ของสัตว์ทง้ั หลาย).
“เยน ญาเณน สตฺตานํ จุติ จ อุปปาโต จ ญายติ ตทตฺถนฺติ วุตฺตํ โหติ ฯ
มีคำอธิบายว่า “(เราได้น้อมจิตไปแล้ว) เพื่อญาณที่เป็นเครื่องรูค้ วามเคลื่อนและความบังเกิด ของสัตว์ทั้งหลาย.”
“จิตตฺ ํ อภินินฺนาเมสินฺติ ปริกมฺมจิตตฺ ํ นีหรึ ฯ
สองบทว่า จิตตฺ ํ อภินินฺนาเมสึ ความว่า เราได้น้อมบริกรรมจิตไป.
โส ทิพฺเพน ฯเปฯ ปสฺสามีติ เอตฺถ ปน
ปูริตปารมีนํ มหาสตฺตานํ ปริกมฺมกรณํ นตฺถิ, เต หิ จิตฺเต อภินินฺนามิตมตฺเต เอว ทิพฺเพน จกฺขุนา ฯเปฯ สตฺเต ปสฺสนฺติ ฯ
ส่วนในคำว่า โส ทิพฺเพน ฯเปฯ ปสฺสามิ นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):พระมหาสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้ว ย่อมไม่มีการทำบริกรรม,
จริงอยู่ พระมหาสัตว์เหล่านั้น พอเมื่อน้อมจิตไปเท่านั้น ย่อมเห็นสัตว์ทั้งหลาย ผูก้ ำลังจุติ กำลังอุบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลว่ งจักษุของมนุษย์.
อาทิกมฺมิกกุลปุตฺตา ปริกมฺมํ กตฺวา ฯ ตสฺมา เตสํ วเสน ปริกมฺมํ วตฺตพฺพํ สิยา ฯ
กุลบุตรผู้เป็นอาทิกรรมิกทั้งหลาย ต้องทำบริกรรม (จึงเห็นได้).
เพราะเหตุนั้น การบริกรรม ด้วยสามารถแห่งกุลบุตรเหล่านั้น จึงควรกล่าวไว้ด้วย.
ตํ ปน วุจฺจมานํ อติภาริยํ วินยนิทานํ กโรติ ตสฺมา ตํ น วทาม ฯ
แต่เมื่อข้าพเจ้า จะกล่าวการบริกรรมนั้นด้วย จะทำนิทานแห่งพระวินัย ให้เป็นภาระหนักยิ่ง,
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวการบริกรรมนั้นไว้.
อตฺถิเกหิ ปน วิสุทฺธิมคฺเค วุตตฺ นเยน คเหตพฺพํ ฯ
ส่วน(นักศึกษาทัง้ หลาย) ผูม้ คี วามต้องการ ควรถือเอาการบริกรรมนัน้ ตามนัยทีข่ า้ พเจ้ากล่าวไว้แล้วในปกรณ์วเิ สสชือ่ วิสทุ ธิมรรค.๑
อิธ ปน ปาลิเมว วณฺณยิสฺสาม ฯ
แต่ใน(นิทานแห่งพระวินัย)นี้ ข้าพเจ้าจักพรรณนาไว้เฉพาะบาลีเท่านั้น.
[อรรถาธิบายคำว่าทิพยจักษุเป็นต้น]
“โสติ โส อหํ ฯ
บทว่า โส คือ โส อหํ แปลว่า เรานั้น.
“ทิพฺเพนาติอาทีสุ ทิพฺพสทิสตฺตา ทิพฺพํ ฯ
ในคำว่า ทิพฺเพน เป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):- (จักษุประสาท) ชื่อว่าทิพย์ เพราะเป็นเช่นกับด้วยจักษุทิพย์.
๑ วิสุทธิมรรค ๒/๒๕๑-๒๕๓.
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เทวตานํ หิ สุจริตกมฺมนิพฺพตฺตํ ปิตตฺ เสมฺหรุธิราทีหิ อปลิพุทธฺ ํ อุปกฺกิเลสวิมตุ ฺตตาย ทูเรปิ อารมฺมณสมฺปฏิจฺฉนสมตฺถํ ทิพฺพํ
ปสาทจกฺขุ โหติ ฯ
จริงอยู่ จักษุประสาทของเทวดาทั้งหลายที่เกิดเพราะสุจริตกรรม อันน้ำดี เสลด และเลือด เป็นต้นมิได้พัวพัน
ซึ่งสามารถรับอารมณ์แม้ในที่ไกลได้ เพราะเป็นธรรมชาติทพี่ ้นจากอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ชื่อว่าเป็นทิพย์ .
อิทญฺจาปิ วิริยภาวนาพลนิพพฺ ตฺตํ ญาณจกฺขุ ตํสทิสเมวาติ ทิพฺพสทิสตฺตา ทิพฺพํ ฯ
ก็อีกอย่างหนึ่ง ญาณจักษุนี้ ที่เกิดเพราะกำลังแห่งวิริยภาวนา ก็เป็นเช่นจักษุประสาทนั้นเหมือนกัน
เพราะเหตุนั้น (ญาณจักษุนั้น) จึงชื่อว่าเป็นทิพย์ เพราะเป็นเช่นกับด้วยจักษุทิพย์.
ทิพพฺ วิหารวเสน ปฏิลทฺธตฺตา อตฺตนา จ ทิพฺพวิหารสนฺนิสฺสิตตฺตาปิ ทิพพฺ ํ ฯ
(ญาณจักษุนั้น) ชื่อว่าเป็นทิพย์ เพราะเป็นจักษุอันพระองค์ได้แล้วด้วยอำนาจทิพพวิหาร และเพราะแม้ตนก็อาศัยทิพพวิหาร.
อาโลกปริคฺคเหน มหาชุติกตฺตาปิ ทิพฺพํ ฯ
ชื่อว่าเป็นทิพย์ แม้เพราะมีความรุ่งเรืองมาก ด้วยการกำหนดแสงสว่าง.
ติโรกุฑฺฑาทิคตรูปทสฺสเนน มหาคติกตฺตาปิ ทิพฺพํ ฯ
ชื่อว่าเป็นทิพย์ แม้เพราะมีคติ (ทางไป) มาก ด้วยการเห็นรูปที่อยู่ภายนอกฝาเรือนเป็นต้น.
ตํ สพฺพํ สทฺทสตฺถานุสาเรน เวทิตพฺพํ ฯ
(หมวด ๕ แห่งอรรถ)ทั้งหมดนั้น บัณฑิตพึงทราบ ตามแนวแห่งคัมภีร์ศพั ทศาสตร์.
ทสฺสนฏฺเฐน จกฺขุ จกฺขุกิจจฺ กรเณน จกฺขุมิวาติปิ จกฺขุ ฯ
ชื่อว่าจักษุ เพราะอรรถว่าเห็น เป็นเหมือนจักษุ เพราะทำกิจแห่งจักษุ แม้เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าจักษุ.
จุตูปปาตทสฺสเนน ทิฏฺฐวิ ิสุทฺธิเหตุตตฺ า วิสุทฺธํ ฯ
ชื่อว่าบริสุทธิ์ เพราะความเป็นเหตุแห่งทิฏฐิวิสุทธิ ด้วยการเห็นความจุติและความอุบัติ (แห่งสัตว์ทั้งหลาย).
โย หิ จุติมตฺตเมว ปสฺสติ น อุปปาตํ โส อุจฺเฉททิฏฺฐึ คณฺหาติ ฯ
จริงอยู่ ผูใ้ ด ย่อมเห็นเพียงความจุตเิ ท่านัน้ ไม่เห็นความอุบตั ิ (แห่งสัตว์ทง้ั หลาย) ผูน้ น้ั ย่อมยึดเอาอุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นว่าขาดสูญ).
โย อุปปาตมตฺตเมว ปสฺสติ น จุตึ โส นวสตฺตปาตุภาวทิฏฺฐึ [183] คณฺหาติ ฯ
ผูใ้ ดย่อมเห็นเพียงความอุบตั เิ ท่านัน้ ไม่เห็นความจุติ (แห่งสัตว์ทง้ั หลาย) ผูน้ น้ั ย่อมยึดเอาทิฏฐิคอื ความปรากฏขึน้ แห่งสัตว์ใหม่ๆ.
โย ปน ตทุภยํ ปสฺสติ โส ยสฺมา ทุวิธมฺปิ ตํ ทิฏฺฐคิ ตํ อติวตฺตติ ตสฺมาสฺส ตํ ทสฺสนํ ทิฏฐฺ ิวิสุทธฺ ิเหตุ โหติ ฯ
ส่วนผู้ใดย่อมเห็นทั้งสองอย่างนั้น ผู้นั้นย่อมล่วงเลยทิฏฐิทั้งสองอย่างนั้นไป
เพราะเหตุนั้น ทัสสนะนั้น ของผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นเหตุแห่งทิฏฐิวิสุทธิ.
ตทุภยญฺจ ภควา อทฺทส ฯ
ส่วนพระผู้มีพระภาค ได้ทรงเห็นทั้งสองอย่างนั้นแล้ว.
เตเนตํ วุตฺตํ “จุตูปปาตทสฺสเนน ทิฏฺฐิวิสุทธฺ ิเหตุตฺตา วิสทุ ฺธนฺติ ฯ
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เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวคำนีว้ ่า
“ชื่อว่าบริสุทธิ์ เพราะความเป็นเหตุแห่งทิฏฐิวิสุทธิ ด้วยการเห็นความจุติและความอุบัติ (แห่งสัตว์ทั้งหลาย)” ดังนี้.
[ทิพยจักษุของพระผู้มีพระภาคปราศจากอุปกิเลส ๑๑ อย่าง]
เอกาทสอุปกฺกิเลสวิรหโต วา วิสุทฺธํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่าบริสุทธิ์ เพราะเว้นจากอุปกิเลส (เครื่องเศร้าหมองจิต) ๑๑ อย่าง.
ภควโต หิ เอกาทสอุปกฺกิเลสวิรหิตํ ทิพพฺ จกฺขุ ฯ
จริงอยู่ ทิพยจักษุของพระผู้มีพระภาค เว้นแล้วจากอุปกิเลส ๑๑ อย่าง.
ยถาห “โส โข อหํ อนุรุทธฺ า ‘วิจิกิจฺฉา จิตตฺ สฺส อุปกฺกิเลโสติ อิติ วิทติ ฺวา วิจกิ ิจฺฉํ จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสํ ปชหึ
อมนสิกาโร จิตฺตสฺส, ถีนมิทฺธํ จิตตฺ สฺส, ฉมฺภิตตฺตํ จิตฺตสฺส, อุพฺพิลฺลํ จิตตฺ สฺส, ทุฏฺฐุลฺลํ จิตตฺ สฺส, อจฺจารทฺธวิริยํ จิตฺตสฺส,
อติลีนวิริยํ จิตฺตสฺส, อภิชปฺปา จิตฺตสฺส, นานตฺตสญฺญา จิตฺตสฺส,
‘อตินิชฺฌายิตตฺตํ รูปานํ จิตตฺ สฺส อุปกฺกิเลโสติ อิติ วิทิตวฺ า อตินิชฺฌายิตตฺตํ รูปานํ จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสํ ปชหึ
โส โข อหํ อนุรุทฺธา อปฺปมตฺโต อาตาปี ปหิตตฺโต วิหรนฺโต โอภาสํ หิ โข สญฺชานามิ น จ รูปานิ ปสฺสามิ
รูปานิ หิ โข ปสฺสามิ น จ โอภาสํ สญฺชานามีติ๑ เอวมาทึ ฯ
เหมือนอย่างทีพ่ ระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ว่า “ดูก่อนอนุรทุ ธะนันทิยะและกิมพิละทั้งหลาย!๒ เรานั้นแล
๑. รู้แล้วว่า วิจิกจิ ฉา ความลังเลสงสัย เป็นเครื่องเศร้าหมองจิต จึงละวิจิกจิ ฉาเครื่องเศร้าหมองจิตเสียได้.
๒. รู้แล้วว่า อมนสิการ ความไม่ใส่ใจ เป็นเครื่องเศร้าหมองจิต จึงละอมนสิการเครื่องเศร้าหมองจิตเสียได้.
๓. รู้แล้วว่า ถีนมิทธะ ความหดหู่ง่วงเหงา เป็นเครื่องเศร้าหมองจิต จึงละถีนมิทธะเครื่องเศร้าหมองจิตเสียได้.
๔. รู้แล้วว่า ฉัมภิตัตตะ ความหวาดเสียว เป็นเครื่องเศร้าหมองจิต จึงละฉัมภิตัตตะเครื่องเศร้าหมองจิตเสียได้.
๕. รู้แล้วว่า อุพพิลละ ความตื่นเต้น เป็นเครื่องเศร้าหมองจิต จึงละอุพพิลละเครื่องเศร้าหมองจิตเสียได้.
๖. รู้แล้วว่า ทุฏฐุลละ ความชัว่ หยาบ เป็นเครื่องเศร้าหมองจิต จึงละทุฏฐุลละเครื่องเศร้าหมองจิตเสียได้ .
๗. รูแ้ ล้วว่า อัจจารัทธวิรยิ ะ ความเพียรทีป่ รารภเกินไป เป็นเครือ่ งเศร้าหมองจิต จึงละอัจจารัทธวิรยิ ะเครือ่ งเศร้าหมองจิตเสียได้.
๘. รู้แล้วว่า อติลีนวิริยะ เป็นเครื่องเศร้าหมองจิต จึงละอติลีนวิริยะเครื่องเศร้าหมองจิตเสียได้.
๙. รู้แล้วว่า อภิชัปปา ตัณหาที่คอยกระซิบ เป็นเครื่องเศร้าหมองจิต จึงละอภิชัปปาเครื่องเศร้าหม่องจิตเสียได้ .
๑๐.รู้แล้วว่า นานัตตสัญญา ความสำคัญสภาวะเป็นต่างๆ กัน เป็นเครื่องเศร้าหมองจิต
จึงละนานัตตสัญญาเครื่องเศร้าหมองจิตเสียได้.
๑๑.รู้แล้วว่า อตินิชฌายิตัตตะ รูปานัง กิริยาที่เพ่งดูรูปเกินไป เป็นเครื่องเศร้าหมองจิต
จึงละอตินิชฌายิตตั ตะ รูปานัง เครื่องเศร้าหมองจิตเสียได้.
ดูก่อนอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละทั้งหลาย! เรานั้นแล เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตนส่งไปแล้วอยู่
ย่อมรูส้ กึ แสงสว่างอย่างเดียวเทียวแล แต่ไม่เห็นรูปทัง้ หลาย เห็นแต่รปู อย่างเดียวเทียวแล แต่ไม่รสู้ กึ แสงสว่าง๓” ดังนีเ้ ป็นต้น.
๑ ม. อุปริ. ๑๔/๓๐๖.
๒ ในอุปกิเลสสูตร มีพระอนุรุทธะ พระนันทิยะ และพระกิมพิละ ๓ ท่านเข้าไปเฝ้า,
แต่พระผู้มีพระภาคตรัสออกชื่อท่านอนุรุทธะรูปเดียวที่เป็นหัวหน้า ในพหุวจนะ เช่น สาริปุตตา เป็นต้น .
๓ ม. อุปริ. ๑๔/๓๐๖-๓๐๗.
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ตเทวํ เอกาทสอุปกฺกิเลสวิรหโต วิสทุ ฺธํ ฯ
(ญาณจักษุ)นั้น (ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น) ชื่อว่าบริสุทธ์ เพราะเว้นจากอุปกิเลส ๑๑ อย่าง ดังพรรณนามาฉะนี้.
มนุสฺสูปจารํ อติกกฺ มิตฺวา รูปทสฺสเนน อติกฺกนฺตมานุสกํ ฯ
ชื่อว่า ล่วงจักษุของมนุษย์ เพราะเห็นรูปล่วงเลยอุปจารแห่งมนุษย์ไป.
“มานุสกํ วา มํสจกฺขุํ อติกฺกนฺตตฺตา อติกฺกนฺตมานุสกนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง พึงทราบว่า ชื่อว่าอติกกันตมานุสกะ เพราะล่วงเลยมังสจักษุของมนุษย์ไป.
เตน ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน ฯ
ด้วยทิพยจักษุนั้นอันบริสุทธ์ล่วงเลยเสียซึ่งจักษุของมนุษย์.
“สตฺเต ปสฺสามีติ มนุสฺโส มํสจกฺขุนา วิย สตฺเต ปสฺสามิ ทกฺขามิ โอโลเกมิ ฯ
สองบทว่า สตฺเต ปสฺสามิ ความว่า เราย่อมดู คือย่อมเห็น ได้แก่ตรวจดูสัตว์ทั้งหลาย (ด้วยทิพยจักษุ)
เหมือนมนุษย์ ดูด้วยมังสจักษุฉะนั้น
“จวมาเน อุปปชฺชมาเนติ เอตฺถ
จุตกิ ฺขเณ อุปปตฺติกฺขเณ วา ทิพฺพจกฺขุนา ทฏฺฐุํ น สกฺกา
เย ปน อาสนฺนจุติกา “อิทานิ จวิสฺสนฺตีติ, เต “จวมานา”
เย จ คหิตปฏิสนฺธิกา สมฺปตินพิ ฺพตฺตา [184] วา, เต “อุปปชฺชมานาติ อธิปฺเปตา ฯ
ในคำว่า จวมาเน อุปปชฺชมาเน เป็นต้นนี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):ใครๆ ไม่สามารถเพื่อจะเห็น(สัตว์ทั้งหลาย)ได้ ด้วยทิพยจักษุ ในขณะจุติหรือในขณะอุบัติ,
แต่สัตว์เหล่าใด ผูใ้ กล้ต่อจุติอยู่วา่ “จักจุติเดี๋ยวนี้,” สัตว์เหล่านั้น (ท่านประสงค์ว่า) “กำลังจะจุติ”
และสัตว์เหล่าใด ผู้ถือปฏิสนธิแล้ว หรือผู้เกิดแล้วบัดเดี๋ยวนี้, สัตว์เหล่านั้น ท่านก็ประสงค์ว่า “กำลังจะอุบัติ.”
“เต เอวรูเป จวมาเน อุปปชฺชมาเน จ ปสฺสามีติ ทสฺเสติ ฯ
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า “เราย่อมเล็งเห็นสัตว์เหล่านั้น คือเห็นปานนั้น ผูก้ ำลังจุติและผู้กำลังอุบัติ” ดังนี้.
“หีเนติ โมหนิสฺสนฺทยุตตฺ ตฺตา หีนานํ ชาติกุลโภคาทีนํ วเสน หีฬิเต โอญาเต อวญฺญาเต ฯ
บทว่า หีเน ความว่า ผู้ถูกเขาติเตียน คือดูหมิ่น เหยียดหยาม ด้วยอำนาจชาติตระกูลและโภคะเป็นต้น
ที่ชื่อว่าเลวทราม เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยผลวิบากแห่งโมหะ.
“ปณีเตติ อโมหนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา ตพฺพิปรีเต ฯ
บทว่า ปณีเต ความว่า ผูต้ รงกันข้ามจากบุคคลเลวนั้น เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยผลวิบากแห่งอโมหะ.
“สุวณฺเณติ อโทสนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา อิฏฺฐกนฺตมนาปวณฺณยุตฺเต ฯ
บทว่า สุวณฺเณ ความว่า
ผู้ประกอบด้วยผิวพรรณ ที่น่าปรารถนา น่าใคร และน่าชอบใจ เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยผลวิบากแห่งอโทสะ.
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“ทุพพฺ ณฺเณติ โทสนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา อนิฏฺฐอกนฺตอมนาปวณฺณยุตฺเต ฯ “อภิรูปวิรูเปติปิ อตฺโถ ฯ
บทว่า ทุพพฺ ณฺเณ ความว่า
ผู้ประกอบด้วยผิวพรรณที่ไม่นา่ ปรารถนา ไม่น่าใคร่ และไม่น่าชอบใจ เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยผลวิบากแห่งโทสะ.
อธิบายว่า “ผู้มรี ูปแปลกประหลาดจากผู้ที่มรี ูปสวย” ดังนี้บ้าง.
“สุคเตติ สุคติคเต ฯ
บทว่า สุคเต ได้แก่ ผู้ไปสู่สุคติ.
อโลภนิสฺสนฺทยุตตฺ ตฺตา วา อฑฺเฒ มหทฺธเน ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ผู้มั่งคั่ง คือมีทรัพย์มาก เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยผลวิบากแห่งอโลภะ.
“ทุคฺคเตติ ทุคฺคติคเต ฯ
บทว่า ทุคฺคเต ได้แก่ ไปสู่ทุคติ.
โลภนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา วา ทลิทฺเท อปฺปนฺนปาเน ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ผู้ยากจน คือมีข้าวและน้ำน้อย เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยผลวิบากแห่งโลภะ.
“ยถากมฺมูปเคติ ยํ ยํ กมฺมํ อุปจิตํ เตน เตน อุปคเต ฯ
บทว่า ยถากมฺมูปเค ได้แก่ ผู้เข้าถึงตามกรรมที่ตนเข้าไปสั่งสมไว้แล้ว.
ตตฺถ ปุริเมหิ “จวมาเนติอาทีหิ ทิพฺพจกฺขุกิจฺจํ วุตตฺ ํ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น พระผู้มพี ระภาคตรัสกิจแห่งทิพยจักษุด้วยบทต้นๆ ว่า “จวมาเน” เป็นอาทิ.
อิมินา ปน ปเทน ยถากมฺมูปคญฺญาณกิจฺจํ ฯ
อนึ่ง กิจแห่งยถากัมมูปคญาณ (ญาณเครือ่ งสัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรม) ก็เป็นอันตรัสแล้วด้วยบทนี้.
[ลำดับความเกิดขึ้นแห่งยถากัมมูปคญาณ]
ตสฺส จ ญาณสฺส อยมุปฺปตฺติกกฺ โม ฯ
ก็ลำดับความเกิดขึ้นแห่งญาณนั้น มีดังต่อไปนี้:เหฏฺฐา นิรยาภิมุขํ อาโลกํ วฑฺเฒตฺวา เนรยิกสตฺเต ปสฺสติ มหนฺตํ ทุกฺขมนุภวมาเน ฯ
(ภิกษุในพระศาสนานี้๑) เจริญอาโลกกสิณ มุง่ หน้าต่อนรกเบือ้ งต่ำแล้ว ย่อมเห็นสัตว์นรกทัง้ หลาย ผูต้ ามเสวยทุกข์อย่างใหญ่อยู่.
ตํ ทสฺสนํ ทิพฺพจกฺขุกิจฺจเมว ฯ
การเห็นนั้น จัดเป็นกิจแห่งทิพยจักษุโดยแท้.
โส เอวํ มนสิกโรติ “กินฺนุโข กมฺมํ กตฺวา อิเม สตฺตา เอวํ ทุกฺขมนุภวนฺตีติ ฯ
เธอนั้นใฝ่ใจอยูอ่ ย่างนี้วา่ “สัตว์เหล่านี้ ทำกรรมอะไรหนอแล จึงได้ตามเสวยทุกข์อยู่อย่างนี้?”
๑ ฎีกาปรมัตถมัญชุสา ๒/๓๓๐ อิมานิ ศัพท์นี้เป็น อิมินา ในวิสุทธิมรรคก็เป็น อิมินา.
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อถสฺส “อิทนฺนาม กตฺวาติ ตํกมฺมารมฺมณํ ญาณํ อุปฺปชฺชติ ฯ
ลำดับนั้น ญาณอันมีกรรมนั้นเป็นอารมณ์ ก็เกิดขึ้นแก่เธอนั้นว่า “เพราะทำกรรมชื่อนี้.”
ตถา อุปริ เทวโลกาภิมุขํ อาโลกํ วฑฺเฒตฺวา นนฺทนวนมิสฺสกวนปารุสกวนาทีสุ สตฺเต ปสฺสติ มหาสมฺปตฺตึ อนุภวมาเน ฯ
อนึ่ง (เธอนั้น) เจริญอาโลกกสิณ มุ่งหน้าต่อเทวโลกเบื้องบนแล้ว
ย่อมเห็นสัตว์ทั้งหลายในสวนนันทวัน มิสสกวัน และปารุสกวันเป็นต้น ผู้เสวยสมบัติอย่างใหญ่อยู่.
ตมฺปิ ทสฺสนํ ทิพพฺ จกฺขุกิจจฺ เมว ฯ
การเห็นแม้นั้นจัดเป็นกิจแห่งทิพยจักษุโดยแท้.
โส เอวํ มนสิกโรติ “กินฺนุโข กมฺมํ กตฺวา อิเม สตฺตา เอวํ สมฺปตฺติมนุภวนฺตีติ ฯ
เธอนั้นใฝ่ใจอยูอ่ ย่างนี้วา่ “สัตว์เหล่านี้ทำกรรมอะไรหนอแล จึงได้เสวยสมบัติอย่างนี้?”
อถสฺส “อิทนฺนาม กตฺวาติ ตํ กมฺมารมฺมณํ ญาณํ อุปฺปชฺชติ ฯ
ลำดับนั้น ญาณอันมีกรรมนั้นเป็นอารมณ์ก็เกิดขึ้นแก่เธอนั้นว่า “เพราะทำกรรมชื่อนี้.”
อิทํ ยถากมฺมูปคญฺญาณํ นาม ฯ
นี้ชื่อว่า ยถากัมมูปคญาณ (ญาณเครือ่ งรู้สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรม).
อิมสฺสปิ วิสุํ ปริกมฺมนฺนาม นตฺถิ ฯ
ชื่อว่าการบริกรรมแผนกหนึ่ง แม้แห่งยถากัมมูปคญาณนี้ก็ไม่มี.
[185] ยถาปิมสฺส

เอวํ อนาคตํสญฺญาณสฺสาปิ ฯ

(ยถากัมมูปคญาณ)นี้ (ไม่มีการบริกรรมไว้แผนกหนึ่ง) แม้ฉันใด แม้อนาคตังสญาณ (ก็ไม่มี)ฉันนั้น.
ทิพพฺ จกฺขุปาทกาเนว หิ อิมานิ ทิพพฺ จกฺขุนา สเหว อิชฺฌนฺติ ฯ
จริงอยู่ ญาณเหล่า๑นี้ ที่เป็นบาทแห่งทิพยจักษุนั่นแล ย่อมสำเร็จพร้อมกับทิพยจักษุนั่นเอง.
“กายทุจฺจริเตนาติอาทีสุ
ทุฏฺฐุ จริตํ ทุฏฺฐํ วา จริตํ กิเลสปูตกิ ตฺตาติ ทุจฺจริตํ ฯ
ในคำว่า กายทุจฺจริเตน เป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):ความประพฤติชวั่ หรือความประพฤติเสียหาย เพราะมีกิเลสเป็นความเสียหาย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า ทุจริต .
กาเยน ทุจฺจริตํ กายโต วา อุปฺปนฺนํ ทุจฺจริตนฺติ กายทุจฺจริตํ ฯ
ความประพฤติชวั่ ทางกาย หรือความประพฤติชั่วที่เกิดจากกาย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า กายทุจริต .
เอวํ วจีมโนทุจฺจริตานิปิ ทฏฺฐพฺพานิ ฯ
แม้วจีทุจริต และมโนทุจริต ก็ควรทราบดังอธิบายมานี้.

๑ วิสุทธิมรรค /๒๖๙ มีศัพท์ว่า “อิธ ภิกฺขุ” จึงได้แปลไว้ตามนั้น เพราะความชัดดี.
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“สมนฺนาคตาติ สมงฺคิภตู า ฯ
บทว่า สมนฺนาคตา แปลว่า เป็นผู้พร้อมเพรียง.
[การด่าพระอริยเจ้าห้ามสวรรค์และห้ามมรรค]
“อริยานํ อุปวาทกาติ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกานํ อริยานํ อนฺตมโส คิหิโสตาปนฺนานมฺปิ อนตฺถกามา หุตวฺ า
อนฺติมวตฺถุนา วา คุณปริทฺธํสเนน วา อุปวาทกา. “อกฺโกสกา ครหกาติ วุตฺตํ โหติ ฯ
สองบทว่า อริยานํ อุปวาทกา ความว่า สัตว์ทั้งหลาย (ผู้มีความเห็นผิด) เป็นผู้ใคร่ซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์ กล่าวใส่รา้ ย,
มีคำอธิบายว่า “ด่าทอ ติเตียน”, พระอริยเจ้าทั้งหลาย คือพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสาวกของพระพุทธเจ้า
โดยที่สดุ แม้คฤหัสถ์ ผู้เป็นพระโสดาบัน ด้วยอันติมวัตถุ หรือด้วยการกำจัดเสียซึ่งคุณ.
ตตฺถ “นตฺถิ อิเมสํ สมณธมฺโม, อสฺสมณา เอเตติ วทนฺโต “อนฺติมวตฺถุนา อุปวทติ,
“นตฺถิ อิเมสํ ฌานํ วา วิโมกฺขํ วา มคฺโค วา ผลํ วาติ วทนฺโต “คุณปริทธฺ ํสเนน อุปวทตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
ใน(การกล่าวใส่รา้ ย ๒ อย่าง)นั้น
บุคคลผู้กล่าวอยู่ว่า “สมณธรรมของท่านเหล่านี้ ไม่มี, ท่านเหล่านั้น ไม่ใช่สมณะ” ดังนี้
พึงทราบว่า “ชื่อว่ากล่าวใส่ร้าย ด้วยอันติมวัตถุ”,
บุคคลผู้กล่าวอยู่ว่า “ฌานก็ดี วิโมกข์ก็ดี มรรคก็ดี ผลก็ดี ของท่านเหล่านี้ ไม่มี” ดังนี้
พึงทราบว่า “ชื่อว่ากล่าวใส่ร้าย ด้วยการกำจัดเสียซึ่งคุณ”.
โส จ ชานํ วา อุปวเทยฺย อชานํ วา อุภยถาปิ อริยูปวาโท ว โหติ ฯ
ก็ผู้นั้นพึงกล่าวใส่ร้าย ทั้งทีร่ ู้ตัวอยู่ หรือไม่รู้ก็ตาม ย่อมชือ่ ว่า เป็นผู้กล่าวใส่รา้ ยพระอริยเจ้าแท้ แม้โดยประการทั้งสอง.
ภาริยํ กมฺมํ สคฺคาวรณํ มคฺคาวรณญฺจ ฯ
กรรม (คือการกล่าวใส่ร้ายพระอริยเจ้า) เป็นกรรมหนัก เป็นทั้งสัคคาวรณ์ (ห้ามสวรรค์) ทั้งมัคคาวรณ์ (ห้ามมรรค).
[เรื่องภิกษุหนุ่มกล่าวใส่ร้ายพระอริยเจ้าชั้นสูง]
ตสฺส จ อาวิภาวตฺถํ อิทํ วตฺถุมุทาหรนฺติ ฯ
ก็เพือ่ ประกาศข้อที่(การด่าเป็นกรรมทีห่ นัก)นัน้ ให้แจ้งชัด (พระโบราณาจารย์ทง้ั หลาย) จึงนำเรือ่ งนีม้ าเป็นอุทาหรณ์ (ดังต่อไปนี้):อญฺญตรสฺมึ กิร คาเม เอโก เถโร จ ทหรภิกฺขุ จ ปิณฺฑาย จรนฺติ ฯ
ได้ยินว่า พระเถระรูปหนึ่ง และภิกษุหนุ่มรูปหนึ่ง เที่ยวไปบิณฑบาตในบ้านแห่งใดแห่งหนึ่ง.
เต ปฐมฆเรเยว อุฬุงฺกมตฺตํ อุณฺหยาคุํ ลภึสุ ฯ
ท่านทั้ง ๒ นั้น ได้ข้าวยาคูร้อนประมาณกระบวยหนึ่ง ในเรือนหลังแรกนั่นเอง.
เถรสฺส จ กุจฺฉิวาโต อตฺถิ ฯ
แต่พระเถระเกิดลมเสียดท้องขึ้น.
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โส จินฺเตสิ “อยํ ยาคุ มยฺหํ สปฺปายา ยาว น สีตลา โหติ ตาว นํ ปิวามีติ ฯ
ท่านคิดว่า “ข้าวยาคูนี้ เป็นของสบายแก่เรา เราจะดื่มข้าวยาคูนั้นก่อนที่มันจะเย็นเสีย”
โส มนุสฺเสหิ อุมฺมารตฺถาย อาหเฏ ทารุขณฺเฑ นิสีทิตวฺ า ตํ ปิวิ ฯ
ท่านจึงได้นั่งดื่มข้าวยาคูนั้นบนขอนไม้ ซึ่งพวกมนุษย์เข็นมาไว้ เพื่อต้องการทำธรณีประตู.
อิตโร ตํ ชิคุจฺฉิ “อติจฺฉาโต วตายํ มหลฺลโก อมฺหากํ ลชฺชติ พฺพตํ อกาสีติ ฯ
ภิกษุหนุ่มนอกนี้ ได้รังเกียจพระเถระนั้น ด้วยคิดว่า “พระเถระแก่รูปนี้หิวจัดหนอ กระทำให้เราได้รับความอับอาย.”
เถโร คาเม จริตวฺ า วิหารํ คนฺตวฺ า ทหรภิกฺขุํ อาห “อตฺถิ เต อาวุโส อิมสฺมึ สาสเน [186] ปติฏฺฐาติ ฯ
พระเถระเที่ยวไปในบ้านแล้วกลับไปยังวิหาร ได้พดู กะภิกษุหนุ่มว่า “อาวุโส ทีพ่ ึ่งในพระศาสนานี้ ของคุณมีอยู่หรือ?”
“อาม ภนฺเต, โสตาปนฺโน อหนฺติ ฯ
ภิกษุหนุ่ม เรียนว่า “มีอยู่ ขอรับ! กระผมเป็นพระโสดาบัน.”
เตนหาวุโส อุปริมคฺคตฺถาย วายามํ มา อกาสิ ขีณาสโว ตยา อุปวทิโตติ ฯ
พระเถระ พูดเตือนว่า “อาวุโส! ถ้ากระนั้น คุณไม่ได้ทำความพยายาม เพื่อต้องการมรรคเบื้องสูงขึ้นไปหรือ?๑
เพราะพระขีณาสพ คุณได้กล่าวใส่ร้ายแล้ว.”
โส ตํ ขมาเปสิ ฯ เตนสฺส ตํ ปากติกํ อโหสิ ฯ
ภิกษุหนุ่มรูปนั้น ได้ให้พระเถระนั้นอดโทษแล้ว.
เพราะเหตุนั้น กรรมนั้นของภิกษุหนุ่มรูปนั้น ก็ได้กลับเป็นปกติเดิมแล้ว.
[วิธีขอขมาเพื่อให้อดโทษให้ในการด่าใส่ร้าย]
ตสฺมา โย อญฺโญปิ อริยํ อุปวทติ
เตน คนฺตวฺ า, สเจ อตฺตนา วุฑฺฒตโร โหติ, “อหํ อายสฺมนฺตํ อิทญฺจีทญฺจ อวจํ, ตํ เม ขมาหีติ ขมาเปตพฺโพ ฯ
เพราะฉะนั้น ผู้ใดแม้อื่น กล่าวใส่ร้ายพระอริยเจ้า,
ผู้นั้นไปแล้ว, ถ้าท่านแก่กว่าตนไซร้, ก็พึงให้ท่านอดโทษให้ ด้วยเรียนท่านว่า “กระผมได้กล่าวคำนี้และคำนี้กะพระคุณเจ้าแล้ว,
ขอพระคุณเจ้าได้อดโทษนั้นให้กระผมด้วยเถิด.”
สเจ นวกตโร โหติ, วนฺทติ วฺ า อุกกฺ ฏุ กิ ํ นิสที ติ วฺ า อญฺชลึ ปคฺคเหตฺวา “อหํ ภนฺเต ตุมเฺ ห อิทญฺจที ญฺจ อวจํ, ตํ เม ขมถาติ ขมาเปตพฺโพ ฯ
ถ้าท่านอ่อนกว่าตนไซร้ ไหว้ท่านแล้ว นั่งกระโหย่งประคองอัญชลี พึงขอให้ท่านอดโทษให้ ด้วยเรียนท่านว่า
“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ! กระผมได้กล่าวคำนี้และคำนี้กะท่านแล้ว, ขอท่านจงอดโทษนั้นให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด.”
๑ ในวิสุทธิมรรค ภาค ๒/๒๗๐ มีดังนี้คือ
เตนหาวุโส อุปริมคฺคตฺถาย วายามํ มา อกาสีติ. กสฺมา ภนฺเตติ. ขีณาสโว ตยา อุปวทิโตติ. แปลว่า
“พระเถระ พูดเตือนว่า “อาวุโส ถ้ากระนั้น คุณไม่ได้ทำความพยายาม เพื่อต้องการมรรคเบื้องสูงขึ้นไปหรือ?”
ภิกษุหนุ่มเรียนว่า “เพราะเหตุไร ขอรับ! “พระเถระพูดว่า “เพราะพระขีณาสพ คุณได้กล่าวใส่ร้ายแล้ว”
คำว่า กสฺมา ภนฺเตติ ในสามนต์นี้ น่าจะตกไป.
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สเจ โส นกฺขมติ ทิสาปกฺกนฺโต วา โหติ, เย ตสฺมึ วิหาเร ภิกฺขู วสนฺติ, เตสํ สนฺติกํ คนฺตฺวา,
สเจ อตฺตนา วุฑฺฒตโร โหติ, ฐิตเกเนว, สเจ นวกตโร, อุกฺกุฏกิ ํ นิสีทิตวฺ า อญฺชลึ ปคฺคเหตฺวา ขมาเปตพฺพํ ฯ
ถ้าท่านไม่ยอมอดโทษให้ หรือท่านหลีกไปยังทิศ (อื่น) เสีย พึงไปยังสำนักของภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในวิหารนั้น,
ถ้าท่านแก่กว่าตนไซร้ พึงยืนขอขมาโทษทีเดียว, ถ้าท่านอ่อนกว่าตนไซร้ ก็พงึ นัง่ กระโหย่งประคองอัญชลี ให้ทา่ นช่วยอดโทษให้.
“อหํ ภนฺเต อสุกนฺนาม อายสฺมนฺตํ อิทญฺจที ญฺจ อวจํ, ขมตุ เม โส อายสฺมาติ เอวํ วทนฺเตน ขมาเปตพฺพํ ฯ
พึงกราบเรียนให้ท่านอดโทษอย่างนี้วา่ “ข้าแต่ทา่ นผู้เจริญ! กระผมได้กล่าวคำนี้ และคำนี้กะท่านผู้มีอายุชื่อโน้นแล้ว,
ขอท่านผู้มีอายุรูปนั้น จงอดโทษให้แก่กระผมด้วยเถิด.”
สเจ โส ปรินิพฺพโุ ต โหติ, ปรินพิ ฺพุตมญฺจฏฺฐานํ คนฺตฺวา ยาว สีวถิกํ คนฺตฺวาปิ ขมาเปตพฺพํ ฯ
ถ้าพระอริยเจ้ารูปนั้นปรินพิ พานแล้วไซร้, ควรไปยังสถานทีต่ ั้งเตียงที่ท่านปรินิพพาน แม้ไปจนถึงป่าช้าแล้ว พึงให้อดโทษให้.
เอวํ กเต, สคฺคาวรณญฺจ มคฺคาวรณญฺจ น โหติ ปากติกเมว โหติ ฯ
เมื่อตนได้กระทำแล้วอย่างนี้,
กรรมคือการใส่ร้ายนั้น ก็ไม่เป็นทั้งสัคคาวรณ์ มัคคาวรณ์ (ไม่ห้ามทั้งสวรรค์ทั้งมรรค) ย่อมกลับเป็นปกติเดิมทีเดียว.
[การกล่าวใส่รา้ ยพระอริยเจ้ามีโทษเช่นกับอนันตริยกรรม]
“มิจฺฉาทิฏฺฐิกาติ วิปรีตทสฺสนา ฯ
บทว่า มิจฺฉาทิฏฺฐกิ า แปลว่า มีความเห็นวิปริต.
“มิจฺฉาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานาติ มิจฺฉาทิฏฺฐิวเสน สมาทินฺนนานาวิธกมฺมา,
เย จ มิจฺฉาทิฏฺฐิมูลเกสุ กายกมฺมาทีสุ อญฺเญปิ สมาทเปนฺติ ฯ
บทว่า มิจฺฉาทิฏฺฐกิ มฺมสมาทานา ความว่า
“ก็คนเหล่าใด ให้ชนแม้เหล่าอื่นสมาทาน บรรดากรรมมีกายกรรมเป็นต้น ซึ่งมีมิจฉาทิฏฐิเป็นมูล,
คนเหล่านั้น ชือ่ ว่ามีกรรมนานาชนิดอันตนสมาทานถือเอาแล้ว ด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ.”
ตตฺถ จ วจีทุจฺจริตคฺคหเณเนว อริยูปวาเท มโนทุจจฺ ริตคฺคหเณเนว จ มิจฺฉาทิฏฺฐิยา สงฺคหิตายปิ
อิเมสํ ทฺวินฺนํ ปุนวจนํ มหาสาวชฺชภาวทสฺสนตฺถนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
ก็บรรดา(อริยุปวาทและมิจฉาทิฏฐิ)เหล่านั้น
แม้เมื่อท่านสงเคราะห์อริยุปวาทเข้าด้วยวจีทจุ ริตศัพท์นั่นเอง และมิจฉาทิฏฐิเข้าด้วยมโนทุจริตศัพท์เช่นกันแล้ว
การกล่าวถึงกรรมทั้ง ๒ เหล่านี้ซ้ำอีก พึงทราบว่า มีการแสดงถึงข้อที่กรรมทั้ง ๒ นั้นมีโทษมาก เป็นประโยชน์.
มหาสาวชฺโช หิ อริยูปวาโท อนนฺตริย[187]สทิโส ฯ
จริงอยู่ อริยุปวาท มีโทษมากเช่นกับอนันตริยกรรม.
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ยถาห “เสยฺยถาปิ สารีปุตฺต ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน สมาธิสมฺปนฺโน ปญฺญาสมฺปนฺโน ทิฏฺเฐว ธมฺเม อญฺญํ อาราเธยฺย
เอวํ สมฺปทมิทํ สารีปุตตฺ วทามิ. ตํ วาจํ อปฺปหาย ตํ จิตฺตํ อปฺปหาย ตํ ทิฏฺฐึ อปฏินิสฺสชฺชติ ฺวา ยถาภฏํ นิกฺขิตฺโต เอวํ นิรเยติ ฯ
เหมือนอย่างทีพ่ ระผู้มพี ระภาคตรัสไว้ว่า
“ดูก่อนสารีบุตร! เปรียบเหมือนภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ถึงพร้อมด้วยสมาธิ ถึงพร้อมด้วยปัญญา
พึงได้ลิ้มอรหัตตผล ในภพปัจจุบันนี้แล แม้ฉันใด, ดูก่อนสารีบุตร! เรากล่าวข้ออุปไมยนี้ ฉันนั้น.
บุคคลนั้น ไม่ละวาจานั้นเสีย ไม่ละความคิดนั้นเสีย ไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียแล้ว ต้องถูกโยนลงในนรก (เพราะอริยุปวาท)
เหมือนถูกนายนิรยบาลนำมาโยนลงในนรกฉะนั้น๑.”
มิจฺฉาทิฏฺฐิโต จ มหาสาวชฺชตรนฺนาม อญฺญํ นตฺถิ ฯ
ก็กรรมอย่างอื่น ชื่อว่ามีโทษมากกว่ามิจฉาทิฏฐิย่อมไม่มี.
ยถาห “นาหํ ภิกฺขเว อญฺญํ เอกธมฺมมฺปิ สมนุปสฺสามิ เอวํ มหาสาวชฺชตรํ ยถยิทํ มิจฺฉาทิฏฐฺ ิ,
มิจฺฉาทิฏฺฐิปรมานิ ภิกฺขเว วชฺชานีติ๒ ฯ
เหมือนอย่างทีพ่ ระผู้มพี ระภาค ตรัสไว้วา่
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เรายังไม่เล็งเห็นแม้ธรรมอย่างหนึ่งอื่น ซึ่งมีโทษมากกว่าเหมือนอย่างมิจฉาทิฏฐินี้เลย
ภิกษุทั้งหลาย! โทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่ง๓” ดังนี้.
“กายสฺส เภทาติ อุปาทินฺนกฺขนฺธปริจฺจาคา ฯ
สองบทว่า กายสฺส เภทา ความว่า “เพราะสละอุปาทินนกขันธ์ (ขันธ์ที่ยังมีกิเลสเข้าไปยึดครองอยู่) เสีย .”
“ปรมฺมรณาติ ตทนนฺตรํ อภินิพพฺ ตฺตกฺขนฺธคฺคหณา ฯ
บทว่า ปรมฺมรณา ความว่า “แต่การถือเอาขันธ์ที่เกิดขึ้นในลำดับแห่งการสละนั้น.”
อถวา “กายสฺส เภทาติ ชีวิตินฺทรฺ ิยสฺสูปจฺเฉทา ฯ
อีกอย่างหนึ่ง สองบทว่า กายสฺส เภทา คือ เพราะความขาดสูญแห่งชีวิตินทรีย์.
“ปรมฺมรณาติ จุติจติ ฺตโต อุทธฺ ํ ฯ
บทว่า ปรมฺมรณา คือ ต่อจากจุติจิต.
[อรรถาธิบายคำว่านรกได้ชื่อว่าอบายเป็นต้น]
“อปายนฺติเอวมาทิ สพฺพํ นิรยเววจนํ ฯ
คำทั้งหมดมีอาทิอย่างนี้ว่า อปายํ เป็นไวพจน์แห่งคำว่า นิรยะ.
นิรโย หิ สคฺคโมกฺขเหตุภตู า ปุญฺญสมฺมตา อยา อเปตตฺตา สุขานํ วา อายสฺส อภาวา อปาโย ฯ
จริงอยู่ นิรยะ ชื่อว่า อบาย เพราะไปปราศจากความเจริญ ที่สมมติวา่ เป็นบุญ อันเป็นเหตุแห่งสวรรค์และนิพพาน
หรือเพราะไม่มีความเจริญขึ้นแห่งความสุข.
๑ ม. มู. ๑๒/๑๔๕.
๒ องฺ. ติก. ๒๐/๔๔.
๓ องฺ. ติก. ๒๐/๔๔.
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ทุกฺขสฺส คติ ปฏิสรณนฺติ ทุคฺคติ ฯ
ที่ชื่อว่า ทุคติ เพราะอรรถว่า มีคติแห่งทุกข์เป็นที่พึ่ง.
โทสพหุลตาย วา ทุฏฺเฐน กมฺมุนา นิพฺพตฺตา คตีติ ทุคฺคติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า ทุคติ เพราะอรรถว่า มีคติที่เกิดเพราะกรรมที่ชั่วร้ายเพราะมีโทษมาก.
วิวสา นิปตนฺติ ตตฺถ ทุกฺกฏการิโนติ วินิปาโต ฯ
ที่ชื่อว่า วินิบาต เพราะอรรถว่า เป็นสถานที่พวกสัตว์ผู้ชอบทำชัว่ ตกไปไร้อำนาจ.
วินสฺสนฺตา วา เอตฺถ นิปตนฺติ สมฺภชฺชมานงฺคปจฺจงฺคาติ๑ วินิปาโต ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า วินิบาต เพราะอรรถว่า เป็นสถานทีท่ ี่พวกสัตว์ผู้กำลังพินาศ มีอวัยวะใหญ่น้อยแตกกระจายตกไปอยู่.
นตฺถิ เอตฺถ อสฺสาทสญฺญิโต อาโยติ นิรโย ฯ
ที่ชื่อว่า นิรยะ เพราะอรรถว่า เป็นสถานที่ไม่มีความเจริญทีร่ ู้กันว่าความยินดี.
อถวา อปายคฺคหเณน ติรจฺฉานโยนึ ทีเปติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มพี ระภาค ทรงแสดงกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ด้วยอบายศัพท์.
ติรจฺฉานโยนิ หิ อปาโย สุคติโต อเปตตฺตา น ทุคฺคติ มเหสกฺขานํ นาคราชาทีนํ สมฺภวโต ฯ
จริงอยู่ กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานจัดเป็นอบาย เพราะปราศจากสุคติ
แต่ไม่จัดเป็นทุคติ เพราะเป็นสถานที่เกิดแห่งสัตว์ทั้งหลายมีพญานาคเป็นต้น ผู้มีศกั ดามาก.
ทุคฺคติคฺคหเณน ปิตฺตวิ ิสยํ ทีเปติ ฯ
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเปตวิสัย ด้วยทุคติศัพท์.
โส หิ อปาโย เจว ทุคฺคติ จ สุคติโต [188] อเปตตฺตา ทุกฺขสฺส จ คติภตู ตฺตา, น ตุ วินิปาโต อสุรสทิสํ อวินิปาติตตฺตา ฯ
จริงอยู่ (เปตวิสัย)นั้นจัดเป็นอบายด้วย เป็นทุคติด้วย เพราะปราศไปจากสุคติ และเพราะเป็นคติแห่งทุกข์,
แต่ไม่เป็นวินิบาต เพราะไม่มีความตกไป เช่นกับพวกอสูร.
เปตมหทฺธกิ านํ หิ วิมานานิปิ นิพพฺ ตฺตนฺติ ฯ
แท้จริง แม้วิมานทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้นแก่พวกเปรตผู้มีฤทธิ์มาก.
วินิปาตคฺคหเณน อสุรกายํ ทีเปติ ฯ
พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงอสุรกาย ด้วยวินิปาตศัพท์.
โส หิ ยถาวุตฺเตนตฺเถน อปาโย เจว ทุคฺคติ จ
สพฺพสมุสฺสเยหิ จ วินิปาติตตฺตา “วินิปาโตติ วุจฺจติ ฯ
ความจริง อสุรกายนั้น ท่านเรียกว่า เป็นอบายด้วย เป็นทุคติด้วย เพราะอรรถตามทีก่ ล่าวมาแล้ว
และว่า “เป็นวินิบาต” เพราะเป็นผู้มีความตกไปจากความเกิดขึ้นแห่งสมบัตทิ ั้งปวง.
๑ สมฺภิชฺชมานงฺค … อิติปิ ฯ
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นิรยคฺคหเณน อวีจอิ าทิมเนกปฺปการํ นิรยเมว ทีเปติ ฯ
พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงนิรยะนั่นแล ซึ่งมีอเนกประการมีอเวจีเป็นต้น ด้วยนิรยศัพท์.
“อุปปนฺนาติ อุปคตา. “ตตฺถ อภินิพพฺ ตฺตาติ อธิปฺปาโย ฯ
บทว่า อุปปนฺนา แปลว่า เข้าถึงแล้ว. อธิบายว่า “เกิดขึ้นแล้วในนรกนั้น.”
วุตฺตวิปริยาเยน สุกฺกปกฺโข เวทิตพฺโพ ฯ
ศุกลปักษ์ (ฝ่ายขาว) พึงทราบโดยบรรยายที่แปลกกันจากที่กล่าวแล้ว.
อยํ ปน วิเสโส ฯ
ส่วนความแปลกกันมีดังต่อไปนี้:เอตฺถ สุคติคฺคหเณน มนุสฺสคตึป๑ิ สงฺคยฺหติ ฯ
แม้คติแห่งมนุษย์ ท่านก็สงเคราะห์เอาด้วยสุคติศัพท์ ในศุกลปักษ์นี้.
สคฺคคฺคหเณน เทวคติเยว ฯ
เทวคติเท่านั้นท่านสงเคราะห์เข้าด้วยสัคคศัพท์.
ตตฺถ สุนฺทรา คตีติ สุคติ ฯ รูปาทีหิ วิสเยหิ สุฏฺฐุ อคฺโคติ สคฺโค ฯ
โส สพฺโพปิ ลุชฺชนปฺปลุชฺชนฏฺเฐน โลโกติ อยํ วจนตฺโถ ฯ
ใน ๓ บทว่า สุคตึ สคฺคํ โลกํ นั้น มีใจความเฉพาะคำดังนี้คือ:ชื่อว่า สุคติ เพราะอรรถว่าเป็นคติดี.
ชื่อว่า สัคคะ เพราะอรรถว่า เลิศด้วยดี ด้วยอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้น.
(สุคติและสวรรค์)ทั้งหมดนั้น ชื่อว่า โลก เพราะอรรถว่าพินาศและแตกสลายไป.
วิชฺชาติ ทิพพฺ จกฺขุญฺญาณวิชฺชา ฯ
วิชชาคือทิพยจักษุญาณ ชื่อว่า วิชชา.
อวิชชฺ าติ สตฺตานํ จุติปฏิสนฺธิปฏิจฺฉาทิกา อวิชชฺ า ฯ
อวิชชา อันเป็นเครื่องปกปิดจุติและปฏิสนธิ ของสัตว์ทั้งหลาย ชื่อว่า อวิชชา.
เสสํ วุตตฺ นยเมวาติ ฯ
คำที่เหลือ มีนัยดังกล่าวแล้วนั่นแหละ ด้วยประการฉะนี้.
ทิพพฺ จกฺขุกถา นิฏฺฐิตา ฯ
กถาว่าด้วยทิพยจักษุ จบ.

๑ มนุสฺสคติปิ ฯ
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กถาว่าด้วยอาสวักขยญาณ
อยเมว เหตฺถ วิเสโส ฯ
จริงอยู่ ในกถาว่าด้วยทิพยจักษุญาณนี้ มีความแปลกกันดังต่อไปนี้แล.
ยถา ปุพเฺ พนิวาสกถายํ “ปุพเฺ พนิวาสานุสสฺ ติญญ
ฺ าณมุขตุณฑฺ เกน ปุพเฺ พนิวฏุ ฐฺ กฺขนฺธปฏิจฉฺ าทกํ อวิชชฺ ณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวาติ วุตตฺ ํ
เอวมิธ “จุตูปปาตญฺญาณมุขตุณฑฺ เกน จุตูปปาตปฏิจฺฉาทกํ อวิชฺชณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวาติ วตฺตพฺพํ ฯ
ในกถาว่าด้วยปุพเพนิวาส ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วว่า “เพราะทำลายกระเปาะฟองคืออวิชชา
อันปกปิดขันธ์ทตี่ นเคยอยู่แล้วในกาลก่อน ด้วยจะงอยปากคือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ” ดังนี้ ฉันใด
ในกถาว่าด้วยทิพยจักษุญาณนี้ ก็ควรกล่าวว่า “เพราะทำลายกระเปาะฟองคืออวิชชาอันปกปิดความจุติและอุบัติ
(ของสัตว์ทั้งหลาย) ด้วยจะงอยปากคือจุตูปปาตญาณ” ดังนี้ ฉันนั้น.
“โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเตติ อิธ วิปสฺสนาปาทกํ จตุตฺถชฺฌานจิตฺตํ เวทิตพฺพํ ฯ
ในคำว่า โส เอวํ สมาหิเต จิตฺเต นี้ ควรทราบจิตในจตุตถฌาน อันเป็นบาทแห่งวิปัสสนา (ต่อไป).
“อาสวานํ ขยญฺญาณายาติ อรหตฺตมคฺคญฺญาณตฺถาย ฯ
สองบทว่า อาสวานํ ขยญฺญาณาย ความว่า เพื่อประโยชน์แก่อรหัตตมรรคญาณ.
อรหตฺตมคฺโค หิ อาสววินาสนโต “อาสวานํ ขโยติ [189] วุจจฺ ติ ฯ
จริงอยู่ อรหัตตมรรค ท่านเรียกว่า “ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย” เพราะทำอาสวะให้พินาศไป.
ตตฺร เจตํ ญาณํ ตตฺถ ปริยาปนฺนตฺตาติ ฯ
ก็ญาณนี้ ใน(อรหัตตมรรค)นั้น (ท่านเรียกว่า “ธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย”)
เพราะความที่ญาณนั้นเป็นธรรมนับเนื่องแล้วใน(มรรค)นั้น ด้วยประการฉะนี้.
“จิตตฺ ํ อภินินฺนาเมสินฺติ วิปสฺสนาจิตฺตํ อภินีหรึ ฯ
สองบทว่า จิตตฺ ํ อภินินฺนาเมสึ ความว่า เราได้น้อมวิปัสสนาจิตไปเฉพาะแล้ว.
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“โส อิทํ ทุกฺขนฺติเอวมาทีสุ
๑) “‘เอตฺตกํ ทุกฺขํ น อิโต ภิยฺโย ทุกฺขนฺติ สพฺพมฺปิ ทุกฺขสจฺจํ สรสลกฺขณปฏิเวเธน ยถาภูตํ อพฺภญฺญาสึ ชานึ ปฏิวิชฺฌึ
๒) ตสฺส จ ทุกฺขสฺส นิพฺพตฺติกํ ตณฺหํ ‘อยํ ทุกฺขสมุทโยติ
๓) ตทุภยมฺปิ ยํ ฐานํ ปตฺวา นิรุชฺฌติ, ตํ เตสํ อปฺปวตฺตึ นิพพฺ านํ ‘อยํ ทุกฺขนิโรโธติ
๔) ตสฺส จ สมฺปาปกํ อริยมคฺคํ ‘อยํ ทุกขฺ นิโรธคามินี ปฏิปทาติ สรสลกฺขณปฏิเวเธน ยถาภูตํ อพฺภญฺญาสึ ชานึ ปฏิวชิ ฌ
ฺ นิ ตฺ ิ
เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
ในคำมีอาทิอย่างนีว้ ่า โส อิทํ ทุกฺขํ พึงทราบใจความอย่างนีว้ ่า
๑) “เราได้รู้ คือทราบ ได้แก่แทงตลอดแล้ว ซึ่งทุกขสัจแม้ทั้งหมด ตามความเป็นจริง
ด้วยการแทงตลอดลักษณะตามที่เป็นจริงว่า ‘ทุกข์มีประมาณเท่านี้ ไม่มีทุกข์ยิ่งขึ้นไปกว่านี’้
๒) และ(เราได้รู้ คือทราบ ได้แก่แทงตลอดแล้ว) ซึ่งตัณหา อันยังทุกข์นั้นให้เกิด (ตามความเป็นจริง
ด้วยการแทงตลอดลักษณะตามที่เป็นจริงว่า) ‘นี้ ทุกขสมุทัย’
๓) แม้(ทุกข์และตัณหา)ทั้ง ๒ นั้น ไปถึงสถานทีใ่ ดย่อมดับไป, (เราก็ได้รู้ คือได้ทราบ ได้แก่แทงตลอดแล้ว)
ซึ่งสถานที่นั้น คือพระนิพพาน อันเป็นไปไม่ได้แห่งทุกข์และตัณหานั้น (ตามความเป็นจริง
ด้วยการแทงตลอดลักษณะตามที่เป็นจริงว่า) ‘นี้ทุกขนิโรธ’
๔) และเราก็ได้รู้ คือได้ทราบ ได้แก่แทงตลอดแล้ว ซึ่งอริยมรรค อันเป็นเหตุให้บรรลุทุกขนิโรธนั้น ตามเป็นจริง
ด้วยการแทงตลอดลักษณะตามที่เป็นจริงว่า ‘นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา’”ดังนี้.
เอวํ สรูปโต สจฺจานิ ทสฺเสตฺวา อิทานิ กิเลสวเสน ปริยายโต ทสฺเสนฺโต “อิเม อาสวาติอาทิมาห ฯ
พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงแสดงสัจจะทั้งหลาย โดยสรุปอย่างนี้แล้ว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงด้วยอำนาจกิเลสโดยบรรยาย
จึงตรัสคำมีอาทิวา่ อิเม อาสวา ดังนี้.
“ตสฺส เม เอวํ ชานโต เอวํ ปสฺสโตติ ตสฺส มยฺหํ เอวํ ชานนฺตสฺส เอวํ ปสฺสนฺตสฺส ฯ
หลายบทว่า ตสฺส เม เอวํ ชานโต เอวํ ปสฺสโต ความว่า เมื่อเรานั้นรู้อยูอ่ ย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้.
สห วิปสฺสนาย โกฏิปฺปตฺตํ มคฺคํ กเถสิ ฯ
พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสมรรค อันถึงที่สุดพร้อมกับวิปัสสนาไว้ (ในบทเหล่านัน้ ).
“กามาสวาติ กามาสวโต ฯ
บทว่า กามาสวา แปลว่า จากกามาสวะ.
“วิมุจฺจติ ฺถาติ อิมินา ผลกฺขณํ ทสฺเสติ ฯ
พระองค์ทรงแสดงขณะแห่งผลไว้ดว้ ยคำว่า หลุดพ้นแล้ว นี้.
มคฺคกฺขเณ หิ จิตตฺ ํ วิมุจฺจติ, ผลกฺขเณ วิมตุ ฺตํ โหติ ฯ
แท้จริง จิตย่อมหลุดพ้น ในขณะแห่งมรรค, ในขณะแห่งผลจัดว่าหลุดพ้นแล้ว.
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“วิมุตตฺ สฺมึ วิมุตฺตมิติ๑ ญาณนฺติ อิมินา ปจฺจเวกฺขณญฺญาณํ ทสฺเสติ ฯ
ทรงแสดงปัจจเวกขณญาณไว้ด้วยคำนี้วา่ “เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็ได้มีญาณรู้ว่า หลุดพ้นแล้ว” ดังนี้.
“ขีณา ชาตีติอาทีหิ ตสฺส ภูมึ ฯ
ทรงแสดงภูมิแห่งปัจจเวกขณญาณนั้นไว้ ด้วยคำเป็นต้นว่า “ชาติสิ้นแล้ว.”
เตน หิ ญาเณน ภควา ปจฺจเวกฺขนฺโต “ขีณา ชาตีติอาทีนิ อพฺภญฺญาสิ ฯ
จริงอยู่ พระผู้มีพระภาค เมื่อทรงพิจารณาอยูด่ ้วยพระญาณนั้น ก็ได้ทรงรู้แล้วซึ่งทุกขสัจเป็นต้นว่า “ชาติสิ้นแล้ว .”
“กตมา ปน ภควโต ชาติ ขีณา, กถญฺจ นํ อพฺภญฺญาสีติ ฯ
ถามว่า “ก็ชาติไหนของพระผู้มีพระภาค ชื่อว่า สิ้นแล้ว และพระองค์ทรงรูช้ าตินั้นได้อย่างไร?”
วุจจฺ เต ฯ
ข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยต่อไป:น ตาวสฺส อตีตา ชาติ ขีณา ปุพฺเพว ขีณตฺตา
น อนาคตา อนาคเต วายามาภาวโต
น ปจฺจุปฺปนฺนา วิชฺชมานตฺตา ฯ
ชาติที่เป็นอดีต ของพระองค์ ชื่อว่ายังไม่สิ้นไปก่อน (ด้วยมรรคภาวนา) เพราะชาตินั้นสิ้นไปแล้ว ในกาลก่อน,
(ชาติ)ที่เป็นอนาคต (ของพระองค์) ชื่อว่ายังไม่สิ้นไป เพราะไม่มีความพยายาม ในอนาคต,
(ชาติ)ที่เป็นปัจจุบัน (ของพระองค์) ก็ชื่อว่ายังไม่สิ้นไป เพราะชาติยังมีอยู่.
[190] ยา ปน มคฺคสฺส อภาวิตตฺตา อุปฺปชฺเชยฺย เอกจตุปฺปญฺจโวการภเวสุ เอกจตุปฺปญฺจกฺขนฺธปฺปเภทา

ชาติ

สา มคฺคสฺส ภาวิตตฺตา อนุปฺปาทธมฺมตํ อาปชฺชเนน ขีณา ฯ
ส่วนชาติใด อันต่างโดยประเภท คือขันธ์ ๑ ขันธ์ ๒ และขันธ์ ๕ ทีจ่ ะพึงเกิดขึ้นในเอกโวการภพ จตุโวการภพ
และปัญจโวการภพ เพราะยังมิได้อบรมมรรค
ชาตินั้นจัดว่าสิ้นไปแล้ว เพราะถึงความไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดา เหตุมีมรรคอันได้อบรมแล้ว.
ตํ โส มคฺคภาวนาย ปหีนกิเลเส ปจฺจเวกฺขติ วฺ า “กิเลสาภาเว วิชชฺ มานมฺปิ กมฺมํ อายตึ อปฏิสนฺธกิ ํ โหตีติ ชานนฺโต อพฺภญฺญาสิ ฯ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ครั้นทรงพิจารณาถึงกิเลสที่พระองค์ทรงละด้วยมรรคภาวนาแล้ว
ทรงทราบว่า “เมื่อไม่มีกิเลส กรรมแม้ยังมีอยู่ ก็ไม่มีปฏิสนธิต่อไป” จึงชื่อว่าได้ทรงรูช้ าตินั้นแล้ว.
“วุสิตนฺติ วุฏฐฺ ํ ปริวุฏฺฐํ. “กตํ จริตํ นิฏฺฐติ นฺติ อตฺโถ ฯ
บทว่า วุสติ ํ ความว่า (พรหมจรรย์) อันเราอยู่แล้ว คืออยูจ่ บแล้ว, อธิบายว่า “อันเรากระทำ ประพฤติ ให้เสร็จสิ้นแล้ว.”
“พฺรหฺมจริยนฺติ มคฺคพฺรหฺมจริยํ ฯ
บทว่า พฺรหฺมจริยํ ได้แก่ มรรคพรหมจรรย์.

๑ โปราณโปตฺถเกสุ วิมุตฺตมฺหตี ิ ทิสฺสติ ฯ
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ปุถุชฺชนกลฺยาณเกน หิ สทฺธึ สตฺต เสกฺขา พฺรหฺมจริยวาสํ วสนฺติ นาม ฯ
จริงอยู่ พระเสขบุคคล ๗ จำพวก รวมกับกัลยาณปุถุชน ที่ชื่อว่า ย่อมอยูอ่ บรมพรหมจรรย์.
ขีณาสโว วุฏฺฐวาโส ฯ
พระขีณาสพมีการอยูพ่ รหมจรรย์จบแล้ว.
ตสฺมา ภควา อตฺตโน พฺรหฺมจริยวาสํ ปจฺจเวกฺขนฺโต “วุสิตํ พฺรหฺมจริยนฺติ อพฺภญฺญาสิ ฯ
เพราะฉะนั้น พระผู้มพี ระภาค เมื่อทรงพิจารณาถึงพรหมจริยวาส ของพระองค์
ก็ได้ทรงรู้แล้วว่า “พรหมจรรย์ อันเราอยูจ่ บแล้ว.”
“กตํ กรณียนฺติ จตูสุ สจฺเจสุ จตูหิ มคฺเคหิ ปริญฺญาปหานสจฺฉิกิริยาภาวนาวเสน โสฬสวิธมฺปิ กิจฺจํ นิฏฺฐาปิตนฺติ อตฺโถ ฯ
สองบทว่า กตํ กรณียํ ความว่า กิจแม้ ๑๖ อย่าง เราให้จบลงแล้ว
ด้วยอำนาจแห่งการกำหนดรู้ การละ การกระทำให้แจ้ง และการอบรมให้เจริญ ด้วยมรรค ๔ ในสัจจะทั้ง ๔.
ปุถุชฺชนกลฺยาณกาทโย หิ ตํ กิจฺจํ กโรนฺติ ฯ
จริงอยู่ พระเสขบุคคล ๗ จำพวก มีกัลยาณปุถุชนเป็นต้น ยังทำกิจนั้นอยู่.
ขีณาสโว กตกรณีโย ฯ
พระขีณาสพมีกจิ ที่ควรทำ อันตนทำสำเร็จแล้ว.
ตสฺมา ภควา อตฺตโน กรณียํ ปจฺจเวกฺขนฺโต “กตํ กรณียนฺติ อพฺภญฺญาสิ ฯ
เพราะฉะนั้น พระผู้มพี ระภาคเมื่อทรงพิจารณาถึงกิจที่ควรทำของพระองค์ ก็ได้ทรงรู้ว่า “กิจที่ควรทำเราก็ทำเสร็จแล้ว.”
“นาปรํ อิตถฺ ตฺตายาติ “อิทานิ ปุน อิตถฺ ภาวาย เอวํ โสฬสกิจจฺ ภาวาย กิเลสกฺขยาย วา มคฺคภาวนากิจจฺ ํ เม นตฺถตี ิ อพฺภญฺญาสิ ฯ
หลายบทว่า นาปรํ อิตฺถตฺตาย ความว่า พระผู้มพี ระภาคได้ทรงรู้แล้วว่า ‘บัดนี้ กิจคือการอบรมด้วยมรรค
เพื่อความเป็นอย่างนี้อีก คือเพื่อความเจริญแห่งโสฬสกิจ หรือเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสอย่างนี้’ ของเราย่อมไม่มี.”
อิทานิ เอวํ ปจฺจเวกฺขณญฺญาณปริคคฺ หิตํ ตํ อาสวานํ ขยญฺญาณาธิคมํ พฺราหฺมณสฺส ทสฺเสนฺโต “อยํ โข เม พฺราหฺมณาติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ พระองค์เมื่อจะทรงแสดงการบรรลุญาณ อันเป็นเหตุสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายนั้น
อันปัจจเวกขณญาณประคองแล้วอย่างนั้น แก่พราหมณ์ จึงตรัสพระดำรัสว่า อยํ โข เม พรฺาหมฺณ ดังนี้เป็นต้น.
ตตฺถ วิชฺชาติ อรหตฺตมคฺคญฺญาณวิชฺชา ฯ
ในบทเหล่านั้น ความรู้อันสัมปยุตด้วยอรหัตตมรรคญาณ ชือ่ ว่า วิชชา.
อวิชชฺ าติ จตุสฺสจฺจปฏิจฺฉาทิกา อวิชฺชา ฯ
ความไม่รู้อันปกปิดสัจจะ ๔ ชื่อว่า อวิชชา.
เสสํ วุตตฺ นยเมว ฯ๑
คำที่เหลือมีนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล.
๑ ทิพฺพจกฺขุกถํ อุปาทาย อิโต ปรํ อาสวกฺขยกถา นิฏฺฐิตาติ วจเนน ภวิตพฺพํ. ตญฺจโข น กตฺถจิ ทิสฺสติ ฯ
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[พระผู้มีพระภาคทรงเกิดก่อนใครทั้งหมดด้วยคุณธรรม]
[191] อยํ ปน วิเสโส ฯ

ส่วนความแปลกกัน มีดังต่อไปนี้:“อยํ โข เม พฺราหฺมณ ตติยา อภินิพพฺ ิทา อโหสีติ เอตฺถ
“อยํ โข มม พฺราหฺมณ อาสวานํ ขยญฺญาณมุขตุณฺฑเกน จตุสฺสจฺจปฏิจฺฉาทกํ อวิชชฺ ณฺฑโกสํ ปทาเลตฺวา
ตติยา อภินพิ ฺพิทา ตติยา นิกฺขนฺติ ตติยา อริยา ชาติ อโหสิ
กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว มุขตุณฺฑเกน วา ปาทนขสิขาย วา อณฺฑโกสํ ปทาเลตฺวา
ตมฺหา อณฺฑโกสมฺหา อภินิพพฺ ิทา นิกฺขนฺติ กุกฺกุฏนิกาเย ปจฺฉาชาตีติ๑ ฯ
ในคำว่า อยํ โข เม พฺราหฺมณ ตติยา อภินพิ ฺพิทา อโหสิ นี้ มีอธิบายว่า
“ดูก่อนพราหมณ์! ความชำแรกครั้งที่ ๓ คือ ความออกครั้งที่ ๓ ได้แก่ความเกิดเป็นอริยะครั้งที่ ๓ นี้แล ได้มีแล้วแก่เรา
เพราะได้ทำลายกระเปาะฟองคืออวิชชา อันปกปิดสัจจะ ๔ ด้วยจะงอยปากคืออาสวักขยญาณ
ดุจความชำแรกออก คือความออกไป ได้แก่ความเกิดในภายหลังในหมู่ไก่ จากกระเปาะฟองไข่นั้นแห่งลูกไก่
เพราะได้ทำลายกระเปาะฟองไข่ ด้วยจะงอยปาก หรือด้วยปลายเล็บเท้าฉะนั้น.”
“เอตฺตาวตา กึ ทสฺเสสีติ ฯ
ถามว่า “พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงพระประสงค์อะไรไว้ ด้วยพระดำรัสมีประมาณเท่านี้!”
“โส หิ พฺราหฺมณ กุกฺกุฏจฺฉาปโก อณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา ตโต นิกฺขมนฺโต สกิเทว ชายติ
อหํ ปน ปุพฺเพนิวุฏฺฐกฺขนฺธปฏิจฺฉาทกํ อวิชฺชณฺฑโกสํ ภินฺทติ ฺวา ปฐมนฺตาว ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญฺญาณวิชฺชาย ชาโต
ตโต สตฺตานํ จุติปฏิสนฺธิปฏิจฺฉาทกํ อวิชฺชณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา ทุติยํ ทิพพฺ จกฺขุญฺญาณวิชฺชาย ชาโต
ปุน จตุสฺสจฺจปฏิจฺฉาทกํ อวิชฺชณฺฑโกสมฺปทาเลตฺวา ตติยํ อาสวานํ ขยญฺญาณวิชฺชาย ชาโต
เอวํ ตีหิ วิชฺชาหิ ติกฺขตฺตุํ ชาโตมฺหิ.
สา จ เม ชาติ อรยา สุนฺทรา ปริสุทธฺ าติ อิทํ ทสฺเสสิ ฯ
แก้ว่า “ทรงแสดงพระประสงค์นี้ไว้อย่างนีว้ ่า
“ดูก่อนพราหมณ์! ก็ลกู ไก่ตวั นั้น ได้ทำลายกระเปาะฟองไข่แล้ว ออกไปจากกระเปาะฟองไข่นั้น ย่อมชื่อว่าเกิดครั้งเดียวเท่านั้น
ส่วนเราได้ทำลายกระเปาะฟองคืออวิชชา อันปกปิดขันธ์ที่เราเคยอาศัยอยูใ่ นกาลก่อนแล้ว
ชื่อว่า เกิดแล้วครั้งแรกทีเดียว เพราะวิชชาคือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ต่อจากนั้นได้ทำลายกระเปาะฟองคืออวิชชา อันปกปิดจุติและปฏิสนธิ ของสัตว์ทั้งหลาย ชื่อว่าเกิดแล้วครั้งที่ ๒ เพราะอวิชชา
คือทิพยจักษุญาณ
ต่อมาอีก ได้ทำลายกระเปาะฟองคืออวิชชา อันปกปิดสัจจะ ๔ ชื่อว่าเกิดแล้วครั้งที่ ๓ เพราะวิชชาคืออาสวักขยญาณ
เราเป็นผู้ชื่อว่าเกิดแล้ว ๓ ครั้ง เพราะวิชชาทั้ง ๓ ดังพรรณนามาฉะนี้
และชาติของเรานั้นจึงเป็น อริยะ คือดีงาม บริสุทธิ์.”

๑ ปจฺจาชาตีติ ภเวยฺย ฯ

หน้า ๓๐๖ • กถาว่าด้วยอาสวักขยญาณ • [พระผู้มีพระภาคทรงเกิดก่อนใครทั้งหมดด้วยคุณธรรม]

เอวํ ทสฺเสนฺโต จ ปุพฺเพนิวาสญฺญาเณน อตีตํสญฺญาณํ ทิพพฺ จกฺขุนา ปจฺจุปฺปนฺนานาคตํสญฺญาณํ
อาสวกฺขเยน สกลโลกิยโลกุตตฺ รคุณนฺติ
เอวํ ตีหิ วิชฺชาหิ สพฺเพปิ สพฺพญฺญคุ ุเณ ปกาเสตฺวา อตฺตโน อริยาย ชาติยา เชฏฺฐเสฏฺฐภาวํ พฺราหฺมณสฺส ทสฺเสสิ ฯ
อนึ่ง พระผู้มีพระภาค เมื่อทรงแสดงอย่างนี้ ทรงประกาศอตีตังสญาณ ด้วยบุพเพนิวาสญาณ
ปัจจุปันนังสญาณ และอนาคตังสญาณ ด้วยทิพยจักษุ
พระคุณที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระทั้งสิ้น ด้วยอาสวักขยญาณ
ครั้นทรงประกาศคุณคือพระสัพพัญญู แม้ทั้งหมดด้วยวิชชา ๓ ดังที่กล่าวมาแล้ว
จึงได้ทรงแสดงข้อที่พระองค์เป็นผู้เจริญและประเสริฐที่สุดด้วยอริยชาติ แก่พราหมณ์ ด้วยประการฉะนี้ .
(กถาว่าด้วยอาวักขยญาณ จบ๑)
[เวรัญชพราหมณ์ได้สติรสู้ ึกตัว]
“เอวํ วุตฺเต เวรญฺโช พฺราหฺมโณติ
“เอวํ ภควตา โลกานุกมฺปเกน พฺราหฺมณํ อนุกมฺปมาเนน วินิคูหิตพฺเพปิ อตฺตโน อริยาย ชาติยา เชฏฺฐเสฏฺฐภาเว
วิชฺชาตฺตยปฺปกาสิตาย ธมฺมเทสนาย วุตฺเต,
[192] ปีติวิปฺผารปริปุณฺณคตฺตจิตฺโต เวรญฺโช พฺราหฺมโณ ตํ ภควโต อริยาย ชาติยา เชฏฺฐเสฏฺฐภาวํ วิทิตฺวา
“อีทิสํ นามาหํ สพฺพโลกเสฏฺฐํ สพฺพคุณสมนฺนาคตํ สพฺพญฺญุํ ‘อญฺเญสํ อภิวาทนาทิกมฺมํ น กโรตีติ อวจํ,
ธิรตฺถุ วต เร อญฺญาณนฺติ อตฺตานํ ครหิตวฺ า
“อยํ ทานิ โลเก อริยาย ชาติยา ปุเรชาตฏฺเฐน เชฏฺโฐ สพฺพคุเณหิ อปฏิสมฏฺเฐน เสฏฺโฐติ นิฏฺฐํ คนฺตฺวา ภควนฺตํ เอตทโวจ “เช
ฏฺโฐ ภวํ โคตโม, เสฏฺโฐ ภวํ โคตโมติ ฯ
ในคำว่า เอวํ วุตฺเต เวรญฺโช พฺราหฺมโณ นี้ มีอธิบายว่า
“เมื่อพระผู้มพี ระภาค ผู้ทรงอนุเคราะห์แก่โลก จะทรงอนุเคราะห์พราหมณ์ ได้ตรัสความทีพ่ ระองค์
เป็นผู้เจริญและประเสริฐที่สุด ด้วยอริยชาติ แม้ที่ควรปกปิด ด้วยธรรมเทศนาอันประกาศวิชชา ๓ โดยนัยดังกล่าวมาอย่างนี้”
เวรัญชพราหมณ์ มีกายและจิตเต็มเปีย่ มไปด้วยความแผ่ซา่ นไปแห่งปีติ รูค้ วามทีพ่ ระผูม้ พี ระภาค เป็นผูเ้ จริญและประเสริฐทีส่ ดุ
ด้วยอริยชาตินั้น จึงตำหนิตนเองว่า “เราได้กล่าวกะพระสัพพัญญูผู้ประเสริฐกว่าโลกทั้งหมด ทรงประกอบด้วยพระคุณทั้งปวง
ชื่อเช่นนีว้ ่า ‘ไม่ทรงทำกรรมมีการกราบไหว้เป็นต้น แก่ชนเหล่าอื่น’ เฮ้ย! น่าติเตียนความไม่รู้อะไรเสียจริงๆ หนอ” ดังนี้
จึงตกลงใจว่า “บัดนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ ชือ่ ว่าเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เพราะอรรถว่าเป็นผู้เกิดก่อน ด้วยอริยชาติ
ชื่อว่า เป็นผู้ประเสริฐที่สดุ เพราะอรรถว่า ไม่มีผู้เสมอด้วยพระคุณทั้งปวง”
แล้วได้กราบทูลคำนี้กะพระผู้มีพระภาคว่า “ท่านพระโคดม เป็นผู้เจริญที่สุด ท่านพระโคดม เป็นผู้ประเสริฐที่สุด .”
เอวญฺจ วตฺวา ปุน ตํ ภควโต ธมฺมเทสนํ อพฺภนุโมทมาโน “อภิกกฺ นฺตํ โภ โคตมาติอาทิมาห ฯ
ก็แล ครั้นกราบทูลอย่างนั้นแล้ว เมื่อจะชมเชยพระธรรมเทศนา ของพระผู้มีพระภาคนั้นอีก จึงได้กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ! พระดำรัสของพระองค์ น่าชมเชยยิ่งนัก” ดังนี้เป็นต้น.

๑ ได้แปลเพิ่มเติมไว้อย่างในฎีกาสารัตถทีปนี ๑/๖๔๑.

กถาว่าด้วยอาสวักขยญาณ • [อรรถาธิบายอภิกกันตศัพท์ลงในอรรถ ๔ และ ๙ อย่าง] • หน้า ๓๐๗

[อรรถาธิบายอภิกกันตศัพท์ลงในอรรถ ๔ และ ๙ อย่าง]
ตตฺถายํ
อภิกฺกนฺตสทฺโท ขยสุนฺทรอภิรูปอพฺภนุโมทเนสุ ทิสฺสติ ฯ
ใน(คำว่า อภิกฺกนฺตํ เป็นต้น)นั้น ((มีวินิจฉัยดังนี้)):อภิกกันตศัพท์ ย่อมปรากฏในอรรถ คือ ขยะ (ความสิ้นไป) สุนทระ (ความดี) อภิรูปะ (รูปงาม) และอัพภนุโมทนะ (ความชมเชย).
“อภิกฺกนฺตา ภนฺเต รตฺติ, นิกฺขนฺโต ปฐโม ยาโม, จิรํ นิสินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆติอาทีสุ หิ ขเย ทิสฺสติ ฯ
จริงอยู่ (อภิกกันตศัพท์) ปรากฏในความสิ้นไป ใน(ประโยค)ทั้งหลายเป็นต้นว่า
“พระเจ้าข้า! ราตรีล่วงไปแล้ว, ปฐมยามผ่านไปแล้ว, ภิกษุสงฆ์นั่งรอนานแล้ว.๑”
“อยํ อิเมสํ จตุนฺนํ ปุคฺคลานํ อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติอาทีสุ สุนฺทเร ฯ
(อภิกกันตศัพท์ ปรากฏ)ในความดี ใน(ประโยคทั้งหลาย)เป็นต้นว่า “คนนี้ ดีกว่า และประณีตกว่า ๔ คนเหล่านี้.๒”
“โก เม วนฺทติ ปาทานิ
อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน

อิทฺธิยา ยสสา ชลํ
สพฺพา โอภาสยํ ทิสาติ-

อาทีสุ อภิรูเป ฯ
(อภิกกันตศัพท์ ปรากฏ)ในรูปงาม ใน(ประโยคทั้งหลาย)เป็นต้นว่า
“ใคร ช่างรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ ด้วยยศ มีพรรณงดงามยิ่งนัก
ยังทิศทั้งปวงให้สว่างอยู่ กำลังไหว้เท้าของเรา๓?”
“อภิกฺกนฺตํ ภนฺเตติอาทีสุ อพฺภนุโมทเน ฯ
(อภิกกันตศัพท์) ปรากฏในความชมเชย ใน(ประโยคทั้งหลาย)เป็นต้นว่า “พระเจ้าข้า! (ภาษิตของพระองค์) น่าชมเชยยิ่งนัก.๔”
อิธาปิ อพฺภนุโมทเนเยว ฯ
แม้ใน(อธิการ)นี้ (อภิกกันตศัพท์ ก็ปรากฏ)ในความชมเชยทีเดียว.
ยสฺมา จ อพฺภนุโมทเน ตสฺมา “สาธุ สาธุ โภ โคตมาติ วุตตฺ ํ โหตีติ เวทิตพฺพํ ฯ
พึงทราบ(สันนิษฐาน)ว่า “ก็เพราะ(อภิกกันตศัพท์ ปรากฏ)ในความชมเชย
ฉะนั้น (เวรัญชพราหมณ์) จึงกล่าว(อธิบาย)ไว้ว่า ‘ดีละๆ ท่านพระโคดมผู้เจริญ!’”

๑
๒
๓
๔

วิ. จุลฺล. ๗/๒๘๓.
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๓๓.
ขุ. วิมาน. ๒๖/๘๙.
ที. สี. ๙/๑๑๒.
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ภเย โกเธ ปสํสายํ
หาเส โสเก ปสาเท

ตุริเต โกตุหลจฺฉเร
จ กเร อาเมฑิต๑ํ พุโธติ

อิมินา จ ลกฺขเณน อิธ ปสาทวเสน ปสํสาวเสน จายํ ทฺวิกฺขตฺตุํ [193] วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
ก็ใน(อธิการ)นี้ (อภิกกันตศัพท์)นี้ พึงทราบว่า “ท่านกล่าวไว้ ๒ ครั้ง”
ด้วยอำนาจแห่งความเลื่อมใสและด้วยอำนาจแห่งความสรรเสริญ ด้วยลักษณะนี้ คือ:“บัณฑิตผู้รู้ พึงทำการกล่าวซ้ำๆ ไว้ (ในอรรถ ๙ อย่างเหล่านี้) คือ
ในภยะ (ความกลัว) ในโกธะ (ความโกรธ) ในปสังสา (ความสรรเสริญ)
ในตุริตะ (ความรีบด่วน) ในโกตุหละ (ความตื่นเต้น) ในอัจฉระ (ความอัศจรรย์)
ในหาสะ (ความร่าเริง) ในโสกะ (ความโศก) และในปสาทะ (ความเลือ่ มใส).”
อถวา “อภิกฺกนฺตนฺติ อติกนฺตํ อติอิฏฺฐํ อติมนาปํ. “อติสุนฺทรนฺติ วุตฺตํ โหติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง บทว่า อภิกฺกนฺตํ แปลว่า น่าใคร่ยิ่งนัก น่าปรารถนายิ่งนัก น่าชอบใจยิ่งนัก. มีคำอธิบายไว้ว่า “ดียิ่งนัก.”
ตตฺถ เอเกน อภิกกฺ นฺตสทฺเทน เทสนํ โถเมติ เอเกน อตฺตโน ปสาทํ ฯ
บรรดา(อภิกกันตศัพท์ ๒ อย่าง)นั้น เวรัญชพราหมณ์ ย่อมชมเชยเทศนา ด้วยอภิกกันตศัพท์อย่างหนึ่ง
ย่อมชมเชยความเลื่อมใสของตน ด้วยอภิกกันตศัพท์อย่างหนึ่ง.
อยํ หิ เอตฺถ อธิปฺปาโย “อภิกฺกนฺตํ โภ โคตม ยทิทํ โภโต โคตมสฺส ธมฺมเทสนา,
อภิกฺกนฺตํ ยทิทํ โภโต โคตมสฺส ธมฺมเทสนํ อาคมฺม มม ปสาโทติ ฯ
จริงอยู่ ในความชมเชยนี้ มีอธิบายดังนี้ว่า “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ!
พระธรรมเทศนาของท่านพระโคดมผู้เจริญนี้ น่าชมเชยยิ่งนัก.
ความเลื่อมใสของข้าพระองค์ อาศัยพระธรรมเทศนาของท่านพระโคดมผู้เจริญ ดียิ่งนัก.”
ภควโตเยว ปาวจนํ เทฺว เทฺว อตฺเถ สนฺธาย โถเมติ ฯ
เวรัญชพราหมณ์ ชมเชยปาพจน์ของพระผู้มีพระภาคนั่นแล มุ่งใจความเป็นสองอย่างๆ.
[ปาพจน์มีความดี ๑๘ อย่าง]
“โภโต โคตมสฺส วจนํ อภิกฺกนฺตํ โทสนาสนโต, อภิกฺกนฺตํ คุณาธิคมนโต, ตถา สทฺธาชนนโต, ปญฺญาชนนโต, สาตฺถโต,
สพฺยญฺชนโต, อุตฺตานปทโต, คมฺภรี ตฺถโต, กณฺณสุขโต, หทยงฺคมโต, อนตฺตกุ ฺกํสนโต, อปรวมฺภนโต, กรุณาสีตลโต,
ปญฺญาวทาตโต, อาปาถรมฺมณียโต, วิมทฺทกฺขมโต, สุยฺยมานสุขโต, วีมํสิยมานหิตโตติเอวมาทีหิ โยเชตพฺพํ ฯ
บัณฑิต พึงประกอบปาพจน์ ด้วยเหตุทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ คือ:พระดำรัสของพระโคดมผู้เจริญ ชื่อว่าดียิ่งนัก เพราะยังโทสะให้พินาศ ๑
ชื่อว่าดียิ่งนัก เพราะให้บรรลุคุณ ๑ อนึ่ง เพราะให้เกิดศรัทธา ๑ เพราะให้เกิดปัญญา ๑ เพราะเป็นไปกับด้วยอรรถ ๑
เพราะเป็นไปกับด้วยพยัญชนะ ๑ เพราะมีบทอันตื้น ๑ เพราะมีเนื้อความลึกซึ้ง ๑ เพราะไพเราะโสต ๑
เพราะเข้าถึงหทัย ๑ เพราะไม่ยกตนขึ้นอวดอ้าง ๑ เพราะไม่ข่มผู้อื่น ๑ เพราะเย็นด้วยพระกรุณา ๑
๑ อาเมณฺฑติ นฺติปิ ทิสฺสติ ฯ
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เพราะทรงตรัสด้วยพระปัญญา ๑ เพราะเป็นทีร่ ื่นรมย์แห่งคลอง ๑ เพราะทนต่อความย่ำยีได้อย่างวิเศษ ๑
เพราะฟังอยู่ก็เป็นสุข ๑ เพราะใคร่ครวญอยู่ก็มีประโยชน์ ๑ ดังนี้.
[เวรัญชพราหมณ์ชมเชยพระธรรมเทศนาด้วยอุปมา ๔ อย่าง]
ตโต ปรมฺปิ จตูหิ อุปมาหิ เทสนํเยว โถเมติ ฯ
แม้เบื้องหน้าแต่นั้นไป (เวรัญชพราหมณ์) ย่อมชมเชยเทศนานั่นแล ด้วยอุปมา ๔ ข้อ.
ตตฺถ “นิกชุ ฺชิตนฺติ อโธมุขฏฺฐปิตํ เหฏฺฐามุขชาตํ วา ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า นิกกฺ ุชฺชิตํ คือ ภาชนะที่เขาวางคว่ำปากไว้ หรือมีที่ปากอยู่ภายใต้.
“อุกฺกุชเฺ ชยฺยาติ อุปริมุขํ กเรยฺย ฯ
บทว่า อุกฺกุชเฺ ชยฺย คือ พึงหงายปากขึ้น.
“ปฏิจฺฉนฺนนฺติ ติณปณฺณาทิจฺฉาทิตํ ฯ
บทว่า ปฏิจฺฉนฺนํ คือ ที่เขาปิดไว้ด้วยวัตถุมีหญ้าและใบไม้เป็นต้น.
“วิวเรยฺยาติ อุคฺฆาเฏยฺย ฯ
บทว่า วิวเรยฺย คือ พึงเปิดขึ้น.
“มุฬฺหสฺสาติ ทิสามุฬฺหสฺส ฯ
บทว่า มูฬฺหสฺส คือ คนหลงทิศ.
“มคฺคํ อาจิกฺเขยฺยาติ หตฺเถ คเหตฺวา “เอส มคฺโคติ วเทยฺย ฯ
สองบทว่า มคฺคํ อาจิกเฺ ขยฺย ความว่า พึงจับที่มือแล้วบอกว่า “นี้ทาง.”
“อนฺธกาเรติ กาฬปกฺขจาตุทฺทสีอฑฺฒรตฺตฆนวนสณฺฑเมฆปฏเลหิ จตุรงฺเค ตมสิ ฯ
บทว่า อนฺธกาเร ความว่า ในความมืดมีองค์ ๔ (คือ)
เพราะวันแรม ๑๔ ค่ำในกาฬปักษ์ ๑ กลางคืน ๑ ไพรสณฑ์ที่หนาทึบ (ดงทึบ) ๑ กลีบเมฆ ๑.
อยํ ตาว อนุตฺตานปทตฺโถ ฯ
ความหมายแห่งบทที่ยังไม่กระจ่าง มีเท่านี้ก่อน.
อยํ ปน อธิปฺปายโยชนา ฯ
ส่วนการประกอบความอธิบาย มีดังต่อไปนี้:-
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• ยถา โกจิ นิกุชฺชติ ํ อุกฺกุชฺเชยฺย เอวํ สทฺธมฺมวิมุขํ อสทฺธมฺมปติตํ มํ อสทฺธมฺมา วุฏฐฺ าเปนฺเตน
• [194] ยถา ปฏิจฉฺ นฺนํ วิวเรยฺย เอวํ กสฺสปสฺส ภควโต สาสนนฺตรธานา ปภูติ มิจฉฺ าทิฏฐฺ คิ หนปฏิจฉฺ นฺนํ สาสนํ วิวรนฺเตน
• ยถา มุฬฺหสฺส มคฺคํ อาจิกฺเขยฺย เอวํ กุมฺมคฺคมิจฺฉามคฺคปฏิปนฺนสฺส เม สคฺคโมกฺขมคฺคํ อาจิกฺขนฺเตน
• ยถา อนฺธกาเร เตลปฺปชฺโชตํ ธาเรยฺย เอวํ โมหนฺธการนิมุคฺคสฺส เม พุทฺธาทิรตนรูปานิ อปสฺสโต
ตปฺปฏิจฺฉาทกโมหนฺธการวิทฺธํสกเทสนาปชฺโชตํ ธาเรนฺเตน
• มยฺหํ โภตา โคตเมน เอเตหิ ปริยาเยหิ ปกาสิตตฺตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต ฯ
(เวรัญชพราหมณ์ ชมเชยพระผู้มพี ระภาคว่า)
“ท่านพระโคดมผู้เจริญ
• ทรงยังเราผู้เบือนหน้าหนีจากพระสัทธรรม ตกไปในอสัทธรรมแล้ว ให้ออกจากอสัทธรรม
เหมือนใครๆ พึงหงายภาชนะที่คว่ำขึ้นไว้ฉะนั้น
• ทรงเปิดเผยพระศาสนาที่ถูกรกชัฏคือมิจฉาทิฏฐิปกปิดไว้
ตั้งต้นแต่พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคกัสสปะอันตรธานไป เหมือนใครๆ พึงเปิดของที่ปิดไว้ออกฉะนั้น
• ทรงตรัสบอกทางสวรรค์และนิพพานให้แก่เรา ผู้ดำเนินไปสู่ทางชั่วและทางผิด
เหมือนใครๆ พึงบอกทางให้แก่คนหลงทางฉะนั้น
• ทรงส่องแสงสว่างคือเทศนา อันเป็นเครื่องกำจัดความมืด คือโมหะอันปกปิดรูป คือพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้า
เป็นต้นนั้น แก่เรา ผู้จมอยู่ในความมืดคือโมหะ ซึ่งไม่เห็นรูป คือพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น
เหมือนใครๆ พึงส่องประทีปน้ำมันในที่มืดให้ฉะนั้น
• ได้ทรงประกาศพระธรรมแก่เรา โดยอเนกปริยาย เพราะทรงประกาศ ด้วยบรรยายทั้งหลายเหล่านี้.
[เวรัญชพราหมณ์แสดงตนถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง]
เอวํ ธมฺมเทสนํ โถเมตฺวา อิมาย เทสนาย รตนตฺตเย ปสนฺนจิตฺโต ปสนฺนาการํ กโรนฺโต “เอสาหนฺติอาทิมาห ฯ
เวรัญชพราหมณ์ ครั้นชมเชยพระธรรมเทศนาอย่างนั้นแล้ว มีจติ เลื่อมใสในพระรัตนตรัย เพราะพระธรรมเทศนานี้
เมื่อจะทำอาการอันผู้มีความเลื่อมใสพึงกระทำ จึงได้กราบทูลว่า เอสาหํ ดังนี้เป็นต้น.
ตตฺถ “เอสาหนฺติ เอโส อหํ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า เอสาหํ ตัดเป็น เอโส อหํ (ข้าพเจ้านี)้ .
“ภวนฺตํ โคตมํ สรณํ คจฺฉามีติ ภวนฺตํ โคตมํ “สรณนฺติ คจฺฉามิ
“ภวํ เม โคตโม สรณํ ปรายนํ อฆสฺส ตาตา๑ หิตสฺส จ วิธาตาติ อิมินา อธิปฺปาเยน
ภวนฺตํ โคตมํ คจฺฉามิ ภชามิ เสวามิ ปยิรุปาสามิ, เอวํ ชานามิ พุชฺฌามีติ ฯ
หลายบทว่า ภวนฺตํ โคตมํ สรณํ คจฺฉามิ ความว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระโคดมผู้เจริญว่า “เป็นที่พึ่ง”
คือข้าพเจ้าขอถึง ขอคบ ขอส้องเสพ ได้แก่ขอเข้าไปนั่งใกล้พระโคดมผู้เจริญ
ด้วยความประสงค์นวี้ ่า “พระโคดมผู้เจริญ ทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้า คือทรงเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ทรงเป็นผู้ป้องกันความทุกข์
และทรงทำประโยชน์เกื้อกูล (แก่ข้าพเจ้า)”, ข้าพเจ้าย่อมทราบ คือย่อมรู้สกึ ดังกราบทูลมาแล้วนั่นแล.
๑ หตาติปิ ทิสฺสติ ฯ
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เยสํ หิ ธาตูนํ คติ อตฺโถ, พุทฺธิปิ เตสํ อตฺโถ ฯ
จริงอยู่ คติ (ความถึง) เป็นความหมายแห่งธาตุเหล่าใด, แม้พุทธิ (ความรู้) ก็เป็นความหมายแห่งธาตุเหล่านั้น.
ตสฺมา “คจฺฉามีติ อิมสฺส “ชานามิ พุชฺฌามีติ อยํปิ อตฺโถ วุตฺโต ฯ
เพราะฉะนั้น บทว่า คจฺฉามิ นี้ ท่านก็กล่าวความหมายแม้นี้ไว้ดังนี้ว่า ชานามิ พุชฺฌามิ (ย่อมทราบ คือย่อมรู้สึก).
[อรรถาธิบายคำว่าพระธรรม]
ธมฺมญฺจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจาติ เอตฺถ ปน
อธิคตมคฺเค สจฺฉิกตนิโรเธ ยถานุสิฏฺฐํ ปฏิปชฺชมาเน จ อปาเยสุ อปตมาเน ธาเรตีติ ธมฺโม ฯ
ก็ในคำว่า ธมฺมญฺจ ภิกฺขุสงฆญฺจ นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):สภาพที่ชื่อว่า ธรรม เพราะอรรถว่า ทรงไว้ซึ่งบุคคล ผู้ได้บรรลุมรรค ผู้ทำให้แจ้งนิโรธแล้ว และผู้ปฏิบัติอยูต่ ามคำพร่ำสอน
มิได้ตกไปในอบาย.
โส อตฺถโต อริยมคฺโค เจว นิพพฺ านญฺจ ฯ
(ธรรม)นั้น โดยอรรถ ได้แก่อริยมรรคและนิพพาน.
วุตฺตํ เหตํ “ยาวตา ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา วา อสงฺขตา วา อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค เตสํ อคฺคมกฺขายตีติ ฯ
สมจริงดังพระดำรัสทีพ่ ระผู้มพี ระภาค ตรัสไว้ว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ธรรมทั้งหลายที่ปัจจัยปรุงแต่งได้กด็ ี ที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ก็ดี มีประมาณเพียงไร
อริยมรรคมีองค์ ๘ เราเรียกว่า ประเสริฐกว่าธรรมเหล่านั้น.๑”
วิตฺถาโร ฯ
ควรกล่าวให้พิสดาร.
น เกวลํ อริยมคฺโค เจว นิพฺพานญฺจ อปิจ โข [195] อริยผเลหิ สทฺธึ ปริยตฺติธมฺโมปิ ฯ
(ธรรมนั้น) ได้แก่อริยมรรคและนิพพานอย่างเดียว ก็หามิได้, ถึงแม้ปริยตั ิธรรม รวมกับอริยผล (ก็ชื่อว่าธรรม).
วุตฺตมฺปิ เหตํ ฉตฺตมาณวกวิมาเน๒
สมจริงตามทีพ่ ระผู้มพี ระภาคตรัสไว้ในฉัตตมาณวกวิมานว่า

๑ ขุ. อิติวุตฺตก. ๒๕/๒๙.
๒ ขุ. วิ. ๒๖/๙๔.
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“ราควิราคมเนญฺชมโสกํ
ธมฺมมสงฺขตมปฺปฏิกูลํ
มธุรมิมํ ปคุณํ สุวิภตฺตํ
ธมฺมมิมํ สรณตฺถมุเปหีติ ฯ
“ท่านจงเข้าถึงพระธรรม อันเป็นธรรมคลายความกำหนัด เป็นธรรมไม่หวั่นไหว
ไม่มีความเศร้าโศก อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ ไม่ปฏิกูล เป็นธรรมไพเราะ
คล่องแคล่ว อันเราจำแนกดีแล้ว เพื่อเป็นที่พึ่งเถิด๑ ดังนี้.
เอตฺถ หิ “ราควิราโคติ มคฺโค กถิโต ฯ
แท้จริง ใน(พระคาถา)นี้ (พระผู้มีพระภาค) ตรัสมรรคว่า “เป็นธรรมคลายความกำหนัด”.
“อเนญฺชมโสกนฺติ ผลํ ฯ
ตรัสผลว่า “เป็นธรรมไม่หวั่นไหว ไม่มีความเศร้าโศก”.
“ธมฺมมสงฺขตนฺติ นิพฺพานํ ฯ
ตรัสพระนิพพานว่า “เป็นธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้”.
“อปฺปฏิกูลํ มธุรมิมํ ปคุณํ สุวิภตฺตนฺติ ปิฏกตฺตเยน วิภตฺตสพฺพธมฺมกฺขนฺธาติ ฯ
ตรัสธรรมขันธ์ทั้งหมดที่ทรงจำแนกโดยปิฎก ๓ ว่า “ไม่ปฏิกูล เป็นธรรมไพเราะ คล่องแคล่ว เป็นธรรมอันเราจำแนกดีแล้ว”.
[อรรถาธิบายคำว่า พระสงฆ์]
ทิฏฺฐิสีลสงฺฆาเฏน สํหโตติ สงฺโฆ ฯ
ชื่อว่า พระสงฆ์ เพราะอรรถว่า รวมกันด้วยธรรมทีท่ ัดเทียมกัน คือ ทิฏฐิและศีล.
โส อตฺถโต อฏฺฐอริยปุคฺคลสมูโห ฯ
พระสงฆ์นั้นโดยอรรถ ได้แก่ประชุมพระอริยบุคคล ๘.
วุตฺตํ เหตํ ตสฺมึเยว วิมาเน
สมจริงดังทีพ่ ระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในวิมานวัตถุนั้นเหมือนกัน๒ว่า
“ยตฺถ จ ทินฺนํ มหปฺผลมาหุ
จตูสุ สุจีสุ ปุริสยุเคสุ
อฏฺฐ จ ปุคฺคลธมฺมทสา๓ เต
สงฺฆมิมํ สรณตฺถมุเปหีติ

๑ ขุ. วิมาน. ๒๖/๙๔.
๒ ขุ. วิมาน. ๒๖/๙๔.
๓ ปาลิยมฺปน ปุคฺคลธมฺมทฺทสาติ ทิสฺสติ ฯ
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“บัณฑิตทั้งหลายกล่าว ทาน อันบุคคลให้แล้วในพระอริยสงฆ์ ผู้สะอาด
เป็นคู่แห่งบุรุษ ๔ เป็นบุรุษบุคคล ๘ ผู้เห็นธรรมว่า ‘มีผลมาก’
ท่านจงเข้าถึง พระสงฆ์นี้ เพือ่ เป็นที่พึงเถิด. ดังนี้.
ภิกฺขูนํ สงฺโฆ ภิกฺขุสงฺโฆ ฯ
หมู่ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่า ภิกษุสงฆ์.
เอตฺตาวตา จ พฺราหฺมโณ ตีณิ สรณคมนานิ ปฏิเวเทสิ ฯ
ก็พราหมณ์ประกาศสรณคมน์ ๓ ด้วยคำเพียงเท่านี้.
อิทานิ เตเสฺวว ตีสุ สรณคมเนสุ โกสลฺลตฺถํ
“สรณํ สรณคมนํ โย สรณํ คจฺฉติ สรณคมนปฺปเภโท สรณคมนผลํ สงฺกิเลโส เภโทติ อยํ วิธิ เวทิตพฺโพ ฯ
บัดนี้ เพื่อความเป็นผู้ฉลาด ในไตรสรณคมน์เหล่านั้นนั่นแหละ ควรทราบวิธีนี้ ดังนี้คือ:“สรณะ สรณคมน์ ผู้ถึงสรณะ ประเภทแห่งสรณคมน์ ผลแห่งสรณคมน์
สังกิเลส (ความเศร้าหมอง) เภทะ (ความแตก) (แห่งสรณคมน์)
โส ปน อิธ วุจจฺ มาโน อติภาริยํ วินยนิทานํ กโรตีติ น วุตฺโต ฯ
ก็วธิ นี น้ั เมือ่ ข้าพเจ้าจะกล่าวไว้ในอธิการนี้ ก็ยอ่ มทำนิทานแห่งพระวินยั ให้เป็นภาระหนักเกินไป เพราะฉะนัน้ ข้าพเจ้าจึงไม่กล่าว.
อตฺถิเกหิ ปน ปปญฺจสูทนิยํ วา มชฺฌิมฏฺฐกถายํ ภยเภรวสุตฺตวณฺณนาโต
ปรมตฺถโชติกายํ [196] วา ขุทฺทกฏฺฐกถายํ
สุมงฺคลวิลาสินิยํ วา ทีฆนิกายฏฺฐกถายํ สรณวณฺณนาโต คเหตพฺโพติ ฯ
ส่วน(นักศึกษาทั้งหลาย) ผู้มีความต้องการ พึงถือเอาวิธีนั้น
จากวรรณนาแห่งภยเภรวสูตร ในอรรถกถาแห่งมัชฌิมนิกาย ชื่อว่าปปัญจสูทนี
จากวรรณนาสรณะ ในอรรถกถาขุททกนิกาย ชื่อปรมัตถโชติกา
หรือในอรรถกถาทีฆนิกาย ชื่อสุมังคลวิลาสินี ฉะนี้แล.
“อุปาสกํ มํ ภวํ โคตโม ธาเรตูติ “มํ ภวํ โคตโม ‘อุปาสโก อยนฺติ เอวํ ธาเรตูติ อตฺโถ ฯ
ข้อว่า อุปาสกํ มํ ภวํ โคตโม ธาเรตุ อธิบายว่า “ท่านพระโคดมผู้เจริญ จงทรงจำข้าพเจ้าไว้อย่างนี้วา่ ‘ข้าพเจ้านี้เป็นอุบาสก’
ดังนี้เถิด.”
อุปาสกวิธิโกสลฺลตฺถํ ปเนตฺถ “โก อุปาสโก, กสฺมา อุปาสโกติ วุจฺจติ, กิมสฺส สีลํ, โก อาชีโว, กา วิปตฺติ, กา สมฺปตฺตีติ
อิทํ ปกิณฺณกํ เวทิตพฺพํ ฯ
ก็ในอธิการนี้ เพื่อความเป็นผู้ฉลาดในวิธีแสดงตนเป็นอุบาสก ควรทราบปกิณณกะนี้ดังนี้วา่ “ใคร ท่านเรียกว่า อุบาสก,
เพราะเหตุไรจึงเรียกว่าอุบาสก, อุบาสกนั้น มีศีลอย่างไร, มีอาชีพอย่างไร, มีอะไรเป็นวิบัติ, มีอะไรเป็นสมบัติ”
ตํ อติภารกรณโต อิธ น วิภตฺตํ ฯ
(ข้าพเจ้า)ไม่ได้จำแนกปกิณณกะนั้น ไว้ใน(อธิการว่าด้วยนิทาน)นี้ เพราะจะทำให้เป็นภาระหนักเกินไป.
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อตฺถิเกหิ ปน ปปญฺจสูทนิยํ มชฺฌิมฏฺฐกถายํ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพํ ฯ
แต่(นักศึกษาทัง้ หลาย) ผูม้ คี วามต้องการ พึงทราบโดยนัยทีข่ า้ พเจ้ากล่าวไว้แล้ว ในอรรถกถามัชฌิมนิกายชือ่ ปปัญจสูทนีนน้ั แล.
[อธิบายอัคคะศัพท์ที่ลงในอรรถ ๔ อย่าง]
“อชฺชตคฺเคติ เอตฺถ อยํ อคฺคสทฺโท อาทิโกฏิโกฏฺฐาสเสฏฺเฐสุ ทิสฺสติ ฯ
อัคคะศัพท์นี้ ในบทว่า อชฺชตคฺเค นี้ ย่อมปรากฏในอรรถคือ
อาทิ (เบื้องต้น) โกฏิ (เบื้องปลาย) โกฏฐาสะ (ส่วน) และ เสฏฐะ (ประเสริฐ).
“อชฺชตคฺเค สมฺม โทวาริก อาวรามิ ทฺวารํ นิคณฺฐานํ นิคณฺฐีนนฺติอาทีสุ หิ อาทิมฺหิ ทิสฺสติ ฯ
จริงอยู่ (อัคคศัพท์) ย่อมปรากฏในอรรถคือเบื้องต้น ในประโยคทั้งหลายมีอาทิว่า
“ดูก่อนนายประตูเพื่อนรัก! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราปิดประตูแก่พวกนิครนถ์ แก่พวกนางนิครนถ์.๑”
“เตเนว องฺคุลคฺเคน ตํ องฺคุลคฺคํ ปรามเสยฺย อุจฺฉุคฺคํ เวฬุคฺคนฺติอาทีสุ โกฏิยํ ฯ
(อัคคะศัพท์ ย่อมปรากฏ)ในอรรถคือเบื้องปลาย ในประโยคทั้งหลายมีอาทิวา่
“พึงแตะต้องปลายแห่งนิ้วมือนั้น ด้วยปลายแห่งนิ้วมือนั้นนั่นเอง พึงแตะต้องยอดอ้อย ยอดไผ่.”
“อมฺพิลคฺคํ วา มธุรคฺคํ วา ติตฺติกคฺคํ วา อนุชานามิ ภิกฺขเว วิหารคฺเคน วา ปริเวณคฺเคน วา ภาเชตุนตฺ ิอาทีสุ โกฏฺฐาเส ฯ
(ย่อมปรากฏ)ในอรรถคือส่วน ในประโยคทั้งหลาย มีอาทิว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เราอนุญาตเพื่อให้แจกส่วนของที่มีรสเปรี้ยว ส่วนของที่มรี สหวาน หรือส่วนของที่มีรสขม
ด้วยส่วนแห่งวิหาร หรือส่วนแห่งบริเวณ.”
“ยาวตา ภิกฺขเว สตฺตา อปทา วา ทฺวิปทา วา ฯเปฯ ตถาคโต เตสํ อคฺคมกฺขายตีตอิ าทีสุ เสฏฺเฐ ฯ
(ย่อมปรากฏ)ในอรรถคือประเสริฐ ในประโยคทั้งหลาย มีอาทิวา่
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! สัตว์ทั้งหลาย มีประมาณเพียงไร ไม่มีเท้าก็ดี มี ๒ เท้าก็ดี ฯลฯ
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เราเรียกว่า ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น๒.”
อิธ ปนายํ อาทิมฺหิ ทฏฺฐพฺโพ ฯ
แต่(อัคคะศัพท์)นี้ ใน(อธิการ)นี้ พึงเห็นว่าลงในอรรถคือเบื้องต้น.
ตสฺมา “อชฺชตคฺเคติ อชฺชคฺค๓ํ อาทึ กตฺวาติ เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
เพราะฉะนั้น ในบทว่า อชฺชตคฺเค นี้ พึงทราบใจความอย่างนี้ว่า “ตั้งต้นแต่วันนี้เป็นต้นไป.”
“อชฺชคฺคนฺติ๔ อชฺชภาวนฺติ วุตฺตํ โหติ ฯ
ท่านกล่าวคำอธิบายไว้วา่ “บทว่า อชฺชคฺคํ ก็คือ อชฺชภาวํ (มีในวันนี้)”
๑
๒
๓
๔

ม. มู. ๑๓/๖๘.
ขุ. อิติวุตฺตก. ๒๕/๑๙๘.
อชฺชตนฺติ ภเวยฺย ฯ
อชฺชตนฺติ ภเวยฺย ฯ
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“อชฺชทคฺเค อิจฺเจว วา ปาโฐ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ปาฐะว่า อชฺชทคฺเค ดังนี้ก็มี.
ทกาโร ปทสนฺธิกโร ฯ “อชฺช อคฺคํ กตฺวาติ วุตฺตํ โหติ ฯ
ท อักษร ทำการต่อบท. มีคำอธิบายว่า “ตั้งต้นแต่วันนี้.”
[เวรัญชพราหมณ์ไม่กล่าวล่วงเกินพระรัตนตรัยจนตลอดชีวิต]
“ปาณุเปตนฺติ ปาเณหิ อุเปตํ.
บทว่า ปาณุเปตํ ความว่า ผู้เข้าถึง (พระรัตนตรัย) ด้วยปราณ (คือชีวิต).
“ยาว เม ชีวติ ํ ปวตฺตติ, ตาว อุเปตํ อนญฺญสตฺถุกํ ตีหิ สรณคมเนหิ สรณํ คตํ มํ ภวํ โคตโม ธาเรตุ [197] ชานาตุ ฯ
อหญฺหิ, สเจปิ เม ติขิเณน อสินา สีสํ ฉินฺเทยฺยุํ,
เนว พุทฺธํ “น พุทฺโธติ วา, ธมฺมํ “น ธมฺโมติ วา, สงฺฆํ “น สงฺโฆติ วา วเทยฺยนฺติ ฯ
(เวรัญชพราหมณ์ กราบทูลว่า)
“ชีวติ ของข้าพเจ้ายังเป็นไปอยู่เพียงใด, ท่านพระโคดมผู้เจริญ จงทรงจำ คือทรงทราบข้าพเจ้าว่า (เป็นอุบาสก)
ผู้เข้าถึง ผู้ถึงสรณะอันไม่มีศาสดาอื่น ด้วยไตรสรณคมน์ เพียงนั้น.
ข้าพเจ้าแล แม้หากว่าใครๆ จะพึงเอามีดที่คมกริบตัดศีรษะของข้าพเจ้าไซร้,
ก็จะไม่พึงกล่าวถึงพระพุทธว่า “ไม่ใช่พระพุทธ” พระธรรมว่า “ไม่ใช่พระธรรม” หรือพระสงฆ์วา่ “ไม่ใช่พระสงฆ์” ดังนี้เลย.”
เอตฺถ จ “พฺราหฺมโณ ‘ปาณุเปตํ สรณํ คตนฺติ ปุน สรณคมนํ วทนฺโต อตฺตสนฺนิยฺยาตนํ ปกาเสตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
ส่วนใน(อธิการ)นี้ พึงทราบ(อธิบาย)ว่า
“พราหมณ์ เมื่อกล่าวถึงสรณคมน์ซ้ำอีกว่า ‘ผู้ถึงสรณะจนตลอดชีวิต’ ชื่อว่า ประกาศมอบถวายตน (แก่พระรัตนตรัย).”
[พราหมณ์ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคจำพรรษา ณ เมืองเวรัญชา]
เอวํ อตฺตานํ นิยฺยาเทตฺวา ภควนฺตํ สปริสํ อุปฏฺฐาตุกาโม อาห
“อธิวาเสตุ จ เม ภวํ โคตโม เวรญฺชายํ วสฺสาวาสํ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ
(เวรัญชพราหมณ์) ครั้นมอบถวายตนอย่างนั้นแล้ว มีความประสงค์จะอุปัฏฐากพระผู้มีพระภาค พร้อมทั้งบริษัท
จึงกราบทูลว่า “และขอท่านพระโคดมผูเ้ จริญ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จงทรงรับการอยูจ่ ำพรรษาทีเ่ มืองเวรัญชา ของข้าพเจ้าเถิด.”
กึ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
พราหมณ์ กราบทูลความประสงค์ไว้อย่างไร.
“อุปาสกญฺจ มํ ภวํ โคตโม ธาเรตุ,
อธิวาเสตุ จ เม เวรญฺชายํ วสฺสาวาสํ, ตโย มาเส เวรญฺชํ อุปนิสฺสาย มม อนุคฺคหตฺถํ วสฺสาวาสํ สมฺปฏิจฺฉตูติ ฯ
(กราบทูลไว้อย่างนี้วา่ ) “ขอท่านพระโคดมผู้เจริญ จงทรงจำข้าพเจ้าว่า เป็นอุบาสก
และขอจงทรงรับการอยู่จำพรรษาที่เมืองเวรัญชา ของข้าพเจ้าเถิด
คือขอให้ทรงรับการอาศัยเมืองเวรัญชาอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาส เพื่ออนุเคราะห์ข้าพระองค์เถิด.”
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[พระผู้มีพระภาคทรงรับการอยู่จำพรรษาเมืองเวรัญชา]
“อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวนาติ อถสฺส วจนํ สุตฺวา ภควา กายงฺคํ วา วาจงฺคํ วา อโจเปตฺวา
อพฺภนฺตเรเยว ขนฺตึ ธาเรตฺวา ตุณฺหีภาเวน อธิวาเสสิ ฯ
หลายบทว่า อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ความว่า
ครั้งนั้น พระผู้มพี ระภาค ทรงสดับคำของพราหมณ์นั้นแล้ว ก็ไม่ทรงยังองค์คือกาย หรือองค์คือวาจาให้ไหวเลย
ทรงไว้ซึ่งพระขันติในภายในนั้นแล ทรงรับ (คำอาราธนา) โดยพระดุษณีภาพ.
“พฺราหฺมณสฺส อนุคฺคหตฺถํ มนสาว สมฺปฏิจฺฉีติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
ท่านอธิบายไว้ว่า “พระผู้มพี ระภาค ทรงรับด้วยพระหทัยทีเดียว เพื่อทรงอนุเคราะห์พราหมณ์.”
“อถโข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ ภควโต อธิวาสนํ วิทติ ฺวาติ
อถโข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ “สเจ เม สมโณ โคตโม นาธิวาเสยฺย กาเยน วา วาจาย วา ปฏิกฺขิเปยฺย
ยสฺมา ปน อปฏิกฺขิปิตฺวา อพฺภนฺตเร ขนฺตึ ธาเรสิ ตสฺมา เม มนสา ว อธิวาเสสีติ
เอวํ อาการสลฺลกฺขณกุสลตาย ภควโต อธิวาสนํ วิทิตวฺ า
อตฺตโน นิสินฺนาสนโต อุฏฺฐาย จตูสุ ทิสาสุ ภควนฺตํ สกฺกจฺจํ อภิวาเทตฺวา ติกฺขตฺตุํ ปทกฺขิณํ กตฺวา
อาคตกาลโต ปภูติ “ชาติมหลฺลกพฺราหฺมณานํ อภิวาทนาทีนิ น กโรตีติ วิครหิตวฺ าปิ
อิทานิ วิญฺญาตพุทฺธคุโณ กาเยน วาจาย มนสา จ อเนกกฺขตฺตุํ วนฺทนฺโตปิ [198] อติตฺโตเยว หุตฺวา
ทสนขสโมธานสมุชฺชลํ อญฺชลิมฺปคฺคยฺห สิรสฺมึ ปติฏฺฐาเปตฺวา ยาว ทสฺสนวิสโย ตาว ปฏิมุโขเยว อปกฺกมิตวฺ า
ทสฺสนวิสยํ วิชหนฏฺฐาเน วนฺทติ ฺวา ปกฺกามิ ฯ
หลายบทว่า อถโข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ ภควโต อธิวาสนํ วิทิตฺวา ความว่า
“ครั้งนั้นแล เวรัญชพราหมณ์ คิดว่า ‘ถ้าท่านพระสมณโคดม ไม่พึงทรงรับ (คำอาราธนา) ของเรา
จะพึงทรงคัดค้านด้วยกายหรือด้วยวาจา, แต่เพราะพระองค์ไม่ทรงคัดค้าน ทรงพระขันติไว้ในภายใน,
ฉะนั้น พระองค์ก็ทรงรับ (คำอาราธนา) ของเรา ด้วยพระหทัยนั่นเอง’ ดังนี้
ครัน้ ทราบการทรงรับคำอาราธนาของพระผูม้ พี ระภาค เพราะความทีต่ นเป็นผูฉ้ ลาดในการกำหนดรูอ้ าการดังพรรณนามาแล้วนัน้
จึงลุกจากอาสนะที่ตนนั่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคในทิศทั้ง ๔ ด้วยความเคารพ แล้วทำประทักษิณ ๓ รอบ
แม้ได้ติเตียนจำเดิมแต่เวลาทีต่ นมาว่า ‘พระสมณโคดมไม่ทรงทำสามีจกิ รรมมีการกราบไหว้เป็นต้น แก่พวกพราหมณ์ผู้แก่กว่า
โดยชาติ’ เป็นต้น บัดนี้ ได้รู้พระพุทธคุณอย่างซาบซึ้งแล้ว ถึงไหว้อยู่ด้วยกายวาจาและใจ หลายครั้งหลายหน
ก็ยังเป็นผู้ไม่อิ่มนั่นเอง จึงได้ประคองกระพุ่มมือ อันรุ่งเรืองด้วยความประชุมพร้อมแห่งนิ้วทั้ง ๑๐ แล้วยกชูขึ้นไว้บนเศียร
เดินถอยหลังหันหน้าไปทาง (พระผู้มีพระภาค) จนพ้นทัสสนวิสัย ได้ถวายบังคมในที่พ้นทัสสนวิสัยแล้วหลีกไป.”
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เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย
“เตน โข ปน สมเยน เวรญฺชา ทุพฺภกิ ฺขา โหตีติ ยสฺมึ เวรญฺเชน พฺราหฺมเณน ภควา เวรญฺช ํ อุปนิสฺสาย วสฺสาวาสํ ยาจิโต
เตน สมเยน เวรญฺชา ทุพฺภิกฺขา โหติ ฯ
หลายบทว่า เตน โข ปน สมเยน เวรญฺชา ทุพฺภิกฺขา โหติ ความว่า “โดยสมัยที่เวรัญชพราหมณ์ทูลขอให้พระผู้มพี ระภาค
ทรงอาศัยเมืองเวรัญชาจำพรรษานั้น เมืองเวรัญชา เป็นเมืองมีภิกษาหาได้ยาก.”
“ทุพฺภิกฺขาติ ทุลฺลภภิกฺขา ฯ
บทว่า ทุพฺภกิ ฺขา แปลว่า มีภิกษาหาได้โดยยาก.
สา ปน ทุลฺลภภิกฺขตา ยตฺถ มนุสฺสา อสฺสทฺธา โหนฺติ อปฺปสนฺนา ตตฺถ สุสสฺสกาเลปิ อติสมคฺเฆปิ ปุพพฺ ณฺณาปรณฺเณ โหติ .
ก็(ความมีภิกษาหาได้ยาก)นั้น ย่อมมีในถิ่นที่พวกมนุษย์ไม่มีศรัทธา ไม่มีความเลื่อมใส
ในเวลาที่ข้าวกล้าสมบูรณ์ดีกต็ าม ในเวลาปุพพัณณะและอปรัณณะมีราคาถูกก็ตาม (มีราคาตกต่ำ).
เวรญฺชายํ ปน ยสฺมา น ตถา อโหสิ อปิจ โข ทุสฺสสฺสตาย ฉาตกโทเสน อโหสิ,
แต่ในเมืองเวรัญชา หาได้เป็นอย่างนั้นไม่ โดยที่แท้ ได้มี เพราะโทษคือความอดอยาก เหตุที่มีข้าวกล้าเสียหาย.
ตสฺมา ตมตฺถํ ทสฺเสนฺโต “ทฺวีหิติกาติอาทิมาห ฯ
เพราะฉะนั้น ท่านพระอุบาลีเถระ เมื่อจะแสดงความข้อนั้น จึงกล่าวว่า ทฺวีหิติกา ดังนี้เป็นต้น.
ตตฺถ “ทฺวีหิติกาติ ทฺวิธา ปวตฺตอีหิติกา ฯ
ใน(คำว่า ทฺวีหิตกิ า เป็นต้น)นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):บทว่า ทฺวีหิตกิ า ได้แก่ ความพยายามที่เป็นไปแล้ว ๒ อย่าง.
อีหิตนฺนาม อิริยา. ทฺวธิ า ปวตฺตา จิตฺตอิริยา จิตตฺ อีหา ฯ
ความเคลื่อนไหว ชื่อว่า อีหิตะ (ความพยายาม).
(ความพยายามนี้) เป็นไปแล้ว ๒ อย่างคือ จิตตอิริยา (ความเคลื่อนไหวแห่งจิต) ๑ จิตตอีหา (ความพากเพียรแห่งจิต) ๑.
“เอตฺถ ลจฺฉาม นุโข กิญฺจิ ภิกฺขมานา น ลจฺฉามาติ, “ชีวติ ุํ วา สกฺขิสฺสาม นุโข โนติ อยเมตฺถ อธิปฺปาโย ฯ
ในบทว่า ทฺวีหิตกิ า นี้ มีอธิบายดังนี้ว่า
“(ความเคลื่อนไหวแห่งจิตที่เป็นไปแล้ว ๒ อย่างนี้ คือ) ‘พวกเราขอวัตถุอะไรๆ อยูใ่ นที่นี้ จักได้หรือจักไม่ได้หนอแล’,
อีกอย่างหนึ่ง ‘พวกเราจักอาจเพื่อเป็นอยู่ หรือจักไม่อาจหนอแล’”
อถวา “ทฺวีหิติกาติ ทุชฺชีวกิ า ฯ
อีกอย่างหนึ่ง บทว่า ทฺวีหิตกิ า แปลว่า เป็นผู้อยู่อย่างฝืดเคือง.
“อีหิตํ อีหา อิริยนํ ปวตฺตนํ ชีวติ นฺติอาทีนิ หิ ปทานิ เอกตฺถานิ ฯ
จริงอยู่ บททั้งหลายเป็นต้นคือ “อีหิตํ (ความพยายาม) อีหา (ความพากเพียร) อิริยนํ (ความเคลื่อนไหว)
ปวตฺตนํ (ความเป็นไป) ชีวติ ํ (ความเป็นอยู่)” มีใจความอย่างเดียวกัน.
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ตสฺมา “ทุกเฺ ขน อีหิตํ เอตฺถ ปวตฺตตีติ ทฺวีหิตกิ าติ อยเมตฺถ ปทตฺโถ ฯ
เพราะฉะนั้น ในบทว่า ทฺวีหิติกา นี้ จึงมีใจความเฉพาะบทดังนี้ คือ
“ความพยายามด้วยความเป็นทุกข์ ย่อมเป็นไปในเมืองเวรัญชานี้ เพราะเหตุนั้น เมืองเวรัญชานี้ จึงชือ่ ว่า ทฺวีหิตกิ า”.
“เสตฏฺฐิกาติ เสตกานิ อฏฺฐีนิ เอตฺถาติ เสตฏฺฐิกา ฯ
บทว่า เสตฏฺฐิกา ความว่า
“เมืองเวรัญชา ชื่อว่ามีกระดูกคนตายขาวเกลื่อน เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า ที่เมืองเวรัญชานี้มีกระดูกขาวเกลื่อน.”
“ทิวสํปิ ยาจิตวฺ า กิญฺจิ อลทฺธา มตานํ กปณมานุสฺสกานํ อหิจฺฉตฺตกวณฺเณหิ อฏฺฐิเกหิ ตตฺร ตตฺร ปริกิณฺณาติ วุตฺตํ โหติ ฯ
มีอธิบายว่า “ซากศพของพวกมนุษย์กำพร้า ผู้ขอแม้ตลอดวันก็ไม่ได้อะไรๆ ตายแล้ว
มีกระดูกสีเหมือนเห็ดหัวงูเกลื่อนกลาดอยู่ในที่นั้นๆ.”
“เสตฏฺฏิกาติปิ ปาโฐ ฯ ตสฺสตฺโถ “เสตา อฏฺฏิ เอตฺถาติ เสตฏฺฏิกา ฯ
ปาฐะว่า เสตัฏฏิกา ดังนี้บ้าง.
ความหมายแห่งปาฐะนั้นว่า “โรคตายขาว มีอยู่ในเมืองเวรัญชานี้ เหตุนั้น เมืองเวรัญชานี้ จึงชื่อว่า มีโรคตายขาว.”
“อฏฺฏีติ อาตุรตา พฺยาธิโรโค ฯ
ความอาดูร คือความเสียดแทงเพราะความเจ็บไข้ ชื่อว่า อัฏฏิ.
ตตฺถ จ สสฺสานํ คพฺภคฺคหณกาเล [199]
เสตกโรเคน อุปหตเมว ปจฺฉินฺนขีรํ อคฺคหิตตณฺฑุลํ ปณฺฑรปณฺฑรํ สาลิสีสํ วา ยวโคธุมสีสํ วา นิกฺขมติ
ตสฺมา “เสตฏฺฏิกาติ วุจฺจติ ฯ
ก็ในเมืองเวรัญชานั้น ในเวลาที่ข้าวกล้ามีท้องมาน๑ รวงข้าวสาลีก็ดี รวงข้าวเหนียวและข้าวละมานก็ดี มีสีขาวๆ
ถูกโรคตายขาวนั่นเองทำให้เสีย ก็ขาดน้ำนมไม่มีเมล็ดข้าวสารงอกออกมา (คือตกเป็นรวงออกมา)
เพราะฉะนั้น เมืองเวรัญชานั้น ท่านจึงเรียกว่า “เสตัฏฏิกา” (เมืองมีโรคข้าวกล้าตายขาว).
[เมืองเวรัญชามีปันส่วนซื้ออาหารเลี้ยงชีพ]
วปฺปกาเล สุฏฺฐุ อภิสงฺขริตฺวาปิ วุตฺตสสฺสํ ตตฺถ สลากา เอว สมฺปชฺชตีติ สลากาวุตฺตา ฯ
ในเวลาหว่าน ข้าวกล้าที่ประชาชนแม้ผสมพันธุ์หว่านไว้ดีแล้ว ย่อมสำเร็จเป็นสลากเท่านั้น ในเมืองเวรัญชานั้น
เพราะเหตุนั้น เมืองเวรัญชานั้น จึงชื่อว่า มีข้าวกล้าที่หว่านแล้วสำเร็จเป็นสลาก.
สลากาย วา ตตฺถ ชีวิตํ ปวตฺเตนฺตตี ิ สลากาวุตฺตา ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ประชาชนทั้งหลาย ย่อมให้ชีวติ เป็นไปในเมืองเวรัญชานั้นด้วยสลาก (คือการแจกบัตร)
เพราะฉะนั้น เมืองเวรัญชานั้น จึงชื่อว่า มีชีวติ เป็นไปได้ด้วยสลาก.
กึ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
มีคำกล่าวอธิบายไว้อย่างไร?
๑ ท้องมาน ชื่อโรคจําพวกหนึ่งมีอาการให้ท้องโตอย่างหญิงมีครรภ์
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“ตตฺถ กิร ธญฺญวิกฺกยกานํ สนฺติกํ กยเกสุ คเตสุ, ทุพพฺ ลมนุสฺเส อภิภวิตฺวา พลวมนุสฺสา ธญฺญํ กีณติ ฺวา คจฺฉนฺติ ฯ
มีคำกล่าวอธิบายไว้อย่างนี้ คือ
ดังได้สดับมา ใน(เมืองเวรัญชา)นั้น เมื่อประชาชนผู้ซื้อทั้งหลาย ไปยังสำนักของพวกพ่อค้าผู้ขายข้าวเปลือก,
พวกมนุษย์มีกำลัง (ทรัพย์) กดขี่พวกมนุษย์ผู้ไม่มีกำลัง (ทรัพย์) แล้วซื้อเอาข้าวเปลือกไป (หมด).
ทุพพฺ ลมนุสฺสา อลภมานา มหาสทฺทํ กโรนฺติ ฯ
พวกมนุษย์ผู้ไม่มีกำลัง (ทรัพย์) เมื่อไม่ได้ (ข้าวเปลือก) ย่อมส่งเสียงดัง.
ธญฺญวิกฺกยกา “สพฺเพสํ สงฺคหํ กริสฺสามาติ ธญฺญกรณฏฺฐาเน ธญฺญมาปกํ นิสีทาเปตฺวา เอกปสฺเส วณฺณชฺฌกฺข๑ํ นิสีทาเปสุํ ฯ
พวกพ่อค้าผู้ขายข้าวเปลือก ปรึกษากันว่า “พวกเราจักทำการสงเคราะห์ประชาชนทั้งหมด”
จึงสั่งให้ช่างผูต้ วงข้าวเปลือกนั่งในสำนักงานที่ๆ ตวงข้าวเปลือก แล้วให้ผู้ชำนาญการดูกหาปณะ นั่งอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่ง.
ธญฺญตฺถิกา วณฺณชฺฌกฺขสฺส สนฺตกิ ํ คจฺฉนฺติ ฯ
พวกมนุษย์ผู้มีความต้องการข้าวเปลือก ก็ไปยังสำนักของผู้ชำนาญการดูกหาปณะ.
โส อาคตปฏิปาฏิยา มูลํ คเหตฺวา “อิตฺถนฺนามสฺส เอตฺตกํ ทาตพฺพนฺติ สลากํ ลิขิตฺวา เทติ ฯ
(ผู้ชำนาญการดูกหาปณะ)นายนั้นถือเอามูลค่า โดยลำดับแห่งชนผู้มาแล้ว จึงเขียนสลาก (คือบัตร) ให้ไปว่า
“ควรให้แก่ชนอื่นนี้ มีประมาณเท่านี้.”
เต ตํ คเหตฺวา ธญฺญมาปกสฺส สนฺติกํ คนฺตวฺ า ทินฺนปฏิปาฏิยา ธญฺญํ คณฺหนฺติ ฯ
พวกมนุษย์ผู้มีความต้องการข้าวเปลือกเหล่านั้น รับเอาสลากนั้นแล้ว
ไปยังสำนักของช่างผู้ตวงข้าวเปลือก แล้วรับเอาข้าวเปลือก โดยลำดับที่เขาตวงให้.
เอวํ สลากาย ตตฺถ ชีวิตํ ปวตฺเตนฺตตี ิ สลากาวุตฺตา ฯ
ประชาชนทั้งหลาย ย่อมให้ชีวติ เป็นไป ในเมืองเวรัญชานั้นด้วยสลาก
เพราะเหตุนั้น เมืองเวรัญชานั้น จึงชื่อว่า มีชีวติ เป็นไปได้ด้วยสลาก ดังพรรณนามาฉะนี้.
“น สุกรา อุญฺเฉน ปคฺคเหน ยาเปตุนฺติ ปคฺคเหน โย อุญฺโฉ เตน ยาเปตุํ น สุกรา ฯ
หลายบทว่า น สุกรา อุญฺเฉน ปคฺคเหน ยาเปตุํ ความว่า
ภิกษุสงฆ์จะยังอัตตภาพให้เป็นไป ด้วยการถือบาตรแสวงหา ก็ทำไม่ได้ง่าย.
“ปตฺตํ ปคฺคเหตฺวา ยํ อริยา อุญฺฉํ กโรนฺติ ภิกฺขาจริยํ จรนฺติ เตน อุญฺเฉน ยาเปตุํ น สุกราติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
มีคำอธิบายว่า “ใครๆ ถือบาตรแล้ว จะยังอัตตภาพให้เป็นไปด้วยการแสวงหาที่อย่างทีพ่ วกพระอริยเจ้าทำการแสวงหา
คือเที่ยวภิกขาจารนั้น ก็ทำไม่ได้ง่ายๆ เลย.”
ตทา กิร ตตฺถ สตฺตฏฺฐคาเม ปิณฺฑาย จริตวฺ า เอกทิวสมฺปิ ยาปนมตฺตํ น ลภนฺติ ฯ
ได้ยินว่า คราวนั้น ในเมืองเวรัญชานั้น (พวกภิกษุ)เที่ยวไปบิณฑบาต ตลอด ๗-๘ หมู่บ้าน
ก็ไม่ได้อาหารพอสักว่ายังอัตตภาพให้เป็นไป แม้ในวันหนึ่ง.
๑ วณฺณชฺฌกฺขนฺติ กหาปณปริกฺขกนฺติ ฏีกา ฯ
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[พ่อค้าม้าถวายข้าวทะนานหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่ง]
“เตน โข ปน สมเยน อุตฺตราปถกา อสฺสพาณิชา ฯเปฯ อสฺโสสิ โข ภควา อุทกุ ฺขลสทฺทนฺติ ฯ
ข้อว่า เตน โข ปน สมเยน อุตฺตราปถกา อสฺสวาณิชา ฯเปฯ อสฺโสสิ โข ภควา อุทกุ ฺขลสทฺท ํ (พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้):“เตนาติ ยสฺมึ สมเย ภควา เวรญฺชํ อุปนิสฺสาย วสฺสาวาสํ อุปคโต,
เตน สมเยน [200] อุตตฺ ราปถวาสิกา อุตฺตราปถโต วา อาคตตฺตา เอวํลทฺธโวหารา อสฺสพาณิชา
อุตตฺ ราปเถ อสฺสานํ อุฏฺฐานฏฺฐาเน ปญฺจ อสฺสสตานิ คเหตฺวา ทิคุณติคณ
ุ ํ ลาภํ ปฏฺฐยมานา เทสนฺตรํ คจฺฉนฺตา
เตหิ อตฺตโน วิกฺกายิกภณฺฑภูเตหิ ปญฺจมตฺเตหิ อสฺสสเตหิ เวรญฺชายํ วสฺสาวาสํ อุปคตา โหนฺติ ฯ
บทว่า เตน ความว่า “โดยสมัยทีพ่ ระผู้มพี ระภาค ทรงอาศัยเมืองเวรัญชาจำพรรษานั้น
พวกพ่อค้าม้า ผู้อยู่ในอุตตราปถชนบท หรือผู้ได้ชื่ออย่างนั้น เพราะมาจากอุตตราปถชนบท
รับ (ซื้อ) เอาม้า ๕๐๐ ตัว ในสถานที่เป็นถิ่นเกิดของม้าทั้งหลายในอุตตราปถชนบทแล้ว
เมื่อปรารถนารายได้ (ผลกำไร) ๒-๓ เท่า ก็ไปยังต่างประเทศแล้ว
เข้าพักฤดูฝนอยู่ในเมืองเวรัญชา พร้อมด้วยฝูงม้ามีประมาณ ๕๐๐ ซึ่งเป็นสินค้าที่ตนจะต้องขายเหล่านั้น.”
กสฺมา ฯ น หิ สกฺกา ตสฺมึ เทเส วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส อทฺธานํ ปฏิปชฺชิตุํ ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร จึงต้องพักอยู่เช่นนั้น?”
แก้ว่า “เพราะว่าในประเทศนั้น ใครๆ ไม่อาจเดินทางไกลตลอด ๔ เดือนในฤดูฝนได้…”
อุปคจฺฉนฺตา จ พหินคเร อุทเกน อนชฺโฌตฺถรณีเย ฐาเน อตฺตโน จ วาสาคารานิ อสฺสานญฺจ มนฺทิร ํ การาเปตฺวา
วติยา ปริกฺขิปึสุ ฯ
ก็(พวกพ่อค้าม้า)เหล่านั้น เมื่อจะเข้าพัก(ฤดูฝน) จึงได้สั่งให้นายช่างสร้างเรือนพักสำหรับตน และโรงม้าสำหรับพวกม้าไว้
ในสถานที่น้ำจะท่วมไม่ได้ ในภายนอกพระนครแล้ว กั้นรั้วไว้.
ตานิ เตสํ วสนฏฺฐานานิ “อสฺสมณฺฑลิกาโยติ ปญฺญายึสุ ฯ
สถานที่พักของพวกพ่อค้าเหล่านั้นๆ ปรากฏว่า อัสสมัณฑลิกา (คอกม้า).
เตนาห “เตหิ อสฺสมณฺฑลิกาสุ ภิกฺขูนํ ปตฺถปตฺถปุลกํ ปญฺญตฺตํ โหตีติ ฯ
เพราะเหตุนั้น (ท่านพระอุบาลีเถระ) จึงกล่าวไว้ว่า
“พวกพ่อค้าม้าเหล่านั้น ได้ตกแต่งข้าวแดงแล่งหนึ่งๆ สำหรับภิกษุทั้งหลายไว้ที่คอกม้า” ดังนี้.
“ปตฺถปตฺถปุลกนฺติ เอกเมกสฺส๑ ภิกฺขุโน ปตฺถปตฺถปฺปมาณํ ปุลกํ ฯ
บทว่า ปตฺถปตฺถปุลกํ ได้แก่ ข้าวแดงมีประมาณแล่งหนึ่งๆ สำหรับภิกษุรูปหนึ่งๆ.
ปตฺโถ นาม นาฬีมตฺตํ โหติ เอกสฺส ปุริสสฺส อลํ ยาปนาย ฯ
ชื่อว่าแล่งหนึ่ง มีประมาณเท่าทะนานหนึ่ง เพียงพอเพื่อเลี้ยงอัตตภาพให้เป็นไป สำหรับคนคนหนึ่ง.

๑ เอเกกสฺส ฯ
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วุตฺตมฺปิ เหตํ “ปตฺโถทโน นาลมยํ ทุวินฺนนฺติ ฯ
สมจริงตามทีพ่ ระผู้มพี ระภาคตรัสไว้ว่า “ข้าวสุกแล่งหนึ่งนี้ ไม่เพียงพอเพื่อเลี้ยงอัตตภาพให้เป็นไปสำหรับคน ๒ คน๑.”
ปุลกนฺนาม นิตฺถุสํ กตฺวา อุสฺเสเทตฺวา คหิตยวตณฺฑุลา วุจจฺ นฺติ ฯ
ข้าวสารเหนียว ที่บุคคลทำให้หมดแกลบแล้วนึ่งให้สุกจึงถือเอา เขาเรียกชื่อว่า ข้าวแดง.
ยทิ หิ สถุสา โหนฺติ, ปาณกา วิชฺฌนฺติ, อทฺธานกฺขมา น โหนฺติ
ตสฺมา เต พาณิชา อทฺธานกฺขมํ กตฺวา ยวตณฺฑุลํ อาทาย อทฺธานํ ปฏิปชฺชนฺติ
“ยตฺถ อสฺสานํ ขาทนียํ ติณํ ทุลฺลภํ ภวิสฺสติ ตตฺเถว ตํ อสฺสภตฺตํ ภวิสฺสตีติ ฯ
จริงอยู่ ถ้าข้าวสารเหนียวนั้น ยังมีแกลบอยู่ สัตว์จำพวกตัวแมลง ย่อมเจาะไชได้ ย่อมไม่ควรเก็บไว้นาน,
เพราะฉะนั้น พวกพ่อค้าเหล่านั้น ได้ทำให้เป็นของควรเก็บไว้ได้นาน แล้วถือเอาข้าวสารเหนียว จึงเดินทางไกล ด้วยคิดว่า
“ในสถานที่ใดหญ้าอันเป็นอาหารทีพ่ วกม้ากิน จักเป็นของหาได้ยาก
ในสถานที่นั้นนั่นแล ข้าวสารเหนียวนั้น จักเป็นอาหารของม้า.”
กสฺมา ปน เตหิ ตํ ภิกฺขูนํ ปญฺญตฺตนฺติ ฯ
ถามว่า “ก็เพราะเหตุไร พวกพ่อค้าเหล่านั้น จึงได้ตกแต่งข้าวสารเหนียวนั้นไว้สำหรับภิกษุทั้งหลาย?”
วุจจฺ เต ฯ
ข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยต่อไป:น หิ เต ทกฺขิณาปถมนุสฺสา วิย อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา ฯ
จริงอยู่ พวก(มนุษย์ชาวอุตตราปถชนบท)เหล่านั้น จะเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ไม่มีความเลื่อมใส
เหมือนอย่างพวกมนุษย์ชาวทักขิณาปถชนบท หามิได้.
เต ปน สทฺธา ปสนฺนา พุทฺธมามกา ธมฺมมามกา สงฺฆมามกา ฯ
ความจริง พวกมนุษย์ชาวอุตตราปถชนบทเหล่านั้น เป็นผู้มีศรัทธา มีความเลื่อมใส
เป็นพุทธมามกะ ธรรมมามกะ สังฆมามกะ.
[201] เต ปุพพ
ฺ ณฺหสมยํ เกนจิเทว กรณีเยน นครํ ปวิสนฺตา เทฺว ตโย ทิวเส อทฺทสํสุ

สตฺตฏฺฐ ภิกฺขู สุนิวตฺเถ สุปารุเต อิริยาปถสมฺปนฺเน สกลมฺปิ นครํ ปิณฺฑาย จริตฺวา กิญฺจิ อลภมาเน ฯ
พวก(พ่อค้า)เหล่านั้น ในเวลาเช้า เมื่อเข้าไปยังเมืองด้วยกรณียกิจบางอย่างนั่นเอง ได้พบภิกษุ ๗-๘ รูป
ผู้นุ่งห่มเรียบร้อย สมบูรณ์ดว้ ยอิริยาบถ เที่ยวไปบิณฑบาตแม้ทั่วเมือง ก็ไม่ได้วตั ถุอะไรๆ ตั้ง ๒-๓ วัน.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๓๓๓. ชาตกฏฺฐกถา. ๘/๒๙๑.
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ทิสฺวาน เตสํ เอตทโหสิ “อยฺยา อิมํ นครํ อุปนิสฺสาย วสฺสํ อุปคตา, ฉาตกญฺจ วตฺตติ, น จ กิญฺจิ ลภนฺติ อติวิย กิลมนฺติ,
มยญฺจมฺหา อาคนฺตกุ า น สกฺโกม เนสํ เทวสิกํ ยาคุญฺจ ภตฺตญฺจ ปฏิยาเทตุํ,
อมฺหากํ ปน อสฺสา สายญฺจ ปาโต จ ทฺวกิ ฺขตฺตุํ ภตฺตํ ลภนฺติ,
ยนฺนูน มยํ เอกเมกสฺส อสฺสสฺส ปาตราสภตฺตโต เอกเมกสฺส ภิกฺขุโน ปตฺถปตฺถปุลกํ ทเทยฺยาม,
เอวํ อยฺยา น จ กิลมิสฺสนฺติ, อสฺสา จ ยาเปสฺสนฺตีติ ฯ
ครั้นเห็นแล้ว พวกพ่อค้าเหล่านั้น ได้มีความคิดดังนี้ว่า
“พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย อาศัยเมืองนี้อยู่จำพรรษา, ฉาตกภัยก็กำลังเป็นไป,
และท่านเหล่านี้ก็ไม่ได้วตั ถุอะไรๆ ย่อมลำบากเป็นอย่างยิ่ง,
ทั้งพวกเราก็เป็นอาคันตุกะ ย่อมไม่อาจตระเตรียมข้าวต้มและข้าวสวยถวายพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้น ทุกวันๆ ได้ ,
แต่ม้าทั้งหลายของพวกเราได้อาหารสองมื้อ คือในเวลาเย็นและเวลาเช้า,
ไฉนหนอ พวกเราพึงแบ่งถวายข้าวแดงแล่งหนึ่งๆ แก่ภิกษุรูปหนึ่งๆ จากอาหารมื้อเช้าของม้าตัวหนึ่งๆ,
เมื่อเป็นเช่นนี้ พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย จักไม่ลำบาก ทั้งม้าก็จักพอยังชีวิตให้เป็นไปได้.”
เต ภิกฺขูนํ สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า เอตมตฺถํ อาโรเจตฺวา “ภนฺเต ตุมฺเห ปตฺถปตฺถปุลกํ ปฏิคฺคเหตฺวา ยํ วา ตํ วา กตฺวา ปริภุญฺชถาติ
ยาจิตฺวา เทวสิกํ ปตฺถปตฺถปุลกํ ปญฺญาเปสุํ ฯ
พวกพ่อค้าเหล่านั้น จึงไปยังสำนักของภิกษุทั้งหลาย เรียนบอกข้อความนั่นให้ทราบ แล้วเรียนขอว่า
“ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ขอพระคุณเจ้าทั้งหลาย จงได้รับข้าวแดงแล่งหนึ่งๆ แล้วทำให้เป็นอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งฉันเถิด”
ดังนี้แล้ว จึงได้ตกแต่งข้าวแดงแล่งหนึ่งๆ ไว้ทุกวันๆ.
เตน วุตฺตํ “เตหิ อสฺสมณฺฑลิกาสุ ภิกฺขูนํ ปตฺถปตฺถปุลกํ ปญฺญตฺตํ โหตีติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ท่านพระอุบาลีเถระ จึงกล่าวไว้ว่า
“พวกพ่อค้าม้าเหล่านั้น ได้ตกแต่งข้าวแดงแล่งหนึ่งๆ สำหรับภิกษุทั้งหลายไว้ที่คอกม้า.”
“ปญฺญตฺตนฺติ นิจฺจภตฺตสงฺเขเปน ฐปิตํ ฯ
บทว่า ปญฺญตฺตํ แปลว่า ได้ตั้งไว้แล้ว โดยสังเขปอย่างนิตยภัต.
[อรรถาธิบาย ปุพพัณหสมัยศัพท์]
อิทานิ “ภิกฺขู ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวาติอาทีสุ ฯ
บัดนี้ ควรทราบวินิจฉัยในคำว่า ภิกฺขู ปุพพฺ ณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา เป็นต้นต่อไป:“ปุพฺพณฺหสมยนฺติ ทิวสสฺส ปุพพฺ ภาคสมยํ ฯ “ปุพพฺ ณฺหสมเยติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ปุพฺพณฺหสมยํ แปลว่า สมัยอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งวัน. อธิบายว่า “ในปุพพัณหสมัย.”
ปุพฺพณฺเห วา สมยํ ปุพฺพณฺหสมยํ ฯ “ปุพฺพณฺเห เอกํ ขณนฺติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง สมัยในตอนเช้า ชื่อว่า ปุพพัณหสมัย, ท่านกล่าวคำอธิบายไว้วา่ “ขณะหนึ่งในเวลาเช้า.”
เอวํ อจฺจนฺตสํโยเค อุปโยควจนํ ลพฺภติ ฯ
เมื่ออธิบายอย่างนี้ ทุติยาวิภัตติ ย่อมได้ในอรรถแห่งอัจจันตสังโยค.
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“นิวาเสตฺวาติ ปริทหิตฺวา ฯ
บทว่า นิวาเสตฺวา แปลว่า นุ่งห่มแล้ว.
วิหารนิวาสนปริวตฺตนวเสเนตํ เวทิตพฺพํ ฯ
บทว่า นิวาเสตฺวา นั่น พึงทราบ ด้วยสามารถแห่งการผลัดเปลี่ยนการนุ่งห่มในวิหาร.
น หิ เต ตโต ปุพฺเพ อนิวตฺถา อเหสุํ ฯ
ในกาลก่อนแต่เวลาเที่ยวบิณฑบาตนั้น ภิกษุเหล่านั้น จะไม่ได้นุ่งห่ม ก็หามิได้เลย.
“ปตฺตจีวรมาทายาติ [202] ปตฺตํ หตฺเถหิ จีวรํ กาเยน อาทิยิตวฺ า. “สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ธาเรตฺวาติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ปตฺตจีวรมาทาย ความว่า เอามือทั้ง ๒ อุ้มบาตร เอาจีวรคล้องกาย. อธิบายว่า “รับไว้ คือพาดไว้.”
เยน วา เตน วา หิ ปกาเรน คณฺหนฺตา “อาทาย อิจฺเจว วุจฺจนฺติ ฯ “ยถา สมาทาเยว ปกฺกมตีติ ฯ
จริงอยู่ พวกภิกษุ เมื่อถือเอา (บาตรและจีวร) ด้วยประการใดๆ ก็ตาม ท่านก็เรียกว่า “ถือเอา” เหมือนกัน.
(เหมือนในประโยคว่า) “พอถือเอาได้เท่านั้น ก็หลีกไป” ดังนี้.
“ปิณฺฑํ อลภมานาติ สกลมฺปิ เวรญฺชํ จริตฺวา ติฏฺฐตุ ปิณฺโฑ อนฺตมโส “อติจฺฉถาติ วาจมฺปิ อลภมานา ฯ
สองบทว่า ปิณฺฑํ อลภมานา ความว่า “เที่ยวไปทั่วทั้งเมืองเวรัญชา
อย่าว่าแต่ก้อนข้าวเลย ไม่ได้โดยที่สุดแม้เพียงคำว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิด.”
[พวกภิกษุได้ข้าวแดงแล่งหนึ่งๆ นำไปจัดการฉันเอง]
“ปตฺถปตฺถปุลกํ อารามํ หริตฺวาติ คตคตฏฺฐาเน ลทฺธํ เอกเมกํ ปตฺถปตฺถปุลกํ คเหตฺวา อารามํ เนตฺวา ฯ
หลายบทว่า ปตฺถปตฺถปุลกํ อารามํ หริตวฺ า ความว่า ถือเอาข้าวแดงแล่งหนึ่งๆ ทีต่ นได้ในที่ที่ไปแล้วๆ นำไปยังอาราม.
“อุทุกฺขเล โกฏฺเฏตฺวา ปริภุญฺชนฺตตี ิ เถรานํ โกจิ กปฺปิยการโก นตฺถิ โย เตสํ ตํ คเหตฺวา ยาคุํ วา ภตฺตํ วา ปเจยฺย ฯ
หลายบทว่า อุทุกฺขเล โกฏฺเฏตฺวา ปริภุญฺชนฺติ ความว่า ใครๆ ผู้ที่จะเป็นกัปปิยการกรับเอาข้าวแดงแล่งหนึ่งๆ นั้น
ไปหุงต้มเป็นข้าวต้มหรือข้าวสวย ถวายแก่พระเถระเหล่านั้น ย่อมไม่มี.
สามํปิ ปจนํ สมณสารุปฺปํ น โหติ น จ วฏฺฏติ ฯ
การหุงต้มแม้เอง ย่อมไม่เป็นสมณสารูป ทั้งไม่สมควร.
เต “เอวํ โน สลฺลหุกวุตตฺ ิตา จ ภวิสฺสติ สามปากปริโมจนญฺจาติ อฏฺฐฏฺฐ ชนา วา ทส ทส ชนา วา เอกโต หุตฺวา
อุทุกฺขเล โกฏฺเฏตฺวา โกฏฺเฏตฺวา สกํ สกํ ปฏิวิส๑ํ อุทเกน เตเมตฺวา ปริภุญฺชนฺติ ฯ
ภิกษุเหล่านั้นรวมเป็นพวกๆ พวกละ ๘ รูปบ้าง พวกละ ๑๐ รูปบ้าง ปรึกษากันว่า
“ความเป็นผู้มีความประพฤติเบา และเปลื้องจากการหุงต้มให้สุกเอง จักมีแก่พวกเรา ด้วยวิธีอย่างนี้” ดังนี้
จึงโขลกตำในครกแล้วเอาน้ำชุบส่วนของตนๆ ให้ชุ่มแล้วก็ฉัน.

๑ ปฏิวึสนฺตปิ ิ ฯ
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เอวํ ปริภุญฺชติ ฺวา อปฺโปสฺสุกฺกา สมณธมฺมํ กโรนฺติ ฯ
ครั้นเธอเหล่านั้นฉันแล้ว ก็เป็นผู้มีขวนขวายน้อย บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ ด้วยประการฉะนี้.
[พ่อค้าม้าถวายข้าวแดงแด่พระผู้มีพระภาค]
ภควโต ปน เต อสฺสวาณิชา ปตฺถปุลกญฺจ เทนฺติ ตทุปิยญฺจ สปฺปิมธุสกฺขรํ ฯ
ส่วนพวกพ่อค้าม้าเหล่านั้น ก็ถวายข้าวแดงแล่งหนึ่ง และเนยใส น้ำผึ้งและน้ำตาลกรวด ที่ควรแก่ข้าวแดงนั้น
แด่พระผู้มีพระภาค.
ตํ อายสฺมา อานนฺโท อาหริตฺวา สิลายํ ปึสติ ฯ
ท่านพระอานนท์ นำเอาข้าวแดงนั้นมาบดที่ศิลา.
ปุญฺญวตา ปณฺฑิตปุริเสน กตํ มนาปเมว โหติ ฯ
ข้าวแดงนั้นอันบุรุษบัณฑิตผู้มีบุญทำแล้ว ย่อมเป็นที่ชอบใจทีเดียว.
อถ นํ ปึสิตฺวา สปฺปิอาทีหิ สมฺมาโยเชตฺวา ภควโต อุปนาเมติ ฯ
คราวนั้น ท่านพระอานนท์ ครั้นบดข้าวแดงนั้น ก็ปรุงด้วยเครื่องปรุงมีเนยใสเป็นต้นน้อมเจ้าไปถวายแด่พระผู้มพี ระภาค.
อเถตฺถ เทวตา ทิพฺโพชํ ปกฺขิปนฺติ ฯ
ขณะนั้น พวกเทวดา ได้แทรกทิพโอชาลงในข้าวแดงที่ปรุงนี้.
ตํ ภควา ปริภุญฺชิ ฯ
พระผู้มีพระภาค ก็เสวยพระกระยาหารที่บดถวายนั้น.
ปริภุญฺชิตวฺ า ผลสมาปตฺติยา กาลํ วีตินาเมติ ฯ
ครั้นเสวยแล้วก็ทรงยังกาลให้ผ่านไปด้วยผลสมาบัติ.
น ตโต ปฏฺฐาย ปิณฺฑาย จรติ ฯ
จำเนียรกาลตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เสด็จเที่ยวทรงบาตร.
[พระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้ว ๒๐ ปี ไม่มีผู้อุปัฏฐากประจำ]
“กึ ปนานนฺทตฺเถโร ตทา ภควโต อุปฏฺฐาโก โหตีติ ฯ
ถามว่า “ก็คราวนั้น พระอานนทเถระ ยังไม่ได้เป็นผู้อุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคหรือ?”
น โหติ โน จ โข อุปฏฺฐากฏฺฐานํ ลทฺโธ ฯ
แก้ว่า “ยังไม่ได้เป็น ทั้งท่านก็ไม่ได้รับตำแหน่งผู้อุปัฏฐากเลย.
ภควโต [203] หิ ปฐมโพธิยํ วีสติวสฺสพฺภนฺตเร นิพทฺธูปฏฺฐาโก นาม นตฺถิ ฯ
ความจริง ในครั้งปฐมโพธิกาล ชื่อว่าภิกษุผู้อุปัฏฐากประจำ ของพระผู้มพี ระภาค ในภายใน ๒๐ พรรษา ย่อมไม่มี.
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กทาจิ นาคสมาลตฺเถโร ภควนฺตํ อุปฏฺฐาเปสิ, กทาจิ นาคิตตฺเถโร, กทาจิ เมฆิยตฺเถโร, กทาจิ อุปวาณตฺเถโร,
กทาจิ สาคตตฺเถโร, กทาจิ สุนกฺขตฺโต ลิจฺฉวิปุตฺโต ฯ
บางคราว พระนาคสมาลเถระ อุปัฏฐากพระผู้มพี ระภาค, บางคราว พระนาคิตเถระ, บางคราว พระเมฆิยเถระ,
บางคราว พระอุปวาณเถระ, บางคราว พระสาคตเถระ, บางคราว พระเถระผู้เป็นโอรสของเจ้าลิจฉวี ชื่อสุนักขัตตะ
อุปัฏฐากพระผู้มีพระภาค.
เต อตฺตโน รุจิยา อุปฏฺฐหิตฺวา ยทา อิจฺฉนฺติ ตทา ปกฺกมนฺติ ฯ
พระเถระเหล่านั้น อุปัฏฐากตามความพอใจของตนแล้ว ก็หลีกไป ในเวลาทีต่ นปรารถนา (จะหลีกไป).
อานนฺทตฺเถโร เตสุ อุปฏฺฐหนฺเตสุ อปฺโปสฺสุกฺโก โหติ, ปกฺกนฺเตสุ สยเมว วตฺตปฏิปตฺตึ กโรติ ฯ
พระอานนทเถระ เมื่อท่านเหล่านั้นอุปัฏฐากอยู่ ก็เป็นผู้มีความขวนขวายน้อย
เมื่อท่านเหล่านั้นหลีกไปแล้ว ก็ทำวัตตปฏิบัติเสียเอง.
ภควาปิ “กิญฺจาปิ เม ญาติเสฏฺโฐ อุปฏฺฐากฏฺฐานํ น ตาว ลภติ, อถโข เอวรูเปสุ ฐาเนสุ อยเมว ปฏิรูโป๑ อธิวาเสสิ ฯ
ถึงพระผู้มพี ระภาค ก็ทรงใฝ่พระทัยอยูว่ ่า “พระญาติผู้ใหญ่ของเรา ไม่ได้รับตำแหน่งเป็นผู้อุปัฏฐากก่อน แม้ก็จริง
ถึงกระนั้น พระอานนท์นี้แหละ เป็นผู้สมควรในฐานะทั้งหลายเห็นปานนี้” ดังนี้ จึงทรงนิ่งเงียบไว้.
เตน วุตฺตํ “อายสฺมา อานนฺโท ปตฺถปตฺถปุลกํ สิลายํ ปึสิตวฺ า ภควโต อุปนาเมติ, ตํ ภควา ปริภุญฺชตีติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ท่านพระอุบาลีเถระจึงกล่าวไว้วา่
“ท่านพระอานนท์ บดข้าวแดงแล่งหนึ่งๆ ที่ศิลาแล้ว น้อมเข้าไปถวายแด่พระผู้มพี ระภาค,
พระผู้มีพระภาค ก็เสวยพระกระยาหารที่บดถวายนั้น.”
[พราหมณ์และชาวเมืองไม่ได้ถวายภัตแด่พระผู้มีพระภาค]
“นนุ จ มนุสฺสา ทุพฺภกิ ฺขกาเล อติวิย อุสฺสาหชาตา ปุญฺญานิ กโรนฺติ อตฺตนา อภุญชฺ ิตฺวาปิ ภิกฺขูนํ ทาตพฺพํ มญฺญนฺติ?
เต ตทา กสฺมา กฏจฺฉุภิกฺขมฺปิ น อทํสุ?
อยญฺจ เวรญฺโช พฺราหฺมโณ มหตา อุสฺสาเหน ภควนฺตํ วสฺสาวาสํ ยาจิ, โส กสฺมา ภควโต อตฺถิภาวมฺปิ น ชานาตีติ ฯ
ถามว่า “ก็ในเวลาข้าวยากหมากแพง มนุษย์ทั้งหลายเกิดความอุตสาหะทำบุญกันอย่างเหลือเกิน
ถึงตนเองก็ไม่บริโภค ย่อมสำคัญของทีต่ นควรถวายแก่พวกภิกษุมิใช่หรือ?
เพราะเหตุไร ในคราวนั้น พวกมนุษย์เหล่านั้น จึงไม่ได้ถวายแม้ภิกษาสักทัพพีเล่า?,
และเวรัญชพราหมณ์นี้ ก็ได้ทูลขอพระผู้มีพระภาคให้อยู่จำพรรษา ด้วยความอุตสาหะเป็นอย่างมาก,
เพราะเหตุไร พราหมณ์นั้น จึงไม่รู้แม้ความที่พระผู้มีพระภาคมีอยู่?”
วุจจฺ เต ฯ
ข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยต่อไป:มาราวฏฺฏนาย ฯ
ตอบว่า เพราะถูกมารดลใจ.
๑ เอตฺถนฺตเร อิติสทฺโท นฏฺโฐ ภเวยฺย โยชนายํ ทิสฺสมานตฺตา ฯ
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เวรญฺชํ หิ พฺราหฺมณํ ภควโต สนฺตกิ า ปกฺกนฺตมตฺตเมว สกลญฺจ นครํ
สมนฺตา๒ โยชนมตฺตํ ยตฺถ สกฺกา ปุเรภตฺตํ ปิณฺฑาย จริตฺวา ปจฺจาคนฺตุํ,
ตํ สพฺพํ มาโร อาวฏฺเฏตฺวา โมเหตฺวา สพฺเพสํ อสลฺลกฺขณภาวํ กตฺวา ปกฺกามิ,
ตสฺมา น โกจิ อนฺตมโส สามีจิกมฺมมฺปิ กตฺตพฺพํ มญฺญติ ฺถ ฯ
จริงอยู่ มารได้ดลใจ คือทำเวรัญชพราหมณ์ ผูพ้ อสักว่าหลีกไปจากสำนักพระผู้มีพระภาคเท่านั้น และชาวนครทั้งสิ้น
ให้ลุ่มหลงทั้งหมด ตลอดสถานที่มีประมาณโยชน์หนึ่งโดยรอบ(เมืองเวรัญชา) อันเป็นสถานทีพ่ วกภิกษุอาจเที่ยวไปบิณฑบาต
ในเวลาก่อนฉันแล้วกลับมา ได้ทำให้พวกมนุษย์ทั้งหมดกำหนดไม่ได้แล้วก็หลีกไป
เพราะฉะนั้น ใครๆ จึงไม่ได้ใฝ่ใจถึงกิจทีต่ นควรทำ โดยที่สดุ แม้สามีจิกรรม.
กึ ปน ภควาปิ มาราวฏฺฏนํ อชานิตฺวา ตตฺถ วสฺสํ อุปคโตติ ฯ
ถามว่า “ก็แม้พระผู้มีพระภาคไม่ทราบมารจะดลใจหรือ? จึงทรงเข้าจำพรรษาในเมืองเวรัญชานั้น.”
โน อชานิตฺวา ฯ
แก้ว่า “ไม่ทรงทราบ ก็หามิได้.”
อถ กสฺมา จมฺปาสาวตฺถีราชคหาทีนํ อญฺญตรสฺมึ น อุปคโตติ ฯ
ถามว่า “เมื่อทรงทราบเช่นนั้น
เพราะเหตุไร จึงไม่ทรงเข้าจำพรรษา ในบรรดาพระนครแห่งใดแห่งหนึ่ง มีนครจัมปา สาวัตถีและราชคฤห์เป็นต้น?”
[204] ติฏฺฐนฺตุ จมฺปาสาวตฺถีราชคหาทีนิ.

สเจปิ ภควา ตสฺมึ สํวจฺฉเร อุตตฺ รกุรุํ วา ติทสปุรํ วา คนฺตวฺ า วสฺสํ อุปคจฺเฉยฺย, ตํปิ มาโร อาวฏฺเฏยฺย ฯ
แก้ว่า “พระนครทั้งหลาย มีนครจัมปา สาวัตถี และราชคฤห์เป็นต้น จงยกไว้,
แม้ถ้าว่าพระผู้มพี ระภาค ถึงเสด็จไปยังอุตรกุรุทวีปหรือไตรทศบุรี แล้วเข้าจำพรรษาในปีนั้นไซร้,
มารก็พึงดลใจชาวอุตรกุรุทวีปหรือไตรทศบุรีแม้นั้นได้.
โส กิร ตํ สํวจฺฉรํ อติวิย อาฆาเตน ปริยุฏฺฐิตจิตฺโต อโหสิ ฯ
ได้ยินว่า มารนั้น ได้เป็นผู้มีจิตถูกความอาฆาตเข้ากลุ้มรุมอย่างยิ่ง ตลอดศกนั้น,
อิธ ปน ภควา อิมํ อติเรกํ การณํ อทฺทส “อสฺสวาณิชา ภิกฺขูนํ สงฺคหํ กริสฺสนฺตีติ ตสฺมา เวรญฺชายเมว วสฺสํ อุปคญฺฉิ ฯ
ส่วนในเมืองเวรัญชานี้ พระผู้มพี ระภาค ก็ได้ทรงเห็นเหตุการณ์นี้ ได้เป็นอย่างดีว่า
‘พวกพ่อค้าม้า จักทำการสงเคราะห์ภิกษุทั้งหลาย’ เพราะฉะนั้น จึงทรงเข้าพรรษาในเมืองเวรัญชานั่นแล.”
[มารไม่สามารถทำอันตรายแก่ปัจจัย ๔ ได้]
“กึ ปน มาโร วาณิชเก อาวฏฺเฏตุํ น สกฺโกตีติ ฯ
ถามว่า “ก็มาร ไม่สามารถจะดลใจพวกพ่อค้าได้หรือ?”

๒ เอตฺถนฺตเรปิ จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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โน น สกฺโกติ, เต ปน อาวฏฺฏติ ปริโยสาเน อาคมึสุ ฯ
แก้ว่า “จะไม่สามารถ ก็หามิได้ แต่เพราะพ่อค้าเหล่านั้น ได้มาในเมื่อประชาชนถูกมารดลใจ เสร็จสิ้นลงแล้ว .”
“ปฏินิวตฺตติ ฺวา กสฺมา น อาวฏฺเฏสีติ ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร มารจึงไม่กลับมาดลใจอีกเล่า?”
อวิสยฺหตาย ฯ
แก้ว่า “เพราะไม่เป็นวิสัย จึงไม่กลับมา.”
น หิ โส ตถาคตสฺส อภิหฏภิกฺขาย นิพทฺธทานสฺส อปฺปิตวตฺตสฺส อนฺตรายํ กาตุํ วิสหติ ฯ
จริงอยู่ มารนั้น ย่อมไม่อาจเพื่อทำอันตราย แก่ภิกษาที่บุคคลนำไปเฉพาะพระตถาคต
แก่นิพัทธทาน แก่วัตถุทานที่บุคคลกำหนดถวายไว้แล้ว.
จตุนฺนํ หิ น สกฺกา อนฺตราโย กาตุํ ฯ
ความจริง ใครๆ ไม่สามารถจะทำอันตรายแก่ปัจจัย ๔ ได้.
กตเมสํ จตุนฺนํ ฯ
แก่ปัจจัย ๔ เหล่าไหน?
(๑) ตถาคตสฺส อภิหฏภิกฺขาสงฺเขเปน วา นิพทฺธทานสฺส
อปฺปิตวตฺตสงฺเขเปน วา ปริจฺจตฺตานํ จตุนฺนํ ปจฺจยานํ น สกฺกา เกนจิ อนฺตราโย กาตุํ,
(๒) พุทธฺ านํ ชีวิตสฺส น สกฺกา เกนจิ อนฺตราโย กาตุํ,
(๓) อสีติยา อนุพฺยญฺชนานํ พฺยามปฺปภาย วา น สกฺกา เกนจิ อนฺตราโย กาตุํ
จนฺทิมสุริยเทวพฺรหฺมานมฺปิ หิ ปภา ตถาคตสฺส อนุพฺยญฺชนพฺยามปฺปภาปเทสํ ปตฺวา วิหตานุภาวา โหนฺติ
(๔) พุทธฺ านํ สพฺพญฺญุตญฺญาณสฺส น สกฺกา เกนจิ อนฺตราโย กาตุนฺติ
อิเมสํ จตุนฺนํ น สกฺกา เกนจิ อนฺตราโย กาตุํ ฯ
ใครๆ ไม่สามารถจะทำอันตรายแก่ปัจจัย ๔ เหล่านี้ คือ:(๑) ใครๆ ไม่สามารถจะทำอันตรายแก่นิพัทธทาน โดยสังเขปว่า ภิกษาที่บุคคลนำไปเฉพาะพระตถาคต
หรือแก่ปัจจัย ๔ ที่บุคคลบริจาคแล้วแด่พระตถาคตโดยสังเขปว่าวัตถุทานที่บุคคลกำหนดถวายไว้แล้ว ๑,
(๒) ใครๆ ไม่สามารถจะทำอันตรายแก่พระชนมชีพ ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ ๑,
(๓) ใครๆ ไม่สามารถจะทำอันตรายแก่พระอนุพยัญชนะ ๘๐ หรือแก่พระรัศมี ที่ซ่านออกข้างละวาได้.
จริงอยู่ รัศมีแม้แห่งพระจันทร์ พระอาทิตย์ เทวดาและพรหม
พอไปถึงประเทศแห่งพระอนุพยัญชนะ และพระรัศมีที่ซ่านออกข้างละวา ของพระตถาคตแล้ว ก็หมดอานุภาพไป ๑,
(๔) ใครๆ ไม่สามารถจะทำอันตรายแก่พระสัพพัญญุตญาณ ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ ๑
(รวมเป็น ๔ อย่าง ด้วยประการฉะนี้).
ตสฺมา มาเรน อกตนฺตรายภิกฺขํ ภควา สสาวกสงฺโฆ ตทา ปริภุญฺชตี ิ เวทิตพฺโพ ฯ
เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบว่า
“พระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกเสวยและฉันภิกษา ที่มารทำอันตรายไม่ได้ในคราวนั้น.”
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[พระผู้มีพระภาคตรัสถามสิ่งที่เป็นประโยชน์]
เอวํ ปริภุญฺชนฺโต จ เอกทิวสํ ฯ
ก็พระผู้มีพระภาค เมื่อทรงเสวยอยู่อย่างนั้น วันหนึ่ง (ได้ทรงสดับเสียงครกแล).
“อสฺโสสิ โข ภควา อุทุกฺขลสทฺทนฺติ ภควา ปตฺถปตฺถปุลกํ โกฏฺเฏนฺตานํ ภิกฺขูนํ [205] มุสลสงฺฆฏฺฏชนิตํ อุทุกฺขลสทฺทํ สุณิ ฯ
หลายบทว่า อสฺโสสิ โข ภควา อุทุกฺขลสทฺทํ ความว่า
พระผู้มีพระภาค ได้ทรงสดับเสียงครก ที่เกิดเพราะสากกระทบ (ครก) ของพวกภิกษุผู้โขลกตำข้าวแดงแล่งหนึ่งๆ อยู่.
ตโต ปรํ “ชานนฺตาปิ ตถาคตาติเอวมาทิ, ยํ ปรโต “กินฺนุโข โส อานนฺท อุทุกฺขลสทฺโทติ ปุจฺฉิ, ตสฺส ปริหารทสฺสนตฺถํ วุตตฺ ํ ฯ
พระธรรมสังคาหกาจารย์ทั้งหลาย กล่าวคำเป็นต้น ซึ่งมีต่อจากคำนั้นไปอย่างนี้วา่ “พระตถาคตทั้งหลาย แม้ทรงทราบอยู่”
ดังนี้ ก็เพื่อแสดงการเฉลยพระดำรัส ที่พระผู้มีพระภาค ตรัสถามข้างหน้าว่า “ดูก่อนอานนท์! นั้นเสียงครกหรือหนอแล?”
ตตฺรายํ สงฺเขปวณฺณนา ฯ
ในคำเหล่านั้น มีการพรรณนาโดยสังเขปดังต่อไปนี้:ตถาคตา นาม ชานนฺตาปิ สเจ ตาทิสํ ปุจฺฉาการณํ โหติ ปุจฺฉนฺติ, สเจ ปน ตาทิสํ ปุจฺฉาการณํ นตฺถิ ชานนฺตาปิ น ปุจฺฉนฺติ ฯ
ธรรมดาว่า พระตถาคตทั้งหลาย แม้เมื่อทรงทราบอยู่ ถ้าเหตุแห่งการถามเช่นนั้น มีอยู่ไซร้ จึงตรัสถาม,
แต่ถ้าเหตุแห่งการถามเช่นนั้น ไม่มีไซร้, ถึงทรงทราบอยู่ ก็ไม่ตรัสถาม.
ยสฺมา ปน พุทฺธานํ อชานนํ นาม นตฺถิ ตสฺมา “อชานนฺตาปีติ น วุตฺตํ ฯ
ก็เพราะขึ้นชื่อว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงทราบ ไม่มี. เพราะฉะนั้น ท่านจึงไม่กล่าวคำว่า “แม้เมื่อไม่รู้.”
“กาลํ วิทติ ฺวา ปุจฺฉนฺตีติ
สเจ ตสฺสา ปุจฺฉาย โส กาโล โหติ เอวํ ตํ กาลํ วิทิตวฺ า ปุจฺฉนฺติ,
สเจ น โหติ เอวมฺปิ กาลํ วิทิตฺวา น ปุจฺฉนฺติ ฯ
หลายบทว่า กาลํ วิทติ ฺวา ปุจฺฉนฺติ ความว่า
ถ้าเวลาแห่งการตรัสถามนั้นๆ มีอยู่ไซร้, ทรงทราบกาลนั้นอย่างนั้นแล้ว จึงตรัสถาม
ถ้าเวลาแห่งการตรัสถามนั้น ไม่มีไซร้, ทรงทราบกาลแม้อย่างนั้นแล้ว ก็ไม่ตรัสถาม.
เอวํ ปุจฺฉนฺตาปิ จ อตฺถสํหิตํ ตถาคตา ปุจฺฉนฺติ, ยํ อตฺถนิสฺสิตํ การณนิสฺสิตํ ตเทว ปุจฺฉนฺติ, โน อนตฺถสํหิตํ ฯ
อนึ่ง พระตถาคตทั้งหลาย แม้เมื่อจะตรัสถามอย่างนั้น ย่อมตรัสถามแต่คำที่ประกอบด้วยประโยชน์
คือ ย่อมตรัสถามเฉพาะแต่คำที่อิงอาศัยประโยชน์ อิงอาศัยเหตุเท่านั้น, หาตรัสถามคำที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่.
กสฺมา ฯ
เพราะเหตุไร?
ยสฺมา อนตฺถสํหิเต เสตุฆาโต ตถาคตานํ ฯ
เพราะพระตถาคตทั้งหลาย ทรงขจัดคำที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เสียได้ดว้ ยมรรคชื่อว่า เสตุ.
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เสตุ วุจฺจติ มคฺโค ฯ “มคฺเคเนว ตาทิสสฺส วจนสฺส ฆาโต สมุจฺเฉโทติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
มรรคท่านเรียกว่า เสตุ.
มีคำอธิบายไว้ว่า “การขจัด คือ การตัดขาดด้วยดี ซึ่งคำเช่นนั้นด้วยมรรคนั่นเอง.”
อิทานิ “อตฺถสํหิตนฺติ เอตฺถ ยํ อตฺถนิสฺสิตํ วจนํ ตถาคตา ปุจฺฉนฺติ ตํ ทสฺเสนฺโต “ทฺวีหิ อากาเรหีติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ ท่านพระอุบาลีเถระ เมื่อจะแสดงถึงพระดำรัส ที่อิงอาศัยประโยชน์ซึ่งพระตถาคตทั้งหลายตรัสถามนั้น
ในบทว่า อตฺถสญฺหิตํ นี้ จึงกล่าวคำมีอาทิวา่ ทฺวีหิ อากาเรหิ ดังนี้.
ตตฺถ “อากาเรหีติ การเณหิ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อากาเรหิ คือ ด้วยเหตุทั้งหลาย.
“ธมฺมํ วา เทเสสฺสามาติ อตฺถุปฺปตฺติยตุ ฺตํ สุตฺตํ วา ปุพพฺ จริตการณยุตตฺ ํ ชาตกํ วา กถยิสฺสาม ฯ
สองบทว่า ธมฺมํ วา เทเสสฺสาม ความว่า เราจักแสดงพระสูตรที่ประกอบด้วยอัตถุปปัตติเหตุ (คือเรื่องทีเ่ กิดขึ้นเฉพาะหน้า)
หรือชาดกที่ประกอบด้วยเหตุแห่งบุรพจริต (คือความประพฤติในชาติก่อน).
“สาวกานํ วา สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปสฺสามาติ
สาวกานํ วา ตาย ปุจฺฉาย วีติกกฺ มํ ปากฏํ กตฺวา ครุกํ วา ลหุกํ วา สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปสฺสาม อาณํ ฐเปสฺสามาติ ฯ
หลายบทว่า สาวกานํ วา สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปสฺสาม ความว่า หรือเราจักทำโทษที่ล่วงเกินให้ปรากฏ ด้วยการถามนั้น
แล้วจักบัญญัติสิกขาบท คือตั้งข้อบังคับหนักหรือเบาไว้แก่สาวกทั้งหลาย.
“อถโข ภควา ฯเปฯ เอตมตฺถํ อาโรเจสีติ เอตฺถ นตฺถิ กิญฺจิ วตฺตพฺพํ ฯ
ในคำว่า อถโข ภควา ฯเปฯ เอตมตฺถํ อาโรเจสิ นี้ หามีคำอะไรๆ ที่ควรกล่าวไว้ไม่.
ปุพฺเพ วุตฺตเมว หิ ภิกฺขูนํ ปตฺถปตฺถปุลกํ ปฏิลาภํ๑สลฺลหุกวุตฺตติ ํ [206] สามปากปริโมจนญฺจ อาโรเจนฺโต
“เอตมตฺถํ อาโรเจสีติ วุจฺจติ ฯ
เพราะว่า ท่านพระอานนท์เมื่อทูลบอกการได้ข้าวแดงแล่งหนึ่งๆ ความเป็นผู้มีความประพฤติเบา
และเปลื้องจากการหุงต้มให้สุกเอง ของพวกภิกษุ ที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วในตอนต้นนั่นแล เรียกว่า “ได้ทูลบอกข้อความนั่นแล้ว .”
[พวกภิกษุจำพรรษาเมืองเวรัญชาชนะความอดอยากได้]
“สาธุ สาธุ อานนฺทาติ อิทํ ปน ภควา อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ สมฺปหํเสนฺโต อาห ฯ
ส่วนพระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงทำให้ท่านพระอานนท์รื่นเริง จึงได้ตรัสพระดำรัสนี้วา่ “ดีละ ดีละ อานนท์!”
สาธุการํ ปน ทตฺวา ทฺวีสุ อากาเรสุ เอกํ คเหตฺวา ธมฺมํ เทเสนฺโต อาห
“ตุมฺเหหิ อานนฺท สปฺปุริเสหิ วิชิตํ, ปจฺฉิมา ชนตา สาลิมํโสทนํ อติมญฺญิสฺสตีติ ฯ
ก็แล ครั้นทรงประทานสาธุการแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรมยอมรับเอาอาการอย่างหนึ่ง ในบรรดาอาการทั้ง ๒ จึงได้ตรัสว่า
“อานนท์! พวกเธอเป็นสัตบุรุษ ชนะวิเศษแล้ว, พวกเพื่อนสพรหมจารีชั้นหลัง จักดูหมิ่นข้าวสาลีและข้าวสุกที่ระคนด้วยเนื้อ.”

๑ ปตฺถปตฺถปุลกปฏิลาภนฺติ เอกปทเมว ฯ
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ตตฺรายํ อธิปฺปาโย
“ตุมฺเหหิ อานนฺท สปฺปุริเสหิ เอวํ ทุพฺภกิ ฺเข ทุลฺลภปิณฺเฑ อิมาย สลฺลหุกวุตตฺ ิตาย อิมินา จ สลฺเลเขน วิชติ ํ ฯ
ในคำว่า ตุมฺเหหิ เป็นต้นนั้น มีอธิบายดังต่อไปนี้:(พระผู้มพี ระภาคตรัสว่า)” อานนท์! ในคราวทุพภิกขภัย คือ ในคราที่มีก้อนข้าวอันหาได้ยากอย่างนี้
พวกท่านเป็นสัตบุรุษชนะวิเศษแล้ว ด้วยความเป็นผู้ประพฤติเบานี้ และด้วยธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกลานี้.”
“กึ วิชิตนฺติ ฯ
ถามว่า “พวกเธอชนะอะไร?”
ทุพฺภกิ ฺขํ วิชติ ํ, โลโภ วิชิโต, อิจฺฉาจาโร วิชิโต ฯ
แก้ว่า “ชนะทุพภิกขภัยได้ ชนะความโลภได้ ชนะความประพฤติดว้ ยอำนาจแห่งความปรารถนาได้.”
กถํ ฯ
ถามว่า “ชนะอย่างไร?”
“‘อยํ เวรญฺชา ทุพฺภิกฺขา, สมนฺตโต ปน อนนฺตรา คามนิคมา ผลภารนมิตสสฺสา สุภิกฺขา สุลภปิณฺฑา,
หนฺท มยํ ตตฺถ คนฺตวฺ า ปริภญุ ชฺ สิ สฺ าม, เอวํ สนฺเตปิ ภควา อิเธว อมฺเห คณฺหติ วฺ า วสตีติ เอกภิกขฺ สุ สฺ าปิ จินตฺ า วา วิฆาโต วา นตฺถิ.
แก้ว่า “แม้ภิกษุรูปหนึ่ง ย่อมไม่มีความคิด หรือความคับแค้นใจว่า
‘เมืองเวรัญชานี้ มีภกิ ษาหาได้ยาก แต่บา้ นและนิคมในระหว่างโดยรอบ (แห่งเมืองเวรัญชานี้) มีขา้ วกล้าโน้มลงด้วยความหนักคือผล
คือว่ามีภิกษาดี มีก้อนข้าวหาได้โดยง่าย, เอาเถิดพวกเราไปที่บ้านและนิคมนั้นแล้ว จึงจักฉัน,
แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น พระผู้มพี ระภาค ก็จะทรงรับเอาพวกเราอยู่ในเมืองนี้ทีเดียว’ ดังนี้,
เอวํ ตาว ทุพฺภกิ ฺขํ วิชติ ํ อภิภตู ํ อตฺตโน วเส วตฺติตํ ฯ
ทุพภิกขภัยอันภิกษุเหล่านั้นชนะได้แล้ว คือครอบงำได้แล้ว ได้แก่ ให้เป็นไปในอำนาจของตนแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้กอ่ น.”
กถํ โลโภ วิชิโต ฯ
ถามว่า “ชนะความโลภได้อย่างไร?”
“‘อยํ เวรญฺชา ทุพฺภกิ ฺขา สมนฺตโต ปน อนนฺตรา คามนิคมา ผลภารนมิตสสฺสา สุภิกฺขา สุลภปิณฺฑา,
หนฺท มยํ ตตฺถ คนฺตวฺ า ปริภุญฺชิสฺสามาติ โลภวเสน เอกภิกฺขุนาปิ รตฺติจฺเฉโท วา
‘ปจฺฉิมิกาย ตตฺถ วสฺสํ อุปคจฺฉามาติ วสฺสจฺเฉโท วา น กโต, เอวํ โลโภ วิชิโต ฯ
แก้ว่า “แม้ภิกษุรูปหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ราตรีขาดด้วยอำนาจแห่งความโลภว่า ‘เมืองเวรัญชานี้ มีภิกษาหาได้ยาก,
ส่วนบ้านและนิคมในระหว่างโดยรอบ (แห่งเมืองเวรัญชานี้) มีข้าวกล้าโน้มลงด้วยความหนัก คือผล ได้แก่มีภิกษาดี
มีก้อนข้าวหาได้โดยง่าย, เอาเถิด พวกเรา จักพากันไปฉันที่บ้านและนิคมนั้น
หรือไม่ได้ทำให้พรรษาขาด ด้วยคิดว่า ‘พวกเราจะเข้าพรรษา ในบ้านและนิคมนั้นในพรรษาหลัง’ ดังนี้,
ความโลภอันภิกษุเหล่านั้นชนะได้แล้วด้วยอาการอย่างนี้.”
กถํ อิจฺฉาจาโร วิชิโต ฯ
ถามว่า “ชนะความประพฤติ ด้วยอำนาจแห่งความปรารถนาได้อย่างไร?”
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“‘อยํ เวรญฺชา ทุพฺภกิ ฺขา, อิเม จ มนุสฺสา อมฺเห เทฺว ตโย มาเส วสนฺเตปิ น กิสฺมิญฺจิ มญฺญนฺติ,
ยนฺนูน มยํ คุณวณิชฺชํ กตฺวา ‘อสุโก ภิกฺขุ ปฐมสฺส ฌานสฺส ลาภี ฯเปฯ อสุโก ฉฬภิญฺโญติ เอวํ มนุสฺสานํ
อญฺญมญฺญํ [207] ปกาเสตฺวา กุจฺฉึ ปฏิชคฺคิตวฺ า ปจฺฉา สีลํ อธิฏฺฐเหยฺยามาติ เอกภิกฺขุนาปิ เอวรูปา อิจฺฉา น อุปฺปาทิตา,
เอวํ อิจฺฉาจาโร วิชิโต อภิภูโต อตฺตโน วเส วตฺตโิ ตติ ฯ
แก้ว่า “แม้ภิกษุรูปหนึ่ง ไม่ได้ให้ความปรารถนาเห็นปานนี้เกิดขึ้นเลยว่า
‘เมืองเวรัญชานี้ ภิกษุหาได้ยาก และมนุษย์ทั้งหลายนี้ ย่อมไม่สำคัญพวกเรา แม้ผพู้ ักอยู่ตั้ง ๒-๓ เดือน ในคุณอะไรเลย,
ไฉนหนอ! พวกเรา ทำการค้าคุณธรรม (อวดอุตตริมนุสสธรรม) คือ ประกาศ ซึ่งกันและกัน แก่มนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้วา่
‘ภิกษุรูปโน้น ได้ปฐมฌาน ฯลฯ รูปโน้นได้อภิญญา ๖’ ดังนี้ แล้วปรนปรือท้องภายหลัง จึงค่อยอธิษฐานศีล’ ดังนี้ ,
ความประพฤติดว้ ยอำนาจแห่งความปรารถนา อันภิกษุเหล่านั้นชนะได้แล้ว
คือครอบงำได้แล้ว เป็นไปในอำนาจของตนแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้.”
อนาคเต ปน ปจฺฉิมา ชนตา วิหาเร นิสินฺนา อปฺปกสิเรเนว ลภิตฺวาปิ
“กึ อิทํ อุตฺตณฺฑุลํ อติกิลินฺนํ อโลณํ อติโลณํ อนมฺพิลํ อจฺจมฺพิลํ, โก อิมินา อตฺโถติอาทินา นเยน สาลิมํโสทนํ อติมญฺญิสฺสติ
โอญาตํ อวญฺญาตํ กริสฺสติ ฯ
ส่วนในอนาคต เพื่อนพรหมจารีชั้นหลัง นั่งอยู่ในวิหารแล้ว แม้ได้ (ภัตตาหาร) โดยความยากลำบากเพียงเล็กน้อย
ก็จะดูหมิ่นข้าวสาลีและข้าวสุกทีร่ ะคนด้วยเนื้อ คือ จักทำให้เป็นของดูหมิ่น น่าติเตียนโดยนัยเป็นต้นว่า
“ข้าวสุกนี้อะไรกัน? เป็นท้องเล็น แฉะไป ไม่เค็ม เค็มจัด ไม่เปรี้ยว เปรี้ยวจัด จะมีประโยชน์อะไรด้วยข้าวสุกนี้?” ดังนี้.
อถวา ชนปโท นาม น สพฺพกาลํ ทุพฺภกิ ฺโข โหติ, เอกทา ทุพฺภิกฺโข โหติ, เอกทา สุภิกฺโข โหติ,
สฺวายํ ยทา สุภิกฺโข ภวิสฺสติ ตทา ตุมฺหากํ สปฺปุริสานํ อิมาย ปฏิปตฺติยา ปสนฺนา มนุสฺสา ภิกฺขูนํ ยาคุขชฺชกาทิปฺปเภเทน
อเนกปฺปการํ สาลิวิกตึ มํโสทนญฺจ ทาตพฺพํ มญฺญิสฺสนฺติ
ตํ ตุมฺเห นิสฺสาย อุปฺปนฺนํ สกฺการํ ตุมฺหากํ สพฺรหฺมจาริสงฺขาตา ปจฺฉิมา ชนตา
ตุมฺหากํ อนฺตเร นิสีทิตฺวา อนุภวมานาว อติมญฺญิสฺสติ ตปฺปจฺจยํ มานญฺจ กริสฺสติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง (พระผู้มีพระภาค ตรัสอธิบายไว้ว่า)
“ขึ้นชื่อว่าชนบทจะมีภิกษาหาได้ยากตลอดกาล ก็หามิได้ คือ บางคราว ก็มีภิกษาหาได้ยาก บางคราว ก็มีภกิ ษาหาได้งา่ ย
ในกาลใด ชนบทนี้นั้น จักมีภิกษาหาได้ง่าย ในกาลนั้น มนุษย์ทั้งหลายเลื่อมใสต่อข้อปฏิบัตินี้ ของพวกท่านผู้เป็นสัตบุรุษแล้ว
จักสำคัญข้าวสาลีวิกตั ิและข้าวสุกที่ระคนด้วยเนื้อ อันมีประการหลายอย่าง
โดยประเภทมีข้าวต้มและของขบฉันเป็นต้น ที่ตนพึงถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย,
ปัจฉิมชนตาชน กล่าวคือ เพื่อนสพรหมจารี ของพวกท่าน นั่งอยู่ในระหว่างพวกท่านแล้ว เสวยอยู่ซึ่งสักการะ
ที่อาศัยพวกท่านเกิดขึ้นแล้วนั้นแล จักดูหมิ่น และจะทำความดูถูก อันมีการเสวยสักการะนั้นเป็นปัจจัย.”
กถํ ฯ
ถามว่า “จักทำความดูถูกอย่างไร?”
“กสฺมา เอตฺตกํ ปกฺกํ, กึ ตุมฺหากํ ภาชนานิ นตฺถิ ยตฺถ อตฺตโน สนฺตกํ ปกฺขิปิตฺวา ฐเปยฺยาถาติ ฯ
แก้ว่า “จักทำความดูถูกอย่างนีว้ ่า ‘เพราะเหตุไร พวกท่านจึงหุงต้มภัตมีประมาณเท่านี้เล่า?
ภาชนะของพวกท่าน ซึ่งเป็นที่ที่พวกท่านจะพึงใส่ของๆ ตนเก็บไว้ ไม่มีหรือ?”

หน้า ๓๓๒ • มหาโมคคัลลานสีหนาทกถา • มหาโมคคัลลานสีหนาทกถา

มหาโมคคัลลานสีหนาทกถา
“อถโข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโนติอาทีสุ ฯ
ในบททั้งหลายเป็นต้นว่า อถโข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน (มีวินิจฉัยดังนี้):“อายสฺมาติ ปิยวจนเมตํ, ครุคารวสปฺปติสฺสาธิวจนเมตํ ฯ
บทว่า อายสฺมา นี้ เป็นคำกล่าวด้วยความรัก, บทนี้เป็นชื่อแห่งความเคารพและความยำเกรงโดยฐานครู.
“มหาโมคฺคลฺลาโนติ มหา จ โส คุณมหตฺเตน โมคฺคลฺลาโน จ โคตฺเตนาติ มหาโมคฺคลฺลาโน ฯ
บทว่า มหาโมคฺคลฺลาโน ความว่า พระเถระนั้นชื่อว่า มหา โดยความเป็นผู้มีคุณใหญ่ และชื่อว่า โมคคัลลานะ โดยโคตร
เพราะเหตุนั้น พระเถระนั้น จึงชื่อว่า มหาโมคคัลลานะ.
“เอตทโวจาติ เอตํ อโวจ อิทานิ วตฺตพฺพํ “เอตรหิ ภนฺเตติอาทิวจนํ ทสฺเสติ ฯ
บทว่า เอตทโวจ ความว่า (ท่านพระมหาโมคคัลลานะ) ได้กราบทูลคำนี้ (กะพระผู้มพี ระภาค)
คือแสดงคำเป็นต้นว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! บัดนี้ (เมืองเวรัญชามีภิกษาหาได้ยาก) ดังนี้. ที่ตนควรกราบทูลในบัดนี้
[ท่านพระมหาโมคคัลลานะทูลขออนุญาตพลิกแผ่นดิน]
กสฺมา อโวจ ฯ
ถามว่า “(ท่านมหาโมคคัลลานะ) ได้กราบทูล (คำนี)้ เพราะเหตุไร?”
เถโร กิร [208] ปพฺพชิตฺวา สตฺตเม ทิวเส สาวกปารมีญาณสฺส มตฺถกํ ปตฺโต สตฺถาราปิ มหิทฺธิกตาย เอตทคฺเค ฐปิโต ฯ
แก้ว่า “เพราะ ได้ยินว่า พระเถระบวชแล้ว ในวันที่ ๗ จึงได้ถึงที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณ
ทั้งพระศาสดา ก็ทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ เพราะความที่ท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มาก.
โส ตํ อตฺตโน มหิทฺธกิ ตํ นิสฺสาย จินฺเตสิ
“อยํ เวรญฺชา ทุพฺภิกฺขา ภิกฺขู จ กิลมนฺติ, ยนฺนูนาหํ ปฐวึ ปริวตฺเตตฺวา ภิกฺขู ปปฺปฏโกชํ โภเชยฺยนฺติ ฯ
พระเถระนัน้ อาศัยความทีต่ นเป็นผูม้ ฤี ทธิม์ ากนัน้ จึงดำริวา่ “เมืองเวรัญชานี้ มีภกิ ษาหาได้ยาก และภิกษุทง้ั หลาย ก็ยอ่ มลำบาก,
ถ้าไฉนหนอ เราจะพลิกแผ่นดิน แล้วให้ภิกษุทั้งหลายฉันง้วนดิน.”
อถสฺส เอตทโหสิ “สเจ ปนาหํ ภควโต สนฺติเก วิหรนฺโต ภควนฺตํ อยาจิตวฺ า เอวํ กเรยฺยํ, น เม ตํ อสฺส ปฏิรูปํ,
ยุคคฺคาโห วิย ภควตา สทฺธึ กโต ภเวยฺยาติ ตสฺมา ยาจิตกุ าโม อาคนฺตวฺ า ภควนฺต ํ เอตทโวจ ฯ
คราวนั้นท่านได้มีความรำพึงดังนีว้ ่า
“ก็ถ้าว่า เมื่อเราอยู่ในสำนักของพระผู้มพี ระภาค จะไม่ทูลขอกะพระผู้มพี ระภาค แล้วพึงทำอย่างนั้นไซร้.
ข้อนั้นจะไม่พึงเหมาะแก่เรา จะพึงเป็นเหมือนการแข่งดี ที่เราทำกับพระผู้มพี ระภาค”
เพราะฉะนั้น พระเถระมีความประสงค์จะทูลขอ จึงมากราบทูลกล่าวคำนั่นกะพระผู้มีพระภาค.
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[ภายใต้แผ่นดิน มีง้วนดินที่มีรสโอชา]
“เหฏฺฐิมตลํ สมฺปนฺนนฺติ ปฐวิยา กิร เหฏฺฐิมตเล ปฐวีมณฺโฑ ปฐโวโช ปฐวีปปฺปฏโก อตฺถิ, ตํ สนฺธาย วทติ ฯ
สองบทว่า เหฏฺฐิมตลํ สมฺปนฺนํ ความว่า
ได้ยินว่า พระเถระกล่าวหมายเอาฟองดิน โอชาดิน ง้วนดิน ซึ่งมีอยู่ในพื้นเบื้องล่างแห่งแผ่นดิน.
ตตฺถ “สมฺปนฺนนฺติ มธุรํ. “สาธุรสนฺติ อตฺโถ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สมฺปนฺนํ แปลว่า มีรสหวาน. อธิบายว่า “มีรสดี.”
ยเถว หิ “ตตฺรสฺส รุกฺโข สมฺปนฺนผโล จ อุปฺปนฺนผโล จาติ เอตฺถ “มธุรผโลติ อตฺโถ.
เอวมิธาปิ “สมฺปนฺนนฺติ “มธุรํ สาธุรสนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
เหมือนอย่างในประโยคนีว้ ่า “ต้นไม้มีผลสมบูรณ์ และมีผลเกิดแล้ว พึงมีในสถานที่นั้น” ดังนี้
(พึงทราบ)ความหมายว่า “มีผลอร่อย” ฉันใดแล
แม้ในอธิการนี้ ก็ฉันนั้น บัณฑิตพึงทราบความหมายแห่งบทว่า สมฺปนฺนํ นี้ว่า มีรสหวาน คือรสดี.
“เสยฺยถาปิ ขุทฺทกมธุ อนีลกนฺติ อิทํ ปนสฺส มธุรตาย โอปมฺมนิทสฺสนตฺถํ วุตฺตํ ฯ
ส่วนคำว่า เสยฺยถาปิ ขุทฺทกมธุ อนีลกํ นี้ พระเถระกล่าวแล้ว ก็เพื่อแสดงข้ออุปมา
เพราะ(พื้นเบื้องล่างแห่งแผ่นดิน)นั้น เป็นธรรมชาติมรี สหวาน.
“ขุทฺทกมธูติ ขุทฺทกมกฺขิกาหิ กตมธุ ฯ
น้ำหวาน ที่ตวั แมลงผึ้งเล็กๆ ทำไว้แล้ว ชื่อว่า ขุทฺทกมธุ (น้ำผึง้ หวี่).
“อนีลกนฺติ นิมฺมกฺขิกํ นิมฺมกฺขิกณฺฑกํ ปริสทุ ฺธํ ฯ
บทว่า อนีลกํ แปลว่า ไม่มีตวั คือไม่มตี ัวอ่อน ได้แก่(น้ำผึ้ง)ที่บริสุทธิ์.
เอตํ กิร มธุ สพฺพมธูหิ อคฺคญฺจ เสฏฺฐญฺจ สุรสญฺจ โอชวนฺตญฺจ ฯ
ได้ยินว่า น้ำผึ้งนั่นเป็นของเลิศ ประเสริฐ มีรสดี และมีโอชากว่าน้ำหวานทั้งหมด.
เตนาห “เสยฺยถาปิ ขุทฺทกมธุ อนีลกํ เอวมสฺสาทนฺติ ฯ
เพราะเหตุนั้น พระเถระจึงได้กล่าวว่า
เสยฺยถาปิ ขุทฺทกมธุ อนีลกํ เอวมสฺสาทํ (เป็นที่ชอบใจ เหมือนน้ำผึ้งหวี่ ที่ไม่มีตัวฉะนัน้ ) ดังนี้เป็นต้น.
“สาธาหํ ภนฺเตติ สาธุ อหํ ภนฺเต ฯ
ประชุมหลายบทว่า สาธาหํ ภนฺเต (ตัดบทว่า) สาธุ อหํ ภนฺเต.
(ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานพระวโรกาส ข้าพระองค์) (จะพึงพลิกแผ่นดิน).

เอตฺถ จ “สาธูติ อายาจนวจนเมตํ ฯ
ก็บทว่า สาธุ นั่น (ซึ่งมีอยู่)ใน(บทว่า สาธาหํ) นี้ เป็นคำกราบทูลขอ.
ปฐวีปริวตฺตนํ อายาจนฺโต หิ เถโร ภควนฺตํ เอวมาห ฯ
จริงอยู่ พระเถระ เมื่อจะทราบทูลขออนุญาตการพลิกแผ่นดิน จึงได้กราบทูลพระผู้มพี ระภาคอย่างนั้น.
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“ปริวตฺเตยฺยนฺติ อุกฺกุชฺเชยฺยํ เหฏฺฐิมตลํ อุปริมํ กเรยฺยํ ฯ
บทว่า ปริวตฺเตยฺยํ ความว่า พึงหงายขึ้น คือพึงทำพื้นข้างล่างให้กลับขึ้นข้างบน.
กสฺมา ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร (พระเถระจึงต้องทำอย่างนั้น)?”
“เอวํ หิ กเต, สุเขน ภิกฺขู ปปฺปฏโกชํ ปฐวีมณฺฑํ ปริภุญชฺ ิสฺสนฺตีติ ฯ
แก้ว่า “เพราะว่า เมื่อพระเถระทำอย่างนั้นแล้ว ภิกษุทั้งหลาย จักได้ฉันง้วนดิน คือฟองดิน โดยสะดวก.”
อถ [209] ภควา อนนุญฺญาตุกาโมปิ เถรํ สีหนาทํ นทาเปตุํ ปุจฺฉิ “เย ปน เต โมคฺคลฺลาน ปฐวีนิสฺสิตา ปาณา เต กถํ กริสฺสสีติ ฯ
คราวนั้น พระผู้มพี ระภาค แม้มีพระประสงค์จะไม่ทรงอนุญาตก็ตาม
แต่เพื่อให้พระเถระบันลือสีหนาท จึงตรัสถามว่า ‘โมคคัลลานะ! ก็เธอจักทำเหล่าสัตว์ผู้อาศัยแผ่นดินไว้อย่างไรเล่า?’
“เย ปฐวีนสิ สฺ ติ า คามนิคมาทีสุ ปาณา เต, ปฐวิยา ปริวตฺตยิ มานาย, อากาเส สณฺฐาตุํ อสกฺโกนฺเต กถํ กริสสฺ สิ กตฺถ ฐเปสฺสสีติ ฯ
ตรัสอธิบายไว้ว่า “สัตว์ทั้งหลายในบ้านและนิคมเป็นต้นเหล่าใดผูอ้ าศัยแผ่นดินอยู่, เมื่อเธอพลิกแผ่นดิน,
เธอจักทำสัตว์เหล่านั้นผู้ไม่สามารถจะดำรงอยูใ่ นอากาศได้อย่างไร? คือจักพักไว้ในสถานที่ไหนเล่า?”
อถ เถโร ภควตา เอตทคฺเค ฐปิตภาวานุรูปํ อตฺตโน อิทฺธานุภาวํ ปกาเสนฺโต “เอกาหํ ภนฺเตติอาทิมาห ฯ
คราวนั้น พระเถระ เมื่อจะประกาศอิทธานุภาพของตนอันสมควรแก่ความที่ตนอันพระผู้มพี ระภาค
ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ จึงได้กราบทูลว่า เอกาหํ ภนฺเต เป็นต้น.
ตสฺสตฺโถ “เอกํ อหํ ภนฺเต หตฺถํ, ยถา อยํ มหาปฐวี, เอวํ อภินิมฺมิสฺสามิ. ปฐวีสทิสํ กริสฺสามิ.
เอวํ กตฺวา, เย ปฐวีนิสฺสิตา ปาณา, เต เอกสฺมึ หตฺถตเล ฐิเต ปาเณ ทุติยหตฺถตเล สงฺกาเมนฺโต วิย ตตฺถ สงฺกาเมสฺสามีติ ฯ
ใจความแห่งคำว่า เอกาหํ ภนฺเต เป็นต้นนัน้ ว่า “ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ! ข้าพระองค์ จักนิรมิตมือข้างหนึง่ เหมือนแผ่นดินใหญ่น้ี
คือจักทำให้เป็นเช่นกับแผ่นดิน, ครั้นข้าพระองค์ทำอย่างนั้นแล้ว จักทำเหล่าสัตว์ผู้อาศัยแผ่นดินให้ก้าวไปบนมือนั้น
เหมือนทำให้สัตว์ผดู้ ำรงอยู่แล้วบนพื้นฝ่ามือข้างหนึ่งนั้น ก้าวไปบนพื้นฝ่ามือข้างที่สองฉะนั้น.”
[พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้พลิกแผ่นดิน]
อถสฺส ภควา อายาจนํ ปฏิกฺขิปนฺโต “อลํ โมคฺคลฺลานาติอาทิมาห ฯ
ลำดับนั้น พระผู้มพี ระภาค เมื่อจะทรงคัดค้านการทูลขอของพระเถระนั้น จึงตรัสคำเป็นต้นว่า “อย่าเลย โมคคัลลานะ!”
ตตฺถ “อลนฺติ ปฏิกฺเขปวจนํ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อลํ เป็นพระดำรัสที่ตรัสคัดค้าน.
“วิปลฺลาสมฺปิ สตฺตา ปฏิลเภยฺยุนฺติ วิปรีตคฺคาหมฺปิ สตฺตา สมฺปาปุเณยฺยุํ ฯ
หลายบทว่า วิปลฺลาสมฺปิ สตฺตา ปฏิลเภยฺยุํ ความว่า สัตว์ทั้งหลายพึงเข้าถึงแม้การถือคลาดเคลื่อนไป.
กถํ ฯ
ถามว่า “พึงถึงการถือคลาดเคลื่อนอย่างไร?”

มหาโมคคัลลานสีหนาทกถา • [พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้พลิกแผ่นดิน] • หน้า ๓๓๕

“อยนฺนุ โข ปฐวี, อุทาหุ น อยนฺติ ฯ
แก้ว่า “อย่างนี้ คือ ‘นี้เป็นแผ่นดิน หรือนี้มิใช่แผ่นดินหนอ’”
อถวา “อมฺหากํ นุโข อยํ คาโม, อุทาหุ อญฺเญสนฺติ ฯ
อีกอย่างหนึง่ (พึงถึงการถือคลาดเคลือ่ นทีต่ รงกันข้ามอย่างนีค้ อื ) “นีเ้ ป็นหมูบ่ า้ นของพวกเรา หรือเป็นหมูบ่ า้ นของคนเหล่าอืน่ หนอ.”
เอวํ นิคมชนปทกฺเขตฺตารามาทีสุ ฯ
ในนิคม ชนบท นา และสวน เป็นต้น ก็มีนัยดังกล่าวมาแล้วนั้น.
น วา เอส วิปลฺลาโส ฯ อจินฺเตยฺโย หิ อิทฺธิมโต อิทฺธวิ ิสโย ฯ
อีกอย่างหนึ่ง นั่นมิใช่วิปัลลาส. แต่อิทธิวิสัยของท่านผู้มีฤทธิ์ เป็นอจินไตย.
เอวํ ปน วิปลฺลาสํ ปฏิลเภยฺยํุ “อิทํ ทุพฺภกิ ฺขํ นาม น อิทาเนว โหติ อนาคเตปิ ภวิสฺสติ.
ตทา ภิกฺขู ตาทิสํ อิทฺธิมนฺตํ สพฺรหฺมจารึ กุโต ลภิสฺสนฺติ.
เต โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิสกุ ฺขวิปสฺสกชฺฌานลาภี ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา ขีณาสวาปิ สมานา
อิทฺธพิ ลาภาวา ปรกุลานิ ปิณฺฑาย อุปสงฺกมิสฺสนฺติ.
ส่วนมนุษย์ทั้งหลาย พึงได้รับความเข้าใจผิด อย่างนี้ว่า
“ขึ้นชื่อว่า ทุพภิกขภัยนี้ หาใช่จะมีในบัดนี้เท่านั้นไม่, แม้ในอนาคต ก็จักมี,
ในกาลนั้น ภิกษุทั้งหลาย จักได้เพื่อนพรหมจารีผู้มีฤทธิ์เช่นนั้นแต่ที่ไหนเล่า?
ท่านเหล่านั้น เป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระสุกขวิปัสสก ท่านผู้ได้ฌาน และผู้บรรลุปฏิสัมภิทา
แม้เป็นพระขีณาสพก็มี จักเข้าไปบิณฑบาตยังตระกูลอื่น เพราะไม่มีกำลังฤทธิ์.
ตตฺร มนุสฺสานํ เอวํ ภวิสฺสติ “พุทธฺ กาเล ภิกฺขู [210] สิกฺขาสุ ปริปูรีการิโน อเหสุํ.
เต คุเณ นิพฺพตฺเตตฺวา ทุพฺภิกฺขกาเล ปฐวึ ปริวตฺเตตฺวา ปปฺปฏโกชํ ปริภุญชฺ ึสุ.
อิทานิ ปน สิกฺขาย ปริปูรีการิโน นตฺถิ. ยทิ สิยุํ, ตเถว กเรยฺยุํ. น อมฺหากํ ยงฺกิญฺจิ ปกฺกํ วา อามํ วา ขาทิตุํ ทเทยฺยุนฺติ.
(ความวิตก)อย่างนี้ ของมนุษย์ทั้งหลาย จักมีขึ้นใน(ภิกษุเหล่านั้น)ว่า
“ในครั้งพุทธกาล ภิกษุทั้งหลายได้เป็นผู้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ ในสิกขาทั้งหลายแล้ว,
ท่านเหล่านั้นได้ให้คุณทั้งหลายเกิดขึ้นแล้ว ทั้งในคราวมีทุพภิกขภัย ก็ได้พลิกแผ่นดิน แล้วฉันง้วนดิน,
แต่บัดนี้ ท่านผู้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ในสิกขาย่อมไม่มี,
ถ้าจะพึงมีไซร้ (ท่านเหล่านั้น)ก็พึงจะทำเหมือนอย่างนั้นทีเดียว
ด้วยคิดว่า ‘มนุษย์ทั้งหลาย ไม่พึงถวายบิณฑบาตที่สกุ หรือดิบอย่างใดอย่างหนึ่ง แก่พวกเรา เพื่อขบฉัน” ดังนี้ ,
เอวํ เต สนฺเตสุเยว อริยปุคฺคเลสุ “นตฺถิ อริยปุคฺคลาติ อิมํ วิปลฺลาสํ ปฏิลเภยฺยํุ ฯ
เพราะความวิตกอย่างว่ามานี้ มนุษย์เหล่านั้นพึงได้วิปัลลาส (ความเข้าใจเคลื่อนคลาด) นี้
ในพระอริยบุคคลทั้งหลาย ซึ่งมีตัวอยู่นั่นแหละว่า ‘พระอริยบุคคลทั้งหลาย ไม่มี’.
วิปลฺลาสวเสน จ อริเย ครหนฺตา อุปวทนฺตา อปายูปคา ภเวยฺยุํ.
ก็แล มนุษย์ทั้งหลายผู้ติเตียนว่าร้ายอยู่ซึ่งพระอริยบุคคลด้วยอำนาจวิปัลลาส (ความเข้าใจผิด) จะพึงเป็นผู้เข้าถึงอบาย.

หน้า ๓๓๖ • มหาโมคคัลลานสีหนาทกถา • [พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้พลิกแผ่นดิน]

ตสฺมา “มา เต รุจฺจิ ปฐวึ ปริวตฺเตตุนฺติ ฯ
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาค จึงตรัสว่า “การพลิกแผ่นดิน เธออย่าชอบใจเลย” ดังนี้.
อถ เถโร อิมํ อายาจนํ อลภมาโน อญฺญํ ยาจนฺโต “สาธุ ภนฺเตติอาทิมาห ฯ
ลำดับนั้น พระเถระเมื่อทูลขอเรื่องนี้ไม่ได้ จะทูลขอเรือ่ งอื่น (ต่อไป) จึงได้กราบทูลคำมีอาทิว่า “ดีละ พระเจ้าข้า!”
ตมฺปิสฺส ภควา ปฏิกฺขิปนฺโต “อลํ โมคฺคลฺลานาติอาทิมาห ฯ
พระผูม้ พี ระภาค เมือ่ จะทรงคัดค้านคำทูลขอแม้นน้ั ของพระเถระนัน้ จึงตรัสพระดำรัส มีอาทิวา่ “อย่าเลย โมคคัลลานะ!.”
ตตฺถ กิญฺจาปิ น วุตตฺ ํ “วิปลฺลาสมฺปิ สตฺตา ปฏิลเภยฺยุนฺติ, อถ โข ปุพฺเพ วุตตฺ นเยเนว คเหตพฺพํ ฯ
คำว่า “สัตว์ทั้งหลาย พึงได้รับแม้ซึ่งวิปัลลาส” ดังนี้
(พระผู้มพี ระภาค)ไม่ได้ตรัสไว้ใน(คำว่า “อย่าเลย โมคคัลลานะ!” ดังนี้เป็นต้น)นี้ แม้ก็จริง,
ถึงกระนั้น บัณฑิตก็ควรถือเอา โดยนัยดังทีก่ ล่าวมาแล้วในตอนต้นนั่นแหละ.
อตฺโถปิ จสฺส วุตตฺ สทิโสเยว เวทิตพฺโพ ฯ
อนึ่ง แม้ใจความแห่ง(คำ)นั้น ก็ควรทราบเช่นกับที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง.
“ยทิ ปน ภควา อนุชาเนยฺย, เถโร กึ กเรยฺยาติ ฯ
ถามว่า “ก็ถ้าพระผู้มีพระภาค พึงทรงอนุญาตไซร้, พระเถระจะพึงทำอย่างไร?”
“มหาสมุทฺทํ เอเกน ปทวีติหาเรน อติกฺกมิตพฺพํ มาติกามตฺตํ อธิฏฺฐหิตฺวา นเฬรุปุจิมนฺทโต อุตฺตรกุรุํ อภิมุขํ มคฺคํ นีหริตฺวา
อุตตฺ รกุรุํ คมนาคมนสมฺปนฺเน ฐาเน กตฺวา ทสฺเสยฺย ยถา ภิกฺขู โคจรคามํ วิย ยถาสุขํ ปิณฺฑาย ปวิสิตวฺ า นิกฺขเมยฺยุนฺติ ฯ
แก้ว่า “พระเถระพึงอธิษฐานมหาสมุทรให้ขนาดเท่าเหมืองที่จะพึงข้ามด้วยย่างเท้าก้าวเดียว
แล้วชักหนทางจากต้นสะเดาที่นเฬรุยักษ์สิงอยู่ มุ่งหน้าตรงไปยังอุตรกุรุทวีป
แล้วแสดงอุตรกุรุทวีปไว้ในที่อันสมบูรณ์ด้วยการไปและการมา ให้ภิกษุทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาตแล้วออกไปได้ตามสบาย
เหมือนเข้าไปสู่โคจรคามฉะนั้น.”
นิฏฺฐิตา มหาโมคฺคลฺลานสฺส สีหนาทกถา ฯ
สีหนาทกถา ของพระมหาโมคคัลลานะ จบ.
เรื่องปัญหาของพระสารีบุตร
อิทานิ อายสฺมา อุปาลิ วินยปฺปญฺญตฺติยา มูลโต ปภูติ นิทานํ ทสฺเสตุํ
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สิกฺขาปทปฏิสํยุตฺตํ วิตกฺกุปฺปาทํ ทสฺเสนฺโต “อถ โข อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺสาติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ ท่านพระอุบาลี เมื่อจะแสดงการที่พระสารีบุตรเถระเกิดความรำพึง ที่ปฏิสังยุตด้วยสิกขาบท
เพื่อแสดงนิทานตั้งต้นแต่เค้าเดิมแห่งการทรงบัญญัติพระวินัย จึงได้กล่าวคำมีอาทิว่า อถ โข อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ดังนี้.
ตตฺถ “รโห คตสฺสาติ รหสิ คตสฺส ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า รโห คตสฺส แปลว่า “ไปแล้วในที่สงัด.”
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“ปฏิสลฺลีนสฺสาติ ปฏิสลฺลีนสฺส เอกีภาวํ คตสฺส ฯ
บทว่า ปฏิสลฺลีนสฺส แปลว่า หลีกเร้นอยู่ คือถึงความเป็นผู้โดดเดี่ยว.
[211] “กตเมสานนฺติ อตีเตสุ วิปสฺสิอาทีสุ พุทฺเธสุ

กตเมสํ ฯ

บทว่า กตเมสานํ ความว่า บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีพระวิปัสสีเป็นต้น ที่ลว่ งไปแล้ว ของพระพุทธเจ้าพระองค์ไหน?
จิรํ อสฺส ฐิติ จิรา วา อสฺส ฐิตตี ิ จิรฏฺฐิตกิ ํ ฯ
(พรหมจรรย์)ชื่อว่าดำรงอยู่นาน เพราะอรรถว่า พรหมจรรย์นั้นดำรงอยูต่ ลอดกาลนาน หรือมีการดำรงอยู่นาน.
เสสเมตฺถ อุตฺตานปทตฺถเมว ฯ
คำที่ยังเหลือใน(บทว่า อถโข อายสฺมโต เป็นต้น)นี้ มีใจความเฉพาะบทตื้นทั้งนั้น.
“กึ ปน เถโร อิมํ อตฺตปริวติ กฺกํ สยํ วินิจฺฉินิตุํ น สกฺโกตีติ ฯ
ถามว่า “ก็พระเถระ ไม่สามารถจะวินิจฉัยความปริวติ กของตนนี้ ด้วยตนเองหรือ?”
วุจจฺ เต ฯ
ข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยต่อไป:สกฺโกติ จ น สกฺโกติ จ ฯ
พระเถระ ทั้งสามารถ ทั้งไม่สามารถ.
อยํ หิ “อิเมสํ นาม พุทธฺ านํ สาสนํ น จิรฏฺฐติ ิกํ อโหสิ, อิเมสํ จิรฏฺฐิตกิ นฺติ เอตฺตกํ สกฺโกติ วินิจฺฉินิตุํ.
“อิมินา ปน การเณน น จิรฏฺฐติ ิกํ อโหสิ, อิมินา จิรฏฺฐิติกนฺติ เอตํ น สกฺโกติ ฯ
จริงอยู่ พระสารีบุตรเถระนี้ ย่อมสามารถวินิจฉัยเหตุมีประมาณเท่านี้ได้
คือ “ธรรมดา ศาสนาของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ ดำรงอยู่ไม่ได้นาน, ของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ ดำรงอยู่ได้นาน”
แต่ท่านไม่สามารถจะวินิจฉัยเหตุนี้วา่ “ศาสนาดำรงอยู่ไม่ได้นานเพราะเหตุนี้ ดำรงอยู่ได้นานเพราะเหตุนี้” ดังนี้.
มหาปทุมตฺเถโร ปนาห “เอตมฺปิ โสฬสวิธาย ปญฺญาย มตฺถกปฺปตฺตสฺส อคฺคสาวกสฺส น ภาริยํ.
สมฺมาสมฺพุทฺเธน ปน สทฺธึ เอกฏฺฐาเน วสนฺตสฺส สยํ วินิจฺฉยกรณํ ตุลํ ฉฑฺเฑตฺวา หตฺเถน ตุลนสทิสํ โหตีติ
ภควนฺตํเยว อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ ฯ
ส่วนพระมหาปทุมเถระ กล่าวไว้ว่า
“เหตุการณ์แม้นั่น ก็เป็นของไม่หนักแก่พระอัครสาวก ผู้ได้บรรลุที่สุดยอดแห่งปัญญา ๑๖ อย่างเลย,
ส่วนการทีพ่ ระอัครสาวก ผู้อยูใ่ นสถานที่เดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำการวินิจฉัยเสียเอง
ก็เป็นเช่นกันการทิ้งตราชั่งแล้ว กลับชั่งด้วยมือ. เพราะเหตุนั้น พระเถระจึงเข้าไปเฝ้าทูลถามพระผู้มีพระภาคเสียทีเดียว.
อถสฺส ภควา ปุจฺฉํ วิสชฺเชนฺโต “ภควโต จ สารีปุตฺต วิปสฺสิสฺสาติอาทิมาห ฯ
ถัดจากนั้น พระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงวิสัชชนาคำทูลถามของพระเถระนั้น
จึงตรัสพระดำรัสมีอาทิวา่ ภควโต จ สารีปุตตฺ วิปสฺสิสฺส ดังนี้.
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ตํ อุตตฺ านตฺถเมว ฯ
คำนั้นมีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
ปุน เถโร การณํ ปุจฺฉนฺโต “โก นุโข ภนฺเต เหตูติอาทิมาห ฯ
พระเถระ เมือ่ จะทูลถามถึงเหตุการณ์ตอ่ ไปอีก จึงได้กราบทูลคำมีอาทิวา่ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ. (อะไรหนอแลเป็นเหตุ พระเจ้าข้า!)
ตตฺถ “โก นุโข ภนฺเตติ การณปุจฺฉา ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า โก นุ โข ภนฺเต เป็นคำทูลถามถึงเหตุการณ์.
ตสฺส “กตโม นุโข ภนฺเตติ อตฺโถ ฯ
ใจความแห่งบทนั้นว่า “เหตุเป็นไฉนหนอแล พระเจ้าข้า!”
“เหตุ ปจฺจโยติ อุภยเมตํ การณาธิวจนํ ฯ
คำทั้งสองนี้คือ “เหตุ ปจฺจโย” เป็นชื่อแห่งการณ์.
การณํ หิ, ยสฺมา เตน ตสฺส ผลํ หิโนติ ปวตฺตติ, ตสฺมา “เหตูติ วุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ การณ์ ท่านเรียกว่า “เหตุ” เพราะเป็นเครื่องไหลออก คือเป็นไปแห่งผล ของการณ์นั้น .
ยสฺมา ตํ ปฏิจฺจ เอติ ปวตฺตติ ตสฺมา “ปจฺจโยติ วุจฺจติ ฯ
เพราะ(ผล)อาศัย(การณ์)นั้นแล้วจึงดำเนิน คือจึงเป็นไปได้ ฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า “ปัจจัย”
เอวํ อตฺถโต เอกมฺปิ โวหารวเสน วจนสิลิฏฺฐตาย จ ตตฺร ตตฺร เอตํ อุภยมฺปิ วุจฺจติ ฯ
บทแม้ทั้งสองนี้ในที่นั้นๆ แม้เป็นอันเดียวกันโดยใจความ
พระเถระก็กล่าวไว้ ด้วยอำนาจแห่งโวหาร และด้วยความสละสลวยแห่งถ้อยคำ ดังทีก่ ล่าวมาแล้วนั้น.
เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ
คำที่เหลือ ใน(คำว่า โก นุ โข เป็นต้น)นี้ ก็มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
[พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพราะบริษัทมีมากหรือน้อยก็หาไม่]
อิทานิ ตํ เหตุญฺจ ปจฺจยญฺจ ทสฺเสตุํ ภควา จ “สารีปุตฺต วิปสฺสีติอาทิมาห ฯ
ก็เพื่อจะแสดงเหตุและปัจจัยนั้น ในบัดนี้ พระผู้มีพระภาค จึงตรัสพระดำรัสมีอาทิว่า “สารีปุตฺต วิปสฺสี.”
ตตฺถ “กิลาสุโน อเหสุนฺติ [212] น อาลสิยกิลาสุโน ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า กิลาสุโน อเหสุํ ความว่า
(พระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีพระวิปัสสีเป็นต้น) ได้ทรงท้อพระทัยเพราะความเกียจคร้าน ก็หามิได้.
น หิ พุทฺธานํ อาลสิยํ วา โอสนฺนวิริยตา วา อตฺถิ ฯ
จริงอยู่ ความเกียจคร้านก็ดี ความมีพระวิริยภาพย่อหย่อนก็ดี ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย หามีไม่.
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พุทธฺ า หิ เอกสฺส วา ทฺวินฺนํ วา สกลจกฺกวาฬสฺส วา ธมฺมํ เทเสนฺตา สมเกเนว อุสฺสาเหน เทเสนฺติ.
น ปริสาย อปฺปภาวํ ทิสวฺ า โอสนฺนวิริยา โหนฺติ, นาปิ มหนฺตภาวํ ทิสฺวา อุสฺสนฺนวิริยา ฯ
เพราะว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่จักรวาลหนึ่งก็ดี สองจักรวาลก็ดี จักรวาลทั้งสิ้นก็ดี ย่อมทรงแสดง
ด้วยพระอุตสาหะเสมอกันทีเดียว. ครั้นทรงเห็นบริษัทมีจำนวนน้อยแล้ว ทรงลดพระวิริยภาพลงก็หาไม่,
ทั้งทรงเห็นบริษัทมีจำนวนมากแล้ว ทรงมีพระวิริยภาพมากขึ้นก็หาไม่.
ยถา หิ สีโห มิคราชา สตฺตนฺนํ ทิวสานํ อจฺจเยน โคจราย ปกฺกมนฺโต ขุทฺทเก วา มหนฺเต วา ปาเณ ทิสฺวา
เอกสทิเสเนว เวเคน ปตติ. ตํ กิสฺส เหตุ. “มา เม ชโว ปริหายีติ.
เอวํ พุทธฺ า อปฺปกาย วา มหติยา วา ปริสาย สมเกเนว อุสสฺ าเหน ธมฺมํ เทเสนฺติ. ตํ กิสสฺ เหตุ. “มา โน ธมฺมครุกา๑ ปริหายีติ ฯ
เหมือนอย่างว่า พญาสีหมิคราช ล่วงไป ๗ วัน จึงออกไปเพือ่ หากิน
ครั้นพบเห็นสัตว์ เล็กหรือใหญ่ก็ตาม ย่อมวิ่งไปโดยเชาว์อันเร็วเช่นเดียวกันเสมอ,
ข้อนั้น เพราะเหตุแห่งอะไร? เพราะเหตุ(แห่งความใฝ่ใจ)ว่า “ความเร็วของเราอย่าได้เสื่อมไป” ดังนี้ ฉันใด
พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ก็ฉนั นัน้ ย่อมทรงแสดงธรรมแก่บริษทั จะมีจำนวนน้อยหรือมากก็ตาม ก็ดว้ ยพระอุตสาหะเสมอกันทัง้ นัน้ ,
ข้อนั้น เพราะเหตุไร? เพราะเหตุ(แห่งความใฝ่พระทัย)อยูว่ ่า “เหล่าชนผู้หนักในธรรมของเรา อย่าได้เสื่อมไป” ดังนี้.
ธมฺมครุโน หิ พุทฺธา ธมฺมคารวาติ ฯ
จริงอยู่ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงหนักในธรรม ทรงเคารพพระธรรมแล.
ยถา ปน อมฺหากํ ภควา มหาสมุททฺ ํ ปูรยมาโน วิย วิตฺถาเรน ธมฺมํ เทเสสิ. เอวํ เต น เทเสสุํ ฯ
เหมือนอย่างว่า พระผู้มพี ระภาคของเราทั้งหลาย ได้ทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร
ดุจ (วลาหกเทวดา) ยังมหาสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมอยู่ ฉันใด.
(พระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีพระวิปัสสีเป็นต้น)เหล่านั้น หาได้แสดงธรรมฉันนั้นไม่.
กสฺมา ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร?”
สตฺตานํ อปฺปรชกฺขตาย ฯ
แก้ว่า “เพราะความที่สัตว์ทั้งหลาย มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุน้อยเบาบาง.”
เตสํ กิร กาเล ทีฆายุกา สตฺตา อปฺปรชกฺขา อเหสุํ ฯ
ดังได้สดับมาว่า ในกาลแห่ง(พระพุทธเจ้า)เหล่านัน้ สัตว์ทง้ั หลายมีอายุยนื นาน ได้เป็นผูม้ ธี ลุ คี อื กิเลสในปัญญาจักษุนอ้ ยเบาบาง.
เต จตุสฺสจฺจปฏิสํยุตตฺ ํ เอกคาถมฺปิ สุตวฺ า ธมฺมํ อภิสเมนฺติ. ตสฺมา น วิตฺถาเรน ธมฺมํ เทเสสุํ ฯ
สัตว์เหล่านั้น พอได้สดับแม้พระคาถาเดียว ที่ประกอบด้วยสัจจะ ๔ ย่อมบรรลุธรรมได้.
เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจ้าเหล่านั้น จึงไม่ทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร.

๑ ธมฺมครุตาติ ภเวยฺย ฯ
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เตเนว การเณน อปฺปกญฺจ เนสํ อโหสิ สุตตฺ ํ ฯเปฯ เวทลฺลนฺติ ฯ
ก็เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ นวังคสัตถุศาสน์ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น
คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิตวิ ุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ จึงได้มีน้อย.
ตตฺถ สุตฺตาทีนํ นานตฺตํ ปฐมสงฺคตี ิวณฺณนายํ วุตฺตเมว ฯ
ความที่(นวังคสัตถุศาสน์)มีสตุ ตะเป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ใน(คำว่า อปฺปกญฺจ เป็นต้น)นั้น เป็นต่างๆ กัน
ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้ว ในวรรณนาปฐมสังคีตินั้นแล.
[พระวิปัสสีเป็นต้นหาได้ทรงบัญญัติสิกขาบทเป็นต้นไม่]
“อปฺปญฺญตฺตํ สาวกานํ สิกฺขาปทนฺติ สาวกานํ นิทฺโทสตาย โทสานุรูปตาย ปญฺญาเปตพฺพํ
สตฺตาปตฺตกิ ฺขนฺธวเสน อาณาสิกฺขาปทํ อปฺปญฺญตฺตํ ฯ
หลายบทว่า อปฺปญฺญตฺตํ สาวกานํ สิกฺขาปทํ ความว่า สิกขาบทคือข้อบังคับด้วยอำนาจอาบัติ ๗ กอง ที่ควรทรงบัญญัติ
โดยสมควรแก่โทษ อันพระพุทธเจ้ามีพระวิปสั สีเป็นต้นเหล่านัน้ ไม่ได้ทรงบัญญัตไิ ว้แก่พระสาวกทัง้ หลาย เพราะเป็นผูไ้ ม่มโี ทษ.
“อนุทฺทิฏฺฐํ ปาฏิโมกฺขนฺติ๑ [213] อนฺวฑฺฒมาสํ อาณาปาฏิโมกฺขํ อนุทฺทิฏฺฐํ อโหสิ ฯ
สองบทว่า อนุทฺทิฏฺฐํ ปาฏิโมกฺขํ ความว่า พระปาฏิโมกข์คือข้อบังคับ ก็มิได้ทรงแสดงทุกกึ่งเดือน.
โอวาทปาฏิโมกฺขเมว เต อุททฺ ิสึสุ ฯ
(พระพุทธเจ้า)เหล่านั้น ได้ทรงแสดงเฉพาะโอวาทปาฏิโมกข์เท่านั้น.
ตมฺปิ จ โน อนฺวฑฺฒมาสํ ฯ
และแม้(โอวาทปาฏิโมกข์)นั้น ก็มิได้(แสดง)ทุกกึ่งเดือน.
ตถา หิ วิปสฺสี ภควา ฉนฺนํ ฉนฺนํ วสฺสานํ สกึ สกึ โอวาทปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิสิ ฯ
จริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาควิปัสสี ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ๖ เดือนต่อครั้งๆ.
ตญฺจโข สามํเยว ฯ
ก็แล โอวาทปาฏิโมกข์นั้น ทรงแสดงด้วยพระองค์เองทั้งนั้น.
สาวกา ปนสฺส อตฺตโน อตฺตโน วสนฏฺฐาเนสุ น อุทฺทิสึสุ ฯ
ส่วนพวกสาวกของพระองค์มิได้แสดง ในที่อยู่ของตนๆ.
สกลชมฺพทุ เี ป เอกสฺมเึ ยว ฐาเน พนฺธมุ ติยา ราชธานิยา เขเม มิคทาเย วิปสฺสสิ สฺ ภควโต วสนฏฺฐาเน สพฺโพปิ ภิกขฺ สุ งฺโฆ อุโปสถํ อกาสิ ฯ
ภิกษุสงฆ์แม้ทั้งหมดในสกลชมพูทวีป กระทำอุโบสถ ในที่แห่งเดียวเท่านั้น
คือในอุทยานเขมมิคทายวันใกล้ราชธานี ชื่อพันธุมดี อันเป็นที่เสด็จประทับของพระผู้มีพระภาควิปัสสี .

๑ อาทิเมตํ มุขเมตํ ปมุขเมตํ กุสลานํ ธมฺมานนฺติ ตสฺส ปทภาชเน วุตตฺ ตฺตา ปาติโมกฺขนฺติปิ มติ ฯ
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ตญฺจโข สงฺฆูโปสถเมว น คณูโปสถํ น ปุคฺคลูโปสถํ น ปาริสุทฺธอิ ุโปสถํ น อธิฏฺฐานูโปสถํ ฯ
ก็แล อุโบสถนั้น ได้กระทำเป็นสังฆอุโบสถอย่างเดียว
หาได้กระทำเป็นคณะอุโบสถ บุคคลอุโบสถ ปาริสุทธิอุโบสถ อธิษฐานอุโบสถไม่.
ตทา กิร ชมฺพุทีเป จตุราสีติวิหารสหสฺสานิ โหนฺติ ฯ
ได้ทราบว่าในเวลานั้น ในชมพูทวีป มีวิหาร ๘๔,๐๐๐ ตำบล.
เอกเมกสฺมึ๑ วิหาเร อพฺโพกิณฺณานิ ทสํปิ วีสํปิ ตึสํปิ ภิกฺขุสหสฺสานิ วสนฺติ ภิยฺโยปิ วสนฺติ ฯ
ในวิหารแต่ละตำบลมีภิกษุอยู่เกลื่อนไป วิหารละ ๑๐,๐๐๐ รูปบ้าง ๒๐,๐๐๐ รูปบ้าง ๓๐,๐๐๐ รูปบ้าง เกินไปบ้าง.
[พวกเทวดาบอกวันทำอุโบสถแก่พวกภิกษุ]
อุโปสถาโรจิตกา เทวตา ตตฺถ ตตฺถ คนฺตวฺ า อาโรเจนฺติ “มาริสา เอกํ วสฺสํ อติกกฺ นฺตํ เทฺว ตีณิ จตฺตาริ ปญฺจ วสฺสานิ อติกกฺ นฺตานิ,
อิทํ ฉฏฺฐํ วสฺสํ. อาคมินิยา ปุณฺณมาสินิยา, พุทธฺ ทสฺสนตฺถํ อุโปสถกรณตฺถญฺจ คนฺตพฺพํ. สมฺปตฺโต โว สนฺนิปาตกาโลติ ฯ
พวกเทวดาผู้บอกวันอุโบสถ เที่ยวไปบอกในที่นั้นๆ ว่า
“ท่านผู้มีนิรทุกข์ทั้งหลาย! ล่วงไปแล้วปีหนึ่ง ล่วงไปแล้ว ๒ ปี ๓ ปี ๔ ปี ๕ ปี,
นีป้ ที ่ี ๖ เมือ่ ดิถเี ดือนเพ็ญมาถึง, พวกท่านควรไปเพือ่ เฝ้าพระพุทธเจ้าและเพือ่ ทำอุโบสถ. กาลประชุมของพวกท่านมาถึงแล้ว.”
ตโต สานุภาวา ภิกฺขู อตฺตโน อานุภาเวน คจฺฉนฺติ ฯ
ในเวลานั้น พวกภิกษุผู้มีอานุภาพ ก็ไปด้วยอานุภาพของตน.
อิตเร เทวตานุภาเวน ฯ
พวกนอกนี้ไปด้วยอานุภาพของเทวดา.
กถํ ฯ เต กิร ภิกฺขู ปาจีนสมุทฺทนฺเต ปจฺฉิมอุตฺตรทกฺขิณสมุทฺทนฺเต วา ฐิตา
คมิยวตฺตํ ปูเรตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย “คจฺฉามาติ จิตฺตํ อุปฺปาเทนฺติ ฯ
ถามว่า “พวกนอกนี้ไปด้วยอานุภาพของเทวดาได้อย่างไร?”
ตอบว่า “ได้ทราบว่า ภิกษุเหล่านั้นผู้อยู่ใกล้สมุทรทางทิศปราจีน หรือใกล้สมุทรทางทิศปัจฉิมอุดรและทักษิณ
บำเพ็ญคมิยวัตร แล้วถือเอาบาตรและจีวร ยังความคิดให้เกิดขึ้นว่า “จะไป.”
สห จิตตฺ ุปฺปาทา อุโปสถคฺคํ คตาว โหนฺติ ฯ
พร้อมด้วยจิตตุปบาท พวกเธอก็เป็นผู้ไปสู่โรงอุโบสถทีเดียว.
เต วิปสฺสิสมฺมาสมฺพุทธฺ ํ อภิวาเทตฺวา นิสีทนฺติ ฯ
พวกเธอถวายอภิวาทพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนั่งอยู่.

๑ เอเกกสฺมึ ฯ
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[โอวาทปาฏิโมกขคาถา]
ภควาปิ สนฺนิสินฺนาย [214] ปริสาย อิมํ โอวาทปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิสติ.
แม้พระผู้มพี ระภาค ก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์นี้ ในบริษัทผู้นั่งประชุมกันแล้วว่า
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพพฺ านํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต
สพฺพปาปสฺส อกรณํ
สจิตฺตปริโยทปนํ
อนุปวาโท อนุปฆาโต
มตฺตญฺญตุ า จ ภตฺตสฺมึ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค

กุสลสฺสูปสมฺปทา
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ
ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร
ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
เอตํ พุทฺธาน สาสนนฺติ๑ ฯ

ความอดทน คือความอดกลั้น เป็นธรรมเผาบาปอย่างยิ่ง
ท่านผูร้ ู้ทั้งหลาย ย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นเยี่ยม
ผู้ทำร้ายผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย
ผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ.
ความไม่ทำบาปทั้งสิ้น ความยังกุศลให้ถึงพร้อม ความทำจิตของตนให้ผ่องใส
นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.
ความไม่กล่าวร้าย ความไม่ทำร้าย ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์
ความเป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร ที่นอนที่นั่งอันสงัด และ
ความประกอบโดยเอื้อเฟื้อในอธิจติ นี่เป็นคำสอนของพระพุทธทั้งหลาย.
เอเตเนว อุปาเยน อิตเรสมฺปิ พุทธฺ านํ ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส เวทิตพฺโพ ฯ
พึงทราบปาฏิโมกขุทเทสของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย แม้นอกนี้ โดยอุบายนี้นั่นแล.
สพฺพพุทธฺ านํ หิ อิมา ติสฺโสว โอวาทปาฏิโมกฺขคาถาโย โหนฺติ ฯ
จริงอยู่ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีพระโอวาทปาฏิโมกขคาถาเพียง ๓ คาถานี้เท่านั้น.
ตา ทีฆายุกพุทธฺ านํ ยาว สาสนปริยนฺตา อุทฺเทสมาคจฺฉนฺติ ฯ
คาถาเหล่านั้น ย่อมมาสู่อุเทศ จนถึงที่สุดแห่งพระศาสนาของพระพุทธเจ้า ผู้มพี ระชนมายุยืนยาวนานทั้งหลาย.
อปฺปายุกพุทธฺ านํ ปน ปฐมโพธิยํเยว ฯ
แต่สำหรับพระพุทธเจ้าผู้มพี ระชนมายุน้อยทั้งหลาย คาถาเหล่านั้นมาสู่อุเทศเฉพาะในปฐมโพธิกาลเท่านั้น .
๑ ที. มหา. ๑๐/๕๗.
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สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺตกิ าลโต ปน ปภูติ อาณาปาฏิโมกฺขเมว อุทฺทิสิยติ ฯ
ด้วยว่า จำเดิมตั้งแต่เวลาทรงบัญญัติสิกขาบทมา ก็แสดงเฉพาะอาณาปาฏิโมกข์เท่านั้น.
ตญฺจโข ภิกฺขูเยว อุทฺทิสนฺติ, น พุทธฺ า ฯ
ก็แล อาณาปาฏิโมกข์นั้น พวกภิกษุเท่านั้นแสดง พระพุทธเจ้าทั้งหลายหาทรงแสดงไม่.
ตสฺมา อมฺหากมฺปิ ภควา ปฐมโพธิยํ วีสติวสฺสมตฺตเมว อิทํ โอวาทปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิสิ ฯ
เพราะฉะนั้น พระผู้มพี ระภาค แม้ของพวกเรา ก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์นี้
ตลอดเวลาเพียง ๒๐ พรรษา ในปฐมโพธิกาลเท่านั้น.
[เหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงทำอุโบสถและปาฏิโมกข์]
อเถกทิวสํ ปุพพฺ าราเม มิคารมาตุปาสาเท นิสินฺโน ภิกฺขู อามนฺเตสิ
“น ทานาหํ ภิกฺขเว อิโต ปรํ อุโปสถํ กริสฺสามิ, ปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามิ.
ตุมฺเหว ทานิ ภิกฺขเว อิโต ปรํ อุโปสถํ กเรยฺยาถ, ปาฏิโมกฺขํ [215] อุทฺทิเสยฺยาถ.
อฏฺฐานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ ตถาคโต อปริสุทธฺ าย ปริสาย อุโปสถํ กเรยฺย ปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิเสยฺยาติ๑ ฯ
ต่อมาวันหนึ่ง (พระผู้มพี ระภาค) ประทับนั่งอยู่ที่ปราสาทของมิคารมารดา ในบุพพาราม ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่า
“ภิกษุทั้งหลาย! ตั้งแต่บัดนี้ไป เราจักไม่ทำอุโบสถ จักไม่แสดงปาฏิโมกข์,
ภิกษุทั้งหลาย! ต่อแต่นี้ไปพวกเธอเท่านั้น พึงทำอุโบสถ พึงแสดงปาฏิโมกข์,
ภิกษุทั้งหลาย! มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ที่พระตถาคตจะพึงทำอุโบสถ พึงแสดงปาฏิโมกข์ ในบริษัทผู้ไม่บริสุทธิ์๒.
ตโต ปฏฺฐาย ภิกฺขู อาณาปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิสนฺติ ฯ
ตั้งแต่นั้นมา พวกภิกษุก็แสดงอาณาปาฏิโมกข์.
อิทํ อาณาปาฏิโมกฺขํ เตสํ อนุทฺทิฏฺฐํ อโหสิ ฯ
อาณาปาฏิโมกข์ นี้เป็นของอันพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ มีพระวิปัสสีเป็นต้น ไม่ทรงยกขึ้นแสดงแก่ภิกษุเหล่านั้น.
เตน วุตฺตํ “อนุทฺทิฏฺฐํ ปาฏิโมกฺขนฺติ ฯ
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคจึงตรัสคำว่า อนุทฺทิฏฐฺ ํ ปาฏิโมกฺขํ.
[เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน]
“เตสํ พุทฺธานนฺติ เตสํ วิปสฺสิอาทีนํ ติณฺณํ พุทธฺ านํ ฯ
คำว่า เตสํ พุทธฺ านํ ความว่า แห่งพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ พระองค์ มีพระวิปัสสีเป็นต้นเหล่านั้น.
“อนฺตรธาเนนาติ ขนฺธนฺตรธาเนน ฯ “ปรินิพพฺ าเนนาติ วุตฺตํ โหติ ฯ
บทว่า อนฺตรธาเนน คือ เพราะขันธ์อันตรธานไป, มีอธิบายว่า “เพราะปรินิพพาน”.
๑ วิ. จุลฺลวคฺค. ๗/๒๙๒.
๒ วิ. จุลฺลวคฺค. ๗/๒๙๒.
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“พุทธฺ านุพทุ ฺธานนฺติ เย เตสํ พุทฺธานํ อนุพุทธฺ า สมฺมุขสาวกา เตสญฺจ ขนฺธนฺตรธาเนน ฯ
บทว่า พุทธฺ านุพุทฺธานํ ความว่า และเพราะความอันตรธานไปแห่งขันธ์ของเหล่าพระสาวกผู้ได้ตรัสรูต้ ามพระพุทธเจ้าเหล่านั้น
คือพระสาวกผู้ยังทันเห็นพระศาสดา.
“เย เต ปจฺฉิมา สาวกาติ เย เต สมฺมุขสาวกานํ สนฺติเก ปพฺพชิตา ปจฺฉิมา สาวกา ฯ
คำว่า เย เต ปจฺฉิมา สาวกา ความว่า เหล่าปัจฉิมสาวก ผู้บวชในสำนักของพวกสาวกผู้ทันเห็นพระศาสดา.
“นานานามาติ “พุทธฺ รกฺขิโต ธมฺมรกฺขิโต สงฺฆรกฺขิโตติอาทินามวเสน วิวธิ นามา ฯ
บทว่า นานานามา ความว่า มีชื่อต่างๆ กัน ด้วยอำนาจชื่อมีอาทิว่า “พุทธรักขิต ธรรมรักขิต สังฆรักขิต.”
นานาโคตฺตาติ โคตโม โมคฺคลฺลาโนติอาทิโคตฺตวเสน วิวธิ โคตฺตา ฯ
บทว่า นานาโคตฺตา ความว่า มีโคตรต่างๆ กัน ด้วยอำนาจโคตรมีอาทิวา่ “โคตมะ โมคคัลลานะ.”
“นานาชจฺจาติ “ขตฺติโย พฺราหฺมโณติอาทิชาติวเสน นานาชจฺจา ฯ
บทว่า นานาชจฺจา คือ มีชาติต่างๆ กัน ด้วยอำนาจชาติมีอาทิว่า “กษัตริย์ พราหมณ์.”
“นานากุลา ปพฺพชิตาติ ขตฺติยกุลาทิวเสน วา อุจจฺ นีจอุฬารานุฬารโภคาทิกุลวเสน วา วิวิธกุลา นิกฺขมฺม ปพฺพชิตา ฯ
สองบทว่า นานากุลา ปพฺพชิตา ความว่า ออกบวชจากตระกูลต่างๆ กัน ด้วยอำนาจตระกูลกษัตริย์เป็นต้น
หรือด้วยอำนาจตระกูลมีตระกูลสูง ตระกูลต่ำ ตระกูลมีโภคะโอฬารและไม่โอฬารเป็นต้น.
“เต ตํ พฺรหฺมจริยนฺติ
เต ปจฺฉิมา สาวกา ยสฺมา “เอกนามา เอกโคตฺตา เอกชาติยา เอกกุลา ปพฺพชิตา, อมฺหากํ สาสนํ ตนฺติ ปเวณีติ
อตฺตโน ภารํ กตฺวา พฺรหฺมจริยํ รกฺขนฺติ จิรํ ปริยตฺตธิ มฺมํ ปริหรนฺติ, อิเม จ ตาทิสา น โหนฺติ.
ตสฺมา อญฺญมญฺญํ วิเหเฐนฺตา วิโลมํ คณฺหนฺตา “อสุโก เถโร ชานิสฺสติ, อสุโก เถโร ชานิสฺสตีติ สิถิลํ กโรนฺตา
ตํ พฺรหฺมจริยํ ขิปฺปญฺเญว [216] อนฺตรธาเปสุํ สงฺคหํ อาโรเปตฺวา น รกฺขึสุ ฯ
คำว่า เต ตํ พฺรหฺมจริยํ ความว่า เพราะปัจฉิมสาวกเหล่านั้น ทำในใจว่า “พวกเรามีชอื่ เดียวกัน มีโคตรเดียวกัน มีชาติเดียวกัน
บวชจากตระกูลเดียวกัน, ศาสนาเป็นแบบแผนประเพณีของพวกเรา” จึงช่วยกันรักษาพรหมจรรย์ทำให้เป็นภาระของตน
บริหารพระปริยตั ิธรรมไว้ให้นาน, แต่ปัจฉิมสาวกเหล่านี้ ไม่เป็นเช่นนั้น, เพราะฉะนั้น พวกเธอจึงเบียดเบียนกัน
ถือความเห็นขัดแย้งกัน ทำย่อหย่อน ด้วยถือเสียว่า “พระเถระโน้นจักรู้ พระเถระโน้นจักทราบ”
พึงยังพรหมจรรย์นั้นให้อันตรธานไปพลันทีเดียว คือไม่ยกขึ้นสู่การสังคายนารักษาไว้.
“เสยฺยถาปีติ ตสฺสตฺถสฺส โอปมฺมนิทสฺสนํ ฯ
คำว่า เสยฺยถาปิ เป็นการแสดงไขเนื้อความนั้นโดยข้ออุปมา.
“วิกรี ตีติ วิกฺขิปติ ฯ
บทว่า วิกรี ติ แปลว่า ย่อมพัดกระจาย.
“วิธมตีติ ฐานนฺตรํ เนติ ฯ
บทว่า วิธมติ แปลว่า ย่อมพัดไปสู่ที่อื่น.
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“วิทธฺ ํเสตีติ ฐิตฏฺฐานโต อปเนติ ฯ
บทว่า วิทธฺ ํเสติ แปลว่า ย่อมพัดออกไปจากที่ที่ตั้งอยู่.
“ยถาตํ สุตฺเตน อสงฺคหิตตฺตาติ ยถา สุตฺเตน อคณฺฐิตตฺตา อพทฺธตฺตา เอวํ วิกีรติ ฯ
คำว่า ยถาตํ สุตฺเตน อสงฺคหิตตฺตา ความว่า
ลมย่อมพัดกระชากไป เหมือนพัดดอกไม้เรี่ยราย เพราะไม่ได้ร้อย เพราะไม่ได้ผูกด้วยด้ายฉะนั้น.
“ยถา สุตฺเตน อสงฺคหิตานิ วิกรี ิยนฺติ เอวํ วิกีรตีติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
มีคำอธิบายว่า “(ดอกไม้ทั้งหลาย) ที่มิได้ควบคุมด้วยด้าย ย่อมถูกลมพัดกระจัดกระจายไปฉันใด ย่อมเรี่ยรายไปฉันนั้น.”
“เอวเมว โขติ โอปมฺมสมฺปฏิปาทนํ ฯ
คำว่า เอวเมว โข เป็นการยังข้ออุปไมยให้ถึงพร้อม.
“อนฺตรธาเปสุนตฺ ิ วคฺคสงฺคหปณฺณาสสงฺคหาทีหิ อสงฺคณฺหนฺตา, ยํ ยํ อตฺตโน รุจจฺ ติ, ตํ ตเทว คเหตฺวา เสสํ วินาเสสุํ. อทสฺสนํ นยึสุ ฯ
บทว่า อนฺตรธาเปตสุํ ความว่า (พวกสาวกภายหลัง) เมื่อไม่สงเคราะห์ (คือสังคายนาเป็นหมวดหมู่)
ด้วยวัคคสังคหะและปัณณาสสังคหะเป็นต้น ถือเอาแต่พรหมจรรย์กล่าวคือปริยัตธิ รรมที่ตนชอบใจเท่านั้น
ส่วนที่เหลือก็ปล่อยให้พินาศไป คือนำไปสู่ความไม่ปรากฏ.
“กิลาสุโน จ เต ภควนฺโต อเหสุํ สาวกานํ เจตสา เจโต ปริจฺจ โอวทิตุนตฺ ิ
อปิจ สารีปุตฺต เต พุทธฺ า อตฺตโน เจตสา สาวกานํ เจโต ปริจฺจ ปริจฺฉินฺทิตฺวา โอวทิตุํ กิลาสุโน อเหสุํ
ปรจิตตฺ ํ ญตฺวา อนุสาสนํ น ภาริยโต น ปปญฺจโต อทฺทสึสุ ฯ
ข้อว่า อกิลาสุโน จ เต ภควนฺโต อเหสุํ สาวกานํ เจตสา เจโต ปริจฺจ โอวทิตุํ มีความว่า
ดูก่อนสารีบุตร! อีกอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ทรงท้อพระหทัย เพื่อจะทรงกะ
คือกำหนดใจของพวกสาวกด้วยพระหทัยของพระองค์ แล้วทรงสั่งสอน คือทรงทราบจิตของผู้อื่นแล้ว
ทรงแสดงการแนะนำพร่ำสอน โดยไม่เป็นภาระหนัก โดยไม่ชักช้า.
“ภูตปุพฺพํ สารีปุตฺตาติอาทิ เตสํ กิลาสุภาวปฺปกาสนตฺถํ วุตฺตํ ฯ
พระผูม้ พี ระภาคตรัสพระดำรัสเป็นต้นว่า ภูตปุพพฺ ํ สารีปตุ ตฺ ดังนี้ เพือ่ ประกาศความทีพ่ ระพุทธเจ้าเหล่านัน้ ทรงท้อพระหทัย.
“ภึสนเกติ ภยานเก ภยชนเก ฯ
บทว่า ภึสนเก คือ น่าสะพรึงกลัว ได้แก่ ให้เกิดความน่าสยดสยอง.
“เอวํ วิตกฺเกถาติ เนกฺขมฺมวิตกฺกาทโย ตโย กุสลวิตกฺเก วิตกฺเกถ ฯ
คำว่า เอวํ วิตกฺเกถ ความว่า พวกเธอจงตรึกกุศลวิตก ๓ มีเนกขัมมวิตกเป็นต้น.
“มา เอวํ วิตกฺกยิตฺถาติ กามวิตกฺกาทโย ตโย อกุสลวิตกฺเก มา วิตกฺกยิตฺถ ฯ
คำว่า มา เอวํ วิตกฺกยิตฺถ ความว่า พวกเธออย่าได้ตรึกอกุศลวิตก ๓ มีกามวิตกเป็นต้น.
“เอวํ มนสิ กโรถาติ “อนิจฺจํ ทุกฺขมนตฺตา อสุภนฺติ มนสิ กโรถ ฯ
คำว่า เอวํ มนสิ กโรถ ความว่า พวกเธอ จงกระทำไว้ในใจว่า “ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่สวยไม่งาม.”
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“มา เอวํ มนสากตฺถาติ “นิจฺจํ สุขํ อตฺตา สุภนฺติ มา มนสิ อกตฺถ ฯ
ข้อว่า มา เอวํ มนสากตฺถ ความว่า พวกเธออย่ากระทำในใจว่า “เที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตา สวยงาม.”
“อิทํ ปชหถาติ อกุสลํ ปชหถ ฯ
คำว่า อิทํ ปชหถ คือจงละอกุศล.
“อิทํ อุปสมฺปชฺช วิหรถาติ กุสลํ อุปสมฺปชฺช ปฏิลภิตวฺ า นิปฺผาเทตฺวา วิหรถ ฯ
คำว่า อิทํ อุปสมฺปชฺช วิหรถ ความว่า พวกเธอ จงเข้าถึง กลับได้ คือให้กุศลสำเร็จอยู่เถิด.
“อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมจุ ฺจึสูติ [217] อคฺคเหตฺวา วิมุจฺจึสุ ฯ
ข้อว่า อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมจุ ฺจึสุ คือ หลุดพ้นแล้ว เพราะไม่ถือมั่น.
เตสํ หิ จิตฺตานิ เยหิ อาสเวหิ วิมุจฺจึสุ, น เต ตานิ คเหตฺวา วิมุจฺจึสุ ฯ
จริงอยู่ จิตของพระสาวกเหล่านั้น หลุดพ้นจากอาสวะเหล่าใด, จิตเหล่านั้นหลุดพ้นแล้ว เพราะไม่ถือมั่นอาสวะเหล่านั้น.๑
อนุปฺปาทนิโรเธน ปน นิรุชฺฌมานา๒ อคฺคเหตฺวา วิมุจจฺ ึสุ ฯ เตน วุตตฺ ํ “อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ ฯ
ก็(อาสวะทั้งหลาย)ดับไปอยู่ ด้วยความดับ คือความไม่เกิดขึ้น ชื่อว่าหลุดพ้นแล้ว เพราะไม่ถือมั่น.๓
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคจึงตรัสว่า อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมจุ ฺจึสุ.
สพฺเพปิ เต อรหตฺตํ ปตฺตา สุริยรํสิสมฺผุฏฺฐมิว ปทุมวนํ วิกสิตจิตตฺ า อเหสุํ ฯ
ภิกษุเหล่านั้นแม้ทั้งหมด ได้บรรลุพระอรหัตแล้ว เป็นผู้มีจิตเบิกบาน เหมือนปทุมวัน อันต้องแสงพระอาทิตย์ฉะนั้น .
“ตตฺร สุทํ สาริปุตฺต ภึสนกสฺส วนสณฺฑสฺส ภึสนกตสฺมึ โหตีติ “ตตฺราติ ปุริมวจนาเปกฺขนํ ฯ
ในข้อว่า ตตฺร สุทํ สารีปุตฺต ภึสนกสฺส วนสณฺฑสฺส ภึสนกตสฺมึ โหติ นี้ คำว่า ตตฺร เป็นคำกล่าวเพ่งถึงคำต้น.
“สุทนฺติ ปทปูรณมตฺเต นิปาโต ฯ
คำว่า สุทํ เป็นนิบาต ลงในอรรถเพียงทำบทให้เต็ม.
“สารีปุตตฺ าติ อาลปนํ ฯ
บทว่า สารีปุตฺต เป็นอาลปนะ.
อยํ ปเนตฺถ อตฺถโยชนา ฯ
ก็ใน(คำว่า ตตฺร สุทํ เป็นต้น)นี้ มีอรรถโยชนาดังต่อไปนี้:-

๑ สารตฺถทีปนี. ๑/๖๙๗. แนะให้แปลว่า จริงอยู่ จิตทั้งหลายของพระสาวกเหล่านั้น อันอาสวะเหล่าใดหลุดพ้นไปแล้ว อาสวะเหล่านั้นชื่อว่า
หลุดพ้นไปแล้ว เพราะไม่ยึดถือจิตเหล่านั้นด้วยสามารถแห่งอารมณ์.
๒ นิรุชฺฌมาเนติ โยชนาปาโฐ ฯ
๓ โยชนาปาฐ ๑/๑๙๖ เป็น อนุปฺปาทนิโรเธน ปน อนุปฺปาทสงฺขาตนิโรธวเสน นิรุชฺฌามาเน อาสเว อคฺคเหตฺวาว จิตฺตานิ วิมุจฺจึสุ .
แปลว่า ก็จิตทั้งหลายหลุดพ้นแล้ว เพราะไม่ยดึ ถืออาสวะทั้งหลายที่ดับไปอยู่ด้วยความดับ กล่าวคือ ความไม่เกิดขึ้นอีก.
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“ตตฺราติ ยํ วุตฺตํ “อญฺญตรสฺมึ ภึสนเก วนสณฺเฑติ, ตตฺร โย โส “ภึสนโกติ วนสณฺโฑ วุตฺโต, ตสฺส ภึสนกสฺส วนสณฺฑสฺส
“ภึสนกภาโว ภึสนกตา ภึสนกตสฺมึ ภึสนกกิริยาย โหตีติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ตตฺร ความว่า แห่งไพรสณฑ์ อันน่าสะพรึงกลัว ที่พระผู้มีพระภาค ตรัสไว้ว่า “ภึสนกะ”
ในพระดำรัสทีพ่ ระองค์ตรัสไว้วา่ “อญฺญตรสฺมึ ภึสนเก วนสณฺเฑ.”
อธิบายว่า “ภาวะอันน่าสะพรึงกลัว ชื่อว่า ความน่าสยดสยอง มีในภาวะน่าสยดสยอง คือในการทำให้หวาดกลัว.”
กึ โหติ ฯ
ถามว่า เป็นอย่างไร?
“อิทํ โหติ โยโกจิ อวีตราโค ฯเปฯ โลมานิ หํสนฺตีติ ฯ
ตอบว่า เป็นอย่างนี้ คือ ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งยังไม่ปราศจากราคะ (เข้าไปสู่ไพรสณฑ์นั้น โดยมาก) โลมชาติย่อมชูชัน.
อถวา “ตตฺราติ สามิอตฺเถ ภุมฺมํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง คำว่า ตตฺร เป็นสัตตมีวิภตั ติ ลงในอรรถแห่งฉัฏฐีวิภัตติ.
“สุ อิติ นิปาโต. “กึสุ นาม เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณาติอาทีสุ วิย ฯ
ศัพท์วา่ สุ เป็นนิบาต ดุจในประโยคทัง้ หลายมีอาทิวา่ กึสุ นาม เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา (สมณพราหมณ์ผเู้ จริญเหล่านัน้ ชือ่ อย่างไรซิ).
“อิทนฺติ อธิปฺเปตมตฺถํ ปจฺจกฺขํ วิย กตฺวา ทสฺสนวจนํ ฯ
บทว่า อิทํ บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นคำแสดงความหมายตามที่ประสงค์ ดุจทำให้เห็นได้ชัด.
“สุ อิทนฺติ สุทํ ฯ
คำว่า สุ อิทํ (สนธิเข้าเป็น) สุทํ.
สนฺธิวเสน อิการโลโป เวทิตพฺโพ “จกฺขุนฺทรฺ ิยํ อิตฺถินฺทรฺ ยํ อนญฺญตญฺญสฺสามีตินฺทรฺ ิยํ กึสธู วิตตฺ นฺติอาทีสุ วิย ฯ
พึงทราบว่า ลบอิอักษร ด้วยอำนาจแห่งสนธิ เหมือนในประโยคทั้งหลายมีอาทิวา่
จกฺขุนฺทฺริยํ อิตฺถินฺทฺริยํ อนญฺญตญฺญสฺสามีตินฺทฺริยํ กึสธู วิตตฺ ํ
(อินทรีย์คือจักษุ อินทรีย์คือหญิง อินทรีย์คือความตั้งใจว่าจักรู้พระอรหันต์ทไี่ ม่รู้ อะไรซิเป็นทรัพย์เครือ่ งปลืม้ ใจในโลกนี้ .)

อยํ ปเนตฺถ อตฺถโยชนา ฯ
ก็ในคำนี้มีอรรถโยชนาดังต่อไปนี้:“ตสฺส สารีปุตตฺ ภึสนกสฺส วนสณฺฑสฺส ภึสนกตสฺมึ อิทํ สุ โหติ ฯ
ดูก่อนสารีบุตร! ในเพราะความที่ไพรสัณฑ์อันน่าสะพรึงกลัวนั้นเป็นถิ่นน่าสยดสยอง จึงมีคำพูดกันดังนี้แล.
“ภึสนกตสฺมินฺติ ภึสนกภาเวติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ภึสนกตสฺมึ ความว่า ในเพราะไพรสณฑ์เป็นถิ่นที่น่ากลัว.
เอกสฺส ตการสฺส โลโป ทฏฺฐพฺโพ ฯ
พึงเห็นว่าลบตะอักษรไปตัวหนึ่ง.
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“ภึสนกตฺตสฺมินตฺ ิเยว วา ปาโฐ ฯ
อนึ่ง พระบาลีวา่ “ภึสนกตฺตสฺมึ.” ดังนี้ก็มี
“ภึสนกตาย อิติ วา วตฺตพฺเพ ลิงฺควิปลฺลาโส กโต ฯ
อนึ่ง ในเมื่อควรจะกล่าวเป็นอิตถีลิงค์วา่ “ภึสนกตาย” ท่านก็ทำให้เป็นลิงควิปัลลาส.
นิมิตฺตตฺเถ เจตฺถ ภุมฺมวจนํ ฯ
ก็ใน(คำว่า ภึสนกตสฺมึ) นี้เป็นสัตตมีวิภัตติ ลงในอรรถแห่งนิมิต.
ตสฺมา [218] เอวํ สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ
ภึสนกภาเว อิทํ สุ โหติ ภึสนกภาวนิมติ ฺตํ ภึสนกภาวเหตุ ภึสนกภาวปจฺจยา อิทํ สุ โหติ
เพราะฉะนั้น พึงเห็นสัมพันธ์อย่างนี้วา่ คำนี้แลย่อมมีในเพราะความที่ไพรสณฑ์นา่ สะพรึงกลัว
เป็นถิ่นที่มีความสยดสยองเป็นนิมิต คือมีคำพูดนี้แล เพราะมีความสยดสยองเป็นเหตุ เพราะมีความสยดสยองเป็นปัจจัย
“โยโกจิ อวีตราโค ตํ วนสณฺฑํ ปวิสติ เยภุยฺเยน โลมานิ หํสนฺตีติ
พหุตรานิ โลมานิ หํสนฺติ อุทธฺ มุขานิ สูจิสทิสานิ กณฺฏกสทิสานิ จ หุตฺวา ติฏฺฐนฺติ, อปฺปานิ น หํสนฺติ,
พหุตรานํ วา สตฺตานํ หํสนฺติ, อปฺปกานํ อติสูรปุริสานํ น หํสนฺติ ฯ
ข้อว่า ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งยังไม่ปราศจากราคะเข้าไปสู่ไพรสณฑ์นั้น โดยมาก โลมชาติย่อมชูชัน ความว่า
ขนเป็นอันมากกว่ามาก ย่อมชูชัน คือตั้งปลายขึ้น เป็นเช่นกับเข็ม และเป็นเช่นกับหนาม, จำนวนน้อยไม่ชูชัน,
อนึ่ง โลมชาติของสัตว์จำนวนมากกว่ามากย่อมชูชัน. แต่ของคนผู้กล้าหาญยิ่งน้อยคน ย่อมไม่ชูชัน.
อิทานิ “อยํ โข สารีปุตฺต เหตูตอิ าทิ นิคมนํ ฯ
บัดนี้ คำมีว่า อยํ โข สารีปุตฺต เหตุ เป็นต้น เป็นคำกล่าวย้ำ.
ยญฺเจตฺถ อนฺตรนฺตรา น วุตฺตํ, ตํ อุตฺตานตฺถเมว. ตสฺมา ปาลิกฺกเมเนว เวทิตพฺพํ ฯ
ส่วนคำที่ข้าพเจ้ามิได้กล่าวไว้ในระหว่างๆ ใน(พระบาลี)นี้ มีอรรถตื้นทั้งนั้น,
เพราะฉะนั้น (ผู้ศึกษา)พึงทราบตามลำดับแห่งพระบาลีนั้นแล.
ยํ ปน วุตฺตํ “น จิรฏฺฐติ ิกํ อโหสีติ, ตํ “ปุริสยุควเสน วุตตฺ นฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
แต่พระดำรัส ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “ไม่ดำรงอยู่นาน” บัณฑิตพึงทราบว่า “พระองค์ตรัสด้วยอำนาจแห่งยุคของคน”
[ความต่างกันแห่งอายุกาลของพระวิปัสสีพุทธเจ้าเป็นต้น]
วสฺสคณนาย หิ วิปสฺสิสฺส ภควโต อสีตวิ สฺสสหสฺสานิ อายุ, สมฺมุขสาวกานมฺปิสฺส ตตฺตกเมว ฯ
จริงอยู่ พระผู้มีพระภาควิปัสสี โดยการนับปี มีพระชนมายุ ๘๐,๐๐๐ ปี,
แม้พวกสาวกที่พร้อมหน้าของพระองค์ ก็อายุประมาณเท่านั้นปีเหมือนกัน.
เอวํ ยฺวาสฺส สพฺพปจฺฉิมโก สาวโก, เตน สห ฆเฏตฺวา สตสหสฺสํ สฏฺฐิมตฺตานิ จ วสฺสสหสฺสานิ พฺรหฺมจริยํ อฏฺฐาสิ ฯ
พรหมจรรย์ (คือศาสนา) สืบต่อด้วยสาวกของพระผู้มพี ระภาคนั้น ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายเขาทั้งหมด
ตั้งอยู่ได้ตลอด ๑๖๐,๐๐๐ ปี ด้วยประการอย่างนี้.

มหาโมคคัลลานสีหนาทกถา • [ความต่างกันแห่งอายุกาลของพระวิปัสสีพุทธเจ้าเป็นต้น] • หน้า ๓๔๙

ปุริสยุควเสน ปน ยุคปรมฺปราย อาคนฺตวฺ า เทฺวเยว ปุริสยุคานิ อฏฺฐาสิ ฯ
แต่โดยอำนาจแห่งยุคคน (พรหมจรรย์)ได้ตั้งอยูต่ ่อมา ด้วยความสืบต่อกันแห่งยุค ตลอดยุคคน ๒ ยุคเท่านั้น.
ตสฺมา “น จิรฏฺฐิตกิ นฺติ วุตฺตํ ฯ
เพราะฉะนั้น พระผู้มพี ระภาคจึงตรัสว่า “ไม่ดำรงอยู่นาน.”
สิขิสฺส ปน ภควโต สตฺตติวสฺสสหสฺสานิ อายุ, สมฺมุขสาวกานมฺปิสฺส ตตฺตกเมว ฯ
ก็พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิขี มีพระชนมายุ ๗๐,๐๐๐ ปี,
แม้พวกสาวกพร้อมหน้าของพระองค์ ก็มีอายุประมาณเท่านั้นเหมือนกัน.
เวสฺสภุสฺส ภควโต สฏฺฐิวสฺสสหสสานิ อายุ, สมฺมุขสาวกานมฺปิสฺส ตตฺตกเมว ฯ
พระผู้มีพระภาคพระนามว่า เวสภู มีพระชนมายุ ๖๐,๐๐๐ ปี,
แม้พวกสาวกผู้พร้อมหน้าของพระองค์ ก็มีอายุประมาณเท่านั้นปีเหมือนกัน.
เอวํ เตสมฺปิ เย สพฺพปจฺฉิมสาวกา เตหิ สห ฆเฏตฺวา สตสหสฺสโต อุทธฺ ํ
จตฺตาฬีสมตฺตานิ วีสติมตฺตานิ จ วสฺสสหสฺสานิ พฺรหฺมจริยํ อฏฺฐาสิ ฯ
พรหมจรรย์ สืบต่อด้วยสาวกองค์สดุ ท้ายเขาทั้งหมด แห่งพระผู้มพี ระภาคพระนามว่าสิขีและเวสภูแม้นั้น
ตั้งอยูต่ ่อมาได้ประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ ปี และประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ปี.
ปุริสยุควเสน ปน ยุคปรมฺปราย อาคนฺตวฺ า เทฺว เทฺวเยว ปุริสยุคานิ อฏฺฐาสิ ฯ
แต่วา่ โดยอำนาจแห่งยุคคน พรหมจรรย์ตั้งอยูต่ ่อมาได้ด้วยการสืบต่อแห่งยุค ตลอดยุคคน ๒ ยุคเท่ากันๆ.
ตสฺมา “น จิรฏฺฐิตกิ นฺติ วุตฺตํ ฯ
เพราะฉะนั้น พระผู้มพี ระภาคจึงตรัสว่า “ดำรงอยู่ไม่นาน”
เอวํ อายสฺมา สารีปุตฺโต ติณฺณํ [219] พุทฺธานํ พฺรหฺมจริยสฺส น จิรฏฺฐิตกิ ารณํ สุตวฺ า
อิตเรสํ ติณฺณํ พฺรหฺมจริยสฺส จิรฏฺฐติ ิการณํ โสตุกาโม ปุน ภควนฺตํ “โก ปน ภนฺเต เหตูตอิ าทินา นเยน ปุจฺฉิ ฯ
ท่านพระสารีบุตร ฟังเหตุแห่งการดำรงอยู่ไม่นานแห่งพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์อย่างนี้แล้ว
มีความประสงค์จะฟังเหตุแห่งการดำรงอยู่ได้นาน แห่งพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์นอกนี้
จึงได้ทูลถามพระผู้มพี ระภาคอีก โดยนัย มีอาทิวา่ “ก็ อะไรเป็นเหตุ พระเจ้าข้า!.”
ภควาปิสฺส พฺยากาสิ ฯ
แม้พระผู้มพี ระภาคก็ได้ทรงพยากรณ์แก่ท่าน.
ตํ สพฺพํ วุตฺตปฏิปกฺขวเสน เวทิตพฺพํ ฯ
คำ(พยากรณ์)นั้นแม้ทั้งหมด พึงทราบด้วยอำนาจนัยที่ตรงกันข้ามจากที่กล่าวแล้ว.
จิรฏฺฐิติกภาเวปิ เจตฺถ เตสํ พุทฺธานํ อายุปริมาณโตปิ ปุริสยุคโตปิ อุภยถา จิรฏฺฐิตกิ ตา เวทิตพฺพา ฯ
และแม้ในความดำรงอยู่นาน ใน(คำพยากรณ์)นั้น บัณฑิตพึงทราบความดำรงอยู่นาน โดยเหตุทั้งสอง
คือโดยประมาณแห่งพระชนมายุของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นบ้าง โดยยุคแห่งคนบ้าง.
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กกุสนฺธสฺส หิ ภควโต จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสานิ อายุ, โกนาคมนสฺส ภควโต ตึสวสฺสสหสฺสานิ,
กสฺสปสฺส ภควโต วีสติวสฺสสหสฺสานิ, สมฺมุขสาวกานมฺปิ เตสํ ตตฺตกเมว ฯ
ความพิสดารว่า พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่า กกุสันธะ มีพระชนมายุ ๔๐,๐๐๐ ปี,
พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่า โกนาคมน์ มีพระชนมายุ ๓๐,๐๐๐ ปี,
พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่า กัสสปะ มีพระชนมายุ ๒๐,๐๐๐ ปี,
แม้พระสาวกพร้อมหน้าทั้งหลายของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น ก็มีอายุเท่านั้นปีเหมือนกัน.
พหูนิ จ เนสํ สาวกยุคานิ ปรมฺปราย พฺรหฺมจริยํ ปวตฺเตสุํ ฯ
และยุคแห่งสาวกเป็นอันมากของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น ยังพรหมจรรย์ให้เป็นไป โดยความสืบต่อกันมา.
เอวํ เตสํ อายุปริมาณโตปิ สาวกยุคโตปิ อุภยถา พฺรหฺมจริยํ จิรฏฺฐติ ิกํ อโหสิ ฯ
พรหมจรรย์ดำรงอยู่นานโดยเหตุทั้งสอง คือโดยประมาณแห่งพระชนมายุ
ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นบ้าง โดยยุคแห่งสาวกบ้าง ด้วยประการฉะนี้.
[เหตุที่พระพุทธเจ้าของเราเกิดในกาลแห่งคนมีอายุน้อย]
อมฺหากํ ปน ภควโต กสฺสปสฺส ภควโต อุปฑฺฒายุปฺปมาเณ ทสวสฺสสหสฺสายุกกาเล อุปฺปชฺชิตพฺพํ สิยา
ตํ อสมฺภุณนฺเตน ปญฺจวสฺสสหสฺสายุกกาเล เอกวสฺสสหสฺสายุกกาเล ปญฺจวสฺสสตายุกกาเลปิ วา อุปฺปชฺชติ พฺพ ํ สิยา
ยสฺมา ปนสฺส พุทฺธตฺตการเก ธมฺเม เอสนฺตสฺส ปริเยสนฺตสฺส ญาณํ ปริปาเจนฺตสฺส คพฺภํ คณฺหาเปนฺตสฺส วสฺสสตายุกกาเล
ญาณํ ปริปากมคมาสิ ตสฺมา อติปริตตฺ ายุกกาเล อุปฺปนฺโน
เตนสฺส สาวกปรมฺปราวเสน จิรฏฺฐติ ิกมฺปิ พฺรหฺมจริยํ อายุปริมาณวเสน วสฺสคณนาย อจิรฏฺฐติ ิกเมวาติ วตฺตุํ วฏฺฏติ ฯ
ก็พระผู้มีพระภาคของพวกเรา ควรจะเสด็จอุบัติขึ้นในกาลแห่งคนมีอายุ ๑๐,๐๐๐ ปี
ซึ่งเท่ากับอายุกึ่งหนึ่ง แห่งพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่า กัสสปะ,
ไม่ถงึ กาลคนมีอายุ ๑๐,๐๐๐ ปีนน้ั ก็ควรจะเสด็จอุบตั ขิ น้ึ ในกาลแห่งคนมีอายุ ๕,๐๐๐ ปี หรือในกาลแห่งคนมีอายุ ๑,๐๐๐ ปี,
หรือแม้ในกาลแห่งคนมีอายุ ๕๐๐ ปี,
แต่เพราะเมื่อพระองค์ทรงเสาะหา คือแสวงหาธรรมอันกระทำความเป็นพระพุทธเจ้า ทรงยังญาณให้แก่กล้า
ให้ตั้งครรภ์ (เพื่อคลอดคุณพิเศษ) ญาณได้ถึงความแก่กล้า ในกาลแห่งคนมีอายุ ๑๐๐ ปี
เพราะฉะนั้น พระองค์จึงเสด็จอุบัติขึ้น ในกาลแห่งคนมีอายุน้อยเหลือเกิน,
เพราะฉะนั้น ควรกล่าวได้วา่ “พรหมจรรย์แม้ดำรงอยู่ได้นาน ด้วยอำนาจความสืบต่อกันแห่งพระสาวกของพระองค์
แต่ก็ดำรงอยู่ได้ไม่นานโดยการนับปี ด้วยอำนาจปริมาณแห่งอายุเหมือนกัน.”
[พระสารีบุตรทูลให้ทรงบัญญัติสกิ ขาบท]
“อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโตติ โก อนุสนฺธิ ฯ
ถามว่า ในคำว่า อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต มีอะไรเป็นอนุสนธิ.
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เอวํ ติณฺณํ พุทฺธานํ พฺรหฺมจริยสฺส จิรฏฺฐิติการณํ สุตฺวา “สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติเยว [220] จิรฏฺฐิตกิ ภาวเหตูติ นิฏฺฐํ คนฺตฺวา
ภควโตปิ พฺรหฺมจริยสฺส จิรฏฺฐติ ิกภาวํ อิจฺฉนฺโต อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควนฺตํ สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺตึ ยาจิ ฯ
ตอบว่า คือ ท่านพระสารีบุตร ครั้นได้ฟังเหตุการณ์ดำรงอยู่นานแห่งพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์อย่างนี้แล้ว
ถึงความตกลงใจว่า “การบัญญัติสิกขาบทเท่านั้น เป็นเหตุแห่งความดำรงอยู่ได้นาน” เมื่อปรารถนาความดำรงอยู่นาน
แห่งพรหมจรรย์แม้ของพระผู้มพี ระภาค จึงทูลวิงวอนขอการบัญญัติสิกขาบท กะพระผู้มพี ระภาค.
ตสฺสา ยาจนวิธิทสฺสนตฺถเมตํ วุตตฺ ํ “อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต อุฏฺฐายาสนา ฯเปฯ จิรฏฺฐติ ิกนฺติ ฯ
พระอุบาลีเถระกล่าว คำว่า อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต อุฏฺฐายาสนา ฯเปฯ จิรฏฺฐติ ิกํ นี้
เพื่อแสดงวิธีทูลวิงวอนขอ(การบัญญัติสิกขาบท)นั้น.
ตตฺถ “อทฺธนิยนฺติ อทฺธานกฺขมํ ฯ “ทีฆกาลิกนฺติ วุตฺตํ โหติ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อทฺธนิยํ คือ ควรแก่กาลนาน. มีคำอธิบายว่า “มีกาลยาวนาน.”
เสสํ อุตตฺ านตฺถเมว ฯ
คำที่เหลือมีอรรถตื้นทั้งนั้น.
[พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามท่านพระสารีบุตร]
อถสฺส ภควา “น ตาวายํ สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติกาโลติ ปกาเสนฺโต “อาคเมหิ ตฺวํ สารีปุตตฺ าติอาทิมาห ฯ
ลำดับนั้น พระผู้มพี ระภาค เมื่อจะทรงประกาศแก่พระสารีบุตรนั้นว่า “เวลานี้ ยังไม่เป็นกาลแห่งอันบัญญัติสกิ ขาบทก่อน”
จึงตรัสว่า อาคเมหิ ตฺวํ สารีปุตฺต ดังนี้เป็นต้น.
ตตฺถ “อาคเมหิ ตฺวนฺติ ติฏฺฐ ตาว ตฺวํ ฯ “อธิวาเสหิ ตาว ตฺวนฺติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น คำว่า อาคเมหิ ตฺวํ ความว่า เธอจงรอก่อน, มีคำอธิบายว่า “เธอจงยับยั้งก่อน.”
อาทรวเสน เจตํ ทฺวิกฺขตฺตุํ วุตฺตํ ฯ
ก็คำนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสซ้ำสองครั้ง ด้วยอำนาจความเอื้อเฟือ้ .
เอเตน ภควา สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติยา สาวกานํ วิสยภาวํ ปฏิกฺขิปิตฺวา “พุทฺธวิสโย สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺตีติ อาวิกโรนฺโต
“ตถาคโตวาติอาทิมาห ฯ
ด้วย(คำว่า อาคเมหิ เป็นต้น)นี้ พระผู้มพี ระภาคทรงห้ามความที่การบัญญัติสิกขาบท เป็นวิสัยของพระสาวก
เมื่อจะทรงทำให้แจ้งว่า “การบัญญัติสิกขาบทเป็นพุทธวิสัย” จึงตรัสคำว่า ตถาคโตว เป็นต้น.
เอตฺถ จ “ตตฺถาติ สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติยาจนาเปกฺขํ ภุมฺมวจนํ ฯ
ก็ใน(คำว่า ตถาคโตว) นี้ คำว่า ตตฺถ เป็นสัตตมีวิภตั ติ เพ่งถึงการอ้อนวอน ขอให้ทรงบัญญิติสิกขาบท.
ตตฺรายํ โยชนา
ยํ วุตฺตํ ตยา “สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปยฺยาติ, ตตฺถ ตสฺสา สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติยา ตถาคโตเยว กาลํ ชานิสฺสตีติ ฯ
ใน(คำว่า ตถาคโตว) นั้น มีโยชนาดังต่อไปนี้:ในคำที่เธอกล่าวว่า “(พระผู้มพี ระภาค)พึงบัญญัติสิกขาบท” นั้น พระตถาคตเท่านั้นจักรูก้ าลแห่งอันบัญญัติสิกขาบทนั้น.
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เอวํ วตฺวา อกาลํ ตาว ทสฺเสตุํ “น ตาว สารีปุตตฺ าติอาทิมาห ฯ
พระผู้มีพระภาคครั้นตรัสอย่างนี้แล้ว เพื่อจะแสดงสมัยมิใช่กาลก่อน จึงตรัสคำมีอาทิว่า น ตาว สารีปุตฺต ดังนี้.
ตตฺถ อาสวา ติฏฺฐนฺติ เอเตสูติ อาสเวหิ ฐาตพฺพา น โวกฺกมิตพฺพาติ วา อาสวฏฺฐานิยา ฯ
ใน(คำว่า น ตาว สารีปุตฺต เป็นต้น)นั้น มีวินิจฉัยว่า
อาสวะทั้งหลายย่อมตั้งอยูใ่ นธรรมเหล่านี้ เพราะเหตุนั้น ธรรมเหล่านั้นจึงชื่อว่า เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะ,
อีกอย่างหนึง่ ธรรมทัง้ หลายอันอาสวะพึงตัง้ อยู่ คือไม่พงึ ผ่านเลยไป เพราะเหตุนน้ั ธรรมเหล่านัน้ จึงชือ่ ว่า เป็นทีต่ ง้ั แห่งอาสวะ.
“เยสุ ทิฏฺฐธมฺมิกสมฺปรายิกา ทุกฺขาสวา จ กิเลสาสวา จ
ปรูปวาทวิปฺปฏิสารวธพนฺธนาทโย เจว อปายทุกฺขวิเสสภูตา จ อาสวา ติฏฺฐนฺติเยว, ยสฺมา เนสํ เต การณํ โหนฺตตี ิ อตฺโถ ฯ
อธิบายว่า “อาสวะคือทุกข์ และอาสวะคือกิเลส อันเป็นไปในทิฏฐธรรมและในสัมปรายภพ
อาสวะ มีการค่อนขอดของคนอื่น ความวิปฏิสาร การฆ่าและการจองจำเป็นต้น และอาสวะอันเป็นทุกข์พิเศษในอบาย
ย่อมตั้งอยู่นั่นเทียว ในวีตกิ กมธรรมเหล่าใด,
เพราะวีตกิ กมธรรมเหล่านั้น เป็นเหตุแห่ง(อาสวะมีอาสวะอันเป็นไปในทิฏฐธรรมเป็นต้น)เหล่านั้น.”
เต อาสวฏฺฐานิยา วีติกกฺ มธมฺมา ยาว น สงฺเฆ ปาตุภวนฺติ, น ตาว สตฺถา สาวกานํ สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปตีติ อยเมตฺถ โยชนา ฯ
วาจาสำหรับประกอบใน(คำว่า น ตาว เป็นต้น)นี้ ดังนีว้ ่า
“วีติกกมธรรมทั้งหลาย ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเหล่านั้น ยังไม่มีปรากฏในสงฆ์เพียงใด,
พระศาสดาจะไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพียงนั้น.”
[221] ยทิ หิ ปญฺญาเปยฺย

ปรูปวาทา ปรูปารมฺภา ครหโทสา น ปริมจุ ฺเจยฺย ฯ

ก็ถ้าพึงบัญญัติไซร้ ไม่พึงพ้นจากความค่อนขอดของผู้อื่น จากความคัดค้านของผู้อื่น จากโทษคือความติเตียน.
[ข้อที่จะถูกตำหนิในการบัญญัติสิกขาบท]
กถํ ฯ ปญฺญาเปนฺเตน หิ “โย ปน ภิกฺขุ เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสเวยฺยาติอาทิ สพฺพํ ปญฺญาเปตพฺพํ ภเวยฺย ฯ
ถามว่า ไม่พึงพ้นอย่างไร?
ตอบว่า จริงอยู่ สิกขาบททัง้ ปวง มีอาทิวา่ โย ปน ภิกขฺ ุ เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสเวยฺย ดังนี้ พึงเป็นสิกขาบทอันพระศาสดาผูจ้ ะบัญญัติ.
อทิสฺวา จ วีติกฺกมโทสํ อิมํ ปญฺญตฺตึ ญตฺวา ปเร เอวํ อุปวาทญฺจ อุปารมฺภญฺจ ครหญฺจ ปวตฺเตยฺยุํ
“กถํ หิ นาม สมโณ โคตโม ‘ภิกฺขุสงฺโฆ เม อนฺวายิโก วจนกโรติ เอตฺตาวตา สิกฺขาปเทหิ ปลิเวเฐสฺสติ ปาราชิกํ ปญฺญาเปสฺสติ.
นนุ อิเม กุลปุตฺตา มหนฺตญฺจ โภคกฺขนฺธํ มหนฺตญฺจ ญาติปริวฏฺฏํ หตฺถคตานิ จ รชฺชานิปิ ปหาย ปพฺพชิตา
ฆาสจฺฉาทนปรมตาย สนฺตุฏฺฐา สิกฺขาย ติพฺพคารวา กาเย จ ชีวิเต จ นิรเปกฺขา วิหรนฺติ
เตสุ นาม โก โลกามิสภูตํ เมถุนํ วา ปฏิเสวิสฺสติ ปรภณฺฑํ วา หริสฺสติ ปรสฺส วา อิฏฺฐํ กนฺตํ อติมธุรํ ชีวติ ํ อุปจฺฉินฺทิสฺสติ
อภูตคุณกถาย วา ชีวิตํ กปฺเปสฺสติ. นนุ ปาราชิเก อปฺปญฺญตฺเตปิ, ปพฺพชฺชาสงฺเขเปเนเวตํ ปากฏํ กตนฺติ ฯ
ฝ่ายชนเหล่าอื่น ไม่เห็นวีติกกมโทษ แต่รู้พระบัญญัตินี้ จะพึงยังความค่อนขอด ความคัดค้าน และความติเตียน
ให้เป็นไปอย่างนีว้ ่า ‘นี่อย่างไรกัน พระสมณโคดมจักผูกมัดด้วยสิกขาบททั้งหลาย จักบัญญัติปาราชิก ด้วยเหตุเพียงเท่านี้วา่
‘ภิกษุสงฆ์ยอมตามเรา ทำตามคำของเรา’
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กุลบุตร เหล่านี้ละกองโภคะใหญ่ละเครือญาติใหญ่ และละแม้ซึ่งราชสมบัติอันอยู่ในเงื้อมมือบวช
เป็นผูส้ นั โดษด้วยความเป็นผูม้ อี าหารและเครือ่ งนุง่ ห่มเป็นอย่างยิง่ มีความเคารพจัดในสิกขา ไม่หว่ งใยในร่างกายและชีวติ อยู่ มิใช่หรือ
ในกุลบุตรเหล่านั้น ใครเล่า จักเสพเมถุน ซึ่งเป็นโลกามิส หรือจักลักของๆ ผู้อื่น
หรือจักเข้าไปตัดชีวิตของผู้อื่นซึ่งเป็นของปรารถนารักใคร่ หวานยิ่งนัก หรือจักสำเร็จการเลี้ยงชีวติ ด้วยอวดคุณที่ไม่มี.
เมื่อปาราชิกแม้ไม่ทรงบัญญัติไว้, สิกขาบทนั่นเป็นอันพระองค์ทรงทำให้ปรากฏแล้ว โดยสังเขป ในบรรพชานั่นเองมิใช่หรือ?”
ตถาคตสฺสปิ ถามญฺจ พลญฺจ สตฺตา น ชาเนยฺยุํ, ปญฺญตฺตมฺปิ สิกฺขาปทํ กุปฺเปยฺย น ยถาฐาเน ติฏฺเฐยฺย ฯ
ชนทัง้ หลายไม่ทราบเรีย่ วแรง และกำลังแม้แห่งพระตถาคต, สิกขาบทแม้ทท่ี รงบัญญัตไิ ว้ จะพึงกำเริบ คือไม่คงอยูใ่ นสถานเดิม.
[เปรียบด้วยแพทย์ผู้ไม่ฉลาดทำการผ่าตัด]
เสยฺยถาปิ นาม อกุสโล เวชฺโช กญฺจิ อนุปฺปนฺนคณฺฑํ ปุริสํ ปกฺโกสิตฺวา
“เอหมฺโภ ปุริส, อิมสฺมึ เต สรีรปฺปเทเส มหาคณฺโฑ อุปฺปชฺชิตฺวา อนยพฺยสนํ ปาเปสฺสติ, ปฏิกจฺเจว นํ ติกจิ ฺฉาเปหีติ วตฺวา
“สาธาจริย ตฺวํเยว นํ ติกจิ ฺฉสฺสูติ วุตฺโต ตสฺส อโรคํ สรีรปฺปเทสํ ผาเลตฺวา โลหิตํ นีหริตฺวา
อาเลปนพนฺธนโธวนาทีหิ ตํ ปเทสํ สญฺฉวึ กตฺวา ตํ [222] ปุริสํ วเทยฺย “มหาโรโค เต มยา ติกิจฺฉิโต, เทหิ เม เทยฺยธมฺมนฺติ ฯ
แพทย์ผู้ไม่ฉลาด เรียกบุรุษบางคน ซึ่งหัวฝียังไม่เกิดขึ้นมา แล้วบอกว่า
“มานี่แน่ะ พ่อมหาจำเริญ! หัวฝีใหญ่จักเกิดขึ้นในสรีระประเทศตรงนี้ของท่าน จักยังความเสื่อมฉิบหายให้มาถึงท่าน,
ท่านจงรีบให้หมอเยียวยามันเสียเถิด” ดังนี้ ผูอ้ ันบุรุษนั้นกล่าวว่า “ดีละ ท่านอาจารย์! ท่านนั่นแหละจงเยียวยามันเถิด”
จึงผ่าสรีรประเทศซึ่งหาโรคมิได้ของบุรุษนั้น คัดเลือดออกแล้ว ทำสรีระประเทศตรงนั้นให้กลับมีผิวดี ด้วยยาทาและพอกและ
การชะล้างเป็นต้นแล้ว จึงกล่าวกะบุรุษนั้นว่า “โรคใหญ่ของท่าน เราได้เยียวยาแล้ว ท่านจงให้บำเหน็จแก่เรา.”
โส ตํ “กิมยํ พาลเวชฺโช วทติ, กตโร กิร เม อิมินา โรโค ติกิจฺฉิโต, นนุ เม อยํ ทุกฺขญฺจ ชเนสิ โลหิตกฺขยญฺจ มํ ปาเปสีติ
เอวํ อุปวเทยฺย เจว อุปารมฺเภยฺย จ ครเหยฺย จ. น จาสฺส คุณํ ชาเนยฺย.
เอวเมว ยทิ อนุปฺปนฺเน วีติกฺกมโทเส, สตฺถา สาวกานํ สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปยฺย ปรูปวาทาทีหิ จ น ปริมุจฺเจยฺย
น จาสฺส ถามํ วา พลํ วา สตฺตา ชาเนยฺยุํ. ปญฺญตฺตมฺปิ สิกฺขาปทํ กุปฺเปยฺย น ยถาฐาเน ติฏฺเฐยฺย ฯ
บุรุษนั้น พึงค่อนขอด พึงคัดค้าน และพึงติเตียนหมอนั้นอย่างนี้ว่า
“หมอโง่นี่พูดอะไร, ได้ยินว่า โรคชนิดไหนของเรา ซึ่งหมอโง่นี้ได้เยียวยาแล้ว, หมอโง่นี้ทำทุกข์ให้เกิดแก่เรา
และทำให้เราต้องเสียเลือดไปมิใช่หรือ” ดังนี้ และไม่พึงรู้คุณของหมอนั้น (ข้อนี้) ชื่อแม้ฉันใด,
ถ้าเมื่อวีติกกมโทษยังไม่เกิดขึ้น, พระศาสดาพึงบัญญัติสกิ ขาบทแก่พระสาวกไซร้
ก็ไม่พึงพ้นจากอนิฏฐผลมีความค่อนขอดของผู้อื่นเป็นต้น. และชนทั้งหลายจะไม่พึงรู้กำลังพระปรีชาสามารถของพระองค์
ฉันนั้นนั่นแล และสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแล้ว จะพึงกำเริบ คือไม่ตั้งอยู่ในสถานเดิม.
ตสฺมา วุตฺตํ “น ตาว สารีปุตตฺ สตฺถา สาวกานํ ฯเปฯ ปาตุภวนฺตีติ ฯ
เพราะเหตุนั้น (พระผู้มีพระภาค)จึงตรัสว่า น ตาว สารีปุตฺต สตฺถา สาวกานํ ฯเปฯ ปาตุภวนฺติ.
เอวํ อกาลํ ทสฺเสตฺวา ปุน กาลํ ทสฺเสตุํ “ยโต จ โข สารีปุตฺตาติอาทิมาห ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) ครั้นทรงแสดงกาลอันไม่ควรอย่างนี้แล้ว จึงตรัสคำว่า ยโต จ โข สารีปุตฺต เป็นอาทิ เพื่อแสดงกาลอีก.
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ตตฺถ “ยโตติ ยทา ฯ “ยสฺมึ กาเลติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ยโต คือเมื่อใด. มีคำอธิบายว่า “ในกาลใด.”
เสสํ วุตตฺ านุสาเรเนว เวทิตพฺพํ ฯ
คำที่เหลือ พึงทราบโดยทำนองทีก่ ล่าวแล้วนั่นแล.
อยํ วา เอตฺถ สงฺเขปตฺโถ ฯ
อีกนัยหนึ่ง ใน(คำว่า ยโต เป็นต้น)นี้ มีความสังเขปดังต่อไปนี้:ยสฺมึ นาม กาเล “อาสวฏฺฐานิยา ธมฺมาติ สงฺขํ คตา วีติกกฺ มโทสา สงฺเฆ ปาตุภวนฺติ,
ตทา สตฺถา สาวกานํ สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปติ อุทฺทิสติ ปาฏิโมกฺขํ.
กสฺมา. เตสํเยว “อาสวฏฺฐานิยา ธมฺมาติ สงฺขํ คตานํ วีติกฺกมโทสานํ ปฏิฆาตาย ฯ
วีติกกมโทษอันถึงซึ่งการนับว่า “ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะ” ย่อมมีปรากฏในสงฆ์ ในกาลชื่อใด,
ในกาลนั้น พระศาสดา ย่อมทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พวกสาวก ย่อมทรงแสดงปาฏิโมกข์,
เพราะเหตุไร? เพราะเพื่อกำจัดวีติกกมโทษเหล่านั้นนั่นแล อันถึงซึ่งการนับว่า “ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะ.”
เอวํ ปญฺญาเปนฺโต ยถา นาม กุสโล เวชฺโช อุปฺปนฺนํ คณฺฑํ ผาลนาเลปนพนฺธนโธวนาทีหิ ติกิจฺฉนฺโต โรเปตฺวา สญฺฉวึ กตฺวา
น เตฺวว อุปวาทาทิรโห โหติ สเก จ อาจริยเก วิทิตานุภาโว หุตฺวา สกฺการํ ปาปุณาติ.
เอวํ น จ อุปวาทาทิรโห โหติ สเก จ สพฺพญฺญวุ ิสเย วิทติ านุภาโว หุตฺวา สกฺการํ ปาปุณาติ [223]
ตญฺจสฺส สิกฺขาปทํ อกุปฺปํ โหติ ยถาฐาเน ติฏฺฐตีติ ฯ
พระผูม้ พี ระภาค เมือ่ ทรงบัญญัตอิ ย่างนัน้ ย่อมเป็นผูไ้ ม่ควรค่อนขอดเป็นต้น และเป็นผูม้ อี านุภาพปรากฏในสัพพัญญูวสิ ยั ของพระองค์
ย่อมถึงสักการะ. และสิกขาบทของพระองค์นั้นย่อมไม่กำเริบ คือตั้งอยู่สถานเดิม,
เปรียบเหมือนนายแพทย์ผู้ฉลาดเยียวยาหัวฝีที่เกิดขึ้นแล้ว ด้วยการผ่าตัดพอกยาพันแผลและชะล้างเป็นต้น ทำให้สบายมีผิวดี
เป็นผู้ไม่ควรค่อนขอดเป็นต้นเลย และเป็นผู้มีอานุภาพปรากฏในเพราะกรรมแห่งอาจารย์ของตน ย่อมประสบสักการะฉะนั้น .
เอวํ อาสวฏฺฐานิยานํ ธมฺมานํ อนุปฺปตฺตึ สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติยา อกาลํ อุปฺปตฺติญจฺ กาลนฺติ วตฺวา
อิทานิ เตสํ ธมฺมานํ อนุปฺปตฺติกาลญฺจ ทสฺเสตุํ “น ตาว สารีปุตตฺ อิเธกจฺเจติอาทิมาห ฯ
พระผู้มีพระภาค ครั้นตรัสความไม่เกิดขึ้น และความเกิดขึ้น แห่งธรรมเป็นที่ตั้งอาสวะ
อกาลและกาลแห่งอันบัญญัติสิกขาบทอย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้แล้ว
บัดนี้ เพื่อแสดงกาลยังไม่เกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านั้นแล จึงตรัสคำว่า น ตาว สารีปุตฺต อิเธกจฺเจ เป็นต้น.
ตตฺถ อุตฺตานตฺถานิ ปทานิ ปาลิวเสเนว เวทิตพฺพานิ ฯ
ใน(คำว่า ตาว เป็นต้น)นั้น บททั้งหลายที่มีอรรถตื้น พึงทราบด้วยอำนาจพระบาลีนั่นแล.
อยํ ปน อนุตฺตานปทวณฺณนา ฯ
ส่วนการพรรณนาบทที่ไม่ตื้นดังต่อไปนี้:-

มหาโมคคัลลานสีหนาทกถา • [อธิบายเหตุที่ให้ทรงบัญญัติสิกขาบท] • หน้า ๓๕๕

[อธิบายเหตุที่ให้ทรงบัญญัติสกิ ขาบท]
รตฺติโย ชานนฺตตี ิ รตฺตญฺญู ฯ อตฺตโน ปพฺพชิตทิวสโต ปฏฺฐาย ปหุตา รตฺติโย ชานนฺติ. “จิรปพฺพชิตาติ วุตฺตํ โหติ ฯ
ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่า รัตตัญญู เพราะอรรถว่า รูร้ าตรีนาน.
คือรูร้ าตรีเป็นอันมาก ตั้งแต่วันที่ตนบวชมา. มีอธิบายว่า “บวชมานาน.”
รตฺตญฺญูภิ มหตฺตํ รตฺตญฺญุมหตฺตํ ฯ “จิรปพฺพชิเตหิ มหนฺตภาวนฺติ อตฺโถ ฯ
ความเป็นหมู่ด้วยพวกภิกษุผรู้ ู้ราตรีนาน ชื่อว่า รัตตัญญุมหัตตะ.
อธิบายว่า “ความเป็นหมู่ใหญ่ด้วยพวกภิกษุผู้บวชมานาน.”
ตตฺร “รตฺตญฺญุมหตฺตํ ปตฺเต สงฺเฆ อุปเสนํ วงฺคนฺตปุตฺตํ อารพฺภ สิกฺขาปทํ ปญฺญตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
ในบรรดาความเป็นหมูใ่ หญ่เหล่านัน้ บัณฑิตพึงทราบว่า
“สิกขาบททีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงปรารภพระอุปเสนวังคันตบุตรบัญญัติ เพราะสงฆ์ถงึ ความเป็นหมูใ่ หญ่ดว้ ยภิกษุผรู้ รู้ าตรีนาน”
โส หายสฺมา อูนทสวสฺเส ภิกฺขู อุปสมฺปาเทนฺเต ทิสวฺ า เอกวสฺโส สทฺธิวิหาริยํ อุปสมฺปาเทสิ ฯ
จริงอยู่ ท่านผู้มีอายุนั้น ได้เห็นภิกษุทั้งหลาย ผู้มพี รรษาหย่อนสิบให้อุปสมบทอยู่
ตนมีพรรษาเดียว จึงให้สัทธิวิหาริกอุปสมบทบ้าง.
อถโข ภควา สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปสิ “น ภิกฺขเว อูนทสวสฺเสน อุปสมฺปาเทตพฺโพ, โย อุปสมฺปาเทยฺย, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ๑ ฯ
ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทว่า
“ภิกษุทั้งหลาย! กุลบุตรอันภิกษุผู้มีพรรษาหย่อนสิบ ไม่พึงให้อุปสมบท, ภิกษุใดพึงให้อุปสมบท ปรับอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุนั้น.๒
เอวํ ปญฺญตฺเต สิกฺขาปเท, ปุน ภิกฺขู “ทสวสฺสมฺหา ทสวสฺสมฺหาติ พาลา อพฺยตฺตา อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ
เมื่อสิกขาบทอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วอย่างนั้น,
ภิกษุทั้งหลายผู้โง่เขลา ไม่ฉลาด คิดว่า “เราได้สิบพรรษา เรามีพรรษาครบสิบ” จึงให้อุปสมบทอีก .
อถ ภควา อปรมฺปิ สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปสิ
“น ภิกฺขเว พาเลน อพฺยตฺเตน ทสวสฺเสน อุปสมฺปาเทตพฺโพ, โย อุปสมฺปาเทยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส,
อนุชานามิ ภิกฺขเว พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน ทสวสฺเสน วา อติเรกทสวสฺเสน วา อุปสมฺปาเทตุนฺติ๓ ฯ
ลำดับนั้น พระผู้มพี ระภาค จึงทรงบัญญัติสิกขาบทแม้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า
“ภิกษุทั้งหลาย! กุลบุตรอันภิกษุผู้มีพรรษาครบสิบ แต่เป็นผู้โง่ ไม่ฉลาด ไม่พึงให้อุปสมบท,
ภิกษุใดพึงให้อุปสมบท ปรับอาบัติทุกกฏ แก่ภิกษุนั้น,
ภิกษุทั้งหลาย! เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาด สามารถ มีพรรษาสิบหรือเกินกว่าสิบ ให้อุปสมบทได้.๔”

๑
๒
๓
๔

วิ. มหาวคฺค. ๔/๑๐๙.
วิ. มหาวคฺค. ๔/๑๐๙.
วิ. มหาวคฺค. ๔/๑๑๐.
วิ. มหาวคฺค. ๔/๑๑๐.
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รตฺตญฺญุมหตฺตํ ปตฺตกาเล เทฺว สิกฺขาปทานิ ปญฺญตฺตานิ ฯ
ในกาลที่สงฆ์ถึงความเป็นหมู่ใหญ่ด้วยภิกษุผรู้ ู้ราตรีนาน ได้ทรงบัญญัติสองสิกขาบท.
“เวปุลฺลมหตฺตนฺติ [224] วิปุลภาเวน มหตฺตํ ฯ
บทว่า เวปุลฺลมหตฺตํ มีความว่า ความเป็นหมู่ใหญ่ ด้วยความเป็นหมู่แพร่หลาย.
สงฺโฆ หิ ยาว น เถรนวมชฺฌิมานํ วเสน เวปุลฺลมหตฺตํ ปตฺโต โหติ,
ตาว เสนาสนานิ ปโหนฺติ, สาสเน เอกจฺเจ อาสวฏฺฐานิยา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ.
เวปุลฺลมหตฺตํ ปตฺเต, ปน เต อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อถ สตฺถา สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปติ ฯ
จริงอยู่ สงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่ ด้วยความเป็นหมู่แพร่หลาย
ด้วยอำนาจภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเถระผู้ใหม่และผู้ปานกลางเพียงใด เสนาสนะย่อมเพียงพอกัน,
อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า ก็ยังไม่เกิดขึ้นในศาสนาเพียงนั้น,
แต่เมื่อสงฆ์ถึงความเป็นผู้ใหญ่ ด้วยความเป็นหมู่แพร่หลายแล้ว อาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้น.
ทีนั้น พระศาสดาย่อมทรงบัญญัติสิกขาบท.
ตตฺถ เวปุลฺลมหตฺตํ ปตฺเต สงฺเฆ ปญฺญตฺตสิกฺขาปทานิ
“โย ปน ภิกฺขุ อนุปสมฺปนฺเนน อุตตฺ ริทฺวิรตฺตติรตฺตํ สหเสยฺยํ กปฺเปยฺย ปาจิตฺติยํ,
ยา ปน ภิกฺขุนี อนุวสฺสํ วุฏฺฐาเปยฺย ปาจิตฺติยํ, ยา ปน ภิกฺขุนี เอกํ วสฺสํ เทฺว วุฏฺฐาเปยฺย ปาจิตฺติยนฺติ
อิมินา นเยน เวทิตพฺพานิ ฯ
สิกขาบทที่ทรงบัญญัตใิ นเพราะสงฆ์ถึงความเป็นหมู่ใหญ่ ด้วยความเป็นหมู่แพร่หลาย
ในบรรดา(ความเป็นหมู่ใหญ่)เหล่านั้น บัณฑิตพึงทราบตามนัยนี้ว่า
“อนึ่ง ภิกษุใด พึงสำเร็จการนอนร่วมกันกับอนุปสัมบันเกินสองสามคืน ภิกษุนั้นต้องปาจิตตีย์.
อนึ่ง ภิกษุณใี ดพึงให้นางสิกขมานาอุปสมบทตามปี นางภิกษุณีนั้น ต้องปาจิตตีย์.
อนึ่ง นางภิกษุณีใด พึงให้นางสิกขมานาอุปาสมบทปีละ ๒ รูป นางภิกษุณีนั้น ต้องปาจิตตีย์.”
“ลาภคฺคมหตฺตนฺติ ลาภสฺส อคฺคมหตฺตํ ฯ “โย ลาภสฺส อคฺโค อุตตฺ โม มหนฺตภาโว, ตํ ปตฺโต โหตีติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ลาภคฺคมหตฺตํ มีความว่า ความเป็นใหญ่เป็นยอดแห่งลาภ.
อธิบายว่า “ความเป็นใหญ่ใด เป็นยอด ถือสูงสุด แห่งลาภ, สงฆ์เป็นผู้ถึงความเป็นใหญ่นั้น.”
ลาเภน วา อคฺคมหตฺตมฺปิ. “ลาเภน เสฏฺฐตฺตญฺจ มหนฺตตฺตญฺจ ปตฺโตติ อตฺโถ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ถึงความเป็นหมู่ใหญ่ เลิศด้วยลาภก็ได้,
อธิบายว่า “ถึงความเป็นหมู่ประเสริฐ และความเป็นหมู่ใหญ่ด้วยลาภ.”
สงฺโฆ หิ ยาว น ลาภคฺคมหตฺตํ ปตฺโต โหติ ตาว น ลาภํ ปฏิจฺจ อาสวฏฺฐานิยา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ, ปตฺเต ปน อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
จริงอยู่ สงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่เลิศด้วยลาภเพียงใด อาสวัฏฐานิยธรรมอาศัยลาภก็ยังไม่เกิดขึ้นเพียงนั้น,
แต่เมื่อถึงแล้ว ย่อมเกิดขึ้น.
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อถ สตฺถา สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปติ
“โย ปน ภิกฺขุ อเจลกสฺส วา ปริพพฺ าชกสฺส วา ปริพฺพาชิกาย วา สหตฺถา ขาทนียํ วา โภชนียํ วา ทเทยฺย, ปาจิตฺติยนฺติ ฯ
ทีนั้น พระศาสดา ย่อมทรงบัญญัติสกิ ขาบทว่า “อนึ่ง ภิกษุใด พึงให้ของควรเคี้ยว หรือของควรบริโภค ด้วยมือของตน
แก่อเจลกก็ดี แก่ปริพาชกก็ดี แก่ปริพาชิกาก็ดี ภิกษุนั้นต้องปาจิตตีย์.”
อิทํ หิ ลาภคฺคมหตฺตํ ปตฺเต สงฺเฆ สิกฺขาปทํ ปญฺญตฺตํ ฯ
จริงอยู่ สิกขาบทนี้ พระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติ เพราะสงฆ์ถึงความเป็นหมู่ใหญ่เลิศด้วยลาภ.
“พาหุสจฺจมหตฺตนฺติ พาหุสจฺจสฺส มหนฺตภาวํ ฯ
บทว่า พาหุสจฺจมหตฺตํ มีความว่า ความที่พาหุสัจจะเป็นคุณใหญ่.
สงฺโฆ หิ ยาว น พาหุสจฺจมหตฺตํ ปตฺโต โหติ ตาว น อาสวฏฺฐานิยา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ,
พาหุสจฺจมหตฺตํ ปตฺเต ปน ยสฺมา เอกมฺปิ นิกายํ เทฺวปิ ฯเปฯ ปญฺจปิ นิกาเย อุคฺคเหตฺวา
อโยนิโส อุมฺมุชชฺ มานา ปุคฺคลา รเสน รสํ สํสนฺเทตฺวา [225] อุทธฺ มฺมํ อุพฺพินยํ สตฺถุสาสนํ ทีเปนฺติ ฯ
จริงอยู่ สงฆ์ยังไม่ถึงความทีพ่ าหุสัจจะเป็นคุณใหญ่เพียงใด อาสวัฏฐานิยธรรม ก็ยังไม่เกิดขึ้นเพียงนั้น.
แต่เมื่อถึงความที่พาหุสัจจะเป็นคุณใหญ่แล้ว (ย่อมเกิดขึ้น),
เพราะเหตุว่า บุคคลทั้งหลายเรียนพุทธวจนะ นิกายหนึ่งบ้าง สองนิกายบ้าง ฯลฯ ห้านิกายบ้างแล้ว
เมื่อใคร่ครวญโดยไม่แยบคาย เทียงเคียงรสด้วยรสแล้ว ย่อมแสดงสัตถุศาสน์นอกธรรมนอกวินัย.
อถ สตฺถา “โย ปน ภิกฺขุ เอวํ วเทยฺย ‘ตถาหํ ภควตา ธมฺมํ เทสิตํ อาชานามิ ฯเปฯ สมณุทฺเทโสปิ เจ เอวํ วเทยฺยาติอาทินา
นเยน สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปตีติ ฯ
ทีนั้น พระศาสดา ย่อมทรงบัญญัติสกิ ขาบท โดยนัยเป็นต้นว่า “อนึ่ง ภิกษุใด พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
‘ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมทีพ่ ระผู้มพี ระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนั้น ฯลฯ ถ้าแม้สมณุทเทศพึงกล่าวอย่างนี้ไซร้ .”
เอวํ ภควา อาสวฏฺฐานิยานํ ธมฺมานํ อนุปฺปตฺตกิ าลญฺจ อุปฺปตฺติกาลญฺจ ทสฺเสตฺวา ตสฺมึ สมเย สพฺพโสปิ เตสํ อภาวํ ทสฺเสนฺโต
“นิรพฺพุโท หิ สารีปุตฺตาติอาทิมาห ฯ
พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงแสดงกาลไม่เกิดและกาลเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะอย่างนี้แล้ว
เมื่อจะทรงแสดงความไม่มีแห่งอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้น แม้โดยประการทั้งปวง ในสมัยนั้น
จึงตรัสคำมีว่า “นิรพฺพุโท หิ สารีปุตตฺ ” เป็นต้น.
[อรรถาธิบาย คำว่า นิรพฺพุโท เป็นต้น]
ตตฺถ “นิรพฺพุโทติ อพฺพุทวิรหิโต ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า นิรพฺพุโท คือเว้นจากเสนียด.
“อพฺพุทาติ วุจฺจนฺติ โจรา ฯ “นิจฺโจโรติ อตฺโถ ฯ
พวกโจรท่านเรียกว่า “เสนียด”. อธิบายว่า “หมดโจร.”
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“โจโรติ จ อิมสฺมึ อตฺเถ ทุสฺสีลา อธิปฺเปตา ฯ
ก็ในอรรถนี้ พวกภิกษุผู้ทุศีล ท่านประสงค์เอาว่า “เป็นโจร.”
เต หิ อสฺสมณา หุตวฺ า สมณปฏิญฺญตาย ปเรสํ ปจฺจเย โจเรนฺติ ตสฺมา นิรพฺพโุ ท นิจฺโจโร. “นิทฺทุสฺสีโลติ วุตฺตํ โหติ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุผู้ทุศีลเหล่านั้น ย่อมลักปัจจัยของคนเหล่าอื่น เพราะเป็นผู้มิใช่สมณะ แต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ
เพราะเหตุนั้น ภิกษุสงฆ์ไม่มีเสนียด ไม่มโี จร. มีอธิบายว่า “ไม่มีคนทุศีล.”
“นิราทีนโวติ นิรุปทฺทโว นิรุปสคฺโค ฯ “ทุสฺสีลาทีนววิรหิโตเยวาติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
บทว่า นิราทีนโว ได้แก่ ไม่มีอุปัทวะ คือไม่มีอุปสรรค.
มีคำอธิบายว่า “เว้นจากโทษของผู้ทุศีลทีเดียว.”
“อปคตกาฬโกติ กาฬกา วุจฺจนฺติ ทุสฺสีลาเยว ฯ
ผู้ทุศีลแล ท่านเรียกว่า คนดำ ในคำว่า อปคตกาฬโก นี้.
เต หิ สุวณฺณวณฺณาปิ สมานา กาฬกธมฺมสมาโยคา “กาฬกาเตฺวว เวทิตพฺพา ฯ
จริงอยู่ ผู้ทุศีลเหล่านั้น แม้เป็นผู้มีวรรณะดุจทองคำ พึงทราบว่า “เป็นคนดำทีเดียว” เพราะประกอบด้วยธรรมดำ.
เตสํ อภาวา อปคตกาฬโก ฯ
เพราะไม่มีคนมีธรรมดำเหล่านั้น จึงชื่อว่า อปคตกาฬก.
“อปหตกาฬโกติปิ ปาโฐ ฯ
ปาฐะว่า อปหตกาฬก ก็มี.
“สุทฺโธติ อปคตกาฬกตฺตาเยว สุทฺโธ ฯ
บทว่า สุทฺโธ คือ ชื่อว่าบริสุทธิ์ เพราะมีคนดำปราศไปแล้วนั่นเอง.
“ปริโยทาโตติ ปภสฺสโร ฯ
บทว่า ปริโยทาโต คือผุดผ่อง.
“สาเร ปติฏฺฐิโตติ “สาโรติ วุจฺจนฺติ สีลสมาธิปญฺญาวิมุตตฺ ิวิมตุ ฺติญาณทสฺสนคุณา ฯ
ตสฺมึ สาเร ปติฏฺฐติ ตฺตา สาเร ปติฏฺฐิโต ฯ
คุณคือศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ ท่านเรียกว่า “สาระ” ในคำว่า สาเร ปติฏฺฐิโต นี้.
เพราะตั้งอยู่แล้วในสาระนั้น จึงชื่อว่า ตั้งอยูใ่ นสารคุณ.
เอวํ สาเร ปติฏฺฐิตภาวํ วตฺวา ปุน “โส จสฺส สาเร ปติฏฺฐติ ภาโว เอวํ เวทิตพฺโพติ ทสฺเสนฺโต “อิเมสํ หิ สารีปุตตฺ าติอาทิมาห ฯ
พระผู้มีพระภาค ครั้นตรัสความที่(ภิกษุสงฆ์)ตั้งอยู่ในสารคุณอย่างนี้แล้ว
เมื่อจะทรงแสดงอีกว่า “ก็ความที่ภิกษุสงฆ์นั้น ตั้งอยูใ่ นสารคุณนั้น พึงทราบอย่างนี้” จึงตรัสคำมีอาทิวา่ อิเมสํ หิ สารีปุตฺต.
ตตฺรายํ สงฺเขปวณฺณนา.
ในคำนั้น มีการพรรณนาโดยสังเขปดังต่อไปนี้:-
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ยานีมานิ เวรญฺชายํ วสฺสาวาสํ อุปคตานิ ปญฺจ ภิกฺขุสตานิ,
อิเมสํ โย คุณวเสน ปจฺฉิมโก สพฺพปริตตฺ คุโณ [226] ภิกฺขุ โส โสตาปนฺโนติ ฯ
บรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ผู้เข้าพรรษา ณ เมืองเวรัญชา
ภิกษุที่ต่ำต้อยด้วยอำนาจคุณ คือมีคุณต่ำกว่าภิกษุทกุ รูป ก็เป็นพระโสดาบัน.
“โสตาปนฺโนติ โสตํ อาปนฺโน ฯ
คำว่า โสตาปนฺโน คือ ผูต้ กถึงกระแส.
“โสโตติ จ มคฺคสฺเสตํ อธิวจนํ ฯ “โสตาปนฺโนติ เตน สมนฺนาคตสฺส ปุคฺคลสฺส ฯ
ก็คำว่า โสโต นี้ เป็นชื่อของมรรค.
คำว่า โสตาปนฺโน เป็นชื่อของบุคคลผู้ประกอบด้วย(มรรค)นั้น.
ยถาห “โสโต โสโตติ หีทํ สารีปุตฺต วุจจฺ ติ. กตโม นุโข สารีปุตฺต โสโตติ ฯ
“อยเมว หิ ภนฺเต อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีทํ สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธีติ ฯ
เหมือนอย่างทีต่ รัสไว้วา่
(พระผู้มพี ระภาคตรัสถามว่า) “สารีบุตร! ที่เรียกว่า โสตะ โสตะ นี้. โสตะ เป็นไฉนหนอแล สารีบุตร?
(พระสารีบุตรกราบทูลว่า) “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ก็ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ (ชื่อว่า โสตะ).
“โสตาปนฺโน โสตาปนฺโนติ หีทํ สารีปุตฺต วุจฺจติ. กตโม นุโข สารีปุตตฺ โสตาปนฺโนติ ฯ
“โย หิ ภนฺเต อิมินา อริเยน อฏฺฐงฺคิเกน มคฺเคน สมนฺนาคโต อยํ วุจฺจติ โสตาปนฺโน. โสยมายสฺมา เอวนฺนาโม เอวํโคตฺโตติ ฯ
(พระผู้มพี ระภาคตรัสว่า) “สารีบุตร! ที่เรียกว่าโสดาบัน โสดาบัน นี้. โสดาบันเป็นไฉนหนอแล สารีบุตร?
(พระสารีบุตรกราบทูลว่า) “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ก็บุคคลผู้ซึ่งประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ เรียกว่า ‘โสดาบัน’
ท่านผู้มีอายุนี้นั้น มีชื่ออย่างนี้ มีโคตรอย่างนี้.”๑
อิธ ปน “มคฺเคน ผลสฺส นามํ ทินฺนํ ตสฺมา ผลฏฺโฐ โสตาปนฺโนติ เวทิตพฺโพ ฯ
ก็ในบทนี้พึงทราบว่า “มรรคให้ชื่อแก่ผล เพราะฉะนั้น บุคคลผู้ตั้งอยูใ่ นผล ชื่อว่า โสดาบัน.
“อวินิปาตธมฺโมติ วินิปาเตตีติ วินิปาโต ฯ
บทว่า อวินิปาตธมฺโม มีวิเคราะห์ว่า ธรรมทีช่ ื่อว่าวินิบาต เพราะอรรถว่า ให้ตกไป.
นาสฺส วินิปาโต ธมฺโมติ อวินิปาตธมฺโม ฯ “น อตฺตานํ อปาเยสุ วินิปาตนสภาโวติ วุตฺตํ โหติ ฯ
พระโสดาบันชื่อว่า อวินิปาตธรรม เพราะอรรถว่า ท่านไม่มีวินิปาตธรรม.
มีคำอธิบายว่า “ท่านไม่มีการยังตนให้ตกไปในอบายเป็นสภาพ.”
กสฺมา ฯ เย ธมฺมา อปายคมนิยา, เตสํ ปริกฺขยา ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะความสิ้นไปแห่งธรรมเป็นเหตุนำไปสู่อบาย.

๑ สํ. มหา. ๑๙/๔๓๔-๕๓๔.
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วินิปาตนํ วา วินิปาโต ฯ
อีกอย่างหนึ่ง การตกไป ชื่อว่าวินิบาต.
นาสฺส วินิปาโต ธมฺโมติ อวินิปาตธมฺโม ฯ “อปาเยสุ วินิปาตนสภาโว อสฺส นตฺถีติ วุตฺตํ โหติ ฯ
(พระโสดาบัน) ชื่อว่า อวินิปาตธรรม เพราะอรรถว่า ท่านไม่มธี รรมที่ตกไป.
มีคำอธิบายว่า “ความตกไปในอบายเป็นสภาพ ไม่มีแก่ทา่ น.”
สมฺมตฺตนิยาเมน มคฺเคน นิยตตฺตา นิยโต ฯ
ชื่อว่า เป็นผู้เที่ยง เพราะเป็นผู้แน่นอนด้วยมรรค ที่กำหนดด้วยความเป็นธรรมถูก.
สมฺโพธิ ปรํ อยนํ ปรา คติ อสฺสาติ สมฺโพธิปรายโน ฯ อุปริมคฺคตฺตยํ อวสฺสํ สมฺปาปโกติ อตฺโถ ฯ
ชื่อว่า เป็นผู้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า เพราะอรรถว่า พระโสดาบันนั้นมีความตรัสรู้ไปในเบื้องหน้า คือเป็นคติข้างหน้า .
อธิบายว่า “พระโสดาบันนั้น จะทำตนให้ได้บรรลุถึงมรรค ๓ เบื้องบนแน่นอน.”
กสฺมา ฯ ปฏิลทฺธปฐมมคฺคตฺตาติ ฯ
เพราะเหตุไร? “เพราะท่านได้ปฐมมรรคแล้วแล.”
เอวํ ธมฺมเสนาปตึ สญฺญาเปตฺวา เวรญฺชายํ ตํ วสฺสาวาสํ วีตินาเมตฺวา วุฏฺฐวสฺโส มหาปวารณาย ปวาเรตฺวา
อถโข ภควา อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ อามนฺเตสิ ฯ
ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงยังพระธรรมเสนาบดี ให้ยินยอมอย่างนั้นแล้ว
ทรงยับยัง้ อยูต่ ลอดพรรษานัน้ ในเมืองเวรัญชา เสด็จออกพรรษาปวารณาในวันมหาปวารณาแล้ว จึงตรัสเรียกท่านพระอานนท์มา.
“อามนฺเตสีติ อาลปิ อภาสิ [227] สมฺโพเธสิ ฯ
บทว่า อามนฺเตสิ ความว่า “ได้ทรงเรียก คือได้ทรงตรัสเรียก ได้แก่ ทรงเตือนให้รู้.”
กินฺติ ฯ “อาจิณฺณํ โข ปเนตนฺติเอวมาทึ ฯ
ถามว่า “ทรงเตือนให้รู้ว่าอย่างไร?”
แก้ว่า “ทรงเตือนให้รู้เรื่องมีอาทิอย่างนี้วา่ อาจิณฺณํ โข ปเนตํ.
“อาจิณฺณนฺติ จริตํ วตฺตมนุธมฺมตา ฯ
บทว่า อาจิณฺณํ คือเป็นความประพฤติ เป็นธรรมเนียม ได้แก่ เป็นธรรมดา.
[อาจิณณะ ความเคยประพฤติมามี ๒ อย่าง]
ตํ โข ปเนตํ อาจิณฺณํ ทุวธิ ํ โหติ “พุทธฺ าจิณฺณํ สาวกาจิณฺณนฺติ ฯ
ก็ความเคยประพฤติมานั้นนั่นแล มี ๒ อย่าง คือ
พุทธาจิณณะ (ความเคยประพฤติมาของพระพุทธเจ้า) ๑ สาวกาจิณณะ (ความเคยประพฤติมาของพระสาวก) ๑.
กตมํ พุทธฺ าจิณฺณํ ฯ
พุทธาจิณณะ เป็นไฉน?
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อิทนฺตาว เอกํ. เยหิ นิมนฺตติ า วสฺสํ วสนฺติ, น เต อนปโลเกตฺวา อนาปุจฺฉิตฺวา ชนปทจาริกํ ปกฺกมนฺติ ฯ
นี(้ เป็นพุทธาจิณณะ)ข้อหนึ่งก่อน.
พระตถาคตทั้งหลายยังมิได้บอกลา คือยังมิได้อำลาผู้ที่นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาแล้ว จะไม่หลีกไปสู่ที่จาริกในชนบท.
สาวกา ปน อปโลเกตฺวา วา อนปโลเกตฺวา วา ยถาสุขํ ปกฺกมนฺติ ฯ
ส่วนพระสาวกทั้งหลาย จะบอกลาหรือไม่บอกลาก็ตาม ย่อมหลีกไปได้ตามสบาย.
อปรมฺปิ พุทธฺ าจิณฺณํ. วุฏฺฐวสฺสา ปวาเรตฺวา ชนสงฺคหตฺถาย ชนปทจาริกํ ปกฺกมนฺติเยว ฯ
ยังมีพุทธาจิณณะแม้อื่นอีก คือ:พระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จอยู่จำพรรษาปวารณาแล้ว ย่อมเสด็จไปสู่ที่จาริกในชนบททีเดียว เพื่อทรงสงเคราะห์ประชาชน.
[พระพุทธเจ้าเสด็จเที่ยวจาริกไปเฉพาะ ๓ มณฑล]
ชนปทจาริกํ จรนฺตา จ “มหามณฺฑลํ มชฺฌิมมณฺฑลํ อนฺติมมณฺฑลนฺติ อิเมสํ ติณฺณํ มณฺฑลานํ อญฺญตรสฺมึ มณฺฑเล จรนฺติ ฯ
ก็พระพุทธเจ้าทั้งหลาย เมื่อจะเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบท ย่อมเสด็จเที่ยวไปในมณฑลใดมณฑลหนึ่ง
บรรดามณฑลทั้ง ๓ เหล่านี้ คือ มหามณฑล (มณฑลใหญ่) ๑ มัชฌิมมณฑล (มณฑลปานกลาง) ๑ อันติมมณฑล (มณฑลเล็ก) ๑.
ตตฺถ มหามณฺฑลํ นวโยชนสติกํ ฯ มชฺฌิมมณฺฑลํ ฉโยชนสติกํ ฯ อนฺติมมณฺฑลํ ติโยชนสติกํ ฯ
บรรดามณฑลทั้ง ๓ นั้น มหามณฑล ประมาณ ๙๐๐ โยชน์,
มัชฌิมมณฑล ประมาณ ๖๐๐ โยชน์, อันติมมณฑล ประมาณ ๓๐๐ โยชน์.
ยทา มหามณฺฑเล จาริกํ จริตุกามา โหนฺติ มหาปวารณาย ปวาเรตฺวา ปาฏิปททิวเส มหาภิกฺขุสงฺฆปริวารา นิกฺขมิตฺวา
คามนิคมาทีสุ มหาชนํ อามิสปฏิคฺคเหน อนุคฺคหนฺตา ธมฺมทาเนน จสฺส วิวฏฺฏูปนิสฺสิตํ กุสลํ วฑฺเฒนฺตา
นวหิ มาเสหิ ชนปทจาริกํ ปริโยสาเปนฺติ ฯ
ในกาลใด พระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีพระประสงค์จะเสด็จเที่ยวจาริกไปในมหามณฑล
(ในกาลนั้น) ทรงปวารณาในวันมหาปวารณาแล้ว มีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวาร เสด็จออกในวันปาฏิบท
เมื่อจะทรงอนุเคราะห์มหาชนในบ้านและนิคมเป็นต้น ด้วยการทรงรับอามิส
และเมื่อจะทรงเพิ่มพูนกุศล อันอาศัยวิวัฏฏคามินี แก่มหาชนนั้น ด้วยธรรมทาน
ทรงยังการเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบท ให้เสร็จสิ้นลงโดย ๙ เดือน.
สเจ ปน อนฺโตวสฺเส ภิกฺขูนํ สมถวิปสฺสนา ตรุณา โหนฺติ, มหาปวารณาย อปฺปวาเรตฺวา ปวารณาสงฺคหํ ทตฺวา
กตฺติกปุณฺณมาย ปวาเรตฺวา มิคสิรสฺส ปฐมทิวเส มหาภิกฺขุสงฺฆปริวารา นิกฺขมิตวฺ า
วุตฺตนเยเนว มชฺฌิมมณฺฑเล อฏฺฐหิ มาเสหิ จาริกํ ปริโยสาเปนฺติ ฯ
ก็ถ้าภายในพรรษา สมถะและวิปัสสนาของภิกษุทั้งหลาย ยังอ่อนอยู่, พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงปวารณาในวันมหาปวารณา
ทรงประทานปวารณาสงเคราะห์ ไปปวารณาในวันเพ็ญเดือนกัตติกา (กลางเดือน ๑๒) เสร็จแล้ว มีภกิ ษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวาร
เสด็จออกไปในวันต้นแห่งเดือนมิคสิระ (เดือนอ้าย) แล้วยังการเสด็จเที่ยวจาริกไปในมัชฌมมณฑล ให้เสร็จสิ้นลงโดย ๘ เดือน
ตามนัยดังกล่าวมาแล้วนั่นเอง.
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สเจ ปน เนสํ วุฏฐฺ วสฺสานํ อปริปกฺกนิ ทฺ รฺ ยิ า เวเนยฺยสตฺตา โหนฺต,ิ เตสํ [228] อินทฺ รฺ ยิ ปริปากํ อาคเมนฺตา มิคสิรมาสมฺปิ ตตฺเถว วสิตวฺ า
ปุสฺสมาสสฺส ปฐมทิวเส มหาภิกฺขุสงฺฆปริวารา นิกฺขมิตฺวา วุตฺตนเยเนว อนฺติมมณฺฑเล สตฺตหิ มาเสหิ จาริกํ ปริโยสาเปนฺติ ฯ
ก็ถ้าเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ของ(พระพุทธเจ้า)ผู้เสด็จออกพรรษาแล้วเหล่านั้น ยังมีอินทรีย์ไม่แก่กล้า,
พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ก็ทรงรอคอยให้เวไนยสัตว์เหล่านัน้ มีอนิ ทรียแ์ ก่กล้า เสด็จพักอยูใ่ นสถานทีน่ น้ั นัน่ เอง แม้ตลอดเดือนมิคสิระแล้ว
มีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารเสด็จออกไปในวันต้นแห่งเดือนปุสสะ (เดือนยี่) แล้ว
ทรงยังการเสด็จเที่ยวจาริกไปในอันติมมณฑล ให้เสร็จสิ้นลงโดย ๗ เดือน ตามนัยดังกล่าวมาแล้วนั่นเอง.
เตสุ จ มณฺฑเลสุ ยตฺถ กตฺถจิ จรนฺตาปิ เต เต สตฺเต กิเลเสหิ วิโยเชนฺตา
โสตาปตฺติผลาทีหิ สํโยเชนฺตา เวเนยฺยวเสเนว นานาวณฺณานิ ปุปฺผานิ โอจินนฺตา วิย วิจรนฺติ ฯ
อนึ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลาย แม้เมื่อเสด็จเที่ยวไปในบรรดามณฑลเหล่านั้นแห่งใดแห่งหนึ่ง
ทรงปลดเปลื้องสัตว์เหล่านั้นๆ ให้พ้นจากกิเลสทั้งหลาย ทรงประกอบสัตว์เหล่านั้นๆ ไว้ ด้วยอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้น
เสด็จเที่ยวไปอยู่ด้วยอำนาจแห่งเวไนยสัตว์เท่านั้น ดุจทรงเก็บดอกไม้เบญจพรรณนานาชนิดอยู่ฉะนั้น.
อปรมฺปิ พุทธฺ านํ อาจิณฺณํ. เทวสิกํ ปจฺจูสสมเย สนฺตํ สุขํ นิพฺพานํ อารมฺมณํ กตฺวา ผลสมาปตฺติสมาปชฺชนํ
ผลสมาปตฺติยา วุฏฺฐหิตฺวา มหากรุณาสมาปตฺติยา สมาปชฺชนํ ตโต ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ โพธเนยฺยสตฺตสโมโลกนํ ฯ
ยังมีพุทธาจิณณะแม้อื่นอีก คือ ในเวลาจวนรุ่งสว่างทุกๆ วัน การทำพระนิพพานอันเป็นสุขสงบให้เป็นอารมณ์
เสด็จเข้าผลสมาบัติ ออกจากผลสมาบัติแล้ว ทรงเข้าสมาบัติอันประกอบด้วยพระมหากรุณา
ภายหลังจากนั้น ก็ทรงตรวจดูเวไนยสัตว์ผู้พอจะแนะนำให้ตรัสรู้ได้ ในหมื่นจักรวาล.
อปรมฺปิ พุทธฺ านํ อาจิณฺณํ. อาคนฺตุเกหิ สทฺธึ ปฐมตรํ ปฏิสนฺถารกรณํ อตฺถุปฺปตฺติวเสน ธมฺมเทสนา.
โอติณฺเณ โทเส, สิกฺขาปทปฺปญฺญาปนนฺติ อิทํ พุทธฺ าจิณฺณํ ฯ
ยังมีพุทธาจิณณะแม้อื่นอีก คือ การทรงทำปฏิสันถารกับพวกอาคันตุกะเสียก่อน. ทรงแสดงธรรม ด้วยอำนาจเรื่องที่เกิดขึ้น.
ครั้นโทษเกิดขึ้น, ทรงบัญญัติสิกขาบท. นี้เป็นพุทธาจิณณะ ดังพรรณนามาฉะนี้แล.
[สาวกาจิณณะ ความเคยประพฤติมาของพระสาวก]
กตมํ สาวกาจิณฺณํ ฯ พุทธฺ สฺส ภควโต กาเล ทฺวิกฺขตฺตุํ สนฺนิปาโต ปุเร วสฺสูปนายิกาย จ
กมฺมฏฺฐานคหณตฺถํ วุฏฺฐวสฺสานญฺจ อธิคตคุณาโรจนตฺถํ อุปริกมฺมฏฺฐานคหณตฺถญฺจ ฯ อิทํ สาวกาจิณฺณํ ฯ
สาวกาจิณณะ เป็นไฉน? คือ ในกาลแห่งพระผู้มพี ระภาค (ยังทรงพระชนม์อยู่)
มีการประชุม (พระสาวก) ๒ ครั้ง คือ เวลาก่อนเข้าพรรษาและวันเข้าพรรษา
เพื่อเรียนเอากรรมฐาน ๑ เพื่อบอกคุณทีต่ นได้บรรลุแก่ภิกษุผู้ออกพรรษามาแล้ว ๑ เพือ่ เรียนเอากรรมฐานที่สูงๆ ขึ้นไป ๑.
นี้เป็นสาวกาจิณณะ.
อิธ ปน พุทฺธาจิณฺณํ ทสฺเสนฺโต อาห “อาจิณฺณํ โข ปเนตํ อานนฺท ตถาคตานนฺติ ฯ
ส่วนใน(อธิการ)นี้ พระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงถึงพุทธาจิณณะ
จึงตรัสพระดำรัสเป็นต้นว่า อาจิณฺณํ โข ปเนตํ อานนฺท ตถาคตานํ ดังนี้.
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“อายามาติ อาคจฺฉยาม ฯ
บทว่า อายาม แปลว่า เรามาไปกันเถิด.
“อปโลเกสฺสามาติ จาริกญฺจรณตฺถาย อาปุจฺฉิสฺสาม ฯ
บทว่า อปโลเกสฺสาม แปลว่า เราจักบอกลา (เวรัญชพราหมณ์) เพื่อต้องการเที่ยวไปสู่ที่จาริก.
“เอวนฺติ สมฺปฏิจฺฉนตฺเถ นิปาโต ฯ
ศัพท์ว่า เอวํ เป็นนิบาต ลงในอรรถว่ายอมรับ.
“ภนฺเตติ คารวาธิวจนเมตํ ฯ “สตฺถุโน ปฏิวจนทานนฺติปิ วฏฺฏติ ฯ
คำว่า ภนฺเต นั่น เป็นชื่อเรียกด้วยความเคารพ. จะพูดว่า “ถวายคำทูลตอบแด่พระศาสดา” ดังนี้บ้าง ก็ใช้ได้.
“ภควโต ปจฺจสฺโสสีติ ภควโต วจนํ ปฏิอสฺโสสิ อภิมโุ ข หุตวฺ า สุณิ สมฺปฏิจฉฺ ิ ฯ “เอวนฺติ อิมนิ า วจเนน ปฏิคคฺ เหสีติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
สองบทว่า ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ความว่า ท่านพระอานนท์ทลู รับฟัง คือตัง้ หน้าฟัง ได้ทลู รับพระดำรัสของพระผูม้ พี ระภาคด้วยดี.
มีคำอธิบายว่า “ทูลรับด้วยคำว่า เอวํ นี้.”
[229] “อถโข ภควา นิวาเสตฺวาติ อิธ “ปุพฺพณฺหสมยนฺติ วา “สายณฺหสมยนฺติ วา น วุตต
ฺ ํฯ

ในคำว่า อถโข ภควา นิวาเสตฺวา นี้ ท่านพระอุบาลีมิได้กล่าวไว้วา่ “เป็นเวลาเช้า” หรือ” เป็นเวลาเย็น.”
เอวํ สนฺเตปิ, ภควา กตภตฺตกิจฺโจ มชฺฌนฺติกํ วีตินาเมตฺวา อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ ปจฺฉาสมณํ กตวา
นครทฺวารโต ปฏฺฐาย นครวีถโิ ย สุวณฺณรสปิญชฺ ราหิ พุทธฺ รํสหี ิ สมุชโฺ ชตยมาโน, เยน เวรญฺชสฺส พฺราหฺมณสฺส นิเวสนํ, เตนูปสงฺกมิ ฯ
แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น พระผู้มพี ระภาค ทรงทำภัตกิจเสร็จแล้ว ทรงยับยั้งอยู่ตลอดเวลาเที่ยงวัน
ให้ท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะ ทรงให้ถนนในพระนคร ตั้งต้นแต่ประตูพระนครไป รุ่งเรืองไปด้วยพระพุทธรัศมี
ซึ่งมีช่อดุจสายทอง เสด็จเข้าไปโดยทางที่นิเวศน์ของเวรัญชพราหมณ์นั้นตั้งอยู่.
ฆรทฺวาเร ฐิตมตฺตเมว จสฺส ภควนฺตํ ทิสฺวา ปริชโน อาโรเจสิ ฯ
ส่วนปริชนเห็นพระผู้มีพระภาคผูพ้ อประทับยืนอยู่ที่ประตูเรือนของเวรัญชพราหมณ์เท่านั้น ก็ได้แจ้งข่าวแก่พราหมณ์.
พฺราหฺมโณ สตึ ปฏิลภิตฺวา สํเวคชาโต สหสา วุฏฺฐาย มหารหํ อาสนํ ปญฺญาเปตฺวา ภควนฺตํ ปจฺจุคฺคมฺม
“อิโต ภควา อุปสงฺกมตูติ อาห ฯ
พราหมณ์หวนระลึกได้ แล้วก็เกิดความสังเวช จึงรีบลุกขึ้น สั่งให้จัดปูอาสนะที่ควรแก่คา่ มาก ออกไปต้อนรับพระผู้มีพระภาค
กราบทูลว่า “ขอพระผู้มพี ระภาค จงเสด็จเข้ามาทางนี้เถิด.”
ภควา อุปสงฺกมิตวฺ า ปญฺญตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ
พระผู้มีพระภาค ได้เสด็จเข้าไปประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดปูไว้แล้ว.
อถโข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ ภควนฺตํ อุปนิสีทิตุกาโม อตฺตนา ฐิตปฺปเทสโต, เยน ภควา, เตนูปสงฺกมิ ฯ
ลำดับนั้นแล เวรัญชพราหมณ์มีความประสงค์จะเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาค
จึงได้เข้าไปเฝ้าโดยทางทีพ่ ระผู้มพี ระภาคประทับอยู่ จากที่ๆ ตนยืนอยู่.
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อิโต ปรํ อุตฺตานตฺถเมว ฯ
คำเบื้องหน้าแต่นี้ไป มีใจความกระจ่างแล้วทั้งนั้น.
[เวรัญชพราหมณ์ทูลเรื่องที่มิได้ถวายทานตลอดไตรมาส]
ยํ ปน พฺราหฺมโณ อาห “อปิจ โย เทยฺยธมฺโม โส น ทินฺโนติ, ตตฺรายมธิปฺปาโย .
ก็ในคำที่พราหมณ์กราบทูลว่า “อนึ่ง ไทยธรรมที่ควรจะถวายข้าพเจ้ามิได้ถวาย” มีคำอธิบายดังต่อไปนี้:มยา นิมนฺติตานํ วสฺสํ วุฏฺฐานํ ตุมฺหากํ “เตมาสํ ทิวเส ทิวเส ปาโต ยาคุขชฺชกํ, มชฺฌนฺติเก ขาทนียํ โภชนียํ,
สายณฺหกาเล อเนกวิธปานวิกติคนฺธปุปฺผาทีหิ ปูชาสกฺกาโรติ เอวมาทิโก โย เทยฺยธมฺโม ทาตพฺโพ อสฺส, โส น ทินฺโนติ ฯ
ข้าพเจ้ายังไม่ได้ถวายไทยธรรมที่ควรจะถวาย มีอาทิอย่างนี้คือ
“ทุกๆ วัน ตลอดไตรมาส เวลาเช้าควรถวายยาคูและของควรเคี้ยว, เวลาเที่ยงควรถวายขาทนียะโภชนียะ,
เวลาเย็นควรถวายบูชาสักการะ ด้วยวัตถุมีน้ำปานะที่ปรุงชนิดต่างๆ มากมาย ของหอมและดอกไม้เป็นต้น”
แก่พระองค์ผู้ซึ่งข้าพเจ้านิมนต์ให้อยู่จำพรรษาแล้ว.
“ตญฺจ โข โน อสนฺตนฺติ เอตฺถ ปน ลิงฺควิปลฺลาโส เวทิตพฺโพ ฯ
ก็ในคำว่า ตญฺจ โข โน อสนฺตํ นี้ พึงทราบว่าเป็นลิงควิปัสลาส.
“โส จ โข เทยฺยธมฺโม อมฺหากํ โน อสนฺโตติ อยํ เหตฺถ อตฺโถ ฯ
ก็ในคำนี้มีใจความดังนีว้ ่า “ก็แล ไทยธรรมนั้น ไม่มีอยู่แก่ข้าพเจ้าก็หามิได้.”
อถวา “ยํยํ มยํ ตุมฺหากํ ทเทยฺยาม, ตญฺจ โข โน อสนฺตนฺติ เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง พึงเห็นใจความในคำนี้อย่างนี้ว่า “ข้าพเจ้าพึงถวายของใดๆ แก่พระองค์ ก็แล ของนั้นมิใช่จะไม่มี.”
“โนปิ อทาตุกมฺยตาติ อทาตุกามตาปิ โน นตฺถิ, ยถา ปหุตวิตตฺ ูปกรณานํ [230] มจฺฉรีนํ ฯ
คำว่า โน ปิ อทาตุกมฺยตา ความว่า แม้ความไม่อยากถวายของข้าพเจ้า
เหมือนของเหล่าชนผู้มีความตระหนี่ซึ่งมีอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจมากมาย ไม่อยากถวายฉะนั้น ก็ไม่มี.
ตํ กุเตตฺถ ลพฺภา พหุกิจจฺ า ฆราวาสาติ ฯ
ภายใน(ไตรมาส)นี้ พระองค์จะพึงได้ไทยธรรมนั้นจากไหน เพราะฆราวาสมีกิจมาก มีกรณียะมาก.
ตฺตรายํ โยชนา ฯ
ใน(คำว่า ตํ กุเตตฺถ ลพฺภา พหุกิจฺจา ฆราวาสา) นั้น มีการประกอบความดังต่อไปนี้:“ยสฺมา พหุกิจฺจา ฆราวาสา, ตสฺมา เอตฺถ สนฺเตปิ เทยฺยธมฺเม ทาตุกมฺยตาย จ,
ตํ กุโต ลพฺภา กุโต ตํ สกฺกา ลทฺธํุ ยํ มยํ ตุมฺหากํ เทยฺยธมฺมํ ทเทยฺยามาติ ฆราวาสํ ครหนฺโต อาห ฯ
พราหมณ์ เมื่อจะตำหนิการอยู่ครองเรือน จึงได้กราบทูลว่า
“เพราะการอยู่ครองเรือนมีกิจมาก. ฉะนั้นภายในไตรมาสนี้, เมื่อไทยธรรม และความประสงค์จะถวายแม้มีอยู่,
พระองค์พึงได้ไทยธรรม ที่ข้าพเจ้าจะพึงถวายแก่พระองค์ แต่ที่ไหน คือ พระองค์อาจได้ไทยธรรมนั้น จากที่ไหน.”
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โส กิร มาเรน อาวฏฺฏิตภาวํ น ชานาติ “ฆราวาสปลิโพเธน เม สติสมฺโมโส ชาโตติ มญฺญิ ฯ ตสฺมา เอวมาห ฯ
ได้ยินว่า เวรัญชพราหมณ์นั้น ย่อมไม่รู้ความที่ตนถูกมารดลใจ จึงได้สำคัญว่า
“เราเกิดเป็นผู้มีสติหลงลืม เพราะกังวลอยู่ ด้วยการครองเรือน.” เพราะฉะนั้น พราหมณ์จึงได้กราบทูลอย่างนั้น.
อปิจ “ตํ กุเตตฺถ ลพฺภาติ “อิมสฺมึ เตมาสพฺภนฺตเร ยมหํ ตุมฺหากํ ทเทยฺยํ, ตํ กุโต ลพฺภา, พหุกิจจฺ า หิ ฆราวาสาติ
เอวเมตฺถ โยชนา เวทิตพฺพา ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ในคำว่า ตํ กุเตตฺถ ลพฺภา นี้ พึงทราบการประกอบความอย่างนีว้ ่า
“ภายในไตรมาสนี้ ข้าพเจ้าจะพึงถวายไทยธรรมอันใด แด่พระองค์,
ไทยธรรมอันนั้น ข้าพเจ้าจะพึงได้จากไหน? เพราะว่า การอยู่ครองเรือนมีกิจมาก.”
[เวรัญชพราหมณ์ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเพื่อเสวยภัตตาหาร]
อถ พฺราหฺมโณ “ยนฺนูนาหํ, ยํ เม ตีหิ มาเสหิ ทาตพฺพํ สิยา, ตํ สพฺพํ เอกทิวเสเนว ทเทยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา
“อธิวาเสตุ เม ภวํ โคตโมติอาทิมาห ฯ
ครั้งนั้น พราหมณ์ดำริวา่
“ไฉนหนอ ไทยธรรมอันใด เป็นของอันเราจะพึงถวาย โดย ๓ เดือน, เราควรถวายไทยธรรมอันนัน้ ทัง้ หมด โดยวันเดียวเท่านัน้ ”
จึงได้กราบทูลคำเป็นต้นว่า “ขอพระโคดมผู้เจริญ ทรงรับภัตตาหารของข้าพเจ้าเถิด” ดังนี้.
ตตฺถ “สฺวาตนายาติ ยํ เม ตุมฺเหสุ สกฺกาเร กเต เสฺว ภวิสฺสติ ปุญฺญญฺเจว ปีติปามุชฺชญฺจ, ตทตฺถาย ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สฺวาตนาย ความว่า
เพื่อประโยชน์แก่บุญกุศล และปีติปราโมทย์ ซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้ ในเมื่อข้าพเจ้าได้กระทำสักการะในพระองค์.
[พระผู้มีพระภาคทรงรับคำอาราธนาของพราหมณ์]
อถ ตถาคโต “สเจ อหํ นาธิวาเสยฺยํ,
‘อยํ เตมาสํ กิญฺจิ อลทฺธา กุปิโต มญฺเญ เตน เม ยาจิยมาโน เอกภตฺตมฺปิ น ปฏิคฺคณฺหาติ.
นตฺถิ อิมสฺมึ อธิวาสนกฺขนฺติ. อสพฺพญฺญู อยนฺติ เอวํ พฺราหฺมโณ จ เวรญฺชาวาสิโน จ ครหิตฺวา พหุํ อปุญฺญํ ปสเวยฺยุํ.
ตํ เตสํ มา อโหสีติ เตสํ อนุกมฺปาย อธิวาเสสิ ภควา๑ ตุณฺหีภาเวน ฯ
ลำดับนั้น พระผู้มพี ระภาคผูต้ ถาคต ทรงรำพึงว่า
“ถ้าเราจะไม่รับคำอาราธนาไซร้ พราหมณ์และชาวเมืองเวรัญชา จะพึงติเตียน อย่างนี้ว่า
‘พระสมณะองค์นี้ ไม่ได้อะไรๆ ตลอดไตรมาส ชะรอยจะพึงโกรธกระมัง?
เพราะเหตุนั้น เราอ้อนวอนอยู่ ก็ไม่ทรงรับแม้ภัตตาหารครั้งหนึ่ง,
ในพระสมณะองค์นี้ ไม่มีอธิวาสนาขันติ. พระสมณะองค์นี้ ไม่ใช่สพั พัญญู’ ก็จะพึงประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมาก,
(การประสบสิง่ ทีม่ ใิ ช่บญุ )นัน้ อย่าได้มแี ก่ชนเหล่านัน้ เลย” ดังนี้ จึงทรงรับคำอาราธนา เพือ่ อนุเคราะห์แก่ชนเหล่านัน้ โดยดุษณีภาพ.
อธิวาเสตฺวา จ อถโข ภควา เวรญฺชํ พฺราหฺมณํ “อลํ ฆราวาสปลิโพธจินฺตายาติ สญฺญาเปตฺวา
ตํ ขณานุรูปาย ธมฺมิยา กถาย (๑) ทิฏฺฐธมฺมกิ สมฺปรายิกํ อตฺถํ [231] สนฺทสฺเสตฺวา (๒) กุสเล ธมฺเม สมาทเปตฺวา คณฺหาเปตฺวา
๑ ตถาคโตติ ปทํ ภควาติ ปทสฺส วิเสสนนฺติ โยชนา ฯ
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(๓) ตตฺถ จ นํ สมุตเฺ ตเชตฺวา สอุสฺสาหํ กตฺวา (๔) ตาย สอุสฺสาหตาย อญฺเญหิ จ วิชชฺ มานคุเณหิ สมฺปหํเสตฺวา
ธมฺมรตนวสฺสํ วสฺสติ ฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ ฯ
ก็ครั้งนั้นแล พระผู้มพี ระภาค ครั้นทรงรับอาราธนาแล้ว
ได้ทรงเตือนเวรัญชพราหมณ์ ให้สำนึกตัวว่า “ไม่ควรคิดถึงความกังวลด้วยการอยู่ครอบครองเรือนเลย” แล้วทรง
(๑) ชี้แจงให้เวรัญชพราหมณ์ เห็นประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายภาคหน้า (๒) ให้สมาทาน คือให้รับเอากุศลธรรม
และ (๓) ให้เวรัญชพราหมณ์นั้นอาจหาญ คือทำให้มีความอุตสาหะในกุศลธรรมตามที่ตนสมาทานแล้วนั้น
และ (๔) ทรงปลอบให้รา่ เริง ด้วยความเป็นผู้มีอุตสาหะนั้น และด้วยคุณธรรมที่มีอยู่อย่างอื่น
ด้วยธรรมีกถาอันสมควรแก่ขณะนั้น ได้ทรงยังฝนคือพระธรรมรัตนะให้ตกลงแล้ว ก็เสด็จลุกจากอาสนะกลับไป.
[เวรัญชพราหมณ์สั่งให้เตรียมภัตตาหารถวายพรุง่ นี้]
ปกฺกนฺเต จ ปน ภควติ, เวรญฺโช พฺราหฺมโณ ปุตฺตทารํ อามนฺเตสิ
“มยํ ภเณ ภควนฺตํ เตมาสํ นิมนฺเตตฺวา เอกทิวสํ เอกภตฺตมฺปิ นาทมฺหา,
หนฺท ทานิ ตถา ทานํ ปฏิยาเทถ, ยถา เตมาสิโกปิ เทยฺยธมฺโม เสฺว เอกทิวเสเนว ทาตุํ สกฺกา โหตีติ ฯ
ก็แล เมื่อพระผู้มีพระภาค เสด็จกลับไปแล้ว เวรัญชพราหมณ์ได้เรียกบุตรและภรรยามาสั่งว่า “แน่ะพนาย
เราได้นิมนต์พระผู้มีพระภาค (ให้อยู่จำพรรษา) ตลอดไตรมาสแล้ว ในวันหนึ่ง ก็มิได้ถวายภัตตาหารสักก้อนเดียวเลย.
เอาเถิด บัดนี้ พวกท่านจงตระเตรียมทาน ให้เป็นเหมือนไทยธรรมแม้ที่ควรถวายตลอดไตรมาส
เป็นของอาจถวายในวันพรุ่งนี้ได้ โดยวันเดียวเท่านั้น.”
ตโต ปณีตทานํ ปฏิยาทาเปตฺวา, ยํ ทิวสํ ภควา นิมนฺติโต, ตสฺสา๑ รตฺติยา อจฺจเยน อาสนฏฺฐานํ อลงฺการาเปตฺวา
มหารหานิ อาสนานิ ปญฺญาเปตฺวา คนฺธธูปวาสกุสุมวิจติ ฺรํ มหาปูชํ สชฺชติ ฺวา ภควโต กาลํ อาโรจาเปสิ ฯ
ต่อจากนั้น เวรัญชพราหมณ์ สั่งให้ตระเตรียมทานที่ประณีต โดยล่วงไปแห่งราตรีของวันที่ตนนิมนต์พระผู้มพี ระภาคไว้ ๒
ก็ได้สั่งให้ประดับที่ตั้งอาสนะ ให้ปูอาสนะทั้งหลาย ที่ควรค่ามากไว้ จัดแจงการบูชาอย่างใหญ่
อันวิจติ รด้วยของหอมธูปเครื่องอบและดอกโกสุมเสร็จแล้ว จึงสั่งให้เจ้าพนักงานไปกราบทูลกาลแด่พระผู้มีพระภาค.
เตน วุตฺตํ “อถโข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ฯเปฯ นิฏฺฐิตํ ภตฺตนฺติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ท่านพระอุบาลีเถระ จึงได้กล่าวว่า อถโข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ฯเปฯ นิฏฺฐิตํ ภตฺตํ.๓
[พระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังนิเวศน์ของเวรัญชพราหมณ์]
ภควา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ตตฺถ อคมาสิ, เตน วุตตฺ ํ “อถโข ภควา ฯเปฯ นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺฆนฺติ ฯ
พระผู้มีพระภาค มีภกิ ษุสงฆ์แวดล้อมแล้ว ได้เสด็จไปที่(นิเวศน์ของพราหมณ์)นั้น,
เพราะเหตุนั้น ท่านพระอุบาลีเถระ จึงได้กล่าวว่า อถโข ภควา ฯเปฯ นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน.๔”
๑
๒
๓
๔

ตสฺส อิติ ภเวยฺย ฯ
.. ตลอดวันทีต่ นนิมนต์พระผู้มีพระภาคไว้ โดยล่วงไปแห่งราตรีนั้น …
วิ. มหา. ๑/๑๘.
วิ. มหา. ๑/๑๘.
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“อถโข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ พุทฺธปฺปมุขํ ภิกฺขุสงฺฆนฺติ “พุทฺธปฺปมุขนฺติ พุทฺธปริณายกํ ฯ
“พุทธฺ ํ สงฺฆตฺเถรํ กตฺวา นิสินฺนนฺติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
บทว่า พุทธฺ ปฺปมุขํ ในคำว่า อถโข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ พุทธฺ ปฺปมุขํ ภิกฺขุสงฺฆํ นี้ แปลว่า มีพระพุทธเจ้าเป็นปริณายก.
มีคำอธิบายว่า “ผู้นั่งให้พระพุทธเจ้าเป็นพระสังฆเถระ.”
“ปณีเตนาติ อุตฺตเมน ฯ
บทว่า ปณีเตน แปลว่า อันดีเยี่ยม.
“สหตฺถาติ สหตฺเถน ฯ
บทว่า สหตฺถา แปลว่า ด้วยมือตนเอง.
สนฺตปฺเปตฺวาติ สุฏฺฐุ ตปฺเปตฺวา ปริปุณฺณํ สุหิตํ ยาวทตฺถํ กตฺวา ฯ
บทว่า สนฺตปฺเปตฺวา ความว่า ให้อิ่มหนำด้วยดี คือให้บริบูรณ์ ได้แก่ เกื้อกูลด้วยดีจนพอแก่ความต้องการ.
“สมฺปวาเรตฺวาติ สุฏฺฐุ ปวาเรตฺวา “อลํ อลนฺติ หตฺถสญฺญาย จ มุขสญฺญาย จ วจีเภเทน จ ปฏิกฺขิปาเปตฺวา ฯ
บทว่า สมฺปวาเรตฺวา ความว่า ให้ทรงห้ามเสียด้วยดี คือให้ทรงคัดค้าน ด้วยหัตถสัญญา มุขสัญญา และวจีเภท ว่า “พอละ พอละ.”
“ภุตฺตาวินฺติ ภุตตฺ วนฺตํ ฯ
บทว่า ภุตตฺ าวึ แปลว่า ผู้เสวยเสร็จแล้ว.
[232] “โอนีตปตฺตปาณินฺติ ปตฺตโต โอนีตปาณึ.

“อปนีตหตฺถนฺติ วุตฺตํ โหติ ฯ

บทว่า โอนีตปตฺตปาณึ แปลว่า ทรงนำพระหัตถ์ออกจากบาตร. มีคำอธิบายว่า “ทรงชักพระหัตถ์ออกแล้ว” (ทรงล้างพระหัตถ์แล้ว).
[พราหมณ์ถวายไตรจีวรแก่พระผู้มีพระภาคและพระภิกษุสงฆ์]
“ติจวี เรน อจฺฉาเทสีติ ติจวี รํ ภควโต อทาสิ ฯ อิทํ ปน โวหารวจนมตฺตํ โหติ “ติจีวเรน อจฺฉาเทสีติ ฯ
สองบทว่า ติจวี เรน อจฺฉาเทสิ ความว่า (พราหมณ์) ได้ถวายไตรจีวรแด่พระผู้มพี ระภาค.
ก็คำว่า ติจวี เรน อจฺฉาเทสิ นี้ เป็นเพียงโวหารพจน์.
ตสฺมึ จ ติจีวเร เอกเมโก สาฏโก สหสฺสํ อคฺฆติ ฯ
ก็ในไตรจีวรนั้น ผ้าสาฎกแต่ละผืน มีราคาผืนละพันหนึ่ง.
อิติ พฺราหฺมโณ ภควโต ติสหสฺสคฺฆนกํ ติจีวรมทาสิ อุตฺตมํ กาสิยวตฺถสทิสํ ฯ
พราหมณ์ได้ถวายไตรจีวรชั้นดีเยี่ยม เช่นกับผ้าแคว้นกาสี มีราคาถึงสามพันแด่พระผู้มพี ระภาค ด้วยประการฉะนี้ .
“เอกเมกญฺจ ภิกฺขุํ เอกเมเกน ทุสฺสยุเคนาติ เอกเมเกน ทุสฺสยุคเลน ฯ
หลายบทว่า เอกเมกญฺจ ภิกขุํ เอกเมเกน ทุสฺสยุเคน ความว่า พราหมณ์ได้ให้ภิกษุรูปหนึ่งๆ ครองด้วยผ้าคู่หนึ่งๆ.
ตตฺร เอกสาฏโก ปญฺจ สตานิ อคฺฆติ ฯ
บรรดาผ้าเหล่านั้น ผ้าสาฎกผืนหนึ่งๆ มีราคาห้าร้อย.
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เอวํ ปญฺจนฺนํ ภิกฺขุสตานํ ปญฺจสตสหสฺสคฺฆนกานิ ทุสฺสานิ อทาสิ ฯ
พราหมณ์ได้ถวายผ้ามีราคา ๕๐๐,๐๐๐ แก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป ด้วยประการฉะนี้.
พฺราหฺมโณ เอตฺตกมฺปิ ทตฺวา อตุฏฺโฐ ปุน สตฺตฏฺฐสหสฺสคฺฆนเก อเนเก รตฺตกมฺพเล จ ปตฺตุณฺณปฏปเฏ ๑ จ ผาเลตฺวา ผาเลตฺวา
อาโยคอํสวทฺธกกายพนฺธนปริสฺสาวนาทีนํ อตฺถาย อทาสิ ฯ
พราหมณ์ถวายแล้วถึงเท่านี้ยังไม่พอแก่ใจ ได้แบ่งผ้ากำพลแดง และผ้าปัตตุณณะ และผ้าห่มมากมาย มีราคาเจ็ดแปดพัน
ถวายเพื่อประโยชน์แก่บริขาร มีผ้ารัดเข่า ผ้าสไบเฉียง ประคดเอว และผ้ากรองน้ำ เป็นต้นอีก.
สตปากสหสฺสปากานญจ เภสชฺชเตลานํ ตุมฺพานิ ปูเรตฺวา เอกเมกสฺส ภิกฺขุโน อพฺภญฺชนตฺถาย สหสฺสคฺฆนกํ เตลมทาสิ ฯ
และได้ตวงน้ำมันยาซึ่งหุงต้มร้อยครั้งพันครั้ง ให้เต็มทะนาน ถวายน้ำมันมีราคาพันหนึ่ง
เพื่อประโยชน์แก่การทา แก่ภิกษุรูปหนึ่งๆ.
กึ พหุนา จตุปฺปจฺจเยสุ ฯ
จะมีประโยชน์อะไร ด้วยการกล่าวมากในปัจจัยสี่.
น โกจิ ปริกฺขาโร สมณปริโภโค อทินฺโน นาม อโหสิ ฯ
บริขารอะไรๆ ซึ่งเป็นเครื่องใช้ของสมณะ ชื่อว่าพราหมณ์มิได้ถวายแล้วมิได้มี.
ปาลิยํ ปน จีวรมตฺตเมว วุตฺตํ ฯ
แต่ในพระบาลีกล่าวแต่เพียงจีวรเท่านั้น.
เอวํ มหายาคํ ยชิตฺวา สปุตฺตทารํ วนฺทติ ฺวา นิสินฺนํ อถโข ภควา เวรญฺชํ พฺราหฺมณํ
เตมาสํ มาราวฏฺฏเนน ธมฺมสฺสวนามตรสปริโภคปริหีนํ เอกทิวเสเนว ธมฺมามตวสฺสํ วสฺสติ ฺวา ปริปุณฺณสงฺกปฺปํ กุรุมาโน
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา ฯเปฯ อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ ฯ
ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค จะทรงยังฝนคืออมตธรรมให้ตก ทำเวรัญชพราหมณ์
ผู้เสื่อมสิ้นจากการบริโภครสแห่งอมตะคือการฟังธรรม ด้วยถูกมารดลใจให้เคลิบเคลิ้มเสียสามเดือน
ผู้ทำการบูชาใหญ่อย่างนั้นแล้ว พร้อมด้วยบุตรและภรรยา ถวายบังคมแล้วนั่ง
ให้เป็นผู้มีความดำริเต็มที่ โดยวันเดียวเท่านั้น
จึงยังพราหมณ์ให้เล็งเห็นสมาทานอาจหาญ ให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถา แล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป.
พฺราหฺมโณปิ สปุตฺตทาโร ภควนฺตญฺจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจ วนฺทิตวฺ า
“ปุนปิ ภนฺเต อมฺหากํ อนุคฺคหํ กเรยฺยาถาติ [233] เอวมาทีนิ วทนฺโต อนุวชิตฺวา อสฺสูนิ ปวตฺตยมาโน นิวตฺติ ฯ
ฝ่ายพราหมณ์ พร้อมทั้งบุตรและภรรยา ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์แล้ว
ตามไปส่งเสด็จ พลางกล่าวคำมีอาทิอย่างนีว้ ่า “พระเจ้าข้า! พระองค์พึงทำความอนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายแม้อีก”
แล้วปล่อยให้น้ำตาไหลกลับมา.

๑ ปตฺตุณฺณปฏฺฏปเฏ ฯ
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[พระผู้มีพระภาคเสด็จจากเมืองเวรัญชาไปประทับที่เมืองไพศาลี]
“อถโข ภควา เวรญฺชายํ ยถาภิรนฺตํ วิหริตวฺ าติ ยถาอชฺฌาสยํ ยถารุจิตํ วาสํ วสิตฺวา เวรญฺชาย นิกฺขมิตฺวา
มหามณฺฑลจาริกจรณกาเล คนฺตพฺพํ พุทธฺ วีถึ ปหาย ทุพฺภิกฺขโทเสน กิลนฺตํ ภิกฺขุสงฺฆํ อุชุนา มคฺเคน คเหตฺวา คนฺตกุ าโม
โสเรยฺยาทีนิ อนุปคมฺม ปยาคปติฏฺฐานํ คนฺตฺวา ตตฺถ คงฺคํ นทึ อุตฺตริตวฺ า, เยน พาราณสี, ตทวสริ ฯ
หลายบทว่า อถโข ภควา เวรญฺชายํ ยถาภิรนฺตํ วิหริตวฺ า มีความว่า
พระผู้มีพระภาคเสด็จอยูต่ ามพระอัธยาศัย คือตามความพอพระทัยแล้ว ออกจากเมืองเวรัญชา
มีพระประสงค์จะทรงละพุทธวิถีที่จะพึงเสด็จไป ในกาลเป็นที่เสด็จเที่ยวจาริกในมณฑลใหญ่
จะทรงพาภิกษุสงฆ์ผู้ลำบากด้วยทุพภิกขโทษ เสด็จไปโดยทางตรง จึงไม่ทรงแวะเมืองทั้งหลาย มีเมืองโสเรยยะเป็นต้น
เสด็จไปยังเมืองปยาคประดิษฐาน ข้ามแม่น้ำคงคาที่เมืองนั้น แล้วเสด็จไปโดยทิสาภาคทางเมืองพาราณสี.
เตน อวสรีติ ตทวสริ ฯ ตตฺราปิ ยถาอชฺฌาสยํ วิหริตฺวา เวสาลึ อคมาสิ ฯ
พระผู้มีพระภาคได้เสด็จไปโดยทิสาภาคนั้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า ตทวสริ.
พระองค์ประทับอยู่ตามพระอัธยาศัย แม้ในเมืองพาราณสีนั้นแล้ว ได้เสด็จไปยังเมืองไพศาลี.
เตน วุตฺตํ “อนุปคมฺม โสเรยฺยํ ฯเปฯ เวสาลิยํ วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลายนฺติ ฯ
เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย์ จึงกล่าวว่า “ไม่ทรงแวะเมืองโสเรยยะ เมืองสังกัสสะ เมืองกัณณกุชชะ
เสด็จไปทางเมืองปยาคประดิษฐาน แล้วเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาที่เมืองปยาคประดิษฐาน ไปโดยทิสาภาคทางเมืองพาราณสี.
ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคประทับแรมในเมืองพาราณสีตามพอพระทัย แล้วทรงหลีกจาริกไป ทางเมืองไพศาลี
เมื่อเสด็จจาริกไปโดยลำดับ ได้ทรงแวะเมืองไพศาลี.
ได้ยินว่า พระผู้มพี ระภาคประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลาในป่ามหาวัน ใกล้เมืองไพศาลีนั้น.๑”
สมนฺตปาสาทิกาย วินยสํวณฺณนาย เวรญฺชกณฺฑวณฺณนา นิฏฺฐิตา ฯ
จบ เวรัญชกัณฑวรรณนา ในอรรถกถาวินัย ชื่อสมันตปาสาทิกา.

๑ วิ. มหา. ๑/๑๘.
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ตตฺรีทํ สมนฺตปาสาทิกาย สมนฺตปาสาทิกตฺตสฺมึ
“อาจริยปรมฺปรโต นิทานวตฺถุปฺปเภททีปนโต
ปรสมยวิวชฺชนโต สกสมยวิสุทธฺ ิโต เจว
พฺยญฺชนปริโสธนโต ปทตฺถโต ปาลิโยชนากฺกมโต
สิกฺขาปทวินิจฺฉยโต วิภงฺคนยเภททสฺสนโต
สมฺปสฺสตํ น ทิสฺสติ กิญฺจิ อปาสาทิกํ ยโต เอตฺถ วิญฺญูนมยํ
ตสฺมา ‘สมนฺตปาสาทิกาเตฺวว สํวณฺณนา ปวตฺตา วินยสฺส
เวเนยฺยทมนกุสเลน วุตฺตสฺส โลกนาเถน โลกมนุกมฺปมาเนนาติ ฯ
ในข้อที่อรรถกถาชือ่ สมันตปาสาทิกาในวินัยนั้น
ชวนให้เกิดความเลื่อมใสโดยรอบด้าน มีคำอธิบายดังจะกล่าวต่อไปดังนี้วา่
“เมื่อวิญญูชนทั้งหลายสอดส่องอยู่
โดยลำดับแห่งอาจารย์ โดยการแสดงประเภทแห่งนิทานและวัตถุ
โดยความเว้นลัทธิอื่น โดยความหมดจดแห่งลัทธิของตน
โดยการชำระพยัญชนะให้เรียบร้อย โดยใจความเฉพาะบท
โดยลำดับแห่งบาลีและโยชนาแห่งบาลี โดยการวินิจฉัยสิกขาบท และ
โดยการชี้แจงความต่างแห่งนัยในวิภังค์
คำน้อยหนึ่งซึ่งไม่ชวนให้เกิดความเลื่อมใส ย่อมไม่ปรากฏในสมันตปาสาทิกานี้,
เพราะเหตุนั้น สังวรรณนาแห่งวินัยที่พระโลกนาถผู้ทรงอนุเคราะห์โลก
ฉลาดในการฝึกเวไนย ได้ตรัสไว้นี้ จึงเป็นไปโดยชื่อว่า ‘สมันตปาสาทิกา’ แล.”
[234]
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ปฐมปาราชิกวณฺณนา
ปฐมปาราชิก วรรณนา
[เรื่องพระสุทิน]
อิโต ปรํ “เตน โข ปน สมเยน เวสาลิยา อวิทูเรติอาทิ เยภุยฺเยน อุตฺตานตฺถํ ฯ
เบื้องหน้าแต่(เวรัญชกัณฑ์)นี้ไป คำว่า เตน โข ปน สมเยน เวสาลิยา อวิทูเร เป็นต้น มีเนื้อความกระจ่างโดยมาก,
ตสฺมา อนุปทวณฺณนํ ปหาย, ยตฺถ ยตฺถ วตฺตพฺพํ อตฺถิ, ตํ ตเทว วณฺณยิสฺสาม ฯ
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะงดการพรรณนาตามลำดับบทเสีย จักพรรณนาแต่เฉพาะบทที่มีคำสมควรจะกล่าวเท่านั้น.
[อรรถาธิบายชื่อบ้านและชื่อบุตรเศรษฐี]
“กลนฺทคาโมติ, กลนฺทกา วุจฺจนฺติ กาลกา, เตสํ วเสน ลทฺธนาโม คาโม ฯ
บ้านที่ได้ชื่อว่า “กลันทคาม” ก็ด้วยอำนาจแห่งกระแตทั้งหลาย ที่เรียกว่า กลันทกะ.
“กลนฺทปุตฺโตติ คามวเสน ลทฺธนามสฺส ราชสมฺมตสฺส จตฺตาฬีสโกฏิวิภวสฺส กลนฺทเสฏฺฐิโน ปุตฺโต ฯ
บทว่า กลนฺทปุตฺโต ความว่า (สุทิน) เป็นบุตรของกลันทเศรษฐี ผู้มีทรัพย์ ๔๐ โกฏิ
ซึ่งได้ชื่อด้วยอำนาจแห่งบ้าน ทีพ่ ระราชทานสมมติให้.
ยสฺมา ปน ตสฺมึ คาเม อญฺเญปิ กลนฺทนามกา มนุสฺสา อตฺถิ, ตสฺมา “กลนฺทปุตฺโตติ วตฺวา ปุน “เสฏฺฐิปุตฺโตติ วุตตฺ ํ ฯ
ก็เพราะมนุษย์แม้เหล่าอื่น ที่มีชอื่ ว่ากลันทะ มีอยู่ในบ้านตำบลนั้น,
ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “กลันทบุตร” แล้วกล่าวย้ำไว้อกี ว่า “เศรษฐีบุตร.”
“สมฺพหุเลหีติ พหุเกหิ ฯ
บทว่า สมฺพหุเลหิ แปลว่า มากหลาย.
“สหายเกหีติ สุขทุกฺขานิ สห อายนฺติ อุปคจฺฉนฺตีติ สหายา ฯ
บทว่า สหายเกหิ ความว่า ชนผู้ชื่อว่าสหาย เพราะอรรถว่าไปร่วมกัน คือเข้าถึงสุขและทุกข์ด้วยกัน.
สหายาเอว สหายกา ฯ เตหิ สหายเกหิ ฯ
สหายนั่นเอง ชื่อว่า สหายกา. (สุทินกลันทบุตร ได้ไปเมืองไพศาลี) กับด้วยสหายเหล่านั้น.
“สทฺธินตฺ ิ เอกโต ฯ
บทว่า สทฺธึ แปลว่า เป็นพวกเดียวกัน.
“เกนจิเทว กรณีเยนาติ เกนจิเทว ภณฺฑปฺปโยชนอุทฺธารสารณาทินา กิจฺเจน ฯ
สองบทว่า เกนจิเทว กรณีเยน ความว่า ด้วยกิจบางอย่าง มีประกอบการซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม และการทวงหนี้ เป็นต้น.
“กตฺติกนกฺขตฺตกีฬากิจฺเจนาติปิ วทนฺติ ฯ
(อาจารย์บางพวก) กล่าวว่า “ด้วยกิจคือการเล่นกีฬาอันเป็นนักขัตฤกษ์ในเดือนกัตติกมาส (คือเดือน ๑๒)” ดังนี้บ้าง.
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ภควา หิ กตฺตกิ ชุณฺหปกฺเข เวสาลึ สมฺปาปุณิ ฯ
จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคเสด็จไปถึงนครไพศาลี ในชุณหปักข์ (ข้างขึน้ ) แห่งเดือนกัตติกมาส.
กตฺติกนกฺขตฺตกีฬา เจตฺถ อุฬารา โหนฺติ, “ตทตฺถํ คโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
อนึ่ง ในนครไพศาลี มีการเล่นกีฬาอันเป็นนักขัตฤกษ์ประจำเดือนกัตติกมาสอย่างโอฬาร,
สุทินกลันทบุตรนั้น พึงทราบว่า “ไป (ยังนครไพศาลี) เพื่อเล่น(กีฬานักขัตฤกษ์)นั้น.”
[สุทินกลันทบุตรไปเพื่อฟังธรรม]
“อทฺทสา โขติ กถํ อทฺทส ฯ
บทว่า อทฺทสา โข ความว่า สุทินกลันทบุตรนั้น ได้เห็นอย่างไร? ได้เห็นอย่างนี้คือ:โส กิร นครโต ภุตฺตปาตราสํ สุทธฺ ุตตฺ ราสงฺคํ มาลาคนฺธวิเลปนหตฺถํ พุทฺธทสฺสนตฺถํ ธมฺมสฺสวนตฺถญฺจ นิกฺขมนฺตํ มหาชนํ ทิสฺวา
“กุหึ คจฺฉถาติ ปุจฺฉิ ฯ
ได้ยินว่า สุทินนั้น ได้เห็นมหาชนผู้บริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้วห่มผ้าขาว มีมือถือดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้
ออกจากพระนครไป เพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าและเพื่อฟังธรรม จึงถามว่า “พวกท่านจะไปที่ไหนกัน?”
“พุทธฺ ทสฺสนตฺถํ ธมฺมสฺสวนตฺถญฺจาติ ฯ
มหาชน ตอบว่า “(จะไป) เพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้า และเพื่อฟังธรรม.”
“เตนหิ อหมฺปิ คจฺฉามีติ คนฺตฺวา จตุพพฺ ิธาย ปริสาย ปริวุตํ พฺรหฺมสฺสเรน ธมฺมํ เทเสนฺตํ ภควนฺตํ อทฺทส ฯ
สุทินกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้น แม้ข้าพเจ้าก็จะไป” แล้วไป
ได้เห็นพระผู้มพี ระภาคผูอ้ ันบริษัททั้ง ๔ แวดล้อมแล้ว ทรงแสดงธรรมอยู่ ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดังเสียงพรหม.
เตน วุตฺตํ “อทฺทสา โข ฯเปฯ เทเสนฺตนฺติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ท่านพระอุบาลีเถระ จึงได้กล่าวไว้วา่
“สุทินกลันทบุตร ได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคผู้อันบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้ว ประทับนั่งแสดงธรรมอยู่.”
“ทิสฺวานสฺสาติ ทิสฺวาน [235] อสฺส ฯ
บทว่า ทิสฺวานสฺส (ตัดบทเป็น) ทิสวฺ าน อสฺส. (เพราะได้เห็น (ความรำพึงนี้ได้ม)ี แก่เขา).
“เอตทโหสีติ ปุพฺเพกตปุญฺญตาย โจทิยมานสฺส ภพฺพกุลปุตตฺ สฺส เอตํ อโหสิ ฯ
บทว่า เอตทโหสิ ความว่า ความรำพึงนี้ ได้มีแก่สุทิน ผู้เป็นภัพพกุลบุตร (ผูค้ วรตรัสรู้) ผู้อันปุพเพกตปุญญตาตักเตือนอยู่.
กึ อโหสิ ฯ
ถามว่า “ความรำพึงนี้ ได้มีแล้วอย่างไร?
“ยนฺนูนาหมฺปิ ธมฺมํ สุเณยฺยนฺติ ฯ
แก้ว่า “ได้มวี ่า ไฉนหนอ เราจะพึงได้ฟังธรรมบ้าง.”
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ตตฺถ “ยนฺนูนาติ ปริวติ กฺกทสฺสนเมตํ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ยนฺนูน นั่น เป็นบทแสดงถึงความรำพึง.
เอวํ กิรสฺส ปริวิตกฺโก อุปฺปนฺโน “ยมยํ ปริสา เอกคฺคจิตตฺ า ธมฺมํ สุณาติ. อโห วตาหมฺปิ ตํ สุเณยฺยนฺติ ฯ
ได้ยนิ ว่า สุทนิ นัน้ ได้เกิดความรำพึงขึน้ อย่างนีว้ า่ “บริษทั นีม้ จี ติ ดิง่ ลงเป็นหนึง่ ฟังธรรมใดอยู่, โอหนอ! แม้เราก็พงึ ฟังธรรมนัน้ .”
“‘อถโข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต เยน สา ปริสาติ อิธ กสฺมา ‘เยน ภควาติ อวตฺวา ‘เยน สา ปริสาติ วุตตฺ นฺติ เจ ฯ
หากจะมีอาจารย์ผู้โจทก์ท้วงว่า “ในคำว่า ครั้งนั้นแล สุทินกลันทบุตรเข้าไปโดยทางบริษัทนั้น นี้
เพราะเหตุไร ท่านพระอุบาลีเถระ จึงไม่กล่าวไว้ว่า ‘เข้าไปเฝ้าโดยทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่?’
แต่กลับกล่าวว่า ‘เข้าไปโดยทางที่บริษัทนั้นอยู่?’”
ภควนฺตํ หิ ปริวาเรตฺวา อุฬารูฬารชนา มหตี ปริสา นิสินฺนา.
ตตฺร น สกฺกา อิมินา ปจฺฉา อาคเตน ภควนฺตํ อุปสงฺกมิตวฺ า นิสีทติ ุํ, ปริสาย ปน เอกสฺมึ ปเทเส สกฺกาติ
โส ตํ ปริสํเยว อุปสงฺกมนฺโต ฯ
เฉลยว่า “จริงอยู่ บริษัทหมู่ใหญ่ อันมีชนผู้ยิ่งใหญ่ นั่งห้อมล้อมพระผู้มพี ระภาคอยู่แล้ว,
สุทินกลันทบุตรนี้ มาภายหลัง ไม่สามารถจะเข้าไปนั่งเฝ้าพระผู้มีพระภาคใน(บริษัท)นั้นได้,
แต่ก็(สามารถจะเข้าไปนั่ง)ในที่แห่งหนึ่งใกล้บริษัทได้. เพราะฉะนั้น สุทินกลันทบุตรนั้นก็เข้าไปหาบริษัทนั้นนั่นแล.
เตน วุตฺตํ “อถโข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต เยน สา ปริสาติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ท่านพระอุบาลีเถระ จึงได้กล่าวว่า ครั้งนั้นแล สุทินกลันทบุตรเข้าไปโดยทางที่บริษัทนั้นนั่งอยู่.๑”
[สุทินกลันทบุตรได้ฟังธรรมแล้วคิดจะบวช]
“เอกมนฺตํ นิสินฺนสฺส โข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตตฺ สฺส เอตทโหสีติ น นิสินฺนมตฺตสฺเสว อโหสิ.
อถโข ภควโต สิกฺขาตฺตยูปสํหิตํ โถกํ ธมฺมกถํ สุตฺวา ตํ ปนสฺส ยสฺมา เอกมนฺตํ นิสินฺนสฺเสว อโหสิ
เตน วุตฺตํ “เอกมนฺตํ นิสินฺนสฺส โข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส เอตทโหสีติ ฯ
หลายบทว่า เอกมนฺตํ นิสินฺนสฺส โข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตตฺ สฺส เอตทโหสิ ความว่า
ความรำพึงนี้ หาได้มีแก่สุทินกลันทบุตร ผู้สักว่านั่งแล้วเท่านั้นไม่,
โดยที่แท้ ก็ความรำพึงนั้น ได้มีแก่สุทินกลันทบุตรนั้น ผู้นั่งแล้ว ณ ที่สมควรข้างหนึ่งนั่นแล
เพราะได้ฟังธรรมกถาหน่อยหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยไตรสิกขา ของพระผู้มีพระภาค,
เพราะเหตุนน้ั ท่านพระอุบาลีเถระ จึงกล่าวไว้วา่ ความรำพึงนี้ ได้มแี ก่สทุ นิ กลันทบุตรผูน้ ง่ั อยูแ่ ล้ว ณ ทีส่ มควรข้างหนึง่ แล.๒
“กึ อโหสีติ ฯ “ยถา ยถา โขติอาทิ ฯ
ถามว่า “ความรำพึงนี้ ได้มีแล้วอย่างไร?”
แก้ว่า “ได้มวี ่า ‘ด้วยอาการใดๆ แล (เราจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผูม้ ีพระภาคทรงแสดงแล้ว)’ ดังนี้เป็นต้น.”

๑ วิ. ๑/๑๙.
๒ วิ. ๑/๑๙.
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ตตฺรายํ สงฺเขปกถา ฯ
ใน(คำว่า ยถา เป็นต้น)นั้น มีการกล่าวโดยสังเขปดังต่อไปนี้:อหํ โข เยน เยน อากาเรน ภควตา ธมฺมํ เทสิตํ อาชานามิ, เตน เตน เม อุปปริกฺขโต เอวํ โหติ ฯ
เราแลจะรูท้ ั่วถึงธรรมทีพ่ ระผู้มพี ระภาคทรงแสดงแล้วด้วยอาการใดๆ,
ความรำพึงอย่างนี้ ย่อมมีแก่เรา ผู้ใคร่ครวญอยู่ด้วยอาการนั้นๆ.
ยเทตํ สิกฺขาตฺตยพฺรหฺมจริยํ เอกทิวสํปิ อขณฺฑํ กตฺวา จริมกจิตตฺ ํ ปาเปตพฺพตาย เอกนฺตปริปุณฺณํ จริตพฺพํ.
เอกทิวสมฺปิ จ กิเลสมเลน อมลินํ กตฺวา จริมกจิตตฺ ํ ปาเปตพฺพตาย เอกนฺตปริสุทฺธํ ฯ
พรหมจรรย์คือไตรสิกขา ชือ่ ว่าอันบุคคล (ผู้อยู่ครองเรือน) จะพึงประพฤติให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียว
เพราะจะต้องทำมิให้ขาดเป็นท่อน แม้ตลอดวันหนึ่ง จวบจนถึง จริมกจิต๑ (คือจิตที่เคลือ่ นจากภพ)
และชื่อว่าอันบุคคล (ผู้อยู่ครองเรือน) จะพึงประพฤติให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียว
เพราะจะต้องทำมิให้เศร้าหมองด้วยมลทินคือกิเลสแม้ตลอดวันหนึ่ง จวบจนถึง จริมกจิต.
“สงฺขลิขิตนฺติ ลิขิตสงฺขสทิสํ [236] โธตสงฺขสปาฏิภาคํ จริตพฺพํ ฯ
บทว่า สงฺขลิขิตํ ความว่า จะพึงปฏิบัติให้เป็นดุจสังข์ที่ขัดแล้ว คือให้มีส่วนเปรียบด้วยสังข์ที่ขัดสีแล้ว.
“อิทํ น สุกรํ อคารํ อชฺฌาวสตาติ อคารมชฺเฌ วสนฺเตน เอกนฺตปริปุณฺณํ ฯเปฯ จริตุํ ฯ
หลายบทว่า อิทํ น สุกรํ อคารํ อชฺฌาวสตา ความว่า อันบุคคลผู้ยังอยู่ในท่ามกลางแห่งเรือน
จะประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียว ให้บริสทุ ธิ์โดยส่วนเดียว ดุจสังข์ที่ขัดแล้วเป็นของทำไม่ได้งา่ ย.
ยนฺนูนาหํ เกเส จ มสฺสุญฺจ โอหาเรตฺวา กาสายรสปีตตาย กาสายานิ พฺรหฺมจริยํ จรนฺตานํ อนุจฺฉวิกานิ อจฺฉาเทตฺวา ปริทหิตฺวา
อคารมฺหา นิกฺขมิตวฺ า อนคาริยํ ปพฺพเชยฺยํ ฯ
ไฉนหนอ! เราจะพึงปลงผมและหนวด ครองคือนุ่งห่มผ้ากาสายะ เพราะเป็นของย้อมแล้วด้วยรสแห่งน้ำฝาด
อันเป็นของสมควรแก่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แล้วออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิต
เอตฺถ จ ยสฺมา อคารสฺส หิตํ กสิวณิชฺชาทิกมฺมํ “อคาริยนฺติ วุจฺจติ. ตญฺจ ปพฺพชฺชาย นตฺถิ.
ก็เพราะกสิกรรมและพาณิชยกรรมเป็นต้น ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เรือน ท่านเรียกว่า อคาริยะ ใน(บทว่า อนคาริยํ) นี.้
และ กสิกรรมพาณิชยกรรมเป็นต้นนั้น ย่อมไม่มีในบรรพชา.
ตสฺมา ปพฺพชฺชา “อนคาริยาติ ญาตพฺพา ฯ ตํ อนคาริยํ ปพฺพชฺชํ ฯ
เพราะเหตุนั้น บรรพชา บัณฑิตพึงรูว้ ่า “อนคาริยา”. ซึ่งการบรรพชาที่ไม่มีกจิ เกื้อกูลแก่เรือนนั้น.
“ปพฺพเชยฺยนฺติ ปฏิปชฺเชยฺยํ ฯ
บทว่า ปพฺพเชยฺยํ แปลว่า พึงเข้าถึง.

๑ จริมกจิต หมายถึงจุติจิต คือจิตเคลื่อนจากภพ หมายถึงจนสิ้นชีวิต. ฎีกาสารัตถทีปนี ๒/๔.

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [สุทินกลันทบุตรทูลขอบรรพชากะพระผู้มีพระภาค] • หน้า ๓๗๕

[สุทินกลันทบุตรทูลขอบรรพชากะพระผู้มีพระภาค]
“อจิรวุฏฺฐิตาย ปริสาย เยน ภควา เตนูปสงฺกมีติ สุทินฺโน, อวุฏฺฐิตาย ปริสาย, น ภควนฺตํ ปพฺพชฺชํ ยาจิ ฯ
หลายบทว่า อจิรวุฏฺฐิตาย ปริสาย เยน ภควา เตนูปสงฺกมิ ความว่า
สุทิน เมื่อบริษัทยังไม่ลุกไป ก็ยังไม่ได้ทูลขอบรรพชากะพระผู้มพี ระภาค.
กสฺมา ฯ ตตฺรสฺส พหู ญาติสาโลหิตา มิตตฺ ามจฺจา สนฺติ. เต “ตฺวํ มาตาปิตูนํ เอกปุตฺตโก, น ลพฺภา ตยา ปพฺพชิตุนฺติ
พาหายมฺปิ คเหตฺวา อากฑฺเฒยฺยุํ. ตโต “ปพฺพชฺชาย อนฺตราโย ภวิสฺสตีติ สเหว ปริสาย อุฏฺฐหิตฺวา โถกํ คนฺตวฺ า
ปุน เกนจิ สรีรกิจฺจเลเสน นิวตฺติตวฺ า ภควนฺตํ อุปสงฺกมฺม ปพฺพชฺชํ ยาจิ ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะใน(บริษัท)นั้น ญาติสาโลหิต มิตรและอมาตย์ของสุทินนั้น มีอยู่มาก,
พวกญาติเป็นต้นเหล่านั้น จะพึงพูดว่า “ท่านเป็นบุตรน้อยคนเดียวของมารดาบิดา, ท่านไม่ได้เพื่อจะบวช” ดังนี้แล้ว
พึงดึงแม้ที่แขน ฉุดออกไป,
ในเวลานั้น สุทิน คิดว่า “อันตราย จักมีแก่บรรพชา” จึงลุกขึ้นเดินไปได้หน่อยหนึ่ง พร้อมกับบริษัทนั่นเอง
แล้วหวนกลับมาอีก ด้วยการอ้างเลสแห่งสรีรกิจบางอย่าง เข้าไปเฝ้าพระผู้มพี ระภาค แล้วทูลขอบรรพชา.
เตน วุตฺตํ “อถโข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต อจิรวุฏฐฺ ิตาย ปริสาย ฯเปฯ ปพฺพาเชตุ มํ ภควาติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ท่านพระอุบาลีเถระ จึงกล่าวไว้ว่า
“ครั้งนั้นแล สุทินกลันทบุตร เมื่อบริษัทลุกไปแล้วไม่นานนัก ก็เข้าไปเฝ้า โดยทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่,
ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ก็ถวายบังคมพระผู้มพี ระภาค นั่งอยู่ ณ ที่สมควรข้างหนึ่ง.
สุทินกลันทบุตร นั่งอยู่ ณ ที่สมควรข้างหนึ่งแล ได้กราบทูลคำนี้กะพระผู้มีพระภาคว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ด้วยอาการใดๆ ข้าพระองค์ จึงรู้ทวั่ ถึงธรรมพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียว
ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียว ดุจสังข์ที่ขัดแล้ว เป็นของทำไม่ได้ง่าย, ข้าพระองค์ปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครองผ้ากาสายะ
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต, ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์บวชเถิด พระเจ้าข้า!”๑
ภควา ปน ยสฺมา ราหุลกุมารสฺส ปพฺพชฺชโต ปภูติ มาตาปิตูหิ อนนุญฺญาตํ ปุตตฺ ํ น ปพฺพาเชติ
ตสฺมา ตํ ปุจฺฉิ “อนุญฺญาโตสิ ปน ตฺวํ สุทินฺน มาตาปิตูหิ ฯเปฯ ปพฺพชฺชายาติ ฯ
ก็เพราะจำเดิมแต่ราหุลกุมารบรรพชามา พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงบวชให้บุตรผู้ที่มารดาบิดาไม่อนุญาต,
เพราะฉะนั้น จึงตรัสถามสุทินนั้นว่า “ดูก่อนสุทิน! ก็เธออันมารดาบิดาอนุญาตให้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วหรือ?๒”
อิโต ปรํ ปาฐานุสาเรเนว คนฺตวฺ า “ตํ กรณียํ ตีเรตฺวาติ เอตฺถ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
เบื้องหน้าแต่พระพุทธดำรัสนี้ไป บัณฑิตพึงทราบเนื้อความไปตามแนวพระบาลีนั่นแล อย่างนี้
ในบทว่า ตํ กรณียํ ตีเรตฺวา๓ นี้.
ธุรนิกฺเขเปเนว ตํ กรณียํ นิฏฺฐาเปตฺวา ฯ
(สุทินกลันทบุตรนั้น) ให้กรณียกิจนั้นเสร็จลง ด้วยการทอดทิ้งธุระนั่นเอง.
๑ วิ. มหา. ๑/๒๐.
๒ วิ. มหา. ๑/๒๐.
๓ วิ. มหา. ๑/๒๐.

