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อารมั�ภกถา
อาร�มภกถา

[1] โย กป�ปโกฏิ1ห	ปJ อป�ปเมย�ยw
กาลw กโรนฺ�โต อต	ทิGก�กรานฺ	
เข้ทิw คโต โลกห	ตาย นฺาโถ,
นฺโม มหากรGณฺ	กส�ส ตส�ส.

(ข้(าพื่เจ(าข้อถวิาย)นฺม�สการแด-พื่ระผู้F(เป@นฺทิ1$พื่a$งฺ ผู้F(ประกอบัด(วิยพื่ระมหากรGณฺา 
พื่ระองฺคEผู้F(ทิรงฺกระทิำกรรมทิ1$ทิำได(ยากย	$งฺ ตลอดกาลซ่a$งฺจะนฺ�บัประมาณฺม	ได( 
แม(ด(วิยหลายโกฏิ	ก�ป ทิรงฺถaงฺควิามยากลำบัาก เพื่#$อประโยช้นฺEเก#IอกFลแก-ส�ตวิโลก. 

อสม�พื่Gธw พื่Gทิ�ธนฺ	เสวิ	ตw ยw
ภวิาภวิw คจ�ฉัต	 ช้1วิโลโก,
นฺโม อวิ	ช้�ช้าทิ	ก	เลสช้าล-
วิ	ทิ�ธwส	โนฺ ธม�มวิรส�ส ตส�ส.

(ข้(าพื่เจ(าข้อถวิาย)นฺม�สการแก-พื่ระธรรมอ�นฺประเสร	ฐ 
อ�นฺข้จ�ดเส1ยซ่a$งฺข้-ายค#อก	เลสม1อวิ	ช้ช้าเป@นฺต(นฺ ทิ1$พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิรงฺเสพื่อยF-เป@นฺนฺ	ตยE 
ซ่a$งฺส�ตวิโลกเม#$อไม-หย�$งฺรF(ต(องฺทิ-องฺเทิ1$ยวิไปสF-ภพื่นฺ(อยและภพื่ใหญ-. 

คGเณฺห	 โย ส1ลสมาธ	ปญฺ�ญา-
วิ	มGต�ต	ญาณฺป�ปภGต1ห	 ยGต�โต,
เข้ต�ตญฺ�ช้นฺานฺw กGสลต�ถ	กานฺw
ตมร	ยสงฺ�ฆ์w ส	รสา นฺมาม	.

ข้(าพื่เจ(าข้อ(ถวิาย)นฺม�สการด(วิยเศั1ยรเกล(า ซ่a$งฺพื่ระอร	ยสงฺฆ์E ผู้F(ประกอบัด(วิยคGณฺ 
ม1ศั1ล สมาธ	 ปbญญา วิ	มGตต	 และวิ	มGตต	ญาณฺทิ�สสนฺะเป@นฺเค(ามFล เป@นฺเนฺ#IอนฺาบัGญ
ข้องฺเหล-าช้นฺผู้F(ม1ควิามต(องฺการด(วิยกGศัล.

อ	จ�เจวิมจ�จนฺ�ตนฺมส�สเนฺย�ยw
นฺมส�สมาโนฺ รตนฺต�ตยw ยw
ปGญฺ�ญาภ	สนฺ�ทิw วิ	ปGลw อลต�ถw,
ตส�สานฺGภาเวินฺ หตนฺ�ตราโย.

ข้(าพื่เจ(านฺม�สการอยF- ซ่a$งฺพื่ระร�ตนฺตร�ยอ�นฺควิรนฺม�สการโดยส-วินฺเด1ยวิ 
ด(วิยประการด�งฺกล-าวิมานฺ1I ได(แล(วิซ่a$งฺกGศัลผู้ลบัGญทิ1$ไพื่บัFล
หล�$งฺไหลไม-ข้าดสายอ�นฺใด, 
ด(วิยอานฺGภาพื่แห-งฺกGศัลผู้ลบัGญนฺ�Iนฺ ข้อข้(าพื่เจ(าจงฺเป@นฺผู้F(ปลอดอ�นฺตราย. 
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[2] ยส�มa ฐ	เต สาสนฺมฏฺ�ฐ	ตส�ส
ปต	ฏฺ�ฐ	ตw โหต	 สGสณฺ�ฐ	ตส�ส,
ตw วิณฺ�ณฺย	ส�สw วิ	นฺยw อม	ส�สw
นฺ	ส�สาย ปGพื่�พื่าจร	ยานฺGภาวิw.

ข้(าพื่เจ(าจ�กอาศั�ยอานฺGภาพื่ข้องฺทิ-านฺบัFรพื่าจารยE 
พื่รรณฺนฺาพื่ระวิ	นฺ�ยให(ไม-ปะปนฺก�นฺ ซ่a$งฺเม#$อทิรงฺอยF-แล(วิ 
ศัาสนฺาข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า ผู้F(ม	ได(ทิรงฺต�Iงฺม�$นฺอยF- (ในฺส-วินฺสGดทิ�Iงฺสองฺ) 
แต-ทิรงฺดำรงฺช้อบัด(วิยด1 (ในฺม�ช้ฌิ	มาปฏิ	ปทิา) เป@นฺอ�นฺประด	ษุฐานฺอยF-ได(.

กามญฺ�จ ปGพื่�พื่าจร	ยาสเภห	
ญาณฺม�พื่Gนฺ	ทิ�โธตมลาสเวิห	
วิ	สGทิ�ธวิ	ช้�ช้าปฏิ	สม�ภ	เทิห	
สทิ�ธม�มสwวิณฺ�ณฺนฺโกวิ	เทิห	
สล�ลก�ข้	เย โนฺ สGลภFปเมห	
มหาวิ	หารส�ส ธช้Fปเมห	
สwวิณฺ�ณฺ	โตยw วิ	นฺโย นฺเยห	
จ	ต�เตห	 สม�พื่Gทิ�ธวิรนฺ�วิเยห	.

แทิ(ทิ1$จร	งฺ พื่ระวิ	นฺ�ยนฺ1I ถaงฺทิ-านฺบัFรพื่าจารยEผู้F(องฺอาจ 
ซ่a$งฺข้จ�ดมลทิ	นฺและอาสวิะออกหมดแล(วิ ด(วิยนฺIำค#อญาณฺ 
ม1วิ	ช้ช้าและปฏิ	ส�มภ	ทิาบัร	สGทิธ	q ฉัลาดในฺการส�งฺวิรรณฺนฺาพื่ระส�ทิธรรม 
หาผู้F(เปร1ยบัปานฺในฺควิามเป@นฺผู้F(ข้�ดเกลาได(ไม-งฺ-าย 
เปร1ยบัด�งฺธงฺช้�ยข้องฺวิ�ดมหาวิ	หาร ได(ส�งฺวิรรณฺนฺาไวิ(โดยนฺ�ยอ�นฺวิ	จ	ตร 
คล(อยตามพื่ระส�มพื่Gทิธเจ(าผู้F(ประเสร	ฐ. 

สwวิณฺ�ณฺนฺา ส1หลทิ1ปเกนฺ
วิาก�เยนฺ เอสา ปนฺ สงฺ�ข้ตต�ตา
นฺ ก	ญฺ�จ	 อต�ถw อภ	สม�ภGณฺาต	
ทิ1ปนฺ�ตเร ภ	ก�ข้Gช้นฺส�ส ยส�มา

กระนฺ�Iนฺ เพื่ราะส�งฺวิรรณฺนฺานฺ1I ม	ได(อำนฺวิยประโยช้นฺEไร ๆ แก-ช้าวิภ	กษุGในฺเกาะอ#$นฺ
เพื่ราะทิ-านฺเร1ยบัเร1ยงฺไวิ(ด(วิยภาษุาช้าวิเกาะส	งฺหล 
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ตส�มา อ	มw ปาล	นฺยานฺGรFป|
สwวิณฺ�ณฺนฺwทิานฺ	 สมารภ	ส�สw
อช้�เฌิสนฺw พื่Gทิ�ธส	ร	วิ�หยส�ส
เถรส�ส สม�มาสมนฺGส�สรนฺ�โต.

ฉัะนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าผู้F(รำลaกอยF-ด(วิยด1โดยช้อบั ถaงฺคำเช้	ญข้องฺพื่ระเถระนฺามวิ-า 
พื่Gทิธส	ร	 จaงฺจ�กเร	$มด(วิยด1 ซ่a$งฺการส�งฺวิรรณฺนฺานฺ1I อ�นฺควิรแก-นฺ�ยพื่ระบัาล1 ณฺ บั�ดนฺ1I. 

สwวิณฺ�ณฺนฺw ตญฺ�จ สมารภนฺ�โต 
[3] ตส�สา มหาอฏฺ�ฐกถw สร1รw
กต�วิา มหาปจ�จร	ยw ตเถวิ
กGรGนฺ�ทิ	นฺามาทิ	สG วิ	ส�สGตาสG
วิ	นฺ	จ�ฉัโย อฏฺ�ฐกถาสG วิGต�โต
โย, ยGต�ตมต�ถw อปร	จ�จช้นฺ�โต
ตโตปJ อนฺ�โตคธเถรวิาทิw
สwวิณฺ�ณฺนฺw สม�มสมารภ	ส�สw.

และเม#$อจะเร	$มด(วิยด1 ซ่a$งฺส�งฺวิรรณฺนฺานฺ�Iนฺ 
จ�กเอามหาอรรถกถาเป@นฺโครงฺข้องฺส�งฺวิรรณฺนฺานฺ�Iนฺ 
ไม-ละข้(อควิามอ�นฺควิรแม(จากวิ	นฺ	จฉั�ย ซ่a$งฺทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺอรรถกถามหาปbจจร1 
และอรรถกถาอ�นฺปรากฏิด(วิยด1โดยช้#$อวิ-ากGรGนฺทิ1เป@นฺต(นฺ 
กระทิำเถรวิาทิไวิ(ในฺภายในฺแล(วิ จaงฺจ�กเร	$มด(วิยด1โดยช้อบัซ่a$งฺส�งฺวิรรณฺนฺา.

ตม�เม นฺ	สาเมนฺ�ตG ปสนฺ�นฺจ	ต�ตา
เถรา จ ภ	ก�ข้F นฺวิมช้�ฌิ	มา จ
ธม�มป�ปทิ1ปส�ส ตถาคตส�ส
สก�กจ�จ ธม�มw ปฏิ	มานฺยนฺ�ตา.

ข้อภ	กษุGทิ�IงฺหลายปFนฺเถระ ปFนฺใหม- และปานฺกลางฺ 
ผู้F(ม1จ	ตเล#$อมใสเคารพื่นฺ�บัถ#อพื่ระธรรมข้องฺพื่ระตถาคตเจ(า 
ผู้F(ม1ดวิงฺประทิ1ปค#อพื่ระธรรม 
จงฺต�Iงฺใจฟัbงฺ(ส�งฺวิรรณฺนฺา)นฺ�Iนฺข้องฺข้(าพื่เจ(า โดยเคารพื่เถ	ด.

พื่Gทิ�เธนฺ ธม�โม วิ	นฺโย จ วิGต�โต
โย ตส�ส ปGต�เตห	 ตเถวิ ญาโต
โส เยห	 เตสw มต	มจ�จช้นฺ�ตา
ยส�มา ปGเร อฏฺ�ฐกถา อกwสG

พื่ระอรรถกถาจารยEช้าวิส	งฺหล ม	ได(ละมต	 (อธ	บัาย) ข้องฺทิ-านฺพื่GทิธบัGตรทิ�Iงฺหลาย 
ผู้F(รF(ธรรมวิ	นฺ�ย เหม#อนฺอย-างฺทิ1$พื่ระพื่Gทิธเจ(าตร�สไวิ( ได(แต-งฺอรรถกถาในฺปางฺก-อนฺ.
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ตส�มา ห	 ยw อฏฺ�ฐกถาสG วิGต�ตw
ตw วิช้�ช้ย	ต�วิานฺ ปมาทิเลข้w
สพื่�พื่ม�ปJ ส	ก�ข้าสG สคารวิานฺw
ยส�มา ปมาณฺw อ	ธ ปณฺ�ฑ	ตานฺw

เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺแล คำทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺอรรถกถาทิ�Iงฺหมด 
ยกเวิ(นฺคำทิ1$เข้1ยนฺด(วิยควิามพื่ล�Iงฺพื่ลาดเส1ย 
ย-อมเป@นฺประมาณฺแห-งฺบั�ณฺฑ	ตทิ�Iงฺหลายผู้F(ม1ควิามเคารพื่ในฺส	กข้าในฺพื่ระศัาสนฺานฺ1I.

ตโต จ ภาสนฺ�ตรเมวิ ห	ต�วิา
วิ	ต�ถารมค�คญฺ�จ สมาสย	ต�วิา 
[4] วิ	นฺ	จ�ฉัยw สพื่�พื่มเสสย	ต�วิา
ตนฺ�ต	ก�กมw ก	ญฺ�จ	 อโวิก�กม	ต�วิา
สGต�ตนฺ�ต	กานฺw วิจนฺานฺมต�ถw
สGต�ตานฺGรFป| ปร	ทิ1ปยนฺ�ต1
ยส�มา อยw เหส�สต	 วิณฺ�ณฺนฺาปJ
สก�กจ�จ ตส�มา อนฺGส	ก�ข้	ตพื่�พื่าต	.

ก>เพื่ราะแม(วิรรณฺนฺานฺ1I จะแสดงฺข้(อควิามแห-งฺคำทิ�Iงฺหลายทิ1$มาในฺพื่ระสGตต�นฺตะ
ให(เหมาะสมแก-พื่ระสFตร ละทิ	Iงฺภาษุาอ#$นฺจาก(อรรถกถา)นฺ�Iนฺเส1ยทิ1เด1ยวิ 
และย-นฺพื่ลควิามพื่	สดาร (คำประพื่�นฺธEทิ1$พื่	สดาร) ให(ร�ดกGมเข้(า 
ก>จ�กไม-ให(เหล#อไวิ( ซ่a$งฺข้(อวิ	นฺ	จฉั�ยทิ�Iงฺปวิงฺ 
ไม-ข้(ามลำด�บั(พื่ระบัาล1)ทิ1$เป@นฺแบับัแผู้นฺอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตควิรตามศัaกษุาวิรรณฺนฺานฺ1Iโดยเอ#Iอเฟั~�อแล.๑

ตต�ถ “ตw วิณฺ�ณฺย	ส�สw วิ	นฺยนฺ�ต	 วิGต�ตต�ตา  วิ	นฺโย ตาวิ วิวิฏฺ�ฐเปตพื่�โพื่ “โก โส วิ	นฺโยต	.
เพื่ราะ(ข้(าพื่เจ(า)ได(กล-าวิไวิ(ในฺ(คาถา)เหล-านฺ�Iนฺวิ-า “จ�กพื่รรณฺนฺาพื่ระวิ	นฺ�ยนฺ�Iนฺ” ด�งฺนฺ1I 
(ผู้F(ศัaกษุา)ควิรกำหนฺดพื่ระวิ	นฺ�ยก-อนฺวิ-า “วิ	นฺ�ยนฺ�Iนฺ ค#ออะไร?” 

เตเนฺตw วิGจ�จต	 “วิ	นฺโย นฺาม อ	ธ สกลw วิ	นฺยปJฏิกw อธ	ป�เปตนฺ�ต	.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจaงฺกล-าวิคำนฺ1Iวิ-า “ทิ1$ช้#$อวิ-า วิ	นฺ�ย ในฺทิ1$นฺ1IประสงฺคEเอาวิ	นฺ�ยปJฎกทิ�Iงฺส	Iนฺ.” 

สwวิณฺ�ณฺนฺต�ถw ปนฺส�ส อยw มาต	กา. 
ก>เพื่#$อจะส�งฺวิรรณฺนฺา(พื่ระวิ	นฺ�ย)นฺ�Iนฺ (ข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิ)มาต	กาด�งฺต-อไปนฺ1Iวิ-า

๑ นฺย. สารต�ถทิ1ปนฺ1 ๑/๔๓-๔๗ วิ-า เพื่ราะแม(วิรรณฺนฺานฺ1I ซ่a$งฺจะแสดงฺข้(อควิามแห-งฺถ(อยคำอ�นฺมาในฺพื่ระสGตต�นฺตะให(เหมาะสมก�บัพื่ระสFตร 
ข้(าพื่เจ(าก>จ�กละภาษุาอ#$นฺจากอรรถกถานฺ�Iนฺเส1ยเลย และย-นฺพื่ลควิามทิ1$พื่	สดารให(ร�ดกGมเข้(า ไม-ละทิ	Iงฺข้(อวิ	นฺ	จฉั�ยทิ�Iงฺปวิงฺให(เหล#อไวิ( 
ไม-ข้(ามลำด�บัพื่ระบัาล1ทิ1$เป@นฺแบับัแผู้นฺอะไร ๆ แล(วิจ�กรจนฺา, เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ผู้F(ศัaกษุาควิรต�Iงฺใจสำเหนฺ1ยกวิรรณฺนฺานฺ1Iแล.
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“วิGต�ตw เยนฺ, ยทิา, ยส�มา, ธาร	ตw เยนฺ, จาภฏิw, 
ยต�ถป�ปต	ฏฺ�ฐ	ตญฺ�เจต- เมตw วิต�วิา วิ	ธ	นฺ�ตโต 
‘เตนฺาต	อาทิ	ปาฐส�ส อต�ถw นฺานฺป�ปการโต 
ทิส�สยนฺ�โต กร	ส�สาม	 วิ	นฺยส�สต�ถวิณฺ�ณฺนฺนฺ�ต	.

“พื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกนฺ1I (๑) ผู้F(ใดกล-าวิไวิ(? (๒) กล-าวิไวิ(ในฺกาลใด? 
(๓) กล-าวิไวิ(เพื่ราะเหตGใด? (๔) ผู้F(ใดทิรงฺไวิ(? (๕) ผู้F(ใดนฺำส#บัมา? 
และ (๕) ต�IงฺอยF-แล(วิในฺบัGคคลใด? 
ข้(าพื่เจ(ากล-าวิวิ	ธ1นฺ1Iแล(วิ ภายหล�งฺจ�กแสดงฺเนฺ#Iอควิามแห-งฺปาฐะวิ-า เตนฺ เป@นฺต(นฺ 
โดยประการต-างฺๆ  ทิำการพื่รรณฺนฺาอรรถแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ย.”

ตต�ถ “วิGต�ตw เยนฺ ยทิา ยส�มาต	 อ	ทินฺ�ตาวิ วิจนฺw “เตนฺ สมเยนฺ พื่Gทิ�โธ ภควิา เวิรญฺ�ช้ายw วิ	หรต1ต	 เอวิมาทิ	วิจนฺw สนฺ�ธาย วิGต�ตw.
บัรรดา(มาต	กา)เหล-านฺ�Iนฺ คำวิ-า วิGต�ตw เยนฺ ยทิา ยส�มา นฺ1I  ทิ-านฺอาจารยEกล-าวิหมายเอาคำม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iก-อนฺวิ-า 
“โดยสม�ยนฺ�Iนฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคประทิ�บัอยF- (ณฺ โคนฺต(นฺไม(สะเดาอ�นฺนฺเฬรGย�กษุEส	งฺสถ	ต) ใกล(เม#องฺเวิร�ญช้า๑.” 

อ	ทิw ห	 พื่Gทิ�ธส�ส ภควิโต อต�ตปจ�จก�ข้วิจนฺw นฺ โหต	.   ตส�มา วิต�ตพื่�พื่เมตw “อ	ทิw วิจนฺw เกนฺ วิGต�ตw, กทิา, กส�มา จ วิGต�ตนฺ�ต	.
เพื่ราะคำนฺ1I ม	ใช้-เป@นฺคำทิ1$กล-าวิให(ประจ�กษุEก�บัพื่ระองฺคEเองฺ แห-งฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่Gทิธเจ(า.๒  
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (บั�ณฺฑ	ต)จaงฺควิรกล-าวิ(ต�Iงฺ)ปั�ญหานฺ�$นฺด�งฺนฺ1I วิ-า “คำนฺ1Iใครกล-าวิไวิ(? กล-าวิไวิ(ในฺกาลไหนฺ? และเพื่ราะเหตGไรจaงฺกล-าวิ
ไวิ(?”

อายส�มตา อGปาล	ต�เถเรนฺ วิGต�ตw.
(แก(วิ-า) “(คำนฺ1I)ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระกล-าวิไวิ(” 

ตญฺ�จ ปนฺ ปฐมมหาสงฺ�ค1ต	กาเล.
ก>แล คำนฺ�Iนฺ (ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ)กล-าวิไวิ(ในฺคราวิทิำปฐมมหาส�งฺค1ต	 (ในฺคราวิทิำส�งฺคายนฺาใหญ-คร�Iงฺแรก). 

ปฐมมหาสงฺ�ค1ต	 นฺาม เจสา ก	ญฺ�จาปJ [5] ปญฺ�จสต	กสงฺ�ค1ต	ก�ข้นฺ�ธเก๓ วิGต�ตา, 
นฺ	ทิานฺโกสล�ลต�ถw ปนฺ อ	ธาปJ อ	ม	นฺา นฺเยนฺ เวิทิ	ตพื่�พื่า.
อ�นฺช้#$อวิ-า ปฐมมหาส�งฺค1ต	นฺ1I (พื่ระธรรมส�งฺคาหกเถระทิ�Iงฺหลาย)ได(กล-าวิแล(วิในฺปbญจสต	กส�งฺค1ต	ข้�นฺธกะ๔ แม(ก>จร	งฺ, 
ถaงฺอย-างฺนฺ�Iนฺ เพื่#$อควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดในฺนฺ	ทิานฺ (บั�ณฺฑ	ต)ควิรทิราบัตามนฺ�ยนฺ1I แม(ในฺ(อรรถกถา)นฺ1I

๑ วิ	. มหา. ๑/๑
๒ นฺย. สารต�ถทิ1ปนฺ1 ๑/๓๙ วิ-า 

ค#อม	ใช้-เป@นฺพื่ระดำร�สทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ( และม	ใช้-เป@นฺคำทิ1$ทิ-านฺอ#$นฺกล-าวิไวิ(ในฺเวิลาทิ1$พื่ระพื่GทิธองฺคEย�งฺทิรงฺพื่ระช้นฺมEอยF-.
๓ วิ	. จGล�. ๗/๓๗๙.
๔ วิ	. จGล�. ๗/๓๗๙.
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พาห	รน	ทิานวณฺ�ณฺนา
| ธม�มจก�กป�ปวิต�ตนฺw ห	 อาทิa กต�วิา ยาวิ สGภทิ�ทิปร	พื่�พื่าช้กวิ	นฺยนฺา กตพื่Gทิ�ธก	จ�เจ กGส	นฺารายw อGปวิต�ตเนฺ มล�ลานฺw สาลวิเนฺ 
ยมกสาลานฺมนฺ�ตเร วิ	สาข้ปGณฺ�ณฺม1ทิ	วิเส ปจ�จFสสมเย อนฺGปาทิ	เสสาย นฺ	พื่�พื่านฺธาตGยา ปร	นฺ	พื่�พื่Gเต ภควิต	 โลกนฺาเถ, 
ควิามพื่	สดารวิ-า เม#$อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคผู้F(เป@นฺทิ1$พื่a$งฺแห-งฺโลก ทิรงฺบัำเพื่>ญพื่Gทิธก	จ ต�Iงฺแต-ทิรงฺย�งฺพื่ระธรรมจ�กรให(เป@นฺไปเป@นฺต(นฺ 
จนฺถaงฺโปรดสGภ�ทิทิปร	พื่าช้กแล(วิเสด>จปร	นฺ	พื่พื่านฺ ด(วิยอนฺGปาทิ	เสสนฺ	พื่พื่านฺธาตG ในฺเวิลาใกล(รG-งฺ ในฺวิ�นฺวิ	สาข้ปGณฺณฺม1 
ระหวิ-างฺต(นฺสาละทิ�IงฺคF-ในฺสาลวิ�นฺ อ�นฺเป@นฺทิ1$เสด>จประพื่าสข้องฺเจ(าม�ลละทิ�Iงฺหลาย ใกล(กรGงฺกGส	นฺารา,

ภควิโต ปร	นฺ	พื่�พื่าเนฺ สนฺ�นฺ	ปต	ตานฺw สต�ตนฺ�นฺw ภ	ก�ข้Gสตสหส�สานฺw สงฺ�ฆ์ต�เถโร อายส�มา มหากส�สโป, สต�ตาหปร	นฺ	พื่�พื่Gเต ภควิต	, 
สGภทิ�เทินฺ วิGฑ�ฒปพื่�พื่ช้	เตนฺ “อลw อาวิGโส, มา โสจ	ต�ถ, มา ปร	เทิวิ	ต�ถ, สGมGต�ตา มยw เตนฺ มหาสมเณฺนฺ, 
อGปทิ�ทิGตา จ โหม ‘อ	ทิw โวิ กป�ปต	, อ	ทิw โวิ นฺ กป�ปต1ต	. อ	ทิานฺ	 ปนฺ มยw ยw อ	จ�ฉั	ส�สาม ตw กร	ส�สาม. ยw นฺ อ	จ�ฉั	ส�สาม ตw นฺ กร	ส�สามาต	 
วิGต�ตวิจนฺมนฺGส�สรนฺ�โต 
ทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะ ผู้F(เป@นฺพื่ระส�งฺฆ์เถระแห-งฺภ	กษุGประมาณฺ ๗ แสนฺรFป ซ่a$งฺประช้Gมก�นฺในฺสถานฺทิ1$ปร	นฺ	พื่พื่านฺ
แห-งฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ระลaกถaงฺคำทิ1$สGภ�ทิทิวิGฑฒบัรรพื่ช้	ตกล-าวิ เม#$อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเสด>จปร	นฺ	พื่พื่านฺแล(วิได( ๗ วิ�นฺวิ-า 
“อย-าเลย ผู้F(ม1อายGทิ�Iงฺหลาย! ทิ-านฺทิ�Iงฺหลายอย-าเศัร(าโศักไปเลย ทิ-านฺทิ�Iงฺหลายอย-าร$ำไรไปเลย 
พื่วิกเราพื่(นฺด1แล(วิจากพื่ระมหาสมณฺะพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ด(วิยวิ-าพื่วิกเราถFกพื่ระมหาสมณฺะพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ คอยรบักวินฺห(ามปรามวิ-า 
‘นฺ1Iสมควิรแก-เธอทิ�Iงฺหลาย นฺ1Iไม-สมควิรแก-เธอทิ�Iงฺหลาย’ ด�งฺนฺ1I 
ก>บั�ดนฺ1Iพื่วิกเราจ�กปรารถนฺากระทิำกรรมใด ก>จ�กทิำกรรมนฺ�Iนฺ พื่วิกเราจ�กไม-ปรารถนฺากระทิำกรรมใด จ�กไม-ทิำกรรมนฺ�Iนฺ๑ ด�งฺนฺ1I 

“ฐานฺw โข้ ปเนฺตw วิ	ช้�ช้ต	, ยw ปาปภ	ก�ข้F ‘อต1ตสต�ถGกw ปาวิจนฺนฺ�ต	 มญฺ�ญมานฺา ปก�ข้w ลภ	ต�วิา นฺจ	รส�เสวิ สทิ�ธม�มw อนฺ�ตรธาเปย�ยGw, 
ยาวิ จ ธม�มวิ	นฺโย ต	ฏฺ�ฐต	, ตาวิ อนฺต1ตสต�ถGกเมวิ ปาวิจนฺw โหต	, 
วิGต�ตw เหตw ภควิตา ‘โย โวิ อานฺนฺ�ทิ มยา ธม�โม จ วิ	นฺโย จ เทิส	โต ปญฺ�ญต�โต, โส โวิ มมจ�จเยนฺ สต�ถาต	๒, 
ยนฺ�นฺFนฺาหw ธม�มญฺ�จ วิ	นฺยญฺ�จ สงฺ�คาเยย�ยw, ยถย	ทิw สาสนฺw อทิ�ธนฺ	ยw อส�ส จ	รฏฺ�ฐ	ต	กw, 
ดำร	อยF-วิ-า “ข้(อทิ1$พื่วิกปาปภ	กษุG จะพื่aงฺเป@นฺผู้F(สำค�ญเส1ยวิ-า ‘ปาพื่จนฺEม1พื่ระศัาสดาล-วิงฺไปแล(วิ’ ด�งฺนฺ1I ได(พื่รรคพื่วิกแล(วิ 
พื่aงฺย�งฺพื่ระส�ทิธรรมให(อ�นฺตรธานฺได(ไม-นฺานฺเลย, เร#$องฺนฺ1Iเป@นฺฐานฺะทิ1$ม1ได(แนฺ-.” 
ควิามจร	งฺ พื่ระธรรมวิ	นฺ�ยย�งฺต�IงฺอยF-ตราบัใด ปาพื่จนฺEย�งฺม1พื่ระศัาสดาไม-ล-วิงฺไปแล(วิตราบันฺ�Iนฺ 
ข้(อนฺ1Iสมด(วิยพื่ระดำร�สทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(วิ-า ‘อานฺนฺทิE! ธรรมวิ	นฺ�ยใดอ�นฺเราแสดงฺแล(วิ บั�ญญ�ต	แล(วิ แก-เธอทิ�Iงฺหลาย 
ธรรมและวิ	นฺ�ยนฺ�Iนฺจ�กเป@นฺศัาสดาข้องฺเธอทิ�Iงฺหลายโดยกาลล-วิงฺไปแห-งฺเรา๓’ ด�งฺนฺ1I 
อย-ากระนฺ�Iนฺเลย เราพื่aงฺส�งฺคายนฺาพื่ระธรรมและพื่ระวิ	นฺ�ย ซ่a$งฺจะเป@นฺวิ	ธ1ทิ1$พื่ระศัาสดานฺ1Iจะพื่aงฺดำรงฺม�$นฺต�IงฺอยF-ส	Iนฺกาลนฺานฺ. 

๑ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๐.
๒ ทิ1. มหา. ๑๐/๑๗๘.
๓ ทิ1. มหา. ๑๐/๑๗๘.
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ยญฺ�จาหw ภควิตา ‘ธาเรส�สส	 ปนฺ [6] เม ต�วิw กส�สป สาณฺานฺ	 ป|สGกFลานฺ	 นฺ	พื่�พื่สนฺานฺ1ต	๑ วิต�วิา จ1วิเร สาธารณฺปร	โภเคนฺ 
‘อหw ภ	ก�ข้เวิ ยาวิเทิวิ อากงฺ�ข้าม	  วิ	วิ	จ�เจวิ กาเมห	 ฯเปฯ ปฐมw ฌิานฺw อGปสม�ปช้�ช้ วิ	หราม	 
กส�สโปปJ ภ	ก�ข้เวิ ยาวิเทิวิ อากงฺ�ข้ต	  วิ	วิ	จ�เจวิ กาเมห	 ฯเปฯ ปฐมw ฌิานฺw อGปสม�ปช้�ช้ วิ	หรต1ต	๒ เอวิมาทิ	นฺา นฺเยนฺ 
นฺวิานฺGปGพื่�พื่วิ	หารฉัฬภ	ญฺ�ญาปเภเทิ อGต�ตร	มนฺGส�สธม�เม อต�ตนฺา สมสมฏฺ�ฐปเนฺนฺ จ อนฺGค�คห	โต. 
ตส�ส เม ก	มญฺ�ญw อานฺณฺ�ยw ภวิ	ส�สต	.  
นฺนฺG มw ภควิา ราช้า วิ	ย สกกวิจอ	ส�สร	ยานฺGป�ปทิาเนฺนฺ อต�ตโนฺ กGลวิwสปต	ฏฺ�ฐาปกw ปGต�ตw 
‘สทิ�ธม�มวิwสปต	ฏฺ�ฐาปโก เม อยw ภวิ	ส�สต1ต	 มนฺ�ต�วิา อ	ม	นฺา อสาธารเณฺนฺ อนฺGค�คเหนฺ อนฺGค�คเหส1ต	 จ	นฺ�ตยนฺ�โต 
ธม�มวิ	นฺยสงฺ�คายนฺต�ถw ภ	ก�ข้Fนฺw อGส�สาหw ช้เนฺส	. |
อนฺa$งฺ โดยเหตGทิ1$เราเป@นฺผู้F(อ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สวิ-า ‘ก�สสปะ! เธอจ�กทิรงฺผู้(าบั�งฺสGกGลอ�นฺทิำด(วิยปzานฺข้องฺเรา ซ่a$งฺเราใช้(นฺG-งฺห-มแล(วิ
หร#อ?’  แล(วิทิรงฺอนฺGเคราะหEด(วิยสาธารณฺบัร	โภคในฺจ1วิร และด(วิยการทิรงฺยกย-องฺไวิ(เทิ1ยบัเทิ1ยมพื่ระองฺคE 
ในฺอGตตร	มนฺGสสธรรมม1อนฺGปGพื่พื่วิ	หาร ๙ และอภ	ญญา ๖ เป@นฺประเภทิ โดยนฺ�ยม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
‘ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เราจำนฺงฺอยF-เพื่1ยงฺใด เราสงฺ�ดแล(วิจากกามทิ�Iงฺหลายเทิ1ยวิ ฯลฯ ย-อมเข้(าถaงฺพื่ร(อมซ่a$งฺปฐมฌิานฺ อยF-ได(เพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ 
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! แม(ก�สสปะจำนฺงฺอยF-เพื่1ยงฺใด เธอสงฺ�ดจากกามทิ�Iงฺหลาย ฯลฯ ย-อมเข้(าถaงฺพื่ร(อมซ่a$งฺปฐมฌิานฺอยF-ได(เพื่1ยงฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ’ 
ด�งฺนฺ1I.  ควิามเป@นฺผู้F(ไม-ม1หนฺ1Iอย-างฺอ#$นฺอะไร จ�กม1แก-เรานฺ�Iนฺได(.  
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺทิราบัเราวิ-า ‘ก�สสปะนฺ1Iจ�กเป@นฺผู้F(ดำรงฺวิงฺศัEพื่ระส�ทิธรรมข้องฺเรา’ ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
ทิรงฺอนฺGเคราะหEด(วิยอสาธารณฺานฺGเคราะหEนฺ1I ดGจพื่ระราช้าทิรงฺทิราบัพื่ระราช้โอรสผู้F(จะดำรงฺวิงฺศัEสกGลข้องฺพื่ระองฺคEแล(วิ 
ทิรงฺอนฺGเคราะหEด(วิยการทิรงฺมอบัเกราะข้องฺพื่ระองฺคEและพื่ระอ	สร	ยยศัฉัะนฺ�Iนฺ ม	ใช้-หร#อ” ด�งฺนฺ1I  
จaงฺย�งฺควิามอGตสาหะให(เก	ดแก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย เพื่#$อส�งฺคายนฺาพื่ระธรรมวิ	นฺ�ย. 

ยถาห “อถโข้ อายส�มา มหากส�สโป ภ	ก�ข้F อามนฺ�เตส	 
‘เอกม	ทิาหw อาวิGโส สมยw ปาวิาย กGส	นฺารw อทิ�ธานฺมค�คปฏิ	ปนฺ�โนฺ มหตา ภ	ก�ข้Gสงฺ�เฆ์นฺ สทิ�ธa ปญฺ�จมต�เตห	 ภ	ก�ข้Gสเตห1ต	๓ 
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$(พื่ระธรรมส�งฺคาหกาจารยE)กล-าวิไวิ(วิ-า “คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล ทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะ ได(เต#อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลายวิ-า 
“ผู้F(ม1อายGทิ�Iงฺหลาย! สม�ยหนฺa$งฺเราพื่ร(อมด(วิยภ	กษุGสงฺฆ์EหมF-ใหญ- ประมาณฺภ	กษุG ๕๐๐ รFป เด	นฺทิางฺไกลจากเม#องฺปาวิา 
มาสF-เม#องฺกGส	นฺารา๔” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ. 

สพื่�พื่w สGภทิ�ทิกณฺ�ฑw วิ	ต�ถารโต เวิทิ	ตพื่�พื่w.
สGภ�ทิทิก�ณฺฑEทิ�Iงฺปวิงฺ (ผู้F(ศัaกษุา)พื่aงฺทิราบัโดยพื่	สดาร.

๑ สw. นฺ	. ๑๖/๒๖๐.
๒ สw. นฺ	. ๑๖/๒๔๘.
๓ วิ	. จGล�. ๗/๓๗๙-๓๘๐.
๔ วิ	. จGล� ๗/๓๗๙.
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[พระมัหาก�สสปะช�กชวนทิำส�งคายนา]

ตโต ปรw อาห “หนฺ�ทิ มยw อาวิGโส ธม�มญฺ�จ วิ	นฺยญฺ�จ สงฺ�คายาม,  ปGเร อธม�โม ทิ	ป�ปต	, ธม�โม ปฏิ	พื่าห	ยต	. 
อวิ	นฺโย ทิ	ป�ปต	, วิ	นฺโย ปฏิ	พื่าห	ยต	.  ปGเร อธม�มวิาทิ	โนฺ พื่ลวินฺ�โต โหนฺ�ต	, ธม�มวิาทิ	โนฺ ทิGพื่�พื่ลา โหนฺ�ต	. 
อวิ	นฺยวิาทิ	โนฺ พื่ลวินฺ�โต โหนฺ�ต	, วิ	นฺยวิาทิ	โนฺ ทิGพื่�พื่ลา โหนฺ�ต1ต	๑.
เบั#Iองฺหนฺ(าแต-นฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะได(กล-าวิวิ-า 
“ผู้F(ม1อายGทิ�Iงฺหลาย! เอาเถ	ด เราทิ�Iงฺหลายจะส�งฺคายนฺาพื่ระธรรมและพื่ระวิ	นฺ�ยก�นฺ 
เพื่ราะวิ-า ในฺกาลเบั#Iองฺหนฺ(า อธรรมจะรG-งฺเร#องฺ, ธรรมจะถFกข้�ดข้วิางฺ.  อวิ	นฺ�ยจะรG-งฺเร#องฺ, วิ	นฺ�ยจะถFกข้�ดข้วิางฺ. 
ในฺกาลภายหนฺ(า พื่วิกอธรรมวิาทิ1จะม1กำล�งฺ, พื่วิกธรรมวิาทิ1จะหย-อนฺกำล�งฺ. 
พื่วิกอวิ	นฺ�ยวิาทิ1จะม1กำล�งฺ, พื่วิกวิ	นฺ�ยวิาทิ1จะหย-อนฺกำล�งฺ”.๒ ด�งฺนฺ1I. 

ภ	ก�ข้F อาหwสG “เตนฺห	 ภนฺ�เต เถโร ภ	ก�ข้F อGจ�จ	นฺตFต	.
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายได(เร1ยนฺทิ-านฺวิ-า “ข้(าแต-ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ถ(าอย-างฺนฺ�Iนฺ ข้อพื่ระเถระโปรดค�ดเล#อกภ	กษุGทิ�Iงฺหลายเถ	ด๓.”

[พระมัหาก�สสปะค�ด้เลี!อกภ	กษุ# ๔๙๙ รDป]

เถโร สกลนฺวิงฺ�คสต�ถGสาสนฺปร	ยต�ต	ธเร ปGถGช้�ช้นฺโสตาปนฺ�นฺ[7]สกทิาคาม	อนฺาคาม	สGก�ข้วิ	ปส�สกข้1ณฺาสวิภ	ก�ข้F 
อเนฺกสเต อเนฺกสหส�เส จ วิช้�เช้ต�วิา ต	ปJฏิกสพื่�พื่ปร	ยต�ต	ป�ปเภทิธเร ปฏิ	สม�ภ	ทิป�ปต�เต มหานฺGภาเวิ เยภGย�เยนฺ ภควิตา 
เอตทิค�คw อาโรปJเต เตวิ	ช้�ช้าทิ	เภเทิ ข้1ณฺาสวิภ	ก�ข้Fเยวิ เอกFนฺปญฺ�จสเต ปร	ค�คเหส	,  เย สนฺ�ธาย อ	ทิw วิGต�ตw “อถโข้ อายส�มา มหากส�สโป

เอเกนฺFนฺปญฺ�จอรหนฺ�ตสตานฺ	 อGจ�จ	นฺ1ต	.
พื่ระเถระเวิ(นฺภ	กษุGผู้F(เป@นฺปGถGช้นฺ พื่ระโสดาบั�นฺ พื่ระสกทิาคาม1 พื่ระอนฺาคาม1 และพื่ระข้1ณฺาสพื่สGกข้วิ	ปbสสก 
ผู้F(ทิรงฺพื่ระปร	ย�ต	ค#อนฺวิ�งฺคส�ตถGศัาสนฺEทิ�Iงฺส	Iนฺ จำนฺวินฺหลายร(อยและหลายพื่�นฺ 
เล#อกเอาเฉัพื่าะพื่ระภ	กษุGข้1ณฺาสพื่เทิ-านฺ�Iนฺ ม1จำนฺวินฺ ๔๙๙ รFป ผู้F(ทิรงฺไวิ(ซ่a$งฺประเภทิแห-งฺสรรพื่ปร	ย�ต	ค#อพื่ระไตรปJฎก 
ได(บัรรลGปฏิ	ส�มภ	ทิาม1อานฺGภาพื่มาก แตกฉัานฺในฺไตรวิ	ช้ช้าเป@นฺต(นฺ ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺยกข้aIนฺสF-เอตทิ�คคะโดยมาก 
ผู้F(ซ่a$งฺพื่ระธรรมส�งฺคาหกาจารยEหมายถaงฺ จaงฺกล-าวิคำนฺ1Iวิ-า “คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล ทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะได(ค�ดเล#อกพื่ระอรห�นฺตE ๔๙๙ รFป๔” 
ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

[ทิำส�งคายนาจะเว7นพระอานนทิAไมั'ได้7]

“ก	ส�ส ปนฺ เถโร เอเกนฺFนฺมกาส1ต	.
ถามวิ-า “ก>พื่ระเถระทิำให(หย-อนฺอยF- ๑ รFป เพื่#$อใคร?”

อายส�มโต อานฺนฺ�ทิต�เถรส�ส โอกาสกรณฺต�ถw.
แก(วิ-า “เพื่#$อให(โอกาสแก-ทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิเถระ. 

๑ วิ	. จGล�. ๗/๓๗๙-๓๘๐.
๒ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๐.
๓ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๐.
๔ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๐.
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เตนฺ หายส�มตา สหาปJ วิ	นฺาปJ นฺ สก�กา ธม�มสงฺ�ค1ต	 กาตGw.   โส หายส�มา เสก�โข้ สกรณฺ1โย,  ตส�มา สห นฺ สก�กา.
จร	งฺอยF- การส�งฺคายนฺาธรรมไม-อาจทิำ ทิ�Iงฺร-วิมทิ�Iงฺแยกจากทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEนฺ�Iนฺได( 
เพื่ราะทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEนฺ�Iนฺ ย�งฺเป@นฺพื่ระเสข้ะ ม1ก	จจำต(องฺทิำอยF-, ฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺไม-อาจทิำร-วิมก�บัทิ-านฺได(, 

ยส�มา ปนฺส�ส ก	ญฺ�จ	 ทิสพื่ลเทิส	ตw สGต�ตเคย�ยาทิ	กw ภควิโต อสม�มGข้าปฏิ	ค�คห	ตw นฺาม นฺต�ถ	, ตส�มา วิ	นฺา นฺ สก�กา.
แต-เพื่ราะนฺวิ�งฺคส�ตถGศัาสนฺEม1สGตตะ เคยยะ เป@นฺต(นฺ อะไรๆ ทิ1$พื่ระทิศัพื่ลแสดงฺแล(วิ 
ช้#$อวิ-าทิ-านฺม	ได(ร�บัเฉัพื่าะพื่ระพื่�กตรEข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคไม-ม1, เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺไม-อาจจะเวิ(นฺทิ-านฺได(.

“ยทิ	 เอวิw, เสก�โข้ปJ สมาโนฺ ธม�มสงฺ�ค1ต	ยา พื่หGการต�ตา เถเรนฺ อGจ�จ	นฺ	ตพื่�โพื่ อส�ส, อถ กส�มา นฺ อGจ�จ	นฺ	โตต	.
ถามวิ-า “ถ(า(เม#$อไม-อาจทิำ)อย-างฺนฺ�Iนฺได(, ถaงฺแม(ทิ-านฺย�งฺเป@นฺพื่ระเสข้ะอยF- พื่ระเถระก>ควิรเล#อก 
เพื่ราะเป@นฺผู้F(ม1อGปการะมากแก-การส�งฺคายนฺาพื่ระธรรม, เม#$อม1(ควิามจำเป@นฺต(องฺเล#อก)อย-างฺนฺ�Iนฺ 
เพื่ราะเหตGไร พื่ระเถระจaงฺไม-เล#อก(ทิ-านฺ).”

“ปรFปวิาทิw วิ	วิช้�ช้นฺโต.
แก(วิ-า “เพื่ราะจะเวิ(นฺคำค-อนฺข้อดข้องฺผู้F(อ#$นฺ.” 

เถโร ห	 อายส�มนฺ�เต อานฺนฺ�เทิ อต	วิ	ย วิ	ส�สต�โถ อโหส	.
ควิามจร	งฺ พื่ระเถระเป@นฺผู้F(คG(นฺเคยในฺทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEอย-างฺย	$งฺยวิด. 

ตถาห	 นฺw, ส	รส�มa ปล	เตสG ช้าเตสGปJ, “นฺ วิายw กGมารโก มต�ตมญฺ�ญาส1ต	๑ กGมารกวิาเทินฺ วิทิต	.
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ, แม(เม#$อศั1รษุะหงฺอกแล(วิ, ทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะ ก>ย�งฺเร1ยกทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEนฺ�Iนฺโดยใช้(กGมารกวิาทิะวิ-า 
“เด>กคนฺนฺ1Iไม-รF(จ�กประมาณฺเส1ยเลย๒ ด�งฺนฺ1I. 

สก�ยกGลป�ปสFโต จายมายส�มา อานฺนฺ�โทิ ตถาคตส�ส ภาตา จFฬปJตGปGต�โต.
อนฺa$งฺ ทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEนฺ1IประสFต	ในฺศัากยสกGล เป@นฺพื่ระภาดาข้องฺพื่ระตถาคต เป@นฺโอรสข้องฺพื่ระเจ(าอา, 

ตต�ร ห	 ภ	ก�ข้F ฉันฺ�ทิาคมนฺw วิ	ย มญฺ�ญมานฺา 
“พื่หF อเสก�ข้ปฏิ	สม�ภ	ทิป�ปต�เต ภ	ก�ข้F ฐเปต�วิา อานฺนฺ�ทิw เสก�ข้ปฏิ	สม�ภ	ทิป�ปต�ตw เถโร อGจ�จ	นฺ1ต	 อGปวิเทิย�ยGw, 
จร	งฺอยF- ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายจะสำค�ญในฺ(พื่ระมหาก�สสปเถระ)นฺ�Iนฺ เหม#อนฺถaงฺฉั�นฺทิาคต	 
จะพื่aงฺกล-าวิค-อนฺข้อดวิ-า “พื่ระเถระเวิ(นฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(ได(บัรรลGปฏิ	ส�มภ	ทิาเป@นฺอเสข้ะเส1ยเป@นฺอ�นฺมาก 
ได(เล#อกเอาพื่ระอานฺนฺทิEผู้F(บัรรลGปฏิ	ส�มภ	ทิาเป@นฺเสข้ะ.”  

ตw ปรFปวิาทิw ปร	วิช้�เช้นฺ�โต “อานฺนฺ�ทิw วิ	นฺา สงฺ�ค1ต	 นฺ สก�กา กาตGw, ภ	ก�ข้Fนฺwเยวิ อนฺGมต	ยา คเหส�สาม1ต	 ตw นฺ อGจ�จ	นฺ	.
พื่ระเถระเม#$อจะเวิ(นฺคำค-อนฺข้อดข้องฺผู้F(อ#$นฺนฺ�Iนฺเส1ย ค	ดวิ-า 
“การส�งฺคายนฺาไม-อาจทิำได(โดยเวิ(นฺพื่ระอานฺนฺทิEเส1ย (แต-)เราจ�กร�บัเอาพื่ระอานฺนฺทิEเข้(าด(วิย ตามอนฺGม�ต	ข้องฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลายเทิ-านฺ�Iนฺ” 
จaงฺม	ได(เล#อกพื่ระอานฺนฺทิEนฺ�Iนฺเข้(าด(วิย.

๑ สw. นฺ	. ๑๖/๒๕๘.
๒ สw. นฺ	. ๑๖/๒๕๘.



หนฺ(า ๑๐ •   พื่าห	รนฺ	ทิานฺวิณฺ�ณฺนฺา • [ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายข้อให(เล#อกพื่ระอานฺนฺทิE]

[ภ	กษุ#ทิ�Lงหลีายขอให7เลี!อกพระอานนทิA]

อถ สยเมวิ ภ	ก�ข้F อานฺนฺ�ทิส�สต�ถาย เถรw ยาจaสG.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายจaงฺพื่าก�นฺวิ	งฺวิอนฺพื่ระเถระ เพื่#$อต(องฺการให(เล#อกพื่ระอานฺนฺทิEเส1ยเองฺทิ1เด1ยวิ.

[8] ยถาห “ภ	ก�ข้F อายส�มนฺ�ตw มหากส�สป| เอตทิโวิจGw 
‘อยw ภนฺ�เต อายส�มา อานฺนฺ�โทิ ก	ญฺ�จาปJ เสก�โข้ อภพื่�โพื่ ฉันฺ�ทิา โทิสา โมหา ภยา อคตa คนฺ�ตGw, 
พื่หG จาเนฺนฺ ภควิโต สนฺ�ต	เก ธม�โม จ วิ	นฺโย จ ปร	ยต�โต,  เตนฺห	 ภนฺ�เต เถโร อายส�มนฺ�ตwปJ อานฺนฺ�ทิw อGจ�จ	นฺตFต	.
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$พื่ระโบัราณฺาจารยEกล-าวิไวิ(วิ-า “พื่วิกภ	กษุGได(กล-าวิคำนฺ1Iกะทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะวิ-า 
‘ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ถaงฺทิ-านฺอานฺนฺทิEนฺ1Iจะย�งฺเป@นฺเสข้ะ เป@นฺผู้F(ไม-ควิรถaงฺควิามลำเอ1ยงฺเพื่ราะควิามร�ก ควิามช้�งฺ ควิามหลงฺ ควิามกล�วิก>จร	งฺ, 
ถaงฺกระนฺ�Iนฺ ธรรมและวิ	นฺ�ย ทิ1$ทิ-านฺได(เล-าเร1ยนฺในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคม1มาก, 
ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ถ(ากระนฺ�Iนฺ ข้อพื่ระเถระโปรดเล#อกพื่ระอานฺนฺทิEเข้(าด(วิยเถ	ด.๑’” 

อถโข้ อายส�มา มหากส�สโป อายส�มนฺ�ตwปJ อานฺนฺ�ทิw อGจ�จ	นฺ	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล ทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะ จaงฺได(เล#อกทิ-านฺอานฺนฺทิEเข้(าด(วิย๒.

เอวิw ภ	ก�ข้Fนฺw อนฺGมต	ยา อGจ�จ	นฺ	เตนฺ เตนฺายส�มตา สทิ�ธa ปญฺ�จ เถรสตานฺ	 อเหสGw.
รวิมก�บัทิ-านฺ(พื่ระอานฺนฺทิE)นฺ�Iนฺทิ1$ทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะเล#อก ตามอนฺGม�ต	ข้องฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย๓ 
จaงฺเป@นฺพื่ระเถระ ๕๐๐ รFป ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

[เลี!อกกร#งราชคฤหAเปKนทิ� ทิำปฐมัส�งคายนา]

อถโข้ เถรานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw เอตทิโหส	 “กต�ถ นฺGโข้ มยw ธม�มญฺ�จ วิ	นฺยญฺ�จ สงฺ�คาเยย�ยามาต	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล ภ	กษุGเถระทิ�Iงฺหลายได(ม1ควิามปร	วิ	ตกอย-างฺนฺ1I วิ-า 
“พื่วิกเราจะพื่aงฺส�งฺคายนฺาพื่ระธรรมและพื่ระวิ	นฺ�ย ณฺ สถานฺทิ1$ไหนฺหนฺอแล” 

อถโข้ เถรานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw เอตทิโหส	 
“ราช้คหw โข้ มหาโคจรw ปหGตเสนฺาสนฺw, ยนฺ�นฺFนฺ มยw ราช้คเห วิส�สw วิสนฺ�ตา ธม�มญฺ�จ วิ	นฺยญฺ�จ สงฺ�คาเยย�ยาม, 
นฺ อญฺ�เญ ภ	ก�ข้F ราช้คเห วิส�สw อGปคจ�เฉัย�ยGนฺ�ต	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล ภ	กษุGเถระทิ�Iงฺหลายได(ปรaกษุาก�นฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า “กรGงฺราช้คฤหEแล ม1ทิ1$โคจรกวิ(างฺข้วิางฺ ม1เสนฺาสนฺะมากมาย, 
อย-ากระนฺ�Iนฺเลย พื่วิกเราพื่aงฺอยF-จำพื่รรษุาในฺกรGงฺราช้คฤหEทิำส�งฺคายนฺาพื่ระธรรมและพื่ระวิ	นฺ�ยเถ	ด, 
ภ	กษุGเหล-าอ#$นฺไม-ควิรเข้(าจำพื่รรษุาในฺกรGงฺราช้คฤหE.๔” 

กส�มา ปนฺ เนฺสw เอตทิโหส	.
ถามวิ-า “ก>เพื่ราะเหตGไร ทิ-านฺเหล-านฺ�Iนฺจaงฺปรaกษุาตกลงฺก�นฺด�งฺนฺ�Iนฺ.” 

๑ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๐-๓๘๑.
๒ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๐-๓๘๑.
๓ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๐-๓๘๑.
๔ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๑.



พื่าห	รนฺ	ทิานฺวิณฺ�ณฺนฺา • [เล#อกกรGงฺราช้คฤหEเป@นฺทิ1$ทิำปฐมส�งฺคายนฺา] • หนฺ(า ๑๑

“อ	ทิw อม�หากw ถาวิรกม�มw โกจ	 วิ	สภาคปGค�คโล สงฺ�ฆ์มช้�ฌิw ปวิ	ส	ต�วิา อGก�โกเฏิย�ยาต	.
แก(วิ-า “เพื่ราะจะม1วิ	สภาคบัGคคลบัางฺคนฺเข้(าไปสF-ทิ-ามกลางฺสงฺฆ์E แล(วิพื่aงฺค�ดค(านฺถาวิรกรรมข้องฺพื่วิกเรานฺ1Iเส1ย.” 

อถายส�มา มหากส�สโป ญต�ต	ทิGต	เยนฺ กม�เมนฺ สาเวิส	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะ จaงฺสวิดประกาศัด(วิยญ�ตต	ทิGต	ยกรรม. 

ตw สงฺ�ค1ต	ก�ข้นฺ�ธเก๑ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ ญาตพื่�พื่w.
ญ�ตต	ทิGต	ยกรรม๒ นฺ�Iนฺ (ผู้F(ศัaกษุา)พื่aงฺทิราบัโดยนฺ�ยทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺส�งฺค1ต	ข้�นฺธกะนฺ�Iนฺแล.

[พระมัหาเถระแยกก�นเด้	นทิางไปสD'กร#งราชคฤหA]

อถ “ตถาคตส�ส ปร	นฺ	พื่�พื่านฺโต สต�ตสG สาธGก1ฬนฺทิ	วิเสสG สต�ตสG จ ธาตGปFช้าทิ	วิเสสG วิ1ต	วิต�เตสG, อฑ�ฒมาโส อต	ก�กนฺ�โต. 
อ	ทิานฺ	 ค	ม�หานฺw ทิ	ยฑ�โฒ มาโส เสโส, อGปกฏฺ�ฐา วิส�สFปนฺาย	กาต	 มนฺ�ต�วิา 
มหากส�สปต�เถโร “ราช้คหw อาวิGโส คจ�ฉัามาต	 อGปฑ�ฒw ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์w คเหต�วิา เอกw มค�คw คโต.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่ระมหาก�สสปเถระ ทิราบัวิ-า “นฺ�บัแต-วิ�นฺทิ1$พื่ระตถาคตปร	นฺ	พื่พื่านฺมา, 
เม#$อวิ�นฺสาธGก1ฬาและวิ�นฺบัFช้าพื่ระธาตGล-วิงฺไปได(อย-างฺละ ๗ วิ�นฺ, เป@นฺอ�นฺล-วิงฺไปแล(วิกa$งฺเด#อนฺ. 
บั�ดนฺ1IฤดFค	มห�นฺตEย�งฺเหล#ออยF-เด#อนฺครa$งฺ. ด	ถ1ทิ1$จะเข้(าจำพื่รรษุาก>ใกล(เข้(ามาแล(วิ” 
จaงฺกล-าวิวิ-า “ผู้F(ม1อายGทิ�Iงฺหลาย! พื่วิกเราไปย�งฺกรGงฺราช้คฤหEก�นฺเถ	ด” แล(วิได(พื่าเอาภ	กษุGสงฺฆ์Eกa$งฺหนฺa$งฺเด	นฺไปทิางฺหนฺa$งฺ. 

อนฺGรGทิ�ธต�เถโร อGปฑ�ฒw คเหต�วิา เอกw มค�คw คโต.
พื่ระอนฺGรGทิธเถระก>พื่าเอาภ	กษุGสงฺฆ์Eกa$งฺหนฺa$งฺเด	นฺไปอ1กทิางฺหนฺa$งฺ. 

อานฺนฺ�ทิต�เถโร ภควิโต ปต�ตจ1วิรw [9] คเหต�วิา ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ปร	วิGโต สาวิต�ถa คนฺ�ต�วิา ราช้คหw คนฺ�ตGกาโม, 
เยนฺ สาวิต�ถ1, เตนฺ จาร	กw ปก�กาม	.
ทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEเถระถ#อเอาบัาตรและจ1วิรข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค อ�นฺภ	กษุGสงฺฆ์Eแวิดล(อม ประสงฺคEจะเด	นฺทิางฺผู้-านฺกรGงฺสาวิ�ตถ1
ไปย�งฺกรGงฺราช้คฤหE ก>หล1กจาร	กไปทิางฺกรGงฺสาวิ�ตถ1.

[พระอานนทิAไปถIงทิ� ไหนมั�เส�ยงร7องไห7ในทิ� น�Lน]

อานฺนฺ�ทิต�เถเรนฺ คตคตฏฺ�ฐาเนฺ มหาปร	เทิโวิ อโหส	 “ภนฺ�เต อานฺนฺ�ทิ กGหa สต�ถารw ฐเปต�วิา อาคโตส1ต	.
ในฺสถานฺทิ1$ทิ1$พื่ระอานฺนฺทิEไปแล(วิๆ ได(ม1การร(องฺไห(ร$ำไรมากมายวิ-า 
“ทิ-านฺอานฺนฺทิEผู้F(เจร	ญ! ทิ-านฺพื่�กพื่ระศัาสดาไวิ(ทิ1$ไหนฺ จaงฺมาแล(วิ”.

อนฺGปGพื่�เพื่นฺ ปนฺ สาวิต�ถ	มนฺGป�ปต�เต เถเร, ภควิโต ปร	นฺ	พื่�พื่านฺทิ	วิเส วิ	ย มหาปร	เทิโวิ อโหส	.
ก>เม#$อพื่ระเถระไปถaงฺกรGงฺสาวิ�ตถ1โดยลำด�บั, ได(ม1การร(องฺไห(ร$ำไรมากมาย เหม#อนฺในฺวิ�นฺทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเสด>จปร	นฺ	พื่พื่านฺฉัะนฺ�Iนฺ.

๑ วิ	. จGล�. ๗/๓๗๙.
๒ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๑.



หนฺ(า ๑๒ •   พื่าห	รนฺ	ทิานฺวิณฺ�ณฺนฺา • [พื่ระอานฺนฺทิEปbดกวิาดเสนฺาสนฺะทิ1$เคยประทิ�บั]

[พระอานนทิAปJด้กวาด้เสนาสนะทิ� เคยประทิ�บ]

ตต�ร สGทิw อายส�มา อานฺนฺ�โทิ อนฺ	จ�จตาทิ	ปฏิ	สwยGต�ตาย ธม�ม	ยา กถาย ตw มหาช้นฺw สญฺ�ญาเปต�วิา เช้ตวินฺw ปวิ	ส	ต�วิา 
ทิสพื่เลนฺ วิส	ตคนฺ�ธกGฏิ	ยา ทิ�วิารw วิ	วิร	ต�วิา มญฺ�จปnฐw นฺ1หร	ต�วิา ปป�โผู้เฏิต�วิา คนฺ�ธกGฏิa สม�มช้�ช้	ต�วิา ม	ลาตมาลากจวิรw ฉัฑ�เฑต�วิา 
มญฺ�จปnฐw อต	หร	ต�วิา ปGนฺ ยถาฏฺ�ฐาเนฺ ฐเปต�วิา ภควิโต ฐ	ตกาเล วิ	ย กรณฺ1ยw วิต�ตw สพื่�พื่มกาส	.
ได(ทิราบัวิ-า ในฺกรGงฺสาวิ�ตถ1นฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEได(ปลอบัโยนฺมหาช้นฺนฺ�Iนฺให(เบัาใจ ด(วิยธรรม1กถาอ�นฺปฏิ	ส�งฺยGตด(วิยไตรล�กษุณฺE 
ม1ควิามไม-เทิ1$ยงฺเป@นฺต(นฺแล(วิ เข้(าไปย�งฺพื่ระเช้ตวิ�นฺ เปJดประตFพื่ระค�นฺธกGฎ1ทิ1$พื่ระทิศัพื่ลเคยประทิ�บั แล(วินฺำเต1ยงฺและต�$งฺออกมา
เคาะต1ปbดกวิาดพื่ระค�นฺธกGฎ1 เก>บัหยากเย#$อดอกไม(ทิ1$เห1$ยวิแห(งฺทิ	Iงฺเส1ย แล(วินฺำเอาเต1ยงฺและต�$งฺกล�บัเข้(าไปต�Iงฺไวิ(ในฺทิ1$เด	มอ1ก 
ได(ทิำวิ�ตรทิGกอย-างฺทิ1$เคยทิำ เหม#อนฺในฺเวิลาทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคย�งฺดำรงฺอยF-ฉัะนฺ�Iนฺ.

[พระอานนทิAฉั�นยาระบาย]

อถ เถโร ภควิโต ปร	นฺ	พื่�พื่านฺโต ปภFต	 ฐานฺนฺ	สช้�ช้พื่หGลต�ตา อGส�สนฺ�นฺธาตGกw กายw สมส�สาเสตGw ทิGต	ยทิ	วิเส ข้1รวิ	เรจนฺw ปJวิ	ต�วิา 
วิ	หาเรเยวิ นฺ	ส1ทิ	,  ยw สนฺ�ธาย สGเภนฺ มาณฺเวินฺ ปห	ตw มาณฺวิกw เอตทิโวิจ 
“อกาโล โข้ มาณฺวิก, อต�ถ	 เม อช้�ช้ เภสช้�ช้มต�ตา ปnตา, อป�เปวินฺาม เส�วิปJ อGปสงฺ�กเมย�ยามาต	.
ในฺกาลนฺ�Iนฺ พื่ระเถระ เพื่ราะเป@นฺผู้F(มากไปด(วิยการย#นฺและการนฺ�$งฺ จำเด	มแต-กาลทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคปร	นฺ	พื่พื่านฺมา 
เพื่#$อช้ำระกายทิ1$ม1ธาตGหนฺาแนฺ-นฺให(สบัาย ในฺวิ�นฺทิ1$สองฺ จaงฺนฺ�$งฺฉั�นฺยาระบัายทิ1$เจ#อด(วิยนฺIำนฺมอยF-ในฺวิ	หารนฺ�$นฺเองฺ 
ซ่a$งฺทิ-านฺหมายถaงฺ จaงฺได(กล-าวิคำนฺ1Iกะมาณฺพื่ทิ1$สGภมาณฺพื่ส-งฺไปวิ-า 
“ม	ใช้-กาลเส1ยแล(วิ มาณฺพื่!, เผู้อ	ญวิ�นฺนฺ1Iเราด#$มยาระบัายเส1ยแล(วิ, ถ(ากระไร เอาไวิ(พื่รG-งฺนฺ1Iเถ	ด เราจaงฺจะเข้(าไป๑” ด�งฺนฺ1I. 

ทิGต	ยทิ	วิเส เจตกต�เถเรนฺ ปจ�ฉัาสมเณฺนฺ คนฺ�ต�วิา สGเภนฺ มาณฺเวินฺ ปGฏฺ�โฐ ทิ1ฆ์นฺ	กาเย สGภสGต�ตw๒ นฺาม ทิสมw สGต�ตมภาส	.
ในฺวิ�นฺรG-งฺข้aIนฺ พื่ระเถระ ม1พื่ระเจตกเถระเป@นฺปbจฉัาสมณฺะ ได(ไป (ย�งฺนฺ	เวิศันฺEข้องฺสGภมาณฺพื่) 
ถFกสGภมาณฺพื่ถาม จaงฺได(แสดงฺพื่ระสFตรทิ1$ ๑๐ ช้#$อสGภสFตร ในฺทิ1ฆ์นฺ	กาย. 

อถ เถโร เช้ตวินฺวิ	หาเร ข้ณฺ�ฑผู้Gล�ลปฏิ	สงฺ�ข้รณฺw การาเปต�วิา อGปกฏฺ�ฐาย วิส�สFปนฺาย	กาย ราช้คหw คโต.
ในฺกาลนฺ�Iนฺ พื่ระเถระส�$งฺให(นฺายช้-างฺทิำการปฏิ	ส�งฺข้รณฺEสถานฺทิ1$ปร�กห�กพื่�งฺ ในฺเช้ตวิ�นฺวิ	หารแล(วิ, 
เม#$อวิ�นฺวิ�สสFปนฺาย	กาใกล(เข้(ามา, ได(ไปย�งฺกรGงฺราช้คฤหE. 

ตถา มหากส�สปต�เถโร จ อนฺGรGทิ�ธต�เถโร จ สพื่�พื่w ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์w คเหต�วิา ราช้หเมวิ คโต.
ถaงฺพื่ระมหาก�สสปเถระและพื่ระอนฺGรGทิธเถระก>พื่าเอาภ	กษุGสงฺฆ์Eทิ�IงฺปวิงฺไปสF-กรGงฺราช้คฤหEเหม#อนฺก�นฺ.

[พระเถระทิ�Lงหลีายค	ด้ซ่'อมัว	หาร ๑๘ แห'ง]

เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ ราช้คเห อฏฺ�ฐารส มหาวิ	หารา [10] โหนฺ�ต	.   เต สพื่�เพื่ปJ ฉัฑ�ฑ	ตปต	ตอGก�ลาปา อเหสGw.
ก>โดยสม�ยนฺ�Iนฺแล ในฺกรGงฺราช้คฤหEม1มหาวิ	หารอยF- ๑๘ ตำบัล.  
มหาวิ	หารเหล-านฺ�Iนฺแม(ทิ�Iงฺหมด ได(รกรGงฺร�งฺด(วิยข้องฺทิ1$ถFกทิ	Iงฺและตกเกล#$อนฺ. 