หน้า ๓๗๖ • ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [สุทินกลันทบุตรทูลขอบรรพชากะพระผู้มีพระภาค]

น หิ ปพฺพชฺชาย ติพฺพจฺฉนฺทสฺส ภณฺฑปฺปโยชนอุทธฺ ารสารณาทีสุ วา นกฺขตฺตกีฬาย วา จิตตฺ ํ นมติ ฯ
จริงอยู่ น้ำใจของสุทินกลันทบุตร ผู้มีฉันทะแรงกล้าในการบรรพชา
หาได้น้อมไปในธุรกิจทั้งหลายมีประกอบการซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืมและทวงหนี้เป็นต้น หรือในการเล่นกีฬานักขัตฤกษ์ไม่ .
[มารดาบิดาไม่อนุญาตให้สุทินบวช]
“อมฺมตาตาติ เอตฺถ ปน
[237] “อมฺมาติ มาตรํ อาลปติ. “ตาตาติ ปิตรํ ฯ
ก็ในบทว่า อมฺม ตาต นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):สุทินกลันทบุตร เรียกมารดาว่า อมฺม (แม่) (และ) เรียกบิดาว่า ตาต (พ่อ).
“ตฺวํ โขสีติ ตฺวํ โข อสิ ฯ
สองบทว่า ตฺวํ โขสิ (ตัดบทเป็น) ตฺวํ โข อสิ. ((ลูกสุทิน) เจ้าเท่านัน้ แล เป็น …)
“เอกปุตตฺ โกติ เอโกว ปุตฺตโก อญฺโญ เต เชฏฺโฐ วา กนิฏฺโฐ วา นตฺถิ ฯ
บทว่า เอกปุตฺตโก ความว่า เป็นบุตรคนเดียวแท้ๆ คือพี่ชายหรือน้องชายคนอื่นของเจ้าไม่มี.
เอตฺถ จ “เอกปุตฺโตติ วตฺตพฺเพ อนุกมฺปาวเสน “เอกปุตตฺ โกติ วุตฺตํ ฯ
อนึง่ ใน(บทว่า เอกปุตตฺ โก) นี้ เมือ่ มารดาบิดาควรจะกล่าวว่า เอกปุตโฺ ต แต่กล่าวว่า เอกปุตตฺ โก ก็ดว้ ยอำนาจความเอ็นดู.
“ปิโยติ ปีติชนโก ฯ
บทว่า ปิโย แปลว่า ผู้ให้เกิดปีติ.
“มนาโปติ มนวฑฺฒโก ฯ
บทว่า มนาโป แปลว่า ผู้เจริญใจ.
“สุเขธิโตติ สุเขน เอธิโก๑. “สุขสํวฑฺฒิโตติ อตฺโถ ฯ
บทว่า สุเขธิโต แปลว่า ผู้เจริญมาด้วยความสุข. อธิบายว่า “ผู้เติบโตมาด้วยความสุข.”
“สุขปริหโฏติ สุเขน ปริหโฏ ชาตกาลโต ปภูติ ธาตีหิ องฺกโต องฺกํ หริตฺวา ธาริยมาโน
อสฺสกรถกาทีหิ พาลกีฬนเกหิ กีฬมาโน สาธุรสโภชนํ โภชิยมาโน สุเขน ปริหโฏ ฯ
บทว่า สุขปริหโฏ ความว่า ผู้อันเหล่าชนประคบประหงมมาด้วยความสุข คือ ตั้งแต่เวลาเกิดมา
พี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็ผลัดเปลี่ยนสะเอวกันอุ้ม เล่นอยู่ด้วยเครื่องเล่าสำหรับเด็กเล็กๆ มีม้าและรถน้อยๆ เป็นต้น
อันพี่เลี้ยงเป็นต้นให้บริโภคโภชนาหารที่มรี สอร่อยดี ชื่อว่าผู้อันเหล่าชนประคบประหงมด้วยความสุข.

๑ สุเขน เอธิโตติ ยุตตฺ ตรํ ฯ สุเขธิโต สุเขฐิโตติ จ เทฺว ปาฐา เยภุยฺเยน ทิสฺสนฺติ ฯ รฏฺฐปาลสุตฺเตปิ สุเขธิโตติ ปาโฐ ทิสฺสติ ฯ
ตตฺถ ปน ยุ. สุเข ฐิโตติ เหฏฺฐาอตฺถปาเท ลิขยิ ติ ฯ ตพฺพณฺณนายํ สุเขน เอว ฐิโตติ วุตฺตํ ฯ ตญฺหิ เอว ฐิโตติ วจนํ เอธิโตติ ปทํ ภเวยฺยาติ
มญฺญามิ ฯ สุเขธิโตติ ปเนตฺถ เอธ วุฑฺฒิยํ ลาเภ จาติ ธาตุ ฯ เอธตีติ อาขฺยาตปทํ ยถา ตํ กุลํ สุขเมธติ
คมฺภีเร คาธเมธตีติ จ ฯ

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [มารดาบิดาไม่อนุญาตให้สุทินบวช] • หน้า ๓๗๗

“น ตฺวํ ตาต สุทินฺน กิญจฺ ิ ทุกฺขสฺส ชานาสีติ ตฺวํ ตาต สุทินฺน กิญฺจิ อปฺปมตฺตกมฺปิ กลภาคํ ทุกฺขสฺส น ชานาสิ ฯ
หลายบทว่า น ตฺวํ ตาต สุทินฺน กิญจฺ ิ ทุกฺขสฺส ชานาสิ ความว่า
แน่ะลูกสุทิน เจ้าย่อมไม่รู้ส่วนเสี้ยวแห่งทุกข์อะไรๆ แม้เพียงเล็กน้อยเลย.
อถวา “กิญฺจิ ทุกฺเขน นานุโภสีติ อตฺโถ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง อธิบายว่า “เจ้าย่อมไม่ได้เสวยอะไรๆ ด้วยความทุกข์.”
กรณตฺเถ สามิวจนํ ฯ อนุภวนตฺเถ จ ชานนา ฯ
(คำว่า ทุกฺขสฺส นี้) เป็นฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถตติยาวิภตั ติ. ก็ความรู้ เป็นไปในอรรถคือความเสวย.
อถวา “กิญฺจิ ทุกฺขํ น สรสีติ อตฺโถ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง อธิบายว่า “เจ้าย่อมระลึกถึงทุกข์อะไรๆ ไม่ได้.”
อุปโยคตฺเถ สามิวจนํ ฯ สรณตฺเถ จ ชานนา ฯ
(คำว่า ทุกฺขสฺส นี้) เป็นฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถทุติยาวิภัตติ. ก็ความรู้ เป็นไปในอรรถคือความระลึก.
วิกปฺปทฺวเยปิ ปุริมปทสฺส อุตฺตรปเทน สมานวิภตฺติโลโป ทฏฺฐพฺโพ ฯ
แม้ในวิกัปทั้งสอง พึงเห็นการลบวิภัตติแห่งบทเบื้องต้นที่เสมอกัน กับด้วยบทเบื้องปลายเสีย.
ตํ สพฺพํ สทฺทสตฺถานุสาเรน ญาตพฺพํ ฯ
คำตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้น (ผู้ศึกษา)ควรทราบตามแนวคัมภีร์ศัพทศาสตร์.
“มรเณนปิ มยนฺเต อกามกา วินา ภวิสฺสามาติ สเจปิ ตว, อมฺเหสุ ชีวมาเนสุ, มรณํ ภเวยฺย,
เตน เต มรเณนปิ มยํ อกามกา อนิจฺฉกา. น อตฺตโน รุจิยา วินา ภวิสฺสาม. “ตยา วิโยคํ ปาปุณิสฺสามาติ อตฺโถ ฯ
หลายบทว่า มรเณนปิ มยนฺเต อกามกา วินา ภวิสฺสาม ความว่า
แม้ถ้าเมื่อเราทั้งสอง ยังมีชวี ิตอยู่ เจ้าจะพึงตายไซร้, แม้ด้วยความตายของเจ้านั้น เราทั้งสอง ก็ไม่ต้องการ คือไม่ปรารถนา
ชื่อว่า จักไม่ยอมเว้น (ให้เจ้าตาย) ตามความพอใจของตน, อธิบายว่า “เราทั้งสองจักประสบความพลัดพรากจากเจ้าไม่ได้.”
“กึ ปน มยํ ตนฺติ เอวํ สนฺเต, [238] กึ ปน กินฺนาม ตํ การณํ, เยน มยํ ตํ ชีวนฺตํ อนุชานิสฺสาม ฯ
หลายบทว่า กึ ปน มยํ ตํ ความว่า เมื่อเป็นเช่นนั้น, ก็เหตุอะไรเล่า จักเป็นเหตุให้เราทั้งสองอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่
(ออกบวชเป็นบรรพชิต).
อถวา “กึ ปน มยํ ตนฺติ เกน ปน การเณน มยนฺตํ ชีวนฺตํ อนุชานิสฺสามาติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ในบทว่า กึ ปน มยํ ตํ นี้ พึงเห็นใจความอย่างนี้วา่
“ก็เพราะเหตุไรเล่า เราทั้งหลาย จึงจักยอมอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชวี ิตอยู่.”
“ตตฺเถวาติ ยตฺถ นํ ฐิตํ มาตาปิตโร นานุชานึสุ, ตตฺเถว ฐาเน ฯ
บทว่า ตตฺเถว ความว่า “สุทินกลันทบุตรนั้น (นอนลง) ในสถานที่ที่เขายืนอยู่ ซึ่งมารดาบิดาไม่อนุญาตให้เขาบวชนั้นนั่นเอง.
“อนนฺตรหิตายาติ เกนจิ อตฺถรเณน อนตฺถตาย ฯ
บทว่า อนนฺตรหิตาย ความว่า บนพื้นที่อันมิได้ลาดด้วยเครื่องปูลาดอะไรๆ.

หน้า ๓๗๘ • ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [มารดาบิดาไม่อนุญาตให้สุทินบวช]

“ปริจาเรหีติ คนฺธพฺพนฏนาฏกาทีนิ ปจฺจุปฏฺฐาเปตฺวา ตตฺถ สหายเกหิ สทฺธึ ยถาสุขํ อินฺทฺริยานิ จาเรหิ สญฺจาเรหิ.
“อิโตจีโตจ อุปเนหีติ วุตฺตํ โหติ ฯ
บทว่า ปริจาเรหิ ความว่า เจ้าจงให้พวกนักขับร้องนักเต้นรำและนักฟ้อนเป็นต้น บำรุงบำเรอเฉพาะตนแล้ว
จงให้อินทรีย์ (คือร่างกายทุกส่วน) เที่ยวไป คือให้สัญจรไป ตามสบาย ร่วมกับสหายทั้งหลาย ใน(หมู่นักขับร้องเป็นต้น)เหล่านั้น,
อธิบายว่า “เจ้าจงนำนักขับร้องเป็นต้น เข้ามาทางนี้และทางนี้เถิด.”
อถวา “ปริจาเรหีติ คนฺธพฺพนฏนาฏกาทีนิ ปจฺจุปฏฺฐาเปตฺวา สหายเกหิ สทฺธึ ลล อุปลล รม. “กีฬสฺสูติปิ วุตฺตํ โหติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง บทว่า ปริจาเรหิ ความว่า เจ้าจงให้พวกนักขับร้องนักเต้นรำและนักฟ้อนเป็นต้น บำรุงบำเรอเฉพาะตนแล้ว
จงเล่น คือจงหยอกล้อกัน ได้แก่ จงรื่นรมย์ ร่วมกับสหายทั้งหลายเถิด. มีคำอธิบายไว้วา่ “จงสนุกสนานเถิด” ดังนี้บ้าง.
“กาเม ปริภุญฺชนฺโตติ อตฺตโน ปุตฺตทาเรหิ สทฺธึ โภเค ภุญฺชนฺโต ฯ
สองบทว่า กาเม ปริภุญชฺ นฺโต ความว่า เจ้าบริโภคโภคทรัพย์ทั้งหลายร่วมกับบุตรและภรรยาของตนเถิด.
“ปุญฺญานิ กโรนฺโตติ พุทธฺ ญฺจ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ อารพฺภ ทานปฺปทานาทีนิ สุคติมคฺคสํโสธกานิ กุสลกมฺมานิ กโรนฺโต ฯ
สองบทว่า ปุญฺญานิ กโรนฺโต ความว่า เจ้าจงปรารภพระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์แล้ว บำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลาย
อันเป็นเครื่องชำระทางสุคติให้บริสุทธิด์ ้วยดี มีการเพิ่มให้ทานเป็นต้นเถิด.
“ตุณฺหี อโหสีติ กถานุปฺปพนฺธวิจฺเฉทนตฺถํ นิราลาปสลฺลาโป อโหสิ ฯ
สองบทว่า ตุณฺหี อโหสิ ความว่า สุทินกลันทบุตร เพื่อตัดความเกี่ยวข้องด้วยการพูดจา จึงได้งดการสนทนาปราศรัยเสีย .
[สหายไปห้ามไม่ให้สุทินบวชไม่สำเร็จ]
อถสฺส มาตาปิตโร ติกฺขตฺตุํ วตฺวา ปฏิวจนมฺปิ อลภมานา สหายเก ปกฺโกสาเปตฺวา
“เอส โว สหายโก ปพฺพชิตุกาโม, นิวาเรถ นนฺติ อาหํสุ ฯ
คราวนั้น มารดาบิดาของสุทิน พูด (ล่อหลอก) ถึง ๓ ครั้ง เมื่อไม่ได้แม้เพียงคำตอบ จึงสั่งให้เรียกพวกสหาย (ของเขา) มา
แล้วสั่งว่า “สุทินผู้เป็นสหายของพวกเธอนั่น มีความประสงค์จะบวช, พวกเธอจงช่วยห้ามเขาด้วย.”
เตปิ ตํ อุปสงฺกมิตฺวา ติกฺขตฺตุํ อโวจุํ ฯ
แม้สหายเหล่านั้นเข้าไปหาเขาแล้ว ก็ได้พดู (อ้อนวอน) ถึง ๓ ครั้ง.
เตสมฺปิ ตุณฺหี อโหสิ ฯ
แต่สุทินก็ได้นิ่งเงียบแม้ต่อ (หน้า) สหายเหล่านั้น.
เตน วุตฺตํ “อถโข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตตฺ สฺส สหายกา ฯเปฯ ตุณฺหี อโหสีติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ท่านพระอุบาลีเถระ จึงได้กล่าวไว้วา่ อถโข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส สหายกา ฯเปฯ ตุณฺหี อโหสิ.๑

๑ วิ. มหา. ๑/๒๓-๒๔.

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [สหายไปขออนุญาตมารดาบิดาให้สุทินบวช] • หน้า ๓๗๙

[สหายไปขออนุญาตมารดาบิดาให้สุทินบวช]
อถสฺส สหายกานํ เอตทโหสิ “สเจ อยํ ปพฺพชฺชํ อลภมาโน มริสฺสติ, น โกจิ คุโณ ภวิสฺสติ,
ปพฺพชิตํ ปน นํ มาตาปิตโรปิ กาเลน กาลํ ปสฺสิสฺสนฺติ, มยมฺปิ ปสฺสิสฺสาม.
ปพฺพชฺชาปิ จ นาเมสา ภาริยา. ทิวเส ทิวเส มตฺติกาปตฺตํ คเหตฺวา [239] ปิณฺฑาย จริตพฺพํ.
เอกเสยฺยํ เอกภตฺตํ พฺรหฺมจริยํ อติทกุ ฺกรํ. อยญฺจ สุขุมาโล นาคริกชาติโย. โส ตํ จริตุํ อสกฺโกนฺโต ปนุ อิเธว อาคมิสฺสติ
หนฺทสฺส มาตาปิตโร อนุชานาเปมาติ ฯ
ครั้งนั้น พวกสหายของสุทินนั้น ได้มีความรำพึงดังนีว้ ่า “หากว่าสุทินนี้ เมื่อไม่ได้บวช จักตาย, จักไม่มีคุณอะไร,
แต่มารดาบิดาจักได้เห็นเขาผู้บวชแล้วเป็นครั้งคราว, ถึงพวกเราก็จกั ได้เห็น,
อนึ่ง ขึ้นชื่อว่าการบวชนั่น เป็นภาระที่หนัก, ผู้บวชจะต้องถือบาตรเดินเที่ยวบิณฑบาตทุกวันๆ.
พรหมจรรย์ มีการนอนหนเดียว ฉันหนเดียว เป็นกิจทีท่ ำได้ยากอย่างยิ่ง, และสุทินนี้เป็นผู้ละเอียดอ่อน เป็นชาติชนชาวเมือง,
เขา เมื่อไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์นั้นได้ ก็จักกลับมาที่เรือนนี้อีกทีเดียว,
เอาเถิด พวกเรา จักขอให้มารดาบิดาของเขาอนุญาตให้บวช,
เต ตถา อกํสุ ฯ
สหายเหล่านั้น ก็ได้ทำเหมือนอย่างนั้นแล้ว.
[มารดาบิดาอนุญาตให้สุทินบุตรชายบวช]
มาตาปิตโรปิ นํ อนุชานึสุ ฯ
ฝ่ายมารดาบิดา ก็ได้อนุญาตให้เขาบวช.
เตน วุตฺตํ “อถโข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตตฺ สฺส สหายกา เยน สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตตฺ สฺส มาตาปิตโร ฯเปฯ อนุญฺญาโตสิ
มาตาปิตูหิ อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชายาติ ฯ
เพราะเหตุนั้น พระอุบาลีเถระ จึงได้กล่าวไว้ว่า อถโข สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส สหายกา เยน สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส มาตา
ปิตโร ฯเปฯ อนุญฺญาโตสิ มาตาปิตูหิ อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชาย๑
“หฏฺโฐติ ตุฏฺโฐ ฯ
บทว่า หฏฺโฐ แปลว่า ผู้ยินดีแล้ว.
“อุทคฺโคติ ปีติวเสน อพฺภุนฺนตกายจิตฺโต ฯ
บทว่า อุทคฺโค แปลว่า ผู้มีกายและจิตฟูขึ้นด้วยอำนาจปีติ.
“กติปาหนฺติ กติปยานิ ทิวสานิ ฯ
บทว่า กติปาหํ แปลว่า สิ้นวันเล็กน้อย.

๑ วิ. มหา. ๑/๒๔.

หน้า ๓๘๐ • ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [มารดาบิดาอนุญาตให้สุทินบุตรชายบวช]

“พลํ คาเหตฺวาติ สปฺปายโภชนานิ ภุญชฺ นฺโต อุจฺฉาทนนหานาทีหิ จ กายํ ปริหรนฺโต กายพลํ ชเนตฺวา
มาตาปิตโร วนฺทติ ฺวา อสฺสุมุขํ ญาติปริวฏฺฏํ ปหาย, เยน ภควา, เตนูปสงฺกมิ ฯเปฯ “ปพฺพาเชตุ มํ ภนฺเต ภควาติ ฯ
สองบทว่า พลํ คาเหตฺวา ความว่า
สุทนิ กลันทบุตรนัน้ เมือ่ บริโภคโภชนาหารทีส่ บาย และบริหารร่างกายด้วยกิจมีการอบและอาบน้ำเป็นต้น ให้เกิดกำลังกายแล้ว
ไหว้มารดาบิดา ละเครือญาติผู้มีหน้าเต็มด้วยน้ำตา และเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงที่ประทับ ฯลฯ
ได้กราบทูลคำนีก้ ะพระผู้มพี ระภาคว่า “พระพุทธเจ้าข้า! ขอพระองค์ได้โปรดให้ข้าพระองค์บวชเถิด พระพุทธเจ้าข้า!๑”
[พระพุทธเจ้ารับสั่งภิกษุบวชให้สุทินกลันทบุตร]
ภควา สมีเป ฐิตํ อญฺญตรํ ปิณฺฑจาริกํ ภิกฺขุํ อามนฺเตสิ “เตนหิ ภิกฺขุ สุทินฺนํ ปพฺพาเชหิ เจว อุปสมฺปาเทหิ จาติ ฯ
พระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ซึ่งยืนเฝ้าอยู่ในที่ใกล้มาว่า
“ดูก่อนภิกษุ! ถ้าเช่นนั้น เธอจงให้สุทินบรรพชาและอุปสมบทเถิด.”
“สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกขฺ ุ ภควโต ปฏิสสฺ ณ
ุ ติ วฺ า สุทนิ นฺ ํ กลนฺทปุตตฺ ํ ชินทตฺตยิ ํ สทฺธวิ หิ าริกํ ลทฺธา ปพฺพาเชสิ เจว อุปสมฺปาเทสิ จ ฯ
ภิกษุรูปนั้น ทูลรับแด่พระผู้มพี ระภาคว่า “ดีละ พระพุทธเจ้าข้า!”
แล้วได้สุทินกลันทบุตร ทีพ่ ระชินเจ้าทรงประทานเป็นสัทธิวิหาริก ให้บรรพชาและอุปสมบทแล้ว .
เตน วุตฺตํ “อลตฺถ โข สุทินฺโน กลนฺทปุตฺโต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺชํ อลตฺถ อุปสมฺปทนฺติ ฯ
เพราะเหตุนน้ั ท่านพระอุบาลีเถระ จึงกล่าวไว้วา่ สุทนิ กลันทบุตรได้รบั บรรพชาอุปสมบท ในสำนักของพระผูม้ พี ระภาคแล้ว.๒
เอตฺถ ปน ฐตฺวา สพฺพอฏฺฐกถาสุ ปพฺพชฺชา จ อุปสมฺปทา จ กถิตา ฯ
มยํ ปน ยถาฐิตปาลิวเสเนว ขนฺธเก กถยิสฺสาม ฯ
น เกวลญฺจ. ตํ อญฺญมฺปิ ยํ ขนฺธเก วา ปริวาเร วา กเถตพฺพํ อฏฺฐกถาจริเยหิ วิภงฺเค กถิตํ ตํ สพฺพํ ตตฺถ ตตฺเถว กถยิสฺสาม ฯ
เอวํ หิ กถิยมาเน, ปาลิกกฺ เมเนว [240] วณฺณนา กตา โหติ ฯ
อนึ่ง ยกเว้นใน(อธิการว่าด้วยท่านสุทินได้รับบรรพชาอุปสมบท)นี้เสีย
การบรรพชาและอุปสมบท พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลาย ก็ได้กล่าวไว้แล้วในอรรถกถาทั้งปวง.
ส่วนข้าพเจ้าจักกล่าว (บรรพชาและอุปสมบทนั้น) ในขันธกะ ด้วยอำนาจแห่งพระบาลีตามทีต่ ั้งไว้แล้วนั้นแล.
และหาใช่(จักกล่าวแต่บรรพชาและอุปสมบทในขันธกะ)อย่างเดียวเท่านั้นไม่,
คำแม้อื่นใด ที่ควรกล่าวในขันธกะก็ดี ในคัมภีร์บริวารก็ดี อันพระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้แล้วในวิภังค์
ข้าพเจ้าจักกล่าวคำนั้นไว้ในที่นั้นๆ แล ทั้งหมด.
แท้จริง เมือ่ (ข้าพเจ้า)กล่าว(ตามทีอ่ ธิบายมา)อย่างนี้, การพรรณนา ย่อมเป็นอัน(ข้าพเจ้า)ทำแล้ว โดยลำดับแห่งพระบาลีทเี ดียว.
ตโต เตน เตน วินิจฺฉเยน อตฺถิกานํ ปาลิกกฺ เมเนว อิมํ วินยสํวณฺณนํ โอโลเกตฺวา เสโส วินิจฺฉโย สุวิญฺเญยฺโย ภวิสฺสตีติ ฯ
เพราะเหตุนั้น (นักศึกษาทั้งหลาย) ผู้มีความต้องการด้วยการวินิจฉัยนั้นๆ ตรวจดูวินัยสังวรรณนานี้ โดยลำดับพระบาลีนั้นแล
ก็จักรู้การวินิจฉัยที่ยังเหลือได้ดี ฉะนี้แล.
๑ วิ. มหา. ๑/๒๕.
๒ วิ. มหา. ๑/๒๕.

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [พระพุทธเจ้ารับสั่งภิกษุบวชให้สุทินกลันทบุตร] • หน้า ๓๘๑

“อจิรูปสมฺปนฺโนติ อจิรํ อุปสมฺปนฺโน หุตฺวา ฯ “อุปสมฺปทโต นจิรกาเลเนวาติ วุตฺตํ โหติ ฯ
บทว่า อจิรูปสมฺปนฺโน คือท่านสุทินนั้น เป็นผู้อุปสมบทแล้วไม่นาน.
มีคำอธิบายว่า “โดยกาลไม่นานนักแต่อุปสมบทมานั่นเอง.”
“เอวรูเปติ เอวํวิเธ เอวํชาติเก ฯ
บทว่า เอวรูเป คือ มีสว่ นอย่างนี้ ได้แก่ มีชาติอย่างนี้.
“ธุตคุเณติ กิเลสนิทฺธุนนเก คุเณ ฯ
บทว่า ธุตคุเณ ได้แก่ คุณอันเป็นเครื่องกำจัดกิเลส.
“สมาทาย วตฺตตีติ สมาทยิตวฺ า คณฺหิตฺวา วตฺตติ จรติ วิหรติ ฯ
สองบทว่า สมาทาย วตฺตติ ความว่า (ท่านสุทินนั้น) สมาทาน คือรับเอา ประพฤติ เที่ยวไป อยู่.
“อารญฺญิโก โหตีติ คามนฺตเสนาสนํ ปฏิกฺขิปิตวฺ า อารญฺญิกธุตงฺควเสน อารญฺญวาสิโก โหติ ฯ
สองบทว่า อารญฺญโิ ก โหติ ความว่า ห้ามเสนาสนะแดนบ้านเสียแล้ว เป็นผูช้ อบอยูป่ า่ เป็นวัตร ด้วยอำนาจสมาทานอารัญญิกธุดงค์.
“ปิณฺฑปาติโกติ อติเรกลาภปฏิกฺเขเปน จุทฺทส ภตฺตานิ ปฏิกฺขิปิตฺวา ปิณฺฑปาติยธุตงฺควเสน ปิณฺฑปาติโก โหติ ฯ
บทว่า ปิณฺฑปาติโก ความว่า ห้ามภัต ๑๔ อย่าง ด้วยการห้ามอติเรกลาภเสียแล้ว
เป็นผู้ชอบเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ด้วยอำนาจสมาทานบิณฑปาติยธุดงค์.
“ปํสุกูลิโกติ คหปติจวี รํ ปฏิกฺขิปิตฺวา ปํสุกูลิกธุตงฺควเสน ปํสุกูลิโก โหติ ฯ
บทว่า ปํสุกูลิโก ความว่า ห้ามคฤหบดีจีวรเสียแล้ว เป็นผู้ชอบทรงผ้าบังสุกุล เป็นวัตร ด้วยอำนาจสมาทานปังสุกูลิธุดงค์.
“สปทานจาริโกติ โลลุปฺปจารํ ปฏิกฺขิปิตฺวา สปทานจาริยธุตงฺควเสน สปทานจาริโก โหติ ฆรปฏิปาฏิยา ภิกฺขาย ปวิสติ ฯ
บทว่า สปทานจาริโก ความว่า ห้ามการเที่ยวโลเลเสียแล้ว เป็นผู้ชอบเที่ยวตามลำดับตรอกเป็นวัตร
คือเข้าไปเพื่อภิกษาตามลำดับเรือน ด้วยอำนาจสมาทานสปานจาริยธุดงค์.
“วชฺชิคามนฺติ วชฺชีนํ วา คามํ วชฺชีสุ วา คามํ ฯ
บทว่า วชฺชคิ ามํ ความว่า (ท่านสุทินนั้นเข้าอาศัย) หมู่บ้านชาววัชชี หรือหมู่บ้านในแคว้นวัชชี.
[ญาติของท่านสุทินที่เมืองไพศาลีมสี มบัติมาก]
“อฑฺฒา มหทฺธนาติอาทีสุ
อุปโภคปริโภคูปกรณมหนฺตตาย อฑฺฒา ฯ
ในคำเป็นต้นว่า อฑฺฒา มหทฺธนา (มีวินิจฉัยดังนี้):(ญาติทั้งหลายของเราในเมืองไพศาลี) ชื่อว่าเป็นผู้มั่งคั่ง เพราะมีเครื่องอุปโภคและอุปกรณ์แห่งเครื่องบริโภคมาก.
“เย หิ เตสํ อุปโภคา ยานิ จ อุปโภคูปกรณานิ, ตานิ มหนฺตานิ พหลานิ สารกานีติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
มีคำอธิบายว่า “จริงอยู่ เครือ่ งอุปโภค และอุปกรณ์แห่งเครือ่ งอุปโภค ของญาติเหล่านัน้ ๆ มีมาก คือมีหนาแน่น ทัง้ เป็นวัตถุมสี าระ.”

หน้า ๓๘๒ • ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [ญาติของท่านสุทินที่เมืองไพศาลีมีสมบัติมาก]

นิเธตฺวา ฐปิตธนมหนฺตตาย มหทฺธนา ฯ
ชื่อว่า ผู้มีทรัพย์มาก เพราะมีทรัพย์ที่ฝังไว้มาก.
“มหาโภคาติ ทิวสปริพพฺ ยสงฺขาตโภคมหนฺตตาย มหาโภคา ฯ
บทว่า มหาโภโค ชื่อว่า ผู้มีโภคะมาก เพราะมีโภคะคือวัตถุที่เป็นเสบียง (สำหรับจ่าย) ประจำวันมาก.
อญฺเญหิ อุปโภเคหิ ชาตรูปรชตสฺเสว ปหุตตาย ปหุตชาตรูปรชตา ฯ
ชื่อว่า ผู้มีทองและเงินมาก เพราะนอกจากเครือ่ งอุปโภคอย่างอื่น ก็ยังมีทองและเงินนั่นแหละมากมาย
อลงฺการภูตสฺส วิตฺตูปกรณสฺส ปีติปามุชฺชกรณสฺส ปหุตตาย ปหุตวิตตฺ ูปกรณา ฯ
ชื่อว่า ผู้มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์เครื่องปลื้มใจมาก เพราะอุปกรณ์แห่งทรัพย์เครือ่ งปลื้มใจ
อันเป็นเครื่องประดับ ซึ่งทำความปีติปราโมทย์ให้ มีมากมาย.
โวหารวเสน ปริวตฺเตนฺตสฺส ธนธญฺญสฺส ปหุตตาย “ปหุตธนธญฺญาติ เวทิตพฺพา ฯ
พึงทราบว่า “เป็นผู้มีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมาย”
เพราะทรัพย์และข้าวเปลือกอันแลกเปลี่ยนกันด้วยอำนาจการซื้อขาย มีจำนวนมาก.
[241] เสนาสนํ สํสาเมตฺวาติ

เสนาสนํ ปฏิสาเมตฺวา. “ยถา น วินสฺสติ, ตถา นํ สุฏฺฐุ ฐเปตฺวาติ อตฺโถ ฯ

สองบทว่า เสนาสนํ สํสาเมตฺวา ความว่า เก็บงำเสนาสนแล้ว.
อธิบายว่า “จัดตั้งเสนาสนะนั้นไว้อย่างเรียบร้อย โดยประการที่เสนาสนะจักไม่เสียหาย.”
[ญาตินำภัตตาหารไปถวายท่านสุทิน ๖๐ ถาด]
“สฏฺฐิมตฺเต ถาลิปาเกติ คณนปริจฺเฉทโต สฏฺฐึ ถาลิปาเก ฯ
สองบทว่า สฏฺฐิมตฺเต ถาลิปาเก ความว่า
(ญาติทั้งหลายของท่านสุทินนำภัตตาหารไปถวายท่านสุทิน) มีประมาณ ๖๐ หม้อ โดยกำหนดแห่งการคำนวณ.

เอกเมโก เจตฺถ ถาลิปาโก ทสนฺนํ ภิกฺขูนํ ภตฺตํ คณฺหาติ. ตํ สพฺพมฺปิ ฉนฺนํ ภิกฺขุสตานํ ภตฺตํ โหติ ฯ
ก็บรรดา(ภัต ๖๐ หม้อ)นี้ เฉพาะหม้อหนึ่งๆ จุภัตพอแก่ภิกษุ ๑๐ รูป, ภัตแม้ทั้งหมดนั้น ภิกษุ ๖๐๐ รูปพอฉัน.
“ภตฺตาภิหารํ อภิหรึสูติ เอตฺถ
อภิหริยตีติ อภิหาโร ฯ กึ อภิหริยติ ฯ ภตฺตํ ฯ
ในสองบทว่า ภตฺตาภิหารํ อภิหรึสุ นี้ มีวิเคราะห์ดังนี้:อาหารที่ชื่อว่า อภิหาร เพราะอรรถว่า อันบุคคลนำไปเฉพาะ. นำอะไรไป? นำภัตไป.
ภตฺตเมว อภิหาโร ภตฺตาภิหาโร ฯ ตํ ภตฺตาภิหารํ ฯ
อภิหาร คือภัตนั่นเอง ชื่อภัตตาภิหาร. ซึ่งภัตตาภิหารนั้น.
“อภิหรึสูติ อภิมุขา หรึสุ ฯ “ตสฺส สนฺติกํ คเหตฺวา อคมํสูติ อตฺโถ ฯ
บทว่า อภิหรึสุ ความว่า (ญาติทั้งหลาย)นำภัตตาหารไปไว้เฉพาะหน้า.
อธิบายว่า “ถือเอาแล้ว ได้ไปยังสำนักของท่านพระสุทินนั้น.”

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [ญาตินำภัตตาหารไปถวายท่านสุทิน ๖๐ ถาด] • หน้า ๓๘๓

เอตสฺส กิมฺปมาณนฺติ ฯ สฏฺฐิ ถาลิปากา ฯ
ถามว่า “ภัตนั้น มีประมาณเท่าไร?”
แก้ว่า “มี ๖๐ หม้อ.”
เตน วุตฺตํ “สฏฺฐิมตฺเต ถาลิปาเก ภตฺตาภิหารํ อภิหรึสูติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ท่านพระอุบาลีเถระ จึงกล่าวไว้ว่า ญาติทั้งหลาย นำภัตตาหารมีประมาณ ๖๐ หม้อ ไปถวายท่านพระสุทิน๑.
“ภิกฺขูนํ วิสฺสชฺเชตฺวาติ สยํ อุกกฺ ฏฺฐปิณฺฑปาติกตฺตา สปทานจาริกํ จริตุกาโม ภิกฺขูนํ ปริโภคตฺถาย ปริจฺจชิตวฺ า ทตฺวา ฯ
สองบทว่า ภิกฺขูนํ วิสฺสชฺเชตฺวา ความว่า ท่านพระสุทินนั้น
มีความประสงค์จะเที่ยวจาริกไปตามลำดับตรอกด้วยตนเอง เพราะเป็นผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรอย่างอุกฤษฏ์
จึงได้สละ คือถวาย (ภัตตาหารมีประมาณ ๖๐ หม้อนัน้ ) เพื่อเป็นของฉันแก่ภิกษุทั้งหลาย.
อยํ หิ อายสฺมา “ภิกฺขู จ ลาภํ ลจฺฉนฺติ. อหญฺจ ปิณฺฑเกน น กิลมิสฺสามีติ เอตทตฺถเมว อาคโต ฯ
จริงอยู่ ท่านผูม้ อี ายุน้ี ใฝ่ใจว่า “ภิกษุทง้ั หลายจักได้ลาภ และเราก็จกั ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาต” แล้วจึงมา เพือ่ ประโยชน์นน้ั นัน่ เอง.
ตสฺมา อตฺตโน อาคมนานุรูปํ กโรนฺโต ภิกฺขูนํ วิสฺสชฺเชตฺวา สยํ ปิณฺฑาย ปาวิสิ ฯ
เพราะฉะนั้น ท่านพระสุทินนั้น เมื่อทำกิจที่สมควรแก่การมาของตน จึงได้สละแก่ภิกษุทั้งหลาย ส่วนตนเองก็เข้าไปบิณฑบาต.
“ญาติทาสีติ ญาตกานํ ทาสี ฯ
นางทาสีของพวกญาติ ชื่อ ญาติทาสี.
[อธิบายเรื่องขนมบูด]
“อาภิโทสิกนฺติ ปาริวาสิกํ เอกรตฺตาติกกฺ นฺตํ ปูติภตู ํ ฯ
บทว่า อาภิโทสิกํ ได้แก่ (ขนมกุมมาส)ที่เก็บไว้นาน คือล่วงไปได้คืนหนึ่งแล้ว เป็นของบูด.
ตตฺรายํ ปทตฺโถ ฯ
ในบทว่า อาภิโทสิกํ นั้น มีใจความเฉพาะบทดังต่อไปนี้:ปูติภาวโทเสน อภิภูโตติ อภิโทโส ฯ
(ขนมกุมมาส) ทีช่ ื่อว่าอภิโทสะ เพราะอรรถว่า ถูกโทษคือความบูดครอบงำ.
อภิโทโสเอว อาภิโทสิโก ฯ
อภิโทสะนั่นเอง ชื่ออาภิโทสิกะ.
เอกรตฺตาติกฺกนฺตสฺส วา นามสญฺญา เอสา ยทิทํ อาภิโทสิโกติ ฯ ตํ อาภิโทสิกํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง สัญญา คืออาภิโทสิกะนี้ เป็นสัญญาคือชื่อ แห่งขนมกุมมาสที่ลว่ งไปได้คืนหนึ่งแล้ว.
ซึ่งขนมกุมมาส ชื่ออาภิโทสิกะนั้น.

๑ วิ. มหา. ๑/๒๖.

หน้า ๓๘๔ • ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [อธิบายเรื่องขนมบูด]

“กุมฺมาสนฺติ ยวกุมฺมาสํ ฯ
บทว่า กุมฺมาสํ ได้แก่ ขนมกุมาส ที่เขาทำด้วยข้าวเหนียว.
“ฉฑฺเฑตุกามา โหตีติ ยสฺมา อนฺตมโส ทาสกมฺมกรานมฺปิ โครูปานมฺปิ อปริโภคารโห ตสฺมา ตํ กจวรํ วิย พหิ ฉฑฺเฑตุกามา โหติ ฯ
สองบทว่า ฉฑฺเฑตุกามา โหติ ความว่า ขนมกุมมาสนัน้ เป็นของไม่ควรบริโภค โดยทีส่ ดุ แม้พวกทาสและกรรมกร กระทัง่ ถึงฝูงโค,
เพราะฉะนั้น นางทาสีจึงมีความมุ่งหมายจะเทขนมกุมมาสะนั้นทิ้งเสียภายนอก ดุจเทหยากเยื่อทิ้งฉะนั้น.
“สเจ ตนฺติ สเจ เอตํ ฯ
บทว่า สเจ ตํ (ตัดบทเป็น) สเจ เอตํ. (ถ้าของนัน่ )
“ภคินีติ [242] อริยโวหาเรน ญาติทาสึ อาลปติ ฯ
พระสุทิน เรียกทาสีของญาติว่า “แน่ะน้องหญิง” ด้วยอำนาจอริยโวหาร.
“ฉฑฺฑนียธมฺมนฺติ ฉฑฺเฑตพฺพสภาวํ ฯ อิทํ วุตตฺ ํ โหติ “ภคินิ เอตํ สเจ พหิ ฉฑฺฑนียธมฺมํ นิสสฺ ฏฺฐปริคคฺ หํ, อิธ เม ปตฺเต อากีราติ ฯ
บทว่า ฉฑฺฑนียธมฺมํ แปลว่า มีอันจะต้องทิ้งเป็นสภาพ.
มีคำอธิบายไว้วา่ “แน่ะน้องหญิง ถ้าของนั่น มีอนั จะต้องทิง้ ในภายนอกเป็นธรรมดา คือเป็นของทีเ่ ขาสละความหวงแหนแล้วไซร้,
เธอจงเกลี่ยลงในบาตรของเรานี้เถิด.
“กึ ปน เอวํ วตฺตุํ ลพฺภติ. วิญฺญตฺติ วา ปยุตฺตวาจา วา น โหตีติ ฯ น โหติ ฯ
ถามว่า “ก็(บรรพชิต)ย่อมได้ เพือ่ จะพูดอย่างนีห้ รือ? ไม่เป็นวิญญัติ (การออกปากขอ) หรือปยุตตวาจา (วาจาพูดขอเกีย่ วด้วยปัจจัย) หรือ?”
แก้ว่า “ไม่เป็น (ทั้งสองอย่าง).”
กสฺมา ฯ นิสฺสฏฺฐปริคคฺ หตฺตา ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร จึงไม่เป็น?”
แก้ว่า “เพราะเป็นของที่เขาสละความหวงแหนแล้ว.”
“ยํ หิ ฉฑฺฑนียธมฺมํ นิสฺสฏฺฐปริคฺคหํ, ยตฺถ สามิกา อนาลยา โหนฺติ, ตํ สพฺพํ เทถ อาหรถ อิธ อากีรถาติ วตฺตุํ วฏฺฏติ ฯ
จริงอยู่ จะพูดว่า “ท่านจงให้ คือ จงนำ สิ่งของซึ่งมีอันจะต้องทิ้งเป็นธรรมดา คือเป็นของที่เขาสละความหวงแหนแล้ว
ที่พวกเจ้าของไม่มีความเสียดาย ทั้งหมด มาเกลี่ยลง ในบาตรนี้เถิด” ดังนี้ก็ควร.
ตถาหิ อคฺคอริยวํสิโก อายสฺมา รฏฺฐปาโลปิ “ฉฑฺฑนียธมฺมํ กุมฺมาสํ อิธ เม ปตฺเต อากีราติ อวจ ฯ
จริงอย่างนั้น แม้ท่านพระรัฐบาล ผู้ประพฤติอริยวงศ์อย่างดีเลิศ ก็ได้พดู ว่า
“เธอจงเกลี่ยขนมกุมมาส ซึ่งมีอันจะต้องทิ้งเป็นธรรมดาลงในบาตรของเรานี้เถิด.”
ตสฺมา ยํ เอวรูปํ ฉฑฺฑนียธมฺมํ อญฺญํ วา อปริคฺคหิตํ วนมูลผลเภสชฺชาทิ,
ตํ สพฺพํ ยถาสุขํ อาหราเปตฺวา ปริภุญฺชิตพฺพํ น กุกฺกุจจฺ ายิตพฺพํ ฯ
เพราะฉะนั้น ของสิ่งใด มีอันจะต้องทิ้งเป็นธรรมดาเห็นปานนี้ก็ดี ของสิ่งอื่นมีรากไม้ผลไม้และเภสัชในป่าเป็นต้น
อันไม่มีใครหวงแหนก็ดี, ภิกษุควรให้นำสิ่งของนั้นทั้งหมดมาแล้ว ฉันได้ตามสบายไม่ควรจะรังเกียจ.

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [พระสุทินออกบวชได้ ๘ ปี นางทาสีจำอวัยวะบางส่วนได้] • หน้า ๓๘๕

[พระสุทินออกบวชได้ ๘ ปี นางทาสีจำอวัยวะบางส่วนได้]
“หตฺถานนฺติ ภิกฺขาคหณตฺถํ ปตฺตํ อุปนามยโต มณิพนฺธโต ปภูติ ทฺวินฺนมฺปิ หตฺถานํ ฯ
บทว่า หตฺถานํ ความว่า (นางทาสีของญาติ ได้ถอื เอา)เค้ามือทัง้ สอง ของ(พระสุทนิ )ผูน้ อ้ มบาตรเข้าไปเพือ่ รับภิกษา ตัง้ แต่ขอ้ มือไป.
“ปาทานนฺติ นิวาสนนฺตโต ปฏฺฐาย ทฺวินฺนมฺปิ ปาทานํ ฯ
บทว่า ปาทานํ ความว่า (นางทาสีของญาติ ได้ถือเอา)เค้าเท้าทั้งสอง จำเดิมแต่ชายผ้านุ่งไป.
“สรสฺสาติ “สเจ ตํ ภคินีติ วาจํ นิจฺฉารยโต สรสฺส จ ฯ
บทว่า สรสฺส ความว่า เมื่อพระสุทิน เปล่งวาจาว่า “แน่ะน้องหญิง! ถ้าของนั้น” ดังนี้เป็นต้น
(นางทาสีของญาติก็จำเค้า)แห่งเสียง (ของท่าน) ได้.
“นิมิตฺตํ อคฺคเหสีติ คิหิกาเล สลฺลกฺขิตปุพพฺ ํ อาการํ อคฺคเหสิ สญฺชานิ สลฺลกฺเขสิ ฯ
สองบทว่า นิมิตฺตํ อคฺคเหสิ ความว่า
(นางทาสีของญาติ)ได้ถือเอา คือจำได้ หมายความว่า กำหนด อาการที่ตนเคยสังเกตได้ในคราวที่ทา่ นยังเป็นคฤหัสถ์.
สุทินฺโน หิ ภควโต ทฺวาทสเม วสฺเส ปพฺพชิโต, วีสติเม วสฺเส ญาติกุลํ ปิณฺฑาย ปวิฏฺโฐ, สยํ ปพฺพชฺชาย อฏฺฐวสฺสิโก หุตวฺ า ฯ
จริงอยู่ พระสุทินบวชในพรรษาที่ ๑๒ ของพระผู้มีพระภาค,
ในพรรษาที่ ๒๐ ของพระผู้มีพระภาค ได้เข้าไปบิณฑบาตยังตระกูลญาติ, ตนเองมีพรรษาได้ ๘ ตั้งแต่บวชมา.
เตน นํ สา ญาติทาสี ทิสฺวาว น สญฺชานิ, นิมิตตฺ ํ ปน อคฺคเหสีติ ฯ
เพราะเหตุนั้น นางทาสีของญาติคนนั้น เห็นท่านแล้วจึงจำไม่ได้, แต่ถือเอาเค้า (นิมิต) ได้ ด้วยประการฉะนี้.
“สุทินฺนสฺส มาตรํ เอตทโวจาติ อติครุนา ปพฺพชฺชูปคเตน สามิปุตฺเตน สทฺธึ
“ตฺวํ นุโข เม ภนฺเต อยฺโย สุทินฺโนติอาทิวจนํ วตฺตุํ อวิสหนฺตี เวเคน ฆรํ ปวิสติ ฺวา สุทินฺนสฺส มาตรํ เอตทโวจ ฯ
หลายบทว่า สุทินฺนสฺส มาตรํ เอตทโวจ ความว่า (นางทาสีของญาติ) ไม่อาจจะพูดคำเป็นต้นว่า
“ท่านเจ้าขา! ท่านหรือหนอ คือ พระสุทินผู้เป็นนายของดิฉัน?” ดังนี้ กับบุตรชายผูเ้ ป็นนาย (ของตน) ซึง่ เข้าบวชแล้ว
ด้วยความเคารพยิง่ จึงรีบกลับเข้าไปในเรือน แล้วได้แจ้งข่าวนีก้ ะมารดาของพระสุทนิ .
[243] “ยคฺเฆติ อาโรจนตฺเถ นิปาโต ฯ

ศัพท์ว่า ยคฺเฆ เป็นนิบาต ลงในอรรถแห่งคำบอกเล่า.
“สเจ เช สจฺจนฺติ เอตฺถ “เชติ อาลปเน นิปาโต ฯ
ศัพท์ว่า เช ที่อยู่ในบทว่า สเจ เช สจฺจํ นี้ เป็นนิบาต ลงในอรรถแห่งคำร้องเรียก.
เอวํ หิ ตสฺมึ ปเทเส ทาสีชนํ อาลปนฺติ ฯ
ความจริง (ชนทั้งหลาย)ในประเทศนั้น ย่อมร้องเรียกหญิงสาวใช้ ด้วย(ภาษา)อย่างนั้น.
ตสฺมา “หมฺโภ ทาสิ สเจ สจฺจํ ภณสีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ ฯ
เพราะเหตุนั้น ใน(คำว่า สเจ เช สจฺจํ) นี้ พึงทราบใจความอย่างนี้ว่า “แม่ทาสีผู้เจริญ! ถ้าเจ้าพูดจริงไซร้.”

หน้า ๓๘๖ • ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [พวกบรรพชิตไม่นั่งฉันในที่ไม่สมควร เหมือนคนขอทาน]

[พวกบรรพชิตไม่นั่งฉันในที่ไม่สมควร เหมือนคนขอทาน]
“อญฺญตรํ กุฑฺฑมูลนฺติ ตสฺมึ กิร ปเทเส ทานปตีนํ ฆเรสุ สาลา โหนฺติ.
อาสนานิ เจตฺถ ปญฺญตฺตานิ โหนฺติ, อุปฏฺฐาปิตํ อุทกกญฺชิยํ ฯ
สองบทว่า อญฺญตรํ กุฑฺฑมูลํ ความว่า ได้ยินว่า ในประเทศนั้น ในเรือนของเหล่าชนผู้เป็นทานบดี มีหอฉันไว้,
และในหอฉันนั้น เขาก็จดั ปูอาสนะไว้, ทั้งได้จัดตั้งน้ำฉันและน้ำส้มไว้พร้อม.
ตตฺถ ปพฺพชิตา ปิณฺฑาย จริตฺวา นิสีทติ ฺวา ภุญฺชนฺติ ฯ สเจ อิจฺฉนฺติ ทานปตีนมฺปิ สนฺตกํ คณฺหนฺติ ฯ
บรรพชิตทั้งหลาย ครั้นเที่ยวไปบิณฑบาตแล้ว (กลับมา) นั่งฉันที่(หอฉัน)นั้น.
ถ้าปรารถนา ก็รับเอาของที่มีอยู่ แม้ของเหล่าชนผู้เป็นทานบดีไป.
ตสฺมา ตมฺปิ “อญฺญตรสฺส กุลสฺส อีทิสาย สาลาย อญฺญตรํ กุฑฑฺ มูลนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
เพราะฉะนั้น แม้สถานที่นั้น ควรทราบว่า “ได้แก่ พะไลฝาเรือนแห่งใดแห่งหนึ่ง ใกล้หอฉันนี้ แห่งตระกูลในตระกูลหนึ่ง .”
น หิ ปพฺพชิตา กปณมนุสฺสา วิย อสารุปฺเป ฐาเน นิสีทิตฺวา ภุญชฺ นฺตีติ ฯ
จริงอยู่ บรรพชิตทั้งหลาย ย่อมไม่นั่งฉันในสถานที่ไม่สมควร เหมือนพวกมนุษย์กำพร้าฉะนั้นแล.
“อตฺถิ นาม ตาตาติ เอตฺถ “อตฺถีติ วิชฺชมานตฺเถ
“นามาติ ปุจฺฉนตฺเถ มญฺญนตฺเถ จ นิปาโต ฯ
ศัพท์ว่า อตฺถิ ที่มีอยูใ่ นบทว่า อตฺถิ นาม ตาต นี้ (เป็นนิบาต) ลงในอรรถว่า มีอยู่,
และศัพท์วา่ นาม (ที่มีอยู่ในบทนัน้ ) ก็เป็นนิบาต ลงในอรรถแห่งคำถาม และในอรรถแห่งความดูหมิ่น.
[บิดาติเตียนพระสุทินว่าฉันขนมบูดเหมือนดื่มน้ำอมฤต]
อิทํ หิ วุตฺตํ โหติ
| “อตฺถิ นุโข ตาต สุทินฺน อมฺหากํ ธนํ,
นนุ มยํ “นิทฺธนาติ วตฺตพฺพา, เยสํ โน ตฺวํ อีทิเส ฐาเน นิสีทิตฺวา อาภิโทสิกํ กุมฺมาสํ ปริภุญฺชิสฺสสิ ฯ
จริงอยู่ ท่านกล่าวคำอธิบายนี้ไว้วา่ “(บิดาพูดกับพระสุทินผูเ้ ป็นบุตรชายว่า) พ่อสุทิน! ทรัพย์ของเรา ก็มีอยู่มิใช่หรือ?
พวกเราซึง่ มีเจ้า(ผูเ้ ป็นบุตรชาย) มานัง่ ฉันขนมกุมมาสทีเ่ ก็บไว้คา้ งคืนอยูใ่ นทีเ่ ช่นนี้ พึงถูกผูค้ นตำหนิวา่ ‘เป็นผูไ้ ม่มที รัพย์’ มิใช่หรือ?
ตถา “อตฺถิ นุโข ตาต สุทินฺน อมฺหากํ ชีวิตํ.
นนุ มยํ ‘มตาติ วตฺตพฺพา, เยสํ โน ตฺวํ อีทิเส ฐาเน นิสีทิตวฺ า อาภิโทสิกํ กุมฺมาสํ ปริภุญฺชิสฺสสิ ฯ
อนึ่ง พ่อสุทิน! พ่อแม่ก็ยังมีชวี ิตอยู่ มิใช่หรือ? พ่อแม่ซึ่งมีเจ้า(ผูเ้ ป็นบุตรชาย) ผู้มานั่งฉันขนมกุมมาสที่เก็บไว้ค้างคืนอยู่ในที่เช่นนี้
จะถูกประชาชนเขาตำหนิวา่ ‘ตายแล้ว’ มิใช่หรือ?
ตถา “อตฺถิ มญฺเญ ตาต สุทินฺน ตว อพฺภนฺตเร สาสนํ นิสฺสาย ปฏิลทฺโธ สมณคุโณ,
ยํ ตฺวํ สุโภชนรสสํวฑฺฒิโตปิ อิมํ ชิคุจฺฉเนยฺยํ อาภิโทสิกํ กุมฺมาสํ อมตมิว นิพฺพิกาโร ปริภุญฺชิสฺสสีติ ฯ |
อนึ่ง พ่อสุทิน! สมณคุณที่เจ้าได้เพราะอาศัยศาสนา เห็นจะมีอยู่ในภายในจิตใจของเจ้า
ผู้ซึ่งแม้เจริญเติบโตมาด้วยรสแห่งอาหารที่ดี ไม่มีความรังเกียจฉันขนมกุมมาสที่เก็บไว้ค้างคืน ซึ่งเป็นของน่าสะอิดสะเอียนนี้
เหมือนดื่มน้ำอมฤตฉะนั้น.”

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [บิดาติเตียนพระสุทินว่าฉันขนมบูดเหมือนดื่มน้ำอมฤต] • หน้า ๓๘๗

โส ปน คหปติ ทุกฺขาภิตุนฺนตาย เอตมตฺถํ ปริปุณฺณํ กตฺวา วตฺตุมสกฺโกนฺโต
“อตฺถิ นาม ตาต สุทินฺน อาภิโทสิกํ กุมฺมาสํ ปริภุญฺชิสฺสสีติ เอตฺตกเมว [244] อโวจ ฯ
ก็คฤหบดีนั้น เพราะถูกความทุกข์บีบคั้น เมื่อไม่สามารถจะพูดแต่งใจความนั่นให้บริบูรณ์ได้ จึงได้กล่าวคำเพียงเท่านี้วา่
“มีอยู่หรือ พ่อสุทิน! ทีพ่ ่อจักฉันขนมกุมมาสที่เก็บไว้ค้างคืน?”
อกฺขรจินตฺ กา ปเนตฺถ อิมํ ลกฺขณํ วทนฺติ ฯ
ส่วนใน(คำว่า อตฺถิ นาม ตาต เป็นต้น)นี้ อาจารย์ผู้คิดอักษรทั้งหลาย ย่อมกล่าวลักษณะนี้ไว้ดังนี้คือ:อโนกปฺปนามริสนตฺถวเสเนตํ อตฺถิสทฺเท อุปปเท ปริชุญฺชิสฺสสีติ อนาคตวจนํ กตํ ฯ
เมื่อมีอัตถิศัพท์เป็นบทใกล้ บัณฑิตทั้งหลายจึงได้แต่งคำอนาคตกาลนั่นไว้ดังนีว้ ่า “ปริภุญชฺ ิสฺสสิ”
ด้วยอำนาจเนื้อความที่ไม่น่าเชื่อและทนไม่ได้.
ตสฺสายมตฺโถ
“อตฺถิ นาม ฯเปฯ ปริภุญฺชิสฺสสีติ อิทํ ปจฺจกฺขมฺปิ อหํ น สทฺทหามิ น มริสยามีติ ฯ
ใจความแห่งคำอนาคตกาลนั้น มีดังนี้คือ:ข้อว่า อตฺถิ นาม ฯเปฯ ปริภุญฺชิสฺสสิ มีความหมายว่า พ่อไม่เชื่อ ทั้งทนไม่ได้ ซึ่งการฉันนี้ แม้ที่เห็นประจักษ์อยู่.
“ตตายํ อาภิโทสิโกติ ตโต ตว เคหโต อยํ อาภิโทสิโก กุมฺมาโส ลทฺโธติ อตฺโถ ฯ
สองบทว่า ตตายํ อาภิโทสิโก ความว่า ขนมกุมมาสที่เก็บไว้ค้างคืนนี้ รูปได้มาแต่เรือนของคุณโยมนั้น.
“ตโตยนฺติปิ ปาโฐ ฯ
ปาฐะว่า ตโตยํ บ้าง.
“ตทายนฺติปิ ปฐนฺติ ฯ ตํ น สุนฺทรํ ฯ
อาจารย์บางพวกสวดกันว่า ตทายํ บ้าง. คำนั้นไม่งาม.
“เยน สกปิตุ นิเวสนนฺติ เยน สกสฺส ปิตุ อตฺตโน ปิตุ นิเวสนนฺติ อตฺโถ ฯ
หลายบทว่า เยน สกปิตุ นิเวสนํ ความว่า นิเวศน์แห่งบิดาของตน คือ แห่งบิดาของอาตมา (มีอยู่)โดย(สถานที่)ใด.
เถโร ปิตริ เปเมเนว สุวโจ หุตฺวา อคมาสิ ฯ
พระเถระเป็นผู้วา่ ง่าย จึงได้ไป (ยังนิเวศน์นั้น) เพราะความรักในบิดานั่นเอง.
“อธิวาเสสีติ เถโร อุกกฺ ุฏฺฐปิณฺฑปาติโกปิ สมาโน “สเจ เอกภตฺตมฺปิ น คเหสฺสามิ, อติวิย เนสํ โทมนสฺสํ ภวิสฺสตีติ
ญาตีนํ อนุกมฺปาย อธิวาเสสิ ฯ
บทว่า อธิวาเสสิ ความว่า พระเถระถึงจะเป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตรอย่างเคร่งครัดก็ตาม
แต่ก็ยังใฝ่ใจว่า “ถ้าเราไม่รับแม้ภัตตาหารครั้งเดียวไซร้, พวกญาติเหล่านั้น ก็จกั เสียใจอย่างยิ่ง”
จึงได้รับคำอาราธนา เพื่ออนุเคราะห์พวกญาติ.
“โอปุญฺฉาเปตฺวาติ อุปลิมฺปาเปตฺวา ฯ
บทว่า โอปุญฺฉาเปตฺวา แปลว่า สั่งให้ไล้ทา.
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“ติโรกรณียนฺติ กรณตฺเถ ภุมฺมํ ฯ “สาณิปากาเรน ปริกฺขิปิตฺวาติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ติโรกรณียํ เป็นสัตตมีวิภตั ติ ลงในอรรถตติยาวิภัตติ. ความว่า “แวดล้อม (กองทรัพย์นนั้ ) ไว้ดว้ ยกำแพงม่าน.”
อถวา ติโร กโรนฺติ เอเตนาติ ติโรกรณียํ ฯ “ตํ ปริกฺขิปิตฺวา สมนฺตโต กตฺวาติ อตฺโถ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง (ชนทั้งหลาย)ย่อมทำกันไว้ภายนอก ด้วยกำแพงม่านนั่น เหตุนั้น กำแพงม่านนั้น จึงชื่อว่า ติโรกรณียะ.
ความก็วา่ “จัดวงล้อมกำแพงม่านนั้นไว้โดยรอบ.”
“เอกํ หิรญฺญสฺสาติ เอตฺถ “หิรญฺญนฺติ กหาปโณ เวทิตพฺโพ ฯ
ในสองบทว่า เอกํ หิรญฺญสฺส นี้ กหาปณะ ควรทราบว่า “เงิน.”
“ปุริโสติ นาติทีโฆ นาติรสฺโส มชฺฌิมปฺปมาโณ เวทิตพฺโพ ฯ
(ชาย)ไม่สูงนัก ไม่เตี้ยนัก ขนาดปานกลาง พึงทราบว่า “บุรุษ”
“เตน หีติ ยสฺมา อชฺช สุทินฺโน อาคมิสฺสติ, เตน การเณน ฯ
บทว่า เตน หิ ความว่า เพราะเหตุที่ลูกสุทินจักมาในวันนี้.
“หิอิติ ปทปูรณมตฺเต นิปาโต ฯ
ศัพท์ว่า หิ เป็นนิบาต ลงในอรรถสักว่าทำบทให้เต็ม.
“เตนาติ อยมฺปิ วา อุยฺโยชนตฺเถ นิปาโตเยว ฯ
อีกนัยหนึ่ง ศัพท์ว่า เตน แม้นี้ เป็นนิบาต ลงในอรรถแห่งคำเชื้อเชิญนั่นเอง.
“ปุพฺพณฺหสมยนฺติ เอตฺถ กิญฺจาปิ ปาลิยํ กาลาโรจนํ น วุตฺตํ, อถโข “อาโรจิเตเยว กาเล, อคมาสีติ เวทิตพฺโพ ฯ
ในบทว่า ปุพฺพณฺหสมยํ นี้ ท่านมิได้กล่าวคำบอกกาลไว้ในพระบาลี แม้ก็จริง,
ถึงกระนั้น ก็ควรทราบอธิบายว่า “เมื่อเขาบอกกาลแล้วนั่นแล, พระเถระก็ได้ไป.”
[บิดามอบทรัพย์เพื่อให้พระสุทินสึก]
“อิทํ เต ตาตาติ เทฺว ปุญฺเช ทสฺเสนฺโต อาห ฯ
โยมบิดาของท่านสุทิน ชี้บอกกองทรัพย์ทั้ง ๒ กองว่า “พ่อสุทิน! นี้ทรัพย์มารดาของพ่อ” เป็นต้น.
“มาตุอติ ิ ชเนตฺติยา ฯ
บทว่า มาตุ ได้แก่ แห่งหญิงผู้ให้เกิด.
[245] มตฺติกนฺติ มาติโต อาคตํ ฯ

“อิทนฺเต มาตามหติยา มาตุ อิมํ เคหํ อาคจฺฉนฺติยา ทินฺนํ ธนนฺติ อตฺโถ ฯ

บทว่า มตฺติกํ ได้แก่ ทรัพย์ที่มีมาแต่ฝ่ายมารดา. อธิบายว่า “ทรัพย์ส่วนนี้คุณย่าได้มอบให้มารดาของเจ้าผู้มาสู่เรือนนี้.”
“อิตฺถิกาย อิตฺถีธนนฺติ หีเฬนฺโต อาห ฯ
โยมบิดากล่าวตำหนิ (ทรัพย์เป็นสินเดิมฝ่ายหญิง) ด้วยคำว่า อิตฺถิกาย อิตฺถีธนํ.
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อิตฺถิกาย นาม อิตฺถีปริโภคานํเยว นหานจุณฺณาทีนํ อตฺถาย ลทฺธํ ธนํ กิตตฺ กํ ภเวยฺย ฯ ตสฺสาปิ ตาว ปริมาณํ ปสฺส ฯ
ทรัพย์ ชือ่ ว่าอันฝ่ายหญิงได้มา เพื่อประโยชน์แก่เครื่องจุณสำหรับอาบน้ำเป็นต้น อันเป็นเครื่องใช้สอยของหญิงนั่นเอง
มีประมาณเท่าไร, เจ้าจงตรวจดูปริมาณทรัพย์ฝ่ายหญิง แม้นั้นก่อน.
อถวา “‘อิทนฺเต ตาต สุทินฺน มาตุ ธนํ, ตญฺจโข มตฺติกํ, น มยา ทินฺนํ, ตว มาตุเยว สนฺตกนฺติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง มีคำอธิบายว่า “พ่อสุทิน! นี้ทรัพย์มารดาของพ่อ, ก็แล ทรัพย์นั้นเป็นสินเดิมฝ่ายมารดา,
พ่อมิได้ให้ไว้ คือเป็นของมารดาของเจ้าเท่านั้น.”
ตํ ปเนตํ น กสิยา น วณิชชฺ าย สมฺภตํ.
ก็ทรัพย์นี้นั้นรวบรวมมาได้ดว้ ยกสิกรรม (และ) พาณิชยกรรมก็หามิได้
“อปิจ โข อิตฺถิกาย อิตฺถีธนํ.
ยํ อิตฺถิกาย ญาติกุลโต สามิกุลํ คจฺฉนฺติยา ลทฺธพฺพํ นหานจุณณ
ฺ าทีนํ อตฺถาย อิตฺถีธนํ, ตํ ตาว เอตฺตกนฺติ
เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ ฯ
ในบทว่า อิตถฺ ิกาย อิตถฺ ธี นํ นี้ พึงทราบใจความอย่างนีว้ า่ อีกอย่างหนึง่ แล ทรัพย์อนั ฝ่ายหญิงพึงได้มา ชือ่ ว่า อิตถฺ ธี นํ (ทรัพย์ฝา่ ยหญิง),
คือว่า ทรัพย์ฝา่ ยหญิงส่วนใด อันฝ่ายหญิงผู้ไปสู่ตระกูลสามีจากตระกูลญาติ พึงได้มา
เพื่อประโยชน์แก่เครื่องจุณสำหรับอาบน้ำเป็นต้น, ทรัพย์ส่วนนั้น ก็มีประมาณเท่านั้นก่อน.”
“อญฺญํ เปตฺติกํ อญฺญํ ปิตามหนฺติ ยํ ปน เต ปิตุ จ ปิตามหานญฺจ สนฺตกํ ตํ อญฺญํเยว, นิหิตญฺจ ปยุตฺตญฺจ อติวิย พหุํ ฯ
หลายบทว่า อญฺญํ เปตฺติกํ อญฺญํ ปิตามหํ ความว่า ก็ทรัพย์สว่ นใดอันเป็นสินเดิมของบิดาและปู่ทั้งหลายของพ่อ,
ทรัพย์ส่วนนั้นก็เป็นส่วนอื่นต่างหาก, ที่เขาฝังไว้ และที่ประกอบการค้าขาย ก็มีอยู่มากมายนัก.
เอตฺถ จ “ปิตามหนฺติ ตทฺธิตโลปํ กตฺวา เวทิตพฺพํ ฯ
อนึ่ง บทว่า ปิตามหํ (ที่มีอยู่)ใน(สองบทว่า เปตฺติกํ ปิตามหํ) นี้ ควรทราบว่า ทำการลบปัจจัยแห่งตัทธิตเสีย.
“เปตามหนฺติ วา ปาโฐ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ปาฐะว่า เปตามหํ ดังนี้ก็มี.
“ลพฺภา ตาต สุทินฺน หีนายาวตฺตติ ฺวาติ
ตาต สุทินฺน อุตตฺ มํ อริยทฺธชํ ปพฺพชิตลิงฺคํ ปหาย หีนาย คิหิภาวาย อาวตฺติตวฺ า ลพฺภา โภคา ภุญฺชิตุํ ลพฺภนฺติ ภุญฺชิตุํ.
น ตฺวํ ราชภีโต ปพฺพชิโต น อิณายิเกหิ ปลิพุทฺโธ หุตฺวาติ ฯ
หลายบทว่า ลพฺภา ตาต สุทินฺน หีนายาวตฺติตฺวา ความว่า พ่อสุทิน! พ่อควรละเพศบรรพชิตอันสูงส่ง
ซึ่งเป็นธงชัยแห่งพระอริยเจ้าเสีย แล้วกลับมาเพื่อความเป็นคฤหัสถ์ อันเป็นเพศทีต่ ่ำทราม
จะพึงได้ใช้สอย คือจะได้เพื่อบริโภคโภคสมบัติ, พ่อกลัวต่อราชอาญา จึงบวชก็หามิได้ ทั้งถูกเจ้าหนี้ทวงก็หามิได้แล.
“ตาต น อุสฺสหามีติ เอตฺถ ปน “ตาตาติ วจนํ เคหสิตเปเมน อาห น สมณเตเชน ฯ
ก็คำว่า ตาต ทีม่ อี ยูใ่ นบทว่า ตาต น อุสสฺ หามิ นี้ พระสุทนิ พูด (กับบิดา) เพราะความรักอาศัยเรือน มิใช่พดู เพราะเดชแห่งสมณะ.
“น อุสฺสหามีติ น สกฺโกมิ ฯ
บทว่า น อุสฺสามิ แปลว่า รูปไม่อาจ.
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“น วิสหามีติ นปฺปโหมิ น สมตฺโถมฺหิ ฯ
บทว่า น วิสหามิ แปลว่า รูปไม่พร้อม คือไม่สามารถ.
“วเทยฺยาม โข ตํ คหปตีติ อิทํ ปน วจนํ สมณเตเชนาห ฯ
ก็คำว่า วเทยฺยาม โข ตํ คหปติ นี้ พระสุทินพูด (กับบิดา) เพราะเดชแห่งสมณะ.
“นาติกฑฺเฒยฺยาสีติ ตํ เต มยิ เปมํ ปติฏฺฐติ ํ, [246] ตํ โกธวเสน น อติกฑฺเฒยฺยาสิ ฯ “สเจ น กุชฺเฌยฺยาสีติ วุตฺตํ โหติ ฯ
บทว่า นาติกฑฺเฒยฺยาสิ ความว่า ความรักอันใดของคุณโยมทีต่ ั้งอยู่แล้วในรูป,
คุณโยม ไม่ควรตัดรอนความรักอันนั้นออก ด้วยอำนาจความโกรธ. มีคำอธิบาย “ถ้าว่าคุณโยมไม่พึงโกรธไซร้.”
ตโต เสฏฺฐี “ปุตฺโต เม สงฺคหํ มญฺเญ กตฺตุกาโมติ อุทคฺคจิตฺโต อาห “วเทหิ ตาต สุทินฺนาติ ฯ
ลำดับนั้น ท่านเศรษฐี มีจติ เบิกบานด้วยนึกในใจว่า “บุตรชายเหมือนจะประสงค์ทำการสงเคราะห์เรากระมัง?”
จึงได้พูดว่า “พูดเถิด พ่อสุทิน!”
“เตนหีติ อุยฺโยชนตฺเถ วิภตฺติปฏิรูปโก นิปาโต ฯ
ศัพท์ว่า เตนหิ เป็นนิบาต มีรูปคล้ายวิภัตติ ลงในอรรถแห่งคำเชื้อเชิญ.
“ตโตนิทานนฺติ “ตํนิทานํ ตํเหตุกนฺติ ปจฺจตฺตวจนสฺส โตอาเทโส เวทิตพฺโพ ฯ สมาเส จสฺส โตโลปาภาโว ฯ
บทว่า ตโตนิทานํ พึงทราบการอาเทศ ตํปฐมาวิภัตติ อย่างนี้คือ ตํนิทานํ ตํเหตุกํ (มีทรัพย์นั้นเป็นต้นเรื่อง, มีทรัพย์นนั้ เป็นเหตุ)
เป็น โต. และในสมาสบทนั้น ไม่มีการลบโตปัจจัย.
“ภยํ วาติ กินตฺ ิ เม โภเค เนว ราชาโน หเรยฺยุนฺติอาทินา นเยน วุตฺตํ ราชาทิภยํ ฯ “จิตฺตตุ ฺราโสติ อตฺโถ ฯ
ภัยมีราชภัยเป็นต้น ทีท่ า่ นกล่าวไว้โดยนัยมีอาทิวา่ “พวกพระราชาจะไม่พงึ ทรงริบโภคสมบัตขิ องเราหรืออย่างไร? ชือ่ ว่า “ภัยก็ด”ี .
อธิบายว่า “จิตสะดุ้ง.”
“ฉมฺภิตตฺตนฺติ ราชูหิ วา โจเรหิ วา ธนํ เทหีติ กมฺมกรณํ การิยมานสฺส กายีญชฺ นํ กายกมฺโป หทยมํสจลนํ ฯ
การสั่นเทา (ก็ดี) การสะทกสะท้าน (ก็ดี) เนื้อหัวใจป่วนปั่น (ก็ดี) ของบุคคลผู้ถูกพระราชาหรือโจรลงกรรมกรณ์
ด้วยสั่งบังคับว่า “เอ็งจงให้ทรัพย์” ดังนี้ ชื่อว่า ฉัมภิตัตตะ (ความหวาดเสียว).
“โลมหํโสติ อุปฺปนฺเน ภเย โลมานํ หํสนํ อุทฺธคฺคภาโว ฯ
ขนชูชัน คือมีปลายงอนขึ้นข้างบน ในเมื่อมีภัยเกิดขึ้น ชื่อว่า โลมหังสะ (ขนพองสยองเกล้า).
“อารกฺโขติ อนฺโต จ พหิ จ รตฺตึ จ ทิวา จ อารกฺขณํ ฯ
การรักษาอย่าวกวดขัน ทั้งภายในและภายนอก ทั้งกลางคืนและกลางวัน ชื่อว่า อารักขะ (การเฝ้ารักษา).
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[บิดาสั่งภรรยาเก่าให้ล่อหลอกพระสุทินสึก]
“เตนหิ วธูติ เสฏฺฐี คหปติ ธนํ ทสฺเสตฺวา ปุตฺตํ อตฺตนา คิหิภาวตฺถาย ปโลเภตุํ อสกฺโกนฺโต
“มาตุคามสทิสํ ทานิ ปุริสานํ พนฺธนํ นตฺถีติ มญฺญิตวฺ า ตสฺส ปุราณทุติยกิ ํ อามนฺเตสิ “เตนหิ วธูติ ฯ
สองบทว่า เตนหิ วธุ ความว่า เศรษฐีคฤหบดี ครั้นแสดงทรัพย์แล้ว ก็ไม่สามารถจะล่อหลอกบุตรชาย เพื่อให้สึกด้วยตนเองได้
จึงสำคัญว่า “บัดนี้ เครื่องผูกพวกผู้ชาย เช่นกับมาตุคาม เป็นไม่มี” จึงได้เรียกปุราณทุติยิกาภรรยา ของพระสุทินนั้นมา สั่งว่า
“เตนหิ วธุ” เป็นต้น.
“ปุราณทุติยิกนฺติ ปุราณํ ทุติยิกํ ปุพฺเพ คิหิกาเล ทุติยกิ ํ ฯ “เคหสิตสุขูปโภคสหายิกํ ภูตปุพฺพํ ภริยนฺติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ปุราณทุติยิกํ ได้แก่ หญิงคนที่สองซึ่งเป็นคนดั้งเดิม คือหญิงคนที่สองในกาลก่อน คือในคราวที่ยังเป็นคฤหัสถ์.
อธิบายว่า “ ได้แก่ ภรรยาผู้เคยเป็นหญิงผู้รว่ มในการเสพสุขที่อาศัยเรือนมาแล้ว.”
“เตน หีติ เยน การเณน มาตุคามสทิสํ พนฺธนํ นตฺถิ ฯ
บทว่า เตนหิ ความว่า เพราะเหตุที่ไม่มีเครื่องผูก (อย่างอื่น) เช่นกับมาตุคาม.
“ปาเทสุ คเหตฺวาติ ปาเท คเหตฺวา ฯ
สองบทว่า ปาเทสุ คเหตฺวา ความว่า ภรรยาเก่าได้จับเท้าทั้งสอง (ของท่านสุทนิ ).
อุปโยคตฺเถ ภุมฺมวจนํ ฯ ปาเทสุ วา ตํ คเหตฺวา ฯ
(บทว่า ปาเทสุ) เป็นสัตตมีภตั ติ ลงในอรรถทุติยาวิภัตติ.
อีกอย่างหนึ่ง ความว่า ภรรยาเก่า ได้จับพระสุทินนั้นที่เท้าทั้งสอง.
“กีทิสา นาม ตา อยฺยปุตฺต อจฺฉราโยติ กสฺมา เอวมาห ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร ภรรยาเก่า จึงได้กล่าวกะพระสุทินอย่างนีว้ ่า
“ข้าแต่ลูกนาย! นางเทพอัปสร (ผู้เป็นเหตุให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์) เหล่านั้น ชื่อเป็นเช่นไร๑?”
ตทา กิร สมฺพหุเล ขตฺติยกุมาเรปิ พฺราหฺมณกุมาเรปิ เสฏฺฐิปุตฺเตปิ มหาสมฺปตฺติโย ปหาย ปพฺพชนฺเต ทิสวฺ า
ปพฺพชฺชาย คุณํ อชานนฺตา กถํ สมุฏฺฐาเปนฺติ กสฺมา “เอเต [247] ปพฺพชนฺตีติ ฯ
แก้ว่า “เพราะได้ยินว่า ในกาลครั้งนั้น หมู่ชนผู้ไม่รู้จักคุณแห่งบรรพชา
ครั้นเห็นขัตติยกุมารบ้าง พราหมณกุมารบ้าง เศรษฐีบุตรบ้างมากมาย ซึ่งพากันละมหาสมบัติแล้วออกบวช
จึงสนทนากันขึ้นว่า ‘เพราะเหตุไร ขัตติยกุมารเป็นต้นเหล่านั้นจึงออกบวช?’”
อถญฺเญ วทนฺติ “เทวจฺฉรานํ เทวนาฏกานํ การณาติ ฯ
คราวนั้น ชนเหล่าอื่นก็พดู กันว่า ขัตติกุมารเป็นต้นเหล่านั้นออกบวช เพราะเหตุแห่งนางเทพอัปสรทั้งหลาย ผู้เป็นเทพนาฏกา.
สา กถา วิตฺถาริตา อโหสิ ฯ
ถ้อยคำนั้น เป็นอันชนเหล่านั้นได้ให้แผ่กระจายไปแล้ว.

๑ วิ. มหา. ๑/๓๐.
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ตํ คเหตฺวา อยํ เอวมาหาติ ฯ
ภรรยาเก่าของท่านสุทินนี้ ได้ถือเอาถ้อยคำนั้น จึงได้กล่าวอย่างนั้น.”
เถโร ตํ ปฏิกฺขิปนฺโต “น โข อหํ ภคินีติ อาห ฯ
พระเถระ เมื่อจะคัดค้านถ้อยคำของภรรยาเก่านั้น จึงได้กล่าวว่า
น โข อหํ ภคินิ (น้องหญิง ฉันไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ เพราะเหตุแห่งนางเทพอัปสรเลย) เป็นต้น๑
“สมุทาจรตีติ โวหรติ วทติ ฯ
บทว่า สมุทาจรติ ความว่า ย่อมเรียก คือย่อมกล่าว.
“ตตฺเถว มุจฺฉติ า ปปตาติ นํ ภคินวี าเทน สมุทาจรนฺตํ ทิสวฺ า
“อนตฺถิโก ทานิ มยา อยํ, โย มํ ปชาปตึ สมานํ อตฺตนา สทฺธึ เอกมาตุกุจฺฉิยา สยิตทาริกํ วิย มญฺญตีติ
สมุปฺปนฺนพลวโสกา หุตฺวา ตสฺมึเยว ปเทเส มุจฺฉิตา ปปตา ปติตาติ อตฺโถ ฯ
หลายบทว่า ตตฺเถว มุจฺฉิตา ปปตา ความว่า (ภรรยาเก่า)เห็น(ท่านสุทิน)นั้นเรียกตนด้วยวาทะน้องหญิง จึงคิดว่า
“บัดนี้ท่านสุทินนี้ ไม่ต้องการเรา, ได้สำคัญเราผู้เป็นภรรยาจริงๆ เหมือนเด็กหญิงผู้นอนอยู่ในท้องมารดาเดียวกันกับตน”
ก็เกิดความโศกเป็นกำลังแล้วสลบล้มลงฟุบอยู่ในที่ตรงนั้นนั่นเอง.
“มา โน วิเหฐยิตฺถาติ มา อมฺเห ธนํ ทสฺเสตฺวา มาตุคามญฺจ อุยฺโยเชตฺวา วิเหฐยิตฺถ, วิเหสา เหสา ปพฺพชิตานนฺติ ฯ
หลายบทว่า มา โน วิเหฐยิตฺถ ความว่า ท่านสุทินกล่าวว่ากะโยมบิดาว่า
“คุณโยม อย่าชี้บอกทรัพย์และส่งมาตุคามมาเบียดเบียนรูปเลย” จริงอยู่ วาจานั่นทำความลำบากให้แก่พวกบรรพชิต.
[มารดาขอร้องให้พระสุทินเพาะพืชพันธุ์ไว้]
“เตนหิ ตาต สุทินฺน พีชกมฺปิ เทหีติ เอตฺถ “เตนหีติ อภิรติยํ อุยโยเชติ ฯ
สเจ ตฺวํ อภิรโต พฺรหฺมจริยํ จรสิ จร, อากาเส นิสีทิตวฺ า ปรินพิ ฺพายิตา โหหิ, อมฺหากํ ปน กุลวํสพีชกํ เอกํ ปุตฺตํ เทหิ ฯ
(มารดาของท่านสุทิน) ได้เชื้อเชิญท่านสุทินไว้ในความอภิรมย์ ด้วยคำว่า ถ้าเช่นนั้น ดังนี้
ที่มีอยู่ในบทนี้ว่า พ่อสุทิน! ถ้าเช่นนั้น พ่อจงให้พืชพันธุ์ไว้บ้าง.
(คือ มารดาได้พดู ว่า) ถ้าพ่อยังยินดีจะประพฤติพรหมจรรย์ไซร้, ขอพ่อจงประพฤตินั่ง ปรินิพพานอยู่บนอากาศเถิด,
แต่วา่ พ่อจงให้บุตรชายคนหนึ่งผู้จะเป็นพืชพันธุ์สำหรับดำรงสกุลของเราไว้.
“มา โน อปุตฺตกํ สาปเตยฺยํ ลิจฺฉวโย อติหราเปสุนฺติ มยํ หิ ลิจฺฉวีนํ คณราชูนํ รชฺเช วสาม,
เต เต ปิตโุ น อจฺจเยน อิมํ สาปเตยฺยํ เอวํ มหนฺตํ อมฺหากํ วิภวํ อปุตตฺ กํ กุลธนรกฺขเกน ปุตเฺ ตน วิรหิตํ อตฺตโน ราชนฺเตปุรํ อติหราเปสุนตฺ ิ
ตนฺเต มา อติหราเปสุํ มา อติหราเปนฺตูติ ฯ
หลายบทว่า มา โน อปุตฺตกํ สาปเตยฺยํ ลิจฺฉวโย อติหราเปสุํ ความว่า มารดาของท่านสุทินพูดว่า
“เพราะเหตุทพี่ วกเราอยู่ในรัชสมัยแห่งเจ้าลิจฉวีผู้เป็นคณราช,
โดยกาลล่วงลับไปแห่งบิดาของพ่อ เจ้าลิจฉวีเหล่านัน้ จะสัง่ ให้รบิ ทรัพย์มรดกนี้ คือทรัพย์สมบัตขิ องพวกเรา ซึง่ มีมากมายอย่างนี้
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อันหาบุตรมิได้ คือที่เว้นจากบุตรผู้จะรักษาทรัพย์ของตระกูลไว้ นำไปสู่ภายในพระราชวังของพระองค์เสีย,
ฉะนั้น เจ้าลิจฉวีเหล่านั้น อย่าได้สั่งให้ริบ คือจงอย่าสั่งให้ริบ ทรัพย์สมบัตินั้นไปเลย.”
“เอตํ โข เม อมฺม สกฺกา กาตุนฺติ กสฺมา เอวมาห ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร ท่านสุทิน จึงได้กล่าวอย่างนี้วา่ “คุณโยม เฉพาะเรื่องนี้แล รูปอาจทำได้?”
“โส กิร จินฺเตสิ ‘เอเตสํ สาปเตยฺยสฺส อหเมว สามิ, อญฺโญ นตฺถิ, เตปิ มํ สาปเตยฺยํ รกฺขณตฺถาย นิจจฺ ํ อนุพนฺธิสฺสนฺติ,
เตนาหํ น ลจฺฉามิ อปฺโปสฺสุกฺโก สมณธมฺมํ กาตุํ, ปุตฺตกํ ปน ลภิตฺวา โอรมิสฺสนฺติ, ตโต อหํ ยถาสุขํ [248] สมณธมฺมํ กริสฺสามีติ
อิมํ นยํ ปสฺสนฺโต เอวมาหาติ ฯ
แก้ว่า “ได้ยินว่า ท่านสุทินนั้น คิดว่า ‘เราเท่านั้นจักเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกของมารดาเป็นต้นเหล่านั้น , คนอื่นย่อมไม่มี,
มารดาเป็นต้นแม้เหล่านั้น ก็จกั ตามผูกพันเราเป็นนิตย์ เพื่อต้องการให้รักษาทรัพย์มรดก,
เพราะเหตุนั้น เราจักไม่ได้เพื่อเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยบำเพ็ญสมณธรรม,
ส่วนท่านเหล่านี้ ครั้นได้บุตรชายแล้วก็จักงดเว้น (การตามผูกพันเรา), ต่อแต่นั้น เราก็จักได้บำเพ็ญสมณธรรมตามสบาย’,
(ท่าน) เล็งเห็นนัยนี้อยู่ จึงได้กล่าวอย่างนั้น.”
[สตรีมีระดูหยุดก็ตั้งครรภ์]
“ปุปฺผนฺติ อุตุกาเล อุปฺปนฺนโลหิตสฺส นามํ ฯ
คำว่า ปุปฺผํ นี้เป็นชื่อ แห่งโลหิตที่เกิดขึ้น ในเวลาที่(มาตุคาม)มีระดู.
มาตุคามสฺส หิ อุตุกาเล คพฺภปฺปติฏฺฐานฏฺฐาเน โลหิตวณฺณา ปิฬกา สณฺฐหิตฺวา สตฺต ทิวสานิ วฑฺฒติ ฺวา ภิชฺชนฺติ ฯ
จริงอยู่ ในเวลาที่มาตุคามมีระดู ต่อมมีสีแดงตั้งขึ้นในสถานที่ที่ตั้งครรภ์ (ในมดลูก) แล้วเจริญขึ้นถึง ๗ วันก็สลายไป.
ตโต โลหิตํ ปคฺฆรติ ฯ ตสฺเสตํ นามํ “ปุปฺผนฺติ ฯ
โลหิตก็ไหลออกจากต่อมเลือดที่สลายไปแล้วนั้น. คำว่า ปุปฺผํ นั้น เป็นชื่อแห่งโลหิตนั้น.
ตํ ปน ยาว พลวํ โหติ พหุํ ปคฺฆรติ, ตาว ทินฺนาปิ ปฏิสนฺธิ น ติฏฺฐติ. โทเสเนว สทฺธึ ปคฺฆรติ.
โทเส ปน ปคฺฆริเต, สุทฺเธ วตฺถุมฺหิ ทินฺนา ปฏิสนฺธิ ขิปฺปํ ปติฏฺฐาติ ฯ
อนึง่ โลหิตนัน้ เป็นของมีกำลัง ยังไหลออกอยูม่ ากเพียงใด,
ปฏิสนธิ (ของสัตว์ผเู้ กิดในครรภ์) แม้ท่(ี บิดา)ให้ไว้แล้ว ก็ตง้ั อยูไ่ ม่ได้เพียงนัน้ , คือย่อมไหลออกพร้อมกับโทษ (มลทินแห่งโลหิต) นั่นเอง.
ก็เมื่อโทษ ไหลออกแล้ว, ปฏิสนธิ ที่(บิดา)ให้ไว้แล้วในวัตถุ (รังไข่) ที่บริสุทธิ์ ก็ตั้งขึ้นได้โดยเร็วพลัน.
“ปุปฺผํสา อุปฺปชฺชตีติ ปุปฺผํ อสฺสา อุปฺปชฺชิ ฯ
สองบทว่า ปุปฺผํสา อุปฺปชฺชติ ความว่า ต่อมเลือดเกิดขึ้น แก่(ภรรยาเก่าของท่านสุทิน)นั้นแล้ว.
อการโลเปน สทฺธึ สํโยคโลโป ฯ
พึงทราบการลบบทสังโยค พร้อมกับการลบ อ อักษรเสีย.๑

๑ บทว่า ปุปฺผํสา นี้ ตัดบทเป็น ปุปฺฝํ อสฺสา ลบ อ อักษรตัวต้น และลบ สฺ ที่เป็นตัวสะกดเสีย จึงสมาธิกันเข้าเป็น ปุปฺผํสา.
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“ปุราณทุติยิกาย พาหายํ คเหตฺวาติ ปุราณทุติยิกาย ยา พาหา, ตตฺร นํ คเหตฺวาติ อตฺโถ ฯ
หลายบทว่า ปุราณทุติยิกาย พาหายํ คเหตฺวา ความว่า ท่านพระสุทินจับภรรยาเก่านั้นที่แขนทั้งสองนั้น.
“อปฺปญฺญตฺเต สิกฺขาปเทติ ปฐมปาราชิกสิกฺขาปเท อฏฺฐปิเต ฯ
สองบทว่า อปฺปญฺญตฺเต สิกขาปเท ความว่า เพราะปฐมปาราชิกสิกขาบทยังมิได้ทรงตั้งไว้.
[พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปฐมปาราชิกเมื่อ ๒๐ พระพรรษา]
ภควโต กิร ปฐมโพธิยํ วีสติวสฺสานิ ภิกฺขู จิตฺตํ อาราธยึสุ น เอวรูปํ อชฺฌาจารมกํสุ ฯ
ได้ยินว่า ในปฐมโพธิกาลแห่งพระผู้มีพระภาค ภิกษุทั้งหลายได้ประคองพระหทัยให้ทรงยินดีแล้วตลอด ๒๐ ปี
มิได้ทำอัชฌาจาร (ความประพฤติล่วงละเมิด) เห็นปานนี้ (ให้เกิดขึ้นเลย).
ตํ สนฺธาเยว อิทํ สุตฺตมาห “อาราธยึสุ วต เม ภิกฺขเว ภิกฺขู เอกํ สมยํ จิตตฺ นฺติ ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) ทรงหมายเอา(อัชฌาจาร)นั้นนั่นเอง จึงตรัสพระสูตรนี้ว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! สมัยหนึ่ง พวกภิกษุได้ประคองจิตของเราให้ยินดีแล้วหนอ.”
อถ ภควา อชฺฌาจารํ อปสฺสนฺโต ปาราชิกํ สงฺฆาทิเสสํ วา น ปญฺญาเปสิ,
ตสฺมึ ตสฺมึ ปน วตฺถุสฺมึ อวเสเส ปญฺจ ขุทฺทกาปตฺติกฺขนฺเธเอว ปญฺญาเปสิ ฯ
คราวนั้น พระผู้มพี ระภาค เมื่อไม่ทรงเล็งเห็นอัชฌาจาร (ของภิกษุทงั้ หลาย) จึงมิได้ทรงบัญญัติปาราชิกหรือสังฆาทิเสส,
แต่ได้ทรงบัญญัติกองอาบัติเล็กน้อย ที่เหลือ ไว้เพียง ๕ กองเท่านั้น ในเพราะเรือ่ งนั้นๆ.
เตน วุตฺตํ “อปฺปญฺญตฺเต สิกฺขาปเทติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ท่านพระอุบาลีเถระ จึงได้กล่าวไว้วา่ “เพราะสิกขาบท ยังมิได้ทรงบัญญัติไว้.”
“อนาทีนวทสฺโสติ ยํ ภควา อิทานิ สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปนฺโต อาทีนวํ ทสฺเสสฺสติ, ตํ อปสฺสนฺโต อนวชฺชสญฺญี หุตฺวา ฯ
บทว่า อนาทีนวทสฺโส ความว่า (ท่านสุทิน) เมื่อไม่เล็งเห็นข้อทีพ่ ระผู้มีพระภาคจักทรงบัญญัติสิกขาบทชี้โทษไว้ในบัดนี้
จึงเป็นผู้มีความสำคัญ (ในการเสพเมถุนธรรมนัน้ ) ว่าไม่มีโทษ.
สเจ หิ อยํ “อิทํ น กรณียนฺติ วา “มูลจฺเฉชฺชาย วา สํวตฺตตีติ ชาเนยฺย,
สทฺธาปพฺพชิโต กุลปุตโฺ ต ตโต นิทานํ ชีวติ กฺขยํ ปาปุณนฺโตปิ น กเรยฺย. เอตฺถ ปน [249] อาทีนวํ อปสฺสนฺโต นิทโฺ ทสสญฺญี อโหสิ ฯ
จริงอยู่ ถ้าท่านพระสุทินนี้ พึงรูว้ ่า “สิ่งนี้ไม่ควรทำ” หรือว่า “สิ่งที่ทำนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อมูลเฉท” ดังนี้ไซร้,
กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา แม้จะถึงความสิ้นชีวิตไป อันมีกรรมนั้นเป็นเหตุก็จะไม่พึงทำ,
แต่ท่านเมื่อไม่เล็งเห็นโทษใน(การเสพเมถุนธรรม)นี้ จึงได้เป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่มีโทษ.
เตน วุตฺตํ “อนาทีนวทสฺโสติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ท่านพระอุบาลีเถระ จึงได้กล่าวไว้วา่ “เป็นผู้มีความเห็นว่าไม่มีโทษ.”
“ปุราณทุติยิกายาติ ภุมฺมวจนํ ฯ
บทว่า ปุราณทุติยิกาย นี้ เป็นสัตตมีวิภตั ติ.
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“อภิวิญฺญาเปสีติ ปวตฺเตสิ ฯ ปวตฺตนาปิ หิ กายวิญฺญตฺติโจปนโต “วิญฺญาปนาติ วุจฺจติ ฯ
บทว่า อภิวิญฺญาเปสิ คือ ให้เป็นไปแล้ว.
จริงอยู่ แม้การให้เป็นไป ท่านเรียกว่า “วิญฺญาปนา” เพราะยังกายวิญญัตใิ ห้เคลื่อนไหว.
“ติกฺขตฺตุํ อภิวญ
ิ ฺญาปนํ เจส คพฺภสณฺฐานสนฺนิฏฺฐานตฺถมกาสีติ เวทิตพฺโพ ฯ
ก็ทา่ นพระสุทินนี้ บัณฑิตพึงทราบว่า “ได้ทำการยังกายวิญญัติให้เคลื่อนไหวถึง ๓ ครั้ง เพื่อความตกลงใจจะให้ตั้งครรภ์.”
“สา เตน คพฺภํ คณฺหีติ สาปิ เตเนว อชฺฌาจาเรน คพฺภํ คณฺหิ, น อญฺญถา ฯ
หลายบทว่า สา เตน คพฺภํ คณฺหิ ความว่า แม้ภรรยาเก่าของท่านพระสุทินนั้น ก็ตั้งครรภ์เพราะอัชฌาจารนั้นนั่นเอง,
หาได้ตั้งครรภ์โดยประการอื่นไม่.
[เหตุที่ให้สตรีตั้งครรภ์มี ๗ อย่าง]
“กึ ปน อญฺญถาปิ คพฺภคฺคหณํ โหตีติ ฯ โหติ ฯ
ถามว่า “ก็การตั้งครรภ์ ย่อมมีได้ แม้โดยประการอย่างอื่นหรือ?”
แก้ว่า “ย่อมมีได้.
กถํ ฯ กายสํสคฺเคน โจลคฺคหเณน อสุจิปาเนน นาภิปรามสเนน ทสฺสเนน สทฺเทน คนฺเธน ฯ
ถามว่า “ย่อมมีได้อย่างไร?”
แก้ว่า “ย่อมมีได้ (เพราะเหตุ ๗ อย่าง) เพราะการเคล้าคลึงกาย ๑ เพราะการใช้ผา้ ๑
เพราะการดื่มน้ำอสุจิ ๑ เพราะการลูบคลำสะดือ ๑ เพราะการจ้องดู (รูป) ๑ เพราะเสียง ๑ เพราะกลิ่น ๑.”
อิตฺถิโย หิ เอกจฺจา อุตุสมเย ฉนฺทราครตฺตา ปุริสานํ หตฺถคฺคาหเวณิคคฺ าหองฺคปจฺจงฺคปรามสนํ สาทิยนฺติโยปิ คพฺภํ คณฺหนฺติ ฯ
จริงอยู่ สตรีทั้งหลาย บางพวกเป็นผู้มีความกำหนัดยินดีด้วยฉันทราคะในเวลาทีต่ นมีระดู
แม้เมื่อยินดีการที่บุรุษจับมือ จับช้องผม และการลูบคลำอวัยวะน้อยใหญ่ (ของตน) ย่อมตั้งครรภ์ได้.
เอวํ กายสํสคฺเคน คพฺภคฺคหณํ โหติ ฯ
การตั้งครรภ์ย่อมมีได้เพราะการเคล้าคลึงกาย ด้วยอาการอย่างนี้.
อุทายิตฺเถรสฺส ปน ปุราณทุติยิกา ภิกฺขุนี ตํ อสุจึ เอกเทสํ มุเขน อคฺคเหสิ เอกเทสํ โจลเกเนว สทฺธึ องฺคชาเต ปกฺขิปิ ฯ
อนึง่ นางภิกษุณี ผูเ้ ป็นภรรยาเก่าของพระอุทายีเถระ เอาปากอมน้ำอสุจนิ น้ั ไว้สว่ นหนึง่ ใส่อกี ส่วนหนึง่ เข้าในองชาตรวมกับผ้านัน่ เอง.
สา เตน คพฺภํ คณฺหิ ฯ
นางก็ตั้งครรภ์ได้เพราะเหตุนั้น.๑
เอวํ โจลคฺคหเณน คพฺภคฺคหณํ โหติ ฯ
การตั้งครรภ์ ย่อมมีได้เพราะการใช้ผ้า ด้วยอาการอย่างนี้.

๑ วิ. มหา. ๒/๒๓.
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มิคสิงฺคตาปสสฺส มาตา มิคี อุตุสมเย ตาปสสฺส ปสฺสาวฏฺฐานํ อาคนฺตฺวา สสมฺภวํ ปสฺสาวํ ปิวิ ฯ
แม่เนื้อ ผู้เป็นมารดาของมิคสิงคดาบส ได้มายังสถานที่ถ่ายปัสสาวะของดาบส ในเวลาทีต่ นมีระดู
แล้วได้ดื่มน้ำปัสสาวะ ซึ่งมีน้ำสมภพเจือปนอยู่.
สา เตน คพฺภํ คณฺหิตฺวา มิคสิงฺคํ วิชายิ ฯ
แม่เนื้อนั้น ก็ตั้งครรภ์ แล้วออกลูกเป็นมิคสิงคดาบส เพราะเหตุทตี่ นดื่มน้ำปัสสาวะนั้น.๑
เอวํ อสุจิปาเนน คพฺภคฺคหณํ โหติ ฯ
การตั้งครรภ์ ย่อมมีได้เพราะการดื่มน้ำอสุจิ ด้วยอาการอย่างนี้.
สามสฺส ปน โพธิสตฺตสฺส มาตาปิตนู ํ จกฺขปุ ริหานึ ญตฺวา สกฺโก ปุตตฺ ํ ทาตุกาโม ทุกลุ กปณฺฑติ ํ อาห “วฏฺฏติ ตุมหฺ ากํ เมถุนธมฺโมติ ฯ
อนึ่ง ท้าวสักกะทรงทราบข้อที่บิดามารดาของพระสามดาบสโพธิสัตว์เสียจักษุ มีพระประสงค์จะประทานบุตร (แก่ท่านทั้งสอง)
จึงทรงรับสั่งกะทุกุลกบัณฑิต (บิดาของพระสามดาบสโพธิสัตว์) ว่า “เมถุนธรรม ควรแก่ท่านทั้งสองหรือ?”
“อนตฺถิกา มยํ เอเตน อิสิปพฺพชฺชํ ปพฺพชิตมฺหาติ ฯ
ทุกุลกบัณฑิต ทูลว่า “อาตมภาพทั้งสอง บวชเป็นฤษีแล้ว ไม่มีความต้องการด้วยเมถุนธรรมนั่น.”
“เตนหิ อิมิสฺสา อุตุสมเย องฺคุฏฺเฐน นาภึ ปรามเสยฺยาถาติ ฯ
ท้าวสักกะ ทรงรับสั่งว่า “ถ้าเช่นนั้น ในเวลาที่(นางปาริกาตาปสินี)นี้มีระดู ท่านพึงเอานิ้วลูบคลำสะดือ (ของนาง) เถิด.”
โส ตถา อกาสิ ฯ
ทุกุลกบัณฑิตนั้น ได้ทำเหมือนอย่างนั้นแล้ว.
สา เตน [250] คพฺภํ คณฺหิตฺวา สามตาปสทารกํ วิชายิ ฯ
นางปาริกาตาปสินีนั้น ก็ตั้งครรภ์ แล้วคลอดทารกชื่อสามดาบส เพราะเหตุที่ลกู คลำสะดือนั้น.๒
เอวํ นาภิปรามสเนน คพฺภคฺคหณํ โหติ ฯ
การตั้งครรภ์ ย่อมมีได้เพราะการลูบคลำสะดือ ด้วยอาการอย่างนี้.
เอเตเนว นเยน มณฺฑพฺยสฺส จ จณฺฑปฺปชฺโชตสฺส จ วตฺถุ เวทิตพฺพํ ฯ
โดยนัยนี้นั่นแล ควรทราบเรื่องมัณฑัพยมาณพ๓ และเรื่องพระเจ้าจัณฑปัชโชต.
“กถํ ทสฺสเนน โหตีติ ฯ
ถามว่า “การตั้งครรภ์ ย่อมมีได้เพราะการจ้องดู (รูป) อย่างไร?”
อิเธกจฺจา อิตฺถี อุตุสมเย ปุริสสํสคฺคํ อลภมานา ฉนฺทราควเสน อนฺโตเคหคตา ปุริสํ อุปนิชฺฌายติ ราโชโรธา วิย ฯ
แก้ว่า “สตรีบางพวกในโลกนี้ ในเวลาทีต่ นมีระดู เมื่อไม่ได้การเคล้าคลึงกับชาย
จึงเข้าไปในเรือน จ้องดูชาย ด้วยอำนาจความกำหนัดพอใจ (แล้วก็ตั้งครรภ์) เหมือนนางสนมชาววัง ฉะนั้น.
๑ ชาตกัฏฐกถา. ๘/๑. ๗/๓๙๖.
๒ นัยชาตกัฏฐกถา. ๙/๑๒๓-๔.
๓ ชาตกัฏฐกถา. ๗/๕-๗.
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สา เตน คพฺภํ คณฺหาติ ฯ
นางย่อมตั้งครรภ์ เพราะการจ้องดูชายนั้น.”
เอวํ รูปทสฺสเนน คพฺภคฺคหณํ โหติ ฯ
การตั้งครรภ์ ย่อมมีได้เพราะการจ้องดูรูป ด้วยอาการอย่างนี้.
พลากาสุ ปน ปุริโส นาม นตฺถิ ฯ
อนึ่ง บรรดานกยาง๑ ชื่อว่านกยางตัวผู้ ย่อมไม่มี.
ตา อุตุสมเย เมฆสทฺทํ สุตฺวา คพฺภํ คณฺหนฺติ ฯ
นางนกยางเหล่านั้น ในเวลาที่ตนมีระดู ครั้นได้ฟังเสียเมฆ (คำราม) แล้ว ย่อมตั้งครรภ์.
กุกฺกุฏโิ ยปิ กทาจิ เอกสฺส กุกฺกุฏสฺส สทฺทํ สุตฺวา พหุกาปิ คพฺภํ คณฺหนฺติ ฯ
ถึงแม่ไก่ทั้งหลายจะมากตัวก็ตาม ในกาลบางครั้ง ครั้นได้ฟังเสียงไก่ผู้ตัวเดียว (ขัน) ก็ยอ่ มตั้งครรภ์ได้.
ตถา คาวี อุสภสฺส ฯ
ถึงแม่โคทั้งหลาย ครั้นได้ฟังเสียงโคอุสภะ (โคตัวผู้) แล้ว ก็ยอ่ มตั้งครรภ์เหมือนอย่างนั้น.
เอวํ สทฺเทน คพฺภคฺคหณํ โหติ ฯ
การตั้งครรภ์ ย่อมมีได้เพราะเสียง ด้วยอาการอย่างนี้.
คาวีเยว จ กทาจิ อุสภคนฺเธน คพฺภํ คณฺหนฺติ ฯ
อนึ่ง แม่โคทั้งหลายนั่นเอง ในกาลบางครั้ง ย่อมตั้งครรภ์ได้เพราะกลิ่นของโคตัวผู้.
เอวํ คนฺเธน คพฺภคฺคหณํ โหติ ฯ
การตั้งครรภ์ ย่อมมีได้เพราะกลิ่น ด้วยอาการอย่างนี้.
อิธ ปนายํ อชฺฌาจาเรน คพฺภํ คณฺหิ, ยํ สนฺธาย วุตฺตํ “มาตาปิตโร จ สนฺนิปติตา โหนฺติ, มาตา จ อุตุนี โหติ,
คนฺธพฺโพ จ ปจฺจุปฏฺฐิโต โหติ. เอวํ ติณฺณํ สนฺนิปาตา คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ โหตีติ ฯ
ส่วนใน(เรือ่ ง)นี้ (ภรรยาเก่าของท่านพระสุทนิ )นี้ ย่อมตัง้ ครรภ์เพราะอัชฌาจาร
ดังทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงหมายเอาตรัสไว้วา่ “มารดาบิดาอยูร่ ่วมกัน ๑ มารดามีระดู ๑ สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ปรากฏ ๑.
เพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัย ๓ ประการอย่างนี้ ความก้าวลงแห่งสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ จึงมีได้.”๒

๑ เวสสันตรชาดก กัณฑ์มหาพนว่า พกา พลากา นชฺชูหา … นกยางโทน นกยางกรอก นกโพระดก … จึงแปลว่า นกยาง ไว้กลางๆ.
๒ ม. มู. ๑๒/๒๔๗. ปปัญจสูทนี. ๒/๔๑๗-๘
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[เทวดาประกาศความชั่วของพระสุทิน]
“ภุมฺมา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุนฺติ ยสฺมา นตฺถิ โลเก รโห นาม ปาปกมฺมํ ปกุพฺพโต.
สพฺพปฐมํ หิสฺส ตํ ปาปํ อตฺตา ชานาติ, ตโต อารกฺขเทวตา, อถญฺญาปิ ปรจิตตฺ วิทุนิโย เทวตา,
ตสฺมาสฺส ปรจิตฺตวิทู สกลวนสณฺฑสนฺนิสฺสิตา ภุมฺมา เทวา ตํ อชฺฌาจารํ ทิสฺวา สทฺทมนุสฺสาเวสุํ ยถา อญฺเญปิ เทวา สุณนฺติ
ตถา นิจฺฉาเรสุํ ฯ
หลายบทว่า ภุมฺมา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุํ ความว่า ชื่อว่า ที่ลับของชนผู้กระทำกรรมชั่ว ย่อมไม่มีในโลก.๑
จริงอยู่ ตนของ(ชนผู้กระทำความชั่ว)นั้น ย่อมรู้ความชั่ว (ที่ตนทำ) นั้น ก่อนกว่าคนอื่นทั้งหมด,
ต่อจากนั้น เหล่าอารักขเทวดา ย่อมรู้, ต่อมา เทวดาผู้จติ ของบุคคลอื่น แม้เหล่าอื่น ก็ย่อมรู้,
เพราะเหตุนั้น เหล่าภุมมเทวดา ผู้อาศัยอยู่ในไพรสณฑ์ทั้งสิ้น ผู้รู้จติ ของบุคคลอื่น พบเห็นอัชฌาจารนั้นของท่านพระสุทินนั้น
ก็ได้กระจายเสียงให้บันลือลั่นแล้ว คือได้เปล่งเสียงออก โดยอาการที่เทวดาแม้เหล่าอื่นจะได้ยิน.
กินฺติ ฯ “นิรพฺพโุ ท วต โภ ฯเปฯ อาทีนโว อุปฺปาทิโตติ ฯ
ถามว่า “ได้ยินว่าอย่างไร?”
แก้ว่า “ได้ยินดังนี้: ท่านผู้เจริญ! โอหนอ ภิกษุสงฆ์ ไม่มีเสนียด หาโทษมิได้,
(แต่) พระสุทินกลันทบุตร ก่อเสนียดขึ้นแล้ว ก่อโทษขึ้นแล้ว.๒”
ตสฺสตฺโถ เวรญฺชกณฺเฑ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
ใจความแห่งคำว่า ไม่มีเสนียด เป็นต้นนั้น บัณฑิตพึงทราบ โดยนัยดังที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในเวรัญชกัณฑ์นั่นแล.
[251] ภุมฺมานํ เทวานํ สทฺทํ สุตวฺ า จาตุมฺมหาราชิกาติ เอตฺถ ปน

ภุมฺมานํ เทวานํ สทฺทํ อากาสฏฺฐเทวตา อสฺโสสุํ. อากาสฏฺฐานํ จาตุมฺมหาราชิกาติ อยมนุกกฺ โม เวทิตพฺโพ ฯ
อนึ่ง ในคำว่า ภุมฺมานํ เทวานํ สทฺทํ สุตวฺ า จาตุมฺมหาราชิกา นี้ พึงทราบลำดับดังนี้ว่า
“อากาสัฏฐเทวดาทั้งหลายได้สดับเสียงเหล่าภุมมเทวดาแล้ว,
เทวดาชั้นจาตุมมหาราชทั้งหลายได้สดับเสียงเหล่าอากาสัฏฐเทวดาแล้ว” ดังนี้เป็นต้น.
“พฺรหฺมกายิกาติ อสญฺญิสตฺเต จ อรูปาวจเร จ ฐเปตฺวา สพฺเพปิ พฺรหฺมาโน “อสฺโสสุํ สุตวฺ า จ สทฺทมนุสฺสาเวสุนฺติ เวทิตพฺพา ฯ
บทว่า พฺรหฺมกายิกา ความว่า พรหมแม้ทั้งหมด ยกเว้นเหล่าอสัญญีสตั ว์และเหล่าอรูปาวจรสัตว์เสีย พึงทราบว่า
“ได้สดับแล้ว และครั้นได้สดับแล้ว ก็ได้กระจายเสียงให้บันลือลั่นแล้ว.”
“อิติห เตน ขเณนาติ เอวํ เตน สุทินฺนสฺส อชฺฌาจารกฺขเณน ฯ
หลายบทว่า อิติห เตน ขเณน ความว่า ชั่วขณะเดียวแห่งอัชฌาจารของท่านพระสุทินนั้น ด้วยอาการอย่างนี้.
“เตน มุหุตฺเตนาติ อชฺฌาจารมุหุตฺเตเนว ฯ
สองบทว่า เตน มุหุตฺเตน ความว่า ชัว่ ครู่เดียวแห่งอัชฌาจารนั่นเอง.

๑ ขุ ชา. ๒๗/๑๓๑. ชาตกัฏฐ ๔/๒๔๘.
๒ วิ. มหา. ๑/๓๒.
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“ยาว พฺรหฺมโลกาติ ยาว อกนิฏฺฐพฺรหฺมโลกา ฯ
สองบทว่า ยาว พฺรหฺมโลกา ความว่า (เสียงได้กระฉ่อนขึ้นไปแล้ว) จนถึงพรหมโลกชั้นอกนิฏฐะ.
“อพฺภุคฺคญฺฉีติ อภิอุคฺคญฺหิ อพฺภุฏฺฐาสิ ฯ “เอกโกลาหลมโหสีติ อตฺโถ ฯ
บทว่า อพฺภุคฺคญฺฉิ แปลว่า ได้กระฉ่อนขึ้นไปแล้ว คือได้ตั้งขึ้นแล้ว. ความว่า “ได้มีเสียงระเบ็งเซ็งแซ่เป็นอันเดียวกันแล้ว.”
[บุตรชายของท่านพระสุทินชื่อว่าพีชกะ]
“ปุตฺตํ วิชายีติ สุวณฺณพิมพฺ สทิสํ ปจฺฉิมภวิกสตฺตํ ชเนสิ ฯ
สองบทว่า ปุตฺตํ วิชายิ ความว่า (ภรรยาเก่าของท่านพระสุทิน)ได้ให้ปัจฉิมภวิกสัตว์ ผู้เช่นกับพิมพ์ทอง เกิดแล้ว.
“พีชโกติ นามํ อกํสตู ิ น อญฺญํ นาม กาตุมทํสุ
‘พีชกมฺปิ เทหีติ ปิตามหิยา วุตฺตภาวสฺส ปากฏตฺตา พีชโกเตฺวสฺส นามํ โหตูติ “พีชโกติ นามมกํสุ ฯ
หลายบทว่า พีชโกติ นามํ อกํสุ ความว่า (พวกสหายของท่านพระสุทิน)ไม่ยอมให้ตั้งชื่อเป็นอย่างอื่น
คือได้พากันตั้งชื่อว่า พีชกะ (เจ้าพืชก์) (โดยลงความเห็นกัน)ว่า
“ทารกนั้นจงมีชื่อว่า เจ้าพืชก์ เท่านั้น เพราะเหตุแห่งคำที่ย่าได้กล่าวขอไว้วา่ ‘พ่อจงให้พืชพันธุ์ไว้บ้าง’ นี้ ปรากฏชัดแล้ว.
ปุตฺตสฺส นามวเสเนว มาตาปิตูนํปิสฺส นามมกํสุ ฯ
(พวกสหาย) ก็ได้ตั้งชือ่ ให้แก่มารดาบิดาแห่งพีชกทารกนั้น ด้วยอำนาจชื่อบุตรชายเหมือนกัน.
“เต อปเรน สมเยนาติ พีชกญฺจ พีชกมาตรญฺจ สนฺธาย วุตฺตํ ฯ
คำว่า เต อปเรน สมเยน นี้ ท่านกล่าวหมายเอาเจ้าพืชก์และมารดาของเจ้าพืชก์.
[มารดาและพีชกทารกบวชแล้วได้สำเร็จพระอรหัต]
พีชกสฺส กิร สตฺตฏฺฐวสฺสกาเล ตสฺส มาตา ภิกฺขุนีสุ โส จ ภิกฺขูสุ ปพฺพชิตฺวา กลฺยาณมิตฺเต อุปนิสฺสาย อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ ฯ
ได้ยินว่า ในเวลาทีพ่ ีชกะมีอายุได้ ๗-๘ ขวบ มารดาของเธอได้บวชในสำนักนางภิกษุณี
และพีชกทารกนั้น ก็ได้บวชอยูใ่ นสำนักของภิกษุ ได้อาศัยเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นกัลยาณมิตร ก็ได้ดำรงอยู่ในพระอรหัตแล้ว.
เตน วุตฺตํ “อุโภ อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิตฺวา อรหตฺตํ สจฺฉากํสตู ิ ฯ
เพราะเหตุนน้ั ท่านพระอุบาลีเถระ จึงได้กล่าวไว้วา่ เขาทัง้ สองได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ได้ทำให้แจ้งซึง่ พระอรหัตแล้ว๑.
เอวํ มาตาปุตตฺ านํ ปพฺพชฺชา สผลา อโหสิ ฯ
บรรพชาของมารดาและบุตรได้มีผลแล้ว ด้วยประการฉะนี้.
[ท่านพระสุทินเดือดร้อนใจเพราะประพฤติชั่วหยาบ]
ปิตา ปนสฺส วิปฏิสาราภิภูโต วิหาสิ ฯ
ส่วนบิดาของพีชกทารกนั้น ถูกความวิปฏิสารครอบงำอยู่,
๑ วิ. มหา. ๑/๓๓.
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เตน วุตฺตํ “อถโข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส อหุเทว กุกฺกจฺจนฺติอาทิ ฯ
เพราะเหตุนั้น ท่านพระอุบาลีเถระ จึงได้กล่าวคำว่า อถโข อายสฺมโต สุทินฺนสฺส อหุเทว กุกฺกุจฺจํ ดังนี้เป็นต้น.
ตตฺถ “อหุเทวาติ อหุเอว ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อหุเทว แปลว่า ได้มีแล้วนั่นเทียว.
ทกาโร ปทสนฺธิกโร ฯ “อโหสิเอวาติ อตฺโถ ฯ
ทอักษรทำการเชื่อมบท. ความว่า “ได้มีแล้วนั่นเทียว.”
“กุกฺกจุ ฺจนฺติ อชฺฌาจารเหตุโก ปจฺฉานุตาโป ฯ
ความตามเดือดร้อนในภายหลัง อันมีอัชฌาจารเป็นเหตุ ชื่อว่า ความรำคาญ.
[252] “วิปฏิสาโรติปิ ตสฺเสว นามํ ฯ

แม้คำว่า วิปฏิสาโร ก็เป็นชื่อแห่ง(ความตามเดือดร้อนในภายหลัง)นั้นนั่นเอง.
โส หิ วิญฺญูหิ อกตฺตพฺพตาย กุจฺฉิตกิริยาภาวโต กุกกฺ ุจฺจํ,
กตํ อชฺฌาจารํ นิวตฺเตตุํ อสมตฺถตาย ตํ ปฏิจฺจ วิรูปสรณภาวโต “วิปฏิสาโรติ วุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ (ความตามเดือดร้อนในภายหลัง)นั้น
(ท่านเรียกว่า) กุกกุจจะ (ความรำคาญ) โดยความเป็นกิริยาที่บัณฑิตพึงเกลียด เพราะความเป็นกรรมอันผู้รู้ทั้งหลายไม่พึงทำ,
ท่านเรียกว่า วิปฏิสาร (ความเดือดร้อน) โดยเป็นความระลึกผิดรูปไป เพราะอาศัยอัชฌาจารนั้น
เพราะไม่สามารถจะห้ามอัชฌาจารที่ตนทำแล้วได้.
“อลาภา วต เมติ มยฺหํ วต อลาภา ฯ “เย ฌานาทีนํ คุณานํ อลาภา นาม เต มยฺหํ น อญฺญสฺสาติ อธิปฺปาโย ฯ
หลายบทว่า อลาภา วต เม ความว่า ไม่ใช่ลาภของเราหนอ.
มีอธิบายว่า “ขึ้นชื่อว่า ความไม่ได้คณ
ุ ทั้งหลาย มีฌานเป็นต้นเหล่านั้น ไม่ใช่ลาภของเรา ทั้งไม่ใช่ลาภของผู้อื่น.”
“น วต เม ลาภาติ เยปิ เม ปฏิลทฺธา ปพฺพชฺชาสรณคมนสิกฺขาสมาทานคุณา เตปิ เนว มยฺหํ ลาภา อชฺฌาจารมลินตฺตา ฯ
หลายบทว่า น วต เม ลาภา ความว่า คุณคือบรรพชา สรณคมน์ และการสมาทานสิกขาแม้เหล่าใด ที่เราได้เฉพาะแล้ว,
คุณคือบรรพชาเป็นต้นแม้เหล่านั้น ชื่อว่าไม่ใช่ลาภของเราเลย เพราะมีอัชฌาจารเศร้าหมอง.
“ทุลฺลทฺธํ วต เมติ อิทํ สาสนํ ลทฺธมฺปิ เม ทุลฺลทฺธํ ฯ
หลายบทว่า ทุลฺลทฺธํ วต เม ความว่า พระศาสนานี้ แม้ที่เราได้แล้ว ก็ชื่อว่าเราได้ชั่ว.
“น วต เม สุลทฺธนฺติ ยถา อญฺเญสํ กุลปุตฺตานํ เอวํ น วต เม สุลทฺธํ ฯ
หลายบทว่า น วต เม สุลทฺธํ ความว่า พระศาสนานี้ เราได้ไม่ดีเหมือนอย่างกุลบุตรเหล่าอื่นเขาได้กันหนอ.
กสฺมา ฯ โยหํ เอวํ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ฯเปฯ พฺรหฺมจริยํ จริตุนฺติ ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุเราบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้
ยังไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้จนตลอดชีวิตแล.
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“พฺรหฺมจริยนฺติ สิกฺขาตฺตยสงฺคหิตํ มคฺคพฺรหฺมจริยํ ฯ
บทว่า พฺรหฺมจริยํ ได้แก่ มรรคพรหมจรรย์ ที่ท่านสงเคราะห์ด้วยไตรสิกขา.
“กิโส อโหสีติ ขาทิตุํ วา ภุญฺชติ ุํ วา อสกฺโกนฺโต ตนุโก อโหสิ อปฺปมํสโลหิโต ฯ
สองบทว่า กิโส อโหสิ ความว่า (ท่านพระสุทินนั้น) เมื่อไม่สามารถจะเคี้ยวกินหรือฉันอาหาร
จึงได้เป็นผู้ซูบผอม คือมีเนื้อและโลหิตน้อย.
“อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑกุ ชาโตติ สญฺชาตุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกภาโว ปณฺฑุปลาสปฏิภาโค ฯ
บทว่า อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ได้แก่ ความเป็นผู้มีผิวเหลืองๆ เกิดขึ้น คือเป็นผู้มีส่วนเปรียบดุจใบไม้เหลือง.
“ธมนิสณฺฐตคตฺโตติ๑ ปริยาทินฺนมํสโลหิตตฺตา สิราชาเลเนว สนฺถริตคตฺโต ฯ
บทว่า ธมนิสณฺฐตคตฺโค ได้แก่ ผู้มตี ัวสะพรั่งด้วยแถวเส้นเอ็นนั่นเอง เพราะความเป็นผู้มีเนื้อและโลหิตสิ้นไป.
“อนฺโตมโนติ อนุโสจนวเสน อพฺภนฺตเรเยว ฐิตจิตฺโต ฯ
บทว่า อนฺโตมโน ได้แก่ ผู้มีความคิดตั้งอยู่ภายในนั่นเอง (ผูม้ ีเรื่องในใจ) ด้วยอำนาจความระทมถึง.
หทยวตฺถุํ นิสฺสาย วตฺตนวเสน ปน สพฺเพปิ อนฺโตมนาเยว ฯ
อนึ่ง สัตวโลกแม้ทั้งหมด ชื่อว่าเป็นผู้มีใจอยูใ่ นภายในนั่นเอง (คิดอยู่แต่ในใจ) ด้วยอำนาจความเป็นไปอาศัยหทัยวัตถุ.
“ลีนมโนติ อุทฺเทเส ปริปจฺฉาย กมฺมฏฺฐาเน อธิสีเล อธิจิตฺเต อธิปญฺญาย วตฺตปฏิวตฺตปูรเณ จ นิกฺขิตตฺ ธุโร อวิปฺผาริโก ฯ
บทว่า ลีนมโน ได้แก่ ผู้ทอดทิ้งธุระ คือผู้ไม่มคี วามขวนขวายในอุเทศ ปริปุจฉา กรรมฐาน อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา
และการบำเพ็ญวัตรและระเบียบวัตร.
อญฺญทตฺถุํ โกสชฺชวเสเนว ลีโน สงฺกุฏิโต มโน อสฺสาติ ลีนมโน ฯ
ชื่อว่า ผู้มใี จหดหู่ เพราะอรรถว่าใจของผู้นั้นหดหู่ คืองอกลับด้วยอำนาจความเกียจคร้าน โดยแท้ทีเดียว.
“ทุกฺขีติ เจโตทุกเฺ ขน ทุกฺขี ฯ
บทว่า ทุกฺขี ได้แก่ ผู้มีทุกข์ เพราะทุกข์ทางใจ.
“ทุมฺมโนติ โทเสน ทุฏฺฐมโน วิรูปมโน วา โทมนสฺสาภิภูตตาย ฯ
บทว่า ทุมฺมโน ได้แก่ ผู้มีใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว หรือผู้มใี จผิดรูป เพราะความเป็นผู้ถูกโทมนัสครอบงำ.
“ปชฺฌายีติ [253] วิปฏิสารวเสน วหจฺฉินฺโน วิย คทฺรโภ ตํตํ จินฺตยิ ฯ
บทว่า ปชฺฌายี ความว่า ท่านพระสุทิน คิดถึงความชั่วที่ตนทำแล้วนั้นๆ ด้วยอำนาจความเดือดร้อน (ซบเซา)
ดุจลาตัวที่เขาคัดออกจากภาระแล้ว (ซบเซาอยู่) ฉะนั้น.

๑ ปาลิยมฺปน ธมนิสนฺถตคตฺโตติ ทิสฺสติ ฯ
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[พวกภิกษุสหายถามท่านพระสุทินถึงความซูบผอม]
“สหายกา ภิกฺขูติ ตํ เอวํภตู ํ คณสงฺคณิกาปปญฺเจน วีตินาเมนฺตํ ทิสฺวา ยสฺส วิสฺสาสิกา กถาผาสุกา ภิกฺขู เต นํ เอตทโวจุํ ฯ
สองบทว่า สหายกา ภิกฺขู ความว่า ภิกษุทั้งหลาย ผู้คุ้นเคยของท่านพระสุทิน ผู้ถามถึงความผาสุก
เห็นพระสุทินนั้น ผู้เป็นแล้วอย่างนั้น ซึ่งปล่อยให้วันคืนผ่านไปอยู่ ด้วยธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้า คือการคลุกคลีอยู่ดว้ ยหมู่
จึงได้กล่าวคำนี้กะท่านพระสุทินนั้น.
“ปีนินฺทฺริโยติ ปสาทปฺปติฏฺฐาโนกาสสฺส สมฺปุณฺณตฺตา ปริปุณฺณจกฺขาทิอินฺทรฺ ิโย ฯ
บทว่า ปินินฺทรฺ ิโย ความว่า ผู้มีอินทรีย์มีจักษุเป็นต้นเต็มเปี่ยม เพราะโอกาสซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งประสาทสมบูรณ์.
“โส ทานิ ตฺวนฺติ เอตฺถ “ทานีติ นิปาโต ฯ “โส ปน ตฺวนฺติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
ศัพท์ว่า ทานิ (ที่มีอยู่)ในคำว่า โสทานิ ตฺวํ นี้ เป็นนิบาต.
ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่า โส ปน ตฺวํ (ก็คุณนั้น (ดูซูบผอม)).
“กจฺจิ โน ตฺวนฺติ กจฺจิ นุ ตฺวํ ฯ
หลายบทว่า กจฺจิ โน ตฺวํ คือ กจฺจิ นุ ตฺวํ (คุณ (จะไม่ยนิ ดีประพฤติพรหมจรรย์) หรือหนอ?)
“อนภิรโตติ อุกฺกณฺฐิโต. “คิหิภาวํ ปฏฺฐยมาโนติ อตฺโถ ฯ
บทว่า อนภิรโต แปลว่า ผู้มีความกระสัน. อธิบายว่า “ผู้ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์.”
ตสฺมา๑ ตเมว อนภิรตึ ปฏิกฺขปิ นฺโต อาห “น โข อหํ อาวุโส อนภิรโตติ ฯ “อธิกสุ ลานํ ปน ธมฺมานํ ภาวนาย อภิรโตวาหนฺติ๒ ฯ
เพราะเหตุนั้น (ท่านพระสุทิน) เมื่อจะคัดค้านความไม่ยินดีนั้นนั่นแล จึงกล่าวว่า
“อาวุโสทั้งหลาย! ความจริง ไม่ใช่วา่ ผมจะไม่ยินดี (ประพฤติพรหมจรรย์).”
อธิบายว่า “ก็ผมยินดีทีเดียว ในการเจริญกุศลธรรมอันยิ่ง.”
“อตฺถิ เม ปาปกมฺมํ กตนฺติ มยา กตํ เอกํ ปาปกมฺมํ อตฺถิ อุปลพฺภติ สํวิชชฺ ติ นิจจฺ กาลํ อภิมุขํ วิย เม ติฏฺฐติ ฯ
หลายบทว่า อตฺถิ เม ปาปกมฺมํ กตํ ความว่า
บาปกรรมอย่างหนึ่งที่ผมทำไว้ มีอยู่ คือผมได้รับอยู่ ได้แก่ มีปรากฏแก่ผมอยู่เป็นนิตยกาล ดุจมีอยู่เฉพาะหน้าฉะนั้น.
อถ นํ ปกาเสนฺโต “ปุราณทุติยกิ ายาติอาทิมาห ฯ
ถัดจากนั้น ท่านพระสุทิน เมื่อจะประกาศ (เปิดเผย) บาปกรรมที่ตนทำแล้วนั้น (แก่เหล่าภิกษุสหาย)
จึงได้กล่าวคำเป็นต้นว่า “ปุราณทุติยิกาย” ดังนี้.
[พวกภิกษุสหายเห็นด้วยว่ากรรมนั้นให้เกิดความสำราญได้]
“อลํ หิ เต อาวุโส สุทินฺน กุกฺกุจฺจายาติ อาวุโส สุทินฺน ตุยฺเหตํ ปาปกมฺมํ อลํ สมตฺถํ กุกฺกุจจฺ าย ฯ
หลายบทว่า อลํ หิ เต อาวุโส สุทนิ นฺ กุกกฺ จุ จฺ าย ความว่า อาวุโส สุทนิ ! บาปกรรมนัน่ ของคุณ พอที่จะ คือสามารถจะให้คณ
ุ รำคาญได้.
๑ อิติ ปทํ ยสฺมา โส กุกฺกุจฺจการณา ตถารูโป โหติ น อนภิรติวเสนาติ เอวมาทิกํ อตฺถํ โชเตติ ฯ โส นฏฺโฐ โหติ มญฺเญ ฯ
๒ อธิปฺปาโยติ ปเทน ภวิตพฺพํ ฯ
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“ปฏิพลํ กุกกฺ ุจฺจมุปฺปาเทตุนฺติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
มีคำอธิบายว่า “เป็นของสามารถจะให้เกิดความรำคาญได้.”
“ยํ ตฺวนฺติอาทิมฺหิ “เยน ปาเปน ตฺวํ นาสกฺกิสฺสสิ พฺรหฺมจริยํ จริตุํ, ตํ เต ปาปํ อลํ กุกฺกจุ ฺจายาติ เอวํ สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ
ในคำว่า ยํ ตฺวํ เป็นต้น พึงทราบการเชื่อมความดังนี้ว่า
“คุณจักไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ เพราะความชั่วใด, ความชัว่ นั้นของคุณ พอทีจ่ ะให้คุณรำคาญได้.”
อถ นํ อนุสาสนฺตา “นนุ อาวุโส ภควตาติอาทิมาหํสุ ฯ
ต่อจากนั้น (เหล่าภิกษุสหาย) เมื่อจะพร่ำสอนพระสุทินนั้น จึงได้กล่าวคำเป็นต้นว่า นนุ อาวุโส ภคตา ดังนี้.
ตตฺถ “นนูติ อนุมติครหตฺเถ นิปาโต ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น ศัพท์ นนุ เป็นนิบาต ลงในอรรถอนุมัติและตำหนิ.
“อเนกปริยาเยนาติ อเนกการเณน ฯ
บทว่า อเนกปริยาเยน แปลว่า โดยเหตุมิใช่อย่างเดียว.
“วิราคายาติ วิราคตฺถาย ฯ
บทว่า วิราคาย แปลว่า เพื่อคลายความกำหนัด.
“โน สราคายาติ

[254] โน ราเคน รญฺชนตฺถาย ฯ

สองบทว่า โน สราคาย ความว่า ไม่ใช่เพื่อความกำหนัดด้วยราคะ.
“ภควตา หิ ‘อิมํ เม ธมฺมํ สุตฺวา สตฺตา สพฺพภวโภเคสุ วิรชฺชิสฺสนฺติ โน รญฺชิสฺสนฺตตี ิ เอตทตฺถาย ธมฺโม เทสิโตติ อธิปฺปาโย ฯ
อธิบายว่า “จริงอยู่ ธรรมอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งการคลายความกำหนัดนั่นว่า
‘สัตว์ทั้งหลายได้สดับธรรมของเรานี้แล้ว จักคลายความกำหนัด คือจักไม่ยินดีในภพและโภคสมบัติทั้งปวง.’”
เอส นโย สพฺพปเทสุ ฯ
ในบททั้งปวง ก็มีนัยนั่น.
อิทํ ปเนตฺถ ปริยายวจนมตฺตํ ฯ
ก็(คำว่า วิสโํ ยคาติ กิเลเสหิ วิสยํ ชุ ชฺ นตฺถาย) นี้ (ทีม่ อี ยู)่ ใน(บทว่า วิสโํ ยคาย เป็นต้น)นี้ เป็นเพียงการกล่าวโดยนัยทางอ้อม.
“วิสํโยคายาติ กิเลเสหิ วิสํยุชฺชนตฺถาย ฯ
บทว่า วิสํโยคาย ความว่า เพื่อปราศจากความประกอบด้วยกิเลสทั้งหลาย.
“โน สํโยคายาติ น สํยุชฺชนตฺถาย ฯ
สองบทว่า โน สํโยคาย ความว่า ไม่ใช่เพือ่ ความประกอบ (ด้วยกิเลสทัง้ หลาย).
“อนุปาทานายาติ อคฺคหณตฺถาย ฯ
บทว่า อนุปาทานาย ความว่า เพื่อความไม่ถือมั่น.
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“โน สอุปาทานายาติ น สงฺคหณตฺถาย ฯ
สองบทว่า โน สอุปาทานาย ความว่า ไม่ใช่เพือ่ ความยึดมั่น.
“ตตฺถ นาม ตฺวนฺติ ตสฺมึ นาม ตฺวํ ฯ
หลายบทว่า ตตฺถ นาม ตฺวํ ความว่า
เมื่อธรรมนั้น (อันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว เพื่อคลายความกำหนัด) คุณ (ยังจักคิดเพื่อความกำหนัดอีกหรือ?).
“สราคาย เจเตสฺสสีติ สห ราเคน วตฺตมานาย เมถุนธมฺมาย เจเตสฺสสิ กปฺเปสฺสสิ ฯ “เอตทตฺถํ วายมิสฺสสีติ อตฺโถ ฯ
สองบทว่า สราคาย เจเตสฺสสิ ความว่า
คุณยังจักมาคิด คือ ยังจักมาดำริ เพื่อเมถุนธรรม อันเป็นไปอยู่ พร้อมด้วยความกำหนัดหรือ?
อธิบายว่า “คุณจักมาพยายาม เพื่อต้องการเมถุนธรรมนั่นหรือ?”
เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
ในบททั้งปวง ก็มีนัยนั่น.
[อรรถาธิบายชื่อพระนิพพาน ๙ บท]
ปุน ราควิราคาทีนิ นวปทานิ นิพพฺ ฏฺฏิตโลกุตตฺ รนิพพฺ านเมว สนฺธาย วุตตฺ านิ ฯ
อีก ๙ บท มีราควิราคะเป็นต้น พระผูม้ พี ระภาค๑ ตรัสหมายเอาพระนิพพานซึง่ เป็นโลกุตตรธรรมทีม่ พี ชื อันปล้อนแล้วนัน่ แล.
ตสฺมา “ราคาวิราคายาติ วา “มทนิมฺมทนายาติ วา วุตฺเตปิ, “นิพฺพานตฺถายาติ เอวเมว อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ ฯ
เพราะเหตุนั้น แม้เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ราควิราคาย” ก็ดี “มทนิมฺมทนาย” ก็ดี
บัณฑิตพึงเห็นความอย่างนี้เท่านั้นว่า “เพื่อประโยชน์แก่พระนิพพาน.”
นิพพฺ านํ หิ, ยสฺมา ตํ อาคมฺม อารพฺภ สนฺธาย ปฏิจฺจ ราโค วิรชฺชติ น โหติ, ตสฺมา “ราควิราโคติ วุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ พระนิพพาน พระผู้มพี ระภาคตรัสเรียกว่า “ธรรมเป็นที่สำรอกราคะ”
เพราะเหตุว่า ราคะมาถึง คือปรารภ หมาย อาศัย พระนิพพานนั้นแล้ว ย่อมคลายไป คือไม่มี.
ยสฺมา ปน, ตํ อาคมฺม มานมทปุริสมทาทโย มทา นิมฺมทา อมทา โหนฺติ วินสฺสนฺติ, ตสฺมา “มทนิมฺมทนนฺติ วุจฺจติ ฯ
อนึ่ง (พระนิพพาน) ทรงเรียกว่า “ธรรมเป็นที่สร่างเมา”
เพราะเหตุว่า ความเมาทั้งหลาย มีความเมาด้วยอำนาจมานะและความเมาว่าเป็นบุรุษเป็นต้น มาถึงพระนิพพานนั้นแล้ว
ย่อมเป็นอันสร่างไป หายเมา คือสาบสูญไป.
ยสฺมา จ, ตํ อาคมฺม สพฺพาปิ กามปิปาสา วินยํ อพฺภตฺถํ ยาติ, ตสฺมา “ปิปาสวินโยติ วุจฺจติ ฯ
อนึ่ง (พระนิพพาน) ทรงเรียกว่า “ธรรมเป็นที่หมดสิ้นความกระหาย”
เพราะเหตุว่า ความกระหายในกามแม้ทั้งปวง มาถึงพระนิพพานนั้นแล้ว ย่อมถึงความหมดสิ้นไป คือความสิ้นสูญไป.

๑ นี้แปลตามโยชนา แต่น่าจะเป็นภิกษุสหายพระสุทินกล่าว.
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ยสฺมา ปน, ตํ อาคมฺม ปญฺจกามคุณาลยา สมุคฺฆาตํ คจฺฉนฺติ, ตสฺมา “อาลยสมุคฺฆาโตติ วุจฺจติ ฯ
อนึ่ง (พระนิพพาน) ทรงเรียกว่า “ธรรมเป็นที่เพิกถอนอาลัย”
เพราะเหตุว่า อาลัยคือเบญจกามคุณ มาถึงพระนิพพานแล้ว ย่อมถึงความเพิกถอนไป.
ยสฺมา ปน, ตํ อาคมฺม เตภูมิกวฏฺฏํ อุปจฺฉิชฺชติ, ตสฺมา “วฏฺฏูปจฺเฉโทติ วุจฺจติ ฯ
อนึ่ง (พระนิพพาน) ทรงเรียกว่า “ธรรมเป็นที่ขาดสูญแห่งวัฏฏะ”
เพราะเหตุว่า วัฏฏะมี ๓ ภูมิ มาถึงพระนิพพานนั้นแล้ว ย่อมขาดสูญไป.
ยสฺมา ปน, ตํ อาคมฺม สพฺพโส ตณฺหา ขยํ คจฺฉติ วิรชฺชติ นิรุชฺฌติ จ, ตสฺมา [255] “ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธติ วุจฺจติ ฯ
อนึ่ง (พระนิพพาน) ทรงเรียกว่า “ธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา ธรรมเป็นที่ปราศจากราคะ ธรรมเป็นที่ดับ”
เพราะเหตุว่า ตัณหา มาถึงพระนิพพานนั้นแล้ว ย่อมถึงความสิ้นไป ย่อมบำราศไป และย่อมดับไปโดยประการทั้งปวง.
ยสฺมา ปเนตํ, จตสฺโส โยนิโย ปญฺจ คติโย สตฺต วิญฺญาณฏฺฐติ ิโย นว สตฺตาวาเส อปราปรภาวาย วินนโต อาพนฺธนโต
สํสิพพฺ นโต “วานนฺติ ลทฺธโวหาราย ตณฺหาย นิกฺขนฺตํ นิสฺสฏํ วิสํยตุ ฺตํ, ตสฺมา “นิพพฺ านนฺติ วุจฺจตีติ ฯ
อนึ่ง (พระนิพพาน)นั่น ทรงเรียกว่า “นิพพาน” เพราะเหตุวา่ ออกไป คือพ้นไป พรากไป จากตัณหา ซึ่งได้โวหารว่า วานะ
เพราะร้อยรัด คือผูกรัด เกีย่ วประสาน กำเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ ไว้ เพือ่ ความมีความเป็นสืบๆ ไป ฉะนีแ้ ล.
“กามานํ ปหานํ อกฺขาตนฺติ วตฺถุกามานํ กิเลสกามานญฺจ ปหานํ วุตตฺ ํ ฯ
หลายบทว่า กามานํ ปทานํ อกฺขาตํ มีความว่า การละวัตถุกามและกิเลสกามทัง้ หลาย พระผูม้ พี ระภาคตรัสไว้แล้วมิใช่หรือ?
“กามสญฺญานํ ปริญฺญาติ สพฺพาสมฺปิ กามสญฺญานํ ญาตตีรณปหานวเสน ติวธิ า ปริญฺญา อกฺขาตา ฯ
สองบทว่า กามสญฺญานํ ปริญฺญา มีความว่า การกำหนดรูก้ ามสัญญาแม้ทั้งหมด มี ๓ อย่าง
ด้วยอำนาจญาตปริญญา (กำหนดรู้ด้วยการรู้) ตีรณปริญญา (กำหนดรู้ด้วยการพิจารณา)
และปหานปริญญา (กำหนดรู้ด้วยการละเสีย) พระผู้มพี ระภาคตรัสแล้วมิใช่หรือ?
“กามปิปาสานนฺติ กาเมสุ ปาตพฺยตานํ กาเม วา ปาตุมิจฺฉานํ ฯ
บทว่า กามปิปาสานํ มีความว่า (การกำจัด)ความกระหายในกามทั้งหลาย หรือความอยากดื่มกามทั้งหลาย
(พระผู้มพี ระภาคตรัสแล้วมิใช่หรือ?)
“กามวิตกฺกานนฺติ กามูปสํหิตานํ วิตกฺกานํ ฯ
บทว่า กามวิตกฺกานํ มีความว่า (ความเพิกถอน)วิตกทั้งหลายที่เกี่ยวด้วยกาม (พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วมิใช่หรือ?)
“กามปริฬาหานนฺติ ปญฺจกามคุณกิ ราควเสน อุปฺปนฺนปริฬาหานํ อนฺโตทาหานํ ฯ
บทว่า กามฏริฬาหานํ มีความว่า (ความสงบ)ความเร่าร้อน ซึง่ เกิดขึ้นด้วยอำนาจความกำหนัด ทีป่ ระกอบด้วยเบญจกามคุณ
ได้แก่ ความรุ่มร้อนภายใน (พระผู้มพี ระภาคตรัสแล้วมิใช่หรือ?)
อิเมสุ ปญฺจสุ ฐาเนสุ กิเลสกฺขยกโร โลกุตตฺ รมคฺโคว กถิโต ฯ
โลกุตตรมรรค เครื่องทำความสิ้นกิเลสแล (พระผู้มีพระภาค)ตรัสได้แล้วในสถาน ๕ เหล่านี้.
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“สพฺพปฐเมสุ ปน ตีสุ ฐาเนสุ โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสโก มคฺโค กถิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
แต่มรรคที่เจือกันทั้งโลกิยะและโลกุตตระ บัณฑิตพึงทราบว่า พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วใน ๓ สถานเบื้องต้นทั้งหมด.
“เนตํ อาวุโสติ เอตํ อาวุโส ตว ปาปกมฺมํ อปฺปสนฺนานํ วา ปสาทาย เอวรูปานํ ปสาทตฺถาย น โหติ ฯ
คำว่า เนตํ อาวุโส เป็นต้น มีความว่า ดูก่อนผู้มีอายุ! กรรมลามกนั่นของท่าน ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสแห่งชนทั้งหลาย
ผู้ยังไม่เลื่อมใส คือเพื่อประโยชน์แก่ความเลื่อมใสของชนทั้งหลายผู้เห็นปานนั้น.
“อถเขฺวตนฺติ อถโข เอตํ ฯ “อถ เขตนฺติปิ ปาโฐ ฯ
บทว่า อถเขฺวตํ (ตัดบทเป็น) อถโข เอตํ. ปาฐะว่า อถ เขตํ ก็มี.
“อญฺญถตฺตายาติ ปสาทญฺญถาภาวาย วิปฏิสาราย โหติ ฯ
บทว่า อญฺญถตฺตาย มีความว่า (กรรมลามกนั่นของท่าน) ย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นโดยประการอื่น จากความเลื่อมใส
คือ เพื่อความเดือดร้อน.
เย มคฺเคน อนาคตสทฺธา, เตสํ วิปฏิสารํ กโรติ “อีทิเสปิ นาม ธมฺมวินเย มยํ ปสนฺนา, ยตฺเถว ทุปฺปฏิปนฺนา ภิกฺขูติ ฯ
(อธิบาย)ว่า “ย่อมทำความเดือดร้อนแก่ชนทั้งหลาย ผู้มีศรัทธาอันยังมิได้มาด้วยมรรคว่า
‘เราทั้งหลายเลื่อมใสแล้วในพระธรรมวินัย ชื่อแม้เช่นนี้ ซึ่งมีพวกภิกษุผู้ปฏิบัติเลวทราม.”
เย ปน มคฺเคนาคตสทฺธา, เตสํ สิเนรุ วิย วาเตหิ อจโล ปสาโท อีทิเสหิ วตฺถูหิ อิโต วา ทารุณตเรหิ ฯ
ฝ่ายความเลื่อมใสของชนทั้งหลายผู้มีศรัทธามาแล้วด้วยมรรค เป็นของไม่หวั่นไหว
ด้วยเรื่องเช่นนี้ หรือด้วยเรื่องที่ร้ายแรงยิ่งกว่านี้ เหมือนภูเขาสิเนรุ ไม่หวั่นไหวด้วยลมฉะนั้น.
เตน วุตฺตํ “เอกจฺจานํ อญฺญถตฺตายาติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ภิกษุสหายเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “เพื่อความเป็นโดยประการอื่นแห่งชนบางพวก”.
[ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องพระสุทินเสพเมถุนธรรม]
“ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสุนตฺ ิ ภควโต เอตมตฺถํ อาจิกฺขึสุ ปฏิเวทยึสุ.
อาโรจยมานา [256] จ เนว ปิยกมฺยตาย น เภทปุเรกฺขารตาย น ตสฺสายสฺมโต อวณฺณํ ปกาสนตฺถาย
น กลิสาสนํ อาโรจนตฺถาย นาปิ “อิทํ สุตวฺ า ภควา อิมสฺส สาสเน ปติฏฐฺ านํ น ทสฺสติ, นิกกฺ ฑฺฒาเปสฺสติ นนฺติ มญฺญมานา อาโรเจสุํ.
อถโข “อิมํ สาสเน อุปฺปนฺนํ อพฺพุทํ ญตฺวา ภควา สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปสฺสติ เวลํ มริยาทํ อาณํ ฐเปสฺสตีติ อาโรเจสุํ ฯ
ข้อว่า ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสุํ มีความว่า (ภิกษุสหายเหล่านั้น) ได้กราบทูล คือได้แจ้ง เนื้อความนั่น แด่พระผู้มีพระภาค,
ก็แล เมื่อกราบทูล หาได้กราบทูลเพื่อปรารถนาความเป็นผู้ที่ทรงโปรดปรานไม่, หาได้ทูลเพื่อมุ่งจะทำความแตกร้าวไม่,
หาได้ทูลเพื่อต้องการประจานโทษของท่านผู้มีอายุนั้นไม่, หาได้ทูลเพื่อแจ้งข่าวตำหนิโทษไม่,
หมายใจอยู่ว่า “พระผู้มีพระภาค ทรงสดับเนื้อความนี้แล้ว
จักไม่ให้พระสุทินนี้คงอยู่ในพระศาสนา จักให้ฉุดคร่าเธอออกไปเสีย” จึงได้ทูลก็หาไม่,
อันที่จริง ได้ทูล (ด้วยทำในใจ)ว่า “พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงทราบความเสียหายนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในพระศาสนาแล้ว
จักทรงบัญญัติสิกขาบท จักทรงตั้งเขตแดนอาชญาไว้.”
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[พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิพระสุทิน]
“เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณติ เอตฺถ
“สุทินฺนสฺส อชฺฌาจารวีตกิ ฺกโม ‘สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติยา การณตฺตา นิทานญฺเจว ปกรณญฺจาติ วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ นี้ ต่อไปนี้:ความละเมิดอัชฌาจารของพระสุทนิ พึงทราบว่า “ท่านกล่าวว่าเป็นนิทานและเป็นปกรณ์ เพราะเป็นเหตุแห่งการบัญญัตสิ กิ ขาบท”
การณํ หิ, ยสฺมา นิเทติ อตฺตโน ผลํ ‘หนฺท คณฺหาถ นนฺติ ทสฺเสนฺตํ วิย อปฺเปติ ปกโรติ จ นํ กตฺตุํ อารภติ กโรติเยว วา,
ตสฺมา “นิทานญฺเจว ปกรณญฺจาติ วุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ เหตุ ท่านเรียกว่า “นิทานและปกรณ์” เพราะเป็นที่นำออกให้ คือมอบให้ ซึ่งผลของตน
เหมือนชี้วา่ “เชิญถือเอาผลนั้นเถิด” และเพราะเป็นเหตุเริ่มทำ คือปรารภเพื่อจะทำผลนั้น หรือว่ากระทำผลนั้นทีเดียว.
“วิครหิ พุทโฺ ธ ภควาติ พุทฺโธ ภควา วิครหิ นินฺทิ ยถาตํ วณฺณาวณฺณรหานํ วณฺณญฺจ อวณฺณญฺจ ภณนฺโต อคฺคปุคฺคโล ฯ
หลายบทว่า วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา มีความว่า พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ทรงติ คือทรงตำหนิ (พระสุทนิ นัน้ )
เหมือนอย่างบุคคลผู้เลิศ เมื่อจะแสดงคุณและโทษของชนทั้งหลายผู้สมควรแก่คุณและโทษ (ก็ติและชม)ฉะนั้น.
น หิ ภควโต สีลวีตกิ ฺกมการกํ ปุคฺคลํ ทิสฺวา
“อยํ ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตตฺ เิ ยน วา คณฺเฐน วา ธุตงฺเคน วา ญาโต ยสสฺสี. อีทสิ ํ ปุคคฺ ลํ รกฺขติ ํุ วฏฺฏตีติ จิตตฺ ํ อุปปฺ ชฺชติ.
นาปิ เปสลํ คุณวนฺตํ ทิสฺวา ตสฺส คุณํ ปฏิจฺฉาเทตุํ จิตตฺ ํ อุปฺปชฺชติ.
อถโข ครหิตพฺพํ ครหติเยว ปสํสิตพฺพญฺจ ปสํสติเยว. อยญฺจ ครหิตพฺโพ.
ตสฺมา ตํ ตาทิลกฺขเณ ฐิโต อวิกฺกมฺปมาเนน จิตฺเตน วิครหิ พุทโฺ ธ ภควา “อนนุจฺฉวิยนฺติอาทีหิ วจเนหิ ฯ
จริงอยู่ เพราะทรงเห็นบุคคล ผู้ทำการล่วงละเมิดศีล ความคิดย่อมไม่เกิดขึ้นแด่พระผู้มพี ระภาคว่า
“ผู้นี้เป็นคนปรากฏโดยชาติ หรือโดยโคตร หรือโดยความเป็นบุตรของคนมีสกุล หรือโดยคัณฐะ (คันถะ พระคัมภีร์)
หรือโดยธุดงควัตร เป็นผู้มียศ, เราสมควรทีจ่ ะรักษาบุคคลเช่นนี้ไว้”
เพราะทรงเห็นบุคคลผู้มีคุณ ผู้มศี ีลเป็นที่รัก จิตที่คิดจะปิดบังคุณของเขา จะได้เกิดขึ้นหามิได้เลย.
อันที่จริง (พระองค์)ย่อมทรงติบุคคลซึ่งควรติเท่านั้น ย่อมทรงชมบุคคลซึ่งควรชมเท่านั้น, และพระสุทินนี้เป็นผู้สมควรติ,
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคพุทธเจ้า ผู้ทรงดำรงอยูใ่ นลักษณะของผู้คงที่ มีพระหทัยไม่ลำเอียง
ได้ทรงติพระสุทินนั้น ด้วยพระพุทธดำรัสว่า อนนุจฺฉวิยํ เป็นอาทิ.
[อรรถาธิบายกรรมที่ไม่ควรแก่สมณะเป็นต้น]
ตตฺถายํ อตฺถวณฺณนา
“ยทิทํ ตยา โมฆปุริส [257] ตุจฺฉมนุสฺส กมฺมํ กตํ, ตํ สมณกรณานํ ธมฺมานํ มคฺคผลนิพพฺ านสาสนานํ วา น อนุจฺฉวิกํ.
เตสํ ฉวึ ฉายํ สุนฺทรภาวํ น อเนฺวติ นานุคจฺฉติ, อถโข อารกาว เตหิ ธมฺเมหิ.
ในคำว่า อนนุจฺฉวิยํ เป็นต้นนั้น มีการพรรณนาเนื้อความดังต่อไปนี้:“ดูกอ่ นโมฆบุรษุ (คือคนเปล่า)! กรรมทีเ่ ธอทำแล้วนัน้ ไม่สมควรแก่ธรรมอันทำความเป็นสมณะ หรือแก่มรรคผลนิพพานและคำสอน
คือไม่เป็นไปตาม ได้แก่ ไม่คล้อยไปตาม ผิว คือความเปล่งปลั่ง ได้แก่ความงดงาม แห่ง(ธรรม)เหล่านั้น,
โดยที่แท้ เป็น(กรรม)ไกลจากธรรมเหล่านั้นทีเดียว,
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อนนุจฺฉวิกตฺตาเอว จ อนนุโลมิกํ เตสํ น อนุโลเมติ, อถโข วิโลมํ ปจฺจนีกภาเว ฐิตํ.
ก็เพราะความเป็นของไม่สมควรนั่นเอง (กรรมนั้น)จึงชื่อว่าเป็นของไม่ถูกต้อง คือไม่อนุโลม แก่(ธรรม)เหล่านั้น,
โดยที่แท้ เป็น(กรรม)ตรงกันข้าม คือตั้งอยู่ในความเป็นข้าศึกกัน.
อนนุโลมิกตฺตาเอว จ อปฏิรูปํ ปฏิรูปํ สทิสํ ปฏิภาคํ น โหติ, อถโข อสทิสมปฏิภาคเมว.
เพราะความเป็นของไม่ถูกต้องนั่นแล (กรรมนั้น)จึงจัดเป็นกรรมไม่เหมาะ คือเป็นกรรมสมกัน คล้ายกัน ถูกส่วนกัน หามิได้,
โดยที่แม้ เป็นของไม่คล้ายกัน ไม่ถูกส่วนกันทีเดียว.
อปฏิรูปตฺตาเอว จ อสฺสามณกํ สมณานํ กมฺมํ น โหติ.
ก็เพราะความเป็นของไม่เหมาะนั่นแล (กรรมนั้น)จึงจัดว่าไม่ใช่กรรมของสมณะ คือไม่เป็นกรรมของพวกสมณะ,
อสฺสามณกตฺตา อกปฺปิยํ. ยํ หิ สมณกมฺมํ น โหติ, ตํ เตสํ น กปฺปติ
เพราะข้อที่ไม่เป็นของสำหรับสมณะ (กรรมนั้น)จึงจัดเป็นอกัปปิยะ.
จริงอยู่ (กรรม)ใดไม่ใช่กรรมของสมณะ, (กรรม)นั้น ย่อมไม่สมควรแก่(สมณะ)เหล่านั้น,
อกปฺปิยตฺตา อกรณียํ. น หิ, สมณานํ ยํ น กปฺปติ, ตํ กโรนฺติ. ตญฺเจตํ ตยา กตํ.
เพราะข้อที่กรรมเป็นอกัปปิยะ (กรรมนั้น)จึงจัดว่าไม่ควรทำ.
แท้จริง (กรรม)ใด ไม่สมควรแก่เหล่าสมณะ, (สมณะทั้งหลาย) ย่อมไม่ทำ(กรรม)นั้น. แต่(กรรม)นี้นั้น อันเธอทำแล้ว,
ตสฺมา อนนุจฺฉวิกํ เต โมฆปุริส กตํ ฯเปฯ อกรณียนฺติ ฯ
ดูก่อนโมฆบุรุษ! เพราะเหตุนั้น กรรมอันไม่สมควร ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะ ไม่ใช่กจิ ของสมณะ เป็นอกัปปิยะ ไม่ควรทำ
ชื่อว่าอันเธอทำแล้วแล.”
“กถํ หิ นามาติ เกน นาม การเณน ฯ “กินฺนาม การณํ ปสฺสนฺโตติ วุตฺตํ โหติ ฯ
ข้อว่า กถํ หิ นาม มีความว่า เพราะเหตุชื่ออะไรเล่า?
มีคำอธิบายว่า “(ท่าน)เล็งเห็นเหตุชอื่ อะไรเล่า?”
ตโต การณาภาวํ ทสฺเสนฺโต ปรโต “นนุ มยา โมฆปุริสาติอาทิมาห ฯ
ลำดับนั้น (พระผู้มีพระภาค) เมื่อจะทรงแสดงความไม่มีเหตุ จึงตรัสว่า นนุ มยา โมฆปุริส เป็นต้นข้างหน้า.
ตํ สพฺพํ วุตฺตตฺถเมว ฯ
คำทั้งหมดมีเนื้อความดังกล่าวแล้วนั่นแล.
อิทานิ ยสฺมา ยํ เตน ปาปกมฺมํ กตํ, ตํ วิปจฺจมานํ อติวิย ทุกฺขวิปากํ โหติ.
ตสฺมาสฺส ตํ วิปากํ ทสฺเสตุํ กตาปราธํ วิย ปุตฺตํ อนุกมฺปกา มาตาปิตโร ทยาลุเกน จิตฺเตน สุทินฺนํ ปริภาสนฺโต
“วรนฺเต โมฆปุริสาติอาทิมาห ฯ
กรรมลามก ที่(พระสุทิน)นั้นทำแล้ว เมื่อให้ผล ย่อมเป็นกรรมมีวิบากเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
เพราะเหตุนั้น บัดนี้ เมื่อจะทรงว่ากล่าวพระสุทิน ด้วยพระหทัยประกอบด้วยความเอ็นดู
ดุจมารดาบิดาผู้มคี วามเอ็นดูว่ากล่าวบุตร ผู้ทำความผิดแล้วฉะนั้น
จึงตรัสคำว่า วรนฺเต โมฆปุริส เป็นอาทิ เพื่อแสดงวิบากนั้นแก่พระสุทินนั้น.

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [อรรถาธิบายกรรมที่ไม่ควรแก่สมณะเป็นต้น] • หน้า ๔๐๙

ตตฺถ
อาสุํ สีฆํ เอตสฺส วิสํ อาคจฺฉตีติ อาสีวิโส ฯ
ใน(คำว่า วรนฺเต โมฆปุริส เป็นต้น)นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):พิษของ(งู)นั้น ย่อมแล่น เร็ว คือไว เหตุนั้น งูนั้น จึงชื่อว่า อาสีวิสะ (มีพิษแล่นเร็ว)
โฆรํ จณฺฑมสฺส วิสนฺติ โฆรวิโส ฯ ตสฺส อาสีวิสสฺส โฆรวิสสฺส ฯ
พิษของ(งู)นั้น กล้า คือร้ายแรง เหตุนั้น งูนั้น จึงชื่อว่า โฆรวิสะ (มีพิษกล้า). ของงู ที่มีพิษแล่นเร็ว มีพิษกล้านั้น.
“ปกฺขิตตฺ นฺติ เอตสฺส “วรนฺติ อิมินา สมฺพนฺโธ ฯ
(พึง)เชื่อมบทนี้ว่า ปกฺขิตตฺ ํ ด้วยบทว่า วรํ นี้.
อีทิสสฺส อาสีวิสสฺส มุเข องฺคชาตํ วรํ ปกฺขิตตฺ ํ ฯ
องคชาต (อันเธอ)สอดเข้าไปในปากแห่งงูมีพิษแล่นเร็วเช่นนี้ ประเสริฐกว่า.
“สเจ ปกฺขิตฺตํ ภเวยฺย วรํ สิยา, สุนฺทรํ สาธุ สุฏฺฐุ สิยาติ [258] อตฺโถ ฯ
อธิบายว่า “ถ้าว่า(เธอ)จะพึงสอดเข้าแล้วไซร้, (ข้อนั้น)จะพึงเป็นความประเสริฐ คือพึงเป็นความดี ความงาม ความชอบแท้.
“น เตฺววาติ น เตฺวว วรํ น สุนฺทรเมว น สาธุเอว น สุฏฺฐุเอว ฯ
บทว่า น เตฺวว มีความว่า ไม่ประเสริฐเลย คือไม่เป็นความงามเลย ได้แก่ไม่เป็นความดีเลย ไม่เป็นความชอบทีเดียว.
เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
ในทุกๆ บทก็นัยนี้.
“กณฺหสปฺปสฺสาติ กาฬสปฺปสฺส ฯ
บทว่า กณฺหสปฺปสฺส แปลว่า งูเห่า.
“องฺคารกาสุยาติ องฺคารปุณฺณกูเป องฺคารราสิมฺหิ วา ฯ
บทว่า องฺคารกาสุยา แปลว่า ในหลุมที่เต็มไปด้วยถ่านเพลิง หรือในกองถ่านเพลิง.
“อาทิตฺตายาติ ปทิตฺตาย คหิตอคฺคิวณฺณาภาย ฯ
บทว่า อาทิตฺตาย แปลว่า อันไฟติดทัว่ แล้ว คือมีแสงสีไฟจับแล้ว.
“สมฺปชฺชลิตายาติ สมนฺตโต ปชฺชลิตาย อจฺจโิ ย มุญฺจนฺติยา ฯ
บทว่า สมฺปชฺชลิตาย แปลว่า ลุกโพลง คือพุ่งออกซึ่งเปลว โดยรอบด้าน.
“สญฺโชติภตู ายาติ สปฺปภาย ฯ “สมนฺตโต อุฏฺฐิตาหิ ชาลาหิ เอกปฺปภาย สมุทยภูตายาติ วุตฺตํ โหติ ฯ
บทว่า สญฺโชติภตู าย แปลว่า มีแสงสว่าง.
มีคำอธิบายว่า “มีความเกิดขึ้นแห่งแสงสว่างเป็นอันเดียวกันจากเปลวไฟ ที่ลุกโดยรอบด้าน.”
“ตํ กิสฺส เหตูติ ยํ มยา วุตตฺ ํ “วรนฺติ, ตํ กิสฺส เหตุ. กตเรน การเณนาติ เจ ฯ
ในคำว่า ตํ กิสฺส เหตุ นี้ หากจะมีผู้ถาม ถามว่า “คำที่เรากล่าวว่า ‘ยังประเสริฐกว่า’ เพราะเหตุอะไร คือเพราะเหตุไหน?”
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“มรณํ วา นิคจฺเฉยฺยาติ โย ตตฺถ องฺคชาตํ ปกฺขิเปยฺย, โส มรณํ วา นิคจฺเฉยฺย ฯ
แก้ว่า เพราะพึงประสบความตาย. (อธิบายว่า) ผู้ใด พึงสอดองค์กำเนิดเข้าไปในปากงูเป็นต้นนั้น, ผู้นั้นพึงประสบความตาย.
“อิโตนิทานญฺจ โข ฯเปฯ อุปปชฺเชยฺยาติ
ยํ อิทํ มาตุคามสฺส องฺคชาเต องฺคชาตปฺปกฺขิปนํ, อิโตนิทานํ ตสฺส การโก ปุคฺคโล นิรยํ อุปปชฺเชยฺย ฯ
หลายบทว่า อิโตนิทานญฺจ โข ฯเปฯ อุปปชฺเชยฺย มีความว่า
บุคคลผู้ทำการสอดองค์กำเนิด เข้าในองค์กำเนิดของมาตุคามนั้น พึงเข้าถึงนรก มีการทำนี้เป็นเหตุ.
เอวํ กมฺมสฺส มหาสาวชฺชตํ ทสฺเสนฺโต ตํ วิครหิ, น ตสฺส ทุกฺขาคมนํ อิจฺฉมาโน ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) เมื่อทรงแสดงถึงข้อที่กรรมเป็นของมีโทษมากอย่างนั้น
แล้วจึงทรงตำหนิพระสุทินนั้น หาได้ทรงต้องการให้พระสุทินนั้นประสบความทุกข์ไม่.
“ตตฺถ นาม ตฺวนฺติ ตสฺมึ นาม เอวรูเป กมฺเม เอวํ มหาสาวชฺเช สมาเนปิ, ตฺวํ ฯ
หลายบทว่า ตตฺถ นาม ตฺวํ ความว่า เมื่อกรรมอันนั้น คือ เห็นปานนั้น แม้เป็นของมีโทษมากอย่างนี้,
เธอ (ก็ชื่อว่าได้ถึงอสัทธรรม อันเป็นเรือ่ งชาวบ้าน…)
“ยํ ตฺวนฺติ เอตฺถ “ยนฺติ หีฬนตฺเถ นิปาโต ฯ
ศัพท์ว่า ยํ ซึ่งมีอยู่ในคำว่า ยํ ตฺวํ นี้ เป็นนิบาต ลงในอรรถแห่งความดูหมิ่น.
“ตฺวนฺติ ตํสทฺทสฺส เววจนํ ฯ
บทว่า ตวํ เป็นไวพจน์แห่ง ตํ ศัพท์.
ทฺวีหิปิ “ยํ วา ตํ วา หีฬิตมวญฺญาตนฺติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
ท่านกล่าวอธิบายไว้แม้ดว้ ยบททั้งสองว่า “ต่ำช้า คือเขาดูหมิ่น ดูถูก”
“อสทฺธมฺมนฺติ อสตํ นีจชนานํ ธมฺมํ ฯ “เตหิ เสวิตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ
บทว่า อสทฺธมฺมํ ได้แก่ ธรรมของอสัตบุรุษ คือคนชั้นต่ำ. อธิบายว่า “อันคนชั้นต่ำเหล่านั้น พึงเสพ.”
“คามธมฺมนฺติ คามานํ ธมฺมํ ฯ “คามวาสิกมนุสฺสานํ ธมฺมนฺติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
บทว่า คามธมฺมํ ได้แก่ เรื่องของชาวบ้าน. มีคำอธิบายว่า “เป็นธรรมของพวกชนชาวบ้าน.”
“วสลธมฺมนฺติ ปาปธมฺเม วสฺสนฺติ ปคฺฆรนฺตีติ วสลา เตสํ วสลานํ หีนปุริสานํ ธมฺมํ ฯ
บทว่า วสลธมฺมํ ความว่า เป็นธรรมของเหล่าชนผู้เป็นคนชั้นต่ำ เพราะอรรถว่า หลั่งออก คือเทออก ซึ่งบาปธรรม
ได้แก่ของพวกบุรุษเลวทราม.
วสลํ วา กิเลสปฺปคฺฆรณกธมฺมํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง เป็นวสลธรรม ก็คือเป็นธรรมเป็นเหตุไหลออกแห่งกิเลส.
“ทุฏฺฐุลฺลนฺติ ทุฏฐฺ ุ จ กิเลสสนฺทูสิตํ ถุลฺลญฺจ. “อสุขุมํ อนิปุณนฺติ วุตฺตํ [259] โหติ ฯ
บทว่า ทุฏฺฐุลฺลํ ได้แก่ เป็นของชั่ว คือถูกกิเลสประทุษร้าย และเป็นของหยาบ.
มีคำอธิบายว่า “เป็นของไม่สุขุม คือไม่ละเอียด.”
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“โอทกนฺติกนฺติ อุทกกิจฺจํ อนฺติกมวสานํ อสฺสาติ โอทกนฺติโก ฯ ตํ โอทกนฺตกิ ํ ฯ
บทว่า โอทกนฺติกํ ความว่า (เมถุนธรรม) ชื่อว่ามีน้ำเป็นที่สุด เพราะอรรถว่า กิจเนื่องด้วยน้ำเป็นที่สุด
คือเป็นอวสาน แห่งเมถุนธรรมนั้น. ซึ่งเมถุนธรรมอันมีน้ำเป็นที่สุดนั้น.
“รหสฺสนฺติ รโหภาวํ ปฏิจฺฉนฺเน โอกาเส อุปฺปชฺชนกํ ฯ
บทว่า รหสฺสํ ได้แก่ เป็น(กรรม)มีในที่ลับ คือเกิดขึ้นในโอกาสอันปิดบัง.
อยํ หิ ธมฺโม ชิคจุ ฺฉนียตฺตา น สกฺกา อาวิกาตุํ อญฺเญสํ ทสฺสนวิสเย กาตุํ ฯ เตน วุตฺตํ “รหสฺสนฺติ ฯ
จริงอยู่ ธรรมนี้ใครๆ ไม่อาจจะทำให้เปิดเผย คือไม่อาจจะทำในวิสัยที่บุคคลเหล่าอื่นจะเห็นได้ เพราะเป็นกรรมน่าเกลียด.
เพราะเหตุนั้น (พระผู้มีพระภาค) จึงตรัสว่า เป็นกรรมลับ.
“ทฺวยทฺวยสมาปตฺตินฺติ ทฺวีหิ ทฺวีหิ สมาปชฺชิตพฺพํ ฯ
บทว่า ทฺวยทฺวยสมาปตฺตึ แปลว่า อันบุคคลถึงร่วมกันเป็นคู่ๆ.
“ทฺวยํ ทฺวยํ สมาปตฺตินตฺ ิปิ ปาโฐ ฯ ทยทยสมาปตฺตินตฺ ิปิ ปฐนฺติ ฯ ตํ น สุนฺทรํ ฯ
บาลีว่า ทฺวยํ ทฺวยํ สมาปตฺตึ ก็มี. อาจารย์บางพวกสวดกันว่า “ทยทยสมาปตฺตึ” ดังนี้บ้าง. คำนั้น ไม่ดี.
“สมาปชฺชิสฺสสีติ เอตํ “ตตฺถ นาม ตฺวนฺติ เอตฺถ วุตตฺ นามสทฺเทน โยเชตพฺพํ “สมาปชฺชิสฺสสิ นามาติ ฯ
พึงประกอบบทว่า สมาปชฺชิสฺสติ นั้น เข้าด้วยนามศัพท์ที่ทา่ นกล่าวไว้ในบทว่า ตตฺถ นาม ตฺวํ นี้
ว่า สมาปชฺชิสฺสติ นาม (เธอก็ชื่อว่าได้ถงึ อสัทธรรม).
[พระสุทินเป็นคนแรกในการเสพเมถุนธรรม]
“พหูนํ โข ฯเปฯ อาทิกตฺตา๑ ปุพพฺ งฺคโมติ สาสนํ สนฺธาย วทติ ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) ทรงมุ่งหมายเอาพระศาสนา จึงตรัสว่า
“ดูก่อนโมฆบุรุษ! ท่านเป็นคนแรก เพราะเป็นคนต้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายมากแล.”
“อิมสฺมึ สาสเน ตฺวํ พหูนํ ปุคฺคลานํ อกุสลานํ๒ ธมฺมานํ อาทิกตฺตา สพฺพปฐมํ กรณโต ปุพฺพงฺคโม
สพฺพปฐมํ เอตํ มคฺคํ ปฏิปนฺนตฺตา ทฺวารทโท อุปายทสฺสโกติ วุตฺตํ โหติ ฯ
มีคำอธิบายว่า “ท่านนับว่าเป็นคนแรก เพราะเป็นคนต้นแห่งบุคคลทั้งหลาย หรืออกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นอันมาก
ในพระศาสนานี้ ก็เพราะทำก่อนใครทั้งหมด คือเป็นผู้ให้ช่องทาง ได้แก่ ชี้อุบาย เพราะเป็นผู้เดินทางนั้นก่อนใครทั้งหมด.”
อิมํ หิ “เลสํ ลทฺธา ตว อนุสิกฺขมานา พหู ปุคฺคลา นานปฺปการเก มกฏิยา เมถุนปฏิเสวนาทิเก อกุสลธมฺเม กริสฺสนฺตีติ
อยเมตฺถ อธิปฺปาโย ฯ
จริงอยู่ ใน(คำว่า พหุนฺนํ โข เป็นต้น)นี้ มีอธิบายดังนี้ว่า
“บุคคลเป็นอันมาก ได้เลศนี้แล้ว สำเหนียก(ตามกิริยา)ของท่าน จักกระทำอกุศลธรรม มีประการต่างๆ
มีเสพเมถุนธรรมกับนางลิงเป็นต้น.”กก
๑ พหุนฺนํ โข ตฺวํ โมฆปุริส อกุสลานํ ธมฺมานํ อาทิกตฺตา ปุพฺพงฺคโม.
๒ อิโต ปรํ วาสทฺเทน ภวิตพฺพํ ฯ
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“อเนกปริยาเยนาติ อิเมหิ “อนนุจฺฉวิกนฺติอาทินา นเยน วุตฺเตหิ พหูหิ การเณหิ ฯ
บทว่า อเนกปริยาเยน คือ โดยเหตุเป็นอันมาก ซึ่งตรัสแล้วโดยนัยเป็นต้นว่า อนนุจฺฉวิกํ นี้.
[ผู้ไม่ตั้งอยู่ในสังวรเป็นผู้มักมากในปัจจัย ๔]
“ทุพฺภรตาย ฯเปฯ โกสชฺชสฺส อวณฺณํ ภาสิตวฺ าติ ทุพฺภรตาทีนํ วตฺถุภูตสฺส อสํวรสฺส อวณฺณํ นินฺทํ ครหํ ภาสิตวฺ าติ อตฺโถ ฯ
หลายบทว่า ทุพฺภรตาย ฯเปฯ โกสชฺชสฺส อวณฺณํ ภาสิตวฺ า มีความว่า
ตรัสโทษ คือข้อที่น่าตำหนิ ได้แก่ข้อที่น่าติเตียน แห่งอสังวร ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งโทษทั้งหลาย มีความเป็นผู้เลี้ยงยากเป็นต้น.
ยสฺมา หิ อสํวเร ฐิตสฺส ปุคคฺ ลสฺส อตฺตา ทุพภฺ รตญฺเจว ทุปโฺ ปสตญฺจ อาปชฺชติ
ตสฺมา อสํวโร “ทุพภฺ รตา ทุปโฺ ปสตาติ จ วุจจฺ ติ ฯ
จริงอยู่ ตนของบุคคลผู้ตั้งอยู่ในความไม่สำรวม ย่อมถึงความเป็นสภาพที่เลี้ยงยาก และบำรุงยาก,
เพราะเหตุนั้น อสังวร ท่านจึงเรียกว่า “ความเป็นผู้เลี้ยงยาก และความเป็นผู้บำรุงยาก.”
ยสฺมา ปน อสํวเร ฐิตสฺส อตฺตา จตูสุ ปจฺจเยสุ มหิจฺฉตํ [260] สิเนรุปฺปมาเณปิ จ ปจฺจเย ลทฺธา อสนฺตุฏฺฐิตํ อาปชฺชติ
ตสฺมา อสํวโร “มหิจฺฉตา อสนฺตุฏฺฐติ าติ จ วุจฺจติ ฯ
อนึ่ง ตนของบุคคลผู้ตั้งอยู่ในความไม่สำรวม (ย่อมถึง)ความเป็นผู้มักมากในปัจจัย ๔
และได้ปัจจัยทั้งหลาย แม้มีประมาณเท่าเขาสิเนรุแล้ว ก็ยังถึงความเป็นผู้ไม่สันโดษ,
เพราะเหตุนั้น อสังวร ท่านจึงเรียกว่า “ความเป็นผู้มักมาก และความเป็นผู้ไม่สันโดษ.”
ยสฺมา จ อสํวเร ฐิตสฺส อตฺตา คณสงฺคณิกาย เจว กิเลสสงฺคณิกาย จ สํวตฺตติ โกสชฺชานุคโต จ โหติ อฏฺฐกุสตี วตฺถปุ าริปรู ยิ า สํวตฺตติ
ตสฺมา อสํวโร “สงฺคณิกา เจว โกสชฺชญฺจาติ วุจฺจติ ฯ
อนึ่ง ตนของบุคคลผู้ตั้งอยู่ในความไม่สำรวม ย่อมเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่ และเพื่อความหมักหมมด้วยกิเลส
ทั้งย่อมเป็นสภาพเป็นไปตามความเกียจคร้าน คือเป็นไปเพื่อยังวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน ๘ อย่างให้บริบูรณ์ ,๑
เพราะเหตุนั้น อสังวร ท่านจึงเรียกว่า “ความคลุกคลี และความเกียจคร้าน.”
[ผู้ตั้งอยู่ในสังวรไม่เป็นผู้มักมากในปัจจัย ๔]
“สุภรตาย ฯเปฯ วิริยารมฺภสฺส วณฺณํ ภาสิตฺวาติ สุภรตาทีนํ วตฺถุภูตสฺส สํวรสฺส จ วณฺณํ ภาสิตวฺ าติ อตฺโถ ฯ
หลายบทว่า สุภรตาน ฯเปฯ วิริยารมฺภสฺส วณฺณํ ภาสิตฺวา มีความว่า
ทรงสรรเสริญคุณแห่งสังวร อันเป็นทีต่ ั้งแห่งคุณทั้งหลาย มีความเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นต้น.
ยสฺมา หิ อสํวรํ ปหาย สํวเร ฐิตสฺส อตฺตา สุภโร โหติ สุโปโส จตูสุ ปจฺจเยสุ อปฺปิจฺฉตํ นิตฺตณฺหภาวํ อาปชฺชติ
เอกเมกสฺมิญฺจ ปจฺจเย ยถาลาภยถาพลยถาสารุปฺปวเสน ติปฺปเภทาย สนฺตุฏฺฐิยา สํวตฺตติ
ตสฺมา สํวโร “สุภรตา เจว สุโปสตา จ อปฺปิจฺโฉ จ สนฺตุฏโฺ ฐ จาติ วุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ ตนของบุคคลผู้ละอสังวร แล้วตั้งอยูใ่ นสังวร ย่อมเป็นสภาพที่เลี้ยงง่าย บำรุงง่าย
ย่อมถึงความเป็นผู้มักน้อย คือหมดความทะยานอยากในปัจจัย ๔ และ
๑ องฺ. อฏฺฐฺก . ๒๓/๓๔๓.

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [ผู้ตั้งอยู่ในสังวรไม่เป็นผู้มักมากในปัจจัย ๔] • หน้า ๔๑๓

ย่อมเป็นไปเพือ่ ความสันโดษ ๓ อย่าง ด้วยอำนาจแห่งยถาลาภสันโดษ ยถาพลสันโดษ และยถาสารุปปสันโดษ ในปัจจัยแต่ละอย่าง
เพราะเหตุนั้น สังวร ท่านจึงเรียกว่า “ความเป็นผู้เลี้ยงง่าย ความเป็นผู้บำรุงง่าย ความมักน้อย และความสันโดษ.”
ยสฺมา ปน อสํวรํ ปหาย สํวเร ฐิตสฺส อตฺตา กิเลสานํ สลฺเลขตาย เจว นิทฺธุนนตาย จ สํวตฺตติ
ตสฺมา สํวโร “สลฺเลโข จ ธุโต จาติ วุจจฺ ติ ฯ
อนึ่ง ตนของบุคคลผู้ละอสังวร ตั้งอยูใ่ นสังวร ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้ขัดเกลากิเลส และความเป็นผู้กำจัดกิเลสออก
เพราะเหตุนั้น สังวร ท่านจึงเรียกว่า “ความขัดเกลา และความกำจัด.”
ยสฺมา จ อสํวรํ ปหาย สํวเร ฐิตสฺส อตฺตา
กายวาจานํ อปฺปาสาทิกํ อปฺปสาทนียํ อสนฺตมสารุปฺปํ กายวจีทุจฺจริตํ
จิตตฺ สฺส อปฺปาสาทิกมปฺปสาทนียํ อสนฺตมสารุปฺปํ อกุสลวิตกฺกตฺตยญฺจ อนุปคมฺม
ตพฺพิปรีตสฺส กายวจีสจุ ริตสฺส กุสลวิตกฺกตฺตยสฺเสว จ ปาสาทิกสฺส ปสาทนียสฺส สนฺตสฺส สารุปฺปสฺส ปาริปูริยา สํวตฺตติ
ตสฺมา สํวโร “ปาสาทิโกติ วุจจฺ ติ ฯ
อนึ่ง ตนของบุคคลผู้ละอสังวร แล้วตั้งอยูใ่ นสังวร
(ไม่เข้าไปใกล้)กายทุจริตและวจีทจุ ริต อันไม่ชวนให้เกิดความเลือ่ มใส คือไม่เป็นทีต่ ง้ ั แห่งความเลือ่ มใส ไม่สงบ ไม่เรียบร้อย แห่งกายและวาจา
และไม่เข้าไปใกล้อกุศลวิตก ๓ อันไม่ชวนจิตให้เกิดความผ่องใส คือไม่เป็นที่ตั้งแห่งความผ่องใสแห่งจิต ไม่สงบ ไม่เรียบร้อย
ย่อมเป็นไปเพื่อความบริบูรณ์แห่งกายสุจริตวจีสุจริต และกุศลวิตก ๓ ซึ่งผิดจาก(กายทุจริตเป็นต้น)นั้นนั่นแล
อันชวนให้เกิดความเลื่อมใส คือเป็นที่ตั้งแห่งความลื่อมใส สงบ เรียบร้อย
เพราะเหตุนั้น สังวร ท่านจึงเรียกว่า “อาการให้เกิดความเลื่อมใส.”
[ผู้ตั้งอยู่ในสังวรเป็นผู้ไม่สั่งสมกิเลสทั้งปวง]
ยสฺมา ปน อสํวรํ ปหาย สํวเร ฐิตสฺส อตฺตา สพฺพกิเลสาปจยภูตาย วิวฏฺฏาย อฏฺฐวิริยารมฺภวตฺถุปาริปูริยา จ สํวตฺตติ
ตสฺมา สํวโร “อปจโยเจว วิริยารมฺโภ จาติ วุจฺจตีติ ฯ
อนึ่ง ตนของบุคคลผู้ละอสังวร ตั้งอยูใ่ นสังวร ย่อมเป็นไปเพื่อความปราศจากวัฏฏะ อันเป็นความไม่สั่งสมกิเลสทั้งปวง
และเพื่อความบริบูรณ์แห่งวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งวิริยารัมภะ ๘ อย่าง๑,
เพราะเหตุนั้น สังวร ท่านจึงเรียกว่า “ความไม่สั่งสมและการปรารภความเพียร” ฉะนี้แล.

๑ องฺ. อฏฺฐก. ๒๓/๓๔๕.
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“ภิกฺขูนํ ตทนุจฺฉวิกํ ตทนุโลมิกนฺติ [261] ตตฺถ สนฺนิปติตานํ ภิกฺขูนํ,
ยํ อิทานิ สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปสฺสติ, ตสฺส อนุจฺฉวิกญฺเจว อนุโลมิกญฺจ,
โย จายํ สุภรตาทีหิ สํวโร วุตฺโต, ตสฺส อนุจฺฉวิกญฺเจว อนุโลมิกญฺเจว
สํวรปฺปหานปฏิสํยุตฺตํ อสุตฺตนฺตนิพทฺธํ ปาลิวินิมุตตฺ ํ โอกฺกนฺติกธมฺมเทสนํ กตฺวาติ อตฺโถ ฯ
ข้อว่า ภิกฺขูนํ ตทนุจฺฉวิกํ ตทนุโลมิกํ ความว่า
ทรงทำพระธรรมเทศนานอกท้องเรื่อง ซึ่งพ้นจากบาลี ไม่เนื่องด้วยสุตตันตะ ที่ประกอบด้วยสังวรปหานะ
อันสมควรและอนุโลมแก่สิกขาบท ที่จักทรงบัญญัติในบัดนี้
ทั้งสมควรและอนุโลมแก่สังวร ที่ตรัสด้วยธรรมทั้งหลาย มีความเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นต้น
แก่ภิกษุทั้งหลายผู้ประชุมกันแล้วในสถานที่นั้น.
ภควา กิร อีทิเสสุ ฐาเนสุ ปญฺจวณฺณกุสุมมาลํ กโรนฺโต วิย รตนทามํ สชฺเชนฺโต วิย
เย ปฏิกฺขิปนาธิปฺปายา อสํวราภิรตา, เต สมฺปรายิเกน วฏฺฏภเยน ตชฺเชนฺโต อเนกปฺปการํ อาทีนวํ ทสฺเสนฺโต,
เย สิกฺขากามา สํวเร ฐิตา, เต อปฺเปกจฺเจ อรหตฺเต ปติฏฺฐาเปนฺโต,
อปฺเปกจฺเจ อนาคามิสกทาคามิโสตาปตฺติผเลสุ, อุปนิสฺสยวิรหิเตปิ สคฺคมคฺเค ปติฏฺฐาเปนฺโต
ทีฆนิกายปฺปมาณมฺปิ มชฺฌิมนิกายปฺปมาณมฺปิ ธมฺมเทสนํ กโรติ ฯ
ได้ยินว่า พระผู้มพี ระภาค ดุจ(ช่างดอกไม้)กระทำระเบียบดอกไม้ห้าสี ดุจ(ช่างแก้ว)ผู้จดั พวงแก้ว (ให้งดงาม)
เมื่อจะทรงคุกคามบุคคลทั้งหลายผู้พอใจในอสังวรซึ่งประสงค์จะคัดค้าน ด้วยวัฏฏภัยซึ่งมีในสัมปรายภพ
จะทรงแสดงโทษมีประการมากมาย
จะทรงยังบุคคลผู้ใคร่ตอ่ การศึกษาผูต้ ั้งอยู่ในสังวร บางพวกให้ประดิษฐานอยู่ในพระอรหัต ,
บางพวกให้ตั้งอยู่ใน อนาคามิผล สกทาคามิผล และโสดาปัตติผล,
จะทรงยังบุคคลทั้งหลายแม้ผู้ปราศจากอุปนิสัย ให้ประดิษฐานในทางสวรรค์
จึงทรงทำธรรมเทศนา ให้มีทีฆนิกายเป็นประมาณบ้าง มีมัชฌิมนิกายเป็นประมาณบ้าง ในสถานทั้งหลายเช่นนี้ .
ตํ สนฺธาเยตํ วุตตฺ ํ “ภิกฺขูนํ ตทนุจฺฉวิกํ ตทนุโลมิกํ ธมฺมึ กถํ กตฺวาติ ฯ
พระอุบาลีเถระ หมายเอาธรรมเทศนานั้น จึงกล่าวคำนี้วา่
“ทรงทำธรรมีกถา ซึ่งสมควรแก่สิกขาบทและสังวรนั้น ซึ่งอนุโลมแก่สิกขาบทและสังวรนั้น แก่ภิกษุทั้งหลาย.”
“เตน หีติ เตน สุทินฺนสฺส อชฺฌาจาเรน การณภูเตน ฯ
บทว่า เตน หิ มีความว่า เพราะอัชฌาจาร ของพระสุทิน อันเป็นตัวเหตุนั้น.
“สิกฺขาปทนฺติ เอตฺถ
สิกฺขิตพฺพาติ สิกฺขา ฯ
ในบทว่า สิกฺขาปทํ นี้ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้:ที่ชื่อว่า สิกขา เพราะอรรถว่าเป็นคุณชาติอันบุคคลพึงศึกษา.
ปชฺชเต อิมินาติ ปทํ ฯ
ที่ชื่อว่า บท เพราะอรรถว่าเป็นทางเป็นเครื่องอันบุคคลพึงถึง.

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [ผู้ตั้งอยู่ในสังวรเป็นผู้ไม่สั่งสมกิเลสทั้งปวง] • หน้า ๔๑๕

สิกฺขาย ปทํ สิกฺขาปทํ ฯ “สิกฺขาย อธิคมูปาโยติ อตฺโถ ฯ อถวา “มูลํ นิสฺสโย ปติฏฺฐาติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
ทางเป็นเครื่องอันบุคคลพึงถึงแห่งสิกขา ชื่อว่า สิกขาบท.
ความว่า “อุบายแห่งความได้สิกขา (ชื่อว่า สิกขาบท).”
อีกอย่างหนึ่ง มีคำอธิบายว่า “ธรรมชาติเป็นมูล คือ เป็นที่อาศัย เป็นที่ตั้ง (แห่งสิกขา) (ชื่อว่า สิกขาบท).
เมถุนวิรติยา เมถุนสํวรสฺเสตํ อธิวจนํ ฯ
คำว่า สิกขาบท นั่น เป็นชื่อแห่งความสำรวมจากเมถุน เพราะเว้นจากเมถุน.

หน้า ๔๑๖ • ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [ผู้ตั้งอยู่ในสังวรเป็นผู้ไม่สั่งสมกิเลสทั้งปวง]

เมถุนสํวโร หิ ตทญฺเญสํ สิกฺขาสงฺขาตานํ สีลวิปสฺสนาฌานมคฺคธมฺมานํ วุตตฺ ตฺถวเสน ปทตฺตา อิธ “สิกฺขาปทนฺติ อธิปฺเปโต ฯ
จริงอยู่ เมถุนสังวร ท่านประสงค์เอาว่า “สิกขาบท” ใน(บทว่า สิกฺขาปทํ) นี้
เพราะเป็นทางเครื่องถึงแห่งธรรม คือ ศีล วิปัสสนา ฌาน และมรรค กล่าวคือสิกขา อื่นจาก(เมถุนสังวร)นั้น
ด้วยอำนาจแห่งเนื้อความดังกล่าวแล้ว.
อยญฺจ อตฺโถ สิกฺขาปทวิภงฺเค วุตตฺ นเยน เวทิตพฺโพ ฯ
ก็แล เนื้อความนี้ พึงทราบตามนัยที่กล่าวแล้วในวิภังค์แห่งสิกขาบท.
อปิจ ตทตฺถทีปกํ วจนมฺปิ “สิกฺขาปทนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง แม้คำที่แสดงวิภังค์แห่งสิกขาบทนั้น ก็พึงทราบว่า “เป็นสิกขาบท.”
วุตฺตมฺปิ เจตํ “สิกฺขาปทนฺติ โย ตตฺถ นามกาโย ปทกาโย นิรุตตฺ ิกาโย พฺยญฺชนกาโยติ ฯ
จริงอยู่ (ในมหาอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์) ก็กล่าวคำแม้นี้ว่า
“บรรดา(หมวด)เหล่านั้น หมวดนาม หมวดบท หมวดภาษา หมวดพยัญชนะ อันใด, (อันนั้น)ชื่อว่าสิกขาบท.”
อถวา ยถา “อนภิชฺฌา ธมฺมปทนฺติ วุตฺเต, [262] “อนภิชฺฌา เอโก ธมฺมโกฏฺฐาโสติ อตฺโถ โหติ
เอวมิธาปิ “สิกฺขาปทนฺติ, “สิกฺขาโกฏฺฐาโส สิกฺขาย เอโก ปเทโสติปิ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อีกประการหนึ่ง (เมื่อพระผู้มพี ระภาค)ตรัสว่า “อนภิชฌา เป็นธรรมบท”
ย่อมมีเนื้อความว่า “อนภิชฌา เป็นส่วนธรรมอันหนึ่ง” ข้อนี้ฉันใด,
แม้ในที่นี้ก็ฉันนั้น, (เมื่อท่านกล่าว)ว่า “สิกขาบท”,
พึงทราบเนื้อความว่า “ส่วนแห่งสิกขา คือประเทศอันหนึ่งแห่งสิกขา” ดังนี้ ก็ได้.
[ประโยชน์แห่งการบัญญัติสิกขาบท ๑๐ อย่าง]
“ทส อตฺถวเส ปฏิจฺจาติ ทส การณวเส สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติเหตุอธิคมนีเย หิตวิเสเส ปฏิจฺจ อาคมฺม อารพฺภ ฯ
หลายบทว่า ทส อตฺถวเส ปฏิจฺจ มีความว่า จักอาศัย คือ มุ่งหมาย ปรารภอำนาจแห่งเหตุ
คือประโยชน์เกื้อกูลพิเศษ ๑๐ อย่าง ที่จะพึงได้รับ เพราะเหตุบัญญัติสิกขาบท.
“ทสนฺนํ หิตวิเสสานํ นิปฺปตฺตึ สมฺปสฺสมาโนติ วุตฺตํ โหติ ฯ
มีคำอธิบายว่า “เล็งเห็นความสำเร็จแห่งประโยชน์พิเศษ ๑๐ อย่าง.”
อิทานิ เต ทส อตฺถวเส ทสฺเสนฺโต “สงฺฆสุฏฺฐตุ ายาติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ พระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงอำนาจประโยชน์ ๑๐ อย่างนั้น จึงตรัสคำว่า สงฺฆสุฏฺฐุตาย เป็นต้น.
[อธิบายประโยชน์ของการบัญญัติสิกขาบท ๑๐ อย่าง]
ตตฺถ สงฺฆสุฏฺฐตุ า นาม สงฺฆสฺส สุฏฺฐุภาโว ฯ
บรรดา(อำนาจประโยชน์ ๑๐ อย่าง)นั้น ที่ชื่อว่า ความเห็นชอบของสงฆ์ ได้แก่ข้อที่สงฆ์ยอมรับว่าดี.

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [อธิบายประโยชน์ของการบัญญัติสิกขาบท ๑๐ อย่าง] • หน้า ๔๑๗

“สุฏฺฐุ เทวาติ อาคตฏฺฐาเน วิย สุฏฺฐุ ภนฺเตติ วจนสมฺปฏิจฺฉภาโว ฯ
คือข้อที่สงฆ์รับพระดำรัสว่า “ดีละ พระเจ้าข้า” เหมือนในอาคตสถานที่วา่ “ดีละ สมมติเทพเจ้า!”
โย จ ตถาคตสฺส วจนํ สมฺปฏิจฺฉติ, ตสฺส ตํ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขาย โหติ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุใด ยอมรับพระดำรัสของพระตถาคตเจ้า,
(การยอมรับพระดำรัส)นั้นของ(ภิกษุ)นั้น ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข ตลอดกาลนาน.
ตสฺมา “สงฺฆสฺส ‘สุฏฐฺ ุ ภนฺเตติ มม วจนสมฺปฏิจฺฉนตฺถํ ปญฺญาเปสฺสามิ อสมฺปฏิจฺฉเน อาทีนวํ สมฺปฏิจฺฉเน จ อานิสํสํ ทสฺเสตฺวา
น พลกาเรน อภิภวิตวฺ าติ เอตมตฺถํ อาวิกโรนฺโต อาห “สงฺฆสุฏฺฐตุ ายาติ ฯ
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาค เมื่อจะทรงทำให้แจ้งซึ่งเนื้อความนี้วา่
“เราจักแสดงโทษในความไม่ยอมรับ และอานิสงส์ในความยอมรับ แล้วจึงบัญญัติ (สิกขาบท)
เพื่อให้สงฆ์ย่อมรับคำของเราว่า ‘ดีละ พระเจ้าข้า!’ จักไม่ข่มขืนบัญญัติ โดยกดขี่” จึงตรัสคำว่า สงฺฆสุฏฺฐุตาย เป็นต้น.
“สงฺฆผาสุตายาติ สงฺฆสฺส ผาสุภาวาย. “สหชีวิตาย สุขวิหารตฺถายาติ อตฺโถ ฯ
บทว่า สงฺฆผาสุตาย คือ เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์. อธิบายว่า “เพื่อประโยชน์แก่ความอยู่เป็นสุข ด้วยความเป็นอยู่รว่ มกัน.”
“ทุมฺมงฺกูนํ ปุคฺคลานํ นิคฺคหายาติ ทุมฺมงฺกู นาม ทุสฺสีลปุคฺคลา.
เย มงฺกุตํ อาปาทิยมานาปิ ทุกเฺ ขน อาปชฺชนฺติ, วีติกฺกมํ กโรนฺตา วา กตฺวา วา น ลชฺชนฺติ. เตสํ นิคฺคหตฺถาย ฯ
หลายบทว่า ทุมฺมงกูนํ ปุคฺคลานํ นิคฺคหาย ความว่า บุคคลผู้ทุศีล ชื่อว่าบุคคลผู้เก้อ ยาก.
ภิกษุเหล่าใด แม้อนั ภิกษุทง้ั หลายจะให้ถงึ ความเป็นผูเ้ ก้อ ย่อมถึงได้โดยยาก, กำลังกระทำการละเมิดหรือกระทำแล้ว ย่อมไม่ละอาย.
เพื่อประโยชน์แก่อันข่มภิกษุเหล่านั้น.
เต หิ, สิกฺขาปเท อสติ, กึ ตุมฺเหหิ ทิฏฺฐํ, กึ สุตํ, กึ อมฺเหหิ กตํ, กตมสฺมึ วตฺถุสฺมึ กตมํ อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา อมฺเห นิคฺคณฺหาถาติ
สงฺฆํ วิเหเฐสฺสนฺติ.
สิกฺขาปเท ปน สติ, เต สงฺโฆ สิกฺขาปทํ ทสฺเสตฺวา ธมฺเมน วินเยน สตฺถุ สาสเนน นิคฺคเหสฺสติ ฯ
เตน วุตฺตํ “ทุมฺมงฺกูนํ ปุคฺคลานํ นิคฺคหายาติ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุเหล่านั้น เมื่อสิกขาบทไม่มี จักเบียดเบียนสงฆ์ด้วยถ้อยคำว่า
“เรื่องอะไรทีพ่ วกท่านเห็นมาแล้ว, เรื่องอะไรที่พวกท่านได้ฟังมาแล้ว, สิ่งอะไรที่พวกข้าพเจ้าทำแล้ว,
พวกท่านยกอาบัติไหนในเพราะวัตถุอะไร ขึ้นข่มพวกข้าพเจ้า.”
ก็เมื่อสิกขาบทมีอยู่, สงฆ์จักอ้างสิกขาบทแล้วข่มภิกษุพวกนั้น โดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสนา.
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาค จึงตรัสว่า “เพื่อข่มเหล่าบุคคลผู้เก้อ ยาก.”
“เปสลานํ ภิกฺขูนํ ผาสุวิหารายาติ

[263] เปสลานํ ภิกฺขูนํ ผาสุวิหารตฺถาย ฯ

หลายบทว่า เปสลานํ ภิกฺขูนํ ผาสุวิหาราย คือ เพื่อประโยชน์แก่ความอยู่ผาสุกของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก.

หน้า ๔๑๘ • ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [อธิบายประโยชน์ของการบัญญัติสิกขาบท ๑๐ อย่าง]

ปิยสีลา หิ ภิกฺขู กตฺตพฺพากตฺตพฺพํ สาวชฺชานาวชฺชํ เวลํ มริยาทํ อชานนฺตา สิกฺขาตฺตยปาริปูริยา ฆฏมานา
สนฺทิฏฺฐมานา๑ กิลมนฺติ อุพฺพาฬฺหา โหนฺติ.
กตฺตพฺพากตฺตพฺพํ ปน สาวชฺชานาวชฺชํ เวลํ มริยาทํ ญตฺวา สิกฺขาตฺตยปาริปูริยา ฆฏนฺตา น กิลมนฺติ น อุพพฺ าฬฺหา โหนฺติ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก ไม่รู้สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ สิ่งที่มีโทษและไม่มีโทษ ขีดคั่นเขตแดน
พยายามอยู่ เพื่อความบริบูรณ์แห่งไตรสิกขา เมื่อสงสัยอยู่ ย่อมลำบาก ย่อมรำคาญ.
แต่ครั้นรู้สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ สิ่งที่มีโทษและไม่มีโทษ ขีดคั่นเขตแดนแล้ว พยายามอยู่เพือ่ ความสมบูรณ์แห่งไตรสิกขา
ย่อมไม่ลำบาก ย่อมไม่รำคาญ.
เตน เนสํ สิกฺขาปทปฺปญฺญาปนา ผาสุวิหาราย สํวตฺตติ ฯ
เพราะเหตุนั้น การบัญญัติสกิ ขาบท จึงเป็นไปเพื่อความอยู่ผาสุกของภิกษุนั้น.
โย วา ทุมฺมงฺกูนํ นิคฺคโห เสฺวว เอเตสํ ผาสุวิหาโร ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ความข่มบุคคลผู้เก้อยากทั้งหลายนั้นนั่นแล เป็นความอยู่ผาสุกแห่งภิกษุนั้น.
ทุสฺสีลปุคฺคเล นิสฺสาย หิ อุโปสโถ น ติฏฺฐติ, ปวารณา น ติฏฺฐติ, สงฺฆกมฺมานิ นปฺปวตฺตนฺติ, สามคฺคี น โหติ ฯ
ด้วยว่า อุโบสถ ย่อมดำรงอยู่ไม่ได้, ปวารณาย่อมดำรงอยู่ไม่ได้, สังฆกรรมทั้งหลายย่อมเป็นไปไม่ได้, ความสามัคคีย่อมมีไม่ได้,
เพราะอาศัยเหล่าบุคคลผู้ทุศีล.
ภิกฺขู อเนกคฺคา อุทฺเทสปริปุจฺฉากมฺมฏฺฐานาทีนิ อนุยุญชฺ ิตุํ น สกฺโกนฺติ ฯ
ภิกษุทั้งหลายมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ได้ ย่อมไม่สามารถประกอบตามซึ่งอุเทส ปริปุจฉา และกรรมฐานเป็นต้น.
ทุสฺสีเลสุ ปน นิคฺคหิเตสุ, สพฺโพปิ อยํ อุปทฺทโว น โหติ. ตโต เปสลา ภิกฺขู ผาสุํ วิหรนฺติ ฯ
ก็เมื่อเหล่าบุคคลผู้ทุศีลถูกข่มเสียแล้ว อุปัทวะแม้ทั้งหมดนี้หามีไม่. เมื่อนั้นพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รกั ย่อมอยู่เป็นผาสุก.
เอวํ “เปสลานํ ภิกฺขูนํ ผาสุวิหารายาติ เอตฺถ ทฺวธิ า อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
ในคำว่า เพื่อความอยู่เป็นผาสุกของภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก นี้ บัณฑิตพึงทราบอธิบายโดย ๒ นัย ด้วยประการฉะนี้.
“ทิฏฺฐธมฺมกิ านํ อาสวานํ สํวรายาติ ทิฏฺฐธมฺมิกา อาสวา นาม อสํวเร ฐิเตน ตสฺมึเยว อตฺตภาเว ปตฺตพฺพา
ปาณิปฺปหาร ทณฺฑปฺปหาร หตฺถจฺเฉท ปาทจฺเฉท อกิตตฺ ิอยส วิปฏิสาราทโย ทุกฺขวิเสสา ฯ
อิติ อิเมสํ ทิฏฺฐธมฺมกิ านํ อาสวานํ สํวราย ปิธานาย อาคมนมคฺคถกนายาติ อตฺโถ ฯ
คำว่า เพื่อป้องกันอาสวะทั้งหลาย อันเป็นไปในปัจจุบัน อธิบายว่า
ทุกข์พเิ ศษ มีการประหารด้วยฝ่ามือ ประหารด้วยท่อนไม้ ตัดมือตัดเท้า ความเสียชือ่ เสียง ความเสือ่ มยศ และความเดือดร้อนเป็นต้น
อันบุคคลผู้ตั้งอยู่ในความไม่สังวร จะพึงถึงในอัตตภาพนี้นั้นเทียว ชื่อว่า อาสวะอันเป็นไปในปัจจุบัน.
เพื่อป้องกัน คือปิดกั้นทางมาแห่งอาสวะ อันเป็นไปในปัจจุบันเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้.

๑ สนฺทิทฺธมานาติ ภเวยฺย ทิห สํสเยติ ธาตุโต นิปฺผนฺนตฺตา ปริโยนทฺธตีติอาทีสุ นหธาตุ วิย ฯ

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [อธิบายประโยชน์ของการบัญญัติสิกขาบท ๑๐ อย่าง] • หน้า ๔๑๙

“สมฺปรายิกานํ อาสวานํ ปฏิฆาตายาติ สมฺปรายิกา อาสวา นาม อสํวเร ฐิเตน กตปาปกมฺมมูลกา
สมฺปราเย นรกาทีสุ ปตฺตพฺพา ทุกฺขวิเสสา เตสํ ปฏิฆาตตฺถาย ฯ “ปฏิปฺปสฺสมฺภนตฺถาย วูปสมนตฺถายาติ วุตฺตํ โหติ ฯ
คำว่า เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลาย อันเป็นไปในสัมปรายภพ มีความว่า ทุกข์พิเศษ มีบาปกรรมที่ตนกระทำแล้วเป็นมูล
อันบุคคลผู้ตั้งอยู่ในความไม่สังวร จะพึงถึงในนรกเป็นต้นในสัมปรายภพ ชื่อว่าอาสวะ อันเป็นไปในสัมปรายภพ.
เพื่อประโยชน์แก่การกำจัด.
มีคำอธิบายว่า “เพื่อประโยชน์แก่การระงับ คือเพื่อประโยชน์แก่การเข้าสงบ (อาสวะอันเป็นไปในสัมปรายภพเหล่านี้).
“อปฺปสนฺนานํ [264] วา ปสาทายาติ สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติยา หิ สติ,
สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺตึ ญตฺวา วา ยถาปญฺญตฺตํ ปฏิปชฺชมาเน ภิกฺขู ทิสวฺ า วา เยปิ อปฺปสนฺนา ปณฺฑิตมนุสฺสา
“เต, ยานิ วต โลเก มหาชนสฺส รชฺชนทุสฺสนมุยฺหนฏฺฐานานิ, เตหิ อิเม สมณา สกฺยปุตฺติยา อารกา วิรตา วิหรนฺติ,
ทุกฺกรํ วต กโรนฺติ, ภาริยํ วต กโรนฺตีติ ปสาทํ อาปชฺชนฺติ, วินยปิฏเก โปตฺถกํ ทิสฺวา มิจฺฉาทิฏฺฐิกติเวที พฺราหฺมโณ วิย ฯ
เตน วุตฺตํ “อปฺปสนฺนานํ วา ปสาทายาติ ฯ
ข้อว่า อปฺปสนฺสนฺานํ วา ปสาทาย มีความว่า
เมื่อมีสิกขาบทบัญญัติ, มนุษย์ผู้บัณฑิตทั้งหลาย แม้ไม่เลื่อมใส
ได้ทราบสิกขาบทบัญญัติ หรือได้เห็นภิกษุทั้งหลายปฏิบัติสกิ ขาบทตามที่ทรงบัญญัติ ย่อมถึงความเลื่อมใสว่า
“(อารมณ์)เหล่าใดหนอ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ความขัดเคือง และความลุ่มหลง ของมหาชน ในโลก,
สมณศากยบุตรเหล่านี้ ย่อมเป็นผู้เว้นไกลจาก(อารมณ์)เหล่านั้นอยู่ได้. พวกเธอทำกิจที่ทำได้ยากหนอ ทำกิจที่หนักหนอ” ดังนี้
เหมือนพราหมณ์ฝ่ายมิจฉาทิฏฐิผู้ทรงไตรเพท ได้เห็นพระคัมภีร์ในวินัยปิฎกแล้วเลื่อมใสฉะนั้น.
ด้วยเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคจึงตรัสว่า อปฺปสนฺนานํ วา ปสายทาย.
“ปสนฺนานํ วา ภิยฺโยภาวายาติ เยปิ สาสเน ปสนฺนา กุลปุตตฺ า, เตปิ สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺตึ วา ญตฺวา
ยถาปญฺญตฺตํ ปฏิปชฺชมาเน ภิกฺขู วา ทิสฺวา
“อโห อยฺยา ทุกกฺ รการิโน, เย ยาวชีวํ เอกภตฺตํ พฺรหฺมจริยํ วินยสํวรํ อนุปาเลนฺตีติ ภิยฺโย ภิยฺโย ปสีทนฺติ ฯ
เตน วุตฺตํ “ปสนฺนานํ วา ภิยโฺ ยภาวายาติ ฯ
ข้อว่า ปสนฺนานํ วา ภิยฺโยภาวาย มีความว่า กุลบุตรทั้งหลายแม้เลื่อมใสในพระศาสนา ได้ทราบสิกขาบทบัญญัติ
หรือได้เห็นภิกษุทั้งหลายปฏิบัติสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้ ย่อมเลื่อมใสยิ่งๆ ขึ้นไปว่า
“พระผู้เป็นเจ้าเหล่าใด ตามรักษาวินัยสังวรอันเป็นพรหมจรรย์ มีภัตรเวลาเดียว ตลอดชีวติ
พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้น ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจที่ทำได้ยาก น่าชื่นชม”.
ด้วยเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคจึงตรัสว่า ปสนฺนานํ วา ภิยฺโยภาวาย.
[พระสัทธรรม ๓ อย่าง]
“สทฺธมฺมฏฺฐติ ิยาติ ติวิโธ สทฺธมฺโม “ปริยตฺติสทฺธมฺโม ปฏิปตฺติสทฺธมฺโม อธิคมสทฺธมฺโมติ ฯ
ข้อว่า สทฺธมฺมฏฺฐติ ิยา มีความว่า สัทธรรมมี ๓ อย่าง คือ “ปริยัติสัทธรรม ๑ ปฏิปัตติสัทธรรม ๑ อธิคมสัทธรรม ๑”
ตตฺถ ปิฏกตฺตยสงฺคหิตํ สพฺพํปิ พุทธฺ วจนํ ปริยตฺติสทฺธมฺโม นาม ฯ
บรรดาสัทธรรม ๓ อย่างนั้น พระพุทธพจน์ แม้ทั้งสิ้น ทีท่ ่านรวบรวมไว้วา่ พระไตรปิฎก ชื่อว่าปริยัติสัทธรรม.
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“เตรส ธุตงฺคคุณา, จุทฺทส ขนฺธกวตฺตานิ, เทฺวอสีติ มหาวตฺตานิ, สีลสมาธิวิปสฺสนาติ อยํ ปฏิปตฺติสทฺธมฺโม นาม ฯ
(พระสัทธรรม)นี้ คือ “ธุดงคคุณ ๑๓, ขันธกวัตร ๑๔, มหาวัตร ๘๒, ศีลสมาธิและวิปัสสนา” ชื่อว่าปฏิปัตติสัทธรรม.
“จตฺตาโร อริยมคฺคา, จตฺตาริจ สามญฺญผลานิ, นิพพฺ านญฺจาติ อยํ อธิคมสทฺธมฺโม นาม ฯ
พระสัทธรรมนี้ คือ “อริยมรรค ๔ สามัญผล ๔ นิพพาน ๑” ชื่อว่าอธิคมสัทธรรม.
โส สพฺโพปิ, ยสฺมา สิกขฺ าปทปฺปญฺญตฺตยิ า สติ, ภิกขฺ ู สิกขฺ าปทญฺจ ตสฺส วิภงฺคญฺจ ตทตฺถโชตนตฺถํ อญฺญญฺจ พุทธฺ วจนํ ปริยาปุณนฺติ.
ยถาปญฺญตฺตญฺจ ปฏิปชฺชมานา ปฏิปตฺตึ ปูเรตฺวา ปฏิปตฺติยา อธิคนฺตพฺพํ โลกุตตฺ รธมฺมํ อธิคจฺฉนฺติ.
ตสฺมา สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติยา [265] จิรฏฺฐิติโก โหติ ฯ เตน วุตฺตํ “สทฺธมฺมฏฺฐติ ิยาติ ฯ
เมื่อมีสิกขาบทบัญญัติ, ภิกษุทั้งหลาย ย่อมเล่าเรียนสิกขาบทและวิภังค์แห่งสิกขาบทนั้น และเล่าเรียนพระพุทธวจนะอื่น
เพื่อส่องความแห่งสิกขาบทและวิภังค์นั้นให้กระจ่าง
และเมือ่ ปฏิบตั สิ กิ ขาบทตามทีท่ รงบัญญัตไิ ว้ ยังความปฏิบตั ใิ ห้บริบรู ณ์แล้ว ย่อมบรรลุโลกุตตรธรรมทีต่ นจะพึงบรรลุได้ดว้ ยความปฏิบตั ,ิ
เพราะเหตุนั้น (สัทธรรม)แม้ทั้งสิ้นนั้น จึงชื่อว่าเป็นสภาพมีความตั้งอยู่ยั่งยืน ก็ด้วยสิกขาบทบัญญัติ.
ด้วยเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคจึงตรัสว่า สทฺธมฺมฏฺฐติ ิยา.
“วินยานุคฺคหายาติ สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติยา หิ สติ,
“สํวรวินโย จ ปหานวินโย จ สมถวินโย จ ปญฺญตฺตวิ ินโย จาติ จตุพฺพิโธปิ วินโย อนุคฺคหิโต โหติ อุปตฺถมฺภิโต สูปตฺถมฺภิโต ฯ
เตน วุตฺตํ “วินยานุคฺคหายาติ ฯ
ข้อว่า วินยานุคฺคหาย มีความว่า จริงอยู่ เมื่อมีสิกขาบทบัญญัติ,
วินยั ทัง้ ๔ อย่าง คือ “สังวรวินยั ปหานวินยั สมถวินยั และบัญญัตวิ นิ ยั ” ย่อมเป็นอันได้อนุเคราะห์ คืออุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอันดี.
ด้วยเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคจึงตรัสว่า วินยานุคฺคหาย
สพฺพาเนว เจตานิ ปทานิ “สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปสฺสามีติ อิมินา วจเนน สทฺธึ โยเชตพฺพานิ ฯ
ก็บทเหล่านั้นทั้งหมดแล พึงประกอบกับคำนี้ว่า “เราจักบัญญัติสิกขาบท.”
ตตฺรายํ ปฐมปจฺฉิมปทโยชนา “สงฺฆสุฏฺฐุตาย สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปสฺสามิ ฯเปฯ วินยานุคฺคหาย สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปสฺสามีติ ฯ
ประกอบบทต้นและบทสุดท้าย ในบรรดา(บท)เหล่านั้นดังนีว้ ่า
“เราจักบัญญัติสิกขาบท เพื่อความเห็นชอบของสงฆ์ ฯลฯ เราจักบัญญัติสกิ ขาบท เพื่อความอนุเคราะห์วินัย.”
อปิเจตฺถ “ยํ สงฺฆสุฏฺฐุ ตํ สงฺฆผาสุ, ยํ สงฺฆผาสุ ตํ ทุมฺมงฺกูนํ ปุคฺคลานํ นิคฺคหายาติ เอวํ สงฺขลิกนยํ
“ยํ สงฺฆสุฏฺฐุ ตํ สงฺฆผาสุ, ยํ สงฺฆสุฏฺฐุ ตํ ทุมฺมงฺกูนํ ปุคฺคลานํ นิคฺคหายาติ เอวญฺจ เอเกกปทมูลกํ ทสกฺขตฺตุํ โยชนํ กตฺวา
ยํ วุตฺตํ ปริวาเร๑
อีกประการหนึ่ง (พระผู้มีพระภาค)(ทรงทำ)สังขลิกนัยอย่างนี้ว่า
“ความเห็นชอบแห่งสงฆ์อนั ใด อันนัน้ เป็นความสำราญแห่งสงฆ์, ความสำราญแห่งสงฆ์อนั ใด อันนัน้ เพือ่ ข่มบุคคลทัง้ หลายผูเ้ ก้อยาก”
และทรงทำวิธีประกอบ มีบทหนึ่งๆ เป็นหลัก บทละ ๑๐ หน อย่างนี้ว่า
“ความเห็นชอบแห่งสงฆ์อนั ใด อันนัน้ เป็นความสำราญแห่งสงฆ์, ความเห็นชอบแห่งสงฆ์อนั ใด อันนัน้ เพือ่ ข่มบุคคลทัง้ หลายผูเ้ ก้อยาก”
แล้วตรัสคำใดไว้ในคัมภีร์บริวารว่า
๑ วิ. ปริวาร. ๘/๓๕๗.
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“อตฺถสตํ ธมฺมสตํ
จตฺตาริ จ ญาณสตานิ

เทฺว นิรุตฺติสตานิ จ
อตฺถวเส ปกรเณติ

“ในปกรณ์วา่ ด้วยอำนาจประโยชน์ มีอรรถ (ผล) ๑๐๐
มีธรรม (เหตุ) ๑๐๐ มีนิรตุ ติ (ภาษา) สำหรับกล่าว ๒๐๐
และมีญาณ ๔๐๐๑”
ตํ สพฺพํ เวทิตพฺพํ ฯ
คำนั้นทั้งหมด พึงทราบ ในบทว่า สงฺฆสุฏฺฐตาย เป็นต้น.
ตํ ปเนตํ ยสฺมา ปริวาเรเยว อาวิภวิสฺสติ ตสฺมา อิธ น วณฺณิตนฺติ ฯ
แต่คำนั้นแหละ จักมีแจ้งในคัมภีร์บริวารนั่นเอง เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่พรรณนาไว้ในที่นี้ฉะนี้แล.
[ทรงบัญญัติปฐมปาราชิกสิกขาบท]
เอวํ สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติยา อานิสํสํ ทสฺเสตฺวา ตสฺมึ สิกฺขาปเท ภิกฺขูหิ กตฺตพฺพกิจฺจํ ทีเปนฺโต
“เอวญฺจ ปน ภิกฺขเว อิมํ สิกฺขาปทํ อุทฺทิเสยฺยาถาติ อาห ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) ครั้นทรงแสดงอานิสงส์แห่งการบัญญัติสิกขาบทไว้อย่างนั้นแล้ว เมื่อจะทรงชี้แจงกิจที่ภิกษุทั้งหลายควรทำ
ในสิกขาบทนั้น จึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ก็แล พวกเธอพึงแสดงสิกขาบทนี้ขึ้นอย่างนี้.”
กึ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
“พระองค์ตรัสอธิบายไว้อย่างไร?”
“ภิกฺขเว อิมํ ปน มยา อิติ สนฺทสฺสิตานิสํสํ สิกฺขาปทํ เอวํ ปาฏิโมกฺขุทฺเทเส
[266] อุทฺทิเสยฺยาถ จ ปริยาปุเณยฺยาถ จ ธาเรยฺยาถ จ อญฺเญสญฺจ วาเจยฺยาถาติ ฯ
ตรัสอธิบายไว้อย่างนี้วา่ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ก็แล พวกเธอพึงแสดง พึงเล่าเรียน พึงทรงจำ และพึงบอก
แก่บุคคลเหล่าอื่น ซึ่งสิกขาบทนี้ คือที่มีอานิสงส์อันเราแสดงอย่างนี้ ในปาฏิโมกขุทเทสอย่างนี้.”
อติเรกานยนตฺโถ หิ เอตฺถ จสทฺโท, เตนายมตฺโถ อานีโต โหตีติ ฯ
จริงอยู่ จ ศัพท์ในคำว่า เอวญฺจ ปน นี้ มีการนำเนือ้ ความเกินมาเป็นอรรถ, เพราะฉะนัน้ เนือ้ ความนี้ ย่อมเป็นอันท่านนำมาแล้ว.
อิทานิ ยํ วุตฺตํ “อิมํ สิกฺขาปทนฺติ ตํ ทสฺเสนฺโต “โย ปน ภิกฺขุ เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสเวยฺย, ปาราชิโก โหติ อสํวาโสติ อาห ฯ
บัดนี้ พระผู้มีพระภาค เมื่อทรงแสดงคำที่พระองค์ตรัสไว้ว่า “สิกขาบทนี้” จึงตรัสว่า
“อนึ่ง ภิกษุใด พึงเสพเมถุนธรรม, (ภิกษุนี้) ย่อมเป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้.”
เอวํ มูลจฺเฉชฺชวเสน ทฬฺหํ กตฺวา ปฐมปาราชิเก ปญฺญตฺเต, อปรมฺปิ อนุปฺปญฺญตฺตตฺถาย มกฺกฏีวตฺถุ อุทปาทิ ฯ
เมื่อพระองค์ทรงบัญญัติปฐมปาราชิก ให้มั่นเข้า ด้วยอำนาจมูลเฉทอย่างนี้แล้ว,
เรื่องลิงตัวเมีย แม้อื่นอีก ก็เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์แก่อนุบัญญัติ.

๑ วิ. บริวาร. ๘/๓๕๗.
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ตสฺสุปฺปตฺติทีปนตฺถเมตํ วุตฺตํ “เอวญฺจทิ ํ ภควตา ภิกฺขูนํ สิกฺขาปทํ ปญฺญตฺตํ โหตีติ ฯ
เพื่อแสดงเรื่อง(ลิงตัวเมีย)ที่เกิดขึ้นนั้น (พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย) จึงได้กล่าวคำนี้ไว้ว่า
“ก็สิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้.”
ตสฺสตฺโถ “ภควตา ภิกฺขูนํ อิทํ สิกฺขาปทํ เอวํ ปญฺญตฺตํ โหติ จ อิทญฺจ อญฺญํ วตฺถุ อุทปาทีติ ฯ
อธิบายความแห่งคำนั้นว่า “สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอัน(พระผู้มีพระภาค)ทรงบัญญัติแล้วอย่างนี้ แก่ภิกษุทั้งหลาย
และเรื่องอื่นนี้ ก็ได้เกิดขึ้นแล้ว.”
ปฐมปฺปญฺญตฺติกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบ ปฐมบัญญัตกิ ถา.

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • อนุบญ
ั ญัติปฐมปาราชิกเรื่องที่หนึ่ง • หน้า ๔๒๓

อนุบญ
ั ญัติปฐมปาราชิกเรื่องที่หนึ่ง
[เรื่องลิงตัวเมีย]
อิทานิ, ยนฺตํ อญฺญํ วตฺถุ อุปฺปนฺนํ, ตํ ทสฺเสตุํ “เตน โข ปน สมเยนาติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ เพื่อแสดงเรื่องอื่นที่เกิดขึ้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย จึงได้กล่าวคำเป็นต้นว่า เตน โข ปน สมเยน.
ตตฺรายํ อนุตฺตานปทวณฺณนา ฯ
ในคำว่า เตน โข ปน สมเยน เป็นต้นนั้น มีการพรรณนาบทที่ยังไม่กระจ่างดังต่อไปนี้:“มกฺกฏึ อามิเสนาติ
มหาวเน ภิกขฺ นู ํ ขนฺตเิ มตฺตาทิคณ
ุ านุภาเวน นิราสงฺกจิตตฺ า พหู มิคโมรกุกกฺ ฏุ มกฺกฏาทโย ติรจฺฉานา ปธานาคารฏฺฐาเนสุ วิจรนฺติ ฯ
สองบทว่า มกฺกฏึ อามิเสน ความว่า จำพวกสัตว์ดริ จั ฉานเป็นอันมาก มีเนือ้ นกยูง ไก่ และลิงเป็นต้น ไม่มคี วามคิดระแวงรังเกียจ
เพราะอานุภาพแห่งคุณมีขันติและเมตตาเป็นต้น ของภิกษุทั้งหลาย ในป่ามหาวัน ย่อมเที่ยวไป ณ ที่เรือนบำเพ็ญเพ็ญเพียร.
“ตตฺถ เอกํ มกฺกฏึ อามิเสน ยาคุภตฺตขชฺชกาทินา อุปลาเปตฺวา สงฺคณฺหิตวฺ าติ วุตฺตํ โหติ ฯ
มีคำอธิบายว่า “(ภิกษุใดรูปหนึ่ง) เอาอามิส มีข้าวต้ม ข้าวสวย และของเคี้ยว เป็นต้น ล่อ คือสงเคราะห์นางลิงตัวหนึ่ง
ในบรรดา(สัตว์ดิรจั ฉานเป็นต้น)เหล่านั้น.”
“ตสฺสาติ ภุมฺมวจนํ ฯ
บทว่า ตสฺสา เป็นสัตตมีวิภตั ติ.
“ปฏิเสวตีติ ปจุรปฏิเสวโน โหติ ฯ
บทว่า ปฏิเสวติ ความว่า ย่อมเป็นผู้เสพมาก.
ปจุรตฺเถ วตฺตมานวจนํ ฯ
วัตตมานาวิภัตติ ย่อมลงในอรรถว่า ปจุร (คือมาก).
“โส ภิกฺขูติ โส เมถุนธมฺมปฏิเสวนโก ภิกฺขุ ฯ
สองบทว่า โส ภิกฺขุ ได้แก่ ภิกษุผู้เสพเมถุนธรรมนั้น.
“เสนาสนจาริกํ อาหิณฺฑนฺตาติ เต ภิกฺขู อาคนฺตกุ า พุทธฺ ทสฺสนาย อาคตา ปาโตว อาคนฺตกุ ภตฺตานิ ลภิตฺวา กตภตฺตกิจฺจา
“ภิกฺขูนํ นิวาสนฏฺฐานานิ ปสฺสิสฺสามาติ วิจรึสุ ฯ
สองบทว่า เสนาสนจาริกํ อาหิณฺฑนฺตา ความว่า ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้น มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้อาคันตุกภัตแต่เช้าตรู่
ทำภัตกิจเสร็จแล้ว ชักชวนกันว่า “พวกเราจักดูสถานที่อยู่ภกิ ษุทั้งหลาย” แล้วก็เที่ยวไป.
เตน วุตฺตํ “เสนาสนจาริกํ [267] อาหิณฺฑนฺตาติ ฯ
เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายจึงกล่าวว่า เสนาสนจาริกํ อาหิณฺฑนฺตา.
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[ลิงตัวเมียแสดงของลับแก่ภิกษุอาคันตุกะ]
“เยน เต ภิกฺขู เตนูปสงฺกมีติ ติรจฺฉานคตา นาม เอกภิกฺขุนา สทฺธึ วิสฺสาสํ กตฺวา อญฺเญสุปิ ตาทิสญฺเญว จิตฺตํ อุปฺปาเทนฺติ ฯ
หลายบทว่า เยน เต ภิกฺขู เตนูปสงฺกมิ มีความว่า ธรรมดา สัตว์ดิรัจฉานทั้งหลาย ครั้นได้ทำความคุ้นเคยกับภิกษุรูปหนึ่งแล้ว
ก็ยังความคิดเช่นนั้นนั่นเอง ให้เกิดขึ้น แม้ในภิกษุเหล่าอื่นด้วย.
ตสฺมา สา มกฺกฏี, เยน เต ภิกฺขู, เตนูปสงฺกมิ. อุปสงฺกมิตฺวา อตฺตโน วิสฺสาสิกภิกฺขุสฺเสว เตสมฺปิ ตํ วิการํ ทสฺเสสิ ฯ
เพราะฉะนั้น ลิงตัวเมียนั้น จึงได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้น จนถึงที่อยู่,
ครั้นแล้ว ก็ได้แสดงวิการนั้นแม้แก่ภิกษุเหล่านั้น เหมือนกับแสดงแก่ภิกษุทตี่ นคุ้นเคยฉะนั้น.
“เฉปฺปนฺติ นงฺคุฏฺฐํ ฯ
บทว่า เฉปฺปํ แปลว่า หาง.
“โอทฺทิสตี ิ๑ อภิมุขํ ฐเปสิ ฯ
บทว่า โอทฺทิสิ๒ แปลว่า วางไว้ตรงหน้า.
“นิมิตฺตมฺปิ อกาสีติ เยน นิยาเมน ยาย กิริยาย เมถุนาธิปฺปายํ เต ชานนฺติ, ตํ อกาสีติ อตฺโถ ฯ
สองบทว่า นิมิตฺตมฺปิ อกาสิ ความว่า (ภิกษุอาคันตุกะ)เหล่านั้น ย่อมรู้ความต้องการเมถุน
ด้วยความกำหนดอย่างใด ด้วยกิริยาอย่างใด, (ลิงตัวเมียนั้น) ก็ได้ทำ(นิมิต)นั้น (ด้วยความกำหนดและกิริยานั้นๆ).
“โส ภิกฺขูติ ยสฺสายํ วิหาโร ฯ
สองบทว่า โส ภิกฺขุ ความว่า นี้เป็นวิหาร (ที่อยู่) ของ(ภิกษุ)ใด, (ภิกษุนั้น ย่อมเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนี้ ไม่ต้องสงสัยแล).
“เอกมนฺตํ นิลียึสูติ เอกสฺมึ โอกาเส ปฏิจฺฉนฺนา อจฺฉึสุ ฯ
สองบทว่า เอกมนฺตํ นิลียึสุ ความว่า (ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้น) ได้แอบซ่อน ณ โอกาสแห่งหนึ่ง.
“สจฺจํ อาวุโสติ สโหฒคหิโต๓ โจโร วิย ปจฺจกฺขํ ทิสวฺ า โจทิตตฺตา “กึ วา มยา กตนฺตอิ าทีนิ วตฺตํุ อสกฺโกนฺโต “สจฺจํ อาวุโสติ อาห ฯ
สองบทว่า สจฺจํ อาวุโส ความว่า
(ภิกษุรูปนั้น) เพราะ(ถูกพวกภิกษุอาคันตุกะ)เห็น(กรรมที่เธอทำนั้น)อย่างประจักษ์ตาแล้วทักท้วงขึ้น
เหมือนจับโจรได้พร้อมกับของกลาง เมือ่ ไม่สามารถจะพูดคำเป็นต้นว่า “ผมทำกรรมชัว่ อะไรหรือ?” จึงพูดรับว่า “จริง ขอรับ!”
“นนุ อาวุโส ตเถว ตํ โหตีติ อาวุโส ยถา มนุสฺสติ ฺถิยา นนุ ติรจฺฉานคติตฺถิยาปิ ตํ สิกฺขาปทํ ตเถว โหติ ฯ
หลายบทว่า นนุ อาวุโส ตเถว ตํ โหติ ความว่า
คุณ! แม้ในเพราะสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย สิกขาบทนั้น ย่อมเป็นเหมือนในหญิงมนุษย์มิใช่หรือ.๔

๑
๒
๓
๔

ปาลิยมฺปน โอฑฺฑตี ิ ทิสฺสติ ฯ
บาลีเป็น โอฑฺฑิ แปลว่า แอ่น, เด้ง.
โอฒํ ทรัพย์
คุณ! เมื่อภิกษุสุทินเสพเมถุนธรรมในหญิงมนุษย์ สิกขาบท ย่อมมีฉันใด,
เมื่อคุณเสพเมถุนธรรมแม้ในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย สิกขาบทนั้น ก็ย่อมเป็นเหมือนกันฉันนัน้ มิใช่หรือ ?
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มนุสฺสิตฺถิยาปิ หิ ทสฺสนมฺปิ คหณมฺปิ อามสนมฺปิ ผุสนมฺปิ ฆฏฺฏนมฺปิ ทุฏฺฐุลฺลเมว.
จริงอยู่ การมองดูก็ดี จับต้องก็ดี ลูบคลำก็ดี แตะต้องก็ดี กระทบก็ดี แม้ซึ่งหญิงมนุษย์ เป็นความชัว่ หยาบทั้งนั้น.
ติรจฺฉานคติตฺถิยาปิ ตํ สพฺพํ ทุฏฺฐุลฺลเมว.
กิริยามีการมองดูเป็นต้นนั้นทั้งหมด แม้ซึ่งสัตว์ดริ ัจฉานตัวเมีย เป็นความชั่วหยาบเหมือนกัน.
โก เอตฺถ วิเสโส, อเลสฏฺฐาเน ตฺวํ เลสํ โอฑฺเฑสีติ ฯ
ในหญิงมนุษย์และสัตว์ดริ ัจฉานตัวเมียนี้ จะมีความแปลกกันอะไร? ท่านได้อา้ งเลสในฐานที่มิใช่เลส แล.
“อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายปิ ปาราชิโก โหติ อสํวาโสติ
“ติรจฺฉานคตายปิ เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวิตฺวา ปาราชิโกเอว โหตีติ ทฬฺหตรํ สิกฺขาปทมกาสิ ฯ
หลายบทว่า อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายปิ ปาราชิโก โหติ อสํวาโส ความว่า (พระผู้มีพระภาค) ได้ทรงทำสิกขาบทให้มั่นขึ้นอีกว่า
“ภิกษุเสพเมถุนธรรม แม้ในสัตว์เดรัจฉานตัวเมีย ก็เป็นปาราชิกเหมือนกัน.”
[สิกขาบททั้งหมด มีโทษ ๒ อย่าง]
ทุวธิ ํ หิ สิกฺขาปทํ โลกวชฺชํ ปณฺณตฺติวชฺชญฺจ ฯ
จริงอยู่ สิกขาบทมี ๒ อย่าง คือ โลกวัชชะ (มีโทษทางโลก) และ ปัณณัตติวัชชะ (มีโทษทางพระบัญญัติ).
ตตฺถ ยสฺส สจิตฺตกปกฺเข จิตตฺ ํ อกุสลเมว โหติ, ตํ โลกวชฺชนฺนาม ฯ เสสํ ปณฺณตฺตวิ ชฺชํ ฯ
บรรดา(โทษ ๒ อย่าง)นั้น สิกขาบทใด ในฝ่ายสจิตตกะ มีจิตเป็นอกุศลล้วนๆ,
สิกขาบทนั้นชื่อว่า เป็นโลกวัชชะ. ที่เหลือเป็นปัณณัตติวชั ชะ.
ตตฺถ โลกวชฺเช อนุปฺปญฺญตฺติ อุปฺปชฺชมานา รุนฺธนฺตี ทฺวารํ ปิทหนฺตี โสตํ ปจฺฉินฺทมานา คาฬฺหตรํ กโรนฺตี [268] อุปฺปชฺชติ ฯ
บรรดา(โทษ ๒ อย่าง)นั้น อนุบัญญัติในสิกขาบทที่เป็นโลกวัชชะ เมื่อเกิดขึ้น กั้น ปิดประตู ตัดกระแส ทำให้ตึงขึ้นกว่าเดิม
ย่อมเกิดขึ้น.
“อญฺญตฺร อธิมานา อญฺญตฺร สุปินนฺตาติ อยํ ปน วีติกกฺ มาภาวา อพฺโพหาริกตฺตา จ วุตฺตา ฯ
ส่วนอนุบัญญัตินี้ว่า “เว้นไว้แต่สำคัญว่าได้บรรลุ๑ เว้นไว้แต่ฝัน๒”
(พระผู้มพี ระภาค)ตรัสไว้ เพราะไม่มีการล่วงละเมิด และเพราะเป็นอัพโพหาริก.
ปณฺณตฺตวิ ชฺเช, อกเต วีติกกฺ มา, อุปฺปชฺชมานา สิถิลํ กโรนฺตี โมเจนฺตี ทฺวารํ ททมานา อปราปรํ อนาปตฺตึ กุรุมานา อุปฺปชฺชติ
คณโภชนปรมฺปรโภชนาทีสุ อนุปฺปญฺญตฺติโย วิย ฯ
ในสิกขาบทที่เป็นปัณณัตติวัชชะ, เมื่อภิกษุยังไม่ได้ทำการล่วงละเมิด,
(อนุบัญญัติ) เมื่อเกิดขึ้น ทำให้เพลาลง ปลดเปลื้องออกเปิดประตูให้ ทำไม่ให้เป็นอาบัตติ ่อๆ ไป ย่อมเกิดขึ้น
เหมือนอนุบัญญัติในคณโภชนสิกขาบทและปรัมปรโภชนสิกขาบท ฉะนั้น.

๑ วิ. มหา. ๑/๑๗๒.
๒ วิ. มหา. ๑/๒๒๔.

หน้า ๔๒๖ • ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [สิกขาบททั้งหมด มีโทษ ๒ อย่าง]

“อนฺตมโส ตํขณิกายปีติ เอวรูปา ปน กเต วีตกิ ฺกเม อุปฺปนฺนตฺตา ปญฺญตฺติคติกาว โหติ ฯ
ส่วน(อนุบัญญัติ)เห็นปานนี้ว่า “โดยที่สุด (บอก) แม้(แก่หญิงแพศยา)อันจะพึงอยูร่ ่วมชัว่ ขณะ๑”
ชื่อว่ามีคติเหมือนพระบัญญัติทีเดียว เพราะเกิดขึ้นในเมื่อภิกษุทำการล่วงละเมิดแล้ว.
อิทํ ปน ปฐมสิกฺขาปทํ ยสฺมา โลกวชฺชํ น ปณฺณตฺตวิ ชฺชํ,
ตสฺมา อยมนุปฺปญฺญตฺติ รุนฺธนฺตี ทฺวารํ ปิทหนฺตี โสตํ ปจฺฉินฺทมานา คาฬฺหตรํ กโรนฺตี อุปฺปชฺชติ ฯ
ก็เพราะปฐมสิกขาบทนี้เป็นโลกวัชชะ ไม่ใช่เป็นปัณณัตติวัชชะ,
เพราะฉะนั้น อนุบัญญัตินี้ ก็กั้น ปิดประตู ตัดกระแส ได้แก่ทำให้ตึงขึ้นกว่าเดิมอีก ย่อมเกิดขึ้น.
เอวํ เทฺวปิ วตฺถูนิ สมฺปิณฺเฑตฺวา มูลจฺเฉชฺชวเสน ทฬฺหตรํ กตฺวา ปฐมปาราชิเก ปญฺญตฺเต,
อปรมฺปิ อนุปญฺญตฺตตฺถาย วชฺชิปุตตฺ กวตฺถุ อุทปาทิ ฯ
ครัน้ เมือ่ (พระผูม้ พี ระภาค)ทรงประมวลเรือ่ งแม้ทง้ั สองมาแล้ว บัญญัตปิ ฐมปาราชิก ทำให้ตงึ ขึน้ กว่าเดิม ด้วยอำนาจมูลเฉทอย่างนัน้ ,
เรื่องภิกษุชาววัชชีบุตรแม้อื่นก็เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์แก่อนุบัญญัติ.
ตสฺสุปฺปตฺติทสฺสนตฺถเมตํ วุตฺตํ “เอวญฺจิทํ ภควตา ภิกฺขูนํ สิกฺขาปทํ ปญฺญตฺตํ โหตีติ ฯ
เพื่อแสดงความเกิดขึ้นแห่งเรื่องภิกษุวัชชีบุตรนั้น (พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย) จึงได้กล่าวคำนีว้ ่า
“ก็สิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้.”
ตสฺสตฺโถ “ภควตา ภิกฺขูนํ อิทํ สิกฺขาปทํ เอวํ ปญฺญตฺตํ โหติ จ อิทญฺจ อญฺญมฺปิ วตฺถุ อุทปาทีติ ฯ
อธิบายความแห่งคำนั้นว่า
“สิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วอย่างนี้ แก่ภกิ ษุทั้งหลาย และเรื่องแม้อื่นนี้ ก็ได้เกิดขึ้น.”
มกฺกฏีวตฺถุกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบมักกฏีวตั ถุกถา.

๑ วิ. มหา. ๑/๓๐๒.

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • อนุบญ
ั ญัติปฐมปาราชิกเรื่องที่สอง • หน้า ๔๒๗

อนุบญ
ั ญัติปฐมปาราชิกเรื่องที่สอง
[เรื่องภิกษุชาววัชชีบุตร]
อิทานิ, ยนฺตํ อญฺญมฺปิ วตฺถุ อุปฺปนฺนํ, ตํ ทสฺเสตุํ “เตน โข ปน สมเยนาติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ เพื่อแสดงเรื่องแม้อื่นที่เกิดขึ้นแล้ว (พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย) จึงได้กล่าวคำเป็นต้นว่า เตน โข ปน สมเยน.
ตตฺราปิ อยมนุตตฺ านปทวณฺณนา ฯ
ในคำว่า เตน โข ปน สมเยน เป็นต้นแม้นั้น มีการพรรณนาบทที่ยังไม่กระจ่าง ดังต่อไปนี้:“เวสาลิกาติ เวสาลิวาสิโน ฯ
บทว่า เวสาลิกา ได้แก่ ผู้ทีปกติอยู่เมืองไพศาลี.
“วชฺชิปุตตฺ กาติ วชฺชริ ฏฺเฐ เวสาลิยํ กุลานํ ปุตตฺ า ฯ
บทว่า วชฺชิปุตตฺ กา ได้แก่ ผู้เป็นบุตรของตระกูลในเมืองไพศาลี ในแคว้นวัชชี.
สาสเน กิร โย โส อุปทฺทโว อาทีนโว อพฺพุทมุปฺปชฺชิ, สพฺพนฺตํ วชฺชิปุตฺตเก นิสฺสาย ฯ
ได้ยินว่า อุปัทวะ โทษ เสนียดจัญไร ที่ได้เกิดขึ้นในพระศาสนา, ทั้งหมดนั้น (ได้เกิดขึ้นแล้ว) เพราะอาศัยภิกษุชาววัชชีบุตร.
ตถาหิ เทวทตฺโตปิ วชฺชิปุตฺตเก ปกฺเข ลภิตฺวา สงฺฆํ ภินฺทิ ฯ
จริงอย่างนั้น แม้พระเทวทัต ได้พวกภิกษุชาววัชชีบุตรเป็นฝักฝ่าย แล้วจึงทำลายสงฆ์.
วชฺชิปุตตฺ กาเอว จ, [269] วสฺสสตํ ปรินิพพฺ ุเต ภควติ, อุทธฺ มฺมํ อุพฺพินยํ สตฺถุสาสนํ ทีเปสุํ ฯ
ก็พวกภิกษุชาววัชชีบุตรนั่นแล ได้แสดงสัตถุศาสนา นอกธรรมนอกวินัย ในเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินพิ พานได้ ๑๐๐ ปี .
อิเมปิ เตสํเยว เอกจฺจา, เอวํ ปญฺญตฺเตปิ สิกฺขาปเท, ยาวทตฺถํ นหายึสุ ฯเปฯ เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวึสตู ิ ฯ
บรรดาภิกษุชาววัชชีบุตรเหล่านั้นนั่นแล แม้ภิกษุเหล่านี้ บางพวก, แม้เมื่อทรงบัญญัติสิกขาบทแล้วอย่างนี้,
ก็ได้สรงน้ำตามความต้องการ ฯลฯ ได้เสพเมถุนธรรมตามความต้องการ ด้วยประการฉะนี้ .
“ญาติพฺยสเนนปีติ เอตฺถ
“วิอสนํ พฺยสนํ วิกฺเขโป วิทธฺ ํสนํ วินาโสติ สพฺพเมตํ เอกตฺถํ ฯ
ในบทว่า ญาติพฺยสเนนปิ นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้)
คำว่า “ความพินาศ ความย่อยยับ ความกระจัดกระจาย ความทำลาย ความฉิบหาย” ทั้งหมดนี้ มีความหมายอย่างเดียวกัน.
ญาตีนํ พฺยสนํ ญาติพฺยสนํ ฯ เตน ญาติพฺยสเนน ฯ “ราชทณฺฑ พฺยาธิมรณวิปฺปวาสนิมิตฺเตน ญาติวินาเสนาติ อตฺโถ ฯ
ความย่อยยับแห่งเหล่าญาติ ชื่อว่า ญาติพยสนะ. อันความย่อยยับแห่งญาตินั้น (ถูกต้องแล้ว).
อธิบายว่า “อันความพินาศแห่งญาติ ซึ่งมีการลงราชอาญา ถูกโรคเบียดเบียน ความตายและความพลัดพรากเป็นเครือ่ งหมาย
(ถูกต้องแล้ว).”
เอส นโย ทุติยปเทปิ ฯ
แม้ในบททั้ง ๒ ก็นัยนี้.
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ตติยปเท ปน อาโรคฺยวินาสโก โรโคเอว โรคพฺยสนํ ฯ
ส่วนในบทที่ ๓ โรคที่ทำความไม่มีโรคให้พินาศไปนั่นเอง ชื่อว่า โรคพยสนะ.
โส หิ อาโรคฺยํ พฺยสติ วิกฺขิปติ วินาเสตีติ พฺยสนํ ฯ
จริงอยู่ โรคนั้น ย่อมทำความไม่มีโรคให้ย่อยยับไป คือกระจายไป ได้แก่ให้พินาศไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า พยสนะ.
โรโคเอว พฺยสนํ โรคพฺยสนํ ฯ เตน โรคพฺยสเนน ฯ
ความย่อยยับคือโรค ชื่อว่า โรคพยสนะ. อันความย่อยยับคือโรคนั้น (ถูกต้องแล้ว).”
“ผุฏฺฐาติ อธิปนฺนา อภิภูตา. “สมนฺนาคตาติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ผุฏฺฐา คือ ท่วมทับ ได้แก่ครอบงำ. อธิบายว่า “ผู้ประกอบพร้อมแล้ว.”
“น มยํ ภนฺเต อานนฺท พุทธฺ ครหิโนติ ภนฺเต อานนฺท มยํ พุทธฺ ํ น ครหาม น พุทธฺ สฺส โทสํ วเทม น ธมฺมครหิโน น สงฺฆครหิโน ฯ
หลายบทว่า น มยํ ภนฺเต อานนฺท พุทฺธครหิโน มีความว่า ท่านอานนท์เจ้าข้า! พวกกระผมมิได้ติเตียนพระพุทธเจ้า
คือมิได้กล่าวโทษพระพุทธเจ้า มิได้ติเตียนพระธรรม มิได้ติเตียนพระสงฆ์.
“อตฺตครหิโน มยนฺติ อตฺตานเมว มยํ ครหาม อตฺตโน โทสํ วเทม ฯ
สองบทว่า อตฺตครหิโน มยํ ความว่า พวกกระผมติเตียนตนเองเท่านั้น คือกล่าวโทษของตน.
“อลกฺขิกาติ นิสฺสิรกิ า ฯ
บทว่า อลกฺขิกา แปลว่า ผู้หมดสิริ.
“อปฺปปุญฺญาติ ปริตฺตปุญฺญา ฯ
บทว่า อปฺปุญฺญา แปลว่า ผู้มีบุญน้อย.
“วิปสฺสกา กุสลานํ ธมฺมานนฺติ เย อฏฺฐตฺตึสารมฺมเณสุ วิภตฺตา กุสลา ธมฺมา, เตสํ วิปสฺสกา ฯ
หลายบทว่า วิปสฺสกา กุสสานํ ธมฺมานํ มีความว่า
(พวกกระผมจะพึง)เป็นผู้เห็นแจ้งซึ่งกุศลธรรมทั้งหลาย (ที่พระผู้มีพระภาค)ทรงจำแนกไว้แล้ว ในอารมณ์ ๓๘ ประการ.
“ตโต ตโต อารมฺมณโต วุฏฺฐาย เตว ธมฺเม วิปสฺสมานาติ อตฺโถ ฯ
อธิบายว่า “ออกจากอารมณ์นั้นๆ แล้ว จะเห็นแจ้งธรรมเหล่านี้ทีเดียว.”
“ปุพฺพรตฺตาปรรตฺตนฺติ รตฺติยา ปุพพฺ ํ ปุพพฺ รตฺตํ, รตฺติยา อปรํ อปรรตฺตํ ฯ
บทว่า ปุพฺพรตฺตาปรรตฺตํ ความว่า เบื้องต้นแห่งราตรี ชื่อ ปุพพราตรี, เบื้องปลายแห่งราตรี ชื่อ อปรราตรี.
“ปฐมยามญฺจ ปจฺฉิมยามญฺจาติ วุตฺตํ โหติ ฯ
มีคำอธิบายว่า “ปฐมยามและปัจฉิมยาม.”
“โพธิปกฺขิกานนฺติ โพธิสฺส ปกฺเข ภวานํ ฯ “อรหตฺตมคฺคญฺญาณสฺส อุปการกานนฺติ อตฺโถ ฯ
บทว่า โพธิปกฺขิกานํ คือ มีในฝ่ายแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้. อธิบายว่า “เป็นอุปการะแก่อรหัตตมรรคญาณ.”

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [เรื่องภิกษุชาววัชชีบุตร] • หน้า ๔๒๙

“ภาวนานุโยคนฺติ วฑฺฒนานุโยคํ ฯ
บทว่า ภาวนานุโยค แปลว่า ความประกอบเนืองๆ ในการเจริญ (โพธิปักขิยธรรม).
“อนุยตุ ตฺ า วิหเรยฺยามาติ คิหปิ ลิโพธํ อาวาสปลิโพธญฺจ ปหาย วิวติ เฺ ตสุ [270] เสนาสเนสุ ยุตตฺ ปฺปยุตตฺ า อนญฺญกิจจฺ า วิหเรยฺยาม ฯ
สองบทว่า อนุยุตฺตา วิหาเรยฺยาม ความว่า
พวกกระผมละคิหิปลิโพธ และอาวาสปลิโพธิแล้ว จะพึงเป็นผู้ประกอบขวนขวาย ไม่มีกิจอื่น อยู่ในเสนาสนะอันสงัด.
“เอวมาวุโสติ เถโร เอเตสํ อาสยํ อชานนฺโต อิทํ เนสํ มหาคชฺชิตํ สุตฺวา “สเจ อิเม อีทิสา ภวิสฺสนฺติ, สาธูติ มญฺญมาโน
“เอวมาวุโสติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ
บทว่า เอวมาวุโส ความว่า พระเถระ เมื่อไม่ทราบอัธยาศัยของเธอเหล่านั้น ได้ฟังคำอวดอ้างมากมายนี้ ของภิกษุเหล่านั้นแล้ว
จึงสำคัญอยู่ว่า “ถ้าเธอเหล่านี้ จักเป็นผู้เช่นนี้ไซร้, ก็เป็นการดี” แล้วรับคำว่า “ได้ ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย!”
[เรื่องทรงห้ามมิให้ภิกษุชาววัชชีบุตรบรรพชาอุปสมบท]
“อฏฺฐานํ อนวกาโสติ อุภยมฺเปตํ การณปฏิกฺเขปวจนํ ฯ
แม้สองบทว่า อฏฺฐานํ อนวกาโส นี้ เป็นคำตรัสห้ามเหตุ.
การณํ หิ, ยสฺมา ตตฺถ ตทายตฺตวุตตฺ ิภาเวน ผลํ ติฏฺฐติ, ยสฺมา จสฺส ตํ โอกาโส โหติ ตทายตฺตวุตตฺ ิภาเวน,
ตสฺมา “ฐานญฺจ อวกาโส จาติ วุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ เหตุ ท่านเรียกว่า “ฐานะ และโอกาส” เพราะเป็นที่ตั้งแห่งผล โดยความที่(ผล)นั้นเป็นไปเนื่องด้วย(เหตุ)นั้น
และเพราะ(เหตุ)นั้นก็เป็นโอกาสแห่งผลนั้น โดยความที่(เหตุ)นั้นเป็นไปเนื่องด้วย(ผล)นั้น.
ตํ ปฏิกฺขิปนฺโต อาห “อฏฺฐานเมตํ อานนฺท อนวกาโสติ ฯ เอตํ ฐานํ วา โอกาโส วา นตฺถิ ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) เมื่อจะทรงห้าม(เหตุ)นั้น จึงตรัสว่า อฏฺฐานเมตํ อานนฺท อนวกาโส เป็นต้น
ความว่า ฐานะหรือโอกาสนี้ไม่มี.
“ยํ ตถาคโตติ เยน ตถาคโต วชฺชีนํ วา ฯเปฯ สมูหเนยฺย, ตํ การณํ นตฺถีติ อตฺโถ ฯ
สองบทว่า ยํ ตถาคโต ความว่า พระตถาคตจะพึงถอนปาราชิกสิกขาบทที่บัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลาย
เพราะเหตุแห่งพวกวัชชีหรือพวกภิกษุชาววัชชีบุตร ด้วยเหตุใด, เหตุนั้น ไม่มี.
ยทิ หิ ภควา เอเตสํ “ลเภยฺยาม อุปสมฺปทนฺติ ยาจนฺตานํ อุปสมฺปทํ ทเทยฺย,
เอวํ สนฺเต, “ปาราชิโก โหติ อสํวาโสติ ปญฺญตฺตํ สมูหเนยฺย ฯ
ความจริง ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงประทานอุปสมบทแก่(ภิกษุชาววัชชีบุตร)เหล่านี้ ผู้ทูลขออยู่ว่า
“ข้าพระองค์ทั้งหลาย พึงได้อุปสมบท” ดังนี้ไซร้.
เมื่อเป็นเช่นนั้น, (พระองค์)ก็จะพึงถอน(ปาราชิกสิกขาบท)ทีท่ รงบัญญัติไว้ว่า “ย่อมเป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้.”
ยสฺมา ปน ตํ น สมูหนติ ตสฺมา “อฏฺฐานเมตนฺติอาทิมาห ฯ
แต่เพราะเหตุทพี่ ระองค์ไม่ทรงถอน(สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว)นั้น ฉะนั้น จึงตรัสว่า “นั่น ไม่ใช่ฐานะ” เป็นต้น.
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“โส อาคโต น อุปสมฺปาเทตพฺโพติ “ยทิ หิ เอวํ อาคโต อุปสมฺปทํ ลเภยฺย, สาสเน อคารโว ภเวยฺย,
สามเณรภูมิยํ ปน ฐิโต สคารโว ภวิสฺสติ, อตฺตตฺถญฺจ กริสฺสตีติ ญตฺวา อนุกมฺปมาโนว ภควา อาห
“โส อาคโต น อุปสมฺปาเทตพฺโพติ ฯ
หลายบทว่า โส อาคโต น อุปสมฺปาเทตพฺโพ ความว่า พระผู้มพี ระภาค ทรงมีความอนุเคราะห์เทียว ทรงทราบว่า
“ก็ถ้าภิกษุนั้นมาแล้วอย่างนี้ พึงได้รับอุปสมบทไซร้, เธอพึงเป็นผู้ไม่มีความเคารพในศาสนา,
แต่เธอตั้งอยูใ่ นภูมิของสามเณรแล้ว จักเป็นผู้มีความเคารพ และจักทำประโยชน์ตนได้” จึงตรัสว่า
“เธอมาแล้ว ไม่ควรให้อุปสมบท.”
“โส อาคโต อุปสมฺปาเทตพฺโพติ “เอวํ อาคโต ภิกฺขุภาเว ฐตฺวา อวิปนฺนสีลตาย สาสเน สคารโว ภวิสฺสติ,
โส, สติ อุปนิสฺสเย, น จิรสฺเสว อุตฺตมตฺถํ ปาปุณิสฺสตีติ ญตฺวา “อุปสมฺปาเทตพฺโพติ อาห ฯ
หลายบทว่า โส อาคโต อุปสมฺปาเทตพฺโพ ความว่า (พระผู้มพี ระภาค)ทรงทราบแล้วว่า
“ภิกษุนั้นมาแล้วอย่างนี้ ยังดำรงอยู่ในภาวะเป็นภิกษุ จักเป็นผู้มีความเคารพในศาสนา เพราะความที่เธอมีศีลยังไม่วิบัติ,
เธอ เมื่อยังมีอุปนิสัยอยู่ จักบรรลุประโยชน์สูงสุด ต่อกาลไม่นานนักแล” จึงตรัสว่า “เธอนั้นมาแล้ว ควรให้อุปสมบท.”
เอวํ เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวิตฺวา อาคเตสุ อนุปสมฺปาเทตพฺพญฺจ อุปสมฺปาเทตพฺพญฺจ ทสฺเสตฺวา
ตีณิ วตฺถูนิ สโมธาเนตฺวา [271] ปริปุณฺณํ กตฺวา สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปตุกาโม
“เอวญฺจ ปน ภิกฺขเว อิมํ สิกฺขาปทํ อุทฺทิเสยฺยาถาติ วตฺวา “โย ปน ภิกฺขุ ฯเปฯ อสํวาโสติ ปริปุณฺณํ สิกฺขาปทํ ปญฺญาเปสิ ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) ครั้นทรงแสดง(ภิกษุชาววัชชีบุตร) ผู้ไม่ควรให้อุปสมบท และผู้ควรให้อุปสมบท
ในบรรดา(เหล่าภิกษุชาววัชชีบุตร)ผู้เสพเมถุนธรรม มาแล้วอย่างนี้ มีพระประสงค์จะประมวลเรื่องทั้ง ๓ มา
แล้วทรงบัญญัติสกิ ขาบทให้บริบูรณ์ จึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ก็แล พวกเธอพึงแสดงสิกขาบทนี้ขึ้นอย่างนี้”
แล้วได้ทรงบัญญัติสิกขาบทให้บริบูรณ์อย่างนี้วา่ โย ปน ภิกฺขุ ฯเปฯ อสํวาโส แปลว่า
“อนึ่ง ภิกษุใด ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายแล้ว ไม่กล่าวคืนสิกขา ไม่ได้ทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพล
พึงเสพเมถุนธรรม โดยที่สุแม้ในดิรัจฉานตัวเมีย ภิกษุนี้เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้.๑”
[วินัย ๔ อย่าง]
อิทานิ ตสฺส อตฺถํ วิภชนฺโต “โย ปนาติ โย ยาทิโสติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ (พระผู้มพี ระภาค) เมื่อจะทรงจำแนกเนื้อความแห่ง(สิกขาบท)นั้น จึงตรัสคำเป็นต้นว่า โย ปนาติ โย ยาทิโส.
ตสฺมึ ปน สิกฺขาปเท จ สิกฺขาปทวิภงฺเค จ สกเล จ วินยวินิจฺฉเย โกสลฺลํ ปฏฺฐยนฺเตน จตุพพฺ ิโธ วินโย ชานิตพฺโพ ฯ
ก็(พระวินัยธร) ผู้ปรารถนาความเป็นผู้ฉลาดในสิกขาบท วิภังค์แห่งสิกขาบทนั้น และวินัยวินจิ ฉัยทั้งสิ้น พึงทราบวินัย ๔ อย่าง.
จตุพฺพธิ ํ หิ วินยํ มหาเถรา มหิทธฺ ิกา นีหริตวฺ า ปกาเสสุํ ธมฺมสงฺคาหกา ปุรา ฯ
จริงอยู่ พระธรรมสังคาหกมหาเถระทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์มาก ในปางก่อน ได้นำวินัย ๔ อย่างออกเปิดเผยแล้ว.
กตมํ จตุพฺพธิ ํ ฯ
(วินัย) ๔ อย่าง เป็นไฉน?
๑ วิ. มหา. ๑/๔๒.
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“สุตฺตํ สุตตฺ านุโลมํ อาจริยวาทํ อตฺตโน มตีติ, ยํ สนฺธาย วุตฺตํ “อาหจฺจปเทน โข มหาราช รเสน อาจริยวํสตา อธิปฺปาโยติ ฯ
(วินัย ๔ อย่าง) คือ “สูตร สุตตานุโลม อาจริยวาท อัตตโนมติ” ซึ่ง(พระนาคเสนเถระ)หมายเอา กล่าวไว้ (ในมิลินทปัญหา) ว่า
“มหาบพิตร! เนื้อความอันกุลบุตรพึงรับรอง ด้วยบทดั้งเดิมแล ด้วยรส ด้วยความเป็นวงศ์แห่งอาจารย์ ด้วยความอธิบาย ๑.”
[อรรถาธิบายวินัย ๔ อย่าง]
เอตฺถ หิ “อาหจฺจปทนฺติ สุตฺตํ อธิปฺเปตํ ฯ
จริงอยู่ บรรดา(คำ)เหล่านี้ คำว่า อาหจฺจบท ท่านประสงค์เอาสูตร.
“รโสติ สุตฺตานุโลมํ ฯ
คำว่า รส ท่านประสงค์เอาสุตตานุโลม.
“อาจริยวํโสติ อาจริยวาโท ฯ
คำว่า อาจริยวงศ์ ท่านประสงค์เอาอาจริยวาท.
“อธิปฺปาโยติ อตฺตโน มติ ฯ
คำว่า อธิบาย ท่านประสงค์เอาอัตตโนมติ.
ตตฺถ สุตฺตนฺนาม สกลวินยปิฏเก ปาลิ ฯ
บรรดา(วินัย ๔ อย่าง)นั้น ที่ชื่อว่า สูตร ได้แก่บาลีในวินัยปิฎกทั้งมวล.
สุตตฺ านุโลมนฺนาม จตฺตาโร มหาปเทสา๒, เย ภควตา เอวํ วุตฺตา
ที่ชื่อว่า สุตตานุโลม ได้แก่ มหาประเทศ ๔ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนี้วา่ :(๑) ยํ ภิกฺขเว มยา อิทํ “น กปฺปตีติ อปฏิกฺขิตฺตํ, ตญฺเจ อกปฺปิยํ อนุโลเมติ กปฺปิยํ ปฏิพาหติ, ตํ โว น กปฺปติ
(๒) ยํ ภิกฺขเว มยา อิทํ น กปฺปตีติ อปฏิกฺขิตตฺ ํ, ตญฺเจ กปฺปิยํ อนุโลเมติ อกปฺปิยํ ปฏิพาหติ, ตํ โว กปฺปติ
(๓) ยํ ภิกฺขเว มยา อิทํ กปฺปตีติ อนนุญฺญาตํ, ตญฺเจ อกปฺปิยํ อนุโลเมติ กปฺปิยํ ปฏิพาหติ, ตํ โว น กปฺปติ
(๔) ยํ ภิกฺขเว มยา อิทํ กปฺปตีติ อนนุญฺญาตํ, ตญฺเจ กปฺปิยํ [272] อนุโลเมติ อกปฺปิยํ ปฏิพาหติ, ตํ โว กปฺปตีติ ฯ
(๑) “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! สิ่งใด เรามิได้ห้ามไว้ว่า ‘สิ่งนี้ไม่ควร’
ถ้าสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่เป็นอกัปปิยะ ขัดกันกับสิ่งที่เป็นกัปปิยะ’ สิ่งนั้น ไม่ควรแก่ท่านทั้งหลาย.
(๒) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! สิ่งใด เรามิได้ห้ามไว้ว่า ‘สิ่งนี้ไม่ควร’
ถ้าสิ่งนั้นเข้ากันกับสิ่งที่เป็นกัปปิยะ ขัดกันกับสิ่งที่เป็นอกัปปิยะสิ่งนั้น ควรแก่ทา่ นทั้งหลาย.
(๓) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! สิ่งใด เรามิได้อนุญาตไว้วา่ ‘สิ่งนี้ควร’
หากสิ่งนั้นเข้ากันกับสิ่งที่เป็นอกัปปิยะ ขัดกันกับสิ่งที่เป็นกัปปิยะ, สิ่งนั้น ไม่ควรแก่ท่านทั้งหลาย.
(๔) ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! สิ่งใด เรามิได้อนุญาตไว้วา่ ‘สิ่งนี้ควร’
หากสิ่งนั้นเข้ากันกับสิ่งที่เป็นกัปปิยะ ขัดกันกับสิ่งที่เป็นอกัปปิยะ, สิ่งนั้น ควรแก่ท่านทั้งหลาย.๓”
๑ นัย. มิลินทปัญหา. ๒๐๓.
๒ วิ. มหาวคฺค. ๕/๓๒๑.
๓ วิ. มหาวคฺค. ๕/๓๒๑.
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อาจริยวาโท นาม ธมฺมสงฺคาหเกหิ ปญฺจหิ อรหนฺตสเตหิ ฐปิตา ปาลิวินิมุตตฺ า โอกฺกนฺติกวินิจฺฉยปฺปวตฺตา อฏฺฐกถาตนฺติ ฯ
ที่ชื่อว่า อาจริยวาท ได้แก่แบบอรรถกถา ซึ่งวางไว้สำหรับวินิจฉัยนอกท้องเรื่อง นอกพระบาลี
ซึ่งพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ ผู้เป็นธรรมสังคาหกะตั้งไว้.
อตฺตโน มติ นาม สุตฺตสุตฺตานุโลมอาจริยวาเท มุญฺจิตวฺ า อนุมาเนน อตฺตโน อนุพุทธฺ ิยา นยคฺคาเหน อุปฏฺฐิตาการกถนํ ฯ
ที่ชื่อว่า อัตตโนมติ๑ ได้แก่ คำทีพ่ ้นจากสูตร สุตตานุโลม และอาจริยวาท กล่าวตามอาการที่ปรากฏ
ด้วยอนุมาน คือด้วยความตามรู้แห่งตน ด้วยการถือเอานัย (คือด้วยการถือเอาใจความ).
อปิจ สุตตฺ นฺตาภิธมฺมวินยฏฺฐกถาสุ อาคโต สพฺโพปิ เถรวาโท อตฺตโน มติ นาม.
อีกนัยหนึ่ง เถรวาทแม้ทั้งหมด ที่มาในอรรถกถาแห่งพระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย ชื่อว่า อัตตโนมติ .
[วิธีสอบสวนสูตรและสุตตานุโลมเป็นต้น]
ตํ ปน อตฺตโน มตึ คเหตฺวา กเถนฺเตน น ทฬฺหคฺคาหํ คเหตฺวา โวหริตพฺพํ
การณํ สลฺลกฺเขตฺวา อตฺเถน ปาลึ ปาลิยา จ อตฺถํ สํสนฺเทตฺวา กเถตพฺพํ ฯ
แต่(กุลบุตร) ผู้อ้างอัตตโนมตินั้นกล่าว ไม่ควรจะยึดถือให้แน่นแฟ้นกล่าว
ควรกำหนดเหตุ เทียบเคียงบาลีกับเนื้อความ และเนื้อความกับบาลี แล้วจึงกล่าว.
อตฺตโน มติ อาจริยวาเท โอตาเรตพฺพา ฯ
สเจ ตตฺถ โอตรติ เจว สเมติ จ, คเหตพฺพา ฯ สเจ เนว โอตรติ น สเมติ, น คเหตพฺพา ฯ
อยํ หิ อตฺตโน มติ นาม สพฺพทุพฺพลา ฯ อตฺตโน มติโต อาจริยวาโท พลวตโร ฯ
อัตตโนมติ ควรสอบสวนดูในอาจริยวาท.
ถ้าลงกันและสมกันในอาจริยวาทนั้นไซร้, จึงควรถือเอา. ถ้าไม่ลงกันไม่สมกัน, ไม่ควรถือเอา.
จริงอยู่ ขึ้นชื่อว่า อัตตโนมตินี้ เพลากว่าทุกอย่าง.
อาจริยวาท มีกำลังกว่าอัตตโนมติ.
อาจริยวาโทปิ สุตฺตานุโลเม โอตาเรตพฺโพ ฯ
ตตฺถ โอตรนฺโต สเมนฺโตเอว คเหตพฺโพ, อิตโร น คเหตพฺโพ ฯ
อาจริยวาทโต หิ สุตตฺ านุโลมํ พลวตรํ ฯ
แม้อาจริยวาทก็ควรสอบสวนดู ในสุตตานุโลม.
เมื่อลงกัน สมกันแท้ ใน(สุตตานุโลม)นั้น จึงควรถือเอา, ฝ่ายนอกนี้(ที่ไม่ลงกัน ไม่สมกัน) ไม่ควรถือเอา.
เพราะว่าสุตตานุโลม มีกำลังกว่าอาจริยวาท.

๑ อัตตโนมติ ความเห็นของตน. แปลงเป็นไทยว่า อัตโนมัติ. แต่ไทยใช้คำว่า อัตโนมัติ ในความหมายว่า เป็นไปได้ด้วยตนเอง
เช่น รถวิ่งได้เองโดยอัตโนมัติ (automatic). (แต่ศัพท์ว่าเป็นไป คือ วตฺติ/วัติ)
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สุตตฺ านุโลมมฺปิ สุตฺเต โอตาเรตพฺพํ ฯ
ตตฺถ โอตรนฺตํ สเมนฺตเมว คเหตพฺพํ, อิตรํ น คเหตพฺพํ ฯ
สุตตฺ านุโลมโต หิ สุตตฺ เมว พลวตรํ ฯ
แม้สุตตานุโลม ก็ควรสอบสวนดูในสูตร.
เมื่อลงกัน สมกันแท้ ใน(สูตร)นั้น จึงควรถือเอา, ฝ่ายที่ไม่ลงกันไม่สมกัน ไม่ควรถือเอา.
เพราะว่าสูตรเท่านั้น เป็นของมีกำลังกว่าสุตตานุโลม.
สุตตฺ ํ หิ อปฏิวตฺติยํ การกสงฺฆสทิสํ พุทฺธานํ ฐิตกาลสทิสํ ฯ
จริงอยู่ สูตรเป็นของอันใครๆ คัดค้านไม่ได้ เป็นเหมือนสงฆ์ผู้ทำ (สังคายนา)
เป็นเหมือนกาลทีพ่ ระพุทธเจ้าทั้งหลายยังทรงพระชนม์อยู่.
ตสฺมา ยทา เทฺว ภิกฺขู สากจฺฉนฺติ.
สกวาที สุตฺตํ คเหตฺวา กเถติ. ปรวาที สุตฺตานุโลมํ ฯ
เตหิ อญฺญมญฺญํ เขปํ วา ครหํ วา อกตฺวา สุตฺตานุโลมํ สุตฺเต โอตาเรตพฺพํ ฯ
สเจ โอตรติ สเมติ, คเหตพฺพํ. โน เจ, น คเหตพฺพํ. สุตฺตสฺมึเยว ฐาตพฺพํ ฯ
เพราะฉะนั้น เมื่อใดภิกษุสองรูป สากัจฉากัน.
สกวาทีอ้างสูตรกล่าว. ปรวาทีอ้างสุตตานุโลมกล่าว.
เมื่อนั้น (ทั้งสองรูป)นั้น ไม่ควรทำการเพิดเพ้ย หรือติเตียนกันและกัน ควรสอบสวนสุตตานุโลมในสูตร.
ถ้าลงกัน สมกัน, ควรถือเอา. ถ้าไม่ลงกัน ไม่สมกัน, ไม่ควรถือเอา. ควรตั้งอยู่ในสูตรเท่านั้น.
อถายํ สุตฺตํ [273] คเหตฺวา กเถติ. ปโร อาจริยวาทํ
เตหิปิ อญฺญมญฺญํ เขปํ วา ครหํ วา อกตฺวา อาจริยวาโท สุตฺเต โอตาเรตพฺโพ ฯ
สเจ โอตรติ สเมติ, คเหตพฺโพ ฯ
อโนตรนฺโต อสเมนฺโต จ คารยฺโห อาจริยวาโท, น คเหตพฺโพ.
สุตตฺ สฺมึเยว ฐาตพฺพํ ฯ
ถ้า(สกวาที)นี้ อ้างสูตรกล่าว, ปรวาที(อ้าง)อาจริยวาท(กล่าว)ไซร้,
แม้(ทั้งสองรูป)นั้น ก็ไม่ควรทำการเพิดเพ้ย หรือติเตียน กันและกัน ควรสอบสวนอาจริยวาทในสูตร.
ถ้าลงกัน สมกัน, ควรถือเอา. เมื่อ(อาจริยวาท)ไม่ลงกันและไม่สมกัน ทั้งเป็นข้อที่น่าตำหนิ, ก็ไม่ควรถือเอา.
ควรตั้งอยู่ในสูตรเท่านั้น.
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อถายํ สุตฺตํ คเหตฺวา กเถติ. ปโร อตฺตโน มตึ.
เตหิปิ อญฺญมญฺญํ เขปํ วา ครหํ วา อกตฺวา อตฺตโน มติ สุตฺเต โอตาเรตพฺพา ฯ
สเจ โอตรติ สเมติ, คเหตพฺพา. โน เจ, น คเหตพฺพา.
สุตตฺ สฺมึเยว ฐาตพฺพํ ฯ
ถ้าสกวาทีนี้ อ้างสูตรกล่าว. ปรวาที อ้างอัตตโนมติกล่าวไซร้.
แม้(ทั้งสองรูป)นั้น ก็ไม่ควรทำการเพิดเพ้ย หรือติเตียนกันและกัน ควรสอบสวนอัตตโนมติในสูตร.
ถ้าลงกัน สมกัน, ควรถือเอา. ถ้าไม่ลงกันไม่สมกัน, ไม่ควรถือเอา.
ควรตั้งอยู่ในสูตรเท่านั้น.
อถายํ สุตฺตานุโลมํ คเหตฺวา กเถติ. ปโร สุตฺตํ.
สุตตฺ านุโลเม โอตาเรตพฺพํ ฯ
สเจ โอตรติ สเมติ ติสฺโส สงฺคีติโย อารุฬฺหํ ปาลิอาคตํ ปญฺญายติ, คเหตพฺพํ.
โน เจ ตถา ปญฺญายติ, น โอตรติ น สเมติ
พาหิรกสุตตฺ ํ วา โหติ สิโลโก วา อญฺญํ วา คารยฺหสุตตฺ ํ คุฬฺหเวสฺสนฺตรคุฬฺหวินยเวทลฺลาทีนํ อญฺญตรโต อาคตํ, น คเหตพฺพํ.
สุตตฺ านุโลมสฺมึเยว ฐาตพฺพํ ฯ
ถ้าสกวาทีนี้ อ้างสุตตานุโลมกล่าว. ปรวาที อ้างสูตรกล่าวไซร้.
ควรสอบสวน(สูตร)ในสุตตานุโลม.
ถ้าลงกัน สมกัน. ปรากฏมาในบาลี ขึ้นสู่สังคีติทั้ง ๓ ครั้ง, จึงควรถือเอา.
ถ้าไม่ปรากฏเหมือนอย่างนั้น ไม่ลงกัน ไม่สมกัน, เป็นพาหิรกสูตร สิโลกโศลก, หรือสูตรที่น่าตำหนิอื่นๆ
ซึ่งมาจากบรรดาสูตรทั้งหลาย มีคุฬหเวสสันดรคุฬหวินัย และคุฬหเวทัลละเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง, ไม่ควรถือเอา.
ควรตั้งอยู่ในสุตตานุโลมเท่านั้น.
อถายํ สุตฺตานุโลมํ คเหตฺวา กเถติ. ปโร อาจริยวาทํ ฯ
อาจริยวาโท สุตฺตานุโลเม โอตาเรตพฺโพ ฯ
สเจ โอตรติ สเมติ, คเหตพฺโพ. โน เจ, น คเหตพฺโพ.
สุตตฺ านุโลเมเยว ฐาตพฺพํ ฯ
ถ้าสกวาทีนี้ อ้างสุตตานุโลมกล่าว. ปรวาที อ้างอาจริยวาทกล่าวไซร้.
ควรสอบสวนอาจริยวาท ในสุตตานุโลม.
ถ้าลงกัน สมกัน, ควรถือเอา. ถ้าไม่ลงกัน ไม่สมกัน, ไม่ควรถือเอา.
ควรตั้งอยู่ในสุตตานุโลมเท่านั้น.
อถายํ สุตฺตานุโลมํ คเหตฺวา กเถติ. ปโร อตฺตโน มตึ.
อตฺตโน มติ สุตฺตานุโลเม โอตาเรตพฺพา ฯ
สเจ โอตรติ สเมติ, คเหตพฺพา. โน เจ, น คเหตพฺพา.
สุตตฺ านุโลเมเยว ฐาตพฺพํ ฯ
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ถ้าสกวาทีนั้น อ้างสุตตานุโลมกล่าว, ปรวาที อ้างอัตตโนมติกล่าวไซร้,
ควรสอบสวนอัตตโนมติ ในสุตตานุโลม.
ถ้าลงกัน สมกัน, ควรถือเอา. ถ้าไม่ลงกัน ไม่สมกัน, ไม่ควรถือเอา.
ควรตั้งอยู่ในสุตตานุโลมเท่านั้น.
อถ ปนายํ อาจริยวาทํ คเหตฺวา กเถติ. ปโร สุตฺตํ.
สุตตฺ ํ อาจริยวาเท โอตาเรตพฺพํ ฯ
สเจ โอตรติ สเมติ, คเหตพฺพํ ฯ อิตรํ คารยฺหสุตตฺ ํ น คเหตพฺพํ.
[274] อาจริยวาเทเยว ฐาตพฺพํ ฯ
ก็ถ้าสกวาทีนี้ อ้างอาจาริยวาทกล่าว. ปรวาที อ้างสูตรกล่าวไซร้.
ควรสอบสวนสูตรในอาจริยวาท.
ถ้าลงกัน สมกัน, ควรถือเอา. สูตรที่นา่ ตำหนินอกนี้ไม่ควรถือเอา.
ควรตั้งอยู่ในอาจริยวาทเท่านั้น.
อถายํ อาจริยวาทํ คเหตฺวา กเถติ. ปโร สุตฺตานุโลมํ.
สุตตฺ านุโลมํ อาจริยวาเท โอตาเรตพฺพํ ฯ
โอตรนฺตํ สเมนฺตเมว, คเหตพฺพํ ฯ อิตรํ, น คเหตพฺพํ.
อาจริยวาเทเยว ฐาตพฺพํ ฯ
ถ้าสกวาทีนี้ อ้างอาจริยวาทกล่าว. ปรวาที อ้างสุตตานุโลมกล่าวไซร้.
ควรสอบสวนสุตตานุโลมในอาจริยวาท.
เมื่อลงกัน สมกันแท้, จึงควรถือเอา. นอกนี้ไม่ควรถือเอา.
ควรตั้งอยู่ในอาจริยวาทเท่านั้น.
อถายํ อาจริยวาทํ คเหตฺวา กเถติ. ปโร อตฺตโน มตึ ฯ
อตฺตโน มติ อาจริยวาเท โอตาเรตพฺพา ฯ
สเจ โอตรติ สเมติ, คเหตพฺพา. โน เจ, น คเหตพฺพา.
อาจริยวาเทเยว ฐาตพฺพํ ฯ อตฺตโน คหณเมว พลิยํ กาตพฺพํ ฯ
ถ้าสกวาทีนี้ อ้างอาจริยวาทกล่าว. ปรวาที อ้างอัตตโนมติกล่าวไซร้.
ควรสอบสวนอัตตโนมติในอาจริยวาท.
ถ้าลงกัน สมกัน, ควรถือเอา. ถ้าไม่ลงกัน ไม่สมกัน, ไม่ควรถือเอา.
ควรตั้งอยู่ในอาจริยวาทเท่านั้น. การถือเอา (มติ) ของตนนั่นแล ควรทำให้มีกำลัง (ให้มหี ลักฐาน).
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อถ ปนายํ อตฺตโน มตึ คเหตฺวา กเถติ. ปโร สุตฺตํ.
สุตตฺ ํ อตฺตโน มติยํ โอตาเรตพฺพํ ฯ
สเจ โอตรติ สเมติ, คเหตพฺพํ ฯ
อิตรํ คารยฺหสุตตฺ ํ น คเหตพฺพํ. อตฺตโน มติยํเยว ฐาตพฺพํ ฯ
อนึ่ง ถ้าสกวาทีนี้ อ้างอัตตโนมติกล่าว. ปรวาที อ้างสูตรกล่าวไซร้.
ควรสอบสวนสูตรในอัตตโนมติ.
ถ้าลงกัน สมกัน, ควรถือเอา. สูตรที่นา่ ตำหนินอกนี้ ไม่ควรถือเอา.
ควรตั้งอยู่ในอัตตโนมติเท่านั้น.
อถายํ อตฺตโน มตึ คเหตฺวา กเถติ. ปโร สุตฺตานุโลมํ.
สุตตฺ านุโลมํ อตฺตโน มติยํ โอตาเรตพฺพํ ฯ
โอตรนฺตํ สเมนฺตเมว, คเหตพฺพํ ฯ
อิตรํ, น คเหตพฺพํ. อตฺตโน มติยเมว ฐาตพฺพํ ฯ
ถ้าสกวาทีนี้ อ้างอัตตโนมติกล่าว. ปรวาที อ้างสุตตานุโลมกล่าวไซร้.
ควรสอบสวนสุตตานุโลมในอัตตโนมติ.
เมื่อลงกัน สมกันแท้, ควรถือเอา. นอกนี้, ไม่ควรถือเอา.
ควรตั้งอยู่ในอัตตโนมติเท่านั้น.
อถายํ อตฺตโน มตึ คเหตฺวา กเถติ. ปโร อาจริยวาทํ.
อาจริยวาโท อตฺตโน มติยํ โอตาเรตพฺโพ ฯ
สเจ โอตรติ สเมติ, คเหตพฺโพ ฯ อิตโร คารยฺโห อาจริยวาโท น คเหตพฺโพ.
อตฺตโน มติยเมว ฐาตพฺพํ ฯ อตฺตโน คหณเมว พลิยํ กาตพฺพํ ฯ
สพฺพฏฺฐาเนสุ จ เขโป วา ครหา วา น กตฺตพฺพาติ ฯ
ถ้าสกวาทีนี้ อ้างอัตตโนมติกล่าว. ปรวาที อ้างอาจริยวาทกล่าวไซร้.
ควรสอบสวนอาจริยวาทในอัตตโนมติ.
ถ้าลงกัน สมกัน, ควรถือเอา. อาจริยวาทที่น่าตำหนินอกนี้ ไม่ควรถือเอา.
ควรตั้งอยู่ในอัตตโนมติเท่านั้น. การถือเอา (มติ) ของตนนั่นแล ควรทำให้มีกำลัง (ให้มีหลักฐาน).
อนึ่ง ไม่ควรทำการเพิดเพ้ย หรือตำหนิในที่ทั้งปวง ด้วยประการฉะนี้.
อถ ปนายํ “กปฺปิยนฺติ คเหตฺวา กเถติ. ปโร “อกปฺปิยนฺติ.
สุตฺเต จ สุตฺตานุโลเม จ โอตาเรตพฺพํ ฯ
สเจ กปฺปิยํ โหติ, กปฺปิเย ฐาตพฺพํ ฯ สเจ อกปฺปิยํ, อกปฺปิเย ฐาตพฺพํ ฯ
อนึ่ง ถ้าสกวาทีนี้ กล่าวอ้างว่า “เป็นกัปปิยะ”. ปรวาที กล่าวอ้างว่า “เป็นอกัปปิยะ”.
ควรสอบสวนสิ่งนั้นๆ ในสูตรและสุตตานุโลม.
ถ้าสิ่งนั้นเป็นกัปปิยะ, ควรตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกัปปิยะ. ถ้าสิ่งนั้น เป็นอกัปปิยะ, ก็ควรตั้งอยูใ่ นสิ่งที่เป็นอกัปปิยะ.
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อถายํ ตสฺส กปฺปิยภาวสาธกํ สุตฺตโต พหุํ การณญฺจ วินิจฺฉยญฺจ [275] ทสฺเสติ.
ปโร การณํ น วินฺทติ. กปฺปิเย ฐาตพฺพํ ฯ
ถ้าสกวาทีนี้ ชี้แจงเหตุและคำวินิจฉัยมากมาย จากสูตร เป็นเครื่องสาธกสิ่งที่เป็นกัปปิยะ แก่(ฝ่ายปรวาที)นั้นไซร้,
ปรวาทีไม่พบเหตุ, ก็ควรตั้งอยูใ่ นสิ่งที่เป็นกัปปิยะ.
อถ ปโร ตสฺส อกปฺปิยภาวสาธกํ สุตฺตโต พหุํ การณญฺจ วินิจฺฉยญฺจ ทสฺเสติ.
อเนน “อตฺตโน คหณนฺติ กตฺวา ทฬฺหํ อาทาย น ฐาตพฺพํ ฯ
“สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตวฺ า อกปฺปิเยเอว ฐาตพฺพํ ฯ
ถ้าปรวาที ชี้แจงเหตุ และคำวินิจฉัย มากมาย จากสูตรเป็นเครื่องสาธกสิ่งที่เป็นอกัปปิยะ แก่(ฝ่ายสกวาที)นั้นไซร้.
สกวาทีนั้น ไม่ควรถือมั่นตั้งอยู่วา่ “การถือเอามติของตน” (ถูกฝ่ายเดียว).
ควรยอมรับว่า “ดีละ” แล้วตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเท่านั้น.
อถ ทฺวินฺนมฺปิ การณจฺฉายา ทิสฺสติ, ปฏิกฺขิตฺตภาโวเยว สาธุ. อกปฺปิเย ฐาตพฺพํ ฯ
วินยํ หิ ปตฺวา กปฺปิยากปฺปิยวิจารณํ อาคมฺม รุนฺธติ พฺพํ, คาฬฺหํ กตฺตพฺพํ, โสตํ ปจฺฉินฺทิตพฺพํ, ครุกภาเวเยว ฐาตพฺพํ ฯ
ถ้าว่า เงาแห่งเหตุแม้ของทั้งสองฝ่าย ย่อมปรากฏชัดไซร้, ข้อที่ทั้งสองฝ่ายคัดค้านนั่นแล เป็นการดี.
แต่ควรตั้งอยูใ่ นสิ่งที่เป็นอกัปปิยะ.
เพราะว่า ครั้นมาถึงวินัยแล้ว (อันภิกษุบริษัท) ควรอาศัยการวิจารณ์สิ่งที่ควรและไม่ควร ป้องกันไว้,
ควรทำการยึดถือให้มั่นคง, ควรตัดกระแสเสีย, ควรตั้งอยู่ในความเป็นผู้หนักนั่นแล.
อถ ปนายํ “อกปฺปิยนฺติ คเหตฺวา กเถติ. ปโร “กปฺปิยนฺติ.
สุตฺเต จ สุตฺตานุโลเม จ โอตาเรตพฺพํ ฯ
สเจ กปฺปิยํ โหติ, กปฺปิเย ฐาตพฺพํ ฯ สเจ อกปฺปิยํ, อกปฺปิเย ฐาตพฺพํ ฯ
อนึ่ง ถ้าสกวาทีนี้ กล่าวอ้างว่า “เป็นอกัปปิยะ”. ปรวาที กล่าวอ้างว่า “เป็นกัปปิยะ”.
ควรสอบสวนสิ่งนั้นๆ ในสูตรและสุตตานุโลม.
ถ้าสิ่งนั้นเป็นกัปปิยะ, ควรตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกัปปิยะ. ถ้าสิ่งนั้นเป็นอกัปปิยะ, ควรตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นอกัปปิยะ.
อถายํ พหูหิ สุตฺตวินิจฺฉยการเณหิ อกปฺปิยภาวํ ทสฺเสติ. ปโร การณํ น วินฺทติ อกปฺปิเย ฐาตพฺพํ ฯ
ถ้าสกวาทีนี้ ชี้แจงถึงสิ่งที่เป็นอกัปปิยะ ด้วยสูตรคำวินิจฉัยและเหตุ มากมายไซร้,
ปรวาที ไม่ได้พบเหตุ ควรตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นอกัปปิยะ.
อถ ปโร พหูหิ สุตฺตวินิจฺฉยการเณหิ กปฺปิยภาวํ ทสฺเสติ. อยํ การณํ น วินฺทติ กปฺปิเย ฐาตพฺพํ ฯ
ถ้าปรวาที ชี้แจงถึงสิ่งเป็นกัปปิยะ ด้วยสูตรคำวินิจฉัยและเหตุ มากมายไซร้,
สกวาทีนั้น มิได้พบเหตุ ควรตั้งอยูใ่ นสิ่งที่เป็นกัปปิยะ.
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อถ ทฺวินฺนมฺปิ การณจฺฉายา ทิสฺสติ. อตฺตโน คหณํ น วิสฺสชฺเชตพฺพํ ฯ
ยถา จายํ กปฺปิยากปฺปิเย จ อกปฺปิยกปฺปิเย จ วินิจฺฉโย วุตฺโต
เอวํ อนาปตฺติอาปตฺติวาเท จ อาปตฺตานาปตฺติวาเท จ ลหุกครุกาปตฺตวิ าเท จ ครุกลหุกาปตฺตวิ าเท จาปิ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
ถ้าว่า เงาแห่งเหตุแม้ของทั้งสองฝ่าย ย่อมปรากฏชัดไซร้, ไม่ควรสละการถือเอา (มติ) ของตน.
เหมือนอย่างว่า ในสิ่งที่เป็นกัปปิยะและอกัปปิยะ และในสิ่งที่เป็นอกัปปิยะและกัปปิยะ ท่านกล่าววินิจฉัยนี้ไว้แล้ว ฉันใด.
ในวาทะว่าเป็นอนาบัติก็ดี ในวาทะว่าเป็นอาบัติและอนาบัติก็ดี ในวาทะว่าเป็นลหุกาบัติและครุกาบัตกิ ็ดี
ในวาทะว่าเป็นครุกาบัติและลหุกาบัตกิ ็ดี ก็ควรทราบวินิจฉัย ฉันนั้น.
นามมตฺเตเยว หิ เอตฺถ นานํ, โยชนานเย นานํ นตฺถิ. ตสฺมา น วิตฺถาริตํ ฯ
จริงอยู่ ใน(วาทะที่วา่ เป็นอนาบัติและอาบัติเป็นต้น)นี้ มีความต่างกันในเพราะเหตุสักว่าชื่อเท่านั้น,
ในนัยแห่งการประกอบความ หามีความต่างกันไม่,
เพราะฉะนั้น (การประกอบความ) ท่านจึงไม่ทำให้พิสดาร.
เอวํ กปฺปิยากปฺปิยาทิวินิจฺฉเย อุปฺปนฺเน, โย สุตฺตสุตฺตานุโลมอาจริยวาทอตฺตโนมตีสุ อติเรกการณํ ลภติ, ตสฺส วาเท ฐาตพฺพํ ฯ
เมื่อเกิดคำวินิจฉัยถึงสิ่งที่เป็นกัปปิยะและอกัปปิยะเป็นต้น อย่างนี้แล้ว,
ฝ่ายใด ได้พบเหตุมากมาย ในสูตร สุตตานุโลม อาจริยวาท และอัตตโนมติ, ควรตั้งอยู่ในวาทะของฝ่ายนั้น.
สพฺพโส ปน การณวินิจฺฉยํ อลภนฺเตน สุตตฺ ํ [276] น วิชหิตพฺพํ. สุตฺตสฺมึเยว ฐาตพฺพนฺติ ฯ
อนึ่ง (ทั้งสองฝ่าย) เมื่อไม่ได้พบเหตุและคำวินิจฉัย โดยประการทั้งปวง ไม่ควรละทิ้งสูตร, ควรตั้งอยู่ในสูตรเท่านั้น ฉะนี้แล.
เอวํ ตสฺมึ สิกฺขาปเท จ สิกฺขาปทวิภงฺเค จ สกเล จ วินยวินิจฺฉเย โกสลฺลํ ปฏฺฐยนฺเตน อยํ จตุพพฺ ิโธ วินโย ชานิตพฺโพ ฯ
(พระวินัยธร) ผู้ปรารถนาความเป็นผู้ฉลาดในสิกขาบท วิภังค์แห่งสิกขาบทนั้น และวินัยวินิจฉัยทั้งสิ้น
ควรทราบวินัย ๔ อย่าง ดังพรรณนามาฉะนี้.
[พระวินัยธรประกอบด้วยลักษณะ ๓ อย่าง]
อิมญฺจ ปน จตุพพฺ ิธํ วินยํ ญตฺวาปิ วินยธเรน ปุคฺคเลน ติลกฺขณสมนฺนาคเตน ภวิตพฺพํ ฯ
ก็แล บุคคลผู้ทรงวินัย แม้ครั้นทราบวินัย ๔ อย่างนี้แล้ว ก็ควรเป็นผู้ประกอบด้วยลักษณะ ๓.
ตีณิ หิ วินยธรสฺส ลกฺขณานิ อิจฺฉิตพฺพานิ ฯ
จริงอยู่ ลักษณะแห่งพระวินัยธร ๓ อย่าง ควรปรารถนา.
กตมานิ ตีณิ ฯ
ลักษณะ ๓ อย่าง เป็นไฉน? ลักษณะ ๓ อย่าง คือ:“สุตตฺ ญฺจสฺส สฺวาคตํ โหติ สุปฺปวตฺติตํ สุวินิจฺฉิตํ สุตตฺ โต อนุพฺยญฺชนโสติ อิทเมกํ ลกฺขณํ ฯ
คำว่า “ก็สูตรของพระวินัยธรนั้น เป็นพุทธพจน์ที่มาถูกต้อง คล่องแคล่วดี วินิจฉัยดี โดยสูตร โดยพยัญชนะ๑”
นี้เป็นลักษณะอันหนึ่ง.
๑ นย. วิ. ปริวาร. ๘/๓๒๙.

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [พระวินัยธรประกอบด้วยลักษณะ ๓ อย่าง] • หน้า ๔๓๙

“วินเย โข ปน ฐิโต โหติ อสํหิโรติ อิทํ ทุติยํ ฯ
คำว่า “ก็พระวินัยธรนั้น เป็นผู้มั่นคง ไม่ง่อนแง่นในวินัยแล” นี้เป็นลักษณะที่สอง.
“อาจริยปรมฺปรา โข ปนสฺส สุคฺคหิตา โหติ สุมนสิกตา สูปธาริตาติ อิทํ ตติยํ ฯ
คำว่า “ก็ลำดับอาจารย์แล เป็นลำดับที่พระวินัยธรนั้นจำได้ถูกต้อง ทำให้ขึ้นใจได้ดี ใคร่ครวญถูกต้องดีแล้ว๑”
นี้เป็นลักษณะที่สาม.
[อรรถาธิบายลักษณะ ๓ ของพระวินัยธร]
ตตฺถ “สุตฺตนฺนาม สกลํ วินยปิฏกํ, ตทสฺส สฺวาคตํ โหติ, สุฏฺฐุ อาคตํ ฯ
ใน(คำว่า สุตตฺ ญฺจ เป็นต้น)นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):วินัยปิฎกทั้งสิ้น ชื่อว่าสูตร, สูตรนั้นของพระวินัยธรนั้น เป็นพุทธพจน์ที่มาถูกต้อง คือมาด้วยดี.
“สุปฺปวตฺติตนฺติ สุฏฐฺ ุ ปวตฺตํ ปคุณํ วาจุคฺคตํ ฯ
บทว่า สุปฺปวตฺติตํ ได้แก่ เป็นไปด้วยดี คือชำนาญ คล่องปาก.
“สุวินิจฺฉิตํ สุตตฺ โต อนุพฺยญฺชนโสติ ปาลิโต จ ปริปุจฺฉาโต จ อฏฺฐกถาโต จ สุวินิจฺฉิตํ โหติ กงฺขาจฺเฉทํ กตฺวา อุคฺคหิตํ ฯ
หลายบทว่า สุวินิจฺฉิตํ สุตตฺ โต อนุพฺยญฺชนโส ได้แก่
ที่วินิจฉัยเรียบร้อย คือที่ตนตัดความสงสัย เรียนเอาไว้ โดยบาลีปริปุจฉาและอรรถกถา.
“วินเย โข ปน ฐิโต โหตีติ วินเย ลชฺชิภาเวน ปติฏฺฐิโต โหติ ฯ
หลายบทว่า วินเย โข ฐิโต โหติ ความว่า พระวินัยธรนั้นเป็นผู้ตั้งมั่นในพระวินัย ด้วยความเป็นลัชชีภิกษุ.
อลชฺชี หิ พหุสฺสุโตปิ สมาโน ลาภครุกตาย ตนฺตึ วิสํวาเทตฺวา อุทธฺ มฺมํ อุพฺพินยํ สตฺถุสาสนํ ทีเปตฺวา
สาสเน มหนฺตํ อุปทฺทวํ กโรติ สงฺฆเภทมฺปิ สงฺฆราชิมฺปิ อุปฺปาเทติ ฯ
จริงอยู่ อลัชชีภกิ ษุ แม้เป็นพหุสูต เพราะความทีต่ นเป็นผู้หนักในลาภ ก็แกล้งกล่าวให้ผิดแบบแผน
แสดงสัตถุศาสนา นอกธรรมนอกวินัย ย่อมทำอุปัทวะมากมายในพระศาสนา คือ ก่อให้เกิดสังฆเภทบ้าง สังฆราชีบ้าง.
ลชฺชี ปน กุกฺกุจจฺ โก สิกฺขากาโม ชีวติ เหตุปิ ตนฺตึ อวิสํวาเทตฺวา ธมฺมเมว วินยเมว ทีเปติ สตฺถุสาสนํ ครุํ กตฺวา ฐเปติ ฯ
ฝ่ายภิกษุลัชชี เป็นผู้มักรังเกียจ ใคร่การศึกษา แม้เพราะเหตุแห่งชีวติ ก็ไม่แกล้งกล่าวให้ผดิ แบบแผน
ย่อมแสดงเฉพาะธรรม เฉพาะวินัยเท่านั้น คือทำสัตถุศาสนาให้เป็นที่เคารพตั้งอยู่.
ตถาหิ ปุพฺเพ มหาเถรา ติกฺขตฺตุํ วาจํ นิจฺฉาเรสุํ “อนาคเต ลชฺชี รกฺขิสฺสติ ลชฺชี รกฺขิสฺสตีติ ฯ
จริงอย่างนั้น พระมหาเถระทั้งหลายในปางก่อน เปล่งวาจา ๓ ครั้งว่า
“ในอนาคตกาล ภิกษุลัชชี จักรักษาไว้, ภิกษุลชั ชี จักรักษาไว้” ดังนี้เป็นต้น.
เอวํ โย จ ลชฺชี โส วินยํ อชหนฺโต อโวกฺกมนฺโต [277] ลชฺชิภาเวน วินเย ฐิโต โหติ ปติฏฺฐิโตติ ฯ
ก็ภิกษุรูปใด เป็นลัชชี ดังกล่าวมาแล้วนั้น ภิกษุรูปนั้น เมื่อไม่ละ ไม่ฝ่าฝืนวินัย ย่อมเป็นผู้ตั้งมั่น คือมั่นคงอยู่ ในวินัย
ด้วยความเป็นลัชชีภิกษุ ฉะนี้แล.
๑ นย. วิ. ปริวาร. ๘/๓๒๙.

หน้า ๔๔๐ • ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [อรรถาธิบายลักษณะ ๓ ของพระวินัยธร]

“อสํหิโรติ สํหิโร นาม โย ปาลิยา เหฏฺฐโต วา อุปริโต วา ปทปฏิปาฏิยา วา อฏฺฐกถาย วา ปุจฺฉิยมาโน วิตฺถุนาติ วิปฺผนฺทติ
สนฺติฏฺฐิตุํ น สกฺโกติ, ยํ ยํ ปเรน วุจฺจติ, ตํ ตํ อนุชานาติ สกวาทํ ฉฑฺเฑตฺวา ปรวาทํ คณฺหาติ ฯ
บทว่า อสํหิโร ความว่า บุคคลใด ถูกผู้อื่นถามด้วยบาลี โดยเบื้องต่ำ หรือเบื้องสูง ด้วยลำดับบทหรืออรรถกถา
ย่อมทุรนทุรายกระสับกระส่าย ไม่อาจตั้งมั่นอยู่ได้ ย่อมคล้อยตามคำที่ผู้อื่นกล่าว ทิ้งวาทะของตนเสีย ถือเอาวาทะของผู้อื่น
ผู้นั้น ชื่อว่าผู้ง่อนแง่น.
โย ปน ปาลิยํ วา อฏฺฐกถายํ วา เหฏฺฐูปริเยน วา ปทปฏิปาฏิยา วา ปุจฺฉิยมาโน น วิตฺถุนาติ น วิปฺผนฺทติ
เอเกกโลมํ สณฺฑาเสน คณฺหนฺโต วิย เอวํ “มยํ วทาม, เอวํ โน อาจริยา วทนฺตตี ิ วิสฺสชฺเชติ.
ฝ่ายบุคคลใด ถูกผู้อื่นถามด้วยบทเบื้องต่ำและสูง หรือด้วยลำดับบท ในบาลีก็ดี ในอรรถกถาก็ดี ย่อมไม่ทุรนทุราย
ไม่กระสับกระส่าย เปรียบเหมือนเอาแหนบจับขนทีละเส้นๆ ฉะนั้น
ชี้แจงกะเขาว่า “ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้, อาจารย์ทั้งหลายของข้าพเจ้า ก็กล่าวอย่างนี้.”
ยมฺหิ ปาลิ จ ปาลิวินิจฺฉโย จ สุวณฺณภาชเน ปกฺขิตฺตสีหวสา วิย ปริกฺขยํ ปริยาทานํ อคจฺฉนฺโต ติฏฺฐติ, อยํ วุจฺจติ “อสํหิโรติ ฯ
อนึ่ง บาลีและวินิจฉัยบาลี ตั้งอยู่ในบุคคลใด ไม่ถึงความไปสิ้นไปหมดไป
เหมือนน้ำมันราชสีห์ที่ใส่ไว้ในภาชนะทองคำ ไม่ถึงความสิ้นไปหมดไปฉะนั้น, บุคคลนี้ ท่านเรียกว่า “ผู้ไม่ง่อนแง่น.”
“อาจริยปรมฺปรา โข ปนสฺส สุคคฺ หิตา โหตีติ เถรปรมฺปรา วํสปรมฺปรา อสฺส สุฏฺฐุ คหิตา โหติ ฯ
หลายบทว่า อาจริยปรมฺปรา โข ปนสฺส สุคคฺ หิตา โหติ ความว่า
ลำดับแห่งพระเถระ คือลำดับวงศ์ เป็นลำดับที่พระวินัยธรนั้นจำได้อย่างถูกต้อง.
“สุมนสิกตาติ สุฏฺฐุ มนสิกตา, อาวชฺชิตมตฺเต, อุชชฺ ลิตปฺปทีโป วิย โหติ ฯ
บทว่า สุมนสิกตา ได้แก่ ทำให้ขึ้นใจอย่างดี แค่พอนึก ก็ปรากฏได้ คล้ายประทีปที่ลุกโชนฉะนั้น.
“สูปธาริตาติ สุฏฺฐุ อุปธาริตา ปุพพฺ าปรานุสนฺธิโต อตฺถโต การณโต จ อุปธาริตา ฯ
บทว่า สูปธาริตา ได้แก่ ใคร่ครวญเป็นอย่างดี คือ ใคร่ครวญโดยเบื้องต้นเบื้องปลายและอนุสนธิ โดยผล และโดยเหตุ.
[ลำดับอาจารย์ตงั้ แต่พระอุบาลีเถระเป็นต้นมา]
อตฺตโน มตึ ปหาย อาจริยสุทธฺ ิยา วตฺตา โหติ
“มยฺหํ อาจริโย อสุกาจริยสฺส สนฺติเก อุคฺคณฺหิ โส อสุกสฺสาติ เอวํ สพฺพํ อาจริยปรมฺปรํ เถรตรงฺคํ หริตวฺ า
ยาว “อุปาลิตฺเถโร สมฺมาสมฺพุทธฺ สฺส สนฺติเก อุคฺคณฺหีติ ปาเปตฺวา ฐเปติ ฯ
(บุคคล) ละมติของตนแล้ว เป็นผู้กล่าวความบริสุทธิ์แห่งอาจารย์
คือ นำลำดับอาจารย์ ได้แก่ถ่องแถว (ระเบียบ) แห่งพระเถระทั้งหมดอย่างนี้ คือ
“พระอาจารย์ของข้าพเจ้าเรียนเอาในสำนักของอาจารย์ชื่อโน้น, อาจารย์นั้นเรียนเอาในสำนักอาจารย์ชื่อโน้น”
ไปตั้งไว้ จนให้ถึงคำว่า “พระอุบาลีเถระเรียนเอาในสำนักของพระพุทธเจ้า.”

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [ลำดับอาจารย์ตั้งแต่พระอุบาลีเถระเป็นต้นมา] • หน้า ๔๔๑

ตโตปิ อาหริตฺวา “อุปาลิตฺเถโร สมฺมาสมฺพุทธฺ สฺส สนฺติเก อุคฺคณฺหิ, ทาสกตฺเถโร อตฺตโน อุปชฺฌายสฺส อุปาลิตฺเถรสฺส,
โสณกตฺเถโร อตฺตโน อุปชฺฌายสฺส ทาสกตฺเถรสฺส, สิคฺควตฺเถโร อตฺตโน [278] อุปชฺฌายสฺส โสณกตฺเถรสฺส,
โมคฺคลิปุตฺตติสฺสตฺเถโร อตฺตโน อุปชฺฌายสฺส สิคฺควตฺเถรสฺส จณฺฑวชฺชติ ฺเถรสฺส จ เอวํ สพฺพํ อาจริยปรมฺปรํ เถรตรงฺคํ
อาหริตฺวา อตฺตโน อาจริยํ ปาเปตฺวา ฐเปติ ฯ
(พระอาจารย์รูปต่อๆ มา) ได้นำแม้จาก(พระอุบาลีเถระ)นั้น(มา)
คือ ได้นำลำดับแห่งพระอาจารย์ ได้แก่ถ่องแถว แห่งพระเถระทั้งหมด จนให้ถึงพระอาจารย์ของตน แล้วตั้งไว้อย่างนี้ว่า
“พระอุบาลีเถระ เล่าเรียนมาในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,
พระทาสกเถระ เล่าเรียนมาในสำนักของพระอุบาลีเถระ ผู้เป็นอุปัชฌายะของตน,
พระโสณกเถระเล่าเรียนมาในสำนักของพระทาสกเถระ ผู้เป็นอุปัฌายะของตน,
พระสิคควเถระ เล่าเรียนมาในสำนักของพระโสณกเถระ ผู้เป็นอุปัชฌายะของตน,
พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เล่าเรียนมาในสำนักของพระสิคควเถระ และพระจัณฑวัชชีเถระ ผู้เป็นอุปัชฌายะของตน.”
เอวํ อุคฺคหิตา หิ อาจริยปรมฺปรา สุคฺคหิตา โหติ ฯ
แท้จริง ลำดับแห่งพระอาจารย์ (อันพระวินัยธร)เรียนเอาแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นอันเธอจำได้อย่างถูกต้อง.
เอวํ อสกฺโกนฺเตน ปน อวสฺสํ เทฺว ตโย ปริวฏฺฏา อุคฺคเหตพฺพา ฯ
แต่เมื่อไม่สามารถจะเรียนเอาอย่างนั้น ก็ควรเรียนเอาเพียง ๒-๓ ลำดับก็พอ.
สพฺพปจฺฉิเมน หิ นเยน, ยถา อาจริโย จ อาจริยาจริโย จ ปาลิญจฺ ปริปุจฺฉญฺจ วทนฺติ, ตถา ญาตุํ วฏฺฏติ ฯ
จริงอยู่ โดยนัยอย่างต่ำที่สุด ก็ควรทราบเหมือนอย่างพระอาจารย์ และอาจารย์ของอาจารย์ กล่าวบาลีและปริปุจฉาฉะนั้น.
[พระวินัยธรจะวินิจฉัยอธิกรณ์ ควรตรวจดูฐานะ ๖ อย่างก่อน]
อิเมหิ จ ปน ตีหิ ลกฺขเณหิ สมนฺนาคเตน วินยธเรน, วตฺถุวินิจฺฉยตฺถํ สนฺนิปติเต สงฺเฆ, โอติณฺเณ วตฺถุสฺมึ,
โจทเกน จ จุทติ เกน จ วุตฺเต, วตฺตพฺเพ. สหสา อวินิจฺฉินิตวฺ าว ฉฏฺฐานานิ โอโลเกตพฺพานิ ฯ
ก็แล พระวินัยธร ผู้ประกอบพร้อมด้วยลักษณะ ๓ อย่างนี้แล้ว, เมื่อสงฆ์ประชุมกันเพื่อวินิจฉัยเรื่อง, และเรื่องก็หยั่งลงแล้ว,
ทั้งโจทก์และจำเลยก็ให้การแล้ว, ควรพูดได้. (แต่) ไม่ควรด่วนตัดสินทีเดียว ควรตรวจดูฐานะทั้ง ๖ เสียก่อน.
กตมานิ ฉ ฯ
ฐานะ ๖ อย่างเป็นไฉน? ฐานะ ๖ อย่างนั้น คือ:วตฺถุ โอโลเกตพฺพํ มาติกา โอโลเกตพฺพา ปทภาชนียํ โอโลเกตพฺพํ ติกปริจฺเฉโท โอโลเกตพฺโพ
อนฺตราปตฺติ โอโลเกตพฺพา อนาปตฺติ โอโลเกตพฺพา ฯ
ควรตรวจดูเรื่อง ตรวจดูมาติกา ตรวจบทภานีย์ ตรวจดูตกิ ปริจเฉท ตรวจดูอันตราบัติ (และ) ตรวจดูอนาบัติ.
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[อรรถาธิบายฐานะ ๖ อย่าง]
วตฺถุํ โอโลเกนฺโตปิ หิ “ติเณน วา ปณฺเณน วา ปฏิจฺฉาเทตฺวา อาคนฺตพฺพํ,
น เตฺวว นคฺเคน อาคนฺตพฺพํ, โย อาคจฺเฉยฺย, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ เอวํ เอกจฺจํ อาปตฺตึ ปสฺสติ ฯ
จริงอยู่ (พระวินัยธร) แม้เมื่อตรวจดูเรือ่ ง ย่อมเห็นอาบัติบางอย่าง อย่างนี้ คือ
“(ภิกษุผู้มจี ีวรหาย) ควรเอาหญ้าหรือใบไม้ปกปิด(กาย)จึงมา, แต่ไม่ควรเปลือยกายมาเลย,
ภิกษุใดพึงเปลือยกายมา, ภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฏ.๑”
โส ตํ สุตตฺ ํ อาเนตฺวา ตํ อธิกรณํ วูปสเมสฺสติ ฯ
พระวินัยธรนั้น ครั้นนำสูตรนั้นมาอ้างแล้ว จักระงับอธิกรณ์นั้นได้.
มาติกํ โอโลเกนฺโตปิ “สมฺปชานมุสาวาเท ปาจิตตฺ ิยนฺติอาทินา นเยน ปญฺจนฺนํ อาปตฺตีนํ อญฺญตรํ อาปตฺตึ ปสฺสติ ฯ
(เธอ) แม้เมื่อตรวจดูมาติกา ย่อมเห็นบรรดาอาบัติ ๕ กอง กองใดกองหนึ่ง
โดยนัยมีอาทิวา่ “เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะสัมปชานมุสาวาท.”๒
โส ตํ สุตตฺ ํ อาเนตฺวา ตํ อธิกรณํ วูปสเมสฺสติ ฯ
เธอ ครั้นนำสูตรนั้นมา(อ้าง)แล้ว จักระงับอธิกรณ์นั้นได้.
ปทภาชนียํ โอโลเกนฺโตปิ “อกฺขยิเต สรีเร เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวติ, อาปตฺติ ปาราชิกสฺส,
เยภุยเฺ ยน ขยิเต สรีเร [279] เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวติ อาปตฺติ ถุลลฺ จฺจยสฺสาติอาทินา นเยน สตฺตนฺนํ อาปตฺตนี ํ อญฺญตรํ อาปตฺตึ ปสฺสติ ฯ
(เธอ) แม้เมื่อตรวจดูบทภาชนีย์ ย่อมเห็นบรรดาอาบัติ ๗ กอง กองใดกองหนึ่ง โดยนัยมีอาทิวา่
“ภิกษุเสพเมถุนธรรมในสรีระที่สตั ว์ยังมิได้กัดกิน ต้องอาบัติปาราชิก,๓
เสพเมถุนธรรมในสรีระที่สตั ว์กดั กินแล้วโดยมาก ต้องอาบัติถุลลัจจัย.”๔
โส ปทภาชนียโต สุตฺตํ อาเนตฺวา ตํ อธิกรณํ วูปสเมสฺสติ ฯ
เธอ ครั้นนำสูตรจากบทภาชนีย์มา(อ้าง)แล้ว จักระงับอธิกรณ์นั้นได้.
ติกปริจฺเฉทํ โอโลเกนฺโตปิ ติกสงฺฆาทิเสสํ วา ติกปาจิตฺติยํ วา ติกทุกฺกฏํ วา อญฺญตรํ วา อาปตฺตึ ปริจฺเฉเท ปสฺสติ ฯ
(โส) ตโต สุตฺตํ อาเนตฺวา ตํ อธิกรณํ วูปสเมสฺสติ ฯ
(เธอ) แม้เมือ่ ตรวจดูตกิ ปริจเฉท ย่อมเห็นการกำหนดติกสังฆาทิเสสบ้าง ติกปาจิตตียบ์ า้ ง ติกทุกกฏบ้าง อาบัตอิ ย่างใดอย่างหนึง่ บ้าง.
เธอ ครั้นนำสูตรมาจาก(บาลีติกปริจเฉท)นั้นมา(อ้าง)แล้ว จักระงับอธิกรณ์นั้นได้.

๑
๒
๓
๔

วิ. มหา. ๒/๓๘.
วิ. มหา. ๒/๑๕๔.
วิ. มหา. ๑/๖๗-๘
วิ. มหา. ๒/๓๔๗.
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อนฺตราปตฺตึ โอโลเกนฺโตปิ, “ปฏิลาตํ อุกฺขิปติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ เอวํ สิกฺขาปทนฺตเรสุ อนฺตราปตฺติ โหติ, ตํ ปสฺสติ ฯ
โส ตํ สุตตฺ ํ อาเนตฺวา ตํ อธิกรณํ วูปสเมสฺสติ ฯ
(เธอ) แม้เมื่อตรวจดูอันตราบัติ จะเห็นอันตราบัติ ในระหว่างแห่งสิกขาบทอย่างนีว้ ่า
“ภิกษุ ยกขึ้นซึ่งดุ้นไฟ (ตกไปคืนไว้ตามที่) ต้องอาบัติทุกกฏ.” เธอ ครั้นนำสูตรนั้นมา(อ้าง)แล้ว จักระงับอธิกรณ์นั้นได้.
อนาปตฺตึ โอโลเกนฺโตปิ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ อสาทิยนฺตสฺส อเถยฺยจิตฺตสฺส นมรณาธิปฺปายสฺส อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺส
นโมจนาธิปฺปายสฺส อสญฺจิจฺจ อสติยา อชานนฺตสฺสาติ เอวํ ตสฺมึ ตสฺมึ สิกฺขาปเท นิทฺทิฏฺฐํ อนาปตฺตึ ปสฺสติ ฯ
โส ตํ สุตตฺ ํ อาเนตฺวา ตํ อธิกรณํ วูปสเมสฺสติ ฯ
(เธอ) แม้เมื่อตรวจดูอนาบัติ จะเห็นอนาบัติที่ท่านแสดงไว้แล้วในสิกขาบทนั้นๆ อย่างนี้ว่า
“ดูก่อนภิกษุ! ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ไม่ยินดี ไม่มีไถยจิต ไม่มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่มีความประสงค์จะอวด
ไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่แกล้ง๑ ไม่รู้ เพราะไม่มีสติ.” เธอครั้นนำสูตรนั้นมา(อ้าง)แล้ว จักระงับอธิกรณ์นั้นได้.
โย หิ ภิกฺขุ จตุพพฺ ิธวินยโกวิโท ติลกฺขณสมฺปนฺโน อิมานิ ฉฏฺฐานานิ โอโลเกตฺวา อธิกรณํ วูปสเมสฺสติ.
ตสฺส วินิจฺฉโย อปฏิวตฺติโย พุทฺเธน สยํ นิสีทิตวฺ า วินิจฺฉิตสทิโส โหติ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุใด เป็นผู้ฉลาดในวินัย ๔ อย่าง สมบูรณ์ดว้ ยลักษณะ ๓ ได้ตรวจดูฐานะ ๖ อย่างนี้แล้ว จักระงับอธิกรณ์ได้ .
การวินิจฉัย (อธิกรณ์) ของภิกษุนั้น (ใครๆ) จะพึงคัดค้านไม่ได้ ย่อมเป็นเช่นกับวินิจฉัยที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งวินิจฉัยเอง.
[วิธีวินิจฉัยอธิกรณ์]
ตญฺเจ เอวํ วินจิ ฺฉยกุสลํ ภิกฺขุํ โกจิ กตสิกฺขาปทวีตกิ ฺกโม ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตวฺ า อตฺตโน กุกกฺ ุจฺจํ ปุจฺเฉยฺย,
ถ้าภิกษุบางรูป ผู้ทำล่วงละเมิดสิกขาบทแล้ว เข้าไปหาภิกษุผู้ฉลาดในการวินจิ ฉัยนั้น อย่างนั้นแล้ว
พึงถามถึงข้อรังเกียจสงสัยของตนไซร้,
เตน สาธุกํ สลฺลกฺเขตฺวา, สเจ อนาปตฺติ โหติ, “อนาปตฺตีติ วตฺตพฺพํ ฯ
(ภิกษุผู้ฉลาดในการวินิจฉัย)นั้น ควรกำหนดให้ดี, ถ้าเป็นอนาบัติ, ก็ควรบอกว่า “เป็นอนาบัติ.”
สเจ ปนาปตฺติ โหติ, “อาปตฺตีติ วตฺตพฺพํ ฯ สา เทสนาคามินี เจ, “เทสนาคามินีติ วตฺตพฺพํ ฯ
แต่ถ้าเป็นอาบัติ, ก็ควรบอกว่า “เป็นอาบัติ.” ถ้าอาบัตินั้น เป็นเทศนาคามินี, ก็ควรบอกว่า “เป็นเทศนาคามินี.”
วุฏฺฐานคามินี เจ, “วุฏฺฐานคามินีติ วตฺตพฺพํ ฯ
ถ้าเป็นวุฏฐานคามินี, ก็ควรบอกว่า “เป็นวุฏฐานคามินี.”
อถสฺส [280] ปาราชิกจฺฉายา ทิสฺสติ, “ปาราชิกาปตฺตตี ิ น วตฺตพฺพํ ฯ
ถ้าฉายาปาราชิกปรากฏแก่ภิกษุผู้ฉลาดในการวินิจฉัยนั้นไซร้, ไม่ควรบอกว่า “เป็นอาบัติปาราชิก.”
กสฺมา ฯ เมถุนธมฺมวีตกิ ฺกโม หิ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมวีติกฺกโม จ โอฬาริโก ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า การล่วงละเมิดเมถุนธรรม และการล่วงละเมิดอุตตริมนุสสธรรม เป็นของหยาบ.

๑ ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้เจตนา (ภาษาเก่า)
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อทินฺนาทานมนุสฺสวิคฺคหวีตกิ ฺกมา ปน สุขุมา จิตตฺ ลหุกา, เต สุขุเมเนว อาปชฺชติ สุขุเมน รกฺขติ ฯ
ส่วนการละเมิดอทินนาทานและมนุสสวิคคหะเป็นของสุขุม เป็นการรวดเร็วดังใจ,
ภิกษุย่อมต้องวีตกิ กมะทั้ง ๒ นั้น ด้วยอาการสุขุมทีเดียว (และ) ย่อมรักษาไว้ดว้ ยอาการสุขุม (เหมือนกัน).
ตสฺมา วิเสเสน ตํ วตฺถุกํ กุกฺกุจจฺ ํ ปุจฺฉิยมาโน “อาปตฺตีติ อวตฺวา, สจสฺส อาจริโย ธรติ,
ตโต เตน โส ภิกฺขุ “อมฺหากํ อาจริยํ ปุจฺฉาติ เปเสตพฺโพ ฯ
เพราะเหตุนั้น (ภิกษุ)ผู้ถูกถามความรังเกียจสงสัย ซึ่งมีความละเมิดนั้นเป็นที่ตั้ง โดยพิเศษ ไม่ควรพูดว่า “ต้องอาบัติ”,
ถ้าอาจารย์ของเธอยังมีชีวติ อยู่ไซร้, หลังจากนั้น ภิกษุ(ผู้ฉลาดในการวินิจฉัย)นั้น ควรส่งภิกษุนั้นไปว่า
“เธอจงถามอาจารย์ของข้าพเจ้าดูเถิด.”
สเจ โส ปุนาคนฺตฺวา “ตุมฺหากํ อาจริโย สุตฺตนฺตโต วินยโต โอโลเกตฺวา ‘สเตกิจฺโฉติ มํ อาหาติ วทติ,
ตโต เตน โส “สาธุ สุฏฺฐุ, ยํ อาจริโย ภณติ, ตํ กโรหีติ วตฺตพฺโพ ฯ
ถ้าเธอกลับมาอีก บอกว่า “อาจารย์ของท่าน ค้นดูจากพระสูตรพระวินัยแล้วบอกผมว่า ‘เป็นสเตกิจฉา’ (ยังพอแก้ไขได้),”
ในกาลนั้น ภิกษุผู้ฉลาดในการวินิจฉัยนั้น ควรพูดกะเธอว่า “ดีละๆ, เธอจงทำให้ดี อย่างที่อาจารย์พดู .”
อถ ปนสฺส อาจริโย นตฺถิ, สทฺธิอุคฺคหิตตฺเถโร ปน อตฺถิ, ตสฺส สนฺติกํ เปเสตพฺโพ
“อมฺเหหิ สหอุคฺคหิตตฺเถโร คณปาโมกฺโข, ตํ คนฺตฺวา ปุจฺฉาติ ฯ
ก็ถ้าอาจารย์ของเธอไม่มีไซร้, แต่พระเถระผู้เล่าเรียนร่วมกัน มี(ตัว)อยู่, พึงส่งเธอไปยังสำนักของ(พระเถระ)นั้น ด้วยสั่งว่า
“พระเถระผู้เล่าเรียนร่วมกับข้าพเจ้า เป็นคณปาโมกข์ (มีตวั อยู่), เธอจงไปถามท่านดูเถิด.”
เตนาปิ “สเตกิจฺโฉติ วินิจฺฉิเต, “สาธุ สุฏฐฺ ุ, ตสฺเสว วจนํ กโรหีติ วตฺตพฺโพ ฯ
แม้เมื่อพระเถระนั้นวินิจฉัยว่า “เป็นสเตกิจฉา” ก็ควรบอกกะเธอว่า “ดีละ, เธอจงทำตามคำของพระเถระนั้นให้ดีทีเดียว.”
อถสฺส สทฺธิอุคคฺ หิตตฺเถโรปิ นตฺถิ, อนฺเตวาสิโก ปณฺฑิโต อตฺถิ, ตสฺส สนฺตกิ ํ เปเสตพฺโพ “อสุกํ ทหรํ คนฺตฺวา ปุจฺฉาติ ฯ
ถ้าแม้พระเถระผู้เล่าเรียนร่วมกัน ของเธอไม่มีไซร้, มีแต่ภิกษุบัณฑิตผู้เป็นอันเตวาสิก, พึงส่งเธอไปยังสำนักของ(ภิกษุ)นั้น
ด้วยสั่งว่า “เธอจงไปถามภิกษุหนุ่มรูปโน้นดูเถิด.”
เตนาปิ “สเตกิจฺโฉติ วินิจฺฉิเต, “สาธุ, สุฏฺฐุ ตสฺส วจนํ กโรหีติ วตฺตพฺโพ ฯ
แม้เมื่อภิกษุผู้เป็นอันเตวาสิกนั้น วินิจฉัยว่า “เป็นสเตกิจฉา” ก็ควรพูดกะเธอว่า “ดีละ, เธอจงทำตามคำของภิกษุนั้นให้ดี”.
อถ ทหรสฺสาปิ ปาราชิกจฺฉายาว อุปฏฺฐาติ, เตนาปิ “ปาราชิโกสีติ น วตฺตพฺโพ ฯ
ถ้าฉายาปาราชิกนั่นแล ปรากฏแม้แก่ภิกษุหนุ่มไซร้, แม้อันภิกษุนั้น ก็ไม่ควรบอก(ภิกษุผู้ต้องอาบัติ)ว่า “เธอเป็นปาราชิก.”
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[ภิกษุผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์ กรรมฐานย่อมไม่เจริญ]
ทุลฺลโภ หิ พุทฺธุปฺปาโท, ตโต ทุลฺลภตรา ปพฺพชฺชา จ อุปสมฺปทา จ ฯ
เอวํ ปน วตฺตพฺพํ “วิวติ ฺตํ โอกาสํ สมฺมชฺชิตวฺ า ทิวาวิหารํ นิสีทติ ฺวา สีลานิ โสเธตฺวา ทฺวตฺตึสาการํ ตาว มนสิ กโรหีติ ฯ
จริงอยู่ ความบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า เป็นของได้ดว้ ยยาก, การบรรพชาและการอุปสมบท เป็นของได้ดว้ ยยากยิ่งกว่านั้น.
แต่(พระวินัยธร) ควรพูดอย่างนี้ว่า “เธอ จงปัดกวาดโอกาสที่เงียบสงัด แล้วนั่งพักกลางวัน ชำระศีลให้บริสทุ ธิ์
จงมนสิการอาการ ๓๒ ดูกอ่ น.”
สเจ ตสฺส อโรคํ สีลํ, กมฺมฏฺฐานํ ฆฏิยติ. สงฺขารา ปากฏา [281] หุตวฺ า อุปฏฺฐหนฺติ.
อุปจารปฺปนาปฺปตฺตํ วิย จิตตฺ ํ เอกคฺคํ โหติ. ทิวสํ อติกกฺ นฺตมฺปิ น ชานาติ ฯ
ถ้าศีลของภิกษุนั้น ไม่เศร้าหมองด่างพร้อยไซร้, กรรมฐานย่อมสืบต่อ. สังขารทั้งหลาย ก็เป็นของปรากฏชัดขึ้น.
จิตก็เป็นเอกัคคตา ดุจได้บรรลุอุปจาระและอัปปนาสมาธิฉะนั้น. ถึงวันจะล่วงเลยไปแล้วก็ตาม เธอก็ไม่ทราบ.
โส ทิวสาติกฺกเม อุปฏฺฐานํ อาคโต เอวํ วตฺตพฺโพ “กีทิโส เต จิตฺตปฺปวตฺตีติ ฯ
ในเวลาวันล่วงเลยไป เธอมาสู่ที่อุปัฏฐากแล้ว ควรพูดอย่างนีว้ ่า “ความเป็นไปแห่งจิตของเธอ เป็นเช่นไร?”
อาโรจิตาย จ จิตฺตปฺปวตฺติยา, วตฺตพฺโพ “ปพฺพชฺชา นาม จิตตฺ วิสุทธฺ ตฺถา, อปฺปมตฺโต สมณธมฺมํ กโรหีติ ฯ
ก็เมื่อเธอบอกความเป็นไปแห่งจิตแล้ว, ควรพูดกะเธอว่า
“ขึ้นชื่อว่าบรรพชา มีความบริสุทธิ์แห่งจิตเป็นประโยชน์, เธออย่าประมาท บำเพ็ญสมณธรรมเถิด.”
ยสฺส ปน สีลํ ภินฺนํ โหติ, ตสฺส กมฺมฏฺฐานํ น ฆฏิยติ. ปโฏทาภิตุนฺนํ วิย จิตตฺ ํ วิกมฺปติ วิปฏิสารคฺคินา ทยฺหติ,
ตตฺตปาสาเณ นิสินฺโน วิย ตํขณํเยว วุฏฺฐาติ ฯ
ส่วนภิกษุใด มีศีลขาด, กรรมฐานของภิกษุนั้น ย่อมไม่สืบต่อ, จิตย่อมปั่นป่วน ถูกไฟคือความเดือดร้อนแผดเผาอยู่
ดุจถูกทิ่มแทงด้วยปฏัก ฉะนั้น. ภิกษุนั้น ย่อมลุกขึ้นในขณะนั้นทีเดียว เหมือนนั่งอยู่บนก้อนหินที่รอ้ นฉะนั้น,
โส อาคโต “กา เต จิตตฺ ปฺปวตฺตีติ ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ
เธอมาแล้ว พึงถามว่า “ความเป็นไปแห่งจิตของท่านเป็นอย่างไร?”
อาโรจิตาย จิตฺตปฺปวตฺติยา, “นตฺถิ โลเก รโห นาม ปาปกมฺมํ ปกุพฺพโต, สพฺพปฐมํ หิ ปาปํ กโรนฺโต อตฺตนาว ชานาติ,
อถสฺส อารกฺขเทวตา, ปรจิตตฺ วิทู สมณพฺราหฺมณา อญฺเญ จ เทวตา ชานนฺติ, ตฺวํเยว ทานิ ตว โสตฺถึ ปริเยสาหีติ วตฺตพฺโพ ฯ
เมื่อเธอบอกความเป็นไปแห่งจิตแล้ว ควรพูดว่า “ขึ้นชื่อว่าที่ลับของผู้กระทำกรรมชัว่ ย่อมไม่มีในโลก๑,
แท้จริง บุคคลผู้กระทำความชั่ว ย่อมรูด้ ้วยตนเอง ก่อนคนอื่นทั้งหมด, ต่อจากนั้น อารักขเทวดาทั้งหลาย สมณพราหมณ์และ
เทวดาเหล่าอื่น ผู้รู้จติ ของบุคคลอื่น ย่อมรู้ (ความชั่ว) ของเธอ, บัดนี้ เธอนั่นแล จงแสวงหาความสวัสดีแก่เธอเองเถิด.”
นิฏฺฐติ า จตุพพฺ ิธวินยกถา วินยธรสฺส จ ลกฺขณาทิกถา ฯ
กถาว่าด้วยวินัย ๔ อย่าง และกถาว่าด้วยลักษณะเป็นต้นของพระวินัยธร จบ.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๑. ชาตกัฏฐกถา. ๔/๒๔๘.
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อิทานิ สิกฺขาปทวิภงฺคสฺส อตฺถํ วณฺณยิสฺสาม ฯ
บัดนี้ ข้าพเจ้าจักพรรณนาเนื้อความวิภังค์แห่งสิกขาบทต่อไป
ยํ วุตฺตํ “โย ปนาติ โย ยาทิโสติอาทิ เอตฺถ
“โย ปนาติ วิภชิตพฺพปทํ ฯ
ในคำว่า โย ปนาติ โย ยาทิโส เป็นต้น ที่(พระผู้มพี ระภาค)ตรัสไว้ (มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้):สองบทว่า โย ปน เป็นบทที่ควรจำแนก.
“โย ยาทิโสติอาทีนิ ตสฺส วิภชนปทานิ ฯ
บทเป็นต้นว่า “โย ยาทิโส” เป็นบทจำแนกแห่งบทว่า โย ปน นั้น.
เอตฺถ จ ยสฺมา “ปนาติ นิปาตมตฺตํ, “โยติ อตฺถปทํ. ตญฺจ อนิยเมน ปุคฺคลํ ทีเปติ.
ก็ใน(สองบทว่า โย ปน) นี้ ศัพท์ว่า ปน สักว่าเป็นนิบาต.
บทว่า โย เป็นบทบอกเนื้อความ. และ(บทว่า โย )นั้น แสดงบุคคลโดยไม่กะตัว.
ตสฺมา ตสฺส อตฺถํ ทสฺเสนฺโต อนิยเมน ปุคฺคลทีปกํ โยสทฺทเมว อาห ฯ
เพราะเหตุนั้น (พระผู้มีพระภาค) เมื่อจะทรงแสดงอรรถแห่ง(บทว่า โย) นั้น
จึงตรัสเฉพาะ โยศัพท์ ซึ่งแสดงบุคคลโดยไม่กำหนดลงไป.
ตสฺมา เอตฺถ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงทราบเนื้อความใน(บทว่า โย ปน) นี้อย่างนี้.
“โย ปนาติ “โยโกจีติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
บทว่า โย ปน มีคำอธิบายว่า “โยโกจิ” (ผู้ใดผู้หนึง่ )
ยสฺมา ปน โย โส โยโกจิ นาเมโส อวสฺสํ ลิงฺค ยุตฺต ชาตินามโคตฺต สีล วิหารโคจรวเยสุ [282] เอเกนากาเรน ปญฺญายติ.
ตสฺมา ตํ ตถา ญาเปตุํ ตํ ปเภทํ ปกาเสนฺโต “ยาทิโสติอาทิมาห ฯ
ก็บุคคลที่ชื่อว่า ผูใ้ ดผู้หนึ่งนั้น ย่อมปรากฏด้วยอาการอันหนึ่ง
ในเพศ ความประกอบ ชาติ ชื่อ โคตร ศีล ธรรมเครื่องอยู่ โคจร และวัย แน่แท้.
เพราะเหตุนั้น (พระผู้มีพระภาค) เมื่อจะทรงประกาศประเภทนั้น เพื่อให้รจู้ ักบุคคลนั้น โดยอาการอย่างนั้น
จึงตรัสคำว่า ยาทิโส เป็นต้น.
ตตฺถ “ยาทิโสติ ลิงฺควเสน ยาทิโส วา ตาทิโส วา โหตุ ทีโฆ วา รสฺโส วา
กาโฬ วา โอทาโต วา มงฺครุ จฺฉวิ วา กิโส วา ถูโล วาติ อตฺโถ ฯ
ใน(คำว่า ยาทิโส เป็นต้น)นั้น มีวินิจฉัย ดังนี้:บทว่า ยาทิโส มีความว่า ว่าด้วยอำนาจเพศ จะเป็นบุคคลเช่นใดหรือเช่นนั้นก็ตามที คือจะเป็นคนสูงหรือคนเตี้ย
คนดำหรือคนขาว หรือคนมีผิวเหลือง คนผอมหรือคนอ้วน ก็ตามที.
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“ยถายุตฺโตติ โยควเสน เยน วา เตน วา ยุตฺโต โหตุ นวกมฺมยุตฺโต วา อุทฺเทสยุตฺโต วา วาสธุรยุตฺโต วาติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ยถายุตฺโต มีความว่า ว่าด้วยอำนาจกิจที่ประกอบ จะเป็นคนประกอบด้วยการงานเช่นใดเช่นหนึ่งก็ตามที
คือจะเป็นคนประกอบด้วยนวกรรม หรือจะประกอบด้วยอุเทศ หรือประกอบด้วยธุระคือการอบรม (คือวิปัสสนาธุระ) ก็ตามที.
“ยถาชจฺโจติ ชาติวเสน ยํชจฺโจ วา ตํ ชจฺโจ วา โหตุ ขตฺตโิ ย วา พฺราหฺมโณ วา เวสฺโส วา สูโท วาติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ยถาชจฺโจ มีความว่า ว่าด้วยอำนาจชาติ จะเป็นคนมีชาติอย่างใด หรือเป็นคนมีชาติอย่างนั้นก็ตามที
คือจะเป็นกษัตริย์ หรือเป็นพราหมณ์ หรือเป็นแพทย์ เป็นศูทร ก็ตามที.
“ยถานาโมติ นามวเสน ยถานาโม วา ตถานาโม วา โหตุ พุทฺธรกฺขิโต วา ธมฺมรกฺขิโต วา สงฺฆรกฺขิโต วาติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ยถานาโม มีความว่า ว่าด้วยอำนาจชื่อ จะเป็นคนที่ชื่ออย่างใด หรือมีชื่ออย่างนั้นก็ตามที
คือชื่อว่า พุทธรักขิต หรือชื่อธรรมรักขิต หรือชื่อว่าสังฆรักขิต ก็ตามที.
“ยถาโคตฺโตติ โคตฺตวเสน ยถาโคตฺโต วา ตถาโคตฺโต วา เยน วา เตน วา โคตฺเตน โหตุ กจฺจาโน วา วาเสฏฺโฐ วา โกสิโย วาติ
อตฺโถ ฯ
บทว่า ยถาโคตฺโต มีความว่า ว่าด้วยอำนาจโคตร จะเป็นผู้มีโคตรอย่างใด หรือมีโคตรอย่างนั้น
หรือว่าด้วยโคตรเช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ตามที คือจะเป็นกัจจานโคตร หรือวาเสฏฐโคตร หรือโกสิยโคตร ก็ตามที .
“ยถาสีโลติ สีเลสุ ยถาสีโล วา ตถาสีโล วา โหตุ นวกมฺมสีโล วา อุทฺเทสสีโล วา วาสธุรสีโล วาติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ยถาสีโล มีความว่า ในปรกติทั้งหลาย จะเป็นผู้มีอย่างใดเป็นปกติ หรือว่าเป็นผู้มีอย่างนั้นเป็นปกติก็ตามที
คือว่าจะเป็นผู้มีนวกรรมเป็นปกติ หรือมีอุเทศเป็นปกติ หรือมีธุระคือการอบรม (คือวิปัสสนาธุระ) เป็นปกติกต็ ามที.
“ยถาวิหารีติ วิหาเรสุปิ ยถาวิหารี วา ตถาวิหารี วา โหตุ นวกมฺมวิหารี วา อุทฺเทสวิหารี วา วาสธุรวิหารี วาติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ยถาวิหารี มีความว่า แม้ในธรรมเครือ่ งอยูท่ ง้ั หลาย จะเป็นผูม้ อี ย่างใดเป็นเครือ่ งอยู่ หรือว่าเป็นผูม้ อี ย่างนัน้ เป็นเครือ่ งอยู่
ก็ตามที คือว่าจะเป็นผู้มีนวกรรมเป็นเครื่องอยู่ หรือมีอุเทศเป็นเครื่องอยู่ หรือว่ามีธรุ ะคือการอบรม (คือวิปัสสนาธุระ) ก็ตามที.
“ยถาโคจโรติ โคจเรสุปิ ยถาโคจโร วา ตถาโคจโร วา โหตุ นวกมฺมโคจโร วา อุทฺเทสโคจโร วา วาสธุรโคจโร วาติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ยถาโคจโร มีความว่า ถึงในโคจรทั้งหลายเล่า จะเป็นผู้มีอย่างใดเป็นโคจร หรือว่ามีอย่างนั้นเป็นโคจรก็ตามที
คือว่าจะเป็นผู้มีนวกรรมเป็นโคจร หรือมีอุเทศเป็นโคจร หรือมีธรุ ะคือการอบรมเป็นโคจร ก็ตามที .
“เถโร วาติอาทีสุ จ วโยวุฑฺฒาทีสุ โย วา โส วา โหตุ ปริปุณฺณทสวสฺสตาย เถโร วา อูนปญฺจวสฺสตาย นโว วา
อติเรกปญฺจวสฺสตาย มชฺฌิโม วาติ อตฺโถ ฯ
ส่วนในบทว่า เถโร วา เป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):จะเป็นผู้ใด หรือว่าเป็นผู้นั้น ในบรรดาผู้เจริญโดยวัยเป็นต้นก็ตามที, คืออธิบายว่า จะเป็นพระเถระ เพราะมีพรรษาครบสิบ
หรือว่าเป็นผู้ใหม่ เพราะมีพรรษาหย่อนห้า หรือว่าจะเป็นผู้ปานกลาง เพราะมีพรรษาเกินกว่าห้าก็ตามที.
อถโข สพฺโพ ว [283] อิมสฺมึ อตฺเถ เอโส วุจจฺ ติ “โย ปนาติ ฯ
โดยที่แท้ บุคคลนั้นทั้งหมด พระผู้มีพระภาคตรัสในอรรถนี้ว่า “โย ปน.”
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[อรรถาธิบายความหมายแห่งภิกษุศัพท์เป็นต้น]
ภิกฺขุนิทฺเทเส
ภิกฺขตีติ ภิกฺขโก ฯ “ลภนฺโต วา อลภนฺโต วา อริยาย ยาจนาย ยาจตีติ อตฺโถ ฯ
ในภิกขุนิเทส (มีวินิจฉัยดังนี้):ผู้ใดย่อมขอ เหตุนั้น ผู้นั้นชื่อว่าผู้ขอ. อธิบายว่า “จะได้ก็ตาม ไม่ได้กต็ าม ย่อมขอด้วยวิธีขออย่างประเสริฐ.”
พุทธฺ าทีหิ อชฺฌูปคตํ ภิกฺขาจริยํ อชฺฌูปคตตฺตา ภิกฺขาจริยํ อชฺฌูปคโต นาม ฯ
ชื่อว่าผู้อาศัยการเที่ยวขอ เพราะเป็นผู้อาศัยการเที่ยวขอ ทีพ่ ระพุทธเจ้าเป็นต้น ทรงอาศัยแล้ว .
โย หิ โกจิ อปฺปํ วา มหนฺตํ วา โภคกฺขนฺธํ ปหาย อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิโต
โส กสิโครกฺขาทีหิ ชีวิตกปฺปนํ หิตฺวา ลิงฺคสมฺปฏิจฺฉเนเนว ภิกฺขาจริยํ อชฺฌูปคโตติ ภิกฺขุ ฯ
จริงอยู่ บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งละกองโภคะน้อยหรือมาก ออกจากเรือนบวชไม่มีเรือน,
บุคคลผู้นั้น ชื่อว่าอาศัยการเที่ยวขอ เพราะละการเลี้ยงชีวติ โดยกสิกรรมและโครักขกรรมเป็นต้นเสีย ยอมรับถือเพศนั่นเอง
เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าภิกษุ.
ปรปฏิพทฺธชีวิกตฺตา วา วิหารมชฺเฌ กาชภตฺตํ ภุญฺชมาโนปิ ภิกฺขาจริยํ อชฺฌูปคโตติ ภิกฺขุ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง แม้ฉันภัตทีเ่ ขานำด้วยหาบ อยู่ในท่ามกลางวิหาร ก็ชื่อว่าอาศัยการเที่ยวขอ เพราะมีความเป็นอยู่เนื่องด้วยผูอ้ ื่น
เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า ภิกษุ.
ปิณฺฑิยาโลปโภชนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชาย อุสฺสาหชาตตฺตา วา ภิกฺขาจริยํ อชฺฌูปคโตติ ภิกฺขุ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่าอาศัยการเที่ยวขอ เพราะเป็นผู้เกิดอุตสาหะในบรรพชา อาศัยโภชนะ คือคำข้าวอันหาได้ด้วยกำลังปลีแข้ง
เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า ภิกษุ.
อคฺฆผสฺสวณฺณเภเทน ภินฺนํ ปฏํ ธาเรตีติ ภินฺนปฏธโร ฯ
ผู้ใดย่อมทรงผืนผ้าที่ถูกทำลายแล้ว เพราะทำค่า ผัสสะ และสี ให้เสียไป เหตุนั้น ผู้นั้น ชื่อว่า ผู้ทรงผืนผ้าที่ถูกทำลายแล้ว.
ตตฺถ สตฺถกจฺเฉทเนน อคฺฆเภโท เวทิตพฺโพ ฯ
บรรดาการทำค่าให้เสียไปเป็นต้นนั้น พึงทราบการทำค่าให้เสียไป เพราะตัดด้วยศัสตรา.
สหสฺสคฺฆนโกปิ หิ ปโฏ สตฺถเกน ขณฺฑาขณฺฑิกํ ฉินฺโน ภินฺนคฺโฆ โหติ ปุริมคฺฆโต อุปฑฺฒมฺปิ น อคฺฆติ ฯ
จริงอยู่ ผืนผ้าแม้มีราคาตั้งพัน ที่เขาเอามีดตัดให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้ว ย่อมมีราคาเสียไป
คือมีค่าไม่ถึงแม้ครึ่งหนึ่งจากราคาเดิม.
สุตตฺ สํสิพพฺ เนน ผสฺสเภโท เวทิตพฺโพ ฯ
พึงทราบการทำผัสสะให้เสียไป เพราะเย็บด้วยด้าย.
สุขสมฺผสฺโสปิ หิ ปโฏ สุตฺเตหิ สํสิพพฺ ิโต ภินฺนผสฺโส โหติ ขรสมฺผสฺสตํ ปาปุณาติ ฯ
แท้จริง ผืนผ้าแม้ที่มีสัมผัสเป็นสุข ที่ถูกเย็บด้วยด้ายแล้ว ย่อมมีผัสสะเสียไป คือถึงความเป็นผ้าที่มีผัสสะแข็งหยาบ.
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สูจิมลาทีหิ วณฺณเภโท เวทิตพฺโพ ฯ
พึงทราบการทำสีให้เสียไป เพราะหม่นหมองด้วยสนิมเข็มเป็นต้น.
สุปริสทุ โฺ ธปิ หิ ปโฏ สูจกิ มฺมโต ปฏฺฐาย สูจมิ เลน หตฺถเสทมลชลิกาหิ อวสาเน รชนกปฺปกรเณหิ จ ภินนฺ วณฺโณ โหติ ปกติวณฺณํ วิชหติ ฯ
แท้จริง ผืนผ้าแม้ที่บริสุทธิด์ ี ตั้งแต่ทำการด้วยเข็มไปแล้ว ย่อมมีสีเสียไป คือย่อมละสีเดิมไป เพราะสนิมเข็ม
และเพราะน้ำที่เป็นมลทินอันเกิดจากเหงื่อมือ และเพราะการย้อมและทำกัปปะในที่สุด.
เอวํ ตีหากาเรหิ ภินฺนํ ปฏํ ธารณโต ภินฺนปฏธโรติ ภิกฺขุ ฯ
ผู้ใด ชื่อว่า ผู้ทรงผืนผ้าที่ถูกทำลายแล้ว เพราะทรงผืนผ้าที่ถูกทำลายด้วยอาการ ๓ อย่าง ดังอธิบายมาแล้วนั้น
เหตุนั้น ผู้นั้น ชื่อว่า ภิกษุ.
คิหิวตฺถวิสภาคานํ กาสาวานํ วา ธารณมตฺเตเนว ภินฺนปฏธโรติ ภิกฺขุ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ผูใ้ ด ชื่อว่า ผู้ทรงผืนผ้าที่ถูกทำลายแล้ว เพราะสักว่าทรงผ้ากาสาวะทั้งหลาย ซึ่งไม่เหมือนกับผ้าของคฤหัสถ์
เหตุนั้น ผู้นั้น ชื่อว่า ภิกษุ.
“สมญฺญายาติ ปญฺญตฺติยา โวหาเรนาติ [284] อตฺโถ ฯ
บทว่า สมญฺญาย ความว่า โดยบัญญัติ คือโดยโวหาร.
สมญฺญาย เอว หิ เอกจฺโจ “ภิกฺขูติ ปญฺญายติ ฯ
จริงอยู่ บุคคลบางคนย่อมปรากฏว่า “เป็นภิกษุ” โดยสมัญญาเท่านั้น.
ตถา หิ นิมนฺตนาทิมฺหิ, ภิกฺขูสุ คณิยมาเนสุ, สามเณเรปิ คเหตฺวา “สตํ ภิกฺขู, สหสฺสํ ภิกฺขูติ วทนฺติ ฯ
จริงอย่างนั้น ในกิจนิมนต์เป็นต้น มนุษย์ทั้งหลาย, เมื่อนับจำนวนภิกษุอยู่, นับเอากระทั่งพวกสามเณรเข้าด้วยแล้ว พูดว่า
“ภิกษุจำนวนร้อยรูป, ภิกษุจำนวนพันรูป.”
“ปฏิญฺญายาติ อตฺตโน ปฏิชานเนน ฯ
บทว่า ปฏิญฺญาย คือ โดยความปฏิญญาของตนเอง.
ปฏิญฺญายปิ หิ เอกจฺโจ “ภิกฺขูติ ปญฺญายติ ฯ
จริงอยู่ บุคคลบางคน ย่อมปรากฏว่า “เป็นภิกษุ” แม้โดยความปฏิญญา.
ตสฺส “โก เอตฺถาติ “อหํ อาวุโส ภิกฺขูติเอวมาทีสุ สมฺภโว ทฏฺฐพฺโพ ฯ
พึงทราบ(ความปฏิญญาว่า “เป็นภิกษุ” นั้น) เกิดมีได้
(ดัง)ใน(ประโยค)เป็นต้นอย่างนี้ว่า “(ถาม)ว่า ‘ใครในที่นี้?’ (ตอบ)ว่า ‘คุณ! ข้าพเจ้า(เอง) เป็นภิกษุ.”
อยํ ปน อานนฺทตฺเถเรน วุตฺตา ธมฺมกิ า ปฏิญฺญา ฯ
ก็ความปฏิญญานี้ เป็นความปฏิญญาที่ชอบธรรม ซึ่งพระอานนทเถระได้กล่าวไว้แล้ว.
รตฺติภาเคน ปน ทุสฺสีลาปิ ปฏิปถํ อาคจฺฉนฺตา, “โก เอตฺถาติ วุตฺเต, อธมฺมิกาย ปฏิญฺญาย อภูตตฺถาย “มยํ ภิกฺขูติ วทนฺติ ฯ
อนึ่ง โดยส่วนแห่งราตรี แม้พวกภิกษุผทู้ ุศีล เดินสวนทางมา, เมื่อถูกถามว่า “ใครในที่นี้?”,
ตอบว่า “พวกข้าพเจ้า เป็นภิกษุ” ดังนี้ เพื่อประโยชน์แก่ปฏิญญาที่ไม่ชอบธรรม ไม่เป็นความจริง.
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“เอหิภิกฺขูติ ภิกฺขุ นาม ภควโต “เอหิ ภิกฺขูติ เอวํ วจนมตฺเตน ภิกฺขุภาวํ เอหิภิกฺขูปสมฺปทํ ปตฺโต ฯ
บทว่า เอหิภิกฺขุ ความว่า ผู้ถึงความเป็นภิกษุ คือ อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุ ด้วยเพียงพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค
อย่างนี้วา่ “เธอ จงมาเป็นภิกษุเถิด” ชื่อว่าภิกษุ.
ภควา หิ เอหิภิกฺขุภาวาย อุปนิสฺสยสมฺปนฺนํ ปุคฺคลํ ทิสวฺ า รตฺตปํสุกูลนฺตรโต สุวณฺณวณฺณํ ทกฺขิณหตฺถํ นีหริตวฺ า
พฺรหฺมโฆสํ นิจฺฉาเรนฺโต “เอหิ ภิกฺขุ, จร พฺรหมฺจริยํ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ วทติ ฯ
จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคทรงเห็นบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เพื่อเป็นเอหิภิกขุ จึงทรงเหยียดพระหัตถ์เบื้องขวา
ซึ่งมีสีดุจทอง ออกจากระหว่างบังสุกุลจีวรอันมีสีแดง เปล่งพระสุรเสียงกังวานดังเสียงพรหม
ตรัสเรียกว่า “เธอ จงมาเป็นภิกษุเถิด, จงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สดุ ทุกข์โดยชอบเถิด.”
ตสฺส สเหว ภควโต วจเนน คิหิลิงฺคํ อนฺตรธายติ. ปพฺพชฺชา จ อุปสมฺปทา จ รุหติ.
ภณฺฑุ กาสาววสโน โหติ เอกํ นิวาเสตฺวา เอกํ ปารุปิตฺวา เอกํ อํเส ฐเปตฺวา วามํสกูเฏ อาลคฺคนีลุปฺปลวณฺณมตฺติกาปตฺโต ฯ
พร้อมกับพระดำรัสของพระผู้มพี ระภาคนั้นนั่นเอง
เพศคฤหัสถ์ (ของผู้เพ่งอุปสมบทนั้น) อันตรธานไป, บรรพชาและอุปสมบทก็สำเร็จ,
ผู้นั้นก็เป็นผู้มีศีรษะโล้น นุ่งห่มผ้ากาสาวะ คือนุ่ง (ผ้าอันตรวาสก) ผืนหนึ่ง ห่ม (ผ้าอุตราสงค์) ผืนหนึ่ง
พาด (ผ้าสังฆาฏิ) ไว้บนบ่าผืนหนึ่ง มีบาตรดินที่มีสีเหมือนดอกอุบลเขียวคล้องไว้ที่จะงอยบ่าข้างซ้าย.
ติจีวรญฺจ ปตฺโต จ
ปริสฺสาวเนนฏฺเฐเต

วาสี สูจิ จ พนฺธนํ
ยุตตฺ โยคสฺส ภิกฺขุโนติ

เอวํ วุตฺเตหิ อฏฺฐหิ ปริกฺขาเรหิ สรีเร ปฏิมุกฺเกหิเยว วสฺสสติกตฺเถโร วิย อิริยาปถสมฺปนฺโน
พุทธฺ าจริยโก พุทธฺ ูปชฺฌายโก สมฺมาสมฺพุทธฺ ํ วนฺทมาโนเยว ติฏฐฺ ติ ฯ
(ภิกษุนั้น) (ท่านกำหนด)๑ ด้วยบริขาร ๘ ที่สวมสอดเข้าที่รา่ งกาย (อันพระโบราณาจารย์)กล่าวไว้อย่างนี้วา่
“บริขารเหล่านี้ คือ ไตรจีวร บาตร มีดน้อย เข็ม และผ้ารัดประคดเอว
เป็น ๘ ทั้งผ้ากรองน้ำ ย่อมควรแก่ภิกษุผู้ประกอบความเพียร”
เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ เหมือนพระเถระตั้งร้อยพรรษา
มีพระพุทธเจ้า เป็นพระอาจารย์ มีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌายะ ยืนถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทีเดียว.
ภควา หิ ปฐมโพธิยํ เอกสฺมึ กาเล [285] เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทายเอว อุปสมฺปาเทติ ฯ
จริงอยู่ ครั้งปฐมโพธิกาล พระผู้มพี ระภาค ทรงให้(กุลบุตร)อุปสมบท ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทานั่นแล ในกาลชั่วระยะหนึ่ง.
เอวํ อุปสมฺปนฺนานิ จ สหสฺสูปริ เอกจตฺตาฬีสุตตฺ รานิ ตีณิ ภิกฺขุสตานิ อเหสุํ ฯ
และภิกษุผู้อุปสมบทด้วยวิธีอย่างนี้ มีจำนวน ๑,๓๔๑ รูป.

๑ โยชนาให้เติมคำว่า อุปลกฺขิโต เข้ามา.

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [อรรถาธิบายความหมายแห่งภิกษุศัพท์เป็นต้น] • หน้า ๔๕๑

เสยฺยถีทํ ฯ ปญฺจ ปญฺจวคฺคิยตฺเถรา, ยโส กุลปุตฺโต, ตสฺส ปริวารา จตุปฺปณฺณาส สหายกา, ตึสภทฺทวคฺคิยา,
สหสฺสปุราณชฏิลา, สทฺธึ ทฺวีหิ อคฺคสาวเกหิ อฑฺฒเตยฺยสตา ปริพพฺ าชกา, เอโก องฺคุลิมาลตฺเถโรติ ฯ
คืออย่างไร? คือมีจำนวนดังนี้:- พระปัญจวัคคิยเถระ ๕, ยสกุลบุตร ๑, สหายผู้เป็นบริวารของท่าน ๕๔, ภัททวัคคีย์ ๓๐,
ปุราณชฎิล ๑,๐๐๐, ปริพาชก รวมกับพระอัครสาวกทั้งสอง ๒๕๐, พระอังคุลิมาลเถระ ๑. (รวมเป็น ๑,๓๔๑ รูป)
วุตฺตญฺเจตํ อฏฺฐกถายํ
สมจริงดังคำที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ในอรรถกถาว่า
ตีณิ สตํ สหสฺสญฺจ
เอโก จ เถโร สปฺปญฺโญ

จตฺตาฬีสํ ปุนาปเร
สพฺเพ เต ‘เอหิภิกฺขุกาติ ฯ

“ภิกษุ ๑,๓๐๐ รูป และเหล่าอื่นอีก ๔๐ รูป ทั้งพระเถระผู้มีปัญญาอีก ๑ รูป,
ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด ท่านกล่าวว่า เป็นเอหิภิกขุ.”
น เกวลญฺจ เอเต, อญฺเญปิ พหู สนฺติ ฯ
(ภิกษุ)เหล่านั้น (เป็นเอหิภิกขุ) จำพวกเดียว ก็หามิได้, แม้เหล่าอื่นก็ยังมีอีกมาก.
เสยฺยถีทํ ฯ
คืออย่างไร?
ติสตปริวาโร เสโล พฺราหฺมโณ, สหสฺสปริวาโร มหากปฺปิโน, ทสสหสฺสา กปิลวตฺถุวาสิโน กุลปุตฺตา,
โสฬสสหสฺสา ปารายนิกพฺราหฺมณาติเอวมาทโย ฯ
คือมีจำนวนเป็นต้นอย่างนี้วา่ “เสลพราหมณ์ทั้งบริวารมีจำนวน ๓๐๐,
พระมหากัปปินะทั้งบริวารมีจำนวน ๑,๐๐๐, กุลบุตรชาวเมืองกบิลพัสดุ์มีจำนวน ๑๐,๐๐๐,
พวกปารายนิกพราหมณ์ (พราหมณ์บริวารกับมาณพ ๑๖ หัวหน้าที่ฟังปารายนธรรมปริยาย) มีจำนวน ๑๖,๐๐๐” (รวม ๒๗,๓๐๐ รูป).
เต ปน วินยปิฏเก ปาลิยํ น นิททฺ ิฏฺฐตฺตา น วุตตฺ า ฯ
แต่(ภิกษุ)เหล่านั้น (พระอรรถกถาจารย์)มิได้กล่าวไว้ เพราะ(ท่านพระอุบาลีเถระ)มิได้แสดงไว้ในบาลีพระวินัยปิฎก.
อิเม ตตฺถ นิททฺ ิฏฺฐตฺตา วุตตฺ า ฯ
ภิกษุเหล่านี้ (พระอรรถกถาจารย์)กล่าวไว้ ก็เพราะ(ท่านพระอุบาลีเถระ)แสดงไว้ใน(บาลีพระวินัยปิฎก)นั้นแล้ว.
สตฺตวีสสหสฺสานิ
เอเตปิ สพฺเพ สงฺขาตา,

ตีณิเยว สตานิ จ
สพฺเพ เต “เอหิภิกฺขุกาติ ฯ

(พระอรรถกถาจารย์กล่าวคำไว้ในอรรถกถา๑) ว่า
“ภิกษุทั้งหมดแม้เหล่านี้ คือ ๒๗,๐๐๐ รูป และ ๓๐๐ รูป,
ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด (ท่านกล่าว)ว่า “เป็นเอหิภิกขุ.”

๑ แปลตามนัยโยชนาสอนให้เติม.

หน้า ๔๕๒ • ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [วิธีอุปสมบท ๘ อย่าง]

[วิธีอุปสมบท ๘ อย่าง]
“ตีหิ สรณคมเนหิ อุปสมฺปนฺโนติ “พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามีตอิ าทินา นเยน ติกขฺ ตฺตํุ วาจํ ภินทฺ ตฺวา วุตเฺ ตหิ ตีหิ สรณคมเนหิ อุปสมฺปนฺโน ฯ
หลายบทว่า ตีหิ สรณคมเนหิ อุปสมฺปนฺโน มีความว่า
ผู้อุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ ซึ่งลั่นวาจากล่าว ๓ ครั้ง โดยนัยเป็นต้นว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ.
อยํ หิ อุปสมฺปทา นาม อฏฺฐวิธา เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา สรณคมนอุปสมฺปทา โอวาทปฏิคฺคหณอุปสมฺปทา
ปญฺหพฺยากรณอุปสมฺปทา ครุธมฺมปฏิคคฺ หณอุปสมฺปทา ทูเตนอุปสมฺปทา อฏฺฐ[286]วาจิกา อุปสมฺปทา ญตฺตจิ ตุตถฺ กมฺมอุปสมฺปทา ฯ
จริงอยู่ ขึ้นชื่อว่า อุปสัมปทา นี้ มี ๘ อย่าง คือ
เอหิภิกขุปอุปสัมปทา ๑ สรณคมนอุปสัมปทา ๑ โอวาทปฏิคคหณอุปสัมปทา ๑ ปัญหาพยากรณอุปสัมปทา ๑
ครุธัมมปฏิคคหณอุปสัมปทา ๑ ทูเตนอุปสัมปทา ๑ อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา ๑ ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา ๑.
[อรรถาธิบายอุปสัมปทา ๘ อย่าง]
ตตฺถ เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา สรณคมนอุปสมฺปทา จ วุตตฺ า เอว ฯ
ใน(อุปสัมปทา ๘ อย่าง)นั้น เอหิภิกขุอุปสัมปทา และสรณคมนอุปสัมปทา ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วแล.
โอวาทปฏิคฺคหณอุปสมฺปทา นาม
ตสฺมา ติห เต กสฺสป เอวํ สิกฺขิตพฺพํ ‘ติพพฺ ํ เม หิโรตฺตปฺปํ ปจฺจุปฏฺฐิตํ ภวิสฺสติ เถเรสุ นเวสุ มชฺฌิเมสุ จาติ
เอวํ หิ เต กสฺสป สิกฺขิตพฺพํ.
ตสฺมา ติห เต กสฺสป เอวํ สิกฺขิตพฺพํ ‘ยงฺกิญฺจิ ธมฺมํ โสสฺสามิ กุสลูปสํหิตํ,
สพฺพนฺตํ อฏฺฐิกตฺวา มนสิกตฺวา สพฺพํ เจตโส สมนฺนาหริตวฺ า โอหิตโสโต ธมฺมํ โสสฺสามีติ เอวํ หิ เต กสฺสป สิกฺขิตพฺพํ.
ตสฺมา ติห เต กสฺสป เอวํ สิกฺขิตพฺพํ ‘สาตสหคตา จ เม กายคตาสติ มํ น วิชหิสฺสตีติ เอวํ หิ เต กสฺสป สิกฺขิตพฺพนฺติ
อิมินา โอวาทปฏิคฺคหเณน มหากสฺสปตฺเถรสฺส อนุญฺญาตอุปสมฺปทา ฯ
ที่ชื่อว่า โอวาทปฏิคคหณอุปสัมปทา ได้แก่ อุปสัมปทาที่ทรงอนุญาตแก่พระมหากัสสปเถระ ด้วยการรับโอวาทนี้ว่า
“เพราะเหตุนั้นแล กัสสปะ! เธอพึงศึกษาอย่างนีว้ ่า ‘เราจักเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงไว้ในภิกษุ
ทั้งที่เป็นผู้เฒ่า ทั้งที่เป็นผู้ใหม่ ทั้งที่เป็นผู้ปานกลาง อย่างแรงกล้า,’ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล กัสสปะ!
เพราะเหตุนั้นแล กัสสปะ! เธอพึงศึกษาอย่างนีว้ ่า ‘เราจักฟังธรรมอันใดอันหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยกุศล,
เราจักเงี่ยหูลงฟังธรรมนั้นทั้งหมด ทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ รวบรวมไว้ทั้งหมดด้วยใจ,’ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล กัสสปะ!
เพราะเหตุนั้นแล กัสสปะ! เธอพึงศึกษาอย่างนีว้ ่า ‘ก็สติที่เป็นไปในกายของเรา ซึ่งประกอบด้วยความสุข จักไม่ละเราเสีย,’
เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล กัสสปะ!๑.”
ปญฺหพฺยากรณอุปสมฺปทา นาม โสปากสฺส อนุญฺญาตอุปสมฺปทา ฯ
ที่ชื่อว่า ปัญหพยากรณอุปสัมปทา ได้แก่ อุปสัมปทาที่ทรงอนุญาตแก่โสปากสามเณร.

๑ สํ. นิทาน. ๑๖/๒๖๐. บาลีเดิมเป็น กายคตาสติ น วิชหิสฺสติ ไม่มี มํ ศัพท์.

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [อรรถาธิบายอุปสัมปทา ๘ อย่าง] • หน้า ๔๕๓

ภควา กิร ปุพพฺ าราเม อนุจงฺกมนฺตํ โสปากํ สามเณรํ “อุทฺธุมาตกสญฺญาติ วา โสปาก “รูปสญฺญาติ วา อิเม ธมฺมา
นานตฺถา นานาพฺยญฺชนา อุทาหุ เอกตฺถา พฺยญฺชนเมว นานนฺติ ทสอสุภนิสฺสิเต ปญฺเห ปุจฺฉิ ฯ
ได้ยินว่า พระผู้มพี ระภาค ตรัสถามปัญหาเนื่องด้วยอสุภะ ๑๐ กะโสปากสามเณร ผู้จงกรมตามเสด็จอยู่ในบุพพารามว่า
“โสปากะ! ธรรมเหล่านี้คือ อุทธุมาตกสัญญาก็ดี รูปสัญญาก็ดี มีอรรถต่างกัน มีพยัญชนะต่างกัน หรือมีอรรถอย่างเดียวกัน
ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น?”
โส เต พฺยากาสิ ฯ
(โสปากสามเณร)นั้น ทูลแก้(ปัญหา)เหล่านั้นได้.
ภควา ตสฺส สาธุการํ ทตฺวา “กติวสฺโสสิ ตฺวํ โสปากาติ ปุจฺฉิ ฯ
พระผู้มีพระภาคทรงประทานสาธุการแก่เธอ แล้วตรัสถามว่า “เธอได้กพี่ รรษาละ โสปากะ?
“สตฺตวสฺโสหํ ภควาติ ฯ
สามเณร ทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค! หม่อมฉันได้ ๗ พรรษา.”
“โสปาก ตฺวํ มม สพฺพญฺญตุ ญฺญาเณน สทฺธึ สํสนฺเทตฺวา ปญฺเห พฺยากาสีติ อารทฺธจิตฺโต๑ อุปสมฺปทํ อนุชานาติ ฯ
พระผู้มีพระภาค มีพระหทัยอันโสปากสามเณรให้ยินดีวา่ “โสปากะ เธอแก้ปัญหาทัดเทียมกับสัพพัญญุตญาณของเรา” แล้ว
จึงทรงอนุญาตให้อุปสมบท.
อยํ ปญฺหพฺยากรณอุปสมฺปทา ฯ
นี้ชื่อว่า ปัญหพยากรณอุปสมปทา.
ครุธมฺมปฏิคฺคหณอุปสมฺปทา นาม มหาปชาปติยา อฏฺฐครุธมฺมปฏิคฺคหเณน อนุญฺญาตอุปสมฺปทา ฯ
ที่ชื่อว่า ครุธัมมปฏิคคหณอุปสัมปทา๒ ได้แก่ อุปสัมปทาที่ทรงอนุญาตแก่พระนางมหาปชาบดี ด้วยการรับครุธรรม ๘.
ทูเตน [287] อุปสมฺปทา นาม อฑฺฒกาสิยา คณิกาย อนุญฺญาตอุปสมฺปทา ฯ
ที่ชื่อว่า ทูเตน อุปสัมปทา๓ ได้แก่ อุปสัมปทาที่ทรงอนุญาตแก่นางอัฒกาสีคณิกา.
อฏฺฐวาจิกา อุปสมฺปทา นาม ภิกฺขุนิยา “ภิกฺขุนีสงฺฆโต ญตฺติจตุตฺเถน ภิกฺขุสงฺฆโต ญตฺติจตุตฺเถนาติ
อิเมหิ ทฺวีหิ กมฺเมหิ อุปสมฺปทา ฯ
ที่ชื่อว่า อัฏฐวาจิกา อุปสัมปทา๔ ได้แก่ อุปสัมปทาของนางภิกษุณี ด้วยกรรม ๒ พวกนี้ คือ
“ญัตติจตุตถกรรมฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ ญัตติจตุตถกรรมฝ่ายภิกษุสงฆ์.
ญตฺติจตุตฺถกมฺมอุปสมฺปทา นาม ภิกฺขูนํ เอตรหิ อุปสมฺปทา ฯ
ที่ชื่อว่า ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา๕ ได้แก่ อุปสัมทาของภิกษุทั้งหลายในทุกวันนี้.
๑
๒
๓
๔
๕

อารทฺธํ โสปาเกน อาราธิตํ จิตฺตํ เอตสฺสาติ อารทฺธจิตฺโตติ โยชนาวิคฺคโห ฯ
วิ. จุลฺล. ๗/๓๒๓-๙.
วิ. จุลฺล. ๗/๓๖๕-๗
วิ. จุลฺล. ๗/๓๕๔-๓๕๙
วิ. มหา. ๔/๑๙๑.
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“อิมาสุ อฏฺฐสุ อุปสมฺปทาสุ, ยา อยํ ‘อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมหิ ตีหิ สรณคมเนหิ ปพฺพชฺชํ อุปสมฺปทนฺติ๑ เอวํ อนุญฺญาตา,
อิมาย อุปสมฺปทาย อุปสมฺปนฺโนติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
มีคำกล่าวอธิบายว่า “ผู้อุปสมบทแล้ว ในบรรดาอุปสัมปทา ๘ อย่างเหล่านี้ ด้วยอุปสัมปทานี้ ที่ทรงอนุญาตแล้วอย่างนี้วา่
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เราอนุญาตซึ่งบรรพชา อุปสมบท ด้วยไตรสรณคมน์เหล่านี้.๒”
“ภโทฺรติ อปาปโก ฯ
บทว่า เจริญ คือ ไม่ทราม.
กลฺยาณปุถุชฺชนาทโย หิ ยาว อรหา ตาว ภเทฺรน สีเลน สมาธินา ปญฺญาย วิมตุ ฺติยา วิมตุ ฺติญฺญาณทสฺสเนน จ สมนฺนาคตตฺตา
“ภโทฺร ภิกฺขูติ สงฺขฺยํ คจฺฉนฺติ ฯ
จริงอยู่ (เสขบุคคลทั้งหลาย) มีกัลยาณปุถุชนเป็นต้น จนถึงเป็นพระอรหันต์ ย่อมถึงความนับว่า “ภิกษุผู้เจริญ๓”
เพราะประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ อันเจริญ.
“สาโรติ เตหิเยว สีลสาราทีหิ สมนฺนาคตตฺตา นีลวณฺณสมนฺนาคเมน นีโล ปโฏ วิย “สาโร ภิกฺขูติ เวทิตพฺโพ ฯ
บทว่า สาโร มีความว่า (เสขกัลยาณปุถุชนนั้น) พึงทราบว่า “ภิกษุผู้มีสาระ” เพราะประกอบด้วยสาระทั้งหลาย
มีสีลสาระเป็นต้นเหล่านั้นนั่นเอง เปรียบเหมือนผ้าสีเขียว เพราะประกอบด้วยสีเขียวฉะนั้น.
วิคตกฺกิเลสเผคฺคุภาวโต วา ขีณาสโวว “สาโรติ เวทิตพฺโพ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง พระขีณาสพเท่านั้น พึงทราบว่า “ผู้มีสาระ” เพราะเป็นผู้ปราศจากกระพี้คือกิเลส.
“เสกฺโขติ ปุถุชฺชนกลฺยาณเกน สทฺธึ สตฺต อริยา ติสฺโส สิกฺขา สิกฺขนฺตตี ิ เสกฺขา ฯ
บทว่า เสกฺโข มีความว่า พระอริยบุคคล ๗ จำพวก กับทั้งกัลยาณปุถุชน ย่อมศึกษาสิกขาบท ๓
เพราะเหตุนั้น จึงจัดเป็นเสกขบุคคล.
เตสุ โยโกจิ “เสกฺโข ภิกฺขูติ เวทิตพฺโพ ฯ
ใน(เสกขบุคคล)เหล่านั้น คนใดคนหนึ่งพึงทราบว่า “เป็นภิกขุเสกขะ”.
น สิกฺขตีติ อเสกฺโข ฯ
ที่ชื่อว่า อเสกขบุคคล เพราะไม่ต้องศึกษา.
เสกฺขธมฺเม อติกฺกมฺม อคฺคผเล ฐิโต ตโต อุตฺตรึ สิกฺขิตพฺพาภาวโต ขีณาสโว “อเสกฺโขติ วุจฺจติ ฯ
พระขีณาสพ ท่านเรียกว่า “อเสกขบุคคล” เพราะล่วงเสขธรรมเสีย ตั้งอยู่ในผลเลิศ ไม่มีสิกขาที่จะต้องศึกษาให้ยิ่งกว่านั้น .

๑ วิ. มหาวคฺค. ๔/๔๒.
๒ วิ. มหา. ๔/๔๒.
๓ น่าจะว่า ย่อมถึงความนับว่า ผู้เจริญ เพราะประกอบด้วย … อันเจริญ ก็เป็นภิกษุ แม้ต่อไปก็น่าจะนัยนี้.
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“สมคฺเคน สงฺเฆนาติ สพฺพนฺติเมน ปริยาเยน ปญฺจวคฺคกรณีเย กมฺเม ยาวติกา ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตา, เตสํ อาคตตฺตา
ฉนฺทารหานํ ฉนฺทสฺส อาหฏตฺตา สมฺมุขีภูตานญฺจ อปฏิกฺโกสนโต เอกสฺมึ กมฺเม สมคฺคภาวํ อุปคเตน [288] สงฺเฆน ฯ
สองบทว่า สมคฺเคน สงฺเฆน มีความว่า ด้วยสงฆ์ ชื่อว่าเข้าถึงความเป็นผู้พร้อมเพรียงกันในกรรมอันหนึ่ง
เพราะภิกษุผู้เข้ากรรม ในกรรมที่จะพึงทำด้วยสงฆ์ปัญจวรรค โดยปริยายอย่างต่ำที่สุด มาครบจำนวน
เพราะได้นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาแล้ว และเพราะพวกภิกษุผู้อยูพ่ ร้อมหน้ากันไม่คัดค้าน.
“ญตฺติจตุตฺเถนาติ ตีหิ อนุสฺสาวนาหิ เอกาย ญตฺติยา กตฺตพฺเพน ฯ
บทว่า ญตฺติจตุตฺเถน มีความว่า อันจะพึงทำด้วยอนุสาวนา ๓ ครั้ง ญัตติ ๑ ครั้ง.
“กมฺเมนาติ ธมฺมิเกน วินยกมฺเมน ฯ
บทว่า กมฺเมน คือ วินัยกรรมอันชอบธรรม.
“อกุปฺเปนาติ วตฺถุญตฺติอนุสฺสาวนสีมาปริสสมฺปตฺติสมฺปนฺนตฺตา อโกเปตพฺพตํ อปฏิกฺโกสิตพฺพตํ อุปคเตน ฯ
บทว่า อกุปฺเปน ความว่า เข้าถึงความเป็นกรรมอันใครๆ พึงให้กำเริบไม่ได้ คืออันใครๆ พึงคัดค้านไม่ได้
เพราะถึงพร้อมด้วยวัตถุสมบัติ ญัตติสมบัติ อนุสาวนาสมบัติ สีมาสมบัติ และปริสสมบัติ.
“ฐานารเหนาติ การณารเหน สตฺถุสาสนารเหน ฯ
บทว่า ฐานารเหน คือ ควรแก่เหตุ ได้แก่ ควรแก่สตั ถุศาสนา.
อุปสมฺปนฺโน นาม อุปริภาวํ สมาปนฺโน. “ปตฺโตติ อตฺโถ ฯ
ชื่อว่า อุปสัมบัน คือ มาถึง. อธิบายว่า “บรรลุซึ่งภาวะอันสูง”.
ภิกฺขุภาโว หิ อุปริภาโว ฯ
อันความเป็นภิกษุ เป็นภาวะในเบื้องบน (คือสูง).
ตญฺเจส ยถาวุตฺเตน กมฺเมน สมาปนฺนตฺตา “อุปสมฺปนฺโนติ วุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ (บุคคลนั้น) ท่านเรียกว่า “อุปสัมบัน” เพราะมาถึงความเป็นภิกษุนั้น ด้วยกรรมตามทีก่ ล่าวแล้ว.
เอตฺถ จ ญตฺติจตุตฺถกมฺมํ เอกเมว อาคตํ ฯ
ก็ใน(อธิการ)นี้ มาแต่ญตั ติจตุตถกรรมอย่างเดียวเท่านั้น.
อิมสฺมึ ปน ฐาเน ฐตฺวา จตฺตาริ สงฺฆกมฺมานิ นีหริตฺวา วิตฺถารโต กเถตพฺพานิ ฯ
แต่ในที่นี้ ควรนำสังฆกรรมทั้ง ๔ มากล่าวไว้โดยพิสดาร.
ตํ สพฺพํ อฏฺฐกถาสุ วุตฺตํ ฯ
คำนั้นทั้งหมดท่านกล่าวแล้วในอรรถกถาทั้งหลาย.
ตานิ จ “อปโลกนกมฺมํ ญตฺตกิ มฺมํ ญตฺติทุติยกมฺมํ ญตฺติจตุตฺถกมฺมนฺติ ปฏิปาฏิยา ฐเปตฺวา
วิตฺถาเรน ขนฺธกโต ปริวาราวสาเน กมฺมวิภงฺคโต จ ปาลึ อาหริตฺวา กถิตานิ ฯ
และ(สังฆกรรม)เหล่านั้น คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทตุ ิยกรรม ญัตติจตุถกรรม บัณฑิตพึงเรียงไว้ตามลำดับ
แล้วชักบาลีมากล่าวโดยพิสดาร จากคัมภีร์ขันธกะ และกัมมวิภังค์ ในที่สดุ แห่งคัมภีร์บริวาร.
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ตานิ มยํ ปริวาราวสาเน กมฺมวิภงฺเคเยว วณฺณยิสฺสาม ฯ
ข้าพเจ้าจักพรรณนาสังฆกรรมเหล่านั้นในกัมมวิภังค์ ในที่สุดแห่งคัมภีร์บริวารนั่นแล.
เอวํ หิ สติ, ปฐมปาราชิกวณฺณนา น ภาริยา ภวิสฺสติ ฯ
เพราะว่า เมื่อมีการพรรณนาอย่างนั้น ปฐมปาราชิกวรรณนา จักไม่เป็นการหนักไป.
ยถาฐิตาย จ ปาลิยา วณฺณนา สุวิญฺเญยฺยา ภวิสฺสติ ฯ
และการพรรณนาพระบาลีตามทีต่ ั้งไว้ ก็จักเป็นวรรณนาทีร่ ู้กันได้ง่าย.
ตานิ จ ฐานานิ อสุญฺญานิ ภวิสฺสนฺติ ฯ
ทั้งฐานะเหล่านั้น จักเป็นของไม่วา่ งเปล่า.
ตสฺมา อนุปทวณฺณนเมว กโรม ฯ
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะทำการพรรณนาไปตามบทเท่านั้น.
“ตตฺราติ เตสุ “ภิกฺขโกติอาทินา นเยน วุตฺเตสุ ภิกฺขูสุ ฯ
บทว่า ตตฺร มีความว่า บรรดาภิกษุทั้งหลาย ซึ่งกล่าวโดยนัยมีคำว่า “ผู้ขอ” เป็นต้นเหล่านั้น.
“ยฺวายํ ภิกฺขูติ โย อยํ ภิกฺขุ ฯ
สองบทว่า ยฺวายํ ภิกฺขุ (ตัดบทเป็น) โย อยํ ภิกฺขุ (ภิกษุนี้ใด).
“สมคฺเคน สงฺเฆน ฯเปฯ อุปสมฺปนฺโนติ อฏฺฐสุ อุปสมฺปทาสุ ญตฺติจตุตฺเถเนว กมฺเมน อุปสมฺปนฺโน ฯ
ข้อว่า สมคฺเคน สงฺเฆน ฯเปฯ อุปสมฺปนฺโน มีความว่า บรรดาอุปสัมปทา ๘ ผู้อุปสมบทแล้วด้วยญัตติจตุตถกรรมเท่านั้น.
“อยํ อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปโต ภิกฺขูติ อยํ [289] อิมสฺมึ “เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวิตวฺ า ปาราชิโก โหตีติ อตฺเถ “ภิกฺขูติ อธิปฺเปโต ฯ
ข้อว่า อยํ อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปเฺ ปโต ภิกขฺ ุ มีความว่า ภิกษุน้ี ประสงค์เอาว่า ภิกษุ ในอรรถว่า “เสพเมถุนธรรมแล้ว ย่อมเป็นผูพ้ า่ ยแพ้” นี้.
อิตเร ปน “ภิกฺขโกติอาทโย อตฺถุทฺธารวเสน วุตตฺ า ฯ
ส่วน(ภิกขุศพั ท์)นอกนีว้ ่า ภิกฺขโก เป็นต้น ตรัสด้วยอำนาจการขยายความ.
เตสุ จ “ภิกฺขโกติอาทโย นิรตุ ฺตวิ เสน วุตตฺ า ฯ
และใน(คำว่า ภิกฺขโก เป็นต้น)นั้น ศัพท์มีอาทิวา่ “ผู้ขอ” ตรัสด้วยอำนาจภาษา.
“สมญฺญาย ภิกฺขุ ปฏิญฺญาย ภิกฺขูติ อิเม เทฺว อภิลาปวเสน วุตตฺ า ฯ
สองบทนี้ว่า เป็นภิกษุโดยสมัญญา, เป็นภิกษุโดยความปฏิญญา ตรัสด้วยอำนาจการร้องเรียก.
“เอหิภิกฺขูติ พุทฺเธน อุปชฺฌาเยน ปฏิลทฺธอุปสมฺปทาวเสน วุตฺตา ฯ
บทว่า เอหิภิกฺขุ ตรัสด้วยอำนาจ(วิธี)อุปสมบทที่กุลบุตรได้แล้ว โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นอุปัชฌายะ.
สรณคมนภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาย กมฺมวาจาย อุปสมฺปนฺนวเสน วุตโฺ ต ฯ
สรณคมนภิกฺขุ ตรัสด้วยอำนาจผู้อุปสมบทแล้ว ในเมื่อกรรมวาจายังไม่เกิดขึ้น.
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“ภโทฺรติอาทโย “คุณวเสน วุตตฺ าติ เวทิตพฺพา ฯ
ศัพท์เป็นต้นว่า “ผู้เจริญ” พึงทราบว่า “ตรัสด้วยอำนาจคุณ”.
อิทานิ “ภิกฺขูนนฺติ อิมํ ปทํ วิเสสตฺถาภาวโต อวิภชิตวฺ า ว,
ยํ สิกฺขญฺจ สาชีวญฺจ สมาปนฺนตฺตา ภิกฺขูนํ สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน โหติ, ตํ ทสฺเสนฺโต “สิกฺขาติอาทิมาห ฯ
พระผู้มีพระภาค มิได้ทรงจำแนกบทนี้ว่า ภิกฺขูนํ ไว้ในบัดนี้เลย เพราะไม่มีใจความที่แปลก,
เมื่อจะทรงแสดงสิกขาและสาชีพ เพราะเป็นเหตุให้ภิกษุถึงพร้อมแล้ว
จึงเป็นผู้ชื่อว่าถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลาย จึงตรัสว่า “สิกฺขา” เป็นต้น.
ตตฺถ สิกฺขิตพฺพาติ สิกฺขา ฯ
ใน(คำว่า สิกฺขา เป็นต้น)นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):ที่ชื่อว่า สิกฺขา เพราะอรรถว่า อันกุลบุตรพึงศึกษา.
“ติสฺโสติ คณนปริจฺเฉโท ฯ
บทว่า ติสฺโส เป็นสังขยากำหนดจำนวน.
“อธิสีลสิกฺขาติ อธิกํ อุตฺตมํ สีลนฺติ อธิสีลํ ฯ
บทว่า อธิสีลสิกฺขา มีอรรถวิเคราะห์วา่ ศีลยิ่ง คือสูงสุด เหตุนั้น จึงชื่อว่า อธิศีล.
อธิสีลญฺจ ตํ สิกฺขิตพฺพโต สิกฺขา จาติ อธิสีลสิกฺขา ฯ
อธิศีลนั้นด้วย เป็นสิกขา เพราะอันกุลบุตรพึงศึกษาด้วย เหตุนั้น จึงชื่อว่า อธิศีลสิกขา.
เอส นโย อธิจิตตฺ อธิปญฺญาสิกฺขาสุ ฯ
ในอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา ก็นัยนั่น.
[อรรถาธิบายอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา]
“กตมํ ปเนตฺถ สีลํ, กตมํ อธิสีลํ, กตมํ จิตฺตํ, กตมํ อธิจิตฺตํ, กตมา ปญฺญา, กตมา อธิปฺปญฺญาติ ฯ
ถามว่า “ก็ใน(อธิการ)นี้ ศีลเป็นไฉน? อธิศีลเป็นไฉน? จิตเป็นไฉน? อธิจิตเป็นไฉน? ปัญญาเป็นไฉน? อธิปัญญาเป็นไฉน?”
วุจจฺ เต ฯ
ข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยต่อไป:ปญฺจงฺคทสงฺคสีลนฺตาว สีลเมว ฯ
ศีลมีองค์ ๕ และองค์ ๑๐ ชื่อว่าศีล เท่านั้นก่อน.
ตํ หิ, พุทฺเธ อุปฺปนฺเนปิ อนุปฺปนฺเนปิ, โลเก ปวตฺตติ ฯ
จริงอยู่ (ศีล)นั้น, เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็ตาม ยังมิได้อุบัติขึ้นก็ตาม, เป็นไปอยู่ในโลก.
อุปฺปนฺเน พุทฺเธ, ตสฺมึ สีเล พุทธฺ าปิ สาวกาปิ มหาชนํ สมาทเปนฺติ ฯ
เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้ว พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดี พระสาวกทั้งหลายก็ดี ย่อมชักชวนมหาชนให้สมาทานในศีลนั้น .
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อนุปปฺ นฺเน พุทเฺ ธ, ปจฺเจกพุทธฺ า จ กมฺมวาทิโน ธมฺมกิ า สมณพฺราหฺมณา จ จกฺกวตฺตี จ มหาราชา มหาโพธิสตฺตา จ สมาทเปนฺติ ฯ
เมื่อพระพุทธเจ้ายังมิได้อุบัติขึ้น, พระปัจเจกพุทธเจ้า สมณพราหมณ์พวกกรรมวาที ประพฤติชอบธรรม
พระเจ้าจักรพรรดิมหาราช และพระมหาโพธิสตั ว์ ย่อมชักชวนมหาชนให้สมาทาน (ในศีลนั้น).
สามมฺปิ ปณฺฑิตา สมณพฺราหฺมณา สมาทิยนฺติ ฯ
พวกสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตก็สมาทาน (ศีลนั้น) แม้ด้วยตนเอง.
เต ตํ กุสลกมฺมํ ปริปูเรตฺวา [290] เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สมฺปตฺตึ อนุโภนฺติ ฯ
(สมณพราหมณ์เป็นต้น)เหล่านั้น ครั้นบำเพ็ญกุศลกรรมนั้นให้บริบูรณ์แล้ว ย่อมเสวยสมบัติในหมู่ทวยเทพและในหมู่มนุษย์.
ปาฏิโมกฺขสํวรสีลํ ปน “อธิสีลนฺติ วุจฺจติ ฯ
ส่วนปาฏิโมกขสังวรศีล ท่านเรียกว่า “อธิศีล.”
ตํ หิ สุริโย วิย ปชฺโชตานํ สิเนรุ วิย ปพฺพตานํ สพฺพโลกิยสีลานํ อธิกญฺเจว อุตตฺ มญฺจ
พุทธฺ ุปฺปาเท เอว จ ปวตฺตติ, น วินา พุทฺธุปฺปาทา ฯ
น หิ ตํ ปญฺญตฺตึ อุทฺธริตวฺ า อญฺโญ สตฺโต ฐเปตุํ สกฺโกติ ฯ
จริงอยู่ (ปาฏิโมกขสังวรศีล)นั้น เป็นศีลที่ยิ่งและสูงสุดกว่าบรรดาโลกิยศีลทั้งหมด ดุจพระอาทิตย์ยิ่งกว่าแสงสว่างทั้งหลาย
ดุจภูเขาสิเนรุสูงกว่าบรรพตทั้งหลายฉะนั้น ย่อมเป็นไปได้เฉพาะในพุทธุปบาทกาลเท่านั้น นอกพุทธุปบาทกาลหาเป็นไปไม่ .
ด้วยว่า สัตว์อื่นไม่สามารถยกบัญญัตินั้นขึ้นตั้งไว้ได้.
พุทธฺ า เอว ปน สพฺพโส กายวจีทฺวารอชฺฌาจารโสตํ ฉินฺทิตฺวา ตสฺส ตสฺส วีติกฺกมสฺส อนุจฺฉวิกํ ตํ สีลสํวรํ ปญฺญาเปนฺตีติ ฯ
ก็เพราะพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้น ทรงตัดกระแสทางแห่งความประพฤติเสียหายทางกายทวารและวจีทวารได้เด็ดขาด
โดยประการทั้งปวงแล้ว จึงทรงบัญญัติศีลสังวรนั้นไว้ อันสมควรแก่ความล่วงละเมิดนั้นๆ.
ปาฏิโมกฺขสํวรโตปิจ มคฺคผลสมฺปยุตตฺ เมว สีลํ อธิสีลํ ฯ
อนึ่ง ศีลที่สัมปยุตด้วยมรรคและผลเท่านั้น ชื่อว่าศีลที่ยิ่ง แม้กว่าปาฏิโมกสังวร.
ตํ ปน อิธ อนธิปฺเปตํ ฯ น หิ ตํสมาปนฺโน ภิกฺขุ เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวติ ฯ
แต่(ศีลที่สัมปยุตด้วยมรรคและผล)นั้น ท่านมิได้ประสงค์เอาใน(อธิการ)นี้ เพราะว่าภิกษุผู้ถึงพร้อมศีลนั้น หาเสพเมถุนธรรมไม่.
กามาวจรานิ อฏฺฐ กุสลจิตตฺ านิ โลกิยอฏฺฐสมาปตฺตจิ ิตตฺ านิ จ เอกชฺฌํ กตฺวา “จิตฺตเมวาติ เวทิตพฺพานิ ฯ
กามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง และสมาบัติจติ ๘ ดวงฝ่ายโลกีย์ ร่วมเข้าเป็นอันเดียวกัน พึงทราบว่า “จิตเท่านั้น.”
พุทธฺ ุปฺปาทานุปฺปาเท จสฺส ปวตฺติ.
และในกาลทีพ่ ระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้น (จิต)นั้นก็เป็นไปอยู่.
สมาทปนํ สมาทานญฺจ สีเล วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพํ ฯ
การชักชวนและการสมาทาน ก็พึงทราบโดยนัยที่กล่าวไว้แล้วในศีลนั่นแล.
วิปสฺสนาปาทกํ อฏฺฐสมาปตฺติจิตตฺ ํ ปน “อธิจติ ฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ
ส่วนสมาบัตจิ ิต ๘ ดวง ที่เป็นบาทแห่งวิปัสสนา ท่านเรียกว่า “อธิจิต”.
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ตํ หิ อธิสีลํ วิย สีลานํ สพฺพโลกิยจิตตฺ านํ อธิกญฺเจว อุตตฺ มญฺจ พุทธฺ ุปฺปาเท เอว จ โหติ, น วินา พุทธฺ ุปฺปาทา ฯ
จริงอยู่ (อัฏฐสมาบัติจิต)นั้น เป็นจิตที่ยิ่งและสูงสุด กว่าโลกิยจิตทั้งหมด ดุจอธิศีลยิ่งกว่าบรรดาศีลทั้งหลายฉะนั้น
และมีอยู่เฉพาะในพุทธุปบาทกาลเท่านั้น นอกพุทธุปบาทกาล หามีไม่.
ตโตปิ จ มคฺคผลจิตฺตเมว อธิจติ ฺตํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง จิตที่สัมปยุตด้วยมรรคและผลนั่นแล เป็นจิตที่ยิ่งแม้กว่า(อัฏฐสมาบัติจิต)นั้น.
ตํ ปน อิธ อนธิปฺเปตํ ฯ น หิ ตํสมาปนฺโน ภิกฺขุ เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวติ ฯ
แต่(จิตที่สัมปยุตด้วยมรรคและผล)นั้น ท่านมิได้ประสงค์เอาในอธิการนี้.
เพราะว่า ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยจิตนั้น หาเสพเมถุนธรรมไม่.
“อตฺถิ ทินฺนํ อตฺถิ ยิฏฺฐนฺติอาทินยปฺปวตฺตํ ปน กมฺมสฺสกตาญาณํ ปญฺญา ฯ
อนึ่ง กัมมัสสกตาญาณ (ญาณรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน)
ซึ่งเป็นไปโดยนัยมีอาทิว่า “ผลทานทีใ่ ห้แล้วมีอยู่, ผลบูชาที่บูชาแล้วมีอยู่” ชื่อว่าปัญญา,
สา หิ, พุทฺเธ อุปฺปนฺเนปิ อนุปฺปนฺเนปิ, โลเก ปวตฺตติ ฯ
จริงอยู่ ปัญญานั้น, เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็ตาม มิได้อุบัติขึ้นก็ตาม, เป็นไปอยู่ในโลก.
อุปฺปนฺเน พุทฺเธ, ตสฺสา ปญฺญาย พุทธฺ าปิ สาวกาปิ มหาชนํ สมาทเปนฺติ ฯ
เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้ว, พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดี พระสาวกทั้งหลายก็ดี ย่อมชักชวนมหาชนให้สมาทานในปัญญานั้น.
อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ, ปจฺเจกพุทฺธา กมฺมวาทิโน จ ธมฺมิกา สมณพฺราหฺมณา [291] จกฺกวตฺตี จ มหาราชา มหาโพธิสตฺตา จ
สมาทเปนฺติ ฯ
เมื่อพระพุทธเจ้ายังมิได้อุบัติขึ้น พระปัจเจกพุทธเจ้า สมณพราหมณ์ พวกกรรมวาทีประพฤติชอบธรรม
พระเจ้าจักรพรรดิมหาราช และพระมหาโพธิสตั ว์ ย่อมชักชวนมหาชนให้สมาทาน (ในปัญญานั้น).
สามมฺปิ ปณฺฑิตา สตฺตา สมาทิยนฺติ ฯ
สัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นบัณฑิต ก็สมาทานแม้ด้วยตนเอง.
ตถา หิ องฺกุโร ทสวสฺสสหสฺสานิ มหาทานํ อทาสิ ฯ
จริงอย่างนั้น อังกุรเทพบุตรได้ถวายมหาทานสิ้น ๑๐,๐๐๐ ปี.
เวลาโม เวสฺสนฺตโร อญฺเญ จ พหู ปณฺฑิตมนุสฺสา มหาทานานิ อทํสุ ฯ
เวลามพราหมณ์ พระเวสสันดร และมนุษย์บัณฑิตเหล่าอื่นมากมาย ก็ได้ถวายมหาทานแล้ว.
เต ตํ กุสลธมฺมํ ปริปูเรตฺวา เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สมฺปตฺตึ อนุภวึสุ ฯ
(เวลามพราหมณ์เป็นต้น)เหล่านั้น ครั้นบำเพ็ญกุศลธรรมนั้นให้บริบูรณ์แล้ว ก็ได้เสวยสมบัติในหมู่ทวยเทพและในหมู่มนุษย์.
ติลกฺขณาการปริจฺเฉทกํ ปน วิปสฺสนาญาณํ “อธิปฺปญฺญาติ วุจฺจติ ฯ
ส่วนวิปัสสนาญาณ ที่เป็นเครื่องกำหนดอาการคือไตรลักษณ์ ท่านเรียกว่า “อธิปัญญา”.
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สา หิ อธิสีลอธิจิตตฺ านิ วิย สีลจิตฺตานํ สพฺพโลกิยปฺปญฺญานํ อธิกาเจว อุตฺตมา จ น วินา พุทฺธุปฺปาทา โลเก ปวตฺตติ ฯ
จริงอยู่ (อธิปัญญา)นั้น เป็นปัญญาที่ยิ่งและสูงสุดกว่าบรรดาโลกิยปัญญาทั้งหลาย
ดุจอธิศีลและอธิจติ ยิ่งและสูงสุดกว่าบรรดาศีลและจิตทั้งหลายฉะนั้น นอกพุทธบาทกาล หาเป็นไปในโลกไม่.
ตโตปิ จ มคฺคผลปฺปญฺญา ว อธิปฺปญฺญา ฯ
ก็ปัญญาที่สัมปยุตด้วยมรรคและผลนั้นแล เป็นปัญญาที่ยิ่งแม้กว่าวิปัสสนาญาณนั้น.
สา ปน อิธ อนธิปฺเปตา ฯ
แต่(ปัญญาที่สัมปยุตด้วยมรรคและผล)นั้น ท่านมิได้ประสงค์เอาในอธิการนี้.
น หิ ตํสมาปนฺโน ภิกฺขุ เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวตีติ ฯ
เพราะว่า ภิกษุผู้ถึงพร้อมปัญญานั้น หาเสพเมถุนธรรมไม่ ฉะนี้แล.
“ตตฺราติ ตาสุ ตีสุ สิกฺขาสุ ฯ
บทว่า ตตฺร คือ บรรดาสิกขาทั้ง ๓ เหล่านั้น.
“ยา อยํ อธิสีลสิกฺขาติ ยา อยํ ปาฏิโมกฺขสีลสงฺขาตา อธิสีลสิกฺขา ฯ
หลายบทว่า ยา อยํ อธิสีลสิกฺขา ได้แก่ อธิสีลสิกขานี้ใด กล่าวคือปาฏิโมกขศีล.
[อรรถาธิบายบทว่า สิกขาและสาชีพ]
“เอตํ สาชีวนฺนามาติ เอตํ สพฺพมฺปิ ภควตา วินเย ฐปิตํ สิกฺขาปทํ ยสฺมา เอตฺถ
นานาเทสชาติโคตฺตาทิเภทภินฺนา ภิกฺขู สห ชีวนฺติ เอกชีวิกา สภาคชีวิกา สภาควุตตฺ ิโน โหนฺติ ตสฺมา “สาชีวนฺติ วุจฺจติ ฯ
สองบทว่า เอตํ สาชีวนฺนาม มีความว่า สิกขาบทนั้นแม้ทั้งปวงทีพ่ ระผู้มพี ระภาคทรงตั้งไว้ในพระวินัย ที่เรียกว่า “สาชีพ”
เพราะเหตุว่าเป็นที่อยูร่ ่วมกัน คือเป็นอยู่อย่างเดียวกัน เป็นอยู่ถูกส่วนกัน ประพฤติถูกส่วนกัน แห่งภิกษุทั้งหลาย
ผู้ตา่ งกันโดยชนิดมีประเทศชาติและโคตรต่างๆ กันเป็นต้น.
“ตสฺมึ สิกฺขตีติ ตํ สิกฺขาปทํ จิตตฺ สฺส อธิกรณํ กตฺวา “ยถาสิกฺขาปทํ นุโข สิกฺขามิ น สิกฺขามีติ จิตฺเตน โอโลเกนฺโต สิกฺขติ ฯ
สองบทว่า ตสฺมึ สิกฺขติ มีความว่า ภิกษุทำสิกขาบทนั้นให้เป็นที่พำนักแห่งจิตแล้ว สำเหนียกพิจารณาด้วยจิตว่า
“เราศึกษาสมควรแก่สิกขาบทหรือไม่หนอ?”
น เกวลญฺจายเมตสฺมึ สาชีวสงฺขาเต สิกฺขาปเทเยว สิกฺขติ, สิกฺขายปิ สิกฺขติ ฯ
ก็ภิกษุนี้ จะชื่อว่าศึกษาอยูใ่ นสิกขาบท กล่าวคือสาชีพนั้นอย่างเดียวเท่านั้น ก็หามิได้, แม้ในสิกขา ก็ชอื่ ว่าศึกษาด้วย.
“เอตํ สาชีวนฺนามาติ อิมสฺส ปน อนนฺตรสฺส ปทสฺส วเสน “ตสฺมึ สิกฺขตีติ วุตฺตํ ฯ
ส่วนสองบทว่า ตสฺมึ สิกฺขติ พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยอำนาจบทที่เรียงเป็นลำดับกันว่า เอตํ สาชีวนฺนาม นี้.
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กิญฺจาปิ ตํ เอวํ วุตฺตํ, อถโข เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ
“ตสฺสา จ สิกฺขาย สิกฺขํ [292] ปริปูเรนฺโต สิกฺขติ, ตสฺมิญฺจ สิกฺขาปเท อวีติกกฺ มนฺโต สิกฺขตีติ ฯ
บทว่า ตสฺมึ สิกฺขติ นั้น พระองค์ตรัสอย่างนั้น ก็จริงแล, แต่ทว่า เนื้อความในบทว่า ตสฺมึ สิกฺขติ นี้
พึงเห็นอย่างนี้ว่า “เมื่อยังสิกขาให้บริบูรณ์ ชื่อว่าศึกษาอยู่ในสิกขานั้น และเมื่อไม่ล่วงละเมิด ชื่อว่าศึกษาอยู่ในสิกขาบทนั้น .”
“เตน วุจฺจติ สาชีวสมาปนฺโนติ อิทมฺปิ อนนฺตรสฺส สาชีวปทสฺเสว วเสน วุตตฺ ํ ฯ
ถึงบทว่า เตน วุจฺจติ สาชีวสมาปนฺโน นี้ ก็ตรัสด้วยอำนาจแห่งบทว่าสาชีพ ซึ่งเป็นลำดับเหมือนกัน.
ยสฺมา ปน โส สิกฺขมฺปิ สมาปนฺโน ตสฺมา “สิกฺขาสมาปนฺโนติปิ อตฺถโต เวทิตพฺโพ ฯ
เอวํ หิ สติ, “สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโนติ เอตสฺส ปทสฺส ปทภาชนํ ปริปุณฺณํ โหติ ฯ
อนึ่ง ภิกษุนี้ถึงพร้อมแม้ซึ่งสิกขาเพราะเหตุใด, เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงทราบโดยอรรถาธิบายแม้วา่ “ถึงพร้อมด้วยสิกขา”
ด้วยว่า เมื่ออรรถาธิบายอย่างนั้น บทภาชนะแห่งบทว่า สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน นี้ ก็เป็นอันบริบูรณ์.
[อรรถาธิบายวิธีลาสิกขา]
“สิกฺขํ อปจฺจกฺขาย ทุพพฺ ลฺยํ อนาวิกตฺวาติ สิกฺขญฺจ อปฏิกฺขิปิตฺวา ทุพฺพลภาวญฺจ อปฺปกาเสตฺวา ฯ
หลายบทว่า สิกฺขํ อปจฺจกฺขาย ทุพพฺ ลยํ อนาวิกตฺวา มีความว่า ไม่บอกคืนสิกขาด้วย ไม่ประกาศความเป็นผู้ทุรพลด้วย.
ยสฺมา ทุพพฺ เลฺย อาวิกเตปิ, สิกฺขา อปจฺจกฺขาตาว โหติ. สิกฺขาย ปน ปจฺจกฺขาตาย, ทุพฺพลฺยํ อาวิกตเมว โหติ.
ตสฺมา “ทุพพฺ ลฺยํ อนาวิกตฺวาติ อิมินา ปเทน น โกจิ วิเสสตฺโถ ลพฺภติ ฯ
แม้เมื่อทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลแล้ว, สิกขา ก็ยังไม่เป็นอันบอกลาเทียว.
แต่เมื่อบอกลาสิกขาแล้ว, ความเป็นผู้ทรุ พล ก็ย่อมเป็นอันทำให้แจ้งด้วย.
เพราะเหตุนั้น ด้วยบทว่า ทุพฺพลฺยํ อนาวิกตฺวา นี้ จึงไม่ได้เนื้อความพิเศษอะไรๆ.
ยถา จ ปน “ทิรตฺตติรตฺตํ สหเสยฺยํ กปฺเปยฺยาติ วุตฺเตน ทิรตฺตวจเนน น โกจิ วิเสสตฺโถ ลพฺภติ.
ก็เหมือนอย่างว่า ด้วยคำว่าสองคืน ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า พึงสำเร็จการนอนร่วม สองสามคืน ดังนี้
บัณฑิตก็ไม่ได้เนื้อความพิเศษอะไรๆ.
เกวลํ โลกโวหารวเสน พฺยญฺชนสิลิฏฺฐตาย มุขารุฬฺหตาย เอตํ วุตฺตํ.
เอวมิทมฺปิ “โวหารสุขตาย พฺยญฺชนสิลิฏฺฐตาย มุขารุฬฺหตาย วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
คำว่า สองคืน นี้ พระองค์ตรัสโดยความเป็นคำสละสลวยด้วยพยัญชนะ
โดยความเป็นคำติดปากโลก ด้วยอำนาจโลกโวหารอย่างเดียว ข้อนี้ฉันใด,
แม้คำว่า ไม่ได้ทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพล นี้ ก็ฉันนั้น บัณฑิตพึงทราบว่า
“(พระผูม้ พี ระภาค)ตรัสโดยความเป็นคำกล่าวสะดวก โดยความเป็นคำสละสลวยด้วยพยัญชนะ โดยความเป็นคำติดปากโลก.”

หน้า ๔๖๒ • ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [อรรถาธิบายวิธีลาสิกขา]

ยสฺมา วา ภควา สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ ธมฺมํ เทเสติ
ตสฺมา “สิกฺขํ อปจฺจกฺขายาติ อิมินา อตฺถํ สมฺปาเทตฺวา “ทุพพฺ ลฺยํ อนาวิกตฺวาติ อิมินา พฺยญฺชนํ สมฺปาเทติ ฯ
อีกประการหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ย่อมทรงแสดงธรรมพร้อมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ,
เพราะฉะนั้น จึงทรงยังอรรถให้ถึงพร้อมด้วยบทว่า “ไม่บอกคืนสิกขา” นี้
ยังพยัญชนะให้ถึงพร้อมด้วยบท “ไม่ทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพล” นี้.
ปริวาริกปทวิรหิตํ หิ เอกเมว อตฺถปทํ วุจจฺ มานํ ปริวารวิรหิโต ราชา วิย วตฺถาลงฺการวิรหิโต วิย จ ปุริโส น โสภติ ฯ
จริงอยู่ บทใจความเมื่อกล่าวเฉพาะบทเดียว ปราศจากบทแวดล้อมเสียแล้ว (ย่อมไม่ไพเราะ)
เปรียบเหมือนพระราชาผู้ปราศจากบริวาร และบุรุษผู้ปราศจากผ้าและอลังการ ย่อมไม่งดงามฉะนั้น .
ปริวารเกน ปน อตฺถานุโลเมน สหายปเทน สทฺธึ ตํ โสภติ ฯ
อันบทใจความนั้น ย่อมไพเราะ ก็ต่อเมื่อพร้อมด้วยบทข้างเคียง ห้อมล้อม เหมาะแก่ใจความ.
ยสฺมา วา สิกฺขาปจฺจกฺขานสฺส เอกจฺจํ ทุพฺพลฺยาวิกมฺมํ อตฺโถ โหติ
ตสฺมา ตํ สนฺธาย “สิกฺขํ อปจฺจกฺขายาติ ปทสฺส อตฺถํ วิวรนฺโต [293] “ทุพฺพลฺยํ อนาวิกตฺวาติ อาห ฯ
อีกประการหนึ่ง ความทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลบางอย่าง ย่อมเป็นใจความแห่งการบอกลาสิกขา.
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคทรงหมายเอาความทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลบางอย่างซึ่งเป็นใจความได้นั้น
เมื่อจะทรงไขความบทว่า ไม่บอกลาสิกขา จึงตรัสว่า “ไม่ได้ทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพล.”
ตตฺถ สิยา “ยสฺมา น สพฺพํ ทุพพฺ ลฺยาวิกมฺมํ สิกฺขาปจฺจกฺขานํ ตสฺมา “ทุพฺพลฺยํ อนาวิกตฺวาติ ปฐมํ วตฺวา
ตสฺส อตฺถนิยมนตฺถํ “สิกฺขํ อปจฺจกฺขายาติ วตฺตพฺพนฺติ ฯ
ใน(คำว่า ไม่บอกลาสิกขา ไม่ได้ทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพล) นั้น
หากจะพึงมีคำท้วงว่า “การทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลทั้งหมดยังไม่เป็นการบอกลาสิกขา:
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคควรตรัสบทว่า ‘ไม่ได้ทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพล’ ดังนี้เสียก่อน
แล้วจึงตรัสบทว่า ‘ไม่บอกลาสิกขา’ เพื่อจำกัดใจความแห่ง(บทว่า ‘ไม่ทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพล’) นั้น.”
ตญฺจ น ฯ
เฉลยว่า “ก็(คำ)นั้น หา(ควรกล่าว)ไม่”
กสฺมา ฯ อตฺถานุกฺกมาภาวโต ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะไม่มีลำดับแห่งเนื้อความ.
“สิกขฺ าสาชีวสมาปนฺโนติ หิ วุตตฺ ตฺตา “ยํ สิกขฺ ํ สมาปนฺโน ตํ อปจฺจกฺขายาติ วุจจฺ มาเน อนุกกฺ เมน อตฺโถ วุตโฺ ต โหติ น อญฺญถา ฯ
ตสฺมา อิทเมว ปฐมํ วุตตฺ นฺติ ฯ
จริงอยู่ เพราะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน ดังนี้ เนื้อความ ย่อมเป็นอันพระองค์ตรัสแล้วตามลำดับ
ในเมื่อตรัสว่า “ตนถึงพร้อมซึ่งสิกขาใด, ไม่บอกลาสิกขานั้น” หาใช่ตรัส (ตามลำดับ) โดยประการอื่นไม่
เพราะเหตุนั้น (คำว่า สิกฺขํ อปจฺจกฺขาย) นี้แล (พระผู้มพี ระภาค)จึงตรัสก่อน.
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อปิจ อนุปฏิปาฏิยาปิ เอตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อีกอย่างหนึง่ พึงทราบเนือ้ ความใน(สองบทว่า ไม่บอกลาสิกขา, ไม่ทำให้แจ้งความเป็นผูท้ รุ พล) นี้ ตามสมควรแก่ลำดับบ้าง.
กถํ ฯ
(พึงทราบ)อย่างไร?
“สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโนติ เอตฺถ ยํ สิกฺขํ สมาปนฺโน ตํ อปจฺจกฺขาย ยญฺจ สาชีวสมาปนฺโน ตตฺถ ทุพฺพลฺยํ อนาวิกตฺวาติ ฯ
(พึงทราบอย่างนี้) ในบทว่า ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพ นี้
(ภิกษุ)ถึงพร้อมซึ่งสิกขาใด, ไม่บอกคืนสิกขานั้น และถึงพร้อมซึ่งสาชีพใด, ไม่ทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลในสาชีพนั้น.”
อิทานิ สิกฺขาปจฺจกฺขานทุพพฺ ลฺยาวิกมฺมานํ วิเสสาวิเสสํ สิกฺขาปจฺจกฺขานลกฺขณญฺจ ทสฺเสนฺโต “อตฺถิ ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ (พระผู้มพี ระภาค) เมื่อจะทรงแสดงความแปลกกัน และความไม่แปลกกันแห่งการบอกลาสิกขา
และความทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพล และลักษณะแห่งการบอกสิกขา จึงตรัสคำว่า อตฺถิ ภิกฺขเว เป็นอาทิ.
ตตฺถ “อตฺถิ ภิกฺขเวติอาทีนิ เทฺว มาติกาปทานิ ฯ
ในคำนั้น สองบทว่า อตฺถิ ภิกฺขเว เป็นต้น เป็นบทมาติกา.
ตานิ วิภชนฺโต “กถญฺจ ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) เมื่อจะทรงจำแนก(บทมาติกา ๒) นั้น จึงตรัสคำว่า กถญฺจ ภิกฺขเว เป็นต้น.
ตตฺรายํ อนุตตฺ านปทวณฺณนา ฯ
ใน(คำว่า กถญฺจ เป็นต้น)นั้น มีการพรรณนาบทที่ยังไม่ชัดเจนดังต่อไปนี้:
“กถนฺติ เกนากาเรน ฯ
บทว่า กถํ ได้แก่ ด้วยอาการไร?
“ทุพพฺ ลฺยาวิกมฺมญฺจาติ ทุพพฺ ลฺยสฺส อาวิกมฺมญฺจ ฯ
บทว่า ทุพพฺ ลยาวิกมฺมญฺจ ได้แก่ ความทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลด้วย.
“อิธาติ อิมสฺมึ สาสเน ฯ
บทว่า อิธ คือ ในศาสนานี้.
“อุกฺกณฺฐโิ ตติ อนภิรติยา อิมสฺมึ สาสเน กิจฺฉชีวิกปฺปตฺโต ฯ
บทว่า อุกฺกณฺฐโิ ต ความว่า ผู้ถึงความเป็นผู้อยู่ยากในศาสนานี้เพราะความเบื่อหน่าย.
อถวา “‘อชฺช ยามิ, เสฺว ยามิ, อิโต ยามิ, เอตฺถ ยามีติ อุทธฺ ํ กณฺฐํ กตฺวา วิหรมาโน วิกฺขิตฺโต อเนกคฺโคติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
อีกประการหนึ่ง มีคำอธิบายว่า “ผู้มีจติ ฟุ้งซ่าน ไม่มอี ารมณ์แน่วแน่ ชะเง้อ (ชูคอขึน้ ) อยู่ ด้วยคิดว่า
‘เราจะไปวันนี้, เราจะไปพรุ่งนี้, เราจะไปจากนี้, เราจะไป ณ ที่นี้.”
“อนภิรโตติ สาสเน อภิรติวริ หิโต ฯ
บทว่า อนภิรโต ได้แก่ ผู้ปราศจากความยินดียิ่งในศาสนา.
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“สามญฺญา จวิตุกาโมติ สมณภาวโต อปคนฺตุกาโม ฯ
สองบทว่า สามญฺญา จวิตุกาโม ได้แก่ ผู้อยากจะหลีกออกไปจากความเป็นสมณะ.
“ภิกฺขุภาวนฺติ ภิกฺขุภาเวน ฯ
บทว่า ภิกฺขุภาวํ คือ ด้วยความเป็นภิกษุ.
กรณตฺเถ อุปโยค[294]วจนํ ฯ
(บทว่า ภิกฺขุภาวํ นี้) เป็นทุติยาวิภัตติ เป็นไปในอรรถแห่งตติยาวิภตั ติ.
“กณฺเฐ อาลคฺเคน อฏฺฏิเยยฺยาติอาทีสุ ปน ยถาลกฺขณํ กรณวจเนเนว วุตตฺ ํ ฯ
ส่วนลักษณะที่สมควรเป็นตติยาวิภัตติ (พระผู้มีพระภาค)ก็ตรัสด้วยตติยาวิภตั ติทีเดียว
ในคำว่า “พึงสะอิดสะเอียนด้วยซากศพ คล้องติดที่คอ” ดังนี้เป็นต้น.
“อฏฺฏิยมาโนติ อฏฺฏํ ปีฬติ ํ ทุกฺขิตํ วิย อตฺตานํ อาจรมาโน ฯ
บทว่า อฏฺฏิยมาโน มีความว่า ประพฤติตน เหมือนระอา คือถูกบีบคั้น ถึงความลำบาก.
“เตน วา ภิกฺขุภาเวน อฏฺฏิยมาโน ปีฬิยมาโนติ อตฺโถ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง อธิบายว่า “ผู้อันความเป็นภิกษุนั้นรบกวนอยู่ บีบคั้นอยู่.”
“หรายมาโนติ ลชฺชมาโน ฯ
บทว่า หรายมาโน ได้แก่ กระดากอยู่.
“ชิคุจฺฉมาโนติ อสุจึ วิย ตํ ชิคุจฺฉนฺโต ฯ
บทว่า ชิคุจฺฉมาโน ได้แก่ ผู้เกลียดชังความเป็นภิกษุนั้น เหมือนเกลียดของสกปรกฉะนั้น.
“คิหิภาวํ ปฏฺฐยมาโนติอาทีนิ อุตตฺ านตฺถานิเยว ฯ
บทว่า คิหิภาวํ ปฏฺฐยมาโน เป็นต้น มีใจความชัดเจนทีเดียว.
“ยนฺนูนาหํ พุทธฺ ํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ เอตฺถ “ยนฺนูนาติ ปริวิตกฺกทสฺสเน นิปาโต ฯ
ศัพท์ว่า ยนฺนูน ในคำว่า ยนฺนูนาหํ พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยํ นี้เป็นนิบาต แสดงความรำพึง.
อิทํ วุตตฺ ํ โหติ “สจาหํ พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยํ, สาธุ วต เม สิยาติ ฯ
มีคำอธิบายดังนี้วา่ “หากเราพึงบอกคืนพระพุทธเจ้าเสีย, (การบอกคืนพระพุทธเจ้านี้) พึงเป็นความดีของเราหนอ.”
“วทติ วิญญ
ฺ าเปตีติ อิมมตฺถํ เอเตหิ วา อญฺเญหิ วา พฺยญฺชเนหิ วจีเภทํ กตฺวา วทติเจว ยสฺส จ วทติ ตํ วิญญ
ฺ าเปติ ชานาเปติ ฯ
สองบทว่า วทติ วิญฺญาเปติ มีความว่า (ภิกษุมีความกระสันนั้น) ลั่นวาจากล่าวเนื้อความนี้ ด้วยพยัญชนะเหล่านี้ หรือเหล่าอื่น
และยังบุคคลซึ่งตนบอก ให้รู้แจ้ง คือให้เข้าใจ.
“เอวมฺปีติ อุปริ อตฺถํ สมฺปิณฺฑนตฺโถ ปิกาโร ฯ
ปิอักษรในบทว่า เอวมฺปิ นี้ มีอันประมวลเนื้อความข้างบนมาเป็นอรรถ.
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เอวมฺปิ ทุพพฺ ลฺยาวิกมฺมญฺเจว โหติ สิกฺขา จ อปจฺจกฺขาตา, อญฺญถาปิ ฯ
การทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพล และสิกขาไม่เป็นอันบอกลา ย่อมมีแม้ดว้ ยประการอย่างนี้,
(การทำให้แจ้งความเป็นทุรพลและสิกขาไม่เป็นอันบอกลา) แม้ด้วยประการอื่น (ก็ยังมีอีก).
อิทานิ ตํ อญฺญถาปิ ทุพพฺ ลฺยาวิกมฺมํ สิกฺขาย จ อปจฺจกฺขานํ ทสฺเสนฺโต “อถวา ปนาติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ (พระผูม้ พี ระภาค) เมือ่ จะแสดงความทำให้แจ้งความเป็นผูท้ รุ พล และการไม่บอกลาสิกขา แม้ดว้ ยประการอย่างอืน่ นัน้
จึงตรัสคำว่า อถวา ปน เป็นอาทิ.
ตํ สพฺพํ อตฺถโต อุตตฺ านเมว ฯ
คำนั้นทั้งหมด โดยเนื้อความชัดเจนทีเดียว
ปทโต ปเนตฺถ อาทิโต ปฏฺฐาย “พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยํ ธมฺมํ สงฺฆํ สิกฺขํ วินยํ ปาฏิโมกฺขํ อุทฺเทสํ อุปชฺฌายํ อาจริยํ สทฺธิวิหาริกํ
อนฺเตวาสิกํ สมานูปชฺฌายกํ สมานาจริยกํ สพฺรหฺมจารึ ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ อิมานิ จุทฺทส ปทานิ ปจฺจกฺขานากาเรน วุตตฺ านิ ฯ
แต่(พึงทราบวินิจฉัย)โดยบท (ดังนี้):ตั้งแต่ต้นไป ๑๔ บทเหล่านี้ คือ “ข้าพเจ้าพึงบอกคืน พระพุทธเจ้า, … พระธรรม, … พระสงฆ์, … สิกขา, … วินัย, …
ปาติโมกข์, … อุเทศ, … พระอุปัชฌายะ, … พระอาจารย์, … พระสัทธิวิหาริก, … พระอันเตวาสิก, … พระผู้รว่ มอุปัชฌายะ, …
พระผู้รว่ มอาจารย์, ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจรรย์.”
(พระผู้มพี ระภาค)ตรัสใน(วาระว่าด้วยทำให้แจ้งความผู้ทรุ พล)นี้ ด้วยอาการคือการบอกลา.
“คิหี อสฺสนฺติอาทีนํ “คิหี อุปาสโก อารามิโก สามเณโร ติตฺถิโย ติตฺถิยสาวโก อสฺสมโณ อสกฺยปุตตฺ ิโย อสฺสนฺติ
อิมานิ อฏฺฐ ปทานิ อสฺสนฺติ อิมินา ภาววิกปฺปากาเรน วุตฺตานิ ฯ
๘ บทเหล่านี้ คือ: “ข้าพเจ้าพึงเป็นคฤหัสถ์, … อุบาสก, … อารามิก, … สามเณร, … เดียรถีย์, … สาวกเดียรถีย์,
… ผู้มิใช่สมณะ, ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มิใช่เชื้อสายศากยบุตร”
(พระผู้มพี ระภาค)ตรัสด้วยอาการคือกำหนดภาวะ ด้วยบทว่า อสฺสํ นี้ แห่งบรรดาบททั้งหลายมีบทว่า คิหี อสฺสํ เป็นต้น.
เอวํ “ยนฺนูนาหนฺติ อิมินา ปฏิสํยุตฺตานิ [295] ทฺวาวีสติ ปทานิ ฯ
๒๒ บทที่ประกอบด้วยบทว่า ยนฺนูนาหํ นี้ (พระองค์ตรัสแล้ว)ดังพรรณนามาฉะนี้.
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ยถา จ เอตานิ, เอวํ “ยทิ ปนาหํ, อถาหํ, หนฺทาหํ, โหติ เมติ อิเมสุ เอกเมเกน ปฏิสํยุตตฺ านิ ทฺวาวีสตีติ
สพฺพาเนว สตญฺจ ทส ปทานิ โหนฺติ ฯ
เหมือนอย่างว่า (๒๒ บท ที่ประกอบด้วยบทว่า ยนฺนูนาหํ นี้ พระองค์ตรัสแล้ว)ฉันใด,
๒๒ บท ที่ประกอบด้วยบทหนึ่งๆ ในบรรดาบทเหล่านี้คือ:
ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้า(พึงบอกคืนพระพุทธเจ้า ฯลฯ)๑
หากว่า ข้าพเจ้า(พึงบอกคืนพระพุทธเจ้า ฯลฯ)๑
ผิวา่ ข้าพเจ้า(พึงบอกคืนพระพุทธเจ้า ฯลฯ)๑
ข้าพเจ้ามี(ความดำริว่า “ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระพุทธเจ้า ฯลฯ)๒ (พระองค์ก็ตรัสแล้ว)ฉันนั้น,
รวมทั้งหมด จึงเป็น ๑๑๐ บท ด้วยประการฉะนี้.
ตโต ปรํ สริตพฺพวตฺถุทสฺสนนเยน ปวตฺตานิ “มาตรํ สรามีติอาทีนิ สตฺตรส ปทานิ ฯ
ต่อจาก(บทว่า โหติ เม เป็นต้น)นั้นไป มี ๑๗ บท มีอาทิว่า มาตรํ สรามิ (ข้าพเจ้าระลึกถึงมารดา)
ซึ่งเป็นไปโดยนัยแสดงวัตถุที่ตนควรระลึกถึง.
ตตฺถ “เขตฺตนฺติ สาลิเขตฺตาทิ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า เขตฺตํ ได้แก่ ไร่ข้าวสาลีเป็นต้น.
“วตฺถุนฺติ ติณปณฺณสากผลาผลสมุฏฺฐานฏฺฐานํ ฯ
บทว่า วตฺถุ ได้แก่ สถานที่เกิดขึ้นแห่งหญ้า ใบไม้ ผัก และผลไม้น้อยใหญ่.
“สิปฺปนฺติ กุมฺภการเปสการสิปฺปาทิกํ ฯ
บทว่า สิปฺปํ ได้แก่ ศิลปะของช่างหม้อและช่างหูกเป็นต้น,
ตโต ปรํ สกิญฺจนสปลิโพธภาวทสฺสนวเสน ปวตฺตานิ “มาตา เม อตฺถิ, สา มยา โปเสตพฺพาติอาทีนิ นว ปทานิ ฯ
ต่อจาก (๑๗ บท)นั้นไป มี ๙ บท มีอาทิว่า มาตา เม อตฺถิ, สา มยา โปเสตพฺพา
(มารดาของข้าพเจ้ามีอยู่, มารดานั้น ข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดู) ซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจแสดงความเป็นผู้มีกังวลและมีความเกี่ยวข้อง.

๑ ที่เปยยาลไว้นั้น ให้เติมเหมือนในบาลีวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ๑/๔๔-๔๕. ดังนี้คือ:ยทิปนาหํ พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยํ, ยทิ ปนาหํ ธมฺมํ ปจฺจกฺเขยฺยํ จนถึง ยทิ ปนาหํ อสกฺยปุตฺติโย อสฺสํ (๒๒ บท)
อถาหํ พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยํ, อถาหํ ธมฺมํ ปจฺจกฺเขยฺยํ จนถึง อถาหํ อสกฺยปุตตฺ ิโย อสฺสํ (๒๒ บท)
หนฺทาหํ พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยํ, หนฺทาหํ ธมฺมํ ปจฺจกฺเขยฺยํ จนถึง หนฺทาหํ อสกฺยปุตฺติโยอสฺสํ (๒๒ บท)
โหติ เม พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยํ, โหติ เม ธมฺมํ ปจฺจกฺเขยฺยํ จนถึง โหติ เม อสกฺยปุตตฺ ิโย อสฺสํ (๒๒ บท).
๒ ที่เปยยาลไว้นั้น ให้เติมเหมือนในบาลีวินัยปิฏก มหาวิภังค์ ๑/๔๔-๔๕. ดังนี้คือ:ยทิปนาหํ พุทธํ ปจฺจกเขยฺยํ, ยทิ ปนาหํ ธมฺมํ ปจฺจกฺเขยฺยํ จนถึง ยทิ ปนาหํ อสกฺยปุตฺติโย อสฺสํ (๒๒ บท)
อถาหํ พุทธํ ปจฺจกฺเขยฺยํ, อถาหํ ธมฺมํ ปจฺจกฺเขยฺยํ จนถึง อถาหํ อสกฺยปุตตฺ ิโย อสฺสํ (๒๒ บท)
หนฺทาหํ พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยํ, หนฺทาหํ ธมฺมํ ปจฺจกฺเขยฺยํ จนถึง หนฺทาหํ อสกฺยปุตฺติโย อสฺสํ (๒๒ บท)
โหติ เม พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยํ, โหติ เม ธมฺมํ ปจฺจกฺเขยฺยํ จนถึง โหติ เม อสกฺยปุตตฺ ิโย อสฺสํ (๒๒ บท).
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ตโต ปรํ สนิสฺสยสปฺปติฏฺฐภาวทสฺสนวเสน ปวตฺตานิ “มาตา เม อตฺถิ, สา มํ โปเสสฺสตีติอาทีนิ โสฬส ปทานิ ฯ
ต่อจาก (๙ บท)นั้นไป มี ๑๖ บท มีอาทิว่า มาตา เม อตฺถิ, สา มํเปเสสฺสติ (มารดาของข้าพเจ้ามีอยู่, มารดานัน้ จักเลี้ยงดูข้าพเจ้า)
ซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจแสดงถึงบุคคลผู้เป็นที่อาศัยและผู้เป็นที่พำนัก.
ตโต ปรํ เอกภตฺตเอกเสยฺยพฺรหฺมจริยานํ ทุกฺกรภาวทสฺสเนน ปวตฺตานิ “ทุกฺกรนฺติอาทีนิ อฏฺฐ ปทานิ ฯ
ต่อจาก (๑๖ บท)นั้นไป มี ๘ บท มีอาทิว่า ทุกฺกรํ (พรหมจรรย์เป็นภาวะที่ทำได้ยาก)
ซึ่งเป็นไปด้วยการแสดงถึงความทีพ่ รหมจรรย์มีการฉันหนเดียวนอนคนเดียว๑ เป็นภาวะทีท่ ำได้ยาก.
ตตฺถ “ทุกฺกรนฺติ เอกภตฺตาทีนํ กรเณ ทุกฺกรตํ ทสฺเสติ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น ด้วยบทว่า ทุกฺกรํ (ภิกษุกระสันนั้น) ย่อมแสดงความที่พรหมจรรย์ทำได้ยาก
เพราะทำกิจวัตรทั้งหลาย มีการฉันหนเดียวเป็นต้น.
“น สุกรนฺติ สุกรภาวํ ปฏิกฺขิปติ ฯ
ด้วยบทว่า น สุกรํ ย่อมค้านความที่พรหมจรรย์เป็นภาวะที่ทำได้งา่ ย.
เอวํ “ทุจจฺ รํ น สุจรนฺติ เอตฺถ ฯ
ในสองคำว่า ทุจฺจรํ น สุจรํ นี้ พึงทราบนัยอย่างนี้.
“น อุสฺสหามีติ ตตฺถ อุสฺสาหาภาวํ อสกฺกุเณยฺยตํ ทสฺเสติ ฯ
ด้วยบทว่า น อุสฺสหามิ ย่อมแสดงความที่ตนไม่มีความอุตสาหะคือ ข้อที่ตนไม่มีความสามารถ
ใน(การทำกิจวัตรมีการฉันหนเดียวเป็นต้น)นั้น.
“น วิสหามีติ อสยฺหตํ ทสฺเสติ ฯ
ด้วยบทว่า น วิสหามิ ย่อมแสดงถึงข้อที่ตนไม่มีความอดทน (ในเพราะทำกิจวัตรมีการฉันหนเดียวเป็นต้นนั้น).
“น รมามีติ รติยา อภาวํ ทสฺเสติ ฯ
ด้วยบทว่า น รมามิ ย่อมแสดงความไม่มีแห่งความยินดียิ่ง.
“นาภิรมามีติ อภิรติยา อภาวํ ทสฺเสติ ฯ
ด้วยบทว่า นาภิรมามิ ย่อมแสดงความไม่มีแห่งความยินดี.
เอวํ “อิมานิ จ ปญฺญาส ปุริมานิ จ ทสุตฺตรสตนฺติ สฏฺฐิสตํ ปทานิ “ทุพฺพลฺยาวิกมฺมวาเร วุตตฺ านีติ เวทิตพฺพานิ ฯ
ก็ ๕๐ บทเหล่านี้ และ ๑๑๐ บทเบื้องต้น รวมเป็น ๑๖๐ บท
พึงทราบว่า “พระผู้มีพระภาคตรัส ในวาระว่าด้วยทำให้แจ้งความเป็นผู้ทรุ พล โดยนัยดังกล่าวมาแล้วนั้น”.
สิกฺขาปจฺจกฺขานวาเรปิ “กถญฺจ ภิกฺขเวติอาทิ สพฺพํ อตฺถโต อุตฺตานเมว ฯ
คำว่า กถญฺจ ภิกฺขเว เป็นต้นทั้งหมด แม้ในวาระว่าด้วยการบอกลาสิกขา โดยเนื้อความ ชัดเจนแล้วทีเดียว.

๑ โยชนาแยกเป็นอย่างๆ ว่า ฉันหนเดียว นอนคนเดียว และประพฤติพรหมจรรย์.
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ปทโต ปเนตฺถาปิ “พุทฺธํ ปจฺจกฺขามิ ธมฺมํ สงฺฆํ สิกฺขํ วินยํ ปาฏิโมกฺขํ อุทฺเทสํ อุปชฺฌายํ อาจริยํ สทฺธวิ ิหาริกํ อนฺเตวาสิกํ
สมานูปชฺฌายกํ [296] สมานาจริยกํ สพฺรหฺมจารึ ปจฺจกฺขามีติ อิมานิ จุทฺทส ปทานิ สิกฺขาปจฺจกฺขานวจนสมฺพนฺเธน ปวตฺตานิ ฯ
แต่ควรทราบวินิจฉัยโดยบทดังนี้:
๑๔ บทที่เป็นไปกับด้วยความสัมพันธ์คำบอกลาสิกขาเหล่านี้คือ:
“ข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้า, … พระธรรม, …พระสงฆ์, …สิกขา, …วินัย, …ปาติโมกข์, …อุเทศ, …พระอุปัชฌายะ,
…พระอาจารย์. ข้าพเจ้าบอกคืนพระสัทธิวิหาริก, …พระอันเตวาสิก, …พระผู้รว่ มอุปัชฌายะ, …พระผู้รว่ มอาจารย์,
ข้าพเจ้าบอกคืนพระเพื่อนพรหมจรรย์”
(พระผู้มพี ระภาคตรัสแล้ว แม้ในวาระว่าด้วยการบอกลาสิกขา)นี.้
สพฺพปเทสุ จ “วทติ วิญฺญาเปตีติ วจนสฺส อยมตฺโถ ฯ
อนึ่ง คำว่า วทติ วิญฺญาเปติ ในทุกๆ บท มีเนื้อความดังต่อไปนี้:
วจีเภทํ กตฺวา วทติ ยสฺส จ วทติ ตํ เตเนว วจีเภเทน
“อยํ สาสนํ ชหิตุกาโม สาสนโต มุญฺจติ ุกาโม ภิกฺขุภาวํ ชหิตกุ าโม อิมํ วากฺยเภทํ กโรตีติ วิญฺญาเปติ สาเวติ ชานาเปติ ฯ
(ภิกษุผกู้ ระสันนั้น) ลั่นวาจากล่าว และยังบุคคลซึ่งตนบอกให้รู้แจ้ง คือ ประกาศให้ได้ยิน ได้แก่ ให้เข้าใจ
ด้วยการลัน่ วาจานัน้ นัน่ เองว่า “ภิกษุน้ี มีความประสงค์จะละศาสนา จะพ้นจากศาสนา จะละความเป็นภิกษุ จึงเปล่งถ้อยคำนี้.”
สเจ ปนายํ
“พุทธฺ ํ ปจฺจกฺขามีติ วตฺตกุ าโม ปทปจฺจาภฏฺฐํ กตฺวา “ปจฺจกฺขามิ พุทธฺ นฺติ วา วเทยฺย
มิลกฺขภาสาสุ วา อญฺญตรภาสาย ตมตฺถํ วเทยฺย,
“พุทธฺ ํ ปจฺจกฺขามีติ วตฺตกุ าโม อุปฺปฏิปาฏิยา “ธมฺมํ ปจฺจกฺขามีติ วา
“สพฺรหฺมจารึ ปจฺจกฺขามีติ วา วเทยฺย
ก็ถ้าภิกษุนี้ มีความประสงค์จะกล่าวว่า พุทธํ ปจฺจกฺขามิ แต่ทำบทกลับกันเสียแล้ว พึงกล่าวว่า ปจฺจกฺขามิ พุทฺธํ
หรือพึงกล่าวเนื้อความนั้น ด้วยบรรดาภาษาของชนชาวมิลกั ขะภาษาใดภาษาหนึ่ง,
หรือมีความประสงค์จะกล่าวว่า พุทฺธํ ปจฺจกฺขามิ แต่พึงกล่าวโดยผิดลำดับว่า ธมฺมํ ปจฺจกฺขามิ
หรือว่า สพฺรหฺมจารึ ปจฺจกฺขามิ
เสยฺยถาปิ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมวิภงฺเค “ปฐมํ ฌานํ สมาปชฺชามีติ วตฺตกุ าโม “ทุติยํ ฌานนฺติ วทติ.
เหมือนอย่างในวิภังค์แห่งอุตตริมนุสสธรรม (ภิกษุ)ผู้มีความประสงค์จะกล่าวว่า
ปฐมํ ฌานํ สมาปชฺชามิ (ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌาน) แต่กล่าวเสียว่า ทุติยํ ฌานํ สมปชฺชามิ (ข้าพเจ้าเข้าทุติยฌาน) ดังนี้.
สเจ ยสฺส วทติ, โส “อยํ ภิกฺขุภาวํ ชหิตุกาโม เอตมตฺถํ วทตีติ เอตฺตกมตฺตมฺปิ ชานาติ,
วิรุทฺธนฺนาม นตฺถิ. เขตฺตเมว โอติณฺณํ. ปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ
สกฺกตฺตา วา พฺรหฺมตฺตา วา จุตสตฺโต วิย จุโตว โหติ สาสนา ฯ
ถ้าภิกษุผู้กระสันนั้น จะบอกแก่ผู้ใด, ผู้นั้นย่อมรูค้ ำพูดแม้มีประมาณเท่านี้วา่
“ภิกษุนี้มีความประสงค์จะละความเป็นภิกษุจึงได้กล่าวเนื้อความนี้,”
ขึ้นชื่อว่าการกล่าวผิดพลาด ย่อมไม่มี, เป็นอันหยั่งลงสู่เขตทีเดียว,
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สิกขา ก็ย่อมเป็นอันบอกลาแล้ว. ภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้เคลื่อนจากศาสนาทีเดียว
เหมือนสัตว์ผู้เคลื่อนจากความเป็นท้าวสักกะหรือจากความเป็นพรหมฉะนั้น.
สเจ ปน “พุทธฺ ํ ปจฺจกฺขินฺติ วา “พุทธฺ ํ ปจฺจกฺขิสฺสามีติ วา “พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺติ วา อตีตานาคตปริกปฺปวจเนหิ วทติ,
ทูตํ วา ปหิณติ สาสนํ เปเสติ อกฺขรํ วา ฉินฺทติ หตฺถมุทฺธาย วา ตมตฺถํ อาโรเจติ อปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ
อนึ่ง ถ้า(ภิกษุ)กล่าวคำกำหนดอดีตกาล และอนาคตกล่าวว่า พุทธฺ ํ ปจฺจกฺขึ ก็ดี พุทฺธํ ปจฺจกฺขิสฺสามิ ก็ดี พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยํ ก็ดี
ส่งทูตไปก็ดี ส่งข่าวสาสน์ไปก็ดี สลัก (เขียน) อักษรไว้กด็ ี บอกใจความนั้นด้วยหัวแม่มือก็ดี๑ สิกขา ย่อมไม่เป็นอันบอกลา.
อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺมาโรจนํ ปน หตฺถมุทธฺ ายปิ สีสํ เอติ ฯ
สิกฺขาปจฺจกฺขานํ มนุสฺสชาติยสตฺตสฺส สนฺติเก จิตตฺ สมฺปยุตฺตํ วจีเภทํ กโรนฺตสฺเสว สีสํ เอติ ฯ
ส่วนการอวดอุตตริมนุสสธรรม ย่อมถึงที่สุดแม้ดว้ ยหัวแม่มือ.๒
การบอกลาสิกขา ย่อมถึงที่สุด ก็ต่อเมื่อภิกษุผู้ลั่นวาจา ซึ่งสัมปยุตด้วยจิต ในสำนักของสัตว์ผู้เป็นชาติมนุษย์เท่านั้น.
วจีเภทํ [297] กตฺวา วิญฺญาเปนฺโตปิจ, ยทิ “อยเมว ชานาตูติ เอกํ นิยเมตฺวา อาโรเจติ,
ตญฺจ โสเยว ชานาติ, ปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุ เมื่อลั่นวาจาประกาศให้คนอื่นรู้ ถ้าเจาะจงบอกเฉพาะบุคคลหนึ่งว่า “บุคคลนี้เท่านั้นจงรู้”
และบุคคลนั้นนั่นเอง รู้(ความประสงค์ของเธอ)นั้นไซร้, สิกขา ย่อมเป็นอันบอกลา.
อถ โส น ชานาติ, อญฺโญ สมีเป ฐิโต ชานาติ, อปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ
ถ้าบุคคลนั้นไม่รู้, แต่คนอื่นซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้รู้, สิกขา ย่อมไม่เป็นอันบอกลา.
อถ ทฺวินฺนํ ฐิตฏฺฐาเน ทฺวินฺนมฺปิ นิยเมตฺวา “เอเตสํ อาโรเจมีติ วทติ
เตสุ เอกสฺมึ ชานนฺเตปิ ทฺวีสุ ชานนฺเตสุปิ, ปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ
ถ้าว่า ภิกษุนั้น เจาะจงบอกเฉพาะแม้บุคคลสองคน ในที่ที่คนสองคนยืนอยู่ ว่า “ข้าพเจ้าบอกแก่คนสองคนนี้” ดังนี้,
บรรดาคนทั้งสองนั้น เมื่อคนหนึ่งรู้ก็ตาม รู้ทั้งสองคนก็ตาม, สิกขา ย่อมเป็นอันบอกลา.
เอวํ สมฺพหุเลสุปิ เวทิตพฺพํ ฯ
(การบอกลาสิกขา) แม้ในบุคคลมากหลาย (บัณฑิต)ก็ควรทราบ ดังอธิบายมาแล้วนั้น.

๑ ศัพท์ว่า หตฺถมุทฺธา นี้ แปลกันต่างๆ แต่ฉบับต่างประเทศเป็น หตฺถมุทฺทา ทั้งนั้น. ฎีกาสารัตถทีปนีแก้ หตฺถมุทฺธา ว่า ได้แก่ หัตถวิการ.
๒ ศัพท์ว่า หตฺถมุทฺธา นี้ ฉบับอื่นๆ เป็น หตฺถมุทฺทา.
มุทฺทา นอกจากแปลว่า แหวน แล้ว ยังแปลว่า เครื่องหมายก็ได้. หตฺถมุทฺทาย จึงหมายความว่า ด้วยใช้มือเป็นเครื่องหมายให้รู้.

หน้า ๔๗๐ • ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [ภิกษุตะโกนบอกลาสิกขาก็ได้]

[ภิกษุตะโกนบอกลาสิกขาก็ได้]
สเจ ปน อนภิรติยา ปีฬิโต สภาเค ภิกฺขู ปริสงฺกมาโน “โยโกจิ ชานาตูติ อุจฺจาสทฺท ํ กโรนฺโต “พุทฺธํ ปจฺจกฺขามีติ วทติ,
ตญฺเจ อวิทเู ร ฐิโต วนกมฺมโิ ก วา อญฺโญ วา สมยญฺญู ปุรโิ ส สุตวฺ า “อุกกฺ ณฺฐโิ ต อยํ สมโณ คิหภิ าวํ ปฏฺเฐติ สาสนโต จุโตติ ชานาติ.
ปจฺจกฺขาตาว โหติ สิกฺขา ฯ
อนึ่ง ถ้าว่าภิกษุผู้ถูกความไม่ยินดียิ่ง บีบคั้น เกรงภิกษุทั้งหลายผู้คุ้นเคยกัน (จะห้าม) กล่าวว่า พุทธํ ปจฺจกฺขามิ
ตะโกนเสียงดัง ด้วยหวังว่า “ใครๆ จงรู้”,
ถ้าว่ามีคนทำงานอยูใ่ นป่า หรือบุรุษคนอื่นผู้รู้ลัทธิศาสนา ยืนอยู่ในที่ไม่ไกล ได้ยินเสียงของภิกษุนั้น ก็เข้าใจว่า
“สมณะผู้กระสันรูปนี้ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ เคลื่อนจากศาสนาแล้ว” ดังนี้. สิกขา ย่อมเป็นอันบอกลาแท้.
ตํขณญฺเญว ปน อปุพฺพํ อจริมํ ทุชชฺ านํ ฯ
สเจ อาวชฺชนสมเยน ชานาติ, ยถา ปกติยา โลเก มนุสฺสา วจนํ สุตฺวา ชานนฺติ, ปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ
แต่วา่ ในขณะนั้นนั่นเอง (การบอกลาสิกขา)ไม่กอ่ นไม่หลัง เป็นข้อทีร่ ู้ได้ยาก,
เหมือนเหล่ามนุษย์ในโลก โดยปกติธรรมดา ฟังคำพูดแล้ว ย่อมรู้ได้ฉันใด,
ถ้าว่า(คนที่ทำงานอยู่ในป่าเป็นต้นนั้น) ย่อมรู้ได้ในสมัยทีค่ ิดนึกอยู่ไซร้, สิกขา ก็ย่อมเป็นอันบอกลาแล้วฉันนั้น.
อถ อปรภาเค “กึ อิมินา วุตตฺ นฺติ กงฺขนฺโต จิเรน ชานาติ, อปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ
ถ้าในกาลภายหลัง เขาสงสัยอยูว่ ่า “ภิกษุรูปนี้ พูดอะไร?” คิดอีกนาน จึงเข้าใจ, สิกขา ย่อมไม่เป็นอันบอกลา.
อิทํ หิ สิกฺขาปจฺจกฺขานญฺจ อุปริ อภูตาโรจนทุฏฐฺ ุลฺลวาจอตฺตกามทุฏฺฐโทสภูตาโรจนสิกฺขาปทานิ จ เอกปริจฺเฉทานิ
อาวชฺชนสมเยน ญาเตเอว สีสํ เอนฺติ ฯ
“กึ อยํ ภณตีติ กงฺขตา จิเรน ญาเต, สีสํ น เอนฺติ ฯ
จริงอยู่ การบอกลาสิกขานี้ด้วย อภูตาโรจนสิกขาบท ทุฏฐุลลวาจสิกขาบท อัตตกามสิกขาบท ทุฏฐโทสสิกขาบท และ
ภูตาโรจนสิกขาบททัง้ หลาย ข้างหน้าด้วย มีกำหนดความอย่างเดียวกัน ย่อมถึงทีส่ ดุ ในเมือ่ ผูฟ้ งั รูใ้ จความได้ ในสมัยทีน่ กึ คิดนัน่ เอง.
เมื่อคนฟังสงสัยอยู่วา่ “ภิกษุรูปนี้ พูดอะไร? คิดอีกนาน จึงเข้าใจความได้, (สิกขาบททั้ง ๕ นั้น) ยังไม่ถึงที่สุด.
ยถา จายํ “พุทฺธํ ปจฺจกฺขามีติ ปเท วินิจฺฉโย วุตโฺ ต เอวํ สพฺพปเทสุ เวทิตพฺโพ ฯ
เหมือนอย่างว่า วินิจฉัยนี้ท่านกล่าวไว้ในบทว่า พุทธฺ ํ ปจฺจกฺขามิ ฉันใด, ในทุกๆ บทก็ควรทราบวินิจฉัยฉันนั้น.
ยสฺมา จ ยทา สิกฺขา ปจฺจกฺขาตา โหติ, ตทา “ยนฺนูนาหํ พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยนฺติอาทีนิ อวทตาปิ ทุพฺพลฺยํ อาวิกตํ โหติ
ตสฺมา [298] สพฺเพสมฺปิ ปทานํ อวสาเน วุตฺตํ “เอวมฺปิ ภิกฺขเว ทุพพฺ ลฺยาวิกมฺมญฺเจว โหติ สิกฺขา จ ปจฺจกฺขาตาติ ฯ
ก็เพราะสิกขาย่อมเป็นอันภิกษุบอกลาในกาลใด, ในกาลนั้นแม้ภิกษุไม่กล่าวคำเป็นต้นว่า ยนฺนูนาหํ พุทฺธํ ปจฺจกฺเขยฺยํ
ความเป็นผู้ทุรพล ก็ย่อมเป็นอันทำให้แจ้งแล้ว.
เหตุฉะนั้น ในที่สดุ แห่งบทแม้ทั้งหมด (พระผู้มพี ระภาค)จึงตรัสว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ความทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพล และสิกขาเป็นอันบอกลา ย่อมมีแม้ด้วยอาการอย่างนี้.”
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ตโต ปรํ “คิหีติ มํ ธาเรหีติ เอตฺถ
สเจ “คิหี ภวิสฺสามีติ วา “คิหี โหมีติ วา “คิหี ชาโตมฺหีติ วา “คิหิมฺหีติ วา วทติ, อปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ
สเจ ปน “อชฺช ปฏฺฐาย คิหีติ มํ ธาเรหีติ วา “ชานาหีติ วา “สญฺชานาหีติ วา “มนสิกโรหีติ วา วทติ
อริยเกน วา วทติ มิลกฺขเกน วา, เอวเมตสฺมึ อตฺเถ วุตฺเต, ยสฺส วทติ สเจ โส ชานาติ, ปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ
ถัดจาก (๑๔ บท)นั้นไป ในบทว่า คิหีติ มํ ธาเรหิ นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):ถ้าว่าภิกษุผู้กระสันนั้นกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจักเป็นคฤหัสถ์” ดังนี้ก็ดี “ข้าพเจ้าจะเป็นคฤหัสถ์” ดังนี้ก็ดี
“ข้าพเจ้าเกิดเป็นคฤหัสถ์แล้ว” ดังนี้กด็ ี “ข้าพเจ้าย่อมเป็นคฤหัสถ์” ดังนี้กด็ ี สิกขา ย่อมเป็นอันไม่บอกลา.
ก็ถ้ากล่าวว่า “ตั้งแต่วันนี้ไป ขอท่านจงทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นคฤหัสถ์” ดังนี้กด็ ี
“ตั้งแต่วันนี้ไป ขอท่านจงรู้ข้าพเจ้าว่าเป็นคฤหัสถ์” ดังนี้ก็ดี
“ตั้งแต่วันนี้ไป ขอท่านจงจำ” ดังนี้ก็ดี “ตั้งแต่วันนี้ไป ขอท่านจงทำในใจ ข้าพเจ้าว่าเป็นคฤหัสถ์” ดังนี้กด็ ี
หรือกล่าวโดยโวหารของชาวอริยกะ (คือชาวมคธ) หรือโวหารของชาวมิลักขะก็ดี
เมื่อเธอกล่าวเนื้อความนั้นอย่างนี้แล้ว ถ้าผู้ทตี่ นบอกเข้าใจ, สิกขา ก็ย่อมเป็นอันบอกลา.
เอส นโย เสเสสุปิ อุปาสโกติอาทีสุ สตฺตสุ ปเทสุ ฯ
ใน (๗ บท) มีวา่ “อุปาสโก” เป็นต้น แม้ที่เหลือ ก็นัยนั่น.
เอวํ “อิมานิ จ อฏฺฐ ปุริมานิ จ จุทฺทสาติ ทฺวาวีสติ ปทานิ โหนฺติ ฯ
ก็ ๘ บทเหล่านี้ และ ๑๔ บทเบื้องต้น จึงรวมเป็น ๒๒ บท ฉะนี้แล.
อิโต ปรํ ปุริมาเนว จุทฺทส ปทานิ “อลมฺเม กินฺนุเม น มมตฺโถ สุมตุ ฺตาหนฺติ อิเมหิ จตูหิ โยเชตฺวา วุตฺตานิ ฉปฺปญฺญาส โหนฺติ ฯ
ถัดจาก (๘ บท)นั้นไป ท่านกล่าวประมวล ๑๔ บทเบื้องต้นนั่นแล เข้าด้วย ๔ บทเหล่านี้ คือ
อลมฺเม, กินฺนุเม, น มมตฺโถ, สุมตุ ฺตาหํ จึงเป็น ๕๖ บท.
ตตฺถ “อลนฺติ โหตุ. “ปริยตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อลํ แปลว่า ช่างเถิด. อธิบายว่า “พอละ”.
“กินฺนุเมติ กึ มยฺหํ กิจจฺ ํ, กึ กรณียํ. “กึ สาเธตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ
บทว่า กินฺนุเม ความว่า กิจอะไรของข้าพเจ้า? คือกิจอะไรที่ข้าพเจ้าควรทำ?
อธิบายว่า “กิจอะไรที่ข้าพเจ้าจะพึงทำให้สำเร็จ?”
“น มมตฺโถติ นตฺถิ มม อตฺโถ ฯ
บทว่า น มมตฺโถ ความว่า ข้าพเจ้าไม่มีความต้องการ.
“สุมุตตฺ าหนฺติ สุมุตฺโต อหํ ฯ
บทว่า สุมุตตฺ าหํ ตัดเป็น สุมตุ โต อหํ. (ข้าพเจ้าพ้นดีแล้ว (จากพระพุทธเจ้า)).
เสสเมตฺถ วุตฺตนยเมว ฯ
คำที่เหลือใน ๕๖ บทนี้ มีนัยกล่าวมาแล้วทีเดียว.
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เอวํ “อิมานิ จ ฉปฺปญฺญาส ปุริมานิ จ ทฺวาวีสตีติ อฏฺฐสตฺตติ ปทานิ สรูเปเนว วุตฺตานิ ฯ
ก็ ๕๖ บทเหล่านี้ และ ๒๒ บทข้างต้น รวมเป็น ๗๘ บท ท่านกล่าวไว้โดยสรุปเท่านั้น ด้วยประการอย่างนี้ .
ยสฺมา ปน เตสํ เววจเนหิปิ สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ตสฺมา “ยานิ วาปนญฺญานิปีติอาทิมาห ฯ
ก็เพราะการบอกลาสิกขา ย่อมมีได้แม้ดว้ ยคำไวพจน์แห่ง(บทอันเป็นเขต)เหล่านั้น.
เพราะฉะนั้น (พระผู้มีพระภาค)จึงตรัสคำว่า ยานิ วาปนญฺญานิปิ เป็นต้น.
ตตฺถ “ยานิ วาปนญฺญานิปีติ ปาลิยํ “พุทฺธนฺติอาทีนิ อาคตปทานิ ฐเปตฺวา ยานิ อญฺญานิ อตฺถิ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ยานิ วาปนญฺญานิปิ ความว่า
ยกเว้นบทซึ่งมาในบาลีว่า พุทธฺ ํ เป็นต้นเสียแล้ว, คำไวพจน์เหล่าอื่นใดเล่า ยังมีอยูอ่ ีก.
“พุทธฺ เววจนานิ๑ วาติ พุทฺธสฺส วา ปริยายนามานิ ฯเปฯ อสกฺยปุตฺติยสฺส วา ฯ
บทว่า พุทธฺ เววจนานิ วา ได้แก่ พระนามโดยปริยายแห่งพระพุทธเจ้า ฯลฯ หรือนามโดยปริยายแห่งผูม้ ใิ ช่เชือ้ สายพระศากยบุตร.
ตตฺถ วณฺณปฏฺฐาเน อาคตํ [299] นามสหสฺสํ, อุปาลิคาถาสุ นามสตํ,
อญฺญานิ จ คุณโต ลพฺภมานานิ นามานิ “พุทธฺ เววจนานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ
บรรดา(พระนามที่เป็นไวพจน์แห่งพระพุทธเจ้าเป็นต้น)เหล่านั้น พระนามตั้งพันมาแล้วในวรรณปัฏฐาน,๒
พระนามร้อยหนึ่ง(มาแล้ว)ในอุบาลีคาถา๓, และพระนามอย่างอื่นที่ได้อยู่โดยพระคุณ
พึงทราบว่า “เป็นไวพจน์แห่งพระพุทธเจ้า.”
สพฺพานิปิ ธมฺมสฺส นามานิ “ธมฺมเววจนานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ
ชื่อแห่งพระธรรมแม้ทั้งหมด พึงทราบว่า “เป็นไวพจน์แห่งพระธรรม.”
เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
ใน(ไวพจน์แห่งพระสงฆ์เป็นต้น)ทั้งหมด ก็นัยนั่น.
[การบอกลาสิกขาระบุพระนามที่เป็นไวพจน์ของพระพุทธเจ้า]
อยํ ปเนตฺถ โยชนา ฯ
ก็ใน(พระนามที่เป็นไวพจน์แห่งพระพุทธเจ้าเป็นต้น)นี้ มีโยชนาดังต่อไปนี้:
“พุทธฺ ํ ปจฺจกฺขามีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ยถารุตฺตเมว ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า พุทธฺ ํ ปจฺจกฺขามิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยไวพจน์ตามที่กล่าวเลย.
“สมฺมาสมฺพทุ ฺธํ ปจฺจกฺขามิ, อนนฺตพุทฺธึ อโนมพุทฺธึ โพธิปฺปญฺญาณํ ธีรํ วิคตโมหํ ปภินฺนขีลํ วิชติ วิชยํ ปจฺจกฺขามีติเอวมาทิ
พุทธฺ เววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาเป็นต้นอย่างนี้ คือ:
๑ วิวิธํ เอกสฺมึเยว อตฺเถ วจนํ วิวจนเมว เววจนนฺติ โยชนาวิคฺคโห.
๒ ฎีกาว่าวรรณปัฏฐาน เป็นสูตรหนึ่งซึ่งแสดงพุทธคุณของฝ่ายมหาสังฆิกะ.
๓ อุบาลีวาทสูตร ม. ม. ๑๓/๗๗-๘.
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ข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าผู้มีความตรัสรู้ไม่มีที่สดุ
ข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าผู้มีความตรัสรู้ไม่ต่ำทราม
ข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าผู้มีความตรัสรู้เป็นเครื่องปรากฏ
ข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาเป็นเครื่องทรงจำ
ข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากโมหะ
ข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าผู้ทรงทำลายตะปูตรึงใจ ข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าผู้ทรงชนะวิเศษ
จัดเป็นการบอกลาสิกขาด้วยคำไวพจน์แห่งพระพุทธเจ้า.
[วิธีลาสิกขาระบุคำไวพจน์พระธรรม]
“ธมฺมํ ปจฺจกฺขามีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ยถารุตตฺ เมว ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า ธมฺมํ ปจฺจกฺขามิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยไวพจน์ตามที่กล่าวเลย.
สฺวากฺขาตํ ธมฺมํ ปจฺจกฺขามิ, สนฺทิฏฺฐกิ ํ อกาลิกํ เอหิปสฺสิกํ โอปนยิกํ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺพํ วิญฺญูหิ ธมฺมํ ปจฺจกฺขามิ
อสงฺขตํ ธมฺมํ ปจฺจกฺขามิ วิราคํ นิโรธํ อมตํ ธมฺมํ ปจฺจกฺขามิ ทีฆนิกายํ ปจฺจกฺขามิ
พฺรหฺมชาลํ มชฺฌิมนิกายํ มูลปริยายํ สํยตุ ฺตนิกายํ องฺคตุ ฺตรนิกายํ ชาตกนิกายํ อภิธมฺมํ
กุสลํ ธมฺมํ อกุสลํ ธมฺมํ อพฺยากตํ ธมฺมํ
สติปฏฺฐานํ สมฺมปฺปธานํ อิทฺธิปาทํ อินฺทฺริยํ พลํ โพชฺฌงฺคํ
มคฺคํ ผลํ นิพพฺ านํ ปจฺจกฺขามิ
จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺเสสุ เอกธมฺมกฺขนฺธสฺสาปิ นามํ ธมฺมเววจนเมว ฯ
เอวํ ธมฺมเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
ชื่อแม้แห่งพระธรรมขันธ์ๆ หนึ่ง ในบรรดา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ (เหล่านี้) คือ:
ข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว
ข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรมอันผู้ได้บรรลุพึงเห็นเอง
ข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรมอันไม่ประกอบด้วยกาล
ข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรมที่ควรเรียกให้มาดู
ข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรมอันควรน้อมเข้ามา
ข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรมอันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน
ข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรมอันปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง
ข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรมอันปราศจากราคะ
ข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรมเป็นที่ดับสนิท
ข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรมอันเป็นอมตะ
ข้าพเจ้าบอกคืนทีฆนิกาย
ข้าพเจ้าบอกคืนพรหมชาลสูตร
ข้าพเจ้าบอกคืนมัชฌิมนิกาย
ข้าพเจ้าบอกคืนมูลปริยายสูตร
ข้าพเจ้าบอกคืนสังยุตตนิกาย

ข้าพเจ้าบอกคืนอังคุตตรนิกาย
ข้าพเจ้าบอกคืนชาดกนิกาย
ข้าพเจ้าบอกคืนพระอภิธรรม
ข้าพเจ้าบอกคืนพระกุศลธรรม
ข้าพเจ้าบอกคืนพระอกุศลธรรม
ข้าพเจ้าบอกคืนอัพยากตธรรม
ข้าพเจ้าบอกคืนสติปัฏฐาน
ข้าพเจ้าบอกคืนสัมมัปปธาน
ข้าพเจ้าบอกคืนอิทธิบาท
ข้าพเจ้าบอกคืนอินทรีย์
ข้าพเจ้าบอกคืนพละ
ข้าพเจ้าบอกคืนโพชฌงค์
ข้าพเจ้าบอกคืนมรรค
ข้าพเจ้าบอกคืนผล
ข้าพเจ้าบอกคืนพระนิพพาน
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จัดเป็นไวพจน์แห่งธรรมแท้ทีเดียว.
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งพระธรรม ดังพรรณนามาฉะนี้.
[วิธีลาสิกขาระบุคำไวพจน์พระสงฆ์]
“สงฺฆํ ปจฺจกฺขามีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า สงฺฆํ ปจฺจกขามิ ไม่ใช่การบอกลาด้วยคำไวพจน์.
“สุปฏิปนฺนํ สงฺฆํ ปจฺจกฺขามิ อุชุปฏิปนฺนํ ญายปฏิปนฺนํ สามีจิปฏิปนฺนํ สงฺฆํ จตุปฺปุริสยุคํ สงฺฆํ อฏฺฐปุริสปุคฺคลํ สงฺฆํ
อาหุเนยฺยํ ปาหุเนยฺยํ ทกฺขิเณยฺยํ อญฺชลิกรณียํ อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ สงฺฆํ ปจฺจกฺขามีติ
เอวํ สงฺฆเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขาย่อมมีได้ดว้ ยคำไวพจน์แห่งพระสงฆ์อย่างนี้ คือ:
ข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัตดิ ี
ข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัตติ รง
ข้าพเจ้าบอกคินพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติเป็นธรรม
ข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติสมควร
ข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์คู่บุรุษสี่
ข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์คือบุรุษบุคคลแปด
ข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้ควรคำนับ
ข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้ควรของต้อนรับ
ข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้ควรของทำบุญ
ข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้ควรทำอัญชลี
ข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์ผู้เป็นนาบุญ (ของโลก) ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า.
[อรรถาธิบายวิธีบอกลาสิกขาทั่วไป]
“สิกฺขํ ปจฺจกฺขามีติ น เววจเนน [300] ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
“ภิกฺขุสิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ภิกฺขุนีสิกฺขํ อธิสีลสิกฺขํ อธิจติ ฺตสิกฺขํ อธิปญฺญาสิกฺขํ ปจฺจกฺขามีติ
เอวํ สิกฺขาเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งสิกขาอย่างนี้ คือ:
ข้าพเจ้าบอกคืนสิกขาของภิกษุ.
ข้าพเจ้าบอกคืนสิกขาของภิกษุณี.
ข้าพเจ้าบอกคืนอธิสีลสิกขา.
ข้าพเจ้าบอกคืนอธิจิตตสิกขา.
ข้าพเจ้าบอกคืนอธิปัญญาสิกขา.
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“วินยํ ปจฺจกฺขามีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า วินยํ ปจฺจกฺขามิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
“ภิกฺขุวินยํ ปจฺจกฺขามิ ภิกฺขุนีวินยํ ปฐมํ ปาราชิกํ ทุติยํ ตติยํ จตุตฺถํ ปาราชิกํ สงฺฆาทิเสสํ ถุลฺลจฺจยํ ปาจิตฺติยํ ปาฏิเทสนียํ
ทุกฺกฏํ ทุพฺภาสิตํ ปจฺจกฺขามีติเอวมาทิ วินยเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งวินัย มีอาทิอย่างนี้ คือ:
ข้าพเจ้าบอกคืนวินัยของภิกษุ.
ข้าพเจ้าบอกคืนวินัยของนางภิกษุณี.
ข้าพเจ้าบอกคืนปฐมปาราชิก.
ข้าพเจ้าบอกคืนทุติยปาราชิก.
ข้าพเจ้าบอกคืนตติยปาราชิก.
ข้าพเจ้าบอกคืนจตุตถปาราชิก.

ข้าพเจ้าบอกคืนสังฆาทิเสส.
ข้าพเจ้าบอกคืนถุลลัจจัย.
ข้าพเจ้าบอกคืนปาจิตตีย์.
ข้าพเจ้าบอกคืนปาฏิเทสนียะ.
ข้าพเจ้าบอกคืนทุกกฏ.
ข้าพเจ้าบอกคืนทุพภาสิต.

ปาฏิโมกฺขํ ปจฺจกฺขามีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า ปาฏิโมกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
“ภิกฺขุปาฏิโมกฺขํ ปจฺจกฺขามิ. ภิกฺขุนีปาฏิโมกฺขํ ปจฺจกฺขามีติ เอวํ ปาฏิโมกฺขเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งปาติโมกข์อย่างนี้ คือ:
“ข้าพเจ้าบอกคืนภิกขุปาฏิโมกข์. ข้าพเจ้าบอกคืนภิกขุนีปาฏิโมกข์.”
อุทฺเทสํ ปจฺจกฺขามีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกด้วยคำว่า อุทฺเทสํ ปจฺจกฺขามิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
“ภิกฺขุปาฏิโมกฺขุทฺเทสํ ปฐมํ ปาฏิโมกฺขุทฺเทสํ ทุติยํ ตติยํ จตุตฺถํ ปญฺจมํ ปาฏิโมกฺขุทฺเทสํ
สมฺมาสมฺพุทฺธุทฺเทสํ อนนฺตพุทธฺ ิอุทฺเทสํ อโนมพุทฺธิอุทฺเทสํ โพธิปฺปญฺญาณุทฺเทสํ ธีรุทฺเทสํ วิคตโมหุทฺเทสํ
ปภินฺนขีลุทฺเทสํ วิชติ วิชยุทฺเทสํ ปจฺจกฺขามีติเอวมาทิ อุทฺเทสเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งอุเทศอย่างนี้ คือ:
ข้าพเจ้าบอกคืนภิกขุปาฏิโมกขุทเทส
ข้าพเจ้าบอกคืนปาฏิโมกขุทเทสที่ ๑
ข้าพเจ้าบอกคืนปาฏิโมกขุทเทสที่ ๒
ข้าพเจ้าบอกคืนปาฏิโมกขุทเทสที่ ๓
ข้าพเจ้าบอกคืนปาฏิโมกขุทเทสที่ ๔
ข้าพเจ้าบอกคืนปาฏิโมกขุทเทสที่ ๕
ข้าพเจ้าบอกคืนอุเทศแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ข้าพเจ้าบอกคืนอุเทศแห่งพระอนันตพุทธิเจ้า
ข้าพเจ้าบอกคืนอุเทศแห่งพระอโนมพุทธิเจ้า
ข้าพเจ้าบอกคืนอุเทศแห่งพระโพธิปัญญาณเจ้า
ข้าพเจ้าบอกคืนอุเทศแห่งพระธีรเจ้า
ข้าพเจ้าบอกคืนอุเทศแห่งพระวิคตโมหเจ้า
ข้าพเจ้าบอกคืนอุเทศแห่งพระปภินนขีลเจ้า
ข้าพเจ้าบอกคืนอุเทศแห่งพระวิชิตวิชัยเจ้า.

อุปชฺฌายํ ปจฺจกฺขามีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า อุปชฺฌายํ ปจฺจกฺขามิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
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โย มํ ปพฺพาเชสิ โย มํ อุปสมฺปาเทสิ
ยสฺส มูเลนาหํ ปพฺพชิโต ยสฺส มูเลนาหํ อุปสมฺปนฺโน ยสฺส มูลิกา มยฺหํ ปพฺพชฺชา ยสฺส มูลิกา มยฺหํ อุปสมฺปทา
ตาหํ ปจฺจกฺขามีติ เอวํ อุปชฺฌายเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งอุปัชฌายะอย่างนี้ คือ:
ภิกษุใด ให้ข้าพเจ้าบรรพชา, ภิกษุใด ให้ข้าพเจ้าอุปสมบท,
ข้าพเจ้าบรรพชาแล้วโดยภิกษุใดเป็นประธาน,
ข้าพเจ้าอุปสมบทแล้วโดยภิกษุใดเป็นประธาน.
บรรพชาของข้าพเจ้ามีภิกษุใดเป็นประธาน,
อุปสมบทของข้าพเจ้ามีภกิ ษุใดเป็นประธาน,
ข้าพเจ้าบอกคืนภิกษุนั้น.
“อาจริยํ ปจฺจกฺขามีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า อาจริยํ ปจฺจกฺขามิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
“โย มํ ปพฺพาเชสิ, โย มํ อนุสฺสาเวสิ, ยาหํ นิสฺสาย วสามิ, ยาหํ อุททฺ ิสาเปมิ, ยาหํ ปริปุจฺฉามิ, โย เม [301] อุททฺ ิสติ,
โย มํ ปริปุจฺฉาเปติ, ตาหํ ปจฺจกฺขามีติ เอวํ อาจริยเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งอาจารย์อย่างนี้ คือ:
ภิกษุใดให้ข้าพเจ้าบรรพชา, ภิกษุใดสวดประกาศข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าอาศัยภิกษุใดอยู่,
ข้าพเจ้าให้ภิกษุใดแสดงอุเทศให้, ข้าพเจ้าสอบถามอุเทศกะภิกษุใด, ภิกษุใดแสดงอุเทศแก่ข้าพเจ้า,
ภิกษุใดอนุญาตให้ข้าพเจ้าถามอุเทศ, ข้าพเจ้าบอกคืนภิกษุนั้น.
“สทฺธวิ ิหาริกํ ปจฺจกฺขามีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า สทฺธวิ ิหาริกํ ปจฺจกฺขามิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
“ยาหํ ปพฺพาเชสึ, ยาหํ อุปสมฺปาเทสึ, มยฺหํ มูเลน โย ปพฺพชิโต, มยฺหํ มูเลน โย อุปสมฺปนฺโน, มยฺหํ มูลกิ า ยสฺส ปพฺพชฺชา,
มยฺหํ มูลิกา ยสฺส อุปสมฺปทา, ตาหํ ปจฺจกฺขามีติ เอวํ สทฺธวิ ิหาริกเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งสัทธิวิหาริกอย่างนี้ คือ:
ข้าพเจ้าให้สามเณรใดบรรพชา, ข้าพเจ้าให้ภิกษุใดอุปสมบท,
สามเณรใดบรรพชาแล้ว โดยข้าพเจ้าเป็นประธาน, ภิกษุใดอุปสมบทแล้ว โดยข้าพเจ้าเป็นประธาน,
บรรพชาของสามเณรใด ข้าพเจ้าเป็นประธาน, อุปสมบทของภิกษุใด มีข้าพเจ้าเป็นประธาน,
ข้าพเจ้าบอกคืนสามเณรและภิกษุนั้น.
“อนฺเตวาสิกํ ปจฺจกฺขามีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า อนฺเตวาสิกํ ปจฺจกฺขามิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
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“ยาหํ ปพฺพาเชสึ, ยาหํ อนุสฺสาเวสึ, โย มํ นิสฺสาย วสติ, โย มํ อุททฺ ิสาเปติ, โย มํ ปริปุจฺฉติ, ยสฺสาหํ อุททฺ ิสามิ,
ยาหํ ปริปุจฺฉาเปมิ, ตํ ปจฺจกฺขามีติ เอวํ อนฺเตวาสิกเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งอันเตวาสิกอย่างนี้ คือ:
ข้าพเจ้าให้สามเณรใดบรรพชา, ข้าพเจ้าสวดประกาศให้ภิกษุใด,
ภิกษุใดอาศัยข้าพเจ้าอยู่, ภิกษุใดให้ข้าพเจ้าแสดงอุเทสให้ ภิกษุใดสอบถามอุเทศกะข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้าแสดงอุเทศแก่ภิกษุใด, ข้าพเจ้าอนุญาตให้ภิกษุใดสอบถามอุเทศ,
ข้าพเจ้าบอกคืนภิกษุนั้น.
“สมานูปชฺฌายกํ ปจฺจกฺขามีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า สมานูปชฺฌายกํ ปจฺจกฺขามิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
“มยฺหํ อุปชฺฌาโย, ยํ ปพฺพาเชสิ, ยํ อุปสมฺปาเทสิ, โย ตสฺส มูเล๑ ปพฺพชิโต, โย ตสฺส มูเล๒ อุปสมฺปนฺโน,
ยสฺส ตํมูลิกา ปพฺพชฺชา, ยสฺส ตํมูลิกา อุปสมฺปทา, ตํ ปจฺจกฺขามีติ เอวํ สมานูปชฺฌายกเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขาย่อมมีได้ดว้ ยคำไวพจน์แห่งพระผู้ร่วมอุปัชฌายะอย่างนี้ คือ:
อุปัชฌายะของข้าพเจ้าให้สามเณรใดบรรพชาแล้ว ให้ภกิ ษุใดอุปสมบทแล้ว,
สามเณรใดบรรพชาแล้วในสำนักของอุปัชฌายะนั้น,
ภิกษุใดอุปสมบทแล้วในสำนักของอุปัชฌายะนั้น, บรรพชาของสามเณรใด มีอุปัชฌายะนั้นเป็นประธาน,
อุปสมบทของภิกษุใด มีอุปัชฌายะนั้นเป็นประธาน,
ข้าพเจ้าบอกคืนภิกษุนั้น.
สมานาจริยกํ ปจฺจกฺขามีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า สมานาจริยกํ ปจฺจกฺขามิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
“มยฺหํ อาจริโย ยํ ปพฺพาเชสิ, ยํ อนุสฺสาเวสิ, โย ตํ นิสฺสาย วสติ, โย ตํ อุทฺทิสาเปติ ปริปุจฺฉติ,
ยสฺส เม อาจริโย อุทฺทิสติ, ยํ ปริปุจฺฉาเปติ, ตํ ปจฺจกฺขามีติ เอวํ สมานาจริยกเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งพระผู้รว่ มอาจารย์อย่างนี้ คือ:
อาจารย์ของข้าพเจ้าให้สามเณรใดบรรพชา สวดประกาศให้ภิกษุใด,
ภิกษุใดอาศัยอาจารย์นั้นอยู่, ภิกษุใดให้อาจารย์นั้นแสดงอุเทศ ให้สอบถามอุเทส,
อาจารย์ของข้าพเจ้า แสดงอุเทศแก่ภิกษุใด, อนุญาตให้ภิกษุใดสอบถามอุเทส,
ข้าพเจ้าบอกคืนภิกษุนั้น.
“สพฺรหฺมจารึ ปจฺจกฺขามีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า สพฺรหฺมจารึ ปจฺจกฺขามิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
๑ เหฏฺฐา กรณวจนํ กตํ.
๒ เหฏฺฐา กรณวจนํ กตํ.
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“เยนาหํ [302] สทฺธึ อธิสลี ํ สิกขฺ ามิ, อธิจติ ตฺ ํ, อธิปญฺญํ สิกขฺ ามิ, ตํ ปจฺจกฺขามีติ เอวํ สพฺรหฺมจาริเววจเนน สิกขฺ าปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งพระเพื่อนพรหมจรรย์อย่างนี้ คือ:
ข้าพเจ้า ศึกษาอธิศีล ศึกษาอธิจิต ศึกษาอธิปัญญา ร่วมกับภิกษุใด,
ข้าพเจ้าบอกคืนพระเพื่อนพรหมจรรย์นั้น.
“คิหีติ มํ ธาเรหีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า คิหีติ มํ ธาเรหิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
“‘อาคาริโกติ มํ ธาเรหิ, กสโก วาณิโช โครกฺโข โอคลฺลโก โมลิพทฺโธ ‘กามคุณิโกติ มํ ธาเรหีติ
เอวํ คิหิเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งคฤหัสถ์อย่างนี้ คือ:
ท่านจงทรงข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นผู้ครองเรือน,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นชาวนา,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นพ่อค้า,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นผู้เลี้ยงโค,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นคนกำพร้า,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นคนไว้จกุ ,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นคนเสพกามคุณ,’
“อุปาสโกติ มํ ธาเรหีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า อุปาสโกติ มํ ธาเรหิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
“‘เทฺววาจิโก อุปาสโกติ มํ ธาเรหิ, เตวาจิโก, พุทธฺ ํ สรณคมนิโก, ธมฺมํ สงฺฆํ สรณคมนิโก, ปญฺจสิกฺขาปทิโก, ทสฺสิกฺขาปทิโก,
‘อุปาสโกติ มํ ธาเรหีติ เอวํ อุปาสกเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งอุบาสกอย่างนี้ คือ:
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นอุบาสกผู้เปล่งวาจา ๒.’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นอุบาสกผู้เปล่าวาจา ๓,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นอุบาสกผู้เข้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นอุบาสกผู้ถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นอุบาสกผู้ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นอุบาสกผู้รกั สิกขาบท ๕’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นอุบาสกผู้รกั ษาสิกขาบท ๑๐.’
“อารามิโกติ มํ ธาเรหีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า อารามิโกติ มํ ธาเรหิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยไวพจน์.
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“‘กปฺปิยการโกติ มํ ธาเรหิ, เวยฺยาวจฺจกโร อปหริตการโก ยาคุภาชโก ผลภาชโก ‘ขชฺชกภาชโกติ มํ ธาเรหีติ
เอวํ อารามิกเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งอารามิกะ (ผูร้ ักษาวัดหรือผู้รกั ษาสวน) อย่างนี้ คือ:
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นกัปปิยการก,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นไวยาวัจกร.’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นผู้ดายหญ้า,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นผู้แจกข้าวต้ม,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นผู้แจกผลไม้,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นผู้แจกของขบเคี้ยว,’
“สามเณโรติ มํ ธาเรหีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า สามเณโรติ มํ ธาเรหิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
“‘กุมารโกติ มํ ธาเรหิ, เจฏโก๑ เปฏโก โมณิคลฺโล ‘สมณุทฺเทโสติ มํ ธาเรหีติ เอวํ สามเณรเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งสามเณรอย่างนี้ คือ:
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นสามเณรน้อย,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นสามเณรเล็ก,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นสามเณรปานกลาง,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นสามเณรโค่ง,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นสมณุทเทส,’๒
“ติตฺถิโยติ มํ ธาเรหีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า ติตฺถิโยติ มํ ธาเรหิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
“‘นิคฺคณฺโฐติ มํ ธาเรหีติ อาชีวโก ตาปโส ปริพพฺ าชโก ‘ปณฺฑรงฺโคติ มํ ธาเรหีติ เอวํ ติตฺถิยเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้คำไวพจน์แห่งเดียรถีย์อย่างนี้ คือ:
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นนิครนถ์,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นอาชีวก,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นดาบส,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นปริพาชก,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นตาปะขาว,’
“ติตฺถิยสาวโกติ มํ ธาเรหีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า ติตฺถิยสาวโกติ มํ ธาเรหิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
๑ สพฺพตฺถ เจลโกติ ลิขิยติ.
๒ คือสามเณรมีอายุครบอุปสมบทแล้ว แต่ยังมิได้อุปสมบท
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“‘นิคฺคณฺฐสาวโกติ มํ ธาเรหิ, ‘อาชีวกตาปสปริพฺพาชกปณฺฑรงฺคสาวโกติ มํ ธาเรหีติ
เอวํ ติตฺถิยสาวกเววจเนน [303] สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งสาวกเดียร์อย่างนี้ คือ:
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นสาวกของนิครนถ์,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นสาวกของอาชีวดาบสปริพาชกและตาปะขาว,’
“อสฺสมโณติ มํ ธาเรหีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า อสฺสมโณติ มํ ธาเรหิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
“‘ทุสฺสีโลติ มํ ธาเรหิ, ปาปธมฺโม, อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโร, ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต, อสฺสมโณ สมณปฏิญฺโญ, อพฺรหฺมจารี
พฺรหฺมจาริปฏิญฺโญ, อนฺโตปูติ, อวสฺสุโต, กสมฺพุชาโต, ‘โกณฺโฑติ มํ ธาเรหีติ เอวํ อสฺสมณเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งผู้มิใช่สมณะอย่างนี้ คือ:
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นผู้ทุศีล,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นผู้มีธรรมลามก,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นผู้ไม่สะอาดและมีสมาจารที่ตามระลึกด้วยความรังเกียจ,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นผู้มีงานปกปิด,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นผู้มิใช่สมณะ แต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นผู้ประพฤติไม่ประเสริฐ ก็ปฏิญญาว่า เป็นผู้ประพฤติประเสริฐ,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นผู้เน่าภายใน,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นผู้อันราคะชุ่มแล้ว,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นผู้ดุจหยากเยื่อ,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘เป็นคนชั่ว,’
“อสกฺยปุตฺติโยติ มํ ธาเรหีติ น เววจเนน ปจฺจกฺขานํ ฯ
การบอกลาด้วยคำว่า อสกฺยปุตฺติโยติ มํ ธาเรหิ ไม่ใช่เป็นการบอกลาด้วยคำไวพจน์.
“น สมฺมาสมฺพุทฺธปุตฺโตติ มํ ธาเรหิ, น อนนฺตพุทฺธิปุตฺโต, น อโนมพุทธฺ ิปุตฺโต, น โพธิปฺปญฺญาณปุตฺโต, น ธีรปุตฺโต,
น วิคตโมหปุตฺโต, น ปภินฺนขีลปุตฺโต, น วิชิตวิชยปุตฺโตติ มํ ธาเรหีติ เอวมาทิ อสกฺยปุตฺติยเววจเนน สิกฺขาปจฺจกฺขานํ โหติ ฯ
การบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ด้วยคำไวพจน์แห่งผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร มีอาทิอย่างนี้ คือ:
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘ไม่เป็นบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘ไม่เป็นบุตรของพระอนันตพุทธิเจ้า,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘ไม่เป็นบุตรของพระอโนมพุทธิเจ้า,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘ไม่เป็นบุตรของโพธิปัญญาณเจ้า,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘ไม่เป็นบุตรของพระธีรเจ้า,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘ไม่เป็นบุตรของพระวิคตโมหเจ้า,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘ไม่เป็นบุตรของพระปภินนขีลเจ้า,’
ท่านจงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่า ‘ไม่เป็นบุตรของพระวิชติ วิชัยเจ้า,’
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“เตหิ อากาเรหิ เตหิ ลิงฺเคหิ เตหิ นิมิตฺเตหีติ เตหิ “พุทธฺ เววจนานิ วาติอาทินา นเยน วุตฺเตหิ พุทฺธาทีน ํ เววจเนหิ ฯ
หลายบทว่า เตหิ อากาเรหิ เตหิ ลิงฺเคหิ เตหิ นิมิตฺเตหิ ความว่า
(ภิกษุย่อมกล่าวให้ผู้อื่นรู้) ด้วยคำไวพจน์แห่งพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้น
คือที่ตรัสไว้โดยนัยมีอาทิว่า “คำไวพจน์แห่งพระพุทธเจ้าก็ดี.”
เววจนานิ หิ สิกฺขาปจฺจกฺขานสฺส การณตฺตา “อาการาติ
พุทธฺ าทีนํ สณฺฐานทีปนตฺตา สิกฺขาปจฺจกฺขานสณฺฐานตฺตา เอว วา “ลิงฺคานีติ
สิกฺขาปจฺจกฺขานสฺส สญฺชานนเหตุโต มนุสฺสานํ ติลกาทีนิ วิย “นิมิตฺตานีติ วุจฺจนฺติ ฯ
จริงอยู่ คำไวพจน์ทั้งหลาย ท่าน (เรียกว่า) “อาการ” เพราะเป็นเหตุแห่งการบอกลาสิกขา,
(เรียกว่า) “เพศ” เพราะแสดงทรวดทรงแห่งพระพุทธเจ้าเป็นต้น หรือ เพราะสมควรแก่การบอกลาสิกขานั่นเอง,
เรียกว่า “นิมิต” เพราะเป็นเหตุให้รู้การบอกลาสิกขา เหมือนจุดดำทั้งหลายมีไฝ๑ เป็นต้นของพวกมนุษย์ ฉะนั้น.
“เอวํ โข ภิกฺขเวติ อิโต ปรํ อญฺญสฺส สิกฺขาปจฺจกฺขานการณสฺส อภาวโต นิยเมนฺโต อาห ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) ตรัสกำหนดแน่นอนลงไปว่า เอวํ โข ภิกฺขเว ดังนี้เป็นต้น
เพราะเหตุแห่งการบอกลาสิกขาอย่างอื่น นอกจากเหตุที่กล่าวแล้วนี้ไม่มี.
อยํ เหตฺถ อตฺโถ “เอวเมว ทุพฺพลฺยาวิกมฺมญฺเจว โหติ สิกฺขาปจฺจกฺขานญฺจ, น อิโต ปรํ การณมตฺถีติ ฯ
จริงอยู่ ใน(คำว่า เอวํ โข) นี้ มีอธิบายดังนีว้ ่า
“ความทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพล และการบอกลาสิกขา ย่อมมีได้ดว้ ยอาการอย่างนี้แล, เหตุอื่นนอกจากนี้ หามีไม่.”
[ลาสิกขากับคนวิกลจริตเป็นต้นไม่เป็นอันบอกลา]
เอวํ สิกฺขาปจฺจกฺขานลกฺขณํ ทสฺเสตฺวา อปจฺจกฺขาเน อสมฺโมหตฺถํ ตสฺเสว จ สิกฺขาปจฺจกฺขานลกฺขณสฺส ปุคฺคลาทิวเสน วิปตฺติ
ทสฺสนตฺถํ “กถญฺจ ภิกฺขเว อปจฺจกฺขาตาติอาทิมาห ฯ
พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงแสดงลักษณะแห่งการบอกลาสิกขาอย่างนี้แล้ว เพื่อความไม่เลอะเลือนในการไม่บอกลา
และเพื่อแสดงความวิบัติแห่งลักษณะการบอกลาสิกขานั้นนั่นเอง ด้วยอำนาจแห่งบุคคลเป็นต้น จึงตรัสคำว่า
กถญฺจ ภิกฺขเว อปจฺจกฺขาตา ดังนี้เป็นต้น.
ตตฺถ “เยหิ อากาเรหีติอาทิ [304] วุตฺตนยเมว ฯ
ใน(คำว่า อปจฺจกฺขาตา เป็นต้น)นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):
คำว่า เยหิ อาการเรหิ เป็นต้น มีนัยดังกล่าวแล้วนั่นเอง.
“อุมฺมตฺตโกติ ยกฺขุมฺมตฺตโก วา ปิตตฺ ุมฺมตฺตโก วา โยโกจิ วิปรีตสญฺโญ ฯ
บทว่า อุมฺมตฺตโก ได้แก่ (ภิกษุ)บ้าเพราะถูกยักษ์เข้าสิง หรือบ้าเพราะดีกำเริบ คือ ภิกษุผู้มีสัญญาวิปริตรูปใดรูปหนึ่ง.
โส สเจ ปจฺจกฺขาติ, อปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ
ภิกษุบ้านั้น ถ้าบอกลา (สิกขา) ไซร้, สิกขา ย่อมไม่เป็นอันบอกลา.
๑ ขี้แมลงวัน จุดดําเล็กๆ ที่ขึ้นตามร่างกาย
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“อุมฺมตฺตกสฺสาติ ตาทิสสฺเสว อุมฺมตฺตกสฺส ฯ
บทว่า อุมฺมตฺตกสฺส ได้แก่ ภิกษุบ้าเช่นนั้นเหมือนกัน.
ตาทิสสฺส หิ สนฺติเก สเจ ปกตตฺโต สิกฺขํ ปจฺจกฺขาติ, อุมฺมตฺตโก น ชานาติ, อปจฺจกฺขาตา โหติ สิกฺขา ฯ
จริงอยู่ ถ้าปกตัตตภิกษุ บอกลาสิกขาในสำนักของภิกษุบ้าเช่นนั้นไซร้, ภิกษุบ้าไม่เข้าใจ, สิกขา ย่อมไม่เป็นอันบอกลา.
“ขิตฺตจิตฺโตติ ยกฺขุมฺมตฺตโก วุจจฺ ติ ฯ
ภิกษุบ้าเพราะถูกยักษ์เข้าสิง ท่านเรียกว่า “ภิกษุผู้มีจติ ฟุ้งซ่าน.”
ปุริมปเท ปน อุมฺมตฺตกสามญฺเญน วุตตฺ ํ “ยกฺขุมฺมตฺตโก วา ปิตฺตุมฺมตฺตโก วาติ ฯ
อนึง่ คำว่า “ภิกษุบา้ เพราะถูกยักษ์เข้าสิง หรือภิกษุบา้ เพราะดีกำเริบ” ท่านกล่าวไว้แล้วในบทต้น โดยความเป็นภิกษุบา้ เสมอกัน.
อุภินฺนมฺปิ วิเสโส อนาปตฺตวิ าเร อาวิภวิสฺสติ ฯ
ความแปลกกันแห่ง(ภิกษุบ้า)แม้ทั้งสองจักมีแจ้งในอนาปัตติวาร.
เอวํ ขิตฺตจิตฺโต ปจฺจกฺขาติ. อปจฺจกฺขาตา ว โหติ ฯ
ภิกษุผู้มีจติ ฟุ้งซ่านอย่างนั้น บอกลา (สิกขา). สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกลาเลย.
ตสฺส สนฺติเก ปจฺจกฺขาตาปิ, ตมฺหิ อชานนฺเต, อปจฺจกฺขาตา โหติ ฯ
(สิกขา) แม้(อันปกตัตตภิกษุบอกลาแล้ว)ในสำนัก(ภิกษุบ้าเพราะถูกยักษ์เข้าสิง)นั้น,
เมื่อ(ภิกษุบ้า)นั้นไม่เข้าใจ, ก็ไม่เป็นอันบอกลา.
“เวทนฏฺโฏติ พลวติยา ทุกฺขเวทนาย ผุฏฺโฐ มุจฺฉาปเรโต ฯ
บทว่า เวทนฏฺโฏ ได้แก่ ภิกษุผู้อันทุกขเวทนาที่มกี ำลังถูกต้องแล้ว คือ ผู้ถูกความสลบไสลครอบงำแล้ว.
เตน วิปฺปลปนฺเตน ปจฺจกฺขาตาปิ อปจฺจกฺขาตา โหติ ฯ
(สิกขา)ที่(ภิกษุผู้ถูกเวทนาเบียดเบียน)บ่นเพ้ออยู่นั้น แม้บอกลาแล้ว ก็ยอ่ มไม่เป็นอันบอกลา.
ตสฺส สนฺติเก ปจฺจกฺขาตาปิ ตมฺหิ อชานนฺเต อปจฺจกฺขาตา โหติ ฯ
(สิกขา)แม้อันภิกษุบอกลาแล้วในสำนักของ(ภิกษุผู้ถูกเวทนาครอบงำ)นั้น,
เมื่อ(ภิกษุผู้ถูกเวทนาครอบงำ)นั้น ไม่เข้าใจ, ก็ไม่เป็นอันบอกลา.
“เทวตาย สนฺติเกติ ภุมฺมเทวตํ อาทึ กตฺวา ยาว อกนิฏฺฐเทวตาย สนฺติเก ปจฺจกฺขาตา อปจฺจกฺขาตา โหติ ฯ
สองบทว่า เทวตาย สนฺติเก ความว่า (สิกขา)ที่ภิกษุบอกลาแล้วในสำนักของเทวดา เริ่มต้นแต่ภุมมเทวดาไปจนถึงอนิฏฐเทวดา
ย่อมไม่เป็นอันบอกลา.
“ติรจฺฉานคตสฺสาติ นาคมาณวกสฺส วา สุปณฺณมาณวกสฺส วา กินฺนรหตฺถิมกฺกฏาทีนํ วา ยสฺส กสฺสจิ สนฺติเก ปจฺจกฺขาตา อปจฺ
จกฺขาตาว โหติ ฯ
บทว่า ติรจฺฉานคตสฺส ความว่า (สิกขา) ที่ภกิ ษุบอกลาแล้วในสำนักของนาคมาณพก็ดี สุบรรณมาณพก็ดี
หรือในสำนักของเทวดาเหล่ากินนร ช้าง และลิงเป็นต้น พวกใดพวกหนึ่งก็ดี ย่อมไม่เป็นอันบอกลาเลย.
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ตตฺร อุตฺมตฺตกาทีนํ สนฺติเก อชานนภาเวน อปจฺจกฺขาตา ว ฯ
(สิกขา) ที่ภกิ ษุบอกลาในสำนักของ(บรรดาภิกษุบ้าเป็นต้น)เหล่านั้น ย่อมไม่เป็นอันบอกลาแท้
เพราะ (ภิกษุบ้าเป็นต้นนั้น) ไม่เข้าใจ.
เทวตาย สนฺติเก อติขิปฺปํ ชานนภาเวน ฯ
ที่บอกลาในสำนักของเทวดา ก็ย่อมไม่เป็นอันบอกลา (เหมือนกัน) เพราะ (เทวดา) รู้เรื่องเร็วเกินไป.
เทวตา นาม มหาปญฺญา ติเหตุกปฏิสนฺธกิ า อติขิปฺปํ ชานนฺติ ฯ
ชื่อว่าเทวดาพวกที่มีปฏิสนธิเป็นไตรเหตุ มีปัญญามาก ย่อมรู้อะไรเร็วเกินไป.
จิตตฺ ญฺจ นาเมตํ ลหุปริวตฺตํ ตสฺมา “จิตตฺ ลหุกสฺส ปุคฺคลสฺส จิตฺตวเสเนว มา อติขิปฺปํ วินาโส อโหสีติ
เทวตาย สนฺติเก สิกฺขาปจฺจกฺขานํ ปฏิกฺขิปิ ฯ
ก็ขึ้นชื่อว่าจิตนี้ ย่อมเป็นธรรมชาตเป็นไปรวดเร็ว. เพราะเหตุนั้น (พระผู้มพี ระภาค)จึงทรงหมายพระหทัยว่า
“ความพินาศของบุคคล (ภิกษุ) ผู้มีจิตกลับกลอก อย่าได้มีเร็วไปนัก เพราะอำนาจจิตนั่นเลย”
จึงทรงห้ามการลาสิกขาในสำนักของเทวดาไว้.
มนุสฺเสสุ [305] ปน นิยโม นตฺถิ.
ยสฺส กสฺสจิ สภาคสฺส วา วิสภาคสฺส วา คหฏฺฐสฺส วา ปพฺพชิตสฺส วา วิญฺญุสฺส สนฺติเก ปจฺจกฺขาตา ปจฺจกฺขาตาว โหติ ฯ
ส่วนในหมู่มนุษย์ ไม่มีกำหนดไว้. (สิกขา) ที่ภิกษุบอกลาในสำนักของคนใดคนหนึ่ง ผู้เป็นสภาคกัน (คือบุรุษ) ก็ตาม
ผู้เป็นวิสภาคกัน (คือมาตุคาม) ก็ตาม เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม เป็นบรรพชิตก็ตาม ซึ่งเข้าใจ (คือรู้เดียงสา) ย่อมเป็นอันบอกลาแล้วแท้.
สเจ ปน โส น ชานาติ อปจฺจกฺขาตา ว โหติ ฯ
ถ้าว่าคนนั้นไม่เข้าในไซร้, (สิกขา) ก็ยอ่ มไม่เป็นอันบอกลาเลย.
เอตมตฺถํ ทสฺเสนฺโต “อริยเกนาติอาทิมาห ฯ
พระผู้มีพระภาค จะทรงแสดงใจความนั่น จึงตรัสคำว่า อริยเกน เป็นต้น.
ตตฺถ อริยกนฺนาม อริยโวหาโร มคธภาสา ฯ
ใน(คำว่า อริยเกน เป็นต้น)นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):
โวหารของชาวอริยะ ชื่อว่าอริยกะ ได้แก่ ภาษาของชาวมคธ.
มิลกฺขกํ นาม โยโกจิ อนริยโก อนฺธทมิฬาทิ ฯ
(โวหาร) ที่ไม่ใช่ของชาวอริยะ อย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อมิลักขกะ ได้แก่ โวหารของชาวอันธทมิฬ เป็นต้น.
“โส เจ น ปฏิวิชานาตีติ ภาสนฺตเร วา อนภิญฺญตาย พุทธฺ สมเย วา อโกวิทตาย “อิมนฺนาม อตฺถํ เอส ภณตีติ น ปฏิวิชานาติ ฯ
หลายบทว่า โส เจ น ปฏิวิชานาติ ความว่า (ถ้าชนชาวมิลักขะนั้น) ไม่เข้าใจว่า “ภิกษุนั่น พูดเนื้อความชื่อนี้”
เพราะความที่ตนไม่รใู้ นภาษาอื่น หรือเพราะความที่ตนไม่ฉลาดในพุทธสมัยสิกขาด ย่อมไม่เป็นอันบอกลา.
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“ทวายาติ สหสา อญฺญํ ภณิตุกาโม สหสา “พุทฺธํ ปจฺจกฺขามีติ ภณติ ฯ
บทว่า ทวาย๑ ความว่า ภิกษุผู้มีความประสงค์จะพูดอย่างหนึ่งโดยเร็ว แต่พูดไปโดยเร็วว่า “ข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้า”
ดังนี้ (ชื่อว่า ภิกษุบอกคืนสิกขา โดยกล่าวเร็ว).
“รวายาติ รวาภญฺเญน ฯ
บทว่า รวาย แปลว่า โดยการพูดพลาด.
“อญฺญํ ภณิสฺสามีติ อญฺญํ ภณนฺโต ปุริเมน โก วิเสโสติ เจ ฯ
หาก(จะมีผู้ถาม ถาม) ว่า “ภิกษุคิดว่า ‘เราจักพูดอย่างหนึ่ง’ ดังนี้ แต่พูดไปอีกอย่างหนึ่ง (คือพูดว่า ‘เราบอกคืนพระพุทธเจ้า)๒
คำพูดทีพ่ ูดนี้ กับคำพูดที่มีอยู่ก่อน๓ มีความแปลกกันอย่างไร?”
ปุริมํ ปณฺฑิตสฺสาปิ สหสาวเสน อญฺญํ ภณนํ ฯ
อิทํ ปน มนฺทตฺตา โมมุหตฺตา ปกฺขลนฺตสฺส “อญฺญํ ภณิสฺสามีติ อญฺญํ ภณนํ ฯ
แก้ว่า “แม้ฉลาดพูดคำก่อนพลาดไปเป็นคำอื่น ก็ด้วยอำนาจความเร็ว.”
แต่บุคคลผู้พลั้งพลาด ตั้งใจว่า “เราจักพูดอย่างหนึ่ง” พลาดไปพูดอย่างหนึ่งนี้ ก็เพราะความทีต่ นเป็นคนทึบ เป็นคนหลงใหล.
“อสฺสาเวตุกาโม สาเวตีติ อิมสฺส สิกฺขาปทสฺส ปาลึ วาเจติ ปริปุจฺฉติ อุคฺคณฺหาติ สชฺฌายํ กโรติ วณฺเณติ
อยํ วุจฺจติ “อสฺสาเวตุกาโม สาเวตีติ ฯ
สองบทว่า อสฺสาเวตุกาโม สาเวติ ความว่า ภิกษุบอก สอบถามเล่าเรียน ทำการสาธยาย พรรณนาบาลีแห่งสิกขาบทนี้,
ภิกษุนี้ เรียกว่า “ผู้ไม่ประสงค์จะประกาศ แต่ประกาศให้ได้ยิน.”
“สาเวตุกาโม น สาเวตีติ ทุพฺพลภาวํ อาวิกตฺวา สิกฺขํ ปจฺจกฺขนฺโต วจีเภทํ น กโรติ อยํ วุจฺจติ “สาเวตุกาโม น สาเวตีติ ฯ
หลายบทว่า สาเวตุกาโม น สาเวติ ความว่า ภิกษุผู้ทำให้แจ้งความเป็นผู้ทุรพลแล้วบอกคืนสิกขา แต่ไม่ลั่นวาจา,
ภิกษุนี้ เรียกว่า “ผู้ประสงค์จะประกาศ แต่ไม่ประกาศให้ได้ยิน.”
“อวิญฺญุสฺส สาเวตีติ มหลฺลกสฺส วา โปตฺถกรูปสทิสสฺส ครุเมธสฺส วา สมเย อโกวิทสฺส
คามทารกานํ วา อวิญฺญตุ ํ ปตฺตานํ สาเวติ ฯ
สองบทว่า อวิญฺญุสฺส สาเวติ ความว่า ประกาศแก่คนชราผู้เป็นเช่นกับด้วยรูปปั้นหรือผู้มีปัญญาทึบ ซึ่งไม่ฉลาดในลัทธิ (ศาสนา)
หรือพวกเด็กชาวบ้าน ผู้ยังไม่บรรลุเดียงสา.
“วิญฺญุสฺส น สาเวตีติ ปณฺฑิตสฺส ญาตุํ สมตฺถสฺส น สาเวติ ฯ
สองบทว่า วิญฺญุสฺส น สาเวติ ความว่า ไม่ประกาศแก่ผู้ฉลาดซึ่งสามารถจะเข้าใจได้.

๑ ฎีกาสารัตถทีปนี. ๒/๑๒๕. แก้ไว้วา ทวาติ สหสา แปลว่า บทว่า ทวา แปลว่าโดยเร็ว.
๒ อญฺญํ ภณิสฺสามีติ อญฺญํ ภณนฺโต “พุทฺธํ ปจฺจกฺขามีติ ภณติ. สารัตถทีปนี. ๒/๑๒๕.
๓ ปุริเมน ภณเนน สทฺธึ อิมสฺส ภณสฺส โก วิเสโสติ ปุจฺฉโก เจ ปุจฺฉติ อตฺถโยชนา๑/๒๕๓.
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“สพฺพโส วา ปนาติ “พุทฺธํ ปจฺจกฺขามีติอาทีสุ เยน ปริยาเยน สิกฺขา ปจฺจกฺขาตา โหติ
ตโต เอกมฺปิ วจีเภทํ [306] กตฺวา น สาเวติ ฯ
หลายบทว่า สพฺพโส วา ปน ความว่า สิกขา ย่อมเป็นอันบอกลาแล้ว โดยปริยายใด ในบรรดาคำว่า พุทธฺ ํ ปจฺจกฺขามิ เป็นต้น,
แต่เธอหาได้ทำแม้ปริยายอย่างหนึ่งจากปริยายนั้น คือลั่นวาจาประกาศให้ได้ยินไม่.
“เอวํ โขติ อปจฺจกฺขานลกฺขณํ นิยเมติ ฯ
พระผู้มีพระภาค ย่อมทรงกำหนดลักษณะแห่งการไม่บอกลาไว้ ด้วยคำว่า เอวํ โข เป็นต้น.
อยํ หิ เอตฺถ อตฺโถ “เอวเมว สิกฺขา อปจฺจกฺขาตา โหติ, น อญฺเญน การเณนาติ ฯ
จริงอยู่ ใน(คำว่า เอวํ โข เป็นต้น)นี้ มีอธิบายดังนีว้ ่า
“สิกขา ย่อมเป็นอันภิกษุไม่บอกลา ด้วยอาการอย่างนี้แล หามีได้ด้วยเหตุอย่างอื่นไม่.”
[อรรถาธิบายความหมายแห่งเมถุนธรรม]
อิทานิ “เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสเวยฺยาติอาทีนํ อตฺถทสฺสนตฺถํ “เมถุนธมฺโม นามาติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ เพื่อทรงแสดงใจความแห่งบทว่า เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิสเวยฺย เป็นต้น พระผู้มพี ระภาค จึงตรัสคำว่า เมถุนธมฺโม นาม เป็นต้น.
ตตฺถ “เมถุนธมฺโม นามาติ อิทํ นิทฺทิสติ พฺพสฺส เมถุนธมฺมสฺส อุทฺเทสปทํ ฯ
ในคำว่า เมถุนธมฺโม นาม เป็นต้นนั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):
คำว่า เมถุนธมฺโม นาม นี้ เป็นบทอุเทสแห่งเมถุนธรรมที่ควรอธิบาย.
“อสทฺธมฺโมติ อสตํ นีจชนานํ ธมฺโม ฯ
ธรรมของพวกอสัตบุรุษทั้งหลาย คือคนต่ำช้า ชื่อว่าอสัทธรรม.
“คามธมฺโมติ คามวาสีนํ เสวนธมฺโม ฯ
ธรรมทีจ่ ะพึงเสพของพวกชาวบ้าน ชื่อว่าคามธรรม.
“วสลธมฺโมติ วสลานํ ธมฺโม ฯ
ธรรมของพวกคนถ่อย ชื่อวสลธรรม.
กิเลสวสฺสนโต วา “สยเมว วสโล ธมฺโมติ วสลธมฺโม ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ธรรมชื่อว่า ถ่อยเองนั่นแล เพราะเป็นที่ไหลออกแห่งกิเลส เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า วสลธรรม.
“ทุฏฺฐุลฺลนฺติ ทุฏฺฐญฺจ กิเลเสหิ ทุฏฺฐตฺตา ถุลฺลญฺจ อนิปุณภาวโตติ ทุฏฺฐุลฺลํ ฯ
บทว่า ทุฏฺฐุลฺลํ มีความว่า ชื่อว่าเป็นธรรมชัว่ เพราะเป็นธรรมอันกิเลสทั้งหลายประทุษร้ายแล้ว และชื่อว่าเป็นธรรมหยาบ
เพราะเป็นธรรมไม่ละเอียด เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าธรรมชั่วหยาบ.
อิโต ปฏฺฐาย จ ตีสุ ปเทสุ “โย โสติ อิทํ ปริวตฺเตตฺวา “ยนฺตนฺติ กตฺวา โยเชตพฺพํ
“ยนฺตํ ทุฏฺฐุลฺลํ, ยนฺตํ โอทกนฺติกํ, ยนฺตํ รหสฺสนฺติ ฯ
อนึง่ ตัง้ แต่นไ้ี ป พึงเปลีย่ นสองบทว่า โย โส นี้ ทำให้เป็น ยนฺตํ ประกอบใน ๓ บทว่า ยนฺตํ ทุฏฐฺ ลุ ลฺ ํ ยนฺตํ โอทกนฺตกิ ยํ นฺตํ รหสฺสํ.
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เอตฺถ จ “ยสฺมา ตสฺส กมฺมสฺส ปริวารภูตํ ทสฺสนมฺปิ คหณมฺปิ อามสนมฺปิ ผุสนมฺปิ ฆฏฺฏนมฺปิ ทุฏฺฐุลฺลํ.
ตสฺมาปิ ตํ กมฺมํ ทุฏฺฐุลฺลํ, ยนฺตํ ทุฏฺฐุลฺลํ โส เมถุนธมฺโม,
อุทกํ อสฺส อนฺเต สุทฺธตฺถํ อาทิยตีติ อุทกนฺตํ,
อุทกนฺตเมว โอทกนฺตกิ ํ, ยนฺตํ โอทกนฺติกํ โส เมถุนธมฺโม.
รโห ปฏิจฺฉนฺเน โอกาเส กตฺตพฺพตาย รหสฺสํ. ยนฺตํ รหสฺสํ โส เมถุนธมฺโมติ เอวํ โยชนา เวทิตพฺพา ฯ
ก็แล พึงทราบโยชนาใน (๓ บท)นี้ อย่างนี้วา่
การเห็นก็ดี การจับก็ดี การลูบคลำก็ดี การถูกต้องก็ดี การเสียดสีก็ดี ซึ่งเป็นบริวารของกรรมนั้น จัดเป็นกรรมชัว่ หยาบ,
แม้เพราะเหตุนั้น กรรมนั้นจึงจัดเป็นกรรมชั่วหยาบ กรรมชั่วหยาบนั้น ชื่อว่าเมถุนธรรม,
น้ำอันบุคคลย่อมถือเอา เพื่อความสะอาดในที่สุดแห่งกรรมนั้น เหตุนั้น กรรมนั้น จึงชื่อว่ามีน้ำเป็นที่สุด,
กรรมมีน้ำเป็นที่สุดนั่นแล ชื่อว่า โอทกันติกะ, กรรมมีน้ำเป็นที่สุดนั้น ชื่อว่าเมถุนธรรม,
(กรรมนั้น) ชื่อว่า เป็นกรรมลับ เพราะความเป็นกรรมที่ต้องทำในที่ลับ คือในโอกาสอันปิดบัง, กรรมลับนั้น ชื่อว่าเมถุนธรรม.”
ทฺวเยน ทฺวเยน สมาปชฺชิตพฺพโต ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ๑ ฯ
(กรรมนั้น) ชื่ออันคนเป็นคู่ๆ พึงถึงร่วมกัน เพราะความเป็นกรรมอันบุคคลพึงร่วมกันเป็นคู่ๆ.
ตตฺถ โยชนา “ยา สา ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ โส เมถุนธมฺโม นามาติ ฯ
ใน(บทว่า ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ) นั้น พึงทราบโยชนาว่า “กรรมอันคนเป็นคู่ๆ พึงถึงร่วมกันนั้น ชื่อว่าเมถุนธรรม.”
อิธ ปน ตํ สพฺพํ เอกชฺฌํ นิคเมนฺโต [307] อาห “เอโส เมถุนธมฺโม นามาติ ฯ
ก็แล ใน(อธิการ)นี้ (พระผู้มพี ระภาค) จะทรงกล่าวซ้ำธรรมทั้งปวงมีอสัทธรรมเป็นต้นนั้นในที่เดียวกัน
จึงตรัสว่า “นี้ ชื่อว่าเมถุนธรรม.”
“กึการณา วุจฺจติ ‘เมถุนธมฺโมติ ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร (อสัทธรรม) จึงเรียกว่า ‘เมถุนธรรม?”
อุภินฺนํ รตฺตานํ สารตฺตานํ อวสฺตตุ านํ ปริยุฏฺฐติ านํ อุภินฺนํ สทิสานํ ธมฺโมติ ตํการณา วุจฺจติ “เมถุนธมฺโมติ ฯ
แก้ว่า (อสัทธรรมนั้น) เป็นของคนคู่ ผู้กำหนัดแล้ว ผู้กำหนัดจัดแล้ว ผู้อันราคะชุ่มแล้ว คือผู้อันราคะกลุ้มรุมแล้ว
ได้แก่เป็นธรรมของคนคู่ผู้ปานกัน เพราะเหตุนั้น จึงเรียกว่า “เมถุนธรรม.”
“ปฏิเสวติ นามาติ อิทํ “ปฏิเสเวยฺยาติ เอตฺถ เยนากาเรน “ปฏิเสเวยฺยาติ วุจฺจติ ตสฺสาการสฺส ทสฺสนตฺถํ มาติกาปทํ ฯ
บทว่า ปฏิเสวติ นาม นี้ เป็นบทมาติกา เพื่อแสดงอาการซึ่งเป็นเหตุอันพระองค์ตรัสเรียกบุคคลว่า “พึงเสพเฉพาะ”
ในบทว่า ปฏิเสเวยฺย นี้.

๑ ทฺวยนทฺวยสมาปตฺตีติปิ ลิขิยติ ฯ วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ ทฺวยทฺวยสมาปตฺตินฺติ ทฺวีหิ ทฺวีหิ สมาปชฺชิตพฺพํ เมถุนนฺติ วุตฺตํ ฯ
มโนรถปูรณียมฺปิ ทฺวยทฺวยสมาปตฺตินฺติ ทฺวีหิ ทฺวีหิ สมาปชฺชิตพฺพภาวนฺติ วุตฺตํ ฯ
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“โย นิมิตฺเตน นิมิตฺตนฺติอาทีสุ โย ภิกฺขุ อิตฺถิยา นิมติ ฺเตน อตฺตโน นิมิตตฺ ํ อิตฺถิยา องฺคชาเตน อตฺตโน องฺคชาตํ
สพฺพนฺติเมน ปมาเณน เอกติลพีชมตฺตมฺปิ วาเตน อสมฺผุฏฺเฐ อลฺโลกาเส ปเวเสติ, เอโส ปฏิเสวติ นาม ฯ
เอตฺตเกน สีลเภทํ ปาปุณาติ ปาราชิโก โหติ ฯ
ในบทว่า โย นิมิตฺเตน นิมิตฺตํ เป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้): ภิกษุใดให้นิมิตของตนเข้าไปทางนิมติ ของหญิง
คือให้องคชาตของตนเข้าไปทางองคชาตของหญิง ในโอกาสอันชุ่ม ซึ่งลมถูกต้องไม่ได้โดยประมาณอย่างต่ำที่สุด
แม้เพียงเมล็ดงาหนึ่ง, ภิกษุนั้น ชื่อว่าย่อมเสพเฉพาะ, ด้วยอาการเพียงเท่านี้ เธอย่อมถึงความทำลายแห่งศีล คือเป็นปาราชิก.
[สตรีนิมติ ได้ฐาน ๕ บุรุษนิมิตได้ฐาน ๖]
เอตฺถ จ อิตฺถีนิมิตฺเต “จตฺตาริ ปสฺสานิ เวมชฺฌญฺจาติ ปญฺจฏฺฐานานิ ลพฺภนฺติ ฯ
ก็บรรดา(นิมิตของสตรีและบุรุษ)นี้ ในนิมิตของสตรี ได้ฐาน ๕ คือ “ข้างทั้ง ๔ และท่ามกลาง”.
ปุริสนิมิตฺเต “จตฺตาริ ปสฺสานิ มชฺฌํ อุปรีติ ฉ ฯ
ในนิมิตของบุรุษ(ได้ฐาน) ๖ คือ ข้างทั้ง ๔ ตรงกลาง ปลาย.
ตสฺมา อิตฺถีนิมิตฺเต เหฏฺฐา ปเวเสนฺโตปิ ปาราชิโก โหติ
อุปริโต ปเวเสนฺโตปิ อุโภหิ ปสฺเสหิ ปเวเสนฺโตปิ จตฺตาริ ฐานานิ มุญฺจติ ฺวา มชฺเฌน ปเวเสนฺโตปิ ปาราชิโก โหติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ในนิมติ ของสตรี แม้สอดองคชาตเข้าไปทางใต้ ย่อมเป็นปาราชิก,
สอดเข้าไปจากข้างบนก็ดี สอดเข้าไปทางข้างทั้งสองก็ดี สอดเข้าไปตรงกลาง พ้นฐานทั้ง ๔ ก็ดี ย่อมเป็นปาราชิก (ทั้งนั้น).
ปุริสนิมิตฺตํ ปน เหฏฺฐาภาเคน ฉุปนฺตํ ปเวเสนฺโตปิ ปาราชิโก โหติ.
อุปริภาเคน ฉุปนฺตํ ปเวเสนฺโตปิ อุโภหิ ปสฺเสหิ ฉุปนฺตํ ปเวเสนฺโตปิ มชฺเฌเนว ฉุปนฺตํ ปเวเสนฺโตปิ
สมฺมิญฺชิตองฺคุลี วิย มชฺฌิมปพฺพปิฏฺฐิยา สงฺโกเปตฺวา อุปริภาเคน ฉุปนฺตํ ปเวเสนฺโตปิ ปาราชิโก โหติ ฯ
ส่วนนิมิตแห่งบุรุษ แม้ภิกษุสอดเข้าไปให้ถูกทางส่วนล่าง ย่อมเป็นปาราชิก,
สอดเข้าไปให้ถูกทางส่วนบนก็ดี สอดเข้าไปให้ถูกทางเข้าทั้งสองก็ดี สอดเข้าไปให้ถูกเฉพาะตรงกลางก็ดี
งอ๑ (นิมิตตรงกลาง) เหมือนนิ้วมืองอหลังข้อกลางแล้ว สอดเข้าไปให้ถูกทางส่วนบนก็ดี ย่อมเป็นปาราชิก (ทั้งนั้น).
ตตฺถ ตุลาทณฺฑสทิสํ ปเวเสนฺตสฺสาปิ “จตฺตาริ ปสฺสานิ มชฺฌญฺจาติ ปญฺจฏฺฐานานิ ฯ
บรรดา(นิมิตของสตรีและบุรุษ)นั้น แม้เมื่อภิกษุสอดองคชาตเข้าไปให้เหมือนกับคันชั่ง ได้ฐาน ๕ คือ ข้างทั้ง ๔ และตรงกลาง.
สงฺโกเปตฺวา ปเวเสนฺตสฺสาปิ “จตฺตาริ ปสฺสานิ อุปริภาคมชฺฌญฺจาติ ปญฺจฏฺฐานานิ ฯ
แม้เมื่อสอดให้งอเข้าไป ก็ได้ฐาน ๕ คือ ข้างทั้ง ๔ ส่วนปลายและตรงกลาง.
เอวํ [308] สพฺพานิปิ ปุริสนิมติ ฺเต ทสฏฺฐานานิ โหนฺติ ฯ
ฐานแม้ทั้งหมดในนิมิตของบุรุษมี ๑๐ ด้วยประการฉะนี้.
นิมิตฺเต ชาตํ อนฏฺฐกายปฺปสาทํ จมฺมขีลํ วา ปิฬกํ วา ปเวเสติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
นฏฺฐกายปฺปสาทํ มตจมฺมํ วา สุกฺขปิฬกํ วา ปเวเสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
๑ ฎีกาสารัตถทีปนี และฎีกาวิมติวิโนทนี เป็น สงฺโกเจตวา.
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ภิกษุสอดติ่ง๒ หรือปม (หรือปุ่ม) ซึ่งมีกายประสาทยังดี ที่เกิดอยู่ในนิมิต (ของตน) เข้าไป (ในนิมิตของสตรี), เป็นอาบัติปาราชิก.
สอดติ่งที่ตายแล้ว หรือปมที่แห้ง ที่มีกายประสาทเสียแล้ว เข้าไป (ในนิมิตของสตรี), เป็นอาบัติทุกกฏ.
เมถุนสฺสาเทน โลมํ วา องฺคุลีองฺคุฏฺฐพีชานิ วา ปเวเสนฺตสฺสาปิ ทุกฺกฏเมว ฯ
แม้เมื่อสอดขน หรือปลายนิว้ มือและนิ้วหัวแม่มือเข้าไป (ในนิมิตของสตรี) ด้วยความยินดีในเมถุน เป็นทุกกฏเหมือนกัน.
[ภิกษุเมื่อจะพรรณนาเมถุนกถา ควรระลึกถึงพระพุทธคุณ]
อยญฺจ เมถุนกถา นาม ยสฺมา ทุฏฺฐุลฺลา กถา อสพฺภิกถา
ตสฺมา เอตํ วา อญฺญํ วา วินเย อีทิสํ ฐานํ กเถนฺเตน ปฏิกูลมนสิการญฺจ สมณสญฺญญฺจ หิโรตฺตปฺปญฺจ ปจฺจุปฏฺฐเปตฺวา
สมฺมาสมฺพุทฺเธ คารวํ อุปฺปาเทตฺวา อสมกรุณสฺส โลกนาถสฺส กรุณาคุณํ อาวชฺชิตวฺ า กเถตพฺพํ ฯ
ก็ขึ้นชื่อว่า เมถุนกถานี้ ก็คือกถาที่ชั่วหยาบ อันเป็นกถาของพวกอสัตบุรุษ,
เพราะฉะนั้น ภิกษุเมื่อจะกล่าวถึงฐานะนั่นก็ดี ฐานะอื่นก็ดี หรือฐานะเช่นนี้ในพระวินัย ก็ควรให้ปฏิกูลมนสิการ
สมณสัญญา และหิริโอตตัปปะ ตั้งขึ้นเฉพาะหน้า แล้วให้ความเคารพเกิดขึ้นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
รำพึงถึงพระกรุณาของพระโลกนาถ ผู้มีพระกรุณาหาผู้เสมอมิได้ แล้วกล่าวเถิด.
“โส หิ นาม ภควา สพฺพโส กาเมหิ วินวิ ตฺตมานโสปิ
สตฺตานุทยาย โลกานุกมฺปาย สตฺเตสุ การุญฺญตํ ปฏิจฺจ สิกฺขาปทปฺปญฺญาปนตฺถาย อีทิสํ กถํ กเถสิ.
อโห สตฺถุ กรุณาคุโณติ เอวํ โลกนาถสฺส กรุณาคุณํ อาวชฺชติ ฺวา กเถตพฺพํ ฯ
ควรรำพึงถึงพระกรุณาคุณของพระโลกนาถ อย่างนีว้ ่า
“อันที่จริง พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น แม้มพี ระมนัสหันกลับแล้วจากกามทั้งหลาย โดยประการทั้งปวง
ทรงอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย เพื่อความเอ็นดูเหล่าสัตว์ เพื่อความอนุเคราะห์แก่โลก
ได้ตรัสกถาเช่นนี้ไว้ เพื่อต้องการบัญญัติสิกขาบท, พระศาสดาทรงมีพระกรุณาคุณจริงหนอ!” ดังนี้แล้ว พึงกล่าวเถิด.
อปิจ ยทิ ภควา สพฺพากาเรน อีทิสํ กถํ น กเถยฺย,
โก ชาเนยฺย เอตฺตเกสุ ฐาเนสุ ปาราชิกํ เอตฺตเกสุ ถุลฺลจฺจยํ เอตฺตเกสุ ทุกฺกฏนฺติ ฯ
อีกประการหนึ่ง ถ้าพระผู้มีพระภาค จะไม่พึงตรัสกถาเช่นนี้โดยประการทั้งปวงไซร้,
ใครเล่าจะพึงรูไ้ ด้วา่ “ในฐานะประมาณเท่านีเ้ ป็นปาราชิก, ในฐานะประมาณเท่านี้ เป็นถุลลัจจัย, ในฐานะประมาณเท่านี้ เป็นทุกกฏ.”
ตสฺมา สุณนฺเตนปิ กเถนฺเตนปิ วีชนเกน มุขํ อปิธาย ทนฺตวิทํสกํ หสมาเนน น นิสีทิตพฺพํ ฯ
เพราะเหตุนั้น เมื่อสดับอยู่ก็ดี เมื่อกล่าวอยู่ก็ดี (ซึ่งเมถุนกถานั้น) หาควรเอาพัดปิดปากนั่งหัวเราะจนเห็นฟันกันอยู่ไม่,
“สมฺมาสมฺพทุ ฺเธนาปิ อีทิสํ กถิตนฺติ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ตพฺภีเตน หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺเนน สตฺถุปฏิภาเคน หุตฺวา กเถตพฺพนฺติ ฯ
พึงใคร่ครวญว่า “ถึงฐานะเช่นนี้ แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังได้ตรัสแล้ว” ดังนี้
เป็นผู้ไม่ย้อท้อต่อเหตุเช่นนั้น ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะมีส่วนเปรียบดังพระศาสดา แล้วกล่าวเถิด ฉะนี้แล.
มูลปฺปญฺญตฺติสิกฺขาปทํ นิฏฺฐิตํ ฯ
จบมูลบัญญัติสกิ ขาบท.
๒ จมฺมขีลนฺต นิมติ ฺเต อุฏฺฐิตจมฺมเมว. อุณฺณิคณฺโฑติปิ วทนฺติ. สารัตถทีปนี. ๒/๑๒๙. หมายเอาติ่งหรือตุ่มหนัง ซึ่งเกิดที่องคชาต.
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อนุปัญญัติวาร
[กำหนดสัตว์ที่เป็นวัตถุแห่งปาราชิกเป็นต้น]
อนุปฺปญฺญตฺติวาเร
ในวาระแห่งอนุบัญญัติ (มีวินิจฉัยดังนี้):
“อนฺตมโสติ สพฺพนฺติเมน ปริจฺเฉเทน ฯ
บทว่า อนฺตมโส แปลว่า โดยกำหนดอย่างต่ำที่สุดทั้งหมด.
“ติรจฺฉานคตายปีติ ปฏิสนฺธิวเสน ติรจฺฉาเนสุ คตาย ฯ
บทว่า ติรฺจฉานคตายปิ ความว่า ในประชาสัตว์ผู้ไปแล้ว (คือผู้เกิดแล้ว) ในเหล่าสัตว์ดริ ัจฉาน ด้วยอำนาจปฏิสนธิ.
“ปเคว [309] มนุสฺสิตฺถิยาติ ปฐมตรํ มนุสฺสชาติกาย อิตฺถิยา ฯ
สองบทว่า ปเคว มนุสฺสิตฺถิยา ความว่า (ภิกษุเสพเมถุนธรรมในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมียยังมิใช่สมณะ)
(ภิกษุเสพเมถุนธรรม) ในหญิงผู้เป็นชาติมนุษย์ ก็ย่อมมิใช่สมณะก่อนว่า.
ปาราชิกภูตาเอว เจตฺถ ติรจฺฉานคติตฺถี “ติรจฺฉานคตาติ คเหตพฺพา, น สพฺพา ฯ
ก็สัตว์ดริ ัจฉานตัวเมียซึ่งเป็นวัตถุแห่งปาราชิกนั่นแล ควรถือเอาว่า “สัตว์ดริ ัจฉาน” ใน(ปฐมปาราชิก)นี,้
ไม่ใช่สัตว์ดริ ัจฉานตัวเมียทั้งหมด. (สัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย ไม่ใช่เป็นวัตถุแห่งปาราชิกทั้งหมด).
ตตฺรายํ ปริจฺเฉโท
ใน(คำว่า สัตว์ดิรจั ฉาน) นั้น มีกำหนด (ประเภทสัตว์) ดังนี้
อปาทานํ อหิมจฺฉา
จตุปฺปทานํ มชฺชารี

ทิปทานญฺจ กุกฺกุฏี
วตฺถุ ปาราชิกสฺสิมาติ ฯ

“บรรดาพวกสัตว์ไม่มีเท้า ได้แก่ งู และปลา,
และบรรดาพวกสัตว์มีสองเท้า ได้แก่ แม่ไก่,
บรรดาพวกสัตว์มีสี่เท้า ได้แก่ แมวตัวเมีย,
สัตว์ดิรจั ฉานตัวเมียเหล่านี้ เป็นวัตถุแห่งปาราชิก.”
[อรรถาธิบายประเภทสัตว์ตา่ งๆ]
ตตฺถ อหิคฺคหเณน สพฺพาปิ อชครโคนสาทิเภทา ทีฆชาติ สงฺคหิตา ฯ
บรรดา(สัตว์มงี เู ป็นต้น)นัน้ ทีฆชาติตา่ งโดยประเภท มีงเู หลือมและงูขว้างค้อนเป็นต้นแม้ทง้ั หมด ท่านสงเคราะห์เข้าด้วย อหิ ศัพท์.
ตสฺมา ทีฆชาตีสุ ยตฺถ ติณฺณํ มคฺคานํ อญฺญตรสฺมึ สกฺกา ติลผลมตฺตํ ปเวเสตุํ, สา ปาราชิกวตฺถุ.
อวเสสา “ทุกฺกฏวตฺถูติ เวทิตพฺพา ฯ
เพราะฉะนั้น บรรดาทีฆชาติทั้งหลาย ทีฆชาติที่ภิกษุอาจสอดองคชาตเข้าไปบรรดามรรคทั้ง ๓ มรรคในมรรคหนึ่ง
ประมาณเท่าเมล็ดงา เป็นวัตถุแห่งปาราชิก. ที่เหลือพึงทราบว่า “เป็นวัตถุแห่งทุกกฏ”
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มจฺฉคฺคหเณน สพฺพาปิ มจฺฉกจฺฉปมณฺฑูกาทิเภทา อุทกชาติ สงฺคหิตา ฯ
สัตว์ที่เกิดในน้ำ ต่างโดยประเภทมี ปลา เต่า และกบเป็นต้น แม้ทั้งหมด ท่านสงเคราะห์เข้าด้วย มัจฉะ ศัพท์.
ตตฺราปิ ทีฆชาติยํ วุตฺตนเยเนว ปาราชิกวตฺถุ จ ทุกฺกฏวตฺถุ จ เวทิตพฺพํ ฯ
ใน(สัตว์ที่เกิดในน้ำแม้)นั้น พึงทราบว่า เป็นวัตถุแห่งปาราชิก และเป็นวัตถุแห่งทุกกฏ โดยนัยดังกล่าวไว้แล้วในทีฆชาตินั่นเอง.
อยํ ปน วิเสโส
ขรกมุขมณฺฑูกา นาม โหนฺติ. เตสํ มุขสณฺฐานํ มหนฺตํ ฉิทฺทํ อปฺปกํ. ตตฺถ ปเวสนํ นปฺปโหติ. มุขสณฺฐานํ ปน วณสงฺเขปํ คจฺฉติ
ตสฺมา ตํ “ถุลฺลจฺจยวตฺถูติ เวทิตพฺพํ ฯ
ส่วนความแปลกกัน มีดังต่อไปนี้:
ขึ้นชื่อว่ากบเป็นสัตว์มีปากแข็ง, กบเหล่านั้น มีสัณฐานปากกว้างแต่มชี ่องปากแคบ.
ในสัณฐานปากนั้น จึงไม่เพียงพอทีจ่ ะสอดองคชาตเข้าไปได้, แต่สัณฐานปาก ย่อมถึงความสงเคราะห์ว่าแผล,
เพราะฉะนั้น พึงทราบมุขสัณฐานนั้นว่า “เป็นวัตถุแห่งถุลลัจจัย.”
กุกฺกุฏคิ ฺคหเณน สพฺพาปิ กากกโปตาทิเภทา ปกฺขิชาติ สงฺคหิตา ฯ
ปักษีชาติ ต่างโดยประเภทมี กาและนกพิราบเป็นต้น แม้ทั้งหมดท่านสงเคราะห์เข้าด้วย กุกกุฏี ศัพท์.
ตตฺราปิ วุตตฺ นเยเนว ปาราชิกวตฺถุ จ ทุกฺกฏวตฺถุ จ เวทิตพฺพํ ฯ
ใน(ปักษีชาติ)แม้นั้น พึงทราบว่าเป็นวัตถุแห่งปาราชิกและวัตถุแห่งทุกกฏ โดยนัยดังที่กล่าวแล้วนั่นแล.
มชฺชาริคฺคหเณน สพฺพาปิ รุกฺขสุนขมงฺคุสโคธาทิเภทา จตุปฺปทชาติ สงฺคหิตา ฯ
จตุปทชาติ (สัตว์มีเท้าสี่) ต่างโดยประเภทมีกระแต๑พังพอนและเหี้ยเป็นต้น แม้ทั้งหมด ท่านสงเคราะห์เข้าด้วย มัชชารี ศัพท์.
ตตฺถาปิ วุตตฺ นเยเนว ปาราชิกวตฺถุ จ ทุกฺกฏวตฺถุ จ เวทิตพฺพํ ฯ
ใน(จตุปทชาติ)แม้นั้น ก็พึงทราบว่า เป็นวัตถุแห่งปาราชิก และเป็นวัตถุแห่งทุกกฏ โดยนัยดังที่กล่าวแล้วนั่นแล.
[ปาราชิกศัพท์เป็นไปในสิกขาบทเป็นต้น]
“ปาราชิโกติ ปราชิโต ปราชยํ อาปนฺโน ฯ
บทว่า ปาราชิโก แปลว่า พ่ายแพ้แล้ว คือถึงแล้ว ซึ่งความพ่ายแพ้.
อยํ หิ ปาราชิกสทฺโท สิกฺขาปทาปตฺติปุคฺคเลสุ วตฺตติ ฯ
จริงอยู่ ปาราชิก ศัพท์นี้ ย่อมเป็นไปทั้งในสิกขาบท อาบัติและบุคคล.

๑ นัยฎีกาสารัตถทีปนีที่ว่า รุกฺขสุนขา นาม กลนฺทกาติปิ วทนฺติ. ในอรรถกถาเวสสันตรชาดก กัณฑ์มหาพนก็มีกล่าวถึงว่า
โสณา สิงฺคาลาติ โกกสุนขา จ รุกฺสุนขา จ สิงฺคาลา จ. สืบถามกรมป่าไม้ ได้ความว่า เรียกว่า หมาไม้ Yellow-throated Marten (Martes
flavigula). เป็นสัตว์กินเนื้อ อยู่ในตระกูลเดียวกับนาก ลูกไม้ก็ชอบ มีในป่าสูงตั้งแต่เทือกเขาหิมาลัยลงมาผ่านไทยไปจนสุมาตรา ชวา แล
บอร์เนียว. Wikipedia
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ตตฺถ “อฏฺฐานเมตํ อานนฺท อนวกาโส ยํ ตถาคโต วชฺชีนํ วา วชฺชิปุตฺตกานํ วา การณา สาวกานํ [310] ปาราชิกสิกฺขาปทํ
ปญฺญตฺตํ สมูหเนยฺยาติ เอวํ สิกฺขาปเท วตฺตมาโน เวทิตพฺโพ ฯ
ใน (๓ อย่าง)นั้น (ปาราชิกศัพท์) ที่เป็นไปในสิกขาบท พึงทราบ (ในที่มา) อย่างนี้ว่า
“ดูก่อนอานนท์! มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ทีต่ ถาคตจะพึงถอนปาราชิกสิกขาบทที่ได้บัญญัติไว้แล้ว เพื่อสาวกทั้งหลาย
เพราะเหตุแห่งพวกภิกษุชาววัชชี หรือพวกวัชชีบุตรเลย.๑”
“อาปตฺตึ ตฺวํ ภิกฺขุ อาปนฺโน ปาราชิกนฺติ เอวํ อาปตฺติยา ฯ
(ที่เป็นไป)ในอาบัติ (พึงทราบ) (ในที่มา) อย่างนี้ว่า “ภิกษุ! เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว๒.”
“น มยํ ปาราชิกา. โย อวหโฏ, โส ปาราชิโกติ เอวํ ปุคฺคเล วตฺตมาโน เวทิตพฺโพ ฯ
ที่เป็นไปในบุคคล พึงทราบ (ในที่มา) อย่างนี้ว่า “พวกเรามิได้เป็นปาราชิก. ผู้ใดลัก, ผู้นั้น เป็นปาราชิก.”
“ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธํเสยฺยาติอาทีสุ ปน “ธมฺเม วตฺตตีติ วทนฺติ ฯ
แต่(อาจารย์บางพวก)กล่าวว่า “ปาราชิกศัพท์นี้ ยังเป็นไปในธรรมได้อีก เช่นในที่มามีคำว่า
“(ภิกษุ) ตามกำจัด (ภิกษุ) ด้วยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ดังนี้เป็นต้น.”๓
ยสฺมา ปน ตตฺถ “ธมฺโมติ กตฺถจิ อาปตฺติ กตฺถจิ สิกฺขาปทเมว อธิปฺเปตํ ตสฺมา โส วิสุํ น วตฺตพฺโพ ฯ
แต่เพราะเหตุทใี่ น(อาบัติและสิกขาบททั้ง ๒) นั้น ในที่บางแห่ง(พระผู้มพี ระภาค)ทรงประสงค์อาบัตวิ ่า “ธรรม”
บางแห่งก็ทรงประสงค์สิกขาบททีเดียว เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรจะกล่าวธรรมนั้นไว้อีกแผนกหนึ่ง.
ตตฺถ สิกฺขาปทํ, โย ตํ อติกกฺ มติ ตํ ปราเชติ, ตสฺมา “ปาราชิกนฺติ วุจจฺ ติ ฯ
อาปตฺติ ปน, โย ตํ อชฺฌาปชฺชติ ตํ ปราเชติ, ตสฺมา “ปาราชิกาติ วุจฺจติ ฯ
ปุคฺคโล, ยสฺมา ปราชิโต ปราชยมาปนฺโน, ตสฺมา “ปาราชิโกติ วุจฺจติ ฯ
บรรดา(สิกขาบท อาบัติ และบุคคล)นั้น
สิกขาบท (พระผู้มพี ระภาค)ตรัสว่า “ปาราชิก” เพราะเหตุที่ยังบุคคลผู้ละเมิดให้พา่ ย,
ส่วนอาบัตติ รัสว่า “ปาราชิก” เพราะเหตุที่ยังบุคคลผูต้ ้องให้พ่าย,
บุคคลตรัสว่า “เป็นปาราชิก” เพราะเหตุที่เป็นผู้พ่าย คือถึงความแพ้.
เอตเมว หิ อตฺถํ สนฺธาย ปริวาเรปิ
จริงอยู่ แม้ในคัมภีร์บริวาร (พระผู้มีพระภาค) ทรงหมายเนื้อความนี้ ตรัสว่า

๑ วิ. มหา. ๑/๔๑.
๒ วิ. มหา. ๑/๖๒.
๓ วิ. มหา. ๑/๓๗๖.
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“ปาราชิกนฺติ ยํ วุตตฺ ํ
จุโต ปรทฺโธ ภฏฺโฐ จ
สํวาโสปิ ตหึ นตฺถิ.

ตํ สุณาหิ ยถากถํ.
สทฺธมฺมา หิ นิรงฺกโต.
เตเนตํ อิติ วุจจฺ ตีติ วุตฺตํ ฯ

“อาบัติใด เราเรียกว่าปาราชิก, ท่านจงฟังอาบัตินั้นตามทีก่ ล่าว.
เพราะบุคคลผูต้ อ้ งปาราชิก ย่อมเป็นผูเ้ คลือ่ น ผิด ตกไป และเหินห่างจากสัทธรรม.
แม้ธรรมเป็นที่อยู่รว่ มกันในบุคคลนั้น ย่อมไม่มี.
เพราะเหตุนั้น อาบัตินั้น เราจึงเรียกอย่างนั้น๑ (ว่าปาราชิก).”
[อรรถาธิบายความในพระคาถา]
อยํ เหตฺถ อตฺโถ “ตํ สิกฺขาปทํ วีติกฺกมนฺโต อาปตฺติญฺจ อาปนฺโน ปุคฺคโล จุโต โหตีติ. สพฺพํ โยเชตพฺพํ ฯ
ก็ใน(ปริวารคาถา)นี้ มีเนื้อความดังต่อไปนี้:“บุคคล ผู้ละเมิดสิกขาบทนั้น และต้องอาบัตินั้น ย่อมเป็นผู้เคลื่อน (จากสัทธรรม)., คำทั้งปวงอันบัณฑิตพึงประกอบอย่างนี้.
“เตน วุจฺจตีติ เยน การเณน อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตตฺ ิโย ปริภฏฺโฐ ฉินฺโน ปราชิโต สาสนโต เตน วุจฺจติ ฯ
สองบทว่า เตน วุจฺจติ มีความว่า บุคคล ย่อมเป็นผู้ไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่เหล่ากอแห่งศากยบุตร
พลัดจากไป ขาดไป คือพ่ายแพ้จากศาสนา เพราะเหตุใด, เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น เราจึงกล่าว.
กินฺติ ฯ “ปาราชิโก โหตีติ ฯ
ถามว่า “กล่าวอย่างไร?” แก้ว่า “กล่าวว่าเป็นผู้พา่ ย.”
สห วสนฺติ เอตฺถาติ สํวาโส ฯ
ภิกษุทั้งหลาย ย่อมอยู่รว่ มกันในธรรมนี้ เหตุนั้น ธรรมนี้จึงชื่อว่าสังวาส.
ตํ ทสฺเสตุํ “สํวาโส นามาติ วตฺวา “เอกกมฺมนฺติอาทิมาห ฯ
(พระผู้มพี ระภาค)ตรัสว่า สํวาโส นาม ดังนี้แล้ว จึงตรัสคำเป็นต้นว่า เอกกมฺมํ ก็เพื่อแสดง(สังวาส)นั้น.
ตตฺรายํ สทฺธึ โยชนาย สํวณฺณนา ฯ
ใน(คำว่า เอกกมฺมํ เป็นต้น)นั้น มีคำอธิบายพร้อมทั้งโยชนาดังต่อไปนี้:จตุพฺพธิ ํปิ สงฺฆกมฺมํ สีมาปริจฺฉินฺเนหิ ปกตตฺเตหิ [311] ภิกฺขูหิ เอกโต กตฺตพฺพตฺตา เอกกมฺมํ นาม ฯ
สังฆกรรมทัง้ ๔ อย่าง ชือ่ ว่ากรรมอันเดียวกัน เพราะความเป็นธรรมทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายผูป้ กตัตตะ กำหนดด้วยสีมา จะพึงทำร่วมกัน.
ตถา ปญฺจวิโธปิ ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส เอกโต อุทฺทิสติ พฺพตฺตา เอกุทฺเทโส นาม ฯ
อนึ่ง ปาฏิโมกขุทเทสทั้ง ๕ อย่าง ชื่อว่าอุเทสเดียวกัน เพราะความเป็นอุเทสที่จะพึงสวดด้วยกัน.
ปญฺญตฺตํ ปน สิกฺขาปทํ สพฺเพหิปิ ลชฺชิปุคฺคเลหิ สมํ สิกฺขิตพฺพภาวโต สมสิกฺขาตา นาม ฯ
ส่วนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแล้วชื่อว่า สมสิกขาตา เพราะความเป็นสิกขาบทที่ลัชชีบุคคลแม้ทั้งปวงจะพึงศึกษาเสมอกัน .
๑ วิ. ปริวาร. ๘/๓๖๘.
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เอตฺถ ยสฺมา สพฺเพปิ ลชฺชิโน เอเตสุ กมฺมาทีสุ สห วสนฺติ, น เอโกปิ ตโต พหิทธฺ า สนฺทิสฺสติ,
ตสฺมา ตานิ สพฺพานิปิ คเหตฺวา “เอโส สํวาโส นามาติ อาห ฯ
ลัชชีบคุ คลแม้ทง้ั ปวง ย่อมอยูร่ ว่ มกันในกรรมเป็นต้นเหล่านี,้ บุคคลแม้ผเู้ ดียวจะปรากฏในภายนอกจากกรรมเป็นต้นนัน้ หามิได้.
เพราะเหตุนั้น (พระผู้มีพระภาค) จึงทรงรวมเอาสิ่งเหล่านั้นแม้ทั้งหมด ตรัสว่า “นี้ชื่อว่าสังวาส” ในพระบาลีนี้.
โส จ วุตฺตปฺปกาโร สํวาโส เตน ปุคฺคเลน สทฺธึ นตฺถิ, เตน การเณน ปาราชิโก ปุคฺคโล “อสํวาโสติ วุจจฺ ตีติ ฯ
ก็แล สังวาสมีประการดังกล่าวแล้วนั้น ไม่มีกับบุคคลนั้น,
เพราะเหตุนั้น บุคคลผู้พา่ ย พระองค์จึงตรัสว่า “ผู้หาสังวาสมิได้” ฉะนี้แล.
เอวํ อุททฺ ิฏฺฐสิกฺขาปทํ ปทานุกฺกเมน วิภชิตฺวา
อิทานิ ยนฺตํ “ปฏิเสเวยฺยาติ เอตฺถ เยนากาเรน “ปฏิเสเวยฺยาติ วุจฺจติ, ตสฺสาการสฺส ทสฺสนตฺถํ
“ปฏิเสวติ นามาติ อิทํ มาติกาปทํ ฐเปตฺวา “นิมติ ฺเตน นิมิตฺตํ องฺคชาเตน องฺคชาตนฺติ วุตตฺ ํ ฯ
ตตฺถ ยสฺมา น เกวลํ อิตถฺ ยิ าเอว นิมติ ตฺ ํ ปาราชิกวตฺถุ, น จ มนุสสฺ ติ ถฺ ยิ าเอว, สุวณฺณรชตาทิมยานญฺจ อิตถฺ นี มฺปิ นิมติ ตฺ ํ วตฺถเุ อว น โหติ,
ตสฺมา ยํยํ วตฺถุ โหติ ตํตํ ทสฺเสตุํ “ติสฺโส อิตฺถิโยติอาทินา นเยน, เยสํ นิมิตฺตานิ วตฺถูนิ โหนฺติ, เต สตฺเต วตฺวา
“มนุสฺสิตฺถิยา ตโย มคฺเคติอาทินา นเยน ตีณิ วตฺถูนิ อาห ฯ
พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงจำแนกสิกขาบทที่อุเทสอย่างนั้นตามลำดับบทแล้ว
บัดนี้ จึงตรัสถึงสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งมีนิมิตเป็นวัตถุแห่งปาราชิก โดยนัยมีคำว่า “หญิง ๓ จำพวก” เป็นต้น
แล้วตรัสวัตถุ ๓ โดยนัยมีคำว่า “มรรค ๓ แห่งหญิงมนุษย์” เป็นอาทิ เพื่อแสดงนิมิตที่เป็นวัตถุแห่งปาราชิก
เพราะเหตุที่นิมติ หญิงอย่างเดียวเท่านั้น จึงเป็นวัตถุแห่งปาราชิกหามิได้ นิมิตหญิงมนุษย์เท่านั้นจึงเป็นวัตถุหามิได้
ทั้งนิมิตแม้แห่งหญิงทั้งหลาย ซึ่งตกแต่งด้วยทองและเงินเป็นต้นจึงเป็นวัตถุเท่านั้นหามิได้
ในคำว่า นิมิตฺเตน นิมิตตฺ ํ องฺคชาเตน องฺคชาตํ ซึ่งพระองค์ทรงตั้งบทมาติกานี้ว่า ปฏิเสวติ นาม
เพื่อแสดงอาการเป็นเหตุตรัสว่า “พึงเสพเฉพาะ” ในบทว่า ปฏิเสเวยฺย นี้ ตรัสไว้แล้ว.
ตตฺถ “ติสฺโส อิตฺถิโย, อุภโตพฺยญฺชนกา, ตโย ปณฺฑกา, ตโย ปุริสาติ ปาราชิกวตฺถูนํ นิมิตตฺ านํ นิสฺสยา ทฺวาทส สตฺตา โหนฺติ ฯ
ใน(คำว่า “หญิง ๓ จำพวก” เป็นอาทิ)นั้น มีสัตว์ ๑๒ จำพวกซึ่งเป็นที่อาศัยแห่งนิมิต อันเป็นวัตถุแห่งปาราชิก
คือ “สตรี ๓ จำพวก อุภโตพยัญชนก ๓ จำพวก บัณเฑาะก์ ๓ จำพวก บุรุษ ๓ จำพวก”.
เตสุ อิตฺถีปุริสา ปากฏา เอว ฯ
ใน(สัตว์ ๑๒ จำพวก)นั้น สตรีและบุรุษปรากฏชัดแล้ว.
ปณฺฑกอุภโตพฺยญฺชนกเภโท ปพฺพชฺชาขนฺธกวณฺณนายํ ปากโฏ ภวิสฺสติ ฯ
ชนิดของบัณเฑาะก์และอุภโตพยัญชนก จักมีปรากฏในวรรณนาแห่งบรรพชาขันธกะ.
“มนุสฺสิตฺถิยา ตโย มคฺเค [312] เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวนฺตสฺสาติ เอตฺถ จ “มนุสฺสิตฺถิยา ตีสุ มคฺเคสูติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
ส่วนในคำว่า ผู้เสพเมถุนธรรมเฉพาะมรรค ๓ แห่งหญิงมนุษย์ นี้ พึงทราบใจความว่า “ในมรรค ๓ แห่งหญิงมนุษย์”.
เอวํ สพฺพตฺถ ฯ
พึงทราบอย่างนี้ทกุ ๆ บท.
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[มรรคที่เป็นวัตถุแห่งปาราชิกรวม ๓๐]
สพฺเพเอว เจเต “มนุสฺสิตฺถิยา ตโย มคฺคา, อมนุสฺสติ ฺถิยา ตโย, ติรจฺฉานคติตฺถิยา ตโยติ นว
มนุสฺสอุภโตพฺยญฺชนกาทีนํ นว, มนุสฺสปณฺฑกาทีนํ เทฺว เทฺว กตฺวา ฉ,
ตถา มนุสฺสปุริสาทีนนฺติ สมตฺตึส มคฺคา โหนฺติ ฯ
ก็มรรคเหล่านั้นทั้งหมดทีเดียว มี ๓๐ ถ้วน คือ
“ของหญิงมนุษย์มี ๓ มรรค, ของหญิงอมนุษย์มี ๓ มรรค, ของสัตว์ดิรัจฉานตัวเมียมี ๓ มรรค, รวมเป็น ๙,
ของมนุษย์อุภโตพยัญชนกเป็นต้นมี ๙
ของมนุษย์บัณเฑาะก์เป็นต้นมี ๖ เพราะแบ่งเป็นพวกละ ๒ มรรคๆ
ของมนุษย์ผู้ชายเป็นต้นมี ๖ เหมือนกัน”
เอเตสุ นิมิตฺตสญฺญาเตสุ ยตฺถ กตฺถจิ อตฺตโน องฺคชาตํ ติลผลมตฺตมฺปิ ปเวเสตฺวา เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวนฺโต ปาราชิกํ อาปชฺชติ ฯ
ภิกษุ เมื่อเสพเมถุนธรรม สอดองคชาตของตนเข้าไปในบรรดา(มรรค)ทีร่ ู้กันว่าเป็นนิมิตเหล่านั่น มรรคใดมรรคหนึ่ง
แม้เพียงเมล็ดงาเดียว ย่อมต้องปาราชิก.
อาปชฺชนฺโต ปน ยสฺมา เสวนจิตฺเตเนว อาปชฺชติ, น วินา เตน,
ตสฺมา ตํ ลกฺขณํ ทสฺเสนฺโต ภควา “ภิกฺขุสฺส เสวนจิตฺตํ อุปฏฺฐิเตติอาทิมาห ฯ
แต่เพราะเมื่อจะต้อง ย่อมต้องด้วยเสวนจิตเท่านั้น เว้นจากเสวนจิตนั้นหาต้องไม่.
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาค เมื่อทรงแสดงลักษณะนั้น จึงตรัสพระดำรัสว่า ภิกฺขุสฺส เสวนจิตฺตํ อุปฏฺฐิเต ดังนี้เป็นต้น.
ตตฺถ “ภิกฺขุสฺสาติ เมถุนเสวนกสฺส ภิกฺขุสฺส ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ภิกฺขุสฺส ได้แก่ ภิกษุผู้เสพเมถุน.
“เสวนจิตตฺ ํ อุปฏฺฐิเตติ ภุมฺมตฺเถ ปจฺจตฺตวจนํ ฯ “เสวนจิตฺเต ปจฺจุปฏฺฐิเตติ อตฺโถ ฯ
(บทว่า เสวนจิตฺตํ) (ใน)คำว่า เสวนจิตตฺ ํ อุปฏฺฐิเต (นี)้ เป็นปฐมาวิภัตติ ลงในอรรถสัตตมีวิภตั ติ.
อธิบายว่า “เมื่อเสวนจิตปรากฏแล้ว.”
“วจฺจมคฺคํ องฺคชาตํ ปเวเสนฺตสฺสาติ เยน มคฺเคน วจฺจํ นิกขฺ มติ, ตํ มคฺคํ อตฺตโน องฺคชาตํ ปุรสิ นิมติ ตฺ ํ ติลผลมตฺตมฺปิ ปเวเสนฺตสฺส ฯ
หลายบทว่า วจฺจมคฺคํ องฺคชาตํ ปเวเสวนตสฺส ความว่า เมื่อภิกษุสอดองคชาต คือปุริสนิมิตของตนเข้าไปทางมรรคที่อุจจาระ
ออกไปนั้น แม้เพียงเมล็ดงาเดียว.
“อาปตฺติ ปาราชิกสฺสาติ อาปตฺติ ปาราชิกา อสฺส โหตีติ อตฺโถ ฯ
สองบทว่า อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ความว่า อาบัติปาราชิก ย่อมมีแก่ภิกษุนั้น.
อถวา “อาปตฺตตี ิ อาปชฺชนํ โหติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง บทว่า อาปตฺติ แปลว่า ย่อมมีการต้อง.
“ปาราชิกสฺสาติ ปาราชิกธมฺมสฺส ฯ
บทว่า ปาราชิกสฺส ได้แก่ ธรรมคือปาราชิก.

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [มรรคที่เป็นวัตถุแห่งปาราชิกรวม ๓๐] • หน้า ๔๙๕

เอเสว นโย สพฺพตฺถ ฯ
ในทุกๆ บทก็นัยนี้นั่นแล.
[ภิกษุถูกผู้อื่นข่มขืนแล้วยินดีเป็นปาราชิก]
เอวํ เสวนจิตฺเตเนว ปเวเสนฺตสฺส อาปตฺตึ ทสฺเสตฺวา อิทานิ,
ยสฺมา ตํ ปเวสนํ นาม น เกวลํ อตฺตปู กฺกเมน ปรูปกฺกเมนาปิ โหติ, ตตฺราปิ จ สาทิยนฺตสฺเสว อาปตฺติ ปฏิเสวนจิตตฺ สมงฺคสิ สฺ , น อิตรสฺส
ตสฺมา, เย สทฺธาปพฺพชิตา กุลปุตตฺ า สมฺมาปฏิปนฺนกา ปรปกฺกเมน ปเวสเนปิ สติ น สาทิยนฺติ, เตสํ [313] รกฺขณตฺถํ
“ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสติ ฺถินฺติอาทิมาห ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) ครั้นทรงแสดงอาบัติของผู้สอด (องคชาตของตน) เข้าไปด้วยเสวนจิตอย่างเดียว อย่างนั้นแล้ว
บัดนี้ เพือ่ จะทรงรักษาเหล่ากุลบุตรผูบ้ วชด้วยศรัทธา เป็นผูป้ ฏิบตั ชิ อบ ไม่ยนิ ดีแม้ในเมือ่ มีการสอดเข้าไป ด้วยความพยายามของผูอ้ น่ื
เพราะเหตุที่ ชื่อว่าการสอด เข้าไปนั้นไม่ใช่จะมีได้ด้วยความพยายามของตนอย่างเดียวเท่านั้น
ย่อมมีได้แม้ดว้ ยความพยายามของผู้อื่น และเมื่อภิกษุยินดีในการสอดเข้าไปด้วยความพยายามของผู้อื่นแม้นั้น ก็เป็นอาบัติ,
คือเมือ่ ภิกษุมคี วามพร้อมเพรียงด้วยปฏิเสวนจิตก็เป็นอาบัติ นอกนีไ้ ม่เป็นอาบัติ จึงตรัสว่า “ภิกขฺ ุปจฺจตฺถกิ า มนุสสฺ ติ ถฺ ”ึ เป็นต้น.
ตตฺถ “ปฏิปกฺขํ อตฺถยนฺติ อิจฺฉนฺตีติ ปจฺจตฺถิกา ฯ
ใน(คำว่า ปจฺจตฺถิกา เป็นต้น)นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):เหล่าชนผู้ชอื่ ว่าเป็นข้าศึก เพราะอรรถว่า ต้องการ คือปรารถนาเป็นปฏิปักษ์ .
ภิกฺขูเอว ปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ฯ
ข้าศึกทั้งหลาย คือพวกภิกษุ ชื่อว่า ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา (ภิกษุผู้เป็นข้าศึก).
วิสภาคานํ เวริภิกฺขูนเมตํ อธิวจนํ ฯ
คำว่า ภิกษุปัจจัตถิกา นั่น เป็นชื่อของภิกษุผู้ก่อเวร ซึ่งเป็นวิสภาคกัน.
“มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุโน สนฺติเก อาเนตฺวาติ อิสฺสาปกตา ตํ ภิกฺขุํ นาเสตุกามา อามิเสน วา อุปลาเปตฺวา
มิตตฺ สนฺถววเสน วา “อิทํ อมฺหากํ กิจฺจํ กโรหีติ วตฺวา กญฺจิ มนุสฺสิตฺถึ รตฺติภาเค ตสฺส ภิกฺขุสฺส วสโนกาสํ อาเนตฺวา ฯ
หลายบทว่า มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุโน สนฺติเก อาเนตา ความว่า พวกภิกษุผู้มีความริษยาปรารถนาจะทำให้ภิกษุนั้นฉิบหาย
เอาอามิสหลอกล่อ หรือพูดด้วยอำนาจมิตสันถวะว่า “ท่านจงทำกิจนี้ของพวกเราเถิด”
แล้วพาเอาหญิงมนุษย์บางคนมายังโอกาส ซึ่งเป็นที่อยู่ของภิกษุนั้น ในเวลาราตรี.
“วจฺจมคฺเคน องฺคชาตํ อภินิสีเทนฺตีติ ตํ ภิกฺขุํ หตฺถปาทสีสาทีสุ สุคฺคหิตํ นิปฺปริผนฺทํ คเหตฺวา
อิตฺถิยา วจฺจมคฺเคน ตสฺส ภิกฺขุโน องฺคชาตํ อภินิสีเทนฺติ สมฺปโยเชนฺตตี ิ อตฺโถ ฯ
หลายบทว่า วจฺจมคฺเคน องฺคชาตํ อภินิสีเทนฺติ ความว่า จับภิกษุรูปนั้นที่อวัยวะมี มือ เท้า และศีรษะเป็นต้น ไว้มั่น
คือให้ดิ้นรนไม่ได้ แล้วให้นั่งคร่อม คือให้ประกอบองคชาตของภิกษุรูปนั้นด้วยวัจจมรรคของหญิง.
“โส เจติอาทีสุ โส เจ ภิกฺขุ วจฺจมคฺคพฺภนฺตรํ อตฺตโน องฺคชาตสฺส ปเวสนํ สาทิยติ อธิวาเสติ
ตสฺมึ ขเณ เสวนจิตตฺ ํ อุปฏฺฐเปติ ปวิฏฺฐํ สาทิยติ อธิวาเสติ
ปวิฏฺฐกาเล เสวนจิตฺตํ อุปฏฺฐเปติ ฐิตํ สาทิยติ อธิวาเสติ
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ฐานปฺปตฺตกาเล สุกฺกวิสฏฺฐิสมเย เสวนจิตฺตํ อุปฏฺฐเปติ อุทธฺ รณํ สาทิยติ อธิวาเสติ
นีหรณกาเล ปฏิเสวนจิตตฺ ํ อุปฏฺฐเปติ.
เอวํ จตูสุ ฐาเนสุ สาทิยนฺโต “มม เวริสมเณหิ อิทํ กตนฺติ วตฺตุํ น ลภติ. ปาราชิกาปตฺติเมว อาปชฺชติ ฯ
ในคำว่า โส เจ เป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):ถ้าภิกษุรูปนั้นยินดี คือยอมรับการสอดองคชาตของตนเข้าไปในร่วมในแห่งวัจจมรรค(ของหญิง)
คือ เธอให้เสวนจิตปรากฏขึ้นในขณะนั้น ยินดี คือยอมรับ การเข้าไปแล้ว,
ในเวลาที่เข้าไปแล้ว เธอก็ให้เสวนจิตปรากฏขึ้น ยินดีคืนยอมรับการหยุดอยู่,
ในเวลาที่องคชาตถึงที่ เธอก็ให้เสวนจิตปรากฏขึ้นในเวลาที่หลั่งน้ำสุกกะ ยินดี คือยอมรับถอนออก,
ในเวลาที่ชักออก เธอก็ให้ปฏิเสวนจิตปรากฏขึ้น.
ภิกษุเมื่อยินดีในฐานะ ๔ อย่างดังอธิบายมาแล้วนี้ ย่อมไม่ได้เพื่อจะพูด (แก้ตัว) ว่า
“อันสมณะผู้ก่อเวรทั้งหลาย ทำกรรมนี้แก่เราแล้ว,” ย่อมต้องอาบัติปาราชิกทีเดียว,
ยถา จ อิมานิ จตฺตาริ สาทิยนฺโต อาปชฺชติ. เอวํ ปุริมํ เอกํ อสาทิยติ ฺวา ตีณิ สาทิยนฺโตปิ
เทฺว อสาทิยิตวฺ า เทฺว สาทิยนฺโตปิ ตีณิ อสาทิยิตวฺ า เอกํ สาทิยนฺโตปิ อาปชฺชติเยว ฯ
เหมือนอย่างว่า ภิกษุเมื่อยินดีฐานะทั้ง ๔ เหล่านี้ ย่อมต้องอาบัติฉันใด,
เธอไม่ยินดีฐานะข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อแรก แต่ยินดี ๓ ฐานะอยู่ก็ดี, ไม่ยินดี ๒ ฐานะ แต่ยินดี ๒ ฐานะอยูก่ ็ดี,
ไม่ยินดี ๓ ฐานะ แต่ยินดีฐานะเดียวอยู่ก็ดี ย่อมต้องอาบัติเหมือนกันฉันนั้น.
สพฺพโส ปน อสาทิยนฺโต อาสีวิสมุขํ วิย องฺคารกาสุํ วิย จ ปวิฏฺฐํ องฺคชาตํ มญฺญมาโน นาปชฺชติ ฯ
ส่วนภิกษุ เมือ่ ไม่ยนิ ดีโดยประการทัง้ ปวง สำคัญองคชาตเหมือนเข้าไปยังปากอสรพิษ หรือเข้าไปทีห่ ลุมถ่านเพลิง หาต้องอาบัตไิ ม่.
เตน วุตฺตํ “ปเวสนํ น [314] สาทิยติ ฯเปฯ อุทฺธรณํ น สาทิยติ อนาปตฺตีติ ฯ
เพราะเหตุนั้น (พระผู้มีพระภาค) จึงตรัสว่า
“ภิกษุไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่เป็นอาบัติ.”
อิมํ หิ เอวรูปํ อารทฺธวิปสฺสกํ กาเย จ ชีวิเต จ อนเปกฺขํ
เอกาทสหิ อคฺคีหิ สมฺปชฺชลิตานีว สพฺพายตนานิ อุกฺขิตฺตาสิเก วิย จ วธเก ปญฺจกามคุเณ ปสฺสนฺต ํ ปุคฺคลํ รกฺขนฺโต
ภควา ปจฺจตฺถิกานํ จสฺส มโนรถวิฆาตํ กโรนฺโต อิมํ “ปเวสนํ น สาทิยตีติอาทิกํ จตุกฺกํ นีหริตวฺ า ฐเปตีติ ฯ
จริงอยู่ พระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงรักษาบุคคล ผู้เจริญวิปัสสนาเห็นปานนี้ ไม่มีความห่วงใยในกายและชีวติ
ผู้เล็งเห็นอายตนะทั้งปวง ดุจถูกไฟ ๑๑ กอง ให้ลุกโพลงทัว่ แล้ว
และเล็งเห็นเบญจกามคุณเป็นเหมือนเพชฌฆาตผู้เงื้อดาบขึ้นแล้วฉะนั้น
และเมื่อจะทรงทำการกำจัดมโนรถแห่งพวกที่เป็นข้าศึกของ(บุคคลผู้ไม่ยินดี)นั้น จึงทรงนำจตุกกะมีอาทิว่า
“ภิกษุผู้ไม่ยินดีการเข้าไป๑” นี้มาตั้งไว้ฉะนี้แล.
ปฐมจตุกฺกกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยจตุกกะแรก.
๑ วิ. มหา. ๑/๕๔.
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กถาว่าด้วยจตุกกะ ๒๖๙ ที่เหลือ
| เอวํ ปฐมํ จตุกฺกํ ทสฺเสตฺวา อิทานิ,
พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงแสดงปฐมจตุกกะอย่างนั้นแล้ว บัดนี้
เมื่อจะทรงแสดงจตุกกะแม้อย่างอื่น ด้วยอำนาจมรรคทั้ง ๓ เหล่านั้น
ยสฺมา ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา อิตฺถึ อาเนตฺวา น เกวลํ วจฺจมคฺเคเนว อภินิสีเทนฺติ อถโข ปสฺสาวมคฺเคนปิ มุเขนปิ ฯ
เพราะเหตุที่ภกิ ษุเป็นข้าศึก นำหญิงมาแล้ว ให้นั่งทับโดยทางวัจจมรรคอย่างเดียวนั้นหามิได้
โดยที่แท้ ให้นั่งทับโดยทางปัสสาวมรรคบ้าง โดยทางปากบ้าง,
อิตฺถึ อาเนนฺตาปิ จ เกจิ ชาครนฺตึ อาเนนฺติ, เกจิ สุตฺตํ, เกจิ มตฺตํ, เกจิ อุมฺมตฺตํ, เกจิ ปมตฺตํ. “อญฺญาวิหิตํ วิกฺขิตตฺ นฺติ อตฺโถ ฯ
และแม้เมื่อภิกษุผู้เป็นข้าศึก นำหญิงมา บางพวกนำหญิงผู้ตื่นอยู่มา บางพวกนำหญิงผู้หลับมา บางพวกนำหญิงผู้เมามา
บางพวกนำหญิงผู้เป็นบ้ามา บางพวกนำหญิงผู้ประมาทมา. อธิบายว่า “นำหญิงผู้ส่งใจไปในอารมณ์อื่น คือผู้ฟุ้งซ่านมา,”
เกจิ มตํ อกฺขยิตํ. “โสณสิคาลาทีหิ อกฺขยิตนิมติ ฺตนฺติ อตฺโถ ฯ
บางพวกนำหญิงผู้ตายแล้วที่สัตว์ยังมิได้กดั กินมา.๑
อธิบายว่า “นำหญิงผูต้ าย ซึ่งมีนิมิตอันสุนัขและสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นยังมิได้กดั กินมา”.
เกจิ มตํ เยภุยฺเยน อกฺขยิตํ.
บางพวกนำหญิงผู้ตายแล้วที่สัตว์มิได้กดั กินโดยมากมา.
เยภุยฺเยน อกฺขยิตา นาม, ยสฺสา นิมิตฺเต วจฺจมคฺเค วา ปสฺสาวมคฺเค วา มุเข วา พหุตโร โอกาโส อกฺขยิโต โหติ ฯ
หญิงตายทีช่ ื่อว่าสัตว์ยังมิได้กัดกินโดยมาก คือทีว่ ัจจมรรคก็ดี ปัสสาวมรรคก็ดี ปากก็ดี อันเป็นนิมิต
มีโอกาสที่สัตว์ยังมิได้กดั กิน มากกว่า.
เกจิ มตํ เยภุยฺเยน ขยิตํ ฯ เยภุยฺเยน ขยิตา นาม ยสฺสา วจฺจมคฺคาทิเก นิมิตฺเต พหุํ ขยิตํ โหติ อปฺปํ อกฺขยิตํ ฯ
บางพวกนำหญิงผู้ตายที่สัตว์กัดกินแล้วโดยมากมา.
หญิงตายทีช่ ื่อว่าสัตว์กัดกินแล้วโดยมาก คืออวัยวะที่นิมิต มีวัจจมรรคเป็นต้นถูกสัตว์กดั กินเป็นส่วนมาก ที่ยังมิได้กัดกินมีน้อย.
น เกวลญฺจ มนุสฺสิตฺถิเมว อาเนนฺติ อถโข อมนุสฺสติ ฺถิมฺปิ ติรจฺฉานคติตฺถิมฺปิ ฯ
และจะนำมาแต่หญิงมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นหามิได้ โดยที่แท้ นำหญิงอมนุษย์บ้าง สัตว์ดิรจั ฉานตัวเมียบ้างมา.
น เกวลญฺจ วุตฺตปฺปการํ อิตฺถิเมว อุภโตพฺยญฺชนกมฺปิ ปณฺฑกมฺปิ ปุริสมฺปิ อาเนนฺติ ฯ
ทั้งจะนำมาเฉพาะหญิงมีประการดังกล่าวแล้วอย่างเดียวหามิได้. นำอุภโตพยัญชนกบ้าง บัณเฑาะก์บ้าง ผู้ชายบ้างมา
ตสฺมา เตสํ วเสน อญฺญานิปิ จตุกฺกานิ ทสฺเสนฺโต “ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ชาครนฺตินฺตอิ าทิมาห ฯ |
จึงตรัสคำเป็นต้นว่า “ภิกษุผู้เป็นข้าศึกนำหญิงมนุษย์ผู้ตื่นอยู่มา.”๒
๑ อกฺขยิตนิมิตฺตา กล่าวเพียง อกฺขยิตา เพราะลบบทเบื้องปลายเสีย ท่านจึงได้อธิบายให้เห็น.
๒ วิ. มหา. ๑/๕๗.
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[มรรคของมนุษย์ผู้หญิงมี ๒๗ จตุกกะ]
ตตฺถ ปาลิยา [315] อสมฺโมหตฺถํ วุตฺตจตุกกฺ านิ เอวํ สงฺขฺยาโต เวทิตพฺพานิ ฯ
ใน(คำว่า ชาครนฺตึ เป็นต้น)นั้น เพื่อความไม่งมงายในพระบาลี บัณฑิตพึงทราบจตุกกะดังที่กล่าวแล้ว โดยการคำนวณ
ดังทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้:
มนุสฺสิตฺถิยา ติณฺณํ มคฺคานํ วเสน
ด้วยอำนาจมรรคทั้ง ๓ ของมนุษย์ผู้หญิงมี ๒๗ จตุกกะ คือ
“ตีณิ สุทฺธิกจตุกฺกานิ
ตีณิ ชาครนฺตีจตุกฺกานิ
ตีณิ สุตฺตจตุกกฺ านิ
ตีณิ มตฺตจตุกกฺ านิ
ตีณิ อุมฺมตฺตจตุกกฺ านิ
ตีณิ ปมตฺตจตุกฺกานิ
ตีณิ มตอกฺขยิตจตุกฺกานิ
ตีณิ เยภุยฺเยน อกฺขยิตจตุกฺกานิ
ตีณิ เยภุยฺเยน ขยิตจตุกฺกานีติ
สตฺตวีสติ จตุกฺกานิ ฯ

จตุกกะว่าด้วยมรรคล้วนๆ ๓,
จตุกกะว่าด้วยหญิงทีต่ ื่นอยู่ ๓,
จตุกกะว่าด้วยหญิงหลับ ๓,
จตุกกะว่าด้วยหญิงเมา ๓,
จตุกกะว่าด้วยหญิงบ้า ๓,
จตุกกะว่าด้วยหญิงประมาท ๓,
จตุกกะว่าด้วยหญิงตายมีนิมิตที่สตั ว์ยังมิได้กัดกิน ๓,
จตุกกะว่าด้วยหญิงตายมีนิมิตที่สตั ว์ยังมิได้กัดกินโดยมาก ๓,
จตุกกะว่าด้วยหญิงตายมีนิมิตที่สตั ว์กดั กินโดยมาก ๓.

ตถา อมนุสฺสิตฺถิยา, ตถา ติรจฺฉานคติตฺถิยาติ อิตฺถีวาเร เอกาสีติ จตุกฺกานิ ฯ
(ด้วยอำนาจมรรคทั้ง ๓) ของอมนุษย์ผู้หญิง (ก็มี ๒๗ จตุกกะเหมือนกัน), ของสัตว์ดริ ัจฉานตัวเมีย(ก็มี ๒๗ จตุกกะเหมือน
กัน). ในอิตถีวาระมี ๘๑ จตุกกะ ด้วยประการฉะนี้.
ยถา จ อิตฺถีวาเร เอวํ อุภโตพฺยญฺชนกวาเร ฯ
และในอุภโตพยัญชนกวาระ (ก็มี ๘๑ จตุกกะ) เหมือนในอิตถีวาระ.
ปณฺฑกปุริสวาเรสุ ปน ทฺวินฺนํ มคฺคานํ วเสน จตุปฺปณฺณาส จตุปฺปณฺณาส โหนฺติ ฯ
ส่วนในปัณฑกปุริสวาระ ด้วยอำนาจมรรคทั้ง ๒ จึงมีจตุกกะพวกละ ๕๔ จตุกกะ.
เอวํ สพฺพานิปิ เทฺว สตานิ สตฺตติ จ จตุกฺกานิ โหนฺติ ฯ
รวมแม้ทั้งหมด มี ๒๗๐ จตุกกะ ด้วยประการฉะนี้.
ตานิ อุตตฺ านตฺถานิเยว ฯ
จตุกกะเหล่านั้น มีเนื้อความชัดเจนทีเดียว.
สพฺพวาเรสุ ปเนตฺถ “มตํ เยภุยฺเยน อกฺขยิตํ เยภุยฺเยน ขยิตนฺติ เอตสฺมึ ฐาเน อยํ วินิจฺฉโย ฯ
ก็ทุกๆ วาระ บรรดา(ฐานะ)เหล่านั้น ในฐานะนี้ว่า “หญิงตายที่สตั ว์ยังมิได้กัดกินโดยมาก และที่สัตว์กัดกินแล้วโดยมาก”
มีวินิจฉัยดังนี้:
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[เรื่องพระวินัยธร ๒ รูป]
ตมฺพปณฺณิทีเป กิร เทฺว วินยธรา สมานาจริยกตฺเถรา อเหสุํ อุปติสฺสตฺเถโร จ ปุสฺสเทวตฺเถโร จ ฯ
ได้ยนิ ว่า ทีเ่ กาะตัมพปัณณิทวีป มีพระวินยั ธร ๒ รูป เป็นพระเถระร่วมอาจารย์เดียวกัน คือ พระอุปติสสเถระ และพระปุสสเทวเถระ.
เต มหาภเย วินยปิฏกํ ปริหรนฺตา รกฺขึสุ ฯ
พระเถระทั้งสองรูปนั้น ในคราวมีมหาภัย ได้บริหารรักษาพระวินัยปิฎกไว้,
เตสุ อุปติสฺสตฺเถโร พฺยตฺตตโร ฯ
บรรดาพระเถระทั้ง ๒ รูปนั้น พระอุปติสสเถระเป็นผู้ฉลาดกว่า.
ตสฺสาปิ เทฺว อนฺเตวาสิกา อเหสุํ มหาปทุมตฺเถโร จ มหาสุมตฺเถโร จ ฯ
แม้(ท่านอุปติสสะเถระ)นั้น ได้มีอันเตวาสิกอยู่ ๒ รูป คือพระมหาปทุมเถระ และพระมหาสุมเถระ,
เตสุ มหาสุมตฺเถโร นวกฺขตฺตุํ วินยปิฏกํ อสฺโสสิ ฯ
บรรดาพระเถระ ๒ รูปนั้น พระมหาสุมเถระ ได้สดับพระวินัยปิฎก ๙ ครั้ง.
มหาปทุมตฺเถโร “เตน สทฺธึ นวกฺขตฺตุํ วิสุญจฺ เอกโก นวกฺขตฺตุนตฺ ิ อฏฺฐารสกฺขตฺตุํ อสฺโสสิ ฯ
พระมหาปทุมเถระได้สดับถึง ๑๘ ครัง้ คือ ได้สดับร่วมกับท่านมหาสุมเถระนัน้ ๙ ครัง้ และได้สดับเฉพาะรูปเดียวต่างหากอีก ๙ ครัง้ .
อยเมว เตสุ พฺยตฺตตโร ฯ
บรรดา(ท่านทั้ง ๒ รูป)นั้น (พระมหาปทุมเถระ)นี้แหละ เป็นผู้ฉลาดกว่า.
เตสุ มหาสุมตฺเถโร นวกฺขตฺตุํ วินยปิฏกํ สุตฺวา อาจริยํ มุญฺจิตวฺ า อปรคงฺคํ อคมาสิ ฯ
บรรดา(ท่านทั้ง ๒ รูป)นั้น พระมหาสุมเถระ ครั้นสดับพระวินัยปิฎกถึง ๙ ครั้งแล้ว ก็ละทิ้งอาจารย์ ไปยังแม่น้ำคงคาฟากโน้น.
ตโต มหาปทุมตฺเถโร อาห “สูโร วต เร เอส วินยธโร , โย ธรมานกํเยว อาจริยํ มุญฺจติ ฺวา อญฺญตฺถ [316] วสิตพฺพํ มญฺญติ.
นนุ อาจริเย ธรมาเน วินยปิฏกญฺจ อฏฺฐกถญฺจ อเนกกฺขตฺตุํ คเหตฺวาปิ น วิสฺสชฺเชตพฺพํ
นิจฺจกาลํ โสตพฺพํ อนุสวํ จฺฉรํ สชฺฌายิตพฺพนฺติ ฯ
คราวนั้น พระมหาปทุมเถระ กล่าวว่า
“พระวินัยธรผู้ละทิ้งอาจารย์ซึ่งยังมีชีวิตทีเดียว สำคัญข้อที่ตนพึงพักอยู่ในที่อื่น นี้ เป็นผู้กล้าจริงหนอ!
เมื่ออาจารย์ยังมีชวี ิต, เธอแม้เรียนเอาพระวินัยปิฎก และอรรถกถาหลายครั้งแล้วก็ตาม ก็ไม่ควรสลัดทิ้งเสีย
ควรฟังเป็นนิตยกาล ควรสาธยายทุกกึ่งปี.”
เอวํ วินยครุกานํ ภิกฺขูนํ กาเล เอกทิวสํ อุปติสฺสตฺเถโร
มหาปทุมตฺเถรปฺปมุขานํ ปญฺจนฺนํ อนฺเตวาสิกสตานํ ปฐมปาราชิกสิกฺขาปเท อิมํ ปเทสํ วณฺเณนฺโต นิสินฺโน โหติ ฯ
ในกาลแห่งภิกษุทั้งหลาย ผู้หนักในพระวินัยอย่างนั้น วันหนึ่ง พระอุปติสสเถระ
นั่งพรรณนา(บาลี)ประเทศนี้ ในปฐมปาราชิกสิกขาบท แก่เหล่าอันเตวาสิก ๕๐๐ รูป ซึ่งมีพระมหาปทุมเถระเป็นประมุขอยู่ .

หน้า ๕๐๐ • ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [เรื่องอันเตวาสิกถามปัญหาวินยั พระเถระ]

[เรื่องอันเตวาสิกถามปัญหาวินัยพระเถระ]
ตํ อนฺเตวาสิกา ปุจฺฉึสุ “ภนฺเต เยภุยฺเยน อกฺขยิเต ปาราชิกํ, เยภุยฺเยน ขยิเต ถุลฺลจฺจยํ, อุปฑฺฒกฺขยิเต เกน ภวิตพฺพนฺติ ฯ
พวกอันเตวาสิก ถามพระอุปติสสเถระนั้นว่า “ข้าแต่ทา่ นผู้เจริญ! ในเพราะซากศพที่สตั ว์ยังมิได้กัดกินโดยมาก เป็นปาราชิก,
ในเพราะซากศพที่สัตว์กัดกินโดยมาก เป็นถุลลัจจัย, ในเพราะซากศพที่สตั ว์กดั กินกึ่งหนึ่ง พึงเป็นอาบัติอะไร?”
เถโร อาห “อาวุโส พุทฺธา นาม ปาราชิกํ ปญฺญาเปนฺตา น สาวเสสํ กตฺวา ปญฺญาเปนฺติ อนวเสสํ กตฺวา สพฺพํ ปริยาทิยติ ฺวา
โสตํ ฉินฺทิตฺวา ปาราชิกวตฺถุสฺมึ ปาราชิกเมว ปญฺญาเปนฺติ.
อิทํ หิ สิกฺขาปทํ โลกวชฺชํ น ปณฺณตฺติวชฺชํ, ตสฺมา, ยทิ อุปฑฺฒกฺขยิเต ปาราชิกํ ภเวยฺย, ปญฺญาเปยฺย สมฺมาสมฺพุทฺโธ.
ปาราชิกจฺฉายา ปเนตฺถ น ทิสฺสติ ถุลฺลจฺยเมว ทิสฺสตีติ ฯ
พระเถระ กล่าวว่า “อาวุโส! ธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อจะทรงบัญญัติปาราชิก หาทรงบัญญัติให้มีส่วนเหลือไว้ไม่
ทรงรวบเอาเขตปาราชิกทั้งหมดไม่ให้มีส่วนเหลือเลย ทรงตัดช่องทาง แล้วบัญญัติปาราชิกในวัตถุแห่งปาราชิกทีเดียว,
จริงอยู่ สิกขาบทนี้ เป็นโลกวัชชะ ไม่ใช่เป็นปัณณัตติวัชชะ! เพราะเหตุนั้น
ถ้าว่า ในเพราะซากศพที่สัตว์กัดกินกึ่งหนึ่ง พึงเป็นปาราชิกไซร้, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะพึงทรงบัญญัติปาราชิกไว้,
แต่ในเพราะซากศพที่สัตว์กัดกินหนึ่งนี้ ฉายาปาราชิก ย่อมไม่ปรากฏ ปรากฏเฉพาะแต่ถุลลัจจัยเท่านั้น.”
อปิจ มตสรีเร ปาราชิกํ ปญฺญาเปนฺโต ภควา เยภุยฺเยน อกฺขยิเต ฐเปสิ.
ตโต ปรํ “ปาราชิกํ นตฺถีติ ทสฺเสตุํ ถุลฺลจฺจยํ ปญฺญาเปนฺโต เยภุยฺเยน ขยิเต ฐเปสิ.
ตโต ปรํ “ถุลฺลจฺจยํ นตฺถีติ ทสฺเสตุนตฺ ิ เวทิตพฺพํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มพี ระภาค เมื่อทรงบัญญัติปาราชิกไว้ในเพราะสรีระทีต่ ายแล้ว
ก็ทรงตั้งปาราชิกไว้ในเพราะซากศพที่สัตว์ยังมิได้กดั กินโดยมาก,
ต่อจาก(ซากศพที่สัตว์ยังมิได้กดั กินโดยมาก)นั้นไป ทรงบัญญัติถุลลัจจัย เพื่อแสดงว่า “ไม่มีปาราชิก”
จึงทรงตั้ง(ถุลลัจจัย)ไว้ในเพราะซากศพที่สัตว์กัดกินแล้วโดยมาก.
ถัดจาก(ซากศพที่สตั ว์กดั กินแล้วโดยมาก)นั้นไป พึงทราบว่า เพื่อแสดงว่า “ไม่มีถุลลัจจัย.”
ขยิตาขยิตญฺจ นาเมตํ มตสรีรสฺมึเยว เวทิตพฺพํ น ชีวมาเน ฯ
ก็ขน้ึ ชือ่ ว่า ซากศพทีส่ ตั ว์กดั กินและยังได้กดั กินนัน้ ควรเข้าใจเฉพาะในสรีระทีต่ ายแล้วเท่านัน้ ไม่ควรเข้าใจในสรีระทีย่ งั เป็นอยู่.
ชีวมาเน หิ นขปิฏฺฐิปฺปมาเณปิ มํเส วา นหารุมฺหิ วา สติ, ปาราชิกเมว โหติ ฯ
เพราะว่า ในสรีระที่ยังเป็นอยู่ เมื่อเนื้อหรือเอ็น แม้มีประมาณเท่าหลังเล็บยังมีอยู่, ย่อมเป็นปาราชิกทีเดียว,
ยทิปิ นิมิตฺตํ สพฺพโส ขยิตํ, ฉวิจมฺมํ นตฺถิ, นิมิตตฺ สณฺฐานํ ปญฺญายติ. ปเวสนํ ชายติ. ปาราชิกเมว ฯ
แม้หากว่า นิมิตถูกสัตว์กัดกินแล้วโดยประการทั้งปวง, ผิวหนังไม่มี, แต่สัณฐานนิมิต ยังปรากฎอยู่,
สำเร็จการสอด (องคชาต) เข้าไป, เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
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นิมิตฺตสณฺฐานํ ปน อนวเสเสตฺวา สพฺพสฺมึ นิมติ ฺเต ฉินฺทิตฺวา [317] สมนฺตโต ตจฺเฉตฺวา อุปฺปาฏิเต, วณสงฺเขปวเสน ถุลฺลจฺจยํ.
นิมิตฺตโต ปติตาย มํสเปสิยา อุปกฺกมนฺตสฺส, ทุกฺกฏํ ฯ
ก็เมื่อนิมิตทั้งหมดถูกตัดออก ไม่ให้มีสัณฐานนิมิตเหลือเลย เถือออกชำแหละออกโดยรอบ,
ย่อมเป็นถุลลัจจัย ด้วยอำนาจการสงเคราะห์ว่าเป็นแผล.
เมื่อภิกษุพยายามที่ชิ้นเนื้อ ซึ่งตกไปจากนิมติ นั้น, เป็นทุกกฏ.
มตสรีเร ปน, ยทิปิ สพฺพํ สรีรํ ขยิตํ โหติ, ยทิปิ อกฺขยิตํ, ตโย ปน มคฺคา อกฺขยิตา. เตสุ อุปกฺกมนฺตสฺส, ปาราชิกํ ฯ
ส่วนในสรีระทีต่ ายแล้ว หากว่าสรีระทั้งหมด ถูกสัตว์กัดกินแล้วบ้าง, ยังมิได้กัดกินบ้าง, แต่มรรคทั้ง ๓ สัตว์ยังมิได้กัดกิน.
เมื่อภิกษุพยายามในมรรคทั้ง ๓ นั้น, ย่อมเป็นปาราชิก.
เยภุยฺเยน อกฺขยิเต ปาราชิกเมว. อุปฑฺฒกฺขยิเต จ เยภุยฺเยน ขยิเต จ ถุลฺลจฺจยํ ฯ
ในเพราะสรีระที่สัตว์ยังมิได้กดั กินโดยมาก เป็นปาราชิกทีเดียว.
ในเพราะสรีระที่สัตว์กัดกินกึ่งหนึ่งและที่กัดกินแล้วโดยมาก เป็นถุลลัจจัย.
มนุสฺสานํ ชีวมานสรีเร อกฺขินาสกณฺณจฺฉิทฺทวตฺถิโกเสสุ สตฺถกาทีหิ กตวเณ วา
เมถุนราเคน ติลผลมตฺตมฺปิ องฺคชาตํ ปเวเสนฺตสฺส ถุลฺลจฺจยเมว ฯ
เมื่อภิกษุสอดองคชาตเข้าไปที่ตา จมูก ช่องหู หัวไส้๑ และฝักองคชาต หรือที่บาดแผลซึ่งถูกฟันด้วยศัสตราเป็นต้น
ในสรีระที่ยังเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยความกำหนัดในเมถุน แม้เพียงเมล็ดงาเดียว ก็เป็นถุลลัจจัยเหมือนกัน.
อวเสสสรีเร อุปกจฺฉกาทีสุ ทุกฺกฏํ ฯ
เมื่อสอดเข้าไปในอวัยวะทั้งหลายมีรักแร้เป็นต้น ในสรีระที่เหลือ เป็นทุกกฏ.
มเต อลฺลสรีเร ปาราชิกกฺเขตฺเต ปาราชิกํ, ถุลฺลจฺจยกฺเขตฺเต ถุลฺลจฺจยํ, ทุกฺกฏกฺเขตฺเต ทุกฺกฏํ ฯ
เมื่อสอดเข้าไปในซากศพที่สรีระยังสดอยู่ ในเขตแห่งปาราชิก เป็นปาราชิก, เขตแห่งถุลลัจจัย เป็นถุลลัจจัย,
ในเขตแห่งทุกกฏ เป็นทุกกฏ..
ยทา ปน สรีรํ อุทฺธุมาตกํ โหติ กุถิตํ นีลมกฺขิกสมากิณฺณํ กิมกิ ุลสมากุลํ
นวหิ วณมุเขหิ ปคฺฆลิตปุพพฺ กุณปภาเวน อุปคนฺตุมฺปิ อสกฺกุเณยฺยํ.
ตทา ปาราชิกวตฺถุญฺจ ถุลฺลจฺจยวตฺถุญฺจ วิชหติ. ตาทิเส สรีเร ยตฺถ กตฺถจิ อุปกฺกมโต, ทุกฺกฏเมว ฯ
แต่ในกาลใดสรีระเป็นของขึ้นพองเน่าเฟะ มีแมลงวันหัวเขียวไต่ตอม มีหมู่หนอนคราคร่ำ
ใครๆ ไม่อาจแม้จะเข้าไปใกล้ได้ เพราะเป็นซากศพที่มีหนองไหลทั่วไปจากปากแผลทั้ง ๙ แห่ง ,
ในกาลนั้น (สรีระนั้น)ย่อมละความเป็นวัตถุแห่งปาราชิกและความเป็นวัตถุแห่งถุลลัจจัย.
เมื่อภิกษุพยายามในสรีระเช่นนั้น แห่งใดแห่งหนึ่ง, เป็นทุกกฏอย่างเดียว.

๑ หัวไส้ กระเพาะปัสสาวะ; ดาก; หัวริดสีดวงทวาร.
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ติรจฺฉานคตานํ หตฺถิอสฺสโคคทฺรภโอฏฺฐมหิสาทีนํ นาสาย ถุลฺลจฺจยํ ฯ
เมื่อพยายามในจมูกของสัตว์ดริ ัจฉานทั้งหลาย (ที่ตายแล้ว) มีช้าง ม้า โค แพะ อูฐ และกระบือเป็นต้น เป็นถุลลัจจัย.
วตฺถิโกเส ถุลฺลจฺจยเมว ฯ
เมื่อพยายามในหัวไส้๑และฝักองคชาต เป็นถุลลัจจัยเหมือนกัน.
สพฺเพสมฺปิ ติรจฺฉานคตานํ อกฺขิกณฺณวเณสุ ทุกฺกฏํ, อวเสสสรีเรปิ ทุกฺกฏเมว ฯ
เมื่อพยายามในตา หู และบาดแผลของสัตว์ดริ ัจฉานแม้ทั้งหมด (ที่ตายแล้ว) เป็นทุกกฏ,
แม้ในสรีระที่เหลือนี้ ก็เป็นทุกกฏเหมือนกัน.
มตานํ อลฺลสรีเร ปาราชิกกฺเขตฺเต ปาราชิกํ, ถุลฺลจฺจยกฺเขตฺเต ถุลฺลจฺจยํ, ทุกฺกฏกฺเขตฺเต ทุกฺกฏํ ฯ
เมื่อพยายามในสรีระที่ยังสดของสัตว์ดริ ัจฉานที่ตายแล้ว ในเขตแห่งปาราชิก เป็นปาราชิก,
ในเขตแห่งถุลลัจจัย เป็นถุลลัจจัย, ในเขตแห่งทุกกฏเป็นทุกกฏ.
กุถิตกุณเป ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว สพฺพตฺถ ทุกฺกฏํ ฯ
เมื่อพยายามในซากศพที่เน่าเฟะ เป็นทุกกฏ ในที่ทุกแห่ง โดยนัยดังกล่าวแล้วในเบื้องต้นนั่นเอง.
กายสํสคฺคราเคน วา เมถุนราเคน วา ชีวมานกปุริสสฺส วตฺถิโกสํ อปฺปเวเสนฺโต นิมติ ฺเต นิมิตตฺ ํ ฉุปติ ทุกฺกฏํ ฯ
เมถุนราเคน อิตฺถิยา อปฺปเวเสนฺโต นิมิตฺเตน นิมิตตฺ ํ ฉุปติ [318] ถุลฺลจฺจยํ ฯ
ภิกษุเมื่อไม่ได้สอดหัวไส้และฝักองคชาตของบุรุษผู้ยังเป็นอยู่เข้าไป
ด้วยความกำหนัดในอันเคล้าคลึงกาย หรือด้วยความกำหนัดในเมถุน แต่ทำนิมิตถูกต้องที่นิมติ เป็นทุกกฏ.
เมื่อไม่ได้สอด (องคชาตของตน) เข้าไปในนิมิตของหญิง ด้วยความกำหนัดในเมถุน แต่ทำนิมติ กับนิมิตถูกต้องกัน เป็นถุลลัจจัย.
มหาอฏฺฐกถายํ ปน “อิตฺถีนิมิตตฺ ํ เมถุนราเคน มุเขน ฉุปติ ถุลฺลจฺจยนฺติ วุตตฺ ํ ฯ
ส่วนในมหาอรรถกถา ท่านกล่าวว่า “ภิกษุผู้ถูกต้องนิมติ ของหญิงด้วยปาก ด้วยความกำหนัดในเมถุน เป็นถุลลัจจัย.”
จมฺมกฺขนฺธเก “ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อจิรวติยา นทิยา คาวีนํ ตรนฺตีนํ วิสาเณสุปิ คณฺหนฺติ กณฺเณสุปิ คณฺหนฺติ คีวายํปิ คณฺหนฺติ
เฉปฺปายํปิ คณฺหนฺติ ปิฏฺฐิมฺปิ อภิรุหนฺติ รตฺตจิตฺตาปิ องฺคชาตํ ฉุปนฺตตี ิ อิมิสฺสา อตฺถุปฺปตฺติยา อวิเสเสน วุตตฺ ํ
“น จ ภิกฺขเว รตฺตจิตฺเตน องฺคชาตํ ฉุปิตพฺพํ, โย ฉุเปยฺย, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ ฯ
เพราะความไม่แปลกกันแห่งเรื่องที่เกิดขึ้นนี้วา่ “ภิกษุฉัพพัคคีย์ จับแม่โคทั้งหลายกำลังข้ามแม่น้ำอจิรวดี ที่เขาบ้าง ที่คอบ้าง
ที่หูบ้าง ที่หางบ้าง ขึ้นขี่หลังบ้าง มีจิตกำหนัดถูกต้ององคชาตโคบ้าง๒” ดังนี้
(พระผู้มพี ระภาค)จึงตรัสในจัมมขันธกะว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! อนึ่ง องคชาตอันภิกษุมจี ิตกำหนัด ไม่พึงถูกต้อง, ภิกษุใดพึงถูกต้อง, ภิกษุนั้นต้องอาบัติถุลลัจจัย๓.
ตํ สพฺพมฺปิ สํสนฺเทตฺวา, ยถา น วิรุชฺฌติ, ตถา คเหตพฺพํ ฯ
บัณฑิตควรเทียบเคียงคำนั้นแม้ทั้งหมดดูแล้ว ถือเอาโดยอาการที่ไม่ผิดเถิด.
๑ หัวไส้ กระเพาะปัสสาวะ; ดาก; หัวริดสีดวงทวาร.
๒ วิ. มหา. ๕/๒๓-๒๔.
๓ วิ. มหา. ๕/๒๓-๒๔.
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กถญฺจ น วิรชุ ฺฌติ ฯ
ก็คำนั้น ไม่ผิดอย่างไร?
ยํ ตาว มหาอฏฺฐกถายํ วุตตฺ ํ “เมถุนราเคน มุเขน ฉุปตีติ, ตตฺร กิร นิมิตตฺ มุขํ “มุขนฺติ อธิปฺเปตํ ฯ
ไม่ผิดอย่างนี้ คือ:ได้ยินว่า ในคำที่ทา่ นกล่าวไว้ในมหาอรรถกถาก่อนว่า “ถูกต้องด้วยปาก ด้วยความกำหนัดในเมถุน”.
ปากคือนิมิต ท่านประสงค์ว่า “ปาก”.
“เมถุนราเคนาติ จ วุตตฺ ตฺตาปิ อยเมว ตตฺถ อธิปฺปาโย เวทิตพฺโพ ฯ
ก็เนือ้ ความนีแ้ ล บัณฑิตพึงทราบว่า เป็นอธิบายใน(มหาอรรถกถา)นัน้ แม้เพราะท่านกล่าวว่า “ด้วยความกำหนัดในเมถุนนัน้ .”
น หิ อิตฺถีนิมิตฺเต ปกติมุเขน เมถุนูปกฺกโม โหติ ฯ
จริงอยู่ ความพยายามในเมถุน ด้วยปากธรรมดา ในนิมติ ของหญิงหามีไม่.
“ขนฺธเกปิ, เย ปิฏฺฐึ อภิรุหนฺตา เมถุนราเคน องฺคชาเตน องฺคชาตํ ฉุปึสุ, เต สนฺธาย ถุลฺลจฺจยํ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
บัณฑิตพึงทราบ(สันนิษฐาน)ว่า “(พระผู้มีพระภาค) ทรงหมายเอา(ภิกษุฉพั พัคคีย์)ผู้ขี่หลัง (แม่โค) แล้วถูกต้ององคชาต(โค)
ด้วยองคชาต(ของตน) ด้วยความกำหนัดในเมถุน จึงตรัสถุลลัจจัยไว้ แม้ในขันธกะ.”
อิตรถา หิ ทุกฺกฏํ สิยา ฯ
อันที่จริงเมื่อถูกต้องโดยประสงค์อย่างอื่น เป็นทุกกฏ.
เกจิ ปนาหุ “ขนฺธเกปิ มุเขเนว ฉุปนํ สนฺธาย โอฬาริกตฺตา กมฺมสฺส ถุลฺลจฺจยํ วุตฺตํ.
อฏฺฐกถายมฺปิ ตํ สนฺธาย ภาสิตํ คเหตฺวาว “เมถุนราเคน มุเขน ฉุปติ ถุลฺลจฺจยนฺติ วุตตฺ นฺติ ฯ
ส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่า
“แม้ในขันกะ พระผูม้ พี ระภาคทรงหมายเอาการถูกต้องด้วยปากธรรมดา จึงตรัสว่าเป็นถุลลัจจัย เพราะความเป็นกรรมทีห่ ยาบ,
แม้ในอรรถกถา ท่านก็ถือพระสูตรที่ตรัสหมายถึง(กรรมหยาบ)นั้น จึงกล่าวว่า
‘ภิกษุถูกต้องด้วยปากธรรมดา ด้วยความกำหนัดในเมถุน เป็นถุลลัจจัย’” ดังนี้.
ตสฺมา สุฏฺฐุ สลฺลกฺเขตฺวา อุโภสุ วินิจฺฉเยสุ, โย ยุตฺตตโร, โส คเหตพฺโพ ฯ
เพราะเหตุนั้น ในคำวินิจฉัยทั้งสอง ควรกำหนดให้ดี แล้วเชื่อถือแต่คำวินิจฉัยที่ถูกต้องกว่า.
วินยญฺญู ปน ปุริมํ ปสํสนฺติ ฯ
แต่นักปราชญ์ทั้งหลายผู้รพู้ ระวินัย ย่อมสรรเสริญคำวินิจฉัยข้อแรก.
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กายสํสคฺคราเคน ปน ปกติมเุ ขน วา นิมิตฺตมุเขน วา อิตฺถีนิมิตฺตํ ฉุปนฺตสฺส สงฺฆาทิเสโส,
ติรจฺฉานคติตฺถิยา ปสฺสาวมคฺคํ นิมิตตฺ มุเขน ฉุปนฺตสฺส วุตตฺ นเยเนว ถุลฺลจฺจยํ,
กายสํสคฺคราเคน [319] ทุกฺกฏนฺติ ฯ
ก็เมื่อภิกษุผู้ต้องนิมิตของหญิง ด้วยปากธรรมดาก็ดี ด้วยปากคือนิมิตก็ดี ด้วยความกำหนัดในอันเคล้าคลึงกาย
เป็นสังฆาทิเสส,
เมื่อถูกต้องปัสสาวมรรค ของสัตว์ดริ ัจฉานตัวเมีย ด้วยปากคือนิมิต เป็นถุลลัจจัย โดยนัยดังที่กล่าวแล้วนั่นแล,
เมื่อถูกต้องด้วยความกำหนัดในอันเคล้าคลึงกาย เป็นทุกกฏ ฉะนี้แล.
อวเสสเอกูนสตฺตติจตุกฺกกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยจตุกกะ ๒๖๙ จตุกกะที่เหลือ.
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กถาว่าด้วยองคชาตมีเครื่องลาดและไม่มี
เอวํ ภควา ปฏิปนฺนกสฺส ภิกฺขุโน รกฺขณตฺถํ สตฺตติทวฺ ิสตจตุกฺกานิ นีหริตวฺ า อิทานิ,
“เย อนาคเต ปาปภิกฺขู สนฺถตํ๑
อิมํ น กิญฺจิ อุปาทินฺนกํ อุปาทินฺนเกน ผุสติ, โก เอตฺถ โทโสติ สญฺจจิ ฺจ เลสํ โอเฑสฺสนฺติ
เตสํ สาสเน ปติฏฺฐา เอวํ น ภวิสฺสตีติ ทิสฺวา
เตสุ สตฺตติทวฺ ิสตจตุกฺเกสุ เอกเมกํ จตุกกฺ ํ จตูหิ สนฺถตาทิเภเทหิ ภินฺทติ ฺวา ทสฺเสนฺโต
“ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา มนุสฺสิตฺถึ ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนตฺวา วจฺจมคฺเคน ปสฺสาวมคฺเคน มุเขน องฺคชาตํ อภินิสีเทนฺติ
สนฺถตาย อสนฺถตสฺสาติอาทิมาห ฯ
พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงนำ ๒๗๐ จตุกกะมาแล้ว เพื่อรักษาภิกษุผู้ปฏิบัติ ด้วยประการอย่างนี้ บัดนี้ ได้ทรงเห็นว่า
“บาปภิกษุเหล่าใดในอนาคต จักแกล้งอ้างเลสว่า ‘อุปาทินนกะ๒อะไรๆ จะถูกต้อง(องคชาตทีล่ าดแล้ว)นี้ ด้วยอุปาทินนกะ หาได้ไม่,๓
ในการที่ไม่ถูกต้องนี้จะมีโทษอย่างไรเล่า? บาปภิกษุเหล่านั้น จักไม่มีทพี่ ึ่งในศาสนาอย่างนี้” ดังนี้แล้ว
เมือ่ จะทรงแยกแสดง บรรดาจตุกกะ ๒๗๐ จตุกกะเหล่านัน้ แต่ละจตุกกะ โดยความต่างแห่งองคชาตทีล่ าดแล้วเป็นต้น ๔ อย่าง
จึงตรัสคำว่า “พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักของภิกษุแล้ว ให้นั่งทับองคชาตด้วยวัจจมรรค ปัสสาวมรรค
มุขมรรค ของหญิงที่มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด” ดังนี้เป็นต้น.
ตตฺถ “สนฺถตาย อสนฺถตสฺสาติอาทีสุ
สนฺถตาย อิตถฺ ยิ า วจฺจมคฺเคน ปสฺสาวมคฺเคน มุเขน อสนฺถตสฺส ภิกขฺ สุ สฺ องฺคชาตํ อภินสิ เี ทนฺตตี ิ อิมนิ า นเยน โยชนา เวทิตพฺพา ฯ
บรรดา(บทเหล่านี้ ในสองบทเป็นต้น)ว่า สนฺถตาย อสนฺถตสฺส พึงทราบโยชนาโดยนัยนี้ว่า
“ให้นั่งทับองคชาตของภิกษุที่ไม่มีเครื่องลาด ด้วยวัจจมรรค ปัสสาวมรรค มุขมรรค ของหญิงที่มีเครื่องลาด.”
ตตฺถ สนฺถตา นาม, ยสฺสา ตีสุ มคฺเคสุ โยโกจิ มคฺโค, ปลิเวเฐตฺวา อนฺโต วา ปเวเสตฺวา
เยน เกนจิ วตฺเถน วา ปณฺเณน วา วากปเฏน วา จมฺเมน วา ติปุสีสาทีนํ ปเฏน วา ปฏิจฺฉนฺโน ฯ
บรรดา(หญิงชายที่มีนิมิตลาดและไม่ลาด)เหล่านั้น หญิงชื่อว่านิมิตลาด ก็คอื มีมรรคใดมรรคหนึ่ง ในมรรคทั้ง ๓
เขาเอาผ้าหรือใบไม้ เปลือกปอหรือหนัง หรือแผ่นดีบุก และตะกัว่ เป็นต้น วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง
พันหรือสอดเข้าไปภายในสวมไว้.
สนฺถโต นาม, ยสฺส องฺคชาตํ, เตสํเยว วตฺถาทีนํ เยน เกนจิ ปฏิจฺฉนฺนํ ฯ
ชายชือ่ ว่ามีนิมติ ลาด ก็คือมีองคชาต เขาเอาวัตถุเป็นต้นว่าผ้าเหล่านั้นนั่นแล มาสอดสวมไว้.

๑ ปุราณโปตฺถเกสุ สณฺฐตนฺติ ลิขิยติ ฯ
๒ คือกายินทรีย์ที่มีชีวิต
๓ อีกนัยหนึง่ เมื่อทำองคชาตนี้เป็นของลาดแล้ว ก็จะชื่อว่าไม่ถูกต้อง อุปาทินนกะไรๆ ด้วยอุปาทินนกะ. เติม กโรนฺโต เข้ามา.
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ตตฺถ อุปาทินฺนเกน วา อนุปาทินฺนกํ ฆฏฺฏิยตุ, อนุปาทินฺนเกน วา อุปาทินฺนกํ,
อนุปาทินฺนเกน วา อนุปาทินฺนกํ, อุปาทินฺนเกน วา อุปาทินฺนกํ. สเจ ยตฺตเก “ปวิฏฺเฐ ปาราชิกํ โหตีติ วุตฺตํ, ตตฺตกํ ปวิสติ.
[320] สพฺพตฺถ สาทิยนฺตสฺส ปาราชิกกฺเขตฺเต ปาราชิกํ, ถุลฺลจฺจยกฺเขตฺเต ถุลฺลจฺจยํ, ทุกฺกฏกฺเขตฺเต ทุกฺกฏเมว โหติ ฯ
ใน(มรรคทั้ง ๓) เหล่านั้น
อนุปาทินนกะ กับอุปาทินนกะ๑ จะกระทบกันก็ตาม, อุปาทินนกะ กับอนุปาทินนกะจะกระทบกันก็ตาม,
อนุปาทินนกะ กับอนุปาทินกะจะกระทบกันเองก็ตาม, อุปาทินนกะ กับอุปาทินนกะจะกระทบกันเองก็ตาม,
ถ้าองคชาตเข้าไปตลอดประเทศทีพ่ ระอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า “เมื่อองคชาตเข้าไปแล้ว เป็นปาราชิก” ดังนี้ไซร้ ,
เมื่อภิกษุยินดีในทุกๆ วาระ ในเพราะเขตแห่งปาราชิก เป็นปาราชิก, ในเพราะเขตแห่งถุลลัจจัย เป็นถุลลัจจัย,
ในเพราะเขตแห่งทุกกฏ เป็นทุกกฏทีเดียว.
สเจ อิตฺถีนิมิตฺตํ ขาณุํ กตฺวา สนฺถตํ, ขาณุํ ฆฏฺเฏนฺตสฺส ทุกฺกฏํ ฯ
สเจ ปุริสนิมิตตฺ ํ ขาณุํ กตฺวา สนฺถตํ, ขาณุํ ปเวเสนฺตสฺส ทุกฺกฏํ ฯ
ถ้านิมิตของหญิงเขาสวมปลอกกันไว้,๒ เมื่อภิกษุกระทบปลอก เป็นทุกกฏ,
ถ้านิมิตของชายเขาสวมปลอกกันไว้, เมื่อภิกษุสอดปลอกเข้าไป เป็นทุกกฏ.
สเจ อุภยํ ขาณุํ กตฺวา สนฺถตํ. ขาณุนา ขาณุํ ฆฏฺเฏนฺตสฺส ทุกฺกฏํ ฯ
ถ้านิมิตทั้งสองเขาสวมปลอกกันไว้, เมื่อภิกษุกระทบปลอกกับปลอก เป็นทุกกฏ.
สเจ อิตฺถีนิมิตฺเต เวฬุนฬปพฺพาทีนํ กิญฺจิ ปกฺขิตตฺ ํ, ตสฺส เหฏฺฐาภาคญฺเจปิ ผุสนฺโต ติลผลมตฺตํ ปเวเสติ ปาราชิกํ ฯ
ถ้าเขาเอาบรรดาวัตถุมีปล้องไม้ไผ่และไม้อ้อเป็นต้นไรๆ ใส่ไว้ในนิมิตของหญิง,
แม้หากภิกษุสอด (องค์กำเนิด) เข้าไปถูกส่วนภายใต้แห่งวัตถุที่ใส่ไว้นั้น เพียงเท่าเมล็ดงาเดียวเป็นปาราชิก.
อุปริภาคญฺเจปิ, อุโภสุ ปสฺเสสุ เอกํ ปสฺสํ เจปิ ผุสนฺโต ปเวเสติ ปาราชิกํ ฯ
หากสอดเข้าไปถูกส่วนเบื้องบนก็ดี ถูกข้างๆ หนึ่งบรรดาข้างทั้งสองก็ดี เป็นปาราชิก.
จตฺตาริปิ ปสฺสานิ อผุสนฺโต ปเวเสตฺวา ตสฺส ตลญฺเจปิ ผุสติ ปาราชิกํ ฯ
เมื่อสอดเข้าไปไม่ให้ถูกข้างทั้ง ๔ แม้หากถูกพื้น(ภายในแห่งไม้ไผ่และไม้อ้อเป็นต้น)นั้น ก็เป็นปาราชิก.
ยทิ ปน ปสฺเสสุ วา ตเล วา อผุสนฺโต อากาสคตเมว กตฺวา ปเวเสตฺวา นีหรติ ทุกฺกฏํ ฯ
ก็ถ้าว่าสอดเขาไปไม่ให้ถูกที่ข้างหรือทีพ่ ื้น ให้เชิดไปในอากาศอย่างเดียวแล้วชักออก เป็นทุกกฏ.
พหิทฺธา ขาณุเก ผุสติ ทุกฺกฏเมว ฯ
ถูกต้องปลอกในภายนอก เป็นทุกกฏเหมือนกัน.
ยถา จ อิตฺถีนิมิตฺเต วุตตฺ ํ, เอวํ สพฺพตฺถ ลกฺขณํ เวทิตพฺพนฺติ ฯ
บัณฑิตพึงทราบลักษณะ ในทุกๆ มรรคมีวัจจมรรคเป็นต้น เหมือนอย่างที่ทา่ นกล่าวไว้ในนิมิตหญิง ฉะนั้นแล.
๑ อนุปาทินนกะ คือกายินทรีย์ที่ไม่มีใจครอง กับอุปาทินนกะ คือกายินทรีย์ที่มีใจครอง
๒ ขาณุศัพท์ในตอนนี้ทุกศัพท์น่าจะเป็นหมุดหรือเดือย ตรงนี้จึงน่าจะว่า ถ้านิมิตหญิงเขาลาดทำหมุดไว้
ต่อไปก็น่าจะนัยนี้ เพราะถ้าเป็นปลอกแล้ว ย่อมไม่พ้นอาบัติปาราชิก.
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สนฺถตจตุกกฺ ปฺปเภทกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบสันถตจตุกกะปเภทกถา.
เอวํ สนฺถตจตุกฺกปฺปเภทํ วตฺวา อิทานิ,
ยสฺมา น เกวลํ มนุสฺสติ ฺถีอาทิเก ภิกฺขุสฺส สนฺติเก อาเนนฺติ, อถโข ภิกฺขุมฺปิ ตาสํ สนฺติเก อาเนนฺติ
ตสฺมา ตํ ปเภทํ ทสฺเสนฺโต “ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา ภิกฺขุํ มนุสฺสิตฺถิยา สนฺติเกติอาทินา นเยน
สพฺพานิ ตานิ จตุกกฺ านิ ปุนปิ นีหริตฺวา ทสฺเสสิ ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) ครั้นตรัสประเภทแห่งสันตถจตุกกะอย่างนั้นแล้ว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงประเภทนั้น (ซ้ำอีก)
เพราะเหตุที่ (พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก) หาใช่จะนำชนมีมนุษย์ผู้หญิงเป็นต้นมาในสำนักของภิกษุอย่างเดียวไม่,
โดยที่แท้ ยังนำแม้ภิกษุมาในสำนักของมนุษย์ผู้หญิงเป็นต้นเหล่านั้น
จึงทรงนำจตุกกะเหล่านั้นทั้งหมดมาแสดงซ้ำอีก โดยนัยมีอาทิวา่ “พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึกนำภิกษุมาในสำนักของมนุษย์ผู้หญิง”
เตสุ วินิจฺฉโย วุตตฺ นเยเนว เวทิตพฺโพติ ฯ
ในจตุกกะเหล่านั้น บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย โดยนัยดังทีก่ ล่าวมาแล้วนั่นเทียวแล. ดังนี้.
ภิกฺขุปจฺจตฺถิกวเสน จตุกฺกเภทวณฺณนา นิฏฺฐิตา ฯ
จบการพรรณนาความต่างแห่งจตุกกะ ด้วยอำนาจภิกษุผู้เป็นข้าศึก.
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เรื่องพระราชาและโจรผู้เป็นข้าศึกต่อภิกษุเป็นต้น
ยสฺมา ปน ภิกฺขุปจฺจตฺถิกา เอวเมว กโรนฺติ, ราช[321]ปจฺจตฺถิกาทโยปิ กโรนฺติ,
ตสฺมา ตมฺปเภทํ ทสฺเสนฺโต “ราชปจฺจตฺถิกาติอาทิมาห ฯ
ก็เพราะพวกภิกษุผู้เป็นข้าศึกย่อมกระทำ (อย่างทีก่ ล่าวมาแล้ว) อย่างนี้นั่นแล,
แม้อิสรชนมีพระราชาผู้เป็นข้าศึกเป็นต้น ก็กระทำ.
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคเมื่อจะทรงแสดงประเภทข้าศึกนั้น จึงตรัสคำว่า ราชาปจฺจตฺถิกา เป็นต้น.
ตตฺถ ราชาเยว ปจฺจตฺถิกา ราชปจฺจตฺถิกา ฯ
ใน(คำว่า ราชปจฺจตฺถิกา เป็นต้น)นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):
ข้าศึกทั้งหลาย คือพระราชา ชื่อว่าราชปัจจัตถิกา (พระราชาผู้เป็นข้าศึก).
เต จ สยํ อาเนนฺตาปิ อญฺเญหิ อานาเปนฺตาปิ “อาเนนฺติเยวาติ เวทิตพฺพา ฯ
ก็พระราชาเหล่านั้น ทรงนำมาเองบ้าง ให้คนเหล่าอื่นนำมาบ้าง (ซึ่งมนุษย์ผหู้ ญิงเป็นต้น) พึงทราบว่า “ทรงนำมาทั้งนั้น.”
โจราเอว ปจฺจตฺถิกา โจรปจฺจตฺถิกา ฯ
ข้าศึกทั้งหลาย คือโจร ชื่อว่า โจรปัจจัตถิกา (โจรผูเ้ ป็นข้าศึก).
“ธุตฺตาติ เมถุนูปสํหิตขิฑฺฑาปสุตา นาคริยเกราชิยปุริสา๑ อิตฺถีธตุ ฺตสุราธุตฺตาทโย วา ฯ
บุรษุ ผูท้ ำการหลอกลวงอยูใ่ นเมือง ผูข้ วนขวายในการเล่นเนือ่ งด้วยเมถุนก็ดี นักเลงหญิงและนักเลงสุราเป็นต้นก็ดี ชือ่ ว่านักเลง.
ธุตฺตาเอว ปจฺจตฺถิกา ธุตตฺ ปจฺจตฺถิกา ฯ
ข้าศึกทั้งหลาย คือนักเลง ชื่อว่า ธุตตปัจจัตถิกา (นักเลงผู้เป็นข้าศึก).
“คนฺธนฺติ หทยํ วุจฺจติ.
หทัยว่า ท่านเรียกว่า คันธะ.
ตํ อุปฺปาเฏนฺตีติ อุปฺปลคนฺธา๒ ฯ
พวกข้าศึก ชื่อว่า อุปปลคันธะ เพราะอรรถว่า เพิกขึ้นซึ่งหทัยนั้น.
อุปฺปลคนฺธาเอว ปจฺจตฺถิกา อุปฺปลคนฺธปจฺจตฺถิกา ฯ
ข้าศึกทั้งหลาย คือผู้ตดั หัวใจ ชื่อว่า อุปปลคันธปัจจัตถิกา.
[ข้าศึกสังหารภิกษุเซ่นไหว้เทวดาเพื่อสำเร็จการงาน]
เต กิร น กสิวณิชชฺ าทีหิ ชีวนฺติ ปนฺถฆาตาทีนิ กตฺวา ปุตฺตทารํ โปเสนฺติ ฯ
ได้ยินว่า (ข้าศึกผู้ตดั หัวใจ)เหล่านั้น หาได้เป็นอยู่ด้วยกสิกรรมและพาณิชยกรรมเป็นต้นไม่
พากันทำโจรกรรมมีการปล้นคนเดินทางเป็นต้น เลี้ยงบุตรและภรรยา.
๑ เกราฏิก … อิติปิ ฯ
๒ อุปปฺ ลนฺติ วุจฺจติ หทยํ ฯ ตํ อุปปฺ าเฏนฺตตี ิ อุปปฺ ลคนฺธา ฯ คนฺธสทฺโท หิ ฉนฺทเน วตฺตติ ฯ อวชาตํ น อิจฉฺ นฺติ โย โหติ กุลคนฺธโนติ สาธกํ ฯ
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เต กมฺมสิทฺธึ ปฏฺฐยมานา เทวตานํ อายาจิตฺวา ตาสํ พลิกมฺมตฺถํ มนุสฺสานํ หทยํ อุปฺปาเฏนฺติ ฯ
เขาเหล่านั้น เมื่อต้องการความสำเร็จแห่งการงาน ได้บนบานเหล่าเทวดาไว้
จึงได้ควักหทัยของพวกมนุษย์ไปเพื่อบวงสรวงแก่เทวดาเหล่านั้น.
สพฺพกาลญฺจ มนุสฺสา ทุลฺลภา, ภิกฺขู ปน อรญฺเญ วิหรนฺตา สุลภา โหนฺติ ฯ
ก็พวกมนุษย์ เป็นผู้หาได้ยากตลอดกาลทุกเมื่อ, ส่วนพวกภิกษุผพู้ ำนักอยูใ่ นป่า ย่อมหาได้งา่ ย.
เต สีลวนฺตํ ภิกฺขุํ คเหตฺวา “สีลวโต วโธ นาม ภาริโย โหตีติ มญฺญมานา
ตสฺส สีลวินาสนตฺถํ มนุสฺสติ ฺถีอาทิเก วา อาเนนฺติ ตํ วา ตตฺถ เนนฺติ ฯ
เขาเหล่านั้นจับเอาภิกษุผู้มีศีลแล้ว ได้สำคัญอยู่วา่ “ชื่อว่าการฆ่าผู้มีศีล ย่อมเป็นของหนัก” เพื่อจะทำลายศีลของภิกษุนั้น
ให้พินาศไป จึงนำมนุษย์ผู้หญิงเป็นต้นมา หรือนำภิกษุนั้นไปในสำนักของมนุษย์ผู้หญิงเป็นต้นนั้น.
อยเมตฺถ วิเสโส ฯ
ในเรื่องว่าด้วยพระราชาผู้เป็นข้าศึกเป็นต้นนี้ มีความแปลกกันเท่านี้.
เสสํ วุตตฺ นเยเนว เวทิตพฺพํ ฯ
เรื่องที่เหลือพึงทราบโดยนัยดังที่กล่าวแล้วนั่นแหละ.
ภิกฺขุปจฺจตฺถิกวาเร วุตฺตนเยเนว จ อิเมสุ จตูสุปิ วาเรสุ จตุกฺกานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
แลพึงทราบจตุกกะทั้งหลาย ในวาระแม้ทั้ง ๔ เหล่านี้ โดยนัยดังที่กล่าวแล้ว ในภิกขุปัจจัตถิกาวาระนั่นเอง.
ปาลิยํ ปน สงฺขิตฺเตน วุตฺตานิ ฯ
แต่ในพระบาลี พระผู้มพี ระภาคตรัสไว้แล้วโดยย่อ.
สพฺพากาเรน จตุกฺกปฺปเภทกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยประเภทแห่งจตุกกะ โดยอาการทั้งปวง.
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เรื่องภิกษุเสพเมถุนธรรมทางมรรคและมิใช่มรรค
อิทานิ ยํ วุตตฺ ํ “มนุสสฺ ติ ถฺ ยิ า ตโย มคฺเค เมถุนํ ธมฺมํ [322] ปฏิเสวนฺตสฺสาติอาทิ เอตฺถ อสมฺโมหตฺถํ “มคฺเคน มคฺคนฺตอิ าทิมาห ฯ
บัดนี้ เพื่อความไม่งมงายในคำที่(พระผู้มีพระภาค)ตรัสไว้ว่า “เมื่อภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรคทั้ง ๓ ของมนุษย์ผู้เป็นหญิง”
เป็นต้น (พระอุบาลีเถระ)จึงกล่าวคำว่า มคฺเคน มคฺคํ เป็นอาทิ.
ตตฺถ “มคฺเคน มคฺคนฺติ อิตฺถิยา ตีสุ มคฺเคสุ อญฺญตเรน อตฺตโน องฺคชาตํ ปเวเสติ ฯ
บรรดาบทเหล่านัน้ สองบทว่า มคฺเคน มคฺคํ ความว่า ภิกษุสอดองคชาตของตน เข้าไปทางมรรคทัง้ ๓ ของหญิง มรรคใดมรรคหนึง่ .
อถวา สมฺภินฺเนสุ ทฺวีสุ มคฺเคสุ ปสฺสาวมคฺเคน วจฺจมคฺคํ วจฺจมคฺเคน วา ปสฺสาวมคฺคํ ปเวเสติ ฯ
อีกอย่างหนึง่ บรรดามรรคทัง้ ๒ ทีร่ ะคนกัน ภิกษุสอดวัจจมรรคเข้าไปทางปัสสาวมรรค หรือสอดปัสสาวมรรคเข้าไปทางวัจจมรรค.
“มคฺเคน อมคฺคนฺติ ปสฺสาวาทิมคฺเคน ปเวเสตฺวา ตสฺส สามนฺตา วเณน นีหรติ ฯ
สองบทว่า มคฺเคน อมคฺคํ ความว่า ครั้นสอดเข้าไปทางปัสสาวมรรคเป็นต้นแล้ว จึงชักออกมาทางแผล โดยรอบแห่งมรรคนั้น.
“อมคฺเคน มคฺคนฺติ สามนฺตา วเณน ปเวเสตฺวา มคฺเคน นีหรติ ฯ
สองบทว่า อมคฺเคน มคฺคํ ความว่า ครั้นสอดเข้าไปทางแผลโดยรอบแล้ว จึงชักออกทางมรรค.
“อมคฺเคน อมคฺคนฺติ ทฺวสี ุ สมฺภนิ นฺ วเณสุ เอเกน วเณน ปเวเสตฺวา ทุตเิ ยน นีหรติ ฯ
สองบทว่า อมคเคน อมคฺคํ ความว่า บรรดาแผลทัง้ ๒ ทีร่ ะคนกัน ครัน้ สอดเข้าไปทางแผลทีห่ นึง่ แล้ว จึงชักออกทางแผลทีส่ อง.
อิมสฺส สุตฺตสฺส อนุโลมวเสน สพฺพตฺถ วณสงฺเขเป ถุลฺลจฺจยํ เวทิตพฺพํ ฯ
ในการกำหนดว่าเป็นแผล พึงทราบว่า เป็นถุลลัจจัย ในที่ทกุ แห่ง ด้วยอำนาจอนุโลมตามพระสูตรนี้.
[ภิกษุเสพเมถุนธรรมในทวารของภิกษุหลับไม่พ้นอาบัติ]
อิทานิ ยํ ปรโต วกฺขติ “อนาปตฺติ อชานนฺตสฺส อสาทิยนฺตสฺสาติ ตตฺถ อสมฺโมหตฺถํ “ภิกฺขุ สุตฺตภิกฺขุมฺหีติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ เพื่อความไม่งมงายในพระดำรัสที่จักตรัสไว้ข้างหน้าว่า “เมื่อภิกษุไม่รู้ ไม่ยินดี ไม่เป็นอาบัติ”
(พระอุบาลีเถระ)จึงกล่าวคำว่า ภิกฺขุ สุตฺตภิกฺขุมฺหิ เป็นต้น.
ตตฺรายํ อธิปฺปาโย
โย ปฏิพุทฺโธ สาทิยติ, โส “สุตตฺ มฺหิ มยิ เอโส วิปฏิปชฺชิ, นาหํ ชานามีติ น มุจฺจติ ฯ
ใน(คำว่า ภิกฺขุ เป็นต้น)นั้น มีอธิบายดังต่อไปนี้:ภิกษุรปู ใด ตืน่ ขึน้ แล้วยินดี, ภิกษุรปู นัน้ พูดว่า “เธอรูปนี้ ปฏิบตั ผิ ดิ ในข้าพเจ้าผูห้ ลับ, ข้าพเจ้าไม่รสู้ กึ ตัว” ย่อมไม่พน้ (จากอาบัต)ิ .
“อุโภ นาเสตพฺพาติ เจตฺถ เทฺวปิ ลิงฺคนาสเนน นาเสตพฺพา ฯ
ก็ในสองบทว่า อุโภ นาเสตพฺพา นี้ ความว่า พระวินัยธรพึงให้นาสนะเสียแม้ทั้ง ๒ รูป ด้วยลิงคนาสนะ.
ตตฺร ทูสกสฺส ปฏิญฺญากรณํ นตฺถิ, ทูสิโต ปุจฺฉิตฺวา ปฏิญฺญาย นาเสตพฺโพ ฯ
บรรดา(ผู้ประทุษร้ายและผู้ถูกประทุษร้ายทั้ง ๒ รูป)นั้น ผู้ประทุษร้ายไม่มีการทำปฏิญญา,
แต่ผู้ถูกประทุษร้าย พระวินัยธรสอบถามแล้ว พึงให้นาสนะเสียด้วยคำปฏิญญา.

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [ภิกษุเสพเมถุนธรรมในทวารของภิกษุหลับไม่พ้นอาบัติ] • หน้า ๕๑๑

สเจ น สาทิยติ, น นาเสตพฺโพ ฯ เอโส นโย สามเณรวาเรปิ ฯ
ถ้าเธอไม่ยินดี, ไม่ควรให้นาสนะ แม้ในวารสามเณร ก็นัยนี้.
[ภิกษุผถู้ ูกปฏิบัติผิดไม่รู้ ไม่ยินดี ไม่เป็นอาบัติ]
เอวํ ตตฺถ ตตฺถ ตํตํ อาปตฺติญฺจ อนาปตฺติญฺจ ทสฺเสตฺวา อิทานิ อนาปตฺติเมว ทสฺเสนฺโต “อนาปตฺติ อชานนฺตสฺสาติอาทิมาห ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) ครั้นทรงแสดงอาบัติและอนาบัตินั้นๆ ในวาระนั้นๆ อย่างนั้นแล้ว
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงอนาบัติอย่างเดียว จึงตรัสคำว่า อนาปตฺติ อชานนฺตสฺส เป็นต้น.
ตตฺถ อชานนฺโต นาม โย มหานิทฺทํ โอกฺกนฺโต ปเรน กตํ อุปกฺกมมฺปิ น ชานาติ,
เวสาลิยํ มหาวเน ทิวาวิหารํ คโต ภิกฺขุ วิย เอวรูปสฺส อนาปตฺติ ฯ
ใน(คำว่า อชานนฺตสฺส เป็นต้น)นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):ภิกษุที่ชื่อว่า ผู้ไม่รู้สึกตัวนั้น ได้แก่ ผู้ที่หยั่งลงสู่ความหลับอย่างมาก ย่อมไม่รู้สึกแม้ความพยายามที่คนอื่นทำแล้ว,
ภิกษุเห็นปานนั้น ไม่เป็นอาบัติเหมือนภิกษุผู้ไปพักกลางวัน ในป่ามหาวัน ใกล้เมืองไพศาลีฉะนั้น.
วุตฺตมฺปิ เจตํ “‘นาหํ [323] ภควา ชานามีติ, ‘อนาปตฺติ ภิกฺขุ อชานนฺตสฺสาติ ฯ
สมจริงดังคำที่(พระธรรมสังคาหกาจารย์)กล่าวไว้วา่
“‘ภิกษุกราบทูลว่า ข้าพระองค์ไม่รู้สึกตัว พระพุทธเจ้าข้า!’. พระองค์ตรัสว่า ‘ดูก่อนภิกษุ! เมื่อภิกษุไม่รู้สึกตัว ไม่เป็นอาบัติ’”.
อสาทิยนฺโต นาม โย ชานิตฺวาปิ น สาทิยติ, ตตฺเถว สหสา วุฏฺฐติ ภิกฺขุ วิย ฯ
ภิกษุที่ชื่อว่าไม่ยินดีนั้น ได้แก่ ผู้ที่แม้รู้สึกตัวแล้ว ก็ไม่ยินดี,
(ภิกษุเห็นปานนั้น ไม่เป็นอาบัติ) เหมือนภิกษุผู้รีบลุกขึ้นทันทีในป่ามหาวัน ใกล้เมืองไพศาลีนั้นนั่นเองฉะนั้น.
วุตฺตมฺปิ เจตํ “‘นาหํ ภควา สาทิยนฺตีติ ‘อนาปตฺติ ภิกฺขุ อสาทิยนฺตสฺสาติ ฯ
สมจริงดังคำที่พระธรรมสังคาหกาจารย์กล่าวไว้ว่า
“ภิกษุกราบทูลว่า ข้าพระองค์ไม่ยินดีพระพุทธเจ้าข้า!’, พระองค์ตรัสว่า ‘ดูก่อนภิกษุ! เมื่อไม่ยินดีไม่เป็นอาบัติ’”.
[ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุบ้าและมีจิตฟุ้งซ่าน]
อุมฺมตฺตโก นาม ปิตตฺ ุมฺมตฺตโก ฯ
ภิกษุเป็นบ้าเพราะดี (กำเริบ) ชื่อว่า เป็นบ้า.
ทุวธิ ํ หิ ปิตตฺ ํ พทฺธปิตตฺ ํ อพทฺธปิตฺตญฺจ ฯ
จริงอยู่ ดีมี ๒ อย่าง คือ ดีที่มีฝกั และดีที่ไม่มีฝัก.
อพทฺธปิตฺตํ โลหิตํ วิย สพฺพงฺคคตํ ฯ
ดีที่ไม่มีฝกั ซึมซาบไปทั่วสรรพางค์ ดุจโลหิตฉะนั้น.
ตมฺหิ กุปิเต, สตฺตานํ กณฺฑกุ จฺฉุสรีรกมฺปาทีนิ โหนฺติ ฯ
เมื่อดีที่ไม่มีฝักนั้นกำเริบ พวกสัตว์ย่อมเกิดมีหิดด้านหิดเปื่อย และเนื้อตัวสั่นเป็นต้น.

หน้า ๕๑๒ • ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [ไม่เป็นอาบัตแิ ก่ภิกษุบ้าและมีจิตฟุ้งซ่าน]

ตานิ เภสชฺชกิริยาย วูปสมนฺติ ฯ
หิดด้านเป็นต้นเหล่านั้น จะหายได้เพราะประกอบยา.
พทฺธปิตฺตํ ปน ปิตตฺ โกสเก ฐิตํ ฯ
ส่วนดีที่มีฝัก ตั้งอยู่ในฝักของดี.
ตมฺหิ กุปิเต, สตฺตา อุมฺมตฺตกา โหนฺติ ฯ
เมื่อดีที่มีในฝักนั้นกำเริบ พวกสัตว์ยอ่ มเป็นบ้า.
วิปลฺลตฺถสญฺญา หิโรตฺตปฺปํ ฉฑฺเฑตฺวา อสารุปฺปจารํ จรนฺติ ฯ
ภิกษุผู้มีสัญญาวิปลาส ละทิ้งหิริและโอตตัปปะแล้ว เที่ยวประพฤติกรรมที่ไม่สมควร.
ลหุกครุกานิ สิกฺขาปทานิ มทฺทนฺตาปิ น ชานนฺติ ฯ
แม้ย่ำยีสิกขาบททั้งเบาและหนักอยู่ ก็ไม่รู้สึกตัว.
เภสชฺชกิริยายปิ อเตกิจฺฉา โหนฺติ. เอวรูปสฺส อุมฺมตฺตกสฺส อนาปตฺติ ฯ
ชื่อว่าเป็นผู้แก้ไขไม่ได้ แม้เพราะการเยียวยา. ภิกษุผู้เป็นบ้าเห็นปานนั้นไม่เป็นอาบัติ.
ขิตฺตจิตฺโต นาม วิสฏฺฐจิตฺโต. ยกฺขุมฺมตฺตโก วุจฺจติ ฯ
ภิกษุชื่อว่า มีจิตฟุ้งซ่าน ได้แก่ ผู้ปล่อยจิต (ไปตามอารมณ์).
ท่านเรียกว่า เป็นบ้าเพราะยักษ์เข้าสิง.
ยกฺขา กิร เภรวานิ วา อารมฺมณานิ ทสฺเสตฺวา มุเขน หตฺถํ ปเวเสตฺวา หทยรูปํ วา มทฺทนฺตา สตฺเต วิปลฺลตฺถสญฺเญ กโรนฺติ ฯ
เอวรูปสฺส ขิตฺตจิตตฺ สฺส อนาปตฺติ ฯ
ได้ยนิ ว่า พวกยักษ์แสดงอารมณ์ทง้ั หลายทีน่ า่ กลัว หรือสอดมือเข้าทางปากแล้ว บีบคัน้ หทัยรูป กระทำพวกสัตว์ให้มสี ญ
ั ญาวิปลาส.
ภิกษุผู้มีจติ ฟุ้งซ่านเห็นปานนั้นไม่เป็นอาบัติ.
เตสํ ปน อุภินฺนํ อยํ วิเสโส ฯ
ส่วนความแปลกกันแห่งภิกษุผู้เป็นบ้าสองพวกนั้น มีดังต่อไปนี้:
ปิตฺตุมฺมตฺตโก นิจฺจเมว อุมฺมตฺตโก โหติ. ปกติสญฺญํ น ลภติ ฯ
ภิกษุผู้เป็นบ้าเพราะดี (กำเริบ) จัดว่าเป็นบ้าตลอดกาลเป็นนิตย์ทีเดียว ไม่ได้สัญญาตามปกติ.
ยกฺขุมฺมตฺตโก อนฺตรนฺตรา ปกติสญฺญํ ปฏิลภติ ฯ
ผู้เป็นบ้าเพราะยักษ์เข้าสิง ยังกลับได้สัญญาตามปกติในบางครั้งบางคราวบ้าง.

ปฐมปาราชิกวณฺณนา • [ไม่เป็นอาบัตแิ ก่ภิกษุบ้าและมีจิตฟุ้งซ่าน] • หน้า ๕๑๓

อิธ ปน ปิตตฺ ุมฺมตฺตโก วา โหตุ ยกฺขุมฺมตฺตโก วา
โย สพฺพโส มุฏฺฐสฺสติ กิญฺจิ น ชานาติ อคฺคิมฺปิ สุวณฺณมฺปิ คูถมฺปิ จนฺทนมฺปิ เอกสทิสํ มทฺทนฺโต วิจรติ.
เอวรูปสฺส อนาปตฺติ ฯ
แต่ใน(ปฐมปาราชิกสิกขาบท)นี้ ผู้เป็นบ้าเพราะดี (กำเริบ) ก็ดี ผู้เป็นบ้าเพราะยักษ์เข้าสิงก็ดี จะยกไว้.
ภิกษุรูปใด หลงลืมสติโดยประการทั้งปวง. วัตถุอะไรๆ จะเป็นไฟก็ตาม ทองก็ตาม คูถก็ตาม แก่นจันทน์ก็ตาม ก็ไม่รู้จัก
ย่อมเที่ยวย่ำเหยียบเป็นเช่นเดียวกันหมด. ภิกษุบ้าเห็นปานนั้น ไม่เป็นอาบัติ.
อนฺตรนฺตรา สญฺญํ ปฏิลภิตฺวา ญตฺวา กโรนฺตสฺส ปน อาปตฺติเยว ฯ
แต่เมื่อกลับได้สัญญาขึ้นในบางคราว แล้วทำทั้งทีร่ ู้ เป็นอาบัติทีเดียว.
[324] เวทนฏฺโฏ นาม โย อธิมตฺตาย ทุกฺขเวทนาย อาตุโร กิญฺจิ น ชานาติ , เอวรูปสฺส อนาปตฺติ ฯ

ภิกษุชื่อว่า กระสับกระส่ายเพราะเวทนานั้น ได้แก่ ผู้ที่ทรุ นทุรายเพราะทุกขเวทนาเกินประมาณ ย่อมไม่รู้สึกอะไรๆ,
ภิกษุเห็นปานนั้นไม่เป็นอาบัติ.
อาทิกมฺมิโก นาม โย ตสฺมึ ตสฺมึ กมฺเม อาทิภูโต ฯ
ภิกษุชื่อว่า อาทิกัมมิกะนั้น ได้แก่ ผู้เป็นต้นเดิมในกรรมนั้นๆ.
อิธ ปน สุทินฺนตฺเถโร อาทิกมฺมิโก. ตสฺส อนาปตฺติ ฯ
ส่วนใน(ปฐมปาราชิกสิกขาบท)นี้ พระสุทินนเถระ เป็นอาทิกัมมิกะ. พระเถระนั้น ไม่เป็นอาบัติ.
อวเสนานํ มกฺกฏีสมณวชฺชิปุตฺตาทีนํ อาปตฺติเยวาติ ฯ
ภิกษุทั้งหลายที่เหลือ มีสมณะผู้เสพเมถุนกับนางลิง และภิกษุชาววัชชีบุตรเป็นต้น เป็นอาบัติทีเดียว ฉะนี้แล.
ปทภาชนียวณฺณนา นิฏฺฐิตา ฯ
พรรณนาบทภาชนีย์ จบ.

หน้า ๕๑๔ • สมุฏฐานที่เกิดแห่งอาบัติมี ๖ อย่าง • สมุฏฐานที่เกิดแห่งอาบัติมี ๖ อย่าง

สมุฏฐานที่เกิดแห่งอาบัติมี ๖ อย่าง
อิมสฺมึ ปน สิกฺขาปเท โกสลฺลตฺถํ อิทํ ปกิณฺณกํ เวทิตพฺพํ ฯ
สมุฏฺฐานญฺจ กิริยา
โลกวชฺชญฺจ กมฺมญฺจ

อโถ สญฺญา สจิตตฺ กํ
กุสลํ เวทนาย จาติ ฯ

อนึ่ง เพื่อความเป็นผู้ฉลาดในสิกขาบทนี้ พึงทราบปกิณณกะนี้ว่า
“สมุฏฐาน ๑ กิริยา ๑ สัญญา ๑ สจิตตกะ ๑ โลกวัชชะ ๑
กรรมและกุศลพร้อมด้วยเจตนา ๑.”
ตตฺถ สมุฏฐฺ านนฺติ สพฺพสงฺคาหิยวเสน ฉ สิกฺขาปทสมุฏฺฐานานิ ฯ
ในบรรดา(สมุฏฐานเป็นต้น)เหล่านั้น ที่ชื่อว่าสมุฏฐาน ได้แก่ สมุฏฐานแห่งสิกขาบท ๖ สมุฏฐาน ด้วยอำนาจประมวลทั้งหมด.
ตานิ ปริวาเร อาวิภวิสฺสนฺติ ฯ
สมุฏฐาน ๖ เหล่านั้น จักมีแจ้งในคัมภีร์บริวาร.
สมาสโต ปน สิกฺขาปทนฺนาม อตฺถิ ฉสฺสมุฏฺฐานํ, อตฺถิ จตุสฺสมุฏฺฐานํ, อตฺถิ ติสมุฏฺฐานํ, อตฺถิ กฐินสมุฏฺฐานํ,
อตฺถิ เอฬกโลมสมุฏฺฐานํ, อตฺถิ ธุรนิกฺเขปาทิสมุฏฺฐานํ ฯ
แต่เมื่อกล่าวโดยย่อแล้ว ชื่อว่าสิกขาบทมีสมุฏฐาน ๖ ก็มี มีสมุฏฐาน ๔ ก็มี มีสมุฏฐาน ๓ ก็มี
มีสมุฏฐานอย่างกฐินสิกขาบทก็มี มีสมุฏฐานอย่างเอฬกโลมสิกขาบทก็มี มีสมุฏฐานอย่างธุรนิกเขปสิกขาบทก็มี.
ตตฺราปิ กิญฺจิ กิริยโต สมุฏฺฐาติ, กิญฺจิ อกิริยโต สมุฏฺฐาติ,
กิญฺจิ กิริยากิริยโต สมุฏฺฐาติ,
กิญฺจิ สิยา กิริยโต สิยา อกิริยโต สมุฏฺฐาติ,
กิญฺจิ สิยา กิริยโต สิยา กิริยากิริยโต สมุฏฺฐาติ ฯ
แม้ใน(สิกขาบท)นั้นเล่า บางสิกขาบท เกิดเพราะทำ
บางสิกขาบทเกิดเพราะไม่ทำ
บางสิกขาบทเกิดเพราะทำและไม่ทำ
บางสิกขาบท บางคราวเกิดเพราะทำ บางคราวเกิดเพราะไม่ทำ
บางสิกขาบท บางคราวเกิดเพราะทำ บางคราวเกิดเพราะทั้งทำและไม่ทำ.
[อธิบายสิกขาบทที่เป็นสจิตตกะและอจิตตกะ]
ตตฺราปิ อตฺถิ สญฺญาวิโมกฺขํ อตฺถิ โน สญฺญาวิโมกฺขํ ฯ
แม้บรรดา(สิกขาบท)เหล่านั้น (สิกขาบท)ที่เป็นสัญญาวิโมกข์ก็มี ที่เป็นโนสัญญาวิโมกข์ก็มี.
ตตฺถ ยํ จิตตฺ งฺคํ ลภติเยว ตํ สญฺญาวิโมกฺขํ, อิตรํ โน สญฺญาวิโมกฺขํ ฯ
ใน(สิกขาบทที่เป็นสัญญาวิโมกข์และโนสัญญาวิโมกข์)เหล่านั้น (สิกขาบท)ใด ได้องค์คอื จิตด้วย,
(สิกขาบท)นั้น เป็นสัญญาวิโมกข์, นอกนี้ เป็นโนสัญญาวิโมกข์.
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ปุน อตฺถิ อจิตฺตกํ อตฺถิ สจิตตฺ กํ ฯ
(สิกขาบท) ที่เป็นอจิตตกะก็มี ที่เป็นสจิตตกะก็มีอีก.
ยํ สเหว จิตฺเตน อาปชฺชติ ตํ สจิตฺตกํ ฯ
(สิกขาบท)ใด ต้องพร้อมด้วยจิตเท่านั้น (สิกขาบท)นั้น เป็นสจิตตกะ.
ยํ วินาปิ จิตฺเตน อาปชฺชติ ตํ อจิตตฺ กํ ฯ
(สิกขาบท)ใด แม้เว้นจากจิตก็ต้อง (สิกขาบท)นั้น เป็นอจิตตกะ.
ตํ สพฺพมฺปิ โลกวชฺชํ ปณฺณตฺติวชฺชนฺติ ทุวิธํ ฯ
(สิกขาบท)นั้นแม้ทั้งหมดเป็น ๒ อย่าง คือ เป็นโลกวัชชะ ๑ เป็นปัณณัตติวัชชะ ๑.
เตสํ ลกฺขณํ วุตตฺ เมว ฯ
ลักษณะแห่ง(สิกขาบทที่เป็นโลกวัชชะและปัณณัตติวัชชะ)นั้น ได้กล่าวแล้ว.
[อธิบายสิกขาบทที่เป็นกายกรรมเป็นต้น]
กมฺมกุสล[325]เวทนาวเสนาปิ เจตฺถ อตฺถิ สิกฺขาปทํ กายกมฺมํ อตฺถิ วจีกมฺมํ ฯ
อนึง่ เมือ่ ว่าแม้ดว้ ยอำนาจกรรม กุศล และเวทนาแล้ว บรรดา(สิกขาบท)เหล่านี้ สิกขาบททีเ่ ป็นกายกรรมก็มี ทีเ่ ป็นวจีกรรมก็ม.ี
ตตฺถ ยํ กายทฺวาริกํ ตํ กายกมฺมํ. ยํ วจีทวฺ าริกํ ตํ วจีกมฺมนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
ใน(กายกรรมและวจีกรรม)เหล่านั้น (สิกขาบท)ใด เป็นไปทางกายทวาร (สิกขาบท)นั้น พึงทราบว่า เป็นกายกรรม.
(สิกขาบท)ใด เป็นไปทางวจีทวาร (สิกขาบท)นั้น พึงทราบว่า เป็นวจีกรรม.
อตฺถิ ปน สิกฺขาปทํ กุสลํ, อตฺถิ อกุสลํ, อตฺถิ อพฺยากตํ ฯ
อนึ่ง สิกขาบทที่เป็นกุศลก็มี, ที่เป็นอกุศลก็มี, ที่เป็นอัพยากฤตก็มี.
ทฺวตฺตึเสว หิ อาปตฺติสมุฏฺฐาปกจิตตฺ านิ “อฏฺฐ กามาวจรกุสลจิตตฺ านิ ทฺวาทส อกุสลานิ ทส กามาวจรกิริยาจิตตฺ านิ
กุสลโต จ กิริยโต จ เทฺว อภิญฺญาจิตฺตานีติ ฯ
จริงอยู่ จิตที่ให้เกิดอาบัติ มี ๓๒ ดวงเท่านั้น คือ กามาวจรกุศลจิต ๘ อกุศลจิต ๑๒ กามาวจรกิริยาจิต ๑๐
อภิญญาจิต ๒ โดยกุศลและกิริยา.
เตสุ ยํ กุสลจิตฺเตน อาปชฺชติ ตํ กุสลํ, อิตเรหิ อิตรํ ฯ
ในจิตเหล่านั้น (สิกขาบท)ใด ต้องด้วยกุศลจิต (สิกขาบท)นั้นเป็นกุศล,
(สิกขาบท)ใด ต้องด้วยจิตนอกนี้ (สิกขาบท)นั้น เป็นฝ่ายนอกจากนี้.
อตฺถิ จ สิกฺขาปทํ ติเวทนํ, อตฺถิ ทฺวิเวทนํ, อตฺถิ เอกเวทนํ ฯ
อนึ่ง สิกขาบทมีเวทนา ๓ ก็มี, มีเวทนา ๒ ก็มี, มีเวทนาเดียวก็มี.
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ตตฺถ ยํ อาปชฺชนฺโต ตีสุ เวทนาสุ อญฺญตรเวทนาสมงฺคี หุตฺวา อาปชฺชติ,
ตํ ติเวทนํ ฯ
ใน(สิกขาบท)เหล่านั้น เมื่อต้อง(สิกขาบท)ใด เป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยบรรดาเวทนา ๓ อย่างใดอย่างหนึ่ง จึงต้อง,
(สิกขาบท)นั้น พึงทราบว่ามีเวทนา ๓.
ยํ อาปชฺชนฺโต สุขสมงฺคี วา อุเปกฺขาสมงฺคี วา อาปชฺชติ ตํ ทฺวิเวทนํ ฯ
เมื่อภิกษุจะต้อง(สิกขาบท)ใด เป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยสุข หรือเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยอุเบกขา จึงต้อง,
(สิกขาบท)นั้นพึงทราบว่า มีเวทนา ๒.
ยํ อาปชฺชนฺโต ทุกฺขเวทนาสมงฺคีเยว อาปชฺชติ ตํ เอกเวทนนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
เมื่อภิกษุจะต้อง(สิกขาบท)ใด เป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยทุกขเวทนาเท่านั้น จึงต้อง,
(สิกขาบท)นั้น พึงทราบว่า มีเวทนาเดียว.
| เอวํ
สมุฏฺฐานญฺจ กิริยา
โลกวชฺชญฺจ กมฺมญฺจ

อโถ สญฺญา สจิตตฺ กํ
กุสลํ เวทนาย จาติ

อิมํ ปกิณฺณกํ วิทติ ฺวา
ครั้นได้ทราบปกิณณกะนี้วา่
“สมุฏฐาน ๑ กิริยา ๑ สัญญา ๑ สจิตตกะ ๑ โลกวัชชะ ๑
กรรมและกุศลพร้อมด้วยเวทนา ๑.”
อย่างนี้แล้ว พึงทราบว่า
“เตสุ สมุฏฺฐานาทีสุ อิทํ สิกฺขาปทํ สมุฏฺฐานโต เอกสมุฏฺฐานํ,
องฺควเสน ทุกสมุฏฐฺ านํ กายจิตฺตโต สมุฏฺฐาติ กิริยาสมุฏฺฐานญฺจ
“บรรดาสมุฏฐานเป็นต้นเหล่านั้น (สิกขาบท)นี้ ว่าโดยสมุฏฐาน มีสมุฏฐานเดียว,
ว่าด้วยอำนาจองค์ เกิดด้วยองค์ ๒ คือเกิดเพราะกายกับจิต และ(สิกขาบท)นี้เกิดเพราะทำ.
กโรนฺโตเยว หิ เอตํ อาปชฺชติ ฯ
จริงอยู่ เมื่อทำอยู่เท่านั้น จึงต้องอาบัตินั้น.
เมถุนปฏิสํยุตฺตาย กามสญฺญาย อภาเวน มุจจฺ นฺโต สญฺญาวิโมกฺขํ ฯ
เป็นสัญญาวิโมกข์ เพราะพ้นด้วยไม่มีกามสัญญา ซึ่งปฏิสังยุตด้วยเมถุน.
“อนาปตฺติ อชานนฺตสฺส อสาทิยนฺตสฺสาติ หิ วุตฺตํ ฯ
จริงอยู่ (พระผู้มพี ระภาค)ได้ตรัสว่า ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ไม่รู้ ไม่ยินดี.
เมถุนจิตฺเตเนว นํ อาปชฺชติ น วินา จิตฺเตนาติ สจิตฺตกํ ฯ
เป็นสจิตตกะ เพราะภิกษุต้องอาบัตินั้น ด้วยจิตปฏิสังยุตด้วยเมถุนเท่านั้น เว้นจากจิตไม่ตอ้ ง.
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สราควเสเนว ตํ อาปชฺชิตพฺพโต โลกวชฺชํ ฯ
เป็นโลกวัชชะ เพราะจะพึงต้องอาบัตินั้น ด้วยอำนาจราคะกล้าเท่านั้น.
กายทฺวาเรเนว สมุฏฺฐานโต กายกมฺมํ ฯ [326] จิตฺตํ ปเนตฺถ องฺคมตฺตํ โหติ ฯ
น ตสฺส วเสน กมฺมภาโว ลพฺภติ ฯ โลภจิตฺเตน อาปชฺชตพฺพโต อกุสลจิตตฺ ํ ฯ
เป็นกายกรรม เพราะเกิดทางกายทวารเท่านั้น, ส่วนจิตสักว่าเป็นองค์ใน(สิกขาบท)นี,้
จะจัดเป็นกรรมด้วยอำนาจ(จิต)นั้นไม่ได้. เป็นอกุศลจิต เพราะจะพึงต้องด้วยโลภจิต.
สุขสมงฺคี วา อุเปกฺขาสมงฺคี วา ตํ อาปชฺชตีติ ทฺวิเวทนนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ |
มีเวทนา ๒ เพราะว่า ภิกษุมีความพร้อมเพรียงด้วยสุข หรือมีความพร้อมเพรียงด้วยอุเบกขา จึงต้องอาบัตินั้น.”
สพฺพญฺเจตํ อาปตฺติยํ ยุชฺชติ ฯ
ก็แล (ปกิณณกะ)ทั้งปวงมีสมุฏฐานเป็นต้นนี้ ย่อมสมในอาบัติ,
สิกฺขาปทสีเสน ปน สพฺพอฏฺฐกถาสุ เทสนา อารุฬฺหา. ตสฺมา เอวํ วุตตฺ นฺติ ฯ
แต่ในอรรถกถาทั้งปวง ท่านยกขึ้นแสดงด้วยหัวข้อสิกขาบท.
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าว(สิกขาบท)โดยนัยอย่างนี้ ฉะนี้แล.
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วินีตวัตถุปฐมปาราชิก
[อุทานคาถา]
“มกฺกฏี วชฺชิปุตฺตา จ
ทาริกุปฺปลวณฺณา จ
มาตา ธีตา ภคินี จ
เทฺว วณา เลปจิตฺตญฺจ
สุนฺทเรน สห ปญฺจ
นาคี ยกฺขี จ เปตี จ
ภทฺทิเย อรหํ สุตฺโต
เวสาลิยา ตโย มลฺลา
สุปพฺพา สทฺธา ภิกฺขุนี
เวสียา ปณฺฑโก คิหี

(คิหี นคฺโค จ ติตฺถิยา
พฺยญฺชเนหิปเร ทุเว
ชายา จ มุทุลมฺพินา
ทารุธตี ลิกาย จ
ปญฺจ สีวถิกฏฺฐิกา
ปณฺฑโกปหโต ฉุเป
สาวตฺถิยํ จตุโรปเร
สุปิโน ภารุกจฺฉโก
สิกฺขมานา สามเณริ จ
อญฺญมญฺญํ)๑ วุฑฺฒปพฺพชิโต มิโคติ

อิทํ กึ ฯ
ปุจฉาว่า “คำประพันธ์เป็นพระคาถาว่า
“เรื่องลิงตัวเมีย ๑ เรื่อง, เรื่องภิกษุวัชชีบุตร ๑ เรื่อง,
เรื่องปลอมเป็นคฤหัสถ์ ๑ เรื่อง, เรื่องเปลือยกาย ๑ เรื่อง,
เรื่องปลอมเป็นเดียรถีย์ ๗ เรื่อง, เรื่องเด็กหญิง ๑ เรื่อง,
เรื่องภิกษุณีชื่ออุบลวรรณา ๑ เรื่อง, เรื่องเพศกลับ ๒ เรื่อง,
เรื่องมารดา ๑ เรื่อง, เรื่องธิดา ๑ เรื่อง, พี่น้องหญิง ๑ เรื่อง,
เรื่องภรรยา ๑ เรื่อง, เรื่องภิกษุมีหลังอ่อน ๑ เรื่อง,
เรื่องภิกษุมีองคชาตยาว ๑ เรื่อง, เรื่องบาดแผล ๒ เรื่อง, เรื่องรูปปั้น ๑ เรื่อง,
เรื่องตุ๊กตาไม้ ๑ เรื่อง, เรื่องภิกษุชื่อสุนทร ๑ เรื่อง, เรื่องสตรี ๕ เรื่อง,
เรื่องป่าช้า ๕ เรื่อง, เรื่องกระดูก ๑ เรื่อง, เรื่องนาคตัวเมีย ๑ เรือ่ ง,
เรื่องนางยักษิณี ๑ เรื่อง, เรื่องหญิงเปรต ๑ เรื่อง, เรื่องบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง,
เรื่องภิกษุมีอินทรีย์พิการ ๑ เรื่อง, เรื่องจับต้อง ๑ เรื่อง,
เรือ่ งพระอรหันต์ในเมืองภัทททิยะหลับ ๑ เรือ่ ง, เรือ่ งภิกษุเมืองสาวัตถี ๔ เรือ่ ง,
เรื่องภิกษุชาวมัลละเมืองไพศาลี ๓ เรือ่ ง, เรื่องเปิดประตูนอน ๑ เรื่อง,
เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝัน ๑ เรื่อง, เรื่องอุบาสิกาชื่อว่าสุปัพพา ๙ เรื่อง,
เรื่องอุบาสิกาชื่อว่าสัทธา ๙ เรื่อง, เรื่องนางภิกษุณี ๑ เรื่อง,
เรื่องนางสิกขามานา ๑ เรื่อง, เรื่องนางสามเณรี ๑ เรื่อง,
เรื่องหญิงแพศยา ๑ เรื่อง, เรื่องบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง,
๑ บาลีในวงเล็บ จากมหาวิภังค์ วินยั ปิฎก

วินตี วัตถุปฐมปาราชิก • [อุทานคาถา] • หน้า ๕๑๙

เรื่องสตรีคฤหัสถ์ ๑ เรือ่ ง, เรื่องให้ผลัดกัน ๑ เรื่อง,
เรื่องภิกษุผู้เฒ่า ๑ เรื่อง, เรื่องลูกเนื้อ ๑ เรือ่ ง” ดังนี้๑
นี้เป็นไฉน?”
อิมา วินีตวตฺถูนํ ภควตา สยํ วินจิ ฺฉิตานํ เตสํ เตสํ วตฺถูนํ อุทานคาถา นาม,
“ตานิ วตฺถูนิ สุขํ วินยธรา อุคฺคณฺหิสฺสนฺตตี ิ ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ ฐปิตา ฯ
วิสัชชนาว่า “(พระคาถา)เหล่านี้ ชื่ออุทานคาถาแห่งวินีตวัตถุ คือเรื่องนั้นๆ ที่พระผู้มีพระภาคทรงวินิจฉัยด้วยพระองค์เอง
พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายตั้งใจไว้วา่ ‘พระวินัยธรทั้งหลาย จักเรียนเอาเรื่องเหล่านั้นได้สะดวก’ ตั้งไว้แล้ว .
วตฺถุคาถา ปน ธรมาเนเยว ภควติ อุปาลิตฺเถเรน ฐปิตา “อิมินา ลกฺขเณน อายตึ วินยธรา วินยํ วินิจฺฉินิสฺสนฺตีติ ฯ
ส่วนวัตถุคาถา พระอุบาลีเถระได้ตั้งใจว่า ‘พระวินัยธรทั้งหลาย จักวินจิ ฉัยวินัยต่อไป (ในอนาคต) ด้วยลักษณะนี’้
จึงได้ตั้งไว้ ในเมื่อพระผู้มพี ระภาคยังทรงพระชนม์อยู่นั่นเอง.
ตสฺมา เอตฺถ วุตฺตลกฺขณํ สาธุกํ สลฺลกฺเขตฺวา ปฐมสิกฺขาปทํ วินิจฺฉินิตพฺพํ ฯ
เพราะฉะนั้น (พระวินัยธร)ควรกำหนดลักษณะทีต่ รัสไว้ในวินีตวัตถุนี้ให้ได้ แล้วจึงวินิจฉัยปฐมสิกขาบท.
ทุติยาทีนญฺจ วินีตวตฺถูสุ วุตฺตลกฺขเณน ทุติยาทีนิ ฯ
อนึ่ง ทุติยปาราชิกเป็นต้น ก็ควรวินิจฉัยด้วยลักษณะที่ตรัสไว้แล้วในวินีตวัตถุทั้งหลายแห่งทุติยปาราชิกเป็นต้น.
วินีตวตฺถูนิ หิ สิปฺปิกานํ ปฏิจฺฉนฺนกรูปานิ วิย วินยธรานํ ปฏิจฺฉนฺนกวตฺถูนิ โหนฺตีติ ฯ
จริงอยู่ วินตี วัตถุทั้งหลาย ย่อมเป็นเรื่องสำหรับเทียบเคียง (หรือเปรียบเทียบ) ของพระวินัยธรทั้งหลาย
ดุจรูปสำหรับเทียบเคียง (หรือเป็นแบบอย่าง) ของพวกนักศิลปินฉะนั้น.”
ตตฺถ ปุริมานิ เทฺว วตฺถูนิ อนุปฺปญฺญตฺติยํเยว วุตตฺ ตฺถานิ ฯ
บรรดา(เรื่อง)เหล่านั้น สองเรื่องข้างต้น มีเนื้อความดังที่ตรัสไว้แล้วในอนุบัญญัตินั่นเอง.
ตติเย วตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องที่ ๓ (มีวินิจฉัยดังนี้):“คิหิลิงฺเคนาติ คิหิวเสน โอทาตวตฺโถ หุตฺวา ฯ
บทว่า คิหิลิงฺเคน คือ เป็นผู้นุ่งห่มผ้าขาวอย่างคฤหัสถ์.
จตุตฺเถ นตฺถิ กิญฺจิ วตฺตพฺพํ ฯ
ในเรื่องที่ ๔ ไม่มีคำอะไรๆ ที่ควรกล่าวไว้.
ตโต ปเรสุ สตฺตสุ ฯ
ใน(ผ้า) ๗ ชนิด ถัดจาก(เรื่อง)ที่ ๔ นั้นไป( (มีวินิจฉัยดังนี้)):
กุสจิรนฺติ กุเส คณฺฐิตวฺ า กตจิรํ ฯ
๑ อุทานคาถานี้ ได้แปลไว้เต็มบริบูรณ์ ตามมหาวิภังค์ วินัยปิฎก ๑/๖๒ เพื่อเรืองปัญญาของผู้ใคร่ต่อการศึกษา.

หน้า ๕๒๐ • วินตี วัตถุปฐมปาราชิก • [อุทานคาถา]

ผ้าทีเ่ ขากรองหญ้าคาทำขึ้น ชือ่ ว่าผ้าคากรอง.
วากจิรนฺติ ตาปสานํ วกฺกลํ ฯ
ผ้าเปลือกไม้ของพวกดาบส ชื่อว่าผ้าเปลือกไม้๑.
ผลกจิรนฺนาม ผลกสณฺฐานานิ ผลกานิ สิพฺเพตฺวา กตจิรํ ฯ
ผ้าทีเ่ ขาเย็บแผ่นไม้ (กระดาน) มีสัณฐานเหมือนโล่ทำขึ้น ชื่อว่าผ้าแผ่นไม้.
เกสกมฺพโลติ เกเสหิ ตนฺเต วายิตวฺ า กตกมฺพโล ฯ
ผ้ากัมพลที่เขาทอเส้นด้าย รวมกับเส้นผมทำขึ้น ชื่อว่าผ้ากัมพลผมคน.
วาลกมฺพโลติ จามริวาเลหิ วายิตฺวา กตกมฺพโล ฯ
ผ้ากัมพลที่เขาทอด้วยขนหางสัตว์จามรี ชื่อว่าผ้ากัมพลขนหางสัตว์.
อุลกปกฺขนฺติ อลกสกุณสฺส ปกฺเขหิ กตนิวาสนํ ฯ
ผ้านุ่งที่ทำด้วยขนปีกนกเค้า ชื่อว่าผ้าขนปีกนกเค้า.
[327] อชินกฺขิปนฺติ สโลมํ สขุรํ อชินมิคจมฺมํ ฯ

หนังเนื้อชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าอชินะ พร้อมด้วยขน พร้อมด้วยกีบ ชื่อว่าผ้าหนังสัตว์ (อชินะ).
ทฺวาทสเม วตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องที่ ๑๒ (มีวินิจฉัย ดังนี้):
“สารตฺโตติ กายสํสคฺคราเคน สารตฺโต ฯ
บทว่า สารตฺโต ได้แก่ ผู้มีความกำหนัด ด้วยความกำหนัดในอันเคล้าคลึงกาย.
ตํ ราคํ ญตฺวา ภควา “อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺสาติ อาห ฯ
พระผู้มีพระภาคทรงทราบความกำหนัดนั้นแล้ว จึงตรัสว่า “เป็นอาบัติสังฆาทิเสส.”
[เรื่องนันทมาณพเสพเมถุนธรรมกับนางอุบลวรรณาเถรี]
เตรสเม วตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องที่ ๑๓ (มีวินิจฉัยดังนี้):“อุปฺปลวณฺณาติ สา เถรี สาวตฺถิยํ เสฏฺฐิธตี า สตสหสฺสกปฺเป อภินีหารสมฺปนฺนา ฯ
พระเถรีนั้น ชื่ออุบลวรรณา๒ เป็นธิดาของเศรษฐีในเมืองสาวัตถี สมบูรณ์ด้วยอภินิหารตั้งแสนกัป.
ตสฺสา ปกติยาปิ อติทสฺสนียา นีลุปฺปลวณฺณา กายจฺฉวิ ฯ
แม้โดยปกติ พระเถรีนั้น มีผิวกาย สีคล้ายดอกอุบลเขียว น่าดูนัก.
๑ ผ้าเปลือกปอ ก็ว่า
๒ จะเอาคำว่า อุปฺปลวณฺณา เป็นบทตั้งก็ไม่ถนัด. ถ้าเป็นบทตั้ง เป็น อุปฺปลวณฺณายาติ.

วินตี วัตถุปฐมปาราชิก • [เรื่องนันทมาณพเสพเมถุนธรรมกับนางอุบลวรรณาเถรี] • หน้า ๕๒๑

อพฺภนฺตเร ปน กิเลสสนฺตาปสฺส อภาเวน อติวิย วิโรจติ ฯ
ก็พระเถรีนั้น ย่อมรุ่งเรืองนัก เพราะไม่มีความเร่าร้อนด้วยกิเลสในภายใน.
สา ตาเยว วณฺณโปกฺขรตาย “อุปฺปลวณฺณาติ นามํ ลภติ ฯ
นางได้ชื่อว่า “อุบลวรรณา” เพราะความที่นางมีผิวงดงามนั่นเอง.
“ปฏิพทฺธจิตฺโตติ คิหิกาลโต ปฏฺฐาย รตฺตจิตฺโต ฯ
บทว่า ปฏิพทฺธจิตฺโต ความว่า (มาณพนั้น) มีใจรักใคร่ตั้งแต่เวลาพระเถรียังเป็นคฤหัสถ์
โส กิร ตสฺสา ญาติทารโก โหติ ฯ
ได้ยินว่า (นันทมาณพ)นั้นเป็นชายหนุ่ม ซึ่งเป็นญาติของพระเถรีนั้น.
“อถโขติ อนนฺตรตฺเถ นิปาโต ฯ “มญฺจเก นิสินฺนานนฺตรเมวาติ วุตฺตํ โหติ ฯ
ศัพท์ว่า อถโข เป็นนิบาต ลงในอรรถว่าลำดับ.
มีคำอธิบายว่า “ในลำดับแห่งพระเถรีนั่งบนเตียงนั้นแล.”
ทิวา พาหิรโต อาคนฺตฺวา ทฺวารํ ปิธาย นิสินฺนานํ หิ อนฺธการํ โหติ ฯ
จริงอยู่ เวลากลางวัน เมื่อบุคคลมาจากภายนอกปิดประตูแล้วนั่ง, ความมืดจะมีขึ้น.
“โส, ยาวสฺสา ตํ อนฺธการํ น นสฺสติ, ตาวเทว เอวมกาสีติ อตฺโถ ฯ
อธิบายว่า “มาณพนั้น ได้ทำอย่างนั้น ตลอดเวลาที่ความมืดนั้นของพระเถรีนั้น ยังไม่หายไปนั่นเอง”.
“ทูเสสีติ ปทฺธํเสสิ ฯ
บทว่า ทูเสสิ แปลว่า ได้ข่มขืนแล้ว.
เถรี ปน อนวชฺชา อตฺตโน สมณสญฺญํ ปจฺจุปฏฺฐเปตฺวา อสาทิยนฺตี นิสีทิ
อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน ปรามฏฺฐา อคฺคิกฺขนฺธสิลาถมฺภขทิรสารขาณุกา วิย ฯ
ส่วนพระเถรีเป็นผู้หาโทษมิได้ ตั้งสมณสัญญาไว้แล้ว นั่งเฉยไม่ยินดี
ถูก(นันทมาณพ)ลูบคลำแล้วด้วยประสงค์อสัทธรรม ก็เป็นดุจกองเพลิง เสาหิน และตอแก่นไม้ตะเคียนฉะนั้น.
โสปิ อตฺตโน มโนรถํ ปูเรตฺวา คโต ฯ
ฝ่าย(นันทมาณพ)นั้น ครั้นให้ความพอใจของตนสำเร็จบริบูรณ์แล้วก็ไป.
ตสฺสา เถริยา ทสฺสนปถํ วิชหนฺตสฺเสว, อยํ มหาปฐวี สิเนรุปพฺพตํ ธาเรตุํ สมตฺถาปิ
ตํ ปาปปุริสํ พฺยามมตฺตกเลวรํ ธาเรตุํ อสกฺโกนฺตี วิย ภิชฺชติ ฺวา วิวรมทาสิ ฯ
เมื่อ(นันทมาณพ) ละคลองแห่งการเห็นของพระเถรีนั้น, มหาปฐพีนี้ ถึงจะสามารถธารภูเขาสิเนรุไว้ได้ก็ตาม
ก็เป็นเหมือนไม่อาจจะธารบุรุษชัว่ ช้านั้น ซึ่งมีรา่ งกายเพียงวาหนึ่งไว้ได้ จึงแยกช่องให้เขาแล้ว.
โส ตํขณํเยว อวีจิชาลานํ อินฺทนภาวํ อคมาสิ ฯ
ขณะนั้นนั่นเอง เขาได้ถึงความเป็นเชื้อเพลิงแห่งเปลวไฟในอเวจีแล้ว.

หน้า ๕๒๒ • วินตี วัตถุปฐมปาราชิก • [เรื่องนันทมาณพเสพเมถุนธรรมกับนางอุบลวรรณาเถรี]

ภควา ตํ สุตวฺ า “อนาปตฺติ ภิกฺขเว อสาทิยนฺติยาติ วตฺวา เถรึ สนฺธาย ธมฺมปเท อิมํ คาถมภาสิ [328]
พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงสดับเรือ่ งนั้นแล้ว จึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เมื่อไม่ยินดีไม่เป็นอาบัติ”
ทรงหมายเอาพระเถรี ได้ตรัสพระคาถานี้ในธรรมบทว่า
วาริ โปกฺขรปตฺเตว
โย น ลิปฺปติ กาเมสุ

อารคฺเคริว สาสโป
ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ

“เราเรียกบุคคลผู้ไม่ตดิ อยู่ในกามทั้งหลาย เหมือนน้ำไม่ติดอยูใ่ นใบบัว
เหมือนเมล็ดพันธุ์ผกั กาดไม่ตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลมฉะนั้น
ว่าเป็นพราหมณ์.”๑
[เรื่องเพศชายกลับเป็นเพศหญิง]
จุทฺทสเม วตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องที่ ๑๕ (มีวินิจฉัยดังนี้):
“อิตฺถีลิงฺคํ ปาตุภูตนฺติ รตฺติภาเค นิททฺ ํ โอกฺกมนฺตสฺส, ปุริสสณฺฐานํ มสฺสุทาฒิกาทิ สพฺพํ อนฺตรหิตํ, อิตฺถีสณฺฐานํ อุปฺปนฺนํ ฯ
สองบทว่า อิตฺถีลิงฺคํ ปาตุภูตํ ความว่า เมื่อภิกษุนั้น หยั่งลงสู่ความหลับในเวลากลางคืน
ทรวดทรงของบุรุษมีหนวดและเคราเป็นต้น หายไปทั้งหมด ทรวดทรงของสตรีเกิดขึ้นแทนที่.
“ตญฺเญว อุปชฺฌํ ตํ อุปสมฺปทนฺติ ปุพฺเพ คหิตอุปชฺฌเมว ปุพฺเพ กตอุปสมฺปทเมว อนุชานามิ ฯ
“ปุน อุปชฺฌา น คเหตพฺพา, อุปสมฺปทา น ทาตพฺพาติ อตฺโถ ฯ
หลายบทว่า ตญฺเญว อุปชฺฌํ ตํ อุปสมฺปทํ ความว่า เราอนุญาตอุปัชฌายะที่เธอเคยถือมาแล้วในกาลก่อนนั่นเอง
(และ) การอุปสมบทที่สงฆ์ทำไว้ในกาลก่อนเช่นกัน.
อธิบายว่า “ไม่ต้องถืออุปัชฌายะใหม่, ไม่ต้องให้อุปสมบทใหม่.”
“ตานิ วสฺสานีติ ภิกฺขูปสมฺปทโต ปภูติ ยา วสฺสคณนา, ตํเยว วสฺสคณนํ อนุชานามิ ฯ
“น อิโต ปฏฺฐาย วสฺสคณนา กาตพฺพาติ อตฺโถ ฯ
สองบทว่า ตานิ วสฺสานิ ความว่า เราอนุญาตให้นับพรรษาจำเดิมแต่อุปสมบทเป็นภิกษุมานั้นนั่นแล.
อธิบายว่า ไม่ต้องทำการนับพรรษาตั้งแต่เพศกลับนี้ไปใหม่.
“ภิกฺขุนีหิ สงฺกมิตุนฺติ ภิกฺขุนีหิ จสฺสา สทฺธึ สงฺกมิตุํ สงฺคนฺตุํ สมงฺคิภวิตุํ อนุชานามีติ อตฺโถ ฯ
สองบทว่า ภิกขฺ นุ ีหิ สงฺกมิตํุ ความว่า ทัง้ เราอนุญาตให้ภกิ ษุณนี น้ั ไปด้วยกัน คือ สมาคมกัน พร้อมเพรียงกัน กับภิกษุณที ง้ั หลาย.
อิทํ วุตตฺ ํ โหติ “อปฏิรูปํ ทานิสฺสา ภิกฺขูนํ มชฺเฌ วสิตุํ. ภิกฺขุนีอุปสฺสยํ คนฺตฺวา ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ วสตูติ ฯ
มีคำอธิบายตรัสไว้ดังนี้ว่า
“บัดนี้ นางภิกษุณีนั้น ไม่ควรอยู่ในท่ามกลางภิกษุทั้งหลาย. จงไปยังสำนักนางภิกษุณี แล้วอยูร่ ่วมกับนางภิกษุณีเถิด.

๑ ขุ. ธ. ๒๕/๖๙.

วินีตวัตถุปฐมปาราชิก • [เรื่องเพศชายกลับเป็นเพศหญิง] • หน้า ๕๒๓

“ยา อาปตฺติโย ภิกฺขูนํ ภิกฺขุนีหิ สาธารณาติ
ยา เทสนาคามินิโย วา วุฏฺฐานคามินิโย วา อาปตฺติโย ภิกฺขูนํ ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ สาธารณา ฯ
หลายบทว่า ยา อาปตฺติโย ภิกฺขุนํ ภิกฺขุนีหิ สาธารณา ความว่า
อาบัติเหล่าใด เป็นเทสนาคามินีกต็ าม เป็นวุฏฐานคามินกี ็ตาม ที่ทวั่ ไปแก่ภิกษุ กับนางภิกษุณีทั้งหลาย.
“ตา อาปตฺติโย ภิกฺขุนีนํ สนฺติเก วุฏฺฐาตุนฺติ
ตา สพฺพาปิ, ภิกฺขุนีหิ กาตพฺพํ วินยกมฺมํ กตฺวา ภิกฺขุนีนํ สนฺติเก วุฏฺฐาตุํ อนุชานามีติ อตฺโถ ฯ
หลายบทว่า ตา อาปตฺติโย ภิกฺขุนีนํ สนฺติเก วุฏฺฐาตุํ ความว่า
เราอนุญาตให้ทำวินัยกรรม ซึ่งเหล่าภิกษุณีพึงทำ แล้วออก(จากอาบัติเหล่านั้น)แม้ทั้งหมด ในสำนักของนางภิกษุณีทั้งหลาย.
“ตาหิ อาปตฺตีหิ อนาปตฺตตี ิ
ยา ปน ภิกขฺ นู ํ ภิกขฺ นุ หี ิ อสาธารณา สุกกฺ วิสฏฺฐอิ าทิกา อาปตฺตโิ ย, ตาหิ อนาปตฺติ ลิงคฺ ปริวตฺเตน ตา อาปตฺตโิ ย วุฏฐฺ ติ าว โหนฺติ ฯ
หลายบทว่า ตาหิ อาปตฺตหี ิ อนาปตฺติ ความว่า ส่วนอาบัตเิ หล่าใด มีสกุ กวิสฏั ฐิเป็นต้น ของพวกภิกษุ ซึง่ ไม่ทว่ั ไปด้วยพวกภิกษุณี,
ไม่เป็นอาบัติดว้ ยอาบัติเหล่านั้น คือ อาบัติเหล่านั้นเป็นอันเธอออกเสร็จแล้วแล เพราะเพศกลับ.
ปุน ปกติลิงฺเค อุปฺปนฺเนปิ, ตาหิ อาปตฺตีหิ ตสฺส อนาปตฺติเยวาติ ฯ
ถือเมื่อเพศเดิมกลับเกิดขึ้นอีก คงเป็นอนาบัติแก่เธอด้วยอาบัติเหล่านั้นเหมือนกัน.
อยนฺตาเวตฺถ ปาลิวินิจฺฉโย ฯ
วินิจฉัยบาลีใน(เรื่องที่ ๑๔) นี้ มีเท่านี้ก่อน.
[329] อยมฺปน ปาลิมุตฺโต โอกฺกนฺติกวินิจฺฉโย ฯ

ส่วนวินิจฉัยนอกท้องเรื่องพ้นจากพระบาลี มีดังต่อไปนี้:
อิเมสุ ตาว ทฺวีสุ ลิงฺเคสุ ปุริสลิงฺคํ อุตตฺ มํ อิตฺถีลิงฺคํ หีนํ.
ตสฺมา ปุริสลิงฺคํ พลวอกุสเลน อนฺตรธายติ. อิตฺถีลิงฺคํ ทุพพฺ ลกุสเลน ปติฏฺฐาติ ฯ
เริ่มแรก ในสองเพศนี้ เพศชาย เป็นอุดมเพศ เพศหญิง เป็นหีนเพศ.
เพราะเหตุนั้น เพศชายจึงชื่อว่า อันตรธานไป เพราะอกุศลมีกำลังรุนแรง, เพศหญิงปรากฏขึ้นแทน เพราะกุศลมีกำลังเพลาลง.
อิตฺถีลิงฺคํ ปน อนฺตรธายนฺตํ ทุพฺพลอกุสเลน อนฺตรธายติ. ปุริสลิงฺคํ พลวกุสเลน ปติฏฺฐาติ ฯ
ส่วนเพศหญิง จะอันตรธานไป ชื่อว่าอันตรธานไป เพราะอกุศลมีกำลังเพลาลง.
เพศชายปรากฏขึ้นแทน เพราะกุศลมีกำลังรุนแรง.
เอวํ อุภยมฺปิ อกุสเลน อนฺตรธายติ กุสเลน ปฏิลพฺภติ ฯ
เพศทั้งหลายสองอันตรธานไปเพราะอกุศล, กลับได้คืนเพราะกุศลด้วยประการฉะนี้.
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[ต้องอาบัติเพราะนอนร่วมกับภิกษุผู้มีเพศกลับ]
ตตฺถ สเจ, ทฺวินฺนํ ภิกฺขูนํ เอกโต สชฺฌายํ วา ธมฺมสากจฺฉํ วา กตฺวา เอกาคาเร นิปชฺชติ ฺวา นิทฺทํ โอกฺกนฺตานํ,
เอกสฺส อิตฺถีลิงฺคํ ปาตุภวติ. อุภินฺนมฺปิ สหเสยฺยาปตฺติ โหติ ฯ
บรรดา(เพศหญิงและเพศชาย)นั้น ถ้าภิกษุสองรูป ทำการสาธยายหรือสนทนาธรรมด้วยกัน จำวัดหลับไปในเรือนหลังเดียวกัน,
เพศหญิงปรากฏแก่ภิกษุรูปหนึ่ง เป็นอาบัติเพราะนอนร่วมกัน แม้แก่เธอทั้งสอง.
โส เจ พุชฺฌติ ฺวา อตฺตโน ตํ วิปฺปการํ ทิสวฺ า ทุกฺขี ทุมฺมโน รตฺติภาเคเยว อิตรสฺส อาโรเจยฺย.
เตน สมสฺสาเสตพฺโพ โหตุ “มา จินฺตยิตฺถ, วฏฺฏสฺเสเวโส โทโส,
สมฺมาสมฺพุทฺเธน ทฺวารํ ทินฺนํ ‘ภิกฺขุ วา โหตุ ภิกฺขุนี วา, อนาวโฏ ธมฺโม, อวาริโต สคฺคมคฺโคติ ฯ
ถ้า(ภิกษุผู้มีเพศกลับ)นั้นตื่นขึ้น เห็นประการแปลกนั้นของตนแล้ว มีความทุกข์เสียใจ
พึงบอกแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่งในกลางคืนทีเดียว, เธอจงเป็นผู้อันภิกษุนั้นควรปลอบว่า
“อย่าเสียใจไปเลย, นี้เป็นโทษของวัฏฏะต่างหาก, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้ประทานช่องทางไว้แล้วว่า
‘จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีกต็ ามที, ธรรมอันธรรมดามิได้จำกัด, ทางสวรรค์อันธรรมดามิได้ห้าม.’”
[วิธีปฏิบัติกับภิกษุณีผู้มีเพศกลับ]
สมสฺสาเสตฺวา จ เอวํ วตฺตพฺพํ “ตุมฺเหหิ ภิกฺขุนีอุปสฺสยํ คนฺตุํ วฏฺฏติ. อตฺถิ โว กาจิ สนฺทิฏฺฐา ภิกฺขุนิโยติ ฯ
ก็แล ครั้นปลอบแล้ว ควรกล่าวอย่างนี้ว่า
“สมควรท่านจะไปยังสำนักนางภิกษุณี. ภิกษุณีบางเหล่า ซึ่งเป็นเพื่อนเคยเห็นกันของท่านมีอยู่หรือ?”
สจสฺสา โหนฺติ ตาทิสา ภิกฺขุนิโย, “อตฺถีติ.
โน เจ โหนฺติ, “นตฺถีติ วตฺวา โส ภิกฺขุ วตฺตพฺโพ “มม สงฺคหํ กโรถ, อิทานิเยว มํ ภิกฺขุนีอุปสฺสยํ เนถาติ ฯ
ถ้าเธอมีเหล่าภิกษุณเี ช่นนั้น, พึงบอกว่า “มี”.
ถ้าไม่มี พึงบอกว่า “ไม่ม”ี แล้วพึงบอกภิกษุนน้ั ว่า “ท่านโปรดสงเคราะห์ขา้ พเจ้าเถิด, จงนำข้าพเจ้าไปยังนักนางภิกษุณเี ดีย๋ วนีแ้ หละ.”
เตน ภิกฺขุนา ตํ คเหตฺวา ตสฺสา วา สนฺทิฏฺฐานํ อตฺตโน วา สนฺทิฏฺฐานํ ภิกฺขุนีนํ สนฺติกํ คนฺตพฺพํ ฯ
ภิกษุนั้น พึงพาเธอไปยังสำนักของนางภิกษุณที ั้งหลาย ซึ่งเป็นเพื่อนเคยเห็นกันของเธอ หรือเป็นเพื่อนเคยเป็นกัน ของตนก็ได้.
คจฺฉนฺเตน จ เอเกน น คนฺตพฺพํ.
จตูหิ ปญฺจหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ โชตกญฺจ กตฺตรยฏฺฐิญจฺ คเหตฺวา สํวทิ หนํ ปริโมเจตฺวา “มยํ อมุกนฺนามฏฺฐานํ คจฺฉามาติ คนฺตพฺพํ ฯ
เมื่อจะไป ไม่ควรไปรูปเดียว.
ควรถือเอาตะเกียงและไม้เท้า เปลื้องการชักชวนเสีย ไปร่วมกับภิกษุ ๔-๕ รูป ด้วยพูดว่า “พวกเราจะไปยังสถานที่ชื่อโน้น.”
สเจ พหิคาเม ทูเร วิหาโร [330] โหติ, อนฺตรามคฺเค คามนฺตรนทีปารรตฺติวิปฺปวาสคณโอหียนาปตฺตีหิ อนาปตฺติ ฯ
ถ้าภายนอกบ้าน มีวัดอยู่ไกล ก็ไม่เป็นอาบัติ ในระหว่างทาง
เพราะคามันตราบัติ (อาบัติเพราะเดินทางข้ามระยะบ้านหนึ่ง) นทีปราบัติ (อาบัติเพราะข้ามฟาก)
รัตติวิปปวาสาบัติ (อาบัติเพราะอยู่ปราศจากไตรจีวรราตรีหนึ่ง) และคณโอหียนาบัติ (อาบัติเพราะอยู่รปู เดียวไม่ครบคณะ).
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ภิกฺขุนีอุปสฺสยํ คนฺตฺวา ตา ภิกฺขุนิโย วตฺตพฺพา “อสุกนฺนาม ภิกฺขุํ อาชานถาติ ฯ
ครั้นไปถึงสำนักของนางภิกษุณีแล้ว พึงกล่าวกะนางภิกษุณีเหล่านั้นว่า “ท่านทั้งหลาย รูจ้ ักภิกษุชื่อโน้นหรือ?”
“อาม อยฺยาติ ฯ
ภิกษุณีทั้งหลาย ตอบว่า “เจ้าค่ะ (รู้จัก) พระคุณเจ้าข้า!.”
“ตสฺส อิตฺถีลิงฺคํ ปาตุภูตํ. สงฺคหํ ทานิสฺส กโรถาติ ฯ
ภิกษุเหล่านั้นพึงกล่าวว่า “ภิกษุรูปนั้น ปรากฏเป็นเพศหญิงขึ้น, ขอได้โปรดสงเคราะห์เธอเดี๋ยวนี้เถิด.”
ตา เจ “สาธุ อยฺยา, อิทานิ มยมฺปิ สชฺฌายิสฺสาม ธมฺมํ โสสฺสาม, คจฺฉถ ตุมฺเหติ วตฺวา สงฺคหํ กโรนฺติ
อาราธิกา จ โหนฺติ สงฺคาหิกา ลชฺชินิโย. ตา โกเปตฺวา อญฺญตฺถ น คนฺตพฺพํ ฯ
ถ้านางภิกษุณีเหล่านั้น กล่าวว่า “ดีละ พระคุณเจ้าข้า! บัดนี้ แม้พวกดิฉัน ก็จักสาธยาย จักสดับธรรม ขอพระคุณเจ้าทั้งหลาย
จงไปเถิด” ดังนี้แล้ว ทำความสงเคราะห์ และให้รา่ เริงยินดี ทั้งเป็นลัชชินีผู้มีความสงเคราะห์ด้วย.
เธอไม่ควรละทิ้ง๑นางภิกษุเหล่านั้นไปในสถานที่อื่น.
คจฺฉติ เจ, คามนฺตรนทีปารรตฺติวิปฺปวาสคณโอหียนาปตฺตีหิ น มุจฺจติ ฯ
ถ้าไป, ก็ไม่พ้นจากคามันตราบัติ นทีปราบัติ รัตติวิปปวาสาบัติ และคณโอหียนาบัติ.
สเจ ปน ลชฺชินิโย โหนฺติ น สงฺคาหิกาโย, อญฺญตฺถ คนฺตุํ ลพฺภติ ฯ
อนึ่ง ถ้านางภิกษุณีเหล่านั้น เป็นลัชชินี แต่ไม่มีความสงเคราะห์, ย่อมได้เพื่อจะไปในสถานที่อื่น.
สเจปิ อลชฺชินิโย โหนฺติ, สงฺคหํ ปน กโรนฺติ. ตาปิ ปริจฺจชิตฺวา อญฺญตฺถ คนฺตุํ ลพฺภติ ฯ
แม้ถ้าเป็นอลัชชินี (ทั้งหมดวัด) แต่ทำความสงเคราะห์ ย่อมได้เพื่อจะละทิ้งแม้นางภิกษุณีเหล่านั้นแล้วไปเสียในที่อื่น.
สเจ “ลชฺชินิโย จ สงฺคาหิกา จ ญาติกา น โหนฺติ อาสนฺนคาเม ปน อญฺญา ญาติกา โหนฺติ ปฏิชคฺคินิกา,
ตาสมฺปิ สนฺติกํ คนฺตุํ วฏฺฏตีติ วทนฺติ ฯ
อาจารย์บางพวกกล่าวว่า “ถ้าเป็นทั้งลัชชินี ทั้งมีความสงเคราะห์ แต่ไม่เป็นญาติ,
และในบ้านใกล้ ภิกษุณีเหล่าอื่นที่เป็นญาติมีอยู่ ทั้งเป็นผู้ประคับประคอง, ควรไปยังสำนักของภิกษุณีแม้เหล่านั้น.”
คนฺตฺวา สเจ ภิกฺขุภาเวปิ นิสฺสยปฏิปนฺโน, ปฏิรูปาย ภิกขุนิยา สนฺติเก นิสฺสโย คเหตพฺโพ ฯ
ครั้นไปแล้ว ถ้าตนปฏิบัตินิสัย (ยังถือนิสัย) แม้ในคราวเป็นภิกษุ, ก็ควรถือนิสัยในสำนักของนางภิกษุณีผู้สมควร.
มาติกา วา วินโย วา อุคฺคหิโต สุคฺคหิโต. ปุน อุคฺคหณการณํ นตฺถิ ฯ
มาติกาก็ดี วินัยก็ดี ที่เรียนมาแล้ว ก็เป็นอันเรียนแล้วด้วยดี. ไม่มีเหตุที่จะต้องเรียนซ้ำอีก.
สเจ ภิกฺขุภาเว ปริสาวจโร, ตสฺส สนฺติเกเยว อุปสมฺปนฺนา สูปสมฺปนฺนา, อญฺญสฺส สนฺติเก นิสฺสโย คเหตพฺโพ ฯ
ถ้าในคราวยังเป็นภิกษุ (ภิกษุรูปนั้น)เป็นผู้ปกครองบริษัท,
(กุลบุตรทั้งหลาย)ผู้อุปสมบทแล้วในสำนักของอาจารย์รูปนั้นนั่นแล ก็เป็นอันอุปสมบทชอบแล้ว,
แต่ต้องถือนิสัยในสำนักของ(อาจารย์)รูปอื่น.
๑ ตา โกเปตฺวาติ ตา ปริจฺจชิตฺวา. สารัตถทีปนี ๒/๑๕๙.

หน้า ๕๒๖ • วินตี วัตถุปฐมปาราชิก • [วิธีปฏิบัติกับภิกษุณีผู้มีเพศกลับ]

ปุพฺเพ ตํ นิสฺสาย วสนฺเตหิปิ อญฺญสฺส สนฺติเก นิสฺสโย คเหตพฺโพ ฯ
แม้พวกอันเตวาสิกผูอ้ าศัยเธอนั้นอยู่ในกาลก่อน ก็ต้องถือนิสัยในสำนักของอาจารย์รูปอื่น.
ปริปุณฺณวสฺสสามเณเรนาปิ อญฺญสฺส สนฺติเก อุปชฺฌา คเหตพฺพา ฯ
ถึงแม้สามเณรผู้มีอายุเต็มบริบูรณ์ ก็ต้องถืออุปัชฌายะ ในสำนักของภิกษุรูปอื่น.
[วิธีปฏิบัติในเครื่องบริขารต่างๆ]
ยํ ปนสฺส ภิกฺขุภาเว อธิฏฺฐติ ํ ติจีวรญฺจ ปตฺโต จ, ตํ อธิฏฺฐานํ วิชหติ, ปุน อธิฏฐฺ าตพฺพํ ฯ
อนึ่ง ไตรจีวรและบาตร ที่ภิกษุนั้นอธิษฐานไว้แล้วในคราวยังเป็นภิกษุ, ย่อมขาดอธิษฐานไป, ต้องอธิษฐานใหม่.
สงฺกจฺจกิ า จ [331] อุทกสาฏิกา จ คเหตพฺพา ฯ
ภิกษุณี ควรให้ใช้ผ้ารัดถันและผ้าอาบน้ำ.
ยํ อติเรกจีวรํ วา อติเรกปตฺโต วา วินยกมฺมํ กตฺวา ฐปิโต โหติ, ตํ สพฺพมฺปิ วินยกมฺมํ วิชหติ, ปุน กาตพฺพํ ฯ
อติเรกจีวรก็ดี อติเรกบาตรก็ดี ที่ภิกษุนั้น ทำวินัยกรรมเก็บไว้แล้ว แม้ทั้งหมด ย่อมละวินัยกรรมไป, ต้องทำใหม่.
ปฏิคฺคหิตเตลมธุผาณิตาทีนิปิ ปฏิคฺคหณํ วิชหนฺติ ฯ
แม้เภสัชมีน้ำมัน น้ำผึ้ง และน้ำอ้อย ที่เธอประเคนไว้เป็นต้น ย่อมขาดประเคนไป.
สเจ ปฏิคฺคหณโต สตฺตเม ทิวเส ลิงฺคํ ปริวตฺตติ, ปุน ปฏิคฺคเหตฺวา, สตฺตาหํ วตฺตติ ฯ
ถ้าเพศเปลี่ยนกลับในวันที่ ๗ แต่วันทีร่ ับประเคนไป, ควรรับประเคนใหม่, ฉันได้ ๗ วัน.
ยํ ปน ภิกฺขุกาเล อญฺญสฺส ภิกฺขุโน สนฺตกํ ปฏิคฺคหิตํ, ตํ ปฏิคฺคหณํ น วิชหติ ฯ
ส่วนสิ่งใดเป็นของภิกษุรูปอื่น เธอรับประเคนไว้ในเวลาเป็นภิกษุ, สิ่งนั้นไม่ขาดประเคน.
ยมฺปิ อุภินฺนํ สาธารณํ อวิภชิตวฺ า ฐปิตํ, ตํ ปกตตฺโต รกฺขติ ฯ
แม้สิ่งใดที่เป็นของทั่วไปแก่ภิกษุสองรูป ยังมิได้แบ่งปันกัน ปกตัตตภิกษุ ย่อมรักษาสิ่งนั้นไว้.
ยํ ปน วิภตฺตํ เอตสฺเสว สนฺตกํ, ตํ ปฏิคฺคหณํ วิชหติ ฯ
ส่วนสิ่งใด ได้แบ่งกันแล้วเป็นของเธอเอง, สิ่งนั้น ย่อมขาดประเคนไป.
วุตฺตมฺปิ เจตํ ปริวาเร
จริงอยู่ แม้พระผู้มีพระภาค ก็ตรัสคำนี้ไว้ในคัมภีร์บริวารว่า
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“เตลมธุผาณิตํ วาปิ สปฺปึ
สามํ คเหตฺวาน นิกฺขิเปยฺย ฯ
อวีติวตฺเต สตฺตาเห, สติ ปจฺจเย, ปริภุญฺชนฺตสฺส อาปตฺติ ฯ
ปญฺหาเมสา กุสเลหิ จินฺติตาติ ฯ
“ภิกษุรับประเคนน้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย หรือเนยใสเอง แล้วเก็บไว้เอง
เมื่อยังไม่ล่วง ๗ วัน เป็นอาบัติแก่เธอผู้ฉัน เพราะมีปัจจัย,
ปัญหานี้ทา่ นผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว.”๑
[ขาดประเคนเพราะเหตุ ๗ อย่าง]
อิทํ หิ ลิงฺคปริวตฺตํ สนฺธาย วุตฺตํ ฯ
จริงอยู่ (พระพุทธพจน์)นี้ (พระผู้มีพระภาค)ตรัสหมายเอาเพศกลับ.
ปฏิคฺคหณํ นาม ลิงฺคปริวตฺเตน, กาลกิริยาย, สิกฺขาปจฺจกฺขาเนน, หีนายาวตฺตเนน, อนุปสมฺปนฺนสฺส ทาเนน,
อนเปกฺขวิสฺสชฺชเนน, อจฺฉินฺทิตวฺ า คาเหน จ วิชหติ ฯ
ขึ้นชื่อว่า การรับประเคน ย่อมขาดไป เพราะเพศกลับ เพราะมรณภาพ เพราะลาสิกขา
เพราะหันไปเป็นคนเลว เพราะให้แก่อนุปสัมบัน เพราะไม่เสียดายสละเสีย และเพราะถูกชิงเอาไป.
ตสฺมา สเจปิ หรีตกขณฺฑมฺปิ ปฏิคฺคเหตฺวา ฐปิตมตฺถิ, สพฺพมสฺส ปฏิคฺคหณํ วิชหติ ฯ
เพราะฉะนั้น แม้ถ้ามีสิ่งของที่รับประเคนเก็บไว้ จะเป็นชิ้นสมอก็ตาม, สิ่งทั้งหมดของเธอย่อมขาดประเคนไป.
ภิกฺขุวิหาเร ปน ยงฺกญ
ิ ฺจิสฺสา สนฺตกํ ปฏิคฺคเหตฺวา วา อปฏิคฺคเหตฺวา วา ฐปิตํ,
สพฺพสฺส สาว อิสฺสรา, อาหราเปตฺวา คเหตพฺพํ ฯ
อนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นของนางภิกษุณีนั้น เธอรับประเคนหรือยังมิได้รับประเคนก็ตาม ซึ่งเก็บไว้ในวิหารของภิกษุ ,
ภิกษุณีรูปนั้นแล เป็นใหญ่แห่งสิ่งของทั้งหมด, ควรให้เธอขนเอาไปเสีย.
ยํ ปเนตฺถ ถาวรํ ตสฺสา สนฺตกํ เสนาสนํ วา อุปโรปกา วา, เต, ยสฺสิจฺฉติ, ตสฺส [332] ทาตพฺพา ฯ
ส่วนสิ่งใดเป็นของถาวรซึ่งเป็นของส่วนตัวของเธอใน(วิหารของภิกษุ)นี้ จะเป็นเสนาสนะ หรือต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ตาม,
เธอปรารถนาจะให้สิ่งของเหล่านั้นแก่บุคคลใด ก็พึงให้แก่บุคคลนั้น.
เตรสสุ สมฺมตีสุ, ยา ภิกฺขุกาเล ลทฺธา สมฺมติ, สพฺพา ปฏิปฺปสฺสมฺภติ ฯ
บรรดาสมมติ ๑๓ อย่าง สมมติที่เธอได้ในเวลาเป็นภิกษุ ย่อมระงับไปทั้งหมด.
ปุริมิกาย เสนาสนคฺคาโห ปฏิปฺปสฺสมฺภติ ฯ
การถือเสนาสนะในวันเข้าพรรษาแรก ย่อมระงับไป.
สเจ, ปจฺฉิมิกาย เสนาสเน คหิเต, ลิงฺคํ ปริวตฺตติ, ภิกฺขุสงฺโฆ จสฺสา อุปฺปนฺนํ ลาภํ ทาตุกาโม โหติ, อปโลเกตฺวา ทาตพฺโพ ฯ
ถ้าเพศกลับในเมือ่ เธอถือเสนาสนะในวันเข้าพรรษาหลังแล้ว และภิกษุสงฆ์ปรารถนาจะให้ลาภทีเ่ กิดขึน้ แก่เธอ, ควรอปโลกน์ให้.
๑ วิ. บริวาร. ๘/๕๓๑.
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สเจ ภิกฺขุนีหิ สาธารณาย ปฏิจฺฉนฺนาย อาปตฺติยา ปริวสนฺตสฺส ลิงฺคํ ปริวตฺตติ, ปกฺขมานตฺตเมว ทาตพฺพํ ฯ
ถ้าเพศกลับเมื่อกำลังอยู่ปริวาสเพื่ออาบัติที่ปิดไว้ทั่วไปกับนางภิกษุณี, สงฆ์พึงให้ปักขมานัตทีเดียว.
สเจ มานตฺตํ จรนฺตสฺส ปริวตฺตติ, ปุน ปกฺขมานตฺตเมว ทาตพฺพํ ฯ
ถ้าเพศกลับกำลังประพฤติมานัต, ควรให้ปักขมานัตซ้ำอีก.
สเจ จิณณ
ฺ มานตฺตสฺส ปริวตฺตติ, ภิกฺขุนีหิ อพฺภานกมฺมํ กาตพฺพํ ฯ
ถ้าเพศกลับเมื่อประพฤติมานัตแล้ว, พวกภิกษุณีควรทำอัพภานกรรม.
สเจ อกุสลวิปาเก ปริกฺขีเณ ปกฺขมานตฺตกาเล ปุนเรว ลิงฺคํ ปริวตฺตติ, ฉารตฺตํ มานตฺตเมว ทาตพฺพํ ฯ
ถ้าเมื่ออกุศลวิบาก หมดสิ้นแล้ว เพศกลับใหม่อีกในกาลแห่งปักขมานัต พึงให้มานัต ๖ ราตรีเท่านั้น .
สเจ จิณฺเณ ปกฺขมานตฺเต ปริวตฺตติ, ภิกฺขูหิ อพฺภานกมฺมํ กาตพฺพนฺติ ฯ
ถ้าประพฤติปักขมานัตเสร็จแล้ว เพศจึงกลับ, พวกภิกษุพึงอัพภานกรรม ฉะนี้แล.
อนนฺตเร ภิกฺขุนิยา ลิงฺคปริวตฺตนวตฺถุมฺหิ อิธ วุตฺตนเยเนว สพฺโพ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
ในเรื่องเพศกลับของนางภิกษุณีในลำดับต่อไป พึงทราบวินิจฉัยทั้งปวง ตามนัยที่กล่าวแล้ว ใน(เรื่อง)นี้นั่นแล.
อยํ ปน วิเสโส ฯ
ส่วนเนื้อความที่แปลกกันมีดังต่อไปนี้:
สเจปิ ภิกฺขุนีกาเล อาปนฺนา สญฺจริตตฺ าปตฺติ ปฏิจฺฉนฺนา โหติ, ปริวาสทานํ นตฺถิ, ฉารตฺตํ มานตฺตเมว ทาตพฺพํ ฯ
แม้ถ้าในเวลาเป็นภิกษุณี มีสัญจริตอาบัติทตี่ ้องแล้วปิดไว้, ไม่มีการให้ปริวาส, พึงให้มานัต ๖ ราตรีทีเดียว.
สเจ ปกฺขมานตฺตํ จรนฺติยา ลิงฺคํ ปริวตฺตติ, น เตนตฺโถ, ฉารตฺตํ มานตฺตเมว ทาตพฺพํ ฯ
เพศกลับเมื่อกำลังประพฤติปักขมานัต, ไม่ต้องการด้วยปักขมานัตนั้น. พึงให้มานัต ๖ ราตรีเหมือนกัน.
สเจ จิณณ
ฺ มานตฺตาย ปริวตฺตติ, ปุน มานตฺตํ อทตฺวา ภิกฺขูหิ อพฺเภตพฺโพ ฯ
ถ้าเพศกลับเมื่อประพฤติมานัตเสร็จแล้ว, ไม่ต้องให้มานัตซ้ำอีก ภิกษุทั้งหลายพึงอัพภาน.
อถ ภิกฺขูหิ มานตฺเต อทินฺเน ปุน ลิงฺคํ ปริวตฺตติ, ภิกฺขุนีหิ ปกฺขมานตฺตเมว ทาตพฺพํ ฯ
ถ้าเมื่อภิกษุทั้งหลายยังไม่ให้มานัต เพศกลับคืนใหม่, พวกภิกษุณีพึงให้ปักขมานัตนั่นเอง.
อถ ฉารตฺตํ มานตฺตํ จรนฺตสฺส ปุน ปริวตฺตติ, ปกฺขมานตฺตเมว ทาตพฺพํ ฯ
ถ้ากำลังประพฤติมานัต ๖ ราตรี เพศกลับคืนใหม่, พึงให้ปักขมานัตเหมือนกัน.
จิณฺณมานตฺตสฺส ปน, ลิงฺคปริวตฺเต ชาเต, ภิกฺขุนีหิ อพฺภานกมฺมํ กาตพฺพํ ฯ
แต่เมื่อประพฤติมานัตเสร็จแล้ว เพศกลับคืนตามเดิม พวกภิกษุณพี ึงทำอัพภานกรรมให้.
[333] ปุน ปริวตฺเต จ ลิงฺเค ภิกฺขุนีภาเว ฐิตายปิ, ยา อาปตฺติโย ปุพฺเพ ปฏิปฺปสฺสทฺธา

ตา สุปฏิปฺปสฺสทฺธาเอวาติ ฯ

อนึ่ง แม้เมื่อภิกษุณีนั้น คงตั้งอยู่ในความเป็นภิกษุณี ในเมื่อเพศกลับคืนตามเดิมแล้ว,
อาบัติเหล่าใดที่ระงับไปแล้วในกาลก่อน, อาบัติเหล่านั้น เป็นอันระงับด้วยดีทีเดียวแล.
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อิโต ปรานิ “มาตุยา เมถุนํ ธมฺมนฺติอาทีนิ จตฺตาริ วตฺถูนิ อุตตฺ านตฺถานิเยว ฯ
เรื่องทั้ง ๔ เรื่อง ต่อจากเรื่องเพศกลับนี้ไป มีอาทิว่า มาตุยาเมถุนํ ธมฺมํ ดังนี้ มีเนื้อความชัดเจนแล้วทั้งนั้น.
มุทุปิฏฺฐิวตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องภิกษุมีหลังอ่อน (มีวินิจฉัยดังนี้):โส กิร ภิกฺขุ นฏปุพฺพโก. ตสฺส สิปฺปโกสลฺลตฺถํ ปริกมฺมกตา ปิฏฺฐิ มุทกุ า อโหสิ ฯ
ได้ยินว่า ภิกษุรูปนั้นเคยเป็นคนฟ้อน.
หลังของเธอได้ทำการฝึกหัดมาแล้ว เพื่อความเป็นผู้ฉลาดในศิลปะ จึงได้เป็นอวัยวะที่อ่อน.
ตสฺมา เอวํ กาตุํ อสกฺกิ ฯ
เพราะฉะนั้น เธอจึงได้อาจทำการอย่างนั้น.
ลมฺพวิ ตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องภิกษุมีองคชาตยาว (มีวินิจฉัยดังนี้):ตสฺส ภิกฺขุสฺส องฺคชาตํ ทีฆํ โหติ ตสฺมา “ลมฺพีติ วุตฺโต ฯ
ภิกษุรูปนั้นมีองคชาตยาว เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า “ลัมพี ผู้มีองค์กำเนิดยาว”
อิโต ปรานิ เทฺว วณวตฺถูนิ อุตตฺ านตฺถาเนว ฯ
เรื่องแผล ๒ เรือ่ ง ต่อจากเรื่องภิกษุมีองคชาตยาวนี้ไป มีเนื้อความชัดเจนแล้วทีเดียว.
เลปจิตตฺ วตฺถุมฺหิ เลปจิตฺตนฺนาม จิตตฺ กมฺมรูปํ ฯ
ในเรื่องรูปภาพ (มีวินิจฉัยดังนี้):รูปจิตรกรรม ชื่อว่าเลปจิตร๑ (คือ รูปภาพ).
ทารุธติ ลิกวตฺถุมฺหิ ทารุธติ ลิกา นาม กฏฺฐรูปํ ฯ
ในเรื่องตุก๊ ตาไม้ (มีวินิจฉัยดังนี้):รูปที่เขาทำด้วยไม้ ชื่อว่าตุก๊ ตาไม้.
ยถา จ อิเมสุ ทฺวีสุ,
เอวํ อญฺเญสุปิ ทนฺตรูป โปตฺถกรูป โลหรูปาทีสุ อนุปาทินฺนเกสุ อิตฺถีรูเปสุ นิมิตฺเต เมถุนราเคน อุปกฺกมนฺตสฺส,
อสุจิ มุจฺจตุ วา มา วา, ทุกฺกฏเมว ฯ
เหมือนอย่างว่า (เมื่อภิกษุพยายาม)ใน(รูปจิตรกรรมและรูปตุ๊กตาไม้)ทั้ง ๒ นี้ (เป็นทุกกฏ)ฉันใด,
เมือ่ พยายามด้วยความกำหนัดในเมถุน ทีน่ มิ ติ ในรูปหญิง ซึง่ เป็นอนุปาทินนกะ๒ มีรปู ทำด้วยงาช้าง รูปปัน้ และรูปโลหะเป็นต้นแม้เหล่าอืน่ ,
อสุจิจะเคลื่อนออกหรือไม่ก็ตาม เป็นทุกกฏทีเดียวฉันนั้น.

๑ เลปจิตฺต ท่านแปลโดยพยัญชนะว่า รูปภาพอันบุคคลในวิจิตรด้วยน้ำยาเป็นเครื่องทา.
๒ รูปที่ไม่มีใจครอง
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กายสํสคฺคราเคน อุปกฺกมนฺตสฺสาปิ ตเถว ทุกฺกฏํ ฯ
ถึงเมื่อจะพยายามด้วยความกำหนัดในอันเคล้าคลึงกาย ก็เป็นทุกกฏเหมือนอย่างนั้นแล.
โมจนราเคน ปน อุปกฺกมนฺตสฺส มุตฺเต สงฺฆาทิเสโส อมุตฺเต ถุลฺลจฺจยนฺติ ฯ
แต่เมื่อพยายามด้วยความกำหนัดในอันปล่อย เมื่ออสุจิเคลื่อนออก เป็นสังฆาทิเสส, เมื่อไม่เคลื่อนออก เป็นถุลลัจจัย ฉะนี้แล.
สุนฺทรวตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องพระภิกษุชื่อสุนทร (มีวินิจฉัยดังนี้):อยํ สุนฺทโร นาม ราชคเห กุลทารโก สทฺธาย ปพฺพชิโต อตฺตภาวสฺส อภิรูปตาย “สุนฺทโรติ นามํ ลภิ ฯ
พระภิกษุรูปนี้ชื่อสุนทร เป็นเด็กหนุ่มของตระกูลในกรุงราชคฤห์ บวชด้วยศรัทธา
เพราะความที่ท่านมีอตั ตภาพสวยงาม จึงได้นามว่า “สุนทร.”
ตํ รถิยา คจฺฉนฺตํ ทิสวฺ า สมุปฺปนฺนจฺฉนฺทราคา สา อิตฺถี อิมํ วิปฺปการํ อกาสิ ฯ
สตรีนางนั้น พบเห็นท่านกำลังเดินไปตามถนน ก็เกิดฉันทราคะขึ้น แล้วได้กระทำอาการที่แปลกนี้.
เถโร ปน อนาคามี ตสฺมา โส น สาทิยิ ฯ
ส่วนพระเถระเป็นพระอนาคามี เพราะเหตุนั้น ท่านจึงไม่ยินดี.
อญฺเญสํ ปน อวิสโย เอโส ฯ
(อันสภาพคือความไม่ยินดี)นี้ ไม่ใช่วิสัยของ(ปุถุชน)เหล่าอื่น.
อิโต ปเรสุ จตูสุ วตฺถูสุ เต ภิกฺขู ชฬา ทุมฺเมธา มาตุคามสฺส วจนํ คเหตฺวา ตถา กตฺวา ปจฺฉา กุกกฺ ุจฺจายึสุ ฯ
ใน ๔ เรื่อง ถัดจากเรื่องพระสุนทรนี้ไป (มีวินิจฉัยดังนี้):
ภิกษุเหล่านั้น เป็นผู้เซอะโง่เขลา รับคำมาตุคามแล้วทำตามอย่างนั้น ภายหลังจึงรังเกียจขึ้น.
อกฺขยิตาทีนิ ตีณิ วตฺถูนิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ
๓ เรื่อง มีเรื่อง(ซากศพที่สตั ว์)ยังมิได้กดั กินเป็นต้น มีเนื้อความชัดเจนแล้วทั้งนั้น.
[ภิกษุเสพเมถุนธรรมทางปากศพเป็นปาราชิก]
ทฺวีสุ ฉินฺนสีสวตฺถูสุ อยํ วินิจฺฉโย ฯ
ในเรื่องซากศพที่มีศีรษะขาด ๒ เรื่อง มีวินิจฉัยดังนี้:
“วฏฺฏกเต มุเขติ วิวเฏ ฯ
สองบทว่า วฏฺฏกเต มุเข คือ ในปากที่อา้ .
องฺคชาตํ [334] ปเวเสนฺโต สเจ เหฏฺฐา วา อุปริ วา อุภยปสฺเสหิ วา ฉุปนฺตํ ปเวเสติ, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุเมื่อสอดองคชาตเข้าไป (ในปากทีอ่ ้านัน้ ) ถ้าสอดเข้าไปให้ถูกข้างล่างก็ดี ข้างบนก็ดี ข้างทั้งสองก็ดี เป็นปาราชิก.
จตูหิ ปสฺเสหิ อจฺฉุปนฺตํ ปเวเสตฺวา อพฺภนฺตเร ตาลุกํ ฉุปติ, ปาราชิกเมว ฯ
ครั้นสอดเข้าไปไม่ถูกทั้ง ๔ ข้าง แต่ถูกเพดานข้างใน เป็นปาราชิกเหมือนกัน.

วินีตวัตถุปฐมปาราชิก • [ภิกษุเสพเมถุนธรรมทางปากศพเป็นปาราชิก] • หน้า ๕๓๑

จตฺตาริ ปสฺสานิ ตาลุกญฺจ อจฺฉุปนฺโต อากาสคตเมว กตฺวา ปเวเสติ จ นีหรติ จ, ทุกฺกฏํ ฯ
เมื่อไม่ถูกทั้ง ๔ ข้างและเพดาน สอดให้เชิดไปบนอากาศเท่านั้น และชักออก เป็นทุกกฏ.
ยทิ ปน ทนฺตา สุผุสฺสิตา, อนฺโตมุเข โอกาโส นตฺถิ, ทนฺตา จ พหิ โอฏฺฐมํเสน ปฏิจฺฉนฺนา,
ตตฺถ วาเตน อสมฺผุฏฺฐํ อลฺโลกาสํ ติลผลมตฺตมฺปิ ปเวเสนฺตสฺส, ปาราชิกเมว ฯ
อนึ่ง ถ้าฟันปิดแนบสนิทดี, ภายในปาก ไม่มีชอ่ ง, และฟันถูกเนื้อริมฝีปากภายนอกปิด,
เมือ่ ภิกษุสอดเข้าไปยังโอกาสทีเ่ ปียกชุม่ ซึง่ ลมไม่ถกู ต้อง ในปากทีม่ เี นือ้ ปากปิดไว้นน้ั แม้ชว่ั เมล็ดงาเดียว เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
อุปฺปาฏิเต ปน โอฏฺฐมํเส ทนฺเตเยว อุปกฺกมนฺตสฺส, ถุลฺลจฺจยํ ฯ
แต่เมื่อพยายามเฉพาะที่ฟัน เมื่อเนื้อริมฝีปากเขาเพิกออกไปแล้ว เป็นถุลลัจจัย.
โยปิ ทนฺโต พหิ นิกฺขมิตวฺ า ติฏฺฐติ, น สกฺกา โอฏฺเฐหิ ปิทหิตุํ,
ตตฺถ อุปกฺกมนฺเตปิ พหินิกฺขนฺตชิวฺหาย อุปกฺกมนฺเตปิ, ถุลฺลจฺจยเมว ฯ
แม้ฟันซี่ใด ที่ยื่นออกไปข้างนอก, ริมฝีปากไม่อาจจะปิดได้,
เมื่อภิกษุพยายามที่(ฟัน)นั้นก็ดี พยายามที่ลิ้นซึ่งยืนออกไปข้างนอกก็ดี เป็นถุลลัจจัยเหมือนกัน.
ชีวมานสรีเรปิ พหินิกฺขนฺตชิวฺหาย, ถุลฺลจฺจยเมว ฯ
แม้ในสรีระที่ยังมีชีวติ อยู่ เมื่อพยายามที่ลิ้นซึ่งยื่นออกไปข้างนอก เป็นถุลลัจจัยเหมือนกัน.
ยทิ ปน พหิชวิ ฺหาย ปลิเวเฐตฺวา อนฺโตมุขํ ปเวสยติ, ปาราชิกเมว ฯ
แต่ถ้าพันลิ้นซึ่งยื่นออกไปภายนอก (เสียก่อน) แล้วจึงสอดองคชาตเข้าไปภายในปาก เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
อุปริคีวาย ฉินฺนสีสสฺสาปิ อโธภาเคน องฺคชาตํ ปเวเสตฺวา ตาลุกํ ฉุปนฺตสฺส, ปาราชิกเมว ฯ
เมื่อสอดองคชาตเข้าไปบนคอ ทางส่วนล่าง แม้แห่งซากศพที่มีศรี ษะขาด ถูกเพดาน เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
อฏฺฐิกวตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องกระดูก (มีวินิจฉัยดังนี้):สุสานํ คจฺฉนฺตสฺสาปิ, ทุกฺกฏํ ฯ
แม้เมื่อภิกษุกำลังเดินไปยังสุสาน เป็นทุกกฏ.
อฏฺฐิกานิ สงฺกฑฺฒนฺตสฺสาปิ สณฺฐเปนฺตสฺสาปิ นิมิตฺเต เมถุนราเคน อุปกฺกมนฺตสฺสาปิ
กายสํสคฺคราเคน อุปกฺกมนฺตสฺสาปิ, อสุจิ มุจจฺ ตุ วา มา วา, ทุกฺกฏเมว ฯ
เมื่อรวบรวมกระดูกมาไว้กด็ ี กองไว้กด็ ี พยายามที่นิมิตด้วยความกำหนัดในเมถุนก็ดี
พยายามด้วยความกำหนัดในอันเคล้าคลึงกายก็ดี, อสุจิจะเคลื่อนออกหรือไม่ก็ตาม เป็นทุกกฏทั้งนั้น.
โมจนราเคน ปน อุปกฺกมนฺตสฺส, มุจจฺ นฺเต, สงฺฆาทิเสโส, อมุจฺจนฺเต, ถุลฺลจฺจยํ ฯ
แต่เมื่อพยายามด้วยความกำหนัดในอันปล่อย เมื่ออสุจิเคลื่อนออก เป็นสังฆาทิเสส, เมื่อไม่เคลื่อนออก เป็นถุลลัจจัย.
นาคีวตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องนาคตัวเมีย (มีวินิจฉัยดังนี้):-
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นาคมาณวิกา วา โหตุ กินฺนรีอาทีนํ วา อญฺญตรา, สพฺพตฺถ ปาราชิกํ ฯ
จะเป็นนางนาคมาณวิกาหรือบรรดานางกินรีเป็นต้น นางใดนางหนึ่งก็ตาม,
(เมื่อภิกษุเสพเมถุนธรรม) ใน(สัตว์จำพวกนี้)ทั้งหมด เป็นปาราชิก.
ยกฺขีวตฺถุมฺหิ
ในเรื่องนางยักษิณี (มีวินิจฉัยดังนี้):สพฺพาปิ เทวตา ยกฺขีเอว ฯ
เทวดาแม้ทั้งหมด ก็คือนางยักษิณีนั่นเอง.
[ภิกษุเสพเมถุนธรรมในหญิงเปรตเป็นต้นเป็นปาราชิก]
เปตีวตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องหญิงเปรต (มีวินิจฉัยดังนี้):นิชฺฌามตณฺหิกาทิเปติโย อลฺลิยติ ุมฺปิ น สกฺกา ฯ
เปรตทั้งหลายมีนิชฌานตัณหิกเปรตเป็นต้น ใครๆ ไม่สามารถแม้จะแตะต้องได้.
วิมานเปติโย ปน อตฺถิ, ยาสํ กาฬปกฺเข อกุสลํ [335] วิปจฺจติ, ชุณฺหปกฺเข เทวตา วิย สมฺปตฺตึ อนุโภนฺติ ฯ
แต่นางวิมานเปรตทั้งหลาย มีอยู่, อกุศลธรรมของนางวิมานเปรตเหล่าใด ให้ผลอยู่ในข้างกาฬปักษ์,
นางวิมานเปรตเหล่านั้นย่อมได้เสวยสมบัติในข้างชุณหปักษ์ เหมือนเทวดาฉะนั้น,
เอวรูปาย เปติยา วา ยกฺขิยา วา สเจ ทสฺสนคฺคหณอามสนผุสนฆฏฺฏนานิ ปญฺญายนฺติ, ปาราชิกํ ฯ
ถ้าการเห็น การจับ การลูบคลำ การถูกต้อง และการกระทบ ของหญิงเปรต หรือของนางยักษิณี ผู้เห็นปานนั้น ปรากฏได้,
เป็นปาราชิก.
อถาปิ ทสฺสนํ นตฺถิ, อิตรานิ ปญฺญายนฺติ, ปาราชิกเมว ฯ
ถ้าแม้ไม่มีการเห็น, แต่(กิจ)นอกนี้ปรากฏ, ก็เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
อถ วา ทสฺสนคฺคหณานิ น ปญฺญายนฺติ,
อามสนผุสนฆฏฺฏเนหิ ปญฺญายมาเนหิ ตํ ปุคฺคลํ วิสญฺญํ กตฺวา อตฺตโน มโนรถํ ปูเรตฺวา คจฺฉติ, อยํ อวิสโย นาม
ตสฺมา เอตฺถ อวิสยตฺตา อนาปตฺติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง การเห็น และการจับ ไม่ปรากฏ, แต่(เปรต)ทำบุคคลนั้น (คือภิกษุ) ให้ปราศจากสัญญา (หมดสติ) ด้วยการลูบคลำ
ถูกต้องและกระทบ ที่ปรากฏอยู่ ให้สำเร็จมโนรถของตนแล้วก็ไป, (ความพยายาม)นี้ ชื่อว่าไม่ใช่วิสัย.
เพราะฉะนั้น ใน(ข้อ)นี้ จึงไม่เป็นอาบัติ เพราะไม่ใช่วิสัย.
ปณฺฑกวตฺถุ ปากฏเมว ฯ
เรื่องบัณเฑาะก์ ปรากฏชัดแล้วแล.
อุปหตินฺทรฺ ิยวตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องภิกษุมีอินทรีย์พิการ (มีวินิจฉัยดังนี้):
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“อุปหตินฺทรฺ ิโยติ อุปหตกายปฺปสาโท ขาณุขณฺฑมิว สุขํ วา ทุกฺขํ วา น เวทิยติ ฯ
บทว่า อุปหตินฺทรฺ ิโย ความว่า เธอมีกายประสาทถูกโรคกำจัดแล้ว ย่อมไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์ เหมือนท่อนตอไม้ฉะนั้น.
อเวทิยนฺตสฺสาปิ เสวนจิตตฺ วเสน อาปตฺติ ฯ
แม้เมื่อเธอไม่รู้สกึ ก็เป็นอาบัติ เพราะอำนาจเสวนจิต.
ฉุปิตมตฺตวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องเพียงถูกต้องกาย (มีวินิจฉัยดังนี้):
โย “เมถุนธมฺมํ ปฏิเสวิสฺสามีติ มาตุคามํ คณฺหิตวฺ า เมถุเน วิรชฺชิตฺวา วิปฏิสารี โหติ ทุกฺกฏเมวสฺส โหติ ฯ
ภิกษุรูปใด คิดในใจว่า “เราจักเสพเมถุนธรรม” จึงจับมาตุคาม คลายกำหนัดในเมถุนแล้วเป็นผู้มีความวิปฏิสาร,
ภิกษุรูปนั้น เป็นทุกกฏเท่านั้น.
เมถุนธมฺมสฺส หิ ปุพพฺ ปฺปโยคา หตฺถคฺคาหาทโย, ยาว สีสํ น ปาปุณาติ, ตาว ทุกกฺ เฏ ติฏฺฐนฺติ, สีเส สมฺปตฺเต, ปาราชิกํ โหติ ฯ
เพราะว่า (กิจทั้งหลาย)มีการจับมือเป็นต้น เป็นปุพพประโยคแห่งเมถุนธรรม ย่อมตั้งอยู่ในทุกกฏ ตราบเท่าที่ยังไม่ถึงที่สุด,
เมื่อถึงกิจที่สดุ แล้ว จึงเป็นปาราชิก.
ปฐมปาราชิกสฺส หิ ทุกฺกฏเมว สามนฺตํ ฯ
จริงอยู่ ทุกกฏเท่านั้น ใกล้ต่อปฐมปาราชิก.
อิตเรสํ ติณฺณํ ถุลฺลจฺจยํ ฯ
ถุลลัจจัยใกล้ต่อปาราชิก ๓ สิกขาบทนอกนี้.
อยํ ปน ภิกฺขุ “เมถุนธมฺเม วิรชฺชิตวฺ า กายสํสคฺคํ สาทิยตี ิ เวทิตพฺโพ ฯ
เตนาห ภควา “อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺสาติ ฯ
ส่วนภิกษุรูปนี้ พึงทราบว่า “คลายกำหนัดในเมถุนธรรมแล้วยินดีเฉพาะการเคล้าคลึงกาย.”
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคจึงตรัสว่า “เป็นอาบัติสังฆาทิเสส.”
[เรื่องภิกษุอรหันต์ชาวภัททิยนครจำวัดหลับ]
ภทฺทิยวตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องภิกษุชาวเมืองภัททิยะ (มีวินิจฉัยดังนี้):
ภทฺทิยํ นาม นครํ ฯ
นครชื่อว่าภัททิยะ.
ชาติยา วนํ นาม ชาติปุปฺผคุมฺพานํ อุสฺสนฺนตาย เอวํ ลทฺธนามํ ฯ
ป่าชื่อว่าชาติยาวัน ได้ชื่ออย่างนี้ ก็เพราะมีพุ่มดอกมะลิหนาแน่น.
ตํ ตสฺส นครสฺส อุปจาเร วนํ ฯ
ป่านั้นมีใกล้อุปจารแห่งพระนครนั้น.
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โส ตตฺถ นิปนฺโน เตน วาตูปตฺถมฺเภน มหานิทฺทํ โอกฺกมิ ฯ
ภิกษุรูปนั้นพักจำวัดอยู่ที่ป่านั้น แล้วก้าวลงสู่ความหลับสนิท เพราะถูกลมช่วยรำเพยพัดนั้น.
เอกรสํ ภวงฺคเมว วตฺตติ ฯ
ภวังคจิตมีกิจอย่างเดียวเท่านั้น (ไม่เจือปนด้วยวิถีจิต) เป็นไป.
“กิลินฺนํ ปสฺสิตฺวาติ อสุจิกิลิฏฺฐํ ปสฺสิตฺวา ฯ
สอบทว่า กิลินฺนํ ปสฺสิตฺวา ความว่า เห็นองคชาตเปรอะเปื้อนด้วยอสุจิ.
อิโต ปรานิ “สาทิยนปฏิสํยุตฺตานิ [336] จตฺตาริ วตฺถูนิ อชานนวตฺถุ จาติ ปญฺจ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ
๕ (เรื่อง) ถัดจาก(เรื่องภิกษุชาวเมืองภัททิยะ)นี้ไป คือ
“เรื่องที่ปฏิสังยุตด้วยความยินดีมี ๔ เรื่อง และเรื่องไม่รู้สึกตัวมี ๑ เรื่อง” มีเนื้อความชัดเจนแล้วทีเดียว.
ทฺวีสุ อสาทิยนวตฺถูสุ ฯ
ในเรื่องไม่ยินดีอีก ๒ เรือ่ ง (มีวินิจฉัยดังนี้):
“สหสา วุฏฺฐาสีติ อาสิวิเสน ทฏฺโฐ วิย อคฺคินา ทฑฺโฒ วิย จ ตุรติ ํ วุฏฺฐาสิ ฯ
สองบทว่า สหสา วุฏฺฐาสิ ความว่า ภิกษุรูปนั้นรีบลุกขึ้นทันที เหมือนถูกอสรพิษกัด และเหมือนถูกไฟไหม้ฉะนั้น.
“อกฺกมิตฺวา ปวฏฺเฏสีติ อปฺปมตฺโต ภิกฺขุ อารทฺธวิปสฺสโก อุปฏฺฐิตสฺสติ ขิปฺปํ วุฏฺฐหนฺโต ว
อกฺกมิตฺวา ภูมิยํ ปวฏฺเฏนฺโต โลเลนฺโต ปาเตสิ ฯ
สองบทว่า อกฺกมิตฺวา ปวฏฺเฏสิ ความว่า ภิกษุ (นั้น) เป็นผู้ไม่ประมาท ปรารภวิปัสสนา มีสติอยู่เฉพาะหน้า รีบลุกขึ้นทันที
ถีบให้กลิ้งหมุนตกไปบนพื้นดิน.
ปุถุชฺชนกลฺยาณเกหิ เอวรูเปสุ ฐาเนสุ จิตตฺ ํ รกฺขิตพฺพํ ฯ
อันกัลยาณปุถุชนทั้งหลาย ควรรักษาจิตไว้ในฐานะเห็นปานนี้.
อยญฺจ เตสํ อญฺญตโร สงฺคามสีสโยโธ ภิกฺขุ ฯ
ก็ภิกษุรูปนี้ เป็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในบรรดา(ภิกษุที่เป็นกัลยาณปุถุชน) (แต่ทว่า) เป็นเช่นยอดนักรบในสงคราม.
[เรื่องภิกษุเปิดประตูจำวัด]
ทฺวารํ วิวริตวฺ า นิปนฺนวตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องเปิดประตูจำวัด (มีวินิจฉัยดังนี้):
“ทิวา ปฏิสลฺลิยนฺเตนาติ ทิวา นิปชฺชนฺเตน ฯ
สองบทว่า ทิวา ปฏิสลฺลิยนฺเตน ความว่า ผู้จะพักจำวัดในกลางวัน.
“ทฺวารํ สํวริตฺวา ปฏิสลฺลิยิตุนฺติ ทฺวารํ ปิทหิตฺวา นิปชฺชิตุํ ฯ
หลายบทว่า ทฺวารํ สํวริตฺวา ปฏิสลฺลิยิตุํ ความว่า เพื่อให้ปิดประตูก่อนจึงจำวัดได้.
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เอตฺถ จ กิญฺจาปิ ปาลิยํ “อยนฺนาม อาปตฺตีติ น วุตฺตา,
วิวริตวฺ า นิปฺปนฺนโทเสน ปน อุปฺปนฺเน วตฺถุสฺมึ “อนุชานามิ ภิกฺขเว ทิวา ฯเปฯ ปฏิสลฺลิยิตุนตฺ ิ๑ วุตตฺ ตฺตา
ทฺวารํ อสํวริตฺวา ปฏิสลฺลิยนฺตสฺส ทุกฺกฏํ วุตฺตํ ฯ
ก็ใน(เรื่องเปิดประตูจำวัด)นี้ ในพระบาลี (พระผู้มีพระภาค)มิได้ปรับอาบัติไว้ว่า “เป็นอาบัติชื่อนี้” แม้ก็จริง,
ถึงกระนั้น (พระเถระทั้งหลาย)ก็ปรับเป็นทุกกฏ แก่ภิกษุผู้ไม่ปิดประตูเสียก่อนพักผ่อน
เพราะเมื่อเรื่องเกิดขึ้น เพราะโทษที่เปิดประตูนอน (พระผู้มีพระภาค)ตรัสว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เราอนุญาตให้ภิกษุผู้จะพักผ่อนในกลางวัน ปิดประตูเสียก่อนจึงพักผ่อนได้.”
ภควโต หิ อธิปฺปายํ ญตฺวา อุปาลิตฺเถราทีหิ อฏฺฐกถา ฐปิตา ฯ
จริงอยู่ (พระเถระทั้งหลาย) มีพระอุบาลีเถระเป็นต้น ทราบพระประสงค์ของพระผู้มีพระภาคแล้ว จึงได้ตั้งอรรถกถาไว้.
อตฺถาปตฺติ ทิวา อาปชฺชติ โน รตฺตินตฺ ิ อิมินาปิ เจตํ สิทธฺ ํ ฯ
ก็(คำที่วา่ “เป็นทุกกฏแก่ภกิ ษุผู้ไม่ปิดประตูเสียก่อนจึงพักผ่อน”) นี้สำเร็จแล้ว
แม้ด้วยคำนี้ว่า “มีอาบัติอยู่ (ที่) ภิกษุต้อง ในกลางวัน ไม่(ต้อง)ในกลางคืน.”
[อธิบายประตูเช่นไรควรปิดและไม่ควรปิด]
กีทิสํ ปน ทฺวารํ สํวริตพฺพํ, กีทิสํ น สํวริตพฺพํ ฯ
ถามว่า “ก็ประตูเช่นไรควรปิด? เช่นไรไม่ควรปิด?”
รุกฺขปทรเวฬุปทรกิลญฺชปณฺณาทีนํ เยน เกนจิ กวาฏํ กตฺวา เหฏฺฐา อุทุกฺขเล อุปริ อุตฺตรปาสเก จ ปเวเสตฺวา กตํ
ปริวตฺตกทฺวารเมว สํวริตพฺพํ ฯ
แก้ว่า “ประตูหมุนได้ที่เขาเอาบรรดาวัตถุ มีกระดาน ซี่ไม้ไผ่ ลำแพน และใบไม้เป็นต้น วัตถุชนิดใดชนิดหนึ่ง
ทำเป็นบานประตูแล้วข้างล่างสอดไว้ในครก ข้างบนสอดไว้ในห่วงบน นั่นแล ควรปิด.
อญฺญํ “โครูปานํ วชฺเชสุ รุกฺขสูจิกณฺฏกทฺวารํ, คาเม คามตฺถกนกํ, จกฺกลกยุตตฺ ทฺวารํ,
ผลเกสุ วา กิฏกิ าสุ วา เทฺว ตีณิ จกฺกลกานิ โยเชตฺวา กตํ สํสรณกิฏิกทฺวารํ, อาปเณสุ วิย กตํ [337] อุคฺฆาฏนกิฏิกทฺวารํ,
ทฺวีสุ ตีสุ ฐาเนสุ เวณุสลากา โคเปตฺวา ปณฺณกุฏีสุ กตํ สลากหตฺถกทฺวารํ, ทุสฺสสาณิทฺวารนฺติ เอวรูปํ ทฺวารํ น สํวริตพฺพํ ฯ
ประตูชนิดอื่นเห็นปานนี้ คือ ประตูลิ่มสลักไม้ และประตูเรียวหนาม ที่คอกฝูงโค, ประตูล้อเลื่อนสำหรับกั้นบ้านในบ้าน,
ประตูแตะเลือ่ นทีเ่ ขาประกอบลูกล้อ ๒-๓ อันไว้ทแ่ี ผ่นกระดานหรือทีแ่ ตะ ทำขึน้ , ประตูแตะค้ำขึน้ ได้ทเ่ี ขาทำไว้อย่างในร้านตลาด,
ประตูซี่ไม้ (ลูกกรง) ทีเ่ ขาควบคุมซี่ไม้ไผ่ไว้ในที่ ๒-๓ แห่ง ทำไว้ที่บรรณกุฎี (กระท่อมใบไม้), ประตูผ้าม่าน ไม่ควรปิด.”
ปตฺตหตฺถสฺส กวาฏปฺปณามเน ปน เอกํ ทุสฺสสาณิทฺวารเมว อนาปตฺติกรํ ฯ
ก็ประตูผา้ ม่านชนิดเดียวเท่านั้น ไม่ทำให้ต้องอาบัติ ในเวลาที่ภิกษุมีบาตรในมือผลักบานประตู.
อวเสสานิ ปณาเมนฺตสฺส อาปตฺติ ฯ
เมื่อผลักประตูที่เหลือ ต้องอาบัติ.
๑ อนุชานามิ ภิกขฺ เว ทิวา ปฏิสลฺลียนฺเตน ทฺวาร สวริตฺวา ปฏิสลฺลิยิตนุ ฺติ
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ทิวา ปฏิสลฺลิยนฺตสฺส ปน ปริวตฺตกทฺวารเมว อาปตฺตกิ รํ ฯ
แต่ประตูหมุนได้นั่นแล ทำให้ต้องอาบัติแก่ภิกษุผพู้ ักผ่อนในกลางวัน.
เสสานิ สํวริตวฺ า วา อสํวริตวฺ า วา นิปชฺชนฺตสฺส อาปตฺติ นตฺถิ ฯ สํวริตวฺ า ปน นิปชฺชิตพฺพํ ฯ เอตํ วตฺตํ ฯ
ประตูที่เหลือ เมื่อภิกษุปิดก็ตาม ไม่ปิดก็ตามแล้วจำวัด อาบัติหามีไม่. แต่ควรปิดเสียก่อน จึงจำวัด. ข้อนี้เป็นธรรมเนียม.
ปริวตฺตกทฺวารํ ปน กิตฺตเกน สํวตุ ํ โหติ ฯ สูจิฆฏิกาสุ ทินฺนาสุ, สุสวํ ุตเมว โหติ ฯ
ถามว่า “ก็ประตูหมุนไว้ ย่อมเป็นอันปิดดีแล้ว ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไร?”
แก้ว่า เมื่อใส่สลักและลิ่มแล้ว ก็เป็นอันปิดด้วยดีทีเดียว.”
อปิจ โข สูจิมตฺเตปิ ทินฺเน, วฏฺฏติ
อีกประการหนึ่ง แม้เมื่อใส่เพียงสลักแล้ว (จะพักจำวัด)ก็ควร.
ฆฏิกามตฺเตปิ ทินฺเน, วฏฺฏติ. ทฺวารพาหํ ผุเสตฺวา ปิทหิตมตฺเตปิ, วฏฺฏติ. อีสกํ อผุสิเตปิ, วฏฺฏติ.
แม้เมื่อใส่เพียงลิ่มแล้ว (จะพักจำวัด)ก็ควร. แม้เมื่อปิดพอให้บานประตูจดกันแล้ว (จะพักจำวัด)ก็ควร,
แม้เมื่อปิดแง้มไว้เล็กน้อยแล้ว (จะพักจำวัด)ก็ควร.
สพฺพนฺติเมน วิธินา, ยาวตา สีสํ นปฺปวิสติ, ตาวตา อผุสิเตปิ, วฏฺฏตีติ ฯ
ด้วยวิธีอย่างหลังที่สุด แม้เมื่อปิดประตูแง้มไว้ ขนาดพอศีรษะลอดเข้าไม่ได้ จะพักจำวัดก็ควร ฉะนี้แล.
สเจ พหูนํ วลญฺชนฏฺฐานํ โหติ, ภิกฺขุํ วา สามเณรํ วา “ทฺวารํ อาวุโส ชคฺคาหีติ วตฺวาปิ นิปฺปชฺชิตุํ วฏฺฏติ ฯ
ถ้าสถานที่นั้น เป็นที่ใช้ของคนหมู่มาก, แม้จะพูดกะภิกษุหรือสามเณรว่า “อาวุโส! จงช่วยกันรักษาประตู” แล้วจำวัดก็ควร.
อถ “ภิกฺขู จีวรกมฺมํ วา อญฺญํ วา กิญฺจิ กโรนฺตา นิสินฺนา โหนฺติ, เอตํ ทฺวารํ ชคฺคิสฺสนฺตตี ิ อาโภคํ กตฺวาปิ นิปชฺชิตุํ วฏฺฏติ ฯ
ถ้าแม้จะทำความผูกใจไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลายผู้นั่งทำจีวรกรรม หรือกิจอะไรอย่างไรอื่นอยู่, เธอเหล่านั้น จักช่วยรักษาประตูนั่น”
ดังนี้ แล้วจำวัด ก็ควร.
กุรุนฺทฏฺฐกถายํ ปน “อุปาสกมฺปิ อาปุจฺฉิตวฺ า ‘เอส ชคฺคิสฺสตีติ อาโภคํ กตฺวา วา นิปชฺชิตุํ วฏฺฏติ.
เกวลํ ภิกฺขุนึ วา มาตุคามํ วา อาปุจฺฉิตุํ น วฏฺฏตีติ วุตตฺ ํ ฯ
ส่วนในอรรถกถากุรนุ ที ท่านกล่าวว่า “จะบอกแม้กะอุบาสกหรือจะทำความผูกใจไว้วา่ ‘อุบาสกนีจ้ ะช่วยรักษา’ แล้วจำวัดก็ควร.
จะบอกภิกษุณี หรือมาตุคามอย่างเดียว ไม่ควร.”
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อถ ทฺวารสฺส อุทุกฺขลํ วา อุตฺตรปาสโก วา ภินฺโน โหติ อฏฺฐปิโต วา สํวริตุํ น สกฺโกติ
นวกมฺมตฺถํ วา ปน อิฏฺฐกปุญฺโช วา มตฺติกาทีนํ วา ราสิ อนฺโตทฺวาเร กโต โหติ
อฏฺฏํ วา พนฺธนฺติ, ยถา สํวริตุํ น สกฺกติ๑.
เอวรูเป [338] อนฺตราเย อสํวริตวฺ าปิ นิปชฺชิตุํ วฏฺฏติ ฯ
ถ้าครกหรือห่วงบนประตูเสียหายไป หรือเขายังมิได้ตั้งประกอบไว้ จึงไม่อาจจะปิดได้,
ก็อีกอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่นวกรรม เขาทำกองอิฐ หรือกองดินเหนียวเป็นต้น ไว้ภายในประตู
หรือผูกนั่งร้านไว้ โดยที่ไม่อาจจะปิด (ประตู) ได้, ในอันตรายเห็นปานนั้น แม้จะไม่ปิดประตู พักจำวัดก็ควร.
ยทิ ปน กวาฏํ นตฺถิ ลทฺธกปฺปเมว ฯ
ก็ถ้าไม่มีบานประตู เป็นอันได้ข้ออ้างแท้.
อุปริ สยนฺเตน นิสฺเสณึ อาโรเปตฺวา นิปชฺชิตพฺพํ ฯ
เมื่อจะจำวัดข้างบน ควรชักบันไดเสียก่อนแล้วจึงจำวัด.
สเจ นิสฺเสณีมตฺถเก ถกนกํ โหติ, ถเกตฺวา นิปชฺชิตพฺพํ ฯ
ถ้าข้างบนบันได มีแผ่นกระดานสำหรับปิด พึงปิดเสียก่อนแล้วจึงจำวัด.
คพฺเภ นิปชฺชนฺเตน คพฺภทฺวารํ วา ปมุขทฺวารํ วา ยํกิญฺจิ สํวริตวฺ า นิปชฺชิตุํ วฏฺฏติ ฯ
เมื่อจะจำวัดในห้อง จะปิดประตูห้องหรือประตูหน้ามุขอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้วจำวัดก็ควร.
สเจ เอกกุฑฑฺ เก เคเห ทฺวีสุ ปสฺเสสุ ทฺวารานิ กตฺวา วลญฺเชนฺติ, เทฺวปิ ทฺวารานิ ชคฺคิตพฺพานิ ฯ
ถ้าในเรือนฝาเดียวกันเขาทำประตูไว้ทั้ง ๒ ข้างใช้สอย ควรรักษาทั้ง ๒ ประตู.
ติภูมิเกปิ ปาสาเท ทฺวารํ ชคฺคติ พฺพเมว ฯ
ในปราสาทแม้ ๓ ชั้น ก็ต้องรักษาประตูเป็นแท้.
สเจ ภิกฺขาจารา ปฏิกฺกมฺม โลหปาสาทสทิสํ ปาสาทํ พหู ภิกฺขู ทิวาวิหารตฺถํ ปวิสนฺติ
สงฺฆตฺเถเรน ทฺวารปาลสฺส “ทฺวารํ ชคฺคาหีติ วตฺวา วา “ทฺวารชคฺคนํ เอตสฺส ภาโรติ อาโภคํ กตฺวา วา ปวิสิตฺวา นิปชฺชิตพฺพํ ฯ
ถ้าภิกษุมากรูป กลับจากเที่ยวภิกขาจาร เข้าไปยังปราสาท เช่นโลหปราสาท เพื่อพักผ่อนกลางวัน,
พระสังฆเถระ ควรสั่งผูร้ ักษาประตูว่า “จงช่วยกันรักษาประตู”
หรือจะทำความผูกใจไว้ว่า “การรักษาประตูเป็นภาระของ(ผู้รักษาประตู)นั่น” แล้วพึงเข้าไปจำวัดเถิด.
ยาว สงฺฆนวเกน เอวเมว กาตพฺพํ ฯ
ภิกษุทั้งหลายควรทำอย่างนั้นเหมือนกันจนถึงพระสังฆนวกะ,
ปุเร ปวิสนฺตานํ “ทฺวารชคฺคนํ นาม ปจฺฉิมานํ ภาโรติ เอวํ อาโภคํ กาตุมฺปิ วฏฺฏติ ฯ
ผู้ที่เข้าไปก่อน แม้จะทำความผูกใจไว้อย่างนี้ว่า “ขึ้นชื่อว่าการรักษาประตู เป็นภาระของผู้มาภายหลัง” ดังนี้ ก็ควร.

๑ สกฺโกตีติปิ ฯ
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อนาปุจฺฉา วา อาโภคํ วา อกตฺวา อนฺโตคพฺเภ วา อสํวุตทฺวาเร พหิ วา นิปชฺชนฺตานํ อาปตฺติ ฯ
เมื่อภิกษุไม่ทำการบอกลา หรือความผูกใจไว้ แล้วพักจำวัดภายในห้องที่ไม่ได้ปิดประตูหรือภายนอกห้อง เป็นอาบัติ.
คพฺเภ วา พหิ วา นิปชฺชนกาเลปิ “ทฺวารชคฺคนํ นาม มหาทฺวาเร ทฺวารปาลสฺส ภาโรติ อาโภคํ กตฺวา นิปชฺชิตุํ วฏฺฏติเยว ฯ
แม้ในเวลาจำวัดในห้องหรือในภายนอกห้อง
ทำความผูกใจไว้วา่ “ขึ้นชื่อว่าการรักษาประตู เป็นภาระของผู้รักษาประตู ที่ประตูใหญ่” ดังนี้แล้วจำวัด ควรเหมือนกัน.
โลหปาสาทาทีสุ อากาสตเล นิปชฺชนฺเตนาปิ ทฺวารํ สํวริตพฺพเมว ฯ
ภิกษุผู้จะจำวัดที่พื้นแจ้ง ในโลหปราสาทเป็นต้น ควรปิดประตูแท้ทีเดียว.
อยํ เหตฺถ สงฺเขโป ฯ
ก็ใน(เรื่องเปิดประตูจำวัด)นี้ มีความสังเขปดังต่อไปนี้:อิทํ ทิวา ปฏิสลฺลิยนํ เยน เกนจิ ปริกฺขิตฺเต สทฺวารพนฺธฏฺฐาเน กถิตํ ฯ
การพักผ่อนในกลางวันนี้ ท่านกล่าวไว้ในสถานที่มีระเบียง ซึ่งล้อมด้วยกำแพงหรือรั้วอย่างใดอย่างหนึ่ง.
ตสฺมา อพฺโภกาเส วา รุกฺขมูเล วา มณฺฑเป วา ยตฺถ กตฺถจิ สทฺวารพนฺเธ นิปชฺชนฺเตน ทฺวารํ สํวริตวฺ าว นิปชฺชิตพฺพํ ฯ
เพราะฉะนั้น อันภิกษุผจู้ ะจำวัดในที่กลางแจ้ง โคนต้นไม้ หรือมณฑปที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งมีระเบียง ควรปิดประตูเสียก่อน จึงจำวัด.
สเจ มหาปริเวณํ โหติ มหาโพธิองฺคณโลหปาสาทองฺคณสทิสํ พหูนํ [339] โอตรณฏฺฐานํ
ยตฺถ ทฺวารํ สํวุตมฺปิ สํวตุ ฏฺฐาเน น ติฏฺฐติ. ทฺวารํ อลภนฺตา ปาการํ อภิรุหิตวฺ าปิ วิจรนฺติ. ตตฺถ สํวรณกิจฺจํ นตฺถิ ฯ
ถ้าเป็นบริเวณใหญ่ ซึ่งเป็นสถานทีช่ ุมนุมของคนหมู่มาก เช่นลานมหาโพธิ์ และลานโลหปราสาท,
ใน(สถานที่)ใด ประตูแม้ที่เขาปิดแล้ว ก็ไม่ตั้งอยูใ่ นที่ที่ปิด (คือปิดๆ เปิดๆ).
คนทั้งหลายเมื่อไม่ได้ประตู ถึงต้องปีนกำแพงขึ้นไปเที่ยว, ใน(สถานที่)นั้น ไม่มกี ิจที่จะต้องปิด (ประตู).
รตฺตึ ทฺวารํ วิวริตวฺ า นิปนฺโน, อรุเณ อุคคฺ เต, อุฏฺฐหติ, อนาปตฺติ ฯ
ภิกษุเปิดประตูจำวัดตลอดคืน ลุกขึ้นแล้วในเวลารุ่งอรุณ ไม่เป็นอาบัติ.
สเจ ปน ปพุชฺฌิตวฺ า ปุน สุปติ, อาปตฺติ ฯ
แต่ถ้าตื่นแล้วหลับซ้ำอีกเป็นอาบัติ.
โย ปน “อรุเณ อุคคฺ เต, วุฏฺฐหิสฺสามีติ ปริจฺฉินฺทิตวฺ าว ทฺวารํ อสํวริตวฺ า รตฺตึ นิปชฺชติ,
ยถาปริจฺเฉทเมว วุฏฺฐาติ, ตสฺส อาปตฺติเยว ฯ
ส่วนภิกษุรูปใดกำหนดไว้ทีเดียวว่า “เมื่อรุ่งอรุณแล้วจักลุกขึ้น” ไม่ได้ปิดประตู จำวัดตลอดคืน,
แต่ลุกขึ้นตามกำหนดนั่นเอง, ภิกษุรูปนั้น เป็นอาบัติทีเดียว.
มหาปจฺจริยํ ปน “เอวํ นิปชฺชนฺโต อนาทริยทุกฺกฏา น มุจฺจตีติ วุตตฺ ํ ฯ
ส่วนในอรรถกถามหาปัจจรี ท่านกล่าวไว้วา่ “เมื่อจำวัด(ด้วยอาการ)อย่างนั้น ไม่พ้น จากทุกกฏเพราะไม่เอื้อเฟื้อ.”
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โย ปน พหุเมว รตฺตึ ชคฺคติ ฺวา อทฺธานํ วา คนฺตวฺ า ทิวา กิลนฺตรูโป
มญฺเจ นิสินฺโน ปาเท ภูมิโต อโมเจตฺวาว นิททฺ าวเสน นิปชฺชติ, ตสฺส อนาปตฺติ ฯ
ส่วนภิกษุใด รักษา (พยาบาล) ภิกษุอาพาธเป็นต้น หลายราตรีทีเดียว หรือเดินทางไกล มีรา่ งกายอิดโรยทั้งวัน
นั่งบนเตียงแล้ว มิทันยกเท้าพ้นจากพื้นดินเลย ก็จำวัดหลับ เพราะอำนาจความหลับ (ครอบงำ), ภิกษุนั้นไม่เป็นอาบัติ.
สเจ โอกฺกนฺตนิทฺโท อชานนฺโตปิ ปาเท มญฺจกํ อาโรเปติ, อาปตฺติเยว ฯ
ถ้าเธอก้าวลงสู่ความหลับ แม้ไม่รู้สกึ ตัว พอยกเท้าขึ้นเตียง ก็เป็นอาบัติทีเดียว.
นิสีทิตวฺ า อปสฺสาย สุปนฺตสฺส, อนาปตฺติ ฯ
เมื่อนั่งพิงหลับไปไม่เป็นอาบัติ.
โยปิจ “นิทฺทํ วิโนเทสฺสามีติ จงฺกมนฺโต ปติตวฺ า สหสา วุฏฺฐาติ, ตสฺสาปิ อนาปตฺติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุรูปใด เดินจงกรมด้วยตั้งใจว่า “จักบรรเทาความง่วง” แล้วล้มลง รีบลุกขึ้นทันที , ภิกษุรูปนั้นก็ไม่เป็นอาบัติ.
โย ปน ปติตวฺ า ตตฺเถว สยติ น วุฏฺฐาติ, ตสฺส อาปตฺติ ฯ
ส่วนภิกษุรูปใด ล้มลงแล้ว นอนอยู่ในสถานที่นั้นนั่นเอง ไม่ยอมลุกขึ้น, ภิกษุรูปนั้น เป็นอาบัติ.
โก มุจฺจติ, โก น มุจฺจตีติ ฯ
ถามว่า “ใครพ้น (จากอาบัติ)? ใครไม่พ้น?”
“มหาปจฺจริยํ ตาว ‘เอกภงฺเคน นิปนฺนโกเอว มุจฺจติ,
ปาเท ปน ภูมโิ ต โมเจตฺวา นิปนฺโน ยกฺขคหิตโกปิ วิสญฺญิภูโตปิ น มุจฺจตีติ วุตฺตํ ฯ
แก้ว่า “ในอรรถกถามหาปัจจรี ท่านกล่าวไว้ก่อนว่า ‘ผู้ที่จำวัดโดยพับไปข้างเดียวนั่นแล ย่อมพ้น,
ส่วนที่ยกเท้าพ้นจากพื้นดินแล้วจำวัด จะเป็นผู้ที่ถูกยักษ์เข้าสิงก็ตาม เป็นผู้ปราศจากสัญญา(หมดสติ) ก็ตาม ย่อมไม่พ้น.’
กุรุนฺทฏฺฐกถายํ ‘พนฺธติ ฺวา นิปชฺชาปิโตว มุจฺจตีติ วุตฺตํ ฯ
ในอรรถกถากุรุนที ท่านกล่าวไว้วา่ ‘ผู้ที่ถูกมัดให้นอนเท่านั้น ย่อมพ้น.’
มหาอฏฺฐกถายํ ปน ‘โย จงฺกมนฺโต มุจฺฉิตฺวา ปติโต ตตฺเถว สุปติ,
ตสฺสาปิ อวสตฺตา อาปตฺติ น ทิสฺสติ. อาจริยา ปน น กถยนฺติ. ตสฺมา อาปตฺติเยวาติ มหาปทุมตฺเถเรน วุตฺตํ ฯ
ส่วนในมหาอรรถกถา พระมหาปทุมเถระ กล่าวไว้ว่า ‘ภิกษุรูปใดเดินจงกรมอยู่สลบล้มลง แล้วหลับอยู่ในสถานที่นั้นนั่นเอง,
อาบัตยิ อ่ มไม่ปรากฏแก่ภกิ ษุรปู นัน้ เพราะเธอไม่มอี ำนาจ. แต่พระอาจารย์ทง้ั หลายมิได้กล่าวไว้. เพราะฉะนัน้ จึงเป็นอาบัตทิ เี ดียว.’
เทฺว ปน ชนา อาปตฺตโิ ต [340] มุจจฺ นฺติเยว, โย จ ยกฺขคหิตโก โย จ พนฺธิตวฺ า นิปชฺชาปิโตติ ฯ
ส่วนภิกษุ ๒ รูป คือ ผู้ที่ยกั ษ์เข้าสิง และผู้ที่ถูกมัดให้นอน ย่อมพ้นจากอาบัติแท้แล.”
[เรื่องภิกษุฝันได้เสพเมถุนธรรม]
ภารุกจฺฉวตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่อง(ภิกษุ)ชาวเมืองภารุกจั ฉะ (มีวินิจฉัยดังนี้):
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“อนาปตฺติ สุปินนฺเตนาติ ยสฺมา สุปินนฺเต อวิสยตฺตา เอวํ โหติ
ตสฺมา อุปาลิตฺเถโร ภควตา อวินิจฺฉติ ปุพฺพมฺปิ อิมํ วตฺถุํ นยคฺคาเหน วินจิ ฺฉินิ ฯ
สองบทว่า อาปตฺติ สุปินนฺเตน ความว่า (ชื่อว่าเป็นอาบัติ)ด้วยอาการอย่างนี้ เพราะความฝัน เพราะไม่ใช่วิสัย.
เหตุดังนั้น พระอุบาลีเถระจึงได้วินิจฉัยเรื่องนี้ แม้ซึ่งพระผู้มีพระภาคยังไม่เคยทรงวินิจฉัยเลย โดยความถือเอาตามนัย.
ภควาปิ จ สุตฺวา “สุกถิตํ ภิกฺขเว อุปาลินา อปเท ปทํ กโรนฺโต วิย อากาเส ปทํ ทสฺเสนฺโต วิย อุปาลิ อิมํ ปญฺหํ กเถสีติ วตฺวา
เถรํ เอตทคฺเค ฐเปสิ “เอตทคฺคํ ภิกฺขเว มม สาวกานํ ภิกฺขูนํ วินยธรานํ ยทิทํ อุปาลีติ ฯ
และแม้พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงสดับ (เรื่องที่ท่านพระอุบาลีเถระวินิจฉัยนัน้ )แล้ว ตรัสว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! อุบาลีกล่าวไว้ชอบแล้ว,
อุบาลีกล่าวแก้ปัญหานี้ ดุจทำรอยเท้าไว้ในที่ไม่มรี อยเท้า ดุจแสดงรอยเท้าไว้ในอากาศฉะนั้น” ดังนี้แล้ว
จึงทรงตั้งพระเถระไว้ในเอตทัคคะว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! บรรดาภิกษุสาวกของเรา ผู้ทรงวินัย อุบาลีนี้เป็นเยี่ยม.”๑
อิโต ปรานิ สุปวาสาทีนิ๒ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ
(เรื่องทั้งหลาย)มีเรื่องนางสุปวาสาเป็นต้น๓ ถัดจาก(เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะ)นี้ไป มีเนื้อความชัดเจนแล้วทีเดียว.
ภิกฺขุนีสมฺปโยชนาทีสุ ฯ
ในเรื่องทั้งหลาย มีเรื่องชักนำให้ภิกษุขืนเสพเมถุนธรรมในนางภิกษุณีเป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):
เต ลิจฺฉวิกุมารกา ขิฑฺฑาปสุตา อตฺตโน อนาจาเรน เอวํ อกํสุ ฯ
เจ้าลิจฉวีกุมารเหล่านั้น เป็นผู้ทรงขวนขวายในการเล่น ได้ทำอย่างนั้น เพราะอนาจารของตน.
ตโต ปฏฺฐาย ลิจฺฉวีนํ วินาโส เอวํ อุทปาทิ ฯ
ตั้งแต่กาลนั้นมา ความพินาศจึงได้เกิดมีขึ้นแก่เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย (เพราะทรงทำเหตุอย่างนั้น).
วุฑฺฒปพฺพชิตวตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ (มีวินิจฉัยดังนี้):
“ทสฺสนํ อคมาสีติ อนุกมฺปาย “ตํ ทกฺขิสฺสามีติ เคหํ อคมาสีติ ฯ
สองบทว่า ทสฺสนํ อคมาสิ ความว่า ภิกษุผู้เฒ่านั้นคิดว่า “จักเยี่ยมภรรยาเก่านั้น” จึงได้ไปยังเรือน เพราะความอนุเคราะห์.
อถสฺส สา อตฺตโน จ ทารกานญฺจ นานปฺปกาเรหิ อนาถภาวํ สํวณฺเณสิ.
อนเปกฺขญฺจ นํ ญตฺวา กุปิตา “เอหิ วิพฺภมาหีติ พลกฺกาเรน อคฺคเหสิ ฯ
ขณะนั้น นางได้ชี้แจงถึงข้อที่ตนและพวกเด็กๆ ไม่มีทพี่ ึ่ง ให้ทา่ นฟังโดยประการต่างๆ
และทราบว่าภิกษุเฒ่านั้นไม่มีความไยดี จึงโกรธ แล้วพูดว่า “ท่านจงมาสึกเสียเถิด” จึงได้จับท่านโดยพลการ.
โส อตฺตานํ โมเจตุํ ปฏิกฺกมนฺโต ชราทุพพฺ ลตาย อตฺตโน ปริปติ ฯ
ท่านผู้เฒ่าได้ถอยกลับเพื่อให้ตนพ้นไป จึงได้ล้มหงายลง เพราะความชราทุพลภาพ.
๑ องฺ. เอก. ๒๐/๓๒.
๒ สุปพฺพาทีนีติ ภเวยฺย เตน โข ปน สมเยน ราชคเห สุปพฺพา นาม อุปาสิกาติ วุตตฺ ตฺตา ฯ
๓ บาลีเดิมเป็น สุปัพพา.
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ตโต สา อตฺตโน มนํ อกาสิ ฯ
ขณะนั้น นางได้ทำตามใจของตนแล้ว.
โส ปน ภิกฺขุ อนาคามี สมุจฺฉินฺนกามราโค ตสฺมา น สาทิยีติ ฯ
แต่ภิกษุรูปนั้นเป็นพระอนาคามี ตัดกามราคะได้เด็ดขาดแล้ว. เพราะฉะนั้น ท่านจึงไม่ยินดี ฉะนี้แล.
มิคโปตกวตฺถุ อุตตฺ านตฺถเมวาติ ฯ
เรื่องลูกเนื้อ มีเนื้อความชัดเจนแล้วทีเดียว ฉะนี้แล.
สมนฺตปาสาทิกาย วินยสํวณฺณนาย ปฐมปาราชิกวณฺณนา นิฏฺฐิตา ฯ
ปฐมปาราชิกวรรณนา ในวินัยสังวรรณนา ชื่อสมันตปาสาทิกา จบ.
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[341] ตตฺรีทํ สมนฺตปาสาทิกาย สมนฺตปาสาทิกตสฺมึ๑

อาจริยปรมฺปรโต นิทานวตฺถุปฺปเภททีปนโต
ปรสมยวิสชฺชนโต๒ สกสมยวิสุทธฺ ิโต เจว
พฺยญฺชนปริโสธนโต ปทตฺถโต ปาลิโยชนกฺกมโต๓
สิกฺขาปทวินิจฺฉยโต วิภงฺคนยเภททสฺสนโต
สมฺปสฺสตํ น ทิสฺสติ กิญฺจิ อปาสาทิกํ ยโต เอตฺถ
วิญฺญูนมยํ ตสฺมา สมนฺตปาสาทิกาเตฺวว
สํวณฺณนา ปวตฺตา วินยสฺส วินยทมนกุสเลน๔
วุตฺตสฺส โลกนาเถน โลกานุกมฺปมาเนนาติ๕ ฯ
ในข้อที่อรรถกถาชือ่ สมันตปาสาทิกา (ทีข่ ้าพเจ้ากล่าวแล้ว)
ในคำว่า ในวินัยสังวรรณนาชื่อสมันตปาสาทิกา ดังนี้นั้น
ชวนให้เกิดความเลื่อมใสโดยรอบด้าน มีคำอธิบายดังจะกล่าวต่อไปดังนี้วา่
“เมื่อวิญญูชนทั้งหลายสอดส่องอยู่
โดยลำดับแห่งอาจารย์ โดยการแสดงประเภทแห่งนิทานและวัตถุ
โดยความเว้นลัทธิอื่น โดยความหมดจดแห่งลัทธิของตน
โดยการชำระพยัญชนะให้เรียบร้อย โดยใจความเฉพาะบท
โดยลำดับแห่งบาลีและโยชนาแห่งบาลี โดยการวินิจฉัยสิกขาบท และ
โดยการชี้แจงความต่างแห่งนัยในวิภังค์
คำน้อยหนึ่งซึ่งไม่ชวนให้เกิดความเลื่อมใส ย่อมไม่ปรากฏในสมันตปาสาทิกานี้,
เพราะเหตุนั้น สังวรรณนาแห่งวินัยที่พระโลกนาถผู้ทรงอนุเคราะห์โลก
ฉลาดในการฝึกเวไนย ได้ตรัสไว้นี้ จึงเป็นไปโดยชื่อว่า ‘สมันตปาสาทิกา’ แล.”
[342]

๑
๒
๓
๔
๕

ท้ายเวรัญชกัณฑวรรณนา เป็น สมนฺตปาสาทิกตฺตสฺมึ
ท้ายเวรัญชกัณฑวรรณนา เป็น ปรสมยวิวชฺชนโต
ท้ายเวรัญชกัณฑวรรณนา เป็น ปาลิโยชนากฺกมโต
ท้ายเวรัญชกัณฑวรรณนา เป็น เวเนยฺยทมนกุสเลน
ท้ายเวรัญชกัณฑวรรณนา เป็น โลกมนุกมฺปมาเนนาติ
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ทุติยปาราชิกวณฺณนา
ทุติยปาราชิกวรรณนา
ทุติยํ อทุติเยน
ปาราชิกนฺตสฺส ทานิ
ยสฺมา ตสฺมา สุวิญฺเญยฺยํ
ตํ สพฺพํ วชฺชยิตฺวาสฺส

ยํ ชิเนน ปกาสิตํ
ปตฺโต สํวณฺณนากฺกโม
ยํ ปุพฺเพ จ ปกาสิตํ
โหติ สํวณฺณนา อยํ ฯ

บัดนี้ ถึงลำดับสังวรรณนาทุติยปาราชิก ซึ่งพระชินเจ้าผู้ไม่มีที่สอง ทรงประกาศ
แล้ว, เพราะเหตุนั้น คำใดที่จะพึงรู้ได้ง่าย และได้ประกาศไว้แล้วในเบื้องต้น,
การสังวรรณนา(ทุติยปาราชิก)นั้น จะเว้นคำนั้นเสียทั้งหมด ดังต่อไปนี้:
[เรื่องพระธนิยะกุมภการบุตร]
“เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเตติ ฯ
นิกเขปบทว่า เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติคิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต ข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไป.
“ราชคเหติ เอวํ นามเก นคเร ฯ
บทว่า ราชคเห ได้แก่ เมืองที่มีชื่ออย่างนั้น.
ตํ หิ มนฺธาตุมหาโควินฺทาทีหิ ปริคฺคหิตตฺตา “ราชคหนฺติ วุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ เมืองนั้นเรียกว่า “ราชคฤห์”
เพราะเป็นเมืองทีพ่ ระราชาทั้งหลายมีพระเจ้ามันตธาตุ และพระเจ้ามหาโควินทะเป็นต้น ทรงปกครอง.
อญฺเญเปตฺถ ปกาเร วณฺณยนฺติ ฯ
ใน(คำว่า ราชคฤห์) นี้ (พระอาจารย์ทั้งหลาย) พรรณนาประการอย่างอื่นบ้าง.
กินฺเตหิ. นามเมตํ ตสฺส นครสฺส ฯ
จะมีประโยชน์อะไร ด้วยประการเหล่านั้นเล่า? (คำว่า ราชคฤห์) นี้ เป็นชื่อของเมืองนั้น.
ตํ ปเนตํ พุทฺธกาเล จกฺกวตฺติกาเล จ นครํ โหติ ฯ
แต่เมืองนี้นั้น เป็นเมืองในครั้งพุทธกาล และจักรพรรดิกาล.
เสสกาเล สุญฺญํ โหติ ยกฺขปริคฺคหิตํ ฯ เตสํ วสนวนํ หุตวฺ า ติฏฺฐติ ฯ
ในกาลที่เหลือ เป็นเมืองร้าง ถูกยักษ์หวงห้าม. เป็นป่าเป็นที่อยู่ของพวกยักษ์เหล่านั้น.
เอวํ โคจรคามํ ทสฺเสตฺวา นิวาสนฏฺฐานมาห ฯ
(ท่านพระอุบาลีเถระ) ครั้นแสดงโคจรคามอย่างนั้นแล้ว จึงแสดงสถานเป็นที่เสด็จประทับ.
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“คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเตติ โส จ, คิชฺฌา วาสฺส กูเฏ วสึสุ, คิชฺฌสทิสานิ วาสฺส กูฏานิ, ตสฺมา “คิชฺฌกูโฏติ วุจจฺ ติ ฯ
สองบทว่า คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต มีความว่า ก็ภเู ขานั้น เขาเรียกกันว่า “คิชฌกูฏ”
เพราะเหตุว่า มีฝูงแร้งอยู่บนยอด หรือมียอดคล้ายแร้ง.
“สมฺพหุลาติ วินยปริยาเยน ตโย ชนา “สมฺพหุลาติ วุจฺจนฺติ. ตโต ปรํ สงฺโฆ ฯ
บทว่า สมฺพหุลา มีความว่า โดยบรรยายแห่งพระวินัย ภิกษุ ๓ รูป เรียกว่า “ภิกษุเป็นอันมาก”. เกินกว่านั้นเรียกว่า สงฆ์.
สุตตฺ นฺตปริยาเยน ตโย ตโย เอว, ตโต ปฏฺฐาย สมฺพหุลา ฯ
โดยบรรยายแห่งพระสูตร ภิกษุ ๓ รูป คงเรียกว่า “๓ รูป” นั่นเอง, ตั้งแต่ ๓ รูปขึ้นไป จึงเรียกว่า “ภิกษุเป็นอันมาก.”
อิธ สุตฺตนฺตปริยาเยน “สมฺพหุลาติ เวทิตพฺพา ฯ
ภิกษุเป็นอันมาก ใน(ที่)นี้ พึงทราบว่า “มากด้วยกัน” โดยบรรยายแห่งพระสูตร.
“สนฺทิฏฺฐาติ นาติวิสฺสาสิกา น ทฬฺหมิตตฺ า วุจจฺ นฺติ ฯ
ชนทั้งหลาย ที่ไม่คุ้นเคยกันนัก คือไม่ใช่มิตรที่สนิท ท่านเรียกว่า เพื่อนเห็น.
ตตฺถ ตตฺถ สงฺคมฺม ทิฏฺฐตฺตา หิ เต “สนฺทิฏฺฐาติ วุจฺจนฺติ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุเหล่านั้น ท่านเรียกว่า “เพื่อนเห็น” เพราะได้พบเห็นกันใน(ที่)นั้นๆ.
“สมฺภตฺตาติ วิสฺสาสิกา ทฬฺหมิตตฺ า วุจฺจนฺติ ฯ
ชนทั้งหลายที่คุ้นเคยกัน คือเป็นเพื่อนสนิท ท่านเรียกว่า “เพื่อนคบ”.
เต หิ สุฏฺฐุ ภตฺตา ภชมานา เอกสมฺโภคปริโภคานิ กตฺวา “สมฺภตฺตาติ [343] วุจฺจนฺติ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุเหล่านั้น คบกันแล้ว คือกำลังคบกันเป็นอย่างดี ท่านเรียกว่า “เพื่อนคบ”
เพราะทำความสมโภคและบริโภคเป็นอันเดียวกัน.
“อิสิคิลิปสฺเสติ อิสิคิลิ นาม ปพฺพโต. ตสฺส ปสฺเส ฯ
บทว่า อิสิคิลิปสฺเส มีความว่า ภูเขาชื่ออิสิคิลิ. ที่ข้างภูเขานั้น.
ปุพฺเพ กิร ปญฺจสตมตฺตา ปจฺเจกสมฺพุทฺธา กาสิโกสลาทีสุ ชนปเทสุ ปิณฺฑาย จริตฺวา
ปจฺฉาภตฺตํ ตสฺมึ ปพฺพเต สนฺนิปติตวฺ า สมาปตฺติยา วีตินาเมนฺติ ฯ
ได้ยินว่า ครั้งดึกดำบรรพ์ พระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณ ๕๐๐ องค์ เที่ยวบิณฑบาตในชนบททั้งหลาย มีกาสีและโกสลเป็นต้น
เวลาภายหลังภัตร ประชุมกันที่ภูเขานั้น ยังกาลให้ล่วงไปด้วยสมาบัติ.
มนุสฺสา เต ปวิสนฺเตเยว ปสฺสนฺติ, น นิกฺขมนฺเต. ตโต อาหํสุ “อยํ ปพฺพโต อิเม อิสี คิลตีติ ฯ
มนุษย์ทั้งหลาย เห็นท่านเข้าไปเท่านั้น ไม่เห็นท่านออก. เพราะเหตุนั้น จึงพูดกันว่า “ภูเขานี้ กลืนฤาษีเหล่านี้.”
ตทุปาทาย ตสฺส “อิสิคิลิเตฺวว สมญฺญา อุทปาทิ ฯ
เพราะอาศัยเหตุนั้น ชื่อภูเขานั้น จึงเกิดขึ้นว่า “อิสิคิลิ” ทีเดียว.
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ตสฺส ปสฺเส ปพฺพตปาเท ฯ
ที่ข้างภูเขานั้น คือทีเ่ ชิงบรรพต.
“ติณกุฏกิ าโย กริตฺวาติ ติณกุฏิโย ติณจฺฉทนา สทฺวารพนฺธา กุฏิโย กตฺวา ฯ
สองบทว่า ติณกุฏกิ าโย กริตฺวา มีความว่า กระทำกุฎีหญ้า ได้แก่ กุฎีทั้งหลายพร้อมทั้งระเบียงมีหญ้าเป็นเครื่องมุง.
[ภิกษุจำพรรษาไม่มีเสนาสนะ ปรับอาบัติทุกกฏ]
วสฺสํ อุปคจฺฉนฺเตน หิ นาลกปฏิปทํ ปฏิปนฺเนนาปิ ปญฺจนฺนํ ฉทนานํ อญฺญตเรน ฉนฺเนเยว สทฺวารพนฺเธ เสนาสเน อุปคนฺตพฺพํ ฯ
อันภิกษุผู้จะจำพรรษา แม้ปฏิบัติตามปฏิปทาของพระนาลกะ ก็ต้องจำพรรษาในเสนาสนะพร้อมทั้งระเบียง
ซึ่งมุงด้วยเครื่องมุง ๕ อย่างๆ ในอย่างหนึ่งเท่านั้น.
วุตฺตํ เหตํ “น ภิกฺขเว อเสนาสนิเกน วสฺสํ อุปคนฺตพฺพํ, โย อุปคจฺเฉยฺย, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ
จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้ไว้ว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุผู้ไม่มีเสนาสนะ ไม่พึงจำพรรษา, ภิกษุใดจำ ภิกษุนั้น ต้องทุกกฏ.”๑
ตสฺมา วสฺสกาเล สเจ เสนาสนํ ลภติ, อิจฺเจตํ กุสลํ. โน เจ ลภติ, หตฺถกมฺมํ ปริเยสิตวฺ าปิ กาตพฺพํ ฯ
เพราะฉะนั้น ในฤดูฝน ถ้าได้เสนาสนะ, การที่ได้อย่างนั้น นั่นเป็นการดี. ถ้าไม่ได้, ต้องแสวงหาหัตถกรรมทำ.
หตฺถกมฺมํ อลภนฺเตน สามมฺปิ กาตพฺพํ ฯ
เมื่อไม่ได้หัตถกรรม ควรทำเอาแม้เอง.
น เตฺวว อเสนาสนิเกน วสฺสํ อุปคนฺตพฺพํ ฯ
ส่วนภิกษุผู้ไม่มีเสนาสนะ ไม่ควรเข้าจำพรรษาเลย.
อยมนุธมฺมตา ฯ
ข้อนี้เป็นธรรมดาอันสมควร.
ตสฺมา เต ภิกฺขู ติณกุฏิโย กริตฺวา รตฺติฏฺฐานทิวาฏฺฐานาทีนิ ปริจฺฉินฺทิตฺวา
กติกวตฺตานิ จ ขนฺธกวตฺตานิ จ อธิฏฺฐาย ตีสุ สิกฺขาสุ สิกฺขมานา วสฺสํ อุปคญฺฉึสุ ฯ
เพราะเหตุนั้น ภิกษุเหล่านั้น จึงทำกุฎีหญ้า กำหนดทีพ่ ักกลางคืนและกลางวันเป็นต้นไว้แล้ว
อธิษฐานกติกาวัตรและขันธกวัตร ศึกษาในไตรสิกขา อยู่จำพรรษา.
“อายสฺมาปิ ธนิโยติ น เกวลํ เต เถรา, อิมสฺส สิกฺขาปทสฺส อาทิกมฺมิโก อายสฺมา ธนิโยปิ ฯ
สองบทว่า อายสฺมาปิ ธนิโย มีความว่า ไม่ใช่แต่พระเถระเหล่านั้นอย่างเดียว.
แม้ท่านพระธนิยะ ซึ่งเป็นต้นบัญญัติแห่งสิกขาบทนี้ (ก็ได้ทำเหมือนกัน).
“กุมฺภการปุตฺโตติ กุมฺภการสฺส ปุตฺโต ฯ
บทว่า กุมฺภการปุตโต คือ เป็นบุตรของช่างหม้อ.
๑ วิ. มหา. ๔/๒๙๙.
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ตสฺส หิ นามํ “ธนิโยติ. ปิตา กุมฺภกาโร. เตน วุตตฺ ํ “ธนิโย กุมฺภการปุตฺโตติ ฯ
จริงอยู่ คำว่า ธนิยะ เป็นชือ่ ของเธอ. แต่บดิ าของเธอ เป็นช่างหม้อ. ด้วยเหตุนน้ั ท่านจึงกล่าวว่า “พระธนิยะ บุตรช่างหม้อ.”
“วสฺสํ อุปคญฺฉีติ เตหิ เถเรหิ สทฺธึ [344] เอกฏฺฐาเนเยว ติณกุฏิกํ กริตฺวา วสฺสํ อุปคญฺฉิ ฯ
สองบทว่า วสฺสํ อุปคญฺฉิ ความว่า พระธนิยะ ทำกุฎีหญ้าแล้วก็อยู่จำพรรษาในที่แห่งเดียวกันกับพระเถระเหล่านั้นนั่นเอง.
“วสฺสํ วุฏฐฺ าติ ปุรมิ กิ าย อุปคตา มหาปวารณาย ปวาริตา ปาฏิปททิวสโต “ปฏฺฐาย วุฏฐฺ วสฺสาติ วุจจฺ นฺติ. เอวํ วสฺสํ วุฏฐฺ า หุตวฺ า ฯ
สองบทว่า วสฺสํ วุฏฺฐา ความว่า ภิกษุเหล่านั้นเข้าจำพรรษาในวันปุริมพรรษา แล้วปวารณาในวันมหาปวารณา
ตั้งแต่วันปาฏิบท (แรม ๑ ค่ำ) ไป ท่านเรียกว่า “ผู้ออกพรรษาแล้ว.” เป็นผู้ออกพรรษาแล้วด้วยวิธีอย่างนั้น.
“ติณกุฏโิ ย ภินทฺ ติ วฺ าติ น มุคคฺ รปฺปหาราทีหิ จุณณ
ฺ วิจณ
ุ ณ
ฺ ํ กตฺวา วตฺตสีเสน ปน ติณญฺจ ทารุวลฺลอี าทีนิ จ โอโรเปตฺวาติ อตฺโถ ฯ
สองบทว่า ติณกุฏโิ ย ภินฺทิตวฺ า มีความว่า ภิกษุเหล่านั้นหาได้ทำลายกุฎีให้เป็นจุณวิจุณด้วยการประหารด้วยไม้ค้อนเป็นต้นไม่
แต่ได้รื้อหญ้า ไม้ และเถาวัลย์เป็นต้นออกเสีย ด้วยระเบียบวัตร.
เยน หิ วิหารปจฺจนฺเต กุฏี กตา โหติ. เตน, สเจ อาวาสิกา ภิกฺขู โหนฺติ, เต อาปุจฺฉิตพฺพา.
“สเจ อิมํ กุฏึ ปฏิชคฺคติ ฺวา โกจิ วสิตุํ อุสฺสหติ, ตสฺเสว เทถาติ วตฺวา ปกฺกมิตพฺพํ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุใด ได้ทำกุฎไี ว้ในทีส่ ดุ แดนวิหาร, ภิกษุนน้ั ถ้าพวกภิกษุเจ้าถิน่ มีอยู่ ก็ควรบอกลา(ภิกษุเจ้าถิน่ )เหล่านัน้ , พึงกล่าวว่า
“ถ้าภิกษุบางรูปสามารถจะดูแลกุฎีนี้อยู่ได้, ขอท่านจงมอบให้แก่เธอรูปนั้นนั่นแหละ” ดังนี้แล้วจึงหลีกไป.
เยน อรญฺเญ วา กตา โหติ ปฏิชคฺคนกํ วา น ลภติ. เตน “อญฺเญสมฺปิ ปริโภคํ ภวิสฺสตีติ ปฏิสาเมตฺวา คนฺตพฺพํ ฯ
ถ้าภิกษุใด ทำ(กุฎี)ไว้ในป่า หรือไม่ได้ผู้รกั ษา.
ภิกษุนั้นคิดว่า “(เสนาสนะ)จักเป็นของบริโภคแก่ภิกษุแม้เหล่าอื่น” ควรเก็บงำเสีย จึงไป.
เต ปน ภิกฺขู อรญฺเญ กุฏโิ ย กตฺวา ปฏิชคฺคนกํ อลภนฺตา ติณญฺจ กฏฺฐญฺจ ปฏิสาเมตฺวา สงฺโคปิตฺวาติ อตฺโถ ฯ
อธิบายว่า “ก็ภกิ ษุเหล่านั้นสร้างกุฎีไว้ในป่าแล้ว เมื่อไม่ได้ผรู้ ักษาก็พึงเก็บงำ คือรวบรวมหญ้าและไม้ไว้แล้ว (จึงไป).”
ยถา จ ฐปิตํ อุปจิกาทีหิ น ขชฺชติ อโนวสฺสกญฺจ โหติ ตถา ฐเปตฺวา
“อิมํ ฐานํ อาคนฺตฺวา วสิตุกามานํ สพฺรหฺมจารีนํ อุปการาย ภวิสฺสตีติ คมิยวตฺตํ ปูเรตฺวา ฯ
อนึ่ง (หญ้าและไม้)ที่เก็บไว้แล้ว สัตว์ทั้งหลายมีปลวกเป็นต้นจะกัดไม่ได้ ทั้งฝนก็จะรัว่ รดไม่ได้ โดยประการใด
ก็ควรเก็บไว้โดยประการนั้น, ควรบำเพ็ญคมิยวัตรให้บริบูรณ์ ด้วยคิดว่า
“(หญ้าและไม้นั้น) จักเป็นอุปการะแก่เพื่อนสพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้มาถึงสถานที่นี้ แล้วประสงค์จะอยู่” ดังนี้ จึงควรหลีกไป.
“ชนปทจาริกํ ปกฺกมึสตู ิ อตฺตโน อตฺตโน จิตฺตานุกูลํ ชนปทํ อคมํสุ ฯ
สองบทว่า ชนปทจาริกํ ปกฺกมึสุ มีความว่า ภิกษุเหล่านั้นได้ไปยังชนบท ตามความชอบใจของตนๆ.
“อายสฺมา ธนิโย กุมฺภการปุตฺโต ตตฺเถว วสฺสํ วสีติอาทิ อุตฺตานตฺถเมว ฯ
คำเป็นต้นว่า “ท่านพระธนิยะ กุมภการบุตร อยู่จำพรรษาทีเ่ ชิงเขาคิชฌกูฏนั้นนั่นเอง” มีเนื้อความชัดเจนทีเดียว.
“ยาวตติยกนฺติ ยาวตติยกํ วารํ ฯ
บทว่า ยาวตติยกํ แปลว่า ถึง ๓ ครั้ง.
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“อนวโยติ อนุอวโย ฯ
บทว่า อนวโย แปลว่า เป็นผู้ไม่มีความบกพร่องเนืองๆ (คือชำนาญ, เจนจบ).
สนฺธิวเสน อุการโลโป ฯ
ลบ อุ อักษรเสีย ด้วยอำนาจสนธิ.
อนุอวโย. “ยํ ยํ กุมฺภกาเรหิ กตฺตพฺพนฺนาม อตฺถิ, สพฺพตฺถ อนูโน ปริปุณฺณสิปฺโปติ อตฺโถ ฯ
เป็นผู้ชำนาญ. อธิบายว่า “เป็นผู้มีศิลปะบริบูรณ์ ไม่บกพร่องในการงานทุกอย่าง ทีพ่ วกช่างหม้อจะพึงทำ.”
“สเกติ อตฺตโน สนฺตเก ฯ
บทว่า สเก แปลว่า ของของตน.
“อาจริยเกติ อาจริยกมฺเม ฯ
บทว่า อาจริยเก แปลว่า ในการงานแห่งอาจารย์.
“กุมฺภการกมฺเมติ กุมฺภการานํ กมฺเม ฯ “กุมฺภกาเรหิ กตฺตพฺเพติ [345] อตฺโถ ฯ
บทว่า กุมฺภการกมฺเม แปลว่า ในการงานของพวกช่างหม้อ.
อธิบายว่า “ในการงานอันพวกช่างหม้อจะพึงทำ.”
เอเตน สกํ อาจริยกํ สรูปโต ทสฺสติ ํ โหติ ฯ
ด้วย(บทว่า กุมฺภการกมฺเม) นั้น เป็นอันท่านธนิยะแสดงถึง(การงาน)อันเป็นของอาจารย์ของตน โดยสรูป.”
“ปริโยทาตสิปฺโปติ ปริสุทฺธสิปฺโป ฯ “อนวยตฺเตปิ สติ, อญฺเญหิ อสทิสสิปฺโปติ วุตฺตํ โหติ ฯ
บทว่า ปริโยทาตสิปฺโป คือ เป็นผู้สำเร็จศิลปะ. (เป็นผูม้ ีศิลปะหมดจด)
มีคำอธิบายว่า “แม้เมื่อเราไม่มีความบกพร่อง, เราก็เป็นผู้มีศิลปะจะหาคนอื่นทัดเทียมไม่ได้.”
“สพฺพมตฺติกามยนฺติ ปิฏฺฐิสงฺฆาฏกวาฏสูจิฆฏิก วาตปานกวาฏมตฺตํ ฐเปตฺวา
อวเสสํ ภิตฺติจ ฺ ฉทนกฏฺฐกมฺมาทิเภทํ สพฺพํ เคหสมฺภารํ มตฺติกามยเมว กตฺวาติ อตฺโถ ฯ
บทว่า สพฺพมตฺติกามยํ มีความว่า
ท่านธนิยะนั้น ทำเครื่องเรือนที่เหลือทั้งหมด มีประเภทคือฝา อิฐมุง และเครื่องไม้เป็นต้น ให้สำเร็จด้วยดินทั้งนั้น
ยกเว้นแต่เพียงกรอบเช็ดหน้า ประตู ลิ่มสลัก และบานหน้าต่าง.
“ติณญฺจ กฏฐญฺจ โคมยญฺจ สงฺกฑฺฒติ ฺวา ตํ กุฏิกํ ปจีติ
สพฺพมตฺติกามยํ กตฺวา ปาณิกาย ฆํสิตฺวา สุกฺขาเปตฺวา เตลตมฺพมตฺติกาย ปริมชฺชิตวฺ า
อนฺโต จ พหิ จ ติณาทีหิ ปูเรตฺวา, ยถา ปกฺกา สุปกฺกา โหติ, เอวํ ปจิ ฯ
หลายบทว่า ติณญฺจ กฏฺฐญฺจ โคมยญฺจ สงฺกฑฺฒติ ฺวา ตํ กุฏิกํปจิ มีความว่า
ท่านธนิยะทำเครือ่ งเรือนให้สำเร็จด้วยดินล้วน แล้วขัดด้วยเกรียง๑ ทำให้แห้ง แล้วเอาดินแดงผสมด้วยน้ำมันโบกทา (ให้เกลีย้ งเกลา)
ครั้นแล้วจึงบรรจุทั้งภายในและภายนอกให้เต็มด้วยหญ้าเป็นต้นแล้วสุมกุฎีนั้น โดยวิธีที่ดินจะเป็นของสุกๆ ได้ที่.
๑ ปาณิกา แปลกันว่า เกรียง แต่โยชนาแก้ว่า ปาณิกายาติ ปาณินา.
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เอวํ ปกฺกา สา อโหสิ กุฏกิ า ฯ
ก็แล กุฎีนั้น ได้เป็นของเผาแล้วด้วยอาการอย่างนั้น.
“อภิรูปาติ สุรูปา ฯ
บทว่า อภิรูปา แปลว่า มีรูปสวยงาม.
“ปาสาทิกาติ ปาสาทชนิกา ฯ
บทว่า ปาสาทิกา แปลว่า ชวนให้เกิดความเลื่อมใส.
“โลหิตกาติ โลหิตวณฺณา ฯ
บทว่า โลหิตกา แปลว่า มีสีแดง.
“กึกิณกิ สทฺโทติ กึกิณกิ ชาลสฺส สทฺโท ฯ
บทว่า กึกิณกิ สทฺโท ได้แก่ เสียงข่ายกระดึง.
ยถา กิร นานารตเนหิ กตสฺส กึกิณิกชาลสฺส สทฺโท โหติ
เอวํ ตสฺสา กุฏิยา วาตปานนฺตริกาทีหิ ปวิฏฺเฐน วาเตน สมาหตาย สทฺโท อโหสิ ฯ
ได้ยินว่า ข่ายกระดึงทีเ่ ขาทำด้วยรัตนะต่างๆ ย่อมมีเสียง ฉันใด,
กุฎีนั้น ถูกลมที่พดั เข้าไปโดยช่องบานหน้าต่างเป็นต้น กระทบแล้ว ก็มีเสียง ฉันนั้น.
เอเตนสฺสา อนฺโต จ พหิ จ สุปกฺกภาโว ทสฺสิโต โหติ ฯ
ด้วยบทว่า กึกิณกิ สทฺโท นั้น เป็นอันท่านแสดงถึงข้อที่กุฎีนั้นสุกด้วยดีทั้งภายในและภายนอก.
มหาอฏฺฐกถายํ ปน “‘กึกิณิกาติ กํสภาชนํ. ตสฺมา อภิหตสฺส กํสภาชนสฺส สทฺโท เอวมสฺสา วาตาหตาย สทฺโท อโหสีติ วุตฺตํ ฯ
ส่วนในมหาอรรถกถา ท่านกล่าวไว้ว่า “ภาชนะสำริด ชื่อว่า กึกิณิกะ.
เพราะฉะนั้น ภาชนะสำริดที่ถูกคนเคาะแล้ว มีเสียง ฉันใด, กุฎีนั้น ถูกลมกระทบแล้ว ได้มีเสียงฉันนั้น.”
“กึ เอตํ ภิกฺขเวติ เอตฺถ ชานนฺโตว ภควา กถาสมุฏฺฐาปนตฺถํ ปุจฺฉิ ฯ
ในคำว่า กึ เอตํ ภิกฺขเว นี้ (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้):
พระผู้มีพระภาค ทรงทราบอยู่ทีเดียว แต่เพื่อจะทรงตั้งเรื่องนั้น จึงได้ตรัสถาม.
“ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสุนฺติ สพฺพมตฺตกิ ามยาย กุฏิกาย กรณภาวํ อาทิโต ปฏฺฐาย ภควโต อาโรเจสุํ ฯ
หลายบทว่า ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสุํ ความว่า
ภิกษุทั้งหลาย ได้กราบทูลข้อที่พระธนิยะทำกุฎีสำเร็จด้วยดินล้วน แด่พระผู้มีพระภาคตั้งแต่ต้น.
“กถํ หิ นาม โส ภิกฺขเว ฯเปฯ กุฏิกํ กริสฺสตีติ๑ อิทํ อตีตตฺเถ อนาคตวจนํ ฯ
(คำว่า กริสฺสติ) นี้ ในประโยคว่า “ภิกษุทั้งหลาย! ไฉนโมฆบุรุษนั้น จึงได้ขยำโคลนทำกุฎีสำเร็จด้วยดินล้วนเล่า?”
เป็นคำอนาคตลงในอรรถอดีต.
๑ กถํ หิ นาม โส ภิกฺขเว โมฆปุริโส สามํ จิกฺขลฺลํ มทฺทิตฺวา สพฺพมตฺติกามยํ กุฏิกํ กริสฺสติ.
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“อกาสีติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
มีคำอธิบายว่า “ได้ทำแล้ว”.
[346] ตสฺส ลกฺขณํ สทฺทสตฺถโต ปริเยสิตพฺพํ ฯ

ลักษณะ(แห่งการกล่าวกิริยาอนาคตลงในอรรถอดีต)นั้น (ผู้ศกึ ษา)ควรแสวงหาจากคัมภีร์ศัพท์ศาสตร์.
“น หิ นาม ภิกฺขเว ตสฺส โมฆปุริสสฺส ปาเณสุ อนุทยา อนุกมฺปา อวิเหสา ภวิสฺสตีติ เอตฺถ
ในคำว่า ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย! ความเอ็นดู ความอนุเคราะห์ ความไม่เบียดเบียน มิได้มแี ก่โมฆบุรษุ นัน้ เลย นี้ (มีวนิ จิ ฉัยดังนี้):
“อนุทยาติ อนุรกฺขณา ฯ
ความตามรักษา ชื่อ อนุทยา.
เอเตน เมตฺตาปุพพฺ ภาคํ ทสฺเสติ ฯ
พระผู้มีพระภาค ย่อมแสดงธรรมส่วนเบื้องต้นแห่งเมตตา ด้วย(บทว่า อนุทยา) นั้น.
“อนุกมฺปาติ ปรทุกฺเขน จิตตฺ กมฺปนา ฯ
จิตไหวตาม เพราะทุกข์ของผู้อื่น ชื่อว่า อนุกัมปา.
“อวิเหสาติ อวิหึสนา ฯ
ความไม่เบียดเบียน ชือ่ ว่า อวิเหสา.
เอเตหิ กรุณาปุพฺพภาคํ ทสฺเสติ ฯ
พระผู้มีพระภาค ย่อมทรงแสดงธรรมส่วนเบื้องต้นแห่งกรุณา ด้วยสองบทว่า อนุกมฺปา และ อวิเหสา นั้น.
อิทํ วุตตฺ ํ โหติ
“ภิกฺขเว ตสฺส โมฆปุริสสฺส ปฐวีขนนจิกฺขลฺลมทฺทนอคฺคิทาเนสุ พหู ขุทฺทานุขุทฺทเก ปาเณ พฺยาพาเธนฺตสฺส วินาเสนฺตสฺส,
เตสุ ปาเณสุ เมตฺตากรุณานํ ปุพพฺ ภาคมตฺตาปิ อนุทยา อนุกมฺปา อวิเหสา น หิ นาม ภวิสสฺ ติ อปฺปมตฺตกาปิ นาม น ภวิสสฺ ตีติ ฯ
พระองค์ตรัสคำอธิบายไว้ดังนี้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย!
เมื่อพระธนิยะโมฆบุรุษนั้นเบียดเบียน คือทำสัตว์เล็กน้อยเป็นอันมากให้พินาศไปอยู่ เพราะขุดดิน ขยำโคลน และติดไฟเผา,
ความเอ็นดู ความอนุเคราะห์ ความไม่เบียดเบียน แม้เป็นเพียงส่วนเบื้องต้นแห่งเมตตาและกรุณา ในสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น
ชื่อว่า มิได้มีเลย คือความเอ็นดูเป็นต้นนั้น ชื่อแม้มีประมาณน้อยก็มิได้มี.”
“มา ปจฺฉิมา ชนตา ปาเณสุ ปาตพฺยตํ อาปชฺชตีติ ปจฺฉิโม ชนสมูโห ปาเณสุ ปาตพฺยภาวํ มา อาปชฺชิ ฯ
หลายบทว่า มา ปจฺฉมิ า ชนตา ปาเณสุ ปาตพฺยตํ อาปชฺชติ มีความว่า หมู่ชนชัน้ หลัง อย่าถึงความทำให้พนิ าศในสัตว์ทง้ั หลายเลย.