๑ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๒.
๒ ทิ1. ส1. ๙/๒๕๐.



พื่าห	รนฺ	ทิานฺวิณฺ�ณฺนฺา • [พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายค	ดซ่-อมวิ	หาร ๑๘ แห-งฺ] • หนฺ(า ๑๓

ภควิโต ห	 ปร	นฺ	พื่�พื่าเนฺ สพื่�เพื่ ภ	ก�ข้F อต�ตโนฺ อต�ตโนฺ ปต�ตจ1วิรw คเหต�วิา วิ	หาเร จ ปร	เวิเณฺ จ ฉัฑ�เฑต�วิา อคมwสG.
จร	งฺอยF- พื่วิกภ	กษุGทิ�Iงฺหมดพื่าก�นฺถ#อเอาบัาตรและจ1วิรข้องฺตนฺๆ ได(ทิอดทิ	Iงฺวิ	หารและบัร	เวิณฺ 
ไปในฺสถานฺทิ1$ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคปร	นฺ	พื่พื่านฺ. 

ตต�ถ เถรา ภควิโต วิจนฺปFช้นฺต�ถw ต	ต�ถ	ยวิาทิปร	โมจนฺต�ถญฺ�จ “ปฐมw มาสw ข้ณฺ�ฑผู้Gล�ลปฏิ	สงฺ�ข้รณฺw กโรมาต	 จ	นฺ�เตสGw.
พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายในฺวิ	หารเหล-านฺ�Iนฺ เพื่#$อทิ1$จะบัFช้าพื่ระดำร�สข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค และเพื่#$อจะเปล#Iองฺวิาทิะข้องฺพื่วิกเด1ยรถ1ยEเส1ย 
จaงฺค	ดก�นฺวิ-า “ตลอดเด#อนฺแรก พื่วิกเราจะทิำการปฏิ	ส�งฺข้รณฺEทิ1$ช้ำรGดทิรGดโทิรม.” 

ต	ต�ถ	ยา ห	 วิเทิย�ยwG “สมณฺส�ส โคตมส�ส สาวิกา, สต�ถร	 ฐ	เตเยวิ, วิ	หาเร ปฏิ	ช้ค�คaสG,  ปร	นฺ	พื่�พื่Gเต, ฉัฑ�เฑสGนฺ�ต	.
ก>พื่วิกเด1ยรถ1ยEพื่aงฺกล-าวิวิ-า “เหล-าสาวิกข้องฺพื่ระสมณฺโคดม, เม#$อพื่ระศัาสดาย�งฺดำรงฺอยF-เทิ-านฺ�Iนฺ, จaงฺปฏิ	บั�ต	วิ	หาร, 
เม#$อปร	นฺ	พื่พื่านฺแล(วิ, ก>พื่าก�นฺทิอดทิ	Iงฺเส1ย.” 

“เตสw วิาทิปร	โมจนฺต�ถญฺ�จ จ	นฺ�เตสGนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	.
ทิ-านฺกล-าวิอธ	บัายไวิ(วิ-า “ก>เพื่#$อจะเปล#Iองฺวิาทิะข้องฺพื่วิกเด1ยรถ1ยEเหล-านฺ�Iนฺ พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายจaงฺได(ค	ดก�นฺอย-างฺนฺ�Iนฺ.” 

วิGต�ตม�ปJ เจตw “อถโข้ เถรานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw เอตทิโหส	 ‘ภควิตา โข้ อาวิGโส ข้ณฺ�ฑผู้Gล�ลปฏิ	สงฺ�ข้รณฺw วิณฺ�ณฺ	ตw, 
หนฺ�ทิ มยw อาวิGโส ปฐมw มาสw ข้ณฺ�ฑผู้Gล�ลปฏิ	สงฺ�ข้รณฺw กโรม,  มช้�ฌิ	มw มาสw สนฺ�นฺ	ปต	ต�วิา ธม�มญฺ�จ วิ	นฺยญฺ�จ สงฺ�คาย	ส�สามาต	.
ข้(อนฺ1Iสมจร	งฺด�งฺ(พื่ระธรรมส�งฺคาหกาจารยE)กล-าวิไวิ(วิ-า 
“คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล พื่ระภ	กษุGเถระทิ�Iงฺหลาย ได(ม1ควิามปร	วิ	ตกด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“ผู้F(ม1อายGทิ�Iงฺหลาย! พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคแลทิรงฺสรรเสร	ญการปฏิ	ส�งฺข้รณฺEทิ1$ช้ำรGดทิรGดโทิรม.  
เอาเถ	ด ผู้F(ม1อายGทิ�Iงฺหลาย! พื่วิกเราจะทิำการปฏิ	ส�งฺข้รณฺEทิ1$ช้ำรGดทิรGดโทิรมตลอดเด#อนฺแรก 
จ�กประช้Gมก�นฺทิำส�งฺคายนฺาพื่ระธรรมและพื่ระวิ	นฺ�ย ตลอดเด#อนฺอ�นฺม1ในฺทิ-ามกลางฺ๑” ด�งฺนฺ1I.

[พระเถระไปทิDลีขอห�ตถกรรมัจากพระเจ7าอชาตศ�ตรD]

เต ทิGต	ยทิ	วิเส คนฺ�ต�วิา ราช้ทิ�วิาเร อฏฺ�ฐwสG.
ในฺวิ�นฺทิ1$ ๒ (พื่ระเถระ)เหล-านฺ�Iนฺ ได(ไปย#นฺอยF-ทิ1$ประตFพื่ระราช้วิ�งฺ.

อช้าตสต�ตG ราช้า อาคนฺ�ต�วิา วินฺ�ทิ	ต�วิา “กa ภนฺ�เต อาคตต�ถาต	 อต�ตนฺา กต�ตพื่�พื่ก	จ�จw ปฏิ	ปGจ�ฉั	.
พื่ระเจ(าอช้าตศั�ตรFเสด>จมา ไหวิ(แล(วิ ร�บัส�$งฺถามวิ-า 
“ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! พื่ระคGณฺเจ(าทิ�Iงฺหลาย พื่าก�นฺมาเพื่ราะเหตGไร” ด�งฺนฺ1I แล(วิ 
จaงฺทิรงฺร�บัส�$งฺย(อนฺถามถaงฺก	จทิ1$พื่ระองฺคEเองฺควิรทิำ. 

เถรา อฏฺ�ฐารสมหาวิ	หารปฏิ	สงฺ�ข้รณฺต�ถาย หต�ถกม�มw ปฏิ	เวิเทิสGw.
พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายได(ทิFลบัอกห�ตถกรรมเพื่#$อประโยช้นฺEแก-การปฏิ	ส�งฺข้รณฺEมหาวิ	หารทิ�Iงฺ ๑๘ ตำบัล.

๑ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๒.



หนฺ(า ๑๔ •   พื่าห	รนฺ	ทิานฺวิณฺ�ณฺนฺา • [พื่ระราช้าทิรงฺอGปถ�มภEก	จสงฺฆ์EทิGกอย-างฺ]

[พระราชาทิรงอ#ปถ�มัภAก	จสงฆ์Aทิ#กอย'าง]

“สาธG ภนฺ�เตต	 ราช้า หต�ถกม�มการเก มนฺGส�เส อทิาส	.
พื่ระราช้าทิรงฺร�บัวิ-า “ด1ละ เจ(าข้(า” แล(วิได(พื่ระราช้ทิานฺพื่วิกมนฺGษุยEผู้F(ทิำห�ตถกรรม. 

เถรา ปฐมมาสw สพื่�พื่วิ	หาเร ปฏิ	สงฺ�ข้ราเปต�วิา รญฺ�โญ อาโรเจสGw 
“นฺ	ฏฺ�ฐ	ตw มหาราช้ วิ	หารปฏิ	สงฺ�ข้รณฺw,  อ	ทิานฺ	 ธม�มวิ	นฺยสงฺ�คหw กโรมาต	.
พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายส�$งฺให(ปฏิ	ส�งฺข้รณฺEวิ	หารทิ�Iงฺหมด เสร>จส	Iนฺเด#อนฺแรก แล(วิได(ทิFลให(พื่ระราช้าทิรงฺทิราบัวิ-า 
“ข้อถวิายพื่ระพื่ร มหาบัพื่	ตร! การปฏิ	ส�งฺข้รณฺEวิ	หารเสร>จส	Iนฺแล(วิ, 
บั�ดนฺ1Iอาตมภาพื่ทิ�Iงฺหลาย จะทิำการส�งฺคายนฺาพื่ระธรรมและพื่ระวิ	นฺ�ย.”

“สาธG ภนฺ�เต วิ	ส�สต�ถา กโรถ, มย�หw อาณฺาจก�กw, ตGม�หากw ธม�มจก�กw โหตG, อาณฺาเปถ มw ภนฺ�เต, กa กโรม1ต	.
ราช้า. ด1ละ เจ(าข้(า! ข้อพื่ระคGณฺเจ(าทิ�Iงฺหลายจงฺหมดควิามค	ดระแวิงฺสงฺส�ยกระทิำเถ	ด, 

อาณฺาจ�กรจงฺไวิ(เป@นฺ(ภาระ)ข้องฺข้(าพื่เจ(า, ธรรมจ�กรจงฺเป@นฺ(ภาระ)ข้องฺพื่ระคGณฺเจ(าทิ�Iงฺหลาย. 
ข้อพื่ระคGณฺเจ(าโปรดใช้(ข้(าพื่เจ(าเถ	ด เจ(าข้(า!  ข้(าพื่เจ(าจะทิำอะไร[ด1]?

“สงฺ�คหw กโรนฺ�ตานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw สนฺ�นฺ	สช้�ช้นฺฏฺ�ฐานฺw มหาราช้าต	.
พื่ระเถระ. ข้อถวิายพื่ระพื่ร มหาบัพื่	ตร! ข้อพื่ระองฺคEโปรดให(สร(างฺสถานฺทิ1$นฺ�$งฺประช้Gมสำหร�บัภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(ทิำส�งฺคายนฺา.

“กต�ถ กโรม	 ภนฺ�เตต	.
ราช้า. จะให(ข้(าพื่เจ(าสร(างฺ ณฺ ทิ1$ไหนฺ เจ(าข้(า?

“เวิภารปพื่�พื่ตปส�เส สต�ตปณฺ�ณฺคGหาทิ�วิาเร กาตGw ยGต�ตw มหาราช้าต	.
เถระ. ควิรสร(างฺทิ1$ประตFถIำส�ตตบัรรณฺ ข้(างฺภFเข้าเวิภารบัรรพื่ต ข้อถวิายพื่ระพื่ร.

[พระราชาร�บส� งให7ประด้�บถLำด้#จว	มัานพรหมั]

| “สาธG ภนฺ�เตต	 โข้ ราช้า อช้าตสต�ตG วิ	ส�สกม�มGนฺา [11] นฺ	ม�ม	ตสทิ	สw สGวิ	ภต�ตภ	ต�ต	ต�ถม�ภโสปานฺw นฺานฺาวิ	ธมาลากม�มลตากม�มวิ	จ	ต�ตw
อภ	ภวินฺ�ตม	วิ ราช้ภวินฺวิ	ภFตa, อวิหสนฺ�ตม	วิ เทิวิวิ	มานฺส	รa, ส	ร	ยา นฺ	เกตม	วิ, 
เอกนฺ	ปาตต	ต�ถม	วิ จ เทิวิมนฺGส�สนฺยนฺวิ	หงฺ�คานฺw, โลกรามเณฺย�ยกม	วิ สม�ปJณฺ�ฑ	ตw, ทิฏฺ�ฐพื่�พื่สารมณฺ�ฑw มณฺ�ฑป| การาเปต�วิา 
พื่ระเจ(าอช้าตศั�ตรFทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า “ได( เจ(าข้(า!” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
ร�บัส�$งฺให(สร(างฺมณฺฑปทิ1$ม1เคร#$องฺประด�บัอ�นฺเป@นฺสาระซ่a$งฺควิรทิ�ศันฺา เช้-นฺก�บัสถานฺทิ1$อ�นฺวิ	สGกรรมเทิพื่บัGตรนฺ	รม	ตไวิ( 
ม1ฝัาเสาและบั�นฺไดอ�นฺนฺายช้-างฺจำแนฺกไวิ(ด1 วิ	จ	ตรด(วิยมาลากรรมและลดากรรมนฺานฺาช้นฺ	ด 
ราวิกะวิ-าจะครอบังฺำเส1ยซ่a$งฺสมบั�ต	แห-งฺราช้มณฺเฑ1ยรข้องฺพื่ระมหากษุ�ตร	ยE 
ดGจประหนฺa$งฺวิ-าจะเยาะเย(ยส	ร	แห-งฺเทิพื่วิ	มานฺ ปานฺประหนฺa$งฺวิ-าเป@นฺสถานฺทิ1$อาศั�ยอยF-แห-งฺส	ร	 
ดGจทิ-าเป@นฺทิ1$ประช้Gมช้�Iนฺเอกข้องฺเหล-าวิ	หคค#อนฺ�ยนฺาแห-งฺเทิพื่ดาและมนฺGษุยE 
และประดGจสถานฺทิ1$ร#$นฺรมยEในฺโลกอ�นฺเข้าประมวิลจ�ดสรรไวิ( 
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วิ	วิ	ธกGสGมทิามโอลม�พื่กวิ	นฺ	ค�คลนฺ�ตจารGวิ	ตานฺw รตนฺวิ	จ	ต�ตมณฺ	โกฏิ	มตลม	วิ จ นฺw นฺานฺาปGป�ผู้Fปหารวิ	จ	ต�ตw สGปร	นฺ	ฏฺ�ฐ	ตภFม	กม�มw 
พื่�รห�มวิ	มานฺสทิ	สw อลงฺ�กร	ต�วิา  
ตกแต-งฺมณฺฑปนฺ�Iนฺให(เป@นฺเช้-นฺก�บัวิ	มานฺพื่รหม ม1เพื่ดานฺงฺดงฺามรG-งฺเร#องฺดGจสล�ดอยF-ซ่a$งฺพื่วิงฺดอกกGสGมทิ1$ห(อยย(อยนฺานฺาช้นฺ	ด 
วิ	จ	ตรด(วิยเคร#$องฺบัFช้าดอกไม(ต-างฺๆ  ม1การงฺานฺอ�นฺควิรทิำทิ1$พื่#Iนฺทิำสำเร>จเร1ยบัร(อยด1แล(วิ 
ประหนฺa$งฺวิ-าม1พื่#Iนฺทิ1$บัGด(วิยแก(วิมณฺ1อ�นฺวิ	จ	ตรด(วิยร�ตนฺะ ฉัะนฺ�Iนฺ 

ตส�มa มหามณฺ�ฑเป ปญฺ�จสตานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw อนฺค�ฆ์านฺ	 ปญฺ�จกป�ปJยปจ�จต�ถรณฺสตานฺ	 ปญฺ�ญาเปต�วิา 
ทิก�ข้	ณฺภาคw นฺ	ส�สาย อGต�ตราภ	มGข้w เถราสนฺw, มณฺ�ฑปมช้�เฌิ ปGรต�ถาภ	มGข้w พื่Gทิ�ธส�ส ภควิโต อาสนฺารหw ธม�มาสนฺw ปญฺ�ญาเปต�วิา 
ภายในฺมหามณฺฑปนฺ�Iนฺ ทิรงฺร�บัส�$งฺให(ปFเคร#$องฺลาดอ�นฺเป@นฺก�บัปJยะ ๕๐๐ ทิ1$ซ่a$งฺคำนฺวิณฺค-าม	ได( สำหร�บัภ	กษุG ๕๐๐ รFป แล(วิ
ให(ปFเถรอาสนฺEพื่	งฺข้(างฺด(านฺทิ	ศัทิ�กษุ	ณฺ ผู้	นฺหนฺ(าไปทิางฺทิ	ศัอGดร 
ในฺทิ-ามกลางฺมณฺฑป ให(ต�IงฺธรรมาสนฺEอ�นฺควิรเป@นฺทิ1$ประทิ�บันฺ�$งฺข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่Gทิธเจ(า ผู้	นฺหนฺ(าไปทิางฺทิ	ศับัFรพื่า 

ทินฺ�ตข้จ	ต�ตw๑ วิ1ช้นฺa เจต�ถ ฐเปต�วิา ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ส�ส อาโรจาเปส	 “นฺ	ฏฺ�ฐ	ตw ภนฺ�เต มม ก	จ�จนฺ�ต	. |
และทิรงฺวิางฺพื่�ดวิ1ช้นฺ1อ�นฺวิ	จ	ตรด(วิยงฺาไวิ(บันฺธรรมาสนฺEนฺ�$นฺ แล(วิ
ร�บัส�$งฺให(เผู้ด1ยงฺแก-ภ	กษุGสงฺฆ์Eวิ-า “ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ก	จข้องฺข้(าพื่เจ(าสำเร>จแล(วิ” ด�งฺนฺ1I.

[พวกภ	กษุ#เต!อนพระอานนทิAมั	ให7ประมัาทิ]

ภ	ก�ข้F อายส�มนฺ�ตw อานฺนฺ�ทิw อาหwสG “เส�วิ อาวิGโส สนฺ�นฺ	ปาโต, ต�วิญฺ�จ เสก�โข้ สกรณฺ1โย, 
เตนฺ เต นฺ ยGต�ตw สนฺ�นฺ	ปาตw คนฺ�ตGw, อป�ปมต�โต โหห1ต	.
พื่วิกภ	กษุGได(กล-าวิก�บัทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEวิ-า 
“อาวิGโส! การประช้Gมจะม1ในฺวิ�นฺพื่รG-งฺนฺ1I, แต-ทิ-านฺย�งฺเป@นฺเสข้ะบัGคคล ม1ก	จจำต(องฺทิำอยF-, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺไม-ควิรไปสF-ทิ1$ประช้Gม, ข้อทิ-านฺจงฺเป@นฺผู้F(ไม-ประมาทิเถ	ด” ด�งฺนฺ1I.

อถโข้ อายส�มา อานฺนฺ�โทิ “เส�วิ สนฺ�นฺ	ปาโต, นฺ โข้ ปนฺ เม ตw ปฏิ	รFป|, ย�วิาหw เสก�โข้ สมาโนฺ สนฺ�นฺ	ปาตw คจ�เฉัย�ยนฺ�ต	 
พื่หGเมวิ รต�ตa กายคตาสต	ยา วิ1ต	นฺาเมต�วิา รต�ต	ยา ปจ�จFสสมยw จงฺ�กมา โอโรห	ต�วิา วิ	หารw ปวิ	ส	ต�วิา 
“นฺ	ปช้�ช้	ส�สาม1ต	 กายw อาวิฏฺ�เฏิส	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล ทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEดำร	วิ-า 
“การประช้Gมจะม1ในฺวิ�นฺพื่รG-งฺนฺ1I, ก>ข้(อทิ1$เราย�งฺเป@นฺเสข้ะอยF- จะพื่aงฺไปสF-ทิ1$ประช้Gมนฺ�Iนฺ ไม-สมควิรแก-เราแล” 
แล(วิให(กาลล-วิงฺไปด(วิยกายคตาสต	 ตลอดราตร1เป@นฺอ�นฺมากทิ1เด1ยวิ ในฺเวิลาราตร1ใกล(รG-งฺ ลงฺจากทิ1$จงฺกรมแล(วิ เข้(าไปย�งฺวิ	หาร 
ค	ดวิ-า “จ�กพื่�กนฺอนฺ” ได(เอนฺกายลงฺ. 

เทิ�วิ ปาทิา ภFม	โต มGต�ตา, อสม�ปต�ตญฺ�จ ส1สw พื่	ม�โพื่หนฺw๒, เอตส�มa อนฺ�ตเร อนฺGปาทิาย อาสเวิห	 จ	ต�ตw วิ	มGจ�จ	.
เทิ(าทิ�Iงฺสองฺพื่(นฺจากพื่#Iนฺ แต-ศั1รษุะไม-ทิ�นฺถaงฺหมอนฺ, ในฺระหวิ-างฺนฺ1I จ	ตก>พื่(นฺจากอาสวิะทิ�Iงฺหลายไม-ถ#อม�$นฺด(วิยอGปาทิานฺ. 

๑ “ทินฺ�ตข้จ	ตนฺ�ต	 ยGต�ตตรw. ข้จ� พื่นฺ�ธเนฺต	 ธาตG.
๒ พื่	พื่�โพื่หนฺนฺ�ต	ปJ ปาโฐ.
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อยw ห	 อายส�มา จงฺ�กเมนฺ พื่ห	 วิ1ต	นฺาเมต�วิา วิ	เสสw นฺ	พื่�พื่ต�เตตGมสก�โกนฺ�โต [12] จ	นฺ�เตส	 
“นฺนฺG มw ภควิา เอตทิโวิจ ‘กตปGญฺ�โญส	 ต�วิw อานฺนฺ�ทิ, ปธานฺมนฺGยGญฺ�ช้, ข้	ป�ป| โหห	ส	 อนฺาสโวิต	 
พื่Gทิ�ธานฺญฺ�จ กถาโทิโส นฺาม นฺต�ถ	, มม อจ�จารทิ�ธw วิ	ร	ยw, เตนฺ เม จ	ต�ตw อGทิ�ธจ�จาย สwวิต�ตต	, หนฺ�ทิาหw วิ	ร	ยสมต�ตw โยเช้ม1ต	 
จงฺ�กมา โอโรห	ต�วิา ปาทิโธวินฺฏฺ�ฐาเนฺ ฐต�วิา ปาเทิ โธวิ	ต�วิา วิ	หารw ปวิ	ส	ต�วิา มญฺ�จเก นฺ	ส1ทิ	ต�วิา ‘โถกw วิ	ส�สม	ส�สาม1ต	 
กายw มญฺ�จเก อGปนฺาเมส	.
ควิามจร	งฺทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEนฺ1Iให(กาลล-วิงฺไปแล(วิในฺภายนฺอกด(วิยการจงฺกรม เม#$อไม-สามารถจะย�งฺคGณฺวิ	เศัษุให(เก	ดข้aIนฺได( จaงฺค	ดวิ-า 
“พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคได(ตร�สคำนฺ1Iแก-เราม	ใช้-หร#อวิ-า ‘อานฺนฺทิE! เธอเป@นฺผู้F(ได(ทิำบัGญไวิ(แล(วิ จงฺหม�$นฺประกอบัควิามเพื่1ยรเถ	ด 
จ�กเป@นฺผู้F(หาอาสวิะม	ได(โดยฉั�บัพื่ล�นฺ’๑ อ�นฺธรรมดาวิ-าโทิษุแห-งฺพื่ระดำร�สข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลายย-อมไม-ม1, 
เราปรารภควิามเพื่1ยรมากเก	นฺไป, เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จ	ตข้องฺเราจaงฺเป@นฺไปเพื่#$อควิามฟัGrงฺซ่-านฺ, 
เอาเถ	ด! เราจะประกอบัควิามเพื่1ยรให(สม$ำเสมอ” ด�งฺนฺ1I จaงฺลงฺจากทิ1$จงฺกรม ย#นฺล(างฺเทิ(าในฺทิ1$ล(างฺเทิ(า แล(วิเข้(าไปสF-วิ	หาร 
นฺ�$งฺบันฺเต1ยงฺ ดำร	วิ-า “จ�กพื่�กผู้-อนฺส�กหนฺ-อยหนฺa$งฺ” ได(เอนฺกายลงฺบันฺเต1ยงฺ. 

เทิ�วิ ปาทิา ภFม	โต มGต�ตา, ส1สw พื่	พื่�โพื่หนฺมสม�ปต�ตw, เอตส�มa อนฺ�ตเร อนฺGปาทิาย อาสเวิห	 จ	ต�ตw วิ	มGต�ตw.
เทิ(าทิ�Iงฺสองฺพื่(นฺจากพื่#Iนฺ ศั1รษุะย�งฺไม-ถaงฺหมอนฺ, ในฺระหวิ-างฺนฺ1I จ	ตก>พื่(นฺจากอาสวิะทิ�Iงฺหลายไม-ถ#อม�$นฺด(วิยอGปาทิานฺ. 

จตGอ	ร	ยาปถวิ	รห	ตw เถรส�ส อรหต�ตw.
ควิามเป@นฺพื่ระอรห�นฺตEข้องฺพื่ระเถระเวิ(นฺจากอ	ร	ยาบัถ ๔. 

เตนฺ “อ	มส�มa สาสเนฺ อนฺ	ปนฺ�โนฺ อนฺ	ส	นฺ�โนฺ อฏฺ�ฐ	โต อจงฺ�กมนฺ�โต โก ภ	ก�ข้G อรหต�ตw ปต�โตต	 วิGต�เต, “อานฺนฺ�ทิต�เถโรต	 วิต�ตGw วิฏฺ�ฏิต	.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เม#$อม1ผู้F(ถามวิ-า “ในฺพื่ระศัาสนฺานฺ1I ภ	กษุGรFปไหนฺ ไม-นฺอนฺ ไม-นฺ�$งฺ ไม-ย#นฺ ไม-จงฺกรม ได(บัรรลGพื่ระอรห�ต, 
จะตอบัวิ-า “พื่ระอานฺนฺทิเถระ” ก>ควิร.

[พระอานนทิAด้ำด้	นไปเข7าประช#มัสงฆ์A]

อถ เถรา ภ	ก�ข้F ทิGต	ยทิ	วิเส กตภต�ตก	จ�จา ปต�ตจ1วิรw ปฏิ	สาเมต�วิา ธม�มสภายw สนฺ�นฺ	ปต	ตา.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺในฺวิ�นฺทิ1$ ๒ ภ	กษุGเถระทิ�Iงฺหลายทิำภ�ตก	จเสร>จ เก>บับัาตรและจ1วิรแล(วิ ไปประช้Gมก�นฺทิ1$ธรรมสภา. 

อานฺนฺ�ทิต�เถโร ปนฺ อต�ตโนฺ อรหต�ตป�ปต�ตa ญาเปตGกาโม ภ	ก�ข้Fห	 สทิ�ธa นฺ คโต.
ส-วินฺพื่ระอานฺนฺทิเถระ ประสงฺคEจะให(ผู้F(อ#$นฺรF(การบัรรลGควิามเป@นฺพื่ระอรห�นฺตEข้องฺตนฺ ม	ได(ไปพื่ร(อมก�บัภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย. 

ภ	ก�ข้F ยถาวิGฑ�ฒw อต�ตโนฺ อต�ตโนฺ อาสเนฺ นฺ	ส1ทินฺ�ตา อานฺนฺ�ทิต�เถรส�สาสนฺw ฐเปต�วิา นฺ	ส	นฺ�นฺา.
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายเม#$อจะนฺ�$งฺบันฺอาสนฺะข้องฺตนฺๆ ตามลำด�บัผู้F(แก- ได(นฺ�$งฺเวิ(นฺอาสนฺะไวิ(สำหร�บัพื่ระอานฺนฺทิเถระ. 

ตต�ถ เกห	จ	 “เอตมาสนฺw กส�สาต	 วิGต�เต, “อานฺนฺ�ทิส�สาต	.
เม#$อภ	กษุGบัางฺพื่วิกในฺธรรมสภานฺ�Iนฺถามวิ-า “นฺ�$นฺอาสนฺะใคร” ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายตอบัวิ-า “ข้องฺพื่ระอานฺนฺทิE”.

“อานฺนฺ�โทิ ปนฺ กGหa คโตต	.
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายถามวิ-า “ก>ทิ-านฺอานฺนฺทิEไปไหนฺเล-า?.” 

๑ ทิ1. มหา. ๑๐/๑๖๗.
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ตส�มa สมเย เถโร จ	นฺ�เตส	 “อ	ทิานฺ	 มย�หw คมนฺกาโลต	 ตโต อต�ตโนฺ อานฺGภาวิw ทิส�เสนฺ�โต ปฐวิ	ยw นฺ	มGช้�ช้	ต�วิา 
อต�ตโนฺ อาสเนฺเยวิ อต�ตานฺw ทิส�เสส	.
ในฺสม�ยนฺ�Iนฺ พื่ระเถระค	ดวิ-า “บั�ดนฺ1Iเป@นฺเวิลาทิ1$เราจะไป” เม#$อจะแสดงฺอานฺGภาพื่ข้องฺตนฺ ในฺลำด�บันฺ�Iนฺ  
จaงฺดำลงฺในฺแผู้-นฺด	นฺแล(วิแสดงฺตนฺบันฺอาสนฺะข้องฺตนฺนฺ�$นฺเองฺ. 

“อากาเสนฺาคนฺ�ต�วิา นฺ	ส1ทิ1ต	ปJ เอเก.
อาจารยEพื่วิกหนฺa$งฺกล-าวิวิ-า “มาทิางฺอากาศัแล(วินฺ�$งฺ” ก>ม1.

[พระเถระเร	 มัปรIกษุาแลีะสมัมัต	ตนเปKนผู้D7ป#จฉัาว	ส�ชชนา]

เอวิw นฺ	ส	นฺ�เนฺ ตส�มa อายส�มนฺ�เต, มหากส�สปต�เถโร ภ	ก�ข้F [13] อามนฺ�เตส	 “อาวิGโส กa ปฐมw สงฺ�คายาม ธม�มw วิา วิ	นฺยw วิาต	.
เม#$อพื่ระอานฺนฺทิEนฺ�Iนฺนฺ�$งฺแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ พื่ระมหาก�สสปเถระจaงฺปรaกษุาภ	กษุGทิ�Iงฺหลายวิ-า 
“ผู้F(ม1อายGทิ�Iงฺหลาย! พื่วิกเราจะส�งฺคายนฺาอะไรก-อนฺ พื่ระธรรมหร#อพื่ระวิ	นฺ�ย.” 

ภ	ก�ข้F อาหwสG “ภนฺ�เต มหากส�สป  วิ	นฺโย นฺาม พื่Gทิ�ธสาสนฺส�ส อายG,  วิ	นฺเย ฐ	เต, พื่Gทิ�ธสาสนฺw ฐ	ตw โหต	, 
ตส�มา ปฐมw วิ	นฺยw สงฺ�คายามาต	.
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายเร1ยนฺวิ-า “ข้(าแต-ทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะ! ช้#$อวิ-าพื่ระวิ	นฺ�ยเป@นฺอายGข้องฺพื่ระพื่Gทิธศัาสนฺา. 
เม#$อพื่ระวิ	นฺ�ยย�งฺต�IงฺอยF-, พื่ระพื่Gทิธศัาสนฺาจ�ดวิ-าย�งฺดำรงฺอยF-. เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่วิกเราจะส�งฺคายนฺาพื่ระวิ	นฺ�ยก-อนฺ.”

“กw ธGรw กต�วิาต	.
พื่ระมหาก�สสปะ. จะให(ใครเป@นฺธGระ?

“อายส�มนฺ�ตw อGปาล	นฺ�ต	.
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย. ให(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1.

“กa อานฺนฺ�โทิ นฺป�ปโหต1ต	.
ถามวิ-า “พื่ระอานฺนฺทิEไม-สามารถหร#อ?”

“โนฺ นฺป�ปโหต	, อปJจ โข้ ปนฺ สม�มาสม�พื่Gทิ�โธ ธรมาโนฺเยวิ วิ	นฺยปร	ยต�ตa นฺ	ส�สาย อายส�มนฺ�ตw อGปาลa เอตทิค�เค ฐเปส	 
“เอตทิค�คw ภ	ก�ข้เวิ มม สาวิกานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw วิ	นฺยธรานฺw ยทิ	ทิw อGปาล1ต	๑  ตส�มา อGปาล	ต�เถรw ปGจ�ฉั	ต�วิา วิ	นฺยw สงฺ�คายามาต	.
แก(วิ-า “ไม-สามารถหาม	ได(.  ก>อ1กอย-างฺหนฺa$งฺแล เม#$อพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าย�งฺทิรงฺพื่ระช้นฺมEอยF-นฺ�$นฺเองฺ ทิรงฺอาศั�ยวิ	นฺ�ยปร	ย�ต	 
จaงฺต�Iงฺทิ-านฺพื่ระอGบัาล1ไวิ(ในฺเอตทิ�คคะวิ-า ‘ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! บัรรดาภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย สาวิกข้องฺเราผู้F(ทิรงฺวิ	นฺ�ย อGบัาล1เป@นฺเล	ศั’ ด�งฺนฺ1I  
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายจaงฺปรaกษุาก�นฺวิ-า “พื่วิกเราจะถามพื่ระอGบัาล1เถระส�งฺคายนฺาพื่ระวิ	นฺ�ย” ด�งฺนฺ1I. 

ตโต เถโร วิ	นฺยw ปGจ�ฉันฺต�ถาย อต�ตนฺา วิ อต�ตานฺw สม�มนฺ�นฺ	.
ลำด�บันฺ�Iนฺพื่ระเถระก>ได(สมมต	ตนฺด(วิยตนฺเองฺเพื่#$อต(องฺการถามพื่ระวิ	นฺ�ย. 

อGปาล	ต�เถโรปJ วิ	สช้�ช้นฺต�ถาย สม�มนฺ�นฺ	.
ฝัzายพื่ระอGบัาล1เถระก>ได(สมมต	ตนฺเพื่#$อประโยช้นฺEแก-การวิ	ส�ช้ช้นฺา.

๑ องฺ�. เอก. ๒๐/๓๒.
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[คำสมัมัต	ตนป#จฉัาว	ส�ชชนาพระว	น�ย]

ตต�รายw ปาล	: 
ในฺการสมมต	นฺ�Iนฺ ม1พื่ระบัาล1ด�งฺต-อไปนฺ1I:-

อถโข้ อายส�มา มหากส�สโป สงฺ�ฆ์w ญาเปส	  
“สGณฺาตG เม อาวิGโส สงฺ�โฆ์, ยทิ	 สงฺ�ฆ์ส�ส ปต�ตกล�ลw, อหw อGปาลa วิ	นฺยw ปGจ�เฉัย�ยนฺ�ต	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล ทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะ เผู้ด1ยงฺให(สงฺฆ์Eทิราบัวิ-า 
“ผู้F(ม1อายGทิ�Iงฺหลาย! ข้อสงฺฆ์Eจงฺฟัbงฺข้(าพื่เจ(า, ถ(าควิามพื่ร�$งฺพื่ร(อมข้องฺสงฺฆ์Eถaงฺทิ1$แล(วิไซ่ร(, ข้(าพื่เจ(าพื่aงฺถามพื่ระวิ	นฺ�ยกะพื่ระอGบัาล1.๑” 

อายส�มาปJ อGปาล	 สงฺ�ฆ์w ญาเปส	  
“สGณฺาตG เม ภนฺ�เต สงฺ�โฆ์, ยทิ	 สงฺ�ฆ์ส�ส ปต�ตกล�ลw, อหw อายส�มตา มหากส�สเปนฺ วิ	นฺยw ปGฏฺ�โฐ วิ	สช้�เช้ย�ยนฺ�ต	.
ฝัzายพื่ระอGบัาล1ก>เผู้ด1ยงฺให(สงฺฆ์Eทิราบัวิ-า “ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ข้อสงฺฆ์Eจงฺฟัbงฺข้(าพื่เจ(า, 
ถ(าควิามพื่ร�$งฺพื่ร(อมข้องฺสงฺฆ์Eถaงฺทิ1$แล(วิไซ่ร(, ข้(าพื่เจ(าผู้F(อ�นฺทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะถามแล(วิพื่aงฺวิ	ส�ช้ช้นฺา๒พื่ระวิ	นฺ�ย.

[ป#จฉัาแลีะว	ส�ชชนาพระว	น�ย]

เอวิw อต�ตานฺw สม�มนฺ�นฺ	ต�วิา อายส�มา อGปาล	 อGฏฺ�ฐายาสนฺา เอกwสw จ1วิรw กต�วิา เถเร ภ	ก�ข้F วินฺ�ทิ	ต�วิา 
ธม�มาสเนฺ นฺ	ส1ทิ	 ทินฺ�ตข้จ	ต�ตw วิ1ช้นฺa คเหต�วิา.
ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1คร�Iนฺสมมต	ตนฺอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ ลGกข้aIนฺจากอาสนฺะห-มจ1วิรเฉัวิ1ยงฺบั-า ไหวิ(ภ	กษุGเถระทิ�Iงฺหลาย
แล(วินฺ�$งฺบันฺธรรมาสนฺEจ�บัพื่�ดวิ1ช้นฺ1อ�นฺวิ	จ	ตรด(วิยงฺา. 

ตโต มหากส�สโป เถราสเนฺ นฺ	ส1ทิ	ต�วิา อายส�มนฺ�ตw อGปาลa วิ	นฺยw ปGจ�ฉั	 “ปฐมw อาวิGโส อGปาล	 ปาราช้	กw กต�ถ ปญฺ�ญต�ตนฺ�ต	.
คราวินฺ�Iนฺพื่ระมหาก�สสปะนฺ�$งฺบันฺเถรอาสนฺE แล(วิถามพื่ระวิ	นฺ�ยกะทิ-านฺพื่ระอGบัาล1วิ-า 
“ทิ-านฺอGบัาล1! ปฐมปาราช้	ก พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺบั�ญญ�ต	 ณฺ ทิ1$ไหนฺ?”

“เวิสาล	ยw ภนฺ�เตต	.
พื่ระอGบัาล1. ทิ1$เม#องฺเวิสาล1 ข้อร�บั.

“กw อารพื่�ภาต	.
พื่ระมหาก�สสปะ.ทิรงฺปรารภใคร?

“สGทิ	นฺ�นฺw กลนฺ�ทิปGต�ตw อารพื่�ภาต	.
พื่ระอGบัาล1. ทิรงฺปรารภพื่ระสGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตร.

“[14] ก	ส�มa วิต�ถGส�ม	นฺ�ต	.
พื่ระมหาก�สสปะ.ทิรงฺปรารภในฺเพื่ราะเร#$องฺอะไร?

๑ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๓.
๒ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๓.
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“เมถGนฺธม�เมต	.
พื่ระอGบัาล1. ในฺเพื่ราะเร#$องฺเมถGนฺธรรม.

อถโข้ อายส�มา มหากส�สโป อายส�มนฺ�ตw อGปาลa ปฐมส�ส ปาราช้	กส�ส วิต�ถGม�ปJ ปGจ�ฉั	  นฺ	ทิานฺม�ปJ ปGจ�ฉั	  ปGค�คลม�ปJ ปGจ�ฉั	 
ปญฺ�ญต�ต	ม�ปJ ปGจ�ฉั	  อนฺGป�ปญฺ�ญต�ต	ม�ปJ ปGจ�ฉั	  อาปต�ต	ม�ปJ ปGจ�ฉั	  อนฺาปต�ต	ม�ปJ ปGจ�ฉั	.
ต-อจากนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะ ถามทิ-านฺพื่ระอGบัาล1ถaงฺวิ�ตถGบั(างฺ นฺ	ทิานฺบั(างฺ บัGคคลบั(างฺ บั�ญญ�ต	บั(างฺ อนฺGบั�ญญ�ต	บั(างฺ 
อาบั�ต	บั(างฺ อนฺาบั�ต	บั(างฺ แห-งฺปฐมปาราช้	ก.๑

ยถา จ ปฐมส�ส ตถา ทิGต	ยส�ส, ยถา ตต	ยส�ส ตถา จตGต�ถส�ส ปาราช้	กส�ส วิต�ถGม�ปJ ปGจ�ฉั	 ฯเปฯ อนฺาปต�ต	ม�ปJ ปGจ�ฉั	.
เหม#อนฺอย-างฺวิ-าทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะ ถามถaงฺวิ�ตถGบั(างฺ ฯลฯ ถามถaงฺอนฺาบั�ต	บั(างฺ แห-งฺปฐมปาราช้	กฉั�นฺใด ก>ถามถaงฺวิ�ตถGบั(างฺ ฯลฯ 
อนฺาบั�ต	บั(างฺ แห-งฺทิGต	ยปาราช้	กฉั�นฺนฺ�Iนฺ, … แห-งฺตต	ยปาราช้	กฉั�นฺนฺ�Iนฺ, … 
ถามถaงฺวิ�ตถGบั(างฺ ฯลฯ อนฺาบั�ต	บั(างฺ แห-งฺจตGตถปาราช้	ก ก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺ. 

ปGฏฺ�โฐ ปGฏฺ�โฐ อGปาล	ต�เถโร วิ	สช้�เช้ส	.
พื่ระอGบัาล1เถระอ�นฺพื่ระมหาก�สสปะถามแล(วิๆ ก>ได(วิ	ส�ช้ช้นฺาแล(วิ.

[รวบรวมัพระว	น�ยของภ	กษุ#ไว7เปKนหมัวด้ๆ]

ตโต อ	มานฺ	 จต�ตาร	 ปาราช้	กานฺ	 “ปาราช้	กกณฺ�ฑw นฺาม อ	ทินฺ�ต	 สงฺ�คหw อาโรเปต�วิา 
เตรส สงฺ�ฆ์าทิ	เสสานฺ	 “เตรสกณฺ�ฑนฺ�ต	 ฐเปสGw, เทิ�วิ ส	ก�ข้าปทิานฺ	 “อนฺ	ยตานฺ1ต	 ฐเปสGw, 
ตaส ส	ก�ข้าปทิานฺ	 “นฺ	ส�สค�ค	ยปาจ	ต�ต	ยานฺ1ต	 ฐเปสGw, เทิ�วินฺวิGต	 ส	ก�ข้าปทิานฺ	 “ปาจ	ต�ต	ยานฺ1ต	 ฐเปสGw, 
จต�ตาร	 ส	ก�ข้าปทิานฺ	 “ปาฏิ	เทิสนฺ1ยานฺ1ต	 ฐเปสGw, ปญฺ�จสต�ตต	 ส	ก�ข้าปทิานฺ	 “เสก�ข้	ยานฺ1ต	 ฐเปสGw, 
สต�ต ธม�เม “อธ	กรณฺสมถาต	 ฐเปสGw.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย ยกปาราช้	ก ๔ เหล-านฺ1Iข้aIนฺสF-ส�งฺคหะ (การส�งฺคายนฺา) วิ-า “นฺ1Iช้#$อปาราช้	กก�ณฺฑE” 
แล(วิได(ต�Iงฺส�งฺฆ์าทิ	เสส ๑๓ ไวิ(วิ-า “เตรสก�ณฺฑE,” ต�Iงฺ ๒ ส	กข้าบัทิไวิ(วิ-า “อนฺ	ยต,” 
ต�Iงฺ ๓๐ ส	กข้าบัทิไวิ(วิ-า “นฺ	สส�คค	ยปาจ	ตต1ยE,” ต�Iงฺ ๙๒ ส	กข้าบัทิไวิ(วิ-า “ปาจ	ตต1ยE,” 
ต�Iงฺ ๔ ส	กข้าบัทิไวิ(วิ-า “ปาฏิ	เทิสนฺ1ยะ,” ต�Iงฺ ๗๕ ส	กข้าบัทิไวิ(วิ-า “เสข้	ยะ,” 
(และ) ต�Iงฺธรรม ๗ ประการไวิ(วิ-า “อธ	กรณฺสมถะ” ด�งฺนฺ1I.

๑ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๒-๓๘๓.
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เอวิw มหาวิ	ภงฺ�คw สงฺ�คหw อาโรเปต�วิา ภ	ก�ข้Gนฺ1วิ	ภงฺ�เค อฏฺ�ฐ ส	ก�ข้าปทิานฺ	 “ปาราช้	กกณฺ�ฑw นฺาม อ	ทินฺ�ต	 ฐเปสGw, 
สต�ตรส ส	ก�ข้าปทิานฺ	 “สต�ตรสกณฺ�ฑนฺ�ต	 ฐเปสGw, ตaส ส	ก�ข้าปทิานฺ	 “นฺ	ส�สค�ค	ยปาจ	ต�ต	ยานฺ1ต	 ฐเปสGw,
ฉัสฏฺ�ฐ	สตส	ก�ข้าปทิานฺ	๑ “ปาจ	ต�ต	ยานฺ1ต	 ฐเปสGw อฏิฐ ส	ก�ข้าปทิานฺ	 “ปาฏิ	เทิสนฺ1ยานฺ1ต	 ฐเปสGw,
ปญฺ�จสต�ตต	 ส	ก�ข้าปทิานฺ	 “เสก�ข้	ยานฺ1ต	 ฐเปสGw สต�ต ธม�เม อธ	กรณฺสมถาต	 ฐเปสGw.
พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายคร�Iนฺยกมหาวิ	ภ�งฺคEข้aIนฺสF-ส�งฺคหะอย-างฺนฺ1Iแล(วิ จaงฺต�Iงฺ ๘ ส	กข้าบัทิ ในฺภ	กษุGณฺ1วิ	ภ�งฺคEไวิ(วิ-า “นฺ1Iช้#$อปาราช้	กก�ณฺฑE,” 
ต�Iงฺ ๑๗ ส	กข้าบัทิไวิ(วิ-า “ส�ตตรสก�ณฺฑE,” ต�Iงฺ ๓๐ ส	กข้าบัทิไวิ(วิ-า “นฺ	สส�คค	ยปาจ	ตต1ยE,”
ต�Iงฺ ๑๖๖ ส	กข้าบัทิไวิ(วิ-า “ปาจ	ตต1ยE,” ต�Iงฺ ๘ ส	กข้าบัทิไวิ(วิ-า “ปาฏิ	เทิสนฺ1ยะ,”
ต�Iงฺ ๗๕ ส	กข้าบัทิไวิ(วิ-า “เสข้	ยะ,” (และ) ต�Iงฺธรรม ๗ ประการไวิ(วิ-า “อธ	กรณฺสมถะ,” ด�งฺนฺ1I.

[รวบรวมัว	น�ยของภ	กษุ#ณฺ�เปKนหมัวด้ๆ]

เอวิw ภ	ก�ข้Gนฺ1วิ	ภงฺ�คw สงฺ�คหw อาโรเปต�วิา  เอเตเนฺวิ อGปาเยนฺ ข้นฺ�ธกปร	วิาเรปJ อาโรเปสGw.
พื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย คร�Iนฺยกภ	กษุGณฺ1วิ	ภ�งฺคEข้aIนฺสF-ส�งฺคหะอย-างฺนฺ1Iแล(วิ 
จaงฺได(ยกแม(ข้�นฺธกะและบัร	วิารข้aIนฺ (สF-ส�งฺคายนฺา) โดยอGบัายนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.

เอวิเมตw สอGภโตวิ	ภงฺ�คก�ข้นฺ�ธปร	วิารw วิ	นฺยปJฏิกw [15] สงฺ�คหมารGฬ�หw.
พื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกพื่ร(อมทิ�IงฺอGภโตวิ	ภ�งฺคEข้�นฺธกะและบัร	วิารนฺ1I พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายยกข้aIนฺสF-ส�งฺคหะแล(วิ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

สพื่�พื่w มหากส�สปต�เถโร ปGจ�ฉั	.
พื่ระมหาก�สสปเถระ ได(ถามวิ	นฺ�ยปJฎกทิ�Iงฺหมด. 

อGปาล	ต�เถโร วิ	สช้�เช้ส	.
พื่ระอGบัาล1เถระก>ได(วิ	ส�ช้ช้นฺาแล(วิ. 

ปGจ�ฉัาวิ	สช้�ช้นฺปร	โยสาเนฺ ปญฺ�จ อรหนฺ�ตสตานฺ	 สงฺ�คหw อาโรปJตนฺเยเนฺวิ คณฺสช้�ฌิายมกwสG.
ในฺทิ1$สGดแห-งฺการปGจฉัาและวิ	ส�ช้ช้นฺา พื่ระอรห�นฺตE ๕๐๐ องฺคE ได(ทิำการสาธยายเป@นฺคณฺะ โดยนฺ�ยทิ1$ยกข้aIนฺสF-ส�งฺคหะนฺ�Iนฺแล. 

วิ	นฺยสงฺ�คหาวิสาเนฺ อGปาล	ต�เถโร ทินฺ�ตข้จ	ต�ตw วิ1ช้นฺa นฺ	ก�ข้	ปJต�วิา 
ธม�มาสนฺา โอโรห	ต�วิา  วิGฑ�เฒ ภ	ก�ข้F วินฺ�ทิ	ต�วิา อต�ตโนฺ ปต�ตาสเนฺ นฺ	ส1ทิ	.
ในฺอวิสานฺแห-งฺการส�งฺคายนฺาพื่ระวิ	นฺ�ย พื่ระอGบัาล1เถระวิางฺพื่�ดวิ1ช้นฺ1อ�นฺข้จ	ตด(วิยงฺาแล(วิ 
ลงฺจากธรรมาสนฺE ไหวิ(พื่วิกภ	กษุGผู้F(แก-แล(วินฺ�$งฺบันฺอาสนฺะทิ1$ถaงฺแก-ตนฺ.

[เร	 มัส�งคายนาพระสDตร]

วิ	นฺยw สงฺ�คาย	ต�วิา ธม�มw สงฺ�คาย	ตGกาโม อายส�มา มหากส�สโป ภ	ก�ข้F ปGจ�ฉั	 
“ธม�มw สงฺ�คายนฺ�เตห	 กw ปGค�คลw ธGรw กต�วิา ธม�โม สงฺ�คาย	ตพื่�โพื่ต	.
ทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะ คร�Iนฺส�งฺคายนฺาพื่ระวิ	นฺ�ยแล(วิ ประสงฺคEจะส�งฺคายนฺาพื่ระธรรม จaงฺถามภ	กษุGทิ�Iงฺหลายวิ-า 
“เม#$อพื่วิกเราจะส�งฺคายนฺาพื่ระธรรม ควิรจะทิำใครให(เป@นฺธGระ ส�งฺคายนฺาพื่ระธรรม?”

๑ โปราณฺโปต�ถเก ฉัสฏฺ�ฐ	สตานฺ1ต	ปJ ทิ	ส�สต	.
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ภ	ก�ข้F “อานฺนฺ�ทิต�เถรw กต�วิาต	 อาหwสG.
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายเร1ยนฺวิ-า “ให(ทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิเถระ.”

[คำสวด้สมัมัต	ป#จฉัาว	ส�ชชนาพระสDตร]

อถโข้ อายส�มา มหากส�สโป สงฺ�ฆ์w ญาเปส	 “สGณฺาตG เม อาวิGโส สงฺ�โฆ์,  ยทิ	 สงฺ�ฆ์ส�ส ปต�ตกล�ลw, อหw อานฺนฺ�ทิw ธม�มw ปGจ�เฉัย�ยนฺ�ต	.
ลำด�บันฺ�Iนฺแล ทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะเผู้ด1ยงฺให(สงฺฆ์Eทิราบัวิ-า “ทิ-านฺผู้F(ม1อายGทิ�Iงฺหลาย! ข้อสงฺฆ์Eจงฺฟัbงฺข้(าพื่เจ(า, 
ถ(าควิามพื่ร�$งฺพื่ร(อมข้องฺสงฺฆ์Eถaงฺทิ1$แล(วิไซ่ร(, ข้(าพื่เจ(าพื่aงฺถามพื่ระธรรมกะทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิE.๑”

อถโข้ อายส�มา อานฺนฺ�โทิ สงฺ�ฆ์w ญาเปส	 
“สGณฺาตG เม ภนฺ�เต สงฺ�โฆ์, ยทิ	 สงฺ�ฆ์ส�ส ปต�ตกล�ลw, อหw อายส�มตา มหากส�สเปนฺ ธม�มw ปGฏฺ�โฐ วิ	สช้�เช้ย�ยนฺ�ต	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล ทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิE ก>เผู้ด1ยงฺให(สงฺฆ์Eทิราบัวิ-า “ข้(าแต-ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ข้อสงฺฆ์Eจงฺฟัbงฺข้(าพื่เจ(า, 
ถ(าควิามพื่ร�$งฺพื่ร(อมข้องฺสงฺฆ์Eถaงฺทิ1$แล(วิไซ่ร(, ข้(าพื่เจ(าอ�นฺพื่ระมหาก�สสปะถามแล(วิพื่aงฺวิ	ส�ช้ช้นฺา๒ พื่ระธรรม.”

[ป#จฉัาแลีะว	ส�ชชนาพระสDตร]

อถโข้ อายส�มา อานฺนฺ�โทิ อGฏฺ�ฐายาสนฺา เอกwสw จ1วิรw กต�วิา เถเร ภ	ก�ข้F วินฺ�ทิ	ต�วิา ธม�มาสเนฺ นฺ	ส1ทิ	 ทินฺ�ตข้จ	ต�ตw วิ1ช้นฺa คเหต�วิา.
ลำด�บันฺ�Iนฺแล ทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEลGกข้aIนฺจากอาสนฺะ ห-มจ1วิรเฉัวิ1ยงฺบั-า ไหวิ(ภ	กษุGผู้F(เถระทิ�Iงฺหลาย 
แล(วินฺ�$งฺบันฺธรรมาสนฺEจ�บัพื่�ดวิ1ช้นฺ1อ�นฺข้จ	ตด(วิยงฺา.

มหากส�สปต�เถโร อานฺนฺ�ทิต�เถรw ธม�มw ปGจ�ฉั	 “พื่�รห�มช้าลw อาวิGโส อานฺนฺ�ทิ กต�ถ ภาส	ตนฺ�ต	.
พื่ระมหาก�สสปเถระ ถามพื่ระธรรม กะพื่ระอานฺนฺทิเถระวิ-า “อานฺนฺทิEผู้F(ม1อายG! พื่รหมช้าลสFตรพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�ส ณฺ ทิ1$ไหนฺ?”

“อนฺ�ตรา จ ภนฺ�เต ราช้คหw อนฺ�ตรา จ นฺาฬนฺ�ทิw ราช้าคารเก อม�พื่ลฏฺ�ฐ	กายนฺ�ต	.
พื่ระอานฺนฺทิE. ข้(าแต-ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ ตร�สทิ1$พื่ระตำหนฺ�กหลวิงฺในฺพื่ระราช้อGทิยานฺช้#$ออ�มพื่ล�ฏิฐ	กา 

ระหวิ-างฺกรGงฺราช้คฤหEก�บัเม#องฺนฺาล�นฺทิาต-อก�นฺ.

“กw อารพื่�ภาต	.
พื่ระมหาก�สสปะ. ทิรงฺปรารภใคร?

“สGป�ปJยญฺ�จ ปร	พื่�พื่าช้กw พื่�รห�มทิต�ตญฺ�จ มาณฺวิกนฺ�ต	.
พื่ระอานฺนฺทิE. ทิรงฺปรารภสGปปJยปร	พื่ช้ก และพื่รหมทิ�ตตมาณฺพื่.

อถโข้ อายส�มา มหากส�สโป อายส�มนฺ�ตw อานฺนฺ�ทิw พื่�รห�มช้าลส�ส นฺ	ทิานฺม�ปJ ปGจ�ฉั	 ปGค�คลม�ปJ ปGจ�ฉั	.
ต-อจากนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะ ถามทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEถaงฺนฺ	ทิานฺบั(างฺ บัGคคลบั(างฺ แห-งฺพื่รหมช้าลสFตร.

“สามญฺ�ญผู้ลw ปนฺาวิGโส อานฺนฺ�ทิ กต�ถ ภาส	ตนฺ�ต	.
พื่ระมหาก�สสปะ. ทิ-านฺอานฺนฺทิEผู้F(ม1อายG! ก>สาม�ญญผู้ลสFตร พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�ส ณฺ ทิ1$ไหนฺ?

๑ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๔.
๒ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๔.
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[16] ราช้คเห ภนฺ�เต ช้1วิกม�พื่วิเนฺต	.
พื่ระอานฺนฺทิE. ข้(าแต-ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ตร�สทิ1$สวินฺอ�มพื่วิ�นฺข้องฺหมอช้1วิก ใกล(กรGงฺราช้คฤหE.

“เกนฺ สทิ�ธ	นฺ�ต	.
พื่ระมหาก�สสปะ. ทิรงฺปรารภก�บัใคร?

“อช้าตสต�ตGนฺา เวิเทิห1ปGต�เตนฺ สทิ�ธ	นฺ�ต	.
พื่ระอานฺนฺทิE. ทิรงฺปรารภก�บัพื่ระเจ(าอช้าตศั�ตรFเวิเทิห	บัGตร.

อถโข้ อายส�มา มหากส�สโป อายส�มนฺ�ตw อานฺนฺ�ทิw สามญฺ�ญผู้ลส�ส นฺ	ทิานฺม�ปJ ปGจ�ฉั	 ปGค�คลม�ปJ ปGจ�ฉั	. 
เอเตเนฺวิ อGปาเยนฺ ปญฺ�จ นฺ	กาเย ปGจ�ฉั	.
ต-อจากนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะ ถามทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEถaงฺนฺ	ทิานฺบั(างฺ บัGคคลบั(างฺ แห-งฺสาม�ญญผู้ลสFตร. 
ถามนฺ	กายทิ�Iงฺ ๕ โดยอGบัายนฺ1Iนฺ�$นฺ๑แล.

[น	กาย ๕]

ปญฺ�จนฺ	กายา นฺาม “ทิ1ฆ์นฺ	กาโย มช้�ฌิ	มนฺ	กาโย สwยGต�ตนฺ	กาโย องฺ�คGต�ตรนฺ	กาโย ข้Gทิ�ทิกนฺ	กาโยต	.
ทิ1$ช้#$อวิ-านฺ	กาย ๕ ค#อ “ทิ1ฆ์นฺ	กาย ม�ช้ฌิ	มนฺ	กาย ส�งฺยGตตนฺ	กาย อ�งฺคGตตรนฺ	กาย ข้Gทิทิกนฺ	กาย”. 

ตต�ถ ข้Gทิ�ทิกนฺ	กาโย นฺาม จต�ตาโร นฺ	กาเย ฐเปต�วิา อวิเสสw พื่Gทิ�ธวิจนฺw.
บัรรดานฺ	กายเหล-านฺ�Iนฺ พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEทิ1$เหล#อยกเวิ(นฺ ๔ นฺ	กายเส1ย ช้#$อวิ-าข้Gทิทิกนฺ	กาย. 

ตต�ถ วิ	นฺโย อายส�มตา อGปาล	ต�เถเรนฺ วิ	สช้�ช้	โต.
ในฺข้Gทิทิกนฺ	กายนฺ�Iนฺ พื่ระวิ	นฺ�ย ทิ-านฺอGบัาล1เถระได(วิ	ส�ช้ช้นฺาแล(วิ. 

เสโส ข้Gทิ�ทิกนฺ	กาโย  จต�ตาโร จ นฺ	กายา อานฺนฺ�ทิต�เถเรนฺ.
ข้Gทิทิกนฺ	กายทิ1$เหล#อ และอ1ก ๔ นฺ	กาย พื่ระอานฺนฺทิเถระวิ	ส�ช้ช้นฺา.

[พระพ#ทิธพจนAมั�จำนวนต'างๆ ก�น]

ตเทิตw สพื่�พื่ม�ปJ พื่Gทิ�ธวิจนฺw 
“รสวิเสนฺ เอกวิ	ธw,  ธม�มวิ	นฺยวิเสนฺ ทิGวิ	ธw โหต	,  ปฐมมช้�ฌิ	มปจ�ฉั	มวิเสนฺ ต	วิ	ธw  ตถา ปJฏิกวิเสนฺ,  นฺ	กายวิเสนฺ ปญฺ�จวิ	ธw, 
องฺ�ควิเสนฺ นฺวิวิ	ธw,  ธม�มก�ข้นฺ�ธวิเสนฺ จตGราส1ต	สหส�สวิ	ธนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w.
พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEแม(ทิ�Iงฺหมดนฺ1Iนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า 
“ม1อย-างฺเด1ยวิ ด(วิยอำนฺาจรส, 
ม1 ๒ อย-างฺ ด(วิยอำนฺาจธรรมและวิ	นฺ�ย, 
ม1 ๓ อย-างฺ ด(วิยอำนฺาจปฐมะ ม�ช้ฌิ	มะ ปbจฉั	มะ, อนฺa$งฺม1 ๓ อย-างฺ ด(วิยอำนฺาจปJฎก, 
ม1 ๕ อย-างฺด(วิยอำนฺาจนฺ	กาย,  ม1 ๙ อย-างฺ ด(วิยอำนฺาจองฺคE,   ม1 ๘๔,๐๐๐ อย-างฺ ด(วิยอำนฺาจพื่ระธรรมข้�นฺธE.

๑ วิ	. จGล�. ๗/๓๘๔-๓๘๕.
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[พระพ#ทิธพจนAมั�อย'างเด้�ยว]

กถw รสวิเสนฺ เอกวิ	ธw.
(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE) ช้#$อวิ-าม1อย-างฺเด1ยวิ ด(วิยอำนฺาจรสอย-างฺไร? 

ยw ห	 ภควิตา อนฺGต�ตรw สม�มาสม�โพื่ธa อภ	สม�พื่Gช้�ฌิ	ต�วิา ยาวิ อนฺGปาทิ	เสสาย นฺ	พื่�พื่านฺธาตGยา ปร	นฺ	พื่�พื่ายนฺ�เตนฺ 
เอต�ถนฺ�ตเร ปญฺ�จจต�ตาฬีnสวิส�สานฺ	 เทิวิมนฺGส�สนฺาคยก�ข้าทิโย อนฺGสาสนฺ�เตนฺ ปจ�จเวิก�ข้นฺ�เตนฺ วิา วิGต�ตw 
สพื่�พื่นฺ�ตw เอกรสw วิ	มGต�ต	รสเมวิ โหต	.
ค#อ ตามควิามเป@นฺจร	งฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคได(ตร�สรF(อนฺGตรส�มมาส�มโพื่ธ	ญาณฺ จนฺถaงฺปร	นฺ	พื่พื่านฺด(วิยอนฺGปาทิ	เสสนฺ	พื่พื่านฺธาตG ในฺ
ระหวิ-างฺนฺ1Iทิรงฺพื่ร$ำสอนฺเทิวิดา มนฺGษุยE นฺาค และย�กษุE หร#อทิรงฺพื่	จารณฺา ตลอดเวิลา ๔๕ ปn ได(ตร�ส(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)ใดไวิ( 
(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)นฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมดม1รสอย-างฺเด1ยวิ ค#อม1วิ	มGตต	เป@นฺรสเทิ-านฺ�Iนฺ. 

เอวิw รสวิเสนฺ เอกวิ	ธw.
(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE) ช้#$อวิ-าม1อย-างฺเด1ยวิ ด(วิยอำนฺาจรส ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

[พระพ#ทิธพจนAมั� ๒ อย'าง]

กถw ธม�มวิ	นฺยวิเสนฺ ทิGวิ	ธw.
(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)ช้#$อวิ-าม1 ๒ อย-างฺ ด(วิยอำนฺาจธรรมและวิ	นฺ�ยอย-างฺไร?

สพื่�พื่เมวิ เจตw “ธม�โม เจวิ วิ	นฺโย จาต	 สงฺ�ข้�ยw คจ�ฉัต	.
ค#อ อ�นฺ(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)ทิ�Iงฺหมดนฺ1Iนฺ�$นฺแล ย-อมถaงฺการนฺ�บัวิ-า “พื่ระธรรมและวิ	นฺ�ย.” 

ตต�ถ วิ	นฺยปJฏิกw วิ	นฺโย.   อวิเสสw พื่Gทิ�ธวิจนฺw ธม�โม.
บัรรดาธรรมและวิ	นฺ�ยนฺ�Iนฺ วิ	นฺ�ยปJฎก ช้#$อวิ-าวิ	นฺ�ย.  พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEทิ1$เหล#อช้#$อวิ-าธรรม. 

เตเนฺวิาห “ยนฺ�นฺFนฺ มยw อาวิGโส ธม�มญฺ�จ [17] วิ	นฺยญฺ�จ สงฺ�คาเยย�ยาม, “อหw อGปาลa วิ	นฺยw ปGจ�เฉัย�ยw อานฺนฺ�ทิw ธม�มw ปGจ�เฉัย�ยนฺ�ต	 จ.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล (พื่ระมหาก�สสปะ)ได(กล-าวิไวิ(แล(วิวิ-า “ผู้F(ม1อายG! อย-ากระนฺ�Iนฺเลย พื่วิกเราพื่aงฺส�งฺคายนฺาธรรมและวิ	นฺ�ย” 
และวิ-า “เราพื่aงฺถามพื่ระวิ	นฺ�ยกะทิ-านฺอGบัาล1, พื่aงฺถามพื่ระธรรมกะทิ-านฺอานฺนฺทิE” ด�งฺนฺ1I. 

เอวิw ธม�มวิ	นฺยวิเสนฺ ทิGวิ	ธw.
(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE) ช้#$อวิ-าม1 ๒ อย-างฺ ด(วิยอำนฺาจธรรมและวิ	นฺ�ย ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

[พระพ#ทิธพจนAมั� ๓ อย'าง]

กถw ปฐมมช้�ฌิ	มปจ�ฉั	มวิเสนฺ ต	วิ	ธw.
(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)ม1 ๓ อย-างฺ ด(วิยอำนฺาจปฐมะ ม�ช้ฌิ	มะ และปbจฉั	มะ อย-างฺไร? 

สพื่�พื่เมวิ ห1ทิw ปฐมพื่Gทิ�ธวิจนฺw มช้�ฌิ	มพื่Gทิ�ธวิจนฺw ปจ�ฉั	มพื่Gทิ�ธวิจนฺนฺ�ต	 ต	ป�ปเภทิw โหต	.
ค#ออ�นฺทิ1$จร	งฺ (พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)นฺ1Iทิ�Iงฺหมดนฺ�$นฺแล แบั-งฺประเภทิเป@นฺ ๓ ค#อ ปฐมพื่Gทิธพื่จนฺE ม�ช้ฌิ	มพื่Gทิธพื่จนฺE (และ) ปbจฉั	มพื่Gทิธพื่จนฺE.
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ตต�ถ 
“อเนฺกช้าต	สwสารw สนฺ�ธาวิ	ส�สw อนฺ	พื่�พื่	สw
คหการw คเวิสนฺ�โต. ทิGก�ข้า ช้าต	 ปGนฺป�ปGนฺw.
คหการก ทิ	ฏฺ�โฐส	. ปGนฺ เคหw นฺ กาหส	.
สพื่�พื่า เต ผู้าสGกา ภค�คา. คหกFฏิw วิ	สงฺ�ข้ตw.
วิ	สงฺ�ข้ารคตw จ	ต�ตw ตณฺ�หานฺw ข้ยมช้�ฌิคาต	๑ 

อ	ทิw ปฐมพื่Gทิ�ธวิจนฺw.
บัรรดา(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE ๓ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ (พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)วิ-า 

“เราแสวิงฺหาอยF-ซ่a$งฺนฺายช้-างฺผู้F(ทิำเร#อนฺ 
เม#$อไม-พื่บั ได(ทิ-องฺเทิ1$ยวิไปสF-สงฺสาร ม1ควิามเก	ดเป@นฺอเนฺก. 
ควิามเก	ดเป@นฺทิGกข้Eร$ำไป. 
แนฺ-ะนฺายช้-างฺผู้F(ทิำเร#อนฺ! เราพื่บัเจ(าแล(วิ. 
เจ(าจ�กสร(างฺเร#อนฺ (ค#ออ�ตตภาพื่ข้องฺเรา) ไม-ได(อ1กต-อไป. 
ซ่1$โครงฺทิ�Iงฺหมดข้องฺเจ(าเราห�กเส1ยแล(วิ. ยอดเร#อนฺ (ค#ออวิ	ช้ช้า) เราร#Iอเส1ยแล(วิ. 
จ	ตข้องฺเราได(ถaงฺพื่ระนฺ	พื่พื่านฺม1ส�งฺข้ารไปปราศัแล(วิ. 
เราได(บัรรลGควิามส	Iนฺไปแห-งฺต�ณฺหาทิ�Iงฺหลายแล(วิ”๒ ด�งฺนฺ1I

นฺ1Iช้#$อวิ-าปฐมพื่Gทิธพื่จนฺE.  

เกจ	 “ยทิา หเวิ ปาตGภวินฺ�ต	 ธม�มาต	๓ ข้นฺ�ธเก อGทิานฺคาถw อาหG.
อาจารยEบัางฺพื่วิกกล-าวิถaงฺอGทิานฺคาถาในฺข้�นฺธกะวิ-า “เม#$อใดแลธรรมทิ�Iงฺหลายย-อมปรากฏิ๔” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ ช้#$อวิ-าปฐมพื่Gทิธพื่จนฺE. 

เอสา ปนฺ ปาฏิ	ปทิทิ	วิเส สพื่�พื่ญฺ�ญฺGภาวิป�ปต�ตส�ส โสมนฺส�สมยญาเณฺ ปจ�จยาการw ปจ�จเวิก�ข้นฺ�ตส�ส อGป�ปนฺ�นฺา 
“อGทิานฺคาถาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า.
ก>คาถานฺ�Iนฺอ�นฺเก	ดแก-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคผู้F(บัรรลGควิามเป@นฺพื่ระส�พื่พื่�ญญฺF ทิรงฺพื่	จารณฺาปbจจยาการ 
ในฺพื่ระญาณฺอ�นฺสำเร>จด(วิยโสมนฺ�ส ในฺวิ�นฺปาฏิ	บัทิ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “อGทิานฺคาถา”.

๑ ข้G. ธ. ๒๕/๓๕.
๒ ข้G. ธ. ๒๕/๓๕.
๓ วิ	. มหา. ๔/๔.
๔ วิ	. มหา. ๔/๔.
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ยw ปนฺ ปร	นฺ	พื่�พื่านฺกาเล อภาส	 “หนฺ�ทิทิานฺ	 ภ	ก�ข้เวิ อามนฺ�ตยาม	 โวิ, วิยธม�มา สงฺ�ข้ารา, อป�ปมาเทินฺ สม�ปาเทิถาต	๑ 
อ	ทิw ปจ�ฉั	มพื่Gทิ�ธวิจนฺw.
อนฺa$งฺ พื่ระพื่Gทิธเจ(าได(ตร�สพื่ระดำร�สใด ในฺคราวิปร	นฺ	พื่พื่านฺวิ-า 
“ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย เอาเถ	ด บั�ดนฺ1Iเราข้อเต#อนฺเธอทิ�Iงฺหลาย ส�งฺข้ารทิ�Iงฺหลายม1ควิามเส#$อมเป@นฺธรรมดา, 
เธอทิ�Iงฺหลายจงฺย�งฺก	จทิ�Iงฺปวิงฺให(ถaงฺพื่ร(อมด(วิยควิามไม-ประมาทิเถ	ด๒” นฺ1Iช้#$อวิ-าปbจฉั	มพื่Gทิธพื่จนฺE.

อGภ	นฺ�นฺมนฺ�ตเร ยw วิGต�ตเมตw มช้�ฌิ	มพื่Gทิ�ธวิจนฺw.
(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE) ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(ในฺระหวิ-างฺแห-งฺกาลทิ�Iงฺ ๒ นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าม�ช้ฌิ	มพื่Gทิธพื่จนฺE. 

เอวิw ปฐมมช้�ฌิ	มปจ�ฉั	มวิเสนฺ ต	วิ	ธw.
(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)ช้#$อวิ-าม1 ๓ อย-างฺ ด(วิยอำนฺาจเป@นฺปฐมะ ม�ช้ฌิ	มะ และปbจฉั	มะ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

[ป+ฎก ๓]

กถw ปJฏิกวิเสนฺ ต	วิ	ธw.
(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)(ทิ�Iงฺปวิงฺ)เป@นฺ ๓ อย-างฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺปJฎกอย-างฺไร?

สพื่�พื่ม�ปJ เหตw “วิ	นฺยปJฏิกw สGต�ตนฺ�ตปJฏิกw อภ	ธม�มปJฏิกนฺ�ต	 ต	ป�ปเภทิเมวิ โหต	.
ก>(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)แม(ทิ�Iงฺปวิงฺ ม1อยF- ๓ ประการเทิ-านฺ�Iนฺ ค#อ “พื่ระวิ	นฺ�ยปJฎก พื่ระสGตต�นฺตปJฎก พื่ระอภ	ธรรมปJฎก”. 

ตต�ถ “ปฐมสงฺ�ค1ต	ยw สงฺ�ค1ตญฺ�จ อนฺGสงฺ�ค1ตญฺ�จ สพื่�พื่ม�ปJ สโมธาเนฺต�วิา อGภยานฺ	 ปาฏิ	โมก�ข้านฺ	, เทิ�วิ วิ	ภงฺ�คานฺ	, 
ทิ�วิาวิ1สต	ก�ข้นฺ�ธกา, โสฬส ปร	วิาราต	 อ	ทิw วิ	นฺยปJฏิกw [18] นฺาม.
ในฺ (๓ ปJฎก)นฺ�Iนฺ (พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)นฺ1I ค#อ ประมวิล(พื่ระพื่Gทิธวิจนฺะ)แม(ทิ�Iงฺหมด ทิ�Iงฺทิ1$ร(อยกรองฺในฺปฐมส�งฺคายนฺา ทิ�Iงฺทิ1$ร(อยกรองฺในฺภาย
หล�งฺ เป@นฺปาฏิ	โมกข้E ๒ ฝัzาย วิ	ภ�งฺคE ๒  ข้�นฺธกะ ๒๒  บัร	วิาร ๑๖  ช้#$อวิ	นฺ�ยปJฎก. 

| “พื่�รห�มช้าลาทิ	 จตGต�ตaสสGต�ตสงฺ�คโห ทิ1ฆ์นฺ	กาโย.
พื่ระพื่Gทิธวิจนฺะนฺ1I ค#อ “ทิ1ฆ์นฺ	กาย เป@นฺทิ1$รวิบัรวิมพื่ระสFตร ๓๔ สFตร ม1พื่รหมช้าลสFตร เป@นฺต(นฺ.

มFลปร	ยายสGต�ตาทิ	ทิ	ยฑ�ฒสตเทิ�วิสGต�ตสงฺ�คโห มช้�ฌิ	มนฺ	กาโย.
ม�ช้ฌิ	มนฺ	กาย เป@นฺทิ1$รวิบัรวิมพื่ระสFตร ๑๕๒ สFตร ม1มFลปร	ยายสFตรเป@นฺต(นฺ.

โอฆ์ตรณฺสGต�ตาทิ	 สต�ตสGต�ตสหส�สสต�ตสตทิ�วิาสฏฺ�ฐ	สGต�ตสงฺ�คโห สwยGต�ตนฺ	กาโย.
ส�งฺยGตตนฺ	กาย เป@นฺทิ1$รวิบัรวิมพื่ระสFตร ๗,๗๖๒ สFตร ม1โอฆ์ตรณฺสFตร เป@นฺต(นฺ.

จ	ต�ตปร	ยาทิานฺสGต�ตาทิ	นฺวิสGต�ตสหส�สปญฺ�จสตสต�ตปญฺ�ญาสสGต�ตสงฺ�คโห องฺ�คGต�ตรนฺ	กาโย.
อ�งฺคGตตรนฺ	กาย เป@นฺทิ1$รวิบัรวิมพื่ระสFตร ๙,๕๕๗ สFตร ม1จ	ตตปร	ยาทิานฺสFตรเป@นฺต(นฺ.

๑ ทิ1. มหา. ๑๐/๑๘๐.
๒ ทิ1. มหา. ๑๐/๑๘๐.
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ข้Gทิ�ทิกปาฐธม�มปทิอGทิานฺอ	ต	วิGต�ตกสGต�ตนฺ	ปาตวิ	มานฺวิต�ถGเปตวิต�ถGเถรคาถา เถร1คาถาช้าตกนฺ	ทิ�เทิสปฏิ	สม�ภ	ทิาอปทิานฺ-
พื่Gทิ�ธวิwส จร	ยาปJฏิกวิเสนฺ ปณฺ�ณฺรสเภโทิ ข้Gทิ�ทิกนฺ	กาโยต	 อ	ทิw สGต�ตนฺ�ตปJฏิกw นฺาม. |
ข้Gทิทิกนฺ	กาย ๑๕ ประเภทิ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺข้Gทิทิกปาฐะ ธรรมบัทิ อGทิานฺ อ	ต	วิGตตกะ สGตตนฺ	บัาต วิ	มานฺวิ�ตถG เปตวิ�ตถG 
เถรคาถา เถร1คาถา ช้าดก นฺ	ทิเทิส ปฏิ	ส�มภ	ทิา อปทิานฺ พื่GทิธวิงฺศัE จร	ยาปJฎก ช้#$อสGตต�นฺตปJฎก. 

“ธม�มสงฺ�คณฺ	 วิ	ภงฺ�โค ธาตGกถา ปGค�คลปญฺ�ญต�ต	 กถาวิต�ถG ยมกw ปฏฺ�ฐานฺนฺ�ต	 อ	ทิw อภ	ธม�มปJฏิกw นฺาม.
(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)นฺ1I ค#อ “ธ�มมส�งฺค	ณฺ1 วิ	ภ�งฺคE ธาตGกถา ปGคคลบั�ญญ�ต	 กถาวิ�ตถG ยมก ปbฏิฐานฺ ช้#$ออภ	ธรรมปJฎก”.

[อรรถาธ	บายคำว'าว	น�ย]

ตต�ถ 
วิ	วิ	ธวิ	เสสนฺยต�ตา วิ	นฺยนฺโต เจวิ กายวิาจานฺw 
วิ	นฺยต�ถวิ	ทิFห	 อยw วิ	นฺโย “วิ	นฺโยต	 อก�ข้าโต.

ในฺ(พื่ระวิ	นฺ�ย พื่ระสFตร และพื่ระอภ	ธรรม)นฺ�Iนฺ 

พื่ระวิ	นฺ�ยนฺ1I อ�นฺบั�ณฺฑ	ตผู้F(รF(อรรถแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ยทิ�Iงฺหลายกล-าวิวิ-า “วิ	นฺ�ย” 
เพื่ราะม1นฺ�ยต-างฺๆ เพื่ราะม1นฺ�ยพื่	เศัษุ และเพื่ราะฝั�กกายและวิาจา.

วิ	วิ	ธา ห	 เอต�ถ ปญฺ�จวิ	ธปาฏิ	โมก�ข้Gทิ�เทิสปาราช้	กาทิ	สต�ตอาปต�ต	ก�ข้นฺ�ธมาต	กาวิ	ภงฺ�คาทิ	ป�ปเภทินฺยา 
วิ	เสสภFตา จ ทิฬ�ห1กม�มส	ถ	ลกรณฺป�ปโยช้นฺา อนฺGป�ปญฺ�ญต�ต	นฺยา.
จร	งฺอยF- ในฺ(พื่ระวิ	นฺ�ย)นฺ1I ม1อย-างฺต-างฺๆ ค#อ ม1ปาฏิ	โมกข้Gทิเทิศั ๕ ประการ กองฺอาบั�ต	 ๗ ม1ปาราช้	กเป@นฺต(นฺ มาต	กาและนฺ�ยม1วิ	ภ�งฺคE
เป@นฺต(นฺเป@นฺประเภทิ และนฺ�ยค#ออนฺGบั�ญญ�ต	เป@นฺพื่	เศัษุ ค#อม1นฺ�ยอ�นฺกระทิำให(ม�$นฺและกระทิำให(หย-อนฺเป@นฺประโยช้นฺE. 

กาย	กวิาจส	กอช้�ฌิาจารนฺ	เสธนฺโต เจส กายw วิาจญฺ�จ วิ	เนฺต	.
อนฺa$งฺ (พื่ระวิ	นฺ�ย)นฺ1Iย-อมฝั�กกายและวิาจา เพื่ราะห(ามซ่a$งฺอ�ช้ฌิาจารทิางฺกายและทิางฺวิาจา.

ตส�มา วิ	วิ	ธนฺยต�ตา วิ	เสสนฺยต�ตา กายวิาจานฺw จ วิ	นฺยนฺโต เจส “วิ	นฺโยต	 อก�ข้าโต.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (พื่ระวิ	นฺ�ย)นฺ1I ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า “วิ	นฺ�ย” เพื่ราะม1นฺ�ยต-างฺๆ เพื่ราะม1นฺ�ยพื่	เศัษุ และเพื่ราะฝั�กกายและวิาจา. 

เตเนฺตเมตส�ส วิจนฺต�ถโกสล�ลต�ถw วิGต�ตw 
ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ เพื่#$อควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดในฺอรรถาธ	บัายคำแห-งฺวิ	นฺ�ยนฺ1I ข้(าพื่เจ(าจaงฺกล-าวิคาถาประพื่�นฺธEนฺ1Iไวิ(วิ-า

“วิ	วิ	ธวิ	เสสนฺยต�ตา วิ	นฺยนฺโต เจวิ กายวิาจานฺw 
วิ	นฺยต�ถวิ	ทิFห	 อยw วิ	นฺโย “วิ	นฺโยต	 อก�ข้าโตต	.

“พื่ระวิ	นฺ�ยนฺ1I อ�นฺบั�ณฺฑ	ตผู้F(รF(อรรถแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ยทิ�Iงฺหลายกล-าวิวิ-า ‘วิ	นฺ�ย’ 
เพื่ราะม1นฺ�ยต-างฺๆ เพื่ราะม1นฺ�ยพื่	เศัษุ และเพื่ราะฝั�กกายและวิาจา” ด�งฺนฺ1I.
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[อรรถาธ	บายคำว'าสDตร]

อ	ตรw ปนฺ [19] 
อต�ถานฺw สFจนฺโต สGวิGต�ตโต สวินฺโตถ สFทินฺโต 
สGต�ตาณฺา สGต�ตสภาคโต จ สGต�ตw “สGต�ตนฺ�ต	 อก�ข้าตw.

ส-วินฺพื่ระสFตรนฺอกนฺ1I 

ทิ-านฺกล-าวิวิ-า “สFตร” เพื่ราะบั-งฺถaงฺประโยช้นฺE 
เพื่ราะม1อรรถอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สด1แล(วิ เพื่ราะเผู้ล>ดประโยช้นฺE 
เพื่ราะหล�$งฺประโยช้นฺE เพื่ราะปrองฺก�นฺด(วิยด1 และเพื่ราะม1ส-วินฺเสมอด(วิยเส(นฺด(าย.

ตw ห	 อต�ตต�ถปรต�ถาทิ	เภเทิ อต�เถ สFเจต	.
จร	งฺอยF- (พื่ระสFตร)นฺ�Iนฺ ย-อมบั-งฺถaงฺประโยช้นฺE ต-างฺด(วิยประโยช้นฺEม1ประโยช้นฺEตนฺและประโยช้นฺEผู้F(อ#$นฺเป@นฺต(นฺ. 

สGวิGต�ตา เจต�ถ อต�ถา เวิเนฺย�ยช้�ฌิาสยานฺGโลเมนฺ วิGต�ตต�ตา.
อนฺa$งฺ ประโยช้นฺEทิ�Iงฺหลายอ�นฺ(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สด1แล(วิ ในฺ(พื่ระสFตร)นฺ1I เพื่ราะตร�สโดยอนฺGโลมแก-อ�ธยาศั�ยแห-งฺเวิไนฺย. 

สวิต	 เจตw อต�เถ. “สส�สม	วิ ผู้ลw สวิต1ต	 วิGต�ตw โหต	.
อนฺa$งฺ (พื่ระสFตร)นฺ1I ย-อมเผู้ล>ดประโยช้นฺE,  ทิ-านฺอธ	บัายวิ-า “ย-อมเผู้ล>ดผู้ลดGจข้(าวิกล(าฉัะนฺ�Iนฺ.” 

สFทิต	 จ เต.  “เธนฺG วิ	ย ข้1รw ปค�ฆ์รต1ต	 วิGต�ตw โหต	.
อนฺa$งฺ (พื่ระสFตร)นฺ1I ย-อมหล�$งฺ(ประโยช้นฺE)เหล-านฺ�Iนฺ ทิ-านฺอธ	บัายวิ-า “ย-อมร	นฺดGจแม-โคนฺมหล�$งฺนฺIำนฺมฉัะนฺ�Iนฺ.” 

สGฏฺ�ฐุG จ เนฺ ตายต	.  “รก�ข้ต1ต	 วิGต�ตw โหต	.
อนฺa$งฺ (พื่ระสFตร)นฺ1I ย-อมปrองฺก�นฺ, ทิ-านฺอธ	บัายวิ-า “ย-อมร�กษุา”, ด(วิยด1 ซ่a$งฺ(ประโยช้นฺE)เหล-านฺ�Iนฺ. 

สGต�ตสภาคญฺ�เจตw.
อนฺa$งฺ (พื่ระสFตร)นฺ1I ม1ส-วินฺเสมอด(วิยเส(นฺด(าย. 

ยถา ห	 ตจ�ฉักานฺw สGต�ตw ปมาณฺw โหต	,  เอวิเมตม�ปJ วิ	ญฺ�ญฺFนฺw.
เหม#อนฺอย-างฺวิ-าเส(นฺบัรรทิ�ด ย-อมเป@นฺประมาณฺข้องฺช้-างฺไม(ฉั�นฺใด, แม((พื่ระสFตร)นฺ1I ก>ย-อมเป@นฺประมาณฺแห-งฺวิ	ญญฺFช้นฺฉั�นฺนฺ�Iนฺ. 

ยถา จ สGต�เตนฺ สงฺ�คห	ตานฺ	 ปGป�ผู้านฺ	 นฺ วิ	ก1ร	ยนฺ�ต	 นฺ วิ	ทิ�ธwส	ยนฺ�ต	, เอวิเมเตนฺ สงฺ�คห	ตา อต�ถา.
อนฺa$งฺ เหม#อนฺดอกไม(ทิ1$เข้าคGมไวิ(ด(วิยเส(นฺด(าย อ�นฺลมให(เร1$ยรายกระจ�ดกระจายไม-ได( ฉั�นฺใด, 
ประโยช้นฺEทิ�Iงฺหลายทิ1$ทิรงฺประมวิลไวิ(ด(วิย(พื่ระสFตร)นฺ1I ย-อมไม-เร1$ยราย ไม-กระจ�ดกระจาย ฉั�นฺนฺ�Iนฺ. 
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เตเนฺตเมตส�ส วิจนฺต�ถโกสล�ลต�ถw วิGต�ตw 
“อต�ถานฺw สFจนฺโต สGวิGต�ตโต สวินฺโตถ สFทินฺโต 
สGต�ตาณฺา สGต�ตสภาคโต จ สGต�ตw “สGต�ตนฺ�ต	 อก�ข้าตนฺ�ต	.

ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ เพื่#$อควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดในฺอรรถาธ	บัายคำแห-งฺ(พื่ระสFตร)นฺ1I ข้(าพื่เจ(าจaงฺกล-าวิคาถาประพื่�นฺธEนฺ1Iไวิ(วิ-า

“พื่ระสFตรทิ-านฺกล-าวิวิ-า ‘สFตร’ เพื่ราะบั-งฺถaงฺประโยช้นฺE 
เพื่ราะม1อรรถอ�นฺพื่ระผู้F(ม1ภาคตร�สด1แล(วิ เพื่ราะเผู้ล>ดประโยช้นฺE 
เพื่ราะหล�$งฺประโยช้นฺE เพื่ราะปrองฺก�นฺด(วิยด1 
และเพื่ราะม1ส-วินฺเสมอด(วิยด(าย.” ด�งฺนฺ1I.

[อรรถาธ	บายคำว'าอภ	ธรรมั]

อ	ตโร ปนฺ 
ส-วินฺพื่ระอภ	ธรรมนฺอกนฺ1I 

ยw เอต�ถ วิGฑ�ฒ	มนฺ�โต สลก�ข้ณฺา๑ ปFช้	ตา ปร	จ�ฉั	นฺ�นฺา 
วิGต�ตาธ	กา จ ธม�มา, อภ	ธม�โม เตนฺ อก�ข้าโต.

ด(วิยเหตGทิ1$ธรรมทิ�Iงฺหลาย ทิ1$ม1ควิามเจร	ญ ทิ1$ม1ควิามกำหนฺดหมาย 
ทิ1$บัGคคลบัFช้าแล(วิ ทิ1$บั�ณฺฑ	ตกำหนฺดต�ด และทิ1$ย	$งฺ 
อ�นฺ(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�ส)ไวิ(แล(วิในฺ(พื่ระอภ	ธรรม)นฺ1I 
ฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า “อภ	ธรรม”.

อยw ห	 อภ	สทิ�โทิ วิGฑ�ฒ	สลก�ข้ณฺปFช้	ตปร	จ�ฉั	นฺ�นฺาธ	เกสG ทิ	ส�สต	.
ก>อภ	ศั�พื่ทิEนฺ1I ย-อมปรากฏิ ในฺอรรถวิ-าเจร	ญ วิ-าม1ควิามกำหนฺดหมาย วิ-าอ�นฺบัGคคลบัFช้าแล(วิ 
วิ-าอ�นฺบั�ณฺฑ	ตกำหนฺดต�ดแล(วิ และวิ-าย	$งฺ. 

ตถา เหส “พื่าฬ�หา เม ทิGก�ข้า เวิทินฺา อภ	ก�กมนฺ�ต1ต	อาทิ1สG๒ วิGฑ�ฒ	ยw อาคโต.
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ (อภ	ศั�พื่ทิE)นฺ1I
มาในฺอรรถวิ-าเจร	ญ ในฺคำเป@นฺต(นฺวิ-า “ทิGกข้เวิทินฺากล(า ย-อมเจร	ญแก-เรา๓” ด�งฺนฺ1I. 

“ยา ตา รต�ต	โย อภ	ญฺ�ญาตา อภ	ลก�ข้	ตาต	อาทิ1สG๔ สลก�ข้เณฺ๕.
มาในฺอรรถวิ-าม1ควิามกำหนฺดหมาย ในฺคำเป@นฺต(นฺวิ-า “ราตร1เหล-านฺ�Iนฺใด อ�นฺทิ-านฺรF(ก�นฺแล(วิ กำหนฺดหมายแล(วิ๖” ด�งฺนฺ1I. 

๑ สล�ลก�ข้ณฺาต	ปJ. เอวิมGปร	ปJ.
๒ สw. มหา. ๑๙/๑๑๔.
๓ สw. มหา. ๑๙/๑๑๔. 
๔ ม. มF. ๑๒/๓๖. 
๕ สล�ลก�ข้เณฺ.
๖ ม. มF. ๑๒/๓๖.
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“ราช้าภ	ราช้า มนฺGช้	นฺ�โทิต	อาทิ1สG๑ ปFช้	เต.
มาในฺอรรถวิ-าอ�นฺบัGคคลบัFช้าแล(วิ ในฺคำม1วิ-า “พื่ระองฺคEเป@นฺพื่ระราช้าผู้F(อ�นฺพื่ระราช้าบัFช้าแล(วิ เป@นฺจอมมนฺGษุยE๒” เป@นฺอาทิ	. 

“ปฏิ	พื่โล วิ	เนฺตGw อภ	ธม�เม อภ	วิ	นฺเยต	อาทิ1สG๓ ปร	จ�ฉั	นฺ�เนฺ.   “อญฺ�ญมญฺ�ญสงฺ�กรวิ	รห	เต ธม�เม จ วิ	นฺเย จาต	 วิGต�ตw โหต	.
มาในฺอรรถวิ-าอ�นฺบั�ณฺฑ	ตกำหนฺดต�ดแล(วิ ในฺคำเป@นฺอาทิ	วิ-า “ภ	กษุGเป@นฺผู้F(สามารถเพื่#$อจะแนฺะนฺำเฉัพื่าะธรรม เฉัพื่าะวิ	นฺ�ย๔” 
ทิ-านฺอธ	บัายวิ-า “เป@นฺผู้F(สามารถจะแนฺะนฺำในฺธรรมและวิ	นฺ�ย ซ่a$งฺเวิ(นฺจากควิามปะปนฺก�นฺและก�นฺ.” 

“อภ	ก�กนฺ�เตนฺ วิณฺ�เณฺนฺาต	อาทิ1สG๕ [20] อธ	เก.
มาในฺอรรถวิ-าย	$งฺ ในฺคำเป@นฺต(นฺวิ-า “ม1วิรรณฺะงฺามย	$งฺ๖” ด�งฺนฺ1I. 

เอต�ถ จ “รFปFปปต�ต	ยา มค�คw ภาเวิต	๗, เมต�ตาสหคเตนฺ เจตสา เอกw ทิ	สw ผู้ร	ต�วิา วิ	หรต1ต	อาทิ	นฺา๘ 
นฺเยนฺ วิGฑ�ฒ	มนฺ�โตปJ ธม�มา วิGต�ตา.
ก>(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สธรรมทิ�Iงฺหลาย ในฺ(พื่ระอภ	ธรรม)นฺ1I ม1ควิามเจร	ญบั(างฺ โดยนฺ�ยม1อาทิ	วิ-า 
“ภ	กษุGย-อมเจร	ญมรรค เพื่#$อเข้(าถaงฺรFปภพื่๙, ภ	กษุGม1จ	ตประกอบัด(วิยเมตตาแผู้-ไปตลอดทิ	ศัหนฺa$งฺ๑๐อยF-.”

“รFปารม�มณฺw วิา สทิ�ทิารม�มณฺw วิาต	อาทิ	นฺา๑๑ นฺเยนฺ อารม�มณฺาทิ1ห	 สล�ลก�ข้ณฺ1ยต�ตา สล�ลก�ข้ณฺาปJ.
ช้#$อวิ-าม1ควิามกำหนฺดหมายบั(างฺ เพื่ราะเป@นฺธรรมควิรกำหนฺดได( ด(วิย(กรรมทิวิารและปฏิ	ปทิาทิ1$ส�มปยGต)ด(วิยอารมณฺEเป@นฺต(นฺ 
โดยนฺ�ยม1อาทิ	วิ-า “(จ	ต … ปรารภอารมณฺEใดๆ) เป@นฺรFปารมณฺEก>ด1 ส�ทิทิารมณฺEก>ด1.๑๒” 

“เสก�ข้า ธม�มา, อเสก�ข้า ธม�มา, โลกGต�ตรา ธม�มาต	อาทิ	นฺา๑๓ นฺเยนฺ ปFช้	ตาปJ.   “ปFช้ารหาต	 อธ	ป�ปาโย.
อ�นฺบัGคคลบัFช้าแล(วิบั(างฺ,   อธ	บัายวิ-า ควิรบัFช้า,  โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า “เสข้ธรรม อเสข้ธรรม โลกGตตรธรรม.๑๔” 

“ผู้ส�โส โหต	, เวิทินฺา โหต1ต	อาทิ	นฺา๑๕ นฺเยนฺ สภาวิปร	จ�ฉั	นฺ�นฺต�ตา ปร	จ�ฉั	นฺ�นฺาปJ.
ช้#$อวิ-าอ�นฺบั�ณฺฑ	ตกำหนฺดต�ดบั(างฺ เพื่ราะเป@นฺธรรมทิ1$ทิ-านฺกำหนฺดตามสภาพื่ โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า “(ในฺสม�ยนฺ�Iนฺ) ผู้�สสะม1, เวิทินฺาม1๑๖”.

๑ ข้G. สG. ๒๕/๔๔๔.
๒ ข้G. สG. ๒๕/๔๔๔.
๓ วิ	. มหา. ๔/๑๔๒.
๔ วิ	. มหา. ๔/๑๔๒.
๕ ข้G. วิ	มานฺ. ๒๖/๑๓.
๖ ข้G. วิ	มานฺ. ๒๖/๑๓.
๗ อภ	. สงฺ�. ๓๔/๔๔.
๘ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๖๙. 
๙ อภ	. สw. ๓๔/๔๔.
๑๐ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๖๙. 
๑๑ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๖๙. 
๑๒ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๖๙.
๑๓ อภ	. สงฺ�. ๓๔/๓. 
๑๔ อภ	. สงฺ�. ๓๔/๓. 
๑๕ อภ	. สงฺ�. ๓๔/๙. 
๑๖ อภ	. สงฺ�. ๓๔/๙. 
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“มหค�คตา ธม�มา อป�ปมาณฺา ธม�มา๑ อนฺGต�ตรา ธม�มาต	อาทิ	นฺา๒ นฺเยนฺ อธ	กาปJ ธม�มา วิGต�ตา.
ตร�สธรรมทิ�Iงฺหลายทิ1$ย	$งฺบั(างฺ โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า “มห�คคตธรรม อ�ปปมาณฺธรรม๓ อนฺGตตรธรรม๔.” 

เตเนฺตเมตส�ส วิจนฺต�ถโกสล�ลต�ถw วิGต�ตw 
ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ เพื่#$อควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดในฺอรรถาธ	บัายคำแห-งฺพื่ระอภ	ธรรมนฺ1I ข้(าพื่เจ(าจaงฺกล-าวิคาถาประพื่�นฺธEนฺ1Iไวิ(วิ-า

ยw เอต�ถ วิGฑ�ฒ	มนฺ�โต สลก�ข้ณฺา ปFช้	ตา ปร	จ�ฉั	นฺ�นฺา 
วิGต�ตาธ	กา จ ธม�มา อภ	ธม�โม เตนฺ อก�ข้าโตต	.

ด(วิยเหตGทิ1$ธรรมทิ�Iงฺหลายทิ1$ม1ควิามเจร	ญ ทิ1$ม1ควิามกำหนฺดหมาย 
ทิ1$บัGคคลบัFช้าแล(วิ ทิ1$บั�ณฺฑ	ตกำหนฺดต�ด และทิ1$ย	$งฺ 
อ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(แล(วิในฺพื่ระอภ	ธรรมนฺ1I 
ฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า “อภ	ธรรม.”

ยw ปเนฺต�ถ อวิ	ส	ฏฺ�ฐw, ตw 
ปJฏิกw ปJฏิกต�ถวิ	ทิF ปร	ยต�ต	ภาช้นฺต�ถโต อาหG 
เตนฺ สโมธาเนฺต�วิา ตโยปJ วิ	นฺยาทิโย เญย�ยา.

ส-วินฺ(ปJฎกศั�พื่ทิE)ใด เป@นฺศั�พื่ทิEทิ1$ไม-พื่	เศัษุ ในฺ(พื่ระวิ	นฺ�ยพื่ระสFตรและพื่ระอภ	ธรรม)นฺ1I  (ปJฎกศั�พื่ทิE)นฺ�Iนฺ

อ�นฺบั�ณฺฑ	ตทิ�Iงฺหลายผู้F(รF(อรรถแห-งฺปJฎก กล-าวิวิ-า “ปJฎก” 
โดยอรรถวิ-าปร	ย�ต	และภาช้นฺะ. 
(ศั�พื่ทิEทิ�Iงฺ ๓) ม1วิ	นฺ�ยเป@นฺต(นฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺให(ประช้Gมลงฺด(วิย(ปJฎกศั�พื่ทิE)นฺ�Iนฺ 
แล(วิพื่aงฺทิราบั.

[ป+ฎกเปร�ยบเหมั!อนตะกร7า]

ปร	ยต�ต	ปJ ห	 “มา ปJฏิกสม�ปทิาเนฺนฺาต	อาทิ1สG๕ “ปJฏิกนฺ�ต	 วิGจ�จต	.
จร	งฺอยF- แม(ปร	ย�ต	 ทิ-านฺก>เร1ยกวิ-า “ปJฎก” ในฺคำทิ�Iงฺหลายเป@นฺต(นฺวิ-า “อย-าเช้#$อโดยการอ(างฺตำรา๖.” 

“อถ ปGร	โส อาคจ�เฉัย�ย กGทิ�ทิาลปJฏิกมาทิายาต	อาทิ1สG๗ ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ภาช้นฺม�ปJ.
แม(ภาช้นฺะอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ (ทิ-านฺก>เร1ยกวิ-า “ปJฎก”) ในฺคำเป@นฺต(นฺวิ-า “ลำด�บันฺ�Iนฺ บัGรGษุถ#อจอบัและตะกร(ามา.๘” 

๑ อภ	. สงฺ�. ๓๔/๑. 
๒ อภ	. สงฺ�. ๓๔/๗. 
๓ อภ	. สงฺ�. ๓๔/๑. 
๔ อภ	. สงฺ�. ๓๔/๗. 
๕ องฺ�. จตGก�. ๒๑/๒๕๙.
๖ องฺ�. จตGก�ก. ๒๑/๒๕๗.
๗ สw. นฺ	ทิานฺ. ๑๖/๑๐๖.
๘ สw. นฺ	ทิานฺ. ๑๖/๑๐๖.
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ตส�มา ปJฏิกw ปJฏิกต�ถวิ	ทิF ปร	ยต�ต	ภาช้นฺต�ถโต อาหG.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตทิ�Iงฺหลายผู้F(รF(อรรถแห-งฺปJฎก กล-าวิวิ-า “ปJฎก” โดยอรรถวิ-าปร	ย�ต	และภาช้นฺะ.

อ	ทิานฺ	 “เตนฺ สโมธาเนฺต�วิา ตโยปJ วิ	นฺยาทิโย เญย�ยาต	.
บั�ดนฺ1I พื่aงฺทิราบัอรรถแห-งฺบัาทิคาถาวิ-า เตนฺ สโมธาเนฺต�วิา ตโยปJ วิ	นฺยาทิโย เญย�ยา โดยนฺ�ยอย-างฺนฺ1I 

เตนฺ เอวิw ทิGวิ	ธต�เถนฺ ปJฏิกสทิ�เทินฺ สห สมาสw กต�วิา 
“วิ	นฺโย จ โส ปJฏิกญฺ�จ ปร	ยต�ต[21]ภาวิโต ตส�ส ตส�ส อต�ถส�ส ภาช้นฺโต จาต	 วิ	นฺยปJฏิกw, 
ยถาวิGต�เตเนฺวิ นฺเยนฺ สGต�ตญฺ�จ ตw ปJฏิกญฺ�จาต	 สGต�ตปJฏิกw, 
อภ	ธม�โม จ โส ปJฏิกญฺ�จาต	 อภ	ธม�มปJฏิกนฺ�ต	 เอวิเมเต ตโยปJ วิ	นฺยาทิโย เญย�ยา.
(ศั�พื่ทิE)แม(ทิ�Iงฺ ๓ ม1วิ	นฺ�ยเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ อ�นฺบั�ณฺฑ	ตพื่aงฺย-อเข้(าเป@นฺสมาสก�บัด(วิยปJฎกศั�พื่ทิEซ่a$งฺม1อรรถเป@นฺ ๒ อย-างฺ นฺ1Iนฺ�Iนฺแล(วิ 
พื่aงฺทิราบัอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“วิ	นฺ�ยนฺ�Iนฺด(วิย ช้#$อวิ-าปJฎกด(วิย เพื่ราะเป@นฺปร	ย�ต	 และเพื่ราะเป@นฺภาช้นฺะแห-งฺเนฺ#Iอควิามนฺ�Iนฺๆ เหตGนฺ�Iนฺจaงฺช้#$อวิ-า วิ	นฺ�ยปJฎก, 
สFตรนฺ�Iนฺด(วิย ช้#$อวิ-าปJฎกด(วิย โดยนฺ�ยตามทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�Iนฺแล เหตGนฺ�Iนฺจaงฺช้#$อวิ-า สGตตปJฎก, 
อภ	ธรรมนฺ�Iนฺด(วิย ช้#$อวิ-าปJฎกด(วิย โดยนฺ�ยตามทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�Iนฺเองฺ เหตGนฺ�Iนฺจaงฺช้#$อวิ-า อภ	ธรรมปJฎก.” 

เอวิw ญต�วิา จ ปGนฺปJ เตเส�วิวิ ปJฏิเกสG นฺานฺป�ปการโกสล�ลต�ถw 
เทิสนฺาสาสนฺกถา- เภทินฺ�เตสG ยถารหw
ส	ก�ข้าปหานฺคม�ภ1ร- ภาวิญฺ�จ ปร	ทิ1ปเย.
ปร	ยต�ต	เภทิw สม�ปต�ตa วิ	ปต�ต	ญฺ�จาปJ ยw ยหa
ปาปGณฺาต	 ยถา ภ	ก�ข้G ตม�ปJ สพื่�พื่w วิ	ภาวิเย.

ก>คร�Iนฺทิราบัอย-างฺนฺ1Iแล(วิ เพื่#$อควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดโดยประการต-างฺๆ ในฺปJฎกเหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺแลแม(อ1ก 

บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺแสดงฺควิามต-างฺแห-งฺเทิศันฺา ศัาสนฺา กถา และส	กข้า ปหานฺะ 
ค�มภ1รภาพื่ ในฺปJฎกเหล-านฺ�Iนฺ ตามสมควิร. 
ภ	กษุGย-อมถaงฺซ่a$งฺควิามต-างฺแห-งฺปร	ย�ต	ก>ด1 สมบั�ต	และวิ	บั�ต	ก>ด1 อ�นฺใด 
ในฺปJฎกใด ม1วิ	นฺ�ยปJฎกเป@นฺต(นฺ โดยประการใด 
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺประกาศัควิามต-างฺแห-งฺปร	ย�ต	 เป@นฺต(นฺ แม(นฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด 
โดยประการนฺ�Iนฺ.

ตต�รายw ปร	ทิ1ปนฺา วิ	ภาวินฺา จ.
วิาจาเคร#$องฺแสดงฺและวิาจาเคร#$องฺประกาศั ในฺปJฎกทิ�Iงฺ ๓ นฺ�Iนฺ ด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

เอตานฺ	 ห	 ต1ณฺ	 ปJฏิกานฺ	 ยถาก�กมw 
“อาณฺาโวิหารปรมต�ถเทิสนฺายถาปราธยถานฺGโลมยถาธม�มสาสนฺานฺ	 
สwวิราสwวิรทิ	ฏฺ�ฐ	วิ	นฺ	เวิฐนฺนฺามรFปปร	จ�เฉัทิกถา จาต	 วิGจ�จนฺ�ต	.
แทิ(จร	งฺ ปJฎกทิ�Iงฺ ๓ นฺ1I ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “อาณฺาเทิศันฺา โวิหารเทิศันฺา ปรม�ตถเทิศันฺา และยถาปราธศัาสนฺE อถานฺGโลมศัาสนฺE 
ยถาธรรมศัาสนฺE  และว่�า ส�งฺวิราส�งฺวิรกถา ทิ	ฏิฐ	วิ	นฺ	เวิฐนฺกถา และนฺามรFปปร	เฉัทิกถา” ตามลำด�บั. 
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เอต�ถ ห	 
วิ	นฺยปJฏิกw อาณฺารเหนฺ ภควิตา อาณฺาพื่าหGล�ลโต เทิส	ตต�ตา อาณฺาเทิสนฺา 
สGต�ตปJฏิกw โวิหารกGสเลนฺ ภควิตา โวิหารพื่าหGล�ลโต เทิส	ตต�ตา โวิหารเทิสนฺา 
อภ	ธม�มปJฏิกw ปรมต�ถกGสเลนฺ ภควิตา ปรมต�ถพื่าหGล�ลโต เทิส	ตต�ตา ปรมต�ถเทิสนฺาต	 วิGจ�จต	.
ควิามจร	งฺ บัรรดาปJฎกทิ�Iงฺ ๓ นฺ1I 
วิ	นฺ�ยปJฎก ทิ-านฺให(ช้#$อวิ-า อาณฺาเทิศันฺา เพื่ราะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคผู้F(ควิรแก-อาณฺา ทิรงฺแสดงฺไวิ(โดยเป@นฺปJฎกมากด(วิยอาณฺา, 
สGตต�นฺตปJฎก ทิ-านฺให(ช้#$อวิ-า โวิหารเทิศันฺา เพื่ราะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคผู้F(ฉัลาดในฺโวิหาร ทิรงฺแสดงฺไวิ(โดยเป@นฺปJฎกมากด(วิยโวิหาร,
อภ	ธรรมปJฎก ทิ-านฺให(ช้#$อวิ-า ปรม�ตถเทิศันฺา เพื่ราะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคผู้F(ฉัลาดในฺปรม�ตถE ทิรงฺแสดงฺไวิ(โดยเป@นฺปJฎกมากด(วิยปรม�ตถE. 

ตถา ปฐมw เย เต ปจGราปราธา สต�ตา เต ยถาปราธw เอต�ถ สาส	ตาต	 ยถาปราธสาสนฺw, 
ทิGต	ยw อเนฺกช้�ฌิาสยานฺGสยจร	ยาธ	มGต�ต	กา สต�ตา ยถานฺGโลมw เอต�ถ สาส	ตาต	 ยถานฺGโลมสาสนฺw, 
ตต	ยw ธม�มปGญฺ�ช้มต�เต อหw มมาต	 สญฺ�ญ	โนฺ สต�ตา ยถาธม�มw เอต�ถ สาส	ตาต	 ยถาธม�มสาสนฺนฺ�ต	 วิGจ�จต	.
อนฺa$งฺ ปJฎกแรก ทิ-านฺให(ช้#$อวิ-า ยถาปราธศัาสนฺE 
เพื่ราะส�ตวิEทิ�Iงฺหลายทิ1$เป@นฺผู้F(ม1ควิามผู้	ดมากนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺส�$งฺสอนฺตามควิามผู้	ดในฺปJฎกนฺ1I. 

ปJฎกทิ1$สองฺ ทิ-านฺให(ช้#$อวิ-า ยถานฺGโลมศัาสนฺE 
เพื่ราะส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ผู้F(ม1อ�ธยาศั�ย อนฺGส�ย จร	ยา และอธ	มGต	 ไม-ใช้-อย-างฺเด1ยวิก�นฺ  พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺส�$งฺสอนฺตามสมควิรในฺปJฎกนฺ1I, 

ปJฎกทิ1$สาม ทิ-านฺให(ช้#$อวิ-า ยถาธรรมศัาสนฺE 
เพื่ราะส�ตวิEทิ�Iงฺหลายผู้F(ม1ควิามสำค�ญในฺส	$งฺส�กวิ-ากองฺธรรมวิ-า ‘เรา’ วิ-า ‘ข้องฺเรา’ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺส�$งฺสอนฺตามธรรมในฺปJฎกนฺ1I.  

ตถา ปฐมw อช้�ฌิาจารปฏิ	ปก�ข้ภFโต สwวิราสwวิโร เอต�ถ กถ	โตต	 สwวิราสwวิรกถา 
ทิGต	ยw ทิ�วิาสฏฺ�ฐ	ทิ	ฏฺ�ฐ	ปฏิ	ปก�ข้ภFตา [22] ทิ	ฏฺ�ฐ	วิ	นฺ	เวิฐนฺา เอต�ถ กถ	ตาต	 ทิ	ฏฺ�ฐ	วิ	นฺ	เวิฐนฺกถา 
ตต	ยw ราคาทิ	ปฏิ	ปก�ข้ภFโต นฺามรFปปร	จ�เฉัโทิ เอต�ถ กถ	โตต	 นฺามรFปปร	จ�เฉัทิกถาต	 วิGจ�จต	.
อนฺa$งฺ ปJฎกแรก ทิ-านฺให(ช้#$อวิ-า ส�งฺวิราส�งฺวิรกถา 
เพื่ราะควิามสำรวิมนฺ(อยและใหญ- อ�นฺเป@นฺปฏิ	ปbกษุEต-อควิามละเม	ด พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(ในฺปJฎกนฺ1I, 

ปJฎกทิ1$สองฺ ทิ-านฺให(ช้#$อวิ-า ทิ	ฏิฐ	วิ	นฺ	เวิฐนฺกถา 
เพื่ราะการคล1$คลายทิ	ฏิฐ	อ�นฺเป@นฺปฏิ	ปbกษุEต-อทิ	ฏิฐ	 ๖๒ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(ในฺปJฎกนฺ1I, 

ปJฎกทิ1$สาม ทิ-านฺให(ช้#$อวิ-า นฺามรFปปร	เฉัทิกถา 
เพื่ราะการกำหนฺดนฺามรFปอ�นฺเป@นฺปฏิ	ปbกษุEต-อก	เลส ม1ราคะเป@นฺต(นฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(ในฺปJฎกนฺ1I. 

[อธ	บายค�มัภ�รภาพ ๔ อย'าง]

ต1สGปJ จ เอเตสG ต	ส�โส ส	ก�ข้า  ต1ณฺ	 ปหานฺานฺ	  จตGพื่�พื่	โธ คม�ภ1รภาโวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่.
ก>แล ในฺปJฎกทิ�Iงฺสามนฺ1I บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบั ส	กข้า ๓ ปหานฺะ ๓ ค�มภ1รภาพื่ ๔ ประการ.
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ตถาห	 วิ	นฺยปJฏิเก วิ	เสเสนฺ อธ	ส1ลส	ก�ข้า วิGต�ตา.
สGต�ตปJฏิเก อธ	จ	ต�ตส	ก�ข้า.
อภ	ธม�มปJฏิเก อธ	ปญฺ�ญาส	ก�ข้า.
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ อธ	ส1ลส	กข้า ทิ-านฺกล-าวิไวิ(โดยพื่	เศัษุในฺพื่ระวิ	นฺ�ยปJฎก,
อธ	จ	ตตส	กข้า ทิ-านฺกล-าวิไวิ(โดยพื่	เศัษุในฺพื่ระสGตตปJฎก, 
อธ	ปbญญาส	กข้า ทิ-านฺกล-าวิไวิ(โดยพื่	เศัษุในฺพื่ระอภ	ธรรมปJฎก. 

วิ	นฺยปJฏิเก จ วิ1ต	ก�กมป�ปหานฺw ก	เลสานฺw วิ1ต	ก�กมปฏิ	ปก�ข้ต�ตา ส1ลส�ส.
สGต�ตปJฏิเก ปร	ยGฏฺ�ฐานฺป�ปหานฺw ปร	ยGฏฺ�ฐานฺปฏิ	ปก�ข้ต�ตา สมาธ	ส�ส.
อภ	ธม�มปJฏิเก อนฺGสยป�ปหานฺw อนฺGสยปฏิ	ปก�ข้ต�ตา ปญฺ�ญาย.
อนฺa$งฺ ควิามละวิ1ต	กมก	เลส ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺวิ	นฺ�ยปJฎก เพื่ราะศั1ลเป@นฺข้(าศัaกต-อควิามละเม	ดแห-งฺก	เลสทิ�Iงฺหลาย, 
ควิามละปร	ยGฏิฐานฺก	เลส ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺพื่ระสGตตปJฎก เพื่ราะสมาธ	เป@นฺข้(าศัaกต-อปร	ยGฏิฐานฺก	เลส, 
ควิามละอนฺGส�ยก	เลส ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺอภ	ธรรมปJฎก เพื่ราะปbญญาเป@นฺข้(าศัaกต-ออนฺGส�ยก	เลส. 

ปฐเม จ ตทิงฺ�คป�ปหานฺw ก	เลสานฺw.
อ	ตเรสG วิ	ก�ข้ม�ภนฺสมGจ�เฉัทิป�ปหานฺานฺ	.
อนฺa$งฺ การละก	เลสทิ�Iงฺหลายด(วิยองฺคEนฺ�Iนฺๆ ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺปJฎกทิ1$หนฺa$งฺ, 
การละด(วิยการข้-มไวิ(และต�ดข้าด ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺ ๒ ปJฎกนฺอกนฺ1I. 

ปฐเม จ ทิGจ�จร	ตสงฺ�ก	เลสส�ส ปหานฺw.
อ	ตเรสG ตณฺ�หาทิ	ฏฺ�ฐ	สงฺ�ก	เลสานฺw.
อนฺa$งฺ การละส�งฺก	เลสค#อทิGจร	ต ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺปJฎกทิ1$หนฺa$งฺ, 
การละก	เลสค#อต�ณฺหาและทิ	ฏิฐ	 ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺ ๒ ปJฎกนฺอกนฺ1I. 

เอกเมกส�มa เจต�ถ จตGพื่�พื่	โธปJ ธม�มต�ถเทิสนฺาปฏิ	เวิธคม�ภ1รภาโวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่.
ก>บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัควิามทิ1$(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)เป@นฺคGณฺลaกซ่aIงฺโดยธรรม โดยอรรถ โดยเทิศันฺา และโดยปฏิ	เวิธทิ�Iงฺ ๔ อย-างฺ 
ในฺปJฎกทิ�Iงฺ ๓ นฺ1I แต-ละอย-างฺๆ.

ตต�ถ “ธม�โมต	 ปาล	.
บัรรดาค�มภ1รภาพื่ทิ�Iงฺ ๔ นฺ�Iนฺ พื่ระบัาล1 ช้#$อวิ-าธรรม. 

“อต�โถต	 ตส�สาเยวิ อต�โถ.
เนฺ#Iอควิามแห-งฺพื่ระบัาล1นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล ช้#$อวิ-าอรรถ. 

“เทิสนฺาต	 ตส�สา มนฺสา วิวิฏฺ�ฐาปJตาย ปาล	ยา เทิสนฺา.
การแสดงฺพื่ระบัาล1นฺ�Iนฺทิ1$กำหนฺดไวิ(ด(วิยใจนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าเทิศันฺา. 
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“ปฏิ	เวิโธต	 ปาล	ยา ปาล	อต�ถส�ส จ ยถาภFตาวิโพื่โธ.
การหย�$งฺรF(พื่ระบัาล1และอรรถแห-งฺพื่ระบัาล1 ตามเป@นฺจร	งฺ ช้#$อวิ-าปฏิ	เวิธ. 

ต1สGปJ เจเตสG เอเต ธม�มต�ถเทิสนฺาปฏิ	เวิธา 
ยส�มา สสาทิ1ห	 วิ	ย มหาสมGทิ�โทิ มนฺ�ทิพื่Gทิ�ธ1ห	 ทิGก�โข้คาฬ�หา อลพื่�ภเนฺย�ยปต	ฏฺ�ฐา จ ตส�มา คม�ภ1รา.
ก>เพื่ราะในฺปJฎกทิ�Iงฺ ๓ นฺ1I ธรรม อรรถเทิศันฺา และปฏิ	เวิธเหล-านฺ1I 
อ�นฺบัGคคลผู้F(ม1ปbญญาทิรามทิ�Iงฺหลายหย�$งฺลงฺได(ยากและม1ทิ1$ต�Iงฺอาศั�ยทิ1$พื่วิกเข้าไม-พื่aงฺได( 
ดGจมหาสมGทิรอ�นฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ม1กระต-ายเป@นฺต(นฺหย�$งฺลงฺได(ยากฉัะนฺ�Iนฺ, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺจ�ดวิ-าเป@นฺคGณฺลaกซ่aIงฺ. 

เอวิเมเกกส�ม	ญฺ�เจต�ถ จตGพื่�พื่	โธ คม�ภ1รภาโวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่.
ก>แล บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัค�มภ1รภาพื่ทิ�Iงฺ ๔ ในฺปJฏิกทิ�Iงฺ ๓ นฺ1I แต-ละปJฎก ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

[อธ	บายค�มัภ�รภาพอ�กน�ยหนI ง]

อปโร นฺโย.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ, 

“ธม�โมต	 เหตG.  วิGต�ตw เหตw “เหตGม�ห	 ญาณฺw ธม�มปฏิ	สม�ภ	ทิาต	๑.
เหตG ช้#$อวิ-าธรรม, สมจร	งฺด�งฺพื่ระดำร�สทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(วิ-า “ควิามรF(ในฺเหตG ช้#$อวิ-าธ�มมปฏิ	ส�มภ	ทิา.๒”

“อต�โถต	 เหตGผู้ลw.  
ผู้ลแห-งฺเหตG ช้#$อวิ-าอรรถ. 

วิGต�ตw เหตw “เหตGผู้เล ญาณฺw อต�ถปฏิ	สม�ภ	ทิาต	๓.   
สมจร	งฺด�งฺพื่ระดำร�สทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(วิ-า “ควิามรF(ในฺผู้ลแห-งฺเหตG ช้#$อวิ-าอ�ตถปฏิ	ส�มภ	ทิา.๔” 

“เทิสนฺาต	 [23] ปญฺ�ญต�ต	.   “ยถาธม�มw ธม�มาภ	ลาโปต	 อธ	ป�ปาโย.
บั�ญญ�ต	,  อธ	บัายวิ-า “การสนฺทินฺาธรรมตามธรรม”,  ช้#$อวิ-าเทิศันฺา.

“ปฏิ	เวิโธต	 อภ	สมโย.
การตร�สรF(ช้#$อวิ-า ปฏิ	เวิธ.

๑ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๙๙.
๒ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๙๙.
๓ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๙๙.
๔ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๙๙.
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โส จ โลก	ยโลกGต�ตโร.   
วิ	สยโต อสม�โมหโต จ  อต�ถานฺGรFป| ธม�เมสG  ธม�มานฺGรFป| อต�เถสG  ปญฺ�ญต�ต	ปถานฺGรFป| ปญฺ�ญต�ต1สG อวิโพื่โธ.
ก>(ปฏิ	เวิธ)นฺ�Iนฺ เป@นฺทิ�Iงฺโลก	ยะและโลกGตตระ 
ค#อ ควิามรF(รวิมลงฺ ในฺธรรมตามสมควิรแก-อรรถ  ในฺอรรถตามสมควิรแก-ธรรม ในฺบั�ญญ�ต	ตามสมควิรแก-ทิางฺแห-งฺบั�ญญ�ต	  
โดยวิ	ส�ย และโดยควิามไม-งฺมงฺาย.๑

อ	ทิานฺ	 ยส�มา 
เอเตสG ปJฏิเกสG (๑) ยw ยw ธม�มช้าตมต�ถช้าตw วิา (๒) โย จายw ยถา ยถา ญาเปตพื่�โพื่ อต�โถ โสตFนฺw ญาณฺส�ส อภ	มGโข้ โหต	 
ตถา ตถา ตทิต�ถโช้ต	กา เทิสนฺา (๓) โย เจต�ถ อวิ	ปร1ตาวิโพื่ธสงฺ�ข้าโต ปฏิ	เวิโธ 
สพื่�พื่ม�เปตw อนฺGปจ	ตกGสลสม�ภาเรห	 ทิGป�ปญฺ�เญห	 สสาทิ1ห	 มหาสมGทิ�โทิ วิ	ย ทิGก�โข้คาฬ�หw อลพื่�ภเนฺย�ยปต	ฏฺ�ฐญฺ�จ 
ตส�มา เอวิม�ปJ เอกเมกส�มa เอต�ถ จตGพื่�พื่	โธปJ คม�ภ1รภาโวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่.
บั�ดนฺ1I ควิรทิราบัค�มภ1รภาพื่ทิ�Iงฺ ๔ ประการ ในฺปJฎกทิ�Iงฺ ๓ นฺ1I แต-ละปJฎก 
เพื่ราะเหตGทิ1$ (๑) ธรรมชาต์หร�ออรรถชาต์ใดๆ ก>ด1 อรรถทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่aงฺให(ทิราบั 
ย-อมเป@นฺอรรถม1หนฺ(าเฉัพื่าะต-อญาณฺข้องฺนฺ�กศัaกษุาทิ�Iงฺหลาย ด(วิยประการใดๆ 
(๒) เทศนาอ�นฺส-องฺอรรถนฺ�Iนฺให(กระจ-างฺด(วิยประการนฺ�Iนฺๆ นฺ1Iใดก>ด1 
(๓) ปัฏิ�เว่ธค#อควิามหย�$งฺรF(ไม-วิ	ปร	ตในฺธรรม อรรถและเทิศันฺานฺ1Iใดก>ด1 ในฺปJฎกเหล-านฺ1I 

ธรรม อรรถ เทิศันฺา และปฏิ	เวิธ ทิ�Iงฺหมดนฺ1I อ�นฺบัGคคลผู้F(ม1ปbญญาทิรามทิ�Iงฺหลาย ม	ใช้-ผู้F(ม1กGศัลสมภารได(ก-อสร(างฺไวิ( 
พื่aงฺหย�$งฺถaงฺได(ยากและม1ทิ1$พื่a$งฺอาศั�ยไม-ได( ดGจมหาสมGทิรอ�นฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลายม1กระต-ายเป@นฺต(นฺหย�$งฺถaงฺได(ยากฉัะนฺ�Iนฺ.

เอต�ตาวิตา จ 
เทิสนฺาสาสนฺกถา- เภทินฺ�เตสG ยถารหw
ส	ก�ข้าปหานฺคม�ภ1ร- ภาวิญฺ�จ ปร	ทิ1ปเย

อ	ต	 อยw คาถา วิGต�ตต�ถา โหต	.
ก>พื่ระคาถานฺ1Iวิ-า:-

“บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺแสดงฺควิามต-างฺแห-งฺเทิศันฺา ศัาสนฺา กถา และส	กข้า ปหานฺะ 
ค�มภ1รภาพื่ ในฺปJฎก เหล-านฺ�Iนฺตามสมควิร” ด�งฺนฺ1I

เป@นฺอ�นฺข้(าพื่เจ(าข้ยายควิามแล(วิ ด(วิยคำเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I.

ปร	ยต�ต	เภทิw สม�ปต�ตa วิ	ปต�ต	ญฺ�จาปJ ยw ยหa
ปาปGณฺาต	 ยถา ภ	ก�ข้G ตม�ปJ สพื่�พื่w วิ	ภาวิเย

๑ สารต�ถทิ1ปนฺ1. ๑/๑๒๒.  อธ	บัายวิ-า ในฺควิามตร�สรF( เป@นฺโลก	ยะและโลกGตตระนฺ�Iนฺ ควิามหย�$งฺรF(เป@นฺโลก	ยะ ม1ธรรมม1อวิ	ช้ช้าเป@นฺต(นฺเป@นฺอารมณฺE ม1
ส�งฺข้ารม1อรรถเป@นฺต(นฺเป@นฺอารมณฺE ม1การให(เข้(าใจธรรมและอรรถทิ�Iงฺสองฺนฺ�Iนฺเป@นฺอารมณฺE ช้#$อวิ-าควิามรF(รวิมลงฺในฺธรรมเป@นฺต(นฺ ตามสมควิรแก-
อรรถเป@นฺต(นฺโดยวิ	ส�ย.
ส-วินฺควิามตร�สรF(เป@นฺโลกGตตระนฺ�Iนฺม1นฺ	พื่พื่านฺเป@นฺอารมณฺE ส�มปยGตด(วิยมรรคม1การกำจ�ดควิามงฺมงฺายในฺธรรม อรรถและบั�ญญ�ต	ตามทิ1$กล-าวิแล(วิ
ช้#$อวิ-าควิามรF(รวิมลงฺในฺธรรมเป@นฺต(นฺตามสมควิรแก-อรรถเป@นฺต(นฺ โดยควิามไม-งฺมงฺาย.



หนฺ(า ๓๖ •   พื่าห	รนฺ	ทิานฺวิณฺ�ณฺนฺา • [อธ	บัายค�มภ1รภาพื่อ1กนฺ�ยหนฺa$งฺ]

อ	ต	 เอต�ถ ปนฺ ต1สG ปJฏิเกสG ต	ธา ปร	ยต�ต	เภโทิ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่.
ส-วินฺในฺพื่ระคาถานฺ1Iวิ-า:-

“ภ	กษุGย-อมถaงฺควิามต-างฺแห-งฺปร	ย�ต	ก>ด1 สมบั�ต	และวิ	บั�ต	ก>ด1 อ�นฺใด 
ในฺปJฎกใดม1วิ	นฺ�ยปJฎกเป@นฺต(นฺ โดยประการใด 
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺประกาศัควิามต-างฺแห-งฺปร	ย�ต	เป@นฺต(นฺ แม(นฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด โดยประการนฺ�Iนฺ”

บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺเห>นฺควิามต-างฺแห-งฺปร	ย�ต	 ๓ อย-างฺ ในฺ ๓ ปJฎก ด�งฺนฺ1I:-

[ปร	ย�ต	 ๓ อย'าง]

ต	ส�โส ห	 ปร	ยต�ต	โย “อลคทิ�ทิFปมา นฺ	ส�สรณฺต�ถา ภณฺ�ฑาคาร	ยปร	ยต�ต1ต	.
จร	งฺอยF- ปร	ย�ต	 ๓ ค#อ “อลค�ทิทิFปมาปร	ย�ต	 ๑ นฺ	สสรณฺ�ตถปร	ย�ต	 ๑ ภ�ณฺฑาคาร	ยปร	ย�ต	 ๑”.

| ตต�ถ [ยา] ทิGค�คห	ตา อGปารม�ภาทิ	เหตGปร	ยาปGตา อลคทิ�ทิFปมา 
ยw สนฺ�ธาย วิGต�ตw “เสย�ยถาปJ ภ	ก�ข้เวิ ปGร	โส อลคทิ�ทิต�ถ	โก ฯเปฯ โส ปส�เสย�ย มหนฺ�ตw อลคทิ�ทิw, 
ตเมนฺw โภเค วิา นฺงฺ�คGฏฺ�เฐ วิา คณฺ�เหย�ย, 
ตส�ส โส อลคทิ�โทิ ปร	วิต�ต	ต�วิา หต�เถ วิา พื่าหายw วิา อญฺ�ญตรส�มa วิา องฺ�คปจ�จงฺ�เค ฑwเสย�ย, 
โส ตโตนฺ	ทิานฺw มรณฺw วิา [24] นฺ	คจ�เฉัย�ย มรณฺมต�ตw วิา ทิGก�ข้w,  ตw ก	ส�สเหตG, ทิGค�คห	ตต�ตา ภ	ก�ข้เวิ อลคทิ�ทิส�ส 
ในฺปร	ย�ต	 ๓ อย-างฺนฺ�Iนฺ ปร	ย�ต	ใด อ�นฺบัGคคลเร1ยนฺไม-ด1 ค#อเร1ยนฺเพื่ราะเหตGม1การโต(แย(งฺเป@นฺต(นฺ, 
ปร	ย�ต	นฺ1I ช้#$อวิ-า ปร	ย�ต	เปร1ยบัด(วิยงฺFพื่	ษุ ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺหมายตร�สไวิ(วิ-า

“ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เปร1ยบัเหม#อนฺบัGรGษุผู้F(ม1ควิามต(องฺการด(วิยงฺFพื่	ษุ เทิ1$ยวิเสาะแสวิงฺหางฺFพื่	ษุ เข้าพื่aงฺพื่บังฺFพื่	ษุต�วิใหญ-, 
พื่aงฺจ�บังฺFพื่	ษุนฺ�Iนฺทิ1$ข้นฺดหร#อทิ1$หางฺ งฺFพื่	ษุนฺ�Iนฺพื่aงฺแวิ(งฺก�ดเข้าทิ1$ม#อหร#อทิ1$แข้นฺ หร#อทิ1$อวิ�ยวิะนฺ(อยใหญ-แห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺ 
เข้าพื่aงฺถaงฺควิามตายหร#อควิามทิGกข้Eปางฺตาย ซ่a$งฺม1การก�ดนฺ�Iนฺเป@นฺเหตG, 
ข้(อนฺ�Iนฺเพื่ราะอะไรเป@นฺเหตG ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เพื่ราะงฺFพื่	ษุเข้าจ�บัไม-ด1 แม(ฉั�นฺใด,

เอวิเมวิ โข้ ภ	ก�ข้เวิ อ	เธกจ�เจ โมฆ์ปGร	สา ธม�มw ปร	ยาปGณฺนฺ�ต	 สGต�ตw ฯเปฯ เวิทิล�ลw เต ตw ธม�มw ปร	ยาปGณฺ	ต�วิา 
เตสw ธม�มานฺw ปญฺ�ญาย อต�ถw นฺ อGปปร	ก�ข้นฺ�ต	, เตสw เต ธม�มา ปญฺ�ญาย อต�ถw อนฺGปปร	ก�ข้ตw นฺ นฺ	ช้�ฌิานฺw ข้มนฺ�ต	, 
เต อGปารม�ภานฺ	สwสา เจวิ ธม�มw ปร	ยาปGณฺนฺ�ต	, อ	ต	วิาทิป�ปโมก�ข้านฺ	สwสา จ, 
ยส�ส จต�ถาย ธม�มw ปร	ยาปGณฺนฺ�ต	 ตญฺ�จส�ส อต�ถw นฺานฺGโภนฺ�ต	, 
เตสw เต ธม�มา ทิGค�คห	ตา ทิ1ฆ์รต�ตw อห	ตาย ทิGก�ข้าย สwวิต�ตนฺ�ต	,  ตw ก	ส�สเหตG, ทิGค�คห	ตต�ตา ภ	ก�ข้เวิ ธม�มานฺนฺ�ต	๑. |
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! โมฆ์บัGรGษุบัางฺพื่วิกในฺธรรมวิ	นฺ�ยนฺ1Iก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ 
ย-อมเล-าเร1ยนฺธรรมค#อ สGตตะ เคยยะ เวิยยากรณฺะ คาถา อGทิานฺ อ	ต	วิGตตกะ ช้าตกะ อ�พื่ภFตธ�มมะ เวิทิ�ลละ,  
พื่วิกเข้าคร�Iนฺเร1ยนฺธรรมนฺ�Iนฺแล(วิ ย-อมไม-พื่	จารณฺาอรรถแห-งฺธรรมเหล-านฺ�Iนฺด(วิยปbญญา, 
ธรรมเหล-านฺ�Iนฺย-อมไม-ควิรต-อการเพื่-งฺพื่	นฺ	จแก-พื่วิกเข้า ผู้F(ไม-พื่	จารณฺาอรรถด(วิยปbญญา, 
พื่วิกเข้าเร1ยนฺธรรมม1การโต(แย(งฺเป@นฺอานฺ	สงฺสE และม1หล�กการบั-นฺเพื่(อวิ-าอย-างฺนฺ1Iเป@นฺอานฺ	สงฺสE 
และย-อมไม-ได(ร�บัประโยช้นฺEแห-งฺธรรมทิ1$พื่วิกกGลบัGตรต(องฺประสงฺคEเล-าเร1ยนฺ, 

๑ ม. มF. ๑๒/๒๖๘-๒๖๙.