หน้า ๕๕๐ • ทุตยิ ปาราชิกวณฺณนา • [ภิกษุจำพรรษาไม่มีเสนาสนะ ปรับอาบัติทุกกฏ]

“‘พุทฺธกาเลปิ ภิกฺขูหิ เอวํ กตํ. อีทิเสสุ ฐาเนสุ ปาเณสุ ปาณาติปาตํ กโรนฺตานํ, นตฺถิ โทโสติ มญฺญติ ฺวา
อิมสฺส ทิฏฺฐานุคตึ อาปชฺชมานา ปจฺฉิมา ชนตา มา ปาเณสุ ปาตพฺเพ ฆํสิตพฺเพ เอวํ มญฺญีติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
มีคำอธิบายว่า “หมู่ชนชั้นหลัง สำคัญว่า ‘แม้ในครั้งพุทธกาล ภิกษุทั้งหลายได้ทำกรรมอย่างนี้แล้ว,
เมื่อพวกภิกษุทำปาณาติบาตอยูใ่ นสัตว์ทั้งหลาย ในฐานะเช่นนี้, ก็ไม่มโี ทษ’ ดังนี้
เมื่อจะเจาะจงเอา(พระเถระ)นี้เป็นทิฏฐานุคติ อย่าได้สำคัญในอันทีจ่ ะเบียดเบียน คือในอันที่จะทรมาน ในหมู่สัตว์
อย่าง(พระเถระทำแล้ว)นั้นเลย.”
[ปรับอาบัติทกุ กฏแก่ภกิ ษุผู้สร้างกุฎีดว้ ยดินล้วน]
เอวํ ธนิยํ ครหิตวฺ า “น จ ภิกฺขเว สพฺพมตฺติกา มยา กุฏิกา กาตพฺพาติ อายตึ ตาทิสาย กุฏิกาย กรณํ ปฏิกฺขิปิ ฯ
พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงตำหนิพระธนิยะอย่างนั้นแล้ว จึงทรงห้ามการทำกุฎีเช่นนั้นต่อไปว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! อันภิกษุไม่ควรทำกุฎีสำเร็จด้วยดินล้วน.”
ปฏิกฺขิปิตฺวา จ “โย กเรยฺย, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ สพฺพมตฺติกามยกุฏิกากรเณ อาปตฺตึ ฐเปสิ ฯ
ก็แล ครั้นทรงห้ามแล้ว จึงทรงปรับอาบัติไว้ เพราะการทำกุฎีสำเร็จด้วยดินล้วนว่า “ภิกษุใด พึงทำภิกษุนั้น ต้องอาบัติทุกกฎ.”
ตสฺมา โยปิ ปฐวีขนนาทินา ปาเณสุ ปาตพฺยตํ อนาปชฺชนฺโต ตาทิสํ กุฏิกํ กโรติ, โสปิ ทุกฺกฏํ อาปชฺชติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ภิกษุแม้รูปใด เมื่อยังไม่ถึงความทำให้พินาศในหมู่สัตว์ เพราะกิจมีการขุดดินเป็นต้น ทำกุฎเี ช่นนั้น,
ภิกษุแม้รูปนั้น ย่อมต้องทุกกฏ.
ปฐวีขนนาทีหิ ปน ปาเณสุ ปาตพฺยตํ อาปชฺชนฺโต, ยํยํ วตฺถุํ วีติกกฺ มติ, ตตฺถ ตตฺถ วุตฺตเมว อาปตฺตึ อาปชฺชติ ฯ
แต่ภิกษุผู้ถึงความทำให้พินาศในหมู่สัตว์ เพราะกิจมีการขุดดินเป็นต้น
ย่อมต้องอาบัติที่ท่านปรับไว้เพราะวัตถุที่ตนล่วงละเมิดทีเดียว.
อิธ [347] ธนิยตฺเถรสฺส อาทิกมฺมิกตฺตา อนาปตฺติ ฯ
พระธนิยะเถระ ชื่อว่าไม่เป็นอาบัติ เพราะเป็นต้นบัญญัติ ใน(สิกขาบท)นี.้
เสสานํ สิกฺขาปทํ อติกฺกมิตฺวา กโรนฺตานมฺปิ กตํ ลภิตฺวา ตตฺถ วสนฺตานมฺปิ ทุกฺกฏเมว ฯ
ภิกษุที่เหลือ ผู้ล่วงละเมิดสิกขาบททำก็ดี ได้(กุฎี)ที่ผู้อื่นทำแล้วอยู่ใน(กุฎี)นั้นก็ดี เป็นทุกกฏแท้แล.
ทพฺพสมฺภารมิสฺสกา ปน ยถา ตถา วา มิสฺสา โหตุ, วฏฺฏติ ฯ
ส่วน(กุฎี)ที่สร้างผสมด้วยทัพพสัมภาระ จะเป็นของผสมด้วยอาการใดๆ ก็ตาม ย่อมควร.
สุทฺธมตฺติกามยาว น วฏฺฏติ ฯ
(กุฎี)ที่สำเร็จด้วยดินล้วนนั่นแล ไม่ควร.
สาปิ อิฏฺฐกาหิ คิญฺชกาวสถสงฺเขเปน กตา วฏฺฏติ ฯ
ถึงแม้กุฎีนั้น ทีก่ ่อด้วยอิฐ โดยอาการเช่นกับที่อยู่ทำด้วยอิฐ ก็ควร.

ทุตยิ ปาราชิกวณฺณนา • [พระผู้มีพระภาคทรงรับสั่งให้ทำลายกุฎีเป็นอกัปปิยะ] • หน้า ๕๕๑

[พระผู้มีพระภาคทรงรับสั่งให้ทำลายกุฎีเป็นอกัปปิยะ]
“เอวมฺภนฺเตติ โข ฯเปฯ ตํ กุฏกิ ํ ภินฺทึสตู ิ ภควโต วจนํ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา กฏฺเฐหิ จ ปาสาเณหิ จ ตํ กุฏิกํ วิกรี นฺตา ภินฺทึสุ ฯ
หลายบทว่า เอวมฺภนฺเตติ โข ฯเปฯ ตํ กุฏกิ ํ ภินฺทึสุ ความว่า ภิกษุเหล่านั้น รับพระพุทธาณัติแล้ว
ก็เอาไม้และหิน ทำลายกุฏีนั้นให้กระจัดกระจายแล้ว.
“อถโข อายสฺมา ธนิโยติอาทิมฺหิ อยํ สงฺเขปตฺโถ ฯ
ในคำว่า อถโข อายสฺมา ธนิโย เป็นต้น มีความสังเขปดังต่อไปนี้:
ธนิโย เอกปสฺเส ทิวาวิหารํ นิสินฺโน เตน สทฺเทน อาคนฺตวฺ า
เต ภิกฺขู “กิสฺส เม ตุมฺเห อาวุโส กุฏกิ ํ ภินฺทถาติ ปุจฺฉิตฺวา “โน๑ ภควา เภทาเปตีติ สุตฺวา สุวจตาย สมฺปฏิจฺฉิ ฯ
พระธนิยะ นั่งพักกลางวันอยู่ที่ข้างๆ หนึ่ง จึงได้มาเพราะเสียงนั้นแล้วถามภิกษุเหล่านั้นว่า
“อาวุโส! พวกท่านทำลายกุฎีของผม เพราะเหตุอะไร?” แล้วได้ฟังว่า “พระผู้มพี ระภาครับสั่งให้พวกกระผมทำลาย”
จึงได้ยอมรับ เพราะเป็นผู้ว่าง่าย.
กสฺมา ปน ภควา อิมินา อติมหนฺเตน อุสฺสาเหน อตฺตโน วสนตฺถํ กตํ กุฏิกํ เภทาเปสิ, นนุ เอตสฺเสตฺถ วยกมฺมมฺปิ อตฺถีติ ฯ
ถามว่า “ก็เพราะเหตุไร พระผูม้ พี ระภาค จึงรับสัง่ ให้ทำลายกุฎที พ่ี ระเถระนีท้ ำด้วยอุตสาหะอย่างใหญ่ยง่ิ เพือ่ เป็นทีอ่ ยูข่ องตน,
แม้การใช้จ่ายสิ้นเปลืองไป ใน(กุฎีนี้ของพระเถระ)นั้น มีอยู่มิใช่หรือ?” (คือจะเป็นสินใช้แก่ผู้ทำลาย).
กิญฺจาปิ อตฺถิ, อถโข ตํ ภควา “อกปฺปิยาติ ภินฺทาเปสิ “ติตฺถิยทฺธโชติ ภินฺทาเปสิ ฯ
แก้ว่า “มีอยู่ แม้ก็จริง, ถึงกระนั้น พระผู้มพี ระภาคทรงดำริวา่ ‘(กุฎที ี่พระธนิยะทำนี)้ เป็นของไม่สมควร’
จึงรับสั่งให้ทำลาย(กุฎีนั้น)เสีย รับสั่งให้ทำลายเสีย ก็เพราะทรงเห็นว่า เป็นธง (คือเครื่องหมาย) ของเดียรถีย์.”
อยเมตฺถ วินิจฺฉโย ฯ
ใน(อธิการว่าด้วยทำลายกุฎี)นี้ (มีวินิจฉัยเท่านี้).
อฏฺฐกถายมฺปน อญฺญานิปิ การณานิ วุตฺตานิ “สตฺตานุทยาย ปตฺตจีวรคุตฺตตฺถาย เสนาสนพาหุลฺลปฏิเสธนตฺถายาติอาทีนิ ฯ
ส่วนในอรรถกถา (พระอาจารย์ทั้งหลาย)กล่าวเหตุหลายอย่างแม้อื่น มีอาทิว่า
“(รับสัง่ ให้ทำลาย) เพื่อความเอ็นดูสัตว์ เพื่อต้องการรักษาบาตรและจีวร เพื่อป้องกันความเป็นผู้มีเสนาสนะมาก.”
ตสฺมา อิทานิปิ
โย ภิกฺขุ พหุสฺสุโต วินยญฺญู อญฺญํ ภิกฺขุํ อกปฺปิยปริกฺขารํ คเหตฺวา วิจรนฺตํ ทิสวฺ า ตํ ฉินฺทาเปยฺย วา ภินฺทาเปยฺย วา.
อนุปวชฺโช โส เนว โจเทตพฺโพ น สาเรตพฺโพ น ตํ ลพฺภา วตฺตุํ “มม ปริกฺขาโร ตยา นาสิโต, ตํ เม เทหีติ ฯ
เพราะฉะนั้น แม้ในบัดนี้ ภิกษุรูปใดเป็นพระพหูสูต รู้พระวินัย พบเห็นภิกษุรูปอื่น ผู้ถือบริขารที่เป็นอกัปปิยะเที่ยวไปอยู่
ควรให้เธอตัด หรือให้ทำลายบริขารที่ไม่ควรนั้นเสีย,
ภิกษุรูปนั้นอันใครๆ จะยกโทษขึ้นว่ากล่าวไม่ได้ จะพึงท้วงไม่ได้ จะพึงให้เธอระลึกความผิดไม่ได้
ทั้งใครๆ ไม่ได้เพื่อจะว่ากล่าวเธอว่า “ท่านทำให้บริขารของผมฉิบหายแล้ว, จงให้(บริขาร)นั้นแก่พระผม.”

๑ ภควาติ ปทสฺส ปรโต ลิขิตพฺพํ ฯ

หน้า ๕๕๒ • ทุตยิ ปาราชิกวณฺณนา • [ข้อแนะนำเรื่องการใช้ร่มและจีวร]

[ข้อแนะนำเรื่องการใช้ร่มและจีวร]
[348] ตตฺรายํ ปาลิมุตต
ฺ โก กปฺปิยากปฺปิยปริกฺขารวินิจฺฉโย ฯ

ใน(อธิการว่าด้วยทุติยปาราชิก)นั้น มีวินิจฉัยบริขารที่เป็นกัปปิยะและอกัปปิยะ นอกจากบาลี ดังต่อไปนี้:
เกจิ ตาลปณฺณจฺฉตฺตํ อนฺโต วา พหิ วา ปญฺจวณฺเณน สุตฺเตน สิพฺเพตฺวา วณฺณมฏฺฐํ กโรนฺติ, ตํ น วฏฺฏติ ฯ
ชนบางพวกเอาด้ายเบญจพรรณ เย็บร่มใบตาลติดกันทั้งภายในภายนอก แล้วทำให้มีสีเกลี้ยงเกลา, ร่มเช่นนั้นไม่ควร.
เอกวณฺเณน ปน นีเลน วา ปีเตน วา เยน เกนจิ สุตฺเตน อนฺโต วา พหิ วา สิพพฺ ิตุํ
ฉตฺตทณฺฑคฺคาหณกํ สลากปญฺชรํ วา วินทฺธิตุํ วฏฺฏติ ฯ
แต่จะเอาด้ายเขียวหรือเหลืองอย่างใดอย่างหนึ่งสีเดียว เย็บติดกันทั้งภายในและภายนอก
หรือจะมัดซี่กรงตรึงยึดคันร่มไว้ ควรอยู่.
ตญฺจ โข ถิรกรณตฺถํ, น วณฺณมฏฺฐตฺถาย ฯ
ก็แล (การเย็บและการมัดรวมกันไว้)นั้น เพื่อทำให้ทนทาน (จึงควร), เพื่อจะทำให้มีสีเกลี้ยงเกลา (ไม่ควร).
ฉตฺตปณฺเณสุ มกรทนฺตกํ วา อฑฺฒจนฺทกํ วา ฉินฺทิตุํ น วฏฺฏติ ฯ
ในใบร่ม จะตัดรูปฟันมังกร หรือรูปพระจันทร์ครึ่งซีก ไม่ควร.
ฉตฺตทณฺเฑ เคหตฺถมฺเภสุ วิย ฆฏโก วา พาฬรูปกํ วา น วฏฺฏติ ฯ
ที่คันร่มจะมีรูปหม้อน้ำ หรือรูปสัตว์รา้ ย เหมือนที่เขาทำไว้ในเสาเรือน ไม่ควร.
สเจปิ สพฺพตฺถ อารคฺเคน เลขา ทินฺนา โหติ, สาปิ น วฏฺฏติ ฯ
แม้หากว่าที่คันร่มทั้งหมด เขาเอาเหล็กจาร เขียนสลักลวดลายไว้ไซร้, แม้ลวดลายนั้น ก็ไม่ควร.
ฆฏกมฺปิ พาฬรูปกมฺปิ ภินฺทิตวฺ า ธาเรตพฺพํ ฯ
รูปหม้อน้ำก็ดี รูปสัตว์รา้ ยก็ดี ควรทำลายเสียก่อนจึงใช้.
เลขาปิ ฆํสิตวฺ า วา อปเนตพฺพา สุตฺตเกน วา ทณฺโฑ เวเฐตพฺโพ ฯ
ควรขูดลวดลายแม้นั้นออก หรือเอาด้ายพันด้ามเสีย.
ทณฺฑพุนฺเธ ปน อหิจฺฉตฺตกสณฺฐานํ วฏฺฏติ ฯ
แต่ที่โคนด้าม จะมีสัณฐานเหมือนเห็ดหัวงู ควรอยู่.
วาตปฺปหาเรน อจลนตฺถํ ฉตฺตมณฺฑลิกํ รชฺชุเกหิ คาเหตฺวา ทณฺเฑ พนฺธนฺติ ฯ
ตสฺมึ พนฺธนฏฺฐาเน วาลยมิว อุกกฺ ีรติ ฺวา เลขํ ฐเปนฺติ, สา วฏฺฏติ ฯ
(พวกช่างทำร่ม) เอาเชือกมัดวงกลมของร่ม๑ ผูกมัดไว้ที่คัน เพื่อกันมิให้โยกเยก เพราะถูกลมพัด.
ในที่ที่ผูกมัดไว้นั้น เขายกลวดลายไว้เหมือนวลัย, ลวดลายนั้น ควรอยู่.

๑ กำพูก็ว่า
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จีวรมณฺฑนตฺถาย นานาสุตฺตเกหิ สตปทีสทิสํ สิพพฺ นฺตา อาคนฺตุกปฏํ ฐเปนฺติ
อญฺญมฺปิ ยงฺกิญฺจิ สูจิกมฺมวิการํ กโรนฺติ
ปฏมุเข วา ปริยนฺเต วา เวณึ วา สงฺขลิกํ วา เอวมาทิ สพฺพํ น วฏฺฏติ ฯ
พวกภิกษุเอาด้ายสีตา่ งๆ เย็บเป็นรูป เช่นรูปตะขาบ ติดผ้าดามก็ดี
ทำวิการด้วยเชิงเข็มอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นไว้ก็ดี
(ทำ)รูปช้องผมหรือรูปโซ่ ไว้ทรี่ ิมตะเข็บหรือที่ชายผ้า (อนุวาตจีวร) ก็ดี เพื่อต้องการประดับจีวร.
วิธีที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นต้นทั้งหมด ย่อมไม่ควร.
ปกติสูจิกมฺมเมว วฏฺฏติ ฯ
การเย็บด้วยเข็มตามปกตินั่นแหละ จึงควร.
คณฺฐิกปฏกญฺจ ปาสกปฏกญฺจ อฏฺฐโกณมฺปิ โสฬสโกณมฺปิ กโรนฺติ.
ตตฺถ อคฺฆิยคยมุคฺคราทีนิ๑ ทสฺเสนฺติ. กกฺกฏกกฺขีนิ อุกฺกรี นฺติ. สพฺพํ น วฏฺฏติ ฯ
เขาทำผ้าลูกดุมและผ้าห่วงลูกดุมไว้ ๘ มุมบ้าง ๑๖ มุมบ้าง.
ที่(ลูกดุมและรังดุม)นั้น ก็แสดงรูปต่างๆ มีรูปสัณฐานเจดีย์ รูปคทา และรูปไม้ค้อน เป็นต้นไว้. เย็บยก เป็นรูปตาปูไว้.
วิธีทำทั้งหมด ไม่ควร.
จตุกฺโกณเมว วฏฺฏติ ฯ
(จะทำผ้าลูกดุมและห่วงลูกดุม)ไว้เพียง ๔ มุมเท่านั้น จึงควร.
[วิธีซักและย้อมจีวร]
โกณสุตฺตกปิฬกาว, จีวเร รตฺเต, ทูวิญฺเญยฺยรูปา วฏฺฏนฺติ ฯ
ด้ายมุมและปมเทียว เป็นของที่รู้ได้ยากในเมื่อย้อมจีวรแล้ว สมควรอยู่.
กญชิก[349]ปิฏฺฐ ขลิอาทีสุ จีวรํ ปกฺขิปิตุํ น วฏฺฏติ ฯ
จะใส่จวี รลงในน้ำต่างๆ มีน้ำส้มผะอูม แป้ง และน้ำข้าวเป็นต้น ไม่ควร.
จีวรกมฺมกาเล ปน หตฺถมลสูจิมลาทีนํ โธวนตฺถํ กิลิฏฺฐกาเล จ โธวนตฺถํ วฏฺฏติ ฯ
แต่ในเวลาทำจีวร (จะใส่ลง) เพื่อซักเหงื่อมือและสนิมเข็มเป็นต้น และในเวลาที่จีวรสกปรก (จะใส่ลง) เพื่อซักฟอก ก็ควร.
คนฺธํ วา ลาขํ วา เตลํ วา รชเน ปกฺขิปิตุํ น วุฏฺฏติ ฯ
จะใส่ของหอม ครั่ง หรือน้ำมัน ลงในน้ำย้อม ไม่ควร.
จีวรํ รชิตวฺ า สงฺเขน วา มณินา วา เยน เกนจิ น ฆฏฺเฏตพฺพํ ฯ
อันภิกษุย้อมจีวรแล้ว ไม่ควรเอาสังข์หรือแก้วมณีอย่างในอย่างหนึ่งขัดจีวร.
ภูมิยํ ชานุกานิ นิหนฺตวฺ า หตฺเถหิ คเหตฺวา โทณิยมฺปิ น ฆํสิตพฺพํ ฯ
ไม่ควรคุกเข่าทั้งสองลงที่พื้นดิน แล้วเอามือทั้งสองจับจีวรขยี้ แม้ที่รางย้อม.
๑ อคฺฆิย มีค่า คย=? มุคฺคร ค้อน
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โทณิยํ วา ผลเก วา ฐเปตฺวา อนฺเต คาหาเปตฺวา หตฺเถน ปหริตุํ ปน วฏฺฏติ ฯ
แต่จะวางจีวรไว้ที่รางย้อมหรือบนแผ่นกระดาน แล้วให้จับชายทั้งสองรวมกันไว้ เอามือทุบ สมควรอยู่.
ตมฺปิ มุฏฺฐินา น กาตพฺพํ ฯ
แม้การทุบนั้น ก็ไม่ควรเอากำปั้นทุบ.
โปราณกตฺเถรา ปน โทณิยมฺปิ น ฐเปสุํ เอโก หตฺเถน คเหตฺวา ติฏฺฐติ, อปโร หตฺเถ กตฺวา หตฺเถน ปหรติ ฯ
แต่พระเถระในปางก่อนทั้งหลาย ไม่ได้วางจีวรไว้ แม้ทรี่ างย้อมเลย
(คือ) รูปหนึ่งเอามือจับจีวรยืนอยู่ อีกรูปหนึ่งวางจีวรไว้บนมือ แล้วจึงเอามือทุบ.
จีวรสฺส กณฺณสุตฺตกํ น วฏฺฏติ ฯ รชิตกาเล ฉินฺทิตพฺพํ ฯ
ด้ายที่มุมจีวร ไม่ควร. ในเวลาย้อมเสร็จแล้ว ควรตัดทิ้งเสีย.
ยํ ปน “อนุชานามิ ภิกฺขเว กณฺณสุตฺตกนฺติ เอวํ อนุญฺญาตํ, ตํ อนุวาเต ปาสกํ กตฺวา พนฺธิตพฺพํ รชนกาเล ลคฺคนตฺถาย ฯ
ส่วนด้ายมุมจีวรทีพ่ ระผู้มพี ระภาคทรงอนุญาตไว้อย่างนี้วา่
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เราอนุญาตด้ายที่มุมจีวร” ดังนี้นั้น ควรทำให้เป็นบ่วงผูกไว้ที่อนุวาต เพือ่ คล้องจีวรไว้ในเวลาย้อม.
คณฺฐิเกปิ โสภากรณตฺถํ เลขา วา ปิฬกา วา น วฏฺฏติ. นาเสตฺวา ปริภุญฺชิตพฺพํ ฯ
แม้ที่ลุกดุม จะมีลวดลายหรือปมไว้ เพื่อทำให้สวยงามไม่ควร. ต้องทำลายเสียก่อน จึงควรใช้สอย.
[บริขารที่ควรใช้และไม่ควรใช้]
ปตฺเต วา ถาลเก วา อารคฺเคน เลขํ กโรนฺติ อนฺโต วา พหิ วา น วฏฺฏติ ฯ
ที่บาตรหรือโอ๑ จะเอาปลายเหล็กแหลมขูดเขียนลวดลายไว้ภายในหรือภายนอกก็ตาม, ลวดลายนั้น ไม่ควร.
ปตฺตํ ภมํ อาโรเปตฺวา มชฺชิตวฺ า ปจนฺติ “มณิวณฺณํ กริสฺสามาติ น วฏฺฏติ ฯ
จะยกบาตรขึ้นสู่ภมร๒ ขัดให้เกลี้ยงเกลา แล้วจึงระบม๓ ด้วยคิดว่า “จักทำให้มีสีดุจแก้วมณี” ไม่ควร.
เตลวณฺโณ ปน วฏฺฏติ ฯ
ส่วนบาตรที่มีสีเหมือนน้ำมัน ควรอยู่.
ปตฺตมณฺฑเล ภตฺติกมฺมํ น วฏฺฏติ ฯ
ลวดลายประดับ๔ ที่บังเวียน๕รองบาตรไม่ควร.
มกรทนฺตกํ ปน วฏฺฏติ ฯ
แต่รูปฟันมังกร ควรอยู่.
๑
๒
๓
๔
๕

โอ ภาชนะคล้ายขัน. เช่น ปานียถาลก โอน้ำ.
เครื่องกลึง
ระบมบาตร รมบาตรให้ดําเป็นมันเพื่อกันสนิมด้วยกรรมวิธตี ่างๆ เช่น เอากํามะถันและนํ้ามันทาบาตร แล้วรมไฟให้ร้อน.
ที่มาเดิมใน วิ. จุลลวรรค. ๗/๑๗-๑๘ ว่า ปตฺตมณฺฑลานิ … ภิตฺติกมฺมกตานิ (ภตฺติกมฺมกตานิ?).
บังเวียน ก. หมุนรอบ, เวียนรอบ.
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ธมกรกจฺฉตฺตกสฺส อุปริ วา เหฏฺฐา วา ธมกรกกุจฺฉิยํ วา เลขา น วฏฺฏติ ฯ
ฉัตรธมกรก จะมีลวดลายไว้ข้างบนหรือข้างล่าง หรือในกระพุ้งธมกรกก็ตาม ไม่ควร.
ฉตฺตมุขวฏฺฏิยํ ปนสฺส เลขา วฏฺฏติ ฯ
แต่ธมกรกนั้น จะมีลวดลายไว้ที่ขอบปาก มีอาการดังฉัตร ควรอยู่.
กายพนฺธนสฺส โสภนตฺถํ ตหึ ตหึ ทิคุณํ สุตฺตํ โกฏฺเฏนฺติ กกฺกฏกกฺขีนิ อุฏฺฐเปนฺติ น วฏฺฏติ ฯ
เพื่อจะให้ประคดเอวงดงาม จะตรึงด้ายเป็นสองเท่าในที่นั้นๆ ยกหรือคัดขึ้นเป็นลวดลายตาปู ข้อนั้น ไม่ควร.
อุโภสุ ปน อนฺเตสุ ทสามุขสฺส ถิรภาวาย ทิคุณํ โกฏฺเฏตุํ วฏฺฏติ ฯ
แต่ที่สุดทั้งสองข้าง จะตรึงด้ายเป็นสองเท่า เพื่อความทนทานแห่งปากชายผ้า ควรอยู่
[350] ทสามุเข ปน ฆฏกํ วา มกรมุขํ วา เทฑฺฑุภสีสํ วา ยงฺกิญฺจิ วิการรูปํ กาตุํ น วฏฺฏติ ฯ

ส่วนทีป่ ากชายผ้า จะทำรูปแปลกๆ อย่างใดอย่างหนึง่ ไว้ จะเป็นรูปหม้อน้ำก็ตาม รูปปากมังกรก็ตาม รูปศีรษะงูน้ำก็ตาม ไม่ควร.
ตตฺถ ตตฺถ อจฺฉีนิ ทสฺเสตฺวา มาลากมฺมาทีนิ วา กตฺวา โกฏฺฏิตกายพนฺธนํปิ น วฏฺฏติ ฯ
แม้ประคดเอว ทีต่ รึง ปักเป็น(สัณฐาน)นัยน์ตา(ช้าง) หรือทำเป็นรูปลวดลายระเบียบ(ดอกไม้)เป็นต้น ไว้ในที่นั้นๆ ไม่ควร.
อุชุกเมว ปน มจฺฉกณฺฏกํ วา ขชฺชรู ีปตฺตกํ วา มฏฺฐปฏิกํ วา กตฺวา โกฏฺฏิตุํ วฏฺฏติ ฯ
แต่จะตรึงปักให้ตรงไป ทำเป็นเงี่ยงปลา หรือใบเป้ง หรือทำเป็นแผ่นเกลี้ยง ควรอยู่.
กายพนฺธนสฺส ทสา เอกา วฏฺฏติ เทฺว ตีณิ จตฺตาริปิ วฏฺฏนฺติ ฯ ตโต ปรํ น วฏฺฏนฺติ ฯ
ชายแห่งประคดสายเดียวควร. ๒ สาย ๓ สาย แม้ ๔ สาย ก็ควร. เกินกว่านั้นไปไม่ควร.
รชฺชุกกายพนฺธนํ เอกเมว วฏฺฏติ ฯ
ประคดเอวที่ทำด้วยด้ายเส้นเดียวเท่านั้น จึงควร.
ปามงฺคสณฺฐานํ ปน เอกมฺปิ น วฏฺฏติ ฯ ทสา ปน ปามงฺคสณฺฐานาปิ วฏฺฏติ ฯ
ส่วนที่มีสัณฐานดุจสายสังวาล แม้เส้นเดียวก็ไม่ควร. แต่ชายแม้จะมีสัณฐานดุจสังวาลก็ควร.
พหู รชฺชุเก เอกโต กตฺวา เอเกน นิรนฺตรํ เวเฐตฺวา กตํ พหุรชฺชุกนฺติ น วตฺตพฺพํ. ตํ วฏฺฏติ ฯ
(ประคดเอว)ทีเ่ ขาเอาเชือกมากเส้น รวมกันเข้าแล้ว เอาเชือกเส้นหนึ่งพันเนื่องกันไป ทำขึ้น
ไม่พึงกล่าวว่า “(ประคด)มีเชือกมากเลย”. (ประคดเอวที่มีเชือกมากเส้น)นั้น ควรอยู่.
กายพนฺธนวิเถ อฏฺฐมงฺคลาทิกํ ยงฺกิญฺจิ วิการรูปํ น วฏฺฏติ ฯ
ที่ลูกถวิน๑ของประคดเอว จะมีรูปแปลกๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง มีรูปมงคล ๘๒ เป็นต้น ไม่ควร.
ปริจฺเฉทเลขามตฺตํ วฏฺฏติ ฯ
จะมีเพียงรอยพอเป็นเครื่องกำหนด (ที่ผูก) ควรอยู่.
๑ ถวิน ห่วงร้อยสายรัดประคด เรียกว่า ลูกถวิน, กระวิน ก็ว่า.
๒ รูปมงคล ๘ ดู สารัตถทีปนี ๒/๑๘๘.
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วิถกสฺส อุโภสุ อนฺเตสุ ถิรกรณตฺถาย ฆฏกมฺปิ กโรนฺติ. อยมฺปิ วฏฺฏติ ฯ
ในที่สุดทั้งสองของลูกถวิน เขาทำแม้เป็นรูปหม้อน้ำไว้ เพื่อทำให้ทนทาน, รูปหม้อนี้ ก็ควร.
[กล่องยาตาที่ควรใช้และไม่ควรใช้]
อญฺชนิยํ อิตฺถีปุริส จตุปฺปทสกุณรูปํ วา มาลากมฺม ลตากมฺม มกรทนฺตกโคมุตตฺ กอฑฺฒจนฺทกาทิเภทํ วา วิการรูปํ น วฏฺฏติ ฯ
ที่กล่องยาตา จะมีรูปสตรี บุรุษ สัตว์ ๔ เท้า และรูปนกก็ตาม
จะมีรูปแปลกๆ ต่างประเภทเป็นต้นว่า ลายดอกไม้ ลายเครือวัลย์ ฟันมังกร มูตรโค และรูปพระจันทร์ครึ่งซีกก็ตาม ไม่ควร.
ฆํสิตฺวา วา ฉินฺทิตวฺ า วา, ยถา วา น ปญฺญายติ, ตถา สุตฺตเกน เวเฐตฺวา วลญฺเชตพฺพา ฯ
(รูปที่กล่องยาตา) ควรขูดหรือตัดออกเสีย หรือเอาด้ายพันปิดไว้ โดยอาการที่รูปจะปรากฏไม่ได้ พึงใช้สอยเถิด .
อุชุกเมว ปน จตุรสฺสา วา อฏฺฐํสา วา โสฬสํสา วา อญฺชนี วฏฺฏติ ฯ
ส่วนกล่องยาตา ๔ เหลี่ยม ๘ เหลี่ยมหรือ ๑๖ เหลี่ยมตรงๆ เท่านั้น จึงควร.
เหฏฺฐโตปิสฺสา เทฺว วา ติสฺโส วา วฏฺฏเลขาโย วฏฺฏนฺติ ฯ
แม้ข้างล่างกล่องยาตานั้น จะมีลวดลายกลมๆ ไว้เพียง ๒ หรือ ๓ แห่ง ก็ควร.
คีวายมฺปิสฺสา ปิธานกพนฺธนตฺถํ เอกา วฏฺฏเลขา วฏฺฏติ ฯ
ถึงแม้ที่คอกล่องยาตานั้น จะมีลวดลายกลมๆ ไว้เพียง ๑ แห่ง เพือ่ ผูกฝาปิด ก็ควร.
อญฺชนีสลากายมฺปิ วณฺณมฏฺฐกมฺมํ น วฏฺฏติ ฯ
แม้ที่ไม้ป้ายยาตา จะแต่งให้มีสีเกลี้ยงเกลา ไม่ควร.
อญฺชนีถวิกายมฺปิ ยงฺกิญฺจิ นานาวณฺเณน สุตฺเตน วณฺณมฏฺฐกมฺมํ น วฏฺฏติ ฯ
ถึงแม้ถุงกล่องยาตา จะทำให้สีเกลี้ยงเกลาอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยด้ายมีสตี ่างๆ ไม่ควร.
[ฝักกุญแจและบริขารเบ็ดเตล็ดที่ควรใช้และไม่ควรใช้]
เอเสว นโย กุญจฺ ิกโกสเกปิ ฯ
แม้ฝักกุญแจ ก็มีนัยอย่างนี้เหมือนกัน.
[351] กุญฺจก
ิ าย วณฺณมฏฺฐกมฺมํ น วฏฺฏติ ฯ

ที่ตวั กุญแจ จะแต่งให้มีสีเกลี้ยงเกลาไม่ควร.
ตถา สิปาฏิกาย ฯ
ที่ฝักมีดโกนก็เหมือนกัน.
เอกวณฺณสุตฺเตน ปเนตฺถ เยน เกนจิ ยงฺกิญฺจิ สิพพฺ ิตุํ วฏฺฏติ ฯ
อนึ่ง ที่ฝักมีดโกนนี้จะเย็บอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยด้ายสีเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง ควรอยู่.

ทุติยปาราชิกวณฺณนา • [ฝักกุญแจและบริขารเบ็ดเตล็ดที่ควรใช้และไม่ควรใช้] • หน้า ๕๕๗

อารกณฺฏเกปิ วฏฺฏมณิกํ วา อญฺญํ วา วณฺณมฏฺฐํ น วฏฺฏติ ฯ
แม้ที่เหล็กหมาด จะมีปุ่มแก้วกลมๆ หรือ(วัตถุ)อย่างอื่น ที่มีสีเกลี้ยงเกลาก็ตาม ไม่ควร.
คีวายํ ปน ปริจฺเฉทเลขา วฏฺฏติ ฯ
ส่วนที่คอ จะมีลวดลายพอเป็นเครื่องกำหนด (คือเป็นที่สงั เกต) ควรอยู่.
ปิปฺผลเกปิ มณิกํ วา ปิฬกํ วา ยงฺกิญจฺ ิ ฐเปตุํ น วฏฺฏติ ฯ
แม้ที่มีดพับหรือมีดน้อย จะติดปุ่มแก้วหรือปุ่มชนิดใดชนิดหนึ่งไว้กต็ าม ไม่ควร.
ทณฺฑเก ปน ปริจฺเฉทเลขา วฏฺฏติ ฯ
ส่วนทีด่ ้าม จะมีลวดลายพอเป็นเครื่องกำหนด ควร,
นขจฺเฉทนํ วลิตกํเยว กโรนฺติ ตสฺมา ตํ วฏฺฏติ ฯ
มีดตัดเล็บ เขาทำเป็นเกลียวไว้ (เพื่อจับมั่น) นั่นเทียว. เพราะฉะนั้น (การทำให้มีเกลียวไว้)นั้น ย่อมควร.
อุตตฺ รารณิยํ วา อรณิยํ วา ธนุเก วา อุปริเปลฺลนทณฺฑเก วา มาลากมฺมาทิกํ ยงฺกิญฺจิ วณฺณมฏฺฐํ น วฏฺฏติ ฯ
ที่ไม้สีไฟตัวผู้กด็ ี ที่ไม้สีไฟตัวเมียก็ดี ที่ลูกธนูกด็ ี ที่บนคันลุ้ง (ไม้คันชัก) ก็ดี
จะมี(ลวดลาย)อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นลวดลายดอกไม้เป็นต้น ที่มีสีเกลี้ยงเกลา ไม่ควร.
เปลฺลนทณฺฑกสฺส ปน เวมชฺเฌ มณฺฑลํ โหติ. ตตฺถ ปริจฺเฉทเลขามตฺตํ วฏฺฏติ ฯ
ส่วนตรงกลางไม้คันชัก มีวงกลม. ที่(ตัววงกลม)นั้น จะมีเพียง(ลวดลาย)พอเป็นเครื่องกำหนด ก็ควร.
สูจิสณฺฑาสํ กโรนฺติ เยน สูจึ ฑํสาเปตฺวา ฆํสนฺติ ฯ
เขาทำคีม สำหรับคีบเข็มฝนไว้.
ตตฺถ มกรมุขาทิกํ ยงฺกิญฺจิ วณฺณมฏฺฐํ น วฏฺฏติ ฯ
ที่(คีมสำหรับคีบเข็มฝน)นั้น จะมี(ลวดลาย)อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นกับปากมังกรเป็นต้น ที่มีสีเกลี้ยงเกลา ไม่ควร.
สูจิฑํสนตฺถํ ปน มุขมตฺตํ โหติ ตํ วฏฺฏติ ฯ
แต่ทำเป็นปากเพื่อจะคีบเข็มนั้น ควรอยู่.
ทนฺตกฏฺฐจฺเฉทนวาสิยมฺปิ ยงฺกิญฺจิ วณฺณมฏฺฐํ น วฏฺฏติ ฯ
แม้ที่มีดสำหรับตัดไม้สีฟัน จะมี(ลวดลาย)อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีสีเกลี้ยงเกลา ไม่ควร.
อุชุกเมว กปฺปิยโลเหน อุโภสุ วา ปสฺเสสุ จตุรสฺสํ วา อฏฺฐํสํ วา พนฺธิตุํ วฏฺฏติ ฯ
ที่ข้างทั้งสอง หรือข้างหนึ่ง (ของมีดนัน้ ) จะเอาโลหะที่เป็นกัปปิยะ ผูกไว้เป็น ๔ เหลี่ยม หรือ ๘ เหลี่ยมตรงๆ นั่นแหละ จึงควร.
กตฺตรทณฺเฑปิ ยงฺกญ
ิ ฺจิ วณฺณมฏฺฐํ น วฏฺฏติ ฯ
แม้ที่ไม้เท้า จะมี(ลวดลาย)อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีสีเกลี้ยงเกลาไม่ควร.
เหฏฺฐา เอกา วา เทฺว วา วฏฺฏเลขา อุปริ อหิจฺฉตฺตกมกุลมตฺตญฺจ วฏฺฏติ ฯ
โคนข้างล่าง จะมีลวดลายกลมๆ ไว้ ๑ แห่ง หรือ ๒ แห่ง และปลายข้างบนจะมีเพียงรูปเห็ดหัวงูตูมไว้ ก็ควร.

หน้า ๕๕๘ • ทุตยิ ปาราชิกวณฺณนา • [ฝักกุญแจและบริขารเบ็ดเตล็ดที่ควรใช้และไม่ควรใช้]

เตลภาชเนสุ วิสาเณ นาฬิยํ วา อลาพุเก วา อามณฺฑสารเก วา ฐเปตฺวา อิตฺถีรูปํ ปุริสรูปญฺจ อวเสสํ สพฺพมฺปิ วณฺณมฏฺฐกมฺมํ
วฏฺฏติ ฯ
บรรดาภาชนะน้ำมัน รูปที่เหลือแม้ทั้งหมด ที่มีลวดลายเกลี้ยงเกลา เว้นรูปภาพสตรีและบุรุษเสีย
ที่ภาชนะเขา(สัตว์)ก็ดี ทะนานก็ดี กะโหลกน้ำเต้าก็ดี ภาชนะทำด้วย(กาก)มะขามป้อมก็ดี ย่อมควร.
มญฺจปีเฐ ภิสีพิมฺโพหเน ภุมฺมตฺถรเณ ปาทปุญฺฉเน จงฺกมนภิสิยํ สมฺมุญชฺ นิยํ กจวรฉฑฺฑนเก รชนโทณิกาย
ปานียอุฬุงฺเก ปานียฆเฏ ปาทกฏฺฐลิกาย ผลกปีฐเก วลยาธารเก ทณฺฑาธารเก ปตฺตปิธาเน [352] ตาลวณฺเฏ จ วีชเน
เอเตสุ สพฺพํ มาลากมฺมาทิวณฺณมฏฺฐกมฺมํ วฏฺฏติ ฯ
ในบรรดาเครื่องใช้ต่างๆ เหล่านี้ คือ เตียง ตั่ง ฟูก หมอน เครื่องลาดพื้น ผ้าเช็ดเท้า ฟูกสำหรับจงกรม ไม้กวาด
กระเช้าเทหยากเหยื่อ รางย้อมผ้า กระบวยตักน้ำดื่ม หม้อน้ำดื่ม กระเบื้องเช็ดเท้า ตั่งกระดาน เชิงบาตรดังวลัย
เชิงบาตรทำด้วยท่อนไม้ ฝาบาตร ตาลปัตร และพัดวัชนี จะมีลวดลายที่มีสีเกลี้ยงเกลา มีลายดอกไม้เป็นต้น ทั้งหมดก็ควร.
เสนาสเน ปน ทฺวารกวาฏวาตปานกวาฏาทีสุ สพฺพรตนมยมฺปิ วณฺณมฏฺฐกมฺมํ วฏฺฏติ ฯ
ส่วนในเสนาสนะ ที่บานประตูและหน้าต่างเป็นต้น จะมีลวดลายที่มีสีเกลี้ยงเกลา แม้ที่สำเร็จด้วยแก้วทั้งหมด ก็ควร.
เสนาสเน กิญฺจิ ปฏิเสเธตพฺพํ นตฺถิ. อญฺญตฺร วิรุทธฺ เสนาสนา ฯ
ในเสนาสนะ ไม่มีอะไรๆ ที่ควรห้ามไว้ เว้นแต่เสนาสนะที่ผิด.
[เสนาสนะที่ผิดควรทำลายเสีย]
วิรุทฺธเสนาสนนฺนาม อญฺเญสํ สีมาย ราชวลฺลเภหิ กตํ เสนาสนํ วุจฺจติ ฯ
เสนาสนะ ที่พวกภิกษุผู้เป็นราชวัลลภ สร้างไว้ในเขตสีมาของเจ้าของเขตสีมาเหล่าอื่น เรียกชื่อว่า เสนาสนะที่ผิด.
ตสฺมา เย ตาทิสํ เสนาสนํ กโรนฺติ, เต วตฺตพฺพา “มา อมฺหากํ สีมาย เสนาสนํ กโรถาติ ฯ
เพราะฉะนั้น พวกภิกษุผู้สร้างเสนาสนะเช่นนั้น อันภิกษุผู้เป็นเจ้าของเขตสีมาพึงตักเตือนว่า
“พวกท่านอย่าสร้างเสนาสนะไว้ในเขตสีมาของพวกข้าพเจ้า.”
อนาทิยติ ฺวา กโรนฺติเยว, ปุนปิ วตฺตพฺพา “มา เอวํ อกตฺถ, มา อมฺหากํ อุโปสถปฺปวารณานํ อนฺตรายมกตฺถ,
มา สามคฺคึ ภินฺทิตฺถ, ตุมฺหากํ เสนาสนํ กตมฺปิ กตฏฺฐาเน น ฐสฺสตีติ ฯ
(ถ้า) ไม่เชื่อฟัง ยังขืนสร้างอยู่นั่นเอง, พึงตักเตือนซ้ำอีกว่า
“พวกท่านอย่าได้ทำอย่างนี้, อย่าได้ทำอันตรายแก่อุโบสถและปวารณาของพวกข้าพเจ้า,
อย่าได้ทำลายความสามัคคี, เสนาสนะแม้ที่พวกท่านสร้างไว้แล้ว จักไม่ตั้งอยู่ในสถานที่ทพี่ วกท่านสร้างไว้แล้ว”.
สเจ พลกฺกาเรน กโรนฺติเยว, ยทา เตสํ ลชฺชิปริสา อุสฺสนฺนา โหติ, สกฺกา โหติ ลทฺธํุ ธมฺมิโก วินิจฺฉโย,
ตทา เตสํ เปเสตพฺพํ “ตุมฺหากํ อาวาสํ หรถาติ ฯ
ถ้ายังขืนสร้างอยูโ่ ดยพลการนัน่ เอง, เวลาใด เจ้าของเขตสีมาเหล่านัน้ มีลชั ชีบริษทั หนาแน่นขึน้ ทัง้ อาจได้คำวินจิ ฉัยทีช่ อบธรรม,
เวลานั้น ควรส่งข่าวแก่ภิกษุเหล่านั้นว่า “จงขนเอาที่อยู่ของพวกท่านไปเถิด.”

ทุติยปาราชิกวณฺณนา • [เสนาสนะที่ผิดควรทำลายเสีย] • หน้า ๕๕๙

สเจ ยาวตติยํ เปสิเต, หรนฺติ สาธุ. โน เจ หรนฺติ, ฐเปตฺวา โพธิญฺจ เจติยญฺจ อวเสสเสนาสนานิ ภินฺทิตพฺพานิ.
โน จ โข อปริโภคํ กโรนฺเตหิ ฯ
ถ้าเมื่อส่งข่าวไปถึง ๓ ครั้งแล้ว เธอเหล่านั้นรื้อถอนไป ข้อนั้นเป็นการดี, ถ้ายังไม่รื้อถอนไปไซร้, เสนาสนะที่เหลือ ควรทำลาย
เสีย ยกไว้แต่ต้นโพธิ และเจดีย์. และอย่าทำลายให้เป็นของที่ใช้การไม่ได้.
ปฏิปาฏิยา ปน ฉทนโคปานสีอิฏฺฐกาทีนิ อปเนตฺวา เตสํ เปเสตพฺพํ “ตุมฺหากํ ทพฺพสมฺภาเร หรถาติ ฯ
อนึ่ง ควรนำวัตถุต่างๆ มีเครื่องมุงหลังคา กลอนเรือน และอิฐเป็นต้น ออกไปตามลำดับ
แล้วควรส่งข่าวแก่เธอเหล่านั้นว่า “จงขนทัพพสัมภาระของพวกท่านไปเถิด.”
สเจ หรนฺติ, สาธุ. โน เจ หรนฺติ,
อถ เตสุ สมฺภาเรสุ หิมวสฺสาตปาทีหิ ปูติภูเตสุ วา โจเรหิ วา หเฏสุ อคฺคินา วา ทฑฺเฒสุ,
สีมสามิกา ภิกฺขู อนุปวชฺชา น ลพฺภา โจเทตุํ “ตุมฺเหหิ อมฺหากํ ทพฺพสมฺภารา นาสิตาติ วา “ตุมฺหากํ คีวาติ วา ฯ
ถ้ารื้อขนไปไซร้, ข้อนั้นเป็นการดี,
ถ้ายังไม่รื้อขนไซร้ หากว่าเมื่อสัมภาระเหล่านั้นผุพังไปเพราะหิมะ ฝน และแดดเป็นต้นก็ดี พวกโจรลักเอาไปก็ดี ถูกไฟไหม้กด็ ี,
พวกภิกษุผู้เป็นเจ้าของเขตสีมา ใครๆ จะกล่าวโทษไม่ได้
ทั้งไม่ได้เพื่อจะทักท้วงว่า “พวกท่านทำให้ทัพพสัมภาระของพวกเราฉิบหายแล้ว” หรือว่า “ต้องปรับสินไหมพวกท่าน” ดังนี้.
ยํ ปน สีมสามิเกหิ ภิกฺขูหิ กตํ, ตํ สุกตเมว โหตีติ ฯ
ก็กิจใด ที่ภิกษุผู้เป็นเจ้าของเขตสีมาทำแล้ว กิจนั้นเป็นอันพวกเธอทำชอบแล้วทีเดียว ฉะนี้แล.
ปาลิมตุ ฺตกวินิจฺฉโย นิฏฺฐิโต ฯ
จบบาลีมุตตกวินิจฉัย.
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พระธนิยะเริ่มสร้างกุฎีไม้
[353] เอวํ ภินฺนาย ปน กุฏิกาย ธนิยสฺส ปริวิตกฺกญฺจ ปุนเรว กุฏิกรณตฺถาย อุสฺสาหญฺจ ทสฺเสตุ ํ “อถโข อายสฺมโตติอาทิ วุตต
ฺ ํฯ

ก็เพื่อแสดงถึงความรำพึงและความอุตสาหะ เพื่อสร้างกุฎีอีกนั่นแล ของพระธนิยะ ในเมื่อกุฎีถูกทำลายแล้วอย่างนั้น
(พระธรรมสังคาหกาจารย์) จึงได้กล่าวคำว่า อถโข อายสฺมโต เป็นต้น.
ตตฺถ “ทารุคเหคณโกติ รญฺโญ ทารุภณฺฑาคาเร ทารุโคปโก ฯ
ใน(คำว่า อายสฺมโต เป็นต้น)นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):
บทว่า ทารุคเหคณโก ได้แก่ เจ้าพนักงานผู้รกั ษาไม้ในเรือนคลังไม้ของหลวง.
“คหณทารูนีติ เทเวน คหิตทารูนิ. “ราชปริคฺคหภูตานิ ทารูนีติ อตฺโถ ฯ
บทว่า คหณทารูนิ๑ ได้แก่ ไม้ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงหวงแหนแล้ว. อธิบายว่า “ไม้ทพี่ ระราชาทานสงวนไว้.”
“นครปฏิสงฺขาริกานีติ นครสฺส ปฏิสงฺขารูปกรณานิ ฯ
บทว่า นครปฏิสงฺขาริกานิ ได้แก่ ไม้ที่เป็นเครื่องอุปกรณ์การปฏิสังขรณ์พระนคร.
“อาปทตฺถาย นิกฺขิตฺตานีติ
อคฺคิทาเหน วา ปุราณภาเวน วา ปฏิราชูปรุนธฺ นาทินา วา โคปุรฏฺฏาลกราชนฺเตปุร หตฺถิสาลาทีนํ วิปตฺติ “อาปทาติ วุจฺจติ.
ตทตฺถํ นิกฺขิตฺตานีติ วุตฺตํ โหติ ฯ
สองบทว่า อาปทตฺถาย นิกฺขิตฺตานิ มีคำอธิบายว่า
“ได้แก่ ไม้ที่เก็บไว้ เพื่อป้องกันความวิบัติแห่งวัตถุทั้งหลาย มีซุ้มประตู ป้อม พระราชวังหลวง และโรงช้างเป็นต้น
เพราะถูกไฟไหม้ เพราะความเก่าแก่ หรือเพราะการรุกรานของพระราชาผู้เป็นข้าศึกเป็นต้น ที่ท่านเรียกว่า ‘อันตราย’.”
“ขณฺฑาขณฺฑิกํ เฉทาเปตฺวาติ อตฺตโน กุฏิกาย ปมาณํ สลฺลกฺเขตฺวา
กิญฺจิ อคฺเค กิญฺจิ มชฺเฌ กิญฺจิ มูเล ขณฺฑาขณฺฑํ กโรนฺโต เฉทาเปสิ ฯ
สองบทว่า ขณฺฑาขณฺฑิกํ เฉาทเปตฺวา ความว่า พระธนิยะกำหนดประมาณกุฎีของตนแล้ว สั่งให้ทำการตัดไม้บางท่อนที่ปลาย
บางท่อนที่ตรงกลาง บางท่อนที่โคน เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ (บรรทุกเกวียนไปสร้างกุฎีไม้แล้ว).
[วัสสการพราหมณ์ลงโทษเจ้าพนักงานผู้รักษาไม้]?
“วสฺสกาโรติ ตสฺส พฺราหฺมณสฺส นามํ ฯ
คำว่า วัสสการ เป็นชื่อของพราหมณ์นั้น.
“มคธมหาสตฺโตติ มคธรฏฺเฐ มหามตฺโต มหติยา อิสสฺ ริยมตฺตาย สมนฺนาคโต มคธรญฺโญ วา มหามตฺโต. “มหามจฺโจติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
บทว่า มคธมหามตฺโต ได้แก่ มหาอมาตย์ คือผู้ประกอบด้วยชั้นอิสริยยศอย่างใหญ่ ในมคธรัฐ
หรือมหาอมาตย์ของพระเจ้าแผ่นดินมคธ. มีอธิบายว่า “อมาตย์ผู้ใหญ่.”

๑ บาลีเดิมเป็น เทวคหณทารูนิ.
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“อนุสญฺญายมาโนติ ตตฺถ ตตฺถ คนฺตวฺ า ปจฺจเวกฺขมาโน ฯ
บทว่า อนุสญฺญายมาโน ความว่า วัสสการพราหมณ์ ไปตรวจดูในที่นั้นๆ.
“ภเณติ อิสฺสรานํ นีจฏฺฐานิกปุริสาลปนํ ฯ
คำว่า ภเณ เป็นคำของอิสรชน เรียกคนผูด้ ำรงอยู่ในฐานะต่ำ.
“พนฺธํ อาณาเปสีติ พฺราหฺมโณ ปกติยาปิ ตสฺมึ อิสฺสาปกโตว. โส รญฺโญ “อาณาเปหีติ วจนํ สุตฺวา,
ยสฺมา “ปกฺโกสาเปหีติ รญฺญา น วุตฺตํ, ตสฺมา นํ หตฺเถสุ จ ปาเทสุ จ พนฺธํ กตฺวา “อาณาเปสฺสามีติ พนฺธํ อาณาเปสิ ฯ
สองบทว่า พนธํ อาณาเปสิ ความว่า พราหมณ์ แม้โดยปกติ ก็เป็นผู้มีความริษยา ใน(เจ้าพนักงานผู้รักษาไม้)นั้นอยู่เทียว,
เขาได้ฟังพระราชดำรัสว่า “จงให้คนเอาตัวมา” ดังนี้, แต่เพราะพระราชามิได้ทรงรับสั่งว่า “จงให้เรียกมันมา”,
ฉะนั้น จึงทำการจองจำเจ้าพนักงานผู้รักษาไม้นั้น ที่มือและเท้าทั้งสอง แล้วคิดว่า “จักสั่งให้ลงโทษ” จึงสั่งให้จองจำไว้.
“อทฺทสา โข อายสฺมา ธนิโยติ กถํ อทฺทส ฯ
ในคำว่า อทฺทสา โข อายสฺมา ธนิโย นั้น ถามว่า
“ท่านพระธนิยะ ได้เห็น(เจ้าพนักงานผู้รกั ษาไม้ ถูกเจ้าหน้าที่จองจำไป) (ด้วยอาการ)อย่างไร?”
“โส กิร อตฺตโน เลเสน ทารูนํ หฏภาวํ ญตฺวา “นิสฺสํสยํ เอส ทารูนํ การณา ราชกุลโต วธํ วา พนฺธํ วา ปาปุณิสฺสตีติ
ตทา “นํ อหเมว [354] โมเจสฺสามีติ นิจฺจกาลํ ตสฺส ปวุตฺตึ สุณนฺโตเยว วิจรติ. ตสฺมา ตํขณํเยว คนฺตวฺ า อทฺทส ฯ
เตน วุตฺตํ “อทฺทสา โข อายสฺมา ธนิโยติ ฯ
แก้ว่า “ได้ยินว่า ท่านพระธนิยะนั้น ทราบว่าไม้ที่นำไปก็ด้วยเลสของตน
คิดว่า ‘เจ้าพนักงานคนนั้นจักถูกฆ่า หรือจองจำ จากราชตระกูล เพราะเหตุแห่งไม้ทั้งหลาย โดยไม่สงสัย’
จึงคิดขึ้นได้ ในเวลานั้น ว่า ‘เราคนเดียวเท่านั้น จักปลดเปลื้องเจ้าพนักงานคนนั้น’
แล้วเที่ยวคอยฟังข่าวของเขาอยู่เป็นนิตยกาลนั่นเอง เพราะฉะนั้น ท่านพระธนิยะ จึงได้ไปเห็น ในขณะนั้นนั่นแหละ
เพราะเหตุนั้น (พระธรรมสังคาหกาจารย์) จึงกล่าวไว้ว่า อทฺทสา โข อายสฺมา ธนิโย ดังนี้เป็นต้น.”
“ทารูนํ กิจฺจาติ ทารูนํ การณา ฯ
สองบทว่า ทารูนํ กิจฺจา ความว่า เพราะเหตุแห่งไม้ทั้งหลาย.
“ปุราหํ หญฺญามีติ อหํ ปุรา หญฺญามิ ฯ “ยาว อหํ น หญฺญามิ, ตาว ตฺวํ เอยฺยาสีติ อตฺโถ ฯ
หลายบทว่า ปุราหํ หญฺญามิ ความว่า ก่อนแต่กระผมจักถูกฆ่า.
อธิบายว่า “พระคุณท่าน ควรไปตราบเท่าที่กระผมยังมิได้ถูกฆ่า.”
“อิงฺฆ ภนฺเต สราเปหีติ เอตฺถ “อิงฺฆาติ โจทนตฺเถ นิปาโต ฯ
ศัพท์ว่า อิงฺฆ ในคำว่า อิงฺฆ ภนฺเต สราเปหิ นี้เป็นนิบาตลงในอรรถว่าเตือน.
“ปฐมาภิสิตฺโตติ๑ อภิสติ ฺโต หุตฺวา ปฐมํ ฯ
บทว่า ปฐมาภิสิตฺโต ความว่า แรกราชาภิเษก.
๑ สมฺปจฺจาภิสิตฺโตติ อมฺหากํ มติ ฯ ปฐมาภิสมฺพุทฺโธติ สาธกํ ฯ
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“เอวรูปึ วาจํ ภาสิตาติ
“‘ทินฺนญฺเญว สมณพฺราหฺมณานํ ติณกฏฺโฐทกํ, ปริภุญฺชนฺตูติ อิมํ เอวรูปึ วาจํ อภิสิตโฺ ต หุตวฺ า ปฐมเมว ยํ ตฺวํ อภาสิ.
ตํ สยเมว ภาสิตฺวา อิทานิ สรสิ น สรสีติ วุตฺตํ โหติ ฯ
หลายบทว่า เอวรูปึ วาจํ ภาสิตา มีคำอธิบายว่า
“พระองค์ราชาภิเษกแล้ว ได้ตรัสพระวาจานี้ใด เห็นปานนี้เป็นครั้งแรกทีเดียวว่า
‘หญ้าไม้และน้ำ (ข้าพเจ้า)ถวายแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายละ ขอ(สมณพราหมณ์ทั้งหลาย)โปรดบริโภคใช้สอยเถิด’
พระวาจานั้นพระองค์ก็ได้ตรัสเอง บัดนี้ยังทรงระลึกได้หรือมิได้?”
ราชาโน กิร อภิสิตตฺ มตฺตาเยว ธมฺมเภริญฺจาราเปนฺติ “ทินฺนญฺเญว สมณพฺราหฺมณานํ ติณกฏฺโฐทกํ, ปริภุญฺชนฺตูติ.
ตํ สนฺธาย เอส วทติ ฯ
ได้ยินว่า พระราชาทั้งหลาย พอราชาภิเษกแล้วเท่านั้น ก็ทรงรับสั่งให้เที่ยวตีกลองธรรมเภรีประกาศว่า
“หญ้าไม้และน้ำ (ข้าพเจ้า)ถวายแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายละ, ขอ(สมณะพราหมณ์ทั้งหลาย)โปรดบริโภคใช่สอยเถิด” ดังนี้.
(พระธนิยเถระ)นี้ กล่าวหมายเอาพระดำรัสนั้น.
“เตสํ มยา สนฺธาย ภาสิตนฺติ เตสํ อปฺปมตฺตเกปิ กุกฺกุจจฺ ายนฺตานํ สมิตพาหิตปาปานํ สมณพฺราหฺมณานํ ติณกฏฺโฐทกหรณํ
สนฺธาย มยา เอวํ ภาสิตํ, น ตุมฺหาทิสานนฺติ อธิปฺปาโย ฯ
หลายบทว่า เตสํ มยา สนฺธาย ภาสิตํ มีอธิบายว่า “โยมได้กล่าวคำอย่างนั้น
หมายถึงการนำหญ้าไม้และน้ำไปของสมณพราหมณ์เหล่านั้น ผู้มีความรังเกียจแม้ในวัตถุเล็กน้อย
ซึ่งเป็นผู้สงบและลอยบาปแล้ว, หาได้หมายถึงการนำไปของบุคคลผู้เช่นพระคุณเจ้าไม่.”
“ตญฺจ โข อรญฺเญ อปริคคฺ หิตนฺติ “ตญฺจ ติณกฏฺโฐทกํ, ยํ อรญฺเญ อปริคฺคหิตํ โหติ, เอตํ สนฺธาย มยา ภาสิตนฺติ ทีเปติ ฯ
ด้วยคำว่า ตญฺจ โข อรญฺเญ อปริคฺคหิตํ นี้ พระเจ้าพิมพิสารทรงแสดงความหมายว่า
“ก็หญ้าไม้และน้ำนั้น โยมกล่าวหมายเอาหญ้าไม้และน้ำ อันใครๆ มิได้หวงแหน ในป่าต่างหาก.”
“โลเมน ตฺวํ มุตฺโตสีติ เอตฺถ โลมมิว โลมํ ฯ
ในคำว่า โลเมน ตฺวํ มุตฺโตสิ นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):
คุณชาตเพียงดังขน ชื่อว่า คุณชาตเพียงดังขน.
กึ ปน ตํ ฯ ปพฺพชฺชาลิงคฺ ํ ฯ
ก็(คุณชาตเพียงดังขน)นั้น คืออะไร? คือ บรรพชาเพศ.
กึ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
พระเจ้าพิมพิสาร ตรัสอธิบายไว้อย่างไร?

ทุตยิ ปาราชิกวณฺณนา • [วัสสการพราหมณ์ลงโทษเจ้าพนักงานผู้รักษาไม้]? • หน้า ๕๖๓

ยถา นาม ธุตฺตา “มํสํ ขาทิสฺสามาติ มหคฺฆโลมกํ เอฬกํ คณฺเหยฺยุํ, ตเมนํ อญโญ วิญฺญุปุริโส ทิสวฺ า
“อิมสฺส เอฬกสฺส มํสํ กหาปณมตฺตํ [355] อคฺฆติ, โลมานิ ปน โลมวาเร โลมวาเร อเนเก กหาปเณ อคฺฆนฺตตี ิ
เทฺว อโลมเก เอฬเก ทตฺวา คณฺเหยฺย. เอวํ โส เอฬโก วิญฺญุปุริสมาคมฺม โลเมน มุจฺเจยฺย
เอวเมว ตฺวํ อิมสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา วธพนฺธนารโห,
ยสฺมา ปน อรหทฺธโช สพฺภิ อวชฺฌรูโป ตฺวญฺจ สาสเน ปพฺพชิตตฺตา ปพฺพชฺชาลิงฺคภูตํ อรหทฺธชํ ธาเรสิ
ตสฺมา ตฺวํ อิมินา ปพฺพชฺชาลิงฺคโลเมน เอฬโก วิย วิญฺญุปุริสํ อาคมฺม มุตฺโตสิ ฯ
ตรัสอธิบายไว้อย่างนี้:
เปรียบเหมือน พวกนักเลงปรึกษากันว่า “พวกเราจักเคี้ยวกินเนื้อ” แล้ว พึงจับแพะตัวมีขนซึ่งมีราคามากไว้,
บุรุษผู้รู้คนหนึ่ง พบเห็นแพะตัวที่ถูกจับไว้นั้นนี้ จึงคิดว่า “เนื้อแพะตัวนี้ มีราคาเพียงกหาปณะเดียว,
แต่ขนของมันทุกๆ เส้นมีราคาตั้งหลายกหาปณะ” จึงได้ให้แพะเขาไป ๒ ตัว ซึ่งไม่มีขน และพึงรับเอาแพะตัวที่มีขนนั้นไป,
ด้วยอาการอย่างนี้ แพะตัวอาศัยบุรุษผูร้ ู้ พึงรอดตายด้วยขน ฉันใด,
พระคุณเจ้าก็เป็นฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้ควรถูกฆ่าและจองจำ เพราะทำกรรมนี้,
แต่เพราะพระคุณเจ้า ทรงไว้ซึ่งธงชัยแห่งพระอรหันต์ มีสภาพอันสัตบุรุษไม่พึงฆ่าได้
และเพราะพระคุณเจ้าบวชในพระศาสนา ทรงไว้ซึ่งธงชัยแห่งพระอรหันต์ อันเป็นบรรพชาเพศ.
เหตุนั้น พระคุณเจ้า จึงรอดตัว ด้วยคุณชาตเพียงดังว่าขน คือบรรพชาเพศนี้ เหมือนแพะอาศัยบุรุษผู้รู้ รอดตายด้วยขนฉะนั้น .
[ประชาชนเพ่งโทษติเตียนเหล่าสมณศายบุตร]
“มนุสฺสา อุชฺฌายนฺตตี ิ รญฺโญ ปริสติ ภาสมานสฺส, สมฺมุขา จ ปรมฺมุขา จ สุตวฺ า ตตฺถ ตตฺถ มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ อวชฺฌายนฺติ
อวชานนฺตา ตํ ฌายนฺติ โอโลเกนฺติ ฯ “ลามกโต วา จินฺเตนฺตีติ อตฺโถ ฯ
สองบทว่า มนุสฺสา อุชฺฌายนฺติ ความว่า เมื่อพระราชาทรงรับสั่งอยู่ในบริษัท,
มนุษย์ทั้งหลายในสถานที่นั้นๆ ครั้นได้ฟังพระดำรัส ทั้งต่อพระพักตร์และลับพระพักตร์แล้ว ย่อมเพ่งโทษ คือดูหมิ่น
ได้แก่ เมื่อดูหมิ่นก็เพ่ง คือจ้องดู พระเถระนั้น. อนึ่ง หมายความว่า “ย่อมคิดไปทางความลามก.”
“ขียนฺตีติ ตสฺส อวณฺณํ กเถนฺติ ปกาเสนฺติ ฯ
บทว่า ขียนฺติ ความว่า ย่อมพูด คือประจานโทษของพระเถระนั้น.
“วิปาเจนฺตตี ิ วิตฺถาริกํ กโรนฺติ สพฺพตฺถ ปตฺถรนฺติ ฯ
บทว่า วิปาเจนฺติ ความว่า แต่งเรื่องให้กว้างขวางออกไป คือกระจายข่าวให้แพร่สะพัดไปในสถานที่ทกุ แห่ง.
อยญฺจ อตฺโถ สทฺทสตฺถานุสาเรน เวทิตพฺโพ ฯ
ก็แล (ผู้ศึกษา)ควรทราบเนื้อความนี้ ตามแนวคัมภีร์ศพั ทศาสตร์.

หน้า ๕๖๔ • ทุตยิ ปาราชิกวณฺณนา • [ประชาชนเพ่งโทษติเตียนเหล่าสมณศายบุตร]

อยํ ปเนตฺถ โยชนา “อลชฺชิโน อิเม สมณา สกฺยปุตตฺ ิยาติอาทีนิ จินฺเตนฺตา อุชฺฌายนฺติ.
“นตฺถิ อิเมสํ สามญฺญนฺติอาทีนิ ภณนฺตา ขียนฺติ. “อปคตา อิเม สามญฺญาติอาทีนิ ตตฺถ ตตฺถ วิตฺถาเรนฺตา วิปาเจนฺตีติ ฯ
อนึ่ง ในคำว่า อุชฺฌายนฺติ เป็นต้นนี้ มีโยชนาดังนี้ คือ
(มนุษย์ทั้งหลาย) เมื่อคิดถึงเรื่องราวเป็นต้นว่า “พระสมณศากยบุตรเหล่านี้ เป็นผู้ไม่มีความละอาย” ดังนี้ ชื่อว่า ย่อมเพ่งโทษ,
เมื่อกล่าวคำเป็นต้นว่า “พระสมณศากยบุตรเหล่านี้ ไม่มีคุณเครื่องเป็นสมณะ” ดังนี้ ชื่อว่าย่อมติเตียน,
เมือ่ กระจายข่าวกว้างขวางออกไปในสถานทีน่ น้ั ๆ เป็นต้นว่า “พระสมณศากยบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะแล้ว” ดังนี้
ชื่อว่า ย่อมโพนทะนาข่าว.
เอเตน นเยน อิเมสํ ปทานํ อิโต ปรมฺปิ ตตฺถ ตตฺถ อาคตปทานุรูเปน โยชนา เวทิตพฺพา ฯ
แม้ต่อจากนี้ไป ก็ควรทราบโยชนาแห่งบทเหล่านี้ ตามควรแก่บทที่มาแล้วในที่นั้นๆ โดยนัยนี้ .
ตตฺถ “พฺรหฺมจาริโนติ เสฏฺฐจาริโน ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า พฺรหฺมจาริโน คือ ผู้ประพฤติประเสริฐ.
“สามญฺญนฺติ สมณภาโว ฯ
ความเป็นสมณะ ชื่อ สามัญญะ.
“พฺรหฺมญฺญนฺติ เสฏฺฐภาโว ฯ
ความเป็นผู้ประเสริฐ ชื่อพรหมัญญะ.
เสสํ อุตตฺ านตฺถเมว ฯ
คำที่เหลือ มีเนื้อความตื้นแล้วทั้งนั้น.
“รญฺโญ ทารูนีติอาทิมฺหิ “อทินฺนํ อาทิยิสฺสตีติ อยํ อุชฺฌายนตฺโถ ฯ
ในคำว่า รญฺโญ ทารูนิ เป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):
ความนี้ว่า “ได้ถือเอาของที่เขามิได้ให้” ดังนี้ มีความเพ่งโทษเป็นอรรถ.
ยํ ปน อทินฺนํ อาทิยิ, ตํ ทสฺเสตุํ “รญฺโญ ทารูนีติ วุตฺตํ ฯ
อนึ่ง เพื่อแสดงของที่เขามิได้ให้ ซึ่งพระธนิยะได้ถือเอาแล้วนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “ไม้ทั้งหลายของหลวง” ดังนี้.
[356] อิติ วจนเภเท อสมฺมุยฺหนฺเตหิ

อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ

อัน(ผูศ้ กึ ษาทัง้ หลาย) ผูไ้ ม่หลงในความต่างแห่งวจนะ (คือคำเป็นเอกพจน์และคำเป็นพหูพจน์) พึงทราบเนือ้ ความดังอธิบายมาฉะนีแ้ ล.
[ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท]
“ปุราณโวหาริโก มหามตฺโตติ ภิกฺขุภาวโต ปุราเณ คิหิกาเล วินิจฺฉยโวหาเร นิยุตตฺ ตฺตา “โวหาริโกติ สงฺข ํ คโต มหาอมจฺโจ ฯ
สองบทว่า ปุราณโวหาริโก มหามตฺโต มีความว่า มหาอมาตย์ผู้ถึงการนับว่า “ผู้พพิ ากษา”
เพราะพระราชาทรงแต่งตั้งไว้ในโวหารคือการตัดสินความ ในกาลก่อนแต่เป็นภิกษุ คือในเวลาเป็นคฤหัสถ์ .

ทุติยปาราชิกวณฺณนา • [ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท] • หน้า ๕๖๕

“อถโข ภควา ตํ ภิกฺขุํ เอตทโวจาติ
ภควา สามญฺเญว โลกโวหารมฺปิ ชานาติ อตีตพุทฺธานํ ปญฺญตฺตมฺปิ ชานาติ
“ปุพฺเพปิ พุทธฺ า เอตฺตเกน ปาราชิกํ ปญฺญาเปนฺติ เอตฺตเกน ถุลฺลจฺจยํ เอตฺตเกน ทุกฺกฏนฺติ
เอวํ สนฺเตปิ, สเจ อญฺเญหิ โลกโวหารญฺญูหิ สทฺธึ อสํสนฺเทตฺวา ปาทมตฺเตน ปาราชิกํ ปญฺญาเปยฺย.
เตนสฺส สิยุํ วตฺตาโร “สีลสํวโร นาม เอกภิกฺขุสฺสปิ อปฺปเมยฺโย อสงฺเขยฺโย มหาปฐวีสมุทฺทอากาสานิ วิย อติวติ ฺถิณฺโณ,
ตํ นาม ภควา ปาทมตฺตเกน นาเสสีติ
ตโต ตถาคตสฺส ญาณพลํ อชานนฺตา สิกฺขาปทํ โกเปยฺยุํ. ปญฺญตฺตมฺปิ สิกฺขาปทํ ยถาฐาเน น ติฏฺเฐยฺย.
หลายบทว่า อถโข ภควา ตํ ภิกฺขุํ เอตทโวจ ความว่า พระผู้มีพระภาค ย่อมทรงทราบแม้ซึ่งบัญญัติ (โวหาร) แห่งโลก
ย่อมทรงทราบแม้ซึ่ง(สิกขาบท)ทีพ่ ระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลาย ทรงบัญญัติแล้ว ด้วยพระองค์เองว่า
“พระพุทธเจ้าทั้งหลายแม้ในปางก่อน ย่อมทรงบัญญัติปาราชิกด้วย(ทรัพย์)เท่านี้
ถุลลัจจัยด้วย(ทรัพย์)เท่านี้ ทุกกฏด้วย(ทรัพย์)เท่านี้” แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น
ถ้าพระองค์ไม่ทรงเทียบเคียงกับคนที่รู้บัญญัติแห่งโลกทั้งหลายอื่นแล้ว พึงทรงบัญญัติปาราชิกด้วยทรัพย์เพียงบาทหนึ่ง.
ก็จะพึงมีผู้กล่าวแก่พระองค์เพราะเหตุนั้นว่า “ชื่อว่าศีลสังวรแม้ของภิกษุรูปหนึ่ง ก็ประมาณไม่ได้ นับไม่ได้ กว้างขวางยิ่งนัก
ดุจมหาปฐพี สมุทร และอากาศ, พระผู้มพี ระภาค มายัง(ศีลสังวร)นั้นให้พินาศเสียแล้ว ด้วยทรัพย์เพียงบาทหนึ่ง,”
แต่นั้น (ภิกษุทั้งหลาย) เมื่อไม่รู้กำลังพระญาณของพระตถาคต ก็จะพึงยังสิกขาบทให้กำเริบ.
สิกขาบทแม้ที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว ก็จะไม่พึงตั้งอยูใ่ นที่อันควร,
โลกโวหารญฺญูหิ ปน สทฺธึ สํสนฺเทตฺวา ปญฺญตฺเต, โส อุปวาโท น โหติ
อญฺญทตฺถุํ เอวํ วตฺตาโร โหนฺติ “อิเม หิ นาม อาคาริกาปิ ปาทมตฺเตน โจรํ หนนฺติปิ พนฺธนฺติปิ ปพฺพาเชนฺติปิ
กสฺมา ภควา ปพฺพชิตํ น นาเสสฺสติ, เยน ปรสนฺตกํ ติณสลากมตฺตมฺปิ น คเหตพฺพนฺติ
ตถาคตสฺส จ ญาณพลํ ชานิสฺสนฺติ, ปญฺญตฺตมฺปิ จ สิกฺขาปทํ อกุปฺปํ ภวิสฺสติ ยถาฐาเน ฐสฺสติ ฯ
แต่เมื่อทรงเทียบเคียงกับคนที่รู้บัญญัติ (โวหาร) ของโลกแล้ว จึงทรงบัญญัติสิกขาบท,
การตำหนิติเตียนนั้นย่อมไม่มี. ย่อมมีแต่ผู้กล่าวอย่างนี้โดยแท้ว่า
“แม้คนครองเรือนเหล่านี้ ก็ยังฆ่าโจรเสียบ้าง จองจำไว้บ้าง เนรเทศเสียบ้าง เพราะทรัพย์เพียงบาทหนึ่ง,
เหตุไฉนเล่า พระผูม้ พี ระภาคจักไม่ทรงยังบรรพชิตให้ฉบิ หายเสีย เพราะบรรพชิตไม่ควรลักทรัพย์ของผูอ้ น่ื แม้พยี งหญ้าเส้นหนึง่ ”
(ภิกษุทั้งหลาย)ก็จักรูก้ ำลังพระญาณของพระตถาคต และสิกขาบทแม้ที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว ก็จักไม่กำเริบ จักตั้งอยู่ในที่อันควร.

หน้า ๕๖๖ • ทุตยิ ปาราชิกวณฺณนา • [ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท]

ตสฺมา โลกโวหารญฺญูหิ สทฺธึ สํสนฺเทตฺวา ปญฺญาเปตุกาโม สพฺพาวนฺตํ ปริสํ อนุวิโลเกนฺโต
อถโข ภควา อวิทูเร นิสินฺนํ ทิสฺวา ตํ ภิกฺขุํ “เอตทโวจาติ เอตํ อโวจ ฯ
“กิตตฺ เกน นุโข [357] ภิกฺขุ ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร โจรํ คเหตฺวา หนติ วา พนฺธติ วา ปพฺพาเชติ วาติ ฯ
เพราะฉะนัน้ ทรงมีพระประสงค์จะทรงเทียบเคียงกับคนผูร้ บู้ ญ
ั ญัตขิ องโลก แล้วจึงทรงบัญญัติ จึงทรงชำเลืองดูบริษทั ทุกหมูเ่ หล่า.
ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค ทรงทรงเห็นภิกษุนั้นผู้นั่งอยู่ในที่ไม่ไกล ได้ตรัสคำนี้กะภิกษุนั้น
สองบทว่า เอตทโวจ๑ (ตัดบทเป็น) เอตํ อโวจ๒ ความว่า ได้ตรัสคำนี้วา่ “ดูก่อนภิกษุ! พระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งมคธรัฐ
เพียบพร้อมด้วยเสนา ทรงพระนามว่า พิมพิสาร จับโจรได้แล้ว ทรงฆ่าเสียบ้าง จองจำเสียบ้าง เนรเทศเสียบ้าง
เพราะทรัพย์ประมาณเท่าไรหนอ” ดังนี้.
ตตฺถ “มาคโธติ มคธานํ อิสฺสโร ฯ
บรรดาบทเหล่านี้ บทว่า มาคโธ ได้แก่ เป็นใหญ่แห่งชาวมคธ.
“เสนิโยติ เสนาย สมฺปนฺโน ฯ
บทว่า เสนิโย ได้แก่ ผู้ถึงพร้อมด้วยเสนา.
“พิมพฺ ิสาโรติ ตสฺส นามํ ฯ
คำว่า พิมฺพิสาโร เป็นพระนามของพระราชพระองค์นั้น.
“ปพฺพาเชติ วาติ รฏฺฐโต นิกฺขาเมติ ฯ
บทว่า ปพฺพาเชติ วา มีความว่า ทรงให้ออกไปเสียจากแว่นแคว้น.
เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ
บทที่เหลือในคำนี้ มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
“ปญฺจมาสโก ปาโทติ ตทา ราชคเห วีสติมาสโก กหาปโณ โหติ ตสฺมา ปญฺจมาสโก ปาโท ฯ
สองบทว่า ปญฺจมาสโก ปาโท ความว่า
ครั้งนั้น ในกรุงราชคฤห์ กหาปณะหนึ่งเท่ากับ ๒๐ มาสก เพราะฉะนั้น บาทหนึ่งจึงเท่ากับ ๕ มาสก,
เอเตน ลกฺขเณน สพฺพชนปเทสุ กหาปณสฺส จตุตฺโถ ภาโค “ปาโทติ เวทิตพฺโพ ฯ
โดยลักษณะนี้ ส่วนที่สี่ของกหาปณะพึงทราบว่าเป็นบาทหนึ่ง ในชนบททั้งปวง.
โส จ โข โปราณสฺส นีลกหาปณสฺส วเสน, น อิตเรสํ รุทฺรทามกาทีนํ ฯ
ก็(บาท)นั้นแล (พึงทราบ)ด้วยอำนาจแห่งนีลกหาปณะของโบราณ, ไม่(พึงทราบ ด้วยอำนาจ)แห่ง(กหาปณะ)นอกนี้
มีรุทรทามกกหาปณะ (คือกหาปณะที่พระเจ้ารุทรทามกะทรงทำให้เกิดมีขนึ้ ) เป็นต้น.

๑ ยกขึ้นเป็นบทตั้งอีกครั้งหนึ่ง.
๒ ไม่น่าจะต้องตัดบทอีกเพราะเป็นแก้อรรถ.

ทุติยปาราชิกวณฺณนา • [พระพุทธเจ้าทุกองค์ ปรับโทษถึงที่สุดเพียงบาทเดียว] • หน้า ๕๖๗

[พระพุทธเจ้าทุกองค์ ปรับโทษถึงทีส่ ุดเพียงบาทเดียว]
เตน ปาเทน อตีตา พุทฺธาปิ ปาราชิกํ ปญฺญาเปสุํ. อนาคตาปิ ปญฺญาเปสฺสนฺติ ฯ
แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ลว่ งไปแล้ว ก็ทรงบัญญัติปาราชิกด้วยบาทนั้น.
ถึง(พระพุทธเจ้าทั้งหลาย)ที่จะมีในอนาคต ก็จักทรงบัญญัติ(ปาราชิกด้วยทรัพย์บาทหนึ่งนั้น).
สพฺพพุทธฺ านํ หิ ปาราชิกวตฺถุมฺหิ วา ปาราชิเก วา นานตฺตํ นตฺถิ ฯ
จริงอยู่ ความเป็นต่างกัน ในวัตถุปาราชิก หรือในปาราชิก ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ย่อมไม่มี .
อิมาเนว จตฺตาริ ปาราชิกวตฺถูนิ. อิมาเนว จตฺตาริ ปาราชิกานิ. อิโต อูนํ วา อติรติ ฺตํ วา นตฺถิ ฯ
วัตถุแห่งปาราชิก ก็ ๔ อย่างนี้แหละ ปาราชิกก็ ๔ อย่างนี้แหละ ไม่มีหย่อนหรือยิ่งกว่านี้.
ตสฺมา ภควาปิ ธนิยํ วิครหิตวฺ า ปาเทเนว ทุติยํ ปาราชิกํ ปญฺญาเปนฺโต “โย ปน ภิกฺขุ อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตนฺติอาทิมาห ฯ
เพราะเหตุนน้ั แม้พระผูม้ พี ระภาค ครัน้ ทรงติเตียนพระธนิยะแล้ว เมือ่ จะทรงบัญญัตทิ ตุ ิยปาราชิก ด้วย(ทรัพย์)บาทหนึง่ นั่นเทียว
จึงตรัสคำว่า โย ปน ภิกฺขุ อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ เป็นต้น.
เอวํ มูลจฺเฉชฺชวเสน ทฬฺหํ กตฺวา ทุติยปาราชิเก ปญฺญตฺเต, อปรมฺปิ อนุปฺปญฺญตฺตตฺถาย รชกภณฺฑกิ วตฺถุ อุทปาทิ ฯ
เมื่อทุติยปาราชิกอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติ ทำให้มั่นคง ด้วยอำนาจเป็นมูลเฉท อย่างนี้แล,
เรื่องภิกษุลักห่อทรัพย์ของช่างย้อม แม้อื่นอีกก็ได้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์แก่อนุบัญญัติ.
ตสฺสุปฺปตฺติทีปนตฺถเมตํ วุตฺตํ “เอวญฺจิทํ ภควตา ภิกฺขูนํ สิกฺขาปทํ ปญฺญตฺตํ โหตีติ ฯ
เพื่อแสดงความเกิดขึ้นแห่งเรื่องนั้น (พระธรรมสังคาหกาจารย์) จึงได้กล่าวคำนี้ไว้ว่า
“ก็แล สิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้ว แก่ภกิ ษุทั้งหลาย ด้วยอาการอย่างนี้.”
ตสฺสตฺโถ จ อนุปฺปญฺญตฺติสมฺพนฺโธ จ ปฐมปาราชิกวณฺณนายํ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
ใจความแห่งเรื่องนั้น และความสัมพันธ์กันแห่งอนุบัญญัติ พึงทราบโดยนัยทีก่ ล่าวไว้แล้ว ในปฐมปาราชิกวรรณนานั่นแหละ,
ยถา จ อิธ เอวํ อิโต ปรํ สพฺพสิกฺขาปเทสุ ฯ
ทุกๆ สิกขาบท ถัดจาก(สิกขาบท)นี้ไป ก็(พึงทราบ)เหมือนอย่างในสิกขาบทนี้.
ยํยํ หิ ปุพฺเพ วุตตฺ ํ, ตํ ตํ สพฺพํ วชฺเชตฺวา อุปรูปริ อปุพพฺ เมว วณฺณยิสฺสาม ฯ
จริงอยู่ คำใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้น,
ข้าพเจ้าจักละเว้นคำนั้นๆ ทั้งหมด แล้วพรรณนา เฉพาะคำที่ยังไม่เคยมี ในหนหลัง ยิ่งๆ ขึ้นไปเท่านั้น.
ยทิ หิ, [358] ยํยํ วุตตฺ นยํ, ตํตํ ปุนปิ วณฺณยิสฺสาม. กทา วณฺณนาย อนฺตํ คมิสฺสาม ฯ
ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าจักพรรณนาคำซึ่งมีนัยดังที่กล่าวแล้วนั้นๆ ซ้ำอีก, เมื่อไร ข้าพเจ้าจักถึงการจบลงแห่งการพรรณนาได้เล่า?
ตสฺมา, ยํยํ ปุพฺเพ วุตฺตํ, ตํตํ สพฺพํ สาธุกํ อุปลกฺเขตฺวา ตตฺถ ตตฺถ อตฺโถ จ โยชนา จ เวทิตพฺพา ฯ
เพราะฉะนัน้ (ผูศ้ กึ ษาทัง้ หลาย) ควรกำหนดคำทีก่ ล่าวไว้แล้วในก่อนนัน้ ๆ ทัง้ หมดให้ดี แล้วทราบเนือ้ ความและโยชนาในคำนัน้ ๆ.

หน้า ๕๖๘ • ทุตยิ ปาราชิกวณฺณนา • [พระพุทธเจ้าทุกองค์ ปรับโทษถึงที่สุดเพียงบาทเดียว]

อปุพฺพํ ปน ยงฺกญ
ิ ฺจิ อนุตตฺ านตฺถํ สพฺพํ มยเมว วณฺณยิสฺสาม ฯ
อนึ่ง คำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งยังไม่เคยมี ทั้งมีเนื้อความยังไม่กระจ่าง ข้าพเจ้าเองจักพรรณนาคำนั้นทั้งหมด.
จบปฐมบัญญัติทตุ ิยปาราชิก.

เรื่องอนุบัญญัติทุตยิ ปาราชิก • เรื่องอนุบัญญัติทุตยิ ปาราชิก • หน้า ๕๖๙

เรื่องอนุบัญญัติทุติยปาราชิก
“รชกตฺถรณํ คนฺตฺวาติ รชกติตฺถํ คนฺตวฺ า ฯ
สองบทว่า รชกตฺถรณํ คนฺตฺวา ความว่า ไปสู่ท่า(ที่ตากผ้า)ของช่างย้อม.
ตํ หิ, ยสฺมา ตตฺถ รชกา วตฺถานิ อตฺถรนฺติ, ตสฺมา “รชกตฺถรณนฺติ วุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ ท่านั้น เรียกว่า “ลานตากผ้าของช่างย้อม” เพราะที่ทา่ นั้น เป็นที่พวกช่างย้อมตากผ้าไว้ .
“รชกภณฺฑิกนฺติ รชกานํ ภณฺฑิกํ ฯ
บทว่า รชกภณฺฑิกํ ได้แก่ ห่อสิ่งของ ของพวกช่างย้อม.
รชกา สายณฺหสมเย นครํ ปวิสนฺตา พหูนิ วตฺถานิ เอเกกํ ภณฺฑกิ ํ พนฺธนฺติ.
ตโต เอกํ ภณฺฑิกํ, เตสํ ปมาเทน อปสฺสนฺตานํ, อวหริตฺวา, “เถเนตฺวาติ อตฺโถ ฯ
เวลาเย็นพวกช่างย้อม เมื่อจะกลับเข้าไปยังเมือง มัดผ้ามากผืนรวมเป็นห่อๆ ไว้,
(พวกภิกษุฉัพพัคคีย์) เมื่อช่างย้อมเหล่านั้นไม่เห็น เพราะความเลินเล่อ ก็ได้ลัก, อธิบายว่า “ขโมย”, เอาห่อหนึ่งจากห่อนั้นไป.
[อรรถาธิบายบ้านที่มีกระท่อมหลังเดียวเป็นต้น]
“คาโม นามาติเอวมาทิ “คามา วา อรญฺญา วาติ เอตฺถ วุตตฺ สฺส คามสฺส จ อรญฺญสฺส จ ปเภททสฺสนตฺถ ํ วุตฺตํ ฯ
คำมีอาทิอย่างนีว้ ่า คาโม นาม พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว เพื่อแสดงประเภทแห่งบ้านและป่า
ที่พระองค์ตรัสไว้แล้วในคำนี้วา่ “จากบ้านก็ดี จากป่าก็ดี.”
ตตฺถ ยสฺมึ คาเม เอกาเอว กุฏี เอกํ เคหํ เสยฺยถาปิ มลยชนปเท อยํ เอกกุฏิโก คาโม นาม ฯ
ใน(คำว่า บ้านแม้มีกระท่อมหลังเดียว เป็นต้น)นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):
ในบ้านใดมีกระท่อมหลังเดียวเท่านั้น ชือ่ ว่ามีเรือนหลังเดียว เหมือนในมลัยชนบท บ้านนี้ ชื่อว่าบ้านมีกระท่อมหลังเดียว.
เอเตน นเยน อปเร เวทิตพฺพา ฯ
บ้านเหล่าอื่น ก็ควรทราบโดยนัยนั่น.
อมนุสฺโส นาม โย สพฺพโส วา มนุสฺสานํ อภาเวน ยกฺขปริคฺคหภูโต ฯ
ยโต วา มนุสฺสา เกนจิ การเณน ปุนปิ อาคนฺตกุ ามา เอว อปกฺกนฺตา ฯ
บ้านใดเป็นถิ่นที่ยักษ์หวงแหน เพราะไม่มพี วกมนุษย์ โดยประการทั้งปวง
หรือพวกมนุษย์อยากจะกลับมาแม้อีก ด้วยเหตุบางอย่างทีเดียว จึงไม่หลีกไปเสียเลย จากบ้านใด, บ้านนั้น ชื่อว่าไม่มีมนุษย์.
ปริกฺขิตฺโต นาม อิฏฺฐกปาการํ อาทึ กตฺวา อนฺตมโส กณฺฏกสาขาหิปิ ปริกฺขิตฺโต ฯ
บ้านใด ที่เขาทำกำแพงก่อด้วยอิฐเป็นต้นไว้โดยที่สุด แม้ล้อมไว้ด้วยเรียวหนาม บ้านนั้น ชื่อว่ามีเครื่องล้อม.

หน้า ๕๗๐ • เรื่องอนุบัญญัติทุติยปาราชิก • [อรรถาธิบายบ้านที่มีกระท่อมหลังเดียวเป็นต้น]

โคนิสาทินวิ ิฏฺโฐ นาม วีถิสนฺนิเวสาทิวเสน อนิวิสิตฺวา, ยถา คาโว ตตฺถ ตตฺถ เทฺว ติสฺโส นิสีทนฺติ,
เอวํ ตตฺถ ตตฺถ เทฺว ตีณิ ฆรานิ กตฺวา นิวิฏฺโฐ ฯ
(บ้านใด)ทีพ่ วกมนุษย์ไม่ได้ตั้งอาศัยอยู่ ด้วยอำนาจเป็นสถานที่อยู่รว่ มกันใกล้ถนนเป็นต้น แต่สร้างเรือนไว้ ๒-๓ หลัง
แล้วเข้าอาศัยอยู่ในที่นั้นๆ ดุจโคหมอบอยู่ในที่นั้นๆ ๒-๓ ตัว ฉะนั้น. (บ้านนั้น) ชื่อว่าที่อยู่อาศัยดุจเป็นที่โคจ่อมเป็นต้น.
“สตฺโถติ ชงฺฆสตฺถสกฏสตฺถาทีสุ โยโกจิ ฯ
บรรดาหมู่ตา่ ง๑และหมู่เกวียนเป็นต้น หมู่ใดหมู่หนึ่ง ชื่อว่าสัตถะ.
อิมสฺมึ จ สิกฺขาปเท นิคโมปิ นครมฺปิ “คามคฺคหเณเนว คหิตนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
อนึ่ง ในสิกขาบทนี้ นิคมก็ดี เมืองก็ดี พึงทราบว่า ท่านถือเอาด้วยคามศัพท์ ทั้งนั้น.
[อรรถาธิบายเขตอุปจารบ้านและเรือนเป็นต้น]
[359] “คามูปจาโรติอาทิ อรญฺญปริจฺเฉททสฺสนตฺถํ วุตต
ฺ ํฯ

คำว่า อุปจารบ้าน เป็นต้น พระองค์ตรัสเพื่อแสดงการกำหนดป่า.
“อินฺทขีเล ฐิตสฺสาติ ยสฺส คามสฺส อนุราธปุรสฺเสว เทฺว อินฺทขีลา, ตสฺส อพฺภนฺตริเม อินฺทขีเล ฐิตสฺส ฯ
สองบทว่า อินฺทขีเล ตสฺส ความว่า ได้แก่บุรุษผู้ยืนอยู่ที่เสาเขื่อน ร่วมในแห่งบ้านที่มีเสาเขื่อน ๒ เสา ดุจอนุราธบุรีฉะนั้น.
ตสฺส หิ พาหิโร อินฺทขีโล อภิธมฺมิกนเยน อรญฺญสงฺเขปํ คจฺฉติ ฯ
จริงอยู่ เสาเขื่อนภายนอก แห่งอนุราธบุรีนั้น โดยอภิธรรมนัย ย่อมถึงการนับว่าเป็นป่า.
ยสฺส ปน เอโก, ตสฺส วา๒ คามทฺวารพาหานํ เวมชฺเฌ ฐิตสฺส ฯ
อนึ่ง ได้แก่บุรุษผู้ยืนอยู่ทที่ ่ามกลางแห่งบ้านที่มี(เสาเขื่อน)เสาเดียว หรือผู้ยืนอยู่ที่ทา่ มกลางแห่งบานประตูบ้าน.๓
ยตฺร หิ อินฺทขีโล นตฺถิ, ตตฺร คามทฺวารพาหานํ เวมชฺฌเมว “อินฺทขีโลติ วุจฺจติ ฯ
เตน วุตฺตํ “คามทฺวารพาหานํ เวมชฺเฌ ฐิตสฺสาติ ฯ
แท้จริง ในบ้านใด ไม่มีเสาเขื่อน, ตรงกลางแห่งบานประตูบ้าน ในบ้านนั่นแลเรียกว่า “เสาเขื่อน”.
เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้ากล่าวไว้วา่ “ ได้แก่บุรุษผู้ยืนอยู่ที่ท่ามกลางแห่งบานประตูบ้าน.”
“มชฺฌิมสฺสาติ ถามมชฺฌิมสฺส, โน ปมาณมชฺฌิมสฺส, เนว อปฺปตฺถามสฺส, น มหาถามสฺส. “มชฺฌิมตฺถามสฺสาติ วุตฺตํ โหติ ฯ
บทว่า มชฺฌิมสฺส ความว่า ได้แก่บุรุษมีกำลังปานกลาง หาใช่บุรุษขนาดกลางไม่
คือ หาใช่บุรุษผู้มีกำลังน้อยไม่ ทั้งไม่ใช่บุรุษมีกำลังมาก. มีคำอธิบายว่า “ ได้แก่บุรุษผู้มกี ำลังอย่างกลาง.”

๑ หมู่ต่าง หมายถึง หมู่สัตว์ที่ใช้บรรทุกของ เรียกว่า โคต่าง ลาต่าง.
ต่าง หมายถึง ภาชนะบรรทุกสิ่งของ ยึดไว้กับปลาย ๒ ข้างของคานซึ่งพาดบนหลังโค ม้า ลา นั้น
๒ วาสทฺโทยํ อติเรโก โหติ มญฺเญ ฯ
๓ ถ้า วา ศัพท์เกินมา ก็จะแปลได้ว่า อนึ่ง ได้แก่บุรุษผู้ยนื อยู่ที่ท่ามกลางแห่งบานประตู(หมู่)บ้านที่มี(เสาเขื่อน)เสาเดียว. (วาโห บานประตู)
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“เลฑฺฑุปาโตติ
ยถา มาตุคาโม กาเก อุฏฺฐาเปนฺโต อุชุกเมว หตฺถํ อุกฺขิปิตฺวา เลฑฺฑุํ ขิปติ ยถา จ อุทกุกฺเขเป อุทกํ ขิปนฺติ เอวํ อขิปิตวฺ า
ยถา ตรุณมนุสฺสา อตฺตโน พลํ ทสฺเสนฺตา พาหํ ปสาเรตฺวา เลฑฺฑุํ ขิปนฺติ เอวํ ขิตฺตสฺส เลฑฺฑุสฺส ปตนฏฺฐานํ ฯ
ปติโต ปน ลุถิตวฺ า ยตฺถ คจฺฉติ, ตํ น คเหตพฺพํ ฯ
บทว่า เลฑฺฑุปาโต ความว่า ได้แก่สถานทีต่ กแห่งก้อนดิน ที่เขาไม่ได้ขว้างไป
เหมือนอย่างมาตุคาม จะให้พวกกาบินหนีไป จึงยกมือ ขึ้นโยนก้อนดินไปตรงๆ เท่านั้น
และเหมือนอย่าง(พวกภิกษุ)วักน้ำสาดไป ใน(โอกาส)ที่กำหนดเขตอุทกุกเขป
แต่ขว้างไปเหมือนคนหนุ่มๆ จะแสดงกำลังของตน จึงเหยียดแขนออก ขว้างก้อนดินไป ฉะนั้น.
แต่ไม่ควรกำหนดเอาที่ซึ่ง(ก้อนดิน)ตกแล้วกลิ้งไปถึง.
“อปริกฺขิตฺตสฺส คามสฺส ฆรูปจาเร ฐิตสฺส มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เลฑฺฑุปาโตติ เอตฺถ ปน
นิมฺพโกสสฺส อุทกปาตฏฺฐาเน ฐิตสฺส มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส สุปฺปปาโต วา มุสลปาโต วา ฆรูปจาโร นาม ฯ
ก็ในคำว่า บุรุษมีกำลังปานกลาง ยืนอยู่ที่อุปจารเรือนแห่งบ้านที่ไม่ได้ล้อม ขว้างก้อนดินไปตก นี้ (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้):(ประเทศ)ที่บุรุษมีกำลังปานกลาง ยืนอยู่ที่น้ำตกลงแห่งชายคา โยนกระด้งหรือสากไปตก ชื่อว่าอุปจารเรือน.
“ตสฺมึ ฆรูปจาเร ฐิตสฺส เลฑฺฑุปาโต คามูปจาโรติ กุรุนฺทฏฺฐกถายํ วุตตฺ ํ ฯ
ในอรรถกถากุรุนที ท่านกล่าวไว้วา่
“(ประเทศที่บุรุษมีกำลังปานกลาง) ยืนอยู่ที่อุปจารเรือนนั้น ขว้างก้อนดินไปตก ชื่อว่าอุปจารบ้าน.”
มหาปจฺจริยมฺปิ ตาทิสเมว ฯ
ถึงในอรรถกถามหาปัจจรี (ท่านก็กล่าวไว้)เช่นนั้นเหมือนกัน.
| มหาอฏฺฐกถายํ ปน “ฆรนฺนาม ฆรูปจาโร นาม คาโม นาม คามูปจาโร นามาติ มาติกํ ฐเปตฺวา
นิมฺพโกสสฺส [360] อุทกปาตฏฺฐานพฺภนฺตรํ ฆรนฺนาม ฯ
อนึ่ง ในมหาอรรถกถา ท่านตั้งมาติกาไว้ว่า “ชื่อว่าเรือน ชื่อว่าอุปจารเรือน ชื่อว่าบ้าน ชื่อว่าอุปจารบ้าน” แล้วกล่าวว่า
ภายในที่น้ำตกลงแห่งชายคา ชื่อว่า เรือน.
ยํ ปน ทฺวาเร ฐิโต มาตุคาโม ภาชนโธวนอุทกํ ฉฑฺเฑติ, ตสฺส ปตนฏฺฐานญฺจ
มาตุคาเมเนว อนฺโตเคเห ฐิเตน ปกติยา พหิ ขิตฺตสฺส สุปฺปสฺส วา สมฺมุญฺชนิยา วา ปตนฏฺฐานญฺจ
ฆรสฺส ปุรโต ทฺวีสุ โกเณสุ สมฺพนฺธติ ฺวา มชฺเฌ รุกฺขสูจิทฺวารํ ฐเปตฺวา โครูปานํ ปเวสนนิวารณตฺถํ กตปริกฺเขโป จ
อยํ สพฺโพปิ ฆรูปจาโร นาม ฯ
ส่วนทีต่ กแห่งน้ำล้างภาชนะ ซึ่งมาตุคาม ผู้ยืนอยู่ที่ประตูสาดทิ้งลงมา
และที่ตกแห่งกระด้ง หรือไม้กวาด ที่มาตุคามเหมือนกัน ซึ่งยืนอยู่ภายในเรือนโยนออกไปข้างนอกตามปกติ
และเครื่องล้อมที่เขาต่อที่มุมสองด้าน ข้างหน้าเรือน ตั้งประตูกลอนไม้ไว้ตรงกลาง ทำไว้สำหรับกันพวกโคเข้าไป
แม้ทั้งหมดนี้ ชื่อว่า อุปจารเรือน.
ตสฺมึ ฆรูปจาเร ฐิตสฺส มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เลฑฺฑุปาตพฺภนฺตรํ คาโม นาม ฯ
ภายในเลฑฑุบาตของบุรุษมีกำลังปานกลาง ผู้ยืนอยู่ที่อุปจารเรือนนั้น ชื่อว่า บ้าน.
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ตโต อญฺญสฺส เลฑฺฑุปาตสฺส อพฺภนฺตรํ คามูปจาโร นามาติ วุตตฺ ํ ฯ |
ภายในเลฑฑุบาตอื่นจากนั้น ชื่อว่า อุปจารบ้าน.”
อิทเมตฺถ ปมาณํ ฯ
คำทีท่ ่านกล่าวไว้ในมหาอรรถกถานี้ ย่อมเป็นประมาณ.
ยถา จ เอตฺถ. เอวํ สพฺพตฺถ, โย โย อฏฺฐกถาวาโท วา เถรวาโท วา ปจฺฉา วุจจฺ ติ, โส ปมาณโต ทฏฺฐพฺโพ ฯ
ใน(คำนี้ว่า “บุรุษมีกำลังปานกลาง ผู้ยืนอยู่ที่อุปจารเรือนแห่งบ้านที่ไม่ได้ลอ้ ม ขว้างก้อนดินไปตก”๑)
เหมือนอย่างว่า (คำที่ท่านกล่าวไว้ในมหาอรรถกถานี้) (ย่อมเป็นประมาณ)ใน(ที่)นี้ ฉันใด,
อรรถกถาวาทะก็ดี เถรวาทะก็ดี ที่ข้าพเจ้าจะกล่าวในภายหลัง ก็พึงเห็นโดยความเป็นประมาณ ในที่ทั้งปวง ฉันนั้น .
ยญฺเจตํ มหาอฏฺฐกถายํ วุตตฺ ํ, ตํ ปาลิยา วิรุทฺธมิว ทิสฺสติ.
ปาลิยํ หิ ‘ฆรูปจาเร ฐิตสฺส มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เลฑฺฑุปาโตติ เอตฺตกเมว วุตตฺ ํ.
อฏฺฐกถายมฺปน ตํ เลฑฺฑุปาตํ คามสงฺเขปํ กตฺวา ตโต ปรํ คามูปจาโร วุตโฺ ตติ ฯ
ถามว่า “ก็คำที่ท่านกล่าวไว้ในมหาอรรถกถานี้นั้น ปรากฏเหมือนขัดแย้งพระบาลี
เพราะในพระบาลี พระองค์ตรัสไว้เพียงเท่านี้ว่า ‘บุรุษมีกำลังปานกลางผู้ยืนอยู่ที่อุปจารเรือน ขว้างก้อนดินไปตก.๒’
แต่ใน(มหา)อรรถกถา ท่านทำเลฑฑุบาตนั้นให้ถึงการนับว่าบ้าน แล้วกล่าวอุปจารบ้านถัดเลฑฑุบาตนั้นออกไป?”
วุจจฺ เต ฯ
ข้าพเจ้าจะกล่าวเฉลยต่อไป:สพฺพเมว ปาลิยํ วุตตฺ ํ ฯ อธิปฺปาโย ปเนตฺถ เวทิตพฺโพ ฯ
คำทั้งหมดนั่นแล ท่านกล่าวไว้ในพระบาลีแล้ว. ส่วนความอธิบายใน(พระบาลี)นี้ (ผู้ศกึ ษา)ควรทราบ.
โส จ อฏฺฐกถาจริยานเมว วิทิโต ฯ
ก็แล ความอธิบายนั้น พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายเท่านั้นเข้าใจแจ่มแจ้ง.
ตสฺมา ยถา “ฆรูปจาเร ฐิตสฺสาติ ฆรูปจารลกฺขณํ ปาลิยํ อวุตฺตมฺปิ อฏฺฐกถายํ วุตฺตวเสน คหิตํ เอวํ สนฺเตปิ๓ คเหตพฺพํ ฯ
เพราะเหตุนั้น ลักษณะแห่งอุปจารเรือน แม้มิได้ตรัสไว้ในพระบาลีว่า “ผู้ยืนอยู่ที่อุปจารเรือน” ดังนี้
ท่านก็ถือเอาด้วยอำนาจแห่งลักษณะที่กล่าวไว้ในอรรถกถาฉันใด, แม้(ลักษณะแห่งอุปจารเรือน)ที่เหลือ ก็ควรถือเอาฉันนั้น.
ตตฺรายํ นโย ฯ
ใน(ศัพท์วา่ คามูปจาร) นั้น (ก็ควรทราบ)นัยดังต่อไปนี้:
อิธ คาโม นาม ทุวิโธ ปริกฺขิตฺโต จ อปริกฺขิตฺโต จ ฯ
ชื่อว่าบ้าน ในสิกขาบทนี้ มี ๒ ชนิด คือ บ้านที่มีเครื่องล้อม และบ้านที่ไม่มีเครื่องล้อม.
๑ วิ. มหา. ๑/๘๕.
๒ วิ. มหา. ๑/๘๕.
๓ เสสมฺปิ
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ตตฺถ ปริกฺขิตฺตสฺส ปริกเฺ ขโปเยว ปริจฺเฉโท ฯ
ใน(บ้าน ๒ ชนิด)นั้น เครื่องล้อมนั่นเอง เป็นเขตกำหนด(ของบ้าน)ที่มีเครื่องล้อม.
ตสฺมา วิสุํ ปริจฺเฉทํ อวตฺวา “คามูปจาโร นาม ปริกฺขิตตฺ สฺส คามสฺส อินฺทขีเล ฐิตสฺส มชฺฌิมสฺส [361] ปุริสสฺส เลฑฺฑุปาโตติ
ปาลิยํ วุตฺตํ ฯ
เพราะเหตุนั้น ในพระบาลี พระองค์จึงไม่ตรัสเขตกำหนดไว้เป็นแผนกหนึ่ง แต่ได้ตรัสไว้วา่
“ประเทศที่บุรุษผู้มีกำลังปานกลาง ผู้ยืนอยู่ที่เสาเขื่อนแห่งบ้านที่มีเครื่องล้อม ขว้างก้อนดินไปตก ชื่อว่าอุปจารบ้าน.๑”
อปริกฺขิตฺตสฺส ปน คามสฺส คามปริจฺเฉโท วตฺตพฺโพ ฯ
ส่วนเขตกำหนดบ้าน แห่งบ้านที่ไม่ได้ล้อม ก็ควรกล่าวไว้ดว้ ย.
ตสฺมา ตสฺส คามปริจฺเฉททสฺสนตฺถํ “อปริกฺขิตตฺ สฺส คามสฺส ฆรูปจาเร ฐิตสฺส มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เลฑฺฑุปาโตติ วุตฺตํ ฯ
เพราะฉะนั้น เพื่อแสดงเขตกำหนดบ้านแห่งบ้านที่ไม่ได้ล้อมนั้น พระองค์จึงตรัสไว้ว่า
“ประเทศที่บุรุษมีกำลังปานกลาง ยืนอยู่ที่อุปจารเรือนแห่งบ้านที่ไม่ได้ล้อม ขว้างก้อนดินไปตก (ชื่อว่า อุปจารบ้าน).”๒
คามปริจฺเฉเทว ทสฺสิเต, คามูปจารลกฺขณํ ปุพฺเพ วุตตฺ นเยเนว สกฺกา ญาตุนตฺ ิ
ปุน “ตตฺถ ฐิตสฺส มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส เลฑฺฑุปาโตติ น วุตตฺ ํ ฯ
เมือ่ แสดงเขตกำหนดของบ้านไว้แล้วนัน่ แลัว ลักษณะแห่งอุปจารบ้าน ใครๆ ก็อาจทราบได้ โดยนัยดังกล่าวไว้แล้วในก่อนทีเดียว
เพราะฉะนั้น พระองค์จึงไม่ตรัสซ้ำอีกว่า “บุรุษมีกำลังปานกลาง ยืนอยู่ที่อุปจารเรือนนั้น ขว้างก้อนดินไปตก.”
โย ปน ฆรูปจาเร ฐิตสฺส เลฑฺฑุปาตํเยว “คามูปจาโรติ วทติ, ตสฺส ฆรูปจาโร “คาโมติ อาปชฺชติ ฯ
ฝ่ายอาจารย์ใดกล่าวเลฑฑุบาตของบุรุษมีกำลังปานกลาง ยืนอยู่ที่อุปจารเรือนนั่นเองว่า “เป็นอุปจารบ้าน” ดังนี้,
อุปจารเรือนของ(อาจารย์)นั้น ย่อมพ้องกับคำว่า “บ้าน”.
ตโต “ฆรํ ฆรูปจาโร คาโม คามูปจาโรติ เอส วิภาโค สงฺกริยติ ฯ
เพราะเหตุนั้น วิภาคนี้ คือ เรือน อุปจารเรือน บ้าน อุปจารบ้าน ย่อมปะปนกัน.
อสงฺกรโต เจตฺถ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ วิกาเล คามปฺปเวสนาทีสุ ฯ
ส่วนข้อวินิจฉัยใน(เรือน อุปจารเรือน บ้าน และอุปจารบ้าน)นี้
(ผู้ศกึ ษา)ควรทราบโดยความไม่ปะปนกัน (ดังที่ทา่ นกล่าวไว้) ในวิกาเลคามัปปเวสนสิกขาบทเป็นต้น.
ตสฺมา ปาลิญฺจ อฏฺฐกถญฺจ สํสนฺเทตฺวา วุตตฺ นเยเนเวตฺถ คาโม จ คามูปจาโร จ เวทิตพฺโพ ฯ
เพราะฉะนั้น บ้านและอุปจารบ้าน ใน(อทินนาทานสิกขาบท)นี้ (ผู้ศึกษา)ควรเทียบเคียงบาลีและอรรถกถาแล้ว
ทราบตามนัยที่กล่าวไว้แล้วนั่นแหละ.
โยปิ จ คาโม ปุพฺเพ มหา หุตวฺ า ปจฺฉา, กุเลสุ นฏฺเฐสุ, อปฺปโก โหติ, โส ฆรูปจารโต เลฑฺฑุปาเตเนว ปริจฺฉินฺทิตพฺโพ ฯ
อนึ่ง แม้บ้านใด แต่ก่อนเป็นหมู่บ้านใหญ่ ภายหลัง เมื่อสกุลทั้งหลายสาบสูญไป กลายเป็นหมู่บ้านเล็กน้อย,
บ้านนั้น ควรกำหนดด้วยเลฑฑุบาตแต่อุปจารเรือนเหมือนกัน.
๑ วิ. มหา. ๑/๘๕.
๒ วิ. มหา. ๑/๘๕.
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ปุริมปริจฺเฉโท ปนสฺส ปริกฺขิตฺตสฺสาปิ อปริกฺขิตฺตสฺสาปิ อปฺปมาณเมวาติ ฯ
ส่วนกำหนดเขตเดิมของ(บ้าน)นั้น ทั้งที่มีเครื่องล้อม ทั้งที่ไม่มีเครื่องล้อม จะถือเป็นประมาณไม่ได้เลย ฉะนี้แล.
[อรรถาธิบายกำหนดเขตป่า]
“อรญฺญํ นาม ฐเปตฺวา คามญฺจ คามูปจารญฺจาติ อิทํ ยถาวุตตฺ ลกฺขณํ คามญฺจ คามูปจารญฺจ ฐเปตฺวา
อิมสฺมึ อทินฺนาทานสิกฺขาปเท อวเสสํ “อรญฺญํ นามาติ เวทิตพฺพํ ฯ
ป่าที่เหลือ ในอทินนาทานสิกขาบทนี้ เว้นบ้านและอุปจารบ้าน ซึ่งมีลักษณะตามทีท่ ่านกล่าวไว้ดังนี้วา่
“ที่ชื่อว่าป่า คือ เว้นบ้านและอุปจารบ้านเสีย” พึงทราบว่า “ชื่อว่า ป่า”.
อภิธมฺเม ปน “อรญฺญนฺติ นิกฺขมิตฺวา พหิอินฺทขีลา สพฺพเมตํ อรญฺญนฺติ วุตตฺ ํ ฯ
แต่ในคัมภีรอ์ ภิธรรม (พระผูม้ พี ระภาค)ตรัสไว้วา่ “คำว่า ‘ป่า’ นัน้ ได้แก่ ทีภ่ ายนอกจากเสาเขือ่ นออกไปนัน้ ทัง้ หมด ชือ่ ว่าป่า”.
อรญฺญกสิกฺขาปเท “อรญฺญกนฺนาม เสนาสนํ ปญฺจธนุสติกํ ปจฺฉิมนฺติ วุตฺตํ ฯ
(พระองค์)ตรัสไว้ในอรัญญสิกขาบทว่า “เสนาสนะที่สุด ไกลประมาณ ๕๐๐ ชั่วธนู ชื่อว่าเสนาสนะป่า.”๑
“ตํ อินฺทขีลโต ปฏฺฐาย อาโรปิเตน อาจริยธนุนา ปญฺจธนุสตปฺปมาณนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
พึงทราบว่า “(เสนาสนะป่า)นัน้ นับแต่เสาเขือ่ นออกไป มีระยะไกลประมาณ ๕๐๐ ชัว่ ธนู โดยธนูของอาจารย์ทท่ี า่ นยกขึน้ แล้ว.”
เอวํ ภควตา “คามา วา อรญฺญา วาติ [362] เอตสฺส อตฺถํ วิภชนฺเตน
“ฆรํ ฆรูปจาโร คาโม คามูปจาโร อรญฺญนฺติ ปาปภิกฺขูนํ เลโสกาสนิเสธนตฺถํ ปญฺจ โกฏฺฐาสา ทสฺสติ า ฯ
พระผูม้ พี ระภาค เมือ่ จะทรงจำแนกเนือ้ ความแห่งคำนีว้ า่ “จากบ้านก็ดี จากป่าก็ด”ี (โดยนัยดังทีก่ ล่าวไว้แล้วในพระบาลี)อย่างนัน้
จึงทรงแสดงส่วนทัง้ ๕ ไว้ เพือ่ ป้องกันความอ้างเลสและโอกาสของเหล่าบาปภิกษุวา่
“เรือน อุปจารเรือน บ้าน อุปจารบ้าน (และ) ป่า.”
ตสฺมา “ฆเร วา ฆรูปจาเร วา คาเม วา คามูปจาเร วา อรญฺเญ วา ปาทคฺฆนกโต ปฏฺฐาย สสฺสามิก ํ ภณฺฑํ อวหรนฺตสฺส,
ปาราชิกเมวาติ เวทิตพฺพํ ฯ
เพราะฉะนั้น พึงทราบว่า “เมื่อภิกษุลักสิ่งของที่มีเจ้าของ ตั้งแต่มรี าคาบาทหนึ่งขึ้นไป
ในเรือนก็ดี อุปจารเรือนก็ดี บ้านก็ดี อุปจารบ้านก็ดี ป่าก็ดี เป็นปาราชิกเหมือนกัน.”
[อรรถาธิบายสิ่งของที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์อยู่]
อิทานิ “อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ อาทิเยยฺยาติอาทีนํ อตฺถทสฺสนตฺถํ “อทินฺนํ นามาติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ เพื่อแสดงเนื้อความแห่งคำเป็นต้นว่า “พึงถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมย” ดังนี้
พระองค์จึงตรัสว่า อทินฺนํ นาม เป็นต้น.

๑ วิ. มหา. ๒/๑๔๖.
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ตตฺถ “อทินฺนนฺติ ทนฺตโปณสิกฺขาปเท อตฺตโน สนฺตกมฺปิ อปฏิคฺคหิตกํ กปฺปิยํ อนชฺโฌหรณียํ วุจฺจติ ฯ
ในคำว่า อทินฺนํ นาม เป็นต้นนั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):ในทันตโปณสิกขาบท แม้สิ่งของๆ ตนที่ยังไม่รับประเคน ซึ่งเป็นกัปปิยะ
แต่เป็นของที่ไม่ควรกลืนกิน เรียกว่า “ของที่เขายังไม่ได้ให้”.
อิธ ปน ยงฺกิญฺจิ ปรปริคคฺ หิตํ สสฺสามิกํ ภณฺฑํ ฯ
แต่ใน(สิกขาบท)นี้ สิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้อื่นหวงแหน ซึ่งมีเจ้าของ (เรียกว่า “สิ่งของอันเจ้าของไม่ได้ให้”).
ตเทตํ เตหิ สามิเกหิ กาเยน วา วาจาย วา น ทินฺนนฺติ อทินฺนํ ฯ
สิ่งของนี้นั้น อันเจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยกายหรือวาจา เพราะเหตุนั้น จึงชือ่ ว่าสิ่งของอันเจ้าของไม่ได้ให้.
อตฺตโน หตฺถโต วา ยถาฐิตฏฺฐานโต วา น นิสฺสฏฺฐนฺติ อนิสฺสฏฺฐํ ฯ
ชื่อว่าอันเขายังไม่ได้ละวาง เพราะว่าเจ้าของยังไม่ได้สละพ้นจากมือของตน หรือจากทีท่ ี่ตั้งอยู่เดิม.
ยถาฐาเน ฐิตมฺปิ อนเปกฺขตาย น ปริจฺจตฺตนฺติ อปริจฺจตฺตํ ฯ
ชื่อว่า อันเจ้าของก็ยังไม่ได้สละทิ้ง เพราะแม้ทรัพย์ตั้งอยูใ่ นที่เดิม แต่เจ้าของก็ยังไม่ได้สละทิ้ง เพราะยังไม่หมดความเสียดาย.
อารกฺขสํวิธาเนน รกฺขิตตฺตา รกฺขิตํ ฯ
ชื่อว่า อันเจ้าของรักษาอยู่ เพราะเป็นของที่เจ้าของยังรักษาไว้ โดยจัดแจงการอารักขาอยู่.
มญฺชุสาทีสุ ปกฺขิปิตวฺ า โคปิตตฺตา โคปิตํ ฯ
ชื่อว่า อันเขายังคุ้มครองอยู่ เพราะเป็นของที่เจ้าของใส่ไว้ในที่ทั้งหลายมีตู้เป็นต้น แล้วปกครองไว้.
“มม อิทนฺติ ตณฺหามมตฺเตน มมายิตตฺตา มมายิตํ ฯ
ชื่อว่า อันเขายังถือว่าเป็นของเรา เพราะเป็นของที่เจ้าของยังถือกรรมสิทธิ์วา่ เป็นของเรา
โดยความถือว่าเรา ด้วยอำนาจตัณหาว่า “ทรัพย์นี้ ของเรา.”
ตาหิ อปริจฺจาครกฺขณโคปนาทีหิ เตหิ ภณฺฑสามิเกหิ ปเรหิ ปริคฺคหิตนฺติ ปรปริคฺคหิตํ ฯ เอตํ อทินฺนํ นาม ฯ
ชื่อว่า ผู้อื่นหวงแหน เพราะว่า เป็นของอันชนเหล่าอื่นผู้เป็นเจ้าของทรัพย์เหล่านั้นยังหวงแหนไว้
ด้วยกิจมีอันยังไม่ละทิ้งยังรักษาคุ้มครองไว้เป็นต้น. นี้ชื่อว่า ของที่เขาไม่ได้ให้.
[อรรถาธิบายสังเขตศัพท์ลงในอรรถตติยาวิภัตติ]
“เถยฺยสงฺขาตนฺติ เอตฺถ “เถโนติ โจโร ฯ
ในบทว่า เถยฺยสงฺขาตํ นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):โจร ชื่อว่า ขโมย.
เถนสฺส ภาโว เถยฺยํ ฯ อวหรณจิตฺตสฺเสตํ อธิวจนํ ฯ
ความเป็นแห่งขโมย ชื่อว่า เถยยะ ฯ บทว่า เถยฺยํ นี้เป็นชื่อแห่งจิตคิดจะลัก.
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“สงฺขา สงฺขาตนฺติ อตฺถโต เอกํ ฯ
สองบทว่า สงฺขา สงฺขาตํ นั้น โดยเนื้อความ ก็เป็นอันเดียวกัน.
โกฏฺฐาสสฺเสตํ อธิวจนํ สญฺญานิทานา หิ ปปญฺจสงฺขาติอาทีสุ วิย ฯ
บทว่า สงฺขาตํ นั้น เป็นชื่อแห่งส่วน
เหมือน(สังขาตศัพท์ในอุทาหรณ์ทั้งหลาย)ว่า “ก็ส่วนแห่งธรรมเครื่องเนิ่นช้าทั้งหลาย มีสัญญาเป็นเหตุ” ดังนี้เป็นต้น.
เถยฺยญฺจ ตํ สงฺขาตญฺจาติ เถยฺยสงฺขาตํ ฯ “เถยฺยจิตตฺ สงฺขาโต เอโก จิตตฺ โกฏฺฐาโสติ อตฺโถ ฯ
ส่วนนั้นด้วย ความเป็นขโมยด้วย เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า เถยฺยสงฺขาตํ ฯ
อธิบายว่า “ส่วนแห่งจิตส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนแห่งจิตเป็นขโมย”.
กรณตฺเถ เจตํ ปจฺจตฺตวจนํ ฯ
ก็คำว่า เถยฺยสงฺขาตํ นี้ เป็นปฐมาวิภตั ติ ลงในอรรถตติยาวิภัตติ.
[363] ตสฺมา “เถยฺยสงฺขาเตนาติ อตฺถโต ทฏฺฐพฺพํ ฯ

เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงเห็นโดยเนื้อความว่า เถยฺยสงฺขาเตน (ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมย) ดังนี้.
โย จ เถยฺยสงฺขาเตน อาทิยติ โส ยสฺมา เถยฺยจิตฺโต โหติ,
ตสฺมา พฺยญฺชนํ อนาทยิตฺวา อตฺถเมว ทสฺเสตุํ “เถยฺยจิตโฺ ต อวหรณจิตฺโตติ เอวมสฺส ปทภาชนียํ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
ก็ภิกษุใด ย่อมถือเอา (ทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้) ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมย, ภิกษุนั้น ย่อมเป็นผู้มีจติ แห่งความเป็นขโมย.
เพราะฉะนั้น พึงทราบว่า “เพื่อไม่ทรงคำนึงถึงพยัญชนะ แสดงเฉพาะแต่ใจความเท่านั้น
(พระผู้มพี ระภาค)จึงตรัสบทภาชนะแห่ง(บทว่า เถยฺยสงฺขาตํ)นั้นไว้อย่างนี้วา่ ‘ผู้มีจิตแห่งความเป็นขโมย คือผู้มจี ิตคิดลัก”.
[อรรถาธิบายบทมาติกา ๖ บท]
“อาทิเยยฺย ฯเปฯ สงฺเกตํ วีตินาเมยฺยาติ เอตฺถ ปน
ปฐมปทํ อภิโยควเสน วุตฺตํ
ทุติยปทํ อญฺเญสํ ภณฺฑํ หรนฺตสฺส คจฺฉโต วเสน
ตติยปทํ อุปนิกฺขิตตฺ ภณฺฑวเสน
จตุตฺถํ สวิญฺญาณกวเสน
ปญฺจมํ ถเล นิกฺขิตตฺ าทิวเสน
ฉฏฺฐํ ปริกปฺปวเสน วา สุงฺกฆาฏวเสน วา วุตตฺ นฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
ก็ในคำว่า อาทิเยยฺย ฯเปฯ สงฺเกตํ วีตินาเมยฺย นี้บัณฑิตพึงทราบว่า
“บทที่ ๑ พระผู้มพี ระภาคตรัสด้วยอำนาจการตู่เอา.
บทที่ ๒ (ตรัส)ด้วยอำนาจแห่ง(ภิกษุ)ผู้นำเอาทรัพย์ของบุคคลเหล่าอื่นไป.
บทที่ ๓ (ตรัส)ด้วยอำนาจแห่งทรัพย์ทเี่ ขาฝากไว้.
บทที่ ๔ (ตรัส)ด้วยอำนาจแห่งทรัพย์ที่มวี ิญญาณ.
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บทที่ ๕ (ตรัส)ด้วยอำนาจแห่งทรัพย์ทเี่ ขาเก็บไว้บนบกเป็นต้น.
บทที่ ๖ ตรัสด้วยอำนาจแห่งความกำหนดหมาย หรือด้วยอำนาจแห่งด่านภาษี.”
โยชนา ปเนตฺถ เอกภณฺฑวเสนปิ นานาภณฺฑวเสนปิ โหติ ฯ
อนึ่ง ใน(คำว่า อาทิเยยฺย เป็นต้น)นี้ การประกอบความ ย่อมมีดว้ ยอำนาจสิ่งของสิ่งเดียวบ้าง ด้วยอำนาจสิ่งของต่างๆ บ้าง.
เอกภณฺฑวเสน จ สวิญฺญาณเกเนว ลพฺภติ ฯ
ก็แล (ความประกอบ)ด้วยอำนาจสิ่งของสิ่งเดียว ย่อมใช้ได้ ด้วยทรัพย์ที่มวี ิญญาณเท่านั้น.
นานาภณฺฑวเสน สวิญฺญาณกาวิญฺญาณกมิสฺสเกน ฯ
(ความประกอบ)ด้วยอำนาจสิ่งต่างๆ ย่อมใช้ได้ ด้วยทรัพย์ที่ปนกันทั้งที่มีวิญญาณทั้งที่ไม่มีวิญญาณ.
[อรรถาธิบายกิรยิ าแห่งการลัก ๖ อย่าง]
ตตฺถ นานาภณฺฑวเสน ตาว เอวํ เวทิตพฺพา ฯ
บรรดา(ความประกอบ) ด้วยอำนาจสิ่งของต่างๆ บัณฑิตควรทราบโดยนัยอย่างนี้ก่อน.
“อาทิเยยฺยาติ อารามํ อภิยุญฺชติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ สามิกสฺส วิมตึ อุปฺปาเทติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
สามิโก “น มยฺหํ ภวิสฺสตีติ ธุรํ นิกฺขิปติ, อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
บทว่า อาทิเยยฺย ความว่า ภิกษุตู่เอาที่สวน ต้องอาบัติทุกกฏ, ยังความสงสัยให้เกิดขึ้นแก่เจ้าของ ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
เจ้าของทอดธุระว่า “สวนนี้จักไม่เป็นของเราละ” ต้องอาบัติปาราชิก.
“หเรยฺยาติ อญฺญสฺส ภณฺฑํ หรนฺโต สีเส ภารํ เถยฺยจิตฺโต อามสติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ผนฺทาเปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ ขนฺธํ โอโรเปติ, อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
บทว่า หเรยฺย ความว่า ภิกษุมีไถยจิตนำทรัพย์ของผู้อื่นไปลูบคลำภาระบนศีรษะ ต้องอาบัตทิ ุกกฏ.
ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย. ปลงลงมาสู่คอ ต้องอาบัติปาราชิก.
“อวหเรยฺยาติ อุปนิกฺขิตฺตํ ภณฺฑํ “เทหิ เม ภณฺฑนฺติ วุจจฺ มาโน “นาหํ คณฺหามีติ ภณติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
สามิกสฺส วิมตึ อุปฺปาเทติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ สามิโก “น มยฺหํ ทสฺสตีติ ธุรํ นิกฺขิปติ, อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
บทว่า อวหเรยฺย ความว่า เมื่อเจ้าของทวงของที่เขาฝากไว้ว่า “ท่านจงคืนทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้า”
ภิกษุกล่าวปฏิเสธว่า “ฉันไม่ได้รับไว้ ต้องอาบัติทกุ กฏ. ยังความสงสัยให้เกิดขึ้นแก่เจ้าของ ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
เจ้าของทอดธุระว่า “ภิกษุรูปนี้ จักไม่คืนให้แก่เรา” ต้องอาบัติปาราชิก.
[364] อิริยาปถํ วิโกเปยฺยาติ “สหภณฺฑหารกํ เนสฺสามีติ ปฐมํ ปาทํ สงฺกาเมติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส,

ทุติยํ ปาทํ สงฺกาเมติ, อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
สองบทว่า อิรยิ าปถํ วิโกเปยฺย ความว่า ภิกษุคดิ ว่า “เราจักนำของไปพร้อมทัง้ คนทีน่ ำไปด้วย” ให้ยา่ งเท้าทีแรก ต้องอาบัตถิ ลุ ลัจจัย,
ให้ย่างเท้าที่สอง ต้องอาบัติปาราชิก.
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“ฐานา จาเวยฺยาติ ถลฏฺฐํ ภณฺฑํ เถยฺยจิตฺโต อามสติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
ผนฺทาเปติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ ฐานา จาเวติ, อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
สองบทว่า ฐานา จาเวยฺย ความว่า ภิกษุมีไถยจิต ลูบคลำของที่ตั้งอยู่บนบก ต้องอาบัติทุกกฏ.
ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย, ให้เคลื่อนจากที่ ต้องอาบัติปาราชิก.
“สงฺเกตํ วีตินาเมยฺยาติ ปริกปฺปิตฏฺฐานํ ปฐมํ ปาทํ อติกฺกาเมติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ
ทุติยํ ปาทํ อติกฺกาเมติ, อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
สองบทว่า สงฺเกตํ วีตินาเมยฺย ความว่า
ภิกษุยังเท้าทีแรกให้ก้าวล่วงเลยที่กำหนดไว้ไป ต้องอาบัติถุลลัจจัย. ให้เท้าที่สองก้าวล่วงไป ต้องอาบัติปาราชิก.
อถวา ปฐมํ ปาทํ สุงฺกฆาฏํ อติกฺกาเมติ, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ฯ ทุติยํ ปาทํ อติกกฺ าเมติ, อาปตฺติ ปาราชิกสฺสาติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ยังเท้าทีแรกให้กา้ วล่วงด่านภาษีไป ต้องอาบัติถุลลัจจัย. ยังเท้าที่สองให้ก้าวล่วงไป ต้องอาบัติปาราชิก ฉะนี้แล.
อยเมตฺถ นานาภณฺฑวเสน โยชนา ฯ
นี้เป็นความประกอบด้วยอำนาจนานาภัณฑะ ใน(บทว่า อาทิเยยฺย เป็นต้น)นี.้
เอกภณฺฑวเสน ปน “สสฺสามิกํ ทาสํ วา ติรจฺฉานํ วา ยถาวุตฺเตน อภิโยคาทินา นเยน อาทิยติ วา หรติ วา อวหรติ วา
อิริยาปถํ วา วิโกเปติ ฐานา วา จาเวติ ปริจฺเฉทํ วา อติกกฺ าเมติ ฯ
ส่วน(ความประกอบ)ด้วยอำนาจเอกภัณฑะ (พึงทราบดังนี้):ทาสก็ดี สัตว์ดิรัจฉานก็ดี ซึ่งมีเจ้าของ ภิกษุตู่เอาก็ดี ลักไปก็ดี ฉ้อไปก็ดี ให้อริ ิยาบถกำเริบก็ดี ให้เคลื่อนจากฐานก็ดี
ให้ก้าวล่วงเลยที่กำหนดไปก็ดี โดยนัยมีตู่เอาเป็นต้น ตามที่กล่าวแล้ว.
อยเมตฺถ เอกภณฺฑวเสน โยชนา ฯ
นี้เป็นความประกอบด้วยอำนาจเอกภัณฑะ ใน(บทว่า อาทิเยยฺย เป็นต้น)นี.้
อปิจ อิมานิ วณฺณยนฺเตน ปญฺจ ปญฺจเก สโมธาเนตฺวา ปญฺจวีสติ อวหารา ทสฺเสตพฺพา ฯ
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อบัณฑิตพรรณนา(บททั้งหลาย ๖) เหล่านี้ พึงประมวลปัญจกะ ๕ หมวดมา แล้วแสดงอวหาร ๒๕ อย่าง.
เอวํ วณฺณยตา หิ อิทํ อทินฺนาทานปาราชิกํ สุวณฺณิตํ โหติ ฯ
เพราะเมื่อพรรณนาอย่างนี้ ย่อมเป็นอันพรรณนาอทินนาทานปาราชิกนี้แล้วด้วยดี.
อิมสฺมึ จ ฐาเน สพฺพอฏฺฐกถา อากุลา ลุลิตา ทูวิญฺเญยฺยวินิจฺฉยา ฯ
แต่ในที่นี้ อรรถกถาทั้งปวง ยุ่งยากฟั่นเฝือ มีวินิจฉัยเข้าใจยาก.
ตถา หิ สพฺพอฏฺฐกถาสุ, ยานิ ตานิ ปาลิยํ “ปญฺจหากาเรหิ อทินฺนํ อาทิยนฺตสฺส, อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ปรปริคฺคหิตญฺจ โหตีติ
อาทินา นเยน อวหารงฺคานิ วุตตฺ านิ, ตานิปิ คเหตฺวา กตฺถจิ เอกํ ปญฺจกํ ทสฺสิตํ ฯ
ความจริงเป็นดังนั้น ในบรรดาอรรถกถาทั้งปวง
(ท่านพระอรรถกถาจารย์)รวมองค์แห่งอวหารทั้งหลาย แม้(พระผู้มพี ระภาค)ตรัสไว้แล้ว ในพระบาลี โดยนัยว่า
“ภิกษุถือเอาสิ่งของทีเ่ ขาไม่ได้ให้ ด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ ภัณฑะที่ผู้อื่นหวงแหนแล้ว ๑ ต้องอาบัติปาราชิก” ดังนี้เป็นต้น
แสดงไว้ในปัญจกะเดียว ในที่บางแห่ง.
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กตฺถจิ “ฉหากาเรหีติ อาคเตหิ สทฺธึ เทฺว ปญฺจกานิ ทสฺสติ านิ ฯ
ในที่บางแห่ง แสดงไว้สองปัญจกะ รวมกับองค์แห่งอวหารทั้งหลายที่มาแล้วว่า ฉหากาเรหิ (ด้วยอาการ ๖) ดังนี้.
เอตานิ จ [365] ปญฺจกานิ น โหนฺติ ฯ ยตฺถ หิ เอเกเกน ปเทน อวหาโร สิชฺฌติ, ตํ ปญฺจกนฺนาม วุจจฺ ติ ฯ
แต่ปัญจกะเหล่านี้ ย่อมหาเป็นปัญจกะไม่.
เพราะในปัญจกะใด อวหารย่อมสำเร็จได้ดว้ ยบทหนึ่งๆ ปัญจกะนั้น ท่านเรียกชื่อว่าปัญจกะ.
เอตฺถ ปน สพฺเพหิปิ ปเทหิ เอโกเยว อวหาโร ฯ
ก็ใน(คำว่า ปญฺจหากาเรหิ เป็นต้น)นี้ อวหารอย่างเดียวเท่านั้น ย่อมสำเร็จได้ดว้ ยบทแม้ทั้งหมด.
ยานิ จ ตตฺถ ลพฺภมานานิเยว ปญฺจกานิ ทสฺสติ านิ, เตสมฺปิ น สพฺเพสํ อตฺโถ ปกาสิโต ฯ
แต่ข้าพเจ้ายังมิได้ประกาศอรรถ แม้แห่งปัญจกะทั้งหมด ที่ข้าพเจ้าแสดงไว้ ซึ่งได้อยูใ่ น(๖ บท)นั้นนั่นแล.
เอวมิมสฺมึ ฐาเน สพฺพอฏฺฐกถา อากุลา ลุลิตา ทูวิญฺเญยฺยวินิจฺฉยา ฯ
ในที่นี้ อรรถกถาทั้งปวงยุ่งยากฟั่นเฝือ มีวินจิ ฉัยเข้าใจยาก ด้วยประการฉะนี้.
ตสฺมา ปญฺจ ปญฺจเก สโมธาเนตฺวา ทสฺสิยมานา อิเม ปญฺจวีสติ อวหารา สาธุกํ สลฺลกฺเขตพฺพา ฯ
เพราะฉะนั้น พึงกำหนดอวหาร ๒๕ ประการเหล่านี้ ที่ข้าพเจ้าแสดงรวมไว้เป็น ๕ หมวดๆ ละ ๕ ให้ดี.
[ปัญจกะ ๕ หมวดๆ ละ ๕ๆ รวมเป็นอวหาร ๒๕]
ปญฺจ ปญฺจกานิ นาม นานาภณฺฑปญฺจกํ เอกภณฺฑปญฺจกํ สาหตฺถิกปญฺจกํ ปุพพฺ ปฺปโยคปญฺจกํ เถยฺยาวหารปญฺจกนฺติ ฯ
ที่ชื่อว่า ปัญจกะ ๕ คือ
หมวดแห่งอวหาร ๕ ที่กำหนดด้วยภัณฑะต่างกันเป็นข้อต้น ๑
หมวดแห่งอวหาร ๕ ที่กำหนดด้วยภัณฑะชนิดเดียวเป็นข้อต้น ๑
หมวดแห่งอวหาร ๕ ที่กำหนดด้วยอวหารที่เกิดแล้วด้วยมือของตนเป็นข้อต้น ๑
หมวดแห่งอวหาร ๕ ที่กำหนดด้วยบุพพประโยคเป็นข้อต้น ๑
หมวดแห่งอวหาร ๕ ที่กำหนดด้วยการลักด้วยอาการขโมยเป็นข้อต้น ๑
ตตฺถ นานาภณฺฑปญฺจกญฺจ เอกภณฺฑปญฺจกญฺจ
“อาทิเยยฺย, หเรยฺย, อวหเรยฺย, อิริยาปถํ วิโกเปยฺย, ฐานา จาเวยฺยาติ อิเมสํ ปทานํ วเสน ลพฺภนฺติ ฯ
บรรดา(ปัญจกะทั้ง ๕) นั้น นานาภัณฑปัญจกะ และเอกภัณฑปัญจกะ ย่อมได้ดว้ ยอำนาจแห่งบทเหล่านี้ คือ
“พึงตู่เอา พึงลักไป พึงฉ้อเอา พึงยังอิริยาบถให้กำเริบ และพึงให้เคลื่อนจากฐาน”
ตานิ ปุพฺเพ โยเชตฺวา ทสฺสติ นเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ
(ปัญจกะทั้ง ๒)นั้น (ผู้ศึกษา)พึงทราบโดยนัยดังที่ข้าพเจ้าประกอบแสดงไว้แล้วในเบื้องต้นนั่นแล.
ยํ ปเนตํ “สงฺเกตํ วีตินาเมยฺยาติ ฉฏฺฐํ ปทํ ตํ ปริกปฺปาวหารสฺส จ นิสฺสคฺคิยาวหารสฺส จ สาธารณํ ฯ
ส่วนบทที่ ๖ ว่า สงฺเกตํ วีตินาเมยฺย (พึงให้ล่วงเลยเขตกำหนดหมาย) นั้น เป็นของทั่วไปแก่ปริกัปปาวหาร และนิสสัคคิยาวหาร.
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ตสฺมา ตํ ตติยปญฺจเมสุ ปญฺจเกสุ ลพฺภมานปทวเสน โยเชตพฺพํ ฯ
เพราะฉะนั้น พึงประกอบ(บทที่ ๖) นั้น เข้า ด้วยอำนาจบทที่ได้อยู่ในปัญจกะที่ ๓ และที่ ๕.
วุตฺตํ นานาภณฺฑปญฺจกญฺจ เอกภณฺฑปญฺจกญฺจ ฯ
นานาภัณฑปัญจกะ และเอกภัณฑปัญจกะ (ข้าพเจ้า)ได้กล่าวไว้แล้ว.
[สาหัตถิกปัญจกะ มีอวหาร ๕ อย่าง]
กตมํ สาหตฺถิกปญฺจกํ ฯ
สาหัตถิกปัญจกะ เป็นไฉน?
ปญฺจ อวหารา สาหตฺถิโก อาณตฺติโก นิสฺสคฺคิโย อตฺถสาธโก ธุรนิกฺเขโปติ ฯ
คือ สาหัตถิกปัญจกะ มีอวหาร ๕ อย่าง ดังนี้ คือ
“ถือเอาด้วยมือของตนเอง สั่งบังคับ ซัดขว้างสิ่งของไป ยังอรรถให้สำเร็จ เจ้าของทอดธุระ”.
ตตฺถ สาหตฺถิโก นาม ปรสฺส ภณฺฑํ สหตฺถา อวหรติ ฯ
บรรดา(อวหาร ๕ อย่าง)นั้น ที่ชื่อว่า สาหัตถิกะ ได้แก่ ภิกษุลักสิ่งของของผู้อื่น ด้วยมือของตนเอง.
อาณตฺติโก นาม “อสุกสฺส ภณฺฑํ อวหราติ อญฺญํ อาณาเปติ ฯ
ที่ชื่อว่า อาณัตติกะ ได้แก่ ภิกษุสั่งบังคับผู้อื่นว่า “จงลักสิ่งของของคนชื่อโน้น.”
นิสฺสคฺคิโย นาม “อนฺโตสุงฺกฆาเฏ ฐิโต พหิสุงฺกฆาตํ ปาเตติ, อาปตฺติ ปาราชิกสฺสาติ อิมินา สทฺธึ “สงฺเกตํ [366] วีตินาเมยฺยาติ
อิทํ ปทโยชนํ ลภติ ฯ
ที่ชื่อว่า นิสสัคคิยะ ย่อมได้การประกอบบทนี้ว่า “พึงให้ลว่ งเลยเขตทีก่ ำหนดหมาย”
รวมกับคำนี้วา่ “ภิกษุยืนอยู่ในด่านภาษี โยนทรัพย์ให้ตกนอกด่านภาษี ต้องอาบัติปาราชิก” ดังนี้.
อตฺถสาธโก นาม “อสุกํ ภณฺฑํ, ยทา สกฺโกสิ, ตทา อวหราติ อาณาเปติ ฯ
ที่ชื่อว่า อัตถสาธกะ ได้แก่ภิกษุบังคับว่า “ท่านอาจลักสิ่งของชื่อโน้นมาได้ ในเวลาใด, จงลักมาในเวลานั้น.๑”
ตตฺถ สเจ ปโร อนนฺตรายิโก หุตฺวา ตํ อวหรติ, อาณาปโก อาณตฺติกฺขเณเยว ปาราชิโก โหติ ฯ
อวหารโก ปน อวหฏกาเล ฯ อยํ อตฺถสาธโก ฯ
บรรดา(ภิกษุผู้สั่งบังคับและภิกษุผู้ลัก)
ถ้าภิกษุผู้รับสั่ง ไม่มีอันตรายในระหว่าง ลักของนั้นมาได้, ภิกษุผู้สั่งบังคับ ย่อมเป็นปาราชิกในขณะที่สั่งนั่นเอง.
ส่วนภิกษุผู้ลัก (เป็นปาราชิก)ในเวลาลักได้แล้ว. นี้ชื่อว่าอัตถสาธกะ.
ธุรนิกฺเขโป ปน อุปนิกฺขิตฺตภณฺฑวเสน เวทิตพฺโพติ ฯ
ส่วนธุรนิกเขปะ พึงทราบด้วยอำนาจทรัพย์ที่เขาฝากไว้ ฉะนี้แล.

๑ วิ. มหา. ๑/๙๖.
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อิทํ สาหตฺถิกปญฺจกํ ฯ
(คำที่อธิบายมา)นี้ ชื่อว่า สาหัตถิปัญจกะ.
[บุพพประโยคปัญจกะ มีอวหาร ๕ อย่าง]
กตมํ ปุพฺพปฺปโยคปญฺจกํ ฯ
บุพพประโยคปัญจกะ เป็นไฉน?
อปเรปิ ปญฺจ อวหารา ปุพพฺ ปฺปโยโค สหปฺปโยโค สํวธิ าวหาโร สงฺเกตกมฺมํ นิมติ ฺตกมฺมนฺติ ฯ
คือ (บุพพประโยคปัญจกะ) มีอวหาร แม้อื่นอีก ๕ อย่าง ดังนี้ คือ
“ประกอบในเบื้องต้น, ประกอบพร้อมกัน, การชักชวนไปลัก, การนัดหมายกัน การทำนิมติ ”.
ตตฺถ อาณตฺติวเสน ปุพพฺ ปฺปโยโค เวทิตพฺโพ ฯ
บรรดา(อวหารทั้ง ๕) เหล่านั้น บุพพประโยค พึงทราบด้วยอำนาจสั่งบังคับ.
ฐานา จาวนวเสน สหปฺปโยโค ฯ
สหประโยค (พึงทราบ)ด้วยอำนาจการให้เคลื่อนจากฐาน.
อิตเร ปน ตโย ปาลิยํ อาคตนเยเนว เวทิตพฺพาติ ฯ
ส่วน(อวหาร)ทั้ง ๓ นอกนี้ พึงทราบโดยนัยที่มาแล้วในพระบาลีนั่นแล.
อิทํ ปุพพฺ ปฺปโยคปญฺจกํ ฯ
(คำอธิบายมา)นี้ ชื่อว่า บุพพประโยคปัญจกะ.
[เถยยาวหารปัญจกะ มีอวหาร ๕ อย่าง]
กตมํ เถยฺยาวหารปญฺจกํ ฯ
เถยยาวหารปัญจกะ เป็นไฉน?
อปเรปิ ปญฺจ อวหารา เถยฺยาวหาโร ปสยฺหาวหาโร ปริกปฺปาวหาโร ปฏิจฺฉนฺนาวหาโร กุสาวหาโรติ ฯ
คือ (เถยยาวหารปัญจกะ) มีอวหารแม้อื่นอีก ๕ อย่าง ดังนี้ คือ
“ลักด้วยความเป็นขโมย ลักด้วยความกดขี่ ลักตามความกำหนดไว้ ลักด้วยกิริยาปกปิด ลักด้วยการสับเปลี่ยนสลาก”.
เต ปญฺจปิ “อญฺญตโร ภิกฺขุ, สงฺฆสฺส จีวเร ภาชิยมาเน, เถยฺยจิตฺโต กุสํ สงฺกาเมตฺวา จีวรํ อคฺคเหสีติ เอกสฺมึ กุสสงฺกมนวตฺถุสฺมึ
วณฺณยิสฺสาม ฯ
อวหารทั้ง ๕ เหล่านั้น ข้าพเจ้าจักพรรณนาในเรื่องการสับเปลี่ยนสลาก เรื่องหนึ่ง (ข้างหน้า) ว่า
“ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เมื่อจีวรของสงฆ์ (อันภิกษุจีวรภาชกะ)แจกอยู่ มีไถยจิตสับเปลี่ยนสลาก แล้วรับเอาจีวรไป๑” ดังนี้.
อิทํ เถยฺยาวหารปญฺจกํ ฯ
(คำที่อธิบายมา)นี้ ชื่อว่า เถยยาวหารปัญจกะ.
๑ วิ. มหา. ๑/๑๐๙.
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เอวมิมานิ ปญฺจกานิ สโมธาเนตฺวา อิเม ปญฺจวีสติ อวหารา เวทิตพฺพา ฯ
พึงประมวลปัญจกะทั้งหลายเหล่านี้ แล้วทราบอวหาร ๒๕ ประการเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้.
อิเมสุ จ ปน ปญฺจสุ ปญฺจเกสุ กุสเลน วินยธเรน โอติณฺณวตฺถุํ สหสา อวินิจฺฉินิตฺวาว ปญฺจ ฐานานิ โอโลเกตพฺพานิ,
ยานิ สนฺธาย โปราณา อาหุ
ก็แล พระวินัยธรผู้ฉลาดในปัญจกะ ๕ เหล่านี้ ไม่พึงด่วนวินิจฉัยอธิกรณ์ที่เกิดแล้ว พึงตรวจดูฐานะ ๕ ประการ
ซึ่งพระโบราณาจารย์ทั้งหลาย มุ่งหมายกล่าวไว้วา่
วตฺถุํ กาลญฺจ เทสญฺจ
ตุลยิตฺวา ปญฺจ ฐานานิ

อคฺฆํ ปริโภคปญฺจมํ
ธาเรยฺยตฺถํ วิจกฺขโณติ ฯ

“(พระวินัยธร)ผู้ฉลาด พึงสอบสวนฐานะ ๕ ประการคือ วัตถุ กาละ เทสะ
ราคา และการใช้สอยเป็นที่ ๕ แล้วพึงทรงอรรถคดีไว้” ดังนี้.
[อรรถาธิบายฐานะ ๕ ประการ]
[367] ตตฺถ “วตฺถุนฺติ ภณฺฑํ ฯ

บรรดา(ฐานะทั้ง ๕) นั้น ฐานะว่า วัตถุ ได้แก่ภัณฑะ
อวหารเกน หิ “มยา อิทํ นาม อวหฏนฺติ วุตฺเตปิ, อาปตฺตึ อนาโรเปตฺวาว ตํ ภณฺฑํ สสฺสามิกํ วา อสฺสามิกํ วา อุปปริกฺขิตพฺพํ ฯ
ก็เมื่อภิกษุผู้ลัก แม้รับเป็นสัตย์ว่า “ภัณฑะชื่อนี้ ผมลักไปจริง”
(พระวินัยธร) อย่าเพิ่งยกอาบัติขึ้นปรับทันที พึงพิจารณาว่า ภัณฑะนั้นมีเจ้าของหรือหาเจ้าของมิได้.
สสฺสามิเกปิ สามิกานํ สาลยภาโว วา นิราลยภาโว วา อุปปริกฺขิตพฺโพ ฯ
แม้ในภัณฑะที่มีเจ้าของ ก็พึงพิจารณาว่า เจ้าของยังมีอาลัยอยู่ หรือไม่มีอาลัยแล้ว.
สเจ เตสํ สาลยกาเล อวหฏํ, ภณฺฑํ อคฺฆาเปตฺวา อาปตฺติ กาเรตพฺพา ฯ
ถ้าภิกษุลักในเวลาที่เจ้าของเหล่านั้นยังมีอาลัย พระวินัยธรพึงตีราคาปรับอาบัติ.
สเจ นิราลยกาเล, น ปาราชิเกน กาเรตพฺโพ ฯ
ถ้า(ลัก)ในเวลาที่เจ้าของหาอาลัยมิได้, ไม่พึงปรับอาบัติปาราชิก.
ภณฺฑสามิเกสุ ปน ภณฺฑํ อาหราเปนฺเตสุ, ภณฺฑํ ทาตพฺพํ ฯ
แต่เมื่อเจ้าของภัณฑะให้นำภัณฑะมาคืน พึงให้ภัณฑะคืน.
อยเมตฺถ สามีจิ ฯ
อันนี้เป็นความชอบในเรื่องนี้.
[เรื่องภิกษุลักจีวร พระวินัยธรตัดสินว่าไม่เป็นอาบัติ]
อิมสฺส ปน อตฺถสฺส ทีปนตฺถมิทํ วตฺถุ ฯ
ก็เพื่อแสดงเนื้อความนี้ (ควรนำ)เรื่องนี้มา(สาธกดังต่อไปนี้):-
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ภาติยราชกาเล กิร มหาเจติยปูชาย ทกฺขิณทิสโต เอโก ภิกฺขุ สตฺตหตฺถํ ปณฺฑกุ าสาวํ อํเส กริตวฺ า เจติยงฺคณํ ปาวิสิ ฯ
ได้ยินว่า ในรัชกาลแห่งพระเจ้าภาติยราช ภิกษุรูปหนึ่ง พาดผ้ากาสาวะสีเหลือง ยาว ๗ ศอก ไว้ที่จะงอยบ่า
แล้วเข้าไปยังลานพระเจดีย์ จากทิศทักษิณ เพื่อบูชาพระมหาเจดีย์.
ตํขณเมว ราชาปิ เจติยวนฺทนตฺถํ อาคโต ฯ
ขณะนั้นเอง แม้พระราชก็เสด็จมา เพื่อถวายบังคมพระเจดีย์.
ตโต, อุสฺสารณาย วตฺตมานาย, มหาชนสมฺมโท อโหสิ ฯ
เวลานั้น เมื่อกำลังไล่ต้อนหมู่ชนไป, ความอลหม่านแห่งมหาชน ก็ได้มีขึ้นแล้ว.
อถโข โส ภิกฺขุ มหาชนสมฺมทปีฬิโต อํสโต ปตนฺตํ กาสาวํ อทิสวฺ าว นิกฺขนฺโต ฯ
คราวนั้นแล ภิกษุรูปนั้น ถูกความอลหม่านแห่งมหาชนเบียดเสียดแล้ว
ไม่ทันได้เห็นผ้ากาสาวะ ซึ่งพลัดตกไปจากจะงอยบ่าเลย ได้เดินออกไป.
นิกฺขมิตฺวา จ กาสาวํ อปสฺสนฺโต “โก อีทิเส ชนสมฺมเท กาสาวํ ลภติ, น ทานิ ตํ มยฺหนฺติ ธุรนิกฺเขปํ กตฺวา คโต ฯ
ก็แล ครั้นเดินออกไปแล้ว เมื่อไม่เห็นผ้ากาสาวะ ก็ทอดธุระว่า
“ใครจะหาผ้ากาสาวะได้ในเมื่อฝูงชนชุลมุนอยู่เช่นนี้, บัดนี้ ผ้ากาสาวะนั้น ไม่ใช่ของเรา” ดังนี้แล้วก็เดินออกไป.
อถญฺโญ ภิกฺขุ ปจฺฉา อาคจฺฉนฺโต ตํ กาสาวํ ทิสฺวา เถยฺยจิตฺเตน คเหตฺวา ปุน วิปฏิสารี หุตวฺ า
“อสฺสมโณ ทานิมฺหิ, วิพฺภมิสฺสามีติ จิตฺเต อุปฺปนฺเน, “วินยธเร ปุจฺฉิตฺวา ชานิสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ
คราวนั้น มีภิกษุรูปอื่นเดินมาภายหลัง ได้เห็นผ้ากาสาวะนั้นแล้ว ก็ถือเอาด้วยไถยจิต แต่กลับมีความเดือดร้อนขึ้น,
เมื่อเกิดความคิดขึ้นว่า “บัดนี้ เราไม่เป็นสมณะ, เราจักสึก” แล้วจึงคิดว่า “จักถามพระวินัยธรทั้งหลายดู จึงจักรู้ได้”.
เตน จ สมเยน จูฬสุมนตฺเถโร นาม สพฺพปริยตฺติธโร วินยาจริยปาโมกฺโข มหาวิหาเร ปฏิวสติ ฯ
ก็โดยสมัยนั้น มีภิกษุผู้ทรงพระปริยตั ิทั้งปวง ชื่อจูฬสุมนเถระ เป็นปาโมกขาจารย์ทางพระวินัย พักอยู่ในมหาวิหาร.
โส ภิกฺขุ เถรํ อุปสงฺกมิตวฺ า วนฺทิตวฺ า โอกาสํ กาเรตฺวา อตฺตโน กุกฺกุจจฺ ํ ปุจฺฉิ ฯ
ภิกษุรูปนั้นเข้าไปหาพระเถระแล้ว ไหว้ขอโอกาสแล้ว จึงได้เรียนถามข้อสงสัยของตน.
เถโร เตน ภฏฺเฐ [368] ชนกาเย ปจฺฉา อาคนฺตวฺ า คหิตภาวํ ญตฺวา “อตฺถิ ทานิ เอตฺถ โอกาโสติ จินฺเตตฺวา อาห
“สเจ กาสาวสฺสามิกํ ภิกฺขุํ อาเนยฺยาสิ, สกฺกา ภเวยฺย ตว ปติฏฺฐา กาตุนฺติ ฯ
พระเถระทราบความที่ผ้ากาสาวะอันภิกษุผู้มีภายหลังรูปนั้นถือเอา ในเมื่อฝูงชนแยกกันไปแล้ว คิดว่า
“คราวนี้ ก็พอมีโอกาสใน(การถือเอาผ้ากาสาวะ)นี้” จึงได้กล่าวว่า
“ถ้าคุณพึงนำภิกษุผู้เป็นเจ้าของผ้ากาสาวะมาได้ไซร้, ข้าพเจ้าอาจทำทีพ่ ึ่งให้แก่คุณได้.”
“กถาหํ ภนฺเต ตํ ทกฺขิสฺสามีติ ฯ
ภิกษุรูปนั้นเรียนว่า “กระผมจักเห็นท่านรูปนั้นได้อย่างไร? ขอรับ!”
“ตหึ ตหึ คนฺตฺวา โอโลเกหีติ ฯ
พระเถระสั่งว่า “คุณจงไปค้นดูในที่นั้นๆ เถิด.”
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โส ปญฺจปิ มหาวิหาเร โอโลเกตฺวา เนว อทฺทกฺขิ ฯ
เธอรูปนั้น ค้นดูมหาวิหารทั้ง ๕ แห่ง ก็มิได้พบเห็นเลย.
ตโต นํ เถโร ปุจฺฉิ “กตราย ทิสาย พหู ภิกฺขู อาคจฺฉนฺตีติ ฯ
ทีนั้น พระเถระถามเธอรูปนั้นว่า “พวกภิกษุพากันมาจากทิศไหนมาก?”
“ทกฺขิณาย ทิสาย ภนฺเตติ ฯ
เธอรูปนั้นเรียนว่า “จากทิศทักษิณ ขอรับ!”
“เตนหิ กาสาวํ ทีฆโต จ ติริยญฺจ มินิตฺวา ฐเปหิ. ฐเปตฺวา ทกฺขิณทิสาย วิหารปฏิปาฏิยา วิจินติ ฺวา ตํ ภิกฺขุํ อาเนหีติ ฯ
พระเถระสั่งว่า “ถ้าเช่นนั้นเธอจงวัดผ้ากาสาวะ ทั้งโดยส่วนยาวและโดยส่วนกว้าง แล้วเก็บไว้.
ครั้นเก็บแล้ว จงค้นหาดูตามลำดับวิหารทางด้านทิศทักษิณ แล้วนำภิกษุรูปนั้นมา.”
โส ตถา กตฺวา ตํ ภิกฺขุํ ทิสฺวา เถรสฺส สนฺตกิ ํ อาเนสิ ฯ
เธอรูปนั้น ทำตามคำสั่งนั้นแล้ว ก็ได้พบภิกษุรูปนั้น แล้วได้นำมายังสำนักพระเถระ.
เถโร ปุจฺฉิ “ตเวทํ กาสาวนฺติ ฯ “อาม ภนฺเตติ ฯ
พระเถระถามว่า “นี้ผ้ากาสาวะของเธอหรือ?” ภิกษุเจ้าของผ้าเรียนว่า “ใช่ขอรับ!”
“กุหินฺเต ปาติตนฺติ ฯ โส สพฺพํ อาจิกฺขิ ฯ
พระเถระถามว่า “เธอทำให้ตก ณ ที่ไหน.” เธอรูปนั้นก็เรียนบอกเรื่องทั้งหมดแล้ว.
เถโร เตน กตํ ธุรนิกฺเขปํ สุตฺวา อิตรํ ปุจฺฉิ “ตยา อิทํ กุหึ ทิสฺวา คหิตนฺติ ฯ
พระเถระได้ฟังการทอดธุระที่เธอนั้นทำแล้ว จึงถามรูป(ที่ถือเอาผ้า)นอกนี้วา่ “เธอได้เห็นผ้าผืนนี้ที่ไหน จึงได้ถือเอา?”
โสปิ สพฺพํ อาโรเจสิ ฯ
แม้เธอนั้น ก็เรียนบอกเรื่องทั้งหมด.
ตโต นํ เถโร อาห “สเจ เต สุทธฺ จิตฺเตน คหิตํ อภวิสฺส, อนาปตฺติเยว เต อสฺส. เถยฺยจิตฺเตน ปน คหิตตฺตา ทุกฺกฏํ อาปนฺโนสิ,
ตํ ทสฺเสตฺวา อนาปตฺติโก โหหิ, อิทญฺจ กาสาวํ อตฺตโน สนฺตกํ กตฺวา เอตสฺเสว ภิกฺขุโน เทหีติ ฯ
ต่อจากนั้น พระจึงกล่าวกะภิกษุ(รูปที่ถือเอาผ้า)นั้นว่า “ถ้าเธอจักได้ถือเอาด้วยจิตบริสทุ ธิ์แล้วไซร้, เธอก็ไม่พึงเป็นอาบัติเลย.
แต่เพราะถือเอาด้วยไถยจิต เธอจึงต้องอาบัติทุกกฏ, ครั้นเธอแสดงอาบัติทุกกฏนั้นแล้ว จักเป็นผู้ไม่มีอาบัติ.
อนึ่ง เธอจงทำผ้ากาสาวะผืนนี้ให้เป็นของตน แล้วถวายคืนแก่ภิกษุรูปนั้นเถิด.”
โส ภิกฺขุ อมเตเนว อภิสติ ฺโต ปรมสฺสาสมฺปตฺโต อโหสิ ฯ
ภิกษุรูปนั้น ได้ประสบความเบาใจเป็นอย่างยิ่ง เหมือนกับได้รดด้วยน้ำอมฤตฉะนั้น.
เอวํ วตฺถุ โอโลเกตพฺพํ ฯ
พระวินัยธรพึงสอดส่องถึงวัตถุอย่างนี้.
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“กาโลติ อวหารกาโล ฯ
ฐานะว่า กาล คือ กาลที่ลัก.
ตเทว หิ ภณฺฑํ กทาจิ สมคฺฆํ โหติ กทาจิ มหคฺฆํ ฯ
ด้วยว่า ภัณฑะนั้นเอง บางคราว มีราคาพอสมควร บางคราวมีราคาแพง.
ตสฺมา ตํ ภณฺฑํ, ยสฺมึ กาเล อวหฏํ, ตสฺมึเยว กาเล โย ตสฺส อคฺโฆ โหติ, เตน อคฺเฆน อาปตฺติ [369] กาเรตพฺพา ฯ
เพราะฉะนั้น ภัณฑะนั้น (พระวินัยธร)พึงปรับอาบัตติ ามราคาของในกาลที่ภิกษุลัก.
เอวํ กาโล โอโลเกตพฺโพ ฯ
พึงสอดส่องถึงกาลอย่างนี้.
“เทโสติ อวหารเทโส ฯ
ฐานะว่า ประเทศ คือ ประเทศที่ลัก.
ตํ หิ ภณฺฑํ, ยสฺมึ เทเส อวหฏํ, ตสฺมึเยว เทเส โย ตสฺส อคฺโฆ โหติ, เตน อคฺเฆน อาปตฺติ กาเรตพฺพา ฯ
ก็ภัณฑะนั้น ภิกษุลักในประเทศใด, พระวินัยธรพึงปรับอาบัตติ ามราคาของในประเทศนั้นนั่นแหละ.
ภณฺฑฏฺฐานเทเส หิ ภณฺฑํ สมคฺฆํ โหติ, อญฺญตฺถ มหคฺฆํ โหติ ฯ
ด้วยว่า ในประเทศที่เกิดของภัณฑะ ภัณฑะย่อมมีราคาพอสมควร, ในประเทศอื่นย่อมมีราคาแพง.
อิมสฺสาปิ จ อตฺถสฺส ทีปนตฺถมิทํ วตฺถุ ฯ
ก็เพื่อแสดงเนื้อความแม้นี้ ควรสาธกเรือ่ งดังต่อไปนี้:อนฺตรสมุทฺเท กิร เอโก ภิกฺขุ สุสณฺฐานํ นาฬิเกรํ ลภิตฺวา ภมํ อาโรเปตฺวา
สงฺขถาลกสทิสํ มโนรมํ ปานียถาลกํ กตฺวา ตตฺเถว ฐเปตฺวา เจติยคิรึ อคมาสิ ฯ
ได้ยินว่าในประเทศคาบฝั่งสมุทร มีภิกษุรูปหนึ่ง ได้มะพร้าวมีสัณฐานดี
จึงให้กลึงทำเป็นโอน้ำ ที่น่าพอใจ เช่นกับกระดองสังข์ แล้ววางไว้ที่ประเทศนั้นนั่นเอง ได้ไปยังเจติยคีรวี ิหาร.
อถญฺโญ ภิกฺขุ อนฺตรสมุทฺทํ คนฺตฺวา ตสฺมึ วิหาเร ปฏิวสนฺโต ตํ ถาลกํ ทิสฺวา เถยฺยจิตฺเตน คเหตฺวา เจติยคิริเมว อาคโต ฯ
คราวนั้น มีภิกษุรูปอื่นได้ไปยังประเทศคาบฝั่งสมุทร พักอยู่ที่วิหารนั้น เห็นโอนั้น จึงได้ถือเอาด้วยไถยจิต
แล้วก็มายังเจติยคีรวี ิหารนั่นเอง.
ตสฺส ตตฺถ ยาคุํ ปิวนฺตสฺส, ตํ ถาลกํ ทิสวฺ า ถาลกสฺสามิโก ภิกฺขุ อาห “กุโต เต อิทํ ลทฺธนฺติ ฯ
เมื่อเธอรูปนั้นดื่มข้าวยาคูอยู่ที่เจติยคีรวี ิหารนั้น, ภิกษุเจ้าของโอ ได้เห็นโอนั้นเข้า จึงกล่าวว่า “คุณได้โอนี้มาจากไหน?”
“อนฺตรสมุทฺทโต เม อานีตนฺติ ฯ
(ภิกษุรูปที่ถือมานั้น ตอบว่า) “ผมนำมาจากประเทศคาบฝั่งสมุทร.”
โส “เนตํ ตว สนฺตกํ, เถยฺยาย เต คหิตนฺติ สงฺฆมชฺฌํ อากฑฺฒิ ฯ
ภิกษุ(เจ้าของโอ)นั้น กล่าวว่า “โอนี้ ไม่ใช่ของคุณ, คุณถือเอาด้วยความเป็นขโมย” ดังนี้แล้ว จึงได้ฉุดคร่าไปยังท่ามกลางสงฆ์.
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ตตฺถ วินิจฺฉยํ อลภิตฺวา มหาวิหารํ อาคมึสุ ฯ
ใน(เจติยคีรวี ิหาร)นั้น ภิกษุทั้งหลายก็ไม่ได้รับความชี้ขาด จึงได้พากันกลับมายังมหาวิหาร.
ตตฺถ เภรึ ปหราเปตฺวา มหาเจติยสมีเป สนฺนิปาตํ กตฺวา วินิจฺฉยํ อารภึสุ ฯ
เธอทั้งหลายให้ตกี ลองประกาศใน(มหาวิหาร) แล้วทำการประชุมใกล้มหาเจดีย์ เริ่มวินจิ ฉัยกัน.
วินยธรตฺเถรา อวหารํ ปญฺญาเปสุํ ฯ
พระเถระผู้ทรงพระวินัยทั้งหลาย ก็ได้บัญญัติอวหารไว้แล้ว.
ตสฺมิญฺจ สนฺนิปาเต อาภิธมฺมิกโคทตฺตตฺเถโร นาม วินยกุสโล โหติ ฯ
ก็แล ภิกษุผู้ฉลาดในพระวินัยชื่ออาภิธรรมิกโคทัตตเถระ ก็อยู่ในสันนิบาตนั้นด้วย.
โส เอวมาห “อิมินา อิทํ ถาลกํ กุหึ อวหฏนฺติ ฯ
พระเถระนั้นกล่าวอย่างนีว้ ่า “ภิกษุรูปนี้ลักโอนี้ในที่ไหน?”
“อนฺตรสมุทฺเท อวหฏนฺติ ฯ
ภิกษุทั้งหลาย. เธอลักที่ประเทศคาบฝั่งสมุทร.
“ตตฺรีทํ กึ อคฺฆตีติ ฯ
พระเถระ.

ที่(ประเทศ)นั้น โอนี้ มีคา่ เท่าไร?

“น กิญจฺ ิ อคฺฆติ ฯ
ภิกษุทั้งหลาย. ไม่มีคา่ อะไรๆ.
“ตตฺร หิ นาฬิเกรํ ภินฺทิตวฺ า มิญฺชํ ขาทิตฺวา กปาลํ ฉฑฺเฑนฺติ. ทารุอตฺถํ ปน ผรตีติ ฯ
พระเถระ.

ความจริง ที่(ประเทศ)นั้น (พวกประชาชน)ต่อยมะพร้าว เคี้ยวกินเยื่อข้างใน แล้วก็ทิ้งกะลาไว้.
ก็กะลานั้นสำเร็จประโยชน์เป็นฟืน (เท่านัน้ ).

“อิมสฺส ภิกฺขุโน [370] เอตฺถ หตฺถกมฺมํ กึ อคฺฆตีติ ฯ
พระเถระ.

หัตถกรรมใน(โอ)นี้ ของภิกษุรูปนี้ มีค่าเท่าไร?

“มาสกํ วา อูนมาสกํ วาติ ฯ
ภิกษุทั้งหลาย. มีคา่ หนึ่งมาสก หรือหย่อนกว่าหนึ่งมาสก.
“อตฺถิ ปน กตฺถจิ สมฺมาสมฺพุทฺเธน มาสเก วา อูนมาสเก วา ปาราชิกํ ปญฺญตฺตนฺติ ฯ
พระเถระ.

ก็มใี นที่ไหนบ้าง ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบัญญัติปาราชิกไว้
เพราะทรัพย์หนึ่งมาสก หรือเพราะทรัพย์หย่อนกว่าหนึ่งมาสก?

เอวํ วุตฺเต, “สาธุ สาธุ, สุกถิตํ สุวินิจฺฉิตนฺติ เอกสาธุกาโร อโหสิ ฯ
เมื่อพระเถระกล่าวอย่างนี้แล้ว ก็ได้มีสาธุการเป็นอันเดียวกันว่า “ดีละๆ, พระคุณท่านกล่าวชอบแล้ว. วินิจฉัยถูกต้องดีแล้ว”.
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เตน จ สมเยน ภาติยราชาปิ เจติยวนฺทนตฺถํ นครโต นิกฺขนฺโต ตํ สทฺทํ สุตวฺ า “กึ อิทนฺติ ปุจฺฉิตฺวา สพฺพํ ปฏิปาฏิยา สุตวฺ า
นคเร เภริญฺจาราเปสิ “มยิ สนฺเต, ภิกฺขูนมฺปิ ภิกฺขุนีนมฺปิ คิหีนมฺปิ อธิกรณํ อาภิธมฺมิกโคทตฺตตฺเถเรน วินิจฺฉิตํ สุวินิจฺฉิตํ,
ตสฺส วินิจฺฉเย อติฏฺฐมานํ ราชาณาย ฐเปมีติ ฯ
ก็คราวนั้น แม้พระเจ้าภาติยราช ก็เสด็จออกจากพระนครเพื่อถวายบังคมพระเจดีย์ ได้สดับเสียงนั้น จึงตรัสถามว่า
“นี้เรื่องอะไรกัน” ครั้นได้สดับเรื่องทั้งหมดตามลำดับแล้ว จึงทรงรับสั่งให้เที่ยวตีกลองประกาศในพระนครให้รวู้ ่า
“เมื่อเรายังมีชีวติ อยู่, อธิกรณ์ของพวกภิกษุบ้าง พวกภิกษุณีบ้าง พวกคฤหัสถ์บ้าง
ที่พระอาภิธรรมิกโคทัตตเถระตัดสินแล้ว เป็นอันตัดสินถูกต้องดี, เราจะลงราชอาญาคนผู้ไม่ตั้งอยู่ในคำตัดสินของท่าน.”
เอวํ เทโส โอโลเกตพฺโพ ฯ
พึงสอดส่องถึงประเทศอย่างนี้.
[พระวินัยธรควรสอดส่องราคาและการใช้สอย]
“อคฺโฆติ ภณฺฑคฺโฆ ฯ
ฐานะว่า ราคา คือ ราคาของ.
นวภณฺฑสฺส หิ โย อคฺโฆ โหติ, โส ปจฺฉา ปริหายติ ฯ
ด้วยว่า ภัณฑะใหม่ ย่อมมีราคา ภายหลัง ราคาย่อมลดลงได้.
ยถา นวโธโต ปตฺโต อฏฺฐ วา ทส วา อคฺฆติ, โส ปจฺฉา ฉิทฺโท วา อาณิคณฺฑิกาหโต วา อปฺปคฺโฆ โหติ ฯ
เหมือนบาตรที่ระบมใหม่ ย่อมมีราคาถึง ๘ หรือ ๑๐ กหาปณะ,
ภายหลัง บาตรนั้น มีช่องทะลุ หรือถูกหมุดและปมทำลาย ย่อมมีราคาน้อย ฉะนั้น.
ตสฺมา น สพฺพทา ภณฺฑํ ปกติอคฺเฆเนว กาตพฺพนฺติ ฯ
เพราะฉะนั้น (พระวินัยธร)ไม่พึงตีราคาของ ด้วยราคาตามปกติเสมอไป ทีเดียวแล.
เอวํ อคฺโฆ โอโลเกตพฺโพ ฯ
พึงสอดส่องถึงราคาอย่างนี้.
“ปริโภโคติ ภณฺฑปริโภโค ฯ
ฐานะว่า การใช้สอย คือ การใช้สอยภัณฑะ.
ปริโภเคนาปิ หิ วาสีอาทิภณฺฑสฺส อคฺโฆ ปริหายติ ฯ
ด้วยว่า ราคาของภัณฑะมีมีดเป็นต้น ย่อมลดราคาลง แม้เพราะการใช้สอย.
ตสฺมา เอวํ อุปปริกฺขิตพฺพํ ฯ
เพราะฉะนั้น (พระวินัยธร)ควรพิจารณาอย่างนี้.
สเจ โกจิ กสฺสจิ ปาทคฺฆนกํ วาสึ หรติ, ตตฺร วาสีสามิโก ปุจฺฉิตพฺโพ “ตยา อยํ วาสี กิตฺตเกน กีตาติ ฯ
คือ ถ้าภิกษุบางรูปลักมีดของใครๆ มาซึ่งมีราคาได้บาทหนึ่ง,
บรรดา(เจ้าของและผู้มิใช่เจ้าของมีด)เหล่านั้น พระวินัยธรพึงถามเจ้าของมีดว่า “ท่านซื้อมีดนี้มาด้วยราคาเท่าไร?”
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“ปาเทน ภนฺเตติ ฯ
เจ้าของมีดเรียนว่า “บาทหนึ่งขอรับ!.”
“กึ ปน เต กีณิตวฺ าว ฐปิตา อุทาหุ นํ วลญฺเชสีติ ฯ
พระวินัยธรถามว่า “ก็ทา่ นซื้อมาแล้วเก็บไว้ หรือใช้มดี นั้นบ้าง?”
สเจ วทติ “เอกทิวสํ เม ทนฺตกฏฺฐํ วา รชนจฺฉลฺลึ วา ปตฺตปจนกทารุํ วา [371] ฉินฺนา ฆํสิตฺวา วา นิสิตาติ
อถ[“]สฺส โปราโณ อคฺโฆ ภฏฺโฐติ เวทิตพฺโพ ฯ
ถ้าเจ้าของมีดเรียนว่า “ในวันหนึ่ง ผมใช้ตัดไม้สฟี ันบ้าง สะเก็ดน้ำย้อมบ้าง ฟืนระบมบาตรบ้าง ขัดถูลับแล้วบ้าง” ดังนี้ไซร้,
คราวนั้น พระวินัยธรพึงทราบว่า “ราคาเดิมแต่ก่อนของมีดนั้นตกไปแล้ว.”
ยถา จ วาสิยา, เอวํ อญฺชนิยา วา อญฺชนีสลากาย วา กุญฺจิกาย วา
ปลาเสน วา ถุเสหิ วา อิฏฺฐกจุณฺเณน วา เอกวารํ ฆํสติ ฺวา โธวนมตฺเตนาปิ อคฺโฆ ภสฺสติ ฯ
มีด(ย่อมมีราคาตกไป) ฉันใด, ยาหยอดตาก็ดี ไม้ป้ายยาหยอดตาก็ดี กุญแจก็ดี ย่อมมีราคาตกไป ฉันนั้น
แม้เพราะเหตุเพียงถูขัดทำให้สะอาด ด้วยใบไม้ แกลบ หรือด้วยผงอิฐ เพียงครั้งเดียว.
ติปุมณฺฑลสฺส มกรทนฺตจฺเฉเทนาปิ มชฺชนมตฺเตนาปิ.
ก้อนดีบุก(ย่อมมีราคาตกไป) เพราะการตัดด้วยฟันมังกรบ้าง เพราะเพียงการขัดถูบ้าง.
อุทกสาฏิกาย สกึ นิวาสนปารุปเนนาปิ ปริโภคสีเสน อํเส วา สีเส วา ฐปนมตฺเตนาปิ
ผ้าอาบน้ำ (ย่อมมีราคาตกไป)
เพราะการนุ่งห่มเพียงครั้งเดียวบ้าง เพราะเพียงพาดไว้บนจะงอยบ่าหรือบนศีรษะ โดยมุ่งถึงการใช้สอยบ้าง,
ตณฺฑุลาทีนํ ปปฺโผฏเนนาปิ ตโต เอกํ วา เทฺว วา อปนยเนนาปิ อนฺตมโส เอกํ ปาสาณสกฺขรํ อุทฺธริตฺวา ฉฑฺฑติ มตฺเตนาปิ
วัตถุทั้งหลายมีข้าวสารเป็นต้น (ย่อมมีราคาตกไป) เพราะการฝัดบ้าง
เพราะการคัดออกทีละเมล็ดหรือสองเมล็ดจาก(ข้าวสารเป็นต้น)นั้นบ้าง
โดยที่สดุ เพราะการเก็บก้อนหินและก้อนกรวดทิ้งทีละก้อนบ้าง.
สปฺปิเตลาทีนํ ภาชนนฺตรปริวตฺตเนนาปิ อนฺตมโส ตโต มกฺขิกํ วา กิปีลิกํ วา อุทฺธริตฺวา ฉฑฺฑติ มตฺเตนาปิ.
วัตถุทั้งหลายมีเนยใสและน้ำมันเป็นต้น (ย่อมมีราคาตกไป) เพราะการเปลี่ยนภาชนะอื่นบ้าง
โดยที่สดุ เพราะเพียงเก็บแมลงวันหรือมดแดงออกทิ้งจากเนยใสเป็นต้นนั้นบ้าง.
คุฬปิณฺฑกสฺส มธุรภาวชานนตฺถํ นเขน วิชฺฌิตวฺ า อนุมตฺตคฺคหิตมตฺเตนาปิ อคฺโฆ ภสฺสติ ฯ
งบน้ำอ้อยย่อมมีราคาตกไป แม้เพราะเพียงเอาเล็บเจาะดูเพื่อรู้ความมีรสหวาน แล้วถือเอาเพียงหน่อยหนึ่ง .
ตสฺมา ยงฺกิญฺจิ ปาทคฺฆนกํ วุตฺตนเยเนว สามิเกหิ ปริโภเคน อูนํ กตํ โหติ, น ตํ อวหโฏ ภิกฺขุ ปาราชิเกน กาเรตพฺโพ ฯ
เพราะฉะนั้น สิ่งของชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่มรี าคาถึงบาท ซึ่งเจ้าของทำให้มีราคาหย่อนไป
เพราะการใช้สอย โดยนัยดังทีก่ ล่าวแล้วนั่นแหละ, พระวินัยธร ไม่ควรปรับภิกษุผู้ลักภัณฑะนั้น ถึงปาราชิก.
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เอวํ ปริโภโค โอโลเกตพฺโพ ฯ
พึงสอดส่องถึงการใช้สอยอย่างนี้.
เอวํ อิมานิ ตุลยิตวฺ า ปญฺจ ฐานานิ ธาเรยฺยตฺถํ วิจกฺขโณ อาปตฺตึ วา อนาปตฺตึ วา ครุกํ วา ลหุกํ วา อาปตฺตึ ยถาฐาเน ฐเปยฺยาติ ฯ
พระวินัยธรผู้ฉลาด พึงสอบสวน(ฐานะ ๕) เหล่านี้ อย่างนี้แล้ว พึงทรงไว้ซึ่งอรรถคดี
คือ พึงตั้งไว้ซึ่งอาบัติ หรืออนาบัติ ครุกาบัติ หรือลหุกาบัติ ในสถานที่ควรแล.
นิฏฺฐิโต “อาทิเยยฺย ฯเปฯ สงฺเกตํ วีตินาเมยฺยาติ อิเมสํ ปทานํ วินิจฺฉโย ฯ
วินิจฉัยบทเหล่านี้ คือ ตู่ ลัก ฉ้อ ให้อริ ิยาบถกำเริบ ให้เคลื่อนจากฐาน ให้ล่วงเลยเขตกำหนดหมาย จบแล้ว.
[อรรถาธิบายทรัพย์ที่ควรแก่ทุติยปาราชิก]
อิทานิ ยมิทํ “ยถารูเป อทินฺนาทาเนติอาทีนิ วิภชนฺเตน “ยถารูปนฺนามาติอาทิ วุตฺตํ
บัดนี้ พระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงจำแนกบทมีว่า ยถารูเป อทินฺนาทาเน เป็นต้น จึงตรัสคำว่า ยถารูปนฺนาม เป็นต้นนี้.
ตตฺถ “ยถารูปนฺติ ยถาชาติกํ ฯ
จะวินิจฉัยในคำว่า ยถารูปํ เป็นต้นนั้น:(ทรัพย์)มีตามกำเนิด ชื่อว่า(ทรัพย์)เห็นปานใด.
ตํ [372] ปน ยสฺมา ปาทโต ปฏฺฐาย โหติ, ตสฺมา ปาทํ วา ปาทารหํ วา อติเรกปาทํ วาติ อาห ฯ
ก็(ทรัพย์มตี ามกำเนิด)นั้น ย่อมมีตั้งแต่บาทหนึ่งขึ้นไป,
เพราะเหตุนั้น (พระผู้มีพระภาค)จึงตรัสว่า “บาทหนึ่งก็ดี ควรแก่บาทหนึ่งก็ดี เกินกว่าบาทหนึ่งก็ดี”.
ตตฺถ ปาเทน กหาปณสฺส จตุตฺถภาคํ อกปฺปิยภณฺฑเมว ทสฺเสติ ฯ
ใน(ศัพท์วา่ ปาทะ เป็นต้น)นั้น (พระผู้มีพระภาค)ทรงแสดงเฉพาะอกัปปิยภัณฑ์เท่าส่วนที่ ๔ แห่งกหาปณะด้วยปาทศัพท์.
ปาทารเหน ปาทคฺฆนกํ กปฺปิยภณฺฑํ ฯ
(ทรงแสดง)กัปปิยภัณฑ์ได้ราคาบาทหนึ่ง ด้วยปาทารหศัพท์.
อติเรกปาเทน อุภยมฺปิ ฯ
(ทรงแสดงกัปปิยภัณฑ์และอกัปปิยภัณฑ์) แม้ทั้งสองอย่าง ด้วยอติเรกปาทศัพท์.
เอตฺตาวตา สพฺพากาเรน ทุติยปาราชิกปโหนกวตฺถุ ทสฺสิตํ โหติ ฯ
วัตถุพอแก่ทุติยปาราชิก เป็นอันทรงแสดงแล้ว โดยอาการทั้งปวง ด้วยศัพท์เพียงเท่านี้.
“ปถพฺยาราชาติ สกลปฐวิยา ราชา ทีปจกฺกวตฺตี อโสกสทิโส, โย วา ปนญฺโญปิ เอกทีเป ราชา สีหลราชสทีโส ฯ
พระราชาแห่งปฐพีทั้งสิ้น คือเป็นจักรพรรดิในทวีป เช่นพระเจ้าอโศก ชื่อพระราชาทั่วทั้งแผ่นดิน ,
ก็หรือว่า ผูใ้ ดแม้อื่น ซึ่งเป็นพระราชาในทวีปอันหนึ่ง เช่นพระราชาสิงหล (ผู้นั้น ก็ชื่อพระราชาทัว่ ทั้งแผ่นดิน).
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“ปเทสราชาติ เอกทีปสฺส ปเทสิสฺสโร พิมพฺ ิสารปเสนทิอาทโย วิย ฯ
(พระราชา)ผู้เป็นใหญ่เฉพาะประเทศ แห่งทวีปอันหนึ่ง ดังพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าปเสนทิเป็นต้น
ชื่อพระราชาเฉพาะประเทศ.
มณฺฑลิกา นาม, เย ทีปปฺปเทเสปิ เอกเมกํ มณฺฑลํ ภุญฺชนฺติ ฯ
ชนเหล่าใด ปกครองมณฑลอันหนึ่งๆ แม้ในประเทศแห่งทวีป ชนเหล่านั้นชื่อผู้ครองมณฑล.
“อนฺตรโภคิกา นาม ทฺวินฺนํ ราชูนํ อนฺตรา กติปยคามสฺสามิกา ฯ
เจ้าของแห่งบ้านตำบลน้อยๆ ในระหว่างแห่งพระราชาสองพระองค์ ชื่อผู้ครองระหว่างแดน.
“อกฺขทสฺสาติ ธมฺมวินิจฺฉนกา ฯ
(อมาตย์)ผู้วินิจฉัยคดี ชื่อผูพ้ ิพากษา.
เต ธมฺมสภายํ นิสีทติ ฺวา อปราธานุรูปํ โจรานํ หตฺถปาทจฺเฉชฺชาทึ อนุสาสนฺติ ฯ
(ผูพ้ พิ ากษา)เหล่านัน้ นัง่ ในศาล (ธรรมสภา) แล้ว ย่อมสัง่ การลงโทษมีตดั มือและเท้าของพวกโจรเป็นต้น ตามสมควรแก่ความผิด.
เย ปน ฐานนฺตรปฺปตฺตา อมจฺจา วา ราชกุมารา วา กตาปราธา โหนฺติ, เต รญฺโญ อาโรเจนฺติ ครุกํ ฐานํ สยํ น วินิจฺฉินนฺติ ฯ
ส่วนชนเหล่าใดเป็นอมาตย์ผู้ถึงฐานันดร หรือราชบุตร เป็นผู้ทำความผิด,
(ผูพ้ ิพากษาเหล่านั้น) ย่อมกราบทูลชนเหล่านั้นแด่พระราชา หาได้วินิจฉัยคดีที่หนักด้วยตนเองไม่.
“มหามตฺตาติ ฐานนฺตรปฺปตฺตา มหาอมจฺจา ฯ
อมาตย์ผู้ใหญ่ซึ่งได้ฐานันดร ชื่อว่ามหาอมาตย์.
เตปิ ตตฺถ ตตฺถ คาเม วา นิคเม วา นิสีทิตวฺ า ราชกิจฺจํ กโรนฺติ ฯ
แม้มหาอมาตย์เหล่านั้น ย่อมนั่งทำราชกิจในคามหรือในนิคมนั้นๆ.
“เย วา ปนาติ อญฺเญปิ เย ราชกุลนิสฺสติ า วา สกิสฺสริยนิสฺสิตา วา หุตฺวา เฉชฺชเภชฺชํ อนุสาสนฺติ,
สพฺเพปิ เต อิมสฺมึ อตฺเถ “ราชาโนติ ทสฺเสติ ฯ
ด้วยบทว่า เย วา ปน (นี)้ พระผู้มพี ระภาคทรงแสดงว่า
“ชนเหล่าใดแม้อื่น เป็นผู้อาศัยราชสกุล หรืออาศัยความเป็นใหญ่ของตนเอง ย่อมสั่งการได้เด็ดขาด
ชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดทรงแสดงว่า ราชาโน ในอรรถนี้ (ด้วย).”
“หเนยฺยุนฺติ โปเถยฺยุญฺเจว ฉินฺเทยฺยุญฺจ ฯ
บทว่า หเนยฺยุํ ได้แก่ พึงโบยและพึงตัด.
“ปพฺพาเชยฺยุนฺติ นีหเรยฺยํุ ฯ
บทว่า ปพฺพาเชยฺยุํ ได้แก่ พึงเนรเทศเสีย.
“โจโรสีติเอวมาทีนิ จ วตฺวา ปริภาเสยฺยุํ ฯ
และ๑(พระราชาทั้งหลาย)พึงกล่าวบริภาษอย่างนี้ว่า “เจ้าเป็นโจร” ดังนี้เป็นต้น.
๑ แปลว่า และพระราชาทั้งหลายตรัสคำเป็นต้นว่า.… ดังนี้ ชื่อว่าพึงบริภาษ ก็มี.
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เตเนวาห “ปริภาโส เอโสติ ฯ
เพราะเหตุนั้นแล (พระผู้มพี ระภาค)จึงตรัสว่า “นั่นเป็นการบริภาษ.”
“ปุริมํ อุปาทายาติ เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวิตฺวา ปาราชิกํ อาปตฺตึ อาปนฺนํ [373] ปุคฺคลํ อุปาทาย ฯ
สองบทว่า ปุริมํ อุปาทาย มีความว่า เทียบบุคคลผู้เสพเมถุนธรรม ต้องอาบัติปาราชิก.
เสสํ ปุพฺเพ วุตฺตนยตฺตา อุตตฺ านปทตฺถตฺตา จ ปากฏเมวาติ ฯ
คำที่เหลือนับว่าแจ่มแจ้งแล้วทั้งนั้น เพราะมีนัยดังกล่าวแล้วในก่อน และเพราะมีเนื้อความเฉพาะบทง่าย ฉะนี้แล.
เอวํ อุททฺ ิฏฺฐสิกฺขาปทํ ปทานุกฺกเมน วิภชิตฺวา
อิทานิ, ยนฺตํ “อาทิเยยฺยาติอาทีหิ ฉหิ ปเทหิ สงฺเขปโต อาทานํ ทสฺเสตฺวา
สงฺเขปโตเยว “ปาทํ วา ปาทารหํ วา อติเรกปาทํ วาติ อาทาตพฺพํ ภณฺฑํ ทสฺสิตุํ,
ตํ, ยตฺถ ยตฺถ ฐิตํ, ยถา ยถา อาทานํ คจฺฉติ อนาคเต ปาปภิกฺขูนํ เลโสกาสนิรุนฺธนตฺถํ, ตถา ตถา วิตฺถารโต ทสฺเสตุํ
“ภุมฺมฏฺฐํ ถลฏฺฐนฺติอาทินา นเยน มาติกํ ฐเปตฺวา
“ภุมฺมฏฺฐนฺนาม ภณฺฑํ ภูมิยํ นิกฺขิตฺตํ โหตีติอาทินา นเยน ตสฺส วิภงฺคํ อาห ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) ครั้นทรงจำแนกสิกขาบทที่ทรงแสดงขึ้นแล้ว ตามลำดับบทอย่างนั้นแล้ว
บัดนี้ จึงทรงตั้งมาติกา โดยนัยเป็นต้นว่า ภุมฺมฏฺฐํ ถลฏฺฐํ
แล้วตรัสวิภังค์แห่งบทมาติกานั้น โดยนัยมีคำว่า ภุมฺมฏฺฐํ นาม ภณฺฑํ ภูมิยํ นิกฺขิตฺตํ โหติ เป็นต้น
เพื่อทรงแสดงการถือเอา โดยสังเขป ด้วยหกบทมีบทว่า อาทิเยยฺย เป็นต้นแล้ว
แสดงภัณฑะที่จะพึงถือเอา โดยสังเขปเหมือนกันว่า ‘บาทหนึ่งก็ดี ควรแก่บาทหนึ่งก็ดี เกินกว่าบาทหนึ่งก็ดี’ โดยพิสดาร
โดยอาการที่ภัณฑะนั้นตั้งอยูใ่ นที่ใดๆ จึงถึงความ(เป็นของจะพึง)ถือเอา เพื่อปิดโอกาสแห่งเลสของบาปภิกษุทั้งหลายในอนาคต.
ตตฺรายํ อนุตตฺ านปทวณฺณนาย สทฺธึ วินิจฺฉยกถา ฯ
วินิจฉัยกถา พร้อมด้วยวรรณนาบทที่ไม่ตื้น ใน(คำว่า นิกฺขิตฺตํ เป็นต้น)นั้น (พึงทราบ)ดังนี้:
“นิกฺขิตฺตนฺติ ภูมิยํ นิกฺขนิตฺวา ฐปิตํ ฯ
บทว่า นิกฺขิตฺตํ ได้แก่ ที่ฝังเก็บไว้ในแผ่นดิน.
“ปฏิจฺฉนฺนนฺติ ปํสุอิฏฺฐกาทีหิ ปฏิจฺฉนฺนํ ฯ
บทว่า ปฏิจฺฉนฺนํ ได้แก่ ที่เขาปกปิดไว้ ด้วยวัตถุมีดินร่วนและอิฐ เป็นต้น.
“ภุมฺมฏฺฐํ ภณฺฑํ ฯเปฯ คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ
ตํ เอวํ นิกฺขนิตฺวา วา ปฏิจฺฉาเทตฺวา วา ฐปิตตฺตา ภูมิยํ ฐิตํ ภณฺฑํ โย ภิกฺขุ เกนจิเทว อุปาเยน ญตฺวา
“อาหริสฺสามีติ เถยฺยจิตฺโต หุตวฺ า รตฺติภาเค อุฏฺฐาย คจฺฉติ ฯ
ข้อว่า ภุมฺมฏฺฐํ ภณฺฑํ ฯเปฯ คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส มีความว่า
ภิกษุใดรู้ดว้ ยอุบายบางอย่างนั่นเทียว ซึ่งภัณฑะนั้น ที่ชอื่ ว่าตั้งอยู่ในแผ่นดิน เพราะเป็นของที่เขาฝัง หรือปกปิดตั้งไว้อย่างนั้น
เป็นผู้มีไถยจิตว่า “เราจักลัก” แล้วลุกขึ้นไปในราตรีภาค.
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โส ภณฺฑฏฺฐานํ อปฺปตฺวาปิ สพฺพกายวจีวิกาเรสุ ทุกฺกฏํ อาปชฺชติ ฯ
ภิกษุนั้น แม้ไปไม่ถึงที่แห่งภัณฑะ ย่อมต้องทุกกฏ เพราะกายวิการและวจีวิการทั้งปวง.
[อรรถาธิบายอาบัติที่เป็นบุพพประโยคแห่งทุติยปาราชิก]
กถํ ฯ
ถามว่า “ต้องอย่างไร?”
โส หิ ตสฺส อาหรณตฺถาย อุฏฺฐหนฺโต ยํยํ องฺคปจฺจงฺคํ ผนฺทาเปติ, สพฺพตฺถ ทุกฺกฏเมว ฯ
แก้ว่า “ต้องอย่างนี้ คือ:จริงอยู่ (ภิกษุ)นั้น เมื่อลุกขึ้น เพื่อต้องการจะลักทรัพย์นั้น ให้อวัยวะน้อยใหญ่ใดๆ เคลื่อนไหว
(ย่อมต้อง)ทุกกฏ ในเพราะ(อวัยวะเคลื่อนไหว) ทุกครั้งไป.
นิวาสนปารุปนํ สณฺฐเปติ หตฺถวาเร หตฺถวาเร ทุกกฺ ฏํ ฯ
จัดผ้านุ่งและผ้าห่ม (ก็ต้อง)ทุกกฏทุกๆ ครั้งที่มือเคลื่อนไหว.
มหนฺตํ นิธานํ น สกฺกา เอเกน นีหริตุํ “ทุติยํ ปริเยสิสฺสามีติ กสฺสจิ สหายสฺส สนฺติกํ คนฺตุกาโม ทฺวารํ วิวรติ
ปทวาเร หตฺถวาเร จ ทุกฺกฏํ ฯ
เธอรูปเดียวไม่อาจนำทรัพย์ที่ฝังไว้ซึ่งมีจำนวนมากออกไป จึงคิดว่า “เราจักแสวงหาเพื่อน” ดังนี้แล้ว
ต้องการไปยังสำนักของสหายบางรูป เปิดประตู[ออกไป] (ก็ต้อง)ทุกกฏทุกๆ ย่างเท้า และทุกๆ ครั้งที่มือเคลื่อนไหว.
ทฺวารปิทหเน [374] ปน อญฺญสฺมึ วา คมนสฺส อนุปกาเร อนาปตฺติ ฯ
แต่ไม่เป็นอาบัติ เพราะปิดประตู หรือเพราะกายกรรมและวจีกรรมอย่างอื่น ซึ่งไม่เป็นการอุดหนุนแก่การไป.
ตสฺส นิปนฺโนกาสํ คนฺตฺวา “อิตฺถนฺนามาติ ปกฺโกสติ ตมตฺถํ อาโรเจตฺวา “เอหิ คจฺฉามาติ วทติ. วาจาย วาจาย ทุกฺกฏํ ฯ
เธอเดินไปยังไปโอกาสที่ภกิ ษุรูปนั้นนอน แล้วเรียกภิกษุนั้นว่า “ท่านผู้มีชื่อนี้” แจ้งความประสงค์นั้นให้ทราบ
จึงกล่าวชักชวนว่า “ท่านมาไปกันเถิด”. (ย่อมต้อง)ทุกกฏทุกๆ คำพูด.
โส ตสฺส วจเนน อุฏฺฐหติ. ตสฺสาปิ ทุกฺกฏํ ฯ
ภิกษุรูปนั้นลุกขึ้นตามคำ(ชักชวน)ของเธอ, แม้เธอรูปนั้น ก็เป็นทุกกฏ.
อุฏฐฺ หิตวฺ า ตสฺส สนฺตกิ ํ คนฺตกุ าโม นิวาสนปารุปนํ สณฺฐเปติ ทฺวารํ วิวริตวฺ า ตสฺส สมีปํ คจฺฉติ หตฺถวารปทวาเรสุ สพฺพตฺถ ทุกกฺ ฏํ ฯ
ครั้นเธอลุกขึ้นแล้วประสงค์จะเดินไปยังสำนักของภิกษุรูป(ต้นคิด)นั้น จัดผ้านุ่งและผ้าห่ม ปิดประตูแล้ว
เดินไปใกล้ภกิ ษุรูป(ต้นคิด)นั้น (ก็ต้อง)ทุกกฏ เพราะขยับมือและย่างเท้าทุกๆ ครั้งไป.
โส ตํ ปุจฺฉติ “อสุโก จ อสุโก จ กุหึ, อสุกญฺจ อสุกญฺจ ปกฺโกสาหีติ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏํ ฯ
เธอรูปนั้นถามภิกษุรูป(ต้นคิด)นั้นว่า “ภิกษุชื่อโน้นและโน้นอยู่ที่ไหน? ท่านจงเรียกภิกษุชอื่ โน้นและโน้นมาเถิด” ดังนี้
(ต้อง)ทุกกฏทุกๆ คำพูด.
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สพฺเพ สมาคเต ทิสฺวา “มยา อสุกสฺมึ นาม ฐาเน เอวรูโป นิธิ อุปลทฺโธ. คจฺฉาม,
ตํ คเหตฺวา ปุญฺญานิ จ กริสฺสาม สุขญฺจ ชีวิสฺสามาติ วทติ. วาจาย วาจาย ทุกกฺ ฏเมว ฯ
ครั้นเห็นทุกๆ รูปมาพร้อมกันแล้ว ก็กล่าว(ชักชวน)ว่า “ผมพบขุมทรัพย์เห็นปานนี้ อยู่ในสถานที่ชื่อโน้น,
พวกเราจงมา ไปเอาทรัพย์นั้น แล้วจักบำเพ็ญบุญ และจักเป็นอยู่อย่างสบาย” ดังนี้, (ก็ต้อง)ทุกกฏทุกๆ คำพูดทีเดียว.
เอวํ ลทฺธสหาโย กุทฺทาลํ ปริเยสติ. สเจ ปนสฺส อตฺตโน กุทฺทาโล อตฺถิ, “ตํ อาหริสฺสามีติ
คจฺฉนฺโต จ คณฺหนฺโต จ อาหรนฺโต จ สพฺพตฺถ หตฺถวารปทวาเร ทุกฺกฏํ อาปชฺชติ ฯ
เธอได้สหายอย่างนั้นแล้ว จึงแสวงหาจอบ ก็ถ้าเธอรูปนั้น มีจอบสำหรับตนอยู่ไซร้, จึงกล่าวว่า “เราจักนำจอบนั้นมา”
ขณะเดินไป ถือเอา และนำมา ย่อมต้องทุกกฏ เพราะขยับมือและย่างเท้าทุกๆ ครั้งไป.
สเจ นตฺถิ, อญฺญํ ภิกฺขุํ วา คหฏฺฐํ วา คนฺตฺวา ยาจติ. ยาจนฺโต จ “กุทฺทาลํ เม เทหิ, กุทฺทาเลน เม อตฺโถ. กิญฺจิ กาตพฺพมตฺถิ.
ตํ กตฺวา ปจฺจาหริสฺสามีติ มุสา ภณนฺโต ยาจติ. วาจาย วาจาย ทุกฺกฏํ ฯ
ถ้าจอบไม่มี ก็ไปขอภิกษุหรือคฤหัสถ์คนอื่น. และเมื่อขอ จะพูดเท็จขอว่า “จงให้จอบแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการจอบ,
ข้าพเจ้ามีกิจอะไรๆ ทีจ่ ะต้องทำ, ทำกิจนั้นเสร็จแล้ว จักนำคืนให้” ดังนี้ (ต้อง)ทุกกฏทุกๆ คำพูด.
สเจ มาติกา โสเธตพฺพา อตฺถิ, “วิหาเร ภูมิกมฺมํ กาตพฺพํ อตฺถีติ มุสาปิ ภณติ.
ถ้ามีเหมือง (ลำราง) ที่จะต้องชำระให้สะอาด มีอยู่ไซร้, เธอจะพูดแม้คำเท็จว่า “งานดินในวัดที่จะต้องทำมีอยู่”.
ยํยํ วจนํ มุสา, ตตฺถ ตตฺถ ปาจิตฺติยํ ฯ
คำพูดใดๆ ที่เป็นคำเท็จ, ย่อมเป็นปาจิตตีย์ เพราะ(คำพูด)นั้นๆ.
มหาอฏฺฐกถายมฺปน สจฺเจปิ อลิเกปิ ทุกฺกฏเมว วุตฺตํ ฯ
ในมหาอรรถกถา ท่านปรับทุกกฏทั้งนั้น ทั้งเพราะคำจริง ทั้งเพราะคำเหลาะแหละ.
ตํ “ปมาทลิขิตนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
คำ(ที่กล่าวไว้ในมหาอรรถกถา)นั้น พึงทราบว่า เขียนไว้ด้วยความพลั้งเผลอ.
น หิ อทินฺนาทานสฺส ปุพพฺ ปฺปโยเค ปาจิตตฺ ิยฏฺฐาเน ทุกฺกฏํ นาม อตฺถิ ฯ
ขึ้นชื่อว่าทุกกฏในฐานแห่งปาจิตตีย์ ซึ่งเป็นบุพประโยคแห่งอทินนาทานไม่มีเลย.
สเจ ปน กุทฺทาลสฺส ทณฺโฑ [375] นตฺถิ, “ทณฺฑํ กริสฺสามีติ วาสึ วา ผรสุํ วา นิฆํเสติ ตทตฺถาย คจฺฉติ.
คนฺตฺวา สุกฺขกฏฺฐํ ฉินฺทติ ตจฺฉติ อาโกฏฺเฏติ สพฺพตฺถ หตฺถวารปทวาเรสุ ทุกฺกฏํ ฯ
ก็ถ้าจอบไม่มีดา้ ม, ภิกษุพูดว่า “จักทำด้าม” แล้วลับมีดหรือขวานออกเดินไป เพื่อต้องการ(ไม้ด้ามจอบ)นั้น.
ครั้นไปแล้ว ก็ตัดไม้แห้ง ถาก ตอก (ย่อมต้อง)ทุกกฏ เพราะขยับมือและย่างเท้าทุกๆ ครั้งไป.
อลฺลรุกฺขํ ฉินฺทติ ปาจิตฺติยํ ฯ ตโต ปรํ สพฺพปฺปโยเคสุ ทุกกฺ ฏํ ฯ
เธอตัดไม้ที่ยังสด (ต้อง)ปาจิตตีย์. ถัดจากนั้นไป (ก็ต้อง)ทุกกฏในทุกๆ ประโยค.
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สงฺเขปฏฺฐกถายํ ปน มหาปจฺจริยญฺจ ตตฺถ ชาตกกฏฺฐลตาเฉทนตฺถํ วาสีผรสุํ ปริเยสนฺตานมฺปิ ทุกฺกฏํ วุตฺตํ ฯ
แต่ในสังเขปอรรถกถา และมหาปัจจรี ท่านปรับทุกกฏไว้แม้แก่พวกภิกษุผู้แสวงหามีดและขวาน
เพื่อการตัดไม้และเถาวัลย์ซึ่งเกิดอยู่ใน(ที่)นั้น.
“สเจ ปน เนสํ เอวํ โหติ “วาสีผรสุกุทฺทาเล ยาจนฺตา อสงฺกิตา ภวิสฺสาม,
โลหํ สมุฏฺฐาเปตฺวา กโรมาติ ตโต อากรํ คนฺตฺวา โลหพีชตฺถํ ปฐวึ ขนนฺติ ฯ
อกปฺปิยปฐวึ ขนนฺตานํ ทุกฺกเฏหิ สทฺธึ ปาจิตฺติยานีติ มหาปจฺจริยํ วุตฺตํ ฯ
ท่านกล่าวไว้ในมหาปัจจรีว่า “ก็ถ้าภิกษุเหล่านั้น มีความคิดอย่างนีว้ ่า ‘พวกเราเมื่อขอมีดขวานและจอบอยู่ จักถูกสงสัย๑
พวกเราค้นให้พบแร่เหล็กแล้วจึงทำ’ ดังนี้แล้ว ภายหลังนั้น จึงเดินไปยังบ่อแร่เหล็ก แล้วขุดแผ่นดิน เพื่อ(ต้องการ)แร่เหล็ก.
เมื่อพวกเธอขุดแผ่นดินที่เป็นอกับปิยะ (ก็ต้อง)ปาจิตตีย์ พร้อมทั้งทุกกฏหลายตัว”
ยถา จ อิธ, เอวํ สพฺพตฺถ ปาจิตฺติยฏฺฐาเน ทุกฺกฏา น มุจฺจติ ฯ
เหมือนอย่างว่า ใน(บาลีประเทศ)นี้ (ปาจิตตีย์พร้อมทั้งทุกกฏหลายตัว ย่อมมีได้) ฉันใด,
ใน(บาลีประเทศ)ทุกแห่งก็ฉันนั้น ในฐานะแห่งปาจิตตีย์ ย่อมไม่พ้นไปจากทุกกฏ.
กปฺปิยปฐวึ ขนนฺตานํ, ทุกฺกฏานิเยว ฯ
เมื่อพวกเธอขุดแผ่นดินที่เป็นกัปปิยะอยู่, ก็เป็นทุกกฏหลายตัวทีเดียว.
พีชมฺปน คเหตฺวา ตโต ปรํ สพฺพกิริยาสุ ปโยเค ปโยเค ทุกฺกฏํ ฯ
ก็ครั้นถือเอาแร่แล้ว ต่อจากนั้น (ก็ต้อง)ทุกกฏทุกๆ ประโยค เพราะกิริยา(ทีท่ ำ)ทุกอย่าง.
ปิฏกปริเยสเนปิ หตฺถวารปทวาเรสุ วุตฺตนเยเนว ทุกฺกฏํ ฯ
ถึงแม้ในการแสวงหาตะกร้า (ก็ต้อง)ทุกกฏ เพราะขยับมือและย่างเท้า ตามนัยดังทีก่ ล่าวมาแล้วนั่นเอง.
มุสาวาเท ปาจิตฺติยํ ฯ
(ต้อง)ปาจิตตีย์เพราะพูดเท็จ
ปิฏกํ กาตุกามตาย วลฺลจิ ฺเฉทเน ปาจิตตฺ ิยนฺติ สพฺพํ ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพํ ฯ
เพราะมีความประสงค์จะทำตะกร้า (ต้อง)ปาจิตตีย์ ในเพราะตัดเถาวัลย์.
(คำ)ทั้งหมด ดังพรรณนามาฉะนี้ พึงทราบโดยนัยก่อนนั่นแล.
“คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺสาติ เอวํ ปริยิฏฺฐสหายกุทฺทาลปิฏโก นิธิฏฺฐานํ คจฺฉติ ปทวาเร ปทวาเร ทุกฺกฏํ ฯ
หลายบทว่า คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส มีความว่า
(ภิกษุ)ผู้แสวงหาสหาย จอบ และตะกร้า ได้แล้วอย่างนั้น เดินไปยังที่ขุมทรัพย์ (ย่อมต้อง)ทุกกฏทุกๆ ย่างเท้า.

๑ น่าจะเป็น อาสงฺกิตา.
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สเจ ปน คจฺฉนฺโต “อิมํ นิธึ ลทฺธา พุทฺธปูชํ วา ธมฺมปูชํ วา สงฺฆภตฺตํ วา กริสฺสามีติ กุสลํ อุปฺปาเทติ.
กุสลจิตฺเตน คมเน อนาปตฺติ ฯ
ก็ถ้าว่า เมื่อเธอเดินไป เกิดกุศลจิตขึ้นว่า “เราได้ขุมทรัพย์นี้แล้ว จักทำพุทธบูชา ธรรมบูชา หรือสังฆภัต. ดังนี้แล้ว
ไม่เป็นอาบัติ เพราะการเดินไปด้วยกุศลจิต.
กสฺมา ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร จึงไม่เป็นอาบัติ.”
เถยฺยจิตฺโต ทุติยํ วา ฯเปฯ คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ วุตฺตตฺตา ยถา อิธ เอวํ สพฺพตฺถ อเถยฺยจิตฺตสฺส อนาปตฺติ ฯ
แก้ว่า “เพราะ(พระผู้มพี ระภาค)ตรัสไว้แล้วว่า ‘ภิกษุมีไถยจิต เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ตาม แสวงหาจอบ หรือตะกร้าก็ตาม
เดินไปก็ตาม เป็นอาบัติทุกกฏ” ดังนี้ จึงไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ไม่มีไถยจิตในที่ทั้งปวง
เหมือนใน(การเดินไปยังที่ขุมทรัพย์)นี้ ฉะนั้น.”
มคฺคโต โอกฺกมฺม นิธานฏฺฐานคมนตฺถาย มคฺคํ กโรนฺโต ภตคามํ [376] ฉินฺทติ ปาจิตฺติยํ, สุกฺขกฏฺฐํ ฉินฺทติ ทุกฺกฏํ ฯ
ภิกษุแวะออกจากทาง แล้วทำทางไว้ เพื่อต้องการเดินไปยังขุมทรัพย์ ตัดภูตคาม ต้องปาจิตตีย์, ตัดไม้แห้ง ต้องทุกกฏ.
“ตตฺถ ชาตกนฺติ จิรนิหิตาย กุมฺภิยา อุปริ ชาตกํ ฯ
สองบทว่า ตตฺถ ชาตกํ คือ ที่เกิดอยู่บนหม้อ ซึ่งฝังไว้นานแล้ว.
“กฏฺฐํ วา ลตํ วาติ น เกวลํ กฏฺฐลตเมว, ยงฺกญิ จฺ ิ อลฺลํ วา สุกขฺ ํ วา ติณรุกขฺ ลตาทึ ฉินทฺ นฺตสฺส, สหปฺปโยคตฺตา ทุกกฺ ฏเมว โหติ ฯ
สองบทว่า กฏฺฐํ วา ลตํ วา ความว่า หาใช่ตดั เฉพาะไม้และเถาวัลย์อย่างเดียวเท่านั้นไม่,
เมื่อภิกษุตัดรุกขชาติมีหญ้าต้นไม้และเถาวัลย์เป็นต้น ชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ยังสดก็ตาม แห้งก็ตาม,
เป็นทุกกฏเหมือนกัน เพราะเป็นไปกับด้วยความพยายาม.
[อาบัติทุกกฏ ๘ อย่าง]
อฏฺฐวิธํ เหตํ ทุกฺกฏนฺนาม อิมสฺมึ ฐาเน สโมธาเนตฺวา เถเรหิ ทสฺสติ ํ ฯ
จริงอยู่ พระเถระทั้งหลายประมวลชื่อทุกกฏ ๘ อย่างนั่นมาแสดงไว้ในที่นี้แล้ว
ปุพพฺ ปฺปโยคทุกกฺ ฏํ สหปฺปโยคทุกกฺ ฏํ อนามาสทุกกฺ ฏํ ทุรปุ จิณณ
ฺ ทุกกฺ ฏํ วินยทุกกฺ ฏํ ญาตทุกกฺ ฏํ ญตฺตทิ กุ กฺ ฏํ ปฏิสสฺ วทุกกฺ ฏนฺติ ฯ
คือ บุพพประโยคทุกกฏ สหประโยคทุกกฏ อนามาสทุกกฏ ทุรปุ จิณณทุกกฏ วินยั ทุกกฏ ญาตทุกกฏ ญัตติทกุ กฏ (และ) ปฏิสสวทุกกฏ.
ตตฺถ เถยฺยจิตฺโต ทุติยํ วา กุทฺทาลํ วา ปิฏกํ วา ปริเยสติ คจฺฉติ วา, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ อิทํ ปุพฺพปฺปโยคทุกฺกฏนฺนาม ฯ
บรรดา(ทุกกฏ ๘ อย่าง)นั้น ทุกกฏที่(พระผู้มีพระภาค)ตรัสไว้ดังนี้ว่า
“ภิกษุมีไถยจิต เที่ยวแสวงหาเพื่อน จอบ หรือตะกร้าก็ตาม เดินไปก็ตาม ต้องอาบัติทกุ กฏ” นี้ ชื่อ บุพพประโยคทุกกฏ.
เอตฺถ หิ ทุกฺกฏฏฺฐาเน ทุกฺกฏํ ปาจิตฺติยฏฺฐาเน ปาจิตฺติยเมว โหติ ฯ
จริงอยู่ ใน(พระดำรัสทีต่ รัสไว้)นี้ ในฐานะแห่งทุกกฏก็เป็นทุกกฏ ในฐานะแห่งปาจิตตีย์ก็เป็นปาจิตตีย์ โดยแท้.
“ตตฺถ ชาตกํ กฏฺฐํ วา ลตํ วา ฉินฺทติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ อิทํ สหปฺปโยคทุกฺกฏนฺนาม ฯ
ทุกกฏ ที่ตรัสไว้ดังนี้วา่ “ภิกษุตดั ไม้ หรือเถาวัลย์ ที่เกิดอยู่บน(พื้นดิน)นั้น เป็นอาบัติทุกกฏ” นี้ ชื่อ สหประโยคทุกกฏ.
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เอตฺถ ปาจิตตฺ ิยวตฺถุ จ ทุกฺกฏวตฺถุ จ ทุกฺกฏฏฺฐาเนเยว ติฏฺฐติ ฯ
ใน(พระดำรัสที่ตรัสไว้)นี้ วัตถุแห่งปาจิตตีย์และวัตถุแห่งทุกกฏ ก็ตั้งอยู่ในฐานะแห่งทุกกฏเหมือนกัน.
กสฺมา ฯ อวหารสฺส สหปฺปโยคตฺตา ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะการลักเป็นไปกับด้วยความพยายาม.
ยํ ปน ทสวิธํ รตนํ สตฺตวิธํ ธญฺญํ สพฺพญฺจ อาวุธภณฺฑาทึ อามสนฺตสฺส ทุกฺกฏํ วุตฺตํ, อิทํ อนามาสทุกฺกฏนฺนาม ฯ
อนึ่ง ทุกกฏ ทีพ่ ระองค์ปรับไว้ แก่ภิกษุผู้จับต้องรัตนะ ๑๐ อย่าง๑ ข้าวเปลือก ๗ อย่าง๒ และเครื่องศัตราวุธเป็นต้นทั้งหมด
(นี)้ ชื่อ อนามาสทุกกฏ.
ยํ กทลีนาฬิเกรอาทีนํ ตตฺถ ชาตกผลานิ อามสนฺตสฺส ทุกฺกฏํ วุตฺตํ, อิทํ ทุรุปจิณฺณทุกฺกฏนฺนาม ฯ
ทุกกฏ ทีพ่ ระองค์ปรับไว้แก่ภกิ ษุผจู้ บั ต้องผลไม้ทง้ั หลายทีเ่ กิดในทีน่ น้ั แห่งกล้วยและมะพร้าวเป็นต้น (นี้) ชือ่ ทุรปุ จิณณทุกกฏ.
ยํ ปน ปิณฺฑาย จรนฺตสฺส, ปตฺเต รเช ปติเต, ปตฺตํ อปฏิคฺคเหตฺวา วา อโธวิตวฺ า วา ตตฺถ ภิกฺขํ คณฺหนฺตสฺส ทุกฺกฏํ วุตฺตํ,
อิทํ วินยทุกฺกฏนฺนาม ฯ
อนึ่ง ทุกกฏ ทีพ่ ระองค์ปรับไว้แก่ภกิ ษุผู้เที่ยวบิณฑบาต, เมื่อมีผงธุลตี กลงไปในบาตร ก็ไม่รับประเคนหรือไม่ล้างบาตร
แล้วรับภิกษาในบาตรนั้น (นี)้ ชื่อ วินัยทุกกฏ.
“สุตฺวา น วทนฺติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ อิทํ ญาตทุกฺกฏนฺนาม ฯ
(ทุกกฏ) ที่วา่ “พวกภิกษุได้ฟัง (เรื่องตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์) แล้วไม่พดู , เป็นอาบัติทุกกฏ”, นี้ ชื่อ ญาตทุกกฏ.
ยํ “เอกาทสสุ [377] สมนุภาสนาสุ ญตฺติยา ทุกฺกฏนฺติ วุตตฺ ํ, อิทํ ญตฺติทุกกฺ ฏนฺนาม ฯ
(ทุกกฏที่ตรัสไว้)ว่า “เป็นทุกกฏเพราะญัตติ ในบรรดาสมนุภาสน์ ๑๑ อย่าง”, (นี)้ ชื่อ ญัตติทกุ กฏ.
“ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปุริมิกา จ น ปญฺญายติ, ปฏิสฺสเว จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ, อิทํ ปฏิสฺสวทุกฺกฏนฺนาม ฯ
(ทุกกฏที่ตรัสไว้)ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! วันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้น ไม่ปรากฏ
และเป็นอาบัติทุกกฏแก่เธอ เพราะรับคำ๓” นี้ ชื่อ ปฏิสสวทุกกฏ.
อิทํ ปน สหปฺปโยคทุกกฺ ฏํ ฯ
ส่วนสหประโยคทุกกฏ (คือต้องทุกกฏพร้อมด้วยความพยายาม) ดังต่อไปนี้ :เตน วุตฺตํ “ยงฺกิญฺจิ อลฺลํ วา สุกฺขํ วา ติณรุกฺขลตาทึ ฉินฺทนฺตสฺส สหปฺปโยคตฺตา ทุกฺกฏเมว โหตีติ ฯ
เพราะเหตุนั้น (ข้าพเจ้า)จึงกล่าวว่า “เมื่อภิกษุตัดรุกขชาติ มีหญ้า ต้นไม้ และเถาวัลย์เป็นต้น ชนิดใดชนิดหนึ่ง
ที่ยังสดก็ตาม แห้งก็ตาม เป็นทุกกฏเหมือนกัน เพราะเป็นไปกับด้วยความพยายาม.”
๑ รัตนะ ๑๐ อย่าง คือ แก้วมุกดา ๑ มณี แก้วมณี ๑ เวฬุริยะ ๑ สังขะ หอยสังข์ ๑ ศิลา ๑ ปวาฬะ แก้วประพาฬ ๑
รชตะ เงิน ๑ ชาตรูปะ ทองคำ ๑ โลหิตังคะ ทับทิม ๑ มสาคัลละ แก้วลาย ๑.
๒ ข้าวเปลือก ๗ อย่าง คือ สาลิ ข้าวสาลี ๑ วีหิ ข้าวเปลือก ๑ ยวะ ข้าวเหนียว ๑ กังคุข้าวฟ่าง ๑ กุทรูสกะ หญ้ากับแก้ ๑
วรกะ ลูกเดือย ๑ โคธุมะ ข้าวละมาน ๑. นัยสารัตถทีปนี. ๒/๒๐๕-๖.
๓ วิ. มหาวรรค. ๔/๓๐๒.
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สเจ ปนสฺส ตตฺถ ชาตเก ติณรุกขฺ ลตาทิมหฺ ิ ฉินฺเนปิ, ลชฺชธิ มฺโม โอกฺกมติ สํวโร อุปฺปชฺชติ. เฉทนปจฺจยา ทุกกฺ ฏํ เทเสตฺวา มุจจฺ ติ ฯ
ก็ถ้าแม้เมื่อภิกษุนั้น ตัดรุกขชาติ มีหญ้า ต้นไม้ และเถาวัลย์เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นในที่นั้น,
ลัชชีธรรม ย่อมหยั่งลง, ความสังวรเกิดขึ้น. เธอแสดงทุกกฏ เพราะการตัดเป็นปัจจัยแล้ว ย่อมพ้น (จากอาบัติ) ได้.
อถ ธุรนิกฺเขปํ อกตฺวา สอุสฺสาโหว ปํสุํ ขนติ, เฉทนทุกฺกฏํ ปฏิปฺปสฺสมฺภติ. ขนนทุกฺกเฏ ปติฏฺฐาติ ฯ
ถ้าเธอไม่ทอดธุระ ยังมีความขะมักเขม้นขุดดินอยู่ทีเดียว, ทุกกฏเพราะการตัด ย่อมระงับไป.
เธอย่อมตั้งอยูใ่ นทุกกฏเพราะการขุด.
อกปฺปิยปฐวึ ขนนฺโตปิ หิ อิธ สหปฺปโยคตฺตา ทุกฺกฏเมว อาปชฺชติ ฯ
ด้วยว่า ภิกษุแม้เมื่อขุดแผ่นดินเป็นอกัปปิยะ ย่อมต้องทุกกฏนั่นแล ใน(อธิการว่าด้วยการขุดดิน)นี้ เพราะมีความพยายาม.
สเจ ปนสฺส สพฺพาทิสาสุ ขนิตฺวา กุมฺภีมูลํ ปตฺตสฺสาปิ, ลชฺชิธมฺโม โอกฺกมติ. ขนนปจฺจยา ทุกฺกฏํ เทเสตฺวา มุจฺจติ ฯ
ก็ถ้าเธอขุดในทุกทิศเสร็จสรรพแล้วแม้จนถึงที่ตั้งหม้อทรัพย์, ลัชชีธรรมหยั่งลง.
เธอแสดงทุกกฏเพราะการขุดเป็นปัจจัยแล้ว ย่อมพ้น (จากอาบัติ) ได้.
“วิยูหติ วาติ อถ ปน สอุสฺสาโหว ปํสุํ วิยูหติ เอกปสฺเส ราสึ กโรติ, ขนนทุกฺกฏํ ปฏิปฺปสฺสมฺภติ, วิยูหนทุกฺกเฏ ปติฏฺฐาติ ฯ
ตญฺจ ปํสุํ ตตฺถ ตตฺถ ปุญฺชํ กโรนฺโต ปโยเค ปโยเค ทุกฺกฏํ อาปชฺชติ ฯ
สเจ ปน ราสึ กตฺวา ธุรนิกฺเขปํ กโรติ, ลชฺชิธมฺมํ อาปชฺชติ, วิยูหนทุกฺกฏํ เทเสตฺวา มุจฺจติ ฯ
บทว่า วิยูหติ วา มีความว่า ก็ถ้าภิกษุยังมีความขะมักเขม้นอยู่อย่างเดิม คุ้ยดินร่วน ทำเป็นกองไว้ในส่วนข้างหนึ่ง,
ทุกกฏเพราะการขุดย่อมระงับไป, เธอย่อมตั้งอยู่ในทุกกฏเพราะการคุ้ย.
ก็เมื่อเธอทำดินร่วนนั้นให้เป็นกองไว้ในที่นั้นๆ ย่อมต้องทุกกฏทุกๆ ประโยค.
แต่ถ้าเธอทำเป็นกองไว้แล้ว ทอดธุระเสีย, ถึงลัชชีธรรม แสดงทุกกฏเพราะการคุ้ยเสียแล้ว ย่อมพ้น (จากอาบัติ) ได้.
“อุทฺธรติ วาติ อถ ปน สอุสฺสาโห ปํสุํ อุทฺธริตวฺ า พหิ ปาเตติ, วิยูหนทุกฺกฏํ ปฏิปฺปสฺสมฺภติ. อุทธฺ รณทุกฺกเฏ ปติฏฺฐาติ ฯ
บทว่า อุทฺธรติ วา มีความว่า ก็ถ้าภิกษุยังมีความขะมักเขม้นอยู่ โกยดินร่วนขึ้นให้ตกไปในภายนอก,
ทุกกฏเพราะการคุ้ยย่อมระงับไป, เธอย่อมตั้งอยู่ในทุกกฏเพราะการโกยขึ้น.
ปํสุํ ปน กุทฺทาเลน วา หตฺเถหิ วา ปจฺฉิยา วา ตหึ ตหึ ปาเตนฺโต ปโยเค ปโยเค ทุกกฺ ฏํ อาปชฺชติ ฯ
ก็เมื่อเธอใช้จอบก็ตาม มือทั้งสองก็ตาม ปุ้งกี๋๑ก็ตาม สาดดินร่วนให้ตกไปในที่นั้นๆ ย่อมต้องทุกกฏทุกๆ ประโยค.
สเจ ปน สพฺพปํสุํ นีหริตวฺ า กุมฺภึ ถลฏฺฐํ กตฺวาปิ ลชฺชิธมฺมํ อาปชฺชติ, [378] อุทฺธรณทุกกฺ ฏํ เทเสตฺวา มุจฺจติ ฯ
แต่ถ้าเธอนำดินร่วนทั้งหมดออกไปเสียแล้ว จนทำหม้อทรัพย์ให้ตั้งอยู่บนบก แล้วถึงลัชชีธรรม,
แสดงทุกกฏเพราะการโกยขึ้น ย่อมพ้นได้.
อถ ปน สอุสฺสาโห ว กุมฺภึ อามสติ, อุทธฺ รณทุกฺกฏํ ปฏิปฺปสฺสมฺภติ. อามสนทุกฺกเฏ ปติฏฺฐาติ ฯ
แต่ถ้าเธอยังมีความขะมักเขม้นอยู่นั่นแหละ จับต้องหม้อทรัพย์, ทุกกฏเพราะการโกยขึ้น ย่อมระงับไป.
เธอย่อมตั้งอยูใ่ นทุกกฏเพราะการจับต้อง.
๑ เครื่องสานรูปคล้ายเปลือกหอยแครง สําหรับโกยดินเป็นต้น, บุ้งกี๋ ก็ว่า
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อามสิตฺวาปิ จ ลชฺชธิ มฺมํ อาปชฺชนฺโต อามสนทุกฺกฏํ เทเสตฺวา มุจฺจติ ฯ
ก็แล ครั้นจับต้องแล้ว ถึงลัชชีธรรม แสดงทุกกฏเพราะการจับต้องเสียแล้ว ย่อมพ้นได้.
อถ สอุสฺสาโหว กุมฺภึ ผนฺทาเปติ, อามสนทุกกฺ ฏํ ปฏิปฺปสฺสมฺภติ.
“ผนฺทาเปติ อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ วุตตฺ ถุลฺลจฺจเย ปติฏฺฐาติ ฯ
ถ้าเธอยังมีความขะมักเขม้นอยู่ต่อไป ทำหม้อทรัพย์ให้ไหว, ทุกกฏเพราะการจับต้อง ย่อมระงับไป.
เธอย่อมตั้งอยูใ่ นถุลลัจจัยดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่า “ทำให้ไหว เป็นอาบัติถุลลัจจัย” ดังนี้.
[อรรถาธิบายคำว่า ทุกกฏและถุลลัจจัย]
ตตฺรายํ ทุกกฺ ฏถุลฺลจฺจยานํ ทฺวินฺนมฺปิ วจนตฺโถ ฯ
ทุกกฏและถุลลจัจจัยแม้ทั้งสอง ที่ตรัสไว้ใน(พระบาลี)นั้น มีเนื้อความเฉพาะคำดังต่อไปนี้
ปฐมนฺตาเวตฺถ.
บรรดา(ทุกกฏและถุลลัจจัยทั้งสอง)นี้ (พึงทราบทุกกฏ)ข้อต้นก่อน.
ทุฏฺฐุ กตํ สตฺถารา วุตฺตกิจจฺ ํ วิราเธตฺวา กตนฺติ ทุกฺกฏํ ฯ
ความกระทำชั่ว คือ ความทำให้ผิดกิจที่พระศาสดาตรัส เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าทุกกฏ.
อถวา “ทุฏฺฐํ กตํ วิรูปา สา กิริยา ภิกฺขุกิริยานํ มชฺเฌ น โสภตีติ เอวมฺปิ ทุกฺกฏํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ที่ชื่อว่าทุกกฏ เพราะอรรถวิเคราะห์แม้อย่างนี้วา่
“ความกระทำชั่ว คือกิริยามีรูปผิด ย่อมไม่งามในท่ามกลางแห่งกิริยาของภิกษุ”.
วุตฺตํปิ เจตํ
“‘ทุกฺกฏนฺติ จ ยํ วุตฺตํ
อปรทฺธํ วิรทฺธญฺจ
ยํ มนุสฺโส กเร ปาปํ
‘ทุกฺกฏนฺติ ปเวเทนฺติ

ตํ สุโณหิ ยถากถํ
ขลิตํ ยญฺจ ทุกกฺ ฏํ
อาวิ วา ยทิ วา รโห
เตเนตํ อิติ วุจฺจตีติ ฯ

จริงอยู่ แม้(พระผู้มพี ระภาค) ก็ได้ตรัสคำนี้ไว้ว่า
“ก็(โทษ)ใด ที่กล่าวว่า ‘ทุกกฏ’ ท่านจงฟังโทษนั้น ตามที่กล่าว,
(กรรม)ใดเป็นความผิดด้วย เป็นความเสียด้วย เป็นความพลาดด้วย
เป็นความชั่วด้วย และมนุษย์พึงทำกรรมลามกใด ในที่แจ้ง หรือว่าในที่ลับ,
(บัณฑิตทั้งหลาย) ย่อมประกาศ(กรรม)นั้นว่า ‘ทุกกฏ’
เพราะเหตุนั้น (โทษ)นั้น เราจึงกล่าวอย่างนั้น.๑
อิตรํ ปน ถูลตฺตา อจฺจยตฺตา จ ถุลฺลจฺจยํ ฯ
ส่วน(วีติกกมะ)นอกนี้ ชื่อว่าถุลลัจจัย เพราะเป็นกรรมหยาบ และเพราะความเป็นโทษ.
๑ วิ. บริวาร. ๘/๓๗๐.
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“สมฺปราเย จ ทุคฺคติ ตํ โหติ กฏุกปฺผลนฺติอาทีสุ วิย เจตฺถ สํโยคภาโว เวทิตพฺโพ ฯ
ก็ความเป็นสังโยค (คือซ้อน ลฺ) ใน(คำว่า ถุลลัจจัย) นี้ (ผู้ศกึ ษา)ควรทราบ เหมือนในคำว่า
สมฺปราเย จ ทุคคฺตติ ํ โหติ กฏุกปฺผลํ (และทุคติในสัมปรายภพ กรรมนั้นเป็นของมีผลเผ็ดร้อน) เป็นต้น.
เอกสฺส สนฺติเก เทเสตพฺเพสุ หิ อจฺจเยสุ เตน สโม ถูโล อจฺจโย นตฺถิ, ตสฺมา วุตฺตํ “ถูลตฺตา อจฺจยตฺตา จ ถุลฺลจฺจยนฺติ ฯ
จริงอยู่ บรรดาโทษที่จะพึงแสดงในสำนักของภิกษุรูปเดียว โทษที่หยาบเสมอด้วย(ถุลลัจจัย)นั้น ย่อมไม่มี.
เพราะเหตุนั้น (ข้าพเจ้า)จึงกล่าวว่า “ที่ชื่อว่าถุลลัจจัย เพราะเป็นกรรมหยาบ และเพราะความเป็นโทษ”.
วุตฺตญฺเจตํ
จริงอยู่ คำนี้ (พระผู้มพี ระภาค)ได้ตรัสแล้วว่า
“‘ถุลฺลจฺจยนฺติ ยํ วุตตฺ ํ
ตํ สุโณหิ ยถากถํ
เอกสฺส มูเล โย เทเสติ
โย จ ตํ ปฏิคณฺหติ
[379] อจฺจโย เตน สโม นตฺถิ เตเนตํ อิติ วุจฺจตีติ
“(โทษ)ใด ที่เรากล่าวว่า ‘ถุลลัจจัย’ ท่านจงฟัง(โทษ)นั้น ตามทีก่ ล่าว,
ภิกษุใดย่อมแสดง(โทษ)นัน้ ในสำนักของภิกษุรปู เดียว และภิกษุใดย่อมรับ(โทษ)นัน้ ,
โทษที่เสมอด้วย(โทษ)นั้น ของภิกษุนั้นย่อมไม่มี.
เพราะเหตุนั้น (โทษ)นั้น เราจึงกล่าวอย่างนั้น.๑”
ผนฺทาเปนฺตสฺส จ ปโยเค ปโยเค ถุลฺลจฺจยํ ฯ
ก็เมื่อภิกษุทำให้ (หม้อ) ไหวอยู่ เป็นถุลลัจจัยทุกๆ ประโยค.
ผนฺทาเปตฺวาปิ จ ลชฺชธิ มฺมํ โอกฺกนฺโต ถุลฺลจฺจยํ เทเสตฺวา มุจฺจติ ฯ
แต่วา่ เธอแม้ให้ไหวแล้ว หยั่งลงสู่ลัชชีธรรม แสดงถุลลัจจัยเสียแล้วย่อมพ้นได้.
สหปฺปโยคโต ปฏฺฐายเมว เจตฺถ ปุริมา ปุริมา อาปตฺติ ปฏิปฺปสฺสมฺภติ ฯ
ก็อาบัตทิ ี่เกิดก่อนๆ ใน(เพราะให้ไหว)นี้ ย่อมระงับไป จำเดิมแต่สหประโยคทีเดียว.
| สหปฺปโยคํ ปน เทเสตฺวา ลชฺชิธมฺมํ โอกฺกนฺเตน ยา ปุพพฺ ปฺปโยเค ทุกฺกฏปาจิตฺติยา อาปนฺนา, สพฺพา ตา เทเสตพฺพา ฯ
ในอรรถกถาชื่อกุรุนทีกล่าวว่า “ก็แล ทุกกฏและปาจิตตีย์เหล่าใด ในบุพพประโยค เธอแสดงสหประโยคแล้วหยั่งลงสู่ลัชชี
ธรรมแล้วต้องไว้, ทุกกฏและปาจิตตีย์เหล่านั้นทั้งหมดควรแสดง.
สหปฺปโยเค จ ตตฺถ ชาตกจฺเฉทเน พหุกานิปิ ทุกฺกฏานิ ปํสุขนนํ ปตฺวา ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ. เอกํ ขนนทุกกฺ ฏเมว โหติ ฯ
ส่วนทุกกฏแม้มาก ในเพราะตัดหญ้าต้นไม้และเถาวัลย์เป็นต้นที่เกิดขึ้นแล้ว ในที่นั้น ในสหประโยค ย่อมระงับไป
เพราะถึงการขุดดิน. อาบัติทุกกฏเพราะเหตุขุดดินตัวเดียวเท่านั้นคงมีอยู่.

๑ วิ. ปริวาร. ๘/๓๖๘-๙.
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ขนเน พหุกานิปิ วิยูหนํ, วิยูหเน พหุกานิปิ อุทฺธรณํ, อุทฺธรเณ พหุกานิปิ อามสนํ,
อามสเน พหุกานิปิ ผนฺทาปนํ ปตฺวา ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ฯ
(ทุกกฏ)แม้มาก ในเพราะการขุด (ย่อมระงับไป) ในเพราะถึงการคุ้ย,
(ทุกกฏ)แม้มาก ในเพราะการคุ้ย (ย่อมระงับไป) เพราะถึงการโกยขึ้น,
(ทุกกฏ)แม้มาก ในเพราะการโกยขึ้น (ย่อมระงับไป) เพราะถึงการจับต้อง,
(ทุกกฏ)แม้มาก ในเพราะการจับต้อง ย่อมระงับไป เพราะถึงการให้หวั่นไหว.
ปํสุขนนาทีสุ จ ลชฺชธิ มฺเม อุปฺปนฺเน, พหุกานิปิ๑ อาปตฺติโย โหนฺตุ. เอกเมว เทเสตฺวา มุจจฺ ตีติ กุรุนฺทฏฺฐกถายํ วุตตฺ ํ ฯ |
ก็แล ครั้นเมื่อลัชชีธรรมเกิดขึ้นในขณะขุดดินเป็นต้น อาบัติแม้จะมีมาก(ก็ตามที) เธอแสดงเพียงตัวเดียวเท่านั้น ย่อมพ้นได้.”
ปุริมาปตฺติปฏิปฺปสฺสทฺธิ จ นาเมสา “ญตฺติยา ทุกฺกฏํ, ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺตีติ เอวํ
อนุสฺสาวนาสุเยว สุตฺเต อาคตา ฯ
จริงอยู่ ขึ้นชื่อว่าความระงับแห่งอาบัติที่เกิดขึ้นก่อนนี้ มาแล้วในสูตร ในอนุสาวนาทั้งหลายนั่นแล อย่างนี้ว่า
“ทุกกฏ เพราะญัตติ, ถุลลัจจัย เพราะกรรมวาจาสองครั้ง ย่อมระงับไป.”
อิธ ปน ทุติยปาราชิเก อฏฺฐกถาจริยปฺปมาเณน คเหตพฺพาติ ฯ
แต่(ความระงับแห่งอาบัติที่เกิดขึ้นก่อน) ในทุติยปาราชิกนี้ (ผู้ศกึ ษา)ควรถือเอาโดยประมาณแห่งพระอรรถกถาจารย์ ฉะนี้แล.
[กิริยาที่ภกิ ษุลกั ทรัพย์ให้เคลื่อนจากฐาน ๖ อย่าง]
“ฐานา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺสาติ
โย ปน ผนฺทาเปตฺวาปิ ลชฺชธิ มฺมํ อโนกฺกมิตวฺ าว ตํ กุมภฺ ฏิ ฐฺ านโต อนฺตมโส เกสคฺคมตฺตมฺปิ จาเวติ, ปาราชิกเมว อาปชฺชตีติ อตฺโถ ฯ
หลายบทว่า ฐานา จาเวติ อาปตฺติ ปาราชิกสฺส มีความว่า ก็ภิกษุใดแม้ยัง(หม้อ)ให้ไหวแล้ว ไม่หยั่งลงสู่ลัชชีธรรมเลย
ยังหม้อนั้นให้เคลื่อนจากฐานแห่งหม้อ โดยที่สุด แม้เพียงเส้นผมเดียว, (ภิกษุนั้น)ต้องปาราชิกทีเดียว.
ฐานา จาวนญฺเจตฺถ ฉหิ อากาเรหิ เวทิตพฺพํ ฯ กถํ ฯ
ก็การยังทรัพย์ให้เคลื่อนจากฐาน ใน(คำว่า ฐานา จาเวติ) นี้ พึงทราบโดยอาการ ๖. อะไรบ้าง?
กุมภฺ มี ขุ วฏฺฏยิ ํ คเหตฺวา อตฺตโน อภิมขุ ํ อากฑฺฒนฺโต อิมนิ า อนฺเตน ผุฏโฺ ฐกาสํ [380] เกสคฺคมตฺตมฺปิ ปาริมนฺเตน อติกกฺ าเมติ ปาราชิกํ.
(๑) ภิกษุจบั ปากหม้อรัง้ มาตรงหน้าของตน ยังทีส่ ดุ ข้างโน้นให้เลยโอกาสทีท่ ส่ี ดุ ข้างนีถ้ กู ต้องแล้ว แม้เพียงปลายเส้นผม ต้องปาราชิก.
ตเถว คเหตฺวา ปุรโต เปเลนฺโต ปาริมนฺเตน ผุฏโฺ ฐกาสํ เกสคฺคมตฺตมฺปิ อิมินา อนฺเตน อติกฺกาเมติ ปาราชิกํ ฯ
(๒) ภิกษุจบั อย่างนัน้ แล้ว ไสไปข้างหน้า ยังทีส่ ดุ ข้างนี้ ให้เลยโอกาสทีท่ ส่ี ดุ ข้างโน้นถูกต้องแล้ว แม้เพียงปลายเส้นผม ต้องปาราชิก .
วามโต วา ทกฺขิณโต วา อปนาเมนฺโต วามนฺเตน ผุฏฺโฐกาสํ เกสคฺคมตฺตมฺปิ ทกฺขิณนฺเตน อติกกฺ าเมติ ปาราชิกํ.
(๓) ภิกษุผลักไปข้างซ้ายก็ดี ข้างขวาก็ดี ยังทีส่ ดุ ข้างขวาให้เลยโอกาสทีท่ ส่ี ดุ ข้างซ้ายถูกต้องแล้ว แม้เพียงปลายเส้นผม ต้องปาราชิก .
ทกฺขิณนฺเตน ผุฏฺโฐกาสํ เกสคฺคมตฺตมฺปิ วามนฺเตน อติกฺกาเมติ ปาราชิกํ ฯ
(๔) ภิกษุให้ที่สุดข้างซ้ายเลยโอกาสที่ที่สดุ ข้างขวาถูกต้องแล้ว แม้เพียงปลายเส้นผม ต้องปาราชิก.
๑ พหุกาปิ
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อุทฺธํ อุกฺขิปนฺโต เกสคฺคมตฺตมฺปิ ภูมิโต โมเจติ ปาราชิกํ ฯ
(๕) ภิกษุยกขึ้นข้างบน ให้พ้นจากพื้น แม้เพียงปลายเส้นผม ต้องปาราชิก.
ขนิตวฺ า เหฏฺฐโต โอสีทนฺโต พุนเฺ ธน ผุฏโฺ ฐกาสํ เกสคฺคมตฺตมฺปิ มุขวฏฺฏยิ า อติกกฺ าเมติ ปาราชิกนฺติ เอวํ เอกฏฺฐาเน ฐิตาย กุมภฺ ยิ า ฯ
(๖) ภิกษุขุดดิน กดลงข้างล่าง ยังขอบปากหม้อให้เลยโอกาสที่ก้นหม้อถูกต้องแล้ว แม้เพียงปลายเส้นผม ต้องปาราชิก.
(การให้เคลื่อนจากฐาน) สำหรับหม้ออันตั้งอยูใ่ นฐานเดียว (พึงทราบโดยอาการ ๖) อย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้.
ยทิ ปน กุมภฺ มี ขุ วฏฺฏยิ า ปาสํ กตฺวา โลหขาณุํ วา ขทิรสาราทิขาณุํ วา ปฐวิยํ อาโกฏฺเฏตฺวา ตตฺถ สงฺขลิกาย พนฺธติ วฺ า ฐเปนฺติ ฯ
ก็ถา้ เขาทำบ่วงทีข่ อบปากหม้อ แล้วตอกหลักโลหะ หรือหลักไม้แก่นมีไม้ตะเคียนเป็นต้น ลงในแผ่นดิน แล้วเอาโซ่ลา่ มทีห่ ลักนัน้ ตัง้ ไว้.
เอกิสฺสา ทิสาย เอกาย สงฺขลิกาย พทฺธา เทฺว ฐานานิ ลภติ ฯ
(หม้อ)ที่ลา่ มด้วยโซ่เส้นหนึ่ง ในทิศหนึ่ง ย่อมได้ฐาน ๒.
ทฺวีสุ ตีสุ จตูสุ ทิสาสุ สงฺขลิกาหิ พทฺธา ปญฺจฏฺฐานานิ ลภติ ฯ
ที่ล่ามด้วยโซ่หลายเส้น ใน ๒-๓-๔ ทิศ ย่อมได้ฐาน (๓-๔-)๕.
ตตฺถ เอกขาณุเก พทฺธกุมฺภิยา ปฐมํ ขาณุํ วา อุทฺธรติ สงฺขลิกํ วา ฉินฺทติ ถุลฺลจฺจยํ ฯ
บรรดา(หม้อที่ล่ามไว้ที่หลักเดียวเป็นต้น)นั้น (ภิกษุ)ยกหลักแรกแห่งหม้อที่ล่ามไว้ที่หลักเดียวขึ้นก็ดี ตัดโซ่ก็ดี ต้องถุลลัจจัย.
ตโต กุมฺภึ ยถาวุตฺเตน นเยน เกสคฺคมตฺตมฺปิ ฐานา จาเวติ ปาราชิกํ ฯ
ภายหลัง ให้หม้อเคลื่อนจากฐาน แม้เพียงปลายเส้นผม โดยนัยตามที่กล่าวแล้วนั่นแล ต้องปาราชิก.
อถ ปฐมํ กุมฺภึ อุทฺธรติ ถุลฺลจฺจยํ ฯ ตโต ขาณุกํ เกสคฺคมตฺตมฺปิ ฐานา จาเวติ สงฺขลิกํ วา ฉินฺทติ ปาราชิกํ ฯ
ถ้ายกหม้อขึ้นทีแรก ต้องถุลลัจจัย. ภายหลัง ให้หลักเคลื่อนจากฐาน แม้เพียงปลายเส้นผมก็ดี ตัดโซ่ก็ดี ต้องปาราชิก.
เอเตน อุปาเยน ทฺวีสุ ตีสุ จตูสุ ขาณุเกสุ พทฺธกุมฺภิยาปิ ปจฺฉิเม ฐานา จาวเน ปาราชิกํ.
ในการยังที่สดุ แม้แห่งหม้อที่ล่ามไว้ที่หลัก ๒-๓-๔ หลัก ให้เคลื่อนจากฐาน ก็ต้องปาราชิกโดยอุบายนั่น.
เสเสสุ ถุลฺลจฺจยํ เวทิตพฺพํ ฯ
ในหลักที่เหลือทั้งหลาย พึงทราบว่าเป็นถุลลัจจัย.
สเจ ขาณุ นตฺถิ, สงฺขลิกาย อคฺเค วลยํ กตฺวา ตตฺถ ชาตเก มูเล ปเวสิตํ โหติ ฯ
ถ้าไม่มีหลัก, เขาทำวลัยไว้ที่ปลายโซ่ แล้วจึงสอดเข้าไป ทีร่ ากไม้ซึ่งเกิดอยู่ในที่นั้น.
ปฐมํ กุมฺภึ อุทฺธริตฺวา ปจฺฉา [381] มูลํ เฉตฺวา วลยํ นีหรติ ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุยกหม้อขึ้นก่อน ภายหลังจึงตัดรากไม้ แล้วนำวลัยออก ต้องปาราชิก.
อถ มูลํ อจฺเฉตฺวา วลยํ อิโตจิโตจ สาเรติ, รกฺขติ ฯ
ถ้าไม่ตัดรากไม้ แต่รูดให้วลัยเลื่อนไปข้างโน้นและข้างนี้, ยังรักษาอยู่.
สเจ ปน มูลโต อนีหริตวฺ าปิ หตฺเถน คเหตฺวา อากาสคตํ กโรติ ปาราชิกํ ฯ
แต่ถ้าแม้ยังไม่นำออกจากรากไม้ เป็นแต่เอามือจับทำให้ไปในอากาศ ก็ต้องปาราชิก.
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อยเมตฺถ วิเสโส ฯ
ความพิเศษในอธิการว่าด้วยหม้อที่เขาสอดเข้าไว้ที่รากไม้นี้ มีเท่านี้.
เสสํ วุตตฺ นยเมว ฯ
คำที่เหลือมีนัยดังกล่าวแล้วนั่นแล.
เกจิ ปน นิมิตตฺ ตฺถาย กุมฺภีมตฺถเก นิโคฺรธรุกฺขาทีนิ โรเปนฺติ ฯ
ก็ชนบางพวก ปลูกต้นไทรเป็นต้นไว้เบื้องบนหม้อ เพื่อต้องการเป็นเครื่องหมาย.
มูลานิ กุมฺภึ วินทฺธิตฺวา ฐิตานิ โหนฺติ ฯ “มูลานิ ฉินฺทิตฺวา กุมฺภึ คเหสฺสามีติ ฉินฺทนฺตสฺส ปโยเค ปโยเค ทุกกฺ ฏํ ฯ
รากไม้เกี่ยวรัดหม้อตั้งอยู่. ภิกษุคดิ ว่า “จักตัดรากไม้ ลักหม้อไป” กำลังตัด, ต้องทุกกฏทุกๆ ประโยค.
ฉินฺทิตฺวา โอกาสํ กตฺวา กุมฺภึ เกสคฺคมตฺตมฺปิ ฐานา จาเวติ ปาราชิกํ ฯ
ตัดแล้ว ทำโอกาสให้หม้อเคลื่อนจากฐาน แม้เพียงปลายเส้นผม ต้องปาราชิก.
มูลานิ ฉินฺทโตว, ลุถิตวฺ า กุมฺภี นินฺนฏฺฐานํ คตา, รกฺขติ ตาว. คตฏฺฐานโต อุทฺธรติ ปาราชิกํ ฯ
เมื่อกำลังตัดรากไม้อยู่แล หม้อพลัดกลิ้งไปสู่ที่ลุ่ม, ยังรักษาอยูก่ ่อน. ยกขึ้นจากฐานที่หม้อกลิ้งไป ต้องปาราชิก.
สเจ, ฉินฺเนสุ มูเลสุ, เอกมูลมตฺเตน กุมฺภี ติฏฺฐติ,
โส จ “ตํ อิมสฺมึ มูเล ฉินฺเน ปติสฺสตีติ ฉินฺทติ, ฉินฺนมตฺเต ปาราชิกํ ฯ
ถ้าเมื่อตัดรากไม้ทั้งหลายแล้ว หม้อยังตั้งอยู่ได้ด้วยรากเพียงรากเดียว
และภิกษุนั้น(มั่นใจ)ว่า “เมื่อตัดรากไม้นี้แล้ว หม้อจักตกไป” จึงตัดรากไม้นั้น. พอตัดเสร็จ, ต้องปาราชิก.
สเจ ปน เอกมูเลเนว ปาเส พทฺธสูกโร วิย ฐิตา โหติ, อญฺญํ กิญฺจิ ลคฺคนกํ นตฺถิ,
ตสฺมึปิ มูเล ฉินฺนมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ก็ถ้า(หม้อ)ตั้งอยู่ได้ด้วยรากเดียวเท่านั้น เหมือนสุกรติดอยูใ่ นบ่วงฉะนั้น, สิ่งอะไรๆ อื่นทีจ่ ะเกี่ยวไว้ไม่มี,
แม้เมื่อรากนั้นพอตัดขาดแล้ว, ก็ต้องปาราชิก.
สเจ กุมฺภีมตฺถเก มหาปาสาโณ ฐปิโต โหติ, ตํ ทณฺเฑน อุกฺขิปิตฺวา อปเนตุกาโม กุมฺภีมตฺถเก ชาตรุกฺขํ ฉินฺทติ ทุกฺกฏํ ฯ
ตสฺสา สมีเป ชาตกํ เฉตฺวา อาหรติ, น ตตฺถ ชาตกตฺตา. ตํ ฉินฺทโต ปาจิตตฺ ิยํ ฯ
ถ้าเขาวางก้อนหินแผ่นใหญ่ทับไว้บนหม้อ,
ภิกษุประสงค์จะเอาท่อนไม้งดั (ก้อนหิน)นั้นออก จึงตัดต้นไม้ที่เกิดอยู่บนหม้อ ต้องทุกกฏ.
ภิกษุตดั ต้นไม้อันเกิดอยู่ทใี่ กล้(หม้อ)นั้นนำมา ไม่(ต้องทุกกฏ) เพราะเป็นต้นไม้เกิดในที่นั้น.
(แต่) เมื่อตัดไม้เช่นนั้น ต้องปาจิตตีย์.
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“อตฺตโน ภาชนคตนฺติ สเจ ปน กุมฺภึ อุทฺธริตุํ อสกฺโกนฺโต กุมฺภคี ตภณฺฑคฺคหณตฺถํ อตฺตโน ภาชนํ ปเวเสตฺวา
อนฺโตกุมฺภิยํ ปญฺจมาสกํ วา อติเรกปญฺจมาสกํ วา อคฺฆนกํ เถยฺยจิตฺโต อามสติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ฯ
สองบทว่า อตฺตโย ภาชนคตํ มีความว่า
ก็ถ้าภิกษุไม่สามารถจะยกเอาหม้อขึ้นได้ จึงสอดภาชนะของตนเข้าไป เพื่อรับเอาทรัพย์ที่อยู่ในหม้อ
มีไถยจิต จับต้องทรัพย์ภายในหม้อ ควรแก่คา่ ๕ มาสกก็ตาม เกินกว่า ๕ มาสกก็ตาม เป็นอาบัติทุกกฏ.
ปริจฺเฉโท เจตฺถ ปาราชิกนิยมตฺถํ วุตฺโต ฯ
ก็การกำหนด ที่ทา่ นกล่าวไว้แล้วใน(พระบาลี)นี้ เพื่อกำหนดอาบัติปาราชิก.
เถยฺยจิตฺเตน อูนปญฺจมาสกมฺปิ [382] อามสนฺโต ทุกกฺ ฏํ อาปชฺชติเยว ฯ
เมื่อภิกษุจับต้องทรัพย์ แม้หย่อนกว่า ๕ มาสก ด้วยไถยจิต ก็ต้องทุกกฏเหมือนกัน.
“ผนฺทาเปตีติ เอตฺถ ยาว เอกาพทฺธํ กตฺวา อตฺตโน ภาชนํ ปเวเสติ ตาว “ผนฺทาเปตีติ วุจฺจติ ฯ
ภิกษุรวมทรัพย์ให้เนื่องเป็นอันเดียวกัน แล้วสอดภาชนะของตนเข้าไปอยู่เพียงใด,
ภิกษุนั้น ท่านเรียกว่า “ทำให้หวั่นไหว” เพียงนั้น ในคำว่า ผนฺทาเปติ นี้
อปิจ อิโตจิโตจ อปพฺยูหนฺโตปิ ผนฺทาเปติเยว ฯ โส ถุลฺลจฺจยํ อาปชฺชติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง แม้เมื่อคุ้ยเขี่ยไปทางโน้นและทางนี้ ชื่อว่าทำให้หวั่นไหวเหมือนกัน. ภิกษุนั้น ย่อมต้องถุลลัจจัย.
ยทา ปน เอกาพทฺธภาโว ฉินฺโน. กุมฺภคี ตํ กุมฺภิยเมว. ภาชนคตมฺปิ ภาชเนเยว โหติ. ตทา อตฺตโน ภาชนคตนฺนาม โหติ ฯ
ในกาลใด ภิกษุตดั ความที่ทรัพย์เนื่องอันเดียวกันขาดแล้ว. ทรัพย์ที่อยู่ในหม้อ ก็มีอยู่ในหม้อนั้นเอง.
แม้ที่อยู่ในภาชนะ ก็มีอยู่ในภาชนะเท่านั้น. ในกาลนั้น ทรัพย์ชื่อว่ามีอยู่ในภาชนะของตนแล้ว.
เอวํ กตฺวา, กุมฺภโิ ต อนีหเฏปิ ภาชเน, ปาราชิกํ อาปชฺชติ ฯ
ครั้นเธอทำอย่างนั้นแล้ว, แม้เมื่อไม่ได้นำภาชนะออกจากหม้อก็ตาม, ต้องปาราชิก.
“มุฏฺฐึ วา ฉินฺทตีติ เอตฺถ ยถา องฺคุลนฺตเรหิ นิกฺขนฺตกหาปณา กุมฺภิคเต กหาปเณ น สมฺผุสนฺติ
เอวํ มุฏฺฐึ กโรนฺโต มุฏฺฐึ ฉินฺทติ นาม ฯ โสปิ ปาราชิกํ อาปชฺชติ ฯ
กหาปณะที่ลอดออกทางช่องนิว้ มือแล้ว จะไม่กระทบกหาปณะที่อยู่ในหม้อโดยวิธีใด
ภิกษุทำการกำเอาโดยวิธีนั้น ชื่อว่าตัดกำเอา ในคำว่า มุฏฺฐึ วา ฉินฺทติ นี้. แม้ภิกษุนั้น ก็ต้องปาราชิก.
“สุตฺตารุฬฺหนฺติ สุตฺเต อารุฬฺหํ ฯ
บทว่า สุตตฺ ารุฬฺหํ ได้แก่ ทรัพย์ที่ร้อยไว้ในด้าย.
“สุตฺเต อาวุตสฺสปิ สุตฺตมยสฺสปิ เอตํ อธิวจนํ ฯ
(คำว่า สุตตฺ ารุฬฺหํ) นั่น เป็นชื่อ(ของเครื่องประดับ) ทีร่ ้อยไว้ในด้ายบ้าง ที่สำเร็จด้วยด้ายบ้าง.
ปามงฺคาทีนิ โสวณฺณมยานิปิ โหนฺติ รูปิยมยานิปิ สุตตฺ มยานิปิ, มุตตฺ าวลีอาทโยปิ เอตฺเถว สงฺคหํ คตา ฯ
(เครื่องประดับทั้งหลาย)มีสังวาลเป็นต้น ที่สำเร็จด้วยทองบ้างก็มี ที่สำเร็จด้วยรูปิยะบ้างก็มี ที่สำเร็จด้วยด้ายบ้างก็มี,
ถึงแม้สร้อยไข่มุกเป็นต้น ก็ถึงการสงเคราะห์เข้าใน(สังวาลเป็นต้น)นี้นั่นแล.

หน้า ๖๐๔ • เรื่องอนุบัญญัติทุติยปาราชิก • [กิริยาที่ภิกษุลักทรัพย์ให้เคลื่อนจากฐาน ๖ อย่าง]

“เวฐนนฺติ สีสเวฐนปโฏ วุจจฺ ติ ฯ
ผ้าสำหรับโพกศีรษะท่านเรียกว่า เวฐนะ.
เอเตสุ ยงฺกิญฺจิ เถยฺยจิตฺโต อามสติ ทุกฺกฏํ ฯ ผนฺทาเปติ ถุลฺลจฺจยํ ฯ
ภิกษุมีไถยจิต จับต้องบรรดา(ทรัพย์ทรี่ ้อยไว้ในด้ายเป็นต้น)เหล่านั้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องทุกกฏ.
ทำให้หวั่นไหว ต้องถุลลัจจัย.
ปามงฺคโกฏิยํ คเหตฺวา อากาสฏฺฐํ อกโรนฺโต อุทฺธาเรติ ถุลฺลจฺจยํ ฯ
จับที่สุดสังวาลแล้ว ไม่ได้ทำให้ลอยอยู่ในอากาศ เพียงแต่ยกขึ้น (เท่านัน้ ) ต้องถุลลัจจัย.
| “ฆํสนฺโต นีหรตีติ เอตฺถ ปน
“ปริปุณฺณาย กุมฺภิยา อุปริ สมติตฺติกํ กุมฺภึ กตฺวา ฐปิตํ วา
เอกํ โกฏึ พุนฺเธ เอกํ โกฏึ มุขวฏฺฏิยํ กตฺวา ฐปิตํ วา ฆํสนฺตสฺส นีหรโต ถุลฺลจฺจยํ ฯ กุมฺภีมุขา โมเจนฺตสฺส ปาราชิกํ ฯ
ก็ในบทว่า ฆํสนฺโต นีหรติ นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):ในสังเขปอรรถกถาและมหาปัจจรีเป็นต้น ท่านกล่าวไว้ว่า
“เมื่อภิกษุชักออกอยู่ ซึ่งภัณฑะที่เขากระทำหม้อเต็มเสมอแล้ว ตั้งไว้บนหม้ออันเต็มแล้วก็ดี
หรือซึ่งภัณฑะที่เขากระทำเงื่อน (ปลาย) อันหนึ่งไว้ทกี่ ้นหม้อ เงื่อนอันหนึ่งไว้ที่ขอบปากหม้อ ตั้งไว้แล้วก็ดี เป็นถุลลัจจัย.
เมื่อให้พ้นจากปากหม้อ เป็นปาราชิก.
ยํ ปน อุปฑฺฒกุมฺภิยํ วา ริตตฺ กุมฺภิยํ วา ฐปิตํ, ตสฺส อตฺตนา ผุฏฺโฐกาโส ว ฐานํ. น สกลา กุมฺภี.
ตสฺมา ตํ ฆํสนฺตสฺสาปิ นีหรโต, ปติฏฺฐิโตกาสโต เกสคฺคมตฺเต มุตฺเต, ปาราชิกเมว ฯ
ส่วน(ภัณฑะ)ใดที่เขาใส่ไว้ในหม้ออันพร่อง หรือในหม้อเปล่า,
เฉพาะโอกาสที่ตน (คือภัณฑะ) ถูกต้อง เป็นฐานของ(ภัณฑะ)นั้น, หม้อทั้งหมด หาได้เป็นฐานไม่.
เพราะเหตุนน้ั แม้เมือ่ ภิกษุชกั (ภัณฑะ)นัน้ ออกไป ครัน้ ประมาณเส้นผมหนึง่ พ้นไป จากโอกาสที่(ภัณฑะนัน้ )ตัง้ อยู่ เป็นปาราชิกทันที.
กุมฺภิยา ปน [383] ปริปุณฺณาย วา อูนาย วา อุชุกเมว อุทฺธรนฺตสฺส, เหฏฺฐิมโกฏิยา ปติฏฺฐิโตกาสา มุตฺตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
แต่เมือ่ ภิกษุยกขึน้ ตรงๆ จากหม้อที่เต็มหรือพร่อง เมือ่ ภัณฑะนัน้ พอพ้นจากโอกาส อันทีส่ ดุ หม้อเบือ้ งต่ำตัง้ อยูแ่ ล้ว เป็นปาราชิก.
อนฺโตกุมฺภิยํ ฐปิตํ ยงฺกญ
ิ ฺจิ ปาราชิกปโหนกํ ภณฺฑํ สกลกุมฺภิยํ จาเลนฺตสฺส
ปามงฺคาทีนิ จ ฆํสิตวฺ า นีหรนฺตสฺส, ยาว มุขวฏฺฏึ นาติกฺกมติ, ตาว ถุลฺลจฺจยเมว ฯ
ภัณฑะอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่พอจะเป็นปาราชิก ซึ่งเขาตั้งไว้ภายในหม้อ เมื่อภิกษุให้ไหวอยูใ่ นหม้อทั้งสิ้น
และเมื่อชัก(เครื่องประดับ)มีสังวาลเป็นต้นออกไป ยังไม่เลยขอบปากเพียงใด, คงเป็นถุลลัจจัยเพียงนั้นนั่นแล.
ตสฺส หิ สพฺพาปิ กุมฺภี ฐานนฺติ สงฺเขปมหาปจฺจริยาทีสุ วุตฺตํ ฯ |
เพราะว่า หม้อแม้ทั้งหมด เป็นฐานของ(ภัณฑะ)นั้น.”

เรื่องอนุบัญญัติทุติยปาราชิก • [กิริยาที่ภิกษุลักทรัพย์ให้เคลื่อนจากฐาน ๖ อย่าง] • หน้า ๖๐๕

มหาอฏฺฐกถายมฺปน “ฐปิตฏฺฐานเมว ฐานํ, โน สกลา กุมฺภี. ตสฺมา ยถาฐิตฏฺฐานโต เกสคฺคมตฺตมฺปิ โมเจนฺตสฺส, ปาราชิกเมวาติ
วุตฺตํ ฯ
ส่วนในมหาอรรถกถา ท่านกล่าวไว้ว่า “ที่แห่งหม้อที่ตั้งไว้เท่านั้นเป็นฐาน, หม้อทั้งหมดหาได้เป็นฐานไม่.
เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุให้พ้นไปจากฐานที่ซึ่งเขาตั้งไว้เดิม แม้เพียงปลายเส้นผม ก็ต้องปาราชิกทีเดียวแล.”
ตํ ปมาณํ ฯ
(คำแห่งมหาอรรถกถา)นั้น เป็นประมาณ.
อิตรํ ปน อากาสคตํ อกโรนฺตสฺส จีวรวํเส ฐปิตจีวรเวฐกนเยน วุตตฺ ํ ฯ
ส่วน(คำอรรถกถา)นอกนี้ ท่านกล่าวตามนัยแห่งการม้วนจีวรทีพ่ าดอยู่บนราวจีวรของภิกษุที่ไม่ได้ทำให้ไปในอากาศ.
ตํ น คเหตพฺพํ ฯ
(คำที่กล่าวไว้ในสังเขปอรรถกถา เป็นต้น)นั้น ไม่ควรถือเอา.
วินยวินิจฺฉเย หิ อาคเต, ครุเก ฐาตพฺพํ ฯ
เพราะ(พระวินัยธร)ควรอยู่ใน(วินิจฉัย)ที่หนัก ในเมื่อการวินิจฉัยวินัยมาถึงแล้ว.
เอสา วินยธมฺมตา ฯ
(การปฏิบัติ)นี้ เป็นธรรมดาในวินัย.
อปิจ “อตฺตโน ภาชนคตํ วา กโรติ มุฏฺฐึ วา ฉินฺทตีติ วจนโต เจตํ เวทิตพฺพํ,
ยถา อนฺโตกุมฺภิยํ ฐิตสฺส น สพฺพา กุมฺภี ฐานนฺติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง หม้อทั้งหมด ไม่เป็นฐานแห่ง(ภัณฑะ)ทีต่ ั้งอยู่ภายในหม้อ ฉันใด,
(คำแห่งสังเขปอรรถกถาเป็นต้น)นั้น บัณฑิตพึงทราบ ฉันนั้น
เพราะ(บาลี)ว่า “ภิกษุทำทรัพย์ให้เข้าไปในภาชนะของตนก็ดี ตัดกำเอาก็ดี” ดังนี้แล.

หน้า ๖๐๖ • เรื่องอนุบัญญัติทุติยปาราชิก • [อรรถาธิบายภิกษุลักดูดเอาเนยใส เป็นต้น เป็นปาราชิก]

[อรรถาธิบายภิกษุลกั ดูดเอาเนยใส เป็นต้น เป็นปาราชิก]
“สปฺปิอาทีสุ ยงฺกิญฺจิ ปิวโต เอกปฺปโยเคน ปีตมตฺเต ปาราชิกนฺติ มหาอฏฺฐกถายํ วุตตฺ ํ ฯ
ในมหาอรรถกถา ท่านกล่าวไว้ว่า “เมื่อภิกษุดื่ม(ของที่เป็นน้ำ)อย่างใดอย่างหนึ่ง มีเนยใสเป็นต้น,
เมื่อ(เนยใสเป็นต้น)นั้น มาตรว่าเธอดื่มแล้ว ด้วยประโยคอันเดียว, ก็เป็นปาราชิก.”
| มหาปจฺจริยาทีสุ ปน อยํ วิภาโค ทสฺสิโต
“มุขํ อนปเนตฺวา อากฑฺฒนฺตสฺส ปิวโต, สเจ ปน คลคตํ ปาทํ น อคฺฆติ, มุขคเตน สทฺธึ อคฺฆติ, รกฺขติ ตาว.
กณฺเฐน ปน ปริจฺฉินฺนกาเลเยว ปาราชิกํ โหติ ฯ
แต่ในอรรถกถาทั้งหลายมีมหาปัจจรีเป็นต้น ท่านแสดงวิภาคนี้ไว้วา่
“เมื่อภิกษุคร่ามาดื่ม ไม่ชักปากออก, ถ้าเนยใสเป็นต้นที่เข้าไปในลำคอ ยังไม่ได้บาท, รวมกับที่อยู่ในปาก จึงได้บาท,
ยังรักษาอยู่ก่อน, แต่ในเวลาที่(เนยใสเป็นต้น) อันตนกำหนดตัดด้วยคอนั่นเอง ย่อมเป็นปาราชิก.
สเจปิ โอฏฺเฐหิ ปริจฺฉินฺทนฺโต โอฏฺเฐ ปิทหติ ปาราชิกเมว ฯ
ถ้าแม้ภิกษุกำหนดตัดด้วยริมฝีปากทั้งสองข้าง หุบริมฝีปาก ก็เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
อุปฺปลทณฺฑ เวฬุนาฬี นฬนาฬีอาทีหิ ปิวนฺตสฺสาปิ, สเจ ปน คลคตเมว ปาทํ อคฺฆติ, ปาราชิกํ ฯ
แม้เมื่อดื่มด้วยก้านอุบล หลอดไม้ไผ่ และหลอดอ้อเป็นต้น, ถ้าที่อยู่ในลำคอนั่นแล ได้ราคาบาทหนึ่ง, เป็นปาราชิก.
สเจ สห มุขคเตน อคฺฆติ, อุปฺปลทณฺฑาทิคเตน สทฺธึ เอกาพทฺธภาวํ โกเปตฺวา โอฏฺเฐหิ ปริจฺฉินฺนมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ถ้ารวมกับที่อยู่ในปาก จึงได้บาทหนึ่ง, เมื่อเนยใสเป็นต้นนั้น สักว่าภิกษุกำหนดตัดด้วยริมฝีปากทั้งสองข้าง
ให้ความเนื่องเป็นอันเดียวกันกับที่อยู่ในก้านอุบลเป็นต้น ขาดตอนกัน, เป็นปาราชิก.
สเจ อุปฺปลทณฺฑาทิคเตน [384] สทฺธึ อคฺฆติ, อุปฺปลทณฺฑาทีนํ พุนฺเธ องฺคุลิยา ปิทหิตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ถ้ารวมกับทีอ่ ยูใ่ นก้านอุบลเป็นต้นจึงได้ราคาบาทหนึง่ เป็นปาราชิก ในเมือ่ มาตรว่าภิกษุเอานิว้ มืออุดก้นแห่งก้านอุบลเป็นต้นเสีย.
ปาทคฺฆนเก ปน คเล อปฺปวิฏฺเฐ, อุปฺปลทณฺฑาทีสุ จ มุเข จ อติเรกปาทมฺปิ เอกาพทฺธํ หุตวฺ า ติฏฺฐติ, รกฺขติเยวาติ ฯ |
แต่เมื่อ(เนยใสเป็นต้น)ซึ่งมีราคาได้บาทหนึ่ง ยังไม่ไหลเข้าไปในลำคอ, ทั้งในก้านอุบลเป็นต้น ทั้งในปาก แม้มีคา่ เกินกว่าบาท
หนึ่ง แต่เป็นของเนื่องเป็นอันเดียวกันตั้งอยู่, ยังรักษาอยู่ก่อนแล.”
ตํ สพฺพมฺปิ ยสฺมา “อตฺตโน ภาชนคตํ วา กโรติ มุฏฺฐึ วา ฉินฺทตีติ อิมํ นยํ ภชติ, ตสฺมา สุทสฺสิตเมว ฯ
คำแม้ทั้งหมด (ทีก่ ล่าวในมหาปัจจรีเป็นต้น)นั้น ย่อมต้องกับนัยนี้วา่
“ภิกษุทำทรัพย์ให้ไปในภาชนะของตนก็ดี ตัดเอาเป็นกำก็ดี” ดังนี้
เพราะเหตุนั้น (คำทีก่ ล่าวไว้ในอรรถกถามีมหาปัจจรีเป็นต้นนั้น) เป็นอันท่านแสดงไว้ชอบแล้วแล.
เอส ตาว เอกาพทฺเธ นโย ฯ
ในภัณฑะทีต่ ิดเนื่องเป็นอันเดียวกัน มีนัยเท่านี้ก่อน.

เรื่องอนุบัญญัติทุตยิ ปาราชิก • [อรรถาธิบายภิกษุลักดูดเอาเนยใส เป็นต้น เป็นปาราชิก] • หน้า ๖๐๗

สเจ ปน หตฺเถน วา ปตฺเตน วา ถาลกาทินา วา เยน เกนจิ ภาชเนน คเหตฺวา ปิวติ,
ยมฺหิ ปโยเค ปาทคฺฆนกํ ปูรติ, ตมฺหิ กเต, ปาราชิกํ ฯ
ก็ถ้าภิกษุเอามือก็ดี บาตรก็ดี ภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งมีโอเป็นต้นก็ดี ตักดื่ม,
(เนยใสเป็นต้น)จะครบราคาบาทหนึ่งในประโยคใด, เมื่อทำประโยคนั้นแล้ว ต้องปาราชิก.
อถ มหคฺฆํ โหติ, สิปฺปิกายปิ เอกปฺปโยเคเนว ปาทคฺฆนกํ คเหตุํ สกฺกา โหติ. เอกุทฺธาเรเยว ปาราชิกํ ฯ
ถ้า(เนยใสเป็นต้น) เป็นของมีราคามีมากไซร้, ภิกษุอาจถือเอาได้ราคาบาทหนึ่ง ด้วยเพียงประโยคเดียวแล แม้ดว้ ยกาบหอย.
ในเมื่อยกขึ้นครั้งเดียวเท่านั้น เป็นปาราชิก.
ภาชนํ ปน นิมุชฺชาเปตฺวา คณฺหนฺตสฺส, ยาว เอกาพทฺธํ โหติ, ตาว รกฺขติ ฯ
อนึ่ง เมื่อภิกษุกดภาชนะให้จมลงแล้วตักเอา, เนยใสเป็นต้นนั้นยังเนื่องเป็นอันเดียวกันเพียงใด, ยังรักษาอยู่เพียงนั้น.
มุขวฏฺฏิปริจฺเฉเทน วา อุทธฺ าเรน วา ปาราชิกํ ฯ
เป็นปาราชิก ด้วยการกำหนดตัดแห่งขอบปาก หรือด้วยการยกขึ้น.
ยทา ปน สปฺปึ วา เตลํ วา อจฺฉํ เตลสทิสเมว มธุผาณิตํ วา กุมฺภึ อาวฏฺเฏตฺวา อตฺตโน ภาชเน ปเวเสติ
ตทา เตสํ อจฺฉตาย เอกาพทฺธตา นตฺถีติ ปาทคฺฆนเก มุขวฏฺฏิโต คลิตมตฺเต ปาราชิกํ ฯ
ก็ เนยใส หรือน้ำมัน หรือน้ำผึ้งและน้ำอ้อยที่ใสเช่นกับน้ำมันนั่นแล ภิกษุเอียงหม้อให้ไหลเข้าภาชนะของตนเมื่อใด,
เมื่อนั้น ความเนื่องเป็นอันเดียวกันย่อมไม่มี เพราะเหตุที่สิ่งเหล่านั้นเป็นของใส.
เพราะฉะนั้น เมื่อ(เนยใสเป็นต้น)ซึ่งได้ราคาบาทหนึ่ง สักว่าล้นออกจากขอบปาก, เป็นปาราชิก.
ปจิตฺวา ฐปิตํ ปน มธุผาณิตํ สิเลโส วิย จิกกฺ นํ อากฑฺฒนวิกฑฺฒนโยคฺคํ โหติ,
อุปฺปนฺเน กุกฺกุจฺเจ, เอกาพทฺธเมว หุตวฺ า ปฏินีหริตุํ สกฺโกติ ฯ
ส่วนน้ำผึ้งและน้ำอ้อยทีเ่ ขาเคี่ยวตั้งไว้ เหนียวคล้ายยางไม้ เป็นของควรดึงไปมาได้,
เมื่อความรังเกียจเกิดขึ้น, ภิกษุอาจนำกลับคืนได้ เพราะเป็นของติดกันเป็นอันเดียวนั่นเอง.
เอตํ มุขวฏฏฺิยา นิกฺขมิตฺวา ภาชเน ปวิฏฺฐมฺปิ พาหิเรน สทฺธึ เอกาพทฺธตฺตา รกฺขติ ฯ
มุขวฏฺฏิโต ฉินฺนมตฺเต, ปน ปาราชิกํ ฯ
(น้ำผึ้งและน้ำอ้อย)ชนิดนั้น แม้ออกจากขอบปากเข้าไปในภาชนะแล้ว ก็ชื่อว่ายังรักษาอยู่
เพราะเป็นของติดเนื่องเป็นอันเดียวกันกับส่วนข้างนอก. แต่พอเมื่อสักว่าขาดจากขอบปากแล้ว, จึงเป็นปาราชิก.
โยปิ เถยฺยจิตฺเตน ปรสฺส กุมฺภิยา ปาทคฺฆนกํ สปฺปึ วา เตลํ วา อวสฺสํ ปิวนกํ
ยงฺกิญฺจิ ทุกุลสาฏกํ วา จมฺมขณฺฑาทีนํ วา อญฺญตรํ ปกฺขิปติ. หตฺถโต [385] มุตตฺ มตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
แม้ภิกษุใด ใส่ผ้าเปลือกไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือของอื่นมีท่อนหนังเป็นต้นชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งจะดื่มเนยใสหรือน้ำมัน
ได้ราคาบาทหนึ่งอย่างแน่นอน ลงในหม้อของผู้อื่น ด้วยไถยจิต. พอหลุดจากมือ, ภิกษุนั้นก็ต้องปาราชิก.
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“ริตตฺ กุมฺภิยา ‘อิทานิ เตลํ อากีริสฺสนฺตตี ิ ญตฺวา ยงฺกิญฺจิ ภณฺฑํ เถยฺยจิตฺโต ปกฺขิปติ.
ตญฺเจ ตตฺถ เตเล อากิณฺเณ ปญฺจมาสกอคฺฆนกํ ปิวติ. ปิวิตมตฺเต ปาราชิกนฺติ มหาอฏฺฐกถายํ วุตตฺ ํ ฯ
ในมหาอรรถกถา ท่านกล่าวไว้ว่า “ภิกษุรู้วา่ ‘บัดนี้ เขาจักใส่น้ำมัน’ มีไถยจิตใส่ภัณฑะอย่างใดอย่างหนึ่งลงในหม้อเปล่า,
ถ้า(ภัณฑะ)นั้นจะดื่มได้ราคา ๕ มาสก ในเมื่อน้ำมันเขาใส่ใน(หม้อ)นั้นแล้ว เมื่อ(น้ำมัน)สักว่าภัณฑะนั้นดื่มแล้ว, เป็นปาราชิก.”
ตํ ปน ตตฺเถว สุกฺขตฬาเก สุกฺขมาติกาย อุชุกรณวินิจฺฉเยน วิรุชฺฌติ,
แต่(คำ)นั้นย่อมแย้งกับคำวินิจฉัยว่าด้วยการทำลำรางแห้งให้ตรงในบึงที่แห้ง ใน(มหาอรรถกถา)นั้นนั่นเอง,
อวหารลกฺขณํ เจตฺถ น ปญฺญายติ. ตสฺมา น คเหตพฺพํ ฯ
จริงอยู่ ลักษณะแห่งอวหารในคำนี้ ไม่ปรากฏ. เพราะเหตุนั้น จึงไม่ควรเชือ่ ถือ.
มหาปจฺจริยาทีสุ ปน ตสฺส อุทธฺ าเร ปาราชิกํ วุตตฺ ํ ฯ ตํ ยุตฺตํ ฯ
ส่วนในอรรถกถามหาปัจจรีเป็นต้น ท่านปรับเป็นปาราชิก ในเมื่อยกภัณฑะนั้นขึ้น. (คำ)นั้นใช้ได้.
ปรสฺส ริตฺตกุมฺภิยา สงฺโคปนตฺถาย จมฺมาทิภณฺฑํ ฐเปตฺวา, ตตฺถ เตเล อากิณฺเณ, “สเจ อยํ ชานิสฺสติ มํ ปลิพุทธฺ ิสฺสตีติ ภีโต
ปาทคฺฆนกํ เตลปีตํ ภณฺฑํ เถยฺยจิตฺเตน อุทธฺ รติ ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุวางภัณฑะมีหนังเป็นต้น ในหม้อเปล่าของผู้อื่น เพื่อต้องการจะเก็บซ่อนไว้, เมื่อเขาใส่น้ำมันลงในหม้อนั้นแล้ว,
กลัวว่า “ถ้าผู้นี้จกั ทราบ, เขาจักขัดขวางเรา” จึงยกภัณฑะทีด่ ื่มน้ำมันไว้แล้วได้ราคาบาทหนึ่ง ด้วยไถยจิต, ต้องปาราชิก.
สุทฺธจิตฺเตน อุทธฺ รติ. ปเร๑ อาหราเปนฺเต, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
ยกขึ้นด้วยจิตบริสุทธิ์. เมื่อผู้อื่นให้นำมา, เป็นภัณฑไทย.
ภณฺฑเทยฺยนฺนาม ยํ ปรสฺส นฏฺฐํ, ตสฺส มูลํ วา ตเทว วา ภณฺฑํ ทาตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ
อธิบายว่า “สิ่งของใดของผู้อื่นหายไป, ต้องใช้ราคา(สิ่งของ)นั้น หรือใช้(สิ่งของ)นั้นนั่นเอง ชื่อว่าภัณฑไทย.”
โน เจ เทติ, สามิกสฺส ธุรนิกเฺ ขเป ปาราชิกํ ฯ
ถ้าไม่ใช้ให้ ต้องปาราชิก ในเมื่อเจ้าของทอดธุระ.
สเจ ปนสฺส กุมภฺ ยิ ํ อญฺโญ สปฺปึ วา เตลํ วา อากีรติ, ตตฺรปายํ เถยฺยจิตเฺ ตน เตลปิวนกํ ภณฺฑํ ปกฺขิปติ, วุตตฺ นเยเนว ปาราชิกํ ฯ
แต่ถ้าผู้อื่นใส่เนยใส หรือน้ำมันลงในหม้อของ(ภิกษุ)นั้น,
(ภิกษุผู้เจ้าของหม้อ)นี้ก็ใส่ภัณฑะทีจ่ ะดื่มน้ำมันได้ ลงแม้ในหม้อนั้น ด้วยไถยจิต, เป็นปาราชิกตามนัยที่กล่าวแล้วนั่นแล.
อตฺตโน ริตตฺ กุมภฺ ยิ า ปรสฺส สปฺปึ วา เตลํ วา อากิณณ
ฺ ภาวํ ญตฺวา เถยฺยจิตเฺ ตน ภณฺฑํ ปกฺขปิ ติ, ปุพพฺ นเยเนว อุทธฺ าเร ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุรวู้ ่าเนยใสหรือน้ำมันที่ผู้อื่นใส่ไว้ในหม้อเปล่าของตน จึงใส่ภัณฑะลงไปด้วยไถยจิต,
เป็นปาราชิก ในขณะที่ยกขึ้น ตามนัยก่อนเหมือนกัน.
สุทฺธจิตฺโต นิกฺขิปิตวฺ า ปจฺฉา เถยฺยจิตฺเตน อุทฺธรติ, ปาราชิกเมว ฯ
มีจิตบริสทุ ธิ์ใส่ลงไป ภายหลังจึงยกขึ้นด้วยไถยจิต, เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
๑ ปรสฺมึ ฯ
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สุทฺธจิตฺโตว อุทฺธรติ. เนว อวหาโร น คีวา ฯ
มีจิตบริสทุ ธิ์แท้ ยกขึ้น. ไม่เป็นอวหาร ไม่เป็นสินใช้.
มหาปจฺจริยํ ปน อนาปตฺติมตฺตเมว วุตฺตํ ฯ
แต่ในมหาปัจจรี กล่าวไว้แต่เพียงอนาบัติเท่านั้น.
“‘กิสฺส มม กุมฺภิยํ เตลํ อากีรสีติ [386] กุปิโต อนตฺตมโน ภณฺฑํ อุทฺธริตวฺ า ฉฑฺเฑติ, โน ภณฺฑเทยฺยนฺติ กุรุนฺทิยํ วุตฺตํ ฯ
ในกุรุนที ท่านกล่าวไว้วา่ “ภิกษุเคืองขัดใจว่า ‘ท่านใส่น้ำมันลงในหม้อของเราทำไม’ ดังนี้แล้ว ยกภัณฑะขึ้นเททิ้งเสีย,
ไม่เป็นภัณฑไทย.”
เถยฺยจิตฺเตน มุขวฏฺฏิยํ คเหตฺวา กุมฺภึ อาวิญชฺ ติ เตลํ คเลตุกาโม, ปาทคฺฆนเก คลิเต, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุใคร่จะให้น้ำมันไหล จึงจับที่ขอบปากเอียงหม้อด้วยไถยจิต, เมื่อ(น้ำมัน)ไหลไปได้ราคาถึงบาท, ต้องปาราชิก.
เถยฺยจิตฺเตเนว ชชฺชรํ กโรติ “สวิตวฺ า คมิสฺสตีติ. ปาทคฺฆนเก สวิตวฺ า คเต, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุมีไถยจิตแท้ ทำให้หม้อร้าวด้วยคิดว่า “น้ำมันจักไหลไปเสีย”.
เมื่อน้ำมันไหลไปได้ราคาถึงบาท, ต้องปาราชิก.
เถยฺยจิตฺเตเนว ฉิทฺทํ กโรติ โอมฏฺฐํ วา อุมฺมฏฺฐํ วา เวมฏฺฐํ วา ฯ
ภิกษุมีไถยจิตนั่นแล กระทำหม้อให้เป็นช่องทะลุ คว่ำ หงาย หรือตะแคง.
อิทํ ปน สมฺโมหฏฺฐานํ ตสฺมา สุฏฺฐุ สลฺลกฺเขตพฺพํ ฯ
ก็แล (คำ)นี้เป็นฐานะแห่งความฉงน. เพราะฉะนั้น ควรสังเกตให้ดี.
อยํ เหตฺถ วินิจฺฉโย ฯ
โอมฏฺฐนฺนาม อโธมุขจฺฉิทฺทํ ฯ อุมฺมฏฺฐนฺนาม อุทธฺ ํ มุขจฺฉิทฺทํ ฯ เวมฏฺฐนฺนาม อุฬุงฺกสฺเสว อุชคุ ตจฺฉิทฺทํ ฯ
ก็ใน(คำว่า คว่ำ เป็นต้น)นี้ (มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้):ช่องปากลงข้างล่าง ชื่อว่า ช่องคว่ำ. ช่องปากขึ้นข้างบน ชื่อว่า ช่องหงาย.
ช่องปากไปตรงๆ เหมือนกระบวย ชื่อว่า ช่องตะแคง.
ตตฺถ โอมฏฺฐสฺส พหิ ปฏฺฐาย กตสฺส อพฺภนฺตรนฺตโต ปาทคฺฆนเก เตเล คลิเต, พหิ อนิกฺขนฺเตปิ, ปาราชิกํ ฯ
บรรดา(ช่องคว่ำเป็นต้น)นั้น เมื่อน้ำมันได้ราคาถึงบาท ไหลออกจากที่สุดภายในช่องคว่ำ ซึ่งตนทำไว้จำเดิมแต่ภายนอก
ถึงจะไม่ไหลออกไปภายนอก, ก็เป็นปาราชิก.
กสฺมา ฯ ยสฺมา ตโต คลิตมตฺตเมว พหิ คตํ นาม โหติ น กุมฺภีคตสงฺขํ ลภติ น กุมฺภิยํ สณฺฐาติ ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า (น้ำมัน)พอไหลออกไปจาก(ที่สุดภายใน)นั้นเท่านั้น ก็ชอื่ ว่าไหลออกไปภายนอก
จะนับว่าอยู่ภายในหม้อไม่ได้ คือไม่ตั้งอยู่ในหม้อ.
อนฺโต ปฏฺฐาย กตสฺส พาหิรนฺตโต ปาทคฺฆนเก คลิเต, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อ(น้ำมัน)ได้ราคาถึงบาท ไหลออกไปจากที่สุดภายนอกแห่ง(ช่องคว่ำ) ที่ตนทำไว้ จำเดิมแต่ภายใน, เป็นปาราชิก.
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อุมมฏฺฐสฺส ยถา ตถา วา กตสฺส พาหิรนฺตโต คลิเต, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อ(น้ำมัน)ได้ราคาถึงบาท ไหลออกไปจากที่สุดภายนอกของช่องหงาย ทีต่ นทำไว้โดยอาการใดๆ ก็ตาม, เป็นปาราชิก.
“ตํ หิ ยาว พาหิรนฺตโต น คลติ, ตาว กุมฺภีคตเมว โหติ ฯ
เวมฏฺฐสฺส กปาลมชฺฌโต คลิตวเสน กาเรตพฺโพติ อฏฺฐกถาสุ วุตฺตํ ฯ
ในอรรกกถาทั้งหลาย ท่านกล่าวไว้วา่
“แท้จริง (น้ำมัน)นั้น ยังไม่ไหลจากที่สุดภายนอกเพียงใด, ก็ชื่อว่ายังอยู่ภายในหม้อเพียงนั้นนั่นแล.
(พระวินัยธร)พึงปรับ (อาบัติปาราชิก) ด้วยอำนาจน้ำมันที่ไหลออกจากตรงกลางกระเบื้อง แห่งช่องตะแคง.”
ตํ ปน อนฺโต จ พหิ จ ปฏฺฐาย มชฺเฌ ฐเปตฺวา กตฉิทฺเท ตฬากสฺส มริยาทเภทเนน สเมติ ฯ
ก็(คำที่กล่าวไว้ในอรรถกถาทั้งหลาย)นั้นย่อมสมกับการทำลายคันของสระ
ในเมื่อภิกษุกระทำช่องตั้งแต่ภายในและภายนอก เว้นตรงกลางไว้.
อนฺโต ปฏฺฐาย กเต ปน พาหิรนฺเตน. พหิ ปฏฺฐาย กเต อพฺภนฺตรนฺเตน กาเรตพฺโพติ อิทเมตฺถ ยุตตฺ ํ ฯ
แต่เมื่อภิกษุกระทำ(ช่อง) จำเดิมแต่ภายในแล้ว (พระวินัยธร)ควรปรับอาบัติด้วยที่สุดภายนอก.
เมื่อทำ(ช่อง)จำเดิมแต่ภายนอกแล้ว ควรปรับด้วยที่สุดภายใน.
คำทีท่ ่านกล่าวไว้ในช่องตะแคงนี้ ดังพรรณนามานี้ ใช้ได้.
โย ปน “วฏฺเฏตฺวา คจฺฉิสฺสตีติ เถยฺยจิตฺเตน กุมฺภิยา อาธารกํ วา อุปตฺถมฺภนเลฑฺฑุเก วา อปเนติ,
วฏฺเฏตฺวา [387] คตาย, ปาราชิกํ ฯ
ก็ภิกษุใด นำออกซึ่งเชิงรองหรือก้อนเส้า แห่งหม้อ ด้วยไถยจิตว่า “(หม้อ)จักกลิ้งไป”, เมื่อหม้อกลิ้งไป, เป็นปาราชิก.
เตลากีรณภาวํ ปน ญตฺวา ริตตฺ กุมฺภิยา ชชฺชรภาเวสุ วา ฉิทฺเทสุ วา กเตสุ, ปจฺฉานิกฺขนฺตเตลปฺปมาเณน ภณฺฑเทยฺยํ โหติ ฯ
อนึ่ง เมื่อภิกษุรู้ความทีเ่ ขาจะรินน้ำมันใส่ ทำความร้าวหรือช่องแห่งหม้อเปล่าไว้ เป็นภัณฑไทย
โดยประมาณแห่งน้ำมันทีร่ ั่วออกในภายหลัง.
อฏฺฐกถาสุ ปน กตฺถจิ “ปาราชิกนฺติปิ ลิขิตํ ฯ ตํ ปมาทลิขิตํ ฯ
แต่ในอรรถกถาทั้งหลาย ในอรรถกถาบางแห่ง ท่านเขียนไว้ว่า “เป็นปาราชิก” ดังนี้ก็มี. นั่นเขียนไว้ด้วยความพลั้งพลาด.
ปุณฺณาย กุมฺภิยา อุปริ กฏฺฐํ วา ปาสาณํ วา “ปติตฺวา ภินฺทิสฺสติ. ตโต เตลํ ปคฺฆริสฺสตีติ
เถยฺยจิตฺเตน ทุพพฺ ทฺธํ วา กโรติ ทุฏฺฐปิตํ วา ฐเปติ ฯ อวสฺสํ ปตนกํ. ตถา กโรนฺตสฺส, กตมตฺเต ปาราชิกํ ฯ
(ภิกษุ)ทำไม้หรือหินให้เป็นของอันตนผูกไว้ไม่ดี หรือตั้งไม้หรือหินให้เป็นของอันตนตั้งไว้ไม่ดี ในเบื้องบนแห่งหม้อเต็ม
ด้วยไถยจิตว่า “มันจักตกไปทำลาย. น้ำมันจักไหลออกจาก(หม้อ)นั้น.”
ไม้หรือหินนั้น จะต้องตกอย่างแน่นอน. เมื่อภิกษุทำอย่างนั้น, เป็นปาราชิก ในขณะทำเสร็จ.
ริตฺตกุมฺภิยา อุปริ กโรติ, ตํ ปจฺฉา ปุณฺณกาเล ปติตฺวา ภินฺทติ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
ทำอย่างนั้น ในเบื้องบนแห่งหม้อเปล่า. (ไม้หรือหิน)นั้น ตกไปทำลายในกาลที่หม้อนั้นเต็มในภายหลัง, เป็นภัณฑไทย.
อีทิเสสุ หิ ฐาเนสุ ภณฺฑสฺส นตฺถิกาเล กตปโยคตฺตา อาทิโตว ปาราชิกํ น โหติ ฯ
จริงอยู่ ในฐานะเช่นนี้ ยังไม่เป็นปาราชิกในเบื้องต้นทีเดียว เพราะประโยคอันภิกษุทำแล้วในกาลที่ของไม่มี.
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ภณฺฑวินาสนสฺส ปน กตตฺตา ภณฺฑเทยฺยํ โหติ ฯ
แต่เป็นภัณฑไทย เพราะทำของให้เสีย.
อาหราเปนฺเตสุ, อททโต, สามิกานํ ธุรนิกฺเขเปน ปาราชิกํ ฯ
เมื่อเขาให้นำมาให้, ไม่ให้เขา, เป็นปาราชิก เพราะการทอดธุระแห่งเจ้าของทั้งหลาย.
เถยฺยจิตฺเตน มาติกํ อุชุํ กโรติ “วฏฺเฏตฺวา คมิสฺสติ, เตลํ วา อุตฺตราเปสฺสตีติ
วฏฺเฏตฺวา วา คจฺฉตุ เตลํ วา อุตตฺ รตุ, อุชุกรณกาเล ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุทำเหมืองให้ตรงด้วยไถยจิตว่า “(หม้อ)จักกลิ้งไป หรือ(น้ำ)จักยังน้ำมันให้ล้นขึ้น”.
(หม้อ)กลิ้งไปก็ตาม น้ำมันล้นขึ้นก็ตาม. เป็นปาราชิก ในเวลาที่ทำให้ตรง.
อีทิสา หิ ปโยคา ปุพพฺ ปฺปโยคาวหาเร สงฺคหํ คจฺฉนฺติ ฯ
จริงอยู่ ประโยคเช่นนี้ๆ ถึงความสงเคราะห์ได้ ในบุพพประโยคาวหาร.
สุกฺขมาติกาย อุชุกตาย, ปจฺฉา อุทเก อาคเต, วฏฺฏติ ฺวา วา คจฺฉตุ เตลํ วา อุตฺตรตุ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
เมื่อเหมืองแห้งอันภิกษุทำให้ตรงไว้แล้ว, น้ำไหลมาทีหลัง, หม้อกลิ้งไปก็ตาม น้ำมันล้นขึ้นก็ตาม, เป็นภัณฑไทย.
กสฺมา ฯ ฐานาจาวนปฺปโยคสฺส อภาวา ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะไม่มีประโยค คือการให้เป็นเคลื่อนจากฐาน.
ตสฺส ลกฺขณํ นาวฏฺเฐ อาวิภวิสฺสติ ฯ
ลักษณะ(แห่งประโยคคือการให้เคลื่อนการฐาน)นั้น จักมีแจ้งในของที่ตั้งอยูใ่ นเรือ.
[อรรถาธิบายคำว่า ภินฺทิตฺวา เป็นต้น]
“ตตฺเถว ภินฺทติ วาติอาทีสุ
พึงทราบวินิจฉัยในบททั้งหลายมีบทว่า ตตฺเถว ภินฺทติ วา เป็นต้น.
อฏฺฐกถายํ ตาว วุตฺตํ
ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถา ดังนีก้ ่อน.
“ภินฺทติ วาติ มุคฺคเรน โปเถตฺวา ภินฺทติ ฯ
บทว่า ทำลายก็ดี นั้น โดยอรรถว่า ทุบทำลายด้วยไม้ค้อน.
“ฉฑฺเฑติ วาติ อุทกํ วา วาลิกํ วา อากีริตวฺ า อุตฺตราเปติ ฯ
บทว่า เทก็ดี นั้น โดยอรรถว่า เทน้ำหรือทรายลงให้น้ำมันล้นขึ้น.
“ฌาเปติ วาติ ทารูนิ อาหริตฺวา ฌาเปติ วา ฯ
บทว่า ยังไฟให้ไหม้ก็ดี นั้น โดยอรรถว่า นำฟืนมาแล้วยังไฟให้ไหม้.
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“อปริโภคํ วา กโรตีติ อขาทิตพฺพํ [388] อปาตพฺพํ วา กโรติ อุจฺจารํ วา ปสฺสาวํ วา วิสํ วา อุจฺฉิฏฺฐํ วา กุณปํ วา ปาเตติ ฯ
บทว่า ให้เป็นของบริโภคไม่ได้ นั้น โดยอรรถว่า ทำให้เป็นของพึงเคี้ยวกินไม่ได้ หรือพึงดื่มไม่ได้
คือยังอุจจาระ หรือปัสสาวะหรือยาพิษ หรือของเป็นเดน หรือซากศพให้ตกลงไป.
“อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺสาติ ฐานา จาวนสฺส นตฺถิตาย ทุกกฏํ ฯ
บทว่า ต้องอาบัติทุกกฏ นั้น โดยอรรถว่า เป็นทุกกฏเพราะไม่มกี ารให้เคลื่อนจากฐาน.
พุทธฺ วิสโย นาเมโส ฯ
ญาณพิเศษนี้ ชื่อว่า พุทธวิสัย.
กิญฺจาปิ ทุกกฏํ, อาหราเปนฺเต, ภณฺฑเทยฺยนฺติ ฯ
แม้จะเป็นทุกกฏ ก็จริง, แต่เมื่อเจ้าของให้นำมาให้, เป็นภัณฑไทย.
ตตฺถ ปุริมทฺวยํ น สเมติ ฯ
ใน (๔ บท)นั้น สองบทเบื้องต้นไม่สม.
ตํ หิ กุมฺภีชชฺชรกรเณ จ มาติกาอุชุกรเณน จ สทฺธึ เอกลกฺขณํ ฯ
เพราะ(สองบท)นั้น มีลกั ษณะอย่างเดียวกันกับการทำความร้าวของหม้อและการทำเหมืองให้ตรง.
ปจฺฉิมํ ปน ทฺวยํ ฐานา จาเวนฺเตนาปิ สกฺกา กาตุํ ฯ
ส่วนสองบทเบื้องปลาย แม้ยังวัตถุให้เคลื่อนจากฐาน ก็อาจทำได้.
ตสฺมา เอตฺถ เอวํ วินิจฺฉยํ วทนฺติ ฯ
เพราะฉะนั้น (อาจารย์พวกหนึ่ง) จึงกล่าววินิจฉัยใน(คำ)นี้ไว้อย่างนี้.
อฏฺฐกถายํ กิร “ฐานา จาวนสฺส นตฺถิตาย ทุกกฺ ฏนฺติ อิทํ ปจฺฉิมทฺวยํ สนฺธาย วุตฺตํ ฯ
ได้ยินว่า ในอรรถกถา คำว่า “เป็นทุกกฏ เพราะไม่มีการให้เคลื่อนจากฐาน” นี้ ท่านกล่าวหมายเอาสองบทเบื้องปลาย.
ฐานา จาวนํ อกโรนฺโตเยว หิ เถยฺยจิตฺเตน วา วินาเสตุกามตาย วา ฌาเปยฺยปิ อปริโภคมฺปิ กเรยฺย.
จริงอยู่ ภิกษุไม่ทำการให้เคลื่อนจากฐานเลย พึงเผาเสียก็ดี พึงทำให้เป็นของใช้สอยไม่ได้ก็ดี
ด้วยไถยจิต หรือเพราะต้องการจะให้เสียหาย.
ปุริมทฺวเย ปน, วุตฺตนเยน ภินฺทนฺตสฺส วา ฉฑฺเฑนฺตสฺส วา, ฐานา จาวนํ อตฺถิ.
แต่ในสองบทเบื้องต้น เมื่อภิกษุทำลายหรือเทโดยนัยที่กล่าวแล้ว, การให้เคลื่อนจากฐาน ย่อมมีได้.
ตสฺมา ตถา กโรนฺตสฺส, วินาเสตุกามตาย ภณฺฑเทยฺยํ, เถยฺยจิตฺเตน ปาราชิกนฺติ ฯ
เพราะฉะนั้น เมื่อทำอย่างนั้น, เป็นภัณฑไทย เพราะใคร่จะให้เสียหาย, เป็นปาราชิกด้วยไถยจิต ดังนี้แล.
“ปาลิยํ ‘ทุกฺกฏนฺติ วุตตฺ ตฺตา อยุตฺตนฺติ เจ ฯ
หากมีผู้แย้งว่า “(คำนั้น) ไม่ชอบ เพราะท่านกล่าวไว้ในพระบาลีว่า ‘เป็นทุกกฏ’”.
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น อญฺญถา คเหตพฺพตฺถโต ฯ
พึงเฉลยว่า “(จะเป็นคำไม่ชอบ)หามิได้ เพราะมีอรรถที่จะพึงถือเอาโดยประการอื่น.”
ปาลิยํ หิ เถยฺยจิตฺตปกฺเข
“‘ภินฺทติ วาติ อุทเกน สํภินฺทติ, ‘ฉฑฺเฑติ วาติ ตตฺถ วมนํ วา อุจฺจารํ วา ปสฺสาวํ วา ฉฑฺเฑตีติ เอวเมเก วทนฺติ ฯ
จริงอยู่ ในฝักฝ่ายแห่งไถยจิต ในพระบาลี (อาจารย์พวกหนึ่ง)กล่าวอย่างนี้ว่า
“บทว่า ทำลายก็ดี นั้น โดยอรรถว่า ‘เจือด้วยน้ำ’.
บทว่า เทก็ดี นั้น โดยอรรถว่า ‘เท อาเจียน อุจจาระ หรือปัสสาวะ ลงใน(เภสัชมีน้ำมันเป็นต้น)นั้น” ดังนี้.
อยํ ปเนตฺถ สาโร ฯ
ส่วนสาระใน(คำ)นี้ ดังต่อไปนี้:
วินีตวตฺถุมฺหิ ติณชฺฌาปโก วิย ฐานา อจฺจาเวตุกาโมว เกวลํ ภินฺทติ ฯ ภินฺนตฺตา ปน เตลาทีนิ นิกฺขมนฺติ ฯ
ภิกษุไม่ประสงค์จะให้เคลื่อนจากฐานเลย ทำลายอย่างเดียว ดุจภิกษุเผาหญ้าในวินีตวัตถุ.
แต่(เภสัช)มีน้ำมันเป็นต้น ย่อมไหลออกได้ เพราะ(หม้อ)ทำลายแล้ว.
ยํ วา ปเนตฺถ ปตฺถินฺนํ ตํ เอกาพทฺธเมว ติฏฺฐติ.
อฉฑฺเฑตุกาโมเยว จ เกวลํ ตตฺถ อุทกวาลิกาทีนิ อากีรติ ฯ อากิณฺณตฺตา ปน เตลํ ฉฑฺฑิยติ ฯ
ก็หรือว่า ใน(เภสัช)เหล่านั้น (เภสัช)ใด เป็นของแห้งแข็งกระด้าง (เภสัช)นั้น ยังยึดกันตั้งอยู่ได้เทียว.
อนึ่ง (ภิกษุ)ไม่ประสงค์จะเทน้ำมันเลย เทน้ำหรือทรายเป็นต้น ลงใน(หม้อ)นั้นอย่างเดียว.
แต่น้ำมันก็เป็นอันภิกษุนั้นเท เพราะได้เท(น้ำหรือทรายเป็นต้น)นั้นลงไป.
ตสฺมา โวหารวเสน “ภินฺทติ วา ฉฑฺเฑติ [389] วาติ วุจฺจตีติ ฯ
เพราะฉะนั้น ด้วยอำนาจโวหาร ท่านจึงเรียกว่า “ทำลายก็ดี เทก็ดี”
เอวเมเตสํ ปทานํ อตฺโถ คเหตพฺโพ ฯ
(ผู้ศกึ ษา)พึงถือเอาใจความแห่ง(บท)เหล่านี้ ดังกล่าวมาฉะนี้.
นาเสตุกามตาปกฺเข ปน อิตรถาปิ ยุชฺชติ ฯ
ส่วนในฝ่ายแห่งความเป็นผู้ใคร่จะให้ฉิบหาย (เป็นทุกกฏ) ถูกต้อง แม้โดยประการนอกนี้.
เอวํ หิ กถิยมาเน, ปาลิ จ อฏฺฐกถา จ ปุพฺพาปเรน สํสนฺทติ ฺวา สุกถิตา โหติ ฯ
เอตฺตาวตาปิ จ สนฺโตสํ อกตฺวา อาจริเย ปยิรุปาสิตฺวา วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพติ ฯ
จริงอยู่ เมื่อท่านกล่าวอธิบาย(ความ)อยู่อย่างนี้,
บาลีและอรรถกถา ย่อมเป็นอันท่านสอบสวนโดยเบื้องต้นและเบื้องปลายกล่าวดีแล้ว.
แต่ไม่ควรทำพอใจแม้ด้วยคำอธิบายเพียงเท่านี้ พึงเข้าไปนั่งใกล้อาจารย์ทั้งหลาย แล้วทราบข้อวินิจฉัยแล.
ภุมฺมฏฺฐกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในแผ่นดิน.
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กถาว่าด้วยทรัพย์ที่อยู่บนบก
ถลฏฺเฐ ฯ
(พึงทราบวินิจฉัยในทรัพย์)ทีต่ ั้งอยู่บนบก.
“ถเล นิกขฺ ติ ตฺ นฺติ ภูมติ เล วา ปาสาทปพฺพตตลาทีสุ วา ยตฺถ กตฺถจิ ปฏิจฉฺ นฺเน วา อปฏิจฉฺ นฺเน วา ฐปิตํ “ถลฏฺฐนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
สองบทว่า ถเล นิกฺขิตตฺ ํ ความว่า ได้แก่ ทรัพย์ที่เขาวางไว้บนพื้นก็ดี บนพื้นปราสาทและบนภูเขาเป็นต้น แห่งใดแห่งหนึ่ง
ซึ่งปกปิดหรือไม่ปกปิดก็ดี พึงทราบว่า “ทรัพย์ทตี่ ั้งอยู่บนบก”.
ตํ, สเจ ราสิกตํ โหติ, อนฺโตกุมฺภิยํ ภาชนคตกรณมุฏฺฐิจฺเฉทนวินิจฺฉเยน วินิจฺฉินิตพฺพํ ฯ
(ทรัพย์)นั้น, ถ้าเขาทำเป็นกองไว้,
พึงตัดสินตามคำวินิจฉัยที่กล่าวไว้ในการทำทรัพย์ให้ไปในภาชนะ และการตัดกำเอาในภายในหม้อ.
สเจ เอกาพทฺธํ สิเลสนิยฺยาสาทิ, ปกฺกมธุผาณิตวินจิ ฺฉเยน วินิจฺฉินิตพฺพํ ฯ
ถ้า(ทรัพย์นั้น)ติดเนื่องเป็นอันเดียวกัน มียางไม้เหนียวจับกันเป็นต้น,
พึงตัดสินตามคำวินิจฉัยที่กล่าวไว้ในน้ำผึ้งและน้ำอ้อยที่เคี่ยวสุกแล้ว.
สเจ ครุกํ โหติ ภารพทฺธํ โลหปิณฺฑี คุฬปิณฺฑี เตลมธุฆฏาทิ วา, กุมฺภิยา ฐานา จาวนวินิจฺฉเยน วินิจฺฉินิตพฺพํ ฯ
ถ้า(ทรัพย์)เป็นของหนัก จะเป็นแท่งโลหะก็ตาม งบน้ำอ้อยก็ตาม วัตถุมีน้ำมันน้ำผึ้งและเปรียงเป็นต้นก็ตาม
ซึ่งเนื่องด้วยภาระ (มัดเป็นของแบกหาม), พึงตัดสินตามคำวินิจฉัยที่กล่าวไว้ในการยังหม้อให้เคลื่อนจากฐาน.
สงฺขลิกพทฺธสฺส จ ฐานเภโท สลฺลกฺเขตพฺโพ ฯ
และพึงกำหนดความต่างของฐานแห่งสิ่งของที่ผูกไว้ดว้ ยโซ่.
ปตฺถริตฺวา ฐปิตํ ปน ปาวารตฺถรกสาฏกาทึ อุชกุ ํ คเหตฺวา อากฑฺฒติ, ปาริมนฺเต โอริมนฺเตน ผุฏฺโฐกาสํ อติกฺกนฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ส่วนภิกษุถือเอาวัตถุมีผ้าปาวาร๑ ผ้าลาดพื้น และผ้าสาฎกเป็นต้น ที่เขาปูลาดไว้ ฉุดมาตรงๆ,
เมื่อชายผ้าข้างโน้นล่วงเลยโอกาสที่ชายผ้าข้างนี้ถูกต้องไป, เป็นปาราชิก.
เอวํ สพฺพทิสาสุ สลฺลกฺเขตพฺพํ ฯ
ในทุกๆ ทิศ ก็ควรกำหนดด้วยอาการอย่างนี้.
เวเฐตฺวา อุทธฺ รติ, เกสคฺคมตฺตํ อากาสคตํ กโรนฺตสฺส, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุห่อแล้วยกขึ้น, เมื่อทำให้ลอยไปในอากาศ เพียงปลายเส้นผม, เป็นปาราชิก.
เสสํ วุตตฺ นยเมวาติ ฯ
คำที่เหลือมีนัยดังกล่าวแล้วนั่นเอง ฉะนี้แล.
ถลฏฺฐกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยทรัพย์ที่อยู่บนบก.
๑ ผ้าห่มใหญ่.
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กถาว่าด้วยทรัพย์ที่อยู่ในอากาศ
อากาสฏฺเฐ ฯ
(พึงทราบวินิจฉัยในของ)ที่อยู่ในอากาศ.
โมรสฺส ฉหิ อากาเรหิ ฐานปริจฺเฉโท เวทิตพฺโพ
“ปุรโต มุขตุณฺฑเกน, ปจฺฉโต กลาปคฺเคน, อุภยปสฺเสสุ ปกฺขปริยนฺเตหิ, [390] อโธ ปาทนขสิขาย, อุทฺธํ สิขคฺเคนาติ ฯ
สำหรับนกยูง พึงทราบการกำหนดฐานโดยอาการ ๖ อย่าง คือ
(๑) ข้างหน้า กำหนดด้วยจะงอยปาก (๒) ข้างหลัง กำหนดด้วยปลายลำแพนหาง (๓-๔) ข้างทั้ง ๒ กำหนดด้วยปลายปีก
(๕) เบื้องต่ำ กำหนดด้วยปลายเล็บเท้า (๖) เบื้องบน กำหนดด้วยปลายหงอน.
ภิกฺขุ “สสฺสามิกํ อากาสฏฺฐํ โมรํ คเหสฺสามีติ ปุรโต วา ติฏฺฐติ หตฺถํ วา ปสาเรติ ฯ
ภิกษุคิดว่า “จักจับนกยูง ซึ่งมีเจ้าของ อัน (บิน) อยูใ่ นอากาศ” ยืนอยู่ข้างหน้า หรือเหยียดมือออก.
โมโร อากาเสเยว ปกฺเข ปสาเรติ วาตํ คาหาเปตฺวา คมนํ อุปจฺฉินฺทิตฺวา ติฏฺฐติ ฯ ตสฺส ภิกฺขุโน ทุกฺกฏํ ฯ
นกยูงกางปีกอยูใ่ นอากาศนั่นแหละ ยังปีกให้จับลมแล้วเข้าไปตัดการไป (คือหยุดบิน) ยืนอยู่. เป็นทุกกฏแก่ภิกษุนั้น.
ตํ อผนฺเทนฺโต หตฺเถน อามสติ ทุกฺกฏเมว ฯ
ไม่ให้นกยูงนั้นไหว เอามือลูบคลำ เป็นทุกกฏเหมือนกัน.
ฐานา อจฺจาเวนฺโต ผนฺทาเปติ ถุลฺลจฺจยํ ฯ
ไม่ให้เคลื่อนจากฐาน ให้ไหวอยู่ เป็นถุลลัจจัย.
หตฺเถน ปน คเหตฺวา วา อคฺคเหตฺวา วา มุขตุณฑฺ เกน ผุฏฺโฐกาสํ กลาปคฺคํ
กลาปคฺเคน วา ผุฏฺโฐกาสํ มุขตุณฑฺ กํ อติกฺกาเมติ, สเจ ปาทํ อคฺฆติ, ปาราชิกํ ฯ
ส่วนจะเอามือจับ หรือไม่จับก็ตาม ให้ปลายลำแพนหาง ล่วงเลยโอกาสที่จะงอยปากถูก
หรือให้จะงอยปากล่วงเลยโอกาสที่ปลายลำแพนหางถูก, ถ้า(นกยูงนั้น) ได้ราคาบาทหนึ่งไซร้, เป็นปาราชิก.
ตถา วามปกฺขปริยนฺเตน ผุฏฺโฐกาสํ ทกฺขิณปกฺขปริยนฺตํ
ทกฺขิณปกฺขปริยนฺเตน วา ผุฏฺโฐกาสํ วามปกฺขปริยนฺตํ อติกฺกาเมติ, ปาราชิกํ ฯ
อนึ่ง ให้ปลายปีกข้างขวา ล่วงเลยโอกาสที่ปลายปีกข้างซ้ายถูก
หรือให้ปลายปีกข้างซ้าย ล่วงเลยโอกาสที่ปลายปีกข้างขวาถูก, ก็เป็นปาราชิก.
ตถา ปาทนขสิขาย ผุฏฺโฐกาสํ สิขคฺคํ สิขคฺเคน วา ผุฏฺโฐกาสํ ปาทนขสิขํ อติกฺกาเมติ, ปาราชิกํ ฯ
อนึ่ง ให้ปลายหงอน ล่วงเลยโอกาสที่ปลายเล็บเท้าถูก หรือให้ปลายเล็บเท้า ล่วงเลยโอกาสที่ปลายหงอนถูก, ก็เป็นปาราชิก.
อากาเสน คจฺฉนฺโต โมโร สีสาทีสุ ยสฺมึ องฺเค นิลียติ, ตํ ตสฺส ฐานํ ฯ
นกยูงบินไปทางอากาศ จับที่บรรดา(อวัยวะ)มีศรี ษะเป็นต้นอันใด, (อวัยวะ)อันนั้น เป็นฐานของ(นกยูง)นั้น.
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ตสฺมา ตํ หตฺเถ นิลีนํ อิโตจีโตจ กโรนฺโตปิ ผนฺทาเปติเยว ฯ
เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้น แม้เมื่อทำ(นกยูง)ตัวนั้น ซึ่งเกาะอยู่ที่มือ ให้ส่ายไปข้างโน้นและข้างนี้่ ชื่อว่าทำให้ไหวแท้.
ยทิ ปน อิตเรน หตฺเถน คเหตฺวา ฐานา จาเวติ ปาราชิกํ ฯ
และถ้าเธอเอามืออีกข้างหนึ่งจับ ให้เคลื่อนจากฐาน, เป็นปาราชิก.
อิตรํ หตฺถํ อุปเนติ. โมโร สยเมว โอฑฺเฑตฺวา ตตฺถ นิลียติ, อนาปตฺติ ฯ
ภิกษุยื่นมืออีกข้างหนึ่งเข้าไปใกล้, นกยูงบินลง (โผ-ลง) จับที่(มือ)นั้นเสียเอง ไม่เป็นอาบัติ.
องฺเค นิลีนภาวํ ญตฺวา เถยฺยจิตฺเตน เอกปทวารํ คจฺฉติ ถุลฺลจฺจยํ. ทุติยํ ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุมีไถยจิต รู้วา่ (นกยูง)จับที่อวัยวะ ย่างเท้าก้าวแรก, เป็นถุลลัจจัย. ก้าวที่สอง, เป็นปาราชิก.
ภูมิยํ ฐิตโมโร ทฺวินฺนํ ปาทานํ กลาปสฺส จ วเสน ตีณิ ฐานานิ ลภติ ฯ
นกยูงจับอยู่บนพื้นดิน ย่อมได้ฐาน ๓ ด้วยอำนาจเท้าทั้ง ๒ และลำแพนหาง.
ตํ อุกฺขิปนฺตสฺส, ยาว เอกมฺปิ ฐานํ ปฐวึ ผุสติ, ตาว ถุลฺลจฺจยํ ฯ
เมื่อภิกษุยก(นกยูง)นั้นขึ้น เป็นถุลลัจจัย ตลอดเวลาที่ฐานแม้เพียงฐานเดียวยังถูกแผ่นดิน.
เกสคฺคมตฺตมฺปิ ปฐวิยา โมจิตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อนกยูงนั้น สักว่าอันภิกษุให้พ้นจากแผ่นดิน แม้เพียงปลายเส้นผม ก็เป็นปาราชิก.
ปญฺชเร ฐิตํ สห ปญฺชเรน อุทธฺ รติ, ปาราชิกํ ฯ
[391] ยทิ ปน ปาทํ น อคฺฆติ, สพฺพตฺถ อคฺฆวเสน กาตพฺพํ ฯ

ภิกษุยก(นกยูง)ซึ่งอยู่ในกรงขึ้น พร้อมทั้งกรง, ต้องปาราชิก.
แต่ถ้า(นกยูง)ตัวนั้น ไม่ได้ราคาถึงบาทไซร้, พึงปรับตามราคาทุกๆ แห่ง.
อนฺโตวตฺถุมฺหิ จรนฺตํ โมรํ เถยฺยจิตฺเตน อุตตฺ ราเสตฺวา ปทสา ว พหิวตฺถุํ นีหรนฺโต ทฺวารปริจฺเฉทํ อติกฺกาเมติ, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุมีไถยจิต ทำนกยูงที่เที่ยวอยู่ภายในที่อยู่ ให้ตกใจ
นำออกไปนอกที่อยูด่ ้วยเท้าเทียว ให้ล่วงเลยเขตที่กำหนดแห่งประตู ต้องปาราชิก.
วเช ฐิตสฺส พลิวทฺทสฺส หิ วโช วิย อนฺโตวตฺถุ ตสฺส ฐานํ ฯ
เพราะว่า ภายในทีอ่ ยู่ เป็นฐานของ(นกยูง)นั้น เหมือนคอกเป็นฐานของโคที่อยูใ่ นคอกฉะนั้น.
หตฺเถน ปน คเหตฺวา อนฺโตวตฺถุสฺมิมฺปิ อากาสคตํ กโรนฺตสฺส, ปาราชิกเมว ฯ
แต่เมื่อภิกษุเอามือจับ ทำให้มันบินไปในอากาศ แม้ภายในที่อยู่นั้น, ก็ต้องปาราชิกเหมือนกัน.
อนฺโตคาเม จรนฺตมฺปิ คามปริกเฺ ขปํ อติกฺกาเมนฺตสฺส ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภิกษุยัง(นกยูง)แม้เที่ยวอยู่ภายในบ้าน ให้ล่วงเลยเครื่องล้อมแห่งบ้านไป ต้องปาราชิก.
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สยเมว นิกฺขมิตฺวา คามูปจาเร วา วตฺถูปจาเร วา จรนฺตํ ปน เถยฺยจิตฺโต กฏฺเฐน วา กถลาย วา อุตตฺ ราเสตฺวา อฏวีมุขํ กโรติ ฯ
อนึ่ง (นกยูง)ตัวที่ออกไปเที่ยวอยูใ่ นอุปจารบ้าน หรืออุปจารทีอ่ ยู่
ภิกษุมีไถยจิต ทำให้ตกใจ ด้วยท่อนไม้หรือด้วยกระเบื้องแล้ว ทำให้มันบ่ายหน้าเข้าดง.
โมโร อุฑฺเฑตฺวา อนฺโตคาเม วา อนฺโตวตฺถุมฺหิ วา ฉทนปิฏฺเฐ วา นิลียติ รกฺขติ ฯ
นกยูงบินขึ้น (โผขึ้น) จับอยู่ภายในบ้าน หรือภายในที่อยู่ หรือบนหลังคา, ยังรักษาอยู่.
สเจ ปน อฏวีมุโข อุฑฺเฑติ วา คจฺฉติ วา “อฏฺวึ ปเวเสตฺวา คเหสฺสามีติ ปริกปฺเป อสติ,
ปฐวิโต เกสคฺคมตฺตมฺปิ อุปฺปติตมตฺเต ทุติยปทวาเร วา ปาราชิกํ ฯ
แต่ถ้ามันบ่ายหน้าเข้าดง บินไปก็ดี เดินไปก็ดี, เมื่อไม่มีความกำหนดใจว่า “เราให้มันเข้าดงไปแล้ว จักจับเอา”
เป็นปาราชิก ในขณะสักว่ามันบินขึ้นพ้นแผ่นดิน แม้เพียงปลายเส้นผม หรือในวาระย่างเท้าก้าวที่สอง.
กสฺมา ฯ ยสฺมา คามโต นิกฺขนฺตสฺส ฐิตฏฺฐานเมว ฐานํ โหติ ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า ที่ที่ยืนเท่านั้น เป็นฐานของนกยูงซึ่งออกไปจากบ้านแล้ว.
กปิญฺชราทีสุปิ อยเมว วินิจฺฉโย ฯ
แม้ใน(นกทั้งหลาย)มีนกคับแค๑เป็นต้น ก็พึงทราบวินิจฉัย ดังนี้แล.
“สาฏกํ วาติ วาตเวคุกฺขิตตฺ ํ ปฐวีตเล ปตฺถริตฺวา ฐปิตมิว อากาเส คจฺฉนฺตํ ขลิตฺถทฺธํ สาฏกํ อภิมุขาคตํ หตฺเถน
เอกสฺมึ อนฺเต คณฺหาติ อิโตจีโตจ ฐานํ อวิโกเปนฺโตเยว คมนูปจฺเฉเท ทุกฺกฏํ.
บทว่า สาฏกํ วา มีความว่า ภิกษุเอามือจับผ้าสาฎกทีแ่ ข็งเพราะน้ำข้าว ถูกกำลังลมหอบ กำลังลอยไปในอากาศ
ดุจเขาปูลาดไว้บนพื้นดิน ซึ่งมาตรงหน้า ที่ชายผ้าข้างหนึ่ง ไม่ได้ทำฐานให้ไหวไปข้างโน้นและข้างนี้เลย
ต้องทุกกฏ เพราะเข้าไปตัดการลอยไป,
ฐานา จาวนํ อกโรนฺโต ปาเลติ. ผนฺทาปเน, ถุลฺลจฺจยํ. ฐานา จาเวติ ปาราชิกํ ฯ
เมื่อไม่ทำให้เคลื่อนจากฐานก็ยังรักษาอยู่. เป็นถุลลัจจัย เพราะทำให้ไหว. ให้เคลื่อนจากฐาน, ต้องปาราชิก.
ฐานปริจฺเฉโท จสฺส โมรสฺเสว ฉหิ อากาเรหิ เวทิตพฺโพ ฯ
ก็การกำหนดฐานแห่ง(ผ้าสาฎก)นั้น พึงทราบด้วยอาการ ๖ อย่าง เหมือน(การกำหนดฐาน)แห่งนกยูงฉะนั้น.
อตฺถทฺธสาฏโก ปน, เอกสฺมึ อนฺเต คหิตมตฺเตว, ทุติเยนนฺเตน ปปติตวฺ า ภูมิยํ ปติฏฺฐาติ.
ตสฺส เทฺว ฐานานิ [392] โหนฺติ หตฺโถ เจว ภูมิ จ ฯ
ส่วนผ้าสาฎกที่ไม่แข็ง, พอภิกษุจับที่ชายผ้าข้างหนึ่งเท่านั้น, ก็ตกลงไปกองอยู่บนพื้นดินด้วยชายที่สอง.
ผ้าสาฎกนั้น มีฐาน ๒ คือ มือ และ พื้นดิน.
ตํ ยถาคหิตเมว ปฐมํ คหิโตกาสปฺปเทสโต จาเลติ ถุลฺลจฺจยํ ฯ
ภิกษุทำ(ผ้าสาฎก)นั้น ตามทีจ่ ับเอาแล้วนั่นแล ให้เคลื่อนไปจากประเทศแห่งโอกาสที่ตนจับเอาครั้งแรก, ต้องถุลลัจจัย.

๑ วินัยคำแปลฉบับต่างประเทศว่า Francolin partridge. ฎีกาวิมติวิโนทนีว่า เป็นนกชนิดหนึ่ง เขาเลี้ยงไว้สำหรับให้ตีกนั .
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ปจฺฉา ภูมิโต ทุติยหตฺเถน วา ปาเทน วา อุกฺขิปติ ปาราชิกํ ฯ
ภายหลัง เอามือที่สอง หรือเท้ายกขึ้นพ้นจากพื้นดิน ต้องปาราชิก.
ปฐมํ วา ภูมิโต อุทธฺ รติ ถุลฺลจฺจยํ ฯ
อนึ่ง ครั้งแรก ยกขึ้นจากพื้นดิน ต้องถุลลัจจัย.
ปจฺฉา คหิโตกาสปฺปเทสโต จาเวติ ปาราชิกํ ฯ
ภายหลังให้เคลื่อนจากประเทศแห่งโอกาสทีต่ นจับเอา ต้องปาราชิก.
คหณํ วา อมุญจฺ นฺโต อุชุกเมว หตฺถํ โอนเมตฺวา ภูมิคตํ กตฺวา เตเนว หตฺเถน อุกฺขิปติ ปาราชิกํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุเมื่อไม่ปล่อยการจับ ยื่นมือลงไปตรงๆ ทำ(ผ้า)ให้อยู่ทพี่ ื้นดิน แล้วเอามือนั้นนั่นเองยกผ้าขึ้น ต้องปาราชิก.
เวฏฺฐเนปิ อยเมว วินิจฺฉโย ฯ
แม้ในผ้าโพก ก็พึงทราบวินิจฉัยดังนี้แหละ.
“หิรญฺญํ วา สุวณฺณํ วา ฉิชฺชมานนฺติ มนุสฺสานํ อลงฺกโรนฺตานํ คีเวยฺยกาทิ ปิลนฺธนํ วา
สุวณฺณสลากํ ฉินฺทนฺตานํ สุวณฺณการานํ สุวณฺณขณฺฑํ วา ฉิชฺชมานํ ปตติ ฯ
หลายบทว่า หิรญฺญํ วา สุวณฺณํ วา ฉิชฺชมานํ มีความว่า
เครื่องประดับมีสร้อยคอเป็นต้น ของพวกมนุษย์ผู้ตกแต่งอยูก่ ็ดี ท่อนทองของพวกช่างทองผูต้ ัดซี่ทองอยู่กด็ ี ขาดตกไป.
ตญฺเจ ภิกฺขุ อากาเสน อาคจฺฉนฺตํ เถยฺยจิตฺโต หตฺเถน คณฺหาติ. คหณเมว ฐานํ. คหิตปฺปเทสโต หตฺถํ อปเนติ ปาราชิกํ ฯ
ถ้าภิกษุมีไถยจิต เอามือจับเอา(เครื่องประดับหรือท่อนทองที่ขาดตก)ลอยมาทางอากาศนั้น,
การจับเอานั่นแหละ เป็นฐาน, เอามือออกจากประเทศที่ตนจับเอา ต้องปาราชิก.
จีวเร ปติตํ หตฺเถน อุกฺขิปติ ปาราชิกํ ฯ
เอามือยก(เครื่องประดับมีสร้อยคอเป็นต้น) ที่ตกลงไปในจีวรขึ้น ต้องปาราชิก.
อนุทฺธริตวฺ าว ยาติ ทุติเย ปทวาเร ปาราชิกํ ฯ
ไม่ได้ยกขึ้นเลย (แต่)เดินไป ต้องปาราชิกในย่างเท้าที่สอง.
ปตฺเต ปติเตปิ เอเสว นโย ฯ
ถึงใน(เครื่องประดับมีสร้อยคอเป็นต้น) ที่ตกลงไปในบาตร ก็มีนัยอย่างนี้แล.
สีเส วา มุเข วา ปาเท วา ปติตํ หตฺเถน คณฺหาติ ปาราชิกํ ฯ
เอามือจับเอา(เครื่องประดับมีสร้อยคอเป็นต้น) ทีต่ กลงที่ศรี ษะ ที่หน้า หรือที่เท้า ต้องปาราชิก.
อคฺคเหตฺวา ว ยาติ ทุติเย ปทวาเร ปาราชิกํ ฯ
ไม่ได้จับเอาเลย แต่เดินไป ต้องปาราชิกในย่างเท้าที่สอง.
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ยตฺถ ยตฺถ จ ปตติ. ตสฺส ปติฏฺฐิโตกาโสว ฐานํ. น สพฺพํ องฺคปจฺจงฺคํ ปตฺตจีวรํ วาติ ฯ
อนึ่ง (เครื่องประดับมีสร้อยคอเป็นต้น)นั้นตกไปในที่ใดๆ.
เฉพาะโอกาสที่(เครื่องประดับเป็นต้น)ตั้งอยู่ในที่นั้นๆ เป็นฐานของ(เครื่องประดับเป็นต้น)นั้น.
อังคาพยพทั้งหมดก็ดี บาตรและจีวรก็ดี หาได้เป็นฐานไม่ ฉะนี้แล.
อากาสฏฺฐกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยทรัพย์ที่อยู่ในอากาศ.
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กถาว่าด้วยทรัพย์ที่อยู่ในกลางแจ้ง
เวหาสฏฺเฐ ฯ
(พึงทราบวินิจฉัยในภัณฑะ)ทีต่ ั้งอยู่ในกลางแจ้ง.
มญฺจปีฐาทีสุ ฐปิตํ ภณฺฑํ อามาสํ วา โหตุ อนามาสํ วา. เถยฺยจิตฺเตน อามสนฺตสฺส, ทุกฺกฏํ ฯ
ภัณฑะทีเ่ ขาวางไว้บนเตียงและตัง่ เป็นต้น จะเป็นของควรจับต้อง หรือไม่ควรจับต้องก็ตาม เมือ่ ภิกษุจบั ต้องด้วยไถยจิต เป็นทุกกฏ.
มญฺจปีเฐสุ ฐปิตภณฺเฑ เจตฺถ ถลฏฺเฐ วุตตฺ นเยน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
ก็แล ใน(ภัณฑะที่เขาวางไว้บนเตียงและตั่ง)นี้ ควรทราบวินิจฉัยตามนัยที่กล่าวไว้ในภัณฑะที่ตั้งอยู่บนบก.
อยํ ปน วิเสโส ฯ
ส่วนความแปลกกัน พึงทราบดังนี้:
สเจ ขลิยา ถทฺธสาฏโก มญฺเจ วา ปีเฐ [393] วา ปตฺถโฏ มชฺเฌน มญฺจตลํ น ผุสติ มญฺจปาเทเยว ผุสติ.
เตสํ วเสน ฐานํ เวทิตพฺพํ ฯ
ถ้าผ้าสาฎกที่แข็งเพราะน้ำข้าว ซึ่งเขาปูไว้ที่เตียงหรือตั่ง ตรงกลางไม่ถูกพื้นเตียง ถูกแต่เท้าเตียงเท่านั้น.
พึงทราบฐานด้วยอำนาจแห่ง(เท้าทั้ง ๔) ของเตียงนั้น.
ปาทานํ อุปริ ผุฏฺโฐกาสเมว หิ อติกฺกามิตมตฺเต, ตตฺถ ปาราชิกํ โหติ ฯ
จริงอยู่ เมื่อผ้าสาฎกนั้น สักว่าอันภิกษุให้ล่วงเลยโอกาสที่ถูกเบื้องบนแห่งเท้าเตียงเท่านั้น,
ย่อมเป็นปาราชิก ในเพราะ(เหตุให้ก้าวล่วง)นั้น.
สห มญฺจปีเฐหิ หรนฺตสฺส, ปน มญฺจปีฐปาทานํ ปติฏฺฐิโตกาสวเสน ฐานํ เวทิตพฺพํ ฯ
แต่เมื่อภิกษุลักไปพร้อมทั้งเตียงและตั่ง, พึงทราบฐานด้วยอำนาจโอกาสที่เท้าเตียงและตั่งตั้งจดอยู่.
“จีวรวํเส วาติ จีวรฏฺฐปนตฺถาย พนฺธิตวฺ า ฐปิเต วํเส วา กฏฺฐทณฺฑเก วา ฯ
บทว่า จีวรวํเส วา มีความว่า บนราวหรือบนท่อนไม้ทเี่ ขาผูกตั้งไว้ เพื่อประโยชน์แก่การพาดจีวร.
ตตฺถ สํหริตฺวา ปารโต อนฺตํ โอรโต โภคํ กตฺวา ฐปิตจีวรสฺส ปติฏฺฐิโตกาเสน ผุฏฺโฐกาโสว ฐานํ. น สพฺโพ จีวรวํโส ฯ
เฉพาะโอกาสที่ถูกกับโอกาสทีต่ ั้งอยู่ เป็นฐานของจีวรทีพ่ าดไว้บน(ราว)นั้น ซึ่งเอาชายไว้ข้างนอก เอาขนดไว้ข้างใน.
ราวจีวรทั้งหมด หาได้เป็นฐานไม่.
ตสฺมา เถยฺยจิตเฺ ตน ตํ โภเค คเหตฺวา อากฑฺฒนฺตสฺส ปารโต วํเส ปติฏฐฺ โิ ตกาสํ โอรโต จีวรวํสสฺส ผุฏฐฺ ปฺปเทสํ อติกกฺ าเมนฺตสฺส,
เอกทฺวงฺคุลมตฺตากฑฺฒเนเนว ปาราชิกํ ฯ
เพราะเหตุนน้ั เมือ่ ภิกษุจบั (จีวร)นัน้ ทีข่ นด ดึงมาด้วยไถยจิต ให้โอกาสทีต่ ง้ั อยูบ่ นราวด้านนอก ล่วงเลยประเทศทีร่ าวจีวรถูกด้านใน,
เป็นปาราชิก ด้วยการดึงมาเพียงนิ้วเดียวหรือสองนิ้วเท่านั้น.
อนฺเต คเหตฺวา กฑฺฒนฺตสฺสาปิ เอเสว นโย ฯ
แม้นัยแห่งภิกษุผู้จับที่ชายดึงมา ก็เหมือนกันนี้.
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ตตฺเถว ปน จีวรวํเส วามโต วา ทกฺขิณโต วา โอสาเรนฺตสฺส,
วามนฺเตน ทกฺขิณนฺตฏฺฐานํ ทกฺขิณนฺเตน วา วามนฺตฏฺฐานํ อติกกฺ นฺตมตฺเต, ทสทฺวาทสงฺคุลมตฺตสารเณเนว ปาราชิกํ ฯ
แต่เมื่อภิกษุรูดลงข้างซ้าย หรือข้างขวา บนราวจีวรนั้นนั่นเอง,
ครั้นเมื่อจีวรนั้น สักว่าล่วงเลยฐานแห่งชายข้างขวาทางชายข้างซ้ายไป หรือสักว่าล่วงเลยฐานแห่งซ้ายทางชายข้างขวาไป,
เป็นปาราชิก ด้วยการรูดไปเพียง ๑๐ นิ้ว หรือ ๑๒ นิ้วเท่านั้น.
อุทฺธํ อุกฺขิปนฺตสฺส, เกสคฺคมตฺตกุ ฺเขปเนน ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภิกษุยกขึ้นข้างบน, เป็นปาราชิก ด้วยการยกขึ้นเพียงปลายเส้นผม.
จีวรวํสํ ผุสนฺตํ วา อผุสนฺตํ วา รชฺชุเกน พนฺธติ ฺวา ฐปิตจีวรํ โมเจนฺตสฺส, ถุลฺลจฺจยํ. มุตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภิกษุแก้จีวรที่เขาเอาเชือกผูกแขวนไว้ จะถูกราวจีวร หรือไม่ถูกก็ตาม, เป็นถุลลัจจัย. เมื่อแก้ออกแล้ว, เป็นปาราชิก.
มุตตฺ มตฺตเมว หิ ตํ “ฐานา มุตฺตนฺติ สงฺขฺยํ คจฺฉติ ฯ
จริงอยู่ (จีวร)นั้น พอสักว่าแก้ออกเท่านั้น ย่อมถึงการนับว่า “พ้นจากฐาน”.
วํเส เวเฐตฺวา ฐปิตํ นิพฺเพเฐนฺตสฺส, ถุลฺลจฺจยํ. นิพฺเพฐิตมตฺเต ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภิกษุคลายจีวรทีเ่ ขาพันไว้ที่ราวออก, เป็นถุลลัจจัย. ครั้นเมื่อจีวรนั้นสักว่าคลายออกเสร็จแล้ว, เป็นปาราชิก.
วลยํ กตฺวา ฐปิเต, วลยํ ฉินฺทติ วา โมเจติ วา เอกํ วา วํสโกฏึ โมเจตฺวา นีหรติ, ถุลฺลจฺจยํ.
ฉินฺนมตฺเต มุตตฺ มตฺเต นีหฏมตฺเต จ, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อ(จีวร)ทีเ่ ขาทำเป็นห่วงเก็บไว้, ภิกษุตัดห่วงออกก็ดี แก้ออกก็ดี ปลดปลายราวข้างหนึ่งแล้วรูดออกก็ดี, ต้องถุลลัจจัย.
ครั้นเมื่อ(ห่วง)นั้น สักว่าขาดก็ดี สักว่าแก้ออกแล้วก็ดี สักว่ารูดออกแล้วก็ดี, ต้องปาราชิก.
ตถา อกตฺวาว จีวรวํเส อิโตจีโตจ สาเรติ, รกฺขติ [394] ตาว ฯ
ภิกษุไม่ได้ทำอย่างนั้นเลย รูดไปรูดมาบนราวจีวร, ยังรักษาอยูก่ ่อน.
วลยสฺส หิ สพฺโพปิ จีวรวํโส ฐานํ ฯ
จริงอยู่ ราวจีวรแม้ทั้งหมดเป็นฐานของห่วง.
กสฺมา ฯ ตตฺถ สํสรณธมฺมตาย ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะความที่(จีวร)มีการขดเลื่อนไปบน(ราวจีวร)นั้นเป็นธรรมดา.
ยทิ ปน นํ หตฺเถน คเหตฺวา อากาสคตํ กโรติ, ปาราชิกํ ฯ
แต่ถ้าภิกษุเอามือจับจีวรนั้น ทำให้ไปในอากาศ, ต้องปาราชิก.
ปสาเรตฺวา ฐปิตสฺส ปติฏฺฐิโตกาเสน ผุฏฺโฐกาโสว ฐานํ ฯ
เพียงโอกาสที่ถูกกับโอกาสทีต่ ั้งอยู่ เป็นฐานของ(จีวร)ที่เขาคลีพ่ าดไว้.
ตตฺถ สํหริตฺวา ฐปิเต วุตฺตนเยน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
วินิจฉัยใน(จีวรชนิด)นั้น พึงทราบตามนัยที่กล่าวไว้แล้วใน(จีวร)ทีพ่ ับพาดไว้.
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ยํ ปน เอเกนนฺเตน ภูมึ ผุสติ ฺวา ฐิตํ โหติ. ตสฺส จีวรวํเส ภูมิยญฺจ ปติฏฺฐิโตกาสวเสน เทฺว ฐานานิ ฯ
ส่วน(จีวร)ใด เป็นของถูกพื้นด้วยชายข้างหนึ่ง. ฐานจีวรนั้นมี ๒ ฐาน ด้วยอำนาจโอกาสทีต่ ั้งอยู่บนราวจีวรและที่พื้น.
ตตฺถ ภูมิยํ เอเกนนฺเตน ปติฏฺฐิเต อตฺถทฺธสาฏเก วุตตฺ นเยเนว วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
บรรดา(จีวรที่ตั้งอยู่บนราวจีวรและทีพ่ ื้น)นั้น ใน(จีวร)ที่จดพื้นด้วยชายข้างหนึ่ง
พึงทราบวินิจฉัยตามนัยที่กล่าวแล้วในผ้าสาฎกไม่แข็งนั่นแหละ.
จีวรรชฺชุยาปิ อยเมว วินิจฺฉโย ฯ
แม้ในสายระเดียง๑จีวร ก็พึงทราบวินิจฉัยดังนี้แล.
องฺกุสเก ลคฺเคตฺวา ฐปิตภณฺฑํ ปน เภสชฺชฆโฏ วา เภสชฺชตฺถวิกา วา,
สเจ ภิตฺตึ วา ภูมึ วา อผุสติ ฺวา ฐิตํ, ลคฺคนกํ ฆํสนฺตสฺส นีหรโต, องฺกุสโกฏิโต นิกฺขนฺตมตฺเต ปาราชิกํ ฯ
ส่วนภัณฑะทีเ่ ขาวางแขวนไว้บนขอ จะเป็นหม้อยาหรือถุงยาก็ตาม, ถ้าตั้งอยู่ไม่ถูกฝาหรือพื้น,
เมื่อภิกษุรูดเชือกสำหรับคล้องปลดออก, เมื่อ(ภัณฑะ)นั้น สักว่าออกจากปลายขอไป, เป็นปาราชิก.
ลคฺคนกํ ถทฺธํ โหติ, พุนฺเธน อุกฺขิปิตฺวา อากาสคตํ กโรนฺตสฺส, องฺกุสโกฏิโต อนิกฺขนฺเตปิ, ปาราชิกํ ฯ
(เชือก)สำหรับคล้อง เป็นของแข็ง, เมื่อภิกษุยกขึ้นทางก้นหม้อ ทำให้ลอยไปในอากาศ,
ถึงเมื่อเชือกที่คล้องนั้น ยังไม่หลุดออกจากปลายขอ, ก็เป็นปาราชิก.
ภิตตฺ ินิสฺสิตํ โหติ, ปฐมํ องฺกุสโกฏิโต นีหรติ, ถุลฺลจฺจยํ. ปจฺฉา ภิตตฺ ึ โมเจติ, ปาราชิกํ ฯ
ภัณฑะ เป็นของติดอยู่กับฝา, ภิกษุดึงภัณฑะนั้นออกจากปลายขอครั้งแรก, ต้องถุลลัจจัย. ปลดให้พ้นฝาทีหลัง, ต้องปาราชิก.
ปฐมํ ภิตตฺ ึ โมเจตฺวา ปจฺฉา องฺกุสโต นีหรนฺตสฺสาปิ เอเสว นโย ฯ
นัยแม้แห่งภิกษุผู้ปลดให้พ้นฝาก่อนแล้ว ภายหลังจึงนำออกจากขอ ก็เหมือนกัน.
สเจ ปน ภาริยํ ภณฺฑํ นีหริตุมสกฺโกนฺโต สยํ ภิตฺตินิสฺสิตํ กตฺวา องฺกุสโต นีหรติ.
ปุน ภิตฺตึ อโมเจตฺวาปิ องฺกุสโต นีหฏมตฺเตเยว ปาราชิกํ ฯ
ก็ถ้าภิกษุไม่อาจปลดภัณฑะที่หนักออกได้ ตนเองจึงทำให้พิงฝาแล้วปลดออกจากขอ.
เมื่อภัณฑะนั้น แม้ภิกษุไม่ให้พ้นฝา สักว่าปลดออกจากขอเท่านั้น, เป็นปาราชิก.
อตฺตนา กตฏฺฐานํ หิ ฐานํ น โหติ ฯ
เพราะว่า ฐานทีต่ นทำ ไม่จัดเป็นฐาน.
ภูมึ ผุสติ ฺวา ฐิตสฺส ปน เทฺว เอว ฐานานิ ฯ
แต่สำหรับภัณฑะทีต่ ั้งถูกพื้น มี ๒ ฐานเท่านั้น.
ตตฺถ วุตฺโตเยว วินิจฺฉโย ฯ
วินิจฉัยใน(ภัณฑะที่ตั้งถูกพื้น)นั้น ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วแล.
๑ สายระเดียง สายราวตากผ้า ของภิกษุสามเณร
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ยํ ปน สิกฺกาย ปกฺขิปิตวฺ า ลคฺคิตํ โหติ. ตํ สิกกฺ าโต นีหรนฺตสฺสาปิ สห สิกฺกาย องฺกุสโต นีหรนฺตสฺสาปิ, ปาราชิกํ ฯ
ก็แล ภัณฑะใด เขาใส่สาแหรกแขวนไว้,
เมื่อภิกษุนำภัณฑะนั้นออกจากสาแหรกก็ดี ปลดภัณฑะนั้นทั้งสาแหรกออกจากขอก็ดี, เป็นปาราชิก.
ภิตตฺ ิภูมิสนฺนิสฺสิตวเสน เจตฺถ [395] ฐานเภโทปิ เวทิตพฺโพ ฯ
และถึงความต่างกันแห่งฐาน ใน(ภัณฑะที่เขาใส่สาแหรกแขวน)นี้ ก็พึงทราบอย่างภัณฑะที่ตดิ ฝาและพื้น.
“ภิตฺติขีโลติ อุชุกํ กตฺวา ภิตฺติยํ อาโกฏฺฏิโต วา ตตฺถ ชาตโก เอว วา ฯ
(หลัก)ตอกที่ฝาตรงๆ หรือเดือยเกิดที่(ฝา)นั้นนั่นเอง ชื่อว่า ภิตฺติขีล๑.
นาคทนฺโต ปน วงฺโก อาโกฏฺฏิโต เอว ฯ
ส่วน นาคทนต์๒ งอๆ เขาตอกไว้ที่ฝาเหมือนกัน.
เตสุ ลคฺเคตฺวา ฐปิตํ องฺกุสเก วุตตฺ นเยน วินิจฺฉินิตพฺพํ ฯ
(ภัณฑะ)ที่เขาแขวนไว้ที่หมุดข้างฝาและนาคทนต์นั้น พึงวินิจฉัยตามนัยทีก่ ล่าวแล้ว ใน(ภัณฑะทีแ่ ขวนไว้)บนขอ.
ทฺวีสุ ตีสุ ปน ปฏิปาฏิยา ฐิเตสุ อาโรเปตฺวา ฐปิตํ กุนตฺ ํ วา ภิณฑฺ ึ วา วาลํ วา๓ อคฺเค วา พุนฺเธ วา คเหตฺวา อากฑฺฒติ.
เอกเมกสฺส ผุฏฺโฐกาสมตฺเต อติกฺกนฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ก็หอกหรือหลาว๔ หรือทวน ซึ่งเขายกขึ้นพาดไว้ ที่(หมุดข้างฝาหรือนาคทนต์) ๒-๓ อัน ซึ่งติดเรียงกันเป็นลำดับ
ภิกษุจับที่ปลาย หรือที่โคนลากมา. เพียงแต่โอกาสที่(หมุดข้างฝาหรือนาคทนต์)อันหนึ่งๆ ถูกล่วงเลยไปเท่านั้น, ต้องปาราชิก.
ผุฏฺโฐกาสมตฺตเมว หิ เตสํ ฐานํ โหติ, น สพฺเพ ขีลา วา นาคทนฺตา วา ฯ
เพราะว่า เพียงโอกาสที่ถูกเท่านั้น ย่อมเป็นฐานของ(หอกหลาวและทวน)เหล่านั้น.
หมุดข้างฝาหรือนาคทนต์ทั้งหมด ไม่จัดเป็นฐาน.
ภิตตฺ ิอภิมุโข ฐตฺวา มชฺเฌ คเหตฺวา อากฑฺฒติ. โอริมนฺเตน ผุฏฺโฐกาสํ ปาริมนฺเตน อติกกฺ นฺตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุยืนหันหน้าเข้าฝา จับตรงกลางลากมา. เพียงแต่สว่ นด้านนอก ล่วงเลยโอกาสที่ส่วนด้านในถูก, ต้องปาราชิก.
ปรโต เปเลนฺตสฺสาปิ เอเสว นโย ฯ
แม้เมื่อภิกษุเสือกไปข้างหน้า ก็มีนัยเหมือนกัน.

๑ ภิตตฺ ิขีล หมุดหรือเดือยข้างฝา.
๒ นาคทนต์ หลักมีสัณฐานเหมือนงาช้าง โบราณเรียกว่า บันไดแก้ว (เขมรว่า ไดแกว เป็นที่แขวนหมวกเป็นต้น)
๓ คำว่า … กุนฺตํ วา ภิณฺฑึ วา วาลํ วา … ซึ่งหน้า ๓๙๖ กล่าวเท้าความถึงว่า … นาคทนฺเตสุ ฐปิตภิณฑฺ ิวาเล …
น่าจะเป็นศัพท์เดียวกันว่า … กุนตฺ ํ วาภิณฺฑิวาสํ วา … เพราะในตติยสมันตปาสาทิกา หน้า ๓๘๕ ก็เป็นภินฺทิวาโล ซึ่งแปลกันว่า สว่าน
ในอภิธานัปปทีปิกาคาถา ๓๙๔ ว่า กณโย ภินฺทิวาโฬ จ ว่าเป็น ภินฺทิวาโล ก็มี แปลว่า หอกชนิดหนึ่ง
ทางสํสกฤตเป็น ภินฺทิปาละ A small javelin thrown from the hand. หมายความว่า หอกซัด ที่แปลไว้นั้นก็แปลตามนัยของท่านผู้หนึ่ง
จึงใคร่ขอฝากเพื่อนนักศึกษาไว้ให้ช่วยสอบสวนต่อไปด้วยเทอญ.
๔ ฉมวก ก็ว่า
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หตฺเถน คเหตฺวา อุกฺขิปนฺโต เกสคฺคมตฺตมฺปิ อากาสคตํ กโรติ, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภิกษุเอามือจับยกขึ้น ทำให้ไปในอากาศ แม้เพียงปลายเส้นผม ต้องปาราชิก.
ภิตตฺ ึ นิสฺสาย ฐปิตํ ภิตตฺ ึ ฆํสนฺโต กฑฺฒติ. อคฺเคน ผุฏฺโฐกาสํ พุนฺธํ พุนฺเธน วา ผุฏฺโฐกาสํ อคฺคํ อติกกฺ าเมนฺตสฺส, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุลากหอกเป็นต้นนั้นที่เขาวางไว้ชดิ ฝาครูดฝาไป.
เมื่อเธอให้โคนล่วงเลยโอกาสที่ปลายถูก หรือให้ปลายล่วงเลยโอกาสที่โคนถูกไป, ต้องปาราชิก.
ภิตตฺ ิอภิมุโข ฐตฺวา อากฑฺฒนฺโต เอเกนนฺเตน ผุฏฺโฐกาสํ อปรนฺตํ อติกฺกาเมติ, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุยืนหันหน้าเข้าฝา ลากมาให้ส่วนที่สุดข้างหนึ่งล่วงเลยโอกาสที่สว่ นอีกข้างหนึ่งถูกไป, ต้องปาราชิก.
อุชุกํ อุกฺขิปนฺโต เกสคฺคมตฺตํ อากาสคตํ กโรติ, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อยกขึ้นตรงๆ ทำให้ไปในอากาศ เพียงปลายเส้นผม, ต้องปาราชิก.
“รุกเฺ ข วา ลคฺคติ นฺติ ตาลรุกฺขาทีสุ อาโรเปตฺวา ลคฺคติ ํ ฯ
สองบทว่า รุกเฺ ข วา ลคฺคติ ํ ได้แก่ (ภัณฑะ)ที่เขายกขึ้นแขวนไว้ที่ต้นตาลเป็นต้น.
องฺกุสกาทีสุ วุตตฺ นเยน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
พึงทราบวินิจฉัย ตามนัยที่กล่าวแล้วใน(ภัณฑะทีแ่ ขวนไว้บน)ขอเป็นต้น.
ตตฺถ ชาตกํ ปน ตาลปิณฺฑึ จาเลนฺตสฺส, ยสฺมึ ผเล ปาราชิกวตฺถุ ปูรติ๑, ตสฺมึ พนฺธนา มุตฺตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ก็แล เมื่อภิกษุเขย่าทะลายตาลที่เกิดอยู่บนต้นตาลนั้น วัตถุแห่งปาราชิกจะเต็มในผลใด,
เมื่อผลนั้น สักว่าหลุดจากขั้ว, ต้องปาราชิก.
ปิณฺฑึ ฉินฺทติ, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุตดั ทะลายตาล, ต้องปาราชิก.
อคฺเคน ปน ปณฺณนฺตรํ อาโรเปตฺวา ฐปิตา เทฺว ฐานานิ ลภติ ฐปิตฏฺฐานญฺจ [396] วณฺฏฏฺฐานญฺจ ฯ
ส่วน(ทะลายตาล)ทีเ่ ขายกขึ้น เอาปลายพาดไว้ในระหว่างใบ ได้ ๒ ฐาน คือ ฐานที่พาดไว้ และฐานคือขั้ว .
ตตฺถ วุตตฺ นเยน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
วินิจฉัยใน (๒ ฐาน)นั้น พึงทราบตามนัยที่กล่าวแล้ว.
โย ปน “ฉินฺนมตฺตา ปตมานา สทฺทํ กเรยฺยาติ ภเยน สยํ อคฺเคน ปณฺณนฺตรํ อาโรเปตฺวา ฉินฺทติ. ฉินฺนมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ส่วนภิกษุใด ยกปลายพาดที่ระหว่างใบเองแล้วจึงตัด เพราะกลัวว่า “พอตัดขาดตกลงมา จะทำเสียงดัง”,
สักว่าตัดเสร็จ, ภิกษุนั้นต้องปาราชิก.
อตฺตนา กตฏฺฐานํ หิ ฐานํ น โหติ ฯ
เพราะว่า ฐานทีต่ นทำ ไม่จัดเป็นฐาน.

๑ วตฺถุํ ปูเรตีตปิ ิ ทิสฺสติ. เหตุกตฺตุวาจกํ อาขฺยาตปทํ.
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เอเตน อุปาเยน สพฺพรุกฺขานํ ปุปฺผผเลสุ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
ในดอกและผลของต้นไม้ทั้งปวง พึงทราบวินิจฉัยโดยอุบายนี้.
“ปตฺตาธารเกปีติ เอตฺถ
รุกฺขาธารโก วา โหตุ วลยาธารโก วา ทณฺฑาธารโก วา ยงฺกิญฺจิ ปตฺตฏฺฐปนกํ ปจฺฉิกาปิ โหตุ “ปตฺตาธารโกเตฺวว สงฺขํ คจฺฉติ ฯ
ในคำว่า ปตฺตธารเกปิ นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):ที่ตั้งบาตรชนิดใดชนิดหนึ่ง จะเป็นเชิงไม้กต็ าม เชิงวลัยก็ตาม เชิงท่อนไม้ก็ตาม แม้เป็นกระเช้าก็ตามที
(ทุกอย่าง) ถึงความนับว่า “เชิงรองบาตร” ทั้งนั้น
ตตฺถ ฐปิตปตฺตสฺส ปตฺเตน ผุฏฺโฐกาโส เอว ฐานํ ฯ
โอกาสที่บาตรถูกนั่นเอง เป็นฐานของบาตรที่เขาตั้งไว้บน(เชิงรองบาตร)นั้น.
ตสฺส รุกฺขาธารเก ปญฺจหากาเรหิ ฐานปริจฺเฉโท โหติ ฯ
ในเชิงไม้ของบาตรนั้น มีกำหนดฐานโดยอาการ ๕ อย่าง.
ตตฺถ ฐิตปตฺตํ มุขวฏฺฏิยํ คเหตฺวา จตูสุ ทิสาสุ ยโต กุโตจิ กฑฺฒนฺโต เอเกนนฺเตน ผุฏฺโฐกาสํ อปรนฺตํ อติกกฺ าเมติ, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุจับบาตรที่ตั้งอยู่บน(เชิงไม้)นั้น ที่ขอบปาก แล้วลากไปข้างใดข้างหนึ่ง ในทิศทั้ง ๔
ให้ส่วนข้างอื่นล่วงเลยโอกาสที่ส่วนข้างหนึ่งถูกไป, ต้องปาราชิก.
อุทฺธํ เกสคฺคมตฺตํ อุกฺขิปโต, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อยกขึ้นข้างบน เพียงปลายเส้นผม ต้องปาราชิก.
สพฺพตฺถ จ ภณฺฑํ อคฺฆาเปตฺวา กาเรตพฺพํ ฯ
แต่พึงให้ตีราคาของ ปรับอาบัติ ทุกๆ แห่ง.
สหาธารเกน หรนฺตสฺสาปิ เอเสว นโยติ ฯ
แม้เมื่อภิกษุลักบาตรไปพร้อมทั้งเชิงรอง ก็มีนัยนี้เหมือนกัน ฉะนี้แล.
เวหาสฏฺฐกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยทรัพย์ทตี่ ั้งอยู่ในกลางแจ้ง.
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กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในน้ำ
อุทกฏฺเฐ ฯ
(พึงทราบวินิจฉัยในทรัพย์)ทีต่ ั้งอยู่ในน้ำ:“อุทเก นิกฺขิตตฺ ํ โหตีติ ราชภยาทีหิ ภีเตหิ อุทเกน อวินสฺสนธมฺเมสุ ตมฺพโลหภาชนาทีสุ สุปฏิจฺฉนฺนํ กตฺวา
โปกฺขรณีอาทีสุ อสนฺทนเก อุทเก นิกฺขิตตฺ ํ ฯ
หลายบทว่า อุทเก นิกฺขิตตฺ ํ โหติ ความว่า (ภัณฑะ)อันพวกชนผู้กลัวแต่ราชภัยเป็นต้น
ทำให้เป็นของที่ปกปิดดีแล้ว ในบรรดาภาชนะทั้งหลายมีภาชนะทองแดงและโลหะเป็นต้น
ซึ่งจะไม่เสียหายไปด้วยน้ำเป็นธรรมดา แล้วเก็บไว้ในน้ำนิ่ง ในสระโบกขรณีเป็นต้น.
ตสฺส ปติฏฺฐิโตกาโสเยว ฐานํ. น สพฺพํ อุทกํ ฯ
โอกาสที่(ภัณฑะ)นั้นตั้งอยู่เท่านั้นเป็นฐาน. น้ำทั้งหมด ไม่จัดเป็นฐาน.
“คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺสาติ อคมฺภีเร อุทเก ปทสา คจฺฉนฺตสฺส, ปทวาเร ปทวาเร ทุกฺกฏํ ฯ
หลายบทว่า คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ความว่า เมื่อภิกษุเดินไปด้วยเท้า ในน้ำที่ไม่ลึก เป็นทุกกฏทุกๆ ก้าว.
คมฺภีเร หตฺเถหิ วา ปาเทหิ วา ปโยคํ กโรนฺตสฺส หตฺถปาเทหิ วา, ปโยเค ทุกฺกฏํ ฯ
ในน้ำลึก เมื่อทำความพยายามด้วยมือหรือด้วยเท้าก็ดี ทำความพยายามทั้งมือและเท้าก็ดี, เป็นทุกกฏทุกประโยค.
เอเสว นโย กุมฺภีคหณตฺถํ [397] นิมุชฺชนุมฺมุชฺชเนสุปิ ฯ
ถึงในการดำลงและผุดขึ้น เพื่อลักเอาหม้อ ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
สเจ ปน อนฺตรา กิญฺจิ อุทกสปฺปํ วา วาฬมจฺฉํ วา ทิสฺวา ภีโต ปลายติ, อนาปตฺติ ฯ
แต่ถ้าภิกษุเห็นภัยบางอย่าง จะเป็นงูน้ำ หรือปลาร้ายก็ตาม กลัวแล้วหนีไปเสียในระหว่าง, ไม่เป็นอาบัติ.
อามสนาทีสุ ภูมิคตาย กุมฺภิยา วุตตฺ นเยเนว วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
ใน(อาการ)มีจับต้องเป็นต้น พึงทราบวินิจฉัย โดยนัยที่กล่าวแล้วในหม้อ ซึ่งอยู่ในแผ่นดินนั่นแล.
อยํ ปน วิเสโส ฯ
ส่วนความแปลกกันมีดังต่อไปนี้:ตตฺถ ภูมิยํ ขนิตฺวา กฑฺฒติ.
ใน(กถาว่าด้วยภัณฑะทีอ่ ยู่ในแผ่นดิน)นั้น ภิกษุขุดลากไปบนแผ่นดิน.
อิธ กทฺทเม โอสาเทติ ฯ
ในกถาว่าด้วยภัณฑะที่อยู่ในน้ำนี้ ภิกษุกดให้จมลงในโคลน.
เอวํ ฉหากาเรหิ ฐานปริจฺเฉโท โหติ ฯ
ความกำหนดฐาน ย่อมมีได้ ด้วยอาการ ๖ ด้วยประการฉะนี้.
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อุปฺปลาทีสุ ยสฺมึ ปุปฺเผ วตฺถุ ปูรติ, ตสฺมึ ฉินฺนมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
บรรดาดอกอุบลเป็นต้น วัตถุ(แห่งปาราชิก) จะครบในดอกใด, เมื่อดอกนั้นสักว่าภิกษุเด็ดแล้ว, ต้องปาราชิก.
อุปฺปลชาติกานญฺเจตฺถ ยาว เอกสฺมึปิ ปสฺเส วาโก น ฉิชฺชติ, ตาว รกฺขติ ฯ
ก็บรรดาชาติดอกบัวเหล่านี้ เปลือกบัว แม้ที่ข้างข้างหนึ่งแห่งอุบลชาติทั้งหลาย ยังไม่ขาดไปเพียงใด, ยังรักษาอยู่เพียงนั้น.
ปทุมชาติกานํ ปน ทณฺเฑ ฉินฺเน, อพฺภนฺตเร สุตตฺ ํ อจฺฉินฺนมฺปิ, น รกฺขติ ฯ
แต่เมื่อก้านแห่งปทุมชาติทั้งหลายขาดแล้ว, ใยข้างในแม้ยังไม่ขาด, ก็รกั ษาไว้ไม่ได้.
สามิเกหิ ฉินฺทิตฺวา ฐปิตานิ อุปฺปลาทีนิ โหนฺติ. ยํ วตฺถุํ ปูเรติ, ตสฺมึ อุทธฺ เฏ, ปาราชิกํ ฯ
ดอกอุบลเป็นต้นที่เจ้าของตัดวางไว้. ดอกใดจะยังวัตถุ(ปาราชิก)ให้เต็มได้, เมื่อดอกนั้น อันภิกษุยกขึ้นแล้ว, ก็เป็นปาราชิก.
หตฺถกพทฺธานิ โหนฺติ, ยสฺมึ หตฺถเก วตฺถุ ปูรติ, ตสฺมึ อุทฺธเฏ, ปาราชิกํ ฯ
(ดอกอุบลเป็นต้น) เป็นของที่เขามัดเป็นกำๆ๑ ไว้, วัตถุ(ปาราชิก)จะเต็มได้ในกำใด, เมื่อกำนั้น อันภิกษุยกขึ้น, ก็ต้องปาราชิก.
ภารพทฺธานิ โหนฺติ. ตํ ภารํ ฉนฺนํ อาการานํ เยนเกนจิ อากาเรน ฐานา จาเวนฺตสฺส, ภุมฺมฏฺฐกุมฺภิยํ วุตตฺ นเยน ปาราชิกํ ฯ
(ดอกอุบลเป็นต้น) เป็นของมัดเป็นกำใหญ่ไว้, เมื่อภิกษุให้กำใหญ่นั้นเคลื่อนจากฐาน
ด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งอาการ ๖, ต้องปาราชิก ตามนัยที่กล่าวแล้ว ในหม้อที่ตั้งอยู่บนแผ่นดิน.
ทีฆนาฬานิ อุปฺปลาทีนิ ปุปฺเผสุ วา นาเฬสุ วา เวณึ กตฺวา อุทกปิฏฺเฐ รชฺชุเกสุ ติณานิ สนฺถริตฺวา ฐเปนฺติ วา พนฺธนฺติ วา
ดอกอุบลเป็นต้น มีก้านยาว เขาทำเขน็ด๒ไว้ทดี่ อกหรือที่ก้าน ลาดหญ้าไว้ทเี่ ชือกบนหลังน้ำ วางไว้หรือผูกไว้,
เตสํ “ทีฆโต ปุปฺผคฺเคน จ นาฬนฺเตน จ, ติริยํ ปริยนฺเตหิ, เหฏฺฐา ปติฏฺฐิโตกาเสน, อุทธฺ ํ อุปริฏฺฐิมสฺส ปิฏฺฐิยาติ
ฉหิ อากาเรหิ ฐานา จาวนปริจฺเฉโท เวทิตพฺโพ ฯ
กำหนดการให้เคลื่อนจากฐานแห่ง(ดอกอุบลเป็นต้น)เหล่านั้น พึงทราบโดยอาการ ๖ อย่าง คือ
(๑) ด้านยาว กำหนดด้วยปลายดอกและที่สุดก้าน
(๒) ด้านขวาง กำหนดด้วยที่สุด(สองข้าง)
(๓) เบื้องล่าง กำหนดด้วยโอกาสที่ตั้ง
(๔) เบื้องบน กำหนดด้วยหลัง(แห่งดอก)ที่อยู่ข้างบน.
โยปิ อุทกปิฏฺฐิยํ ฐปิตปุปฺผกลาปํ อุทกํ จาเลตฺวา วีจึ อุฏฺฐาเปตฺวา เกสคฺคมตฺตมฺปิ ยถาฐิตฏฺฐานโต จาเวติ, ปาราชิกํ ฯ
แม้ภิกษุใดทำน้ำให้ไหว ให้เกิดระลอก ยังกำดอกไม้ทเี่ ขาวางไว้บนหลังน้ำ ให้เคลื่อนจากฐานทีต่ ั้งเดิม แม้เพียงปลายเส้นผม,
ภิกษุนั้น ต้องปาราชิก.
อถ ปน ปริกปฺเปติ “เอตฺถ คตํ คเหสฺสามีติ, รกฺขติ ตาว ฯ
แต่ถ้าเธอกำหนดหมายไว้วา่ “ถึงที่นี่แล้ว เราจักถือเอา” ดังนี้ ยังรักษาอยู่ก่อน.

๑ ฎีกาว่า มัด ๑๐ ดอก เป็นกำเรียก หตฺถก. มัดเป็นกำใหญ่เรียก ภารพทฺธ.
๒ เขน็ด ขะเน็ด ฟางที่ทําเป็นเชือกมัดฟ่อนข้าว
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คตฏฺฐาเน อุทฺธรโต, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อเธอยกขึ้นในที่(ซึ่งกำดอกไม้)ลอยไปถึงแล้ว, เป็นปาราชิก.
[398] อุทกโต อจฺจุคฺคตสฺส ปุปฺผสฺส

สกลมุทกํ ฐานํ ฯ

น้ำทั้งสิ้น เป็นฐานของดอกไม้ที่ขึ้นพ้นน้ำแล้ว.
ตํ อุปฺปาเฏตฺวา อุชกุ ํ อุทธฺ รนฺตสฺส, นาฬนฺเต เกสคฺคมตฺตํ อุทกโต อติกกฺ นฺเต, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภิกษุถอน(ดอกไม้)นั้น ยกขึ้นตรงๆ เมื่อที่สดุ ของก้านพ้นจากน้ำเพียงปลายเส้นผม เป็นปาราชิก.
ปุปฺผํ คเหตฺวา อปนาเมตฺวา ปสฺสโต อากฑฺฒนฺโต อุปฺปาเฏติ. น อุทกํ ฐานํ อุปฺปาฏิตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุจับดอกไม้ให้โน้มไป แล้วฉุดมาข้างๆ ถอนขึ้น, น้ำไม่เป็นฐาน. เมื่อดอกไม้นั้นสักว่าภิกษุถอนขึ้นแล้ว, ก็เป็นปาราชิก.
“กลาปพทฺธานิ ปุปฺผานิ อุทกฏฺฐาเน วา รุกฺเข วา คจฺเฉ วา พนฺธติ ฺวา ฐเปนฺติ ฯ
พนฺธนํ อโมเจตฺวา อิโตจีโตจ กโรนฺตสฺส, ถุลฺลจฺจยํ ฯ พนฺธเน มุตฺตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ปฐมํ พนฺธนํ โมเจตฺวา ปจฺฉา หรติ. เอตฺถ ฉหากาเรหิ ฐานปริจฺเฉโทติ อิทํ อุภยํ มหาปจฺจริยาทีสุ วุตตฺ ํ ฯ
ในอรรถกถามหาปัจจรีเป็นต้น ท่านกล่าว(คำวินิจฉัย) ๒ ข้อนี้ไว้
“ดอกไม้ที่มัดเป็นกำๆ เขาผูกวางไว้ในที่น้ำ หรือทีต่ ้นไม้ หรือทีก่ อไม้.
เมื่อภิกษุไม่แก้เครือ่ งผูกออก๑ เป็นแต่ทำให้เลื่อนไปข้างโน้นและข้างนี้, เป็นถุลลัจจัย.
เมื่อเครื่องผูกเพียงหลุดออก, ต้องปาราชิก.
ภิกษุแก้เครื่องผูกก่อน แล้วนำไปทีหลัง.
ใน(ดอกไม้ที่เขาผูกไว้)นี้ กำหนดฐานโดยอาการ ๖ อย่าง.”
ปทุมินิยํ ปุปฺผานิ สห ปทุมินิยา คณฺหิตุกามสฺส
ปุปฺผนาเฬหิ ปตฺตนาเฬหิ จ ผุฏฐอุทกวเสน อุทฺธญฺเจว ติริยญฺจ ฐานปริจฺเฉโท เวทิตพฺโพ ฯ
สำหรับภิกษุผู้ใคร่จะถือเอาดอกปทุม ในกองปทุมพร้อมทั้งกอ
พึงทราบกำหนดฐานเบื้องบนและเบื้องขวาง (ด้านกว้าง) ด้วยอำนาจแห่งน้ำ ที่ก้านดอกและก้านใบถูก.
ตํ ปนสฺส ปทุมินึ อนุปฺปาเฏตฺวา ปุปฺผานิ วา ปตฺตานิ วา อตฺตโน อภิมุขํ อากฑฺฒนฺตสฺส, ถุลฺลจฺจยํ. อุปฺปาฏิตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
และเมื่อเธอยังไม่ได้ถอนกอปทุมนั้นขึ้น แต่เหนี่ยวดอกหรือใบมาเฉพาะหน้าตน, เป็นถุลลัจจัย. พอถอนขึ้น, เป็นปาราชิก.
ปุปฺผปตฺตนาเฬ ฐานโต อจฺจาเวตฺวาปิ ปฐมํ ปทุมินึ อุปฺปาเฏนฺตสฺส, ถุลฺลจฺจยํ ฯ
เมื่อเธอ แม้ไม่ยังก้านดอกและก้านใบให้เคลื่อนจากฐาน ถอนกอปทุมขึ้นก่อน, เป็นถุลลัจจัย.
ปจฺฉา ปุปฺผปตฺตนาเฬสุ ฐานา จาวิเตสุ, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อก้านแห่งดอกและใบ เธอให้เคลื่อนจากฐานในภายหลัง, ต้องปาราชิก.

๑ ฎีกาท่านอธิบายไว้ว่า คำว่า “เมื่อภิกษุไม่แก้เครื่องผูกออก แต่ทำให้เลื่อนไปข้างโน้นและข้างนี้ เป็นถุลลัจจัย.
เมื่อเครื่องผูกสักว่าหลุดแล้ว ก็เป็นปาราชิก” นี้เป็นคำวินิจฉัยข้อที่ ๑.
คำว่า “ภิกษุแก้เครื่องผูกออกก่อนแล้ว จึงนำไปทีหลัง, ในดอกไม้ที่เขาผูกไว้นี้ กำหนดฐานโดยอาการ ๖” นี้เป็นคำวินิจฉัยข้อที่ ๒.
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อุปฺปาฏิตาย ปทุมินิยา ปุปฺผํ คณฺหนฺโต ปน ภณฺฑํ อคฺฆาเปตฺวา กาเรตพฺโพ ฯ
ส่วนภิกษุผู้ถือเอาดอกในกอปทุมที่เขาถอนขึ้นไว้แล้ว พึงให้ตีราคาภัณฑะปรับอาบัติ.
พหิ ฐปิเต ราสิกตกลาปพทฺธภารพทฺธปุปฺเผปิ เอเสว นโย ฯ
แม้ในดอกทีท่ ำเป็นกองไว้ ที่มดั ไว้เป็นกำเล็กๆ และที่มัดเป็นกำเป็นมัดใหญ่ ซึ่งวางไว้นอก(สระ) ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
ภิสํ วา มูฬาลํ วา. เยน วตฺถุ ปูรติ, ตํ อุปฺปาเฏนฺตสฺส, ปาราชิกํ ฯ
เหง้าบัวหรือรากบัว. วัตถุ(ปาราชิก)จะครบ ด้วยเหง้าหรือรากอันใด, เมื่อภิกษุถอนเหง้าหรือรากอันนั้นขึ้น, ต้องปาราชิก.
ทฺทเมน ผุฏฺโฐกาสวเสน เจตฺถ ฐานํ ปริจฺฉินฺทิตพฺพํ ฯ
ก็ใน(เหง้าและรากบัว)นี้ พึงกำหนดฐานด้วยอำนาจโอกาสที่เปือกตมถูก.
“ตานิ อุปฺปาเฏนฺตสฺส, สุขุมํ มูลํปิ อจฺฉินฺนํ โหติ, รกฺขติ ตาว.
ภิสปพฺเพ ชาตํ ปตฺตํ วา ปุปฺผํ วา โหติ. ตํปิ รกฺขตีติ มหาอฏฺฐกถายเมว [399] วุตฺตํ ฯ
ในมหาอรรถกถานั่นเอง ท่านกล่าวไว้ว่า “เมื่อภิกษุถอน(เหง้าหรือรากบัว)เหล่านั้นขึ้น แม้รากฝอยยังไม่ขาด ก็ยังรักษาอยู่
ก่อน. ใบก็ดี ดอกก็ดี เกิดที่ข้อเหง้าบัว มีอยู่, แม้ใบและดอกนั้น ก็ยังรักษาอยู่” ดังนี้,
ภิสคณฺฐิมฺหิ ปน กณฺฏโก โหติ โยพฺพนปฺปตฺตานํ มุขปิฬกา วิย. อยํ อทีฆตฺตา น รกฺขติ ฯ
ก็แล ที่ปุ่มเหง้าบัว มีหนาม เหมือนตุ่มสิวที่ใบหน้าของพวกคนเป็นหนุ่มสาวฉะนั้น.
หนามนี้รักษาไม่ได้ เพราะไม่ใช่เป็นของยาว.
เสสํ อุปฺปลาทีสุ วุตฺตนยเมว ฯ
คำที่เหลือ มีนัยดังกล่าวไว้แล้วในดอกอุบลเป็นต้นนั่นเอง.
มจฺฉกจฺฉปานํ สสฺสามิกานํ วาปีอาทีสุ สกลมุทกํ ฐานํ ฯ
น้ำทั้งสิ้น ในชลาลัยทั้งหลายมีบึงเป็นต้น เป็นฐานของปลาและเต่าที่มีเจ้าของ.
ตสฺมา โย ปฏิชคฺคนฏฺฐาเน สสฺสามิกํ มจฺฉํ พลิเสน วา ชาเลน วา กุมฺมิเนน วา หตฺเถน วา คณฺหาติ.
ตสฺส เยน มจฺเฉน วตฺถุ ปูรติ, ตสฺมึ เกสคฺคมตฺตํปิ อุทกโต อุทธฺ ฏมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
เพราะเหตุนั้น ภิกษุใด เอาเบ็ดก็ดี ข่ายก็ดี ไซก็ดี มือก็ดี จับเอาปลาที่มีเจ้าของ ในที่ที่เลี้ยงไว้ ,
วัตถุปาราชิก จะครบด้วยปลาตัวใด, เมื่อ(ปลา)ตัวนั้นสักว่าภิกษุยกขึ้นจากน้ำ แม้เพียงปลายเส้นผม, ภิกษุนั้น ต้องปาราชิก.
โกจิ มจฺโฉ คยฺหมาโน อิโตจีโตจ ธาวติ. อากาสํ อุปฺปตติ ตีเร ปตติ. ตํ อากาเส วา ฐิตํ ตีเร วา ปติตํ คณฺหโตปิ, ปาราชิกเมว ฯ
ปลาบางตัวเมื่อถูกจับ ว่ายไปทางโน้นและทางนี้ กระโดดขึ้นไปยังอากาศ ตกลงไปที่ตลิ่ง,
แม้เมื่อภิกษุจับเอาปลาตัวที่อยู่ในอากาศหรือที่ตกลงไปที่ตลิ่งนั้น, ก็เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
กจฺฉปํปิ พหิ โคจรตฺถํ คตํ คณฺหโต, เอเสว นโย ฯ
เมื่อภิกษุจับเอาแม้เต่าที่คลานไปหาอาหารกินภายนอกของสระ, ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
อุทกฏฺฐํ ปน อุทกา โมจยโต, ปาราชิกํ ฯ
ก็เมื่อภิกษุให้สัตว์น้ำพ้นจากน้ำ, เป็นปาราชิก.
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[สมัยหลังพุทธกาลพวกชนขุดบ่อน้ำใช้เลี้ยง]
เตสุ เตสุ ชนปเทสุ สพฺพสาธารณสฺส มหาตฬากสฺส นิทธฺ มนตุมฺพํ นิสฺสาย สพฺพสาธารณเมว กุนฺนทีสทิสํ อุทกวาหกํ ขนนฺติ ฯ
(ชนทั้งหลาย)ใน(ชนบท)นั้นๆ อาศัยท่อสำหรับไขน้ำของสระใหญ่ที่ทวั่ ไปแก่ชนทั้งปวง
ขุดเหมืองใหญ่๑ เช่นกับแม่น้ำน้อย อันทั่วไปแก่ชนทั้งปวงเหมือนกัน.
ตโต ขุทฺทกมาติกาโย นีหริตฺวา มาติกาโกฏิยํ อตฺตโน อตฺตโน วลญฺชนตฺถาย อาวาเฏ ขนนฺติ ฯ
(พวกเขา)ได้ชักลำรางเล็กๆ จาก(เหมืองใหญ่)นั้นไป แล้วขุดเป็นบ่อไว้ เพื่อประโยชน์แก่การใช้สอยของตนๆ ที่ปลายลำราง.
เตสํ ปน ยทา อุทเกน อตฺโถ โหติ ตทา อาวาเฏ ขุทฺทกมาติกาโย อุทกวาหกญฺจ โสเธตฺวา นิทฺธมนตุมฺพํ อุคฺฆาเฏนฺติ ฯ
และชนเหล่านั้นมีความต้องการน้ำในเวลาใด ในเวลานั้นจึงชำระลำรางเล็กในบ่อและเหมืองใหญ่ให้สะอาด แล้วก็เปิดท่อไขน้ำ.
ตโต อุทเกน สทฺธึ มจฺฉา นิกฺขมิตวฺ า อนุปุพฺเพน อาวาเฏ ปตฺวา วสนฺติ ฯ
ปลาทั้งหลายออกจาก(ท่อไขน้ำ)นั้นพร้อมกับน้ำ ไปถึงบ่อโดยลำดับแล้วอยู่.
ตตฺถ ตฬาเก จ อุทกวาหเก จ มจฺเฉ คณฺหนฺเต น วาเรนฺติ ฯ
ในบรรดา(สระใหญ่เป็นต้น)เหล่านั้น (ชนทั้งหลาย)ไม่ห้ามผู้ทจี่ ับปลาในสระและเหมืองใหญ่.
ขุทฺทกาสุ ปน อตฺตโน อตฺตโน มาติกาสุ อุทกอาวาเฏสุ จ ปวิฏฺฐมจฺเฉ คณฺหิตุํ น เทนฺติ วาเรนฺติ ฯ
แต่ห้ามไม่ยอมให้จับปลาทั้งหลายที่เข้าไปในลำรางและบ่อน้ำเล็กๆ ของตนๆ.
[ภิกษุจับเอาปลาที่เขาเลี้ยงปรับอาบัติตามราคาปลา]
ตตฺถ โย ตฬาเก วา นิทธฺ มนตุมฺเพ วา อุทกวาหเก วา มจฺเฉ คณฺหาติ. อวหาเรน กาเรตพฺโพ ฯ
ในบรรดา(สระเป็นต้น)เหล่านั้น ภิกษุใด จับปลาในสระ หรือในท่อไขน้ำ หรือในเหมืองใหญ่,
ภิกษุนั้น (อันพระวินัยธร)พึงปรับอาบัตดิ ้วยอวหาร.
ขุทฺทกมาติกาสุ ปน อาวาเฏ [400] วา ปวิฏฺฐํ มจฺฉํ คณฺหนฺโต คหิตสฺส อคฺฆวเสน กาเรตพฺโพ ฯ
แต่เมื่อจับปลาทีเ่ ข้าไปในลำรางเล็กๆ หรือในบ่อแล้ว, พึงปรับอาบัติ ด้วยอำนาจแห่งราคาปลาที่จับได้.
สเจ ตโต คยฺหมาโน มจฺโฉ อากาเส วา อุปฺปตติ ตีเร วา ปตติ. ตํ อากาสฏฺฐํ ตีรฏฺฐํ วา อุทกวินิมุตฺตํ คณฺหโต, อวหาโร นตฺถิ ฯ
ถ้าปลาที่กำลังถูกจับจากลำรางเล็กๆ และบ่อน้ำนั้น กระโดดขึ้นไปในอากาศ หรือตกลงมาที่ตลิ่ง,
เมื่อภิกษุจับเอาปลานั้น ซึ่งอยู่ในอากาศ หรือที่อยู่บนตลิ่ง พ้นจากน้ำแล้ว, ไม่เป็นอวหาร.
กสฺมา ฯ ยสฺมา อตฺตโน ปริคฺคหฏฺฐาเน ฐิตสฺเสว เต สามิกา ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า ชนเหล่านั้นเป็นเจ้าของปลา ซึ่งอยู่ที่หวงห้ามของตนเท่านั้น.
เอวรูปา หิ ตตฺถ กติกา ฯ
จริงอยู่ (กติกา)เห็นปานนี้ เป็นกติกาใน(ชนบท)เหล่านั้น.

๑ อุทกวาหกํ ฎีกาแก้ว่า มหามาติกํ.
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กจฺฉเปปิ เอเสว นโย ฯ
แม้ในเต่า ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
สเจ ปน มจฺโฉ คยฺหมาโน อาวาฏโต ขุทฺทกมาติกํ อารุหติ, ตตฺถ นํ คณฺหโตปิ, อวหาโรเยว ฯ
ก็ถ้าว่า ปลาที่กำลังจะถูกจับว่ายขึ้นจากบ่อไปลงลำรางเล็ก, แม้เมื่อภิกษุจับปลานั้นในลำรางเล็กนั้น, เป็นอวหารแท้.
ขุทฺทกมาติกาโต ปน อุทกวาหกํ ตโต จ ตฬากํ อารุฬฺหํ คณฺหโต อวหาโร นตฺถิ ฯ
แต่ไม่เป็นอวหาร แก่ภิกษุผู้จับปลาที่วา่ ยขึ้นจากลำรางเล็กไปลงเหมืองใหญ่ และที่วา่ ยขึ้นจากเหมืองใหญ่นั้นไปลงสระ.
โย อาวาฏโต ภตฺตสิตฺเถหิ ปโลเภตฺวา มาติกํ อาโรเปตฺวา คณฺหาติ, อวหาโรว ฯ
ภิกษุเอาเมล็ดข้าวสุกกล่อปลาจากบ่อ ไปขึ้นลำรางแล้วจับเอา, เป็นอวหารแก่ภิกษุนั้นแท้.
ตโต ปน ปโลเภตฺวา อุทกวาหกํ อาโรเปตฺวา คณฺหนฺตสฺส อวหาโร นตฺถิ ฯ
แต่ไม่เป็นอวหาร แก่ภิกษุผู้ล่อจากลำรางนั้นไปขึ้นเหมืองใหญ่แล้วจับเอา.
เกจิ กุโตจิเทว สพฺพสาธารณฏฺฐานโต มจฺเฉ อาเนตฺวา ปจฺฉิมวตฺถุภาเค อุทกอาวาเฏ ขิปิตวฺ า โปเสตฺวา
ทิวเส ทิวเส เทฺว ตีณิ อุตฺตริภงฺคตฺถาย มาเรนฺติ ฯ
ชนบางพวก นำเอาปลาจากที่สาธารณะแก่ชนทั้งปวง บางแห่งนั่นแล ใส่เลี้ยงไว้ในบ่อที่หลังบ้าน
แล้วฆ่าเสียวันละ ๒-๓ ตัว เพื่อประโยชน์แก่แกงอ่อม.
เอวรูปํ มจฺฉํ อุทเก วา อากาเส วา ตีเร วา ยตฺถกตฺถจิ ฐิตํ คณฺหโต อวหาโร เอว ฯ
เมื่อภิกษุจับปลาเห็นปานนั้น ซึ่งอยู่ในน้ำ หรือบนอากาศ หรือริมตลิ่ง แห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นอวหารแท้.
กจฺฉเปปิ เอเสว นโย ฯ
แม้ในเต่า ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
นิทาฆกาเล ปน, นทิยา โสเต ปจฺฉินฺเน, กตฺถจิ นินฺนฏฺฐาเน อุทกํ ติฏฺฐติ ฯ
ก็ในฤดูแล้ง, เมื่อกระแสน้ำในแม่น้ำขาดสาย, น้ำย่อมขังอยู่ในที่ลุ่มบางแห่ง.
ตตฺถ มนุสฺสา มจฺฉานํ วินาสาย มทนผลวิสาทีนิ ปกฺขิปิตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ
มนุษย์ทั้งหลายโปรยผลไม้เบื่อเมาและยาพิษเป็นต้น ลงใน(น้ำ)นั้น เพื่อความวอดวายแห่งปลาทั้งหลาย แล้วไป.
มจฺฉา ตานิ ขาทนฺตา มริตฺวา อุตฺตานา อุทเก ปลวนฺตา ติฏฺฐนฺติ ฯ
ปลาทั้งหลายกิน(ผลไม้เบื่อเมาและยาพิษเป็นต้น)เหล่านั้น แล้วตายหงายท้องลอยอยู่บนน้ำ.
โย ตตฺถ คนฺตวฺ า “ยาว สามิกา นาคจฺฉนฺติ, ตาวิเม มจฺเฉ คณฺหิสฺสามีติ คณฺหาติ, อคฺฆวเสน กาเรตพฺโพ ฯ
ภิกษุใดไปในที่นั้นแล้ว จับเอาด้วยทำในใจว่า “เจ้าของยังไม่มาเพียงใด, เราจักจับเอาปลาเหล่านี้เพียงนั้น”
ภิกษุนั้น (พระวินัยธร)พึงปรับอาบัตติ ามราคา.
ปํสุกูลสญฺญาย คณฺหโต อวหาโร นตฺถิ ฯ อาหราเปนฺเต ปน ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
เมื่อเธอถือเอาด้วยบังสุกุลสัญญา ไม่เป็นอวหาร. แต่เมื่อเจ้าของให้นำมา, เป็นภัณฑไทย.
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[401] มจฺฉวิสํ ปกฺขิปิตฺวา คตมนุสฺสา ภาชนานิ อาหริตวฺ า ปูเรตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ

(มนุษย์ทั้งหลาย) โปรยยาพิษเบื่อปลา๑ แล้วพากัน(กลับ)ไป นำภาชนะมาบรรจุให้เต็มแล้วไป.
ยาว “ปุนปิ อาคจฺฉิสฺสามาติ สาลยา โหนฺติ, ตาว เต สสฺสามิกมจฺฉาว ฯ
พวกเขายังมีอาลัยอยู่วา่ “พวกเราจักกลับมาแม้อีก” เพียงใด, (ปลา)เหล่านั้นยังจัดว่าเป็นปลามีเจ้าของเพียงนั้น.
ยทา ปน เต “อลํ อมฺหากนฺติ นิราลยา ปกฺกมนฺติ, ตโต ปฏฺฐาย เถยฺยจิตฺเตน คณฺหนฺตสฺส, ทุกฺกฏํ, ปํสุกูลสญฺญิสฺส, อนาปตฺติ ฯ
แต่เมื่อใด พวกเขาสิ้นอาลัย หลีกไปเสียด้วยปลงใจว่า “เราพอละ”, จำเดิมแต่นั้นไป เป็นทุกกฏ แก่ภิกษุผู้ถือเอาด้วยไถยจิต,
ไม่เป็นอาบัติ แก่ภกิ ษุผู้มีบังสุกุลสัญญา.
ยถา จ มจฺฉกจฺฉเปสุ เอวํ สพฺพายปิ อุทกชาติยา วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
พึงทราบวินิจฉัยในชาติสัตว์น้ำแม้ทุกชนิดเหมือนในปลาและเต่า.
อุทกฏฺฐกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยทรัพย์ตั้งอยูใ่ นน้ำ.