พื่าห	รนฺ	ทิานฺวิณฺ�ณฺนฺา • [ปร	ย�ต	 ๓ อย-างฺ] • หนฺ(า ๓๗

ธรรมเหล-านฺ�Iนฺทิ1$เข้าเร1ยนฺไม-ด1 ย-อมเป@นฺไปเพื่#$อม	ใช้-ประโยช้นฺE เพื่#$อทิGกข้E ส	Iนฺกาลนฺานฺ แก-โมฆ์บัGรGษุเหล-านฺ�Iนฺ, 
ข้(อนฺ�Iนฺเพื่ราะอะไรเป@นฺเหตG?,  ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ข้(อนฺ�Iนฺ เพื่ราะธรรมทิ�Iงฺหลายอ�นฺโมฆ์บัGรGษุเหล-านฺ�Iนฺเร1ยนฺไม-ด1.๑”

ยา ปนฺ สGคห	ตา ส1ลก�ข้นฺ�ธาทิ	ปาร	ปFรaเยวิ อากงฺ�ข้มาเนฺนฺ ปร	ยาปGตา, นฺ อGปารม�ภาทิ	เหตG,  อยw นฺ	ส�สรณฺต�ถา นฺาม.
ยw สนฺ�ธาย วิGต�ตw “เตสw เต ธม�มา สGคห	ตา ทิ1ฆ์รต�ตw ห	ตาย สGข้าย สwวิต�ตนฺ�ต	, ตw ก	ส�สเหตG, สGคห	ตต�ตา ภ	ก�ข้เวิ ธม�มานฺนฺ�ต	๒.
อนฺa$งฺ ปร	ย�ต	อ�นฺบัGคคลเร1ยนฺด1แล(วิ ค#อจำนฺงฺอยF-ซ่a$งฺควิามบัร	บัFรณฺEแห-งฺคGณฺม1ส1ลข้�นฺธEเป@นฺต(นฺนฺ�$นฺแล เร1ยนฺแล(วิ 
ไม-เร1ยนฺเพื่ราะเหตGม1ควิามโต(แย(งฺเป@นฺต(นฺ, ปร	ย�ต	นฺ1I ช้#$อวิ-า ปร	ย�ต	ม1ประโยช้นฺEทิ1$จะออกจากวิ�ฏิฏิะ,
ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺหมายตร�สไวิ(วิ-า 
“ธรรมเหล-านฺ�Iนฺ อ�นฺกGลบัGตรเหล-านฺ�Iนฺเร1ยนฺด1แล(วิ ย-อมเป@นฺไปเพื่#$อประโยช้นฺEเก#IอกFล เพื่#$อควิามสGข้ส	Iนฺกาลนฺานฺแก-กGลบัGตรเหล-านฺ�Iนฺ 
ข้(อนฺ�Iนฺเพื่ราะอะไรเป@นฺเหตG? ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ข้(อนฺ�Iนฺเพื่ราะธรรมทิ�Iงฺหลายอ�นฺกGลบัGตรเหล-านฺ�Iนฺเร1ยนฺด1แล(วิ “๓ ด�งฺนฺ1I.

ยw ปนฺ ปร	ญฺ�ญาตก�ข้นฺ�โธ ปห1นฺก	เลโส ภาวิ	ตมค�โค ปฏิ	วิ	ทิ�ธากGป�โป สจ�ฉั	กตนฺ	โรโธ ข้1ณฺาสโวิ 
เกวิลw ปเวิณฺ	ปาลนฺต�ถาย วิwสานฺGรก�ข้ณฺต�ถาย ปร	ยาปGณฺาต	 อยw ภณฺ�ฑาคาร	กปร	ยต�ต1ต	.
ส-วินฺพื่ระข้1ณฺาสพื่ผู้F(ม1ข้�นฺธEอ�นฺกำหนฺดรF(แล(วิ ม1ก	เลสอ�นฺละแล(วิ ม1มรรคอ�นฺอบัรมแล(วิ ม1ธรรมอ�นฺไม-กำเร	บัแทิงฺตลอดแล(วิ 
ม1นฺ	โรธอ�นฺกระทิำให(แจ(งฺแล(วิ ย-อมเร1ยนฺซ่a$งฺปร	ย�ต	ใด เพื่#$อต(องฺการแก-อ�นฺดำรงฺซ่a$งฺประเพื่ณฺ1 เพื่#$อต(องฺการแก-อ�นฺตามร�กษุาซ่a$งฺวิงฺศัE 
อย-างฺเด1ยวิ ปร	ย�ต	นฺ1I ช้#$อวิ-าปร	ย�ต	ข้องฺทิ-านฺผู้F(ประดGจข้Gนฺคล�งฺ.

[ภ	กษุ#ผู้D7ปฏ	บ�ต	ด้�ใน ๓ ป+ฎกได้7ผู้ลีด้�ต'างก�น]

วิ	นฺเย ปนฺ สGปฏิ	ปนฺ�โนฺ ภ	ก�ข้G ส1ลสม�ปต�ตa นฺ	ส�สาย ต	ส�โส วิ	ช้�ช้า ปาปGณฺาต	  ตาสwเยวิ จ ตต�ถ ปเภทิวิจนฺโต. 
สGต�เต สGปฏิ	ปนฺ�โนฺ สมาธ	สม�ปทิw นฺ	ส�สาย ฉัฬภ	ญฺ�ญา ปาปGณฺาต	  ตาสwเยวิ จ ตต�ถ ปเภทิวิจนฺโต. 
อภ	ธม�เม สGปฏิ	ปนฺ�โนฺ ปญฺ�ญาสม�ปทิw นฺ	ส�สาย จตส�โส ปฏิ	สม�ภ	ทิา ปาปGณฺาต	, ตาสญฺ�จ ตต�เถวิ ปเภทิวิจนฺโต.
อนฺa$งฺ ภ	กษุGผู้F(ปฏิ	บั�ต	ด1ในฺพื่ระวิ	นฺ�ย อาศั�ยส1ลสมบั�ต	 ย-อมได(บัรรลGวิ	ช้ช้า ๓ 
ก>เพื่ราะตร�สจำแนฺกประเภทิวิ	ช้ช้า ๓ เหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺแลไวิ(ในฺพื่ระวิ	นฺ�ยนฺ�Iนฺ. 
ผู้F(ปฏิ	บั�ต	ด1ในฺพื่ระสFตร อาศั�ยสมาธ	สมบั�ต	 ย-อมได(บัรรลGอภ	ญญา ๖ 
ก>เพื่ราะตร�สจำแนฺกประเภทิอภ	ญญา ๖ เหล-านฺ�Iนฺไวิ(ในฺพื่ระสFตรนฺ�Iนฺ. 
ผู้F(ปฏิ	บั�ต	ด1ในฺพื่ระอภ	ธรรม อาศั�ยปbญญาสมบั�ต	 ย-อมได(บัรรลGปฏิ	ส�มภ	ทิา ๔ 
ก>เพื่ราะตร�สจำแนฺกประเภทิปฏิ	ส�มภ	ทิา ๔ นฺ�Iนฺ ไวิ(ในฺพื่ระอภ	ธรรมนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.

[25] เอวิเมเตสG สGปฏิ	ปนฺ�โนฺ ยถาก�กเมนฺ อ	มw วิ	ช้�ช้าต�ตยฉัฬภ	ญฺ�ญาจตGป�ปฏิ	สม�ภ	ทิาเภทิw สม�ปต�ตa ปาปGณฺาต	.
ผู้F(ปฏิ	บั�ต	ด1ในฺปJฎกเหล-านฺ1I ย-อมบัรรลGสมบั�ต	ต-างฺก�นฺ ค#อ วิ	ช้ช้า ๓ อภ	ญญา ๖ และปฏิ	ส�มภ	ทิา ๔ นฺ1Iตามลำด�บั ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

๑ ม. มF. ๑๒/๒๖๘-๒๖๙.
๒ ม. มF. ๑๒/๒๖๘-๒๖๙.
๓ ม. มF. ๑๒/๒๖๘-๒๖๙.



หนฺ(า ๓๘ •   พื่าห	รนฺ	ทิานฺวิณฺ�ณฺนฺา • [ผู้F(ปฏิ	บั�ต	ไม-ด1ในฺ ๓ ปJฎกได(ผู้ลเส1ยต-างฺก�นฺ]

[ผู้D7ปฏ	บ�ต	ไมั'ด้�ใน ๓ ป+ฎกได้7ผู้ลีเส�ยต'างก�น]

วิ	นฺเย ปนฺ ทิGป�ปฏิ	ปนฺ�โนฺ 
อนฺGญฺ�ญาตสGข้สม�ผู้ส�สอต�ถรณฺปาปGรณฺาทิ	สมผู้ส�สสามญฺ�ญโต  ปฏิ	ก�ข้	ต�เตสG อGปาทิ	นฺ�นฺผู้ส�สาทิ1สG อนฺวิช้�ช้สญฺ�ญ1 โหต	.
ก>ภ	กษุGผู้F(ปฏิ	บั�ต	ไม-ด1ในฺพื่ระวิ	นฺ�ย ย-อมม1ควิามสำค�ญวิ-าหาโทิษุม	ได( ในฺผู้�สสะทิ�Iงฺหลายม1อ�นฺส�มผู้�สซ่a$งฺรFปเป@นฺอGปาทิ	นฺกะเป@นฺต(นฺ 
อ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สห(ามแล(วิ โดยควิามเป@นฺอาการเสมอก�บัด(วิยอ�นฺส�มผู้�สซ่a$งฺวิ�ตถGม1เคร#$องฺลาดและผู้(าห-มเป@นฺต(นฺ 
ซ่a$งฺม1ส�มผู้�สเป@นฺสGข้ ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺอนฺGญาตแล(วิ.

วิGต�ตม�ปJ เหตw “ตถาหw ภควิตา ธม�มw เทิส	ตw อาช้านฺาม	, ยถา เยเม อนฺ�ตราย	กา ธม�มา วิGต�ตา ภควิตา,  
เต ปฏิ	เสวิโต นฺาลw อนฺ�ตรายายาต	๑.  ตโต ทิGส�ส1ลภาวิw ปาปGณฺาต	.
แม(ข้(อนฺ1I ต(องฺด(วิยคำทิ1$(พื่ระอร	ฏิฐะ)กล-าวิวิ-า 
“เราย-อมรF(ทิ�$วิถaงฺซ่a$งฺธรรม อ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺแล(วิ โดยประการทิ1$วิ-า เป@นฺธรรมอ�นฺทิำอ�นฺตรายได(อย-างฺไร 
(ธรรม)เหล-านฺ�Iนฺไม-สามารถเพื่#$อกระทิำอ�นฺตรายแก-บัGคคลผู้F(เสพื่ได(๒” ด�งฺนฺ1I.
(ภ	กษุGนฺ�Iนฺ)ย-อมถaงฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGศั1ล เพื่ราะ(ควิามปฏิ	บั�ต	ไม-ด1)นฺ�Iนฺ.

สGต�เต ทิGป�ปฏิ	ปนฺ�โนฺ “จต�ตาโรเม ภ	ก�ข้เวิ ปGค�คลา สนฺ�โต สwวิ	ช้�ช้มานฺาต	อาทิ1สG๓ อธ	ป�ปายw อช้านฺนฺ�โต ทิGค�คห	ตw คณฺ�หาต	.
ยw สนฺ�ธาย วิGต�ตw “อต�ตนฺา ทิGค�คห	เตนฺ  อม�เห เจวิ อพื่�ภาจ	ก�ข้ต	, อต�ตานฺญฺ�จ ข้นฺต	, พื่หGญฺ�จ อปGญฺ�ญw ปสวิต1ต	๔. 
ตโต ม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	ตม�ปาปGณฺาต	.
ภ	กษุGผู้F(ปฏิ	บั�ต	ไม-ด1ในฺพื่ระสFตร ไม-รF(อยF-ซ่a$งฺอธ	บัายในฺพื่ระบัาล1ม1อาทิ	วิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! บัGคคล ๔ จำพื่วิกนฺ1I ม1อยF- หาได(อยF-” 
ด�งฺนฺ1I, ย-อมถ#อเอาผู้	ด ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺหมายตร�สวิ-า “บัGคคลม1ธรรมอ�นฺตนฺถ#อผู้	ดแล(วิ ย-อมกล-าวิตF-เราทิ�Iงฺหลายด(วิย 
ย-อมข้Gดตนฺเองฺด(วิย ย-อมได(ประสบับัาปม	ใช้-บัGญมากด(วิย๕” ด�งฺนฺ1I, ภ	กษุGนฺ�Iนฺย-อมถaงฺควิามเป@นฺผู้F(ม1ทิ	ฏิฐ	ผู้	ด เพื่ราะการถ#อนฺ�Iนฺ.

อภ	ธม�เม ทิGป�ปฏิ	ปนฺ�โนฺ ธม�มจ	นฺ�ตw อต	ธาวินฺ�โต อจ	นฺ�เตย�ยานฺ	ปJ จ	นฺ�เตต	  ตโต จ	ต�ตก�เข้ป| ปาปGณฺาต	.
ภ	กษุGผู้F(ปฏิ	บั�ต	ไม-ด1ในฺพื่ระอภ	ธรรม เม#$อแล-นฺเก	นฺไปซ่a$งฺการวิ	จารณฺEธรรม ย-อมค	ดแม(ซ่a$งฺเร#$องฺทิ1$ไม-ควิรค	ด 
ย-อมถaงฺควิามฟัGrงฺซ่-านฺแห-งฺจ	ตเพื่ราะค	ดซ่a$งฺเร#$องฺทิ1$ไม-ควิรค	ดนฺ�Iนฺ.

วิGต�ตw เหตw “จต�ตาร1มานฺ	 ภ	ก�ข้เวิ อจ	นฺ�เตย�ยานฺ	 นฺ จ	นฺ�เตตพื่�พื่านฺ	,  ยานฺ	 จ	นฺ�เตนฺ�โต อGม�มาทิส�ส วิ	ฆ์าตส�ส ภาค1 อส�สาต	๖ 
ข้(อนฺ1Iต(องฺด(วิย(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)ทิ1$ตร�สไวิ(วิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! บัGคคลค	ดอยF-ซ่a$งฺ(เร#$องฺทิ1$ไม-ควิรค	ด)เหล-าใด 
พื่aงฺเป@นฺผู้F(ม1ส-วินฺแห-งฺควิามเป@นฺบั(า แห-งฺควิามลำบัากใจ, เร#$องฺทิ1$ไม-ควิรค	ดเหล-านฺ1I ๔ ประการ อ�นฺบัGคคลไม-ควิรค	ด๗” ด�งฺนฺ1I.

๑ วิ	. มหา. ๒/๔๓๔
๒ วิ	. มหา. ๒/๔๓๔.
๓ ฏิ1กานฺเยนฺ องฺ�. จตGก�. ๒๑/๑๒๔.
๔ ม. มF. ๑๒/๒๖๖.
๕ ม. ม. ๑๒/๒๖๖.
๖ องฺ�. จตGก�ก. ๒๑/๑๐๔.
๗ องฺ�. จตGก�ก. ๒๑/๑๐๔.



พื่าห	รนฺ	ทิานฺวิณฺ�ณฺนฺา • [ผู้F(ปฏิ	บั�ต	ไม-ด1ในฺ ๓ ปJฎกได(ผู้ลเส1ยต-างฺก�นฺ] • หนฺ(า ๓๙

เอวิเมเตสG ทิGป�ปฏิ	ปนฺ�โนฺ ยถาก�กเมนฺ อ	มw ทิGส�ส1ลภาวิม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	ตาจ	ต�ตก�เข้ปเภทิw วิ	ปต�ตa ปาปGณฺาต	.
ภ	กษุGผู้F(ปฏิ	บั�ต	ไม-ด1ในฺปJฎก ๓ เหล-านฺ1I ย-อมถaงฺควิามวิ	บั�ต	 
ต-างฺด(วิยควิามเป@นฺผู้F(ทิGศั1ล ควิามเป@นฺผู้F(ม1ทิ	ฏิฐ	ผู้	ด และควิามฟัGrงฺซ่-านฺแห-งฺจ	ตนฺ1I ตามลำด�บั ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

เอต�ตาวิตา 
ปร	ยต�ต	เภทิw สม�ปต�ตa วิ	ปต�ต	ญฺ�จาปJ ยw ยหa
ปาปGณฺาต	 ยถา ภ	ก�ข้G ตม�ปJ สพื่�พื่w วิ	ภาวิเย

อ	ต	 อยม�ปJ คาถา วิGต�ตต�ถา โหต	.
ถaงฺพื่ระคาถาแม(นฺ1Iวิ-า:-

“ภ	กษุGย-อมถaงฺซ่a$งฺควิามต-างฺแห-งฺปร	ย�ต	ก>ด1 สมบั�ต	และวิ	บั�ต	ก>ด1 อ�นฺใด 
ในฺปJฎกใดม1วิ	นฺ�ยปJฎกเป@นฺต(นฺ โดยประการใด 
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺประกาศัควิามต-างฺแห-งฺปร	ย�ต	เป@นฺต(นฺ แม(นฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด โดยประการนฺ�Iนฺ”
ด�งฺนฺ1I.

เป@นฺอ�นฺข้(าพื่เจ(าข้ยายควิามแล(วิด(วิยคำเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I.

เอวิw นฺานฺป�ปการโต ปJฏิกานฺ	 ญต�วิา เตสw วิเสเนฺตw พื่Gทิ�ธวิจนฺw “ต	วิ	ธนฺ�ต	 ญาตพื่�พื่w.
บั�ณฺฑ	ตคร�IนฺทิราบัปJฎกโดยประการต-างฺๆ อย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ ก>ควิรทิราบัพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEนฺ�Iนฺวิ-า “ม1 ๓ อย-างฺ” 
ด(วิยอำนฺาจแห-งฺปJฎกเหล-านฺ�Iนฺ.

[พระพ#ทิธพจนAมั� ๕ น	กาย]

[26] กถw นฺ	กายวิเสนฺ ปญฺ�จวิ	ธw. 
สพื่�พื่เมวิ เจตw  “ทิ1ฆ์นฺ	กาโย มช้�ฌิ	มนฺ	กาโย สwยGต�ตนฺ	กาโย องฺ�คGต�ตรนฺ	กาโย ข้Gทิ�ทิกนฺ	กาโยต	 ปญฺ�จป�ปเภทิw โหต	.
(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)ม1 ๕ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺนฺ	กาย อย-างฺไร? 
จร	งฺอยF- (พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)นฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมดนฺ�$นฺแล ย-อมม1 ๕ ประเภทิ ค#อ 
“ทิ1ฆ์นฺ	กาย ม�ช้ฌิ	มนฺ	กาย ส�งฺยGตตนฺ	กาย อ�งฺคGตตรนฺ	กาย (และ) ข้Gทิทิกนฺ	กาย”.

[ทิ�ฆ์น	กาย ๓๔ สDตร]

ตต�ถ  กตโม ทิ1ฆ์นฺ	กาโย.
ต	วิค�คสงฺ�คหานฺ	 พื่�รห�มช้าลาทิ1นฺ	 จตGต�ตaส สGต�ตานฺ	.
บัรรดานฺ	กายทิ�Iงฺ ๕ นฺ�Iนฺ ทิ1ฆ์นฺ	กายเป@นฺไฉันฺ? 
พื่ระสFตร ๓๔ สFตร ม1พื่รหมช้าลสFตรเป@นฺต(นฺ สงฺเคราะหE (รวิบัรวิม) เป@นฺ ๓ วิรรค (ช้#$อทิ1ฆ์นฺ	กาย).
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จตGต�ตaเสวิ สGต�ตนฺ�ตา ต	วิค�โค ยส�ส สงฺ�คโห
เอส “ทิ1ฆ์นฺ	กาโยต	 ปฐโม อนฺGโลม	โก.

นฺ	กายใดม1พื่ระสFตร ๓๔ สFตรถ(วินฺ สงฺเคราะหEเป@นฺ ๓ วิรรค, 
นฺ	กายแรกนฺ1I อนฺGโลม(ตามเนฺ#Iอควิาม) ช้#$อวิ-า “ทิ1ฆ์นฺ	กาย”.

กส�มา ปเนฺส “ทิ1ฆ์นฺ	กาโยต	 วิGจ�จต	.
ก>เพื่ราะเหตGไร นฺ	กายนฺ1I ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “ทิ1ฆ์นฺ	กาย?” 

ทิ1ฆ์ป�ปมาณฺานฺw สGต�ตานฺw สมFหโต นฺ	วิาสโต จ.
เพื่ราะเป@นฺทิ1$ประช้Gม และเป@นฺทิ1$รวิมแห-งฺสFตรทิ�Iงฺหลายทิ1$ม1ข้นฺาดยาวิ.

สมFหนฺ	วิาสา ห	 “นฺ	กาโยต	 วิGจ�จนฺ�ต	.
จร	งฺอยF- ทิ1$ประช้Gมและทิ1$รวิม ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “นฺ	กาย”.

“นฺาหw ภ	ก�ข้เวิ อญฺ�ญw เอกนฺ	กายม�ปJ สมนฺGปส�สาม	 เอวิญฺ�จ	ต�ตw, 
ยถย	ทิw ภ	ก�ข้เวิ ต	รจ�ฉัานฺคตา ปาณฺา โปณฺ	กนฺ	กาโย จ	ก�ข้ล�ล	กนฺ	กาโยต	 เอวิมาทิ1นฺ	 เจต�ถ สาธกานฺ	 สาสนฺโต จ โลกโต จ.
ก>ในฺ(ข้(อทิ1$นฺ	กายศั�พื่ทิE เป@นฺศั�พื่ทิEบัอกควิามประช้Gมและควิามรวิม)นฺ1I ม1อGทิาหรณฺEทิ1$ควิรสาธกทิ�Iงฺทิางฺศัาสนฺาทิ�Iงฺทิางฺโลก 
ม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เราย-อมไม-เล>งฺเห>นฺแม(ซ่a$งฺหมF-อ�นฺหนฺa$งฺอ#$นฺ ซ่a$งฺงฺดงฺามเหม#อนฺหม �ส�ตวิEด	ร�จฉัานฺนฺ1I 
ค#อหมF-ปลวิก หมF-ส�ตวิEเล>กๆ นฺะภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย!”.

เอวิw เสสานฺม�ปJ นฺ	กายภาเวิ วิจนฺต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่.
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิจนฺ�ตถะ๑ ในฺควิามทิ1$นฺ	กายทิ�Iงฺ ๔ แม(ทิ1$เหล#อ ช้#$อวิ-า นฺ	กาย ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

[มั�ชฌ	มัน	กายมั� ๑๕๒ สDตร]

กตโม มช้�ฌิ	มนฺ	กาโย.
มช้�ฌิ	มป�ปมาณฺานฺ	 ปญฺ�จทิสวิค�คสงฺ�คหานฺ	 มFลปร	ยายสGต�ตาทิ1นฺ	 ทิ	ยฑ�ฒสตw เทิ�วิ จ สGต�ตานฺ	.
ม�ช้ฌิ	มนฺ	กายเป@นฺไฉันฺ? 
พื่ระสFตร ๑๕๒ สFตร ม1มFลปร	ยายสFตรเป@นฺต(นฺ สงฺเคราะหEเป@นฺ ๑๕ วิรรค ซ่a$งฺม1ข้นฺาดปานฺกลางฺ ช้#$อม�ช้ฌิ	มนฺ	กาย.

ทิ	ยฑ�ฒสตสGต�ตนฺ�ตา เทิ�วิ จ สGต�ตานฺ	 ยต�ถ, โส
นฺ	กาโย มช้�ฌิ	โม ปญฺ�จ- ทิสวิค�คปร	ค�คโห.

นฺ	กายทิ1$ม1พื่ระสFตร ๑๕๒ สFตร จ�ดเป@นฺ ๑๕ วิรรค ช้#$อวิ-าม�ช้ฌิ	มนฺ	กาย.

๑ ควิามหมายข้องฺคำ
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[ส�งย#ตตน	กายมั� ๗,๗๖๒ สDตร]

กตโม สwยGต�ตนฺ	กาโย. 
เทิวิตาสwยGต�ตาทิ	วิเสนฺ ฐ	ตานฺ	 โอฆ์ตรณฺสGต�ตาทิ1นฺ	 สต�ต สGต�ตสหส�สานฺ	 สต�ต จ สGต�ตสตานฺ	 ทิ�วิาสฏฺ�ฐ	 เจวิ สGต�ตานฺ	.
ส�งฺยGตตนฺ	กายเป@นฺไฉันฺ?
พื่ระสFตร ๗,๗๖๒ สFตร ม1โอฆ์ตรณฺสFตรเป@นฺต(นฺ ต�IงฺอยF-ด(วิยอำนฺาจแห-งฺส�งฺยGตม1เทิวิตาส�งฺยGตเป@นฺต(นฺ ช้#$อส�งฺยGตตนฺ	กาย.

สต�ต สGต�ตสหส�สานฺ	 สต�ต สGต�ตสตานฺ	 จ
ทิ�วิาสฏฺ�ฐ	 เจวิ สGต�ตนฺ�ตา, เอโส สwยGต�ตสงฺ�คโห.

นฺ	กาย ทิ1$ม1พื่ระสFตร ๗,๗๖๒ สFตร ซ่a$งฺรวิบัรวิมหมวิดส�งฺยGต นฺ1I(ช้#$อวิ-าส�งฺยGตตนฺ	กาย).

[อ�งค#ตตรน	กายมั� ๙,๕๕๗ สDตร]

[27] กตโม องฺ�คGต�ตรนฺ	กาโย. 
เอเกกองฺ�คาต	เรกวิเสนฺ ฐ	ตานฺ	 จ	ต�ตปร	ยาทิานฺาทิ1นฺ	 นฺวิ สGต�ตสหส�สานฺ	 ปญฺ�จ สGต�ตสตานฺ	 สต�ตปณฺ�ณฺาส จ สGต�ตานฺ	.
อ�งฺคGตตรนฺ	กายเป@นฺไฉันฺ?
พื่ระสFตร ๙,๕๕๗ สFตร ม1จ	ตตปร	ยาทิานฺสFตรเป@นฺต(นฺ ทิ1$ต�IงฺอยF-ด(วิยอำนฺาจแห-งฺองฺคEหนฺa$งฺๆ และเก	นฺหนฺa$งฺ ช้#$ออ�งฺคGตตรนฺ	กาย.

นฺวิ สGต�ตสหส�สานฺ	 ปญฺ�จสGต�ตสตานฺ	 จ
สต�ตปญฺ�ญาส สGต�ตานฺ	 สงฺ�ข้า องฺ�คGต�ตเร อยw.

ในฺอ�งฺคGตตรนฺ	กาย นฺ�บัจำนฺวินฺพื่ระสFตร ได(ด�งฺนฺ1I ค#อ ๙,๕๕๗ สFตร.

[ข#ทิทิกน	กายมั� ๑๕ ประเภทิ]

กตโม ข้Gทิ�ทิกนฺ	กาโย. 
สกลw วิ	นฺยปJฏิกw อภ	ธม�มปJฏิกw  ข้Gทิ�ทิกปาฐาทิโย จ ปGพื่�เพื่ นฺ	ทิส�ส	ตา ปญฺ�จทิสเภทิา  ฐเปต�วิา จต�ตาโร นฺ	กาเย 
อวิเสสw พื่Gทิ�ธวิจนฺนฺ�ต	.
ข้Gทิทิกนฺ	กายเป@นฺไฉันฺ?
เวิ(นฺ ๔ นฺ	กายเส1ย พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEทิ1$เหล#อ ค#อพื่ระวิ	นฺ�ยปJฎก พื่ระอภ	ธรรมปJฎก ทิ�Iงฺหมด 
และ(พื่ระบัาล1) ๑๕ ประเภทิ ทิ1$แสดงฺไวิ(แล(วิในฺตอนฺต(นฺ ม1ข้Gทิทิกปาฐะเป@นฺอาทิ	 (ช้#$อข้Gทิทิกนฺ	กาย) ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

ฐเปต�วิา จตGโรเปเต นฺ	กาเย ทิ1ฆ์อาทิ	เก
ตทิญฺ�ญw พื่Gทิ�ธวิจนฺw นฺ	กาโย ข้Gทิ�ทิโก มโตต	.

เวิ(นฺนฺ	กายแม(ทิ�Iงฺ ๔ ม1ทิ1ฆ์นฺ	กายเป@นฺต(นฺนฺ�$นฺเส1ย 
พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEอ#$นฺจากนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ต เร1ยกวิ-า ข้Gทิทิกนฺ	กาย ฉัะนฺ1Iแล.

เอวิw นฺ	กายวิเสนฺ ปญฺ�จวิ	ธw.
(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)ม1 ๕ อย-างฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺนฺ	กาย ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I.
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[พระพ#ทิธพจนAมั� ๙ อย'าง]

กถw องฺ�ควิเสนฺ นฺวิวิ	ธw. 
สพื่�พื่เมวิ ห1ทิw “สGต�ตw เคย�ยw เวิย�ยากรณฺw คาถา อGทิานฺw อ	ต	วิGต�ตกw ช้าตกw อพื่�ภGตธม�มw เวิทิล�ลนฺ�ต	 นฺวิป�ปเภทิw โหต	.
(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)ม1 ๙ อย-างฺ ด(วิยสามารถแห-งฺองฺคEอย-างฺไร?
จร	งฺอยF- (พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)นฺ1Iทิ�Iงฺหมดทิ1เด1ยวิ ม1 ๙ ประเภทิ ค#อ 
สGตตะ เคยยะ เวิยยากรณฺะ คาถา อGทิานฺ อ	ต	วิGตตกะ ช้าตกะ อ�พื่ภFตธ�มมะ เวิทิ�ลละ.

[อธ	บายพระพ#ทิธพจนAมั�องคA ๙ ทิ�ลีะองคA]

ตต�ถ อGภโตวิ	ภงฺ�คนฺ	ทิ�เทิสก�ข้นฺ�ธกปร	วิารา  สGต�ตนฺ	ปาเต มงฺ�คลสGต�ต รตนฺสGต�ตนฺาลกสGต�ต ตGวิฏิกสGต�ตาทิ1นฺ	  
อญฺ�ญม�ปJ จ สGต�ตนฺ�ตนฺามกw ตถาคตวิจนฺw  “สGต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w.
บัรรดา(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEทิ1$ม1องฺคE ๙) นฺ�Iนฺ 
อGภโตวิ	ภ�งฺคE นฺ	ทิเทิส ข้�นฺธกะ ปร	วิาร  และพื่ระสFตรม1มงฺคลสFตร รตนฺสFตร นฺาลกสFตร และตGวิฏิกสFตรเป@นฺต(นฺ ในฺสGตตนฺ	บัาต 
และพื่ระตถาคตพื่จนฺE ทิ1$ม1ช้#$อวิ-าสFตร แม(อ#$นฺ  พื่aงฺทิราบัวิ-า “พื่ระสFตร”

สพื่�พื่ม�ปJ สคาถกw สGต�ตw “เคย�ยนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w.
พื่ระสFตรทิ1$ม1คาถาแม(ทิ�Iงฺหมด พื่aงฺทิราบัวิ-า “เคยยะ”

วิ	เสเสนฺ สwยGต�ตเก สกโลปJ สคาถกวิค�โค.
สคาถกวิรรค (วิรรคทิ1$ม1คาถา) แม(ทิ�Iงฺส	Iนฺ ในฺส�งฺยGตตนฺ	กาย (พื่aงฺทิราบัวิ-า “เคยยะ”) โดยพื่	เศัษุ.

สกลw อภ	ธม�มปJฏิกw นฺ	ค�คาถกสGต�ตw  ยญฺ�จ อญฺ�ญม�ปJ อฏฺ�ฐห	 องฺ�เคห	 อสงฺ�คห	ตw พื่Gทิ�ธวิจนฺw, ตw “เวิย�ยากรณฺนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w.
พื่ระอภ	ธรรมปJฎกทิ�Iงฺส	Iนฺ พื่ระสFตรทิ1$ไม-ม1คาถาปนฺ และพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEแม(อ#$นฺทิ1$ไม-ได(สงฺเคราะหEเข้(าด(วิยองฺคE ๘ 
พื่aงฺทิราบัวิ-า “เวิยยากรณฺะ”

ธม�มปทิ เถรคาถา เถร1คาถา สGต�ตนฺ	ปาเต โนฺสGต�ตนฺาม	กา สGทิ�ธ	กคาถา จ “คาถาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w.๑

ธรรมบัทิ เถรคาถา เถร1คาถา และคาถาล(วินฺๆ ทิ1$ไม-ม1ช้#$อวิ-าสFตร ในฺสGตตนฺ	บัาต พื่aงฺทิราบัวิ-า “คาถา”

โสมนฺส�สญาณฺมย	กคาถาปฏิ	สwยGต�ตา เทิ�วิอส1ต	 [28] สGต�ตนฺ�ตา “อGทิานฺนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w.
พื่ระสFตร ๘๒ สFตร ทิ1$ปฏิ	ส�งฺยGตด(วิยคาถาซ่a$งฺสำเร>จด(วิยโสมนฺ�สสญาณฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “อGทิานฺะ”

“วิGต�ตw เหตw ภควิตาต	 อาทิ	นฺยป�ปวิต�ตา ทิสGต�ตรสตสGต�ตนฺ�ตา “อ	ต	วิGต�ตกนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w.
พื่ระสFตร ๑๑๐ สFตร ทิ1$เป@นฺไปโดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า “ข้(อนฺ1Iสมจร	งฺด�งฺคำทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(แล(วิ๒” 
พื่aงฺทิราบัวิ-า “อ	ต	วิGตตกะ”

อปณฺ�ณฺกช้าตกาทิ1นฺ	 ปญฺ�ญาสาธ	กานฺ	 ปญฺ�จช้าตกสตานฺ	 “ช้าตกนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w.
ช้าดก ๕๕๐ ม1อปbณฺณฺกช้าดกเป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “ช้าตกะ”

๑ เวิทิ	ตพื่�พื่าต	 ภเวิย�ย. *
๒ ข้G. อ	ต	วิGต�ตก. ๒๕/๒๒๙.



พื่าห	รนฺ	ทิานฺวิณฺ�ณฺนฺา • [อธ	บัายพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEม1องฺคE ๙ ทิ1ละองฺคE] • หนฺ(า ๔๓

“จต�ตาโรเม ภ	ก�ข้เวิ อจ�ฉัร	ยา อพื่�ภGตธม�มา อานฺนฺ�เทิต	อาทิ	นฺยป�ปวิต�ตา 
สพื่�เพื่ปJ อจ�ฉัร	ยพื่�ภGตธม�มปฏิ	สwยGต�ตนฺ�ตา สGต�ตนฺ�ตา “อพื่�ภGตธม�มนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w.
พื่ระสFตร ทิ1$ปฏิ	ส�งฺยGตด(วิยอ�จฉัร	ยอ�พื่ภFตธรรมแม(ทิ�Iงฺหมด ซ่a$งฺเป@นฺไปโดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! อ�จฉัร	ยอ�พื่ภFตธรรม ๔ อย-างฺ เหล-านฺ1I ย-อมม1ในฺพื่ระอานฺนฺทิE๑” พื่aงฺทิราบัวิ-า “อ�พื่ภFตธ�มมะ”

จFฬเวิทิล�ลมหาเวิทิล�ล สม�มาทิ	ฏฺ�ฐ	สก�กปญฺ�หสงฺ�ข้ารภาช้นฺ1ยมหาปGณฺ�ณฺมสGต�ตาทิโย 
สพื่�เพื่ปJ เวิทิญฺ�จ ตGฏฺ�ฐ	ญฺ�จ ลทิ�ธา ลทิ�ธา ปGจ�ฉั	ตสGต�ตนฺ�ตา “เวิทิล�ลนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w.
พื่ระสFตร ทิ1$มนฺGษุยEเป@นฺต(นฺถามแล(วิ ได(ควิามรF(และควิามย	นฺด1 แม(ทิ�Iงฺหมด  ม1จFฬเวิทิ�ลลสFตร มหาเวิทิ�ลลสFตร 
ส�มมาทิ	ฏิฐ	สFตร ส�กกปbญหสFตร ส�งฺข้ารภาช้นฺ1ยสFตร และมหาปGณฺณฺมสFตรเป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “เวิทิ�ลละ”

เอวิw องฺ�ควิเสนฺ นฺวิวิ	ธw.
(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)ม1องฺคE ๙ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺองฺคE ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I.

[พระพ#ทิธพจนAมั� ๘๔,๐๐๐ พระธรรมัข�นธA]

กถw ธม�มก�ข้นฺ�ธวิเสนฺ จตGราส1ต	สหส�สวิ	ธw.
(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)ม1 ๘๔,๐๐๐ อย-างฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺพื่ระธรรมข้�นฺธEอย-างฺไร?

สพื่�พื่เมวิ เจตw พื่Gทิ�ธวิจนฺw
ทิ�วิาส1ต	 พื่Gทิ�ธโต คณฺ�หa เทิ�วิ สหส�สานฺ	 ภ	ก�ข้Gโต
จตGราส1ต	สหส�สานฺ	 เย เม ธม�มา ปวิต�ต	โนฺต	 

เอวิw ปร	ทิ1ปJตธม�มก�ข้นฺ�ธวิเสนฺ จตGราส1ต	สหส�สป�ปเภทิw โหต	.
จร	งฺอยF-  พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEนฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมดเทิ1ยวิ ม1 ๘๔,๐๐๐ ประเภทิ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺพื่ระธรรมข้�นฺธE 
ทิ1$(พื่ระอานฺนฺทิเถระ)แสดงฺไวิ(แล(วิอย-างฺนฺ1Iวิ-า 

“ข้(าพื่เจ(าเร1ยนฺเอาพื่ระธรรมจากพื่Gทิธสำนฺ�ก ๘๒,๐๐๐  จากสำนฺ�กภ	กษุG ๒,๐๐๐
พื่ระธรรมทิ1$เป@นฺไป(ในฺหทิ�ย)ข้องฺข้(าพื่เจ(า จaงฺม1จำนฺวินฺ ๘๔,๐๐๐” ด�งฺนฺ1I.

[ว	ธ�คำนวณฺน�บพระธรรมัข�นธAเฉัพาะข�นธAหนI งๆ]

ตต�ถ เอกานฺGสนฺ�ธ	กw สGต�ตw เอโก ธม�มก�ข้นฺ�โธ.
บัรรดา(พื่ระธรรมข้�นฺธE ๘๔,๐๐๐) นฺ�Iนฺ พื่ระสFตรทิ1$ม1อนฺGสนฺธ	เด1ยวิ จ�ดเป@นฺหนฺa$งฺพื่ระธรรมข้�นฺธE.

ยw อเนฺกานฺGสนฺ�ธ	กw,  ตต�ถ อนฺGสนฺ�ธ	วิเสนฺ ธม�มก�ข้นฺ�ธคณฺนฺา.
ในฺ(พื่ระสFตร)ทิ1$ม1อนฺGสนฺธ	มาก, นฺ�บัพื่ระธรรมข้�นฺธE ด(วิยอำนฺาจแห-งฺอนฺGสนฺธ	.

คาถาพื่นฺ�เธสG ปญฺ�หปGจ�ฉันฺw เอโก ธม�มก�ข้นฺ�โธ,  วิ	สช้�ช้นฺw เอโก.
ในฺคาถาพื่�นฺธEทิ�Iงฺหลาย คำถามปbญหา (ข้(อหนฺa$งฺ) จ�ดเป@นฺหนฺa$งฺพื่ระธรรมข้�นฺธE, คำวิ	ส�ช้ช้นฺา (ข้(อหนฺa$งฺ) จ�ดเป@นฺหนฺa$งฺพื่ระธรรมข้�นฺธE.

๑ ทิ1. มหา. ๑๐/๑๘๒. วิ	. มหา. ๑/๑
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อภ	ธม�เม เอกเมกw ต	กทิGกภาช้นฺw เอกเมกญฺ�จ จ	ต�ตวิารภาช้นฺw เอโก ธม�มก�ข้นฺ�โธ.
ในฺพื่ระอภ	ธรรม การจำแนฺกต	กะทิGกะแต-ละต	กะทิGกะ และการจำแนฺกวิาระจ	ตแต-ละวิาระจ	ต จ�ดเป@นฺหนฺa$งฺพื่ระธรรมข้�นฺธE.

วิ	นฺเย  อต�ถ	 วิต�ถG, อต�ถ	 มาต	กา, อต�ถ	 ปทิภาช้นฺ1ยw, อต�ถ	 อนฺ�ตราปต�ต	, อต�ถ	 อาปต�ต	, อต�ถ	 อนฺาปต�ต	, อต�ถ	 ต	กจ�เฉัโทิ. 
ตต�ถ เอกเมโก โกฏฺ�ฐาโส “เอกเมโก ธม�มก�ข้นฺ�โธต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่.
ในฺพื่ระวิ	นฺ�ย ม1วิ�ตถG ม1มาต	กา ม1บัทิภาช้นฺ1ยE ม1อ�นฺตราบั�ต	 ม1อาบั�ต	 ม1อนฺาบั�ต	 ม1กำหนฺดต	กะ 
บัรรดา(วิ�ตถGและมาต	กาเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ ส-วินฺหนฺa$งฺๆ พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺพื่ระธรรมข้�นฺธEอ�นฺหนฺa$งฺๆ.”

เอวิw ธม�มก�ข้นฺ�ธวิเสนฺ จตGราส1ต	สหส�สวิ	ธw.
(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE ทิ�Iงฺหมด) ม1 ๘๔,๐๐๐ อย-างฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺพื่ระธรรมข้�นฺธE ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I.

[ปฐมัส�งคายนาจ�ด้พระพ#ทิธพจนAไว7เปKนหมัวด้ๆ]

[29] เอวิเมตw อเภทิโต รสวิเสนฺ เอกวิ	ธw,  เภทิโต ธม�มวิ	นฺยาทิ	วิเสนฺ ทิGวิ	ธาทิ	เภทิw พื่Gทิ�ธวิจนฺw, 
สงฺ�คายนฺ�เตนฺ มหากส�สปป�ปมGเข้นฺ วิส	คเณฺนฺ 
“อยw ธม�โม, อยw วิ	นฺโย; อ	ทิw ปฐมพื่Gทิ�ธวิจนฺw, อ	ทิw มช้�ฌิ	มพื่Gทิ�ธวิจนฺw, อ	ทิw ปจ�ฉั	มพื่Gทิ�ธวิจนฺw; 
อ	ทิw วิ	นฺยปJฏิกw, อ	ทิw สGต�ตนฺ�ตปJฏิกw, อ	ทิw อภ	ธม�มปJฏิกw; อยw ทิ1ฆ์นฺ	กาโย ฯเปฯ อยw ข้Gทิ�ทิกนฺ	กาโย; อ	มานฺ	 สGต�ตาทิ1นฺ	 นฺวิงฺ�คานฺ	; 
อ	มานฺ	 จตGราส1ต	ธม�มก�ข้นฺ�ธสหส�สานฺ1ต	 อ	มw ปเภทิw วิวิฏฺ�ฐเปต�วิาวิ สงฺ�ค1ตw.
พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEนฺ�$นฺ (โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิมาแล(วิ)อย-างฺนฺ1I โดยควิามไม-ต-างฺก�นฺ ม1อย-างฺเด1ยวิ ด(วิยอำนฺาจรส, 
โดยควิามต-างฺก�นฺ ม1ประเภทิ ๒ อย-างฺเป@นฺต(นฺ ด(วิยอำนฺาจธรรมและวิ	นฺ�ยเป@นฺอาทิ	 
(อ�นฺพื่ระมหาเถระ)ผู้F(เป@นฺคณฺะทิ1$ช้ำนฺาญ ม1พื่ระมหาก�สสปะเป@นฺประมGข้ เม#$อจะส�งฺคายนฺา จaงฺกำหนฺดประเภทินฺ1Iก-อนฺ
แล(วิร(อยกรองฺไวิ(วิ-า “นฺ1Iพื่ระธรรม, นฺ1Iพื่ระวิ	นฺ�ย; นฺ1Iปฐมพื่Gทิธพื่จนฺE, นฺ1Iม�ช้ฌิ	มพื่Gทิธพื่จนฺE, นฺ1Iปbจฉั	มพื่Gทิธพื่จนฺE; 
นฺ1Iพื่ระวิ	นฺ�ยปJฎก, นฺ1Iพื่ระสGตต�นฺตปJฎก, นฺ1Iพื่ระอภ	ธรรมปJฎก;  นฺ1Iทิ1ฆ์นฺ	กาย, นฺ1Iม�ช้ฌิ	มนฺ	กาย, นฺ1Iส�งฺยGตตนฺ	กาย, นฺ1Iอ�งฺคGตตรนฺ	กาย, 
นฺ1Iข้Gทิทิกนฺ	กาย;  นฺ1IองฺคE ๙ ม1สGตตะ เป@นฺต(นฺ; นฺ1I ๘๔,๐๐๐ พื่ระธรรมข้�นฺธE.”

นฺ เกวิลญฺ�จ อ	มเมวิ, อญฺ�ญม�ปJ อGทิานฺสงฺ�คหวิค�คสงฺ�คห เปย�ยาลสงฺ�คห เอกนฺ	ปาตทิGกนฺ	ปาตาทิ	นฺ	ปาตสงฺ�คห-
สwยGต�ตสงฺ�คหปณฺ�ณฺาสกสงฺ�คหาทิ	มเนฺกวิ	ธw ต1สG ปJฏิเกสG สนฺ�ทิ	ส�สมานฺw สงฺ�คหป�ปเภทิw วิวิฏฺ�ฐเปต�วิา เอวิw สต�ตห	 มาเสห	 สงฺ�ค1ตw.
ก>ทิ-านฺร(อยกรองฺประเภทิตามทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วินฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺ อย-างฺเด1ยวิหาม	ได(, 
ย�งฺได(กำหนฺดประเภทิทิ1$ควิรรวิบัรวิมไวิ(แม(อ#$นฺๆ ซ่a$งฺม1หลายช้นฺ	ด 
ม1อGทิานฺส�งฺคหะ วิ�คคส�งฺคหะ เปยยาลส�งฺคหะ นฺ	บัาตส�งฺคหะเช้-นฺเอกนฺ	บัาตและทิGกนฺ	บัาตเป@นฺต(นฺ 
ส�งฺยGตตส�งฺคหะ และปbณฺณฺาสกส�งฺคหะเป@นฺอาทิ	
ทิ1$ปรากฏิอยF-ในฺพื่ระไตรปJฎก ได(ร(อยกรองฺอยF- ๗ เด#อนฺจaงฺสำเร>จ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

[พระพ#ทิธศาสนาอาจต�LงอยD'ได้7 ๕,๐๐๐ ปU]

สงฺ�ค1ต	ปร	โยสาเนฺ จส�ส “อ	ทิw มหากส�สปต�เถเรนฺ ทิสพื่ลส�ส สาสนฺw ปญฺ�จวิส�สสหส�สป�ปมาณฺกาลw ปวิต�ตนฺสมต�ถw กตนฺ�ต	 
สญฺ�ช้าตป�ปโมทิา สาธGการw วิ	ย ทิทิมานฺา อยw มหาปฐวิ1 อGทิกปร	ยนฺ�ตw กต�วิา อเนฺกป�ปการw สงฺ�กม�ปJ สม�ปกม�ปJ สม�ปเวิธ	. 
อเนฺกานฺ	 จ อจ�ฉัร	ยานฺ	 ปาตGรเหสGนฺ�ต	.
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ก>ในฺเวิลาจบัการร(อยกรองฺ(พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)นฺ�Iนฺ มหาปฐพื่1นฺ1I เหม#อนฺเก	ดควิามปราโมทิยE ให(สาธGการอยF-วิ-า 
“พื่ระมหาก�สสปเถระ ทิำพื่ระศัาสนฺาข้องฺพื่ระทิศัพื่ลนฺ1I ให(สามารถเป@นฺไปได(ตลอดกาลประมาณฺ ๕,๐๐๐ ปn” ด�งฺนฺ1I 
ก>หวิ�$นฺไหวิ เอนฺเอ1ยงฺ สะเทิ#อนฺสะทิ(านฺ เป@นฺอเนฺกประการ จนฺถaงฺนฺIำรองฺแผู้-นฺด	นฺเป@นฺทิ1$สGด. 
และอ�ศัจรรยEทิ�Iงฺหลายเป@นฺอ�นฺมากก>ได(ปรากฏิม1แล(วิ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

อยw ปฐมมหาสงฺ�ค1ต	 นฺาม, ยา โลเก 
สเตห	 ปญฺ�จห1 กตา เตนฺ “ปญฺ�จสตาต	 จ
เถเรเหวิ กตต�ตา จ “เถร	กาต	 ปวิGจ�จต1ต	.

ส�งฺค1ต	ใดในฺโลก 

ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ปbญจสตาส�งฺค1ต	” เพื่ราะพื่ระธรรมส�งฺคาหกเถระ ๕๐๐ รFปทิำ, 
และเร1ยกวิ-า “เถร	กาส�งฺค1ต	” เพื่ราะพื่ระเถระทิ�Iงฺหลายนฺ�$นฺแลทิำแล(วิ.

ส�งฺค1ต	นฺ1I ช้#$อปฐมมหาส�งฺค1ต	 ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

อ	ม	ส�สา ปฐมมหาสงฺ�ค1ต	ยา วิต�ตมานฺาย, วิ	นฺยw ปGจ�ฉันฺ�เตนฺ อายส�มตา มหากส�สเปนฺ 
“ปฐมw อาวิGโส อGปาล	 ปาราช้	กw กต�ถ ปญฺ�ญต�ตนฺ�ต	 เอวิมาทิ	วิจนฺปร	โยสาเนฺ 
“วิต�ถGม�ปJ ปGจ�ฉั	 นฺ	ทิานฺม�ปJ ปGจ�ฉั	 ปGค�คลม�ปJ ปGจ�ฉั1ต	 เอต�ถ นฺ	ทิาเนฺ ปGจ�ฉั	เต,  
ตw นฺ	ทิานฺw อาทิ	โต ปภFต	 [30] วิ	ต�ถาเรต�วิา เยนฺ จ ปญฺ�ญต�ตw ยส�มา จ ปญฺ�ญต�ตw สพื่�พื่เมตw กเถตGกาเมนฺ อายส�มตา อGปาล	ต�เถเรนฺ วิGต�ตw.
เม#$อปฐมมหาส�งฺค1ต	นฺ1Iเป@นฺไปอยF-, ทิ-านฺพื่ระมหาก�สสปะ เม#$อจะถามถaงฺพื่ระวิ	นฺ�ย (กะทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ) 
จaงฺถามถaงฺนฺ	ทิานฺ ทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺคำนฺ1Iวิ-า “ถามถaงฺวิ�ตถGบั(างฺ ถามถaงฺนฺ	ทิานฺบั(างฺ ถามถaงฺบัGคคลบั(างฺ” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ 
ซ่a$งฺเป@นฺทิ1$สGดแห-งฺคำม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ดFก-อนฺอาวิGโส อGบัาล1! ปฐมปาราช้	ก พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺบั�ญญ�ต	แล(วิ ณฺ ทิ1$ไหนฺ?” 
เป@นฺต(นฺ,  คำนฺ	ทิานฺนฺ�Iนฺทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ ประสงฺคEจะให(พื่	สดารต�Iงฺแต-ต(นฺ 
แล(วิกล-าวิถaงฺบัGคคลเป@นฺต(นฺทิ1$บั�ญญ�ต	วิ	นฺ�ยปJฎก และเหตGทิ1$บั�ญญ�ต	นฺ�$นฺทิ�Iงฺหมด จaงฺกล-าวิไวิ(แล(วิ.

[อธ	บายความัเร	 มัต7นแห'งน	ทิานว	น�ย]

“เตนฺ สมเยนฺ พื่Gทิ�โธ ภควิา เวิรญฺ�ช้ายw วิ	หรต1ต	  สพื่�พื่w วิต�ตพื่�พื่w.  เอวิม	ทิw อายส�มตา อGปาล	ต�เถเรนฺ วิGต�ตw.
คำนฺ	ทิานฺ (คำเร	$มต(นฺ) วิ-า เตนฺ สมเยนฺ พื่Gทิ�โธ ภควิา เวิรญฺ�ช้ายw วิ	หรต	๑ เป@นฺอาทิ	 บั�ณฺฑ	ตควิรกล-าวิไวิ(ทิ�Iงฺหมด. 
(เพื่ราะ) (คำเร	$มต(นฺ)นฺ1I ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระกล-าวิไวิ(อย-างฺนฺ1I.

ตญฺ�จ ปนฺ “ปฐมมหาสงฺ�ค1ต	กาเล วิGต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w.
ก>แล (คำเร	$มต(นฺ)นฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตควิรทิราบัวิ-า “(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระกล-าวิไวิ(แล(วิ) ในฺคราวิกระทิำส�งฺคายนฺาใหญ-คร�Iงฺแรก.”

เอต�ตาวิตา จ “อ	ทิw วิจนฺw เกนฺ วิGต�ตw, กทิา จ วิGต�ตนฺ�ต	 เอเตสw ปทิานฺw อต�โถ ปกาส	โต โหต	.
ก>ใจควิามแห-งฺบัทินฺ1Iวิ-า “คำนฺ1Iใครกล-าวิ และกล-าวิในฺกาลไหนฺ” เป@นฺต(นฺ เป@นฺอ�นฺข้(าพื่เจ(าประกาศัแล(วิ ด(วิยลำด�บัแห-งฺคำเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I.

อ	ทิานฺ	 “กส�มา วิGต�ตนฺ�ต	 เอต�ถ วิGจ�จเต.
บั�ดนฺ1I ข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิเฉัลยในฺบัทิวิ-า กล-าวิไวิ(เพื่ราะเหตGไร นฺ1Iต-อไป:-

๑ วิ	. มหา. ๑/๑
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ยส�มา อยมายส�มา มหากส�สปต�เถเรนฺ นฺ	ทิานฺw ปGฏฺ�โฐ  ตส�มา เตนฺ ตw นฺ	ทิานฺw อาทิ	โต ปภFต	 วิ	ต�ถาเรตGw วิGต�ตนฺ�ต	.
เพื่ราะทิ-านฺพื่ระอGบัาล1นฺ1I ถFกพื่ระมหาก�สสปเถระถามถaงฺนฺ	ทิานฺแล(วิ 
ฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺได(กล-าวินฺ	ทิานฺนฺ�Iนฺเพื่#$อให(พื่	สดารแล(วิต�Iงฺแต-ต(นฺ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

เอวิม	ทิw “อายส�มตา อGปาล	ต�เถเรนฺ ปฐมมหาสงฺ�ค1ต	กาเล วิทินฺ�เตนฺาปJ อ	ม	นฺา การเณฺนฺ วิGต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w.
(คำเร	$มต(นฺ)นฺ1I บั�ณฺฑ	ตควิรทิราบัวิ-า 
“ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ แม(เม#$อกล-าวิในฺคราวิทิำส�งฺคายนฺาใหญ-คร�Iงฺแรก ก>ได(กล-าวิแล(วิเพื่ราะเหตGนฺ1I” ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

เอต�ตาวิตา จ “วิGต�ตw เยนฺ ยทิา ยส�มาต	 อ	เมสw มาต	กาปทิานฺw อต�โถ ปกาส	โต โหต	.
ก>ใจควิามแห-งฺบัทิมาต	กาเหล-านฺ1Iวิ-า วิGต�ตw เยนฺ ยทิา ยส�มา ด�งฺนฺ1I เป@นฺอ�นฺข้(าพื่เจ(าประกาศัแล(วิ ด(วิยลำด�บัแห-งฺคำเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I.

อ	ทิานฺ	 “ธาร	ตw เยนฺ จาภฏิw ยต�ถ ปต	ฏฺ�ฐ	ตญฺ�เจตเมตw วิต�วิา วิ	ธ	นฺ�ต	 เอเตสw อต�ถป�ปกาสนฺต�ถw อ	ทิw วิGจ�จต	.
บั�ดนฺ1I เพื่#$อจะประกาศัเนฺ#Iอควิาม แห-งฺ(บัทิมาต	กา)เหล-านฺ1Iวิ-า ธาร	ตw เยนฺ จาภฏิw ยต�ถ ปต	ฏฺ�ฐ	ตญเจตเมตw วิต�วิา วิ	ธa 
บั�ณฺฑ	ตจaงฺกล-าวิ(คำ)นฺ1Iไวิ(.

[พระมัหาเถระมั�พระอ#บาลี�เปKนต7นนำพระว	น�ยป+ฎกส!บต'อมัา]

“ตw ปเนฺตw ‘เตนฺ สมเยนฺ พื่Gทิ�โธ ภควิา เวิรญฺ�ช้ายw วิ	หรต1ต	 เอวิมาทิ	วิจนฺปฏิ	มณฺ�ฑ	ตนฺ	ทิานฺw วิ	นฺยปJฏิกw 
เกนฺ ธาร	ตw, เกนฺาภฏิw, กต�ถ ปต	ฏฺ�ฐ	ตนฺ�ต	.
ถามวิ-า “ก>พื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกนฺ1Iนฺ�Iนฺ ซ่a$งฺม1นฺ	ทิานฺประด�บัด(วิยคำม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า เตนฺ สมเยนฺ พื่Gทิ�โธ ภควิา เวิรญฺ�ช้ายw วิ	หรต	 ด�งฺนฺ1I 
ใครทิรงฺไวิ(? ใครนฺำส#บัมา? (และ) ต�Iงฺม�$นฺอยF-แล(วิในฺบัGคคลไหนฺ?”

วิGจ�จเต.
ข้(าพื่เจ(าจะเฉัลยต-อไป:-

อาทิ	โต ตาวิ อ	ทิw ภควิโต สม�มGข้า อายส�มตา อGปาล	ต�เถเรนฺ ธาร	ตw.
พื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกนฺ1I ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระจำทิรงฺไวิ( ต-อพื่ระพื่�กตรEข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ในฺเบั#Iองฺต(นฺก-อนฺ.

ตส�ส สม�มGข้โต, อปร	นฺ	พื่�พื่Gเตวิ ตถาคเต, ฉัฬภ	ญฺ�ญาทิ	เภเทิห	 อเนฺเกห	 ภ	ก�ข้Gสหส�เสห	.
เม#$อพื่ระตถาคตเจ(าย�งฺไม-ปร	นฺ	พื่พื่านฺนฺ�$นฺแล, ภ	กษุGหลายพื่�นฺรFป ต-างฺโดยได(อภ	ญญา ๖ เป@นฺต(นฺ 
(จำทิรงฺไวิ()ต-อจาก(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ)นฺ�Iนฺ. 

ปร	นฺ	พื่�พื่Gเต ตถาคเต, มหากส�สปป�ปมGเข้ห	 ธม�มสงฺ�คาหกต�เถเรห	.
เม#$อพื่ระตถาคตเจ(าปร	นฺ	พื่พื่านฺแล(วิ, พื่ระธรรมส�งฺคาหกเถระทิ�Iงฺหลาย ม1พื่ระมหาก�สสปะเป@นฺประมGข้ ก>จำทิรงฺก�นฺต-อมา.

“เกนฺาภฏินฺ�ต	.
(บัทิมาต	กาวิ-า) เกนฺาภฏิw (นฺ1I ข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิต-อไป):-

ช้ม�พื่Gทิ1เป ตาวิ อGปาล	ต�เถรมาทิa กต�วิา อาจร	ยปรม�ปราย, ยาวิ ตต	ยสงฺ�ค1ต	, ตาวิ อาภฏิw.
ในฺช้มพื่Fทิวิ1ปก-อนฺ (พื่ระวิ	นฺ�ยนฺ�$นฺ) นฺำส#บัต-อมาโดยลำด�บัแห-งฺอาจารยE ต�Iงฺต(นฺแต-พื่ระอGบัาล1เถระ จนฺถaงฺส�งฺคายนฺาคร�Iงฺทิ1$ ๓.
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ตต�รายw อาจร	ยปรม�ปรา.
ในฺช้มพื่Fทิวิ1ปนฺ�Iนฺ ม1ลำด�บัอาจารยEด�งฺต-อไปนฺ1I:-

[31] 
อGปาล	 ทิาสโก เจวิ โสณฺโก ส	ค�คโวิ ตถา
ต	ส�โส โมค�คล	ปGต�โต จ ปญฺ�เจเต วิ	ช้	ตาวิ	โนฺ
ปรม�ปราย วิ	นฺยw ทิ1เป ช้ม�พื่Gส	ร	วิ�หเย
อจ�ฉั	ช้�ช้มานฺw อาเนฺสGw, ตต	โย ยาวิ สงฺ�คโห.

พื่ระเถระ ๕ องฺคEเหล-านฺ1Iค#อ พื่ระอGบัาล1 ๑ พื่ระทิาสกะ ๑ พื่ระโสณฺกะ ๑ 
พื่ระส	คควิะ ๑ พื่ระโมคคล1บัGตรต	สสะ ๑ ผู้F(ม1ช้�ยช้นฺะพื่	เศัษุ 
ได(นฺำพื่ระวิ	นฺ�ยมาโดยลำด�บัไม-ให(ข้าดสาย ในฺส	ร	ช้มพื่Fทิวิ1ป๑ 
จนฺถaงฺส�งฺคายนฺาคร�Iงฺทิ1$ ๓.

[พระอ#บาลี�เถระเร�ยนพระว	น�ยป+ฎกจากพ#ทิธสำน�ก]

อายส�มา ห	 อGปาล	 อ	มw วิ	นฺยวิwสw วิ	นฺยตนฺ�ตa วิ	นฺยป�ปเวิณฺa ภควิโต สม�มGข้า อGค�คเหต�วิา พื่หFนฺw หทิเย ปต	ฏฺ�ฐาเปส	.
ควิามพื่	สดารวิ-า ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เร1ยนฺเอาวิงฺศัEระเบั1ยบัประเพื่ณฺ1แห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ย ต-อพื่ระพื่�กตรEพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค 
แล(วิให(ต�IงฺอยF-ในฺหทิ�ยข้องฺภ	กษุGเป@นฺอ�นฺมาก.

ตส�ส หายส�มโต สนฺ�ต	เก วิ	นฺยวิwสw อGค�คเหต�วิา วิ	นฺเย ปกตญฺ�ญฺGตw ปต�เตสG ปGค�คเลสG 
ปGถGช้�ช้นฺโสตาปนฺ�นฺสกทิาคาม	อนฺาคาม	โนฺ คณฺนฺปถw วิ1ต	วิต�ตา.  ข้1ณฺาสวิานฺw สหส�สเมกw อโหส	.
จร	งฺอยF- บัรรดาบัGคคลผู้F(เร1ยนฺเอาวิ	นฺ�ยวิงฺศัE ในฺสำนฺ�กข้องฺทิ-านฺนฺ�Iนฺ แล(วิถaงฺควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดสามารถในฺพื่ระวิ	นฺ�ย ผู้F(ทิ1$เป@นฺปGถGช้นฺ 
พื่ระโสดาบั�นฺ พื่ระสกทิาคาม1 และพื่ระอนฺาคาม1 กำหนฺดนฺ�บัไม-ถ(วินฺ. ทิ1$เป@นฺพื่ระข้1ณฺาสพื่ ได(ม1จำนฺวินฺ ๑,๐๐๐ รFป.

[พระทิาสกเถระเร�ยนพระว	น�ยป+ฏกจากสำน�กพระอ#บาลี�เถระ]

ทิาสกต�เถโรปJ ตส�เสวิ สทิ�ธ	วิ	หาร	โก อโหส	.
ฝัzายพื่ระทิาสกเถระ ได(เป@นฺส�ทิธ	วิ	หาร	กข้องฺพื่ระอGบัาล1เถระนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.

โส อGปาล	ต�เถรส�ส สม�มGข้า อGค�คเหต�วิา ตเถวิ วิ	นฺยw วิาเจส	.
ทิ-านฺได(เร1ยนฺเอา (พื่ระวิ	นฺ�ย) ต-อจากพื่ระอGบัาล1เถระ แล(วิก>บัอกสอนฺพื่ระวิ	นฺ�ย (แก-ภ	กษุGเป@นฺอ�นฺมาก) เหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺ.

ตส�สาปJ อายส�มโต สนฺ�ต	เก อGค�คเหต�วิา วิ	นฺเย ปกตญฺ�ญฺGตw ปต�ตา ปGถGช้�ช้นฺาทิโย คณฺนฺปถw วิ1ต	วิต�ตา.  
ข้1ณฺาสวิานฺw สหส�สเมกw อโหส	.
ปGถGช้นฺเป@นฺต(นฺผู้F(เร1ยนฺเอา (พื่ระวิ	นฺ�ย) ในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระเถระแม(นฺ�Iนฺ แล(วิถaงฺควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดสามารถในฺพื่ระวิ	นฺ�ย 
กำหนฺดนฺ�บัไม-ถ(วินฺ.  ทิ1$เป@นฺพื่ระข้1ณฺาสพื่ได(ม1จำนฺวินฺถaงฺ ๑,๐๐๐ รFป.

๑ ในฺทิวิ1ปช้#$อช้มพื่Fอ�นฺเป@นฺส	ร	
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[พระโสณฺกเถระเร�ยนพระว	น�ยป+ฎกจากสำน�กพระทิาสกเถระ]

โสณฺกต�เถโร ปนฺ ทิาสกต�เถรส�ส สทิ�ธ	วิ	หาร	โก อโหส	.
ส-วินฺพื่ระโสณฺกเถระ ได(เป@นฺส�ทิธ	วิ	หาร	กข้องฺพื่ระทิาสกเถระ.

โสปJ อต�ตโนฺ อGปช้�ฌิายส�ส ทิาสกต�เถรส�ส สม�มGข้า อGค�คเหต�วิา ตเถวิ วิ	นฺยw วิาเจส	.
แม(ทิ-านฺก>เร1ยนฺเอา (พื่ระวิ	นฺ�ย) ต-อจากพื่ระทิาสกเถระ ผู้F(เป@นฺพื่ระอGปbช้ฌิายEข้องฺตนฺ แล(วิก>บัอกสอนฺพื่ระวิ	นฺ�ย 
(แก-ภ	กษุGเป@นฺอ�นฺมาก) เหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺ.

ตส�สาปJ อายส�มโต สนฺ�ต	เก อGค�คเหต�วิา วิ	นฺเย ปกตญฺ�ญฺGตw ปต�ตา ปGถGช้�ช้นฺาทิโย คณฺนฺปถw วิ1ต	วิต�ตา. 
ข้1ณฺาสวิานฺw สหส�สเมวิ อโหส	.
ปGถGช้นฺเป@นฺต(นฺผู้F(เร1ยนฺเอา (พื่ระวิ	นฺ�ย) ในฺสำนฺ�กข้องฺทิ-านฺแม(นฺ�Iนฺ แล(วิถaงฺควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดสามารถในฺพื่ระวิ	นฺ�ย กำหนฺดนฺ�บัไม-ถ(วินฺ.
ทิ1$เป@นฺพื่ระข้1ณฺาสพื่ได(ม1จำนฺวินฺถaงฺ ๑,๐๐๐ รFปเช้-นฺก�นฺ.

[พระส	คควเถระเร�ยนพระว	น�ยป+ฎกจากสำน�กพระโสณฺกเถระ]

ส	ค�ควิต�เถโรปJ โสณฺกต�เถรส�ส สทิ�ธ	วิ	หาร	โก เถรส�ส สนฺ�ต	เก วิ	นฺยw อGค�คเหต�วิา อรหนฺ�ตสหส�สส�ส ธGรค�คาโห อโหส	.
ฝัzายพื่ระส	คควิเถระ เป@นฺส�ทิธ	วิ	หาร	กข้องฺพื่ระโสณฺกเถระ เร1ยนฺเอาพื่ระวิ	นฺ�ย ในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระเถระ 
แล(วิได(เป@นฺผู้F(ร�บัธGระข้องฺพื่ระอรห�นฺตE ๑,๐๐๐ องฺคE.

ตส�ส ปนฺายส�มโต สนฺ�ต	เก อGค�คเหต�วิา วิ	นฺเย ปกตญฺ�ญฺGตw ปต�ตา ปGถGช้�ช้นฺโสตาปนฺ�นฺสกทิาคาม	อนฺาคาม	โนฺปJ ข้1ณฺาสวิาปJ 
“เอต�ตกานฺ	 สตานฺ1ต	 วิา  “เอต�ตกานฺ	 สหส�สานฺ1ต	 วิา อปร	จ�ฉั	นฺ�นฺา [32] อเหสGw.
อนฺa$งฺ ปGถGช้นฺ พื่ระโสดาบั�นฺ พื่ระสกทิาคาม1 และพื่ระอนฺาคาม1ก>ด1 พื่ระข้1ณฺาสพื่ก>ด1 ผู้F(เร1ยนฺเอา (พื่ระวิ	นฺ�ย) ในฺสำนฺ�กข้องฺทิ-านฺนฺ�Iนฺ 
แล(วิถaงฺควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดสามารถในฺพื่ระวิ	นฺ�ย ก>กำหนฺดไม-ได(วิ-า “เทิ-านฺ1Iร(อย” หร#อวิ-า “เทิ-านฺ1Iพื่�นฺ”.

ตทิา ก	ร ช้ม�พื่Gทิ1เป อต	มหาภ	ก�ข้GสมGทิโย อโหส	.
ได(ย	นฺวิ-า เวิลานฺ�Iนฺ ในฺช้มพื่Fทิวิ1ปได(ม1การประช้Gมภ	กษุGมากมาย.

โมค�คล1ปGต�ตต	ส�สต�เถรส�ส อานฺGภาโวิ ตต	ยสงฺ�ค1ต	ยw ปากโฏิ ภวิ	ส�สต	.
อานฺGภาพื่ข้องฺพื่ระโมคคล1บัGตรต	สสเถระ จ�กม1ปรากฏิช้�ดในฺตต	ยส�งฺคายนฺา (ข้(างฺหนฺ(า).

เอวิม	ทิw วิ	นฺยปJฏิกw “ช้ม�พื่Gทิ1เป ตาวิ อ	มาย อาจร	ยปรม�ปราย ยาวิ ตต	ยสงฺ�ค1ต	 ตาวิ อาภฏินฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w.
พื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกนฺ1I พื่aงฺทิราบัวิ-า “ช้�Iนฺแรกในฺช้มพื่Fทิวิ1ป นฺำส#บัก�นฺมาโดยลำด�บัแห-งฺอาจารยEนฺ1I จนฺถaงฺส�งฺคายนฺาคร�Iงฺทิ1$ ๓” 
ด(วิยประการฉัะนฺ1I.
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เร	 มัเร! องทิ#ต	ยส�งคายนา
ทิGต	ยสงฺ�ค1ต	วิ	ช้านฺนฺต�ถw ปนฺ อยมนฺGก�กโม เวิทิ	ตพื่�โพื่.  
ก>เพื่#$อรF(ทิGต	ยส�งฺคายนฺาแจ-มแจ(งฺ ควิรทิราบัลำด�บัด�งฺต-อไปนฺ1I:-

ยทิา ห	 
จร	งฺอยF- ในฺกาลใด 

สงฺ�คาย	ต�วิานฺ สทิ�ธม�มw โช้ตย	ต�วิา จ สพื่�พื่ธ	
ยาวิช้1วิ	ตปร	ยนฺ�ตw ฐต�วิา ปญฺ�จสตาปJ เต
ข้1ณฺาสวิา ช้Gต	มนฺ�โต เถรา กส�สปอาทิโย
ข้1ณฺเส�นฺหา ปทิ1ปาวิ นฺ	พื่�พื่ายaสG อนฺาลยา.

พื่ระเถระทิ�Iงฺ ๕๐๐ ม1พื่ระมหาก�สสปะเป@นฺต(นฺ ผู้F(ม1อาสวิะส	Iนฺแล(วิ 
ม1ปbญญาอ�นฺรG-งฺเร#องฺเหล-านฺ�Iนฺ คร�Iนฺส�งฺคายนฺาพื่ระส�ทิธรรม
และย�งฺพื่ระส�ทิธรรมให(รG-งฺเร#องฺในฺทิ1$ทิ�Iงฺปวิงฺแล(วิ ดำรงฺอยF-จนฺถaงฺทิ1$สGดแห-งฺช้1วิ	ต 
ไม-ม1อาล�ย ส	Iนฺเช้#Iอด�บัไป เหม#อนฺประทิ1ปด�บัไปฉัะนฺ�Iนฺ.

[ภ	กษุ#ชาวว�ชช�บ#ตรแสด้งว�ตถ# ๑๐ ประการ]

อถานฺGก�กเมนฺ คจ�ฉันฺ�เตสG รต�ต	นฺ�ทิ	เวิสG, วิส�สสตปร	นฺ	พื่�พื่Gเต ภควิต	,   เวิสาล	กา วิช้�ช้	ปGต�ตา ภ	ก�ข้F เวิสาล	ยw 
(๑) กป�ปต	 ส	งฺ�ค	โลณฺกป�โป, (๒) กป�ปต	 ทิ�วิงฺ�คGลกป�โป, (๓) กป�ปต	 คามนฺ�ตรกป�โป, (๔) กป�ปต	 อาวิาสกป�โป,
(๕) กป�ปต	 อนฺGมต	กป�โป, (๖) กป�ปต	 อาจ	ณฺ�ณฺกป�โป, (๗) กป�ปต	 อมถ	ตกป�โป, (๘) กป�ปต	 ช้โลคa ปาตGw,  
(๙) กป�ปต	 อทิสกw นฺ	ส1ทินฺw, (๑๐) กป�ปต	 ช้าตรFปรช้ตนฺ�ต	๑  อ	มานฺ	 ทิส วิต�ถFนฺ	 ทิ1เปสGw.
ในฺกาลนฺ�Iนฺ, เม#$อค#นฺและวิ�นฺล-วิงฺไปโดยลำด�บั, ในฺเม#$อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเสร>จปร	นฺ	พื่พื่านฺแล(วิได( ๑๐๐ ปn, 
พื่วิกภ	กษุGวิ�ช้ช้1บัGตรช้าวิเม#องฺไพื่ศัาล1 แสดงฺวิ�ตถG ๑๐ ประการเหล-านฺ1I ในฺเม#องฺไพื่ศัาล1 ค#อ:-

๑) ก�ปปะวิ-า เก>บัเกล#อไวิ(ด(วิยเข้นฺงฺ๒ ฉั�นฺก�บับั	ณฺฑบัาตทิ1$ไม-เค>ม ก>ควิร,
๒) ก�ปปะวิ-า จะฉั�นฺโภช้นฺะในฺวิ	กาล เม#$อเงฺาคล(อยไป ๒ องฺคGล1 ก>ควิร,
๓) ก�ปปะวิ-า ภ	กษุGต�Iงฺใจวิ-าจะไปในฺละแวิกบั(านฺ ห(ามภ�ตแล(วิ ฉั�นฺโภช้นฺะทิ1$ไม-เป@นฺเดนฺ ก>ควิร,
๔) ก�ปปะวิ-า จะแยกก�นฺทิำส�งฺฆ์กรรมม1อGโบัสถเป@นฺต(นฺ ในฺเสนฺาสนฺะต-างฺแห-งฺในฺส1มาเด1ยวิก�นฺ ก>ควิร,
๕) ก�ปปะวิ-า เม#$อต�Iงฺใจวิ-าจะถ#อเอาอนฺGม�ต	ในฺเวิลาทิ1$พื่วิกภ	กษุGผู้F(ย�งฺไม-มา มาแล(วิ 

เม#$อเธอเหล-านฺ�Iนฺย�งฺไม-ทิ�นฺมา สงฺฆ์Eเป@นฺวิรรคจะทิำกรรมนฺ�Iนฺ แล(วิอนฺGม�ต	ภายหล�งฺ ก>ควิร,
๖) ก�ปปะวิ-า ข้(อทิ1$อาจารยEและอGปbช้ฌิายEเคยประพื่ฤต	มา ย-อมควิร,
๗) ก�ปปะวิ-า ภ	กษุGฉั�นฺแล(วิ ห(ามโภช้นฺะแล(วิ ฉั�นฺนฺมสดทิ1$ย�งฺไม-เป@นฺทิธ	 ซ่a$งฺไม-เป@นฺเดนฺ ย-อมควิร,
๘) ก�ปปะวิ-า ภ	กษุGจะด#$มสGราอย-างฺอ-อนฺ ทิ1$ย�งฺไม-ถaงฺเป@นฺนฺIำเมา ก>ควิร,

๑ วิ	. จGล�. ๗/๓๙๖.
๒ เข้าส�ตวิE
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๙) ก�ปปะวิ-า ผู้(านฺ	ส1ทินฺะทิ1$ไม-ม1ช้าย ก>ควิร,
๑๐)ก�ปปะวิ-า ทิองฺและเงฺ	นฺควิรแก-ภ	กษุG.๑

เตสw สGสFนฺาคปGต�โต กาฬาโสโก นฺาม ราช้า [[เตสw]] ปก�โข้ อโหส	.
พื่ระราช้าทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า กาฬาโศัก ผู้F(เป@นฺพื่ระราช้โอรสข้องฺพื่ระเจ(าสGสFนฺาค 
ได(ทิรงฺเป@นฺฝัbกฝัzายข้องฺพื่วิกภ	กษุGวิ�ช้ช้1บัGตรเล-านฺ�Iนฺแล(วิ.

[พระยสเถระได้7ทิราบเร! องภ	กษุ#ว�ชช�บ#ตรแสด้งว�ตถ# ๑๐ ประการ]

เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ อายส�มา ยโส กากณฺ�ฑกปGต�โต วิช้�ช้1สG จาร	กญฺ�จรมาโนฺ 
“เวิสาล	กา ก	ร วิช้�ช้	ปGต�ตกา ภ	ก�ข้F เวิสาล	ยw ทิส วิต�ถFนฺ	 ทิ1เปนฺ�ต1ต	 สGต�วิา 
“นฺ โข้ ปนฺ เม ตw ปฏิ	รFป|, ย�วิาหw ทิสพื่ลส�ส สาสนฺวิ	ปต�ตa สGต�วิา อป�โปส�สGก�โก ภเวิย�ยw, 
หนฺ�ทิาหw อธม�มวิาทิ	โนฺ นฺ	ค�คเหต�วิา ธม�มw ทิ1เปม1ต	 จ	นฺ�เตนฺ�โต, เยนฺ [33] เวิสาล1, ตทิวิสร	.
ก>โดยสม�ยนฺ�Iนฺแล ทิ-านฺพื่ระยสกาก�ณฺฑกบัGตร เทิ1$ยวิจาร	กไปในฺวิ�ช้ช้1ช้นฺบัทิ ได(สด�บัวิ-า 
“ข้-าวิวิ-าพื่วิกภ	กษุGวิ�ช้ช้1บัGตร ช้าวิเม#องฺไพื่ศัาล1 แสดงฺวิ�ตถG ๑๐ ประการในฺเม#องฺไพื่ศัาล1” ด�งฺนฺ1I จaงฺดำร	วิ-า 
“ข้(อทิ1$เราได(ฟัbงฺควิามวิ	บั�ต	แห-งฺพื่ระศัาสนฺาข้องฺพื่ระทิศัพื่ลแล(วิ จะพื่aงฺเป@นฺผู้F(ม1ควิามข้วินฺข้วิายนฺ(อยเส1ย ไม-สมควิรแก-เราเลย 
เอาละ เราจะข้-มพื่วิกอธรรมวิาทิ1เส1ย แล(วิจะยกย-องฺธรรม” ด�งฺนฺ1I จaงฺได(ไปทิางฺเม#องฺไพื่ศัาล1.

ตต�ร สGทิw อายส�มา ยโส กากณฺ�ฑกปGต�โต เวิสาล	ยw วิ	หรต	 มหาวิเนฺ กFฏิาคารสาลายw.
ด�งฺได(ย	นฺมาวิ-า ทิ-านฺพื่ระยสกาก�ณฺฑกบัGตร พื่�กอยF-ทิ1$กFฏิาคารศัาลา ในฺปzามหาวิ�นฺใกล(เม#องฺไพื่ศัาล1นฺ�Iนฺ.

เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ เวิสาล	กา วิช้�ช้	ปGต�ตกา ภ	ก�ข้F ตทิหGโปสเถ กwสปาตa อGทิเกนฺ ปFเรต�วิา มช้�เฌิ ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ส�ส ฐเปต�วิา 
อาคตาคเต เวิสาล	เก อGปาสเก เอวิw วิเทินฺ�ต	 
“เทิถาวิGโส สงฺ�ฆ์ส�ส กหาปณฺม�ปJ อฑ�ฒม�ปJ ปาทิม�ปJ มาสกรFปม�ปJ,  ภวิ	ส�สต	 สงฺ�ฆ์ส�ส ปร	ก�ข้าเรนฺ กรณฺ1ยนฺ�ต	.
ก>โดยสม�ยนฺ�Iนฺแล พื่วิกภ	กษุGวิ�ช้ช้1บัGตร ช้าวิเม#องฺไพื่ศัาล1 ใส-นฺIำให(เต>มถาดทิองฺส�มฤทิธ	qแล(วิต�Iงฺไวิ(ในฺทิ-ามกลางฺสงฺฆ์E ในฺวิ�นฺอGโบัสถนฺ�Iนฺ 
กล-าวิแนฺะนฺำอGบัาสกอGบัาส	กาช้าวิเม#องฺไพื่ศัาล1 ผู้F(มาแล(วิๆ อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ผู้F(ม1อายG! ทิ-านฺทิ�IงฺหลายจงฺถวิายรFปJยะแก-สงฺฆ์E กหาปณฺะหนฺa$งฺก>ได(, กa$งฺกหาปณฺะก>ได(, บัาทิหนฺa$งฺก>ได(, มาสกหนฺa$งฺก>ได(, 
ก	จข้องฺสงฺฆ์Eทิ1$ต(องฺทิำด(วิยบัร	ข้าร จ�กม1” ด�งฺนฺ1I.๒

สพื่�พื่นฺ�ตาวิ วิต�ตพื่�พื่w,  
ยาวิ “อ	มาย ปนฺ วิ	นฺยสงฺ�ค1ต	ยา สต�ต ภ	ก�ข้Gสตานฺ	 อนฺFนฺานฺ	 อนฺธ	กานฺ	 อเหสGw,  ตส�มายw วิ	นฺยสงฺ�ค1ต	 “สต�ตสต	กาต	 วิGจ�จต1ต	.
(คำ)ทิ�Iงฺปวิงฺควิรเล-าจนฺถaงฺคำวิ-า “ก>วิ	นฺ�ยส�งฺค1ต	นฺ1I ได(ม1ภ	กษุG ๗๐๐ รFป ไม-หย-อนฺไม-เก	นฺ, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ วิ	นฺ�ยส�งฺค1ต1นฺ1Iทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า ส�ตตสต	กา”

เอตส�ม	ญฺ�จ สนฺ�นฺ	ปาเต ทิ�วิาทิส ภ	ก�ข้Gสตสหส�สานฺ	 สนฺ�นฺ	ปตaสG,  อายส�มตา ยเสนฺ กากณฺ�ฑกปGต�เตนฺ สมGส�สาห	ตานฺ	.
ก>ภ	กษุGล(านฺสองฺแสนฺรFป ซ่a$งฺทิ-านฺพื่ระยสกาก�ณฺฑกบัGตรช้�กช้วินฺ ได(ประช้Gมก�นฺในฺส�นฺนฺ	บัาตนฺ1I.

๑ วิ	. จGล. ๗/๓๙๖.
๒ วิ	. จGล�. ๗/๓๙๖. 
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เตสw มช้�เฌิ อายส�มตา เรวิเตนฺ ปGฏฺ�เฐนฺ สพื่�พื่กาม	ต�เถเรนฺ วิ	นฺยw วิ	สช้�เช้นฺ�เตนฺ ตานฺ	 ทิสวิต�ถFนฺ	 วิ	นฺ	จ�ฉั	ตานฺ	.   อธ	กรณฺw วิFปสม	ตw.
วิ�ตถG ๑๐ ประการเหล-านฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระเรวิตะเป@นฺผู้F(ถาม 
พื่ระส�พื่พื่กาม1เถระ เป@นฺผู้F(วิ	ส�ช้ช้นฺาพื่ระวิ	นฺ�ย ได(วิ	นฺ	จฉั�ยแล(วิ ในฺทิ-ามกลางฺภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ.  อธ	กรณฺEเป@นฺอ�นฺระงฺ�บัแล(วิ.

[ค�ด้เลี!อกพระเถระทิำทิ#ต	ยส�งคายนาได้7 ๗๐๐ องคA]

อถ เถรา “ปGนฺ ธม�มญฺ�จ วิ	นฺยญฺ�จ สงฺ�คาย	ส�สามาต	  ต	ปJฏิกธเร ปต�ตปฏิ	สม�ภ	เทิ สต�ตสเต ภ	ก�ข้F อGจ�จ	นฺ	ต�วิา 
เวิสาล	ยw วิาล	การาเม สนฺ�นฺ	ส1ทิ	ต�วิา มหากส�สปต�เถเรนฺ สงฺ�คาย	ตสทิ	สเมวิ สพื่�พื่w สาสนฺมลw โสเธต�วิา 
ปGนฺ ปJฏิกวิเสนฺ นฺ	กายวิเสนฺ องฺ�ควิเสนฺ ธม�มก�ข้นฺ�ธวิเสนฺ จ สพื่�พื่w ธม�มญฺ�จ วิ	นฺยญฺ�จ สงฺ�คายaสG.
ภายหล�งฺพื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย ปรaกษุาก�นฺวิ-า “พื่วิกเราจ�กส�งฺคายนฺาพื่ระธรรมและพื่ระวิ	นฺ�ยอ1ก” ด�งฺนฺ1I 
จaงฺได(ค�ดเล#อกภ	กษุG ๗๐๐ รFปผู้F(ทิรงฺพื่ระไตรปJฎก บัรรลGปฏิ	ส�มภ	ทิา แล(วินฺ�$งฺประช้Gมก�นฺทิ1$วิาล	การาม ใกล(เม#องฺไพื่ศัาล1 
ช้ำระมลทิ	นฺแห-งฺพื่ระศัาสนฺาทิ�Iงฺปวิงฺ ได(ส�งฺคายนฺาพื่ระธรรมและวิ	นฺ�ยทิ�Iงฺหมด ด(วิยอำนฺาจปJฎก นฺ	กาย องฺคE และธรรมข้�นฺธEซ่Iำอ1ก 
เช้-นฺเด1ยวิก�บัทิ1$พื่ระมหาก�สสปเถระส�งฺคายนฺาแล(วินฺ�$นฺแล.

อยw สงฺ�ค1ต	 อฏฺ�ฐห	 มาเสห	 นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา,  ยา โลเก 
สเตห	 สต�ตห1 กตา เตนฺ “สต�ตสตาต	 จ,
ปGพื่�เพื่ กตw อGปาทิาย “ทิGต	ยาต	 จ วิGจ�จต1ต	.

ส�งฺค1ต	ใดในฺโลก 

ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ส�ตตสตส�งฺค1ต	” เพื่ราะพื่ระเถระ ๗๐๐ รFปทิำ, 
และเร1ยกวิ-า “ทิGต	ยส�งฺค1ต	” เพื่ราะเทิ1ยบัส�งฺค1ต	ทิ1$ทิำก-อนฺ.

ส�งฺค1ต	นฺ1IทิำอยF- ๘ เด#อนฺจaงฺสำเร>จ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

สา ปนฺายw [34]

ก>แล ส�งฺค1ต	นฺ1Iนฺ�Iนฺ

เยห	 เถเรห	 สงฺ�ค1ตา สงฺ�ค1ต	, เต๑ สGวิ	ส�สGตา
สพื่�พื่กาม1 จ สาฬ�โห จ เรวิโต ข้Gช้�ช้โสภ	โต
ยโส จ สาณฺสม�ภFโต เอเต สทิ�ธ	วิ	หาร	กา
เถรา อานฺนฺ�ทิเถรส�ส ทิ	ฏฺ�ฐปGพื่�พื่า ตถาคตw.

อ�นฺพื่ระเถระเหล-าใดร(อยกรองฺไวิ(แล(วิ บัรรดาพื่ระเถระเหล-านฺ�Iนฺ๒ 
พื่ระเถระทิ1$ปรากฏิ ค#อ พื่ระส�พื่พื่กาม1 พื่ระสาฬหะ พื่ระเรวิตะ พื่ระข้Gช้ช้โสภ	ตะ
พื่ระยสะ และพื่ระสาณฺส�มภFตะ  เหล-านฺ1I เป@นฺส�ทิธ	วิ	หาร	กข้องฺพื่ระอานฺนฺทิเถระ 
เคยเห>นฺพื่ระตถาคต.

๑ ฏิ1กายญฺ�เจวิ โยช้นฺายญฺ�จ เตสFต	 ทิ	ส�สต	 สGกาโร วิ	ภต�ต	วิเสนฺ กโต นฺ อGปสค�ควิเสนฺ. [สงฺ�ค1ต	 เตสG วิ	ส�สGตา]
๒ ฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1 เป@นฺ "เตสG วิ	สสGตา " ๑/๑๗๒. แม(ในฺอรรถโยช้นฺาก>เป@นฺเช้-นฺนฺ1I.
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สGมโนฺ วิาสภคาม1 จ เญย�ยา สทิ�ธ	วิ	หาร	กา
เทิ�วิ อ	เม อนฺGรGทิ�ธส�ส ทิ	ฏฺ�ฐปGพื่�พื่า ตถาคตw.

พื่ระสGมนฺะ และพื่ระวิาสภคาม1 ๒ รFปนฺ1I บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบั
วิ-าเป@นฺส�ทิธ	วิ	หาร	กข้องฺพื่ระอนฺGรGทิธะ (ผู้F()เคยเห>นฺพื่ระตถาคต. 

ทิGต	โย ปนฺ สงฺ�ค1โต เยห	 เถเรห	 สงฺ�คโห,
สพื่�เพื่ปJ ปนฺ�นฺภารา เต กตก	จ�จา อนฺาสวิาต	.

ก>แล พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายผู้F(ทิำส�งฺคายนฺาคร�Iงฺทิ1$ ๒ 
ทิGกๆ รFปเป@นฺผู้F(ปลงฺภาระแล(วิ เสร>จก	จแล(วิ หาอาสวิะม	ได( ด�งฺนฺ1Iแล.

อยw ทิGต	ยสงฺ�ค1ต	.
จบัทิGต	ยส�งฺค1ต	เทิ-านฺ1I.
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เร! องระหว'างทิ#ต	ยตต	ยส�งคายนา
เอวิม	มw ทิGต	ยสงฺ�ค1ตa สงฺ�คาย	ต�วิา เต เถรา 
“อGป�ปช้�ช้	ส�สต	 นฺG โข้ อนฺาคเตปJ สาสนฺส�ส เอวิรFป| อพื่�พื่Gทินฺ�ต	 โอโลกยมานฺา อ	ทิw อทิ�ทิสwสG 
“อ	โต วิส�สสตส�ส อGปร	 อฏฺ�ฐารสเม วิส�เส ปาฏิล	ปGต�เต ธม�มาโสโก นฺาม ราช้า อGป�ปช้�ช้	ต�วิา สกลช้ม�พื่Gทิ1เป รช้�ช้w กาเรส�สต	, 
โส พื่Gทิ�ธสาสเนฺ ปส1ทิ	ต�วิา มหนฺ�ตw ลาภสก�การw ปวิต�ตย	ส�สต	, 
ตโต ต	ต�ถ	ยา ลาภสก�การw ปฏฺ�ฐยมานฺา สาสเนฺ ปพื่�พื่ช้	ต�วิา สกw สกw ทิ	ฏฺ�ฐa ปร	ทิ1เปส�สนฺ�ต	. 
เอวิw สาสเนฺ มหนฺ�ตw อพื่�พื่Gทิw อGป�ปช้�ช้	ส�สต1ต	.
พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายเหล-านฺ�Iนฺ คร�Iนฺส�งฺคายนฺาทิGต	ยส�งฺค1ต	นฺ1Iอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺตรวิจดFวิ-า 
“แม(ในฺอนฺาคตเสนฺ1ยด (เส1Iยนฺหนฺาม) เห>นฺปานฺนฺ1I จ�กเก	ดข้aIนฺแก-พื่ระศัาสนฺาหร#อหนฺอแล?” แล(วิได(เห>นฺเหตGนฺ1Iวิ-า 
“ในฺปnทิ1$ ๑๘ ต-อจาก ๑๐๐ ปnแต-ปnนฺ1Iไป พื่ระราช้าทิรงฺพื่ระนฺามวิ-าพื่ระเจ(าธรรมาโศัก จ�กทิรงฺอGบั�ต	ข้aIนฺในฺพื่ระนฺครปาฏิล1บัGตร 
ครอบัครองฺราช้สมบั�ต	ในฺช้มพื่Fทิวิ1ปทิ�Iงฺส	Iนฺ ทิ(าวิเธอจ�กทิรงฺเล#$อมใสในฺพื่ระพื่Gทิธศัาสนฺา ย�งฺลาภและส�กการะเป@นฺอ�นฺมากให(เป@นฺไป,
ในฺคร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่วิกเด1ยรถ1ยEผู้F(ปรารถนฺาลาภและส�กการะ จ�กบัวิช้ในฺพื่ระศัาสนฺาแล(วิแสดงฺทิ	ฏิฐ	ข้องฺตนฺ. 
เสนฺ1ยดใหญ- จ�กเก	ดข้aIนฺในฺพื่ระศัาสนฺา ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.”

[ต	สสมัหาพรหมัจ�กแก7ความัเส! อมัพระศาสนาในอนาคต]

อถ เตสw เอตทิโหส	 “ก	นฺ�นฺGโข้ มยw, เอตส�มa อพื่�พื่Gเทิ อGป�ปนฺ�เนฺ, สม�มGข้า ภวิ	ส�สาม นฺ ภวิ	ส�สามาต	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่ระเถระเหล-านฺ�Iนฺได(ม1ควิามปร	วิ	ตกด�งฺนฺ1Iวิ-า “เม#$อเสนฺ1ยดนฺ�$นฺเก	ดข้aIนฺแล(วิ พื่วิกเราจ�กทิ�นฺเห>นฺหร#อไม-หนฺอ?” 

อถ สพื่�เพื่วิ ตทิา อต�ตโนฺ อสม�มGข้1ภาวิw ญต�วิา “โก นฺG โข้ ตw อธ	กรณฺw วิFปสเมตGw สมต�โถ ภวิ	ส�สต1ต	 
สกลw มนฺGส�สโลกญฺ�จ ฉักามาวิจรเทิวิโลกญฺ�จ โอโลเกนฺ�ตา นฺ กญฺ�จ	 ทิ	ส�วิา 
พื่�รห�มโลเก ต	ส�สw นฺาม มหาพื่�รห�มานฺw อทิ�ทิสwสG [35] ปร	ต�ตายGกw อGปร	พื่�รห�มโลกFปปต�ต	ยา ภาวิ	ตมค�คw.
ลำด�บันฺ�Iนฺ(พื่ระเถระ)ทิ�Iงฺหมดนฺ�$นฺแล ทิราบัควิามทิ1$ตนฺเป@นฺผู้F(ไม-ทิ�นฺเห>นฺ (เหตGการณฺE) ในฺเวิลานฺ�Iนฺ 
จaงฺค	ดวิ-า “ใครเล-าหนฺอ! จ�กเป@นฺผู้F(สามารถให(อธ	กรณฺEนฺ�Iนฺระงฺ�บัได(” 
แล(วิได(ตรวิจดFมนฺGษุยโลก และเทิวิโลกช้�Iนฺกามาวิจรทิ�Iงฺส	Iนฺ ก>ม	ได(เห>นฺใครๆ  
ได(เห>นฺแต-ทิ(าวิมหาพื่รหมช้#$อต	สสะในฺพื่รหมโลก ผู้F(ม1อายGย�งฺเหล#อนฺ(อย ได(อบัรมมรรคเพื่#$อบั�งฺเก	ดในฺพื่รหมโลกช้�IนฺสFงฺข้aIนฺไป.

ทิ	ส�วิานฺ เนฺสw เอตทิโหส	 “สเจ มยw เอตส�ส พื่�รห�มGโนฺ มนฺGส�สโลเก นฺ	พื่�พื่ต�ตนฺต�ถาย อGส�สาหw กเรย�ยาม, 
อทิ�ธา เอส โมค�คล1พื่�ราห�มณฺส�ส เคเห ปฏิ	สนฺ�ธa คเหส�สต	,  ตโต จ มนฺ�เตห	 ปโลภ	โต นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา ปพื่�พื่ช้	ส�สต	, 
โส เอวิw ปพื่�พื่ช้	ต�วิา สกลw พื่Gทิ�ธวิจนฺw อGค�คเหต�วิา อธ	คตปฏิ	สม�ภ	โทิ หGต�วิา ต	ต�ถ	เย มทิ�ทิ	ต�วิา 
ตw อธ	กรณฺw วิ	นฺ	จ�ฉั	นฺ	ต�วิา สาสนฺw ปค�คณฺ�ห	ส�สต1ต	.
(พื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย)เหล-านฺ�Iนฺ คร�Iนฺเห>นฺแล(วิ จaงฺได(ม1(ควิามดำร	)ด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“ถ(าพื่วิกเราพื่aงฺทิำควิามอGตสาหะ เพื่#$อต(องฺการให(พื่รหมนฺ�$นฺเก	ดในฺมนฺGษุยโลกไซ่ร(, 
(พื่รหม)นฺ�$นฺก>จ�กถ#อปฏิ	สนฺธ	ในฺเร#อนฺข้องฺโมคคล1พื่ราหมณฺEแนฺ-นฺอนฺ, และต-อจากนฺ�Iนฺก>จ�กถFกล-อด(วิยมนฺตEแล(วิออกบัวิช้, 
คร�Iนฺ(ต	สสทิารก)นฺ�Iนฺบัวิช้แล(วิอย-างฺนฺ1I เล-าเร1ยนฺพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEทิ�Iงฺส	Iนฺ เป@นฺผู้F(ได(บัรรลGปฏิ	ส�มภ	ทิา จ�กย$ำย1พื่วิกเด1ยรถ1ยE 
วิ	นฺ	จฉั�ยอธ	กรณฺEนฺ�Iนฺแล(วิ เช้	ดช้Fพื่ระศัาสนฺา.”



หนฺ(า ๕๔ •   เร#$องฺระหวิ-างฺทิGต	ยตต	ยส�งฺคายนฺา • [พื่วิกพื่ระเถระไปเช้	ญต	สสมหาพื่รหมให(มาเก	ดในฺมนฺGษุยโลก]

[พวกพระเถระไปเช	ญต	สสมัหาพรหมัให7มัาเก	ด้ในมัน#ษุยโลีก]

เต พื่�รห�มโลกw คนฺ�ต�วิา ต	ส�สw มหาพื่�รห�มานฺw เอตทิโวิจGw 
“สม�ม มาร	ส อ	โต วิส�สสตส�ส อGปร	 อฏฺ�ฐารสเม วิส�เส  สาสเนฺ มหนฺ�ตw อพื่�พื่Gทิw อGป�ปช้�ช้	ส�สต	, 
มยญฺ�จ สกลw มนฺGส�สโลกw ฉักามาวิจรเทิวิโลกญฺ�จ โอโลกยมานฺา กญฺ�จ	 สาสนฺw ปค�คเหตGw สมต�ถw อทิ	ส�วิา 
พื่�รห�มโลกw วิ	จ	นฺนฺ�ตา ภวินฺ�ตw อทิ�ทิสาม,  
สาธG สป�ปGร	ส มนฺGส�สโลเก นฺ	พื่�พื่ต�ต	ต�วิา ทิสพื่ลส�ส สาสนฺw ปค�คเหตGw ปฏิ	ญฺ�ญw เทิห1ต	.
(พื่ระเถระ)เหล-านฺ�Iนฺไปย�งฺพื่รหมโลก แล(วิได(กล-าวิคำนฺ1Iกะทิ(าวิต	สสมหาพื่รหมวิ-า 
“ดFก-อนฺสหายผู้F(นฺ	รทิGกข้E!  ในฺปnทิ1$ ๑๘ ถ�ดจาก ๑๐๐ ปn แต-ปnนฺ1Iไป เสนฺ1ยดอย-างฺใหญ-จ�กเก	ดข้aIนฺในฺพื่ระศัาสนฺา, 
และพื่วิกเราได(ตรวิจดFมนฺGษุยโลก และเทิวิโลกช้�Iนฺฉักามาวิจรทิ�Iงฺส	Iนฺ ก>ม	ได(เห>นฺใครๆ ผู้F(สามารถ เพื่#$อจะเช้	ดช้Fพื่ระศัาสนฺาได(, 
ค(นฺดFตลอดพื่รหมโลก จaงฺได(พื่บัทิ-านฺผู้F(เจร	ญ,   
ด�งฺพื่วิกข้(าพื่เจ(าข้อโอกาส ทิ-านฺส�ตบัGรGษุ! ข้อทิ-านฺจงฺให(ปฏิ	ญญา (แก-พื่วิกข้(าพื่เจ(า) เพื่#$อเก	ดในฺมนฺGษุยโลก 
แล(วิเช้	ดช้Fพื่ระศัาสนฺาข้องฺทิศัพื่ลเถ	ด.”

[ต	สสมัหาพรหมัร�บปฏ	ญญามัาเก	ด้ในมัน#ษุยโลีก]

เอวิw วิGต�เต, มหาพื่�รห�มา “อหw ก	ร สาสเนฺ อGป�ปนฺ�นฺw อพื่�พื่Gทิw โสเธต�วิา สาสนฺw ปค�คเหตGw สมต�โถ ภวิ	ส�สาม1ต	 
หฏฺ�ฐป�ปหฏฺ�โฐ อGทิค�คGทิค�โค หGต�วิา “สาธFต	 ปฏิ	ส�สGณฺ	ต�วิา ปฏิ	ญฺ�ญw อทิาส	.
เม#$อพื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย กล-าวิเช้	ญอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ, ทิ(าวิมหาพื่รหมจaงฺดำร	วิ-า 
“ได(ย	นฺวิ-า เราจ�กเป@นฺผู้F(สามารถเพื่#$อช้ำระเสนฺ1ยดซ่a$งฺจะเก	ดข้aIนฺในฺพื่ระศัาสนฺา แล(วิเช้	ดช้Fพื่ระศัาสนฺา” ด�งฺนฺ1I 
แล(วิเป@นฺผู้F(หรรษุาร-าเร	งฺบั�นฺเทิ	งฺใจ ได(ให(ปฏิ	ญญาร�บัวิ-า “ด1ละ.”

เถรา พื่�รห�มโลเก ตw กรณฺ1ยw ต1เรต�วิา ปGนฺ ปจ�จาคมaสG.
พื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย พื่	จารณฺาก	จทิ1$ควิรทิำนฺ�Iนฺในฺพื่รหมโลกเสร>จแล(วิ ก>พื่าก�นฺกล�บัมาอ1ก.

[พวกพระเถระลีงทิ�ณฺฑกรรมัแก'พระส	คควะแลีะพระจ�ณฺฑว�ชช�]

เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ ส	ค�ควิต�เถโร จ จณฺ�ฑวิช้�ช้	ต�เถโร จ เทิ�วิปJ นฺวิกา โหนฺ�ต	.
ก>โดยสม�ยนฺ�Iนฺแล พื่ระเถระทิ�Iงฺ ๒ รFป ค#อ พื่ระส	คควิเถระ และพื่ระจ�ณฺฑวิ�ช้ช้1เถระ ย�งฺเป@นฺพื่ระนฺวิกะอยF-.

เต เถรา ทิหรภ	ก�ข้F ต	ปJฏิกธรา ปต�ตปฏิ	สม�ภ	ทิา ข้1ณฺาสวิา โสณฺกส�ส สทิ�ธ	วิ	หาร	กา.
พื่ระเถระเหล-านฺ�Iนฺ เป@นฺภ	กษุGหนฺG-ม ทิรงฺพื่ระไตรปJฎก บัรรลGปฏิ	ส�มภ	ทิา ส	Iนฺอาสวิะแล(วิ เป@นฺส�ทิธ	วิ	หาร	กข้องฺพื่ระโสณฺกะ.

เต ตw อธ	กรณฺw นฺ สม�ปาปGณฺaสG.
พื่ระเถระทิ�Iงฺ ๒ รFปนฺ�Iนฺ ไม-ได(มาร-วิมระงฺ�บัอธ	กรณฺEนฺ�Iนฺ.



เร#$องฺระหวิ-างฺทิGต	ยตต	ยส�งฺคายนฺา • [พื่วิกพื่ระเถระลงฺทิ�ณฺฑกรรมแก-พื่ระส	คควิะและพื่ระจ�ณฺฑวิ�ช้ช้1] • หนฺ(า ๕๕

เถรา “ตGม�เห อาวิGโส อม�หากw อ	มส�มa อธ	กรเณฺ โนฺ สหายกา อหGวิต�ถ, เตนฺ โวิ อ	ทิw ทิณฺ�ฑกม�มw โหตG, 
ต	ส�โส นฺาม มหาพื่�รห�มา [36] โมค�คล1พื่�ราห�มณฺส�ส เคเห ปฏิ	สนฺ�ธa คณฺ�ห	ส�สต	, 
ตw ตGม�หากw เอโก นฺ1หร	ต�วิา ปพื่�พื่าเช้ตG, เอโก พื่Gทิ�ธวิจนฺw อGค�คณฺ�หาเปตFต	 วิต�วิา  
พื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย จaงฺกล-าวิวิ-า “ดFก-อนฺอาวิGโส! พื่วิกทิ-านฺหาได(เป@นฺผู้F(ร-วิมค	ดข้องฺพื่วิกเราในฺอธ	กรณฺEนฺ1Iไม-, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ�ณฺฑกรรมนฺ1Iจงฺม1แก-พื่วิกทิ-านฺ ค#อ ทิ(าวิมหาพื่รหมช้#$อต	สสะ จ�กถ#อปฏิ	สนฺธ	ในฺเร#อนฺข้องฺโมคคล1พื่ราหมณฺE, 
บัรรดาทิ-านฺทิ�Iงฺสองฺ รFปหนฺa$งฺจงฺช้�กนฺำทิ(าวิต	สสมหาพื่รหมนฺ�Iนฺมาบัวิช้, รFปหนฺa$งฺจงฺให(เร1ยนฺพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE” ด�งฺนฺ1I

สพื่�เพื่ปJ ยาวิตายGกw ฐต�วิา 
สพื่�พื่กาม	ป�ปภFตโย เตปJ เถรา มห	ทิ�ธ	กา
อค�ค	ก�ข้นฺ�ธาวิ โลกม�ห	 ช้ล	ต�วิา ปร	นฺ	พื่�พื่Gตา.

ผู้F(เป@นฺพื่ระเถระแม(เหล-านฺ�IนฺทิGกๆ รFป ม1พื่ระส�พื่พื่กาม1เป@นฺต(นฺ เป@นฺผู้F(ม1ฤทิธ	qมาก 
รG-งฺเร#องฺแล(วิในฺโลก ดำรงฺอยF-จนฺตลอดอายGแล(วิก>ปร	นฺ	พื่พื่านฺ 
เหม#อนฺกองฺไฟัลGกโช้ต	ช้-วิงฺ ด�บัไปแล(วิฉัะนฺ�Iนฺ.

ทิGต	ยสงฺ�คหw กต�วิา วิ	โสเธต�วิานฺ สาสนฺw
อนฺาคเตปJ กต�วิานฺ เหตGw สทิ�ธม�มวิGฑ�ฒ	ยา
ข้1ณฺาสวิา วิส	ป�ปต�ตา ปภ	นฺ�นฺปฏิ	สม�ภ	ทิา
อนฺ	จ�จตาวิสw เถรา เตปJ นฺาม อGปาคตา.

พื่ระเถระช้#$อแม(เหล-านฺ�Iนฺ ส	Iนฺอาสวิะแล(วิ ถaงฺควิามเป@นฺผู้F(ช้ำนฺาญ 
แตกฉัานฺในฺปฏิ	ส�มภ	ทิา คร�IนฺทิำทิGต	ยส�งฺคายนฺา ช้ำระพื่ระศัาสนฺาให(หมดจด 
ทิำเหตGเพื่#$อควิามเจร	ญแห-งฺพื่ระส�ทิธรรม แม(ในฺอนฺาคตแล(วิ 
ก>เข้(าถaงฺอำนฺาจแห-งฺควิามเป@นฺผู้F(ไม-เทิ1$ยงฺ.

เอวิw อนฺ	จ�จตw ช้ม�มa ญต�วิา ทิGรภ	สม�ภวิw
ตw ปต�ตGw วิายเม ธ1โร ยw นฺ	จ�จw อมตw ปทินฺ�ต	.

ธ1รช้นฺทิราบัควิามทิ1$ส�งฺข้ารเป@นฺข้องฺไม-เทิ1$ยงฺ เป@นฺข้องฺลามก ก(าวิล-วิงฺได(โดยยาก
อย-างฺนฺ1Iแล(วิ ก>ควิรพื่ากเพื่1ยร เพื่#$อบัรรลGอมตบัทิ ทิ1$เป@นฺบัทิย�$งฺย#นฺ ด�งฺนฺ1Iแล.

เอต�ตาวิตา สพื่�พื่ากาเรนฺ ทิGต	ยสงฺ�ค1ต	วิณฺ�ณฺนฺา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา โหต	.
พื่รรณฺนฺาทิGต	ยส�งฺค1ต	 เป@นฺอ�นฺจบัลงฺแล(วิโดยอาการทิ�Iงฺปวิงฺ ด(วิยลำด�บัคำเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I.



หนฺ(า ๕๖ •   เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา

เร	 มัเร! องตต	ยส�งคายนา

[ต	สสมัหาพรหมัเก	ด้ในมัน#ษุยโลีก]

ต	ส�โสปJ โข้ มหาพื่�รห�มา พื่�รห�มโลกา จวิ	ต�วิา โมค�คล1พื่�ราห�มณฺส�ส เคเห ปฏิ	สนฺ�ธa อค�คเหส	.
แม(ต	สสมหาพื่รหมแล เคล#$อนฺจากพื่รหมโลกแล(วิ ได(ถ#อปฏิ	สนฺธ	 ในฺเร#อนฺข้องฺโมคคล1พื่ราหมณฺE.

ส	ค�ควิต�เถโรปJ ตส�ส ปฏิ	สนฺ�ธ	คหณฺโต ปภFต	 สต�ต วิส�สานฺ	 พื่�ราห�มณฺส�ส เคหw ปJณฺ�ฑาย ปาวิ	ส	.
ฝัzายพื่ระส	คควิเถระ จำเด	มแต-ต	สสมหาพื่รหมนฺ�Iนฺถ#อปฏิ	สนฺธ	 ก>เข้(าไปบั	ณฺฑบัาตย�งฺเร#อนฺข้องฺพื่ราหมณฺE ตลอด ๗ ปn.

เอกทิ	วิสม�ปJ อGฬGงฺ�กมต�ตw วิา ยาคGw กฏิจ�ฉัGมต�ตw วิา ภต�ตw นฺาลต�ถ.
แม(วิ�นฺหนฺa$งฺ ทิ-านฺก>ไม-ได(ข้(าวิต(มส�กวิ-าหนฺa$งฺกระบัวิยหร#อข้(าวิสวิยส�กวิ-าหนฺa$งฺทิ�พื่พื่1.

สต�ตนฺ�นฺw ปนฺ วิส�สานฺw อจ�จเยนฺ เอกทิ	วิสw “อต	จ�ฉัถ ภนฺ�เตต	 วิจนฺมต�ตw อลต�ถ.
ก>โดยล-วิงฺไปถaงฺ ๗ ปn ในฺวิ�นฺหนฺa$งฺทิ-านฺได(เพื่1ยงฺคำพื่Fดวิ-า “นฺ	มนฺตEโปรดข้(างฺหนฺ(าเถ	ด เจ(าข้(า!”

[พราหมัณฺAผู้D7บ	ด้าของต	สสมัหาพรหมัพบพระส	คควเถระ]

ตwทิ	วิสเมวิ พื่�ราห�มโณฺปJ พื่ห	ทิ�ธา ก	ญฺ�จ	 กรณฺ1ยw กต�วิา อาคจ�ฉันฺ�โต ปฏิ	ปเถ เถรw ทิ	ส�วิา 
“โภ ปพื่�พื่ช้	ต อม�หากw เคหw อาคม	ต�ถาต	 อาห.
ในฺวิ�นฺนฺ�$นฺเองฺ แม(พื่ราหมณฺEทิำก	จทิ1$ควิรทิำบัางฺอย-างฺภายนฺอกบั(านฺแล(วิ เด	นฺกล�บัมา ก>พื่บัพื่ระเถระทิ1$ทิางฺสวินฺ 
จaงฺเร1ยนฺถามวิ-า “บัรรพื่ช้	ตผู้F(เจร	ญ! ทิ-านฺได(มาย�งฺเร#อนฺข้องฺกระผู้มแล(วิหร#อ?”

“อาม พื่�ราห�มณฺ อคม	ม�หาต	.
พื่ระเถระ. เออ รFปได(ไปแล(วิ พื่ราหมณฺE!

“อปJ ก	ญฺ�จ	 ลภ	ต�ถาต	.
พื่ราหมณฺE. ทิ-านฺได(อะไรบั(างฺหร#อ?

“อาม พื่�ราห�มณฺ ลภ	ม�หาต	.
พื่ระเถระ. เออ ได( พื่ราหมณฺE!

โส เคหw คนฺ�ต�วิา [37] ปGจ�ฉั	 “อปJ ตส�ส ปพื่�พื่ช้	ตส�ส ก	ญฺ�จ	 อทิต�ถาต	.
(พื่ราหมณฺE)นฺ�Iนฺ ไปถaงฺเร#อนฺแล(วิถามวิ-า “(ใคร)ได(ให(อะไรๆ แก-บัรรพื่ช้	ตนฺ�Iนฺบั(างฺหร#อ?”

“นฺ ก	ญฺ�จ	 อทิม�หาต	.
(พื่วิกช้นฺในฺเร#อนฺตอบั)วิ-า “ไม-ได(ให(อะไรๆ.”



เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • [โมคคล1พื่ราหมณฺEคอยจ�บัมGสาข้องฺพื่ระเถระ] • หนฺ(า ๕๗

[โมัคคลี�พราหมัณฺAคอยจ�บมั#สาของพระเถระ]

พื่�ราห�มโณฺ ทิGต	ยทิ	วิเส ฆ์รทิ�วิาเรเยวิ นฺ	ส1ทิ	 “อช้�ช้ ปพื่�พื่ช้	ตw มGสาวิาเทินฺ นฺ	ค�คเหส�สาม1ต	.
ในฺวิ�นฺทิ1$ ๒ พื่ราหมณฺEนฺ�$งฺอยF-ทิ1$ประตFเร#อนฺนฺ�$นฺเองฺ ด(วิยค	ดวิ-า “วิ�นฺนฺ1I เราจ�กข้-มข้1$บัรรพื่ช้	ตด(วิยการกล-าวิเทิ>จ.”

เถโร ทิGต	ยทิ	วิเส พื่�ราห�มณฺส�ส ฆ์รทิ�วิารw สม�ปต�โต.
ในฺวิ�นฺทิ1$ ๒ พื่ระเถระก>ไปถaงฺประตFเร#อนฺข้องฺพื่ราหมณฺE.

พื่�ราห�มโณฺ เถรw ทิ	ส�วิาวิ เอวิมาห “ตGม�เห ห	ย�โย อม�หากw เคเห ก	ญฺ�จ	 อลทิ�ธาเยวิ ‘ลภ	ม�หาต	 อโวิจGต�ถ, 
วิฏฺ�ฏิต	 นฺGโข้ ตGม�หากw มGสาวิาโทิต	.
พื่ราหมณฺEพื่อเห>นฺพื่ระเถระ ก>พื่Fดอย-างฺนฺ1Iวิ-า “วิานฺนฺ1I ทิ-านฺไม-ได(อะไรๆ ในฺเร#อนฺข้องฺกระผู้มเลย ก>บัอกวิ-า ‘ได(’ 
การกล-าวิเทิ>จควิรแก-ทิ-านฺหร#อหนฺอ?”

เถโร อาห “มยw พื่�ราห�มณฺ ตGม�หากw เคเห สต�ต วิส�สานฺ	 ‘อต	จ�ฉัถาต	 วิจนฺมต�ตม�ปJ อลภ	ต�วิา 
ห	ย�โย ‘อต	จ�ฉัถาต	 วิจนฺมต�ตw ลภ	ม�หา.  อเถตw ปฏิ	สนฺ�ถารw๑ อGปาทิาย เอวิมโวิจGม�หาต	.
พื่ระเถระ พื่Fดวิ-า “พื่ราหมณฺE! ในฺเร#อนฺข้องฺทิ-านฺ ข้(าพื่เจ(าไม-ได(แม(เพื่1ยงฺคำพื่Fดวิ-า ‘นฺ	มนฺตEโปรดข้(างฺหนฺ(าเถ	ด’ ด�งฺนฺ1I ถaงฺ ๗ ปn 
วิานฺนฺ1Iได(เพื่1ยงฺคำพื่Fดวิ-า ‘นฺ	มนฺตEโปรดข้(างฺหนฺ(าเถ	ด’. เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจaงฺได(พื่Fดอย-างฺนฺ1I หมายเอาการปฏิ	ส�นฺถารนฺ�$นฺ.”

[โมัคคลี�พราหมัณฺAเลี! อมัใสในพระเถระ]

พื่�ราห�มโณฺปJ จ	นฺ�เตส	 “อ	เม ปฏิ	สนฺ�ถารมต�ตม�ปJ ลภ	ต�วิา ‘ลภ	ม�หาต	 ปสwสนฺ�ต	. 
อญฺ�ญw ก	ญฺ�จ	 ข้าทินฺ1ยw โภช้นฺ1ยw ลภ	ต�วิา กส�มา นฺ ปสwสนฺ�ต1ต	๒ 
ฝัzายพื่ราหมณฺEค	ดวิ-า “สมณฺะเหล-านฺ1I ได(แม(เพื่1ยงฺการปฏิ	ส�นฺถาร ก>ย�งฺสรรเสร	ญวิ-า ‘ได(’. 
(ถ(า) ได(ข้องฺทิ1$ควิรเค1Iยวิ ควิรบัร	โภคอะไรอย-างฺอ#$นฺแล(วิ ทิำไมจ�กไม-สรรเสร	ญเล-า.”

เอวิw ปส1ทิ	ต�วิา อต�ตโนฺ อต�ถาย ปฏิ	ยาทิ	ตภต�ตโต กฏิจ�ฉัGภ	ก�ข้w ตทิGปJยญฺ�จ พื่�ยญฺ�ช้นฺw ทิาเปต�วิา 
“อ	มw ภ	ก�ข้w สพื่�พื่กาลw ตGม�เห ลภ	ส�สถาต	 อาห.
(พื่ราหมณฺE)เล#$อมใสอย-างฺนฺ1Iแล(วิ จaงฺส�$งฺให(ถวิายภ	กษุาทิ�พื่พื่1หนฺa$งฺ และก�บัข้(าวิทิ1$ควิรแก-ภ	กษุานฺ�Iนฺจากภ�ตทิ1$เข้าจ�ดไวิ(เพื่#$อตนฺ 
แล(วิเร1ยนฺวิ-า “ทิ-านฺจ�กได(ภ	กษุาช้นฺ	ดนฺ1IทิGกๆ เวิลา” ด�งฺนฺ1I.

โส ปGนฺทิ	วิสโต ปภFต	 อGปสงฺ�กมนฺ�ตส�ส เถรส�ส อGปสมw ทิ	ส�วิา ภ	ย�โยโส มต�ตาย ปส1ทิ	ต�วิา 
เถรw นฺ	จ�จกาลw อต�ตโนฺ ฆ์เร ภต�ตวิ	ส�สค�คกรณฺต�ถาย ยาจ	.
จำเด	มแต-วิ�นฺรG-งฺข้aIนฺ พื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺ ได(เห>นฺควิามสงฺบัเร1ยบัร(อยข้องฺพื่ระเถระผู้F(เข้(าไปอยF- ก>ย	$งฺเล#$อมใสข้aIนฺ 
แล(วิข้อร(องฺพื่ระเถระเพื่#$อต(องฺการให(ทิำภ�ตก	จในฺเร#อนฺข้องฺตนฺ ตลอดกาลเป@นฺนฺ	ตยE.

เถโร อธ	วิาเสต�วิา ทิ	วิเส ทิ	วิเส ภต�ตก	จ�จw กต�วิา คจ�ฉันฺ�โต โถกw โถกw พื่Gทิ�ธวิจนฺw กเถต�วิา คจ�ฉัต	.
พื่ระเถระร�บันฺ	มนฺตEแล(วิ ก>ได(ทิำภ�ตก	จทิGกวิ�นฺๆ เม#$อจะกล�บั ก>ได(แสดงฺพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEบั(างฺเล>กนฺ(อย จaงฺกล�บัไป.

๑ โปราณฺโปต�ถเกสG ปฏิ	สณฺ�ฐารนฺ�ต	ปJ ล	ข้	ยต	. 
๒ นฺ ปสwส	ส�สนฺ�ต1ต	.



หนฺ(า ๕๘ •   เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • [พื่ระส	คควิเถระเร	$มสนฺทินฺาปราศัร�ยก�บัต	สสมาณฺพื่]

[พระส	คควเถระเร	 มัสนทินาปราศร�ยก�บต	สสมัาณฺพ]

โสปJ โข้ มาณฺวิโก โสฬสวิส�สGทิ�เทิส	โกเยวิ ต	ณฺ�ณฺw เวิทิานฺw ปารคF อโหส	.
มาณฺพื่แม(นฺ�Iนฺแล ม1อายGได( ๑๖ ปnเทิ-านฺ�Iนฺ ก>ได(ถaงฺฝัb{งฺแห-งฺไตรเพื่ทิ.

พื่�รห�มโลกโต อาคตส�ส สGทิ�ธสต�ตส�ส อาสเนฺ วิา สยเนฺ วิา อญฺ�โญ โกจ	 นฺ	สช้�ช้	ตา วิา นฺ	ปช้�ช้	ตา วิา นฺต�ถ	.
คนฺอ#$นฺใครๆ จะนฺ�$งฺหร#อนฺอนฺบันฺอาสนฺะหร#อทิ1$นฺอนฺข้องฺส�ตวิEผู้F(บัร	สGทิธ	qซ่a$งฺมาจากพื่รหมโลก ย-อมไม-ได(.

โส ยทิา อาจร	ยฆ์รw คจ�ฉัต	,  ตทิาส�ส มญฺ�จปnฐw [38] เสเตนฺ วิต�เถนฺ ปฏิ	จ�ฉัาเทิต�วิา ลค�เคต�วิา ฐเปนฺ�ต	.
เวิลาใด (ต	สสมาณฺพื่)นฺ�Iนฺไปเร#อนฺข้องฺอาจารยE, เวิลานฺ�Iนฺ (พื่วิกคนฺใช้() ก>เอาผู้(าข้าวิคลGมเต1ยงฺและต�$งฺข้องฺเข้าห(อยไวิ(.

เถโร จ	นฺ�เตส	 “สมโยทิานฺ	 มาณฺวิกw ปพื่�พื่าเช้ตGw, จ	รญฺ�จ เม อ	ธาคจ�ฉันฺ�ตส�ส, นฺ จ กาจ	 มาณฺวิเกนฺ สทิ�ธa กถา อGป�ปช้�ช้ต	, 
หนฺ�ทิทิานฺ	 อ	ม	นฺา อGปาเยนฺ ปล�ลงฺ�กw นฺ	ส�สาย อGป�ปช้�ช้	ส�สต1ต	.
พื่ระเถระดำร	วิ-า “บั�ดนฺ1I เป@นฺกาลทิ1$จะให(มาณฺพื่บัวิช้ได(, และเราก>มาทิ1$นฺ1Iนฺานฺแล(วิ, ทิ�Iงฺการพื่Fดจาอะไรๆ ก�บัมาณฺพื่ก>ม	ได(เก	ดข้aIนฺ, 
เอาเถ	ด บั�ดนฺ1I (การพื่Fด) (ก�บัมาณฺพื่นฺ�Iนฺ) จ�กเก	ดข้aIนฺได( เพื่ราะอาศั�ยบั�ลล�งฺกE (ข้องฺเข้า) ด(วิยอGบัายอย-างฺนฺ1I.”

เคหw คนฺ�ต�วิา, ยถา ตส�มa เคเห ฐเปต�วิา มาณฺวิกส�ส ปล�ลงฺ�กw  อญฺ�ญw นฺ ก	ญฺ�จ	 อาสนฺw ทิ	ส�สต	,  ตถา อธ	ฏฺ�ฐาส	.
ทิ-านฺจaงฺไปเร#อนฺ (ข้องฺมาณฺพื่นฺ�Iนฺ) แล(วิ อธ	ษุฐานฺให(อาสนฺะอะไรๆ อย-างฺอ#$นฺในฺเร#อนฺนฺ�Iนฺไม-ปรากฏิ ยกเวิ(นฺแต-บั�ลล�งฺกEข้องฺมาณฺพื่.

พื่�ราห�มณฺส�ส เคหช้โนฺ เถรw ทิ	ส�วิา อญฺ�ญw ก	ญฺ�จ	 อาสนฺw อปส�สนฺ�โต มาณฺวิกส�ส ปล�ลงฺ�กw อต�ถร	ต�วิา เถรส�ส อทิาส	.
คนฺในฺเร#อนฺข้องฺพื่ราหมณฺEเห>นฺพื่ระเถระแล(วิ เม#$อไม-เห>นฺทิ1$นฺ�$งฺอะไรๆ อย-างฺอ#$นฺ ก>ได(ปFลาดบั�ลล�งฺกEข้องฺมาณฺพื่ ถวิายพื่ระเถระ.

นฺ	ส1ทิ	 เถโร ปล�ลงฺ�เก.
พื่ระเถระก>นฺ�$งฺบันฺบั�ลล�งฺกE.

มาณฺวิโกปJ โข้ ตwข้ณฺwเยวิ อาจร	ยฆ์รา อาคม�ม เถรw อต�ตโนฺ ปล�ลงฺ�เก นฺ	ส	นฺ�นฺw ทิ	ส�วิา กGปJโต อนฺต�ตมโนฺ 
“โก มม ปล�ลงฺ�กw สมณฺส�ส ปญฺ�ญาเปส1ต	 อาห.
ฝัzายมาณฺพื่แลก>กล�บัมาจากเร#อนฺข้องฺอาจารยE ในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ เห>นฺพื่ระเถระนฺ�$งฺอยF-บันฺบั�ลล�งฺกEข้องฺตนฺ ก>โกรธ เส1ยใจ จaงฺพื่Fดวิ-า
“ใครให(ปFบั�ลล�งฺกEข้องฺข้(าพื่เจ(าแก-สมณฺะ?”

เถโร ภต�ตก	จ�จw กต�วิา, วิFปสนฺ�เต มาณฺวิกส�ส จณฺ�ฑ	กภาเวิ, เอวิมาห “กa ปนฺ ต�วิw มาณฺวิก ก	ญฺ�จ	 มนฺ�ตw ช้านฺาส1ต	.
พื่ระเถระทิำภ�ตก	จเสร>จแล(วิ เม#$อมาณฺพื่ม1ควิามดGร(ายสงฺบัลงฺแล(วิ จaงฺได(พื่Fดอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ดFก-อนฺมาณฺพื่ ก>ทิ-านฺรF(มนฺตEอะไรๆ บั(างฺหร#อ?”

มาณฺโวิ “โภ ปพื่�พื่ช้	ต, มย	ทิานฺ	 มนฺ�เต อช้านฺนฺ�เต, อญฺ�เญ เก ช้านฺ	ส�สนฺ�ต1ต	 วิต�วิา เถรw ปGจ�ฉั	 “ตGม�เห ปนฺ มนฺ�ตw ช้านฺาถาต	.
มาณฺพื่เร1ยนฺวิ-า “ข้(าแต-บัรรพื่ช้	ตผู้F(เจร	ญ! ในฺเวิลานฺ1I เม#$อกระผู้มไม-รF(มนฺตE, คนฺอ#$นฺใครเล-าจaงฺจ�กรF(ได(” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
ก> (ย(อนฺ) ถามพื่ระเถระวิ-า “ก>ทิ-านฺเล-า รF(มนฺตEหร#อ?”

“ปGจ�ฉั มาณฺวิ, ปGจ�ฉั	ต�วิา สก�กา ช้านฺ	ตGนฺ�ต	.
(พื่ระเถระ พื่Fด)วิ-า “จงฺถามเถ	ด มาณฺพื่, ทิ-านฺถามแล(วิ อาจจะรF(ได(.”
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[ต	สสมัาณฺพถามัปJญหาก�บพระเถระ]

อถโข้ มาณฺโวิ ต1สG เวิเทิสG สนฺ	ฆ์ณฺ�ฑGเกฏฺ�เภสG สาก�ข้รป�ปเภเทิสG อ	ต	หาสปญฺ�จเมสG ยานฺ	 คณฺ�ฐ	ฏฺ�ฐานฺานฺ	, 
เยสw นฺยw เนฺวิ อต�ตนฺา ปส�สต	, นฺาปJส�ส อาจร	โย อทิ�ทิส,  เตสG เถรw ปGจ�ฉั	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล มาณฺพื่ได(ถามพื่ระเถระในฺข้(อทิ1$เป@นฺปม๑ ซ่a$งฺม1อยF-ในฺไตรเพื่ทิพื่ร(อมทิ�Iงฺนฺ	ฆ์�ณฺฑGศัาสตรE๒ เกฏฺ�ภศัาสตรE๓ 
พื่ร(อมทิ�Iงฺอ�กษุรประเภทิม1อ	ต	หาส๔เป@นฺทิ1$ห(า ซ่a$งฺมาณฺพื่เองฺ แม(ทิ�IงฺอาจารยEข้องฺเข้า ก>ไม-เห>นฺนฺ�ยด(วิยตนฺเองฺ.

เถโร ปกต	ยาปJ ต	ณฺ�ณฺw เวิทิานฺw ปารคF,  อ	ทิานฺ	 ปนฺ ปฏิ	สม�ภ	ทิป�ปต�โต, เตนฺส�ส นฺต�ถ	 เตสw ปญฺ�หานฺw วิ	สช้�ช้เนฺ ภาโรต	 
ตาวิเทิวิ เต ปญฺ�เห วิ	สช้�เช้ต�วิา มาณฺวิw อาห 
“มาณฺวิ อหw ตยา พื่หF ปGจ�ฉั	โต, อหม�ปJทิานฺ	 ตw เอกw ปญหw ปGจ�ฉัาม	, [39] พื่�ยากร	ส�สส	 เมต	.
พื่ระเถระ แม(ตามปกต	ก>เป@นฺผู้F(ถaงฺฝัb{งฺแห-งฺไตรเพื่ทิ, และบั�ดนฺ1Iก>ได(บัรรลGปฏิ	ส�มภ	ทิา, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ในฺการแก(ปbญหาเหล-านฺ�Iนฺ จaงฺไม-หนฺ�กสำหร�บัทิ-านฺ,
ด�งฺนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺแก(ปbญหาเหล-านฺ�Iนฺ ในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ แล(วิได(พื่Fดกะมาณฺพื่วิ-า 
“ดFก-อนฺมาณฺพื่ ทิ-านฺถามเรามากพื่อแล(วิ, คราวินฺ1I แม(เราก>จะถามปbญหากะเธอส�กข้(อหนฺa$งฺ, เธอจ�กพื่ยากรณฺEแก-เราไหม?”

“อาม โภ ปพื่�พื่ช้	ต, ปGจ�ฉั, พื่�ยากร	ส�สาม1ต	.
มาณฺพื่เร1ยนฺวิ-า “ข้(าแต-บัรรพื่ช้	ตผู้F(เจร	ญ! ข้อร�บั, จงฺถามเถ	ด, กระผู้มจ�กแก(.”

[พระส	คควเถระถามัปJญหาก�บมัาณฺพ]

เถโร จ	ต�ตยมเก อ	มw ปญฺ�หw ปGจ�ฉั	 “ยส�ส จ	ต�ตw อGป�ปช้�ช้ต	 นฺ นฺ	รGช้�ฌิต	, ตส�ส จ	ต�ตw นฺ	รGช้�ฌิ	ส�สต	 นฺGป�ปช้�ช้	ส�สต	. 
ยส�ส วิา ปนฺ จ	ต�ตw นฺ	รGช้�ฌิ	ส�สต	 นฺGป�ปช้�ช้	ส�สต	, ตส�ส จ	ต�ตw อGป�ปช้�ช้ต	 นฺ นฺ	รGช้�ฌิต1ต	.
พื่ระเถระ จaงฺถามปbญหานฺ1I ในฺจ	ตตยมกวิ-า 
“จ	ตข้องฺบัGคคลใดเก	ดข้aIนฺอยF- ไม-ด�บั, จ	ตข้องฺบัGคคลนฺ�Iนฺ จ�กด�บั ไม-เก	ดข้aIนฺ, 
ก>อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ จ	ตข้องฺบัGคคลใด จ�กด�บั ไม-เก	ดข้aIนฺ, จ	ตข้องฺบัGคคลนฺ�Iนฺ เก	ดข้aIนฺอยF- ไม-ด�บั๕?” ด�งฺนฺ1I.