๑ ยาเบื่อ ยาพิษที่ทำให้เมาหรือตาย
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กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเรือ
นาวฏฺเฐ ฯ
(พึงทราบวินิจฉัยในทรัพย์)ทีต่ ั้งอยู่ในเรือ:ปฐมํ ตาว นาวํ ทสฺเสนฺโต “นาวา นาม ยาย ตรตีติ อาห ฯ
(พระผู้มพี ระภาค)เมื่อทรงแสดงเรือเป็นอันดับแรกก่อน จึงตรัสว่า นาวา นาม ยาย ตรติ ดังนี้.
ตสฺมา อิธ อนฺตมโส รชนโทณิกาปิ เวณุกลาปโกปิ “นาวาเตฺวว เวทิตพฺโพ ฯ
เพราะฉะนั้น ใน(อธิการว่าด้วยทรัพย์ทตี่ ั้งอยู่ในเรือ)นี้ โดยที่สุด แม้รางย้อมผ้า แม้มัดไม้ไผ่ พึงทราบว่า “เรือ” ทั้งนั้น.
สีมาสมฺมนฺนเน ปน ธุวนาวา อนฺโต ขนิตวฺ า วา ผลเกหิ พนฺธติ ฺวา วา กตา สพฺพนฺติเมน ปริจฺเฉเทน ติณฺณํ วหนิกาเอว วฏฺฏติ ฯ
ส่วนในการสมมติสีมา เรือประจำทีเ่ ขาขุดข้างใน หรือต่อด้วยแผ่นกระดานจัดทำไว้
โดยกำหนดอย่างต่ำที่สดุ บรรทุกคนได้ ๓ คนเท่านั้น จึงใช้ได้.
อิธ ปน เอกสฺสาปิ วหนิกา “นาวาเตฺวว วุจจฺ ติ ฯ
แต่ใน(อธิการว่าด้วยทรัพย์อยู่ในเรือ)นี้ บรรทุกคนได้แม้คนเดียว ท่านก็เรียกว่า “เรือ” เหมือนกัน.
“นาวาย นิกฺขิตตฺ นฺติ ยงฺกิญฺจิ อินฺทฺริยพทฺธํ วา อนินฺทฺริยพทฺธํ วา ฯ
สองบทว่า นาวาย นิกขฺ ติ ตฺ ํ ความว่า ภัณฑะอย่างใดอย่างหนึง่ เนือ่ งด้วยอินทรียก์ ต็ าม ไม่เนือ่ งด้วยอินทรียก์ ต็ าม (เป็นของทีเ่ ก็บไว้ในเรือ).
ตสฺส อวหารลกฺขณํ ถลฏฺเฐ วุตตฺ นเยเนว เวทิตพฺพํ ฯ
ลักษณะการลัก(ภัณฑะที่เก็บไว้ในเรือ)นั้น พึงทราบตามนัยที่กล่าวแล้ว ในภัณฑะที่ตั้งอยู่บนบกนั่นแล.
“นาวํ อวหริสฺสามีติอาทิมฺหิ ทุติยปริเยสนคมนอามสนผนฺทาปนานิ วุตตฺ นยาเนว ฯ
การแสวงหาเพื่อน การเดินไป การจับต้อง และการทำให้ไหว ในคำเป็นต้นว่า นาวํ อวหริสฺสามิ มีนัยดังกล่าวแล้วนั่นแล.
“พนฺธนํ โมเจตีติ เอตฺถ ปน
ส่วนในคำว่า พนฺธนํ โมจติ นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):ยา พนฺธเน มุตฺเต ฐานา น จวติ, ตสฺสา พนฺธนํ, ยาว น มุตฺตํ โหติ, ตาว ทุกฺกฏํ. มุตฺเต ปน, ถุลฺลจฺจยมฺปิ ปาราชิกมฺปิ โหติ ฯ
เรือลำใด เมื่อแก้เครื่องผูกแล้ว ก็ยังไม่เคลื่อนจากฐาน, เครื่องผูกของเรือลำนั้น ภิกษุยังแก้ไม่ออกเพียงใด, เป็นทุกกฏเพียงนั้น,
แต่ครั้นแก้ออกแล้ว เป็นถุลลัจจัยก็มี เป็นปาราชิกก็มี.
ตํ ปรโต อาวิภวิสฺสติ ฯ เสสํ วุตฺตนยเมว ฯ อยํ ตาว ปาลิวณฺณนา ฯ
คำนั้น จักมีแจ้งข้างหน้า. คำที่เหลือมีนัยดังกล่าวแล้วนั่นแหละ. พรรณนาเฉพาะบาลีเท่านี้ก่อน.
อยมฺปเนตฺถ ปาลิมุตฺตกวินิจฺฉโย ฯ
ส่วนวินิจฉัยนอกบาลี ใน(เรื่องภัณฑะอยู่ในเรือ)นี้ มีดังต่อไปนี้:
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จณฺฑโสเต พนฺธติ ฺวา [402] ฐปิตนาวาย เอกํ ฐานํ พนฺธนเมว ฯ
สำหรับเรือที่ผูกจอดไว้ในกระแสน้ำเชี่ยว มีฐานเดียว คือ เครื่องผูกเท่านั้น.
ตสฺมึ มุตฺตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อเครื่องผูกนั้น สักว่าแก้ออกแล้ว, ต้องปาราชิก.
ตตฺถ ยุตฺติ ปุพฺเพ วุตฺตาเยว ฯ
ความยุกติใน(เครื่องผูก)นั้น ได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นนั่นแล.
วิปฺปนฏฺฐา นาวา ปน ยํ ยํ อุทกปฺปเทสํ ผริตวฺ า ฐิตา โหติ, สฺวาสฺสา ฐานํ ฯ
ส่วนในเรือทีจ่ ม ตั้งอยู่แผ่ไปตลอดประเทศแห่งน้ำใดๆ ประเทศแห่งน้ำนั้นๆ เป็นฐานของเรือนนั้น.
ตสฺมา ตํ อุทธฺ ํ วา อุจจฺ าเรนฺตสฺส อโธ วา โอปิลาเปนฺตสฺส จตูสุ วา ทิสาสุ ผุฏโฺ ฐกาสํ อติกกฺ าเมนฺตสฺส, อติกกฺ นฺตมตฺเต ปาราชิกํ ฯ
เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุกู้(เรือ)นั้นขึ้นข้างบนก็ดี กดให้จมลงในเบื้องต่ำก็ดี
ให้ล่วงเลยโอกาสที่เรือถูกในทิศทั้ง ๔ ไปก็ดี ก็เป็นปาราชิกในขณะที่พอเลยไป.
นิจฺจเล อุทเก อพนฺธนํ อตฺตโน ธมฺมตาย ฐิตนาวํ ปุรโต วา ปจฺฉโต วา วามทกฺขิณปสฺสโต วา กฑฺฒนฺตสฺส,
เอเกนนฺเตน ผุฏฺโฐกาสํ อปเรน อุทเก ปติฏฺฐติ นฺเตน อติกฺกนฺตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
เรือไม่ได้ผูก จอดอยู่ตามธรรมดาของเรือ ในน้ำนิ่ง เมื่อภิกษุฉุดลาก ไปข้างหน้าก็ดี ไปข้างหลังก็ดี ข้างซ้ายและข้างขวาก็ดี
ครั้นเมื่อสักว่าส่วนทีต่ ั้งอยู่ในน้ำอีกข้างหนึ่ง ล่วงเลยโอกาสที่สว่ นข้างหนึ่งถูกไป เป็นปาราชิก.
อุทฺธํ เกสคฺคมตฺตํ อุทกโต โมจิเต, อโธ นาวาตเลน ผุฏโฺ ฐกาสํ มุขวฏฺฏึ อติกฺกนฺตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อยกขึ้นข้างบนให้พ้นจากน้ำ เพียงปลายเส้นผม, เป็นปาราชิก.
เมื่อกดลงข้างล่างให้ขอบปากล่วงเลยโอกาสทีพ่ ื้นท้องเรือถูกต้องไป, เป็นปาราชิก.
ตีเร พนฺธติ ฺวา นิจฺจเล อุทเก ฐปิตนาวาย “พนฺธนญฺจ ฐิโตกาโส จาติ เทฺว ฐานานิ ฯ
สำหรับเรือที่ผูกไว้ริมตลิ่ง จอดอยู่ในน้ำนิ่ง มีฐาน ๒ คือ เครื่องผูก และโอกาสที่จอด.
ตํ ปฐมํ พนฺธนา โมเจติ, ถุลฺลจฺจยํ ฯ
ภิกษุแก้เรือนนั้นออกจากเครื่องผูกก่อน, ต้องถุลลัจจัย.
ปจฺฉา ฉนฺนํ อาการานํ อญฺญตเรน ฐานา จาเวติ, ปาราชิกํ ฯ
ภายหลังให้เคลื่อนจากฐาน โดยอาการอันใดอันหนึ่ง แห่งอาการ ๖ อย่าง, ต้องปาราชิก.
ปฐมํ ฐานา จาเวตฺวา ปจฺฉา พนฺธนโมจเนปิ เอเสว นโย ฯ
แม้ในการให้เคลื่อนจากฐานก่อน แก้เครื่องผูกทีหลัง ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
ถเล อุสฺสาเทตฺวา อุกกฺ ุชฺชิตวฺ า ฐปิตนาวาย ผุฏฺโฐกาโสว ฐานํ ฯ
โอกาสที่ถูกเทียว เป็นฐานของเรือที่ยกขึ้นวางหงายไว้บนบก.
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ตสฺสา ปญฺจหากาเรหิ ฐานปริจฺเฉโท เวทิตพฺโพ ฯ
กำหนดฐานของเรือนั้น พึงทราบโดยอาการ ๕ อย่าง.
นิกุชฺชติ ฺวา ฐปิตนาวาย ปน มุขวฏฺฏิยา ผุฏฺโฐกาโสเยว ฐานํ ฯ
แต่โอกาสที่ขอบปากถูกเท่านั้น เป็นฐานของเรือที่เขาวางคว่ำไว้.
ตสฺสาปิ ปญฺจหากาเรหิ ฐานปริจฺเฉทํ ญตฺวา ยโต กุโตจิ ผุฏโฺ ฐกาสํ อุทฺธญฺจ เกสคฺคมตฺตํ อติกฺกนฺตมตฺเต ปาราชิกํ เวทิตพฺพํ ฯ
(ผู้ศกึ ษา)พึงทราบการกำหนดฐานของเรือแม้นั้นไป โดยอาการ ๕ อย่าง
แล้วทราบว่าเป็นปาราชิก ในเมื่อเรือสักว่าล่วงเลยโอกาสที่ถูกข้างใดข้างหนึ่ง และเบื้องบนไป เพียงปลายเส้นผม.
ถลํ ปน อุสฺสาเทตฺวา ทฺวินฺนํ ทารุฆฏิกานํ อุปริ ฐปิตนาวาย ทารุฆฏิกานํ ผุฏฺโฐกาโสเยว ฐานํ ฯ
ก็แล โอกาสที่ไม้หมอน (ขอนไม้) ถูกเท่านั้น เป็นฐานของเรือที่เขาเข็นขึ้นบก แล้ววางบนไม้หมอนสองอัน.
ตสฺมา ตตฺถ มญฺจปาทมตฺถเกสุเยว ปติฏฺฐติ ตฺถทฺธสาฏเก นาคทนฺเตสุ [403] ฐปิตภิณฺฑิวาเล จ วุตตฺ นเยน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
เพราะฉะนั้น วินิจฉัย ใน(เรือทีเ่ ขาวางบนไม้หมอน)นั้น พึงทราบตามนัยที่กล่าวแล้ว
ในผ้าสาฎกเนื้อแข็งที่ (ปูไว้ แต่) ตั้งอยู่เฉพาะตอนบนเท้าเตียงเท่านั้น และในหลาวและทวนทีว่ างพาดไว้บนนาคทนต์.
โยตฺตพทฺธาย ปน นาวาย สฏฺฐิสตฺตติพฺยามปฺปมาณํ โยตฺตํ อโมเจตฺวา ว อากฑฺเฒตฺวา
ปฐวีลคฺคํ กตฺวา สห โยตฺเตน ถเล ฐปิตาย นาวาย น ผุฏฺโฐกาสมตฺตเมว ฐานํ,
แต่วา่ เมือ่ เรือผูกเชือกไว้ ไม่ใช่เพียงแต่โอกาสทีถ่ กู ต้องเท่านัน้ เป็นฐาน แห่งเรือทีเ่ ขายังมิได้แก้เชือกซึง่ ยาวประมาณ ๖๐-๗๐ วา
แล้วดึงมาทำให้เกยติดแผ่นดินตั้งไว้บนบกพร้อมกับเชือก,
อถโข “โยตฺตโกฏิโต ปฏฺฐาย ยาว นาวาย ปฐวิยํ ปติฏฺฐิโตกาสสฺส ปจฺฉิมนฺโต ตาว ทีฆโต
ติริยํ ปน นาวาย จ โยตฺตสฺส จ ปฐวิยํ ปติฏฺฐติ ปริยนฺตปฺปมาณํ ฐานนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
โดยที่แท้ พึงทราบว่า
“ด้านยาว เพียงที่ส่วนเบื้องหลังของโอกาสที่เรือตั้งอยู่บนแผ่นดิน ตั้งแต่ปลายเชือกมา เป็นฐาน
ส่วนด้านขวาง ประมาณที่สุดรอบที่เรือและเชือกตั้งอยู่บนแผ่นดิน เป็นฐาน”
ตํ ทีฆโต วา ติริยโต วา กฑฺฒนฺตสฺส, เอเกนนฺเตน ผุฏฺโฐกาสํ อปเรน ปฐวิยํ ปติฏฺฐติ นฺเตน อติกฺกนฺตมตฺเต,
อุทฺธํ เกสคฺคมตฺตํ สห โยตฺเตน ปฐวิโต โมจิเต ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภิกษุฉุดลากเรือนั้นไปตามยาวก็ดี ตามขวางก็ดี,
พอสักว่าให้ส่วนที่จดดินอีกข้างหนึ่งเลยโอกาสที่ส่วนข้างหนึ่งถูก, เป็นปาราชิก,
เมื่อยกขึ้นข้างบนให้พ้นจากแผ่นดินพร้อมทั้งเชือก เพียงปลายเส้นผม, เป็นปาราชิก.
โย ปน ติฏฺเฐ ฐิตนาวํ อภิรุหติ ฺวา เถยฺยจิตโฺ ต อริตฺเตน วา ผิเยน วา ปาเชติ, ปาราชิกํ ฯ
อนึ่ง ภิกษุใด มีไถยจิต ขึ้นไปยังเรือที่จอดอยู่ที่ทา่ ใช้ถ่อหรือพายให้แล่นไป, ภิกษุนั้น ต้องปาราชิก.
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สเจ ปน ฉตฺตํ วา ปณาเมตฺวา จีวรํ วา ปาเทหิ อกฺกมิตฺวา หตฺเถหิ อุกฺขิปิตฺวา ลงฺการสทิส๑ํ กตฺวา วาตํ คณฺหาเปติ,
พลวา วาโต อาคมฺม นาวํ หรติ, วาเตเนว สา หฏา โหติ ฯ
แต่ถ้าภิกษุกางร่ม หรือเอาเท้าทั้งสองเหยียบจีวร แล้วเอามือทั้งสองยกชูขึ้นทำต่างใบเรือ ให้กินลม,
ลมแรงพัดมาพาเรือไป, (เรือ)นั้นเป็นอันนำไปด้วยลมนั่นแล.
ปุคฺคลสฺส นตฺถิ อวหาโร ฯ ปโยโค อตฺถิ ฯ โส ปน ฐานา จาวนปฺปโยโค น โหติ ฯ
อวหารไม่มีแก่บุคคล. มีแต่ความพยายาม. แต่ความพยายามนั้น หาใช่เป็นความพยายามในการให้เคลื่อนจากฐานไม่.
ยทิ ปน ตํ นาวํ เอวํ คจฺฉนฺตํ ปกติคมนํ ปจฺฉินฺทิตวฺ า อญฺญํ ทิสาภาคํ เนติ, ปาราชิกํ ฯ
ก็ถ้าเรือนั่นแล่นไปอยู่อย่างนั้น ภิกษุงดไม่ให้แล่นไปตามปกติเสีย นำไปยังทิสาภาคส่วนอื่น, ต้องปาราชิก.
สยเมว ยงฺกิญจฺ ิ คามติฏฺฐํ สมฺปตฺตํ ฐานา อจฺจาเวนฺโตว วิกกฺ ีณิตวฺ า คจฺฉติ,
เนวตฺถิ อวหาโร, ภณฺฑเทยฺยํ ปน โหตีติ ฯ
เรือที่แล่นไปถึงท่าแห่งบ้าน ท่าใดท่าหนึ่งเอง ภิกษุไม่ให้เคลื่อนจากฐานเลย ขายเสียแล้วก็ไป.
ไม่เป็นอวหารเลย, แต่เป็นภัณฑไทย ฉะนี้แล.
นาวฏฺฐกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเรือ.

๑ ลการ อิติปิ ฯ
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กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในยาน
[404] ยานฏฺเฐ ฯ

(พึงทราบวินิจฉัยในทรัพย์)ทีต่ ั้งอยู่ในยาน:ยานํ ตาว ทสฺเสนฺโต “ยานํ นาม วยฺหนฺติอาทิมาห ฯ
พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงยานก่อน จึงตรัสว่า ยานํ นาม วยฺหํ เป็นต้น.
ตตฺถ อุปริ มณฺฑปสทิสํ ปทรจฺฉนฺนํ สพฺพปริคณ
ุ ฐิมํ วา ฉาเทตฺวา กตํ วยฺหํ ฯ
ในคำว่า วยฺหํ เป็นต้นนั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):
(ยาน)ที่ปิดด้วยแผ่นกระดานข้างบน คล้ายกับมณฑปก็ตาม ที่เขาทำปิดคลุมไว้ทั้งหมดก็ตาม ชื่อว่า วอ.
อุโภสุ ปสฺเสสุ สุวณฺณรชตาทิมยา โคปานสิโย ทตฺวา ครุฬปกฺขนเยน กตา สนฺทมานิกา ฯ
คานหาม (นัน้ ) เขาใส่ไม้กลอน ซึ่งสำเร็จด้วยทองและเงินเป็นต้นไว้ ที่ข้างทั้งสอง แล้วทำไว้โดยนัยดังปีกครุฑ.
รโถ จ สกฏญฺจ ปากฏเมว ฯ
รถและเกวียนปรากฏชัดแล้วแล.
เตสุ ยตฺถกตฺถจิ สวิญฺญาณกํ วา อวิญฺญาณกํ วา ราสิอาทิวเสน ฐปิตํ ภณฺฑํ เถยฺยจิตฺเตน ฐานา จาเวนฺตสฺส,
นาวฏฺเฐ ถลฏฺเฐ จ วุตตฺ นเยน ปาราชิกํ เวทิตพฺพํ ฯ
ภัณฑะที่มวี ิญญาณหรือไม่มวี ิญญาณ ซึ่งเขาเก็บไว้ด้วยอำนาจเป็นกองเป็นต้น ในบรรดา(วอเป็นต้น)เหล่านั้น แห่งใดแห่งหนึ่ง
เมื่อภิกษุให้เคลื่อนจากฐานด้วยไถยจิต พึงทราบว่า เป็นปาราชิก โดยนัยดังทีก่ ล่าวไว้แล้วในทีต่ ั้งอยู่ในเรือและที่ตั้งอยู่บนบก.
อยํ ปน วิเสโส ฯ
ส่วนความแปลกกันมีดังต่อไปนี้:ยานฏฺฐํ ตณฺฑุลาทิภณฺฑํ ปิฏเก คณฺหโต ปิฏเก อนุกฺขิตฺเตปิ, ปิฏกํ ปหริตวฺ า ตณฺฑุลาทีนํ เอกาพทฺธภาเว วิโกปิเต, ปาราชิกํ ฯ
ภัณฑะมีข้าวสารเป็นต้นอยู่ในยาน ภิกษุถือเอาในตะกร้า๑ แม้เมื่อไม่ยกตะกร้าขึ้น
เมื่อตบตะกร้าแล้วทำความติดเนื่องเป็นอันเดียวกันแห่งข้าวสารเป็นต้นให้กำเริบขาดจากกันเท่านั้น, ก็เป็นปาราชิก.
ถลฏฺฐาทีสุปิ อยํ นโย ลพฺภติ ฯ
นัยนี้ย่อมใช้ได้แม้ในสิ่งของที่ตั้งอยู่บนบกเป็นต้น.
“ยานํ อวหริสสามีติอาทิมฺหิ ทุติยปริเยสนาทีนิ วุตตฺ นยาเนว ฯ
กิจทั้งหลายมีการแสวงหาเพื่อนเป็นต้น ในคำว่า เราจักลักยาน มีนัยดังที่กล่าวแล้วนั่นแล.

๑ โยชนาว่าเป็น ปิฏเกน ก็มี ถ้าเช่นนั้นก็น่าจะหมายความว่า เอาตะกร้าโกยให้ข้าวสารเป็นต้น ขาดตอนกัน .
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“ฐานา จาเวตีติ เอตฺถ ปน
ทุกยุตฺตสฺส ยานสฺส “ทฺวินฺนํ โคณานํ อฏฺฐ ปาทา เทฺว จ จกฺกานีติ ทสฏฺฐานานิ ฯ
ก็ในคำว่า ฐานา จาเวติ นี้ (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้):สำหรับยานที่เทียมด้วยโคคู่ มี ๑๐ ฐาน คือ เท้าทั้ง ๘ ของโคทั้ง ๒ และ ล้อ ๒.
ตํ เถยฺยจิตตฺ สฺส อารุหิตวฺ า ธุเร นิสีทติ ฺวา ปาชยโต โคณานํ ปาทุทฺธาเร ถุลฺลจฺจยํ ฯ
เมื่อภิกษุมีไถยจิต ขึ้น(เกวียน)นั้น นั่งบนแอก ขับไป, เป็นถุลลัจจัย ในเมื่อโคทั้ง ๒ ยกเท้าขึ้น.
จกฺกานํ ปน ปฐวิยํ ปติฏฺฐติ ปฺปเทสโต เกสคฺคมตฺเต อติกฺกนฺเต, ปาราชิกํ ฯ
และเมื่อโอกาสเพียงปลายเส้นผมล่วงเลยไปจากประเทศที่ล้อทั้ง ๒ จดแผ่นดิน เป็นปาราชิก.
สเจ ปน โคณา “นายํ อมฺหากํ สามิโกติ ญตฺวา ธุรํ ฉฑฺเฑตฺวา อกฑฺฒนฺตา ติฏฺฐนฺติ วา ผนฺทนฺติ วา, รกฺขติ ตาว ฯ
แต่ถ้าโคทั้ง ๒ รู้ว่า “ผู้นี้มิใช่เจ้าของของเรา” แล้วสลัดแอกทิ้ง ไม่ยอมเข็นไป หยุดอยู่กต็ าม
ดิ้นรน (พยศ) อยูก่ ็ตาม, ยังรักษาอยูก่ ่อน.
โคเณ ปุน อุชุกํ ปฏิปาเทตฺวา ธุรํ อาโรเปตฺวา ทฬฺหํ โยเชตฺวา ปาจเนน วิชฺฌิตฺวา ปาเชนฺตสฺส,
วุตฺตนเยเนว เตสํ ปาทุทฺธาเร ถุลฺลจฺจยํ. จกฺกาติกฺกเม ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภิกษุจัดโคทั้ง ๒ ให้ยืนเคียงกันตรงๆ แล้วพาดแอกเทียมให้มั่น แทงด้วยปะฏัก ขับไปอีก,
เป็นถุลลัจจัย ในเมื่อโคเหล่านั้นยกเท้าขึ้น ตามนัยที่กล่าวแล้วนั่นแล, เป็นปาราชิก ในเมื่อล้อเคลื่อนที่ไป.
สเจปิ สกทฺทเม มคฺเค เอกํ จกฺกํ กทฺทเม ลคฺคํ โหติ, ทุติยํ จกฺกํ โคณา [405] ปริวตฺเตนฺตา ปวฏฺฏนฺติ ฯ
ถ้าแม้ในทางที่มีโคลนตม ล้อข้างหนึ่งติดในโคลน, โคหมุนล้อข้างที่ ๒ วนเวียนอยู่.
เอกสฺส ฐิตตฺตา น ตาว อวหาโร โหติ ฯ
อวหารยังไม่มีก่อน เพราะล้อข้างหนึ่งยังคงตั้งอยู่.
โคเณ ปน ปุน อุชุกํ ปฏิปาเทตฺวา ปาเชนฺตสฺส, ฐิตจกฺเก เกสคฺคมตฺตํ ผุฏฺโฐกาสํ อติกฺกนฺเต, ปาราชิเก ฯ
แต่เมื่อภิกษุจัดโคทั้ง ๒ ให้ยืนเคียงกันตรงๆ อีกแล้วขับไป,
เมื่อล้อข้างทีต่ ั้งอยู่ เลยโอกาสที่ถูกไป เพียงปลายเส้นผม, เป็นปาราชิก.
“จตุยตุ ฺตกสฺส ปน อฏฺฐารส ฐานานิ, อฏฺฐยุตตฺ กสฺส จตุตตฺ ึสาติ เอเตนูปาเยน ยุตฺตยานสฺส ฐานเภโท เวทิตพฺโพ ฯ
และพึงทราบความต่างกันแห่งฐานของยานที่เทียม๑ โดยอุบายนี้ คือ “ยานที่เทียม ๔ มีฐาน ๑๘, ยานที่เทียม ๘ มีฐาน ๓๔”.
ยํ ปน อยุตตฺ ํ ธุเร เอกาย ปจฺฉโต จ ทฺวีหิ อุปตฺถมฺภินีหิ อุปตฺถมฺเภตฺวา ฐปิตํ,
ตสฺส ติณฺณํ อุปตฺถมฺภินีนํ จกฺกานญฺจ วเสน ปญฺจฏฺฐานานิ ฯ
ส่วน(ยาน)ใดที่มิได้เทียม เขาใช้ไม้ค้ำ ค้ำทีต่ รงแอกอันหนึ่ง และค้ำข้างหลัง ๒ อัน จอดไว้,
ยานนั้น มีฐาน ๕ ด้วยอำนาจแห่งไม้ค้ำ ๓ อัน และล้อทั้ง ๒.

๑ เทียม ผูกสัตว์พาหนะเข้ากับยานหรือคราดไถเป็นต้น เช่น เทียมเกวียน เทียมรถ เทียมแอก.

เรื่องอนุบัญญัติทุติยปาราชิก • กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในยาน • หน้า ๖๓๙

สเจ ธุเร อุปตฺถมฺภินี เหฏฺฐภาเค กปฺปกตา โหติ. ฉฏฺฐานานิ ฯ
ถ้าไม้ค้ำทีต่ รงแอก เขาบากเป็นง่ามทีต่ อนล่าง มีฐาน ๖.
ปจฺฉโต ปน อนุปตฺถมฺเภตฺวา ธุเร อุปตฺถมฺภิตสฺเสว อุปตฺถมฺภินีวเสน ตีณิ วา จตฺตาริ วา ฐานานิ ฯ
ส่วน(ยาน)ที่ไม่ได้ค้ำไว้ข้างหลัง ค้ำที่แอกเท่านั้น มีฐาน ๓ บ้าง ๔ บ้าง ด้วยอำนาจแห่งไม้ค้ำ.
ธุเรน ผลกสฺส วา ทารุกสฺส วา อุปริ ฐปิตสฺส ตีณิ ฐานานิ ฯ
สำหรับ(ยาน)ที่เขาตั้งไว้บนแผ่นกระดานหรือท่อนไม้ทางแอก มีฐาน ๓.
ตถา ปฐวิยํ ฐปิตสฺส ฯ
(ยาน)ที่เขาตั้งไว้ที่แผ่นดิน ก็เหมือนกัน.
ตํ กฑฺฒิตวฺ า วา อุกฺขิปิตฺวา วา ปุรโต จ ปจฺฉโต จ ฐานา จาเวนฺตสฺส ถุลฺลจฺจยํ ฯ
เมื่อภิกษุฉุดลากหรือยก(ยาน)นั้น ให้เคลื่อนฐานไปข้างหน้าและข้างหลัง, เป็นถุลลัจจัย.
จกฺกานํ ปติฏฺฐติ ฏฺฐาเน เกสคฺคมตฺตํ อติกฺกนฺเต, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อเลยฐานที่ล้อทั้ง ๒ จดอยู่ไป เพียงปลายเส้นผม, ก็เป็นปาราชิก.
จกฺกานิ อปเนตฺวา ทฺวีหิ อกฺขสีเสหิ ทารูนํ อุปริ ฐปิตสฺส เทฺว ฐานานิ ฯ
สำหรับ(ยาน)ที่เขาถอดล้อออก แล้วเอาหัวเพลาทั้ง ๒ พาดไว้บนไม้ มีฐาน ๒.
ตํ กฑฺฒนฺโต วา อุกฺขิปนฺโต วา ผุฏฺโฐกาสํ อติกกฺ าเมติ, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุเมื่อฉุดลากหรือยก(ยาน)นั้น ให้ล่วงเลยไปโอกาสที่ถูกไป เป็นปาราชิก.
ภูมิยา ฐปิตสฺส ธุเรน จตูหิ จ อกฺขุทฺธีหิ ปติฏฺฐิตวเสน ปญฺจฏฺฐานานิ ฯ
ยานที่เขาตั้งไว้บนแผ่นดิน มีฐาน ๕ ด้วยอำนาจแห่งที่ซึ่งตั้งไว้ด้วยแอก และด้วยไม้ค้ำเพลา ๔ อัน.
ตํ ธุเร คเหตฺวา กฑฺฒโต อุทฺธีนํ ปจฺฉิมนฺเตหิ ปุริมนฺเต อติกฺกนฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุจับ(ยาน)นั้นที่แอก ฉุดลากไป เมื่อที่สุดข้างหลังไม้ค้ำเพลา เลยที่สุดข้างหน้าไป, เป็นปาราชิก.
อุทฺธีสุ คเหตฺวา กฑฺฒโต อุทธฺ ีนํ ปุริมนฺเตหิ ปจฺฉิมนฺเต อติกฺกนฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุจับที่ไม้ค้ำเพลาฉุดลากไป เมื่อที่สดุ ข้างหน้าไม้ค้ำเพลา เลยที่สุดข้างหลังไป, เป็นปาราชิก.
ปสฺเส คเหตฺวา กฑฺฒโต อุทฺธีนํเยว ติริยํ ปติฏฺฐิตฏฺฐานสฺส อติกกฺ เม ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุจับข้างๆ ฉุดลากไป เมื่อเลยฐานที่ไม้ค้ำเพลานั่นแหละตั้งขวางอยู่, เป็นปาราชิก.
มชฺเฌ คเหตฺวา อุกฺขิปโต เกสคฺคมตฺเต [406] ปฐวิโต มุตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุจับตรงกลางยกขึ้น เมื่อพ้นแผ่นดิน เพียงปลายเส้นผม, เป็นปาราชิก.
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อถ อุทฺธีขาณุกา น โหนฺติ, สมเมว พาหํ กตฺวา มชฺเฌ วิชฺฌติ ฺวา อกฺขสีสานิ ปเวสิตานิ โหนฺติ ฯ
ถ้าไม่มีไม้ค้ำเพลา๑ เขาก็ทำแปรก๒ให้เท่ากันทีเดียว แล้วเจาะตรงกลาง สอดหัวเพลาเข้าไป.
ตํ เหฏฺฐิมตลสฺส สมนฺตา สพฺพํ ปฐวึ ผุสิตฺวา ติฏฺฐติ ฯ
ยานนั้น ตั้งอยู่ถูกแผ่นดินทั้งหมด โดยรอบพื้นเบื้องต่ำ.
ตตฺถ จตูสุ ทิสาสุ อุทฺธญฺจ ผุฏฺฐฏฺฐานาติกกฺ มวเสน ปาราชิกํ เวทิตพฺพํ ฯ
ในยานนั้น พึงทราบว่า เป็นปาราชิก ด้วยอำนาจเลยฐานที่ถูกใน ๔ ทิศ และเบื้องบน.
ภูมิยํ นาภิยา ฐปิตจกฺกสฺส เอกเมว ฐานํ ฯ
ล้อที่เขาวางเอาดุมตั้งบนภาคพื้น มีฐานเดียวเท่านั้น.
ตสฺส ปญฺจหากาเรหิ ปริจฺเฉโท ฯ
การกำหนดล้อนั้น พึงทราบโดยอาการ ๕ อย่าง.
เนมิปสฺเสน จ นาภิยา จ ผุสิตวฺ า ฐิตสฺส เทฺว ฐานานิ ฯ
ล้อที่ตั้งให้ข้างกงและดุมถูก (ดิน) มีฐาน ๒.
เนมิยา อุฏฺฐิตภาคํ ปาเทน อกฺกมิตวฺ า ภูมิยํ ผุสาเปตฺวา อเรสุ วา เนมิยา วา คเหตฺวา อุกฺขิปนฺตสฺส,
อตฺตนา กตฏฺฐานํ ฐานํ น โหติ ฯ
เมื่อภิกษุเอาเท้าเหยียบส่วนที่ตั้งขึ้นแห่งกงให้ถูกที่พื้นแล้ว จับที่กำหรือที่กงยกขึ้น, ที่ที่ตนทำ ไม่จัดเป็นฐาน.
ตสฺมา ตสฺมึ ฐิเตปิ อวเสสฏฺฐาเน อติกฺกนฺตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
เพราะเหตุนั้น เมื่อส่วนทีต่ ั้งขึ้นนั้น แม้ยังตั้งอยู่ แต่พอเลยฐานที่เหลือ (จากส่วนนั้น) ไป, ก็เป็นปาราชิก.
ภิตตฺ ึ นิสฺสาย ฐปิตจกฺกสฺสปิ เทฺว ฐานานิ ฯ
แม้ล้อที่เขาวางพิงฝาไว้ ก็มีฐาน ๒.
ตตฺถ ปฐมํ ภิตฺติโต โมเจนฺตสฺส, ถุลฺลจฺจยํ. ปจฺฉา ปฐวิโต เกสคฺคมตฺตุทฺธาเร ปาราชิกํ ฯ
บรรดาฐานทั้ง ๒ นั้น เมื่อภิกษุทำให้พ้นจากฝาครั้งแรก เป็นถุลลัจจัย.
ภายหลัง ในเมื่อยกขึ้นจากแผ่นดิน เพียงปลายเส้นผม เป็นปาราชิก.
ปฐมํ ภูมิโต โมเจนฺตสฺส ปน, สเจ ภิตฺติยํ ปติฏฺฐิตฏฺฐานํ น กุปฺปติ. เอเสว นโย ฯ
แต่เมื่อภิกษุทำให้พ้นจากแผ่นดินทีแรก ถ้าฐานอันตั้งอยู่ที่ฝายังไม่กำเริบ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
อถ อเรสุ คเหตฺวา เหฏฺฐา กฑฺฒนฺตสฺส, ภิตฺตึ ผุสติ ฺวา ฐิโตกาสสฺส อุปริโม อนฺโต เหฏฺฐิมํ อนฺตํ อติกกฺ มติ, ปาราชิกํ ฯ
ถ้าเมื่อภิกษุจับที่กำ๓ ฉุดลากไปข้างล่าง ส่วนสุดข้างบนแห่งโอกาสที่ตั้งถูกฝา เลยส่วนข้างล่างไป เป็นปาราชิก.
๑ ฎีกาวิมติวิโนทนีว่า อุทฺธิโยว อุทฺธิขาณุกาติ วุตฺตา.
๒ แปรก [ปะแหฺรก] ไม้ยาวประกบหัวเพลาทั้ง ๒ ข้างของเกวียน กันไม่ให้ล้อเลื่อนหลุด
๓ ซี่ลอ้
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มคฺคปฏิปนฺเน ยาเน ยานสฺสามิโก เกนจิเทว กรณีเยน โอโรหิตฺวา มคฺคา โอกฺกนฺโต โหติ ฯ
เจ้าของยานในยานทีก่ ำลังดำเนินไปตามทาง ลงจากยานด้วยกรณียะบางอย่าง แวะออกจากทางไป.
อถญฺโญ ภิกฺขุ ปฏิปถํ อาคจฺฉนฺโต อารกฺขสุญฺญํ ปสฺสิตฺวา “ยานํ อวหริสฺสามีติ อาโรหติ ฯ
ถ้าภิกษุรูปอื่นเดินสวนทางมา เห็นยานว่างจากการอารักขา คิดว่า “เราจักลักยานไป” แล้วจึงขึ้นยานนั้น.
ตสฺส ปโยคํ วินาเยว โคณา คเหตฺวา ปกฺกนฺตา ฯ อวหาโร นตฺถิ ฯ
โคทั้งหลายพาหลีกไปเอง เว้นความพยายามของภิกษุนั้นนั่นเทียว ไม่เป็นอวหาร.
เสสํ นาวาย วุตฺตสทิสนฺติ ฯ
คำที่เหลือ เป็นเช่นดังที่กล่าวไว้แล้วในเรือ ฉะนี้แล.
ยานฏฺฐกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในยาน.
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กถาว่าด้วยภาระ
อิโต ปรํ ภาโรเยว ภารฏฺฐํ ฯ
ถัดจากภัณฑะที่ตั้งอยูใ่ นยานนี้ไป ภาระนั่นแล ชื่อว่า ภารัฏฐะ.๑
โส สีสภาราทิวเสน จตุทฺธา [407] ทสฺสิโต ฯ
(ภาระ)นั้น (พระผู้มพี ระภาค)ทรงแสดงไว้ ๔ ประการ ด้วยอำนาจแห่งภาระบนศีรษะเป็นต้น.
ตตฺถ สีสภาราทีสุ อสมฺโมหตฺถํ สีสาทีนํ ปริจฺเฉโท เวทิตพฺโพ ฯ
ใน(เรื่องภาระ)นั้น พึงทราบการกำหนดอวัยวะมีศีรษะเป็นต้น เพื่อความไม่ฟั่นเฝือในภาระทั้งหลาย มีภาระบนศีรษะเป็นต้น.
ตตฺถ สีสสฺส ตาว “(๑) ปุริมคเล คลวาฏฺโก. (๒) ปิฏฺฐิคเล เกสญฺจิ เกสนฺเต อาวตฺโต โหติ.
(๓) คลวาฏกสฺเสว อุโภสุ ปสฺเสสุ เกสญฺจิ เกสา โอรุยฺห ชายนฺติ.
(๔) เย ‘กณฺณจูฬิกาติ วุจฺจนฺติ เตสํ อโธภาโค จาติ อยํ เหฏฺฐิมปริจฺเฉโท ฯ
บรรดา(อวัยวะ)เหล่านั้น (พึงทราบการกำหนด)ศีรษะก่อน.
(๑) หลุมคอที่ข้างหน้าคอ (๒) ขวัญที่ชายผมของคนบางพวกมีที่หลังคอ.
(๓) ผมของคนบางพวก เกิดลามลงมาที่ข้างทั้ง ๒ ของหลุมคอนั่นแหละ. และ
(๔) ส่วนเบื้องต่ำของอวัยวะที่เรียกกันว่า “หมวกหู”.
กำหนดดังกล่าวนี้ เป็นกำหนดอย่างต่ำ.
ตโต อุปริ สีสํ ฯ
เบื้องบนจากกำหนดอย่างต่ำนั้นขึ้นไป เป็นศีรษะ.
เอตฺถนฺตเร ฐิตภาโร สีสภาโร นาม ฯ
ภาระที่ตั้งอยู่ในระหว่างนี้ ชื่อว่า ภาระบนศีรษะ.
อุโภสุ ปสฺเสสุ กณฺณจูฬิกาหิ ปฏฺฐาย เหฏฺฐา, กุปฺปเรหิ ปฏฺฐาย อุปริ, ปิฏฺฐิคลาวตฺตโต จ คลวาฏกโต จ ปฏฺฐาย เหฏฺฐา,
ปิฏฺฐิเวมชฺฌาวตฺตโต จ อุรปริจฺเฉทมชฺเฌ หทยอาวาฏกโต จ ปฏฺฐาย อุปริ, ขนฺโธ ฯ
ในข้างทั้ง ๒ เบื้องต่ำ ตั้งแต่หมวกหูลงมา, เบื้องบน ตั้งแต่ข้อศอกขึ้นไป, เบื้องต่ำ ตั้งแต่ขวัญที่หลังคอและหลุมคอลงมา,
เบื้องบน ตั้งแต่ขวัญกลางหลังและแต่ลิ้นปี่ตรงกลางกำหนดอกขึ้นไป ชื่อว่า คอ.
เอตฺถนฺตเร ฐิตภาโร ขนฺธภาโร นาม ฯ
ภาระที่อยู่ในระหว่างนี้ ชื่อว่าภาระที่คอ.
ปิฏฺฐิเวมชฺฌาวตฺตโต ปน หทยอาวาฏโต จ เหฏฺฐา ยาว ปาทนขสิขา, อยํ กฏิปริจฺเฉโท ฯ
ส่วนเบื้องต่ำ แต่ขวัญกลางหลัง และแต่ลิ้นปี่ลงมาจนถึงปลายเล็บเท้า, นี้เป็นการกำหนดแห่งสะเอว.

๑ ความหมายว่า ภาระเท่านั้น ท่านทำศัพท์เป็น ภารฏฺฐํ ก็เพื่อจะให้มีรูปเหมือนกับ ภุมฺมฏฺฐํ ถลฏฺฐํ อากาสฏฺฐํ …
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เอตฺถนฺตเร สมนฺตโต สรีเร ฐิตภาโร กฏิภาโร นาม ฯ
ภาระที่ตั้งอยู่ที่สรีระโดยรอบ ในระหว่างนี้ ชื่อว่า ภาระที่สะเอว.
กุปฺปรโต ปฏฺฐาย ปน เหฏฺฐา ยาว หตฺถนขสิขา, อยํ โอลมฺพกปริจฺเฉโท ฯ
ส่วนเบื้องต่ำ ตั้งแต่ข้อศอกลงมา จนถึงปลายเล็บมือ, นี้เป็นการกำหนดแห่งของที่หิ้ว.
เอตฺถนฺตเร ฐิตภาโร โอลมฺพโก นาม ฯ
ภาระที่ตั้งอยู่ในหว่างนี้ ชื่อว่า ภาระที่หิ้วไป.
อิทานิ “สีเส ภารนฺติอาทีสุ อยํ อนุปุพพฺ วินิจฺฉโย ฯ
บัดนี้ (พึงทราบ)วินิจฉัยโดยลำดับ ในคำว่า สีเส ภารํ เป็นต้น ดังต่อไปนี้:โย ภิกฺขุ “อิทํ คเหตฺวา เอตฺถ ยาหีติ สามิเกหิ อนาณตฺโต สยเมว “มยฺหํ อิทนฺนาม เทถ, อหํ โว ภณฺฑํ วหามีติ
เตสํ ภณฺฑํ สีเสน อาทาย คจฺฉนฺโต เถยฺยจิตฺเตน ตํ ภณฺฑํ อามสติ, ทุกฺกฏํ ฯ
ภิกษุใดอันพวกเจ้าของมิให้สั่งว่า “ท่านจงถือเอาภัณฑะนี้ไปในที่นี้”
พูดเองเลยว่า “ท่านจงมอบภัณฑะชื่อนี้ให้แก่ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าจะนำเอาภัณฑะของพวกท่านไป” ดังนี้
แล้วเอาศีรษะทูนภัณฑะของพวกชนเหล่านั้นเดินไป ลูบคลำภัณฑะนั้นด้วยไถยจิต, ต้องทุกกฏ.
ยถาวุตตฺ สีสปริจฺเฉทํ อนติกกฺ าเมนฺโตว อิโตจีโตจ ฆํสนฺโต สาเรติปิ ปจฺจาสาเรติปิ, ถุลฺลจฺจยํ ฯ
เมื่อยังไม่ทันให้เลยเขตกำหนดศีรษะตามที่กล่าวแล้ว
เป็นแต่ลากให้เลื่อนไปข้างโน้นข้างนี้บ้าง ให้เลื่อนกลับมาบ้าง, ต้องถุลลัจจัย.
ขนฺธํ โอโรปิตมตฺเต, กิญฺจาปิ สามิกานํ “วหตูติ จิตตฺ ํ อตฺถิ, เตหิ ปน อนาณตฺตตฺตา ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภัณฑะนั้น พอเธอลดลงสู่คอ, แม้พวกเจ้าของจะมีความคิดว่า “จงนำไปเถิด” ดังนี้ ก็ตาม,
ถึงกระนั้น ก็ต้องปาราชิก เพราะเจ้าของมิได้สั่งไว้.
ขนฺธํ ปน [408] อโนโรเปตฺวาปิ สีสโต เกสคฺคมตฺตํปิ โมเจนฺตสฺส, ปาราชิกํ ฯ
อนึ่ง เมื่อเธอแม้ไม่ได้ลดลงมาสู่คอ แต่ให้พ้นจากศีรษะ แม้เพียงปลายเส้นผม, ก็เป็นปาราชิก.
ยมกภารสฺส ปน เอโก ภาโค สีเส ปติฏฺฐาติ, เอโก ปิฏฺฐิยํ ฯ
อนึ่ง สำหรับภาระคู่๑ ส่วนหนึ่งตั้งอยู่บนศีรษะ, ส่วนหนึ่งตั้งอยู่ที่หลัง.
ตตฺถ ทฺวินฺนํ ฐานานํ วเสน วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
ในภาระคู่นั้น พึงทราบวินิจฉัยด้วยอำนาจแห่งฐาน ๒.
อยํ ปน สุทธฺ สีสภาราทีนํเยว วเสน เทสนา อารทฺธา ฯ
แต่เทสนานี้ ทรงปรารภด้วยอำนาจแห่งภาระบนศีรษะล้วนๆ เป็นต้นเท่านั้น.
โย จายํ สีสภาเร วุตฺโต, ขนฺธภาราทีสุปิ อยเมว วินิจฺฉโย ฯ
อนึ่ง แม้ในภาระที่คอเป็นต้น ก็มีวินิจฉัยเหมือนที่กล่าวไว้ในภาระบนศีรษะนี้แหละ.
๑ โยชนาตั้งวิเคราะห์บทปลงเป็นวิเสสนะ แปลว่า ของผู้มีภาระคู่.
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“หตฺเถ ภารนฺติ เอตฺถ ปน
หตฺเถน คหิตตฺตา โอลมฺพโก “หตฺถภาโรติ วุตฺโต ฯ
ส่วนในคำว่า หตฺเถ ภารํ นี้ (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้):(ภาระ)ที่หิ้วไป เรียกว่า “ภาระในมือ” เพราะเป็นของที่ถือไปด้วยมือ.
โส ปฐมํเยว ภูมิโต วา คหิโต โหตุ สุทฺธจิตฺเตน สีสาทีหิ วา “หตฺถภาโรเตฺวว สงฺขํ คจฺฉติ ฯ
(ภาระ)นั้น จะเป็นของที่ถือเอาจากพื้นดินก่อนทีเดียว หรือจะเป็นของ(ที่ถือเอา)จากศีรษะเป็นต้น ด้วยจิตบริสุทธิ์กต็ ามที
ย่อมถึงความนับว่า “ภาระในมือ” ทั้งนั้น.
ตํ เถยฺยจิตฺเตน ตาทิสํ คหนฏฺฐานํ ทิสวฺ า ภูมิยํ วา คจฺฉาทีสุ วา นิกฺขิปนฺตสฺส, หตฺถโต มุตตฺ มตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภิกษุมีไถยจิตเห็นที่รกชัฏเช่นนั้น (คือพอจะซ่อนของได้) ปลงภาระนั้นลงที่พื้นดิน หรือทีก่ อไม้เป็นต้น,
เมื่อภาระนั้นพอพ้นจากมือ, ก็เป็นปาราชิก.
“ภูมิโต คณฺหาตีติ เอตฺถ ปน
เตสํ ภารานํ ยงฺกญิ จฺ ิ ปาตราสาทิการณา สุทธฺ จิตเฺ ตน ภูมยิ ํ นิกขฺ ปิ ติ วฺ า ปุน เถยฺยจิตเฺ ตน เกสคฺคมตฺตปํ ิ อุทธฺ รนฺตสฺส, ปาราชิกนฺติ ฯ
ก็ในคำว่า ภูมิโต คณหาติ นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):เมื่อภิกษุปลงภาระเหล่านั้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงบนพื้นดิน ด้วยจิตบริสุทธิ์ เพราะเหตุมีอาหารเช้าเป็นต้น
แล้วมีไถยจิตยกขึ้นอีก แม้เพียงเส้นผมเดียว, ก็เป็นปาราชิก ฉะนี้แล.
ภารฏฺฐกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยภาระ.
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กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในสวน
อารามฏฺเฐปิ๑ ฯ
(พึงทราบวินิจฉัย)แม้(ในทรัพย์)ทีต่ ั้งอยู่ในสวน(ต่อไป):อารามํ ตาว ทสฺเสนฺโต “อาราโม นาม ปุปฺผาราโม ผลาราโมติ อาห ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) เมื่อจะทรงแสดงสวนก่อน จึงตรัสว่า “สวนดอกไม้ สวนผลไม้ ชื่อว่า สวน” ดังนี้.
เตสุ วสฺสกิ าทีนํ ปุปฺผนโก ปุปฺผาราโม ฯ
บรรดา(สวน)เหล่านั้น (สวน)เป็นที่บานแห่งดอกไม้ทั้งหลาย มีดอกมะลิเป็นต้น ชื่อว่า สวนดอกไม้.
อมฺพผลาทีนํ ผลนโก ผลาราโม ฯ
(สวน)เป็นที่เผล็ดแห่งผลไม้ทั้งหลาย มีผลมะม่วงเป็นต้น ชื่อว่า สวนผลไม้
อาราเมปิ จตูหิ ฐาเนหิ นิกฺขิตตฺ สฺส วินิจฺฉโย ภุมฺมฏฺฐาทีสุ วุตฺตนโยเอว ฯ
วินิจฉัยภัณฑะทีเ่ ขาเก็บไว้โดยฐาน ๔ แม้ในสวน มีนัยดังกล่าวแล้วในภัณฑะที่ตั้งอยู่ในแผ่นดินเป็นต้นนั่นแล.
ตตฺถ ชาตเก ปน ฯ
ส่วน(วินิจฉัย)ในของซึ่งเกิดใน(สวน)นั้น (พึงทราบดังนี้):“มูลนฺติ อุสรี หิรเวราทิกํ ยงฺกิญฺจิ มูลํ ฯ
บทว่า มูลํ ได้แก่ รากไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีแฝกและตะไคร้เป็นต้น.
ตํ อุปฺปาเฏตฺวา วา อุปฺปาฏิตํ วา คณฺหโต, เยน มูเลน วตฺถุ ปูรติ, ตสฺมึ คหิเต, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภิกษุถอน(ราก)นั้น ถือเอาก็ดี ถือเอา(ราก)ทีเ่ ขาถอนไว้แล้วก็ดี, วัตถุแห่งปาราชิกจะเต็มด้วยรากใด,
ครั้นเมื่อ(ราก)นั้น อันเธอถือเอาแล้ว, เป็นปาราชิก.
กนฺโทปิ มูเลเนว สงฺคหิโต ฯ
แม้เหง้ามัน ก็สงเคราะห์เข้าด้วยรากเหมือนกัน.
[409] อุปฺปาเฏนฺตสฺส, เจตฺถ อปฺปมตฺตเกปิ อจฺฉินฺเน, ถุลฺลจฺจยเมว ฯ

ก็เมื่อภิกษุถอนขึ้น, เมื่อ(เหง้า)นั้นแม้มีประมาณน้อยยังไม่ขาด, เป็นถุลลัจจัยเท่านั้น.
เสสํ ภิเส วุตตฺ นเยเนว เวทิตพฺพํ ฯ
คำที่เหลือ พึงทราบตามนัยที่กล่าวไว้แล้วในเหง้าบัวนั่นแล.
“ตจนฺติ เภสชฺชตฺถาย วา รชนตฺถาย วา อุปโยคคมนกํ ยงฺกิญฺจิ รุกฺขตฺตจํ ฯ
บทว่า ตจํ ได้แก่ เปลือกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ถึงความเป็นของควรประกอบ เพื่อเป็นเภสัช หรือเพื่อเป็นเครื่องย้อม.

๑ ปิสทฺโท อติเรโก ขายติ ฯ เอวํ อิโต ปเรสุปิ ฯ
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ตํ อุปฺปาเฏตฺวา วา อุปฺปาฏิตํ วา คณฺหนฺตสฺส, มูเล วุตตฺ นเยเนว ปาราชิกํ ฯ
เมือ่ ภิกษุลอก(เปลือกไม้)นัน้ แล้วถือเอา หรือถือเอา(เปลือกไม้)ทีเ่ ขาลอกไว้แล้ว, เป็นปาราชิก โดยนัยทีก่ ล่าวไว้แล้วในรากไม้นน่ั แล.
“ปุปฺผนฺติ วสฺสิกมลฺลิกาทิ ยงฺกิญฺจิ ปุปฺผํ ฯ
บทว่า ปุปฺผํ ได้แก่ ดอกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีมะลิลาและมะลิซ้อนเป็นต้น.
ตํ โอจินิตวฺ า วา โอจิตํ วา คณฺหนฺตสฺส อุปฺปลปทุเมสุ วุตตฺ นเยเนว ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภิกษุเก็บเอา(ดอกไม้)นั้น หรือถือเอา(ดอกไม้)ที่เขาเก็บไว้แล้ว,
เป็นปาราชิก โดยนัยดังที่กล่าวไว้แล้วในดอกอุบลและดอกปทุมนั่นแล.
ปุปฺผานมฺปิ หิ วณฺฏํ วา พนฺธนํ วา อจฺฉินฺนํ, รกฺขติ ฯ
จริงแล ก้านก็ดี ขั้วก็ดี แม้ของดอกไม้ทั้งหลาย ยังไม่ขาด, ก็ยังรักษาอยู่.
วณฺฏพฺภนฺตเร ปน เกสญฺจิ สูจิกา โหติ, สา น รกฺขติ ฯ
แต่สำหรับ(ดอกไม้)บางเหล่า มีแกนอยู่ภายในก้าน, แกนนั้น รักษาไม่ได้.
“ผลนฺติ อมฺพผลตาลผลาทิ ยงฺกิญฺจิ ฯ
บทว่า ผลํ ได้แก่ ผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีผลมะม่วงและผลตาลเป็นต้น.
ตํ รุกฺขโต คณฺหนฺตสฺส วินิจฺฉโย รุกเฺ ข ลคฺคิตกถายํ วุตฺโต ฯ
วินิจฉัยสำหรับภิกษุผู้ถือเอาผลไม้นั้นจากต้นไม้ ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในกถาว่าด้วยภัณฑะที่คล้องไว้บนต้นไม้.
อปเนตฺวา ฐปิตํ ภุมฺมฏฺฐาทิสงฺคหิตเมว ฯ
(ผลไม้)ที่เขาเอาออกไปวางไว้ สงเคราะห์เข้าด้วยภัณฑะทีต่ ั้งอยู่บนพื้นดินเป็นต้นนั่นแล.
“อารามํ อภิยุญฺชตีติ ปรสนฺตกํ “มม สนฺตโก อยนฺติ มุสา ภณิตฺวา อภิยุญฺชติ, อทินฺนาทานสฺส ปโยคตฺตา ทุกฺกฏํ ฯ
สองบทว่า อารามํ อภิยุญฺชติ ความว่า ภิกษุกล่าวเท็จตู่เอาสวนซึ่งเป็นของคนอื่นว่า “นี้เป็นสวนของข้าพเจ้า” ดังนี้
เป็นทุกกฏ เพราะเป็นประโยคแห่งอทินนาทาน.
“สามิกสฺส วิมตึ อุปฺปาเทตีติ วินิจฺฉยกุสลตาย พลวนิสฺสิตาทิภาเวน วา อารามสฺสามิกสฺส สํสยํ ชเนติ ฯ
หลายบทว่า สามิกสฺส วิมตึ อุปฺปาเทติ มีความว่า
ภิกษุยังความสงสัยให้เกิดขึ้นแก่เจ้าของสวน เพราะความเป็นผู้ฉลาดในการวินิจฉัย หรือเพราะอาศัยคนที่มกี ำลังเป็นต้น.
กถํ ฯ ตํ หิ ตถา วินิจฺฉยปฺปสุตํ ทิสวฺ า สามิโก จินฺเตสิ “สกฺกิสฺสามิ นุโข อหํ อิมํ อารามํ อตฺตโน กาตุํ, น สกฺกิสฺสามิ นุโขติ.
เอวํ ตสฺส วิมติ อุปฺปชฺชมานา เตน อุปฺปาทิตา โหติ ฯ ตสฺมา ถุลฺลจฺจยํ อาปชฺชติ ฯ
คืออย่างไร? คือตามความจริง เจ้าของเห็น(ภิกษุ)นั้น ซึ่งเป็นผู้ขวนขวายในการวินจิ ฉัยอยู่อย่างนั้น จึงคิดว่า
“เราจักอาจทำสวนนี้ให้เป็นของตน หรือไม่อาจหนอ?”
ความสงสัย เมือ่ เกิดขึน้ แก่(เจ้าของ)นัน้ อย่างนี้ ย่อมชือ่ ว่า เป็นอันภิกษุนน้ั ให้เกิดขึน้ แล้ว เพราะเหตุนน้ั ภิกษุนน้ั ย่อมต้องถุลลัจจัย.
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“ธุรํ นิกฺขิปตีติ
ยทา ปน สามิโก “อยํ ถทฺโธ กกฺขโฬ ชีวติ พฺรหฺมจริยนฺตรายํปิ เม กเรยฺย, อลํ ทานิ มยฺหํ อิมินา อาราเมนาติ ธุรํ นิกฺขิปติ.
อภิยุญฺชโก ปาราชิกํ อาปชฺชติ สเจ สยมฺปิ กตธุรนิกเฺ ขโป โหติ ฯ
สองบทว่า ธุรํ นิกฺขิปติ มีความว่า
ก็เมื่อใด เจ้าของทอดธุระเสียด้วยคิดว่า “(ภิกษุ)นี้ หยาบช้าทารุณ พึงทำแม้ซึ่งอันตรายแก่ชีวติ และพรหมจรรย์ของเรา,
บัดนี้ เราไม่ต้องการสวนนี้ละ,” เมื่อนั้น (ภิกษุ)ผู้ตู่ ย่อมต้องปาราชิก หากแม้ตนจะเป็นผู้ทำการทอดธุระเสียเอง๑ก็ตาม.
อถ ปน สามิเกน ธุเร นิกฺขิตฺเตปิ, อภิยุญฺชโก ธุรํ อนิกฺขิปิตฺวา [410]
“อิมํ สุฏฐฺ ุ ปีเฬตฺวา มม อาณาปวตฺตึ ทสฺเสตฺวา กึการปฏิสสฺ าวิภาเว นํ ฐเปตฺวา ทสฺสามีติ ทาตพฺพภาเว สอุสสฺ าโหว, รกฺขติ ตาว ฯ
แต่ถ้าเมื่อเจ้าของทอดธุระแล้ว, (ภิกษุ)ผูต้ ู่ไม่ทอดธุระ ยังมีความอุตสาหะในความเป็นของจะพึงให้คืนทีเดียว ด้วยคิดว่า
“เราจักบีบคั้นเจ้าของสวนนี้ให้หนัก แล้วแสดงการใช้อำนาจของเรา ตั้ง(เจ้าของสวน)นั้นไว้ในความเป็นผู้ยอมรับฟัง
แล้วจึงจักให้คืน” ดังนี้ ยังรักษาอยูก่ ่อน.
อถาปิ อภิยุญฺชโก อจฺฉินฺทิตวฺ า “น ทานิ อิมสฺส ทสฺสามีติ ธุรํ นิกฺขิปติ.
สามิโก ปน น นิกฺขิปติ ปกฺขํ ปริเยสติ กาลํ อาคเมติ “ลชฺชิปริสํ ตาว ลภามิ, ปจฺฉา ชานิสฺสามีติ ปุน คหเณเยว สอุสฺสาโห โหติ,
รกฺขติเยว ฯ
ถ้าแม้(ภิกษุ)ผูต้ ู่ ครั้นช่วงชิงเอามาแล้ว ก็ทอดธุระเสีย ด้วยคิดว่า “บัดนี้ เราจักไม่คืนสวนนั้นให้แก่(เจ้าของ)นี้”.
ส่วนเจ้าของยังไม่ทอดธุระ ยังแสวงหาพรรคพวก ยังรอคอยเวลาอยู่ ด้วยคิดว่า “เราได้ลัชชีบริษัทเสียก่อน ภายหลังจึงจักรู้”
ดังนี้ ยังเป็นผู้มีความอุตสาหะในการเอาคืนนั่นเทียว, ก็ยังรักษาอยู่เหมือนกัน.
ยทา ปน โสปิ “น ทสฺสามีติ. สามิโกปิ “น ลจฺฉามีติ. เอวํ อุโภ ธุรํ นิกฺขิปนฺติ. ตทา อภิยุญฺชกสฺส ปาราชิกํ ฯ
แต่เมื่อใด แม้ภิกษุผตู้ ู่นั้นทอดธุระเสีย ด้วยคิดว่า “เราจักไม่คืนให้”.
ทั้งเจ้าของก็ทอดธุระเสีย ด้วยคิดว่า “เราจักไม่ได้คืน”. ทั้งสองฝ่ายทอดธุระเสียดังกล่าวมานี้. เมื่อนั้น ภิกษุผู้ตู่ เป็นปาราชิก.
อถ ปน อภิยุญฺชิตวฺ า วินิจฺฉยํ กุรุมาโน, อนิฏฺฐิเต วินจิ ฺฉเย, สามิเกนปิ ธุรนิกฺเขเป อกเต, อตฺตโน อสฺสามิกภาวํ ชานนฺโตเยว
ตโต กิญจฺ ิ ปุปฺผํ วา ผลํ วา คณฺหาติ. ภณฺฑคฺเฆน กาเรตพฺโพ ฯ
แต่ถ้าภิกษุ ครั้นตู่แล้ว ก็ทำการวินิจฉัยความ(เสียเอง), เมื่อวินิจฉัยยังไม่เสร็จ, ทั้งเจ้าของก็มิได้ทำการทอดธุระ,
รูอ้ ยูท่ เี ดียวว่าตนมิใช่เป็นเจ้าของ ถือเอาดอกไม้ หรือผลไม้บางอย่าง จาก(สวน)นัน้ . (พระวินยั ธร)พึงปรับ(อาบัติ)ตามราคาสิง่ ของ.
“ธมฺมญฺจรนฺโตติ ภิกฺขุสงฺเฆ วา ราชกุเล วา วินิจฺฉยํ กโรนฺโต ฯ
บทว่า ธมฺมญฺจรนฺโต ได้แก่ (ภิกษุผู้ตู่) ทำการตัดสิน ในภิกษุสงฆ์ หรือในราชตระกูล.
“สามิกํ ปราเชตีติ วินิจฺฉยกานํ อุกฺโกจํ ทตฺวา กูฏสกฺขึ โอตาเรตฺวา อารามสฺสามิกํ ชินาตีติ อตฺโถ ฯ
สองบทว่า สามิกํ ปราเชติ ความว่า ติดสินบนพวกผู้พพิ ากษา แล้วอ้างพยานโกง ย่อมชนะเจ้าของสวน.

๑ ฎีกาก็เป็น กตธุรนิกฺเขโป. แต่โยชนา ว่า อกโต ธุรนิกฺเขโป เอเตนาติ อกตธุรนิกฺเขโป.
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“อาปตฺติ ปาราชิกสฺสาติ น เกวลํ ตสฺเสว. สญฺจจิ จฺ ตสฺส อตฺถสาธเน ปวตฺตานํ กูฏวินจิ ฉฺ ยกานมฺปิ กูฏสกฺขนี มฺปิ สพฺเพสํ ปาราชิกํ ฯ
สองบทว่า อาปตฺติ ปาราชิกสฺส ความว่า มิใช่(จะเป็นปาราชิก) เฉพาะ(ภิกษุผฟู้ ้องร้อง)นั้นอย่างเดียวก็หามิได้.
(พวกภิกษุ) ผู้พพิ ากษาโกงก็ดี ผู้เป็นพยานโกงก็ดี ผู้แกล้งดำเนินคดีในการให้สำเร็จประโยชน์แก่(ภิกษุผู้ฟ้องร้อง)นั้น
ก็เป็นปาราชิกทั้งหมด.
เอตฺถ จ สามิกสฺส ธุรนิกเฺ ขปวเสเนว ปราชโย เวทิตพฺโพ ฯ
ก็ใน(คำว่า ธมฺมญฺจรนฺโต) นี้ พึงทราบความพ่ายแพ้ ด้วยอำนาจเจ้าของทอดธุระเท่านั้น.
อนิกฺขิตฺตธุโร หิ อปราชิโตว โหติ ฯ
จริงอยู่ (เจ้าของ)ผู้ยังไม่ทอดธุระ ชื่อว่าอันผู้อื่นให้พ่ายแพ้ไม่ได้เลย (คือยังไม่จัดว่าแพ้).
“ธมฺมญฺจรนฺโต ปรชฺชตีติ สเจปิ ธมฺเมน วินเยน สตฺถุสาสเนน วินิจฺฉยสฺส ปวตฺตตฺตา สยํ ปราชยํ ปาปุณาติ ฯ
หลายบทว่า ธมฺมญฺตรนฺโต ปรชฺชติ ความว่า
แม้ถ้า(ภิกษุ)ถึงความพ่ายแพ้เอง เพราะคำพิพากษาเป็นไปโดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสน์.
เอวมฺปิ มุสาวาเทน สามิกานํ ปีฬากรณปจฺจยา ถุลฺลจฺจยํ อาปชฺชตีติ ฯ
แม้อย่างนี้ เธอก็ต้องถุลลัจจัย เพราะทำการบีบคั้นเจ้าของด้วยการกล่าวเท็จเป็นปัจจัย ฉะนี้แล.
อารามฏฺฐกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในสวน.
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กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในวิหาร
[411] วิหารฏฺเฐปิ ฯ

(พึงทราบวินิจฉัย)แม้(ในทรัพย์)ทีต่ ั้งอยู่ในวิหาร(ต่อไป):จตูหิ ฐาเนหิ นิกฺขิตตฺ ํ วุตฺตนยเมว ฯ
(ทรัพย์)ที่เก็บไว้โดยฐาน ๔ มีนัยดังกล่าวแล้วนั่นแล.
อภิโยเคปิ เจตฺถ จาตุททฺ ิสสงฺฆํ อุทฺทิสฺส ภิกฺขูนํ ทินฺนํ วิหารํ วา ปริเวณํ วา อาวาสํ วา มหนฺตมฺปิ ขุทฺทกมฺปิ อภิยุญชฺ โต,
อภิโยโค น รุหติ. อจฺฉินฺทิตฺวา คณฺหิตุมฺปิ น สกฺโกติ ฯ
ก็(วินิจฉัย) แม้ในการตู่เอา(ในทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในวิหาร)นี้ (พึงทราบดังนี้):เมื่อภิกษุตู่เอาวิหารก็ดี บริเวณก็ดี อาวาสก็ดี ทั้งใหญ่ ทั้งเล็ก ซึ่งเขาถวายพวกภิกษุอุทิศสงฆ์มาจากทิศทั้ง ๔,
ตู่ไม่ขึ้น. ทั้งไม่อาจเพื่อจะช่วงชิงถือเอาได้.
กสฺมา ฯ สพฺเพสํ ธุรนิกเฺ ขปาภาวโต ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะไม่มีการทอดธุระ แห่ง(ภิกษุ)ทั้งปวง.
น เหตฺถ สพฺเพ จาตุทฺทิสา ภิกฺขู ธุรนิกฺเขปํ กโรนฺตตี ิ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุทั้งหมดผู้อยูใ่ นทิศทั้ง ๔ จะทำการทอดธุระ ใน(วิหารเป็นต้นที่เป็นของสงฆ์)นี้ ไม่ได้แล.
ทีฆภาณกาทิเภทสฺส ปน คณสฺส วา เอกปุคฺคลสฺส วา สนฺตกํ อภิยุญฺชิตวฺ า คณฺหนฺโต สกฺโกติ เต ธุรํ นิกฺขิปาเปตุํ ฯ
แต่ (ภิกษุ) ผู้ตู่ถือเอาสิ่งของของคณะ อันต่างด้วยคณะผู้กล่าวทีฆนิกายเป็นต้น หรือของเฉพาะบุคคลหนึ่ง
ย่อมอาจทำ(คณะและเฉพาะบุคคลหนึ่ง)เหล่านั้น ให้ทอดธุระได้,
ตสฺมา ตตฺถ อาราเม วุตฺตนเยเนว วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
เพราะฉะนั้น ในสิ่งของของคณะและเฉพาะบุคคลคนหนึ่งนั้น พึงทราบวินิจฉัยโดยนัยดังทีก่ ล่าวไว้แล้วในสวน.
วิหารฏฺฐกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในวิหาร.
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กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในนา
เขตฺตฏฺเฐปิ ฯ
(พึงทราบวินิจฉัย)แม้(ในทรัพย์)ทีต่ ั้งอยู่ในนา(ต่อไป):เขตฺตํ ตาว ทสฺเสนฺโต “เขตฺตนฺนาม, ยตฺถ ปุพพฺ นฺนํ วา อปรนฺนํ วา ชายตีติ อาห ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) เมื่อจะทรงแสดงนาก่อน จึงตรัสว่า “ที่ซึ่งปุพพัณณชาติ หรืออปรัณณชาติเกิด ชื่อว่า นา.
ตตฺถ “ปุพพฺ นฺนนฺติ สาลิอาทีนิ สตฺต ธญฺญานิ ฯ
บรรดา(ปุพพัณณชาติเป็นต้น)นั้น ข้าวเปลือก ๗ ชนิด มีข้าวสาลีเป็นต้น ชื่อว่า ปุพพัณณชาติ.
“อปรนฺนนฺติ มุคฺคมาสาทีนิ ฯ
(พืชทั้งหลาย)มีถั่วเขียวและถั่วราชมาสเป็นต้น ชื่อว่า อปรัณณชาติ.
อุจฺฉุกฺเขตฺตาทิกมฺปิ เอตฺเถว สงฺคหิตํ ฯ
แม้ไร่อ้อยเป็นต้น ก็สงเคราะห์เข้าใน(บทว่า อปรัณณชาติ) นี้เหมือนกัน.
อิธาปิ จตูหิ ฐาเนหิ นิกฺขิตตฺ ํ วุตฺตนยเมว ฯ
(ภัณฑะ)ที่เขาเก็บไว้โดยฐาน ๔ แม้ใน(ทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในนา)นี้ ก็มีนัยดังกล่าวแล้วนั่นแล.
ตตฺถ ชาตเก ปน
สาลิสีสาทีนิ นิรปฺปิตฺวา วา เอกเมกํ หตฺเถเนว ฉินฺทิตฺวา วา อสิเตน ลายิตฺวา วา พหูนิ เอกโต อุปฺปาเฏตฺวา วา คณฺหนฺตสฺส,
ยสฺมึ พีเช วา สีเส วา มุฏฺฐิยํ วา มุคฺคมาสาทิผเล วา วตฺถุ ปูรติ, ตสฺมึ พนฺธนา โมจิตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ก็ใน(ทรัพย์ที่เกิดขึ้นในนา)นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):เมื่อภิกษุรูด๑รวงข้าวสาลีเป็นต้นเอา (เมล็ดข้าว) ก็ดี เอามือเด็ดเอาทีละ(รวง)ๆ
หรือใช้เคียวเกี่ยวเอาก็ดี หรือถอนรวมกันเอาทีละมากๆ ๒ ก็ดี,
วัตถุ(ปาราชิก)จะครบ ในเมล็ด ในรวง ในกำ หรือในผลมีถั่วเขียวและถั่วราชมาสเป็นต้นใดๆ,
เมื่อ(เมล็ดเป็นต้น)นั้นๆ สักว่าเธอให้หลุดจากขั้ว, ก็เป็นปาราชิก.
อจฺฉิชฺชมาโน ปน ทณฺฑโก วา วาโก วา ตโจ วา อปฺปมตฺตโกปิ รกฺขติ ฯ
ส่วนก้านก็ดี ใยก็ดี เปลือกก็ดี ที่ยังไม่ขาด แม้มีประมาณน้อย ก็ยังรักษาอยู่.
วีหินาฬํ ทีฆมฺปิ โหติ ยาว อนฺโต นาฬโต วีหิสีสทณฺฑโก น นิกฺขมติ, ตาว รกฺขติ ฯ
ลำต้นข้าวเปลือกแม้เป็นของยาว ก้านของรวงข้าวเปลือก ยังไม่หลุดออกไปจากลำต้นข้าวเพียงใด, ก็ยังรักษาอยู่เพียงนั้น.
[412] เกสคฺคมตฺตมฺปิ นาฬโต ทณฺฑกสฺส เหฏฺฐิมตเล นิกฺขนฺเต, ภณฺฑคฺฆวเสน กาเรตพฺโพ ฯ

เมื่อพื้นล่างของก้านหลุดออกไปจากลำต้นข้าวแล้ว แม้เพียงปลายเส้นผม, (พระวินัยธร)พึงปรับอาบัตดิ ้วยอำนาจราคาสิ่งของ.
๑ นัยฎีกาสารตฺถทีปนี ภาค ๒ /๒๒๓.
๒ ฎีกาว่า ถอนถั่วเขียวและถั่วราชมาสเป็นต้น.
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อสิเตน ลายิตฺวา คณฺหโต ปน, มุฏฺฐิคเตสุ เหฏฺฐา ฉินฺเนสุปิ, สเจ สีสานิ ชฏิตานิ, รกฺขนฺติ ตาว ฯ
วิชเฏตฺวา ปน เกสคฺคมตฺตมฺปิ อุกฺขิปโต, สเจ วตฺถุ ปูรติ, ปาราชิกํ ฯ
ก็เมื่อ(ภิกษุ)ใช้เคียวเกี่ยวถือเอา, ครั้นเมื่อ(ลำต้นข้าว)อยูใ่ นกำมือ แม้ขาดแล้วในตอนล่าง,
ถ้ารวงทั้งหลายยังเกี่ยวพันกันอยู่, ยังรักษาอยู่ก่อน.
แต่เมื่อเธอสางแล้วยกขึ้น แม้เพียงปลายเส้นผม, ถ้าวัตถุปาราชิกครบ, เป็นปาราชิก.
สามิเกหิ ปน ลายิตฺวา ฐปิตํ สภุส๑ํ วา อภุสํ วา กตฺวา คณฺหโต, เยน วตฺถุ ปูรติ, ตสฺมึ คหิเต, ปาราชิกํ ฯ
ก็แล เมื่อภิกษุถือเอาข้าวเปลือกที่เจ้าของเกี่ยววางไว้ พร้อมทั้งฟาง๒ หรือทำให้หมดฟาง,๓๑๘
วัตถุ(ปาราชิก)จะครบด้วย(รวง)ใด, ครั้นเมื่อ(รวง)นั้นอันเธอถือเอาแล้ว, เป็นปาราชิก.
สเจ ปริกปฺเปติ “อิทํ มทฺทิตฺวา ปปฺโผเฏตฺวา สารเมว คณฺหิสฺสามีติ รกฺขติ ตาว ฯ
ถ้าเธอกำหนดหมายไว้วา่ “เราจักนวดข้าวเปลือกนี้ แล้วจักฝัด ถือเอาแต่ข้าวสารเท่านั้น” ดังนี้, ยังรักษาอยู่ก่อน.
มทฺทนปปฺโผฏเนสุ ฐานา จาเวนฺตสฺสาปิ, ปาราชิกํ นตฺถิ ฯ
แม้เมื่อเธอให้เคลื่อนจากฐาน ในการนวดและฝัด, ยังไม่เป็นปาราชิก,
ปจฺฉา ภาชนคเต กตมตฺเต ปาราชิกํ ฯ
ภายหลัง เมื่อพอทำให้เข้าไปในภาชนะ ก็เป็นปาราชิก.
อภิโยโค ปเนตฺถ วุตฺตนโยเอว ฯ
ส่วนการตู่เอา ใน(ทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในนา)นี้ มีนัยดังกล่าวแล้วนั่นแล.
ขีลสงฺกมนาทีสุ
ในการปักหลักรุกล้ำเป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):ปฐวี นาม อนคฺฆา.
ตสฺมา สเจ เอเกเนว ขีเลน เกสคฺคมตฺตมฺปิ ปฐวิปฺปเทสํ, สามิกานํ ปสฺสนฺตานํ วา อปสฺสนฺตานํ วา, อตฺตโน สนฺตกํ กโรติ,
ตสฺมึ ขีเล นามํ ฉินฺทิตฺวา วา อจฺฉินฺทิตฺวา วา สงฺกามิตมตฺเต, ตสฺส จ, เย จสฺส เอกจฺฉนฺทา, สพฺเพสํ ปาราชิกํ ฯ
ขึ้นชื่อว่าแผ่นดิน เป็นของหาค่ามิได้. เพราะเหตุนั้น พวกเจ้าของจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตาม,
ถ้าว่าภิกษุทำประเทศแห่งแผ่นดิน แม้เพียงปลายเส้นผม ให้เป็นของของตน ด้วยหลักเพียงอันเดียวเท่านั้น,
เมื่อหลักนั้นจะจารึกชื่อหรือไม่จารึกก็ตาม พอเธอรุกล้ำเสร็จ, ก็เป็นปาราชิก แก่เธอด้วย แก่ภิกษุทั้งปวงผูร้ ่วมฉันทะด้วย.
สเจ ปน ทฺวีหิ ขีเลหิ คเหตพฺพํ โหติ. ปฐเม ขีเล ถุลฺลจฺจยํ. ทุติเย ปาราชิกํ ฯ
แต่(ที่นานั้น) เป็นของที่จะพึงถือเอาได้ด้วยหลัก ๒ อัน. เป็นถุลลัจจัยเพราะหลักอันที่ ๑. เป็นปาราชิกเพราะหลักอันที่ ๒.
สเจ ตีหิ คเหตพฺพํ โหติ. ปฐเม ทุกฺกฏํ. ทุติเย ถุลฺลจฺจยํ. ตติเย ปาราชิกํ ฯ
ถ้า(ที่นานั้น) เป็นของที่จะพึงถือเอาได้ด้วยหลัก ๓ อัน. เป็นทุกกฏเพราะหลักอันที่ ๑.
เป็นถุลลัจจัย เพราะหลักอันที่ ๒. เป็นปาราชิกเพราะหลักอันที่ ๓.
๑ สกฺกฏํ อุปนิธาย สพุสํ ภเวยฺย ฯ
๒ ภุสํ แปลกันว่า แกลบ, ข้าวลีบ แต่ฎีกาแก้ สภุสํ ว่า ปลาลสหิตํ. แก้อภุสํว่า ปลาลรหิตํ.
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เอวํ พหุเกสุปิ อวสาเน เทฺว ฐเปตฺวา ปุริเมหิ ทุกฺกฏํ, อวสาเน ทฺวินฺนํ เอเกน ถุลฺลจฺจยํ, อิตเรน ปาราชิกํ เวทิตพฺพํ ฯ
แม้ใน(หลัก)มากอัน ก็พึงทราบว่า เป็นทุกกฏ เพราะหลักต้นๆ เว้น ๒ หลักตอนท้ายสุด,
บรรดา ๒ หลักตอนท้ายสุด เป็นถุลลัจจัย เพราะหลักอันหนึ่ง,
เป็นปาราชิก เพราะหลักอีกอันหนึ่ง ด้วยประการฉะนี้.
ตญฺจโข สามิกานํ ธุรนิกฺเขเปน ฯ
ก็ปาราชิกนั้นแล ย่อมมี เพราะความทอดธุระของพวกเจ้าของ.
เอวํ สพฺพตฺถ ฯ
ใน(การรุกล้ำด้วยเชือกเป็นต้น) ทั้งหมด (ก็มีนัย)อย่างนี้.
“รชฺชุํ วาติ “มม สนฺตกํ อิทนฺติ ญาเปตุกาโม รชฺชุํ วา ปสาเรติ ยฏฺฐึ วา ปาเตติ [413] ทุกฺกฏํ,
“อิทานิ ทฺวีหิ ปโยเคหิ อตฺตโน สนฺตกํ กริสฺสามีติ เตสํ ปฐเม ถุลฺลจฺจยํ, ทุติเย ปาราชิกํ ฯ
บทว่า รชฺชํุ วา มีความว่า
ภิกษุมีความประสงค์จะให้ผู้อื่นรูว้ ่า “นานี้เป็นของเรา” ขึงเชือกก็ตาม ทอดไม้วดั ๑ลงก็ตาม ต้องทุกกฏ,
(เมื่อเธอทำในใจ)ว่า “บัดนี้เราจักทำให้เป็นของของตนด้วย ๒ ประโยค”
บรรดา(สองประโยค)นั้น เป็นถุลลัจจัย เพราะประโยคที่ ๑, เป็นปาราชิกเพราะประโยคที่ ๒.
“วตึ วาติ ปรสฺส เขตฺตํ ปริกฺเขปวเสน อตฺตโน กาตุกาโม ทารูนิ นิขนติ.
ปโยเค ปโยเค ทุกฺกฏํ, เอกสฺมึ อนาคเต ถุลฺลจฺจยํ, ตสฺมึ อาคเต ปาราชิกํ ฯ
บทว่า วตึ วา มีความว่า
ภิกษุประสงค์จะทำนาของผู้อื่นให้เป็นของของตน ด้วยอำนาจแห่งการล้อม จึงปักหลักกระทู้๒ลง.
ต้องทุกกฏ ทุกๆ ประโยค. เมื่อ(ประโยค)หนึ่งยังไม่สำเร็จ, เป็นถุลลัจจัย. เมื่อ(ประโยค)นั้นสำเร็จแล้ว, เป็นปาราชิก.
สเจ ตตฺตเกน อสกฺโกนฺโต สาขาปริวาเรเนว อตฺตโน กาตุํ สกฺโกนฺติ, สาขาปาตเนปิ เอเสว นโย ฯ
ถ้าเธอไม่อาจ(ทำ)ด้วย(ประโยค)มีประมาณเท่านั้น, แต่อาจทำให้เป็นของของตนได้ ด้วยล้อมไว้ด้วยกิ่งไม้เท่านั้น.
แม้ในการทอดกิ่งไม้ลง ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
เอวํ เยน เกนจิ ปริกฺขิปิตฺวา อตฺตโน กาตุํ สกฺโกติ. ตตฺถ ตตฺถ ปฐมปฺปโยเคหิ ทุกฺกฏํ.
อวสาเน ทฺวินฺนํ เอเกน ถุลฺลจฺจยํ. อิตเรน ปาราชิกํ เวทิตพฺพํ ฯ
ภิกษุอาจเพื่อจะล้อมด้วย(วัตถุ)อย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้เป็นของของตนได้ ด้วยประการอย่างนี้.
ใน(วัตถุ)นั้นๆ พึงทราบว่า เป็นทุกกฏ เพราะ(ประโยค)ต้นๆ.
เป็นถุลลัจจัย เพราะ(ประโยค)อันหนึ่ง บรรดาสอง(ประโยค)ในที่สุด. เป็นปาราชิก เพราะ(ประโยค)นอกจากนี้.
“มริยาทํ วาติ
ปรสฺส “เขตฺตํ มม อิทนฺติ ญาเปตุกาโม อตฺตโน เขตฺตมริยาทํ, เกทารปาลิ ยถา ปรสฺส เขตฺตํ อติกกฺ มติ, เอวํ สงฺกาเมติ,
๑ ฎีกาแก้ ยฏฺฐึ ว่า มานทณฺฑํ.
๒ กระทู้ คือ หลัก, เสารั้ว
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ปํสุมตฺติกาทีหิ วา วฑฺเฒตฺวา วิตฺถตํ กโรติ, อกฏํ วา ปน ปติฏฺฐเปติ,
ปุริมปฺปโยเคสุ ทุกฺกฏํ, ทฺวินฺนํ ปจฺฉิมานํ เอเกน ถุลฺลจฺจยํ, อิตเรน ปาราชิกนฺติ ฯ
บทว่า มริยาทํ วา มีความว่า
ภิกษุประสงค์จะให้เขารูน้ าของผูอ้ น่ื ว่า “นี้เป็นนาของเรา” จึงทำเขตแดนนาของตนให้รกุ ล้ำเข้าไป โดยให้คนั นาเลยนาของผูอ้ น่ื
หรือเอาดินร่วนและดินเหนียวเป็นต้น มาขยายทำให้กว้างออกไป หรือว่าจัดตั้ง(เขตแดน)ที่ยังไม่ได้ทำ
ต้องทุกกฏในประโยคต้นๆ, เป็นถุลลัจจัยเพราะประโยคอันหนึ่ง บรรดาสองประโยคสุดท้าย,
เป็นปาราชิกเพราะประโยคนอกจากนี้ ฉะนี้แล.
เขตฺตฏฺฐกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในนา.
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กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
วตฺถุฏฺเฐปิ ฯ
(พึงทราบวินิจฉัย)แม้(ในทรัพย์)ทีต่ ั้งอยู่ในพื้นที่ (ต่อไป):วตฺถุํ ตาว ทสฺเสนฺโต “วตฺถุ นาม อารามวตฺถุ วิหารวตฺถูติ อาห ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) เมื่อจะทรงแสดงพื้นที่ก่อน จึงตรัสว่า
วตฺถุ นามอารามวตฺถุ วิหารวตฺถุ (ที่ชื่อว่าพื้นที่ ได้แก่พื้นที่สวน พื้นที่วิหาร) ดังนี้.
ตตฺถ พีชํ วา อุปโรปเก วา อปโรเปตฺวา ว เกวลํ ภูมึ โสเธตฺวา
ติณฺณํ ปาการานํ เยน เกนจิ ปริกฺขิปิตวฺ า วา
ปุปฺผารามาทีนํ อตฺถาย ฐปิโต ภูมิภาโค อารามวตฺถุ นาม ฯ
บรรดา(พื้นที่สวนเป็นต้น)นั้น ภูมิภาคที่เขาไม่ได้ปลูกพืช หรือต้นไม้ที่ควรปลูกไว้เลย แผ้วถางพื้นดินได้อย่างเดียว
หรือล้อมด้วยกำแพง ๓ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง จัดวางไว้เพือ่ ประโยชน์แก่สวนดอกไม้เป็นต้น ชื่อว่า พื้นที่สวน.
เอเตเนว นเยน เอกวิหารปริเวณอาวาสานํ อตฺถาย ฐปิโต ภูมิภาโค วิหารวตฺถุ นาม ฯ
ภูมิภาคทีเ่ ขาจัดไว้ เพื่อประโยชน์แก่วิหารบริเวณและอาวาสแห่งหนึ่ง โดยนัยนั่นแหละ ชื่อว่า พื้นทีว่ ิหาร.
โยปิ ปุพฺเพ อาราโม จ วิหาโร จ หุตฺวา ปจฺฉา วินสฺสิตฺวา ภูมิภาคมตฺโต ฐิโต อารามวิหารกิจฺจ ํ น กโรติ,
[414] โสปิ อารามวตฺถุวิหารวตฺถุสงฺคเหเนว สงฺคหิโต ฯ
(ภูมิภาค)แม้ใด ในกาลก่อน เป็นสวน หรือเป็นวิหาร ภายหลังร้างไป ตั้งอยู่เพียงภูมิภาค ไม่สำเร็จกิจแห่งสวนและวิหาร,
(ภูมิภาค)แม้นั้น ก็สงเคราะห์ โดยการรวมเข้าในอารามวัตถุและวิหารวัตถุเหมือนกัน.
วินิจฺฉโย ปเนตฺถ เขตฺเต วุตฺตสทิโสเยวาติ ฯ
ส่วนวินิจฉัย ใน(ทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนและพื้นวิหาร)นี้ เป็นเช่นกับที่กล่าวแล้วในนานั่นเอง ฉะนี้แล.
วตฺถุฏฺฐกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยทรัพย์ทตี่ ั้งอยู่ในพื้นที่.
คามฏฺเฐ ยํ วตฺตพฺพํ, ตํ วุตตฺ เมว ฯ
คำที่ควรจะกล่าวในทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในบ้าน ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วทั้งนั้น.
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กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในป่า
อรญฺญฏฺเฐ ฯ
(วินิจฉัยในทรัพย์)ทีต่ ั้งอยู่ในป่า (พึงทราบดังนี้):อรญฺญํ ตาว ทสฺเสนฺโต “อรญฺญํ นาม ยํ มนุสฺสานํ ปริคฺคหิตํ โหติ ตํ อรญฺญนฺติ อาห ฯ
พระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงป่าก่อน จึงตรัสว่า
อรญฺญํ นาม ยํ มนุสฺสานํ ปริคคฺ หิตํ โหติ, ตํ อรญฺญํ (ที่ชื่อว่าป่า ได้แก่สถานที่ใดเป็นสถานที่มนุษย์หวงแหน สถานที่นนั้ ชื่อว่าป่า) ดังนี้.
ตตฺถ ยสฺมา อรญฺญํ นาม มนุสฺสานํ ปริคฺคหิตมฺปิ อตฺถิ อปริคฺคหิตมฺปิ,
อิธ ปน ยํ ปริคฺคหิตํ สารกฺขํ, ยโต น วินา มูเลน กฏฺฐลตาทีนิ คเหตุํ ลพฺภนฺติ, ตํ อธิปฺเปตํ.
ตสฺมา “ยํ มนุสฺสานํ ปริคฺคหิตํ โหตีติ วตฺวา ปุน “อรญฺญนฺติ วุตตฺ ํ ฯ
ในคำว่า อรญฺญํ นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):เพราะขึ้นชื่อว่าป่า แม้ทพี่ วกมนุษย์หวงแหนก็มี แม้ที่ไม่หวงแหนก็มี,
แต่ใน(อธิการ)นี้ ทรงประสงค์เอาป่าทีเ่ ขาหวงแหน มีการอารักขา
เป็นแดนที่ไม้และเถาวัลย์เป็นต้น อันใครๆ ไม่ได้เพื่อจะถือเอาเว้นจากมูลค่า.
เพราะฉะนั้น (พระผู้มีพระภาค)จึงตรัสว่า “สถานที่ใดเป็นสถานที่มนุษย์หวงแหน” แล้วตรัสอีกว่า “ชื่อว่าป่า” ดังนี้.
เตน อิมมตฺถํ ทสฺเสติ “น ปริคฺคหิตภาโว อรญฺญสฺส ลกฺขณํ,
ยํ ปน อตฺตโน อรญฺญลกฺขเณน อรญฺญํ มนุสฺสานญฺจ ปริคฺคหิตํ, ตํ อิมสฺมึ อตฺเถ อรญฺญนฺติ ฯ
ด้วยคำว่า ป่า นั้น ย่อมทรงแสดงความหมายนี้ไว้ ดังนี้ว่า “ความเป็นที่หวงห้าม ไม่(จัด)เป็นลักษณะของป่า,
แต่สถานที่ใด เป็นป่าโดยลักษณะแห่งป่าของตน และพวกมนุษย์หวงแหน, สถานที่นั้น จึงชื่อว่าป่า ในความหมายนี้.”
ตตฺถ วินิจฺฉโย อารามฏฺฐาทีสุ วุตฺตาสทิโส ฯ
วินิจฉัยใน(ทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในป่า)นั้น ก็เป็นเช่นกับที่กล่าวแล้วในทรัพย์ตั้งอยู่ในสวนเป็นต้น.
ตตฺถ ชาตเกสุ ปเนตฺถ เอกสฺมึปิ มหคฺฆรุกฺเข ฉินฺนมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ก็บรรดา(ทรัพย์ที่เกิดในป่านี้)เหล่านั้น, เมื่อต้นไม้ที่มรี าคามาก แม้เพียงต้นเดียว ในป่านีี้ สักว่าภิกษุตดั แล้ว, ก็เป็นปาราชิก.
“ลตํ วาติ เอตฺถ จ เวตฺโตปิ ลตาปิ ลตาเอว ฯ
อนึ่ง ในบทว่า ลตํ วา นี้ หวายก็ดี เถาวัลย์กด็ ี ก็ชื่อว่าเถาวัลย์ทั้งนั้น.
ตตฺถ โย เวตฺโต วา ลตา วา ทีฆา โหติ มหารุกเฺ ข จ คจฺเฉ จ วินวิ ิชฺฌิตวฺ า วา เวเฐตฺวา วา คตา,
สา มูเล ฉินฺนาปิ อวหารํ น ชเนติ อคฺเค ฉินฺนาปิ ฯ
ยทา ปน อคฺเคปิ มูเลปิ ฉินฺนา โหติ, ตทา อวหารํ ชเนติ สเจ น เวเฐตฺวา ฐิตา โหติ ฯ
บรรดา(หวายและเถาวัลย์)เหล่านั้น หวายหรือเถาวัลย์ใด เป็นของยาว แทงทะลุหรือพันต้นไม้ใหญ่และกอไม้เลื้อยไป,
เถาวัลย์นั้น ภิกษุตดั ที่โคนก็ดี หรือตัดที่ปลายก็ดี ไม่ยังอวหารให้เกิดขึ้นได้.
แต่เมื่อใดภิกษุตัดทั้งที่ปลายทั้งที่โคน, เมื่อนั้น ย่อมยังอวหารให้เกิดได้ ถึงหากเถาวัลย์ไม่พัน(ต้นไม้) อยูก่ ็ตาม.
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เวเฐตฺวา ฐิตา ปน รุกฺขโต โมจิตมตฺตา อวหารํ ชเนติ ฯ
ส่วนทีพ่ ัน (ต้นไม้) อยู่ พอภิกษุให้พ้นจากต้นไม้ ย่อมยังอวหารให้เกิด.
“ติณํ วาติ เอตฺถ ติณํ วา โหตุ ปณฺณํ วา สพฺพํ ติณคฺคหเณน [415] สงฺคหิตํ ฯ
หญ้าก็ตาม ใบไม้กต็ าม ทรงสงเคราะห์ด้วยศัพท์วา่ หญ้า ในบทว่า ติณํ วา นี้ทั้งหมด
ตํ เคหจฺฉทนาทีนมตฺถาย ปเรหิ ฉินฺนํ วา อตฺตนา ฉินฺทติ ฺวา วา คณฺหนฺโต ภณฺทคฺเฆน กาเรตพฺโพ ฯ
ภิกษุถือเอา(หญ้า)นั้นที่ผู้อื่นตัดไว้เพื่อประโยชน์แก่เครือ่ งมุงเรือนเป็นต้น หรือตัดด้วยตนเองถือเอา
(พระวินัยธร)พึงปรับอาบัตติ ามราคาสิ่งของ.
น เกวลญฺจ ติณปณฺณเมว, อญฺญมฺปิ ยงฺกิญฺจิ วากจฺฉลฺลิอาทึ ฯ
และจะปรับอาบัติแต่เฉพาะถือเอาหญ้าและใบไม้อย่างเดียวเท่านั้นหามิได้,
ถือเอาเปลือกและสะเก็ดเป็นต้นแม้อย่างอื่น ชนิดใดชนิดหนึ่ง (ก็พึงปรับอาบัตติ ามราคาสิ่งของเหมือนกัน).
ยตฺถ สามิกา สาลยา, ตํ คณฺหนฺโต ภณฺฑคฺเฆน กาเรตพฺโพ ฯ
เมื่อภิกษุถือเอาวัตถุมีเปลือกไม้เป็นต้น ซึ่งพวกเจ้าของยังมีความอาลัยอยู่ พึงปรับอาบัตติ ามราคาสิ่งของ.
ตจฺเฉตฺวา ฐปิโต อทฺธคโตปิ รุกฺโข น คเหตพฺโพ ฯ
แม้ต้นไม้ที่เขาถากทิ้งไว้นานแล้ว ก็ไม่ควรถือเอา.
โย ปน อคฺเค จ มูเล จ ฉินฺโน โหติ. สาขาปิสฺส ปูติกา ชาตา. ฉลฺลิโยปิ คลิตา. “อยํ สามิเกหิ ฉฑฺฑิโตติ คเหตุํ วฏฺฏติ ฯ
ส่วน(ต้นไม้)ใด ซึ่งเขาตัดที่ปลายและโคนแล้ว. กิ่งของต้นไม้นั้นผุแล้วบ้าง. สะเก็ดทั้งหลายกะเทาะออกแล้วบ้าง.
จะถือเอาด้วยคิดว่า “ต้นไม้นี้ พวกเจ้าของทิ้งแล้ว” ดังนี้ ควรอยู่.
ลกฺขณจฺฉินฺนสฺสาปิ, ยทา ลกฺขณํ ฉลฺลิยา ปริโยนทฺธํ โหติ, ตทา คเหตุํ วฏฺฏติ ฯ
แม้(ต้นไม้)ที่สลักเครื่องหมายไว้, เมื่อใดเครื่องหมายถูกสะเก็ดหุ้มปิด, เมื่อนั้น จะถือเอาก็ควร.
เคหาทีนํ อตฺถาย รุกเฺ ข ฉินฺทิตฺวา, ยทา ตานิ กตานิ อชฺฌาวุฏฺฐานิ จ โหนฺติ,
ทารูนิปิ อรญฺเญ วสฺเสน จ อาตเปน จ วินสฺสนฺติ ฯ
มนุษย์ทั้งหลายตัดต้นไม้เพื่อประโยชน์แก่เรือนเป็นต้น, เมื่อใด เขาสร้าง(เรือนเป็นต้น)นั้นเสร็จแล้ว และอาศัยแล้ว,
(เมื่อนั้น) แม้ไม้ทั้งหลาย (ที่เหลือใช้) ก็จักเสียหายไปเพราะฝนและแดดในป่า.
อีทิสานิปิ ทิสวฺ า “ฉฑฺฑิตานีติ คเหตุํ วฏฺฏติ ฯ
ภิกษุพบเห็นไม้แม้เช่นนี้แล้ว จะถือเอาด้วยคิดว่า “เขาทอดทิ้งแล้ว” ดังนี้ ควรอยู่.
กสฺมา ฯ ยสฺมา อรญฺญสฺสามิกา เอเตสํ อนิสฺสรา ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า ไม้เหล่านั้น เจ้าของป่า มิได้เป็นใหญ่.
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เยหิ อรญฺญสฺสามิกานํ เทยฺยธมฺมํ ทตฺวา ฉินฺนานิ, เตเอว อิสฺสรา. เตหิ จ ตานิ ฉฑฺฑติ านิ. นิราลยา ตตฺถ ชาตาติ ฯ
(ไม้ทั้งหลาย)ที่(ชน)เหล่าใดให้ไทยธรรม๑ แก่เจ้าของป่าแล้วจึงตัด, (ชน)เหล่านั้นนั่นเอง เป็นใหญ่.
อนึ่ง (ชน)เหล่านั้นก็ทิ้งไม้เหล่านั้นแล้ว. เขาเหล่านั้นมิได้มีอาลัย(ในไม้เหล่านั้น)แล้ว๒ เพราะเหตุนั้น (ภิกษุจะถือเอาก็ควร).
โยปิ ภิกฺขุ ปฐมํเยว อรญฺญ ปาลานํ เทยฺยธมฺมํ ทตฺวา อรญฺญํ ปวิสิตฺวา ยถารุจิเต รุกฺเข คาหาเปติ,
ตสฺส เตสํ อารกฺขฏฺฐานํ อคนฺตฺวาปิ ยถารุจิเตน มคฺเคน คนฺตุํ วฏฺฏติ ฯ
แม้ภิกษุรูปใด ให้ไทยธรรมแก่พนักงานผู้รกั ษาป่าไม้ก่อนทีเดียวแล้วเข้าป่า ให้ถือเอาไม้ทั้งหลายตามที่พอใจ,
การที่ภิกษุรูปนั้น แม้จะไม่ไปยังที่อารักขาของผู้รักษาป่าไม้เหล่านั้น ไปโดยทางตามที่ตนชอบใจ ก็ควร.
อถาปิ ปวิสนฺโต อทตฺวา “นิกฺขมนฺโต ทสฺสามีติ รุกฺเข คาหาเปตฺวา นิกฺขมนฺโต เตสํ ทาตพฺพํ ทตฺวา คจฺฉติ, วฏฺฏติเอว ฯ
แม้ถ้าเธอเมื่อเข้าไป ยังไม่ได้ให้ไทยธรรม แต่ทำในใจว่า “เมื่อออกมาจักให้” ดังนี้ ให้ถือเอาไม้ทั้งหลาย
แล้วขณะออกมา ให้ไทยธรรมที่ควรให้ แก่พวกผู้รักษาป่าไม้เหล่านั้นแล้วไป, สมควรแท้.
อถาปิ อาโภคํ กตฺวา คจฺฉติ, “เทหีติ วุตฺเต, “ทสฺสามีติ, “เทหีติ วุตฺเต ทาตพฺพเมว ฯ
แม้ถ้าเธอทำความผูกใจไว้แล้วจึงไป, เมื่อผู้รักษาป่าไม้กล่าวว่า “ท่านจงให้”, ตอบว่า “อาตมาจักให้”,
เมื่อเขากล่าวอีกว่า “จงให้” พึงให้ทีเดียว.
สเจ โกจิ อตฺตโน ธนํ ทตฺวา “ภิกฺขุสฺส คนฺตุํ เทถาติ วทติ, [416] ลทฺธกปฺปเมว, คนฺตุํ วฏฺฏติ ฯ
ถ้าใครๆ ให้ทรัพย์ของตนแล้วพูด (กับเจ้าพนักงาน) ว่า “พวกท่านจงให้ภิกษุไปเถิด” ดังนี้,
เป็นอันเธอได้ข้ออ้างแล้วทีเดียว, จะไปก็ควร.
สเจ ปน โกจิ อิสฺสรชาติโก ธนํ อทตฺวาว “ภิกฺขูนํ ภาคํ มา คณฺหาถาติ วาเรติ ฯ
แต่ถ้าบางคน มีปกติเป็นใหญ่ ไม่ได้ให้ทรัพย์เลย ห้ามว่า “พวกท่านอย่าได้ถือเอาส่วนของพวกภิกษุเลย” ดังนี้.
อรญฺญปาลา จ “มยํ ภิกฺขูนํ ตาปสานญฺจ อคฺคณฺหนฺตา กุโต ลจฺฉาม. เทถ ภนฺเตติ วทนฺติ, ทาตพฺพเมว ฯ
แต่พวกเจ้าพนักงานผูร้ ักษาป่าไม้ พูดว่า
“เมื่อพวกเราไม่ถือเอาส่วนของพวกภิกษุและพวกดาบสแล้ว จักได้จากที่ไหนเล่า? ให้เถิดขอรับ!” ดังนี้, ภิกษุพึงให้เดียว.
โย ปน, อรญฺญปาเลสุ นิทฺทายนฺเตสุ วา กีฬาปสุเตสุ วา กตฺถจิ ปกฺกนฺเตสุ วา, อาคนฺตฺวา
“กุหึ อรญฺญปาลาติ ปกฺโกสิตวฺ าปิ อทิสวฺ า คจฺฉติ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
ส่วนภิกษุรูปใด, เมื่อเจ้าพนักงานผูร้ ักษาป่าไม้นอนหลับ หรือขลุกขลุ่ยในการเล่น หรือหลีกไปในที่ไหนๆ เสีย,
มาแล้ว แม้เรียกหาอยู่วา่ “เจ้าพนักงานผูร้ ักษาป่าไม้ อยู่ที่ไหนกัน” ดังนี้ ก็ไม่พบ จึงไปเสีย, ภิกษุรูปนั้น เป็นภัณฑไทย.
โยปิ อารกฺขฏฺฐานํ ปตฺวา กมฺมฏฺฐานาทีนิ มนสิกโรนฺโต วา อญฺญาวิหิโต วา อสติยา อติกกฺ มติ, ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ
ฝ่ายภิกษุรูปใด ครั้นไปถึงสถานที่อารักขาแล้ว แต่มนสิการพระกรรมฐานเป็นต้นอยู่ หรือส่งจิตไปที่อื่นเสีย
จึงเดินเลยไป เพราะระลึกไม่ได้, ภิกษุรูปนั้นก็เป็นภัณฑไทยเหมือนกัน.
๑ สิ่งที่จะพึงให้ตอบแทน
๒ แปลตามโยชนาภาค ๑/๓๒๘. จะแปลว่า เขาเหล่านั้นมิได้มีอาลัยในไม้เหล่านั้นแล้ว ก็น่าจะได้.
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ยสฺสาปิ ตํ ฐานํ ปตฺตสฺส โจโร วา หตฺถี วา วาฬมิโค วา มหาเมโฆ วา อุฏฺฐหติ,
โส ตมฺหา อุปทฺทวา มุจจฺ ิตุกามตาย สหสา ตํ ฐานํ อติกฺกมติ, รกฺขติ ตาว. ภณฺฑเทยฺยํ ปน โหติ ฯ
แม้ภิกษุรูปใด ไปถึงสถานที่นั้นแล้ว เกิดมีโจร ช้าง เนื้อร้าย หรือมหาเมฆขึ้น,
ภิกษุรูปนั้น จึงรีบเดินเลยสถานที่นั้นไป เพราะต้องการจะพ้นจากอุปัทวะนั้น, ยังรักษาอยูก่ ่อน, แต่ก็เป็นภัณฑไทย.
อิทํ ปน อรญฺเญ อารกฺขฏฺฐานํ นาม สุงฺกฆาฏโตปิ ครุกตรํ ฯ
ก็ขึ้นชื่อว่า สถานที่อารักขาในป่านี้ หนักมาก แม้กว่าด่านภาษี.
สุงฺกฆาฏกสฺส หิ ปริจฺเฉทํ อโนกฺกมิตฺวา ทูรโต ปริหรนฺโต ทุกฺกฏเมว อาปชฺชติ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุเมื่อไม่ก้าวเข้าไปสู่เขตกำหนดของด่านภาษี หลบหลีกไปเสียแต่ที่ไกล จะต้องเพียงทุกกฏเท่านั้น.
อิทํ ปน เถยฺยจิตฺเตน ปริหรนฺตสฺส อากาเสน คจฺฉโตปิ ปาราชิกเมว ฯ
แต่เมื่อเธอหลบหลีกที่อารักขาในป่านี้ไปด้วยไถยจิต แม้จะไปทางอากาศ ก็เป็นปาราชิกทีเดียว.
ตสฺมา เอตฺถ อปฺปมตฺเตน ภวิตพฺพนฺติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ภิกษุพึงเป็นผู้ไม่ประมาทใน(สถานที่อารักขาในป่า)นี้ ฉะนี้แล.
อรญฺญฏฺฐกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยทรัพย์ทตี่ ั้งอยู่ในป่า.
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กถาว่าด้วยน้ำ
อุทเก ปน ฯ
(ก็ผศู้ ึกษาพึงทราบวินิจฉัย)ในน้ำ(ดังนี้):“ภาชนคตนฺติ อุทกํ ทุลฺลภกาเล อุทกมณิกาทีสุ ภาชเนสุ สงฺโคปิตฺวา ฐปิตํ ฯ
บทว่า ภาชนคตํ ได้แก่ น้ำทีเ่ ขาเก็บรักษาไว้ ในภาชนะทั้งหลายมีไหใส่น้ำเป็นต้น ในเวลาที่หาน้ำได้ยาก.
ตํ ยสฺมึ ภาชเน ฐปิตํ โหติ ตํ ภาชนํ อาวิชฺฌิตฺวา วา ฉิทฺทํ วา กตฺวา
ตตฺถ โปกฺขรณีตฬาเกสุ จ อตฺตโน ภาชนํ ปเวเสตฺวา วา คณฺหนฺตสฺส, [417] สปฺปิเตเลสุ วุตฺตนเยเนว วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
น้ำนั้นเขาเก็บไว้ในภาชนะใด เมื่อภิกษุเอียงภาชนะนั้น หรือทำให้เป็นช่องทะลุ (ถือเอา)
หรือทำ(น้ำที่มีอยู่)ใน(ภาชนะ)เหล่านั้น และในสระโบกขรณีและบ่อ ให้เข้าไปยังภาชนะของตน แล้วถือเอา
ก็พึงทราบวินิจฉัยโดยนัยดังที่กล่าวไว้ ในเนยใสและน้ำมันนั่นแล.
มริยาทจฺเฉทเน ปน ตตฺถ
ชาตภูตคาเมน สทฺธิมฺปิ มริยาทํ ฉินฺทนฺตสฺส, อทินฺนาทานปฺปโยคตฺตา ทุกฺกฏํ ฯ
ส่วนในการทำลายคันกั้นน้ำ (มีวินิจฉัยดังนี้):เมื่อภิกษุทำลายคันกั้นน้ำ๑ แม้พร้อมทั้งภูตคามซึ่งเกิดที่คันนั้น, เป็นทุกกฏ เพราะเป็นประโยคแห่งอทินนาทาน.
ตญฺจ ปน ปหาเร ปหาเร โหติ ฯ
ก็แล (ทุกกฏ)นั้น ย่อมเป็นทุกๆ ครั้งทีท่ ำลาย.
อนฺโต ฐตฺวา พหิมุโข ฉินฺทนฺโต พหิอนฺเตน กาเรตพฺโพ ฯ
ภิกษุยืนอยู่ข้างใน แล้วหันหน้าออกข้างนอกทำลายอยู่ (พระวินัยธร)พึงปรับอาบัตดิ ้วยส่วนสุดข้างนอก.
พหิ ฐตฺวา อนฺโตมุโข ฉินฺทนฺโต อนฺโตอนฺเตน กาเรตพฺโพ ฯ
เมื่อยืนอยู่ข้างนอก แล้วหันหน้าเข้าข้างในทำลายอยู่ พึงปรับอาบัตดิ ้วยส่วนสุดข้างใน.
อนฺโต จ พหิ จ มุโข ฉินฺทนฺโต มชฺเฌ ฐตฺวา ตํ ภินฺทนฺโต มชฺเฌน กาเรตพฺโพ ฯ
เมื่อเธอทำลายหันหน้าเข้าข้างในและออกข้างนอก ยืนอยูท่ ี่ตรงกลาง พังคันนั้นอยู่ พึงปรับอาบัติด้วยส่วนตรงกลาง.
มริยาทํ ทุพฺพลํ กตฺวา คาโว ปกฺโกสติ คามทารเกหิ วา ปกฺโกสาเปติ ฯ
ภิกษุทำคันให้ชำรุดแล้ว จึงร้องเรียกฝูงโคมา(เอง) หรือใช้ให้พวกเด็กชาวบ้านร้องเรียกมาก็ตาม.
เต อาคนฺตฺวา ขุเรหิ มริยาทํ ฉินฺทนฺติ ฯ เตเนว ฉินฺนา โหติ ฯ
(ฝูงโค)เหล่านั้นพากันเอากีบเท้าทำลายคัน. (คันกั้นน้ำ)ย่อมเป็น(อันภิกษุ)นั้นแหละทำลายแล้ว.
๑ อรรถกถาตอนนี้แก้คำว่า มริยาทํ ฉินฺทติ ในพระบาลีวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ๑/๙๕.
มริยาทํ ในที่นี้ หมายเอา คนหรือเขื่อนกั้นน้ำ (embankment) ในที่อื่น หมายเอาเขตแดน (boundary)
ส่วน ฉินฺทติ จะแปลว่า ตัด ตามศัพท์ หรือจะแปลตามความหมายว่าทำลาย ก็น่าจะได้ทั้งนั้น.
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มริยาทํ ทุพฺพลํ กตฺวา คาโว อุทเก ปเวเสติ คามทารเกหิ วา ปเวสาเปติ ฯ
(ภิกษุ)ทำคันให้ชำรุดแล้ว ต้อนฝูงโคเข้าไปในน้ำ หรือสั่งพวกเด็กชาวบ้านให้ต้อนเข้าไปก็ตาม.
เตหิ อุฏฺฐาปิตวีจิโย มริยาทํ ภินฺทิตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ
ระลอกคลื่นที่โคเหล่านั้นทำให้เกิดขึ้น ทำลายคันไป.
คามทารเก วา “อุทเก กีฬถาติ วทติ กีฬนฺเต วา อุตฺตาเสติ ฯ
(ภิกษุ)พูดชวนพวกเด็กชาวบ้านว่า “จงพากันเล่นน้ำเถิด” หรือตวาด(พวกเด็ก)ผู้เล่นอยู่ให้สะดุ้งตกใจ.
เตหิ อุฏฺฐาปิตวีจิโย มริยาทํ ภินฺทิตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ
ระลอกคลื่นที่(เด็ก)เหล่านั้นทำให้ตั้งขึ้น ทำลายคันไป.
อนฺโตอุทเก ชาตรุกฺขํ ฉินฺทติ อญฺเญน วา ฉินฺทาเปติ ฯ
(ภิกษุ)ตัดต้นไม้ที่เกิดอยู่ภายในน้ำ(เอง) หรือใช้ให้ผู้อื่นตัดก็ตาม.
เตนปิ ปตนฺเตน อุฏฺฐาปิตวีจิโย มริยาทํ ภินฺทติ ฺวา คจฺฉนฺติ ฯ
ระลอกคลื่นแม้ที่(ต้นไม้)ซึ่งล้มลงนั้นทำให้ตั้งขึ้น ทำลายคันไป.
เตเนว ฉินฺนา โหติ ฯ
(คันกั้นน้ำ)ย่อมเป็น(อันภิกษุ)นั้นแหละทำลายแล้ว.
มริยาทํ ทุพฺพลํ กตฺวา ตฬากรกฺขณตฺถาย ตฬากโต นิพฺพหนอุทกํ วา นิทฺธมนตุมฺพํ วา ปิทหติ,
อญฺญโต คจฺฉนฺตํ อุทกํ ยถา เอตฺถ ปวิสติ, เอวํ ปาลึ วา พนฺธติ มาติกํ วา อุชุกํ กโรติ
ตสฺส อุปริภาเค ฐิตํ อตฺตโน ตฬากํ วา ภินฺทติ ฯ
ภิกษุทำคันให้ชำรุดแล้ว ปิดน้ำที่เขาไขออกไป หรือปิดท่อ สำหรับไขน้ำออกจากบ่อเพื่อประโยชน์รกั ษาบ่อก็ดี
ก่อคันหรือแต่งลำรางให้ตรง โดยอาการที่ น้ำซึ่งไหล(บ่า)มาจากที่อื่น จะไหลเข้าไปใน(บ่อ)นี้ได้ก็ดี
พังบ่อของตนซึ่งอยู่ตอนบน(บ่อของคนอื่น)นั้นก็ดี.
อุสฺสนฺนํ อุทกํ มริยาทํ คเหตฺวา คจฺฉติ. เตเนว ฉินฺนา โหติ ฯ
น้ำที่(เอ่อ)สูงขึ้น ไหล(บ่า)พัดเอาคันไป. (คันกั้นน้ำ)ย่อมเป็นอัน(ภิกษุ)นั้นแหละทำลายแล้ว.
สพฺพตฺถ นิกฺขนฺตอุทกคฺฆานุรูเปน อวหาเรน กาเรตพฺโพ ฯ
ในที่ทุกๆ แห่ง (พระวินัยธร)พึงปรับด้วยอวหาร ตามควรแก่ราคาน้ำที่ไหลออกไป.
นิทฺธมนนาฬึ อุคฺฆาเฏตฺวา นีหรนฺตสฺสาปิ [418] เอเสว นโย ฯ
แม้เมื่อภิกษุเปิดท่อ สำหรับไขน้ำ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
สเจ ปน, เตน มริยาทาย ทุพพฺ ลาย กตาย,
อตฺตโนเยว ธมฺมตาย อาคนฺตวฺ า วา อนาณตฺเตหิ คามทารเกหิ อาโรปิตา วา คาวิโย ขุเรหิ มริยาทํ ฉินฺทนฺติ
อตฺตโนเยว ธมฺมตาย อนาณตฺเตหิ วา คามทารเกหิ อุทเก ปเวสิตา วีจิโย อุฏฺฐาเปนฺติ
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คามทารกา วา สยเมว ปวิสิตฺวา กีฬนฺตา อุฏฺฐาเปนฺติ.
อนฺโตอุทเก วา รุกฺโข อญฺเญหิ ฉิชฺชมาโน ปติตฺวา อุฏฺฐาเปติ, ตา วีจิโย มริยาทํ ฉินฺทนฺติ ฯ
อนึ่ง เมื่อภิกษุนั้นทำคันกั้นน้ำให้ชำรุดแล้ว,
ถ้าฝูงโคซึง่ เดินมาตามธรรมดาของตนนัน่ เอง หรือทีพ่ วกเด็กชาวบ้านผูไ้ ม่ได้ถกู บังคับ ช่วยกันต้อนขึน้ ไป เอากีบเท้าทำลายคันก็ดี
ฝูงโคทีพ่ วกเด็กชาวบ้านผู้ไม่ได้ถูกบังคับ ช่วยกันขับต้อนให้เข้าไปในน้ำตามธรรมดาของตนเอง ทำให้ระลอกคลื่นตั้งขึ้นก็ดี,
พวกเด็กชาวบ้านพากันเข้าไปเล่นน้ำเอง ทำให้ระลอกคลื่นตั้งขึ้นก็ดี,
ต้นไม้ (ซึ่งเกิด)ภายในน้ำ ที่ถูกชนเหล่าอื่นตัดขาดล้มลงแล้ว ทำระลอกคลื่นให้ตั้งขึ้น, ระลอกคลื่นนั้นๆ ตัดคันนาขาดไปก็ดี.
สเจปิ มริยาทํ ทุพฺพลํ กตฺวา สุกฺขตฬากสฺส อุทกนิพพฺ หนฏฺฐานํ อุทกนิทฺธมนตุมพฺ ํ วา ปิทหติ
อญฺญโต คมนมคฺเค วา ปาลึ พนฺธติ สุกฺขมาติกํ วา อุชุกํ กโรติ
ปจฺฉา เทเว วุฏฺเฐ, อุทกํ อาคนฺตวฺ า มริยาทํ ภินฺทติ สพฺพตฺถ ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
แม้หากว่า (ภิกษุ)ทำคันนาให้ชำรุดแล้ว ปิดทีท่ ี่เขาไขน้ำ หรือท่อสำหรับไขน้ำ แห่งบ่อที่แห้ง ก็ดี
ก่อคันหรือแต่งลำรางที่แห้ง ให้ตรงทางน้ำเดินจากที่อื่น ก็ดี,
ภายหลังในเมื่อฝนตก, น้ำไหล(บ่า)มา(เซาะ)ทำลายคัน, เป็นภัณฑไทยในที่ทุกๆ แห่ง.
โย ปน นิทาเฆ สุกฺขวาปิยา มริยาทํ ยาวตลํ ปาเปตฺวา ภินฺทติ
ปจฺฉา เทเว วุฏฺเฐ, อาคตาคตํ อุทกํ ปลายติ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
ส่วน(ภิกษุ)ใด ทำลายคันบึงแห้งในฤดูแล้ง ให้พังลงจนถึงพื้น,
ภายหลังในเมื่อฝนตก, น้ำที่ไหลมาครั้งแล้วครั้งเล่า ก็ไหลไปหมด, เป็นภัณฑไทย(แก่ภิกษุรูปนั้น).
ยตฺตกํ ตปฺปจฺจยา สสฺสํ อุปฺปชฺชติ, ตโต ปาทมตฺตคฺฆนกํปิ อเทนฺโต สามิกานํ ธุรนิกฺเขเปน อสฺสมโณ โหติ ฯ
ข้าวกล้ามีประมาณเท่าใด ที่เกิดขึ้นเพราะ(น้ำ)นั้นเป็นปัจจัย,
(ภิกษุ)เมื่อไม่ใช้(ค่าทดแทน) แม้เท่าราคาบาทหนึ่ง จาก(ข้าวกล้าที่เสียไป) นั้น จัดว่าไม่เป็นสมณะ เพราะพวกเจ้าของทอดธุระ.
ยํ๑ ปน สพฺพสาธารณํ ตฬากํ โหติ, ตฬาเก อุทกสฺส สพฺเพปิ มนุสฺสา อิสฺสรา ฯ
อนึ่ง บึงใด เป็นของสาธารณะแก่คนทั้งปวง, มนุษย์ทั้งหมด ย่อมเป็นใหญ่แห่งน้ำในบึงนั้น.
เหฏฺฐโต ปนสฺส สสฺสานิ กโรนฺติ ฯ
ก็(เขาเหล่านั้น) ย่อมทำข้าวกล้าทั้งหลายไว้ภายใต้แห่ง(บึง)นั้นด้วย.
สสฺสปาลนตฺถํ ตฬากโต มหามาติกา นิกฺขมิตวฺ า เขตฺตมชฺเฌน ยาติ ฯ สาปิ สทา สนฺทนกาเล สพฺพสาธารณา ฯ
ลำรางใหญ่ ออกจากบึงไปทางกลางนา เพื่อหล่อเลี้ยงข้าวกล้า.
แม้(ลำรางใหญ่)นั้น ก็เป็นของสาธารณะแก่(ชน)ทั้งปวง ในเวลาที่น้ำไหลไป ทุกเมื่อ.
ตโต ปน ขุทฺทกมาติกา นีหริตวฺ า อตฺตโน อตฺตโน เกทาเรสุ อุทกํ ปเวเสนฺติ ฯ ตํ อญฺเญสํ คเหตุํ น เทนฺติ ฯ
ส่วนพวกชนชักลำรางเล็กๆ ออกจาก(ลำรางใหญ่)นั้น แล้วไขน้ำให้เข้าไปในนาของตนๆ
ไม่ยอมให้คนเหล่าอื่นถือเอา(น้ำในลำรางเล็กของตน)นั้น.
๑ อิทํ ปทํ นิรตฺถกํ ขายติ ฯ “สาธารณํ ปน ตฬากํ โหตีติ วตฺตพฺพํ ฯ
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นิทาฆสมเยว อุทเก มนฺทภูเต, [419] วาเรน อุทกํ เทนฺติ ฯ
เมื่อมีน้ำน้อย ในฤดูแล้ง, จึงแบ่งปันน้ำให้กัน ตามวาระ.
โย, อุทกวาเร สมฺปตฺเต, น ลภติ, ตสฺส สสฺสานิ มิลายนฺติ ฯ
ผู้ใด, เมื่อถึงวาระน้ำ, ไม่ได้น้ำ, ข้าวกล้าของผู้นั้น ย่อมเหี่ยวแห้งไป.
ตสฺมา อญฺเญสํ วาเร อญฺโญ คเหตุํ น ลภติ ฯ
เพราะเหตุนั้น คนอื่นย่อมไม่ได้เพื่อจะถือเอาในวาระของคนทั้งหลายอื่น .
ตตฺถ โย ภิกฺขุ ปเรสํ ขุทฺทกมาติกโต วา เกทารโต วา อุทกํ เถยฺยจิตฺเตน อตฺตโน วา ปรสฺส วา มาติกํ วา เกทารํ วา ปเวเสติ,
อฏวีมุขํ วา วาเหติ, อวหาโรวสฺส โหติ ฯ
บรรดา(ลำรางเป็นต้น)นั่น
ภิกษุใด ไขน้ำจากลำรางเล็กหรือจากนา ของชนเหล่าอื่น ให้เข้าไปยังเหมืองหรือนา ของตนหรือของคนอื่น ด้วยไถยจิต ก็ดี,
ให้น้ำไหลเข้าไปยังปากดงไปก็ดี, ภิกษุนั้น เป็นอวหารแท้.
โยปิ “จิเรน เม อุทกวาโร ภวิสฺสติ อิทญฺจ สสฺสํ มิลายตีติ
ปเรสํ เกทาเร ปวิสนฺตสฺส อุทกสฺส ปวิสนมคฺคํ ปิทหิตฺวา อตฺตโน เกทารํ ปเวเสติ, อวหาโรเอว ฯ
ฝ่าย(ภิกษุ)ใด คิดว่า “นานๆ เราจึงจักมีน้ำสักคราวหนึ่ง และข้าวกล้านี้ก็เหี่ยวแห้ง”
จึงปิดทางเข้าไปของน้ำทีก่ ำลังไหลเข้าไปในนาของชนเหล่าอืน่ เสีย แล้วให้ไหลเข้าไปยังนาของตน, ภิกษุนน้ั เป็นอวหารเหมือนกัน.
สเจ ปน, ตฬากโต อนิคฺคเต ปเรสํ มาติกามุขํ อสมฺปตฺเต วา อุทเก,
สุกฺขมาติกํเยว, ยถา อาคจฺฉนฺตํ อุทกํ อญฺเญสํ เกทาเร อปฺปวิสิตฺวา อตฺตโนเยว เกทาเร ปวิสติ, เอวํ ตตฺถ ตตฺถ พนฺธติ,
อนิกฺขนฺเต, พทฺธา สุพทฺธา, นิกฺขนฺเต, พทฺธา, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
ก็ถ้าว่า, เมื่อน้ำยังไม่ไหลออกจากบึง หรือยังไม่ถึงปากลำรางของชนเหล่าอื่น,
ภิกษุก่อ (คัน) ลำรางแห้งนั่นเทียว ไว้ในที่นั้นๆ
โดยอาการที่น้ำซึ่งกำลังไหลมา จะไม่ไหลเข้าไปในนาของชนเหล่าอื่น ไหลเข้าไปแต่ในนาของตนเท่านั้น,
เมื่อ(น้ำ)ยังไม่ได้ออกมา, (แต่)ภิกษุได้ก่อ(คัน)ไว้ก่อนแล้ว ก็เป็นอันเธอก่อไว้ดีแล้ว,
เมื่อ(น้ำ)ไหลออกมาแล้ว, (ถ้า)ภิกษุก่อ(คัน)ไว้ เป็นภัณฑไทย.
ตฬากํ คนฺตฺวา สยเมว นิทธฺ มนนาฬึ อุคฺฆาเฏตฺวา อตฺตโน เกทารํ ปเวเสนฺตสฺสาปิ นตฺถิ อวหาโร ฯ
แม้เมื่อภิกษุไปยังบึงแล้ว เปิดท่อสำหรับไขน้ำเอง ให้น้ำไหลเข้าไปยังนาของตน ไม่เป็นอวหาร.
กสฺมา ฯ ตฬากํ นิสฺสาย เขตฺตสฺส กตตฺตา ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะต่างก็อาศัยบึงนั้นทำนากัน
กุรุนฺทอิ าทีสุ ปน “อวหาโรติ วุตฺตํ ฯ ตํ “วตฺถุ กาลญฺจ เทสญฺจาติ อิมินา ลกฺขเณน น สเมติ ฯ
แต่ใน(อรรถกถา)กุรุนทีเป็นต้น กล่าวว่า “เป็นอวหาร”.
(คำที่ท่านกล่าวไว้)นั้น ย่อมไม่สมด้วยลักษณะนีว้ ่า “วัตถุ กาละ และเทสะ”๑ เป็นต้น.
๑ สมนฺตปาสาทิกาภาค ๑/๓๖๑. แต่เป็น วตฺถุํ.

เรื่องอนุบัญญัติทุตยิ ปาราชิก • กถาว่าด้วยน้ำ • หน้า ๖๖๓

ตสฺมา มหาอฏฺฐกถายํ วุตฺตเมว ยุตฺตนฺติ ฯ
เพราะเหตุนั้น คำที่ท่านกล่าวไว้ในมหาอรรถกถานั่นแหละ ชอบแล้ว ฉะนี้แล.
อุทกกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยน้ำ.
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กถาว่าด้วยไม้ชำระฟัน
ทนฺตโปนํ อารามฏฺฐกวินิจฺฉเยน วินิจฺฉินิตพฺพํ ฯ
ไม้ชำระฟัน อัน(ผู้ศึกษา)พึงวินิจฉัย ตามข้อที่วินิจฉัยภัณฑะตั้งอยูใ่ นสวน.
อยํ ปเนตฺถ วิเสโส ฯ
ส่วนความแปลกกันในไม้ชำระฟันนี้ มีดังต่อไปนี้:
โย สงฺฆสฺส เวตฺตนภโฏ หุตฺวา เทวสิกํ วา ปกฺขมาสวาเรน วา ทนฺตกฏฺฐํ อาหรติ.
โส ตํ อาหริตฺวา ฉินฺทิตวฺ าปิ [420] ยาว ภิกฺขุสงฺฆํ น ปฏิจฺฉาเปติ, ตาว ตสฺเสว โหติ ฯ
(ไวยาวัจกร)ใด เป็นผู้ที่สงฆ์เลี้ยงไว้ด้วยค่าบำเหน็จ ย่อมนำไม้ชำระฟันมาถวายทุกวัน หรือตามวาระปักษ์และเดือน,
(ไวยาวัจกร)นั้นนำไม้ชำระฟันนั้นมา แม้ตัดแล้ว ยังไม่ให้ภิกษุสงฆ์รับเพียงใด,
ไม้ชำระฟันนั้น ก็ยังเป็นของไวยาวัจกรผู้นำมานั่นเองเพียงนั้น.
ตสฺมา ตํ เถยฺยจิตฺเตน คณฺหนฺโต ภณฺฑคฺเฆน กาเรตพฺโพ ฯ
เพราะเหตุนั้น ภิกษุเมื่อถือเอา(ไม้ชำระฟัน)นั้น ด้วยไถยจิต พึงปรับอาบัตติ ามราคาสิ่งของ.
ตตฺถ ชาตกํ ปน ครุภณฺฑํ. ตมฺปิ ภิกฺขุสงฺเฆน รกฺขิตํ โคปิตํ คณฺหนฺโต ภณฺฑคฺเฆน กาเรตพฺโพ ฯ
อนึ่ง (มีของ)ครุภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นใน(อาราม)นั้น.
ภิกษุเมื่อถือเอาของครุภัณฑ์แม้นั้น ที่ภกิ ษุสงฆ์รักษาคุ้มครอง ก็พึงปรับอาบัติ ตามราคาสิ่งของ.
เอเสว นโย คณปุคฺคลคิหิมนุสฺสสนฺตเกปิ ฉินฺนเก อจฺฉินฺนเก จ เตสํ อารามุยฺยานภูมีสุ ชาเต ฯ
แม้ในไม้ชำระฟันที่ตดั แล้วและยังมิได้ตดั ซึ่งเป็นของคณะบุคคลและมนุษย์คฤหัสถ์
ที่เกิดขึ้น๑ในพื้นที่อารามและอุทยานเป็นต้น ของ(คณะบุคคลและมนุษย์คฤหัสถ์)เหล่านั้น ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
สามเณรา วาเรน ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทนฺตกฏฺฐํ อาหรนฺตา อาจริยอุปชฺฌายานมฺปิ อาหรนฺติ ฯ
สามเณรทัง้ หลาย เมือ่ นำไม้ชำระฟันมาถวายแก่ภกิ ษุสงฆ์ ตามวาระ ย่อมนำมาถวายแม้แก่พระอาจารย์และอุปชั ฌายะ (ของตน).
ตํ ยาว ฉินฺทิตฺวา สงฺฆํ น ปฏิจฺฉาเปนฺติ, ตาว สพฺพํ เตสํเยว โหติ ฯ
(เธอเหล่านั้น)ตัด(ไม้ชำระฟัน)นั้นแล้ว ยังไม่ให้สงฆ์รับเพียงใด,
(ไม้ชำระฟันนั้น)แม้ทั้งหมด ก็ยังเป็นของ(เธอ)เหล่านั้นนั่นเอง เพียงนั้น.
ตสฺมา ตมฺปิ เถยฺยจิตฺเตน คณฺหนฺโต ภณฺฑคฺเฆน กาเรตพฺโพ ฯ
เพราะเหตุนั้น (ภิกษุ)เมื่อถือเอา(ไม้ชำระฟันแม้นั้น ด้วยไถยจิต ก็พึงปรับอาบัติตามราคาสิ่งของ.
ยทา ปน เต ฉินฺทิตฺวา สงฺฆสฺส ปฏิจฺฉาเปตฺวา ทนฺตกฏฺฐมาลเก นิกฺขิปนฺติ
“ยถาสุขํ ภิกฺขุสงฺโฆ ปริภุญฺชตูติ ตโต ปฏฺฐาย อวหาโร นตฺถิ ฯ วตฺตํ ปน ชานิตพฺพํ ฯ
แต่เมื่อใด (สามเณร)เหล่านั้น ตัดไม้ชำระฟันแล้ว ได้มอบถวายสงฆ์แล้ว แต่ยังเก็บไว้ในโรงไม้ชำระฟัน ด้วยคิดในใจอยูว่ ่า
“ภิกษุสงฆ์จงใช้สอยตามสบายเถิด” ดังนี้, ตั้งแต่(กาล)นั้นไป ไม่เป็นอวหาร. แต่ก็ควรทราบธรรมเนียม.
๑ แต่โยชนาให้เอา ชาเต เป็นวิเสสนะของ ภณฺเฑ.
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โย หิ เทวสิกํ สงฺฆมชฺเฌ โอสรติ, เตน ทิวเส ทิวเส เอกเมว ทนฺตกฏฺฐํ คเหตพฺพํ ฯ
คือว่า (ภิกษุ)รูปใด เข้าไปในท่ามกลางสงฆ์ทกุ วัน, ภิกษุรูปนั้น ควรถือเอาไม้ชำระฟันได้เพียงวันละอันเท่านั้น.
โย ปน เทวสิกํ น โอสรติ, ปธานฆเร วสิตวฺ า ธมฺมสฺสวเน วา อุโปสถคฺเค วา ทิสฺสติ,
เตน ปมาณํ สลฺลกฺเขตฺวา จตฺตาริ ปญฺจ ทนฺตกฏฺฐานิ อตฺตโน วสนฏฺฐาเน ฐเปตฺวา ขาทิตพฺพานิ ฯ
ส่วน(ภิกษุ)รูปใด ไม่เข้าไปในท่ามกลางสงฆ์ทุกวัน อยู่ในเรือนที่บำเพ็ญเพียร จะปรากฏตัวแต่ในที่ฟังธรรมหรือในโรงอุโบสถ,
(ภิกษุ)รูปนั้นควรกำหนดประมาณ แล้วเก็บไม้ชำระฟัน ๔-๕ อันไว้ในที่อยู่ของตน เคี้ยวเถิด.
เตสุ ขีเณสุ, สเจ ปน ทนฺตกฏฺฐมาลเก พหูนิ โหนฺติเยว, ปุน อาหริตฺวา ขาทิตพฺพานิ ฯ
เมื่อไม้ชำระฟันเหล่านั้น หมดไปแล้ว, แต่ถ้าในโรงไม้ชำระฟัน ยังมีอยู่มากทีเดียว, ก็ควรนำมาเคี้ยวได้อีก.
ยทิ ปมาณํ อสลฺลกฺเขตฺวา อาหรติ, เตสุ อกฺขีเณสุเยว, มาลเก ขียติ,
ตโต เกจิ เถรา “เยหิ คหิตานิ, เต ปฏิอาหรนฺตูติ วเทยฺยุํ.
ถ้าเธอไม่กำหนดประมาณ นำมาไซร้, เมื่อ(ไม้ชำระฟัน)เหล่านั้นยังไม่หมดสิ้นไปเลย, แต่ในโรงหมดไป,
คราวนั้น พระเถระบางพวกจะพึงพูดว่า “ภิกษุเหล่าใดถือเอาไม้สฟี ันทั้งหลายไป ขอให้ภิกษุเหล่านั้นนำมาคืนเสียเถิด”
เกจิ “ขาทนฺตุ, ปุน สามเณรา อาหริสฺสนฺตีติ ฯ
พระเถระบางพวก(จะพึงพูด)ว่า “จงเคี้ยวเถิด, พวกสามเณรจะขนมาอีก.”
ตสฺมา วิวาทปริหารตฺถํ ปมาณํ สลฺลกฺเขตพฺพํ ฯ คหเณ ปน โทโส นตฺถิ ฯ
เพราะเหตุนั้น จึงควรกำหนดประมาณ เพื่อหลีกเลี่ยงการวิวาทกัน. แต่ไม่มีโทษในการถือเอา.
[421] ทนฺตกฏฺฐกถา นิฏฺฐิตา ฯ

จบกถาว่าด้วยไม้ชำระฟัน.
มคฺคํ คจฺฉนฺเตนปิ เอกํ วา เทฺว วา ถวิกาย ปกฺขิปิตวฺ า คนฺตพฺพนฺติ.
แม้ภิกษุผู้จะเดินทาง ควรใส่ไม้ชำระฟันอันหนึ่งหรือสองอันในถุงย่าม แล้วจึงไป ฉะนี้แล.
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กถาว่าด้วยต้นไม้
“วนปฺปตีติ วนสฺส ปติ วนปฺปติ ฯ
บทว่า วนปฺปติ ความว่า (ต้นไม้)เป็นเจ้าแห่งป่า ชื่อ วนัปปติ.
วนเชฏฺฐกรุกฺขสฺเสตํ อธิวจนํ ฯ
คำว่า วนัปปติ นี้ เป็นชื่อของต้นไม้เจริญที่สุดในป่า.
อิธ ปน สพฺโพปิ มนุสฺเสหิ ปริคฺคหิตรุกฺโข อธิปฺเปโต อมฺพ ลพุช ปนสาทิโก ฯ
ก็ต้นไม้ทพี่ วกมนุษย์หวงแหนแม้ทั้งหมด มีมะม่วง ขนุนสำมะลอ และขนุนหนังเป็นต้น ท่านประสงค์เอาใน(อธิการ)นี.้
ยตฺถ วา ปน มริจวลฺลิอาทีนิ อาโรเปนฺติ, โส ฉิชฺชมาโน, สเจ เอกายปิ ฉลฺลิยา วา วาเกน วา สกลิกาย วา เผคฺคุนา วา
สมฺพทฺโธว หุตฺวา ภูมิยํ ปตติ, รกฺขติ ตาว ฯ
ก็หรือว่า (พวกมนุษย์)ปลูกพริกไทยและเถาวัลย์๑เป็นต้น ไว้ที่(ต้นไม้)ใด,
(ต้นไม้)นั้น เมื่อถูกภิกษุตัด ถ้าเปลือกก็ดี ใบก็ดี สะเก็ดก็ดี กระพี้กด็ ี แม้อันเดียวยังติดเนื่องอยู่เทียว, ล้มลงบนพื้นดิน,
ก็ยังรักษาอยู่ก่อน,
โย ปน ฉินฺโนปิ วลฺลีหิ วา สามนฺตรุกฺขสาขาหิ วา สนฺธาริตตฺตา อุชกุ เมว ติฏฐฺ ติ
ปตนฺโต วา ภูมึ น ปาปุณาติ. นตฺถิ ตตฺถ ปริหาโร, อวหาโรเอว โหติ ฯ
ส่วน(ต้นไม้)ใด แม้ถูกตัดขาดแล้ว ก็ยังตั้งอยู่ตรงๆ ได้เทียว เพราะเถาวัลย์หรือกิ่งไม้ใกล้เคียงรับไว้ ก็ดี,
หรือเมื่อล้มลงไป ยังไม่ถึงพื้นดิน ก็ดี. ใน(ต้นไม้)นั้น ไม่มกี ารหลีกเลี่ยง, เป็นอวหารทีเดียว.
โยปิ กกเจน ฉินฺโน อจฺฉินฺโน วิย หุตวฺ า ตตฺเถว ติฏฺฐติ, ตสฺมิมฺปิ เอเสว นโย ฯ
แม้(ต้นไม้)ใด ภิกษุเอาเลื่อยตัดขาดแล้ว ก็ยังตั้งอยูใ่ นที่นั้นนั่นเอง เป็นเหมือนยังไม่ขาด, แม้ใน(ต้นไม้)นั้น ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
โย ปน รุกฺขํ ทุพพฺ ลํ กตฺวา ปจฺฉา จาเลตฺวา ปาเตติ อญฺเญน วา จาลาเปติ
อญฺญํ วาสฺส สนฺติเก รุกฺขํ ฉินฺทิตฺวา อชฺโฌตฺถรติ ปเรน วา อชฺโฌตฺถราเปติ
มกฺกเฏ วา ปริปาเปตฺวา ตตฺถ อาโรเปติ อญฺเญน วา อาโรปาเปติ
วคฺคุลิโย วา ตตฺถ อาโรเปติ ปเรน วา อาโรปาเปติ
ตา ตํ รุกฺขํ ปาเตนฺติ ตสฺเสว อวหาโร ฯ
ส่วน(ภิกษุ)รูปใด ทำต้นไม้ให้หย่อนกำลัง ภายหลังจึงเขย่าให้ล้มลงก็ดี ให้ผู้อื่นเขย่าก็ดี
ตัดไม้ต้นอื่นใกล้(ต้นไม้)นั้นทับก็ดี ให้ผู้อื่นตัดทับก็ดี
ต้อนพวกลิงให้มารวมกันขึ้นบนต้นไม้นั้นก็ดี สั่งคนอื่นให้ต้อนขึ้นไปก็ดี
ต้อนพวกค้างคาวให้มารวมกันขึ้นบนต้นไม้ สั่งคนอื่นให้ตอ้ นขึ้นไปก็ดี
พวก(ลิงและค้างคาว)เหล่านั้น๒ ทำ(ต้นไม้)นั้นให้ล้มลง, อวหารย่อมมีแก่ภิกษุรูปนั้นเหมือนกัน.

๑ แปลว่าเถาพริกไทยจะได้หรือไม่ เพราะ ผคฺคววลฺลิ ก็แปลกันว่า เถาบอระเพ็ด.
๒ โยชนาให้เอา ตา ศัพท์ โยค วคฺคุลิโย แต่น่าจะโยค มกฺกฏวคฺคุลิโย.
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สเจ ปน เตน รุกฺเข ทุพฺพเล กเต,
อญฺโญ อนาณตฺโตเอว ตํ จาเลตฺวา ปาเตติ รุกฺเขน วา อชฺโฌตฺถรติ
อตฺตโน ธมฺมตาย มกฺกฏา วา วคฺคุลิโย วา อาโรหนฺติ. ปโร วา อนาณตฺโต อาโรเปติ.
สยํ วา เอส วาตมุขํ โสเธติ [422] พลววาโต อาคนฺตวฺ า รุกฺขํ ปาเตติ สพฺพตฺถ ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
แต่ถ้าเมื่อเธอทำต้นไม้ให้หย่อนกำลังแล้ว
ผู้อื่นซึ่งเธอมิได้สั่งบังคับเลย เขย่าต้นไม้ให้ล้มลงก็ตาม เอาต้นไม้ทับก็ตาม
พวกลิงหรือค้างคาวขึ้นไปตามธรรมดาของตนก็ตาม ผู้อื่นซึ่งเธอมิได้สั่งบังคับขึ้นไปเองก็ตาม
เธอแผ้วถางทางมาของลมเอง ลมแรงพัดมาทำต้นไม้ให้ล้มลงก็ตาม, เป็นภัณฑไทยในที่ทุกแห่ง,
วาตมุขโสธนํ ปเนตฺถ อสมฺปตฺเต วาเต สุกฺขมาติกาย อุชุกรณาทีหิ สเมติ, โน อญฺญถา ฯ
ก็ใน(อธิการ)นี้ การแผ้วถางทางลมในเมื่อลมยังไม่พัดมาถึง ย่อมสมด้วยกิจทั้งหลาย มีการแต่งลำรางที่แห้งให้ตรงเป็นต้น,
หาสมโดยประการอื่นไม่.
รุกฺขํ อาวิชฺฌติ ฺวา สตฺเถน วา อาโกฏฺเฏติ อคฺคึ วา เทติ มณฺฑุกณฺฏกํ วา วิสํ อาโกฏฺเฏติ
เยน โส มรติ สพฺพตฺถ ภณฺฑเทยฺยเมวาติ ฯ
(ภิกษุ)เจาะต้นไม้แล้วเอาศัสตราตอกก็ดี จุดไฟเผาก็ดี ตอกเงี่ยงกระเบนที่เป็นพิษไว้ก็ดี
เป็นเหตุให้(ต้นไม้)นั้นตาย เป็นภัณฑไทยทั้งนั้น ในที่ทุกแห่ง ฉะนี้แล.
วนปฺปติกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยต้นไม้เจ้าป่า.
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กถาว่าด้วยทรัพย์ที่ผู้อื่นนำไป
หรณเก ฯ
ใน(ภัณฑะ)ที่ผู้อื่นนำไป (มีวินิจฉัยดังนี้):อญฺญสฺส หรณกํ ภณฺฑํ ฯ
ภัณฑะที่คนอื่นกำลังนำไป (ชื่อว่าทรัพย์ที่ผู้อื่นนำไป๑)
“เถยฺยจิตฺโต อามสตีติ ปรํ สีสภาราทีหิ ภณฺฑํ อาทาย คจฺฉนฺตํ ทิสฺวา “เอตํ หริสฺสามีติ เวเคน คนฺตฺวา อามสติ,
เอตฺตาวตาสฺส ทุกฺกฏํ ฯ
สองบทว่า เถยฺยจิตฺโต อามสติ ความว่า ภิกษุเห็นคนอื่นใช้สีสภาระเป็นต้นทูนสิ่งของเดินไป
แล้วคิดอยูใ่ นใจว่า “เราจักแย่งเอาสิ่งของนั่น” จึงรีบไปแล้วลูบคลำ, ด้วยการลูบคลำเพียงเท่านี้ เธอเป็นทุกกฏ.
“ผนฺทาเปตีติ อากฑฺฒนวิกฑฺฒนํ กโรติ. สามิโก น มุญฺจติ. เตนสฺส ถุลฺลจฺจยํ ฯ
บทว่า ผนฺทาเปติ ความว่า ภิกษุทำการฉุดลากมาและฉุดลากไป. (แต่)เจ้าของยังไม่ปล่อย. เธอเป็นถุลลัจจัย เพราะทำให้ไหวนัน้ .
“ฐานา จาเวตีติ อากฑฺฒติ ฺวา สามิกสฺส หตฺถโต โมเจติ. เตนสฺส ปาราชิกํ ฯ
สองบทว่า ฐานา จาเวติ ความว่า ภิกษุฉุดลากมาให้พ้นจากมือเจ้าของ. เพราะเหตุที่ให้พ้นนั้น เธอเป็นปาราชิก.
สเจ ปน ตํ ภณฺฑสามิโก อุฏฺฐหิตวฺ า โปเถตฺวา ปุน นํ ภณฺฑํ โมจาเปตฺวา คณฺเหยฺย. ภิกฺขุ ปฐมคหเณเนว ปาราชิโก ฯ
แต่ถ้าเจ้าของภัณฑะลุกขึ้นแล้วโบยตี(ภิกษุ)นั้น ให้(ภิกษุ)ปล่อยภัณฑะนั้น แล้วจึงเอาคืนมาอีก,
ภิกษุเป็นปาราชิก เพราะการถือเอาคราวแรกนั่นเอง.
สีสโต วา กณฺณโต วา คีวโต วา หตฺถโต วา อลงฺการํ ฉินฺทิตฺวา วา โมเจตฺวา วา คณฺหนฺตสฺส, สีสาทีหิ โมจิตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภิกษุตัดหรือปลดเครื่องอลังการจากศีรษะ หู คอ หรือจากมือ ถือเอา,
พอสักว่าเธอทำให้พ้นจากอวัยวะมีศรี ษะเป็นต้น, ก็เป็นปาราชิก.
หตฺเถ ปน วลยํ วา กฏกํ วา อนีหริตฺวา อคฺคพาหํ ฆํสนฺโตว อปราปรํ วา สาเรติ อากาสคตํ วา กโรติ, รกฺขติ ตาว ฯ
แต่เธอไม่ได้นำกำไลมือ หรือทองปลายแขน๒ที่มือออก เป็นแต่รูดไปทางปลายแขน ให้เลื่อนไปๆ มาๆ
หรือทำให้ลอยอยู่ในอากาศ, ก็ยังรักษาอยู่ก่อน.
รุกฺขมูลจีวรวํเสสุ วลยมิว น ปาราชิกํ ชเนติ ฯ
(เครื่องประดับมีกำไลมือเป็นต้น) ให้เกิดเป็นปาราชิกไม่ได้ ดุจห่วงที่โคนต้นไม้และราวจีวรฉะนั้น.
กสฺมา ฯ สวิญฺญาณกตฺตา ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า (มือที่สวมเครือ่ งประดับ)มีวิญญาณ.
๑ ประโยคนี้กล่าวลอยๆ จึงขอเติมความตามพระบาลีวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค ๑/๙๕ ที่ว่า
หรณกํ นาม อญฺญสฺส หรณกํ ภณฺฑํ ฯ เถยฺยจิตโต อามสติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส.
๒ วลยํ ก็ดี กฏกํ ก็ดี เป็นเครื่องประดับแขนตอนใต้ข้อศอกลงมา แต่รูปร่างน่าจะต่างกัน.
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สวิญฺญาณกโกฏฺฐาสคตํ หิ ยาว ตโต น นีหฏํ, ตาว ตตฺเถว โหติ ฯ
จริงอยู่ (เครื่องประดับมีกำไลมือเป็นต้น) ซึ่งสวมอยูใ่ นส่วนแห่งอวัยวะที่มีวิญญาณ
ยังนำออกจากมือนั้นไม่ได้เพียงใด, ก็ยังอยู่ในมือนั้นนั่นเองเพียงนั้น.
เอเสว นโย องฺคุลีมุททฺ ิเก ปาทูปคกฏูปคปิลนฺธเนสุ ฯ
ในแหวนที่สวมนิ้วมือ ในเครื่องประดับสำหรับเท้าและเครื่องประดับสำหรับสะเอว ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
[423] โย ปน ปรสฺส นิวตฺถสาฏกํ อจฺฉินฺทติ

ปโร จ สลชฺชตาย สหสา น มุญฺจติ.
เอเกนนฺเตน โจโร กฑฺฒติ, เอเกนนฺเตน ปโร, รกฺขติ ตาว ฯ
ส่วนภิกษุรูปใด แย่งชิงเอาผ้าสาฎกที่ผู้อื่นนุ่ง และผู้อื่นนั้น ก็ไม่ยอมให้หลุดไปทันที เพราะมีความละอาย,
ภิกษุโจรดึงชายข้างหนึ่ง, ผู้อื่น (คือเจ้าของผ้า) ก็ดึงทางชายอีกข้างหนึ่ง. ยังรักษาอยู่ก่อน.
ปรสฺส หตฺถโต มุตฺตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อ(ผ้านั้น)สักว่าพ้นจากมือของผู้อื่น, ภิกษุนั้นต้องปาราชิก.
อถาปิ อากฑฺฒนฺตสฺส, ฉิชฺชติ ฺวา เอกเทโส หตฺถคโต โหติ. โส จ ปาทํ อคฺฆติ, ปาราชิกเมว ฯ
แม้ถ้าเมื่อกำลังดึงมา ขาดไปอยู่ในมือส่วนหนึ่ง. และส่วนหนึ่งนั้นได้ราคาถึงบาท ก็เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
“สหภณฺฑหารกนฺติ “สหภณฺฑหารกํ ภณฺฑํ เนสฺสามีติ จินฺเตตฺวา “อิโต ยาหีติ ภณฺฑหารกํ ตชฺเชติ ฯ
บทว่า สหภณฺฑหารกํ ความว่า ภิกษุคดิ ว่า “เราจักนำภัณฑะพร้อมกับคนผู้ขนภัณฑะไป” ดังนี้แล้ว
จึงคุกคามผู้ขนภัณฑะไปว่า “เอ็งจงไปจากที่นี้.”
โส ภีโต โจเรน อธิปฺเปตทิสาภิมุโข หุตฺวา เอกํ ปาทํ สงฺกาเมติ, โจรสฺส ถุลฺลจฺจยํ, ทุติเย, ปาราชิกํ ฯ
(บุคคลผู้ขนภัณฑะไป)นั้นกลัว จึงได้หันหน้าไปยังทิศตามที่ภิกษุโจรประสงค์ ก้าวเท้าข้างหนึ่งไป เป็นถุลลัจจัยแก่ภิกษุโจร,
เป็นปาราชิกเพราะก้าวที่ ๒.
“ปาตาเปตีติ อถาปิ โจโร ภณฺฑหารกสฺส หตฺเถ อาวุธํ ทิสวฺ า สาสงฺโก หุตฺวา ปาตาเปตฺวา ตํ คเหตุกาโม
เอกมนฺตํ ปฏิกฺกมฺม สนฺตชฺเชตฺวา ปาตาเปติ. ปรสฺส หตฺถโต มุตฺตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
บทว่า ปาตาเปติ ความว่า
แม้ถ้าภิกษุโจร เห็นอาวุธในมือของบุคคลผู้ขนภัณฑะไป เป็นผู้มีความหวาดระแวง ใคร่จะทำให้(อาวุธ)ตกไป แล้วถือ(อาวุธ)นั้น
จึงถอยออกไปอยู่ ณ ส่วนข้างหนึ่งแล้วขู่ ทำให้อาวุธตกไป พอสักว่าอาวุธหลุดจากมือของผู้อื่นแล้ว ก็ต้องปาราชิก.
“ปาตาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติอาทิ ปน ปริกปฺปวเสน วุตตฺ ํ ฯ
ส่วนคำว่า “ทำทรัพย์ให้ตกไป ต้องอาบัติทุกกฏ” เป็นต้น (พระองค์)ตรัสไว้แล้วด้วยอำนาจการกำหนด.
โย หิ “ภณฺฑํ ปาตาเปตฺวา, ยํ มม รุจฺจติ, ตํ คเหสฺสามีติ ปริกปฺเปตฺวา ปาตาเปติ.
ตสฺส ปาตาปเน จ อามสเน จ ทุกฺกฏํ. ผนฺทาปเน ถุลฺลจฺจยํ. ปาทคฺฆนกสฺส ฐานา จาวเน ปาราชิกํ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุรูปใด กำหนดใจไว้ว่า “เราจักทำให้สิ่งของตกไป แล้วจักถือเอาสิ่งที่เราชอบใจ” ดังนี้แล้วจึงทำให้ตกไป,
เธอรูปนั้น ต้องทุกกฏ เพราะทำให้สิ่งของนั้นตกไป และเพราะการจับต้องสิ่งของนั้น,
ต้องถุลลัจจัย เพราะทำให้ไหว, ต้องปาราชิก เพราะทำสิ่งของที่มีราคาถึงบาทให้เคลื่อนจากฐาน.
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ตํ ปจฺฉา ปริปาติยมานสฺส มุญฺจโตปิ, นตฺถิเยว สมณภาโว ฯ
แม้เมื่อ(ภิกษุ)ถูก(บุคคลผู้ขนภัณฑะไป) ผลักให้ล้มลง ในภายหลัง จึงปล่อยสิ่งของนั้น, ความเป็นสมณะไม่มีเลย.
โยปิ ภณฺฑหารกํ อติกฺกมนฺตํ ทิสฺวา อนุพนฺธนฺโต “ติฏฺฐ ติฏฺฐ, ภณฺฑํ ปาเตหีติ วตฺวา ปาตาเปติ,
ตสฺสาปิ เตน หตฺถโต มุตฺตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ฝ่ายภิกษุรปู ใด เห็นบุคคลผูข้ นสิง่ ของเดินเลยไป จึงติดตามไป พลางพูดว่า “หยุด หยุด, วางสิง่ ของลง” ทำให้เขาวางสิง่ ของลง,
แม้ภิกษุรูปนั้น ก็เป็นปาราชิก ในเมื่อสักว่าสิ่งของพ้นไปจากมือของผู้ขนไป เพราะคำกล่าวนั้นเป็นเหตุ.
โย ปน “ติฏฺฐ ติฏฺฐาติ วทติ “ปาเตหีติ น วทติ,
อิตโร จ นํ โอโลเกตฺวา “สเจ เอส มํ ปาปุเณยฺย, ฆาเตยฺยาปิ มนฺติ สาลโยว หุตฺวา ตํ ภณฺฑํ คหนฏฺฐาเน ปกฺขิปิตฺวา
[424] “ปุน นิวตฺติตวฺ า คเหสฺสามีติ ปกฺกมติ,
ปาตนปจฺจยา ปาราชิกํ นตฺถิ ฯ อาคนฺตวฺ า ปน เถยฺยจิตฺเตน คณฺหโต, อุทธฺ าเร ปาราชิกํ ฯ
ส่วนภิกษุรูปใด พูดว่า “หยุด หยุด” แต่ไม่ได้พูดว่า “วางสิ่งของลง”,
และ(บุคคลผู้ขนสิ่งของไป)นอกนี้ เหลียวดู(ภิกษุโจร)นั้น แล้วคิดว่า “ถ้าภิกษุโจรรูปนี้ พึงมาทันเรา จะพึงฆ่าเราเสียก็ได้”
ยังเป็นผู้มีความห่วงใยอยู่ จึงซ่อนของสิ่งนั้นไว้ในทีร่ กชัฏ ด้วยคิดในใจว่า “จักกลับมาถือเอา” ดังนี้แล้ว หลีกไป,
ยังไม่เป็นปาราชิก เพราะมีการทำให้ตกเป็นปัจจัย, แต่เมื่อภิกษุมาถือเอาด้วยไถยจิต, เป็นปาราชิกในขณะยกขึ้น.
อถ ปนสฺส เอวํ โหติ “มยา ปาตาเปนฺเตเนว อิทํ มม สนฺตกํ กตนฺติ
ตโต นํ สกสญฺญาย คณฺหาติ. คหเณ รกฺขติ. ภณฺฑเทยฺยํ ปน โหติ ฯ
ก็ถ้า(ภิกษุโจร)นั้น มีความรำพึงอย่างนี้ว่า “สิ่งของนี้เมื่อเราทำให้ตกไปเท่านั้น ชื่อว่า ได้ทำให้เป็นของเราแล้ว”
ต่อจากนั้น จึงถือเอา(สิ่งของ)นั้น ด้วยความสำคัญว่าเป็นของตน, ยังรักษาอยู่ ในเพราะการถือเอา, แต่เป็นภัณฑไทย.
“เทหีติ วุตฺเต, อเทนฺตสฺส สามิกานํ ธุรนิกฺเขเป ปาราชิกํ ฯ
ครั้นเมื่อเจ้าของพูดว่า “ท่านจงคืนให้”, เมื่อไม่คืนให้, เป็นปาราชิกในเมื่อเจ้าของทอดธุระ.
โส “อิมํ ฉฑฺเฑตฺวา คโต, อนชฺฌาวุฏฺฐกํ ทานิ อิทนฺติ ปํสุกูลสญฺญาย คณฺหโตปิ, เอเสว นโย ฯ
แม้เมื่อภิกษุถือเอาด้วยบังสุกุลสัญญาว่า “(เจ้าของภัณฑะนั้น) ก็ทิ้งสิ่งของนี้ไปแล้ว, บัดนี้ ของนี้ไม่มีใครหวงแหนแล้ว” ดังนี้
ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
อถ ปน สามิโก “ติฏฐฺ ติฏฐฺ าติ วุตตฺ มตฺเตเนว โอโลเกนฺโต ตํ ทิสวฺ า “น ทานิ อิทํ มยฺหนฺติ ธุรนิกเฺ ขปํ กตฺวา นิราลโย ฉฑฺเฑตฺวา ปลายติ,
ตํ เถยฺยจิตฺเตน คณฺหโต, อุทธฺ าเร ทุกฺกฏํ. อาหราเปนฺเต, ทาตพฺพํ. อเทนฺตสฺส, ปาราชิกํ ฯ
กสฺมา ฯ ตสฺส ปโยเคน ฉฑฺฑติ ตฺตาติ มหาอฏฺฐกถายํ วุตฺตํ ฯ
ในมหาอรรถกถา ท่านกล่าวไว้ว่า
“แต่ถ้าเจ้าของ (หันมา) มองดู ด้วยเหตุเพียง(คำที่ภิกษุโจร)พูดว่า “หยุด หยุด” เท่านั้น
เห็นภิกษุโจรนั้น แล้วทอดธุระเสีย ด้วยคิดว่า “บัดนี้ ของนี้ไม่เป็นของเรา” หมดความห่วงใย ทิ้งหนีไป,
เมื่อภิกษุถือเอาสิ่งของนั้นด้วยไถยจิต เป็นทุกกฏในเมื่อยกขึ้น, เมื่อเจ้าของให้นำมาคืน พึงคืนให้, เมื่อไม่คืนให้ เป็นปาราชิก.
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า เขาทิ้งสิ่งของนั้นด้วยประโยคของ(ภิกษุ)นั้น.”
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อญฺเญสุ ปน วิจรณาเอว นตฺถิ ฯ
แต่ในอรรถกถาทั้งหลายอื่น ไม่มีคำวิจารณ์ไว้เลย.
ปุริมนเยเนว สกสญฺญาย วา ปํสุกูลสญฺญาย วา คณฺหนฺเตปิ อยเมว วินิจฺฉโยติ ฯ
วินิจฉัยแม้ในภิกษุผู้ถือเอาด้วยความสำคัญว่าเป็นของตนก็ดี ด้วยบังสุกุลสัญญาก็ดี โดยนัยก่อนนั่นเอง ก็อย่างนี้เหมือนกันแล.
หรณกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยผู้นำทรัพย์ไป.
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กถาว่าด้วยสิ่งของที่เขาฝากไว้
อุปนิธิมฺหิ ฯ
(พึงทราบวินิจฉัย)ในของฝาก(ต่อไป):“นาหํ คณฺหามีติ สมฺปชานมุสาวาเทปิ อทินฺนาทานสฺส ปุพพฺ ปฺปโยคตฺตา ทุกฺกฏํ ฯ
แม้ในเพราะการกล่าวเท็จทั้งที่รตู้ ัวอยูว่ ่า “ข้าพเจ้าไม่ได้รับไว้” ดังนี้ เป็นทุกกฏ เพราะเป็นบุพพประโยคแห่งอทินนาทาน.
“กึ ตุมฺเห ภณถ, เนวิทํ มยฺหํ อนุรูปํ, น ตุมฺหากนฺตอิ าทีนิ วทนฺตสฺสาปิ ทุกฺกฏเมว ฯ
คงเป็นทุกกฏเหมือนกัน แม้แก่ภิกษุผู้กล่าวคำเป็นต้นว่า “ท่านพูดอะไร? คำนี้ไม่สมควรแก่ข้าพเจ้า, ทั้งไม่สมควรแก่ท่านด้วย”
“รโห มยา เอตสฺส หตฺเถ ฐปิตํ, น อญฺโญ โกจิ ชานาติ, ทสฺสติ นุ โข เม โนติ สามิโก วิมตึ อุปฺปาเทติ, ภิกฺขุสฺส ถุลฺลจฺจยํ ฯ
(เจ้าของ)ยังความสงสัยให้เกิดขึ้นว่า
“เราได้มอบ(ทรัพย์)ไว้ในมือของ(ภิกษุ)นี้ ในที่ลับ, คนอื่นไม่มีใครรู้, เธอจักให้แก่เราหรือไม่หนอ?” เป็นถุลลัจจัยแก่ภิกษุ.
ตสฺส ผรุสาทิภาวํ ทิสฺวา สามิโก “น มยฺหํ ทสฺสตีติ [425] ธุรํ นิกฺขิปติ ฯ
เจ้าของเห็นความที่ภิกษุนั้นเป็นผู้หยาบคายเป็นต้น จึงทอดธุระว่า “ภิกษุรูปนี้ จักไม่คืนให้แก่เรา.”
ตตฺถ สจายํ ภิกฺขุ “กิลเมตฺวา นํ ทสฺสามีติ ทาเน สอุสฺสาโห รกฺขติ ตาว ฯ
สเจปิ โส ทาเน นิรุสฺสาโห, ภณฺฑสามิโก ปน คหเณ สอุสฺสาโห รกฺขเตว ฯ
ใน(ภิกษุโจรและเจ้าของภัณฑะ)นั้น
ภิกษุนี้ ถ้ายังมีความอุตสาหะในการให้อยู่วา่ “เราจักทำให้เขาลำบาก แล้วจักให้” ยังรักษาอยูก่ ่อน.
แม้ถ้าเธอไม่มีความอุตสาหะในการให้, แต่เจ้าของภัณฑะยังมีความอุตสาหะในการเอาคืน ยังรักษาอยู่เหมือนกัน.
ยทิ ปน ตสฺมึ ทาเน นิรุสฺสาโห, ภณฺฑสามิโก “น มยฺหํ ทสฺสตีติ ธุรํ นิกฺขิปติ, เอวํ อุภินฺนํ ธุรนิกฺเขเปน ภิกฺขุโน ปาราชิกํ ฯ
แต่ถ้า(ภิกษุ)ไม่มีอุตสาหะในการให้นั้น, เจ้าของภัณฑะก็ทอดธุระว่า “(ภิกษุนี้) จักไม่ให้แก่เรา”,
เป็นปาราชิกแก่ภิกษุ เพราะทอดธุระของทั้งสองฝ่าย ด้วยประการฉะนี้.
ยทิปิ มุเขน “ทสฺสามีติ วทติ จิตฺเตน ปน อทาตุกาโม, เอวมฺปิ สามิกสฺส ธุรนิกฺเขเป ปาราชิกํ ฯ
แม้ถ้าว่า(ภิกษุ)พูดแต่ปากว่า “จักให้” แต่จติ ใจไม่อยากให้, แม้เมื่อเป็นเช่นนี้, ก็เป็นปาราชิก ในเพราะเจ้าของทอดธุระ.
ตํ ปน อุปนิธึ นาม สงฺโคปนตฺถาย อตฺตโน หตฺเถ ปเรหิ ฐปิตํ ภณฺฑํ
อคุตตฺ เทสโต ฐานา จาเวตฺวา คุตฺเต ฐาเน ฐปนตฺถาย หรโต อนาปตฺติ ฯ
เถยฺยจิตฺเตนปิ ฐานา จาเวนฺตสฺส อวหาโร นตฺถิ ฯ
แต่ไม่เป็นอาบัติ แก่ภกิ ษุผู้ยังภัณฑะ ชื่อว่าของฝากไว้ นั้น ที่ชนเหล่าอื่นมอบไว้ในมือของตน เพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครอง
ให้เคลื่อนไปจากฐาน จากประเทศที่ตนไม่ได้คุ้มครอง นำไปเพื่อต้องการเก็บไว้ในทีค่ ุ้มครอง.
อวหารย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้ให้เคลื่อนจากฐาน แม้ดว้ ยไถยจิต.
กสฺมา ฯ อตฺตโน หตฺเถ นิกฺขิตฺตตฺตา. ภณฺฑเทยฺยํ ปน โหติ ฯ
เพราะเหตุไร ? เพราะเป็นของที่เขาฝากไว้ในมือของตน. แต่เป็นภัณฑไทย.
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เถยฺยจิตฺเตน ปริภุญฺชโตปิ เอเสว นโย ฯ
แม้เมื่อภิกษุใช้สอยด้วยไถยจิต ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
ตาวกาลิกคฺคหเณปิ ตเถว ฯ
ถึงในการถือเอาเป็นของยืม ก็เหมือนกันแล,
“ธมฺมํ จรนฺโตติปิอาทิ วุตตฺ นยเมว ฯ
แม้คำว่า ธมฺมํ จรนฺโต เป็นอาทิ ก็มีนัยดังกล่าวแล้วเหมือนกัน.
อยํ ตาว ปาลิวณฺณนา ฯ
พรรณนาพระบาลี เท่านี้ก่อน.
ปาลิมุตฺตกวินิจฺฉโย ปเนตฺถ ปตฺตจตุกฺกาทิวเสน เอวํ วุตฺโต ฯ
ส่วนวินิจฉัยนอกพระบาลี ใน(ของฝาก)นี้ ท่านกล่าวไว้แล้ว ด้วยอำนาจแห่งจตุกกะมีปัตตจตุกกะเป็นต้น อย่างนี้ :เอโก กิร ภิกฺขุ ปรสฺส มหคฺเฆ ปตฺเต โลภํ อุปฺปาเทตฺวา ตํ หริตุกาโม
ฐปิตฏฺฐานมสฺส สุฏฐฺ ุ สลฺลกฺเขตฺวา อตฺตโนปิ ปตฺตํ ตสฺเสว สนฺติเก ฐเปสิ ฯ
ได้ยินว่า ภิกษุรูปหนึ่ง ยังความโลภให้เกิดขึ้นในบาตรที่มีราคามากของผู้อื่น ใคร่จะลักบาตรนั้น
จึงกำหนดที่ซึ่งเขาวางบาตรนั้นไว้ได้อย่างดี แล้วจึงวางบาตรแม้ของตนไว้ใกล้บาตรนั้นทีเดียว.
โสปิ ปจฺจูสสมเย อาคนฺตวฺ า ธมฺมํ วาจาเปตฺวา นิทฺทายมานํ มหาเถรํ เอวมาห “วนฺทามิ ภนฺเตติ ฯ
แม้(ภิกษุ)นั้นมาแล้วในสมัยใกล้รุ่ง บอกธรรม๑ แล้วเรียนพระมหาเถระผู้กำลังหลับอยู่ อย่างนีว้ ่า “กระผมไหว้ ขอรับ!”.
“โก เอโสติ ฯ
พระเถระถามว่า “นั่นใคร?”.
“อหํ ภนฺเต อาคนฺตุกภิกฺขุ กาลสฺเสวมฺหิ คนฺตุกาโม
อสุกสฺมิญฺจ เม ฐาเน อีทิเสน นาม อํสวทฺธเกน อีทิสาย ปตฺตตฺถวิกาย ปตฺโต ฐปิโต. สาธาหํ ภนฺเต. ตํ ลเภยฺยนฺติ ฯ
เธอจึงตอบว่า “กระผมเป็นภิกษุอาคันตุกะ ขอรับ! อยากจะไปแต่เช้านี้แหละ
แต่บาตรมีสายโยกเช่นนี้ มีถลกบาตรเช่นนี้กระผมวางไว้ที่โน้น. ขอโอกาสเถิด ขอรับ! กระผมพึงได้(บาตร)นั้น.”
[426] เถโร ปวิสิตฺวา ตํ คณฺหิ ฯ

อุทฺธาเรเยว โจรสฺส ปาราชิกํ ฯ

พระเถระเข้าไปหยิบบาตรนั้น. เป็นปาราชิกแก่ภิกษุโจร ในขณะยกขึ้นทีเดียว.
สเจ, อาคนฺตฺวา “โกสิ ตฺวํ, อเวลายํ อาคโตติ วุตฺเต, ภีโต ปลายติ, ปาราชิกํ ปตฺวาว ปลายติ ฯ
เถรสฺส ปน สุทฺธจิตฺตตฺตา อนาปตฺติ ฯ
ถ้าว่า, เมื่อพระเถระมาแล้ว ถามว่า “คุณเป็นใคร, มาผิดเวลา”, เธอกลัวแล้วหนีไป ต้องปาราชิกแล้วเทียว จึงหนีไป.
แต่ไม่เป็นอาบัติแก่พระเถระ เพราะท่านมีจติ บริสุทธิ์.
๑ แปลตามโยชนาซึ่งสัมพันธ์ วาจาเปตฺวา เป็นปุพพกาลกิริยาใน อาห.
แต่จะเอา วาจาเปตฺวา เป็นปุพพกาลกิริยา ใน นิทฺทายมานํ ก็น่าจะได้ แปลว่า พระมหาเถระผู้บอกธรรมแล้วหลับอยู่.
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เถโร “ตํ คณฺหิสฺสามีติ อญฺญํ คณฺหิ.
ตตฺถาปิ เอเสว นโย ฯ
พระเถระ(ทำในใจ)ว่า “เราจักหยิบบาตรใบนั้น” แล้วหยิบบาตรใบอื่น.
แม้ใน(บาตร)ใบนั้น ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
อยํ ปน อญฺญํ ตาทิสเมว คณฺหนฺเต ยุชฺชติ มนุสฺสวิคฺคเห อาณตฺตสทิสวตฺถุ วิย ฯ
แต่(นัย)นี้ ย่อมควรในเมื่อพระเถระหยิบบาตรใบอื่น แต่เหมือนใบนั้น
ดังเรื่องคนที่เหมือนกันกับคนที่ถูกสั่งบังคับ ในมนุสสวิคคหสิกขาบทฉะนั้น.
กุรุนฺทิยํ ปน “ปทวาเรน กาเรตพฺโพติ วุตฺตํ ฯ ตํ อตาทิสเมว คณฺหนฺเต, ยุชฺชติ ฯ
ส่วนในกุรุนที ท่านกล่าวไว้ว่า “พึงปรับอาบัติดว้ ยวาระย่างเท้าไป”.
(คำที่กล่าวไว้ในกุรุนที)นั้น ย่อมใช้ได้ ในเมื่อ(พระเถระ)หยิบบาตรอื่น แต่ไม่เหมือนใบนั้นเลย.
ตํ มญฺญมาโน อตฺตโน ปตฺตํ คณฺหิตฺวา อทาสิ ฯ
(พระเถระ)สำคัญว่าเป็น(บาตร)นั้น แต่ได้หยิบเอาบาตรของตนให้ไป.
โจรสฺส สามิเกน ทินฺนตฺตา ปาราชิกํ นตฺถิ ฯ อสุทฺธจิตฺเตน คหิตตฺตา ทุกฺกฏํ ฯ
ไม่เป็นปาราชิกแก่ภิกษุโจร เพราะบาตรนั้นเจ้าของให้. แต่เป็นทุกกฏ เพราะตนถือเอาด้วยจิตไม่บริสทุ ธิ์.
ตํ มญฺญมาโน โจรสฺเสว ปตฺตํ คณฺหิตฺวา อทาสิ ฯ
(พระเถระ)สำคัญว่าเป็น(บาตร)นั้น แต่ได้หยิบเอาบาตรของภิกษุโจรนั่นเองให้ไป.
อิธาปิ โจรสฺส อตฺตโน สนฺตกตฺตา ปาราชิกํ นตฺถิ ฯ อสุทฺธจิตฺเตน ปน คหิตตฺตา ทุกฺกฏเมว ฯ
แม้ใน(อธิการ)นี้ ไม่เป็นปาราชิกแก่ภกิ ษุโจร เพราะบาตรใบนั้นเป็นของของตน.
แต่เพราะตนถือเอาด้วยจิตไม่บริสุทธิ์ จึงเป็นแต่ทกุ กฏ.
สพฺพตฺถ เถรสฺส อนาปตฺติ ฯ
ไม่เป็นอาบัติแก่พระเถระในทีท่ ั้งปวง.
อปโร “ปตฺตํ โจเรสฺสามีติ ตเถว นิทฺทายมานํ เถรํ วนฺทิ ฯ
ภิกษุรูปอื่นอีก คิดว่า “จักลักบาตร” แล้วไหว้พระเถระผู้กำลังหลับอยู่ อย่างนั้นเหมือนกัน.
“โก อยนฺติ จ วุตฺโต “อหํ ภนฺเต คิลานภิกฺขุ เอกํ ตาว เม ปตฺตํ เทถ, คามทฺวารํ คนฺตวฺ า เภสชฺชํ อาหริสฺสามีติ ฯ
และถูกพระเถระถามว่า “นี้ใคร?” จึงเรียนว่า “กระผมเป็นภิกษุไข้ ขอรับ! ได้โปรดให้บาตรใบหนึ่งแก่กระผมก่อน,
กระผมไปยังประตูบ้านแล้ว จักนำเภสัชมา".
เถโร “อิธ คิลาโน นตฺถิ, โจโร อยํ ภวิสฺสตีติ สลฺลกฺเขตฺวา “อิมํ หรตูติ อตฺตโน เวริภิกฺขุสฺส ปตฺตํ นีหริตฺวา อทาสิ ฯ
พระเถระกำหนดว่า “ในที่นี้ ไม่มีภิกษุไข้, นี้ จักเป็นโจร”
จึงคิดว่า “เอาบาตรใบนี้ไปเถิด” แล้วได้นำบาตรของภิกษุผู้คู่เวรของตนให้ไป.

เรื่องอนุบัญญัติทุตยิ ปาราชิก • กถาว่าด้วยสิ่งของที่เขาฝากไว้ • หน้า ๖๗๕

ทฺวินฺนมฺปิ อุทธฺ าเรเยว ปาราชิกํ ฯ
เป็นปาราชิกแก่ทั้ง ๒ รูป ในขณะที่ยกขึ้นนั่นเอง.
“เวริภกิ ฺขุสฺส ปตฺโตติ สญฺญาย อญฺญสฺส ปตฺตํ อุทฺธรนฺเตปิ, เอเสว นโย ฯ
แม้เมื่อพระเถระจำได้ดีวา่ “เป็นบาตรของภิกษุผู้คู่เวร” แล้วยกบาตรของรูปอื่นขึ้น ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
สเจ ปน “เวริสฺสายนฺติ สญฺญาย โจรสฺเสว ปตฺตํ อุทธฺ ริตฺวา เทติ, วุตฺตนเยเนว เถรสฺส ปาราชิกํ, โจรสฺส ทุกฺกฏํ ฯ
ก็ถ้าพระเถระจำได้ดีวา่ “บาตรใบนี้ ของภิกษุผู้คู่เวร” แต่ได้ยกเอาบาตรของภิกษุผู้เป็นโจรนั่นเองให้ไป,
เป็นปาราชิกแก่พระเถระ, เป็นทุกกฏแก่ภิกษุโจร โดยนัยดังที่กล่าวแล้วนั่นแล.
อถ[“]สฺส เวริสฺสายนฺติ มญฺญมาโน อตฺตโน [427] ปตฺตํ เทติ, วุตฺตนเยเนว อุภินฺนมฺปิ ทุกฺกฏํ ฯ
ถ้าพระเถระสำคัญอยู่ว่า “บาตรใบนี้ ของภิกษุผู้คู่เวร” จึงให้บาตรของตน (แก่ภิกษุโจรนั้น),
เป็นทุกกฏทั้ง ๒ รูป โดยนัยดังที่กล่าวแล้วนั่นแล.
เอโก มหาเถโร อุปฏฺฐากํ ทหรภิกฺขุํ “ปตฺตจีวรํ คณฺห. อสุกนฺนาม คามํ คนฺตวฺ า ปิณฺฑาย จริสฺสามาติ อาห ฯ
พระมหาเถระรูปหนึ่ง พูดกะภิกษุหนุ่มผู้อุปัฏฐากว่า “คุณจงถือเอาบาตรและจีวร, เราจักไปยังบ้านชื่อโน้นเที่ยวบิณฑบาต”.
ทหโร คเหตฺวา เถรสฺส ปจฺฉโต คจฺฉนฺโต เถยฺยจิตตฺ ํ อุปฺปาเทตฺวา สเจ สีเส ภารํ ขนฺเธ กโรติ, ปาราชิกํ นตฺถิ ฯ
ภิกษุหนุ่มถือเอาแล้วเดินไปข้างหลังพระเถระ ยังไถยจิตให้เกิดขึ้น ถ้าเลื่อนภาระบนศีรษะลงมาที่คอ ไม่เป็นปาราชิก .
กสฺมา ฯ อาณตฺติยา คหิตตฺตา ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า(บาตรและจีวรนั้น) เธอถือตามคำสั่ง.
สเจ ปน มคฺคโต โอกฺกมฺม อฏวึ ปวิสติ, ปทวาเรน กาเรตพฺโพ ฯ
แต่ถ้าเธอแวะออกจากทาง เข้าดงไป, พึงปรับอาบัตดิ ้วยวาระย่างเท้า.
อถ นิวตฺติตวฺ า วิหาราภิมุโข ปลายิตฺวา วิหารํ ปวิสิตฺวา คจฺฉติ, อุปจาราติกฺกเม ปาราชิกํ ฯ
ถ้าเธอกลับบ่ายหน้าไปทางวิหาร หนีเข้าวิหารแล้วจึงไป, เป็นปาราชิกในขณะก้าวล่วงอุปจารไป.
อถาปิ มหาเถรสฺส นิวาสนปริวตฺตนฏฺฐานโต คามาภิมุโข ปลายติ, คามูปจาราติกกฺ เม ปาราชิกํ ฯ
ถ้าแม้เธอบ่ายหน้าสู่บ้าน หนีไปจากสถานทีพ่ ระมหาเถระผลัดเปลี่ยนผ้านุ่ง, เป็นปาราชิกในขณะก้าวล่วงอุปจารบ้านไป.
ยทิ ปน อุโภปิ ปิณฺฑาย จริตฺวา ภุตฺวา วา คเหตฺวา วา นิกฺขมนฺติ,
เถโร จ ปุนปิ ตํ วเทติ “ปตฺตจีวรํ คณฺห, วิหารํ คมิสฺสามาติ.
แต่ถ้า ๒ รูปเที่ยวบิณฑบาต ฉันแล้ว หรือถือเอาแล้วออกไป,
และพระเถระพูดกะภิกษุรูปนั้นแม้อีกว่า “คุณจงถือเอาบาตรและจีวร, เราจักไปยังวิหาร”.
ตตฺถ เจโส ปุริมนเยเนว สีเส ภารํ ขนฺเธ กโรติ, รกฺขติ ตาว ฯ
ก็(ภิกษุหนุ่ม)รูปนั้น เลื่อนภาระบนศีรษะลงมาที่คอ ในสถานที่นั้น โดยนัยก่อนนั่นแล, ยังรักษาอยู่ก่อน.
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อฏวึ ปวิสติ ปทวาเรน กาเรตพฺโพ ฯ
ถ้าแวะออกทางเข้าดงไป พึงปรับอาบัติดว้ ยวาระย่างเท้า.
นิวตฺติตวฺ า คามาภิมุโขเยว ปลายติ, คามูปจาราติกฺกเม ปาราชิกํ ฯ
เธอกลับแล้ว มุ่งหน้าไปสู่บ้านนั่นแล หนีไป, เป็นปาราชิก ในขณะก้าวล่วงอุปจารบ้านไป.
ปุรโต วิหาราภิมุโข ปลายิตวฺ า วิหาเร อฏฺฐตฺวา อนิสีทิตวฺ า อวูปสนฺเตเนว เถยฺยจิตฺเตน คจฺฉติ , อุปจาราติกฺกเม ปาราชิกํ ฯ
เธอมุ่งหน้าไปยังวิหารข้างหน้า หนีไป แต่ไม่ยืนไม่นั่งในวิหาร ไปเสียด้วยไถยจิตยังไม่สงบทีเดียว,
เป็นปาราชิกในขณะก้าวล่วงอุปจารบ้านไป.
โย ปน อนาณตฺโต คณฺหาติ, ตสฺส สีเส ภารํ ขนฺเธ กรณาทีสุ ปาราชิกํ ฯ
ฝ่ายภิกษุรูปใด ท่านมิได้สั่ง ถือเอา(เอง) เป็นปาราชิกแก่ภิกษุรูปนั้น ในเพราะเลื่อนภาระที่ศรี ษะลงมาที่คอเป็นต้น.
เสสํ ปุริมสทิสเมว ฯ
คำที่เหลือเหมือนกับคำก่อนนั่นแล.
โย ปน “อสุกนฺนาม วิหารํ คนฺตวฺ า จีวรํ โธวิตวฺ า รชิตฺวา วา เอหีติ วุตฺโต “สาธูติ คเหตฺวา คจฺฉติ,
ตสฺสปิ อนฺตรามคฺเค เถยฺยจิตฺตํ อุปฺปาเทตฺวา สีเส ภารํ ขนฺเธ กรณาทีสุ, ปาราชิกํ [428] นตฺถิ ฯ
ส่วนภิกษุใด อันพระเถระสัง่ ว่า “คุณจงไปยังวิหารชือ่ โน้น แล้วซักหรือย้อมจีวร แล้วจงมา” ดังนี้ รับคำว่า “สาธุ” แล้วถือเอาไป,
ไม่เป็นปาราชิกแม้แก่ภิกษุรูปนั้น ในเพราะยังไถยจิตให้เกิดขึ้น แล้วเลื่อนภาระบนศีรษะลงมาที่คอเป็นต้นในระหว่างทาง.
มคฺคา โอกฺกมเน ปทวาเรน กาเรตพฺโพ ฯ
ในเพราะแวะออกจากทาง พึงปรับเธอด้วยวาระย่างเท้า.
ตํ วิหารํ คนฺตวฺ า ตตฺเถว วสนฺโต เถยฺยจิตฺเตน ปริภุญฺชนฺโต ชิราเปติ ฯ โจรา วาสฺส ตํ หรนฺติ ฯ
เธอไปยังวิหารนัน้ แล้ว พักอยูใ่ นวิหารนัน้ นัน่ เอง ใช้สอยให้คร่ำคร่าไปด้วยไถยจิต หรือว่าพวกโจรลักเอาจีวรนัน้ ของพระเถระนัน้ ไป.
อวหาโร นตฺถิ, ภณฺฑเทยฺยํ ปน โหติ ฯ
ไม่เป็นอวหาร, แต่เป็นภัณฑไทย.
ตโต นิกฺขมิตฺวา อาคจฺฉนฺโตปิ เอเสว นโย ฯ
แม้เมื่อเธอออกจากวิหารนั้นมา ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
โย ปน อนาณตฺโต เถเรน นิมติ ฺเต วา กเต สยเมว วา กิลิฏฺฐํ สลฺลกฺเขตฺวา
“เทถ ภนฺเต จีวรํ, อมุกนฺนาม คามํ คนฺตวฺ า รชิตฺวา อาหริสฺสามีติ คเหตฺวา คจฺฉติ,
ตสฺส อนฺตรามคฺเค เถยฺยจิตฺตํ อุปฺปาเทตฺวา สีเส ภารํ ขนฺเธ กรณาทีสุ, ปาราชิกํ ฯ
ฝ่ายภิกษุใด ท่านมิได้สั่ง, เมื่อพระเถระทำนิมิตแล้ว, หรือตนเองกำหนดได้ เห็นจีวรเศร้าหมองแล้ว จึงกล่าวว่า
“โปรดมอบจีวรเถิด ขอรับ! ผมจักไปยังบ้านชื่อโน้น ย้อมแล้วจักนำมา” ดังนี้ แล้วถือเอาไป,
เป็นปาราชิกแก่ภิกษุนั้น ในเพราะยังไถยจิตให้เกิดขึ้น แล้วเลื่อนภาระบนศีรษะลงมาที่คอเป็นต้นในระหว่างทาง
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กสฺมา ฯ อนาณตฺติยา คหิตตฺตา ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะจีวรนั้น ตนถือเอาโดยท่านมิได้สั่ง.
มคฺคา โอกฺกมโตปิ ปฏินิวตฺติตวฺ า ตเมว วิหารํ อาคนฺตวฺ า วิหารสีมํ อติกฺกมโตปิ วุตตฺ นยเมว ปาราชิกํ ฯ
เมือ่ เธอแวะออกจากทางก็ดี กลับมายังวิหารนัน้ นัน่ เอง แล้วก้าวล่วงแดนวิหารไปก็ดี, ก็เป็นปาราชิก ซึง่ มีนยั ดังกล่าวแล้วนัน่ แล.
ตตฺถ คนฺตฺวา รชิตวฺ า ปจฺจาคจฺฉโตปิ, เถยฺยจิตฺเต อุปฺปนฺเน, เอเสว นโย ฯ
แม้เมื่อเธอไปแล้วที่(บ้าน)นั้น ย้อมจีวรแล้วกลับมาอยู่, เมื่อไถยจิตเกิดขึ้น, ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
สเจ ปน ยตฺถ คโต ตตฺถ วา อนฺตรามคฺเค วิหาเร วา
ตเมว วิหารํ ปจฺจาคนฺตฺวา ตสฺส เอกปสฺเส วา อุปจารสีมํ อนติกฺกมิตฺวา วสนฺโต
เถยฺยจิตฺเตน ปริภุญฺชนฺโต ชิราเปติ, โจรา วาสฺส ตํ หรนฺติ, ยถา วา ตถา วา นสฺสติ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
แต่ถ้าเธอ อยู่ในวิหารทีต่ นไป หรืออยู่ในวิหารในระหว่างทาง
หรือกลับมาวิหาร (เดิม) นั้นนั่นแล แล้วไม่ล่วงแดนอุปจาร อยูใ่ นข้างข้างหนึ่งแห่งวิหารนั้น
ใช้สอยให้คร่ำคร่าไปด้วยไถยจิตก็ดี, พวกโจรลักจีวรนั้นของภิกษุรูปนั้นไปก็ดี,
(จีวรนั้น)ฉิบหายไปด้วยประการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี, เป็นภัณฑไทย.
อุปจารสีมํ อติกฺกมโต, ปน ปาราชิกํ ฯ
แต่เมื่อเธอก้าวล่วงแดนอุปจารไป เป็นปาราชิก.
โย ปน, เถเรน นิมิตฺเต กริยมาเน, “เทถ ภนฺเต, อหํ รชิตฺวา อาหริสฺสามีติ วตฺวา “กตฺถ คนฺตฺวา๑ ภนฺเต รชามีติ ปุจฺฉติ ฯ
ฝ่ายภิกษุใด เมื่อพระเถระทำนิมิตอยู่ จึงเรียนท่านว่า “โปรดให้เถิด ขอรับ! ผมจักย้อมมาถวาย” ดังนี้
แล้วเรียนถามว่า “ผมจะไปย้อมที่ไหน ขอรับ?”
เถโร ปน นํ “ยตฺถ อิจฺฉสิ, ตตฺถ คนฺตวฺ า รชาติ วทติ ฯ
ส่วนพระเถระกล่าวกะภิกษุรูปนั้นว่า “คุณจงไปย้อมในที่ซึ่งคุณปรารถนาเถิด.”
อยํ วิสฏฺฐทูโต นาม ฯ
ภิกษุรูปนี้ ชื่อว่า ทูตทีเ่ ขามอบหมายแล้วไป.
[429] เถยฺยจิตฺเตน ปลายนฺโตปิ น อวหาเรน กาเรตพฺโพ ฯ

ภิกษุนี้ แม้เมื่อหนีไปด้วยไถยจิต ก็ไม่ควรปรับด้วยอวหาร.
เถยฺยจิตฺเตน ปน ปลายโตปิ ปริโภเคน วา อญฺญถา วา นาสยโตปิ, ภณฺฑเทยฺยเมว โหติ ฯ
แต่เมื่อเธอหนีไปด้วยไถยจิตก็ดี ทำจีวรให้ฉิบหายเสียด้วยการใช้สอย หรือด้วยประการอื่นก็ดี ย่อมเป็นภัณฑไทยเหมือนกัน.
ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส หตฺเถ กญฺจิ ปริกฺขารํ ปหิณาติ “อสุกวิหาเร อสุกภิกฺขุสฺส เทหีติ ฯ
ภิกษุฝากบริขารบางอย่างไปไว้ในมือของภิกษุ ด้วยสั่งว่า “ท่านจงให้แก่ภิกษุชื่อโน้น ในวิหารชื่อโน้น.”
๑ อิทํ ปทํ อติเรกํ ขายติ ฯ ตสฺมึ อสนฺเต ภนฺเตติ ปทํ ยุตฺตฏฺฐาเน ลิขิตํ โหติ ฯ อยุตฺตฏฺฐาเน วา ฯ
ตถาหิ กตฺถ ภนฺเต คนฺตฺวา รชามีติ ลิขิตพฺพํ ฯ
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ตสฺส เถยฺยจิตเฺ ต อุปฺปนฺเน สพฺพฏฺฐาเนสุ “อสุกนฺนาม วิหารํ คนฺตวฺ า จีวรํ โธวิตวฺ า รชิตวฺ า วา เอหีติ เอตฺถ วุตตฺ สทิโส วินจิ ฉฺ โย ฯ
สำหรับภิกษุนั้น เมื่อเกิดไถยจิตขึ้น,
ก็มีวินิจฉัยในทีท่ ุกแห่ง เช่นกับที่กล่าวไว้แล้วในคำนี้วา่ “คุณจงไปยังวิหารชื่อโน้นแล้ว ซักหรือย้อมจีวรแล้วจงมา” ดังนี้.
อปโร ภิกฺขุ ปหิณิตุกาโม นิมิตตฺ ํ กโรติ “โก นุ โข คเหตฺวา คมิสฺสตีติ ฯ
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ใคร่จะส่ง (บริขาร) ไป จึงทำนิมติ โดยนัยว่า “ใครหนอ จักรับไป.”
ตตฺร เจโก “เทถ ภนฺเต, อหํ คเหตฺวา คมิสฺสามีติ คเหตฺวา คจฺฉติ ฯ
ก็ใน(สถานที่)นั้น มีภกิ ษุรูปหนึ่งกล่าวว่า “โปรดให้เถิด ขอรับ! ผมจักรับไป” ดังนี้แล้ว ก็รับเอา (บริขารนัน้ ) ไป.
ตสฺส เถยฺยจิตเฺ ต อุปปฺ นฺเน, สพฺพฏฺฐาเนสุ “เทถ ภนฺเต จีวรํ อสุกนฺนาม คามํ คนฺตวฺ า รชิตวฺ า อาหริสสฺ ามีติ เอตฺถ วุตตฺ สทิโส วินจิ ฉฺ โย ฯ
สำหรับภิกษุนั้น เมื่อเกิดไถยจิตขึ้น,
ก็มีวินิจฉัยในทีท่ ุกแห่ง เช่นกับที่กล่าวไว้แล้วในคำนี้วา่ “โปรดให้จีวรเถิด ขอรับ! ผมไปยังบ้านชื่อโน้นย้อมแล้วจักนำมา” ดังนี้.
เถเรน จีวรตฺถาย วตฺถํ ลภิตฺวา อุปฏฺฐากกุเล ฐปิตํ โหติ ฯ
พระเถระได้ผา้ เพื่อประโยชน์แก่จวี รแล้ว ก็ฝากเก็บไว้ในตระกูลอุปัฏฐาก.
อถสฺส อนฺเตวาสิโก วตฺถํ หริตกุ าโม ตตฺถ คนฺตฺวา “ตํ กิร วตฺถํ เทถาติ เถเรน เปสิโต วิย วทติ ฯ
ถ้าอันเตวาสิกของพระเถระนั้น ใคร่จะลักเอาผ้าไป จึงไปใน(ตระกูล)นั้น
แล้วพูดเหมือนตนถูกพระเถระใช้ให้ไปว่า “นัยว่าพวกท่านจงให้ผ้านั้นเถิด.”
ตสฺส วจนํ สทฺทหิตฺวา อุปาสเกน ฐปิตํ อุปาสิกา วา อุปาสิกาย ฐปิตํ อุปาสโก วา อญฺโญ วา โกจิ นีหริตฺวา เทติ ฯ
อุบาสิกาเชื่อคำของภิกษุรูปนั้นแล้ว ได้นำเอาผ้าที่อุบาสกเก็บไว้มาถวายก็ดี
อุบาสกหรือใครๆ อื่น (เชื่อคำของภิกษุรูปนั้นแล้ว) ได้นำเอาผ้าที่อุบาสิกาเก็บไว้มาถวายก็ดี.
อุทฺธาเรเยวสฺส ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุรูปนั้นเป็นปาราชิก ในขณะที่ยกขึ้นเท่านั้น.
สเจ ปน เถรสฺส อุปฏฺฐาเกหิ “อิมํ เถรสฺส ทสฺสามาติ อตฺตโน วตฺถํ ฐปิตํ โหติ ฯ
แต่ถ้าพวกอุปัฏฐากของพระเถระพูดว่า “พวกเราจักถวายผ้านี้แก่พระเถระ” แล้วก็เก็บผ้าของตนไว้,
อถสฺส อนฺเตวาสิโก ตํ หริตุกาโม ตตฺถ คนฺตฺวา “เถรสฺส กิร วตฺถํ ทาตุกามตฺถ, นํ เทถาติ วทติ ฯ
ถ้าอันเตวาสิกของ(พระเถระ)นั้น ใคร่จะลักเอา(ผ้า)นั้น จึงไปใน(ตระกูล)นั้น
แล้วพูดว่า “นัยว่า พวกท่านใคร่จะถวายผ้าแก่พระเถระ, จงให้ผ้านั้นเถิด.”
เต จสฺส สทฺทหิตวฺ า “มยํ ภนฺเต โภเชตฺวา ทสฺสามาติ ฐปยิมฺหา, หนฺท คณฺหาหีติ เทนฺติ ฯ
และ(อุปัฏฐาก)เหล่านั้น เชื่ออันเตวาสิกรูปนั้น แล้วพูดว่า
“ท่านผู้เจริญ! พวกข้าพเจ้าตั้งใจว่า ‘นิมนต์ให้ท่านฉันแล้วจักถวาย’ จึงได้เก็บไว้, นิมนต์ทา่ นรับเอาไปเถิด” แล้วก็ถวายไป.
สามิเกหิ ทินฺนตฺตา ปาราชิกํ นตฺถิ ฯ อสุทฺธจิตฺเตน ปน คหิตตฺตา ทุกฺกฏํ ภณฺฑเทยฺยญฺจ [430] โหติ ฯ
ไม่เป็นปาราชิก เพราะผ้านั้นพวกเจ้าของถวายแล้ว. แต่เป็นทุกกฏ เพราะเธอถือเอาด้วยจิตไม่บริสุทธิ์ และเป็นภัณฑไทยด้วย.
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ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส วตฺวา คามํ คจฺฉติ “อิตฺถนฺนาโม มม วสฺสาวาสิกํ ทสฺสติ, ตํ คเหตฺวา ฐเปยฺยาสีติ ฯ
ภิกษุเดินไปยังบ้าน บอกแก่ภิกษุว่า “ผู้มีชอื่ นี้ จักถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่ผม, ท่านพึงรับเอาผ้าผืนนั้น แล้วเก็บไว้ดว้ ย.”
“สาธูติ โส ภิกฺขุ เตน ทินฺนํ มหคฺฆสาฏกํ อตฺตนา ลทฺเธน อปฺปคฺฆสาฏเกน สทฺธึ ฐเปตฺวา
เตน อาคเตน อตฺตโน มหคฺฆสาฏกสฺส ลทฺธภาวํ ญตฺวา วา อญตฺวา วา “เทหิ เม วสฺสาวาสิกนฺติ วุตฺโต
“ตว ถูลสาฏโก ลทฺโธ, มยฺหํ ปน สาฏโก มหคฺโฆ, เทฺวปิ อสุกสฺมึ นาม โอกาเส ฐปิตา, ปวิสติ ฺวา คณฺหาหีติ วทติ ฯ
ภิกษุรูปนั้นรับว่า “ดีละ” แล้วเก็บผ้าสาฎกที่มีราคามากที่ภิกษุนั้นให้ไว้ กับผ้าสาฎกที่มีราคาน้อยซึ่งตนได้แล้ว
อันภิกษุนั้นมาแล้ว จะรู้วา่ ผ้าทีต่ นได้มรี าคามากหรือไม่รู้กต็ าม พูดว่า “ท่านจงให้ผ้าอาบน้ำฝนแก่ผมเถิด”
จึงตอบว่า “ผ้าสาฎกที่ทา่ นได้มา มีเนื้อหยาบ, ส่วนผ้าสาฎกของผม มีราคามาก, ทั้งสองผืน ผมได้เก็บไว้ในโอกาสชื่อโน้นแล้ว,
โปรดเข้าไปเอาเถิด.”
เตน ปวิสิตวฺ า ถูลสาฏเก คหิเต, อิตรสฺส อิตรํ คณฺหโต, อุทธฺ าเร ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภิกษุรูปที่ทวงนั้น เข้าไปเอาผ้าสาฎกเนื้อหยาบแล้ว, ภิกษุรูปนอกนี้ถือเอาผ้าสาฎกอีกผืนหนึ่ง, เป็นปาราชิกในขณะยกขึ้น.
อถาปิ ตสฺส สาฏเก อตฺตโน นามํ อตฺตโน จ สาฏเก ตสฺส นามํ ลิขิตวฺ า “คจฺฉ, นามํ วาเจตฺวา คณฺหาหีติ วทติ ฯ
แม้ถา้ ภิกษุทเ่ี ก็บผ้าไว้นน้ั ได้จารึกชือ่ ของตนไว้ในผ้าสาฎกของภิกษุทม่ี าทวงนัน้ และชือ่ ของภิกษุทม่ี าทวงนัน้ ไว้ในผ้าสาฎกของตน
แล้วกล่าวว่า “ท่านจงไป, อ่านดูชื่อ แล้วถือเอาไปเถิด” ดังนี้.
ตตฺราปิ เอเสว นโย ฯ
แม้ใน(ผ้าสาฎก)นั้น ก็นัยนี้เหมือนกัน.
โย ปน อตฺตนา จ เตน จ ลทฺธสาฏเก เอกโต ฐเปตฺวา ตํ เอวํ วทติ
“ตยา จ มยา จ ลทฺธสาฏกา เทฺวปิ อนฺโตคพฺเภ ฐปิตา, คจฺฉ, ยํ อิจฺฉสิ, ตํ วิจินิตวฺ า คณฺหาหีติ ฯ
ส่วน(ภิกษุเจ้าถิ่น)รูปใด เก็บผ้าสาฎกทีต่ นเองและภิกษุอาคันตุกะนั้น ได้มารวมกันไว้แล้ว พูดกะภิกษุอาคันตุกะนั้นอย่างนีว้ ่า
“ผ้าสาฎกที่ท่านและผมได้ ทั้งสองผืนเก็บไว้ภายในห้อง, ท่านจงไปเลือกเอาผ้าที่ท่านปรารถนาเถิด.”
โส จ ลชฺชาย อาวาสิเกน ลทฺธํ ถูลสาฏกเมว คณฺเหยฺย ฯ
และ(ภิกษุอาคันตุกะ)นั้น ถือเอาผ้าสาฎกเนื้อหยาบที่ภิกษุเจ้าถิ่นได้มานั่นแล เพราะความเกรงใจ.
ตตฺราวาสิกสฺส วิจินิตฺวา คหิตาวเสสํ อิตรํ คณฺหโต อนาปตฺติ ฯ
บรรดา(ภิกษุอาคันตุกะและภิกษุเจ้าถิ่น)นั้น,
เมื่อภิกษุเจ้าถิ่นถือเอา(ผ้าสาฎก)นอกนี้ เหลือจากที่(อาคันตุกภิกษุ)เลือกเอาแล้ว, ไม่เป็นอาบัติ.
อาคนฺตุโก ภิกฺขุ, อาวาสิกานํ จีวรกมฺมํ กโรนฺตานํ, สมีเป ปตฺตจีวรํ ฐเปตฺวา
“เอเต สงฺโคปิสฺสนฺตีติ มญฺญมาโน นหายิตุํ วา อญฺญตฺร วา คจฺฉติ ฯ
ภิกษุอาคันตุกะ เมื่อพวกภิกษุเจ้าถิ่นทำจีวรกรรมอยู่ เก็บบาตรและจีวรไว้ในที่ใกล้
เข้าใจว่า “(พวกภิกษุเจ้าถิ่น)เหล่านั้น จักช่วยดูแลให้” จึงไปอาบน้ำหรือไปในที่อื่น.
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สเจ นํ อาวาสิกา สงฺโคเปนฺติ, อิจฺเจตํ กุสลํ, โน เจ, นฏฺเฐ, คีวา น โหติ ฯ
ถ้าภิกษุเจ้าถิ่นดูแล(บาตรและจีวร)นั้นไว้, (การช่วยดูแล)อย่างนี้นั้นเป็นการดี,
ถ้าไม่(ดูแลให้ไว้), (เมื่อบาตรและจีวรนั้น)สูญหายไป, ก็ไม่เป็นสินใช้.
สเจปิ โส “อิทํ ภนฺเต ฐเปถาติ วตฺวา คจฺฉติ, อิตเร จ กิจจฺ ปฺปสุตตฺตา น ชานนฺติ, เอเสว นโย ฯ
แม้ถ้า(ภิกษุอาคันตุกะ)นั้นกล่าวว่า “จงเก็บบาตรและจีวรนี้ได้ด้วยเถิด ขอรับ!” แล้วไป,
และ(ภิกษุเจ้าถิ่น)นอกนี้ไม่ทราบ เพราะมัวขวนขวายในกิจอยู่, ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
อถาปิ เต “อิทํ ภนฺเต ฐเปถาติ วุตตฺ า “มยํ [431] พฺยาวฏาติ ปฏิกฺขิปนฺติ.
อิตโร จ “อวสฺสํ ฐเปสฺสนฺตีติ อนาทิยติ ฺวา คจฺฉติ เอเสว นโย ฯ
แม้ถ้า(ภิกษุเจ้าถิ่น)เหล่านั้น (อันภิกษุอาคันตุกะ)กล่าวว่า “จงเก็บ(บาตรและจีวร)นี้ไว้ด้วยเถิด ขอรับ!”
ได้ปฏิเสธว่า “พวกข้าพเจ้ากำลังยุง่ ” และ(ภิกษุอาคันตุกะ)นอกนี้ ก็คดิ ว่า “ท่านเหล่านีจ้ กั เก็บไว้ให้แน่นอน” ไม่ตดิ ใจ แล้วไปเสีย,
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
สเจ ปน เตน ยาจิตา วา อยาจิตา วา “มยํ ฐเปสฺสาม, ตฺวํ คจฺฉาติ วทนฺติ, ตํ สงฺโคปิตพฺพํ ฯ
แต่ถา้ (ภิกษุเจ้าถิน่ ) ถูก(พระอาคันตุกะ)รูปนัน้ ขอร้องหรือไม่ขอก็ตาม พูดว่า “พวกข้าพเจ้าจักเก็บไว้ให้เอง, ท่านจงไปเถิด” ดังนี้.
(ภิกษุเจ้าถิ่น)ต้องดูแล(บาตรและจีวร)นั้น.
โน เจ สงฺโคเปนฺติ, นฏฺเฐ, คีวา ฯ
ถ้าไม่ดูแลไซร้, (เมื่อบาตรและจีวรนั้น) สูญหายไป, ย่อมเป็นสินใช้.
กสฺมา ฯ สมฺปฏิจฺฉิตตฺตา ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า (บาตรและจีวรนั้นพวกเธอ)รับรองเขาไว้.
โย ภิกฺขุ ภณฺฑาคาริโก หุตฺวา ปจฺจูสสมเยว ภิกฺขูนํ ปตฺตจีวรานิ เหฏฺฐาปาสาทํ โอโรเปตฺวา ทฺวารํ อปิทหิตฺวา
เตสํปิ อนาโรเจตฺวา ทูเร ภิกฺขาจารํ คจฺฉติ. ตานิ เจ โจรา หรนฺติ, ตสฺเสว คีวา ฯ
ภิกษุรปู ใดเป็นภัณฑาคาริก๑ เวลาจวนรุง่ สางนัน่ เอง ได้ขนบาตรและจีวรของภิกษุทง้ั หลาย ลงไปไว้ยงั ปราสาทชัน้ ล่าง ไม่ได้ปดิ ประตู
ทั้งไม่ได้บอกแม้แก่ภิกษุเหล่านั้น ไปเที่ยวภิกขาจารในที่ไกล,
ถ้าพวกโจรลักเอาบาตรและจีวรเหล่านั้นไปไซร้, ย่อมเป็นสินใช้แก่เธอแท้.

๑ ผู้รักษาเรือนคลัง
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โย ปน ภิกฺขูหิ “โอโรเปถ ภนฺเต ปตฺตจีวรานิ, กาโล สลากคฺคหณสฺสาติ วุตฺโต “สมาคตตฺถาติ ปุจฺฉิตฺวา
“อาม สมาคตมฺหาติ วุตฺเต, ปตฺตจีวรานิ นีหริตวฺ า นิกฺขิปิตฺวา ภณฺฑาคารทฺวารํ พนฺธิตวฺ า
“ตุมฺเห ปตฺตจีวรานิ คเหตฺวา เหฏฺฐาปาสาททฺวารํ ปฏิชคฺคิตวฺ า คจฺเฉยฺยาถาติ วตฺวา คจฺฉติ.
ตตฺร เจโก อลสชาติโก ภิกฺขุ, ภิกฺขูสุ คเตสุ, ปจฺฉา อกฺขีนิ ปุญฺฉนฺโต อุฏฺฐหิตวฺ า อุทกฏฺฐานํ วา มุขโธวนฏฺฐานํ วา คจฺฉติ ฯ
ส่วน(ภิกษุภัณฑาคาริก)รูปใด อันพวกภิกษุกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ! ท่านยกบาตรและจีวรลงมาเถิด บัดนี้ ได้เวลาจับสลาก”
จึงถามว่า “พวกท่านมาประชุมพร้อมกันแล้วหรือ?" เมื่อท่านเหล่านั้นเรียนว่า “มาประชุมพร้อมแล้ว ขอรับ!”
จึงได้ขนเอาบาตรและจีวรออกมาวางไว้ แล้วผูกประตู (ใส่กญุ แจ) ภัณฑาคาร (เรือนคลัง) แล้วสั่งว่า
“พวกท่านถือเอาบาตรและจีวรแล้ว ช่วยดูแลประตูปราสาทชั้นล่างด้วย แล้วจึงไป” ดังนี้แล้วไป.
ก็ใน(พวกภิกษุ)เหล่านั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีชาติขี้เกียจ, เมื่อภิกษุทั้งหลายไปกันแล้ว, มัวเช็ดนัยน์ตา ลุกขึ้นทีหลัง
เดินไปยังที่อาบน้ำ หรือที่ลา้ งหน้า.
ตํ ขณํ ทิสฺวา โจรา ตสฺส ปตฺตจีวรํ หรนฺติ, สุหฏํ ฯ
ขณะนั้นพวกโจรเห็นเข้า จึงลักบาตรและจีวรของภิกษุนั้นไป, (เป็นอันพวกโจร)ลักไปง่ายๆ.
ภณฺฑาคาริกสฺส คีวา น โหติ ฯ
ไม่เป็นสินใช้แก่ภิกษุภัณฑาคาริก (รูปนัน้ ).
สเจปิ โกจิ ภณฺฑาคาริกสฺส อนาโรเจตฺวา ว ภณฺฑาคาเร อตฺตโน ปริกฺขารํ ฐเปติ ฯ
แม้ถ้า(ภิกษุ)บางรูป ไม่ได้แจ้งแก่ภิกษุภัณฑาคาริกเลย เก็บบริขารของตนไว้ในภัณฑาคาร.
ตสฺมิมฺปิ นฏฺเฐ, ภณฺฑาคาริกสฺส คีวา น โหติ ฯ
แม้เมื่อ(บริขาร)นั้นสูญหายไป, ก็ไม่เป็นสินใช้แก่ภิกษุภัณฑาคาริก.
สเจ ปน ภณฺฑาคาริโก ตํ ทิสวฺ า “อฏฺฐาเน ฐปิตนฺติ คเหตฺวา ฐเปติ, นฏฺเฐ, ตสฺส คีวา ฯ
แต่ถ้าภิกษุภัณฑาคาริก เห็นบริขารนั้นแล้ว คิดว่า “เขาเก็บไว้ในที่ไม่ควร” จึงเอาไปเก็บไว้ให้,
(เมื่อบริขารนั้น)สูญหายไป, เป็นสินใช้แก่(ภิกษุภัณฑาคาริก)รูปนั้น.
สเจ ฐปิตภิกฺขุนา๑ “มยา ภนฺเต อีทิโส นาม ปริกฺขาโร ฐปิโต, [432] อุปธาเรยฺยาถาติ วุตฺโต “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉติ,
ทุนฺนิกฺขิตฺตํ วา มญฺญมาโน อญฺญสฺมึ ฐาเน ฐเปติ, ตสฺเสว คีวา ฯ
ถ้าภิกษุภัณฑาคาริก อันภิกษุผู้เก็บไว้กล่าวว่า “ผมเก็บบริขารชื่อนี้ไว้แล้ว ขอรับ! โปรดช่วยดูให้ด้วย” รับว่า “ได้”
หรือรูว้ ่าเก็บไม่ดี จึงเก็บไว้ในที่อื่นเสีย, (เมื่อบริขารนั้นสูญหายไป) เป็นสินใช้แก่(ภิกษุภัณฑาคาริก)นั้นเหมือนกัน.
“นาหํ ชานามีติ ปฏิกฺขิปนฺตสฺส ปน, นตฺถิ คีวา ฯ
แต่เมื่อเธอปฏิเสธว่า “ข้าพเจ้าไม่รับรู้”, ไม่เป็นสินใช้.
โยปิ, ตสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว, ฐเปติ, ภณฺฑาคาริกญฺจ น สมฺปฏิจฺฉาเปติ. นฏฺฐํ สุนฏฺฐเมว ฯ
ฝ่ายภิกษุใด เมื่อ(ภิกษุภัณฑาคาริก)เห็นอยู่นั่นเอง เก็บไว้, ทั้งไม่ให้ภิกษุภัณฑาคาริกรับรอง,
(บริขารของภิกษุนั้น)หายไป เป็นอันสูญหายไปด้วยดีแล.
๑ ฐปนกภิกขฺ ุนา ฯ
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สเจ ตํ ภณฺฑาคาริโก อญฺญตฺร ฐเปติ, นฏฺเฐ, คีวา ฯ
ถ้าภิกษุภัณฑาคาริก เก็บบริขารนั้นไว้ในที่แห่งอื่น, เมื่อสูญหายไป, เป็นสินใช้.
[โจรลักของสงฆ์ในเรือนคลัง ปรับสินไหมภิกษุผู้รกั ษา]
สเจ ภณฺฑาคารํ สุคตุ ฺตํ, สพฺโพ สงฺฆสฺส จ เจติยสฺส จ ปริกฺขาโร ตตฺเถว ฐปิยติ.
ถ้าภัณฑาคารเขาคุ้มครองเป็นอย่างดี, บริขารทั้งปวงของสงฆ์และของเจดีย์ เขาก็เก็บไว้ในภัณฑาคารนั้นแล.
ภณฺฑาคาริโก จ พาโล อพฺยตฺโต ทฺวารํ วิวริตฺวา ธมฺมกถํ วา โสตุํ อญฺญํ วา กิญฺจิ กาตุํ กตฺถจิ คจฺฉติ.
ตํขณํ ทิสวฺ า ยตฺตกํ โจรา หรนฺติ, สพฺพนฺตสฺส คีวา ฯ
แต่ภิกษุภัณฑาคาริกเป็นคนโง่ ไม่ฉลาด เปิดประตูทิ้งไว้ แล้วไปไหนๆ เสีย เพื่อฟังธรรมกถา หรือเพือ่ ทำกิจอะไรๆ อื่น
ขณะนั้นพวกโจรเห็นแล้ว ลักภัณฑะไปเท่าใด, ภัณฑะเท่านั้น เป็นสินใช้แก่เธอทั้งหมด.
ภณฺฑาคารโต นิกฺขมิตวฺ า พหิ จงฺกมนฺตสฺส วา ทฺวารํ วิวริตวฺ า สรีรํ อุตุํ คาหาเปนฺตสฺส วา
ตตฺเถว สมณธมฺมานุโยเคน นิสินฺนสฺส วา ตตฺเถว นิสีทิตวฺ า เกนจิ กมฺเมน พฺยาวฏสฺส วา
อุจฺจารปสฺสาวปีฬิตสฺสาปิ สโต, ตตฺเถว อุปจาเร วิชฺชมาเน, พหิ คจฺฉโต วา
อญฺเญน วา เกนจิ อากาเรน ปมตฺตสฺส สโต
ทฺวารํ วิวริตวฺ า วา วิวฏเมว ปวิสิตวฺ า วา สนฺธึ ฉินฺทิตฺวา วา ยตฺตกํ ตสฺส ปมาทปจฺจยา โจรา หรนฺติ, สพฺพํ ตสฺเสว คีวา ฯ
เมื่อ(ภัณฑาคาริก)ออกไปจากภัณฑาคาร จงกรมอยู่ภายนอก
หรือเปิดประตูไว้เพื่อให้ร่างกายรับอากาศ หรือนัง่ อยูด่ ว้ ยการตามประกอบสมณธรรมใน(ภัณฑาคาร)นัน่ เอง
หรือนัง่ ใน(ภัณฑาคาร)นัน้ เอง ขวนขวายด้วยกรรมบางอย่าง
หรือเป็นผูแ้ ม้ปวดอุจจาระปัสสาวะ เมือ่ อุปจารในทีน่ น้ั เองมีอยู่ แต่ไปเสียข้างนอก หรือเป็นผูเ้ ลินเล่อด้วยอาการอืน่ บางอย่าง,
พวกโจรเปิดประตู หรือเข้าทางประตูที่เปิดไว้นั่นเอง หรือตัดที่ต่อ ลัก(ภัณฑะ)ไปเท่าใด เพราะความเลินเล่อของเธอเป็นปัจจัย
(ภัณฑะ)เท่านั้น เป็นสินใช้แก่เธอนั้นแลทั้งหมด.
“อุณฺหสมเย ปน วาตปานํ วิวริตวฺ า นิปชฺชิตุํ วฏฺฏตีติ วทนฺติ ฯ
ฝ่าย(พระอาจารย์บางพวก)กล่าวว่า “ในฤดูร้อน จะเปิดหน้าต่างนอน ก็ควร”.
อุจฺจารปสฺสาวปีฬิตสฺส ปน, ตสฺมึ อุปจาเร อสติ, อญฺญตฺถ คจฺฉนฺตสฺส, คิลานปกฺเข ฐิตตฺตา อวิสโย, ตสฺมา คีวา น โหติ ฯ
แต่เมื่อปวดอุจจาระปัสสาวะแล้ว ไป(ใน)ที่อื่น ในเมื่ออุปจารนั้นไม่มี ไม่ใช่วิสัย เพราะเธอตั้งอยู่ในฝ่ายภิกษุไข้.
เพราะเหตุนั้น จึงไม่เป็นสินใช้.
โย ปน อนฺโต อุณฺหปีฬิโต ทฺวารํ สุคตุ ฺตํ กตฺวา พหิ นิกฺขมติ ฯ
ฝ่าย(ภิกษุ)ใดถูกความร้อนภายในเบียดเบียน จึงทำประตูให้เป็นของรักษาดี แล้วออกไปข้างนอก.
โจรา จ นํ คเหตฺวา “ทฺวารํ วิวราติ วทนฺติ ฯ ยาวตติยํ น วิวริตพฺพํ ฯ
และพวกโจรจับภิกษุนั้นแล้ว สั่งว่า “จงเปิดประตู”. เธอไม่ควรเปิด จนถึงครั้งที่ ๓.
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[433] ยทิ ปน เต โจรา “สเจ น วิวรสิ, ตญฺจ มาเรสฺสาม

ทฺวารญฺจ ภินฺทิตวฺ า ปริกฺขารํ หริสฺสามาติ ผรสุอาทีนิ อุกฺขิปนฺติ ฯ

แต่ถา้ พวกโจรนัน้ ขูว่ า่ “ถ้าท่านไม่ยอมเปิด, พวกเราจักฆ่าท่านเสีย และจักทำลายประตูลกั บริขารไป” แล้วเงือ้ ขวานเป็นต้นขึ้น.
“มยิ จ มเต, สงฺฆสฺส จ เสนาสเน วินฏฺเฐ, คุโณ นตฺถีติ วิวริตุํ วฏฺฏติ ฯ
เธอจะเปิดให้ ด้วยทำในใจว่า “เมือ่ เราตายแล้ว และเมือ่ เสนาสนะของสงฆ์ฉบิ หายแล้ว, ไม่มคี ณ
ุ งามความดีเลย” ดังนี้ สมควรอยู่.
อิธาปิ “อวิสยตฺตา คีวา นตฺถีติ วทนฺติ ฯ
แม้ใน(อธิการ)นี้ (พระอาจารย์บางพวก) กล่าวว่า “ไม่มีสินใช้ เพราะไม่ใช่วิสัย”.
สเจ โกจิ อาคนฺตุโก กุญฺจกิ ํ วา เทติ ทฺวารํ วา วิวรติ, ยตฺตกํ โจรา หรนฺติ, สพฺพํ ตสฺส คีวา ฯ
ถ้าภิกษุอาคันตุกะบางรูป ไขกุญแจ หรือเปิดประตูไว้, พวกโจรลัก(ภัณฑะ)ไปเท่าใด,
(ภัณฑะ)เท่านั้น เป็นสินใช้แก่อาคันตุกะนั้นทั้งหมด.
สงฺเฆน ภณฺฑาคารคุตตฺ ตฺถาย สูจิยนฺตกํ จ กุญฺจิกมุทฺทกิ า จ โยเชตฺวา ทินฺนา โหติ ฯ
สลักยนต์และห่วงกุญแจ เป็นของที่สงฆ์จัดให้ไว้ เพื่อประโยชน์แก่การรักษาภัณฑาคาร.
ภณฺฑาคาริโก ฆฏิกมตฺตํ ทตฺวา นิปชฺชติ ฯ
ภัณฑาคาริกใส่เพียงลิ่มสลัก แล้วนอน.
โจรา วิวริตวฺ า ปริกฺขารํ หรนฺติ ฯ ตสฺเสว คีวา ฯ
พวกโจรเปิดเข้าไป ลักบริขาร. เป็นสินใช้แก่เธอแท้.
สูจยิ นฺตกญฺจ กุญจฺ กิ มุททฺ กิ ญฺจ โยเชตฺวา นิปนฺนํ ปเนตํ. สเจ โจรา อาคนฺตวฺ า “วิวราติ วทนฺติ, ตตฺถ ปุรมิ นเยเนว ปฏิปชฺชติ พฺพํ ฯ
แต่ภัณฑาคาริกนั้น ใส่สลักยนต์และห่วงกุญแจแล้วนอน,
ถ้าพวกโจรมา ขู่ว่า “จงเปิด” เธอพึงปฏิบัติ ใน(คำขู่)ของพวกโจรนั้น ตามนัยก่อนนั่นแล.
เอวํ คุตฺตึ กตฺวา นิปนฺเน, ปน สเจ ภิตฺตึ วา ฉทนํ วา ภินฺทติ ฺวา อุมฺมงฺเคน วา ปวิสติ ฺวา หรนฺติ. น ตสฺส คีวา ฯ
ก็เมื่อ(ภัณฑาคาริก)นั้นทำการคุ้มครองอย่างนั้นแล้ว จึงนอน,
ถ้า(พวกโจร)ทำลายฝาหรือหลังคา หรือเข้าไปทางอุโมงค์ ลักของไป, ไม่เป็นสินใช้แก่เธอ.
สเจ ภณฺฑาคาเร อญฺเญปิ เถรา วสนฺติ, วิวเฏ ทฺวาเร, อตฺตโน ปริกฺขารํ คเหตฺวา คจฺฉนฺติ.
ภณฺฑาคาริโก, เตสุ คเตสุ, ทฺวารํ น ชคฺคติ. สเจ ตตฺถ กิญฺจิ อวหริยติ, ภณฺฑาคาริกสฺส อิสฺสรตาย ภณฺฑาคาริกสฺเสว คีวา ฯ
ถ้าพระเถระแม้เหล่าอื่นอยู่ในภัณฑาคาร. เมื่อประตูเปิดแล้ว, ท่านจึงถือเอาบริขารของตนๆ ไป.
ภัณฑาคาริก ไม่ระวังประตู ในเมื่อพระเถระเหล่านั้นไปแล้ว.
ถ้าของอะไรๆ ใน(ภัณฑาคาร)นั้นถูกลักไป, เป็นสินใช้แก่ภัณฑาคาริกเท่านั้น เพราะภัณฑาคาริกเป็นใหญ่ (ในการดูแล).
เถเรหิ ปน สหาเยหิ ภวิตพฺพํ ฯ อยํ ตตฺถ สามีจิ ฯ
แต่พวกพระเถระต้องเป็นสหายช่วยเหลือ. นี้เป็นสามีจิ(กรรม)ใน(ภัณฑาคาร)นั้น.
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ยทิ ปน ภณฺฑาคาริโก “ตุมฺเห พหิ ฐตฺวาว ตุมฺหากํ ปริกฺขารํ คณฺหาถ, มา ปวิสถาติ วทติ.
เตสญฺจ เอโก โลลมหาเถโร สามเณเรหิ เจว อุปฏฺฐาเกหิ จ สทฺธึ ภณฺฑาคารํ ปวิสติ ฺวา นิสีทติ เจว นิปชฺชติ จ.
ยตฺตกํ ภณฺฑํ นสฺสติ, สพฺพนฺตสฺส คีวา ฯ
แต่ถ้าภัณฑาคาริกบอกว่า “ขอพวกท่านจงยืนอยู่ข้างนอกนั่นแหละ แล้วรับบริขารของพวกท่านเถิด อย่าเข้ามา”.
ก็บรรดา(ภิกษุ)เหล่านั้น พระมหาเถระเหลวไหลรูปหนึ่ง พร้อมด้วยสามเณรและอุปัฏฐากทั้งหลาย
เข้าไปยังภัณฑาคาร นั่งและนอน. (ภัณฑะ)หายไปเท่าใด เป็นสินใช้แก่(พระเถระ)นั้นทั้งหมด.
[434] ภณฑาคาริเกน ปน อวเสสตฺเถเรหิ จ สหาเยหิ ภวิตพฺพํ ฯ

ฝ่ายภัณฑาคาริกและพระเถระที่เหลือ ต้องเป็นสหายช่วยเหลือ.
อถ ภณฺฑาคาริโกว โลลสามเณเร จ อุปฏฺฐาเก จ คเหตฺวา ภณฺฑาคาเร นิสีทติ เจว นิปชฺชติ จ.
ยํ ตตฺถ นสฺสติ สพฺพนฺตสฺเสว คีวา ฯ
ถ้าภิกษุภัณฑาคาริกนั่นเอง พาเอาพวกสามเณรเหลวไหลและพวกอุปัฏฐาก ไปนั่งและนอนอยู่ในภัณฑาคาร.
(สิ่งของ)ใดในภัณฑาคารนั้น หายไป, ของทั้งหมดนั้น เป็นสินใช้ แก่(ภิกษุภัณฑาคาริก)นั้นเท่านั้น.
ตสฺมา ภณฺฑาคาริเกเนว ตตฺถ วสิตพฺพํ ฯ
เพราะเหตุนั้น ภิกษุภัณฑาคาริกเท่านั้น พึงอยู่ในภัณฑาคารนั้น.
อวเสเสหิ มณฺฑเป จ รุกฺขมูเล จ วสิตพฺพํ, น จ ภณฺฑาคาเรติ ฯ
ที่เหลือ ควรอยู่ที่มณฑป หรือโคนต้นไม้ ไม่ควรอยู่ในภัณฑาคารเลย ด้วยประการฉะนี้ .
เย ปน อตฺตโน อตฺตโน สภาคภิกฺขูนํ วสนคพฺเภสุ ปริกฺขารํ ฐเปนฺติ. ปริกฺขาเร นฏฺเฐ, เยหิ ฐปิโต, เตสํเยว คีวา ฯ
อนึ่ง ภิกษุเหล่าใด เก็บบริขารของพวกภิกษุผู้เป็นสภาคกันไว้ในห้องที่อยู่ของตนๆ.
เมื่อบริขารหายไป, ก็เป็นสินใช้แก่พวกภิกษุที่เก็บไว้เท่านั้น.
อิตเรหิ ปน สหาเยหิ ภวิตพฺพํ ฯ
ฝ่ายภิกษุนอกนี้ ต้องเป็นสหายช่วยเหลือ.
ยทิ ปน สงฺโฆ ภณฺฑาคาริกสฺส วิหาเรเยว ยาคุภตฺตํ ทาเปติ. โส จ ภิกฺขาจารตฺถาย คามํ คจฺฉติ นฏฺฐนฺตสฺเสว, คีวา ฯ
แต่ถ้าสงฆ์สั่งให้ถวายข้าวยาคูและภัตร แก่ภกิ ษุภัณฑาคาริก ในวิหารนั่นเอง.
แต่(ภิกษุภัณฑาคาริก)รูปนั้น (ยังขืน) เข้าไปสู่บ้าน เพื่อต้องการภิกขาจาร.
(สิ่งของ)หายไป, ย่อมเป็นสินใช้ แก่(ภิกษุภัณฑาคาริก)รูปนั้นนั่นเทียว.
ภิกฺขาจารํ ปวิสนฺเตหิ อติเรกจีวรํ รกฺขณตฺถาย ฐปิตวิหารวาริกสฺสาปิ ยาคุภตฺตํ วา นิวาปํ วา ลภมานสฺเสว ภิกฺขาจารํ คจฺฉโต
ยํ ตตฺถ นสฺสติ, สพฺพํ คีวา ฯ
แม้เมื่อภิกษุผู้อยู่เวรเฝ้าวิหาร ทีพ่ วกภิกษุผู้เข้าไปภิกขาจารตั้งไว้ เพื่อต้องการให้รกั ษาอติเรกจีวร
ทั้งๆ เมื่อได้ยาคูและภัตร หรือค่าภัตตาหาร (ก็ยังขืน) ไปภิกขาจาร,
สิ่งของใด ใน(วิหาร)นั้น หายไป, สิ่งของนั้นทั้งหมด เป็นสินใช้ (แก่เธอ).

เรื่องอนุบัญญัติทุตยิ ปาราชิก • [โจรลักของสงฆ์ในเรือนคลัง ปรับสินไหมภิกษุผู้รักษา] • หน้า ๖๘๕

น เกวลญฺจ เอตเมว, ภณฺฑาคาริกสฺส วิย ยํ ตสฺส จ ปมาทปจฺจยา นสฺสติ, สพฺพํ คีวา ฯ
และ(สิ่งของ)นั้นเท่านั้น (จะเป็นสินใช้)อย่างเดียวก็หามิได้,
ก็สิ่งของใดหายไป เพราะความเลินเล่อของภิกษุผู้อยู่เวรเฝ้าวิหารนั้นเป็นปัจจัย,
สิ่งของนั้นทั้งหมด เป็นสินใช้แก่เธอ ดุจเป็นสินใช้แก่ภิกษุภัณฑาคาริกฉะนั้น๑
สเจ วิหาโร มหา โหติ, อญฺญํ ปเทสํ รกฺขิตุํ คจฺฉนฺตสฺส, อญฺญสฺมึ ปเทเส นิกฺขิตฺตํ หรนฺติ, อวิสยตฺตา คีวา น โหติ ฯ
ถ้าเป็นวิหารใหญ่, เมื่อเธอเดินไปเพื่อรักษาส่วนอื่น, (พวกโจร)ลักเอาสิ่งของที่เก็บไว้ในที่อกี ส่วนหนึ่ง,
ย่อมไม่เป็นสินใช้เพราะเป็นเหตุเหลือวิสัย.
อีทิเส ปน วิหารเวมชฺเฌ สพฺเพสํ โอสรณฏฺฐาเน ปริกฺขาเร ฐเปตฺวา นิสีทติ พฺพํ ฯ
ก็ใน(วิหารใหญ่)เช่นนี้ (อันภิกษุผู้อยู่เวรเฝ้าวิหาร) ควรเก็บบริขารทั้งหลายไว้ ในที่ประชุมแห่ง(ภิกษุ)ทั้งปวง
แล้วนั่ง (เฝ้า) อยูใ่ นท่ามกลางวิหาร.
วิหารวาริกา วา เทฺว ตโย ฐเปตพฺพา ฯ
อนึ่ง พึงตั้งภิกษุอยู่เวรเฝ้าวิหารไว้ ๒-๓ รูป.
สเจ เตสมฺปิ อปฺปมตฺตานํ อิโตจีโตจ รกฺขตํเยว กิญฺจิ นสฺสติ คีวา น โหติ ฯ
ถ้าแม้เมื่อเธอเหล่านั้น มิได้เป็นผู้เลินเล่อเลย (คอยระวัง)รักษาอยู่ข้างโน้นและข้างนี้ทีเดียว,
สิ่งของอะไรๆ หายไป, ก็ไม่เป็นสินใช้แก่เธอเหล่านั้น.
วิหารวาริเก พนฺธิตวฺ า หริตภณฺฑํปิ โจรานํ ปฏิปถํ คเตสุ อญฺเญน มคฺเคน หริตภณฺฑมฺปิ น เตสํ คีวา ฯ
สิ่งของที่พวกโจรมัดภิกษุผู้อยู่เวรเฝ้าวิหารไว้แล้ว ลักเอาไปก็ดี
สิ่งของที่ถูกโจรลักไปโดยทางอื่น ในเมื่อภิกษุอยู่เวรเฝ้าวิหารเดินสวนทางพวกโจรก็ดี ไม่เป็นสินใช้แก่เธอเหล่านั้น .
สเจ วิหารวาริกานํ วิหาเร ทาตพฺพํ ยาคุภตฺตํ วา นิวาโป วา [435] น โหติ,
เตหิ ปตฺตพฺพลาภโต อติเรกา เทฺว ติสฺโส ยาคุสลากา เตสํ ปโหนกภตฺตสลากา จ, ฐเปตุํ วฏฺฏติ ฯ
ถ้าข้าวยาคูและภัตร หรือค่าภัตตาหารที่จะพึงถวายในวิหาร ไม่มีแก่ภิกษุอยู่เวรเฝ้าวิหาร,
จะตั้งสลากข้าวยาคู ๒-๓ ที่ ซึ่งเหลือเฟือจากลาภที่(ภิกษุ)เหล่านั้นพึงได้ และสลากภัตรอันเพียงพอแก่เธอเหล่านั้น ก็ควร.
นิพทฺธํ กตฺวา ปน น ฐเปตพฺพา ฯ
แต่ไม่ควรตั้งให้เป็นประจำ.
มนุสฺสา หิ วิปฏิสาริโน โหนฺติ “วิหารวาริกาเยว อมฺหากํ ภตฺตํ ภุญฺชนฺตีติ ฯ
ตสฺมา ปริวตฺเตตฺวา ปริวตฺเตตฺวา ฐเปตพฺพา ฯ
เพราะว่า พวกชาวบ้าน จะมีความร้อนใจว่า “พวกภิกษุผู้อยู่เวรเฝ้าวิหารเท่านั้น ย่อมฉันภัตรของพวกเรา”.
เพราะเหตุนั้น จึงควรตั้งผลัดเปลี่ยนเวียนกันไป.

๑ เหมือนสิ่งของที่หายไปเพราะความประมาทของภิกษุภัณฑาคาริก เป็นสินใช้แก่ภิกษุภัณฑาคาริกฉะนั้น
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สเจ เตสํ สภาคา สลากภตฺตานิ อาหริตฺวา เทนฺติ, อิจฺเจตํ กุสลํ. โน เจ เทนฺติ, วารํ คาหาเปตฺวา นีหราเปตพฺพานิ ฯ
ถ้าพวกภิกษุที่เป็นสภาคกันของ(ภิกษุอยู่เวรเฝ้าวิหาร)เหล่านี้ นำสลากภัตรมาถวาย, การถวายอย่างนี้นั้น เป็นการดี.
ถ้าไม่ถวาย, ควรให้ภิกษุทั้งหลายรับวาระ แล้วให้นำมาถวายเถิด.
สเจ วิหารวาริโก เทฺว ติสฺโส ยาคุสลากา จตฺตาริ ปญฺจ สลากภตฺตานิ จ ลภมาโนว ภิกฺขาจารํ คจฺฉติ,
ภณฺฑาคาริกสฺส วิย สพฺพํ นฏฺฐํ คีวา โหติ ฯ
ถ้าภิกษุผู้อยู่เวรเฝ้าวิหาร เมื่อได้รับสลากข้าวยาคู ๒-๓ ที่และสลากภัตร ๔-๕ ที่อยู่เทียว (ก็ยังขืน) ไปภิกขาจาร,
(สิ่งของหายไป), ทั้งหมดเป็นสินใช้แก่เธอ เหมือนเป็นสินใช้แก่ภิกษุภัณฑาคาริกฉะนั้น.
สเจ สงฺฆสฺส วิหารปาลานํ ทาตพฺพํ ภตฺตํ วา นิวาโป วา นตฺถิ,
ภิกฺขู วิหารวารํ คเหตฺวา อตฺตโน อตฺตโน นิสฺสิตเก ชคฺคนฺติ๑ สมฺปตฺตํ วารํ อคฺคเหตุํ น ลภนฺติ.
ยถา อญฺเญ ภิกฺขู กโรนฺติ, ตเถว กาตพฺพํ ฯ
ถ้าภัตรหรือค่าภัตตาหารของสงฆ์ ที่จะพึงถวายแก่ภิกษุผู้เฝ้าวิหารไม่มี,
ภิกษุทั้งหลายรับวาระเฝ้าวิหารแล้ว จึงให้นิสิตของตนๆ ช่วยปฏิบัติ จะไม่รับเอาวาระที่มาถึงไม่ได้,
ควรทำเหมือนอย่างที่ภิกษุเหล่าอื่นทำอยู่ฉะนั้น.
ภิกฺขูหิ ปน, อสหายสฺส วา อตฺตทุติยสฺส วา ยสฺส สภาโค ภิกฺขุ ภตฺตํ อาเนตฺวา ทาตา นตฺถิ, เอวรูปสฺส วาโร น ปาเปตพฺโพ ฯ
แต่วา่ ภิกษุใด ไม่มีสหายหรือไม่มีเพื่อน ไม่มีภิกษุผู้ชอบพอกันทีจ่ ะนำภัตรมาให้,
ภิกษุทั้งหลาย ไม่ควรให้วาระถึงแก่ภิกษุเห็นปานนั้น.
ยมฺปิ ปากวฏฺฏตฺถาย วิหาเร ฐเปนฺติ, ตํ คเหตฺวา อุปชีวนฺเตน ฐาตพฺพํ ฯ
(ภิกษุทั้งหลาย) ตั้งแม้(ส่วน)ใด ไว้ในวิหาร เพื่อประโยชน์เป็นเสบียง, ภิกษุผู้ถือเอา(ส่วน)นั้นเลี้ยงชีพ ต้องดำรงหน้าที่.
โย ตํ น อุปชีวติ, วารํ น คาหาเปตพฺโพ ฯ
(ภิกษุ)ใด มิได้(รับเอาส่วน)นั้นเลี้ยงชีพ, ไม่ควรให้ภิกษุนั้นรับวาระ.
ผลาผลตฺถายปิ วิหาเร ภิกฺขุํ ฐเปนฺติ ชคฺคิตฺวา โคเปตฺวา ผลวาเรน ภาเชตฺวา ขาทนฺติ ฯ
ภิกษุทั้งหลายแต่งตั้งภิกษุไว้ในวิหาร แม้เพื่อต้องการให้รักษาผลไม้น้อยใหญ่.
ครั้นดูแลคุ้มครองแล้ว ก็แจกกัน ขบฉัน ตามคราวแห่งผลไม้.
โย ตานิ ขาทติ เตน ฐาตพฺพํ ฯ อนุปชีวนฺโต น คาหาเปตพฺโพ ฯ
ภิกษุที่ขบฉันผลไม้เหล่านั้น ต้องรับหน้าที่, ภิกษุผู้ไม่ได้อาศัย(ผลไม้เหล่านั้น)เลี้ยงชีพ ไม่ควรให้รับวาระ.
เสนาสนมญฺจ ปีฐ ปจฺจตฺถรณรกฺขณตฺถายปิ ฐเปนฺติ ฯ
(ภิกษุทั้งหลาย)ย่อมแต่งตั้งภิกษุไว้ แม้เพื่อต้องการให้รักษาเสนาสนะ เตียง ตั่ง และเครื่องปูลาด,
อาวาเส วสนฺเตน ฐาตพฺพํ ฯ
ภิกษุผู้อยู่ในอาวาสต้องปฏิบัติหน้าที่.
๑ ชคฺคาเปนฺติ ฯ
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อพฺโภกาสิโก ปน [436] รุกฺขมูลิโก วา น คาหาเปตพฺโพ ฯ
ส่วนภิกษุผู้ถืออัพโภกาสิกธุดงค์กด็ ี ผู้ถือรุกขมูลิกธุดงค์ก็ดี ไม่ควรให้รับวาระ.
“เอโก นวโก โหติ. พหุสฺสุโต ปน พหูนํ ธมฺมํ วาเจติ ปริปุจฺฉํ เทติ ปาลึ วณฺเณติ ธมฺมกถํ กเถติ.
สงฺฆสฺส ภารํ นิตฺถรติ. อยํ ลาภํ ปริภุญฺชนฺโตปิ อาวาเส วสนฺโตปิ วารํ น คาเหตพฺโพ ปุริสวิเสโส นาม ญาตพฺโพติ วทนฺติ ฯ
อาจารย์บางพวกกล่าวว่า “ภิกษุรูปหนึ่งยังเป็นพระนวกะอยู่. แต่เธอเป็นพหุสูต สอนธรรม ให้การสอบถาม พรรณนาบาลี
แสดงธรรมกถา แก่ภิกษุเป็นอันมาก ทั้งช่วยภาระของสงฆ์ด้วย, ภิกษุนี้ บริโภคลาภอยู่ก็ดี อยู่ในอาวาสก็ดี ไม่ควรให้รับวาระ,
พึงรู้วา่ ชื่อว่าเป็นคนพิเศษ.”
อุโปสถาคารปฏิมาฆรชคฺคกสฺส ปน เทฺวคุณํ ยาคุภตฺตํ เทวสิกํ ตณฺฑุลนาฬี สํวจฺฉเร ติจวี รํ
ทสวีสคฺฆนกํ กปฺปิยภณฺฑญฺจ ทาตพฺพํ ฯ
แต่ภิกษุผู้รกั ษาโรงอุโบสถและเรือนพระปฏิมา ควรให้ข้าวยาคูและภัตรเป็นทวีคูณ
ข้าวสารทะนานหนึ่งทุกวัน ไตรจีวรประจำปี และกัปปิยภัณฑ์ที่มีราคาถึง ๑๐ หรือ ๒๐ กหาปณะ.
สเจ ปน ตํ ลภมานสฺเสว, ปมาเทน ตตฺถ กิญฺจิ นสฺสติ, สพฺพํ คีวา ฯ
ก็ถ้าเมื่อเธอได้รับข้าวยาคูและภัตรนั้นอยู่นั่นเอง,
สิ่งของอะไรๆ ใน(โรงอุโบสถและเรือนพระปฏิมา)นั้น หายไป เพราะความเลินเล่อ, เป็นสินใช้แก่เธอทั้งหมด.
พนฺธติ ฺวา พลกฺกาเรน อจฺฉินฺนํ ปน น คีวา ตสฺส ฯ
แต่(สิ่งของ)ที่ถูก(พวกโจร)ผูกมัดตัวเธอไว้แล้ว แย่งชิงเอาไป โดยพลการ ย่อมไม่เป็นสินใช้แก่เธอ.
ตตฺถ เจติยสฺส วา สงฺฆสฺส วา สนฺตเกน เจติยสฺส สนฺตกํ รกฺขาเปตุํ วฏฺฏติ ฯ
การที่จะให้เธอรักษาสมบัติของเจดีย์ พร้อมด้วยสมบัติของเจดีย์ (ด้วยกัน) หรือ (พร้อมด้วยสมบัติ) ของสงฆ์
ใน(โรงอุโบสถเป็นต้น)นั้น สมควรอยู่.
เจติยสฺส สนฺตเกน สงฺฆสฺส สนฺตกํ รกฺขาเปตุํ น วฏฺฏติ ฯ
แต่การที่จะให้เธอรักษาสมบัติของสงฆ์ พร้อมด้วยสมบัติของเจดีย์ ไม่ควร.
ยํ ปน เจติยสฺส สนฺตเกน สทฺธึ สงฺฆสฺส สนฺตกํ ฐปิตํ โหติ,
ตํ เจติยสฺส สนฺตเก รกฺขาปิเต รกฺขิตเมว โหตีติ เอวํ วฏฺฏติ ฯ
แต่(สิ่งของ)อันใด ที่เป็นของสงฆ์ เก็บไว้กับด้วยของเจดีย์,
(สิ่งของ)ของสงฆ์นั้น เมื่อให้รักษาของเจดีย์แล้ว ก็เป็นอันรักษาไว้แล้วเหมือนกัน เพราะฉะนั้น (การรักษาไว้)อย่างนั้น ควรอยู่.
ปกฺขวาเรน อุโปสถาคาราทีนิ รกฺขโตปิ, ปมาทวเสน นฏฺฐํ คีวาเยวาติ ฯ
แม้เมื่อภิกษุรักษา(สถานที่ทั้งหลาย)มีโรงอุโบสถเป็นต้น ตามวาระแห่งปักษ์,
(สิ่งของ)ที่หายไป เพราะอำนาจความเลินเล่อ ย่อมเป็นสินใช้เหมือนกัน ฉะนี้แล.
อุปนิธิกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยของที่เขาฝากไว้.
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กถาว่าด้วยด่านภาษี
สุงฺกํ ตโต หนนฺตีติ๑ สุงฺกฆาฏํ ฯ
(ชนทั้งหลาย) ย่อมตระบัดภาษี จาก(ที่)นั้น เหตุนั้น (ที่)นั้น ชือ่ ว่าสุงกฆาฏะ (ทีเ่ ป็นแดนตระบัดภาษี).
สุงฺกฏฺฐานสฺเสตํ อธิวจนํ ฯ
คำว่า สุงกฆาฏะ นั่น เป็นชื่อของด่านภาษี.
ตํ หิ ยสฺมา ตโต สุงฺการหํ ภณฺฑํ สุงฺกํ อทตฺวา นีหรนฺตา รญฺโญ สุงฺกํ หนนฺติ วินาเสนฺติ ตสฺมา “สุงฺกฆาฏนฺติ วุตตฺ ํ ฯ
จริงอยู่ (ด่านภาษี)นั้น ท่านเรียกว่า สุงกฆาฏะ
เพราะเหตุที่ ชนทั้งหลาย เมื่อไม่เสียภาษี นำภัณฑะอันควรแก่ภาษี ออกไปจากที่นั้น ชื่อว่าตระบัดภาษี
คือยังภาษีของพระราชาให้พินาศ.
“ตตฺร ปวิสติ ฺวาติ ตตฺร ปพฺพตขณฺฑาทีสุ รญฺญา ปริจฺเฉทํ กตฺวา ฐปิเต สุงฺกฏฺฐาเน ปวิสิตวฺ า ฯ
สองบทว่า ตตฺร ปวิสติ ฺวา๒ มีความว่า เข้าไปในด่านภาษี ทีพ่ ระราชาทรงทำกำหนดเขตตั้งไว้ ในที่ทั้งหลายมีเขาขาดเป็นต้นนั้น.
“ราชคฺฆํ ภณฺฑนฺติ ราชารหํ [437] ภณฺฑํ ฯ
สองบทว่า ราชคฺฆํ ภณฺฑํ ได้แก่ ภัณฑะที่ควรแก่พระราชา.
ยโต รญฺโญ ปญฺจมาสกํ วา อติเรกปญฺจมาสกํ วา อคฺฆนกํ สุงฺกํ ทาตพฺพํ โหติ, ตํ ภณฺฑนฺติ อตฺโถ ฯ
อธิบายว่า “ภาษีมีราคาถึง ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ มาสก เป็นของทีต่ นควรถวายแด่พระราชา จาก(ภัณฑะ)ใด,
ซึ่ง(ภัณฑะ)นั้น.”
“ราชกนฺติปิ ปาโฐ ฯ อยเมวตฺโถ ฯ
ปาฐะว่า ราชกํ บ้าง. เนื้อความก็อย่างนี้เหมือนกัน.
เถยฺยจิตฺโต “อิโต รญฺโญ สุงฺกํ น ทสฺสามีติ เถยฺยจิตตฺ ํ อุปฺปาเทตฺวา ตํ ภณฺฑํ อามสติ ทุกฺกฏํ ฯ
ภิกษุเป็นผู้มีไถยจิต คือยังไถยจิตให้เกิดขึ้นว่า “เราจะไม่เสียภาษีแก่พระราชาจาก(ภัณฑะ)นี้”
แล้วลูบคลำจับต้องภัณฑะนั้น ต้องทุกกฏ.
ฐปิตฏฺฐานโต คเหตฺวา ถวิกาย วา ปกฺขิปติ ปฏิจฺฉนฺนฏฺฐาเน วา อูรุนา สทฺธึ พนฺธติ ถุลฺลจฺจยํ ฯ
หยิบจากที่ทวี่ างไว้ ใส่ในย่าม หรือผูกติดไว้กับขาอ่อนในที่ปกปิด ต้องถุลลัจจัย.
สุงฺกฏฺฐาเนน ปริจฺฉินฺนตฺตา ฐานา จาวนํ น โหติ ฯ
การที่ให้เคลื่อนจากฐาน ชื่อว่าย่อมไม่มี เพราะอวหารนี้ พระผู้มพี ระภาคทรงกำหนดด้วยด่านภาษี.
สุงฺกฏฺฐานปริจฺเฉทํ ทุติยํ ปาทํ อติกฺกาเมติ ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุยังเท้าที่ ๒ ให้กา้ วล่วงเขตกำหนดด่านภาษีไป ต้องปาราชิก.
๑ สุงฺกํ ฆฏฺเฏนฺติ อาหจฺจ คณฺหนฺติ เอตฺถาตีติ อมฺหากํ มติ ฯ
๒ บาลีมหาวิภังค์ตรงนี้ว่า ตตฺร ปวิสิตฺวา ราชคฺฆํ ภณฺฑํ ปญฺจมาสกํ วา อติเรกปญฺจมาสกํ วา อคฺฆนกํ เถยฺยจิตฺโต อามสติ.
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“พหิ สุงกฺ ฆาฏํ ปาเตตีติ ราชปุริสานํ อญฺญาวิหิตภาวํ ปสฺสิตวฺ า อนฺโต ฐิโตว พหิ ปาตนตฺถาย ขิปติ.
ตญฺเจ อวสฺสํ ปตนกํ, หตฺถโต มุตตฺ มตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
สองบทว่า พหิ สุงกฺ ฆาฏํ ปาเตติ มีความว่า ภิกษุเห็นราชบุรุษทั้งหลายส่งใจไปในที่อื่น
ยืนอยู่ภายในนั่นเทียว ขว้างภัณฑะไป เพื่อต้องการให้ตกไปภายนอก.
ถ้า(ภัณฑะ)นั้น เป็นของจะต้องตกไปได้แน่, พอหลุดจากมือ, เธอต้องปาราชิก.
ตญฺจ รุกฺเข วา ขาณุมฺหิ วา ปฏิหตํ พลววาตเวคุกฺขิตฺตํ วา หุตฺวา ปุน อนฺโตเยว ปตติ รกฺขติ ฯ
ถ้า(ภัณฑะ)นั้น กระทบต้นไม้ หรือตอไม้ หรือถูกกำลังลมแรงหอบขึ้น ตกไปในภายในนั่นแลอีก ยังรักษาอยู่.
ปุน คณฺหิตฺวา ขิปติ ปุพฺเพ วุตตฺ นเยเนว ปาราชิกํ ฯ
เธอหยิบขว้างไปอีก ต้องปาราชิก ตามนัยทีก่ ล่าวแล้วในหนหลังนั่นแล.
ภูมิยํ ปติตวฺ า วฏฺฏนฺตํ ปุน อนฺโต ปวิสติ ปาราชิกเมว ฯ
ถ้าภัณฑะนั้นตกทีพ่ ื้นดิน แล้วกลิ้งเข้ามาข้างในอีก เธอต้องปาราชิกเหมือนกัน.
กุรุนฺทีสงฺเขปฏฺฐกถาสุ ปน “สเจ พหิ ปติตํ ฐตฺวา วฏฺฏนฺตํ ปวิสติ ปาราชิกํ. สเจ อติฏฺฐมานํเยว วฏฺฏติ ฺวา ปวิสติ รกฺขตีติ วุตฺตํ ฯ
ส่วนในกุรุนที และสังเขปอรรถกถากล่าวว่า
“ถ้าภัณฑะนั้นตกไปข้างนอก หยุดแล้วจึงกลิ้งเข้าไป เธอต้องปาราชิก. ถ้ายังไม่ทันหยุดเลย กลิ้งเข้าไป ยังรักษาอยู่.”
อนฺโต ฐตฺวา หตฺเถน วา ปาเทน วา ยฏฺฐิยา วา วฏฺเฏติ อญฺเญน วา วฏฺฏาเปติ.
สเจ อฏฺฐตฺวา วฏฺฏมานํ คตํ ปาราชิกํ ฯ อนฺโต ฐตฺวา พหิ คจฺฉนฺตํ รกฺขติ ฯ
ภิกษุยืนอยู่ภายใน ใช้มือ หรือเท้า หรือไม้เท้าเขี่ยกลิ้งไป หรือว่าให้ผู้อื่นกลิ้งไป,
ถ้าภัณฑะนั้นไม่หยุด กลิ้งออกไป ต้องปาราชิก, ภัณฑะนั้นหยุดอยู่ข้างในแล้ว จึง (กลิ้ง) ออกไปข้างนอก ยังรักษาอยู่.
“วฏฺฏิตวฺ า คมิสฺสตีติ วา “อญฺโญ นํ วฏฺเฏสฺสตีติ วา อนฺโต ฐปิตํ
ปจฺฉา สยํ วา วฏฺฏมานํ อญฺเญน วา วฏฺฏิตํ พหิ คจฺฉติ รกฺขติเยว ฯ
ภัณฑะที่ภิกษุวางไว้ภายใน ด้วยคิดว่า “จักกลิ้งออกไปเอง” หรือว่า “ผู้อื่นจักให้มันกลิ้งออกไป”
ภายหลังกลิ้งไปเอง หรือผู้อื่นกลิ้งจึงออกไปข้างนอก. ยังรักษาอยู่เหมือนกัน.
สุทฺธจิตฺเตน ฐปิเต ปน ตถา คจฺฉนฺเต วตฺตพฺพเมว [438] นตฺถิ ฯ
แต่ในภัณฑะที่ภกิ ษุวางไว้ดว้ ยจิตบริสทุ ธิ์ กลิ้งออกไปอย่างนั้น ไม่มีคำที่จะพึงกล่าวเลย.
เทฺว ปุฏเก เอกาพทฺเธ กตฺวา สุงฺกฏฺฐานสีมนฺตเร ฐเปติ ฯ
กิญฺจาปิ พหิปุฏเก สุงกฺ ํ ปาทํ อคฺฆติ, เตน สทฺธึ เอกาพทฺธตาย อนฺโต ปุฏโก รกฺขติ ฯ
สเจ ปน ปริวตฺเตตฺวา อพฺภนฺตริมํ พหิ ฐเปติ ปาราชิกํ ฯ
(ภิกษุ)ทำห่อสองห่อให้เนื่องเป็นอันเดียวกัน วางไว้ระหว่างแดนของด่านภาษี.
แม้ว่า(ภาษี)๑ในห่อนอกจะได้ราคาบาทหนึ่ง ก็จริง ถึงกระนั้น ห่อในยังรักษาไว้ได้ เพราะเนื่องเป็นอันเดียวกันกับห่อนอกนั้น.
แต่ถ้าเธอย้ายห่อที่อยู่ภายในไปวางไว้ข้างนอก ต้องปาราชิก.
๑ โยชนาเติม ภณฺฑํ เข้ามา จะให้แปลว่า ภัณฑะ มีในห่อนอก ควรค่าภาษีราคาบาทหนึ่ง.
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กาเชปิ เอกาพทฺธํ กตฺวา ฐปิเต เอเสว นโย ฯ
แม้ในเครื่องหาบที่ภิกษุทำให้เนื่องเป็นอันเดียวกันวางไว้ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
สเจ ปน อพนฺธิตวฺ า กาชโกฏิยํ ฐปิตมตฺตเมว โหติ ปาราชิกํ ฯ
แต่ถ้าภัณฑะนั้น เป็นของไม่ได้ผูก สักว่าพาดไว้บนปลายเครื่องหาบเท่านั้น เป็นปาราชิก.
คจฺฉนฺเต ยาเน วา อสฺสปิฏฺฐิอาทีสุ วา ฐเปติ “พหิ นีหรียิสฺสตีติ. นีหเฏปิ, อวหาโร นตฺถิ, ภณฺฑเทยฺยมฺปิ น โหติ ฯ
ภิกษุตั้งภัณฑะไว้ในยานซึ่งกำลังไป หรือบนหลังม้าเป็นต้น ด้วยทำในใจว่า “ภัณฑะนี้ จักถูกนำออกไปในภายนอก”.
เมื่อภัณฑะนั้นถูกนำออกไปแล้ว, อวหารย่อมไม่มี, แม้ภัณฑไทยก็ไม่มี.
กสฺมา ฯ “อตฺร ปวิฏฺฐสฺส สุงฺกํ คณฺหนฺตูติ วุตตฺ ตฺตา
เพราะเหตุไร? เพราะพระราชาตรัสไว้วา่ “จงเก็บภาษีแก่คนผู้เข้ามาในที่นี้,”
อิทญฺจ สุงฺกฏฺฐานสฺส พหิ ฐิต๑ํ น จ เตน นีตํ. ตสฺมา เนว ภณฺฑเทยฺยํ น ปาราชิกํ ฯ
จริงอยู่ ภัณฑะนี้ ภิกษุตั้งไว้นอกด่านภาษี และเธอก็มิได้นำไป. เพราะฉะนั้น จึงไม่เป็นภัณฑไทย ไม่เป็นปาราชิก.
ฐิตยานาทีสุ ฐปิเตปิ เตสุ วินา ตสฺส ปโยคํ คเตสุ, เถยฺยจิตฺเตปิ สติ, เนวตฺถิ อวหาโร ฯ
แม้ใน(ภัณฑะ)ทีว่ างไว้ในยานที่หยุดแล้วเป็นต้น, ครั้นเมื่อยานเป็นต้นนั้นไป เว้นประโยคของภิกษุนั้น,
แม้เมื่อมีไถยจิต, อวหารย่อมไม่มีเหมือนกัน.
ยทิ ปน ฐเปตฺวา ยานาทีนิ ปาเชนฺโต อติกฺกาเมติ
หตฺถิสุตฺตาทีสุ วา กตปริจยตฺตา ปุรโต ฐตฺวา “เอหิ เรติ ปกฺโกสติ, สีมาติกกฺ เม ปาราชิกํ ฯ
แต่ถ้าภิกษุตั้งภัณฑะแล้ว ขับยานเป็นต้นไป ให้กา้ วล่วง(ด่านภาษี)ก็ดี
ยืนข้างหน้า แล้วเรียกว่า “มาเถิดโว้ย” ดังนี้ เพราะความทีต่ นมีการสัง่ สมอบรมอันทำแล้วในการศึกษาเกีย่ วข้องเรือ่ งช้างเป็นต้น๒ก็ดี,
ต้องปาราชิก ในขณะก้าวล่วงแดนไป.
เอฬกโลมสิกฺขาปเท อิมสฺมึ ฐาเน “อญฺญํ หราเปตีติ อนาปตฺติ, อิธ ปาราชิกํ ฯ
ในเอฬกโลมสิกขาบท ไม่เป็นอาบัติในฐานะนี้ ทีว่ ่า “ภิกษุใช้ผู้อื่นให้นำ(ขนเจียม)ไป”.๓ ใน(สิกขาบท)นี้เป็นปาราชิก.
ตตฺร อญฺญสฺส ยาเน วา ภณฺเฑ วา อชานนฺตสฺส ปกฺขิปติ วฺ า ติโยชนํ อติกกฺ าเมติ. นิสสฺ คฺคยิ านิ โหนฺตตี ิ ปาจิตตฺ ยิ ํ. อิธ อนาปตฺติ ฯ
ใน(เอฬกโลมสิกขาบท)นั้น (ภิกษุ)ใส่(ขนเจียม)ในยาน หรือในภัณฑะของชนอื่นผู้ไม่รู้ ให้กา้ วล่วง ๓ โยชน์ไป.
ขนเจียมเป็นนิสสัคคีย์ เพราะเหตุนั้น ภิกษุต้องปาจิตตีย์. ใน(สิกขาบท)นี้หาเป็นอาบัติไม่.
สุงฺกฏฺฐาเน สุงฺกํ ทตฺวา ว คนฺตุํ วฏฺฏติ ฯ
การที่ภิกษุเสียภาษีทดี่ ่านภาษีกอ่ นแล้วเทียว จึงไป ย่อมควร.

๑ ฐปิตํ ฯ
๒ แปลตามฎีกาสารัตถทีปนี ภาค ๒/๒๓๕ ที่ว่า หตฺถิสุตฺตาทีสูติ หตฺถิสิกฺขาทีสุ.
๓ มาในอนาปัตติวารแห่งเอฬกโลมสิกขาบท วินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค ๒/๘๔ และตรงนีแ้ ปลตามนัยโยชนา.
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เอโก อาโภคํ กตฺวา คจฺฉติ “สเจ ‘สุงฺกํ เทหีติ วกฺขนฺติ, ทสฺสามิ. โน เจ วกฺขนฺติ ‘คมิสฺสามีติ ฯ
(ภิกษุ)รูปหนึง่ ทำความผูกใจไว้วา่ “ถ้าเขาจักบอกว่า ‘ท่านจงเสียภาษี,’ เราก็จกั ให้, ถ้าพวกเขาไม่บอก เราก็จกั ไป” ดังนีแ้ ล้วจึงไป.
ตํ ทิสฺวา เอโก สุงฺกโิ ก “เอโส ภิกฺขุ คจฺฉติ. คณฺหาถ นํ สุงฺกนฺติ๑ วทติ ฯ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรคนหนึ่ง ได้เห็นภิกษุรูปนั้น จึงกล่าวว่า “ภิกษุนั่น กำลังไป, พวกท่านจงเก็บภาษีภิกษุนั้น.”
[439] อปโร “กุโต ปพฺพชิตสฺส สุงฺกํ, คจฺฉตูติ วทติ.

ลทฺธกปฺปํ โหติ, คนฺตพฺพํ ฯ

เจ้าหน้าที่ศุลกากรอีกนายหนึ่ง พูดขึ้นว่า “บรรพชิตจักมีค่าภาษีแต่ที่ไหนเล่า นิมนต์ไปเถิด” ดังนี้.
เป็นอันได้ข้ออ้าง, ภิกษุนั้นพึงไป.
“ภิกฺขูนํ สุงฺกํ อทตฺวา คนฺตุํ น วฏฺฏตีติ คณฺหาถ อุปาสกาติ วุตฺเต, ปน
ภิกฺขุสฺส สุงฺกํ คณฺหนฺเตหิ ปตฺตจีวรํ คเหตพฺพํ ภวิสฺสติ, กินฺเตน, คจฺฉตูติ วุตฺเตปิ, ลทฺธกปฺปเมว ฯ
แต่เมื่อภิกษุกล่าวว่า การไม่เสียภาษีแล้วไป ไม่ควรแก่ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นจงเก็บภาษีเถิด อุบาสก!” ดังนี้ ก็ดี
เมื่อเจ้าหน้าที่พดู ว่า “เมื่อเราจะเก็บค่าภาษีของภิกษุ ก็ต้องเอาได้แต่บาตรและจีวร,
จะมีประโยชน์อะไรด้วยบาตรและจีวรนั้น, นิมนต์ไปเถิด” ดังนี้ ก็ดี, เป็นอันได้ข้ออ้างเหมือนกัน.
สเจ สุงฺกกิ า นิทฺทายนฺติ วา ชูตํ วา กีฬนฺติ กตฺถจิ วา คตา อยญฺจ “กุหึ สุงฺกกิ าติ ปกฺโกสิตวฺ าปิ น ปสฺสติ, ลทฺธกปฺปเมว ฯ
ถ้าพวกเจ้าหน้าที่ศุลกากรนอนหลับอยู่ก็ดี เล่นการพนันกันอยู่ก็ดี หรือไปในที่ไหนๆ เสียก็ดี,
และภิกษุนี้ แม้ร้องเรียกว่า “พวกเจ้าหน้าที่ศุลกากรอยู่ที่ไหนกัน?” ก็ไม่พบ, เป็นอันได้ข้ออ้างเหมือนกัน.
สเจปิ สุงฺกฏฺฐานํ ปตฺวา อญฺญาวิหิโต กิญฺจิ จินฺเตนฺโต วา สชฺฌายนฺโต วา มนสิการํ อนุยุญฺชนฺโต วา
โจรหตฺถิสีหพฺยคฺฆาทีหิ สหสา วุฏฺฐาย สมนุพทฺโธ วา มหาเมฆํ อุฏฺฐิตํ ทิสฺวา ปุรโต สาลํ ปวิสิตุกาโม วา หุตฺวา
ตํ ฐานํ อติกฺกมติ, ลทฺธกปฺปเมว ฯ
แม้ถ้า(ภิกษุ)ไปถึงด่านภาษีแล้ว ส่งใจไปในที่อื่น คิดอะไรๆ อยู่กด็ ี สาธยายอยู่กด็ ี ตามประกอบมนสิการอยู่ก็ดี
ถูกโจรและสัตว์รา้ ย มีชา้ ง ราชสีห์ และเสือโคร่ง เป็นต้น ลุกไล่ติดตามไปโดยเร็วก็ดี
เห็นมหาเมฆตั้งขึ้นแล้ว ประสงค์จะเข้าไปยังศาลาข้างหน้าก็ดี จึงก้าวล่วงเลยสถานที่นั้นไป, ก็เป็นอันได้ข้ออ้างเหมือนกัน.
“สุงฺกํ ปริหรตีติ เอตฺถ อุปจารํ โอกฺกมิตฺวา กิญฺจาปิ ปริหรติ อวหาโรเยวาติ กุรุนฺทฏฺฐกถายํ วุตฺตํ ฯ
ในคำว่า สงฺกํ ปริหรติ นี้ ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถากุรุนทีวา่
“ถึงภิกษุก้าวลงสูอ่ ุปจาร๒แล้วหลบเลี่ยงภาษีไป ก็จริงแล ก็เป็นอวหารทีเดียว.”
มหาอฏฺฐกถายํ ปน “‘ปริหรนฺตํ ราชปุริสา วิเหเฐนฺตีติ เกวลํ อาทีนวํ ทสฺเสตฺวา อุปจารํ โอกฺกมิตวฺ า ปริหรโต, ทุกฺกฏํ.
อโนกฺกมิตฺวา ปริหรโต อนาปตฺตีติ วุตฺตํ ฯ
แต่ในมหาอรรถกถา ท่านกล่าวไว้ว่า “เมื่อ(ภิกษุ)เห็น๓โทษอย่างเดียวว่า ‘พวกราชบุรุษ ย่อมเบียดเบียนผู้หลบเลี่ยงภาษี’ ดังนี้
จึงก้าวลงสู่อุปจารก่อน แล้วหลบเลี่ยงไป, เป็นทุกกฏ. เมื่อไม่ได้ก้าวลงแล้ว หลบเลี่ยงไป, ไม่เป็นอาบัติ.”
๑ คณฺหาถ นนฺติ วา คณฺหาถ สุงฺกนฺติ วา วตฺตพฺพํ ฯ
๒ ฎีกาอธิบายว่า ได้แก่ภายใน ๒ เลฑฑุบาต รอบนอกเขตด่านภาษี.
๓ โยชนาแก้ ทสฺเสตฺวา ว่า ปสฺสิตฺวา ญตฺวา.
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อิทํ ปาลิยา สเมติ ฯ
(คำในมหาอรรถกถา)นี้ ย่อมสมด้วยพระบาลี.๑
เอตฺถ ทฺวีหิ เลฑฺฑุปาเตหิ อุปจาโร ปริจฺฉินฺทิตพฺโพติ ฯ
ใน(ด่านภาษี)นี้ พึงกำหนดอุปจารด้วย ๒ เลฑฑุบาต ฉะนี้แล.
สุงฺกฆาฏกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยด่านภาษี.

๑ พระบาลีวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาค ๒/๙๖ ที่ว่า สุงฺกํ ปริหรติ, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส.
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กถาว่าด้วยสัตว์มีชีวิต
อิโต ปรสฺมึ เอกํเสน อวหารปโหนกํ ปาณํ ทสฺเสนฺโต “มนุสฺสปาโณติ อาห ฯ
ถัดจากกถาว่าด้วยด่านภาษีนี้ไป (พระผู้มีพระภาค) เมื่อจะทรงแสดงสัตว์ที่มีชีวติ ซึ่งพอแก่อวหารโดยส่วนเดียว
จึงตรัสว่า มนุสฺสปาโณ เป็นต้น.
ตมฺปิ ภุชิสฺสํ หรนฺตสฺส อวหาโร นตฺถิ ฯ
เมื่อ(ภิกษุ)ลัก(สัตว์มีชีวติ คือมนุษย์)แม้นั้น ซึ่งเป็นไท (มิใช่ทาส) ไป ย่อมไม่เป็นอวหาร.
โยปิ ภุชิสฺโส มาตรา วา ปิตรา วา อาฐปิโต โหติ อตฺตนา วา อตฺตโน อุปริ กตฺวา ปญฺญาสํ วา สฏฺฐึ วา อคฺคเหสิ
[440] ตมฺปิ หรนฺตสฺส, อวหาโร นตฺถิ ฯ
แม้บุคคลใดเป็นไท ถูกมารดาหรือบิดาเอาไปจำนำไว้ หรือตัวเองเอาตัวเป็นประกันไว้
แล้วได้ถือเอาทรัพย์ ๕๐ หรือ ๖๐ กหาปณะไป, เมื่อภิกษุลักเอาบุคคลแม้นั้นไม่ก็เป็นอวหาร.
ธนํ ปน คตฏฺฐาเน วฑฺฒติ ฯ
ส่วนทรัพย์ย่อมเพิ่ม(ดอกเบี้ย) ในสถานที่(เขา)ไปแล้ว.
อนฺโตชาตกธนกฺกีตกกรมรานีตกปฺปเภทํ ปน ทาสํเยว หรนฺตสฺส อวหาโร โหติ ฯ
แต่เมื่อภิกษุลักทาสนั่นแล ต่างโดยเป็นทาสที่เกิดในเรือนเบี้ย ทาสสินไถ่ และทาสที่ถูกนำมาเป็นเชลย ย่อมเป็นอวหาร.
ตเมว หิ สนฺธาย อิทํ วุตตฺ ํ “ปาโณ นาม มนุสฺสปาโณ วุจฺจตีติ ฯ
จริงอยู่ (พระผู้มพี ระภาค)ทรงหมายเอา(ทาสผู้เกิดในเรือนเบี้ยเป็นต้น)นั้นแล จึงตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่า
“สัตว์มีชีวติ คือมนุษย์ เราเรียกให้ชื่อว่า สัตว์มีชีวติ ” ดังนี้.
เอตฺถ จ เคหทาสิยา กุจฺฉิมฺหิ ชาโต “อนฺโตชาตโก” ธเนน กีโต “ธนกฺกีตโก”
ปรเทสโต อาหริตวฺ า อาเนตฺวา ทาสพฺยํ อุปคมิโต “กรมรานีโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
ก็บรรดา(ทาส)เหล่านี้ ทาสที่เกิดในท้องของนางทาสีในเรือน พึงทราบว่า ชื่อว่า “ทาสที่เกิดในเรือนเบี้ย”
ทาสที่ถูกซื้อมาด้วยทรัพย์ พึงทราบว่า ชื่อว่า “ทาสสินไถ่”
บุคคลที่ถูกกวาดต้อนมาจากต่างประเทศแล้วเข้าถึงความเป็นทาส พึงทราบว่า ชื่อว่า “ทาสที่ถูกนำมาเป็นเชลย”.
[บุคคลผู้เป็นทาส ๓ จำพวก]
“เอวรูปํ ปาณํ หริสฺสามีติ อามสติ ทุกฺกฏํ ฯ
ภิกษุคิดว่า “เราจักลักสัตว์มชี ีวิตเห็นปานนี้ไป” แล้วลูบคลำ ต้องทุกกฏ.
หตฺเถ วา ปาเท วา คเหตฺวา อุกฺขิปนฺโต ผนฺทาเปติ ถุลฺลจฺจยํ ฯ
เมื่อเธอจับที่มือหรือเท้ายกขึ้น ทำให้ไหว ต้องถุลลัจจัย.
อุกฺขิปิตฺวา ปลายิตุกาโม เกสคฺคมตฺตมฺปิ ฐิตฏฺฐานโต อติกกฺ าเมติ ปาราชิกํ ฯ
เธอใคร่จะยกหนีไป ให้ก้าวล่วงจากสถานที่ที่ยืนอยู่ แม้เพียงปลายเส้นผมไป ต้องปาราชิก.
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เกเสสุ วา หตฺเถสุ วา คเหตฺวา กฑฺฒติ. ปทวาเรน กาเรตพฺโพ ฯ
เธอจับที่ผมหรือที่มือ ฉุดคร่าไป. พึงปรับด้วยวาระย่างเท้า.
“ปทสา เนสฺสามีติ ตชฺเชนฺโต วา ปหรนฺโต วา “อิโต คจฺฉาหีติ วทติ ฯ
ภิกษุคิดว่า “เราจักนำให้เดินไป” ขู่หรือตี พลางพูดว่า “แกจงไปทางนี้.”
เตน วุตฺตํ ทิสาภาคํ คจฺฉนฺตสฺส, ทุติยปทวาเร ปาราชิกํ ฯ
เมื่อเขาไปยังทิสาภาคตามที่(ภิกษุ)นั้นสั่ง, เธอต้องปาราชิกในวาระย่างเท้าที่ ๒.
เยปิ เตน สทฺธึ เอกจฺฉนฺทา โหนฺติ, สพฺเพสํ เอกกฺขเณ ปาราชิกํ ฯ
แม้ภิกษุเหล่าใด มีฉันทะร่วมกับภิกษุนั้น ก็เป็นปาราชิกในขณะเดียวกันแก่ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด.
ภิกฺขุ ทาสํ ทิสฺวา สุขทุกฺขํ ปุจฺฉิตฺวา วา อปุจฺฉิตวฺ า วา “คจฺฉ ปลายิตวฺ า สุขํ ชีวาติ วทติ ฯ
ภิกษุเห็นทาสแล้ว ถามถึงสุขทุกข์ หรือไม่ถามก็ตาม พูดว่า “แกจงไป จงหนีไปอยู่เป็นสุขเถิด”.
โส เจ ปลายติ, ทุติยปทวาเร ปาราชิกํ ฯ
ถ้าทาสคนนั้นหนีไปไซร้, เธอต้องปาราชิกในวาระย่างเท้าที่ ๒.
ตํ อตฺตโน สมีปํ อาคตํ อญฺโญ “ปลาหีติ วทติ ฯ สเจ ภิกฺขุสตํ ปฏิปาฏิยา อตฺตโน อตฺตโน สมีปาคตํ วทติ, สพฺเพสํ ปาราชิกํ ฯ
(ภิกษุ)รูปอื่น พูดกะ(ทาส)คนนั้น ผู้มาสู่ทใี่ กล้ตนว่า “แกจงหนีไป.”
ถ้าภิกษุตั้งร้อยรูป พูด(กะทาส)ผู้มาสู่ทใี่ กล้ตนๆ ตามลำดับ, ก็เป็นปาราชิกด้วยกันทั้งหมด.
โย ปน เวคสา ปลายนฺตํเยว “ปลาย, ยาว ตํ สามิกา น คณฺหนฺตีติ ภณติ, อนาปตฺติ ปาราชิกสฺส ฯ
ส่วน(ภิกษุ)รูปใด พูดกะ(ทาส)ผู้กำลังวิ่งหนีไปโดยเร็วนั่นเทียว ว่า “แกจงหนีไป ตราบที่เจ้าของยังจับแกไม่ได้.”
ไม่เป็นอาบัติปาราชิกแก่เธอรูปนั้น.
สเจ ปน สณิกํ คจฺฉนฺตํ ภณติ โส จ ตสฺส วจเนน สีฆํ คจฺฉติ, ปาราชิกํ ฯ
แต่ถ้าเธอพูดกะทาสผู้คอ่ ยๆ เดินไป และทาสคนนั้นก็เดินไปเร็วตามคำของภิกษุนั้น, เป็นปาราชิก.
ปลายิตฺวา อญฺญํ คามํ วา เทสํ วา คตํ [441] ทิสวฺ า ตโตปิ ปลาเปนฺตสฺส, ปาราชิกเมว ฯ
เมื่อภิกษุเห็นทาส ผู้หนีไปยังบ้านหรือประเทศอื่น แล้วให้หนีไป แม้(จากบ้านหรือจากประเทศ)นั้น, ก็เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
อทินฺนาทานนฺนาม ปริยาเยน มุจจฺ ติ ฯ
ชื่อว่า อทินนาทาน ย่อมพ้นได้ด้วยคำพูดเป็นปริยาย.
โย หิ เอวํ วเทติ “ตฺวํ อิธ กึ กโรสิ, กินฺเต ปลายิตุํ น วฏฺฏตีติ วา
“กึ กตฺถจิ คนฺตฺวา สุขํ ชีวติ ุํ น วฏฺฏตีติ วา
“ทาสาทาสิโย ปลายิตฺวา อมุกนฺนาม ปเทสํ คนฺตฺวา สุขํ ชีวนฺตีติ วา,
โส จ ตสฺส วจนํ สุตฺวา ปลายติ อวหาโร นตฺถิ ฯ
จริงอยู่ (ภิกษุ)รูปใด พูดอย่างนี้
ว่า “เธอทำอะไรอยู่ในที่นี้? เธอหนีไปเสียไม่ควรหรือ?” ก็ดี
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ว่า “การที่เธอไปในที่ไหนๆ แล้วเป็นอยู่อย่างสบาย ไม่ควรหรือ?” ก็ดี
ว่า “พวกทาสและพวกทาสี (พากัน)หนีไปยังประเทศชื่อโน้นแล้ว ย่อมเป็นอยู่กันอย่างสบาย” ก็ดี,
และ(ทาส)นั้นได้คำพูดของ(ภิกษุ)นั้นแล้ว ก็หนีไป, ย่อมไม่เป็นอวหาร.
โยปิ “มยํ อสุกนฺนาม เทสํ คจฺฉาม, ตตฺร คตา สุขํ ชีวนฺติ,
อมฺเหหิ จ สทฺธึ คจฺฉนฺตานํ, อนฺตรามคฺเคปิ ปาเถยฺยาทีหิ กิลมโถ นตฺถีติ วตฺวา
อตฺตนา สทฺธึ อาคจฺฉนฺตํ คเหตฺวา คจฺฉติ มคฺคคมนวเสน, น เถยฺยจิตฺเตน, เนวตฺถิ อวหาโร ฯ
ฝ่าย(ภิกษุ)ใดพูดว่า “พวกอาตมา จะไปยังประเทศชื่อโน้น, พวกคนที่ไปในประเทศนั้นแล้ว ย่อมเป็นอยู่อย่างสบาย,
และเมื่อพวกท่านไปพร้อมกับพวกอาตมาจะไม่มีความลำบากด้วยเสบียงทางเป็นต้น แม้ในระหว่างทาง” ดังนี้แล้ว
พาเอาทาสผู้มากับตนไป ด้วยอำนาจการเดินทาง, มิใช่ไปด้วยไถยจิต ไม่เป็นอวหารเลย.
อนฺตรามคฺเค จ โจเรสุ อุฏฺฐิเตสุ, “อเร โจรา อุฏฺฐิตา, เวเคน ปลาหิ, เอหิ ยาหีติ วทนฺตสฺสาปิ,
โจรนฺตรายโมจนตฺถาย วุตฺตตฺตา อวหารํ น วทนฺตตี ิ ฯ
และเมื่อพวกโจรปรากฏขึ้นแล้วในระหว่างทาง,
แม้เมื่อภิกษุกล่าวว่า “เฮ้ย! พวกโจรปรากฏขึ้นแล้ว, แกจงรีบหนีไป จงรีบมาไปกัน” ดังนี้
(พระอาจารย์ทั้งหลาย)ก็ไม่ปรับเป็นอวหาร เพราะเธอกล่าวเพื่อต้องการให้พ้นจากโจรันตรายด้วยประการฉะนี้ .
ปาณกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยสัตว์มีชวี ิต.
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กถาว่าด้วยสัตว์ไม่มีเท้า
อปเทสุ อหิ นาม สสฺสามิโก อหิตุณฺฑิกาทีหิ๑ คหิตสปฺโป
ยํ กีฬาเปนฺตา อฑฺฒมฺปิ ปาทมฺปิ กหาปณมฺปิ ลภนฺติ, มุญจฺ นฺตาปิ หิรญฺญํ วา สุวณฺณํ วา คเหตฺวาว มุญฺจนฺติ ฯ
บรรดา(สัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลาย) ชื่อว่างู คือ งูทพี่ วกหมองูเป็นต้นจับไว้ เป็นงูมีเจ้าของ. เมื่อให้มันเล่น
ย่อมได้คา่ ดูกึ่งบาทบ้าง บาทหนึ่งบ้าง กหาปณะหนึ่งบ้าง, แม้เมื่อจะปล่อยมันไป ก็รับเอาเงินและทองแล้วแล จึงปล่อยไป.
เต กสฺสจิ ภิกฺขุโน นิสินฺโนกาสํ คนฺตวฺ า สปฺปกรณฺฑกํ ฐเปตฺวา นิทฺทายนฺติ วา กตฺถจิ วา คจฺฉนฺติ ฯ
(เจ้าของงู)เหล่านั้น ไปยังโอกาสที่ภิกษุบางรูปนั่ง แล้ววางกะโปรง๒ขังงูไว้ นอนหลับไป หรือไปในที่ไหนๆ เสีย.
ตตฺร เจ โส ภิกฺขุ เถยฺยจิตฺเตน ตํ กรณฺฑํ อามสติ, ทุกฺกฏํ. ผนฺทาเปติ, ถุลฺลจฺจยํ. ฐานา จาเวติ, ปาราชิกํ ฯ
ถ้าภิกษุนั้นจับต้องกระโปรงนั้นใน(สถานที่)นั้น ด้วยไถยจิต ต้องทุกกฏ. ทำให้ไหว, ต้องถุลลัจจัย.
ให้เคลื่อนจากฐาน, ต้องปาราชิก.
สเจ ปน กรณฺฑํ อุคฺฆาเฏตฺวา สปฺปํ คีวายํ คณฺหาติ, ทุกฺกฏํ. อุทธฺ รติ, ถุลฺลจฺจยํ.
อุชุํ กตฺวา อุทฺธรนฺตสฺส, กรณฺฑตลโต สปฺปสฺส นงฺคุฏฺเฐ [442] เกสคฺคมตฺตํ มุตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
แต่ถ้าเธอเปิดกะโปรงแล้วจับงูที่คอ ต้องทุกกฏ. ยกงูขึ้น, ต้องถุลลัจจัย.
เมื่อเธอยกขึ้นตรงๆ พอหางงูพ้นจากพื้นกระโปรง เพียงปลายเส้นผม, ก็ต้องปาราชิก.
ฆํสิตฺวา กฑฺฒนฺตสฺส, นงฺคุฏฺเฐ มุขวฏฺฏิโต มุตตฺ มตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อเธอดึงครูดออกไป, พอหางงูพ้นจากขอบปาก, ต้องปาราชิก.
กรณฺฑมุขํ อีสกํ วิวริตวฺ า ปหารํ วา ทตฺวา “เอหิ เรติ นาเมน ปกฺโกสิตฺวา วา นิกฺขาเมติ, ปาราชิกํ ฯ
เธอเปิดปากกะโปรงออกนิดหน่อย แล้วตี หรือร้องเรียกออกชื่อว่า “เฮ้ย! จงออกมา” แล้วให้ออกไป, ต้องปาราชิก.
ตเถว วิวริตฺวา มณฺฑูกสทฺทํ วา มูสิกสทฺทํ วา ลาชวิกรี ณํ วา กตฺวา นาเมน ปกฺโกสติ วา อจฺฉรํ วา ปหรติ
เอวํ นิกฺขนฺเตปิ, ปาราชิกํ ฯ
เธอเปิดออกเหมือนอย่างนั้นแล้ว จึงทำเสียงกบร้อง หรือเสียงหนูร้อง หรือโปรยข้าวตอกลงก็ตาม
แล้วร้องเรียกออกชื่อ หรือดีดนิ้วมือก็ตาม, แม้เมื่องูออกไป (ด้วยกิริยาที่ทำเสียงเป็นต้น)อย่างนั้น, ก็ต้องปาราชิก.
มุขํ อวิวริตวฺ า เอวํ กเต, ฉาโต สปฺโป สีเสน กรณฺฑปุฏํ อาหจฺจ โอกาสํ กตฺวา ปลายติ, ปาราชิกเมว ฯ
เมื่อเธอไม่ได้เปิดปากออก (แต่)ได้ทำกิริยาอย่างนั้น, งูหิว จึงเอาศีรษะดันฝากะโปรง ทำโอกาส (ช่องทาง) แล้วหนีไป,
เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
สเจ ปน มุเข วิวริเต, สยเมว สปฺโป นิกฺขมิตฺวา ปลายติ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
แต่เมื่อเธอเปิดปากกะโปรงไว้, งูออกแล้วหนีไปเองนั่นเทียว, ย่อมเป็นภัณฑไทย.

๑ อหิตุณฑฺ ิโก อหิคุณฺฐโกติ เทฺว ปาฐา เยภุยฺเยน วลญฺชียติ ฯ อหิกุณฑฺ ิโกติปิ ทิสฺสติ ฯ
๒ กรณฺฑก ในที่นี้แปลกันมาว่า กะโปรง แต่จะแปลว่า ข้อง ก็ได้.
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อถาปิ มุขํ วิวริตวฺ า วา อวิวริตวฺ า วา เกวลํ มณฺฑกู มูสกิ สทฺทํ ลาชวิกรี ณเมว วา กโรติ, น นามํ คเหตฺวา ปกฺโกสติ น อจฺฉรํ วา ปหรติ.
สปฺโป ฉาตตฺตา “มณฺฑกู าทีนิ ขาทิสฺสามีติ นิกฺขมิตฺวา ปลายติ, ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ
แม้ถ้าเธอเปิดปากก็ตาม ไม่ได้เปิดก็ตาม แต่ได้ทำเป็นเสียงกบและเสียงหนูร้องหรือโปรยข้าวตอกลงเท่านั้นอย่างเดียว
ไม่ได้ร้องเรียกระบุชื่อ หรือไม่ได้ดีดนิ้วมือ, งูคดิ ว่า “จักกินกบเป็นต้น” เพราะหิว จึงออกหนีไป, เป็นภัณฑไทยเหมือนกัน.
มจฺโฉ เกวลํ อิธ อปทคฺคหเณน อาคโต ฯ
ปลามาแล้วใน(อธิการ)นี้อย่างเดียว ด้วยศัพท์ว่าสัตว์ไม่มีเท้า.
ยํ ปเนตฺถ วตฺตพฺพํ ตํ อุทกฏฺเฐ วุตตฺ เมวาติ ฯ
ก็คำที่จะพึงกล่าวในปลานี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้ว ในภัณฑะตั้งอยู่ในน้ำนั่นเทียว ฉะนี้แล.
อปทกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถากว่าด้วยสัตว์ไม่มีเท้า.
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กถาว่าด้วยสัตว์ ๒ เท้า
ทฺวิปเทสุ, เย อวหริตุํ สกฺกา, เต ทสฺเสนฺโต “มนุสฺสา ปกฺขชาตาติ อาห ฯ
บรรดาสัตว์ ๒ เท้าทั้งหลาย (พระผู้มพี ระภาค) เมื่อจะทรงแสดงจำพวกสัตว์ ๒ เท้า ซึ่งใครๆ อาจลักเอาไปได้
จึงตรัสคำว่า “พวกมนุษย์ พวกปักษาชาต” เป็นต้น.
เทวตา ปน อวหริตุํ น สกฺกา ฯ
ส่วนพวกเทวดา ใครๆ ไม่อาจลักเอาไปได้.
ปกฺขา ชาตา เอเตสนฺติ ปกฺขชาตา ฯ
ที่ชื่อว่า พวกปักษาชาต เพราะอรรถว่า มีปีกเกิดแล้ว.
เต “โลมปกฺขา จมฺมปกฺขา อฏฺฐิปกฺขาติ ติวิธา ฯ
พวกปักษาชาตเหล่านั้น มี ๓ จำพวก คือ “พวกมีขนเป็นปีก พวกมีหนังเป็นปีก พวกมีกระดูกเป็นปีก”.
ตตฺถ โมรกุกกฺ ุฏาทโย “โลมปกฺขา” วคฺคุลิอาทโย “จมฺมปกฺขา” ภมราทโย๑ “อฏฺฐิปกฺขาติ เวทิตพฺพา ฯ
บรรดา(ปักษาชาต)เหล่านั้น นกยูงและไก่เป็นต้น พึงทราบว่า “พวกมีขนเป็นปีก”,
ค้างคาวเป็นต้น พึงทราบว่า “พวกมีหนังเป็นปีก”, แมลงภู่เป็นต้น พึงทราบว่า “พวกมีกระดูกเป็นปีก”.
เต สพฺเพ มนุสฺสา จ [443] ปกฺขชาตา จ เกวลํ อิธ ทฺวิปทคฺคหเณน อาคตา ฯ
พวกมนุษย์และ(พวกปักษาชาต)เหล่านั้นทั้งหมด มาแล้วใน(อธิการ)นี้อย่างเดียว ด้วยศัพท์วา่ สัตว์ ๒ เท้า.
ยํ ปเนตฺถ วตฺตพฺพํ, ตํ อากาสฏฺเฐ จ ปาเณ จ วุตฺตเมวาติ ฯ
ส่วน(คำที่จะพึงกล่าวในสัตว์ ๒ เท้า)นี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้ว ในภัณฑะที่อยูใ่ นอากาศและสัตว์มีชวี ิตนั่นเทียว ฉะนี้แล.
ทฺวิปทกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยสัตว์ ๒ เท้า.

๑ กิญฺจาปิ ปกฺขชาตา น ปน ทฺวิปทา โหนฺติ ฯ
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กถาว่าด้วยสัตว์ ๔ เท้า
จตุปฺปเทสุ
(พึงทราบวินิจฉัย)ในสัตว์ ๔ เท้า(ต่อไป):“ปสุกาติ ปาลิยํ อาคตาวเสสา สพฺพา จตุปฺปทชาติ เวทิตพฺพา ฯ
ชนิดแห่งสัตว์ ๔ เท้าทั้งหมด ที่เหลือจากที่มาในพระบาลี พึงทราบว่า “สัตว์ของเลี้ยง”.
หตฺถิอาทโย ปากฏาเยว ฯ
(สัตว์ทั้งหลาย)มีช้างเป็นต้น ปรากฏชัดแล้วแล.
ตตฺถ เถยฺยจิตฺเตน หตฺถึ อามสนฺตสฺส, ทุกฺกฏํ. ผนฺทาเปนฺตสฺส, ถุลฺลจฺจยํ ฯ
บรรดา(สัตว์มีช้างเป็นต้น)เหล่านั้น เมื่อภิกษุลูบคลำช้างด้วยไถยจิต, เป็นทุกกฏ. ทำให้ไหว, เป็นถุลลัจจัย.
โย ปน มหาพโล พลมเทน ตรุณํ ภิกจฺฉาปํ นาภิมูเล สีเสน อุจฺจาเรตฺวา คณฺหนฺโต
จตฺตาโร ปาเท โสณฺฑญฺจ ภูมิโต เกสคฺคมตฺตมฺปิ โมเจติ, ปาราชิกํ ฯ
ส่วน(ภิกษุ)รูปใด มีกำลังมาก ใช้ศีรษะทูนเอาลูกช้างรุ่นๆ ที่ใกล้สะดือ ขึ้น เพราะความเมากำลัง
ให้เท้าทั้ง ๔ และงวงพ้นจากพื้นดิน แม้เพียงปลายเส้นผม, ภิกษุรูปนั้น ต้องปาราชิก.
หตฺถี ปน โกจิ หตฺถิสาลายํ พนฺธิตวฺ า ฐปิโต โหติ. โกจิ อพทฺโธว ติฏฺฐติ. โกจิ อนฺโตวตฺถุมฺหิ ติฏฐฺ ติ. โกจิ ราชงฺคเณ ฯ
ก็ชา้ งบางเชือก เขาล่ามขังไว้ในโรงช้าง. บางเชือกยืนอยู่ ไม่ได้ล่ามไว้เลย.
บางเชือกยืนอยู่ภายในที่อยู่. บางเชือกยืนอยูท่ ี่พระลานหลวง.
ตตฺถ หตฺถิสาลายํ คีวายํ พนฺธติ ฺวา ฐปิตสฺส “คีวาพนฺธนญฺจ จตฺตาโร ปาทา จาติ ปญฺจฏฺฐานานิ โหนฺติ ฯ
บรรดา(ช้าง)เหล่านั้น ช้างเชือกที่เขาล่ามคอ ขังไว้ในโรงช้าง มีฐาน ๕ คือ “เครื่องผูกที่คอ และเท้าทั้ง ๔”.
คีวาย จ เอกสฺมิญฺจ ปาเท อยสงฺขลิกาย พทฺธสฺส ฉฏฺฐานานิ ฯ
(สำหรับช้าง)เชือกทีเ่ ขาเอาโซ่เหล็ก ล่ามไว้ที่คอและที่เท้าข้างหนึ่ง มีฐาน ๖.
คีวายญฺจ ทฺวีสุ จ ปาเทสุ พทฺธสฺส สตฺตฏฺฐานานิ ฯ
(ช้าง)เชือกทีเ่ ขาล่ามไว้ที่คอและที่เท้าทั้ง ๒ มีฐาน ๗.
เตสํ วเสน ผนฺทาปนฏฺฐานาจาวนานิ๑ เวทิตพฺพานิ ฯ
พึงทราบการทำให้ไหว และทำให้เคลื่อนจากฐาน ด้วยอำนาจแห่งฐานเหล่านั้น.
อพทฺธสฺส สกลหตฺถิสาลา ฐานํ ฯ ตโต อติกฺกมเน ปาราชิกํ ฯ
โรงช้างทั้งสิ้น เป็นฐานของช้างที่เขาไม่ได้ลา่ มไว้. เป็นปาราชิก ในเมื่อให้ก้าวล่วงจากโรงช้างนั้นไป.
อนฺโตวตฺถุมฺหิ ฐิตสฺส สกลํ อนฺโตวตฺถุเอว ฐานํ ฯ ตสฺส วตฺถุทฺวาราติกกฺ มเน ปาราชิกํ ฯ
ภายในที่อยูท่ ั้งสิ้นนั่นแล เป็นฐานของช้างที่ยืนอยู่ภายในที่อยู่. เป็นปาราชิกในเมื่อให้ล่วงเลยประตูที่อยู่ของช้างนั้นไป.
๑ อิทํ สมาสลกฺขณโต วิรุชฺฌติ ฯ ฐานาติ หิ วิภตฺติปทํ ฯ
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ราชงฺคเณ ฐิตสฺส สกลนครํ ฐานํ ฯ ตสฺส นครทฺวาราติกฺกมเน ปาราชิกํ ฯ
พระนครทั้งสิ้น เป็นฐานของช้างที่ยืนอยู่ทพี่ ระลานหลวง. เป็นปาราชิก ในเมื่อให้ล่วงเลยประตูพระนครไป.
พหินคเร ฐิตสฺส ฐิตฏฺฐานเมว ฐานํ ฯ ตํ หรนฺโต ปทวาเรน กาเรตพฺโพ ฯ
สถานที่ยืนอยู่นั่นเอง เป็นฐานของช้างที่ยืนอยู่ภายนอกพระนคร. ภิกษุเมื่อลักช้างนั้นไป พึงปรับด้วยวาระย่างเท้า.
นิปนฺนสฺส เอกเมว ฐานํ ฯ เถยฺยจิตฺเตน อุฏฺฐาเปนฺตสฺส, อุฏฺฐิต[444]มตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
สำหรับช้างที่นอนอยู่มีฐานเดียวเท่านั้น. เมื่อภิกษุให้ช้างนั้นลุกขึ้น ด้วยไถยจิต, พอช้างลุกขึ้น, ก็เป็นปาราชิก.
อสฺเสปิ อยเมว วินิจฺฉโย ฯ
ถึงในม้า ก็มวี ินิจฉัยอย่างนี้เหมือนกัน.
สเจ ปน โส จตูสุ ปาเทสุ พทฺโธว โหติ. อฏฺฐฏฺฐานานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
แต่ถ้า(ม้า)นั้นเขาล่ามไว้ที่เท้าทั้ง ๔ เทียว. พึงทราบว่ามีฐาน ๘.
เอส นโย โอฏฺเฐปิ ฯ
ถึงในอูฐก็มีนัยเช่นนี้.
โคโณปิ โกจิ เคเห พนฺธิตวฺ า ฐปิโต โหติ. โกจิ อพทฺโธว ติฏฺฐติ.
โกจิ ปน วเช พนฺธิตฺวา ฐปิโต โหติ. โกจิ อพทฺโธว ติฏฺฐติ ฯ
แม้โคบางตัวเป็นสัตว์ที่เขาผูกขังไว้ในเรือน, บางตัวยืนอยู่ไม่ได้ลา่ มไว้เลย,
แต่บางตัวเขาล่ามไว้ในคอก, บางตัวก็ยืนอยู่ไม่ได้ล่ามไว้เลย.
ตตฺถ เคเห พนฺธติ ฺวา ฐปิตสฺส “จตฺตาโร ปาทา พนฺธนญฺจาติ ปญฺจฏฺฐานานิ ฯ
บรรดา(โค)เหล่านั้น โคทีเ่ ขาล่ามขังไว้ในเรือน มีฐาน ๕ คือ “เท้าทั้ง ๔ และเครื่องผูก”.
อพทฺธสฺส สกลํ เคหํ ฯ
เรือนทั้งสิ้น เป็นฐานของโคที่ไม่ได้ล่าม.
วเชปิ พทฺธสฺส ปญฺจฏฺฐานานิ ฯ
โคที่เขาล่ามไว้แม้ในคอก ก็มีฐาน ๕.
อพทฺธสฺส สกโล วโช ฯ ตํ วชทฺวารํ อติกฺกาเมติ, ปาราชิกํ ฯ วชํ ภินฺทิตวฺ า หรนฺโต ขนฺธทฺวารํ อติกฺกาเมติ, ปาราชิกํ ฯ
คอกทั้งสิ้น เป็นฐานของโคที่ไม่ได้ล่าม. ภิกษุให้โคนั้นล่วงเลยประตูคอกไป, ต้องปาราชิก.
เมื่อเธอทำลายคอกลักไป ให้ล่วงเลยช่องทางที่ตนทำลายแล้วไป๑ เป็นปาราชิก.
ทฺวารํ วา วิวริตฺวา วชํ ภินฺทติ ฺวา วา พหิ ฐิโต นาเมน ปกฺโกสิตฺวา นิกฺขาเมติ, ปาราชิกํ ฯ
เธอเปิดประตูออก หรือทำลายคอกแล้ว ยืนอยู่ข้างนอก แล้วร้องเรียกออกชื่อ ให้โคออกไป, ต้องปาราชิก.

๑ ฎีกาสารตฺถทีปนีเป็นต้น ขณฺฑทฺวารํ และแก้ว่า “อตฺตนา ขณฺฑิตทฺวารํ.
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สาขาภงฺคํ ทสฺเสตฺวา ปกฺโกสนฺตสฺสาปิ เอเสว นโย ฯ
แม้สำหรับภิกษุผู้แสดงกิ่งไม้ที่หัก แล้วเรียกมา ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
ทฺวารํ อวิวริตวฺ า วชํ อภินฺทิตวฺ า สาขาภงฺคํ จาเลตฺวา ปกฺโกสติ ฯ โคโณ ฉาตตาย ลงฺเฆตฺวา นิกฺขมติ, ปาราชิกเมว ฯ
ภิกษุไม่ได้เปิดประตู คอกก็ไม่ได้ทำลาย เป็นแต่ทำกิ่งไม้ที่หักแล้วให้ไหวเรียกมา.
โคกระโดดออกมาเพราะความหิว เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
สเจ ปน ทฺวาเร วิวริเต วเช วา ภินฺเน, สยเมว นิกฺขมติ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
แต่ถ้าเมื่อเปิดประตูออก หรือทำลายคอกแล้ว, โคก็ออกไปเอง, เป็นภัณฑไทย.
ทฺวารํ วิวริตวฺ า วา อวิวริตฺวา วา วชํ ภินฺทิตฺวา วา อภินฺทิตฺวา วา เกวลํ สาขาภงฺคํ จาเลติ น ปกฺโกสติ ฯ
โคโณ ฉาตตาย ปทสา วา ลงฺเฆตฺวา วา นิกฺขมติ ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ
เธอปิดประตู หรือไม่ได้เปิดก็ตาม ทำลายคอก หรือไม่ได้ทำลายก็ตาม เป็นแต่ทำกิ่งไม้ที่หักแล้วให้ไหวอย่างเดียว ไม่ได้เรียกโค.
โคเดินออกไปหรือกระโดดออกไป เพราะความหิว, เป็นภัณฑไทยเหมือนกัน.
เอโก มชฺเฌคาเม๑ พทฺโธ ฐิโต เอโก นิปนฺโน ฯ ฐิตโคณสฺส ปญฺจฏฺฐานานิ โหนฺติ ฯ นิปนฺนสฺส เทฺว ฯ
โคที่เขาล่ามไว้กลางบ้าน ยืนอยู่ตวั หนึ่ง นอนอยู่ตัวหนึ่ง. โคตัวที่ยืนอยู่มีฐาน ๕. ตัวที่นอนอยู่มีฐาน ๒.
เตสํ วเสน ผนฺทาปนฏฺฐานาจาวนานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
พึงทราบการทำให้ไหวและทำให้เคลื่อนจากฐาน ด้วยอำนาจแห่งฐานเหล่านั้น.
โย ปน นิปนฺนํ อนุฏฺฐาเปตฺวา [445] ตตฺเถว ฆาเตติ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
ก็ภิกษุรูปใด ไม่ได้ให้โคที่นอนอยู่ลุกขึ้น แต่ฆ่าเสียในที่นั้นนั่นเอง, เป็นภัณฑไทยแก่ภิกษุรูปนั้น.
สุปริกฺขิตฺเต ปน ทฺวารยุตฺเต คาเม ฐิตโคณสฺส สกลคาโม ฐานํ ฯ
ก็บ้านทั้งสิ้น เป็นฐานของโคที่ยืนอยู่ในบ้านที่ได้ประกอบประตูล้อมได้เป็นอย่างดี
อปริกฺขิตฺเต ฐิตสฺส วา จรนฺตสฺส วา ปาเทหิ อกฺกนฺตากฺกนฺตฏฺฐานเมว ฐานํ ฯ
สำหรับโคตัวที่ยืนอยู่ หรือที่เที่ยวไป ในบ้านซึ่งไม่ได้ล้อม, สถานที่ที่มันเหยียบด้วยเท้าทั้งหลายนั่น เป็นฐาน.
คทฺรภปสุกาทีสุปิ อยเมว วินิจฺฉโยติ ฯ
แม้ในสัตว์ทั้งหลาย มีลา และสัตว์ของเลี้ยงเป็นต้น ก็มีวินจิ ฉัยดังนี้เหมือนกัน ฉะนี้แล.
จตุปฺปทกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยสัตว์ ๔ เท้า.

๑ คามมชฺเฌ ฯ
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กถาว่าด้วยสัตว์มีเท้ามาก
พหุปเทสุ ฯ
(พึงทราบวินิจฉัย)ในสัตว์มีเท้ามาก(ต่อไป):สเจ เอกาย สตปทิยา วตฺถุ ปูรติ, ตํ ปทสา เนนฺตสฺส, นวนวุติ ถุลฺลจฺจยานิ เอกํ ปาราชิกํ ฯ
ถ้าวัตถุปาราชิก จะเต็มด้วยตะขาบตัวเดียว เมื่อภิกษุลัก(ตะขาบ)ตัวนั้นไปด้วยเท้า เป็นถุลลัจจัย ๙๙ ตัว, เป็นปาราชิก ๑ ตัว.
เสสํ วุตตฺ นยเมวาติ ฯ
คำที่เหลือ มีนัยดังกล่าวแล้วนั่นแล.
พหุปทกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยสัตว์มีเท้ามาก.
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กถาว่าด้วยภิกษุผู้เป็นสาย
โอจรตีติ โอจรโก ฯ “ตตฺถ ตตฺถ อนฺโต อนุปวิสตีติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
ภิกษุชื่อว่าผู้เป็นสาย เพราะอรรถว่า เที่ยวดูลาดเลา. ท่านกล่าวอธิบายว่า “คอยเข้าไปโดยลำดับในภายใน ในสถานที่นั้นๆ.”
“โอจริตฺวาติ สลฺลกฺเขตฺวา อุปธาเรตฺวาติ อตฺโถ ฯ
บทว่า โอจริตฺวา ความว่า คอยกำหนด คือใคร่ครวญดูแล้ว.
“อาจิกฺขตีติ ปรกุเลสุ วา วิหาราทีสุ วา ทุฏฺฐปิตํ อสํวิหิตารกฺขํ ภณฺฑํ อญฺญสฺส โจรกมฺมํ กาตุํ ปฏิพลสฺส อาโรเจติ ฯ
บทว่า อาจิกฺขติ ความว่า บอกทรัพย์ที่เก็บไว้ไม่ดี ในตระกูลของชนอื่นหรือในวิหารเป็นต้น ซึ่งมิได้จัดการอารักขาไว้
แก่ภิกษุรูปอื่น ผู้สามารถจะทำโจรกรรมได้.
“อาปตฺติ อุภินฺนํ ปาราชิกสฺสาติ
อวสฺสํ หาริเย ภณฺเฑ, “โอจรกสฺส อาณตฺติกฺขเณ, อิตรสฺส ฐานา จาวเนติ เอวํ อาปตฺติ อุภินฺนํ ปาราชิกสฺส ฯ
หลายบทว่า อาปตฺติ อุภินฺนํ ปาราชิกสฺส ความว่า ครั้นเมื่อทรัพย์จะต้องลักได้แน่นอน ก็เป็นอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป
คือ “รูปที่เป็นสายในขณะสั่ง รูปที่ลักนอกนี้ ในขณะทำให้เคลื่อนจากฐาน”.
โย ปน ภิกฺขุ “ปุริโส เคเห นตฺถิ, ภณฺฑํ อมุกนฺนาม ปเทเส ฐปิตํ อสํวิหิตารกฺขํ, ทฺวารํ อสํวตุ ํ, คตมคฺเคเนว สกฺกา หริตุํ.
นตฺถิ นาม โกจิ ปุริสการุปชีวี, โย ตํ คนฺตฺวา หเรยฺยาติอาทินา นเยน ปริยายํ กโรติ ฯ
ส่วนภิกษุรูปใด ทำปริยายโดยนัยเป็นต้นว่า “ในเรือนไม่มีผู้ชาย เขาเก็บทรัพย์ชื่อโน้นไว้ในส่วนหนึ่ง ไม่ได้จัดการอารักขาไว้.
ทั้งประตูก็ไม่ได้ปิด. อาจจะลักเอาไปได้ ตามทางที่ไปแล้วนั่นแหละ.
ไม่มีบุคคลไรๆ ชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยความพยายามอย่างลูกผู้ชาย จะพึงไปลัก(ทรัพย์)นั้นได้เลย”
ตญฺจ สุตวฺ า อญฺโญ “อหํ ทานิ หริสฺสามีติ คนฺตวฺ า หรติ ฯ
ก็(ภิกษุ)รูปอื่น ได้ฟังคำนั้นของ(ภิกษุ)นั้นแล้ว คิดว่า “บัดนี้ เราจักลักเอา (ทรัพย์นั้น)” จึงเดินไปลัก.
ตสฺส ฐานา จาวเน ปาราชิกํ ฯ อิตรสฺส ปน อนาปตฺติ ฯ ปริยาเยน หิ อทินฺนาทานโต มุจฺจตีติ ฯ
เป็นปาราชิกแก่ภิกษุรูปที่ลักนั้น ในขณะที่ทำให้เคลื่อนจากฐาน. ส่วนภิกษุนอกนี้ไม่เป็นอาบัติ.
เพราะว่า (ภิกษุ)ย่อมพ้นจากอทินนาทาน ด้วย(คำพูด)เป็นปริยาย ฉะนี้แล.
โอจรกกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยภิกษุผู้สั่ง.

หน้า ๗๐๔ • เรื่องอนุบัญญัติทุติยปาราชิก • กถาว่าด้วยภิกษุผู้รับของฝาก

กถาว่าด้วยภิกษุผู้รับของฝาก
[446] โอณึ รกฺขตีติ โอณิรกฺโข ฯ

ภิกษุผู้ชื่อว่า ผูร้ ับของฝาก เพราะอรรถว่า รักษาทรัพย์ที่เขานำมาฝาไว้.
โย ปเรน อตฺตโน วสนฏฺฐาเน อาภฏํ ภณฺฑํ
“อิทํ ตาว ภนฺเต มุหุตตฺ ํ โอโลเกถ, ยาว อหํ อิทนฺนาม กิจจฺ ํ กตฺวา อาคจฺฉามีติ วุตฺโต รกฺขติ, ตสฺเสตํ อธิวจนํ ฯ
ภิกษุใด อันชนอื่น กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ! ช่วยดูแลทรัพย์นี้สักครู่ จนกว่ากระผมจะทำกิจชื่อนี้ แล้วกลับมา” ได้รักษาทรัพย์ที่
เขานำมาในสถานที่อยู่ของตนไว้, (คำว่า “ภิกษุผู้รับของฝาก”) นั่น เป็นชื่อของ(ภิกษุ)นั้น.
เตเนวาห “โอณิรกฺโข นาม อาหฏํ ภณฺฑํ โคเปนฺโตติ ฯ
เพราะเหตุนั้นนั่นแล (พระผู้มพี ระภาค) จึงตรัสว่า “ภิกษุชื่อว่า ผู้รับของฝาก ได้แก่ ผู้รักษาทรัพย์ที่เขานำมาฝากไว้” ดังนี้.
ตตฺถ โอณิรกฺโข เยภุยฺเยน พนฺธติ ฺวา ลญฺเจตฺวา ฐปิตภณฺฑํ อโมเจตฺวาว เหฏฺฐา ปสิพพฺ กํ วา ปุฏกํ วา ฉินฺทิตฺวา
กิญฺจิมตฺตํ คเหตฺวา สิพฺพนาทึ ปุน ปากติกํ กโรติ ฯ
ใน(เรื่อง)นั้น ภิกษุผู้รับของฝาก ไม่ได้แก้ห่อสิ่งของที่เจ้าของเขาผูกแล้วตีตราไว้โดยมาก ตัดแต่กระสอบหรือห่อข้างล่างออก
แล้ว ถือเอาแต่เพียงเล็กน้อย ทำการเย็บเป็นต้นให้เป็นปกติตามเดิมอีก.
“เอวํ คณฺหิสฺสามีติ อามสนาทีนิ กโรนฺตสฺส, อนุรูปา อาปตฺติโย เวทิตพฺพาติ ฯ
สำหรับภิกษุผู้คิดว่า “เราจักถือเอาด้วยวิธีอย่างนี้” แล้วทำการจับต้องเป็นต้น พึงทราบว่า เป็นอาบัติตามสมควร ฉะนี้แล.
โอณิรกฺขกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยภิกษุผู้รับของฝาก.
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กถาว่าด้วยการชักชวนกันลัก
สํวธิ าย อวหาโร สํวิธาวหาโร ฯ “อญฺญมญฺญํ สญฺญตฺติยา กตาวหาโรติ วุตฺตํ โหติ ฯ
การชักชวนกันลัก ชื่อว่า สังวิธาวหาร. มีคำอธิบายว่า “การลักที่ทำด้วยความสมรู้รว่ มคิด กะกันและกัน.”
“สํวิทหิตวฺ าติ เอกจฺฉนฺทตาย เอกชฺฌาสยตาย สมฺมนฺตยิตวฺ าติ อตฺโถ ฯ
บทว่า สํวิทหิตวฺ า มีความว่า ปรึกษาหารือกัน ด้วยความเป็นผู้ร่วมฉันทะกัน คือด้วยความเป็นผู้รว่ มอัธยาศัยกัน.
[ภิกษุหลายรูปชวนกันไปลักทรัพย์ ต้องอาบัติหมดทุกรูป]
ตตฺรายํ วินิจฺฉโย ฯ
วินิจฉัยใน(สังวิธาวหาร)นั้น ดังต่อไปนี้:สมฺพหุลา ภิกขฺ ู “อสุกนฺนาม เคหํ คนฺตวฺ า ฉทนํ วา ภิตตฺ ึ วา ภินทฺ ติ วฺ า สนฺธึ วา ฉินทฺ ติ วฺ า ภณฺฑํ หริสสฺ ามาติ สํวทิ หิตวฺ า คจฺฉนฺติ ฯ
ภิกษุหลายรูปด้วยกันชักชวนกันว่า “พวกเราจักไปเรือนชื่อโน้น ทำลายหลังคาหรือฝา หรือตัดทีต่ ่อ ลักของ” แล้วพากันไป.
เตสุ เอโก ภณฺฑํ อวหรติ ฯ ตสฺสุทฺธาเร สพฺเพสํ ปาราชิกํ ฯ
ใน(ภิกษุ)เหล่านั้น รูปหนึ่งลักของได้. เป็นปาราชิกแก่ภิกษุทั้งหมด ในขณะยกภัณฑะนั้นขึ้น.
ปริวาเรปิ เจตํ วุตฺตํ
จตุโร ชนา สํวิธาย

ครุภณฺฑํ อวหรุํ

ตโย ปาราชิกา เอโก น ปาราชิโก
ปญฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺตติ าติ
จริงอยู่ แม้ในคัมภีร์ปริวาร (พระผู้มีพระภาค)ได้ตรัสคำนี้ว่า
“ภิกษุ ๔ รูป ได้ชวนกันลักครุภัณฑ์.
๓ รูปเป็นปาราชิก. รูปหนึ่งไม่เป็นปาราชิก.
ปัญหานี้ ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว๑”
ตสฺสายํ อตฺโถ.
เนื้อความแห่งคำนั้น พึงทราบดังต่อไปนี้.
จตฺตาโร ชนา อาจริยนฺเตวาสิกา ฉมฺมาสกํ ครุภณฺฑํ อวหริตุกามา ชาตา ฯ
ภิกษุ ๔ รูป คือ อาจารย์กับอันเตวาสิก เป็นผู้ใคร่จะลักครุภัณฑ์ ราคา ๖ มาสก.
ตตฺถ อาจริโย “ตฺวํ เอกํ มาสกํ หร, [447] ตฺวํ เอกํ, ตฺวํ เอกํ, อหํ ตโย หริสฺสามีติ อาห ฯ
ใน (๔ รูป)นั้น อาจารย์สั่งว่า “คุณจงลัก ๑ มาสก, คุณจงลัก ๑ มาสก, คุณจงลัก ๑ มาสก, ฉันจักลัก ๓ มาสก.”

๑ วิ. ปริวาร. ๘/๕๓๐.
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อนฺเตวาสิเกสุ ปน ปฐโม “ตุมฺเห ภนฺเต ตโย หรถ ตฺวํ เอกํ หร ตฺวํ เอกํ หร อหํ เอกํ หริสฺสามีติ อาห ฯ
ฝ่ายบรรดาอันเตวาสิกทั้งหลาย อันเตวาสิกรูปที่หนึ่งกล่าวว่า
“ท่านจงลัก ๓ มาสก นะครับ! คุณจงลัก ๑ มาสก, คุณจงลัก ๑ มาสก, ผมจักลัก ๑ มาสก”.
อิตเรปิ เทฺว เอวเมว อาหํสุ ฯ
แม้อันเตวาสิก ๒ รูปนอกจากนี้ก็ได้กล่าวอย่างนั้นเหมือนกัน.
ตตฺถ อนฺเตวาสิเกสุ เอกเมกสฺส เอโก มาสโก สาหตฺถิโก โหติ ฯ
บรรดา(ภิกษุ ๔ รูป)นั้น มาสกหนึ่งของอันเตวาสิกรูปหนึ่งๆ ในพวกอันเตวาสิก เป็นสาหัตถิกอวหาร.
เตน เตสํ ทุกฺกฏาปตฺติโย ฯ
เป็นอาบัติทุกกฏแก่(อันเตวาสิกทั้ง ๓ รูป)นั้น ด้วย(มาสกหนึ่ง)นั้น.
ปญฺจ อาณตฺติกา ฯ เตหิ ติณฺณมฺปิ ปาราชิกํ ฯ
๕ มาสกเป็นอาณัตติกอวหาร. เป็นปาราชิกแก่อันเตวาสิกทั้ง ๓ รูป ด้วย ๕ มาสกนั้น.
อาจริยสฺส ปน ตโย สาหตฺถิกา ฯ เตหิสฺส ถุลฺลจฺจยํ ฯ
ส่วน ๓ มาสก ของอาจารย์ เป็นสาหัตถิกะ. เป็นถุลลัจจัยแก่อาจารย์นั้น ด้วย ๓ มาสกนั้น.
ตโย อาณตฺติกา ฯ เตหิปิ ถุลฺลจฺจยเมว ฯ
๓ มาสกเป็นอาณัตติกะ. แม้ดว้ ย ๓ มาสกนั้นก็เป็นถุลลัจจัยเหมือนกัน.
อิมสฺมึ หิ อทินฺนาทานสิกฺขาปเท สาหตฺถิกํ วา อาณตฺติยสฺส อาณตฺติยํ วา สาหตฺถิกสฺส องฺคํ น โหติ ฯ
จริงอยู่ ในอทินนาทานสิกขาบทนี้ สาหัตถิกะไม่เป็นองค์ของอาณัตติยะ หรืออาณัตติยะก็ไม่เป็นองค์ของสาหัตถิกะ.
สาหตฺถิยมฺปน สาหตฺถิเยเนว กาเรตพฺพํ ฯ อาณตฺติยํ อาณตฺติเยเนว ฯ
แต่สาหัตถิยะ พึงปรับรวมกับสาหัตถิยะด้วยกันได้. อาณัตติยะพึงปรับรวมกับอาณัตติยะด้วยกันได้.
เตเนว วุตฺตํ “จตุโร ชนา สํวธิ าย ฯเปฯ ปญฺหา เมสา กุสเลหิ จินฺตติ าติ ฯ
เพราะเหตุนั้นแล ท่านจึงกล่าวว่า
“ภิกษุ ๔ รูป ได้ชวนกันลักครุภัณฑ์.
๓ รูปเป็นปาราชิก. รูปหนึ่งไม่เป็นปาราชิก.
ปัญหานี้ ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว๑”
อปิจ สํวธิ าวหาเร อสมฺโมหตฺถํ “เอกภณฺฑํ เอกฏฺฐานํ, เอกภณฺฑํ นานาฐานํ, นานาภณฺฑํ เอกฏฺฐานํ, นานาภณฺฑํ นานาฐานนฺติ
อิทํปิ จตุกฺกํ อตฺถโต สลฺลกฺเขตพฺพํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง เพือ่ ความไม่ฟั่นเฟือนในสังวิธาวหาร พึงกำหนดจตุกกะแม้นี้ โดยเนื้อความว่า
“ของสิ่งเดียว มีฐานเดียว, ของสิ่งเดียวมีหลายฐาน, ของหลายสิ่ง มีฐานเดียว, ของหลายสิ่ง มีหลายฐาน”.
๑ วิ. ปริวาร. ๘/๕๓๐.
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ตตฺถ “เอกภณฺฑํ เอกฏฺฐานนฺติ
เอกกุลสฺส อาปณผลเก ปญฺจมาสกํ ภณฺฑํ ทุฏฺฐปิตํ ทิสฺวา สมฺพหุลา เอกํ อาณาเปนฺติ “คจฺเฉตํ อาหราติ ฯ
ตสฺสุทธฺ าเร สพฺเพสํ, ปาราชิกํ ฯ
ใน(จตุกกะ)เหล่านั้น
ข้อว่า ของสิ่งเดียว มีฐานเดียว นั้น คือ ภิกษุหลายรูป เห็นของมีราคา ๕ มาสก ซึ่งเขาวางไว้ไม่ดี
ที่แผ่นกระดานร้านตลาด ของสกุลหนึ่ง จึงบังคับภิกษุรูปหนึ่งว่า “คุณจงไปลักของสิ่งนั่นมา.”
เป็นปาราชิกแก่ภิกษุทั้งหมด ในขณะที่ยกภัณฑะนั้นขึ้น.
“เอกภณฺฑํ นานาฐานนฺติ เอกกุลสฺส ปญฺจสุ อาปณผลเกสุ เอเกกํ มาสกํ ทุฏฺฐปิตํ ทิสฺวา สมฺพหุลา
เอกํ อาณาเปนฺติ “คจฺเฉเต อาหราติ ฯ ปญฺจมสฺส มาสกสฺส อุทฺธาเร สพฺเพสํ, ปาราชิกํ ฯ
ข้อว่า ของสิ่งเดียว มีหลายฐาน นั้น คือ ภิกษุหลายรูปเห็นมาสกซึ่งเขาวางไว้ไม่ดี
บนแผ่นกระดานร้านตลาดห้าแผ่นๆ ละมาสกของสกุลหนึ่ง จึงสั่งบังคับภิกษุรูปหนึ่งว่า “คุณจงไปลักมาสกเหล่านั้นมา.”
เป็นปาราชิกแก่ทุกรูป ในขณะที่ยกมาสกที่ ๕ ขึ้น.
“นานาภณฺฑํ เอกฏฺฐานนฺติ
พหูนํ สนฺตกํ ปญฺจมาสกํ วา อติเรกปญฺจมาสกํ วา อคฺฆนกํ ภณฺฑํ เอกสฺมึ [448] ฐาเน ทุฏฺฐปิตํ ทิสฺวา สมฺพหุลา
เอกํ อาณาเปนฺติ “คจฺเฉตํ อาหราติ ฯ ตสฺสุทฺธาเร สพฺเพสํ, ปาราชิกํ ฯ
ข้อว่า ของหลายสิ่ง มีฐานเดียว นั้น คือ ภิกษุหลายรูป เห็นของมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ มาสก
เป็นของของคนหลายคนซึ่งวางไว้ไม่ดีในที่เดียวกัน จึงสั่งบังคับภิกษุรูปหนึ่งว่า “คุณจงไปลักของนั้นมา”.
เป็นปาราชิกแก่ทุกรูป ในขณะยกภัณฑะนั้นขึ้น.
“นานาภณฺฑํ นานาฐานนฺติ ปญฺจนฺนํ กุลานํ ปญฺจสุ อาปณผลเกสุ เอเกกํ มาสกํ ทุฏฺฐปิตํ ทิสฺวา สมฺพหุลา
เอกํ อาณาเปนฺติ “คจฺเฉเต อาหราติ ฯ ปญฺจมสฺส มาสกสฺส อุทธฺ าเร สพฺเพสํ, ปาราชิกนฺติ ฯ
ข้อว่า ของหลายสิ่ง มีหลายฐาน นั้น คือภิกษุหลายรูปเห็นมาสกของห้าสกุลๆ ละหนึ่งมาสก ซึ่งวางไว้ไม่ดี
บนแผ่นกระดานร้านตลาดห้าแผ่นๆ ละหนึ่งมาสก จึงสั่งบังคับภิกษุรูปหนึ่งว่า “คุณจงไปลักมาสกเหล่านั้นมา”.
เป็นปาราชิกแก่ทุกรูป ในขณะที่ยกมาสกที่ ๕ ขึ้นด้วยประการฉะนี้.
สํวธิ าวหารกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยการชักชวนกันลัก.
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กถาว่าด้วยการนัดหมาย
สงฺเกตกมฺมนฺติ สญฺชานนกมฺมํ ฯ “กาลปริจฺเฉทวเสน สญฺญาณกรณนฺติ อตฺโถ ฯ
การทำความหมายรู้กัน ชื่อว่า การนัดหมาย. อธิบายว่า “การทำความหมายรู้กัน ด้วยอำนาจกำหนดเวลา.”
เอตฺถ จ “ปุเรภตฺตํ อวหราติ วุตฺเต, อชฺช วา ปุเรภตฺตํ อวหรตุ เสฺว วา อนาคเต วา สํวจฺฉเร. นตฺถิ วิสงฺเกโต.
อุภินฺนมฺปิ โอจรเก วุตตฺ นเยเนว, ปาราชิกํ ฯ
ก็ใน(การทำการนัดหมาย)นี้ (เมื่อภิกษุผู้ใช้)สั่งว่า “คุณจงลักในเวลาก่อนอาหาร”,
(ภิกษุผรู้ ับใช้) จะลักในเวลาก่อนอาหาร วันนี้ หรือพรุ่งนี้ หรือในปีหน้าก็ตามที,
ความผิดนัดหมาย ย่อมไม่มี, เป็นปาราชิกแม้แก่เธอทั้ง ๒ รูป ตามนัยทีก่ ล่าวแล้ว ในภิกษุผู้เป็นสายนั่นแล.
สเจ ปน “อชฺช ปุเรภตฺตํ อวหราติ วุตฺเต, เสฺว หรติ. “อชฺชาติ นิยามิตํ ตํ สงฺเกตํ อติกฺกมฺม ปจฺฉา อวหฏํ โหติ ฯ
แต่เมื่อ(ภิกษุผู้สั่ง)ใช้ว่า “คุณจงลักในเวลาก่อนอาหาร วันนี้”, (ภิกษุผู้รับใช้) ลักในวันพรุ่งนี้.
(สิ่งของนั้น)ย่อมเป็นอัน(ภิกษุผรู้ ับใช้)ลักมาภายหลัง ล่วงเลยการนัดหมายนั้น ที่(ผู้ใช้)กำหนดไว้ว่า “วันนี้”.
สเจ “เสฺว ปุเรภตฺตํ อวหราติ วุตฺเต, อชฺช ปุเรภตฺตํ หรติ. “เสฺวติ นิยามิตํ ตํ สงฺเกตํ อปฺปตฺวา ปุเร อวหฏํ โหติ ฯ
ถ้าเมื่อ(ภิกษุผู้ใช้)สั่งว่า “จงลักในเวลาก่อนอาหาร พรุ่งนี้”, (ภิกษุผู้รับใช้)ลักในเวลาก่อนอาหารวันนี้,
(สิ่งของนั้น)ย่อมเป็นอัน(ผูร้ ับใช้)ลักมาเสียก่อน ยังไม่ทันถึงการนัดหมายนั้น ที่ผู้ใช้กำหนดว่า “พรุ่งนี้”.
เอวํ อวหรนฺตสฺส อวหารกสฺเสว ปาราชิกํ. มูลฏฺฐสฺส อนาปตฺติ ฯ
เป็นปาราชิกเฉพาะภิกษุผู้ลัก ซึ่งลักอย่างนั้นเท่านั้น, ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ตั้งต้น.
“เสฺว ปุเรภตฺตนฺติ วุตฺเต, ตทเหว วา เสฺว ปจฺฉาภตฺตํ วา หรนฺโตปิ “ตํ สงฺเกตํ ปุเร จ ปจฺฉา จ หรตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
เมื่อ(ผู้ใช้)สั่งว่า “จงลักในเวลาก่อนอาหาร พรุ่งนี้”, ฝ่าย(ภิกษุผู้รับใช้)ลักในวันนั้นนั่นเอง หรือในเวลาหลังอาหารพรุ่งนี้
พึงทราบว่า “ลักมาเสียก่อน และหลังแห่งการนัดหมาย๑นั้น.”
เอเสว นโย ปจฺฉาภตฺตรตฺตินฺทิเวสุปิ ฯ
แม้ในเวลาหลังอาหารกลางคืนและกลางวัน ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
ปุริมยามมชฺฌิมยามปจฺฉิมยามกาลชุณฺห มาสอุตุสํวจฺฉราทิวเสนาปิ เจตฺถ สงฺเกตวิสงฺเกตตา เวทิตพฺพา ฯ
ก็ใน(การทำการนัดหมาย)นั้น พึงทราบความถูกการนัดหมายและความผิดการนัดหมาย
แม้ด้วยอำนาจแห่งเวลา มีปุริมยาม มัชฌิมยาม ปัจฉิมยาม กาฬปักษ์ ชุณหปักษ์ เดือน ฤดู และปี เป็นต้น.
“‘ปุเรภตฺตํ หราติ วุตฺเต, ‘ปุเรภตฺตเมว หริสฺสามีติ วายมนฺตสฺส, ปจฺฉาภตฺตํ โหติ. เอตฺถ กถนฺติ ฯ
ถามว่า “เมื่อภิกษุผู้ใช้สั่งว่า ‘จงลักในเวลาก่อนอาหาร’,
ภิกษุผู้รับใช้ พยายามอยู่ ด้วยอันคิดว่า ‘จักลักในเวลาก่อนอาหารนั่นเอง’,
แต่(สิ่งของ)นั้น ย่อมเป็น(อันเธอลักมาได้) ในเวลาหลังอาหาร. ใน(อวหาร)ข้อนี้ เป็นอย่างไร?
๑ บาลีมหาวิภังค์วินัยปิฎก ๑/๙๘ ว่า ตํ สงฺเกตํ ปุเร วา ปจฺฉา วา ... ฎีกาว่า ตํ สงฺเกตํ เป็นทุตยิ าวิภัตติ ใช้ในอรรถแห่งฉัฏฐีวภิ ัตติ.
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“มหาสุมตฺเถโร ตาว อาห ‘ปุเรภตฺตปฺปโยโคว เอโส [449] ตสฺมา มูลฏฺโฐ น มุจฺจตีติ ฯ
มหาปทุมตฺเถโร ปนาห ‘กาลปริจฺเฉทํ อติกกฺ นฺตตฺตา วิสงฺเกตํ ตสฺมา มูลฏฺโฐ มุจฺจตีติ ฯ
แก้ว่า “พระมหาสุมัตเถระ กล่าวไว้ก่อนว่า
‘ประโยคนั่นเป็นประโยคในเวลาก่อนอาหารแท้ เพราะเหตุนั้น ภิกษุผู้ตั้งต้น ย่อมไม่พ้น.’
ส่วนพระมหาปทุมัตเถระ กล่าวว่า
‘(ข้อนั้น)เป็นการผิดการนัดหมาย เพราะล่วงเลยกำหนดกาลไป เพราะเหตุนั้น ภิกษุผู้ตั้งต้นจึงรอดตัวไป.
สงฺเกตกมฺมกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยการนัดหมาย.

หน้า ๗๑๐ • เรื่องอนุบัญญัติทุติยปาราชิก • กถาว่าด้วยการทำนิมิต

กถาว่าด้วยการทำนิมิต
นิมิตฺตกมฺมนฺติ สญฺญุปฺปาทนตฺถํ กสฺสจิ นิมิตตฺ สฺส กรณํ ฯ
การทำนิมติ บางอย่าง เพื่อให้เกิดความหมายรู้ ชื่อว่า การทำนิมิต.
ตํ “อกฺขึ วา นิกฺขนิสฺสามีติอาทินา นเยน ติธา วุตฺตํ ฯ
(การทำนิมิต)นั้น (พระผู้มพี ระภาค)ตรัสไว้ ๓ อย่าง โดยนัยเป็นต้นว่า “เราจักขยิบตา ก็ดี.”
อญฺญมฺปิ ปเนตฺถ หตฺถลงฺฆน ปาณิปฺปหาร องฺคุลิโปถน คีวูปนามน ขิปิต อุกฺกาสนาทิมเนกปฺปการํ สงฺคเหตพฺพํ ฯ
ก็(การทำนิมิต)แม้อย่างอื่น มีเป็นอเนกประการเป็นต้นว่า แกว่งไกวมือ ปรบมือ ดีดนิว้ มือ เอียงคอ จาม และไอ
พึงสงเคราะห์เข้าใน(การทำนิมิต)นี.้
เสสเมตฺถ สงฺเกตกมฺเม วุตตฺ นยเมวาติ ฯ
ส่วนคำที่เหลือ ใน(การทำนิมติ )นี้ มีนัยดังกล่าวแล้ว ในการทำการนัดหมายฉะนี้.
นิมิตตฺ กมฺมกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยการทำนิมิต.

เรื่องอนุบัญญัติทุตยิ ปาราชิก • กถาว่าด้วยการสั่ง • หน้า ๗๑๑

กถาว่าด้วยการสั่ง
อิทานิ เอเตเสฺวว สงฺเกตกมฺมนิมติ ฺตกมฺเมสุ อสมฺโมหตฺถํ ภิกฺขุํ อาณาเปตีติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ เพื่อความไม่ฟั่นเฟือนในการทำการนัดหมายและการทำนิมิตเหล่านี้นั่นเอง
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ภิกฺขุํ อาณาเปติ ดังนี้เป็นต้น.
ตตฺถ “โส ตํ มญฺญมาโนติ โส อวหารโก, ยํ อาณาปเกน นิมิตฺตสญฺญํ กตฺวา วุตฺตํ, ตํ “เอตนฺติ มญฺญมาโน ตเมว อวหรติ.
อุภินฺนํ ปาราชิกํ ฯ
บรรดาเหล่านั้น หลายบทว่า โส ตํ มญฺญมาโน ความว่า
ภิกษุผู้ลักนั้น เข้าใจ(ทรัพย์) ที่ภิกษุผู้สั่งบอกทำนิมติ เครื่องหมายไว้ว่า “เป็น(ทรัพย์)นั่น” จึงลัก(ทรัพย์)นั้นนั่นแล.
เป็นปาราชิกทั้ง ๒ รูป.
“โส ตํ มญฺญมาโน อญฺญนฺติ ยํ “อวหราติ วุตฺโต๑, ตํ “เอตนฺติ มญฺญมาโน อญฺญํ ตสฺมึเยว ฐาเน ฐปิตํ อวหรติ.
มูลฏฺฐสฺส อนาปตฺติ ฯ
หลายบทว่า โส ตํ มญฺญมาโน อญฺญํ ความว่า (ภิกษุผู้ลกั นั้น)เข้าใจ(ทรัพย์) ที่ถูก(ภิกษุผู้สั่ง)สั่งให้ลัก ว่า “เป็น(ทรัพย์)นั่น”
แต่ลัก(ทรัพย์)อื่นทีเ่ ขาวางไว้ในที่นั้นนั่นแล. ภิกษุผตู้ ั้งต้น ไม่เป็นอาบัติ.
“อญฺญํ มญฺญมาโน ตนฺติ อาณาปเกน นิมิตตฺ สญฺญํ กตฺวา วุตฺตํ ภณฺฑํ “อปฺปคฺฆํ อิทํ, อญฺญํ ตสฺเสว สมีเป ฐปิตํ สารภณฺฑนฺติ
เอวํ อญฺญํ มญฺญมาโน ตเมว อวหรติ. อุภินฺนํ ปาราชิกํ ฯ
หลายบทว่า อญฺญํ มญฺญมาโน ตํ ความว่า (ภิกษุผู้ลัก)เข้าใจทรัพย์อื่น ที่ภกิ ษุผู้สั่ง ทำนิมติ เครื่องหมายบอกไว้อย่างนี้วา่
“ทรัพย์นี้มีราคาน้อย, แต่ทรัพย์อย่างอื่น ทีเ่ ขาวางไว้ในที่ใกล้ทรัพย์นั้นนั่นเทียว เป็นทรัพย์ที่มีคุณค่า” ดังนี้
จึงลักทรัพย์นั้นนั่นเอง. เป็นปาราชิกทั้ง ๒ รูป.
“อญฺญํ มญฺญมาโน อญฺญนฺติ ปุริมนเยเนว “อิทมญฺญํ ตสฺเสว สมีเป ฐปิตํ สารภณฺฑนฺติ มญฺญติ.
ตญฺเจ อญฺญเมว โหติ, ตสฺเสว ปาราชิกํ ฯ
หลายบทว่า อญฺญํ มญฺญมาโน อญฺญํ ความว่า (ภิกษุผู้ลกั นั้น)ย่อมเข้าใจ โดยนัยก่อนนั่นแลว่า
“ทรัพย์นี้เป็นทรัพย์อย่างอื่น ทีเ่ ขาเก็บไว้ในที่ใกล้ทรัพย์นั้นนั่นเอง เป็นทรัพย์ที่มีคุณค่า” ดังนี้.
ถ้า(ทรัพย์ที่ลักมา)นั้น เป็นทรัพย์อย่างอื่นนั่นแล, เป็นปาราชิกแก่เธอผู้ลักเท่านั้น.
[450] อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทาติอาทีสุ

ในคำว่า อิตฺถนฺนามสฺส ปาวท เป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):
เอโก อาจริโย ตโย พุทฺธรกฺขิต ธมฺมรกฺขิต สงฺฆรกฺขิต นามกา อนฺเตวาสิกา ทฏฺฐพฺพา ฯ
พึงเห็น อาจารย์รูปหนึ่ง อันเตวาสิก ๓ รูป มีชื่อว่า พุทธรักขิต ธรรมรักขิต สังฆรักขิต .
ตตฺถ “ภิกฺขุ ภิกฺขุํ อาณาเปตีติ อาจริโย กิญจฺ ิ ภณฺฑํ กตฺถจิ สลฺลกฺเขตฺวา ตสฺส หรณตฺถาย พุทฺธรกฺขิตํ อาณาเปติ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น หลายบทว่า ภิกฺขุ ภิกฺขุํ อาณาเปติ๒ ความว่า
อาจารย์กำหนดทรัพย์บางอย่าง ในสถานที่บางแห่ง แล้วสั่งพระพุทธรักขิตเพื่อต้องการลักทรัพย์นั้น.
๑ วุตฺตํ.
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“อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทาติ คจฺฉ ตฺวํ พุทฺธรกฺขิต, เอตมตฺถํ ธมฺมรกฺขิตสฺส ปาวท ฯ
สองบทว่า อิตฺถนฺนามสฺส ปาวท ความว่า (อาจารย์สั่งว่า) “ดูก่อนพุทธรักขิต! คุณจงไปบอกเนื้อความนั่นแก่พระธรรมรักขิต.”
“อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทตูติ ธมฺมรกฺขิโตปิ สงฺฆรกฺขิตสฺส ปาวทตุ ฯ
หลายบทว่า อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทตุ ความว่า แม้พระธรรมรักขิต จงบอกแก่พระสังฆรักขิต.
“อิตถฺ นฺนาโม อิตถฺ นฺนามํ ภณฺฑํ อวหรตูติ “เอวํ ตยา อาณตฺเตน ธมฺมรกฺขิเตน อาณตฺโต สงฺฆรกฺขโิ ต อิตถฺ นฺนามํ ภณฺฑํ อวหรตุ,
โส หิ อมฺเหสุ วีรชาติโก ปฏิพโล อิมสฺมึ กมฺเมติ ฯ
หลายบทว่า อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามํ ภณฺฑํ อวหรตุ ความว่า
“พระสังฆรักขิต อันพระธรรมรักขิต ผู้ที่คุณ (หมายเอาพระพุทธรักขิต) สั่งแล้วอย่างนี้ สั่งแล้ว จงลักของชื่อนี้.
จริงอยู่ บรรดาพวกเรา (ท่านสังฆรักขิต)นั้น เป็นคนมีชาติแกล้วกล้า สามารถ ในกรรมนี้ ดังนี้.๑
“อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺสาติ เอวํ อาณาเปนฺตสฺส อาจริยสฺส ตาว ทุกฺกฏํ ฯ
สองบทว่า อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ความว่า เป็นทุกกฏแก่อาจารย์ผู้สั่งอย่างนี้ก่อน.
สเจ ปน สา อาณตฺติ ยถาอธิปฺปายํ คจฺฉติ, ยํ ปรโต ถุลฺลจฺจยํ วุตฺตํ, อาณตฺติกฺขเณ ตเทว โหติ.
อถ ตํ ภณฺฑํ อวสฺสํ หาริยํ โหติ, ยํ ปรโต “สพฺเพสํ อาปตฺติ ปาราชิกสฺสาติ วุตตฺ ํ, ตโต อิมสฺส ตํขณํเยว ปาราชิกํ โหตีติ
อยํ ยุตติ สพพตฺถ เวทิตพฺพา ฯ
แต่ถ้าคำสั่งนั้น ดำเนินไปตามความประสงค์ ย่อมเป็นถุลลัจจัยที่ตรัสไว้ข้างหน้านั่นเทียว ในขณะสั่ง.
ถ้าสิ่งของนั้นเป็นของจะพึงลักมาได้แน่นอน, (อาจารย์)นี้ย่อมเป็นปาราชิกในขณะนั้นนั่นเอง
เพราะพระดำรัสที่ตรัสไว้ข้างหน้าว่า “ทุกรูปต้องปาราชิก” ดังนี้ ยุกตินี้อย่างนี้ บัณฑิตพึงทราบในที่ทั้งปวง.
“โส อิตรสฺส อาโรเจตีติ พุทฺธรกฺขิโต ธมฺมรกฺขิตสฺส ธมฺมรกฺขิโต จ สงฺฆรกฺขิตสฺส
“อมฺหากํ อาจริโย เอวํ วทติ ‘อิตฺถนฺนามํ กิร ภณฺฑํ อวหร, ตฺวํ กิร อมฺเหสุ วีรปุริโสติ อาโรเจติ. เอวํ เตสมฺปิ ทุกฺกฏํ ฯ
หลายบทว่า โส อิตรสฺส อาโรเจติ ความว่า พระพุทธรักขิตบอกแก่พระธรรมรักขิต และพระธรรมรักขิตบอกแก่พระสังฆรักขิตว่า
“อาจารย์ของพวกเรา กล่าวอย่างนีว้ า่ ‘ได้ยนิ ว่า คุณจงลักทรัพย์ชอ่ื นี’้ . ได้ยนิ ว่า บรรดาพวกเรา คุณเป็นบุรษุ ผูก้ ล้าหาญ” ดังนี้
(ด้วยอาการ)อย่างนี้ เป็นทุกกฏแม้แก่เธอเหล่านั้น.
“อวหารโก ปฏิคฺคณฺหาตีติ “สาธุ หริสฺสามีติ สงฺฆรกฺขิโต สมฺปฏิจฺฉติ ฯ
สองบทว่า อวหารโก ปฏิคฺคณฺหาติ ความว่า พระสังฆรักขิตรับว่า “ดีละ ผมจักลัก.”
“มูลฏฺฐสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ สงฺฆรกฺขิเตน ปฏิคฺคหิตมตฺเต, อาจริยสฺส ถุลฺลจฺจยํ. มหาชโน หิ เตน ปาเป นิโยชิโตติ ฯ
หลายบทว่า มูลฏฺฐสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ความว่า
พอพระสังฆรักขิตรับ(คำสั่ง), เป็นถุลลัจจัยแก่อาจารย์. จริงอยู่ มหาชนถูกอาจารย์นั้นชักจูงแล้วในบาป ฉะนี้แล.

๒ บาลีวินัยปิฎกมหาวิภังค์ ๑/๙๙ ว่า ภิกฺขุ ภิกฺขุํ อาณาเปติ อิตฺถนินามาสฺส ปาวท อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทตุ
อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามํ ภณฺฑํ อวหารตฺติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส.
๑ โยชนา ภาค ๑/๓๔๓ ท่านประกอบความไปอีกอย่างหนึ่ง เห็นจะถือตามสามนต์ฉบับของท่าน.
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[451] “โส ตํ ภณฺฑนฺติ โส เจ สงฺฆรกฺขิโต ตํ ภณฺฑํ อวหรติ, สพฺเพสํ จตุนฺนมฺปิ ชนานํ ปาราชิกํ ฯ

หลายบทว่า โส ตํ ภณฺฑํ ความว่า ถ้าภิกษุนั้น คือ พระสังฆรักขิต ลักสิ่งของนั้นมาได้ไซร้, เป็นปาราชิกทั้งหมด คือ ทั้ง ๔ รูป
น เกวลญฺจ จตุนฺนํ, เอเตน อุปาเยน วิสงฺเกตํ อกตฺวา ปรมฺปราย อาณาเปนฺตํ สมณสตํ วา สมณสหสฺสํ วา โหตุ.
สพฺเพสํ ปาราชิกเมว ฯ
และไม่ใช่แต่ ๔ รูปเท่านั้น, สมณะตั้งร้อย หรือสมณะตั้งพันก็ตาม ที่สั่งโดยสืบต่อกันตามลำดับ
ไม่ทำให้ผิดการนัดหมาย โดยอุบายอย่างนี้ ก็เป็นปาราชิกทั้งหมดทีเดียว.
ทุติยวาเร ฯ
ในทุติยวาร (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้):
“โส อญฺญํ อาณาเปตีติ โส อาจริเยน อาณตฺโต พุทธฺ รกฺขิโต ธมฺมรกฺขิตํ อทิสฺวา วา อวตฺตุกาโม วา หุตวฺ า
สงฺฆรกฺขิตเมว อุปสงฺกมิตฺวา “อมฺหากํ อาจริโย เอวมาห ‘อิตฺถนฺนามํ กิร ภณฺฑํ อวหราติ อาณาเปติ ฯ
หลายบทว่า โส อญฺญํ อาณาเปติ ความว่า
ภิกษุนั้น คือ พระพุทธรักขิต อันอาจารย์สั่งไว้แล้ว แต่ไม่พบพระธรรมรักขิต หรือเป็นผู้ไม่อยากจะบอก
จึงเข้าไปหาพระสังฆรักขิตทีเดียว แล้วสั่งว่า “อาจารย์ของพวกเราสั่งไว้อย่างนี้วา่ ‘ได้ยินว่า คุณจงลักสิ่งของชื่อนี้’”.
“อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺสาติ อาณตฺติยา ตาว พุทฺธรกฺขิตสฺส ทุกกฏํ ฯ
สองบทว่า อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ความว่า พระพุทธรักขิต เป็นทุกกฏก่อน เพราะสั่ง.
“ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ สงฺฆรกฺขิเตน สมฺปฏิจฺฉิเต, มูลฏฺฐสฺเสว ทุกฺกฏนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
หลายบทว่า ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ความว่า
เมื่อพระสังฆรักขิตรับคำแล้ว, พึงทราบว่า “เป็นทุกกฏ แก่ภิกษุผู้ตั้งต้นนั่นเทียว”.
สเจ ปน โส ตํ ภณฺฑํ อวหรติ, “อาณาปกสฺส จ พุทฺธรกฺขิตสฺส อวหารกสฺส จ สงฺฆรกฺขิตสฺสาติ อุภินฺนมฺปิ ปาราชิกํ ฯ
ก็ถ้า(พระสังฆรักขิต)นั้น ลักทรัพย์นั้นมาได้, เป็นปาราชิกแม้ทั้ง ๒ รูป คือ พระพุทธรักขิตผู้สั่ง และพระสังฆรักขิตผู้ลัก.
มูลฏฺฐสฺส ปน อาจริยสฺส วิสงฺเกตตฺตา ปาราชิเกน อนาปตฺติ ฯ
แต่สำหรับอาจารย์ผู้ตั้งต้น ไม่เป็นอาบัติปาราชิก เพราะผิดการนัดหมาย.
ธมฺมรกฺขิตสฺส อชานนตฺตา สพฺเพน สพฺพํ อนาปตฺติ ฯ
ไม่เป็นอาบัติทุกอย่างแก่พระธรรมรักขิต เพราะไม่ทราบ.
พุทธฺ รกฺขิโต ปน ทฺวินฺนํ โสตฺถิภาวํ กตฺวา อตฺตนา นฏฺโฐ ฯ
ส่วนพระพุทธรักขิตทำความสวัสดีแก่ท่านทั้ง ๒ รูปแล้ว ตนเองพินาศแล้ว.
อิโต ปเรสุ จตูสุ อาณตฺตวิ าเรสุ ปฐเม ตาว ฯ
บรรดาวาระแห่งการสั่งทั้ง ๔ ถัดจาก(ทุติยวาร)นี้ไป (พึงทราบวินิจฉัย)ใน(วาระแห่งการสั่ง)ข้อแรกก่อน.
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“โส คนฺตฺวา ปุน ปจฺจาคจฺฉตีติ ภณฺฑฏฺฐานํ คนฺตฺวา อนฺโต จ พหิ จ อารกฺขํ ทิสวฺ า อวหริตุํ อสกฺโกนฺโต อาคจฺฉติ ฯ
หลายบทว่า โส คนฺตวา ปุน ปจฺจาคจฺฉติ ความว่า
(ภิกษุผรู้ ับสั่งนั้น) ไปยังที่ทรัพย์ตั้งอยู่แล้ว เห็นการอารักขา ทั้งภายในและภายนอก ไม่อาจลักเอาได้ จึงกลับมา.
“ยทา สกฺโกสิ ตทาติ “กึ อชฺเชว หฏํ หฏํ โหติ. คจฺฉ. ยทา สกฺโกสิ, ตทา ตํ อวหราติ ฯ
หลายบทว่า ยทา สกฺโกสิ ตทา ความว่า (ภิกษุผู้สั่งนั้นสั่งใหม่ว่า)
“ทรัพย์ทท่ี า่ นลักมาแล้วในวันนี้เท่านัน้ หรือ จึงเป็นอันลัก. ไปเถิดท่าน ท่านอาจจะลักมาได้ เมือ่ ใด, ก็จงลักทรัพย์นน้ั มา เมือ่ นั้น.”
“อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺสาติ เอวํ ปุน อาณตฺติยาปิ ทุกฺกฏเมว โหติ ฯ
สองบทว่า อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ความว่า แม้เพราะสั่งอีกอย่างนั้น ก็เป็นทุกกฏเท่านั้น
สเจ ปน ตํ ภณฺฑํ อวสฺสํ หาริยํ โหติ, อตฺถสาธิกเจตนา นาม [452] มคฺคานนฺตรผลสทิสา,
ตสฺมา อยํ อาณตฺตกิ ขฺ เณเยว ปาราชิโก ฯ
แต่ถา้ ทรัพย์นน้ั ย่อมเป็นของทีจ่ ะพึงลักมาได้แน่นอน, ชือ่ ว่าเจตนาทีใ่ ห้สำเร็จประโยชน์ ก็เป็นเช่นกับผลที่เกิดในลำดับแห่งมรรค,
เพราะฉะนั้น ภิกษุผู้สั่งนี้ จึงเป็นปาราชิกในขณะสั่งทีเดียว.
สเจปิ อวหารโก สฏฺฐิวสฺสาติกฺกเมน ตํ ภณฺฑํ อวหรติ,
อาณาปโก จ อนฺตราเยว กาลํ กโรติ หีนาย วา อาวตฺตติ, อสฺสมโณว หุตวฺ า กาลํ กริสฺสติ หีนาย วา อาวตฺติสฺสติ.
อวหารกสฺส ปน อวหารกขเณเยว ปาราชิกํ ฯ
แม้ถ้าภิกษุผู้ลัก จะลักทรัพย์นั้นมาได้ โดยล่วงไป ๖๐ ปี
และภิกษุผู้สั่ง จะทำกาลกิริยา หรือสึกไปเสียในระหว่างนั่นเทียว ก็จักเป็นผู้ไม่ใช่สมณะเลย ทำกาลกิริยา หรือสึกไป,
แต่สำหรับภิกษุผู้ลัก ย่อมเป็นปาราชิกในขณะที่ลักนั่นเอง.
ทุติยวาเร ยสฺมา ตํ สณิกํ วา ภณนฺโต ตสฺส วา พธิรตาย “มา อวหรีติ เอตํ วจนํ น สาเวติ ตสฺมา มูลฏฺโฐ น มุตฺโต ฯ
ในทุติยวาร เพราะ(ภิกษุผู้ตั้งต้น)พูดเบาไป ทำให้(ภิกษุผู้ลกั )ไม่ได้ยินคำนี้วา่ “อย่าลัก”
หรือทำให้ได้ยินคำนี้ไม่ได้ เพราะภิกษุผู้ลักนั้นเป็นคนหูหนวก๑ ฉะนั้น ภิกษุผตู้ ั้งต้น จึงไม่พ้น.
ตติยวาเร ปน สาวิตตฺตา มุตฺโต ฯ
ส่วนในตติยวาร ชื่อว่าพ้น เพราะพูดให้ภิกษุผู้ลกั ได้ยิน.
จตุตฺถวาเร เตน จ สาวิตตฺตา อิตเรน จ “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา โอรมิตตฺตา อุโภปิ มุตฺตาติ ฯ
ในจตุตถวาร แม้ทั้ง ๒ รูปพ้นได้
เพราะ(ภิกษุผตู้ ั้งต้น)นั้นพูดให้ได้ยิน และเพราะ(ภิกษุผู้รับสั่ง)นอกนี้ รับคำว่า “ดีละ” แล้วก็งดเว้นเสีย ด้วยประการฉะนี้.
อาณตฺติกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยการสั่ง.

๑ แปลตามรูปความที่ควรจะเป็น แต่ในโยชนาว่า ตสฺส มูลฏฺฐสฺส พธิรตาย น สาเวติ.
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พรรณนาบทภาชนีย์
อิทานิ ตตฺถ ตตฺถ ฐานา จาวนวเสน วุตตฺ สฺส อทินฺนาทานสฺส องฺคญฺจ วตฺถุเภเทน จ อาปตฺติเภทํ ทสฺเสนฺโต
“ปญฺจหากาเรหีติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ พระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงแสดง
องค์แห่งอทินนาทาน ที่ตรัสไว้ ด้วยอำนาจการทำให้เคลื่อนจากฐาน ใน(ทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นดินเป็นต้น)นั้นๆ
และความต่างแห่งอาบัติ ด้วยความต่างกันแห่งวัตถุ จึงตรัสคำเป็นต้น ปญฺจหากาเรหิ ดังนี้.
ตตฺถ “ปญฺจหากาเรหีติ ปญฺจหิ การเณหิ ฯ “ปญฺจองฺเคหีติ วุตฺตํ โหติ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ปญฺจหากาเรหิ ได้แก่ ด้วยเหตุ ๕ อย่าง. มีคำอธิบายว่า “ด้วยองค์ ๕”.
ตตฺรายํ สงฺเขปตฺโถ.
ใน(คำว่า ปญฺจหากาเรหิ เป็นต้น)นั้น มีเนื้อความย่อ ดังต่อไปนี้:อทินฺนํ อาทิยนฺตสฺส “ปรปริคคหิตญฺจ โหตีติอาทินา นเยน วุตฺเตหิ ปญฺจหากาเรหิ ปาราชิกํ โหติ, น ตโต อูเนหีติ ฯ
คือ “ปาราชิก ย่อมมีแก่ภิกษุผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยอาการ ๕ อย่างที่ตรัสไว้โดยนัยเป็นต้นว่า
‘เป็นทรัพย์อันผู้อื่นหวงแหน’. (ด้วยอาการ)หย่อนกว่า(อาการ ๕) อย่างนั้น ไม่เป็นปาราชิก.”
ตตฺริเม ปญฺจ อาการา “ปรปริคฺคหิตํ, ปรปริคฺคหิตสญฺญา, ปริกฺขารสฺส ครุกภาโว, เถยฺยจิตตฺ ํ, ฐานา จาวนนฺติ ฯ
ใน(คำว่า ด้วยอาการ ๕ อย่าง) นั้น อาการ ๕ อย่าง เหล่านี้ คือ (๑) ทรัพย์อันผู้อื่นหวงแหน
(๒) ความสำคัญว่าทรัพย์อันผู้อื่นหวงแหน (๓) ความที่บริขารเป็นครุภัณฑ์ (๔) มีไถยจิต (๕) การทำให้เคลื่อนจากฐาน.
อิโต ปเรหิ ปน ทฺวีหิ วาเรหิ ลหุเก ปริกฺขาเร วตฺถุเภเทน ถุลฺลจฺจยญฺจ ทุกฺกฏญฺจ ทสฺสิตํ ฯ
ส่วนในบริขารที่เป็นลหุภัณฑ์ ทรงแสดงถุลลัจจัยและทุกกฏไว้ โดยความต่างกันแห่งวัตถุ
ด้วยวาระทั้ง ๒ อื่นจากอาการ ๕ อย่างนี้.
[อาการ ๖ อย่างที่ให้ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก]
“ฉหากาเรหีติอาทินา นเยน วุตฺตวารตฺตเยปิ
น สกสญฺญติ า, น วิสฺสาสคฺคาหิตา, น ตาวกาลิกตา, ปริกฺขารสฺส ครุกภาโว, เถยฺยจิตฺตํ, ฐานา จาวนนฺติ
เอวํ [453] ฉ อาการา เวทิตพฺพา ฯ
แม้ในวาระทั้ง ๓ ที่ตรัสไว้ โดยนัยเป็นต้นว่า ฉหากาเรหิ ก็ควรทราบอาการ ๖ อย่างนี้ คือ
(๑) มิใช่มคี วามสำคัญว่าเป็นของตน (๒) มิใช่ถือเอาด้วยวิสาสะ (๓) มิใช่ของยืม
(๔) ความที่บริขารเป็นครุภัณฑ์ (๕) มีไถยจิต (๖) การทำให้เคลื่อนจากฐาน.
วตฺถุเภเทน ปเนตฺถาปิ ปฐมวาเร ปาราชิกํ ทุติยตติเยสุ ถุลฺลจฺจยทุกฺกฏานิ วุตฺตานิ ฯ
ก็บรรดา(วาระทัง้ ๓) แม้น้ี ตรัสปาราชิกในวาระแรก ตรัสถุลลัจจัยและทุกกฏ ในวาระทีส่ องและทีส่ าม โดยความต่างกันแห่งวัตถุ.
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ตโต ปเรสุ ปน ตีสุ วาเรสุ วิชชฺ มาเนปิ วตฺถุเภเท วตฺถุสฺส ปเรหิ อปริคฺคหิตตฺตา ทุกฺกฏเมว วุตตฺ ํ ฯ
ส่วนในความต่างกันแห่งวัตถุ แม้ที่มีอยู่ในวาระ(อีก) ๓ อื่นจาก (๓ วาระ)นั้น
ตรัสทุกกฏอย่างเดียว เพราะเป็นวัตถุอันชนเหล่าอื่นไม่ได้หวงแหน.
ตตฺร ยเทตํ น จ “ปรปริคฺคหิตนฺติ วุตฺตํ
ตํ อนชฺฌาวตฺถุกํ วา โหตุ ฉฑฺฑิตํ ฉินฺนมูลกํ อสฺสามิกํ วตฺถุ อตฺตโน สนฺตกํ วา
อุภยมฺปิ “น จ ปรปริคคฺ หิตนฺเตฺวว สงฺขฺยํ คจฺฉติ ฯ
วัตถุที่ตรัสไว้ใน (๓ วาระ)นั้นว่า “มิใช่ของอันผู้อื่นหวงแหน”
จะเป็นของไม่มีใครครอบครอง เป็นของที่เขาทิ้งแล้ว มีมูล๑อันเจ้าของตัดแล้ว หาเจ้าของมิได้ หรือจะเป็นของของตนก็ตาม,
วัตถุแม้ทั้ง ๒ ย่อมถึงความนับว่า “มิใช่ของอันผู้อื่นหวงแหน.”
ยสฺมา ปเนตฺถ ปรปริคฺคหิตสญฺญา จ อตฺถิ เถยฺยจิตฺเตน จ คหิตํ ตสฺมา อนาปตฺติ น วุตฺตาติ ฯ
ก็เพราะใน(ทรัพย์ ๒ อย่าง)นี้ ยังมีความสำคัญว่าทรัพย์อันผู้อื่นหวงแหนไว้
และ(ทรัพย์ ๒ อย่างนั้น) ภิกษุถือเอาด้วยไถยจิต เพราะเหตุนั้น จึงไม่ตรัสอาบัติไว้ ฉะนี้แล.
[อรรถาธิบายในอนาปัตติวาร]
เอวํ วตฺถุวเสน จ จิตฺตวเสน จ อาปตฺติเภทํ ทสฺเสตฺวา อิทานิ อนาปตฺตึ ทสฺเสนฺโต “อนาปตฺติ สกสญฺญิสฺสาติอาทิมาห ฯ
พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงแสดงความต่างแห่งอาบัติ ด้วยอำนาจแห่งวัตถุและด้วยอำนาจแห่งจิต อย่างนี้แล้ว
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงอนาบัติ จึงตรัสคำว่า อนาปตฺติ สกสญฺญิสฺส ดังนี้เป็นต้น.
ตตฺถ “สกสญฺญิสฺสาติ สกสญฺญิสฺส “มยฺหํ สนฺตกํ อิทํ ภณฺฑนฺติ เอวํ สญฺญิสฺส ปรภณฺฑมฺปิ คณฺหโต คหเณ อนาปตฺติ ฯ
บรรดาบทเหล่านี้ บทว่า สกสญฺญิสฺส ได้แก่ ภิกษุผู้มีความสำคัญว่าเป็นของตน คือ
ผู้มีความสำคัญอย่างนี้ว่า “ภัณฑะนี้เป็นของเรา” เมื่อถือเอาแม้ซึ่งภัณฑะของผู้อื่น ก็ไม่เป็นอาบัติเพราะการถือเอา.
คหิตํ ปุน ทาตพฺพํ, สเจ สามิเกหิ “เทหีติ วุตฺโต ฯ น เทติ, เตสํ ธุรนิกฺเขเป ปาราชิกํ ฯ
ควรให้ทรัพย์ที่ตนถือเอาแล้วนั้นคืน ถ้าถูกพวกเจ้าของทวงว่า “จงให้.”
เธอไม่ยอมคืนให้ เป็นปาราชิก เพราะเจ้าของทรัพย์เหล่านั้นทอดธุระ.
“วิสฺสาสคฺคาเหติ วิสฺสาสคฺคหเณ อนาปตฺติ ฯ
บทว่า วิสฺสาสคฺคาเห ได้แก่ ไม่เป็นอาบัติ เพราะการถือเอาด้วยวิสาสะ.
วิสฺสาสคฺคาหลกฺขณํ ปน อิมินา สุตฺเตน ชานิตพฺพํ “อนุชานามิ ภิกฺขเว ปญฺจหงฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส วิสฺสาสํ คเหตุํ
สนฺทิฏฺโฐ จ โหติ, สมฺภตฺโต จ, อาลปิโต จ, ชีวติ จ, คหิเต จ อตฺตมโนติ ฯ
แต่ควรรู้ลกั ษณะแห่งการถือเอาด้วยความวิสาสะ โดยสูตร๒นี้วา่
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ถือวิสาสะได้ คือ
(๑) เคยเห็นกันมา (๒) เคยคบกันมา (๓) เคยพูดกันไว้ (๔) ยังมีชีวติ อยู่ (๕) เมื่อถือเอาแล้ว ก็พอใจ.”
๑ มูล คือความอาลัย
๒ วิ. มหา. ๕/๒๑๘.
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ตตฺถ “สนฺทิฏฺโฐติ ทิฏฺฐมตฺตกมิตโฺ ต ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สนฺทิฏฺโฐ ได้แก่ เป็นเพื่อนด้วยเหตุสกั ว่าเห็นกันมา.
“สมฺภตฺโตติ ทฬฺหมิตฺโต ฯ
บทว่า สมฺภตฺโต ได้แก่ เป็นเพื่อนสนิท.
“อาลปิโตติ “มม สนฺตกํ ยํ อิจฺฉสิ, ตํ คณฺเหยฺยาสิ. อาปุจฺฉิตฺวา คหเณ การณํ นตฺถีติ วุตฺโต ฯ
บทว่า อาลปิโต ได้แก่ (อันเพื่อนภิกษุ)พูดไว้วา่
“ท่านต้องการสิ่งใด ซึ่งเป็นของผม ท่านพึงถือเอาสิ่งนั้นเถิด, ไม่มีเหตุในการที่ทา่ นจะขออนุญาตแล้ว ถือเอา”.
“ชีวตีติ อนุฏฺฐานเสยฺยาย สยิโตปิ, ยาว ชีวิตินฺทรฺ ิยูปจฺเฉทํ น ปาปุณาติ ฯ
บทว่า ชีวติ ได้แก่ แม้นอนแล้วด้วยการนอนที่ไม่ลุกขึ้นอีกต่อไป ตราบเท่าที่ยังไม่ถึงความขาดเด็ดแห่งชีวิตินทรีย์.
“คหิเต จ อตฺตมโนติ [454] คหิเต ตุฏฺฐจิตฺโต โหติ ฯ
หลายบทว่า คหิเต จ อตฺตมโน ความว่า เมื่อเราถือเอาแล้ว เขาก็จะพอใจ.
เอวรูปสฺส สนฺตกํ “คหิเต, อตฺตมโน ภวิสฺสตีติ ชานนฺเต คเหตุํ วฏฺฏติ ฯ
การที่ภิกษุเมื่อรูว้ ่า “เมื่อเราถือเอาแล้ว เขาจักพอใจ” จึงถือเอาของมีอยู่ของบุคคลเห็นปานนี้ ย่อมสมควร.
อวเสสปริยาทานวเสน เจตานิ ปญฺจ องฺคานิ วุตฺตานิ ฯ
ก็พระผู้มีพระภาค ตรัสองค์ ๕ เหล่านี้ไว้ ด้วยอำนาจแห่งการรวบรวมไว้ไม่มีสว่ นเหลือ๑
วิสฺสาสคฺคาโห ปน ตีหิ องฺเคหิ รุหติ
“(๑) สนฺทิฏฺโฐ, ชีวติ, คหิเต อตฺตมโน (๒) สมฺภตฺโต, ชีวติ, คหิเต อตฺตมโน (๓) อาลปิโต, ชีวติ, คหิเต อตฺตมโนติ ฯ
แต่การถือเอาด้วยวิสาสะ ย่อมขึ้นด้วยองค์ ๓ คือ
(๑) เคยเห็นกันมา ยังมีชีวติ อยู่ เมื่อถือเอาแล้ว ก็พอใจ
(๒) เคยคบกันมา ยังมีชีวติ อยู่ เมื่อถือเอาแล้ว ก็พอใจ
(๓) เคยบอกกันไว้ ยังมีชีวติ อยู่ เมื่อถือเอาแล้ว ก็พอใจ
โย ปน ชีวติ น จ คหิเต อตฺตมโน โหติ, ตสฺส สนฺตกํ วิสฺสาสคฺคาเหน คหิตมฺปิ ปุน ทาตพฺพํ ฯ
ททมาเนน จ มตกธนนฺตาว, เย ตสฺส ธเน อิสฺสรา คหฏฺฐา วา ปพฺพชิตา วา, เตสํ ทาตพฺพํ ฯ
ส่วนเพื่อนคนใด ยังมีชีวติ อยู่ แต่เมื่อถือเอาแล้วเขาไม่พอใจ,
สิ่งของของเพื่อนคนนั้น แม้ภิกษุถือเอาแล้วด้วยการถือวิสาสะ ก็ควรคืนให้.
และเมื่อจะคืนให้ ทรัพย์ของผู้ตาย ควรคืนให้แก่พวกคฤหัสถ์หรือบรรพชิต ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ของ(ภิกษุ)นั้นก่อน,
อนตฺตมนสฺส สนฺตกํ ตสฺเสว ทาตพฺพํ ฯ
ทรัพย์ของเพือ่ นผู้ไม่พอใจ ก็ควรคืนให้แก่เขานั่นเทียว.

๑ ศัพท์นี้น่าจะถูกตามอัตถโยชนาว่า อเสส … จึงได้แปลไว้อย่างนั้น.
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โย ปน ปฐมเมว “สุฏฺฐุ กตํ ตยา มม สนฺตกํ คณฺหนฺเตนาติ วจีเภเทน วา จิตฺตุปฺปาทมตฺเตเนว วา อนุโมทิตวฺ า
ปจฺฉา เกนจิ การเณน กุปิโต ปจฺจาหราเปตุํ น ลภติ๑ ฯ
ส่วน(ภิกษุ)ใด อนุโมทนาแล้วแต่แรกนั่นเทียว ด้วยการเปล่งวาจาว่า “ท่านเมื่อถือเอาของของผม ชื่อว่าทำชอบแล้ว”
หรือด้วยเพียงจิตตุปบาทเท่านั้น, ภิกษุนั้น ภายหลังโกรธด้วยเหตุบางอย่าง ย่อมไม่ได้เพื่อจะให้นำมาคืน.
โยปิ อทาตุกาโม จิตฺเตน ปน อธิวาเสติ น กิญฺจิ วทติ, โสปิ ปุน ปจฺจาหราเปตุํ น ลภติ ฯ
แม้เธอรูปใด ไม่ประสงค์จะให้ แต่รับคำไว้ด้วยจิต ไม่พูดอะไรๆ แม้เธอรูปนั้น ก็ย่อมไม่ได้เพื่อจะให้นำมาคืน.
โย ปน “มยา ตุมฺหากํ สนฺตกํ คหิตํ วา ปริภตุ ฺตํ วาติ วุตฺเต,
“คหิตํ วา โหตุ ปริภตุ ฺตํ วา. มยา ปน ตํ เกนจิเทว กรณีเยน ฐปิตํ. ตํ ปากติกํ กาตุํ วฏฺฏตีติ วทติ. อยํ ปจฺจาหราเปตุํ ลภติ ฯ
ส่วน(ภิกษุ)ใด เมื่อเพื่อนภิกษุพูดว่า “สิ่งของของท่าน ผมถือเอาแล้ว หรือใช้สอยแล้ว” จึงพูดว่า
“(สิ่งของนั้น) ท่านถือเอาหรือใช้สอยแล้วก็ตามเถิด. แต่วา่ สิ่งของนั้น ผมเก็บไว้ด้วยกรณีบางอย่างนั่นเทียว
ท่านควรทำสิ่งของนั้นให้เป็นปกติอย่างเดิม” ดังนี้. ภิกษุนี้ ย่อมได้เพื่อให้นำมาคืน.
“ตาวกาลิเกติ “ปฏิทสฺสามิ ปฏิกริสฺสามีติ เอวํ คณฺหนฺตสฺส ตาวกาลิเกปิ คหเณ อนาปตฺติ ฯ
บทว่า ตาวกาลิเก ความว่า สำหรับภิกษุผู้ถือเอา ด้วยคิดอย่างนี้ว่า “เราจักให้คืน จักทำคืน”,
ไม่เป็นอาบัติ เพราะการถือเอาแม้เป็นการขอยืม.
คหิตมฺปน, สเจ ภณฺฑสฺสามิโก ปุคฺคโล วา คโณ วา “ตุยฺเหเวตํ โหตูติ อนุชานาติ, อิจฺเจตํ กุสลํ.
โน เจ อนุชานาติ, อาหราเปนฺเต, ทาตพฺพํ ฯ
แต่สิ่งของที่ภิกษุถือเอาแล้ว,
ถ้าบุคคลหรือคณะผูเ้ ป็นเจ้าของสิง่ ของ อนุญาตให้วา่ “ของสิง่ นัน่ จงเป็นของท่านนัน่ แหละ”, การอนุญาตอย่างนีน้ น่ั เป็นการดี.
ถ้าไม่อนุญาตไซร้, เมื่อเขาให้นำมาคืนควรคืนให้.
สงฺฆสนฺตกํ ปน ปฏิทาตุเมว วฏฺฏติ ฯ
ส่วนของสงฆ์ ควรให้คืนทีเดียว.
[455] เปตปริคฺคเหติ เอตฺถ ปน ปิตฺตวิ ิสเย อุปฺปนฺนาปิ

กาลํ กตฺวา ตสฺมึเยว อตฺตภาเว นิพพฺ ตฺตาปิ
จาตุมฺมหาราชิกาทโยปิ เทวา. สพฺเพ “เปตาเตฺวว สงฺขฺยํ คตา, เตสํ ปริคฺคเห อนาปตฺติ ฯ
ก็ (สัตว์)ที่เกิดในเปรตวิสัยก็ดี ที่ทำกาละแล้ว เกิด (เป็นเปรต) ในอัตตภาพนั้นนั่นเองก็ดี๒
เทวดาทั้งหลาย มีเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกเป็นต้นก็ดี, ทั้งหมดถึงความนับว่า “เปรต” ทั้งนั้น ในคำว่า เปตปริคฺคเห นี้.
ไม่เป็นอาบัติ ในเพราะของหวงแหนของเปรตเหล่านั้น.

๑ โย ปน ปฐมเมว … อนุโมทติ โส ปจฺฉา … น ลภตีติ ปริปุณฺณวากฺเยน ภวิตพฺพํ ฯ
๒ ฎีกาสารัตถทีปนีว่า เกิดแล้วในสรีระที่ตายแล้วนัน้ นั่นเอง อ้างเรื่องเปรตหวงผ้าสาฎก ในวินีตวัตถุ วินยั ปิฎก มหาวิภังค์ ภาค ๑/๑๐๘.

พรรณนาบทภาชนีย์ • [อรรถาธิบายในอนาปัตติวาร] • หน้า ๗๑๙

สเจปิ หิ สกฺโก เทวราชา อาปณํ ปสาเรตฺวา นิสินฺโน โหติ.
ทิพพฺ จกฺขุโก จ ภิกฺขุ ตํ ญตฺวา อตฺตโน จีวรตฺถาย สตสหสฺสคฺฆนกมฺปิ สาฏกํ,
ตสฺส “มา คณฺห มา คณฺหาติ วิรวนฺตสฺสาปิ, คเหตฺวา คจฺฉติ. วฏฺฏติ ฯ
จริงอยู่ ถ้าแม้ท้าวสักกเทวราชประทับนั่งออกร้านขายของ,
และภิกษุผู้ได้ทิพยจักษุ รู้ว่าเป็นท้าวสักกะ, แม้เมื่อท้าวสักกะนั้นทรงร้องห้ามอยู่วา่ “อย่าถือเอาๆ”,
ก็ถือเอาผ้าสาฎกแม้มีราคาตั้งแสน เพื่อประโยชน์แก่จวี รของตนไป. (การถือเอาของภิกษุนั้น) ย่อมควร.
เทวตา ปน อุทฺทิสฺส พลิกมฺมํ กโรนฺเตหิ รุกฺขาทีสุ ลคฺคิตสาฏเก วตฺตพฺพเมว นตฺถิ ฯ
ส่วนในผ้าสาฎก ที่คนทั้งหลายทำพลีกรรมอุทศิ พวกเทวดา คล้องไว้ที่ต้นไม้เป็นต้น ไม่มีคำทีจ่ ะพึงพูดถึงเลย.
“ติรจฺฉานคตปริคฺคเหติ ติรจฺฉานคตานมฺปิ ปริคฺคเห อนาปตฺติ ฯ
บทว่า ติรจฺฉานคตปริคฺคเห ได้แก่ ไม่เป็นอาบัติ ในเพราะของหวงแหนแม้ของพวกสัตว์ดิรจั ฉาน,
สเจปิ หิ นาคราชา วา สุปณฺณมาณวโก วา มนุสฺสรูเปน อาปณํ ปสาเรติ.
ตโต จสฺส สนฺตกํ โกจิ ภิกฺขุ ปุริมนเยเนว คเหตฺวา คจฺฉติ. วฏฺฏติ ฯ
ก็แม้ถ้าพญานาค หรือสุบรรณมาณพ จำแลงกายเป็นมนุษย์ ออกร้านขายของอยู่,
และมีภิกษุบางรูปถือเอา(สิ่งของของพญานาคหรือของสุบรรณมาณพ)นั้น จาก(ร้านขายของ)นั้นไป โดยนัยก่อนนั่นแล,
การถือเอาของภิกษุนั้น ย่อมควร.
สีโห วา พยคฺโฆ วา มิคมหิสาทโย วธิตฺวา อขาทนฺโต ชิฆจฺฉาปีฬิโต อาทิโตว น วาเรตพฺโพ. อนตฺถมฺปิ หิ กเรยฺย ฯ
ราชสีห์ หรือเสือโคร่ง ฆ่าสัตว์มีเนื้อและกระบือเป็นต้นแล้ว ยังไม่เคี้ยวกิน ถูกความหิวเบียดเบียน ไม่พึงห้ามในตอนต้นทีเดียว,
เพราะว่ามันจะพึงทำแม้ความฉิบหายให้.
ยทิ ปน โถเก ขายิเต, วาเรตุํ สกฺโกติ. วาเรตฺวา คเหตุํ วฏฺฏติ ฯ
แต่ถ้าเมื่อมันเคี้ยวกินไปได้สักหน่อยหนึ่งแล้ว, ภิกษุก็สามารถห้ามได้. จะห้ามแล้วถือเอาก็ควร.
เสนาทโยปิ อามิสํ คเหตฺวา คจฺฉนฺเต ปาตาเปตฺวา คณฺหิตุํ วฏฺฏติ ฯ
แม้จำพวกนกมีเหยี่ยวเป็นต้น คาบเอาเหยื่อแล้วบินไปอยู่ จะทำให้มันทิ้งเหยื่อให้ตกไป แล้วถือเอาก็ควร.
“ปํสุกูลสญฺญิสฺสาติ “อสฺสามิกํ อิทํ ปํสุกูลนฺติ เอวํ สญฺญิสฺสาปิ คหเณ อนาปตฺติ ฯ
สเจ ปน ตํ สสฺสามิกํ โหติ, อาหราเปนฺเต, ทาตพฺพํ ฯ
บทว่า ปํสุกูลสญฺญิสฺส ความว่า
แม้สำหรับภิกษุผู้มีความสำคัญอย่างนี้ว่า “สิ่งของนี้ ไม่มีเจ้าของ เป็นของบังสุกุล” ไม่เป็นอาบัติเพราะการถือเอา.๑
แต่ถ้าสิ่งของนั้นมีเจ้าของไซร้, เมื่อเขาให้นำมาคืน, ก็ควรคืนให้,
“อุมฺมตฺตกสฺสาติ ปุพฺเพ วุตฺตปฺปการสฺส อุมฺมตฺตกสฺสาปิ อนาปตฺติ ฯ
บทว่า อุมฺมตฺตกสฺส ความว่า ไม่เป็นอาบัติแม้แก่ภิกษุเป็นบ้า ซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วในเบื้องต้น.
๑ ถ้าถือตามโยชนาก็แปลว่า ไม่เป็นอาบัติในเพราะการถือเอาแม้ของภิกษุผู้ …
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“อาทิกมฺมิกสฺสาติ อิธ ธนิโย อาทิกมฺมิโก, ตสฺส อนาปตฺติ ฯ
บทว่า อาทิกมฺมิกสฺส ความว่า ไม่เป็นอาบัติแก่พระธนิยะผู้เป็นอาทิกัมมิกะ (ผู้เป็นต้นบัญญัติ) ใน(สิกขาบท)นี.้
อวเสสานํ ปน รชกภณฺฑกิ าทิโจรานํ ฉพฺพคฺคิยาทีนํ อาปตฺติเยวาติ ฯ
แต่สำหรับภิกษุฉัพพัคคีย์เป็นต้น ผู้ลกั ห่อผ้าของช่างย้อมเป็นต้นที่เหลือ เป็นอาบัติทั้งนั้น ฉะนี้แล.
ปทภาชนียวณฺณนา นิฏฺฐิตา ฯ
จบการพรรณนาบทภาชนีย์.

พรรณนาบทภาชนีย์ • กถาว่าด้วยปกิณณกะ • หน้า ๗๒๑

กถาว่าด้วยปกิณณกะ
[456]

สมุฏฺฐานญฺจ กิริยา
โลกวชฺชญฺจ กมฺมญฺจ

อโถ สญฺญา สจิตตฺ กํ
กุสลํ เวทนาย จาติ

อิมสฺมึ ปน ปกิณฺณเก
ก็ในปกิณณกะนี้วา่
สมุฏฐาน ๑ กิริยา ๑ สัญญา ๑ สจิตตกะ ๑ โลกวัชชะ ๑ กรรม ๑ กุศล ๑
พร้อมด้วยเวทนา ๑
อิทํ ติสมุฏฺฐานํ
สาหตฺถิกํ กายโต จ จิตตฺ โต จ สมุฏฺฐาติ. อาณตฺติกํ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏฺฐาติ.
สาหตฺถิกาณตฺตกิ ํ กายโต จ วาจโต จ จิตฺตโต จ สมุฏฺฐาติ.
กิริยาสมุฏฺฐานญฺจ. กโรนฺโตเยว หิ เอตํ อาปชฺชติ น, อกโรนฺโต.
‘อทินฺนํ อาทิยามีติ สญฺญาย อภาเวน มุจฺจนโต สญฺญาวิโมกฺขํ.
สจิตตฺ กํ โลกวชฺชํ กายกมฺมํ วจีกมฺมํ อกุสลจิตฺตํ.
ตุฏฺโฐ วา ภีโต วา มชฺฌตฺโต วา ตํ อาปชฺชตีติ ติเวทนิกนฺติ
สพฺพํ ปฐมสิกฺขาปเท วุตตฺ นเยเนว เวทิตพฺพํ ฯ
บัณฑิตพึงทราบคำทั้งหมด โดยนัยดังที่กล่าวไว้แล้วในปฐมสิกขาบทนั่นเอง ว่า
“(สิกขาบท)นี้ มีสมุฏฐาน ๓ คือ
เป็นสาหัตถิกะ เกิดทางกายและทางจิต, เป็นอาณัตติกะ เกิดทางวาจาและทางจิต,
เป็นสาหัตถิกะและอาณัตติกะ เกิดทางกาย ทางวาจา และทางจิต,
และเกิดเพราะทำ. จริงอยู่ เมื่อทำเท่านั้น จึงต้องอาบัตินั้น. เมื่อไม่ทำก็ไม่ต้อง.
เป็นสัญญาวิโมกข์ เพราะพ้นด้วยไม่มีสำคัญว่า ‘เราจะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้,
เป็นสจิตตกะ, เป็นโลกวัชชะ, เป็นกายกรรม, เป็นวจีกรรม, เป็นอกุศลจิต,
ภิกษุยินดี หรือกลัว หรือวางใจเป็นกลางๆ ย่อมต้องอาบัตินั้น. เพราะเหตุนั้น สิกขาบทนี้ จึงชื่อว่า มีเวทนา ๓.”
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พรรณนาวินีตวัตถุคาถา
วินีตวตฺถุคาถาสุ ฯ
ในคาถาแห่งวินีตวัตถุ (พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้):ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ อนุปฺปญฺญตฺติยํ วุตตฺ เมว ฯ
เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในอนุบัญญัตินั่นแล.
ทุติยวตฺถุมฺหิ ฯ จิตฺตนฺนาม ปุถุชฺชนานํ ราคาทิวเสน ปกตึ วิชหิตฺวา ธาวติ สนฺธาวติ วิธาวติ ฯ
ในเรื่องที่ ๒ (มีวินิจฉัยดังนี้):ขึ้นชื่อว่า จิตของพวกปุถุชน ละปกติไปด้วยอำนาจกิเสสมีราคะเป็นต้นแล้ว ย่อมแล่นไป คือ พล่านไป ได้แก่ ซัดส่ายไป.
สเจ ภควา กายวจีทวฺ ารเภทํ วินาปิ จิตฺตุปฺปาทมตฺเตน อาปตฺตึ ปญฺญาเปยฺย, โก สกฺกุเณยฺย อนาปตฺตกิ ํ อตฺตานํ กาตุํ ฯ
ถ้าพระผู้มีพระภาค จะพึงทรงบัญญัติอาบัติดว้ ยเหตุเพียงจิตเกิดขึ้น (ลำพังคิด)
แม้เว้นความเปลี่ยนแปลงทางกายทวารและวจีทวาร๑, ใครจะพึงสามารถทำตนไม่ให้อาบัติได้เล่า?
เตนาห ภควา “อนาปตฺติ ภิกฺขุ จิตตฺ ุปฺปาเทติ ฯ
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาค จึงตรัสไว้วา่ “ดูกอ่ นภิกษุ! เธอไม่ต้องอาบัติ เพราะเพียงแต่จติ เกิดขึ้น๒.”
จิตตฺ วสิเกน ปน น ภวิตพฺพํ ฯ ปฏิสงฺขานพเลน จิตตฺ ํ นิวาเรตพฺพเมวาติ ฯ
แต่ภิกษุก็ไม่ควรเป็นไปในอำนาจแห่งจิต. ควรห้ามจิตไว้ดว้ ยกำลังแห่งการพิจารณาทีเดียวแล.
อามสนผนฺทาปนฏฺฐานาจาวนวตฺถูนิ อุตตฺ านตฺถาเนว ฯ
เรื่องการจับต้องผ้า ทำให้ผ้าไหวและทำให้ผา้ เคลื่อนจากฐาน มีเนื้อความตื้นแล้วทั้งนั้น.
ตโต ปรานิ จ “เถยฺยจิตฺโต ภูมิโต อคฺคเหสีติ วตฺถุปริโยสานานิ ฯ
ส่วน(เรื่องทั้งหลาย)ซึ่งถัดจาก(เรื่องทีท่ ำผ้าให้เคลื่อนจากฐาน)นั้นไป
มีเรื่องว่า “ภิกษุมีไถยจิต ถือเอาทรัพย์นั้นจากพื้นดิน”๓ เป็นที่สดุ มีเนื้อความตื้นแล้วทั้งนั้น.
นิรุตตฺ ิปถวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องเพียงแต่พดู (มีวินิจฉัยดังนี้):
“อาทิยตี ิ คณฺหิ “โจโรสิ ตฺวนฺติ ปรามสิ ฯ
บทว่า อาทิยิ ความว่า (ภิกษุเจ้าของจีวร) จับแล้ว คือ ยึดไว้วา่ “ท่านเป็นโจร.”

๑ ฎีกาสารัตถทีปนี แก้ว่า ได้แก่การไหวกาย และเปล่งวาจา.
๒ วิ. มหา. ๑/๑๐๕.
๓ วิ. มหา. ๑/๑๐๗.
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อิตโร ปน “เกน อวหฏนฺติ วุตฺเต, “มยา อวหฏนฺติ ปุจฺฉาสภาเคน ปฏิญฺญํ อทาสิ ฯ
ส่วน(ภิกษุผู้ลกั จีวร)นอกนี้ เมื่อถูกภิกษุเจ้าของจีวรถามว่า “จีวรของผม ใครลักไป?”
จึงได้ให้คำรับ ด้วยคำตอบตรงคำถามว่า “ผมลักไป”.
ยทิ หิ อิตเรน “เกน คหิตํ, เกน [457] อปนีตํ, เกน ฐปิตนฺติ วุตฺตํ อภวิสฺส,
อทฺธา อยมฺปิ “มยา คหิตํ อปนีตํ ฐปิตนฺติ วา วเทยฺย ฯ
จริงอยู่ ถ้า(ภิกษุเจ้าของ)นอกนี้ จักกล่าวว่า “(จีวรของผม) ใครถือเอา ใครนำไป ใครเก็บไว้?”,
แม้ภิกษุนี้ ก็คงจักตอบว่า “ผมถือเอา” หรือว่า “ผมนำไป” หรือว่า “ผมเก็บไว้” เป็นแน่นอน.
มุขํ นาม ภุญชฺ นตฺถาย จ กถนตฺถาย กตํ ฯ
ขึ้นชื่อว่าปาก อันธรรมดาสร้างไว้๑ ก็เพื่อประโยชน์แก่การกิน และเพื่อประโยชน์แก่การพูด.
เถยฺยจิตตฺ ํ ปน วินา อวหาโร นตฺถิ ฯ
แต่เว้นไถยจิตเสีย ก็ไม่เป็นอวหาร.
เตนาห ภควา “อนาปตฺติ ภิกฺขุ นิรตุ ฺติปเถติ ฯ “โวหารวจนมตฺเต อนาปตฺตีติ อตฺโถ ฯ
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาค จึงตรัสไว้วา่ “ดูกอ่ นภิกษุ! เธอไม่เป็นอาบัติ เพราะเพียงแต่พูด”๒ ดังนี้.
อธิบายว่า “ไม่เป็นอาบัติ เพราะเหตุเพียงแต่พูดๆ ไปเท่านั้น.”
ตโต ปรํ เวฐนวตฺถุปริโยสานํ สพฺพํ อุตฺตานตฺถเมว ฯ
(เรื่อง)ที่ถัดจาก(เรื่องเพียงแต่พูด)นั้นไป ซึ่งมีเรื่องผ้าโพกเป็นที่สุด ทั้งหมดมีเนื้อความตื้นแล้วทั้งนั้น.
อภินฺนสรีรวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องศพที่ยังสด (มีวินิจฉัยดังนี้):
“อธิวตฺโถติ สาฏกตณฺหาย ตสฺมึเยว สรีเร นิพพฺ ตฺโต ฯ
บทว่า อธิวตฺโถ ความว่า (เปรต)เกิดขึ้นในสรีระ (ศพ) นั้นนั่นเอง เพราะตัณหาในผ้าสาฎก.
“อนาทิยนฺโตติ ตสฺส วจนํ อคฺคณฺหนฺโต อาทรํ วา อกโรนฺโต ฯ
บทว่า อนาทิยนฺโต ความว่า ภิกษุไม่ถือเอาถ้อยคำของ(เปรต)นั้น หรือไม่ทำความเอื้อเฟื้อ.
“ตํ สรีรํ อุฏฺฐหิตวฺ าติ เปโต อตฺตโน อานุภาเวน ตํ สรีรํ อุฏฺฐาเปสิ ฯ เตน วุตตฺ ํ “ตํ สรีรํ อุฏฐฺ หิตฺวาติ ฯ
หลายบทว่า ตํ สรีรํ อฏฺฐหิตวฺ า ความว่า เปรตยังสรีระนั้นให้ลุกขึ้น ด้วยอานุภาพของตน.
เพราะเหตุนั้น (พระอุบาลีเถระ)นั้นจึงกล่าวว่า “สรีระนั้นลุกขึ้น (เดินตามหลังภิกษุนั้นไป)”๓

๑ แต่โยชนาแก้ว่า กตนฺติ ชาตํ.
๒ วิ. มหา ๑/๑๐๗.
๓ วิ. มหา. ๑/๑๐๙.
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“ทฺวารํ ถเกสีติ ภิกฺขุสฺส สุสานสมีเปเยว วิหาโร ตสฺมา ภีรุกชาติโก ภิกฺขุ ขิปฺปเมว ตตฺถ ปวิสติ ฺวา ทฺวารํ ถเกสิ ฯ
สองบทว่า ทฺวารํ ถเกสิ ความว่า วิหารของภิกษุ มีอยูใ่ นที่ใกล้ป่าช้านั้นเอง
เพราะเหตุนั้น ภิกษุเป็นคนขลาดอยู่โดยปกติ จึงรีบเข้าไปในวิหารนั้นทันที แล้วปิดประตู.
“ตตฺเถว ปริปตีติ ทฺวาเร ถกิเต, เปโต สาฏเก นิราลโย หุตฺวา ตํ สรีรํ ปหาย ยถากมฺมํ คโต ฯ
สองบทว่า ตตฺเถว ปริปติ ความว่า
เมื่อภิกษุปิดประตูแล้ว เปรตเป็นผู้หมดความอาลัยในผ้าสาฎก จึงละทิ้งสรีระนั้น แล้วไปตามยถากรรม.”
ตสฺมา ตํ สรีรํ ตตฺเถว ปริปติ ฯ “ปติตนฺติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
เพราะเหตุนั้น สรีระนั้นจึงล้มลง. มีคำอธิบายว่า “ตกไปในที่นั้นนั่นแล.”
“อภินฺเน สรีเรติ อพฺภุณฺเห อลฺลสรีเร ปํสุกูลํ น คเหตพฺพํ ฯ
สองบทว่า อภินฺเน สรีเร ความว่า ภิกษุไม่พึงถือเอาผ้าบังสุกุลที่สรีระ (ศพ) สด ยังอุ่นๆ อยู่.
คณฺหนฺตสฺส, เอวรูปา อุปทฺทวา โหนฺติ, ทุกฺกฏญฺจ อาปชฺชติ ฯ
เมื่อภิกษุถือเอา อุปัทวะเห็นปานนี้ย่อมมี และภิกษุย่อมต้องทุกกฏ.
ภินฺเน ปน คเหตุํ วฏฺฏติ ฯ
แต่จะถือเอาที่สรีระ (ศพ) ซึ่งแตกแล้ว ควรอยู่.
กิตตฺ าวตา ปน ภินฺนํ โหติ ฯ
ถามว่า “ก็ศพ จะจัดว่า แตกแล้ว ด้วยเหตุเพียงไร?
กากกุลลโสณสิคาลาทีหิ มุขตุณฑฺ เกน วา ทาฒาย วา อีสกํ ผาลิตมตฺเตนาปิ ฯ
แก้ว่า “แม้ด้วยเหตุเพียงถูกสัตว์ทั้งหลาย มีกา นกตะกรุม สุนัขบ้าน และสุนัขจิ้งจอก เป็นต้น
เอาจะงอยปากหรือเขี้ยวทำให้ฉีกขาดแล้วนิดหน่อย.”
ยสฺส ปน ปตโต ฆํสเนน ฉวิมตฺตํ ฉินฺนํ โหติ. จมฺมํ อจฺฉินฺนํ. เอตํ อภินฺนเมว ฯ
ส่วนอวัยวะของศพใด ที่ล้มลง เพียงผิวหนังขาดไปด้วยการครูดสี, หนังยังไม่ขาด, ศพนั้น นับว่ายังไม่แตกนั่นเทียว.
จมฺเม ปน ฉินฺเน, ภินฺนํ ฯ
แต่เมื่อหนังขาด จัดว่าเป็นศพที่แตก.
ยสฺสาปิ สชีวกาเลเยว ปภินฺนา คณฺฑกุฏฺฐิปิฬกา วา วโณ วา โหติ, อิทมฺปิ ภินฺนํ ฯ
แม้ศพใด ในเวลายังมีชีวติ นั่นแล มีฝโี รคเรื้อนและต่อม หรือแผลแตกเฟะไปทั่ว, แม้ศพนี้ ชื่อว่าแตกแล้ว.
ตติย[458]ทิวสโต ปภูติ อุทธฺ ุมาตกาทิภาเวน กุณปภาวํ อุปคตมฺปิ ภินฺนเมว ฯ
(สรีระ) แม้ที่ถึงความเป็นซากศพ โดยเป็นศพที่ขึ้นพองเป็นต้น ตั้งแต่วันที่ ๓ ไป จัดว่าเป็นศพที่แตกแล้วเหมือนกัน.
สพฺเพน สพฺพํ ปน อภินฺเนปิ สุสานโคปเกหิ วา อญฺเญหิ วา มนุสฺเสหิ คาหาเปตุํ วฏฺฏติ.
โน เจ อญฺญํ ลภติ, สตฺถเกน วา เกนจิ วา วณํ กตฺวา คเหตพฺพํ ฯ
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อนึ่ง ในศพแม้ที่ยังไม่แตกโดยประการทั้งปวง จะให้คนเฝ้าป่าช้า หรือมนุษย์เหล่าอื่น ถือเอา๑ (ให้) ควรอยู่.
ถ้าไม่ได้ผู้อื่น, ควรจะใช้ศัสตรา หรือวัตถุบางอย่างทำให้เป็นแผลแล้ว จึงถือเอา.
วิสภาคสรีเร ปน สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา สมณสญฺญํ อุปฺปาเทตฺวา สีเส วา หตฺถปาทปิฏฺฐิยํ วา วณํ กตฺวา คเหตุํ วฏฺฏติ ฯ
แต่ในศพเพศตรงกันข้าม ภิกษุควรเข้าไปตั้งสติไว้ ยังสมณสัญญาให้เกิดขึ้น ทำให้เป็นแผลที่ศรี ษะ หรือที่หลังมือและหลังเท้า
แล้วถือเอาสมควรอยู่.