มาณฺโวิ อGทิ�ธw วิา อโธ วิา หร	ตGw อสก�โกนฺ�โต “ก	นฺ�นฺาม โภ ปพื่�พื่ช้	ต อ	ทินฺ�ต	 อาห.
มาณฺพื่ ไม-สามารถจะกำหนฺด (ข้(อปbญหา) ทิ�Iงฺเบั#Iองฺบันฺหร#อเบั#Iองฺต$ำได( จaงฺเร1ยนฺถามวิ-า 
“ข้(าแต-บัรรพื่ช้	ตผู้F(เจร	ญ! นฺ1Iช้#$อมนฺตEอะไร?”

“พื่Gทิ�ธมนฺ�โต นฺามายw มาณฺวิาต	.
พื่ระเถระ. นฺ1Iช้#$อพื่GทิธมนฺตE มาณฺพื่!

๑ ล1Iล�บัซ่�บัซ่(อนฺ
๒ นฺ	ฆ์�ณฺฑGศัาสตรE วิ-าด(วิยช้#$อส	$งฺข้องฺม1ต(นฺไม(เป@นฺต(นฺ.
๓ เกฏฺ�ภศัาสตรE วิ-าด(วิยก	ร	ยาเป@นฺประโยช้นฺEแก-กวิ1.
๔ อ	ต	หาส ซ่#$อหนฺ�งฺส#อวิ-าด(วิยพื่งฺศัาวิดารย#ดยาวิ ม1ภารตยGทิธเป@นฺต(นฺ อ�นฺกล-าวิประพื่�นฺธEไวิ(แต-กาลก-อนฺ.
๕ อภ	. ยมก. ๓๙/๑.



หนฺ(า ๖๐ •   เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • [พื่ระส	คควิเถระถามปbญหาก�บัมาณฺพื่]

“สก�กา ปนฺายw โภ มย�หม�ปJ ทิาตGนฺ�ต	.
มาณฺพื่. ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ก>ทิ-านฺอาจให(พื่GทิธมนฺตEนฺ1I แก-กระผู้มได(ไหม?

“สก�กา มาณฺวิ อม�เหห	 คห	ตปพื่�พื่ช้�ช้w คณฺ�หนฺ�ตส�ส ทิาตGนฺ�ต	.
พื่ระเถระ. อาจให(แก-บัGคคลผู้F(ถ#อบัรรพื่ช้าอย-างฺทิ1$เราถ#อ มาณฺพื่!

[ต	สสมัาณฺพขออน#ญาตมัารด้าบ	ด้าบวชเพ! อเร�ยนมันตA]

ตโต มาณฺโวิ มาตาปJตโร อGปสงฺ�กม	ต�วิา อาห “อยw ปพื่�พื่ช้	โต พื่Gทิ�ธมนฺ�เต นฺาม ช้านฺาต	, 
นฺ จ อต�ตโนฺ สนฺ�ต	เก อปพื่�พื่ช้	ตส�ส เทิต	, อหw เอตส�ส สนฺ�ต	เก ปพื่�พื่ช้	ต�วิา มนฺ�ตw อGค�คณฺ�ห	ส�สาม1ต	.
ต-อจากนฺ�Iนฺ มาณฺพื่เข้(าไปหามารดาบั	ดาแล(วิพื่Fดวิ-า “บัรรพื่ช้	ตรFปนฺ1I ย-อมรF(พื่GทิธมนฺตE, 
และทิ-านฺก>ไม-ให(แก-ผู้F(ทิ1$ไม-บัวิช้อยF-ในฺสำนฺ�กข้องฺทิ-านฺ, กระผู้มจ�กบัวิช้ในฺสำนฺ�กข้องฺทิ-านฺนฺ�$นฺ แล(วิเร1ยนฺเอามนฺตE.”

อถส�ส มาตาปJตโร “ปพื่�พื่ช้	ต�วิาปJ โนฺ ปGต�โต มนฺ�เต คณฺ�หาตG, คเหต�วิา ปGนฺาคม	ส�สต1ต	 มญฺ�ญมานฺา “คณฺ�ห ปGต�ตาต	 อนฺGช้านฺaสG.
คราวินฺ�Iนฺ มารดาบั	ดาข้องฺเข้า สำค�ญอยF-วิ-า “ลFกข้องฺเราแม(บัวิช้แล(วิ จงฺเร1ยนฺมนฺตEเถ	ด, คร�Iนฺเร1ยนฺแล(วิ ก>จ�กกล�บัมาบั(านฺอ1ก” ด�งฺนฺ1I
จaงฺอนฺGญาตวิ-า “จงฺเร1ยนฺเถ	ด ลFก!”

เถโร ทิารกw ปพื่�พื่าเช้ต�วิา ทิ�วิต�ตaสาการกม�มฏฺ�ฐานฺw ตาวิ อาจ	ก�ข้	.
พื่ระเถระ บัอกกรรมฐานฺ ค#ออาการ ๓๒ ก-อนฺแล(วิให(เด>กบัรรพื่ช้า.

โส ตต�ถ ปร	กม�มw กโรนฺ�โต นฺจ	รส�เสวิ โสตาปต�ต	ผู้เล ปต	ฏฺ�ฐาส	.
(ต	สสสามเณฺร)นฺ�Iนฺ ทิำบัร	กรรมในฺกรรมฐานฺนฺ�IนฺอยF- ต-อกาลไม-นฺานฺนฺ�ก ก>ดำรงฺอยF-ในฺโสดาปbตต	ผู้ล.

[พระเถระส'งสามัเณฺรต	สสะไปย�งสำน�กพระจ�ณฺฑว�ชช�เถระ]

ตโต เถโร จ	นฺ�เตส	 “สามเณฺโร โสตาปต�ต	ผู้เล ปต	ฏฺ�ฐ	โต, อภพื่�โพื่ทิานฺ	 สาสนฺโต นฺ	วิต�ต	ตGw, 
สเจ ปนฺส�สาหw กม�มฏฺ�ฐานฺw วิฑ�เฒต�วิา กเถย�ยw, อรหต�ตw ปาปGเณฺย�ย, อป�โปส�สGก�โก ภเวิย�ย พื่Gทิ�ธวิจนฺw คเหตGw๑, 
สมโยทิานฺ	 นฺw จณฺ�ฑวิช้�ช้	ต�เถรส�ส สนฺ�ต	กw เปเสตGนฺ�ต	.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระเถระดำร	วิ-า “สามเณฺร ดำรงฺอยF-ในฺโสดาปbตต	ผู้ลแล(วิ, บั�ดนฺ1I เธอไม-ควิรจะเคล#$อนฺจากพื่ระศัาสนฺา, 
ก>ถ(าเราจะสอนฺกรรมฐานฺแก-เธอให(ย	$งฺข้aIนฺไป, (เธอ)ก>จะพื่aงฺบัรรลGเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE จะพื่aงฺเป@นฺผู้F(ม1ควิามข้วินฺข้วิายนฺ(อย 
เพื่#$อจะเร1ยนฺพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE, บั�ดนฺ1I ก>เป@นฺเวิลาทิ1$จะส-งฺเธอไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระจ�ณฺฑวิ�ช้ช้1เถระ.”

ตโต นฺw อาห “เอห	 ต�วิw สามเณฺร, เถรส�ส สนฺ�ต	กw คนฺ�ต�วิา พื่Gทิ�ธวิจนฺw [40] อGค�คณฺ�ห, มม วิจเนฺนฺ อาโรค�ยw ปGจ�ฉั,  
เอวิญฺ�จ วิเทิห	 ‘อGปช้�ฌิาโย มw ภนฺ�เต ตGม�หากw สนฺ�ต	กw ปห	ณฺ1ต	,  
‘โก นฺาม เต อGปช้�ฌิาโยต	 จ วิGต�เต, ‘ส	ค�ควิต�เถโร นฺาม ภนฺ�เตต	 วิเทิย�ยาส	’, 
‘อหw โก นฺามาต	 วิGต�เต, เอวิw วิเทิย�ยาส	 ‘มม อGปช้�ฌิาโย ภนฺ�เต ตGม�หากw นฺามw ช้านฺาต1ต	.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระเถระ ก>พื่Fดกะสามเณฺรนฺ�Iนฺวิ-า 
“มาเถ	ด สามเณฺร!, เธอจงฺไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระเถระ เร1ยนฺเอาพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEเถ	ด, จงฺถามถaงฺควิามไม-ม1โรคตามคำส�$งฺข้องฺเรา, 

๑ อGค�คห	ตwG.
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และจงฺเร1ยนฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า “พื่ระอGปbช้ฌิายะ (ข้องฺกระผู้ม) ส-งฺกระผู้มมาย�งฺสำนฺ�กข้องฺใต(เทิ(า ข้อร�บั! , 
เม#$อทิ-านฺถามวิ-า ‘พื่ระอGปbช้ฌิายะข้องฺเธอช้#$ออะไร?,’ พื่aงฺเร1ยนฺวิ-า ‘ช้#$อพื่ระส	คควิะข้อร�บั!’, 
เม#$อทิ-านฺถามวิ-า ‘ข้(าพื่เจ(าช้#$ออะไร?’, พื่aงฺเร1ยนฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘พื่ระอGปbช้ฌิายะข้องฺกระผู้ม รF(จ�กช้#$อข้องฺใต(เทิ(า ข้อร�บั!’”

[สามัเณฺรต	สสะไปอยD'ในสำน�กของพระจ�ณฺฑว�ชช�เถระ]

“เอวิw ภนฺ�เตต	 โข้ ต	ส�โส สามเณฺโร เถรw อภ	วิาเทิต�วิา ปทิก�ข้	ณฺw กต�วิา 
อนฺGปGพื่�เพื่นฺ จณฺ�ฑวิช้�ช้	ต�เถรส�ส สนฺ�ต	กw คนฺ�ต�วิา วินฺ�ทิ	ต�วิา เอกมนฺ�ตw อฏฺ�ฐาส	.
สามเณฺรต	สสะ ร�บัวิ-า “ด1ละ ข้อร�บั!” แล(วิกราบัไหวิ(ทิำประทิ�กษุ	ณฺพื่ระเถระแล(วิ 
เด	นฺทิางฺไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระจ�ณฺฑวิ�ช้ช้1เถระ โดยลำด�บั ไหวิ(แล(วิ ได(ย#นฺอยF- ณฺ ส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺ.

เถโร “สามเณฺร กGโต อาคโตส1ต	 อาห.
พื่ระเถระ ถามวิ-า “สามเณฺร! เธอมาจากไหนฺ?”

“อGปช้�ฌิาโย มw ภนฺ�เต ตGม�หากw สนฺ�ต	กw ปห	ณฺ1ต	.
สามเณฺร. พื่ระอGปbช้ฌิายะส-งฺกระผู้มมาย�งฺสำนฺ�กข้องฺใต(เทิ(า ข้อร�บั!

“โก นฺาม เต อGปช้�ฌิาโยต	.
พื่ระเถระ พื่ระอGปbช้ฌิายะข้องฺเธอ ช้#$ออะไร?

“ส	ค�ควิต�เถโร นฺาม ภนฺ�เตต	.
สามเณฺร. ช้#$อพื่ระส	คควิเถระ ข้อร�บั!

“อหw โก นฺามาต	.
พื่ระเถระ. ข้(าพื่เจ(าช้#$ออะไร?

“มม อGปช้�ฌิาโย ภนฺ�เต ตGม�หากw นฺามw ช้านฺาต1ต	.
สามเณฺร. พื่ระอGปbช้ฌิายะข้องฺกระผู้มรF(จ�กช้#$อข้องฺใต(เทิ(า ข้อร�บั!

“ปต�ตจ1วิรwทิานฺ	 ปฏิ	สาเมห1ต	.
พื่ระเถระ. จงฺเก>บับัาตรและจ1วิรเส1ย ในฺบั�ดนฺ1Iเถ	ด.

“สาธG ภนฺ�เตต	.
สามเณฺร. ด1ละ ข้อร�บั!

[สามัเณฺรต	สสะปฏ	บ�ต	ก	จว�ตรตามัระเบ�ยบพระว	น�ย]

สามเณฺโร ปต�ตจ1วิรw ปฏิ	สาเมต�วิา ปGนฺทิ	วิเส ปร	เวิณฺw สม�มช้�ช้	ต�วิา อGทิกทินฺ�ตโปณฺw อGปฏฺ�ฐาเปส	.
สามเณฺร เก>บับัาตรและจ1วิรแล(วิ ในฺวิ�นฺรG-งฺข้aIนฺ ก>ปbดกวิาดบัร	เวิณฺแล(วิเข้(าไปต�IงฺนฺIำฉั�นฺและไม(ช้ำระฟัbนฺไวิ(.



หนฺ(า ๖๒ •   เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • [สามเณฺรต	สสะปฏิ	บั�ต	ก	จวิ�ตรตามระเบั1ยบัพื่ระวิ	นฺ�ย]

เถโร สม�มช้�ช้นฺฏฺ�ฐานฺw ปGนฺ สม�มช้�ช้	, ตw อGทิกw ฉัฑ�เฑต�วิา อญฺ�ญw อGทิกw อาหร	, 
ตญฺ�จ ทินฺ�ตกฏฺ�ฐw อปเนฺต�วิา อญฺ�ญw ทินฺ�ตกฏฺ�ฐw คณฺ�ห	.
พื่ระเถระปbดกวิาดสถานฺทิ1$ทิ1$สามเณฺรกวิาด ซ่Iำอ1ก, เทินฺIำนฺ�Iนฺทิ	Iงฺแล(วิ นฺำนฺIำอ#$นฺมาไวิ(, 
และนฺำไม(ช้ำระฟัbนฺนฺ�Iนฺออกไปเส1ย แล(วิถ#อเอาไม(ช้ำระฟัbนฺอ#$นฺ.

เอวิw สต�ต ทิ	วิสานฺ	 กต�วิา สต�ตเม ทิ	วิเส ปGนฺ ปGจ�ฉั	.
พื่ระเถระทิำอยF-อย-างฺนฺ1Iถaงฺ ๗ วิ�นฺ ในฺวิ�นฺทิ1$ ๗ ถaงฺถาม (สามเณฺร) ซ่Iำอ1ก.

สามเณฺโร ปGนฺปJ ปGพื่�เพื่ กถ	ตสทิ	สเมวิ กเถส	.
สามเณฺรก>เร1ยนฺทิ-านฺซ่Iำอ1ก เช้-นฺก�บัทิ1$กล-าวิมาแล(วิในฺก-อนฺนฺ�Iนฺแล.

[พระจ�ณฺฑว�ชช�เถระให7สามัเณฺรต	สสะเร�ยนพระพ#ทิธพจนA]

เถโร “สGวิโจ วิตายw พื่�ราห�มโณฺต	 สญฺ�ช้านฺ	ต�วิา “ก	มต�ถw อาคโตส1ต	 อาห.
พื่ระเถระ รF(ได(ด1วิ-า “พื่ราหมณฺEคนฺนฺ1I เป@นฺผู้F(วิ-างฺ-ายหนฺอ” จaงฺถามวิ-า “เธอมาเพื่#$อประสงฺคEอะไร?”

“พื่Gทิ�ธวิจนฺw อGค�คณฺ�หณฺต�ถาย ภนฺ�เตต	.
สามเณฺรเร1ยนฺวิ-า “เพื่#$อประสงฺคEจะเร1ยนฺพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE ข้อร�บั!”

เถโร “อGค�คณฺ�หทิานฺ	 สามเณฺราต	 วิต�วิา ปGนฺทิ	วิสโต ปภFต	 พื่Gทิ�ธวิจนฺw ปฏฺ�ฐเปส	.
พื่ระเถระส�$งฺวิ-า “เธอจงฺเร1ยนฺในฺบั�ดนฺ1Iเถ	ด สามเณฺร!” จaงฺเร	$มให(เร1ยนฺพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE ต�Iงฺแต-วิ�นฺรG-งฺข้aIนฺไป.

[สามัเณฺรต	สสะเร�ยนพระพ#ทิธพจนAพร7อมัทิ�Lงอรรถกถา]

ต	ส�โส สามเณฺโรวิ หGต�วิา ฐเปต�วิา วิ	นฺยปJฏิกw สพื่�พื่w พื่Gทิ�ธวิจนฺw อGค�คณฺ�ห	 สทิ�ธa อฏฺ�ฐกถาย.
ต	สสะ ทิ�Iงฺทิ1$ย�งฺเป@นฺสามเณฺรเทิ1ยวิ เร1ยนฺเอาพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEทิ�Iงฺหมด พื่ร(อมทิ�Iงฺอรรถกถา เวิ(นฺพื่ระวิ	นฺ�ยปJฎก.

อGปสม�ปนฺ�นฺกาเล ปนฺ [41] อวิส�ส	โกวิ สมาโนฺ ต	ปJฏิกธโร อโหส	.
ก>ในฺเวิลาอGปสมบัทิแล(วิ ย�งฺไม-ได(พื่รรษุาเลย ได(เป@นฺต	ปJฎกธร (ผู้F(ทิรงฺไตรปJฎก).

อาจร	ยFปช้�ฌิายา โมค�คล1ปGต�ตต	ส�สต�เถรส�ส หต�เถ สกลw พื่Gทิ�ธวิจนฺw ปต	ฏฺ�ฐาเปต�วิา ยาวิตายGกw ฐต�วิา ปร	นฺ	พื่�พื่ายaสG.
พื่ระอาจารยEและพื่ระอGปbช้ฌิายะ มอบัพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEทิ�Iงฺส	Iนฺไวิ(ในฺม#อข้องฺพื่ระโมคคล1บัGตรต	สสเถระแล(วิ 
ดำรงฺอยF-ตราบัเทิ-าอายG ก>ปร	นฺ	พื่พื่านฺ.

โมค�คล1ปGต�ตต	ส�สต�เถโรปJ อปเรนฺ สมเยนฺ กม�มฏฺ�ฐานฺw วิฑ�เฒต�วิา อรหต�ตw ปต�โต พื่หFนฺw ธม�มวิ	นฺยw วิาเจส	.
ฝัzายพื่ระโมคคล1บัGตรต	สสเถระ เจร	ญกรรมฐานฺแล(วิบัรรลGพื่ระอรห�ต ในฺสม�ยต-อมา 
บัอกสอนฺพื่ระธรรมและพื่ระวิ	นฺ�ยแก-ภ	กษุGเป@นฺอ�นฺมาก.



เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • [พื่ระราช้ประวิ�ต	ข้องฺพื่ระเจ(าอโศักมหาราช้] • หนฺ(า ๖๓

[พระราชประว�ต	ของพระเจ7าอโศกมัหาราช]

เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ พื่	นฺ�ทิGสารส�ส เอกสตw ปGต�ตา อเหสGw.
ก>โดยสม�ยนฺ�Iนฺแล พื่ระเจ(าพื่	นฺทิGสารม1พื่ระราช้โอรส ๑๐๑ พื่ระองฺคE.

เต สพื่�เพื่ อโสโก อต�ตนฺา สทิ�ธa เอกมาต	กw ต	ส�สกGมารw ฐเปต�วิา ฆ์าเตส	.
พื่ระเจ(าอโศัก ทิรงฺส�$งฺให(สำเร>จโทิษุพื่ระราช้โอรสเหล-านฺ�Iนฺเส1ยทิ�Iงฺหมด 
ยกไวิ(แต-เจ(าต	สสกGมาร ผู้F(ร-วิมพื่ระมารดาเด1ยวิก�นฺก�บัพื่ระองฺคE.

ฆ์าเตนฺ�โต จต�ตาร	 วิส�สานฺ	 อนฺภ	ส	ต�โต วิ รช้�ช้w กาเรต�วิา  จตGนฺ�นฺw วิส�สานฺw อจ�จเยนฺ 
ตถาคตส�ส ปร	นฺ	พื่�พื่านฺโต ทิ�วิ	นฺ�นฺw วิส�สสตานฺw อGปร	 อฏฺ�ฐารสเม วิส�เส สกลช้ม�พื่Gทิ1เป เอกรช้�ช้าภ	เสกw ปาปGณฺ	.
ทิ(าวิเธอเม#$อส�$งฺให(สำเร>จโทิษุ ย�งฺม	ได(ทิรงฺอภ	เษุกเลย ครองฺราช้ยEอยF-ถaงฺ ๔ ปn  ต-อล-วิงฺไปได( ๔ ปn 
ในฺปnทิ1$ ๑๘ ถ�ดจาก ๒๐๐ ปn แต-ปnปร	นฺ	พื่พื่านฺข้องฺพื่ระตถาคตมา จaงฺทิรงฺถaงฺการอภ	เษุกเป@นฺเอกราช้ ในฺช้มพื่Fทิวิ1ปทิ�Iงฺส	Iนฺ.

[พระราชอำนาจแผู้'ไปเบ!Lองบนเบ!Lองต ำประมัาณฺ ๑ โยชนA]

อภ	เสกานฺGภาเวินฺ จส�ส อ	มา ราช้	ทิ�ธ	โย อาคตา.
ก>ด(วิยอานฺGภาพื่แห-งฺการทิรงฺอภ	เษุกข้องฺทิ(าวิเธอ พื่ระราฃฤทิธ	qทิ�Iงฺหลายเหล-านฺ1I ได(มาแล(วิ.

มหาปฐวิ	ยา เหฏฺ�ฐา โยช้นฺป�ปมาเณฺ อาณฺา ปวิต�ตต	, ตถา อGปร	 อากาเส.
พื่ระราช้อำนฺาจแผู้-ไปภายใต(มหาปฐพื่1ประมาณฺหนฺa$งฺโยช้นฺE, ในฺอากาศัเบั#Iองฺบันฺ ก>เหม#อนฺก�นฺ.

อโนฺต�ตต�ตทิหโต๑ อฏฺ�ฐห	 กาเช้ห	 โสฬส ปานฺ1ยฆ์เฏิ ทิ	วิเส ทิ	วิเส เทิวิตา อาหรนฺ�ต	, 
ยโต สาสเนฺ อGป�ปนฺ�นฺสทิ�โธ หGต�วิา อฏฺ�ฐ ฆ์เฏิ ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ส�ส อทิาส	.
พื่ระราช้า ทิรงฺม1พื่ระศัร�ทิธาเก	ดแล(วิในฺพื่ระศัาสนฺา ได(ทิรงฺ (แบั-งฺ) นฺIำ ๘ หม(อ จากนฺIำด#$ม ๑๖ หม(อ 
ทิ1$พื่วิกเทิวิดานฺำมาจากสระอโนฺดาดวิ�นฺละ ๘ หาบั ถวิายแก-พื่ระภ	กษุGสงฺฆ์E.

เทิ�วิ ฆ์เฏิ สฏฺ�ฐ	มต�ตานฺw ต	ปJฏิกธรานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw.  เทิ�วิ ฆ์เฏิ อค�คมเหส	ยา อสนฺ�ธ	ม	ต�ตาย.
เทิ�วิ ฆ์เฏิ โสฬสนฺ�นฺw นฺาฏิก	ต�ถ1สหส�สานฺw. เทิ�วิ ฆ์เฏิ อต�ตนฺา ปร	ภGญฺ�ช้	.
ถวิายแก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ผู้F(ทิรงฺพื่ระไตรปJฎกประมาณฺ ๖๐ รFป (วิ�นฺละ) ๒ หม(อ,
พื่ระราช้ทิานฺแก-พื่ระนฺางฺอส�นฺธ	ม	ตตา ผู้F(เป@นฺพื่ระอ�ครมเหส1 (วิ�นฺละ) ๒ หม(อ,
พื่ระราช้ทิานฺแก-เหล-าสตร1นฺ�กฟัrอนฺ ๑๖,๐๐๐ พื่�นฺนฺางฺ (วิ�นฺละ) ๒ หม(อ,
ทิรงฺใช้(สอยด(วิยพื่ระองฺคEเองฺ (วิ�นฺละ) ๒ หม(อ.

๑ อโนฺตต�ต-



หนฺ(า ๖๔ •   เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • [พื่ระราช้อำนฺาจแผู้-ไปเบั#Iองฺบันฺเบั#Iองฺต$ำประมาณฺ ๑ โยช้นฺE]

เทิวิตาเอวิ, ห	มวินฺ�เต นฺาคลตาทินฺ�ตกฏฺ�ฐนฺ�นฺาม อต�ถ	 ส	นฺ	ทิ�ธw มGทิGกw รสวินฺ�ตw, ตw ทิ	วิเส ทิ	วิเส อาหรนฺ�ต	, 
เยนฺ รญฺ�โญ จ มเหส	ยา จ โสฬสนฺ�นฺญฺ�จ นฺาฏิก	ต�ถ1สหส�สานฺw สฏฺ�ฐ	มต�ตานฺญฺ�จ ภ	ก�ข้Gสหส�สานฺw เทิวิส	กw ทินฺ�ตโปณฺก	จ�จw นฺ	ป�ปช้�ช้ต	.
ก	จค#อการช้ำระพื่ระทินฺตEและการช้ำระฟัbนฺทิGกๆ วิ�นฺ ข้องฺพื่ระราช้า พื่ระมเหส1 ข้องฺเหล-าสตร1นฺ�กฟัrอนฺ ๑๖,๐๐๐ นฺางฺ 
และข้องฺภ	กษุGประมาณฺ ๖๐,๐๐๐ รFป ย-อมสำเร>จได(ด(วิยไม(ช้ำระฟัbนฺช้#$อนฺาคลดา อ�นฺสนฺ	ทิอ-อนฺนฺG-มม1รส 
ซ่a$งฺม1อยF-ในฺปzาห	มพื่านฺตEทิ1$เทิวิดาทิ�Iงฺหลายนฺ�$นฺเองฺนฺำมาถวิายทิGกๆ วิ�นฺ.

เทิวิส	กเมวิ จส�ส เทิวิตา อคทิามลกw อคทิหร1ตกw สGวิณฺ�ณฺวิณฺ�ณฺญฺ�จ [42] คนฺ�ธรสสม�ปนฺ�นฺw อม�พื่ปก�กw อาหรนฺ�ต	.
อนฺa$งฺ เทิวิดาทิ�Iงฺหลาย นฺำมะข้ามปrอมทิ1$เป@นฺพื่ระโอสถ สมอทิ1$เป@นฺพื่ระโอสถ 
และมะม-วิงฺสGกทิ1$ม1ส1เหม#อนฺทิองฺ ซ่a$งฺสมบัFรณฺEด(วิยกล	$นฺและรส มาถวิายแด-พื่ระราช้าพื่ระองฺคEนฺ�IนฺทิGกๆ วิ�นฺเหม#อนฺก�นฺ.

ตถา ฉันฺ�ทินฺ�ตทิหโต ปญฺ�จวิณฺ�ณฺw นฺ	วิาสนฺปารGปนฺw  ปnตกวิณฺ�ณฺw หต�ถปGญฺ�ฉันฺปฏิกw ทิ	พื่�พื่ญฺ�จ ปานฺกw อาหรนฺ�ต	.
ย�งฺได(นฺำพื่ระภFษุาทิรงฺ พื่ระภFษุาห-ม ม1 ๕ ส1  ผู้(าเช้>ดพื่ระห�ตถEทิ1$ม1ส1เหล#องฺ และนฺIำทิ	พื่ยปานฺะจากสระฉั�ทิทิ�นฺตE มาถวิายทิGกวิ�นฺ
เหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺ.

เทิวิส	กเมวิ ปนฺส�ส ส1สนฺหานฺคนฺ�ธw อนฺGเลปนฺคนฺ�ธw ปารGปนฺต�ถาย อสGต�ตมย	กw สGมนฺปGป�ผู้ปฏิw มหารหญฺ�จ อญฺ�ช้นฺw นฺาคภวินฺโต 
นฺาคราช้าโนฺ อาหรนฺ�ต	.
ส-วินฺพื่ญานฺาคทิ�Iงฺหลายก>นฺำเคร#$องฺพื่ระสGคนฺธEสำหร�บัสนฺานฺพื่ระเศั1ยร พื่ระสGคนฺธEสำหร�บัไล(พื่ระวิรกาย 
ผู้(าม1ส1คล(ายดอกมะล	 ทิ1$ม	ได(ทิอด(วิยด(าย เพื่#$อเป@นฺพื่ระภFษุาห-ม และยาหยอดพื่ระเนฺตรทิ1$ม1ค-ามาก จากนฺาคพื่	ภพื่ 
มาถวิายแด-พื่ระราช้าพื่ระองฺคEนฺ�IนฺทิGกๆ วิ�นฺเช้-นฺก�นฺ.

ฉัทิ�ทินฺ�ตทิเหวิ อGฏฺ�ฐ	ตส�ส สาล	โนฺ นฺวิ วิาหสหส�สานฺ	 ทิ	วิเส ทิ	วิเส สGวิกา อาหรนฺ�ต	.
นฺกแข้กเต(าทิ�Iงฺหลาย ก>คาบัข้(าวิสาล1เก(าพื่�นฺเกวิ1ยนฺทิ1$เก	ดเองฺ ในฺสระฉั�ทิทิ�นฺตEนฺ�$นฺแล มาถวิายทิGกๆ วิ�นฺ.

มFส	กา นฺ	ต�ถGสกเณฺ กโรนฺ�ต	.
หนฺFทิ�Iงฺหลาย ก>เกล>ดข้(าวิเหล-านฺ�Iนฺ ให(หมดแกลบัและรำ.

เอโกปJ ข้ณฺ�ฑตณฺ�ฑGโล นฺ โหต	.
ข้(าวิสารทิ1$ห�กแม(เมล>ดเด1ยวิก>ไม-ม1.

รญฺ�โญ สพื่�พื่ฏฺ�ฐาเนฺสG อยเมวิ ตณฺ�ฑGโล ปร	โภคw คจ�ฉัต	.
ข้(าวิสารนฺ1Iแล ถaงฺควิามเป@นฺพื่ระกระยาหารเสวิยแห-งฺพื่ระราช้า ในฺทิ1$ทิGกสถานฺ.

มธGมก�ข้	กา มธGw กโรนฺ�ต	.
ต�วิผู้aIงฺทิ�Iงฺหลาย ก>ทิำนฺIำผู้aIงฺ.

กม�มารสาลาสG อจ�ฉัา กฏฺ�ฐw ปหรนฺ�ต	.
พื่วิกหม1 ก>ผู้-าฟั~นฺทิ1$โรงฺคร�วิ.

กรวิ	กสกGณฺา อาคนฺ�ต�วิา มธGรส�สรw วิ	กFช้นฺ�ตา รญฺ�โญ พื่ล	กม�มw กโรนฺ�ต	.
พื่วิกนฺกกรเวิกก>บั	นฺมาร(องฺส-งฺเส1ยงฺอย-างฺไพื่เราะ ทิำพื่ล1กรรมถวิายแด-พื่ระราช้า.
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[พระเจ7าอโศกร�บส� งพญากาฬนาคเนรมั	ตพระพ#ทิธรDปให7ด้D]

อ	มาห	 อ	ทิ�ธ1ห	 สมนฺ�นฺาคโต ราช้า เอกทิ	วิสw สGวิณฺ�ณฺสงฺ�ข้ล	กพื่นฺ�ธนฺw๑ เปเสต�วิา 
จตGนฺ�นฺw พื่Gทิ�ธานฺw อธ	คตรFปทิส�สนฺw กป�ปายGกw กาฬนฺาคราช้านฺw อานฺย	ต�วิา เสตจ�ฉัต�ตส�ส เหฏฺ�ฐา มหารเห ปล�ลงฺ�เก นฺ	ส1ทิาเปต�วิา 
อเนฺกสตวิณฺ�เณฺห	 ช้ลช้ถลช้ปGป�เผู้ห	 จ สGวิณฺ�ณฺปGป�เผู้ห	 จ ปFช้w กต�วิา 
สพื่�พื่าลงฺ�การปฏิ	มณฺ�ฑ	เตห	 จ โสฬสนฺาฏิก	ต�ถ1สหส�เสห	 สมนฺ�ตโต ปร	ก�ข้	ปJต�วิา 
“อนฺนฺ�ตญาณฺส�ส ตาวิ เม สทิ�ธม�มวิรจก�กป�ปวิต�ต	โนฺ สม�มาสม�พื่Gทิ�ธส�ส รFป| อ	เมสw อก�ข้1นฺw อาปาถw กโรห1ต	 วิต�วิา 
เตนฺ นฺ	ม�ม	ตw สกลสร1รวิ	ป�ปก	ณฺ�ณฺปGญฺ�ญป�ปภาวินฺ	พื่�พื่ต�ตาส1ต�ยานฺGพื่�ยญฺ�ช้นฺปฏิ	มณฺ�ฑ	ตทิ�วิต�ตaสมหาปGร	สลก�ข้ณฺสส�ส	ร	กตาย 
วิ	กส	ตกมลGป�ปลปGณฺ�ฑร1กปฏิ	มณฺ�ฑ	ตม	วิ 
สล	ลตลw ตาราคณฺรwส	ช้าลวิ	สร[43]วิ	ป�ผู้Gร	ตโสภาสมGช้�ช้ล	ตม	วิ 
คคณฺตลw นฺ1ลปnตโลห	ตาทิ	เภทิวิ	จ	ต�รวิณฺ�ณฺรwส	วิ	นฺทิ�ธพื่�ยามป�ปภาปร	ก�เข้ปวิ	ลาส	ตาย สช้�ฌิป�ปภานฺGราคอ	นฺ�ทิธนฺGวิ	ช้�ช้Gลตาปร	ก�ข้	ต�ตม	วิ
กนฺกค	ร	ส	ข้รw นฺานฺาวิ	ราควิ	มลเกตGมาลาสมGช้�ช้ล	ตจารGมต�ถกโสภw นฺยนฺรสายนฺม	วิ 
พื่�รห�มเทิวิมนฺGช้นฺาคยก�ข้คณฺานฺw พื่Gทิ�ธรFป| ปส�สนฺ�โต สต�ต ทิ	วิสานฺ	 อก�ข้	ปFช้w นฺาม อกาส	.
พื่ระราช้าผู้F(ทิรงฺประกอบัแล(วิด(วิยฤทิธ	qเหล-านฺ1I 
วิ�นฺหนฺa$งฺ ทิรงฺใช้(ส�งฺข้ล	กพื่�นฺธE อ�นฺกระทิำด(วิยทิองฺ ให(นฺำพื่ญานฺาคนฺามวิ-ากาฬะ ม1อายGตลอดก�ปหนฺa$งฺ 
ผู้F(ได(พื่บัเห>นฺพื่ระรFปข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺ ๔ พื่ระองฺคE เช้	ญให(ข้นฺดเหนฺ#อบั�ลล�งฺกE อ�นฺควิรค-ามาก ภายใต(เศัวิตฉั�ตร 
ทิรงฺกระทิำการบัFช้า ด(วิยดอกไม(ทิ�Iงฺทิ1$เก	ดในฺนฺIำ ทิ�Iงฺทิ1$เก	ดบันฺบัก หลายร(อยพื่รรณฺและด(วิยสGวิรรณฺบัGปผู้า 
ทิรงฺแวิดล(อมด(วิยนฺางฺฟัrอนฺ ๑๖,๐๐๐ ผู้F(ประด�บัแล(วิด(วิยอล�งฺการทิ�Iงฺปวิงฺโดยรอบั 
ตร�สวิ-า “เช้	ญทิ-านฺกระทิำพื่ระรFปข้องฺพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า ผู้F(ทิรงฺย�งฺจ�กรค#อพื่ระส�ทิธรรมอ�นฺประเสร	ฐให(หมGนฺไป 
ทิรงฺพื่ระญาณฺอ�นฺหาทิ1$สGดม	ได( ให(ถaงฺคลองฺแห-งฺดวิงฺตาเหล-านฺ1Iข้องฺข้(าพื่เจ(าก-อนฺเถ	ด” ด�งฺนฺ1I 
ทิรงฺแลดFพื่ระพื่GทิธรFป อ�นฺพื่ญานฺาคนฺามวิ-า กาฬะ นฺ�Iนฺเนฺรม	ตแล(วิ, 
ประหนฺa$งฺวิ-าพื่#IนฺนฺIำอ�นฺประด�บัแล(วิด(วิยดอกกมล อGบัล และปGณฺฑร	ก ซ่a$งฺแย(มบัานฺ 
ปานฺประหนฺa$งฺวิ-าแผู้-นฺฟัrา อ�นฺพื่ราวิพื่รายด(วิยควิามระย	บัระย�บัด(วิยการพื่วิยพื่G-งฺแห-งฺข้-ายร�ศัม1ข้องฺกลG-มดารา 
เพื่ราะควิามทิ1$พื่ระพื่GทิธรFปนฺ�Iนฺ ทิรงฺม1พื่ระส	ร	ด(วิยพื่ระมหาปGร	สล�กษุณฺะ ๓๒ ประการ 
ประด�บัแล(วิด(วิยอนฺGพื่ย�ญช้นฺะ ๘๐ ประการ ซ่a$งฺบั�งฺเก	ดแล(วิ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺบัGญ อ�นฺพื่รรณฺรายทิ�$วิพื่ระสร1ระทิ�Iงฺส	Iนฺ 
งฺดงฺามด(วิยจอมพื่ระเศั1ยรอ�นฺเฉั	ดฉัายด(วิยพื่ระเกตGมาลา ซ่a$งฺปราศัจากมลทิ	นฺส1ต-างฺๆ, 
ประหนฺa$งฺยอดแห-งฺภFเข้าทิองฺ อ�นฺแวิดวิงฺด(วิยสายรG(งฺและสายฟัrา อ�นฺกลมกล#นฺก�บัแสงฺเงฺ	นฺ 
เป@นฺประหนฺa$งฺจะดFดดaงฺดวิงฺตาแห-งฺคณฺะพื่รหมทิวิยเทิพื่ มวิลมนฺGษุยEฝัFงฺนฺาค และหมF-ย�กษุE 
เพื่ราะพื่ระพื่GทิธรFปนฺ�Iนฺม1ควิามแพื่รวิพื่ราวิด(วิยควิามฉัวิ�ดเฉัวิ1ยนฺแห-งฺพื่ระร�ศัม1อ�นฺแผู้-ออกข้(างฺละวิา 
วิงฺล(อมร�ศัม1อ�นฺวิ	จ	ตรด(วิยส1ม1ส1เข้1ยวิเหล#องฺแดงฺเป@นฺต(นฺ 
ได(ทิรงฺกระทิำการบัFช้าอ�นฺได(นฺามวิ-า บัFช้าด(วิยดวิงฺตา ตลอด ๗ วิ�นฺ.

๑ สงฺ�ข้ล	กา โซ่-, ตรวินฺ
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ราช้า ก	ร อภ	เสกw ปาปGณฺ	ต�วิา ต1ณฺ	เยวิ สwวิจ�ฉัรานฺ	 พื่าห	รปาสณฺ�ฑw ปร	ค�คณฺ�ห	.
ได(ย	นฺวิ-า พื่ระราช้าทิรงฺร�บัการอภ	เษุกแล(วิ ได(ทิรงฺนฺ�บัถ#อล�ทิธ	พื่าห	รปาส�ณฺฑะ๑ ตลอดเวิลา ๓ ปnทิ1เด1ยวิ.

จตGต�เถ สwวิจ�ฉัเร พื่Gทิ�ธสาสเนฺ ปส1ทิ	.
ในฺปnทิ1$ ๔ จaงฺได(ทิรงฺเล#$อมใสในฺพื่ระพื่Gทิธศัาสนฺา.

ตส�ส ก	ร ปJตา พื่	นฺ�ทิGสาโร พื่�ราห�มณฺภต�โต อโหส	.
ได(ย	นฺวิ-า พื่ระเจ(าพื่	นฺทิGสารพื่ระช้นฺกข้องฺพื่ระราช้าพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ได(ทิรงฺนฺ�บัถ#อพื่ราหมณฺE.

โส พื่�ราห�มณฺานฺญฺ�จ พื่�ราห�มณฺช้าต	ยปาสณฺ�ฑานฺญฺ�จ ปณฺ�ฑรงฺ�คปร	พื่�พื่าช้กาทิ1นฺw สฏฺ�ฐ	สหส�สมต�ตานฺw นฺ	จ�จภต�ตw ปฏฺ�ฐเปต	.
ทิ(าวิเธอได(ทิรงฺต�Iงฺนฺ	ตยภ�ตไวิ( แก-พื่วิกพื่ราหมณฺE 
และแก-พื่วิกตาปะข้าวิ๒และปร	พื่าช้กเป@นฺต(นฺ ผู้F(ถ#อล�ทิธ	ปาส�ณฺฑะอ�นฺเป@นฺข้องฺประจำช้าต	พื่ราหมณฺE ม1ประมาณฺ ๖๐,๐๐๐ คนฺ.

อโสโกปJ ปJตรา ปวิต�ต	ตw ทิานฺw อต�ตโนฺ อนฺ�เตปGเร ตเถวิ ทิทิมาโนฺ  เอกทิ	วิสw ส1หปญฺ�ช้เร ฐ	โต  
เต อGปสมปร	พื่าห	เรนฺ อาจาเรนฺ ภGญฺ�ช้มาเนฺ อสwยต	นฺ�ทิ�ร	เย อวิ	นฺ1ตอ	ร	ยาปเถ ทิ	ส�วิา จ	นฺ�เตส	 
“อ1ทิ	สw ทิานฺw อGปปร	ก�ข้	ต�วิา ยGต�ตฏฺ�ฐาเนฺ ทิาตGw วิฏฺ�ฏิต1ต	,  
เอวิw จ	นฺ�เตต�วิา อมจ�เจ อาห “คจ�ฉัถ ภเณฺ อต�ตโนฺ อต�ตโนฺ สาธGสม�มเต สมณฺพื่�ราห�มเณฺ อนฺ�เตปGรw อต	หรถ ทิานฺw ทิส�สามาต	.
แม(พื่ระเจ(าอโศัก ก>ทิรงฺถวิายทิานฺทิ1$พื่ระช้นฺกให(เป@นฺไปแล(วิ ในฺภายในฺบัGร1ข้องฺพื่ระองฺคE เหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺ 
ในฺวิ�นฺหนฺa$งฺ ได(ประทิ�บัย#นฺอยF-ทิ1$ส1หบั�ญช้ร ได(ทิรงฺเห>นฺพื่วิกพื่ราหมณฺEเหล-านฺ�Iนฺ ผู้F(กำล�งฺบัร	โภค(อาหาร) ด(วิยมารยาทิทิ1$เห	นฺห-างฺจาก
ควิามสงฺบัเร1ยบัร(อย ไม-ม1ควิามสำรวิมอ	นฺทิร1ยE ทิ�Iงฺไม-ได(ร�บัฝั�กห�ดอ	ร	ยาบัถ (ก	ร	ยามารยาทิ) จaงฺทิรงฺดำร	วิ-า 
“การทิ1$เราใคร-ครวิญเส1ยก-อนฺแล(วิให(ทิานฺเช้-นฺนฺ1Iในฺเข้ตทิ1$เหมาะสม จaงฺควิร”, คร�Iนฺทิรงฺดำร	อย-างฺนฺ1Iแล(วิ จaงฺตร�สเร1ยกพื่วิกอมาตยEวิ-า
“ไปเถ	ด พื่นฺาย! พื่วิกทิ-านฺจงฺนฺำสมณฺะและพื่ราหมณฺEข้องฺตนฺๆ ผู้F(สมมต	ก�นฺวิ-าด1 มาย�งฺภายในฺพื่ระราช้วิ�งฺ, เราจ�กถวิายทิานฺ.” 

อมจ�จา “สาธG เทิวิาต	 รญฺ�โญ ปฏิ	ส�สGณฺ	ต�วิา เต เต ปณฺ�ฑรงฺ�คปร	พื่�พื่าช้กาช้1วิกนฺ	ค�คณฺ�ฐาทิโย อาเนฺต�วิา 
“อ	เม มหาราช้ อม�หากw อรหนฺ�โตต	 อาหwสG.
พื่วิกอมาตยEทิFลร�บัพื่ระราช้โองฺการวิ-า “ด1ละ พื่ระเจ(าข้(า!” 
แล(วิก>ได(นฺำนฺ�กบัวิช้นฺอกศัาสนฺาม1ตาปะข้าวิ ปร	พื่าช้ก อาช้1วิก และนฺ	ครนฺถEเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺๆ มา แล(วิทิFลวิ-า 
“ข้อเดช้ะ! ทิ-านฺเหล-านฺ1Iเป@นฺพื่ระอรห�นฺตEข้องฺข้(าพื่ระองฺคEทิ�Iงฺหลาย.”

อถ ราช้า อนฺ�เตปGเร อGจ�จาวิจานฺ	 อาสนฺานฺ	 ปญฺ�ญาเปต�วิา “อาคจ�ฉันฺ�ตFต	 วิต�วิา อาคตาคเต อาห 
“อต�ตโนฺ อต�ตโนฺ ปฏิ	รFเป อาสเนฺ นฺ	ส1ทิถาต	.
เวิลานฺ�Iนฺ พื่ระราช้าทิรงฺร�บัส�$งฺให(ปFลาดอาสนฺะทิ�IงฺสFงฺและต$ำไวิ(ภายในฺพื่ระราช้วิ�งฺ แล(วิร�บัส�$งฺวิ-า “เช้	ญเข้(ามาเถ	ด” 
จaงฺทิรงฺเช้	ญพื่วิกนฺ�กบัวิช้ผู้F(มาแล(วิๆ วิ-า “เช้	ญนฺ�$งฺบันฺอาสนฺะทิ1$สมควิรแก-ตนฺๆ เถ	ด” ด�งฺนฺ1I.

๑ ปาส�ณฺฑะ ค#อล�ทิธ	ทิ1$ถ#อผู้	ด, เจ(าล�ทิธ	ผู้F(ถ#อผู้	ด.  แปลตามรFปศั�พื่ทิEวิ-า ล�ทิธ	ข้วิ(างฺบั-วิงฺ ค#อบั-วิงฺคล(องฺจ	ตส�ตวิE 
ม1อยF- ๒ ค#อ ต�ณฺหาปาสะ บั-วิงฺค#อต�ณฺหา และ ทิ	ฏิฐ	ปาสะ บั-วิงฺค#อทิ	ฏิฐ	.

๒ ตาปะข้าวิ, ช้1ปะข้าวิ  นฺ�กบัวิช้นฺG-งฺข้าวิห-มข้าวิ. (ปะข้าวิ กร-อนฺมาจาก ผู้(าข้าวิ)
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เตสG เอกจ�เจ ภทิ�ทิปnฐเกสG, เอกจ�เจ ผู้ลกปnฐเกสG [44] นฺ	ส1ทิaสG.
บัรรดานฺ�กบัวิช้เหล-านฺ�Iนฺ บัางฺพื่วิกนฺ�$งฺบันฺต�$งฺภ�ทิรบั	ฐ, บัางฺพื่วิกก>นฺ�$งฺบันฺต�$งฺแผู้-นฺกระดานฺ.

ตw ทิ	ส�วิา ราช้า “นฺต�ถ	 เตสw อนฺ�โตสาโรต	 ญต�วิา เตสw อนฺGรFป| ข้าทินฺ1ยw โภช้นฺ1ยw ทิต�วิา อGย�โยเช้ส	.
พื่ระราช้าทิรงฺเห>นฺก	ร	ยาทิ1$นฺ�$งฺนฺ�Iนฺแล(วิ ก>ทิรงฺทิราบัได(วิ-า “นฺ�กบัวิช้เหล-านฺ�Iนฺไม-ม1ธรรมทิ1$เป@นฺสาระในฺภายในฺเลย” 
ได(ถวิายข้องฺควิรเค1Iยวิควิรบัร	โภคทิ1$ควิรแก-นฺ�กบัวิช้เหล-านฺ�Iนฺแล(วิ ก>ทิรงฺส-งฺกล�บัไป.

เอวิw คจ�ฉันฺ�เต กาเล, เอกทิ	วิสw ส1หปญฺ�ช้เร ฐ	โต อทิ�ทิส นฺ	โค�รธสามเณฺรw 
ราช้งฺ�คเณฺนฺ คจ�ฉันฺ�ตw ทินฺ�ตw คGต�ตw สนฺ�ต	นฺ�ทิ�ร	ยw อ	ร	ยาปถสม�ปนฺ�นฺw.
เม#$อกาลเวิลาล-วิงฺไปอยF-อย-างฺนฺ�Iนฺ วิ�นฺหนฺa$งฺ พื่ระเจ(าอโศักประทิ�บัย#นฺอยF-ทิ1$ส1หบั�ญช้ร ได(ทิรงฺเห>นฺนฺ	โครธสามเณฺร 
ผู้F(ฝั�กฝันฺคG(มครองฺตนฺ ม1อ	นฺทิร1ยEสงฺบั สมบัFรณฺEด(วิยอ	ร	ยาบัถ กำล�งฺเด	นฺผู้-านฺไปทิางฺพื่ระลานฺหลวิงฺ.

[ประว�ต	น	โครธสามัเณฺร]

โก ปนฺายw นฺ	โค�รโธ นฺาม.
ถามวิ-า “ก>ช้#$อวิ-านฺ	โครธนฺ1I ค#อใคร?” 

พื่	นฺ�ทิGสารรญฺ�โญ เช้ฏฺ�ฐปGต�ตส�ส สGมนฺราช้กGมารส�ส ปGต�โต.
แก(วิ-า “นฺ	โครธนฺ1Iเป@นฺพื่ระโอรสข้องฺสGมนฺราช้กGมาร ผู้F(เป@นฺพื่ระเช้ฏิฐโอรสข้องฺพื่ระเจ(าพื่	นฺทิGสาร.”

ตต�รายw อนฺGปGพื่�พื่1กถา.
ในฺเร#$องฺนฺ�Iนฺ ม1อนฺGปGพื่พื่1กถาด�งฺต-อไปนฺ1I:-

พื่	นฺ�ทิGสารรญฺ�โญ ก	ร ทิGพื่�พื่ลกาเลเยวิ อโสกกGมาโร อต�ตนฺา ลทิ�ธw อGช้�เช้นฺ1รช้�ช้w ปหาย อาคนฺ�ต�วิา 
สพื่�พื่w นฺครw อต�ตโนฺ หต�ถคตw กต�วิา สGมนฺw ราช้กGมารw อค�คเหส	.
ด�งฺได(สด�บัมาวิ-า ในฺเวิลาทิ1$พื่ระเจ(าพื่	นฺทิGสาร (ผู้F(พื่ระช้นฺก) ทิรงฺทิGพื่พื่ลภาพื่๑นฺ�$นฺแล 
อโศักกGมาร ได(สละราช้สมบั�ต	ในฺกรGงฺอGช้เช้นฺ1ทิ1$ตนฺได(แล(วิ เสด>จกล�บัมายaดเอาพื่ระนฺครทิ�Iงฺหมดไวิ(ในฺเงฺ#Iอมม#อข้องฺตนฺ 
แล(วิได(จ�บัสGมนฺราช้กGมารไวิ(.

ตw ทิ	วิสเมวิ สGมนฺส�ส ราช้กGมารส�ส สGมนฺา นฺาม เทิวิ1 ปร	ปGณฺ�ณฺคพื่�ภา อโหส	.
ในฺวิ�นฺนฺ�Iนฺเองฺ พื่ระเทิวิ1ช้#$อสGมนฺา ข้องฺสGมนฺราช้กGมาร ได(ทิรงฺพื่ระครรภEแก-เต>มทิ1$แล(วิ.

สา อญฺ�ญาตกเวิเสนฺ นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา อวิ	ทิFเร อญฺ�ญตรw  จณฺ�ฑาลคามw สนฺ�ธาย คจ�ฉันฺ�ต1 
เช้ฏฺ�ฐกจณฺ�ฑาลส�ส เคหโต อวิ	ทิFเร อญฺ�ญตรส�มa นฺ	โค�รธรGก�เข้ อธ	วิต�ถาย เทิวิตาย อ	โต “เอห	 สGมเนฺต	 วิทินฺ�ต	ยา สทิ�ทิw สGต�วิา 
ตส�สา สม1ป| คตา.
พื่ระนฺางฺสGมนฺาเทิวิ1นฺ�Iนฺปลอมเพื่ศัหนฺ1 เด	นฺมG-งฺไปสF-บั(านฺคนฺจ�ณฺฑาลแห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺในฺทิ1$ไม-ไกล 
ได(ทิรงฺสด�บัเส1ยงฺข้องฺเทิวิดาผู้F(ส	งฺอยF-ทิ1$ต(นฺนฺ	โครธแห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺ ในฺทิ1$ไม-ไกลจากเร#อนฺข้องฺห�วิหนฺ(าหมF-บั(านฺครจ�ณฺฑาล 
ซ่a$งฺกล-าวิเช้	ญอยF-วิ-า “ข้(าแต-พื่ระแม-เจ(าสGมนฺา! ข้อจงฺเสด>จเข้(ามาทิางฺนฺ1Iเถ	ด” ก>ได(เสด>จเข้(าไปใกล(เทิวิดานฺ�Iนฺ.

๑ ทิรงฺประช้วิรหนฺ�ก



หนฺ(า ๖๘ •   เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • [ประวิ�ต	นฺ	โครธสามเณฺร]

เทิวิตา อต�ตโนฺ อานฺGภาเวินฺ เอกw สาลw นฺ	ม�ม	นฺ	ต�วิา “เอต�ถ วิสาห1ต	 อทิาส	.
เทิวิดาได(นฺ	รม	ตศัาลาหล�งฺหนฺa$งฺ ด(วิยอานฺGภาพื่ข้องฺตนฺ แล(วิได(ถวิายวิ-า “ข้อพื่ระแม-เจ(า จงฺประทิ�บัอยF-ทิ1$ศัาลาหล�งฺนฺ1Iเถ	ด.”

สา ตw สาลw ปาวิ	ส	.
พื่ระเทิวิ1นฺ�Iนฺได(เสด>จเข้(าไปสF-ศัาลาหล�งฺนฺ�Iนฺแล(วิ.

คตทิ	วิเสเยวิ ปGต�ตw วิ	ช้าย	.
ในฺวิ�นฺทิ1$พื่ระนฺางฺเสด>จเข้(าไปถaงฺนฺ�$นฺเองฺ ก>ประสFต	พื่ระโอรส.

สา ตส�ส นฺ	โค�รธเทิวิตาย ปร	ค�คห	ตต�ตา “นฺ	โค�รโธเต�วิวิ นฺามw อกาส	.
เพื่ราะเหตGทิ1$พื่ระโอรสนฺ�Iนฺ อ�นฺเทิวิดาผู้F(ส	งฺอยF-ทิ1$ต(นฺนฺ	โครธร�กษุาไวิ( พื่ระนฺางฺเทิวิ1นฺ�Iนฺจaงฺทิรงฺข้นฺานฺพื่ระนฺามวิ-า “นฺ	โครธ.”

เช้ฏฺ�ฐจณฺ�ฑาโล ทิ	ฏฺ�ฐทิ	วิสโต ปภFต	 ตw อต�ตโนฺ สาม	ธ1ตรw วิ	ย มญฺ�ญมาโนฺ นฺ	พื่ทิ�ธวิต�ตw ปฏฺ�ฐเปส	.
ห�วิหนฺ(าหมF-บั(านฺคนฺจ�ณฺฑาลได(สำค�ญพื่ระเทิวิ1นฺ�Iนฺ เป@นฺดGจธ	ดาแห-งฺนฺายข้องฺตนฺ ต�Iงฺแต-วิ�นฺทิ1$ตนฺได(พื่บัเห>นฺ จaงฺได(ต�Iงฺข้(อปฏิ	บั�ต	ประจำ
ไวิ(.

ราช้ธ1ตา ตต�ถ สต�ต วิส�สานฺ	 วิส	.
พื่ระราช้ธ	ดา ได(ประทิ�บัอยF- ณฺ สถานฺทิ1$นฺ�Iนฺส	Iนฺ ๗ ปn.

นฺ	โค�รธกGมาโรปJ สต�ตวิส�ส	โก ช้าโต.
ฝัzายนฺ	โครธกGมาร ก>ม1ช้นฺมายGได( ๗ ปnแล(วิ.

[น	โครธก#มัารบวชสำเรWจเปKนพระอรห�นตAพระชนมัA ๗ ปU]

ตทิา มหาวิรGณฺต�เถโร นฺาม เอโก อรหา ทิารกส�ส เหตGสม�ปทิw ทิ	ส�วิา วิ	จารมาโนฺ [45] 
“สต�ตวิส�ส	โกทิานฺ	 ทิารโก กาโล, นฺw ปพื่�พื่าเช้ตGนฺ�ต	 จ	นฺ�เตต�วิา ราช้ธ1ตาย อาโรจาเปต�วิา นฺ	โค�รธกGมารw ปพื่�พื่าเช้ส	.
ในฺคร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่ระเถระรFปหนฺa$งฺ ช้#$อมหาวิรGณฺเถระ เป@นฺพื่ระอรห�นฺตE ได(เห>นฺควิามถaงฺพื่ร(อมแห-งฺเหตGข้องฺทิารก ได(พื่	จารณฺาค	ดวิ-า
 “บั�ดนฺ1I ทิารกม1ช้นฺมายGได( ๗ ปn, เป@นฺกาลสมควิรทิ1$จะให(เข้าบัวิช้ได(” จaงฺทิFลพื่ระราช้ธ	ดาให(ทิรงฺทิราบั 
แล(วิให(นฺ	โครธกGมารนฺ�Iนฺบัวิช้.

กGมาโร ข้Gรค�เคเยวิ อรหต�ตw ปาปGณฺ	.
ในฺเวิลาปลงฺผู้มเสร>จนฺ�$นฺเองฺ พื่ระกGมารได(บัรรลGเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE.

โส เอกทิ	วิสw ปาโตวิ สร1รw ปฏิ	ช้ค�ค	ต�วิา อาจร	ยFปช้�ฌิายวิต�ตw กต�วิา ปต�ตจ1วิรมาทิาย 
“มาตG อGปาส	กาย เคหทิ�วิารw คจ�ฉัาม1ต	 นฺ	ก�ข้ม	.
วิ�นฺหนฺa$งฺนฺ	โครธสามเณฺรนฺ�Iนฺ ได(ช้ำระร-างฺกายแต-เช้(าตรF- ทิำอาจาร	ยวิ�ตรและอGปbช้ฌิายวิ�ตรเสร>จแล(วิ ถ#อเอาบัาตรและจ1วิร ค	ดวิ-า 
“เราจะไปย�งฺประตFเร#อนฺข้องฺโยมมารดา” แล(วิก>ออกไป.

มาตG นฺ	วิาสฏฺ�ฐานฺญฺ�จส�ส ทิก�ข้	ณฺทิ�วิาเรนฺ นฺครw ปวิ	ส	ต�วิา นฺครมช้�เฌินฺ คนฺ�ต�วิา ปาจ1นฺทิ�วิาเรนฺ นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา คนฺ�ตพื่�พื่w โหต	.
ก>นฺ	วิาสสถานฺแห-งฺโยมมารดาข้องฺนฺ	โครธสามเณฺรนฺ�Iนฺ ต(องฺเด	นฺเข้(าไปย�งฺพื่ระนฺคร ทิางฺประตFด(านฺทิ	ศัทิ�กษุ	ณฺ 
ผู้-านฺทิ-ามกลางฺพื่ระนฺครไปออกทิางฺประตFด(านฺทิ	ศัปราจ1นฺ.



เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • [นฺ	โครธกGมารบัวิช้สำเร>จเป@นฺพื่ระอรห�นฺตEพื่ระช้นฺมE ๗ ปn] • หนฺ(า ๖๙

เตนฺ จ สมเยนฺ อโสโก ธม�มราช้า ปาจ1นฺทิ	สาภ	มGโข้ ส1หปญฺ�ช้เร จงฺ�กมต	.
ก>โดยสม�ยนฺ�Iนฺ พื่ระเจ(าอโศักธรรมราช้ ทิรงฺเสด>จจงฺกรมอยF-ทิ1$ส1หบั�ญช้ร ผู้	นฺพื่ระพื่�กตรEไปทิางฺทิ	ศัปราจ1นฺ.

ตwข้ณฺwเยวิ นฺ	โค�รโธ ราช้งฺ�คณฺw สม�ปาปGณฺ	 สนฺ�ต	นฺ�ทิ�ร	โย สนฺ�ตมานฺโส ยGค�คมต�ตw๑ เปก�ข้มาโนฺ.
ข้ณฺะนฺ�Iนฺเองฺ นฺ	โครธสามเณฺร ผู้F(ม1อ	นฺทิร1ยEสงฺบั ม1ใจสงฺบั ทิอดสายตาดFประมาณฺช้�$วิแอก เด	นฺไปถaงฺพื่ระลานฺหลวิงฺ.

เตนฺ วิGต�ตw “เอกทิ	วิสw ส1หปญฺ�ช้เร ฐ	โต อทิ�ทิส นฺ	โค�รธสามเณฺรw ราช้งฺ�คเณฺนฺ คจ�ฉันฺ�ตw ทินฺ�ตw คGต�ตw สนฺ�ต	นฺ�ทิ�ร	ยw อ	ร	ยาปถสม�ปนฺ�นฺนฺ�ต	.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจaงฺได(กล-าวิไวิ(วิ-า “วิ�นฺหนฺa$งฺ พื่ระเจ(าอโศักประทิ�บัย#นฺอยF-ทิ1$ส1หบั�ญช้ร ได(ทิรงฺเห>นฺนฺ	โครธสามเณฺร ผู้F(ฝั�กฝันฺ
คG(มครองฺตนฺ ม1อ	นฺทิร1ยEสงฺบั สมบัFรณฺEด(วิยอ	ร	ยาบัถ กำล�งฺเด	นฺผู้-านฺไปทิางฺพื่ระลานฺหลวิงฺ” ด�งฺนฺ1I.

[พระเจ7าอโศกทิรงเลี! อมัใสน	โครธสามัเณฺร]

ทิ	ส�วิานฺส�ส เอตทิโหส	 “อยw ช้โนฺ สพื่�โพื่ปJ วิ	ก�ข้	ต�ตจ	ต�โต ภนฺ�ตม	คปฏิ	ภาโค, อยw ปนฺ ทิารโก อวิ	ก�ข้	ต�ตจ	ต�โต, 
อต	วิ	ยส�ส อาโลก	ตw วิ	โลก	ตw สม�ม	ญฺ�ช้	ตw ปสารณฺญฺ�จ๒ โสภต	, อทิ�ธา เอตส�ส อพื่�ภนฺ�ตเร โลกGต�ตรธม�โม ภวิ	ส�สต1ต	.
คร�Iนฺทิรงฺเห>นฺแล(วิ พื่ระราช้าได(ทิรงฺรำพื่aงฺ ด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“ช้นฺแม(ทิ�Iงฺหมดนฺ1I ม1จ	ตฟัGrงฺซ่-านฺ ม1ส-วินฺเปร1ยบัเหม#อนฺมฤคทิ1$วิ	$งฺพื่ล-านฺไป, 
ส-วินฺเด>กคนฺนฺ1I ไม-ม1จ	ตฟัGrงฺซ่-านฺ, การมองฺดF การเหล1ยวิดF การคF(แข้นฺและการเหย1ยดแข้นฺข้องฺเข้างฺามย	$งฺนฺ�ก, 
ภายในฺข้องฺทิารกคนฺนฺ1I นฺ-าจ�กม1โลกGตตรธรรมแนฺ-นฺอนฺ” ด�งฺนฺ1I. 

รญฺ�โญ สห ทิส�สเนฺเนฺวิ สามเณฺเร จ	ต�ตw ปส1ทิ	, เปมw สณฺ�ฐห	.
พื่ร(อมก�บัการทิรงฺเห>นฺข้องฺพื่ระราช้านฺ�$นฺเองฺ พื่ระหทิ�ยก>เล#$อมใสในฺสามเณฺร, ควิามร�กก>ได(ต�Iงฺข้aIนฺ.ล

กส�มา.   ปGพื่�เพื่ปJ ก	ร ปGญฺ�ญกรณฺกาเล เอส รญฺ�โญ เช้ฏฺ�ฐภาตา วิาณฺ	ช้โก อโหส	.
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร?” 
แก(วิ-า “เพื่ราะได(ย	นฺวิ-า แม(ในฺกาลก-อนฺ ในฺเวิลาทิำบัGญ นฺ	โครธสามเณฺรนฺ1I ได(เป@นฺพื่-อค(าผู้F(เป@นฺพื่1$ช้ายใหญ-ข้องฺพื่ระราช้า.”

วิGต�ตม�ปJ เหตw๓ 
[46] ปGพื่�เพื่วิ สนฺ�นฺ	วิาเสนฺ ปจ�จGป�ปนฺ�นฺห	เตนฺ วิา
เอวินฺ�ตw ช้ายเต เปมw อGป�ปลwวิ ยโถทิเกต	.

สมจร	งฺด�งฺคำทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สไวิ(วิ-า

“ควิามร�กนฺ�Iนฺ ย-อมเก	ดเพื่ราะเหตG ๒ อย-างฺ ค#อ 
เพื่ราะการอยF-ร-วิมก�นฺในฺภพื่ก-อนฺ ๑  เพื่ราะการเก#IอกFลก�นฺในฺปbจจGบั�นฺ ๑ 
เหม#อนฺอGบัลและปทิGมเป@นฺต(นฺทิ1$เหล#อ เม#$อเก	ดในฺนฺIำ 
ย-อมเก	ดได(เพื่ราะอาศั�ยเหตG ๒ ประการ ค#อ นฺIำและเป~อกตม ฉัะนฺ�Iนฺ๑”

๑ โปราณฺโปต�ถเกปJ อ1ทิ	สเมวิ ทิ	ส�สต	. ยGคมต�ตนฺ�ต	 ปนฺ ยGต�ตตรw สพื่�พื่ต�ถ ตเถวิ ทิ	ส�สมานฺต�ตา.  
๒ ปสาร	ตญฺ�จ.
๓ ข้G. ช้า. ๒๗/๙๑. ตทิฏฺ�ฐกถา ๓/๓๑๓. 



หนฺ(า ๗๐ •   เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • [พื่ระเจ(าอโศักมหาราช้ร�บัส�$งฺให(นฺ	มนฺตEสามเณฺรเข้(ามา]

[พระเจ7าอโศกมัหาราชร�บส� งให7น	มันตAสามัเณฺรเข7ามัา]

อถ ราช้า สญฺ�ช้าตเปโม สม�พื่หGมาโนฺ “เอตw สามเณฺรw ปก�โกสถาต	 อมจ�เจ เปเสส	.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระราช้าทิรงฺเก	ดควิามร�ก ม1ควิามนฺ�บัถ#อมาก (ในฺสามเณฺรนฺ�Iนฺ) จaงฺทิรงฺส�$งฺพื่วิกอมาตยEไปวิ-า 
“พื่วิกเธอจงฺนฺ	มนฺตEสามเณฺรนฺ�$นฺมา.”

“เต อต	จ	รายนฺ�ต1ต	 ปGนฺ เทิ�วิ ตโย เปเสส	 “ตGร	ตw อาคจ�ฉัตFต	.
ทิ(าวิเธอทิรงฺรำพื่aงฺวิ-า “อมาตยEเหล-านฺ�Iนฺ ม�วิช้�กช้(าอยF-” จaงฺทิรงฺส-งฺไปอ1ก ๒-๓ นฺายวิ-า “จงฺให(สามเณฺรนฺ�Iนฺร1บัมาเถ	ด.”

สามเณฺโร อต�ตโนฺ ปกต	ยาเอวิ อคมาส	.
สามเณฺรได(เด	นฺไปตามปกต	ข้องฺตนฺนฺ�$นฺเองฺ.

ราช้า “ปฏิ	รFปมาสนฺw ญต�วิา นฺ	ส1ทิถาต	 อาห.
พื่ระราช้าตร�สวิ-า “ทิ-านฺทิราบัอาสนฺะทิ1$ควิรแล(วิ นฺ	มนฺตEนฺ�$งฺเถ	ด.”

โส อ	โตจ	โต จ วิ	โลเกต�วิา “นฺต�ถ	ทิานฺ	 อญฺ�เญ ภ	ก�ข้Fต	 
สมGส�ส	ตเสตจ�ฉัต�ตw ราช้ปล�ลงฺ�กw อGปสงฺ�กม	ต�วิา ปต�ตค�คหณฺต�ถาย รญฺ�โญ อาการw ทิส�เสส	.
สามเณฺรนฺ�Iนฺเหล1ยวิดFข้(างฺโนฺ(นฺข้(างฺนฺ1Iแล(วิค	ดวิ-า “บั�ดนฺ1I ไม-ม1ภ	กษุGเหล-าอ#$นฺ” 
จaงฺเด	นฺเข้(าไปใกล(บั�ลล�งฺกE ซ่a$งฺยกเศัวิตฉั�ตรก�Iนฺไวิ( แล(วิแสดงฺอาการแด-พื่ระราช้า เพื่#$อต(องฺการให(ทิรงฺร�บับัาตร.

ราช้า ตw ปล�ลงฺ�กสม1ป| อGปคจ�ฉันฺ�ตwเยวิ ทิ	ส�วิา จ	นฺ�เตส	 “อช้�เช้วิ ทิานฺ	 อยw สามเณฺโร อ	มส�ส เคหส�ส สาม	โก ภวิ	ส�สต1ต	.
พื่ระราช้าทิรงฺทิรงฺเห>นฺสามเณฺรนฺ�Iนฺกำล�งฺเด	นฺเข้(าไปใกล(บั�ลล�งฺกEนฺ�$นฺแล จaงฺทิรงฺดำร	วิ-า 
“วิ�นฺนฺ1Iเองฺ สามเณฺรรFปนฺ1I จ�กเป@นฺเจ(าข้องฺราช้มณฺเฑ1ยรนฺ1Iในฺบั�ดนฺ1I”.

สามเณฺโร รญฺ�โญ หต�เถ ปต�ตw ทิต�วิา ปล�ลงฺ�กw อภ	รGห	ต�วิา นฺ	ส1ทิ	.
สามเณฺรถวิายบัาตรทิ1$พื่ระห�ตถEพื่ระราช้า แล(วิข้aIนฺนฺ�$งฺบันฺบั�ลล�งฺกE.

ราช้า อต�ตโนฺ อต�ถาย สม�ปาทิ	ตw สพื่�พื่w ยาคGข้ช้�ช้กภต�ตวิ	กตa อGปนฺาเมส	.
พื่ระราช้าทิรงฺนฺ(อมถวิายอาหารทิGกช้นฺ	ด ค#อ ข้(าวิต(ม ข้องฺควิรเค1Iยวิ และข้(าวิสวิย 
ทิ1$เข้าเตร1ยมไวิ(เพื่#$อประโยช้นฺEแก-พื่ระองฺคE (แก-สามเณฺรนฺ�Iนฺ).

สามเณฺโร อต�ตโนฺ ยาปนฺ1ยมต�ตกเมวิ สม�ปฏิ	จ�ฉั	.
สามเณฺรร�บัอาหารพื่อย�งฺอ�ตตภาพื่ข้องฺตนฺให(เป@นฺไปเทิ-านฺ�Iนฺ.๑

[พระเจ7าอโศกมัหาราชตร�สถามัข7อธรรมั]

ภต�ตก	จ�จาวิสาเนฺ ราช้า อาห “สต�ถารา ตGม�หากw ทิ	นฺ�นฺw โอวิาทิw ช้านฺาถาต	.
ในฺทิ1$สGดภ�ตก	จ พื่ระราช้า ตร�สถามวิ-า “พื่-อเณฺรรF(พื่ระโอวิาทิทิ1$พื่ระศัาสดาทิรงฺประทิานฺ แก-พื่วิกพื่-อเณฺรหร#อ?”

๑ ข้G. ช้า. ๒๗/๙๑. ตทิฏฺ�ฐกถา. ๓/๓๑๓.
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“ช้านฺาม	 มหาราช้ เอกเทิเสนฺาต	.
สามเณฺร ถวิายพื่ระพื่รวิ-า “มหาบัพื่	ตร! อาตมภาพื่ ย-อมรF(โดยเอกเทิศั (เทิ-านฺ�Iนฺ).”

“ตาต มย�หม�ปJ นฺw กเถห1ต	.
พื่ระราช้า. พื่-อเณฺร! ข้อจงฺแสดงฺโอวิาทิทิ1$พื่-อเณฺรรF(นฺ�Iนฺ แก-โยมบั(างฺ.”

“สาธG มหาราช้าต	 รญฺ�โญ อนฺGรFป| ธม�มปเทิ อป�ปมาทิวิค�คw อนฺGโมทินฺต�ถาย อภาส	.
สามเณฺร ทิFลร�บัวิ-า “ได( มหาบัพื่	ตร!” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ ได(กล-าวิอ�ปปมาทิวิรรค ในฺธรรมบัทิ ตามสมควิร แด-พื่ระราช้า 
เพื่#$อประโยช้นฺEแก-การอนฺGโมทินฺา.

ราช้า “อป�ปมาโทิ อมตw ปทิw, ปมาโทิ มจ�จGโนฺ ปทินฺ�ต	 สGต�วิาวิ “อญฺ�ญาตw ตาต ปร	โยสาเปห1ต	 อาห.
พื่ระราช้าพื่อได(ทิรงฺสด�บัวิ-า

“ควิามไม-ประมาทิ เป@นฺทิางฺไม-ตาย, 
ควิามประมาทิ เป@นฺทิางฺแห-งฺควิามตาย๑” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ. 

ก>ทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า “พื่-อเณฺร! จงฺย�งฺธรรมเทิศันฺาทิ1$ข้(าพื่เจ(าได(รF(แล(วิให(จบัไวิ(ก-อนฺ” ด�งฺนฺ1I.

[พระเจ7าอโศกมัหาราชถวายน	ตยภ�ตสามัเณฺรเปKนทิว�คDณฺ]

อนฺGโมทินฺาวิสาเนฺ จ “อฏฺ�ฐ เต ตาต ธGวิภต�ตานฺ	 ทิม�ม1ต	 อาห.
ในฺอวิสานฺแห-งฺการอนฺGโมทินฺา พื่ระราช้าทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า “พื่-อเณฺร! โยมจะถวิายธGวิภ�ต แก-พื่-อเณฺร ๘ ทิ1$.”

สามเณฺโร อาห “เอตานฺ	 อหw อGปช้�ฌิายส�ส ทิม�ม	 มหาราช้าต	.
สามเณฺร. มหาบัพื่	ตร! อาตมภาพื่ จะถวิายธGวิภ�ตเหล-านฺ�Iนฺ แก-พื่ระอGปbช้ฌิายะ (ข้องฺอาตมภาพื่).

“โก อยw ตาต อGปช้�ฌิาโย นฺามาต	.
พื่ระราช้า. พื่-อเณฺร! ผู้F(ทิ1$ช้#$อวิ-าอGปbช้ฌิายะนฺ1I ได(แก-คนฺเช้-นฺไร?

“วิช้�ช้าวิช้�ช้w ทิ	ส�วิา โจเทิตา สาเรตา [47] จ มหาราช้าต	.
สามเณฺร. มหาบัพื่	ตร! ผู้F(ทิ1$เห>นฺโทิษุนฺ(อยใหญ- แล(วิต�กเต#อนฺ และให(ระลaก ช้#$อวิ-าพื่ระอGปbช้ฌิายะ.”

“อญฺ�ญานฺ	ปJ เต ตาต อฏฺ�ฐ ทิม�ม1ต	.
พื่ระราช้า. พื่-อเณฺร! โยมจะถวิายภ�ต ๘ ทิ1$แม(อ#$นฺอ1ก แก-พื่-อเณฺร.”

“เอตานฺ	 อาจร	ยส�ส ทิม�ม	 มหาราช้าต	.
สามเณฺร. มหาบัพื่	ตร! อาตมภาพื่ จะถวิายเหล-านฺ�Iนฺ แก-พื่ระอาจารยE (ข้องฺอาตมภาพื่).”

“โก อยw ตาต อาจร	โย นฺามาต	.
พื่ระราช้า. พื่-อเณฺร! ผู้F(ทิ1$ช้#$อวิ-าพื่ระอาจารยEนฺ1I ได(แก-คนฺเช้-นฺไร?”

๑ ข้G. ธ. ๒๕/๑๘.
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“อ	มส�มa สาสเนฺ ส	ก�ข้	ตพื่�พื่ธม�เมสG ปต	ฏฺ�ฐาเปตา มหาราช้าต	.
สามเณฺร. มหาบัพื่	ตร! ผู้F(ทิ1$ให(อ�นฺเตวิาส	กและส�ทิธ	วิ	หาร	ก ต�IงฺอยF-ในฺธรรมทิ1$ควิรศัaกษุา ในฺพื่ระศัาสนฺา นฺ1I 

ช้#$อวิ-า พื่ระอาจารยE.”

“สาธG ตาต อญฺ�ญานฺ	ปJ เต อฏฺ�ฐ ทิม�ม1ต	.
พื่ระราช้า. ด1ละ พื่-อเณฺร! โยมจะถวิายภ�ต ๘ ทิ1$แม(อ#$นฺอ1ก แก-พื่-อเณฺร.”

“เอตานฺ	 ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ส�ส ทิม�ม	 มหาราช้าต	.
สามเณฺร. มหาบัพื่	ตร! อาตมภาพื่ จะถวิายภ�ตเหล-านฺ�Iนฺ แก-พื่ระภ	กษุGสงฺฆ์E.”

“โก อยw ตาต ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ นฺามาต	.
พื่ระราช้า. พื่-อเณฺร! ผู้F(ทิ1$ช้#$อวิ-าภ	กษุGสงฺฆ์Eนฺ1I ได(แก-คนฺเช้-นฺไร?”

“ยw นฺ	ส�สาย มหาราช้ อม�หากw อาจร	ยFปช้�ฌิายานฺญฺ�จ มมญฺ�จ ปพื่�พื่ช้�ช้า จ อGปสม�ปทิา จาต	.
สามเณฺร. มหาบัพื่	ตร! บัรรพื่ช้าและอGปสมบัทิข้องฺอาจารยEและอGปbช้ฌิายะข้องฺอาตมภาพื่ 

และบัรรพื่ช้าข้องฺอาตมภาพื่ อาศั�ยหมF-ภ	กษุGใด หมF-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าภ	กษุGสงฺฆ์E.”

ราช้า ภ	ย�โยโส มต�ตาย ตGฏฺ�ฐจ	ต�โต อาห “อญฺ�ญานฺ	ปJ เต ตาต อฏฺ�ฐ ทิม�ม1ต	.
พื่ระราช้า ทิรงฺพื่อพื่ระราช้หทิ�ยเป@นฺอย-างฺย	$งฺ แล(วิทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า “พื่-อเณฺร! โยมจะถวิายภ�ต ๘ ทิ1$แม(อ#$นฺอ1ก แก-พื่-อเณฺร.”

สามเณฺโร “สาธFต	 สม�ปฏิ	จ�ฉั	ต�วิา ปGนฺทิ	วิเส ทิ�วิต�ตaส ภ	ก�ข้F คเหต�วิา ราช้นฺ�เตปGรw ปวิ	ส	ต�วิา ภต�ตก	จ�จw อกาส	.
สามเณฺร ทิFลร�บัวิ-า “ด1ละ” ในฺวิ�นฺรG-งฺข้aIนฺได(พื่าเอาภ	กษุG ๓๒ รFปเข้(าไปย�งฺภายในฺพื่ระราช้วิ�งฺ ฉั�นฺภ�ตตาหาร.

[พระเจ7าอโศกมัหาราชถวายน	ตยภ�ตแก'ภ	กษุ#หกแสนรDป]

ราช้า “อญฺ�เญปJ ทิ�วิต�ตaส ภ	ก�ข้F ตGม�เหห	 สทิ�ธa เส�วิ ภ	ก�ข้w คณฺ�หนฺ�ตFต	 
เอเตเนฺวิ อGปาเยนฺ ทิ	วิเส ทิ	วิเส วิฑ�ฒาเปนฺ�โต 
สฏฺ�ฐ	สหส�สานฺw พื่�ราห�มณฺปร	พื่�พื่าช้กาทิ1นฺw ภต�ตw อGปจ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา 
อนฺ�โตนฺ	เวิสเนฺ สฏฺ�ฐ	สหส�สานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw นฺ	จ�จภต�ตw ปฏฺ�ฐเปส	 นฺ	โค�รธต�เถรคเตเนฺวิ ปสาเทินฺ.
พื่ระราช้า ทิรงฺปวิารณฺาวิ-า “ภ	กษุG ๓๒ รFปแม(อ#$นฺ พื่ร(อมทิ�Iงฺพื่วิกทิ-านฺ จงฺร�บัภ	กษุา พื่รG-งฺนฺ1Iเถ	ด” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
ทิรงฺให(เพื่	$มภ	กษุGมากข้aIนฺทิGกวิ�นฺๆ โดยอGบัายนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล 
ได(ทิรงฺต�ดภ�ตข้องฺพื่วิกนฺ�กบัวิช้นฺอกศัาสนฺา ม1พื่ราหมณฺEและปร	พื่าช้กเป@นฺต(นฺ ต�Iงฺ ๖๐,๐๐๐ คนฺเส1ย
แล(วิได(ทิรงฺต�Iงฺนฺ	ตยภ�ตไวิ(สำหร�บัภ	กษุG ๖๐,๐๐๐ รFป ในฺภายในฺพื่ระราช้นฺ	เวิศันฺE 
เพื่ราะควิามเล#$อมใสทิ1$เป@นฺไปในฺพื่ระนฺ	โครธเถระ๑นฺ�$นฺเองฺ.

๑ พื่ระนฺ	โครธเถระ ก>ค#อนฺ	โครธสามเณฺรนฺ�$นฺเองฺ.
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นฺ	โค�รธต�เถโรปJ ราช้านฺw สปร	สw ต1สG สรเณฺสG ปญฺ�จสG จ ส1เลสG ปต	ฏฺ�ฐาเปต�วิา 
พื่Gทิ�ธสาสเนฺ โปถGช้�ช้นฺ	เกนฺ ปสาเทินฺ อจลป�ปสาทิw กต�วิา ปต	ฏฺ�ฐาเปส	.
ฝัzายพื่ระนฺ	โครธเถระ ก>ให(พื่ระราช้าพื่ร(อมทิ�Iงฺบัร	ษุ�ทิดำรงฺอยF-ในฺไตรสรณฺคมนฺEและเบัญจศั1ล 
ทิำให(เป@นฺผู้F(ม1ควิามเล#$อมใสไม-หวิ�$นฺไหวิ ด(วิยควิามเล#$อมใสอย-างฺปGถGช้นฺ แล(วิให(ดำรงฺม�$นฺอยF-ในฺพื่ระพื่Gทิธศัาสนฺา.

[พระเจ7าอโศกมัหาราชทิรงสร7างว�ด้ แลีะเจด้�ยA ๘๔,๐๐๐ แห'ง]

ปGนฺ ราช้า อโสการามw นฺาม มหาวิ	หารw การาเปต�วิา สฏฺ�ฐ	สหส�สานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw ภต�ตw ปฏฺ�ฐเปส	.
พื่ระราช้า ทิรงฺร�บัส�$งฺให(นฺายช้-างฺสร(างฺมหาวิ	หาร ช้#$อวิ-าอโศัการาม แล(วิก>ทิรงฺต�Iงฺภ�ตไวิ(เพื่#$อถวิายภ	กษุG ๖๐,๐๐๐ รFปอ1ก.

สกลช้ม�พื่Gทิ1เป จ จตGราส1ต	ยา นฺครสหส�เสสG  จตGราส1ต	 วิ	หารสหส�สานฺ	 การาเปส	 
จตGราส1ต	สหส�สเจต	ยปฏิ	มณฺ�ฑ	ตานฺ	 ธม�เมเนฺวิ, โนฺ อธม�เมนฺ.
และทิรงฺร�บัส�$งฺให(สร(างฺพื่ระวิ	หาร ๘๔,๐๐๐ หล�งฺ ซ่a$งฺประด�บัด(วิยพื่ระเจด1ยE ๘๔,๐๐๐ องฺคE ไวิ(ในฺพื่ระนฺคร ๘๔,๐๐๐ แห-งฺ 
ทิ�$วิช้มพื่Fทิวิ1ปทิ�Iงฺส	Iนฺ โดยควิามช้อบัธรรม นฺ�$นฺเองฺ, หาใช้-โดยไม-ช้อบัธรรมไม-.

เอกทิ	วิสw ก	ร ราช้า อโสการาเม มหาทิานฺw ทิต�วิา สฏฺ�ฐ	[48]สหส�สสงฺ�ข้ยส�ส ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ส�ส มช้�เฌิ นฺ	สช้�ช้ 
สงฺ�ฆ์w จตFห	 ปจ�จเยห	 ปวิาเรต�วิา  อ	มw ปญฺ�หw ปGจ�ฉั	 “ภนฺ�เต ภควิตา เทิส	ตธม�โม นฺาม ก	ต�ตโก โหต1ต	.
ได(ย	นฺวิ-า ในฺวิ�นฺหนฺa$งฺ พื่ระราช้าทิรงฺถวิายมหาทิานฺทิ1$อโศัการาม ประทิ�บันฺ�$งฺอยF-ในฺทิ-ามกลางฺพื่ระภ	กษุGสงฺฆ์E 
ซ่a$งฺนฺ�บัได(ประมาณฺ ๖๐,๐๐๐ รFป ทิรงฺปวิารณฺาสงฺฆ์Eด(วิยปbจจ�ย ๔ แล(วิตร�สถามปbญหานฺ1Iวิ-า 
“ข้(าแต-ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ช้#$อวิ-าพื่ระธรรมทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺแล(วิ ม1ประมาณฺเทิ-าไร?” 

“องฺ�คโต มหาราช้ นฺวิงฺ�คานฺ	  ข้นฺ�ธโต จตGราส1ต	ธม�มก�ข้นฺ�ธสหส�สานฺ1ต	.
พื่ระสงฺฆ์Eถวิายพื่ระพื่รวิ-า “มหาบัพื่	ตร! ช้#$อวิ-าพื่ระธรรมทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺแล(วินฺ�Iนฺ 
วิ-าโดยองฺคE ม1องฺคE ๙, วิ-าโดยข้�นฺธE ม1 ๘๔,๐๐๐ พื่ระธรรมข้�นฺธE.” 

ราช้า ธม�เม ปส1ทิ	ต�วิา “เอเกกw ธม�มก�ข้นฺ�ธw เอเกกวิ	หาเรนฺ ปFเช้ส�สาม1ต	 เอกทิ	วิสเมวิ ฉันฺ�นฺวิGต	โกฏิ	ธนฺw วิ	สช้�เช้ต�วิา  อมจ�เจ อาณฺาเปส	

“เอถ ภเณฺ, เอกเมกส�มa นฺคเร เอกเมกw วิ	หารw การาเปนฺ�ตา จตGราส1ต	ยา นฺครสหส�เสสG จตGราส1ต	วิ	หารสหส�สานฺ	 การาเปถาต	 
สยญฺ�จ อโสการาเม อโสกมหาวิ	หารต�ถาย กม�มw ปฏฺ�ฐเปส	.
พื่ระราช้าทิรงฺเล#$อมใสในฺพื่ระธรรม แล(วิทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า “เราจ�กบัFช้าพื่ระธรรมข้�นฺธEแต-ละข้�นฺธEด(วิยวิ	หารแต-ละหล�งฺๆ” ด�งฺนฺ1I 
ในฺวิ�นฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ ได(ทิรงฺสละพื่ระราช้ทิร�พื่ยEถaงฺ ๙๖ โกฏิ	  แล(วิได(ทิรงฺบั�งฺค�บัพื่วิกอมาตยEวิ-า 
“ไปเถ	ดพื่นฺาย!, พื่วิกทิ-านฺเม#$อให(สร(างฺวิ	หารในฺนฺครแต-ละนฺคร จงฺให(สร(างฺพื่ระวิ	หาร ๘๔,๐๐๐ หล�งฺ 
ไวิ(ในฺพื่ระนฺคร ๘๔,๐๐๐ นฺครเถ	ด” ด�งฺนฺ1I  ส-วินฺพื่ระองฺคEเองฺได(ทิรงฺเร	$มการงฺานฺเพื่#$อประโยช้นฺEแก-อโศักมหาวิ	หาร ในฺอโศัการาม.

สงฺ�โฆ์ อ	นฺ�ทิคGต�ตต�เถรนฺ�นฺาม มห	ทิ�ธ	ยw มหานฺGภาวิw ข้1ณฺาสวิw นฺวิกม�มาธ	ฏฺ�ฐายกw อทิาส	.
พื่ระสงฺฆ์Eได(ให(พื่ระเถระช้#$อวิ-าอ	นฺทิคGตตเถระ ผู้F(ม1ฤทิธ	qมากม1อานฺGภาพื่มาก ส	Iนฺอาสวิะแล(วิ เป@นฺนฺวิก�มมาธ	ฏิฐาย1๑.

เถโร ยwยw นฺ นฺ	ฏฺ�ฐาต	 ตw ตw อต�ตโนฺ อานฺGภาเวินฺ นฺ	ฏฺ�ฐาเปส	.

๑ นฺวิก�มมาธ	ฏิฐาย1 ค#อผู้F(ดFแลควิบัคGมงฺานฺก-อสร(างฺใหม-.
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พื่ระเถระได(ย�งฺการงฺานฺทิ1$ย�งฺไม-สำเร>จนฺ�Iนฺๆ ให(แล(วิเสร>จด(วิยอานฺGภาพื่ข้องฺตนฺ.

เอวิม�ปJ ต1ห	 สwวิจ�ฉัเรห	 วิ	หารกม�มw นฺ	ฏฺ�ฐาเปส	.
พื่ระเถระได(ให(การสร(างฺพื่ระวิ	หารสำเร>จลงฺ ๓ ปn แม(ด(วิยอานฺGภาพื่อย-างฺนฺ�Iนฺ.

[พระเจ7าอโศกมัหาราชทิรงทิำการฉัลีองพระว	หาร]

เอกทิ	วิสเมวิ สพื่�พื่นฺคเรห	 ปณฺ�ณฺานฺ	 อาคมaสG.
ข้-าวิสารจากทิGกๆ นฺคร ได(มาถaงฺวิ�นฺเด1ยวิก�นฺนฺ�$นฺเองฺ.

อมจ�จา รญฺ�โญ อาโรเจสGw “นฺ	ฏฺ�ฐ	ตานฺ	 เทิวิ จตGราส1ต	วิ	หารสหส�สานฺ1ต	.
พื่วิกอมาตยEได(กราบัทิFลแด-พื่ระราช้าวิ-า “ข้อเดช้ะ พื่ระวิ	หาร ๘๔,๐๐๐ หล�งฺสร(างฺเสร>จแล(วิ.”

ราช้า นฺคเร เภร	ญฺ�จาราเปส	 “อ	โต สต�ตนฺ�นฺw ทิ	วิสานฺw อจ�จเยนฺ วิ	หารมโห ภวิ	ส�สต	, 
สพื่�เพื่ อฏฺ�ฐ ส1ลงฺ�คานฺ	 สมาทิ	ย	ต�วิา อนฺ�โตนฺคเร พื่ห	นฺคเร จ วิ	หารมหw ปฏิ	ยาเทินฺ�ตFต	.
พื่ระราช้า ทิรงฺร�บัส�$งฺให(เทิ1$ยวิต1กลองฺประกาศัทิ�$วิพื่ระนฺครวิ-า “ล-วิงฺไป ๗ วิ�นฺแต-วิ�นฺนฺ1I จ�กม1การฉัลองฺพื่ระวิ	หาร, 
ข้อให(ประช้าช้นฺทิ�Iงฺหมด จงฺสมาทิานฺองฺคEศั1ล ๘ เตร1ยมการฉัลองฺพื่ระวิ	หาร ทิ�Iงฺภายในฺพื่ระนฺคร และภายนฺอกพื่ระนฺคร.”

ตโต สต�ตนฺ�นฺw ทิ	วิสานฺw อจ�จเยนฺ สพื่�พื่าลงฺ�การวิ	ภFส	ตาย อเนฺกสตสหส�สสงฺ�ข้าย จตGรงฺ�ค	นฺ	ยา เสนฺาย ปร	วิGโต ราช้า 
เทิวิโลเก อมรวิต	ยา ราช้ธานฺ	ยา ส	ร	โต อธ	กตรสส�ส	ร	กw วิ	ย 
นฺครw กาตGกาเมนฺ อGส�สาหช้าเตนฺ มหาช้เนฺนฺ อลงฺ�กตปฏิ	ยต�ตw นฺครw อนฺGวิ	จรนฺ�โต  วิ	หารw คนฺ�ต�วิา ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ส�ส มช้�เฌิ [49] อฏฺ�ฐาส	.
ล-วิงฺไป ๗ วิ�นฺแต-การฉัลองฺพื่ระวิ	หารนฺ�Iนฺ 
พื่ระราช้า แวิดล(อมด(วิยหมF-เสนฺาม1องฺคE ๔ นฺ�บัได(หลายแสนฺ ซ่a$งฺแต-งฺต�วิด(วิยเคร#$องฺอล�งฺการทิGกอย-างฺ 
เสด>จเทิ1$ยวิช้มพื่ระนฺคร ทิ1$มหาช้นฺผู้F(ม1ควิามอGตสาหะประสงฺคEจะตกแต-งฺพื่ระนฺคร ได(ตกแต-งฺประด�บัประดาแล(วิ 
ให(เป@นฺเหม#อนฺม1ควิามสงฺ-างฺามย	$งฺกวิ-าส	ร	แห-งฺราช้าธานฺ1ช้#$ออมรวิด1 ในฺเทิวิโลก 
เสด>จพื่ระราช้ดำเนฺ	นฺไปย�งฺพื่ระวิ	หาร ได(ประทิ�บัย#นฺอยF- ณฺ ทิ-ามกลางฺภ	กษุGสงฺฆ์E.

ตส�ม	ญฺ�จ ข้เณฺ สนฺ�นฺ	ปต	ตา อส1ต	 ภ	ก�ข้Gโกฏิ	โย อเหสGw.
ก>ภ	กษุGทิ1$ประช้Gมก�นฺในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺม1ประมาณฺ ๘๐ โกฏิ	.

ภ	ก�ข้Gนฺ1นฺญฺ�จ ปนฺ ฉันฺ�นฺวิGต	สตสหส�สานฺ	.
ก>แล พื่วิกนฺางฺภ	กษุGณฺ1ม1ประมาณฺ ๙,๖๐๐,๐๐๐.

ตต�ถ ข้1ณฺาสวิภ	ก�ข้Fเยวิ สตสหส�สสงฺ�ข้า อเหสGw.
บัรรดาภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ เฉัพื่าะภ	กษุGผู้F(เป@นฺพื่ระข้1ณฺาสพื่นฺ�บัได(ประมาณฺแสนฺรFป.

เตสw เอตทิโหส	 
“สเจ ราช้า อต�ตโนฺ อธ	การw อนฺวิเสสw ปส�เสย�ย, อต	วิ	ย พื่Gทิ�ธสาสเนฺ ปส1เทิย�ยาต	 ตโต โลกวิ	วิรณฺw นฺาม ปาฏิ	หาร	ยw อกwสG.
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ภ	กษุGข้1ณฺาสพื่เหล-านฺ�Iนฺ ได(ม1ควิามวิ	ตกข้(อนฺ1Iวิ-า 
“ถ(าพื่ระราช้าจะพื่aงฺทิรงฺเห>นฺอธ	การ (ทิานฺอ�นฺย	$งฺ)  ไม-ม1ส-วินฺเหล#อ ข้องฺพื่ระองฺคE, 
ก>จะพื่aงฺทิรงฺเล#$อมใสในฺพื่ระพื่Gทิธศัาสนฺาเป@นฺอย-างฺย	$งฺ” ต-อจากนฺ�Iนฺ จaงฺได(ทิำปาฏิ	หาร	ยE ช้#$อวิ-าโลกวิ	วิรณฺE (ค#อ การเปJดโลก).

[พระเจ7าอโศกมัหาราชทิรงเหWนทิ� วทิ�LงชมัพDทิว�ป]

ราช้า อโสการาเม ฐ	โต วิ จตGทิ�ทิ	สา อนฺGวิ	โลเกนฺ�โต สมนฺ�ตโต สมGทิ�ทิปร	ยนฺ�ตw ช้ม�พื่Gทิ1ป| ปส�สต	 
จตGราส1ต	ญฺ�จ วิ	หารสหส�สานฺ	 อGฬาราย วิ	หารมหปFช้าย วิ	โรจมานฺานฺ	.
พื่ระราช้าประทิ�บัย#นฺอยF-ทิ1$อโศัการามนฺ�Iนฺแล ทิรงฺเหล1ยวิดFตลอดทิ�Iงฺ ๔ ทิ	ศั ได(ทิรงฺเห>นฺช้มพื่Fทิวิ1ป ซ่a$งฺม1มหาสมGทิรเป@นฺทิ1$สGดโดยรอบั
และพื่ระวิ	หาร ๘๔,๐๐๐ หล�งฺ ทิ1$รG-งฺโรจนฺEอยF-ด(วิยการบัFช้าในฺการฉัลองฺพื่ระวิ	หารอย-างฺโอฬาร.

โส ตw วิ	ภFตa ปส�สมาโนฺ อGฬาเรนฺ ปnต	ปามGช้�เช้นฺ สมนฺ�นฺาคโต 
“อต�ถ	 ปนฺ อญฺ�ญส�สปJ กส�สจ	 เอวิรFป| ปnต	ปามGช้�ช้w อGป�ปนฺ�นฺปGพื่�พื่นฺ�ต	 จ	นฺ�เตนฺ�โต  ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์w ปGจ�ฉั	 
“ภนฺ�เต อม�หากw โลกนฺาถส�ส ทิสพื่ลส�ส สาสเนฺ  โก มหาปร	จ�จาคw ปร	จ�จช้	, กส�ส ปร	จ�จาโค มหนฺ�โตต	.
ทิ(าวิเธอ เม#$อทิรงฺแลดFสมบั�ต	นฺ�Iนฺ ก>ทิรงฺประกอบัด(วิยปnต	ปราโมทิยEอย-างฺโอฬาร ทิรงฺดำร	วิ-า 
“ก>ม1อยF-หร#อทิ1$ปnต	ปราโมทิยEเห>นฺปานฺนฺ1I เคยเก	ดข้aIนฺแก-ใครๆ อ#$นฺบั(างฺ?” จaงฺตร�สถามภ	กษุGสงฺฆ์Eวิ-า 
“ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! ในฺพื่ระศัาสนฺาข้องฺพื่ระทิศัพื่ลโลกนฺาถเจ(าข้องฺเราทิ�Iงฺหลาย ม1ใครบั(างฺ ได(สละบัร	จาคอย-างฺมากมาย, 
การบัร	จาคข้องฺใครเล-าย	$งฺใหญ-.”

ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ โมค�คล1ปGต�ตต	ส�สต�เถรส�ส ภารw อกาส	.
ภ	กษุGสงฺฆ์Eได(มอบัการวิ	ส�ช้ช้นฺาปbญหาทิ1$พื่ระราช้าตร�สถาม ให(เป@นฺหนฺ(าทิ1$ข้องฺทิ-านฺโมคคล1บัGตรต	สสเถระ.

เถโร อาห “มหาราช้ ทิสพื่ลส�ส สาสเนฺ ปจ�จยทิายโก นฺาม ตยา สทิ	โส, ธรมาเนฺปJ ตถาคเต, นฺ โกจ	 อโหส	, 
ตเวิวิ ปร	จ�จาโค มหาต	.
พื่ระเถระ. มหาบัพื่	ตร! ข้aIนฺช้#$อวิ-าผู้F(ถวิายปbจจ�ย ในฺพื่ระศัาสนฺาข้องฺพื่ระทิศัพื่ล เช้-นฺก�บัพื่ระองฺคE ในฺเม#$อพื่ระตถาคตเจ(าแม(

ย�งฺทิรงฺพื่ระช้นฺมEอยF- ไม-ม1ใครเลย, พื่ระองฺคEเทิ-านฺ�Iนฺ ทิรงฺม1การบัร	จาคย	$งฺใหญ-.

[พระเจ7าอโศกย�งไมั'เปKนทิายาทิแห'งพระศาสนา]

ราช้า เถรส�ส วิจนฺw สGต�วิา อGฬาเรนฺ ปnต	ปามGช้�เช้นฺ นฺ	รนฺ�ตรw ผู้Gฏฺ�ฐสร1โร หGต�วิา จ	นฺ�เตส	 
“นฺต�ถ	 ก	ร มยา สทิ	โส ปจ�จยทิายโก, มย�หw ก	ร ปร	จ�จาโค มหา, อหw ก	ร เทิย�ยธม�เมนฺ สาสนฺw ปค�คณฺ�หาม	, 
กa ปนฺาหw, เอวิw สต	, สาสนฺส�ส ทิายาโทิ โหม	, นฺ โหม1ต	.
พื่ระราช้าทิรงฺสด�บัคำข้องฺพื่ระเถระแล(วิ ได(ม1พื่ระวิรกายอ�นฺปnต	ปราโมทิยEอย-างฺโอฬารถFกต(องฺแล(วิ หาระหวิ-างฺม	ได( จaงฺทิรงฺดำร	วิ-า
“ได(ย	นฺวิ-า ผู้F(ทิ1$ถวิายปbจจ�ยเช้-นฺก�บัเรา ไม-ม1, ได(ย	นฺวิ-า เราม1การบัร	จาคย	$งฺใหญ-, 
ได(ย	นฺวิ-า เรากำล�งฺยกย-องฺเช้	ดช้Fพื่ระศัาสนฺา ด(วิยไทิยธรรม,  ก>เม#$อเป@นฺอย-างฺนฺ1I เราจะได(ช้#$อวิ-า เป@นฺทิายาทิแห-งฺพื่ระศัาสนฺาหร#อไม-.”

ตโต ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์w ปGจ�ฉั	 ภวิาม	 นฺG โข้ อหw ภนฺ�เต สาสนฺส�ส ทิายาโทิต	.
ลำด�บันฺ�Iนฺ ทิ(าวิเธอจaงฺตร�สถามภ	กษุGสงฺฆ์Eวิ-า “ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! โยมเป@นฺทิายาทิแห-งฺพื่ระศัาสนฺา หร#อย�งฺหนฺอ?”



หนฺ(า ๗๖ •   เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • [พื่ระเจ(าอโศักย�งฺไม-เป@นฺทิายาทิแห-งฺพื่ระศัาสนฺา]

ตโต โมค�คล1ปGต�ตต	ส�สต�เถโร รญฺ�โญ อ	ทิw วิจนฺw สGต�วิา ราช้ปGต�ตส�ส มห	นฺ�ทิส�ส อGปนฺ	ส�สยสม�ปต�ตa สม�ปส�สมาโนฺ 
“สเจ อยw ราช้กGมาโร [50] ปพื่�พื่ช้	ส�สต	 สาสนฺส�ส อต	วิ	ย วิGฑ�ฒ	 ภวิ	ส�สต1ต	 จ	นฺ�เตต�วิา ราช้านฺw เอตทิโวิจ 
“นฺ โข้ มหาราช้ เอต�ตาวิตา สาสนฺส�ส ทิายาโทิ โหต	, อปJจ โข้ ‘ปจ�จยทิายโกต	 วิา ‘อGปฏฺ�ฐาโกต	 วิา สงฺ�ข้�ยw คจ�ฉัต	, 
โยปJ ห	 มหาราช้ ปฐวิ	โต ยาวิพื่�รห�มโลกปร	มาณฺw ปจ�จยราสa ทิเทิย�ย, โสปJ ‘สาสเนฺ ทิายาโทิต	 สงฺ�ข้�ยw นฺ คจ�ฉัต1ต	.
ในฺลำด�บันฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระโมคคล1บัGตรต	สสเถระ ฟัbงฺพื่ระราช้ดำร�สนฺ1Iแล(วิ 
เม#$อเล>งฺเห>นฺอGปนฺ	ส�ยสมบั�ต	 แห-งฺพื่ระมห	นฺทิEผู้F(เป@นฺพื่ระโอรส (ข้องฺทิ(าวิเธอ) จaงฺดำร	วิ-า 
“ถ(าพื่ระกGมารนฺ1I จ�กทิรงฺผู้นฺวิช้ไซ่ร(, พื่ระศัาสนฺาก>จ�กเจร	ญอย-างฺย	$งฺ” จaงฺถวิายพื่ระพื่รเร#$องฺนฺ1Iกะพื่ระราช้าวิ-า 
“มหาบัพื่	ตร! ผู้F(ทิ1$จะเป@นฺทิายาทิแห-งฺพื่ระศัาสนฺา หาใช้-ด(วิยเหตGเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1Iไม-, 
ก>อ1กอย-างฺหนฺa$งฺแล ผู้F(ถวิายปbจจ�ยเช้-นฺนฺ�Iนฺ ย-อมถaงฺควิามนฺ�บัวิ-า ‘ปbจจ�ยทิายก’ หร#อวิ-า ‘ผู้F(อGปbฏิฐาก’ (เทิ-านฺ�Iนฺ). 
มหาบัพื่	ตร! แทิ(จร	งฺ แม(ผู้F(ใดพื่aงฺถวิายปbจจ�ยกองฺต�Iงฺแต-แผู้-นฺด	นฺข้นฺาดจดถaงฺพื่รหมโลก, 
แม(ผู้F(นฺ�Iนฺ ก>ย�งฺไม-ถaงฺควิามนฺ�บัวิ-า “เป@นฺทิายาทิในฺพื่ระศัาสนฺาได(.”

[ผู้D7ทิ� ให7บ#ตรบวชช! อว'าได้7เปKนทิายาทิแห'งพระศาสนา]

“อถ กถญฺ�จรห	 ภนฺ�เต สาสนฺส�ส ทิายาโทิ โหต1ต	.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระราช้าตร�สถามวิ-า “ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! ถ(าเช้-นฺนฺ�Iนฺทิายาทิแห-งฺพื่ระศัาสนฺา จะม1ได(อย-างฺไรเล-า?” 

“โย ห	 โกจ	 มหาราช้ อฑ�โฒ วิา ทิล	ทิ�โทิ วิา อต�ตโนฺ โอรสw ปGต�ตw ปพื่�พื่าเช้ต	, อยw วิGจ�จต	 มหาราช้ ทิายาโทิ สาสนฺส�สาต	.
พื่ระเถระถวิายพื่ระพื่รวิ-า 
“มหาบัพื่	ตร! บัGคคลผู้F(ใดผู้F(หนฺa$งฺ จะเป@นฺผู้F(ม�$งฺค�$งฺก>ตาม จะเป@นฺผู้F(ยากจนฺก>ตาม ให(บัGตรผู้F(เป@นฺโอรสข้องฺตนฺบัวิช้ (ในฺพื่ระศัาสนฺา), 
มหาบัพื่	ตร! บัGคคลนฺ1I ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “เป@นฺทิายาทิแห-งฺพื่ระศัาสนฺา.”

เอวิw วิGต�เต, อโสโก ธม�มราช้า “อหw ก	ร เอวิรFป| ปร	จ�จาคw กต�วิาปJ เนฺวิ สาสนฺส�ส ทิายาทิภาวิw ปต�โตต	 
สาสเนฺ ทิายาทิภาวิw ปฏฺ�ฐยมาโนฺ อ	โตจ	โตจ วิ	โลเกต�วิา อทิ�ทิส มห	นฺ�ทิw กGมารw อวิ	ทิFเร ฐ	ตw.
เม#$อพื่ระโมคคล1บัGตรต	สสเถระ ถวิายพื่ระพื่รอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ, พื่ระเจ(าอโศักธรรมราช้ ทิรงฺดำร	วิ-า 
“ได(ย	นฺวิ-า เราแม(ทิำการบัร	จาคเห>นฺปานฺนฺ1Iแล(วิ ก>ย�งฺไม-ถaงฺควิามเป@นฺทิายาทิแห-งฺพื่ระศัาสนฺาได(เลย” 
ทิรงฺปรารถนฺาควิามเป@นฺทิายาทิ ในฺพื่ระศัาสนฺาอยF- จaงฺทิรงฺเหล1ยวิดF ข้(างฺโนฺ(นฺและข้(างฺนฺ1I 
ได(ทิรงฺเห>นฺพื่ระมห	นฺทิกGมาร (ผู้F(เป@นฺพื่ระราช้โอรสข้องฺพื่ระองฺคE) ซ่a$งฺประทิ�บัย#นฺอยF-ในฺทิ1$ไม-ไกล.

ทิ	ส�วิานฺส�ส เอตทิโหส	 
“ก	ญฺ�จาปJ อหw อ	มw กGมารw ต	ส�สกGมารส�ส ปพื่�พื่ช้	ตกาลโต ปภFต	 อGปรช้�เช้ ฐเปตGกาโม, อถโข้ อGปรช้�ช้โตปJ ปพื่�พื่ช้�ช้า วิ อGต�ตมาต	.
คร�Iนฺทิรงฺเห>นฺแล(วิ ทิ(าวิเธอก>ทิรงฺรำพื่aงฺด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“เราประสงฺคEจะสถาปนฺาพื่ระกGมารองฺคEนฺ1Iไวิ(ในฺตำแหนฺ-งฺอGปราช้ จำเด	มแต-เวิลาต	สสกGมารผู้นฺวิช้แล(วิ ก>จร	งฺอยF-, 
ถaงฺอย-างฺนฺ�Iนฺ การบัรรพื่ช้าแล เป@นฺคGณฺช้าต	อGดมกวิ-าตำแหนฺ-งฺอGปราช้เส1ยอ1ก.

ตโต กGมารw อาห “สก�กส	 ต�วิw ตาต ปพื่�พื่ช้	ตGนฺ�ต	.
“ลำด�บันฺ�Iนฺ ทิ(าวิเธอจaงฺทิรงฺร�บัส�$งฺกะพื่ระกGมารวิ-า “พื่-อ! ลFกจะสามารถบัวิช้ได(ไหม?”



เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • [ผู้F(ทิ1$ให(บัGตรบัวิช้ช้#$อวิ-าได(เป@นฺทิายาทิแห-งฺพื่ระศัาสนฺา] • หนฺ(า ๗๗

กGมาโร ปกต	ยาปJ ต	ส�สกGมารส�ส ปพื่�พื่ช้	ตกาลโต ปภFต	 ปพื่�พื่ช้	ตGกาโมวิ  
รญฺ�โญ วิจนฺw สGต�วิา อต	วิ	ย ปามGช้�ช้ช้าโต หGต�วิา อาห “ปพื่�พื่ช้าม	 เทิวิ, มw ปพื่�พื่าเช้ต�วิา ตGม�เห สาสเนฺ ทิายาทิา โหถาต	.
พื่ระกGมาร แม(ตามปกต	 จำเด	มแต-เวิลาพื่ระต	สสกGมารทิรงฺผู้นฺวิช้แล(วิ ก>ม1พื่ระประสงฺคEอยากจะผู้นฺวิช้อยF-ทิ1เด1ยวิ 
พื่อได(ทิรงฺสด�บัพื่ระราช้ดำร�สก>เก	ดพื่ระปราโมทิยEเป@นฺอย-างฺย	$งฺ แล(วิกราบัทิFลวิ-า “ข้อเดช้ะสมมต	เทิพื่! 
หม-อมฉั�นฺจะบัวิช้, ทิFลกระหม-อม ทิรงฺอนฺGญาตให(กระหม-อมฉั�นฺบัวิช้แล(วิ จะได(เป@นฺทิายาทิในฺพื่ระศัาสนฺา.”

เตนฺ จ สมเยนฺ ราช้ธ1ตา สงฺ�ฆ์ม	ต�ตาปJ ตส�มaเยวิ ฐาเนฺ ฐ	ตา โหต	.
ก>โดยสม�ยนฺ�Iนฺแล แม(พื่ระนฺางฺส�งฺฆ์ม	ตตา พื่ระราช้ธ	ดา (ข้องฺทิ(าวิเธอ) ก>ประทิ�บัย#นฺอยF-ในฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺเองฺ.

ตส�สาวิ สาม	โก อค�ค	พื่�รห�มา นฺาม กGมาโร อGปราเช้นฺ ต	ส�สกGมาเรนฺ สทิ�ธa ปพื่�พื่ช้	โต โหต	.
พื่ระกGมารทิรงฺพื่ระนฺามวิ-าอ�คค	พื่รหม ผู้F(เป@นฺพื่ระสวิาม1ข้องฺพื่ระนฺางฺส�งฺฆ์ม	ตตานฺ�Iนฺแล 
ก>ได(ผู้นฺวิช้ร-วิมก�บัพื่ระต	สสกGมารผู้F(เป@นฺอGปราช้แล(วิ.

ราช้า ตw ทิ	ส�วิา อาห “ต�วิม�ปJ อม�ม ปพื่�พื่ช้	ตGw สก�กส1ต	.
พื่ระราช้าทิรงฺเห>นฺพื่ระนฺางฺส�งฺฆ์ม	ตตานฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺร�บัส�$งฺวิ-า “แม-! แม(ลFกสามารถจะบัวิช้ได(ไหม?” 

“สาธG ตาต สก�โกม1ต	.
พื่ระนฺางฺทิFลตอบัวิ-า “ด1ละ ทิFลกระหม-อมพื่-อ! หม-อมฉั�นฺสามารถ.”

ราช้า [51] ปGต�ตานฺw มนฺw ลภ	ต�วิา ปหฏฺ�ฐจ	ต�โต ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์w เอตทิโวิจ 
“ภนฺ�เต อ	เม ทิารเก ปพื่�พื่าเช้ต�วิา มw สาสเนฺ ทิายาทิw กโรถาต	.
พื่ระราช้าทิรงฺข้อบัใจพื่ระราช้โอรสและธ	ดาแล(วิ ม1พื่ระราช้หทิ�ยเบั	กบัานฺ จaงฺตร�สพื่ระดำร�สนฺ1Iกะพื่ระภ	กษุGสงฺฆ์Eวิ-า 
“ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! ข้อพื่ระคGณฺเจ(าทิ�Iงฺหลาย จงฺให(ทิารกเหล-านฺ1Iบัวิช้ แล(วิกระทิำให(โยมเป@นฺทิายาทิในฺพื่ระศัาสนฺาเถ	ด.”

สงฺ�โฆ์ รญฺ�โญ วิจนฺw สม�ปฏิ	จ�ฉั	ต�วิา กGมารw โมค�คล1ปGต�ตต	ส�สต�เถเรนฺ อGปช้�ฌิาเยนฺ มหาเทิวิต�เถเรนฺ จ อาจร	เยนฺ ปพื่�พื่ช้าเปส	๑ 
มช้�ฌินฺ�ต	กต�เถเรนฺ อาจร	เยนฺ อGปสม�ปาเทิส	.
พื่ระสงฺฆ์Eร�บัพื่ระราช้ดำร�สแล(วิ 
ก>ให(พื่ระกGมารบัรรพื่ช้า โดยม1พื่ระโมคคล1บัGตรต	สสเถระ เป@นฺพื่ระอGปbช้ฌิายะ และม1พื่ระมหาเทิวิเถระเป@นฺอาจารยE 
ให(อGปสมบัทิ โดยม1พื่ระม�ช้ฌิ�นฺต	กเถระ เป@นฺอาจารยE.

ตทิา ก	ร กGมาโร ปร	ปGณฺ�ณฺวิ1สต	วิส�โส โหต	.
ได(ย	นฺวิ-า คราวินฺ�Iนฺ พื่ระกGมารม1พื่ระช้นฺมายGได( ๒๐ ปnบัร	บัFรณฺE.

[พระมัห	นทิเถระได้7บรรลี#พระอรห�ตเวลีาอ#ปสมับทิ]

โส ตส�มaเยวิ อGปสม�ปทิมณฺ�ฑเล สห ปฏิ	สม�ภ	ทิาห	 อรหต�ตw ปาปGณฺ	.
ทิ-านฺได(บัรรลGเป@นฺพื่ระอรห�นฺตEพื่ร(อมด(วิยปฏิ	ส�มภ	ทิา ในฺมณฺฑลอGปสมบัทินฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.

๑ ปพื่�พื่าเช้ส	.



หนฺ(า ๗๘ •   เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • [พื่ระมห	นฺทิเถระได(บัรรลGพื่ระอรห�ตเวิลาอGปสมบัทิ]

สงฺ�ฆ์ม	ต�ตายปJ ราช้ธ1ตาย อาจร	ยา อายGปาล	ต�เถร1 นฺาม, อGปช้�ฌิายา ปนฺ ธม�มปาล	ต�เถร1 นฺาม อโหส	.
พื่ระอาจารยEแม(ข้องฺพื่ระนฺางฺส�งฺฆ์ม	ตตาราช้ธ	ดา ช้#$อวิ-าพื่ระอายGปาล	ตเถร1, ส-วินฺพื่ระอGปbช้ฌิายะ ช้#$อพื่ระธ�มมปาล	ตเถร1.

ตทิา ก	ร สงฺ�ฆ์ม	ต�ตา อฏฺ�ฐารสวิส�สา โหต	.
ได(ย	นฺวิ-า คราวินฺ�Iนฺ พื่ระนฺางฺส�งฺฆ์ม	ตตา ม1พื่ระช้นฺมายGได( ๑๘ ปn.

ตw ปพื่�พื่ช้	ตมต�ตw ตส�มaเยวิ ส1มามณฺ�ฑเล ส	ก�ข้าย ปต	ฏฺ�ฐเปสGw.
ภ	กษุGสงฺฆ์Eย�งฺพื่ระนฺางฺส�งฺฆ์ม	ตตานฺ�Iนฺ ผู้F(พื่อบัรรพื่ช้าแล(วิ ให(ดำรงฺอยF-ในฺส	กข้า ในฺโรงฺส1มานฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.

อGภ	นฺ�นฺw ปพื่�พื่ช้	ตกาเล ราช้า ฉัวิส�สาภ	เสโก โหต	.
เวิลาทิ1$พื่ระโอรสและพื่ระธ	ดาทิ�Iงฺ ๒ องฺคEผู้นฺวิช้ พื่ระราช้าทิรงฺอภ	เษุกครองฺราช้ยEได( ๖ ปn.

อถ มห	นฺ�ทิต�เถโร อGปสม�ปนฺ�นฺกาลโต ปภFต	 อต�ตโนฺ อGปช้�ฌิายส�เสวิ สนฺ�ต	เก ธม�มญฺ�จ วิ	นฺยญฺ�จ ปร	ยาปGณฺนฺ�โต 
เทิ�วิปJ สงฺ�ค1ต	โย อารGฬ�หw ต	ปJฏิกสงฺ�คห	ตw สาฏฺ�ฐกถw สพื่�พื่w เถรวิาทิw ต	ณฺ�ณฺw วิส�สานฺw อพื่�ภนฺ�ตเร อGค�คเหต�วิา 
อต�ตโนฺ อGปช้�ฌิายส�ส อนฺ�เตวิาส	กานฺw สหส�สมต�ตานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw ปาโมก�โข้ อโหส	.
ภายหล�งฺ ต�Iงฺแต-เวิลาทิ1$ทิรงฺผู้นฺวิช้แล(วิ พื่ระมห	นฺทิเถระก>ศัaกษุาเล-าเร1ยนฺพื่ระธรรมและพื่ระวิ	นฺ�ย ในฺสำนฺ�กพื่ระอGปbช้ฌิายEตนฺนฺ�$นฺเองฺ
ได(เร1ยนฺเอาเถรวิาทิทิ�Iงฺหมดพื่ร(อมทิ�Iงฺอรรถกถา ทิ1$ทิ-านฺสงฺเคราะหEด(วิยพื่ระไตรปJฎก ซ่a$งฺข้aIนฺสF-ส�งฺค1ต	ทิ�Iงฺ ๒ คราวิ จบัในฺภาย ๓ 
พื่รรษุา แล(วิได(เป@นฺปาโมกข้E (ห�วิหนฺ(า) ข้องฺพื่วิกภ	กษุGประมาณฺ ๑,๐๐๐ รFป ผู้F(เป@นฺอ�นฺเตวิาส	กแห-งฺอGปbช้ฌิายะข้องฺตนฺ.

ตทิา อโสโก ธม�มราช้า นฺวิวิส�สาภ	เสโก โหต	.
คราวินฺ�Iนฺ พื่ระเจ(าโศักธรรมราช้ ทิรงฺอภ	เษุกครองฺราฃยEได( ๙ ปn.

[พระเจ7าอโศกทิรงต�LงมัDลีน	ธ	ถวายสงฆ์A ๕๐๐,๐๐๐]

รญฺ�โญ ปนฺ อฏฺ�ฐวิส�สาภ	เสกกาเลเยวิ โกนฺ�ตปGต�ตต	ส�สต�เถโร พื่�ยาธ	ปฏิ	กม�มต�ถw ภ	ก�ข้าจารวิต�เตนฺ อาห	ณฺ�ฑ	ต�วิา 
ปสตมต�ตw สป�ปn อลภ	ต�วิา พื่�ยาธ	พื่เลนฺ ปร	ก�ข้1ณฺายGสงฺ�ข้าโร  ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์w อป�ปมาเทินฺ โอวิทิ	ต�วิา 
อากาเส ปล�ลงฺ�เกนฺ นฺ	ส1ทิ	ต�วิา เตโช้ธาตGw สมาปช้�ช้	ต�วิา [52] ปร	นฺ	พื่�พื่าย	.
ก>ในฺร�ช้กาลทิ1$พื่ระราช้าทิรงฺอภ	เษุกได( ๘ ปnนฺ�$นฺแล พื่ระโกนฺตบัGตรต	สสเถระ เทิ1$ยวิไปเพื่#$อต(องฺการยาบัำบั�ดพื่ยาธ	 ด(วิยภ	กข้าจารวิ�ตร
ก>ไม-ได(เนฺยใสส�กวิ-าฟัายม#อหนฺa$งฺ จaงฺส	IนฺอายGส�งฺข้าร เพื่ราะกำล�งฺแห-งฺพื่ยาธ	  ได(โอวิาทิภ	กษุGสงฺฆ์Eด(วิยควิามไม-ประมาทิ 
แล(วินฺ�$งฺโดยบั�ลล�งฺกEในฺอากาศั เข้(าเตโช้ธาตGปร	นฺ	พื่พื่านฺแล(วิ.

ราช้า ตw ปวิGต�ตa สGต�วิา เถรส�ส สก�การw กต�วิา “มย	 นฺาม รช้�ช้w กาเรนฺ�เต, เอวิw ภ	ก�ข้Fนฺw ปจ�จยา ทิGล�ลภาต	 
นฺครส�ส จตFสG ทิ�วิาเรสG โปก�ข้รณฺ	โย กาเรต�วิา เภสช้�ช้ส�ส ปFราเปต�วิา ทิาเปส	.
พื่ระราช้า ทิรงฺทิราบัควิามเป@นฺไปนฺ�Iนฺแล(วิ ได(ทิรงฺทิำส�กการะแก-พื่ระเถระ แล(วิทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า 
“ข้aIนฺช้#$อวิ-า เม#$อเราครองฺราช้ยEอยF- พื่วิกภ	กษุGย�งฺหาปbจจ�ยได(ยากอย-างฺนฺ1I” 
แล(วิทิรงฺร�บัส�$งฺให(สร(างฺสระโบักข้รณฺ1ไวิ(ทิ1$ประตFทิ�Iงฺ ๔ แห-งฺพื่ระนฺคร ให(บัรรจGเต>มด(วิยเภส�ช้ถวิายไวิ(.



เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • [พื่ระเจ(าอโศักทิรงฺต�IงฺมFลนฺ	ธ	ถวิายสงฺฆ์E ๕๐๐,๐๐๐] • หนฺ(า ๗๙

เตนฺ ก	ร สมเยนฺ “ปาฏิล	ปGต�ตส�ส จตFสG ทิ�วิาเรสG จต�ตาร	 สตสหส�สานฺ	,  สภายw สตสหส�สนฺ�ต	 
ทิ	วิเส ทิ	วิเส ปญฺ�จ สตสหส�สานฺ	 รญฺ�โญ อGป�ปช้�ช้นฺ�ต	.
ได(ย	นฺวิ-า สม�ยนฺ�Iนฺเคร#$องฺบัรรณฺาการต�Iงฺห(าแสนฺ เก	ดข้aIนฺแก-พื่ระราช้าทิGกวิ�นฺๆ ค#อ 
ทิ1$ประตFทิ�Iงฺ ๔ แห-งฺพื่ระนฺครปาตล1บัGตร ๔๐๐,๐๐๐, ทิ1$สภา ๑๐๐,๐๐๐.

ตโต ราช้า นฺ	โค�รธต�เถรส�ส เทิวิส	กw สตสหส�สw วิ	สช้�เช้ส	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่ระราช้าทิรงฺสละถวิายทิ-านฺนฺ	โครธเถระ วิ�นฺละหนฺa$งฺแสนฺ.

พื่Gทิ�ธส�ส เจต	เย คนฺ�ธมาลาทิ1ห	 ปFช้นฺต�ถาย สตสหส�สw,  
หนฺa$งฺแสนฺเพื่#$อต(องฺการทิรงฺบัFช้าด(วิยวิ�ตถGม1ข้องฺหอมและดอกไม(เป@นฺต(นฺ ทิ1$พื่Gทิธเจด1ยE, 

ธม�มส�ส สตสหส�สw.  ตw ธม�มธรานฺw พื่หGส�สGตานฺw จตGป�ปจ�จยต�ถาย อGปนฺ1ยต	.  
หนฺa$งฺแสนฺเพื่#$อต(องฺการทิรงฺบัFช้าพื่ระธรรม. ค#อ ทิรงฺนฺ(อมถวิายแสนฺนฺ�Iนฺ เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ปbจจ�ย ๔ แก-พื่วิกภ	กษุGผู้F(ทิรงฺธรรม เป@นฺพื่หG
สFต.

สงฺ�ฆ์ส�ส สตสหส�สw.
แสนฺหนฺa$งฺถวิายภ	กษุGสงฺฆ์E.

จตFสG ทิ�วิาเรสG เภสช้�ช้ต�ถw สตสหส�สw.
ถวิายอ1กแสนฺหนฺa$งฺเพื่#$อประโยช้นฺEแก-เภส�ช้ทิ1$ประตFทิ�Iงฺ ๔ ด(านฺ.

เอวิw สาสเนฺ อGฬาโร ลาภสก�กาโร นฺ	พื่�พื่ต�ต	.
ลาภและส�กการะอ�นฺโอฬาร เก	ดแล(วิในฺพื่ระศัาสนฺาด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.

[พวกเด้�ยรถ�ยAปลีอมับวชในพระพ#ทิธศาสนา]

ต	ต�ถ	ยา ปร	ห1นฺลาภสก�การา อนฺ�ตมโส ฆ์าสจ�ฉัาทินฺมต�ตม�ปJ อลภนฺ�ตา 
ลาภสก�การw ปฏฺ�ฐยมานฺา สาสเนฺ ปพื่�พื่ช้	ต�วิา สกานฺ	 สกานฺ	 ทิ	ฏฺ�ฐ	คตานฺ	 “อยw ธม�โม, อยw วิ	นฺโยต	 ทิ1เปนฺ�ต	.
เด1ยรถ1ยEทิ�Iงฺหลาย เส#$อมลาภและส�กการะแล(วิ ช้�Iนฺทิ1$สGดไม-ได(แม(ส�กวิ-าข้องฺก	นฺและเคร#$องฺนฺG-งฺห-ม 
เม#$อปรารถนฺาลาภและส�กการะ จaงฺปลอมบัวิช้ในฺพื่ระพื่Gทิธศัาสนฺา แล(วิแสดงฺทิ	ฏิฐ	 (ล�ทิธ	) ข้องฺตนฺๆ วิ-า “นฺ1Iธรรม, นฺ1Iวิ	นฺ�ย.”

ปพื่�พื่ช้�ช้w อลภมานฺาปJ สยเมวิ มGณฺ�เฑต�วิา กาสายานฺ	 อจ�ฉัาเทิต�วิา วิ	หาเรสG วิ	จรนฺ�ตา 
อGโปสถม�ปJ ปวิารณฺม�ปJ สงฺ�ฆ์กม�มม�ปJ คณฺกม�มม�ปJ ปวิ	สนฺ�ต	.
พื่วิกเด1ยรถ1ยEเหล-านฺ�Iนฺ แม(เม#$อไม-ได(บัวิช้ก>ปลงฺผู้มเส1ยเองฺ แล(วินฺG-งฺผู้(ากาสายะเทิ1$ยวิไปในฺวิ	หารทิ�Iงฺหลาย เข้(าไป (ร-วิม) อGโบัสถบั(างฺ 
ปวิารณฺาบั(างฺ ส�งฺฆ์กรรมบั(างฺ คณฺะกรรมบั(างฺ.

ภ	ก�ข้F เตห	 สทิ�ธa อGโปสถw นฺ กโรนฺ�ต	.
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ไม-ยอมทิำอGโบัสถ ร-วิมก�บัพื่วิกภ	กษุGเด1ยรถ1ยEเหล-านฺ�Iนฺ.



หนฺ(า ๘๐ •   เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • [พื่วิกเด1ยรถ1ยEปลอมบัวิช้ในฺพื่ระพื่Gทิธศัาสนฺา]

ตทิา โมค�คล1ปGต�ตต	ส�สต�เถโร 
“อGป�ปนฺ�นฺwทิานฺ	 อธ	กรณฺw, ตw นฺจ	รส�เสวิ กก�ข้ฬี| ภวิ	ส�สต	,  นฺ โข้ ปเนฺตw สก�กา อ	เมสw มช้�เฌิ วิสนฺ�เตนฺ วิFปสเมตGนฺ�ต	 
มห	นฺ�ทิต�เถรส�ส คณฺw นฺ	ย�ยาเทิต�วิา อต�ตนฺา ผู้าสGกวิ	หาเรนฺ วิ	หร	ตGกาโม อโธคงฺ�คw ปพื่�พื่ตw อคมาส	.
คราวินฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระโมคคล1บัGตรต	สสเถระ ดำร	วิ-า “บั�ดนฺ1I อธ	กรณฺEเก	ดข้aIนฺแล(วิ, ไม-นฺานฺเลย อธ	กรณฺEนฺ�Iนฺจ�กหยาบัช้(าข้aIนฺ, 
ก>เราอยF-ในฺทิ-ามกลางฺแห-งฺภ	กษุGเด1ยรถ1ยEเหล-านฺ�Iนฺ จะไม-อาจระงฺ�บัอธ	กรณฺEนฺ�Iนฺได(” ด�งฺนฺ1I 
จaงฺมอบัการคณฺะถวิายทิ-านฺพื่ระมห	นฺทิเถระ ประสงฺคEจะพื่�กอยF-โดยผู้าสGกวิ	หารด(วิยตนฺเองฺ แล(วิได(ไปย�งฺอโธค�งฺคบัรรพื่ต.

[พวกเด้�ยรถ�ยAแสด้งลี�ทิธ	นอกพ#ทิธศาสนา]

เตปJ โข้ ต	ต�ถ	ยา ภ	ก�ข้Gสงฺ�เฆ์นฺ ธม�เมนฺ วิ	นฺเยนฺ สต�ถG สาสเนฺนฺ นฺ	ค�คย�หมานฺาปJ  
ธม�มวิ	นฺยานฺGโลมาย [53] ปฏิ	ปต�ต	ยา อสณฺ�ฐหนฺ�ตา อเนฺกรFป| สาสนฺส�ส อพื่�พื่Gทิญฺ�จ มลญฺ�จ กณฺ�ฏิกญฺ�จ สมGฏฺ�ฐาเปสGw.
พื่วิกเด1ยรถ1ยEแม(เหล-านฺ�Iนฺแล ถaงฺถFกภ	กษุGสงฺฆ์Eปรามปรามโดยธรรมโดยวิ	นฺ�ย โดยส�ตถGศัาสนฺา 
ก>ไม-ยอมต�IงฺอยF-ในฺข้(อปฏิ	บั�ต	อ�นฺคล(อยตามพื่ระธรรมวิ	นฺ�ย 
ทิ�Iงฺได(ให(เสนฺ1ยดจ�ญไร มลทิ	นฺ และเส1Iยนฺหนฺาม ต�Iงฺข้aIนฺแก-พื่ระศัาสนฺา ม	ใช้-อย-างฺเด1ยวิ.

เกจ	 อค�คa ปร	จรนฺ�ต	.   เกจ	 ปญฺ�จาตเป ตป�ปนฺ�ต	.  เกจ	 อาทิ	จ�จw อนฺGปร	วิต�ตนฺ�ต	.  
เกจ	 ธม�มญฺ�จ วิ	นฺยญฺ�จ โวิ ภ	นฺ�ทิ	ส�สามาต	๑ ปค�คณฺ�หaสG.
บัางฺพื่วิกบัำเรอไฟั.  บัางฺพื่วิกย-างฺตนฺให(ร(อนฺอยF-ในฺเคร#$องฺอบัตนฺ ๕ อย-างฺ.   บัางฺพื่วิกประพื่ฤต	หมGนฺไปตามพื่ระอาทิ	ตยE.
บัางฺพื่วิกก>ย#นฺย�นฺพื่Fดวิ-า “พื่วิกเรา จ�กทิำลายพื่ระธรรมวิ	นฺ�ยข้องฺพื่วิกทิ-านฺ” ด�งฺนฺ1I.

ตทิา ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ นฺ เตห	 สทิ�ธa อGโปสถw วิา ปวิารณฺw วิา อกาส	.
คราวินฺ�Iนฺ ภ	กษุGสงฺฆ์E ไม-ได(ทิำอGโบัสถหร#อปวิารณฺา ร-วิมก�บัเด1ยรถ1ยEเหล-านฺ�Iนฺเลย.

อโสการาเม สต�ต วิส�สานฺ	 อGโปสโถ อGปจ�ฉั	ช้�ช้	.
ในฺวิ�ดอโศัการาม อGโบัสถข้าดไปถaงฺ ๗ ปn.

รญฺ�โญปJ เอตมต�ถw อาโรเจสGw.
พื่วิกภ	กษุG ได(กราบัทิFลเร#$องฺนฺ�Iนฺแม(แด-พื่ระราช้าแล(วิ.