๑ แปลตามนัยโยชนาที่สอนให้เอา สุสานโคปเกหิ และ มนุสฺเสหิ เป็นกรรมใน คาหาเปตุํ.
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กถาว่าด้วยการสับเปลี่ยนสลาก
ตทนนฺตเร วตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องอันเป็นลำดับแห่ง(เรื่องสรีระที่ยังไม่แตก)นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):
“กุสํ สงฺกาเมตฺวา จีวรํ อคฺคเหสีติ ปุพฺเพ “อาทิเยยฺยาติ อิมสฺส ปทสฺส อตฺถวณฺณนาย นามมตฺเตน ทสฺสิเตสุ
เถยฺยาวหาร ปสยฺหาวหารปริกปฺปาวหาร ปฏิจฺฉนฺนาวหารกุสาวหาเรสุ กุสาวหาเรน อวหรีติ อตฺโถ ฯ
หลายบทว่า กุสํ สงฺกาเมตฺวา จีวรํ อคฺคเหสิ มีความว่า
ภิกษุลักด้วยกุสาวหาร ในบรรดาเถยยาวหาร ปสัยหาวหาร ปริกัปปาวหาร ปฏิจฉันนาวหาร และกุสาวหาร
ซึ่งได้แสดงไว้แล้วแต่โดยเพียงชื่อ ในการพรรณนาเนื้อความแห่งบทนี้วา่ อาทิเยยฺย ในเบื้องต้น.
อิเมสํ ปน อวหารานํ เอวํ นานตฺตํ เวทิตพฺพํ ฯ
และพึงทราบความต่างกันแห่งอวหารเหล่านี้ ดังต่อไปนี้:
[อรรถาธิบายอวหาร ๕ อย่าง]
โย หิ โกจิ สสฺสามิกํ ภณฺฑํ รตฺติภาเค วา ทิวสภาเค วา สนฺธจิ ฺเฉทนาทีนิ กตฺวา อทิสฺสมาโน อวหรติ
กูฏมานกูฏกหาปณาทีหิ วา วญฺเจตฺวา คณฺหาติ. ตสฺเสว ตํ คณฺหโต อวหาโร “เถยฺยาวหาโรติ เวทิตพฺโพ ฯ
ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ทำโจรกรรมมีการตัดที่ต่อเป็นต้น ในเวลากลางคืนหรือกลางวัน มิให้ใครเห็น ลักทรัพย์ซึ่งมีเจ้าของ
หรือหลอกลวงด้วยเครื่องนับโกงและกหาปณะปลอมเป็นต้นถือเอา.
อวหารของภิกษุรูปนั้นนั่นแล ผู้ถือเอาทรัพย์นั้น พึงทราบว่า “เป็นเถยยาวหาร”.
โย ปน ปเร ปสยฺห พลสา๑ อภิภุยฺย อถวา ปน สนฺตชฺเชตฺวา ภยํ ทสฺเสตฺวา เตสํ สนฺตกํ คณฺหาติ
ปนฺถฆาตคามฆาตาทีนิ กโรนฺตา ทามริกโจรา วิย
โกธวเสน ปรฆรวิโลปํ กโรนฺตา อตฺตโน ปตฺตพลิโต จ อธิกํ พลกฺกาเรน คณฺหนฺตา ราชราชมหามตฺตาทโย วิย
ตสฺเสวํ คณฺหโต อวหาโร “ปสยฺหาวหาโรติ เวทิตพฺโพ ฯ
ฝ่ายภิกษุใด ข่มขี่ผู้อื่น คือ กดขี่เอาด้วยกำลัง, หรือคุกคาม, คือแสดงภัย ถือเอาทรัพย์เป็นของชนเหล่านั้น
เหมือนพวกโจรกบฏ๒ ทำประทุษกรรม มีฆ่าคนเดินทางและฆ่าชาวบ้านเป็นต้น (และ)
เหมือนอิสรชน มีพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาเป็นต้น ทำการริบเอาเรือนของผู้อื่น ด้วยอำนาจความโกรธ
และใช้พลการเก็บพลี เกินกว่าพลีที่ถึงแก่ตน, อวหารของภิกษุนั้น ผู้ถือเอาอยู่อย่างนั้น พึงทราบว่า “เป็นปสัยหาวหาร”.
ปริกปฺเปตฺวา [459] คณฺหโต ปน อวหาโร “ปริกปฺปาวหาโรติ วุจฺจติ ฯ
ส่วนอวหารของภิกษุผู้กำหนดหมายแล้วถือเอา ท่านเรียกว่า “ปริกัปปาหาร.”
โส ภณฺฑปริกปฺป โอกาสปริกปฺปวเสน ทุวิโธ ฯ
ปริกัปปาวหารนั้น มี ๒ อย่าง ด้วยสามารถกำหนดหมายสิ่งของ และกำหนดหมายโอกาส.
๑ พลสาติ พเลนาติ ฏีกายํ ทิสฺสติ ฯ
๒ ฎีกาสารตฺถทีปนี ภาค ๒/๔๒๗ แก้คำนี้ไว้ว่า ทามริกโจรสฺสาติ รชฺชํ ปฏฺฐยมานสฺส ปากฏโจรสฺส.
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[อรรถาธิบายภัณฑปริกัป]
ตตฺรายํ ภณฺฑปริกปฺโป ฯ
ใน (๒ อย่าง)นั้น การกำหนดสิ่งของ (พึงทราบดังนี้):อิเธกจฺโจ สาฏกตฺถิโก อนฺโตคพฺภํ ปวิสิตวฺ า “สเจ สาฏโก ภวิสฺสติ, คณฺหิสฺสามิ. สเจ สุตฺตํ, น คณฺหิสฺสามีติ ปริกปฺเปตฺวา
อนฺธกาเร ปสิพพฺ กํ คณฺหาติ ฯ
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ มีความต้องการด้วยผ้าสาฎก จึงเข้าไปภายในห้อง หมายใจไว้วา่
“ถ้าจักเป็นผ้าสาฎก, เราจักถือเอา. ถ้าจักเป็นด้าย, เราจักไม่ถือเอา” แล้วถือเอากระสอบในที่มืด.
สาฏโก เจ ตตฺร โหติ, อุทฺธาเรเยว ปาราชิกํ ฯ
ถ้าใน(กระสอบ)นั้น มีผ้าสาฎก, เป็นปาราชิก ในขณะที่ยกขึ้นนั่นเอง.
สุตตฺ ํ เจ โหติ รกฺขติ ฯ
ถ้ามีด้ายยังรักษาอยู่.
พหิ นีหริตฺวา มุญฺจติ ฺวา “สุตตฺ นฺติ ญตฺวา ปุน อาหริตฺวา ยถาฐาเน ฐเปติ, รกฺขติเยว ฯ
เธอนำออกไปข้างนอก แก้ออก รู้ว่า “เป็นด้าย” จึงนำมาวางไว้ยังที่เดิมอีก, ยังรักษาอยู่เหมือนกัน.
“สุตตฺ นฺติ ญตฺวาปิ “ยํ ลทฺธํ, ตํ คเหตพฺพนฺติ คจฺฉติ. ปทวาเรน กาเรตพฺโพ ฯ
แม้รู้วา่ “เป็นด้าย” แล้วเดินไปด้วยคิดว่า “ได้สิ่งใด ก็ต้องถือเอาสิ่งนั้น”. พึงปรับอาบัติด้วยวาระย่างเท้า.
ภูมิยํ ฐเปตฺวา คณฺหาติ, อุทธฺ าเร ปาราชิกํ ฯ
วางไว้บนภาคพื้นแล้ว ถือเอา, ต้องปาราชิก ในขณะที่ยกขึ้น.
“โจโร โจโรติ สามิเกหิ ปริยุฏฺฐิโต ฉฑฺเฑตฺวา ปลายติ, รกฺขติ ฯ
เธอถูกพวกเจ้าของติดตาม๑ร้องว่า “ขโมย ขโมย” จึงทิ้งแล้วหนีไป, ยังรักษาอยู่.
สามิกา ทิสวฺ า คณฺหนฺติ, อิจฺเจตํ กุสลํ. อญฺโญ เจ โกจิ คณฺหาติ ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
พวกเจ้าของพบแล้วถือเอา การถือเอาอย่างนี้นั่นเป็นการดี. ถ้าคนอื่นบางคนถือเอา, เป็นภัณฑไทยแก่เธอ.
อถ นิวตฺเตสุ สามิเกสุ, สยเมว ตํ ทิสฺวา “ปเคเวตํ มยา นีหฏํ. มม ทานิ สนฺตกนฺติ คณฺหาติ, รกฺขติ. ภณฺฑเทยฺยํ ปน โหติ ฯ
ถ้าเมื่อพวกเจ้าของกลับไปแล้ว เธอเห็นของนั้นเข้าเอง จึงถือเอาด้วยคิดว่า
“ของนี้ เรานำออกมาก่อน, บัดนี้ เป็นของของเราละ” ดังนี้, ยังรักษาอยู่. แต่เป็นภัณฑไทย.
“สเจ สุตตฺ ํ ภวิสฺสติ, คณฺหิสฺสามิ. สเจ สาฏโก, น คณฺหิสฺสามิ,
สเจ สปฺปิ ภวิสฺสติ, คณฺหิสฺสามิ. สเจ เตลํ, น คณฺหิสฺสามีติอาทินา นเยน ปริกปฺเปตฺวา คณฺหนฺตสฺสาปิ, เอเสว นโย ฯ
แม้เมื่อภิกษุกำหนดหมายไว้ แล้วถือเอา โดยนัยเป็นต้นว่า
“ถ้าจักเป็นด้าย, เราจักถือเอา. ถ้าจักเป็นผ้าสาฎก, เราจักไม่ถือเอา.
ถ้าจักเป็นเนยใส, เราจักถือเอา. ถ้าจักเป็นน้ำมัน, เราจักไม่ถือเอา” ดังนี้ ก็นัยนี้นั่นเทียว.
๑ ฎีกาสารัตถทีปนีแก้ว่า ปริยฏุ ฺฐิโตติ อนุพนฺโธ.

หน้า ๗๒๘ • พรรณนาบทภาชนีย์ • [อรรถาธิบายภัณฑปริกัป]

มหาปจฺจริยาทีสุ ปน “สาฏกตฺถิโกปิ สาฏกปสิพพฺ กเมว คเหตฺวา นิกฺขนฺโต พหิ ฐตฺวา มุญฺจติ ฺวา
‘สาฏโก อยนฺติ ทิสวฺ า คจฺฉนฺโต ปทุทฺธาเรเนว กาเรตพฺโพติ วุตฺตํ ฯ
ส่วนในอรรถกถามหาปัจจรีเป็นต้น ท่านกล่าวไว้วา่ “แม้ภิกษุมีความต้องการด้วยผ้าสาฎก ถือเอากระสอบผ้าสากฎนั่นแหละ
ออกไปวางไว้ข้างนอก แก้ออกแล้ว เห็นว่า ‘นี้ เป็นผ้าสาฎก’ แล้วไป พึงปรับด้วยการยกเท้าขึ้นนั่นเทียว”.
เอตฺถ ปน “สเจ สาฏโก ภวิสฺสติ, คณฺหิสฺสามีติ ปริกปฺปิตตฺตา ปริกปฺโป ทิสฺสติ.
ทิสฺวา หฏตฺตา ปริกปฺปาวหาโร [460] น ทิสฺสติ ฯ
ก็ใน(อรรถกถามหาปัจจรีเป็นต้น)นี้ การกำหนด ย่อมปรากฏ เพราะเธอได้กำหนดหมายสิ่งของไว้วา่
“ถ้าจักเป็นผ้าสาฎก, เราจักถือเอา” ปริกัปปาวหาร ไม่ปรากฏเพราะเห็นแล้วจึงลัก.
มหาอฏฺฐกถายํ ปน, ยํ ปริกปฺปิตํ, ตํ อทิฏฺฐํ ปริกปฺปิตภาเว ฐิตํเยว อุทธฺ รนฺตสฺส อวหาโร วุตโฺ ต ฯ
แต่ในมหาอรรถกถา ท่านปรับอวหารแก่ภิกษุผู้ยกขึ้นซึ่งภัณฑะที่กำหนดไว้ ตนยังไม่ได้เห็น
แต่ก็คงตั้งอยู่ในความเป็นของอันตนกำหนดไว้แล้วนั่นเอง.
ตสฺมา ตตฺถ ปริกปฺปาวหาโร ทิสฺสติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ปริกัปปาวหาร จึงปรากฏใน(มหาอรรถกถา)นั้น.
“ตํ มญฺญมาโน ตํ อวหรีติ ปาลิยาว สเมตีติ ฯ
(อวหารทีก่ ล่าวไว้ในมหาอรรถกถา)นั้น สมด้วยพระบาลีว่า ตํ มญฺญมาโน ตํ อวหริ๑ สำคัญว่า เป็นสิ่งนั้น ลักสิ่งนั้นฉะนี้แล.
ตตฺถ ยฺวายํ “สเจ สาฏโก ภวิสฺสติ, คณฺหิสฺสามีติอาทินา นเยน ปวตฺโต ปริกปฺโป, อยํ ภณฺฑปริกปฺโป นาม ฯ
บรรดา(ปริกัปทั้ง ๒) นั้น การกำหนดนี้ใด ที่เป็นไปโดยนัยเป็นต้นว่า “ถ้าจักเป็นผ้าสาฎก, เราจักถือเอา” ดังนี้
การกำหนดนี้ชื่อว่า ภัณฑปริกัป (การกำหนดสิ่งของ).
[อรรถาธิบายโอกาสปริกัป]
โอกาสปริกปฺโป ปน เอวํ เวทิตพฺโพ ฯ
ส่วนการกำหนดโอกาส พึงทราบอย่างนี้:อิเธกจฺโจ โลลภิกฺขุ ปรปริเวณํ วา กุลฆรํ วา อรญฺเญ กมฺมนฺตสาลํ วา ปวิสิตวฺ า ตตฺถ กถาสลฺลาเปน นิสินฺโน
กิญฺจิ โลภเนยฺยํ ปริกฺขารํ โอโลเกติ ฯ
ภิกษุโลเลบางรูปใน(ศาสนา)นี้ เข้าไปยังบริเวณของผู้อื่น หรือเรือนของตระกูล หรือโรงซึ่งเป็นที่ทำการงานในป่าก็ดี
แล้วนั่งใน(ที่)นั้น ด้วยการสนทนาปราศรัย มองดูบริขารอันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภบางอย่าง,
โอโลเกนฺโต จ ปน ทิสฺวา ทฺวารปฺปมุข เหฏฺฐาปาสาทปริเวณทฺวารโกฏฺฐกรุกฺขมูลาทิวเสน ปริจฺเฉทํ กตฺวา
“สเจ มํ เอตฺถนฺตเร ปสฺสสิ สฺ นฺติ, ทฏฺฐกุ ามตาย คเหตฺวา วิจรนฺโต วิย เอเตสํเยว ทสฺสามิ. โน เจ ปสฺสสิ สฺ นฺติ, หริสสฺ ามีติ ปริกปฺเปติ ฯ
ก็แล เมื่อมองดู พบเห็นแล้ว จึงได้ทำความกำหนด
ด้วยอำนาจ(สถานที่)มีประตู หน้ามุข ภายใต้ปราสาท บริเวณ ซุ้มประตู และโคนไม้ เป็นต้น แล้วกำหนดหมายไว้ว่า
๑ บาลีเป็น อวหรติ.

พรรณนาบทภาชนีย์ • [อรรถาธิบายโอกาสปริกัป] • หน้า ๗๒๙

“ถ้าพวกเจ้าของจักเห็นเราในระหว่างนี้, เราจะทำทีเป็นหยิบ เพื่อต้องการจะดูเที่ยวไป จักคืนให้แก่เขาเหล่านั้นแหละ,
ถ้าพวกเขาจักไม่เห็นไซร้, เราก็จักลักเอา” ดังนี้.
ตสฺเสตํ อาทาย ปริกปฺปิตปริจฺเฉทํ อติกกฺ นฺตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
พอภิกษุนั้นถือเอาทรัพย์นั้น ล่วงเลยแดนกำหนดที่หมายไว้ไป, เป็นปาราชิก.
สเจ อุปจารสีมํ ปริกปฺเปติ ตทภิมุโข ว คจฺฉนฺโต กมฺมฏฺฐานาทีนิ มนสิ กโรนฺโต วา อญฺญาวิหิโต วา
อสติยา อุปจารสีมํ อติกฺกมติ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
ถ้าเธอกำหนดหมายแดนอุปจารไว้ เดินมุ่งหน้าไปทางนั้นเอง มนสิการพระกรรมฐานเป็นต้นอยู่กด็ ี ส่งใจไปทางอื่นก็ดี
ก้าวล่วงแดนอุปจารไปด้วยทั้งไม่มีสติ, เป็นภัณฑไทย.
อถาปิสฺส ตํ ฐานํ ปตฺตสฺส, โจโร วา หตฺถี วา วาฬมิโค วา มหาเมโฆ วา อุฏฺฐหติ,
โส จ ตมฺหา อุปทฺทวา มุจฺจติ ุกมฺยตาย สหสา ตํ ฐานํ อติกฺกมติ, ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ
แม้ถ้าเมื่อเธอไปถึงที่นั้นแล้ว โจร ช้าง เนื้อร้าย หรือมหาเมฆตั้งขึ้น
และเธอก้าวล่วงสถานที่นั้นไปโดยเร็ว เพราะใคร่จะพ้นจากอุปัทวะนั้น, เป็นภัณฑไทยเหมือนกัน.
เกจิ ปเนตฺถ “ยสฺมา มูเลว เถยฺยจิตฺเตน คหิตํ ตสฺมา น รกฺขติ, อวหาโรเยวาติ วทนฺติ ฯ
ก็ในคำนี้ (อาจารย์บางพวก)กล่าวว่า “เพราะในเบือ้ งต้นนัน่ เอง เธอถือเอาด้วยไถยจิต. ฉะนัน้ จึงรักษาไม่ได้, เป็นอวหารทีเดียว.”
อยํ ตาว มหาอฏฺฐกถานโย ฯ
นี้เป็นนัยในมหาอรรถกถาก่อน.
มหาปจฺจริยํ ปน [461] “สเจปิ โส อนฺโตปริจฺเฉเท หตฺถึ วา อสฺสํ วา อภิรุหิตฺวา ตํ เนว ปาเชติ, น ปาชาเปติ.
ปริจฺเฉเท อติกฺกนฺเตปิ, ปาราชิกํ นตฺถิ, ภณฺฑเทยฺยเมวาติ วุตฺตํ ฯ
ส่วนในมหาปัจจรี ท่านกล่าวไว้ว่า
“แม้ถ้าเธอรูปนั้นขึ้นขี่ช้างหรือม้าภายในแดนกำหนดแล้ว ยังไม่ขับช้าง หรือม้านั้นไปเอง ทั้งไม่ให้ผู้อื่นขับไป.
แม้เมื่อล่วงเลยแดนกำหนดไป, ย่อมไม่เป็นปาราชิก, เป็นเพียงภัณฑไทยเท่านั้น.”
ตตฺร ยฺวายํ “สเจ มํ เอตฺถนฺตเร ปสฺสิสฺสนฺติ, ทฏฺฐุกามตาย คเหตฺวา วิจรนฺโต วิย เอเตสํเยว ทสฺสามีติ ปวตฺโต ปริกปฺโป.
อยํ โอกาสปริกปฺโป นาม ฯ
ใน(ปริกัป ๒ อย่าง)นั้น การกำหนดที่เป็นไปว่า “ถ้าพวกเจ้าของ จักเห็นเราในระหว่างนี้, เราจะทำทีเป็นหยิบ
เพื่อต้องการจะดูเที่ยวไป จักคืนให้แก่เขาเหล่านั้นแหละ” นี้ ชื่อว่าโอกาสปริกัป.
เอวมิเมสํ ทฺวินฺนมฺปิ ปริกปฺปานํ วเสน ปริกปฺเปตฺวา คณฺหโต อวหาโร “ปริกปฺปาวหาโรติ เวทิตพฺโพ ฯ
อวหารของภิกษุผู้กำหนดไว้แล้วถือเอา ด้วยอำนาจแห่งการกำหนด แม้ทั้ง ๒ เหล่านี้ ดังพรรณนามาอย่างนี้
พึงทราบว่า “เป็นปริกัปปาวหาร”.
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[อรรถาธิบายปฏิจฉันนาวหาร]
ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปน อวหรณํ ปฏิจฺฉนฺนาวหาโร ฯ
ส่วนการปกปิดไว้แล้วจึงลักเอา ชื่อว่าปฏิจฉันนาวหาร.
โส เอวํ เวทิตพฺโพ ฯ
(ปฏิจฉันนาวหาร)นั้น พึงทราบอย่างนี้:โย ปน ภิกฺขุ, มนุสฺสานํ อุยฺยานาทีสุ กีฬนฺตานํ วา ปวิสนฺตานํ วา, มุญจฺ ิตฺวา ฐปิตํ อลงฺการภณฺฑํ ทิสฺวา
“สเจ โอนมิตฺวา คณฺหิสฺสามิ ‘กึ สมโณ คณฺหาตีติ มํ ชานิตวฺ า วิเหเฐยฺยุนฺติ
ปํสุนา วา ปณฺเณน วา ปฏิจฺฉาเทติ “ปจฺฉา คณฺหิสฺสามีติ. ตสฺส เอตฺตาวตา อุทธฺ าโร นตฺถีติ น ตาว อวหาโร โหติ ฯ
ก็ภิกษุรูปใด เมื่อพวกมนุษย์กำลังเล่นอยู่ หรือกำลังเข้าไปในสวนเป็นต้น เห็นเครื่องอลังการซึ่งเขาถอดวางไว้ คิดว่า
“ถ้าเราจักก้มลงถือเอา, พวกมนุษย์จะพึงรู้เราว่า ‘สมณะถือเอาอะไร?’ แล้วจะเบียดเบียนเรา”
จึงเอาดินร่วน หรือใบไม้ปกปิดไว้ (ด้วยทำในใจ)ว่า “ภายหลังเราจักถือเอา” ดังนี้,
เพียงเท่านี้ การยกสิ่งของขึ้น ยังไม่มีแก่ภิกษุรูปนั้น. เพราะเหตุนั้น จึงยังไม่เป็นอวหารก่อน.
ยทา ปน เต มนุสฺสา อนฺโตคามํ ปวิสติ ุกามา ตํ ภณฺฑํ วิจินนฺตาปิ อปสฺสิตฺวา “อิทานิ อนฺธกาโร. เสฺว ชานิสฺสามาติ
สาลยา เอว คตา โหนฺติ. อถสฺส ตํ อุทฺธรโต, อุทฺธาเร ปาราชิกํ ฯ
แต่เมื่อใด พวกมนุษย์เหล่านั้น ประสงค์จะเข้าไปภายในบ้าน แม้ค้นหาสิ่งของนั้น ก็ไม่เห็น จึงคิดว่า
“บัดนี้ ค่ำมืดแล้ว, พรุ่งนี้ก่อนเถิด พวกเราจึงจักรู้” แล้วก็ไปทั้งที่ยังมีความอาลัยอยู่นั่นเทียว.
เมื่อนั้น เมื่อภิกษุนั้น ยกสิ่งของนั้นขึ้น, เป็นปาราชิกในขณะที่ยกขึ้น,
ปฏิจฺฉนฺนกาเลเยว
“มม สนฺตกนฺติ สกสญฺญาย วา “คตา ทานิ. เต เตหิ ฉฑฺฑติ ํ ภณฺฑํ อิทนฺติ ปํสุกูลสญฺญาย วา คณฺหนฺตสฺส ปน, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
แต่เมื่อภิกษุถือเอา ในเวลาที่ปกปิดไว้แล้วนั่นเอง ด้วยสกสัญญาว่า “เป็นของเรา”
หรือด้วยบังสุกุลสัญญาว่า “บัดนี้ มนุษย์เหล่านั้นไปแล้ว. พวกเขาได้ทิ้งสิ่งของนี้แล้ว”, เป็นภัณฑไทย.
เตสุ ทุติยทิวเส อาคนฺตฺวา วิจินิตวฺ า อทิสฺวา ธุรนิกฺเขปํ กตฺวา คเตสุปิ, คหิตํ ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ
เมื่อมนุษย์เหล่านั้น แม้มาในวันที่ ๒ ตรวจค้นดูแล้ว ก็ไม่เห็น จึงทำการทอดธุระกลับไป,
สิ่งของที่เธอถือเอาแล้ว ก็เป็นภัณฑไทยเหมือนกัน.
กสฺมา ฯ ยสฺมา ตสฺส ปโยเคน เตหิ น ทิฏฺฐํ ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่าพวกเขาไม่เห็นสิ่งของ ด้วยความพยายามของ(ภิกษุ)นั้น.
โย ปน ตถารูปํ ภณฺฑํ ทิสฺวา ยถาฐาเน ฐิตํเยว อปฏิจฺฉาเทตฺวา เถยฺยจิตฺโต [462]
ปาเทน อกฺกมิตฺวา กทฺทเม วา วาลิกาย วา ปเวเสติ. ตสฺส ปเวสิตมตฺเตเยว, ปาราชิกํ ฯ
อนึ่ง ภิกษุใด พบเห็นสิ่งของเห็นปานนั้น ยังคงตั้งอยูใ่ นที่เดิมนั่นเอง ไม่ได้ปกปิด แต่มีไถยจิต
เอาเท้าเหยียบให้เข้าไปในเปือกตมหรือในทราย. พอภัณฑะนั้นอันเธอให้เข้าไปแล้วเท่านั้น, ก็เป็นปาราชิก.
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[อรรถาธิบายกุสาวหาร]
กุสํ สงฺกาเมตฺวา อวหรณํ “กุสาวหาโรติ วุจฺจติ ฯ
การสับเปลี่ยนสลาก แล้วลักเอา ท่านเรียกว่า “กุสาวหาร”.
โสปิ เอวํ เวทิตพฺโพ ฯ
แม้กุสาวหารนั้น พึงทราบดังนี้:โย ภิกฺขุ, กุสํ ปาเตตฺวา จีวเร ภาชิยมาเน, อตฺตโน โกฏฺฐาสสฺส สมีเป ฐิตํ มหคฺฆตรํ๑ ปรสฺส โกฏฺฐาสํ หริตุกาโม
อตฺตโน โกฏฺฐาเส ปติตํ กุสทณฺฑกํ ปรสฺส โกฏฺฐาเส ปาเตตุกาโม อุทฺธรติ. รกฺขติ ตาว ฯ
ภิกษุรูปใด, เมื่อภิกษุทั้งหลายกำลังจัดวางสลากแจกจีวร,
ใคร่จะลักส่วนของภิกษุรปู อืน่ ซึง่ มีราคา(น้อยกว่า หรือ)มากกว่า (หรือเท่าๆ กัน โดยราคาแห่งส่วนของตน)๒ ทีต่ ง้ั อยูใ่ กล้สว่ นของตนไป
ใคร่จะทำไม้สลากทีต่ กไปในส่วนของตน ให้ตกลงไปในส่วนของภิกษุรูปอื่น จึงยกขึ้น. ยังรักษาอยู่ก่อน.
ปรสฺส โกฏฺฐาเส ปาเตติ, รกฺขเตว ฯ
เธอให้ตกลงไปในส่วนของภิกษุรูปอื่น, ก็ยังรักษาอยู่เหมือนกัน.
ยทา ปน, ตสฺมึ ปติเต, ปรสฺส โกฏฺฐาสโต ปรสฺส กุสทณฺฑกํ อุทธฺ รติ, อุทธฺ ฏมตฺเต, ปาราชิโก โหติ ฯ
แต่เมื่อใด เมื่อไม้สลากนั้นตกไปแล้ว เธอยกไม้สลากของภิกษุรูปอื่นขึ้นจากส่วนของภิกษุรูปอื่น,
เมื่อนั้น พอเธอสักว่ายกขึ้น, ก็เป็นปาราชิก.
สเจ ปฐมตรํ ปรโกฏฺฐาสโต กุสทณฺฑํ อุทธฺ รติ อตฺตโน โกฏฺฐาเส ปาเตตุกามตาย. อุทธฺ าเร รกฺขติ. ปาตเน รกฺขติ.
อตฺตโน โกฏฺฐาสโต ปน๓ อตฺตโน กุสทณฺฑกํ อุทฺธรติ. อุทธฺ าเรเยว รกฺขติ.
ตํ อุทฺธริตวฺ า ปรโกฏฺฐาเส ปาเตนฺตสฺส, หตฺถโต มุตฺตมตฺเต, ปาราชิกํ ฯ
ถ้าเธอยกไม้สลากขึ้นจากส่วนของภิกษุรูปอื่น ก่อนกว่า เพราะใคร่จะให้ตกลงไปในส่วนของตน.
ในขณะที่ยกขึ้น ยังรักษาอยู่. ในขณะที่ให้ตกลงไป ก็ยังรักษาอยู่.
อนึ่ง ยกไม้สลากของตนขึ้นจากส่วนของตน. ในขณะที่ยกขึ้นนั่นเอง ยังรักษาอยู่.
เมื่อยกไม้สลากนั้นขึ้นแล้ว ให้ตกลงไปในส่วนของภิกษุรูปอื่น, พอพ้นจากมือ, ก็เป็นปาราชิก.
สเจ ปน ทฺวีสุ โกฏฺฐาเสสุ ปติตกุสทณฺฑโก อทสฺสนํ คเมติ ฯ
แต่ถ้าไม้สลากที่ตกไปในส่วนทั้ง ๒ มองไม่เห็น.
ตโต, อวเสสภิกฺขูสุ คเตสุ, อิตโร “มยฺหํ ภนฺเต กุสทณฺฑโก ปน ปญฺญายตีติ ฯ
ภายหลัง เมื่อภิกษุที่เหลือไปแล้ว (นวกภิกษุ)รูปนอกนี้ ถามว่า “ท่านขอรับ! ไม้สลากของผมย่อมไม่ปรากฏ”.
๑ อิมสฺมึ ฐาเน สมคฺฆตรํ วา มหคฺฆตรํ วา สมสมํ วา อคฺเฆนาติ สพฺเพสุ โปตฺถเกสุ ทิสฺสติ ฯ ตํ อาลุลํ โหติ อตฺถโต อาเมฑิตญฺจ ฯ
กุสสงฺกมนญฺจ อตฺตโน อปฺปคฺเฆน โกฏฺฐาเสน ปรสฺส มหคฺฆสฺเสว โกฏฐาสสฺส คหณตฺถาย กตนฺติ ทิสฺสิตํ ฯ
๒ ประโยควรรคนี้ ตามเชิงอรรถไว้ก็ดี ในอัตถโยชนาก็ดี และสารัตถทีปนีก็ดี มีตกหล่นอยู่หลายศัพท์ แปลตามเชิงอรรถดังนี้ :“ภิกษุรูปใด … ใคร่จะนำเอาส่วนของภิกษุรูปอื่น ซึ่งมีราคาน้อยกว่าหรือมากกว่า หรือเท่าๆ กัน โดยราคาแห่งส่วนของตน
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ส่วนของตนไป” ดังนี้. สามนต์ฉบับที่เราใช้อยู่นี้ จะลอกคัดตกไปกระมัง เพราะในอัตถโยชนาและสารัตถทีปนีก็มแี ก้ไว้.
๓ ปิสทฺโท ภเวยฺย ฯ
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“มยฺหมฺปิ อาวุโส น ปญฺญายตีติ ฯ
ภิกษุผู้เฒ่าจึงพูดว่า “คุณ! แม้ของข้าพเจ้า ก็ไม่ปรากฏ.”
“กตโม ปน ภนฺเต มยฺหํ ภาโคติ ฯ
นวกภิกษุถามว่า “ท่านขอรับ! ก็สว่ นของผมส่วนไหน!”
“อยํ ตุยฺหํ ภาโคติ อตฺตโน ภาคํ ทสฺเสติ ฯ
ภิกษุผู้แก่กว่าจึงแสดงส่วนของตนว่า “นี้ส่วนของคุณ.”
ตสฺมึ วิวทิตฺวา วา อวิวทิตฺวา วา ตํ คณฺหติ ฺวา คเต, อิตโร ตสฺส [463] ภาคํ อุทฺธรติ. อุทธฺ าเร ปาราชิกํ ฯ
เมื่อนวกภิกษุรูปนั้น โต้แย้ง หรือไม่โต้แย้งก็ตาม ถือเอาส่วนนั้นไป,
ภิกษุนอกนี้ ยกส่วนของนวกภิกษุนั้นขึ้น. ต้องปาราชิกในขณะที่ยกขึ้น.
สเจปิ เตน “อหํ มม ภาคํ ตุยฺหํ น เทมิ. ตฺวํ ปน อตฺตโน ภาคํ ญตฺวา คณฺหาติ วุตฺเตปิ,
“นายํ มมาติ ชานนฺโตปิ ตสฺเสว ภาคํ คณฺหาติ. อุทธฺ าเร ปาราชิกํ ฯ
แม้หากว่า เมือ่ (นวกภิกษุ)นัน้ ถึงจะเรียนว่า “ผมจะไม่ยอมให้สว่ นของผมแก่ทา่ น และถ้าท่านรูส้ ว่ นของตนแล้ว จงถือเอาเถิด”.
(ภิกษุผู้แก่กว่า) ถึงแม้รู้อยูว่ ่า “นี้ไม่ใช่ส่วนของเรา” ก็ยังถือเอาส่วนของ(นวกภิกษุ)รูปนั้นเอง เป็นปาราชิกในขณะที่ยกขึ้น.
สเจ ปน อิตโร “อยํ ตุยฺหํ ภาโค, อยํ มยฺหํ ภาโคติ กึ อิมินา วิวาเทนาติ จินฺเตตฺวา
“มยฺหํ วา ปตฺโต โหตุ ตุมฺหากํ วา, โย วโร ภาโค, ตํ ตุมฺเห คณฺหาถาติ วทติ. ทินฺนกํ นาม คหิตํ โหติ นตฺเถตฺถ อวหาโร ฯ
แต่ถ้า(นวกภิกษุ)นอกนี้คดิ ว่า “จะมีประโยชน์อะไรด้วยการวิวาทนี้วา่ ‘นี้สว่ นของท่าน, นี้ส่วนของผม”
จึงพูดว่า “จะเป็นส่วนที่ถึงแก่ผมก็ตาม ถึงแก่ท่านก็ตาม. ส่วนใดดี, ท่านจงถือเอาส่วนนั้นเถิด” ดังนี้.
ย่อมเป็นอันภิกษุผู้แก่กว่า ถือเอาส่วนที่ชื่อว่าเขาให้แล้ว. จึงไม่มีอวหารในการถือเอานี้.
สเจ โส วิวาทภีรุโก ภิกฺขุ “ยํ ตุยฺหํ รุจจฺ ติ, ตํ คณฺหาติ วุตโฺ ต อตฺตโน ปตฺตํ วรภาคํ ฐเปตฺวา ลามกํเยว คเหตฺวา คจฺฉติ.
ตโต อิตรสฺส วิจติ าวเสสํ คณฺหนฺตสฺสาปิ, อวหาโร นตฺเถวาติ ฯ
ถ้าภิกษุนั้นกลัวต่อความถกเถียงกัน (อันพวกภิกษุ)เตือนว่า “คุณจงถือเอาส่วนที่คุณชอบใจเถิด”
จึงเว้นส่วนทีด่ ีซึ่งถึงแก่ตนเสียแล้ว ถือเอาส่วนที่เลวนั่นแลไป,
ภายหลัง แม้เมื่อภิกษุนอกนี้ ถือเอาส่วนที่ยังเหลือจากที่เลือกแล้ว, ก็ไม่เป็นอวหารเหมือนกัน ฉะนี้แล.
กุสสงฺกมนวตฺถุกถา นิฏฺฐิตา ฯ
จบกถาว่าด้วยการสับเปลี่ยนสลาก.
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กถาปรารภเรื่องทั่วไป
อฏฺฐกถาสุ ปน วุตฺตํ “อิมสฺมึ ฐาเน กุสสงฺกมนวเสน จีวรภาชนียเมว เอกํ อาคตํ.
จตุนฺนมฺปิ ปน ปจฺจยานํ อุปฺปตฺติญฺจ ภาชนียญฺจ นีหริตวฺ า ทสฺเสตพฺพนฺติ ฯ
ก็(พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลาย) กล่าวไว้ในอรรถกถาทั้งหลายว่า
“การแจกจีวรอย่างเดียวเท่านั้น มาแล้วในที่นี้ ด้วยอำนาจการสับเปลี่ยนสลาก,
แต่ควรนำเรื่องเกิดขึ้นแห่งปัจจัยทั้ง ๔ และการแจกมา แสดงไว้ดว้ ย.”
เอวญฺจ วตฺวา
(๑) จีวรกฺขนฺธเก “ปฏิคฺคณฺหาตุ เม ภนฺเต ภควา สิเวยฺยกํ ทุสฺสยุคํ ภิกฺขุสงฺฆสฺส จ คหปติจีวรํ อนุชานาตูติ
อิทํ ชีวกวตฺถุํ อาทึ กตฺวา อุปฺปนฺนจีวรกถา
(๒) เสนาสนกฺขนฺธเก “เตน โข ปน สมเยน ราชคหํ ทุพฺภิกฺขํ โหติ. มนุสฺสา น สกฺโกนฺติ สงฺฆภตฺตํ กาตุํ
อิจฺฉนฺติ อุทฺเทสภตฺตํ นิมนฺตนํ สลากภตฺตํ ปกฺขิกํ อุโปสถิกํ ปาฏิปทิกํ กาตุนฺติ อิทํ สุตฺตมาทึ กตฺวา ปิณฺฑปาตกถา
(๓) เสนาสนกฺขนฺธเกเยว “เตน โข ปน สมเยน สตฺตรสวคฺคิยา ภิกฺขู อญฺญตรํ ปจฺจนฺติมํ วิหารํ [464] ปฏิสงฺขโรนฺติ
‘อิธ มยํ วสฺสํ วสิสฺสามาติ. อทฺทสํสุ โข ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู สตฺตรสวคฺคิเย ภิกฺขู วิหารํ ปฏิสงฺขโรนฺเตติ
อิทํ ฉพฺพคฺคิยวตฺถุํ อาทึ กตฺวา อาคตเสนาสนกถา
(๔) ตทวสาเน จ สปฺปิอาทิเภสชฺชกถา วิตฺถาเรน กถิตา ฯ
ก็แล ครั้นกล่าวไว้อย่างนี้แล้ว จึงกล่าว
(๑) กถาปรารภจีวรที่เกิดขึ้น ตั้งต้นแต่เรื่องหมอชีวกนีว้ ่า “พระเจ้าข้า! ขอพระผู้มพี ระภาคทรงรับคู่ผ้าที่ทอในแคว้นสีพี
ของข้าพระองค์เถิด, และขอทรงอนุญาตคฤหบดีจวี ร แก่ภิกษุสงฆ์ด้วยเถิด.”๑ ดังนี้ (อันมาแล้ว)ในจีวรขันธกะ,
(๒) กล่าวบิณฑบาตกถา ตั้งต้นแต่สตู รนี้วา่ “ก็โดยสมัยนั้นแล กรุงราชคฤห์ มีภิกษาฝืดเคือง.
มนุษย์ทั้งหลายไม่อาจทำสังฆภัต จึงปรารถนาจะทำอุเทสภัต นิมันตนภัต สลากภัต ปักขิกภัต อุโปสถิกภัต
ปาฏิปทิกภัต๒” ดังนี้ (อันมาแล้ว)ในเสนาสนขันธกะ,
(๓) กล่าวเสนาสนกถา ตั้งต้นแต่เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์นี้ว่า “ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุสัตตรสวัคคีย์
ซ่อมแซมวิหารแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยูช่ ายแดน ด้วยหมายใจว่า ‘พวกเราจักอยู่จำพรรษาในวิหารนี’้ .
พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ได้เห็นพวกภิกษุสัตตรสวัคคีย์ กำลังซ่อมแซมวิหารแล๓” ดังนี้
อันมาแล้ว ในเสนาสนขันธกะเหมือนกัน,
(๔) และ กล่าวกถาปรารภเภสัชมีเนยใสเป็นต้น ในที่สุดแห่งเสนาสนกถานั้น โดยพิสดาร.

๑ วิ. มหา. ๕/๑๙๑.
๒ วิ. จุลล. ๗/๑๔๖.
๓ วิ. จุลล. ๗/๑๒๔.
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มยํ ปน ตํ สพฺพํ อาคตาคตฏฺฐาเนเยว กถยิสฺสาม ฯ
เอวํ กถิเต การณํ ปุพฺเพ วุตฺตเมว ฯ
ส่วนข้าพเจ้าจักกล่าว(กถา)นั้นทั้งหมด ในที่ที่แต่ละเรื่องมาถึงเข้าเท่านั้น.
เหตุในคำที่ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในตอนต้นนั่นเทียว.
อิโต ปรํ ชนฺตาฆรวตฺถุ อุตฺตานตฺถเมว ฯ
เรื่องเรือนไฟถัดจากเรื่องนี้ไป มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
ปญฺจสุ วิฆาสวตฺถูสุ ฯ
ในวิฆาสวัตถุ ๕ เรื่อง (มีวินิจฉัยดังนี้):เต ภิกฺขู อนุปสมฺปนฺเน กปฺปิยํ การาเปตฺวา ปริภุญฺชึสุ ฯ
ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ให้อนุปสัมบันทำให้เป็นของควร แล้วฉัน.
วิฆาสํ ปน คณฺหนฺเตน ขยิตาวเสสํ ฉฑฺฑติ ํ คเหตพฺพํ ฯ
แต่เมื่อภิกษุจะถือเอาเนื้อซึ่งเป็นเดน พึงถือเอาเนื้อที่สัตว์เหล่านั้นกินเหลือทิ้งแล้ว.
ยทิ สกฺโกติ ขาทนฺเต ฉฑฺฑาเปตฺวา คณฺหิตุํ, เอตมฺปิ วฏฺฏติ ฯ
ถ้าอาจจะให้สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังกินอยูใ่ ห้ทิ้งไป แล้วถือเอา, แม้เนื้อที่เป็นเดนนั้น ก็ควร.
อตฺตคุตตฺ ตฺถาย ปน ปรานุทยตาย จ น คเหตพฺพํ ฯ
แต่ไม่ควรถือเอา เพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองตนและเพื่อความเอ็นดูในสัตว์อื่น.
โอทนขาทนีย ปูว อุจฺฉุติมฺพรุสกภาชนียวตฺถูสุ ฯ
ในเรื่องแจกข้าวสุก ของควรเคี้ยว ขนม อ้อย และผลมะพลับ (มีวินิจฉัยดังนี้):“อปรสฺส ภาคํ เทหีติ อสนฺตํ ปุคฺคลํ อาห ฯ
(ภิกษุ)อ้างบุคคลซึ่งไม่มีตัวว่า “ท่านจงให้ส่วนของภิกษุรูปอื่นอีก.”
“อมูลกํ อคฺคเหสีติ เกวลํ มุสาวาทํ วตฺวา อมูลกํ อคฺคเหสิ ฯ
สองบทว่า อมูลกํ อคฺคเหสิ ความว่า เธอได้กล่าวมุสาวาท ถือเอาส่วนที่ไม่มีตัวบุคคลเป็นมูล อย่างเดียว.
ตํ น เถยฺยจิตฺเตน ฯ
เธอหาได้ถือเอาส่วนนั้น ด้วยไถยจิตไม่.
เตเนว ภควา “กิญจฺ ิตฺโต ตฺวนฺติ อปุจฺฉิตฺวา “ปาจิตฺติยนฺติ อาห ฯ
เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระผู้มพี ระภาคจึงไม่ตรัสถามว่า “เธอมีจติ อย่างไร?” ตรัสว่า “เป็นปาจิตตีย์.”
น หิ “อปรสฺส ภาคํ เทหีติ วุตฺเต, ปาราชิกวตฺถุ ปญฺญายติ. น จ อีทิเส ฐาเน พุทธฺ า ปุจฺฉนฺติ ฯ
เมื่อเธอกล่าวว่า “ท่านจงให้ส่วนของภิกษุรูปอื่นอีก”,
วัตถุแห่งปาราชิก ย่อมไม่ปรากฏ และพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม่ตรัสถามในฐานะเช่นนี้.
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ยทิ เจตํ ปาราชิกวตฺถุ สิยา, ยถา อารามาภิยุญฺชเน ทุกฺกฏํ, เอวํ ทุกฺกฏเมว ภเวยฺยาติ ฯ
แต่ถ้าข้อนั้นจะพึงเป็นวัตถุแห่งปาราชิกไซร้, ก็พึงเป็นทุกกฏเท่านั้น เช่นเดียวกันกับเป็นทุกกฏ ในเพราะการตู่เอาสวน ฉะนี้แล.
อยเมตฺถ สงฺเขปตฺโถ ฯ อยํ ปน วิตฺถาโร ฯ
ความสังเขปในเรื่องนี้มีเท่านี้. ส่วนความพิสดาร พึงทราบดังนี้:ยํ ปน สงฺฆสฺเสว สนฺตกํ โหติ, ตสฺมึ สมฺมเตน วา อสมฺมเตน วา ภาชิยมาเน,
“อปรสฺส ภาคํ เทหีติ วตฺวา เอวํ อสนฺตํ ปุคฺคลํ อุทฺทิสิตวฺ า เกวลํ มุสาวาเทน คณฺหโต” ปาจิตฺติยํ ภณฺฑเทยฺยํปิ โหติ ฯ
ก็สิ่งใดเป็นของมีอยู่แห่งสงฆ์นั่นเทียว, เมื่อสิ่งนั้น อันภิกษุซึ่งสงฆ์สมมติ หรือมิได้สมมติกต็ าม แจกอยู่,
เมื่อภิกษุกล่าวว่า “ท่านจงให้ส่วนของภิกษุรูปอื่นอีก” อ้างบุคคลที่ไม่ตวั อยู่อย่างนั้น ถือเอาด้วยการกล่าวเท็จอย่างเดียว,
เป็นปาจิตตีย์ด้วย เป็นภัณฑไทยด้วย.
[465] เถยฺยจิตฺเตน คณฺหโต, เอเสว นโย ฯ

เมื่อภิกษุถือเอาด้วยไถยจิต ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
โย ปุคฺคลํ อนุทฺทิสติ ฺวา “อปรํปิ ภาคํ เทหีติ วตฺวา วา กูฏวสฺสํ วา คเณตฺวา คณฺหนฺโต ภณฺฑคฺเฆน กาเรตพฺโพ ฯ
ภิกษุใด ไม่ได้อา้ งบุคคล กล่าวว่า “ท่านจงให้ส่วนแม้อื่นอีก” หรือนับพรรษาโกง ถือเอา (พระวินัยธร)พึงปรับตามราคาของ.
ยํ ปน คิหีนํ สนฺตกํ เตสํ ฆเร วา อาราเม วา สงฺฆสฺส ภาชียติ,
ตสฺมึ สามิเกน วา สามิเกน “อิมสฺส เทหีติ เอวํ อาณตฺเตน วา ทียมาเน,
“อปรํปิ ภาคํ เทหีติ เถยฺยจิตฺเตน คณฺหโตปิ, เนว ปาราชิกํ, น ภณฺฑเทยฺยํ ฯ กูฏวสฺเสน ปน คณฺหโต, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
ส่วนสิ่งของใด เป็นของพวกคฤหัสถ์ ที่เขาแจกถวายสงฆ์ ในเรือนหรือในอาราม ของคฤหัสถ์เหล่านั้น ,
ครั้นเมื่อสิ่งของนั้น อันเจ้าของก็ดี ชนอื่นซึ่งเจ้าของสั่งอย่างนีว้ ่า “ท่านจงถวายแก่ภิกษุนี้” ก็ดี ถวายอยู่,
แม้เมื่อภิกษุกล่าวว่า “ท่านจงให้ส่วนแม้อื่นอีก” แล้วถือเอา ด้วยไถยจิต, ไม่เป็นทั้งปาราชิก ไม่เป็นทั้งภัณฑไทย.
แต่เมื่อถือเอาด้วยโกงพรรษา, เป็นภัณฑไทย.
“อิมสฺส เทหีติ เอวํ อนาณตฺเตน ทียมาเน, ปุริมนเยเนว ปุคฺคลํ อุทฺทิสติ ฺวา คณฺหโต, ปาจิตตฺ ิยญฺจ ภณฺฑเทยฺยญฺจ ฯ
(เมื่อสิ่งของนั้น) อันชนอื่นซึ่งเจ้าของมิได้สั่งอย่างนี้ว่า “ท่านจงถวายแก่ภกิ ษุนี้” ถวายอยู่,
เมื่อภิกษุอ้างบุคคล ถือเอา ตามนัยก่อนนั่นแล, เป็นปาจิตตีย์ด้วย เป็นภัณฑไทยด้วย.
เถยฺยจิตฺเตน “อปรํ โกฏฺฐาสํ เทหีติ วตฺวา วา กูฏวสฺสคณนาย วา คณฺหนฺโต ภณฺฑคฺเฆน กาเรตพฺโพ ฯ
ภิกษุมีไถยจิตกล่าวว่า “ท่านจงให้ส่วนอื่นอีก” แล้วถือเอาก็ดี ถือเอาด้วยนับพรรษาโกงก็ดี พึงปรับตามราคาของ.
อยํ ปน วินิจฺฉโย กุรุนฺทฏฺฐกถายํ สกฺกา ชานิตุํ, อญฺญตฺถ ทูวิญฺเญยฺโย เจว วิรุทฺโธ จ ฯ
ก็วินิจฉัยนี้ใครๆ ก็อาจรู้ได้ ในอรรถกถาชื่อกุรุนที, แต่ในอรรถกถาอื่นๆ รู้ได้ยาก ทั้งพิรุธด้วย.
“อมูลกํ อคฺคเหสีติ สามิเกสุ เทนฺเตสุ, อคฺคเหสิ ฯ
สองบทว่า อมูลกํ อคฺคเหสิ ความว่า เมื่อพวกเจ้าของถวายอยู่ ภิกษุได้ถือเอาแล้ว.
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“อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺสาติ สามิเกหิ ทินฺนํ อคฺคเหสิ, เตนสฺส อนาปตฺติ วุตตฺ า ฯ
หลายบทว่า อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส ความว่า ภิกษุได้ถือเอาส่วนที่เจ้าของถวายแล้ว,
เพราะเหตุนั้น (พระผู้มีพระภาค)จึงตรัสอนาบัติ แก่ภิกษุนั้น.”
“อาปตฺติ สมฺปชานมุสาวาเท ปาจิตฺติยสฺสาติ โย เตน สมฺปชานมุสาวาโท วุตฺโต, ตสฺมึ ปาจิตตฺ ิยํ อาห ฯ
ปุรโต เตกฏุลยาคุวตฺถุมฺหิ วิย ฯ
หลายบทว่า อาปตฺติ สมฺปชานมุสาสวาเท ปาจิตฺติยสฺส ความว่า เพราะสัมปชานมุสาวาทที่ภิกษุรูปนั้นกล่าวแล้ว
(พระผู้มพี ระภาค) จึงปรับเป็นปาจิตตีย์ ดุจในเรือ่ งข้าวยาคูที่ปรุงด้วยของ ๓ อย่าง ข้างหน้า.
คหเณ ปน อยํ วินิจฺฉโย ฯ
ส่วนในการถือเอา (พึงทราบ)วินิจฉัยดังนี้:สงฺฆสฺส สนฺตกํ สมฺมเตน วา อาณตฺเตหิ วา อารามิกาทีหิ ทียมานํ
คิหีนญฺจ สนฺตกํ สามิเกน วา อาณตฺเตน วา ทียมานํ,
“อปรสฺส ภาคํ เทหีติ วตฺวา คณฺหโต, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
(อาหารมีข้าวสุกเป็นต้น)ของสงฆ์ (อันภิกษุ)ซึ่งสงฆ์สมมติ หรือชนทั้งหลายมีคนงานวัดเป็นต้น ซึ่งภิกษุสั่งไว้ กำลังถวาย
และ(อาหารมีข้าวสุกเป็นต้น) เป็นของพวกคฤหัสถ์ อันเจ้าของ หรือชนอื่นซึ่งเจ้าของสั่งไว้ กำลังถวาย
เมื่อภิกษุกล่าวว่า “ท่านจงให้ส่วนของภิกษุอื่นอีก” แล้วถือเอา, เป็นภัณฑไทย.
อญฺเญน ทียมานํ คณฺหนฺโต ภณฺฑคฺเฆน กาเรตพฺโพ ฯ
เมื่อภิกษุถือเอา(อาหารมีข้าวสุกเป็นต้น) ทีช่ นอื่นกำลังถวาย พึงปรับตามราคาสิ่งของ.
อสมฺมเตน วา อนาณตฺเตน วา ทียมาเน, “อปรมฺปิ ภาคํ เทหีติ วตฺวา [466] วา กูฏวสฺสานิ คเณตฺวา วา คณฺหนฺโต
ปตฺตจตุกฺเก วิย ตสฺส อุทฺธาเรเยว ภณฺฑคฺเฆน กาเรตพฺโพ ฯ
เมื่อ(อาหารมีข้าวสุกเป็นต้น) อันภิกษุซึ่งสงฆ์มิได้สมมติ หรือคนที่เจ้าของมิได้สั่ง ถวายอยู่,
ภิกษุกล่าวว่า “ท่านจงให้ส่วนแม้อื่นอีก” แล้วถือเอาก็ดี นับพรรษาโกงถือเอาก็ดี
พึงปรับตามราคาสิ่งของ ในขณะที่ยก(ส่วน)นั้นขึ้นทีเดียว ดุจในหมวด ๔ ว่าด้วยเรื่องบาตรฉะนั้น.
อิตเรหิ ทียมานํ เอวํ คณฺหโต, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
(อาหารมีข้าวสุกเป็นต้น) ที่เหล่าชนนอกนี้ถวายอยู่, เมื่อภิกษุถือเอาด้วยการอย่างนั้น, เป็นภัณฑไทย.
สามิเกน ปน “อิมสฺส เทหีติ ทาปิตํ วา สยํ ทินฺนํ วา สุทินฺนนฺติ ฯ
ส่วน (สิ่งของ) ที่เจ้าของเขาวานให้ถวาย ด้วยสั่งว่า “ท่านจงถวายแก่ภิกษุนี้” ก็ดี
เจ้าของเขาถวายเองก็ดี ก็เป็นอันถวายดีแล้ว ฉะนี้แล.
อยเมตฺถ สพฺพฏฺฐกถาวินิจฺฉยโต สาโร ฯ
ใน(อธิการว่าด้วยวัตถุมีข้าวสุกเป็นต้น)นี้ มีสาระจากคำวินิจฉัยในอรรถกถาทั้งปวง เพียงเท่านี้.
โอทนิยฆราทิวตฺถูสุ ฯ
ในเรื่องทั้งหลายมีเรื่องร้านขายข้าวสุกเป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):
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โอทนิยฆรนฺนาม วิกกฺ ายิกภตฺตปจนฆรํ ฯ
ร้านหุงข้าวขาย ชื่อโอทนิยฆระ (ร้านขายข้าวสุก).
สูนาฆรนฺนาม วิกกฺ ายิกมํสปจนฆรํ ฯ
ร้านต้มแกงเนื้อขาย ชื่อสูนาฆระ๑ (ร้านขายแกงเนื้อ).
ปูวฆรนฺนาม วิกฺกายิกขชฺชกปจนฆรํ ฯ
ร้านหุงต้มของขบเคี้ยวขาย ชื่อปูวฆระ (ร้านขายขนม) .
เสสเมตฺถ ปริกฺขารวตฺถูสุ ปากฏเมว ฯ
คำที่เหลือ ใน(เรื่องร้านขายข้าวสุกเป็นต้น)นี้ มีปรากฏชัดแล้ว ในเรื่องบริขารนั่นแล.
ปีฐวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องตั่ง (มีวินิจฉัยดังนี้):โส ภิกฺขุ ปริกปฺเปตฺวา “เอตํ ฐานํ สมฺปตฺตํ คณฺหิสฺสามีติ สงฺกาเมติ ฯ เตนสฺส สงฺกมเน อวหาโร นตฺถิ ฯ
ภิกษุรูปนั้น กำหนดหมายแล้ว จึงให้ถุงเลื่อนไป (พร้อมกับตั่ง) ด้วยคิดว่า “เราจักถือเอาถุง ซึ่งมาถึงที่นี้”
เพราะเหตุนั้น ในเพราะการเลื่อนไป อวหารจึงไม่มีแก่ภิกษุรูปนั้น.
สงฺกาเมตฺวา ปน ปริกปฺปิโตกาสโต คหเณ ปาราชิกํ วุตฺตํ ฯ
แต่พระองค์ปรับเป็นปาราชิก ในเพราะการให้เลื่อนไปแล้วถือเอา จากโอกาสที่กำหนดหมายไว้.
เอวํ หรนฺโต จ ยทิ ปีฐเก เถยฺยจิตฺตํ นตฺถิ ถวิกํ อคฺฆาเปตฺวา กาเรตพฺโพ ฯ
ก็ภิกษุเมื่อนำไปอย่างนั้น ถ้าไม่มีไถยจิตในตั่ง (พระวินัยธร)พึงให้ตรี าคาถุง แล้วปรับอาบัติ.
อถ ปีฐเกปิ อตฺถิ, อุโภ อคฺฆาเปตฺวา กาเรตพฺโพ ฯ
ถ้ามีไถยจิตแม้ในตั่ง ควรให้ตีราคาทั้ง ๒ อย่างแล้วปรับอาบัติ.
ภิสีอาทีนิ ตีณิ วตฺถูนิ ปากฏาเนว ฯ
๓ เรื่อง มีเรื่องฟูกเป็นต้น ปรากฏชัดแล้วทีเดียว.
วิสฺสาสคฺคาหาทีสุ ตีสุ วตฺถูสุ.
ใน ๓ เรื่อง มีเรื่องการถือเอาด้วยวิสาสะเป็นต้น (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้):คหเณ อนาปตฺติ. อาหราเปนฺเตสุ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
ไม่เป็นอาบัติในเพราะการถือเอา. เมื่อพวกเจ้าของให้นำมาคืน, เป็นภัณฑไทย.
ปิณฺฑาย ปวิฏฺฐสฺส ปฏิวิโส อนฺโตอุปจารสีมาย ฐิตสฺเสว คเหตุํ วฏฺฏติ ฯ
ส่วนของภิกษุผู้เข้าไปบิณฑบาต ย่อมควรเพื่อจะถือเอา เฉพาะรูปที่ยังอยู่ภายในอุปจารสีมาเท่านั้น.
๑ บาลีเดิมเป็น สูนฆรํ ฯ
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ยทิ ปน ทายกา พหิอุปจารฏฺฐานมฺปิ “ภนฺเต คณฺหาถ, อาคนฺตฺวา ปริภุญชฺ ิสฺสนฺตีติ วทนฺติ.
เอวํ อนฺโตคามฏฺฐานมฺปิ คเหตุํ วฏฺฏติ ฯ
แต่ถ้าพวกทายก เผดียงแม้แก่พวกภิกษุผู้อยู่ภายนอกอุปจารว่า “พวกท่านรับเอาเถิด ขอรับ! ภิกษุทั้งหลายมาแล้ว จักฉัน”
(ด้วยคำเผดียง)อย่างนี้ แม้พวกภิกษุผู้อยู่ภายในบ้าน จะถือเอา ก็ควร.
เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ
คำที่เหลือในเรื่องทั้ง ๓ นี้ มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
สตฺตสุ อมฺพโจราทีสุ วตฺถูสุ ฯ
ใน ๗ เรื่อง มีเรื่องขโมยลักมะม่วงเป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):ปํสุกูลสญฺญาย คหเณ อนาปตฺติ. อาหราเปนฺเตสุ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ เถยฺยจิตฺเตน ปริโภเค ปาราชิกํ ฯ
ไม่เป็นอาบัติ เพราะถือเอาด้วยบังสุกุลสัญญา. เมื่อพวกเจ้าของให้นำมาคืน, เป็นภัณฑไทย.
เพราะบริโภคด้วยไถยจิต เป็นปาราชิก.
ตตฺรายํ วินิจฺฉโย ฯ
ใน(เรื่องทั้งหลาย มีเรื่องขโมยลักมะม่วงเป็นต้น)นั้น มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้:สามิกาปิ สาลยา, โจราปิ [467] สาลยา. ปํสุกูลสญฺญาย ขาทนฺตสฺส, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
แม้พวกเจ้าของก็มีความอาลัย, แม้พวกโจรก็มีความอาลัย. เมื่อภิกษุฉันด้วยบังสุกุลสัญญา, เป็นภัณฑไทย.
เถยฺยจิตฺเตน คณฺหโต, อุทธฺ าเรเยว อวหาโร. ภณฺฑํ อคฺฆาเปตฺวา กาเรตพฺโพ ฯ
เมื่อถือเอาด้วยไถยจิต เป็นอวหารในขณะที่ยกขึ้นนั่นเอง. ภิกษุนั้น (อันพระวินัยธร)พึงให้ตีราคาสิ่งของ แล้วปรับอาบัติ.
สามิกา สาลยา, โจรา นิราลยา. เอเสว นโย ฯ
พวกเจ้าของยังมีความอาลัย, แต่พวกโจรหมดความอาลัย ก็นัยเหมือนกันนี้.
สามิกา นิราลยา, โจรา สาลยา “ปุน คณฺหิสฺสามาติ กิสฺมิญจฺ ิเทว คหนฏฺฐาเน ขิปิตวฺ า คตา. เอเสว นโย ฯ
พวกเจ้าของหมดความอาลัย,
พวกโจรยังมีความอาลัย ซ่อนไว้ในทีร่ กชัฏแห่งใดแห่งหนึ่ง ด้วยคิดว่า “จักถือเอาอีก” ดังนี้ แล้วไป มีนัยเหมือนกันนี้.
อุโภ นิราลยา. ปํสุกูลสญฺญาย ขาทโต อนาปตฺติ ฯ เถยฺยจิตฺเตน ทุกฺกฏํ ฯ
ทั้ง ๒ ฝ่ายหมดความอาลัย, เมื่อภิกษุขบฉันด้วยบังสุกุลสัญญา, ไม่เป็นอาบัติ. เมื่อขบฉันด้วยไถยจิต, เป็นทุกกฏ.
สงฺฆสฺส อมฺพาทีสุ ปน ฯ
ส่วนในมะม่วงเป็นต้นของสงฆ์ (มีวินิจฉัยดังนี้):สงฺฆาราเม ชาตํ วา โหตุ อาเนตฺวา ทินฺนํ วา. ปญฺจมาสกํ วา อติเรกปญฺจมาสกํ วา อคฺฆนกํ อวหรนฺตสฺส, ปาราชิกํ ฯ
(ผลไม้มีมะม่วงเป็นต้น) ซึ่งเกิดในสังฆาราม หรือทีเ่ ขานำมาถวายก็ตามที.
เมื่อภิกษุลักเอาผลที่มีราคา ๕ มาสก หรือเกินว่า ๕ มาสก, เป็นปาราชิก.
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ปจฺจนฺเต โจรูปทฺทเวน คาเมสุ วุฏฺฐหนฺเตสุ,
ภิกฺขู วิหาเร ฉฑฺเฑตฺวา “ปุน อาวสนฺเต ชนปเท, อาคมิสฺสามาติ สอุสฺสาหาว คจฺฉนฺติ ฯ
ในปัจจันตชนบท เมื่อพวก(ชาวบ้าน)อพยพหนีไป๑ เพราะอุปัทวะคือโจร,
พวกภิกษุก็ละทิ้งวัดไป ทั้งที่ยังมีความอุตสาหะอยู่นั้นเทียว ว่า “เมื่อชาวชนบทกลับมาอยู่ พวกเราก็จักกลับมา.”
ภิกฺขู ตาทิสํ วิหารํ ปตฺวา “อมฺพปกฺกาทีนิ ฉฑฺฑติ กานีติ ปํสุกูลสญฺญาย ปริภุญฺชนฺติ, อนาปตฺติ ฯ
พวกภิกษุไปถึงวัดเช่นนั้นแล้ว คิดว่า “ผลไม้ทั้งหลายมีมะม่วงสุกเป็นต้น เป็นของที่เขาละทิ้งแล้ว” จึงฉันด้วยบังสุกุลสัญญา.
ไม่เป็นอาบัติ.
เถยฺยจิตฺเตน ปริภุญฺชโต, อวหาโร โหติ. ภณฺฑํ อคฺฆาเปตฺวา กาเรตพฺโพ ฯ
เมื่อภิกษุฉันด้วยไถยจิต, เป็นอวหาร. ภิกษุรูปนั้น (อันพระวินัยธร)พึงให้ตรี าคาของ แล้วปรับอาบัติ.
มหาปจฺจริยํ ปน สงฺเขปฏฺฐกถายญฺจ อวิเสเสน วุตตฺ ํ
“ฉฑฺฑิตวิหาเร ผลาผลํ เถยฺยจิตฺเตน ปริภุญฺชโต, น ปาราชิกํ. กสฺมา. อาคตาคตานํ สนฺตกตฺตาติ ฯ
ส่วนในมหาปัจจรีและในสังเขปอรรถกถา ท่านกล่าวไว้โดยไม่แปลกกันว่า
“เมื่อภิกษุฉันผลไม้น้อยใหญ่ในวัดร้าง ด้วยไถยจิต ไม่เป็นปาราชิก เพราะเหตุไร?
เพราะเหตุว่า (ผลไม้ทั้งหลายในวัดร้าง)เป็นของของพวกภิกษุที่มาแล้ว.”
คณสนฺตเก ปน ปุคฺคลิเก จ สอุสฺสาหมตฺตเมว ปมาณํ ฯ
ก็เหตุสักว่ามีความอุตสาหะเท่านั้นเป็นประมาณ ในผลไม้ที่เป็นของของคณะ และที่เป็นของจำเพาะบุคคล.
สเจ ปน ตโต อมฺพปกฺกาทึ กุลสงฺคณฺหณตฺถาย เทติ. กุลทูสกทุกฺกฏํ ฯ
แต่ถ้าภิกษุให้ผลมะม่วงสุกเป็นต้น จาก(ผลไม้ที่เป็นของคณะและของบุคคล)นั้น เพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์ตระกูล.
ย่อมต้องทุกกฏเพราะกุลทูสกสิกขาบท.
เถยฺยจิตฺเตน เทนฺโต อคฺเฆน กาเรตพฺโพ ฯ
ภิกษุเมื่อให้ด้วยไถยจิต พึงปรับอาบัตติ ามราคา (สิ่งของ).
สงฺฆิเกปิ เอเสว นโย ฯ
แม้ในผลไม้ที่เป็นของสงฆ์ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
เสนาสนตฺถาย นิยมิตํ กุลสงฺคณฺหณตฺถาย ททโต, ทุกฺกฏํ. อิสฺสรวตาย, ถุลฺลจฺจยํ. เถยฺยจิตฺเตน, ปาราชิกํ ฯ
(ผลมะม่วงสุกเป็นต้น) ที่เขากำหนดไว้ เพื่อประโยชน์แก่เสนาสนะ เมื่อภิกษุให้ เพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์ตระกูล
เป็นทุกกฏ, เมื่อให้ดว้ ยความที่ตนเป็นใหญ่, เป็นถุลลัจจัย. เมื่อให้ด้วยไถยจิต, เป็นปาราชิก.
โน เจ วตฺถุ ปโหติ, อคฺเฆน [468] กาเรตพฺโพ ฯ
ถ้าวัตถุ(แห่งปาราชิก)ยังไม่พอ, พึงปรับอาบัติตามราคา (สิ่งของ).

๑ ฎีกาสารัตถทีปนีแก้ว่า วุฏฺฐหนฺเตสูติ คามํ ฉฑฺเฑตฺวา ปลายนฺเตสุ.
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พหิอุปจารสีมายํ นิสีทติ ฺวา อิสฺสรวตาย ปริภุญชฺ โต, คีวา ฯ
เมื่อภิกษุนั่งฉันอยู่ภายนอกอุปจารสีมา เพราะความที่ตนเป็นใหญ่, ก็เป็นสินใช้.
คณฺฑึ ปหริตฺวา กาลํ โฆเสตฺวา “มยฺหํ ปาปุณาตีติ ขาทิตํ สุขาทิตํ ฯ
(ผลไม้) ที่ภกิ ษุเคาะระฆัง ประกาศเวลา แล้วขบฉัน ด้วยทำในใจว่า “ของนี้ถึงแก่เรา” ดังนี้ ก็เป็นอันขบฉันดีแล้ว.
คณฺฑึ อปหริตฺวา กาลเมว โฆเสตฺวา คณฺฑิเมว ปหริตวฺ า กาลํ อโฆเสตฺวา
คณฺฑิมฺปิ อปหริตวฺ า กาลมฺปิ อโฆเสตฺวา อญฺเญสํ นตฺถิภาวํ ญตฺวา “มยฺหํ ปาปุณาตีติ ขาทิตํปิ สุขาทิตเมว ฯ
(ผลไม้) ที่ภกิ ษุไม่เคาะระฆัง เป็นแต่ประกาศเวลาอย่างเดียว แล้วฉันก็ดี เคาะระฆังอย่างเดียว แต่ไม่ประกาศ ฉันก็ดี
แม้ระฆังก็มิได้เคาะ แม้เวลาก็มิได้ประกาศ ฉันก็ดี
รูว้ ่าไม่มีภิกษุเหล่าอื่น แล้วฉัน ด้วยคิดว่า “ผลไม้นี้ถึงแก่เรา” ดังนี้ก็ดี เป็นอันขบฉันดีแล้วเหมือนกัน.
ปุปฺผารามวตฺถุทฺวยํ ปากฏเมว ฯ
เรื่องสวนดอกไม้ ๒ เรื่อง ปรากฏชัดแล้วทีเดียว.
วุตฺตวาทิกวตฺถุตฺตเย ฯ
ในเรื่องของภิกษุผู้บอกตามคำบอก ๓ เรื่อง (มีวินิจฉัยดังนี้):“วุตฺโต วชฺเชมีติ ตยา วุตโฺ ต หุตวฺ า ตว วจเนน วทามีติ อตฺโถ ฯ
สองบทว่า วุตฺโต วชฺเชมิ ความว่า ผมเป็นผู้อันท่านบอกแล้ว จะบอกตามคำของท่าน.
“อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺสาติ สามิเกหิ ทินฺนา อนาปตฺติ ฯ
หลายบทว่า อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺส ความว่า เพราะผ้าสาฎกนั้น อันพวกเจ้าของถวายแล้ว จึงไม่เป็นอาบัติ.
“น จ ภิกฺขเว วุตฺโต วชฺเชมีติ วตฺตพฺโพติ
“อหํ ตยา วุตฺโต หุตฺวา ตว วจเนน วทามีติ เอวํ อญฺโญ ภิกฺขุ อญฺเญน ภิกฺขุนา น วตฺตพฺโพติ อตฺโถ ฯ
หลายบทว่า น จ ภิกฺขเว วุตฺโต วชฺเชมีติ วตฺตพฺโพ ความว่า
ภิกษุรูปอื่น อันภิกษุรูปหนึ่ง ไม่พึงกล่าวอย่างนีว้ ่า “ผมเป็นผู้อันท่านบอกแล้ว จะบอกตามคำของท่าน.”
ปริจฺเฉทํ ปน กตฺวา “อิทํ นาม ตว วจเนน คณฺหิสฺสามีติ วตฺตุํ วฏฺฏติ ฯ
แต่จะทำความกำหนดแล้วพูดว่า “ผมจักถือเอาของชื่อนี้ ตามคำของท่าน” ควรอยู่.
“วุตฺโต วชฺเชหีติ มยา วุตฺโต หุตวฺ า มม วจเนน วเทหีติ อตฺโถ ฯ
สองบทว่า วุตฺโต วชฺเชหิ ความว่า ท่านเป็นผู้อันผมบอกแล้ว จงบอกตามคำของผม.
เสสํ วุตตฺ นยเมว ฯ
คำที่เหลือมีนัยดังกล่าวแล้วนั่นแล.
อิเมสุปิ ทฺวีสุ วตฺถูสุ ปริจฺเฉทํ กตฺวา วตฺตุํ วฏฺฏติ ฯ
ใน ๒ เรื่องแม้นี้ ภิกษุจะทำความกำหนด แล้วพูด ควรอยู่.
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เอตฺตาวตา หิ อุปารมฺภา มุตฺโต โหตีติ ฯ
ภิกษุย่อมเป็นผู้พ้นจากการค่อนขอด (หรือตำหนิโทษ) ด้วย(เหตุ)เพียงเท่านี้แล.
มณิวตฺถุตฺตยสฺส มชฺฌิเม วตฺถุสฺมึ ฯ “นาหํ อกลฺลโกติ นาหํ คิลาโนติ อตฺโถ ฯ
ในเรื่องซึ่งมีอยู่ท่ามกลาง แห่งเรื่องแก้วมณี ๓ เรื่อง (มีวินิจฉัยดังนี้):สองบทว่า นาหํ อกลฺลโก ความว่า ผมหาได้เป็นผู้อาพาธไม่.
เสสํ ปากฏเมว ฯ
คำที่เหลือปรากฏชัดแล้วทีเดียว.
สูกรวตฺถุทฺวเย ฯ
ในเรื่องสุกร ๒ เรื่อง (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้):กิญฺจาปิ ปฐมสฺส ภิกฺขุโน ฉาตชฺฌตฺตํ ทิสฺวา การุญฺเญน โมจิตตฺตา อนาปตฺติ. สามิเกสุ ปน อสมฺปฏิจฺฉนฺเตสุ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปที่ ๑ เพราะเธอเห็นมันถูกความหิวเผา๑แล้ว จึงปล่อยไปด้วยความกรุณา แม้โดยแท้,
ถึงกระนั้น เมื่อพวกเจ้าของไม่ยินยอม ย่อมเป็นภัณฑไทย.
ตาวมหนฺโต วา มตสูกโร อาหริตวฺ า [469] ทาตพฺโพ ฯ ตทคฺฆนกํ วา ภณฺฑํ ฯ
ควรจะนำสุกรที่ตาย ทีใ่ หญ่เท่านั้น มาใช้ให้ หรือให้สิ่งของที่มีราคาเท่าสุกรนั้นก็ได้.
สเจ ปาสสามิเก กุหิญฺจิปิ น ปสฺสติ,
ปาสสามนฺตา ตทคฺฆนกํ๒ กาสาวํ วา ถาลกํ วา, ยถา เต อาคตา ปสฺสนฺติ, อีทิเส ฐาเน ฐเปตฺวา คนฺตพฺพํ ฯ
ถ้าเธอไม่เห็นพวกเจ้าของบ่วง แม้ในที่ไหนๆ พึงวางผ้ากาสาวะ หรือโอน้ำ ซึ่งมีราคาเท่าสุกรนั้น ไว้ใกล้ๆ บ่วง
ในที่ ซึ่งพวกเจ้าของนั้นมาแล้ว จะเห็นได้ แล้วจึงไป.
เถยฺยจิตฺเตน ปน โมเจนฺตสฺส, ปาราชิกเมว ฯ
แต่เมื่อปล่อยไปด้วยไถยจิต เป็นปาราชิกทีเดียว.
เอตฺถ จ โกจิ สูกโร ปาสํ ปาเทน กฑฺฒติ ฺวา, ฉินฺนมตฺเต ปาเส, ฐานาจาวนธมฺเมน ฐาเนน ฐิโต โหติ จณฺฑโสตพทฺธนาวา วิย ฯ
ก็บรรดา(สุกร)เหล่านั้น สุกรบางตัว เอาเท้าดึงบ่วง พอบ่วงขาดแล้ว, ยืนอยู่ ด้วยการยืน
ซึ่งมีอันให้เคลื่อนจากฐานได้เป็นธรรมดา เหมือนเรือที่ผูกไว้ที่กระแสน้ำเชี่ยวฉะนั้น.
โกจิ อตฺตโน ธมฺมตาย ฐิโต ฯ โกจิ นิปนฺโน ฯ โกจิ กูฏปาเสน พทฺโธ โหติ ฯ
บางตัวยืนอยูต่ ามธรรมดาของตน. บางตัวนอน. บางตัวเป็นสัตว์ติดแร้ว.

๑ ฎีกาสารัตถทีปนีแก้ว่า ฉาตชฺฌตฺตนฺติ ชิฆจฺฉาทุกฺเขน ปีฬิตํ อตฺตสนฺตนํ.
ส่วนฎีกาวิมติวิโนทนีแก้ว่า ฉาตชฺฌตฺตนฺติ เตน ฉาเตน ชิฆจฺฉาย อุทรคฺคินา ฌตฺต ํ ทฑฺฒํ ปีฬิตนฺติ อตฺโถ. งามดีกว่า.
๒ อิโต ปรํ กตฺถจิ สาฏกํ วาติ อตฺถิ ฯ
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กูฏปาโส นาม, ยสฺส อนฺเต ธนุกํ วา องฺกุสโก วา อญฺโญ วา โกจิ ทณฺฑโก พทฺโธ โหติ,
โย ตตฺถ ตตฺถ รุกฺขาทีสุ ลคฺคติ ฺวา สูกรสฺส คมนํ นิวาเรติ ฯ
บ่วง ที่มีไม้คันธนูน้อย๑ หรือขอ หรือท่อนไม้อื่นบางอย่าง ติดที่ปลาย
ซึ่งคล้องไว้ใน(ที่)นั้นๆ มีต้นไม้เป็นต้น แล้วห้ามสุกรไป ชื่อว่า แร้ว.
ตตฺร ปาสํ กฑฺฒติ ฺวา ฐิตสฺส เอกเมว ฐานํ ปาสพนฺธนํ ฯ
ใน(สุกร)เหล่านั้น สุกรที่ดึงบ่วงยืนอยู่ มีฐานเดียวเท่านั้น ได้แก่เครื่องผูกคือบ่วง.
โส หิ, ปาเส มุตตฺ มตฺเต วา ฉินฺนมตฺเต วา, ปลายติ ฯ
จริงอยู่ สุกรนั้น, เมื่อบ่วงหลุด หรือพอบ่วงขาด, ย่อมหนีไปได้.
อตฺตโน ธมฺมตาย ฐิตสฺส “พนฺธนญฺจ จตฺตาโร จ ปาทาติ ปญฺจฏฺฐานานิ ฯ
(สุกร)ที่ยืนอยูต่ ามธรรมดาของตน มีฐาน ๕ คือ เครื่องผูก และเท้าทั้ง ๔.
นิปนฺนสฺส “พนฺธนญฺจ สยนญฺจาติ เทฺว ฐานานิ ฯ
(สุกร)ที่นอนอยู่ มีฐาน ๒ คือ เครื่องผูก ๑ ที่นอน ๑,
กูฏปาสพทฺธสฺส, ยตฺถ ยตฺถ คจฺฉติ, ตํ ตเทว ฐานํ ฯ
(สุกร)ทีต่ ิดแร้ว มันไปในที่ใดๆ ที่นั้นๆ แลเป็นฐาน.
ตสฺมา ตํ ตโต ตโต โมเจนฺตา ทสปิ วีสติปิ สตมฺปิ ภิกฺขู ปาราชิกํ อาปชฺชนฺติ
ตตฺถ ตตฺถ อาคตํ ทิสฺวา เอกเมว ทาสํ ปลาเปนฺตา วิย ฯ
เพราะเหตุนั้น ภิกษุ ๑๐ รูปก็ดี ๒๐ รูปก็ดี ๑๐๐ รูปก็ดี เมื่อปล่อย(สุกร)นั้น พ้นไป จาก(ฐาน)นั้นๆ ย่อมต้องปาราชิก
เหมือนเห็นทาสคนเดียวเท่านั้น มาแล้วในที่นั้นๆ แล้วให้หนีไป (ต้องปาราชิก)ฉะนั้น.
ปุริมานํ ปน ติณฺณํ จตุปฺปทกถายํ วุตตฺ นเยน ผณฺฑาปนฏฺฐานาจาวนานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
ส่วนการทำสุกรทั้ง ๓ ข้างต้น ให้ดิ้นและเคลื่อนจากฐาน พึงทราบตามนัยที่กล่าวไว้แล้ว ในกถาว่าด้วยสัตว์ ๔ เท้า .
สุนขทฏฺฐสูกรํ วิสชฺชาเปนฺตสฺสปิ การุญฺญาธิปฺปาเยน ภณฺฑเทยฺยํ. เถยฺยจิตฺเตน ปาราชิกํ ฯ
แม้เมื่อภิกษุให้ปล่อยสุกรที่สุนัขกัดไปด้วยประสงค์จะช่วยเหลือ เป็นภัณฑไทย. เมื่อให้ปล่อยไปด้วยไถยจิต, เป็นปาราชิก.
ปาสฏฺฐานํ ปน สุนขสมีปํ วา อสมฺปตฺตํ ปฏิปถํ [470] คนฺตฺวา ปฐมเมว ปลาเปนฺตสฺส อวหาโร นตฺถิ ฯ
แต่ไม่เป็นอวหารแก่ภิกษุผู้เดินสวนทางไป แล้วยังสุกรซึ่งยังไม่ทันถึงที่ตั้งบ่วง หรือที่ใกล้สุนัข ให้หนีไปเสียก่อน.
โยปิ พทฺธสูกรสฺส ฆาสญฺจ ปานียญฺจ ทตฺวา พลํ คาหาเปตฺวา อุกฺกุฏฺฐึ กโรติ “อุตรฺ าโสฺต๒ ปลายิสฺสตีติ.
โส เจ ปลายติ, ปาราชิกํ. ฯ
แม้ภิกษุรูปใด ให้อาหารและน้ำแก่สุกรทีต่ ิดแร้ว ให้มันได้กำลัง แล้วทำเสียงโห่ร้อง ด้วยตั้งใจว่า “มันจักตกใจ แล้วหนีไปเสีย”,
ถ้ามันหนีไป, ภิกษุนั้น ต้องปาราชิก.
๑ ฎีกาสารัตถทีปนีแก้ว่า ธนุกนฺติ ขุทฺทกธนุํ แต่ฎีกาวิมติวิโนทนีแก้ว่า ธนุกนฺติ ขุทฺทกธนุสณฺฐานํ ลคฺคนกทณฺฑํ.
๒ อุตตฺ าโส มีความหวาดสะดุ้ง
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ปาสํ ทุพฺพลํ กตฺวา อุกฺกุฏฺฐิสทฺเทน ปลาเปนฺตสฺสาปิ เอเสว นโย ฯ
แม้เมื่อภิกษุทำบ่วงให้ชำรุด แล้วทำให้หนีไป ด้วยเสียงโห่ร้อง ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
โย ปน ฆาสญฺจ ปานียญฺจ ทตฺวา คจฺฉติ “พลํ คเหตฺวา ปลายิสฺสตีติ, โส เจ ปลายติ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
ฝ่ายภิกษุใด ให้อาหารและน้ำแล้วไปเสีย ด้วยทำในใจว่า “มันจักได้กำลังแล้วหนีไป”,
ถ้ามันหนีไป, เป็นภัณฑไทยแก่ภิกษุรูปนั้น.
ปาสํ ทุพฺพลํ กตฺวา คจฺฉนฺตสฺสาปิ เอเสว นโย ฯ
แม้เมื่อภิกษุทำบ่วงให้ชำรุดแล้วไปเสีย ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
ปาสสนฺติเก สตฺถํ วา อคฺคึ วา ฐเปติ “ฉินฺเน วา ทฑฺเฒ วา ปลายิสฺสตีติ ฯ
สูกโร ปาสํ จาเลนฺโต ฉินฺเน วา ทฑฺเฒ วา ปลายติ, ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ
(ภิกษุ)วางศัสตราหรือก่อไฟไว้ใกล้บ่วง ด้วยคิดว่า “เมื่อบ่วงขาด หรือถูกไฟไหม้ มันจักหนีเอง.”
สุกรทำบ่วงให้ไหว หนีไปได้ ในเมื่อบ่วงขาดหรือถูกไฟไหม้, เป็นภัณฑไทยแก่ภิกษุรูปนั้นโดยแท้.
ปาสํ ยฏฺฐิยา สห ปาเตติ. ปจฺฉา สูกโร ตํ มทฺทนฺโต คจฺฉติ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
ภิกษุทำให้บ่วงพร้อมทั้งเสาค้ำ๑ล้มลง. ภายหลังสุกรเหยียบย่ำบ่วงนั้นไป, เป็นภัณฑไทย.
สูกโร อทฺทุหลปาสาเณหิ อกฺกนฺโต โหติ ฯ
ตํ ปลาเปตุกามสฺส อทฺทุหลํ การุญฺเญน อุกฺขิปโต, ภณฺฑเทยฺยํ. เถยฺยจิตฺเตน, ปาราชิกํ ฯ
สุกรเป็นสัตว์ถูกหินที่ฟ้าทับเหว๒ทับแล้ว.
เมื่อภิกษุใคร่จะให้สุกรนั้นหนีไป จึงยกฟ้าทับเหว๓ขึ้นด้วยความกรุณา, เป็นภัณฑไทย. ยกขึ้นด้วยไถยจิต, เป็นปาราชิก.
สเจ, อุกฺขิตฺตมตฺเต, อคนฺตวฺ า ปจฺฉา คจฺฉติ, ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ
ถ้าเมื่อฟ้าทับเหวนั้น พอภิกษุยกขึ้นแล้ว, สุกรยังไม่ไป ภายหลังจึงไป, เป็นภัณฑไทยเท่านั้น.
อุกฺขิปิตฺวา ฐปิตํ อทฺทุหลํ ปาเตติ. ปจฺฉา สูกโร ตํ มทฺทนฺโต คจฺฉติ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
ภิกษุยังฟ้าทับเหวทีเ่ ขายกขึ้นตั้งไว้ ให้ตกลง. ภายหลังสุกรเหยียบฟ้าทับเหวนั้นไป, เป็นภัณฑไทย.
โอปาเต ปติตํ สูกรมฺปิ การุญฺเญน อุทฺธรโต, ภณฺฑเทยฺยํ. เถยฺยจิตฺเตน ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภิกษุช่วยยกขึ้น แม้ซึ่งสุกรทีต่ กหลุมพรางแล้ว ด้วยความกรุณา, เป็นภัณฑไทย. ยกขึ้นด้วยไถยจิต, เป็นปาราชิก.
โอปาตํ ปูเรตฺวา นาเสติ. ปจฺฉา สูกโร ตํ มทฺทนฺโต คจฺฉติ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
ภิกษุถมหลุมพรางให้เต็ม ให้ใช้ไม่ได้. ภายหลังสุกรเหยียบย่ำหลุมพรางนั้นไป เป็นภัณฑไทย.
๑ ยฏฺิ ไม้เท้า, หลักเสา
๒ อทฺทุหลํ ฟ้าทับเหว เป็นเครื่องมือจับตาย ทีใ่ ช้จับ(ฆ่า)หนูตามบ้าน มีไม้แผ่นบนทรงสี่เหลี่ยมที่หนาและหนัก เหมือนเป็น “ฟ้า”
และไม้แผ่นล่างที่เป็นฐานรอง มีฝาประกบ ๒ ด้าน เหมือนเป็น “เหว” เมื่อหนูเข้าไปกินอาหารที่วางเสียบไว้ในเหว
ฟ้าจะหล่นมาทับหนูทันที พร้อมๆ กับเสียงกระแทกดัง ซึ่งเป็นการบอกให้คนดักรู้ด้วย. Link
น่าจะเป็นเครื่องดักสัตว์ชนิดเดียวกันกับ อทูหลํ ฟ้าถล่ม ในหัวข้อ ว่าด้วยการใช้ฟ้าถล่มดักสัตว์ของภิกษุ (คลิก)
๓ ฎีกาวิมติวิโนทนีว่า อทูหลนฺติ ยนฺตปาสาโณ เยน อชฺโฌตฺถฏตฺตา มิคา ปลายิตุํ น สกฺโกนฺติ.
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สูเลน วิทฺธํ การุญฺเญน อุทธฺ รติ, ภณฺฑเทยฺยํ. เถยฺยจิตฺเตน, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุช่วยยกสุกรที่ถูกหลาวแทงขึ้น ด้วยความกรุณา, เป็นภัณฑไทย. ยกขึ้นด้วยไถยจิต, เป็นปาราชิก.
สูลํ อุทธฺ ริตฺวา ฉฑฺเฑติ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
ภิกษุถอนหลาวทิ้งเสีย, เป็นภัณฑไทย.
วิหารภูมิยํ ปน ปาเส วา อทฺทุหลํ วา โอเฑนฺตา วาเรตพฺพา “มิครูปานํ ปฏิสฺสรณฏฺฐานเมตํ. มา อิธ เอวํ กโรถาติ ฯ
อนึ่ง เมื่อ(มนุษย์ทั้งหลาย) ดักบ่วงหรือฟ้าทับเหว ไว้ในพื้นที่วดั ภิกษุควรห้ามว่า
“ที่นี้เป็นสถานที่พึ่งอาศัยของพวกเนื้อ, พวกท่านอย่าทำอย่างนี้ในที่นี้เลย”.
[471] สเจ “หราเปถ ภนฺเตติ วทนฺติ, หราเปตุํ วฏฺฏติ ฯ

อถ สยํ หรนฺติ, สุนฺทรเมว ฯ

ถ้าพวกเขากล่าวว่า “ท่านจงให้นำออกไปเสียขอรับ!”, ภิกษุจะให้นำออกไปเสีย ก็ควร.
ถ้าพวกเขานำออกไปเสียเอง, ก็เป็นการดีแท้.
อถ เนว หรนฺติ น หราเปตุํ เทนฺติ. รกฺขํ ยาจิตวฺ า หราเปตุํ วฏฺฏติ ฯ
ถ้า(เจ้าของ)ไม่นำออกไปเอง ทั้งไม่ยอมให้ผู้อื่นนำออกไป, จะขออารักขา แล้วให้นำออกไปเสีย ก็ควร.
มนุสฺสา สสฺสรกฺขณกาเล เขตฺเตสุ ปาเส จ อทฺทุหลาทีนิ จ กโรนฺติ “มํสํ ขาทนฺตา สสฺสานิ รกฺขิสฺสามาติ ฯ
ในเวลารักษาข้าวกล้า มนุษย์ทั้งหลายย่อมทำบ่วง และเครื่องดักสัตว์ทั้งหลาย มีฟา้ ทับเหวเป็นต้น ไว้ในนา
ด้วยพูดว่า “พวกเราจักเคี้ยวกินเนื้อไปพลางรักษาข้าวกล้า.”
วีติวตฺเต สสฺสกาเล, เตสุ อนาลเยสุ ปกฺกนฺเตสุ, ตตฺถ พทฺธํ วา ปติตํ วา โมเจตุํ วฏฺฏติ ฯ
ครั้นฤดูข้าวกล้าผ่านไปแล้ว เมื่อพวกเขาไม่มีความอาลัย หลีกไป,
ภิกษุจะปล่อยสุกรที่ติดหรือที่ตกไปแล้ว ใน(บ่วงและฟ้าทับเหว)นั้น ควรอยู่.
มิควตฺถุทฺวเยปิ สูกรวตฺถูสุ วุตตฺ สทิโสเยว วินิจฺฉโย ฯ
วินิจฉัยแม้ในเรื่องเนื้อ ๒ เรื่อง ก็เป็นเช่นกับที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องสุกรนั่นเอง.
มจฺฉวตฺถุทวฺ เยปิ เอเสว นโย ฯ อยํ ปน วิเสโส ฯ
แม้ในเรือ่ งปลา ๒ เรือ่ ง ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ส่วนความแปลกกัน (มีดังต่อไปนี้):กุมินมุขํ วิวริตวฺ า ปจฺฉา ปุฏกํ มุญฺจิตวฺ า วา ปสฺเส ฉิทฺทํ กตฺวา วา กุมินโต มจฺเฉ โปเถตฺวา ปลาเปนฺตสฺส, ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภิกษุเปิดปากไซออก ภายหลังจึงแก้กระพุ้งออก หรือทำเป็นช่องไว้ที่ข้าง แล้วตีปลาให้หนีออกไปจากไซ, เป็นปาราชิก.
ภตฺตสิตฺถานิ ทสฺเสตฺวาเอว ปลาเปนฺตสฺสาปิ, ปาราชิกํ ฯ สห กุมิเนน อุทฺธรโต, ปาราชิกํ ฯ
เป็นปาราชิก แม้แก่ภิกษุผู้แสดงเม็ดข้าวนั่นแล แล้วล่อปลาให้หนีไป. เมื่อยกปลาขึ้นพร้อมทั้งไซ ก็เป็นปาราชิก.
เกวลํ กุมินมุขํ วิวรติ ปจฺฉา ปุฏกํ มุญจฺ ติ ฉิทฺทํ วา กโรติ. มจฺฉา ปน อตฺตโน ธมฺมตาย ปลายนฺติ, ภณฺฑเทยฺยํ ฯ
ภิกษุเปิดปากไซออกอย่างเดียว ภายหลังจึงแก้กระพุ้งออก หรือทำเป็นช่องไว้.
ส่วนปลาทั้งหลายก็หนีไปตามธรรมดาของตน, เป็นภัณฑไทย.
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เอวํ กตฺวา ภตฺตสิตฺถานิ ทสฺเสติ. มจฺฉา โคจรตฺถาย นิกฺขมิตวฺ า ปลายนฺติ, ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ
ภิกษุทำไว้อย่างนี้แล้ว จึงแสดงเม็ดข้าวล่อปลา ปลาทั้งหลายหนีออกไป เพื่อต้องการเหยื่อ, เป็นภัณฑไทยเหมือนกัน.
มุขํ วิวริตวฺ า ปจฺฉา ปุฏกํ อมุญฺจิตวฺ า ปสฺเส ฉิทฺทํ อกตฺวา เกวลํ ภตฺตสิตฺถานิ ทสฺเสติ.
มจฺฉา ปน ฉาตชฺฌตฺตา สีเสน ปหริตฺวา โอกาสํ กตฺวา โคจรตฺถาย นิกฺขมิตฺวา ปลายนฺติ, ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ
ภิกษุเปิดปาก (ไซ) ออกแล้ว ภายหลังไม่ได้แก้กระพุ้งออก ทั้งไม่ได้ทำเป็นช่องไว้ที่ข้าง แสดงแต่เมล็ดข้าวล่ออย่างเดียว,
ส่วนปลาทัง้ หลาย ถูกความหิวเผาแล้ว จึงเอาศีรษะกระแทกทำช่อง แล้วหนีออกไป เพือ่ ต้องการเหยือ่ , เป็นภัณฑไทยเหมือนกัน.
ตุจฺฉกุมินสฺส มุขํ วา วิวรติ ปจฺฉา ปุฏกํ วา มุญฺจติ ฉินฺทํ วา กโรติ.
อาคตาคตา มจฺฉา ทฺวารปฺปตฺตา ปุฏกฉิทฺเทหิ ปลายนฺติ, ภณฺฑเทยฺยเมว ฯ
ภิกษุเปิดปากไซเปล่าไว้ หรือภายหลังแก้กระพุ้งออก หรือทำเป็นช่องไว้.
ปลาทั้งหลายที่วา่ ยมาแล้วๆ ถึงประตูแล้วก็หนีไปทางกระพุ้งและช่อง, เป็นภัณฑไทยเหมือนกัน.
ตุจฺฉกุมินํ คเหตฺวา คุมฺเพ ขิปติ, ภณฺฑเทยฺยเมวาติ ฯ
ภิกษุจับไซเปล่า โยนไปไว้บนพุ่มไม้, เป็นภัณฑไทยเหมือนกัน ฉะนี้แล.
[472] ยาเน ภณฺฑํ

ปีเฐ ถวิกาย สทิสํ ฯ

ภัณฑะบนยาน ก็เป็นเช่นกับถุงบนตั่ง.
มํสเปสีวตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องชิ้นเนื้อ (มีวินิจฉัยดังนี้):สเจ อากาเส คณฺหาติ, คหิตฏฺฐานเมว ฐานํ ฯ
ถ้าภิกษุถือเอา (ชิ้นเนื้อ) ในอากาศ, ที่ที่ภิกษุถือเอานั่นเอง เป็นฐาน.
ตํ ฉหากาเรหิ ปริจฺฉินฺทิตวฺ า ฐานา จาวนํ เวทิตพฺพํ ฯ
พึงกำหนดฐานนั้นด้วยอาการ ๖ แล้วทราบการทำให้เคลื่อนจากฐาน.
เสสเมตฺถ ทารุโคปาลกรชกสาฏกวตฺถูสุ จ อมฺพโจรกาทิวตฺถุนเยน วินิจฺฉินิตพฺพํ ฯ
คำที่เหลือ ใน(เรื่องชิ้นเนื้อ)นี้ และในเรื่องไม้ (แพแตก) และเรื่องผ้าสาฎกของคนเลี้ยงโคและของช่างย้อม
พึงวินิจฉัย โดยนัยแห่งเรือ่ งมีเรื่องขโมยลักมะม่วงเป็นต้น.
กุมฺภีวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องหม้อ (มีวินิจฉัยดังนี้):โย สปฺปิเตลาทีนิ อปาทคฺฆนกานิ คเหตฺวา “น ปุน เอวํ กริสฺสามีติ สํวเร ฐตฺวา
ทุติยทิวสาทีสุปิ, ปุน จิตฺเต อุปฺปนฺเน, เอวเมว ธุรนิกฺเขปํ กตฺวา
ปริภุญฺชนฺโต สพฺพมฺปิ ตํ ปริภญ
ุ ฺชติ. เนวตฺถิ ปาราชิกํ, ทุกฺกฏํ วา ถุลฺลจฺจยํ วา อาปชฺชติ, ภณฺฑเทยฺยํ ปน โหติ ฯ
ภิกษุใด ถือเอาเนยใสและน้ำมันเป็นต้น ซึ่งมีราคาไม่ถึงบาทแล้ว ตั้งอยู่ในสังวร ด้วยทำใจว่า “เราจักไม่ทำอย่างนี้อีก”
แม้ในวันที่ ๒ เป็นต้น, เมื่อเกิดความคิดขึ้นอีก, ก็ทำการทอดธุระอย่างนั้นนั่นแล
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เมื่อฉัน ก็ฉันเนยใสและน้ำมันเป็นต้นนั้นแม้ทั้งหมด, ไม่เป็นปาราชิกเลย,
เธอย่อมต้องทุกกฏหรือถุลลัจจัย และเป็นภัณฑไทยด้วย.
อยมฺปิ ภิกฺขุ เอวเมว อกาสิ ฯ
ภิกษุแม้นี้ ก็ได้ทำอย่างนั้นเหมือนกัน.
เตน วุตฺตํ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ ปาราชิกสฺสาติ ฯ
เพราะเหตุนั้น (พระผู้มีพระภาค) จึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุ! เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก.”
ธุรนิกฺเขปํ ปน อกตฺวา “ทิวเส ทิวเส ปริภุญฺชิสฺสามีติ ตํ โถกํ โถกมฺปิ ปริภุญชฺ โต,
ยสฺมึ ทิวเส ปาทคฺฆนกํ ปูรติ, ตสฺมึ ปาราชิกํ ฯ
ก็เมื่อภิกษุไม่ทำการทอดธุระ แต่ฉันเนยใสและน้ำมันเป็นต้นนั้น แม้ทีละน้อยๆ ด้วยตั้งใจว่า “เราจักฉันทุกวันๆ” ดังนี้,
ในวันใด ราคาเต็มบาท, ในวันนั้น ก็เป็นปาราชิก.
สํวธิ าวหารวตฺถูนิ สํวิธาวหาเร, มุฏฺฐวิ ตฺถูนิ โอทนิยฆราทิวตฺถูสุ,
เทฺว วิฆาสวตฺถูนิ อมฺพโจราทิวตฺถูสุ วุตตฺ วินิจฺฉยนเยน เวทิตพฺพานิ ฯ
เรื่องชักชวนกันลัก (พึงทราบตามนัยแห่งการวินิจฉัยทีก่ ล่าวแล้ว)ในสังวิธาวหาร,
เรื่องกำมือ (พึงทราบตามนัยแห่งการวินิจฉัยที่กล่าวแล้ว)ในเรื่องทั้งหลาย มีเรื่องร้านขายข้าวสุกเป็นต้น,
เรื่องเนื้อเดน ๒ เรื่อง พึงทราบตามนัยแห่งการวินิจฉัยที่กล่าวแล้ว ในเรื่องทั้งหลายมีเรื่องขโมยลักมะม่วงเป็นต้น.
เทฺว ติณวตฺถูนิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ
เรื่องหญ้า ๒ เรื่อง มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
อมฺพภาชาปนาทิวตฺถูสุ ฯ
ในเรื่องทั้งหลาย มีเรื่องให้แบ่งมะม่วงเป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):
เต ภิกฺขู เอกํ คามกาวาสํ ปริจฺฉินฺนภิกฺขุกํ อคมํสุ ฯ
ภิกษุเหล่านั้น ได้ไปยังอาวาสใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งมีกำหนดจำนวนภิกษุไว้.
ตตฺเถว ภิกฺขู ผลาผลํ ปริภุญฺชมานาปิ, เตสุ อาคเตสุ, “เถรานํ ผลานิ เทถาติ กปฺปิยการเก น อโวจุํ ฯ
พวกภิกษุ(ผู้อยู่)ใน(อาวาส)แห่งนั้นนั่นแหละ๑ แม้เมื่อฉันผลไม้น้อยใหญ่, ครั้นเมื่อพระอาคันตุกะเหล่านั้นมาแล้ว,
ไม่ได้บอกกัปปิยการกว่า “พวกเธอจงถวายผลไม้แก่พระเถระทั้งหลาย”.
อถ เต ภิกฺขู “กึ สงฺฆิกํ อมฺหากํ น ปาปุณาตีติ คณฺฑึ ปหริตวฺ า ภาชาเปตฺวา
เตสมฺปิ วสฺสคฺเคน ภาคํ ทตฺวา อตฺตนาปิ ปริภุญฺชึสุ ฯ
ลำดับนั้น ภิกษุ (อาคันตุกะ) เหล่านั้น จึงกล่าวว่า “ผลไม้ของสงฆ์ ไม่ถึงแก่พวกกระผมหรือ?”
จึงเคาะระฆังแจกกัน ได้ถวายส่วน(ของภิกษุเจ้าถิ่น)แม้เหล่านั้น ตามลำดับพรรษา แล้วฉันแม้ด้วยตนเอง.

๑ โยชนาสอนให้เติม วสนฺตา.

หน้า ๗๔๘ • กถาปรารภเรื่องทั่วไป • กถาปรารภเรื่องทั่วไป

เตน เตสํ ภควา “อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปริโภคตฺถายาติ อาห ฯ
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาค จึงตรัสแก่พระอาคันตุกะเหล่านั้นว่า
“ภิกษุทั้งหลาย! ไม่เป็นอาบัติ ในเพราะการถือเอา๑ เพื่อประโยชน์แก่ฉัน”
ตสฺมา อิทานิ ยตฺถ อาวาสิกา อาคนฺตกุ านํ น เทนฺติ. [473]
ผลวาเร จ สมฺปตฺเต, อญฺเญสํ อภาวํ ทิสวฺ า โจริกาย อตฺตนาว ขาทนฺติ,
ตตฺถ อาคนฺตุเกหิ คณฺฑึ ปหริตฺวา ภาเชตฺวา ปริภุญฺชิตุํ วฏฺฏติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ทีนี้ ในอาวาสใด ภิกษุเจ้าถิ่นไม่ถวายแก่พวกภิกษุอาคันตุกะ
และเมื่อถึงหน้าผลไม้ เห็นว่า(ภิกษุอาคันตุกะ)เหล่าอื่นไม่มี ก็ขบฉันด้วยตนเอง ด้วยกิริยาของโจร,
ในอาวาสเช่นนั้น พวกภิกษุอาคันตุกะจะเคาะระฆังแล้ว แจกกันฉัน ย่อมควร.
ยตฺถ ปน อาวาสิกา รุกฺเข รกฺขิตฺวา, ผลวาเร สมฺปตฺเต, ภาเชตฺวา ขาทนฺติ. จตูสุ ปจฺจเยสุ สมฺมา อุปเนนฺติ.
อนิสฺสรา ตตฺถ อาคนฺตุกา ฯ
ส่วนบรรดา(ต้นไม้)เหล่าใด พวกเจ้าถิ่นรักษาต้นไม้ทั้งหลายแล้ว, เมื่อถึงหน้าผลไม้, ก็แจกกันฉัน
แล้วน้อมเข้าไปโดยชอบในปัจจัย ๔. พวกภิกษุอาคันตุกะ ไม่เป็นใหญ่ใน(ต้นไม้)เหล่านั้น.
เยปิ รุกฺขา จีวรตฺถาย นิยเมตฺวา ทินฺนา, เตสุปิ อาคนฺตกุ า อนิสฺสรา ฯ
ต้นไม้แม้เหล่าใด ที่(ทายก)กำหนดถวายไว้ เพื่อประโยชน์แก่จวี ร, พวกภิกษุอาคันตุกะ ก็ไม่เป็นใหญ่ใน(ต้นไม้)แม้เหล่านั้น.
เอเสว นโย เสสปจฺจยตฺถาย นิยเมตฺวา ทินฺเนสุปิ ฯ
แม้ในต้นไม้ทั้งหลายที่(ทายก)กำหนดถวายไว้ เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยที่เหลือ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
เย ปน ตถา อนิยมิตา อาวาสิกา จ เน รกฺขิตวฺ า โคปิตฺวา โจริกาย ปริภุญฺชนฺติ. น เตสุ อาวาสิกานํ กติกาย ฐาตพฺพํ ฯ
ส่วน(ต้นไม้)เหล่าใด ที่(ทายก)ไม่ได้กำหนดไว้อย่างนั้น
และพวกภิกษุเจ้าถิ่น ก็รักษาคุ้มครอง(ต้นไม้)เหล่านั้นไว้แล้ว ทั้งฉันอยู่ดว้ ยกิริยาของโจร,๒
ใน(ต้นไม้)เหล่านั้น (พระอาคันตุกะทั้งหลาย) ไม่ควรตั้งอยู่ในข้อกติกาของพวกภิกษุเจ้าถิ่น.
เย ผลปริโภคตฺถาย ทินฺนา อาวาสิกา จ เน รกฺขิตวฺ า โคปิตฺวา สมฺมา อุปเนนฺติ. เตสุเยว เตสํ กติกาย ฐาตพฺพํ ฯ
(ต้นไม้)เหล่าใด ทายกถวายไว้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การบริโภคผล
และพวกภิกษุเจ้าถิ่น ก็รักษาคุ้มครอง(ต้นไม้)เหล่านั้นไว้แล้วน้อมเข้าไปโดยชอบ,
ใน(ต้นไม้)เหล่านั้นนั่นแหละ (พระอาคันตุกะทั้งหลาย) ควรตั้งอยู่ในข้อกติกาของ(พวกภิกษุเจ้าถิ่น)เหล่านั้น.
มหาปจฺจริยํ ปน วุตตฺ ํ “จตุนฺนํ ปจฺจยานํ นิยเมตฺวา ทินฺนํ เถยฺยจิตฺเตน ปริภญ
ุ ฺชนฺโต ภณฺฑํ อคฺฆาเปตฺวา กาเรตพฺโพ.
ปริโภควเสน ภาเชตฺวา ปริภุญฺชนฺตสฺส, ภณฺฑเทยฺยํ.
ยํ ปเนตฺถ เสนาสนตฺถาย นิยมิตํ, ตํ ปริโภควเสน ภาเชตฺวา ปริภญ
ุ ฺชนฺตสฺส, ถุลฺลจฺจยญฺจ ภณฺฑเทยฺยญฺจาติ ฯ
๑ ฎีกาสารัตถทีปนี สอนให้เติม คหเณ.
๒ ประโยคนี้ อัตถโยชนา ๑/๓๕๔ ว่า ถ้าเป็น … เนว รกฺขิตฺวา น โคปิตฺวา โจริกาย ปริภุญฺชนฺติ
แปลว่า … ทั้งไม่ได้รักษาไม่ได้คุ้มครองแล้ว ฉันด้วยกิรยิ าของโจร จะสมควร.
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ส่วนในมหาปัจจรี ท่านกล่าวไว้ว่า
“ภิกษุ เมื่อฉัน(ผลไม้) ที่ทายกกำหนดถวายไว้เพื่อปัจจัย ๔ ด้วยไถยจิต พึงให้ตีราคาสิ่งของ ปรับอาบัติ.
เมื่อแจกกันฉัน ด้วยอำนาจการบริโภค, เป็นภัณฑไทย.
ก็บรรดา(ผลไม้)เหล่านี้ เมื่อภิกษุแจกกันฉันผลไม้ที่ทายกกำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่เสนาสนะ ด้วยอำนาจการบริโภค,
เป็นถุลลัจจัยด้วย เป็นภัณฑไทยด้วย.”
อุทฺทิสฺส จีวรตฺถาย ทินฺนํ จีวเรเยว อุปเนตพฺพํ ฯ
(ผลไม้)ที่ทายกอุทิศถวายไว้ เพื่อประโยชน์แก่จีวร ควรน้อมเข้าไปในจีวรเท่านั้น.
สเจ ทุพฺภิกฺขํ โหติ, ภิกฺขู ปิณฺฑปาเตน กิลมนฺติ ฯ
ถ้ามีภิกษาหาได้โดยยาก, ภิกษุทั้งหลายย่อมลำบากด้วยบิณฑบาต.
จีวรํ ปน สุลทฺธํ, สงฺฆสุฏฺฐตุ าย อปโลกนกมฺมํ กตฺวา ปิณฺฑปาเต อุปเนตุํ วฏฺฏติ ฯ
ส่วนจีวรหาได้ง่าย. จะทำอปโลกนกรรม เพื่อความเห็นชอบแห่งสงฆ์ แล้วน้อมเข้าไปในบิณฑบาต ก็ควร.
เสนาสเนน คิลานปจฺจเยน วา กิลมนฺเตสุ, สงฺฆสุฏฺฐุตาย อปโลกนกมฺมํ กตฺวา ตทตฺถายปิ อุปเนตุํ วฏฺฏติ ฯ
เมื่อภิกษุทั้งหลายลำบากอยูด่ ้วยเสนาสนะ หรือคิลานปัจจัย,
จะทำอปโลกนกรรม เพื่อความเห็นชอบแห่งสงฆ์ แล้วน้อมเข้าไป เพื่อประโยชน์แก่เสนาสนะและคิลานปัจจัยนั้น ก็ควร.
อุทฺทิสฺส ปิณฺฑปาตตฺถาย คิลานปจฺจยตฺถาย จ ทินฺเนปิ เอเสว นโย ฯ
แม้ใน(ผลไม้)ทีท่ ายกอุทศิ ถวายไว้ เพื่อประโยชน์แก่บิณฑบาต และเพื่อประโยชน์แก่คิลานปัจจัย ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
อุทฺทิสฺส เสนาสนตฺถาย ทินฺนํ ปน ครุภณฺฑํ โหติ. ตํ [474] รกฺขิตฺวา โคเปตฺวา ตทตฺถเมว อุปเนตพฺพํ ฯ
ส่วน(ผลไม้)ที่ทายกอุทิศถวายไว้ เพื่อประโยชน์แก่เสนาสนะ ย่อมเป็นครุภัณฑ์,
ควรรักษาคุ้มครองผลไม้นั้นไว้ แล้วน้อมเข้าไปเพื่อประโยชน์แก่เสนาสนะนั้นเท่านั้น.
สเจ ปน ทุพฺภกิ ฺขํ โหติ, ภิกฺขู ปิณฺฑปาเตน น ยาเปนฺติ.
เอตฺถ ราชโรคโจรภยาทีหิ อญฺญตฺถ คจฺฉนฺตานํ วิหารา ปลุชฺชนฺติ. ตาลนาฬิเกราทิเก วินาเสนฺติ.
เสนาสนปจฺจยํ ปน นิสฺสาย ยาเปตุํ สกฺกา โหติ
เอวรูเป กาเล เสนาสนํ วิสฺสชฺเชตฺวาปิ เสนาสนชคฺคนตฺถาย ปริโภโค ภควตา อนุญฺญาโต ฯ
ก็ถ้ามีภิกษาหาได้โดยยาก, ภิกษุทั้งหลายจะยังอัตตภาพให้เป็นไปด้วยบิณฑบาตไม่ได้,
ใน(วัดหรือรัฐ)นี้ วิหารของมนุษย์ทั้งหลายผู้อพยพไปในที่อื่น เพราะราชภัย โรคภัย และโจรภัยเป็นต้น ย่อมทรุดโทรม.
(ชนเหล่าอื่น) ย่อมทำต้นตาลและต้นมะพร้าวเป็นต้น ให้เสียหายไป.
ส่วน(ภิกษุ)อาศัยเสนาสนะปัจจัยแล้ว๑ ย่อมอาจยังอัตตภาพให้เป็นไปได้,
ในกาลเห็นปานนี้ แม้การจำหน่ายเสนาสนะแล้วบริโภค เพือ่ ประโยชน์แก่การรักษาเสนาสนะ พระผูม้ พี ระภาคทรงอนุญาตไว้แล้ว.

๑ ฎีกาสารัตถทีปนีแก้ว่า ได้แก่เสนาสนะและผลไม้ที่เขากำหนดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์แก่เสนาสนะนั้น.
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ตสฺมา เอกํ วา เทฺว วา วรเสนาสนานิ ฐเปตฺวา อิตรานิ ลามกโกฏิยา ปิณฺฑปาตตฺถาย วิสฺสชฺเชตุํ วฏฺฏติ ฯ
เพราะฉะนั้น เว้นเสนาสนะที่ดีไว้ ๑ หลังหรือ ๒ หลัง
เสนาสนะนอกนี้ ตั้งต้นแต่เสนาสนะเลว จะจำหน่ายเพื่อประโยชน์แก่บิณฑบาต ก็ควร.
มูลวตฺถุจฺเฉทํ ปน กตฺวา น อุปเนตพฺพํ ฯ
แต่ไม่พึงทำการตัดรากเหง้าที่อยู่ (หรือที่ทาง๑) แล้วน้อมเข้าไป.
โย ปน อาราโม จตุปฺปจฺจยตฺถาย นิยเมตฺวา ทินฺโน, ตตฺถ อปโลกนกมฺมํ น กาตพฺพํ ฯ
ส่วนในสวนทีท่ ายกกำหนดถวายไว้ เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัย ๔ ไม่ควรทำอปโลกนกรรม,
เยน ปน ปจฺจเยน อูนํ, ตทตฺถํ อุปเนตุํ วฏฺฏติ ฯ
แต่จะน้อมเข้าไป เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยที่ยังพร่องอยู่ ย่อมสมควร,
อาราโม ชคฺคิตพฺโพ, เวตฺตนํ ทตฺวาปิ ชคฺคาเปตุํ วฏฺฏติ ฯ
สวนควรดูแลรักษาไว้. แม้จะให้ค่าจ้างแล้วให้คนอื่นรักษาไว้ ก็ควร.
เย ปน เวตฺตนํ ลภิตฺวา อาราเมเยว เคหํ กตฺวา วสนฺตา รกฺขนฺติ.
เต เจ อาคตานํ ภิกฺขูนํ นาฬิเกรํ วา ตาลปกฺกํ วา เทนฺติ.
ยํ เตสํ สงฺเฆน อนุญฺญาตํ โหติ ทิวเส ทิวเส เอตฺตกนฺนาม ขาทถาติ ตเทว เต ทาตุํ ลภนฺติ ฯ
ส่วนชนเหล่าใด ได้รับค่าจ้าง สร้างบ้านเรือน อยูร่ ักษาในสวนนั่นเอง,
ถ้าชนเหล่านั้น ถวายมะพร้าวหรือผลตาลสุก แก่ภิกษุทั้งหลายผู้มาแล้ว,
ชนผู้รักษาสวนเหล่านั้น ย่อมได้เพื่อถวายผลไม้ เฉพาะที่สงฆ์อนุญาตแก่พวกเขาว่า “พวกเธอจะกินผลไม้มีประมาณเท่านี้ได้
ทุกวัน’ ดังนี้.
ตโต อุตฺตรึ เตสํ ททนฺตานมฺปิ คเหตุํ น วฏฺฏติ ฯ
การที่ภิกษุจะรับเอาผลไม้ของชนเหล่านั้น แม้ถวายมากยิ่งขึ้นไป กว่าผลไม้ที่สงฆ์อนุญาตนั้น ย่อมไม่ควร.
โย ปนารามํ เกณิยา คเหตฺวา สงฺฆสฺส จตุปฺปจฺจยตฺถาย กปฺปิยภณฺฑเมว เทติ, อยํ พหุกมฺปิ ทาตุํ ลภติ ฯ
ส่วนผู้ใดถือเอาสวนด้วยการซื้อ๒แล้ว ย่อมถวายกัปปิยภัณฑ์นั่นเทียวแก่สงฆ์ เพือ่ ประโยชน์แก่ปัจจัย ๔.
ผู้นี้ย่อมได้เพื่อถวายผลไม้แม้มาก
เจติยสฺส ปทีปตฺถาย วา ขณฺฑผุลฺลปฏิสงฺขรณตฺถาย วา ทินฺโน อาราโมปิ ชคฺคติ พฺโพ เวตฺตนํ ทตฺวาปิ ชคฺคาเปตพฺโพ ฯ
แม้สวนที่ทายกถวาย ได้แก่พระเจดีย์ เพือ่ ประโยชน์แก่ประทีป หรือเพื่อต้องการปฏิสังขรณ์สิ่งที่หักพัง ควรดูแลรักษาไว้ ,
ถึงจะให้ค่าจ้างไปบ้างก็ควรให้คนอื่นดูและรักษาไว้.

๑ ฎีกาวิมติวิโนทนีแก้ว่า เสนาสนสงฺขาตวตฺถุโน มูลจฺเฉทํ กตฺวา สพฺพานิ เสนาสนานิ น วิสฺสชฺเชตพฺพานีติ อตฺโถ. หมายความว่า
มิให้จำหนำยเสนาสนะเสียจนหมดจนสิ้น และยังกล่าวมติเกจิอาจารย์ว่า อย่าจำหน่ายเสียจะกระทั่งพื้นที่เสนาสนะด้วย.
๒ บางท่านตีความหมายว่า เช่าสวนก็มี แต่โยชนาแก้ว่า เกณิยาติ กเยน.
ทางสํสกฤตเป็น เกฺรณิ หรือ เกฺรณี ก็แปลว่า การซื้อ. จึงแปลอย่างนี้.

กถาปรารภเรื่องทั่วไป • กถาปรารภเรื่องทั่วไป • หน้า ๗๕๑

เวตฺตนญฺจ ปเนตฺถ เจติยสนฺตกมฺปิ สงฺฆสนฺตกมฺปิ ทาตุํ วฏฺฏติ ฯ
ก็แล ในสวนที่ทายกถวายไว้แก่พระเจดีย์นี้จะให้ค่าจ้างแม้ที่เป็นของเจดีย์ แม้ที่เป็นของสงฆ์ ควรอยู่.
เอตมฺปิ อารามํ เวตฺตเนน ตตฺเถว วสิตฺวา รกฺขนฺตานญฺจ เกณิยา [475] คเหตฺวา กปฺปิยภณฺฑทายกานญฺจ ตตฺถ ชาตกผลทานํ
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพํ ฯ
การถวายผลไม้ที่เกิดขึ้นในสวนนั้น (แก่ภิกษุทั้งหลายผู้มาแล้วๆ) ของพวกชนผู้อยู่ในสวนนั้นนั่นเอง รักษาสวนแม้นั้นอยู่ดว้ ยค่า
จ้าง และของพวกชนถือเอาสวนแม้นั้นด้วยการซื้อ แล้วถวายกัปปิยภัณฑ์ (แก่สงฆ์) พึงทราบโดยนัยดังกล่าวแล้วนั้นนั่นแล.
อมฺพปาลกาทิวตฺถูสุ “อนาปตฺติ ภิกฺขเว โคปกสฺส ทาเนติ เอตฺถ
ในคำนีว้ ่า๑ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ไม่ต้องอาบัติ เพราะคนเฝ้าสวนถวาย”
ซึ่งมีอยู่ในเรือ่ งทั้งหลาย มีเรื่องคนรักษามะม่วงเป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):
กตรํ โคปกสฺส ทานํ วฏฺฏติ, กตรํ น วฏฺฏติ ฯ
ถามว่า “การถวาย ของคนเฝ้าสวน อย่างไหนจึงควร? อย่างไหนไม่ควร?”
“มหาสุมตฺเถโร ตาว อาห
“ยํ โคปกสฺส ปริจฺฉินฺทิตฺวา ทินฺนํ โหติ “เอตฺตกํ ทิวเส ทิวเส คณฺหาติ, ตเทว วฏฺฏติ, ตโต อุตฺตรึ น วฏฺฏตีติ ฯ
แก้ว่า “พระมหาสุมัตเถระ กล่าวก่อนว่า ‘ผลไม้ใด เป็นของที่เจ้าของกำหนดให้ไว้แก่คนรักษา
ด้วยคำว่า ‘จงถือเอาผลไม้มีประมาณเท่านี้ทุกวันๆ’, ผลไม้นั้นนั่นแหละ ย่อมควร, เกินไปกว่านั้น ไม่ควร.’”
มหาปทุมตฺเถโร ปนาห “กึ โคปกานํ ปณฺณํ อาโรเปตฺวา นิมติ ฺตสญฺญํ วา กตฺวา ทินฺนํ อตฺถิ.
เตสํ หตฺเถ วิสฏฺฐกสฺส เอเต อิสฺสรา. ตสฺมา ยนฺเต เทนฺติ, ตํ พหุกมฺปิ วฏฺฏตีติ ฯ
ส่วนพระมหาปทุมัตเถระ กล่าวไว้ว่า ผลไม้ที่(เจ้าของ)เขียนหนังสือหรือทำนิมิตหมายให้แก่พวกคนรักษา จะมีประโยชน์อะไร?
คนรักษาเหล่านั้น ย่อมเป็นใหญ่แห่งผลไม้ที่(เจ้าของ?)สละแล้วในมือของพวกเขา.
เพราะเหตุนั้น ผลไม้ซึ่ง(คนรักษา)เหล่านั้นถวายแม้มาก ก็ควร.”
กุรุนฺทฏฺฐกถายํ ปน วุตฺตํ “มนุสฺสานํ อารามํ วา อญฺญํ วา ผลาผลํ ทารกา รกฺขนฺติ. เตหิ ทินฺนํ วฏฺฏติ.
อาหราเปตฺวา ปน น คเหตพฺพํ.
สงฺฆิเก เจติยสนฺตเก จ เกณิยา คเหตฺวา รกฺขนฺตสฺเสว ทานํ วฏฺฏติ.
เวตฺตเนน รกฺขนฺตสฺส อตฺตโน ภาคมตฺตํ วฏฺฏตีติ ฯ
ส่วนในอรรถกถากุรุนที ท่านกล่าวว่า “พวกเด็กๆ ของคนทั้งหลาย ย่อมรักษาสวนหรือผลไม้น้อยใหญ่อย่างอื่น,
ผลไม้ที่(พวกเด็กๆ)เหล่านั้นถวาย ย่อมควร, แต่ภกิ ษุไม่ควรใช้ให้(พวกเด็กๆ)เหล่านั้นนำมา แล้วจึงรับ,
การถวายผลไม้ ของชนผู้ถือเอา (สวน) ของสงฆ์และของเจดีย์ ด้วยการซื้อ รักษาอยู่ ย่อมควร.
(การถวายผลไม้) ของชนผู้รักษา เพียงส่วนของตน ด้วยค่าจ้าง จึงควร.”
มหาปจฺจริยํ “ยํ คิหีนํ อารามรกฺขกา ภิกฺขูนํ เทนฺติ, เอตํ วฏฺฏติ.
ภิกฺขุสงฺฆสฺส อารามโคปกา ยํ อตฺตโน ภติยา ขณฺเฑตฺวา เทนฺติ, เอตํ วฏฺฏติ.
๑ แปลตามอัตถโยชนา ๑/๓๕๕-๖.
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โยปิ อุปฑฺฒารามํ วา เกจิเทว รุกฺเข วา ภตึ ลภิตฺวา รกฺขติ. ตสฺสาปิ อตฺตโน สมฺปตฺตรกฺขโตเยว ทาตุํ วฏฺฏติ.
เกณิยา คเหตฺวา รกฺขนฺตสฺส ปน สพฺพมฺปิ วฏฺฏตีติ วุตตฺ ํ ฯ
ในมหาปัจจรี ท่านกล่าวว่า
“พวกคนรักษาสวนของคฤหัสถ์ ถวายผลไม้ใด แก่ภิกษุทั้งหลาย, ผลไม้นั้น ย่อมควร.
พวกคนรักษาสวนของภิกษุสงฆ์ หักส่วนผลไม้ใด จากค่าจ้างของตน แล้วถวาย, ผลไม้นั้น ก็สมควร.
แม้ผู้ใด ได้รับค่าจ้างแล้ว จึงรักษาสวนเพียงกึ่งหนึ่งหรือต้นไม้บางต้นเท่านั้น.
การถวายผลไม้จากต้นที่ถึงแก่ตนนั่นแหละ แม้ของผู้นั้น ก็ควร.
แต่สำหรับผู้ถือเอาด้วยการซื้อ จะถวายผลไม้แม้ทั้งหมด ก็ควร”.
เอตํ ปน สพฺพํ พฺยญฺชนโต นานํ อตฺถโต เอกเมว ตสฺมา อธิปฺปายํ ญตฺวา คเหตพฺพํ ฯ
ก็คำทั้งหมดนี้ ต่างกันแต่โดยพยัญชนะ โดยอรรถก็เป็นอันเดียวกันนั่นเอง,
เพราะฉะนั้น (ผู้ศึกษา)ควรทราบความอธิบายแล้วถือเอาเถิด.
ทารุวตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องไม้ (มีวินิจฉัยดังนี้):
“ตาวกาลิโก อหํ ภควาติ “ตาวกาลิกจิตฺโต [476] อหํ ภควาติ วตฺตุกาเมน วุตตฺ ํ ฯ
ภิกษุนั้นต้องการจะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มพี ระภาค ข้าพระองค์คดิ ขอยืม” ดังนี้
จึงได้กราบทูลคำว่า ตาวกาลิโก อหํ ภนฺเต ดังนี้.
“ตาวกาลิกจิตฺโตติ “‘ปุน อาหริตวฺ า ทสฺสามีติ เอวํ จิตฺโต อหนฺติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
คำว่า ตาวกาลิกจิตฺโต นี้ มีคำกล่าวอธิบายว่า “ข้าพระองค์ มีความคิดอย่างนี้ว่า ‘จักนำมาคืนให้อีก’”.
ภควา “ตาวกาลิเก อนาปตฺตีติ อาห ฯ
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เธอไม่เป็นอาบัติ เพราะ (คิด) ขอยืม.”
อยํ ปเนตฺถ ปาลิมตุ ฺตกวินิจฺฉโย ฯ
ก็ในเรื่องไม้นี้ มีวินิจฉัยที่พ้นจากบาลี ดังต่อไปนี้:สเจ สงฺโฆ สงฺฆิกํ กมฺมํ กาเรติ อุโปสถาคารํ วา โภชนสาลํ วา, ตโต อาปุจฺฉิตฺวา ตาวกาลิกํ หริตพฺพํ ฯ
ถ้าสงฆ์ใช้ให้ภิกษุทำการงานของสงฆ์ จะเป็นโรงอุโบสถหรือหอฉันก็ตาม,
ภิกษุต้องบอกกล่าว(การกสงฆ์)เสียก่อน จึงควรขอยืมเอาไป จากไม้ทพั พสัมภาระ ซึ่งเก็บไว้เพื่อสร้างอุโบสถเป็นต้นนั้น.
โย ปน สงฺฆิโก ทพฺพสมฺภาโร อคุตฺโต, เทเว วสฺสนฺเต, เตเมติ อาตเปน สุกฺขติ.
ตํ สพฺพมฺปิ อาหริตฺวา อตฺตโน อาวาสํ กาตุํ วฏฺฏติ ฯ
ส่วนทัพพสัมภาระที่เป็นของสงฆ์อันใด ไม่ได้คุ้มครองไว้ เมื่อฝนตกย่อมเปียก, ทั้งแห้งเพราะแดดเผา,
ภิกษุจะนำทัพพสัมภาระแม้ทั้งหมดนั้น มาสร้างเป็นที่อยู่ของตน ก็ควร,
สงฺโฆ อาหราเปนฺโต อญฺเญน วา ทพฺพสมฺภาเรน มูเลน วา สญฺญาเปตพฺโพ ฯ
สงฆ์ให้นำมาคืน พึงตกลงกันด้วยทัพพสัมภาระ หรือด้วยมูลค่าอย่างอื่น.
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น สกฺกา เจ โหติ สญฺญาเปตุํ “สงฺฆิเกน ภนฺเต กตํ. สงฺฆปริโภเคน วลญฺเชถาติ วตฺตพฺพํ ฯ
ถ้าไม่อาจตกลงกันได้, เธอควรจะกล่าวว่า
“ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ! (เสนาสนะ) ผมสร้างด้วยทัพพสัมภาระของสงฆ์. ขอท่านทัง้ หลายจงใช้สอยด้วยการบริโภคเป็นของสงฆ์เถิด”.
เสนาสนสฺส ปน อยเมว ภิกฺขุ อิสฺสโรติ ฯ
แต่ภิกษุนี้เท่านั้น เป็นใหญ่แห่งเสนาสนะ ฉะนี้แล.
สเจปิ ปาสาณตฺถมฺโภ วา รุกฺขตฺถมฺโภ วา กวาฏํ วา วาตปานํ วา นปฺปโหติ, สงฺฆิกํ ตาวกาลิกํ อาหริตฺวา ปากติกํ กาตุํ วฏฺฏติ ฯ
แม้ถ้าเสาหินก็ดี เสาไม้ก็ดี บานประตูกด็ ีหน้าต่างก็ดี ไม่เพียงพอไซร้, จะขอยืมของสงฆ์มา ทำให้เป็นปรกติ ก็ควร.
เอเสว นโย อญฺเญสุปิ ทพฺพสมฺภาเรสุ ฯ
ในทัพพสัมภาระแม้อย่างอื่น ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
อุทกวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องน้ำ (มีวินิจฉัยดังนี้):ยทา อุทกํ ทุลฺลภํ โหติ, โยชนโตปิ อฑฺฒโยชนโตปิ อาหรียติ. เอวรูเป ปริคฺคหิตอุทเก อวหาโร ฯ
ในกาลใด น้ำย่อมเป็นของหาได้ยาก,
ในกาลนั้น ภิกษุทั้งหลายย่อมนำน้ำมาจากที่ไกล โยชน์หนึ่งบ้างกึ่งโยชน์บ้าง ในน้ำทีเ่ ขาหวงแหนเห็นปานนั้น ย่อมเป็นอวหาร.
ยโตปิ อาหรีมโต วา โปกฺขรณีอาทีสุ ฐิตโต วา เกวลํ ยาคุภตฺตํ สมฺปาเทนฺติ. ปานียปริโภคญฺจ กโรนฺติ น อญฺญํ มหาปริโภคํ,
ตมฺปิ เถยฺยจิตฺเตน คณฺหโต อวหาโร ฯ
(พวกชน)ย่อมยังข้าวต้มและข้าวสวยให้สำเร็จแม้ด้วยน้ำใด ทีเ่ ขานำมา หรือที่ขังอยู่ในชลาลัยทั้งหลายมีสระโบกขรณีเป็นต้น
และย่อมทำเป็นน้ำใช้ดื่มอย่างเดียว หาได้ทำเป็นน้ำสำหรับใช้สอยอย่างมากมายอื่นไม่,
เมื่อภิกษุถือเอาน้ำแม้นั้น ด้วยไถยจิต, ย่อมเป็นอวหาร.
ยโต ปน เอกํ วา เทฺว วา ฆเฏ คเหตฺวา อาสนํ โธวิตุํ โพธิรุกฺเข สิญฺจติ ุํ อุทกปูชํ กาตุํ รชนํ ปจิตุํ ลภติ ฯ
ตตฺถ สงฺฆสฺส กติกาวเสเนว [477] ปฏิปชฺชิตพฺพํ ฯ
ส่วนภิกษุถือเอาน้ำ ๑ หม้อ หรือ ๒ หม้อ จากน้ำใด
ย่อมได้เพื่อล้างอาสนะ เพื่อรดต้นโพธิ์ เพื่อทำการบูชาด้วยน้ำ (คือรดพระเจดีย์) เพื่อต้มน้ำย้อม.
ควรปฏิบัติในน้ำนั้น ด้วยอำนาจแห่งข้อกติกาของสงฆ์ทีเดียว.
อติเรกํ คณฺหนฺโต มตฺตกิ าทีนิ วา เถยฺยจิตฺเตน ปกฺขิปนฺโต ภณฺฑํ อคฺฆาเปตฺวา กาเรตพฺโพ ฯ
ภิกษผูถ้ อื เอาน้ำมากเกินไป หรือใส่วตั ถุทง้ั หลายมีดนิ เหนียวเป็นต้นลงไป ด้วยไถยจิต (พระวินยั ธร)พึงให้ตรี าคาสิง่ ของปรับอาบัติ.
สเจ อาวาสิกา กติกวตฺตํ ทฬฺหํ กโรนฺติ, อญฺเญสํ ภณฺฑกํ โธวิตุํ วา รชิตุํ วา น เทนฺติ,
อตฺตนา ปน อญฺเญสํ อปสฺสนฺตานํ, คเหตฺวา สพฺพํ กโรนฺติ.
ถ้าพวกภิกษุเจ้าของถิ่น ทำข้อกติกาวัตรไว้อย่างแข็งแรง ไม่ยอมให้ภิกษุเหล่าอื่น ใช้ล้างสิ่งของ หรือใช้ยอ้ มผ้า.
แต่เมื่อภิกษุเหล่าอื่นไม่เห็น ตนก็เอามาทำทุกอย่าง.
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เตสํ กติกาย น ฐาตพฺพํ ฯ ยตฺตกํ เต โธวนฺติ, ตตฺตกํ โธวิตพฺพํ ฯ
(พวกภิกษุอาคันตุกะ)ไม่ต้องตั้งอยู่ในข้อกติกาของภิกษุเจ้าถิ่นเหล่านั้น.
(พวกภิกษุเจ้าถิ่น)เหล่านั้น ล้าง(ของเครื่องใช้)เท่าใด, ก็พึงล้าง(ของ)เท่านั้น.
สเจ สงฺฆสฺส เทฺว ติสฺโส โปกฺขรณิโย อุทกโสณฺฑิโย วา โหนฺติ.
กติกา จ กตา “เอตฺถ นหายิตพฺพํ, อิโต ปานียํ คเหตพฺพํ, อิธ สพฺพปริโภโค กาตพฺโพติ,
ถ้าสงฆ์มีสระโบกขรณี หรือตระพังน้ำอยู่ ๒-๓ แห่ง.
และสงฆ์ก็ทำข้อกติกาไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ควรสรงน้ำในสระโบกขรณีและตระพังน้ำนี้,
ควรถือเอาน้ำดื่มจากสระโบกขรณีและตระพังน้ำนี,้ ควรทำการใช้สอยทุกอย่าง ในสระโบกขรณีและตระพังน้ำนี้” ไซร้
กติกวตฺเตเนว สพฺพํ กาตพฺพํ ฯ
(พวกภิกษุอาคันตุกะ) ก็พึงทำกิจทั้งหมด ตามข้อกติกาวัตรนั่นแล.
ยตฺถ กติกา นตฺถิ, ตตฺถ สพฺพปริโภโค วฏฺฏตีติ ฯ
ใน(สระโบกขรณีเป็นต้น)ใด ไม่มีข้อกติกา, การใช้สอยทุกอย่าง ในสระโบกขรณีเป็นต้นนั้น ย่อมควร ฉะนี้แล.
มตฺติกาวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องดินเหนียว (มีวินิจฉัยดังนี้):ยตฺถ มตฺติกา ทุลฺลภา โหติ นานปฺปการา วา วณฺณมตฺติกา อาหริตฺวา ฐปิตา
ตตฺถ โถกาปิ ปญฺจมาสกํ อคฺฆติ ตสฺมา ปาราชิกํ ฯ
ในที่ใด ดินเหนียวเป็นของหาได้ยาก หรือดินเหนียวมีสี มีประการต่างๆ อันสงฆ์นำมากองไว้,
ในที่นั้น ดินเหนียวแม้นิดหน่อย ก็มีราคาถึง ๕ มาสก เพราะเหตุนั้นจึงเป็นปาราชิก.
สงฺฆิเก ปน กมฺเม เจติยกมฺเม จ นิฏฺฐิเต, สงฺฆํ อาปุจฺฉิตฺวา วา ตาวกาลิกํ วา คเหตุํ วฏฺฏติ ฯ
อนึ่ง เมื่อการงานของสงฆ์ และการงานในพระเจดีย์สำเร็จแล้ว,
การที่ภิกษุบอกกล่าวสงฆ์เสียก่อน จึงถือเอา หรือขอยืมเอามาควรอยู่.
สุธายปิ จิตตฺ กมฺมวณฺเณสุปิ เอเสว นโย ฯ
ในปูนขาวก็ดี ในสีสำหรับเขียนภาพก็ดี ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ติณวตฺถูสุ ฯ
ในเรื่องหญ้าทั้งหลาย (มีวินิจฉัยดังนี้):ฌาปิตติเณ ฐานา จาวนสฺส อภาเวน ทุกฺกฏํ. ภณฺฑเทยฺยํ ปน โหติ ฯ
ในหญ้าที่ถูกเผาเป็นทุกกฏ เพราะไม่มีการทำให้เคลื่อนจากฐาน, แต่เป็นภัณฑไทย.
สงฺโฆ ติณวตฺถุํ ชคฺคิตวฺ า สงฺฆิกํ อาวาสํ ฉาเทติ ฯ ปุน กทาจิ ชคฺคิตุํ น สกฺโกติ ฯ
สงฆ์รักษาพื้นที่ปลูกหญ้าไว้ แล้วใช้หญ้านั้นมุงที่อยู่ของสงฆ์. บางคราว สงฆ์ย่อมไม่อาจดูแลรักษาได้อีก.
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อถญฺโญ เอโก ภิกฺขุ วตฺตสีเสน ชคฺคติ ฯ สงฺฆสฺเสเวตํ ฯ
ครั้งนั้น ภิกษุอื่นรูปหนึ่ง รักษาไว้ ด้วยมุ่งวัตรเป็นใหญ่. หญ้านี้ก็เป็นของสงฆ์เหมือนกัน.
โน เจ ชคฺคติ, สงฺเฆเนโก ภิกฺขุ วตฺตพฺโพ “ชคฺคิตฺวา เทหีติ ฯ
ถ้าไม่มี(ใคร)ดูแลรักษา, สงฆ์ควรสั่งภิกษุรูปหนึ่งว่า “ท่านจงช่วยดูแลรักษาให้ที,”
โส เจ ภาคํ อิจฺฉติ, ภาคํ ทตฺวาปิ ชคฺคาเปตพฺพํ ฯ
ถ้าเธอรูปนั้นปรารถนาส่วนแบ่งไซร้, สงฆ์แม้จะต้องเสียส่วนแบ่งให้ ก็ควรให้เธอรูปนั้นดูแลรักษา.
สเจ ภาคํ วฑฺเฒติ, ทาตพฺพเมว ฯ
ถ้าเธอขอเพิ่มส่วนแบ่งไซร้, (สงฆ์)ควรให้โดยแท้.
วฑฺเฒติเยว “คจฺฉ ชคฺคติ ฺวา สพฺพํ คเหตฺวา อตฺตโน เสนาสนํ [478] ฉาเทหีติ วตฺตพฺโพ ฯ
ภิกษุขอเพิ่มเติมขึ้นอีก. สงฆ์ควรพูดว่า “ท่านจงไป, จงดูแลรักษา แล้วเอา(หญ้า)ทั้งหมด มุงเสนาสนะของตนเถิด”.
กสฺมา ฯ นฏฺเฐ, อตฺโถ นตฺถิ ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า เมื่อหญ้าเสียหายแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์.
ททนฺเตหิ ปน สวตฺถุกํ น ทาตพฺพํ. ครุภณฺฑํ โหติ ฯ ติณมตฺตํ ปน ทาตพฺพํ ฯ
แต่ภิกษุทั้งหลายเมื่อจะให้ ไม่ควรให้พร้อมทั้งพื้นที่ (เพราะ) พื้นที่เป็นครุภัณฑ์ จึงควรให้เพียงหญ้าเท่านั้น.
ตสฺมึ เจ ชคฺคติ ฺวา อตฺตโน เสนาสนํ ฉาเทนฺเต, ปุน สงฺโฆ ชคฺคติ ุํ ปโหติ “ตฺวํ มา ชคฺคิ. สงฺโฆ ชคฺคิสฺสตีติ วตฺตพฺโพ ฯ
เมื่อภิกษุรูปนั้นดูแลรักษาแล้ว มุงเสนาสนะของตน, ถ้าสงฆ์พอจะดูแลรักษาได้(เอง)อีก,
สงฆ์พึงพูดกะภิกษุรูปนั้นว่า “ท่านอย่าดูแลรักษาเลย, สงฆ์จักดูแลรักษา(เอง)” ดังนี้
มญฺจาทีนิ สตฺต วตฺถูนิ ปากฏาเนว ฯ
เรื่อง ๗ เรื่อง มีเรื่องเตียงเป็นต้น ปรากฏชัดแล้วแล.
ปาลิยา ปน อนาคตมฺปิ ปาสาณตฺถมฺภํ วา รุกฺขตฺถมฺภํ วา อญฺญํ วา กิญฺจิ ปาทคฺฆนกํ หรนฺตสฺส, ปาราชิกเมว ฯ
ก็เมื่อภิกษุลักเสาหินก็ดี เสาไม้ก็ดี หรือสิ่งของอะไรๆ อย่างอื่น แม้ที่ไม่ได้มาในบาลี ซึ่งมีราคาถึงบาท, เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
ปธานฆราทีสุ ฯ
ในเรือนสำหรับทำความเพียรเป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):ฉฑฺฑิตปติตานํ ปริเวณาทีนํ กุฑฺฑมฺปิ ปาการมฺปิ ภินฺทิตวฺ า อิฏฺฐกาทีนิ อวหรนฺตสฺสาปิ เอเสว นโย ฯ
แม้เมือ่ ภิกษุพงั ฝาก็ดี กำแพงก็ดี แห่งสถานทีม่ บี ริเวณเป็นต้น ซึง่ ถูกทอดทิง้ เรีย่ ราดไว้ แล้วลักเอาอิฐเป็นต้นไป ก็มนี ยั นีเ้ หมือนกัน.
กสฺมา ฯ สงฺฆิกนฺนาม กทาจิ อชฺฌาวสนฺติ กทาจิ น อชฺฌาวสนฺติ ฯ
เพราะเหตุไร?
เพราะเหตุว่า ภิกษุทั้งหลายบางคราวย่อมอยู่ครอบครองเสนาสนะ ที่ชื่อว่าเป็นของสงฆ์ บางคราวก็ไม่อยู่ครอบครอง.
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ปจฺจนฺเต โจรภเยน ชนปเท วุฏฺฐหนฺเต, ฉฑฺฑิตวิหาราทีสุ กญฺจิ ปริกฺขารํ หรนฺตสฺสาปิ, เอเสว นโย ฯ
แม้เมื่อภิกษุลักเอาบริขารบางอย่าง ในสถานที่ทั้งหลาย มีวัดที่ถูกทอดทิ้งแล้วเป็นต้น
ในเมื่อชาวชนบทอพยพหนีไป เพราะโจรภัยในชายแดน ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
เย ปน ตโต ตาวกาลิกํ หรนฺติ, ปุน อาวาสิเตสุ จ วิหาเรสุ, ภิกฺขู อาหราเปนฺติ, ทาตพฺพํ ฯ
ส่วนภิกษุเหล่าใดนำทัพพสัมภาระไปใช้ชั่วคราว จาก(วัดที่ถูกทอดทิ้งแล้ว)นั้น
และครั้นเมื่อวัดอันภิกษุกลับมาอยูอ่ ีก, ภิกษุทั้งหลายให้ภิกษุเหล่านั้นนำมาคืน, ต้องให้คืน.
สเจปิ ตโต อาหริตฺวา เสนาสนํ กตํ โหติ, ตํ วา ตทคฺฆนกํ วา ทาตพฺพเมว ฯ
แม้ถ้าเธอทั้งหลาย นำสัมภาระไม้เป็นต้น จาก(วัดที่ถูกทอดทิ้งแล้ว)นั้น มาสร้างเป็นเสนาสนะ,
ก็พึงให้สิ่งของ ที่พวกเธอนำมานั้น หรือ(เสนาสนะ)ที่มรี าคาเท่ากับสิ่งของนั้นนั่นเทียว.
“ปุน อาวสิสฺสามาติ อาลยํ อจฺฉินฺทิตวฺ า วุฏฺฐิเตสุ ชนปเทสุ, คณสนฺตกํ วา ปุคฺคลิกํ วา คหิตํ โหติ ฯ
เมื่อชาวชนบทยังไม่ตดั ความอาลัย อพยพไป ด้วยคิดว่า “พวกเราจักอยู่ครอบครองอีก.”
สิ่งของที่เป็นของคณะหรือเป็นของบุคคล เป็นของอันภิกษุถือเอาแล้ว.
เต เจ อนุชานนฺติ, ปฏิกมฺเมน กิจฺจํ นตฺถิ ฯ
ถ้าคณะและบุคคลเหล่านั้นอนุญาตให้, ก็ไม่มกี ิจด้วยการทำคืน.
สงฺฆิกํ ปน ครุภณฺฑํ, ตสฺมา ปฏิกมฺมํ กตฺตพฺพเมว ฯ
ส่วนที่เป็นของสงฆ์ จัดเป็นครุภัณฑ์, เพราะฉะนั้น ต้องการทำคืนทีเดียว.
วิหารปริโภควตฺถุ อุตตฺ านตฺถเมว ฯ
เรื่องเครื่องใช้สอยในวิหารมีเนื้อความง่ายทั้งนั้น.
“อนุชานามิ ภิกฺขเว ตาวกาลิกํ หริตุนฺติ เอตฺถ
ในคำนีว้ ่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เราอนุญาตให้ยืมไปใช้ได้ชั่วคราว” ดังนี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):โย ภิกฺขุ สงฺฆิกํ มญฺจํ วา ปีฐํ วา ตาวกาลิกํ หริตฺวา อตฺตโน ผาสุกฏฺฐาเนสุ เอกมฺปิ เทฺวปิ มาเส สงฺฆปริโภเคน [479] ปริภุญฺชติ.
อาคตานํ พุฑฺฒตรานํ เทติ, น ปฏิพาหติ.
ภิกษุใดยืมเตียงหรือตั่งของสงฆ์ไปใช้สอย โดยการใช้สอยอย่างสงฆ์ ๑ เดือนบ้าง ๒ เดือนบ้าง ในสถานที่ผาสุกของตน
เมื่อภิกษุทั้งหลายผู้แก่กว่ามาแล้ว ก็ถวาย, ไม่ห้ามกัน.
ตสฺส, ตสฺมึ นฏฺเฐปิ ชิณฺเณปิ เถยฺยาย อวหเฏปิ, คีวา น โหติ ฯ
เมื่อเตียงและตั่งนั้นเสียหายไปก็ดี เก่าไปก็ดี ถูกคนอื่นลักไปด้วยความเป็นขโมยก็ดี ย่อมไม่เป็นสินไหมแก่ภิกษุรูปนั้น.
วสิตฺวา ปน คจฺฉนฺเตน ยถาฐาเน ฐเปตพฺพํ ฯ
แต่เมื่อเธออยู่แล้วจะไป ต้องเก็บไว้ในที่เดิม.
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โย ปน ปุคฺคลิกปริโภเคน ปริภุญฺชติ, อาคตาคตานํ พุฑฺฒตรานํ น เทติ, ตสฺส คีวา โหติ ฯ
ส่วนภิกษุใดใช้สอย โดยการใช้สอยเป็นของบุคคล ไม่ได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้แก่กว่า ซึ่งมาแล้วๆ
(เมื่อเตียงและตั่งนั้นเสียหายไปก็ดี เก่าไปก็ดี ถูกคนอื่นลักไปด้วยความเป็นขโมยก็ดี) ย่อมเป็นสินใช้แก่ภิกษุรูปนั้น.
“อญฺญมฺปน อาวาสํ หริตฺวา ปริภุญฺชนฺเตน, สเจ ตตฺถ พุฑฺฒตโร อาคนฺตฺวา วุฏฐฺ าเปติ,
‘มยา อิทํ อสุกาวาสโต นาม อาหฏํ, คจฺฉามิ, ตํ ปากติกํ กโรมีติ วตฺตพฺพํ ฯ
สเจ โส ภิกฺขุ “อหํ ปากติกํ กริสฺสามีติ วทติ, ตสฺส ภารํ กตฺวาปิ คนฺตุํ วฏฺฏตีติ สงฺเขปฏฺฐกถายํ วุตฺตํ ฯ
ในสังเขปอรรถกถาท่านกล่าวไว้วา่
“ก็ภิกษุเมื่อนำไปสู่อาวาสอื่นแล้วใช้สอย, ถ้าภิกษุผู้แก่กว่าในอาวาสนั้นมาแล้ว ให้ภิกษุนั้นออกไปเสีย,
ก็พึงพูดว่า ‘ผมนำเตียงและตั่งนี้มาจากอาวาสชื่อโน้น, ผมจะไป, ผมจะจัดเตียงและตั่งนั้นให้เป็นปรกติ’.
ถ้าภิกษุผู้แก่กว่านั้น พูดว่า ‘ข้าพเจ้าจักจัดให้เป็นปรกติ(เอง)’. แม้จะทำให้เป็นภาระของ(ภิกษุผู้เฒ่า)นั้น แล้วจึงไป ก็ควร.’”
จมฺปาวตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องเมืองจัมปา (มีวินิจฉัยดังนี้):“เตกตุลาติ ติลตณฺฑุลมุคฺเคหิ วา ติลตณฺฑุลมาเสหิ วา ติลตณฺฑุลกุลตฺเถหิ วา
ติลตณฺฑุเลหิ สทฺธึ ยงฺกิญฺจิ เอตํ อปรนฺนํ ปกฺขิปิตวฺ า ตีหิ กตา ฯ
(ข้าวยาคู)ที่เขาใส่อปรัณณชาตอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเดียว กับด้วยงาและข้าวสาร
แล้วทำด้วยวัตถุ ๓ อย่าง คือ งา ข้าวสาร และถั่วเขียว, หรือด้วยงา ข้าวสาร และถั่วราชมาส,
หรือด้วยงา ข้าวสาร และถั่วพู ชื่อว่า เตกฏุลยาคู.๑
เอตํ กิร อิเมหิ ตีหิ จตุพฺภาคอุทกสมฺภินฺเน ขีเร สปฺปิมธุสกฺกราทีหิ โยเชตฺวา กโรนฺติ ฯ
ได้ยินว่า (ชนทั้งหลาย)ย่อมทำ(เตกฏุลยาคู)นี้ ด้วยวัตถุ ๓ อย่าง เหล่านี้
ในนมสดที่เจือด้วยน้ำเป็นส่วนที่ ๔ ปรุงด้วยเนยใส น้ำผึ้ง และน้ำตาลกรวดเป็นต้น
ราชคหวตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องเมืองราชคฤห์ (มีวินิจฉัยดังนี้):“มธุโคฬโกติ อติรสปูโว วุจฺจติ, “มธุสีสกนฺติปิ วทนฺติ ฯ
ขนมที่มีรสดียิ่ง ท่านเรียกว่า มธุโคฬกะ๒, ชนทั้งหลายเรียกกันว่า มธุสีสีกะ บ้าง.
เสสเมตฺถ วตฺถุทฺวเยปิ โอทนภาชนียวตฺถุสฺมึ วุตฺตนเยน เวทิตพฺพํ ฯ
คำที่เหลือแม้ใน ๒ เรื่องนี้ ก็พึงทราบโดยนัยดังกล่าวแล้ว ในเรือ่ งแจกข้าวสุกนั่นแล.
อชฺชุกวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องพระอัชชุกะ (มีวินิจฉัยดังนี้):
๑ ข้าวยาคูปรุงด้วยของเผ็ดร้อน ๓ ชนิด เห็นจะอย่างที่เรียกว่า ตรีกฏุก คือ พริกไทย ดีปลี ขิงแห้ง.
๒ บาลีวินัยแปล ฉบับต่างประเทศว่า a honey-ball.
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“เอตทโวจาติ คิลาโน หุตวฺ า อโวจ ฯ
บทว่า เอตทโวจ ความว่า (คฤหบดีนั้น)เป็นไข้ ได้กล่าวแล้ว.
“อายสฺมา อุปาลิ อายสฺมโต อชฺชกุ สฺส ปกฺโขติ
น อคติคมนวเสน ปกฺโข, อปิจ โข อนาปตฺติสญฺญิตาย ลชฺชิอนุคฺคเหน วินยานุคฺคเหน จ เถโร ปกฺโขติ เวทิตพฺโพ ฯ
หลายบทว่า อายสฺมา อุปาลิ อายสฺมโต อชฺชกุ สฺส ปกฺโข ความว่า
(ท่านพระอุบาลี) หาใช่เป็นฝักฝ่าย (ของท่านพระอัชชุกะนัน้ ) ด้วยอำนาจถึงความลำเอียงไม่,
โดยที่แท้ บัณฑิตพึงทราบว่า “พระเถระเป็นฝักฝ่าย (ของท่านพระอัชชุกะนัน้ )
ด้วยความอนุเคราะห์ภิกษุผู้เป็นลัชชี และด้วยอนุเคราะห์พระวินัย เพราะมีความสำคัญว่าไม่เป็นอาบัติ.”
เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ
คำที่เหลือในเรื่องพระอัชชุกะนี้ มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
พาราณสีวตฺถุมฺหิ ฯ
ในเรื่องเมืองพาราณสี (มีวินิจฉัยดังนี้):
“โจเรหิ อุปฺปทฺทุตนฺติ โจเรหิ วิลตุ ฺตํ ฯ
สองบทว่า โจเรหิ อุปฺปทฺทุตํ ความว่า ถูกพวกโจรปล้นแล้ว.
“อิทฺธิยา อาเนตฺวา ปาสาเท ฐเปสีติ เถโร [480] กิร ตํ กุลํ โสกสลฺลสมปฺปิตํ อาวฏฺฏนฺตํ วิวฏฺฏนฺตํ ทิสวฺ า
ตสฺส กุลสฺส อนุกมฺปาย ปสาทานุรกฺขณตฺถาย ธมฺมานุคคฺ เหน อตฺตโน อิทธฺ ยิ า เตสํเยว ปาสาทํ “ทารกานํ สมีเป โหตูติ อธิฏฐฺ าสิ ฯ
หลายบทว่า อิทฺธิยา อาเนตฺวา ปาสาเท ฐเปสิ ความว่า ได้ยินว่า
พระเถระได้เห็นสกุลนั้น เพียบพร้อมด้วยลูกศรคือความโศกวนเวียนไปมาอยู่ จึงได้อธิษฐานปราสาทของคนเหล่านั้นแล
ด้วยฤทธิ์ของตนว่า “จงมีในที่ใกล้เด็กทั้งหลาย” โดยความอนุเคราะห์ธรรม
เพื่อความเอ็นดูแก่ตระกูลนั้น เพื่อประโยชน์แก่การตามรักษาความเลื่อมใสแห่งตระกูลนั้น.
ทารกา “อมฺหากํ ปาสาโทติ สญฺชานิตวฺ า อภิรุหึสุ ฯ
เด็กทั้ง ๒ จำได้ว่า “ปราสาทของพวกเรา” จึงได้ขึ้นไป.
ตโต เถโร อิทธฺ ึ ปฏิสํหริ ฯ ปาสาโทปิ สกฏฺฐาเนเยว อฏฺฐาสิ ฯ
ลำดับนั้น พระเถระก็คลายฤทธิ์. แม้ปราสาทก็ได้ตั้งอยู่ในที่ของตนตามเดิม.
โวหารวเสน ปน วุตฺตํ “เต ทารเก อิทธฺ ิยา อาเนตฺวา ปาสาเท ฐเปสีติ ฯ
แต่(พระธรรมสังคาหกาจารย์ทง้ั หลาย) กล่าวไว้ดว้ ยสามารถโวหารว่า “พระเถระนำเด็ก ๒ คนนัน้ มา พักไว้ในปราสาทด้วยฤทธิ”์ .
“อิทฺธวิ ิสเยติ อีทิสาย อธิฏฺฐานิทฺธิยา อนาปตฺติ ฯ
บทว่า อิทฺธวิ ิสเย คือ ไม่เป็นอาบัติ เพราะฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยการอธิษฐานเช่นนี้.
วิกพุ ฺพนอิทธฺ ิ ปน น วฏฺฏตีติ ฯ
ส่วนฤทธิ์ที่นริ มิตบิดเบือนเป็นต่างๆ ย่อมไม่ควรฉะนี้แล.
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อวสาเน วตฺถุทฺวยํ อุตตฺ านตฺถเมวาติ ฯ
เรื่อง ๒ เรื่องในที่สดุ มีเนื้อความตื้นทั้งนั้นแล.
สมนฺตปาสาทิกาย วินยสํวณฺณนาย ทุติยปาราชิกวณฺณนา นิฏฺฐิตา ฯ
จบทุติยปาราชิกวรรณนา ในวินัยสังวรรณนาชื่อสมันตปาสาทิกา.
คาถาอนุศาสนี
ตตฺรายํ อนุสาสนี
ในทุติยปาราชิกสิกขาบทนี้ มีอนุศาสนี ดังต่อไปนี้
ทุติยํ อทุติเยน
ปราชิตกิเลเสน

ยํ ชิเนน ปกาสิตํ
ปาราชิกมิทํ อิธ

“ทุติยปาราชิกสิกขาบทนี้ใด อันพระชินเจ้าผู้ไม่มีผใู้ ดเป็นที่ ๒
มีกิเลสพ่ายแพ้แล้ว ทรงประกาศแล้ว ในพระศาสนานี้.
สิกฺขาปทํ สมนฺเตน
อเนกนยโวกิณฺณํ

อญฺญํ กิญฺจิ น วิชฺชติ
คมฺภีรตฺถวินิจฺฉยํ ฯ

สิกขาบทอื่นไรๆ ที่เกลื่อนกล่นด้วยนัยเป็นอเนก มีเนื้อความและวินิจฉัยลึกซึ้ง
เสมอด้วยทุติยปาราชิกสิกขาบทนั้นย่อมไม่มี.
ตสฺมา วตฺถุมฺหิ โอติณฺเณ,
วินยานุคฺคเหเนตฺถ

ภิกฺขุนา วินยญฺญุนา
กโรนฺเตน วินิจฺฉยํ

เพราะเหตุนั้น เมื่อเรื่องหยั่งลงแล้ว ภิกษุรู้พระวินัย จะทำการวินิจฉัยในเรือ่ งที่
หยั่งลงแล้วนี้ ด้วยความอนุเคราะห์พระวินัย
ปาลึ อฏฺฐกถญฺเจว
โอคยฺห อปฺปมตฺเตน

สาธิปฺปายมเสสโต
กรณีโย วินิจฺฉโย ฯ

พึงตรวจตราพระบาลี และอรรถกถาพร้อมทั้งอธิบาย โดยไม่เหลือ
แล้วเป็นผู้ไม่ประมาททำการวินิจฉัยเถิด.
อาปตฺติทสฺสนุสฺสาโห
[481] ปสฺสิสฺสามิ อนาปตฺติ

น กตฺตพฺโพ กุทาจนํ
มิติ กยิราถ มานสํ

ไม่พึงทำความอุตสาหะในการเห็นอาบัติในกาลไหนๆ เลย, ควรทำใจไว้ว่า
‘เราจักเห็นอนาบัติ.’
ปสฺสิตวฺ าปิ จ อาปตฺตึ
วีมํสิตฺวาถ วิญฺญูหิ

อวตฺวาว ปุนปฺปุนํ
สํสนฺทิตวฺ า จ ตํ วเท ฯ

หน้า ๗๖๐ • กถาปรารภเรื่องทั่วไป • คาถาอนุศาสนี

อนึ่ง แม้เห็นอาบัติแล้ว ก็อย่าเพ่อพูดพร่ำเพื่อไปก่อน พึงสอบสวนและหารือ
กับท่านผู้รทู้ ั้งหลายแล้ว จึงค่อยปรับอาบัตินั้น.
กปฺปิเยปิ จ วตฺถุสฺมึ
วเสน สามญฺญคุณา

จิตตฺ สฺส ลหุวตุ ฺติโน
จวนฺตีธ ปุถุชฺชนา ฯ

อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นปุถุชนในศาสนานี้
ย่อมเคลื่อนจากคุณคือความเป็นสมณะ ในเพราะพัสดุแม้ที่ควร
ด้วยอำนาจแห่งจิต อันเป็นไปรวดเร็ว.
ตสฺมา ปรปริกฺขารํ
อคฺคึ วิย จ สมฺปสฺสํ

อาสีวิสมิโวรคํ
อามเสยฺย วิจกฺขโณติ ฯ

เพราะเหตุนั้น ภิกษุผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ เล็งเห็นอยู่ซึ่งบริขารของผู้อื่น
เป็นเหมือนงูอสรพิษ และเป็นเหมือนไฟ พึงจับต้องเถิด” ดังนี้.
[482]

ตติยปาราชิกวณฺณนา • ตติยปาราชิกวณฺณนา • หน้า ๗๖๑

ตติยปาราชิกวณฺณนา
ตติยปาราชิก วรรณนา
ตติยนฺตีหิ สุทฺเธน
ปาราชิกนฺตสฺสิทานิ
ยสฺมา ตสฺมา สุวิญฺเญยฺยํ
ตํ วชฺชยิตวฺ า อสฺสาปิ

ยํ พุทฺเธน วิภาวิตํ
ปตฺโต สํวณฺณนากฺกโม.
ยํ ปุพฺเพ จ ปกาสิตํ,
โหติ สํวณฺณนา อยนฺติ ฯ

ตติยปาราชิกใด ซึ่งพระพุทธเจ้าผู้หมดจดทางไตรทวารทรงประกาศแล้ว,
บัดนี้ ถึงลำดับสังวรรณาแห่งตติยปาราชิกนั้นแล้ว.
เพราะเหตุนั้น คำใดที่จะพึงรู้ได้งา่ ย และคำใดที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไว้แล้ว
ในก่อน สังวรรณนานี้แม้แห่งตติยปาราชิกนั้นจะเว้นคำนั้นๆ เสียฉะนี้แล.
[อธิบายเรื่องเมืองไพศาลี]
“เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลิยํ วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลายนฺติ
“เวสาลิยนฺติ เอวํนามเก อิตฺถีลิงฺควเสน ปวตฺตโวหาเร นคเร ฯ
(พระบาลีอุกเขปพจน์)ว่า เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลิยํ วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลายํ เป็นต้น
(ข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปนี้):บทว่า เวสาลิยํ มีความว่า ใกล้นครที่มีชื่ออย่างนั้น คือมีโวหารเป็นไป ด้วยอำนาจแห่งอิตถีลิงค์.
ตญฺหิ นครํ ติกฺขตฺตุํ ปาการปริกฺเขปวฑฺฒเนน วิสาลีภตู ตฺตา “เวสาลีติ วุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ นครนั้น เรียกว่า เวสาลี เพราะเป็นเมืองที่กว้างขวาง ด้วยขยายเครื่องล้อมคือกำแพง ถึง ๓ ครั้ง.
อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
ความสังเขปในตติยปาราชิกนี้ มีเท่านี้.
วิตฺถาโร ปนสฺส อนุปุพพฺ ีกถํ อิจฺฉนฺเตหิ ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏฺฐกถาย รตนสุตตฺ วณฺณนาโต คเหตพฺโพ ฯ
ส่วนความพิสดารแห่งบทว่า เวสาลี นั้น อันผู้ปรารถนาอนุปุพพิกถา
พึงถือเอาจากวรรณนาแห่งรัตนสูตร ในอรรถกถาแห่งขุททกปาฐะชื่อปรมัตถโชติกาเถิด .
อิทมฺปิ จ นครํ, สพฺพญฺญุตปฺปตฺเตเยว สมฺมาสมฺพุทฺเธ, “สพฺพาการเวปุลฺลตฺตํ ปตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
ก็แล นครแม้นี้ พึงทราบว่า “เป็นเมืองถึงความไพบูลย์โดยอาการทั้งปวง”
ในเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วเท่านั้น.
เอวํ โคจรคามํ ทสฺเสตฺวา นิวาสนฏฺฐานมาห “มหาวเน กูฏาคารสาลายนฺติ ฯ
(ท่านพระอุบาลีเถระ) ครั้นแสดงโคจรคามอย่างนั้นแล้ว
จึงกล่าวที่เสด็จประทับไว้ว่า มหาวเน กูฏาคารสาลายํ (ที่กูฏาคารศาลา ในป่ามหาวัน).

หน้า ๗๖๒ • ตติยปาราชิกวณฺณนา • [อธิบายเรื่องเมืองไพศาลี]

ตตฺถ มหาวนํ นาม สยํ ชาตมโรปิมํ สปริจฺเฉทํ มหนฺตํ วนํ ฯ
บรรดา(ป่ามหาวันและกูฏาคารศาลา)นั้น ป่าใหญ่ มีโอกาสเป็นที่กำหนด เกิดเอง ไม่ได้ปลูก ชื่อว่าป่ามหาวัน.
กปิลวตฺถุสามนฺตา ปน มหาวนํ หิมวนฺเตน สห เอกาพทฺธํ อปริจฺเฉทํ หุตฺวา มหาสมุทฺทํ อาหจฺจ ฐิตํ ฯ
ส่วนป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ เนื่องเป็นอันเดียวกันกับป่าหิมพานต์ ไม่มีโอกาสเป็นที่กำหนด ตั้งจดมหาสมุทร.
อิทํ ตาทิสํ น โหติ สปริจฺเฉทํ มหนฺตํ วนนฺติ มหาวนํ ฯ
ป่ามหาวันนี้ ไม่เป็นเช่นนั้น คือเป็นป่าใหญ่ มีโอกาสเป็นที่กำหนด เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าป่ามหาวัน.
กูฏาคารสาลา ปน มหาวนํ นิสฺสาย กเต อาราเม กูฏาคารํ อนฺโต กตฺวา หํสวฏฺฏกจฺฉทเนน กตา สพฺพาการสมฺปนฺนา
พุทธฺ สฺส ภควโต [483] คนฺธกุฏี เวทิตพฺพา ฯ
ส่วนกูฏาคารศาลา อันถึงพร้อมด้วยอาการทั้งปวง ซึ่งสร้างให้มีหลังคาคล้ายทรวดทรงแห่งหงส์ ทำเรือนยอดไว้ข้างใน
ณ อารามที่สร้างไว้อาศัยป่ามหาวัน พึงทราบว่า “เป็นพระคันธกุฎีสำหรับพระผู้มพี ระภาคพุทธเจ้า”.
[พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอสุภกรรมฐานแก่พวกภิกษุ]
“อเนกปริยาเยน อสุภกถํ กเถตีติ อเนเกหิ การเณหิ อสุภาการสนฺทสฺสนปฺปวตฺตํ กายวิจฺฉนฺทนียกถํ กเถติ ฯ
หลายบทว่า อเนกปริยาเยน อสุภกถํ กเถติ มีความว่า พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงกถาเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายในกาย
ซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจแห่งความเล็งเห็นอาการอันไม่งาม ด้วยเหตุมากมาย.
เสยฺยถีทํ ฯ “อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา ฯเปฯ มุตฺตนฺติ ฯ
ทรงแสดงอย่างไร? ทรงแสดงว่า “มีอยู่ในกายนี้ คือ ผม ขน ฯลฯ มูตร”.
กึ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
มีคำอธิบายอย่างไร?
| “ภิกฺขเว อิมสฺมึ พฺยามมตฺเต กเลวเร สพฺพาทเรนปิ วิจินนฺโต น โกจิ กิญจฺ ิ มุตฺตํ วา มณึ วา เวฑุริยํ วา อครุํ วา จนฺทนํ วา
กุกฺกุมํ วา กปฺปุรํ วา วาสจุณฺณาทีนํ วา อนุมตฺตมฺปิ๑ สุจิภาวํ ปสฺสติ
อถโข ปรมทุคฺคนฺธํ เชคุจฺฉมสฺสิริกทสฺสนํ เกสโลมาทินานปฺปการมสุจึเยว ปสฺสติ
ตสฺมา น เอตฺถ ฉนฺโท วา ราโค วา กรณีโย.
มีคำอธิบายอย่างนี้วา่
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! บางคน เมื่อค้นหาดู แม้ดว้ ยความเอาใจใส่ในทุกอย่าง ในกเลวระมีประมาณวาหนึ่ง นี้
จะไม่เห็นสิ่งอะไรๆ จะเป็นแก้วมุกดา หรือแก้วมณี แก้วไพฑูรย์ หรือกฤษณา แก่นจันทน์ หรือกำยาน การบูร
หรือบรรดาเครื่องหอมมีจณ
ุ สำหรับอบเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ตามที ซึ่งเป็นของสะอาด แม้มาตรว่าน้อย.
โดยที่แท้ จะเห็นแต่ของไม่สะอาดมีประการต่างๆ มีผมและขนเป็นต้นเท่านั้น ซึ่งมีกลิ่นเหม็นอย่างยิ่ง น่าเกลียด
มีการเห็นไม่เป็นมิ่งขวัญ. เพราะเหตุนั้น จึงไม่ควรทำความพอใจ หรือความรักใคร่ในกายนี้.

๑ อณุมตฺตมฺปิ ฯ

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอสุภกรรมฐานแก่พวกภิกษุ] • หน้า ๗๖๓

เยปิ หิ อุตฺตมงฺเค สิรสฺมึ ชาตา เกสา นาม, เตปิ อสุภาเยว อสุจิโน จ ปฏิกูลา จ.
โส จ เนสํ อสุภาสุจิปฏิกูลภาโว “วณฺณโตปิ สณฺฐานโตปิ คนฺธโตปิ อาสยโตปิ โอกาสโตปีติ ปญฺจหิ การเณหิ เวทิตพฺโพ.
เอวํ โลมาทีนนฺติ ฯ |
อันที่จริง ขึ้นชื่อว่าผมแม้เหล่าใด ซึ่งเกิดบนศีรษะ อันเป็นอวัยวะสูงสุด, แม้ผมเหล่านั้น ก็เป็นของไม่งามเหมือนกัน
ทั้งไม่สะอาด ทั้งเป็นของปฏิกูล.
ก็แล ข้อที่ผมเหล่านั้นเป็นของไม่งาม ไม่สะอาด และเป็นของปฏิกูลนั้น พึงทราบโดยเหตุ ๕ อย่าง คือ
โดยสีบ้าง โดยสันฐานบ้าง โดยกลิ่นบ้าง โดยที่อยู่บ้าง โดยโอกาสบ้าง.
ข้อที่ส่วนทั้งหลายมีขนเป็นต้น เป็นของไม่งาม ไม่สะอาด และเป็นของปฏิกูล ก็พึงทราบด้วยอาการอย่างนี้แล.
อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
ความสังเขปในอธิการแห่งตติยปาราชิกนี้มีเท่านี้.
วิตฺถาโร ปน วิสุทฺธิมคฺเค วุตตฺ นเยน เวทิตพฺโพ ฯ
ส่วนความพิสดารพึงทราบโดยนัยทีก่ ล่าวแล้ว ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค.
อิติ ภควา เอกเมกสฺมึ๑ โกฏฺฐาเส ปญฺจปญฺจปฺปเภเทน อเนกปริยาเยน อสุภกถํ กเถติ ฯ
พระผู้มีพระภาค ตรัสอสุภกถาในส่วนอันหนึ่งๆ โดยอเนกปริยาย มีประเภทส่วนละ ๕ๆ ด้วยประการฉะนี้ .
“อสุภาย วณฺณํ ภาสตีติ
อุทฺธุมาตกาทิวเสน อสุภมาติกํ นิกฺขิปิตวฺ า ปทภาชนีเยน ตํ วิภชนฺโต วณฺเณนฺโต สํวณฺเณนฺโต อสุภาย วณฺณํ ภาสติ ฯ
ข้อว่า อสุภาย วณฺณํ ภาสติ มีความว่า พระองค์ทรงตั้งอสุภมาติกา ด้วยอำนาจแห่งอุทธุมาตกอสุภะเป็นต้นแล้ว
เมื่อจะทรงจำแนก คือทรงพรรณนา สังวรรณนา (อสุภมาติกา)นั้น ด้วยบทภาชนีย์ จึงตรัสคุณานิสงส์แห่งอสุภะ.
“อสุภภาวนาย วณฺณํ ภาสตีติ
ยา อยํ เกสาทีสุ วา อุทธฺ มุ าตกาทีสุ วา อชฺฌตฺตพหิทธฺ าวตฺถสู ุ วา อสุภาการํ คเหตฺวา ปวตฺตสฺส จิตตฺ สฺส ภาวนา วฑฺฒนา ผาติกมฺมํ,
ตสฺสา [484] อสุภภาวนาย อานิสํสํ ทสฺเสนฺโต วณฺณํ ภาสติ คุณํ ปริกิตฺเตติ ฯ
ข้อว่า อสุภภาวนาย วณฺณํ ภาสติ มีความว่า ความอบรม คือความเจริญ ความเพิ่มเติม จิต ที่ถือเอาอาการอันไม่งาม
ในส่วนทั้งหลายมีผมเป็นต้น หรือในอสุภะมีอุทธุมาตกอสุภะเป็นต้น หรือในวัตถุภายในและภายนอกทั้งหลาย เป็นไป นี้ใด,
พระองค์จะทรงแสดงอานิสงส์แห่งอสุภภาวนานั้น จึงตรัสสรรเสริญ คือทรงประกาศคุณ.
เสยฺยถีทํ ฯ
ตรัสอย่างไรเล่า ?

๑ เอเกกสฺมึ ฯ

หน้า ๗๖๔ • ตติยปาราชิกวณฺณนา • [พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอสุภกรรมฐานแก่พวกภิกษุ]

“อสุภภาวนาภิยุตฺโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ เกสาทีสุ วา วตฺถูสุ อุทฺธุมาตกาทีสุ วา วตฺถูสุ
ปญฺจงฺควิปฺปหีนํ ปญฺจงฺคสมนฺนาคตํ ติวิธกลฺยาณํ ทสลกฺขณสมฺปนฺนญฺจ ปฐมํ ฌานํ ปฏิลภติ.
โส ตํ ปฐมชฺฌานสงฺขาตํ จิตตฺ มญฺชุสํ นิสฺสาย วิปสฺสนํ วฑฺเฒตฺวา อุตฺตมตฺถํ อรหตฺตํ ปาปุณาตีติ ฯ
ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุผู้ประกอบเฉพาะซึ่งอสุภภาวนา ในวัตถุมีผมเป็นต้น หรือในวัตถุมีอุทธุมาตกอสุภะเป็นต้น
ย่อมได้เฉพาะซึ่งปฐมฌาน อันละองค์ ๕ ประกอบด้วยองค์ ๕ มีความงาม ๓ อย่าง และถึงพร้อมด้วยลักษณะ ๑๐,
ภิกษุนั้น อาศัยหีบใจ กล่าวคือปฐมฌานนั้น เจริญวิปัสสนา ย่อมบรรลุพระอรหัต ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุด”.
[ปฐมฌานมีลักษณะ ๑๐ และความงาม ๑๐]
ตตฺรีมานิ ปฐมสฺส ฌานสฺส ทสลกฺขณานิ “
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ปาริปนฺถิกโต จิตฺตวิสุทฺธิ
มชฺฌิมสฺส สมาธินิมิตตฺ สฺส ปฏิปตฺติ
ตตฺถ จิตฺตปฺปกฺขนฺทนํ
วิสุทธฺ สฺส จิตฺตสฺส อชฺฌุเปกฺขณํ
สมถปฏิปนฺนสฺส อชฺฌุเปกฺขณํ

๖) เอกคฺคูปฏฺฐานสฺส อชฺฌุเปกฺขณํ
๗) ตตฺถ ชาตานํ ธมฺมานํ อนติวตฺตนฏฺเฐน สมฺปหํสนา
๘) อินฺทฺริยานํ เอกรสฏฺเฐน [สมฺปหํสนา]
๙) ตทนุรูปควิริยวาหนฏฺเฐน [สมฺปหํสนา]
๑๐)อาเสวนฏฺเฐน สมฺปหํสนาติ ฯ

บรรดา(ความงาม ๓ และลักษณะ ๑๐) เหล่านั้น
ลักษณะ ๑๐ แห่งปฐมฌานเหล่านี้ คือ
๑) ความหมดจดแห่งจิต จากธรรมที่เป็นอันตราย
๒) ความปฏิบัติสมาธินิมิต อันเป็นท่ามกลาง
๓) ความแล่นไปแห่งจิตใน(สมาธินิมิต)นั้น
๔) ความเพิกเฉยแห่งจิตที่หมดจด
๕) ความเพิกเฉยแห่งจิตทีด่ ำเนินถึงความสงบ
๖) ความเพิกเฉยแห่งจิตที่ปรากฏด้วยอารมณ์อันเดียว
๗) ความผุดผ่องด้วยอรรถคือความไม่กลับกลาย แห่งธรรมทั้งหลายที่เกิดใน(ฌานจิต)นั้น
๘) ความผุดผ่องด้วยอรรถคือความที่อินทรียท์ ั้งหลายมีรสเป็นอันเดียวกัน
๙) ความผุดผ่องด้วยอรรถคือความเป็นไปแห่งความเพียร
อันสมควร(แก่สมาธิปัญญาและอินทรีย์ซึ่งเป็นธรรมไม่กลับกลาย และมีรสเป็นอันเดียวกัน)นั้น
๑๐)ความผุดผ่องด้วยอรรถคือความเสพคุ้น
ตตฺรายํ ปาลิ
ปฐมสฺส ฌานสฺส โก อาทิ, กึ มชฺเฌ, กึ ปริโยสานํ ฯ
บาลี ใน(วิสัยเป็นที่เปิดเผยลักษณะ ๑๐) นั้น๑ ดังนี้:อะไรเป็นเบื้องต้น, อะไรเป็นท่ามกลาง, อะไรเป็นที่สุด แห่งปฐมฌาน?

๑ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๕๒-๓.
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ปฐมสฺส ฌานสฺส ปฏิปทาวิสุทฺธิ อาทิ, อุเปกฺขานุพรฺ ูหนา มชฺเฌ, สมฺปหํสนา ปริโยสานํ ฯ
ความหมดจดแห่งปฏิปทา เป็นเบื้องต้น, ความเพิ่มพูนอุเบกขา เป็นท่ามกลาง, ความผุดผ่อง เป็นที่สุด แห่งปฐมฌาน.
ปฐมสฺส ฌานสฺส ปฏิปทาวิสุทธฺ ิ อาทิ. อาทิสฺส กติลกฺขณานิ ฯ
ความหมดจดแห่งปฏิปทา เป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌาน. เบื้องต้นมีลักษณะเท่าไร?
อาทิสฺส ตีณิ ลกฺขณานิ ฯ
เบื้องต้นมีลักษณะ ๓.
โย ตสฺส ปริปนฺโถ๑ ตโต จิตฺตํ วิสุชฺฌติ. วิสุทฺธตฺตา จิตตฺ ํ มชฺฌิมํ สมาธินิมิตฺตํ ปฏิปชฺชติ. ปฏิปนฺนตฺตา ตตฺถ จิตฺตํ ปกฺขนฺทติ ฯ
(ธรรม)ใดเป็นอันตรายของจิตนั้น จิตย่อมหมดจดจาก(ธรรม)นั้น.
จิตย่อมดำเนินไปสู่สมาธินิมิตอันเป็นท่ามกลาง เพราะความเป็นธรรมชาตหมดจด.
จิตแล่นไปใน(สมาธินิมิต) (ซึ่งเป็นโคจรแห่งอัปปนา) นั้น เพราะความเป็นธรรมชาตดำเนินไปแล้ว.
ยญฺจ ปริปนฺถโต จิตฺตํ วิสุชฺฌติ
ยญฺจ วิสุทฺธตฺตา จิตฺตํ มชฺฌิมํ สมาธินิมิตตฺ ํ ปฏิปชฺชติ
ยญฺจ ปฏิปนฺนตฺตา ตตฺถ จิตตฺ ํ [485] ปกฺขนฺทติ
ปฐมสฺส ฌานสฺส ปฏิปทาวิสุทธฺ ิ อาทิ. อาทิสฺส อิมานิ ตีณิ ลกฺขณานิ ฯ
จิตหมดจดจาก(ธรรม)ที่เป็นอันตราย ๑
จิตดำเนินไปสู่สมาธินิมิตอันเป็นท่ามกลาง เพราะความเป็นธรรมชาตหมดจด ๑
จิตแล่นไปในสมาธินิมติ นั้น เพราะเป็นธรรมชาตดำเนินไป ๑
เป็นปฏิปทาวิสุทธิ ซึ่งเป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌาน. เบื้องต้น มีลักษณะ ๓ เหล่านี้.
เตน วุจฺจติ ปฐมํ ฌานํ “อาทิกลฺยาณญฺเจว โหติ ติลกฺขณสมฺปนฺนญฺจาติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ปฐมฌาน ท่านจึงกล่าวว่า “เป็นคุณชาตงามในเบื้องต้น และถึงพร้อมด้วยลักษณะ ๓”.
ปฐมสฺส ฌานสฺส อุเปกฺขานุพฺรูหนา มชฺเฌ, มชฺฌสฺส กติลกฺขณานิ ฯ
ความเพิ่มพูนอุเบกขา เป็นท่ามกลางแห่งปฐมฌาน, ท่ามกลางมีลกั ษณะเท่าไร?
มชฺฌสฺส ตีณิ ลกฺขณานิ ฯ
ท่ามกลางมีลักษณะ ๓.
วิสุทธฺ ํ จิตฺตํ อชฺฌุเปกฺขติ. สมถปฏิปนฺนํ อชฺฌุเปกฺขติ. เอกคฺคูปฏฺฐานํ อชฺฌุเปกฺขติ ฯ
จิตหมดจด ย่อมเพิกเฉย. (จิต)ดำเนินถึงความสงบ ย่อมเพิกเฉย. (จิต)ปรากฏด้วยอารมณ์อันเดียว ย่อมเพิกเฉย.

๑ ปริปณฺโฐติ ปุราณปฺปกรเณสุ ทิสฺสติ ฯ
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ยญฺจ วิสุทฺธํ จิตตฺ ํ อชฺฌุเปกฺขติ ยญฺจ สมถปฏิปนฺนํ อชฺฌุเปกฺขติ ยญฺจ เอกคฺคูปฏฺฐานํ อชฺฌุเปกฺขติ
ปฐมสฺส ฌานสฺส อุเปกฺขานุพฺรูหนา มชฺเฌ. มชฺฌสฺส อิมานิ ตีณิ ลกฺขณานิ ฯ
จิตหมดจดเพิกเฉย ๑ (จิต)ดำเนินถึงความสงบเพิกเฉย ๑ (จิต)ปรากฏด้วยอารมณ์อันเดียวเพิกเฉย ๑
เป็นความเพิ่มพูนอุเบกขา ซึ่งเป็นท่ามกลางแห่งปฐมฌาน. ท่ามกลางมีลกั ษณะ ๓ เหล่านี้.
เตน วุจฺจติ ปฐมํ ฌานํ “มชฺเฌกลฺยาณญฺเจว โหติ ติลกฺขณสมฺปนฺนญฺจาติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ปฐมฌาน ท่านจึงกล่าวว่า ‘เป็นคุณชาตงามในท่ามกลาง และถึงพร้อมด้วยลักษณะ ๓.'
ปฐมสฺส ฌานสฺส สมฺปหํสนา ปริโยสานํ. ปริโยสานสฺส กติลกฺขณานิ ฯ
ความผุดผ่อง เป็นที่สุดแห่งปฐมฌาน. ที่สดุ มีลักษณะเท่าไร?
ปริโยสานสฺส จตฺตาริ ลกฺขณานิ ฯ
ที่สุดมีลกั ษณะ ๔.
ตตฺถ ชาตานํ ธมฺมานํ อนติวตฺตนฏฺเฐน สมฺปหํสนา. อินฺทฺริยานํ เอกรสฏเฐน สมฺปหํสนา.
ตทนุรูปควิริยวาหนฏฺเฐน สมฺปหํสนา. อาเสวนฏฺเฐน สมฺปหํสนา ฯ
ความผุดผ่องด้วยอรรถคือความไม่กลับกลายแห่งธรรมทั้งหลาย ที่เกิดใน(ฌานจิต)นั้น ๑
ความผุดผ่องด้วยอรรถคือความที่อินทรียท์ ั้งหลายมีรสเป็นอันเดียวกัน ๑
ความผุดผ่องด้วยอรรถคือความเป็นไปแห่งความเพียรอันสมควรแก่(สมาธิปัญญาและอินทรีย์ซึ่งเป็นธรรมไม่กลับกลาย
และมีรสเป็นอันเดียวกัน)นั้น ๑
ความผุดผ่องด้วยอรรถคือความเสพคุ้น ๑.
ปฐมสฺส ฌานสฺส สมฺปหํสนา ปริโยสานํ. ปริโยสานสฺส อิมานิ จตฺตาริ ลกฺขณานิ ฯ
ความผุดผ่อง เป็นที่สุดแห่งปฐมฌาน. ที่สดุ มีลักษณะ ๔ เหล่านี้.
เตน วุจฺจติ ปฐมํ ฌานํ “ปริโยสานกลฺยาณญฺเจว โหติ จตุลฺลกฺขณสมฺปนฺนญฺจาติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ปฐมฌาน ท่านจึงเรียกว่า ‘เป็นคุณชาตงามในที่สุด และถึงพร้อมด้วยลักษณะ ๔.’
เอวํ ติวิธตฺตคตํ จิตฺตํ ติวธิ กลฺยาณกํ ทสลกฺขณสมฺปนฺนํ วิตกฺกสมฺปนฺนญฺเจว โหติ วิจารปีติสุขสมฺปนฺนญฺจ
จิตตฺ สฺส อธิฏฺฐานสมฺปนฺนญฺจ สทฺธาสมฺปนฺนญฺจ วิริยสติสมาธิปญฺญาสมฺปนฺนญฺจาติ ฯ
จิตที่ถึงความเป็นธรรมชาต ๓ อย่าง มีความงาม ๓ อย่าง ถึงพร้อมด้วยลักษณะ ๑๐
ย่อมเป็นจิตถึงพร้อมด้วยวิตก ถึงพร้อมด้วยวิจาร ปีติ และสุข ถึงพร้อมด้วยการตั้งมั่นแห่งจิต
ถึงพร้อมด้วยศรัทธา และเป็นจิตที่ถึงพร้อมวิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ด้วยประการฉะนี้.
“อาทิสฺส อาทิสฺส อสุภสมาปตฺติยา วณฺณํ ภาสตีติ
“เอวมฺปิ อิตฺถมฺปีติ ปุนปฺปุนํ ววฏฺฐานํ กตฺวา อาทิสนโต อสุภสมาปตฺติยา [486] วณฺณํ ภาสติ อานิสํสํ กเถติ คุณํ ปริกิตฺเตติ ฯ
ข้อว่า อาทิสฺส อาทิสฺส อสุภสมาปตฺติยา วณฺณํ ภาสติ มีความว่า (พระผู้มพี ระภาค)ตรัสสรรเสริญ คือตรัสอานิสงส์
ทรงประกาศคุณแห่งอสุภสมาบัติ เพราะทรงทำการกำหนดอ้างถึงบ่อยๆ ว่า “เป็นอย่างนั้นบ้าง เป็นอย่างนี้บ้าง.”

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [ปฐมฌานมีลักษณะ ๑๐ และความงาม ๑๐] • หน้า ๗๖๗

เสยฺยถีทํ ฯ
ตรัสอย่างไร?
อสุภสญฺญาปริจิเตน ภิกฺขเว ภิกฺขุโน เจตสา พหุลํ วิหรโต,
เมถุนธมฺมสมาปตฺติยา จิตตฺ ํ ปฏิลียติ ปฏิกุฏฺฏติ ปฏิวฏฺฏติ น สมฺปสารียติ อุเปกฺขา วา ปฏิกุลฺยตา วา สณฺฐาติ.
เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว กุกฺกุฏปตฺตํ วา นหารุททฺทลํ๑ วา อคฺคิมฺหิ ปกฺขิตฺตํ ปฏิลียติ ปฏิกุฏฺฏติ ปฏิวฏฺฏติ น สมฺปสารียติ.
เอวเมว โข ภิกฺขเว อสุภสญฺญาปริจิเตน ภิกฺขุโน เจตสา พหุลํ วิหรโต,
เมถุนธมฺมสมาปตฺติยา จิตตฺ ํ ปฏิลียติ ปฏิกุฏฺฏติ ปฏิวฏฺฏติ น สมฺปสารียตีติ ฯ
ตรัสอย่างนี้วา่
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เมื่อภิกษุ มีจติ อบรมด้วยอสุภสัญญาอยู่เนืองๆ, จิต ย่อมงอ หดเข้า หวนกลับ
จากความเข้าประชิดด้วยเมถุนธรรม คือไม่ฟุ้งซ่านไป ย่อมตั้งอยู่โดยความวางเฉย หรือโดยความเป็นของปฏิกูล ,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เปรียบเหมือนปีกไก่ หรือท่อนเอ็น ที่บุคคลใส่เข้าไปในไฟ ย่อมงอ หดเข้า ม้วนเข้า คือไม่แผ่ออกแม้ฉันใด
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เมื่อภิกษุ มีจติ อบรมด้วยอสุภสัญญาอยู่เนืองๆ, จิต ย่อมงอ หดเข้า หวนกลับ
จากความเข้าประชิดด้วยเมถุนธรรม คือไม่ฟุ้งซ่านไป ฉันนั้นเหมือนกันแล.”
“อิจฉฺ ามหํ ภิกขฺ เว อฑฺฒมาสํ ปฏิสลฺลยิ ติ นุ ตฺ ิ อหํ ภิกขฺ เว เอกํ อฑฺฒมาสํ ปฏิสลฺลยิ ติ ํุ นิลยิ ติ ํุ เอโกว หุตวฺ า วิหริตํุ อิจฉฺ ามีติ อตฺโถ ฯ
ข้อว่า อิจฺฉามหํ ภิกฺขเว อฑฺฒมาสํ ปฏิสลฺลิยิตุํ ความว่า
ดูกอ่ นภิกษุทั้งหลาย! เราปรารถนาจะหลีกออก คือหลีกเร้นอยู่โดดเดี่ยวลำพังผู้เดียว ตลอดกึ่งเดือนหนึ่ง.
“นมฺหิ เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ อญฺญตฺร เอเกน ปิณฺฑปาตนีหารเกนาติ
โย อตฺตนา ปยุตฺตวาจํ อกตฺวา มมตฺถาย สทฺเธสุ กุเลสุ ปฏิยตฺตํ ปิณฺฑปาตํ นีหริตฺวา มยฺหํ อุปนาเมติ,
ตํ ปิณฺฑปาตนีหารกํ เอกํ ภิกฺขุํ ฐเปตฺวา นมฺหิ อญฺเญน เกนจิ ภิกฺขุนา วา คหฏฺเฐน วา อุปสงฺกมิตพฺโพติ ฯ
ข้อว่า นมฺหิ เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ อญฺญตฺร เอเกน ปิณฺฑปาตนีหารเกน มีความว่า
ภิกษุรูปใด ไม่ทำปยุตวาจา๒ ด้วยตน นำบิณฑบาตที่เขาตกแต่งเพื่อประโยชน์แก่เรา ในตระกูลมีศรัทธา น้อมเข้ามาแก่เรา,
ยกเว้นภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปให้นั้นรูปเดียว ใครๆ คนอื่นจะเป็นภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ตาม อย่าเข้าไปหาเรา.
[พระผู้มีพระภาคไม่ทรงห้ามภิกษุฆ่ากัน เพราะทรงเห็นกรรมเก่า]
กสฺมา ปน เอวมาหาติ ฯ
ถามว่า “ก็เพราะเหตุไร (พระผู้มีพระภาค)จึงตรัสอย่างนี้?”
อตีเต กิร ปญฺจสตา มิคลุทฺธกา มหตีหิ ทณฺฑวาคุราหิ อรญฺญํ ปริกฺขิปิตฺวา หฏฺฐตุฏฺฐา
เอกโตเยว ยาวชีวํ มิคปกฺขิฆาตกมฺเมน ชีวิตํ กปฺเปตฺวา นิรเย อุปฺปนฺนา ฯ
แก้ว่า “ได้ยินว่า ในครั้งดึกดำบรรพ์ นายพรานเนื้อประมาณ ๕๐๐ คนเอาท่อนไม้และข่ายเครื่องจับสัตว์เป็นอันมาก ล้อมป่าไว้
พากันหัวเราะรื่นเริง รวมเป็นพวกเดียวกันนั่นแล สำเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยกรรมคือการฆ่าเนื้อและนก จนตลอดชีวิต
แล้วเกิดในนรก”.
๑ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๘ ฯ ปาลิยมฺปน นฺหารุททฺทุลนฺติ ทิสฺสติ ฯ
๒ วาจาเนื่องด้วยปัจจัย

หน้า ๗๖๘ • ตติยปาราชิกวณฺณนา • [พระผู้มีพระภาคไม่ทรงห้ามภิกษุฆ่ากัน เพราะทรงเห็นกรรมเก่า]

เต ตตฺถ ปจิตฺวา ปุพฺเพ กเตน เกนจิเทว กุสลกมฺเมน มนุสฺเสสุ อุปฺปนฺนา
กลฺยาณูปนิสฺสยวเสน สพฺเพปิ ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺชญฺจ อุปสมฺปทญฺจ ลภึสุ ฯ
พรานเนื้อเหล่านั้น หมกไหม้ในนรกนั้นแล้ว เกิดในหมู่มนุษย์ เพราะกุศลกรรมบางอย่าง ที่ตนทำไว้แล้วในหนหลังนั่นแล
จึงได้บรรพชาและอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแม้ทั้งหมด ด้วยอำนาจแห่งอุปนิสัยแห่งกรรมอันงาม.
เตสํ ตโต มูลากุสลกมฺมโต อวิปกฺกวิปากา [487] อปราปรเจตนา
ตสฺมึ อฑฺฒมาสพฺภนฺตเร อตฺตูปกฺกเมน จ ปรูปกฺกเมน จ ชีวิตูปจฺเฉทาย โอกาสํ อกาสิ ฯ
อปราปรเจตนาของพรานเนื้อเหล่านั้น ที่ยังไม่ได้เผล็ดผล เพราะอกุศลกรรมที่เป็นรากเหง้านั้น
ได้กระทำโอกาส เพือ่ เข้าไปตัดรอนชีวติ เสีย ด้วยความพยายามของตนเอง และด้วยความพยายามของผูอ้ น่ื ในภายในกึง่ เดือนนัน้ .
ตํ ภควา อทฺทส ฯ กมฺมวิปาโก นาม น สกฺกา เกนจิ ปฏิพาหิตุํ ฯ
พระผู้มีพระภาค ได้ทรงเห็น(ความขาดไปแห่งชีวิต)นั้นแล้ว. ขึ้นชื่อว่ากรรมวิบาก ใครๆ ไม่สามารถจะห้ามได้.
เตสุ จ ภิกฺขูสุ ปุถุชฺชนาปิ อตฺถิ โสตาปนฺน สกทาคามิอนาคามิขีณาสวาปิ ฯ
ก็บรรดา(ภิกษุ)เหล่านั้น ภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนก็มี เป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระขีณาสพก็มี
ตตฺถ ขีณาสวา อปฏิสนฺธิกา, อิตเร อริยสาวกา นิยตคติกา สุคติปรายนา. ปุถุชฺชนานํ คติ อนิยตา ฯ
ในภิกษุเหล่านั้น ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระขีณาสพ ไม่มีการถือปฏิสนธิ.
พระอริยสาวกทั้งหลายนอกนี้ เป็นผู้มีคติแน่นอน คือมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า.
คติของพวกภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชน ไม่แน่นอน.
อถ ภควา จินฺเตสิ “อิเม อตฺตภาเว ฉนฺทราเคน มรณภยภีตา น สกฺกิสฺสนฺติ คตึ วิโสเธตุํ,
หนฺท เนสํ ฉนฺทราคปฺปหานาย อสุภกถํ กเถมิ,
ตํ สุตฺวา อตฺตภาเว วิคตจฺฉนฺทราคตาย คติวิโสธนํ กตฺวา สคฺเค ปฏิสนฺธึ คณฺหิสฺสนฺติ
เอวํ เนสํ มม สนฺติเก ปพฺพชฺชา สาตฺถิกา ภวิสฺสตีติ ฯ
คราวนั้น พระผู้มพี ระภาค ทรงดำริวา่
“ภิกษุเหล่านี้ กลัวต่อมรณภัย เพราะความรักด้วยอำนาจความพอใจในอัตตภาพ จักไม่อาจชำระคติให้บริสทุ ธิ์ได้.
เอาเถิด! เราจะแสดงอสุภกถาเพื่อละความรักด้วยอำนาจความพอใจ แก่เธอเหล่านั้น
เธอเหล่านั้น ครั้นได้ฟังอสุภกถานั้นแล้ว จักทำการชำระคติให้บริสุทธิ์ได้ เพราะเป็นผู้ปราศจากความรักด้วยอำนาจความพอใจ
ในอัตตภาพแล้ว จักถือเอาปฏิสนธิในสวรรค์,
การบรรพชาในสำนักของเรา จักเป็นคุณชาตมีประโยชน์แก่เธอเหล่านั้น ด้วยอาการอย่างนี้.”
ตโต เนสํ อนุคฺคหาย อสุภกถํ กเถสิ กมฺมฏฺฐานสีเสน, โน มรณวณฺณสํวณฺณนาธิปฺปาเยน ฯ
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคจึงทรงแสดงอสุภกถา ด้วยหัวข้อพระกรรมฐาน เพื่ออนุเคราะห์แก่เธอเหล่านั้น,
หาได้แสดงด้วยความประสงค์ในการพรรณนาถึงคุณแห่งความตายไม่.

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [พระผู้มีพระภาคไม่ทรงห้ามภิกษุฆ่ากัน เพราะทรงเห็นกรรมเก่า] • หน้า ๗๖๙

กเถตฺวา จ ปนสฺส เอตทโหสิ
“สเจ มํ อิมํ อฑฺฒมาสํ ภิกฺขู ปสฺสิสฺสนฺติ ‘อชฺช เอโก ภิกฺขุ มโต, อชฺช เทฺว ฯเปฯ อชฺช ทสาติ อาคนฺตวฺ า อาโรเจสฺสนฺติ.
อยญฺจ กมฺมวิปาโก น สกฺกา มยา วา อญฺเญน วา ปฏิพาหิตุํ.
สฺวาหนฺตํ สุตวฺ าปิ กึ กริสฺสามิ. กิมฺเม อนตฺถเกน อนยพฺยสเนน สุเตน. หนฺทาหํ ภิกฺขูนํ อทสฺสนํ อุปคจฺฉามีติ
ก็แล ครั้นทรงแสดงแล้ว พระองค์ได้มีความดำริอย่างนี้วา่
“ถ้าภิกษุทั้งหลาย จักพบเห็นเราตลอดกึ่งเดือนนี้ไซร้, เธอเหล่านั้นจักมาบอกเราว่า
‘วันนี้ภิกษุมรณภาพไปรูปหนึ่ง วันนี้มรณภาพไป ๒ รูป ฯลฯ วันนี้มรณภาพไป ๑๐ รูป’ ดังนี้,
ก็แล กรรมวิบากนี้ เราหรือใครคนอื่นก็ไม่สามารถจะห้ามได้, เรานั้น แม้ได้ฟังเหตุนั้นแล้วจักทำอะไรได้เล่า?
จะมีประโยชน์อะไรแก่เรา ด้วยการฟังที่หาประโยชน์มิได้ มีแต่ความฉิบหายใช่ประโยชน์,
เอาเถิด! เราจะเข้าไปยังสถานที่ภิกษุทั้งหลายจะเห็นไม่ได้”
ตสฺมา เอวมาห “อิจฺฉามหํ ภิกฺขเว อฑฺฒมาสํ ปฏิสลฺลิยิตุํ,
นมฺหิ เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ อญฺญตฺร เอเกน ปิณฺฑปาตนีหารเกนาติ ฯ
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคจึงตรัสอย่างนี้วา่ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย!
เราปรารถนาจะหลีกออกเร้นอยูต่ ลอดกึ่งเดือน ใครๆ อย่าเข้าไปหาเรา นอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปให้รูปเดียว.”
อปเร ปนาหุ “ปรูปวาทวิวชฺชนตฺถํ เอวํ วตฺวา ปฏิสลฺลีโนติ ฯ
ส่วน(อาจารย์)เหล่าอืน่ กล่าวว่า “พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ตรัสอย่างนัน้ แล้ว จึงได้หลีกออกเร้นอยู่ เพือ่ จะเว้นความติเตียนของผูอ้ น่ื ”.
ปเร กิร ภควนฺตํ อุปวทิสฺสนฺติ “อยํ สพฺพญฺญู ‘อหํ สทฺธมฺมปฺปวร[488]จกฺกวตฺตตี ิ ปฏิชานมาโน
อตฺตโนปิ สาวเก อญฺญมญฺญํ ฆาเตนฺเต นิวาเรตุํ น สกฺโกติ, กิมญฺญํ สกฺกิสฺสตีติ.
นัยว่าชนพวกอื่น จักกล่าวติเตียนพระผู้มีพระภาคว่า
“พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ เป็นผู้ทรงรู้สิ่งทั้งปวง ทั้งปฏิญาณอยูว่ ่า ‘เราเป็นผู้ยังจักรคือพระสัทธรรมอันบวรให้เป็นไป’
ไม่ทรงสามารถจะห้ามพระสาวกทั้งหลายแม้ของพระองค์ ผูว้ านกันและกันให้ฆ่ากันอยู่, ไฉนจักทรงอาจห้ามบุคลอื่นได้เล่า?”
ตตฺถ ปณฺฑิตา วกฺขนฺติ “ภควา ปฏิสลฺลานมนุยุตฺโต. นยิมํ ปวุตฺตึ ชานาติ. โกจิสฺส อาโรจยิตาปิ นตฺถิ.
สเจ ชาเนยฺย, อทฺธา นิวาเรยฺยาติ ฯ
ใน(ข้อที่ผู้อื่นกล่าวติเตียน)นั้น บัณฑิตทั้งหลาย จักกล่าวแก้ว่า “พระผู้มพี ระภาคทรงประกอบการหลีกออกเร้นอยู่
หาได้ทรงทราบความเป็นไปนี้ไม่. แม้ผู้จะทูลบอกพระองค์บางคนก็ไม่มี. ถ้าพึงทราบไซร้, ก็จะพึงทรงห้ามแน่นอน”.
อิทํ ปน อิจฺฉามตฺตํ ปฐมเมเวตฺถ การณํ ฯ
แต่เพียงข้อที่ทรงมีความปรารถนา เป็นข้อแรกนี้นั่นเอง ย่อมเป็นเหตุใน(คำ)นี้ได้.”
“นาสฺสุธาติ เอตฺถ “อสฺสุธาติ ปทปูรณมตฺเต อวธารณตฺเถ วา นิปาโต “เนว โกจิ ภควนฺตํ อุปสงฺกมตีติ ฯ
ศัพท์ว่า อสฺสุธ ในคำว่า นาสฺสธุ เป็นนิบาต ลงในอรรถสักว่าทำบทให้เต็ม
หรือในอรรถคือการห้ามว่า “ใครๆ อย่าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเลย.”
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อเนเกหิ วณฺณสณฺฐานาทีหิ การเณหิ โวกาโร อสฺสาติ อเนกาการโวกาโร ฯ
“อเนกาการโวกิณฺโณ อเนกการณสมฺมิสโฺ สติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
อสุภภาวนานุโยค๑ นั้น มีกระบวนการทำต่างๆ ด้วยเหตุทั้งหลายมีสีและสัณฐานเป็นต้นมากมาย.
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า อเนกาการโวการ (มีกระบวนการทำต่างๆ มากมาย).
มีคำอธิบายว่า “เคล้าคละปะปนกันด้วยอาการมากมาย คือเจือปนกันด้วยเหตุหลายอย่าง.”
โก โส ฯ อสุภภาวนานุโยโค ฯ ตํ อเนกาการโวการอสุภภาวนานุโยคํ ฯ
(อเนกการโวการ)นั้น ได้แก่อะไร?
ได้แก่ อสุภภาวนานุโยค. ซึ่งความหมั่นประกอบเนืองๆ ในการเจริญอสุภกรรมฐานมีกระบวนการทำต่างๆ มากมาย นั้น.
“อนุยุตฺตา วิหรนฺตตี ิ ยุตฺตา ปยุตฺตา วิหรนฺติ ฯ
สองบทว่า อนุยุตฺตา วิหรนฺติ ความว่า (ภิกษุเหล่านั้น) ประกอบ คือ ขวนขวายอยู่.
“อฏฺฏิยนฺตีติ เตน กาเยน อฏฺฏา ทุกฺขิตา โหนฺติ ฯ
บทว่า อฏฺฏิยนฺติ ความว่า ย่อมเป็นผู้อึดอัด คือ มีความลำบากด้วยกายนั้น.
“หรายนฺตีติ ลชฺชนฺติ ฯ “ชิคจุ ฺฉนฺตีติ สญฺชาตชิคุจฺฉา โหนฺติ ฯ
บทว่า หรายนฺติ แปลว่า ย่อมระอา. บทว่า ชิคจุ ฺฉนฺติ แปลว่า เป็นผู้เกิดความเกลียดชังขึ้นเอง.
“ทหโรติ ตรุโณ ฯ “ยุวาติ โยพฺพเนน สมนฺนาคโต ฯ
บทว่า ทหโร แปลว่า เด็กรุ่นหนุ่ม. บทว่า ยุวา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความเป็นหนุ่ม.
“มณฺฑนกชาติโยติ มณฺฑนปกติโก ฯ “สีสํ นหาโตติ สีเสน สทฺธึ นหาโต ฯ
บทว่า มณฺฑนกชาติโย แปลว่า ผู้ชอบแต่งตัวเป็นปกติ. สองบทว่า สีลํ นหาโต แปลว่า ผู้อาบน้ำพร้อมทั้งศีรษะ.
“ทหโร ยุวาติ เอตฺถ ทหรวจเนน ปฐมโยพฺพนภาวํ ทสฺเสติ ฯ
ในสองคำว่า ทหโร ยุวา นี้ ท่านพระอุบาลีเถระ แสดงความเป็นผู้แตกเป็นหนุ่ม ด้วยคำว่าทหระ.
ปฐมโยพฺพเน หิ สตฺตา วิเสเสน มณฺฑนกชาติยา โหนฺติ ฯ
จริงอยู่ สัตว์ทั้งหลาย ในคราวแรกเป็นหนุ่ม ย่อมมีปกติเป็นผู้ชอบแต่งตัวโดยพิเศษ.
“สีสํ นหาโตติ อิมินา มณฺฑนานุโยคกาลํ ฯ
ท่านพระอุบาลีเถระ แสดงถึงเวลาขวนขวายการแต่งตัว ด้วยคำทั้งสองว่า สีสํ นหาโต นี้.
ยุวาปิ หิ กิญฺจิ กมฺมํ กตฺวา สงฺกิลิฏฺฐสรีโร น มณฺฑนานุยตุ ฺโต โหติ ฯ
แท้จริง แม้คนหนุ่ม ทำการงานบางอย่าง แล้วมีร่างกายเศร้าหมอง ก็หาเป็นผู้ขวนขวายการแต่งตัวไม่.
สีสํ นหาโต ปน โส มณฺฑนเมวานุยุญฺชติ อหิกุณปาทีนิ ทฏฺฐุมฺปิ น อิจฺฉติ ฯ
แต่เขาอาบน้ำสระเกล้าเสร็จแล้ว จึงตามประกอบการแต่งตัวทีเดียว ย่อมไม่ปรารถนาแม้ที่จะเห็นของสกปรกมีซากงูเป็นต้น.
๑ ความหมั่นประกอบเนืองๆ ในการเจริญอสุภกรรมฐาน
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โส ตสฺมึ ขเณ อหิกณ
ุ เปน วา กุกฺกุรกุณเปน วา [489] มนุสฺสกุณเปน วา กณฺเฐ อาลคฺเคน
เกนจิเทว ปจฺจตฺถิเกน อาเนตฺวา กณฺเฐ พทฺเธน ปฏิมุกฺเกน ยถา อฏฺฏิเยยฺย หราเยยฺย ชิคุจฺเฉยฺย .
ขณะนั้น (บุรุษหนุ่ม)นั้น พึงอึดอัด สะอิดสะเอียน เกลียดชัง ด้วยซากงู ซากสุนัข หรือซากศพมนุษย์ อันคล้องอยู่ที่คอ
คือมีบุคคลผู้เป็นข้าศึกบางคนนั่นเองนำมาผูกไว้ คือสวมไว้ที่คอ ฉันใด,
เอวเมว เต ภิกฺขู สเกน กาเยน อฏฺฏิยนฺตา หรายนฺตา ชิคุจฺฉนฺตา
โส วิย ปุริโส ตํ กุณปํ วิคตจฺฉนฺทราคตาย อตฺตโน กายํ ปริจฺจชิตุกามา หุตวฺ า
สตฺถํ อาทาย อตฺตนาปิ อตฺตานํ ชีวิตา โวโรเปนฺติ “ตฺวํ มํ ชีวติ า โวโรเปหิ, อหํ ตนฺติ เอวํ อญฺญมญฺญมฺปิ ชีวิตา โวโรเปนฺติ ฯ
ภิกษุเหล่านั้น ก็อึดอัด ระอา เกลียดชังด้วยร่างกายของตน ฉันนั้นเหมือนกัน
เป็นผู้ใคร่จะสละร่างกายของตนเสีย เพราะเป็นผู้ปราศจากความรักด้วยอำนาจความพอใจ
ดุจบุรุษคนนั้นผู้ใคร่จะสละทิ้งซากศพนั้นเสียฉะนั้น จึงถือเอาศัสตรา แล้วปลงชีวติ ตนเองบ้าง วานกันและกันให้ปลงชีวติ
ด้วยพูดอย่างนี้วา่ “ท่านจงปลงกระผมเสียจากชีวิต กระผมจะปลงท่านเสียจากชีวติ .”
“มิคลณฺฑิกมฺปิ สมณกุตฺตกนฺติ “มิคลณฺฑิโกติ ตสฺส นามํ ฯ
คำว่า มิคลัณฑิกะ ในสองบทว่า มิคลณฺฑิกมปิ สมณกุตฺตกํ นี้ เป็นชื่อของเขา.
“สมณกุตตฺ โกติ สมณเวสธารโก ฯ
บทว่า สมณกุตตฺ โก ได้แก่ ผู้ทรงเพศสมณะ.
โส กิร สิขามตฺตํ ฐเปตฺวา สีสํ มุณฺเฑตฺวา เอกํ กาสาวํ นิวาเสตฺวา เอกํ อํเส กตฺวา วิหารํเยว อุปนิสฺสาย วิฆาสาทภาเวน ชีวติ ฯ
ได้ยินว่า (มิคลัณฑิกะ)นั้น โกนศีรษะ ไว้เพียงจุก นุ่งผ้ากาสาวะผืนหนึ่ง อีกผืนหนึ่ง พาดไว้บนไหล่
เข้าอาศัยวิหารนั้นแล เป็นอยู่โดยความเป็นคนกินเดน.
ตมฺปิ มิคลณฺฑกิ ํ สมณกุตฺตกํ อุปสงฺกมิตวฺ า เอวํ วทนฺติ ฯ
ภิกษุทั้งหลายเข้าไปหามิคลัณฑิกะ ผู้ทรงเพศสมณะแม้นั้น แล้วกล่าวอย่างนั้น.
“สาธูติ อายาจนตฺเถ นิปาโต ฯ
ศัพท์ว่า สาธุ เป็นนิบาต ลงในอรรถว่าขอร้อง.
“โนติ อุปโยคพหุวจนํ ฯ “สาธุ อาวุโส อมฺเห ชีวติ า โวโรเปหีติ วุตฺตํ โหติ ฯ
บทว่า โน เป็นทุติยาวิภตั ติ พหุวจนะ. มีคำอธิบายว่า “พ่อคุณ! ดีละ เธอจงช่วยปลงชีวิตพวกฉันที.”
เอตฺถ จ อริยา เนว ปาณาติปาตํ กรึสุ น สมาทเปสุํ น สมนุญฺญาเปสุํ๑ ฯ ปุถุชฺชนา ปน สพฺพมกํสุ ฯ
ก็บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุผู้เป็นอริยะไม่กระทำปาณาติบาต ไม่ชักชวนบุคคลอื่น ทั้งไม่อนุญาตด้วย.
ส่วนภิกษุผู้เป็นปุถุชน กระทำได้แทบทุกอย่าง.

๑ น สมนุชานึสุ ฯ
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“โลหิตกนฺติ โลหิตมกฺขิตํ ฯ
บทว่า โลหิตกํ แปลว่า เปื้อนเลือด.
“เยน วคฺคุมุทาติ วคฺคุมตา โลกสฺส ปุญฺญสมฺมตา นที ฯ
แม่น้ำที่เขาสมมติกันว่าเป็นบุญของชาวโลก เรียกว่าวัคคุ ในคำว่า เยน วคฺคุมุทา นี้.
โสปิ กิร “ตํ ปาปํ ตตฺถ ปวาเหสฺสามีติ สญฺญาย คโต ฯ
ได้ยินว่า แม้มิคลัณฑิกะนั้น ไปยังแม่น้ำนั้น ด้วยความสำคัญว่า “จักลอยบาปในแม่น้ำนั้น.”
[มิคลัณฑิกะฆ่าภิกษุแล้วเกิดความเสียใจ]
“อหุเทว กุกกฺ ุจฺจนฺติ เตสุ กิร ภิกฺขูสุ เกนจิ กายวิกาโร วา วจีวิกาโร วา น กโต.
สพฺเพ สตา สมฺปชานา ทกฺขิเณน ปสฺเสน นิปชฺชึสุ ฯ
สองบทว่า อหุเทว กุกกฺ ุจฺจํ ความว่า ได้ยินว่า บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุไรๆ ไม่ได้ทำกายวิการ หรือวจีวิการ.
ทั้งหมดทุกรูป มีสติ รู้สึกตัวอยู่ นอนลงโดยตะแคงขวา.
ตํ อนุสฺสรโต [490] ตสฺส, กุกฺกจุ ฺจํ อโหสิเยว ฯ
เมื่อมิคลัณฑิกะนั้น ตามระลึกถึง(ความไม่กระทำกายวิการและวจีวกิ าร)นั้น, ได้มีความรำคาญใจแล้วนั่นเทียว.
นทิยา อานุภาเวน อปฺปมตฺตกมฺปิ ปาปํ ปหีนนฺนาม นตฺถิ ฯ
บาปแม้มีประมาณน้อย ชื่อว่าเขาละได้แล้ว ด้วยอานุภาพแห่งแม่น้ำย่อมไม่มี.
“อหุ วิปฏิสาโรติ ตสฺเสว กุกฺกุจจฺ สฺส สภาวนิยมนตฺถเมตํ วุตตฺ ํ ฯ
คำว่า อหุ วิปฺปฏิสาโร นั่น ท่านกล่าวไว้ เพื่อกำหนดสภาพแห่งความรำคาญนั้นนั่นแล.
วิปฏิสารกุกฺกจุ ฺจํ อโหสิ, น วินยกุกกฺ ุจฺจนฺติ ฯ
ได้มีความรำคาญ เพราะความวิปฏิสาร มิใช่ความรำคาญทางพระวินัยแล.
“อลาภา วต เมติอาทิ กุกฺกุจจฺ สฺส ปวตฺติอาการทสฺสนตฺถํ วุตฺตํ ฯ
ท่านกล่าวคำว่า อลาภา วต เม เป็นต้น เพื่อแสดงอาการคือความเป็นไป แห่งความรำคาญ.
ตตฺถ “อลาภา วต เมติ “อายตึ ทานิ มม หิตสุขลาภา นาม นตฺถีติ อนุตฺถุนาติ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น คำว่า อลาภา วต เม ความว่า (มิคลัณฑิกะนั้น) ทอดถอนใจอยูว่ ่า
“บัดนี้ ชื่อว่าลาภคือประโยชน์เกื้อกูลและความสุข ของเรา ย่อมไม่มีต่อไป”.
“น วต เม ลาภาติ อิมินา ปน ตเมวตฺถํ ทฬฺหํ กโรติ ฯ
ก็เขาเน้นเนื้อความนั้นนั่นเอง ให้หนักแน่น ด้วยคำว่า “ลาภของเราไม่มีหนอ” นี้.
อยํ เหตฺถ อธิปฺปาโย “สเจปิ โกจิ ‘ลาโภ เตติ วเทยฺย, ตํ มิจฺฉา. นตฺเถว เม ลาภาติ ฯ
แท้จริง ในคำว่า น วต เม ลาภา นี้ มีอธิบายดังนี้วา่
“แม้ถ้ามีใครๆ พึงกล่าวว่า ‘เป็นลาภของท่าน’, คำนั้นผิด. ลาภของเรา ย่อมไม่มีเลย”.

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [มิคลัณฑิกะฆ่าภิกษุแล้วเกิดความเสียใจ] • หน้า ๗๗๓

“ทุลฺลทฺธํ วต เมติ กุสลานุภาเวน ลทฺธมฺปิ อิทํ มนุสฺสตฺตํ ทุลฺลทฺธํ วต เม ฯ
ข้อว่า ทุลฺลทฺธํ วต เม มีความว่า ความเป็นมนุษย์นี้ แม้ที่เราได้แล้วด้วยกุศลานุภาพ ก็เป็นอันเราได้ไม่ดีหนอ.
“น วต เม สุลทฺธนฺติ อิมินา ปน ตเมว อตฺถํ ทฬฺหํ กโรติ ฯ
ก็เขาย่อมเน้นเนื้อความนั้นนั่นเอง ให้หนักแน่น ด้วยคำนี้วา่ “เราได้ไม่ดีหนอ”.
อยํ เหตฺถ อธิปฺปาโย “สเจปิ โกจิ สุลทฺธนฺเตติ วเทยฺย, ตํ มิจฺฉา, น วต เม สุลทฺธนฺติ ฯ
จริงอยู่ ในคำว่า น วต เม สุลทฺธํ นี้ มีอธิบายดังนี้วา่ “แม้ถ้าใครๆ พึงกล่าวว่า ‘ท่านได้ดีแล้ว’, คำนั้นผิด. เราได้ไม่ดีหนอ.”
“อปุญฺญํ ปสุตนฺติ อปุญฺญํ อุปจิตํ ชนิตํ วา ฯ
สองบทว่า อปุญฺญํ ปสุตํ ความว่า สิ่งมิใช่บุญ เราสั่งสมหรือก่อให้เกิดขึ้นแล้ว.
“กสฺมา อิติ เจ ฯ “ยฺวาหํ ภิกฺขู ฯเปฯ โวโรเปสินฺติ ฯ
หากจะพึงมีผู้ถามว่า “เพราะเหตุไร?”
พึงเฉลยว่า “เพราะเหตุที่เราได้ปลงภิกษุทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม เสียจากชีวิต.”
ตสฺสตฺโถ “โย อหํ สีลวนฺเต ตาย เอว สีลวนฺตตาย กลฺยาณธมฺเม อุตตฺ มธมฺเม เสฏฺฐธมฺเม ภิกฺขู ชีวิตา โวโรเปสินฺติ ฯ
คำนั้นมีอธิบายว่า “เพราะเหตุที่เราได้ปลงภิกษุทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม คือผู้มีอุดมธรรม มีธรรมอันประเสริฐ
เพราะความเป็นผู้มีศีลนั้นแล จากชีวิต”.
[เทวดาช่วยปลอบโยนมิคลัณฑิกะให้ฆ่าภิกษุต่อไป]
“อญฺญตรา มารกายิกาติ นามวเสน อปากฏา เอกา ภุมฺมเทวตา มิจฺฉาทิฏฺฐิกา มารปกฺขิกา มารสฺส อนุวตฺติกา
“เอวํ อยํ มารเธยฺยํ มารวิสยํ นาติกฺกมิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา สพฺพาภรณวิภูสิตา หุตฺวา อตฺตโน อานุภาวํ ทสฺสยมานา
อภิชฺชมาเน อุทเก ปฐวีตเล จงฺกมมานา วิย อาคนฺตวฺ า มิคลณฺฑิกํ สมณกุตตฺ กํ เอตทโวจ ฯ
สองบทว่า อญฺญตรา มารกายิกา มีความว่า ภุมมเทวดาตนหนึ่ง ไม่ปรากฏชื่อ เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นฝักฝ่ายแห่งมาร
ประพฤติตามมารคิดว่า “มิคลัณฑิกะนี้ จักไม่กล้าล่วงบ่วงของมาร คือวิสัยของมารไปได้ ด้วยอุบายอย่างนี้” ดังนี้แล้ว
จึงประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ทั้งปวง เมื่อจะแสดงอานุภาพของตน จึงเดินมาบนน้ำ อันไม่แตกแยก
ดุจเดินไปมาอยู่บนพื้นดินฉะนั้น ได้กล่าวคำนั่น กะมิคลัณฑิกะสมณกุตก์.
“สาธุ สาธูติ สมฺปหํสนตฺเถ นิปาโต ฯ

[491] ตสฺมา เอวญฺเจตฺถ ทฺวิวจนํ๑ ฯ

ศัพท์ว่า สาธุ สาธุ เป็นนิบาต ลงในอรรถ คือความร่าเริง. เพราะเหตุนั้น ใน(พระบาลี)นี้ จึงกล่าวย้ำ ๒ ครั้ง อย่างนี้แล.
“อติณฺเณ ตาเรสีติ สํสารโต อติณฺเณ อิมินา ชีวติ าโวโรปเนน ตาเรสิ ปริโมเจสีติ ฯ
สองบทว่า อติณฺเณ ตาเรสิ ความว่า
ท่านช่วยส่งพวกคนที่ยังข้ามไม่พ้น ให้ข้ามพ้น คือช่วยเปลื้อง ให้พ้นจากสงสาร ด้วยการปลงเสียจากชีวติ นี้.

๑ อาเมฑิตวจนํ ฯ

หน้า ๗๗๔ • ตติยปาราชิกวณฺณนา • [เทวดาช่วยปลอบโยนมิคลัณฑิกะให้ฆ่าภิกษุต่อไป]

อยํ กิร เอติสฺสา เทวตาย พาลาย ทุมฺเมธาย ลทฺธิ “เย น มตา, เต สํสารโต น มุตตฺ า. เย มตา, เต มุตฺตาติ ฯ
ได้ยินว่า เทวดาผู้เป็นพาลทรามปัญญาตนนั้น มีลัทธิดังนี้วา่
“บุคคลทั้งหลาย ผู้ยังไม่ตาย ชือ่ ว่ายังไม่พ้นจากสงสาร. ผู้ทตี่ ายแล้วจึงพ้น.”
ตสฺมา สํสารโมจกมิลกฺขุ๑ วิย เอวํลทฺธิกา หุตฺวา ตมฺปิ ตตฺถ นิโยเชนฺตี เอวมาห ฯ
เพราะเหตุนั้น เทวดาผู้มีลัทธิอย่างนั้น ก็เป็นเหมือนชนชาวป่า๒ ผู้จะเปลื้องตนจากสงสารฉะนั้น
ได้ประกอบแม้มิคลัณฑิกะนั้นไว้ ในการให้ชว่ ยปลงเสียจากชีวิตนั้น จึงกล่าวอย่างนั้น.
[มิคลัณฑิกะฆ่าภิกษุต่อไป วันละ ๑ รูปถึง ๕๐๐ รูป]
อถโข มิคลณฺฑิโก สมณกุตฺตโก ตาวภุสํ อุปฺปนฺนวิปฏิสาโรปิ ตํ เทวตาย อานุภาวํ ทิสวฺ า
“อยํ เทวตา เอวมาห, อทฺธา อิมินา อตฺเถน เอวเมว ภวิตพฺพนฺติ นิฏฺฐํ คนฺตฺวา “ลาภา กิร เมติอาทีนิ ปริกติ ฺตยนฺโต
วิหาเรน วิหารํ ปริเวเณน ปริเวณํ อุปสงฺกมิตวฺ า เอวํ วเทติ
ตํตํ วิหารญฺจ ปริเวณญฺจ อุปสงฺกมิตฺวา ทฺวารํ วิวริตฺวา อนฺโต ปวิสิตวฺ า ภิกฺขู เอวํ วเทติ “โก อติณฺโณ, กนฺตาเรมีติ ฯ
ครั้งนั้นแล มิคลัณฑิกะสมณกุตก์ ถึงแม้เป็นผู้มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นกล้าแข็งเพียงนั้นก็ตาม
ครัน้ เห็นอานุภาพของเทวดานัน้ ก็ถงึ ความตกลงใจว่า “เทวดาตนนี้ ได้กล่าวอย่างนี้, ประโยชน์น้ี พึงเป็นอย่างนีท้ เี ดียว แน่แท้”
แล้วกล่าวคำเป็นต้นว่า “นัยว่าเป็นลาภของเรา” จึงจากวิหารเข้าไปสู่วิหาร จากบริเวณเข้าไปสู่บริเวณ แล้วกล่าวอย่างนี้
คือ เข้าไปยังวิหารและบริเวณนั้นๆ แล้วเปิดประตู เข้าไปภายใน กล่าวกะภิกษุทั้งหลายอย่างนี้วา่
“ใครยังข้ามไม่พ้น, ข้าพเจ้าจะช่วยส่งให้ข้ามพ้น.”
“โหติเยว ภยนฺติ มรณํ ปฏิจฺจ จิตตฺ ุตรฺ าโส โหติ ฯ
สองบทว่า โหติเยว ภยํ ความว่า มีจิตสะดุ้ง เพราะอาศัยความตาย.
“ฉมฺภิตตฺตนฺติ หทยมํสํ อาทึ กตฺวา สรีรจลนํ โหติ ฯ “อติภเยน ถทฺธสรีรตฺตนฺติปิ เอเก ฯ
บทว่า ฉมฺภิตตฺตํ ความว่า มีร่างกายสั่นเทา ตั้งแต่เนื้อหัวใจเป็นต้นไป.
อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่า “ความมีร่างกายแข็งทื่อ เพราะกลัวจัด” ดังนี้บ้าง.
“ถมฺภิตตฺตํ หิ “ฉมฺภิตตฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ ความมีรา่ งกายแข็งดุจเสา ท่านเรียกว่า “ความหวาดเสียว”
“โลมหํโสติ อุทฺธํฐติ โลมตา ฯ
ความมีขนตั้งชูขึ้นข้างบน ชื่อว่าความมีขนชูชัน.
ขีณาสวา ปน สตฺตสุญฺญตาย สุทิฏฺฐตฺตา มรณกสตฺตเมว น ปสฺสนฺติ ฯ
ส่วนพระขีณาสพทั้งหลาย ย่อมไม่เห็นสัตว์ตายเลย เพราะท่านเห็นดีแล้ว โดยความเป็นของว่างจากสัตว์.

๑ มิลกฺโข ฯ
๒ มิลกฺขุ มิลกฺโข คนชาวป่า, คนป่า, ผู้พดู อย่างเสียงสัตว์ร้อง, เป็นคนมิได้รับการศึกษาเลย.

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [มิคลัณฑิกะฆ่าภิกษุต่อไป วันละ ๑ รูปถึง ๕๐๐ รูป] • หน้า ๗๗๕

ตสฺมา “เตสํ สพฺพมฺเปตํ นาโหสีติ เวทิตพฺพํ ฯ
เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบว่า “(อันตรายมีความกลัวเป็นต้น)นั่นแม้ทั้งหมด หาได้มีแก่(พระขีณาสพ)เหล่านั้นไม่.”
“เอกมฺปิ เทฺวปิ ฯเปฯ สฏฺฐึปิ ภิกฺขู เอกาเหเนว ชีวิตา โวโรเปสีติ
เอวํ คณนวเสน สพฺพานิปิ ตานิ ปญฺจ ภิกฺขุสตานิ ชีวติ า โวโรเปสิ ฯ
(มิคลัณฑิกะนั้น) ได้ปลงภิกษุมีประมาณ ๕๐๐ รูป แม้ทั้งหมดเหล่านั้น เสียจากชีวิต ด้วยอำนาจการคำนวณอย่างนี้คือ
“เขาได้ปลงภิกษุจากชีวิตเสีย วันละ ๑ รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ฯลฯ ๖๐ รูปบ้าง”.
[พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าภิกษุสงฆ์เบาบางไป]
[492] “ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโตติ

เตสํ ปญฺจนฺนํ ภิกฺขุสตานํ ชีวิตกฺขยปฺปตฺติภาวํ ญตฺวา ตโต เอกีภาวโต วุฏฺฐิโต
ชานนฺโตปิ อชานนฺโต วิย กถาสมุฏฺฐาปนตฺถํ อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ อามนฺเตสิ ฯ
สองบทว่า ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโต ความว่า (พระผู้มพี ระภาค) ทรงทราบข้อที่ภิกษุมีประมาณ ๕๐๐ รูปเหล่านั้นถึงมรณภาพ
จึงเสด็จออกจากความเป็นผู้โดดเดี่ยวนั้น ถึงแม้จะทรงทราบ ก็เป็นเหมือนไม่ทรงทราบ
จึงได้ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มา เพื่อให้ตั้งเรือ่ งขึ้น.
“กินฺนุโข อานนฺท ตนุภโู ต วิย ภิกฺขุสงฺโฆติ
“อานนฺท อิโต ปุพฺเพ พหู ภิกฺขู เอกโต อุปฏฺฐานํ อาคจฺฉนฺติ อุทฺเทสํ ปริปุจฺฉํ คณฺหนฺติ สชฺฌายนฺติ,
เอกปฺปชฺโชโต วิย อาราโม ทิสฺสติ,
อิทานิ ปน อฑฺฒมาสมตฺตสฺส อจฺจเยน ตนุภูโต วิย ตนุโก มนฺโท อปฺปโก วิรโล วิย ชาโต ภิกฺขุสงฺโฆ.
กินฺนุโข การณํ. กึ ทิสาสุ ปกฺกนฺตา ภิกฺขูติ ฯ
ข้อว่า กินฺนุ โข อานนฺท ตนุภูโต วิย ภิกฺขุสงฺโฆ มีความว่า พระองค์ทรงรับสั่งว่า
“ดูก่อนอานนท์! ในกาลก่อนแต่นี้ไป พวกภิกษุเป็นจำนวนมาก ย่อมมาสู่ที่อุปัฏฐาก โดยรวมเป็นพวกเดียวกัน
เรียนเอาอุเทศ ปริปุจฉา สาธยายอยู่, อารามย่อมปรากฏดุจรุ่งเรืองเป็นอันเดียวกัน,
แต่บัดนี้ โดยล่วงไปเพียงกึ่งเดือน ภิกษุสงฆ์ดูเหมือนน้อยไป คือเป็นประหนึ่งว่าเบาบาง เล็กน้อย ร่อยหรอ โหรงเหรงไป.
มีเหตุอะไรหรือ? พวกภิกษุหลีกไปในทิศทั้งหลายหรือ?”
[พระอานนท์ทูลให้ตรัสบอกกรรมฐานอย่างอื่นแก่พวกภิกษุ]
อถายสฺมา อานนฺโท กมฺมวิปาเกน เตสํ ชีวติ กฺขยปฺปตฺตึ อสลฺลกฺเขนฺโต อสุภกมฺมฏฺฐานานุโยคปจฺจยา ปน สลฺลกฺเขนฺโต
“ตถาหิ ปน ภนฺเต ภควาติอาทึ วตฺวา ภิกฺขูนํ อรหตฺตปฺปตฺติยา อญฺญํ กมฺมฏฺฐานํ ยาจนฺโต “สาธุ ภนฺเต ภควาติอาทิมาห ฯ
ลำดับนั้น ท่านพระอานนท์ เมื่อไม่กำหนดเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นถึงมรณภาพไป เพราะผลแห่งกรรม
แต่มากำหนดเพราะความหมั่นประกอบในอสุภกรรมฐานเป็นปัจจัย จึงได้กราบทูลคำเป็นต้นว่า ตถาหิ ปน ภนฺเต ภควา ดังนี้
เมื่อจะทูลขอพระกรรมฐานอย่างอื่น เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายบรรลุอรหัตตผล จึงได้กราบทูลคำเป็นต้นว่า สาธุ ภนฺเต ภควา ดังนี้
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ตสฺสตฺโถ “สาธุ ภนฺเต ภควา อญฺญํ การณํ อาจิกฺขตุ, เยน ภิกฺขุสงฺโฆ อรหตฺเต ปติฏฺฐเหยฺย๑ ฯ
คำนั้นมีใจความว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ดังข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดตรัสบอกการณ์อย่างอื่น
ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุสงฆ์ดำรงอยู่ในพระอรหัตตผล.”
มหาสมุทฺทโอโรหณติฏฺฐานิ วิย หิ อญฺญานิปิ ทสานุสฺสติทสกสิณ จตุทฺธาตุววฏฺฐานพฺรหฺมวิหารอานาปานสฺสติปฺปเภทานิ
พหูนิ นิพฺพาโนโรหณกมฺมฏฺฐานานิ สนฺติ, เตสุ ภควา ภิกฺขู สมสฺสาเสตฺวา อญฺญตรํ กมฺมฏฺฐานํ อาจิกฺขตูติ อธิปฺปาโย ฯ
อธิบายว่า “จริงอยู่ พระกรรมฐานที่เป็นคุณชาตหยั่งลงสู่พระนิพพาน ดุจท่าเป็นที่หยั่งลงสู่มหาสมุทร แม้เหล่าอื่นก็มีมาก
ต่างโดยประเภท คือ อนุสสติ ๑๐ กสิณ ๑๐ จตุธาตุววัฏฐาน ๔ พรหมวิหาร ๔ และอานาปานัสสติ .
ขอพระผู้มพี ระภาค ทรงปลอบภิกษุทั้งหลายให้เบาใจใน(พระกรรมฐาน)เหล่านั้น
แล้วตรัสบอกพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเถิด.”
อถ ภควา ตถา กาตุกาโม เถรํ อุยฺโยเชนฺโต “เตนหิ อานนฺทาติอาทิมาห ฯ
ลำดับนั้น พระผู้มพี ระภาค มีพระประสงค์จะทรงทำเช่นนั้น เมื่อจะส่งพระเถระไป จึงทรงรับสั่งว่า เตนหิ อานนฺท ดังนี้เป็นต้น.
ตตฺถ “เวสาลึ อุปนิสฺสายาติ เวสาลึ อุปนิสฺสาย สมนฺตา คาวุเตปิ [493] อฑฺฒโยชเนปิ ยาวติกา วิหรนฺติ.
เต สพฺเพ สนฺนิปาเตหีติ อตฺโถ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า เวสาลึ อุปนิสฺสาย ความว่า (ภิกษุ)มีประมาณเท่าใด ซึ่งอาศัยเมืองไพศาลีอยู่ โดยรอบ
ในที่คาวุตหนึ่งบ้าง กึ่งโยชน์บ้าง. เธอจงเผดียงภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดให้ประชุมกัน.
“สพฺเพ อุปฏฺฐานสาลายํ สนฺนิปาเตตฺวาติ
อตฺตนา คนฺตุํ ยุตตฺ ฏฺฐานํ สยํ คนฺตวฺ า อญฺญตฺถ ทหรภิกฺขุํ ปหิณิตวฺ า มุหุตฺเตเนว อนวเสเส ภิกฺขู อุปฏฺฐานสาลายํ สมูหํ กตฺวา ฯ
ข้อว่า สพฺเพ อุปฏฺฐานสาลายํ สนฺนิปาเตตฺวา ความว่า ไปสู่ที่ที่ตนควรจะไปเองแล้ว ในที่อื่นส่งภิกษุหนุ่มไปแทน
จัดพวกภิกษุให้ประชุมกันไม่ให้เหลือ ที่อุปัฏฐานศาลา โดยครู่เดียวเท่านั้น.
“ยสฺสิทานิ ภนฺเต ภควา กาลํ มญฺญตีติ เอตฺถ อยมธิปฺปาโย “ภควา ภิกฺขุสงฺโฆ สนฺนิปติโต.
เอส กาโล ภิกฺขูนํ ธมฺมกถํ กาตุํ อนุสาสนึ ทาตุํ. อิทานิ ยสฺส ตุมฺเห กาลํ ชานาถ, ตํ กตฺตพฺพนฺติ ฯ
ในคำว่า ยสฺสิทานิ ภนฺเต ภควา กาลํ มญฺญติ นี้มีอธิบายดังนี้ว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค! ภิกษุสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้ว,
นี้เป็นกาลเพื่อทรงทำธรรมกถา เพื่อประทานพระอนุศาสนีแก่ภิกษุทั้งหลาย,
ขอพระองค์ทรงทราบกาลแห่งกิจที่ควรทรงกระทำในบัดนี้เถิด.”
[พระผู้มีพระภาคตรัสบอกอานาปานัสสติแก่พวกภิกษุ]
“อถโข ภควา ฯเปฯ ภิกฺขู อามนฺเตสิ อยมฺปิ โข ภิกฺขเวติ อามนฺเตตฺวา จ ปน
ภิกฺขูนํ อรหตฺตปฺปตฺติยา ปุพฺเพ อาจิกฺขิตอสุภกมฺมฏฺฐานโต อญฺญํ ปริยายํ อาจิกฺขนฺโต “อานาปานสฺสติสมาธีติ อาห ฯ
ข้อว่า อถโข ภควา ฯเปฯ ภิกฺขู อามนฺเตสิ อยมฺปิ โข ภิกฺขเว มีความว่า
ก็แล พระผู้มีพระภาค ครั้นรับสั่งตักเตือนแล้ว เมื่อจะตรัสบอกปริยายอย่างอื่นจากอสุภกรรมฐานทีต่ รัสบอกแล้วในก่อน
เพื่อบรรลุพระอรหัต แก่ภิกษุทั้งหลาย จึงตรัสว่า อานาปานสฺสติสมาธิ เป็นต้น.
๑ อิธ อิติสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ
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อิทานิ ยสฺมา ภควตา ภิกฺขูนํ สนฺตปฺปณีตกมฺมฏฺฐานทสฺสนตฺถเมว อยํ ปาลิ วุตตฺ า
ตสฺมา อปริหาเปตฺวา อตฺถโยชนากฺกมํ เอตฺถ วณฺณนํ กริสฺสามิ ฯ
บัดนี้ เพราะว่า พระผู้มีพระภาคตรัสบาลีนี้ เพื่อทรงแสดงพระกรรมฐาน ที่เป็นคุณสงบและประณีตจริงๆ แก่ภิกษุทั้งหลาย
ฉะนั้น ข้าพเจ้าจักทำการพรรณนาในพระบาลี ตามลำดับอรรถโยชนา ไม่ละทิ้งให้เสียไป.
ตตฺร “อยมฺปิ โข ภิกฺขเวติ อิมสฺส ตาว ปทสฺส อยํ โยชนา
“ภิกฺขเว น เกวลํ อสุภภาวนาเยว กิเลสปฺปหานาย สํวตฺตติ. อปิจ อยมฺปิ โข อานาปานสฺสติสมาธิ ฯเปฯ วูปสเมตีติ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อยมฺปิ โข ภิกฺขเว เป็นต้นนี้ มีโยชนาดังต่อไปนี้ก่อนว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! อสุภภาวนาอย่างเดียวเท่านั้น ย่อมเป็นไปเพื่อละกิเลส หามิได้.
อีกอย่างหนึ่ง อานาปานัสสติสมาธิแม้นี้แล อันภิกษุอบรมทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นคุณสงบประณีต เยือกเย็น อยู่เป็นสุข
และยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วๆ ให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพลัน.”
อยํ ปเนตฺถ อตฺถวณฺณนา ฯ
ก็ในคำว่า อานาปานสฺสติสมาธิ เป็นต้นนี้ มีอรรถวรรณนาดังต่อไปนี้:“อานาปานสฺสตีติ อสฺสาสปฺปสฺสาสปริคฺคาหิกา สติ ฯ
สติกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ชื่อว่า อานาปานัสสติ.
วุตฺตํ เหตํ ปฏิสมฺภิทายํ “‘อานนฺติ อสฺสาโส, โน ปสฺสาโส. ‘ปานนฺติ ปสฺสาโส, โน อสฺสาโส.
อสฺสาสวเสน อุปฏฺฐานํ สติ. ปสฺสาสวเสน อุปฏฺฐานํ สติ. โย อสฺสสติ ตสฺส อุปฏฺฐาติ. โย ปสฺสสติ ตสฺส อุปฏฺฐาตีติ ฯ
สมจริงดังคำที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมภิทาว่า
“ลมหายใจเข้า ชื่อว่า ‘อานะ’, ไม่ใช่ปัสสาสะ. ลมหายใจออก ชื่อว่า ‘ปานะ’๑, ไม่ใช่อัสสาสะ.
สติเข้าไปตั้งอยู่ ด้วยอำนาจลมหายใจเข้า สติเข้าไปตั้งอยู่ ด้วยอำนาจลมหายใจออก
ย่อมปรากฏแก่บุคคลผู้หายใจเข้า ย่อมปรากฏแก่บุคคลผู้หายใจออก๒.”
[494] “สมาธีติ ตาย อานาปานปริคฺคาหิกาย สติยา สทฺธึ อุปฺปนฺนา

จิตฺเตกคฺคตา ฯ

ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับสติที่กำหนดลมหายใจเข้าและหายใจออกนั้น ชื่อว่า “สมาธิ”.
สมาธิสีเสน จายํ เทสนา, น สติสีเสน ฯ
ก็เทศนานี้ ท่านกล่าวไว้ด้วยหัวข้อคือสมาธิ, หาใช่ด้วยหัวข้อคือสติไม่.
ตสฺมา “อานาปานสฺสติยา ยุตฺโต สมาธิ อานาปานสฺสติยํ วา สมาธิ อานาปานสฺสติสมาธีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
เพราะฉะนั้น ในบทว่า อานาปานสฺสติสมาธิ นี้ พึงทราบใจความอย่างนี้ว่า
“สมาธิที่ประกอบด้วยอานาปานัสสติ หรือสมาธิในอาปานัสสติ ชื่อว่า อานาปานัสสติสมาธิ.”
“ภาวิโตติ อุปฺปาทิโต วฑฺฒิโต วา ฯ
บทว่า ภาวิโต แปลว่า ให้เกิดขึ้น หรือให้เจริญแล้ว.
๑ อปานนฺติ ปาลิ.
๒ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๕๘.
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“พหุลีกโตติ ปุนปฺปุนํ กโต ฯ
บทว่า พหุลีกโต แปลว่า กระทำบ่อยๆ.
“สนฺโต เจว ปณีโต จาติ สนฺโต เจว ปณีโต เจว ฯ อุภยตฺถ เอวสทฺเทน นิยโม เวทิตพฺโพ ฯ
สองบทว่า สนฺโต เจว ปณีโต จ คือ เป็นคุณสงบด้วยนั่นเทียว เป็นคุณประณีตด้วยทีเดียว.
ในบททั้งสอง พึงทราบความแน่นอนด้วยเอวศัพท์.
กึ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
ท่านกล่าวอธิบายไว้อย่างไร?
“อยํ หิ, ยถา อสุภกมฺมฏฺฐานํ เกวลํ ปฏิเวธวเสน สนฺตญฺจ ปณีตญฺจ
โอฬาริการมฺมณตฺตา ปน ปฏิกลู ารมฺมณตฺตา จ อารมฺมณวเสน เนว สนฺตํ น ปณีตํ, น เอวํ เกนจิ ปริยาเยน อสนฺโต วา อปฺปณีโต วา.
อปิจ โข อารมฺมณสนฺตตายปิ สนฺโต วูปสนฺโต นิพฺพุโต ปฏิเวธสงฺขาตองฺคสนฺตตายปิ อารมฺมณปฺปณีตตายปิ
ปณีโต อกิตฺตกิ โร องฺคปฺปณีตตายปีติ ฯ
ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่า “จริงอยู่ อานาปานัสสติสมาธินี้ จะเป็นธรรมไม่สงบ หรือไม่ประณีต โดยปริยายอะไรๆ
เหมือนอสุภกรรมฐานซึ่งเป็นกรรมฐานสงบ และประณีต ด้วยอำนาจการแทงตลอดอย่างเดียว
แต่ไม่สงบไม่ประณีตด้วยอำนาจอารมณ์ เพราะมีอารมณ์หยาบและเพราะมีอารมณ์ปฏิกูลฉันนั้น หามิได้,
อนึ่งแล (อานาปานัสสติสมาธินี้) สงบ คือระงับ ดับสนิท เพราะมีอารมณ์สงบบ้าง เพราะมีองค์คือการแทงตลอดสงบบ้าง
ประณีต คือไม่กระทำให้เสียเกียรติ เพราะมีอารมณ์ประณีตบ้าง เพราะมีองค์ประณีตบ้าง,
เตน วุตฺตํ “สนฺโต เจว ปณีโต จาติ ฯ
เพราะเหตุนั้น (พระผู้มีพระภาค) จึงตรัสคำว่า “สงบและประณีต.”
“อเสจนโก จ สุโข จ วิหาโรติ เอตฺถ ปน
ก็ในคำว่า อเสจนโก จ สุโข จ วิหาโร นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):นาสฺส เสจนนฺติ อเสจนโก อนาสิตฺตโก อพฺโพกิณฺโณ เปฏากฺโก อาเวณิโก ฯ
อานาปานัสสติสมาธินน้ั ไม่มเี ครือ่ งรด เพราะฉะนัน้ จึงชือ่ ว่าเยือกเย็น คือไม่มเี ครือ่ งราด ไม่เจือปน แผนกหนึง่ ต่างหาก ไม่ทว่ั ไป.
นตฺถิ เจตฺถ ปริกมฺเมน วา อุปจาเรน วา สนฺตตา ฯ
อนึ่ง ความสงบโดยบริกรรม หรือโดยอุปจาร ใน(อานาปานัสสติสมาธิ)นี้ ไม่มี.
“อาทิมนสิการโต ปภูติ อตฺตโน สภาเวเนว สนฺโต จ ปณีโต จาติ อตฺโถ ฯ
อธิบายว่า “เป็นธรรมสงบและประณีต โดยสภาพของตนทีเดียว จำเดิมแต่เริ่มต้นใฝ่ใจ.”
เกจิ ปน “อเสจนโกติ อนาสิตตฺ โก โอชวนฺโต สภาเวเนว มธุโรติ วทนฺติ ฯ
แต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่า “บทว่า อเสจนโก ความว่า ไม่มีเครื่องราด คือมีโอชะ มีรสอร่อยโดยสภาพทีเดียว.”
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เอวมยํ “อเสจนโก จ อปฺปิตปฺปิตกฺขเณ กายิกเจตสิกสุขปฏิลาภาย สํวตฺตนโต สุโข จ วิหาโรติ เวทิตพฺโพ ฯ
โดยอรรถดังกล่าวมาอย่างนี้ (อาปานัสสติสมาธิ)นี้ บัณฑิตพึงทราบว่า
“เยือกเย็นและอยู่เป็นสุข เพราะเป็นไปเพือ่ ให้ได้ความสุขทางกายและทางจิต ในขณะที่เข้าถึงแล้วๆ.”
“อุปฺปนฺนุปฺปนฺเนติ อวิกฺขมฺภิเต [495] อวิกฺขมฺภิเต ฯ
บทว่า อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน หมายความว่า ที่ยังข่มไม่ได้ๆ.
“ปาปเกติ ลามเก ฯ “อกุสเล ธมฺเมติ อโกสลฺลสมฺภูเต ธมฺเม ฯ
บทว่า ปาปเก หมายความว่า เลวทราม. สองบทว่า อกุสเล ธมฺเม ได้แก่ ธรรมที่เกิดจากความไม่ฉลาด.
“ฐานโส อนฺตรธาเปตีติ ขเณเนว อนฺตรธาเปติ วิกฺขมฺเภติ ฯ
สองบทว่า ฐานโส อนฺตรธาเปติ ความว่า ย่อมให้อันตรธานไป คือข่มไว้ได้โดยฉับพลันทีเดียว.
“วูปสเมตีติ สุฏฺฐุ อุปสเมติ ฯ
บทว่า วูปสเมติ ความว่า ย่อมให้สงบไปด้วยดี.
“นิพฺเพธภาคิยตฺตา วา อนุปุพฺเพน อริยมคฺควุฑฺฒิปฺปตฺโต สมุจฺฉินฺทติ ปฏิปฺปสฺสมฺเภตีติ อตฺโถ ฯ
อีกอย่างหนึ่งอธิบายว่า “(อานาปานัสสติสมาธินี้) ย่อมถึงความเจริญด้วยอริยมรรคโดยลำดับ เพราะมีสว่ นแห่งการแทงตลอด
ย่อมตัดขาดด้วยดี คือย่อมสงบราบคาบได้.”
“เสยฺยถาปีติ โอปมฺมนิทสฺสนเมตํ ฯ “คิมฺหานํ ปจฺฉิเม มาเสติ อาสาฬฺหมาเส ฯ
คำว่า เสยฺยถาปิ นี้ เป็นคำแสดงความอุปมา. หลายบทว่า คิมฺหานํ ปจฺฉิเม มาเส ได้แก่ ในเดือนอาสาฬหะ (เดือน ๘).
“อูหตรโชชลฺลนฺติ
อฑฺฒมาเส วาตาตปสุกฺขาย โคมหิสาทิปาทปฺปหารสมฺภินฺนาย ปฐวิยา อุทฺธํ หตํ อูหตํ อากาเส สมุฏฺฐิตํ รชญฺจ เรณุญฺจ ฯ
บทว่า อูหตรโชชลลํ ความว่า ฝุ่นละออง ถูก(ลม)พัดฟุ้งขึ้นเบื้องบน คือลอยขึ้นบนอากาศ
จากพื้นดินที่แตกระแหง เพราะกีบโคและกระบือเป็นต้นกระทบ ซึ่งแห้งเพราะลมและแดดแผดเผาตลอดกึ่งเดือน.
“มหาอกาลเมโฆติ สพฺพํ นภํ อชฺโฌตฺถริตฺวา อุฏฺฐิโต อาสาฬฺหชุณฺหปกฺเข สกลํ อฑฺฒมาสวสฺสนกเมโฆ ฯ
เมฆซึ่งขึ้นเต็มท้องฟ้าทั้งหมด แล้วให้ฝนตกตลอดกึ่งเดือนทั้งสิ้น ในชุณหปักข์แห่งเดือนอาสาฬหะ
ชื่อว่า “ฝนห่าใหญ่ที่ตกในสมัยมิใช่ฤดูกาล”.
โส หิ อสมฺปตฺเต วสฺสกาเล อุปฺปนฺนตฺตา “อกาลเมโฆติ อิธ อธิปฺเปโต ฯ
จริงอยู่ (เมฆ)นั้น ท่านประสงค์เอาในอธิการนี้วา่ “อกาลเมฆ” เพราะเกิดขึ้นในเวลายังไม่ถึงฤดูฝน.
“ฐานโส อนฺตรธาเปติ วูปสเมตีติ ขเณเนว อทสฺสนํ เนติ ปฐวิยํ สนฺนิสีทาเปติ ฯ
หลายบทว่า ฐานโส อนฺตรธานเปติ วูปสเมติ ความว่า (ฝนห่าใหญ่ ทีต่ กในสมัยมิใช่ฤดูกาลนั้น)
ย่อมพัดเอา(ฝุ่นและละอองนั้นๆ) ไปไม่ให้แลเห็น คือพัดให้จมหายไปในแผ่นดิน โดยฉับพลันทีเดียว.
“เอวเมว โขติ โอปมฺมสมฺปฏิปาทนเมตํ ฯ
คำว่า เอวเมว โข นี้ เป็นคำเปรียบเทียบข้ออุปไมย.
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ตโต ปรํ วุตตฺ นยเมว ฯ
ถัดจาก(คำว่า เอวเมว โข) นั้นไป มีนัยดังกล่าวมาแล้วนั่นแล.
อิทานิ “กถํ ภาวิโต จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธีติ เอตฺถ ฯ
บัดนี้ ในคำว่า กถํ ภาวิโต จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิ นี้ (พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้):“กถนฺติ อานาปานสฺสติสมาธิภาวนํ นานปฺปการโต วิตฺถาเรตุมฺยตาปุจฺฉา ฯ
คำว่า กถํ เป็นคำถามคือความเป็นผู้ใคร่จะยังอานาปานัสสติสมาธิภาวนาให้พิสดาร โดยประการต่างๆ.
“ภาวิโต จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธีติ นานปฺปการโต วิตฺถาเรตุกามฺยตาย ปุฏฺฐธมฺมนิทสฺสนํ ฯ
คำว่า ภาวิโต จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิ เป็นคำแสดงไขข้อธรรมที่ถูกถาม
เพราะความเป็นผู้ใคร่จะยังอานาปานัสสติสมาธินั้นให้พิสดาร โดยประการต่างๆ.
เอส นโย ทุติยปเทปิ ฯ
แม้บทที่สอง ก็นัยนั่น.
อยมฺปเนตฺถ สงฺเขปตฺโถ
“ภิกฺขเว เกน ปกาเรน เกนากาเรน เกน วิธินา ภาวิโต อานาปานสฺสติสมาธิ เกน ปกาเรน พหุลีกโต
สนฺโต เจว ฯเปฯ วูปสเมตีติ ฯ
ก็ในคำว่า กถํ ภาวิโต จ เป็นต้นนี้ มีความสังเขปดังนี้วา่ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! อานาปานัสสติสมาธิ
อันภิกษุอบรมแล้วด้วยประการไร ด้วยอาการไร ด้วยวิธีไร? ทำให้มากแล้ว ด้วยประการไร?
จึงเป็นคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยู่เป็นสุข และยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วๆ ให้อันตรธานไปโดยฉับพลัน.”
อิทานิ ตมตฺถํ วิตฺถาเรนฺโต “อิธ ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ (พระผู้มพี ระภาค) เมื่อจะทรงยังเนื้อความนั้นให้พิสดารจึงตรัสว่า อิธ ภิกฺขเว เป็นต้น.
ตตฺถ “อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขูติ ภิกฺขเว [496] อิมสฺมึ สาสเน ภิกฺขุ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น ข้อว่า อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ มีความว่า ดูกอ่ นภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุในศาสนานี้.
อยํ เหตฺถ อิธสทฺโท สพฺพปฺปการอานาปานสฺสติสมาธินิพพฺ ตฺตกสฺส ปุคฺคลสฺส นิสฺสยภูตสาสนปริทีปโน
อญฺญสาสนสฺส ตถาภาวปฏิเสธโน จ ฯ
จริงอยู่ อิธศัพท์น้ี ใน(บทว่า ภิกขฺ เว) นี้ แสดงศาสนาซึง่ เป็นทีอ่ าศัยของบุคคลผูใ้ ห้อานาปานัสสติสมาธิเกิดขึ้นโดยประการทัง้ ปวง
และปฏิเสธความไม่เป็นเช่นนั้นแห่งศาสนาอื่น.
วุตฺตํ เหตํ “อิเธว ภิกฺขเว สมโณ ฯเปฯ สุญฺญา ปรปฺปวาทา สมเณภิ อญฺเญหีติ ฯ
สมจริงดังพระดำรัสที่(พระผู้มีพระภาค)ตรัสไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! สมณะ (ที่ ๑) มีในธรรมวินัยนี้เท่านั้น
สมณะที่ ๒ มีในธรรมวินัยนี้, สมณะที่ ๓ มีในธรรมวินัยนี้, สมณะที่ ๔ มีในธรรมวินัยนี้. ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้ง ๔๑.”

๑ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๒๓.

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [พระผู้มีพระภาคตรัสบอกอานาปานัสสติแก่พวกภิกษุ] • หน้า ๗๘๑

เตน วุตฺตํ “อิมสฺมึ สาสเน ภิกฺขูติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ว่า “ภิกษุในศาสนานี้.”
“อรญฺญคโต วา ฯเปฯ สุญฺญาคารคโต วาติ อิทมสฺส อานาปานสฺสติสมาธิภาวนานุรูปเสนาสนปริคคฺ หปริทีปนํ ฯ
คำว่า อรญฺญคโต วา ฯเปฯ สุญญ
ฺ าคารคโต วา นีแ้ สดงการทีภ่ กิ ษุนน้ั เลือกหาเสนาสนะทีเ่ หมาะแก่การเจริญอานาปานัสสติสมาธิ.
อิมสฺส หิ ภิกฺขุโน ทีฆรตฺตํ รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ อนุวิสฏํ จิตตฺ ํ
อานาปานสฺสติสมาธิอารมฺมณํ อภิรุหิตุํ น อิจฺฉติ กูฏโคณยุตตฺ รโถ วิย อุปฺปถเมว ธาวติ ฯ
เพราะว่า จิตของภิกษุนเ้ี คยซ่านไปในอารมณ์ทง้ั หลายมีรปู เป็นต้นเสียนาน จึงไม่อยากจะก้าวขึน้ สูอ่ ารมณ์ของอานาปานัสติสมาธิ
คอยแต่จะแล่นไปนอกทางอย่างเดียว ดุจรถที่เขาเทียมด้วยโคโกงฉะนั้น.
ตสฺมา เสยฺยถาปิ นาม โคโป กูฏเธนุยา สพฺพํ ขีรมฺปิวิตวฺ า วฑฺฒิตํ กูฏวจฺฉํ ทเมตุกาโม
เธนุโต อปเนตฺวา เอกมนฺเต มหนฺตํ ถมฺภํ นิขนิตฺวา ตตฺถ โยตฺเตน พนฺเธยฺย
อถสฺส โส วจฺโฉ อิโตจีโตจ วิปฺผนฺทิตวฺ า ปลายิตุํ อสกฺโกนฺโต ตเมว ถมฺภํ อุปนิสีเทยฺย วา อุปนิปชฺเชยฺย วา.
เอวเมว อิมินาปิ ภิกฺขุนา ทีฆรตฺตํ รูปาทิอารมฺมณรสปานวฑฺฒิต๑ํ ทุฏฺฐจิตฺตํ ทเมตุกาเมน รูปาทิอารมฺมณโต อปเนตฺวา
อรญฺญํ วา ฯเปฯ สุญฺญาคารํ วา ปเวเสตฺวา ตตฺถ อสฺสาสปฺปสฺสาสตฺถมฺเภ สติโยตฺเตน พนฺธิตพฺพํ ฯ
เพราะฉะนั้น คนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคโกง ตัวดื่มน้ำนมทั้งหมดของแม่โคโกง เติบโตแล้ว พึงพรากออกจากแม่โคนม
ปักหลักใหญ่ไว้ส่วนหนึ่ง แล้วเอาเชือกผูกไว้ที่หลักนั้น,
คราวนั้นลูกโคนั้นของเขา ดิ้นรนไปทางโน้นทางนี้ ไม่อาจหนีไปได้ พึงยืนพิงหรือนอนอิงหลักนั้นนั่นแล ชื่อแม้ฉันใด.
ภิกษุแม้รปู นี้ ก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน ประสงค์จะฝึกฝนจิตทีถ่ กู โทษประทุษร้าย ซึง่ เจริญด้วยการดืม่ รสแห่งอารมณ์มรี ปู เป็นต้นมานาน
พึงพรากออกจากอารมณ์มรี ูปเป็นต้น แล้วเข้าไปสู่ป่า หรือโคนไม้ หรือเรือนว่างเปล่า
แล้วพึงเอาเชือกคือสติ ผูกไว้ที่หลัก คือลมอัสสาสะและปัสสาสะนั้น
เอวมสฺส ตํ จิตตฺ ํ อิโตจีโตจ วิปฺผนฺทิตวฺ าปิ ปุพฺเพ อาจิณณ
ฺ ารมฺมณํ อลภมานํ สติโยตฺตํ ฉินฺทิตฺวา ปลายิตุํ อสกฺโกนฺตํ
ตเมว อารมฺมณํ [497] อุปจารปฺปนาวเสน อุปนิสีทติ เจว อุปนิปชฺชติ จ ฯ
เมื่อเป็นเช่นนั้น จิตของเธอนั้น แม้จะกวัดแกว่งไปทางโน้นและทางนี้กต็ าม เมื่อไม่ได้รับอารมณ์ที่เคยชินมาในกาลก่อน
ไม่สามารถจะตัดเชือกคือสติหนีไปได้ ย่อมจดจ่อและแนบสนิทอารมณ์นั้นแล ด้วยอำนาจอุปจาระและอัปปนา.
เตนาหุ โปราณา
ยถา ถมฺเภ นิพนฺเธยฺย
พนฺเธยฺเยวํ สกํ จิตตฺ ํ

วจฺฉํ ทมฺม๒ํ นโร อิธ
สติยารมฺมเณ ทฬฺหนฺติ ฯ

เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่า
“นรชน เมื่อจะฝึกลูกโค พึงผูกติดไว้ที่หลัก ฉันใด
ภิกษุในศาสนานี้ พึงเอาสติผูกจิตของตนไว้ที่อารมณ์ให้มั่น ฉันนั้น”.
๑ เยภุยฺเยน รูปารมฺมณาทิรสปานวฑฺฒิตํ ฯ ตญฺจ รูปาทิอารมฺมณโตติ วกฺขมานปเทน น สเมติ ฯ
๒ ทมํ ฯ
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เอวมสฺส ตํ เสนาสนํ ภาวนานุรูปํ โหติ ฯ
เสนาสนะนั้น ย่อมเป็นสถานที่เหมาะแก่การเจริญอานาปานัสสติสมาธินั้น ด้วยประการฉะนี้.
เตน วุตฺตํ “อิทมสฺส อานาปานสฺสติสมาธิภาวนานุรูปเสนาสนปริคฺคหปริทีปนนฺติ ฯ
เพราะเหตุนั้น (ข้าพเจ้า)จึงกล่าวว่า “คำนี้แสดงการที่ภกิ ษุนั้น เลือกหาเสนาสนะที่เหมาะแก่การเจริญอานาปานัสสติสมาธิ.”
อถวา ยสฺมา อิทํ กมฺมฏฺฐานปฺปเภเท มุทธฺ ภูตํ สพฺพญฺญุพุทธฺ ปจฺเจกพุทฺธสาวกานํ วิเสสาธิคม ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหารปทฏฺฐานํ
อานาปานสฺสติกมฺมฏฺฐานํ อิตถฺ ปี รุ สิ หตฺถอิ สฺสาทิสทฺทสมากุลํ คามนฺตํ อปริจจฺ ชิตวฺ า น สุกรํ สมฺปาเทตุํ สทฺทกณฺฏกตฺตา ฌานสฺส,
อคามเก ปน อรญฺเญ สุกรํ โยคาวจเรน อิทํ กมฺมฏฺฐานํ ปริคฺคเหตฺวา อานาปานจตุตฺถชฺฌานํ นิพพฺ ตฺเตตฺวา ตเทว ปาทกํ กตฺวา
สงฺขาเร สมฺมสิตวฺ า อคฺคผลํ อรหตฺตํ สมฺปาปุณิตุํ. ตสฺมาสฺส อนุรูปเสนาสนํ ทสฺเสนฺโต ภควา “อรญฺญคโต วาติอาทิมาห ฯ
อีกอย่างหนึ่ง เพราะอานาปานัสสติกรรมฐานนี้เป็นยอดในประเภทแห่งกรรมฐาน เป็นปทัฏฐานแห่งการบรรลุคุณพิเศษและ
เป็นสุขวิหารธรรมในปัจจุบัน ของพระสัพพัญญูพทุ ธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสาวก (อันพระโยคาวจร) ไม่ละชายบ้าน
ที่อื้ออึงด้วยเสียงสตรี บุรุษ ช้าง และม้า เป็นต้น จะเจริญให้ถึงพร้อม ทำไม่ได้ง่าย เพราะเสียงเป็นข้าศึกต่อฌาน.,
แต่ในป่า ซึ่งไม่ใช่บ้าน พระโยคาวจรกำหนดกรรมฐานนี้แล้ว ยังจตุตถฌานอันมีลมหายใจเข้าและหายใจออกเป็นอารมณ์
ให้เกิดแล้ว ทำฌานนั้นนั่นเองให้เป็นบาท พิจารณาสังขารทั้งหลาย ได้บรรลุพระอรหัตอันเป็นผลที่เลิศ จะทำได้งา่ ย.
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาค เมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะที่เหมาะแก่ภิกษุนั้น จึงตรัสพระดำรัสมีอาทิวา่ อรญฺญคโต วา ดังนี้.
วตฺถุวิชฺชาจริโย วิย หิ ภควา. โส, ยถา วตฺถุวิชฺชาจริโย นครภูมึ ปสฺสิตวฺ า สุฏฺฐุ อุปปริกฺขิตฺวา “เอตฺถ นครํ มาเปถาติ อุปทิสฺสติ,
โสตฺถินา ว นคเร นิฏฺฐิเต, ราชกุลโต มหาสกฺการํ ลภติ,
เอวเมว โยคาวจรสฺส อนุรูปเสนาสนํ อุปปริกฺขิตฺวา “เอตฺถ กมฺมฏฺฐานํ อนุยุญฺชิตพฺพนฺติ อุปทิสฺสติ,
ตโต ตตฺถ กมฺมฏฺฐานมนุยุตฺเตน โยคินา กเมน อรหตฺเต ปตฺเต, “สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต โส ภควาติ มหนฺตํ [498] สกฺการํ ลภติ ฯ
ด้วยว่า พระผู้มีพระภาค เป็นประดุจอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณรู้ชัยภูมพิ ื้นที่,
อาจารย์ผทู้ รงวิทยารูพ้ น้ื ที่ เห็นพืน้ ทีท่ จ่ี ะสร้างนครแล้ว พิจารณาโดยตระหนัก แล้วชีว้ า่ “ขอพระองค์จงโปรดสร้างพระนครในทีน่ ”้ี ,
เมื่อนครสำเร็จแล้วโดยสวัสดี, ย่อมได้มหาสักการะจากราชตระกูล ฉันใด,
(พระผู้มพี ระภาค)นั้น ทรงพิจารณาเสนาสนะอันสมควรแก่พระโยคาวจรแล้ว ย่อมทรงชี้ว่า
“กรรมฐาน (อันกุลบุตรผู้มีความเพียร) พึงพากเพียรพยายามในที่นี้”,
แต่นั้น เมื่อพระโยคาวจรประกอบกรรมฐานอยู่ใน(เสนาสนะ)นั้นแล้ว บรรลุพระอรหัตโดยลำดับ,
ย่อมทรงได้มหาสักการะว่า “พระผู้มพี ระภาคนั้น เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้แล” ฉันนั้นเหมือนกัน.
อยํ ปน ภิกฺขุ “ทีปิสทิโสติ วุจฺจติ ฯ
ส่วนภิกษุนี้ ท่านว่า “เช่นกับพยัคฆ์”.
ยถา หิ มหาทีปิราชา อรญฺเญ ติณคหนํ วา วนคหนํ วา ปพฺพตคหนํ วา นิสฺสาย นิลิยติ ฺวา
วนมหิสโคกณฺณสูกราทโย มิเค คณฺหาติ,
เอวเมวายํ อรญฺญาทีสุ กมฺมฏฺฐานํ อนุยุญฺชนฺโต ภิกฺขุ
“ยถากฺกเมน โสตาปตฺติสกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺเค เจว อริยผลญฺจ คณฺหาตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
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เหมือนอย่างพญาเสือใหญ่ แอบอาศัยพงหญ้า ชัฏป่า หรือเทือกเขา อยูใ่ นไพร
ย่อมจับหมู่มฤค มีกระบือป่า ชะมด (หรือกวาง) และสุกรเป็นต้น (เป็นภักษา) ฉันใด,
ภิกษุนี้ พากเพียรกรรมฐาน อยู่ในเสนาสนะมีป่าเป็นต้น ก็ฉันนั้น
บัณฑิตพึงทราบว่า “ย่อมยึดไว้ได้ซึ่งโสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค และอริยผลโดยลำดับ”.
เตนาหุ โปราณา
เพราะฉะนั้น พระโบราณาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวว่า
ยถาปิ ทีปิโก นาม
ตเถวายํ พุทธฺ ปุตฺโต
อรญฺญํ ปวิสติ ฺวาน

นิลิยิตฺวา๑ คณฺหตี มิเค
ยุตตฺ โยโค วิปสฺสโก
คณฺหาติ ผลมุตตฺ มนฺติ ฯ

“ขึ้นชื่อว่า พยัคฆ์ ย่อมแอบจับหมู่มฤค (เป็นภักษา) แม้ฉันใด
พุทธบุตรผู้ประกอบความเพียร บำเพ็ญวิปัสสนานี้ ก็เหมือนกัน
เข้าไปสู่ป่าแล้ว ย่อมยึดไว้ได้ซึ่งผลอันอุดม.”
เตนสฺส ปรกฺกมชวโยคฺคภูมึ อรญฺญเสนาสนํ ทสฺเสนฺโต ภควา “อรญฺญคโต วาติอาทิมาห ฯ
เพราะฉะนัน้ พระผูม้ พี ระภาค เมือ่ จะทรงแสดงเสนาสนะป่า อันเป็นภูมคิ วรแก่การประกอบเชาวนปัญญาเพือ่ ความเจริญก้าวหน้า
แก่พระโยคาวจรนั้น จึงตรัสพระพุทธพจน์มีอาทิว่า อรญฺญคโต วา ดังนี้.
ตตฺถ “อรญฺญคโต วาติ “อรญฺญํ นาม นิกฺขมิตวฺ า พหิอินฺทขีลา สพฺพเมตํ อรญฺญนฺติ จ
“อรญฺญกิ ํ นาม เสนาสนํ ปญฺจธนุสติกํ ปจฺฉิมนฺติ จ เอวํ วุตฺตลกฺขเณสุ อรญฺเญสุ ยงฺกิญฺจิ ปวิเวกสุขมรญฺญํ คโต ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อรญฺญคโต วา ความว่า
ไปสู่ป่า อันสะดวกแก่ความสงัด แห่งใดแห่งหนึ่ง ในบรรดาป่าซึ่งมีลักษณะที่กล่าวไว้อย่างนี้ว่า
“ที่ชื่อว่าป่า ได้แก่ (สถานที่)ภายนอกจากเสาเขื่อนออกไป นั่นทั้งหมด ชื่อว่า ป่า๒” และว่า
“เสนาสนะที่สุด ไกลประมาณ ๕๐๐ ชัว่ ธนู ชื่อว่า เสนาสนะป่า.๓”
“รุกฺขมูลคโต วาติ รุกฺขสมีปํ คโต ฯ
บทว่า รูกฺขมูลคโต วา ความว่า ไปสู่ที่ใกล้ต้นไม้.
“สุญฺญาคารคโต วาติ สุญฺญํ วิวิตฺโตกาสํ คโต ฯ
บทว่า สุญฺญาคารโต วา ความว่า ไปสู่โอกาสที่สงัด ซึ่งว่างเปล่า.
เอตฺถ จ ฐเปตฺวา อรญฺญญฺจ รุกฺขมูลญฺจ อวเสสสตฺตวิธเสนาสนํ คโตปิ “สุญฺญาคารคโตติ วตฺตุํ วฏฺฏติ ฯ
แต่ใน(อธิการ)นี้ แม้(ภิกษุ)จะเว้นป่าและโคนต้นไม้เสีย ไปยังเสนาสนะ ๗ อย่างที่เหลือ ก็ควรเรียกได้ว่า “ไปสู่เรือนว่างเปล่า”.

๑ นิลียิตฺวาติปิ ทิสฺสติ ฯ
๒ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๖๔. อภิ. วิ. ๓๕/๓๓๘.
๓ วิ. มหา. ๒/๑๔๖.
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เอวมสฺส อุตุตฺตยานุกุลํ ธาตุจริยานุกุลญฺจ อานาปานสฺสติภาวนานุรูปํ เสนาสนํ อุปทิสิตฺวา
อลีนานุทฺธจฺจปกฺขิกํ สนฺตมิริยาปถํ อุปทิสนฺโต “นิสีทตีติ อาห ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) ครั้นทรงชี้เสนาสนะ อันสมควรแก่การเจริญอานาปานัสสติ
ซึ่งเหมาะแก่ฤดูทั้ง ๓ และเหมาะแก่ธาตุและจริยา แก่ภิกษุนั้น อย่างนั้นแล้ว
เมื่อจะทรงชี้อริ ิยาบถที่สงบ ซึ่งเป็นฝ่ายแห่งความไม่ท้อแท้และไม่ฟุ้งซ่าน จึงตรัสว่า นิสีทติ ดังนี้,
อถสฺส นิสชฺชาย ทฬฺหภาวํ อสฺสาสปฺปสฺสาสานํ ปวตฺตนสุขตํ อารมฺมณปริคฺคหูปายญฺจ [499] ทสฺเสนฺโต
“ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวาติอาทิมาห ฯ
ภายหลัง เมื่อจะทรงแสดงภาวะแห่งการนั่งเป็นของมั่นคง ข้อที่ลมอัสสาสะปัสสาสะเป็นไปสะดวก
และอุบายเครื่องกำหนดจับอารมณ์ แก่เธอนั้น จึงตรัสพระพุทธพจน์มีอาทิวา่ ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวา ดังนี้.
ตตฺถ “ปลฺลงฺกนฺติ สมนฺตโต อูรุพทฺธาสนํ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ปลฺลงฺกํ ได้แก่ การนั่งพับขาทั้ง ๒ โดยรอบ (คือนั่งขัดสมาธิ).
“อาภุชติ ฺวาติ อาพนฺธติ ฺวา ฯ
บทว่า อาภุชติ ฺวา แปลว่า คู้เข้าไว้.
“อุชุํ กายํ ปณิธายาติ อุปริมํ สรีรํ อุชุกํ ฐเปตฺวา อฏฺฐารส ปิฏฺฐิกณฺฏเก โกฏิยา โกฏึ ปฏิปาเทตฺวา ฯ
ข้อว่า อุชํุ กายํ ปณิธาย มีความว่า ตั้งร่างกายส่วนบนให้ตรง คือให้กระดูกสันหลัง ๑๘ ท่อน จดที่สุดต่อที่สุด.
เอวํ หิ นิสินฺนสฺส, จมฺมมํสนหารูนิ น ปณมนฺติ ฯ
จริงอยู่ เมื่อภิกษุนั่งด้วยอาการอย่างนั้นแล้ว, หนัง เนื้อ และเส้นเอ็น ย่อมไม่หงิกงอ.
อถสฺส ยา เตสํ ปณมนปจฺจยาเอว ขเณ ขเณ เวทนา อุปฺปชฺเชยฺยุํ, ตา น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
เวลานั้น เวทนาทั้งหลาย ที่จะพึงเกิดขึ้นแก่เธอในขณะๆ
เพราะความหงิกงอ แห่ง(หนังเนื้อและเอ็น)เหล่านั้นเป็นปัจจัยนั่นแล ย่อมไม่เกิดขึ้น.
ตาสุ อนุปฺปชฺชมานาสุ, จิตตฺ ํ เอกคฺคํ โหติ.
เมื่อเวทนาเหล่านั้นไม่เกิดขึ้น, จิตก็มีอารมณ์เป็นอันเดียว.
กมฺมฏฺฐานํ น ปริปตติ วุฑฺฒึ ผาตึ อุปคจฺฉติ ฯ
กรรมฐานไม่ตกไป ย่อมเข้าถึงความเจริญรุ่งเรือง.
“ปริมุขํ สตึ อุปฏฺฐเปตฺวาติ กมฺมฏฺฐานาภิมุขํ สตึ ฐปยิตวฺ า ฯ
ข้อว่า ปริมุขํ สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา มีความว่า ตั้งสติมุ่งหน้าต่อกรรมฐาน.

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [พระผู้มีพระภาคตรัสบอกอานาปานัสสติแก่พวกภิกษุ] • หน้า ๗๘๕

อถวา “‘ปรีติ ปริคฺคหฏฺโฐ, ‘มุขนฺติ นิยฺยานฏฺโฐ, ‘สตีติ อุปฏฺฐานฏฺโฐ. เตน วุจฺจติ ‘ปริมุขํ สตินฺติ๑
เอวํ ปฏิสมฺภิทายํ วุตตฺ นเยเนว เจตฺถ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ก็ใน(คำว่า ปริมุขํ สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา) นี้ พึงเห็นใจความ ตามนัยที่(พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร)กล่าวไว้
ในปฏิสัมภิทานั้นแล อย่างนี้วา่ “ศัพท์ว่า ปริ มีความกำหนดถือเอาเป็นอรรถ, ศัพท์วา่ มุขํ มีความนำออกเป็นอรรถ,
ศัพท์ว่า สติ มีความเข้าไปตั้งไว้เป็นอรรถ. เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ‘ตั้งสติไว้เฉพาะหน้า’.๒
ตตฺรายํ สงฺเขโป “ปริคฺคหิตนิยฺยานํ สตึ กตฺวาติ ฯ
ใน(บทว่า ปริมุขํ สตึ) นั้น มีความย่อดังนี้วา่ “ทำสติเป็นเครื่องนำออกที่ตนกำหนดถือเอาแล้ว”.
[อรรถาธิบายวิธีอบรมสติ ๓๒ อย่าง]
“โส สโตว อสฺสสตีติ โส ภิกฺขุ เอวํ นิสีทิตฺวา เอวญฺจ สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา ตํ สตึ อวิชหนฺโต สโตเอว อสฺสสติ สโต ปสฺสสติ ฯ
“สโตการี โหตีติ วุตฺตํ โหติ ฯ
ข้อว่า โส สโตว อสฺสสติ มีความว่า
ภิกษุนั้นนั่งอย่างนั้น และตั้งสติไว้อย่างนั้นแล้ว เมื่อไม่ละสตินั้น ชื่อว่า มีสติหายใจเข้า ชื่อว่า มีสติหายใจออก.
มีคำอธิบายว่า “เป็นผู้อบรมสติ”.
อิทานิ, เยหากาเรหิ สโตการี โหติ, เต ทสฺเสนฺโต “ทีฆํ วา อสฺสสนฺโตติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ (พระผู้มพี ระภาค) เมื่อจะทรงแสดงอาการเป็นเครื่องอบรมสติเหล่านั้น จึงตรัสพระดำรัสว่า ทีฆํ วา อสฺสสนฺโต เป็นต้น.
วุตฺตํ เหตํ ปฏิสมฺภิทายํ “โส สโตว อสฺสสติ สโต ปสฺสสตีติ เอตสฺเสว วิภงฺเค
“พตฺตึสาย อากาเรหิ สโตการี โหติ
ทีฆํ อสฺสาสวเสน จิตตฺ สฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โหติ, ตาย สติยา เตน ญาเณน สโตการี โหติ.
ทีฆํ ปสฺสาสวเสน ฯเปฯ
ปฏินสิ สฺ คฺคานุปสฺสี [500] อสฺสาสวเสน ปฏินสิ สฺ คฺคานุปสฺสี ปสฺสาสวเสน จิตตฺ สฺส เอกคฺคตํ อวิกเฺ ขปํ ปชานโต สติ อุปฏฺฐติ า โหติ,
ตาย สติยา เตน ญาเณน สโตการี โหตีติ ฯ
สมจริงดังคำที่(พระธรรมเสนาบดีสารีบตุ ร)กล่าวไว้ในวิภงั ค์ เฉพาะแห่ง(๒ คำ)นีว้ า่ โส สโตว อสฺสสติ สโต ปสฺสสติ ในปฏิสมั ภิทาว่า
“ภิกษุ ย่อมเป็นผู้อบรมสติ โดยอาการ ๓๒ อย่าง คือ
สติของภิกษุผู้รู้ความที่มจี ิตอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาว ย่อมตั้งมั่น,
เธอชื่อว่าเป็นผู้อบรมสติ ด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น,
สติของภิกษุผู้รู้ความทีจ่ ิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว ย่อมตั้งมั่น,
เธอชื่อว่าเป็นผู้อบรมสติ ด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้น ฯลฯ
สติของภิกษุผู้รู้ความทีจ่ ิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้พจิ ารณาเห็นความสละคืน หายใจเข้า
ด้วยอำนาจความเป็นผูพ้ จิ ารณาเห็นความสละคืน หายใจออก ย่อมตัง้ มัน่ , เธอชือ่ ว่าเป็นผูอ้ บรมสติ ด้วยสตินน้ั ด้วยญาณนัน้ .๓”
๑ ปริมุขํ สตึ อุปฏฺฐเปตฺวาติ ปรีติ ปริคฺคหฏฺโฐ มุขนฺติ นิยฺยานฏฺโฐ สตีติ อุปฏฺฐานฏฺโฐ เตน วุจฺจติ ปริมขุ ํ สตึ อุปฏฺฐเปตฺวาติ ฯ
๒ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๖๔-๕.
๓ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๖๔-๕.

หน้า ๗๘๖ • ตติยปาราชิกวณฺณนา • [มติลมหายใจเข้าและออกตามอรรถกถาวินัยและพระสูตร]

[มติลมหายใจเข้าและออกตามอรรถกถาวินัยและพระสูตร]
ตตฺถ “ทีฆํ วา อสฺสสนฺโตติ ทีฆํ วา อสฺสาสํ ปวตฺเตนฺโต ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า ทีฆํ วา อสฺสสนฺโต ได้แก่ เมื่อให้ลมหายใจเข้ายาวเป็นไปอยู่.
“‘อสฺสาโสติ พหิ นิกฺขมนวาโต ‘ปสฺสาโสติ อนฺโต ปวิสนวาโตติ วินยฏฺฐกถายํ วุตตฺ ํ ฯ
ในอรรถกถาวินัย ท่านกล่าวไว้ว่า
“ลมที่ออกไปข้างนอก ชือ่ ว่า อัสสาสะ คือลมหายใจออก.๑ ลมที่เข้าไปข้างใน ชื่อว่า ปัสสาสะ คือลมหายใจเข้า.”
สุตตฺ นฺตฏฺฐกถาสุ ปน อุปปฏิปาฏิยา อาคตํ ฯ
ส่วนในอรรถกถาแห่งพระสูตรทั้งหลาย มาโดยกลับลำดับกัน.
ตตฺถ สพฺเพสมฺปิ คพฺภเสยฺยกานํ มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมนกาเล
ปฐมํ คพฺภนฺตรวาโต พหิ นิกฺขมติ. ปจฺฉา พาหิรวาโต สุขุมํ รชํ คเหตฺวา อพฺภนฺตรํ ปวิสนฺโต ตาลุํ อาหจฺจ นิพพฺ ายติ ฯ
บรรดา(ลมทั้งสอง)นั้น ในเวลาที่สตั ว์ผู้นอนอยู่ในครรภ์แม้ทุกชนิด ออกมาจากท้องแม่,
ลมภายในครรภ์ยอ่ มออกไปข้างนอกก่อน, ภายหลัง ลมข้างนอกพาเอาละอองทีล่ ะเอียดเข้าไปข้างใน กระทบเพดานแล้วดับไป.
เอวนฺตาว อสฺสาสปฺปสฺสาสา เวทิตพฺพา ฯ
พึงทราบลมอัสสาสะและปัสสาสะอย่างนี้ก่อน.
ยา ปน เตสํ ทีฆรสฺสตา, สา อทฺธานวเสน เวทิตพฺพา ฯ
ส่วนความที่(ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก)เหล่านั้น (มีระยะ)ยาวและสั้น พึงทราบด้วยอำนาจแห่งกาล.
ยถา หิ โอกาสทฺธานํ ผริตวฺ า ฐิตํ อุทกํ วา วาลิกา วา “ทีฆมุทกํ, ทีฆา วาลิกา, รสฺสมุทกํ, รสฺสา วาลิกาติ วุจฺจติ.
เอวํ จุณณ
ฺ วิจุณฺณาปิ อสฺสาสปฺปสฺสาสา หตฺถิสรีเร อหิสรีเร จ เตสํ อตฺตภาวสงฺขาตํ ทีฆํ อทฺธานํ สณิกํ ปูเรตฺวา
สณิกเมว นิกฺขมนฺติ. ตสฺมา “ทีฆาติ วุจฺจนฺติ ฯ
เหมือนอย่างว่า น้ำหรือทราย แผ่ออกไปตลอดระยะคือโอกาสตั้งอยู่ เขาเรียกว่า “น้ำยาว ทรายยาว น้ำสั้น ทรายสั้น” ฉันใด,
ลมหายใจเข้าและหายใจออก แม้ที่ละเอียดจนยิบ ก็ฉันนั้น ยังประเทศอันยาวในตัวช้างและตัวงู
กล่าวคืออัตตภาพของช้างและงูเหล่านั้น ให้ค่อยๆ เต็มแล้วก็ค่อยๆ ออกไป. เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า “ยาว”.
๑ ศัพท์ว่า อสฺสาโส และ ปสฺสาโส หรือ อสฺสสติ และ ปสฺสสติ ทั้ง ๒ ศัพท์นี้ บางท่าน แปล อสฺสาโส หรือ อสฺสสติ ว่า หายใจออก,
ปสฺสาโส หรือ ปสฺสสติ ว่า หายใจเข้า, ส่วนในหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ต้นมาได้แปล อสฺสาโส หรือ อสฺสสติ ว่า หายใจเข้า,
ปสฺสาโส หรือ ปสฺสสติ ว่า หายใจออก, ที่แปลเช่นนี้ ก็เพราะอาศัยนัยอรรถกถาแห่งพระสูตรเป็นหลัก เช่น
อรรถกถามหาหัตถิปโทปมสูตรในปปัญจสูทนี ทุตยิ ภาค หน้า ๓๐๘ เป็นต้น ซึ่งท่านอธิบายไว้ดังนี้คือ :อสฺสาโสติ อนฺโต ปวิสนนาสิกวาโต ลมที่จมูกเข้าไปข้างใน ชื่อว่าอัสสาสะ คือ ลมหายใจเข้า,
ปสฺสาโสติ พหิ นิกฺขมนนาสิกวาโต ลมที่ออกไปภายนอก ชื่อว่าปัสสาสะ คือ ลมหายใจออก,
ส่วนในอรรถกถาวินัย ท่านก็อธิบายไว้กลับกันดังที่ปรากฏอยู่ข้างบนนี้
แม้ในปกรณ์วิสุทธิมรรค ภาค ๒ หน้า ๑๖๕ ท่านก็ชักอรรถกถามหาหัตถิปโทปมสูตรนั่นเองมาอธิบายไว้ .
เรื่อง ศัพท์ว่า อัสสาสะ และ ปัสสาสะ นี้ ความจริงท่านผู้แต่งอรรถกถาทั้งพระวินยั และพระสูตรก็คนเดียวกัน คือท่านพระพุทธโฆสะ และก็
ค้านกันอยู่ทั้งสองแห่ง คือทั้งอรรถกถาพระวินัย และพระสูตร ถึงในอรรถกถาอภิธรรมก็แก้อธิบายไว้เหมือนพระสูตร ขอได้พิจารณาดูเถิด .

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [มติลมหายใจเข้าและออกตามอรรถกถาวินยั และพระสูตร] • หน้า ๗๘๗

สุนขสสาทีนํ อตฺตภาวสงฺขาตํ รสฺสํ อทฺธานํ สีฆํ ปูเรตฺวา สีฆเมว นิกฺขมนฺติ. ตสฺมา “รสฺสาติ วุจฺจนฺติ ฯ
(ลมหายใจเข้าและหายใจออก) ยังประเทศอันสั้น กล่าวคืออัตตภาพแห่งสุนัขและกระต่ายเป็นต้น ให้เต็มเร็ว แล้วก็ออกเร็ว
เหมือนกัน. เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า “สั้น”.
มนุสฺเสสุ ปน เกจิ หตฺถิอหิอาทโย วิย กาลทฺธานวเสน ทีฆํ อสฺสสนฺติ จ ปสฺสสนฺติ จ. เกจิ สุนขสสาทโย วิย รสฺสํ.
ตสฺมา เตสํ กาลวเสน ทีฆมทฺธานํ นิกฺขมนฺตา จ ปวิสนฺตา จ เต ทีฆา
อิตตฺ รมทฺธานํ นิกฺขมนฺตา จ ปวิสนฺตา จ รสฺสาติ เวทิตพฺพา ฯ
แต่บรรดาหมู่มนุษย์ (มนุษย์)บางจำพวกหายใจเข้าและหายใจออกยาว ด้วยอำนาจระยะกาล ดุจช้างและงูเป็นต้น,
บางจำพวกหายใจเข้าและหายใจออกสั้น ดุจสุนัขและกระต่ายเป็นต้น
เพราะฉะนั้น (ลมหายใจเข้าและหายใจออก)เหล่านั้น ของ(มนุษย์)เหล่านั้น
ด้วยอำนาจกาลที่ออกและเข้าอยู่กินเวลานาน พึงทราบว่า “ยาว” ที่ออกและเข้าอยู่ชั่วเวลาน้อย พึงทราบว่า “สั้น”
[ผู้เจริญอานาปานัสสติกรรมฐานย่อมได้ความปราโมทย์เป็นต้น]
ตตฺรายํ ภิกฺขุ นวหากาเรหิ ทีฆํ อสฺสสนฺโต [501] จ ปสฺสสนฺโต จ “ทีฆํ อสฺสสามิ ปสฺสสามีติ ปชานาติ ฯ
ใน(ลมหายใจเข้าและออก)นั้น ภิกษุนี้ เมื่อหายใจเข้าและหายใจออกยาว โดยอาการ ๙ อย่าง ย่อมรู้ชดั ว่า
“เราหายใจเข้าหายใจออกยาว.”
เอวํ ปชานโต จสฺส, “เอเกนากาเรน กายานุปสฺสนาสติปฏฺฐานภาวนา สมฺปชฺชตีติ เวทิตพฺพา ฯ
ก็เมื่อเธอรู้ชดั อย่างนี้, พึงทราบว่า “การเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ย่อมสำเร็จ ด้วยอาการอันหนึ่ง.”
| ยถาห ปฏิสมฺภิทายํ “กถํ ‘ทีฆํ อสฺสสนฺโต ทีฆํ อสฺสสามีติ ปชานาติ ฯเปฯ รสฺสํ ปสฺสสนฺโต รสฺสํ ปสฺสสามีติ ปชานาติ ฯ
เหมือนอย่างทีท่ ่าน(พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร)กล่าวไว้ในปฏิสัมภิทาว่า
“ถามว่า ‘ภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชดั ว่า ‘เราหายใจเข้ายาว’๑ ฯลฯ เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจออกสั้น’
อย่างไร๒?
ทีฆํ อสฺสาสํ, อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติ,
ทีฆํ ปสฺสาสํ, อทฺธานสงฺขาเต ปสฺสสติ,
ทีฆํ อสฺสาสปฺปสฺสาสํ, อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติปิ ปสฺสสติปิ,
ทีฆํ อสฺสาสปฺปสฺสาสํ, อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสโตปิ ปสฺสสโตปิ ฉนฺโท อุปฺปชฺชติ ฯ
“แก้ว่า ‘ภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาว ย่อมหายใจเข้าในขณะที่นับว่ายาว,
เมื่อหายใจออกยาว ย่อมหายใจออกในขณะที่นับว่ายาว,
เมื่อหายใจเข้าและหายใจออกยาว ย่อมหายใจเข้าบ้าง หายใจออกบ้าง ในขณะที่นับว่ายาว,
ฉันทะย่อมเกิดแก่ภิกษุ ผู้เมื่อหายใจเข้าและหายใจออกยาว หายใจเข้าบ้าง หายใจออกบ้าง ในขณะที่นับว่ายาว,

๑ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๖๕.
๒ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๒๔.
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ฉนฺทวเสน ตโต สุขุมตรํ ทีฆํ อสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติ
ฉนฺทวเสน ตโต สุขุมตรํ ทีฆํ ปสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต ปสฺสสติ
ฉนฺทวเสน ตโต สุขุมตรํ อสฺสาสปฺปสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติปิ ปสฺสสติปิ
ฉนฺทวเสน ตโต สุขุมตรํ ทีฆํ อสฺสาสปฺปสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสโตปิ ปสฺสสโตปิ ปามุชฺชํ อุปฺปชฺชติ ฯ
ภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวละเอียดกว่านั้น ด้วยอำนาจฉันทะ ย่อมหายใจเข้าในขณะที่นับว่ายาว,
เมื่อหายใจออกยาวละเอียดกว่านั้น ด้วยอำนาจฉันทะ ย่อมหายใจออกในขณะที่นับว่ายาว,
เมื่อหายใจเข้าและหายใจออกละเอียดกว่านั้น ด้วยอำนาจฉันทะ ย่อมหายใจเข้าบ้าง หายใจออกบ้าง ในขณะที่นับว่ายาว,
ความปราโมทย์ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ผู้เมื่อหายใจเข้าและหายใจออกยาวละเอียดกว่านั้น ด้วยอำนาจฉันทะ
หายใจเข้าบ้าง หายใจออกบ้าง ในขณะที่นับว่ายาว,
ปามุชฺชวเสน ตโต สุขุมตรํ ทีฆํ อสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติ
ปามุชฺชวเสน ตโต สุขุมตรํ ทีฆํ ปสฺสาสํ ฯเปฯ ทีฆํ อสฺสาสปฺปสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสติปิ ปสฺสสติปิ
เมื่อหายใจเข้ายาวละเอียดกว่านั้น ด้วยอำนาจความปราโมทย์ ย่อมหายใจเข้าในขณะที่นับว่ายาว,
เมื่อหายใจออกยาวละเอียดกว่านั้น ด้วยอำนาจความปราโมทย์ ย่อมหายใจออกในขณะที่นับว่ายาว ฯลฯ
เมื่อหายใจเข้าและหายใจออกยาวละเอียดกว่านั้น ด้วยอำนาจความปราโมทย์ ย่อมหายใจเข้าบ้าง หายใจออกบ้าง
ในขณะที่นับว่ายาว,
ปามุชฺชวเสน ตโต สุขุมตรํ ทีฆํ อสฺสาสปฺปสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเต อสฺสสโตปิ ปสฺสสโตปิ ทีฆํ อสฺสาสปฺปสฺสาสา จิตฺตํ วิวฏฺฏติ,
อุเปกฺขา สณฺฐาติ ฯ
จิตของภิกษุผู้เมื่อหายใจเข้าและหายใจออกยาวละเอียดกว่านั้น ด้วยอำนาจความปราโมทย์
หายใจเข้าบ้าง หายใจออกบ้าง ในขณะที่นับว่ายาว ย่อมหลีกออกจากการหายใจเข้าและหายใจออกยาว,
อุเบกขาย่อมดำรงอยู่.
อิเมหิ นวหากาเรหิ ทีฆํ อสฺสาสปฺปสฺสาสา กาโย อุปฏฺฐานํ,
สติ อนุปสฺสนา ญาณํ, กาโย อุปฏฺฐานํ, โน สติ, สติ อุปฏฺฐานญฺเจว สติ จ,
ตาย สติยา เตน ญาเณน ตํ กายํ อนุปสฺสตีติ
เตน [502] วุจจฺ ติ ‘กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏฺฐานภาวนาติ ฯ
กายคือลมหายใจเข้าและหายใจออกยาว ด้วยอาการ ๙ อย่างเหล่านี้ ย่อมปรากฏ,
สติเป็นอนุปัสสนาญาณ, กายปรากฏ ไม่ใช่สติ, สติปรากฏด้วย เป็นตัวสติด้วย.
ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนั้น ด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น.
เพราะเหตุดังนี้นั้น ท่านจึงกล่าวว่า ‘การเจริญสติปัฏฐาน คือการพิจารณาเห็นกายในกาย๑” ดังนี้.
เอเสว นโย รสฺสปเทปิ ฯ
แม้ในบททีก่ ำหนดด้วยลมสั้น ก็นัยนี้เหมือนกัน.

๑ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๖๕-๒๗๔.
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อยํ ปน วิเสโส ฯ
ส่วนความแปลกกันมีดังต่อไปนี้:ยถา เอตฺถ “ทีฆํ อสฺสาสํ อทฺธานสงฺขาเตติ วุตตฺ ํ, เอวํ อิธ “รสฺสํ อสฺสาสํ อิตฺตรสงฺขาเต อสฺสสตีติ อาคตํ ฯ
ใน(บทที่กำหนดด้วยลมยาว)นั่น ท่านกล่าวไว้วา่ “เมื่อลมหายใจยาว ย่อมหายใจเข้าในขณะที่นับว่ายาว” ดังนี้ ฉันใด,
ใน(บทที่กำหนดด้วยลมสั้น)นี้ ก็มีคำที่มาในบาลีว่า “เมื่อหายใจเข้าสั้น ย่อมหายใจเข้าในขณะที่นับว่าเล็กน้อย” ฉันนั้น.
ตสฺมา ตสฺส วเสน ยาว “เตน วุจฺจติ กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏฺฐานาภาวนาติ ตาว โยเชตพฺพ ํ ฯ
เพราะฉะนั้น พึงประกอบด้วยสามารถแห่งบททีก่ ำหนดว่าสั้นนั้น จนถึงคำว่า
“เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ‘การเจริญสติปัฏฐาน คือการพิจารณาเห็นกายในกาย”.
เอวมยํ อทฺธานวเสน อิตฺตรวเสน จ อิเมหิ นวหิ อากาเรหิ อสฺสาสปฺปสฺสาเส ปชานนฺโต
“ทีฆํ วา อสฺสสนฺโต ‘ทีฆํ อสฺสสามีติ ปชานาติ ฯเปฯ รสฺสํ วา ปสฺสสนฺโต ‘รสฺสํ ปสฺสสามีติ ปชานาตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
ภิกษุนี้ เมื่อรู้ชดั ลมหายใจเข้าและหายใจออกโดยอาการ ๙ อย่างเหล่านี้ ด้วยอำนาจกาลยาวและด้วยอำนาจกาลนิดหน่อย
ดังพรรณนามาฉะนี้ บัณฑิตพึงทราบว่า
“ภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชดั ว่า ‘เราหายใจเข้ายาว’ ฯลฯ หรือเมื่อหายใจออกสั้นย่อมรู้ชดั ว่า ‘เราหายใจออกสั้น’ ดังนี้ .
เอวํ ปชานโต จสฺส ทีโฆ รสฺโส จ อสฺสาโส ปสฺสาโสปิ จ ตาทิโส จตฺตาโร วณฺณา วตฺตนฺติ นาสิกคฺเคว ภิกฺขุโนติ ฯ
อนึ่ง เมื่อภิกษุนั้นรู้อย่างนี้ วรรณะ (คืออาการ) ทั้ง ๔ คือ ลมหายใจเข้ายาวและสั้น แม้ลมหายใจออกก็เช่นนั้น
ย่อมเป็นไปเฉพาะที่ปลายจมูกของภิกษุ ฉะนี้แล.
“สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามีติ ฯเปฯ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ
สกลสฺส อสฺสาสกายสฺส อาทิมชฺฌปริโยสานํ วิทติ ํ กโรนฺโต ปากฏํ กโรนฺโต อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ
สกลสฺส ปสฺสาสกายสฺส อาทิมชฺฌปริโยสานํ วิทิตํ กโรนฺโต ปากฏํ กโรนฺโต ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ
ข้อว่า สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามีติ ฯเปฯ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ มีอธิบายว่า
เธอย่อมสำเหนียกว่า “เราจักทำเบือ้ งต้นท่ามกลาง และทีส่ ดุ แห่งกองลมหายใจเข้าทัง้ สิน้ ให้รแู้ จ้ง คือทำให้ปรากฏหายใจเข้า”
(และ) ย่อมสำเหนียกว่า “เราจักทำเบือ้ งต้นท่ามกลางและทีส่ ดุ แห่งกองลมหายใจออกทัง้ สิน้ ให้รแู้ จ้ง คือทำให้ปรากฏหายใจออก”
เอวํ วิทิตํ กโรนฺโต ปากฏํ กโรนฺโต ญาณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน อสฺสสติ เจว ปสฺสสติ จ
ตสฺมา “อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ วุจฺจติ ฯ
เมื่อเธอทำให้รู้แจ้ง คือทำให้ปรากฏด้วยอาการอย่างนั้น ย่อมหายใจเข้าและหายใจออก ด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยญาณ.
เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า “ย่อมสำเหนียกว่า ‘เราจักหายใจเข้าจักหายใจออก”.
เอกสฺส หิ ภิกฺขุโน จุณณ
ฺ วิคเต๑ อสฺสาสกาเย วา ปสฺสาสกาเย วา อาทิ ปากโฏ โหติ น มชฺฌปริโยสานํ.
โส อาทิเมว ปริคฺคเหตุํ สกฺโกติ มชฺฌปริโยสาเน กิลมติ ฯ
จริงอยู่ เบื้องต้นในกองลมหายใจเข้าหรือในกองลมหายใจออกที่แล่นไปอย่างละเอียด๒ ย่อมปรากฏแก่ภิกษุรูปหนึ่ง,
แต่ท่ามกลางและที่สุดไม่ปรากฏ, เธอสามารถกำหนดได้เฉพาะเบื้องต้นเท่านั้น ย่อมลำบากในท่ามกลางและที่สุด.
๑ วิสุทฺธิมคฺเค ปน จุณฺณวิสเฏติ ทิสฺสติ ฯ
๒ วิสุทธิมรรค. ๒/๖๑ เป็น จุณฺณวิสเฏ. สารัตถทีปนี ๒/๒๙๕ แก้ว่า จุณฺณวิคเตติ อเนกกลาปตาย จุณฺณวิจุณฺณภาเวน วิสเฏ.
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เอกสฺส มชฺฌํ ปากฏํ โหติ น อาทิปริโยสานํ โส [503] มชฺฌเมว ปริคฺคเหตุํ สกฺโกติ อาทิปริโยสาเน กิลมติ ฯ
อีกรูปหนึ่ง ย่อมปรากฏแต่ท่ามกลาง, เบื้องต้นและที่สุด ไม่ปรากฏ,
เธอสามารถกำหนดได้เฉพาะท่ามกลางเท่านั้นย่อมลำบากในเบื้องต้นและที่สุด,
เอกสฺส ปริโยสานํ ปากฏํ โหติ น อาทิมชฺฌํ โส ปริโยสานเมว ปริคฺคเหตุํ สกฺโกติ อาทิมชฺเฌ กิลมติ ฯ
อีกรูปหนึ่ง ย่อมปรากฏแต่ที่สุด, เบื้องต้นและท่ามกลางไม่ปรากฏ,
เธอสามารถกำหนดได้เฉพาะที่สุดเท่านั้น ย่อมลำบากในเบื้องต้นและท่ามกลาง.
เอกสฺส สพฺพมฺปิ ปากฏํ โหติ โส สพฺพมฺปิ ปริคฺคเหตุํ สกฺโกติ น กตฺถจิ กิลมติ ฯ
อีกรูปหนึ่ง ย่อมปรากฏได้แม้ทั้งหมด, เธอสามารถกำหนดได้แม้ทั้งหมด ย่อมไม่ลำบากในส่วนไหนๆ.
ตาทิเสน ภวิตพฺพนฺติ ทสฺเสนฺโต อาห สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามีติ ฯเปฯ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ ฯ
พระผู้มีพระภาคจะทรงชี้วา่ “อันภิกษุพึงเป็นผู้เช่นนั้น” จึงตรัสว่า
“ภิกษุยอ่ มสำเหนียกว่า ‘เราจักรูแ้ จ้งซึง่ กองลมทัง้ ปวงหายใจเข้า ย่อมสำเหนียกว่า ‘เราจักรูแ้ จ้งซึง่ กองลมทัง้ ปวงหายใจออก” ดังนี้.
ตตฺถ สิกฺขตีติ เอวํ ฆฏติ วายมติ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สิกฺขติ ความว่า ย่อมพากเพียร คือพยายามอย่างนั้น.
“โย วา ตถาภูตสฺส สํวโร, อยเมตฺถ อธิสีลสิกฺขา. โย ตถาภูตสฺส สมาธิ, อยํ อธิจิตตฺ สิกฺขา.
ยา ตถาภูตสฺส ปญฺญา, อยํ อธิปญฺญาสิกฺขาติ อิมา ติสฺโส สิกฺขาโย
ตสฺมึ อารมฺมเณ ตาย สติยา เตน มนสิกาเรน สิกฺขติ อาเสวติ ภาเวติ พหุลกี โรตีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ใน(บทว่า สิกฺขติ) นี้ พึงเห็นใจความอย่างนี้วา่
“ความสำรวมของภิกษุผู้เป็นอย่างนั้น นี้ชื่อว่าอธิสีลสิกขา ในอธิการว่าด้วยอานาปานัสสติภาวนานี้,
สมาธิของเธอผู้เป็นอย่างนั้น นี้ชื่อว่า อธิจิตตสิกขา, ปัญญาของเธอผู้เป็นอย่างนั้นนี้ ชื่อว่า อธิปัญญาสิกขา,
เธอย่อมสำเหนียก คือย่อมส้องเสพ เจริญกระทำให้มาก ซึ่งสิกขา ๓ อย่าง ดังพรรณนามานี้
ด้วยสตินั้น ด้วยมนสิการนั้น ในอารมณ์นั้น.
ตตฺถ ยสฺมา ปุริมนเยน เกวลํ อสฺสสิตพฺพํ ปสฺสสิตพฺพเมว จ น อญฺญํ กิญฺจิ กาตพฺพํ.
อิโต ปฏฺฐาย ปน ญาณุปฺปาทนาทีสุ โยโค กรณีโย
ตสฺมา “ตตฺถ อสฺสสามีติ ปชานาติ ปสฺสสามีติ ปชานาตีเตฺวว วตฺตมานกาลวเสน ปาลึ วตฺวา
อิโต ปฏฺฐาย กตฺตพฺพสฺส ญาณุปฺปาทนาทิโน อาการสฺส ทสฺสนตฺถํ สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติอาทินา นเยน
อนาคตวจนวเสน ปาลิ อาโรปิตาติ เวทิตพฺพา ฯ
เพราะว่า โดยนัยก่อน บรรดา(สองนัย)นั้น ภิกษุพึงหายใจเข้าและหายใจออกอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ต้องทำกิจอะไรๆ อื่น,
แต่จำเดิมแต่เวลาทีร่ ู้ชัดลมหายใจเข้าและหายใจออกนี้ไป ควรทำความพากเพียรในอาการที่ให้ญาณเกิดขึ้นเป็นต้น:
เพราะฉะนั้น (ผู้ศึกษา)พึงทราบว่า
“ในนัยก่อน พระผู้มพี ระภาคตรัสบาลีไว้ดว้ ยอำนาจเป็นวัตตมานาวิภัตติวา่
‘ย่อมรู้ชัดว่า เราหายใจเข้า, ย่อมรู้ชดั ว่า เราหายใจออก’ เท่านั้น
แล้วยกพระบาลีขึ้นด้วยอำนาจคำที่เป็นอนาคตกาลโดยนัยมีอาทิวา่

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [ผู้เจริญอานาปานัสสติกรรมฐานย่อมได้ความปราโมทย์เป็นต้น] • หน้า ๗๙๑

‘เธอย่อมสำเหนียกว่า ‘เราจักรู้แจ้ง ซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเข้า” ดังนี้
เพื่อจะทรงแสดงอาการที่ให้ญาณเกิดขึ้นเป็นต้น ซึ่งควรทำจำเดิมแต่กาลนี้ไป.
[ภิกษุกำหนดกรรมฐานแล้ว กายสังขารจึงสงบ]
“ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามีติ ฯเปฯ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ
โอฬาริกํ กายสงฺขารํ ปสฺสมฺเภนฺโต ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺโต นิโรเธนฺโต วูปสเมนฺโต อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ
ข้อว่า ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามีติ ฯเปฯ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ความว่า
เธอย่อมสำเหนียกว่า “เราจักเป็นผู้สงบคือ ระงับ ดับ ได้แก่ ให้กายสังขารที่หยาบสงบไป หายใจเข้าหายใจออก”.
[504] "ตเตฺรวํ โอฬาริกสุขุมตา จ ปสฺสทฺธิ จ เวทิตพฺพา ฯ

ในคำว่า จักเป็นผู้ระงับกายสังขารที่หยาบ นั้น พึงทราบความที่ลมเป็นของหยาบและละเอียด และความระงับอย่างนี้ คือ:อิมสฺส หิ ภิกฺขุโน ปุพฺเพ อปริคฺคหิตกาเล กาโย จ จิตฺตญฺจ สทรถา โหนฺติ.
โอฬาริกานํ กายจิตตฺ านํ โอฬาริกตฺเต อวูปสนฺเต, อสฺสาสปฺปสฺสาสาปิ โอฬาริกา โหนฺติ พลวตรา หุตวฺ า ปวตฺตนฺติ.
นาสิกา นปฺปโหติ. มุเขน อสฺสสนฺโตปิ ปสฺสสนฺโตปิ ติฏฺฐติ ฯ
ก็ในกาลก่อน คือในเวลาที่ภกิ ษุนี้ ยังไม่ได้กำหนดกรรมฐาน กายและจิตยังมีความกระวนกระวาย ยังหยาบ.๑
เมื่อกายและจิตซึ่งเป็นของหยาบ ยังไม่สงบ, แม้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ก็เป็นของหยาบ
คือเป็นไปเกินกำลัง จมูกไม่พอหายใจ ต้องยืนหายใจเข้าบ้าง หายใจออกบ้าง ทางปาก.
ยทา ปนสฺส กาโยปิ จิตตฺ มฺปิ ปริคฺคหิตา โหนฺติ, ตทา เต สนฺตา โหนฺติ วูปสนฺตา ฯ
ต่อเมื่อใด กายก็ดี จิตก็ดี เป็นของอันเธอกำหนดแล้ว, เมื่อนั้น (กายและจิต)นั้นจึงเป็นของสงบระงับ.
เตสุ สนฺเตสุ, อสฺสาสปฺปสฺสาสา สุขุมา หุตฺวา ปวตฺตนฺติ “อตฺถิ นุโข, นตฺถีติ วิเจตพฺพาการปฺปตฺตา โหนฺติ ฯ
ครั้นเมื่อ(กายและจิต)นั้นสงบแล้ว, ลมหายใจเข้าและหายใจออกย่อมเป็นไปละเอียด
คือเป็นสภาพถึงอาการที่จะต้องค้นหาว่า “มีอยู่หรือไม่หนอ”.
เสยฺยถาปิ ปุริสสฺส ธาวิตวฺ า ปพฺพตา วา โอโรหิตวฺ า มหาภารํ วา สีสโต โอโรเปตฺวา ฐิตสฺส โอฬาริกา อสฺสาสปฺปสฺสาสา โหนฺติ.
นาสิกา นปฺปโหติ. มุเขน อสฺสสนฺโตปิ ปสฺสสนฺโตปิ ติฏฺฐติ ฯ
เปรียบเหมือนลมหายใจเข้าและหายใจออก ของบุรุษผู้วิ่งลงจากภูเขา หรือผู้ปลงของหนักลงจากศีรษะ แล้วยืนอยู่
ย่อมเป็นของหยาบ. จมูกไม่พอหายใจ. ต้องยืนหายใจเข้าบ้าง หายใจออกบ้างทางปาก.
ยทา ปเนส ตํ ปริสฺสมํ วิโนเทตฺวา นหาตฺวา จ ปิวิตวฺ า จ อลฺลสาฏกํ หทเย กตฺวา สีตาย ฉายาย นิปนฺโน โหติ
อถสฺส เต อสฺสาสปฺปสฺสาสา สุขุมา โหนฺติ “อตฺถิ นุโข นตฺถีติ วิเจตพฺพาการปฺปตฺตา ฯ
ต่อเมื่อใด เขาบรรเทาความกระวนกระวายนั้นเสีย อาบและดื่มน้ำแล้ว เอาผ้าเปียกคลุมที่หน้าอก นอนพักที่ร่มไม้เย็นๆ,
เมือ่ นัน้ ลมหายใจเข้าและหายใจออกนัน้ ของเขา จึงเป็นของละเอียด คือถึงอาการทีจ่ ะต้องค้นหาว่า “มีอยูห่ รือไม่หนอ” แม้ฉนั ใด.

๑ ศัพท์ว่า โอฬาริกานํ ให้แก้เป็น โอฬาริกา เป็นบทคุณของกายและจิต. วิสุทธิมรรคภาค ๒/๖๒ ก็เป็นอย่างนี้.

หน้า ๗๙๒ • ตติยปาราชิกวณฺณนา • [ภิกษุกำหนดกรรมฐานแล้ว กายสังขารจึงสงบ]

เอวเมว อิมสฺส ภิกฺขุโน ปุพฺเพ อปริคฺคหิตกาเล กาโย จ ฯเปฯ วิเจตพฺพาการปฺปตฺตา โหนฺติ ฯ
ในกาลก่อน คือในเวลาที่ภิกษุนี้ยังไม่ได้กำหนดกรรมฐาน กายและจิต ฯลฯ คือถึงอาการทีต่ ้องค้นหาว่า “มีอยู่หรือไม่หนอ”
ฉันนั้นเหมือนกัน.
ตํ กิสฺส เหตุ ฯ
ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร?
ตถาหิสฺส ปุพฺเพ อปริคฺคหิตกาเล โอฬาริโกฬาริเก กายสงฺขาเร ปสฺสมฺเภมีติ อาโภคสมนฺนาหารมนสิการปจฺจเวกฺขณา นตฺถิ ฯ
ปริคฺคหิตกาเล ปน อตฺถิ ฯ
เพราะความจริงเป็นอย่างนั้น ในกาลก่อน คือในเวลาที่เธอยังมิได้กำหนดกรรมฐาน
การคำนึง การประมวลมา การมนสิการ และการพิจารณาว่า “เราจะระงับกายสังขารส่วนหยาบๆ” ดังนี้ หามีแก่เธอนั้นไม่.
แต่ในเวลาที่เธอกำหนดแล้ว จึงมีได้.
เตนสฺส อปริคฺคหิตกาลโต ปริคฺคหิตกาเล กายสงฺขาโร สุขุโม โหติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ในเวลาที่กำหนดกรรมฐาน กายสังขารของเธอนั้น จึงเป็นของละเอียด กว่าเวลาที่ยังไม่ได้กำหนด.
เตนาหุ โปราณา [505] “สารทฺเธ กาเย จิตฺเต จ, อธิมตฺตํ ปวตฺตติ. อสารทฺธมฺหิ กายมฺหิ, สุขุมํ สมฺปวตฺตตีติ ฯ
เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า
“เมื่อกายและจิต ยังระส่ำระสายอยู่ (กายสังขาร)ย่อมเป็นไปเกินประมาณ,
เมื่อกายและจิต ไม่ระส่ำระสาย (กายสังขาร)ย่อมเป็นไปละเอียด.”
[กายสังขารในฌานชั้นสูงขึ้นไปย่อมละเอียดไปตามลำดับ]
ปริคฺคเหปิ โอฬาริโก. ปฐมชฺฌานูปจาเร สุขุโม ฯ
(กายสังขาร)แม้ในเวลากำหนด ก็ยังหยาบ. (แต่) ในอุปจารแห่งปฐมฌาน ละเอียด.
ตสฺมิมฺปิ โอฬาริโก. ปฐมชฺฌาเน สุขุโม ฯ
ถึงแม้ในอุปจารแห่ง(ปฐมฌาน)นั้น ก็ยังหยาบ. ในปฐมฌาน ละเอียด.
ปฐมชฺฌาเน จ ทุติยชฺฌานูปจาเร จ โอฬาริโก. ทุติยชฺฌาเน สุขุโม ฯ
ในปฐมฌานและในอุปจารแห่งทุติยฌานยังหยาบ. ในทุติยฌาน ละเอียด.
ทุติยชฺฌาเน จ ตติยชฺฌานูปจาเร จ โอฬาริโก ตติยชฺฌาเน สุขุโม ฯ
ในทุติยฌานและในอุปจารแห่งตติยฌาน ยังหยาบ. ในตติยฌานละเอียด.
ตติยชฺฌาเน จ จตุตฺถชฺฌานูปจาเร จ โอฬาริโก. จตุตฺถชฺฌาเน อติสุขุโม อปฺปวตฺติเมว ปาปุณาติ ฯ
ในตติยฌานและอุปจารแห่งจตุตถฌาน ยังหยาบ. ในจตุตถฌานละเอียดยิ่งนัก ถึงความไม่เป็นไปทีเดียว.
อิทํ ตาว ทีฆภาณกสํยตุ ฺตภาณกานํ มตํ ฯ
คำนี้ เป็นมติของพระอาจารย์ผู้กล่าวทีฆนิกายและสังยุตตนิกายก่อน.

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [กายสังขารในฌานชั้นสูงขึ้นไปย่อมละเอียดไปตามลำดับ] • หน้า ๗๙๓

มชฺฌิมภาณกา ปน “ปฐมชฺฌาเน โอฬาริโก. ทุติยชฺฌานูปจาเร สุขุโมติ
เอวํ เหฏฺฐิมเหฏฺฐิมชฺฌานโต อุปรูปริชฺฌานูปจาเรปิ สุขุมตรํ อิจฺฉนฺติ ฯ
ส่วนพระอาจารย์ทั้งหลายผู้กล่าวมัชฌิมนิกาย
ย่อมปรารถนาความละเอียดกว่ากัน แม้ในอุปจารแห่งฌานชั้นสูงๆ ขึ้นไปกว่าฌานชั้นต่ำๆ อย่างนี้ คือ
“กายสังขารที่เป็นไปในปฐมฌาน ยังเป็นของหยาบ. ในอุปจารแห่งทุติยฌาน จึงจัดว่าละเอียด” ดังนี้เป็นต้น.
สพฺเพสํเยว ปน มเตน “อปริคคฺ หิตกาเล ปวตฺตกายสงฺขาโร ปริคฺคหิตกาเล ปฏิปฺปสฺสมฺภติ.
ปริคฺคหิตกาเล ปวตฺตกายสงฺขาโร ปฐมชฺฌานูปจาเร ฯเปฯ
จตุตฺถชฺฌานูปจาเร ปวตฺตกายสงฺขาโร จตุตฺถชฺฌาเณ ปฏิปฺปสฺสมฺภติ ฯ
ก็ตามมติของพระอาจารย์ทั้งหมดนั้นแล (ควรทราบ) ดังนี้ว่า
“กายสังขารที่เป็นไปในเวลาที่ยังมิได้กำหนด (กรรมฐาน) ย่อมระงับไปในเวลาที่กำหนดแล้ว,
กายสังขารที่เป็นไปในเวลาที่ได้กำหนด ย่อมระงับไปในอุปจารแห่งปฐมฌาน ฯลฯ
กายสังขารที่เป็นไปในอุปจารแห่งจตุตถฌาน ย่อมระงับไปในจตุตถฌาน”.
อยํ ตาว สมเถ นโย ฯ
ในสมถะมีนัยเท่านี้ก่อน.
วิปสฺสนายํ ปน
อปริคฺคเห ปวตฺโต กายสงฺขาโร โอฬาริโก มหาภูตปริคฺคเห สุขุโม โสปิ โอฬาริโก อุปาทารูปปริคฺคเห สุขุโม,
โสปิ โอฬาริโก สกลรูปปริคฺคเห สุขุโม โสปิ โอฬาริโก อรูปปริคฺคเห สุขุโม,
โสปิ โอฬาริโก รูปารูปปริคฺคเห สุขุโม โสปิ โอฬาริโก ปจฺจยปริคฺคเห สุขุโม,
โสปิ โอฬาริโก สปจฺจยนามรูปทสฺสเน สุขุโม โสปิ โอฬาริโก ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนาย สุขุโม,
โสปิ ทุพพฺ ลวิปสฺสนาย โอฬาริโก พลววิปสฺสนาย สุขุโม ฯ
ส่วนในวิปัสสนา พึงทราบนัยดังนี้:กายสังขารที่เป็นไปในเมื่อยังมิได้กำหนด ยังหยาบ ในการกำหนดมหาภูตรูปละเอียด,
แม้การกำหนดมหาภูตรูปนั้น ก็ยังหยาบ, ในการกำหนดอุปาทายรูป ละเอียด,
แม้การกำหนดอุปาทายรูปนั้น ก็ยังหยาบ, ในการกำหนดรูปทั้งสิ้นละเอียด,
แม้การกำหนดรูปทั้งสิ้นนั้น ก็ยังหยาบ, ในการกำหนดอรูปละเอียด,
แม้การกำหนดอรูปนั้น ก็ยังหยาบ, ในการกำหนดรูปและอรูปละเอียด,
แม้การกำหนดรูปและอรูปนั้น ก็ยังหยาบ, ในการกำหนดปัจจัยละเอียด,
แม้การกำหนดปัจจัยนั้น ก็ยังหยาบ, ในการเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัย ละเอียด,
แม้การเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยนั้น ก็ยังหยาบ, ในวิปัสสนาที่ประกอบด้วยลักษณะและอารมณ์ ละเอียด,
แม้นั้นก็ยังหยาบในวิปัสสนาที่มกี ำลังเพลา, ในวิปัสสนาที่มีกำลังจึงจัดว่าละเอียด,
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ตตฺถ [506] ปุพฺเพ วุตตฺ นเยเนว ปุริมสฺส ปุริมสฺส ปจฺฉิเมน ปจฺฉิเมน ปสฺสทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ
ใน(วิปัสสนานัย)นั้น พึงทราบความสงบไป แห่ง(ลมอัสสาสะและปัสสาสะ)ก่อนๆ
ด้วย(ลมอัสสาสะและปัสสาสะ)หลังๆ โดยนัยกล่าวแล้วในก่อนนั่นแล.
เอวเมตฺถ โอฬาริกสุขุมตา จ ปสฺสทฺธิ จ เวทิตพฺพา ฯ
ใน(คำว่า ระงับกายสังขารที่หยาบ) นี้ พึงทราบความที่ลมหยาบละเอียดและสงบไป โดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้แล.
ปฏิสมฺภิทายํ ปนสฺส สทฺธึ โจทนาโสธนาหิ เอวมตฺโถ วุตฺโต ฯ
ส่วนในปฏิสัมภิทา (พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร) กล่าวเนื้อความแห่งบทนั้น พร้อมกับคำท้วงและคำแก้ให้กระจ่าง อย่างนี้:| “กถํ ฯ
ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามิ ฯเปฯ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ
“ภิกษุย่อมสำเหนียกอย่างไร?
ย่อมสำเหนียก (อย่างนี้) ว่า “เราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า, ย่อมสำเหนียกว่า ‘เราจักระงับกายสังขารหายใจออก.”
กตเม กายสงฺขารา ฯ
ทีฆํ อสฺสาสา กายิกา. เอเต ธมฺมา กายปฏิพทฺธา กายสงฺขารา. เต กายสงฺขาเร ปสฺสมฺเภนฺโต นิโรเธนฺโต วูปสเมนฺโต สิกฺขติ.
ทีฆํ ปสฺสาสา กายิกา เอเต ธมฺมา ฯเปฯ
รสฺสํ อสฺสาสา รสฺสํ ปสฺสาสา. สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสาสา สพฺพกายปฏิสํเวที ปสฺสาสา กายิกา.
เอเต ธมฺมา กายปฏิพทฺธา กายสงฺขารา. เต กายสงฺขาเร ปสฺสมฺเภนฺโต นิโรเธนฺโต วูปสเมนฺโต สิกฺขติ ฯ
กายสังขารเป็นไฉน?
ลมหายใจเข้ายาว เป็นไปทางกาย. ธรรมเหล่านี้เนื่องด้วยกาย เป็นกายสังขาร.
ภิกษุระงับ คือดับ สงบกายสังขารเหล่านั้น สำเหนียกอยู่.
ลมหายใจออกยาวเป็นไปทางกาย. ธรรมเหล่านี้เนื่องด้วยกาย เป็นกายสังขาร.
ภิกษุระงับ คือดับ สงบกายสังขารเหล่านั้น สำเหนียกอยู่.
ลมหายใจเข้าสั้น ลมหายใจออกสั้น.
ลมที่ภิกษุรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเข้า ลมที่ภกิ ษุรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจออก เป็นไปทางกาย.
ธรรมเหล่านี้เนื่องด้วยกาย เป็นกายสังขาร. ภิกษุระงับ คือดับ สงบกายสังขารเหล่านั้น สำเหนียกอยู่.
ยถารูเปหิ กายสงฺขาเรหิ ยา กายสฺส อานมนา วินมนา สนฺนมนา ปณมนา อิญฺชนา ผนฺทนา จลนา กมฺปนา
“ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ “ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ
ความอ่อนไป ความน้อมไป ความเอนไป ความโอนไป ความหวั่นไป ความดิ้นรน ความโยก ความโคลง แห่งกาย
เพราะกายสังขารเห็นปานใด, ภิกษุย่อมสำเหนียกว่า ‘เราจักระงับกายสังขารเห็นปานนั้น หายใจเข้า’.
ย่อมสำเหนียกว่า ‘เราจักระงับกายสังขารเห็นปานนั้น หายใจออก.'
ยถารูเปหิ กายสงฺขาเรหิ ยา กายสฺส น อานมนา น วินมนา น สนฺนมนา น ปณมนา อนิญฺชนา อผนฺทนา อจลนา อกมฺปนา.
“สนฺตํ สุขุมํ ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ
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ความไม่ออ่ นไป ความไม่นอ้ มไป ความไม่เอนไป ความไม่โอนไป ความไม่หวัน่ ไหว ความไม่ดน้ิ รน ความไม่โยก ความไม่โคลงแห่งกาย
เพราะกายสังขารเห็นปานใด, ภิกษุยอ่ มสำเหนียกว่า ‘เราจักระงับกายสังขารทีล่ ะเอียดสุขมุ เห็นปานนัน้ หายใจเข้า หายใจออก'.
อิติ กิร “ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ. “ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ
หากว่าภิกษุสำเหนียกอยู่อย่างนี้ ว่า ‘เราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า’ ย่อมสำเหนียกว่า ‘เราจักระงับกายสังขารหายใจออก.'
เอวํ สนฺเต, วาตูปลทฺธิยา จ ปภาวนา น โหติ. อสฺสาสปฺปสฺสาสานญฺจ ปภาวนา น โหติ. อานาปานสฺสติยา จ ปภาวนา น โหติ.
[507] อานาปานสฺสติสมาธิสฺส จ ปภาวนา น โหติ. น จ ตํ สมาปตฺตึ ปณฺฑิตา สมาปชฺชนฺติปิ วุฏฺฐหนฺติปิ ฯ
เมื่อเป็นอย่างนั้น ความได้ลม๑ (อัสสาสะและปัสสาสะ) ก็ไม่เป็นไป (คือไม่เกิดขึ้น).
ลมอัสสาสะและปัสสาสะ ก็ไม่เป็นไป, อานาปานัสสติก็ไม่เป็นไป, อานาปานัสสติสมาธิ ก็ไม่เป็นไป,
และสมาบัตินั้น บัณฑิตทั้งหลายจะเข้าบ้าง จะออกบ้าง ก็หาไม่.
อิติ กิร “ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ
ถ้าหากว่าภิกษุ สำเหนียกอยู่อย่างนี้ว่า ‘เราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า หายใจออก.’
เอวํ สนฺเต, วาตูปลทฺธิยา จ ปภาวนา โหติ. อสฺสาสปฺปสฺสาสานญฺจ ปภาวนา โหติ. อานาปานสฺสติยา จ ปภาวนา โหติ.
อานาปานสฺสติสมาธิสฺส จ ปภาวนา โหติ. ตญฺจ นํ สมาปตฺตึ ปณฺฑิตา สมาปชฺชนฺติปิ วุฏฐฺ หนฺติปิ ฯ
เมื่อเป็นอย่างนี้, ความได้ลม๒ (อัสสาสะและปัสสาสะ) ย่อมเป็นไป (คือเกิดขึ้น), ลมอัสสาสะและปัสสาสะ ย่อมเป็นไป,
อานาปานัสสติ ย่อมเป็นไป, อานาปานัสสติสมาธิ ย่อมเป็นไป, และสมาบัตินั้น บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมเข้าบ้าง ย่อมออกบ้าง.
ยถากถํ วิย ฯ
(ข้อนั้น) เปรียบเหมือนอะไร?
เสยฺยถาปิ กํเส อาโกฏฺฏิเต, ปฐมํ โอฬาริกา สทฺทา ปวตฺตนฺติ ฯ
เปรียบเหมือนเมื่อบุคคลตีกังสดาล, เสียงดัง (เสียงหยาบ) ย่อมกระจายไปก่อน.
โอฬาริกานํ สทฺทานํ นิมิตตฺ ํ สุคฺคหิตตฺตา สุมนสิกตตฺตา สูปธาริตตฺตา,
นิรุทฺเธปิ โอฬาริเก สทฺเท, อถ ปจฺฉา สุขุมกา สทฺทา ปวตฺตนฺติ.
สุขุมกานํ สทฺทานํ นิมิตตฺ ํ สุคฺคหิตตฺตา สุมนสิกตตฺตา สูปธาริตตฺตา,
นิรุทฺเธปิ สุขุมเก สทฺเท, อถ ปจฺฉา สุขุมสทฺทนิมิตฺตารมฺมณตาปิ จิตฺตํ ปวตฺตติ ฯ
เพราะกำหนด ใส่ใจ จำไว้ด้วยดี ซึ่งนิมิตแห่งเสียงดัง, แม้เมื่อเสียงดังดับไปแล้ว,
ต่อมา เสียงละเอียด (เสียงครวญ) ย่อมกระจายไปภายหลัง.
เพราะกำหนด ใส่ใจ จำไว้ด้วยดีซึ่งนิมิตแห่งเสียงครวญ, แม้เมื่อเสียงครวญดับไปแล้ว,
ต่อมา จิตย่อมเป็นไปภายหลัง แม้เพราะมีนิมิตแห่งเสียงครวญเป็นอารมณ์.

๑ วาตปลทฺธิ ความสำเหนียก, กำหนดหมายลม.
๒ วาตปลทฺธิ ความสำเหนียก, กำหนดหมายลม.
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เอวเมว ปฐมํ โอฬาริกา อสฺสาสปฺปสฺสาสา ปวตฺตนฺติ.
โอฬาริกานํ อสฺสาสปฺปสฺสาสานํ นิมิตฺตํ สุคฺคหิตตฺตา สุมนสิกตตฺตา สูปธาริตตฺตา, นิรุทฺเธปิ โอฬาริเก อสฺสาสปฺปสฺสาเส,
อถ ปจฺฉา สุขุมกา อสฺสาสปฺปสฺสาสา ปวตฺตนฺติ.
สุขุมกานํ อสฺสาสปฺปสฺสาสานํ นิมิตฺตํ สุคฺคหิตตฺตา สุมนสิกตตฺตา สูปธาริตตฺตา, นิรุทฺเธปิ สุขุมเก อสฺสาสปฺปสฺสาเส,
อถ ปจฺฉา สุขุมอสฺสาสปฺปสฺสาสนิมติ ฺตารมฺมณตาปิ จิตตฺ ํ น วิกฺเขปํ คจฺฉติ ฯ
ข้อนี้ก็เหมือนกันฉะนั้น ลมหายใจเข้าและหายใจออกที่หยาบ ย่อมไปก่อน,
เพราะกำหนด ใส่ใจ จำไว้ด้วยดี ซึ่งนิมิตแห่งลมหายใจเข้าและหายใจออกที่หยาบ,
เมื่อลมหายใจเข้าและหายใจออกที่หยาบ แม้ดับไปแล้ว, ต่อมาลมหายใจเข้าและหายใจออกที่ละเอียด ย่อมเป็นไปภายหลัง.
เพราะกำหนดใส่ใจจำไว้ด้วยดี ซึ่งนิมิตแห่งลมหายใจเข้าและหายใจออกที่ละเอียด,
เมื่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่ละเอียดแม้ดับไปแล้ว, ต่อมาจิตไม่ถึงความฟุ้งซ่านในภายหลัง
แม้เพราะมีนิมิตแห่งลมหายใจเข้าและหายใจออกที่ละเอียดเป็นอารมณ์.
เอวํ สนฺเต, วาตูปลทฺธิยา จ ปภาวนา โหติ. อสฺสาสปฺปสฺสาสานญฺจ ปภาวนา โหติ. อานาปานสฺสติยา จ ปภาวนา โหติ.
[508] อานาปานสฺสติสมาธิสฺส จ ปภาวนา โหติ. ตญฺจ นํ สมาปตฺตึ ปณฺฑิตา สมาปชฺชนฺติปิ วุฏฐฺ หนฺติปิ ฯ
เมื่อเป็นอย่างนี้ ความได้ลม (อัสสาสะและปัสสาสะ) ย่อมเป็นไป, ลมอัสสาสะและปัสสาสะ ย่อมเป็นไป,
อานาปานัสสติ ย่อมเป็นไป, อานาปานัสสติสมาธิ ย่อมเป็นไป, และสมาบัตินั้น บัณฑิตทั้งหลายย่อมเข้าบ้าง ย่อมออกบ้าง.
ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสาสปฺปสฺสาสา กาโย อุปฏฺฐานํ. สติ อนุปสฺสนา ญาณํ, กาโย อุปฏฺฐานํ, โน สติ.
สติ อุปฏฺฐานญฺเจว สติ จ. ตาย สติยา เตน ญาเณน ตํ กายํ อนุปสฺสตีติ เตน วุจจฺ ติ “กาเย กายานุปสฺสนาสติปฏฺฐานภาวนาติ ฯ |
กาย คือ ความที่บุคคลระงับกายสังขารหายใจเข้าและหายใจออก ย่อมปรากฏ.
สติเป็นอนุปัสสนาญาณ, กายย่อมปรากฏ, ไม่ใช่สติ. สติปรากฏด้วย เป็นตัวสติด้วย.
ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น, เพราะเหตุดังนี้นั้น
ท่านจึงกล่าวว่า “การเจริญสติปัฏฐานคือการพิจารณาเห็นกายในกาย๑” ดังนี้.
อยํ ตาเวตฺถ กายานุปสฺสนาวเสน วุตตฺ สฺส ปฐมจตุกฺกสฺส อนุปุพพฺ ปทวณฺณนา ฯ
ใน(บทว่า ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ) นี้ มีการพรรณนาตามลำดับบท แห่งปฐมจตุกกะ
ซึ่งตรัสไว้ดว้ ยสามารถแห่งกายานุปัสสนาเพียงเท่านี้ก่อน.
ยสฺมา ปเนตฺถ อิทเมว จตุกฺกํ อาทิกมฺมิกสฺส กมฺมฏฺฐานวเสน วุตฺตํ.
อิตรานิ ปน ตีณิ จตุกฺกานิ เอตฺถ ปตฺตชฺฌานสฺส เวทนาจิตตฺ ธมฺมานุปสฺสนาวเสน วุตตฺ านิ.
ตสฺมา อิทํ กมฺมฏฺฐานํ ภาเวตฺวา อานาปานจตุตฺถชฺฌานปทฏฺฐานาย วิปสฺสนาย สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตํ ปาปุณิตกุ าเมน
พุทธฺ ปุตฺเตน, ยํ กาตพฺพํ, ตํ สพฺพํ อิเธว ตาว อาทิกมฺมกิ สฺส กุลปุตตฺ สฺส วเสน อาทิโต ปภูติ เอวํ เวทิตพฺพํ ฯ
แต่เพราะใน(อธิการ)นี้ จตุกกะนี้เท่านั้น ตรัสไว้ดว้ ยสามารถแห่งกรรมฐานของกุลบุตรผู้เริ่มทำ,
ส่วนอีก ๓ จตุกกะนอกนี้ ตรัสไว้ด้วยสามารถแห่งเวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา
ของกุลบุตรผู้บรรลุฌานแล้ว ใน(ปฐมจตุกกะ)นี.้
ฉะนั้น พุทธบุตร ผู้ปรารถนาจะเจริญกรรมฐานนี้ แล้วบรรลุพระอรหัต พร้อมกับปฏิสัมภิทา ด้วยวิปัสสนา
๑ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๗๘-๒๘๐.

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [กายสังขารในฌานชั้นสูงขึ้นไปย่อมละเอียดไปตามลำดับ] • หน้า ๗๙๗

อันมีอานาปานจตุตถฌานเป็นปทัฏฐาน ควรทราบกิจทีต่ นควรทำก่อนทั้งหมด ตั้งแต่ต้น
ใน(อธิการแห่งอานาปานัสสติกรรมฐาน)นี้แล ด้วยสามารถแห่งกุลบุตรผู้เริ่มทำ.
[กุลบุตรจะเรียนกรรมฐาน ต้องบำเพ็ญศีลให้บริสุทธิ์ก่อน]
จตุพฺพธิ ํ ตาว สีลํ วิโสเธตพฺพํ ฯ
กุลบุตรควรชำระศีล ๔ อย่างให้หมดจดก่อน.
ตตฺถ ติวธิ า วิโสธนา อนาปชฺชนํ, อาปนฺนวุฏฺฐานํ, กิเลเสหิ จ อปฏิปีฬนํ ฯ
ใน(ศีล)นั้น มีวธิ ีชำระให้หมดจด ๓ อย่าง คือ ไม่ต้องอาบัติ, ออกจากอาบัติทตี่ ้องแล้ว, และ ไม่เศร้าหมองด้วยกิเลสทั้งหลาย.
เอวํ วิสุทฺธสีลสฺส หิ ภาวนา สมฺปชฺชติ ฯ
จริงอยู่ ภาวนาย่อมสำเร็จแก่กุลบุตรผู้มีศีลอย่างนั้น.
ยมิทํ “เจติยงฺคณวตฺตํ โพธิองฺคณวตฺตํ อุปชฺฌายวตฺตํ อาจริยวตฺตํ ชนฺตาฆรวตฺตํ อุโปสถาคารวตฺตํ
เทฺวอสีตกิ ฺขนฺธกวตฺตานิ จุทฺทสวิธํ มหาวตฺตนฺติ อิเมสํ วเสน อภิสมาจาริกสีลํ วุจจฺ ติ, ตมฺปิ สาธุกํ ปริปูเรตพฺพํ ฯ
กุลบุตรควรบำเพ็ญ แม้ศีลที่ท่านเรียกว่าอภิสมาจาริกศีล ให้บริบูรณ์ดีเสียก่อน ด้วยอำนาจ(วัตร)เหล่านี้ คือ
“วัตรทีล่ านพระเจดีย์ วัตรทีล่ านต้นโพธิ์ อุปชั ฌายวัตร อาจริยวัตร วัตรทีเ่ รือนไฟ วัตรทีโ่ รงอุโบสถ ขันธกวัตร ๘๒ มหาวัตร ๑๔”.
โย หิ “อหํ สีลํ รกฺขามิ, กึ อาภิสมาจาริเกน กมฺมนฺติ [509] วเทยฺย, “ตสฺส สีลํ ปริปูริสฺสตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ ฯ
จริงอยู่ กุลบุตรใด พึงกล่าวว่า “เรารักษาศีลอยู่, กรรมด้วยอภิสมาจาริกวัตรจะมีประโยชน์อะไร?”
ข้อที่ศีลของกุลบุตรนั้น จักบริบูรณ์ได้ นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้.
อาภิสมาจาริกวตฺเต ปน ปริปูเร๑, สีลํ ปริปูรติ ฯ สีเล ปริปูเร๑, สมาธิ คพฺภํ คณฺหาติ ฯ
แต่เมื่ออภิสมาจาริกวัตรบริบูรณ์, ศีลก็จะบริบูรณ์. เมื่อศีลบริบูรณ์, สมาธิย่อมถือเอาห้อง.
วุตฺตํ เหตํ ภควตา “โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาภิสมาจาริกํ ธมฺมํ อปริปูเรตฺวา สีลานิ ปริปูเรสฺสตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชตีติ ฯ
สมจริงดังพระดำรัส ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ข้อที่ภิกษุนั้นหนอ ไม่บำเพ็ญธรรม
คือ อภิสมาจาริกวัตร ให้บริบูรณ์แล้ว จักบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ได้ นั่นมิใช่ฐานะทีจ่ ะมีได้”
วิตฺถาเรตพฺพํ ฯ
เรื่องนี้ควรให้พิสดาร.
ตสฺมาเนน ยมฺปิทํ เจติยงฺคณวตฺตาทิ อาภิสมาจาริกํ วุจฺจติ, ตมฺปิ สาธุกํ ปริปูเรตพฺพํ ฯ
เพราะเหตุฉะนัน้ กุลบุตรนีค้ วรบำเพ็ญแม้วตั ร มีเจติยงั คณวัตรเป็นต้น ทีท่ า่ นเรียกว่า อภิสมาจาริกวัตร ให้บริบรู ณ์ดว้ ยดีเสียก่อน.

๑ ปริปุณฺเณ ฯ

หน้า ๗๙๘ • ตติยปาราชิกวณฺณนา • [กุลบุตรจะเรียนกรรมฐาน ต้องบำเพ็ญศีลให้บริสุทธิ์ก่อน]

ตโต
“‘อาวาโส จ กุลํ ลาโภ
อทฺธานํ ญาติ อาพาโธ

คโณ กมฺเมน ปญฺจมํ
คณฺโฐ อิทฺธตี ิ เต ทสาติ ฯ

เอวํ วุตฺเตสุ ทสสุ ปลิโพเธสุ โย ปลิโพโธ อตฺถิ, โส อุปจฺฉินฺทิตพฺโพ ฯ
(เบื้องหน้า)แต่(การชำระศีลให้หมดจด)นั้น ก็ควรตัดปลิโพธ (ความกังวล) (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ซึ่งมีอยู่
ในบรรดาปลิโพธ ๑๐ อย่างที่(พระอาจารย์ทั้งหลาย)กล่าวไว้ อย่างนี้ว่า
“ปลิโพธ (ความกังวล) ๑๐ อย่างนั้น คือ ‘อาวาส, ตระกูล, ลาภ (คือปัจจัย ๔),
คณะ (คือหมู่), การงาน (คือการก่อสร้าง) เป็นที่คำรบห้า,
อัทธานะ (คือเดินทางไกล), ญาติ, อาพาธ, คัณฐะ (คือการเรียนปริยัติ), และฤทธิ์”
เอวํ อุปจฺฉินฺนปลิโพเธน กมฺมฏฺฐานํ อุคฺคเหตพฺพํ ฯ
กุลบุตรผูต้ ัดปลิโพธได้อย่างนี้แล้ว จึงควรเรียนกรรมฐาน.
[กรรมฐาน ๒ พร้อมทั้งอธิบาย]
ตํ ทุพพฺ ิธํ โหติ สพฺพตฺถกกมฺมฏฺฐานญฺจ ปาริหาริยกมฺมฏฺฐานญฺจ ฯ
กรรมฐานนั้น มีอยู่ ๒ อย่าง คือ
สัพพัตถกัมมัฏฐาน (กรรมฐานมีประโยชน์ในกุศลธรรมทั้งปวง) ๑ ปาริหาริยกัมมัฏฐาน (กรรมฐานควรบริหารรักษา) ๑.
ตตฺถ สพฺพตฺถกกมฺมฏฺฐานนฺนาม ภิกฺขุสงฺฆาทีสุ เมตฺตา มรณสฺสติ จ ฯ “อสุภสญฺญาติปิ เอเก ฯ
บรรดา(กรรมฐาน ๒ อย่าง)นั้น ทีช่ ื่อว่าสัพพัตถกกัมมัฏฐาน ได้แก่
เมตตา (ที่เจริญไป) ในหมู่ภิกษุเป็นต้น และมรณัสสติ (การระลึกถึงความตาย).
(พระอาจารย์)พวกหนึ่งกล่าวว่า “อสุภสัญญา” บ้าง.
กมฺมฏฺฐานิเกน หิ ภิกฺขุนา ปฐมํ ตาว ปริจฺฉินฺทิตฺวา สีมฏฺฐกภิกฺขุสงฺเฆ เมตฺตา ภาเวตพฺพา.
ตโต สีมฏฺฐกเทวตาสุ. ตโต โคจรคาเม อิสฺสรชเน. ตโต ตตฺถ มนุสฺเส อุปาทาย สพฺพสตฺเตสุ. ฯ
จริงอยู่ ภิกษุผู้จะเจริญกรรมฐาน ครั้งแรกต้องตัดปลิโพธเสียก่อน แล้วจึงเจริญเมตตาไปในหมู่ภิกษุผู้อยู่ในสีมา.
ลำดับนั้น (พึงเจริญไป)ในเหล่าเทวดาผู้อยูใ่ นสีมา. ถัดจากนั้น (พึงเจริญไป)ในอิสรชนในโคจรคาม.
ต่อจากนั้น (พึงเจริญไป)ในเหล่าสรรพสัตว์ กระทั่งถึงชาวบ้านใน(โคจรคาม)นั้น.
โส หิ ภิกฺขุสงฺเฆ เมตฺตาย สหวาสีนํ มุทุจิตตฺ ตํ ชเนติ ฯ อถสฺส สุขสํวาสตา โหติ ฯ
แท้จริง ภิกษุนั้น ทำพวกชนผู้อยู่รว่ มกันให้เกิดมีจติ อ่อนโยน เพราะเมตตาในหมู่ภิกษุ. เวลานั้น เธอจะมีความอยู่เป็นสุข.
สีมฏฺฐกเทวตาสุ เมตฺตาย มุทุกตจิตฺตาหิ เทวตาหิ ธมฺมิกาย รกฺขาย สุสํวิหิตารกฺโข [510] โหติ ฯ
(เธอ)ย่อมเป็นผู้อันเหล่าเทวดาผู้มีจติ อ่อนโยน เพราะเมตตา ในเหล่าเทวดาผู้อยู่ในสีมา
จัดการอารักขาไว้อย่างดี ด้วยการรักษาที่ชอบธรรม.

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [กรรมฐาน ๒ พร้อมทั้งอธิบาย] • หน้า ๗๙๙

โคจรคาเม อิสฺสรชเน เมตฺตาย มุทุกตจิตตฺ สนฺตาเนหิ อิสฺสเรหิ ธมฺมิกาย รกฺขาย สุรกฺขิตปริกฺขาโร โหติ ฯ
ทั้งเป็นผู้อันอิสรชนทั้งหลาย ผู้มีจติ สันดานอันอ่อนโยนเพราะเมตตา ในอิสรชน ในโคจรคาม
จัดรักษาระแวดระวังไว้อย่างดี ด้วยการรักษาที่ชอบธรรม.
ตตฺถ มนุสฺเสสุ เมตฺตาย ปสาทิตจิตฺเตหิ เตหิ อปริภูโต หุตฺวา วิจรติ ฯ
และเป็นผู้อันชาวบ้านเหล่านั้น ผู้มจี ิตถูกอบรมให้เลื่อมใส เพราะเมตตา ในพวกชาวบ้าน ในโคจรคามนั้น ไม่ดูหมิ่นเที่ยวไป.
สพฺพสตฺเตสุ เมตฺตาย สพฺพตฺถ อปฏิหตจาโร โหติ ฯ
เป็นผู้เที่ยวไปไม่ถูกอะไรๆ กระทบกระทั่ง ในที่ทุกสถาน เพราะเมตตาในเหล่าสรรพสัตว์.
มรณสฺสติยา ปน “อวสฺสํ มริตพฺพนฺติ จินฺเตนฺโต อเนสนํ ปหาย อุปรูปริวฑฺฒมานสํเวโค อโนลีนวุตตฺ ิโก โหติ ฯ
อนึ่ง (เธอ) เมื่อคิดว่า “เราจะต้องตายแน่แท้” ด้วยมรณัสสติ ละการแสวงหาที่ไม่สมควรเสีย
เป็นผู้มีความสลดใจสูงขึ้นเป็นลำดับ ย่อมเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อน.
อสุภสญฺญาย ทิพฺเพสุปิ อารมฺมเณสุ ตณฺหา น อุปฺปชฺชติ ฯ
ตัณหาย่อมไม่เกิดขึ้น แม้ในอารมณ์ที่เป็นทิพย์ เพราะอสุภสัญญา.
เตนสฺเสตํ ตยํ เอวํ “พหูปการตฺตา สพฺพตฺถ อตฺถยิตพฺพํ อิจฺฉิตพฺพนฺติ กตฺวา อธิปฺเปตสฺส จ โยคานุโยคกมฺมสฺส ปทฏฺฐานตฺตา
“สพฺพตฺถกกมฺมฏฺฐานนฺติ วุจฺจติ ฯ
เพราะเหตุนั้น คุณธรรมทั้ง ๓ (คือ เมตตา มรณัสสติ อสุภสัญญา) นั้น ของภิกษุนั้น ท่านเรียกว่า “สัพพัตถกกัมมัฏฐาน”
เพราะทำ(อธิบาย)ว่า “เป็นกรรมฐานอันกุลบุตรพึงปรารถนา คือ พึงต้องการ ในที่ทุกสถาน เพราะเป็นธรรมมีอุปการะมาก”
และเพราะความเป็นปทัฏฐาน แห่งการหมั่นประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียร ตามที่ประสงค์ไว้ (โดยนัย)ดังพรรณนามาฉะนี้.
อฏฺฐตฺตสึ ารมฺมเณสุ ปน ยํ ยสฺส จริตานุกลุ ํ, ตํ ตสฺส นิจจฺ ํ ปริหริตพฺพตาย ยถาวุตเฺ ตเนว นเยน “ปาริหาริยกมฺมฏฺฐานนฺติ วุจจฺ ติ ฯ
ก็บรรดาอารมณ์ ๓๘ ประการ (กรรมฐาน)ใด ทีค่ ล้อยตามจริตของกุลบุตรใด, (กรรมฐาน)นัน้ ท่านเรียกว่า “ปาริหาริยกรรมฐาน”
เพราะเป็นกรรมฐานที่กุลบุตรนั้น ควรบริหารไว้เป็นนิตย์ โดยนัยตามที่กล่าวแล้วนั่นเอง.
อิธ ปน อิทเมว อานาปานกมฺมฏฺฐานํ “ปาริหาริยกมฺมฏฺฐานนฺติ วุจฺจติ ฯ
แต่ในตติยปาราชิกนี้ อานาปานกรรมฐานนี้แล ท่านเรียกว่า “ปาริหาริยกรรมฐาน”.
อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
ในอธิการว่าด้วยอานาปานกัมมัฏฐานนี้ มีความสังเขปเท่านี้.
วิตฺถาโร ปน สีลวิโสธนกถํ ปลิโพธูปจฺเฉทกถญฺจ อิจฺฉนฺเตน วิสุทฺธิมคฺคโต คเหตพฺโพ ฯ
ส่วนความพิสดาร (นักศึกษา)ผู้ต้องการกถาว่าด้วยการชำระศีลให้หมดจด และกถาว่าด้วยการตัดปลิโพธ
พึงถือเอาจากปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรคเถิด.

หน้า ๘๐๐ • ตติยปาราชิกวณฺณนา • [ควรเรียนกรรมฐานในสำนักพุทธโอรส กระทั่งถึงท่านผู้ได้ฌาน]

[ควรเรียนกรรมฐานในสำนักพุทธโอรส กระทั่งถึงท่านผู้ได้ฌาน]
เอวํ วิสุทฺธสีเลน ปน อุปจฺฉินฺนปลิโพเธน จ อิทํ กมฺมฏฺฐานํ อุคฺคณฺหนฺเตน
อิมินาว กมฺมฏฺฐาเนน จตุตฺถชฺฌานํ นิพฺพตฺเตตฺวา วิปสฺสนํ วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตํ ปตฺตสฺส พุทธฺ ปุตฺตสฺส สนฺติเก อุคฺคเหตพฺพํ ฯ
อนึ่ง กุลบุตรผู้มีศีลบริสุทธิ์ และตัดปลิโพธได้แล้วอย่างนั้น เมื่อจะเรียนกรรมฐานนี้
ควรเรียนเอา ในสำนักพุทธบุตร ผูใ้ ห้จตุตถฌานเกิดขึ้นด้วยกรรมฐานนี้แล แล้วเจริญวิปัสสนา ได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์.
ตํ อลภนฺเตน, อนาคามิสฺส. ตมฺปิ อลภนฺเตน, สกทาคามิสฺส.
ตมฺปิ อลภนฺเตน, โสตาปนฺนสฺส. ตมฺปิ อลภนฺเตน, อานาปานจตุตฺถชฺฌานลาภิสฺส.
ตํปิ อลภนฺเตน, ปาลิยา อฏฺฐกถาย จ อสมฺมฬุ ฺหสฺส วินิจฺฉยาจริยสฺส สนฺติเก [511] อุคฺคเหตพฺพํ ฯ
เมื่อไม่ได้พระขีณาสพนั้น,
เมื่อไม่ได้แม้ในพระอนาคามีนั้น,
เมื่อไม่ได้แม้พระสกทาคามีนั้น,
เมื่อไม่ได้แม้พระโสดาบันนั้น,
เมื่อไม่ได้ท่านผู้ได้จตุตถฌานแม้นั้น,

ควรเรียนเอาในสำนักพระอนาคามี.
ก็ควรเรียนเอาในสำนักพระสกทาคามี.
ก็ควรเรียนเอาในสำนักพระโสดาบัน.
ก็ควรเรียนเอาในสำนักของท่านผู้ได้จตุตถฌานซึ่งมีอานาปานะเป็นอารมณ์.
ก็ควรเรียนเอาในสำนักของพระวินิจฉยาจารย์ ผู้ไม่เลอะเลือนทั้งในบาลีและอรรถกถา.

อรหนฺตาทโย หิ อตฺตนา อธิคตมคฺคเมว อาจิกฺขนฺติ ฯ
จริงอยู่ พระอริยบุคคลทั้งหลาย มีพระอรหันต์เป็นต้น ย่อมบอกเฉพาะมรรคที่ตนได้บรรลุแล้วเท่านั้น.
อยํ ปน คหนปฺปเทเส มหาหตฺถิปถํ นีหรนฺโต วิย สพฺพตฺถารมฺมเณ อสมฺมุฬฺโห สปฺปายาสปฺปายํ ปริจฺฉินฺทิตวฺ า กเถติ ฯ
ส่วน(พระวินิจฉยาจารย์)นี้ เป็นผู้ไม่เลอะเลือน กำหนดอารมณ์เป็นที่สบายและไม่สบาย ในอารมณ์ทั้งปวงแล้ว จึงบอกให้
เหมือนผู้นำไปสู่ทางช้างใหญ่ ในป่าทีร่ กชัฏ ฉะนั้น.
[กรรมฐานมีสนธิคือที่ต่อ ๕ อย่าง]
ตตฺรายํ อนุปุพฺพีกถา ฯ
ในอธิการว่าด้วยการเรียนกรรมฐานนั้น มีอนุบุพพีกถาดังต่อไปนี้:เตน ภิกฺขุนา สลฺลหุกวุตฺตินา วินยาจารสมฺปนฺเนน วุตฺตปฺปการมาจริยํ อุปสงฺกมิตวฺ า
วตฺตปฏิปตฺติยา อาราธิตจิตฺตสฺส ตสฺส สนฺติเก ปญฺจสนฺธิกํ กมฺมฏฺฐานํ อุคฺคเหตพฺพํ ฯ
ภิกษุนั้นควรเป็นผู้มีความประพฤติเบา สมบูรณ์ด้วยวินัยและมรรยาท เข้าไปหาอาจารย์ซึ่งมีประการดังกล่าวแล้ว
พึงเรียนกรรมฐาน มีสนธิ ๕ ในสำนักของอาจารย์นั้น ผู้มีจติ อันตนให้ยินดี ด้วยวัตรและข้อปฏิบัติ.
ตตฺรีมา ปญฺจ สนฺธิโย อุคฺคโห ปริปุจฺฉา อุปฏฺฐานํ อปฺปนา ลกฺขณนฺติ ฯ
ใน(คำว่า กรรมฐาน มีสนธิ ๕) นั้น สนธิมี ๕ อย่างเหล่านี้ คือ
อุคคหะ (การเรียน), ปริปุจฉา (การสอบถาม), อุปัฏฐานะ (ความปรากฏ), อัปปนา (ความแน่นแฟ้น), ลักษณะ (ความกำหนดหมาย).
ตตฺถ อุคฺคโห นาม กมฺมฏฺฐานสฺส อุคฺคณฺหนํ ฯ ปริปุจฺฉา นาม กมฺมฏฺฐานสฺส ปริปุจฺฉนา ฯ
ใน(อุคคหะเป็นต้น)นั้น การเรียนกรรมฐาน ชื่อว่า อุคคหะ. การสอบถามกรรมฐาน ชื่อว่า ปริปุจฉา.

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [กรรมฐานมีสนธิคือที่ต่อ ๕ อย่าง] • หน้า ๘๐๑

อุปฏฺฐานํ นาม กมฺมฏฺฐานสฺส อุปฏฺฐานํ ฯ อปฺปนา นาม กมฺมฏฺฐานสฺส อปฺปนา ฯ
ความปรากฏแห่งกรรมฐานชื่อว่า อุปัฏฐานะ. ความแน่วแน่แห่งกรรมฐาน ชื่อว่าอัปปนา.
ลกฺขณํ นาม กมฺมฏฺฐานสฺส ลกฺขณํ ฯ “‘เอวํ ลกฺขณมิทํ กมฺมฏฺฐานนฺติ กมฺมฏฺฐานสภาวูปธารณนฺติ วุตฺตํ โหติ ฯ
ลักษณะแห่งกรรมฐาน ชือ่ ว่า ลักษณะ. มีคำอธิบายว่า “ความใคร่ครวญแห่งสภาพกรรมฐานว่า ‘กรรมฐานนี้ มีลกั ษณะอย่างนี’้ ”
เอวํ ปญฺจสนฺธิกํ กมฺมฏฺฐานํ อุคฺคณฺหนฺโต อตฺตนาปิ น กิลมติ อาจริยมฺปิ น วิเหเฐติ ฯ
(ภิกษุ)เมื่อเรียนกรรมฐาน ซึ่งมีสนธิ ๕ อย่างนี้ แม้ตนเองก็ไม่ลำบาก ทั้งไม่ต้องรบกวนอาจารย์ให้ลำบาก.
ตสฺมา โถกํ อุททฺ สิ าเปตฺวา พหุํ กาลํ สชฺฌายิตวฺ า เอวํ ปญฺจสนฺธกิ ํ กมฺมฏฺฐานํ อุคคฺ เหตฺวา, สเจ ตตฺถ สปฺปายํ โหติ, ตตฺเถว วสิตพฺพํ.
โน เจ ตตฺถ สปฺปายํ โหติ, อาจริยํ อาปุจฉฺ ติ วฺ า, สเจ มนฺทปญฺโญ, โยชนปรมํ คนฺตวฺ า, สเจ ติกฺขปญฺโญ, ทูรมฺปิ คนฺตวฺ า
อฏฺฐารสเสนาสนโทสวิวชฺชิตํ ปญฺจเสนาสนงฺคสมนฺนาคตํ เสนาสนํ อุปคมฺม ตตฺถ วสนฺเตน อุปจฺฉินฺนขุทฺทกปลิโพเธน
กตภตฺตกิจฺเจน ภตฺตสมฺมทํ ปฏิวิโนเทตฺวา [512] รตนตฺตยคุณานุสฺสรเณน จิตฺตํ สมฺปหํเสตฺวา
อาจริยุคฺคหโต เอกปทมฺปิ อปฺปมุสฺสนฺเตน อิมํ อานาปานสฺสติกมฺมฏฺฐานํ มนสิกาตพฺพํ ฯ
เพราะฉะนั้น ควรเรียนอาจารย์ให้บอกแต่น้อย สาธยายตลอดเวลาเป็นอันมาก
ครั้นเรียนกรรมฐาน ซึ่งมีสนธิ ๕ อย่างนั้นแล้ว,
ถ้าในอาวาสนั้น มีเสนาสนะเป็นต้นเป็นที่สบายไซร้, ควรอยู่ในอาวาสนั้นนั่นแล.
ถ้าในอาวาสนั้น ไม่มีเสนาสนะเป็นที่สบายไซร้, ควรบอกลาอาจารย์,
ถ้าเป็นผู้มีปัญญาอ่อน ควรไปสิ้นระยะโยชน์หนึ่งเป็นอย่างยิ่ง,
ถ้าเป็นผู้มีปัญญากล้า ก็ควรไปแม้ไกล (กว่านั้น) ได้ แล้วเข้าไปยังเสนาสนะที่ประกอบด้วยองค์แห่งเสนาสนะ ๕ อย่าง
เว้นเสนาสนะที่มีโทษ ๑๘ อย่าง แล้วพักอยู่ในเสนาสนะนั้น ตัดปลิโพธหยุมหยิมเสีย ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว
บรรเทาความเมาอาหาร ทำจิตให้รา่ เริงด้วยการอนุสรณ์ถึงคุณพระรัตนตรัย
ไม่หลงลืมกรรมฐานแม้บทหนึ่งแต่ที่เรียนเอาจากอาจารย์ พึงมนสิการอานาปานัสสติกรรมฐานนี้.
อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ
ในวิสัยแห่งตติยปาราชิกนี้ มีความสังเขปเท่านี้.
วิตฺถาโร ปน อิมํ กถามคฺคํ อิจฺฉนฺเตน วิสุทธฺ ิมคฺคโต คเหตพฺโพ ฯ
ส่วนความพิสดาร (นักศึกษา)ผู้ต้องการกถามรรคนี้ พึงถือเอาจากปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรคเถิด.
[วิธีมนสิการอานาปานัสสติกรรมฐาน ๘ อย่าง]
ยํ ปน วุตฺตํ “อิมํ อานาปานสฺสติกมฺมฏฺฐานํ มนสิกาตพฺพนฺติ, ตตฺรายํ มนสิการวิธิ
“คณนา อนุพนฺธนา ผุสนา ฐปนา สลฺลกฺขณา วิวฏฺฏนา ปาริสทุ ฺธิ เตสญฺจ ปฏิปสฺสนาติ ฯ
ก็ในคำที่ข้าพเจ้ากล่าวว่า “พึงมนสิการอานาปานัสสติกรรมฐานนี้” มีมนสิการวิธีดังต่อไปนี้:คือ “การนับ การตามผูก การถูกต้องการหยุดไว้ การกำหนด การเปลีย่ นแปลง ความหมดจด และการเห็นธรรมเหล่านัน้ แจ่มแจ้ง”.
คณนาติ คณนาเยว ฯ อนุพนฺธนาติ อนุวหนา ฯ
การนับนั่นแล ชื่อว่า คณนา. การกำหนดตามไป ชื่อว่า อนุพันธนา.
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ผุสนาติ ผุฏฺฐฏฺฐานํ ฯ ฐปนาติ อปฺปนา ฯ
ฐานที่ลมถูกต้อง ชื่อว่า ผุสนา. ความแน่วแน่ ชื่อว่า ฐปนา.
สลฺลกฺขณาติ วิปสฺสนา ฯ วิวฏฺฏนาติ มคฺโค ฯ ปาริสุทฺธตี ิ ผลํ ฯ
ความเห็นแจ้ง ชื่อว่า สัลลักขณา. มรรค ชื่อว่า วิวัฏฏนา. ผลชื่อว่า ปาริสุทธิ.
เตสญฺจ ปฏิปสฺสนาติ ปจฺจเวกฺขณา ฯ
การพิจารณา ชื่อว่า เตสัญจะ ปฏิปัสสนา.
[อธิบายวิธีนับลมหายใจเข้าออก]
ตตฺถ อิมินา อาทิกมฺมิกกุลปุตฺเตน ปฐมํ คณนาย อิมํ กมฺมฏฺฐานํ มนสิกาตพฺพํ ฯ
บรรดา(มนสิการวิธีมีการนับเป็นต้น)นั้น กุลบุตรผู้เริ่มบำเพ็ญนี้ควรมนสิการกรรมฐานนี้โดยการนับก่อน.
คณนฺเตน จ ปญฺจนฺนํ เหฏฺฐา น ฐเปตพฺพํ. ทสนฺนํ อุปริ น เนตพฺพํ. อนฺตเร ขณฺฑํ น ทสฺเสตพฺพํ ฯ
และเมื่อจะนับไม่ควรหยุดนับต่ำกว่า ๕. ไม่ควรนับให้เกินกว่า ๑๐. ไม่ควรแสดง (การนับ) ให้ขาดในระหว่าง.
ปญฺจนฺนํ เหฏฺฐา ฐเปนฺตสฺส, หิ สมฺพาเธ โอกาเส จิตตฺ ุปฺปาโท วิปฺผนฺทติ สมฺพาเธ วเช สนฺนริ ุทฺธโคโณ วิย ฯ
เพราะเมื่อหยุดนับต่ำกว่า ๕ จิตตุปบาทย่อมดิ้นรนในโอกาสคับแคบ ดุจฝูงโคที่รวมขังไว้ในคอกที่คับแคบฉะนั้น.
ทสนฺนํ อุปริ เนนฺตสฺส, คณนานิสฺสิโตว จิตฺตุปฺปาโท โหติ ฯ
เมื่อนับเกินกว่า ๑๐ ไป จิตตุปบาทก็พะวงอยูด่ ้วยการนับเท่านั้น.
อนฺตรา ขณฺฑํ ทสฺเสนฺตสฺส, “สิขาปฺปตฺตํ นุโข เม กมฺมฏฺฐานํ โนติ จิตฺตํ วิกมฺปติ ฯ
เมื่อแสดง (การนับ) ให้ขาดในระหว่าง, จิตย่อมหวั่นไปว่า “กรรมฐานของเราถึงที่สุดหรือไม่หนอ.”
ตสฺมา เอเต โทเส วชฺเชตฺวา คเณตพฺพํ ฯ
เพราะฉะนั้น ต้องเว้นโทษเหล่านี้เสียแล้ว จึงค่อยนับ.
คณนฺเตน ปฐมํ ทนฺธคณนาย ธญฺญมาปกคณนาย คเณตพฺพํ ฯ
เมื่อจะนับ ครั้งแรก ควรนับโดยวิธีนับช้าๆ คือนับอย่างวิธีคนตวงข้าวเปลือก.
ธญฺญมาปโก หิ นาฬึ ปูเรตฺวา “เอกนฺติ วตฺวา โอกีรติ. ปุน ปูเรนฺโต กญฺจิ๑ [513] กจวรํ ทิสวฺ า ตํ ฉฑฺเฑนฺโต “เอกํ เอกนฺติ วทติ ฯ
จริงอยู่ คนตวงข้าวเปลือก ตวงเต็มทะนานแล้วบอกว่า “๑” จึงเทลง,
เมื่อตวงเต็มอีก พบหยากเยื่อบางอย่าง เก็บมันทิ้งเสียจึงบอกว่า “๑-๑”.
เอส นโย “เทฺว เทฺวติอาทีสุ ฯ
ในคำว่า ๒-๒ เป็นต้น ก็นัยนี้.

๑ กิญฺจีติปิ ทิสฺสติ ฯ
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เอวเมว อิมินาปิ, อสฺสาสปฺปสฺสาเสสุ โย อุปฏฺฐาติ,
ตํ คเหตฺวา “เอกํ เอกนฺติอาทึ กตฺวา ยาว “ทส ทสาติ ปวตฺตมานํ ปวตฺตมานํ อุปลกฺเขตฺวา คเณตพฺพํ ฯ
(กุลบุตร)แม้นี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน, บรรดาลมหายใจเข้าและหายใจออก ส่วนใดปรากฏ,
พึงจับเอาส่วนนั้น แล้วพึงกำหนดลมที่กำลังผ่านไปๆ ตั้งแต่ต้นว่า “๑-๑” ไป จนถึงว่า “๑๐-๑๐”.
ตสฺส เอวํ คณยโต, นิกฺขมนฺตา จ ปวิสนฺตา จ อสฺสาสปฺปสฺสาสา ปากฏา โหนฺติ ฯ
เมื่อ(กุลบุตร)นั้นนับอยู่ (โดยวิธี)อย่างนี้, ลมอัสสาสะปัสสาสะ ที่กำลังผ่านออกและผ่านเข้า ย่อมปรากฏ.
อถาเนน ตํ ทนฺธคณนํ ธญฺญมาปกคณนํ ปหาย สีฆคณนาย โคปาลคณนาย คเณตพฺพํ ฯ
ลำดับนั้น (กุลบุตร)นี้ควรละวิธีนับช้าๆ คือนับอย่างวิธีคนตวงข้าวเปลือกนั้นเสีย
แล้วพึงนับโดยวิธีนับเร็วๆ คือนับอย่างวิธีนายโคบาล.
เฉโก หิ โคปาลโก สกฺขราโย อุจฺฉงฺเคน คเหตฺวา รชฺชทุ ณฺฑหตฺโถ ปาโตว วชํ คนฺตฺวา
คาโว ปิฏฺฐิยํ ปหริตวฺ า ปลิฆตฺถมฺภมตฺถเก นิสินฺโน ทฺวารํ ปตฺตํ ปตฺตํเยว คาวึ “เอกา เทฺวติ สกฺขรํ ขิปิตฺวา คเณติ ฯ
แท้จริง นายโคบาลผู้ฉลาด เอาก้อนกรวดใส่พก มือถือเชือกและไม้ตะพด ไปสู่คอกแต่เช้าตรู่
ตีโคที่หลังแล้ว นั่งอยู่บนเสาลิ่มสลัก นับแม่โคตัวมาถึงประตูแล้วๆ ใส่ก้อนกรวดลงไปว่า “๑-๒” เป็นต้น.
ติยามรตฺตึ สมฺพาเธ โอกาเส ทุกฺขํ วุฏฺฐโคคโณ นิกฺขมนฺโต อญฺญมญฺญํ อุปนิฆํเสนฺโต เวคเวเคน ปุญฺชปุญฺโช หุตฺวา นิกฺขมติ ฯ
ฝูงโคที่อยู่ลำบากในโอกาสที่คับแคบ ตลอดราตรี ๓ ยาม เมื่อออก (จากคอก) เบียดเสียดกันและกันรีบออกเป็นหมู่ๆ.
โส เวคเวเคน “ตีณิ จตฺตาริ ปญฺจ ทสาติ คเณติเยว ฯ
นายโคบาลนั้นย่อมนับอย่างรวดเร็วทีเดียวว่า “๓-๔-๕-๑๐” เป็นต้น.
เอวํ อิมสฺสาปิ ปุริมนเยน คณยโต, อสฺสาสปฺปสฺสาสา ปากฏา หุตวฺ า สีฆํ สีฆํ ปุนปฺปุนํ สญฺจรนฺติ ฯ
แม้เมื่อกุลบุตรนี้ นับอยู่โดยนัยก่อนอย่างว่ามาแล้วนี้ ลมอัสสาสะและปัสสาสะ ย่อมปรากฏสัญจรไปมา อย่างรวดเร็ว .
ตโต เตน “สีฆํ สีฆํ ปุนปฺปุนํ สญฺจรนฺตีติ ญตฺวา อนฺโต จ พหิ จ อคฺคเหตฺวา ทฺวารปฺปตฺตํ ทฺวารปฺปตฺตํเยว คเหตฺวา
“เอโก เทฺว ตีณิ จตฺตาริ ปญฺจ, เอโก เทฺว ตีณิ จตฺตาริ ปญฺจ ฉ, เอโก เทฺว ตีณิ จตฺตาริ ปญฺจ ฉ สตฺต, … อฏฺฐ, … นว, … ทสาติ
สีฆํ สีฆํ คเณตพฺพเมว ฯ
ลำดับนั้นเธอรู้อยูว่ ่า “(ลมอัสสาสะและปัสสาสะ) ย่อมสัญจรไปมา อย่างรวดเร็ว”
แล้วไม่ถือเอาลมภายในและภายนอก พึงกำหนดเอาเฉพาะลมที่มาถึงช่องๆ เท่านั้น นับอย่างเร็วๆ ทีเดียวว่า
“๑-๒-๓-๔-๕, ๑-๒-๓-๔-๕-๖, ๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗, ๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘, ๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙, ๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙-๑๐”
คณนปฏิพทฺเธ หิ กมฺมฏฺฐาเน คณนพเลเนว จิตตฺ ํ เอกคฺคํ โหติ อริตฺตูปตฺถมฺภนวเสน [514] จณฺฑโสเต นาวาฐปนมิว ฯ
เพราะว่า ในกรรมฐานที่เนื่องด้วยการนับ จิตย่อมมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้ ด้วยกำลังแห่งการนับเท่านั้น
ดุจการหยุดเรือไว้ในกระแสน้ำเชี่ยว ด้วยอำนาจที่เอาถ่อค้ำไว้ฉะนั้น.
ตสฺเสวํ สีฆํ สีฆํ คณยโต, กมฺมฏฺฐานํ นิรนฺตรปฺปวตฺตํ วิย หุตวฺ า อุปฏฺฐาติ ฯ
เมื่อเธอนับอยู่เร็วๆ อย่างนี้กรรมฐานย่อมปรากฏเป็นดุจว่า ดำเนินไปไม่ขาดสาย.
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อถ “นิรนฺตรํ ปวตฺตตีติ ญตฺวา อนฺโต จ พหิ จ วาตํ อปริคฺคเหตฺวา ปุริมนเยเนว เวคเวเคน คเณตพฺพํ ฯ
เวลานัน้ ครัน้ เธอรูว้ า่ “กรรมฐานดำเนินไปไม่ขาดสาย” แล้ว อย่ากำหนดลมทัง้ ภายในและภายนอก พึงนับเร็วๆ ตามนัยก่อนนัน่ แล.
อนฺโตปวิสนวาเตหิ สทฺธึ จิตตฺ ํ ปเวสยโต, อพฺภนฺตรํ๑ วาตพฺภาหตํ เมทปูริตํ วิย โหติ ฯ
เมื่อเธอส่งจิตเข้าไปพร้อมกับลมที่เข้าไปภายใน (ฐาน)ภายใน ถูกลมกระทบแล้ว ย่อมเป็นเหมือนเต็มด้วยมันข้นฉะนั้น.
พหินิกฺขมนวาเตน สทฺธึ จิตฺตํ นีหรโต พหิทฺธา ปุถุตฺตารมฺมเณ จิตฺตํ วิกฺขิปติ ฯ
เมื่อนำจิตออกมาพร้อมกับลมที่ออกมาภายนอก, จิตย่อมส่ายไปในอารมณ์มากหลายในภายนอก.
ผุฏฺโฐกาเส ปน สตึ ฐเปตฺวา ภาเวนฺตสฺเสว ภาวนา สมฺปชฺชติ ฯ
แต่ภาวนาย่อมสำเร็จแก่ผู้ตั้งสติไว้ ในโอกาสที่ลมถูกต้อง เจริญอยู่เท่านั้น.
เตน วุตฺตํ “อนฺโต จ พหิ จ วาตํ อปริคฺคเหตฺวา ปุริมนเยเนว เวคเวเคน คเณตพฺพนฺติ ฯ
เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “อย่ากำหนดลมทั้งภายในและภายนอก พึงนับเร็วๆ ตามนัยก่อนนั่นแล”.
“กีวจิรํ ปเนตํ คเณตพฺพนฺติ ฯ
ถามว่า “จะพึงนับลมอัสสาสะและปัสสาสะนั่น นานเท่าไร?”
ยาว วินา คณนาย อสฺสาสปฺปสฺสาสารมฺมเณ สติ สนฺติฏฺฐติ ฯ
พหิวิสฏวิตกฺกวิจฺเฉทํ กตฺวา อสฺสาสปฺปสฺสาสารมฺมเณ สติสณฺฐปนตฺถํเยว หิ คณนาติ ฯ
แก้ว่า “พึงนับไปจนกว่าสติที่เว้นจากการนับ จะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ คือลมอัสสาสะและปัสสาสะ.
เพราะว่าการนับ ก็เพื่อจะตัดวิตกที่พล่านไปในภายนอก แล้วตั้งสติไว้ ในอารมณ์คือลมอัสสาสะและปัสสาสะเท่านั้น.”
[อธิบายเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดลมหายใจเข้าออก]
เอวํ คณนาย มนสิกตฺวา อนุพนฺธนาย มนสิกาตพฺพํ ฯ
(พระโยคาวจร) ครั้นมนสิการโดยการนับอย่างนั้นแล้ว พึงมนสิการโดยการตามผูก.
อนุพนฺธนา นาม คณนํ ปฏิสํหริตวฺ า สติยา นิรนฺตรํ อสฺสาสปฺปสฺสาสานํ อนุคมนํ ฯ
(กิริยา)ที่หยุดพักการนับ แล้วส่งสติไปตามลมอัสสาสะและปัสสาสะติดต่อกันไป ชื่อว่าการตามผูก.
ตญฺจ โข น อาทิมชฺฌปริโยสานานุคมนวเสน ฯ
ก็แล (การส่งสติไปตาม)นั้น หาใช่ด้วยอำนาจการไปตามเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สดุ (แห่งลมอัสสาสะและปัสสาสะ) ไม่.
พหินิกฺขมนวาตสฺส หิ นาภิ อาทิ, หทยํ มชฺฌํ, นาสิกา ปริโยสานํ ฯ
จริงอยู่ นาภี (สะดือ) เป็นเบื้องต้นแห่งลมออกไปภายนอก, หทัย (หัวใจ) เป็นท่ามกลาง, นาสิก (จมูก) เป็นที่สุด.
อพฺภนฺตรํ ปวิสนวาตสฺส นาสิกคฺคํ อาทิ, หทยํ มชฺฌํ, นาภิ ปริโยสานํ ฯ
ปลายนาสิก เป็นเบื้องต้น แห่งลมเข้าไปภายใน, หทัย เป็นท่ามกลาง, นาภี เป็นที่สุด.
๑ วิสุทฺธิมคฺเค ปน อพฺภนฺตเรติ ทิสฺสติ ฯ
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ตญฺจสฺส อนุคจฺฉโต, วิกเฺ ขปคตํ จิตตฺ ํ สารมฺภาย เจว โหติ อิญชฺ นาย จ ฯ
ก็เมื่อพระโยคาวจรนั้น ไปตาม(เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด) (แห่งลมอัสสาสะและปัสสาสะ) นั้น
จิตที่ถึงความฟุ้งซ่าน ย่อมเป็นไป เพื่อความกระวนกระวาย และเพื่อความหวั่นไหว.
ยถาห “อสฺสาสาทิมชฺฌปริโยสานํ สติยา อนุคจฺฉโต,
อชฺฌตฺตํ วิกฺเขปคเตน จิตฺเตน กาโยปิ จิตตฺ มฺปิ สารทฺธา จ [515] โหนฺติ อิญฺชติ า จ ผนฺทติ า จ.
ปสฺสาสาทิมชฺฌปริโยสานํ สติยา อนุคจฺฉโต,
พหิทฺธา วิกฺเขปคเตน จิตฺเตน กาโยปิ จิตตฺ มฺปิ สารทฺธา จ โหนฺติ อิญฺชติ า จ ผนฺทติ า จาติ ฯ
เหมือนอย่างที่(ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร)กล่าวไว้ว่า
“เมื่อพระโยคาวจรส่งสติไปตามเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด แห่งลมหายใจเข้า,
กายก็ดี จิตก็ดี ย่อมมีความระส่ำระสาย หวั่นไหว และดิ้นรน เพราะจิตถึงความฟุ้งซ่านไปภายใน,
เมื่อพระโยคาวจรส่งสติไปตามเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด แห่งลมหายใจออก
กายก็ดี จิตก็ดี ย่อมมีความระส่ำระสาย หวั่นไหว และดิ้นรน เพราะจิตถึงความฟุ้งซ่านไปภายนอก๑”.
ตสฺมา อนุพนฺธนาย มนสิกโรนฺเตน น อาทิมชฺฌปริโยสานวเสน มนสิกาตพฺพํ ฯ
เพราะฉะนั้น (พระโยคาวจร) เมื่อมนสิการโดยการตามผูก ไม่พึงมนสิการด้วยอำนาจแห่งเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด.
อปิจ โข ผุสนาวเสน จ ฐปนาวเสน จ มนสิกาตพฺพํ ฯ
อนึ่งแล พึงมนสิการ ด้วยอำนาจการถูกต้อง และด้วยอำนาจการหยุดไว้.
คณนานุพนฺธนวเสน วิย หิ ผุสนาฐปนาวเสน วิสุํ มนสิกาโร นตฺถิ ฯ
เพราะว่า ไม่มีการมนสิการเป็นแผนกหนึ่ง ด้วยอำนาจแห่งการถูกต้องและหยุดไว้
เหมือนกับด้วยอำนาจแห่งการนับและการตามผูก.
ผุฏฺฐผุฏฺฐฏฺฐาเนเยว ปน คเณนฺโต คณนาย จ ผุสนาย จ มนสิกโรติ ฯ
แต่(พระโยคาวจร) เมื่อนับอยู่ในฐานที่ลมถูกต้องแล้วๆ นั่นแหละ ชื่อว่ามนสิการด้วยการนับและการถูกต้อง.
ตตฺเถว คณนํ ปฏิสํหริตฺวา เต สติยา อนุพนฺธนฺโต อปฺปนาวเสน จ จิตฺตํ ฐเปนฺโต
“อนุพนฺธนาย จ ผุสนาย จ ฐปนาย จ มนสิกโรตีติ วุจฺจติ ฯ
(พระโยคาวจร) เมื่อหยุดพักการนับ ใน(ฐานที่ลมถูกต้องแล้วๆ) นั้นนั่นแล ใช้สติตามผูกลมอัสสาสะและปัสสาสะนั้น
และตั้งจิตไว้ดว้ ยอำนาจอัปปนา ท่านเรียกว่า “มนสิการด้วยการตามผูก การถูกต้อง และการหยุดไว้”.
สฺวายมตฺโถ อฏฺฐกถายํ วุตฺตปงฺคุลโทวาริโกปมาหิ ปฏิสมฺภิทายํ วุตตฺ กกโจปมาย จ เวทิตพฺโพ ฯ
ใจความนี้นั้น พึงทราบด้วยข้ออุปมาเหมือนคนง่อยและคนรักษาประตู ทีท่ ่านกล่าวไว้ในอรรถกถา
และด้วยข้ออุปมาเหมือนเลื่อย ที่ทา่ นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมภิทา.

๑ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๔๙.
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[ข้ออุปมาเหมือนคนง่อยโล้ชิงช้า]
ตตฺรายํ ปงฺคุโลปมา
เสยฺยถาปิ ปงฺคุโล โทลาย กีฬตํ มาตาปุตฺตานํ โทลํ ขิปิตฺวา ตตฺเถว โทลตฺถมฺภมูเล นิสินฺโน,
กเมน อาคจฺฉนฺตสฺส จ คจฺฉนฺตสฺส จ โทลาผลกสฺส, อุโภ โกฏิโย มชฺฌญฺจ ปสฺสติ.
น จ อุโภโกฏิมชฺฌานํ ทสฺสนตฺถํ พฺยาวโฏ โหติ.
เอวเมวายํ ภิกฺขุ สติวเสน อุปนิพนฺธนตฺถมฺภมูเล ฐเปตฺวา อสฺสาสปฺปสฺสาสโทลํ ขิปิตวฺ า ตตฺเถว นิมิตฺเต สติยา นิสินฺโน,
กเมน อาคจฺฉนฺตานญฺจ คจฺฉนฺตานญฺจ ผุฏฺฐฏฺฐาเน อสฺสาสปฺปสฺสาสานํ อาทิมชฺฌปริโยสานํ สติยา อนุคจฺฉนฺโต,
ตตฺถ จ จิตฺตํ ฐเปนฺโต ปสฺสติ น จ เตสํ ทสฺสนตฺถํ พฺยาวโฏ โหติ ฯ
บรรดา(ข้ออุปมา ๓ อย่าง)นั้น ข้ออุปมาเหมือนคนง่อยโล้ชิงช้า มีดังต่อไปนี้:เปรียบเหมือนคนง่อย ไกวชิงช้า ให้แก่มารดาและบุตรผู้เล่นชิงช้าอยู่ แล้วนั่งอยู่ที่โคนเสาชิงช้าในที่นั้นนั่นเอง
เมื่อกระดานชิงช้าไกวมาและไกวไปอยู่โดยลำดับ, ย่อมเห็นที่สุดทั้งสองข้างและตรงกลาง,
แต่มิได้ขวนขวายเพื่อจะแลดูที่สุดทั้งสองข้างและตรงกลาง แม้ฉันใด,
ภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยืนที่ใกล้โคนเสาอันเข้าไปผูกไว้ ด้วยอำนาจสติ แล้วโล้ชิงช้าคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออก
นั่งอยู่ด้วยสติในนิมิตนั้นนั่นเอง ส่งสติไปตามเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแห่งลมหายใจเข้าและลมหายใจออก
ในฐานที่(ลม)ถูกต้องแล้ว ซึ่งพัดผ่านมาและผ่านไปอยู่โดยลำดับ
และตั้งจิต(เฉย)ไว้ ใน(นิมิต)นั้น และไม่ขวนขวายเพื่อจะแลดู(ลม)เหล่านั้น.
[516] อยํ ปงฺคุโลปมา ฯ

นี้เป็นข้ออุปมาเหมือนคนง่อย.
[ข้ออุปมาเหมือนคนรักษาประตู]
อยมฺปน โทวาริโกปมา
เสยฺยถาปิ โทวาริโก นครสฺส อนฺโต จ พหิ จ ปุริเส “โก ตฺวํ, กุโต วา อาคโต, กุหึ วา คจฺฉติ, กึ วา เต หตฺเถติ น วีมํสติ.
น หิ ตสฺส เต ภารา. ทฺวารปฺปตฺตํ ทฺวารปฺปตฺตํเยว ปน วีมํสติ.
เอวเมว อิมสฺส ภิกฺขุโน อนฺโต ปวิฏฺฐวาตา จ พหิ นิกฺขนฺตวาตา จ น ภารา โหนฺติ, ทฺวารปฺปตฺตา ทฺวารปฺปตฺตาเยว ภาราติ ฯ
ส่วนข้ออุปมาเหมือนคนรักษาประตู มีดังต่อไปนี้:คนรักษาประตู จะไม่สอบสวนบุรุษทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอกพระนครว่า
“ท่านเป็นใคร? มาจากไหน? จะไปไหน? หรือว่า ในมือของท่านมีอะไร?”
ความจริง (พวกมนุษย์ผู้เดินไปทั้งภายในและภายนอกพระนคร) เหล่านั้น ไม่ใช่หน้าที่ ของ(คนรักษาประตู)นั้น.
แต่เขาย่อมสอบสวน เฉพาะคนผู้มาถึงประตูแล้วๆ เท่านั้น แม้ฉันใด,
ลมที่เข้าไปข้างในและลมที่ออกไปข้างนอก ย่อมไม่เป็นหน้าที่ของภิกษุนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน,
จะเป็นหน้าที่ ก็เฉพาะแต่(ลม)ที่มาถึงช่องแล้วๆ เท่านั้น.
อยํ โทวาริโกปมา ฯ
นี้เป็นข้ออุปมาเหมือนคนรักษาประตู.
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[การกำหนดลมหายใจเปรียบเหมือนเลื่อย]
กกโจปมา ปน อาทิโต ปภูติ เวทิตพฺพา ฯ
ส่วนข้ออุปมาเหมือนเลื่อย ควรทราบจำเดิมแต่ต้นไป.
วุตฺตํ เหตํ
สมดังคำที่(ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร)กล่าวไว้วา่
นิมิตตฺ ํ อสฺสาสปฺปสฺสาสา
อชานโต จ ตโย ธมฺเม,

อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส.
ภาวนา นูปลพฺภติ ฯ

“นิมิต ลมหายใจเข้า และลมหายใจออก มิใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว.
และเมื่อบุคคลไม่รู้ธรรมทั้ง ๓ ประการ ย่อมไม่ได้ภาวนา (ภาวนาย่อมไม่สำเร็จ).
นิมิตตฺ ํ อสฺสาสปฺปสฺสาสา
ชานโต จ ตโย ธมฺเม,

อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส.
ภาวนา อุปลพฺภตีติ ฯ

นิมิต ลมหายใจเข้า และลมหายใจออก มิใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว.
และเมื่อบุคคลรู้ซึ่งธรรม ๓ ประการ ย่อมได้ภาวนา.”
กถํ อิเม ตโย ธมฺมา เอกจิตฺตสฺส อารมฺมณํ น โหนฺติ,
น จีเม ตโย ธมฺมา อวิทติ า โหนฺติ. น จ จิตตฺ ํ วิกฺเขปํ คจฺฉติ, ปธานญฺจ ปญฺญายติ, ปโยคญฺจ สาเธติ วิเสสมธิคจฺฉติ ฯ
ถามว่า “ธรรม ๓ ประการเหล่านี้ จะไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว และธรรม ๓ ประการเหล่านี้ จะไม่ปรากฏก็หามิได้ .
จิตจะไม่ถึงความฟุ้งซ่าน ประธาน (ความเพียร) ย่อมปรากฏ และ(พระโยคาวจร)จะทำประโยคให้สำเร็จ ได้บรรลุคุณวิเศษ
อย่างไร?
เสยฺยถาปิ รุกฺโข สเม ภูมิภาเค นิกฺขิตฺโต, ตเมนํ ปุริโส กกเจน ฉินฺเทยฺย,
รุกเฺ ข ผุฏฺฐกกจทนฺตานํ วเสน ปุริสสฺส สติ อุปฏฺฐิตา โหติ,
น จ อาคเต วา คเต วา กกจทนฺเต มนสิกโรติ,
น จ อาคตา วา คตา วา กกจทนฺตา อวิทิตา โหนฺติ,
ปธานญฺจ ปญฺญายติ. ปโยคญฺจ สาเธติ ฯ
แก้ว่า “เปรียบเหมือนต้นไม้ทเี่ ขาวางไว้บนภาคพื้นที่เรียบเสมอ บุรุษเอาเลื่อยเลื่อยต้นไม้นั้น,
สติของบุรุษ ย่อมปรากฏ ด้วยอำนาจแห่งฟันเลื่อยที่ถูกต้นไม้,
และเขาย่อมไม่ได้ใฝ่ใจถึงฟันเลื่อยที่ผ่านมาหรือผ่านไป, ทั้งฟันเลื่อยที่ผ่านมาหรือผ่านไป จะไม่ปรากฏก็หามิได้,
ประธาน (ความเพียรในการตัดต้นไม้) ย่อมปรากฏ และเขาย่อมให้ประโยค (กิริยาที่ตัดไม้นนั้ ) สำเร็จได้.๑
ยถาปิ รุกฺโข สเม ภูมิภาเค นิกฺขิตฺโต, [517] เอวํ อุปนิพนฺธนนิมิตฺตํ ฯ
นิมิต(คือสติ)เป็นเครื่องเข้าไปผูกไว้ เปรียบเหมือนต้นไม้ที่เขาวางให้บนภาคพื้นที่เรียบเสมอ.

๑ บาลีที่มาเดิม มีศพั ท์ว่า วิเสสมธิคจฺฉติ. ขุ. ปฏิ. ๓๒/๒๕๗.
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ยถา กกจทนฺตา, เอวํ อสฺสาสปฺปสฺสาสา ฯ
ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก เปรียบเหมือนฟันเลื่อย.
ยถา รุกฺเข ผุฏฺฐกกจทนฺตานํ วเสน ปุริสสฺส สติ อุปฏฺฐิตา โหติ
น อาคเต วา คเต วา กกจทนฺเต มนสิกโรติ. น อาคตา วา คตา วา กกจทนฺตา อวิทติ า โหนฺติ
ปธานญฺจ ปญฺญายติ ปโยคญฺจ สาเธติ,
เอวเมว ภิกฺขุ นาสิกคฺเค วา มุขนิมิตฺเต วา สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา นิสินฺโน โหติ
น อาคเต วา คเต วา อสฺสาสปฺปสฺสาเส มนสิกโรติ. น อาคตา วา คตา วา อสฺสาสปฺปสฺสาสา อวิทิตา โหนฺติ
ปธานญฺจ ปญฺญายติ ปโยคญฺจ สาเธติ วิเสสมธิคจฺฉติ ฯ
ภิกษุนั่งตั้งสติไว้มั่น ที่ปลายจมูกหรือทีร่ ิมฝีปาก ย่อมไม่ใฝ่ใจถึงลมหายใจเข้าและหายใจออกที่ผา่ นมาหรือที่ผา่ นไป,
ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่ผ่านมาหรือผ่านไป จะไม่ปรากฏก็หามิได้,
ประธานย่อมปรากฏ และภิกษุนั้นย่อมให้ประโยคสำเร็จได้ ทั้งได้บรรลุคุณพิเศษด้วย
เหมือนบุรุษตั้งสติไว้ ด้วยอำนาจแห่งฟันเลื่อยซึ่งถูกทีต่ ้นไม้.
เขาย่อมไม่ได้ใฝ่ใจถึงฟันเลื่อยที่ผ่านมาหรือที่ผา่ นไป. ทั้งฟันเลื่อยที่ผ่านมาหรือที่ผ่านไป จะไม่ปรากฏก็หามิได้,
ประธานย่อมปรากฏ, และเขาย่อมทำประโยคให้สำเร็จได้ฉะนั้น.
“ปธานนฺติ. กตมํ ปธานํ.
อารทฺธวิริยสฺส กาโยปิ จิตฺตมฺปิ กมฺมนิยํ โหติ. อิทํ ปธานํ ฯ
คำว่า ประธาน. ประธานเป็นไฉน?
กายก็ดี จิตก็ดี ของภิกษุผู้ปรารภความเพียร ย่อมควรแก่การงาน. นี้เป็นประธาน.
กตโม ปโยโค?
อารทฺธวิริยสฺส อุปกฺกิเลสา ปหียนฺติ. วิตกฺกา วูปสมนฺติ. อยํ ปโยโค ฯ
ประโยคเป็นไฉน?
ภิกษุผู้ปรารภความเพียร ย่อมละอุปกิเลสได้, วิตกย่อมสงบไป. นี้เป็นประโยค.
กตโม วิเสโส?
อารทฺธวิริยสฺส สํโยชนา ปหียนฺติ, อนุสยา พฺยนฺตี โหนฺติ. อยํ วิเสโส ฯ
คุณพิเศษเป็นไฉน?
ภิกษุผู้ปรารภความเพียรย่อมละสังโยชน์ได้, อนุสัยย่อมหมดสิ้นไป. นี้เป็นคุณพิเศษ.
เอวํ อิเม ตโย ธมฺมา เอกจิตตฺ สฺส อารมฺมณํ น โหนฺติ.
น จีเม ตโย ธมฺมา อวิทติ า โหนฺติ. น จ จิตตฺ ํ วิกฺเขปํ คจฺฉติ, ปธานญฺจ ปญฺญายติ,
ปโยคญฺจ สาเธติ. วิเสสมธิคจฺฉติ ฯ
ธรรม ๓ ประการเหล่านี้ ย่อมไม่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว
และธรรม ๓ ประการเหล่านี้ จะไม่ปรากฏก็หามิได้, จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่าน, ประธาน (ความเพียร) ย่อมปรากฏ,
และพระโยคาวจร ทำให้ประโยค (การหมั่นประกอบภาวนา) สำเร็จได้. ทั้งได้บรรลุคุณพิเศษด้วย.
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อานาปานสฺสตี ยสฺส
อนุปุพพฺ มฺปริจิตา
โสมํ โลกํ ปภาเสติ

ปริปุณฺณา สุภาวิตา
ยถา พุทฺเธน เทสิตา,
อพฺภามุตฺโตว จนฺทิมาติ ฯ

ภิกษุใด เจริญอานาปานัสสติให้บริบูรณ์ดี อบรมมาโดยลำดับ
ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว,
ภิกษุนน้ั ย่อมทำโลกนีใ้ ห้สว่างได้ เหมือนพระจันทร์พน้ แล้วจากหมอกฉะนัน้ แล๑.
อยํ กกโจปมา ฯ
ข้อนี้อุปมาเหมือนเลื่อย.
อิธ ปนสฺส อาคตาคตวเสน อมนสิการมตฺตเมว [518] ปโยชนนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
ก็ใน(ข้ออุปมาเหมือนเลื่อย)นี้ พึงทราบว่า
“เหตุเพียงไม่ใฝ่ใจด้วยอำนาจลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ที่ผ่านมาแล้วๆ เท่านั้น เป็นประโยชน์แก่ภิกษุนั้น.”
อิทํ กมฺมฏฺฐานํ มนสิกโรโต กสฺสจิ, น จิเรเนว นิมิตตฺ ญฺจ อุปฺปชฺชติ.
อวเสสชฺฌานงฺคปฏิมณฺฑิตา อปฺปนา สงฺขาตา ฐปนา จ สมฺปชฺชติ ฯ
กรรมฐานนี้ เมื่อภิกษุบางรูปมนสิการ นิมิตย่อมเกิดขึ้นโดยไม่ชักช้าเลย
และฐปนา กล่าวคืออัปปนา ซึ่งประกอบด้วยองค์ฌานที่เหลือ ก็ย่อมสำเร็จ.
กสฺสจิ ปน คณนาวเสเนว มนสิการกาลโต ปภูติ,
ยถา สารทฺธกายสฺส มญฺเจ วา ปีเฐ วา นิสีทโต มญฺจปีฐํ โอนมติ วิกุฏฺฏติ. ปจฺจตฺถรณํ วลึ คณฺหาติ.
อสารทฺธกายสฺส ปน นิสีทโต, เนว มญฺจปีฐํ โอนมติ น วิกุฏฺฏติ. น ปจฺจตฺถรณํ วลึ คณฺหาติ. ตูลปิจุปูริตํ วิย มญฺจปีฐํ โหติ.
กสฺมา. ยสฺมา อสารทฺธกาโย ลหุโก โหติ.
เอวเมว คณนาวเสน มนสิการกาลโต ปภูติ อนุกฺกมโต โอฬาริกอสฺสาสปฺปสฺสาสนิโรธวเสน กายทรเถ วูปสนฺเต,
กาโยปิ จิตฺตมฺปิ ลหุกํ โหติ. สรีรํ อากาเส ลงฺฆนาการปฺปตฺตํ วิย โหติ.
แต่สำหรับภิกษุบางรูป มีจำเดิมแต่เวลามนสิการโดยอำนาจการนับนั่นแล,
คือตั้งแต่เวลาทำไว้ในใจด้วยอำนาจการนับ
เมื่อความกระวนกระวายทางกายสงบไป ด้วยอำนาจลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่หยาบดับไปโดยลำดับ,
กายก็ดี จิตก็ดี ย่อมเป็นของเบา. ร่างกายย่อมเป็นดุจถึงอาการลอยขึ้นไปในอากาศ.
เหมือนภิกษุผมู้ กี ายกระสับกระส่าย เมือ่ นัง่ ลงบนเตียงหรือตัง่ , เตียงและตัง่ ย่อมโอนเอนคดงอไป. เครือ่ งปูลาดย่อมย่นเป็นเกลียว,
แต่เมื่อเธอมีกายไม่กระสับกระส่าย นั่งลง เตียงและตั่งย่อมไม่โอนเอน ไม่คดงอ. เครื่องปูลาดก็ไม่ย่นเป็นเกลียว,
เตียงตั่งเป็นเหมือนเต็มด้วยปุยนุ่น, เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า กายไม่กระสับกระส่าย ย่อมเป็นของเบาฉะนั้น.

๑ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๕๗-๒๕๘.

หน้า ๘๑๐ • ตติยปาราชิกวณฺณนา • [การกำหนดลมหายใจเปรียบเหมือนเลื่อย]

ตสฺส, โอฬาริเก อสฺสาสปฺปสฺสาเส นิรุทฺเธ, สุขุมสฺสาสปฺปสฺสาสนิมิตตฺ ารมฺมณํ จิตฺตํ ปวตฺตติ.
ตสฺมิมฺปิ นิรทุ ฺเธ, อปราปรํ ตโต สุขุมตรสุขุมตรนิมิตฺตารมฺมณํ ปวตฺตติเยว ฯ
เมื่อลมอัสสาสะและปัสสาสะที่หยาบดับไปแล้ว,
จิตของ(ภิกษุ)นั้น มีนิมิตคือลมอัสสาสะและปัสสาสะที่ละเอียดเป็นอารมณ์ ย่อมเป็นไป.
แม้เมื่อจิตดวงนั้นดับไปแล้ว, (จิต)ดวงต่อๆ ไป ซึ่งมีอารมณ์คือนิมติ ที่ละเอียดจนละเอียดกว่าจิตนั้น ย่อมเป็นไปนั่นเทียว.
กถํ ฯ
ถามว่า “(จิตดวงต่อๆ ไป ย่อมเป็นไป)อย่างไร?”
ยถา ปุริโส มหติยา โลหสลากาย กํสตาลํ อาโกฏฺเฏยฺย. เอกปฺปหาเรน มหาสทฺโท อุปฺปชฺเชยฺย.
ตสฺส โอฬาริกสทฺทารมฺมณํ จิตตฺ ํ ปวตฺเตยฺย. นิรุทฺเธ โอฬาริเก สทฺเท, อถ ปจฺฉา สุขุมสทฺทนิมิตฺตารมฺมณํ.
ตสฺมิมฺปิ นิรทุ ฺเธ, อปราปรํ ตโต สุขุมตรสุขุมตรสทฺทนิมิตตฺ ารมฺมณํ ปวตฺตเตว เอวนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
แก้ว่า “เปรียบเหมือนบุรุษ พึงเอาซี่เหล็กท่อนใหญ่ตีกังสดาล. ด้วยการตีเพียงครั้งเดียว เสียงดัง พึงเกิดขึ้น.
จิตของ(บุรุษ)นั้น ซึ่งมีเสียงดัง (หยาบ) เป็นอารมณ์ พึงเป็นไป,
เมื่อเสียงดังดับไป, ต่อจากนั้นภายหลัง จิตซึ่งมีเสียงละเอียดเป็นอารมณ์ (พึงเป็นไป).
แม้เมื่อจิต(ซึ่งมีนิมิตคือเสียงละเอียดเป็นอารมณ์)นั้น ดับไปแล้ว,
(จิต)ดวงต่อๆ ไปซึง่ มีอารมณ์คอื นิมติ ทีล่ ะเอียดจนละเอียดกว่าจิต ซึง่ มีนมิ ติ คือเสียงละเอียดเป็นอารมณ์นน้ั ย่อมเป็นไปทีเดียว ฉันใด,
(จิตซึ่งมีนิมิตคือลมอัสสาสะและปัสสาสะเป็นอารมณ์นั้น) บัณฑิตพึงทราบว่า ย่อมเป็นไปฉันนั้น.”
วุตฺตมฺปิ เจตํ “เสยฺยถาปิ กํเส อาโกฏฺฏิเตติ ฯ
แม้ข้อนี้ สมจริงดังคำที่(พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร)กล่าวไว้ว่า
“เปรียบเหมือนบุคคลตีกังสดาล (เสียงดังคือเสียงหยาบ ย่อมกระจายไปก่อน๑)” ดังนี้ เป็นต้น.
วิตฺถาโร ฯ
ควรให้พิสดาร.
ยถา หิ อญฺญานิ กมฺมฏฺฐานานิ อุปรูปริ วิภตานิ โหนฺติ, [519] น ตถา อิทํ ฯ
เหมือนอย่างว่า กรรมฐานเหล่าอื่น ย่อมปรากฏชัดในชั้นสูงๆ ขึ้นไป ฉันใด,
(อานาปานัสสติกรรมฐาน)นี้ (จะเป็น)ฉันนั้น ก็หามิได้.
อิทมฺปน, อุปรูปริ ภาเวนฺตสฺส ภาเวนฺตสฺส, สุขุมตํ คจฺฉติ อุปฏฺฐานมฺปิ น อุปคจฺฉติ ฯ
แต่อานาปานัสสติกรรมฐานนี้, เมื่อภิกษุเจริญๆ ในชั้นสูงขึ้นไป, ย่อมถึงความเป็นของละเอียด คือจะไม่ถึงแม้ความปรากฏ.
เอวํ อนุปฏฺฐหนฺเต ปน ตสฺมึ, น เตน ภิกฺขุนา อุฏฺฐายาสนา จมฺมขณฺฑํ ปปฺโผเฏตฺวา คนฺตพฺพํ ฯ
ก็เมื่อกรรมฐานนั้น ไม่ปรากฏอยู่อย่างนั้น, ภิกษุนั้นไม่ควรลุกขึ้นจากอาสนะ ตบท่อนหนังไปเสีย.
“กึ กาตพฺพํ, อาจริยํ ปุจฺฉิสฺสามีติ วา “นฏฺฐํ ทานิ เม กมฺมฏฺฐานนฺติ วา น วุฏฺฐาตพฺพํ ฯ
ไม่ควรลุกขึ้นด้วยคิดว่า “จะพึงทำอย่างไร? เราจักถามพระอาจารย์” หรือว่า “บัดนี้กรรมฐานของเราเสื่อมแล้ว.”
๑ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๗๙.
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อิริยาปถํ วิโกเปตฺวา คจฺฉโต, หิ กมฺมฏฺฐานํ นวํ นวเมว โหติ. ตสฺมา ยถานิสินฺเนเนว เทสโต อาหริตพฺพํ ฯ
จริงอยู่ เมื่อเธอให้อิริยาบถกำเริบเดินไป กรรมฐานย่อมปรากฏเป็นของใหม่ๆ เรื่อยไป
เพราะเหตุนั้น ควรนั่งอยูต่ ามเดิมนั่นแหละ นำกรรมฐานมาจากที่ถูกต้องตามปกติ.
[อุบายเป็นเหตุนำอานาปานัสสติกรรมฐานมา]
ตตฺรายํ อาหรณูปาโย ฯ
ใน(อธิการว่าด้วยอานาปานัสสติกรรมฐาน)นั้น มีอุบายเป็นเครื่องนำมา ดังต่อไปนี้:เตน หิ ภิกฺขุนา กมฺมฏฺฐานสฺส อนุปฏฺฐหนภาวํ ญตฺวา อิติ ปฏิสญฺจิกฺขิตพฺพํ
“อิเม อสฺสาสปฺปสฺสาสา นาม กตฺถ อตฺถิ, กตฺถ นตฺถิ, กสฺส วา อตฺถิ, กสฺส วา นตฺถีติ.
อเถวํ ปฏิสญฺจิกฺขโต “อิเม อนฺโตมาตุกจุ ฺฉิยํ นตฺถิ. อุทเก นิมุคฺคานํ นตฺถิ. ตถา อสญฺญิภตู านํ มตานํ จตุตฺถชฺฌานสมาปนฺนานํ
รูปารูปภวสมงฺคีนํ นิโรธสมาปนฺนานนฺติ ญตฺวา เอวํ อตฺตนา ว อตฺตา ปฏิโจเทตพฺโพ
“นนุ ตฺวํ ปณฺฑิต เนว มาตุกุจฺฉิคโต น อุทเก นิมุคฺโค น อสญฺญิภูโต น มโต น จตุตฺถชฺฌานสมาปนฺโน น รูปารูปภวสมงฺคี
น นิโรธสมาปนฺโน. อตฺถิเยว เต อสฺสาสปฺปสฺสาสา. มนฺทปญฺญตาย ปน ปริคฺคเหตุํ น สกฺโกสีติ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุนั้นรูว้ ่า กรรมฐานไม่ปรากฏ ควรพิจารณาสำเหนียกอย่างนี้ว่า
“ชื่อว่า ลมหายใจเข้าและหายใจออกนี้ มีอยูใ่ นที่ไหน? ไม่มีในที่ไหน? ของใครมี? ของใครไม่มี?”.
ภายหลัง เมื่อภิกษุนั้น พิจารณาดูอยู่อย่างนี้ ก็รู้ได้ว่า
“(ลมหายใจเข้าและหายใจออก)นี้ (ของทารกผู้อยู่) ภายในท้องของมารดา ไม่มี, พวกชนผู้ดำน้ำก็ไม่มี, พวกอสัญญีสัตว์
คนตายแล้ว ผู้เข้าจตุตถฌาน ท่านผู้พร้อมเพรียงด้วยรูปภพและอรูปภพ ท่านผู้เข้านิโรธ ก็ไม่มีเหมือนกัน”
แล้วพึงตักเตือนตนด้วยตนเองอย่างนี้วา่ “แน่ะบัณฑิต! ตัวเธอไม่ใช่ผู้อยู่ในท้องมารดา ไม่ใช่ผู้ดำน้ำ ไม่ใช่เป็นอสัญญีสัตว์
ไม่ใช่คนตาย ไม่ใช่ผเู้ ข้าจตุตถฌาน ไม่ใช่ผพู้ ร้อมเพรียงด้วยรูปภพและอรูปภพ ไม่ใช่ผู้เข้านิโรธ มิใช่หรือ?
ตัวเธอยังมีลมหายใจเข้าและหายใจออกอยู่แท้ๆ, แต่(ตัวเธอ)ก็ไม่สามารถจะกำหนดได้ เพราะยังมีปัญญาอ่อน.”
อถาเนน ปกติผุฏฐฺ วเสเนว จิตตฺ ํ ฐเปตฺวา มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพ ฯ
ภายหลัง เธอนั่น ควรตั้งจิตไว้ ด้วยอำนาจที่ลมถูกต้องโดยปกตินั่นเอง ให้มนสิการเป็นไป.
อิเม หิ ทีฆนาสิกสฺส นาสาปุฏํ ฆฏฺเฏนฺตา ปวตฺตนฺติ. รสฺสนาสิกสฺส อุตฺตโรฏฺฐํ ฯ
จริงอยู่ (ลมหายใจเข้าและหายใจออก)นี้ กระทบโครงจมูกของผู้มีจมูกยาวผ่านไป.
กระทบริมฝีปากข้างบน ของผู้มีจมูกสั้น (ผ่านไป).
ตสฺมาเนน “อิมํ นาม ฐานํ ฆฏฺเฏนฺตตี ิ นิมิตตฺ ํ ฐเปตพฺพํ ฯ
เพราะฉะนั้น เธอนั่น จึงควรตั้งนิมิตไว้วา่ “(ลมหายใจเข้าและหายใจออก) ย่อมกระทบฐานชื่อนี้.”
อิมเมว หิ [520] อตฺถวสํ ปฏิจฺจ วุตตฺ ํ ภควตา “นาหํ ภิกฺขเว มุฏฐฺ สฺสติสฺส อสมฺปชานสฺส อานาปานสฺสติภาวนํ วทามีติ ฯ
ความจริง พระผู้มีพระภาค ทรงอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แล จึงตรัสว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เราไม่กล่าวการเจริญอานาปานัสสติ แก่ภิกษุผู้หลงลืมสติ ไม่รู้สกึ ตัวอยู่.๑”
๑ ม. อุป. ๑๔/๑๙๖-๗.
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กิญฺจาปิ หิ ยงฺกิญฺจิ กมฺมฏฺฐานํ สตสฺส สมฺปชานสฺเสว สมฺปชฺชติ, อิโต อญฺญํ ปน มนสิกโรนฺตสฺส ปากฏํ โหติ ฯ
จริงอยู่ กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมสำเร็จแก่ผู้มีสติ มีความรู้ตวั เท่านั้น แม้ก็จริง,
ถึงกระนั้น (กรรมฐาน)อย่างอื่น นอกจาก(อานาปานัสสติกรรมฐาน)นี้ ย่อมปรากฏได้ แก่ผู้ที่มนสิการอยู่.
อิทํ ปน อานาปานสฺสติกมฺมฏฺฐานํ ครุกํ ครุกภาวนํ
พุทฺธ ปจฺเจกพุทฺธ พุทธฺ ปุตฺตานํ มหาปุริสานํเยว มนสิการภูมิภตู ํ, น เจว อิตฺตรํ, น อิตฺตรสตฺตสมาเสวิตํ.
ยถา ยถา มนสิกริยติ, ตถา ตถา สนฺตญฺเจว โหติ สุขุมญฺจ. ตสฺมา เอตฺถ พลวตี สติ จ ปญฺญา จ อิจฺฉิตพฺพา ฯ
แต่อานาปานัสสติกรรมฐานนี้เป็นภาระหนัก เจริญสำเร็จได้ยาก,
ทั้งเป็นภูมิแห่งมนสิการ ของมหาบุรุษทั้งหลาย คือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพุทธบุตรเท่านั้น,
ไม่ใช่เป็นกรรมฐานต่ำต้อย, ทั้งมิได้เป็นกรรมฐานที่สตั ว์ผตู้ ่ำต้อยส้องเสพ,
เป็นกรรมฐานสงบและละเอียด โดยประการที่มหาบุรุษทั้งหลายย่อมทำไว้ในใจ.
เพราะฉะนั้น ใน(อานาปานัสสติกรรมฐาน)นี้ จำต้องปรารถนาสติและปัญญาอันมีกำลัง.
ยถา หิ มฏฺฐสาฏกสฺส ตุนฺนกรณกาเล สูจิปิ สุขุมา อิจฺฉิตพฺพา. สูจิปาสเวธนมฺปิ ตโต สุขุมตรํ,
เอวเมว มฏฺฐสาฏกสทิสสฺส อิมสฺส กมฺมฏฺฐานสฺส ภาวนากาเล
สูจิปฏิภาคา สติปิ สูจิปาสเวธนปฏิภาคา ตํ สมฺปยุตฺตา ปญฺญาปิ พลวตี อิจฺฉิตพฺพา ฯ
เหมือนอย่างว่า ในเวลาชุนผ้าสาฎกเนื้อเกลี้ยง แม้เข็มก็จำต้องปรารถนาอย่างเล็ก.
แม้ด้ายซึ่งร้อยในบ่วงเข็ม ก็จำต้องปรารถนาเส้นละเอียดกว่านั้นฉันใด,
ในเวลาเจริญกรรมฐานนี้ ซึ่งเป็นเช่นกับผ้าสาฎกเนื้อเกลี้ยงก็ฉันนั้นเหมือนกัน
สติมีสว่ นเปรียบด้วยเข็มก็ดี ปัญญาที่สัมปยุตด้วยสตินั้น มีสว่ นเปรียบด้วยด้ายร้อยบ่วงเข็มก็ดี จำต้องปรารถนาให้กำลัง.
ตาหิ จ ปน สติปญฺญาหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา น เต อสฺสาสปฺปสฺสาสา อญฺญตฺร ปกติผุฏฺโฐกาสา ปริเยสิตพฺพา ฯ
ก็แล ภิกษุผู้ประกอบด้วยสติและปัญญานั้นแล้ว ไม่จำต้องแสวงหาลมหายใจเข้าและหายใจออกนั้น
นอกจากโอกาสที่ลมถูกต้องโดยปกติ.
ยถา ปน กสโก กสิตวฺ า พลิวทฺเท มุญฺจิตวฺ า โคจราภิมุเข กตฺวา ฉายาย นิสินฺโน วิสเมยฺย,
อถสฺส เต พลิวทฺทา เวเคน อฏวึ ปวิเสยฺยุํ ฯ
เปรียบเหมือนชาวนาไถนา แล้วปล่อยพวกโคถึกให้บ่ายหน้าไปสู่ที่หากิน แล้วพึงนั่งพักทีร่ ่มไม้,
คราวนั้นพวกโคถึกเหล่านั้นของเขา ก็เข้าดงไปโดยเร็ว.
โย โหติ เฉโก กสโก, โส ปุน เต คเหตฺวา โยเชตุกาโม น เตสํ อนุปทํ คนฺตวฺ า อฏวึ อาหิณฺฑติ,
อถโข รสฺมิญฺจ ปโฏทญฺจ คเหตฺวา อุชุกเมว เตสํ นิปาตติฏฺฐํ คนฺตวฺ า นิสีทติ วา นิปชฺชติ วา ฯ
ชาวนาผู้ฉลาด ประสงค์จะจับโคถึกเหล่านั้นมาเทียมไถอีก จะไม่เดินตามรอยเท่าโคถึกเหล่านั้นเข้าไปยังดง,
โดยที่แท้ เขาจะถือเอาเชือกและประตัก เดินตรงไปยังท่าน้ำซึ่งโคถึกเหล่านั้นลงทีเดียว นั่งหรือนอนคอยอยู่.
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อถ เต โคเณ ทิวสภาคํ จริตฺวา อุทปานติฏฺฐํ โอตริตฺวา นหาตฺวา จ ปิวิตวฺ า จ [521] ปจฺจตุ ฺตริตฺวา ฐิเต ทิสฺวา
รสฺมิยา พนฺธิตวฺ า ปโฏเทน วิชฺฌนฺโต อาเนตฺวา โยเชตฺวา ปุน กมฺมํ กโรติ ฯ
เวลานั้น เขาได้เห็นโคเหล่านั้น ซึ่งเที่ยวไปสิ้นทั้งวัน แล้วลงไปสู่ท่าน้ำดื่มอาบและกินน้ำแล้ว ขึ้นมายืนอยู่
จึงเอาเชือกผูก แล้วเอาประตักทิ่มแทง นำไปเทียม (ไถ) ทำการงานอีก ฉันใด.
เอวเมว เตน ภิกฺขุนา น เต อญฺญตฺร ปกติผุฏฺโฐกาสา ปริเยสิตพฺพา ฯ
สติรสฺมึ ปน ปญฺญาปโฏทญฺจ คเหตฺวา ปกติผุฏฺโฐกาเส จิตฺตํ ฐเปตฺวา มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพ ฯ
ภิกษุนั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่จำต้องแสวงหา(ลมหายใจเข้าและหายใจออก)นั้น นอกจากโอกาสที่ลมถูกต้องโดยปกติ,
แต่พึงถือเอาเชือกคือสติ และประตักคือปัญญาแล้ว ตั้งจิตไว้ในโอกาสที่ลมถูกต้องโดยปกติ ยังมนสิการให้เป็นไป.
เอวํ หิสฺส มนสิกโรโต, น จิรสฺเสว เต อุปฏฺฐหนฺติ นิปาตติฏฺเฐ วิย โคณา ฯ
เพราะว่า เมื่อเธอมนสิการอยูอ่ ย่างนั้น,
ต่อกาลไม่นานเลย ลมหายใจเข้าและหายใจออกนั้น จะปรากฏ ดุจพวกโคปรากฏทีท่ ่าลงดื่มฉะนั้น.
ตโต เตน สติรสฺมิยา พนฺธิตวฺ า ตสฺมึเยว ฐาเน โยเชตฺวา ปญฺญาปโฏเทน วิชฺฌนฺเตน ปุน กมฺมฏฺฐานํ อนุยุญฺชติ พฺพํ ฯ
ในลำดับนั้น เธอพึงเอาเชือกคือสติ ผูกประกอบไว้ในที่นั้นนั่นแหละ แล้วแทงด้วยประตักคือปัญญา ตามประกอบกรรมฐานอีก .
ตสฺเสวมนุยุญฺชโต, น จิรสฺเสว นิมิตฺตํ อุปฏฺฐาติ ฯ
เมื่อเธอหมั่นประกอบอยู่อย่างนั้น, ต่อกาลไม่นานเลย นิมติ จะปรากฏ.
“ตํ ปเนตํ น สพฺเพสํ เอกสทิสํ โหติ ฯ
อปิจ โข กสฺสจิ สุขสมฺผสฺสํ อุปฺปาทยมาโน ตูลปิจุ วิย กปฺปาตปิจุ วิย วาตธารา วิย จ อุปฏฺฐาตีติ เอกจฺเจ อาหุ ฯ
(อาจารย์บางพวก)กล่าวไว้วา่ “ก็นิมิตนี้นั้น ย่อมไม่เป็นเช่นเดียวกัน แก่(พระโยคาวจร)ทุกรูป.
อนึ่งแล (นิมิตนั้น) ย่อมปรากฏแก่พระโยคาวจรบางรูป ดุจปุยนุ่น ดุจปุยฝ้าย และดุจสายลม ให้เกิดสุขสัมผัส.
อยํ ปน อฏฺฐกถาวินจิ ฺฉโย ฯ
ส่วนวินิจฉัยในอรรถกถา มีดังต่อไปนี้:อิทํ หิ กสฺสจิ ตารกรูปํ วิย มณิคุฬกิ า วิย มุตฺตาคุฬิกา วิย จ
กสฺสจิ ขรสมฺผสฺสํ หุตวฺ า กปฺปาสฏฺฐิ วิย สารทารุสจู ิ วิย จ
กสฺสจิ ทีฆปามงฺคสุตฺตํ วิย กุสุมทามํ วิย ธูมสิขา วิย จ
กสฺสจิ วิตฺถตมกฺกฏกสุตฺตํ วิย พลาหกปฏลํ วิย ปทุมปุปฺผํ วิย รถจกฺกํ วิย จนฺทมณฺฑลํ วิย สุริยมณฺฑลํ วิย จ อุปฏฺฐาติ ฯ
จริงอยู่ นิมิตนี้ ย่อมปรากฏแก่พระโยคาวจรบางรูป ดุจดวงดาว ดุจพวงแก้วมณี และดุจพวงแก้วมุกดา
บางรูปปรากฏเป็นของมีสัมผัสหยาบ ดุจเมล็ดฝ้ายและดุจเสี้ยนไม้แก่น,
บางรูปปรากฏเป็นดุจสายสังวาลที่ยาว ดุจพวงแห่งดอกคำ และดุจเปลวควันไฟ.
บางรูปปรากฏดุจใยแมลงมุมทีก่ ว้าง ดุจช่อกลีบเมฆ ดุจดอกปทุม ดุจล้อรถ ดุจมณฑลพระจันทร์ และดุจมลฑลพระอาทิตย์ฉะนัน้ .

หน้า ๘๑๔ • ตติยปาราชิกวณฺณนา • [อุบายเป็นเหตุนำอานาปานัสสติกรรมฐานมา]

ตญฺจ ปเนตํ,
ยถา สมฺพหุเลสุ ภิกฺขูสุ สุตฺตนฺตํ สชฺฌายิตฺวา นิสินฺเนสุ, เอเกน ภิกฺขุนา “ตุมฺหากํ กีทิสํ หุตวฺ า อิทํ สุตตฺ ํ อุปฏฺฐาตีติ วุตฺเต,
เอโก “มยฺหํ มหตี ปพฺพเตยฺยา นที วิย หุตวฺ า อุปฏฺฐาตีติ อาห ฯ
อปโร “มยฺหํ เอกวนราชิ [522] วิย”
อญฺโญ “มยฺหํ สีตจฺฉาโย สาขาสมฺปนฺโน ผลภารภริตรุกฺโข วิยาติ ฯ
เตสํ หิ เอกเมว สุตฺตํ สญฺญานานตาย นานโต อุปฏฺฐาสิ ฯ
ก็แล กรรมฐานนี้นั้นเป็นอันเดียวกันแท้ๆ (แต่ปรากฏโดยความต่างกัน เพราะมีสัญญาต่างกัน),
เหมือนบรรดาภิกษุหลายรูปด้วยกัน เมื่อนั่งสาธยายพระสูตรอยู่,
เมื่อภิกษุรูปหนึ่งพูดว่า “พระสูตรนี้ ย่อมปรากฏแก่พวกท่านเป็นเช่นไร?”,
รูปหนึ่งพูดว่า “(ย่อมปรากฏ)แก่ผม เป็นเหมือนแม่น้ำไหลตกจากภูเขาใหญ่”.
อีกรูปอื่นพูดว่า “ย่อมปรากฏแก่ผม เป็นเหมือนแนวป่าอันเดียว”.
รูปอื่นพูดว่า “ย่อมปรากฏแก่ผม เป็นเหมือนรุกขชาติที่เพียบพร้อมด้วยภาระคือผลไม้ ซึ่งมีร่มเงาเย็น สมบูรณ์ดว้ ยกิ่ง”.
เอวํ เอกเมว กมฺมฏฺฐานํ สญฺญานานตาย นานโต อุปฏฺฐาสิ ฯ
จริงอยู่ พระสูตรของ(เธอ)เหล่านั้นก็เป็นสูตรเดียวกันนั่นเอง แต่ปรากฏโดยความเป็นของต่างกัน เพราะมีสัญญาต่างกันฉะนั้น.
สญฺญาชํ หิ เอตํ สญฺญานิทานํ สญฺญาปภวํ ตสฺมา “สญฺญานานตาย นานโต อุปฏฺฐาตีติ เวทิตพฺพํ ฯ
ความจริง (กรรมฐาน)นี้ เกิดแต่สัญญา มีสัญญาเป็นต้นเหตุ มีสัญญาเป็นแดนเกิด
เพราะฉะนั้น พึงทราบว่า “ย่อมปรากฏโดยความต่างกัน เพราะมีสัญญาต่างกัน”.
เอตฺถ จ อญฺญเมว อสฺสาสารมฺมณํ จิตตฺ ํ. อญฺญํ ปสฺสาสารมฺมณํ. อญฺญํ นิมิตฺตารมฺมณํ ฯ
ก็บรรดา(ลมหายใจเข้า หายใจออก และนิมิต)นี้
จิตที่มีลมหายใจเข้าเป็นอารมณ์ ก็อย่างหนึ่งต่างหาก
(จิต)ที่มีลมหายใจออกเป็นอารมณ์ ก็อย่างหนึ่ง
(จิต)ที่มีนิมติ เป็นอารมณ์ ก็อย่างหนึ่ง.
[ธรรม ๓ อย่างมีบริบูรณ์ กรรมฐานจึงถึงอัปปนา]
ยสฺส หิ อิเม ตโย ธมฺมา นตฺถิ, ตสฺส กมฺมฏฺฐานํ เนว อปฺปนํ น อุปจารํ ปาปุณาติ ฯ
จริงอยู่ กรรมฐานของภิกษุผู้ไม่มีธรรม ๓ อย่างนี้ ย่อมไม่ถึงอัปปนา ไม่ถึงอุปจาระ.
ยสฺส ปนีเม ตโย ธมฺมา อตฺถิ, ตสฺเสว กมฺมฏฺฐานํ อปฺปนญฺจ อุปจารญฺจ ปาปุณาติ ฯ
ส่วนกรรมฐานของภิกษุผู้มีธรรม ๓ อย่างนี้ ย่อมถึงอัปปนาและอุปจาระด้วย
วุตฺตํ เหตํ
สมจริงดังคำที่(ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร)กล่าวไว้วา่

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [ธรรม ๓ อย่างมีบริบูรณ์ กรรมฐานจึงถึงอัปปนา] • หน้า ๘๑๕

นิมิตตฺ ํ อสฺสาสปฺปสฺสาสา๑
อชานโต จ ตโย ธมฺเม,
นิมิตตฺ ํ อสฺสาสปฺปสฺสาสา๑
ชานโต จ ตโย ธมฺเม,

อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส.
ภาวนา นูปลพฺภติ ฯ
อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺส.
ภาวนา อุปลพฺภตีติ ฯ

“นิมิต ลมหายใจเข้า และลมหายใจออก มิใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว,
และเมื่อภิกษุไม่รู้ธรรม ๓ ประการ ย่อมไม่ได้ภาวนา (ย่อมไม่สำเร็จ),
นิมิต ลมหายใจเข้า และลมหายใจออก มิใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว,
และเมื่อภิกษุรู้ซึ่งธรรม ๓ ประการ ย่อมได้ภาวนา๒.”
| “เอวํ อุปฏฺฐิเต ปน นิมติ ฺเต, เตน ภิกฺขุนา อาจริยสฺส สนฺติกํ คนฺตฺวา อาโรเจตพฺพํ ‘มยฺหํ ภนฺเต เอวรูปนฺนาม อุปฏฺฐาตีติ ฯ
(พระอาจารย์ทั้งหลาย) ผู้กล่าวทีฆนิกาย ได้กล่าวไว้อย่างนี้ก่อนว่า
“ก็เมื่อนิมิตปรากฏแล้วอย่างนั้น, ภิกษุนั้นควรไปสำนักของอาจารย์แล้วบอกว่า ‘(นิมิต)ชื่อเห็นปานนี้ ย่อมปรากฏแก่ผมครับ!’
อาจริเยน ปน ‘เอตํ นิมติ ฺตนฺติ วา น วา ‘นิมติ ฺตนฺติ น วตฺตพฺพํ ฯ
‘เอวํ โหติ อาวุโสติ วตฺวา ‘ปุนปฺปุนํ มนสิกโรหีติ วตฺตพฺโพ ฯ
ส่วนอาจารย์ไม่ควรพูดว่า ‘นั่นเป็นนิมิต’ หรือว่า ‘ไม่ใช่นิมิต’
ควรพูดว่า ‘ย่อมเป็นอย่างนั้นละคุณ!’ แล้วพึงพูดว่า ‘คุณจงมนสิการบ่อยๆ’.
‘นิมิตตฺ นฺติ หิ วุตฺเต, โวสานํ อาปชฺเชยฺย. ‘น นิมติ ฺตนฺติ วุตฺเต, นิราโส วิสีเทยฺย.
จริงอยู่ เมื่ออาจารย์พูดว่า ‘เป็นนิมิต’, เธอจะพึงถึงความถอยหลัง.
เมื่ออาจารย์พดู ว่า ‘ไม่ใช่นิมิต’, เธอก็จะเป็นผู้หมดหวังจมอยู่.
ตสฺมา ตทุภยมฺปิ อวตฺวา มนสิกาเรเยว นิโยเชตพฺโพติ เอวนฺตาว ทีฆภาณกา ฯ |
เพราะเหตุนั้น ไม่ควรพูดแม้ทั้งสองอย่างนั้น ควรประกอบเธอนั้นไว้ในมนสิการนั่นแล”.
มชฺฌิม[523]ภาณกา ปนาหุ “นิมติ ฺตมิทํ อาวุโส, กมฺมฏฺฐานํ ปุนปฺปุนํ มนสิกโรหิ สปฺปุริสาติ วตฺตพฺโพติ ฯ
ส่วน(อาจารย์ทั้งหลาย)ผู้กล่าวมัชฌิมนิกาย ได้กล่าวไว้วา่
“เธออันอาจารย์พึงพูดว่า ‘นี้เป็นนิมิต คุณ! ขอให้คุณจงมนสิการกรรมฐานบ่อยๆ เถิดสัตบุรุษ!”
อถาเนน นิมติ ฺเตเยว จิตตฺ ํ ฐเปตพฺพํ ฯ
ภายหลัง เธอรูปนั้น พึงตั้งจิตไว้ในนิมิตนั่นเอง.
เอวมสฺสายํ อิโต ปภูติ ฐปนาวเสน ภาวนา โหติ ฯ
จำเดิมแต่ปฏิภาคนิมติ เกิดขึ้นนี้ ภาวนานี้ของเธอรูปนั้น ย่อมมีได้ ด้วยอำนาจการตั้งไว้ ด้วยประการอย่างนี้.

๑ วิสุทฺ. ๒/๗๑ อสฺสาสปสฺสาสา ฯ เอวมุปริปิ ฯ
๒ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๕๗.
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วุตฺตํ เหตํ โปราเณหิ
“นิมิตฺเต ฐปยํ จิตตฺ ํ
ธีโร อสฺสาสปฺปสฺสาเส

นานาการํ วิภาวยํ
สกํ จิตฺตํ นิพนฺธตีติ ฯ

สมจริงดังคำที่พระโบราณาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่า
“(พระโยคี)ผู้เป็นธีรชน เมื่อตั้งจิตไว้ในนิมิต เจริญลมหายใจเข้าและหายใจออก
ซึ่งมีอาการต่างๆ อยู่ ชือ่ ว่า ย่อมผูกจิตของตนไว้”.
ตสฺเสวํ นิมติ ฺตูปฏฺฐานโต ปภูติ นีวรณานิ วิกฺขมฺภิตาเนว โหนฺติ. กิเลสา สนฺนิสินฺนาว. สติ อุปฏฺฐิตาเยว. จิตฺตํ สมาหิตเมว ฯ
จำเดิมตั้งแต่นิมิตปรากฏ โดยนัยดังกล่าวแล้วนั้น นิวรณ์ทั้งหลายย่อมเป็นอันพระโยคีนั้นข่มได้โดยแท้.
กิเลสทั้งหลายสงบนิ่ง. สติเข้าไปตั้งมั่นทีเดียว. จิตก็ตั้งมั่นเช่นกัน.
[จิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิด้วยองค์ ๒]
อิทํ หิ ทฺวีหากาเรหิ จิตตฺ ํ สมาหิตนฺนาม โหติ อุปจารภูมิยํ วา นีวรณปฺปหาเนน ปฏิลาภภูมิยํ วา องฺคปาตุภาเวน ฯ
จริงอยู่ จิตนี้ ย่อมชื่อว่าเป็นธรรมชาติตั้งมั่น ด้วยองค์ ๒ คือ
ด้วยการละนิวรณ์ในอุปจารภูมิ หรือด้วยความปรากฏแห่งองค์ในปฏิลาภภูมิ.
ตตฺถ “อุปจารภูมีติ อุปจารสมาธิ ฯ
บรรดา(ภูมิ ๒ อย่าง)นั้น ที่ชื่อว่า อุปจารภูมิ ได้แก่ อุปจารสมาธิ.
“ปฏิลาภภูมีติ อปฺปนาสมาธิ ฯ
ที่ชื่อว่า ปฏิลาภภูมิ ได้แก่ อัปปนาสมาธิ.
เตสํ กึ นานากรณํ ฯ
ถามว่า “สมาธิทั้งสองนั้น มีการทำต่างกันอย่างไร?”
| อุปจารสมาธิ กุสลวีถิยํ ชวิตวฺ า ภวงฺคํ โอตรติ ฯ
แก้ว่า “อุปจารสมาธิ แล่นไปในกุศลวิถีแล้ว ก็หยั่งลงสู่ภวังค์”.
อปฺปนาสมาธิ, ทิวสภาเค อปฺเปตฺวา นิสินฺนสฺส ทิวสภาคมฺปิ กุสลวีถิยํ ชวติ, ภวงฺคํ น โอตรติ ฯ
อัปปนาสมาธิ, เมื่อพระโยคีนั่งแนบสนิทตลอดทั้งวัน แล่นไปในกุศลวิถีแม้ตลอดทั้งวัน, ก็ไม่หยั่งลงสู่ภวังค์.
อิเมสุ ทฺวีสุ สมาธีสุ นิมิตตฺ ปาตุภาเวน อุปจารสมาธินา สมาหิตํ จิตตฺ ํ โหติ ฯ |
บรรดาสมาธิ ๒ อย่างเหล่านี้ จิตย่อมเป็นธรรมชาติตั้งมั่น ด้วยอุปจารสมาธิ เพราะนิมิตปรากฏ”.
อถาเนน ตํ นิมิตตฺ ํ เนว วณฺณโต มนสิกาตพฺพํ น ลกฺขณโต ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ ฯ
ภายหลัง (ภิกษุ)นี้ ไม่พึงมนสิการนิมิตนั้นโดยสี ทั้งไม่พึงพิจารณาโดยลักษณะ.

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [จิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิด้วยองค์ ๒] • หน้า ๘๑๗

อปิจ โข ขตฺติยมเหสิยา จกฺกวตฺติคพฺโภ วิย กสเกน สาลิยวคพฺโภ วิย จ อปฺปมตฺเตน รกฺขิตพฺพ ํ ฯ
ก็อีกอย่างหนึ่งแล เธออย่าประมาท ควรรักษานิมิตไว้ ดุจพระมเหสีของกษัตริย์ ทรงรักษาครรภ์แห่งพระเจ้าจักรพรรดิ
และดุจชาวนารักษารวงแห่งข้าวสาลีและข้าวเหนียวฉะนั้น.
รกฺขิตํ หิสฺส ผลทํ โหติ ฯ
จริงอยู่ (นิมิต)ที่รกั ษาไว้ได้ ย่อมจะอำนวยผลแก่เธอ.
นิมิตตฺ ํ รกฺขโต, ลทฺธ๑ํ
อารกฺขมฺหิ อสนฺตมฺหิ

ปริหานิ น วิชฺชติ.
ลทฺธํ ลทฺธํ วินสฺสตีติ ฯ

เมื่อ(พระโยคี)รักษานิมติ ไว้ได้ จะไม่มีความเสื่อมจาก(อุปจารฌาน)ที่ตนได้แล้ว,
เมื่อไม่มีการอารักขา(นิมิต), (ฌาน)ทีต่ นได้แล้วๆ ก็จะพินาศไปฉะนี้แล.
[อุบายสำหรับรักษาอานาปานัสสติกรรมฐานไม่ให้เสื่อม]
[524] ตตฺรายํ รกฺขณุปาโย ฯ

ใน(อธิการแห่งอานาปานัสสติกรรมฐาน)นั้น อุบายสำหรับรักษาดังต่อไปนี้:เตน ภิกฺขุนา “อาวาโส โคจโร ภสฺสํ ปุคฺคโล โภชนํ อุตุ อิริยาปโถติ อิมานิ สตฺต อสปฺปายานิ วชฺเชตฺวา
ตาเนว สตฺต สปฺปายานิ เสวนฺเตน ปุนปฺปุนํ ตํ นิมิตตฺ ํ มนสิกาตพฺพํ ฯ
ภิกษุนั้น ควรเว้นอสัปปายะ ๗ อย่างเหล่านี้ คือ “อาวาส โคจร การสนทนา บุคคล โภชนะ ฤดู อิริยาบถ”
แล้วเสพสัปปายะ ๗ อย่างเหล่านั้นนั่นแล มนสิการนิมิตนั้นบ่อยๆ.
| เอวํ สปฺปายเสวเนน นิมิตตฺ ํ ถิรํ กตฺวา วุฑฺฒึ วิรฬุ ฺหึ เวปุลฺลํ คมยิตวฺ า
(พระโยคี)นั้น ครั้นทำนิมิตให้มั่นคงด้วยการเสพสัปปายะอย่างนั้นแล้ว ควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์
บำเพ็ญความเพียรไม่ละทิ้งอัปปนาโกศล ๑๐ อย่างเหล่านี้ คือ
๑) “วตฺถุวิสทกิริยา
๒) อินฺทรฺ ิยสมตฺตปฏิปาทนตา
๓) นิมิตตฺ กุสลตา
๔) ยสฺมึ สมเย จิตตฺ ํ นิคคฺ เหตพฺพํ ตสฺมึ สมเย จิตตฺ ํ นิคคฺ ณฺหนา
๕) ยสฺมึ สมเย จิตตฺ ํ ปคฺคเหตพฺพํ ตสฺมึ สมเย จิตตฺ ปฺปคฺคณฺหนา
๖) ยสฺมึ สมเย จิตตฺ ํ สมฺปหํเสตพฺพํ ตสฺมึ สมเย จิตตฺ สมฺปหํสนา
๗) ยสฺมึ สมเย จิตตฺ ํ อชฺฌเุ ปกฺขติ พฺพํ ตสฺมึ สมเย จิตตฺ อชฺฌเุ ปกฺขนา
๘) อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนา
๙) สมาหิตปุคฺคลเสวนา
๑๐) ตทธิมตุ ฺตตาติ
อิมานิ ทส อปฺปนาโกสลฺลานิ อวิชหนฺเตน โยโค กรณีโย ฯ |
๑ ลทฺธโต

๑) “ทำวัตถุให้สละสลวย
๒) ประคองอินทรียใ์ ห้เป็นไปเสมอ
๓) ฉลาดในนิมติ
๔) ข่มจิตใจสมัยที่ควรข่ม
๕) ประคองจิตให้สมัยที่ควรประคอง
๖) ปลอบจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรปลอบจิตให้ร่าเริง
๗) เพ่งดูจติ ในสมัยที่ควรเพ่งดู
๘) เว้นบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น
๙) เสพบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่น
๑๐) น้อมไปใน(สมาธิ)นั้น”

หน้า ๘๑๘ • ตติยปาราชิกวณฺณนา • [อุบายสำหรับรักษาอานาปานัสสติกรรมฐานไม่ให้เสื่อม]

ตสฺเสวมนุยญ
ุ ชฺ นฺตสฺส วิหรโต, “อิทานิ อปฺปนา อุปฺปชฺชสิ สฺ ตีติ ภวงฺคํ วิจฉฺ นิ ทฺ ติ วฺ า นิมติ ตฺ ารมฺมณํ มโนทฺวาราวชฺชนํ อุปฺปชฺชติ ฯ
เมื่อ(พระโยคี)นั้น หมั่นประกอบ (โดยนัยดังกล่าวมา)อย่างนี้ อยู่,
มโนทวาราวัชชนะ ซึ่งมีนิมิตเป็นอารมณ์ ตัดภวังค์แล้วก็เกิดขึ้น (ในขณะที่ควรกล่าว)ว่า “อัปปนา จักเกิดขึ้นในบัดนี้”.
ตสฺมิญฺจ นิรุทฺเธ, ตเทวารมฺมณํ คเหตฺวา จตฺตาริ ปญฺจ วา ชวนานิ ชวนฺติ.
เยสํ ปฐมํ ปริกมฺมํ, ทุติยํ อุปจารํ, ตติยํ อนุโลมํ, จตุตฺถํ โคตฺรภู, ปญฺจมํ อปฺปนาจิตตฺ ํ.
ปฐมํ วา ปริกมฺมญฺเจว อุปจารญฺจ ทุติยํ อนุโลมํ ตติยํ โคตฺรภู จตุตฺถํ อปฺปนาจิตฺตนฺติ วุจจฺ ติ ฯ
ก็ เมื่อ(มโนทวาราวัชชนะ)นั้นดับไป, บรรดาชวนะทั้งหลาย ๔ หรือ ๕ ดวง ยึดเอาอารมณ์นั้นนั่นแลแล่นไป
ซึ่ง (ชวนะ)ดวงแรก ชื่อบริกรรม, ที่ ๒ ชื่ออุปจาระ, ที่ ๓ ชื่ออนุโลม, ที่ ๔ ชื่อโคตรภู, ที่ ๕ ชื่ออัปปนาจิต.
อีกอย่างหนึ่ง ดวงแรกเรียกว่า บริกรรมและอุปจาระ, ที่ ๒ เรียกว่า อนุโลม, ที่ ๓ เรียกว่า โคตรภู, ที่ ๔ เรียกว่า อัปปนาจิต.
จตุตฺถเมว หิ ปญฺจมํ วา อปฺเปติ น ฉฏฺฐํ สตฺตมํ วา อาสนฺนภวงฺคปาตตฺตา ฯ
จริงอยู่ ชวนะดวงที่ ๔ เท่านั้น บางทีที่ ๕ ย่อมเป็นไป๑ ไม่ถึงดวงที่ ๖ หรือที่ ๗ เพราะอาสันนภวังค์ (ภวังค์ใกล้อัปปนา) ตกไป.
อาภิธมฺมิกโคทตฺตตฺเถโร ปนาห “อาเสวนปจฺจเยน กุสลา ธมฺมา พลวนฺโต โหนฺติ ตสฺมา ฉฏฺฐํ สตฺตมํ วา อปฺเปตีติ ฯ
ส่วนพระโคทัตตเถระ ผู้ชำนาญอภิธรรม กล่าวไว้ว่า
“กุศลธรรมทั้งหลาย ย่อมเป็นธรรมมีกำลัง โดยอาเสวนปัจจัย เพราะฉะนั้น ชวนะย่อมถึงที่ ๖ หรือที่ ๗”.
ตํ [525] อฏฺฐกถาสุ ปฏิกฺขิตตฺ ํ ฯ
คำนั้นถูกคัดค้านในอรรถกถาทั้งหลาย.
ตตฺถ ปุพพฺ ภาคจิตฺตานิ กามาวจรานิ. อปฺปนาจิตฺตํ ปน รูปาวจรํ ฯ
ใน(ชวนจิต)เหล่านั้น จิตที่เป็นบุรพภาค เป็นกามาวจร, ส่วนอัปปนาจิตเป็นรูปาวจร.
เอวมเนน ปญฺจงฺควิปฺปหีนํ ปญฺจงฺคสมนฺนาคตํ ทสลกฺขณสมฺปนฺนํ ติวิธกลฺยาณํ ปฐมชฺฌานมธิคตํ โหติ ฯ
ปฐมฌาน ซึ่งละองค์ ๕ ประกอบด้วยองค์ ๕ สมบูรณ์ด้วยลักษณะ ๑๐ มีความงาม ๓
ย่อมเป็นอันพระโยคีนี้บรรลุแล้ว โดยนัยดังกล่าวมาฉะนี้.
โส ตสฺมึเยว อารมฺมเณ วิตกฺกาทโย วูปสเมตฺวา ทุติยตติยจตุตฺถชฺฌานานิ ปาปุณาติ ฯ
เธอ ยัง(องค์ฌานทั้งหลาย)มีวติ กเป็นต้น ให้สงบราบคาบ ใน(อารมณ์)นั้นนั่นเอง ย่อมบรรลุฌานที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔.
เอตฺตาวตา จ ฐปนวเสน ภาวนาย ปริโยสานปฺปตฺโต โหติ ฯ
และ(ด้วยเหตุ)มีประมาณเพียงนี้ เธอย่อมเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งภาวนา ด้วยอำนาจแห่งการหยุดไว้.
อยเมตฺถ สงฺเขปกถา ฯ วิตฺถารํ ปน อิจฺฉนฺเตน วิสุทฺธิมคฺคโต คเหตพฺพํ ฯ
ในอธิการนี้ มีสังเขปกถาเท่านี้, ส่วน(นักศึกษา)ผู้ต้องการความพิสดาร พึงถือเอาจากปกรณ์วิเสส ชื่อวิสุทธิมรรคเถิด.

๑ โยชนา ๑/๓๓๘ แก้ อปฺเปติ เป็น ปวตฺตติ.

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [อุบายสำหรับรักษาอานาปานัสสติกรรมฐานไม่ให้เสื่อม] • หน้า ๘๑๙

เอวํ ปตฺตจตุตฺถชฺฌาโน ปเนตฺถ ภิกฺขุ สลฺลกฺขณาวิวฏฺฏนาวเสน กมฺมฏฺฐานํ วฑฺเฒตฺวา ปาริสุทธฺ ึ ปตฺตกุ าโม
ตเทว ฌานํ อาวชฺชนสมาปชฺชนาธิฏฺฐานวุฏฺฐานปจฺจเวกฺขณสงฺขาเตหิ ปญฺจหากาเรหิ วสิปฺปตฺตํ ปคุณํ กตฺวา
“อรูปปุพฺพงฺคมํ วา รูปํ รูปปุพพฺ งฺคมํ วา อรูปนฺติ รูปารูปํ ปริคฺคเหตฺวา วิปสฺสนํ ปฏฺฐเปติ ฯ
ส่วนใน(กายานุปัสสนา)นี้ ภิกษุผู้บรรลุจตุตถฌานแล้วอย่างนั้น
ประสงค์จะเจริญกรรมฐาน ด้วยอำนาจการกำหนดและการเปลี่ยนแปลง แล้วบรรลุความหมดจด
กระทำฌานนั้นนั่นแล ให้ถึงความชำนิชำนาญ (วสี) ด้วยอาการ ๕ อย่าง กล่าวคือ อาวัชชนะ (การรำพึง)
สมาปัชชนะ (การเข้า) อธิฏฐานะ (การตั้งใจ) วุฏฐานะ (การออก) และ ปัจจเวกขณะ (การพิจารณา)
แล้วกำหนดรูปและอรูป ว่า “รูป มีอรูปเป็นหัวหน้า หรืออรูป มีรูปเป็นหัวหน้า” แล้วเริ่มตั้งวิปัสสนา.
กถํ ฯ
ถามว่า “เริ่มตั้งวิปัสสนาอย่างไร?”
| โส หิ ฌานา วุฏฺฐหิตฺวา ฌานงฺคานิ ปริคฺคเหตฺวา
เตสํ นิสฺสยํ หทยวตฺถุํ ตนฺนิสฺสยานิ จ ภูตานิ เตสญฺจ นิสฺสยํ สกลมฺปิ กรชกายํ ปสฺสติ ฯ
แก้ว่า “จริงอยู่ (พระโยคี)นั้น ครั้นออกจากฌานแล้ว กำหนดองค์ฌาน
ย่อมเห็นหทัยวัตถุ ซึ่งเป็นที่อาศัยแห่ง(องค์ฌาน)เหล่านั้น
ย่อมเห็นภูตรูป ซึ่งเป็นที่อาศัยแห่ง(หทัยวัตถุ)นั้น และ
ย่อมเห็นกรัชกายแม้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นที่อาศัยแห่ง(ภูตรูป)เหล่านั้น.
ตโต ‘ฌานงฺคานิ อรูปํ วตฺถาทีนิ รูปนฺติ รูปารูปํ ววฏฺฐเปติ ฯ
ใน(ลำดับแห่งการเห็น)นั้น เธอย่อมกำหนดรูปและอรูปว่า ‘องค์ฌานจัดเป็นอรูป, (หทัย)วัตถุเป็นต้นจัดเป็นรูป’.
อถวา สมาปตฺติโต วุฏฺฐหิตฺวา เกสาทีสุ โกฏฺฐาเสสุ ปฐวีธาตุอาทิวเสน จตฺตาริ ภูตานิ ตนฺนิสฺสิตรูปานิ จ ปริคคฺ เหตฺวา
ยถาปริคฺคหิตรูปารมฺมณํ ยถาปริคฺคหิตรูปวตฺถุทฺวารารมฺมณํ วา สสมฺปยุตตฺ ธมฺมํ วิญฺญาณํ ปสฺสติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง เธอนั้นครั้นออกจากสมาบัติแล้ว
กำหนดภูตรูปทั้ง ๔ ด้วยอำนาจปฐวีธาตุเป็นต้น ในบรรดาส่วนทั้งหลายมีผมเป็นอาทิ และรูปซึ่งอาศัยภูตรูปนั้น
ย่อมเห็นวิญญาณพร้อมทั้งสัมปยุตธรรม ซึ่งมีรูปตามทีต่ นกำหนดแล้วเป็นอารมณ์
หรือมีรูปวัตถุและทวารตามทีต่ นกำหนดแล้วเป็นอารมณ์.
ตโต ‘ภูตาทีนิ รูปํ สมฺปยุตตฺ ธมฺมํ วิญฺญาณมรูปนฺติ ววฏฺฐเปติ ฯ
ลำดับนั้น เธอย่อมกำหนดว่า ‘ภูตรูปเป็นต้น จัดเป็นรูป, วิญญาณที่มีสัมปยุตธรรม จัดเป็นอรูป”.
อถวา สมาปตฺติโต วุฏฺฐหิตฺวา ‘อสฺสาสปฺปสฺสาสานํ สมุทโย กรชกาโย [526] จ จิตฺตญฺจาติ ปสฺสติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง เธอครั้นออกจากสมาบัติแล้ว ย่อมเห็นว่า ‘กรัชกายและจิต เป็นที่เกิดขึ้นแห่งลมอัสสาสะและปัสสาสะ’.
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ยถา หิ กมฺมารคคฺคริยา ธมมานาย, ภสฺตญฺจ ปุริสสฺส จ ตชฺชํ วายามํ ปฏิจฺจ วาโต สญฺจรติ
เอวเมว กายญฺจ จิตตฺ ญฺจ ปฏิจฺจ อสฺสาสปฺปสฺสาสาติ ฯ
เหมือนอย่างว่า เมื่อสูบของช่างทองยังสูบอยู่,
ลมย่อมสัญจรไปมา เพราะอาศัยการสูบ และความพยายามอันเกิดจากการสูบนั้นของบุรุษ ฉันใด,
ลมหายใจเข้าและหายใจออก (ย่อมเข้าออก) เพราะอาศัยกายและจิต ฉันนั้นเหมือนกันแล.
ตโต อสฺสาสปฺปสฺสาเส จ กายญฺจ ‘รูปํ’ จิตตฺ ญฺจ ตํ สมฺปยุตตฺ ธมฺเม จ ‘อรูปนฺติ ววฏฺฐเปติ ฯ
ลำดับนั้น เธอกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกและกายว่า ‘เป็นรูป’
กำหนดจิตนั้นและธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตว่า ‘เป็นอรูป’.
เอวํ นามรูปํ ววฏฺฐเปตฺวา ตสฺส ปจฺจยํ ปริเยสติ ฯ
ครั้นเธอกำหนดนามรูป (ด้วยอาการ)อย่างนั้นแล้ว ย่อมแสวงหาปัจจัยแห่ง(นามรูป)นั้น.
ปริเยสนฺโต จ ตํ ทิสฺวา ตีสุปิ อทฺธาสุ นามรูปสฺส ปวตฺตึ อารพฺภ กงฺขํ วิตรติ ฯ |
และเธอเมื่อแสวงหาอยู่ ก็ได้เห็น(ปัจจัยมีอวิชชาและตัณหาเป็นต้น)นั้นแล้ว
ย่อมข้ามความสงสัย ปรารภความเป็นไปแห่งนามรูปในกาลทั้ง ๓ เสียได้.”
วิติณฺณกงฺโข กลาปสมฺมสนวเสน ติลกฺขณํ อาโรเปตฺวา
อุทยพฺพยานุปสฺสนาย ปุพพฺ ภาเค อุปฺปนฺเน โอภาสาทโย ทสวิปสฺสนูปกฺกิเลเส ปหาย
อุปกฺกิเลสวิมุตตฺ ํ ปฏิปทาญาณํ ‘มคฺโคติ ววฏฺฐเปตฺวา อุทยํ ปหาย ภงฺคานุปสฺสนํ ปตฺวา
นิรนฺตรํ ภงฺคานุปสฺสเนน ภยโต อุปฏฺฐิเตสุ สพฺพสงฺขาเรสุ นิพพฺ ินฺทนฺโต วิรชฺชนฺโต วิมุจฺจนฺโต
ยถากฺกมํ จตฺตาโร อริยมคฺเค ปาปุณิตฺวา อรหตฺตผเล ปติฏฺฐาย เอกูนวีสติเภทสฺส ปจฺจเวกฺขณญฺญาณสฺส ปริยนฺตปฺปตฺโต
สเทวกสฺส โลกสฺส อคฺคทกฺขิเณยฺโย โหติ ฯ
เธอนั้น ข้ามความสงสัยได้แล้ว ยกไตรลักษณ์ขึ้นด้วยอำนาจพิจารณากลาป
ละวิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่างมีโอภาสเป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในส่วนเบื้องต้น ด้วยอุทยัพพยานุปัสสนา๑
กำหนดปฏิปทาญาณที่พ้นจากอุปกิเลสว่า ‘เป็นมรรค’ ละความเกิดเสีย ถึงภังคานุปัสสนา๒
เบื่อหน่ายคลายกำหนัดพ้นไปในสรรพสังขาร ซึ่งปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัว ด้วยพิจารณาเห็นความดับติดต่อกันไป
ได้บรรลุอริยมรรคทั้ง ๔ ตามลำดับ แล้วตั้งอยู่ในพระอรหัตตผล ถึงที่สุดแห่งปัจจเวกขณญาณ ๑๙ อย่าง
เป็นอัครทักขิไณยแห่งโลก พร้อมทั้งเทวดา.
เอตฺตาวตา จสฺส คณนํ อาทึ กตฺวา ปฏิปสฺสนาปริโยสานา อานาปานสฺสติสมาธิภาวนา สมตฺตา๓ โหตีติ ฯ
ก็การเจริญอานาปานัสสติสมาธิ ของ(ภิกษุผู้ประกอบในอานาปานกรรมฐาน)นั้น
ตั้งต้นแต่การนับ จนถึงความเห็นแจ้งเป็นที่สุด๔ จบบริบูรณ์เพียงเท่านี้แล.
๑
๒
๓
๔

การพิจารณาเห็นความเกิดและความดับ
การพิจารณาเห็นความดับ
สมตฺต จบ, บริบูรณ์
ปฏิปสฺสนาปริโยสานา ในหนังสือแปลว่า “จนถึงมรรคผลเป็นที่สุด”
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อยํ สพฺพาการโต ปฐมจตุกฺกวณฺณนา ฯ
นี้พรรณนาปฐมจตุกกะ โดยอาการทุกอย่าง.
อิตเรสุ ปน ตีสุ จตุกฺเกสุ ยสฺมา วิสุํ กมฺมฏฺฐานภาวนานโย นาม นตฺถิ ตสฺมา อนุปทวณฺณนานเยเนว เตสํ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
ก็เพราะใน( ๓ จตุกกะ)นอกนี้ ขึ้นชื่อว่านัยแห่งการเจริญกรรมฐานแผนกหนึ่งย่อมไม่มี
เพราะฉะนั้น (ผู้ศึกษา)ควรทราบเนื้อความแห่ง (๓ จตุกกะ) เหล่านั้น โดยนัยแห่งการพรรณนาตามบทนั่นแล.
[527] “ปีติปฏิสํเวทีติ

ปีตึ ปฏิสํวิทิตํ กโรนฺโต ปากฏํ กโรนฺโต อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ

บทว่า ปีติปฏิสํเวที ความว่า เธอย่อมสำเหนียกว่า “เราจักทำปีติให้รู้แจ้ง คือทำให้ปรากฏหายใจเข้า หายใจออก.”
ตตฺถ ทฺวีหากาเรหิ ปีติ ปฏิสํวิทติ า โหติ อารมฺมณโต จ อสมฺโมหโต จ ฯ
บรรดา(ปีติและสุข)เหล่านั้น ปีติ ย่อมเป็นอันภิกษุรู้แจ้งแล้วโดยอาการ ๒ อย่าง คือโดยอารมณ์ และโดยความไม่งมงาย.
กถํ อารมฺมณโต ปีติ ปฏิสํวิทติ า โหติ ฯ
ถามว่า “ปีติ ย่อมเป็นอันภิกษุรู้แจ้งแล้ว โดยอารมณ์อย่างไร?”
สปฺปีติเก เทฺว ฌาเน สมาปชฺชติ.
ตสฺส สมาปตฺตกิ ฺขเณ ฌานปฏิลาเภน อารมฺมณโต ปีติ ปฏิสํเวทิตา โหติ อารมฺมณสฺส ปฏิสํวิทติ ตฺตา ฯ
แก้ว่า “ภิกษุย่อมเข้าฌานทั้ง ๒ (ปฐมฌานและทุติยฌาน) ซึ่งมีปีติ,
ปีติ ชื่อว่าเป็นอันภิกษุนั้นรู้แจ้งแล้วโดยอารมณ์ ด้วยการได้ฌาน ในขณะเข้าสมาบัติ
เพราะอารมณ์เป็นธรรมชาติอันภิกษุนั้นรู้แจ้งแล้ว.”
กถํ อสมฺโมหโต ฯ
ถามว่า “(ปีติ ย่อมเป็นอันภิกษุรู้แจ้งแล้ว) โดยความไม่งมงายอย่างไร?”
สปฺปีติเก เทฺว ฌาเน สมาปชฺชติ ฺวา วุฏฺฐาย ฌานสมฺปยุตตฺ กปีตึ ขยโต วยโต สมฺมสติ.
ตสฺส วิปสฺสนากฺขเณ ลกฺขณปฏิเวเธน อสมฺโมหโต ปีติ ปฏิสํวิทติ า โหติ ฯ
แก้ว่า “ภิกษุนั้นเข้าฌานทั้ง ๒ ซึ่งมีปีติ ออก(จากฌาน)แล้ว ย่อมพิจารณาปีตทิ ี่สัมปยุตด้วยฌาน โดยความสิ้น ความเสื่อม.
ปีติชื่อว่าเป็นอันภิกษุรูปนั้นรู้แจ้งแล้ว โดยความไม่งมงาย เพราะแทงตลอดลักษณะ ในขณะแห่งวิปัสสนา.
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| วุตฺตญฺเจตํ ปฏิสมฺภิทายํ
“ทีฆํ อสฺสาสวเสน จิตตฺ สฺส เอกคฺคตํ อวิกฺเขปํ ปชานโต, สติ อุปฏฺฐิตา โหติ.
ตาย สติยา เตน ญาเณน สา ปีติ ปฏิสํวิทิตา โหติ.
ทีฆํ ปสฺสาสวเสน, รสฺสํ อสฺสาสวเสน, รสฺสํ ปสฺสาสวเสน,
ข้อนี้ สมจริงดังคำที่(ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร)กล่าวไว้ในปฏิสัมภิทาว่า
‘เมื่อภิกษุรคู้ วามที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาว, สติย่อมตั้งมั่น.
ปีตินั้น ย่อมเป็นอันเธอนั้นรู้แจ้งแล้ว ด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น.
(เมื่อภิกษุรคู้ วามที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน) ด้วยอำนาจลมหายใจออกยาว, (สติย่อมตั้งมั่น),
(ปีตินั้น ย่อมเป็นอันเธอรู้แจ้งแล้ว ด้วยสตินั้น ด้วยฌานนั้น),
(เมื่อภิกษุรคู้ วามที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน) ด้วยอำนาจลมหายใจเข้าสั้น, (สติย่อมตั้งมั่น),
(ปีตินั้น ย่อมเป็นอันเธอนั้นรู้แจ้งแล้ว ด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น),
(เมื่อภิกษุรคู้ วามที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน) ด้วยอำนาจลมหายใจออกสั้น, (สติย่อมตั้งมั่น),
(ปีตินั้น ย่อมเป็นอันเธอนั้นรู้แจ้งแล้วด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น),
สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสาสปฺปสฺสาสวเสน,
ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสาสปฺปสฺสาสวเสน จิตฺตสฺส เอกคฺคตํ อวิกเฺ ขปํ ปชานโต สติ อุปฏฺฐิตา โหติ.
ตาย สติยา เตน ญาเณน สา ปีติ ปฏิสํวิทิตา โหติ.
(เมื่อภิกษุรคู้ วามที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน) ด้วยอำนาจความเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวง หายใจเข้าและหายใจออก,
(สติย่อมตั้งมั่น. ปีตินั้น ย่อมเป็นอันเธอนั้นรู้แจ้งแล้ว ด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น).
(เมื่อภิกษุรคู้ วามที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน) ด้วยอำนาจความเป็นผู้ระงับกายสังขาร หายใจเข้าและหายใจออก,
สติย่อมตั้งมั่น. ปีตินั้น ย่อมเป็นอันเธอนั้นรู้แจ้งแล้ว ด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น.
อาวชฺชยโต, สา ปีติ ปฏิสํวิทติ า โหติ.
ชานโต, ปสฺสโต, ปจฺจเวกฺขโต, จิตตฺ ํ อธิฏฺฐหโต, สทฺธาย อธิมุจจฺ โต, วิริยํ ปคฺคณฺหโต, สตึ อุปฏฺฐาปยโต, จิตตฺ ํ สมาทหโต,
ปญฺญาย ปชานโต, อภิญฺเญยฺยํ, ปริญฺเญยฺยํ, ปหาตพฺพํ, ภาเวตพฺพํ, สจฺฉิกาตพฺพํ สจฺฉิกโรโต,
สา ปีติ ปฏิสํวิทติ า โหติ, เอวํ สา ปีติ ปฏิสํวิทติ า โหตีติ ฯ |
เมื่อรำพึงถึง, ปีตินั้น ย่อมเป็นอันเธอนั้นรู้แจ้งแล้ว.
เมื่อรู้, เมื่อเห็น, เมื่อพิจารณา, เมื่ออธิษฐานจิต, เมื่อน้อมใจไปด้วยศรัทธา,
เมื่อประคองความเพียร, เมื่อเข้าไปตั้งสติไว้, เมื่อตั้งจิตไว้มั่น, เมื่อรู้ชัดด้วยปัญญา,
เมื่อรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่ง, เมื่อกำหนดรูธ้ รรมที่ควรกำหนดรู้, เมื่อละธรรมที่ควรละ, เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญ,
เมื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้ง, ปีตินั้น ย่อมเป็นอันเธอนั้นรู้แจ้งแล้ว.
ปีตินั้น ย่อมเป็นอันภิกษุรู้แจ้งแล้ว ด้วยอาการอย่างนี้.๑”
[528] เอเตเนว นเยน อวเสสปทานิปิ อตฺถโต เวทิตพฺพานิ ฯ

แม้บทที่เหลือ ก็พึงทราบโดยเนื้อความตามนัยนี้นั่นแล.
๑ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๘๑-๒.

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [อุบายสำหรับรักษาอานาปานัสสติกรรมฐานไม่ให้เสื่อม] • หน้า ๘๒๓

อิทํ ปเนตฺถ วิเสสมตฺตํ ฯ
แต่ใน(สองบท)นี้ มีความสักว่าแปลกกัน ดังต่อไปนี้:ติณฺณํ ฌานานํ วเสน สุขปฏิสํเวทิตา, จตุนฺนมฺปิ วเสน จิตตฺ สงฺขารปฏิสํเวทิตา เวทิตพฺพา ฯ
พึงทราบความเป็นผู้รู้แจ้งสุข ด้วยอำนาจแห่งฌาน ๓,
พึงทราบความเป็นผู้รู้แจ้งจิตตสังขาร ด้วยอำนาจแห่งฌานทั้ง ๔.
“จิตตฺ สงฺขาโรติ เวทนาทโย เทฺว ขนฺธา ฯ
ขันธ์ ๒ มีเวทนาเป็นต้น ชื่อว่าจิตตสังขาร.
สุขปฏิสํเวทิปเท เจตฺถ วิปสฺสนาภูมิทสฺสนตฺถํ “สุขนฺติ เทฺว สุขานิ กายิกญฺจ สุขํ เจตสิกญฺจาติ ปฏิสมภิทายํ วุตตฺ ํ ฯ
ก็บรรดา(สองบท)นี้ ในสุขปฏิสังเวทิบท (ท่านพระสารีบุตรเถระ)กล่าวไว้ในปฏิสัมภิทา เพือ่ แสดงภูมิแห่งวิปัสสนาว่า
“คำว่า สุข ได้แก่ สุข ๒ อย่าง คือ กายิกสุข และเจตสิกสุข.๑”
“ปสฺสมฺภยํ จิตตฺ สงฺขารนฺติ โอฬาริกํ โอฬาริกํ จิตฺตสงฺขารํ ปสฺสมฺเภนฺโต นิโรเธนฺโตติ อตฺโถ ฯ
สองบทว่า ปสฺสมฺภยํ จิตตฺ สงฺขารํ ความว่า ระงับ คือดับจิตตสังขารที่หยาบๆ เสีย.
โส วิตฺถารโต กายสงฺขาเร วุตตฺ นเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
(ความดับจิตตสังขาร)นั้น พึงทราบโดยพิสดาร ตามนัยดังทีก่ ล่าวแล้ว ในกายสังขารนั้นแหละ.
อปิเจตฺถ ปีติปเท ปีติสีเสน เวทนา วุตตฺ า. สุขปฏิสํเวทิปเท สรูเปเนว เวทนา.
ทฺวีสุ จิตตฺ สงฺขารปเทสุ “สญฺญา จ เวทนา จ เจตสิกา, เอเต ธมฺมา จิตตฺ ปฏิพทฺธา จิตฺตสงฺขาราติ วจนโต
สญฺญาสมฺปยุตตฺ า เวทนาติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง บรรดา(บท)เหล่านั้น ในปีติบท ท่านกล่าวเวทนาไว้ด้วยปีติเป็นประธาน.
ในสุขปฏิสังเวทิบท (ท่านกล่าว)เวทนาไว้ โดยสรูปทีเดียว.
ในจิตตสังขารบททั้งสอง เป็นอันท่านกล่าวเวทนาที่สัมปยุตด้วยสัญญาไว้
เพราะพระบาลีว่า “สัญญา และเวทนา เป็นเจตสิก. ธรรมเหล่านี้เนื่องด้วยจิต เป็นจิตตสังขาร๒” ดังนี้.
“เอวํ เวทนานุปสฺสนานเยน อิทํ จตุกฺกํ ภาสิตนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
จตุกกะนี้ บัณฑิตพึงทราบว่า พระผู้มีพระภาคตรัสโดยเวทนานุปัสสนานัย ด้วยประการอย่างนี้.
ตติยจตุกฺเกปิ
จตุนฺนํ ฌานานํ วเสน จิตตฺ ปฏิสํเวทิตา เวทิตพฺพา ฯ
แม้ในจตุกกะที่ ๓ (มีวินิจฉัยดังนี้):บัณฑิตพึงทราบความเป็นผู้รู้แจ้งจิต ด้วยอำนาจแห่งฌาน ๔.

๑ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๘๓-๔.
๒ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๘๓-๔.
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“อภิปฺปโมทยํ จิตตฺ นฺติ จิตตฺ ํ โมเทนฺโต หาเสนฺโต ปหาเสนฺโต อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ
สองบทว่า อภิปฺปโมทยํ จิตตฺ ํ ความว่า ภิกษุย่อมสำเหนียกว่า
“เราจักยังจิตให้บันเทิง คือให้รา่ เริง ได้แก่ ให้เบิกบาน หายใจเข้าหายใจออก.”
ตตฺถ ทฺวีหากาเรหิ อภิปฺปโมโท โหติ สมาธิวเสน วิปสฺสนาวเสน จ ฯ
ใน(สองบท)นั้น ความบันเทิง ย่อมมีได้ด้วยอาการ ๒ อย่าง คือ ด้วยอำนาจสมาธิ และด้วยอำนาจวิปัสสนา.
กถํ สมาธิวเสน ฯ
ถามว่า “(ความบันเทิง ย่อมมีได้) ด้วยอำนาจสมาธิ อย่างไร?”
สปฺปีติเก เทฺว ฌาเน สมาปชฺชติ. โส สมาปตฺติกฺขเณ สมฺปยุตฺตาย ปีติยา จิตตฺ ํ อาโมเทติ ปโมเทติ ฯ
แก้ว่า “ภิกษุย่อมเข้าฌานทั้ง ๒ (ปฐมฌานและทุติยฌาน) ซึ่งมีปีติ.
เธอนั้น ย่อมให้จิตรื่นเริง บันเทิง ด้วยปีตทิ ี่สัมปยุตในขณะแห่งสมาบัติ.”
กถํ วิปสฺสนาวเสน ฯ
ถามว่า “(ความบันเทิง ย่อมมีได้) ด้วยอำนาจวิปัสสนา อย่างไร?”
สปฺปีติเก เทฺว ฌาเน สมาปชฺชติ ฺวา วุฏฺฐาย ฌานสมฺปยุตตฺ ํ ปีตึ ขยโต วยโต [529] สมฺมสติ ฯ
เอวํ วิปสฺสนากฺขเณ ฌานสมฺปยุตตฺ ึ ปีตึ อารมฺมณํ กตฺวา จิตตฺ ํ อาโมเทติ ปโมเทติ ฯ
แก้ว่า “ภิกษุครั้นเข้าฌานทั้ง ๒ ซึ่งมีปีติ ออก(จากฌาน)แล้ว พิจารณาอยู่ซึ่งปีติที่สัปยุตด้วยฌาน โดยความสิ้น ความเสื่อม.
เธอทำปีติที่สัมปยุตด้วยฌานให้เป็นอารมณ์ ในขณะแห่งวิปัสสนาอย่างนั้นแล้ว ให้จิตรื่นเริง บันเทิงอยู่.
เอวํ ปฏิปนฺโน “อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ วุจฺจติ ฯ
ผู้ปฏิบัติอย่างนั้น ท่านเรียกว่า “ย่อมสำเหนียกว่า ‘เราจักยังจิตให้บันเทิง หายใจเข้าหายใจออก.”
“สมาทหํ จิตฺตนฺติ ปฐมชฺฌานาทิวเสน อารมฺมเณ จิตฺตํ สมํ อาทหนฺโต สมํ ฐเปนฺโต ฯ
สองบทว่า สมาทหํ จิตฺตํ ความว่า ดำรงจิตไว้เสมอ คือตั้งจิตไว้เสมอในอารมณ์ ด้วยอำนาจแห่งฌานมีปฐมฌานเป็นต้น.
ตานิ วา ปน ฌานานิ สมาปชฺชิตวฺ า วุฏฺฐาย ฌานสมฺปยุตฺตํ จิตฺตํ ขยโต วยโต สมฺมสโต
วิปสฺสนากฺขเณ ลกฺขณปฏิเวเธน อุปฺปชฺชติ ขณิกจิตฺเตกคฺคตา.
เอวํ อุปฺปนฺนาย ขณิกจิตฺเตกคฺคตาย วเสนปิ อารมฺมเณ จิตตฺ ํ สมํ อาทหนฺโต สมํ ฐเปนฺโต
“สมาทหํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ วุจฺจติ ฯ
ก็หรือว่า เมื่อเธอเข้าฌานเหล่านั้นแล้ว ออกจากฌาน พิจารณาอยู่ซึ่งจิตที่สัมปยุตด้วยฌาน โดยความสิ้น ความเสื่อม,
ความที่จิตมีอารมณ์เดียวชั่วขณะ (ขณิกสมาธิ) ย่อมเกิดขึ้น เพราะการแทงตลอดลักษณะในขณะแห่งวิปัสสนา.
(ภิกษุ)ผู้ดำรงจิตไว้เสมอ คือตั้งจิตไว้เสมอในอารมณ์ แม้ดว้ ยอำนาจแห่งความที่จติ มีอารมณ์เดียวชัว่ ขณะ
ซึ่งเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้น ท่านก็เรียกว่า “ย่อมสำเหนียกว่า ‘เราจักตั้งจิตไว้มั่น หายใจเข้าหายใจออก’”.

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [อุบายสำหรับรักษาอานาปานัสสติกรรมฐานไม่ให้เสื่อม] • หน้า ๘๒๕

“วิโมจยํ จิตฺตนฺติ ปฐมชฺฌาเนน นีวรเณหิ จิตตฺ ํ โมเจนฺโต วิโมเจนฺโต
ทุติเยน วิตกฺกวิจาเรหิ ตติเยน ปีติยา จตุตฺเถน สุขทุกฺเขหิ จิตฺตํ โมเจนฺโต วิโมเจนฺโต ฯ
สองบทว่า วิโมจยํ จิตฺตํ ความว่า เมื่อเปลื้อง เมื่อปล่อยจิต ให้พ้นจากนิวรณ์ทั้งหลาย ด้วยปฐมฌาน
คือ เมื่อเปลื้อง ปล่อยจิตให้พ้น จากวิตกวิจาร ด้วยทุติยฌาน จากปีติ ด้วยตติยฌาน จากสุขและทุกข์ ด้วยจตุตถฌาน.
ตานิ วา ปน ฌานานิ สมาปชฺชิตวฺ า วุฏฺฐาย ฌานสมฺปยุตตฺ ํ จิตฺตํ ขยโต วยโต สมฺมสติ.
โส วิปสฺสนากฺขเณ อนิจจฺ านุปสฺสนาย นิจฺจสญฺญาโต จิตตฺ ํ โมเจนฺโต วิโมเจนฺโต
ทุกฺขานุปสฺสนาย สุขสญฺญาโต อนตฺตานุปสฺสนาย อตฺตสญฺญาโต นิพฺพิทานุปสฺสนาย นนฺทิโต วิราคานุปสฺสนาย ราคโต
นิโรธานุปสฺสนาย สมุทยโต ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย อาทานโต จิตฺตํ โมเจนฺโต วิโมเจนฺโต อสฺสสติ เจว ปสฺสสติ จ ฯ
ก็หรือว่า เธอเข้าฌานเหล่านั้นแล้ว ออกมา พิจารณาอยู่ซึ่งจิตที่สัมปยุตด้วยฌาน โดยความสิ้น ความเสื่อม.
ในขณะแห่งวิปัสสนา
เธอนั้นเปลื้อง คือปล่อยจิตให้พ้นจากนิจจสัญญา (ความสำคัญว่าเที่ยง) ด้วยอนิจจานุปัสสนา (ความพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง)
เปลื้อง คือปล่อยจิตให้พ้นจากสุขสัญญา (ความสำคัญว่าเป็นสุข) ด้วยทุกขานุปัสสนา (ความพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์)
จากอัตตสัญญา (ความสำคัญว่าเป็นตัวตน) ด้วยอนัตตานุปัสสนา (ความพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ตัวตน)
จากนันทิ (ความเพลิดเพลิน) ด้วยนิพพิทานุปัสสนา (ความพิจารณาเห็นความเบื่อหน่าย)
จากราคะ (ความกำหนัด) ด้วยวิราคานุปัสสนา (ความพิจารณาเห็นธรรมเครื่องคลายกำหนัด)
จากสมุทัย (ตัณหาที่ยังทุกข์ให้เกิด) ด้วยนิโรธานุปัสสนา (ความพิจารณาเห็นธรรมเป็นเครือ่ งดับ)
จากอาทาน (ความยึดถือ) ด้วยปฏินสิ สัคคานุปสั สนา (ความพิจารณาเห็นธรรมเป็นเครือ่ งสละคืนซึง่ อุปธิ) หายใจเข้าและหายใจออกอยู่.
เตน วุตฺตํ “วิโมจยํ จิตตฺ ํ อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ ฯ
เพราะเหตุนั้น (พระผู้มีพระภาค)จึงตรัสว่า “ย่อมสำเหนียกว่า ‘เราจักปล่อยจิตหายใจเข้าหายใจออก.”
เอวํ จิตฺตานุปสฺสนาย วเสน อิทํ [530] จตุกฺกํ ภาสิตนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
จตุกกะนี้ บัณฑิตพึงทราบว่า (พระผู้มพี ระภาค) ตรัสด้วยอำนาจ แห่งจิตตานุปัสสนา อย่างนี้.
จตุตฺถจตุกฺเก ปน
“อนิจฺจานุปสฺสีติ เอตฺถ ตาว อนิจจฺ ํ เวทิตพฺพํ อนิจฺจตา เวทิตพฺพา อนิจฺจานุปสฺสนา เวทิตพฺพา อนิจจฺ านุปสฺสี เวทิตพฺโพ ฯ
ส่วนในจตุกกะที่ ๔ (มีวินิจฉัยดังนี้):ในบทว่า อนิจฺจานุปสฺสี นี้ พึงทราบอนิจจัง (ของไม่เที่ยง) พึงทราบอนิจจตา (ความเป็นของไม่เที่ยง)
พึงทราบอนิจจตานุปัสสนา (การพิจารณาเห็นของไม่เที่ยง) พึงทราบอนิจจานุปัสสี (ผู้พิจารณาเห็นของไม่เที่ยง) เสียก่อน.
ตตฺถ “อนิจจฺ นฺติ ปญฺจกฺขนฺธา ฯ
ใน(ลักษณะ ๔ อย่างมีอนิจจังเป็นต้น)นั้น ที่ชื่อว่า อนิจจัง ได้แก่ เบญจขันธ์.
กสฺมา ฯ อุปฺปาทวยญฺญถตฺตภาวา ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า (เบญจขันธ์) มีความเกิดขึ้น มีความเสื่อมไป และมีความเป็นไปโดยประการอื่น.
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“อนิจฺจตาติ เตสํเยว อุปฺปาทวยญฺญถตฺตํ หุตฺวา อภาโว วา.
“นิพฺพตฺตานํ เตเนวากาเรน อฏฺฐตฺวา ขณภงฺเคน เภโทติ อตฺโถ ฯ
ที่ชื่อว่า อนิจจตา ได้แก่ ข้อที่(เบญจขันธ์)เหล่านั้นนั่นเอง มีความเกิดขึ้น มีความเสื่อมไป และมีความเป็นไปโดยอาการอื่น
หรือ มีแล้วกลับไม่มี.
อธิบายว่า “(เบญจขันธ์เหล่านั้น) เกิดขึ้นแล้ว ไม่ตั้งอยู่โดยอาการนั้นนั่นแล แตกดับเพราะความแตกดับไปชั่วขณะ.”
“อนิจฺจานุปสฺสนาติ ตสฺสา อนิจฺจตาย วเสน รูปาทีสุ “อนิจจฺ นฺติ อนุปสฺสนา ฯ
ที่ชื่อว่า อนิจจานุปัสสนา ได้แก่ การพิจารณาเห็น ในเบญจขันธ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้น ว่า “ไม่เที่ยง”
ด้วยอำนาจแห่งความเป็นของไม่เที่ยงนั้น.
“อนิจฺจานุปสฺสีติ ตาย อนุปสฺสนาย สมนฺนาคโต ฯ
ที่ชื่อว่า อนิจจานุปัสสี ได้แก่ พระโยคาวจรผู้ประกอบด้วยอนุปัสสนานั้น.
ตสฺมา เอวํภูโต อสฺสสนฺโต ปสฺสสนฺโต จ อิธ “อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
เพราะเหตุนั้น (พระโยคาวจร) ผู้เป็นแล้วอย่างนี้ หายใจเข้าและหายใจออกอยู่
บัณฑิตพึงทราบในอธิการนี้ว่า “ย่อมสำเหนียกว่า ‘เราจักพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง หายใจเข้า หายใจออก’”.
“วิราคานุปสฺสีติ เอตฺถ ปน เทฺว วิราคา ขยวิราโค จ อจฺจนฺตวิราโค จ ฯ
ส่วนวิราคะ ในบทว่า วิราคานุปัสสี นี้ มี ๒ อย่าง คือ
ขยวิราคะ (คลายความกำหนัด คือความสิน้ ไป) และ อัจจันตวิราคะ (คลายความกำหนัดโดยส่วนเดียว).
ตตฺถ “ขยวิราโคติ สงฺขารานํ ขณภงฺโค ฯ
บรรดา(วิราคะ ๒ อย่าง)นั้น ความแตกดับไปชัว่ ขณะ แห่งสังขารทั้งหลาย ชื่อว่า ขยวิราคะ.
“อจฺจนฺตวิราโคติ นิพพฺ านํ ฯ
พระนิพพานชื่อว่า อัจจันตวิราคะ.
“วิราคานุปสฺสนาติ ตทุภยทสฺสนวเสน ปวตฺตา วิปสฺสนา จ มคฺโค จ ฯ
วิปัสสนาและมรรค ที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งการเห็น(วิราคะ)ทั้ง ๒ อย่างนั้น
ชื่อว่า วิราคานุปัสสนา (การพิจารณาเห็นการคลายความกำหนัด).
ตาย ทุวิธายปิ อนุปสฺสนาย สมนฺนาคโต หุตฺวา อสฺสสนฺโต จ ปสฺสสนฺโต จ
“วิราคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
(พระโยคาวจร) เป็นผู้ประกอบด้วยอนุปัสสนาแม้ทั้ง ๒ อย่างนั้น หายใจเข้าและหายใจออกอยู่
บัณฑิตพึงทราบว่า “ย่อมสำเหนียกว่า ‘เราจักพิจารณาเห็นวิราคะ หายใจเข้า หายใจออก.’”
นิโรธานุปสฺสิปเทปิ เอเสว นโย ฯ
แม้ในบทว่านิโรธานุปัสสี ก็มีนัยเหมือนกันนี้.

ตติยปาราชิกวณฺณนา • [อุบายสำหรับรักษาอานาปานัสสติกรรมฐานไม่ให้เสื่อม] • หน้า ๘๒๗

“ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสีติ เอตฺถาปิ เทฺว ปฏินิสฺสคฺคา ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค จ ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค จ ฯ
ปฏินิสสัคคะ (ความสละคืนอุปธิ) แม้ในบทว่า ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี นี้ก็มี ๒ อย่างคือ
ปริจจาคปฏินิสสัคคะ (ความสละคืนคือความเสียสละ) ปักขันทนปฏินิสสัคคะ (ความสละคืน คือความแล่นไป).
ปฏินิสฺสคฺโคเยว อนุปสฺสนา ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา ฯ
การพิจารณาเห็น คือความสละคืนนั่นเอง ชื่อว่า ปฏินิสสัคคานุปัสสนา.
วิปสฺสนามคฺคานํ เอตํ อธิวจนํ ฯ
คำว่า ปฏินิสสัคคานุปัสสนา นั่น เป็นชื่อแห่งวิปัสสนาและมรรค.
วิปสฺสนา หิ ตทงฺควเสน สทฺธึ ขนฺธาภิสงฺขาเรหิ [531] กิเลเส ปริจฺจชติ
สงฺขตโทสทสฺสเนน จ ตพฺพีปริเต นิพพฺ าเน ตนฺนินฺนตาย ปกฺขนฺทตีติ
ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค เจว ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค จาติ วุจจฺ ติ ฯ
จริงอยู่ วิปัสสนา (พระผู้มพี ระภาค)ตรัสเรียกว่า
“การสละคืนคือการละ” เพราะย่อมละกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งขันธาภิสังขาร ด้วยอำนาจตทังคปหาน และว่า
“การสละคืนคือการแล่นไป” เพราะย่อมแล่นไปในพระนิพพาน ซึ่งผิดจากสังขารนั้น เหตุที่น้อมไปในพระนิพพานนั้น
เพราะเห็นโทษแห่งสังขตธรรม.”
มคฺโค สมุจฺเฉทวเสน สทฺธึ ขนฺธาภิสงฺขาเรหิ กิเลเส ปริจฺจชติ อารมฺมณกรเณน จ นิพพฺ าเน ปกฺขนฺทตีติ
ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค เจว ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค จาติ วุจจฺ ติ ฯ
มรรค (พระผู้มีพระภาค)ตรัสเรียกว่า
“การสละคืนคือการละ” เพราะย่อมละกิเลสพร้อมทั้งขันธาภิสังขาร ด้วยสามารถสมุจเฉทปหาน และว่า
“การสละคืนคือการแล่นไป” เพราะย่อมแล่นไปในพระนิพพาน ด้วยการกระทำให้เป็นอารมณ์.
อุภยมฺปิ ปน ปุริมปุริมญฺญาณานํ อนุปสฺสนโต “อนุปสฺสนาติ วุจฺจติ ฯ
ก็(วิปัสสนาญาณและมรรคญาณ)แม้ทั้ง ๒ (พระผู้มพี ระภาค)ตรัสเรียกว่า “อนุปัสสนา” เพราะเล็งเห็นญาณต้นๆ ในภายหลัง.
ตาย ทุวิธาย ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย สมนฺนาคโต หุตฺวา อสฺสสนฺโต จ ปสฺสสนฺโต จ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺ
สามีติ สิกฺขตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยปฏินิสสัคคานุปัสสนาทั้ง ๒ อย่างนั้น หายใจออกและหายใจเข้าอยู่
บัณฑิตพึงทราบว่า “สำเหนียกอยูว่ า่ ‘เราจักเป็นผูม้ ีปกติเล็งเห็นญาณชือ่ ปฏินสิ สัคคะ ในภายหลัง หายใจออก หายใจเข้า” ดังนี้.
“เอวํ ภาวิโตติ เอวํ โสฬสหิ อากาเรหิ ภาวิโต ฯ
คำว่า เอวํ ภาวิโต ความว่า เจริญแล้วด้วยการอาการอย่างนี้ คือ ด้วยอาการ ๑๖ อย่าง.
เสสํ วุตตฺ นยเมว ฯ
คำที่เหลือมีนัยดังกล่าวแล้วนั่นแล.
อานาปานสฺสติสมาธิกถา นิฏฺฐิตา ฯ
กถาว่าด้วยอานาปานัสสติสมาธิ จบ.
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ประชุมสงฆ์ ทรงบัญญัติตติยปาราชิกสิกขาบท
“อถโข ภควาติอาทิมฺหิ ปน อยํ สงฺเขปตฺโถ ฯ
ก็ในคำว่า อถโข ภควา เป็นต้น มีความสังเขปดังต่อไปนี้:เอวํ ภควา อานาปานสฺสติสมาธิกถาย ภิกฺขู สมสฺสาเสตฺวา
อถ, ยนฺตํ ตติยปาราชิกปฺปญฺญตฺติยา นิทานญฺเจว ปกรณญฺจ อุปฺปนฺนํ ภิกฺขูนํ อญฺญมญฺญํ ชีวิตา โวโรปนํ,
เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆํ สนฺนิปาตาเปตฺวา ปฏิปุจฺฉิตฺวา วิครหิตฺวา จ,
ยสฺมา ตตฺถ อตฺตนา อตฺตานํ ชีวิตา โวโรปนํ มิคลณฺฑิเกน จ โวโรปาปนํ ปาราชิกวตฺถุ น โหติ,
ตสฺมา ตํ ฐเปตฺวา ปาราชิกสฺส วตฺถุภูตํ อญฺญมญฺญํ ชีวิตา โวโรปนเมว คเหตฺวา ปาราชิกํ ปญฺญาเปนฺโต
“โย ปน ภิกฺขุ สญฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคหนฺติ[532]อาทิมาห ฯ
พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงปลอบภิกษุทั้งหลายให้เบาใจ ด้วยอานาปานัสสติสมาธิกถาอย่างนี้แล้ว
ในลำดับนั้น ตรัสให้ประชุมภิกษุสงฆ์ เพราะเกิดเรือ่ งที่ภิกษุทั้งหลายปลงชีวติ ซึ่งกันและกัน อันเป็นเหตุก่อให้เกิดผล
และเป็นเหตุเริ่มแรกแห่งการบัญญัติตติยปาราชิกสิกขาบทนี้แล้ว
ตรัสสอบถาม และทรงติเตียนแล้ว
เพราะใน(การปลงชีวติ )นั้น การปลงชีวิตตนเอง และการใช้ให้มิคลัณฑิกสมณกุตก์ปลงชีวิตตน ย่อมไม่เป็นวัตถุแห่งปาราชิก.
ฉะนั้น จึงทรงเว้น(การปลงชีวิต ๒ อย่าง)นั้นเสีย ทรงถือเอาการปลงชีวติ ซึ่งกันและกัน อันเป็นวัตถุแห่งปาราชิกอย่างเดียว
ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบท ตรัสพระพุทธพจน์ มีคำว่า “อนึ่งภิกษุใด แกล้งพรากกายมนุษย์จากชีวิต” ดังนี้เป็นต้น.๑
อริยปุคฺคลมิสฺสกตฺตา ปเนตฺถ “โมฆปุริสาติ อวตฺวา “เต ภิกฺขูติ วุตฺตํ ฯ
ก็ใน(พระบาลี)นี้ (พระผู้มีพระภาค) ไม่ตรัสว่า “โมฆปุริสา” ตรัสว่า “เต ภิกฺขู” เพราะภิกษุเหล่านั้น เจือด้วยพระอริยบุคคล.
[ภิกษุฉัพพัคคีย์พรรณนาคุณแห่งความตาย]
เอวํ มูลจฺเฉชฺชวเสน ทฬฺหํ กตฺวา ตติยปาราชิเก ปญฺญตฺเต, อปรมฺปิ อนุปฺปญฺญตฺตตฺถาย มรณวณฺณสํวณฺณนาวตฺถุ อุทปาทิ ฯ
ครั้นเมื่อตติยปาราชิก อันพระผู้มพี ระภาคทรงบัญญัติทำให้มั่นด้วยอำนาจแห่งความขาดมูล ด้วยประการฉะนี้แล้ว,
เรื่องพรรณนาคุณแห่งความตายแม้อื่นอีก ก็ได้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์แก่อนุบัญญัติ.
ตสฺสุปฺปตฺติทีปนตฺถํ “เอวญฺจิทํ ภควตาติอาทิ วุตฺตํ ฯ
เพื่อแสดงความเกิดขึ้นแห่งเรื่องนั้น (ท่านพระอุบาลีเถระ) จึงกล่าวว่า เอวญฺจิทํ ภควตา เป็นอาทิ.
ตตฺถ “ปฏิพทฺธจิตฺตาติ ฉนฺทราเคน ปฏิพทฺธจิตตฺ า. “สารตฺตา อเปกฺขวนฺโตติ อตฺโถ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ปฏิพทฺธจิตตฺ า มีความว่า ผู้มีจิตรักใคร่ดว้ ยฉันทราคะ,
อธิบายว่า “เป็นผู้มีความรักมาก คือมีความเพ่งเล็ง.”
“มรณวณฺณํ สํวณฺเณมาติ ชีวิเต อาทีนวํ ทสฺเสตฺวา มรณสฺส คุณํ วณฺเณม อานิสํสํ ทสฺเสมาติ ฯ
สองบทว่า มรณวรณฺณํ สํวณฺเณม มีความว่า เราจะชี้โทษในความเป็นอยู่ แล้วพรรณาคุณ คือแสดงอานิสงส์แห่งความตาย.
๑ วิ. มหา. ๑/๑๓๔.

ประชุมสงฆ์ ทรงบัญญัตติ ติยปาราชิกสิกขาบท • [ภิกษุฉัพพัคคีย์พรรณนาคุณแห่งความตาย] • หน้า ๘๒๙

“กตกลฺยาโณติอาทีสุ อยํ ปทตฺโถ ฯ
ในบทว่า กตกลฺยาโณ เป็นอาทิ มีเนื้อความเฉพาะบทดังต่อไปนี้:กลฺยาณํ สุจิกมฺมํ กตํ ตยาติ ตฺวํ โข อสิ กตกลฺยาโณ ฯ
กรรมอันงาม คือสะอาด อันท่านทำแล้ว เพราะเหตุนั้น ท่านย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีกรรมงามอันทำแล้วแล.
ตถา กุสลํ อนวชฺชกมฺมํ กตํ ตยาติ กตกุสโล ฯ
อนึ่ง กุศล คือกรรมอันหาโทษมิได้ อันท่านทำแล้ว เพราะเหตุนั้น ท่านชื่อว่าผู้มีกุศลอันทำแล้ว.
มรณกาเล สมฺปตฺเต ยา สตฺตานํ อุปฺปชฺชติ ภยสงฺขาตา ภีรตุ า
ตโต ตายนํ รกฺขณกมฺมํ กตํ ตยาติ กตภีรุตตฺ าโณ ฯ
ความเป็นผู้ขลาด กล่าวคือความกลัว อันใด ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลาย ในเมื่อมรณกาลมาถึงเข้า.
เครื่องต้านทาน คือกรรมเครื่องป้องกัน จาก(ความเป็นผู้ขลาด)นั้น อันท่านทำแล้ว
เพราะเหตุนั้น ท่านชื่อว่าผู้มีเครื่องต้านทานจากความเป็นผู้ขลาดอันกระทำแล้ว.
ปาปํ ลามกํ กมฺมํ อกตํ ตยาติ อกตปาโป ฯ
กรรมที่เป็นบาป คือลามก อันท่านมิได้ทำแล้ว เพราะเหตุนั้น ท่านชื่อว่าผู้ไม่ได้ทำบาป.
ลุทฺธ๑ทารุณํ ทุสฺสีลฺยกมฺมํ อกตํ ตยาติ อกตลุทฺโธ ฯ
กรรมของผู้ละโมบ คือกรรมทารุณ ได้แก่กรรมเครื่องเป็นผู้ทุศีล อันท่านมิได้ทำไว้
เพราะเหตุนั้น ท่านชื่อว่าผู้มิได้ทำกรรมของผู้ละโมบ.
กิพพฺ ิสํ สาหสิยกมฺมํ โลภาทิกฺกิเลสุสฺสทํ อกตนฺตยาติ อกตกิพพฺ ิโส ฯ
กรรมหยาบช้า คือกรรมเลวทราม เป็นที่หนาขึ้นแห่งกิเลสมีโลภะเป็นต้น อันท่านมิได้ทำไว้
เพราะเหตุนั้น ท่านชื่อว่าผู้มิได้ทำกรรมที่หยาบช้า.
กสฺมา อิทํ วุจฺจติ ฯ
(คำว่า ท่านมีกรรมงามได้ทำแล้ว เป็นต้น)นี้ เราทั้งหลายย่อมกล่าว เพราะเหตุไร?
ยสฺมา สพฺพปฺปการมฺปิ กตํ ตยา กลฺยาณํ, อกตํ ตยา ปาปํ, เตน ตํ วทาม
“กึ ตุยฺหํ อิมินา โรคาภิภูตตฺตา ลามเกน ปาปเกน ทุกฺขพหุลตฺตา ทุกฺเขน.
ชีวิเตน มตนฺเต ชีวติ า เสยฺโยติ ตว มรณํ ชีวิตา สุนฺทรตรํ ฯ
เพราะกรรมงามแม้ทุกประการอันท่านทำแล้ว, กรรมอันเป็นบาป(แม้ทุกประการ)อันท่านมิได้ทำแล้ว
เพราะเหตุนั้น เราทั้งหลาย จึงกล่าวกะท่านว่า
“จะมีประโยชน์อะไรของท่านด้วยชีวติ อันชือ่ ว่าเลวทราม คือต่ำช้า เพราะถูกโรคครอบงำ อันชือ่ ว่าเป็นทุกข์ เพราะมากไปด้วยทุกข์น้,ี
ความตายของท่านประเสริฐกว่าความเป็นอยู่” เพราะฉะนั้น (จึงมีอธิบายว่า) “ความตายของท่าน ดีกว่าความเป็นอยู่.”

๑ ลุทฺทํ ฯ
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กสฺมา ฯ
เพราะเหตุไร?
ยสฺมา อิโต ตฺวํ กาลกโต กตกาโล หุตวฺ า, “กาลํ กตฺวา มริตฺวาติ อตฺโถ, กายสฺส เภทา ฯเปฯ อุปปชฺชิสฺสสิ [533]
เอวํ อุปฺปนฺโน จ ตตฺถ ทิพฺเพหิ เทวโลเก อุปฺปนฺเนหิ ปญฺจหิ กามคุเณหิ มนาปิยรูปาทิเกหิ ปญฺจหิ วตฺถุกามโกฏฺฐาเสหิ
สมปฺปิโต สมงฺคิภูโต ปริจาเรสฺสสีติ
“สมฺปยุตฺโต สโมธานคโต หุตวฺ า อิโตจีโต จ จริสฺสสิ วิหริสฺสสิ อภิรมิสฺสสิ วาติ อตฺโถ ฯ
เพราะเหตุว่า ท่านเป็นผู้ทำกาละแล้ว คือมีกาละอันทำแล้ว, อธิบายว่า ทำกาลกิริยา คือตายแล้วจาก(โลก)นี,้
ต่อจากตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์, และท่านเข้าถึงแล้วอย่างนั้น จักเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ ๕
คือส่วนแห่งวัตถุกาม ๕ มีรูปเป็นที่น่าชอบใจเป็นต้น อันเป็นทิพย์ ซึ่งเกิดขึ้นใน(เทวโลก)นั้น ยังอัตตภาพให้เที่ยวไป.
อธิบายว่า “จักเป็นผู้ประกอบพร้อม คือถึงความพรั่งพร้อม (ด้วยกามคุณ ๕ คือส่วนแห่งวัตถุกาม ๕ อันเป็นทิพย์
ซึ่งเกิดขึ้นในเทวโลกนั้น) จักเที่ยวไปข้างนี้และข้างนี้ คือจักอยู่ หรือจักอภิรมย์”.
“อสปฺปายานีติ อหิตานิ อวุฑฺฒิกรานิ, ยานิ ขิปฺปเมว ชีวิตกฺขยํ ปาเปนฺติ ฯ
บทว่า อสปฺปายานิ ความว่า (โภชนาหารเหล่าใด) ยังตนให้ถึงความสิ้นไปแห่งชีวิต อย่างเร็วพลัน,
โภชนาหารเหล่านั้น จัดว่าไม่เกื้อกูลคือไม่ทำความเจริญให้.
[อธิบาย สัญจิจจ ศัพท์]
“สญฺจิจฺจาติ อยํ “สญฺจจิ ฺจ มนุสฺสวิคฺคหนฺติ มาติกาย วุตฺตสฺส สญฺจิจฺจปทสฺส อุทฺธาโร ฯ
ศัพท์ว่า สญฺจิจจฺ นี้ เป็นศัพท์หนุนสัญจิจจบท ทีพ่ ระผู้มพี ระภาคตรัสแล้วในมาติกาว่า สญฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคหํ.
ตตฺถ “สนฺติ อุปสคฺโค.
ศัพท์ว่า สํ ในบทว่า สญฺจิจฺจ นั้น เป็นอุปสัค.
เตน สทฺธึ อุสฺสุกฺกวจนเมตํ “สญฺจจิ ฺจาติ ฯ
คำว่า สญฺจิจฺจ นี้ เป็นคำบ่งถึงบุพพกาลกิริยา รวมกับ (สํ อุปสัค)นั้น.
ตสฺส “สญฺเจเตตฺวา สุฏฐฺ ุ เจเตตฺวาติ อตฺโถ ฯ
ใจความแห่งบทว่า สญฺจิจจฺ นั้น ว่า “จงใจ คือแกล้ง.”
ยสฺมา ปน, โย สญฺจิจฺจ โวโรเปติ, โส ชานนฺโต สญฺชานนฺโต โหติ. ตญฺจสฺส โวโรปนํ เจจฺจ อภิวิตริตฺวา วีติกฺกโม โหติ.
ตสฺมา พฺยญฺชเน อาทรํ อกตฺวา อตฺถเมว ทสฺเสตุํ “ชานนฺโต สญฺชานนฺโต เจจฺจ อภิวติ ริตวฺ า วีตกิ กฺ โมติ เอวมสฺส ปทภาชนํ วุตตฺ ํ ฯ
ก็ภิกษุใดแกล้งปลง, ภิกษุนั้นเป็นผู้รู้อยู่ คือรูพ้ ร้อมอยู่, และการปลงนั้นของ(ภิกษุ)นั้นเป็นความแกล้ง คือฝ่าฝืนละเมิด.
เพราะเหตุนั้น เพื่อจะไม่ทำความเอื้อเฟื้อในพยัญชนะ แสดงแต่ใจความเท่านั้น
(ท่านพระอุบาลีเถระ)จึงกล่าวบทภาชนะแห่งบทว่า สญฺจิจจฺ นั้น อย่างนี้ว่า “รู้อยูร่ ู้พร้อมอยู่ แกล้ง คือฝ่าฝืนละเมิด.”
ตตฺถ “ชานนฺโตติ “ปาโณติ ชานนฺโต ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ชานนฺโต คือ รู้อยูว่ ่า “สัตว์มีปราณ.”
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“สญฺชานนฺโตติ ชีวติ า โวโรเปมีติ สญฺชานนฺโต ฯ “เตเนว ปาณชานนากาเรน สทฺธึ ชานนฺโตติ อตฺโถ ฯ
บทว่า สญฺชานนฺโต คือ รูพ้ ร้อมอยูว่ ่า “เราจะปลงเสียจากชีวิต.”
อธิบายว่า “รู้อยู่พร้อมกับอาการทีร่ ู้วา่ สัตว์มีปราณนั้นนั่นเอง.”
“เจจฺจาติ วธกเจตนาวเสน เจเตตฺวา ปกปฺเปตฺวา ฯ
บทว่า เจจฺจ ความว่า จงใจ คือปักใจ ด้วยอำนาจเจตนาจะฆ่า.
“อภิวติ ริตฺวาติ อุปกฺกมวเสน มทฺทนฺโต นิราสงฺกจิตฺตํ เปเสตฺวา ฯ
บทว่า อภิวติ ริตฺวา ความว่า ส่งจิตที่หมดความระแวงสงสัยไปย่ำยี ด้วยอำนาจความพยายาม.
“วีติกฺกโมติ เอวํ ปวตฺตสฺส โย วีติกกฺ โม, อยํ สญฺจิจฺจสทฺทสฺส สิขาปฺปตฺโต อตฺโถติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
ด้วยบทว่า วีติกฺกโม มีคำอธิบายที่ท่านกล่าวไว้วา่
“ความล่วงละเมิด(แห่งจิตหรือบุคคล) ซึ่งเป็นไปแล้วอย่างนั้น นี้ เป็นความอธิบายสุดยอดแห่ง สัญจิจจ ศัพท์.”
[อธิบายปฐมจิตของมนุษย์ผู้เริ่มลงสู่ครรภ์]
อิทานิ “มนุสฺสวิคฺคหํ ชีวิตา โวโรเปยฺยาติ เอตฺถ วุตฺตํ [534] มนุสฺสตฺตภาวํ อาทิโต ปฏฺฐาย ทสฺเสตุํ
“มนุสฺสวิคฺคโห นามาติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ (ท่านพระอุบาลีเถระ)กล่าวคำเป็นต้นว่า “ชื่อว่ากายมนุษย์”
เพื่อจะแสดงอัตตภาพของมนุษย์ ที่(พระผู้มพี ระภาค)ตรัสไว้ ในคำว่า ปลงกายมนุษย์เสียจากความเป็นอยู่ นี้ ตั้งแต่แรก.
ตตฺถ คพฺภเสยฺยกานํ วเสน สพฺพสุขุมอตฺตภาวทสฺสนตฺถํ “ยํ มาตุ กุจฺฉิสฺมินฺติ วุตตฺ ํ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น หลายบทว่า (ปฐมจิต) อันใด (เกิดขึ้นแล้ว) ในท้องแห่งมารดา
(ท่านพระอุบาลีเถระ)กล่าวเพื่อแสดงอัตตภาพอันละเอียดที่สดุ ด้วยอำนาจแห่งเหล่าสัตว์ผู้นอนในครรภ์.
“ปฐมํ จิตตฺ นฺติ ปฏิสนฺธิจติ ฺตํ ฯ
ปฏิสนธิจิต ชื่อ จิตดวงแรก.
“อุปฺปนฺนนฺติ ชาตํ ฯ
บทว่า ผุดขึ้น ได้แก่ เกิด.
“ปฐมํ วิญฺญาณํ ปาตุภตู นฺติ อิทนฺตสฺเสว เววจนํ ฯ
คำว่า วิญญาณดวงแรก มีปรากฏ นี้ เป็นคำไข ของ(คำว่า จิตดวงแรก ที่ผุดขึ้น) นั้นนั่นแหละ.
“มาตุ กุจฺฉิสฺมึ ปฐมํ จิตตฺ นฺติ วจเนเนเวตฺถ สกลาปิ ปญฺจโวการปฏิสนฺธิ ทสฺสติ า โหติ ฯ
บรรดาคำเหล่านี้ ด้วยคำว่า จิตดวงแรก (ที่ผุดขึ้น) ในท้องมารดา นั่นแหละ
เป็นอันท่านแสดงปฏิสนธิของสัตว์ผู้มีขันธ์ ๕ แม้ทั้งสิ้น.
ตสฺมา “ตญฺจ ปฐมํ จิตตฺ ํ ตํสมฺปยุตฺตา จ ตโย อรูปกฺขนฺธา เตน สหนิพพฺ ตฺตญฺจ กลลรูปนฺติ อยํ สพฺพปฐโม มนุสฺสวิคฺคโห ฯ
เพราะเหตุนั้น กายมนุษย์อันเป็นทีแรกที่สดุ นี้ คือ
“จิตดวงแรกนั้น, อรูปขันธ์ ๓ ที่เกี่ยวเกาะด้วยจิตนั้น, และกลละรูปที่เกิดพร้อมกับจิตนั้น”.
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ตตฺถ “กลลรูปนฺติ อิตฺถีปุริสานํ กายวตฺถุภาวทสกวเสน สมตฺตึสรูปานิ นปุํสกานํ กายวตฺถุทสกวเสน วีสติ ฯ
บรรดา(อรูปขันธ์ และกลละรูปแห่งจิตดวงแรก)นั้น
รูป ๓๐ ถ้วน ด้วยอำนาจแห่งกาย ๑๐ วัตถุ ๑๐ และภาวะ ๑๐ แห่งสตรีและบุรุษ, (และ)
รูป ๒๐ ด้วยอำนาจแห่งกาย ๑๐ และวัตถุ ๑๐ แห่งพวกกะเทย ชื่อว่ากลละรูป.
ตตฺถ อิตฺถีปุริสานํ กลลรูปํ ชาติอุณฺณาย เอเกน อํสุนา อุทธฺ ฏเตลพินฺทุมตฺตํ โหติ อจฺฉํ วิปฺปสนฺนํ ฯ
บรรดา(สตรี บุรุษ และกะเทย)นั้น
กลลรูป ของสตรีและบุรุษ มีขนาดเท่าหยาดน้ำมันที่ช้อนขึ้นด้วยปลายข้างหนึ่ง แห่งขนแกะแรกเกิด เป็นของใส กระจ่าง.
วุตฺตญฺเจตํ อฏฺฐกถายํ
จริงอยู่ ในอรรถกถาท่านกล่าวคำนี้ว่า
ติลเตลสฺส ยถา พินฺทุ
เอวํ วณฺณปฏิภาคํ

สปฺปิมณฺโฑ อนาวิโล
“กลลรูปนฺติ ปวุจฺจตีติ ฯ

“หยาดน้ำมันงา หรือสัปปิใส ไม่ขุ่นมัว ฉันใด,
รูปมีส่วนเปรียบด้วยสี ฉันนั้น เรียกว่า ‘กลลรูป’”.
เอวํ ปริตฺตกํ วตฺถุํ อาทึ กตฺวา ปกติยา วีสวสฺสสตายุกสฺส สตฺตสฺส ยาว มรณกาลา
เอตฺถนฺตเร อนุปุพฺเพน วุฑฺฒิปฺปตฺโต อตฺตภาโว เอโส มนุสฺสวิคฺคโห นาม ฯ
อัตตภาพของสัตว์มีอายุ ๑๒๐ ปีตามปกติ ที่ถึงความเติบโตโดยลำดับในระหว่างนี้
คือตั้งต้นแต่เป็นวัตถุเล็กนิดอย่างนั้น จนถึงเวลาตาย นี้ชื่อว่ากายมนุษย์.
“ชีวติ า โวโรเปยฺยาติ
กลลกาเลปิ ตาปนมทฺทเนหิ วา เภสชฺชสมฺปาทเนน วา ตโต วา อุทธฺ มฺปิ ตทนุรูเปน อุปกฺกเมน ชีวติ า วิโยเชยฺยาติ อตฺโถ ฯ
สองบทว่า ปลงเสียจากชีวติ ความว่า พึงพรากเสียจากชีวติ ด้วยการนาบและรีด หรือด้วยการวางยา ในกาลที่ยังเป็นกลละก็ดี
หรือด้วยความพยายามที่เหมาะแก่(รูป)นั้นๆ ในกาลถัดจาก(เป็นกลละ)นั้นไปก็ดี.
ยสฺมา ปน ชีวิตา โวโรปนํ นาม อตฺถโต ชีวติ ินฺทฺริยปจฺเฉทนเมว โหติ
ตสฺมา เอตสฺส ปทภาชเน “ชีวิตินฺทรฺ ิยํ อุปจฺฉินฺทติ [535] อุปโรเธติ สนฺตตึ วิโกเปตีติ วุตตฺ ํ ฯ
ก็ขึ้นชื่อว่าปลงเสียจากชีวิต โดยความ ก็คือการเข้าไปตัดอินทรีย์คือชีวิตเสียนั่นเอง.
เพราะฉะนั้น ในวาระจำแนกบท แห่ง(สองบทว่า ปลงเสียจากชีวติ ) นั้น
(ท่านพระอุบาลี) จึงกล่าวว่า “เข้าไปตัด คือเข้าไปบั่น อินทรีย์คอื ชีวติ เสีย (ไขความว่า!) ทำความสืบต่อให้ขาดสาย.”
ตตฺถ ชีวิตินฺทรฺ ิยสฺส ปเวณิฆฏนํ อุปจฺฉินฺทนฺโต อุปโรเธนฺโต จ “ชีวติ ินฺทฺริยํ อุปจฺฉินฺทติ อุปโรเธตีติ วุจฺจติ ฯ
เมื่อเข้าไปตัด และเข้าไปบั่น ความสืบต่อเชื้อสายแห่งอินทรีย์คือชีวิตเสีย ท่านกล่าวว่า
“ย่อมเข้าไปตัด เข้าไปบั่นอินทรียค์ ือชีวติ เสีย” ใน(บทภาชนะ)นั้น.
สฺวายมตฺโถ “สนฺตตึ วิโกเปตีติ ปเทน ทสฺสิโต ฯ
เนื้อความนี้นั้น ท่านแสดงด้วยบทว่า “ทำความสืบต่อให้ขาดสาย”.

ประชุมสงฆ์ ทรงบัญญัตติ ติยปาราชิกสิกขาบท • [อธิบายปฐมจิตของมนุษย์ผู้เริ่มลงสู่ครรภ์] • หน้า ๘๓๓

“วิโกเปตีติ วิโยเชติ ฯ
บทว่า ให้ขาดสาย คือพรากเสีย.
ตตฺถ ทุวิธํ ชีวติ ินฺทฺริยํ รูปชีวิตินฺทรฺ ิยญฺจ อรูปชีวติ ินฺทฺริยญฺจ ฯ
ใน(บทว่า อินทรีย์คือชีวิต) นั้น อินทรีย์คอื ชีวติ มี ๒ อย่าง คือ รูปชีวิตินทรีย์ และ อรูปชีวิตินทรีย์.
เตสุ อรูปชีวิตินฺทรฺ ิเย อุปกฺกโม นตฺถิ. ตํ โวโรเปตุํ น สกฺกา ฯ
ใน (๒ อย่าง)นั้น ในอรูปชีวิตินทรีย์ ไม่มีความพยายาม ใครๆ ไม่สามารถปลงอรูปชีวติ ินทรีย์นั้นได้.
รูปชีวติ ินฺทฺริเย ปน อตฺถิ. ตํ โวโรเปตุํ สกฺกา ฯ
แต่(ความพยายาม) ในรูปชีวิตินทรีย์ มี. บุคคลอาจปลงได้.
ตํ ปน โวโรเปนฺโต อรูปชีวิตินฺทรฺ ิยมฺปิ โวโรเปติ ฯ
ก็เมื่อปลง(รูปชีวติ ินทรีย์)นั้น ชื่อว่าปลงอรูปชีวิตินทรีย์ดว้ ย.
เตเนว หิ สทฺธึ ตํ นิรุชฺฌติ ตทายตฺตวุตฺติโต ฯ
จริงอยู่ (อรูปชีวิตินทรีย์)นั้น ย่อมดับพร้อมกับ(รูปชีวติ ินทรีย์)นั้นนั่นเอง เพราะความเป็นไปเนื่องด้วย(รูปชีวติ ินทรีย์)นั้น.
“ตํ ปน โวโรเปนฺโต กึ อตีตํ โวโรเปติ อนาคตํ ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ ฯ
ถามว่า “ก็เมื่อปลง(ชีวติ ินทรีย์)นั้น ย่อมปลงที่เป็นอดีต หรือเป็นอนาคต หรือปัจจุบัน?”
เนว อตีตํ น อนาคตํ ฯ
ตอบว่า “ไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต”.
เตสุ หิ เอกํ นิรุทฺธเมกมนุปฺปนฺนนฺติ อุภยมฺปิ อสนฺตํ.
อสนฺตตฺตา อุปกฺกโม นตฺถิ, อุปกฺกมสฺส นตฺถิตาย เอกมฺปิ โวโรเปตุํ น สกกา ฯ
ก็ใน(ชีวติ ินทรีย์ ๒ ประการ)นั้น ประการหนึ่งดับไปแล้ว ประการหนึ่งยังไม่เกิดขึ้น. เพราะฉะนั้น ชื่อว่าไม่มีทั้ง ๒ ประการ.
เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มี ความพยายามจึงไม่มี, เพราะความพยายามไม่มี จึงไม่อาจปลงได้ แม้ประการหนึ่ง.
วุตฺตมฺปิ เจตํ “อตีเต จิตฺตกฺขเณ ชีวิตฺถ น ชีวติ น ชีวิสฺสติ, อนาคเต จิตฺตกฺขเณ ชีวิสฺสติ น ชีวติ ฺถ น ชีวติ,
ปจฺจุปฺปนฺเน จิตฺตกฺขเณ ชีวติ น ชีวิตฺถ น ชีวิสฺสตีติ๑ ฯ ตสฺมา ยตฺถ ชีวติ, ตตฺถ อุปกฺกโม ยุตฺโตติ ปจฺจุปฺปนฺนํ โวโรเปติ ฯ
จริงอยู่ แม้คำนี(้ ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร)ก็ได้กล่าวไว้ว่า
‘(สัตว์)เป็นอยู่แล้วในขณะจิตที่เป็นอดีต ไม่ใช่กำลังเป็นอยู่ ไม่ใช่จักเป็นอยู่,
จักเป็นอยู่ในขณะจิตที่เป็นอนาคต ไม่ใช่เป็นอยู่แล้ว ไม่ใช่กำลังเป็นอยู่
กำลังเป็นอยู่ ในขณะจิตที่เป็นปัจจุบัน ไม่ใช่เป็นอยู่แล้ว ไม่ใช่จักเป็นอยู่๒’
เพราะฉะนั้น (ชีวติ )ย่อมเป็นอยู่ ใน(ขณะจิต)ใด, ความพยายามเป็นของสมควร ใน(ขณะจิต)นั้น.
เพราะเหตุนั้น (บุคคล) ชื่อว่าย่อมปลง(ชีวิตินทรีย์)ที่เป็นปัจจุบัน.”
๑ ขุ. มหา. ๒๙/๔๘.
๒ ขุ. มหา. ๒๙/๔๘.

หน้า ๘๓๔ • ประชุมสงฆ์ ทรงบัญญัติตติยปาราชิกสิกขาบท • [ชีวิตินทรีย์ปัจจุบัน มี ๓ ขณะ]

[ชีวิตินทรีย์ปัจจุบัน มี ๓ ขณะ]
ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ นาเมตํ “ขณปจฺจุปฺปนฺนํ สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนํ อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนนฺติ ติวธิ ํ ฯ
ก็ขึ้นชื่อว่า ชีวติ ินทรีย์เป็นปัจจุบันนี้ มี ๓ อย่าง คือ “ขณปัจจุบัน ๑ สันตติปัจจุบัน ๑ อัทธาปัจจุบัน ๑”.
ตตฺถ ขณปจฺจุปฺปนฺนํ นาม อุปฺปาทชราภงฺคสมงฺคิ. ตํ โวโรเปตุํ น สกฺกา ฯ
ใน (๓ อย่าง)นั้น (ปัจจุบัน)ที่พร้อมเพรียงด้วยความเกิด ความเสื่อม และความสลาย ชื่อขณปัจจุบัน.
ใครๆ ไม่สามารถจะปลงขณปัจจุบันนั้นได้.
กสฺมา ฯ สยเมว นิรุชฺฌนโต ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า ดับไปเองทีเดียว.
สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนนฺนาม [536] สตฺตฏฺฐชวนวารมตฺตํ สภาคสนฺตติวเสน ปวตฺติตวฺ า นิรุชฺฌนกํ.
ยาวตา อุณฺหโต อาคนฺตวฺ า โอวรกํ ปวิสติ ฺวา นิสินฺนสฺส, อนฺธการํ โหติ,
สีตโต วา อาคนฺตวฺ า โอวรเก นิสินฺนสฺส, ยาว วิสภาคอุตุปาตุภาเวน ปุริมโก อุตุ น ปฏิปสฺสมฺภติ,
เอตฺถนฺตเร “สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนนฺติ วุจจฺ ติ ฯ
(ขณะจิต) ชัว่ ๗-๘ ชวนวาระ ที่เป็นไปด้วยอำนาจสภาคสันตติ แล้วดับไป ชื่อสันตติปัจจุบัน.
เมื่อบุคคลมาจากทีร่ ้อน เข้าสู่ห้องน้อยแล้วนั่ง, อันธการยังมีเพียงใด.
หรือว่าเมื่อบุคคลมาจากที่เย็น นั่งในห้องน้อย, ฤดูที่มีอยูก่ ่อน ยังไม่ระงับไป ด้วยความปรากฏแห่งฤดูที่เป็นวิสภาคกันเพียงใด,
ในระหว่างนี้ ท่านเรียกว่า “สันตติปัจจุบัน” เพียงนั้น.
ปฏิสนฺธิโต ปน ยาว จุติ เอตํ อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนํ นาม ฯ
ส่วน ตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนถึงจุติ นี้ชื่อว่าอัทธาปัจจุบัน.
ตทุภยมฺปิ โวโรเปตุํ สกฺกา ฯ
บุคคลอาจปลงหมวดสอง(แห่งชีวิตินทรีย์ที่เป็นสันตติปัจจุบันและอัทธาปัจจุบัน)นั้นได้บ้าง.
กถํ ฯ
ถามว่า “อาจปลงได้อย่างไร?”
ตสฺมึ หิ อุปกฺกเม กเต, ลทฺธูปกฺกมํ ชีวิตทสกํ นิรชุ ฺฌมานํ ทุพฺพลสฺส ปริหีนเวคสฺส สนฺตานสฺส ปจฺจโย โหติ.
ตโต สนฺตติปจฺจุปฺปนฺนํ วา อทฺธาปจฺจุปฺปนฺนํ วา ยถา ปริจฺฉินฺนํ กาลํ อปฺปตฺวา อนฺตราว นิรุชฺฌติ,
เอวํ ตทุภยมฺปิ โวโรเปตุํ สกฺกา ฯ
แก้ว่า “จริงอยู่ เมื่อ(บุคคล)ทำความพยายามใน(หมวด ๒ แห่งสันตติปัจจุบันและอัทธาปัจจุบัน)นั้น,
หมวดแห่งรูป ๑๐ ซึง่ กำหนดด้วยชีวติ ได้ความพยายามแล้ว เมือ่ ดับ ย่อมเป็นปัจจัยแห่งสันดานทีท่ รุ พล มีกำลังเสือ่ มสิน้ ไปแล้ว.
ต่อจากนั้น สันตติปัจจุบัน หรืออัทธาปัจจุบัน ยังไม่ทันถึงกาลที่กำหนดไว้ ย่อมดับไปในระหว่างเทียว ด้วยประการใด,
(บุคคล)อาจปลง แม้ซึ่งหมวดสอง(แห่งชีวติ ินทรีย์ที่เป็นสันตติปัจจุบันและอัทธาปัจจุบัน)นั้นได้บ้าง ด้วยประการนั้น.
ตสฺมา ตเทว สนฺธาย “สนฺตตึ วิโกเปตีติ อิทํ วุตตฺ นฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
เพราะเหตุนน้ั บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานว่า “คำว่า ทำความสืบต่อให้ขาดสาย นี้ ท่านกล่าวหมายเอา(หมวดสองปัจจุบนั )นัน่ เอง”.

ประชุมสงฆ์ ทรงบัญญัตติ ติยปาราชิกสิกขาบท • [ชีวิตนิ ทรีย์ปัจจุบัน มี ๓ ขณะ] • หน้า ๘๓๕

อิมสฺส ปนตฺถสฺส อาวิภาวตฺถํ ปาโณ เวทิตพฺโพ, ปาณาติปาโต เวทิตพฺโพ,
ปาณาติปาตี เวทิตพฺโพ, ปาณาติปาตสฺส ปโยโค เวทิตพฺโพ ฯ
ก็แล เพื่อประกาศเนื้อความนี้ ควรทราบปาณะ, ควรทราบปาณาติบาต,
ควรทราบปาณาติปาตี, ควรทราบประโยคแห่งปาณาติบาต.
ตตฺถ “ปาโณติ โวหารโต สตฺโต ปรมตฺถโต ชีวิตินฺทฺริยํ ฯ
บรรดา(ปาณะเป็นต้น)เหล่านั้น ที่ชื่อว่า ปาณะ โดยโวหาร ได้แก่สัตว์ โดยปรมัตถ์ ได้แก่ชีวิตินทรีย์.
ชีวติ ินฺทฺริยํ หิ อติปาเตนฺโต “ปาณมติปาเตตีติ วุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ บุคคลผู้ยังชีวติ ินทรีย์ให้ตกล่วงไป ท่านกล่าวว่า “ยังสัตว์มชี ีวิตให้ตกล่วงไป.”
ตํ วุตตฺ ปฺปการเมว ฯ
(ชีวิตินทรีย์)นั้น มีประการดังกล่าวแล้วนั้นแล.
“ปาณาติปาโตติ ยาย เจตนาย ชีวติ ินฺทฺริยูปจฺเฉทกํ ปโยคํ สมุฏฺฐาเปติ สา วธกเจตนา “ปาณาติปาโตติ วุจจฺ ติ ฯ
ปาณาติบาต (นั้น) คือ (บุคคล)ยังประโยคอันเข้าไปตัดเสีย ซึ่งชีวติ ินทรีย์ ให้ตั้งขึ้นด้วยเจตนาใด
เจตนานั้นชื่อว่า วธกเจตนา ท่านเรียกว่า ปาณาติบาต (เจตนาธรรมเป็นเหตุล้างผลาญชีวิตสัตว์มีปราณ).
“ปาณาติปาตีติ วุตฺตเจตนาสมงฺคิปุคฺคโล ทฏฺฐพฺโพ ฯ
บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยเจตนาดังกล่าวแล้ว พึงเห็นว่า “ผู้ล้างผลาญสัตว์มีปราณ.”
[ประโยคแห่งการฆ่า ๖ อย่าง]
“ปาณาติปาตสฺส ปโยโคติ ปาณาติปาตสฺส ฉปฺปโยคา “สาหตฺถิโก อาณตฺติโก นิสฺสคฺคิโย ถาวโร วิชฺชามโย อิทธฺ ิมโยติ ฯ
ที่ชื่อว่า ประโยคแห่งปาณาติบาตนั้น ได้แก่ ประโยคแห่งปาณาติบาต ๖ อย่าง คือ
“สาหัตถิกประโยค อาณัตติกประโยค นิสสัคคิยประโยค ถาวรประโยค วิชชามยประโยค อิทธิมยประโยค”.
ตตฺถ “สาหตฺถิโกติ สยํ มาเรนฺตสฺส กาเยน วา กายปฏิพทฺเธน วา [537] ปหรณํ ฯ
บรรดาประโยคเหล่านั้น การประหารด้วยกาย หรือของที่เนื่องด้วยกาย แห่งบุคคลผู้ฆ่าให้ตายเอง ชื่อว่า สาหัตถิกประโยค.
“อาณตฺติโกติ อญฺญํ อาณาเปนฺตสฺส เอวํ วิชฺฌติ ฺวา วา ปหริตวฺ า วา มาเรหีติ อาณาปนํ ฯ
การสั่งบังคับว่า “ท่านจงแทง หรือประหาร ให้ตาย ด้วยวิธีอย่างนี้” ของบุคคลผู้ใช้คนอื่น ชือ่ ว่า อาณัตติกประโยค.
“นิสฺสคฺคิโยติ ทูเร ฐิตํ มาเรตุกามสฺส กาเยน วา กายปฏิพทฺเธน วา อุสุสตฺติยนฺตปาสาณาทีนํ นิสฺสชฺชนํ ฯ
การซัดเครื่องประหาร มีลูกศร หอกยนต์ และหินเป็นต้นไป ด้วยกาย หรือของที่เนื่องด้วยกาย
แห่งบุคคลผู้มุ่งหมายจะฆ่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ไกล ชื่อว่า นิสสัคคิยประโยค.
“ถาวโรติ อสํหาริเมน อุปกรเณน มาเรตุกามสฺส โอปาต อปสฺเสนอุปนิกฺขิปนเภสชฺชสํวิธานํ ฯ
การขุดหลุมพรางวางกระดานหก วาง (เครื่องประหาร) ไว้ใกล้ และการจัดยา (พิษ)
แห่งบุคคลผู้มุ่งหมายจะฆ่า ด้วยเครือ่ งมืออันไม่เคลื่อนที่ ชื่อว่า ถาวรประโยค.
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เต จตฺตาโรปิ ปรโต ปาลิวณฺณนายเมว วิตฺถารโต อาวิภวิสฺสนฺติ ฯ
ประโยคแม้ทั้ง ๔ นั้น จักมีแจ้งโดยพิสดาร ในอรรถกถาแห่งบาลีข้างหน้านั่นแล.
วิชฺชามยอิทธฺ ิมยา ปน ปาลิยํ อนาคตา ฯ
ส่วนวิชชามยประโยค และอิทธิมยประโยค ไม่ได้มาในบาลี.
เต เอวํ เวทิตพฺพา ฯ
พึงทราบประโยคทั้ง ๒ นั้นอย่างนี้.
สงฺเขปโต หิ มารณตฺถํ วิชฺชาปริชปฺปนํ วิชฺชามโย ปโยโค ฯ
ก็โดยสังเขป การร่ายมนต์เพื่อจะให้เขาตาย ชื่อว่า วิชชามยประโยค.
อฏฺฐกถาสุ ปน “กตโม วิชฺชามโย ปโยโค.
อาถพฺพนิกา อถพฺพนํ ปโยเชนฺติ. นคเร วา รุทเฺ ธ, สงฺคาเม วา ปจฺจปุ ฏฺฐเิ ต, ปฏิเสธาย ปจฺจตฺถิเกสุ ปจฺจามิตเฺ ตสุ อีตึ อุปฺปาเทนฺติ
อุปทฺทวํ อุปฺปาเทนฺติ โรคํ อุปฺปาเทนฺติ ปชฺชรกํ อุปฺปาเทนฺติ สูจิกํ กโรนฺติ ปกฺขนฺทิยํ กโรนฺติ.
เอวํ อาถพฺพนิกา อถพฺพนํ ปโยเชนฺติ.
วิชฺชาธรา วิชฺชํ ปริวตฺเตตฺวา นคเร วา รุทฺเธ ฯเปฯ ปกฺขนฺทิยํ กโรนฺตีติ เอวํ วิชฺชามยํ ปโยคํ ทสฺเสตฺวา
อาถพฺพนิเกหิ จ วิชฺชาธเรหิ จ มาริตานํ พหูนิ วตฺถูนิ วุตฺตานิ ฯ กินฺเตหิ ฯ
แต่ในอรรถกถาทั้งหลาย ท่านแสดงวิชชามยประโยคไว้อย่างนี้วา่
“วิชชามยประโยคเป็นไฉน? พวกหมออาถรรพณ์ ย่อมประกอบอาถรรพณ์. เมื่อเมืองถูกล้อม หรือเมื่อสงครามเข้าประชิดกัน,
ย่อมก่อความจัญไร ความอุบาทว์ โรค ความไข้ ให้เกิดขึ้น ในพวกปัจจามิตรผู้เป็นข้าศึก
ย่อมทำให้เป็นโรคจุกเสียด ให้เป็นโรคป่วง เพื่อจะป้องกัน. พวกหมออาถรรพณ์ย่อมประกอบอาถรรพณ์อย่างนี้.
พวกทรงวิชชาคุณ ร่ายเวทแล้ว, เมื่อเมืองถูกล้อม หรือ ฯลฯ ย่อมทำให้เป็นโรคป่วง” ดังนี้แล้ว
กล่าวเรื่องเป็นอันมากของคนทั้งหลายที่ถูกพวกหมออาถรรพณ์และพวกทรงวิชชาคุณฆ่าเสีย.
จะมีประโยชน์อะไร ด้วยเรื่องเหล่านั้น?
อิทํ เหตฺถ ลกฺขณํ
“มารณตฺถํ วิชฺชาปริชปฺปนํ วิชฺชามโย ปโยโคติ ฯ
ก็ลักษณะ ใน(วิชชามยประโยค)นี้ มีดังนี้:คือการร่ายมนต์เพื่อจะให้เขาตาย ชื่อว่าวิชชามยประโยค.
กมฺมวิปากชาย อิทฺธิยา ปโยชนํ อิทธฺ ิมโย ปโยโค ฯ
การประกอบฤทธิ์อันเกิดแต่ผลแห่งกรรม ชื่อว่าอิทธิมยประโยค.
กมฺมวิปากชิทฺธิ จ นาเมสา
“นาคานํ นาคิทธฺ ิ, สุปณฺณานํ สุปณฺณิทฺธิ, ยกฺขานํ ยกฺขิทฺธิ, เทวานํ เทวิทธฺ ิ, ราชูนํ ราชิทฺธตี ิ พหุวิธา ฯ
จริงอยู่ ขึ้นชื่อว่าฤทธิอ์ ันเกิดแต่ผลแห่งกรรมนี้ มีมากอย่าง เป็นต้นว่า “ฤทธิ์นาคของพวกนาค
ฤทธิ์สุบรรณของพวกสุบรรณ ฤทธิ์ยักษ์ของพวกยักษ์ เทวฤทธิ์ของพวกเทพ ราชฤทธิ์ของพวกพระราชา.”
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ตตฺถ ทิฏฺฐทฏฺฐผุฏฺฐวิสานํ นาคานํ ทิสวฺ า ฑํสิตวฺ า [538] ผุสติ ฺวา ปรูปฆาตกรเณ นาคิทธฺ ิ เวทิตพฺพา ฯ
บรรดา(ฤทธิ์นาคเป็นต้น)นั้น พึงทราบฤทธิน์ าคของพวกนาค ซึง่ มีพษิ ในขณะเห็น ขบกัด และถูกต้อง
ขณะทำการเบียดเบียนสัตว์อน่ื เพราะเห็น ขบกัด ถูกต้อง.
สุปณฺณานํ มหาสมุทฺทโต ทฺวตฺตึสพฺยามสตปฺปมาณนาคุทธฺ รเณ สุปณฺณิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ
พึงทราบฤทธิ์สุบรรณของพวกสุบรรณ ในการฉุดนาคยาวประมาณ ๑๓๒ วา ขึ้นจากมหาสมุทร.
ยกฺขา ปน เนว อาคจฺฉนฺตา น ปหรนฺตา ทิสฺสนฺติ, เตหิ ปหตสตฺตา ปน ตสฺมึเยว ฐาเน มรนฺติ. ตตฺร เตสํ ยกฺขิทธฺ ิ เวทิตพฺพา ฯ
ส่วนพวกยักษ์ เมื่อมาไม่ปรากฏ เมื่อประหารก็ไม่ปรากฏ, แต่สตั ว์ที่(พวกยักษ์)เหล่านั้นประหารแล้ว ย่อมตายในที่นั้นนั่นเอง,
พึงทราบฤทธิ์ยักษ์ ของ(พวกยักษ์)เหล่านั้น ในเพราะ(เหตุ)นั้น.
เวสฺสวณสฺส โสตาปนฺนกาลโต ปุพฺเพ นยนาวุเธน๑ โอโลกิตกุมฺภณฺฑานํ มรเณ
อญฺเญสญฺจ เทวานํ ยถาสกํ อิทฺธานุภาเว เทวิทธฺ ิ เวทิตพฺพา ฯ
พึงทราบเทวฤทธิ์ ในเพราะความตายของพวกกุมภัณฑ์ ที่ทา้ วเวสสุวรรณมองดูด้วยนัยนาวุธ
ในกาลก่อนแต่กาลเป็นพระโสดาบัน และในเพราะฤทธานุภาพของตนๆ แห่งพวกเทวดาเหล่าอื่น.
รญฺโญ จกฺกวตฺติสฺส สปริสสฺส อากาสคมนาทีสุ อโสกสฺส เหฏฺฐา อุปริ จ โยชเน อาณปฺปวตฺตนาทีสุ
ปิตุรญฺโญ จ สีหลนรินฺทสฺส ทาฒาโกฏฺฏเนน จูฬสุมนกุฏุมพฺ ิยมารเณ ราชิทธฺ ิ ทฏฺฐพฺพาติ ฯ
พึงทราบราชฤทธิ์ ในเพราะความเหาะไปได้ ในอากาศเป็นต้น ของพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมทั้งบริษัท
ในเพราะความแผ่พระราชอำนาจไปเป็นต้น ในทีโ่ ยชน์หนึ่ง ทั้งเบื้องต่ำและเบื้องบนของพระเจ้าอโศก
และในเพราะการฆ่าเสียซึ่งกุฎุมพีชื่อว่าจูฬสุมนะ ด้วยการตอกเขี้ยวแห่งจอมนระชาวสิงหลพระนามว่าปิตุราช ดังนี้แล.
เกจิ ปน “ปุน จปรํ ภิกฺขเว สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อิทธฺ ิมา เจโตวสิปฺปตฺโต
อญฺญิสฺสา กุจฺฉิคตํ คพฺภํ ปาปเกน มนสานุเปกฺขิตา โหติ “อโห วตายํ ตํ กุจฺฉิคตํ คพฺภํ น โสตฺถินา อภินิกฺขเมยฺยาติ
เอวมฺปิ ภิกฺขเว กุลุมฺภสฺส๒ อุปฆาโต โหตีติอาทิกานิ สุตตฺ านิ ทสฺเสตฺวา ภาวนามยิทธฺ ิยาปิ ปรูปฆาตกมฺมํ วทนฺติ
สห ปรูปฆาตกรเณน จ อาทิตตฺ ฆรูปริกฺขิตฺตสฺส อุทกฆฏสฺส เภทนมิว อิทธฺ ิวินาสนญฺจ อิจฺฉนฺติ ฯ
ส่วน(พระอาจารย์)บางพวก แสดงพระสูตรทั้งหลายเป็นต้นว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! (เรื่อง)อื่น(ยังมีอยู่)อีก สมณะหรือพราหมณ์ ผู้มีฤทธิ์ ถึงความเป็นผู้มีความชำนาญแห่งจิต
ย่อมเป็นผู้เพ่งเล็งทารกที่อยู่ในท้องของหญิงอื่น ด้วยใจอันลามกว่า
‘ทำไฉนหนอ หญิงคนนี้ไม่พึงคลอดทารกที่อยูใ่ นท้องนั้นโดยความสวัสดี’
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! แม้อย่างนี้ก็เป็นการเบียดเบียนสัตว์ที่อยูใ่ นครรภ์” ดังนี้
แล้วกล่าวถึงกรรมคือการเบียดเบียนสัตว์อื่น แม้ดว้ ยภาวนามยฤทธิ์ และปรารถนาความพินาศไปแห่งฤทธิ์
พร้อมกับการเบียดเบียนสัตว์อื่น เหมือนการแตกแห่งหม้อน้ำ ที่เขาโยนขึ้นไปบนเรือนที่ถูกไฟไหม้ฉะนั้น.

๑ วิจาเรตพฺพมิทํ

สกฺกสฺส วชิราวุธํ เวสฺสวณฺณสฺส คทาวุธํ
ยมสฺส นยนาวุธํ อาฬวกสฺส ทุสฺสาวุธนฺติ วุตตฺ ตฺตา ฯ
๒ กุลุมุภสฺสาติ คพฺภสฺส กุลสฺเสว วา. กฏุมฺพสฺสาติ วุตฺตํ โหตีติ ฏีกา.
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ตํ เตสํ อิจฺฉามตฺตเมว ฯ
(คำที่กล่าวมา)นั้นเป็นแต่เพียงความปรารถนา ของ(เกจิอาจารย์)เหล่านั้นเท่านั้น.
กสฺมา ฯ ยสฺมา กุสลเวทนาวิตกฺกปริตตฺ ตฺติเกหิ น สเมติ ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะไม่สมด้วย กุสลัตติกะ เวทนัตติกะ วิตกั กัตติกะ และปริตตัตติกะ.
กถํ ฯ
อยํ หิ ภาวนามยิทฺธิ นาม กุสลตฺติเก กุสลา เจว อพฺยากตา จ.
ปาณาติปาโต อกุสโล เวทนาตฺติเก [539] อทุกฺขมสุขสมฺปยุตตฺ า. ปาณาติปาโต ทุกฺขสมฺปยุตฺโต วิตกฺกตฺติเก อวิตกฺกาวิจารา.
ปาณาติปาโต สวิตกฺโก สวิจาโร ปริตฺตตฺติเก มหคฺคตา ปาณาติปาโต ปริตฺโตติ ฯ
ข้อนี้อย่างไร?
ก็ชื่อว่าภาวนามยฤทธิ์นี้ ในกุสลัตติกะ เป็นทั้งกุศลด้วย เป็นทั้งอัพยากฤตด้วย, ปาณาติบาตเป็นอกุศล.
ในเวทนัตติกะ สัมปยุตด้วยอทุกขมสุข. ปาณาติบาตสัมปยุตด้วยทุกข์, ในวิตักกัตติกะ เป็นอวิตกกอวิจาระ,
ปาณาติบาตเป็นสวิตักกสวิจาระ, ในปริตตัตติกะ เป็นมหัคคตะ, ปาณาติบาต เป็นปริตตะ.
[อธิบายวัตถุที่เป็นเครื่องประหาร]
“สตฺถหารกํ วาสฺส ปริเยเสยฺยาติ เอตฺถ ฯ
พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า สตฺถหารกํ วาสฺส ปริเยเสยฺย นี้ ดังต่อไปนี้:หรตีติ หารกํ ฯ กึ หรติ ฯ ชีวิตํ ฯ
เครื่องประหารใด ย่อมนำเสีย เหตุนั้น เครือ่ งประหารนั้น ชื่อว่า สิ่งนำเสีย.
ถามว่า “นำเสียซึ่งอะไร?” ตอบว่า “นำเสียซึ่งชีวิต.”
อถวา หริตพฺพนฺติ หารกํ ฯ “อุปนิกฺขิปิตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง เครื่องประหารใด อันบุคคลพึงนำไป. เหตุนั้นเครื่องประหารนั้น ชื่อว่าสิ่งอันบุคคลพึงนำไป.
อธิบายว่า “เครื่องประหารอันบุคคลพึงจัดเตรียมไว้”
สตฺถญฺจ ตํ หารกญฺจาติ สตฺถหารกํ ฯ
ศัสตรานั้นด้วย เป็นสิ่งนำเสียด้วย เหตุนั้น ชื่อ ศัสตราอันนำเสีย.
“อสฺสาติ มนุสฺสวิคฺคหสฺส ฯ
บทว่า อสฺส ได้แก่ กายของมนุษย์.
“ปริเยเสยฺยาติ ยถา ลภติ, ตถา กเรยฺย ฯ “อุปนิกฺขิเปยฺยาติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ปริเยเสยฺย มีความว่า พึงทำโดยประการที่ตนจะได้. อธิบายว่า “พึงจัดเตรียมไว้.”
เอเตน ถาวรปฺปโยคํ ทสฺเสติ ฯ
ด้วย(คำว่า สตฺถหารกํ วาสฺส ปริเยเสยฺย) นี้ (พระผู้มีพระภาค)ทรงแสดงถาวรประโยค.
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อิตรถาปิ ปริยิฏฺฐมตฺเตเนว ปาราชิโก ภเวยฺย ฯ
(เมื่อจะถือเอาเนื้อความ)แม้(โดยประการ)อื่นจากนี้แล้ว
ภิกษุจะพึงเป็นปาราชิกด้วยเหตุสักว่าศัสตราอันตนแสวงหามาแล้วเท่านั้น.
น เจตํ ยุตฺตํ ฯ
อันที่จริง ข้อนั้นไม่ถูก.
ปาลิยมฺปน สพฺพํ พฺยญฺชนํ อนาทิยติ ฺวา, ยํ เอตฺถ ถาวรปฺปโยคสงฺคหิตํ สตฺถํ,
ตเทว ทสฺเสตุํ “อสึ วา ฯเปฯ รชฺชุํ วาติ ปทภาชเน วุตฺตํ ฯ
แต่ในพระบาลี (ท่านพระอุบาลีเถระ) ไม่เอื้อเฟื้อพยัญชนะทั้งปวง เพื่อจะแสดงเฉพาะศัสตราที่สงเคราะห์เข้าในถาวรประโยค
ในคำว่า สตฺถหารกํ นี้เท่านั้น จึงกล่าวไว้ในบทภาชนะว่า อสึ วา ฯเปฯ รชฺชํ วา ดังนี้.
ตตฺถ “สตฺถนฺติ วุตฺตาวเสสํ ยงฺกิญฺจิ สมุขํ เวทิตพฺพํ ฯ
บรรดา(เครื่องประหาร)เหล่านั้น เครือ่ งประหารที่มีคมชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งนอกจากที่กล่าวแล้ว พึงทราบว่า “เป็นศัสตรา.”
ลคุฬปาสาณวิสรชฺชูนญฺจ ชีวิตวินาสนภาวโต สตฺถสงฺคโห เวทิตพฺโพ ฯ
และพึงทราบว่า สงเคราะห์ไม้ค้อน ก้อนหิน ยาพิษ และเชือกเข้าเป็นศัสตราด้วย เพราะเป็นเครื่องผลาญชีวติ ให้พินาศ.
“มรณวณฺณํ วาติ เอตฺถ ฯ
(พึงทราบวินิจฉัย)ในคำว่า มรณวณณํ วา นี้ (ดังต่อไปนี้):ยสฺมา “กึ ตุยฺหํ อิมินา ปาปเกน ทุชฺชีวิเตน, โย ตฺวํ น ลภสิ ปณีตานิ โภชนานิ ภุญฺชติ ุนฺติอาทินา
นเยน ชีวิเต อาทีนวํ ทสฺเสนฺโตปิ
“ตฺวํ โขสิ อุปาสก กตกลฺยาโณ ฯเปฯ อกตนฺตยา ปาปํ, มตนฺเต ชีวิตา เสยฺโย, อิโต ตฺวํ กาลกโต ฯเปฯ ปริจาริสฺสสิ๑
อจฺฉราปริวุโต นนฺทนวเน สุขปฺปตฺโต วิหริสฺสสีติอาทินา นเยน มรณวณฺณํ ภณนฺโตปิ มรณวณฺณเมว [540] สํวณฺเณติ ฯ
ภิกษุแม้แสดงโทษในความเป็นอยู่ โดยนัยมีคำว่า
“จะมีประโยชน์อะไรด้วยความเป็นอยู่อันชัว่ ช้าลามกเช่นนี้ ของท่านผู้ไม่ได้เพื่อบริโภคโภชนะอันดี” ดังนี้เป็นต้น
แม้กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความตาย โดยนัยมีคำว่า
“อุบาสก! ท่านแล เป็นผู้ทำกรรมงามไว้แล้ว ฯลฯ บาปท่านไม่ได้ทำเลย, ความตายของท่านดีกว่าความเป็นอยู่,
ท่านทำกาละจากอัตตภาพนี้แล้ว ฯลฯ จักยังตนให้เที่ยวไป คือจักมีนางอัปสรแวดล้อม ถึงความสุขอยู่ในสวนนันทวัน”
ดังนี้เป็นต้น ชื่อว่าพรรณนาคุณแห่งความตายทีเดียว.
ตสฺมา ทฺวิธา ภินฺทิตวฺ า ปทภาชนํ วุตฺตํ “ชีวิเต อาทีนวํ ทสฺเสติ, มรเณ วณฺณํ ภณตีติ ฯ
ฉะนั้น (ท่านพระอุบาลีเถระ)จึงกล่าวบทภาชนะแยกออกเป็น ๒ ส่วนว่า
“ชี้โทษในความเป็นอยู่ ๑, สรรเสริญคุณในความตาย ๑”
“มรณาย วา สมาทเปยฺยาติ มรณตฺถาย อุปายํ คาหาเปยฺย ฯ
คำว่า มรณาย วา สมาทเปยฺย มีความว่า พึง(แนะนำ)ให้ฉวยเอาอุบาย เพื่อประโยชน์แก่ความตาย.
๑ ปริจาเรสฺสตีติ ปาลิ ฯ
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“สตฺถํ วา อาหราติอาทีสุ จ ยมฺปิ น วุตฺตํ,
“โสพฺเภ วา ปปต นรเก วา ปปาตาติอาทิ ตํ สพฺพํ ปรโต วุตฺตนยตฺตา อตฺถโต วุตตฺ เมวาติ เวทิตพฺพํ ฯ
ส่วนคำว่า ท่านจงตกบ่อตาย หรือว่าจงตกเหวตาย เป็นต้น แม้ท่(ี พระอุบาลีเถระ)มิได้กล่าวไว้ ในคำมีอาทิวา่ สตฺถํ วา อาหร ดังนี้
ทั้งหมด ก็พึงทราบว่า “ท่านกล่าวไว้แล้วโดยใจความนั่นเอง” เพราะเป็นคำซึ่งมีนัยดังกล่าวแล้วข้างหน้า.
น หิ สกฺกา สพฺพํ สรูเปเนว วตฺตุํ ฯ
จริงอยู่ ใครๆ ก็ไม่สามารถกล่าวคำชักชวนทุกอย่างโดยสิ้นเชิงได้.
“อิติ จิตตฺ มโนติ อิติ จิตโฺ ต อิติ มโน ฯ “มตนฺเต ชีวิตา เสยฺโยติ เอตฺถ วุตตฺ มรณจิตฺโต มรณมโนติ อตฺโถ ฯ
บทว่า อิติ จิตตฺ มโน มีความว่า เธอมีจติ อย่างนี้ มีใจอย่างนี้.
อธิบายว่า “เธอมีจติ หมายความตาย มีใจหมายความตาย ดังกล่าวแล้ว ในคำนี้ว่า “ความตายของท่านดีกว่าความเป็นอยู่”.
ยสฺมา ปเนตฺถ มโน จิตฺตสฺส อตฺถทีปนตฺถํ วุตฺโต
ก็เพราะใน(บทว่า จิตฺตมโน) นี้ มนศัพท์ ท่านกล่าวแล้ว เพื่อแสดงใจความแห่งจิตตศัพท์.
อตฺถโต ปเนตํ อุภยมฺปิ เอกเมว,
ตสฺมา ตสฺส อตฺถโต อเภทํ ทสฺเสตุํ “ยํ จิตตฺ ํ ตํ มโน, ยํ มโน ตํ จิตฺตนฺติ วุตฺตํ ฯ
แต่(จิตและใจ) แม้ทั้ง ๒ นี้ โดยใจความ ก็เป็นอันเดียวกันนั่นเอง.
เพราะฉะนั้น เพื่อแสดงความไม่ต่างกันโดยใจความ แห่ง(จิตและใจ)นั้น (ท่านพระอุบาลีเถระ)จึงกล่าวไว้ว่า
“ธรรมชาติอันใด เป็นจิต ธรรมชาติอันนั้น ก็คือใจ, ธรรมชาติอันใด เป็นใจ ธรรมชาติอันนั้น ก็คือจิต.”
อิติสทฺทํ ปน อุทฺธริตวฺ าปิ น ตาว อตฺโถ วุตฺโต ฯ
ส่วนเนื้อความยังไม่ได้กล่าวก่อน แม้เพราะถอนอิติศัพท์ออกเสีย.
“จิตตฺ สงฺกปฺโปติ อิมสฺมึ ปเท อธิการวเสน อิติสทฺโท อาหริตพฺโพ ฯ
อิติศพั ท์พึงชักมาด้วยอำนาจเป็นเจ้าหน้าทีใ่ นบทว่า จิตตฺ สงฺกปฺโป นี้.
อิทํ หิ “อิติ จิตฺตสงฺกปฺโปติ เอวํ อวุตฺตมฺปิ “อธิการโต วุตตฺ เมว โหตีติ เวทิตพฺพํ ฯ
จริงอยู่ (บทว่า จิตตฺ สงฺกปฺโป) นี้ แม้ไม่ได้ตรัสอย่างนี้วา่ อิติ จิตฺตสงฺกปฺโป
ก็พึงทราบว่า “เป็นอันตรัสแล้วโดยความเป็นเจ้าหน้าที่นั่นเอง”.
ตถา หิสฺส ตเมว อตฺถํ ทสฺเสนฺโต “มรณสญฺญีติอาทิมาห ฯ
จริงอย่างนั้น เมื่อท่านจะแสดงเฉพาะ(เนื้อความ)นั้น แห่งบทว่า จิตฺตสงฺกปฺโป นั้น
จึงกล่าวคำว่า มรณสญฺญี (มีความหมายในอันตาย) เป็นอาทิ.
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ยสฺมา เจตฺถ “สงฺกปฺโปติ น อิทํ วิตกฺกสฺส นามํ.
อถโข สํวิทหนมตฺตสฺเสตํ อธิวจนํ.
ตญฺจ สํวิทหนํ อิมสฺมึ อตฺเถ สญฺญา เจตนาธิปฺปาเยหิ สงฺคหํ คจฺฉติ.
ตสฺมา จิตฺโต นานปฺปการโก สงฺกปฺโป อสฺสาติ จิตฺตสงฺกปฺโปติ เอวมตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ ฯ
แต่คำว่า สงฺกปฺโป นี้ ใน(บทว่า จิตฺตสงฺกปฺโป) นั้น มิได้เป็นชื่อของวิตก.
อันที่แท้ คำนั่น เป็นคำเรียกกรรมเพียงการจัดแจง.
และการจัดแจงนั้น ย่อมถึงความสงเคราะห์ดว้ ยความหมาย ความจงใจ และความประสงค์ ในอรรถนี้.
เพราะเหตุนั้น (ผู้ศึกษา)พึงเห็นเนื้อความอย่างนี้วา่
“ชื่อว่าผู้มีจิตตสังกัปปะ เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า เธอมีความจัดแจงแปลก คือมีประการต่างๆ.”
ตถา หิสฺส ปทภาชนมฺปิ สญฺญา เจตนาธิปฺปายวเสน วุตฺตํ ฯ
จริงอย่างนั้น แม้บทภาชนะ แห่ง(บทว่า จิตตฺ สงฺกปฺโป) นั้น
(ท่านพระอุบาลีเถระ) ก็กล่าวด้วยอำนาจแห่งความหมาย ความจงใจ และความประสงค์.
เอตฺถ จ “อธิปฺปาโยติ วิตกฺโก เวทิตพฺโพ ฯ
แต่ใน(อธิการ)นี้ วิตก พึงทราบว่า “เป็นความประสงค์.”
[541] “อุจฺจาวเจหิ อากาเรหีติ

มหนฺตามหนฺเตหิ อุปาเยหิ ฯ

สองบทว่า อุจฺจาวเจหิ อากาเรหิ มีความว่า ด้วยอุบายทั้งหลาย ทีใ่ หญ่และใหญ่โดยลำดับ.
ตตฺถ มรณวณฺณสํวณฺณเน ตาว ชีวิเต อาทีนวทสฺสนวเสน อวจาการตา. มรณวณฺณภณนวเสน อุจฺจาการตา เวทิตพฺพา ฯ
บรรดา(การพรรณนาคุณความตายและการชักชวนในความตาย)เหล่านั้น ในการพรรณนาคุณความตายก่อน
อวจาการตา พึงทราบด้วยอำนาจการชี้โทษในความเป็นอยู่.
อุจฺจาการตา พึงทราบด้วยอำนาจการสรรเสริญคุณแห่งความตาย.
สมาทปเน ปน มุฏฺฐชิ านุนิปฺโผฏนาทีหิ มรณสมาทปนวเสน อุจฺจาการตา
เอกโต ภุญฺชนฺตสฺส นเข วิสํ ปกฺขิปิตฺวา มรณาทิสมาทปนวเสน อวจาการตา เวทิตพฺพา ฯ
ส่วนในการชักชวน
อุจฺจาการตา พึงทราบด้วยอำนาจการชักชวนในความตาย เพราะเหตุทั้งหลายมีกำมือและปรบเข่าเป็นต้น,
อวจาการตา พึงทราบด้วยอำนาจการใส่ยาพิษเข้าในเล็บมือ ของบุคคลผู้บริโภคร่วมกัน แล้วชักชวนในความตายเป็นต้น.
“โสพฺเภ วา นรเก วา ปปาเต วาติ เอตฺถ
โสพฺโภ นาม สมนฺตโต ฉินฺนตโฏ คมฺภีโร อาวาโฏ๑ ฯ
ในคำนีว้ ่า โสพฺเภ วา นรเก วา ปปาเต วา นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):บ่อที่ลึก ซึ่งมีตลิ่งชันโดยรอบ ชื่อว่า โสพภะ.

๑ สกฺกฏภาสายํ อวโฏ โหติ ฯ
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นรโก นาม, ตตฺถ ตตฺถ ผลนฺติยา ภูมิยา, สยเมว นิพฺพตฺตา มหาทรี, ยตฺถ หตฺถีปิ ปตนฺติ. โจราปิ นิลีนา ติฏฺฐนฺติ ฯ
ที่ชื่อว่า นรกะ ได้แก่ ซอกใหญ่ที่เกิดเองโดยแท้ ในเมื่อพื้นดินแตกระแหงในที่นั้นๆ
อันเป็นที่ซึ่งช้างตกไปบ้าง พวกโจรแอบซ่อนอยู่บ้าง.
“ปปาโตติ ปพฺพตนฺตเร วา ถลนฺตเร วา เอกโต ฉินฺโน โหติ ฯ
ที่ชื่อว่า ปปาตะ ได้แก่ (ประเทศ)ที่ขาดแหว่งข้างเดียว ในระหว่างภูเขา หรือในระหว่างบนบก.
“ปุริเม อุปาทายาติ เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสวิตวฺ า อทินฺนญฺจ อาทิยติ ฺวา ปาราชิกํ อาปตฺตึ อาปนฺเน ปุคฺคเล อุปาทาย ฯ
สองบทว่า ปุริเม อุปาทาย ความว่า
ทรงเทียบเคียงบุคคลผู้เสพเมถุนธรรม และผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ แล้วต้องอาบัติปาราชิก.
เสสํ ปุพฺเพ วุตฺตนยตฺตา อุตตฺ านตฺถตฺตา จ ปากฏเมวาติ ฯ
คำที่เหลือ ปรากฏชัดแล้วแล เพราะมีนัยดังกล่าวแล้วในก่อน และเพราะมีเนื้อความตื้น ฉะนี้แล.
[อธิบายมาติกาในบทภาชนีย์]
เอวํ อุททฺ ิฏฺฐสิกฺขาปทํ ปทานุกฺกเมน วิภชิตฺวา อิทานิ
ยสฺมา เหฏฺฐา ปทภาชนียมฺหิ สงฺเขเปเนว มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกํ ทสฺสิตํ, น วิตฺถาเรน อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา ตนฺติ ฐปิตา,
สงฺเขปทสฺสิเต จ อตฺเถ น สพฺพากาเรเนว ภิกฺขู นยํ คเหตุํ สกฺโกนฺติ, อนาคเต จ ปาปปุคฺคลานมฺปิ โอกาโส โหติ,
ตสฺมา ภิกฺขูนญฺจ สพฺพากาเรน นยคฺคหณตฺถํ อนาคเต จ ปาปปุคฺคลานํ โอกาสปฏิพาหนตฺถํ
ปุน “สามํ อธิฏฐฺ ายาติ [542] อาทินา นเยน มาติกํ ฐเปตฺวา วิตถฺ ารโต มนุสสฺ วิคคฺ หปาราชิกํ ทสฺเสนฺโต “สามนฺติ สยํ หนตีตอิ าทิมาห ฯ
(ท่านพระอุบาลีเถระ) ครั้นจำแนกสิกขาบทที่(พระผู้มพี ระภาค)ทรงอุเทศไว้แล้วตามลำดับบทอย่างนี้ บัดนี้
เมื่อจะตั้งมาติกาแสดงมนุสสวิคคหปาราชิกโดยพิสดารไว้ โดยนัยมีอาทิว่า สามํ อธิฏฺฐาย ดังนี้อีก
เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายถือเอานัยโดยอาการทุกอย่าง และเพื่อป้องกันโอกาสของบาปบุคคลทั้งหลายในอนาคต
เพราะเหตุว่า มนุสสวิคคหปาราชิก พระผู้มพี ระภาคทรงแสดงในบทภาชนีย์ในหนหลังโดยสังเขปเท่านั้น
ไม่ได้ทรงยกอาบัติขึ้น(ปรับ)แล้ววางแบบแผนไว้โดยพิสดาร
และภิกษุทั้งหลาย ไม่สามารถจะถือเอานัยได้โดยอาการทั้งปวงในเนื้อความที่ทรงแสดงไว้โดยสังเขป
ทั้งแม้บาปบุคคลทั้งหลาย ในอนาคต ก็มีโอกาส จึงกล่าวคำว่า สามนฺติ สยํ หนติ ดังนี้เป็นต้น.
ตตฺรายํ อนุตตฺ านปทวณฺณนาย สทฺธึ วินิจฺฉยกถา ฯ
ใน(คำ)เหล่านั้น มีถ้อยคำสำหรับวินิจฉัย พร้อมด้วยการพรรณนาบทที่ยังไม่ง่าย ดังต่อไปนี้:“กาเยนาติ หตฺเถน วา ปาเทน วา มุฏฺฐินา วา ชานุนา วา เยนเกนจิ องฺคปจฺจงฺเคน ฯ
บทว่า กาเยน ความว่า ด้วยมือ เท้า กำมือ หรือเข่า หรือด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ อย่างใดอย่างหนึ่ง.
“กายปฏิพทฺเธนาติ กายโต อโมจิเตน อสิอาทินา ปหรเณน ฯ
บทว่า กายปฏิพทฺเธน ความว่า ด้วยเครื่องประหารมีดาบเป็นต้นที่ไม่พ้นจากกาย.
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“นิสฺสคฺคิเยนาติ กายโต จ กายปฏิพทฺธโต จ โมจิเตน อุสุสตฺติอาทินา ฯ
บทว่า นิสฺสคฺคิเยน ความว่า ด้วยเครื่องประหารมีลูกศรและหอกเป็นต้น ทีพ่ ้นจากกาย หรือจากของที่เนื่องด้วยกาย.
เอตฺตาวตา “สาหตฺถิโก จ นิสฺสคฺคโิ ย จาติ เทฺว ปโยคา วุตฺตา โหนฺติ ฯ
ด้วย(ลำดับแห่งคำ)เพียงเท่านี้ ประโยคทั้ง ๒ คือ “สาหัตถิกประโยค และนิสสัคคิยประโยค” เป็นอันท่านกล่าวแล้ว.
ตตฺถ เอกเมโก๑ อุทฺทิสฺสานุททฺ ิสฺสเภทโต ทุวิโธ ฯ
ใน(ประโยคทั้ง ๒) นั้น แต่ละประโยคมี ๒ อย่าง โดยจำแนกเป็นประโยคเจาะจงและไม่เจาะจง.
ตตฺถ อุทฺทิสิเก ยํ อุทฺทิสฺส ปหรติ, ตสฺเสว มรเณน กมฺมุนา พชฺฌติ ฯ
บรรดา(ประโยคเจาะจงและไม่เจาะจง)นั้น (พึงทราบวินิจฉัย)ในประโยคเจาะจง (ดังต่อไปนี้):ภิกษุประหารเจาะจงผู้ใด ด้วยการตายของผู้นั้นนั่นแล ภิกษุนั้นย่อมถูกกรรมผูกพัน.
“โยโกจิ มรตูติ เอวํ อนุทฺทิสิเก
ปหารปจฺจยา ยสฺส กสฺสจิ มรเณน กมฺมุนา พชฺฌติ ฯ
ใน(ประโยค)ที่ไม่เจาะจง อย่างนีว้ ่า “ผูใ้ ดผู้หนึ่ง จงตาย” ดังนี้
ด้วยการตายของผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะการประหารเป็นปัจจัย ภิกษุย่อมถูกกรรมผูกพัน.
อุภยถาปิ ปหริตมตฺเต วา มรตุ ปจฺฉา วา เตเนว โรเคน มรตุ ปหริตมตฺเตเยว กมฺมุนา พชฺฌติ ฯ
ทั้ง ๒ ประโยค (ผู้ถูกประหาร)จะตายในขณะพอถูกประหาร หรือจะตายในภายหลังด้วยโรคนั้นก็ตามที,
ภิกษุย่อมถูกกรรมผูกพัน ในขณะที่ผู้ตายถูกประหารนั่นเอง.
มรณาธิปฺปาเยน จ ปหารํ ทตฺวา, เตน อมตสฺส, ปุน อญฺญจิตฺเตน ปหาเร ทินฺเน,
ปจฺฉาปิ ยทิ ปฐมปฺปหาเรเนว มรติ, ตทาเอว กมฺมุนา พทฺโธ. อถ ทุติยปฺปหาเรน มรติ, นตฺถิ ปาณาติปาโต ฯ
แต่เมื่อ(ภิกษุ)ให้ประหาร ด้วยความประสงค์เพื่อการตาย,
เมื่อ(ผู้ถูกประหาร)ไม่ตายด้วย(การประหาร)นั้น, จึงให้การประหารด้วยจิตดวงอื่นต่อไป
ถ้า(ผู้ถูกประหาร)ตายด้วยการประหารครั้งแรก แม้ในภายหลัง, (ภิกษุ)ถูกกรรมผูกพันในเวลาประหารครั้งแรกเท่านั้น,
ถ้าตายด้วยการประหารครั้งที่ ๒, ไม่มีปาณาติบาต.
อุภเยหิ มเตปิ, ปฐมปฺปหาเรเนว กมฺมุนา พทฺโธว ฯ
แม้เมื่อ(ผู้ถูกประหาร)ตายด้วยการประหารทั้ง ๒ ครั้ง, ภิกษุก็ถูกกรรมผูกพันแท้ ด้วยการประหารครั้งแรกนั่นเอง.
อุภเยหิ อมเต, เนวตฺถิ ปาณาติปาโต ฯ
เมื่อไม่ตายด้วยการประหารทั้ง ๒ คราว, ก็ไม่มีปาณาติบาตเหมือนกัน.
เอส นโย พหูหิปิ เอกสฺส ปหาเร ทินฺเน ฯ
ในการที่คนแม้มาก ให้การประหารแก่บุคคลผู้เดียว ก็นัยนี้.

๑ เอเกโก ฯ
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ตตฺราปิ หิ ยสฺส ปหาเรน มรติ, ตสฺเสว กมฺมุนา พนฺโธ [543] โหตีติ ฯ
ถึงใน(การที่คนมากคนให้การประหาร)แม้นั้น
(ผู้ถูกประหาร)ตายด้วยการประหารของผู้ใด, กรรมพันธ์ย่อมมีแก่ผู้นั้นเท่านั้น ฉะนี้แล.
[ภิกษุฆ่าพ่อแม่เป็นต้น เป็นอนันตริยกรรมและปาราชิก]
กมฺมาปตฺติพฺยตฺติภาวตฺถญฺเจตฺถ เอฬกจตุกกฺ มฺปิ เวทิตพฺพํ ฯ
อนึ่ง ใน(อธิการแห่งตติยปาราชิก)นี้ เพือ่ ความฉลาดในกรรมและอาบัติ พึงทราบแม้หมวด ๔ ว่าด้วยเรื่องแพะ.
โย หิ เอฬกํ เอกสฺมึ ฐาเน นิปนฺนํ อุปธาเรติ “รตฺตึ อาคนฺตวฺ า วธิสฺสามีติ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุรูปใดสำรวจดูแพะซึ่งนอนอยู่ในที่แห่งหนึ่ง ด้วยคิดในใจว่า “เราจักมาฆ่ามันในเวลากลางคืน.”
เอฬกสฺส จ นิปนฺโนกาเส ตสฺส มาตา วา ปิตา วา อรหา วา ปณฺฑุกาสาวํ ปารุปิตฺวา นิปนฺโน โหติ ฯ
และมารดาหรือบิดาของ(ภิกษุ)นั้น หรือพระอรหันต์ ห่มผ้ากาสาวะสีเหลือง แล้วนอนอยู่ในโอกาสที่แพะนอน.
โส รตฺติภาเค อาคนฺตฺวา “เอฬกํ มาเรมีติ มาตรํ วา ปิตรํ วา อรหนฺตํ วา มาเรติ ฯ
เธอมาเวลากลางคืน (ทำในใจ)ว่า “เราจะฆ่าแพะให้ตาย” ดังนี้ จึงฆ่ามารดาบิดาหรือพระอรหันต์ตาย.
“อิมํ วตฺถุํ มาเรมีติ เจตนาย อตฺถิภาวโต ฆาตโก จ โหติ อานนฺตริยกมฺมญฺจ ผุสติ ปาราชิกญฺจ อาปชฺชติ ฯ
เพราะมีเจตนาอยูว่ ่า “เราจะฆ่าวัตถุนี้ให้ตาย” เธอจึงเป็นผู้ฆ่าด้วย ถูกต้องอนันตริยกรรมด้วย ต้องปาราชิกด้วย.
อญฺโญ โกจิ อาคนฺตุโก นิปนฺโน โหติ ฯ
มีคนอาคันตุกะอื่นบางคนนอนอยู่.
“เอฬกํ มาเรมีติ ตํ มาเรติ, ฆาตโก จ โหติ ปาราชิกญฺจ อาปชฺชติ อานนฺตริยํ น ผุสติ ฯ
เธอ(ทำในใจ)ว่า “เราจะฆ่าแพะให้ตาย” จึงฆ่า(คนอาคันตุกะ)นั้นตาย,
จัดเป็นฆาตกรด้วย ต้องปาราชิกด้วย แต่ไม่ถูกต้องอนันตริยกรรม.
ยกฺโข วา เปโต วา นิปนฺโน โหติ ฯ
มียักษ์หรือเปรตนอนอยู่.
“เอฬกํ มาเรมีติ ตํ มาเรติ, ฆาตโก จ โหติ น จ อานนฺตริยํ ผุสติ น จ ปาราชิกํ อาปชฺชติ. ถุลฺลจฺจยํ ปน โหติ ฯ
เธอนั้น(ทำในใจ)ว่า “เราจะฆ่าแพะให้ตาย” จึงฆ่ายักษ์หรือเปรตนั้นตาย.
เป็นเฉพาะฆาตกร ไม่ถูกต้องอนันตริยกรรม และไม่ต้องปาราชิก, แต่เป็นถุลลัจจัย.
อญฺโญ โกจิ นิปนฺโน นตฺถิ. เอฬโกว โหติ ฯ
ไม่มีใครๆ อื่นนอนอยู่. มีแต่แพะเท่านั้น.
ตํ มาเรติ, ฆาตโก จ โหติ ปาจิตตฺ ิยญฺจ อาปชฺชติ ฯ
เธอฆ่าแพะตัวนั้นตาย, เป็นฆาตกรด้วย ต้องปาจิตตียด์ ้วย.
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“มาตาปิตุอรหนฺตานํ อญฺญตรํ มาเรมีติ
เตสํเยว อญฺญตรํ มาเรติ, ฆาตโก จ โหติ อานนฺตริยญฺจ ผุสติ ปาราชิกญฺจ อาปชฺชติ ฯ
ภิกษุใดทำในใจว่า “เราจะฆ่ามารดาบิดาและพระอรหันต์ คนใดคนหนึ่งให้ตาย” ดังนี้แล้ว
ก็ฆ่าบรรดาท่านเหล่านั้นนั่นแหละ คนใดคนหนึ่งให้ตาย,
ภิกษุนั้น เป็นฆาตกรด้วย ถูกต้องอนันตริยกรรมด้วย ต้องปาราชิกด้วย.
เตสํเยว อญฺญตรํ มาเรสฺสามีติ อญฺญํ อาคนฺตุกํ มาเรติ ยกฺขํ วา เปตํ วา มาเรติ เอฬกํ วา มาเรติ ฯ
ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพํ ฯ
เธอทำในใจว่า “เราจักฆ่ามารดาบิดาและพระอรหันต์เหล่านั้นนั่นแหละ คนใดคนหนึ่งให้ตาย” แล้ว
ก็ฆ่าอาคันตุกะคนอื่นตาย หรือฆ่ายักษ์ เปรต หรือแพะ ตาย.
(ผู้ศกึ ษา)พึงทราบ (อาบัติคอื ปาราชิก ถุลลัจจัยและปาจิตตีย์) โดยนัยดังกล่าวแล้วในก่อนนั่นแล.
อิธ ปน เจตนา ทารุณา โหตีติ ฯ
แต่ใน(วิสัยแห่งการฆ่าสัตว์มีอาคันตุกะเป็นต้น)นี้ เจตนาย่อมเป็นของทารุณ แล.
[ภิกษุฆ่าพ่อแม่เป็นต้นในกองฟาง ไม่ต้องปาราชิก]
อญฺญานิปิ เอตฺถ ปลาสปุญฺชาทีนิ วตฺถูนิ เวทิตพฺพานิ ฯ
ใน(วิสัยแห่งตติยปาราชิก)นี้ (ผู้ศกึ ษา)ควรทราบเรื่องทั้งหลายแม้เหล่าอื่น มีกองฟางเป็นต้น.
โย หิ “โลหิตกํ อสึ วา สตฺตึ วา [544] ปุญฺฉิสฺสามีติ ปลาสปุญฺเช ปเวเสนฺโต
ตตฺถ นิปนฺนํ มาตรํ วา ปิตรํ วา อรหนฺตํ วา อาคนฺตุกปุริสํ วา ยกฺขํ วา เปตํ วา ติรจฺฉานคตํ วา มาเรติ,
โวหารวเสน “ฆาตโกติ วุจจฺ ติ, วธกเจตนาย ปน อภาวโต เนว กมฺมํ ผุสติ น อาปตฺตึ อาปชฺชติ ฯ
จริงอยู่ (ภิกษุ)ใด (ทำในใจ)ว่า “เราจักเช็ดดาบหรือหอกที่เปื้อนเลือด” แล้วสอดเข้าไปในกองฟาง
ฆ่ามารดาก็ดี บิดาก็ดี พระอรหันต์ก็ดี คนอาคันตุกะก็ดี ยักษ์ก็ดี เปรตก็ดี สัตว์ดริ ัจฉานก็ดี ซึ่งนอนอยู่ในกองฟางนั้นตาย,
ภิกษุนั้น ด้วยอำนาจแห่งโวหาร เรียกว่า “ฆาตกร” ได้, แต่เพราะไม่มีวธกเจตนา เธอจึงไม่ถูกต้องกรรม ทั้งไม่ต้องอาบัติ.
โย ปน เอวํ ปเวเสนฺโต สรีรสมฺผสฺสํ สลฺลกฺเขตฺวา “สตฺโต มญฺเญ อพฺภนฺตรคโต มรตูติ ปเวเสตฺวา มาเรติ ฯ
ส่วนภิกษุใด เมื่อกำลังสอด (ดาบหรือหอกนั้น) เข้าไปด้วยอาการอย่างนั้น
กำหนดได้วา่ สัมผัสกับร่างกาย ก็สอดเข้าไปฆ่าให้ตาย ด้วยคิดว่า “ชะรอยจะมีสตั ว์อยู่ภายใน จงตายเสียเถอะ.”
ตสฺส เตสํ วตฺถูนํ อนุรูเปน กมฺมพนฺโธ จ อาปตฺติ จ เวทิตพฺพา ฯ
กรรมพันธ์ (ข้อผูกพันทางกรรม) และอาบัติ ของ(เธอ)นั้น พึงทราบโดยสมควร แก่(เรื่อง)เหล่านั้น.
เอส นโย ตตฺถ นิทหนตฺถํ ปเวเสนฺตสฺสาปิ, วนปฺปคุมพฺ าทีสุ ขิปนฺตสฺสาปิ ฯ
เมื่อภิกษุสอด (ดาบหรือหอกนั้น) เข้าไปเพือ่ เก็บไว้ใน(กองฟาง)นั้นก็ดี โยนเข้าไปที่พุ่มไม้ในป่าเป็นต้นก็ดี ก็นัยนี้.

หน้า ๘๔๖ • ประชุมสงฆ์ ทรงบัญญัติตติยปาราชิกสิกขาบท • [ภิกษุฆ่าพ่อในสนามรบ เป็นทั้งปาราชิกและปิตุฆาต]

[ภิกษุฆ่าพ่อในสนามรบ เป็นทั้งปาราชิกและปิตุฆาต]
โยปิ “โจรํ มาเรมีติ โจรเวเสน คจฺฉนฺตํ ปิตรํ มาเรติ, อานนฺตริยญฺจ ผุสติ ปาราชิโก จ โหติ ฯ
(ภิกษุ)ใด (คิด)ว่า “เราจะฆ่าโจรให้ตาย” แล้วก็ฆา่ บิดาซึ่งกำลังเดินไปด้วยเพศเหมือนโจร ตาย,
ภิกษุนั้น ย่อมถูกต้องอนันตริยกรรมด้วย เป็นปาราชิกด้วย.
โย ปน ปรเสนาย อญฺญญฺจ โยธํ ปิตรญฺจ กมฺมํ กโรนฺเต ทิสฺวา โยธสฺส อุสุํ ขิปติ
“เอตํ วิชฺฌิตวฺ า มม ปิตรํ วิชฺฌิสฺสตีติ, ยถาธิปฺปายํ คเต ปิตุฆาตโก โหติ ฯ
ส่วน(ภิกษุ)ใด เห็นนักรบคนอื่นและบิดาซึ่งกำลังทำงาน (ทำการรบ) อยู่ในเสนาฝ่ายข้าศึก
จึงยิงลูกศรไปเฉพาะตัวนักรบ (ด้วยคิดในใจ)ว่า “ลูกศรแทงนักรบคนนั้นแล้วจักแทงบิดาของเรา”
(ภิกษุรูปนั้น) ย่อมชือ่ ว่าเป็นปิตุฆาตก์ (ผู้ฆา่ บิดา) ในเมื่อ(ลูกศร)พุ่งไปตามความประสงค์.
“โยเธ วิทฺเธ, มม ปิตา ปลายิสฺสตีติ ขิปติ, อุสุ น ยถาธิปฺปายํ คนฺตวฺ า ปิตรํ มาเรติ,
โวหารวเสน “ปิตุฆาตโกติ วุจจฺ ติ, อานนฺตริยํ ปน นตฺถีติ ฯ
เธอ(คิดอยู่ในใจ)ว่า “เมื่อนักรบถูก(ลูกศร)แทงแล้ว บิดาของเราก็จักหนีไป” ดังนี้แล้ว จึงยิง(ลูกศร)ไป,
ลูกศรไม่พุ่งไปตามความประสงค์ กลับทำให้บิดาตาย, เธอรูปนั้น ท่านเรียก ปิตุฆาตก์ (ผู้ฆ่าบิดา) ด้วยอำนาจแห่งโวหาร,
แต่ไม่เป็นอนันตริยกรรม ด้วยประการฉะนี้แล.
“อธิฏฺฐหิตวฺ าติ สมีเป ฐตฺวา ฯ
บทว่า อธิฏฺฐหิตวฺ า ได้แก่ ยืนอยู่ในทีใ่ กล้.
“อาณาเปตีติ อุทฺทิสฺส วา อนุทฺทิสฺส วา อาณาเปติ ฯ
บทว่า อาณาเปติ ได้แก่ (ภิกษุผู้สั่ง) สั่งเจาะตัวหรือไม่เจาะตัว.
ตตฺถ, ปรเสนาย ปจฺจุปฏฺฐิตาย, อนุทฺทิสฺเสว “เอวํ วิชฺฌ เอวํ ปหร เอวํ ฆาเตหีติ อาณตฺเต,
ยตฺตเก อาณตฺโต ฆาเตติ, ตตฺตกา อุภินฺนํ ปาณาติปาตา ฯ
บรรดา(การสั่งเจาะจงตัว ไม่เจาะจงตัว)นั้น, ครั้นหมู่เสนาฝ่ายข้าศึก ปรากฏขึ้นเฉพาะแล้ว,
เมื่อภิกษุผู้สั่ง สั่งไม่เจาะตัวเลยว่า “เธอจงแทงอย่างนี้ จงประหารอย่างนี้ จงฆ่าอย่างนี้”,
เป็นปาณาติบาตแก่เธอทั้ง ๒ รูป มีประมาณเท่าจำนวนข้าศึกที่ภิกษุผรู้ ับสั่งฆ่า.
สเจ ตตฺถ อาณาปกสฺส มาตาปิตโร โหนฺติ, อานนฺตริยมฺปิ [545] ผุสติ ฯ
สเจ อรหา โหติ, อุโภปิ อานนฺตริยํ ผุสนฺติ ฯ
บรรดา(ภิกษุผู้สั่งและผู้รับสั่ง)นั้น ถ้าภิกษุผู้สั่งมีมารดาและบิดาอยู่ด้วย, (เธอผู้สั่ง) ย่อมต้องอนันตริยกรรมด้วย,
ถ้ามีพระอรหันต์อยูด่ ้วย, เธอแม้ทั้ง ๒ รูป ย่อมต้องอนันติยกรรมด้วย.
สเจ อาณตฺตสฺเสว มาตาปิตโร, โสว อานนฺตริยํ ผุสติ ฯ
ถ้าภิกษุผู้รับสั่งเท่านั้น มีมารดาและบิดาอยู่ (ในสนามรบ), (ภิกษุผรู้ ับสั่ง)เท่านั้นแล ย่อมต้องอนันตริยกรรม.

ประชุมสงฆ์ ทรงบัญญัตติ ติยปาราชิกสิกขาบท • [ภิกษุฆ่าพ่อในสนามรบ เป็นทั้งปาราชิกและปิตุฆาต] • หน้า ๘๔๗

อุทฺทิสติ ฺวา ปน “เอตํ ทีฆํ รสฺสํ รตฺตกญฺจุกํ นีลกญฺจุกํ หตฺถิกฺขนฺเธ นิสินฺนํ, มชฺเฌ นิสินฺนํ วิชฺฌ ปหร ฆาเตหีติ อาณตฺเต,
สเจ โส ตเมว ฆาเตติ, อุภินฺนมฺปิ ปาณาติปาโต, อานนฺตริยวตฺถุมฺหิ จ อานนฺตริยํ ฯ
แต่เมื่อภิกษุผู้สั่ง สั่งเจาะตัวว่า “เธอจงแทง จงประหาร จงฆ่านักรบคนนั้น
ผู้สูง ต่ำ มีเสื้อสีแดง มีเสื้อสีเขียว ซึ่งนั่งอยู่บนคอช้าง (หรือ) นั่งอยูต่ รงกลาง (หลังช้าง)”,
ถ้า(ภิกษุผรู้ ับสั่ง)นั้นฆ่า(นักรบ)คนนั้นนั่นเอง, เป็นปาณาติบาตแม้ดว้ ยกันทั้ง ๒ รูป,
และในเรื่องแห่งอนันตริยกรรม (ย่อมต้อง)อนันติยกรรมด้วยกัน(ทั้ง ๒ รูป).
สเจ อญฺญํ มาเรติ, อาณาปกสฺส นตฺถิ ปาณาติปาโต ฯ
ถ้า(ภิกษุผรู้ ับสั่ง)ฆ่าคนอื่นตาย, ปาณาติบาต ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้สั่ง.
เอเตน อาณตฺติโก ปโยโค วุตโฺ ต โหติ ฯ
อาณัตติกประโยค ย่อมเป็นอันท่านกล่าวไว้แล้ว ด้วยคำว่า อธิฏฺฐหิตฺวา อาณาเปติ เป็นต้นนั่น.
[ฐานะ ๕ และ ๖ พร้อมทั้งอรรถาธิบาย]
ตตฺถ
วตฺถุํ กาลญฺจ โอกาสํ
ตุลยิตฺวา ปญฺจ ฐานานิ

อาวุธํ อิริยาปถํ
ธาเรยฺยตฺถํ วิจกฺขโณ ฯ

ในอาณัตติกประโยคนั้น:ผู้พิจารณาที่ฉลาด พึงสอบสวนฐานะ ๕ ประการ คือ
วัตถุ กาล โอกาส อาวุธ และอิริยาบถ แล้วพึงทรงไว้ซึ่งอรรถคดี.
อปโร นโย ฯ
อีกนัยหนึ่ง:เหตุทำให้การสั่งแน่นอน (สำเร็จได้) มี ๖ อย่างนี้ คือ
วัตถุ กาล โอกาส อาวุธ อิริยาบถ และกิริยาพิเศษ.
วตฺถุ กาโล จ โอกาโส
กิริยาวิเสโสติ อิเม

อาวุธํ อิริยาปโถ
ฉ อาณตฺตินิยามกา ฯ

ตตฺถ “วตฺถุนฺติ มาเรตพฺโพ สตฺโต ฯ
บรรดา(ฐานะมีวตั ถุเป็นต้น)นั้น ฐานะว่า วัตถุ ได้แก่ สัตว์ที่จะพึงถูกฆ่าให้ตาย.
“กาโลติ ปุพพฺ ณฺหสายณฺหาทิกาโล จ โยพฺพนตฺถามวิริยาทิกาโล จ ฯ
ฐานะว่า กาล ได้แก่ กาลมีกาลเช้าและเย็นเป็นต้น และกาลมีวัยเป็นหนุ่มสาวมีเรี่ยวแรงและมีความเพียรเป็นต้น.
“โอกาโสติ “คาโม วา วนํ วา เคหทฺวารํ วา เคหมชฺฌํ วา รถิกา วา สึฆาฏกํ วาติ เอวมาทิ ฯ
ฐานะว่า โอกาส ได้แก่ (สถานที่) มีอาทิอย่างนี้ คือ “(หมู่)บ้าน ป่า ประตูเรือน ท่ามกลางเรือน ถนนรถ๑ หรือทาง ๓ แพร่ง”.
๑ ถนนสำหรับรถแล่น, ทางเดินรถ

หน้า ๘๔๘ • ประชุมสงฆ์ ทรงบัญญัติตติยปาราชิกสิกขาบท • [ฐานะ ๕ และ ๖ พร้อมทั้งอรรถาธิบาย]

“อาวุธนฺติ อสิ วา อุสุ วา สตฺติ วาติเอวมาทิ ฯ
ฐานะว่า อาวุธ ได้แก่ (อาวุธ) มีอาทิอย่างนี้ คือ “ดาบลูกศร หรือหอก”.
“อิริยาปโถติ มาเรตพฺพสฺส คมนํ วา นิสชฺชา วาติ เอวมาทิ ฯ
ฐานะว่า อิริยาบถ ได้แก่ (อิริยาบถ) มีอาทิอย่างนี้ คือ “การเดิน หรือนั่ง ของผู้ที่จะพึงถูกฆ่าให้ตาย”.
“กิริยาวิเสโสติ วิชฺฌนํ วา เฉทนํ วา เภทนํ วา สงฺขมุณฺฑกํ วาติเอวมาทิ ฯ
ฐานะว่า กิริยาพิเศษ ได้แก่ (กิริยาที่ทำ) มีอาทิอย่างนี้ คือ “แทง ตัด ทำลาย (ถลกหนังศีรษะทำให้)เกลี้ยงเหมือนสังข์”.๑
[อธิบายวัตถุที่จะพึงถูกฆ่า]
ยทิ หิ วตฺถุํ วิสํวาเทตฺวา ยํ “มาเรหีติ อาณตฺโต ตโต อญฺญํ มาเรติ,
“ปุรโต ปหริตฺวา มาเรหีติ วา อาณตฺโต ปจฺฉโต วา ปสฺสโต วา อญฺญสฺมึ วา ปเทเส ปหริตฺวา มาเรติ ,
อาณาปกสฺส นตฺถิ กมฺมพนฺโธ, อาณตฺตสฺเสว [546] กมฺมพนฺโธ ฯ
ก็ ถ้าหากว่า (ภิกษุผรู้ ับสั่ง)ทำให้วัตถุพลาดไป ไพล่ไปฆ่าคนอื่นจากบุคคลที่ผู้สั่ง สั่งให้ฆ่า,
หรือถูกสัง่ ว่า “ท่านจงประหารข้างหน้าฆ่าให้ตาย” ไพล่ไปประหารข้างหลัง หรือข้างๆ หรือทีอ่ วัยวะแห่งใดแห่งหนึง่ ให้ตายไป,
ข้อผูกพันทางกรรมย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้สั่ง, ข้อผูกพันทางกรรม ย่อมมีแก่ภิกษุผู้รับสั่งเท่านั้น.
อถวา วตฺถุํ อวิสํวาเทตฺวา ยถาอาณตฺติยา มาเรติ,
“อาณาปกสฺส อาณตฺตกิ ฺขเณ อาณตฺตสฺส ปหรณกฺขเณติ อุภเยสมฺปิ กมฺมพนฺโธ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง (ภิกษุผู้รับสั่ง)ไม่ทำวัตถุให้พลาดไป ฆ่าผู้นั้นตายตามที่สั่งไว้,
ข้อผูกพันทางกรรมย่อมมีแก่เธอทั้ง ๒ รูป คือ แก่ผู้สั่งในขณะที่สั่ง ผู้รับสั่งในขณะที่ประหาร.
วตฺถุวิเสเสน ปเนตฺถ กมฺมวิเสโส จ อาปตฺติวิเสโส จ โหติ ฯ
ก็ใน(เรื่องวัตถุ)นี้ ความแปลกกันแห่งกรรม และความแปลกกันแห่งอาบัติ ย่อมมี เพราะความแปลกกันแห่งวัตถุ.
เอวํ ตาว วตฺถุมฺหิ สงฺเกตวิสงฺเกตตา เวทิตพฺพา ฯ
บัณฑิตพึงทราบความถูกที่หมายและผิดที่หมาย ในวัตถุอย่างนี้ก่อน.
[อธิบายกาลที่สั่งให้ทำการฆ่า]
กาเล ปน ฯ
ส่วนในกาล (มีวินิจฉัยดังนี้):โย “อชฺช เสฺวติ อนิยเมตฺวา “ปุพพฺ ณฺเห มาเรหีติ อาณตฺโต ยทา กทาจิ ปุพพฺ ณฺเห มาเรติ . นตฺถิ วิสงฺเกโต ฯ
(ภิกษุ)รูปใด ได้รับคำสั่งว่า “ท่านจงฆ่าให้ตายในเวลาเช้า” ไม่กำหนดว่า “วันนี้ หรือพรุ่งนี้”
(ภิกษุผรู้ ับสั่งนั้น) ฆ่าเขาตายเวลาเช้า ในกาลใดกาลหนึ่ง. ความผิดที่หมายย่อมไม่มี.
๑ ความหมายของศัพท์นี้ ในสารัตถทีปนี ๒/๔๐๕ อธิบายไว้ว่า ต้องตัดหนังออก (จากศีรษะ) กำหนดเพียงหมวกหู และหลุมคอ
แล้วเอาก้อนกรวดขัดกะโหลกศีรษะให้มีสีขาวเหมือนสังข์.
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โย ปน “อชฺช ปุพฺพณฺเหติ วุตฺโต, “มชฺฌณฺเห วา สายณฺเห วา เสฺว วา ปุพฺพณฺเห มาเรติ. วิสงฺเกโต โหติ.
อาณาปกสฺส นตฺถิ กมฺมพนฺโธ ฯ
ส่วน(ภิกษุ)รูปใด ได้รับสั่งว่า “ท่านจงฆ่าให้ตายในเวลาเช้าวันนี้,”,
(ภิกษุผรู้ ับสั่งนั้น) ฆ่าเขาตายในเวลาเที่ยงวัน หรือเวลาเย็น หรือเวลาเช้าพรุ่งนี้. ย่อมผิดที่หมาย.
สำหรับภิกษุผู้สั่ง ไม่มีความผูกพันทางกรรม.
ปุพฺพณฺเห มาเรตุํ วายมนฺตสฺส มชฺฌณฺเห ชาเตปิ, เอเสว นโย ฯ
แม้ในเมื่อภิกษุพยายามจะฆ่าให้ตายในเวลาเช้า แต่กลายเป็นเที่ยงวันไป, ก็มีนัยเหมือนกัน.
เอเตน นเยน สพฺพกาลปฺปเภเทสุ สงฺเกตวิสงฺเกตตา เวทิตพฺพา ฯ
บัณฑิต พึงทราบถูกที่หมายและผิดที่หมาย ในประเภทแห่งกาลทั้งปวง โดยนัยนี้.
[อธิบายโอกาสที่สั่งให้ทำการฆ่า]
โอกาเสปิ ฯ
แม้ในโอกาส (มีวินิจฉัยดังนี้):โย “เอตํ คาเม ฐิตํ มาเรหีติ อาณตฺโต, ตํ ยตฺถกตฺถจิ มาเรติ. นตฺถิ วิสงฺเกโต ฯ
(ภิกษุ)รูปใด ถูกสั่งว่า “ท่านจงฆ่าบุคคลนั่น ผู้ยืนอยู่ในบ้านให้ตาย”
(แต่ภกิ ษุผู้รับสั่งนั้น) ฆ่า(บุคคล)นั้นตายในทีใ่ ดที่หนึ่ง. ย่อมไม่ผดิ ที่หมาย.
โย ปน “คาเมเยวาติ นิยเมตฺวา อาณตฺโต วเน มาเรติ.
ตถา “วเนติ อาณตฺโต คาเม มาเรติ.
“อนฺโตเคหทฺวาเรติ อาณตฺโต เคหมชฺเฌ มาเรติ. วิสงฺเกโต ฯ
ส่วนภิกษุรูปใด ถูกสั่งกำหนดไว้ว่า “(จงฆ่าให้ตาย)ในบ้านเท่านั้น” แต่ภิกษุผรู้ ับสั่งนั้นฆ่าเขาตายในป่า.
อนึ่ง เธอถูกสั่งว่า “(จงฆ่าให้ตาย)ในป่า” แต่เธอฆ่าเขาตายในบ้าน.
ถูกสั่งว่า “(จงฆ่าให้ตาย)ที่ประตูภายในบ้าน” ฆ่าเขาตายตรงท่ามกลางเรือน”. ย่อมผิดที่หมาย.
เอเตน นเยน สพฺโพกาสเภเทสุ สงฺเกตวิสงฺเกตตา เวทิตพฺพา ฯ
บัณฑิตพึงทราบความถูกที่หมายและผิดที่หมาย ในความต่างกันแห่งโอกาสทั้งปวง โดยนัยนี้ .
[อธิบายอาวุธที่เป็นเครื่องมือใช้ให้ฆ่า]
อาวุเธปิ ฯ
แม้ในอาวุธ (มีวินิจฉัยดังนี้):โย “อสินา วา อุสุนา วาติ อนิยเมตฺวา “อาวุเธน มาเรหีติ อาณตฺโต เยนเกนจิ อาวุเธน มาเรติ. นตฺถิ วิสงฺเกโต ฯ
(ภิกษุ)รูปใด ถูกสั่งว่า “ท่านจงเอาอาวุธฆ่าให้ตาย” ไม่ได้กำหนดไว้ว่า “ดาบ หรือ ลูกศร”
ภิกษุผู้รับสั่งนั้น เอาอาวุธชนิดใดชนิดหนึ่งฆ่าให้ตาย. ย่อมไม่ผิดที่หมาย.
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โย ปน “อสินาติ วุตฺโต อุสุนา,
“อิมินา วา อสินาติ วุตฺโต อญฺเญน อสินา,
“เอกสฺเสว วา อสิสฺส อิมาย ธาราย มาเรหีติ วุตโฺ ต อิตราย วา ธาราย ตเลน วา ตุณฺเฑน วา ถรุนา [547] วา มาเรติ.
วิสงฺเกโต ฯ
ส่วน(ภิกษุ)รูปใด ถูกสั่งว่า “(จง)ใช้ดาบ(ฆ่า)” (แต่ภกิ ษุผู้รับสั่งนั้น) ใช้ลกู ศร(ฆ่า),
หรือถูกสั่งว่า “จงใช้ดาบเล่มนี้ฆ่า” (ผู้รับสั่ง)ใช้ดาบเล่มอื่น(ฆ่า),
หรือถูกสั่งว่า “จงเอาคมดาบเล่มเดียวนี้เท่านั้นฆ่า” (แต่ภิกษุผู้รับสั่ง) (ใช้คมดาบ)นอกนี้ หรือใช้ฝา่ มือ หรือใช้จะงอยปาก หรือ
ใช้ดา้ มกระบี่ฆ่า. ย่อมผิดที่หมาย.
เอเตน นเยน สพฺพอาวุธเภเทสุ สงฺเกตวิสงฺเกตตา เวทิตพฺพา ฯ
บัณฑิตพึงทราบความถูกที่หมายและผิดที่หมายในความแตกต่างกันแห่งอาวุธทั้งปวง โดยนัยนี้.
[อธิบายอิริยาบถที่สั่งให้ทำการฆ่า]
อิริยาปเถ ปน ฯ
ส่วนในอิริยาบถ (มีวินิจฉัยดังนี้):โย “เอตํ คจฺฉนฺตํ มาเรหีติ อาณตฺโต ปน สเจปิ คจฺฉนฺตํ มาเรติ. นตฺถิ วิสงฺเกโต ฯ
(ภิกษุ)รูปใด ถูกสั่งว่า “ท่านจงฆ่าบุคคลผู้นั้นซึ่งกำลังเดิน ให้ตาย”
แต่แม้ถ้าภิกษุผู้รับสั่งนั้น ฆ่าบุคคลผู้กำลังเดินไปตาย. ย่อมไม่ผดิ ที่หมาย.
“คจฺฉนฺตเมว มาเรหีติ วุตฺเต, ปน สเจ นิสินฺนํ มาเรติ,
“นิสินฺนเมว วา มาเรหีติ วุตฺเต, คจฺฉนฺตํ มาเรติ. วิสงฺเกโต โหติ ฯ
เมื่อภิกษุผู้สั่ง สั่งว่า “ท่านจงฆ่าบุคคลผู้กำลังเดินอยู่เท่านั้น ให้ตาย”, (แต่ถ้าภิกษุผู้รับสั่ง ฆ่าบุคคลผู้นั่งอยู่ตาย,
หรือภิกษุผู้สั่ง สั่งว่า “ท่านจงฆ่าบุคคลผู้นั่งอยู่เท่านั้นให้ตาย,” (แต่ภิกษุผู้รับสั่ง) ฆ่าบุคคลผู้กำลังเดินไปตาย.
ย่อมผิดที่หมาย.
เอเตน นเยน สพฺพอิริยาปถเภเทสุ สงฺเกตวิสงฺเกตตา เวทิตพฺพา ฯ
บัณฑิตพึงทราบความถูกที่หมายและผิดที่หมาย ในความต่างแห่งอิริยาบถทั้งปวง โดยนัยนี้.
[อธิบายกิริยาพิเศษที่สั่งให้ทำการฆ่า]
กิริยาวิเสเสปิ ฯ
แม้ในกิริยาพิเศษ (มีวินิจฉัยดังนี้):โย “วิชฺฌิตฺวา มาเรหีติ วุตฺโต วิชฺฌิตวฺ า มาเรติ. นตฺถิ วิสงฺเกโต ฯ
(ภิกษุ)รูปใด ถูกสั่งว่า “ท่านจงแทงให้ตาย” (ภิกษุผู้รับสั่งนั้น) แทงให้ตาย. ย่อมไม่ผิดที่หมาย.
โย ปน วิชฺฌติ ฺวา มาเรหีติ วุตฺโต ฉินฺทิตฺวาว มาเรติ. วิสงฺเกโต ฯ
ส่วน(ภิกษุ)รูปใด ถูกสั่งว่า “จงแทงให้ตาย” (แต่ภกิ ษุผู้รับสั่งนั้น) ตัด (ฟัน) ให้ตายเทียว. ย่อมผิดที่หมาย.
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เอเตน นเยน สพฺพกิริยาวิเสสเภเทสุ สงฺเกตวิสงฺเกตตา เวทิตพฺพา ฯ
บัณฑิตพึงทราบความถูกที่หมายและผิดที่หมาย ในความต่างกันแห่งกิริยาพิเศษทั้งปวงโดยนัยนี้ .
โย ปน ลิงฺควเสน “ทีฆํ รสฺสํ กาฬํ โอทาตํ กิสํ ถูลํ มาเรหีติ อนิยเมตฺวา อาณาเปติ,
อาณตฺโต จ ยงฺกิญฺจิ ตาทิสํ มาเรติ. นตฺถิ วิสงฺเกโต, อุภินฺนํ ปาราชิกํ ฯ
ส่วนภิกษุรูปใด สั่ง ไม่กำหนด ด้วยอำนาจเพศว่า “ท่านจงฆ่าคนผู้ที่ สูง ต่ำ ดำ ขาว ผอม อ้วน ให้ตาย”
และภิกษุผู้รับสั่งฆ่าคนใดคนหนึ่ง เช่นนั้นตาย. ย่อมไม่ผิดที่หมาย, เป็นปาราชิกด้วยกันทั้ง ๒ รูป.
อถ ปน โส อตฺตานํ สนฺธาย อาณาเปติ, อาณตฺโต จ “อยเมว อีทิโสติ อาณาปกเมว มาเรติ,
อาณาปกสฺส ทุกฺกฏํ, วธกสฺส ปาราชิกํ ฯ
แต่ถ้า(ภิกษุผู้สั่ง)นั้น สั่งหมายเอาตนเอง, และภิกษุผู้รับสั่ง ฆ่าภิกษุผู้สั่งนั่นเองตาย ด้วยคิดว่า “(ท่านผู้สั่ง)นี้แหละ เป็นเช่นนี้”
สำหรับภิกษุผู้สั่ง เป็นทุกกฏ, ภิกษุผู้ฆา่ เป็นปาราชิก.
อาณาปโก อตฺตานํ สนฺธาย อาณาเปติ, อิตโร อญฺญํ ตาทิสํ มาเรติ.
อาณาปโก มุจจฺ ติ, วธกสฺเสว ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุผู้สั่งสั่งหมายเอาตนเอง, ภิกษุผรู้ ับสั่งนอกนี้ ฆ่าคนอื่นเช่นนั้นตาย.
ภิกษุผู้สั่ง ย่อมพ้น (จากอาบัติ), เป็นปาราชิกแก่ภิกษุผู้ฆ่าเท่านั้น.
กสฺมา ฯ โอกาสสฺส อนิยมิตตฺตา ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร?” แก้ว่า “เพราะไม่ได้กำหนดโอกาสไว้.”
สเจ ปน อตฺตานํ สนฺธาย อาณาเปนฺโตปิ โอกาสํ นิยเมติ
“อสุกสฺมึ นาม รตฺติฏฐฺ าเน วา ทิวาฏฺฐาเน วา เถราสเน วา มชฺฌิมาสเน วา นิสินฺนํ เอวรูปนฺนาม มาเรหีติ
ตตฺถ จ อญฺโญ นิสินฺโน [548] โหติ, สเจ อาณตฺโต ตํ มาเรติ,
เนว วธโก มุจจฺ ติ, น อาณาปโก.
แต่ถ้า(ภิกษุผู้สั่ง) แม้เมื่อสั่งหมายเอาตนเอง ก็กำหนดโอกาสไว้วา่ “ท่านจงฆ่าบุคคลชื่อเห็นปานนี้
ซึ่งนั่งอยู่บนอาสนะพระเถระ หรือบนอาสนะพระมัชฌิมะ ในทีพ่ ักกลางคืนหรือที่พกั กลางวัน ชื่อโน้นให้ตาย”
แต่ใน(โอกาส)นั้น มีภิกษุรูปอื่นนั่งแทนอยู่, ถ้าภิกษุผู้รับสั่ง ฆ่าภิกษุผู้ที่มานั่นอยู่นั้นตาย,
ภิกษุผู้ฆ่า ย่อมไม่พ้น (จากอาบัติ) แน่, ภิกษุผู้สั่งก็ไม่พ้น.
กสฺมา ฯ โอกาสสฺส นิยมิตตฺตา ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร?” แก้ว่า “เพราะได้กำหนดโอกาสไว้”.
สเจ ปน นิยมิโตกาสโต อญฺญตฺร มาเรติ, อาณาปโก มุจจฺ ตีติ
อยนฺนโย มหาอฏฺฐกถายํ สุฏฺฐุ ทฬฺหํ กตฺวา วุตฺโต. ตสฺมา เอตฺถ น อนาทริยํ กาตพฺพนฺติ ฯ
แต่ถ้า(ภิกษุผรู้ ับสั่ง) ฆ่าเขาตาย เว้นจากโอกาสที่กำหนดไว้, ภิกษุผู้สั่งย่อมพ้น (จากอาบัติ).
นัยดังอธิบายมานี้ พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้เป็นหลักฐานดี ในมหาอรรถกถา.
เพราะฉะนั้น ความไม่เอื้อเฟื้อใน(นัย)นี้ (บัณฑิต)จึงไม่ควรทำ ฉะนี้แล.
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“อธิฏฺฐายาติ มาติกาวเสน อาณตฺติกปฺปโยคกถา นิฏฺฐิตา ฯ
อาณัตติกปโยคกถา ด้วยอำนาจมาติกาว่า อธิฏฐาย จบ.
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กถาว่าด้วยการสั่งทูต
อิทานิ, เย “ทูเตนาติ อิมสฺส มาติกาปทสฺส นิทฺเทสตฺถํ “ภิกฺขุ ภิกฺขุํ อาณาเปตีติอาทโย จตฺตาโร วารา วุตฺตา, เตสุ ฯ
บัดนี้ (พึงทราบวินิจฉัย)ใน ๔ วาระมีวา่ ภิกฺขุ ภิกฺขุํ อาณาเปติ เป็นต้น
ที่(พระอุบาลีเถระ)กล่าวไว้ เพื่อแสดงไขบทมาติกาว่า ทูเตน นี้.
“โส ตํ มญฺญมาโนติ โส อาณตฺโต, โย อาณาปเกน “อิตฺถนฺนาโมติ อกฺขาโต,
ตํ มญฺญมาโน ตเมว ชีวิตา โวโรเปติ, อุภินฺนํ ปาราชิกํ ฯ
ข้อว่า โส ตํ มญฺญมาโน ความว่า (ภิกษุ)รูปใด อันภิกษุผู้สั่งบอกว่า “บุคคลชื่อนี้”
ภิกษุผู้รับสั่งรูปนั้น เข้าใจว่าบุคคลนั้นแน่ จึงปลงบุคคลนั้นนั่นเองเสียจากชีวติ , เป็นปาราชิกด้วยกันทั้ง ๒ รูป.
“ตํ มญฺญมาโน อญฺญนฺติ ยํ “ชีวติ า โวโรเปหีติ วุตฺโต, ตํ มญฺญมาโน อญฺญํ ตาทิสํ ชีวิตา โวโรเปติ, มูลฏฺฐสฺส อนาปตฺติ ฯ
ข้อว่า ตํ มญฺญมาโน อญฺญํ ความว่า ภิกษุผู้รับสั่ง เข้าใจบุคคลที่ภิกษุผู้สั่ง สั่งให้ปลงเสียจากชีวิต
แต่ไพล่ไปปลงบุคคลอื่นเช่นนั้นจากชีวติ เสีย, ภิกษุผู้เป็นต้นเดิมไม่เป็นอาบัติ.
“อญฺญํ มญฺญมาโน ตนฺติ โย อาณาปเกน วุตโฺ ต ตสฺส พลวสหายํ สมีเป ฐิตํ ทิสวฺ า
“อิมสฺส พเลนายํ ตชฺชติ, อิมนฺตาว ชีวิตา โวโรเปมีติ ปหรนฺโต อิตรเมว ปริวตฺตติ ฺวา ตสฺมึ ฐาเน ฐิตํ สหาโยติ มญฺญมาโน ชีวติ า
โวโรเปติ. อุภินฺนํ ปาราชิกํ ฯ
ข้อว่า อญฺญํ มญฺญมาโน ตํ ความว่า (ภิกษุ)รูปใด อันภิกษุผู้สั่งสั่งไว้แล้ว, เธอเห็นบุคคลผู้เป็นสหายที่มกี ำลังของภิกษุผู้สั่งนั้น
ซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ จึงคิดว่า “บุคคลผู้นี้ ย่อมขู่ดว้ ยกำลังของ(ภิกษุผู้สั่ง)นี,้ เราจะปลงบุคคลนี้จากชีวติ เสียก่อน”
เมื่อจะประหาร เข้าใจว่าเป็นบุคคลที่สั่งให้ฆ่านอกนี้แน่นอน ซึ่งเปลี่ยนกันมายืนอยู่ในที่นั้นแทนว่า “เป็นสหาย”
จึงได้ปลงเสียจากชีวิต, เป็นปาราชิกด้วยกันทั้ง ๒ รูป.
“อญฺญํ มญฺญมาโน อญฺญนฺติ ปุรมิ นเยเนว “อิมํ ตาวสฺส สหายํ ชีวติ า โวโรเปมีติ สหายเมว ชีวติ า โวโรเปติ. ตสฺเสว ปาราชิกํ ฯ
ข้อว่า อญฺญํ มญฺญมาโน อญฺญํ ความว่า (ภิกษุผรู้ ับสั่ง) คิดโดยนัยก่อนนั่นแหละว่า
“เราจะปลงบุคคลผู้เป็นสหายคนนี้ ของ(ภิกษุผู้สั่ง)นั้นจากชีวติ เสียก่อน” แล้วก็ปลงบุคคลผู้เป็นสหายนั่นแลจากชีวติ .
เป็นปาราชิกแก่ภิกษุผู้รับสั่งนั้นเท่านั้น.
ทูตปรมฺปราปทสฺส นิทฺเทสวาเร “อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทาติอาทีสุ ฯ
ในคำเป็นต้นว่า อิตฺถนฺนามสฺส ปาวท ในนิเทศวาร แห่งบทว่าด้วยการนำคำสั่งสืบๆ กันมาแห่งทูต (มีวินิจฉัยดังนี้):เอโก อาจริโย ตโย พุทธฺ รกฺขิต ธมฺมรกฺขิต สงฺฆรกฺขิต นามกา [549] อนฺเตวาสิกา ทฏฺฐพฺพา ฯ
พึงเห็นอาจารย์รูปหนึ่ง อันเตวาสิก ๓ รูป มีชื่อว่า พุทธรักขิต ธรรมรักขิต และสังฆรักขิต.
ตตฺถ “ภิกฺขุํ ภิกฺขุํ อาณาเปตีติ อาจริโย กญฺจิ ปุคฺคลํ มาราเปตุกาโม เอตมตฺถํ อาจิกฺขิตวฺ า พุทธฺ รกฺขิตํ อาณาเปติ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น คำว่า ภิกฺขุ ภิกฺขุํ อาณาเปติ ความว่า อาจารย์ประสงค์จะให้ฆ่าบุคคลบางคน
จึงบอกเนื้อความนั้น แล้วสั่งพระพุทธรักขิต.
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[อาณัตติกประโยคเรื่องสั่งทูตต่อ]
“อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทาติ คจฺฉ ตฺวํ พุทฺธรกฺขิต เอตมตฺถํ ธมฺมรกฺขิตสฺส ปาวท ฯ
สองบทว่า อิตฺถนฺนามสฺส ปาวท ความว่า (อาจารย์สั่งว่า) “ดูก่อนพุทธรักขิต! คุณจงไปบอกเนื้อความนั่นแก่พระธรรมรักขิต.”
“อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทตูติ ธมฺมรกฺขิโตปิ สงฺฆรกฺขิตสฺส ปาวทตุ ฯ
ข้อว่า อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส ปาวทตุ ความว่า แม้พระธรรมรักขิต ก็บอกแก่พระสังฆรักขิต (ต่อไป).
“อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามํ ชีวติ า โวโรเปตูติ เอวํ ตยา อาณตฺเตน ธมฺมรกฺขิเตน อาณตฺโต สงฺฆรกฺขิโต
“อิตฺถนฺนามํ ปุคฺคลํ ชีวิตา โวโรเปตุ. โส หิ อมฺเหสุ วีรชาติโก ปฏิพโล อิมสฺมึ กมฺเมติ ฯ
ข้อว่า อิตถฺ นฺนาโม อิตถฺ นฺนามํ ชีวติ า โวโรเปตุ ความว่า พระธรรมรักขิตถูกท่านสัง่ ไว้อย่างนัน้ แล้ว ก็สง่ั ท่านพระสังฆรักขิต (ต่อไป)
ว่า “จงปลงบุคคลชื่อนี้เสียจากชีวติ , เพราะว่าบรรดาเราทั้ง ๒ ตัวท่านเป็นคนผู้มีชาติกล้าหาญ สามารถในกรรมนี้.”
“อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺสาติ เอวํ อาณาเปนฺตสฺส อาจริยสฺส ตาว ทุกฺกฏํ ฯ
ข้อว่า อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ความว่า เป็นอาบัติทุกกฏแก่อาจารย์ผู้สั่งอยู่อย่างนั้นก่อน.
“โส อิตรสฺส อาโรเจตีติ พุทฺธรกฺขิโต ธมฺมรกฺขิตสฺส. ธมฺมรกฺขิโต สงฺฆรกฺขิตสฺส “อมฺหากํ อาจริโย เอวํ วทติ
‘อิตฺถนฺนามํ กิร ชีวติ า โวโรเปหิ, ตฺวํ กิร อมฺเหสุ วีรปุริโสติ อาโรเจติ ฯ เอวํ เตสํปิ ทุกฺกฏํ ฯ
ข้อว่า โส อิตรสฺส อาโรเจติ ความว่า พระพุทธรักขิตบอกพระธรรมรักขิต. พระธรรมรักขิตบอกพระสังฆรักขิตว่า
“อาจารย์ของพวกเราสัง่ อย่างนีว้ า่ ‘ได้ยนิ ว่า คุณจงปลงบุคคลชือ่ นีเ้ สียจากชีวติ , ได้ยนิ ว่า บรรดาเราทัง้ ๒ ตัวท่านเป็นบุรษุ ผูก้ ล้าหาญ”.
เป็นทุกกฏแม้แก่เธอเหล่านั้น (ด้วยการบอกต่อกันไป)อย่างนั้น(เป็นปัจจัย).
“วธโก ปฏิคฺคณฺหาตีติ “สาธุ โวโรเปสฺสามีติ สงฺฆรกฺขิโต สมฺปฏิจฺฉติ ฯ
สองบทว่า วธโก ปฏิคฺคณฺหาติ ความว่า พระสังฆรักขิตรับว่า “ดีละ ผมจักปลง”.
“มูลฏฺฐสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺสาติ สงฺฆรกฺขิเตน ปฏิคฺคหิตมตฺเต, อาจริยสฺส ถุลฺลจฺจยํ ฯ มหาชโน หิ เตน ปาเป นิโยชิโตติ ฯ
ข้อว่า มูลฏฺฐสฺส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส มีความว่า ครั้นเมื่อคำสั่งนั้น พอพระสังฆรักขิตรับแล้ว, เป็นถุลลัจจัยแก่อาจารย์.
แต่มหาชนอันอาจารย์นั้นชักนำในความชั่วแล้วแล.
“โส ตนฺติ โส เจ สงฺฆรกฺขิโต ตํ ปุคฺคลํ ชีวติ า โวโรเปติ, สพฺเพสํ จตุนฺนํปิ ชนานํ ปาราชิกํ ฯ
น เกวลญฺจ จตุนฺนํ, เอเตน อุปาเยน วิสงฺเกตํ อกตฺวา ปรมฺปราย อาณาเปนฺตํ สมณสตํ วา สมณสหสฺสํ วา โหตุ,
สพฺเพสํ ปาราชิกเมว ฯ
สองบทว่า โส ตํ ความว่า ถ้าภิกษุนั้น คือพระสังฆรักขิต ปลงบุคคลนั้นเสียจากชีวติ ไซร้, เป็นปาราชิกทั้งหมด คือทั้ง ๔ คน.
และไม่ใช่เพียง ๔ คนอย่างเดียว, เมื่อทำไม่ให้ลักลั่น สั่งตามลำดับโดยอุบายนี้ สมณะตั้งร้อย หรือสมณะตั้งพันก็ตาม
เป็นปาราชิกด้วยทั้งหมด.
วิสกฺกิยทูตปทนิทฺเทเส ฯ
ในนิเทศแห่งบทวิสักกิยทูต (มีวินิจฉัยดังนี้):-
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“โส อญฺญํ อาณาเปตีติ โส อาจริเยน [550] อาณตฺโต พุทธฺ รกฺขิโต ธมฺมรกฺขิตํ อทิสฺวา วา อวตฺตกุ าโม วา หุตฺวา
สงฺฆรกฺขิตเมว อุปสงฺกมิตฺวา “อมฺหากํ อาจริโย เอวมาห ‘อิตฺถนฺนามํ กิร ชีวิตา โวโรเปหีติ วิสงฺเกตํ กโรนฺโต อาณาเปติ ฯ
ข้อว่า โส อญฺญํ อาณาเปติ ความว่า (ภิกษุ)นัน้ คือพระพุทธรักขิต ทีอ่ าจารย์สง่ั ไว้ ไม่พบพระธรรมรักขิต หรือเป็นผูไ้ ม่อยากบอก
จึงเข้าไปหาพระสังฆรักขิตทีเดียว แล้วทำให้ลักลั่น สั่งว่า
“อาจารย์ของเราสั่งไว้อย่างนีว้ ่า ‘ได้ยินว่า คุณจงปลงบุคคลชื่อนี้เสียจากชีวติ ’”.
“วิสงฺเกตกรเณเนว หิ เอส “วิสกฺกิยทูโตติ วุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุนี้ ท่านเรียกว่า วิสักกิยทูต เพราะทำให้ลักลั่นนั่นเอง.
“อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺสาติ อาณตฺติยา ตาว พุทฺธรกฺขิตสฺส ทุกฺกฏํ ฯ
ข้อว่า อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส คือ เป็นทุกกฏ แก่พระพุทธรักขิต เพราะสั่งก่อน.
“ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ สงฺฆรกฺขิเตน สมฺปฏิจฺฉิเต, “มูลฏฺฐสฺเสว ทุกฺกฏนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
ข้อว่า ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส นั้น พึงทราบว่า “เป็นทุกกฏแก่ภกิ ษุผู้เป็นต้นเดิมทีเดียว” ในเมื่อพระสังฆรักขิตรับ.
เอวํ สนฺเต, ปฏิคฺคหเณ อาปตฺติเยว น สิยา. สญฺจริตฺตปฏิคฺคหณมรณาภินนฺทเนสุปิ จ อาปตฺติ โหติ.
มรณปฏิคฺคหเณ กถํ น สิยา. ตสฺมา ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺเสเวตํ ทุกฺกฏํ ฯ
เมื่อเป็นอย่างนั้น อาบัติในเพราะรับ ไม่พึงมี. แต่แม้ในการรับชักสื่อ และพอใจในการตาย ก็ยังเป็นอาบัติ.
อย่างไร จะไม่พึงเป็นอาบัติ เพราะรับฆ่าเล่า? เพราะเหตุนั้น ทุกกฏนี้ มีแก่ภิกษุผรู้ ับนั่นเอง.
เตเนเวตฺถ “มูลฏฺฐสฺสาติ น วุตฺตํ ฯ
ด้วยเหตุนั่นแล (พระผู้มพี ระภาค)จึงไม่ตรัสคำว่า มูลฏฺฐสฺส ใน(นัย)นี.้
ปุริมนเยปิ เจตํ ปฏิคฺคณฺหนฺตสฺส เวทิตพฺพเมว ฯ โอกาสาภาเวน ปน น วุตตฺ ํ ฯ
และแม้ในนัยก่อน ก็พึงทราบ(ทุกกฏ)นี้ แก่ภกิ ษุผู้รับเหมือนกัน. แต่เพราะไม่มีโอกาส จึงไม่ตรัส(ทุกกฏนี้)ไว้.
ตสฺมา โย โย ปฏิคฺคณฺหาติ, ตสฺส ตสฺส ตปฺปจฺจยา อาปตฺติเยวาติ อยเมตฺถ อมฺหากํ ขนฺติ ฯ
เพราะฉะนั้น ภิกษุใดๆ รับ เป็นอาบัติแก่ภิกษุนั้นๆ เพราะมีการรับนั้นเป็นปัจจัยแท้.
นี้เป็นความชอบใจของเราทั้งหลาย ใน(เรื่อง)นี้แล.
ยถา เจตฺถ เอวํ อทินฺนาทาเนปีติ ฯ
เหมือนอย่างว่า ใน(มนุสสวิคคหะ)นี้ฉันใด แม้ในอทินนาทาน ก็ฉันนั้นแล.
สเจ ปน โส ตํ ชีวิตา โวโรเปติ, อาณาปกสฺส พุทฺธรกฺขิตสฺส โวโรปกสฺส จ สงฺฆรกฺขิตสฺสาติ อุภินฺนมฺปิ ปาราชิกํ ฯ
ก็ถา้ (พระสังฆรักขิต)นัน้ ปลงบุคคลนัน้ จากชีวติ ได้ไซร้, เป็นปาราชิกทัง้ ๒ รูป คือ “พระพุทธรักขิตผูส้ ง่ั และพระสังฆรักขิตผูฆ้ า่ ”.
มูลฏฺฐสฺส ปน อาจริยสฺส วิสงฺเกตตฺตา ปาราชิเกน อนาปตฺติ ฯ
ไม่เป็นอาบัติปาราชิก แก่พระอาจารย์ผู้เป็นต้นเดิม เพราะการสั่งลักลั่น.
ธมฺมรกฺขิตสฺส อชานนตาย สพฺเพน สพฺพํ อนาปตฺติ ฯ
ไม่เป็นอาบัติโดยประการทั้งปวงแก่พระธรรมรักขิต เพราะไม่รู้.
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พุทธฺ รกฺขิโต ปน ทฺวินฺนํ โสตฺถิภาวํ กตฺวา อตฺตนา นฏฺโฐติ ฯ
ส่วนพระพุทธรักขิตทำความสวัสดีแก่ภิกษุทั้ง ๒ รูป แล้วพินาศด้วยตนเอง ฉะนี้แล.
คตปจฺจาคตทูตนิทฺเทเส ฯ
ในนิเทศแห่งคตปัจจาคตทูต (มีวินิจฉัยดังนี้):“โส คนฺตฺวา ปุน ปจฺจาคจฺฉตีติ
ตสฺส ชีวติ า โวโรเปตพฺพสฺส สมีปํ คนฺตฺวา สุสํวิหิตารกฺขตฺตา ตํ ชีวติ า โวโรเปตุํ อสกฺโกนฺโต [551] อาคจฺฉติ ฯ
ข้อว่า โส คนฺตฺวา ปุน ปจฺจาคจฺฉติ ความว่า (ภิกษุผู้รับสั่งนั้น)ไปสู่ที่ใกล้แห่งบุคคลซึ่งตนจะพึงปลงเสียจากชีวติ นั้น
เมื่อไม่อาจปลงบุคคลนั้นจากชีวติ เพราะเขาทีก่ ารอารักขาจัดไว้ดีแล้ว จึงกลับมา.
“ยทา สกฺโกสิ ตทา ตนฺติ “กึ อชฺเชว มาริโต มาริโต โหติ. คจฺฉ. ยทา สกฺโกสิ, ตทา นํ ชีวติ า โวโรเปหีติ ฯ
ข้อว่า ยทา สกฺโกสิ ตทา ตํ มีความว่า (ภิกษุผู้สั่งนั้น) สั่งใหม่ว่า “ต้องฆ่าในวันนี้ทีเดียวหรือ จึงเป็นอันฆ่า?
ไปเถิด. ท่านอาจเมื่อใด, จงปลงเขาเสียจากชีวติ เมื่อนั้น.”
“อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺสาติ เอวํ ปุน อาณตฺติยา ทุกฺกฏเมว โหติ ฯ
สองบทว่า อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส มีความว่า เพราะสั่งอีกอย่างนั้น ย่อมเป็นทุกกฏเหมือนกัน.
สเจ ปน โส อวสฺสํ ชีวติ า โวโรเปตพฺโพ โหติ, อตฺถสาธกเจตนา มคฺคานนฺตรผลสทิสา. ตสฺมา อยํ อาณตฺตกิ ขฺ เณเยว ปาราชิโก ฯ
ก็ถ้าบุคคลนั้น เป็นผู้จะพึงถูกปลงจากชีวิตแน่นอนไซร้, เจตนาที่ยังอรรถให้สำเร็จ ย่อมเป็นเช่นกับผลที่เกิดในลำดับแห่งมรรค.
เพราะฉะนั้น (ภิกษุผู้สั่ง)นี้ จึงเป็นปาราชิกในขณะสั่งทีเดียว.
สเจปิ วธโก สฏฺฐวิ สฺสาติกฺกเมน ตํ วเธติ, อาณาปโก จ อนฺตราว กาลํ กโรติ. หีนาย วา อาวตฺตติ,
อสฺสมโณว หุตฺวา กาลํ กริสฺสติ หีนาย วา อาวตฺติสฺสติ ฯ
ถ้าแม้(ภิกษุ)ผู้ฆ่า จะฆ่าบุคคลนั้นได้ โดยล่วงไป ๖๐ ปีไซร้, และ(ภิกษุ)ผู้สั่ง จะทำกาลกิริยา หรือสึกเสียในระหว่างนั้น,
จักเป็นผู้ไม่ใช่สมณะทำกาลกิริยาหรือสึกแท้.
สเจ อาณาปโก คิหิกาเล มาตรํ วา ปิตรํ วา อรหนฺตํ วา สนฺธาย เอวํ อาณาเปตฺวา ปพฺพชติ.
ตสฺมึ ปพฺพชิเต, อาณตฺโต ตํ มาเรติ. อาณาปโก คิหิกาเลเยว มาตุฆาตโก ปิตุฆาตโก อรหนฺตฆาตโกว โหติ.
ตสฺมา เนวสฺส ปพฺพชฺชา น อุปสมฺปทา รุหติ ฯ
ถ้าผู้สั่ง หมายเอามารดาบิดา หรือพระอรหันต์ สั่งอย่างนั้นในเวลาเป็นคฤหัสถ์ แล้วจึงบวช,
คนผูร้ บั สัง่ ฆ่าบุคคลนัน้ ได้ ในเมือ่ ผูส้ ง่ั นัน้ บวชแล้ว, ผูส้ ง่ั ย่อมเป็นผูฆ้ า่ มารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์แต่ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ทเี ดียว.
เพราะเหตุนั้น บรรพชา อุปสมบท ของเขา ย่อมไม่ขึ้นเลย.
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สเจปิ มาเรตพฺพปุคฺคโล อาณตฺติกฺขเณ ปุถุชฺชโน, ยทา ปน นํ อาณตฺโต มาเรติ, ตทา อรหา โหติ.
อาณตฺตโต วา ปหารํ ลภิตวฺ า ทุกฺขมูลิกํ สทฺธํ นิสฺสาย วิปสฺสนฺโต อรหตฺตํ ปตฺวา เตเนวาพาเธน กาลํ กโรติ,
อาณาปโก อาณตฺติกฺขเณเยว อรหนฺตฆาตโก, วธโก ปน สพฺพตฺถ อุปกฺกมกรณกฺขเณเยว ปาราชิโกติ ฯ
ถ้าแม้บุคคลที่จะพึงถูกฆ่า ในขณะสั่งยังเป็นปุถุชนอยู่, แต่เป็นพระอรหันต์ในเวลาที่ถูกผูร้ ับสั่งฆ่า.
อีกอย่างหนึ่ง (บุคคลที่จะพึงถูกฆ่า)นั้น ได้การประหารจากผู้รับสั่งแล้ว อาศัยศรัทธามีทุกข์เป็นมูล เจริญวิปัสสนา
บรรลุพระอรหัต แล้วทำกาลกิริยาไปเพราะอาพาธนั้นนั่นเอง.
ผู้สั่ง ย่อมเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ในขณะสั่งนั่นเอง, ส่วนผู้ฆ่าย่อมเป็นปาราชิกในขณะทำความพยายามในที่ทั้งปวงทีเดียวแล.
อิทานิ เย จ สพฺเพสุปีเมสุ ทูตวเสน วุตฺตมาติกาปเทสุ สงฺเกตวิสงฺเกตทสฺสนตฺถํ วุตตฺ า ตโย วารา, เตสุ ปฐมวาเร ตาว ฯ
ก็ในบรรดาวาระทั้ง ๓ ที่(พระอุบาลีเถระ)กล่าวไว้ เพื่อแสดงความถูกที่หมายและผิดที่หมาย
ในบทมาติกาทีต่ รัสด้วยอำนาจทูตทั้งหมดนี้นั้น บัดนี้ (พึงทราบวินิจฉัย)ในปฐมวารก่อน.
ยสฺมา ตํ สณิกํ วา ภณนฺโต ตสฺส วา พธิรตาย “มา ฆาเตหีติ เอตํ วจนํ [552] น สาเวติ ตสฺมา มูลฏฺโฐ น มุตฺโต ฯ
(ภิกษุผู้เป็นต้นเดิม) พูด(คำ)นั้นเบาๆ หรือเพราะ(ภิกษุผรู้ ับสั่ง)นั้นเป็นคนหูหนวก จึงประกาศให้ได้ยินคำสั่งนี้วา่
“เธอจงอย่าฆ่า” ไม่ได้. เพราะเหตุนั้น ภิกษุผู้ต้นเดิมจึงไม่พ้น.
ทุติยวาเร สาวิตตฺตา มุตโต ฯ
ในทุติยวาร พ้นได้ เพราะท่านประกาศให้ได้ยิน.
ตติยวาเร ปน เตน จ สาวิตตฺตา อิตเรน จ “สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา โอรมิตตฺตา อุโภปิ มุตฺตาติ ฯ
ส่วนในตติยวาร แม้ทั้ง ๒ รูป ก็พ้นได้ เพราะพระภิกษุที่เป็นต้นเดิมนั้น ประกาศให้ (ภิกษุผรู้ ับสั่ง) ได้ยิน
และเพราะภิกษุผรู้ ับสั่งนอกนี้ ก็รับคำว่า “ดีละ” แล้วงดเว้นเสีย ฉะนี้แล
ทูตกถา นิฏฺฐิตา ฯ
ทูตกถา จบ.
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เรื่องที่ไม่ลับ สำคัญว่าที่ลับ
อรโห รโหสญฺญินิทฺเทสาทีสุ ฯ
ใน อรโห รโหสัญญินิเทส เป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):“อรโหติ สมฺมุเข ฯ “รโหติ ปรมฺมุเข ฯ
บทว่า อรโห ได้แก่ ต่อหน้า. บทว่า รโห ได้แก่ ลับหลัง.
ตตฺถ โย อุปฏฺฐานกาเล เวริภิกฺขุมฺหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ อาคนฺตวฺ า ปุรโต นิสินฺเนเยว อนฺธการโทเสน ตสฺส อาคตภาวํ อชานนฺโต
“อโห วต อิตฺถนฺนาโม หโต อสฺส. โจราปิ นาม ตํ น หนนฺติ. สปฺโป น ฑํสติ. น โกจิ สตฺถํ วา วิสํ วา อาหรตีติ
ตสฺส มรณํ อภินนฺทนฺโต อีทิสานิ วจนานิ อุลฺลปติ.
บรรดาชน ๒ คน (คือ ผู้มคี วามสำคัญต่อหน้าว่าลับหลัง และผูม้ ีความสำคัญลับหลังว่าต่อหน้า) นั้น
ภิกษุใด, เมื่อภิกษุผู้มีเวรกัน มาพร้อมกับภิกษุทั้งหลาย แล้วนั่งอยู่ข้างหน้านั่นเอง ในเวลาอุปัฏฐาก,
ไม่ทราบความที่เธอมา เพราะโทษคือความมืด พอใจความตายของภิกษุผู้มีเวรกันนั้น จึงพูดจาถ้อยคำเช่นนี้ขึ้นมา
“เจ้าพระคุณ! ขอให้ภิกษุมีชื่ออย่างนี้ถูกฆ่า, ทำไมพวกโจรจึงไม่ฆ่ามันเสีย, งูจึงไม่กดั มันเสีย,
ใครๆ จึงไม่เอาศัสตราหรือยาพิษมาวางมันเสีย,”
อยํ อรโห รโหสญฺญี อุลฺลปติ นาม ฯ “สมฺมเุ ข จ ตสฺมึ ปรมฺมุขสญฺญีติ อตฺโถ ฯ
ภิกษุนี้ ชื่อว่าผู้มีความสำคัญต่อหน้าว่าลับหลังพูดจา. อธิบายว่า “ผู้มีความสำคัญในทีต่ ่อหน้านั้นว่าลับหลัง.”
โย ปน ตํ ปุรโต นิสินฺนํ ทิสฺวา, ปุน อุปฏฺฐานํ กตฺวา คเตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ คเตปิ ตสฺมึ, “อิเธว โส นิสินฺโนติ สญฺญี หุตฺวา
ปุริมนเยเนว อุลฺลปติ.
ฝ่ายภิกษุใด เห็น(ภิกษุผู้มีเวรกัน)นั้นนั่งอยู่ข้างหน้า, เมื่อเธอแม้ไป พร้อมกับภิกษุทั้งหลายผู้ทำอุปัฏฐากแล้วกลับไป,
เป็นผู้มีความสำคัญว่า “เธอยังนั่งอยู่ที่นี้เอง” พูดจาขึ้นตามนัยก่อนนั่นแล.
อยํ รโห อรโหสญฺญี อุลฺลปติ นาม ฯ
ภิกษุนี้ ชื่อว่าผู้มีความสำคัญลับหลังว่าต่อหน้าพูดจา.
เอเตเนว อุปาเยน อรโห อรโหสญฺญี รโห รโหสญฺญี จ เวทิตพฺโพ๑ ฯ
บุคคลผู้มีความสำคัญในต่อหน้าว่าต่อหน้า และบุคคลผู้มีความสำคัญในลับหลังว่าลับหลัง (ผู้ศกึ ษา)พึงทราบโดยอุบายนี้แล.
จตุนฺนมฺปิ เจเตสํ “วาจาย วาจาย ทุกกฺ ฏนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
และพึงทราบว่า เป็นทุกกฏทุกๆ คำพูด แก่ภิกษุเหล่านั้นแม้ทั้ง ๔ รูป.

๑ เวทิตพฺพา ฯ
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[อธิบายการพรรณนาความตายด้วยกาย]
อิทานิ มรณสํวณฺณนาย วิภาคทสฺสนตฺถํ วุตฺเตสุ ปญฺจสุ กาเยน สํวณฺณนาทิมาติกานิทฺเทเสสุ ฯ
บัดนี้ (พึงทราบวินิจฉัย)ในนิเทศแห่งมาติกา ๕ มีพรรณนาด้วยกายเป็นต้น ที่(ท่านพระอุบาลี)กล่าวไว้
เพื่อแสดงวิภาคแห่งการพรรณนาความตาย.
“กาเยน วิการํ ทสฺเสตีติ ยถา โส ชานาติ “สตฺถํ วา อาหริตฺวา วิสํ วา ขาทิตฺวา [553] รชฺชุยา วา อุพพฺ นฺธิตวฺ า
โสพฺภาทีสุ วา ปปติตวฺ า โย มรติ, โส กิร ธนํ วา ลภติ ยสํ วา ลภติ สคฺคํ วา คจฺฉตีติ อยมตฺโถ เอเตน วุตฺโตติ
ตถา หตฺถมุทฺธาทีหิ ทสฺเสติ ฯ
ข้อว่า กาเยน วิการํ ทสฺเสติ๑ มีความว่า เขาจะได้รู้วา่ “เนื้อความนี้ อัน(บุคคล)นี้กล่าวว่า
‘ผู้ใดใช้ศัสตราฆ่าตัวตาย หรือเคี้ยวกินยาพิษตาย หรือเอาเชือกผูกคอตาย หรือกระโดดบ่อเป็นต้นตาย,
ได้ยินว่า ผู้นั้น จะได้ทรัพย์ จะได้ยศ หรือจะไปสวรรค์’” ดังนี้ ด้วยประการใด,
ภิกษุแสดงด้วยประการนั้น ด้วยอวัยวะทั้งหลายมีหัวแม่มือเป็นต้น.
“วาจาย ภณตีติ ตเมวตฺถํ วากฺยเภทํ กตฺวา ภณติ ฯ
ข้อว่า วาจาย ภณติ ความว่า (ภิกษุ)ลั่นวาจา กล่าวเนื้อความนั้นนั่นแล.
ตติยวาโร อุภยวเสน วุตฺโต ฯ
วาระที่ ๓ เป็นอันกล่าวแล้ว ด้วยอำนาจแห่ง(วาระ)ทั้ง ๒.
สพฺพตฺถ สํวณฺณนาย ปโยเค ปโยเค ทุกฺกฏํ ฯ
ทุกๆ (วาระ) ปรับเป็นทุกกฏ ทุกๆ ประโยค แห่งการพรรณนา.
ตสฺส ทุกฺขุปฺปตฺติยํ สํวณฺณกสฺส ถุลฺลจฺจยํ ฯ
เป็นถุลลัจจัยแก่ภิกษุผู้พรรณนา ในเพราะทุกข์เกิดขึ้นแก่เขา.
ยํ อุททฺ ิสฺส สํวณฺณนา กตา ตสฺมึ มเต, สํวณฺณนากฺขเณเยว สํวณฺณกสฺส ปาราชิกํ ฯ
เมื่อบุคคลทีต่ นเจาะจงทำการพรรณนา ตายไป เป็นปาราชิกแก่ภิกษุผู้พรรณนา ในขณะที่พรรณนาทีเดียว.
โส ตํ น ชานาติ, อญฺโญ ญตฺวา “ลทฺโธ วต เม สุขุปฺปตฺติอุปาโยติ ตาย สํวณฺณนาย มรติ, อนาปตฺติ ฯ
ผู้นั้น ย่อมไม่รู้(ข้อความ)นั้น, ผู้อื่นรู้แล้วคิดว่า “เราได้อุบายเป็นเหตุเกิดความสุขแล้วหนอ” ดังนี้
ตายไปเพราะการพรรณนานั้น ไม่เป็นอาบัติ.
ทฺวินฺนํ อุทฺทิสฺส สํวณฺณนาย กตาย, เอโก ญตฺวา มรติ, ปาราชิกํ, เทฺวปิ มรนฺติ, ปาราชิกญฺจ อกุสลราสิ จ ฯ
เมื่อภิกษุเจาะจงทำการพรรณนาแก่คน ๒ คน, รู้คนเดียวแล้วตายไป เป็นปาราชิก,
ทั้ง ๒ คนตายเป็นปาราชิกด้วย เป็นกองอกุศลด้วย.
เอส นโย สมฺพหุเลสุ ฯ
ในบุคคลมากหลาย ก็นัยนี้.
๑ บาลี เป็น กโรติ.
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อนุทฺทิสฺส มรณํ สํวณฺเณนฺโต อาหิณฺฑติ. โย โย ตํ สํวณฺณนํ ญตฺวา มรติ. สพฺโพ เตน มาริโต โหติ ฯ
(ภิกษุ)เที่ยวพรรณนาความตายไม่เจาะจง. บุคคลใดๆ รู้การพรรณนานั้นแล้วตายไป.
บุคคลนั้นๆ ทั้งหมด เป็นอันภิกษุรูปนั้น ฆ่าแล้ว.
[อธิบายพรรณนาความตายด้วยทูตและหนังสือ]
ทูเตน สํวณฺณนาย ฯ
ในการพรรณนาด้วยทูต (มีวินิจฉัยดังนี้):“อสุกนฺนาม เคหํ วา คามํ วา คนฺตฺวา อิตฺถนฺนามสฺสเอว มรณวณฺณํ สํวณฺเณหีติ สาสเน อาโรจิตมตฺเต, ทุกฺกฏํ ฯ
เป็นทุกกฏ เมื่อภิกษุเพียงแต่บอกข่าวว่า
“ท่านจงไปสู่เรือน หรือบ้านชื่อโน้น แล้วพรรณนาคุณความตาย แก่บุคคลมีชื่ออย่างนี้นั่นแล.”
ยสฺสตฺถาย ปหิโต, ตสฺส ทุกฺขุปฺปตฺติยา มูลฏฺฐสฺส ถุลฺลจฺจยํ, มรเณ ปาราชิกํ ฯ
(ทูต)อันตนส่งไปเพื่อประโยชน์แก่บุคคลใด เพราะทุกข์เกิดแก่บุคคลนั้น เป็นถุลลัจจัยแก่ภิกษุผู้เป็นต้นเดิม,
เพราะเขาตาย เป็นปาราชิก.
ทูโต “ญาโต ทานิ อยํ สคฺคมคฺโคติ ตสฺส อนาโรเจตฺวา อตฺตโน ญาตกสฺส วา สาโลหิตสฺส วา อาโรเจติ.
ตสฺมึ มเต, วิสงฺเกโต โหติ. มูลฏฺโฐ มุจจฺ ติ ฯ
ทูต (คิด)ว่า “บัดนี้เรารู้ทางสวรรค์นี้แล้ว” ไม่บอกแก่บุคคลนั้น บอกแก่ญาติหรือสายโลหิตของตน.
เมื่อเขาตาย, ย่อมผิดที่หมาย. ภิกษุผู้เป็นต้นเดิมรอดตัวไป.
ทูโต ตเถว จินฺเตตฺวา สยํ สํวณฺณนาย วุตฺตํ กตฺวา มรติ. วิสงฺเกโตว ฯ
ทูตคิดอย่างนั้นแล ทำกิจทีก่ ล่าวไว้ในการพรรณนาเสียเอง ตายไป. ผิดที่หมายเหมือนกัน.
อนุทฺทิสฺส [554] ปน สาสเน อาโรจิเต, ยตฺตกา ทูตสฺส สํวณฺณนาย มรนฺติ, ตตฺตกา ปาณาติปาตา ฯ
แต่เมื่อภิกษุบอกข่าวไม่เจาะจง, เป็นปาณาติบาต ประมาณเท่าจำนวนมนุษย์ที่ตายไป ด้วยการพรรณนาของทูต.
สเจ มาตาปิตโร มรนฺติ, อานนฺตริยมฺปิ โหติ ฯ
ถ้ามารดาและบิดาตายไป, เป็นอนันตริยกรรมด้วย.
เลขาสํวณฺณนาย ฯ
ในเลขาสังวรรณนา (มีวินิจฉัยดังนี้):“เลขํ ฉินฺทตีติ ปณฺเณ วา โปตฺถเก วา อกฺขรานิ ลิขติ “โย สตฺถํ วา อาหริตวฺ า ปปาเต วา ปปติตฺวา
อญฺเญหิ วา อคฺคิปฺปเวสนอุทกปฺปเวสนาทีหิ อุปาเยหิ มรติ โส อิทญฺจีทญฺจ ลภตีติ วา ตสฺส ธมฺโม โหตีติ วา ฯ
ข้อว่า เลขํ ฉินฺทติ มีความว่า ภิกษุเขียนหนังสือลง ที่ใบไม้หรือที่ใบลานว่า “ผู้ใด ใช้ศัสตราฆ่าตัวตาย
หรือกระโดดเหวตาย หรือตายด้วยอุบายอย่างอื่น มีการกระโดดเข้าไฟและกระโดดน้ำเป็นต้น, ผู้นั้น จะได้สิ่งนี้ และสิ่งนี้”
หรือว่า “… เป็นความชอบของผู้นั้น.”
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เอตฺถาปิ ทุกฺกฏถุลฺลจฺจยปาราชิกา วุตตฺ นเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
แม้ใน(การเขียนหนังสือที่ไม่เจาะจง)นี้ บัณฑิตก็พึงทราบว่า เป็นทุกกฏ ถุลลัจจัย และปาราชิก โดยนัยดังกล่าวแล้วนั่นแล.
อุทฺทิสฺส ลิขิเต ปน, ยํ อุทฺทิสฺส ลิขิตํ, ตสฺเสว มรเณ ปาราชิกํ ฯ
แต่เมื่อภิกษุเขียนหนังสือเจาะจง, ตนเขียนเจาะจงบุคคลใด, เพราะผู้นั้นนั่นแลตาย เป็นปาราชิก.
พหู อุทฺทิสฺส ลิขิเต, ยตฺตกา มรนฺติ, ตตฺตกา ปาณาติปาตา ฯ
เมื่อเขียนหนังสือเจาะจงบุคคลหลายคน, เป็นปาณาติบาต มีประมาณเท่าจำนวนคนที่ตายไป.
มาตาปิตูนํ มรเณ อานนฺตริยํ ฯ
เพราะมารดาและบิดาตาย เป็นอนันตริยกรรม.
อนุทฺทิสฺส ลิขิเตปิ, เอเสว นโย ฯ
แม้ในหนังสือทีเ่ ขียนไม่เจาะจง ก็นัยนี้แล.
“พหู มรนฺตีติ วิปฏิสาเร อุปฺปนฺเน, ตํ โปตฺถกํ ฌาเปตฺวา วา, ยถา วา อกฺขรานิ น ปญฺญายนฺติ, ตถา กตฺวา มุจฺจติ ฯ
ภิกษุ, เมื่อเกิดความเดือดร้อนขึ้นว่า “(คนสัตว์)เป็นอันมากจะตาย”, จึงเผาใบลานนั้นเสีย
หรือทำโดยประการที่อกั ษรทั้งหลายจะไม่ปรากฏ ย่อมพ้นได้.
สเจ โส ปรสฺส โปตฺถโก โหติ, อุททฺ ิสฺส ลิขิโต วา โหตุ อนุทฺทิสฺส ลิขิโต วา, คหิตฏฺฐาเน ฐเปตฺวา มุจฺจติ ฯ
ถ้าใบลานนั้น เป็นของคนอื่น, ภิกษุจะเขียนหนังสือเจาะจงก็ตาม หรือเขียนไว้ไม่เจาะจงก็ตาม,
วางไว้ในทีท่ ี่ตนถือเอามา ย่อมพ้น.
สเจ มูเลน กีโต โหติ, โปตฺถกสฺสามิกานํ โปตฺถกํ, เยสํ หตฺถโต มูลํ คหิตํ, เตสํ มูลํ ทตฺวา มุจฺจติ ฯ
ถ้าใบลานนั้น ย่อมเป็นของที่เขาซื้อมาด้วยมูลค่า, เธอให้ใบลานแก่เจ้าของใบลานแล้ว
ให้มูลค่าแก่เหล่าชนผู้ที่ตนรับเอามูลค่าจากมือแล้ว ย่อมพ้นได้.
สเจ สมฺพหุลา “มรณวณฺณํ ลิขิสฺสามาติ เอกชฺฌาสยา หุตฺวา, เอโก ตาลรุกฺขํ อาโรหิตวฺ า ปณฺณํ ฉินฺทติ, เอโก อาหรติ,
เอโก โปตฺถกํ กโรติ, เอโก ลิขติ, เอโก, สเจ กณฺฏกเลขา โหติ, มสึ มกฺเขติ. มสึ มกฺเขตฺวา ตํ โปตฺถกํ สชฺเชตฺวา
สพฺเพว สภายํ วา อาปเณ วา ยตฺถ วา [555] ปน, เลขาทสฺสนโกตุหลกา พหู สนฺนิปตนฺติ, ตตฺถ ฐเปนฺติ ฯ
ถ้าภิกษุมากรูปด้วยกัน เป็นผู้อัธยาศัยร่วมกันว่า “พวกเราจักเขียนพรรณนาคุณความตาย ดังนี้
รูปหนึ่งขึ้นต้นตาลแล้ว ตัดใบตาล, รูปหนึ่งนำมา, รูปหนึ่งทำให้เป็นใบลาน, อีกรูปหนึ่งเขียน,
อีกรูปหนึ่ง, ถ้าเป็นการเขียนด้วยเหล็กจาร, ก็เอาเขม่าทา. ครั้นทาเขม่าแล้ว จัดใบลานนั้นเข้าเป็นผูก,
เธอทั้งหมดเทียว เอาไปวางไว้ที่สภา หรือที่รา้ นตลาด หรือในสถานที่ที่ประชาชนเป็นอันมากผู้แตกตื่นเพื่อดูหนังสือประชุมกัน .
ตํ วาจาเปตฺวา๑ สเจ เอโก มรติ, สพฺเพสํ ปาราชิกํ ฯ
ประชาชนอ่านหนังสือนั้นแล้ว, ถ้าตายไปคนเดียวไซร้, เป็นปาราชิกแก่ภิกษุทั้งหมด.

๑ วาเจตฺวา ฯ
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สเจ พหุกา มรนฺติ, วุตฺตสทิโสว นโย ฯ
ถ้าตายไปมากคนไซร้, ก็มีนัยเช่นเดียวกันกับที่กล่าวแล้วนั่นแล.
วิปฏิสาเร ปน อุปฺปนฺเน, ตํ โปตฺถกํ สเจ มญฺชุสาย โคเปนฺติ, อญฺโญ จ นํ ทิสฺวา นีหริตวฺ า ปุน พหูนํ ทสฺเสติ, เนว มุจฺจนฺติ ฯ
แต่เมื่อเกิดความเดือดร้อนขึ้น ถ้าภิกษุเหล่านั้น เอาใบลานนั้นเก็บไว้ในหีบ,
และมีผู้อื่นพบเห็นใบลานนั้น แล้วนำออกมาแสดงแก่ชนเป็นอันมากอีก, (เธอทั้งหมดนั้น) จะไม่พ้นเลย.
ติฏฺฐตุ มญฺชุสา. สเจปิ ตํ โปตฺถกํ นทิยา วา สมุทฺเท วา ขิปนฺติ วา โธวนฺติ วา ขณฺฑาขณฺฑํ วา ฉินฺทนฺติ อคฺคิมฺหิ วา ฌาเปนฺติ
ยาว สงฺฆฏิเตปิ ทุทฺโธเต ทุชฺฌาปิเต วา ปณฺเณ อกฺขรานิ ปญฺญายนฺติ, ตาว น มุจฺจนฺติ ฯ
หีบจงยกไว้, ถ้าแม้พวกเธอเหวีย่ งใบลานนัน้ ลง หรือล้าง ในแม่น้ำหรือทะเล หัน่ เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ หรือใส่ไฟเผา ก็ยงั ไม่พน้
ตราบเท่าที่ตวั หนังสือยังปรากฏอยู่ในใบลาน แม้ที่ยังเชื่อมต่อกันได้ซึ่งล้างไม่ดี หรือเผาไม่ดี.
ยถา ปน อกฺขรานิ น ปญฺญายนฺติ, ตเถว กเต, มุจฺจนฺตตี ิ ฯ
แต่เมื่อกระทำโดยประการที่อกั ษรทั้งหลายจะไม่ปรากฏเลย, จึงพ้นได้ แล.
[อธิบายขุดหลุมพรางให้คนตกตาย]
อิทานิ ถาวรปฺปโยคสฺส วิภาคทสฺสนตฺถํ วุตฺเตสุ โอปาตาทิมาติกานิทฺเทเสสุ ฯ
บัดนี้ (จะวินิจฉัย)ในนิเทศแห่งมาติกามีหลุมพรางเป็นต้น ที่(ท่านพระอุบาลี)กล่าวไว้ เพื่อแสดงวิภาคแห่งถาวรประโยค.
“มนุสฺสํ อุทฺทิสฺส โอปาตํ ขนตีติ
“อิตฺถนฺนาโม ปปติตวฺ า มริสฺสตีติ กญฺจิ มนุสฺสํ อุทฺทิสิตวฺ า, ยตฺถ โส เอกโก วิจรติ, ตตฺถ อาวาฏํ ขนติ ฯ
ข้อว่า มนุสฺสํ อุทฺทิสฺส โอปาตํ ขนติ ความว่า
ภิกษุขุดหลุมเจาะจงคนบางคนด้วยตั้งใจว่า “ผู้มีชื่อนี้ จะตกไปตาย” ในที่ที่ผู้นั้นเที่ยวไปแต่ลำพัง.
ขนนฺตสฺส, ตาว สเจปิ ชาตปฐวึ ขนติ, ปาณาติปาตสฺส ปโยคตฺตา ปโยเค ปโยเค ทุกฺกฏํ ฯ
ก่อนอื่น ถ้าแม้ขุดชาตปฐพี, เป็นทุกกฏทุกๆ ประโยคแก่ภิกษุผู้ขุด เพราะเป็นประโยคแห่งปาณาติบาต.
ยํ อุททฺ ิสฺส ขนติ, ตสฺส ทุกฺขุปฺปตฺติยา ถุลฺลจฺจยํ, มรเณ ปาราชิกํ ฯ
เป็นถุลลัจจัย เพราะก่อให้เกิดทุกข์แก่คนผู้ทตี่ นเจาะจงขุดไว้, เป็นปาราชิก เพราะเขาตาย.
อญฺญสฺมึ ปติตฺวา มเตปิ, อนาปตฺติ ฯ
เมื่อผู้อื่น แม้ตกไปตาย, ไม่เป็นอาบัติ.
สเจ อนุทฺทิสฺส “โยโกจิ มริสฺสตีติ ขนนฺโต โหติ, ยตฺตกา ปติตฺวา มรนฺติ, ตตฺตกา ปาณาติปาตา.
อานนฺตริยวตฺถูสุ จ อานนฺตริยํ, ถุลฺลจฺจยปาจิตตฺ ิยวตฺถูสุ ถุลฺลจฺจยปาจิตฺติยานิ ฯ
ถ้าขุดไว้ไม่เจาะจงด้วยคิดว่า “ผู้ใดใครผู้หนึ่งจักตาย” เป็นปาณาติบาตเท่าจำนวนสัตว์ที่ตกไปตาย,
เป็นอนันตริยกรรม ในเพราะวัตถุแห่งอนันตริยกรรม เป็นถุลลัจจัยและปาจิตตีย์ ในเพราะวัตถุแห่งถุลลัจจัยและปาจิตตีย์ .
พหู [556] ตตฺถ เจตนา. กตมาย ปาราชิกํ โหตีติ ฯ
ถามว่า “เจตนาใน(การขุดหลุม)นั้นมีมาก. เป็นปาราชิกด้วยเจตนาไหน?”
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“มหาอฏฺฐกถายํ ตาว วุตฺตํ “อาวาฏํ คมฺภรี โต จ อายามวิตฺถารโต จ ขนิตฺวา ปมาเณ ฐเปตฺวา ตจฺเฉตฺวา ปุญฺชติ ฺวา
ปํสุปจฺฉึ อุทธฺ รนฺตสฺส, สนฺนิฏฺฐาปิกา อตฺถสาธิกเจตนา มคฺคานนฺตรสทิสา ฯ
สเจปิ วสฺสสตสฺส อจฺจเยน ปติตฺวา อวสฺสํ มรณกสตฺโต โหติ. สนฺนิฏฺฐาปิกเจตนาเยว ปาราชิกนฺติ ฯ
แก้ว่า “ท่านกล่าวไว้ในมหาอรรถกถาก่อนว่า
‘เมื่อภิกษุขุดหลุม ทั้งโดยส่วนลึก ทั้งโดยส่วนยาวและกว้าง ได้ประมาณ๑ แล้วถากเซาะกองไว้ ใช้ปุ้งกี๋สำหรับใส่ฝุ่นโกยขึ้น,
เจตนาที่ยังอรรถให้สำเร็จซึ่งเป็นเหตุให้ตั้งขึ้น เป็นเช่นเดียวกันกับผลในลำดับแห่งมรรค.
ถ้าแม้ว่า โดยล่วงไปถึงร้อยปี จะมีสตั ว์ตกลงตายแน่นอน. เป็นปาราชิกด้วยเจตนาซึ่งเป็นเหตุให้ตั้งขึ้นนั่นเอง.”
มหาปจฺจริยํ ปน สงฺเขปฏฺฐกถายญฺจ “อิมสฺมึ อาวาเฏ ปติตฺวา มริสฺสตีติ เอกสฺมิมฺปิ กุทฺทาลปฺปหาเร ทินฺเน,
สเจ โกจิ ตตฺถ ปกฺขลิโต ปติตวฺ า มรติ, ปาราชิกเมว. สุตฺตนฺตกิ ตฺเถรา ปน สนฺนิฏฺฐาปิกเจตนํ คณฺหนฺตีติ วุตตฺ ํ ฯ
ส่วนในมหาปัจจรีและในสังเขปอรรถกถา ท่านกล่าวไว้วา่
“เมือ่ ภิกษุใช้จอบประหาร (ฟัน) แม้ครัง้ เดียว ด้วยคิดว่า ‘บุคคลจักตกทีห่ ลุมนัน้ ตาย’ ดังนี้, ถ้ามีใครๆ พลาดตกลงไปทีห่ ลุมนัน้ ตาย,
เป็นปาราชิกเหมือนกัน. ส่วนพวกพระเถระผู้ชำนาญในพระสูตร ยังยึดเอาเจตนาซึ่งเป็นเหตุให้ตั้งขึ้น (เป็นหลัก).”
เอโก โอปาตํ ขนิตฺวา “อสุกนฺนาม อาเนตฺวา อิธ ปาเตตฺวา มาเรหีติ อญฺญํ อาณาเปติ ฯ
ภิกษุรูปหนึ่งขุดหลุมพราง แล้วสั่งภิกษุรูปอื่นว่า “จงนำคนชื่อโน้นมาแล้ว ผลักให้ตกตาย ใน(หลุมพราง)นี.้ ”
โส ตํ ปาเตตฺวา มาเรติ, อุภินฺนํ ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุอื่นนั้น ยังผู้นั้นให้ตกตาย, เป็นปาราชิกทั้ง ๒ รูป.
อญฺญํ ปาเตตฺวา มาเรติ. สยํ ปติตฺวา มรติ. อญฺโญ อตฺตโน ธมฺมตาย ปติตวฺ า มรติ ฯ สพฺพตฺถ วิสงฺเกโต โหติ. มูลฏฺโฐ มุจฺจติ ฯ
ยังผู้อื่นให้ตกตาย. ตัวเองตกไปตาย. คนอื่นตกไปตายตามธรรมดาของตน.
ในทุกกรณีมีการผิดที่หมาย. ภิกษุผู้เป็นต้นเดิมรอดตัวไป.
“อสุโก อสุกํ อาเนตฺวา อิธ มาเรสฺสตีติ ขเตปิ เอเสว นโย ฯ
แม้ใน(หลุมพรางที่ภิกษุ)ขุดไว้ ด้วยคิดว่า “ภิกษุชื่อโน้น จักนำคนชือ่ โน้นมา ให้ (ตก) ตายในหลุมพรางนี้” ก็นัยนี้เหมือนกัน.
“มริตกุ ามา อิธ มริสฺสนฺตีติ ขนติ ฯ
(ภิกษุ)ขุดไว้ (ด้วยคิด)ว่า “(คนทั้งหลาย)ผู้อยากจะตาย จักตายใน(หลุมพราง)นี.้ ”
เอกสฺส มรเณ ปาราชิกํ ฯ พหุนฺนํ มรเณ อกุสลราสิ ฯ มาตาปิตูนํ มรเณ อานนฺตริยํ ฯ
ถุลฺลจฺจยปาจิตตฺ ิยวตฺถูสุ ถุลฺลจฺจยปาจิตฺติยานิ ฯ
เป็นปาราชิก เพราะ(คน)คนเดียวตาย. เป็นกองอกุศล เพราะ(คน)มากคนตาย. เป็นอนันตริยกรรม เพราะมารดาและบิดาตาย.
เป็นถุลลัจจัยและปาจิตตีย์ ในเพราะวัตถุแห่งถุลลัจจัยและปาจิตตีย์.

๑ ได้ขนาด
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“เย เกจิ มาเรตุกามา เต อิธ ปาเตตฺวา มาเรสฺสนฺตีติ ขนติ ฯ ตตฺถ ปาเตตฺวา มาเรนฺติ ฯ
เอกสฺมึ มเต, ปาราชิกํ ฯ พหูสุ, อกุสลราสิ ฯ
(ภิกษุ)ขุดไว้(ด้วยคิด)ว่า “ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งประสงค์จะฆ่าเขาให้ตาย จักผลักชนเหล่านั้น ให้ตกตายใน(หลุมพราง)นี้” ดังนี้.
พวกเขาผลัก ให้ตกตายในหลุมพรางนั้น. เมื่อตายคนเดียว เป็นปาราชิก. เมื่อมากคนตาย เป็นกองอกุศล.
อานนฺตริยาทิวตฺถูสุ อานนฺตริยาทีนิ ฯ
เป็นอนันตริยกรรมเป็นต้น ในเพราะวัตถุแห่งอนันตริยกรรมเป็นต้น.
อิธ จ อรหนฺตาปิ สงฺคหํ คจฺฉนฺติ ฯ
และแม้พระอรหันต์ทั้งหลาย ก็ถึงความสงเคราะห์เข้าใน(นัยหลัง)นี้ด้วย.
ปุริมนเย ปน เตสํ [557] มริตุกามตาย ปตนํ นตฺถีติ น สงฺคยฺหนฺติ ฯ
แต่ในนัยแรก กิริยาที่พระอรหันต์เหล่านั้นจะตกไปเพราะความเป็นผู้ใคร่จะตาย ย่อมไม่มี.
เพราะเหตุนั้น (พระอรหันต์ทั้งหลาย) ท่านจึงไม่สงเคราะห์เข้าด้วย.
ทฺวีสุปิ นเยสุ อตฺตโน ธมฺมตาย ปติตวฺ า มเต, วิสงฺเกโต ฯ
แม้ในนัยทั้งสอง เมื่อบุคคลตกไปตายตามธรรมดาของตน ย่อมมีการผิดที่หมาย.
“เยเกจิ อตฺตโน เวริเก เอตฺถ ปาเตตฺวา มาเรสฺสนฺตีติ ขนติ ฯ ตตฺถ จ เวริกา เวริเก ปาเตตฺวา มาเรนฺติ ฯ
ภิกษุคิดว่า “ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง จักผลักคนผู้มีเวรของตนให้ตกตาย ใน(หลุมพราง)นี้” แล้วขุดไว้.
และเหล่าชนผู้มีเวรกัน ก็ผลักคนมีเวร ให้ตกตายใน(หลุมพราง)นั้น.
เอกสฺมึ มาริเต, ปาราชิกํ ฯ พหูสุ, อกุสลราสิ ฯ
เมื่อถูกฆ่าตายคนเดียว, เป็นปาราชิก. เมื่อถูกฆ่าตายมากคน, เป็นกองอกุศล.
มาตริ วา ปิตริ วา อรหนฺเต วา เวริเกหิ อาเนตฺวา ตตฺถ มาริเต, อานนฺตริยํ ฯ
เมื่อมารดาหรือบิดา หรือพระอรหันต์ ถูกเหล่าชนผู้มีเวร นำมาฆ่าให้ตายใน(หลุมพราง)นั้น, เป็นอนันตริยกรรม,
อตฺตโน ธมฺมตาย มเตสุ, วิสงฺเกโต ฯ
เมื่อมารดาเป็นต้นเหล่านั้น ตายตามธรรมดาของตน, ย่อมมีการผิดที่หมาย.
โย ปน “มริตุกามา วา อมริตกุ ามา วา มาเรตุกามา วา อมาเรตุกามา วา เยเกจิ เอตฺถ ปติตา วา ปาติตา วา มริสฺสนฺตีติ
สพฺพถาปิ อนุทฺทิสฺเสว ขนติ, โย โย มรติ, ตสฺส ตสฺส มรเณน, ยถานุรูปํ กมฺมญฺจ ผุสติ อาปตฺติญฺจ อาปชฺชติ ฯ
ส่วนภิกษุรูปใด ขุดไว้มิได้เจาะจง แม้โดยประการทั้งปวงเลยว่า
“ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ผูอ้ ยากจะตายก็ดี ไม่อยากจะตายก็ดี ผู้ประสงค์จะฆ่าเขาก็ดี ไม่ประสงค์จะฆ่าก็ดี
จักตกไปตาย หรือถูกผลักให้ตกไปตาย ใน(หลุมพราง)นี,้ ” ภิกษุนั้นย่อมถูกต้องกรรม และย่อมต้องอาบัติ ตามสมควร
เพราะความตายของบุคคลผู้ที่ตายไปนั้นๆ.
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สเจ คพฺภินี ปติตวฺ า สคพฺภา มรติ, เทฺว ปาณาติปาตา ฯ
ถ้าสตรีมีครรภ์ ตกไป ตายทั้งกลม๑ เป็นปาณาติบาต ๒ กระทง.
คพฺโภเยว วินสฺสติ, เอโก. คพฺโภ น วินสฺสติ มาตา มรติ, เอโกเยว ฯ
เฉพาะสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์เท่านั้นพินาศไป, เป็นปาณาติบาตกระทงเดียว.
สัตว์เกิดในครรภ์ไม่พินาศ แต่มารดาตาย, เป็นปาณาติบาตกระทงเดียวเหมือนกัน.
โจเรหิ อนุพทฺโธ ปติตวฺ า มรติ, โอปาตขนกสฺเสว ปาราชิกํ ฯ โจรา ตตฺถ ปาเตตฺวา มาเรนฺติ, ปาราชิกเมว ฯ
คนถูกพวกโจรไล่ติดตาม ตกไปตาย, เป็นปาราชิกแก่ภิกษุผู้ขุดหลุมพรางเช่นกัน.
พวกโจรตกลงไปตายในหลุมพรางนั้น เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
ตตฺถ ปติตํ พหิ นีหริตวฺ า มาเรนฺติ, ปาราชิกเมว ฯ
พวกโจรนำผูต้ กไปในหลุมพรางนั้นออกไปภายนอก แล้วฆ่าให้ตาย, เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
กสฺมา ฯ โอปาเต ปติตปฺปโยเคน คหิตตฺตา ฯ
ถามว่า “เพราะเหตุไร?” แก้ว่า “เพราะเขาถูกพวกโจรจับได้ ก็เพราะประโยคที่ตกไปในหลุมพราง.”
โอปาตโต นิกฺขมิตวฺ า เตเนวาพาเธน มรติ, ปาราชิกเมว ฯ
ผู้ที่ตกหลุมพราง ออกมาจากหลุมพรางได้แล้วตายไป ด้วยความเจ็บไข้นั้นนั่นแล, เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
พหูนิ วสฺสานิ อติกฺกมิตฺวา ปุน กุปิเตน เตเนวาพาเธน มรติ, ปาราชิกเมว ฯ
ครั้นล่วงเลยมาหลายปีแล้ว จึงตายเพราะความเจ็บไข้นั้นนั่นเองซึ่งกำเริบขึ้นอีก, เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
โอปาเต ปตนปจฺจยา อุปฺปนฺนโรเคน คิลานสฺเสว อญฺโญ โรโค อุปฺปชฺชติ.
โอปาตโรโค พลวตโร โหติ. เตน มเตปิ, โอปาตขนโก น มุจฺจติ ฯ
โรคชนิดอื่นเกิดแทรกขึ้นแก่บุคคลผู้ป่วยไข้ ด้วยโรคที่เกิดขึ้นเพราะมีการตกไปในหลุมพรางนั้นเป็นปัจจัยนั่นแล.
แต่โรคที่เกิดขึ้นเพราะหลุมพราง เป็นของมีกำลังกว่า. แม้เมื่อเขาตายเพราะโรคที่เกิดขึ้นนั้น, ภิกษุขุดหลุมพราง ย่อมไม่พ้น.
[558] สเจ ปจฺฉา อุปฺปนฺนโรโค พลวา โหติ, เตน มเต, มุจจฺ ติ ฯ

อุโภหิ มเต, น มุจฺจติ ฯ

ถ้าโรคที่เกิดขึ้นภายหลัง เป็นของมีกำลังไซร้, เมื่อผู้นั้นตายเพราะโรคที่เกิดขึ้นภายหลัง, เธอรอดตัว.
เมื่อผู้นั้นตายด้วยโรคทั้ง ๒ ชนิด, ไม่พ้น.
โอปาเต อุปปาติกมนุสฺโส นิพฺพตฺตติ ฺวา อุตตฺ ริตุํ อสกฺโกนฺโต มรติ, ปาราชิกเมว ฯ
มนุษย์ผู้ผุดเกิด ในหลุมพราง ครั้นเกิดแล้วไม่สามารถจะขึ้นได้ ก็ตายไป, เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
[มติพระเถระสองรูป ในการขุดหลุมพราง]
| “มนุสฺสํ อุทฺทิสฺส ขเต ยกฺขาทีสุ ปติตวฺ า มเตสุ, อนาปตฺติ ฯ
พระอุปติสสเถระ กล่าวว่า “เมื่อยักษ์เป็นต้น ตกไปตายในหลุมพรางที่ภิกษุขุดไว้เจาะจงมนุษย์ ไม่เป็นอาบัติ.
๑ กร่อนมาจากคำว่า “ตายท้องกลม” คือ ตายพร้อมทั้งครรภ์ คือลูกในท้อง.
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ยกฺขาทโย อุทฺทิสฺส ขเต มนุสฺสาทีสุ มรนฺเตสุปิ เอเสว นโย ฯ
ในมนุษย์เป็นต้น แม้ตายอยู่ในหลุมพราง ที่ภกิ ษุขุดไว้เจาะจงยักษ์เป็นต้น ก็นัยนั่นแล.
ยกฺขาทโย อุทฺทิสฺส ขนนฺตสฺส ปน ขนเนปิ เตสํ ทุกฺขุปฺปตฺติยมฺปิ ทุกฺกฏเมว. มรเณ วตฺถุวเสเนว ถุลฺลจฺจยํ วา ปาจิตฺติยํ วา ฯ
แต่เป็นทุกกฏทีเดียว แก่ภกิ ษุผขู้ ดุ เจาะจงยักษ์เป็นต้น เพราะการขุดบ้าง เพราะก่อทุกข์ให้เกิดขึน้ แก่(ยักษ์เป็นต้น)เหล่านัน้ บ้าง.
เพราะ (ยักษ์เป็นต้น) ตาย เป็นถุลลัจจัยหรือปาจิตตีย์ ตามอำนาจแห่งวัตถุทีเดียว.
อนุทฺทิสฺส ขเต โอปาเต ยกฺขรูเปน วา เปตรูเปน วา ปตติ ติรจฺฉานรูเปน มรติ.
ปตนรูปญฺจ ปมาณํ ตสฺมา ถุลฺลจฺจยนฺติ อุปติสฺสตฺเถโร ฯ |
(สัตว์)ตกลงในหลุมพรางที่ภิกษุขุดไว้มิได้เจาะจง โดยรูปยักษ์ หรือรูปเปรต ตายไป โดยรูปสัตว์ดิรจั ฉาน.
ก็รูปทีต่ กไป ย่อมเป็นประมาณ เพราะฉะนั้น จึงเป็นถุลลัจจัย.”
“มรณรูปํ ปมาณํ ตสฺมา ปาจิตตฺ ิยนฺติ ปุสฺสเทวตฺเถโร ฯ
พระปุสสเทวเถระ กล่าวว่า “รูปที่ตายเป็นประมาณ เพราะฉะนั้น จึงเป็นปาจิตตีย์.”
ติรจฺฉานรูเปน ปติตฺวา ยกฺขรูปเปตรูเปน มเตปิ เอเสว นโย ฯ
แม้ในสัตว์ทตี่ กไปด้วยรูปสัตว์ดิรัจฉาน แล้วตายด้วยรูปยักษ์และรูปเปรต ก็นัยนั่นเหมือนกัน.
โอปาตขนโก โอปาตํ อญฺญสฺส วิกกฺ ีณาติ วา มุธา วา เทติ.
โย โย ปติตฺวา มรติ, ตปฺปจฺจยา ตสฺเสว อาปตฺติ จ กมฺมพนฺโธ จ. เยน ลทฺโธ, โส นิทฺโทโสติ ฯ
ภิกษุผู้ขุดหลุมพราง ขายหรือให้เปล่า ซึ่งหลุมพราง แก่ภิกษุอื่น.
ภิกษุนั้นแลยังต้องอาบัติ และมีข้อผูกพันทางกรรม เพราะมีผตู้ กตายเป็นปัจจัย. ผู้ที่ได้หลุมพราง ไม่มีโทษแล.
“เอวํ ปติตา อุตฺตริตุํ สกฺโกนฺตา น นสฺสิสฺสนฺติ สุอุทฺธรา ภวิสฺสนฺตตี ิ
ตํ โอปาตํ คมฺภีรตรํ วา อุตตฺ านตรํ วา ทีฆตรํ วา รสฺสตรํ วา วิตฺถตรํ วา สมฺพาธตรํ วา กโรติ.
อุภินฺนมฺปิ อาปตฺติ จ กมฺมพนฺโธ จ ฯ
ภิกษุผู้ได้ (หลุมพราง) แล้วคิดว่า “สัตว์ผตู้ กไปอย่างนี้ ยังอาจขึ้นได้ จักไม่พินาศ จักทรงตัวขึ้นได้ง่าย”
จึงทำหลุมพรางนั้น ให้ลึกลงไป หรือให้ตื้นขึ้น ให้ยาวออกไป หรือให้สั้นเข้า ให้กว้างออกไป หรือให้แคบเข้า,
ต้องอาบัติ และมีข้อผูกพันทางกรรมด้วยกัน แม้ทั้ง ๒ รูป.
“พหู มรนฺตีติ วิปฏิสาเร อุปฺปนฺเน, โอปาตํ ปํสุนา ปูเรติ ฯ
เมื่อเกิดวิปฏิสารขึ้นว่า “(คนสัตว์)จะตายกันมาก”, จึงกลบหลุมพรางให้เต็มด้วยดิน.
สเจ โกจิ ปํสุมฺหิ ปติตฺวา มรติ, ปูเรตฺวาปิ น มุจจฺ ติ ฯ
ถ้าสัตว์ไรๆ ยังตกไปในดินตายได้, แม้กลบให้เต็มแล้ว ก็ไม่พ้น.
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เทเว วสฺสนฺเต, กทฺทโม โหติ. ตตฺถ ลคฺคิตฺวา มเตปิ,
รุกฺโข วา ปตนฺโต วาโต วา วสฺโสทกํ วา ปํสุํ หรติ [559]
กนฺทมูลตฺถํ วา ปฐวึ ขนนฺตา ตตฺถ อาวาฏํ กโรนฺติ. ตตฺถ สเจ โกจิ ลคฺคิตวฺ า วา ปติตฺวา วา มรติ, มูลฏฺโฐ น มุจฺจติ ฯ
เมื่อฝนตก, มีโคลน, แม้เมื่อสัตว์ไรๆ ติดตายใน(โคลน)นั้น, ต้นไม้ล้มก็ดี ลมพัดก็ดี น้ำฝนตกก็ดี พัดพาดินไป.
หรือพวกขุดแผ่นดินเพื่อเหง้ามัน ขุดเป็นหลุมบ่อไว้ใน(ที่)นั้น.
ถ้าสัตว์ไรๆ ติดหรือตกไปตายในหลุมนั้น, ภิกษุผู้เป็นต้นเดิมยังไม่พ้น.
ตสฺมึ ปน โอกาเส มหนฺตํ ตฬากํ วา โปกฺขรณึ วา กาเรตฺวา เจติยํ วา ปติฏฺฐาเปตฺวา โพธึ วา โรเปตฺวา
อาวาสํ วา สกฏมคฺคํ วา การาเปตฺวา มุจจฺ ติ ฯ
แต่ในโอกาสนั้น ภิกษุให้ทำบึงหรือสระบัวใหญ่ให้ประดิษฐานเจดีย์
ปลูกต้นโพธิ์หรือให้สร้างวัด หรือให้ทำทางเกวียนแล้ว จึงพ้นได้.
ยทาปิ ถิรํ กตฺวา ปูริเต โอปาเต รุกฺขาทีนํ มูลานิ มูเลหิ สํสพิ ฺพติ านิ โหนฺติ. ชาตปฐวี ชาตา, ตทาปิ มุจจฺ ติ ฯ
แม้ในกาลใด ต้นไม้เป็นต้น ในหลุมพรางอันถูกกลบเต็มทำให้แน่นแล้ว รากต่อรากเกี่ยวพันกัน. เกิดชาตปฐพี,
แม้ในกาลนั้นก็พ้นได้.
สเจปิ นที อาคนฺตฺวา โอปาตํ หรติ. เอวมฺปิ มุจจฺ ตีติ
ถ้าแม้แม่น้ำหลากมาลบล้างหลุมพรางเสีย. แม้อย่างนั้น จึงพ้นได้แล.
อยํ ตาว โอปาตกถา ฯ
กถาว่าด้วยหลุมพรางเท่านี้ก่อน.
[ว่าด้วยการดักบ่วงของภิกษุ]
โอปาตสฺเสว ปน อนุโลเมสุ ปาสาทีสุปิ
โย ตาว ปาสํ โอเฑติ “เอตฺถ พชฺฌิตฺวา สตฺตา มริสฺสนฺตตี ิ,
อวสฺสํ พชฺฌนกสตฺตานํ วเสน หตฺถา มุตฺตมตฺเต, ปาราชิกานนฺตริยถุลฺลจฺจยปาจิตฺติยานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
ก็(พึงทราบวินิจฉัย) แม้ในบ่วงเป็นต้น อันอนุโลมแก่หลุมพรางนั่นแล (ดังต่อไปนี้):ภิกษุรูปใด ดักบ่วงไว้ก่อน ด้วยคิดว่า “สัตว์ทั้งหลายจักติดในบ่วงนี้ตาย” เมื่อบ่วงพอพ้นไปจากมือ พึงทราบว่าเป็นปาราชิก
อนันติยกรรม ถุลลัจจัย และปาจิตตีย์ แก่ภกิ ษุรูปนั้นแน่นอน ด้วยอำนาจสัตว์ที่ติด (บ่วง).
อุทฺทิสฺส กเต
ยํ อุททฺ ิสฺส โอฑิโต, ตโต อญฺเญสํ พนฺธเน อนาปตฺติ ฯ
ใน(บ่วง)ที่ภิกษุทำเจาะจงไว้ (มีวินิจฉัยดังนี้):(บ่วง)ที่ภิกษุดกั เจาะจงสัตว์ตัวใดไว้ เพราะสัตว์เหล่าอื่นจากสัตว์ตัวนั้นมาติด ไม่เป็นอาบัติ.
ปาเส มูเลน วา มุธา วา ทินฺเนปิ, มูลฏฺฐสฺเสว กมฺมพนฺโธ ฯ
แม้เมื่อภิกษุจำหน่ายบ่วงไป ด้วยมูลค่าหรือให้เปล่าก็ตาม, ข้อผูกพันทางกรรม ย่อมมีแก่ภิกษุผู้เป็นต้นเดิมเช่นกัน.
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สเจ, เยน ลทฺโธ, โส อุคฺคลิตํ วา ปาสํ สณฺฐเปติ, ปสฺเสน วา คจฺฉนฺเต ทิสฺวา วตึ กตฺวา สมฺมุเข ปเวเสติ,
ถทฺธตรํ วา ปาสยฏฺฐึ ฐเปติ, ทฬฺหตรํ วา ปาสรชฺชุํ พนฺธติ, ถิรตรํ วา ขาณุกํ อาโกฏฺเฏติ, อุโภปิ น มุจฺจนฺติ ฯ
ถ้าภิกษุผู้ได้บ่วงไป ดักบ่วงเคลื่อนที่ได้ไว้, หรือเห็นพวกสัตว์เดินไปข้างๆ จึงทำรั้วกั้นไว้ ต้อนสัตว์ให้เข้าไปตรงหน้า,
หรือจัดคันบ่วงไว้ให้แข็งแรง, หรือผูกเชือกบ่วงไว้ให้มั่นขึ้น, หรือตอกหลักไว้ให้มั่นคง, เธอทั้ง ๒ รูป ไม่พ้น.
สเจ วิปฏิสาเร อุปฺปนฺเน, ปาสํ อุคฺคลาเปตฺวา คจฺฉติ.
ตํ ทิสฺวา ปุน อญฺเญ สณฺฐเปนฺติ. พทฺธา พทฺธา มรนฺติ. มูลฏฺโฐ [560] น มุจฺจติ ฯ
ถ้าเมื่อเกิดความเดือดร้อนขึ้น, เธอจึงรูดบ่วงให้หลุดออก แล้วไปเสีย.
คนเหล่าอืน่ พบเห็น(บ่วงทีร่ ดู ออกแล้ว)นัน้ เอาดักไว้อกี . (สัตว์ทง้ั หลาย)ทีต่ ดิ (บ่วง) แล้วๆ ตายไป. ภิกษุผเู้ ป็นต้นเดิม ไม่พน้ ไปได้.
สเจ ปน เตน ปาสยฏฺฐิ สยํ อกตา โหติ, คหิตฏฺฐาเน ฐเปตฺวา มุจฺจติ ฯ
แต่ถ้าคันบ่วง อันเธอผู้เป็นต้นเดิมนั้น ไม่ได้ทำไว้เอง, เธอวางไว้ในที่ที่ตนรับมา ย่อมพ้น.
ตตฺถ ชาตกยฏฺฐึ ฉินฺทิตวฺ า มุจฺจติ ฯ สยํ กตยฏฺฐึ ปน โคเปนฺโตปิ น มุจจฺ ติ ฯ
เธอตัดไม้คันบ่วงซึ่งเกิดอยู่ในสถานที่นั้นเสีย ย่อมพ้น. แต่แม้เมื่อเธอเก็บรักษาไม้คันบ่วงที่ตนทำเองไว้ ย่อมไม่พ้น.
ยทิ หิ ตํ อญฺโญ คณฺหิตฺวา ปาสํ สณฺฐเปติ, ตปฺปจฺจยา มรนฺเตสุ, มูลฏฺโฐ น มุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ ถ้าภิกษุรูปอื่นถือเอา(ไม้คันบ่วง)นั้น ไปดักบ่วงไว้อีกไซร้,
เมื่อสัตว์ทั้งหลายตายไป เพราะมีการดักบ่วงนั้นเป็นปัจจัย, ภิกษุผู้เป็นต้นเดิม ย่อมไม่พ้น.
สเจ ตํ ฌาเปตฺวา อลาตํ กตฺวา ฉฑฺเฑติ, เตน อลาเตน ปหารํ ลทฺธา มรนฺเตสุปิ, น มุจฺจติ ฯ
สพฺพโส ปน ฌาเปตฺวา วา นาเสตฺวา วา มุจฺจติ ฯ
ถ้าเธอเผาคันบ่วงนั้น ทำให้เป็นดุ้นไฟแล้วทิ้งเสีย, แม้เมื่อสัตว์ทั้งหลาย ได้การประหารด้วยดุ้นไฟนั้นตายไป, ย่อมไม่พ้น.
แต่เผาหรือทำให้เสียหายไป โดยประการทั้งปวง ย่อมพ้น.
ปาสรชฺชุมฺปิ อญฺเญหิ วฏฺฏิตํ คหิตฏฺฐาเน ฐเปตฺวา มุจฺจติ ฯ
เธอวางแม้เชือกบ่วงที่คนเหล่าอื่นฟั่นเสร็จแล้วไว้ในที่ทตี่ นรับมา ย่อมพ้น.
รชฺชุเก ลภิตวฺ า สยํ วฏฺฏติ ํ อุพฺพฏฺเฏตฺวา วาเก ลภิตวฺ า วฏฺฏิตํ หิราหิรํ กตฺวา มุจฺจติ ฯ
เธอได้เชือกมาแล้ว คลี่เกลียวทีเ่ ขาฟั่นไว้ออกเสียเอง
(หรือ) ทำเชือกที่ตนได้ปอมาแล้วฟั่นไว้ ให้เป็นชิ้นน้อยและชิ้นใหญ่ ย่อมพ้น.
อรญฺญโต ปน สยํ วาเก อาหริตฺวา วฏฺฏติ ํ โคเปนฺโตปิ น มุจฺจติ ฯ สพฺพโส ปน ฌาเปตฺวา วา นาเสตฺวา วา มุจฺจติ ฯ
แต่แม้เมื่อเธอเก็บรักษาเชือกทีต่ นเองนำปอมาจากป่าฟั่นไว้ ย่อมไม่พ้น.
แต่เผาหรือทำให้เสียหายไปโดยประการทั้งปวง ย่อมพ้น.
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[ว่าด้วยการใช้ฟ้าถล่มดักสัตว์ของภิกษุ]
อทูหลํ สชฺเชนฺโต จตูสุ ปาเทสุ อทูหลมญฺจํ ฐเปตฺวา ปาสาเณ อาโรเปติ, ปโยเค ปโยเค ทุกฺกฏํ ฯ
ภิกษุเมื่อจัดแจงฟ้าถล่ม๑ วางเตียงฟ้าถล่มไว้บนเท้าทั้ง ๔ ยกหินขึ้น เป็นทุกกฏทุกๆ ประโยค.
สพฺพสชฺชํ กตฺวา, หตฺถโต มุตตฺ มตฺเต,
อวสฺสํ อชฺโฌตฺถริตพฺพกสตฺตานํ วเสน อุทฺทิสฺสานุทฺทิสฺสกานุรูเปน ปาราชิกาทีนิ เวทิตพฺพานิ ฯ
เมื่อทำการตระเตรียมทุกอย่างแล้ว, พอฟ้าถล่มพ้นไปจากมือ, พึงทราบว่าเป็นปาราชิกเป็นต้น
ตามสมควรแก่ประโยคที่ทำเจาะจงและไม่เจาะจง ด้วยอำนาจแห่งพวกสัตว์ที่จะพึงถูกทับแน่นอน.
อทูหเล มูเลน วา มุธา วา ทินฺเนปิ, มูลฏฺฐสฺเสว กมฺมพนฺโธ ฯ
แม้เมื่อภิกษุจำหน่ายฟ้าถล่ม ด้วยมูลค่า หรือให้เปล่าก็ตาม, ข้อผูกพันทางกรรม ย่อมมีแก่ภิกษุผู้เป็นต้นเดิมทีเดียว.
สเจ, เยน ลทฺธํ, โส ปติตํ วา อุกฺขิปติ อญฺเญปิ ปาสาเณ อาโรเปตฺวา ครุกตรํ วา กโรติ
ปสฺเสน วา คจฺฉนฺเต ทิสฺวา วตึ กตฺวา อทูหเล ปเวเสติ, อุโภปิ น มุจฺจนฺติ ฯ
ถ้าภิกษุผู้ได้ฟ้าถล่มไป ยกฟ้าถล่มที่ตกขึ้นไว้ หรือยกหินแม้ก้อนอื่นขึ้น ทำให้มีน้ำหนักกว่า
หรือเห็นพวกสัตว์เดินไปข้างๆ ทำรั้วกั้นไว้ต้อนสัตว์ให้เข้าไปที่ฟา้ ถล่ม, เธอทั้ง ๒ รูป ย่อมไม่พ้น.
สเจ วิปฏิสาเร อุปฺปนฺเน, อทูหลํ ปาเตตฺวา คจฺฉติ, ตํ ทิสวฺ า อญฺโญ สณฺฐเปติ, มูลฏฺโฐ [561] น มุจฺจติ ฯ
ถ้าเมื่อเกิดความเดือดร้อนขึ้น, เธอจงทำฟ้าถล่มให้ตกแล้ว ไปเสีย, ภิกษุรูปอื่นพบเห็นฟ้าถล่มที่ตกแล้วนั้น ก็ตั้งดักไว้อีก,
ภิกษุผู้เป็นต้นเดิม ไม่พ้น.
ปาสาเณ ปน คหิตฏฺฐาเน ฐเปตฺวา อทูหลปาเท จ ปาสยฏฺฐิยํ วุตฺตนเยน คหิตฏฺฐาเน วา ฐเปตฺวา ฌาเปตฺวา วา มุจฺจติ ฯ
ภิกษุวางก้อนหินไว้ในที่ทตี่ นรับมา และวางขาฟ้าถล่มไว้ในที่ทตี่ นรับมา หรือเผาเสียโดยนัยดังกล่าวไว้แล้วในคันบ่วง ย่อมพ้น.
สูลํ โรเปนฺตสฺสาปิ, สพฺพสชฺชํ กตฺวา, หตฺถโต มุตฺตมตฺเต,
สูลมุเข ปติตวฺ า อวสฺสํ มรณกสตฺตานํ วเสน อุทฺทิสฺสานุทฺทิสฺสานุรูปโต ปาราชิกาทีนิ เวทิตพฺพานิ ฯ
แม้เมื่อภิกษุปักหลาว, พอทำการตระเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้ว, พ้นจากมือ, พึงทราบว่า เป็นปาราชิกเป็นต้น
โดยสมควรแก่ประโยคทีท่ ำเจาะจงและไม่เจาะจง ด้วยอำนาจแห่งพวกสัตว์ทจี่ ะตกไปตายบนคมหลาวแน่นอน.
สูเล มูเลน วา มุธา วา ทินฺเนปิ, มูลฏฺฐสฺเสว กมฺมพนฺโธ ฯ
แม้เมื่อภิกษุจำหน่ายหลาว ด้วยมูลค่า หรือให้เปล่าก็ตาม, ข้อผูกพันทางกรรม ย่อมมีแก่ภิกษุผู้เป็นต้นเดิมเช่นกัน.

๑ ดู ฟ้าทับเหว (คลิก)
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สเจ, เยน ลทฺธํ, โส “เอกปฺปหาเรเนว มริสฺสนฺตตี ิ ติขิณตรํ วา กโรติ.
“ทุกฺขํ มริสฺสนฺตีติ กุณฺฐตรํ วา กโรติ. “อุจฺจนฺติ สลฺลกฺเขตฺวา นีจตรํ วา “นีจนฺติ สลฺลกฺเขตฺวา อุจฺจตรํ วา ปุน โรเปติ.
วงฺกํ วา อุชกุ ํ อติอุชุกํ วา อีสกํ โปณํ กโรติ, อุโภปิ น มุจฺจนฺติ ฯ
ถ้าภิกษุผู้ได้หลาวไป แต่งหลาวให้คมกริบ ด้วยคิดว่า “สัตว์ทั้งหลาย จักตายด้วยการประหารครั้งเดียวเท่านั้น”
หรือแต่งหลาวให้ทื่อเข้า ด้วยคิดว่า “สัตว์ทั้งหลาย จักตายเป็นทุกข์”
หรือกำหนดว่า “หลาวสูงไป” ปักให้ต่ำลง หรือกำหนดว่า “หลาวต่ำไป” ปักให้สูงขึ้นอีก
หรือดัดที่คดให้ตรง หรือดัดที่ตรงเกินไปให้โค้งนิดหน่อย, เธอทั้ง ๒ รูปไม่พ้น.
สเจ ปน “อฏฺฐาเน ฐิตนฺติ อญฺญสฺมึ ฐาเน ฐเปติ.
ตญฺเจ มารณตฺถาย อาทิโต ปภูติ ปริเยสิตวฺ า กตํ โหติ, มูลฏฺโฐ น มุจฺจติ ฯ
ก็ถ้าเธอ(เห็น)ว่า “ไว้ในที่ไม่เหมาะ แล้วเอาไปปักไว้ในที่อื่น,
ถ้าหลาวนั้น ย่อมเป็นของที่เธอแสวงหามาทำไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อต้องการฆ่าให้ตาย, ภิกษุผู้เป็นต้นเดิม ไม่พ้น.
อปริเยสิตฺวา ปน กตเมว ลภิตวฺ า อาโรปิเต, มูลฏฺโฐ มุจฺจติ ฯ
แต่เมื่อมิได้แสวงหา ได้ของที่เขาทำไว้แล้วนั่นแล ยกขึ้นไว้, ภิกษุผู้เป็นต้นเดิม ย่อมพ้น.
วิปฺปฏิสาเร อุปฺปนฺเน, ปาสยฏฺฐิยํ วุตฺตนเยน คหิตฏฺฐาเน วา ฐเปตฺวา ฌาเปตฺวา วา มุจฺจติ ฯ
เมื่อเกิดความเดือดร้อนขึ้น, เธอวางหลาวไว้ในทีท่ ี่ตนรับมา หรือเผาเสีย โดยนัยดังกล่าวไว้แล้วในคันบ่วง ย่อมพ้น.
[ลอบวางศัสตราไว้ในวัตถุสำหรับพิง]
“อปสฺเสเน สตฺถํ วาติ เอตฺถ
ในคำว่า อปสฺเสเน สตฺถํ วา นี้ (มีวินิจฉัยดังนี้):อปสฺเสนนฺนาม นิจฺจปริโภโค มญฺโจ วา ปีฐํ วา อปสฺเสนผลกํ วา ทิวาฏฺฐาเน นิสีทนฺตสฺส อปสฺเสนกตฺถมฺโภ วา
ตตฺถ ชาตกรุกฺโข วา จงฺกเม อปสฺสาย ติฏฺฐนฺตสฺส อาลมฺพนรุกฺโข วา อาลมฺพนผลกํ วา.
สพฺพมฺเปตํ อปสฺสนียฏฺเฐน อปสฺเสนํ นาม ฯ
ชื่อว่า ทีพ่ ิง ได้แก่ เตียง หรือตั่ง หรือกระดานสำหรับพิง ที่ใช้เป็นนิจ หรือเสาสำหรับพิง ของภิกษุผู้นั่งพักอยูใ่ นที่พักกลางวัน
หรือต้นไม้ซึ่งเกิดอยู่ในที่นั้น หรือต้นไม้สำหรับยึดเหนี่ยว ของภิกษุผู้ยินพิงอยูใ่ นที่จงกรม หรือกระดานสำหรับยึดเหนี่ยว.
วัตถุมีเตียงเป็นต้นนั้นแม้ทั้งหมด ชื่อว่าทีพ่ ิง เพราะอรรถว่า เป็นที่ตั้งแห่งการพิง (เป็นที่ตั้งแห่งการมองไม่เห็น).
ตสฺมึ อปสฺเสเน, ยถา [562] อปสฺสยนฺตํ วิชฺฌติ วา ฉินฺทติ วา,
ตถา กตฺวา วาสีผรสุสตฺติอารกณฺฏกาทีนํ อญฺญตรํ สตฺถํ ฐเปติ, ทุกฺกฏํ ฯ
ภิกษุทำเหมือนอย่างคนแทงหรือฟันบุคคลที่ไม่เห็น
วางบรรดาศัสตราชนิดใดชนิดหนึ่ง มีมีด ขวาน หอก เหล็กแหลม และหนามเป็นต้นไว้ในที่สำหรับพิงนั้น เป็นทุกกฏ.
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ธุวปริโภคฏฺฐาเน นิราสงฺกสฺส นิสีทโต วา นิปชฺชโต วา อปสฺสยนฺตสฺส วา,
สตฺถสมฺผสฺสปจฺจยา ทุกฺขุปฺปตฺติยา ถุลฺลจฺจยํ. มรเณ ปาราชิกํ ฯ
เมื่อผู้หมดความสงสัย นั่ง หรือนอน หรือพิงอยู่ ในสถานที่ใช้ประจำ,
เป็นถุลลัจจัย เพราะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้น ซึ่งมีความถูกต้องศัสตราเป็นปัจจัย. เป็นปาราชิก ในเพราะเขาตาย.
ตญฺเจ อญฺโญปิ ตสฺส เวรี ภิกฺขุ วิหารจาริกญฺจรนฺโต ทิสฺวา
“อิมสฺส มญฺเญ มารณตฺถาย อิมํ นิกฺขิตตฺ ํ. สาธุ สุฏฺฐุ มรตูติ อภินนฺทนฺโต คจฺฉติ, ทุกฺกฏํ ฯ
ถ้าภิกษุผู้มีเวรของเธอนั้น แม้รูปอื่น เที่ยวจาริกไปในวิหาร พบเห็นศัสตรานั้นแล้ว
ยินดีอยู่วา่ “ชะรอยศัสตรานี้เป็นของที่เธอรูปนี้วางไว้ เพื่อเป็นเครื่องสังหาร, ดีละ จงตายให้สนิทเถิด” เดินไปเป็นทุกกฏ.
สเจ ปน โสปิ “ตตฺถ เอวํ กเต, สุกตํ ภวิสฺสตีติ ติขิณตราทิกรเณน กิญจฺ ิ กมฺมํ กโรติ, ตสฺสปิ ปาราชิกํ ฯ
แต่ถ้าภิกษุผู้มีเวรแม้รูปนั้น คิดว่า “เมื่อเธอทำศัสตรานั้น ไว้อย่างนั้น ในที่นั้นแล้ว จักเป็นอันเธอทำไว้ดีแล้ว”
จึงทำกรรมบางอย่าง ด้วยการทำศัสตราให้คมกริบเป็นต้น, เป็นปาราชิกแม้แก่เธอผู้มีเวรรูปนั้น.
สเจ ปน “อฏฺฐาเน ฐิตนฺติ อุทธฺ ริตฺวา อญฺญสฺมึ ฐาเน ฐเปติ, ตทตฺถเมว กตฺวา ฐปิเต, มูลฏฺโฐ น มุจฺจติ ฯ
แต่ถ้าภิกษุผู้มีเวร(เห็น)ว่า “เธอรูปนั้นวางศัสตราไว้ในที่ไม่เหมาะ” จึงยกขึ้นมาวางไว้ในที่อื่น,
เมื่อเธอทำแล้ววางไว้ เพื่อประโยชน์นั้นๆ เอง, ภิกษุผู้เป็นต้นเดิม ย่อมไม่พ้น.
ปากติกํ ลภิตวฺ า ฐปิตํ โหติ, มุจฺจติ ฯ
ภิกษุได้ศัสตราแล้ววางไว้ตามปกติเดิม, ย่อมพ้น.
ตํ อปเนตฺวา อญฺญํ ติขิณตรํ ฐเปติ, มูลฏฺโฐ มุจฺจเตว ฯ
ภิกษุนำศัสตรานั้นออกไปเสีย แล้วจึงเอาศัสตราอย่างอื่นที่คมกว่ามาวางไว้แทน, ภิกษุผู้เป็นต้นเดิม ย่อมพ้นทีเดียว๑.
[ลอบวางยาพิษแทรกไว้ในเภสัช]
วิสมกฺขเนปิ ฯ
แม้ในการทายาพิษไว้ (มีวินิจฉัยดังนี้):ยาว มรณาภินนฺทเน ทุกฺกฏํ ตาว เอเสว นโย ฯ
เป็นทุกกฏ เพราะเขายินดีความตาย จนกระทั่งถึงนัยนี้เหมือนกัน.
สเจ ปน โสปิ “ขุทฺทกํ วิสมณฺฑลนฺติ สลฺลกฺเขตฺวา มหนฺตํ กโรติ “มหนฺตํ วา อติตนุก๒ํ โหตีติ ขุทฺทกํ กโรติ
ตนุกํ วา พหลํ พหลํ วา ตนุกํ กโรติ อคฺคินา ตาเปตฺวา เหฏฺฐา วา อุปริ วา สญฺจาเรติ, ตสฺสปิ ปาราชิกํ ฯ
ก็ ถ้าภิกษุแม้รูปนั้นกำหนดได้วา่ “ก้อนยาพิษเล็กไป” จึงทำให้เขื่องขึ้น
หรือกำหนดได้วา่ “ก้อนยาพิษเขื่องไป หรือเขื่องเกินไป” จึงทำให้เล็กลง หรือบางไปจึงทำให้หนา หรือหนาไป จึงทำให้บางลง
แล้วลนให้ร้อนด้วยไฟ ทำให้แล่นไปข้างล่างหรือข้างบน, เป็นปาราชิกแม้แก่ภิกษุรูปนั้น.
๑ ในหนังสือแปลว่า “ภิกษุผู้เป็นต้นเดิม ย่อมไม่พ้นเหมือนกัน”
๒ อติมหนฺตํ ฯ
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อิทํ “อฏฺฐาเน ฐิตนฺติ สพฺพเมว ตจฺเฉตฺวา ปุญฺฉิตวฺ า อญฺญสฺมึ ฐาเน ฐเปติ ฯ
เธอเห็นว่า “ก้อนยาพิษนี้ วางไว้ในที่ไม่เหมาะ จึงถากไสให้บางทุกส่วนทีเดียว แล้วเช็ดถู (ให้เกลี้ยง) เอาวางไว้ในที่อื่น.
อตฺตนา เภสชฺชานิ โยเชตฺวา กเต, มูลฏฺโฐ น [563] มุจจฺ ติ. อตฺตนา อกเต, มุจจฺ ติ ฯ
เมื่อภิกษุปรุงเภสัชด้วยตนเอง แล้วแทรกยาพิษเข้าด้วย, ภิกษุผู้เป็นต้นเดิม ย่อมไม่พ้น. เมื่อตนเองไม่ได้ทำ, ย่อมพ้น.
สเจ ปน โส “อิมํ วิสํ อติปริตตฺ นฺติ อญฺญมฺปิ อาเนตฺวา ปกฺขิปติ, ยสฺส วิเสน มรติ, ตสฺส ปาราชิกํ ฯ
แต่ถ้าภิกษุรูปนั้นเห็นว่า “ยาพิษนี้มีน้อยเกินไป” จึงนำเอายาพิษแม้อื่นมาเติมใส่ไว้,
เป็นปาราชิกแก่ภิกษุเจ้าของยาพิษซึ่งเป็นเหตุให้เขาตาย.
สเจ อุภินฺนมฺปิ สนฺตเกน มรติ, อุภินฺนมฺปิ ปาราชิกํ ฯ
ถ้าเขาตายไปเพราะยาพิษซึ่งเป็นของภิกษุแม้ทั้ง ๒ รูป, ก็เป็นปาราชิกแก่เธอแม้ทั้ง ๒ รูป.
“อิมํ วิสํ นิพพฺ ิริยนฺติ ตํ อปเนตฺวา อตฺตโน วิสเมว ฐเปติ, ตสฺเสว ปาราชิกํ. มูลฏฺโฐ มุจจฺ ติ ฯ
ภิกษุเห็นว่า “ยาพิษนี้ หมดฤทธิ์กล้าแล้ว” จึงนำยาพิษนั้นออกเสีย แล้ววางยาพิษของตนเองไว้แทน,
เป็นปาราชิกแก่ภิกษุนั้นเท่านั้น. ภิกษุผู้เป็นต้นเดิม รอดตัวไป.
[ลอบวางอาวุธไว้ใต้เตียงหรือตั่ง]
“ทุพพฺ ลํ วา กโรตีติ มญฺจปีฐํ อฏนิยา เหฏฺฐาภาเค ฉินฺทิตฺวา
วิทเลหิ วา รชฺชุเกหิ วา เยหิ วีตํ โหติ, เต วา ฉินฺทิตวฺ า อปฺปาวเสสเมว กตฺวา เหฏฺฐา อาวุธํ นิกฺขิปติ ฯ
สองบทว่า ทุพพฺ ลํ วา กโรติ ความว่า ภิกษุตัดเตียงและตั่ง ภายใต้แม่แคร่
หรือตัดหวายและเชือกที่เขาร้อยไว้ ทำให้เหลือไว้นิดหน่อยเท่านั้น จึงสอดอาวุธไว้ภายใต้.
“เอตฺถ ปติตวฺ า มริสสฺ ตีติ อปสฺเสนผลกาทีนมฺปิ จงฺกเม อาลมฺพนรุกขฺ ผลกปริโยสานานํ ปรภาคํ ฉินทฺ ติ วฺ า เหฏฺฐา อาวุธํ นิกขฺ ปิ ติ ฯ
เธอตัดส่วนอื่น แม้แห่งวัตถุมีกระดานสำหรับพิงเป็นต้น ซึ่งมีต้นไม้และกระดานสำหรับยึดเหนี่ยวในที่จงกรมเป็นที่สุดออก
แล้วเอาอาวุธสอดไว้ภายใต้ ด้วยหวังว่า “คนจักตกตายที่อาวุธนี้.”
โสพฺภาทีสุ มญฺจํ วา ปีฐํ วา อปสฺเสนผลกํ วา อาเนตฺวา ฐเปติ, ยถา ตตฺถ นิสินฺนมตฺโต วา อปสฺเสนมตฺโต๑ วา, ปตติ ฯ
ภิกษุนำเตียง ตัง่ หรือกระดานสำหรับพิง มาวางไว้ใกล้บอ่ เป็นต้น โดยประการทีค่ นพอนัง่ หรือพิงทีเ่ ตียงเป็นต้นนั้น ก็จะตกลงไป.
โสพฺภาทีสุ วา สญฺจรณเสตุ โหติ, ตํ ทุพพฺ ลํ กโรติ ฯ
หรือทำสะพานสำหรับเดินไปมาบนบ่อเป็นต้น ให้ชำรุดไว้.
เอวํ กโรนฺตสฺส, กรเณ ทุกฺกฏํ. อิตรสฺส ทุกฺขุปฺปตฺติยา ถุลฺลจฺจยํ. มรเณ ปาราชิกํ ฯ
เมือ่ ภิกษุทำอยูอ่ ย่างนัน้ เป็นทุกกฏ เพราะทำ, เป็นถุลลัจจัย เพราะก่อทุกข์ให้เกิดขึน้ แก่คนนอกนี้, เป็นปาราชิก ในเพราะเขาตาย.

๑ อปสฺสิตมตฺโต ฯ
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ภิกฺขุํ อาเนตฺวา โสพฺภาทีนํ ตเฏว ฐเปติ “ทิสวฺ า ภเยน กมฺเปนฺโต ปติตฺวา มริสฺสตีติ, ทุกฺกฏํ ฯ
โส ตเถว ปตติ, ทุกฺขุปฺปตฺติยา ถุลฺลจฺจยํ. มรเณ ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุนำเอาภิกษุด้วยกันไป แล้วพักไว้บนริมปากบ่อเป็นต้น
ด้วยคิดว่า “เธอเห็นแล้ว สะทกสะท้าน เพราะกลัว จักตกตาย” ดังนี้ เป็นทุกกฏ.
เธอตกไปอย่างนั้นจริงๆ, เป็นถุลลัจจัย เพราะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้น. เป็นปาราชิก ในเพราะเขาตาย.
สยํ ปาเตติ. อญฺเญน ปาตาเปติ. อญฺโญ อวุตฺโต ว อตฺตโน ธมฺมตาย ปาเตติ. อมนุสฺโส ปาเตติ. วาตปฺปหาเรน ปตติ
อตฺตโน ธมฺมตาย ปตฺติ. สพฺพตฺถ มรเณ ปาราชิกํ ฯ
ตนเองผลักภิกษุรูปนั้นให้ตกไป, ให้ผู้อื่นให้ผลักตกไป, ผู้อื่นมิได้สั่งเลยผลักให้ตกไปตามธรรมดาของตน,
อมนุษย์ผลักให้ตกลงไป, ตกไปเพราะถูกลมพัด, ตกไปตามธรรมดาของตน. เป็นปาราชิก ในเพราะผู้นั้นตายทุกกรณี.
[564] กสฺมา ฯ

ตสฺส ปโยเคน โสพฺภาทิตเฏ ฐิตตฺตา ฯ

เพราะเหตุไร. เพราะผู้ตายอยูใ่ กล้ริมปากบ่อเป็นต้น ด้วยประโยคของภิกษุผู้เป็นต้นเดิมนั้น.
[ว่าด้วยการลอบวางดาบไว้]
อุปนิกฺขิปนํ นาม สมีเป นิกฺขิปนํ ฯ
การวาง (ดาบเป็นต้น) ไว้ในที่ใกล้ ชื่อว่า การลอบวาง.
ตตฺถ “โย อิมินา อสินา มโต, โส ธนํ วา ลภตีติอาทินา นเยน มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณตฺวา
“อิมินา มรณตฺถิกา มรนฺตุ. มรณตฺถิกา มาเรนฺตตู ิ วา วตฺวา อสึ อุปนิกฺขิปติ, ตสฺส อุปนิกฺขิปเน ทุกฺกฏํ ฯ
ในการลอบวางนั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):(ภิกษุใด) พรรณนาคุณแห่งความตายโดยนัยเป็นต้นว่า “ผู้ใด ตายด้วยดาบนี้, ผู้นั้น จะได้ทรัพย์” ก็ดี
พูดว่า “ผู้ต้องการตาย จงตายด้วยดาบนี้” ก็ดี พูดว่า “ผู้ต้องการตาย จงให้เขาฆ่าด้วยดาบนี้ ๑” ก็ดี
แล้วลอบวางดาบไว้, เป็นทุกกฏแก่ภิกษุรูปนั้น ในการลอบวางไว้.
มริตุกาโม วา เตน อตฺตานํ ปหรตุ. มาเรตุกาโม วา อญฺญํ ปหรตุ.
อุภยถาปิ ปรสฺส ทุกฺขุปฺปตฺติยา อุปนิกฺเขปกสฺส ถุลฺลจฺจยํ. มรเณ ปาราชิกํ ฯ
บุคคลผูอ้ ยากจะตาย จะใช้ดาบนัน้ ประหารตนเองก็ตาม. ผูม้ คี วามประสงค์จ์ ะใช้ให้คนอืน่ ฆ่า จะเอาดาบนัน้ ประหารคนอืน่ ก็ตาม.
แม้ดว้ ยการประหารทัง้ ๒ วิธี เป็นถุลลัจจัยแก่ภกิ ษุผลู้ อบวาง เพราะก่อทุกข์ให้เกิดขึน้ แก่บคุ คลอืน่ , เป็นปาราชิก ในเพราะเขาตาย.
อนุทฺทิสฺส นิกฺขิตฺเต, พหูนํ มรเณ อกุสลราสิ. ปาราชิกาทิวตฺถูสุ ปาราชิกาทีนิ ฯ
เมื่อภิกษุวางไว้ไม่เจาะจง เป็นกองอกุศล ในเพราะคนสัตว์เป็นอันมากตาย,
เป็นปาราชิกเป็นต้น ในเพราะวัตถุแห่งปาราชิกเป็นต้น.
วิปฏิสาเร อุปฺปนฺเน, อสึ คหิตฏฺฐาเน ฐเปตฺวา มุจฺจติ ฯ
ภิกษุนั้น เมื่อเกิดความเดือดร้อนขึ้น, จึงเก็บดาบไว้ในที่ที่ตนรับมา ย่อมพ้น.
๑ ผู้ต้องการตาย จง ให้เขา/ยังเขาให้ ยังตนให้ตาย ด้วยดาบนี้

หน้า ๘๗๔ • เรื่องที่ไม่ลับ สำคัญว่าที่ลับ • [ว่าด้วยการลอบวางดาบไว้]

กีณิตวฺ า คหิโต โหติ. อสิสฺสามิกานํ อสึ, เยสํ หตฺถโต มูลํ คหิตํ, เตสํ มูลํ ทตฺวา มุจฺจติ ฯ
ดาบเป็นของทีเ่ ธอรับซือ้ มา, เธอคืนดาบให้แก่เจ้าของดาบ ให้มลู ค่าแก่เหล่าชนผูท้ ต่ี นรับเอามูลค่ามาจากมือของเขาแล้ว ย่อมพ้น.
สเจ โลหปิณฺฑํ วา ผาลํ วา กุทฺทาลํ วา คเหตฺวา อสิ การาปิโต โหติ, ยํ ภณฺฑํ คเหตฺวา การิโต ตเทว กตฺวา มุจจฺ ติ ฯ
ถ้าภิกษุเอาแท่งโลหะ ผาล ไถ หรือจอบ ไปให้ช่างทำเป็นดาบไซร้,
ถือเอาภัณฑะใดมาให้ทำดาบ ครั้นทำกลับให้เป็นภัณฑะนั้นอย่างเดิมแล้วจึงจะพ้น.
สเจ กุทฺทาลํ คเหตฺวา การิตํ วินาเสตฺวา ผาลํ กโรติ, ผาเลน ปหารํ ลภิตวฺ า มรนฺเตสุปิ, ปาณาติปาตา น มุจฺจติ ฯ
ถ้าภิกษุยัง(ดาบ)ที่เอาจอบมาให้ช่างทำ ให้เสียหายไป แล้วทำให้เป็นผาลไซร้,
แม้เมื่อสัตว์มากหลาย ได้การประหารด้วยผาลตายไป, ภิกษุนั้น ย่อมไม่พ้นจากปาณาติบาต.
สเจ ปน โลหํ สมุฏฺฐาเปตฺวา อุปนิกฺขิปนตฺถเมว การิโต โหติ, อาเรน ฆํสติ ฺวา จุณฺณวิจุณฺณํ กตฺวา วิปฺปกิณฺเณ, มุจจฺ ติ ฯ
แต่ถ้าเธอให้หลอมโลหะขึ้นมาแล้วให้ช่างทำเป็นดาบ เพื่อการลอบวางนั่นเอง,
เมื่อดาบที่เธอเอาปลายเหล็กครูดถูแล้วทำให้แหลกละเอียดกระจัดกระจายไป, เธอจึงจะพ้น.
สเจปิ สํวณฺณนาโปตฺถโก วิย พหูหิ เอกชฺฌาสเยหิ กโต โหติ, โปตฺถเก วุตฺตนเยเนว กมฺมพนฺธวินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
แม้ถ้าเป็นดาบที่ภิกษุมากรูปร่วมอัธยาศัยกันทำไว้ เป็นเหมือนใบลานที่เขียนพรรณนา (คุณความตาย) ไว้ฉะนั้น,
วินิจฉัยถึงข้อผูกพันทางกรรม พึงทราบโดยนัยดังที่กล่าวแล้วในใบลานนั่นแล.
เอส นโย สตฺติภินฺทีสุ ฯ สูลลคุเฬสุ ปาสยฏฺฐิสทิโส วินิจฺฉโย ฯ ตถา ปาสาเณ ฯ สตฺเถ อสิสทิโสว ฯ
ในหอกและฉมวกก็นัยนี้. ในหลาวและไม้ค้อน มีวินิจฉัยเช่นกับที่กล่าวแล้วในไม้คันบ่วง.
ในหินก็อย่างนั้น. ในศัสตราก็มีวินิจฉัยเหมือนดาบนั่นเอง.
[ว่าด้วยการลอบวางยาพิษไว้เป็นต้น]
“วิสํ วาติ [565] วิสํ อุปนิกฺขิปนฺตสฺส, วตฺถุวเสน อุทฺทิสฺสานุทฺทิสฺสานุรูปโต ปาราชิกาทิวตฺถูสุ ปาราชิกาทีนิ เวทิตพฺพานิ ฯ
บทว่า วิสํ วา ความว่า เมื่อภิกษุลอบวางยาพิษไว้ พึงทราบว่าเป็นปาราชิกเป็นต้น
ในวัตถุแห่งปาราชิกเป็นต้น โดยควรแก่การเจาะจงและไม่เจาะจง ด้วยอำนาจแห่งวัตถุ.
กีณิตวฺ า ฐปิเต, ปุริมนเยน ปฏิปากติกํ กตฺวา มุจฺจติ ฯ
ในยาพิษที่ภิกษุซื้อมาเก็บไว้, เธอทำให้เป็นปกติเดิมโดยนัยก่อนแล้ว จึงจะพ้น.
สยํ เภสชฺเชหิ โยชิเต, อวิสํ กตฺวา มุจจฺ ติ ฯ
เมื่อภิกษุผสมยาพิษเข้ากับเภสัชเสียเอง, เธอทำไม่ให้เป็นยาพิษแล้วจึงจะพ้นได้.
รชฺชุยา ปาสรชฺชุสทิโสว วินิจฺฉโย ฯ
ในเชือกมีวินิจฉัยเช่นกับด้วยเชือกบ่วงนั่นแล.
เภสชฺเช ฯ
ในเภสัช (มีวินิจฉัยดังนี้):-
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โย ภิกฺขุ, เวริภิกฺขุสฺส ปชฺชรเก วา วิสภาคโรเค วา อุปฺปนฺเน, อสปฺปายานิปิ “สปฺปิอาทีนิ สปฺปายานีติ มรณาธิปฺปาโย เทติ
อญฺญํ วา กิญฺจิ กนฺทมูลผลํ ฯ
ภิกษุใด, เมือ่ ภิกษุผมู้ เี วร เกิดเป็นไข้เชือ่ ม หรือโรคมีสว่ นเป็นพิษขึน้ , ประสงค์จะให้ตาย เรียนว่า “วัตถุมเี นยใสเป็นต้น เป็นทีส่ บาย”
(แต่) ถวายเภสัชแม้อันเป็นที่ไม่สบาย หรือเหง้าบัวรากไม้และผลไม้ชนิดอื่นบางอย่าง.
ตสฺส เอวํ เภสชฺชทาเน ทุกกฺ ฏํ. ปรสฺส ทุกขฺ ปุ ฺปตฺตยิ ํ มรเณ จ ถุลลฺ จฺจยปาราชิกานิ. อานนฺตริยวตฺถมุ ฺหิ อานนฺตริยนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
พึงทราบว่าเป็นทุกกฏแก่ภิกษุนั้น ในเพราะถวายเภสัชอย่างนั้น. เป็นถุลลัจจัยและปาราชิก
ในเพราะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น และในเพราะเขาตาย, เป็นอนันตริยกรรม ในวัตถุแห่งอนันตริยกรรม.
[การนำรูปและเสียงเป็นต้นเข้าไป]
รูปูปหาเร ฯ
ในการนำรูปเข้าไป (มีวินิจฉัยดังนี้):“อุปสํหรตีติ ปรํ วา อมนาปรูปํ ตสฺส สมีเป ฐเปติ๑ อตฺตนา วา ยกฺขเปตาทิเวสํ คเหตฺวา ติฏฺฐติ ฯ
ตสฺส, อุปสํหารมตฺเต, ทุกฺกฏํ ฯ
บทว่า อุปสํหรติ ความว่า ภิกษุพักคนอื่นผู้มีรูปไม่น่าพอใจ ไว้ในที่ใกล้ๆ บุคคลนั้น
หรือเธอแปลงเพศเป็นยักษ์และเปรตเป็นต้น ด้วยตนเองแล้วยืนอยู่. พอเมื่อนำรูปเข้าไป, เป็นทุกกฏแก่ภิกษุนั้น.
ปรสฺส ตํ รูปํ ทิสฺวา ภยุปฺปตฺติยํ ถุลฺลจฺจยํ. มรเณ ปาราชิกํ ฯ
เป็นถุลลัจจัย ในการก่อภัยให้เกิดขึ้นแก่คนอื่น เพราะเห็นรูปนั้น. เป็นปาราชิก ในเพราะเขาตาย.
สเจ ปน ตเทว รูปํ เอกจฺจสฺส มนาปํ โหติ, อลาภเกน จ สุสฺสิตวฺ า มรติ วิสงฺเกโต ฯ
แต่ถ้ารูปนั้นเอง ย่อมเป็นที่ชอบใจของคนบางคนไซร้, และเขาย่อมซูบผอมตายเพราะไม่ได้ (รูปนัน้ ), ย่อมผิดที่หมาย.
มนาปิเยปิ เอเสว นโย ฯ
แม้ในรูปซึ่งเป็นที่ชอบใจ ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
ตตฺถ ปน วิเสเสน อิตฺถีนํ ปุริสรูปํ ปุริสานญฺจ อิตฺถีรูปํ มนาปํ ฯ
ก็บรรดา(รูปซึ่งเป็นที่ชอบใจ)เหล่านั้น ว่าโดยพิเศษ
รูปบุรุษ ย่อมเป็นที่ชอบใจของเหล่าสตรี และรูปสตรี ย่อมเป็นที่ชอบใจของเหล่าบุรุษ.
ตํ อลงฺกริตฺวา อุปสํหรติ ทิฏฺฐมตฺตกเมว กโรติ อติจิรํ ปสฺสิตุมฺปิ น เทติ ฯ
อิตโร อลาภเกน สุสฺสิตฺวา มรติ, ปาราชิกํ ฯ
ภิกษุตกแต่งรูปนั้นแล้วก็นำเข้าไป คือทำเพียงให้เขาเห็นเท่านั้น, แต่ไม่ยอมให้แม้เพือ่ จะดูนานๆ.
คนนอกนี้ย่อมซูบผอมตาย เพราะไม่ได้(รูปนั้น), ภิกษุเป็นปาราชิก.
สเจ อุตฺตสิตวฺ า มรติ, วิสงฺเกโต ฯ
ถ้าเขาตกใจตาย, ย่อมผิดที่หมาย.
๑ ฐปาเปติ ฯ
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อถ ปน “อุตฺตสิตฺวา วา อลาภเกน วาติ อวิจาเรตฺวา เกวลํ “ปสฺสิตฺวา มริสฺสตีติ อุปสํหรติ.
อุตตฺ สิตฺวา [566] วา สุสฺสติ ฺวา วา มเต, ปาราชิกเมว ฯ
แต่ถ้าภิกษุไม่พจิ ารณาเลยว่า “(เขาจัก)ตกใจ(ตาย) หรือ(จักซูบผอมตาย) เพราะไม่ได้”
นำเข้าไป ด้วยคิดอย่างเดียวว่า “เขาเห็นแล้ว จักตาย” ดังนี้, เมื่อเขาตกใจตาย หรือซูบผอมตาย, เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
เอเตเนว อุปาเยน สทฺทูปสํหาราทโยปิ เวทิตพฺพา ฯ
แม้กิจทั้งหลาย มีการนำเสียงเข้าไปเป็นต้น ก็พึงทราบโดยอุบายนี้นั่นแล.
เกวลํ เหตฺถ อมนุสฺสสทฺทาทโย อุตฺราสชนกา อมนาปสทฺทา,
ปุริสานํ อิตฺถีสทฺทมธุรคนฺธพฺพสทฺทาทโย จิตฺตสฺสาทกรา มนาปสทฺทา,
หิมวนฺเต วิสรุกฺขานํ มูลาทิคนฺธา จ กุณปคนฺธา จ อมนาปคนฺธา, กาฬานุสาริยาทิมูลคนฺธาทโย มนาปคนฺธา,
ปฏิกูลมูลรสาทโย อมนาปรสา, อปฏิกูลมูลรสาทโย มนาปรสา,
วิสผสฺสมหากุจฺฉุผสฺสาทโย อมนาปโผฏฺฐพฺพา, จีนปฏหํสปุปฺผตุลิกผสฺสาทโย มนาปโผฏฺฐพฺพาติ เวทิตพฺพา ฯ
จริงอยู่ ใน(เสียงเป็นต้น)นี้ (มีความแปลกกัน) อย่างเดียว คือ
(อารมณ์ภายนอก) มีเสียงของอมนุษย์เป็นต้น พึงทราบว่า เป็นเหตุให้เกิดความสะดุ้ง เป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจ,
เสียงสตรีและเสียงของนักฟ้อนที่ไพเราะเป็นต้น พึงทราบว่า ทำความชื่นจิตให้ เป็นเสียงที่ชอบใจ แก่เหล่าบุรุษ,
กลิ่นแห่งรากไม้เป็นต้น ของต้นไม้ที่มีพิษ ในป่าหิมพานต์ และกลิ่นแห่งซากศพ พึงทราบว่า เป็นกลิ่นที่ไม่ชอบใจ,
กลิ่นอันเกิดแต่รากไม้มีกฤษณาและกำยานเป็นต้น พึงทราบว่า เป็นกลิ่นที่ชอบใจ,
รสอันเกิดแต่รากไม้ที่ปฏิกูลเป็นต้น พึงทราบว่า เป็นรสที่ไม่ชอบใจ,
รสอันเกิดแต่รากไม้ที่ไม่ปฏิกูลเป็นต้น พึงทราบว่า เป็นรสที่ชอบใจ,
ความสัมผัสยาพิษ และสัมผัสหมามุ้ยใหญ่เป็นต้น พึงทราบว่า เป็นโผฏฐัพพะที่ไม่ชอบใจ,
ความสัมผัสผ้าที่ทอในเมืองจีน ขนปีกหงส์และนุ่นสำลีเป็นต้นพึงทราบว่า เป็นโผฏฐัพพะที่ชอบใจ.
[การนำธรรมารมณ์เข้าไป]
ธมฺมูปหาเร “ธมฺโมติ เทสนาธมฺโม เวทิตพฺโพ ฯ
ในการนำธรรมเข้าไป (มีวินิจฉัยดังนี้):เทศนาธรรม พึงทราบว่า ธรรม.
เทสนาวเสน วา นิรเย จ สคฺเค จ วิปตฺติสมฺปตฺติเภทํ ธมฺมารมฺมณเมว ฯ
อีกอย่างหนึง่ ธรรมารมณ์แล อันต่างกันด้วยความวิบตั ใิ นนรก และสมบัตใิ นสวรรค์ ด้วยอำนาจแห่งเทศนา (ก็พงึ ทราบว่า ธรรม)
“เนรยิกสฺสาติ ภินฺนสํวรสฺส กตปาปสฺส นิรเย นิพฺพตฺตนารหสฺส สตฺตสฺส ปญฺจวิธพนฺธนกมฺมกรณาทิเนรยิกกถํ กเถติ ฯ
บทว่า เนรยิกสฺส ได้แก่
กล่าวกถาพรรณนาเรือ่ งนรก มีเครือ่ งจองจำ ๕ อย่าง และเครือ่ งกรรมกรณ์เป็นต้น แก่สตั ว์ผเู้ สียสังวร ทำบาปไว้ ซึง่ ควรเกิดในนรก.
ตญฺเจ สุตฺวา โส อุตตฺ สิตวฺ า มรติ, กถิกสฺส ปาราชิกํ ฯ
ถ้าเขาฟังนิรยกถานั้นตกใจตาย, เป็นปาราชิกแก่ภิกษุผกู้ ล่าว.
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สเจ ปน สุตวฺ าปิ อตฺตโน ธมฺมตาย มรติ, อนาปตฺติ ฯ
แต่ถ้าแม้เขาฟังแล้ว ตายไปตามธรรมดาของตน, ไม่เป็นอาบัติ.
“อิมํ สุตวฺ า เอวรูปํ น กริสฺสติ โอรมิสฺสติ วิรมิสฺสตีติ นิรยกถํ กเถติ ฯ ตํ สุตฺวา อิตโร อุตฺตสิตวฺ า มรติ, อนาปตฺติ ฯ
ภิกษุแสดงนิรยกถาด้วยตั้งใจว่า “ผู้นี้ได้ฟังนิรยกถานี้แล้ว จักไม่ทำกรรมเห็นปานนี้ จักงด จักเว้น”.
บุคคลนอกนี้ฟังนิรยกถานั้นตกใจตาย, ไม่เป็นอาบัติ.
“สคฺคกถนฺติ เทวนาฏกาทีนํ นนฺทนวนาทีนญฺจ สมฺปตฺติกถํ ฯ
บทว่า สคฺคกถํ ได้แก่
กล่าวกถาพรรณนาสมบัติแห่งของมีวิญญาณมีเทพนาฏกาเป็นต้น และแห่งของไม่มีวิญญาณมีสวนนันทวันเป็นต้น.
ตํ สุตฺวา อิตโร สคฺคาธิมุตฺโต สีฆํ ตํ สมฺปตฺตึ ปาปุณิตุกาโม
สตฺถาหรณ วิสขาทน อาหารูปจฺเฉท อสฺสาสปฺปสฺสาสสนฺนิรุนฺธนาทีหิ ทุกฺขํ อุปฺปาเทติ, กถิกสฺส ถุลฺลจฺจยํ. มรติ, ปาราชิกํ ฯ
บุคคลนอกนี้ได้ฟังสัคคกถานั้น น้อมใจไปในสวรรค์ ต้องการได้สมบัตินั้นเร็วๆ
ยังทุกข์ให้เกิดขึ้น ด้วยใช้ศัสตราประหาร กินยาพิษอดอาหาร และกลั้นลมอัสสาสะปัสสาสะเป็นต้น,
เป็นถุลลัจจัยแก่ภิกษุผู้กล่าว. เขาตายไป เป็นปาราชิกแก่ภิกษุผกู้ ล่าว.
สเจ ปน โส สุตฺวาปิ ยาวตายุกํ ฐตฺวา อตฺตโน ธมฺมตาย มรติ, อนาปตฺติ ฯ
แต่ถ้าแม้เขาฟังแล้ว ตั้งอยูต่ ลอดอายุ แล้วจึงตายตามธรรมดาของตน, ไม่เป็นอาบัติ.
“อิมํ สุตวฺ า ปุญฺญานิ [567] กริสฺสตีติ กเถติ ฯ ตํ สุตฺวา อิตโร อธิมุตฺโต กาลํ กโรติ, อนาปตฺติ ฯ
ภิกษุกล่าวด้วยตั้งใจว่า “ผู้นี้ได้ฟังสัคคกถานี้แล้ว จักทำบุญ”.
บุคคลนอกนี้ฟังสัคคกถานั้นแล้ว กลั้นใจทำกาลกิริยา, ไม่เป็นอาบัติ (แก่ผู้กล่าว).
อาจิกฺขนาย ฯ
ในการบอก (มีวินิจฉัยดังนี้):“ปุฏฺโฐ ภณตีติ “ภนฺเต กถํ มโต ธนํ วา ลภติ สคฺเค วา อุปฺปชฺชตีติ เอวํ ปุจฺฉิโต ภณติ ฯ
สองบทว่า ปุฏฺโฐ ภณติ มีความว่า
ภิกษุถูกเขาถามอย่างนีว้ ่า “ท่านขอรับ บุคคลตายอย่างไร จึงจะได้ทรัพย์ หรือจะเกิดขึ้นในสวรรค์?” ดังนี้ จึงบอก.
อนุสาสนิยํ ฯ
ในการพร่ำสอน (มีวินิจฉัยดังนี้):“อปุฏฺโฐติ เอวํ อปุจฺฉิโต สามญฺเญว ภณติ ฯ
บทว่า อปุฏฺโฐ ได้แก่ ไม่ถูกเขาถามอย่างนั้น บอกเสียเองนั่นแล.
สงฺเกตกมฺมนิมิตตฺ กมฺมานิ อทินฺนาทานกถายํ วุตฺตนเยน เวทิตพฺพานิ ฯ
สังเกตกรรมและนิมิตกรรม พึงทราบตามนัยที่กล่าวมาแล้ว ในอทินนาทานกถา.
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[ว่าด้วยอนาปัตติวาร]
เอวํ นานปฺปการโต อาปตฺติเภทํ ทสฺเสตฺวา อิทานิ อนาปตฺตึ ทสฺเสนฺโต “อนาปตฺติ อสญฺจจิ ฺจาติอาทิมาห ฯ
(พระอุบาลีเถระ) ครั้นแสดงประเภทของอาบัติโดยประการต่างๆ อย่างนั้นแล้ว
บัดนี้ เมื่อจะแสดงอนาบัติ จึงกล่าวคำว่า อนาปตฺติ อสญฺจิจฺจ เป็นอาทิ.
ตตฺถ “อสญฺจิจฺจาติ “อิมินา อุปกฺกเมน อิมํ มาเรมีติ อเจเตตฺวา ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อสญฺจิจฺจ ได้แก่ ไม่ได้คิดว่า “เราจักฆ่าผู้นี้ ด้วยความพยายามนี้.”
เอวํ หิ อเจเตตฺวา กเตน อุปกฺกเมน ปเร มเตปิ, อนาปตฺติ ฯ
จริงอยู่ เมื่อผู้อื่นแม้ตายไป ด้วยความพยายามทีต่ นไม่ได้คิดทำอย่างนั้น ไม่เป็นอาบัติ.
วกฺขติ จ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ อสญฺจิจฺจาติ ฯ
ประหนึ่ง(พระผู้มีพระภาค)ตรัสไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุ! ไม่เป็นอาบัติเพราะไม่แกล้ง.”
“อชานนฺตสฺสาติ “อิมินา อยํ มริสฺสตีติ อชานนฺตสฺส ฯ อุปกฺกเมน ปเร มเตปิ, อนาปตฺติ ฯ
บทว่า อชานนฺตสฺส ได้แก่ ไม่รู้วา่ “ผู้นี้ จักตายด้วย(ความพยายาม)นี.้ ” เมื่อผู้อื่นแม้ตายไปด้วยความพยายาม, ไม่เป็นอาบัติ.
วกฺขติ จ วิสปิณฺฑปาตวตฺถุสฺมึ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ อชานนฺตสฺสาติ ฯ
ดัง(พระผู้มีพระภาค)ตรัสไว้ในเรื่องบิณฑบาตเจือด้วยยาพิษว่า “ดูก่อนภิกษุ! ไม่ต้องอาบัติแก่เธอผู้ไม่รู้.”
“น มรณาธิปฺปายสฺสาติ มรณํ อนิจฺฉนฺตสฺส ฯ
ข้อว่า น มรณาธิปฺปายสฺส ได้แก่ ไม่ปรารถนาจะให้ตาย.
เยน หิ อุปกฺกเมน ปโร มรติ, เตน อุปกฺกเมน ตสฺมึ มาริเตปิ, น มรณาธิปฺปายสฺส อนาปตฺติ ฯ
วกฺขติ จ “อนาปตฺติ ภิกฺขุ น มรณาธิปฺปายสฺสาติ ฯ
จริงอยู่ ผู้อื่นจะตายด้วยความพยายามใด, ครั้นเมื่อผู้นั้น แม้ถูกฆ่าตายด้วยความพยายามนั้น
ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ไม่ประสงค์จะให้ตาย.
ดัง(พระผู้มีพระภาค)ตรัสไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุ! ไม่เป็นอาบัติแก่เธอผู้ไม่ประสงค์จะให้ตาย”.
อุมฺมตฺตกาทโย ปุพฺเพ วุตตฺ นยาเอว ฯ
ภิกษุบ้าเป็นต้น มีนัยดังกล่าวแล้วในก่อนนั่นแล.
อิธ ปน อาทิกมฺมกิ า อญฺญมญฺญํ ชีวิตา โวโรปิตภิกฺขู. เตสํ อนาปตฺติ ฯ
อวเสสานํ มรณวณฺณสํวณฺณนกาทีนํ อาปตฺติเยวาติ ฯ
ก็แล ภิกษุทั้งหลายผู้ฆา่ กันและกัน เป็นต้นบัญญัติ ใน(สิกขาบท)นี.้ ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุเหล่านั้น.
แต่คงเป็นอาบัติแก่ภิกษุทั้งหลายที่เหลือ มีภกิ ษุผู้พรรณนาคุณความตายเป็นต้นแล.
ปทภาชนียวณฺณนา นิฏฺฐิตา ฯ
ปทภาชนียวรรณนา จบ.
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[ตติยปาราชิกสิกขาบท มีสมุฏฐาน ๓]
[568] สมุฏฺฐานาทีสุ ฯ

ในสมุฏฐานเป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):อิทํ สิกฺขาปทํ ติสมุฏฺฐานํ กายจิตตฺ โต จ วาจาจิตฺตโต จ กายวาจาจิตฺตโต จ สมุฏฺฐาติ.
กิริยา สญฺญาวิโมกฺขํ สจิตตฺ กํ โลกวชฺชํ กายกมฺมํ วจีกมฺมํ อกุสลจิตตฺ ํ ทุกฺขเวทนํ ฯ
สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน ๓ คือ เกิดแต่กายกับจิต ๑ เกิดแต่วาจากับจิต ๑ เกิดแต่กายวาจากับจิต ๑,
เป็นกิริยา เป็นสัญญาวิโมกข์ เป็นสจิตตกะ เป็นโลกวัชชะ เป็นกายกรรม วจีกรรม เป็นอกุศลจิต เป็นทุกขเวทนา.
สเจปิ หิ สิริสยนํ อารุฬฺโห รชฺชสมฺปตฺติสุขํ อนุภวนฺโต ราชา, “โจโร เทว อานีโตติ วุตฺเต,
“คจฺฉถ, นํ มาเรถาติ หสมาโนว ภณติ, “โทมนสฺสจิตฺเตเนว ภณตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
จริงอยู่ ถ้าแม้พระราชาเสด็จขึ้นสู่พระที่บรรทมอันทรงสิริ เสวยสุขในราชสมบัติอยู่,
เมื่อราชบุรุษกราบทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ! โจรถูกนำมาแล้ว”, ตรัสทั้งที่ทรงรื่นเริงแลว่า “จงไปฆ่ามันเสียเถิด”,
(พระราชานั้น) บัณฑิตพึงทราบว่า “ตรัสด้วยพระหทัยอิงโทมนัสนั่นแล”.
สุขโวกิณฺณตฺตา ปน อนุปฺปพนฺธาภาวา จ ทุชชฺ านเมตํ ปุถุชฺชเนหีติ ฯ
แต่(พระหทัยที่อิงโทมนัส)นั้น อัน(ปุถุชนทั้งหลาย)รู้ได้ยาก
เพราะเจือด้วยความสุข และเพราะไม่ตดิ ต่อกัน (ในวิถีแห่งโทมนัส) ด้วยประการฉะนี้แล.
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วินีตวัตถุในตติยปาราชิก
[เรื่องพรรณนาคุณความตาย]
วินีตวตฺถุคาถาสุ ปฐมวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องแรก (ซึ่งมีอยู่) ในคาถาแห่งวินีตวัตถุทั้งหลาย (มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้):“การุญฺเญนาติ เต ภิกฺขู ตสฺส มหนฺตํ เคลญฺญทุกฺขํ ทิสวฺ า การุญฺญํ อุปฺปาเทตฺวา
“สีลวา ตฺวํ กตกุสโล. กสฺมา มียมาโน ภายสิ. นนุ สีลวโต สคฺโค นาม มรณมตฺตปฏิพทฺโธเยวาติ เอวํ มรณตฺถิกาว หุตฺวา
มรณตฺถิกภาวํ อชานนฺตา มรณวณฺณํ สํวณฺเณสุํ ฯ
บทว่า การุญฺเญน ความว่า ภิกษุเหล่านั้น เห็นความทุกข์เพราะความเป็นไข้อย่างมากของเธอแล้ว เกิดความกรุณาขึ้น
ทั้งเป็นผู้มีความต้องการจะให้ตายด้วย แต่ไม่ทราบว่าเธอมีความต้องการจะตาย จึงได้พรรณนาคุณความตายอย่างนี้วา่
“ท่านเป็นผู้มีศีล ได้ทำกุศลไว้แล้ว. เพราะเหตุไร เมื่อจะตายจึงกลัวเล่า?
ขึ้นชื่อว่า สวรรค์ของผู้มีศีล เป็นของเนื่องด้วยเหตุเพียงความตายเท่านั้น มิใช่หรือ?”
โสปิ ภิกฺขุ เตสํ สํวณฺณนาย อาหารูปจฺเฉทํ กตฺวา อนฺตราว กาลมกาสิ ฯ ตสฺมา อาปตฺตึ อาปนฺนา ฯ
ภิกษุแม้นั้น ก็ตดั อาหาร เพราะการพรรณนา (คุณความตาย) ของภิกษุเหล่านั้น แล้วก็มรณภาพไปในระหว่างนั้นเอง.
เพราะเหตุนั้นภิกษุเหล่านั้น จึงต้องอาบัติ.
โวหารวเสน ปน วุตฺตํ “การุญฺเญน มรณวณฺณํ สํวณฺเณสุนฺติ ฯ
แต่(ท่านพระอุบาลีเถระ)กล่าวไว้ดว้ ยอำนาจโวหารว่า “ภิกษุเหล่านั้น ได้พรรณนาคุณความตายด้วยความกรุณา,”
ตสฺมา อิทานิปิ ปณฺฑิเตน ภิกฺขุนา คิลานสฺส ภิกฺขุโน เอวํ มรณวณฺโณ น สํวณฺเณตพฺโพ ฯ
เพราะฉะนั้น ถึงในบัดนี้ ภิกษุผู้เป็นบัณฑิต ก็ไม่ควรพรรณนาคุณความตายอย่างนั้น แก่ภิกษุผู้อาพาธ.
สเจ หิ ตสฺส สํวณฺณนํ สุตวฺ า อาหารูปจฺเฉทาทินา อุปกฺกเมน เอกชวนวาราวเสเสปิ อายุสฺมึ อนฺตรา กาลํ กโรติ,
อิมินาว มาริโต โหติ ฯ
จริงอยู่ ถ้า(ภิกษุผู้อาพาธนั้น)ได้ฟังการพรรณนาของภิกษุนั้นแล้ว มรณภาพลงในระหว่าง ในเมื่ออายุแม้ยังเหลืออยู่
ชั่วชวนวาระเดียว ด้วยความพยายามมีการอดอาหารเป็นต้นไซร้, เธอเป็นผู้ชื่อว่าอันภิกษุนี้แลฆ่าแล้ว.
อิมินา ปน นเยน อนุสฏฺฐี ทาตพฺพา “สีลวโต นาม อนจฺฉริยา มคฺคผลุปฺปตฺติ,
ตสฺมา วิหาราทีสุ [569] อาสตฺตึ อกตฺวา พุทธฺ คตํ ธมฺมคตํ สงฺฆคตํ กายคตญฺจ สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา มนสิกาเร อปฺปมาโท กาตพฺโพติ ฯ
แต่ควรให้คำพร่ำสอนโดยนัยนี้วา่ “ความเกิดขึ้นแห่งมรรคและผลของท่านผู้มีศีล เป็นของไม่น่าอัศจรรย์เลย.
เพราะฉะนั้น ท่านไม่ควรทำความเกี่ยวข้องในสถานที่มีวิหารเป็นต้น
ควรตั้งสติให้ไปในพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์ และในกาย ทำความไม่ประมาทในมนสิการ.
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มรณวณฺเณ จ สํวณฺณิเตปิ, โย ตาย สํวณฺณนาย กญฺจิ อุปกฺกมํ อกตฺวา อตฺตโน ธมฺมตาย ยถายุนา ยถานุสนฺธินา จ มรติ.
ตปฺปจฺจยา สํวณฺณโก อาปตฺติยา น กาเรตพฺโพติ ฯ
และแม้เมื่อภิกษุพรรณนาคุณความตายแล้ว, ภิกษุใดไม่ทำความพยายามอะไรๆ เพราะการพรรณนานั้น
มรณภาพไปตามธรรมดาของตนตามอายุ และตามความสืบต่อ (แห่งอายุ),
ภิกษุผู้พรรณนา (อันพระวินัยธร)ไม่ควรปรับอาบัติ เพราะความตายของภิกษุนั้นเป็นปัจจัย ฉะนี้แล.
[เรื่องภิกษุนั่งทับเด็กตาย]
ทุติยวตฺถุสฺมึ “น จ ภิกฺขเว อปฏิเวกฺขิตฺวาติ เอตฺถ ฯ
ในคำว่า น จ ภิกฺขเว อปฏิเวกฺขิตฺวา เป็นต้นนี้ (ซึ่งมีอยู่) ในเรื่องที่ ๒ (มีวินิจฉัยดังนี้):กีทิสํ อาสนํ ปฏิเวกฺขิตพฺพํ กีทิสํ น ปฏิเวกฺขิตพฺพํ ฯ
ถามว่า “อาสนะ เช่นไรต้องพิจารณา? เช่นไรไม่ตอ้ งพิจารณา?”
ยํ สุทธฺ ํ อาสนเมว โหติ อปจฺจตฺถรณกํ ยญฺจ อาคนฺตฺวา ฐิตานํ ปสฺสตํเยว อตฺถรียติ, ตํ น ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ. นิสีทิตุํ วฏฺฏติ ฯ
แก้ว่า “อาสนะล้วนๆ ไม่มีเครื่องปูลาดข้างบน และอาสนะที่เขาปูลาดต่อหน้าพวกภิกษุผู้มายืนดูอยู่ ไม่ต้องพิจารณา.
ควรนั่งได้.
ยมฺปิ มนุสฺสา สยํ หตฺเถน อกฺกมิตฺวา “อิธ ภนฺเต นิสีทถาติ เทนฺติ. ตสฺมิมฺปิ วฏฺฏติ ฯ
แม้บนอาสนะที่ชาวบ้านเขาเอามือปรบๆ เองแล้วถวายว่า ‘ขอนิมนต์นั่งบนอาสนะนี้เถิดขอรับ ดังนี้ ก็ควรนั่งได้.
สเจปิ ปฐมเมว อาคนฺตวฺ า นิสินฺนา ปจฺฉา อุทฺธํ วา อโธ วา สงฺกมนฺติ, ปฏิเวกฺขณกิจฺจํ นตฺถิ ฯ
ถ้าแม้ว่า (ภิกษุหลายรูป)มานั่งอยู่ก่อนแล้ว, ภายหลังจึงขยับขึ้นไปข้างบนหรือถอยร่นลงมาข้างล่าง, ไม่มีกิจทีจ่ ะต้องพิจารณา.
ยมฺปิ ตนุเกน วตฺเถน, ยถา ตลํ ทิสฺสติ, เอวํ ปฏิจฺฉนฺนํ โหติ, ตสฺมิมฺปิ ปฏิเวกฺขณกิจฺจํ นตฺถิ ฯ
แม้บนอาสนะที่เขาเอาผ้าบางๆ คลุมไว้ให้มองเห็นพื้น (อาสนะ) ได้ ไม่มีกิจที่จะต้องพิจารณา.
ยมฺปน ปฏิกจฺเจว ปาวารโกชวกาทีหิ อตฺถตํ โหติ, ตํ หตฺเถน ปรามสิตฺวา สลฺลกฺเขตฺวา นิสีทิตพฺพํ ฯ
ส่วนอาสนะใด ซึ่งเป็นของที่เขาเอาผ้าปาวารและผ้าโกเชาว์เป็นต้น ปูลาดไว้ก่อนทีเดียว,
ภิกษุควรเอามือลูบคลำกำหนดดูอาสนะนั้นเสียก่อนจึงนั่ง.
มหาปจฺจริยํ ปน “ฆนสาฏเกนาปิ อตฺถเต ยสฺมึ วลี น ปญฺญายติ, ตํ น ปฏิเวกฺขิตพฺพนฺติ วุตตฺ ํ ฯ
แต่ในมหาปัจจรี ท่านกล่าวไว้วา่
“ในอาสนะใด แม้ที่เขาเอาผ้าสาฎกที่หนาปูลาดไว้ รอยย่นย่อมไม่ปรากฏ, อาสนะนั้น ไม่ต้องพิจารณา.”
[เรื่องภิกษุทำสากล้ม ฟาดถูกเด็กตาย]
มุสลวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องสาก (มีวินิจฉัยดังนี้):-
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“อสญฺจิจโฺ จติ อวธกเจตโน ฯ
บทว่า อสญฺจิจโฺ จ ได้แก่ ผู้ไม่มีเจตนาจะฆ่า.
วิรทฺธปฺปโยโค หิ โส เตนาห “อสญฺจิจฺโจ อหนฺติ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุนั้นมีความประกอบผิดพลาดไป เพราะฉะนั้น เธอจึงกราบทูลว่า “ข้าพระองค์มิได้แกล้ง”
อุทุกฺขลวตฺถุ อุตตฺ านตฺถเมว ฯ
เรื่องครกมีเนื้อความชัดเจนแล้วแล.
[เรื่องภิกษุผู้บุตรผลักภิกษุผู้บิดาล้มตาย]
วุฑฺฒปพฺพชิตวตฺถูสุ ปฐมวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องแรก (ซึ่งมีอยู่) ในเรื่องพวกพระขรัวตา (มีวินิจฉัยดังนี้):“ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปลิพทุ ฺธํ มา อกาสีติ ปณาเมสิ ฯ
(ภิกษุผู้บุตรได้กล่าวกะภิกษุผู้บิดา) ว่า “ท่านอย่าได้ทำให้ภิกษุสงฆ์เป็นกังวล” ดังนี้ จึงผลัก (ภิกษุผู้บิดา) ไป.
ทุติยวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องที่ ๒ (มีวินิจฉัยดังนี้):สงฺฆมชฺเฌปิ [570] คณมชฺเฌปิ “มหลฺลกตฺเถรสฺส ปุตฺโตติ วุจฺจมาโน เตน วจเนน อฏฺฏิยมาโน “มรตุ อยนฺติ ปณาเมสิ ฯ
(ภิกษุผู้บุตรถูกเพื่อนพรหมจารี) กล่าว(ล้อเลียน)อยู่ ทั้งในท่ามกลางสงฆ์บ้าง ในท่ามกลางคณะบ้างว่า “บุตรของพระเถระแก่”
อึดอัดอยู่ดว้ ยคำพูดนั้น จึงได้ผลัก (ภิกษุผู้บิดา) ไป ด้วยคิดว่า “(พระขรัวตา)นี้ จงตายเสียเถิด”.
ตติยวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องที่ ๓ (มีวินิจฉัยดังนี้):ตสฺส ทุกฺขุปฺปาทเนน ถุลฺลจฺจยํ ฯ
เป็นถุลลัจจัยแก่ภิกษุผู้บุตร เพราะก่อทุกข์ให้เกิดแก่ภิกษุผู้บิดานั้น.
ตโต ปรานิ ตีณิ วตฺถูนิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ
๓ เรื่องถัดจากนั้นไป มีเนื้อความชัดเจนทั้งนั้น.
[เรื่องภิกษุฉันบิณฑบาตเจือยาพิษตาย]
วิสคตปิณฺฑปาตวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องบิณฑบาตเจือด้วยยาพิษ (มีวินิจฉัยดังนี้):สาราณียธมฺมปูรโก โส ภิกฺขุ อคฺคปิณฺฑํ สพฺรหฺมจารีนํ ทตฺวาว ภุญฺชติ ฯ
ภิกษุผู้บำเพ็ญสาราณียธรรมนั้น ถวายบิณฑบาตส่วนเลิศแก่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเสียก่อนจึงฉัน.
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เตน วุตฺตํ “อคฺคการิกํ อทาสีติ ฯ
เพราะเหตุนั้น (ท่านพระอุบาลีเถระ) จึงกล่าวไว้ว่า “ได้ถวาย(บิณฑบาตนั้น) ทำให้เป็นส่วนเลิศ.”
“อคฺคการิกนฺติ อคฺคกิริยํ ปฐมลทฺธปิณฺฑปาตํ “อคฺคคฺคํ วา ปณีตปฺปณีตํ ปิณฺฑปาตนฺติ อตฺโถ ฯ
บทว่า อคฺคการิกํ ได้แก่ บิณฑบาตที่ตนได้มาครั้งแรก ซึ่งทำให้เป็นส่วนเลิศ,
อีกอย่างหนึ่ง อธิบายว่า “บิณฑบาตที่ยอดเยี่ยม คือที่ประณีตๆ.”
ยา ปน ตสฺส ทานสงฺขาตา อคฺคกิริยา, สา น สกฺกา ทาตุํ ฯ
ก็กริ ิยาที่ทำให้เป็นส่วนเลิศ กล่าวคือ การให้ของภิกษุนั้น ใครๆ ไม่อาจถวายได้.
ปิณฺฑปาตมฺปิ หิ โส เถราสนโต ปฏฺฐาย อทาสิ ฯ
จริงอยู่ ถึงบิณฑบาต (ตามปกติ) เธอก็ได้ถวายตั้งต้นแต่อาสนะพระเถระลงไป.
“เต ภิกฺขูติ เต เถราสนโต ปฏฺฐาย ปริภตุ ฺตปิณฺฑปาตา ภิกฺขู ฯ
สองบทว่า เต ภิกฺขู ได้แก่ ภิกษุเหล่านั้น คือ ผู้ฉันบิณฑบาต ตั้งต้นแต่อาสนะพระเถระลงไป,
เต กิร สพฺเพปิ กาลมกํสุ ฯ
ได้ยินว่า ภิกษุเหล่านั้น ได้มรณภาพทั้งหมดทุกรูป.
เสสเมตฺถ อุตฺตานเมว ฯ
คำที่เหลือในเรื่องนี้ ชัดเจนทั้งนั้น.
อสทฺเธสุ ปน มิจฺฉาทิฏฺฐิกกุเลสุ สกฺกจฺจํ ปณีตโภชนํ ลภิตฺวา อนุปปริกฺขิตฺวา เนว อตฺตนา ปริภุญฺชติ พฺพํ, น ปเรสํ ทาตพฺพํ ฯ
อันภิกษุได้บิณฑบาตที่ประณีตโดยเคารพ ในตระกูลพวกมิจฉาทิฏฐิ ผู้ไม่มีศรัทธา ยังไม่ได้พิจารณา ตนเองไม่ควรฉันด้วย,
ทั้งไม่ควรถวายแก่ภิกษุเหล่าอื่นด้วย.
ยํปิ อาภิโทสิกํ ภตฺตํ วา ขชฺชกํ วา ตโต ลภติ, ตมฺปิ น ปริภุญชฺ ิตพฺพํ ฯ
อปิหิตวตฺถุมฺปิ หิ สปฺปวิจฺฉิกาทีหิ อธิสยิตํ ฉฑฺฑนียธมฺมํ ตานิ กุลานิ เทนฺติ ฯ
ภิกษุได้ภตั ตาหาร หรือของควรขบฉัน แม้สง่ิ ใด ทีเ่ ป็นของค้างคืนมาจากตระกูลมิจฉาทิฏฐินน้ั , ภัตตาหารเป็นต้นแม้นน้ั ไม่ควรฉัน.
เพราะว่า ตระกูลเหล่านั้น ย่อมถวายแม้วัตถุที่เขาไม่ได้เอาอะไรปิดไว้ อันมีงูและแมลงป่องเป็นต้นนอนทับอยู่
เป็นของที่จะต้องทิ้งเป็นธรรมดา.
คนฺธหลิทฺทาทิมกฺขิโตปิ ตโต ปิณฺฑปาโต น คเหตพฺโพ ฯ
ภิกษุไม่ควรรับบิณฑบาตแม้ที่เปื้อนด้วยวัตถุ มีของหอมและขมิ้นเป็นต้นจากตระกูลมิจฉาทิฏฐินั้น.
สรีเร โรคฏฺฐานานิ ปุญฺฉิตฺวา ฐปิตภตฺตมฺปิ หิ ตานิ ทาตพฺพํ มญฺญนฺตีติ ฯ
จริงอยู่ (ตระกูลมิจฉาทิฏฐิ)เหล่านั้น ย่อมสำคัญซึ่งภัตตาหารอันตนเองเช็ดถูซึ่งที่มีโรคในร่างกายแล้วเก็บไว้วา่
เป็นของควรถวายแล.
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[เรื่องภิกษุทดลองยาพิษ]
วีมํสนวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องทดลองยาพิษ (มีวินิจฉัยดังนี้):วีมํสมาโน เทฺว วีมํสติ “สกฺโกติ นุโข อิทํ มาเรตุํ โนติ วิสํ วา วีมํสติ,
“มเรยฺย นุโข อยํ อิมํ วิสํ ขาทิตฺวา โนติ ปุคฺคลํ วา ฯ
ภิกษุเมื่อจะทดลองจึงทดลองทั้ง ๒ อย่าง (ทดลองยาพิษและบุคคล) คือ
ทดลองยาพิษ ด้วยคิดว่า “ยาพิษ(ขนานนี)้ จะสามารถฆ่าบุคคลคนนี้ตายหรือไม่หนอ?”
หรือทดลองบุคคล ด้วยคิดว่า “บุคคลคนนี้ ดื่มยาพิษขนานนี้แล้วจะพึงตายหรือไม่หนอ?”
อุภยถาปิ วีมํสาธิปฺปาเยน ทินฺเน, มรตุ วา มา วา, ถุลฺลจฺจยํ ฯ
เมื่อภิกษุให้ยาพิษด้วยความประสงค์จะทดลองแม้ทั้ง ๒ อย่าง, เขาจะตายหรือไม่กต็ าม, เป็นถุลลัจจัย.
“อิมํ วิสํ เอตํ มาเรตูติ [571] วา “อิมํ วิสํ ขาทิตฺวา อยํ มรตูติ วา เอวํ ทินฺเน,
ปน สเจ มรติ, ปาราชิกํ. โน เจ, ถุลฺลจฺจยํ ฯ
แต่เมื่อภิกษุให้ยาพิษด้วยคิดอย่างนี้วา่ “ยาพิษขนานนี้ จงฆ่าบุคคลนี้ให้ตาย”
หรือว่า “บุคคลคนนี้ ดื่มยาพิษขนานนี้แล้ว จงตาย” ดังนี้, ถ้าบุคคลนั้นตาย, เป็นปาราชิก. ถ้าไม่ตาย เป็นถุลลัจจัย.
อิโต ปรานิ ตีณิ สิลากมฺมวตฺถูนิ ตีณิ อิฏฺฐกวาสีโคปานสีวตฺถูนิ จ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ
เรื่องการส่งศิลา ๓ เรือ่ ง ถัดจาก(เรื่องทดลองยาพิษ)นี้ไป และ
เรื่องก่ออิฐ เรื่องส่งมีด และเรื่องส่งกลอน อย่างละ ๓ เรื่อง มีเนื้อความชัดเจนทั้งนั้น.
น เกวลญฺจ สิลาทีนํเยว วเสน อยํ อาปตฺตานาปตฺติเภโท โหติ ฯ ทณฺฑ มุคฺคร นิขาทนเวมาทีนมฺปิ วเสน โหติเยว ฯ
ก็ความแตกต่างแห่งอาบัติและอนาบัตินี้ หามีดว้ ยอำนาจแห่งศิลาเป็นต้นอย่างเดียวเท่านั้นไม่.
แต่ย่อมมีได้ ด้วยอำนาจแม้แห่งวัตถุมีไม้พลอง ค้อน สิว่ และฟืน เป็นต้นเหมือนกัน.
ตสฺมา ปาลิยํ อนาคตมฺปิ อาคตนเยเนว เวทิตพฺพํ ฯ
เพราะฉะนั้น (วัตถุมีไม้พลอยเป็นต้นนั้น) แม้มิได้มาในพระบาลี ก็พึงทราบโดยนัยที่มาแล้วนั่นเอง.
[เรื่องภิกษุผูกร่างร้าน]
อฏฺฏกวตฺถูสุ ฯ
ในเรื่องผูกร่างร้าน (มีวินิจฉัยดังนี้):“อฏฺฏโกติ เวหาสมญฺโจ วุจฺจติ ยํ เสตกมฺม มาลากมฺม ลตากมฺมาทีนํ อตฺถาย พนฺธนฺติ ฯ
เตียงเหินฟ้า๑ ซึ่งเป็นของที่พวกชนผูกไว้ เพื่อประโยชน์แก่การงาน
มีเสตกรรม (ฉาบทาสีขาว) มาลากรรม (เขียนลายดอกไม้) และลดากรรม (เขียนลายเถาวัลย์) เป็นต้น เขาเรียกว่า “ร่างร้าน”.
๑ เตียงที่ผูกไว้บนอากาศ หรือขัดห้างที่เขาทำไว้บนต้นไม้สำหรับพักเพื่อดักยิงสัตว์ เรียกว่าเตียงเหินฟ้า หรือขัดห้าง.

วินตี วัตถุในตติยปาราชิก • [เรื่องภิกษุผูกร่างร้าน] • หน้า ๘๘๕

ตตฺถ “อาวุโส อตฺร ฐิโต พนฺธาหีติ มรณาธิปฺปาโย,
ยตฺร ฐิโต ปติตวฺ า ขาณุนา วา ภิชฺเชยฺย โสพฺภปปาตาทีสุ วา มเรยฺย, ตาทิสํ ฐานํ สนฺธายาห ฯ
ใน(เรื่องผูกร่างร้าน)นั้น ภิกษุผู้มีความประสงค์จะให้ตาย กล่าวหมายเอาสถานที่ซึ่งภิกษุผู้ยืนอยู่แล้ว
จะพึงพลัดตกลงกระทบตอ หรือจะพึงมรณภาพไปในบ่อและเหวเป็นต้นว่า “อาวุโส คุณจงยืนผูกทีต่ รงนี้”.
เอตฺถ จ โกจิ อุปริฏฺฐานํ นิยเมติ “อิโต ปติตวฺ า มริสฺสตีติ. โกจิ เหฏฺฐาฐานํ “อิธ ปติตวฺ า มริสฺสตีติ.
โกจิ อุภยมฺปิ “อิโต อิธ ปติตฺวา มริสฺสตีติ ฯ
ก็บรรดา(สถานที่)เหล่านี้ ภิกษุบางรูป ย่อมกำหนดที่ข้างบนไว้ด้วยคิดว่า “เขาจักพลัดตกจากที่นี่ตาย”.
บางรูป ย่อมกำหนดที่ข้างล่างไว้ดว้ ยคิดว่า “เขาจักพลัดตกตายจากที่นี้”.
บางรูป ย่อมกำหนดที่แม้ทั้ง ๒ แห่ง ด้วยคิดว่า “เขาจักพลัดตกตายจากที่นี้ แล้วตายในที่นี้”.
ตตฺร โย อุปรินิยมิตฏฺฐานา อปติตฺวา อญฺญโต ปตติ, เหฏฺฐานิยมิตฏฺฐาเน วา อปติตฺวา อญฺญตฺถ ปตติ,
อุภยนิยเม วา ยงฺกิญฺจิ เอกํ วิราเธตฺวา ปตติ, ตสฺมึ มเต, วิสงฺเกตตฺตา อนาปตฺติ ฯ
บรรดา(สถานที่ที่ภิกษุกำหนดไว้)นั้น ผู้ใดไม่พลัดตกไปจากที่ที่ภิกษุกำหนดข้างบน พลัดตกไปจากที่อื่นก็ดี,
ไม่พลัดตกไปในที่ภิกษุกำหนดไว้ข้างล่าง พลัดตกไปในที่อื่นก็ดี.
พลัดตกพลาดไปในบรรดาที่กำหนดไว้ทั้ง ๒ แห่ง แห่งใดแห่งหนึ่งก็ดี, เมื่อผู้นั้นตาย ชื่อว่าไม่เป็นอาบัติเพราะมีความลักลั่น.
วิหารจฺฉาทนวตฺถุสฺมึปิ เอเสว นโย ฯ
แม้ในเรือ่ งมุงวิหารก็นัยนี้.
[เรื่องภิกษุโจนลงเหวทับช่างสานตาย]
อนภิรตวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องภิกษุกระสัน (มีวินิจฉัยดังนี้):โส กิร ภิกฺขุ กามวิตกฺกาทีนํ สมุทาจารํ ทิสวฺ า นิวาเรตุํ อสกฺโกนฺโต สาสเน อนภิรโต คิหิภาวาภิมุโข ชาโต
ตโต จินฺเตสิ “ยาว สีลเภทํ น ปาปุณามิ, ตาว มริสฺสามีติ ฯ
ได้ยินว่า ภิกษุนั้นเห็นความฟุ้งขึ้นแห่งอกุศลวิตกทั้งหลาย มีกามวิตกเป็นต้น เมื่อไม่อาจห้ามได้ ทั้งไม่ยินดีในพระศาสนา
จึงเป็นผู้มุ่งหน้าไปเพื่อเป็นคฤหัสถ์ แต่ภายหลังคิดได้ว่า “เราจักตาย ตราบเท่าที่เรายังไม่เสียศีล.”
อถ นํ ปพฺพตํ อภิรุหิตฺวา ปปาเต ปตนฺโต [572] อญฺญตรํ วิลิวการํ โอตฺถริตฺวา มาเรสิ ฯ
คราวนั้นเธอจึงขึ้นภูเขานั้น แล้วโจนลงไปในเหว ทับช่างสานคนใดคนหนึ่งตาย.
“วิลวิ การนฺติ เวณุการํ ฯ
บทว่า วิลวิ การํ แปลว่า ช่างสานไม้ไผ่.
“น จ ภิกฺขเว อตฺตานํ ปาเตตพฺพนฺติ น อตฺตา ปาเตตพฺโพ ฯ
หลายบทว่า น จ ภิกฺขเว อตฺตานํ ปาเตตพฺพํ ความว่า ตนอันภิกษุไม่พึงให้ตกลงไป.
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วิภตฺติพฺยตฺตเยน ปเนตํ วุตตฺ ํ ฯ
ก็บทว่า อตฺตานํ นั่น (พระผู้มีพระภาค)ตรัสด้วยวิภัตติเปลี่ยนแปลงไป.
เอตฺถ จ น เกวลํ น ปาเตตพฺพํ, อญฺเญนปิ เยนเกนจิ อุปกฺกเมน อนฺตมโส อาหารูปจฺเฉทเนนปิ น มาเรตพฺพํ ฯ
แต่ใน(อธิการว่าด้วยการยังตนให้ตกไป)นี้ (ภิกษุ)ไม่ควรยังตนให้ตกไปอย่างเดียวก็หาไม่,
ถึงบุคคลอื่นก็ไม่ควรฆ่า (ตนเอง) ด้วยความพยายามอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่สุดแม้ด้วยการอดอาหาร.
โยปิ หิ คิลาโน, วิชฺชมาเน เภสชฺเช อุปฏฺฐาเกสุ จ, มริตุกาโม อาหารํ อุปจฺฉินฺทติ, ทุกฺกฏเมว ฯ
จริงอยู่ แม้ภิกษุใด อาพาธ มีความประสงค์จะตาย เมื่อเภสัชและผู้อุปัฏฐากมีอยู่ ก็ตัดอาหารเสีย, ภิกษุต้องทุกกฏทีเดียว.
ยสฺส ปน มหาอาพาโธ จิรานุพนฺโธ, ภิกฺขู อุปฏฺฐหนฺตา กิลมนฺติ ชิคุจฺฉนฺติ “กทา นุโข คิลานโต มุจฺจิสฺสามาติ อฏฺฏิยนฺติ ฯ
ส่วนภิกษุใดอาพาธหนักเป็นเครื่องผูกพันอยู่นาน (ต้องรักษาพยาบาลอยู่นาน),
ภิกษุทั้งหลาย ผู้อุปัฏฐากอยู่ ย่อมลำบาก เกลียดชัง คืออึดอัดอยู่ ด้วยคิดว่า “เมื่อไรหนอ? พวกเราจักพ้นจากภิกษุอาพาธ”.
สเจ โส “อยํ อตฺตภาโว ปฏิชคฺคิยมาโนปิ น ติฏฺฐติ, ภิกฺขู จ กิลมนฺตีติ อาหารํ อุปจฺฉินฺทติ เภสชฺชํ น เสวติ, วฏฺฏติ ฯ
ถ้าภิกษุนั้น คิดว่า “อัตตภาพนี้ แม้ถูกประคับประคองไว้ก็ไม่ดำรงอยู่, และภิกษุทั้งหลายก็ลำบาก”
แล้วตัดอาหารเสีย ไม่เสพเภสัช, ข้อที่เธอตัดอาหารเสียนั้นย่อมควร.
โย ปน “อยํ โรโค ขโร. อายุสงฺขารา น ติฏฺฐนฺติ. อยญฺจ เม วิเสสาธิคโม หตฺถปฺปตฺโต วิย ทิสฺสตีติ อุปจฺฉินฺทติ, วฏฺฏติเยว ฯ
ส่วนภิกษุใดคิดว่า “โรคนี้รา้ ยแรง. อายุสังขาร ย่อมไม่ดำรงอยู่, และการบรรลุคุณวิเศษของเรานี้
ย่อมปรากฏ เหมือนอยู่ในเงื้อมมือแล้ว” จึงตัดอาหารเสีย, ข้อที่เธอตัดอาหารเสียนั้น ย่อมควรเหมือนกัน.
อคิลานสฺสาปิ อุปฺปนฺนสํเวคสฺส “อาหารปริเยสนนฺนาม ปปญฺโจ. กมฺมฏฺฐานเมว อนุยุญฺชิสฺสามีติ
กมฺมฏฺฐานสีเสน อุปจฺฉินฺทนฺตสฺส, วฏฺฏติ ฯ
แม้เมื่อภิกษุผู้ไม่อาพาธ เกิดความสังเวชขึ้นแล้ว ตัดอาหารเสียด้วยหัวข้อกรรมฐาน เพราะคิดได้ว่า
“ชื่อว่าการแสวงหาอาหารเป็นที่เนิ่นช้า. เราจักตามประกอบกรรมฐานเท่านั้น” ดังนี้, ข้อที่เธอตัดอาหารเสียนั้น ย่อมควร.
วิเสสาธิคมํ พฺยากริตฺวา อาหารํ อุปจฺฉินฺทติ, น วฏฺฏติ ฯ
ภิกษุพยากรณ์การบรรลุคุณวิเศษ แล้วตัดอาหารเสีย, ข้อนั้น ย่อมไม่ควร.
สภาคานํ หิ ลชฺชิภกิ ฺขูนํ กเถตุํ วฏฺฏติ ฯ
แต่จะบอกแก่ลัชชีภิกษุทั้งหลาย ผู้เป็นสภาคกันควรอยู่.
[เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์กลิ้งศิลาเล่นทับคนเลี้ยงโคตาย]
สิลาวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องศิลา (มีวินิจฉัยดังนี้):“ทวายาติ ทเวน หสฺเสน. “ขิฑฺฑายาติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ทวาย แปลว่า ด้วยการเล่น คือด้วยการหัวเราะ. อธิบายว่า “ด้วยการเล่นคะนอง”.
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“สิลาติ ปาสาโณ ฯ
ที่ชื่อว่า ศิลา ได้แก่ก้อนหิน.
น เกวลญฺจ ปาสาโณ, อญฺญมฺปิ ยงฺกิญฺจิ ทารุขณฺฑํ วา อิฏฺฐกขณฺฑํ วา หตฺเถน วา ยนฺเตน วา ปวิชฺฌิตุํ น วฏฺฏติ ฯ
และไม่ใช่แต่หินอย่างเดียว, ถึงท่อนไม้หรือก้อนอิฐอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่น ภิกษุจะใช้มือหรือเครื่องยนต์กลิ้ง ย่อมไม่ควร.
เจติยาทีนํ อตฺถาย ปาสาณาทโย หสนฺตา หสนฺตา ปวฏฺเฏนฺติปิ อุกฺขิปนฺติปิ. กมฺมสมโยติ, วฏฺฏติ ฯ
(พวกภิกษุ)พากันหัวเราะเสสรวลกลิ้งอยูก่ ็ดี, ยกขึ้นอยู่ก็ดี ซึ่งวัตถุมีหินเป็นต้น เพื่อประโยชน์แก่พระเจดีย์เป็นต้น
จัดเป็นคราวทำการงาน, เพราะเหตุนั้น (กิจมีการกลิ้งเป็นต้น) จึงควร.
[573] อญฺญมฺปิ อีทิสํ นวกมฺมํ วา กโรนฺตา ภณฺฑกํ วา โธวนฺตา รุกฺขํ วา โธวนทณฺฑกํ วา อุกฺขิปิตฺวา ปวิชฺฌนฺติ, วฏฺฏติ ฯ

(พวกภิกษุ) เมื่อจะทำนวกรรมแม้อย่างอื่นเช่นนี้ หรือจะซักสิ่งของ ยกต้นไม้หรือท่อนไม้สำหรับซักขึ้นแล้ว กลิ้งไป,
ข้อนั้น ย่อมควร.
ภตฺตวิสคฺคกาลาทีสุ กาเก วา โสเณ วา กฏฺฐํ วา กถลํ วา ขิปิตฺวา ปลาเปติ, วฏฺฏติ ฯ
ในเวลาทำภัตกิจเป็นต้น (ภิกษุ)ขว้างท่อนไม้หรือกระเบื้องถ้วย ไปไล่ฝูงกาหรือเหล่าสุนัข ให้หนีไป, ข้อนั้นย่อมควร.
เสทนาทิวตฺถูนิ สพฺพาเนว อุตตฺ านตฺถานิ ฯ
เรื่องทั้งหลายมีเรื่องนึ่งตัวเป็นต้น มีเนื้อความชัดเจนทั้งหมดแล้วแล.
เอตฺถ จ “อหํ กุกฺกุจฺจโกติ คิลานูปฏฺฐานํ น กาตพฺพํ ฯ
อนึ่ง ใน(วิสัยแห่งเรือ่ งนึ่งตัวเป็นต้น)นี้ อันภิกษุไม่ควรทำคิลานุปัฏฐาก ด้วยคิดว่า “เรามีความรังเกียจ”.
หิตกามตาย สพฺพํ คิลานสฺส พลาพลญฺจ รุจิญฺจ สปฺปายญฺจ อุปลกฺเขตฺวา กาตพฺพํ ฯ
พึงเข้าไปกำหนดกำลังหรือไม่มกี ำลัง ความชอบใจ และความสบาย ทุกอย่าง ของภิกษุอาพาธ
แล้วทำโดยความเป็นผู้หวังประโยชน์เกื้อกูล.
[เรื่องภิกษุทำยาให้หญิงมีครรภ์กับชู้ตกไปเป็นต้น]
ชารคพฺภินวี ตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องหญิงมีครรภ์กับชู้ (มีวินิจฉัยดังนี้):“ปวุฏฺฐปติกาติ ปวาสงฺคตปติกา ฯ
บทว่า ปวุฏฺฐปติกา แปลว่า หญิงผู้มีสามีหย่าร้างไปนานแล้ว.
“คพฺภปาตนนฺติ เยน ปริภตุ ฺเตน คพฺโภ ปตติ, ตาทิสํ เภสชฺชํ ฯ
บทว่า คพฺภปาตนํ ได้แก่ เภสัชเช่นกับขนานที่หญิงบริโภคแล้ว เป็นเหตุให้ครรภ์ตกไป.
ทฺวิปชาปติกวตฺถูนิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ
เรื่องหญิงร่วมผัว ๒ คน มีเนื้อความชัดเจนแล้วแล.
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คพฺภมนฺทนวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องรีดลูก (มีวินิจฉัยดังนี้):“มทฺทิตวฺ า ปาเตหีติ วุตฺเต, อญฺเญน มทฺทาเปตฺวา ปาเตติ, วิสงฺเกตํ ฯ
(หญิงมีครรภ์นั้น), เมื่อภิกษุบอกว่า “จงรีดให้ตกไป(เอง)เถิด”, วานให้ผู้อื่นรีด ทำให้ตกไป, เป็นผิดความมุ่งหมาย.
มทฺทาเปตฺวา ปาตาเปหีติ วุตฺเตปิ, สยํ มทฺทิตวฺ า ปาเตติ, วิสงฺเกตเมว ฯ
แม้เมื่อภิกษุบอกว่า “จงวานผู้อื่นรีดทำให้ตกไปเถิด”, แต่นางรีดทำให้ตกไปเสียเอง, เป็นผิดความมุ่งหมายเหมือนกัน.
มนุสฺสวิคฺคเห ปริยาโย นาม นตฺถิ.
ชื่อว่าปริยาย ในมนุสสวิคคหะ ย่อมไม่มี.
ตสฺมา “คพฺโภ นาม มทฺทโิ ต ปตตีติ วุตเฺ ต, สา สยํ วา มทฺทตุ อญฺเญน วา มทฺทาเปตฺวา ปาเตตุ, วิสงฺเกโต นตฺถิ, ปาราชิกเมว ฯ
เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุพดู ว่า “ขึ้นชื่อว่าครรภ์ถูกรีดแล้ว จะตกไป(เอง)”,
(หญิงมีครรภ์นั้น) จงรีดเองหรือจงวานให้ผู้อื่นรีดให้ตกไปก็ตาม, ไม่มีความลักลั่น เป็นปาราชิกทีเดียว.
ตาปนวตฺถุสฺมิมฺปิ เอเสว นโย ฯ
แม้ในเรือ่ งนาบครรภ์ให้ร้อน ก็นัยนี้เหมือนกัน.
[เรื่องภิกษุทำยาให้หญิงหมันมีบุตรตาย]
วญฺฌติ ฺถีวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องหญิงหมัน (มีวินิจฉัยดังนี้):วญฺฌติ ฺถี นาม, ยา คพฺภํ น คณฺหาติ ฯ
หญิงผู้ไม่ตั้งครรภ์ ชือ่ ว่าหญิงหมัน.
คพฺภอคณฺหนกอิตฺถี นาม นตฺถิ. ยสฺสา ปน คหิโตปิ คพฺโภ น สณฺฐาติ, ตํ สนฺธาเยตํ วุตฺตํ ฯ
ธรรมดาหญิงไม่ตั้งครรภ์ ย่อมไม่มี, แต่ว่าครรภ์แม้ที่หญิงคนใดตั้งขึ้นแล้ว ไม่ดำรงอยู่, ข้อนี้ ท่านกล่าวหมายเอาหญิงนั้น.
อุตสุ มเย กิร สพฺพติ ถฺ โิ ย คพฺภํ คณฺหนฺติ. ยา ปนายํ “วญฺฌาติ วุจจฺ ติ, ตสฺสา กุจฉฺ ยิ ํ นิพพฺ ตฺตสตฺตานํ อกุสลวิปาโก สมฺปาปุณาติ ฯ
ได้ยินว่า ในคราวมีระดู หญิงทุกจำพวก ย่อมตั้งครรภ์.
แต่กุศลวิบากมาประจวบเข้า แก่พวกสัตว์ผู้เกิดในท้องของหญิงที่เรียกกันว่า “เป็นหมัน” นี้.
เต ปริตฺตกุสลวิปาเกน คหิตปฏิสนฺธิกา อกุสล[574]วิปาเกน อภิภูตา วินสฺสนฺติ ฯ
สัตว์เหล่านั้น ถือปฏิสนธิมาด้วยกุศลวิบากเพียงเล็กน้อย ถูกอกุศลวิบากครอบงำ จึงพินาศไป.
อภินวปฏิสนฺธิยํเยว หิ กมฺมานุภาเวน ทฺวีหากาเรหิ คพฺโภ น สณฺฐาติ วาเตน วา ปาณเกหิ วา ฯ
จริงอยู่ ในขณะปฏิสนธิใหม่ๆ นั่นเอง ครรภ์ตั้งอยู่ไม่ได้ ด้วยอาการ ๒ อย่าง คือ ด้วยลมหรือสัตว์เล็กๆ เพราะกรรมานุภาพ.
วาโต โสเสตฺวา อนฺตรธาเปติ ฯ ปาณกา ขาทิตฺวา ฯ
ลมพัด (ครรภ์) ให้แห้งแล้ว ทำให้อันตรธานไป. สัตว์เล็กๆ ทั้งหลาย กัดกิน(ครรภ์ ทำให้อันตรธานไป).
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ตสฺส ปน วาตสฺส ปาณกานํ วา ปฏิฆาตาย เภสชฺเช กเต, คพฺโภ สณฺฐเหยฺย ฯ
แต่เมื่อแพทย์ประกอบเภสัช เพื่อกำจัดลมและพวกสัตว์เล็กนั้นแล้ว ครรภ์พึงตั้งอยู่ได้.
โส ภิกฺขุ ตํ อกตฺวา อญฺญํ ขรํ เภสชฺชํ อทาสิ ฯ เตน สา กาลมกาสิ ฯ
ภิกษุนั้น ไม่ได้ปรุงเภสัชขนานนั้น ได้ให้เภสัชที่รา้ ยแรงขนานอื่น. นางได้ตายไป เพราะเภสัชขนานนั้น.
ภควา เภสชฺชสฺส กตตฺตา ทุกฺกฏํ ปญฺญาเปสิ ฯ
พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติทุกกฏไว้ เพราะภิกษุปรุงเภสัช.
ทุติยวตฺถุสฺมิมฺปิ เอเสว นโย ฯ
แม้ในเรือ่ งที่ ๒ ก็นัยนี้เหมือนกัน.
[ภิกษุไม่ควรทำยาแก่ชนอื่น แต่ควรทำให้สหธรรมิกทั้ง ๕]
ตสฺมา อาคตาคตสฺส ปรชนสฺส เภสชฺชํ น กาตพฺพํ ฯ กโรนฺโต ทุกฺกฏํ อาปชฺชติ ฯ
เพราะฉะนั้น ภิกษุไม่ควรทำเภสัชแก่ชนอื่นผู้มาแล้วๆ. เมื่อทำต้องทุกกฏ.
ปญฺจนฺนํ ปน สหธมฺมกิ านํ กาตพฺพํ ภิกฺขุสฺส ภิกฺขุนิยา สิกฺขมานาย สามเณรสฺส สามเณริยา ฯ
แต่ควรทำให้แก่สหธรรมิกทั้ง ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานาสามเณร สามเณรี.
สมสีลสทฺธาปญฺญานํ หิ เอเตสํ ตีสุ สิกฺขาสุ ยุตฺตานํ เภสชฺชํ อกาตุํ น ลภติ ฯ
จริงอยู่ สหธรรมิกทั้ง ๕ เหล่านั้นเป็นผู้มีศีล ศรัทธา และปัญญาเสมอกัน ทั้งประกอบในไตรสิกขาด้วย
ภิกษุจะไม่ทำเภสัชให้ย่อมไม่ได้.
กโรนฺเตน จ, สเจ เตสํ อตฺถิ, เตสํ สนฺตกํ คเหตฺวา โยเชตฺวา ทาตพฺพํ ฯ
และเมื่อจะทำ, ถ้าสิ่งของของสหธรรมิกเหล่านั้นมีอยู่, พึงถือเอาสิ่งของของสหธรรมิกเหล่านั้น ปรุงให้.
สเจ นตฺถิ, อตฺตโน สนฺตกํ กาตพฺพํ ฯ
ถ้าไม่มี, ควรเอาของของตนทำให้.
สเจ อตฺตโนปิ นตฺถิ, ภิกฺขาจารวตฺเตน วา ญาตกปวาริตฏฺฐานโต วา ปริเยสิตพฺพํ ฯ
ถ้าแม้ของของตนก็ไม่มี พึงแสวงหาด้วยภิกขาจารวัตร หรือจากที่แห่งญาติและคนปวารณา (ของตน).
อลภนฺเตน คิลานสฺสตฺถาย อกตวิญฺญตฺติยาปิ อาหริตวฺ า กาตพฺพํ ฯ
เมื่อไม่ได้ ควรนำสิ่งของมาทำให้ แม้ดว้ ยการไม่ทำวิญญัติ (คือขอในที่ทเี่ ขาไม่ได้ทำปวารณาไว้) เพื่อประโยชน์แก่คนไข้.
อปเรสํปิ ปญฺจนฺนํ กาตุํ วฏฺฏติ มาตาปิตูนํ, ตทุปฏฺฐากานํ, อตฺตโน เวยฺยาวจฺจกรสฺส, ปณฺฑุปลาสสฺสาติ ฯ
ควรทำยาให้แก่คน ๕ จำพวก แม้อื่นอีกคือ มารดา บิดา คนบำรุงมารดาบิดานั้น ไวยาวัจกรของตน (และ) คนปัณฑุปลาส.
ปณฺฑุปลาโส นาม โย ปพฺพชฺชาเปกฺโข, ยาว ปตฺตจีวรํ ปฏิยาทิยติ, ตาว วิหาเร วสติ ฯ
คนผู้ที่ชื่อว่าปัณฑุปลาส ได้แก่ คนผู้เพ่งบรรพชา ยังอยู่ในวิหารตลอดเวลาที่ยังตระเตรียมบาตรและจีวร.
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เตสุ สเจ มาตาปิตโร อิสฺสรา โหนฺติ น ปจฺจาสึสนฺติ, อกาตุํ วฏฺฏติ ฯ สเจ ปน รชฺเช ฐิตา ปจฺจาสึสนฺติ, อกาตุํ น วฏฺฏติ ฯ
บรรดา(ชน ๕ จำพวก)เหล่านั้น ถ้ามารดาและบิดาเป็นใหญ่ ไม่หวังตอบแทนไซร้, จะไม่ทำให้ ก็ควร.
แต่ถ้าท่านทั้ง ๒ ดำรงอยู่ในราชสมบัติ ยังหวังตอบแทนอยู่, จะไม่ทำ ไม่ควร.
เภสชฺชํ [575] ปจฺจาสึสนฺตานํ, เภสชฺชํ ทาตพฺพํ ฯ โยเชตุํ อชานนฺตานํ, โยเชตฺวา ทาตพฺพํ ฯ
เมื่อท่านทั้ง ๒ หวังเภสัช, ควรให้เภสัช. เมื่อท่านทั้ง ๒ ไม่รวู้ ิธีประกอบยา, ควรประกอบยาให้.
สพฺเพสํ อตฺถาย สหธมฺมิเกสุ วุตฺตนเยเนว ปริเยสิตพฺพํ ฯ
ควรแสวงหาเภสัชเพื่อประโยชน์แก่ชน ๕ จำพวก มีมารดาเป็นต้นแม้ทั้งหมด โดยนัยดังที่กล่าวแล้วในสหธรรมิกานั่นแล.
สเจ ปน มาตรํ วิหาเร อาเนตฺวา ปฏิชคฺคติ, สพฺพํ ปริกมฺมํ อนามสนฺเตน กาตพฺพํ ฯ
ก็ถ้าภิกษุนำมารดาปรนนิบัติอยู่ในวิหาร, อย่าถูกต้อง พึงบริกรรมทุกอย่าง.
ขาทนียโภชนียํ สหตฺถา ทาตพฺพํ ฯ
พึงให้ของเคี้ยวของบริโภคด้วยมือตนเอง.
ปิตา ปน ยถา สามเณโร เอวํ สหตฺเถน นหาปนสมฺพาหนาทีนิ กตฺวา อุปฏฺฐาตพฺโพ ฯ
ส่วนบิดา พึงบำรุงทำกิจทั้งหลายมีการให้อาบน้ำและการนวดเป็นต้นด้วยมือตนเอง เหมือนอย่างสามเณรฉะนั้น.
เย มาตาปิตโร อุปฏฺฐหนฺติ ปฏิชคฺคนฺติ, เตสมฺปิ เอวเมว กาตพฺพํ ฯ
ชนเหล่าใดย่อมบำรุง ประคับประคองมารดาและบิดา, ภิกษุควรทำเภสัชแม้แก่ชนเหล่านั้น อย่างนั้นเหมือนกัน.
เวยฺยาวจฺจกโร นาม โย เวตฺตนํ คเหตฺวา อรญฺเญ ทารูนิ วา ฉินฺทติ อญฺญํ วา กิญฺจิ กมฺมํ กโรติ ฯ
คนผู้ที่ชื่อว่า ไวยาจักร ได้แก่ ผูร้ ับเอาค่าจ้างแล้วตัดฟืนในป่า หรือทำการงานอะไรๆ อย่างอื่น.
ตสฺส โรเค อุปฺปนฺเน, ยาว ญาตกา ปสฺสนฺติ, ตาว เภสชฺชํ กาตพฺพํ ฯ
เมื่อเกิดเป็นโรคขึ้นแก่เขา ภิกษุควรทำเภสัชให้จนกว่าพวกญาติจะพบเห็น.
โย ปน ภิกฺขุนิสฺสิตโกว หุตวฺ า สพฺพกมฺมานิ กโรติ, ตสฺส เภสชฺชํ กาตพฺพเมว ฯ
ส่วนผู้ใดเป็นเพียงคนอาศัยภิกษุ ทำการงานทุกอย่าง, ภิกษุควรทำเภสัชให้แก่คนคนนั้นเหมือนกัน.
ปณฺฑุปลาเสปิ สามเณเร วิย ปฏิปชฺชิตพฺพํ ฯ
แม้ในปัณฑุปลาส ก็ควรปฏิบัติเหมือนในสามเณร ฉะนั้น.
[ภิกษุควรทำยาให้คน ๑๐ จำพวก]
อปเรสํปิ ทสนฺนํ กาตุํ วฏฺฏติ
“เชฏฺฐภาตุ กนิฏฺฐภาตุ เชฏฺฐภคินิยา กนิฏฺฐภคินิยา จูฬมาตุยา มหามาตุยา จูฬปิตุโน มหาปิตุโน ปิตจุ ฺฉาย มาตุลสฺสาติ ฯ
ภิกษุควรทำยาให้แก่ชน ๑๐ จำพวก แม้อื่นอีก คือ
พี่ชาย, น้องชาย, พี่หญิง, น้องหญิง, น้าหญิง, ป้า, อาชาย, ลุง, อาหญิง, น้าชาย.
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เตสมฺปน สพฺเพสมฺปิ กโรนฺเตน เตสํเยว สนฺตกํ เภสชฺชํ คเหตฺวา เกวลํ โยเชตฺวา ทาตพฺพํ ฯ
ก็เมื่อจะทำให้แก่(ชนมีพี่ชายเป็นต้น)นั้นแม้ทั้งหมด ควรเอาเภสัชอันเป็นของของคนเหล่านั้นนั่นแล ปรุงให้อย่างเดียว.
สเจ ปน นปฺปโหนฺติ, ยาจนฺติ จ “เทถ โน ภนฺเต, ตุมฺหากํ ปฏิทสฺสามาติ, ตาวกาลิกํ ทาตพฺพํ ฯ
แต่ถ้าสิ่งของของชนเหล่านั้น ไม่เพียงพอ และชนเหล่านั้นก็ขอร้องอยู่วา่
“ท่านขอรับ! โปรดให้พวกกระผมเถิด, พวกกระผมจักถวายคืนแก่พระคุณท่าน,” ควรให้เป็นของยืม.
สเจปิ น ยาจนฺติ, “อมฺหากํ เภสชฺชํ อตฺถิ, ตาวกาลิกํ คณฺหาถาติ วตฺวา วา,
ยทา เตสํ ภวิสฺสติ, ตทา ทสฺสนฺตีติ อาโภคํ วา กตฺวา ทาตพฺพํ ฯ
ถึงหากพวกเขาไม่ขอร้อง, ภิกษุควรพูดว่า “อาตมา มีเภสัชอยู่. พวกท่านจงถือเอาเป็นของยืมเถิด”
หรือควรทำความผูกใจไว้วา่ “สิ่งของของชนเหล่านั้นจักมีเมื่อใด เขาจักให้เมื่อนั้น” ดังนี้ แล้วพึงให้ไป.
สเจ ปฏิเทนฺติ, คเหตพฺพํ. โน เจ เทนฺติ๑, น โจเทตพฺพา ฯ
ถ้าเขาคืนให้, ควรรับเอา. ถ้าไม่คืนให้, ไม่ควรทวง.
เอเต ทส ญาตเก ฐเปตฺวา [576] อญฺเญสํ น ทาตพฺพํ ฯ
เว้นญาติ ๑๐ จำพวกเหล่านั้นเสีย ไม่ควรให้เภสัชแก่ชนเหล่าอื่น.
เอเตสํ ปุตฺตปรมฺปราย ปน, ยาว สตฺตโม กุลปริวฏฺโฏ, ตาว จตฺตาโร ปจฺจเย อาหราเปนฺตสฺส, อกตวิญฺญตฺติ วา.
เภสชฺชํ กโรนฺตสฺส, เวชฺชกมฺมํ วา กุลทูสกาปตฺติ วา น โหติ ฯ
ก็เมื่อภิกษุใช้ให้ญาตินำปัจจัย ๔ มา ตราบเท่าจนถึง ๗ ชัว่ เครือสกุล
โดยสืบๆ กันมาแห่งบุตรของ(ญาติ ๑๐ จำพวก มีพชี่ ายเป็นต้น)เหล่านั้น, ไม่เป็นการทำวิญญัติ.
เมื่อทำเภสัช (แก่ชนเหล่านัน้ ) ก็ไม่เป็นเวชกรรม หรือไม่เป็นอาบัติเพราะประทุษร้ายสกุล.
สเจ ภาตุชายา ภคินีสามิโก วา คิลานา โหนฺติ, ญาตกา เจ เตสมฺปิ วฏฺฏติ ฯ
ถ้าพี่สะใภ้ น้องสะใภ้ หรือพี่เขย น้องเขย เป็นไข้, ถ้าเขาเป็นญาติ, จะทำเภสัชแก่ญาติแม้เหล่านั้น ก็ควร.
อญาตกา เจ, ภาตุ จ ภคินิยา จ กตฺวา ทาตพฺพํ “ตุมฺหากํ ชคฺคนฏฺฐาเน เทถาติ ฯ
ถ้าเขามิใช่ญาติ, พึงทำให้แก่พี่ชายและพี่หญิงด้วยสั่งว่า “จงให้ในที่ปฏิบัติของพวกท่าน.”
อถวา เตสํ ปุตฺตานํ กตฺวา ทาตพฺพํ “ตุมฺหากํ มาตาปิตูนํ เทถาติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง พึงทำให้แก่บุตรของเขา ด้วยสั่งว่า “จงให้แก่มารดาและบิดาของพวกเจ้าเถิด.”
เอเตน อุปาเยน สพฺพปเทสุ วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ
พึงทราบวินิจฉัยในบททั้งปวงโดยอุบายนี้.

๑ ปฏิเทนฺติ ฯ
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เตสํ อตฺถาย สามเณเรหิ อรญฺญโต เภสชฺชํ อาหราเปนฺเตน ญาติสามเณเรหิ วา อาหราเปตพฺพํ.
อตฺตโน อตฺถาย วา อาหราเปตฺวา ทาตพฺพํ ฯ
อันภิกษุเมื่อจะใช้สามเณรทั้งหลาย ให้นำเภสัชมาจากป่า เพือ่ ประโยชน์แก่(พี่สะใภ้ น้องสะใภ้ เป็นต้น)เหล่านั้น
ควรใช้พวกสามเณรที่เป็นญาติให้นำมา หรือพึงให้นำมาเพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วจึงให้ไป.
เตหิปิ “อุปชฺฌายสฺส อาหรามาติ วตฺตสีเสน อาหริตพฺพํ ฯ
แม้(พวกสามเณรผู้ไม่ใช่ญาติ)เหล่านั้น ก็ควรนำมาด้วยหัวข้อวัตรว่า “พวกเราจะนำมาถวายพระอุปัชฌายะ.”
อุปชฺฌายสฺส มาตาปิตโร คิลานา วิหารํ อาคจฺฉนฺติ ฯ อุปชฺฌาโย จ ทิสาปกฺกนฺโต โหติ ฯ
โยมมารดาและบิดาของพระอุปัชฌายะ เป็นไข้ มายังวิหาร. และพระอุปัชฌายะหลีกไปสู่ทิศเสีย.
สทฺธวิ ิหาริเกน อุปชฺฌายสฺส สนฺตกํ เภสชฺชํ ทาตพฺพํ ฯ โน เจ อตฺถิ, อตฺตโน เภสชฺชํ อุปชฺฌายสฺส ปริจฺจชิตวฺ า ทาตพฺพํ ฯ
สัทธิวิหาริก ควรให้เภสัชอันเป็นของของพระอุปัชฌายะ. ถ้าไม่มี, ควรบริจาคเภสัชของตน ถวายพระอุปัชฌายะให้ไป.
อตฺตโนปิ อสนฺเต, วุตฺตนเยน ปริเยสิตฺวา อุปชฺฌายสฺส สนฺตกํ กตฺวา ทาตพฺพํ ฯ
แม้เมื่อของของตน ก็ไม่มี ควรแสวงหาทำให้เป็นของของพระอุปัชฌายะแล้วให้ไป โดยนัยดังกล่าวแล้ว.
อุปชฺฌาเยนปิ สทฺธิวิหาริกสฺส มาตาปิตูสุ เอวเมว ปฏิปชฺชิตพฺพํ ฯ
ในโยมมารดาและบิดาของสัทธิวิหาริก แม้พระอุปัชฌายะ ก็ควรปฏิบัติเหมือนอย่างนั้นเหมือนกัน.
เอส นโย อาจริยนฺเตวาสิเกสุ ฯ
ในอาจารย์และอันเตวาสิกก็นัยนี้.
[ภิกษุควรทำยาให้แก่คน ๕ จำพวก]
อญฺโญปิ โย อาคนฺตุโก วา โจโร วา ยุทฺธปราชิโต วา อิสฺสโร วา ญาตเกหิ ปริจฺจตฺโต คมิยมนุสฺโส วา
คิลาโน หุตฺวา วิหารํ ปวิสติ ฯ
บุคคลแม้อื่นใด คือ คนจรมา, โจร, นักรบแพ้, ผู้เป็นใหญ่, คนทีพ่ วกญาติสละเตรียมจะไป เป็นไข้ เข้าไปสู่วิหาร.
สพฺเพสํ อปจฺจาสึสนฺเตน เภสชฺชํ กาตพฺพํ ฯ
ภิกษุผู้ไม่หวังตอบแทน ควรทำเภสัชแก่คนทั้งหมดนั้น.
สทฺธํ กุลํ [577] โหติ จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฏฺฐายกํ ภิกฺขุสงฺฆสฺส มาตาปิตุฏฺฐานิยํ ฯ
ตระกูลที่มีศรัทธา บำรุงด้วยปัจจัย ๔ ย่อมตั้งอยู่ในฐานเป็นมารดาและบิดาของภิกษุสงฆ์.
ตตฺร เจ โกจิ คิลาโน โหติ, “ตสฺสตฺถาย วิสฺสาเสน เภสชฺชํ กตฺวา ภนฺเต เทถาติ วทนฺติ, เนว ทาตพฺพํ น กาตพฺพํ ฯ
ถ้าใน(ตระกูล)นั้น มีคนบางคนเป็นไข้, (ชนทั้งหลาย)เรียนขอเพื่อประโยชน์แก่ผู้เป็นไข้นั้นว่า
“ท่านขอรับ! ขอพระคุณท่านทำเภสัชให้ดว้ ยความวิสาสะเถิด.” ไม่ควรให้ ทั้งไม่ควรทำเลย.
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อถ ปน กปฺปิยํ ญตฺวา เอวํ ปุจฺฉนฺติ “ภนฺเต อสุกสฺส นาม โรคสฺส กึ เภสชฺชํ กโรนฺตีติ,
“อิทญฺจีทญฺจ คเหตฺวา กโรนฺตตี ิ วตฺตุํ วฏฺฏติ ฯ
ก็ถ้า(พวกเขา)รู้สิ่งที่ควร เรียนถามอย่างนี้ว่า “ท่านขอรับ! เขาปรุงเภสัชอะไรแก้โรคชื่อโน้น?,
ภิกษุจะตอบว่า “เขาเอาสิ่งนี้และสิ่งนี้ ทำ (เภสัช)” ดังนี้ ก็ควร.
“ภนฺเต มยฺหํ มาตา คิลานา. เภสชฺชํ ตาว อาจิกฺขถาติ เอวํ ปุจฺฉิเตน ปน น อาจิกฺขิตพฺพํ ฯ
ก็ภิกษุถูกคฤหัสถ์เรียนถามอย่างนี้วา่ “ท่านขอรับ! มารดาของกระผมเป็นไข้ ขอได้โปรดบอกเภสัชด้วยเถิด” ดังนี้ ไม่ควรบอก.
อญฺญมญฺญํ ปน กถา กาตพฺพา “อาวุโส อสุกสฺส นาม ภิกฺขุโน อิมสฺมึ โรเค กึ เภสชฺชํ กรึสูติ.
แต่ควรสนทนาถ้อยคำกะกันและกันว่า “อาวุโส ในโรคชนิดนี้ของภิกษุชื่อโน้น เขาปรุงเภสัชอะไรแก้?”
“อิทญฺจีทญฺจ ภนฺเตติ ฯ
(ภิกษุทั้งหลาย)เรียนว่า “เขาเอาสิ่งนี้และนี้(ปรุงเภสัช) ขอรับ!”.
ตํ สุตฺวา อิตโร มาตุ เภสชฺชํ กโรติ, วฏฺฏติ ฯ
(ฝ่ายชาวบ้าน) นอกนี้ ฟังคำสนทนานั้นแล้ว ย่อมปรุงเภสัชแก่มารดา. (ข้อที่ภิกษุสนทนากันนั้น) ย่อมสมควร.
[เรื่องพระมหาปทุมเถระสนทนาเรื่องยาแก้โรค]
มหาปทุมตฺเถโรปิ กิร, วสภรญฺโญ เทวิยา โรเค อุปฺปนฺเน, เอกาย อิตฺถิยา อาคนฺตฺวา ปุจฺฉิโต
“น ชานามีติ อวตฺวา เอวเมว ภิกฺขูหิ สทฺธึ สมุลฺลเปสิ ฯ
ได้ยินว่า แม้พระมหาปทุมเถระ, เมื่อพระเทวีของพระเจ้าวสภะเกิดประชวรพระโรคขึ้น,
ถูกนางนักสนมคนหนึ่งมาเรียนถาม ก็ไม่พดู ว่า “ไม่รู้” ได้สนทนากับพวกภิกษุเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแล.
ตํ สุตฺวา ตสฺสา เภสชฺชมกํสุ ฯ
(ข้าราชบริพาร)ฟัง(คำสนทนา)นั้นแล้ว ได้ปรุงเภสัช ถวายแด่(พระเทวี)พระองค์นั้น.
วูปสนฺเต จ โรเค, ติจีวเรน ตีหิ จ กหาปณสเตหิ สทฺธึ เภสชฺชจงฺโกฏกํ ปูเรตฺวา อาหริตฺวา เถรสฺส ปาทมูเล ฐเปตฺวา
“ภนฺเต ปุปฺผปูชํ กโรถาติ อาหํสุ ฯ
และเมื่อพระโรคสงบลงแล้ว, ข้าราชบริพารได้บรรจุผอบเภสัชให้เต็ม พร้อมทั้งไตรจีวรและกหาปณะ ๓๐๐
นำไปวางไว้ใกล้เท้าของพระเถระ แล้วเรียนว่า “ท่านเจ้าข้า! โปรดทำการบูชาด้วยดอกไม้เถิด.”
เถโร “อาจริยภาโค นาม อยนฺติ กปฺปิยวเสน คาหาเปตฺวา ปุปฺผปูชํ อกาสิ ฯ
พระเถระคิดว่า “นี้ชื่อว่าเป็นส่วนของอาจารย์” แล้วให้(ไวยาวัจกร)รับไว้ ด้วยอำนาจเป็นของกับปิยะ
ได้ทำการบูชาด้วยดอกไม้แล้ว.
เอวํ ตาว เภสชฺเช ปฏิปชฺชิตพฺพํ ฯ
(ภิกษุ)ควรปฏิบัติในเภสัชอย่างนี้กอ่ น.
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[เรื่องสวดพระปริตร]
ปริตฺเต ปน
“คิลานสฺส ปริตฺตํ กโรถ ภนฺเตติ วุตฺเตน น กาตพฺพํ ฯ “ภณถาติ วุตฺเต, ปน กาตพฺพํ ฯ
ก็ในพระปริตร (มีวินิจฉัยดังนี้):ภิกษุถูกชาวบ้านอาราธนาว่า “โปรดทำพระปริตรแก่คนไข้เถิด ขอรับ!” ดังนี้ ไม่ควรทำ.
แต่เมื่อเขาอาราธนาว่า “โปรดสวดเถิด”, ควรทำ.
สเจปิสฺส โหติ “มนุสฺสา นาม น ชานนฺติ อกรียมาเน วิปฏิสาริโน ภวิสฺสนฺตตี ิ กาตพฺพํ ฯ
ถ้าแม้ภิกษุนั้น มี(ความวิตก)ว่า “ธรรมดามนุษย์ทั้งหลาย ย่อมไม่รู้, เมื่อเราไม่ทำ จักเป็นผู้เดือดร้อน” ดังนี้, ก็ควรทำ.
“ปริตฺโตทกํ ปริตฺตสุตฺตํ กตฺวา เทถาติ วุตฺเตน ปน [578] เตสํเยว อุทกํ หตฺเถน จาเลตฺวา สุตฺตํ ปริมชฺเชตฺวา๑ ทาตพฺพํ ฯ
ส่วนภิกษุถูกอาราธนาว่า “โปรดทำน้ำพระปริตร เส้นด้ายพระปริตร ให้เถิด”
ควรเอามือ (ของตน) กวนน้ำลูบคลำเส้นด้าย ของมนุษย์เหล่านั้นนั่นแลให้ไป.
สเจ วิหารโต อุทกํ อตฺตโน สนฺตกํ วา สุตฺตํ เทติ, ทุกฺกฏํ ฯ
ถ้า(ภิกษุ)ให้น้ำจากวิหารหรือเส้นด้ายซึ่งเป็นของของตน เป็นทุกกฏ.
มนุสฺสา อุทกญฺจ สุตฺตญฺจ คเหตฺวา นิสีทิตวฺ า “ปริตฺตํ ภณถาติ วทนฺติ, กาตพฺพํ ฯ โน เจ ชานนฺติ, อาจิกฺขิตพฺพํ ฯ
พวกชาวบ้านนั่งถือน้ำและเส้นด้าย กล่าวอยู่ว่า “ขอนิมนต์สวดพระปริตร” ดังนี้ ควรทำ. ถ้าเขาไม่รู้, ควรบอกให้.
ภิกฺขูนํ นิสินฺนานํ ปาเทสุ อุทกํ อากีริตวฺ า สุตตฺ ญฺจ ฐเปตฺวา คจฺฉนฺติ “ปริตฺตํ กโรถ, ปริตตฺ ํ ภณถาติ. น ปาทา อปเนตพฺพา ฯ
พวกชาวบ้านกรวดน้ำ(ทักษิโณทก)๒ลง และวางเส้นด้ายไว้ ใกล้เท้าทั้งหลายของพวกภิกษุผู้นั่งอยู่แล้ว ก็ไป ด้วยเรียนว่า
“ขอนิมนต์ทำพระปริตร สวดพระปริตรเถิด” ดังนี้. ภิกษุไม่พึงชักเท้าออก.
มนุสฺสา หิ วิปฏิสาริโน โหนฺติ ฯ
เพราะว่าพวกชาวบ้านจะเป็นผู้มีความเดือดร้อน.
อนฺโตคาเม คิลานสฺสตฺถาย วิหารํ เปเสนฺติ “ปริตตฺ ํ ภณนฺตูติ. ภณิตพฺพํ ฯ
(พวกชาวบ้าน)ส่งคนไปยังวิหาร เพื่อประโยชน์แก่คนไข้ภายในบ้าน ด้วยสั่งว่า
“ขอ(ภิกษุทั้งหลาย)โปรดสวดพระปริตร” ดังนี้. (ภิกษุ)ควรสวด.
อนฺโตคาเม ราชเคหาทีสุ โรเค วา อุปทฺทเว วา อุปฺปนฺเน ปกฺโกสาเปตฺวา ภณาเปนฺติ ฯ
เมื่อโรคหรือความจัญไร เกิดขึ้นในพระราชมณเฑียรเป็นต้น ภายในบ้าน,
(อิสรชนมีกษัตริย์เป็นต้น) รับสั่งให้อาราธนา(ภิกษุ)มาแล้ว นิมนต์ให้สวด (พระปริตรเป็นต้น).
อาฏานาฏิยสุตตฺ าทีนิ ภณิตพฺพานิ ฯ
ภิกษุพึงสวดพระสูตรทั้งหลาย มีอาฏานาฏิยสูตรเป็นต้น.
๑ ปริมชฺชิตฺวา ฯ
๒ อุทกนฺติ ทกฺขิโณทกํ. บทว่า อุทกํ ได้แก่ น้ำทักษิโณทก. สารตฺถทีปนี ๒/๔๒๗.
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“อาคนฺตวฺ า คิลานสฺส สิกฺขาปทานิ เทนฺตุ, ธมฺมํ กเถนฺตุ.
“ราชนฺเตปุเร วา อมจฺจเคเห วา อาคนฺตวฺ า สิกฺขาปทานิ เทนฺตุ, ธมฺมํ กเถนฺตูติ เปสิเตปิ,
คนฺตฺวา สิกฺขาปทานิ ทาตพฺพานิ ธมฺโม กเถตพฺโพ ฯ
แม้เมื่อพวกชาวบ้านส่งคนไปนิมนต์ว่า “ขอภิกษุทั้งหลายจงมาให้สิกขาบท แสดงธรรมแก่คนไข้เถิด”
หรือว่า “จงมาให้สิกขาบท แสดงธรรมที่พระราชวังหลวง หรือที่เรือนของอมาตย์เถิด” ดังนี้
ภิกษุควรไปให้สิกขาบท ควรกล่าวธรรม.
“มตานํ ปริวารตฺถํ อาคจฺฉนฺตูติ ปกฺโกสนฺติ, น คนฺตพฺพํ ฯ
(พวกชาวบ้าน)นิมนต์วา่ “ขอ(ภิกษุทั้งหลาย)จงมา เพื่อเป็นบริวาร (เพื่อน) ของคนตาย”, ไม่ควรไป.
“สิวฏฺฐิกทสฺสเน๑ อสุภทสฺสเน จ มรณสฺสตึ ปฏิลภิสฺสามาติ กมฺมฏฺฐานสีเสน คนฺตุํ วฏฺฏติ ฯ
(ภิกษุ)จะไปด้วยมุ่งกรรมฐานเป็นหลักว่า
“เราจักกลับได้มรณสติ เพราะเห็นกระดูกในป่าช้า และเพราะเห็นอสุภ” ดังนี้ ควรอยู่.
เอวํ ปริตฺเต ปฏิปชฺชติ พฺพํ ฯ
(ภิกษุ)ควรปฏิบัติในปริตร ดังพรรณนามาฉะนี้.
[ว่าด้วยเรื่องอนากัฏฐบิณฑบาต]
ปิณฺฑปาเต ปน ฯ
ส่วนในบิณฑบาต (มีวินิจฉัยดังนี้):อนามฏฺฐปิณฺฑปาโต กสฺส ทาตพฺโพ, กสฺส น ทาตพฺโพ ฯ มาตาปิตูนํ ตาว ทาตพฺโพ ฯ
ถามว่า “อนามัฏฐบิณฑบาตควรให้แก่ใคร ไม่ควรให้แก่ใคร?”. แก้ว่า “ควรให้แก่มารดาและบิดาก่อน”.
สเจ ปน กหาปณคฺฆนโก โหติ, สทฺธาเทยฺยวินิปาตนํ นตฺถิ ฯ
ก็หากว่า บิณฑบาตนั้น จะเป็นของมีราคาตั้งกหาปณะ, ก็ไม่จดั ว่าเป็นการศรัทธาไทยให้ตกไป.
“มาตาปิตุอุปฏฺฐากานํ เวยฺยาวจฺจกรสฺส ปณฺฑุปลาสสฺสาติ เอเตสํปิ ทาตพฺโพ ฯ
ควรให้แม้แก่คนเหล่านี้ คือ “พวกคนบำรุงมารดาบิดา ไวยาวัจกร คนปัณฑุปลาส”.
[579] ตตฺถ ปณฺฑุปลาสสฺส ถาลเก นิกฺขิปิตวฺ า

ทาตุํ วฏฺฏติ ฯ

บรรดา(คน)เหล่านั้น สำหรับคนปัณฑุปลาส จะใส่ในภาชนะให้ ก็ควร.
ตํ ฐเปตฺวา อญฺเญสํ อาคาริกานํ มาตาปิตูนํปิ น วฏฺฏติ ฯ
เว้น(คนปัณฑุปลาส)นั้นเสีย จะใส่ในภาชนะให้แก่คฤหัสถ์เหล่าอื่น แม้เป็นมารดาบิดา ก็ไม่ควร.
ปพฺพชิตปริโภโค หิ อาคาริกานํ เจติยฏฺฐานิโย ฯ
เพราะว่าเครือ่ งบริโภคของบรรพชิต ตั้งอยู่ในฐานเป็นเจดีย์ของพวกคฤหัสถ์.
๑ สีวถิกา … อิติ เยภุยฺเยน ทิสฺสติ ฯ
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อปิจ อนามฏฺฐปิณฺฑปาโต นาเมส สมฺปตฺตสฺส ทามริกโจรสฺสาปิ อิสฺสรสฺสาปิ ทาตพฺโพ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่าอนามัฏฐบิณฑบาตนี้ พึงให้แก่โจรผู้ลือชื่อบ้าง ทั้งแก่อิสรชนบ้าง ผู้มาถึงเข้า.
กสฺมา ฯ เต หิ, อทียมาเนปิ, “น เทนฺตีติ, อามสิตวฺ า ทียมาเนปิ, “อุจฺฉิฏฺฐกํ เทนฺตีติ กุชฺฌนฺติ ฯ
เพราะเหตุไร? เพราเหตุว่า ชนเหล่านั้น, แม้เมื่อไม่ให้, ก็โกรธว่า “ไม่ให้”, แม้เมื่อจับต้องให้, ก็โกรธว่า “ให้ของเป็นเดน”.
กุทธฺ า ชีวิตา โวโรเปนฺติ. สาสนสฺสาปิ อนฺตรายํ กโรนฺติ ฯ
ชนเหล่านั้น โกรธแล้ว ย่อมปลงจากชีวติ เสียบ้าง ย่อมทำอันตรายแก่พระศาสนาบ้าง.
รชฺชํ ปฏฺฐยมานสฺส วิจรโต โจรนาคสฺส วตฺถุ เจตฺถ กเถตพฺพํ ฯ
ก็ใน(ข้อ)นี้ พึงแสดงเรื่องพระเจ้าโจรนาคผู้เที่ยวปรารถนาราชสมบัติ (เป็นอุทาหรณ์).
เอวํ ปิณฺฑปาเต ปฏิปชฺชิตพฺพํ ฯ
(ภิกษุ)ควรปฏิบัติในบิณฑบาต ดังพรรณนามาฉะนี้.
[ว่าด้วยเรื่องปฏิสันถาร]
ปฏิสนฺถาเร ปน ฯ
ส่วนในปฏิสันถาร (มีวินิจฉัยดังนี้):ปฏิสนฺถาโร กสฺส กาตพฺโพ, กสฺส น กาตพฺโพ ฯ
ถามว่า “ปฏิสันถารควรทำแก่ใคร ไม่ควรทำแก่ใคร.
ปฏิสนฺถาโร นาม วิหารํ สมฺปตฺตสฺส ยสฺส กสฺสจิ อาคนฺตุกสฺส วา ทลิทฺทสฺส วา โจรสฺส วา อิสฺสรสฺส วา กาตพฺโพเยว ฯ
แก้ว่า “ชื่อว่าปฏิสันถาร อันภิกษุควรทำทั้งนั้น
แก่ผู้ใดผู้หนึ่งที่มาถึงวิหาร จะเป็นคนจรมา คนเข็ญใจ เป็นโจรหรือเป็นอิสรชนก็ตาม.”
กถํ ฯ
ถามว่า “พึงทำอย่างไร.”
อาคนฺตุกํ ตาว ขีณปริพฺพยํ วิหารสมฺปตฺตํ ทิสฺวา ปานียํ “ปิวาติ ทาตพฺพํ ฯ ปาทมกฺขนเตลํ ทาตพฺพํ ฯ
แก้ว่า “เห็นอาคันตุกะหมดเสบียงลง มาถึงวิหาร พึงให้น้ำดื่มก่อน ด้วยกล่าวว่า “เชิญดื่ม(น้ำ)เถิด.”
พึงให้น้ำมันทาเท้า.
กาเล อาคตสฺส ยาคุภตฺตํ ฯ
อาคันตุกะมาในกาล พึงให้ข้าวยาคูและภัต.
วิกาเล อาคตสฺส สเจ ตณฺฑุลา อตฺถิ, ตณฺฑุลา ทาตพฺพา ฯ
“อเวลาย สมฺปตฺโตสิ, คจฺฉาหีติ น วตฺตพฺโพ ฯ สยนฏฺฐานํ ทาตพฺพํ ฯ
(อาคันตุกะมา)ในเวลาวิกาล ถ้าข้าวสารมี พึงให้ข้าวสาร.
ไม่ควรพูดว่า ‘ท่านมาถึงในคราวมิใช่เวลา, จงไปเสีย’ พึงให้ที่นอน.
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สพฺพํ อปจฺจาสึสนฺเตเนว กาตพฺพํ ฯ
ไม่หวังความตอบแทนเลย ควรทำกิจทุกอย่าง.
“มนุสฺสา นาม จตุปฺปจฺจยทายกา เอวํ สงฺคเห กรียมาเน, ปุนปฺปุนํ ปสีทิตวฺ า อุปการํ กริสฺสนฺตีติ จิตตฺ ํ น อุปฺปาเทตพฺพํ ฯ
ไม่ควรให้ความคิดเกิดขึ้นว่า ‘ธรรมดามนุษย์ผู้ให้ปัจจัย ๔, เมื่อเราทำการสงเคราะห์อยู่อย่างนี้ จักเลื่อมใสทำอุปการะบ่อยๆ.”
โจรานํ ปน สงฺฆิกมฺปิ ทาตพฺพํ ฯ
ถึงแม้วตั ถุของสงฆ์ ก็ควรให้แก่พวกโจรได้.
ปฏิสนฺถารานิสํสทีปนตฺถญฺจ
“โจรนาควตฺถุ, ภาตรา สทฺธึ ชมฺพูทีปคตสฺส มหานาค[580]รญฺโญ วตฺถุ, ปิตรุ าชสฺส รชฺเช จตุนฺนํ อมจฺจานํ วตฺถุ, อภยโจรวตฺถูติ
เอวมาทีนิ พหูนิ วตฺถูนิ มหาอฏฺฐกถายํ วิตฺถารโต วุตฺตานิ ฯ
และเพื่อแสดงอานิสงส์ปฏิสันถาร (พระอรรถกถาจารย์) จึงกล่าวเรื่องไว้หลายเรื่อง ในมหาอรรถกถา โดยพิสดาร มีอาทิอย่างนี้
คือ “เรื่องพระเจ้าโจรนาค, เรื่องพระเจ้ามหานาคผู้เสด็จไปชมพูทวีปพร้อมกับพระราชภาดา,
เรื่องอมาตย์ ๔ นาย ในรัชสมัยแห่งพระเจ้าปิตุราช, เรื่องอภัยโจร”.
[เรื่องพระอภัยเถระทำปฏิสันถารกับอภัยโจร]
ตตฺรายํ เอกวตฺถุทีปนา ฯ
บรรดาเรื่องเหล่านั้น จะแสดงเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้:สีหลทีเป กิร อภโย นาม โจโร ปญฺจสตปริวาโร เอกสฺมึ ฐาเน ขนฺธาวารํ พนฺธิตวฺ า สมนฺตา ติโยชนํ อุพพฺ าเสตฺวา วสติ ฯ
ดังได้สดับมา ในเกาะสิงหล โจรชื่ออภัย มีบริวารประมาณ ๕๐๐ คน ตั้งค่ายอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง
ทำประชาชนให้อพยพไปตลอด (ที่มีประมาณ) ๓ โยชน์โดยรอบ.
อนุราธปุรวาสิโน กฬมฺพนทึ น อุตตฺ รนฺติ ฯ เจติยคิริมคฺเค ชนสญฺจาโร อุปจฺฉินฺโน ฯ
ชาวเมืองอนุราธบุรี ข้ามแม่น้ำกฬัมพนทีไม่ได้. ในทางไปเจติยคิรีวิหาร ขาดการสัญจรไปมาของประชาชน.
อเถกทิวสํ โจโร “เจติยคิรึ วิลุมฺปิสฺสามีติ อคมาสิ ฯ
ต่อมาวันหนึ่ง โจรได้ไปด้วยหมายใจว่า “จักปล้นเจติยคิรียวิหาร.”
อารามิกา ทิสวฺ า ทีฆภาณกอภยตฺเถรสฺส อาโรเจสุํ ฯ
พวกคนวัดเห็น จึงบอกแก่พระทีฆภาณกอภัยเถระ.
เถโร “สปฺปิผาณิตาทีนิ อตฺถีติ ปุจฺฉิ ฯ
พระเถระถามว่า “เนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้น มีไหม!”
“อตฺถิ ภนฺเตติ ฯ
พวกคนวัด.

มี ขอรับ!
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“โจรานํ เทถ ฯ
พระเถระ.

พวกท่านจงให้แก่พวกโจร.

“ตณฺฑุลา อตฺถีติ ฯ
พระเถระ.

ข้าวสาร มีไหม?

“อตฺถิ ภนฺเต สงฺฆสฺสตฺถาย อาหฏา ตณฺฑุลา จ ปกฺกสากญฺจ โครโส จาติ ฯ
พวกคนวัด.

มี ขอรับ! ข้าวสาร ผักดอง และโครส ที่เข้านำมาเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์.

“ภตฺตํ สมฺปาเทตฺวา โจรานํ เทถาติ ฯ
พระเถระ.

พวกท่านจงจัดภัตให้แก่พวกโจร

อารามิกา ตถา กรึสุ ฯ
พวกคนวัด ทำตามพระเถระสั่งแล้ว.
โจรา ภตฺตํ ภุญฺชติ ฺวา “เกนายํ ปฏิสนฺถาโร กโตติ ปุจฺฉึสุ ฯ
พวกโจรบริโภคภัตแล้วจึงถามว่า “ใครทำการต้อนรับ!”
“อมฺหากํ อยฺเยน อภยตฺเถเรนาติ ฯ
พวกคนวัด.

พระอภัยเถระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา.

โจรา เถรสฺส สนฺติกํ คนฺตฺวา วนฺทติ ฺวา อาหํสุ “มยํ สงฺฆสฺส จ เจติยสฺส จ สนฺตกํ อจฺฉินฺทิตฺวา คเหสฺสามาติ อาคตา,
ตุมฺหากํ ปน อิมินา ปฏิสนฺถาเรนมฺหา ปสนฺนา. อชฺชโต ปฏฺฐาย วิหาเร ธมฺมิกา รกฺขา อมฺหากํ อายตฺตา โหตุ.
นาครา อาคนฺตฺวา ทานํ เทนฺตุ เจติยํ วนฺทนฺตูติ ฯ
พวกโจรไปยังสำนักของพระเถระ ไหว้แล้ว กราบเรียนว่า “พวกกระผมมาด้วยหมายใจว่า ‘จักปล้นเอาของสงฆ์และของเจดีย์’
แต่กลับเลื่อมใสด้วยปฏิสันถารนี้ของพวกท่าน, ตั้งแต่วันนี้ไป การรักษาที่ชอบธรรมในพระวิหาร จงเป็นหน้าที่ของพวกกระผม,
พวกชาวเมืองจงมาถวายทาน จงไหว้พระเจดีย์เถิด.”
ตโต ปฏฺฐาย จ นาคเร ทานํ ทาตุํ อาคจฺฉนฺเต, นทีตีเรเยว ปจฺจคุ ฺคนฺตฺวา รกฺขนฺตา วิหารํ เนนฺติ.
วิหาเรปิ ทานํ เทนฺตานํ, รกฺขํ กตฺวา ติฏฺฐนฺติ ฯ
และตั้งแต่วันนั้นมา เมื่อชาวเมืองมาถวายทาน (พวกโจร)ก็ไปต้อนรับถึงริมฝั่งแม่น้ำทีเดียว คอยรักษานำไปพระวิหาร.
เมื่อพวกชาวเมืองกำลังถวายทานอยู่แม้ในพระวิหาร, ก็พากันยืนทำการรักษาอยู่.
เตปิ ภิกฺขูนํ ภุตฺตาวเสสํ โจรานํ เทนฺติ ฯ
แม้(ชาวเมือง)เหล่านั้น ก็ให้ภัตที่เหลือจากภิกษุทั้งหลายฉันแล้ว แก่พวกโจร.
คมนกาเลปิ เต โจรา [581] นทีตีรํ ปาเปตฺวา นิวตฺตนฺติ ฯ
แม้ในเวลากลับไป พวกโจรเหล่านั้น ก็ช่วยส่งชาวเมืองถึงริมฝั่งแม่น้ำ แล้วจึงกลับ.
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[พระเถระถูกพวกภิกษุโพนทะนา]
อเถกทิวสํ ภิกฺขุสงฺเฆ ขียนกถา อุปฺปนฺนา “เถโร อิสฺสรวตาย สงฺฆสฺส สนฺตกํ โจรานํ อทาสีติ ฯ
ต่อมาวันหนึ่ง เกิดคำค่อนขอดขึ้นในหมู่ภิกษุวา่ “พระเถระได้ให้ของๆ สงฆ์แก่พวกโจร เพราะถือว่าตัวเป็นใหญ่.”
เถโร สนฺนิปาตํ การาเปตฺวา อาห “โจรา สงฺฆสฺส ปกติวฏฺฏญฺจ เจติยสนฺตกญฺจ อจฺฉินฺทิตวฺ า คณฺหิสฺสามาติ อาคมึสุ,
อถ, เนสํ มยา “เอวํ น หริสฺสนฺตตี ิ เอตฺตโก นาม ปฏิสนฺถาโร กโต.
ตํ สพฺพมฺปิ เอกโต สมฺปิณฺเฑตฺวา อคฺฆาเปถ. เตน การเณน อวิลตุ ฺตํ ภณฺฑํ เอกโต สมฺปิณฺเฑตฺวา อคฺฆาเปถาติ ฯ
พระเถระสั่งให้ทำการประชุม (สงฆ์) แล้ว กล่าวว่า
“พวกโจรพากันมา ด้วยหมายใจว่า ‘จักปล้นเอาทรัพย์คา่ อาหารตามปกติของสงฆ์ และของเจดีย์.
เมือ่ เป็นเช่นนัน้ , เราจึงได้ทำปฏิสนั ถารแก่พวกโจรนัน้ ซึง่ มีประมาณเท่านี้ ด้วยคิดเห็นว่า ‘พวกโจรจักไม่ปล้นด้วยอาการอย่างนี’้ .
พวกท่านจงประมวล(สิ่งของ)นั้นแม้ทั้งหมด รวมกันเข้า แล้วให้ตรี าคา.
จงประมวลสิ่งของทีพ่ วกโจรไม่ปล้นไป ด้วยเหตุนั้น รวมกันเข้า แล้วให้ตรี าคา (เทียบกันดู).”
ตโต สพฺพมฺปิ เถเรน ทินฺนกํ เจติยฆเร เอกํ วรโปตฺถกจิตฺตตฺถรกํ น อคฺฆิ ฯ
(ทรัพย์)ที่พระเถระให้ไปแม้ทั้งหมดจาก(ทรัพย์ของสงฆ์)นั้น
มีราคาไม่เท่าเครื่องลาดอันวิจิตรด้วยรูปภาพอันงามผืนหนึ่ง ในเรือนพระเจดีย์.
ตโต อาหํสุ “เถเรน กตปฏิสนฺถาโร สุกโต. โจเทตุํ วา สาเรตุํ วา น ลภติ. คีวา วา อวหาโร วา นตฺถีติ ฯ
ลำดับนั้น (ภิกษุทั้งหลาย)กล่าวว่า
“ปฏิสนั ถารทีพ่ ระเถระทำแล้วเป็นอันทำชอบแล้ว, (ใครๆ) ไม่ได้เพือ่ จะโจทหรือเพือ่ ทำให้ทา่ นให้การ, ไม่มสี นิ ใช้ หรืออวหาร”.
เอวํ มหานิสํโส ปฏิสนฺถาโรติ สลฺลกฺเขตฺวา กตฺตพฺโพ ปณฺฑิเตน ภิกฺขุนาติ ฯ
ปฏิสันถารมีอานิสงส์มากอย่างนี้. ภิกษุผู้บัณฑิต กำหนดดังกล่าวมานี้แล้ว ควรทำ(ปฏิสันถาร) ฉะนี้แล.
[เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์จี้ภิกษุสัตตรสวัคคีย์เป็นต้น]
องฺคุลิปโฏทวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องจีด้ ้วยนิ้วมือ (มีวินิจฉัยดังนี้):“อุตตฺ สนฺโตติ กิลนฺโต ฯ
บทว่า อุตตฺ สนฺโต ได้แก่ ผู้เหน็ดเหนื่อย.
“อนสฺสาสโกติ นิรสฺสาโส ฯ
บทว่า อนสฺสาสโก ได้แก่ ผู้หายใจออกไม่ทัน.
อิมสฺมิญฺจ ปน วตฺถุสฺมึ ยาย อาปตฺติยา ภวิตพฺพํ, สา ขุทฺทเกสุ นิทฺทิฏฺฐาติ อิธ น วุตตฺ า ฯ
ก็แล อาบัติที่จะพึงมีในเรื่องนี้ ทรงแสดงไว้แล้ว ในพวกขุททกสิกขาบท. เพราะเหตุนั้น จึงไม่ตรัสไว้ในสิกขาบทนี้.
ตทนนฺตเร วตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องอันมีในลำดับ(แห่งเรื่องจีด้ ้วยนิ้วมือ)นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):-
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“โอตฺถริตฺวาติ อกฺกมิตวฺ า ฯ
บทว่า โอตฺถริตฺวา แปลว่า เหยียบแล้ว.
โส กิร เตหิ อากฑฺฒิยมาโน ปติโต ฯ
ได้สดับมาว่า ภิกษุรูปนั้นล้มลง ถูก(พวกภิกษุสัตตรสวัคคีย์)เหล่านั้น ฉุดลากไปอยู่.
เอโก ตสฺส อุทรํ อารุหิตวฺ า นิสีทิ ฯ
ภิกษุรูปหนึ่งขึ้นนั่งทับท้องเธอ.
เสสาปิ ปณฺณรส ชนา ปฐวิยํ อชฺโฌตฺถริตฺวา อทูหลปาสาณา วิย มิคํ มาเรสุํ ฯ
ภิกษุ ๑๕ รูปแม้ที่เหลือ ก็(ช่วยกัน)ทับลงไปที่แผ่นดิน จนตาย เหมือนหินฟ้าถล่มทับมฤคตายฉะนั้น.
ยสฺมา ปน เต กมฺมาธิปฺปายา น มรณาธิปฺปายา ตสฺมา ปาราชิกํ น วุตตฺ ํ ฯ
ก็เพราะภิกษุสัตตรสวัคคีย์เหล่านั้น มีความประสงฆ์จะลงโทษ หามีความประสงค์จะฆ่าให้ตายไม่.
ฉะนั้น (พระผู้มีพระภาค) จึงไม่ปรับเป็นปาราชิก.
[เรื่องภิกษุฆ่ายักษ์ต้องถุลลัจจัย]
ภูตเวชฺชกวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องภิกษุหมอผี (มีวินิจฉัยดังนี้):“ยกฺขํ มาเรสีติ ภูตเวชฺชกปาฐกา ยกฺขคหิตกํ โมเจตุกามา ยกฺขํ อาวาเหตฺวา “มุญฺจาติ วทนฺติ ฯ
สองบทว่า ยกฺขํ มาเรสิ ความว่า
พวกอาจารย์ผู้ขับไล่ภูตผี ต้องการจะปลดเปลื้องบุคคลผู้ถูกยักษ์เข้าสิง จึงเรียกยักษ์ให้ออกมา แล้วพูดว่า “จงปล่อย,”
[582] โน เจ มุญฺจติ, ปิฏฺเฐน วา มตฺติกาย วา รูปํ กตฺวา หตฺถปาทาทีนิ ฉินฺทนฺติ ฯ

ถ้ายักษ์ไม่ปล่อย, อาจารย์หมอผี ก็เอาแป้งหรือดินเหนียว ทำเป็นรูปหุ่น แล้วตัดอวัยวะมีมือและเท้าเป็นต้นเสีย.
ยํยํ ตสฺส ฉิชฺชติ, ตํตํ ยกฺขสฺส ฉินฺนเมว โหติ ฯ
(อวัยวะ)ใดๆ ของรูปหุ่นนั้นขาดไป, (อวัยวะ)นั้นๆ ของยักษ์ ย่อมชื่อว่าเป็นอัน(หมอผี)ตัดแล้วเช่นกัน.
สีเส ฉินฺเน, ยกฺโขปิ มรติ ฯ
เมื่อศีรษะ (ของรูปหุน่ นัน้ ) ถูกตัด, แม้ยักษ์กต็ าย.
เอวํ โสปิ มาเรสิ ฯ ตสฺมา ถุลฺลจฺจยํ วุตฺตํ ฯ
(ภิกษุหมอผี)แม้นั้นได้ฆ่า(ยักษ์)ตาย ด้วยวิธีดังกล่าวมานี้. เพราะเหตุนั้น (พระผู้มพี ระภาค)จึงปรับเป็นถุลลัจจัย.
น เกวลญฺจ ยกฺขเมว ฯ โยปิ หิ สกฺกํ เทวราชานํ มาเรยุํ, โสปิ ถุลฺลจฺจยเมว อาปชฺชติ ฯ
(เป็นถุลลัจจัยแก่ภิกษุผู้ฆ่า)ยักษ์อย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่.
จริงอยู่ แม้(ภิกษุ)ใด พึงฆ่าท้าวสักกเทวราชตาย, (ภิกษุ)แม้นั้นก็ต้องถุลลัจจัยเหมือนกัน.
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[เรื่องส่งภิกษุไปสู่ที่มีสัตว์ร้ายและยักษ์ดุ]
วาฬยกฺขวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องยักษ์ดรุ ้าย (มีวินิจฉัยดังนี้):“วาฬยกฺขวิหารนฺติ ยสฺมึ วิหาเร วาโฬ จณฺโฑ ยกฺโข วสติ, ตํ วิหารํ ฯ
บทว่า วาฬยกฺขวิหารํ ความว่า (ส่งไป) สูว่ ิหารที่มียกั ษ์ดุรา้ ยอยู่,
โย หิ เอวรูปํ วิหารํ อชานนฺโต เกวลํ วสนตฺถาย เปเสติ, อนาปตฺติ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุใด เมือ่ ไม่ทราบวิหารเห็นปานนัน้ จึงส่ง (ภิกษุบางรูป) ไป เพือ่ ต้องการให้พกั อยูอ่ ย่างเดียว, ไม่เป็นอาบัตแิ ก่ภกิ ษุนน้ั .
โย มรณาธิปฺปาโย เปเสติ, โส อิตรสฺส มรเณ ปาราชิกํ, อมรเณ ถุลฺลจฺจยํ อาปชฺชติ ฯ
ภิกษุใด มีความประสงค์จะให้ตาย จึงส่งไป, ภิกษุนั้นต้องปาราชิก ในเพราะภิกษุนอกนีต้ าย, ต้องถุลลัจจัย เพราะไม่ตาย.
ยถา จ วาฬยกฺขวิหารํ, เอวํ ยตฺถ วาฬสีหพฺยคฺฆาทิมิคา วา อชครกณฺหสปฺปาทโย ทีฆชาติกา วา วสนฺติ,
ตํ วาฬวิหารํ เปเสนฺตสฺสาปิ อาปตฺตานาปตฺติเภโท เวทิตพฺโพ ฯ
บัณฑิตพึงทราบความต่างกันแห่งอาบัติและอนาบัติ แม้ของภิกษุผู้ส่ง (ภิกษุอีกรูปหนึ่ง) ไปสู่วิหารทีด่ ุรา้ ย
ซึ่งมีพวกมฤคมีราชสีห์และเสือโคร่งที่ดรุ ้ายเป็นต้น หรือมีทีฆชาติทั้งหลายมีงูเหลือมและงูเห่าเป็นต้นอยู่อาศัย
เหมือนอย่างภิกษุส่งภิกษุอีกรูปหนึ่งไปสู่วิหารที่ยักษ์ดุรา้ ยฉะนั้น.
อยํ ปาลิมตุ ฺตกนโย ฯ
นัยที่พ้นจากบาลี มีดังต่อไปนี้:ยถา จ ภิกฺขุํ วาฬยกฺขวิหารํ เปเสนฺตสฺส เอวํ วาฬยกฺขมฺปิ ภิกฺขุสนฺติกํ เปเสนฺตสฺส อาปตฺตาปตฺติเภโท เวทิตพฺโพ ฯ
บัณฑิตพึงทราบความต่างแห่งอาบัติและอนาบัติ ของภิกษุผู้ส่งแม้ยักษ์ที่ดุรา้ ยไปสู่สำนักของภิกษุ
เหมือนอย่างภิกษุส่งภิกษุไปสู่วิหารที่มียกั ษ์ดุรา้ ยฉะนั้น.
เอเสว นโย วาฬกนฺตาราทีสุ วตฺถูสุ ฯ
ในเรื่องทั้งหลายมีทางกันดารด้วยสัตว์รา้ ยเป็นต้น ก็นัยนี้เหมือนกัน.
เกวลํ เหตฺถ “ยสฺมึ กนฺตาเร วาฬมิคา วา ทีฆชาติกา วา อตฺถิ, โส วาฬกนฺตาโร.
ยสฺมึ โจรา อตฺถิ, โส โจรกนฺตาโรติ เอวํ ปทตฺถมตฺตเมว นามํ ฯ
จริงอยู่ ใน(เรื่องทางกันดารมีสัตว์รา้ ยเป็นต้น)นี้ มีเพียงใจความเฉพาะบทอย่างเดียวเท่านั้นเป็นชื่อ (ที่ต่างกัน) อย่างนี้ คือ
“ทางกันดารที่มีพวกมฤคที่ดรุ ้าย หรือมีทีฆชาติอยู่ ชื่อวาฬกันดาร. ทางกันดาร ที่มีพวกโจรอยู่ ชื่อโจรกันดาร.
มนุสฺสวิคฺคหปาราชิกญฺจ นาเมตํ สณฺหํ ปริยายกถาย น มุจฺจติ ฯ
อันธรรมดาว่า มนุสสวิคคหปาราชิกนี้ ละเอียด ย่อมไม่พ้นด้วยปริยายกถา (กถาโดยทางอ้อม).
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ตสฺมา โย วเทยฺย “อสุกสฺมึ นาม โอกาเส โจโร นิสินฺโน. โย ตสฺส สีสํ ฉินฺทิตวฺ า อาหรติ, โส ราชโต สกฺการวิเสสํ ลภตีติ.
ตสฺส เจ วจนํ [583] สุตวฺ า โกจิ นํ คนฺตฺวา มาเรติ, อยํ ปาราชิโก โหตีติ ฯ
เพราะฉะนั้น ภิกษุใด พึงกล่าวว่า
“ผู้ใดตัดศีรษะของโจร ผู้นั่งอยู่ในโอกาสชื่อโน้นแล้วนำมา, ผู้นั้นย่อมได้สักการะวิเศษจากพระราชา” ดังนี้.
ถ้ามีใครๆ ได้ฟังคำของภิกษุนั้นแล้วไปฆ่าโจรนั้นเสีย, ภิกษุนี้ย่อมเป็นปาราชิกแล.
[เรื่องสำคัญว่าเป็นภิกษุคู่เวรแน่จึงฆ่าเสีย]
“ตํ มญฺญมาโนติอาทีสุ ฯ
ในคำมีอาทิวา่ ตํ มญฺญมาโน (มีวินิจฉัยดังนี้):โส กิร ภิกฺขุ อตฺตโน เวริภิกฺขุํ มาเรตุกาโม จินฺเตสิ
“อิมํ เม ทิวา มาเรนฺตสฺส, น สุกรํ ภเวยฺย โสตฺถินา คนฺตุํ. รตฺตึ นํ มาเรสฺสามีติ
สลฺลกฺเขตฺวา รตฺตึ อาคมฺม พหูนํ สยิตฏฺฐาเน ตํ มญฺญมาโน ตเมว ชีวติ า โวโรเปสิ,
อปโร ตํ มญฺญมาโน อญฺญ๑ํ ,
อปโร อญฺญํ ตสฺเสว สหายํ มญฺญมาโน ตํ,
อปโร อญฺญํ ตสฺเสว สหายํ มญฺญมาโน อญฺญํ ตสฺส สหายเมว ชีวติ า โวโรเปสิ. สพฺเพสมฺปิ ปาราชิกเมว ฯ
ได้ยินว่าภิกษุนั้น ใคร่จะฆ่าภิกษุผู้มีเวรของตน จึงคิดว่า
“การที่เราจะฆ่าภิกษุผู้คู่เวรนี้ในกลางวัน หนีไปโดยความปลอดภัย ไม่พึงเป็นสิ่งที่ทำได้งา่ ย เราจักฆ่าภิกษุนั้นในกลางคืน,”
ครั้นกำหนดไว้แล้ว มาในกลางคืน (๑) สำคัญว่าภิกษุผคู้ เู่ วรนัน้ แน่ ในสถานทีภ่ กิ ษุมากรูปจำวัด จึงปลงภิกษุรปู นัน้ นัน่ เองจากชีวติ ,
(๒) อีกรูปหนึ่ง สำคัญว่าภิกษุผู้คู่เวรนั้นแน่ แต่ ปลงภิกษุรูปอื่นจากชีวิต,
(๓) อีกรูปหนึ่ง สำคัญว่าภิกษุอื่นแน่ ซึ่งเป็นสหายของภิกษุผู้คู่เวรนั้นนั่นเอง แต่ ก็ปลงภิกษุผู้คู่เวรนั้นจากชีวิต,
(๔) อีกรูปหนึ่ง สำคัญว่าภิกษุอื่นแน่ ซึ่งเป็นสหายของภิกษุผู้คู่เวรนั้นนั่นเอง ปลงภิกษุอื่น ซึ่งเป็นสหายของภิกษุผู้คู่เวรนั้น
นั่นแลจากชีวิต. เป็นปาราชิกแก่เธอทั้งหมดเหมือนกัน.๒
[เรื่องผีเข้าสิงภิกษุ]
อมนุสฺสคหิตวตฺถูสุ ฯ
ในเรื่องของภิกษุผู้ถูกผีเข้าสิง (มีวินิจฉัยดังนี้):“ยกฺขํ ปลาเปสฺสามีติ ปหารํ อทาสิ ฯ
(ภิกษุอกี รูปหนึ่ง) ได้ให้การประหาร (แก่ภิกษุผู้ถูกผีเข้าสิงนัน้ ) ด้วยคิดว่า “จักขับไล่ยักษ์ให้หนีไป.”
อิตโร “น ทานายํ วิรชฺฌิตุํ สมตฺโถ. มาเรสฺสามิ นนฺติ ฯ
ภิกษุนอกนี้ คิดว่า “คราวนี้ ยักษ์นี้ ไม่สามารถจะทำพิรุธได้, เราจักฆ่ามันเสีย” (ได้ให้การประหาร).

๑ ตสฺเสว สหายนฺติ ปททฺวยํ นฏฺฐํ ขายติ ฯ
๒ คิดว่าเป็นคู่เวร แล้วฆ่าคู่เวร, คิดว่าเป็นคู่เวร แต่ฆ่าคนอื่น, คิดว่าเป็นคนอื่น แต่ฆ่าคู่เวร, คิดว่าเป็นคนอื่น แล้วฆ่าคนอื่น.
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เอตฺถ จ “นมรณาธิปฺปายสฺส อนาปตฺติ วุตฺตาติ น เอตฺตเกเนว อมนุสฺสคหิตสฺส ปหาโร ทาตพฺโพ.
ตาลปณฺณํ ปน ปริตฺตสุตตฺ ํ วา หตฺเถ วา ปาเท วา พนฺธติ พฺพํ. รตนสุตฺตาทีนิ ปริตฺตานิ ภณิตพฺพานิ.
“มา สีลวนฺตํ ภิกฺขุํ วิเหเฐหีติ ธมฺมกถา กาตพฺพา ฯ
และใน(เรือ่ งของภิกษุผถู้ กู ผีเข้าสิงเรือ่ งแรก)นี้ (พระผูม้ พี ระภาคตรัส)ว่า “ไม่เป็นอาบัตแิ ก่ภกิ ษุ ผูไ้ ม่มคี วามประสงค์จะให้ตาย”.
เพราะเหตุนั้น ด้วยพระพุทธดำรัสเพียงเท่านี้นั่นแล ภิกษุจึงไม่ควรให้การประหารแก่ภิกษุผู้ถูกผีสิง.
แต่พึงเอาใบตาลหรือเส้นด้ายพระปริตร ผูกไว้ที่มือหรือเท้า. พึงสวดพระปริตรทั้งหลายมีรัตนสูตรเป็นต้น.
พึงทำธรรมกถาว่า “ท่านอย่าเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีล” ดังนี้.
สคฺคกถาทีนิ อุตตฺ านตฺถานิ ฯ
เรื่องพรรณนาสวรรค์เป็นต้น มีเนื้อความชัดเจนแล้ว.
ยํ เหตฺถ วตฺตพฺพํ, ตํ วุตฺตเมว ฯ
ก็คำที่จะพึงกล่าวในเรือ่ งพรรณนาสวรรค์เป็นต้นนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วแล.
[เรื่องภิกษุตัดต้นไม้]
รุกฺขจฺเฉทนวตฺถุ อฏฺฏพนฺธนวตฺถุสทิสํ ฯ
เรื่องตัดต้นไม้ ก็เช่นเดียวกับเรื่องผูกร่างร้าน.
อยํ ปน วิเสโส ฯ
แต่มีความแปลกกันดังต่อไปนี้:โย รุกฺเขน โอตฺถโตปิ น มรติ, สกฺกา จ โหติ เอเกน ปสฺเสน รุกฺขํ เฉตฺวา ปฐวึ วา ขนิตฺวา นิกฺขมิตุํ
หตฺเถ จสฺส วาสี วา กุธารี วา อตฺถิ. เตนปิ ชีวติ ํ ปริจจฺ ชิตพฺพํ, [584] น จ รุกฺโข วา ฉินฺทิตพฺโพ. น ปฐวี วา ขนิตพฺพา ฯ
ภิกษุใด แม้ถูกต้นไม้ล้มทับแล้ว ยังไม่มรณภาพ และเธอสามารถจะตัดต้นไม้ หรือขุดแผ่นดินแล้วออกไปโดยข้างๆ หนึ่งได้,
และในมือของเธอก็มีมดี และจอบ๑อยู่, ภิกษุแม้นั้นควรสละชีวติ เสีย, และไม่ควรตัดต้นไม้ หรือไม่ควรขุดดิน.
กสฺมา ฯ
เอวํ กโรนฺโต หิ ปาจิตตฺ ิยํ อาปชฺชติ. พุทฺธสฺส อาณํ ภญฺชติ. น ชีวิตปริยนฺตํ สีลํ กโรติ.
ตสฺมา อปิ ชีวติ ํ ปริจจฺ ชิตพฺพํ น จ สีลนฺติ ปริคเณตฺวา น เอวํ กาตพฺพํ ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่าภิกษุเมื่อทำอย่างนั้น ย่อมต้องปาจิตตีย์. ย่อมหักรานเสียซึ่งพุทธอาณา.
ย่อมไม่ทำศีลให้มีชีวิตเป็นที่สุด. เพราะเหตุนั้น ถึงแม้ชีวิตก็ควรสละเสีย, แต่ไม่ควรสละศีล.
ครั้นภิกษุคำนวณได้รอบคอบดังกล่าวมาแล้วนี้ ไม่พึงทำ (การตัดต้นไม้และขุดดิน) ด้วยอาการอย่างนี้.
อญฺญสฺส ปน ภิกฺขุโน รุกฺขํ วา ฉินฺทิตวฺ า ปฐวึ วา ขนิตฺวา ตํ นีหริตุํ วฏฺฏติ ฯ
การตัดต้นไม้ หรือขุดดิน แล้วนำภิกษุนั้นออก ย่อมควรแก่ภิกษุรูปอื่น.

๑ กุธารี ผึ่งถากไม้, ขวานโยน, จอบ.

หน้า ๙๐๔ • วินตี วัตถุในตติยปาราชิก • [เรื่องภิกษุตัดต้นไม้]

สเจ อุทกุ ฺขลยนฺตเกน รุกฺขํ ปวฏฺเฏตฺวา นีหริตพฺโพ โหติ, ตํเยว รุกฺขํ ฉินฺทิตวฺ า อุทกุ ฺขลํ คเหตพฺพนฺติ ฯ
ถ้าเธอจะพึงถูกเขากลิ้งต้นไม้ไปด้วยครกยนต์นำออก, ควรตัดเอาต้นไม้นั้นนั่นเองใช้เป็นครกแล.
มหาสุมตฺเถโร อาห “อญฺญมฺปิ ฉินฺทิตฺวา คเหตุํ วฏฺฏตีติ ฯ
พระมหาสุมัตเถระกล่าวว่า “จะตัดเอาต้นไม้แม้อื่นก็ควร.”
มหาปทุมตฺเถโร “โสพฺภาทีสุ ปติตสฺสาปิ นิสฺเสณึ พนฺธติ ฺวา อุตตฺ ารเณ เอเสว นโย.
อตฺตนา ภูตคามํ ฉินฺทิตฺวา นิสฺเสณี น กาตพฺพา. อญฺเญสํ กตฺวา อุทฺธริตุํ วฏฺฏตีติ ฯ
พระมหาปทุมเถระกล่าวว่า “ในการผูกพะอง (บันได) ช่วยคนแม้ผู้ตกลงไปในบ่อเป็นต้นให้ขึ้นได้ ก็นัยนี้เหมือนกัน,
ภิกษุไม่ควรตัดภูตคามทำพะองด้วยตนเอง. การทำ (พะอง) แล้วยกขึ้น ย่อมสมควรแก่ภิกษุเหล่าอื่น.
[เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์เผาป่า]
ทายาลิมฺปนวตฺถูสุ ฯ
ในเรื่องเผาป่า (มีวินิจฉัยดังนี้):“ทายํ ลิมฺเปสุนฺติ วเน อคฺคึ อทํสุ ฯ
สองบทว่า ทายํ ลิมฺเปสุํ ความว่า (พวกภิกษุฉัพพัคคีย์) ได้จดุ ไฟในป่า.
เอตฺถ ปน อุทฺทิสฺสานุทฺทิสฺสวเสน ปาราชิกานนฺตริยถุลฺลจฺจยปาจิตตฺ ิยวตฺถูนํ อนุรูปโต ปาราชิกาทีนิ อกุสลราสิภาโว จ
ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
ก็ใน(เรื่องเผาป่า)นี้ บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นปาราชิกเป็นต้น โดยสมควรแก่วัตถุแห่งปาราชิก อนันตริยกรรม ถุลลัจจัย
และปาจิตตีย์ ด้วยอำนาจประโยคที่เจาะจงและไม่เจาะจง และความเป็นกองกุศล โดยนัยดังกล่าวแล้วในก่อนนั่นแล.
“อลฺลติณวนปฺปตโย ทยฺหนฺตูติ อาลิมฺเปนฺตสฺส จ, ปาจิตฺติยํ. “ทพฺพูปกรณานิ วินสฺสนฺตตู ิ อาลิมฺเปนฺตสฺส, ทุกฺกฏํ.
ขิฑฺฑาธิปฺปาเยนาปิ ทุกฺกฏนฺติ สงฺเขปฏฺฐกถายํ วุตฺตํ ฯ
(พระอรรถกถาจารย์)กล่าวไว้ในสังเขปอรรถกถาว่า
“ก็เมื่อภิกษุเผาด้วยคิดว่า ‘หญ้าสดและไม้เจ้าป่าทั้งหลาย จงถูกไฟไหม้’ เป็นปาจิตตีย์,
เมื่อเผาด้วยคิดว่า ‘เครื่องอุปกรณ์ไม้ทั้งหลาย จงพินาศไป’ เป็นทุกกฏ,
เมื่อเผาแม้ดว้ ยความประสงค์จะเล่น ก็เป็นทุกกฏ”.
“ยงฺกิญฺจิ อลฺลสุกฺขํ สอินฺทรฺ ิยานินฺทฺริยํ ทยฺหตูติ อาลิมฺเปนฺตสฺส, วตฺถุวเสน ปาราชิกถุลฺลจฺจยปาจิตฺติยทุกกฺ ฏานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
เมื่อเผาด้วยคิดว่า “ไม้สดและไม้แห้งชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอินทรีย์และไม่มีอินทรีย์ก็ตามจงถูกไฟไหม้”,
พึงทราบว่าเป็นปาราชิก ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ และทุกกฏ ด้วยอำนาจแห่งวัตถุ.
ปฏคฺคิทานํ ปน ปริตตฺ กรณญฺจ ภควตา อนุญฺญาตํ ฯ
ก็การจุดไฟรับและทำการป้องกัน พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไว้แล้ว.

วินตี วัตถุในตติยปาราชิก • [เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์เผาป่า] • หน้า ๙๐๕

ตสฺมา อรญฺเญ วนกมฺมิเกหิ ทินฺนํ สยํ วา อุฏฺฐติ ํ อคฺคึ อาคจฺฉนฺตํ ทิสวฺ า [585]
“ติณกุฏโิ ย มา วินสฺสนฺตตู ิ ตสฺส อคฺคโิ น ปฏิอคฺคึ ทาตุํ วฏฺฏติ, เยน สทฺธึ อาคจฺฉนฺโต อคฺคิ เอกโต หุตวฺ า นิรปุ าทาโน นิพพฺ าติ ฯ
เพราะฉะนั้น การที่ภิกษุเห็นไฟทีพ่ วกวนกรรมิกชนจุด หรือเกิดขึ้นเองในป่า กำลังลุกลามมา
แล้วจุดไฟรับไฟซึ่งจะเป็นเหตุให้ไฟลุกลามมาบรรจบกันเข้าไหม้เชื้อหมดแล้วดับไป
ด้วยตั้งใจว่า “กระท่อมหญ้าทั้งหลาย จงอย่าพินาศ” ดังนี้ ย่อมควร.
ปริตตฺ มฺปิ กาตุํ วฏฺฏติ ติณกุฏิกานํ สมนฺตา ภูมติ จฺฉนํ ปริกฺขาขนนํ วา, ยถา อาคโต อคฺคิ อุปาทานํ อลภิตวฺ า นิพพฺ าติ ฯ
การที่ภิกษุจะทำแม้เครื่องป้องกัน คือการถากพื้นดิน หรือขุดคูไว้โดยรอบกระท่อมมุงหญ้า
โดยประการที่ไฟซึ่งลุกลามมา ไม่ได้เชื้อแล้วจะดับไปเอง ก็ควร.
เอตญฺจ สพฺพํ, อุฏฺฐิเตเยว อคฺคิสฺมึ, กาตุํ วฏฺฏติ ฯ
และเมื่อไฟลุกลามขึ้นแล้วเท่านั้น จึงควรทำ(กิจมีจดุ ไฟรับเป็นต้น)ทั้งหมดนั้น.
อนุฏฺฐิเต, อนุปสมฺปนฺเนหิ กปฺปิยโวหาเรน กาเรตพฺพํ ฯ
เมื่อไฟยังไม่ลุกลามขึ้น, พึงใช้อนุปสัมบันให้ทำ ด้วยกัปปิยโวหาร.
อุทเกน จ นิพฺพาเปนฺเตหิ อปฺปาณกเมว อุทกํ อาสิญฺจติ พฺพํ ฯ
และเมื่อจะให้ดับด้วยน้ำ ควรใช้น้ำที่ไม่มีตวั สัตว์เท่านั้นรด.
[เรื่องภิกษุสั่งนายเพชฌฆาตให้ประหารหนเดียว]
อาฆาตนวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องตะแลงแกง (มีวินิจฉัยดังนี้):ยถา เอกปฺปหารวจเน, เอวํ “ทฺวีหิ ปหาเรหีติอาทิวจเนสุปิ ปาราชิกํ เวทิตพฺพํ ฯ
(เป็นปาราชิก) เพราะว่าสั่งประหารครั้งเดียว ฉันใด,
แม้ในคำสั่งเป็นต้นว่า ทฺวีหิ ปหาเรหิ ก็พึงทราบว่า เป็นปาราชิก ฉะนั้น.
“ทฺวีหีติ วุตฺเต, จ เอเกน ปหาเรน มาริเตปิ, เขตฺตเมว โอติณฺณตฺตา ปาราชิกํ ฯ
ก็เมื่อภิกษุสั่งว่า ทฺวีหิ ดังนี้ แม้เมื่อ(นักโทษถูกนายเพชฌฆาต)ฆ่าตาย ด้วยการประหารครั้งเดียว
ชื่อว่าเป็นปาราชิก เพราะหยั่งลงสู่เขตแล้วนั่นเอง.
ตีหิ มาริเต, ปน วิสงฺเกตํ ฯ
แต่เมื่อ(นักโทษถูกนายเพชฌฆาต)ฆ่าตาย ด้วย(การประหาร) ๓ ครั้ง, เป็นผิดที่หมาย.
อิติ ยถาปริจฺเฉเท วา ปริจฺเฉทพฺภนฺตเร วา อวิสงฺเกตํ ฯ
เมื่อ(ถูกฆ่าตาย) ในเขตตามที่กำหนดไว้ หรือในร่วมในที่กำหนดไว้ ย่อมไม่ผดิ ที่หมาย ด้วยประการฉะนี้.
ปริจฺเฉทาติกกฺ เม ปน สพฺพตฺถ วิสงฺเกตํ โหติ. อาณาปโก มุจฺจติ. วธกสฺเสว โทโส ฯ
แต่ (เมื่อถูกฆ่าตาย) ในเมื่อล่วงเลยที่กำหนดไว้ ย่อมผิดที่หมาย ในที่ทุกแห่ง. ภิกษุผู้สั่งย่อมพ้น, เพชฌฆาตผู้ฆ่าเท่านั้น มีโทษ.

หน้า ๙๐๖ • วินตี วัตถุในตติยปาราชิก • [เรื่องภิกษุสั่งนายเพชฌฆาตให้ประหารหนเดียว]

ยถา จ ปหาเรสุ, เอวํ
“‘ปุริเสสุปิ เอโก เอกํ มาเรตูติ วุตฺเต, เอเกเนว มาริเต ปาราชิกํ. ทฺวีหิ มาริเต, วิสงฺเกตํ.
‘เทฺว มาเรนฺตตู ิ วุตฺเต, เอเกน วา ทฺวีหิ วา มาริเต, ปาราชิกํ. ตีหิ มาริเต, วิสงฺเกตนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ
เหมือนอย่างว่า (นัยที่กล่าวไว้แล้ว)ในการประหารหลายครั้ง เป็นฉันใด, ข้อนี้ก็ฉันนั้น บัณฑิตพึงทราบว่า
“เมื่อภิกษุสั่งว่า ‘แม้บรรดาบุรุษทั้งหลาย บุรุษนายหนึ่ง จงฆ่าบุคคลคนหนึ่งให้ตาย’ ดังนี้.
เมื่อบุคคลนั้น ถูกบุรุษนายหนึ่งนั่นเอง ฆ่าตาย, ภิกษุต้องปาราชิก. เมื่อบุคคลนั้น ถูกบุรุษสองนายฆ่าตาย เป็นผิดที่หมาย.
เมื่อภิกษุสั่งว่า ‘บุรุษสองคน จงพากันฆ่าบุรุษคนหนึ่งให้ตาย’ ดังนี้
เมื่อบุคคลนั้นถูกบุรุษนายหนึ่ง หรือสองนายฆ่าตาย ภิกษุต้องปาราชิก. เมื่อถูกบุรุษสามนายฆ่าตาย เป็นผิดที่หมาย.”
“เอโก สงฺคาเม เวเคน ธาวโต ปุริสสฺส อสินา สีสํ ฉินฺทิ. อสีสกพนฺธ๑ํ ธาวติ.
ตมญฺโญ ปหริตฺวา ปาเตสิ. กสฺส ปาราชิกนฺติ วุตฺเต, อุปฑฺฒตฺเถรา “คมนูปจฺเฉทกสฺสาติ อาหํสุ ฯ
เมื่อ(มีผู้ถาม) กล่าวว่า
“ภิกษุรูปหนึ่ง เอาดาบตัดศีรษะของบุรุษผู้วิ่งไปโดยเร็วในสนามรบขาด. ตัวกพันธ์ไม่มีศีรษะ ย่อมวิ่งพล่านไป.
ภิกษุรูปอื่น จึงประหารตัวกพันธ์ไม่มีศีรษะนั้นให้ตกไป. ภิกษุรูปไหนเล่า เป็นปาราชิก? ดังนี้,
พระเถระจำนวนครึ่งกล่าวแก้ว่า “เป็นปาราชิกแก่ภิกษุผู้ตัดการไป.”
อาภิธมฺมิกโคทตฺตตฺเถโร “สีสจฺเฉทกสฺสาติ ฯ
พระโคทัตตเถระผู้ชำนาญพระอภิธรรม (กล่าวแก้)ว่า “เป็นปาราชิกแก่ภิกษุผู้ตดั ศีรษะ.”
เอวรูปานิปิ วตฺถูนิ อิมสฺส วตฺถุสฺส อตฺถทีปเน วตฺตพฺพานีติ ฯ
ในการแสดงเนื้อความแห่งเรื่องนี้ บัณฑิตควรกล่าวเรื่องทั้งหลาย แม้เห็นปานฉะนี้แล.
[เรื่องภิกษุสั่งให้บุรษุ ด้วนดื่มเปรียงตาย]
[586] ตกฺกวตฺถุสฺมึ

อนิยเมตฺวา “ตกฺกํ ปาเยถาติ วุตฺเต, ยํ วา ตํ วา ตกฺกํ ปาเยตฺวา มาริเต, ปาราชิกํ ฯ
ในเรื่องเปรียง (มีวินิจฉัยดังนี้):เมื่อภิกษุสั่งไม่กำหนดว่า “พวกท่านจงให้(บุรุษผู้มีมือและเท้าด้วนนั้น)ดื่มเปรียง” ดังนี้,
เมื่อบุรุษนั้น (ถูกพวกญาติ)ให้ดื่ม(เปรียง)ชนิดใดชนิดหนึ่งตายไป, ภิกษุต้องปาราชิก.
นิยเมตฺวา ปน “โคตกฺกํ มหิสตกฺกํ อชิกาตกฺกนฺติ วา “สีตํ อุณฺหํ ธูปิตํ อธูปิตนฺติ วา วุตฺเต,
ยํ วุตฺตํ, ตโต อญฺญํ ปาเยตฺวา มาริเต, วิสงฺเกตํ ฯ
แต่เมื่อภิกษุสั่งกำหนดไว้วา่ “จงให้ดื่มเปรียงโค เปรียงกระบือ เปรียงแพะ”
หรือสั่งไว้ว่า “จงให้ดื่มเปรียงที่เย็น เปรียงทีร่ ้อน เปรียงที่รมควัน ที่ไม่ได้รมควัน”,
เมื่อบุรุษนั้น (ถูกพวกญาติ)ให้ดื่ม(เปรียง)ชนิดอื่นจาก(เปรียง)ที่ภกิ ษุสั่งไว้นั้น ตายไป, เป็นผิดที่หมาย.

๑ กพนฺธ ร่างอันไร้ศีรษะ, ผีหัวขาด.

วินีตวัตถุในตติยปาราชิก • [เรื่องยาดองพิเศษชื่อโลณโสจิรกะ] • หน้า ๙๐๗

[เรื่องยาดองพิเศษชื่อโลณโสจิรกะ]
โลณโสจิรกวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องยาดองโลณโสจิรกะ (มีวินิจฉัยดังนี้):โลณโสจิรกนฺนาม สพฺพสสฺสาภิสงฺขตํ เอกํ เภสชฺชํ ฯ
เภสัชขนานหนึ่งซึ่งปรุงด้วยข้าวทุกชนิด ชื่อว่า โลณโสจิรกะ.
ตํ กิร กโรนฺโต หรีตกามลกวิภตี กกสาเว๑, สพฺพธญฺญานิ, สพฺพอปรนฺนานิ, สตฺตนฺนมฺปิ ธญฺญานํ โอทนํ,
กทลีผลาทีนิ สพฺพผลานิ, เวตฺตเกตกขชฺชูรกี ลีราทโย, สพฺพกลีเร มจฺฉมํสขณฺฑานิ อเนกานิ จ มธุผาณิตสินฺธวโลณติกฏุกาทีนิ
เภสชฺชานิ ปกฺขิปิตวฺ า กุมฺภีมุขํ วิลิมฺปิตวฺ า เอกํ วา เทฺว วา ตีณิ วา สํวจฺฉรานิ ฐเปนฺติ ฯ
ตํ ปริปจิตฺวา ชมฺพูรสวณฺณํ โหติ วาต กาส กุฏฺฐ ปณฺฑุภคนฺทราทีน๒ํ สินิทฺธโภชนํ ภุตตฺ านญฺจ อุตตฺ รปานํ ฯ
เมื่อเขาจะทำ(เภสัช)ขนานนั้น เอาน้ำฝาดแห่งผลสมอ มะขามป้อม และสมอพิเภก, ธัญชาติทกุ ชนิด, อปรัณชาติทุกชนิด,
ข้าวสุกแห่งธัญชาติทง้ั ๗ ชนิด, ผลทุกชนิดมีผลกล้วยเป็นต้น, (ผลไม้ซง่ึ งอกในหัวทุกชนิด) มีผลแห่งหวายการะเกด และเป้งเป็นต้น,
ชิ้นปลาและเนื้อ, และเภสัชหลายอย่าง มีน้ำผึ้ง น้ำอ้อย เกลือสินเธาว์ เกลือธรรมดา และเครื่องเผ็ดร้อน ๓ ชนิดเป็นต้น
แล้วใส่(รวมกัน)ลง (ในหม้อ) (ปิดฉาบ) ไล้ปากหม้อไว้อย่างดี แล้วเก็บไว้ ๑ ปี ๒ ปี หรือ ๓ ปี.
(ยาโลณโสจิรกะ)นั้น กลั่นให้มีสีเหมือนรสน้ำชมพู เป็นเครื่องบริโภคอย่างสนิท (เป็นยาแก้โรคอย่างสงัด) แห่งบุคคลผู้เป็นโรคลม
โรคไอ โรคเรื้อน โรคผอมเหลือง และบานทะโรคเป็นต้น และเป็นเครื่องดื่มภายหลัง แห่งบุคคลผู้รับประทานอาหารแล้ว .
ภตฺตชีรณกเภสชฺชํ ตาทิสํ นตฺถิ ฯ
เภสัชเป็นเครื่องย่อยอาหารที่บริโภคแล้ว เช่นยาขนานนั้นย่อมไม่มี.
ตํ ปเนตํ ภิกฺขูนํ ปจฺฉาภตฺตมฺปิ วฏฺฏติ ฯ
ก็ยาโลณโสจิรกะนี้นั้น ย่อมควรแก่ภิกษุทั้งหลายแม้ในปัจฉาภัต.
คิลานานํ ปากติกเมว, อคิลานานํ ปน อุทกสมฺภินฺนํ ปานปริโภเคนาติ ฯ
สำหรับภิกษุผู้อาพาธ จัดเป็น(ยา)ตามปกติทีเดียว.
แต่ผู้ไม่อาพาธ ต้องผสมกับน้ำ จึงควร โดยความเป็นเครื่องดื่มและเครื่องบริโภคแล.
สมนฺตปาสาทิกาย วินยสํวณฺณนาย ตติยปาราชิกวณฺณนา นิฏฺฐิตา ฯ
ตติยปาราชิกวรรณนา ในอรรถกถาพระวินัยชื่อสมันตปาสาทิกา จบ.
[587]

๑ วิภีทกอิติ วา วิเภทก อิติ วา ลิขิยติ ฯ
๒ ภคนฺทลาติปิ ลิขิยติ ฯ
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จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา
จตุตถปาราชิก วรรณนา
จตุสจฺจวิทู สตฺถา
ปาราชิกํ ตสฺส ทานิ
ยสฺมา ตสฺมา สุวิญฺเญยฺยํ
ตํ วชฺชยิตวฺ า อสฺสาปิ

จตุตฺถํ ยํ ปกาสยิ
ปตฺโต สํวณฺณนากฺกโม.
ยํ ปุพฺเพ จ ปกาสิตํ,
โหติ สํวณฺณนา อยํ ฯ

พระศาสดา ผูท้ รงรู้แจ้งสัจจะทั้ง ๔ ทรงประกาศจตุตถปาราชิกใดไว้แล้ว,
บัดนี้ มาถึงลำดับสังวรรณนาแห่งจตุตถปาราชิกนั้นแล้ว.
เพราะเหตุนน้ั คำใดทีจ่ ะพึงรูไ้ ด้งา่ ย และคำทีข่ า้ พเจ้าได้ประกาศแล้วในเบือ้ งต้น,
สังวรรณนานี้ แห่ง(จตุตถปาราชิก)แม้นั้น จะเว้นคำนั้นๆ เสีย.
[เรื่องภิกษุพวกจำพรรษาริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา]
“เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลิยํ วิหรติ ฯเปฯ คิหีนํ กมฺมนฺตํ อธิฏฺเฐมาติ
คิหีนํ เขตฺเตสุ เจว อารามาทีสุ จ กตฺตพฺพกิจฺจํ อธิฏฺฐาม ฯ
คำว่า เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลิยํ วิหรติ ฯเปฯ คิหีนํ กมฺมนฺตํ อธิฏฺเฐม ความว่า
พวกเราจงช่วยกันอำนวยกิจการที่ควรทำ ในนาและในสวนเป็นต้น ของพวกคฤหัสถ์เถิด.
“เอวํ กาตพฺพํ, เอวํ น กาตพฺพนฺติ อาจิกฺขาม เจว อนุสาสาม จาติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
มีคำอธิบายว่า “พวกเราจงบอก และจงพร่ำสอนว่า ‘พวกท่านควรทำอย่างนี้ ไม่ควรทำอย่างนี้.”
“ทูเตยฺยนฺติ ทูตกมฺมํ ฯ
บทว่า ทูเตยฺยํ ได้แก่ การงานของทูต.
“อุตตฺ ริมนุสสฺ ธมฺมสฺสาติ มนุสเฺ ส อุตตฺ ณ
ิ ณ
ฺ ธมฺมสฺส ฯ
มนุสเฺ ส อติกกฺ มิตวฺ า พฺรหฺมตฺตํ วา นิพพฺ านํ วา ปาปนกธมฺมสฺสาติ อตฺโถ ฯ
บทว่า อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺมสฺส ได้แก่ ธรรมที่ล่วงเลยพวกมนุษย์ไป.
อธิบายว่า “ธรรมที่ล่วงเลยพวกมนุษย์ไป ให้ลุถึงความเป็นพรหม หรือพระนิพพาน.”
อุตตฺ ริมนุสฺสานํ วา เสฏฺฐปุริสานํ ฌายีนญฺเจว อริยานญฺจ ธมฺมสฺส ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ธรรมของมนุษย์ผู้ยวดยิ่ง คือบุรุษผู้ประเสริฐสุด ซึ่งเป็นผู้ได้ฌาน และเป็นพระอริยเจ้า.

จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา • [เรื่องภิกษุพวกจำพรรษาริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา] • หน้า ๙๐๙

“อสุโก ภิกฺขูติอาทีสุ
อตฺตนา เอวํ มนฺตยิตวฺ า ปจฺฉา คิหีนํ ภาสนฺตา
“พุทธฺ รกฺขิโต นาม ภิกฺขุ ปฐมสฺส ฌานสฺส ลาภี. ธมฺมรกฺขิโต ทุติยสฺสาติ เอวํ นามวเสเนว วณฺณํ ภาสึสูติ เวทิตพฺพา ฯ
ในคำว่า อสุโก ภิกฺขุ เป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):ภิกษุทั้งหลาย ปรึกษากับตนอย่างนั้นแล้ว ภายหลัง เมื่อกล่าวแก่พวกคฤหัสถ์ พึงทราบว่า
“ได้กล่าวสรรเสริญด้วยอำนาจแห่งชื่อทีเดียว อย่างนี้วา่
‘ภิกษุชื่อพุทธรักขิต ได้ปฐมฌาน, ชื่อว่าธรรมรักขิต ได้ทุติยฌาน’ ดังนี้เป็นต้น.
ตตฺถ “เอโสเยว โข อาวุโส เสยฺโยติ
กมฺมนฺตาธิฏฺฐานํ ทูเตยฺยหรณญฺจ พหุสปตฺตํ มหาสมารมฺภํ น จ สมณสารุปฺปํ.
ตโต ปน อุภยโต เอโสเยว ปาสํสตโร อนุตตฺ โร สุนทฺ รตโร, โย อมฺหากํ คิหนี ํ อญฺญมญฺญสฺส [588] อุตตฺ ริมนุสสฺ ธมฺมสฺส วณฺโณ ภาสิโต ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น ข้อว่า เอโสเยว โข อาวุโส เสยฺโย มีความว่า
การช่วยอำนวยกิจการ และการนำข่าวสาสน์ไปด้วยความเป็นทูต มีขา้ ศึกมาก มีการแข่งดีกนั มาก ทัง้ เป็นของไม่สมควรแก่สมณะ,
ส่วนข้อที่พวกเราพากันกล่าวชมอุตตริมนุสสธรรมของกันและกันแก่พวกคฤหัสถ์นี้แล เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญกว่า
คือยอดเยี่ยมกว่า ได้แก่ดีกว่ากิจทั้งสองนี้เป็นไหนๆ.
กึ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
ท่านกล่าวอธิบายไว้อย่างไร?
อิริยาปถํ สณฺฐเปตฺวา นิสินฺนํ วา จงฺกมนฺตํ วา ปุจฺฉนฺตานํ วา อปุจฺฉนฺตานํ วา คิหีนํ,
“อยํ อสุโก นาม ภิกฺขุ ปฐมสฺส ฌานสฺส ลาภีติเอวมาทินา นเยน
โย อมฺหากํ อญฺญมญฺญสฺส อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺมสฺส วณฺโณ ภาสิโต ภวิสฺสติ, เอโสเยว เสยฺโยติ ฯ
กล่าวไว้ว่า “ข้อทีพ่ วกเราจักพากันกล่าวชมอุตตริมนุสสธรรมของกันและกัน
แก่พวกคฤหัสถ์ผู้ถามถึง หรือผู้มิได้ถามถึงภิกษุผู้นั่งพักอิริยาบถอยู่ หรือจงกรมอยู่
โดยนัยมีอาทิอย่างนี้วา่ ‘ภิกษุชื่อโน้นนี้ ได้ปฐมฌาน’ นี้แลประเสริฐที่สุด.”
[อธิบายศัพท์กริยาอนาคต]
อนาคตสมฺพนฺเธ ปน อสติ, น๑ เอเตหิ โส ตสฺมึ ขเณ ภาสิโตว ตสฺมา น ยุชฺชติ
ก็เมื่อความสัมพันธ์ด้วยกริยาอนาคต ไม่มี, ภิกษุเหล่านั่นจักกล่าวชม(คุณ)นั้น ในขณะนั้นไม่ได้เลย,
เพราะเหตุนั้น (เนื้อความที่ทา่ นมิได้แต่งปาฐะที่เหลือ กล่าวไว้ว่า ภาสิโต ภวิสฺสติ) จึงไม่ถูก.
ตสฺมา อนาคตสมฺพนฺธํ กตฺวา “โย เอวํ ภาสิโต ภวิสฺสติ, โส เสยฺโยติ เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
เพราะฉะนั้น ใน(บทว่า ภาสิโต) นี้ บัณฑิตควรทำให้มีความสัมพันธ์ด้วยกริยาอนาคต แล้วพึงทราบอรรถอย่างนี้วา่
“(คุณ)อย่างใด จักเป็นสิ่งที่พวกเรากล่าวชมเชยอย่างนั้น, (คุณ)อย่างนั้นต้องประเสริฐกว่า.”

๑ ปมาทลิขิโต ภเวยฺย ฯ
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ลกฺขณํ ปน สทฺทสตฺถโต ปริเยสิตพฺพํ ฯ
แต่(นักศึกษา) ควรแสวงหาลักษณะ จากคัมภีร์ศพั ท์ศาสตร์.
“วณฺณวา อเหสุนฺติ อญฺโญเยว เตสํ อภินโว สรีรวณฺโณ อุปฺปชฺชติ. เตน วณฺเณน วณฺณวนฺโต อเหสุํ ฯ
สองบทว่า วณฺณวา อเหสุํ ความว่า
วรรณะแห่งสรีระที่ใหม่เอี่ยมอย่างอื่นแล เกิดขึ้นแก่ภิกษุเหล่านั้น. ภิกษุเหล่านั้น ได้เป็นผู้มีน้ำนวล ด้วยวรรณะนั้น.
“ปีนินฺทรฺ ิยาติ ปญฺจหิ ปสาเทหิ อภินวิ ิฏฺโฐกาสสฺส ปริปุณฺณตฺตา มนฉฏฺฐานํ อินฺทฺริยานํ อมิลาตภาเวน ปีนินฺทฺริยา ฯ
บทว่า ปินินฺทรฺ ิยา ความว่า ชื่อว่าเป็นผู้มีอินทรีย์อิ่ม โดยความที่อินทรียท์ ั้งหลายมีใจเป็นที่ ๖ ไม่เหี่ยวแห้ง
เพราะโอกาสที่ประสาททั้ง ๕ ตั้งมั่น เป็นของบริบูรณ์.
“ปสนฺนมุขวณฺณาติ กิญฺจาปิ อวิเสเสน วณฺณวนฺโต, สรีรวณฺณโต ปน เนสํ มุขวณฺโณ อธิกตรํ ปสนฺโน,
“อจฺโฉ อนาวิโล ปริสทุ ฺโธติ อตฺโถ ฯ
บทว่า ปสนฺนมุขวณฺณา มีความว่า
เป็นผู้มีน้ำนวลโดยไม่แปลกกัน แม้กจ็ ริง, ถึงกระนั้น สีหน้าของภิกษุเหล่านั้น ก็ผ่องใสเกินไปกว่าวรรณะแห่งสรีระ.
อธิบายว่า “ผ่องใสไม่หม่นหมอง คือบริสทุ ธิ์.”
“วิปฺปสนฺนจฺฉวิวณฺณาติ เยน จ เต กณฺณิการปุปฺผสทิเสน วณฺเณน วณฺณวนฺโต, ตาทิโส สญฺเญสํปิ มนุสฺสานํ วณฺโณ อตฺถิ.
ยถา ปน อิเมสํ, เอวํ น. เตสํ ฉวิวณฺโณ วิปฺปสนฺโน ฯ
บทว่า วิปฺปสนฺนจฺฉวิวณฺณา มีความว่า ก็ภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้มีน้ำนวลด้วยวรรณะใด ซึ่งเป็นเช่นกับดอกกรรณิการ์,
วรรณะเช่นนั้นของมนุษย์ทั้งหลายแม้เหล่าอื่น ก็มีอยู่.๑
เหมือนอย่างว่า (วรรณะเช่นนั้น) ของมนุษย์เหล่านี้ เป็นฉันใด, ของภิกษุเหล่านั้น ไม่เป็นฉันนั้น,
คือ ผิวพรรณของภิกษุเหล่านั้น ผุดผ่อง.
เตน วุตฺตํ “วิปฺปสนฺนจฺฉวิวณฺณาติ ฯ
เพราะเหตุนั้น (พระธรรมสังคาหกาจารย์ทั้งหลาย) จึงกล่าวไว้ว่า “มีผวิ พรรณผุดผ่อง” ด้วยประการอย่างนี้แล.
อิติห เต ภิกฺขู เนว อุทฺเทสปริปุจฺฉํ น กมฺมฏฺฐานํ อนุยุญฺชนฺตา,
อถโข กุหกตาย [589] อภูตคุณสํวณฺณนาย ลทฺธานิ ปณีตโภชนานิ ภุญฺชิตวฺ า
ยถาสุขํ นิทฺทารามตํ สงฺคณิการามตญฺจ อนุยุญฺชนฺตา อิมํ สรีรโสภํ ปาปุณึสุ. ยถา ตํ พาลา ภนฺตมิคปฏิภาคาติ ฯ
ภิกษุเหล่านั้น ไม่หมั่นประกอบอุเทศและปริปุจฉาเลย ทั้งไม่หมั่นประกอบพระกรรมฐานด้วย,
โดยที่แท้ ครั้นฉันโภชนะที่ประณีต ซึ่งได้มาด้วยการพรรณนาคุณที่ไม่เป็นจริง เป็นการหลอกลวงแล้ว
ตามประกอบอยู่ซึ่งความเป็นผู้ยินดีในความหลับตามสบาย และความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่
จึงถึงความโสภาทางสรีระนี้ มีส่วนเปรียบเหมือนพวกพาลมฤคคึกคะนอง ฉะนี้แล.

๑ น่าจะเป็น นตฺถิ ตามในอัตถโยชนา ๒/๔๑๔. เพราะรูปเรื่องก็เป็นเช่นนั้น
คือพวกภิกษุมีสีหน้าผ่องใส แต่พวกมนุษย์ไม่ผ่องใสเหมือนพวกภิกษุ.

จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา • [พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุที่อยู่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา] • หน้า ๙๑๑

[พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุที่อยู่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา]
“วคฺคุมุทาตีริยาติ วคฺคุมุทาตีรวาสิโน ฯ
บทว่า วคฺคุมิทาตีริยา ได้แก่ พวกภิกษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา.
“กจฺจิ ภิกฺขเว ขมนียนฺติ
“ภิกฺขเว กจฺจิ ตุมฺหากํ อิทํ จตุจฺจกฺกํ นวทฺวารํ สรีรยนฺตํ ขมนียํ. สกฺกา ขมิตุํ สหิตุํ ปริหริตุํ. น กิญจฺ ิ ทุกฺขํ อุปฺปาเทตีติ ฯ
ข้อว่า กจฺจิ ภิกฺขเว ขมนียํ ความว่า (พระผู้มพี ระภาค)ตรัสถามว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! สรีรยนต์นี้ของพวกเธอ ซึ่งมีจักร ๔ มีทวาร ๙ ยังพอทนได้แลหรือ?
คือพวกเธอยังอาจเพื่ออดทนอดกลั้น เพื่อบริหารได้ละหรือ? (สรีรยนต์ของพวกเธอ) ไม่ให้ทุกข์อะไรๆ เกิดขึ้นบ้างหรือ?”
“กจฺจิ ยาปนียนฺติ “กจฺจิ สพฺพกิจฺเจสุ ยาเปตุํ คเมตุํ สกฺกา. น กิญฺจิ อนฺตรายํ ทสฺเสตีติ ฯ
ข้อว่า กจฺจิ ยาปนียํ ความว่า (พระผู้มพี ระภาค)ตรัสถามว่า “พวกเธอยังอาจเพื่อให้สรีรยนต์เป็นไป
คือให้ดำเนินไป ในกิจทั้งปวงบ้างหรือ? สรีรยนต์ของพวกเธอไม่แสดงอันตรายอะไรๆ บ้างหรือ?”
“กุจฺฉิ ปริกนฺโตติ กุจฺฉิ ปริกนฺติโต วรํ ภเวยฺย ฯ
สองบทว่า กุจฺฉิ ปริกนฺโต ความว่า ท้องอันพวกเธอคว้านแล้วพึงเป็นของดีกว่า.
“กุจฺฉิ ปริกตฺโถติปิ๑ ปาโฐ ยุชฺชติ ฯ
ปาฐะว่า กุจฺฉิ ปริกตโถ บ้าง ก็ใช้ได้.
[โจรภายนอกศาสนาเที่ยวปล้นบ้านชายแดนเป็นต้น]
เอวํ วคฺคุมุทาตีริเย อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา อิทานิ,
ยสฺมา เตหิ กตกมฺมํ โจรกมฺมํ โหติ, ตสฺมา อายตึ อญฺเญสมฺปิ เอวรูปสฺส กมฺมสฺส อกรณตฺถํ
อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ. อามนฺเตตฺวา จ ปน “ปญฺจิเม ภิกฺขเว มหาโจราติอาทิมาห ฯ
ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงติเตียนพวกภิกษุผู้อยูร่ ิมฝั่งแม่น้ำวัคคุมทุ า โดยอเนกปริยายอย่างนี้แล้ว
บัดนี้ จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา, ก็แล ครั้นตรัสเรียกมาแล้ว จึงตรัสว่า “ดูกอ่ นภิกษุทั้งหลาย! มหาโจร ๕ จำพวกเหล่านี้”
เป็นต้น เพื่อมิให้ภิกษุแม้เหล่าอื่นกระทำกรรมเห็นปานนั้นต่อไป
เพราะกรรมที่ภิกษุผู้อยูร่ ิมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาเหล่านั้นกระทำ จัดเป็นโจรกรรม.
ตตฺถ “สนฺโต สํวชิ ฺชมานาติ “อตฺถิ เจว อุปลพฺภนฺติ จาติ วุตฺตํ โหติ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า สนฺโต สํวชิ ฺชมานา มีคำอธิบายว่า “มีอยู่ และหาได้อยู่.”
“อิธาติ อิมสฺมึ สตฺตโลเก ฯ
บทว่า อิธ คือ ในสัตว์โลกนี้.
“เอวํ โหตีติ เอวํ ปุพฺพภาเค อิจฺฉา อุปฺปชฺชติ ฯ
สองบทว่า เอวํ โหหิ ความว่า ความปรารถนาในส่วนเบื้องต้นย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้.
๑ ปริกตฺโตติ มญฺเญ ฯ

หน้า ๙๑๒ • จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา • [โจรภายนอกศาสนาเที่ยวปล้นบ้านชายแดนเป็นต้น]

“กุทาสุ นามาหนฺติ เอตฺถ “สุอิติ นิปาโต ฯ “กุทา นามาติ อตฺโถ ฯ
ศัพท์ว่า สุ ในคำว่า กทาสุ นามาหํ นี้ เป็นนิบาต. ความว่า “ชื่อ เมื่อไรหนอ?”
“โส อปเรน สมเยนาติ โส ปุพฺพภาเค เอวํ จินฺเตตฺวา อนุกฺกเมน ปริสํ
วฑฺเฒนฺโต “ปนฺถทุหนกมฺมํ ปจฺจนฺติมคามวิโลปนฺติเอวมาทีนิ กตฺวา เวปุลฺลปฺปตฺตปุริโส หุตฺวา
คาเมปิ อคาเม ชนปเทปิ อชนปเท กโรนฺโต หนนฺโต ฆาเตนฺโต ฯเปฯ ปจนฺโต ปาเจนฺโต ฯ
ข้อว่า โส อปเรน สมเยน ความว่า มหาโจรนั้น ครั้นคิดในส่วนเบื้องต้นอย่างนั้นแล้ว. ก็เพิ่มพูนบริษัทขึ้นโดยลำดับ
กระทำกรรมมีอาทิอย่างนี้ คือ “กรรมเป็นเหตุประทุษร้ายคนเดินทาง ปล้นสะดมชาวบ้านที่อยู่ชายแดน”
เป็นบุรุษผู้ถึงความเจริญไพบูลย์ขึ้นแล้ว ทำบ้านมิให้เป็นบ้านบ้าง ทำชนบทมิให้เป็นชนบทบ้าง
ฆ่าเอง ให้ผู้อื่นฆ่า ตัดเอง ให้ผู้อื่นตัด เผาผลาญเอง ให้ผู้อื่นเผาผลาญ.
[มหาโจรในพระศาสนาเที่ยวย่ำยีสิกขาบทน้อยใหญ่]
อิติ พาหิรกโจรํ ทสฺเสตฺวา เตน [590] สทิเส สาสเน ปญฺจ มหาโจเร ทสฺเสตุํ “เอวเมว โขติอาทิมาห ฯ
พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงแสดงโจรภายนอกอย่างนี้แล้ว จึงตรัสพระดำรัสว่า เอวเมว โข เป็นต้น
เพื่อทรงแสดงมหาโจร ๕ จำพวกในพระศาสนา ผู้เช่นกับโจรภายนอกนั้น.
ตตฺถ “ปาปภิกฺขุโนติ อญฺเญสุ ฐาเนสุ มูลจฺฉินฺโน ปาราชิกปฺปตฺโต “ปาปภิกฺขูติ วุจฺจติ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ปาปภิกฺขุโน ความว่า ในที่อื่นๆ ภิกษุต้องปาราชิก มีมูลขาดแล้ว ท่านเรียกว่า “ภิกษุผู้เลวทราม.”
อิธ ปน ปาราชิกํ อนาปนฺโน อิจฺฉาจาเร ฐิโต ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ มทฺทติ ฺวา จรนฺโต “ปาปภิกฺขูติ อธิปฺเปโต ฯ
ส่วนในสิกขาบทนี้ ภิกษุผู้มิได้ต้องปาราชิก แต่ตั้งอยูใ่ นอิจฉาจาร เที่ยวย่ำยีสิกขาบทน้อยใหญ่
ท่านประสงค์เอาว่า “ภิกษุผู้เลวทราม.”
ตสฺสาปิ พาหิรกมหาโจรสฺส วิย ปุพพฺ ภาเค เอวํ โหติ “กุทาสุ นามาหํ ฯเปฯ ปริกฺขารานนฺติ๑ ฯ
(ความปรารถนา)ในส่วนเบื้องต้น ย่อมเกิดขึ้นแม้แก่(ภิกษุผู้เลวทราม)นั้น เหมือนเกิดขึ้นแก่มหาโจรภายนอก อย่างนีว้ ่า
“เมื่อไรหนอ เราจึงจักเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว เที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานี
อันคฤหัสถ์และบรรพชิตสักการะ เคารพ นับถือ บูชายำเกรง ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร?”.
ตตฺถ “สกฺกโตติ สกฺการปฺปตฺโต ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สกฺกโต ได้แก่ ผู้ประสบสักการะ.
“ครุกโตติ ครุกปฺปตฺโต ฯ
บทว่า ครุกโต ได้แก่ ผู้ได้รับความเคารพ.
“มานิโตติ มนสา ปิยายิโต ฯ
บทว่า มานิโต ได้แก่ ผู้อันเขารักด้วยน้ำใจ.

๑ “กุทาสฺสุ นามาห …” วิ. มหา. ๑/๒๓๐/๑๖๙-๑๗๐.

จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา • [มหาโจรในพระศาสนาเที่ยวย่ำยีสิกขาบทน้อยใหญ่] • หน้า ๙๑๓

“ปูชิโตติ จตุปฺปจฺจยาภิหารปูชาย ปูชิโต ฯ
บทว่า ปูชิโต ได้แก่ ผู้อันเขาบูชาแล้ว ด้วยการบูชา คือนำมาเฉพาะซึ่งปัจจัยทั้ง ๔.
“อปจิโตติ อปจิติปฺปตฺโต ฯ ตตฺถ ยสฺส จตฺตาโร ปจฺจเย สกฺกริตวฺ า สุฏฐฺ ุ อภิสงฺขเต ๑ ปณีตปฺปณีเต กตฺวา เทนฺติ, โส สกฺกโต ฯ
บทว่า อปจิโต ได้แก่ ผู้ลุถึงความยำเกรง. บรรดาบุคคลเหล่านั้น ชนทั้งหลายสักการะปัจจัย ๔ คือ ทำปัจจัย ๔ ที่ตกแต่งไว้
อย่างดีให้ประณีตๆ แล้วจึงถวายแก่ทา่ นผู้ใด, ท่านผู้นั้น ชื่อว่าอันเขาสักการะแล้ว.
ยสฺมึ ครุภาวํ ปจฺจุปฏฺฐเปตฺวา เทนฺติ, โส ครุกโต ฯ
ชนทั้งหลายให้ความเคารพเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะในท่านผู้ใด แล้วจึงถวาย, ท่านผู้นั้น ชื่อว่าอันเขาเคารพแล้ว.
ยํ มนสา ปิยายนฺติ, โส มานิโต ฯ ตสฺส สพฺพํเปตํ กโรนฺติ, โส ปูชิโต ฯ
ชนทั้งหลาย ย่อมรักใคร่ทา่ นผู้ใด ด้วยน้ำใจ, ท่านผู้นั้น ชื่อว่าอันเขานับถือแล้ว.
ชนทั้งหลาย ย่อมทำกิจ มีการสักการะเป็นต้นนั่น แม้ทั้งหมด แก่ท่านผูใ้ ด, ท่านผู้นั้น ชื่อว่า อันเขาบูชาแล้ว.
ยสฺส อภิวาทนปจฺจุฏฺฐานอญฺชลิกมฺมาทิวเสน ปรมนิปจฺจการํ กโรนฺติ, โส อปจิโต ฯ
ชนทั้งหลายย่อมทำความนบนอบอย่างยิ่ง ด้วยอำนาจแห่งจิต มีการกราบไหว้ ลุกรับและประณมมือไหว้เป็นต้น แก่ทา่ นผู้ใด,
ท่านผู้นั้น ชื่อว่า อันเขายำเกรงแล้ว.
อิมสฺส ปน สพฺพมฺปิ อิมํ โลกามิสํ ปฏฺฐยมานสฺส เอวํ โหติ ฯ
ก็(ความปรารถนา)อย่างนี้ ย่อมมีแก่(ภิกษุผู้เลวทราม)นี้ ผู้ปรารถนาอยู่ซึ่งโลกามิส แม้ทั้งหมดนี้.
“โส อปเรน สมเยนาติ โส ปุพพฺ ภาเค เอวํ จินฺเตตฺวา
อนุกฺกเมน สิกฺขาย อติพพฺ คารเว อุทฺธเต อุนฺนเฬ จปเล มุขเร วิกิณฺณวาเจ มุฏฺฐสฺสตี อสมฺปชาเน ปากฏินฺทรฺ ิเย
อาจริยอุปชฺฌาเยหิ ปริจฺจตฺตเก ลาภครุเก ปาปภิกฺขู สงฺคณฺหิตวฺ า อิริยาปถสณฺฐปนาทีนิ กุหกวตฺตานิ สิกฺขาเปตฺวา
“อยํ เถโร อมุกสฺมึ นาม เสนาสเน [591] วสฺสํ อุปคมฺม วตฺตปฏิวตฺตํ ปูรยมาโน วสฺสํ วสิตฺวา นิคฺคโตติ
โลกสมฺมตเสนาสนสํวณฺณนาทีหิ อุปาเยหิ โลกํ ปริปาเจตุํ ปฏิพเลหิ ชาตกาทีสุ กตปริจฺจเยหิ สรสมฺปนฺเนหิ ปาปภิกฺขูหิ
สํวณฺณิยมานคุโณ หุตวฺ า สเตน วา สหสฺเสน วา ปริวโุ ต ฯเปฯ เภสชฺชปริกฺขารานํ ฯ
ข้อว่า โส อปเรน สมเยน มีความว่า ภิกษุผู้เลวทรามนั้น ครั้นคิดในส่วนเบื้องต้น อย่างนั้นแล้ว
สงเคราะห์พวกภิกษุเลวทรามผู้ไม่มีความเคารพกล้าในสิกขา ฟุ้งซ่าน จองหอง หลุกหลิก ปากจัด พูดพร่ำเพือ่ หลงลืมสติ
ไม่มีสัมปชัญญะ มีอินทรีย์เปิด (คือไม่สำรวมอินทรีย์) ทีพ่ ระอาจารย์และอุปัชฌาย์ละทิ้งแล้ว ผู้หนักในลาภ โดยลำดับ
แล้วให้สำเหนียก ธรรมเนียมของคนหลอกลวงทั้งหลายมีการวางกิริยาท่าทางเป็นต้น
เป็นผู้มีคุณอันพวกภิกษุเลวทราม ผูท้ ำความสั่งสม ในนิทานชาดกเป็นต้น สมบูรณ์ด้วยกระแสเสียง
สามารถเพื่อลวงต้มชาวโลก สรรเสริญอยู่ ด้วยอุบายทั้งหลาย มีการพรรณนาถึงเสนาสนะที่ชาวโลกสมมติเป็นต้น อย่างนี้วา่
“พระเถระรูปนี้ เข้าจำพรรษาอยู่ในเสนาสนะชื่อโน้น บำเพ็ญวัตรปฏิบัติอยู่ ออกพรรษาแล้วก็จะออกไป”
เป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่ง แวดล้อม เที่ยวจาริกไปในคามนิคม และราชธานี
อันคฤหัสถ์และบรรพชิต สักการะเคารพ นับถือ บูชา ยำเกรง ได้จวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร.
๑ กตฺถจิ สงฺขเฏติ ลิขิยติ ฯ
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[มหาโจรในพระศาสนามี ๕ จำพวก]
“อยํ ภิกฺขเว ปฐโม มหาโจโรติ
อยํ สนฺธจิ ฺเฉทกาทิโจรโก วิย น เอกํ กุลํ น เทฺว อถโข มหาชนํ วญฺเจตฺวา จตุปฺปจฺจยคฺคหณโต “ปฐโม มหาโจโรติ เวทิตพฺโพ ฯ
ข้อว่า อยํ ภิกฺขเว ปฐโม มหาโจโร มีความว่า
ภิกษุผู้เลวทราม เป็นเหมือนโจรผูต้ ัดทีต่ ่อเป็นต้น นี้ พึงทราบว่า “เป็นมหาโจรจำพวกที่ ๑”
เพราะมิใช่(จะหลอกลวง)ตระกูลหนึ่ง หรือสองตระกูลเท่านั้น ก็หาไม่, โดยที่แท้ ยังหลอกลวงมหาชน ถือเอาปัจจัย ๔ ด้วย.
เย ปน สุตฺตนฺตกิ า วา อาภิธมฺมิกา วา วินยธรา วา ภิกฺขู ภิกฺขาจาเร อสมฺปชฺชมาเน ปาลึ วาเจนฺตา อฏฺฐกถํ กเถนฺตา อนุโม
ทนาย ธมฺมกถาย อิริยาปถสมฺปตฺติยา จ โลกํ ปสาเทนฺตา ชนปทจาริกํ จรนฺติ,
สกฺกตา ครุกตา มานิตา ปูชิตา อปจิตา เต “ตนฺติปฺปเวณิฆฏนกา สาสนโชตกาติ เวทิตพฺพา ฯ
ส่วนภิกษุเหล่าใด ผู้เชี่ยวชาญในพระสูตร เชี่ยวชาญในพระอภิธรรม หรือทรงพระวินัย, เมื่อภิกษาจารไม่สมบูรณ์,
เที่ยวจาริกไปตามชนบท บอกบาลี กล่าวอรรถกถา ยังชาวโลกให้เลื่อมใสด้วยอนุโมทนา ด้วยธรรมกถา
และด้วยความเรียบร้อยแห่งกิริยาท่าทาง, ภิกษุเหล่านั้น เขาสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยำเกรงแล้ว
พึงทราบว่า “เป็นผู้ยังพระศาสนาให้รุ่งเรือง สืบต่อแบบแผนและประเพณีไว้.”
“ตถาคตปฺปเวทิตนฺติ ตถาคเตน ปฏิวิทฺธํ ปจฺจกฺขกตํ ชานาปิตํ วา ฯ
บทว่า ตถาคตปฺปเวทิตํ ความว่า อันพระตถาคตแทงตลอดแล้วคือ กระทำให้ประจักษ์แล้ว หรือยังผู้อื่นให้รู้แล้ว.
“อตฺตโน ทหตีติ ปริสมชฺเฌ ปาลิญฺจ อฏฺฐกถญฺจ สํสนฺเทตฺวา มธุเรน สทฺเทน ปสาทนียํ สุตฺตนฺตํ กเถตฺวา
ธมฺมกถาวสาเน อจฺฉริยพฺภตุ ชาเตน วิญญ
ฺ ชุ เนน “อโห ภนฺเต ปาลิ จ อฏฺฐกถา จ สุปริสทุ ธฺ า. กสฺส สนฺตเิ ก อุคคฺ ณฺหติ ถฺ าติ ปุจฉฺ โิ ต
“โก อมฺหาทิเส อุคฺคณฺหาเปตุํ สมตฺโถติ อาจริยํ อนุทฺทิสิตวฺ า อตฺตนา ปฏิวิทฺธํ สยมฺภูญาณาธิคตํ ธมฺมวินยํ ปเวเทติ ฯ
สองบทว่า อตฺตโน ทหติ มีความว่า ภิกษุผู้เลวทราม เทียบเคียงบาลีและอรรถกถา อยู่ในท่ามกลางบริษัท กล่าวพระสูตรอัน
เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ด้วยเสียงอันไพเราะ ถูกวิญญูชน ผู้เกิดมีความอัศจรรย์ใจ ไต่ถาม ในที่สดุ แห่งธรรมกถาว่า
“โอ! ท่านผู้เจริญ บาลีและอรรถกถา บริสุทธิ์นัก, พระคุณเจ้าเรียนเอาในสำนักของใคร?” ดังนี้ กล่าวว่า
“ใครจะสามารถให้คนเช่นเราเรียน” แล้วไม่แสดงอาจารย์ ประกาศธรรมวินยั ทีต่ นแทงตลอดเอง คือ ทีต่ นได้บรรลุดว้ ยสยัมภูญาณ.
อยํ ตถาคเตน สตสหสฺสกปฺปาธิกานิ จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ ปารมิโย ปูเรตฺวา กิจฺเฉน กสิเรน ปฏิวิทธฺ ธมฺมตฺเถนโก
ทุติโย มหาโจโร ฯ
ภิกษุผู้ขโมยธรรมทีพ่ ระตถาคตทรงบำเพ็ญบารมีสิ้น ๔ อสงไขยยิ่งด้วยแสนกัป ได้ตรัสรู้โดยแสนยากลำบาก นี้
จัดเป็นมหาโจรจำพวกที่ ๒.
“สุทฺธํ พฺรหฺมจารินฺติ ขีณาสวํ ภิกฺขุํ ฯ
ข้อว่า สุทฺธํ พฺรหฺมจารึ ได้แก่ ภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้ว.
[592] “ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ จรนฺตนฺติ

นิรุปกฺกิเลสํ เสฏฺฐจริยํ จรนฺตํ ฯ

ข้อว่า ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ จรนฺตํ ได้แก่ (เพื่อนพรหมจารี)ผู้ประพฤติจริยาที่ประเสริฐ อันหาอุปกิเลสมิได้.
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อญฺญํปิ วา อนาคามึ อาทึ กตฺวา ยาว สีลวนฺตํ ปุถุชฺชนํ อวิปฏิสาราทิวตฺถุกํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ จรนฺตํ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เดือดร้อนเป็นต้นแม้อื่น
ตั้งต้นแต่พระอนาคามี ตราบเท่าถึงปุถุชนผู้มีศีล.
“อมูลเกน อพฺรหฺมจริเยน อนุทธฺ ํเสตีติ ตสฺมึ ปุคฺคเล อวิชฺชมาเนน อนฺติมวตฺถุนา อนุวทติ โจเทติ ฯ
ข้อว่า อมูลเกน อพฺรหฺมจริเยน อนุทธฺ ํเสติ มีความว่า
ภิกษุผู้เลวทราม ย่อมกล่าวหา คือโจท ด้วยอันติมวัตถุ ซึ่งไม่มีอยู่ในบุคคลนั้น.
อยํ วิชฺชมานคุณมกฺขี อริยคุณตฺเถนโก ตติโย มหาโจโร ฯ
ภิกษุผู้ลบหลู่คุณที่มีอยู่ ขโมยอริยคุณ นี้ จัดเป็นมหาโจรจำพวกที่ ๓.
| “ครุภณฺฑานิ ครุปริกฺขารานีติ
(ในสองบท)ว่า ครุภณฺฑานิ ครูปริกฺขารานิ (นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้) :“ยถา อทินฺนาทาเน ‘จตุโร ชนา สํวธิ าย ครุภณฺฑํ อวาหรุนฺติ เอตฺถ ปญฺจมาสกคฺฆนกํ ‘ครุภณฺฑนฺติ วุจฺจติ, อิธ น เอวํ.
“ในอทินนาทานสิกขาบท (ภัณฑะ)มีราคา ๕ มาสก ท่านจัดว่า ครุภัณฑ์ ในคำว่า ชน ๔ คน ชวนกันลักครุภัณฑ์ ๑นี้ฉันใด,
ใน(สิกขาบท)นี้ (จะได้จัด)ฉันนั้น หามิได้.
อถโข ‘ปญฺจิมานิ ภิกฺขเว อวิสฺสชฺชนียานิ น วิสฺสชฺเชตพฺพานิ,
สงฺเฆน วา คเณน วา ปุคฺคเลน วา วิสฺสชฺชิตานิปิ อวิสฺสชฺชติ านิ โหนฺติ. โย วิสฺสชฺเชยฺย, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส.
กตมานิ ปญฺจ, อาราโม อารามวตฺถุ ฯเปฯ ทารุภณฺฑํ มตฺติกาภณฺฑนฺติ๒ วจนโต อวิสฺสชฺชติ พฺพตฺตา ครุภณฺฑานิ.
โดยที่แท้ (ภัณฑะ)ที่จดั เป็นครุภัณฑ์ ก็เพราะเป็นของที่ไม่ควรจำหน่าย โดยพระบาลีวา่
‘ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! (ภัณฑะ) ๕ หมวดนี้ ไม่ควรจำหน่าย อย่าจำหน่าย.
สงฆ์ หรือคณะ หรือบุคคล แม้จำหน่ายไป ก็ไม่เป็นอันจำหน่าย. ภิกษุใดพึงจำหน่าย ปรับอาบัติถุลลัจจัยแก่ภกิ ษุนั้น.
(ภัณฑะ) ๕ หมวด คืออะไรบ้าง? คือ อาราม อารามวัตถุ ฯลฯ ภัณฑะไม้ ภัณฑะดิน๓”

๑ วิ. ปริวาร. ๘/๕๓๐.
๒ อาราโม อารามวตฺถุ วิหาโร วิหารวตฺถุ มญฺโจ ปีฐํ ภิสี พิมฺโพหนํ โลหกุมฺภี โลหภาณกํ โลหวารโก โลหกฏาหํ วาสี ผรสุ กุฐารี กุทฺทาโล
นิขาทนํ วลฺลี เวฬุ มุญฺชํ ปพฺพชํ ติณํ มตฺติกา ทารุภณฺฑํ มตฺติกาภณฺฑํ
อาราม พื้นที่อาราม วิหาร พื้นที่วหิ าร เตียง ตั่ง ฟูก หมอน หม้อโลหะ อ่างโลหะ กะถางโลหะ กะทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สว่าน
เถาวัลย์ ไม้ไผ่ หญ้ามุงกะต่าย หญ้าปล้อง หญ้าสามัญ ดินเหนียว เครื่องไม้ เครื่องดิน
๓ วิ. จุล. ๗/๑๓๓-๔.
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‘ปญฺจิมานิ ภิกฺขเว อเวภงฺคิยานิ น วิภชิตพฺพานิ.
สงฺเฆน วา คเณน วา ปุคฺคเลน วา วิภตฺตานิปิ อวิภตฺตานิ โหนฺติ. โย วิภเชยฺย, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส.
กตมานิ ปญฺจ, อาราโม อารามวตฺถุ ฯเปฯ ทารุภณฺฑํ มตฺติกาภณฺฑนฺติ
วจนโต อเวภงฺคกิ ตฺตา สาธารณปริกฺขารภาเวน ครุปริกฺขารานิ” ฯ |
(บริขาร)ทีจ่ ัดเป็นครุบริขาร โดยความเป็นบริขารสาธารณะ เพราะเป็นของไม่ควรแจก โดยพระบาลีว่า
‘ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! บริขาร ๕ หมวดนี้ ก็ไม่ควรแจก อย่าแจก.
สงฆ์ หรือคณะ หรือบุคคล แม้แจกไปแล้ว ไม่เป็นอันแจก. ภิกษุใดพึงแจก, ปรับอาบัติถุลลัจจัยแก่ภิกษุนั้น.
(บริขาร) ๕ หมวด คืออะไรบ้าง? คืออาราม อารามวัตถุ ฯลฯ ภัณฑะไม้ ภัณฑะดิน๑.”
“อาราโม อารามวตฺถตู อิ าทีสุ ยํ วตฺตพฺพํ, ตํ สพฺพํ “ปญฺจมิ านิ ภิกขฺ เว อวิสสฺ ชฺชยิ นีติ ขนฺธเก อาคตสุตตฺ วณฺณนายเมว ภณิสสฺ าม ฯ
คำใดที่ควรกล่าวในบทว่า อาราโม อารามวตฺถุ เป็นต้น
ข้าพเจ้าจักกล่าวคำนั้นทั้งหมด ในวรรณนาแห่งสูตรซึ่งมา ในขันธกะว่า ปญฺจิมานิ ภิกูขเว อวิสชฺชิยานิ นั่นเทียว.
“เตหิ คิหี สงฺคณฺหาตีติ ตานิ ทตฺวา คิหี สงฺคณฺหาติ อนุคฺคณฺหาติ ฯ
ข้อว่า เตหิ คิหี สงฺคณฺหาติ มีความว่า ให้ครุภณ
ั ฑ์ ครุบริขาร (มีอารามเป็นต้น)เหล่านัน้ สงเคราะห์ คืออนุเคราะห์ พวกคฤหัสถ์.
[593] “อุปลาเปตีติ

“อโห อมฺหากํ อยฺโยติ เอวํ ลปนเก อนุพนฺธนเก สิเนเห๒ กโรติ ฯ

บทว่า อุปลาเปติ มีความว่า ทำให้พวกคฤหัสถ์บ่นถึง คือให้เป็นผู้ติดใจ ได้แก่ ให้มีความรักใคร่ อย่างนีว้ ่า
“ดีจริง! พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา.”
อยํ อวิสฺสชฺชิยํ อเวภงฺคิยญฺจ ครุปริกฺขารํ ตถาภาวโต เถเนตฺวา คิหิสงฺคณฺหนโก จตุตโฺ ถ มหาโจโร ฯ
ภิกษุผู้ลักครุบริขาร ที่ไม่ควรจำหน่าย และไม่ควรแจก โดยความเป็นอย่างนั้น สงเคราะห์คฤหัสถ์ นี้ จัดเป็นมหาโจรพวกที่ ๔.
โส จ ปนายํ อิมํ ครุภณฺฑํ กุลสงฺคณฺหนตฺถํ วิสฺสชฺเชนฺโต กุลทูสกทุกฺกฏํ อาปชฺชติ ปพฺพาชนียกมฺมารโห จ โหติ.
ภิกขฺ สุ งฺฆํ อภิภวิตวฺ า อิสสฺ รวตาย วิสสฺ ชฺเชนฺโต ถุลลฺ จฺจยํ อาปชฺชติ. เถยฺยจิตเฺ ตน วิสสฺ ชฺเชนฺโต ภณฺฑํ อคฺฆาเปตฺวา กาเรตพฺโพติ ฯ
ก็แล ภิกษุนน้ี น้ั เมือ่ จำหน่ายครุภณ
ั ฑ์น้ี เพือ่ สงเคราะห์สกุล ย่อมต้องกุลทูสกทุกกฏด้วย ย่อมเป็นผูค้ วรแก่ปพั พาชนียกรรมด้วย.
เมื่อจำหน่ายด้วยความเป็นผู้มีความเป็นใหญ่เหนือภิกษุสงฆ์ ย่อมต้องถุลลัจจัย.
เมื่อจำหน่ายด้วยไถยจิต พึงให้ตรี าคาสิ่งของ ปรับอาบัติแล.
“อยํ อคฺโค มหาโจโรติ
อยํ อิเมสํ มหาโจรานํ เชฏฺฐโจโร, อิมนิ า สทิโส โจโร นาม นตฺถิ, โย ปญฺจนิ ทฺ รฺ ยิ คฺคหณาตีตํ อติสณฺหํ สุขมุ ํ โลกุตตฺ รธมฺมํ เถเนติ ฯ
ข้อว่า อยํ อคฺโค มหาโจโร มีความว่า ภิกษุที่ลักฉ้อโลกุตตรธรรมซึ่งสุขุมละเอียดนัก เป็นไปล่วงการถือเอาด้วยอินทรีย์ ๕ นี้
จัดเป็นโจรใหญ่ที่สดุ ของมหาโจรเหล่านี้, ขึ้นชื่อว่าโจรผู้เช่นกับภิกษุนี้ ย่อมไม่มี.
“กึ ปน สกฺกา โลกุตฺตรธมฺโม หิรญฺญสุวณฺณาทีนิ วิย วญฺเจตฺวา เถเนตฺวา คเหตุนฺติ ฯ
ถามว่า “ก็โลกุตตรธรรม บุคคลอาจลวง คือลักฉ้อเอา เหมือนทรัพย์มีเงินและทองเป็นต้นหรือ?”
๑ วิ. จุล. ๗/๑๓๓-๔.
๒ สสิเนเห ฯ
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น สกฺกา ฯ
แก้ว่า “ไม่อาจ.”
เตเนวาห “โย อสนฺตํ อภูตํ อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺมํ อุลฺลปตีติ ฯ
ด้วยเหตุนั้นนั่นแล พระผู้มพี ระภาคจึงตรัสว่า “ภิกษุใด กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม ที่ไม่มีอยู่ ไม่เป็นจริง.”
อยํ หิ อตฺตนิ อสนฺตํ ธมฺมํ เกวลํ “อตฺถิ มยฺหํ เอโสติ อุลฺลปติ. น ปน สกฺโกติ ฐานา จาเวตุํ อตฺตนิ วา สํวิชฺชมานํ กาตุํ ฯ
แท้จริง ภิกษุนี้ ย่อมกล่าวอวดธรรมที่ไม่มีอยู่ในตนอย่างเดียวว่า “ธรรมนี้ของเรา มีอยู่.”
แต่ไม่อาจให้อุตตริมนุสสธรรมนั้น เคลื่อนไปจากที่ได้ หรือไม่อาจทำให้มีอยู่ในตนได้.
“อถ กสฺมา “โจโรติ วุตฺโตติ ฯ
ถามว่า “เมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไร จึงกล่าวว่า ‘เป็นโจร’ เล่า?”
ยสฺมา ตํ อุลฺลปิตวฺ า อสนฺตสมฺภาวนาย อุปฺปนฺเน ปจฺจเย คณฺหาติ.
เอวํ หิ คณฺหตา เต ปจฺจยา สุขุเมน อุปาเยน วญฺเจตฺวา เถเนตฺวา คหิตา โหนฺติ ฯ
แก้ว่า “เพราะว่าภิกษุนี้ กล่าวอวด(อุตตริมนุสสธรรม)นั้น แล้วถือเอาปัจจัยที่เกิดขึ้น เพราะการอวดคุณที่ไม่มีอยู่.
เพราะเหตุนน้ั ปัจจัยเหล่านัน้ ย่อมเป็นอันเธอผูถ้ อื เอา (ด้วยการอวดธรรมทีไ่ ม่มอี ยู่) อย่างนัน้ ล่อลวง คือลักฉ้อ เอาด้วยอุบายอันสุขมุ .”
เตเนวาห “ตํ กิสฺส เหตุ เถยฺยาย โว ภิกฺขเว รฏฺฐปิณฺโฑ ภุตฺโตติ ฯ
ด้วยเหตุนั้นแล (พระผู้มพี ระภาค) จึงตรัสว่า
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! เพราะเหตุทกี่ ้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น อันภิกษุนั้นฉันแล้ว ด้วยความเป็นขโมย.”
อยญฺหิ เอตฺถ อตฺโถ.
ยํ อโวจุมฺหา “อยํ อคฺโค มหาโจโร โย อสนฺตํ อภูตํ อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺมํ อุลฺลปตีติ,
‘ตํ กิสฺส เหตุ [594] เกน การเณน เอตํ อโวจุมฺหาติ เจ.
“เถยฺยาย โว ภิกฺขเว รฏฺฐปิณฺโฑ ภุตฺโตติ ภิกฺขเว ยสฺมา โว เตน รฏฺฐปิณฺโฑ เถยฺยจิตฺเตน ภุตฺโต โหติ ฯ
อันเนื้อความในคำว่า ตํ กิสฺส เหตุ นี้ (พึงทราบ)ดังต่อไปนี้:เราได้กล่าวคำใดว่า ‘ภิกษุใด กล่าวอวดอุตรมนุสธรรมที่ไม่มีไม่จริง, ภิกษุนี้ เป็นยอดมหาโจร’,
ถ้า(จะมีผโู้ จทก์ทว้ ง)ว่า ‘ข้อนั้นเพราะเหตุไร? คือ เราได้กล่าวคำนั้น ด้วยเหตุอะไร?’
เราพึงเฉลยว่า “เพราะเหตุทกี่ ้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น อันภิกษุนั้นฉันแล้วด้วยความเป็นขโมยแล ภิกษุทั้งหลาย!.”
อธิบายว่า ‘ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น เป็นอันภิกษุนั้นฉันแล้วด้วยไถยจิต
(เพราะเหตุนั้น เราจึงได้กล่าวคำนั้น).”
เอตฺถ หิ โวกาโร “เย หิ โว อริยา อรญฺญวนปฏฺฐานีติอาทีสุ วิย ปทปูรณมตฺเต นิปาโต ฯ
จริงอยู่ โว ศัพท์ ใน(คำว่า เถยฺยาย โว) นี้ เป็นนิบาต ลงในอรรถสักว่าเป็นเครื่องทำบทให้เต็ม
เหมือน โว ศัพท์ ในคำว่า เย หิ โว อริยา อรญฺญวนปฏฺฐานิ (จริงอยู่ พระอริยเจ้าทั้งหลายแล ย่อมเสพราวไพรในป่า) เป็นอาทิ.
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ตสฺมา “ตุมฺเหหิ ภุตฺโตติ เอวมสฺส อตฺโถ น๑ ทฏฺฐพฺโพ ฯ
เพราะเหตุนั้น (ผู้ศึกษา)ไม่พึงเห็นเนื้อความแห่ง โว ศัพท์นั้น อย่างนี้ว่า ตุมฺเหหิ ภุตฺโต (อันท่านทัง้ หลายฉันแล้ว) ดังนี้.
[แก้อรรถนิคมคาถา]
อิทานิ ตเมวตฺถํ คาถาหิ วิภตู ตรํ กโรนฺโต “อญฺญถา สนฺตนฺติอาทิมาห ฯ
บัดนี้ (พระผู้มพี ระภาค) เมื่อจะทรงทำเนื้อความนั้นนั่นแลให้แจ่มแจ้งขึ้นโดยคาถา จึงตรัสพระคาถาว่า อญฺญถา สนฺตํ เป็นต้น.
ตตฺถ “อญฺญถา สนฺตนฺติ อปริสุทธฺ กายสมาจาราทิเกน อญฺเญน อากาเรน สนฺตํ ฯ
บรรดาเหล่านั้น สองบทว่า อญฺญถา สนฺตํ ความว่า อันมีอยู่โดยอาการอื่น ซึ่งมีกายสมาจารไม่บริสุทธิ์เป็นต้น.
“อญฺญถา โย ปเวทเยติ ปริสุทธฺ กายสมาจาราทิเกน อญฺเญน อากาเรน โย ปเวเทยฺย
“ปรมปริสุทฺโธ อหํ. อตฺถิ เม อพฺภนฺตเร โลกุตฺตรธมฺโมติ เอวํ ชานาเปยฺย ฯ
ปเวเทตฺวา จ ปน ตาย ปเวทนาย อุปฺปนฺนํ โภชนํ อรหา วิย ภุญฺชติ ฯ
บาทคาถาว่า อญฺญถา โย ปเวทเย ความว่า ภิกษุรูปใด พึงประกาศด้วยอาการอย่างอื่น ซึ่งมีกายสมาจารบริสุทธิ์เป็นต้น
คือให้ชนอื่นเข้าใจอย่างนี้วา่ “เราเป็นผู้บริสทุ ธิ์อย่างยิ่ง โลกุตตรธรรมมีอยู่ในภายในของเรา.”
ก็แล ครั้นประกาศแล้ว (แสดงตน) ดุจพระอรหันต์ฉันโภชนะที่เกิดขึ้นเพราะการประกาศนั้น.
“นิกจฺจ กิตวสฺเสว ภุตฺตํ เถยฺเยน ตสฺส ตนฺติ “นิกจฺจาติ วญฺเจตฺวา อญฺญถา สนฺตํ อญฺญถา ทสฺเสตฺวา
อคุมฺพาคจฺฉภูตเมว สาขาปลาสปลฺลวาทิจฺฉาทเนน คุมพฺ มิว คจฺฉมิว จ อตฺตานํ ทสฺเสตฺวา ฯ
บทว่า นิกจฺจ (ในสองบาทคาถา)ว่า นิกจฺจ กิตวสฺเสวภุตฺตํ เถยฺเยน ตสฺส ตํ (นี)้
แปลว่า ล่อลวง คือแสดง(ตน)อันมีอยู่ โดยอาการอื่น ด้วย(อาการ)อย่างอื่น
ได้แก่ แสดงตน ซึ่งไม่ใช่พุ่มไม้และไม่ใช่กอไม้เลย ให้เป็นเหมือนพุ่มไม้และให้เหมือนกอไม้
เพราะเอากิ่งไม้ ใบไม้ และใบอ่อนเป็นต้น ปิดบังไว้.
“กิตวสฺเสวาติ วญฺจกสฺส เกราฏิกสฺส คุมพฺ คจฺฉสญฺญาย อรญฺเญ อาคตาคเต สกุเณ คเหตฺวา ชีวิตกปฺปกสฺส สากุณิกสฺเสว ฯ
บทว่า กิตวสฺเสว ความว่า
ดุจพรานนกผู้ลวง คือหลอก จับนกตัวที่มาแล้วๆ ในป่า ด้วยมีความสำคัญว่า เป็นพุ่มไม้และกอไม้ แล้วเลี้ยงชีวิตฉะนั้น.
“ภุตตฺ ํ เถยฺเยน ตสฺส ตนฺติ ตสฺสาปิ อนรหนฺตสฺเสว สโต อรหนฺตภาวํ ทสฺเสตฺวา ลทฺธํ โภชนํ ภุญฺชโต,
ยํ ตํ ภุตตฺ ํ, ตํ ยถา สากุณิกกิตวสฺส นิกจฺจ วญฺเจตฺวา สกุณคฺคหณํ เอวํ มนุสฺเส วญฺเจตฺวา ลทฺธสฺส โภชนสฺส ภุตฺตตฺตา
เถยฺเยน ภุตฺตํ [595] นาม โหติ ฯ
บาทคาถาว่า ภุตฺตํ เถยฺเยน ตสฺส ตํ ความว่า
เมื่อภิกษุแม้นั้น ผู้ไม่ใช่พระอรหันต์เลย แสดงว่าเป็นพระอรหันต์ ฉันโภชนะที่ตนได้มา,
โภชนะที่เธอฉัน ชื่อว่าเป็นอันเธอฉันแล้ว ด้วยความเป็นขโมย เพราะเธอฉันโภชนะที่ตนล่อลวงมนุษย์ทั้งหลายแล้วได้มา
เปรียบเหมือนนายพรานนกผู้มีเครือ่ งปกปิด ล่อ คือ ลวงจับนกฉะนั้น.

๑ อยํ อติเรโก ขายติ ฯ

จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา • [แก้อรรถนิคมคาถา] • หน้า ๙๑๙

อิมํ ปน อตฺถวสํ อชานนฺตา เย เอวํ ภุญฺชนฺติ กาสาวกณฺฐา ฯเปฯ นิรยํ เต อุปปชฺชเร ฯ
ก็ภิกษุเหล่าใด เมื่อไม่รู้อำนาจแห่งประโยชน์นี้ ย่อมฉันด้วยอาการอย่างนั้น,
ภิกษุเป็นอันมาก มีผ้ากาสาวะพันคอ มีกรรมเลวทราม ไม่สำรวมแล้ว,
ภิกษุผู้เลวทรามเหล่านั้น ย่อมเข้าถึงซึ่งนรกเพราะกรรมทั้งหลายที่เลวทราม.
“กาสาวกณฺฐาติ กาสาเวน เวฐิตกณฺฐา ฯ “เอตฺตกเมว อริยทฺธชธารณมตฺตํ, เยสํ สามญฺญํ อญฺญํ นตฺถีติ วุตฺตํ โหติ ฯ
บทว่า กาสาวกณฺฐา ได้แก่ ผู้มีคอที่พันด้วยผ้ากาสาวะ.
มีคำอธิบายว่า “คุณเครื่องเป็นสมณะ คือ พระอรหัตตผล ย่อมไม่มีแก่บุคคลเหล่าใด,
บุคคลเหล่านั้น มีแต่การทรงไว้ซึ่งธงชัยแห่งพระอริยะเพียงนี้เท่านั้น.”
“ภวิสฺสนฺติ โข ปนานนฺท อนาคตมทฺธานํ โคตฺรภุโน กาสาวกณฺฐาติ เอวํ วุตฺตทุสฺสีลานํ เอตํ อธิวจนํ ฯ
(คำว่า ผู้มีผ้ากาสาวะพันคอ) นี้ เป็นชื่อ แห่ง(บรรพชิต)ผู้ทุศีล ที่(พระผู้มพี ระภาค)ตรัสไว้อย่างนี้วา่
“ดูก่อนอานนท์! ก็แล โคตรภู(สงฆ์)ทั้งหลาย ผู้มีผา้ กาสาวะพันคอ จักมีในกาลอนาคต.”
“ปาปธมฺมาติ ลามกธมฺมา ฯ
บทว่า ปาปธมฺมา ได้แก่ ผู้มีธรรมลามก.
“อสญฺญตาติ กายาทีหิ อสญฺญตา ฯ
บทว่า อสญฺญตา ได้แก่ ผู้ไม่สำรวมทางกายเป็นต้น
“ปาปาติ ลามกปุคฺคลา ฯ
บทว่า ปาปา ได้แก่ บุคคลลามก.
“ปาเปหิ กมฺเมหีติ เตหิ กรณกาเล อาทีนวํ อทิสวฺ า กเตหิ ปรวญฺจนาทีหิ ปาปกมฺเมหิ ฯ
สองบทว่า ปาเปหิ กมฺเมหิ ความว่า
เพราะกรรมที่เลวทรามทั้งหลาย มีการล่อลวงผู้อื่นเป็นต้นเหล่านั้น อันตนทำแล้ว เพราะไม่เห็นโทษในเวลากระทำ.
“นิรยนฺเต อุปปชฺชเรติ นิรสฺสาทํ ทุคคฺ ตึ เต อุปปชฺชนฺติ ฯ
บาทคาถาว่า นิรยนฺเต อุปปชฺชเร ความว่า ภิกษุผู้เลวทรามเหล่านั้น ย่อมเข้าถึงทุคติ ที่หมดความแช่มชื่น.
ตสฺมา “เสยฺโย อโยคุโฬติ คาถา ฯ
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคจึงตรัสพระคาถาว่า เสยฺโย อโยคุโฬ เป็นต้น.
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ตสฺสตฺโถ๑
“สจายํ ทุสฺสีโล อสญฺญโต อิจฺฉาจาเร ฐิโต กุหนาย โลกวญฺจโก ปุคฺคโล ตตฺตํ อคฺคิสิขูปมํ อโยคุฬํ ภุญฺเชยฺย อชฺโฌหเรยฺย.
ตสฺส ยญฺเจตํ รฏฺฐปิณฺฑํ ภุญฺเชยฺย ยญฺเจตํ อโยคุฬํ, เตสุ ทฺวีสุ อโยคุโฬว ภุตโฺ ต เสยฺโย สุนฺทรตโร ปณีตตโร จ ภเวยฺย,
น หิ อโยคุฬสฺส ภุตตฺ ตฺตา สมฺปราเย สพฺพญฺญุตญฺญาเณนาปิ ทุชฺชานปริจฺเฉทํ ทุกฺขํ อนุภวติ
เอวํ ปฏิลทฺธสฺส ปน รฏฺฐปิณฺฑสฺส ภุตฺตตฺตา สมฺปราเย วุตฺตปฺปการํ ทุกฺขํ อนุโภติ. อยํ หิ โกฏิปฺปตฺโต มิจฺฉาชีโวติ ฯ
พึงทราบเนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่า “ถ้าบุคคลผู้ทุศีล ไม่สำรวม ตั้งอยู่ในอิจฉาจาร เป็นผู้ลวงโลก ด้วยกิริยาหลอกลวงนี้
พึงบริโภค คือพึงกลืนกิน ก้อนเหล็กแดงดังเปลวไฟ,
การที่ผู้ทุศีล พึงฉันก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นนี้ ๑ การที่บุคคลพึงกินก้อนเหล็กแดงนี้ ๑
ใน ๒ อย่างนั้น ก้อนเหล็กเทียว อันภิกษุนั้นบริโภคแล้ว พึงเป็นของประเสริฐกว่า คือ ดีกว่า และประณีตกว่า,
เพราะว่า ภิกษุนน้ั จะไม่เสวยทุกข์ซง่ึ มีการกำหนดรูไ้ ด้ยาก แม้ดว้ ยสัพพัญญุตญาณ ในสัมปรายภพ เพราะบริโภคก้อนเหล็กแดง,
แต่จะได้เสวยทุกข์มีประการดังกล่าวแล้วในสัมปรายภพ เพราะเธอบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นซึ่งตนได้มาแล้ว
ด้วยอาการอย่างนั้น. จริงอยู่ อาชีพนี้ จัดเป็นมิจฉาชีพขั้นสุดยอด.
[ปฐมบัญญัติจตุตถปาราชิก]
เอวํ ปาปกิริยาย อนาทีนวทสฺสาวีนํ อาทีนวํ ทสฺเสตฺวา อถโข ภควา วคฺคุมุทาตีริเย ภิกฺขู อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา
ทุพฺภรตาย ทุปฺโปสตาย ฯเปฯ อิมํ สิกฺขาปทํ อุทฺทิเสยฺยาถาติ วตฺวา
จตุตฺถํ [596] ปาราชิกํ ปญฺญาเปนฺโต “โย ปน ภิกฺขุ อนภิชานนฺติอาทิมาห ฯ
ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงแสดงโทษแก่พวกภิกษุผู้ไม่เห็นโทษในการกระทำความชัว่ อย่างนั้นแล้ว จึงทรงติเตียน
พวกภิกษุผู้อยูร่ ิมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา โดยอเนกปริยาย แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยาก ความเป็นบำรุงยาก ฯลฯ แล้วทรง
รับสั่งว่า “ดูกอ่ นภิกษุทั้งหลาย! ก็แล พวกเธอพึงแสดงสิกขาบทนี้ขึ้นอย่างนี้ …” ดังนี้แล้ว
เมื่อจะทรงบัญญัติจตุตถปาราชิก จึงตรัสว่า โย ปน ภิกฺขุ อนภิชานํ (อนึง่ ภิกษุใดไม่รเู้ ฉพาะ) ดังนี้เป็นต้น”.

๑ ตสฺสาตฺโถ ฯ

จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา • [อนุบญ
ั ญัติจตุตถปาราชิก] • หน้า ๙๒๑

[อนุบัญญัติจตุตถปาราชิก]
เอวํ มูลจฺเฉชฺชวเสน ทฬฺหํ กตฺวา จตุตฺถปาราชิเก ปญฺญตฺเต, อปรมฺปิ อนุปฺปญฺญตฺตตฺถาย อธิมานวตฺถุ อุทปาทิ ฯ
ครั้นเมื่อ(พระผู้มพี ระภาค) ทรงบัญญัตจิ ตุตถปาราชิก ทำให้หนักแน่นขึ้นด้วยอำนาจความขาดมูลอย่างนั้นแล้ว,
เรื่องสำคัญว่าได้บรรลุแม้อื่นอีก ก็เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์แก่อนุบัญญัติ.
ตสฺสุปฺปตฺติทีปนตฺถํ เอวํ วุตฺตํ “เอวญฺจิทํ ภควตา ภิกฺขูนํ สิกฺขาปทํ ปญฺญตฺตํ โหตีติ ฯ
เพื่อแสดงความเกิดขึ้นแห่งเรื่องสำคัญว่าได้บรรลุนั้น (พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย) จึงได้กล่าวไว้อย่างนี้วา่
“ก็สิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการอย่างนี้.”
ตตฺถ “อทิฏฺเฐ ทิฏฺฐสญฺญิโนติ อรหตฺเต ญาณจกฺขุนา อทิฏฺเฐเยว “ทิฏฺฐํ อมฺเหหิ อรหตฺตนฺติ ทิฏฺฐสญฺญิโน หุตฺวา ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า อทิฏฺเฐ ทิฏฺฐสญฺญิโน ความว่า (ภิกษุทั้งหลาย) เป็นผู้มีความสำคัญในพระอรหัตตผล
อันตนยังมิได้เห็นด้วยญาณจักษุเลย ว่าได้เห็น ด้วยคำว่า “พระอรหัตตผล อันเราทั้งหลายเห็นแล้ว.”
เอส นโย อปฺปตฺตาทีสุ ฯ
ในพระอรหัตตผลที่ตนยังมิได้ถึงเป็นต้น ก็นัยนี้.
อยํ ปน วิเสโส ฯ
แต่มีความแปลกกันดังต่อไปนี้:“อปฺปตฺเตติ อตฺตโน สนฺตาเน อุปฺปตฺติวเสน อปฺปตฺเต ฯ
บทว่า อปฺปตฺเต ความว่า ที่ตนยังมิได้ถึง ด้วยอำนาจความเกิดขึ้น ในสันดานของตน.
“อนธิคเตติ มคฺคภาวนาย อนธิคเต ฯ “อปฏิลทฺเธติปิ อตฺโถ ฯ
บทว่า อนธิคเต ได้แก่ ทีต่ นยังมิได้บรรลุ ด้วยมรรคภาวนา. ความว่า “อันตนยังไม่ได้” บ้าง.
“อสจฺฉิกเตติ อปฏิวิทฺเธ ปจฺจเวกฺขณวเสน วา อปจฺจกฺขกเต ฯ
บทว่า อสจฺฉิกเต ได้แก่ ที่ตนยังมิได้แทงตลอด หรือยังมิได้ทำให้ประจักษ์ ด้วยอำนาจการพิจารณา.
“อธิมาเนนาติ อธิคตมาเนน ฯ “อธิคตา มยนฺติ เอวํ อุปฺปนฺนมาเนนาติ อตฺโถ ฯ “อธิกมาเนน วา ถทฺธมาเนนาติ อตฺโถ ฯ
บทว่า อธิมาเนน ได้แก่ ด้วยความสำคัญว่าตนได้บรรลุ. อธิบายว่า “ด้วยความสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ‘เราได้บรรลุแล้ว”
อีกอย่างหนึ่ง ความว่า “ด้วยความถือตัวยิ่ง คือ ด้วยมานะที่แข็งกระด้าง.”
“อญฺญํ พฺยากรึสูติ อรหตฺตํ พฺยากรึสุ ฯ “ปตฺตํ อาวุโส อมฺเหหิ อรหตฺตํ. กตํ กรณียนฺติ ภิกฺขูนํ อาโรเจสุํ ฯ
สองบทว่า อญฺญํ พฺยากรึสุ ความว่า ได้พยากรณ์พระอรหัตตผล คือ ได้บอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่า
“อาวุโส! พวกเราได้บรรลุพระอรหัตตผลแล้ว. กิจที่ควรทำ พวกเราได้ทำเสร็จแล้ว.”
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เตสํ มคฺเคน อปฺปหีนกิเลสตฺตา เกวลํ สมถวิปสฺสนาวเสน วิกฺขมฺภิตกิเลสานํ
อปเรน สมเยน ตถารูปปจฺจยสมาโยเค ราคายปิ จิตฺตํ นมติ. “ราคตฺถาย นมตีติ อตฺโถ ฯ
เพราะยังละกิเลสไม่ได้ด้วยมรรค จิตของเธอเหล่านั้น ผู้ข่มกิเลสไว้ได้ ด้วยอำนาจสมถะและวิปัสสนาอย่างเดียว
โดยสมัยต่อมา คือ ในเวลาประกอบพร้อมด้วยปัจจัยเห็นปานนั้น ย่อมน้อมไปเพื่อความกำหนัดบ้าง.
อธิบายว่า “ย่อมน้อมไปเพื่อต้องการความกำหนัด.”
เอส นโย อิตเรสุ ฯ
ในบททั้งหลายนอกนี้ ก็นัยนี้.
“ตญฺจ โข เอตํ อพฺโพหาริกนฺติ ตญฺจโข เอตํ เตสํ อญฺญํ พฺยากรณํ อพฺโพหาริกํ อาปตฺติปฺปญฺญาปเน โวหารํ น คจฺฉติ.
“อาปตฺติยา องฺคํ น โหตีติ อตฺโถ ฯ
ข้อว่า ตญฺจ โข เอตํ อพฺโพหาริกํ มีความว่า ก็แล การพยากรณ์พระอรหัตนี้นั้น ของเธอเหล่านี้นั้น เป็นอัพโพหาริก ยังไม่ถึง
โวหารในการเป็นเหตุให้บัญญัติอาบัติ. อธิบายว่า “ยังไม่เป็นองค์แห่งอาบัติ.”
“กสฺส ปนายํ อธิมาโน อุปฺปชฺชติ, กสฺส นุปฺปชฺชตีติ ฯ
ถามว่า “ก็ ความสำคัญว่าได้บรรลุนี้ ย่อมเกิดขึ้นแก่ใคร? ไม่เกิดขึ้นแก่ใคร?”
| อริยสาวกสฺส ตาว นุปฺปชฺชติ ฯ
แก้ว่า “ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยสาวกก่อน”.
โส หิ มคฺคผลนิพฺพานปหีนกฺกิเลสาวสิฏฺฐกฺกิเลส[597]ปจฺจเวกฺขเณน สญฺชาตโสมนสฺโส อริยคุณปฏิเวเธ นิกฺกงฺโข
ตสฺมา โสตาปนฺนาทีนํ อหํ สกทาคามีติอาทิวเสน มาโน นุปฺปชฺชติ ฯ
จริงอยู่ (พระอริยสาวก)นั้น มีโสมนัสเกิดขึ้นแล้ว ด้วยญาณเป็นเครือ่ งพิจารณา มรรคผล นิพพาน กิเลสที่ละได้แล้ว
และกิเลสที่ยังเหลือ เป็นผู้ไม่มีความสงสัยในการแทงตลอดอริยคุณ,
เพราะเหตุนั้น มานะ (ความถือตัว) จึงไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยสาวกทั้งหลาย มีพระโสดาบันเป็นต้น
ด้วยอำนาจความถือว่า “เราเป็นพระสกทาคามี” เป็นต้น.
ทุสฺสีลสฺส นุปฺปชฺชติ ฯ โส หิ อริยคุณาธิคเม นิราโสว ฯ
และไม่เกิดขึ้นแม้แก่บุคคลผู้ทุศีล. เพราะว่า บุคคลผู้ทุศีลนั้น เป็นผู้หมดความหวังในการบรรลุอริยคุณทีเดียว.
สีลวโตปิ ปริจฺจตฺตกมฺมฏฺฐานสฺส นิทฺทารามตาทิมนุยตุ ฺตสฺส นุปฺปชฺชติ ฯ
ทั้งไม่เกิดขึ้นแม้แก่ผู้มีศีล ซึ่งสละกรรมฐานเสีย
แล้วตามประกอบเหตุแห่งความเกียจคร้าน มีความเป็นผู้ยินดีในความหลับนอนเป็นต้น.
สุปริสุทฺธสีลสฺส ปน กมฺมฏฺฐาเน อปฺปมตฺตสฺส นามรูปํ ววฏฺฐเปตฺวา ปจฺจยปริคคฺ เหน วิติณฺณกงฺขสฺส
ติลกฺขณํ อาโรเปตฺวา สงฺขาเร สมฺมสนฺตสฺส อารทฺธวิปสฺสกสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ
แต่จะเกิดขึ้นแก่ท่านผู้เริ่มเจริญวิปัสสนา มีศีลบริสุทธิ์ดี ไม่ประมาทในกรรมฐาน
ข้ามพ้นความสงสัยแล้ว เพราะกำหนดนามรูป จับปัจจัยได้ ยกไตรลักษณ์ขึ้นพิจารณาสังขารทั้งหลายอยู่.
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อุปฺปนฺโน จ สุทฺธสมถลาภึ สุทฺธวิปสฺสนาลาภึ วา อนฺตรา ฐเปติ ฯ
และ(ความสำคัญว่าได้บรรลุ)เกิดขึ้นแล้ว ย่อมพักบุคคลผู้ได้สมถะล้วนๆ หรือผู้ได้วิปัสสนาล้วนๆ เสียในกลางคัน.
โส หิ ทสมฺปิ วีสติมฺปิ ตึสมฺปิ วสฺสานิ กิเลสสมุทาจารํ อปสฺสนฺโต
“อหํ โสตาปนฺโนติ วา “สกทาคามีติ วา “อนาคามีติ วา มญฺญติ ฯ
จริงอยู่ บุคคลนั้น เมื่อไม่เห็นความฟุ้งขึ้นแห่งกิเลส ตลอด ๑๐ ปีบ้าง ๒๐ ปีบ้าง ๓๐ ปีบ้าง
ย่อมเข้าใจว่า “เราเป็นพระโสดาบัน” หรือว่า “เราเป็นพระสกทาคามี” หรือว่า “เราเป็นพระอนาคามี.”
สมถวิปสฺสนาลาภึ ปน อรหตฺเตเยว ฐเปติ ฯ
แต่(ความสำคัญว่าได้บรรลุ)นั้น ย่อมตั้งบุคคลผู้ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา ไว้ในพระอรหัตตผลทีเดียว.
ตสฺส หิ สมาธิพเลน กิเลสา วิกฺขมฺภิตา, วิปสฺสนาพเลน สงฺขารา สุปริคฺคหิตา.
ตสฺมา สฏฺฐิมฺปิ วสฺสานิ อสีติมฺปิ วสฺสานิ วสฺสสตมฺปิ กิเลสา น สมุทาจรนฺติ. ขีณาสวสฺเสว จิตฺตจาโร โหติ ฯ
จริงอยู่ บุคคลนั้นข่มกิเลสทั้งหลายได้ด้วยกำลังสมาธิ, กำหนดสังขารทั้งหลายได้ดดี ้วยกำลังวิปัสสนา.
เพราะฉะนั้น กิเลสทั้งหลายจึงไม่ฟุ้งขึ้น ตลอด ๖๐ ปีบ้าง ๘๐ ปีบ้าง ๑๐๐ ปีบ้าง.
ความเที่ยวไปแห่งจิต เป็นเหมือนของพระขีณาสพฉะนั้น.
โส เอวํ ทีฆรตฺตํ กิเลสสมุทาจารํ อปสฺสนฺโต อนฺตรา อฏฺฐตฺวาว “อรหา อหนฺติ มญฺญตีติ ฯ |
บุคคลนั้น เมื่อไม่เห็นความฟุ้งขึ้นแห่งกิเลสตลอดราตรีนานด้วยอาการอย่างนั้น ไม่หยุดในกลางคันเลย
จึงสำคัญว่า “เราเป็นพระอรหันต์” ฉะนี้แล.
“อนภิชานนฺติ น อภิชานํ ฯ
บทว่า อนภิชานํ ได้แก่ ไม่รู้เฉพาะ.
ยสฺมา ปนายํ อนภิชานํ สมุทาจรติ. สฺวาสฺส สนฺตาเน อนุปฺปนฺโน ญาเณน จ อสจฺฉิกโต อภูโต.
ก็เพราะเหตุที่ภิกษุนี้ไม่รู้จริง กล่าวอวดอยู่.
(อุตตริมนุสสธรรม)นั้น ไม่เกิดขึ้นในสันดานของเธอ, ทั้งเธอก็มิได้ทำให้แจ้งด้วยญาณ จึงชื่อว่าไม่มีจริง.
เตนสฺส ปทภาชเน “อสนฺตํ อภูตํ อสํวิชฺชมานนฺติ วตฺวา “อชานนฺโต อปสฺสนฺโตติ วุตฺตํ ฯ
เพราะฉะนั้น ในวาระแจกบท แห่ง(บทว่า อนภิชานํ) นั้น
(ท่านพระอุบาลี)กล่าวว่า “(อุตตริมนุสสธรรม) ไม่มจี ริง ไม่เป็นจริง ไม่มอี ยู”่ แล้วจึงกล่าวว่า “(ภิกษุ) ไม่รอู้ ยู่ ไม่เห็นอยู”่ ดังนี้.
“อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺมนฺติ อุตฺตริมนุสฺสานํ ฌายีนญฺเจว อริยานญฺจ ธมฺมํ ฯ
บทว่า อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺมํ แปลว่า ธรรมของมนุษย์ผู้ยวดยิ่งคือ ท่านผู้ได้ฌาน และพระอริยเจ้าทั้งหลาย.
“อตฺตูปนายิกนฺติ อตฺตนิ ตํ อุปเนติ อตฺตานํ วา ตตฺถ อุปเนตีติ อตฺตูปนายิโก ฯ
บทว่า อตฺตูปนายิกํ มีอรรถวิเคราะห์ว่า
ภิกษุย่อมน้อมอุตตริมนุสสธรรมนั้นเข้ามาในตน หรือว่า ย่อมน้อมตนเข้าไปในอุตตริมนุสสธรรมนั้น
เพราะเหตุนั้น อุตตริมนุสสธรรมนั้น จึงชื่อว่า อัตตูปนายิกะ.
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(ภิกษุกล่าวอวด อุตตริมนุสสธรรม)นั้น เป็นที่น้อมเข้ามาในตน หรือว่าเป็นที่น้อมเข้าไปหา.
เอวํ กตฺวา สมุทาจเรยฺยาติ สมฺพนฺโธ ฯ
เชื่อมความว่า “ภิกษุทำอย่างนี้ กล่าวอวด”.
ปทภาชเน ปน ยสฺมา “อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม นาม ฌานํ วิโมกฺขํ สมาธิ สมาปตฺติ ญาณทสฺสนํ ฯเปฯ สุญฺญาคาเร อภิรตีติ
เอวํ ฌานาทโย อเนกธมฺมา วุตฺตา,
แต่ในวาระแจกบท เพราะเหตุที่ทา่ นพระอุบาลีกล่าวธรรมหลายประการ มีฌานเป็นต้นไว้ อย่างนีว้ ่า
“ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ ญาณทัสสนะ ฯลฯ (การยังมรรคให้เจริญ การทำให้แจ้งซึ่งผล การละกิเลส ความที่จิตปราศจากนิวรณ์)
ความยินดียิ่งในเรือนว่างเปล่า ชื่อว่าอุตตริมนุสสธรรม” ดังนี้.
ตสฺมา เตสํ สพฺเพสํ วเสน อตฺตูปนายิกภาวํ ทสฺเสนฺโต “เต วา กุสลธมฺเม อตฺตนิ อุปเนตีติ พหุวจนนิทฺเทสํ อกาสิ ฯ
เพราะฉะนั้น เมื่อท่านจะแสดงความที่อุตตริมนุสสธรรมนั้นเป็นธรรมที่น้อมเข้ามาในตน ด้วยอำนาจแห่งธรรมเหล่านั้นทั้งหมด
จึงได้กระทำนิเทศเป็นพหุวจนะว่า “ภิกษุย่อมน้อมกุศลธรรมเหล่านั้นเข้ามาในตน ก็ดี”.
ตตฺถ “เอเต ธมฺมา มยิ สนฺทิสฺสนฺตตี ิ สมุทาจรนฺโต อตฺตนิ อุปเนติ
“อหํ เอเตสุ สนฺทิสฺสามีติ สมุทาจรนฺโต “อตฺตานํ เตสุ อุปเนตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
ใน(บรรดาการน้อม ๒ อย่าง)นั้น
เมื่อภิกษุอวดว่า “ธรรมเหล่านี้ ย่อมปรากฏในข้าพเจ้า” พึงทราบว่า “ชื่อว่าน้อม (ธรรมเหล่านั้น) เข้ามาในตน”
เมื่ออวดว่า “ข้าพเจ้า ย่อมปรากฏในธรรมเหล่านี้” พึงทราบว่า “ชื่อว่าน้อมตนเข้าไปในธรรมเหล่านั้น.”
| “อลมริยญาณทสฺสนนฺติ เอตฺถ
“โลกิยโลกุตฺตรา ปญฺญา ชานนฏฺเฐน ญาณํ จกฺขุนา ทิฏฺฐมิว ธมฺมํ กรณโต ทสฺสนฏฺเฐน ทสฺสนนฺติ ญาณทสฺสนํ ฯ
พึงทราบความเชื่อมอรรถแห่งบท ในคำว่า อลมริยญาณทสฺสนํ นี้ อย่างนี้ คือ
“ปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ ชื่อว่า ญาณ เพราะอรรถว่ารู้
ชื่อว่า ทัสสนะ เพราะอรรถว่า เห็น เพราะกระทำซึ่งธรรมให้เป็นประดุจเห็นด้วยจักษุ เพราะฉะนั้น จึงชือ่ ว่า ญาณทัสสนะ.
อริยํ วิสุทธฺ ํ อุตฺตมํ ญาณทสฺสนนฺติ อริยญาณทสฺสนํ ฯ
ญาณทัสสนะ อย่างประเสริฐ คือ อย่างบริสุทธิ์ อย่างสูงสุด เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า อริยญาณทัสสนะ.
อลํ ปริยตฺตํ กิเลสวิทฺธํสนสมตฺถํ อริยญาณทสฺสนเมตฺถ ฌานาทิเภเท อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม
อลํ วา อริยญาณทสฺสนมสฺสาติ อลมริยญาณทสฺสโน ฯ
ญาณทัสสนะอย่างประเสริฐ อย่างสามารถ คือ แกล้วกล้า สามารถกำจัดกิเลส มีอยูใ่ นอุตตริมนุสสธรรมต่างประเภทมีฌานเป็นต้นนี้
หรือว่าญาณทัสสนะอย่างประเสริฐ อย่างสามารถ เป็นของแห่งอุตตริมนุสสธรรมนั้น.
เพราะเหตุนั้น (อุตตริมนุสสธรรมนั้น) จึงชื่อว่า มีความรู้เห็นอย่างประเสริฐ อย่างสามารถ.
ตํ อลมริยญาณทสฺสนํ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมนฺติ เอวํ ปทตฺถสมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ |
(ภิกษุไม่รู้จริง กล่าว)อวดอุตตริมนุสสธรรม อันมีความรู้เห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถนั้น.”
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ตตฺถ เยน ญาณทสฺสเนน โส “อลมริยญาณทสฺสโนติ วุจฺจติ,
ตเทว ทสฺเสตุํ “ญาณนฺติ ติสฺโส วิชฺชา, ทสฺสนนฺติ ยํ ญาณํ ตํ ทสฺสนํ, ยํ ทสฺสนํ ตํ ญาณนฺติ วิชฺชาสีเสน ปทภาชนํ วุตตฺ ํ ฯ
ใน(บทภาชนะ)นั้น (อุตตริมนุสสธรรม)นั้น ท่านเรียกว่า “อลมริยญาณทัสสนะ” ด้วยญาณทัสสนะใด,
เพื่อแสดงญาณทัสสนะนั้นนั่นแล (ท่านอุบาลี)จึงกล่าวบทภาชนะ ด้วยวิชชาเป็นใหญ่ว่า
“ญาณ (นั้น) ได้แก่ วิชชา ๓, ทัสสนะ (นั้น) คือ ญาณอันใด ทัสสนะก็อันนั้น, ทัสสนะอันใด ญาณก็อันนั้น.”
มหคฺคตโลกุตฺตรา ปเนตฺถ สพฺพาปิ ปญฺญา “ญาณนฺติ เวทิตพฺพา ฯ
แต่ใน(บทว่า ญาณํ) นี้ ปัญญาแม้ทั้งหมด ที่เป็นมหัคคตะและโลกุตตระ พึงทราบว่า “ญาณ”.
“สมุทาจเรยฺยาติ วุตฺตปฺปการเมตํ อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺมํ อตฺตูปนายิกํ กตฺวา อาโรเจยฺย ฯ
บทว่า สมุทาจเรยฺย ความว่า พึงอวดอุตตริมนุสสธรรม มีประการดังกล่าวแล้วนี้ ทำให้น้อมเข้ามาในตน.
“อิตฺถิยา วาติอาทิ ปน อาโรเจตพฺพปุคฺคลนิทสฺสนํ ฯ
ส่วนบทว่า อิตฺถิยา วา เป็นต้น ชี้ถึงบุคคลที่ภิกษุจะพึงอวด.
เอเตสํ หิ อาโรจิเต, อาโรจิตํ โหติ.
จริงอยู่ เมื่ออวดอุตตริมนุสสธรรมแก่บุคคลเหล่านั้น, ย่อมเป็นอันอวด.
[599] น เทวมารพฺรหฺมานํ นาปิ เปตยกฺขติรจฺฉานคตานนฺติ ฯ

เมื่ออวดแก่เทวดา มาร พรหม หรือแม้แก่เปรต ยักษ์ และสัตว์ดริ ัจฉาน หา(เป็นอันอวด)ไม่ แล.
“อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามีติ สมุทาจรณาการทสฺสนเมตํ ฯ
คำว่า อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ นี้ แสดงอาการอวด.
ปทภาชเน ปนสฺส “ชานามหํ เอเต ธมฺเม, ปสฺสามหํ เอเต ธมฺเมติ อิทํ เตสุ ฌานาทีสุ ธมฺเมสุ ชานนปสฺสนานํ ปวตฺติทีปนํ ฯ
แต่ในบทภาชนะแห่ง(บทว่า อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามิ) นั้น คำว่า “ข้าพเจ้ารู้ธรรมเหล่านี้ ข้าพเจ้าเห็นธรรมเหล่านี้” นี้
แสดงถึงความเป็นไปแห่งความรู้และความเห็น ในธรรมมีฌานเป็นต้นเหล่านั้น.
“อตฺถิ จ เม เอเต ธมฺมาติอาทิ อตฺตูปนายิกภาวทีปนํ ฯ
คำว่า และธรรมเหล่านี้ มีแก่ข้าพเจ้า เป็นต้น แสดงความน้อมเข้ามาในตน.
“ตโต อปเรน สมเยนาติ อาปตฺติปฏิชานนสมยทสฺสนเมตํ ฯ
คำว่า โดยสมัยอื่นแต่สมัยนั้น นี้ แสดงถึงสมัยที่ปฏิญญาว่าเป็นอาบัติ.
อยํ ปน อาโรจิตกฺขเณเยว ปาราชิกํ อาปชฺชติ ฯ
แต่ภิกษุนี้ต้องปาราชิกในขณะที่อวดทีเดียว.
อาปตฺตึ ปน อาปนฺโน ยสฺมา ปเรน โจทิโต วา อโจทิโต วา ปฏิชานาติ
ตสฺมา “สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วาติ วุตตฺ ํ ฯ
และเธอต้องอาบัติแล้ว ถูกภิกษุอื่นโจทก็ตาม ไม่ถูกโจทก็ตาม ย่อมปฏิญญา.
เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “เธออันผู้ใดผู้หนึ่ง เชื่อก็ตาม ไม่เชื่อก็ตาม.
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[เหตุที่ให้เชื่อถือมีฐานะ ๖ อย่าง]
ตตฺถ สมนุคฺคาหนาย ตาว
“กินฺเต อธิคตนฺติ อธิคมปุจฺฉา ฯ “ฌานวิโมกฺขาทีสุ โสตาปตฺติมคฺคาทีสุ วา กินฺตยา อธิคตนฺติ ฯ
บรรดา(ความเชื่อและไม่เชื่อ)นั้น ในความเชื่อ พึงทราบวินิจฉัยก่อน คือ:(๑) ข้อว่า “ท่านได้บรรลุอะไร?” คือ เป็นคำถามถึงธรรมที่ได้บรรลุ.
มีคำอธิบายว่า “บรรดาคุณธรรมมีฌานและวิโมกข์เป็นต้น หรือบรรดามรรค มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น ท่านได้บรรลุอะไร?”
“กินฺติ เต อธิคตนฺติ อุปายปุจฺฉา ฯ
(๒) ข้อว่า “ท่านได้บรรลุด้วยวิธีอะไร?” คือ เป็นคำถามถึงอุบาย.
อยํ หิ เอตฺถ อธิปฺปาโย “กินฺตยา อนิจฺจลกฺขณํ ธุรํ กตฺวา อธิคตํ ทุกฺขานตฺตลกฺขเณสุ อญฺญตรํ
กึ วา สมาธิวเสน อภินิวิสิตวฺ า อุทาหุ วิปสฺสนาวเสน ตถา กึ รูเป อภินิวิสิตวฺ า อุทาหุ อรูเป,
กึ วา อชฺฌตฺตํ อภินิวิสติ ฺวา อุทาหุ พหิทธฺ าติ ฯ
ความจริง ในข้อนี้ มีอธิบายดังต่อไปนี้ คือ ท่านทำอนิจจลักษณะให้เป็นธุระ แล้วจึงได้บรรลุ?
หรือ(ท่านทำ)บรรดาทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง (ให้เป็นธุระแล้ว จึงได้บรรลุ)?
ท่านตั้งมั่นแล้วด้วยอำนาจสมาธิ หรือ(ตั้งมั่นแล้ว)ด้วยอำนาจวิปัสสนา (จึงได้บรรลุ)?
อนึ่ง ท่านตั้งมั่นแล้วในรูปธรรม หรือ(ตั้งมั่นแล้ว)ในอรูปธรรม (จึงได้บรรลุ)?
ท่านตั้งมั่นแล้วในกายเป็นภายใน หรือ(ตั้งมั่นแล้ว)ในกายเป็นภายนอก (จึงได้บรรลุ)?
“กทา เต อธิคตนฺติ กาลปุจฺฉา ฯ “ปุพฺพณฺหมชฺฌนฺตกิ าทีสุ กตรสฺมึ กาเลติ วุตฺตํ โหติ ฯ
(๓) ข้อว่า “ท่านได้บรรลุเมื่อไร?” คือ เป็นคำถามถึงกาล.
มีคำอธิบายว่า “ในบรรดากาลเช้าและเที่ยงเป็นต้น กาลใดกาลหนึ่ง?”
“กตฺถ เต อธิคตนฺติ โอกาสปุจฉฺ า ฯ “กสฺมึ โอกาเส กึ รตฺตฏิ ฐฺ าเน ทิวาฏฺฐาเน รุกขฺ มูเล มณฺฑเป กตรสฺมึ วา วิหาเรติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
(๔) ข้อว่า “ท่านได้บรรลุที่ไหน?” คือ เป็นคำถามถึงโอกาส.
มีคำอธิบายว่า “ในโอกาสไหน? คือในที่พักกลางคืน ในที่พักกลางวัน ที่โคนต้นไม้ ที่มณฑป หรือในวิหารหลังไหน?”
“กตเม เต กิเลสา ปหีนาติ ปหีนกฺกิเลสปุจฺฉา ฯ “กตรมคฺควชฺฌา ตว กิเลสา ปหีนาติ วุตฺตํ โหติ ฯ
(๕) ข้อว่า “ท่านละกิเลสเหล่าไหนได้?” คือ เป็นคำถามถึงกิเลสที่ละได้แล้ว.
มีคำอธิบายว่า “กิเลสทั้งหลายมีมรรคจำพวกไหนฆ่า ท่านละได้แล้ว.”
“กตเมสํ ตฺวํ ธมฺมานํ ลาภีติ [600] ปฏิลทฺธธมฺมปุจฺฉา ฯ “ปฐมมคฺคาทีสุ กตเมสํ ธมฺมานํ ตฺวํ ลาภีติ วุตฺตํ โหติ ฯ
(๖) ข้อว่า ท่านได้ธรรมเหล่าไหน? คือ เป็นคำถามถึงธรรมที่ได้แล้ว.
มีคำอธิบายว่า “บรรดามรรคมีปฐมมรรคเป็นต้น ท่านได้ธรรมเหล่าไหน?”
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[อรรถาธิบายฐานะ ๖ อย่าง]
ตสฺมา อิทานิ เจปิ โกจิ ภิกฺขุ อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺมาธิคมํ พฺยากเรยฺย, น โส เอตฺตาวตาว สกฺกาตพฺโพ ฯ
เพราะฉะนั้น ในบัดนี้ ถ้าแม้ภิกษุรูปไรๆ พึงพยากรณ์การบรรลุอตุ ตริมนุสสธรรม,
เธออันใครๆ ไม่ควรสักการะ (ด้วยคำพยากรณ์)มีประมาณเพียงเท่านี้ก่อน.
อิเมสุ ปน ฉสุ ฐาเนสุ โสธนตฺถํ วตฺตพฺโพ “กินฺเต อธิคตํ. กึ ฌานํ อุทาหุ วิโมกฺขาทีสุ อญฺญตรนฺติ ฯ
แต่เธอควรถูกทักท้วง เพื่อสอบสวนให้ขาวสะอาด ในฐานะทั้ง ๖ เหล่านี้ว่า
“ท่านได้บรรลุอะไร? คือว่าท่านได้บรรลุฌาน หรือได้บรรลุบรรดาวิโมกข์เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ?”
โย หิ เยน อธิคโต ธมฺโม, โส ตสฺส ปากโฏ โหติ ฯ
จริงอยู่ ธรรมที่บุคคลใด ได้บรรลุแล้ว ย่อมเป็นของปรากฏแก่บุคคลนั้น.
สเจ “อิทนฺนาม เม อธิคตนฺติ วทติ ตโต “กินฺติ เต อธิคตนฺติ ปุจฺฉิตพฺโพ
“อนิจจฺ ลกฺขณาทีสุ กึ ธุรํ กตฺวา อฏฺฐตฺตสึ าย วา อารมฺมเณสุ รูปารูปอชฺฌตฺตพหิทธฺ าทิเภเทสุ วา ธมฺเมสุ เกน มุเขน อภินวิ สิ ติ วฺ าติ ฯ
โย หิ ยสฺสาภินิเวโส โส ตสฺส ปากโฏ โหติ ฯ
ถ้าเธอกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมชื่อนี้,” ลำดับนั้น ควรสอบถามเธอว่า “ท่านได้บรรลุดว้ ยวิธีไร?”
คือควรซักถามว่า “ท่านทำอะไร ในบรรดาไตรลักษณ์ มีอนิจจลักษณะเป็นต้น ให้เป็นธุระ
หรือตั้งมั่นอยูด่ ้วยหัวข้ออะไร ในบรรดาอารมณ์ ๓๘ อย่าง หรือในบรรดาธรรมอันต่างด้วยรูปธรรม อรูปธรรม
กายเป็นภายในและกายเป็นภายนอกเป็นต้น จึงได้บรรลุ?”
แท้จริง ความตั้งมั่นใดของบุคคลใดมี ความตั้งมั่นนั้นย่อมปรากฏแก่บุคคลนั้น.
สเจ “อยนฺนาม เม อภินิเวโส เอวํ มยา อธิคตนฺติ วทติ ตโต “กทา เต อธิคตนฺติ ปุจฺฉิตพฺโพ
“กึ ปุพพฺ ณฺเห อุทาหุ มชฺฌนฺติกาทีสุ อญฺญตรสฺมึ กาเลติ ฯ สพฺเพสํ หิ อตฺตนา อธิคตกาโล ปากโฏ โหติ ฯ
ถ้าภิกษุกล่าวว่า “ความตั้งมั่นชื่อนี้ของข้าพเจ้ามีอยู่, ข้าพเจ้าได้บรรลุดว้ ยวิธีอย่างนี้” ดังนี้, ลำดับนั้นควรสอบถามเธอดูว่า
“ท่านได้บรรลุเมื่อไร?” คือ ควรซักถามเธอว่า “ท่านได้บรรลุในเวลาเช้า หรือในเวลาเที่ยงเป็นต้น เวลาใดเวลาหนึ่งหรือ?”
ความจริง กาลที่ตนได้บรรลุ ย่อมเป็นของปรากฏแก่ชนทุกจำพวก.
สเจ “อมุกสฺมึ นาม กาเล อธิคตนฺติ วทติ ตโต “กตฺถ เต อธิคตนฺติ ปุจฺฉิตพฺโพ
“กึ ทิวาฏฺฐาเน อุทาหุ รตฺติฏฺฐานาทีสุ อญฺญตรสฺมึ โอกาเสติ ฯ สพฺเพสํ หิ อตฺตนา อธิคโตกาโส ปากโฏ โหติ ฯ
ถ้าภิกษุกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้บรรลุในกาลชื่อโน้น,” ลำดับนั้น ควรสอบถามเธอดูวา่ “ท่านได้บรรลุที่ไหน?”
คือ ควรซักถามเธอว่า “ท่านได้บรรลุในที่พักกลางวัน หรือในบรรดาที่พักกลางคืนเป็นต้น โอกาสใดโอกาสหนึ่งหรือ ?”
ความจริง โอกาสที่ตนได้บรรลุย่อมปรากฏแก่ชนทุกจำพวก.
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สเจ “อมุกสฺมึ นาม เม โอกาเส อธิคตนฺติ วทติ ตโต “กตเม เต กิเลสา ปหีนาติ ปุจฺฉิตพฺโพ
“กึ ปฐมมคฺควชฺฌา อุทาหุ ทุติยาทิมคฺควชฺฌาติ ฯ สพฺเพสํ หิ อตฺตนา อธิคตมคฺเคน ปหีนกฺกิเลสา ปากฏา โหนฺติ ฯ
ถ้าภิกษุกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้บรรลุในโอกาสชื่อโน้น,” ลำดับนั้น ควรสอบถามเธอดูว่า “ท่านละกิเลสเหล่าไหนได้?”
คือ ควรซักถามเธอว่า “กิเลสทั้งหลาย ที่ปฐมมรรคพึงฆ่าหรือทีท่ ุติยมรรคเป็นต้นพึงฆ่า ท่านละได้แล้ว ?”
ความจริง กิเลสอันมรรคที่ตนได้บรรลุละได้แล้ว ย่อมปรากฏแก่ชนทุกจำพวก.
สเจ “อิเม นาม เม กิเลสา ปหีนาติ วทติ ตโต “กตเมสํ [601] ตฺวํ ธมฺมานํ ลาภีติ ปุจฺฉิตพฺโพ
“กึ โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุทาหุ สกทาคามิมคฺคาทีสุ อญฺญตรสฺสาติ ฯ สพฺเพสํ หิ อตฺตนา อธิคตธมฺโม ปากโฏ โหติ ฯ
ถ้าภิกษุกล่าวว่า “กิเลสชื่อเหล่านี้ ข้าพเจ้าละได้แล้ว,” ลำดับนั้น ควรสอบถามเธอดูวา่ “ท่านได้ธรรมเหล่าไหน?”
คือ ควรซักถามเธอดูว่า “ท่านได้โสดาปัตติมรรค หรือได้บรรดามรรคมีสกทาคามิมรรคเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ ?
ความจริง ธรรมทีต่ นได้บรรลุแล้ว ย่อมปรากฏแก่ชนทุกจำพวก.
สเจ “อิเมสํ นามาหํ ธมฺมานํ ลาภีติ วทติ เอตฺตาวตาปิสฺส วจนํ น สทฺธาตพฺพํ ฯ
ถ้าภิกษุกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ธรรมชื่อเหล่านี้,” ไม่ควรเชื่อถือคำพูดของเธอ แม้ดว้ ยคำพยากรณ์มีประมาณเพียงเท่านี้.
พหุสฺสุตา หิ อุคฺคหปริปุจฺฉากุสลา ภิกฺขู อิมานิ ฉฏฺฐานานิ โสเธตุํ สกฺโกนฺติ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุทั้งหลาย ผู้พหูสูต เป็นผู้ฉลาดในการเรียนและการสอบถาม ย่อมสามารถสอบสวนฐานะทั้ง ๖ เหล่านี้ ให้ขาว
สะอาดได้.
[เรื่องสอบสวนดูปฏิปทาของภิกษุผู้อ้างตนว่าได้บรรลุธรรม]
อิมสฺส ปน ภิกฺขุโน อาคมนปฏิปทา โสเธตพฺพา ฯ
ส่วนอาคมนปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเป็นเหตุมาแห่งมรรค) ของภิกษุนี้ ควรสอบสวนให้ขาวสะอาด.
ยทิ อาคมนปฏิปทา น สุชฺฌติ, “อิมาย ปฏิปทาย โลกุตตฺ รธมฺโม นาม น ลพฺภตีติ อปเนตพฺโพ ฯ
ถ้าอาคมนปฏิปทา ไม่บริสุทธิ์,
(ภิกษุทั้งหลาย)ควรกล่าวว่า “ขึ้นชื่อว่าโลกุตตรธรรม ท่านจะไม่ได้ด้วยปฏิปทานี้” แล้วนำเธอออกไปเสีย.
ยทิ ปนสฺส อาคมนปฏิปทา สุชฺฌติ.
“ทีฆรตฺตํ ตีสุ สิกฺขาสุ อปฺปมตฺโต ชาคริยมนุยตุ ฺโต จตูสุ ปจฺจเยสุ อลคฺโค อากาเส ปาณิสเมน เจตสา วิหรตีติ ปญฺญายติ
ตสฺส ภิกฺขุโน พฺยากรณํ ปฏิปทาย สทฺธึ สํสนฺทติ
“เสยฺยถาปิ นาม คงฺโคทกํ ยมุโนทเกน สทฺธึ สํสนฺทติ สเมติ, เอวเมว สุปปฺ ญฺญตฺตา เตน ภควตา สาวกานํ นิพพฺ านคามินี ปฏิปทา.
สํสนฺทติ นิพพฺ านญฺจ ปฏิปทา จาติ วุตตฺ สทิสํ โหติ ฯ
แต่ถ้าอาคมนปฏิปทาของภิกษุนั้นบริสุทธิ์. (ภิกษุ๑ นั้น) ปรากฏในปฏิปทานั้นว่า “เป็นผู้ไม่ประมาทในไตรสิกขา
ทั้งหมั่น ประกอบธรรมเป็นเครื่องตื่นอยู่ ตลอดราตรีนาน ไม่ข้องอยู่ในปัจจัยทั้ง ๔ อยู่ดว้ ยใจเสมอด้วยฝ่ามือในอากาศ”,
คำพยากรณ์ของ(ภิกษุ)นั้น ย่อมเทียบเคียงกับข้อปฏิบัติได้
คือ เป็นเช่นกับพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า “น้ำแม่น้ำคงคากับน้ำแม่น้ำยมุนา เทียบเคียงกันได้ เข้ากันได้ ชื่อแม้ฉันใด,
๑ แปลตามสารัตถทีปนี ๒/๔๔๑.
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ปฏิปทาทีใ่ ห้ถึงพระนิพพานอันพระผู้มีพระภาคนั้นทรงบัญญัตดิ ีแล้วแก่สาวกทั้งหลาย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน,
ทั้งพระนิพพานและปฏิปทาเทียบเคียงกันได้.”
อปิจ โข น เอตฺตเกนาปิ สกฺกาโร กตฺตพฺโพ ฯ
อีกอย่างหนึ่งแล สักการะอันใครๆ ไม่ควรทำ แม้(ด้วยคำพยากรณ์)มีประมาณเพียงเท่านี้.
กสฺมา ฯ เอกจฺจสฺส หิ ปุถุชฺชนสฺสาปิ สโต ขีณาสวปฏิปตฺติสทิสา ปฏิปทา โหติ ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะว่า แม้ภิกษุผู้เป็นปุถุชนบางรูปก็มีปฏิปทาเป็นเหมือนข้อปฏิบัติของพระขีณาสพ.
ตสฺมา โส ภิกฺขุ เตหิ เตหิ อุปาเยหิ อุตตฺ าเสตพฺโพ ฯ
เพราะฉะนั้น ภิกษุรูปนั้น อันใครๆ พึงทำให้หวาดสะดุ้งได้ด้วยอุบายนั้นๆ.
ขีณาสวสฺส นาม อสนิยาปิ มตฺถเก ปตมานาย, ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา น โหติ ฯ
ธรรมดาพระขีณาสพ แม้เมื่ออสนีบาตผ่าลงมาบนกระหม่อม, ก็หามีความกลัว ความหวาดสะดุ้ง หรือขนพองสยองเกล้าไม่.
สจสฺส ภยํ วา ฉมฺภิตตฺตํ วา โลมหํโส วา อุปฺปชฺชติ, “น ตฺวํ อรหาติ อปเนตพฺโพ ฯ
ถ้าความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุ้งก็ดี ขนพองสยองเกล้าก็ดี เกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น,
เธออันภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวเตือนว่า “ท่านไม่ใช่เป็นพระอรหันต์” แล้วพึงนำออกเสีย.
สเจ ปน อภีรุ อจฺฉมฺภี อนุตฺราสี หุตฺวา สีโห วิย นิสีทติ,
อยํ ภิกฺขุ สมฺปนฺนเวยฺยากรโณ [602] สมนฺตา ราชราชมหามตฺตาทีหิ เปสิตํ สกฺการํ อรหตีติ ฯ
แต่ถ้าภิกษุนั้น เป็นผู้ไม่กลัว เป็นผู้ไม่หวาดเสียว เป็นผู้ไม่สะดุ้ง ย่อมนั่งนิ่งเหมือนราชสีห์ฉะนั้น,
ภิกษุนี้ ชื่อว่าเป็นผู้มีการพยากรณ์อย่างสมบูรณ์ ย่อมควรรับสักการะ ที่พระราชาและราชมหาอมาตย์เป็นต้น
ส่งไปถวายโดยรอบฉะนี้แล.
“ปาปิจฺโฉติ ยา สา “อิเธกจฺโจ ทุสฺสีโลว สมาโน ‘‘สีลวาติ มํ ชโน ชานาตูติ อิจฺฉตีติอาทินา นเยน วุตตฺ า ปาปิจฺฉตา,
ตาย สมนฺนาคโต ฯ
บทว่า ปาปิจฺโฉ ได้แก่ ภิกษุผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ปรารถนาลามก ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ โดยนัยเป็นต้นว่า
“ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เป็นผู้ทุศีลแล ย่อมปรารถนาว่า ‘ขอชนจงรู้เราว่า ‘เป็นผู้มีศีล” ดังนี้ .
“อิจฺฉาปกโตติ ตาย ปาปิกาย อิจฺฉาย ปกโต อภิภูโต ปาราชิโก หุตฺวา ฯ
บทว่า อิจฺฉาปกโต ได้แก่ ภิกษุผู้เป็นปาราชิก ถูกความปรารถนาลามกนั้นครอบงำ คือย่ำยี.
“วิสุทธฺ าเปกฺโขติ อตฺตโน วิสุทฺธึ อเปกฺขมาโน อิจฺฉมาโน ปฏฺฐยมาโน ฯ
บทว่า วิสุทธฺ าเปกฺโข ได้แก่ ผู้มุ่ง คือต้องการ ปรารถนาความบริสุทธิ์เพื่อตน.
อยํ หิ ยสฺมา ปาราชิกํ อาปนฺโน ตสฺมา ภิกฺขุภาเว ฐตฺวา อภพฺโพ ฌานาทีนิ อธิคนฺตุํ ฯ
จริงอยู่ เพราะเหตุทภ่ี กิ ษุน้ี ต้องปาราชิกแล้ว ฉะนัน้ เธอยังดำรงอยูใ่ นความเป็นภิกษุ เป็นผูไ้ ม่ควรเพือ่ บรรลุคณ
ุ ธรรมมีฌานเป็นต้น.
ภิกฺขุภาโว หิสฺส สคฺคนฺตราโย เจว โหติ มคฺคนฺตราโย จ ฯ
แท้จริง ความเป็นภิกษุของเธอ ย่อมเป็นอันตรายต่อสวรรค์ดว้ ย เป็นอันตรายต่อมรรคด้วย.
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วุตฺตญฺเหตํ “สามญฺญํ ทุปฺปรามฏฺฐํ นิรยายูปกฑฺฒตีติ ฯ
สมจริงดังพระดำรัสที่(พระผู้มีพระภาค)ตรัสไว้ว่า “คุณเครื่องเป็นสมณะ ที่บุคคลลูบคลำไม่ดี ย่อมฉุดคร่าเขาไปในนรก๑.”
อปรํปิ วุตฺตํ “สิถิโล หิ ปริพฺพาโช ภิยฺโย อากีรเต รชนฺติ ฯ
แม้พระดำรัสอื่นอีกก็ตรัสว่า “เพราะว่า (สมณธรรม)เครื่องละเว้นที่ย่อหย่อน ยิ่งเกลี่ยธุลีลง.๒” ดังนี้.
อิจฺจสฺส ภิกฺขุภาโว วิสุทฺธิ นาม น โหติ ฯ
ความเป็นภิกษุของเธอ ย่อมชื่อว่าเป็นของไม่บริสุทธิ์ ฉะนี้แล.
ยสฺมา ปน คิหี วา อุปาสโก วา อารามิโก วา สามเณโร วา หุตวฺ า
ทานสรณสีลสํวราทีหิ สคฺคมคฺคํ วา ฌานวิโมกฺขาทีหิ โมกฺขมคฺคํ วา อาราเธตุํ ภพฺโพ โหติ
ตสฺมาสฺส คิหิอาทิภาโว วิสุทธฺ ิ นาม โหติ ฯ
อนึ่ง (ภิกษุผู้ต้องปาราชิกนั้น) (ละภิกษุภาวะ) เป็นคฤหัสถ์ หรือเป็นอุบาสก เป็นอารามิกะ หรือเป็นสามเณร
ย่อมเป็นผู้ควร เพื่อยังทางสวรรค์ให้สำเร็จ ด้วยคุณธรรมทั้งหลายมี ทาน สรณะ ศีล และสังวรเป็นต้น
หรือยังทางพระนิพพานให้สำเร็จ ด้วยคุณธรรมทั้งหลายมีฌานและวิโมกข์เป็นต้น
เพราะเหตุนั้น ความเป็นคฤหัสถ์เป็นต้นของเธอ จึงชื่อว่าเป็นความบริสุทธิ์.
ตสฺมา ตํ วิสุทธฺ ึ อเปกฺขณโต “วิสุทธฺ าเปกฺโขติ วุจจฺ ติ ฯ
เพราะฉะนั้น (พระผู้มีพระภาค)จึงตรัสเรียกเธอว่า “ผู้มุ่งความบริสุทธิ์” เพราะเพ่งถึงความบริสุทธิ์นั้น.
เตเนว จสฺส ปทภาชเน “คิหี วา โหตุกาโมติอาทิ วุตฺตํ ฯ
ก็ดว้ ยเหตุนั้นนั่นแล ในบทภาชนะแห่ง(บทว่า วิสุทธฺ าเปกฺโข) นั้น
ท่านพระอุบาลีเถระจึงกล่าวคำเป็นต้นว่า “ประสงค์จะเป็นคฤหัสถ์”.
“เอวํ วเทยฺยาติ เอวํ ภเณยฺย ฯ
สองบทว่า เอวํ วเทยฺย แปลว่า พึงกล่าวอย่างนี้.
กถํ ฯ “อชานเมวํ อาวุโส อวจํ ‘ชานามิ’. อปสฺสํ ‘ปสฺสามีติ ฯ
ถามว่า “พึงกล่าวอย่างไร?”
แก้ว่า “พึงกล่าวว่า แน่ะท่าน! ข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนั้น ได้กล่าวว่า ‘รู้’. ไม่เห็น(อย่างนั้น ได้กล่าวว่า) ‘เห็น’”.
ปทภาชเน ปน เอวํ วเทยฺยาติ อิทํ ปทํ อนุทฺธริตวฺ าว, ยถา วทนฺโต อชานเมวํ อาวุโส อวจํ ชานามิ อปสฺสํ ปสฺสามีติ วทติ นาม
วุจจฺ ติ ตํ อาการํ ทสฺเสตุํ นาหํ เอเต ธมฺเม ชานามีติอาทิ วุตฺตํ ฯ [603]
ส่วนในบทภาชนะ (ท่านพระอุบาลีเถระ)มิได้ยกบทว่า เอวํ วเทยฺย นี้ขึ้นเลยได้กล่าวคำเป็นต้นว่า
“ข้าพเจ้าไม่รู้ธรรมเหล่านั้น” ดังนี้ เพื่อแสดงอาการที่ภิกษุผู้กล่าวเป็นเหตุให้ท่านเรียกชื่อว่า ย่อมกล่าวว่า
“แน่ะท่าน! ข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนั้น ได้กล่าวว่ารู้ ไม่เห็นอย่างนั้น ได้กล่าวว่าเห็น.”
๑ ขุ. ธ. ๒๕/๖๕.
๒ ขุ. ธ. ๒๕/๖๕.
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“ตุจฺฉํ มุสา วิลปินฺติ “อหํ วจนตฺถวิหรโต ตุจฺฉํ วญฺจนาธิปฺปายโต มุสา วิลปึ อภณินตฺ ิ วุตฺตํ โหติ ฯ
ข้อว่า ตุจฺฉํ มุสา วิลปึ มีคำอธิบายว่า
“ข้าพเจ้าได้พดู คือได้กล่าวพล่อยๆ โดยเว้นจากประโยชน์แห่งคำพูด เป็นเท็จเปล่าๆ โดยความประสงค์จะลวง.”
ปทภาชเน ปนสฺส อญฺเญน ปทพฺยญฺชเนน อตฺถมตฺตํ ทสฺเสตุํ “ตุจฺฉกํ มยา ภณิตนฺติอาทิ วุตตฺ ํ ฯ
ส่วนในบทภาชนะแห่งบทนั้น (ท่านพระอุบาลี)กล่าวคำเป็นต้นไว้วา่ “ข้าพเจ้าพูดพล่อยๆ” ดังนี้
ก็เพื่อแสดงเพียงเนื้อความ ด้วยบทและพยัญชนะอย่างอื่น.
“ปุริเม อุปาทายาติ ปุริมานิ ตีณิ ปาราชิกานิ อาปนฺเน ปุคฺคเล อุปาทาย ฯ
สองบทว่า ปุริเม อุปาทาย ความว่า เทียบบุคคลผู้ต้องปาราชิกทั้ง ๓ ก่อนๆ.
เสสํ ปุพฺเพ วุตฺตนยตฺตา อุตตฺ านตฺถตฺตา จ ปากฏเมวาติ ฯ
คำที่เหลือ ชื่อว่าปรากฏชัดแล้วแล เพราะมีนัยดังกล่าวแล้วในเบื้องต้น และเพราะมีเนื้อความชัดเจน ฉะนี้แล.
[อธิบายบทภาชนีย์]
เอวํ อุททฺ ิฏฺฐสิกฺขาปทํ ปทานุกฺกเมน วิภชิตฺวา อิทานิ
ยสฺมา เหฏฺฐาปทภาชนียมฺหิ “ฌานํ วิโมกฺขํ สมาธิ สมาปตฺติ ญาณทสฺสนํ ฯเปฯ สุญฺญาคาเร อภิรตีติ เอวํ สงฺขิตฺเตเนว
อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺโม ทสฺสิโต, น วิตฺถาเรน อาปตฺตึ อาโรเปตฺวา ตนฺติ ฐปิตา,
สงฺเขปทสฺสิเต จ อตฺเถ, น สพฺเพ สพฺพากาเรน นยํ คเหตุํ สกฺโกนฺติ
ตสฺมา สพฺพากาเรน นยคฺคหณตฺถํ ปุน ตเทว ปทภาชนํ มาติกาฐาเน ฐเปตฺวา
วิตฺถารโต อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺมํ ทสฺเสตฺวา อาปตฺติเภทํ ทสฺเสตุกาโม “ฌานนฺติ ปฐมํ ฌานํ ทุติยํ ฌานนฺติอาทิมาห ฯ
พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงจำแนกสิกขาบทที่ทรงอุเทศไว้ตามลำดับบทอย่างนั้นแล้ว บัดนี้
ทรงประสงค์จะทรงตั้งบทภาชนะนั้นแล ในฐานเป็นมาติกาอีก แล้วแสดงอุตตริมนุสสธรรมโดยพิสดาร
แสดงประเภทอาบัติ เพื่อถือเอาใจความโดยอาการทั้งปวง จึงตรัสคำว่า “ฌาน (นั้น) ได้แก่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน” เป็นอาทิ
เพราะเหตุว่า ในบทภาชนีย์ในหนหลัง ได้ทรงแสดงอุตตริมนุสสธรรมไว้แต่โดยย่ออย่างนี้ว่า
“ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ ญาณทัสสนะ ฯลฯ ความยินดีเฉพาะในสุญญาคาร” ไม่ได้ทรงยกอาบัติตั้งเป็นแบบไว้โดยพิสดาร
และเมื่อแสดงเนื้อความไว้แต่โดยย่อแล้ว (ผู้ศึกษา)ทั้งหลายไม่อาจถือเอาใจความได้โดยถี่ถ้วน.
ตตฺถ “ปฐมชฺฌานาทีหิ เมตฺตาฌานาทีนิปิ อสุภชฺฌานาทีนิปิ อานาปานสฺสติสมาธิชฺฌานมฺปิ
โลกิยชฺฌานมฺปิ โลกุตฺตรฌานมฺปิ สงฺคหิตเมว ฯ
ใน(คำว่า ปฐมชฺฌานํ เป็นต้น) นั้น (มีวินิจฉัยดังนี้):อัปปมัญญาฌาน มีเมตตาฌานเป็นต้นก็ดี อสุภฌานเป็นต้นก็ดี อานาปานัสสติสมาธิฌานก็ดี
โลกิยฌานก็ดี โลกุตตรฌานก็ดี สงเคราะห์เข้าด้วยปฐมฌานเป็นต้นนั่นแล.
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ตสฺมา “ปฐมชฺฌานํ สมาปชฺชินฺติปิ, จตุตฺถํ ฌานํ๑ เมตฺตาฌานํ ฯเปฯ อุเปกฺขาฌานํ อสุภชฺฌานํ
อานาปานสฺสติสมาธิชฺฌานํ โลกิยชฺฌานํ โลกุตตฺ รชฺฌานํ สมาปชฺชินฺติปิ ภณนฺโต ปาราชิโกว โหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุอวดว่า “ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วก็ดี …
ข้าพเจ้าเข้าจตุตถฌานแล้วก็ดี” อวดว่า “ข้าพเจ้าเข้าเมตตาฌานก็ดี …
ข้าพเจ้าเข้าอุเบกขาฌานก็ดี ข้าพเจ้าเข้าอสุภฌานแล้วก็ดี ข้าพเจ้าเข้าอานาปานัสสติสมาธิฌานแล้วก็ดี
ข้าพเจ้าเข้าโลกิยฌานแล้วก็ดี ข้าพเจ้าเข้าโลกุตตรฌานแล้วก็ดี” พึงทราบว่า “เป็นปาราชิกทั้งนั้น.”
สุฏฺฐุ มุตฺโต [604] วิวิเธหิ วา กิเลเสหิ มุตฺโตติ วิโมกฺโข ฯ
(อริยมรรค) ที่พ้นด้วยดี หรือที่พ้นจากกิเลสมีอย่างต่างๆ เพราะฉะนั้น อริยมรรคนั้น จึงชื่อว่าวิโมกข์.
โส ปนายํ ราคโทสโมเหหิ สุญฺญตตฺตา สุญฺญโต,
ราคโทสโมหนิมิตฺเตหิ อนิมิตตฺ ตฺตา อนิมติ ฺโต,
ราคโทสโมหปณิธีนํ อภาวโต อปฺปณิหิโตติ วุจฺจติ ฯ
ก็แล (วิโมกข์)นี้นั้น ท่านเรียกว่า “สุญญตวิโมกข์” เพราะเปล่าจากราคะ โทสะ และโมหะ,
ท่านเรียกว่า “อนิมิตตวิโมกข์” เพราะไม่มีนิมิต ด้วยนิมิต คือ ราคะ โทสะ และโมหะ,
ท่านเรียกว่า “อัปปณิหิตวิโมกข์” เพราะไม่มีทตี่ ั้ง คือ ราคะ โทสะ และโมหะ.
จิตตฺ ํ สมํ อาทหติ อารมฺมเณ ฐเปตีติ สมาธิ ฯ
(ธรรมชาติ)ทีช่ ื่อว่า สมาธิ เพราะอรรถว่า ตั้งจิตไว้เสมอ คือ ตั้งจิตไว้ในอารมณ์.
อริเยหิ สมาปชฺชติ พฺพโต สมาปตฺติ ฯ
ที่ชื่อว่า สมาบัติ เพราะเป็นธรรมชาติ ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายพึงเข้า.
เสสเมตฺถ วุตฺตนยเมว ฯ
บทที่เหลือในคำเหล่านี้ มีนัยดังกล่าวแล้วนั่นแล.
เอตฺถ จ วิโมกฺขตฺติเกน สมาธิตฺติเกน จ อริยมคฺโคว วุตฺโต ฯ
ก็อริยมรรคเทียว (พระผู้มีพระภาค)ตรัสไว้ ใน(ติกะ)เหล่านี้ ด้วยหมวด ๓ แห่งวิโมกข์ และด้วยหมวด ๓ แห่งสมาธิ.
สมาปตฺตติ ฺติเกน ผลสมาปตฺติ ฯ
ผลสมาบัติ (ตรัสไว้) ด้วยหมวด ๓ แห่งสมาบัติ.
เตสุ ยงฺกิญจฺ ิ เอกํปิ ปทํ คเหตฺวา “อหํ อิมสฺส ลาภีติ ภณนฺโต ปาราชิโกว โหติ ฯ
ในบทเหล่านั้น ภิกษุถือเอาบทอันใดอันหนึ่งเพียงบทเดียว กล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีปกติได้ธรรมนี้” ย่อมเป็นปาราชิกแท้.
ติสฺโส วิชฺชาติ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ ทิพพฺ จกฺขุ อาสวานํ ขยญฺญาณนฺติ ฯ
ที่ชื่อว่า วิชชา ๓ ได้แก่ ปุพเพนิวาสานุสสติ ทิพพจักษุ อาสวักขยญาณแล.

๑ อิโต ปุพฺเพ ทุติยํ ฌานํ วา เปยฺยาโล วา ภเวยฺย ฯ
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ตตฺถ เอกิสฺสาปิ นามํ คเหตฺวา “อหํ อิมิสฺสา วิชฺชาย ลาภีติ ภณนฺโต ปาราชิโก ว โหติ ฯ
ใน(วิชชา ๓) นั้น เมื่อภิกษุถือเอาชื่อแม้แห่งวิชชาอันหนึ่งอวดว่า “ข้าพเจ้ามีปกติได้วิชชานี้” ย่อมเป็นปาราชิกแท้.
สงฺเขปฏฺฐกถายํ ปน “วิชฺชานํ ลาภีติ ภณนฺโตปิ “ติสฺสนฺนํ วิชฺชานํ ลาภีติ ภณนฺโตปิ ปาราชิโกติ วุตฺตํ ฯ
แต่ในสังเขปอรรถกถา ท่านกล่าวว่า “เมื่อภิกษุกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ามีปกติได้วชิ ชาทั้งหลาย’ ดังนี้ก็ดี
กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ามีปกติได้วชิ ชา ๓ ดังนี้ก็ดี ย่อมเป็นปาราชิกเหมือนกัน.”
มคฺคภาวนา ปทภาชเน วุตฺตา ฯ
มรรคภาวนา ได้กล่าวแล้วในบทภาชนะ.
สตฺตตฺตึส โพธิปกฺขิยธมฺมา มคฺคสมฺปยุตตฺ า โลกุตตฺ ราว อิธ อธิปฺเปตา ฯ
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ที่สัมปยุตด้วยมรรค เป็นโลกุตตระแท้ ท่านประสงค์เอา ใน(บทว่า มรรคภาวนา) นี้
ตสฺมา “โลกุตฺตรานํ สติปฏฺฐานานํ สมฺมปฺปธานานํ อิทฺธิปาทานํ อินฺทฺริยานํ พลานํ โพชฺฌงฺคานํ
อริยสฺส อฏฺฐงฺคิกสฺส มคฺคสฺส ลาภิมฺหีติ วทโต ปาราชิกนฺติ มหาอฏฺฐกถายํ วุตตฺ ํ ฯ
เพราะเหตุนั้น ในมหาอรรถกถา ท่านจึงกล่าวว่า “เป็นปาราชิกแก่ภกิ ษุผู้กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ามีปกติได้สติปัฏฐานที่เป็นโลกุตตระ
ข้าพเจ้ามีปกติได้สัมมัปปธาน … อิทธิบาท … อินทรีย์ … พละ … โพชฌงค์ … อริยมรรค มีองค์ ๘ ที่เป็นโลกุตตระ.”
มหาปจฺจริยาทีสุ ปน “สติปฏฺฐานํ ลาภิมฺหีติ เอวํ เอเกกโกฏฺฐาสวเสนาปิ กายานุปสฺสนาสติปฏฺฐานสฺส ลาภิมฺหีติ
เอวํ ตตฺถ เอเกกธมฺมวเสนาปิ วทโต ปาราชิกเมวาติ วุตฺตํ ฯ
ส่วนในมหาปัจจรีเป็นต้น ท่านกล่าวไว้ว่า “เมื่อภิกษุกล่าวด้วยอำนาจส่วนอันหนึ่งๆ อย่างนี้ว่า
‘ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติได้สติปัฏฐาน’ ดังนี้กด็ ี ด้วยอำนาจธรรมอย่างหนึ่งๆ ในส่วนเหล่านั้น อย่างนีว้ ่า
‘ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติได้กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน’ ดังนี้ก็ดี เป็นปาราชิกเหมือนกัน.”
ตํปิ สเมติ ฯ
แม้(คำทีท่ ่านกล่าวไว้ในมหาปัจจรีเป็นต้น)นั้น ย่อมสมกัน.
กสฺมา ฯ มคฺคขณุปฺปนฺเนเยว สนฺธาย วุตตฺ ตฺตา ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุที่ท่านกล่าวหมายเอาสติปัฏฐาน ที่เกิดขึ้นในขณะแห่งมรรคเหมือนกัน.
ผลสจฺฉิกิริยายปิ เอเกกผลวเสน ปาราชิกํ [605] เวทิตพฺพํ ฯ
แม้ในการทำให้แจ้งซึ่งผล ก็พึงทราบว่า เป็นปาราชิก ด้วยอำนาจแห่งผลอันหนึ่งๆ.
“ราคสฺส ปหานนฺติอาทิตฺติเก กิเลสปฺปหานเมว วุตฺตํ ฯ
เฉพาะความละกิเลส พระผู้มีพระภาคตรัสในหมวด ๓ มีคำว่า ราคสฺส ปหานํ เป็นต้น.
ตํ ปน ยสฺมา มคฺเคน วินา นตฺถิ. ตติยมคฺเคน หิ ราคโทสานํ ปหานํ. จตุตฺเถน โมหสฺส.
ตสฺมา “ราโค เม ปหีโนติอาทีนิ วทโตปิ ปาราชิกํ ฯ
ก็(การละกิเลส)นั้น เว้นมรรคเสียแล้ว ย่อมไม่มี, จริงอยู่ การละราคะและโทสะ ย่อมมีดว้ ยมรรคที่ ๓,
(การละ)โมหะ (ย่อมมี)ด้วยมรรคที่ ๔. เพราะเหตุนน้ั จึงเป็นปาราชิกแม้แก่ภกิ ษุผกู้ ล่าวคำเป็นต้นว่า “ราคะ ข้าพเจ้าละได้แล้ว.”
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“ราคา จิตตฺ ํ วินวี รณตาติอาทิตฺติเก สห สมาปตฺติยา โลกุตตฺ รจิตฺตเมว วุตตฺ ํ ฯ
เฉพาะโลกุตตรจิต กับสมาบัติ พระผู้มีพระภาคตรัสในหมวด ๓ มีคำว่า ราคา จิตตฺ ํ วินวี รณตา เป็นอาทิ.
ตสฺมา “ราคา เม จิตตฺ ํ วินีวรณนฺติอาทีนิ วทโตปิ, ปาราชิกเมว ฯ
เพราะเหตุนั้น แม้เมื่อภิกษุกล่าวคำเป็นต้นว่า “จิตของข้าพเจ้า พรากออกจากราคะ” ก็เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
สุญฺญาคารปทภาชเน ปน ยสฺมา ฌาเนน อฆเฏตฺวา “สุญฺญาคาเร อภิรมามีติ วจนมตฺเตน ปาราชิกํ นาธิปฺเปตํ
ตสฺมา “ปฐเมน ฌาเนน สุญฺญาคาเร อภิรมามีติอาทิ วุตฺตํ ฯ
ส่วนในบทภาชนะแห่งบทสุญญาคาร ท่านไม่ประสงค์ปาราชิก ด้วยเพียงคำที่ไม่เนื่องด้วยฌานว่า
“ข้าพเจ้ายินดีเฉพาะในสุญญาคาร” เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวคำเป็นต้นไว้ว่า
“ข้าพเจ้ายินดีเฉพาะในสุญญาคาร ด้วยปฐมฌาน.”
ตสฺมา โย ฌาเนน ฆเฏตฺวา “อิมินา นาม ฌาเนน สุญฺญาคาเร อภิรมามีติ วทติ, อยเมว ปาราชิโก โหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ
เพราะเหตุนั้น ภิกษุใด กล่าวเนื่องด้วยฌานว่า “ข้าพเจ้ายินดีเฉพาะในสุญญาคาร ด้วยฌานชื่อนี้”
ภิกษุนี้แหละ พึงทราบว่า “เป็นปาราชิก.”
ยา จ “ญาณนฺติ อิมสฺส ปทภาชเน อมฺพฏฺฐสุตฺตาทีสุ วุตฺตาสุ อฏฺฐสุ วิชชฺ าสุ
วิปสฺสนาญาณ มโนมยิทธฺ ิอิทฺธวิธิทพิ ฺพโสตเจโตปริญฺญาณเภทา ปญฺจ วิชฺชา น อาคตา.
ตาสุ เอกา วิปสฺสนาว ปาราชิกวตฺถุ น โหติ. เสสา โหนฺตตี ิ เวทิตพฺพา ฯ
ก็ บรรดาวิชชา ๘ ที่ตรัสไว้ในพระสูตรทั้งหลาย มีอัมพัฏฐสูตรเป็นต้น
วิชชา ๕ เหล่าใด ต่างโดยวิปสั สนาญาณ มโนมยิทธิวธิ ที พิ พโสต และเจโตปริยญาณ ไม่ได้มาแล้วในบทภาชนะ แห่งบทว่า ญาณํ นี้,
บรรดา(วิชชา ๕) เหล่านั้น เฉพาะวิปัสสนาอย่างเดียว ย่อมไม่เป็นวัตถุแห่งปาราชิก,
(วิชชา)ที่เหลือ พึงทราบว่า เป็น(วัตถุแห่งปาราชิก).
ตสฺมา “วิปสฺสนาย ลาภิมฺหีติปิ “วิปสฺสนาญาณสฺส ลาภิมฺหีติปิ วทโต ปาราชิกํ นตฺถิ ฯ
เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุกล่าวว่า “ข้าพเจ้า เป็นผู้มีปกติได้วิปัสสนา” ก็ดี ว่า
“ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติได้วิปัสสนาญาณ” ก็ดี ยังไม่เป็นปาราชิก.
ปุสฺสเทวตฺเถโร ปน ภณติ “อิตราปิ จตสฺโส วิชฺชา ญาเณน อฆฏิตา ปาราชิกวตฺถู น โหนฺติ.
ตสฺมา “มโนมยสฺส ลาภิมฺหิ อิทธฺ ิวธิ ิสฺส ทิพพฺ าย โสตธาตุยา เจโตปริยสฺส ลาภิมฺหีติ วทโตปิ ปาราชิกํ นตฺถีติ ฯ
แต่พระปุสสเทวเถระกล่าวว่า “วิชชา ๔ แม้นอกจากนี้ไม่สืบเนื่องด้วยญาณ ย่อมไม่เป็นวัตถุแห่งปาราชิก.
เพราะเหตุนั้น จึงไม่เป็นปาราชิกแม้แก่ภิกษุผกู้ ล่าวอยูว่ ่า ‘ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติได้มโนมัย, ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติได้อิทธิวิธี,
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติได้ทพิ พโสตธาตุ, ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติได้เจโตปริยาย๑.”

๑ เจโตปริยาโย การกำหนดใจ/วาระจิต. เจโตปริยาณํ ญาณกำหนดรู้จิต.
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ตนฺตสฺส อนฺเตวาสิเกเหว ปฏิกฺขิตฺตํ “อาจริโย น อาภิธมฺมโิ ก ภุมฺมนฺตรํ น ชานาติ.
อภิญฺญา นาม จตุตฺถชฺฌาน[606] ปาทโกว มหคฺคตธมฺโม ฌาเนเนว อิชฺฌติ.
ตสฺมา “มโนมยสฺส ลาภิมฺหีติ วา มโนมยญาณสฺส ลาภิมฺหีติ วา ยถา ตถา วา วทตุ ปาราชิกเมวาติ ฯ
(คำ)นั้น ถูกพวกอันเตวาสิกของท่านนั้นนั่นเอง ค้านแล้วว่า
“ท่านอาจารย์ ไม่ใช่ผชู้ ำนาญในอภิธรรม ย่อมไม่ทราบธรรมเป็นภูมิอื่น,
ขึ้นชื่อว่าอภิญญามีจตุตถฌานเป็นบาท ทั้งเป็นมหัคคตธรรมด้วย ย่อมสำเร็จได้ดว้ ยฌานเท่านั้น.
เพราะเหตุนั้น ภิกษุจะกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติได้มโนมัย, หรือว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติได้มโนมยญาณ’
หรือจะกล่าวโดยประการตามที่ตนมุ่งจะกล่าวก็ตามที, เธอย่อมต้องปาราชิกเหมือนกัน.”
เอตฺถ จ กิญฺจาปิ นิพฺพานํ ปาลิยา นาคตํ. อถโข “นิพฺพานํ เม ปตฺตนฺติ วา “สจฺฉิกตนฺติ วา วทโต, ปาราชิกเมว ฯ
จริงอยู่ ใน(จตุตถปาราชิก)นี้ พระนิพพานไม่ได้มาในพระบาลี แม้โดยแท้,
ถึงกระนั้น เมื่อภิกษุกล่าวว่า “พระนิพพาน ข้าพเจ้าบรรลุแล้ว”
หรือว่า “พระนิพพานข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว.” ย่อมเป็นปาราชิกเหมือนกัน.
กสฺมา ฯ นิพฺพานสฺส นิพพฺ ฏฺฏิตโลกุตฺตรตฺตา ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า พระนิพพานเป็นโลกุตตรธรรม ซึ่งมีวัฏฏะอันปล้อนออกแล้ว.
ตถา “จตฺตาริ สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌึ. ปฏิวิทฺธานิ มยาติ วทโตปิ, ปาราชิกเมว ฯ
อนึ่ง แม้เมื่อภิกษุกล่าวว่า “ข้าพเจ้าแทงตลอดสัจจะ ๔, (หรือว่า) (สัจจะ ๔) อันข้าพเจ้าแทงตลอดแล้ว”
คงเป็นปาราชิกเหมือนกัน.
กสฺมา ฯ ยสฺมา สจฺจปฏิเวโธติ มคฺคสฺส ปริยายวจนํ ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า คำว่า แทงตลอดสัจจะ เป็นคำยักเรียกมรรค.
ยสฺมา ปน “ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา กามาวจรกุสลโต จตูสุ ญาณสมฺปยุตฺเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชนฺติ
กิริยโต จตูสุ ญาณสมฺปยุตฺเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชนฺติ
อตฺถปฏิสมฺภิทา เอเตสุ เจว อุปฺปชฺชติ จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ จ อุปฺปชฺชตีติ วิภงฺเค วุตตฺ ํ.
ตสฺมา “ธมฺมปฏิสมฺภิทาย ลาภิมฺหีติ วา “นิรตุ ฺติปฏิสมฺภิทาย ลาภิมฺหีติ วา “ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย ลาภิมฺหีติ วา
“โลกิยอตฺถปฏิสมฺภิทาย ลาภิมฺหีติ วา วุตฺเต, ปาราชิกํ นตฺถิ ฯ “ปฏิสมฺภิทานํ ลาภิมฺหีติ วุตฺเตปิ น ตาว สีสํ โอตรติ ฯ
อนึ่ง ท่านกล่าวไว้ในวิภังค์วา่
“ปฏิสัมภิทา ๓ ย่อมเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สัมปยุตด้วยญาณ ฝ่ายกามาวจรกุศล ๔ ดวง, ย่อมเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สัมปยุต
ด้วยญาณฝ่ายกิริยา ๔ ดวง, อัตถปฏิสัมภิทาย่อมเกิดขึ้นในจิตตุปบาทเหล่านี้ด้วย ย่อมเกิดขึ้นในมรรค ๔ ผล ๔ ด้วย๑,”
เพราะเหตุนน้ั เมือ่ ภิกษุกล่าวคำว่า “ข้าพเจ้าเป็นผูม้ ีปกติได้ธมั มปฏิสมั ภิทา” หรือว่า “ข้าพเจ้าเป็นผูม้ ปี กติได้นริ ตุ ติปฏิสมั ภิทา”
หรือว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติได้ปฏิภาณปฏิสัมภิทา” หรือว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติได้โลกิยอัตถปฏิสัมภิทา” ดังนี้
ยังไม่เป็นปาราชิก. แม้เมื่อภิกษุกล่าวคำว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติได้ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย” อาบัติยังไม่ถึงที่สุดก่อน.

๑ อภิ. วิ. ๓๕/๔๑๔-๔๑๕.
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“โลกุตตฺ รอตฺถปฏิสมฺภิทาย ลาภิมฺหีติ วุตฺเต, ปน ปาราชิกํ โหติ ฯ
แต่เมื่อเธอกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติได้โลกุตตรอัตถปฏิสัมภิทา” ย่อมเป็นปาราชิก.
สงฺเขปฏฺฐกถายํ ปน “อตฺถปฏิสมฺภิทปฺปตฺโตมฺหีติ อวิเสเสนาปิ วทโต, ปาราชิกนฺติ วุตตฺ ํ ฯ
ส่วนในสังเขปอรรถกถา ท่านกล่าวไว้ว่า
“เมื่อภิกษุกล่าวแม้ด้วยความไม่แปลกกันว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้บรรลุอัตถปฏิสัมภิทา’ ก็เป็นปาราชิก.
กุรุนฺทิยมฺปิ “น มุจฺจตีติ วุตฺตํ ฯ
แม้ในกุรุนที ท่านก็กล่าวว่า “ย่อมไม่พ้น.”
มหาอฏฺฐกถายํ ปน “เอตฺตาวตา ปาราชิกํ นตฺถิ. เอตฺตาวตา สีสํ น โอตรติ.
“เอตฺตาวตา น ปาราชิกนฺติ วิจาริตตฺตา น สกฺกา อญฺญํ ปมาณํ กาตุนฺติ ฯ
“นิโรธสมาปตฺตึ สมาปชฺชามีติ วา “ลาภี วาหนฺตสฺสาติ วทโตปิ [607] ปาราชิกํ นตฺถิ ฯ
แต่ในมหาอรรถกถา ท่านกล่าวไว้ว่า “ปาราชิก ย่อมไม่มีดว้ ยเหตุเพียงเท่านี้. (อาบัติ)ยังไม่ถึงที่สุดด้วยเหตุเพียงเท่านี้,
ใครๆ ไม่อาจทำอรรถกกถาอื่นให้เป็นประมาณได้ เพราะท่านได้วจิ ารณ์ไว้แล้วว่า ‘ภิกษุยังไม่ต้องปาราชิกด้วยเหตุเพียงเท่านี้ .”
แม้เมื่อภิกษุกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเข้านิโรธสมาบัติ” หรือว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติได้นิโรธสมาบัตินั้น” ก็ไม่เป็นปาราชิก .
กสฺมา ฯ นิโรธสมาปตฺติยา เนว โลกิยตฺตา น โลกุตฺตรตฺตาติ ฯ
เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า นิโรธสมาบัติไม่ใช่โลกิยะ ทั้งไม่ใช่โลกุตตระ ฉะนี้แล.
“สเจ ปนสฺส เอวํ โหติ ‘นิโรธํ นาม อนาคามี วา ขีณาสโว วา สมาปชฺชติ. ‘เตสํ มํ อญฺญตโรติ ชานิสฺสนฺตตี ิ พฺยากโรติ
โส จ นํ ตถา ชานาติ, ปาราชิกนฺติ มหาปจฺจรีสงฺเขปฏฺฐกถาสุ วุตฺตํ ฯ ตํ วีมํสิตฺวา คเหตพฺพํ ฯ
ในมหาปัจจรีและสังเขปอรรถกถา (ท่าน)กล่าวไว้ว่า “ก็ถ้าบุคคลนั้นมีความรำพึงอย่างนี้ว่า
‘พระอนาคามี หรือพระขีณาสพ ย่อมเข้านิโรธได้. ชนจักรูเ้ ราว่าเป็นผูใ้ ดผูห้ นึง่ แห่งบรรดาพระอนาคามีและพระขีณาสพเหล่านัน้ ’
จึงพยากรณ์. และเขาก็เข้าใจเธออย่างนั้น, เป็นปาราชิก”.๑
คำนั้น ควรพิจารณาเสียก่อน จึงถือเอา.
“อตีเต ภเว กสฺสปสมฺมาสมฺพทุ ธฺ กาเล โสตาปนฺโนมฺหตี ิ วทโตปิ, ปาราชิกํ นตฺถิ. อตีตกฺขนฺธานํ หิ ปรามฏฺฐตฺตา สีสํ น โอตรตีติ ฯ
แม้เมื่อภิกษุกล่าวว่า “ในภพที่ล่วงไปแล้ว คือ ในกาลแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพเจ้าเป็นพระโสดาบัน”
ไม่เป็นปาราชิก. จริงอยู่ (อาบัติ)ยังไม่ถึงที่สุด เพราะเธออ้างถึงขันธ์ที่ล่วงไปแล้วแล.
สงฺเขปฏฺฐกถายํ ปน
“อตีเต อฏฺฐสมาปตฺติลาภิมฺหีติ วทโต, ปาราชิกํ นตฺถิ กุปฺปธมฺมตฺตา. ‘อิธ’ ปน, อตฺถิ อกุปฺปธมฺมตฺตาติ เกจิ วทนฺตีติ วุตตฺ ํ ฯ
ส่วนในสังเขปอรรถกถา ท่านกล่าวไว้ว่า “อาจารย์บางพวกกล่าวว่า
‘เมื่อภิกษุกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปกติได้สมาบัติ ๘ ในอดีต, ไม่เป็นปาราชิก เพราะ(สมาบัติ ๘ ในอดีต)เป็นกุปธรรม,
แต่(เมือ่ กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นผูม้ ปี กติได้สมาบัติ ๘) ในภพนี’้ (ดังนี้, )เป็น(ปาราชิก) เพราะ(สมาบัติ ๘ ในภพนี้)เป็นอกุปธรรม.”
๑ … ย่อมเข้านิโรธได้. จึงพยากรณ์ด้วยทำไว้ในใจว่า ‘ชนจักรู้เราว่าเป็นผู้ใดผู้หนึ่งแห่งบรรดาพระอนาคามีและพระขีณาสพเหล่านั้น ,’
และเขาก็ …
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ตมฺปิ ตตฺเถว “อตีตตฺตภาวํ สนฺธาย กเถนฺตสฺส, ปาราชิกํ น โหติ. ปจฺจุปฺปนฺนตฺตภาวํ สนฺธาย กเถนฺตสฺเสว, โหตีติ ปฏิกฺขิตตฺ ํ ฯ
แม้(คำทีก่ ล่าวไว้ในสังเขปอรรถกถา)นั้น ท่านก็ค้านไว้ ใน(สังเขปอรรถกกถา)นั้นนั่นเองว่า
“เมื่อภิกษุกล่าวหมายเอาอัตตภาพในอดีต, ไม่เป็นปาราชิก. ต่อเมื่อกล่าวหมายเอาอัตตภาพในปัจจุบันนั่นแหละ, จึงเป็น.”
เอวํ ฌานาทีนิ ทส มาติกาปทานิ วิตฺถาเรตฺวา อิทานิ อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺมํ อุลฺลปนฺโต ยํ สมฺปชานมุสาวาทํ ภณติ,
ตสฺส องฺคํ ทสฺเสตฺวา ตสฺเสว วิตฺถารสฺส วเสน จกฺกเปยฺยาลํ พนฺธนฺโต อุลฺลปนาการญฺจ อาปตฺติเภทญฺจ ทสฺเสตุํ
“ตีหากาเรหีติอาทิมาห ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) ครั้นทรงยังบทมาติกา ๑๐ มีฌานเป็นต้นให้พิสดาร อย่างนี้แล้ว
บัดนี้ ภิกษุผู้อวดอุตตริมนุสสธรรม ย่อมกล่าวสัมปชานุสาวาทใด, เมื่อจะทรงแสดงองค์แห่งสัมปชานมุสาวาทนั้น
แล้วผูกจักรเปยยาล ด้วยอำนาจแห่งความพิสดารนั้นนั่นเอง เพื่อแสดงอาการแห่งการอวด และประเภทแห่งอาบัติ จึงตรัสว่า
ตีหากาเรหิ ดังนี้ เป็นอาทิ.
[กถาว่าด้วยสุทธิกมหาวาร]
ตตฺถ “สุทธฺ ิกวาโร วตฺตุกามวาโร ปจฺจยปฏิสํยุตฺตวาโรติ ตโย มหาวารา ฯ
ในคำนั้น มีวินิจฉัย ดังต่อไปนี้:มหาวาร ๓ คือ สุทธิกวาร (วารกำหนดด้วยการอวดล้วน) ๑ วัตตุกามวาร (วารกำหนดด้วยภิกษุผู้ประสงค์จะอวด) ๑
ปัจจัยปฏิสังยุตตวาร (วารกำหนดด้วยการอวดอันเกี่ยวด้วยปัจจัย) ๑
เตสุ สุทธฺ ิกวาเร ปฐมํ ฌานํ อาทึ กตฺวา ยาว โมหา จิตฺตํ วินีวรณตาปทํ๑ ตาว เอกเมกสฺมึ๒ ปเท
“สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ลาภิมฺหิ วสิมฺหิ สจฺฉิกตํ [608] มยาติ อิเมสุ ฉสุ ปเทสุ เอกเมกํ ปทํ
“ตีหากาเรหิ จตูหิ ปญฺจหิ ฉหิ สตฺตหากาเรหีติ เอวํ ปญฺจกฺขตฺตุํ โยเชตฺวา สุทธฺ ิกนโย นาม วุตฺโต ฯ
บรรดา(มหาวาร ๓) เหล่านัน้ ในสุทธิกวาร ใน ๖ บทเหล่านี้ คือ สมาปชฺชึ สมาปชฺชามิ สมาปนฺโน ลาภิมหฺ ิ วสิมหฺ ิ สจฺฉกิ ตํ มยา
ทรงประกอบ(บทอันหนึ่งๆ) ๕ ครั้ง อย่างนี้ว่า “ด้วยอาการ ๓ ด้วยอาการ ๔ ด้วยอาการ ๕ ด้วยอาการ ๖ ด้วยอาการ ๗”
ในบทอันหนึ่งๆ ตั้งต้นแต่ปฐมฌาน จนถึงบทว่า “เปลื้องจิตจากโมหะ” ตรัสชื่อว่า สุทธิกนัย.
ตโต “ปฐมํ ฌานํ ทุติยํ ฌานนฺติ เอวํ ปฐมชฺฌาเนน สทฺธึ เอกเมกํ ปทํ ฆเฏนฺเตน
สพฺพปทานิ ฆเฏตฺวา เตเนว วิตฺถาเรน ขณฺฑจกฺกนฺนาม วุตฺตํ ฯ
ตํ หิ ปุน อาเนตฺวา ปฐมชฺฌานาทีหิ สทฺธึ น โยชิตํ ตสฺมา “ขณฺฑจกฺกนฺติ วุจฺจติ ฯ
ลำดับนั้น เมื่อทรงต่อบทอันหนึ่งๆ กับด้วยปฐมฌาน อย่างนี้วา่ “ซึ่งปฐมฌาน ซึ่งทุติยฌาน” ดังนี้
ทรงต่อทุกๆ บท ตรัสชื่อว่า ขัณฑจักร โดยอรรถอันพิสดารนั้นเทียว.
จริงอยู่ ขัณฑจักรนั้น ตรัสว่า “ขัณฑจักร” เพราะไม่ทรงนำมาประกอบกับฌานมีปฐมฌานเป็นต้นอีก.

๑ เอตฺถ อิติสทฺโท อิจฺฉิตพโพ ฯ
๒ เอเกกสฺมึ ฯ
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ตโต “ทุติยํ ฌานํ ตติยํ ฌานนฺติ เอวํ ทุติยชฺฌาเนน สทฺธึ เอกเมกํ ปทํ ฆเฏตฺวา
ปุน อาเนตฺวา ปฐมชฺฌาเนน สทฺธึ สมฺพนฺธติ ฺวา เตเนว วิตฺถาเรน พทฺธจกฺกนฺนาม วุตตฺ ํ ฯ
ลำดับนั้น ทรงต่อบทอันหนึ่งๆ กับด้วยทุติยฌาน อย่างนีว้ ่า “ซึ่งทุติยฌาน ซึ่งตติยฌาน” ดังนี้
แล้วทรงนำมาเชื่อมกับปฐมฌานอีก ตรัสชื่อว่าพัทธจักร โดยอรรถอันพิสดารนั้นเทียว.
ตโต ยถา ทุตยิ ชฺฌาเนน สทฺธึ เอวํ ตติยชฺฌานาทีหิ สทฺธึ เอกเมกํ ปทํ ฆเฏตฺวา ปุน อาเนตฺวา ทุตยิ ชฺฌานาทีหิ สทฺธึ สมฺพนฺธติ วฺ า
เตเนว วิตฺถาเรน อญฺญานิปิ เอกูนตฺตึสํ พทฺธจกฺกานิ วตฺวา เอกมูลกนโย นิฏฺฐาปิโต ฯ
ลำดับนั้น ทรงต่อบทอันหนึ่งๆ กับด้วยฌานมีตติยฌานเป็นต้น อย่างเดียวกับต่อบทหนึ่งๆ กับทุติยฌาน
แล้วทรงนำมาเชื่อมกับฌานมีทุติยฌานเป็นต้นอีก ตรัสพัทธจักร ๒๙ แม้อื่น โดยอรรถอันพิสดารนั้นเทียว
ให้สำเร็จเป็นเอกมูลกนัยแล้ว.
ปาโฐ ปน สงฺเขเปน ทสฺสิโต ฯ
อนึ่ง ปาฐะ พระองค์ก็ทรงแสดงไว้โดยสังเขป.
โส อสมฺมุยฺหนฺเตน วิตฺถารโต เวทิตพฺโพ ฯ
ปาฐะนั้น อัน(นักศึกษา)ผู้ไม่หลงงมงาย ควรทราบโดยพิสดาร.
ยถา จ เอกมูลโก, เอวํ ทุมูลกาทโยปิ. สพฺพมูลปริโยสานา จตุนฺนํ สตานํ อุปริ ปญฺจตฺตึส นยา วุตฺตา ฯ
แม้ทุมูลกนัยเป็นต้น พระองค์กต็ รัสเหมือนเอกมูลกนัย แล้วได้ตรัสนัย ๔๓๕ นัย ซึ่งมีมูลทุกอย่างเป็นที่สดุ .
เสยฺยถีทํ ฯ ทฺวิมูลกา เอกูนตึส, ติมูลกา อฏฺฐวีส, จตุมฺมูลกา สตฺตวีส ฯ
คืออย่างไร? คือ ตรัสทวิมูลกนัยไว้ ๒๙ ตรัสติมูลกนัยไว้ ๒๘ ตรัสจตุมูลกนัยไว้ ๒๗.
เอวํ ปญฺจมูลกาทโยปิ เอเกกํ อูนํ กตฺวา ยาว ตึสมูลกา ตาว เวทิตพฺพา ฯ
แม้ปัญจมูลกนัยเป็นต้น (ผู้ศกึ ษา) ก็ควรลดอย่างละหนึ่งนัย แล้วทราบจนกระทั่งถึงติงสมูลกนัยอย่างนี้.
ปาเฐ ปน เตสํ นามมฺปิ สงฺขิปิตวฺ า “อิทํ สพฺพมูลกนฺติ ตึสมูลกนโยว เอโก ทสฺสิโต ฯ
แต่ในปาฐะ ท่านย่อแม้ชื่อของนัยเหล่านั้นเข้าแล้ว แสดงเฉพาะติงสมูลกนัยอันเดียวว่า “นี้เป็นมูลนัยทั้งหมด.”
ยสฺมา จ สุญฺญาคารปทํ ฌาเนน อฆฏิตํ, สีสํ น โอตรติ.
ตสฺมา ตํ อนามสิตฺวา โมหา จิตตฺ ํ [609] วินีวรณปทปริโยสานาเยว สพฺพตฺถ โยชนา “ทสฺสิตาติ เวทิตพฺพา ฯ
ก็เพราะภิกษุไม่ต่อบทสุญญาคารเข้ากับฌาน, (อาบัติ) จึงไม่ถึงที่สดุ .
เหตุนั้น การประกอบความ ใน(บท)ทั้งปวง มีบทว่าเปลื้องจิตจากโมหะเป็นที่สุดแล พึงทราบว่า “ท่านแสดงแล้ว”
เพราะไม่แตะต้อง(บทสุญญาคาร)นั้น.
เอวํ ปฐมชฺฌานาทีนิ ปฏิปาฏิยา วา อุปฺปฏิปาฏิยา วา ทุติยชฺฌานาทีหิ ฆเฏตฺวา วา อฆเฏตฺวา วา
“สมาปชฺชินฺติอาทินา นเยน อุลฺลปโต โมกฺโข นตฺถิ. ปาราชิกํ อาปชฺชติเยวาติ อิมสฺส อตฺถสฺส ทสฺสนวเสน วุตฺเต จ
ปเนกสฺมึ สุทธฺ ิกมหาวาเร อยํ สงฺเขปโต อตฺถวณฺณนา ฯ
ก็แล ในสุทธิกมหาวารตอนหนึ่งที่(ท่านพระอุบาลี)กล่าวไว้ ด้วยอำนาจการแสดงเนื้อความนี้วา่
“เมื่อภิกษุต่อก็ดี ไม่ตอ่ ก็ดี ซึ่งปฐมฌานเป็นต้น กับทุติยฌานเป็นต้น ตามลำดับก็ดี ผิดลำดับก็ดี
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อวดอยู่ โดยนัยว่า ‘เราเข้าแล้ว’ เป็นต้น อย่างนี้, ความพ้นย่อมไม่มี. ย่อมต้องปาราชิกแท้ทีเดียว”
นี้เป็นการพรรณนาเนื้อความโดยสังเขป.
“ตีหากาเรหีติ สมฺปชานมุสาวาทสฺส องฺคภูเตหิ ตีหิ การเณหิ ฯ
บทว่า ตีหากาเรหิ คือ ด้วยเหตุ ๓ อย่าง อันเป็นองค์แห่งสัมปชานมุสาวาท.
“ปุพฺเพวสฺส โหตีติ ปุพฺพภาเคเยว อสฺส ปุคฺคลสฺส เอวํ โหติ “มุสา ภณิสฺสนฺติ ฯ
คำว่า ปุพฺเพวสฺส โหติ ความว่า ในส่วนเบื้องต้นทีเดียว บุคคลนั้น ย่อมมีความคิดอย่างนี้วา่ “เราจักกล่าวเท็จ.”
“ภณนฺตสฺส โหตีติ ภณมานสฺส, โหติ ฯ
คำว่า ภณนฺตสฺส โหติ ความว่า (บุคคลนั้น) กำลังกล่าว, ย่อมมี(ความรู้อย่างนี้วา่ “เรากำลังกล่าวเท็จ.”)
“ภณิตสฺส โหตีติ ภณิเต, อสฺส โหติ ฯ “ยํ วตฺตพฺพํ, ตสฺมึ วุตฺเต, โหตีติ อตฺโถ ฯ
คำว่า ภณิตสฺส โหติ ความว่า เมื่อกล่าว(เท็จ)แล้ว (บุคคล)นั้น ย่อมมี(ความรู้อย่างนี้ว่า “เรากล่าวเท็จแล้ว.”)
อธิบายว่า “เมื่อเธอกล่าวคำที่พึงกล่าวนั้นแล้ว ย่อมมีความรู้อย่างนี้.”
อถวา “ภณิตสฺสาติ วุตฺตวโต นิฏฺฐิตวจนสฺส โหตีติ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง บทว่า ภณิตสฺส ความว่า (ความรู้อย่างนั้น) ย่อมมีแก่บุคคลนั้น ผู้มคี ำพูดอันพูดแล้ว คือมีคำพูดสำเร็จแล้ว.
“เอวํ โย ปุพพฺ ภาเคปิ ชานาติ, ภณนฺโตปิ ชานาติ, ปจฺฉาปิ ชานาติ “มุสา มยา ภณิตนฺติ,
โส “ปฐมํ ฌานํ สมาปชฺชินฺติ ภณนฺโต ปาราชิกํ อาปชฺชตีติ อยเมตฺถ อตฺโถ ทสฺสิโต ฯ
ใน(องค์แห่งสัมปชานมุสาวาท)นี้ ท่านแสดงอรรถไว้ดังนี้วา่
“ภิกษุใด แม้ในเบื้องต้นก็รู้อย่างนี้, แม้กำลังกล่าว ก็รู้อยู่, แม้ในภายหลัง ก็รู้อยู่วา่ ‘เรากล่าวเท็จแล้ว,’
ภิกษุนั้น เมื่อกล่าวว่า ‘เราเข้าปฐมฌาน’ ดังนี้ ย่อมต้องปาราชิก.”
กิญฺจาปิ ทสฺสิโต, อถโข อยเมตฺถ วิเสโส ฯ
แม้ท่านแสดง(อรรถ)ไว้แล้วก็จริง, ถึงอย่างนั้น ใน(องค์แห่งสัมปชานมุสาวาท)นี้ ยังมีความแปลกกัน ดังนี้:ปุจฺฉา ตาว โหติ “มุสา ภณิสฺสนฺติ ปุพฺพภาโค อตฺถิ, “มุสา มยา ภณิตนฺติ ปจฺฉาภาโค นตฺถิ.
วุตฺตมตฺตเมว หิ โกจิ ปมุสฺสติ, กินฺตสฺส ปาราชิกํ โหติ น โหตีติ ฯ
มีคำถามก่อนว่า “ส่วนเบื้องต้นว่า ‘เราจักพูดมุสา’ มีอยู่, ส่วนภายหลังว่า ‘เราพูดมุสาแล้ว’ ไม่มี.
จริงอยู่ คนบางคนย่อมลืมคำพูดทีพ่ อพูดออกไปทีเดียว, ภิกษุนั้น จะเป็นปาราชิกหรือไม่เป็น?”
สา เอวํ อฏฺฐกถาสุ วิสฺสชฺชิตา
“ปุพฺพภาเค ‘มุสา ภณิสฺสนฺติ จ, ภณนฺตสฺส ‘มุสา ภณามีติ จ ชานโต,
ปจฺฉาภาเค ‘มุสา มยา ภณิตนฺติ น สกฺกา น ภวิตุํ. สเจปิ น โหติ, ปาราชิกเมว ฯ
คำถามนั้น ท่านแก้ไว้แล้วในอรรถกถาทั้งหลาย อย่างนี้วา่
“ภิกษุคิดว่า ‘เราจักพูดเท็จ’ ในชั้นต้น, และเมื่อพูดอยู่, ก็รู้วา่ ‘เรากำลังพูดเท็จ’,
การไม่รวู้ ่า ‘เราพูดเท็จแล้ว’ ในชั้นหลัง ไม่อาจจะไม่มี. ถึงหากจะไม่มี, ก็เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
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ปุริมเมว หิ [610] องฺคทฺวยํ ปมาณํ ฯ
เพราะ ๒ องค์เบื้องต้นนั่นแลเป็นสำคัญ.
ยสฺสาปิ ปุพพฺ ภาเค ‘มุสา ภณิสฺสนฺติ อาโภโค นตฺถิ, ภณนฺโต ปน ‘มุสา ภณามีติ ชานาติ,
ภณิเตปิ, ‘มุสา มยา ภณิตนฺติ ชานาติ, โส อาปตฺติยา น กาเรตพฺโพ ฯ
แม้ภิกษุใด ในชั้นต้น ไม่มีความผูกใจว่า “เราจักกล่าวเท็จ” แต่เมื่อกล่าว ย่อมรูว้ ่า “เรากล่าวเท็จ,”
แม้เมื่อกล่าวแล้ว ก็รู้อยูว่ ่า “เรากล่าวเท็จแล้ว”, ภิกษุนั้น พระวินัยธรไม่พึงปรับอาบัติ.
ปุพฺพภาโค หิ ปมาณตรํ. ตสฺมึ อสติ, ทวาภณิตํ วา รวาภณิตํ วา โหตีติ ฯ
เพราะส่วนเบื้องต้นสำคัญกว่า. เมื่อเบื้องต้นนั้นไม่มี, ย่อมเป็นอันพูดเล่นหรือพูดพลั้งไปก็ได้ ดังนี้แล.
เอตฺถ จ ตํญาณตา จ ญาณสโมธานญฺจ ปริจฺจชิตพฺพํ ฯ
ก็แล ใน(คำว่า มุสา ภณิสฺสํ เป็นต้น)นี้ ควรละความมีความรู้อันนั้น และความประชุมพร้อมแห่งความรู้เสีย.
“ตํ ญาณตา ปริจจฺ ชิตพฺพาติ “เยน จิตเฺ ตน ‘มุสา ภณิสสฺ นฺติ ชานาติ, เตเนว ‘มุสา ภณามีติ จ ‘มุสา มยา ภณิตนฺติ จ ชานาตีติ
เอวํ เอกจิตฺเตเนว ตีสุ ขเณสุ ชานาตีติ อยํ ตํ ญาณตา ปริจฺจชิตพฺพา ฯ
ข้อว่า ควรละความมีความรู้อันนั้นเสีย ได้แก่ พึงละความมีความรู้อันนั้นนี้ว่า
“ย่อมรู้ได้ใน ๓ ขณะ ด้วยจิตดวงเดียวเท่านั้นอย่างนี้ว่า ‘ภิกษุรู้อยู่วา่ ‘เราจักกล่าวเท็จ’ ดังนี้ ด้วยจิตดวงใด,
ย่อมรู้ว่า ‘เรากำลังกล่าวเท็จ’ และว่า ‘เรากล่าวเท็จแล้ว’ ดังนี้ ด้วยจิตดวงนั้นนั่นแล.”
น หิ สกฺกา เตเนว จิตฺเตน จิตฺตํ ชานิตุํ, ยถา น สกฺกา เตเนว อสินา โส อสิ ฉินฺทิตุนฺติ ฯ
จริงอยู่ ใครๆ ไม่อาจจะรู้จิตด้วยจิตดวงนั้นนั่นเองได้ เหมือนบุคคลไม่อาจเอาดาบเล่มนั้นตัดดาบเล่มนั้นนั่นเองได้ ฉะนั้นแล.
ปุริมํ ปุริมํ ปน จิตฺตํ ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส จิตฺตสฺส ตถา อุปฺปตฺติยา ปจฺจโย หุตฺวา นิรชุ ฺฌติ ฯ
ก็จติ ดวงที่เกิดขึ้นก่อนๆ เป็นปัจจัยแห่งความเกิดขึ้นอย่างนั้น ของจิตดวงหลังๆ แล้วย่อมดับไป.
เตเนตํ วุจจฺ ติ
ด้วยเหตุนั้น บัณฑิตจึงกล่าวคำนี้ไว้วา่
“ปมาณํ ปุพพฺ ภาโคว.
เสสทฺวยนฺติ นตฺเถตํ.

ตสฺมึ สติ, ‘น เหสฺสติ
อิติ วาจา ติวงฺคิกาติ ฯ

“ส่วนเบื้องต้นเท่านั้น เป็นประมาณ.
เมื่อ(ส่วนเบื้องต้น)นั้นมีอยู่, คำว่า ‘สองบทที่เหลือ จักไม่ม’ี ดังนี้นั้น ย่อมไม่มี.
เพราะฉะนั้น วาจา จึงชื่อว่ามีองค์ ๓.”
“ญาณสโมธานํ ปริจฺจชิตพฺพนฺติ เอตานิ ตีณิ จิตฺตานิ “เอกกฺขเณ อุปฺปชฺชนฺตตี ิ น คเหตพฺพานิ ฯ
ข้อว่า ควรละความประชุมพร้อมแห่งความรู้ ความว่า จิต ๓ ดวงเหล่านี้ ไม่ควรถือเอาว่า “เกิดขึ้นขณะเดียวกัน.”
อิทํ หิ จิตฺตํ นาม
จริงอยู่ ธรรมดาจิตนี้
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อนิรุทฺธมฺหิ ปฐเม,
นิรนฺตรุปฺปชฺชนโต

น อุปฺปชฺชติ ปจฺฉิมํ.
เอกํ วิย ปกาสตีติ ฯ

ย่อมปรากฏเหมือนเป็นดวงเดียว เพราะเกิดขึ้นติดต่อกัน.
เมื่อดวงแรกยังไม่ดับ, ดวงหลังก็ยังไม่เกิดขึ้น ดังนี้แล.
| อิโต ปรํ ปน
ก็แล (ข้าพเจ้าจักกล่าวคำ)ที่ถัดจากนี้(ต่อไป):ยฺวายํ “ปฐมํ ฌานํ สมาปชฺชินฺติ สมฺปชานมุสา ภณติ, ยสฺมา โส “นตฺถิ เม ปฐมํ ฌานนฺติ เอวํ ทิฏฺฐิโก โหติ.
ตสฺส หิ อตฺเถว อยํ ลทฺธิ.
บุคคลนี้ใด ย่อมกล่าวสัมปชานมุสาวาทว่า “ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌาน”
บุคคลนั้น ย่อมเป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่า “ปฐมฌานของเรา ย่อมไม่มี” จริงอยู่ ลัทธินี้ ของบุคคลนั้น มีอยู่แท้.
ตถา “นตฺถิ เม ปฐมํ ฌานนฺติ [611] เอวมสฺส ขมติ เจว รุจฺจติ จ, เอวํสภาวเมว จสฺส “จิตฺตํ นตฺถิ เม ปฐมํ ฌานนฺติ.
อนึ่ง ลัทธิอย่างนี้วา่ “ปฐมฌานของเรา ย่อมไม่มี” ดังนี้ ย่อมพอใจ และชอบใจแก่บุคคลนั้น,
และบุคคลนั้น มีจติ มีสภาพอย่างนี้นั่นเทียวว่า “ปฐมฌานของเรา ย่อมไม่มี”.
ยทา ปน มุสา วตฺตุกาโม โหติ, ตทา ตํ ทิฏฺฐึ วา ทิฏฺฐิยา สห ขนฺตึ วา ทิฏฺฐิขนฺตีหิ สทฺธึ รุจึ วา ทิฏฺฐิขนฺติรุจีหิ สทฺธึ ภาวํ วา
วินิธาย นิกฺขิปิตฺวา ปฏิจฺฉาเทตฺวา อภูตํ กตฺวา ภณติ.
ก็แล ในกาลใด ตนเป็นผู้ใคร่จะกล่าวเท็จ, ในกาลนั้น บุคคลนั้น ละ คือ ทิ้ง ปิดบัง ความเห็นนั้น หรือความพอใจกับความเห็น
หรือความชอบใจกับความเห็นและความพอใจ หรือความเป็นกับความเห็นความพอใจและความชอบใจ
แล้วกล่าวทำให้เป็นคำเท็จ.
ตสฺมา เตสมฺปิ วเสน องฺคเภทํ ทสฺเสตุํ “จตูหิ อากาเรหีติอาทิ๑ วุตฺตํ ฯ |
เพราะเหตุนั้น (พระผู้มีพระภาค)จึงตรัสคำว่า จตูหิ อากาเรหิ เป็นอาทิ
เพื่อแสดงความต่างแห่งองค์ด้วยอำนาจ(ความเห็นเป็นต้น)แม้เหล่านั้น.
ปริวาเร จ “อฏฺฐงฺคโิ ก มุสาวาโทติ วุตตฺ ตฺตา ตตฺถ อธิปเฺ ปตาย สญฺญาย สทฺธึ อญฺโญปิ อิธ “อฏฺฐหากาเรหีติ เอโก นโย โยเชตพฺโพ ฯ
ก็เพราะในคัมภีร์ปริวาร ท่านกล่าวว่า “มุสาวาทมีองค์ ๘”
ใน(อธิการ)นี้ จึงควรประกอบนัยอันหนึง่ ว่า อฏฺฐหากาเรหิ เป็นอีกนัยหนึง่ (ผสม)กับสัญญาทีท่ า่ นประสงค์ ใน(คัมภีรป์ ริวาร)นัน้ .
เอตฺถ จ “วินิธาย ทิฏฺฐินฺติ พลวธมฺมวินธิ านวเสน วุตฺตํ ฯ
ก็แล บรรดาบทเหล่านี้ บทว่า วินิธาย ทิฏฺฐึ ตรัสด้วยอำนาจการละธรรมอันมีกำลังเสีย.
“วินิธาย ขนฺตินฺติอาทีนิ ตโต ทุพพฺ ลทุพพฺ ลานํ วินิธานวเสน ฯ
บทว่า วินิธาย ขนฺตึ เป็นอาทิ ตรัสด้วยอำนาจการละ(ธรรมทั้งหลาย)ทีท่ รามกำลังและที่หย่อนกำลังกว่า(ธรรมที่มกี ำลัง)นั้น.
“วินิธาย สญฺญนฺติ อิทํ ปเนตฺถ สพฺพทุพพฺ ลธมฺมวินิธานสญฺญามตฺตมฺปิ นาม ฯ
๑ จตูหากาเรหีติ ฯ
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ส่วนบทว่า วินิธาย สญฺญํ นี้ ชื่อว่า แม้เป็นเพียงสัญญาที่เป็นไปด้วยอำนาจการละธรรมที่ทรามกำลังกว่าธรรมทั้งปวง ในที่นี้.
“อวินิธาย สมฺปชานมุสา ภณิสฺสตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ ฯ
ฐานะว่า “ไม่ละ จักกล่าวสัมปชานมุสาวาท” นี้จะไม่มี.
ยสฺมา ปน “สมาปชฺชิสฺสามีติอาทินา อนาคตวจเนน ปาราชิกํ น โหติ,
ตสฺมา “สมาปชฺชินฺติอาทีนิ อตีตวตฺตมานปทาเนว “ปาเฐ วุตฺตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ
ก็เพราะไม่เป็นปาราชิก ด้วยคำที่บ่งอนาคตเป็นต้นว่า “ข้าพเจ้าจักเข้า”,
เหตุฉะนั้น บทที่บ่งอดีตและปัจจุบันว่า “ข้าพเจ้าเข้าแล้ว” เป็นต้นเท่านั้น พึงทราบว่า “ตรัสไว้ในพระบาลี .”
อิโต ปรํ สพฺพมฺปิ อิมสฺมึ สุทฺธิกมหาวาเร อุตตฺ านตฺถเมว ฯ
เบื้องหน้าแต่นี้ไป (คำ)แม้ทั้งหมด ในสุทธิกมหาวารนี้ มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
น เหตฺถ อตฺถิ, ยํ อิมินา วินิจฺฉเยน น สกฺกา ภเวยฺย วิญฺญาตุํ.
ฐเปตฺวา กิเลสปฺปหานปทสฺส ปทภาชเน “ราโค เม จตฺโต วนฺโตติอาทีนํ ปทานํ อตฺถํ ฯ
จริงอยู่ ใน(สุทธิกมหาวาร)นี้ ไม่มคี ำที่ไม่อาจรู้ได้ดว้ ยวินิจฉัยนี้.
เว้นแต่เนื้อความแห่งบทว่า ราโค เม จตฺโต วนฺโต เป็นต้น ในบทภาชนะ แห่งบทว่าการละกิเลส.
สฺวายํ วุจฺจติ ฯ
เนื้อความนี้นั้น ข้าพเจ้าจักกล่าวต่อไป:เอตฺถ หิ “จตฺโตติ อิทํ สกภาวปริจจฺ ชนวเสน วุตฺตํ ฯ
ก็บรรดาบทเหล่านี้ บทว่า จตฺโต นี้ พระผู้มพี ระภาค ตรัสด้วยอำนาจการสละภาวะแห่งตน.
“วนฺโตติ อิทํ ปุน อนาทิยนภาวทสฺสนวเสน ฯ
บทว่า วนฺโต นี้ ตรัสด้วยอำนาจแสดงภาวะที่ราคะยึดถือไม่ได้อีก.
“มุตฺโตติ อิทํ สนฺตติโต วิโมจนวเสน ฯ
บทว่า มุตฺโต นี้ ตรัสด้วยอำนาจความพ้นจากสันตติ.
“ปหีโนติ อิทํ [612] มุตฺตสฺสาปิ กฺวจิ อนวฏฺฐานทสฺสนวเสน ฯ
บทว่า ปหีโน นี้ ตรัสด้วยอำนาจแสดงความตั้งลงไม่ได้ ในที่ไหนๆ แม้แห่งราคะที่หลุดไปแล้ว.
“ปฏินิสฺสฏฺโฐติ อิทํ ปุพฺเพ อาทินฺนปุพพฺ สฺส ปฏินิสฺสคฺคทสฺสนวเสน ฯ
บทว่า ปฏินิสฺสฏฺโฐ นี้ ตรัสด้วยอำนาจแสดงความสละคืนราคะที่เคยยึดถือไว้ในหนหลังเสีย.
“อุกฺเขฏิโตติ อิทํ อริยมคฺเคน อุตฺตาสิตตฺตา ปุน อนาลียนภาวทสฺสนวเสน ฯ
บทว่า อุกฺเขฏิโต นี้ ตรัสไว้ด้วยอำนาจแสดงภาวะที่กลับแอบแนบไม่ได้อีก เพราะถูกอริยมรรคถอนขึ้นเสียแล้ว.
สฺวายมตฺโถ สทฺทสตฺถโต ปริเยสิตพฺโพ ฯ
เนื้อความนี้นั้น (ผู้ศกึ ษาทั้งหลาย) พึงค้นดูจากคัมภีร์ศัพทศาสตร์.

จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา • [กถาว่าด้วยสุทธิกมหาวาร] • หน้า ๙๔๓

“สมุกฺเขฏิโตติ อิทํ สุฏฺฐุ อุตฺตาเสตฺวา อณุสหคตสฺสาปิ ปุน อนาลียนภาวทสฺสนวเสน วุตตฺ นฺติ ฯ
บทว่า สมุกฺเขฏิโต นี้ ตรัสไว้ด้วยอำนาจแสดงภาวะที่กลับแอบแนบไม่ได้อีก
แม้แห่งราคะที่สหรคตเพียงเล็กน้อย เพราะถอนขึ้นเด็ดขาด ด้วยประการฉะนี้.
สุทฺธกิ วารกถา นิฏฺฐิตา ฯ
สุทธิกวารกถา จบ.
[กถาว่าด้วยผู้มีความประสงค์จะกล่าว]
วตฺตุกามวาเรปิ “ตีหากาเรหีตอิ าทีนํ อตฺโถ วารเปยฺยาลปฺปเภโท จ สพฺโพ อิธ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
เนื้อความแห่งบทว่า ตีหากาเรหิ เป็นอาทิ และประเภทแห่งวารเปยยาลทั้งปวง
แม้ในวัตตุกามวาร พึงทราบตามนัยที่กล่าวแล้วในสุทธิกวารนี้แล.
เกวลํ หิ “ยํ อิทํ, มยา วิรชฺฌติ ฺวา อญฺญํ วตฺตุกาเมน อญฺญํ วุตตฺ ํ. ตสฺมา นตฺถิ มยฺหํ อาปตฺตีติ
เอวํ โอกาสคเวสกานํ ปาปปุคฺคลานํ โอกาสนิเสธนตฺถํ วุตโฺ ต ฯ
ก็ (วัตตุกามวารนี้) (พระผู้มพี ระภาค)ตรัสไว้เพื่อกันโอกาสของบาปบุคคลทั้งหลายอย่างเดียว ผู้แสวงหาช่องอย่างนี้ว่า
“คำนี้ใดเล่า, เราประสงค์จะกล่าวคำอื่น กล่าวผิดเป็นคำอื่นไป. เพราะฉะนั้น อาบัติจึงไม่มีแก่เรา.”
ยเถว หิ “พุทธฺ ํ ปจฺจกฺขามีติ วตฺตุกาโม “ธมฺมํ ปจฺจกฺขามีติอาทีสุ สิกฺขาปจฺจกฺขานปเทสุ ยํ วา ตํ วา วทนฺโต
เขตฺเต โอติณฺณตฺตา สิกฺขาปจฺจกฺขาตโกว โหติ,
เอวํ ปฐมชฺฌานาทิอุตตฺ ริมนุสฺสธมฺมปเทสุ ยงฺกิญจฺ ิ เอกํ วตฺตกุ าโม
ตโต อญฺญํ ยํ วา ตํ วา วทนฺโตปิ เขตฺเต โอติณฺณตฺตา ปาราชิโกว โหติ,
สเจปิ ยสฺส วทติ, โส ตมตฺถํ ตํขณํเยว ชานาติ ฯ
เหมือนอย่างว่า ภิกษุปรารถนาจะกล่าวว่า พุทธฺ ํ ปจฺจกฺขามิ
เมื่อกล่าวบทใดบทหนึ่ง บรรดาบทสำหรับบอกลาสิกขามีวา่ ธมฺมํ ปจฺจกฺขามิ เป็นต้น
ย่อมเป็นผู้บอกลาสิกขาแล้วแท้ เพราะบทเหล่านั้นหยั่งลงในเขต ฉันใดแล,
ข้อนี้ก็ฉันนั้น ภิกษุผู้ใคร่จะกล่าวบทใดบทหนึ่งบทเดียว บรรดาบทอุตตริมนุสสธรรมมีปฐมฌานเป็นต้น
แม้เมื่อกล่าวบทใดบทหนึ่งอย่างอื่นจากบทนั้น ย่อมเป็นปาราชิกทีเดียว เพราะบทนั้นหยั่งลงในเขต.
แม้ถ้าเธอกล่าวแก่ผใู้ ด, ผู้นั้น ย่อมรู้ความนั้นในขณะนั้นทันที.
ชานนลกฺขณญฺเจตฺถ สิกฺขาปจฺจกฺขาเน วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพํ ฯ
ก็แล ลักษณะแห่งการรู้ ใน(การอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีจริง)นี้ พึงทราบตามนัยทีก่ ล่าวแล้ว ในการบอกลาสิกขานั่นแล.
อยํ ปน วิเสโส ฯ
แต่ความแปลกกัน มีดังต่อไปนี้:สิกฺขาปจฺจกฺขานํ หตฺถมุทฺธาย สีสํ น โอตรติ ฯ อิทํ อภูตาโรจนํ หตฺถมุทฺธายปิ โอตรติ ฯ
การบอกลาสิกขาย่อมไม่ถึงความสำเร็จด้วยหัตถมุทธา. (การกระดิกหัวแม่มอื )
การอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีจริงนี้ ย่อมหยั่งลง (สู่ความสำเร็จ) แม้ด้วยหัตถมุทธา.
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โย หิ หตฺถวิการาทีหิ องฺคปจจงฺคโจปเนหิ อภูตํ อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺมํ วิญฺญตฺติปเถ ฐิตสฺส ปุคฺคลสฺส อาโรเจสิ,
โส จ ตํ อตฺถํ ชานาติ. ปาราชิโกว [613] โหติ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุใดอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไม่มีจริง ด้วยความเคลื่อนไหวแห่งอวัยวะน้อยใหญ่ มีหตั ถวิการ (แกว่งมือ) เป็นต้น
แก่บุคคลผู้ยืนอยู่ในคลองแห่งวิญญัติ, และบุคคลนั้น รูใ้ จความนั้นได้, ภิกษุนั้น เป็นปาราชิกแท้.
อถ ปน ยสฺส อาโรเจติ, โส น ชานาติ วา “กึ อยํ ภณตีติ สํสยํ วา อาปชฺชติ จิรํ วีมํสิตวฺ า วา ปจฺฉา ชานาติ
“อปฏิวิชานนฺโต อิจฺเจว สงฺขํ คจฺฉติ ฯ
แต่ถ้าเธอบอกแก่ผู้ใด, ผู้นั้นไม่เข้าใจ หรือถึงความสงสัยว่า “ภิกษุนี้ พูดอะไร?” หรือพิจารณานานจึงรู้ในภายหลัง,
ย่อมถึงความนับว่า ผู้ไม่เข้าใจ ทันทีเหมือนกัน.
เอวํ อปฏิวิชานนฺตสฺส วุตฺเต, ถุลฺลจฺจยํ โหติ ฯ
เมื่อภิกษุบอกแก่บุคคลผู้ไม่เข้าใจทันทีอย่างนั้น เป็นถุลลัจจัย.
โย ปน ฌานาทีนิ อตฺตนา อธิคมนวเสน วา อุคฺคหปริปุจฺฉาทิวเสน วา น ชานาติ,
เกวลํ “ฌานนฺติ วา “วิโมกฺโขติ วา วจนมตฺตเมว สุตํ โหติ,
โสปิ, เตน วุตฺเต, “‘ฌานํ กิร สมาปชฺชินฺติ เอส วทตีติ ยทิ เอตฺตกมตฺตมฺปิ ชานาติ “ชานาติจฺเจว สงฺขํ คจฺฉติ.
ตสฺส วุตฺเต, ปาราชิกเมว ฯ
ส่วนบุคคลใดไม่รู้จักอุตตริมนุสสธรรมมีฌานเป็นต้นด้วยตนเอง ด้วยอำนาจการได้บรรลุ
หรือด้วยอำนาจการเรียนและการสอบถามเป็นต้น ได้ยินแต่เพียงคำว่า “ฌาน” หรือว่า “วิโมกข์” อย่างเดียวเท่านั้น,
แม้บุคคลนั้น, เมื่อภิกษุนั้นบอกแล้ว, ถ้ารู้ได้แม้เพียงเท่านี้ว่า “ได้ยินว่า ภิกษุนี้กล่าวว่า ‘เราเข้าฌานแล้ว’” ดังนี้
ย่อมถึงความนับว่า “รู้” เหมือนกัน, เมื่อภิกษุบอกแก่บุคคลนั้น เป็นปาราชิกแท้.
โส๑ เอกสฺส วา ทฺวินฺนํ วา พหูนํ วา นิยมิตานิยมิตวเสน วิเสโส สพฺโพปิ สิกฺขาปจฺจกฺขานกถายํ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพติ ฯ
ความแปลกกันด้วยอำนาจบุคคลผู้เดียว สองคน หรือมากคน ที่ภิกษุกำหนดไว้หรือมิได้กำหนดไว้แม้ทั้งหมดนั้น
พึงทราบตามนัยที่กล่าวแล้ว ในกถาว่าด้วยการบอกลาสิกขานั้นแล ด้วยประการฉะนี้.
วตฺตุกามวารกถา นิฏฺฐิตา ฯ
วัตตุกามวารกถา จบ.
[กถาว่าด้วยปัจจัยปฏิสังยุตตวาร]
ปจฺจยปฏิสํยุตฺตวาเรปิ สพฺพํ วารเปยฺยาลปฺปเภทํ ปุพฺเพ อาคตปทานญฺจ อตฺถํ วุตตฺ นเยเนว ญตฺวา
ปาลิกฺกโม ตาว เอวํ ชานิตพฺโพ ฯ
แม้ในวาระการอวดเกี่ยวด้วยปัจจัย พึงทราบประเภทแห่งวารเปยยาลทั้งหมด และอรรถแห่งบทที่มาในเบื้องต้น
โดยนัยที่กล่าวแล้วนั่นแหละ แล้วทราบลำดับพระบาลี อย่างนีก้ ่อน.

๑ อติเรโก มญฺเญ ฯ

จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา • [กถาว่าด้วยปัจจัยปฏิสังยุตตวาร] • หน้า ๙๔๕

เอตฺถ หิ “โย เต วิหาเร วสิ, โย เต จีวรํ ปริภุญฺชิ, โย เต ปิณฺฑปาตํ ปริภุญฺชิ, โย เต เสนาสนํ ปริภญ
ุ ฺชิ,
โย เต คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารํ ปริภุญฺชีติ อิเม ปญฺจ ปจฺจตฺตวจนวารา
“เยน เต วิหาโร ปริภตุ ฺโตติอาทโย ปญฺจ กรณวจนวารา
“ยํ ตฺวํ อาคมฺม วิหารํ อทาสีติอาทโย ปญฺจ อุปโยควจนวารา วุตฺตา
ก็ใน(ปัจจัยปฏิสังยุตตวาร)นี้ ท่านกล่าววาระกำหนดด้วยปฐมาวิภัตติ ๕ เหล่านี้วา่
“ภิกษุใด อยู่ในวิหารของท่าน. ภิกษุใด บริโภคจีวรของท่าน. ภิกษุใด ฉันบิณฑบาตของท่าน.
ภิกษุใด ใช้สอยเสนาสนะของท่าน. ภิกษุใด บริโภคคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของท่าน” ดังนี้,
กล่าววาระกำหนดด้วยตติยาวิภตั ติ ๕ มีวา่ “วิหารของท่าน อันภิกษุใดใช้สอยแล้ว” เป็นต้น,
กล่าววาระกำหนดด้วยทุติยาวิภัตติ ๕ มีวา่ “ท่านอาศัยภิกษุใด จึงได้ถวายวิหาร” ดังนี้เป็นต้น.
เตสํ วเสน อิธ วุตฺเตน สุญฺญาคารปเทน สทฺธึ ปุพฺเพ วุตฺเตสุ ปฐมชฺฌานาทีสุ สพฺพปเทสุ [614] วารเปยฺยาลเภโท เวทิตพฺโพ ฯ
พึงทราบประเภทแห่งวารเปยยาล ในทุกๆ บท มีปฐมฌานเป็นต้น ที่ท่านกล่าวไว้ในเบื้องต้นพร้อมกับบทสุญญาคาร
ที่กล่าวแล้วใน(ปัจจัยปฏิสังยุตตวาร)นี้ ด้วยอำนาจแห่ง(วาระ)เหล่านั้น.
“โย เต วิหาเร, เยน เต วิหาโร, ยํ ตฺวํ อาคมฺม วิหารนฺติ เอวํ ปริยาเยน วุตฺตตฺตา ปน “อหนฺติ อวุตฺตตฺตา จ
ปฏิวิชานนฺตสฺส วุตฺเตปิ, อิธ ถุลฺลจฺจยํ, อปฏิวิชานนฺตสฺส, ทุกฺกฏนฺติ อยเมตฺถ วินิจฺฉโย๑ ฯ
ในปัจจัยปฏิสังยุตตวารนี้ (พึงทราบ)วินิจฉัยดังนีว้ ่า “ก็เพราะภิกษุกล่าวโดยอ้อมอย่างนี้ว่า ‘ภิกษุใด อยู่ในวิหารของท่าน,
วิหารของท่านอันภิกษุใดอยู่แล้ว, ท่านอาศัยภิกษุใด จึงได้ถวายวิหาร,’ และเพราะเธอไม่ได้กล่าวว่า ‘เรา’
ใน(ปัจจัยปฏิสังยุตตวาร)นี้ แม้เมื่อกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม แก่บุคคลผู้เข้าใจทันที, จึงเป็นถุลลัจจัย.
กล่าวอวดแก่บุคคลผู้ไม่เข้าใจทันที, จึงเป็นทุกกฏ.”
เอวํ วิตฺถารวเสน อาปตฺติเภทํ ทสฺเสตฺวา อิทานิ อนาปตฺตึ ทสฺเสนฺโต “อนาปตฺติ อธิมาเนนาติอาทิมาห ฯ
(พระผู้มพี ระภาค) ครั้นทรงแสดงประเภทแห่งอาบัติ ด้วยอำนาจความพิสดารอย่างนี้แล้ว
บัดนี้ จะทรงแสดงอนาบัติ จึงตรัสคำว่า อนาปตฺติ อธิมาเนน เป็นอาทิ.
ตตฺถ “อธิมาเนนาติ อธิกมาเนน สมุทาจรนฺตสฺส อนาปตฺติ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อธิมาเนน มีความว่า ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้อวด ด้วยสำคัญว่าตนได้บรรลุ.
“อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺสาติ
โกหญฺเญน อิจฺฉาจาเร อฏฺฐตฺวา อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺส สพฺรหฺมจารีนํ สนฺติเก อญฺญํ พฺยากโรนฺตสฺส อนาปตฺติ ฯ
บทว่า อนุลฺลปนาธิปฺปายสฺส มีความว่า ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้มิได้ตั้งอยู่ในอิจฉาจาร ด้วยความเป็นผู้หลอกลวง
ไม่ประสงค์จะอวดพยากรณ์พระอรหัตตผล ในสำนักของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย.
อุมฺมตฺตกาทโย ปุพฺเพ วุตตฺ นยาเอว ฯ
ภิกษุบ้าเป็นต้น มีนัยด้งกล่าวแล้วในเบื้องต้นนั้นนั่นแล.

๑ เทฺว วาเร อุปาทาย ปจฺจยปฏิสยํ ุตฺตวารกถา นิฏฺฐิตาติ วตฺตพฺพํ ฯ
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อิธ ปน อาทิกมฺมกิ า วคฺคุมุทาตีริยา ภิกฺขู. เตสํ อนาปตฺตีติ ฯ
อนึ่ง พวกภิกษุผจู้ ำพรรษาใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา ผู้เป็นต้นบัญญัติ ใน(สิกขาบท)นี,้ ไม่เป็นอาบัติแก่เธอเหล่านั้น ฉะนี้แล.
ปทภาชนียวณฺณนา นิฏฺฐิตา ฯ
ปทภาชนียวรรณนา จบ.
[จตุตถปาราชิกสิกขาบทมีสมุฏฐาน ๓]
สมุฏฺฐานาทีสุ ฯ
ในสมุฏฐานเป็นต้น (มีวินิจฉัยดังนี้):อิทํ สิกฺขาปทํ ติสมุฏฺฐานํ “(๑) หตฺถมุทฺธาย อาโรเจนฺตสฺส กายจิตตฺ โต, (๒) วจีเภเทน อาโรเจนฺตสฺส วาจาจิตฺตโต,
(๓) อุภยํ กโรนฺตสฺส กายวาจาจิตตฺ โต สมุฏฐฺ าติ กิรยิ า สญฺญาวิโมกฺขํ สจิตตฺ กํ โลกวชฺชํ กายกมฺมํ วจีกมฺมํ อกุสลจิตตฺ ํ ติเวทนิกํ ฯ
สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน ๓ คือ (๑) (เกิด)แต่กายกับจิต ของภิกษุผู้อวดอยู่ด้วยหัวแม่มือ
(๒) (เกิด)แต่วาจากับจิต ของภิกษุผู้อวดด้วยการเปล่งวาจา (๓) เกิดแต่กายวาจากับจิต ของภิกษุผู้ทำอยูท่ ั้ง ๒
เป็นกิริยา เป็นสัญญาวิโมกข์ เป็นสจิตตกะ เป็นโลกวัชชะ เป็นกายกรรม วจีกรรม เป็นอกุศลจิต มีเวทนา ๓.
หสนฺโตปิ หิ โสมนิสฺสิโต อุลฺลปติ ภายนฺโตปิ มชฺฌตฺโตปิ ฯ
จริงอยู่ ภิกษุย่อมกล่าวอวด ทั้งที่มีโสมนัสรื่นเริงใจก็มี กลัวอวดก็มี มีตนเป็นกลางอวดก็มี.
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วินีตวัตถุในจตุตถปาราชิก
[เรื่องสำคัญว่าได้บรรลุ]
วินีตวตฺถูสุ อธิมานวตฺถุ อนุปฺปญฺญตฺติยํ วุตฺตนยเมว ฯ
เรื่องสำคัญว่าได้บรรลุ ในวินีตวัตถุทั้งหลาย มีนัยดังกล่าวแล้วในอนุบัญญัตินั่นแล.
ทุติยวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องที่ ๒ (มีวินิจฉัยดังนี้):“ปณิธายาติ ปฏฺฐนํ กตฺวา ฯ
บทว่า ปณิธาย ได้แก่ ทำความปรารถนาไว้.
“เอวํ มํ ชโน สมฺภาเวสฺสตีติ “เอวํ อรญฺเญ วสนฺตํ มํ ชโน อรหตฺเต [615] วา เสกฺขภูมิยํ วา สมฺภาเวสฺสติ,
ตโต โลกสฺส สกฺกโต ภวิสฺสามิ ครุกโต มานิโต ปูชิโตติ ฯ
ข้อว่า เอวํ มํ ชโน สมฺภาเวสฺสติ มีความว่า (ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง อยู่ในป่าด้วยตั้งใจ)ว่า
“ชนจักยกย่องเราผู้อยู่ในป่า ในความเป็นพระอรหันต์ หรือในภูมิแห่งพระเสขะ ด้วยวิธีอย่างนี้,
แต่กาลนั้นไป เราจักเป็นผู้อันชาวโลกสักการะ เคารพ นับถือ บูชา.”
“อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺสาติ เอวํ ปณิธาย อรญฺเญ วสิสฺสามีติ คจฺฉนฺตสฺส, ปทวาเร ปทวาเร ทุกฺกฏํ ฯ
สองบทว่า อาปตฺติ ทุกกฺ ฏสฺส ความว่า เมื่อเธอ เดินไปด้วยตั้งใจอย่างนี้วา่ “เราจักอยู่ในป่า”, เป็นทุกกฏทุกๆ ย่างเท้า.
ตถา อรญฺเญ กุฏกิ รณจงฺกมนนิสีทนนิวาสนปารุปนาทีสุ สพฺพกิจฺเจสุ ปโยเค ปโยเค ทุกฺกฏํ ฯ ตสฺมา เอวํ อรญฺเญ น วสิตพฺพํ ฯ
ในกิจทั้งปวง มีการสร้างกุฎี เดินจงกรม นั่ง และนุ่งห่มเป็นต้นในป่า เป็นทุกกฏทุกๆ ประโยค เหมือนอย่างนั้น.
เพราะเหตุนั้น ภิกษุไม่ควรอยูใ่ นป่า ด้วยความตั้งใจอย่างนั้น.
เอวํ วสนฺโต หิ สมฺภาวนํ ลภตุ วา มา วา ทุกกฺ ฏํ อาปชฺชติ ฯ
จริงอยู่ เมื่ออยู่ด้วยความตั้งใจอย่างนั้น จะได้รับความยกย่องหรือไม่กต็ าม ย่อมต้องทุกกฏ.
โย ปน สมาทินฺนธุตงฺโค “ธุตงฺคํ รกฺขิสฺสามีติ วา “คามนฺเต เม วสโต, จิตฺตํ วิกฺขิปติ. อรญฺญํ สปฺปายนฺติ วา จินฺเตตฺวา
“อทฺธา อรญฺเญ ติณฺณํ วิเวกานํ อญฺญตรํ ปาปุณิสฺสามีติ วา “อรญฺญํ ปวิสิตวฺ า อรหตฺตํ อปาปุณิตวฺ า น นิกฺขมิสฺสามีติ วา
“อรญฺญวาโส นาม ภควตา ปสตฺโถ. มยิ จ อรญฺเญ วสนฺเต, พหู สพฺรหฺมจาริโน คามนฺตํ หิตฺวา อารญฺญิกา ภวิสฺสนฺตีติ วา
เอวํ อนวชฺชวาสํ วสิตุกาโม โหติ. เตน วสิตพฺพํ ฯ
ส่วนภิกษุใดสมาทานธุดงค์แล้ว คิดว่า “เราจักรักษาธุดงค์” หรือว่า “เมือ่ เราพักอยูใ่ นแดนบ้าน จิตย่อมฟุง้ ซ่าน, ป่าเป็นทีส่ บาย”
จึงเป็นผู้ประสงค์จะอยู่ป่าอันหาโทษมิได้ ด้วยทำความปรารถนาอย่างนี้
ว่า “เราจักบรรลุบรรดาวิเวกทั้ง ๓ อย่างใดอย่างหนึ่งในป่าแน่แท้” ดังนี้ ก็ดี
ว่า “เราเข้าไปสู่ป่ายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว จักไม่ออกมา” ดังนี้ ก็ดี
ว่า “ชื่อว่าการอยู่ป่า พระผู้มพี ระภาคทรงสรรเสริญ และเมื่อเราพักอยูใ่ นป่า เพื่อนพรหมจารีมากหลาย จักละทิ้งแดนบ้าน
แล้วอยู่ป่าเป็นวัตร” ดังนี้ก็ดี. ภิกษุนั้น ควรอยู่ในป่า.
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| ตติยวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องที่ ๓ (มีวินิจฉัยดังนี้):“อภิกฺกมาทีนิ สณฺฐเปตฺวา ปิณฺฑาย จริสฺสามีติ นิวาสนปารุปนกิจฺจโต ปภูติ ยาว โภชนปริโยสานํ ตาว ปโยเค ปโยเค ทุกฺกฏํ.
สมฺภาวนํ ลภตุ วา มา วา ทุกฺกฏเมว ฯ
เป็นทุกกฏทุกๆ ประโยค ตั้งต้นแต่กิจคือการนุ่งห่ม ด้วยตั้งใจว่า “เราจักวางอิริยาบถ มีการก้าวไปเป็นต้น เที่ยวบิณฑบาต”
จนกระทั่งถึงการขบฉันเป็นที่สุด, เธอจะได้รับความยกย่องหรือไม่ก็ตาม เป็นทุกกฏทั้งนั้น.
ขนฺธกวตฺตเสขิยวตฺตปริปูรณตฺถํ ปน สพฺรหฺมจารีนํ ทิฏฺฐานุคติอาปชฺชนตฺถํ วา
ปาสาทิเกหิ อภิกกฺ มปฏิกฺกมาทีหิ ปิณฺฑาย ปวิสนฺโต อนุปวชฺโช วิญฺญูนนฺติ ฯ |
แต่ภิกษุผู้เข้าไปบิณฑบาต ด้วย(อิริยาบถ)ที่นา่ เลื่อมใส มีการก้าวไปและถอยกลับเป็นต้น
เพื่อบำเพ็ญขันธกวัตรและเสขิยวัตรให้บริบูรณ์ หรือเพื่อถึงความเป็นทิฏฐานุคติ แก่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย
เป็นผู้อันวิญญูชนทั้งหลายไม่พึงติเตียนแล.
จตุตฺถปญฺจมวตฺถูสุ “โย เต วิหาเร วสีติ เอตฺถ วุตฺตนเยเนว “อหนฺติ อวุตฺตตฺตา ปาราชิกํ นตฺถิ ฯ
ในเรื่องที่ ๔ และที่ ๕
เพราะภิกษุมิได้กล่าวว่า “เรา” โดยนัยดังกล่าวไว้แล้วในคำนี้วา่ “ภิกษุใด อยูใ่ นวิหารของท่าน” จึงไม่เป็นปาราชิก.
อตฺตูปนายิกเมว หิ สมุทาจรนฺตสฺส, ปาราชิกํ วุตตฺ ํ ฯ
จริงอยู่ เมื่อภิกษุอวดอุตตริมนุสสธรรมเป็นที่น้อมเข้ามาในตนเท่านั้น ท่านจึงปรับเป็นปาราชิก.
“ปณิธาย จงฺกมีตอิ าทีนิ [616] เหฏฺฐา วุตตฺ นยาเนว ฯ
คำเป็นต้นว่า “(ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง) เดินจงกรมด้วยตั้งใจว่า …” ดังนี้ มีนัยดังกล่าวแล้วในหนหลังนั้นแล.
สํโยชนวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องละสังโยชน์ (มีวินิจฉัยดังนี้):“สํโยชนา ปหีนาติปิ “ทส สํโยชนา ปหีนาติปิ “เอกํ สํโยชนํ ปหีนนฺติปิ วทโต,
กิเลสปฺปหานเมว อาโรจิตํ โหติ, ตสฺมา ปาราชิกํ ฯ
เมื่อภิกษุกล่าวว่า “สังโยชน์ทั้งหลาย เราละได้แล้ว” ก็ดี, ว่า “สังโยชน์ทั้ง ๑๐ เราละได้แล้ว” ก็ดี,
ว่า “สังโยชน์ข้อหนึ่ง เราละได้แล้ว” ก็ดี การละกิเลสนั้นแหละเป็นอันเธอบอกแล้ว. เพราะเหตุนั้น จึงเป็นปาราชิก.
รโหวตฺถูสุ ฯ
ในเรื่องธรรมในที่ลับ (มีวินิจฉัยดังนี้):“รโห อุลฺลปตีติ รโหคโต “อรหา อหนฺติ วทติ, น มนสา จินฺตติ เมว กโรติ, เตเนตฺถ ทุกฺกฏํ วุตฺตํ ฯ
ข้อว่า รโห อุลฺลปติ๑ ความว่า ภิกษุอยูใ่ นที่ลับ พูดว่า “เราเป็นพระอรหันต์” ดังนี้,
แต่ไม่ได้ทำการคิดด้วยใจเลย” เพราะเหตุนั้น ใน(เรื่อง)นี้ ท่านจึงปรับเป็นทุกกฏ.
๑ บาลี. มหา. วิ. ๑/๒๐๔ เป็น รโหคโต … อุลฺลปติ.
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วิหารวตฺถุ อุปฏฺฐานวตฺถุ จ วุตฺตนยเมว ฯ
เรื่องวิหาร และเรื่องบำรุง มีนัยดังกล่าวแล้วนั่นแล.
น ทุกกฺ รวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องทำได้ไม่ยาก (มีวินิจฉัยดังนี้):ตสฺส ภิกฺขุโน อยํ ลทฺธิ “อริยปุคฺคลาว ภควโต สาวกาติ ฯ
ลัทธิของภิกษุนั้น(มี)ดังนี้วา่ “พระอริยบุคคลทั้งหลายแล ผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค (พึงพูดอย่างนั้น).”
เตนาห “เย โข เต ภควโต สาวกา, เต เอวํ วเทยฺยุนฺติ ฯ
เพราะเหตุนั้น เธอจึงกล่าวว่า “เฉพาะท่านที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเท่านั้น พึงพูดอย่างนั้น.”
ยสฺมา จสฺส อยํ อธิปฺปาโย “สีลวตา อารทฺธวิปสฺสเกน น ทุกฺกรํ อญฺญํ พฺยากาตุํ, ปฏิพโล โส อรหตฺตํ ปาปุณิตุนฺติ
ตสฺมา อนุลฺลปนาธิปฺปาโย อหนฺติ อาห ฯ
ก็แล ความประสงค์ของเธอ มีดังนีว้ ่า
“การที่ภิกษุผู้มีศีล เจริญวิปัสสนา พยากรณ์พระอรหัตตผล ทำได้ไม่ยากเลย, เธอสามารถบรรลุพระอรหัตได้”
เพราะเหตุนั้น ภิกษุรูปนั้น จึงกราบทูลว่า “ข้าพระองค์ มิได้มคี วามประสงค์จะพูดอวด.”
วิริยวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องความเพียร (มีวินิจฉัยดังนี้):“อาราธนีโยติ สกฺกา อาราเธตุํ สมฺปาเปตุํ. “นิพฺพตฺเตตุนฺติ อตฺโถ ฯ
บทว่า อาราธนีโย ความว่า สามารถเพื่อยังธรรมให้สัมฤทธิผลได้ คือยังตนให้บรรลุได้. ความว่า “เพื่อให้เกิดได้”.
เสสํ วุตตฺ นยเมว ฯ
คำที่เหลือมีนัยดังกล่าวแล้วนั่นแล.
มจฺจวุ ตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องความตาย (มีวินิจฉัยดังนี้):โส ภิกฺขตู ิ ยสฺส วิปฏิสาโร อุปฺปชฺชติ โส ภาเยยฺย. มยฺหํ ปน อวิปฏิสารวตฺถกุ านิ ปริสทุ ธฺ านิ สีลานิ. สฺวาหํ กึ มรณสฺส ภายิสสฺ ามีติ
เอตมตฺถวสํ ปฏิจฺจ “นาหํ อาวุโส มจฺจุโน ภายามีติ อาห ฯ เตนสฺส อนาปตฺติ ฯ
ภิกษุ๑นั้น อาศัยอำนาจแห่งประโยชน์นี้วา่ “ท่านผู้มีความเดือดร้อนใจเกิดขึ้น ต้องกลัวแน่,
แต่ศีลของเราบริสุทธิ์ ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนใจเลย. เรานั้นจักต้องกลัวต่อความตายทำไม” ดังนี้
จึงตอบว่า “ดูก่อนอาวุโสทั้งหลาย! ผมย่อมไม่กลัวต่อความตาย.” เพราะเหตุนั้น จึงไม่มีอาบัติแก่ภกิ ษุนั้น.
วิปฏิสารวตฺถุสฺมึปิ เอเสว นโย ฯ
แม้ในเรือ่ งความเดือดร้อนใจ ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
๑ ไม่ใช่เป็นบทตั้ง เพราะในบาลีไม่มี ควรแก้ไม่ให้มี อิติ ศัพท์ จึงจะถูก.
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ตโต ปรานิ ตีณิ วตฺถูนิ วิริยวตฺถุสทิสาเนว ฯ
๓ เรื่องถัดจากเรื่องความเดือดร้อนใจนั้นไป เป็นเหมือนเรื่องความเพียรนั่นเอง.
เทสนาวตฺถูสุ ปฐมวตฺถุสฺมึ ตาว ฯ
บรรดาเรื่องเวทนา๑ ทั้งหลาย (พึงทราบวินิจฉัย)ในเรื่องทีแรกก่อน:โส ภิกฺขุ ปฏิสงฺขานพเลน อธิวาสนขนฺติยํ ฐตฺวา “นาวุโส สกฺกา เยน วา เตน วา อธิวาเสตุนฺติ อาห ฯ เตนสฺส อนาปตฺติ ฯ
ภิกษุนั้นตั้งอยู่ในอธิวาสนขันติ ด้วยกำลังแห่งความพิจารณาจึงตอบว่า
“ดูก่อนอาวุโสทั้งหลาย! อันคนพอดีพอร้าย ไม่สามารถจะอดกลั้นได้.” เพราะเหตุนั้น จึงไม่มอี าบัติแก่เธอ.
ทุติเย ปน อตฺตูปนายิกํ อกตฺวา “นาวุโส สกฺกา ปุถุชฺชเนนาติ ปริยาเยน วุตตฺ ตฺตา ถุลฺลจฺจยํ ฯ
ส่วนในเรื่องที่ ๒ เป็นถุลลัจจัย เพราะภิกษุนั้นไม่ได้ทำการอวดอุตตริมนุสสธรรมที่เป็นที่น้อมเข้ามาในตน
กล่าวโดยอ้อมว่า “ดูก่อนอาวุโสทั้งหลาย! อันปุถุชนไม่สามารถ (จะอดกลั้นได้).”
[617] พฺราหฺมณวตฺถูสุ ฯ

ในเรื่องพราหมณ์ทั้งหลาย (มีวินิจฉัยดังนี้):โส กิร พฺราหฺมโณ น เกวลํ “อายนฺตุ โภนฺโต อรหนฺโตติ อาห. ยํยํ ปนสฺส วจนํ มุขโต นิคฺคจฺฉติ,
สพฺพํ “อรหนฺตานํ อาสนานิ ปญฺญาเปถ ปาโททกํ เทถ. อรหนฺโต ปาเท โธวนฺตูติ อรหนฺตวาทปฏิสํยุตฺตํเยว ฯ
ได้ยินว่า พราหมณ์คนนั้น ได้กล่าวว่า “นิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลาย จงมาเถิดเจ้าข้า!” ดังนี้ อย่างเดียวก็หามิได้,
(โดยที่แท้) คำพูดทั้งหมดที่เปล่งออกจากปากของพราหมณ์นั้น ประกอบด้วยวาทะว่าอรหันต์ทั้งนั้น ดังนีว้ ่า
“ท่านทั้งหลาย จงปูลาดอาสนะ จงถวายน้ำล้างเท้าแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย, ขอพระอรหันต์ทั้งหลาย จงล้างเท้าเถิด.”
ตํ ปนสฺส ปสาทภญฺญํ สทฺธาจริตตฺตา อตฺตโน สทฺธาพเลน สมุสฺสาหิตสฺส วจนํ ฯ
ก็คำพูดนั้นของพราหมณ์นั้น เป็นการกล่าวด้วยความเลื่อมใส คือ เป็นคำกล่าวของพราหมณ์
ผู้ถูกกำลังศรัทธาของตนให้ขะมักเขม้นแล้ว เพราะความเป็นผู้สัทธาจริต.
ตสฺมา ภควา “อนาปตฺติ ภิกฺขเว ปสาทภญฺเญติ อาห ฯ
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาค จึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! ไม่เป็นอาบัติ เพราะการกล่าวด้วยความเลื่อมใส.”
เอวํ วุจฺจมาเนน ปน ภิกฺขุนา น หฏฺฐตุฏฺเฐเนว ปจฺจยา ปริภุญฺชติ พฺพา.
“อรหตฺตสมฺปาปิกํ ปน ปฏิปทํ ปริปูเรสฺสามีติ เอวํ โยโค กรณีโยติ ฯ
อันภิกษุผู้ถูกเขากล่าวอย่างนั้น ไม่ควรเป็นผู้ร่าเริงยินดีเลยบริโภคปัจจัยทั้งหลาย.
ควรทำความเพียร ด้วยคิดอย่างนี้วา่ “ก็เราจักบำเพ็ญข้อปฏิบัติ อันจะยังตนให้ถึงความเป็นพระอรหันต์” ดังนี้แล.
อญฺญพฺยากรณวตฺถูนิ สํโยชนวตฺถุสทิสาเนว ฯ
เรื่องพยากรณ์อรหัตตผล เป็นเหมือนเรื่องละสังโยชน์นั่นแล.

๑ เทสนาวตฺถูสุ น่าจะผิด เพราะพูดถึงเรื่องอดกลั้นเวทนา ฉะนั้น จึงควรแก้เป็น เวทนาวตฺถูสุ ดังที่แปลไว้แล้วนั่น .
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อคารวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องครองเรือน (มีวินิจฉัยดังนี้):โส ภิกฺขุ คิหิภาเว อนตฺถิกตาย อนเปกฺขตาย “อภพฺโพ โข อาวุโส มาทิโสติ อาห, น อุลฺลปนาธิปฺปาเยน. เตนสฺส อนาปตฺติ ฯ
ภิกษุนั้น ได้กล่าวว่า “ดูก่อนผู้มีอายุ! คนอย่างฉัน ไม่ควรแล” ดังนี้ เพราะเธอไม่มคี วามต้องการ
ไม่มีความเยื่อใยในความเป็นคฤหัสถ์, หาได้กล่าวด้วยความประสงค์จะอวดไม่. เพราะเหตุนั้น จึงไม่เป็นอาบัติแก่เธอ.
อาวฏกามวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องห้ามกาม (มีวินิจฉัยดังนี้):โส ภิกฺขุ วตฺถุกาเมสุ จ กิเลสกาเมสุ จ โลกิเกเนว อาทีนวทสฺสเนน นิรเปกฺโข.
ตสฺมา “อาวฏา เม อาวุโส กามาติ อาห. เตนสฺส อนาปตฺติ ฯ
ภิกษุนั้น เป็นผู้หมดความเยื่อใยในวัตถุกามและกิเลสกาม เพราะเล็งเห็นโทษที่เป็นโลกีย์นั่นเอง.
เพราะฉะนั้น เธอจึงกล่าวว่า “ดูก่อนคุณ! กามทั้งหลาย ฉันห้ามได้แล้ว” ดังนี้. เพราะเหตุนั้น จึงไม่เป็นอาบัติแก่เธอ.
เอตฺถ จ “อาวฏาติ อาวาริตา นิวาริตา ปฏิกฺขิตฺตาติ อตฺโถ ฯ
ก็คำว่า อาวฏา ใน(คำว่า อาวฏา เม) นี้ มีใจความว่า “ฉันป้องกันได้แล้ว คือ ห้ามเสียแล้ว ปฏิเสธแล้ว.”
อภิรติวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องความอภิรมย์ (มีวินิจฉัยดังนี้):โส ภิกฺขุ สาสเน อนุกกฺ ณฺฐิตภาเวน อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีสุ จ อภิรติภาเวน “อภิรโต อหํ อาวุโส ปรมาย อภิรติยาติ อาห,
น อุลฺลปนาธิปฺปาเยน. เตนสฺส อนาปตฺติ ฯ
ภิกษุนั้น กล่าวว่า “ดูก่อนคุณ ฉันยังยินดียิ่ง ด้วยความยินดีอย่างเยี่ยม” ดังนี้
เพราะเธอเป็นผู้ไม่กระสัน และเพราะยังมีความยินดีในอุเทศและปุจฉาเป็นต้น ในศาสนา,
หาได้กล่าวด้วยความประสงค์จะอวดไม่. เพราะเหตุนั้น จึงไม่เป็นอาบัติแก่เธอ.
[เรื่องตั้งกติกาแล้วหลีกไป]
ปกฺกมนวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องหลีกไป (มีวินิจฉัยดังนี้):“โย อิมมฺหา อาวาสา ปฐมํ ปกฺกมิสฺสตีติ เอวํ อาวาสํ วา มณฺฑลํ วา สีมํ วา ยงฺกิญจฺ ิ ฐานํ ปริจฺฉินฺทิตวฺ า กตาย กติกาย,
โย “‘มํ อรหาติ ชานนฺตูติ ตมฺหา ฐานา ปฐมํ [618] ปกฺกมติ, ปาราชิโก โหติ ฯ
ข้อว่า ภิกษุใด จักหลีกไปจากอาวาสนี้ก่อน มีอธิบายว่า เมื่อสงฆ์กำหนดอาวาส มณฑลสีมา หรือสถานทีใ่ ดที่หนึ่ง แล้วตั้งกติกา
ไว้, ภิกษุใดหลีกไปจากสถานที่นั้นก่อนด้วยคิดว่า “ภิกษุทั้งหลาย จงเข้าใจเราว่าเป็นพระอรหันต์”, ภิกษุนั้นเป็นปาราชิก.
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โย ปน อาจริยูปชฺฌายานํ วา กิจฺเจน มาตาปิตูนํ วา เกนจิเทว กรณีเยน
ภิกฺขาจารตฺถํ วา อุทฺเทสปริปุจฺฉานํ วา อตฺถาย อญฺเญน วา ตาทิเสน กรณีเยน ตํ ฐานํ อติกฺกมิตฺวา คจฺฉติ, อนาปตฺติ ฯ
ส่วนภิกษุใด เดินเลยสถานทีน่ น้ั ไป ด้วยกิจธุระของอาจารย์และอุปชั ฌายะก็ดี ด้วยกรณียะบางอย่างนัน่ แลของมารดาและบิดาก็ดี
ด้วยกรณียะเช่นนั้นอย่างอื่น เพื่อภิกขาจาร หรือเพื่อประโยชน์แก่อุเทศและปริปุจฉาก็ดี, ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุนั้น.
สเจปิสสฺ เอวํ คตสฺส, ปจฺฉา อิจฉฺ าจาโร อุปปฺ ชฺชติ “น ทานาหํ ตตฺถ คมิสสฺ ามิ. เอวํ มํ ‘อรหาติ สมฺภาเวสฺสนฺตตี ิ, อนาปตฺติเยว ฯ
ถ้าแม้เมื่อภิกษุนั้น เดินไปด้วยกิจอย่างนั้น, ภายหลังอิจฉาจารเกิดขึ้นว่า “บัดนี้ เราจักไม่ไปในสถานที่นั้น.
(เพราะว่า) ชนทั้งหลายจักยกย่องเราว่า ‘เป็นพระอรหันต์’ ด้วยอาการอย่างนี้” ไม่เป็นอาบัติเหมือนกัน.
โยปิ เกนจิเทว กรณีเยน ตํ ฐานํ ปตฺวา สชฺฌายมนสิการาทิวเสน อญฺญาวิหิโต วา หุตฺวา โจราทีหิ วา อนุพทฺโธ
เมฆํ วา อุฏฺฐิตํ ทิสฺวา อโนวสฺสกํ ปวิสิตกุ าโม ตํ ฐานํ อติกกฺ มติ, อนาปตฺติ ฯ
ฝ่ายภิกษุใด ลุถึงสถานที่นั้น ด้วยกรณียะบางอย่างแล้ว เป็นผู้ส่งใจไปในที่อื่น ด้วยอำนาจการใฝ่ใจในการสาธยายเป็นต้น
หรือถูกโจรเป็นต้นไล่ตดิ ตาม หรือเห็นเมฆตั้งเค้าขึ้นแล้ว มีประสงค์จะเข้าไปหลบฝน จึงล่วงเลยสถานที่นั้นไป,
ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุนั้น.
ยาเนน วา อิทธฺ ิยา วา คจฺฉนฺโตปิ ปาราชิกํ น อาปชฺชติ, ปทคมเนเนว อาปชฺชติ ฯ
แม้ภิกษุผู้ไปด้วยยานหรือด้วยฤทธิ์ ก็ไม่ต้องปาราชิก, แต่ย่อมต้อง(อาบัติ) ด้วยการเดินไปด้วยเท้านั้น.
ตํปิ, เยหิ สห กติกา กตา, เตหิ สทฺธึ อปุพพฺ ํ อจริมํ คจฺฉนฺโต น อาปชฺชติ ฯ
ภิกษุผู้เดินไปถึงสถานที่แม้นั้น ไม่ก่อนไม่หลัง พร้อมด้วยพวกภิกษุผู้รว่ มกันตั้งข้อกติกาไว้ ไม่ต้องอาบัติ.
เอวํ คจฺฉนฺตา หิ สพฺเพปิ อญฺญมญฺญํ รกฺขนฺติ ฯ
เพราะว่า ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเดินไปอย่างนั้น ยังรักษากันและกันได้แม้ทั้งหมด.
สเจปิ มณฺฑปรุกฺขมูลาทีสุ กิญฺจิ ฐานํ ปริจฺฉินฺทิตฺวา “โย เอตฺถ นิสีทติ วา จงฺกมติ วา, ตํ ‘อรหาติ ชานิสฺสามาติ
ปุปฺผานิ วา ฐเปตฺวา “โย อิมานิ คเหตฺวา ปูชํ กริสฺสติ, ตํ ‘อรหาติ ชานิสฺสามาติอาทินา นเยน กติกา กตา โหติ ฯ
แม้ถ้า(ภิกษุทั้งหลาย) กำหนดสถานที่บางแห่ง บรรดามณฑปและโคนต้นไม้เป็นต้น แล้วตั้งข้อกติกาไว้โดยนัยเป็นต้นว่า
“พวกเราจักรู้ภกิ ษุผู้นั่งหรือเดินจงกรมอยูใ่ นที่นี้ว่า ‘เป็นพระอรหันต์”
หรือวางดอกไม้ไว้ (แล้วตั้งข้อกติกาไว้) โดยนัยเป็นต้นว่า
“พวกเราจักทราบภิกษุผู้ถือเอาดอกไม้เหล่านี้แล้วทำการบูชาว่า ‘เป็นพระอรหันต์.”
ตตฺราปิ อิจฺฉาจารวเสน ตถา กโรนฺตสฺส, ปาราชิกเมว ฯ
แม้ใน(ข้อกติกาวัตร)นั้น เมื่อภิกษุทำอยู่เหมือนอย่างนั้น ด้วยอำนาจอิจฉาจาร, เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
สเจปิ อุปาสเกน อนฺตรามคฺเค วิหาโร วา กโต โหติ. จีวราทีนิ วา ฐปิตานิ โหนฺติ.
“เย อรหนฺโต, เต อิมสฺมึ วิหาเร วสนฺตุ จีวราทีนิ จ คณฺหนฺตตู ิ ฯ
ตตฺราปิ อิจฺฉาจารวเสน วสนฺตสฺส วา ตานิ วา คณฺหนฺตสฺส, [619] ปาราชิกเมว ฯ
แม้ถ้าอุบาสกสร้างวิหารไว้ในระหว่างทางก็ดี ตั้งปัจจัยมีจวี รเป็นต้นไว้กด็ ี ด้วยกล่าวว่า
“ขอภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ทั้งหลาย จงพักอยูใ่ นวิหารหลังนี้ และจงถือเอาปัจจัยมีจวี รเป็นต้น.”,
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แม้ใน(ข้อกติกาวัตรที่อุบาสกตั้งไว้)นั้น เมื่อภิกษุพักอยู่ หรือถือเอาปัจจัยมีจีวรเป็นต้นเหล่านั้นด้วยอำนาจอิจฉาจาร,
เป็นปาราชิกเหมือนกัน.
เอตํ ปน อธมฺมกิ ํ กติกวตฺตํ. ตสฺมา น กาตพฺพํ ฯ
แต่วา่ นั่น เป็นกติกาวัตรที่ไม่ชอบธรรม, เพราะเหตุนั้น จึงไม่ควรทำ.
อญฺญํ วา เอวรูปํ อิมสฺมึ เตมาสพฺภนฺตเร สพฺเพ อารญฺญิกา โหนฺตุ ปิณฺฑปาติกงฺคาทิอวเสสธุตงฺคธรา วา
อถวา สพฺเพว ขีณาสวา โหนฺตตู ิเอวมาทิ ฯ
อีกอย่างหนึ่ง (วัตร)อื่นเห็นปานนี้ มีอาทิอย่างนี้ว่า
“ในภายในไตรมาสนี้ ภิกษุทั้งหมดจงเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร หรือว่าทรงไว้ซึ่งธุดงค์ที่เหลือ มีองค์แห่งภิกษุผู้เที่ยว
บิณฑบาตเป็นวัตรเป็นต้น, หรือว่า จงเป็นผู้สิ้นอาสวะหมดทุกรูปด้วยกัน,” ดังนี้ (ชื่อว่าวัตรที่ไม่ชอบธรรม).
นานาเวรชฺชกา หิ ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ ฯ ตตฺถ เกจิ ทุพฺพลา อปฺปตฺถามา เอวรูปํ วตฺตํ อนุปาเลตุํ น สกฺโกนฺติ ฯ
ตสฺมา เอวรูปมฺปิ วตฺตํ น กาตพฺพํ ฯ
แท้จริง ภิกษุทั้งหลาย ผู้อยู่ในชนบทต่างๆ ย่อมประชุมกัน.
บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุบางพวกทุพพลภาพมีกำลังน้อย ย่อมไม่สามารถจะตามรักษาข้อวัตรเห็นปานนั้นได้.
เพราะเหตุนั้น ข้อวัตรแม้เห็นปานนั้น จึงไม่ควรทำ.
“อิมํ เตมาสํ สพฺเพเหว น อุทฺทิสิตพฺพํ น ปริปุจฺฉิตพฺพํ น ปพฺพาเชตพฺพํ มูควตฺตํ คณฺหิตพฺพํ
พหิ สีมฏฺฐสฺสาปิ สงฺฆลาโภ ทาตพฺโพติเอวมาทิกํ ปน น กาตพฺพเมว ฯ
และ(ข้อวัตร)มีอาทิอย่างนีว้ า่ “ตลอดไตรมาสนี้ ภิกษุหมดทุกรูปด้วยกัน ไม่พงึ แสดง(ธรรม) ไม่พงึ เรียน(ธรรม) ไม่พงึ ให้บรรพชา,
แต่ควรเรียนเอามูควัตร ควรให้ลาภสงฆ์แม้แก่ภิกษุผู้อยู่ภายนอกสีมาด้วย” ดังนี้ ก็ไม่ควรทำเหมือนกัน.
[เรื่องพระมหาโมคคัลลานะเห็นอัฏฐิกสังขลิกเปรต]
ลกฺขณสํยุตฺเต ยฺวายํ “อายสฺมา จ ลกฺขโณติ ลกฺขณตฺเถโร วุตโฺ ต, เอส “ชฏิลสหสฺสสฺส อพฺภนฺตโร
เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทาย อุปสมฺปนฺโน อาทิตตฺ ปริยายาวสาเน อรหตฺตํ ปตฺโต เอโก มหาสาวโกติ เวทิตพฺโพ ฯ
พระลักขณะเถระ ที่(พระธรรมสังคาหกาจารย์)กล่าวไว้ในลักขณะสังยุตว่า “อายสฺมา จ ลกฺขโณ๑,” เป็นต้นนี้
บัณฑิตพึงทราบว่า “มีอยู่ภายในแห่งภิกษุชฎิลพันองค์ อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา
ได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ ในที่สดุ แห่งอาทิตตปริยายสูตร เป็นพระมหาสาวกองค์หนึ่ง .”
ยสฺมา ปเนส ลกฺขณสมฺปนฺเนน สพฺพาการปริปูเรน พฺรหฺมสเมน อตฺตภาเวน สมนฺนาคโต ตสฺมา “ลกฺขโณติ สงฺขฺย ํ คโต ฯ
ก็เพราะท่านองค์นี้ ประกอบด้วยอัตตภาพเหมือนพรหม สมบูรณ์ด้วยลักษณะ เต็มเปี่ยมด้วยอาการทุกอย่าง
ฉะนั้น ท่านจึงถึงความนับว่า “ลักขณะ”.
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ปน ปพฺพชิตทิวสโต สตฺตเม ทิวเส อรหตฺตํ ปตฺโต ทุติโย อคฺคสาวโก ฯ
ส่วนพระมหาโมคคัลลานเถระ เป็นพระอัครสาวกที่ ๒ ได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ ในวันที่ ๗ แต่วันทีท่ ่านบวชแล้ว .
๑ สํ. นิทาน. ๑๖/๒๖๘.
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“สิตํ ปาตฺวากาสีติ มนฺทหสิกํ ปาตุํ อกาสิ ฯ “ปกาสยิ ทสฺเสสีติ วุตฺตํ โหติ ฯ
สองบทว่า สิตํ ปาตฺวากาสิ ความว่า พระมหาโมคคัลลานเถระได้ทำการยิ้มน้อยๆ ให้ปรากฏ.
มีคำอธิบายว่า “ประกาศ คือแสดง.”
“กึ ปน ทิสวฺ า เถโร สิตํ ปาตฺวากาสีติ ฯ
ถามว่า “ก็พระเถระเห็นอะไร จึงได้ทำการแย้มให้ปรากฏ?”
“อุปริ ปาลิยํ อาคตํ อฏฺฐิกสงฺขลิกํ เอกํ เปตโลเก นิพฺพตฺตสตฺตํ ทิสฺวา ฯ
แก้ว่า “(พระเถระ)เห็นสัตว์ผู้เกิดอยูใ่ นเปตโลกตนหนึ่ง มีแต่ร่างกระดูก ซึ่งมาแล้วในบาลีข้างหน้า.”
ตญฺจ โข ทิพฺเพน จกฺขุนา น ปสาทจกฺขุนา ฯ
ก็แล (การเห็นสัตว์ตน)นั้น เห็นได้ดว้ ยทิพยจักษุ ไม่ใช่เห็นด้วยจักษุประสาท.
ปสาทจกฺขุสฺส หิ เอเต อตฺตภาวา น อาปาถํ อาคจฺฉนฺติ ฯ
จริงอยู่ อัตตภาพเหล่านั้นหาได้มาสู่คลองแห่งจักษุประสาทไม่.
เอวรูปํ ปน อตฺตภาวํ [620] ทิสวฺ า, การุญฺเญ กตฺตพฺเพ, กสฺมา สิตํ ปาตฺวากาสีติ ฯ
ถามว่า “ก็พระเถระเห็นอัตตภาพมีรูปอย่างนั้นแล้ว เพราะเหตุไรจึงได้ทำการแย้มให้ปรากฏ ในเมื่อควรทำความกรุณาเล่า?”
อตฺตโน จ พุทธฺ ญาณสฺส จ สมฺปตฺติสมนุสฺสรณโต ฯ
แก้ว่า “เพราะท่านอนุสรณ์ถึงสมบัติของตน และพระญาณของพระพุทธเจ้าด้วย.”
ตํ หิ ทิสฺวา เถโร “อทิฏฺฐสจฺเจน นาม ปุคฺคเลน ปฏิลภิตพฺพา เอวรูปา อตฺตภาวา. มุตฺโต อหํ. ลาภา วต เม. สุลทฺธํ วต เมติ
อตฺตโน จ สมฺปตฺตึ อนุสสฺ ริตวฺ า “อโห พุทธฺ สฺส ภควโต ญาณสมฺปตฺติ, โย กมฺมวิปาโก ภิกขฺ เว อจินเฺ ตยฺโย น จินเฺ ตตพฺโพติ เทเสสิ.
ปจฺจกฺขํ วต กตฺวา พุทธฺ า เทเสนฺติ. สุปฏิวทิ ธฺ า พุทธฺ านํ ธมฺมธาตูติ เอวํ พุทธฺ ญาณสมฺปตฺตญ
ิ จฺ สริตวฺ า สิตํ ปาตฺวากาสีติ ฯ
แท้จริง พระเถระเห็นเปรตตนนัน้ แล้ว ได้อนุสรณ์ถงึ สมบัตขิ องตนว่า “อัตตภาพเห็นปานนี้ อันบุคคลผูช้ อ่ื ว่ายังไม่เห็นสัจจะพึงได้.
เราพ้นแล้ว(จากอัตตภาพเช่นนั้น). เป็นลาภของเราหนอ! เราได้ดีแล้วหนอ!”
และได้ระลึกถึงสมบัติแห่งพระพุทธญาณอย่างนี้วา่ “ญาณสมบัติของพระผู้มีพระภาค ผู้ทรงแสดงว่า ‘ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย!
กรรมวิบาก เป็นอจินไตย อันบุคคลไม่พึงคิด’. น่าอัศจรรย์, พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงแสดงธรรมให้ประจักษ์หนอ!
ธรรมธาตุ อันพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงแทงตลอดดีแล้ว” ดังนี้ จึงได้ทำการแย้มพรายให้ปรากฏ.”
ยสฺมา ปน ขีณาสวา นาม น อการณา สิตํ กโรนฺติ
ตสฺมา ตํ ลกฺขณตฺเถโร ปุจฺฉิ “โก นุโข อาวุโส โมคฺคลฺลาน เหตุ โก ปจฺจโย สิตสฺส ปาตุกมฺมายาติ ฯ
ก็ธรรมดาว่า พระขีณาสพทั้งหลาย ไม่ทำการแย้มพรายให้ปรากฏเพราะไม่มีเหตุ
เพราะฉะนั้น พระลักขณเถระจึงถาม(พระมหาโมคคัลลานเถระ)นั้นว่า
“ดูก่อนอาวุโส โมคคัลลานะ! อะไรหนอเป็นเหตุ? อะไรหนอเป็นปัจจัย แห่งการทำการแย้มพรายให้ปรากฏ?”
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เถโร ปน ยสฺมา, เยหิ อยํ อุปฺปตฺติ สามํ อทิฏฺฐา, เต ทุสฺสทฺธาปยา โหนฺติ
ตสฺมา ภควนฺตํ สกฺขึ กตฺวา พฺยากาตุกามตาย “อกาโล โข อาวุโสติอาทิมาห ฯ
แต่พระเถระกล่าวตอบว่า “อาวุโส ลักขณะ! ยังไม่เป็นกาลสมควรแล” เป็นต้น
โดยเหตุที่ทา่ นมีความประสงค์จะให้พระผู้มพี ระภาคเป็นพยานเสียก่อน จึงพยากรณ์
เพราะเหตุว่า (ภิกษุทั้งหลาย) ผู้ที่ยังมิได้เห็นความอุบัติขึ้นนี้ดว้ ยตนเองแล้ว จะบังคับให้เชื่อได้โดยยาก.
ตโต ภควโต สนฺติเก ปุฏฺโฐ “อิธาหํ อาวุโสติอาทินา นเยน พฺยากาสิ ฯ
ภายหลังแต่นั้น พระมหาโมคคัลลานเถระ ถูกพระลักขณเถระถามในสำนักพระผู้มีพระภาค จึงได้พยากรณ์ โดยนัยมีอาทิว่า
อิธาหํ อาวุโส.
ตตฺถ “อฏฺฐกิ สงฺขลิกนฺติ เสตํ นิมฺมํสโลหิตํ อฏฺฐกิ สงฺฆาฏํ ฯ
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อฏฺฐกิ สงฺขลิกํ ได้แก่ ผู้มีแต่ร่างกระดูก ซึ่งมีสีขาว ไม่มีเนื้อและโลหิต.
“คิชฺฌาปิ กงฺกาปิ กุลลาปีติ เอเตปิ ยกฺขคิชฺฌา เจว ยกฺขกงฺกา จ ยกฺขกุลลา จ ปจฺเจตพฺพา ฯ
แร้งยักษ์ เหยี่ยวยักษ์ และนกตะกรุมยักษ์ แม้เหล่านี้ พึงทราบว่า “แร้งบ้าง เหยี่ยวบ้าง นกตระกรุมบ้าง.”
ปากติกานํ ปน คิชฺฌาทีนํ อาปาถมฺปิ เอตํ รูปํ นาคจฺฉติ ฯ
ก็รูปนั้น ไม่มาแม้สู่คลอง(แห่งจักษุ) ของฝูงแร้งเป็นต้นตามปกติ.
“อนุปติตฺวา อนุปติตวฺ าติ อนุพนฺธติ ฺวา อนุพนฺธิตฺวา ฯ
สองบทว่า อนุปติตฺวา อนุปติตวฺ า ได้แก่ พากันติดตามไปแล้วๆ.
“วิตุเทนฺตีติ วินิวชิ ฺฌิตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ “วิตุทนฺตตี ิ วา ปาโฐ ฯ อสิธารูปเมหิ ติขิเณหิ โลหตุณเฺ ฑหิ วิชฺฌนฺตีติ อตฺโถ ฯ
บทว่า วิตุเทนฺติ ได้แก่ จิกแล้วบินไป. อีกอย่างหนึ่ง ปาฐะว่า วิตุทนฺติ ก็มี.
อธิบายว่า “ย่อมสับจิก ด้วยจะงอยปากซี่โลหะที่คมกริบ เปรียบด้วยคมดาบ.”
“สา สุทํ อฏฺฏสฺสรํ [621] กโรตีติ เอตฺถ “สุทนฺติ นิปาโต ฯ “สา อฏฺฐิกสงฺขลิกา อฏฺฏสฺสรํ อาตุรสฺสรํ กโรตีติ อตฺโถ ฯ
ศัพท์ว่า สุทํ ในคำว่า สา สุทํ อฏฺฏสฺสรํ กโรติ นี้ เป็นนิบาต.
อธิบายว่า “อัฏฐิกสังขลิกเปรตตนนั้น ย่อมทำเสียงร้องครวญคราง คือ เสียงโอดครวญ.
อกุสลวิปากานุภวนตฺถํ กิร โยชนปฺปมาณาปิ ตาทิสา อตฺตภาวา นิพฺพตฺตนฺติ ปสาทุสฺสทา จ โหนฺติ ปกฺกคณฺฑสทิสา ฯ
ตสฺมา สา อฏฺฐิกสงฺขลิกา พลวเวทนาตุรา ตาทิสํ สรมกาสีติ ฯ
ได้ยินว่า อัตตภาพเช่นนั้น แม้มีประมาณตั้งโยชน์หนึ่ง ย่อมเกิดขึ้น และมีประสาททีพ่ องขึ้น เป็นเช่นกับหัวฝีที่งอมแล้ว
เพื่อตามเสวยผลแห่งอกุศล เพราะฉะนั้น อัฏฐิกสังขลิก(เปรต)ตนนั้น เดือดร้อนเพราะเวทนาที่มีกำลัง จึงได้ทำเสียงเช่นนั้นแล.
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เอวญฺจ วตฺวา ปุน อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
“วฏฺฏคามิสตฺตา นาม เอวรูปา อตฺตภาวา น มุจฺจนฺตตี ิ สตฺเตสุ การุญฺญํ ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนํ ธมฺมสํเวคํ ทสฺเสนฺโต
“ตสฺส มยฺหํ อาวุโส เอตทโหสิ “อจฺฉริยํ วต โภติอาทิมาห ฯ
ก็แล ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว เมื่อจะแสดงย้ำธรรมสังเวชซึ่งเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความกรุณา ในสัตว์ทั้งหลายว่า “ขึ้นชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ไปในวัฏฏะ ย่อมไม่พ้นจากอัตตภาพเห็นปานนี้ไปได้”
จึงกล่าวคำเป็นต้นว่า “ดูก่อนอาวุโส! เรานั้นได้มีความคิดเช่นนี้ว่า ‘ท่านผู้เจริญ! น่าอัศจรรย์จริงหนอ” ดังนี้.
“ภิกฺขู อุชฺฌายนฺตีติ เยสํ สา เปตุปฺปตฺติ อปจฺจกฺขา, เต อุชฺฌายนฺติ ฯ
สองบทว่า ภิกฺขู อุชฺฌายนฺติ ความว่า
ความอุบัติขึ้นแห่งเปรตนั้น ไม่เห็นประจักษ์แก่ภิกษุเหล่าใด, ภิกษุเหล่านั้นพากันโพนทะนา.
ภควา ปน เถรสฺส อานุภาวํ ปกาเสนฺโต “จกฺขุภูตา วต ภิกฺขเว สาวกา วิหรนฺตีติอาทิมาห ฯ
ส่วนพระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงประกาศอานุภาพของพระเถระ จึงตรัสพระดำรัสว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! สาวกทั้งหลายเป็นผู้มีจักษุอยู่หนอ” เป็นต้น.
ตตฺถ จกฺขุ ภูตํ ชาตมุปฺปนฺนํ เตสนฺติ จกฺขุภูตา ฯ
ในบทเหล่านั้น (สาวกทั้งหลาย) ชื่อว่าเป็นผู้มีจักษุ เพราะอรรถว่าสาวกเหล่านั้นมีจักษุเป็นแล้ว เกิดแล้ว อุบัติแล้ว.
ภูตจกฺขุกา อุปฺปนฺนจกฺขุกา จกฺขุํ อุปฺปาเทตฺวา วิหรนฺตตี ิ อตฺโถ ฯ
ความว่า “เป็นผู้มีจักษุเป็นแล้ว คือมีจักษุเกิดแล้ว ยังจักษุให้เกิดขึ้นแล้วอยู่.”
ทุติเย ปเทปิ เอเสว นโย ฯ
แม้ในบทที่ ๒ ก็นัยนี้เหมือนกัน.
“ยตฺร หิ นามาติ เอตฺถ “ยตฺราติ การณวจนํ ฯ
คำว่า ยตฺร ซึ่งมีอยู่ในคำว่า ยตฺร หิ นาม นี้ เป็นคำระบุถึงเหตุ.
ตตฺรายมตฺถโยชนา “ยสฺมา นาม สาวโกปิ เอวรูปํ ญสฺสติ วา ทกฺขิสฺสติ วา สกฺขึ วา กริสฺสติ
ตสฺมา อโวจุมฺหา ‘จกฺขุภูตา วต ภิกฺขเว สาวกา วิหรนฺติ. ญาณภูตา วต ภิกฺขเว สาวกา วิหรนฺตตี ิ ฯ
ใน(คำว่า จกฺขุภูตา เป็นต้น)นั้น มีการประกอบเนื้อความดังต่อไปนี้: เพราะเหตุว่า แม้สาวกจักรู้ หรือจักเห็น หรือจักทำอัตตภาพเห็นปานนี้ ให้เป็นพยานได้. ฉะนั้น เราจึงได้กล่าวว่า
‘ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! สาวกทั้งหลาย เป็นผู้มีจักษุอยู่หนอ. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! สาวกทั้งหลายเป็นผู้มีญาณอยู่หนอ” ดังนี้.
“ปุพฺเพว เม โส ภิกฺขเว สตฺโต ทิฏฺโฐติ “โพธิมณฺเฑ สพฺพญฺญตุ ญฺญาณปฏิเวเธน อปฺปมาเณสุ จกฺกวาเฬสุ อปฺปมาเณ
สตฺตนิกาเย ภวคติฐิตินวิ าเส จ ปจฺจกฺขํ กโรนฺเตน มยา ปุพฺเพว โส สตฺโต ทิฏฺโฐติ วทติ ฯ
ข้อว่า ปุพฺเพว เม โส ภิกฺขเว สตฺโต ทิฏฺโฐ มีความว่า (พระผู้มีพระภาค) ตรัสว่า “เราได้แทงตลอดสัพพัญญุตญาณ
ณ โพธิมัณฑ์ ทำหมู่สตั ว์ และภพ คติ ฐิติ และนิวาส หาประมาณมิได้ ในจักรวาลทั้งหลายหาประมาณมิได้ ให้ประจักษ์อยู่
ได้เห็นสัตว์นั้นแล้วในกาลก่อนแล.”
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“โคฆาตโกติ คาโว วธิตฺวา อฏฺฐิโต มํสํ [622] โมเจตฺวา วิกฺกีณติ ฺวา ชีวิตกปฺปนกสตฺโต ฯ
บทว่า โคฆาตโก ความว่า เป็นสัตว์ผู้ฆ่าโคทั้งหลาย แล้วปล้อนเนื้อออกจากกระดูกขายเลี้ยงชีวติ .
“ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสนาติ ตสฺเสว นานาเจตนาหิ อายูหิตสฺส อปราปริยกมฺมสฺส ฯ
หลายบทว่า ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน ความว่า แห่งอปราปรเวทนียกรรมอันเจตนาต่างๆ ประมวลมาแล้วนั้นแล.
ตตฺร หิ ยาย เจตนาย นรเก ปฏิสนฺธิ ชนิตา, ตสฺสา วิปาเก ปริกฺขีเณ,
อวเสสกมฺมํ วา กมฺมนิมิตตฺ ํ วา อารมฺมณํ กตฺวา ปุน เปตาทีสุ ปฏิสนฺธิ นิพฺพตฺตติ.
ตสฺมา สา ปฏิสนฺธิ กมฺมสภาคตาย วา อารมฺมณสภาคตาย วา “ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสโสติ วุจฺจติ ฯ
จริงอยู่ บรรดา(เจตนา)เหล่านั้น ปฏิสนธิในนรกอันเจตนาใดให้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อวิบากแห่งเจตนาดวงนั้น สิ้นไปแล้ว,
ปฏิสนธิในเปรตเป็นต้น ย่อมบังเกิดอีก. เพราะทำกรรมที่เหลือ หรือกรรมนิมิตให้เป็นอารมณ์. เพราะเหตุนั้น ปฏิสนธินั้น
ท่านจึงเรียกว่า “วิบากที่เหลือแห่งกรรมนั้นนั่นเอง” เพราะมีสว่ นเสมอด้วยกรรม หรือเพราะมีส่วนเสมอด้วยอารมณ์.
อยญฺจ สตฺโต เอวํ อุปฺปนฺโน ฯ
ก็สัตว์นี้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้.
เตนาห “ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสนาติ ฯ
เพราะเหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคจึงตรัสว่า “ด้วยวิบากยังเหลืออยู่แห่งกรรมนั้นนั่นเอง.”
ตสฺส กิร นรกา จวนกาเล นิมฺมํสกตานํ คุนฺนํ อฏฺฐิราสิ เอว นิมิตตฺ ํ อโหสิ.
โส ปฏิจฺฉนฺนมฺปิ ตํ กมฺมํ วิญฺญูนํ ปากฏํ วิย กโรนฺโต อฏฺฐิกสงฺขลิกเปโต ชาโต ฯ
ได้ยินว่า ในเวลาเคลื่อนจากนรก สัตว์นั้น ได้มีนิมิต คือกองกระดูกแห่งโคทั้งหลายอันถูกทำไม่ให้มีเนื้อ.
สัตว์นั้น เมื่อจะทำกรรมนั้น แม้ที่ปกปิด ให้เป็นดุจปรากฏแก่วิญญูชนทั้งหลาย จึงเกิดเป็นอัฏฐิกสังขลิกเปรต.
[เรื่องมังสเปสีเปรต]
มํสเปสีวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องมังสเปสีเปรต (มีวินิจฉัยดังนี้):โคฆาตโก มํสเปสิโย กตฺวา สุกฺขาเปตฺวา วลฺลูรวิกฺกเยน อเนกานิ วสฺสานิ ชีวิตํ กปฺเปสิ ฯ
(มังสเปสีเปรตนั้น) เป็นคนฆ่าโค นำชิ้นเนื้อตากให้แห้งแล้ว เลี้ยงชีวิตด้วยการขายเนื้อแห้งหลายปี.
เตนสฺส นรกา จวนกาเล มํสเปสีเยว นิมิตฺตํ อโหสิ ฯ โส มํสเปสีเปโต ชาโต ฯ
ด้วยเหตุนั้น เวลาเคลื่อนจากนรก เขาจึงได้มีนิมิต คือชิ้นเนื้อนั่นเอง. เขาจึงเกิดเป็นมังสเปสีเปรต.
[เรื่องมังสปิณฑเปรต]
มํสปิณฺฑวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องมังสปิณฑเปรต (มีวินิจฉัยดังนี้):-
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โส สากุณิโก สกุเณ คเหตฺวา วิกกฺ ีณกาเล นิปฺปกฺขจมฺเม มํสปิณฺฑมตฺเต กตฺวา วิกกฺ ีณนฺโต ชีวิตํ กปฺเปสิ ฯ
มังสปิณฑเปรตนั้นเป็นนายพรานนก จับนกได้แล้ว
เวลาขาย ได้ทำการถอนขนปีกและหนังออกหมด ให้เป็นเพียงก้อนเนื้อแล้ว ขายเลี้ยงชีวติ .
เตนสฺส นรกา จวนกาเล มํสปิณฺโฑว นิมิตฺตํ อโหสิ ฯ โส มํสปิณฺฑเปโต ชาโต ฯ
ด้วยเหตุนั้นเวลาเคลื่อนจากนรก เขาจึงได้มีนิมิต คือก้อนเนื้อเท่านั้น. เขาจึงเกิดเป็นมังสปิณฑเปรต.
[เรื่องนิจฉวีเปรต]
นิจฺฉวิวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องนิจฉวีเปรต (มีวินิจฉัยดังนี้):ตสฺส โอรพฺภิกสฺส เอฬเก วธิตฺวา นิจฺจมฺเม กตฺวา กปฺปิตชีวติ สฺส ปุริมนเยเนว นิจฺจมฺมํ เอฬกสรีรํ นิมิตตฺ ํ อโหสิ ฯ
(นิจฉวีเปรตนั้น) เป็นคนฆ่าแพะ ฆ่าแพะแล้วถลกหนัง เลี้ยงชีวติ จึงได้มีนิมิตคือร่างแพะปราศจากหนัง ตามนัยก่อนนั่นแล.
โส นิจฺฉวิเปโต ชาโต ฯ
เขาจึงได้เกิดเป็นนิจฉวีเปรต.
[เรื่องอสิโลมเปรต]
อสิโลมวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องอสิโลมเปรต (มีวินิจฉัยดังนี้):โส สูกริโก๑ ทีฆรตฺตํ นิวาปวุฏฺเฐ สูกเร [623] อสินา วธิตวฺ า ทีฆรตฺตํ ชีวิตํ กปฺเปสิ ฯ
(อสิโลมเปรต)นัน้ เป็นคนฆ่าสุกร ใช้ดาบฆ่าสุกรทัง้ หลายอันตนปรนปรือด้วยเหยือ่ สิน้ กาลนานแล้วเลีย้ งชีวติ มาตลอดราตรีนาน.
ตสฺส อุกฺขิตฺตาสิกภาโว ว นิมิตตฺ ํ อโหสิ ฯ ตสฺมา อสิโลมเปโต ชาโต ฯ
เขาจึงได้มีนิมิต คือภาวะของคนที่เงื้อดาบขึ้น. ฉะนั้น เขาจึงเกิดเป็นอสิโลมเปรต.
[เรื่องสัตติโลมเปรต]
สตฺติโลมวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องสัตติโลมเปรต พึงทราบวินิจฉัยต่อไป:โส มาควิโก เอกํ มิคญฺจ สตฺติญฺจ คเหตฺวา วนํ คนฺตวฺ า ตสฺส มิคสฺส สมีปํ อาคตาคเต มิเค สตฺติยา วิชฺฌิตวฺ า มาเรสิ ฯ
(สัตติโลมเปรต)นั้น เป็นคนล่าเนื้อ พาเอาเนื้อตัวหนึ่งและถือหอกเล่มหนึ่ง
ไปป่าแล้ว ใช้หอกแทงเนื้อที่พากันมาสู่ที่ใกล้เนื้อนั้นให้ตาย.
ตสฺส สตฺติยา วิชฺฌนภาโวเยว นิมิตตฺ ํ อโหสิ ฯ ตสฺมา สตฺติโลมเปโต ชาโต ฯ
เขาจึงได้มีนิมิตคือภาวะที่ใช้หอกแทง. ฉะนั้น เขาจึงเกิดเป็นสัตติโลมเปรต.
๑ โสกริโก ฯ
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[เรื่องอุสุโลมเปรต]
อุสุโลมวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องอุสุโลมเปรต พึงทราบวินิจฉัยต่อไป:“การณิโกติ ราชาปราธิเก อเนกาหิ การณาหิ ปีเฬตฺวา อวสาเน กณฺเฑน วิชฺฌติ ฺวา มารณปุริโส ฯ
บทว่า การณิโก ความว่า เป็นบุรษุ ผูเ้ บียดเบียนพวกคนผูผ้ ดิ ต่อพระราชา ด้วยเหตุทง้ั หลายเป็นอันมาก ลงท้ายใช้ลกู ศรยิงให้ตาย.
โส กิร “อมุกสฺมึ ปเทเส วิทฺโธ มรตีติ ญตฺวา ว วิชฺฌติ ฯ
ได้ยินว่า เขาทราบก่อนว่า “คนถูกยิงส่วนโน้น จึงจะตาย” ดังนี้ แล้วจึงยิง.
ตสฺเสว ชีวิตํ กปฺเปตฺวา นรเก อุปฺปนฺนสฺส ตโต วิปากาวเสเสน อิธูปปตฺตกิ าเล อุสุนา วิชฺฌนภาโวเยว นิมิตตฺ ํ อโหสิ ฯ
เขานั่นเองเลี้ยงชีวติ แล้วบังเกิดในนรก ในเวลาเกิดในเปรตวิสัยนี้ ได้มีนิมติ คือภาวะที่ใช้ศรยิง ด้วยวิบากที่ยังเหลือจากนรกนั้น .
ตสฺมา อุสุโลมเปโต ชาโต ฯ
ฉะนั้น เขาจึงเกิดเป็นอุสุโลมเปรต.
[เรื่องสูจิโลมเปรต]
สูจิโลมวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องสูจิโลมเปรต พึงทราบวินิจฉัยต่อไป:“สารถีติ อสฺสทมโก ฯ “โคทมโกติปิ กุรุนฺทฏฺฐกถายํ วุตตฺ ํ ฯ
บทว่า สารถิ คือ เป็นคนฝึกม้า. ในอรรถกถากุรุนที ท่านกล่าวว่า “เป็นคนฝึกโค” ดังนี้บ้าง.
ตสฺส ปโฏทสูจิยา วิชฺฌนภาโวเยว นิมิตตฺ ํ อโหสิ ฯ ตสฺมา สูจิโลมเปโต ชาโต ฯ
เขาได้มีนิมติ คือภาวะที่แทงด้วยเข็มปฏัก. เขาเกิดเป็นสูจิโลมเปรต.
[เรื่องสูจิโลมเปรตที่ ๒]
ทุติยสูจิโลมวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องสูจิโลมเปรตเรื่องที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยต่อไป:“สูจิโกติ เปสุญฺญการโก ฯ
บทว่า สูจิโก คือ เป็นคนทำการส่อเสียด.
โส กิร มนุสฺเส อญฺญมญฺญญฺจ ภินฺทิ ราชกุเล จ “อิมสฺส อิม๑ํ นาม อตฺถิ. อิมินา อิทนฺนาม กตนฺติ สูเจตฺวา
สูเจตฺวา อนยพฺยสนํ ปาเปสิ ฯ
ได้ยินว่า เขาทำลายมนุษย์ทั้งหลายและพวกเดียวกัน และยุยงในราชตระกูลว่า “คนนี้ มีความผิดชื่อนี้. คนนี้ทำผิดชื่อนี้” ดังนี้,
ครั้นยุยงแล้ว ทำให้ถึงความพินาศวอดวาย.
๑ อิทํ ฯ
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ตสฺมา, ยถา เตน สูเจตฺวา มนุสฺสา ภินฺนา, ตถา สูจีหิ เภทนทุกฺขํ ปจฺจนุโภตุํ กมฺมเมว นิมติ ฺตํ กตฺวา สูจิโลมเปโต ชาโต ฯ
ฉะนั้น เขาจึงเกิดเป็นสูจิโลมเปรต เพราะทำนิมิต คือ กรรมเพือ่ การเสวยทุกข์จากการทำลายด้วยเข็มทั้งหลาย
เหมือนอย่างทีเ่ ขาทิ่มแทงทำลายพวกมนุษย์ฉะนั้น.
[เรื่องอัณฑภารเปรต]
อณฺฑภารวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องเปรตแบกลูกอัณฑะ พึงทราบวินิจฉัยต่อไป:“คามกูโฏติ วินิจฺฉยามจฺโจ ฯ
บทว่า คามกูโฏ คือ เป็นอมาตย์ผตู้ ัดสินความ.
ตสฺส กมฺมสภาคตาย กุมฺภมตฺตา [624] มหาฆฏปฺปมาณา อณฺฑา อเหสุํ ฯ
สัตว์นั้นได้มีอัณฑะเท่าหม้อ คือ มีขนาดเท่าหม้อใหญ่ เพราะมีส่วนเสมอด้วยกรรม.
โส หิ ยสฺมา รโหปฏิจฺฉนฺเน ฐาเน ลญฺจํ คเหตฺวา กูฏวินิจฺฉเยน ปากฏํ โทสํ กโรนฺโต สามิเก อสฺสามิเก อกาสิ
ตสฺมาสสฺส รหสฺสํ องฺคํ ปากฏํ นิพพฺ ตฺตํ ฯ
ด้วยว่า สัตว์นั้น เพราะเหตุทรี่ ับสินบนในสถานที่ลับปกปิด เมื่อจะทำโทษให้ปรากฏ ด้วยการตัดสินความโกง
ได้กระทำพวกเจ้าของไม่ให้เป็นเจ้าของ. เพราะฉะนั้น อวัยวะลับของสัตว์นั้น จึงบังเกิดปรากฏ.
ยสฺมา ทณฺฑํ ปฏฺฐเปนฺโต ปเรสํ อสยฺหภารํ อาโรเปสิ ตสฺมาสฺส รหสฺสํ องฺคํ อสยฺหภาโร หุตวฺ า นิพฺพตฺตํ ฯ
เพราะเหตุที่สตั ว์นั้น เมื่อเริ่มตั้งอาญา ได้ยกของหนักอันไม่ควรจะทนได้ ให้แก่ชนเหล่าอื่น.
เพราะฉะนั้น อวัยวะลับของสัตว์นั้น จึงบังเกิดเป็นของหนักอันไม่ควรจะทน.
ยสฺมา, ยสฺมึ ฐาเน ฐิเตน สเมน ภวิตพฺพํ, ตสฺมึ ฐตฺวา วิสโม อโหสิ ตสฺมาสฺส รหสฺสงฺเค วิสมา นิสชฺชา อโหสีติ ฯ
เพราะเหตุที่สตั ว์นั้นดำรงอยู่ในตำแหน่งใด ควรจะเป็นผู้สม่ำเสมอ, แต่ดำรงอยู่ในตำแหน่งนั้นแล้ว หาได้เป็นผู้สม่ำเสมอไม่.
ฉะนั้นสัตว์นั้น จึงได้มีการนั่งไม่สม่ำเสมอบนอวัยวะลับ.
[เรื่องปรทาริกเปรต]
ปารทาริกวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องเปรตผิดเมียท่าน (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้):โส สตฺโต ปรสฺส รกฺขิตโคปิตํ สสฺสามิกํ ผสฺสํ ผุสนฺโต มีฬฺหสุเขน กามสุเขน จิตตฺ ํ รมยิตวฺ า
กมฺมสภาคตาย คูถผสฺสํ ผุสนฺโต ทุกฺขมนุภวิตุํ ตตฺถ นิพฺพตฺโต ฯ
สัตว์นั้นเมื่อสัมผัสผัสสะที่มีเจ้าของที่เขาคุ้มครองรักษาแล้วของคนอื่น
ยังจิตให้รื่นรมย์ด้วยความสุขในกามอันเป็นความสุขในอุจจาระ
จึงบังเกิดในเปรตวิสัยนั้น เพื่อจะสัมผัสผัสสะ เป็นคูถ เสวยทุกข์ เพราะมีส่วนเสมอด้วยกรรม.
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[เรื่องเปรตพราหมณ์ชั่ว]
ทุฏฺฐพฺราหฺมณวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องพราหมณ์ชวั่ (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้)๑:ยสฺมา มาตุคาโม นาม อตฺตโน ผสฺเส อนิสฺสโร. สา จ ตํ สามิกสฺส สนฺตกํ ผสฺสํ เถเนตฺวา ปเรสํ อภิรตึ อุปฺปาเทสิ,
ตสฺมา กมฺมสภาคตาย สุขสมฺผสฺสํ ธํสติ ฺวา ทุกฺขสมฺผสฺสํ อนุภวิตุํ นิจฺฉวิตฺถี หุตฺวา อุปฺปนฺนา ฯ
เพราะชื่อว่า มาตุคาม ไม่เป็นอิสระในผัสสะของตน, แต่หญิงนั้นขโมยผัสสะของสามีนั้น ยังความอภิรมย์ให้เกิดแก่คนเหล่าอื่น.
ฉะนั้น จึงได้บังเกิดเป็นหญิงเปรตปราศจากผิว เพื่อกำจัดสัมผัสเป็นสุขนั้นเสียแล้ว เสวยสัมผัสเป็นทุกข์
เพราะมีส่วนเสมอด้วยกรรม.
[เรื่องมังคุลีหญิงเปรต]
มงฺคุฬติ ฺถีวตฺถุสฺมึ ฯ “มงฺคฬุ ินฺติ วิรูปํ ทุทฺทสิกํ วิภจฺฉํ ฯ
ในเรื่องมังคุลีหญิงเปรต (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้):- บทว่า มงฺคุฬึ ได้แก่ มีรูปผิดไป คือ มองดูน่าชัง น่าเกลียด.
สา กิร อิกฺขณิกากมฺมํ ยกฺขทาสีกมฺมํ กโรนฺตี “อิมินา จ อิมินา จ เอวํ พลิกมฺเม กเต, อยนฺนาม ตุมฺหากํ วุฑฺฒิ ภวิสฺสตีติ
มหาชนสฺส คนฺธปุปฺผาทีนิ วญฺจนาย คเหตฺวา มหาชนํ ทุทฺทิฏฺฐึ มิจฺฉาทิฏฺฐึ คณฺหาเปสิ ฯ
ได้ยินว่า หญิงนั้นทำหน้าที่เป็นแม่มด คือหน้าที่เป็นทาสีของยักษ์ กล่าวว่า
“เมื่อทำพลีกรรมอย่างนี้ ด้วยสิ่งนี้และสิ่งนี้ ความเจริญของพวกท่าน ชื่อนี้จักมี” ดังนี้
แล้วถือเอาของหอมและดอกไม้เป็นต้น ของมหาชนด้วยการล่อลวงยังมหาชนให้ยึดถือมิจฉาทิฏฐิ อันเป็นทิฏฐิชั่ว .
ตสฺมา ตาย กมฺมสภาคตาย คนฺธปุปฺผาทีนํ เถนิตตฺตา ทุคฺคนฺธา
ทุทฺทสฺสนสฺส คาหิตตฺตา ทุทฺทสิกา วิรูปา วิภจฺฉา หุตวฺ า นิพฺพตฺตา ฯ
เพราะฉะนั้น หล่อนจึงเกิดเป็นนางเปรตมีกลิ่นเหม็น เพราะขโมยของหอมและดอกไม้เป็นต้น
เป็นนางเปรตมองดูน่าชัง ผิดรูป น่าเกลียด เหตุให้มหาชนยึดถือความเห็นชั่ว เพราะมีส่วนเสมอด้วยกรรมนั้น.
[เรื่องโอกิลินีหญิงเปรต]
โอกิลินิตฺถีวตฺถุสฺมึ ฯ
เรื่องโอกิลินีหญิงเปรต (พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้):“อุปฺปกฺกํ โอกิลินึ โอกีรณินฺติ สา กิร [625] องฺคารจิตฺตเก นิปนฺนา วิปฺผนฺทมานา ปริวตฺตมานา ปจฺจติ
ตสฺมา อุปฺปกฺกา เจว โหติ ขเรน อคฺคินา ปกฺกสรีรา จ โอกิลินี จ กิลินฺนสรีรา จ พินฺทุพินฺทูนิสฺสา สรีรโต ปคฺฆรนฺติ
โอกีรณี จ องฺคารปริกิณฺณา ฯ
ข้อว่า อุปฺปกฺกํโอกิลินึ โอกีรณึ มีความว่า ได้ยินว่า นางเปรตนั้น นอนอยู่บนเชิงตะกอน ถ่านเพลิง ดิ้นพลิกไปมาถูกไฟไหม้.
เพราะฉะนั้น นางจึงเป็นผู้ถูกไฟคลอก มีสรีระสุกด้วยไฟกรด มีน้ำเหงื่อหยด มีสรีระเปียก
คือ หยาดน้ำเหงือ่ ทัง้ หลาย ย่อมหลัง่ ออกจากสรีระของนางเปรตนัน้ และมีถา่ นเพลิงเกลือ่ นกล่น คือ เกลือ่ นกล่นด้วยถ่านเพลิง.
๑ ในเรื่องนี้ ไม่มีอธิบาย อาจจะตกไปก็เป็นได้, เลยไปอธิบายเรื่องหญิงเปรตถัดไป.
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ตสฺสา หิ เหฏฺฐโตปิ กึสุกปุปฺผวณฺณา องฺคารา. อุภยปสฺเสสุปิ อากาสโตปิสฺสา อุปริ องฺคารา ปตนฺติ ฯ
ด้วยว่า ถ่านเพลิงทั้งหลาย มีสดี ังดอกทองกวาว ย่อมตกแม้จากเบื้องล่างของนางเปรตนั้น
ถ่านเพลิงทั้งหลาย ย่อมตกแม้ในข้างทั้ง ๒ แม้จากอากาศในเบื้องบนของนางเปรตนั้น.
เตน วุตฺตํ “อุปฺปกฺกํ โอกิลินึ โอกีรณินฺติ ฯ
ด้วยเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “ถูกไฟคลอก น้ำเหงื่อหยด มีถ่านเพลิงเกลื่อนกล่น.”
สา อิสฺสาปกตา สปตฺตึ องฺคารกฏาเหน โอกีรติ ฯ
นางนั้นเป็นคนขี้หึง เอากระทะถ่านเพลิง ราดหญิงร่วมผัว.
ตสฺส กิร รญฺโญ เอกา นาฏกินี องฺคารกฏาหํ สมีเป ฐเปตฺวา คตฺตโต อุทกญฺจ ปุญฺฉติ ปาณินา จ เสทํ กโรติ ฯ
ได้ยินว่า นางระบำคนหนึ่งของพระราชานั้น วางกระทะถ่านเพลิงไว้ในทีใ่ กล้ เช็ดน้ำจากตัวและอบด้วยฝ่ามือ.
ราชา ตาย สทฺธึ กถญฺจ กโรติ อุปริ ตุฏฺฐาการญฺจ ทสฺเสติ ฯ
พระราชาทรงสนทนากับนางระบำนั้น และทรงแสดงอาการโปรดปรานมากไป.
อคฺคมเหสี ตํ อสหมานา อิสฺสาปกตา หุตฺวา, อจิรปกฺกนฺตสฺส รญฺโญ, ตํ องฺคารกฏาหํ คเหตฺวา ตสฺสา อุปริ องฺคาเร โอกีริ ฯ
พระอัครมเหสีทรงทนดูเหตุการณ์นั้นไม่ไหว ทรงหึง เมื่อพระราชาเสด็จออกไปไม่ทันนาน
ก็ทรงหยิบกระทะถ่านเพลิงนั้น ราดถ่านเพลิงลงเบื้องบนนางระบำนั้น.
สา ตํ กมฺมํ กตฺวา ตาทิสํเยว วิปากํ ปจฺจนุภวิตุํ เปตโลเก นิพพฺ ตฺตา ฯ
พระนางทำกรรมนั้นแล้ว บังเกิดในเปตโลก เพื่อเสวยวิบากเช่นนั้นนั่นแล.
[เรื่องโจรฆาตเปรต]
โจรฆาตวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องโจรฆาตเปรต (พึงทราบวินิจฉัยดังนี)้ :โส รญฺโญ อาณาย ทีฆรตฺตํ โจรานํ สีสานิ ฉินฺทิตฺวา เปตโลเก นิพฺพตฺตนฺโต อสีสกพนฺธํ หุตฺวา นิพพฺ ตฺติ ฯ
(เพชฌฆาตโจร)นัน้ ตัดศีรษะพวกโจรมาช้านาน ตามคำสัง่ ของพระราชา เมือ่ บังเกิดในเปตโลก จึงได้บงั เกิดเป็นตัวกพันธุไ์ ม่มศี รี ษะ.
[เรื่องพระภิกษุเปรตเป็นต้น]
ภิกฺขุวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องภิกษุ (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้):“ปาปภิกฺขูติ ลามกภิกฺขุ ฯ
บทว่า ปาปภิกฺขุ คือเป็นภิกษุลามก.
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โส กิร โลกสฺส สทฺธาเทยฺเย จตฺตาโร ปจฺจเย ปริภุญฺชติ ฺวา กายวจีทวฺ าเรหิ อสญฺญโต ภินฺนาชีโว จิตตฺ เกฬึ กีฬนฺโต วิจริ ฯ
ได้ยินว่า ภิกษุนั้นบริโภคปัจจัย ๔ ทีเ่ ขาถวายด้วยศรัทธาของชาวโลก เป็นผู้ไม่สำรวมทางกายทวารและวจีทวาร
มีอาชีพอันทำลายแล้ว เที่ยวเล่นสนุกสนานตามชอบใจ.
ตโต เอกํ พุทฺธนฺตรํ นิรเย ปจฺจิตวฺ า เปตโลเก นิพพฺ ตฺตนฺโต ภิกฺขุสทิเสเนว อตฺตภาเวน นิพพฺ ตฺติ ฯ
ภายหลังถูกไฟไหม้อยู่ในนรก ตลอดพุทธันดรหนึ่ง เมื่อเกิดในเปตโลก ก็บังเกิดด้วยอัตตภาพเช่นกับภิกษุนั่นแหละ.
ภิกฺขุนีสิกฺขมานาสามเณรสามเณรีวตฺถูสุปิ อยเมว วินิจฺฉโย ฯ
แม้ในเรือ่ งภิกษุณี เรื่องสิกขมานา เรื่องสามเณรเรื่องสามเณรีเปรต ก็วินิจฉัยนี้เหมือนกัน.
[เรื่องแม่น้ำตโปทา]
ตโปทาวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องแม่น้ำตโปทา (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้):“อจฺโฉทโกติ ปสนฺโนทโก ฯ “สีโตทโกติ [626] สีตลูทโก ฯ “สาโตทโกติ มธุโรทโก ฯ
บทว่า อจฺโฉทโก แปลว่า มีน้ำใส. บทว่า สีโตทโก แปลว่า มีน้ำเย็น. บทว่า สาโตทโก แปลว่า มีน้ำรสอร่อย.
“เสโตทโกติ ปริสทุ ฺโธทโก นิสฺเสวาลปณกกทฺทโม ฯ
บทว่า เสโตทโก แปลว่า มีน้ำบริสทุ ธิ์ คือไม่มีสาหร่าย แหนและเปือกตม.
“สุติฏฺโฐติ๑ สุนฺทเรหิ ติฏฺเฐหิ๒ อุปปนฺโน ฯ
บทว่า สุติฏฺโฐ คือ เข้าถึงแล้วด้วยท่าทั้งหลายที่ดี.
“รมณีโยติ รติชนโก ฯ
บทว่า รมณีโย แปลว่า น่าให้เกิดความยินดี.
“จกฺกมตฺตานีติ รถจกฺกปฺปมาณานิ ฯ
บทว่า จกฺกมตฺตานิ แปลว่า มีประมาณเท่าล้อรถ.
“กุฏฺฐิตา๓ สนฺทตีติ ตตฺตา สนฺตตฺตา หุตฺวา สนฺทติ ฯ
ข้อว่า กุฏฺฐิตา สนฺทติ ความว่า เป็นแม่น้ำร้อนจัด เดือดพล่านไหลไปอยู่.
“ยตายํ ภิกฺขเวติ ยโต อยํ ภิกฺขเว ฯ
บทว่า ยตายํ ภิกฺขเว (ตัดบทเป็น) ยโต อยํ ภิกฺขเว (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! แม่น้ำตโปทานี้ ไหลมาแต่ที่ใด...?)
“โส ทโหติ โส รหโท ฯ
บทว่า โส ทโห แปลว่า ห้วงน้ำนั้น.
๑ ปาลิยมฺปน สุปติตฺโถติ ทิสฺสติ ฯ
๒ ติตฺเถหีติ ภเวยฺย ฯ
๓ ปาลิยมฺปน กุถิตาติ ทิสฺสติ ฯ
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“กุโต ปนายํ สนฺทตีติ ฯ
ถามว่า “ก็แม่น้ำตโปทานี้ ไหลมาแต่ที่ไหน?”
“เวภารปพฺพตสฺส กิร เหฏฺฐา ภุมฺมฏฺฐกนาคานํ ปญฺจโยชนสติกํ นาคภวนํ เทวโลกสทิสํ
มณิมเยน ตเลน อารามุยฺยาเนหิ จ สมนฺนาคตํ ฯ ตตฺถ นาคานํ กีฬนฏฺฐาเน โส อุทกทโห ฯ ตโต อยํ ตโปทา สนฺทติ ฯ
แก้ว่า “ได้ยินว่า ภายใต้ภเู ขาเวภารบรรพต มีภพนาคประมาณ ๕๐๐ โยชน์ ของพวกนาคผู้อยู่บนภาคพื้น เช่นกับเทวโลก
ประกอบด้วยพื้นอันสำเร็จด้วยแก้วมณี และด้วยอาราม และอุทยาน. ห้วงน้ำนั้น(อยู่)ในที่เล่นของพวกนาคในภพนาคนั้น.
แม่น้ำตโปทานี้ ไหลมาแต่ห้วงน้ำนั้น.”
“ทฺวินฺนํ มหานิรยานํ อนฺตริกาย อาคจฺฉตีติ ราชคหนครํ กิร อาวิชฺฌติ ฺวา มหาเปตโลโก,
ตตฺถ ทฺวินฺนํ มหาโลหกุมฺภีนริ ยานํ อนฺตเรน อยํ ตโปทา อาคจฺฉติ. ตสฺมา กุฏฺฐิตา สนฺทตีติ ฯ
ข้อว่า ทฺวินฺนํ มหานิรยานํ อนฺตริกาย อาคจฺฉติ ความว่า ได้ยินว่า มหาเปตโลกผ่านเมืองราชคฤห์มา,
แม่น้ำตโปทานี้มาจากระหว่างมหาโลหกุมภีนรก ๒ ขุมในมหาเปตโลกนั้น. ฉะนั้น จึงเดือดพล่านไหลไปอยู่.
[เรื่องการรบ]
ยุทฺธวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องการรบ (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้):“นนฺทิ จรตีติ วิชยเภรี อาหิณฺฑติ ฯ
ข้อว่า นนฺทิ จรติ ได้แก่ ตีกลองพิชัยเภรีเที่ยวประกาศไป.
“ราชา อาวุโส ลิจฺฉวีหีติ เถโร กิร อตฺตโน ทิวาฏฺฐาเน จ รตฺติฏฺฐาเน จ นิสีทิตวฺ า
“ลิจฺฉวิโย กตหตฺถา กตูปาสนา, ราชา จ เตหิ สทฺธึ สมฺปหารํ เทตีติ อาวชฺเชนฺโต
ทิพฺเพน จกฺขุนา ราชานํ ปราชิตํ ปลายมานํ อทฺทส ฯ
ข้อว่า ราชา อาวุโส ลิจฺฉวีหิ ความว่า ได้ยินว่า พระเถระนั่งในที่พักกลางวันและทีพ่ ักกลางคืนของตน
เมื่อคำนึงว่า “พวกเจ้าลิจฉวีผู้มีฝีมือชำนาญ ยิงได้แม่นยำ, ก็พระราชาทรงก่อสงครามกับพวกเจ้าลิจฉวีเหล่านั้น”
ได้เห็นพระราชาทรงปราชัย หนีไปอยู่ ด้วยทิพยจักษุ.
ตโต ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา “ราชา อาวุโส ตุมฺหากํ อุปฏฺฐาโก ลิจฺฉวีหิ ปภคฺโคติ อาห ฯ
ลำดับนั้น พระเถระจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่า
“ผู้มีอายุทั้งหลาย! พระราชาผู้เป็นอุปัฏฐากของพวกท่าน ทรงปราชัยพวกเจ้าลิจฉวีแล้ว.”
“สจฺจํ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาโน อาหาติ ปราชิตกาเล อาวชฺชิตฺวา, ยํ ทิฏฺฐํ, ตํ ภณนฺโต สจฺจํ อาห ฯ
คำว่า สจฺจํ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาโน อาห ความว่า
(โมคคัลลานะ) เมื่อคำนึงในเวลาพระราชาทรงปราชัย กล่าวสิ่งที่ตนเห็น ชือ่ ว่ากล่าวจริง.
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[เรื่องช้างลงน้ำ]
นาโคคาหวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องช้างลงน้ำ (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้):“สปฺปินิกายาติ เอวํนามิกาย ฯ
บทว่า สิปฺปินิกาย คือ แม่น้ำที่มีชอื่ อย่างนี้.
“อาเนญฺชํ สมาธินฺติ อาเนญฺชมจลํ กายวาจาวิปฺผนฺทนวิรหิตํ [627] จตุตฺถชฺฌานสมาธึ ฯ
บทว่า อเนญชํ สมาธึ ได้แก่ จตุตถฌานสมาธิ อันเป็นอเนญชะคือไม่หวั่นไหว เว้นจากความดิ้นรนทางกายและวาจา.
“นาคานนฺติ หตฺถีนํ ฯ
บทว่า นาคานํ แปลว่า แห่งช้างทั้งหลาย.
“โอคาหํ อุตฺตรนฺตานนฺติ โอคาหิตวฺ า ปุน อุตฺตรนฺตานํ ฯ
ข้อว่า โอคาหํ อุตฺตรนฺตานํ ความว่า ลงน้ำแล้ว ขึ้นอีก.
เต กิร คมฺภรี ํ อุทกํ โอตริตฺวา ตตฺถ นหาตฺวา จ ปิวิตวฺ า จ โสณฺฑาย อุทกํ คเหตฺวา อญฺญมญฺญํ อาโลเลตฺวา อุตตฺ รนฺติ ฯ
“เตสํ เอวํ โอคยฺห อุตตฺ รนฺตานนฺติ วุตตฺ ํ โหติ ฯ
ได้ยินว่า (ช้าง)เหล่านั้นลงน้ำลึกแล้ว อาบและดื่มในน้ำนั้น เอางวงดูดน้ำแล้วพ่นใส่กันและกันจึงขึ้นไป.
มีคำอธิบายว่า “แห่งช้างเหล่านั้น ตัวลงน้ำแล้วขึ้นอยู่อย่างนี้.”
“โกญฺจํ กโรนฺตานนฺติ นทีตีเร ฐตฺวา โสณฺฑํ มุเข ปกฺขิปิตฺวา โกญฺจนาทํ กโรนฺตานํ ฯ
ข้อว่า โกญฺจํ กโรนฺตานํ ความว่า ยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ สอดงวงเข้าในปากแล้ว ทำเสียงดังนกกระเรียน.
“สทฺทํ อสฺโสสินฺติ ตํ โกญฺจนาทสทฺทํ อสฺโสสึ ฯ
คำว่า สทฺทํ อสฺโสสึ ความว่า เราได้ยินเสียงโกญจนาทนั้น.
“อตฺเถโส ภิกฺขเว สมาธิ โส จ โข อปริสทุ ฺโธติ อตฺถิ เอโส สมาธิ โมคฺคลฺลานสฺส, โส จ โข ปริสุทฺโธ น โหติ ฯ
ข้อว่า อตฺเถโส ภิกฺขเว สมาธิ โส จ โข อปริสทุ ฺโธ ความว่า สมาธินั่นของโมคคัลลานะ มีอยู่, แต่สมาธินั้นแล เป็นของไม่บริสุทธิ์.
เถโร กิร ปพฺพชิตโต สตฺตเม ทิวเส ตทหุ อรหตฺตปฺปตฺโต
อฏฺฐสุ สมาปตฺตีสุ ปญฺจหากาเรหิ อจิณฺณวสิภาโว สมาธิปาริปนฺถิเก ธมฺเม น สุฏฺฐุ ปริโสเธตฺวา
อาวชฺชนสมาปชฺชนอธิฏฺฐานวุฏฺฐานปจฺจเวกฺขณานํ สญฺญามตฺตกเมว กตฺวา จตุตฺถชฺฌานํ อปฺเปตฺวา นิสินฺโน
ฌานงฺเคหิ วุฏฺฐาย นาคานํ สทฺทํ สุตฺวา “อนฺโตสมาปตฺติยํ อสฺโสสินตฺ ิ เอวํสญฺญี อโหสิ ฯ
ได้ยินว่า พระเถระ ในวันที่ ๗ แต่เวลาบวช ได้บรรลุพระอรหัตตผลในวันนั้น
ยังไม่มวี สี (ความชำนาญ) อันประพฤติแล้วด้วยอาการ ๕ อย่าง ในสมาบัติ ๘ ยังมิได้ยงั ธรรมอันเป็นข้าศึกต่อสมาธิให้บริสทุ ธิด์ ว้ ยดี
นั่งเข้าจตุตถฌานแน่วแน่ กระทำให้มีเพียงแต่สัญญาแห่งการนึก การเข้า การตั้งใจ การออก และการพิจารณาเท่านั้น
ออกจากองค์ฌานแล้ว ได้ยินเสียงแห่งช้างทั้งหลาย ได้มีความสำคัญอย่างนี้ว่า “เราได้ยินเสียงภายในสมาบัติ” ดังนี้.

หน้า ๙๖๖ • จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา • [เรื่องช้างลงน้ำ]

เตน วุตฺตํ “อตฺเถโส ภิกฺขเว สมาธิ, โส จ โข อปริสุทโฺ ธติ ฯ
ด้วยเหตุนั้น (พระผู้มีพระภาค)จึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! สมาธินั่น มีอยู่, แต่สมาธินั้นแล ไม่บริสุทธิ์.”
[เรื่องพระโสภิตะ]
โสภิตวตฺถุสฺมึ ฯ
ในเรื่องพระโสภิตะ (พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้):“อหํ อาวุโส ปญฺจกปฺปสตานิ อนุสฺสรามีติ “เอกาวชฺชเนน อนุสฺสรามีติ อาห ฯ
ข้อว่า อหํ อาวุโส ปญฺจกปฺปสตานิ อนุสฺสรามิ ความว่า (พระเถระ)กล่าวว่า “เราระลึกชาติได้ ด้วยอาวัชชนจิตเดียว.”
อิตรถา หิ อนจฺฉริยํ อริยสาวกานํ ปฏิปาฏิยา นานาวชฺชเนน ตสฺส ตสฺส อตีตนิวาสสฺส อนุสฺสรณนฺติ น ภิกฺขู อุชฺฌาเยยฺยุํ ฯ
ก็(เมื่อถือเอาความ)อีกอย่างหนึ่ง การระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในอดีตนั้นๆ ด้วยอาวัชชนจิตต่างๆ กัน โดยลำดับ
ของพระสาวกทั้งหลาย ไม่น่าอัศจรรย์. เพราะฉะนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงไม่ยกโทษ.
ยสฺมา ปเนส “เอกาวชฺชเนน อนุสฺสรามีติ อาห ตสฺมา ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ ฯ
แต่เพราะ(พระโสภิตะ)นั้นกล่าวว่า “เราระลึกชาติได้ด้วยอาวัชชนจิตเดียว” ดังนี้ เพราะฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย จึงยกโทษ.
อตฺเถสา ภิกฺขเว [628] โสภิตสฺส สา จ โข เอกาเยว ชาตีติ ยํ โสภิโต “ชาตึ อนุสฺสรามีติ อาห, อตฺเถสา ชาติ โสภิตสฺส.
สา จ โข เอกาเยว. “อนนฺตรา น อุปฺปฏิปาฏิยา อนุสฺสริตาติ อธิปฺปาโย ฯ
ข้อว่า อตฺเถสา ภิกขฺ เว โลภิตสฺส สา จ โข เอกาเยว ชาติ ความว่า ชาติทโ่ี สภิตะกล่าวว่า “เราระลึกชาติได้” ดังนี้ ของโสภิตะมีอยู่.
ก็แล ชาตินั้นมีเพียงชาติเดียวเท่านั้น. อธิบายว่า “โสภิตะ มิได้ระลึกโดยผิดลำดับ ไม่ตดิ ต่อกัน.”
“กถํ ปนายํ เอตํ อนุสฺสรีติ ฯ
ถามว่า “(พระโสภิตะ)นีร้ ะลึกชาติได้อย่างไร?”
“อยํ กิร ปญฺจนฺนํ กปฺปสตานํ อุปริ ติตฺถายตเน ปพฺพชิตฺวา อสญฺญิสมาปตฺตึ นิพฺพตฺเตตฺวา อปริหีนชฺฌาโน กาลํ กตฺวา
อสญฺญิภเว นิพฺพตฺติ ฯ
แก้ว่า “ได้ยินว่า (พระโสภิตะ)นี้ บวชในลัทธิเดียรถีย์ ยังสัญญีสมาบัตใิ ห้บังเกิดแล้ว
เป็นผู้มีฌานไม่เสื่อม ทำกาละแล้ว บังเกิดในอสัญญีภพกว่า ๕๐๐ กัป.
ตตฺถ ยาวตายุกํ ฐตฺวา อวสาเน มนุสฺสโลเก อุปฺปนฺโน สาสเน ปพฺพชิตฺวา ติสโฺ ส วิชฺชา สจฺฉากาสิ ฯ
ท่านอยู่ในอสัญญีภพนั้นตราบเท่าชนมายุ ในที่สุดอุบัติในมนุษยโลก แล้วบวชในพระศาสนา ได้ทำวิชชา ๓ ให้แจ้ง.
โส ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรมาโน อิมสฺมึ อตฺตภาเว ปฏิสนฺธึ ทิสวฺ า ตโต ปรํ ตติเย อตฺตภาเว จุติเมว อทฺทส ฯ
ท่านเมื่อระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อน เห็นปฏิสนธิในอัตตภาพนี้ต่อจากนั้น ได้เห็นเฉพาะจุตใิ นอัตตภาพที่ ๓.
อถ อุภินฺนมนฺตรา อจิตฺตกํ อตฺตภาวํ อนุสฺสริตุํ อสกฺโกนฺโต นยโต สลฺลกฺเขสิ “อทฺธาหํ อสญฺญิภเว นิพฺพตฺโตติ ฯ
ลำดับนั้น ท่านไม่อาจจะระลึกถึงอัตตภาพอันไม่มีจิตในระหว่างจุติและปฏิสนธิทั้ง ๒ ได้
จึงได้กำหนดโดยนัยว่า “เราบังเกิดในอสัญญีภพแน่นอน.”

จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา • [เรื่องพระโสภิตะ] • หน้า ๙๖๗

เอวํ สลฺลกฺเขนฺเตน เตน ทุกฺกรํ กตํ, สตฺตธา ภินฺนสฺส วาลสฺส โกฏิยา โกฏิ ปฏิวิทฺธา, อากาเส ปทํ ทสฺสิตํ
ตสฺมา นํ ภควา อิมสฺมึเยว วตฺถุสฺมึ เอตทคฺเค ฐเปสิ
“เอตทคฺคํ ภิกฺขเว มม สาวกานํ ภิกฺขูนํ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรนฺตานํ ยทิทํ โสภิโตติ ฯ
(พระโสภิตเถระ)นั้น กำหนดได้อยู่อย่างนี้ ได้กระทำสิ่งทีท่ ำได้ยาก
เหมือนกับแยงปลายแห่งขนทรายที่ผ่าเป็น ๗ ส่วนเข้ากับปลาย เหมือนกับการแสดงรอยเท้าในอากาศ.
เพราะฉะนั้น พระผู้มพี ระภาค จึงทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ ในเพราะเรื่องนี้นั่นแหละว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! บรรดาภิกษุทั้งหลายผู้สาวกของเรา ผู้ระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยในกาลก่อน โสภิตะนี้ เป็นเลิศ๑” ดังนี้.

๑ องฺ. เอก. ๒๐/๓๒.

หน้า ๙๖๘ • [บทสรูปปาราชิก] • [บทสรูปปาราชิก]

[บทสรูปปาราชิก]
“อุทฺทิฏฺฐา โข อายสฺมนฺโต จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมาติ อิทํ อิธ อุทฺทิฏฐฺ ปาราชิกปริทีปนเมว ฯ
คำว่า “ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรม คือ ปาราชิก ๔ ข้าพเจ้ายกขึ้นสวดแล้วแล” นี้
เป็นคำแสดงถึงปาราชิกที่ยกขึ้นแสดงในปาราชิกุทเทสนี้นั่นแล
สโมธาเนตฺวา ปน สพฺพาเนว จตุวีสติ ปาราชิกานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
แต่ประมวลกันเข้าแล้ว พึงทราบปาราชิกทั้งหมดทีเดียว ว่ามี ๒๔ อย่าง.
กตมานิ จตุวีสติ ฯ
๒๔ อย่าง คืออะไรบ้าง?
ปาลิอาคตานิ ตาว “ภิกฺขูนํ จตฺตาริ ภิกฺขุนีนํ อสาธารณานิ จตฺตารีติ อฏฺฐ ฯ
คือที่มาในพระบาลี ๘ อย่างก่อน คือ “ของพวกภิกษุ ๔ เฉพาะของพวกนางภิกษุณี ๔”.
เอกาทส อภพฺพปุคฺคลา ฯ
อภัพพบุคคล ๑๑ จำพวก.
เตสุ ปณฺฑก [629]ติรจฺฉานคตอุภโตพฺยญฺชนโก ตโย วตฺถุวิปนฺนา อเหตุกปฏิสนฺธิกา ฯ เตสํ สคฺโค อวาริโต, มคฺโค ปน วาริโต ฯ
บรรดา(อภัพพบุคคล ๑๑ จำพวก)เหล่านั้น บัณเฑาะก์ สัตว์ดิรจั ฉาน และอุภโตพยัญชนก ๓ จำพวก
เป็นพวกอเหตุกปฏิสนธิ จัดเป็นพวกวัตถุวิบัติ. (พวกวัตถุวิบัติ)เหล่านั้น ไม่ถูกห้ามสวรรค์, แต่ถูกห้ามมรรค.
อภพฺพา หิ เต มคฺคปฏิลาภาย วตฺถุวิปนฺนตฺตา ฯ
จริงอยู่ (บัณเฑาะก์เป็นต้น)เหล่านั้น จัดเป็นอภัพพบุคคลสำหรับการได้มรรค เพราะเป็นพวกวัตถุวิบัติ.
ปพฺพชฺชาปิ เนสํ ปฏิกฺขิตฺตา ฯ
ถึงการบรรพชาสำหรับพวกเขา ก็ทรงห้ามไว้.
ตสฺมา เตปิ ปาราชิกา ฯ
เพราะฉะนั้น บัณเฑาะก์เป็นต้นแม้เหล่านั้น จึงจัดเป็นผู้พ่ายแพ้ (เป็นปาราชิก).
“เถยฺยสํวาสโก ติตฺถิยปกฺกนฺตโก มาตุฆาตโก ปิตุฆาตโก อรหนฺตฆาตโก ภิกฺขุนีทูสโก รุหิรุปฺปาทโก สงฺฆเภทโกติ อิเม อฏฺฐ
อตฺตโน กิริยาย วิปนฺนตฺตา อภพฺพฏฺฐานํ ปตฺตาติ ปาราชิกา จ ฯ
(บุคคล) ๘ จำพวกเหล่านี้ คือ “คนลักเพศ (ภิกษุ)เข้ารีตเดียรถีย์ คนฆ่ามารดา คนฆ่าบิดา คนฆ่าพระอรหันต์
(สามเณร)ผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณี คนทำโลหิตุปบาท (ภิกษุ)ผู้ทำสังฆเภท”
ชื่อว่าถึงฐานะเป็นอภัพพบุคคล เพราะเป็นผู้วิบัติด้วยการกระทำของตน เพราะฉะนั้น จึงจัดเป็นผู้พ่ายแพ้ด้วย.
เตสุ “เถยฺยสํวาสโก ติตฺถิยปกฺกนฺตโก ภิกฺขุนีทูสโกติ อิเมสํ ติณฺณํ สคฺโค อวาริโต, มคฺโค ปน วาริโตว ฯ
บรรดา(บุคคล ๘ จำพวก)นั้น สำหรับบุคคล ๓ จำพวกเหล่านี้ คือ
“คนลักเพศ (ภิกษุ)เข้ารีตเดียรถีย์ (สามเณร)ผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณี” ไม่ถูกห้ามสวรรค์ แต่ถูกห้ามมรรคแท้.

[บทสรูปปาราชิก] • [บทสรูปปาราชิก] • หน้า ๙๖๙

อิตเรสํ ปญฺจนฺนํ อุภยมฺปิ วาริตํ ฯ เต หิ อนนฺตรา นรเก นิพพฺ ตฺตนกสตฺตา ฯ
อีก ๕ จำพวก ถูกห้ามแม้ทั้ง ๒ อย่าง. เพราะว่าบุคคลเหล่านั้น เป็นจำพวกสัตว์ที่จะต้องเกิดในนรก ไม่มีระหว่าง.
อิติ อิเม จ เอกาทส ปุริมา จ อฏฺฐ เอกูนวีสติ ฯ
(อภัพพบุคคล) ๑๑ จำพวกเหล่านี้ และ(บุคคลผู้เป็นปาราชิก) ๘ ข้างต้น (จึงรวม)เป็น ๑๙ ด้วยประการฉะนี้.
เตปิ คิหิลิงฺเค รุจึ อุปฺปาเทตฺวา คิหินิวาสํ นิวตฺถาย ภิกฺขุนิยา สทฺธึ วีสติ ฯ
แม้บุคคลเหล่านั้น รวมกับนางภิกษุณีผู้ยังความพอใจให้เกิดในเพศคฤหัสถ์ แล้วนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ (จึงรวม)เป็น ๒๐.
สา หิ อชฺฌาจารวีตกิ ฺกมํ อกตฺวาปิ เอตฺตาวตา อสฺสมณีติ อิมานิ ตาว วีสติ ปาราชิกานิ ฯ
จริงอยู่ นางภิกษุณีนั้น ถึงจะไม่ได้กระทำการล่วงละเมิดด้วยอัชฌาจาร ก็จัดว่า ไม่เป็นสมณี ด้วยเหตุเพียงเท่านี้
เพราะเหตุนั้น ปาราชิกเหล่านี้ จึงมี ๒๐ ก่อน.
“อปรานิปิ “ลมฺพี มุทุปิฏฺฐิโก ปรสฺส องฺคชาตํ มุเขน คณฺหาติ ปรสฺส องฺคชาเต อภินิสีทตีติ
อิเมสํ จตุนฺนํ วเสน จตฺตาริ อนุโลมปาราชิกานีติ วทนฺติ ฯ
(อาจารย์บางพวก)กล่าวว่า “อนุโลมปาราชิกแม้อย่างอื่น ยังมีอีก ๔ ด้วยอำนาจภิกษุ ๔ จำพวกเหล่านี้ คือ
ภิกษุมีองค์กำเนิดยาว (ปรารถนาจะเสพเมถุนธรรม จึงสอดองค์กำเนิดเข้าไปทางวัจจมรรคของตน) ๑
ภิกษุมีหลังอ่อน (ปรารถนาจะเสพเมถุนธรรม ก้มลงอมองค์กำเนิดของตน) ๑
ภิกษุเอาปากอมองค์กำเนิดของผู้อื่น ๑ ภิกษุนั่งสวมองค์กำเนิดของผู้อื่น ๑.”
เอตานิ, หิ ยสฺมา อุภินฺนํ ราควเสน สทิสภาวูปคตานํ ธมฺโม “เมถุนธมฺโมติ วุจฺจติ,
ตสฺมา เอเตน ปริยาเยน เมถุนธมฺมํ อปฏิเสวิตวฺ าเยว เกวลํ มคฺเคน มคฺคปฺปเวสนวเสน อาปชฺชิตพฺพตฺตา
เมถุนธมฺมปาราชิกสฺส อนุโลเมนฺตตี ิ “อนุโลมปาราชิกานีติ วุจฺจนฺตีติ ฯ
ก็เพราะเหตุที่ธรรมของคน ๒ คน ผู้เข้าถึงความเป็นเช่นเดียวกัน ด้วยอำนาจราคะ ตรัสเรียกว่า “เมถุนธรรม”
ฉะนั้น (ปาราชิก ๔) เหล่านี้ ชื่อว่าย่อมอนุโลมแก่เมถุนธรรมปาราชิก โดยปริยายนี้
เพราะภิกษุ ๔ จำพวกนัน้ ถึงจะไม่ได้เสพเมถุนธรรมเลย ก็พงึ ต้องอาบัตไิ ด้ ด้วยอำนาจการยังมรรคให้เข้าไปทางมรรคอย่างเดียว
เพราะเหตุนั้น จึงเรียกว่า “อนุโลมปาราชิก” ฉะนี้แล.
อิติ อิมานิ จตฺตาริ ปุริมานิ จ วีสติ สโมธาเนตฺวา สพฺพาเนว จตุวีสติ ปาราชิกานิ [630] เวทิตพฺพานิ ฯ
พึงประมวลอนุโลม(ปาราชิก) ๔ เหล่านี้ และ(ปาราชิก) ๒๐ ประการข้างต้น เข้าด้วยกันแล้ว
ทราบปาราชิกทั้งหมดทีเดียว ว่ามี ๒๔ อย่าง ด้วยประการฉะนี้.
“น ลภติ ภิกฺขูหิ สทฺธึ สํวาสนฺติ อุโปสถปฺปวารณาปาฏิโมกฺขุทฺเทส สงฺฆกมฺมปฺปเภทํ ภิกฺขูหิ สทฺธึ สํวาสํ น ลภติ ฯ
ข้อว่า น ลภติ ภิกฺขูหิ สทฺธึ สํวาสํ มีความว่า
ย่อมไม่ได้สังวาส ต่างโดยประเภท มีอุโบสถ ปวารณา ปาฏิโมกขุทเทส และสังฆกรรม กับด้วยภิกษุทั้งหลาย.
“ยถา ปุเร ตถา ปจฺฉาติ ยถา ปุพฺเพ คิหิกาเล จ อนุปสมฺปนฺนกาเล จ ปจฺฉา ปาราชิกํ อาปนฺโนปิ ตเถว อสํวาโส โหติ ฯ
ข้อว่า ยถา ปุเร ตถา ปจฺฉา มีความว่า ในกาลก่อน คือในเวลาเป็นคฤหัสถ์และเวลาทีย่ งั มิได้อปุ สมบท (ย่อมเป็นผูไ้ ม่มสี งั วาส) ฉันใด,
ภายหลังแม้ต้องปาราชิกแล้ว ก็เป็นผู้ไม่มีสังวาส ฉันนั้นเหมือนกัน.
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นตฺถิ ตสฺส ภิกฺขูหิ สทฺธึ อุโปสถปฺปวารณาปาฏิโมกฺขุทฺเทส สงฺฆกมฺม ปฺปเภโท สํวาโสติ ภิกฺขูหิ สทฺธึ สํวาสํ น ลภติ ฯ
สังวาสต่างโดยประเภท มีอุโบสถ ปวารณา ปาฏิโมกขุทเทส และสังฆกรรม กับด้วยภิกษุทั้งหลาย ของภิกษุนั้น ไม่มี
เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้น ชื่อว่า ย่อมไม่ได้สังวาสกับด้วยภิกษุทั้งหลาย.
“ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามีติ เตสุ จตูสุ ปาราชิเกสุ อายสฺมนฺเต “กจฺจติ ฺถ ปริสุทฺธาติ ปุจฺฉามิ ฯ
ข้อว่า ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฉฺ ามิ มีความว่า ข้าพเจ้าขอถามท่านทัง้ หลาย ในปาราชิก ๔ เหล่านัน้ ว่า “ท่านเป็นผู้บริสทุ ธิแ์ ลหรือ?”
“กจฺจติ ฺถาติ กจฺจิ เอตฺถ. “เอเตสุ จตูสุ ปาราชิเกสุ กจฺจิ ปริสุทธฺ าติ อตฺโถ ฯ
บทว่า กจฺจติ ฺถ (ตัดบทว่า) กจฺจิ เอตฺถ. มีความว่า “ในปาราชิก ๔ เหล่านี้ ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แลหรือ?”
อถวา “กจฺจติ ฺถ ปริสทุ ฺธาติ “กจฺจิ ปริสุทฺธา ภวถาติ อตฺโถ ฯ
อีกประการหนึ่ง สองบทว่า กจฺจิตฺถ ปริสุทธฺ า มีความว่า “ท่านทั้งหลาย ย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์แลหรือ?”
เสสํ สพฺพตฺถ อุตตฺ านตฺถเมวาติ ฯ
บทที่เหลือทุกๆ แห่งมีเนื้อความตื้นทั้งนั้น ฉะนี้แล.
สมนฺตปาสาทิกาย วินยสํวณฺณนาย จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา นิฏฺฐิตา ฯ
จตุตถปาราชิกวรรณนา ในอรรถกถาพระวินัยชื่อสมันตปาสาทิกา จบ.

[อธิษฐานคาถาของท่านผู้รจนา] • [อธิษฐานคาถาของท่านผู้รจนา] • หน้า ๙๗๑

[อธิษฐานคาถาของท่านผู้รจนา]
จิรํ ติฏฺฐตุ สทฺธมฺโม.
ตปฺเปตุ เทโว. ธมฺเมน

กาเล วสฺสํ จิรํ ปชํ
ราชา รกฺขตุ เมทนินฺติ

ขอพระสัทธรรม จงดำรงอยู่สิ้นกาลนาน
ขอฝนจงตกต้องตามฤดูกาล ยังหมู่สัตว์ให้เอิบอิ่ม สิ้นกาลนาน
ขอพระราชาจงปกครองแผ่นดิน โดยธรรมเทอญ.
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คำผิดในหนังสือ
ปฐมสมนฺตปาสาทิกา
หน้า/ตอน ข้อความ

แก้เป็น

16 ท้าย

ปญฺจจตฺตาฬีสวสฺสานิ

จตฺตาฬีสวสฺสานิ

25 กลาง

จตฺตาโร เม

จตฺตาโรเม

27 ต้น

ฐิตา

ฐิตานิ

63 ท้าย

ตตฺถ นุโข

กตฺถ นุโข

64 ท้าย

หมวติ

หิมวติ

118 ท้าย

เอตํ จตสงฺเขปํ

เอตํ จตุสงฺเขปํ

122 สุดท้าย วาจํ ชานาติ ภตํ

วาจํ ชานาติ ภูตํ

165 สุดท้าย วปสโม

วูปสโม

204 ต้น

อุปคญฺฉิ

อุปคญฺจิ

259 กลาง วุตฺตสมานสทฺเทน

วุตฺตนามสทฺเทน

217 ท้าย

อิตฺถินฺทฺรยํ

อิตฺถินฺทฺรยิ ํ

219 ท้าย

วตฺตํ วฏฺฏติ

วตฺตุํ วฏฺฏติ

244 กลาง อุกฺกุฏฺฐปิณฺฑปาติโกปิ อุกฺกฏฺฐปิณฺฑปาติโกปิ
277 กลาง ปุจฺฉิมาโน

ปุจฺฉิยมาโน

278 สุดท้าย เยภยฺเยน

เยภุยฺเยน

279 สุดท้าย ผฏฺโฐกาสํ

ผุฏฺโฐกาสํ

323 ต้น

สาทิยินฺติ

สาทิยนฺตีติ

325 ท้าย

มุจจฺ นฺโต

มุจจฺ นโต

359 ท้าย

ฆรปจาโร นาม

ฆรูปจาโร นาม

360 ท้าย

ฆรปจาเร ฐิตสฺสาติ

ฆรูปจาเร ฐิตสฺสาติ

426 ท้าย

มญฺฌมาโน

มญฺญมาโน

435 กลาง ภิกฺขุ วิหารวารํ คเหตฺวา ภิกฺขู วิหารวารํ คเหตฺวา
448 ท้าย

ปจฺฉา ภตฺตํ

450 กลาง ยถา อธิปฺปายํ

ปจฺฉาภตฺตํ
ยถาอธิปฺปายํ
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456 ต้น

มุจจฺ นฺโต

มุจจฺ นโต

486 ท้าย

มหตีติ

มหตีหิ

494 กลาง อติตตฺ ิกโร

อกิตฺตกิ โร

532 ต้น

ตสฺสุปฺปตฺติ ทีปนตฺถํ

ตสฺสุปฺปตฺติทีปนตฺถํ

599 ท้าย

ตตฺถ เต อธิคตนฺติ

กตฺถ เต อธิคตนฺติ

589 ต้น

นินทฺ ารามตํ

นิทฺทารามตํ

598 กลาง อยํ เอเตสุ สนฺทิสฺสามีติ อหํ เอเตสุ สนฺทิสฺสามีติ
603 กลาง สญฺญาคาเร อภิรตีติ

สุญฺญาคาเร อภิรตีติ

617 ต้น

โภนฺโต อรหนฺโต อาห โภนฺโต อรหนฺโตติ อาห

618 ท้าย

จีวราทีนิ จ คณฺหนฺตติ จีวราทีนิ จ คณฺหนฺตูติ

629 กลาง เตหิ

เต หิ
ปฐมสมันตปาสาทิกา แปล เล่ม ๑

หน้า/ตอน ข้อความ แก้เป็น

บาลี

4 ท้าย

จักพรรณนาพระวินัยนั้น (ข้อความตก)

8 ต้น

พระธรรมวินัยยังตั้งอยู่ตราบใด (ข้อความตก)

ธมฺมวินโย ติฏฺฐติ

17 กลาง

แต่ท่านยังเป็นเสขะบุคคลอยู่
แต่ท่านยังเป็นเสขบุคคล มีกิจจำต้องทำอยู่

เสกฺโข สกรณีโย

18 กลาง

ได้บรรลุพระอรหันต์
ได้บรรลุพระอรหัต

อรหตฺตํ ปตฺโตติ

27 กลาง

พระวินัยนี้ (ข้อความตก)

อยํ วินโย

38 กลาง

อันตามรักษาซึ่งวงศ์ อย่างเดียว (ข้อความตก)

เกวลํ ... วํสานุรกฺขณตฺถาย

60 ต้น

มีประมาณหกแสน

สฏฺฐิสหสฺสมตฺตานํ

77 กลาง

หกแสน

หกหมื่น (ผิด 2 แห่ง)

สฏฺฐิสหสฺสานํ

77 ท้าย

หกแสน

หกหมื่น

สฏฺฐิสหสฺสานํ

78 ต้น

หกแสน

หกหมื่น

สฏฺฐิสหสฺสสงฺขยสฺส

95 ท้าย

เข้าจตุตถฌานซึ่งมีอภิญญาเป็นบาท
เข้าจตุตถฌานอันเป็นบาทแห่งอภิญญา

101 ท้าย

อริฏฐเถาะ

มีประมาณหกหมื่น

อริฏฐเถระ

อภิญฺญาปาทกํ จตุตฺถชฺฌานํ
สมาปชฺชิตฺวา
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หน้า/ตอน ข้อความ แก้เป็น

บาลี

112 ต้น

พระกัสสปะโคตตรเถระ พระกัสสปโคตตเถระ

กสฺสปโคตฺตตฺเถเรน

132 ต้น

มีอภิญญาเป็นบาท
อันเป็นบาทแห่งอภิญญา

อภิญฺญาปาทกํ จตุตฺถชฺฌานํ
สมาปชฺชิตฺวา

150 ต้น

เมื่อการบูชาพระธาตุ (และ) พระธาตุเจดีย์สำเร็จแล้ว
เมื่อการบูชาพระธาตุสำเร็จแล้ว (และ) พระธาตุเจดีย์ประดิษฐานแล้ว

นิฏฺฐติ าย ปน ธาตุปูชาย,
ปติฏฺฐิเต ธาตุวเร,

151 กลาง ในส่วนหนึ่งแห่งพระนคร (ข้อความตก)

นครสฺส เอกเทเส

159 ท้าย

เสด็จไปถึงท่าชื่อตามพลิตตี ตลอด ๗ วัน
เสด็จไปถึงท่าชื่อตามพลิตตี โดย ๗ วัน

สตฺตหิ ทิวเสหิ ตามฺพลิตฺตึ
อนุปฺปตฺโต

162 ต้น

ผู้แวดล้อมต้นมหาโพธิ์มา (ข้อความตก)

ปริวาเรตฺวา อาคเตหิ

180 กลาง ด้วยตติยาวิภตั ติและสัตตมีวิภัตติ ด้วยทุติยาวิภัตติและสัตตมีวิภตั ติ

อุปโยเคน ภุมฺเมน

181 ต้น

“เวรญฺชาติ

คำว่า “เวรญฺชายํ” นี้

181 กลาง บัณฑิตพึงทราบว่า “เสด็จประทับอยู่ทั้งนั้น.”
บัณฑิตพึงทราบว่า “เสด็จประทับอยู่” ทั้งนั้น.

“วิหรติจฺเจว เวทิตพฺโพ

182 ต้น

อาทิเช่นว่า

189 ท้าย

เพราะเป็นผู้ไกล และทรงทำลายข้าศึกทั้งหลาย และทรงหักกำจักร ...
เพราะเป็นผู้ไกล เพราะทรงทำลายข้าศึกทั้งหลาย และทรงหักกำจักร …

อารกตฺตา อรีนํ อรานญฺจ
หตตฺตา

190 ต้น

ข้าศึกคือกิเลสทั้งหลายเหล่านั้น (ข้อความตก)

เต ... กิเลสารโย

231 ท้าย

ไม่ลุกจากอาสนะ(รับ) (ข้อความตก)

นาสนา วุฏฺฐหติ

239 กลาง ต่อไปอีกเป็นต้นว่า “พระโคดม (ข้อความตก)

ภวนฺติอาทิมาห

239 ท้าย

เป็นผู้รู้โภคะ

นิพฺโภโคติ

241 ท้าย

รังเกียจคูถฉะนั้น เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาค ทรงพิจารณาเห็นความ ตสฺมา ตํ เชคุจฺฉิตํ อตฺตนิ
เป็นผู้รังเกียจนั้น (มีอยู่) ในพระองค์ จึงทรงรับรองบรรยายอื่นอีก.”
สมฺปสฺสมาโน อปรํ ปริยายํ
(ข้อความตก)
อนุชานาติ

247 ต้น

๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง (ข้อความตก)

เป็นผู้ไร้โภคะ

247 กลาง สองบทว่า สมฺมา ปริเสวิตานิ

สองบทว่า สมฺมา ปริภาวิตานิ

250 ต้น

ซึ่งความตรัสรู้โดยชอบและด้วยพระองค์เอง.
อีกอย่างหนึ่ง แปลว่า ซึ่งความตรัสรู้โดยชอบและด้วยพระองค์เอง.

260 ต้น

ส่วนในฝ่ายกิเลสกาม (ข้อความตก)

อฏฺฐ วา ทส วา ทฺวาทส วา
สมฺมา ปริภาวิตานีติ

กิเลสกามปกฺเข

คำผิดในหนังสือ • ปฐมสมันตปาสาทิกา แปล เล่ม ๑ • หน้า ๙๗๕

หน้า/ตอน ข้อความ แก้เป็น

บาลี

277 ต้น

จ ศัพท์นั้น (ข้อความตก)

278 ต้น

ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง ๒

280 ท้าย

ชื่อว่า สโต

282 ท้าย

ย่อมสรรเสริญว่า “อย่างไร ?”

293 ท้าย

มีอภิญญาเป็นบาท
อันเป็นบาทแห่งอภิญญา

อภิญฺญาปาทกํ ฌานํ

318 ต้น

ก็เพื่อประกาศข้อที่การด่าเป็นกรรมที่หนักนั้นให้แจ้งชัด (ข้อความตก)

ตสฺส จ อาวิภาวตฺถํ

340 ต้น

ก็จะไม่พึงทราบถึงพระพุทธ

ก็จะไม่พึงกล่าวถึงพระพุทธ

วเทยฺยนฺติ

390 ต้น

แต่มีความสำคัญว่าเป็นสมณะ

แต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ

สมณปฏิญฺญตาย

ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง ๕

ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ

“ย่อมสรรเสริญว่าอย่างไร?”

กินตฺ ิ ฯ

ชื่อว่า สตะ

ปฐมสมันตปาสาทิกา แปล เล่ม ๒
หน้า

ข้อความ แก้เป็น

บาลี

6 ต้น

แล้วหวนกลัวมาอีก

22 กลาง

ในบทว่า “อตฺถิยาย อิตฺถีธนํ” นี้ ในบทว่า “อิตฺถกิ าย อิตฺถีธนํ” นี้

24 ท้าย

ได้หญิงคนที่สอง

ได้แก่ หญิงคนที่สอง

26 ท้าย

เจ้าลัจฉวีผู้เป็นคณราช

เจ้าลิจฉวีผู้เป็นคณราช

53 ต้น

ญาณและมรรค กล่าวคือสิกขาอื่นจากเมถุนสังวรนั้น
ฌานและมรรค กล่าวคือ สิกขา อื่นจากเมถุนสังวรนั้น

57 กลาง

ที่ตนจะพึยบรรลุ

58 ต้น

ฐานะหรือโอกาสนี้ไม่มี.
ข้อว่า “ยํ ตถาคโต” คือ มิใช่โอกาส. ความว่า ฐานะหรือโอกาสนี้ ไม่มี.

71 กลาง

ด้วยการถือเอานัย ด้วยการถือเอาใจความ.
ด้วยการถือเอานัย (คือด้วยการถือเอาใจความ).

76 กลาง

และวินัยวินิจฉัยทั้งสิ้น (ข้อความตก)

83 ต้น

มีแต่ภิกษุผู้เป็นอันเตวาสิกนั้น ด้วยสั่งว่า
มีแต่ภิกษุบัณฑิตผู้เป็นอันเตวาสิก, พึงส่งเธอไปยังสำนักของภิกษุนั้น
ด้วยสั่งว่า

แล้วหวนกลับมาอีก

ปุน ... นิวตฺตติ ฺวา

ที่ตนจะพึงบรรลุ

วินยวินิจฺฉเย

หน้า ๙๗๖ • คำผิดในหนังสือ • ปฐมสมันตปาสาทิกา แปล เล่ม ๒

หน้า

ข้อความ แก้เป็น

บาลี

84 ต้น

เธอมาแล้ว พึงถามว่า (ข้อความตก)

94 ต้น

จักไม่ข่มขืนบัญญัติ โดยกดขี่” จึงตรัสคำว่า สงฺฆสุฏฺฐุตาย เป็นต้น.
(ข้อความตก)

95 ต้น

อันจะพึงทำด้วยอนุสาวนา ๒ ครั้ง
อันจะพึงทำด้วยอนุสาวนา ๓ ครั้ง

112 ต้น

อนึ่ง ถ้าว่าภิกษุผู้ถูกความไม่ยินดียิ่ง (คือความกระสัน) บีบคั้น (ข้อความตก)

142
เชิงอรรถ

หมาไม้ Yhellow Throated Marten MarTes flavigula.
เป็นสัตว์กินเนื้อ อยูใ่ นตระกูลเดียวกับนาค …
หมาไม้ Yellow-throated Marten (Martes flavigula).
เป็นสัตว์กินเนื้อ อยูใ่ นตระกูลเดียวกับนาก ...

154 ท้าย

ในเขตแห่งปาราชิก เป็นปาราชิก, ในเขตแห่งถุลลัจจัย เป็นถุลลัจจัย,
ในเขตแห่งทุกกฏ เป็นทุกกฏ. (ข้อความตก)

มเต อลฺลสรีเร ปาราชิกกฺเขตฺเต
ปาราชิกํ ถุลฺลจฺจยกฺเขตฺเต ถุลฺ
ลจฺจยํ ทุกฺกฏกฺเขตฺเต ทุกฺกฏํ ฯ

172 ท้าย

ทรงความกำหนดนั้น
ทรงทราบความกำหนัดนั้น

ตํ ราคํ ญตฺวา

185 กลาง ตราบเท่าที่ยังถึงกิจที่สุด
ตราบเท่าที่ยังไม่ถึงที่สดุ

ตีหิ อนุสฺสาวนาหิ

ยาว สีสํ น ปาปุณาติ

186 ท้าย

เป็นภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งในบรรดาภิกษุที่เป็นกัลยาณปุถุชน
เป็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในบรรดาภิกษุที่เป็นกัลยาณปุถุชน

193 ท้าย

ความต่างแห่งวินัยในวิภังค์

201 ต้น

ลักษณะแห่งการกล่าวกิริยาอนาคตลงในอรรถอดีตนั้น (ข้อความตก)

205 ต้น

การเย็บด้ายเข็ม การเย็บด้วยเข็ม

ปกติสจู ิกมฺมเมว

223 ต้น

นิคมก็ดี บ้านก็ดี
นิคมก็ดี เมืองก็ดี

นิคโมปิ นครมฺปิ

226 ท้าย

วิภาคนี้ ... ย่อมไม่ปะปนกัน

เอส วิภาโค สงฺกริยติ

228 สุดท้าย ด้วยกิจมีอันยังไม่ละทิ้งยังรักษาคุ้มครองไว้เป็นต้น นี้ชื่อว่า ของที่เขาไม่ได้ อปริจฺจาครกฺขณโคปนาทีหิ ...
ให้. (ข้อความตก)
เอตํ อทินฺนํ นาม ฯ
240 กลาง ในวันหนึ่ง ผมใช้ตดั ไม้สีฟันบ้าง (ข้อความตก)
240 ท้าย

ภระวินัยธร

พระวินัยธร

คำผิดในหนังสือ • ปฐมสมันตปาสาทิกา แปล เล่ม ๒ • หน้า ๙๗๗

หน้า

ข้อความ แก้เป็น

บาลี

243 กลาง จึงทรงตั้งมาติกา โดยนัยเป็นต้นว่า (ข้อความตก)
244 ท้าย

เดินไปยังสำนักของสหายบางรูป เปิดประตู ก็ต้องทุกกฏทุก ๆ ย่างเท้า
ต้องการไปยังสำนักของสหายบางรูป เปิดประตู[ออกไป] ก็ต้องทุกกฏทุกๆ
ย่างเท้า

สหายสฺส สนฺติกํ คนฺตุกาโม
ทฺวารํ วิวรติ ปทวาเร

251 คาถา และมนุษย์ทั้งหลาย
ย่อมประกาศโทษนั้นว่า ‘ทุกกฏ’ ย่อมประกาศกรรมนั้นว่า ‘ทุกกฏ’
253 กลาง พราะวินัยธร
258 กลาง เมื่อเนยใสเป็นต้นนั้น (ข้อความตก)
258 กลาง และเนยใสเป็นต้นที่เข้าไปในลำคอ
ถ้าเนยใสเป็นต้นที่เข้าไปในลำคอ
264 ต้น

แต่เมื่อเจ้าของให้นำมาให้, มีภัณฑไทย
แต่เมื่อเจ้าของให้นำมาให้, เป็นภัณฑไทย

265 ต้น

โดยอรรถว่า ‘เท ราด อุจจาระ หรือปัสสาวะ
โดยอรรถว่า ‘เท อาเจียน อุจจาระ หรือปัสสาวะ
(ในหนังสือใช้คำเก่าว่า “ราก” และพิมพ์ผิดเป็น ราด)

267 กลาง หรือให้ปลายปีกข้ายซ้าย หรือให้ปลายปีกข้างซ้าย
273 ท้าย

พึงทราบวินิจฉัย

วินิจฺฉินิตพฺพํ

276 กลาง หรือปลายร้ายก็ตาม
276 ท้าย

ในกถาว่าด้วยภัณฑะอยู่ในน้ำบรรดานี้

279 ต้น

มีบึงเป็นต้นเป็นฐานของปลาและเต่า (ข้อความตก)

279 กลาง ปลางบางตัวเมื่อถูกจับ วิ่งไปทางโน้นและทางนี้
ปลางบางตัวเมื่อถูกจับ ว่ายไปทางโน้นและทางนี้
283 กลาง สำหรับหรือที่ผูกไว้ริมตลิ่ง สำหรับเรือที่ผกู ไว้ริมตลิ่ง
291 ท้าย

*เมื่อภิกษุมีไถยจิตเห็นที่รกชัฏเช่นนั้น (ข้อความตก)

302 กลาง ภูมิภาคทีเ่ ขาไม่ได้ปลูกพืช หรือต้นไม้ที่ควรปลูกไว้เลย (ข้อความตก)
308 ล่าง

ต้นไม้ (ซึ่งเกิดอยู่ภายในน้ำ)

อปโรเปตฺวา ว

ต้นไม้ (ซึ่งเกิด)ภายในน้ำ

319 กลาง ภิกษุนี้ ถ้ายังมีความอุตสาหะ (ข้อความตก)
321 ต้น

… แต่ไม่เหมือนใบนั้นเลย. พระเถระสำคัญว่าเป็นบาตรนั้น แต่ได้หยิบเอา
บาตรของตนให้ไป. ไม่เป็นปาราชิกแก่... (ข้อความตก)

ตํ มญฺญมาโน อตฺตโน ปตฺตํ
คณฺหิตวฺ า อทาสิ ฯ

หน้า ๙๗๘ • คำผิดในหนังสือ • ปฐมสมันตปาสาทิกา แปล เล่ม ๒

หน้า

ข้อความ แก้เป็น

บาลี

321 ท้าย

จึงเรียนว่า “กระผมเป็นภิกษุไข้ (ข้อความตก)

329 กลาง หรือเป็นผู้เลินเล่อด้วยอาการอื่นบางอย่าง (ข้อความตก)
329 กลาง หรือตัดที่ต่อ ลักของ” แล้วพากันไป. (ข้อความตก)
356 ต้น

สํวิทหิตฺวา คจฺฉนฺติ

กาฬปักษ์ ชุณหปักษ์ (ข้อความตก)

356 กลาง เพราะล่วงเลยกำหนดการไป
เพราะล่วงเลยกำหนดกาลไป

กาลปริจฺเฉทํ อติกฺกนฺตตฺตา

362 ต้น

ในทุติยวาร เพราะภิกษุผตู้ ั้งต้นพูดเบาไป (ข้อความตก)

363 ท้าย

ที่ท่านตรัสไว้

369 ต้น

กล่าวว่าด้วยปกิณณกะ
กถาว่าด้วยปกิณณกะ (หัวข้อเรือ่ ง)

401 กลาง *ก็ภกิ ษุเมื่อนำไปสู่อาวาสอื่นแล้วใช้สอย (ข้อความตก)

อญฺญมฺปน อาวาสํ หริตวฺ า

ปฐมสมันตปาสาทิกา แปล เล่ม ๓
หน้า

ข้อความ แก้เป็น

บาลี

21 กลาง

บัดนี้ ในคำว่า “กถํ ภาวิโต … (ข้อความตก)

24 ท้าย

ย่อมทรงได้มหาสักการะ (ข้อความตก)

24 ท้าย

ภิกษุนี้ พากเพียรกรรมฐาน (ข้อความตก)

57 กลาง

ไหลตกจากภูเขาใหญ่”. อีกรูปอื่นพูดว่า “ย่อมปรากฏแก่ผม เป็นเหมือน
แนวป่าอันเดียว”. (ข้อความตก)

อปโร มยฺหํ เอกวนราชิ วิย

63 กลาง

ตั้งต้นแต่การนับ จนถึงมรรคผลเป็นที่สุด
ตั้งต้นแต่การนับ จนถึงความเห็นแจ้งเป็นที่สุด

ปฏิปสฺสนาปริโยสานา

66 ท้าย

ย่อมให้จิตรื่นเริง บันเทิง (ข้อความตก)

อาโมเทติ ปโมเทติ

71 ท้าย

เมื่อแสดงความเกิดขึ้นแห่งเรื่องนั้น ท่านพระอุบาลีเถระ
เพื่อแสดงความเกิดขึ้นแห่งเรื่องนั้น ท่านพระอุบาลีเถระ

75 กลาง

อัตภาพของสัตว์มีอยู่ ๑๒๐ ปี

98 ต้น

ทุกกฏนี้ มีแก่ภิกษุผรู้ ับนั่นเอง. (ข้อความตก)

99 กลาง

บรรลุพระอรหันต์

106 ต้น

แม้ครั้งเดียว ด้วยคิดว่า ‘บุคคลจักตกที่หลุมนั้นตาย’ (ข้อความตก)

อัตตภาพของสัตว์มีอายุ ๑๒๐ ปี

บรรลุพระอรหัต

วีสวสฺสสตายุกสฺส สตฺตสฺส

คำผิดในหนังสือ • ปฐมสมันตปาสาทิกา แปล เล่ม ๓ • หน้า ๙๗๙

หน้า

ข้อความ แก้เป็น

บาลี

106 สุดท้าย แต่ในนัยแรก (ข้อความตก)

ปุริมนเย

113 กลาง เมื่อเธอทำศัสตรานั้น ไว้อย่างนั้น ในที่นั้นแล้ว (ข้อความตก)

ตตฺถ เอวํ กเต

113 ท้าย

มูลฏฺโฐ มุจฺจติ

ภิกษุผู้เป็นต้นเดิม ย่อมไม่พ้นเหมือนกัน
ภิกษุผู้เป็นต้นเดิม ย่อมพ้นทีเดียว.

118 กลาง เป็นเสียงที่ชอบใจ แก่เหล่าบุรุษ (ข้อความตก)
126 ท้าย

ภัตตาหารอันตนเอาเช็ดถูที่มีโรค
ภัตตาหารอันตนเองเช็ดถูซึ่งที่มีโรค

130 ต้น

*หรือจะชักสิ่งของ ยกต้นไม้หรือท่อนไม้สำหรับขักขึ้นแล้ว กลิ้งไป
หรือจะซักสิ่งของ ยกต้นไม้หรือท่อนไม้สำหรับซักขึ้นแล้ว กลิ้งไป

ปุริสานํ อิตฺถีสทฺท...

ภณฺฑกํ วา โธวนฺตา รุกฺขํ วา
โธวนทณฺฑกํ วา

130 กลาง ไปไล่ฝูงกา และเหล่าสุนัข ไปไล่ฝูงกาหรือเหล่าสุนัข
135 ท้าย

บรรทุกผอบเภสัชให้เต็ม บรรจุผอบเภสัชให้เต็ม

150 กลาง นั่งพักอิริยาบถอยู่ หรือจงกรมอยู่ โดย… (ข้อความตก)
150 ท้าย

คุณอย่างนั้นต้องประเสริฐที่สุด

คุณอย่างนั้นต้องประเสริฐกว่า

166 ท้าย

“ภิกษุย่อมน้อมกุศลธรรมเหล่านั้นเข้ามาในตน” ก็ดี.
“ภิกษุย่อมน้อมกุศลธรรมเหล่านั้นเข้ามาในตน ก็ดี”.

168 ท้าย

เหมือนตั้งมั่นแล้วด้วยอำนาจวิปัสสนา
หรือตั้งมั่นแล้วด้วยอำนาจวิปัสสนา

169 ต้น

มีมณฑป ที่มณฑป

180 ต้น

และเพื่อแสดงอาการแห่งการอวด และประเภทแห่งอาบัติ

180 กลาง ในสุทธิกวาร ใน ๖ บทเหล่านี้ (ข้อความตก)
182 ต้น

กล่าวคำเท็จแล้ว (2 แห่ง)

182 กลาง มีคำถามก่อนว่า “ส่วนเบื้องต้นว่า (ข้อความตก)
197 ต้น

ด้วยกิจธุระของอาจารย์และอุปัชฌายะก็ดี ด้วยกรณียะบางอย่างนั่นแลของ
มารดาและบิดาก็ดี (ข้อความตก)

197 ท้าย

หรือวางดอกไม้ไว้ (แล้วตั้งข้อกติกาไว้) โดยนัยเป็นต้นว่า (ข้อความตก)

199 ต้น

ได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์

210 ต้น

เห็นพวกเจ้าลิจฉวีผู้มีฝีมือ … แม่นยำ เมื่อคำนึงว่า “ก็พระราชา …

เสยฺโย

อุลฺลปนาการญฺจ
อาปตฺติเภทญฺจ ทสฺเสตุํ

หน้า ๙๘๐ • คำผิดในหนังสือ • ปฐมสมันตปาสาทิกา แปล เล่ม ๓

หน้า

ข้อความ แก้เป็น

บาลี

เมื่อคำนึงว่า “พวกเจ้าลิจฉวีผู้มีฝีมือ … แม่นยำ, ก็พระราชา …
213 กลาง คนฆ่ามารดา คนฆ่าบิดา (ข้อความตก)
214 ต้น

จึงจะไม่ได้กระทำ

ถึงจะไม่ได้กระทำ

มาตุฆาตโก