[พระเจ7าอโศกทิรงใช7อมัาตยAให7ไประง�บอธ	กรณฺA]

ราช้า เอกw อมจ�จw อาณฺาเปต	 “วิ	หารw คนฺ�ต�วิา อธ	กรณฺw วิFปสเมต�วิา อGโปสถw การาเปห1ต	.
พื่ระราช้า ทิรงฺบั�งฺค�บัอมาตยEนฺายหนฺa$งฺไปวิ-า “เธอไปย�งฺพื่ระวิ	หาร ระงฺ�บัอธ	กรณฺEแล(วิ นฺ	มนฺตEภ	กษุGสงฺฆ์Eให(ทิำอGโบัสถเถ	ด” ด�งฺนฺ1I.

๑ โวิภ	นฺ�ทิ	ส�สาม.
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อมจ�โจ ราช้านฺw ปฏิ	ปGจ�ฉั	ตGw อวิ	สหนฺ�โต  อญฺ�เญ อมจ�เจ อGปสงฺ�กม	ต�วิา อาห 
“ราช้า มw ‘วิ	หารw คนฺ�ต�วิา อธ	กรณฺw วิFปสเมต�วิา อGโปสถw กโรห1ต	 ปห	ณฺ	,  กถนฺ�นฺGโข้ อธ	กรณฺw วิFปสม�มต1ต	.
อมาตยEไม-อาจจะทิFลย(อนฺถามพื่ระราช้าได( จaงฺเข้(าไปหาอมาตยEพื่วิกอ#$นฺ แล(วิกล-าวิวิ-า 
“พื่ระราช้าทิรงฺส-งฺข้(าพื่เจ(าไปวิ-า ‘เธอจงฺไปย�งฺพื่ระวิ	หาร ระงฺ�บัอธ	กรณฺEแล(วิ ทิำอGโบัสถเถ	ด’ ด�งฺนฺ1I 
อธ	กรณฺEจะระงฺ�บัได(อย-างฺไรหนฺอ?” 

เต อาหwสG “มยw เอวิw สล�ลก�เข้ม 
‘ยถา นฺาม ปจ�จนฺ�ตw วิFปสเมนฺ�ตา โจเร ฆ์าเตนฺ�ต	,  เอวิเมวิ เย อGโปสถw นฺ กโรนฺ�ต	 เต มาราเปตGกาโม ราช้า ภวิ	ส�สต1ต	.
อมาตยEเหล-านฺ�Iนฺพื่Fดวิ-า “พื่วิกข้(าพื่เจ(ากำหนฺดหมายได( ด(วิยอGบัายอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
‘พื่วิกราช้บัGรGษุ เม#$อจะปราบัปbจจ�นฺตช้นฺบัทิให(ราบัคาบั ก>ต(องฺฆ์-าพื่วิกโจร ช้#$อฉั�นฺใด, 
ภ	กษุGเหล-าใดไม-ทิำอGโบัสถ, พื่ระราช้าจ�กทิรงฺประสงฺคEให(ฆ์-าภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺเส1ยฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.’”

อถ โส อมจ�โจ วิ	หารw คนฺ�ต�วิา ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์w สนฺ�นฺ	ปาเตต�วิา อาห 
“อหw รญฺ�ญา ‘อGโปสถw การาเปห1ต	 เปส	โต,  กโรถ ทิานฺ	 ภนฺ�เต อGโปสถกม�มนฺ�ต	.
ลำด�บันฺ�Iนฺ อมาตยEนฺายนฺ�Iนฺ ไปย�งฺพื่ระวิ	หาร นฺ�ดให(ภ	กษุGสงฺฆ์Eประช้Gมก�นฺแล(วิเร1ยนฺช้1Iแจงฺวิ-า 
“พื่ระราช้าทิรงฺส-งฺข้(าพื่เจ(ามาวิ-า ‘เธอจงฺนฺ	มนฺตEภ	กษุGสงฺฆ์Eให(ทิำอGโบัสถเถ	ด’, 
ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! บั�ดนฺ1I ข้อพื่วิกทิ-านฺจงฺทิำอGโบัสถเถ	ด.”

ภ	ก�ข้F “นฺ มยw ต	ต�ถ	เยห	 สทิ�ธa อGโปสถw กโรมาต	 อาหwสG.
พื่วิกภ	กษุGพื่Fดวิ-า “อาตมภาพื่ทิ�Iงฺหลาย จะไม-ทิำอGโบัสถร-วิมก�บัเหล-าเด1ยรถ1ยE.”

อมจ�โจ เถราสนฺโต ปฏฺ�ฐาย อส	นฺา ส1สานฺ	 ปาเตตGw อารทิ�โธ.
อมาตยEเร	$มเอาดาบัต�ดศั1รษุะ (ข้องฺเหล-าภ	กษุG) ให(ตกไป ต�Iงฺต(นฺแต-อาสนฺะข้องฺพื่ระเถระลงฺไป.

อทิ�ทิสา โข้ ต	ส�สต�เถโร ตw อมจ�จw ตถา วิ	ปฏิ	ปนฺ�นฺw.
ทิ-านฺพื่ระต	สสเถระได(เห>นฺอมาตยEนฺ�Iนฺ ผู้F(ปฏิ	บั�ต	ผู้	ดอย-างฺนฺ�Iนฺแล.

[ประว�ต	ของพระต	สสเถระจะออกบวช]

ต	ส�สต�เถโร นฺาม นฺ โย โส รญฺ�โญ เอกมาต	โก ภาตา ต	ส�สกGมาโร นฺาม.
ช้#$อวิ-า พื่ระต	สสเถระไม-ใช้-คนฺธรรมดาสาม�ญ ค#อพื่ระภาดาร-วิมพื่ระราช้มารดาเด1ยวิก�นฺก�บัพื่ระราช้า ม1นฺามวิ-าต	สสกGมาร.

ตw ก	ร ราช้า ปต�ตาภ	เสโก อGปรช้�เช้ ฐเปส	.
ได(ย	นฺวิ-า พื่ระราช้าทิรงฺอภ	เษุกแล(วิ ได(ทิรงฺต�Iงฺต	สสกGมารนฺ�Iนฺไวิ( ในฺตำแหนฺ-งฺอGปราช้.

โส เอกทิ	วิสw วินฺจรw คโต อทิ�ทิส มหนฺ�ตw ม	คสงฺ�ฆ์w จ	ต�ตาย ก1ฬีJกาย [54] ก1ฬนฺ�ตw.
วิ�นฺหนฺa$งฺ ต	สสกGมารนฺ�Iนฺ เสด>จไปเทิ1$ยวิปzา ได(ทิรงฺเห>นฺหมF-มฤคฝัFงฺใหญ- ซ่a$งฺเล-นฺอยF-ด(วิยการเล-นฺตามควิามค	ด (ข้องฺตนฺ).
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ทิ	ส�วิานฺส�ส เอตทิโหส	 “อ	เม ตาวิ ต	ณฺภก�ข้า ม	คา เอวิw ก1ฬนฺ�ต	, 
อ	เม ปนฺ สมณฺา ราช้กGเล ปณฺ1ตานฺ	 โภช้นฺานฺ	 ภGญฺ�ช้	ต�วิา มGทิGกาสG เสย�ยาสG สยมานฺา  กa วิ มนฺาป| ก1ฬีJตw นฺ ก	ฬีJส�สนฺ�ต1ต	.
คร�Iนฺทิรงฺเห>นฺแล(วิ ต	สสกGมารนฺ�Iนฺได(ทิรงฺม1พื่ระรำพื่aงฺด�งฺนฺ1Iวิ-า “มฤคเหล-านฺ1Iม1หญ(าเป@นฺอาหาร ย�งฺเล-นฺก�นฺได(อย-างฺนฺ1Iก-อนฺ. 
ส-วินฺพื่ระสมณฺะเหล-านฺ1I ฉั�นฺโภช้นฺะอ�นฺประณฺ1ต ในฺราช้ตระกFลแล(วิ จำวิ�ดอยF-บันฺทิ1$นฺอนฺอ�นฺอ-อนฺนฺG-ม 
จ�กเล-นฺการเล-นฺทิ1$นฺ-าช้อบัใจไม-ได(เทิ1ยวิหร#อ.”

โส ตโต อาคนฺ�ต�วิา อ	มw อต�ตโนฺ วิ	ตก�กw รญฺ�โญ อาโรเจส	.
ต	สสกGมารนฺ�Iนฺ เสด>จกล�บัมาจากปzานฺ�Iนฺแล(วิ ได(กราบัทิFลควิามรำพื่aงฺข้องฺตนฺนฺ1Iแด-พื่ระราช้า.

ราช้า “อฏฺ�ฐาเนฺ กGก�กGจ�จาย	ตw กGมาเรนฺ, หนฺ�ทิ นฺw เอวิw สญฺ�ญาเปส�สาม1ต	  เอกทิ	วิสw เกนฺจ	 การเณฺนฺ กGทิ�โธ วิ	ย 
“เอห	, สต�ต ทิ	วิเส รช้�ช้w สม�ปฏิ	จ�ฉั, ตโต ตw ฆ์าเตส�สาม1ต	 มรณฺภเยนฺ ตช้�เช้ต�วิา ตมต�ถw สญฺ�ญาเปส	.
พื่ระราช้าทิรงฺดำร	วิ-า “พื่ระกGมารระแวิงฺสงฺส�ยในฺทิ1$ม	ใช้-ฐานฺะ (ม	ใช้-เหตG), เอาเถอะ เราจ�กให(เข้าย	นฺยอมด(วิยอGบัายอย-างฺนฺ1I” 
ในฺวิ�นฺหนฺa$งฺ ทิรงฺทิำเป@นฺเหม#อนฺกร	Iวิด(วิยเหตGการณฺEบัางฺอย-างฺ แล(วิทิรงฺข้F-ด(วิยมรณฺภ�ยวิ-า 
“เธอจงฺมาร�บัเอาราช้สมบั�ต	ตลอด ๗ วิ�นฺ, หล�งฺจากนฺ�Iนฺเราจ�กฆ์-าเธอเส1ย” ด�งฺนฺ1I แล(วิให(ร�บัรF(คำส�$งฺนฺ�Iนฺ.

โส ก	ร กGมาโร “สต�ตเม ทิ	วิเส มw มาราเปส�สต1ต	  นฺ จ	ต�ตรFป| นฺหาย	 นฺ ภGญฺ�ช้	 นฺ สGปJ อต	วิ	ย ลFข้สร1โร อโหส	.
ได(ย	นฺวิ-า พื่ระกGมารนฺ�Iนฺทิรงฺดำร	วิ-า “ในฺวิ�นฺทิ1$ ๗ พื่ระราช้าจ�กให(ฆ์-าเราเส1ย” ด�งฺนฺ1I 
ไม-สรงฺสนฺานฺ ไม-เสวิย ทิ�Iงฺบัรรทิมก>ไม-หล�บั ตามสมควิรแก-พื่ระหทิ�ย ได(ม1พื่ระสร1ระเศัร(าหมองฺเป@นฺอย-างฺมาก.

ตโต นฺw ราช้า ปGจ�ฉั	 “ก	ส�ส ต�วิw เอวิรFโป ช้าโตต	.
แต-นฺ�Iนฺ พื่ระราช้าตร�สถามต	สสกGมารนฺ�Iนฺวิ-า “เธอเป@นฺผู้F(ม1รFปร-างฺอย-างฺนฺ1I เพื่ราะเหตGอะไร!” 

“มรณฺภเยนฺ เทิวิาต	.
พื่ระกGมารทิFลวิ-า “ข้อเดช้ะ! เพื่ราะกล�วิควิามตาย.” 

“อเร ต�วิw นฺาม ปร	จ�ฉั	นฺ�นฺมรณฺw สม�ปส�สมาโนฺ วิ	ส�สต�โถ นฺ ก1ฬส	, ภ	ก�ข้F อส�สาสป�ปส�สาสFปนฺ	พื่ทิ�ธw มรณฺw เปก�ข้มานฺา กถw ก1ฬีJส�สนฺ�ต1ต	.
พื่ระราช้าทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า “เฮ้(ย! อ�นฺต�วิเธอเองฺเล>งฺเห>นฺควิามตายทิ1$ข้(าพื่เจ(าคาดโทิษุไวิ(แล(วิ หมดสงฺส�ยส	Iนฺค	ด ย�งฺจะไม-เล-นฺหร#อ! 
พื่วิกภ	กษุG เล>งฺเห>นฺควิามตายเนฺ#$องฺด(วิยลมหายใจเข้(าและหายใจออกอยF- จ�กเล-นฺได(อย-างฺไร?” 

ตโต ปภFต	 กGมาโร สาสเนฺ ปส1ทิ	.
จำเด	มแต-นฺ�Iนฺมา พื่ระกGมารก>ทิรงฺเล#$อมใสในฺพื่ระศัาสนฺา.

โส ปGเนฺกทิ	วิสw ม	ควิw นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา อรญฺ�เญ อนฺGวิ	จรมาโนฺ 
อทิ�ทิส โยนฺกมหาธม�มรก�ข้	ต�ตต�เถรw อญฺ�ญตเรนฺ หต�ถ	นฺาเคนฺ สาลสาข้w คเหต�วิา วิ1ช้	ยมานฺw นฺ	ส	นฺ�นฺw.
คร�IนฺรG-งฺข้aIนฺอ1กวิ�นฺหนฺa$งฺ พื่ระกGมารนฺ�Iนฺเสด>จออกไปล-าเนฺ#Iอ เทิ1$ยวิส�ญจรไปในฺปzา 
ได(ทิรงฺเห>นฺพื่ระโยนฺกมหาธรรมร�กข้	ตเถระ ผู้F(นฺ�$งฺให(พื่ญาช้(างฺต�วิใดต�วิหนฺa$งฺจ�บัก	$งฺสาละพื่�ดอยF-.

ทิ	ส�วิานฺ ปามGช้�ช้ช้าโต จ	นฺ�เตส	 “กทิา นฺGโข้ อหม�ปJ อยw มหาเถโร วิ	ย ปพื่�พื่เช้ย�ยw,  ส	ยา นฺGโข้ โส ทิ	วิโสต	.
พื่ระกGมารคร�Iนฺทิรงฺเห>นฺแล(วิ ก>เก	ดควิามปราโมทิยE ดำร	วิ-า 
“เม#$อไรหนฺอแล แม(เราจะพื่aงฺบัวิช้เหม#อนฺพื่ระมหาเถระนฺ1I, วิ�นฺนฺ�Iนฺจะพื่aงฺม1หร#อหนฺอแล.”
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เถโร ตส�ส อช้�ฌิาสยw วิ	ทิ	ต�วิา, ตส�ส ปส�สนฺ�ตส�เสวิ, อากาเส อGป�ปต	ต�วิา 
อโสการาเม โปก�ข้รณฺ	ยา อGทิกตเล ฐต�วิา จ1วิรญฺ�จ อGต�ตราสงฺ�คญฺ�จ อากาเส ลค�เคต�วิา นฺหาย	ตGw อารทิ�โธ.
พื่ระเถระรF(อ�ธยาศั�ยข้องฺพื่ระกGมารนฺ�Iนฺแล(วิ, เม#$อพื่ระกGมารนฺ�Iนฺเห>นฺอยF-นฺ�$นฺแล, ได(เหาะข้aIนฺไปในฺอากาศั 
แล(วิได(ย#นฺอยF-บันฺพื่#IนฺนฺIำทิ1$สระโบักข้รณฺ1 ในฺวิ�ดอโศัการาม ห(อยจ1วิรและผู้(าอGตราสงฺคEไวิ(ทิ1$อากาศั แล(วิเร	$มสรงฺนฺIำ.

กGมาโร เถรส�สานฺGภาวิw ทิ	ส�วิา อต	วิ	ย ปสนฺ�โนฺ “อช้�เช้วิ ปพื่�พื่ช้	ส�สาม1ต	 [55] นฺ	วิต�ต	ต�วิา รญฺ�โญ อาโรเจส	 “ปพื่�พื่ช้	ส�สามหw เทิวิาต	.
พื่ระกGมารทิรงฺเห>นฺอานฺGภาพื่ข้องฺพื่ระเถระนฺ�Iนฺแล(วิก>ทิรงฺเล#$อมใสเป@นฺอย-างฺย	$งฺ ดำร	วิ-า “เราจ�กบัวิช้ให(ได(ในฺวิ�นฺนฺ1Iทิ1เด1ยวิ” 
แล(วิเสด>จกล�บั ได(ทิFลลาพื่ระราช้าวิ-า “ข้อเดช้ะ! หม-อมฉั�นฺจ�กบัวิช้.”

ราช้า อเนฺกป�ปการw ยาจ	ต�วิา ตw นฺ	วิต�เตตGw อสก�โกนฺ�โต อโสการามคมนฺ1ยw มค�คw อลงฺ�การาเปต�วิา กGมารw ฉัณฺเวิสw คาหาเปต�วิา 
อลงฺ�กตาย เสนฺาย ปร	วิาราเปต�วิา วิ	หารw เนฺส	.
พื่ระราช้าทิรงฺข้อร(องฺ เป@นฺอเนฺกประการ เม#$อไม-ทิรงฺสามารถเพื่#$อจะให(พื่ระกGมารนฺ�Iนฺกล�บั (พื่ระหทิ�ย) ได( 
จaงฺทิรงฺร�บัส�$งฺให(ตกแต-งฺมรรคาทิ1$จะไปสF-วิ�ดอโศัการาม ให(พื่ระกGมารแต-งฺองฺคEเป@นฺเพื่ศัมหรสพื่ 
ให(แวิดล(อมด(วิยหมF-เสนฺา ซ่a$งฺประด�บัประดาแล(วิ ทิรงฺนฺำไปย�งฺพื่ระวิ	หาร.

“ยGวิราช้า ก	ร ปพื่�พื่ช้	ส�สต1ต	 สGต�วิา พื่หF ภ	ก�ข้F ปต�ตจ1วิรานฺ	 ปฏิ	ยาเทิสGw.
ภ	กษุGเป@นฺอ�นฺมากได(ฟัbงฺวิ-า “ข้-าวิวิ-าพื่ระยGพื่ราช้ จ�กผู้นฺวิช้” ก>พื่าก�นฺตระเตร1ยมบัาตรและจ1วิรไวิ(.

กGมาโร ปธานฺฆ์รw คนฺ�ต�วิา มหาธม�มรก�ข้	ตต�เถรส�เสวิ สนฺ�ต	เก ปพื่�พื่ช้	 สทิ�ธa ปGร	สสตสหส�เสนฺ.
พื่ระกGมารเสด>จไปย�งฺเร#อนฺเป@นฺทิ1$บัำเพื่>ญเพื่1ยร แล(วิได(ทิรงฺผู้นฺวิช้ พื่ร(อมก�บับัGรGษุแสนฺหนฺa$งฺ 
ในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระมหาธรรมร�กข้	ตเถระนฺ�$นฺเองฺ.

กGมารส�ส ปนฺ อนฺGปพื่�พื่ช้	ตกานฺw คณฺนฺปร	จ�เฉัโทิ นฺต�ถ	.
ก>กGลบัGตรทิ�Iงฺหลายผู้F(ผู้นฺวิช้ตามพื่ระกGมาร จะกำหนฺดนฺ�บัไม-ได(.

กGมาโร รญฺ�โญ จตGวิส�สาภ	เสกกาเล ปพื่�พื่ช้	โต.
พื่ระกGมารทิรงฺผู้นฺวิช้ในฺเวิลาทิ1$พื่ระราช้าทิรงฺอภ	เษุกครองฺราช้ยEได( ๔ ปn.

อถ อญฺ�โญ รญฺ�โญ ภาค	เนฺย�โย สงฺ�ฆ์ม	ต�ตาย สาม	โก อค�ค	พื่�รห�มา นฺาม กGมาโร อต�ถ	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ ย�งฺม1พื่ระกGมารองฺคEอ#$นฺ ม1พื่ระนฺามวิ-าอ�คค	พื่รหม ผู้F(เป@นฺพื่ระสวิาม1ข้องฺพื่ระนฺางฺส�งฺฆ์ม	ตตา เป@นฺพื่ระภาค	ไนฺยข้องฺพื่ระราช้า.

สงฺ�ฆ์ม	ต�ตา ตส�ส เอกเมวิ ปGต�ตw วิ	ช้าย	.
พื่ระนฺางฺส�งฺฆ์ม	ตตาประสFต	พื่ระโอรส ข้องฺอ�คค	พื่รหมองฺคEนฺ�Iนฺเพื่1ยงฺองฺคEเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ.

โสปJ “ยGวิราช้า ปพื่�พื่ช้	โตต	 สGต�วิา ราช้านฺw อGปสงฺ�กม	ต�วิา “อหม�ปJ เทิวิ ปพื่�พื่ช้	ส�สาม1ต	 ยาจ	.
อ�คค	พื่รหมแม(องฺคEนฺ�Iนฺ ได(สด�บัข้-าวิวิ-า “พื่ระยGพื่ราช้ ทิรงฺผู้นฺวิช้แล(วิ” 
จaงฺเข้(าไปเฝัrาพื่ระราช้า แล(วิทิFลข้อพื่ระบัรมราช้านฺGญาตวิ-า “ข้อเดช้ะ แม(หม-อมฉั�นฺ ก>จ�กบัวิช้” ด�งฺนฺ1I.

“ปพื่�พื่ช้ ตาตาต	 จ รญฺ�ญา อนฺGญฺ�ญาโต ตw ทิ	วิสเมวิ ปพื่�พื่ช้	.
และอ�คค	พื่รหมองฺคEนฺ�Iนฺได(ร�บัพื่ระบัรมราช้านฺGญาตวิ-า “จงฺบัวิช้เถ	ด พื่-อ!” ก>ได(บัวิช้ในฺวิ�นฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.
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เอวิw อนฺGปพื่�พื่ช้	โต อGฬารวิ	ภเวินฺ ข้ต�ต	ยช้เนฺนฺ “รญฺ�โญ กนฺ	ฏฺ�ฐภาตา ต	ส�สต�เถโรต	 วิ	ญฺ�เญย�โย.
พื่ระเถระผู้F(อ�นฺข้�ตต	ยช้นฺ ซ่a$งฺม1สมบั�ต	อย-างฺโอฬาร บัวิช้ตามอย-างฺนฺ1I 
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “พื่ระต	สสเถระ ผู้F(เป@นฺพื่ระกนฺ	ษุฐภาดาข้องฺพื่ระราช้า.”

[พระต	สสเถระน� งก�นไมั'ให7อมัาตยAต�ด้ศ�รษุะพระ]

โส ตw อมจ�จw ตถา วิ	ปฏิ	ปนฺ�นฺw ทิ	ส�วิา จ	นฺ�เตส	 
“นฺ ราช้า เถเร มาเรตGw ปห	เณฺย�ย, อทิ�ธา อ	มส�เสเวิตw อมจ�จส�ส ทิGค�คห	ตw ภวิ	ส�สต1ต	  คนฺ�ต�วิา สยw ตส�ส อาสนฺ�เนฺ อาสเนฺ นฺ	ส1ทิ	.
ทิ-านฺต	สสเถระนฺ�Iนฺ คร�Iนฺเห>นฺอมาตยEนฺายนฺ�Iนฺผู้F(ปฏิ	บั�ต	ผู้	ดอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺดำร	วิ-า 
“พื่ระราช้า คงฺจะไม-ทิรงฺส-งฺมาเพื่#$อให(ฆ์-าพื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย, เร#$องฺนฺ1I จ�กเป@นฺเร#$องฺทิ1$อมาตยEคนฺนฺ1Iเข้(าใจผู้	ดแนฺ-นฺอนฺทิ1เด1ยวิ” ด�งฺนฺ1I 
จaงฺได(ไปนฺ�$งฺบันฺอาสนฺะใกล(อมาตยEนฺ�Iนฺเส1ยเองฺ.

โส เถรw สญฺ�ช้านฺ	ต�วิา สต�ถw นฺ	ปาเตตGw อวิ	สหนฺ�โต คนฺ�ต�วิา รญฺ�โญ อาโรเจส	 
“อหw เทิวิ อGโปสถw กาตGw อนฺ	จ�ฉันฺ�ตานฺw เอต�ตกานฺนฺ�นฺาม ภ	ก�ข้Fนฺw ส1สานฺ	 ปาเตสa, 
อถ อย�ยส�ส ต	ส�สต�เถรส�ส ปฏิ	ปาฏิ	 สม�ปต�ตา,  ก	นฺ�ต	 กโรม1ต	.
อมาตยEนฺายนฺ�Iนฺ จำพื่ระเถระนฺ�Iนฺได( ก>ไม-อาจฟัbนฺศั�สตราลงฺได( จaงฺได(กล�บัไปกราบัทิFลแด-พื่ระราช้าวิ-า 
“ข้อเดช้ะ! ข้(าพื่ระองฺคEได(ต�ดศั1รษุะข้องฺพื่วิกภ	กษุGช้#$อม1ประมาณฺเทิ-านฺ1I ผู้F(ไม-ปรารถนฺาทิำอGโบัสถให(ตกไป, 
ข้ณฺะนฺ�Iนฺ ก>มาถaงฺลำด�บัแห-งฺทิ-านฺต	สสเถระผู้F(เป@นฺเจ(าเข้(า ข้(าพื่ระองฺคEจะทิำอย-างฺไร?” 

ราช้า สGต�วิาวิ “อเร ก	ม�ปนฺ ต�วิw [56] มยา ภ	ก�ข้F ฆ์าเตตGw เปส	โตต	 
พื่ระราช้า พื่อได(ทิรงฺสด�บัเทิ-านฺ�Iนฺ ก>ตร�สวิ-า “เฮ้(ย! ก>ข้(า ได(ส-งฺเธอให(ไปฆ์-าภ	กษุGทิ�Iงฺหลายหร#อ?” 

ตาวิเทิวิ สร1เร อGป�ปนฺ�นฺทิาโห หGต�วิา วิ	หารw คนฺ�ต�วิา เถเร ภ	ก�ข้F ปGจ�ฉั	 
“อยw ภนฺ�เต อมจ�โจ มยา อนฺาณฺต�โตวิ เอวิw อกาส	,  กส�ส นฺGโข้ อ	ม	นฺา ปาเปนฺ ภวิ	ตพื่�พื่นฺ�ต	.
ทิ�นฺใดนฺ�$นฺเองฺ ก>เก	ดควิามเร-าร(อนฺข้aIนฺในฺพื่ระวิรกาย จaงฺเสด>จไปย�งฺพื่ระวิ	หาร ตร�สถามพื่วิกภ	กษุGผู้F(เป@นฺพื่ระเถระวิ-า 
“ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! อมาตยEคนฺนฺ1Iโยมไม-ได(ส�$งฺเลย ได(ทิำกรรมอย-างฺนฺ1Iแล(วิ, บัาปนฺ1Iจะพื่aงฺม1แก-ใครหนฺอแล?”

[พวกภ	กษุ#ถวายความัเหWนแด้'พระราชาเปKน ๒ น�ย]

เอกจ�เจ เถรา “อยw ตวิ วิจเนฺนฺ อกาส	,  ตGย�หเมตw ปาปนฺ�ต	 อาหwสG.
พื่ระเถระบัางฺพื่วิก ถวิายพื่ระพื่รวิ-า 
“อมาตยEนฺายนฺ1Iได(ทิำตามพื่ระดำร�สส�$งฺ ข้องฺมหาบัพื่	ตรแล(วิ, บัาปนฺ�$นฺ จaงฺม1แก-มหาบัพื่	ตรด(วิย.”

เอกจ�เจ “อGภ	นฺ�นฺม�ปJ โวิ เอตw ปาปนฺ�ต	 อาหwสG.
พื่ระเถระบัางฺพื่วิกถวิายพื่ระพื่รวิ-า “บัาปนฺ�$นฺ ย-อมม1แด-มหาบัพื่	ตรและอมาตยEแม(ทิ�Iงฺ ๒ ด(วิย.”

เอกจ�เจ เอวิมาหwสG “กa ปนฺ เต มหาราช้ อต�ถ	 จ	ต�ตw ‘อยw คนฺ�ต�วิา ภ	ก�ข้F ฆ์าเตตFต	.
พื่ระเถระบัางฺพื่วิกถวิายพื่ระพื่รอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ข้อถวิายพื่ระพื่ร! ก>มหาบัพื่	ตร ทิรงฺม1ควิามค	ดหร#อวิ-า “อมาตยEนฺายนฺ1I จงฺไปฆ์-าภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย!’” 



เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • [พื่วิกภ	กษุGถวิายควิามเห>นฺแด-พื่ระราช้าเป@นฺ ๒ นฺ�ย] • หนฺ(า ๘๕

“นฺต�ถ	 ภนฺ�เต, กGสลาธ	ป�ปาโย อหw เปเสสa ‘สมค�โค ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ อGโปสถw กโรตFต	.
พื่ระราช้าทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า “ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! ไม-ม1, 
โยมม1ควิามประสงฺคEเป@นฺกGศัล จaงฺได(ส-งฺเข้าไปด(วิยส�$งฺวิ-า ‘ข้อภ	กษุGสงฺฆ์Eจงฺสาม�คค1ก�นฺทิำอGโบัสถเถ	ด.’”

“สเจ ต�วิw กGสลาธ	ป�ปาโย, นฺต�ถ	 ตGย�หw ปาป|, อมจ�จส�เสเวิตw ปาปนฺ�ต	.
พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายถวิายพื่ระพื่รวิ-า 
“ถ(าวิ-า มหาบัพื่	ตร ม1พื่ระราช้ประสงฺคEเป@นฺกGศัลไซ่ร(, บัาปก>ไม-ม1แด-มหาบัพื่	ตร, บัาปนฺ�$นฺ ย-อมม1แก-อมาตยEเทิ-านฺ�Iนฺ.”

ราช้า เทิ�วิฬ�หกช้าโต อาห “อต�ถ	 นฺGโข้ ภนฺ�เต โกจ	 ภ	ก�ข้G มเมตw เทิ�วิฬ�หกw ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา สาสนฺw ปค�คเหตGw สมต�โถต	.
พื่ระราช้าทิรงฺเก	ดม1ควิามสงฺส�ยเป@นฺสองฺจ	ตสองฺใจจaงฺร�บัส�$งฺถามวิ-า 
“ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! จะม1ภ	กษุGบัางฺรFปบั(างฺไหม? ผู้F(สามารถเพื่#$อจะต�ดข้(อสงฺส�ยนฺ1Iข้องฺโยม แล(วิยกย-องฺพื่ระศัาสนฺา.”

“อต�ถ	 มหาราช้, โมค�คล1ปGต�ตต	ส�สต�เถโร นฺาม, โส เต อ	มw เทิ�วิฬ�หกw ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา สาสนฺw ปค�คณฺ�ห	ตGw สมต�โถต	.
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายถวิายพื่ระพื่รวิ-า “ม1 มหาบัพื่	ตร! ภ	กษุGนฺ�Iนฺช้#$อพื่ระโมคคล1บัGตรต	สสเถระ, 
ทิ-านฺสามารถทิ1$จะต�ดข้(อสงฺส�ยนฺ1Iข้องฺมหาบัพื่	ตร แล(วิยกย-องฺพื่ระศัาสนฺาได(.”

ราช้า ตทิเหวิ  จต�ตาโร ธม�มกถ	เก เอเกกw ภ	ก�ข้Gสหส�สปร	วิารw  จต�ตาโร จ อมจ�เจ เอเกกปGร	สสหส�สปร	วิารw๑ 
“เถรw คณฺ�ห	ต�วิา อาคจ�ฉัถาต	 เปเสส	.
ในฺวิ�นฺนฺ�Iนฺเองฺ พื่ระราช้าได(ทิรงฺจ�ดส-งฺพื่ระธรรมกถaก ๔ รFป แต-ละรFปม1ภ	กษุGพื่�นฺหนฺa$งฺเป@นฺบัร	วิาร, 
และอมาตยE ๔ นฺาย แต-ละนฺายม1บัGรGษุพื่�นฺหนฺa$งฺเป@นฺบัร	วิาร ด(วิยทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า “ข้อทิ-านฺทิ�Iงฺหลาย จงฺร�บัเอาพื่ระเถระมาเถ	ด.”

[พระโมัคคลี�บ#ตรต	สสเถระไมั'มัาเพราะอาราธนาไมั'ถDกเร! อง]

เต คนฺ�ต�วิา “ราช้า ตGม�เห ปก�โกสต1ต	 อาหwสG.
พื่ระธรรมกถaกและอมาตยEเหล-านฺ�Iนฺไปแล(วิ ได(เร1ยนฺ (พื่ระเถระ) วิ-า “พื่ระราช้าร�บัส�$งฺให(หาทิ-านฺ” ด�งฺนฺ1I.

เถโร นฺ อาคญฺ�ฉั	.
พื่ระเถระ ไม-ยอมมา.

ทิGต	ยม�ปJโข้ ราช้า อฏฺ�ฐ ธม�มกถ	เก อฏฺ�ฐ จ อมจ�เจ สหส�สสหส�สปร	วิาเรเยวิ เปเสส	 
“ราช้า ภนฺ�เต ปก�โกสต1ต	 วิต�วิา คณฺ�ห	ต�วิา วิ อาคจ�ฉัถาต	.
แม(คร�Iงฺทิ1$ ๒ พื่ระราช้าก>ได(ทิรงฺจ�ดส-งฺพื่ระธรรมกถaก ๘ รFป และอมาตยE ๘ นฺาย ซ่a$งฺม1บัร	วิารคนฺละพื่�นฺๆ ไป ด(วิยร�บัส�$งฺวิ-า 
“ทิ-านฺทิ�Iงฺหลายจงฺกราบัเร1ยนฺ (พื่ระเถระนฺ�Iนฺ) วิ-า ‘ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! พื่ระราช้าร�บัส�$งฺให(หา’ แล(วิร�บัเอาพื่ระเถระมา.”

เต ตเถวิ อาหwสG.
พื่ระธรรมกถaกและอมาตยEเหล-านฺ�Iนฺ ได(กราบัเร1ยนฺ (พื่ระเถระ) เหม#อนฺอย-างฺทิ1$ทิรงฺร�บัส�$งฺนฺ�Iนฺแล.

ทิGต	ยม�ปJโข้ เถโร นฺาคญฺ�ฉั	.
ถaงฺแม(คร�Iงฺทิ1$ ๒ พื่ระเถระก>ม	ได(มา.

๑ เอเกกw ปGร	สสหส�สปร	วิารw.
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ราช้า เถเร ปGจ�ฉั	 “อหw ภนฺ�เต ทิ�วิ	ก�ข้ต�ตGw ปห	ณฺa, กส�มา เถโร นฺาคจ�ฉัต1ต	.
พื่ระราช้าตร�สถามพื่ระเถระทิ�Iงฺหลายวิ-า 
“ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! โยมได(ส-งฺทิFตไปถaงฺ ๒ คร�Iงฺแล(วิ เพื่ราะเหตGไร พื่ระเถระจaงฺม	ได(มา?” 

“‘ราช้า ปก�โกสต1ต	 วิGต�ตต�ตา มหาราช้ [57] นฺาคจ�ฉัต	.  
เอวิw ปนฺ วิGต�เต, อาคจ�เฉัย�ย. ‘สาสนฺw ภนฺ�เต โอส1ทิต	, อม�หากw สาสนฺw ปค�คณฺ�หณฺต�ถาย สหายกา โหถาต	.
พื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย ถวิายพื่ระพื่รวิ-า “มหาบัพื่	ตร! ทิ1$ทิ-านฺไม-มานฺ�Iนฺ เพื่ราะทิFตเหล-านฺ�Iนฺ กราบัเร1ยนฺทิ-านฺวิ-า ‘พื่ระราช้าส�$งฺให(หา,’ 
แต-เม#$อทิFตเหล-านฺ�Iนฺกราบัเร1ยนฺทิ-านฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! พื่ระศัาสนฺาเส#$อมโทิรม, ข้อพื่ระคGณฺเจ(าได(โปรดเป@นฺ
สหายพื่วิกข้(าพื่เจ(า เพื่#$อเช้	ดช้Fพื่ระศัาสนฺาเถ	ด’ ด�งฺนฺ1I, พื่ระเถระ จะพื่aงฺมา.

อถ ราช้า ตถา วิต�วิา โสฬส ธม�มกถ	เก โสฬส จ อมจ�เจ สหส�สสหส�สปร	วิาเร เปเสส	.
คราวินฺ�Iนฺ พื่ระราช้า ทิรงฺร�บัส�$งฺเหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ 
จaงฺทิรงฺจ�ดส-งฺพื่ระธรรมกถaก ๑๖ รFป และอมาตยE ๑๖ นฺาย ซ่a$งฺม1บัร	วิารคนฺละพื่�นฺๆ ไป. 

ภ	ก�ข้F ปGนฺ ปฏิ	ปGจ�ฉั	 “มหล�ลโก นฺGโข้ ภนฺ�เต เถโร, ทิหโร นฺGโข้ต	.
ได(ทิรงฺสอบัถามภ	กษุGทิ�Iงฺหลายอ1กวิ-า ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! พื่ระเถระเป@นฺคนฺแก-, หร#อย�งฺหนฺG-มแนฺ-นฺ?”

“มหล�ลโก มหาราช้าต	.
ภ	กษุG. แก- มหาบัพื่	ตร!

“วิย�หw วิา ส	วิ	กw วิา อภ	รGห	ส�สต	 ภนฺ�เตต	.
ราช้า. พื่ระเถระนฺ�Iนฺ จ�กข้aIนฺคานฺหามหร#อวิอ เจ(าข้(า!

“นฺาภ	รGห	ส�สต	 มหาราช้าต	.
ภ	กษุG. ทิ-านฺจ�กไม-ข้aIนฺ (ทิ�Iงฺ ๒ อย-างฺ) มหาบัพื่	ตร!

“กGหa ภนฺ�เต เถโร วิสต1ต	.
ราช้า. พื่ระเถระพื่�กอยF- ณฺ ทิ1$ไหนฺ? เจ(าข้(า.

“อGปร	 คงฺ�คาย มหาราช้าต	.
ภ	กษุG. ทิ1$แม-นฺIำคงฺคาตอนฺเหนฺ#อ มหาบัพื่	ตร.

ราช้า อาห “เตนฺห	 ภเณฺ นฺาวิาสงฺ�ฆ์าฏิw พื่นฺ�ธ	ต�วิา ตต�เถวิ เถรw นฺ	ส1ทิาเปต�วิา ทิ�วิ1สGปJ ต1เรสG อารก�ข้w สwวิ	ธาย เถรw อาเนฺถาต	.
พื่ระราช้า. ดFก-อนฺพื่นฺาย! ถ(าเช้-นฺนฺ�Iนฺ พื่วิกทิ-านฺจงฺผู้Fกเร#อข้นฺานฺ แล(วิอาราธนฺาให(พื่ระเถระนฺ�$งฺบันฺเร#อข้นฺานฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล 

จ�ดการอาร�กข้าทิ1$ฝัb{งฺทิ�Iงฺ ๒ ด(านฺ นฺำพื่ระเถระมาเถ	ด.”

ภ	ก�ข้F จ อมจ�จา จ เถรส�ส สนฺ�ต	กw คนฺ�ต�วิา รญฺ�โญ สาสนฺw อาโรเจสGw.
พื่วิกภ	กษุGและเหล-าอมาตยE ไปถaงฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระเถระแล(วิ ได(เร1ยนฺให(ทิราบัตามพื่ระราช้สาสนฺE.
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เถโร สGต�วิา “ยw โข้ อหw มFลโต ปฏฺ�ฐาย ‘สาสนฺw ปค�คณฺ�ห	ส�สาม1ต	 ปพื่�พื่ช้	โตม�ห	, อยw ทิานฺ	 เม โส กาโล อนฺGป�ปต�โตต	 
จม�มข้ณฺ�ฑw คเหต�วิา อGฏฺ�ฐห	.
พื่ระเถระได(สด�บั (พื่ระราช้สาสนฺEนฺ�Iนฺ) แล(วิค	ดวิ-า “เพื่ราะเหตGทิ1$เราบัวิช้มาก>ด(วิยต�Iงฺใจวิ-า ‘จ�กเช้	ดช้Fพื่ระศัาสนฺา’ ต�Iงฺแต-ต(นฺ 
ฉัะนฺ�Iนฺ กาลนฺ1Iนฺ�Iนฺก>มาถaงฺแก-เราแล(วิ” จaงฺได(ถ#อเอาทิ-อนฺหนฺ�งฺลGกข้aIนฺ.

[พระเจ7าอโศกมัหาราชทิรงพระส#บ	นเหWนช7างเผู้!อกลี7วน]

อถ “เถโร เส�วิ ปาฏิล	ปGต�ตw สม�ปาปGณฺ	ส�สต1ต	 รต�ต	ภาเค ราช้า สGปJนฺw อทิ�ทิส.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่ระราช้าทิรงฺใฝัzใจอยF-แล(วิวิ-า “พื่รG-งฺนฺ1I พื่ระเถระจ�กมาถaงฺพื่ระนฺครปาตล1บัGตร” ด�งฺนฺ1I ก>ทิรงฺเห>นฺพื่ระสGบั	นฺ ในฺส-วินฺราตร1. 

เอวิรFโป สGปJโนฺ อโหส	  สพื่�พื่เสโต หต�ถ	นฺาโค อาคนฺ�ต�วิา ราช้านฺw ส1สโต ปฏฺ�ฐาย ปรามส	ต�วิา ทิก�ข้	ณฺหต�เถ อค�คเหส	.
ได(ม1พื่ระสGบั	นฺเห>นฺปานฺนฺ1I ค#อพื่ญาช้(างฺเผู้#อกปลอดมาลFบัคลำพื่ระราช้า จำเด	มแต-พื่ระเศั1ยร แล(วิได(จ�บัพื่ระราช้าทิ1$พื่ระห�ตถEข้(างฺ
ข้วิา.

ปGนฺทิ	วิเส ราช้า สGปJนฺช้�ฌิายเก ปGจ�ฉั	 “มยา เอวิรFโป สGปJโนฺ ทิ	ฏฺ�โฐ, กa เม ภวิ	ส�สต1ต	.
ในฺวิ�นฺรG-งฺข้aIนฺ พื่ระราช้าได(ตร�สถามพื่วิกโหรผู้F(ทิำนฺายสGบั	นฺวิ-า “เราฝัbนฺเห>นฺสGบั	นฺ เห>นฺปานฺนฺ1I จ�กม1อะไรแก-เรา?” 

“เอโก ตw มหาราช้ สมณฺนฺาโค ทิก�ข้	ณฺหต�เถ คณฺ�ห	ส�สต1ต	.
โหรทิำนฺายสGบั	นฺคนฺหนฺa$งฺ ทิFลถวิายควิามเห>นฺวิ-า “ข้อเดช้ะ พื่ระสมณฺะผู้F(ประเสร	ฐ จ�กจ�บัพื่ระองฺคEทิ1$พื่ระห�ตถEข้(างฺข้วิา.”

อถ ราช้า ตาวิเทิวิ “เถโร อาคโตต	 สGต�วิา คงฺ�คาต1รw คนฺ�ต�วิา นฺทิa โอตร	ต�วิา อพื่�ภGค�คจ�ฉันฺ�โต ช้านฺGมต�เต อGทิเก เถรw สม�ปาปGณฺ	ต�วิา 
เถรส�ส นฺาวิาโต โอตรนฺ�ตส�ส หต�ถw อทิาส	.
คราวินฺ�Iนฺ พื่ระราช้าก>ได(ทิรงฺทิราบัข้-าวิวิ-า “พื่ระเถระมาแล(วิ” ในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ จaงฺเสด>จไปย�งฺร	มฝัb{งฺแม-นฺIำคงฺคา แล(วิเสด>จลงฺ
ลGยแม-นฺIำ ทิ-องฺข้aIนฺไปจนฺถaงฺพื่ระเถระ ในฺนฺIำม1ประมาณฺเพื่1ยงฺช้านฺG แล(วิได(ถวิายพื่ระห�ตถEแก-พื่ระเถระผู้F(กำล�งฺลงฺจากเร#อ.

เถโร ราช้านฺw [58] ทิก�ข้	ณฺหต�เถ อค�คเหส	.
พื่ระเถระได(จ�บัพื่ระราช้าทิ1$พื่ระห�ตถEข้(างฺข้วิาแล(วิ.

[ราชบ#ร#ษุถ!อด้าบจะต�ด้ศ�รษุะพระโมัคคลี�บ#ตรต	สสเถระ]

ตw ทิ	ส�วิา อส	ค�คาหา “เถรส�ส ส1สม�ปาเตส�สามาต	 โกสโต อสa อพื่�พื่าหaสG.
พื่วิกราช้บัGรGษุถ#อดาบั เห>นฺก	ร	ยานฺ�Iนฺแล(วิ ก>ช้�กดาบัออกจากฝัbก ด(วิยค	ดวิ-า “พื่วิกเราจ�กต�ดศั1รษุะข้องฺพื่ระเถระให(ตกไป” ด�งฺนฺ1I.

กส�มา.
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร?” 

“เอตw ก	ร จาร	ต�ตw ราช้กGเลสG ‘โย ราช้านฺw หต�เถ คณฺ�หาต	 ตส�ส อส	นฺา ส1สม�ปาเตตพื่�พื่นฺ�ต	.
แก(วิ-า “เพื่ราะได(ย	นฺวิ-า ในฺราช้ตระกFลม1จาร1ตนฺ1Iวิ-า ‘ผู้F(ใดจ�บัพื่ระราช้าทิ1$พื่ระห�ตถE ราช้บัGรGษุพื่aงฺเอาดาบัต�ดศั1รษุะผู้F(นฺ�Iนฺให(ตกไป.”

ราช้า ฉัายwเยวิ ทิ	ส�วิา อาห “ปGพื่�เพื่ปJ อหw ภ	ก�ข้FสG วิ	รGทิ�ธการณฺา อส�สาทิw นฺ วิ	นฺ�ทิาม	, มา โข้ เถเร วิ	รGช้�ฌิ	ต�ถาต	.
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พื่ระราช้าทิรงฺเห>นฺเงฺา (ดาบั) เทิ-านฺ�Iนฺ ก>ทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า 
“แม(คร�Iงฺก-อนฺ เราไม-ประสบัควิามสบัายใจ เพื่ราะเหตGทิ1$ผู้	ดในฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย, พื่วิกเธออย-าทิำผู้	ดในฺพื่ระเถระเลย” 

“เถโร ปนฺ กส�มา ราช้านฺw หต�เถ อค�คเหส1ต	.
ถามวิ-า “ก>เพื่ราะเหตGไร พื่ระเถระจaงฺได(จ�บัพื่ระราช้าทิ1$พื่ระห�ตถE?” 

“ยส�มา รญฺ�ญา ปญฺ�หw ปGจ�ฉันฺต�ถาย ปก�โกสาปJโต ตส�มา ‘อนฺ�เตวิาส	โก เม อยนฺ�ต	 อค�คเหส	.
แก(วิ-า “เพื่ราะเหตGทิ1$พื่ระเถระนฺ�Iนฺ อ�นฺพื่ระราช้าให(อาราธนฺามา เพื่#$อต(องฺการจะตร�สถามปbญหา, 
ฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระเถระใฝัzใจอยF-วิ-า ‘พื่ระราช้าพื่ระองฺคEนฺ1Iเป@นฺอ�นฺเตวิาส	กข้องฺเรา’ จaงฺได(จ�บั.”

[พระเจ7าอโศกทิรงสงส�ยทิ'านพระโมัคคลี�บ#ตรต	สสเถระ]

ราช้า เถรw อต�ตโนฺ อGย�ยานฺw เนฺต�วิา พื่าห	รโต ต	ก�ข้ต�ตGw ปร	วิาราเปต�วิา อารก�ข้w ฐเปต�วิา 
สยเมวิ เถรส�ส ปาเทิ โธวิ	ต�วิา เตเลนฺ มก�เข้ต�วิา เถรส�ส สนฺ�ต	เก นฺ	ส1ทิ	ต�วิา 
“ปฏิ	พื่โล นฺGโข้ เถโร มม กงฺ�ข้w ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา อGป�ปนฺ�นฺw อธ	กรณฺw วิFปสเมต�วิา สาสนฺw ปค�คณฺ�ห	ตGนฺ�ต	 
วิ1มwสนฺต�ถาย ‘อหw ภนฺ�เต เอกw ปาฏิ	หาร	ยw ทิฏฺ�ฐุGกาโมต	 อาห.
พื่ระราช้าทิรงฺนฺำพื่ระเถระไปสF-ราช้อGทิยานฺข้องฺพื่ระองฺคE แล(วิทิรงฺร�บัส�$งฺให(ต�Iงฺการอาร�กข้า ล(อมไวิ(จากภายนฺอกถaงฺ ๓ ช้�Iนฺ 
ส-วินฺพื่ระองฺคEเองฺก>ทิรงฺล(างฺเทิ(าพื่ระเถระ แล(วิทิานฺIำม�นฺให( ประทิ�บันฺ�$งฺอยF-ในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระเถระ แล(วิทิรงฺดำร	วิ-า 
“พื่ระเถระจะเป@นฺผู้F(สามารถไหมหนฺอเพื่#$อต�ดควิามสงฺส�ยข้องฺเรา ระงฺ�บัอธ	กรณฺEทิ1$เก	ดข้aIนฺ แล(วิยกย-องฺพื่ระศัาสนฺา?” ด�งฺนฺ1I 
เพื่#$อต(องฺการจะทิรงฺทิดลองฺดF จaงฺเร1ยนฺถามวิ-า “ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! โยมประสงฺคEทิ1$จะเห>นฺปาฏิ	หาร	ยEส�กอย-างฺหนฺa$งฺ.”

“กตรw ปาฏิ	หาร	ยw ทิฏฺ�ฐุGกาโมส	 มหาราช้าต	.
พื่ระเถระ. ข้อถวิายพื่ระพื่ร มหาบัพื่	ตร! ประสงฺคEทิรงฺเห>นฺปาฏิ	หาร	ยEช้นฺ	ดไหนฺ?

“ปฐวิ1กม�ปนฺw ทิฏฺ�ฐุGกาโม ภนฺ�เตต	.
พื่ระราช้า. อยากจะเห>นฺแผู้-นฺด	นฺไหวิ เจ(าข้(า!

“สกลw ปฐวิ1กม�ปนฺw ทิฏฺ�ฐุGกาโมส	 มหาราช้ ปเทิสปฐวิ1กม�ปนฺนฺ�ต	.
พื่ระเถระ. ข้อถวิายพื่ระพื่ร มหาบัพื่	ตร! ประสงฺคEจะทิรงฺเห>นฺแผู้-นฺด	นฺไหวิทิ�Iงฺหมด หร#อจะทิรงฺเห>นฺแผู้-นฺด	นฺไหวิบัางฺส-วินฺ?

“กตรw ปเนฺต�ถ ภนฺ�เต ทิGก�กรนฺ�ต	.
พื่ระราช้า. ก>บัรรดา ๒ อย-างฺนฺ1I อย-างฺไหนฺทิำยาก? เจ(าข้(า.

“ก	นฺ�นฺGโข้ มหาราช้, กwสปาต	ยา อGทิกปGณฺ�ณฺาย, สพื่�พื่w อGทิกw กม�เปตGw ทิGก�กรw, อGทิาหG อGปฑ�ฒนฺ�ต	.
พื่ระเถระ. ข้อถวิายพื่ระพื่ร!, เม#$อถาดสำร	ดเต>มด(วิยนฺIำ, จะทิำให(นฺIำนฺ�Iนฺไหวิทิ�Iงฺหมด หร#อให(ไหวิเพื่1ยงฺกa$งฺหนฺa$งฺ 

เป@นฺข้องฺทิำได(ยาก.

“อGปฑ�ฒw ภนฺ�เตต	.
พื่ระราช้า. ให(ไหวิเพื่1ยงฺกa$งฺหนฺa$งฺ เจ(าข้(า.

“เอวิเมวิ โข้ มหาราช้ ปเทิสปฐวิ1กม�ปนฺw ทิGก�กรนฺ�ต	.



เร	$มเร#$องฺตต	ยส�งฺคายนฺา • [พื่ระเจ(าอโศักทิรงฺสงฺส�ยทิ-านฺพื่ระโมคคล1บัGตรต	สสเถระ] • หนฺ(า ๘๙

พื่ระเถระ. ข้อถวิายพื่ระพื่ร! ด(วิยประการด�งฺถวิายพื่ระพื่รมาแล(วินฺ�$นฺแล การให(แผู้-นฺด	นฺไหวิบัางฺส-วินฺทิำได(ยาก.
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“เตนฺห	 ภนฺ�เต ปเทิสปฐวิ1กม�ปนฺw ปส�ส	ส�สาม1ต	.
พื่ระราช้า. ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! ถ(าเช้-นฺนฺ�Iนฺ โยมจ�กดFแผู้-นฺด	นฺไหวิบัางฺส-วินฺ (เทิ-านฺ�Iนฺ).

“เตนฺห	 มหาราช้ สมนฺ�ตโต โยช้เนฺ โยช้เนฺ  
ปGรต�ถ	มาย ทิ	สาย เอเกนฺ จก�เกนฺ ส1มw อก�กม	ต�วิา รโถ ต	ฏฺ�ฐตG,  ทิก�ข้	ณฺาย ทิ	สาย ทิ�วิ1ห	 ปาเทิห	 ส1มw อก�กม	ต�วิา อส�โส [59] ต	ฏฺ�ฐตG, 
ปจ�ฉั	มาย ทิ	สาย เอเกนฺ ปาเทินฺ ส1มw อก�กม	ต�วิา ปGร	โส ต	ฏฺ�ฐตG,  อGต�ตราย ทิ	สาย อGปฑ�ฒภาเคนฺ อก�กม	ต�วิา เอกา อGทิกปาต1 ต	ฏฺ�ฐตFต	.
พื่ระเถระ. ข้อถวิายพื่ระพื่ร! ถ(าเช้-นฺนฺ�Iนฺในฺระยะแต-ละโยช้นฺEโดยรอบั 

รถจงฺจอดทิ�บัแดนฺด(วิยล(อข้(างฺหนฺa$งฺ ด(านฺทิ	ศับัFรพื่า,  ม(าจงฺย#นฺเหย1ยบัแดนฺด(วิยเทิ(าทิ�Iงฺสองฺ ด(านฺทิ	ศัทิ�กษุ	ณฺ, 
บัGรGษุจงฺย#นฺเหย1ยบัแดนฺด(วิยเทิ(าข้(างฺหนฺa$งฺ ด(านฺทิ	ศัปbจฉั	ม, ถาดนฺIำหนฺa$งฺถาดจงฺวิางฺทิาบัส-วินฺกa$งฺกลางฺ ด(านฺทิ	ศัอGดร.

ราช้า ตถา การาเปส	.
พื่ระราช้าร�บัส�$งฺให(กระทิำอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ.

[พระโมัคคลี�บ#ตรต	สสเถระอธ	ษุฐานให7แผู้'นด้	นไหว]

เถโร อภ	ญฺ�ญาปาทิกw จตGต�ถช้�ฌิานฺw สมาปช้�ช้	ต�วิา วิGฏฺ�ฐาย “ราช้า ปส�สตFต	 โยช้นฺป�ปมาณฺw ปฐวิ1จลนฺw อธ	ฏฺ�ฐห	.
พื่ระเถระ เข้(าจตGตถฌิานฺอ�นฺเป@นฺบัาทิแห-งฺอภ	ญญา ออกแล(วิ ได(อธ	ษุฐานฺให(แผู้-นฺด	นฺไหวิ ม1ประมาณฺโยช้นฺEหนฺa$งฺ 
ด(วิยควิามรำพื่aงฺวิ-า “ข้อให(พื่ระราช้าจงฺทิรงฺเห>นฺ” ด�งฺนฺ1I.

ปGรต�ถ	มทิ	สาย รถส�ส อนฺ�โตส1มาย ฐ	โตวิ ปาโทิ จล	, อ	ตโร นฺ จล	.
ทิางฺทิ	ศับัFรพื่า ล(อรถทิ1$หยGดอยF-ภายในฺเข้ตแดนฺนฺ�$นฺเองฺ ไหวิแล(วิ, นฺอกนฺ1Iไม-ไหวิ.

เอวิw ทิก�ข้	ณฺปจ�ฉั	มทิ	สาสG อส�สปGร	สานฺw อนฺ�โตส1มาย ฐ	ตปาทิาเยวิ จลaสG, อGปฑ�ฒFปฑ�ฒw สร1รญฺ�จ.
ทิางฺทิ	ศัทิ�กษุ	ณฺและทิ	ศัปbจฉั	ม เทิ(าข้องฺม(าและบัGรGษุทิ1$เหย1ยบัอยF-ภายในฺเข้ตแดนฺเทิ-านฺ�Iนฺ ไหวิแล(วิ, 
และต�วิ (ข้องฺม(าและบัGรGษุ) ก>ไหวิเพื่1ยงฺกa$งฺหนฺa$งฺๆ ด(วิยประการอย-างฺนฺ1I.

อGต�ตรทิ	สาย อGทิกปาต	ยาปJ อนฺ�โตส1มาย ฐ	ตw อGปฑ�ฒภาคคตเมวิ อGทิกw จล	, อวิเสสw นฺ	จ�จลมโหส1ต	.
ทิางฺทิ	ศัอGดร นฺIำทิ1$ข้�งฺอยF-ภายในฺเข้ตแม(แห-งฺถาดนฺIำ ไหวิกa$งฺส-วินฺเทิ-านฺ�Iนฺ, ทิ1$เหล#อไม-ม1ไหวิเลยแล.

[พระเจ7าอโศกตร�สถามัข7อสงส�ยในเร! องบาป]

ราช้า ตw ปาฏิ	หาร	ยw ทิ	ส�วิา “สก�กต	 ทิานฺ	๑ เถโร สาสนฺw ปค�คห	ตGนฺ�ต	 นฺ	ฏฺ�ฐw คนฺ�ต�วิา อต�ตโนฺ กGก�กGจ�จw ปGจ�ฉั	 
“อหw ภนฺ�เต เอกw อมจ�จw ‘วิ	หารw คนฺ�ต�วิา อธ	กรณฺw วิFปสเมต�วิา อGโปสถw กาเรห1ต	 ปห	ณฺa, 
โส วิ	หารw คนฺ�ต�วิา เอต�ตเก ภ	ก�ข้F ช้1วิ	ตา โวิโรเปส	, เอตw ปาป| กส�ส โหต1ต	.
พื่ระราช้า ทิรงฺเห>นฺปาฏิ	หาร	ยEนฺ�Iนฺแล(วิ ก>ตกลงฺพื่ระทิ�ยวิ-า “บั�ดนฺ1I พื่ระเถระจ�กสามารถเพื่#$อจะยกย-องฺพื่ระศัาสนฺาได(” 
จaงฺตร�สถามควิามสงฺส�ยข้องฺพื่ระองฺคEวิ-า “ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! โยมได(ส-งฺอมาตยEนฺายหนฺa$งฺไป ด(วิยส�$งฺวิ-า 
‘เธอไปย�งฺพื่ระวิ	หารระงฺ�บัอธ	กรณฺEแล(วิ นฺ	มนฺตEให(ภ	กษุGสงฺฆ์EทิำอGโบัสถเถ	ด’ ด�งฺนฺ1I, 
เข้าไปย�งฺพื่ระวิ	หารแล(วิ ได(ปลงฺภ	กษุGเส1ยจากช้1วิ	ตจำนฺวินฺเทิ-านฺ1IรFป, บัาปนฺ�$นฺจะม1แก-ใคร?”

๑ สก�ข้ต1ต	ปJ ทิ	ส�สต	.
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“กa ปนฺ เต มหาราช้ อต�ถ	 จ	ต�ตw ‘อยw วิ	หารw คนฺ�ต�วิา ภ	ก�ข้F ฆ์าเตตFต	.
พื่ระเถระ ทิFลถามวิ-า “ข้อถวิายพื่ระพื่ร! ก>พื่ระองฺคEม1ควิามค	ดหร#อวิ-า “อมาตยEนฺ1I จงฺไปย�งฺพื่ระวิ	หารแล(วิ ฆ์-าภ	กษุGทิ�Iงฺหลายเส1ย.”

“นฺต�ถ	 ภนฺ�เตต	.
พื่ระราช้า. ไม-ม1 เจ(าข้(า.

“สเจ เต มหาราช้ นฺต�ถ	 เอวิรFป| จ	ต�ตw, นฺต�ถ	 ตGย�หw ปาปนฺ�ต	.
พื่ระเถระ. ข้อถวิายพื่ระพื่ร! ถ(าพื่ระองฺคEไม-ม1ควิามค	ดเห>นฺปานฺนฺ1Iไซ่ร(, บัาปไม-ม1แด-พื่ระองฺคEเลย.

[พระโมัคคลี�บ#ตรต	สสเถระอ7างพระพ#ทิธพจนAเลี'าอด้�ตน	ทิาน]

อถ เถโร ราช้านฺw เอตมต�ถw อ	ม	นฺา สGต�เตนฺ สญฺ�ญาเปส	 
“เจตนฺาหw ภ	ก�ข้เวิ กม�มw วิทิาม	, เจตย	ต�วิา กม�มw กโรต	 กาเยนฺ วิาจาย มนฺสาต	๑.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระเถระ (ถวิายวิ	ส�ช้ช้นฺา) ให(พื่ระราช้าทิรงฺเข้(าใจเนฺ#Iอควิามนฺ1Iด(วิยพื่ระสFตรนฺ1Iวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เรากล-าวิเจตนฺาวิ-าเป@นฺกรรม, บัGคคลค	ดแล(วิ จaงฺกระทิำกรรมด(วิยกาย วิาจา ใจ๒” ด�งฺนฺ1I.

ตเมวิต�ถw ปร	ทิ1เปตGw ต	ต�ต	รช้าตกw๓ อาหร	: 
เพื่#$อแสดงฺเนฺ#Iอควิามนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล พื่ระเถระจaงฺนฺำต	ตต	รช้าดก๔มา (เป@นฺอGทิาหรณฺE ด�งฺต-อไปนฺ1I).

อต1เต มหาราช้ ทิ1ปกต	ต�ต	โร ตาปสw ปGจ�ฉั	 
ข้อถวิายพื่ระพื่ร มหาบัพื่	ตร! ในฺอด1ตกาล นฺกกระทิาช้#$อทิ1ปกะ เร1ยนฺถามพื่ระดาบัสวิ-า

“‘ญาตโก โนฺ นฺ	ส	นฺ�โนฺต	 พื่หG อาคจ�ฉัต1 ช้โนฺ 
[60] ปฏิ	จ�จ กม�มw ผู้Gส�สต	๕ ตส�มa เม สงฺ�กต1 มโนฺต	.

“ข้(าแต-ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! 
นฺกเป@นฺอ�นฺมากเข้(าใจวิ-า ‘ญาต	ข้องฺพื่วิกเราจ�บัอยF-แล(วิ จaงฺพื่าก�นฺมา’  
นฺายพื่รานฺอาศั�ยข้(าพื่เจ(าย-อมถFกต(องฺกรรม. 
เม#$อนฺายพื่รานฺอาศั�ยข้(าพื่เจ(าทิำบัาปนฺ�Iนฺ, ใจข้องฺข้(าพื่เจ(า ย-อมสงฺส�ย 
(วิ-าบัาปนฺ�Iนฺ จะม1แก-ข้(าพื่เจ(า หร#อหนฺอ?).

ตาปโส อาห “อต�ถ	 ปนฺ เต จ	ต�ตw “มม สทิ�เทินฺ จ รFปทิส�สเนฺนฺ จ อาคนฺ�ต�วิา เอเต ปก�ข้	โนฺ พื่ช้�ฌินฺ�ตG วิา หญฺ�ญนฺ�ตG วิาต	.
พื่ระดาบัส ตอบัวิ-า “ก>ทิ-านฺม1ควิามค	ด (อย-างฺนฺ1I) หร#อวิ-า 
‘ข้อนฺกทิ�Iงฺหลายเหล-านฺ�Iนฺมา เพื่ราะเส1ยงฺ และเพื่ราะเห>นฺรFปข้องฺเราแล(วิจงฺถFกแร(วิ หร#อจงฺถFกฆ์-า.’”

๑ องฺ�. ฉัก�ก. ๒๒/๔๖๓.
๒ องฺ�. ฉัก�ก. ๒๒/๔๖๓.
๓ ช้า. จตGก�ก. ๔/๓๐๕.
๔ ข้G. ช้า. ๒๗/๑๔๐-๑. ช้าตกฏฺ�ฐกถา. ๔/๓๐๕.
๕ ปฏิ	จ�จกม�มw ผู้Gสต1ต	ปJ ทิ	ส�สต	.
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“นฺต�ถ	 ภนฺ�เตต	 ต	ต�ต	โร อาห.
นฺกกระทิา เร1ยนฺวิ-า “ไม-ม1 ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ.”

ตโต นฺw ตาปโส สญฺ�ญาเปส	 “สเจ เต นฺต�ถ	 จ	ต�ตw นฺต�ถ	, ปาป| เจตยนฺ�ตเมวิ ห	 กม�มw ผู้Gส�สต	, นฺาเจตยนฺ�ตw
นฺ ปฏิ	จ�จ กม�มw ผู้Gส�สต	 มโนฺ จ นฺป�ปทิGส�สต	,
อป�โปส�สGก�กส�ส ภทิ�รส�ส นฺ ปาปมGปล	ป�ปต1ต	.

ลำด�บันฺ�Iนฺ ดาบัสจaงฺให(นฺกกระทิานฺ�Iนฺเข้(าใจย	นฺยอมวิ-า 
“ถ(าทิ-านฺไม-ม1ควิามค	ดไซ่ร(, บัาปก>ไม-ม1, แทิ(จร	งฺ กรรมย-อมถFกต(องฺบัGคคลผู้F(ค	ดอยF-เทิ-านฺ�Iนฺ, หาถFกต(องฺบัGคคลผู้F(ไม-ค	ดไม-.

ถ(าใจข้องฺทิ-านฺ ไม-ประทิGษุร(าย (ในฺการทิำควิามช้�$วิ) ไซ่ร(, 
กรรมทิ1$นฺายพื่รานฺอาศั�ยทิ-านฺกระทิำ ก>ไม-ถFกต(องฺทิ-านฺ, 
บัาปก>ไม-ต	ดเป~�อนฺทิ-านฺ ผู้F(ม1ควิามข้วินฺข้วิายนฺ(อย ผู้F(เจร	ญ (ค#อบัร	สGทิธ	q)”

[พระเจ7าอโศกทิรงชำระเส�Lยนหนามัแห'งพระพ#ทิธศาสนา]

เอวิw เถโร ราช้านฺw สญฺ�ญาเปต�วิา ตต�เถวิ ราช้Gย�ยาเนฺ สต�ต ทิ	วิสานฺ	 วิสนฺ�โต ราช้านฺw สมยw อGค�คณฺ�หาเปส	.
พื่ระเถระ คร�Iนฺ (ถวิายวิ	ส�ช้ช้นฺา) ให(พื่ระราช้าทิรงฺเข้(าใจอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ พื่�กอยF-ในฺพื่ระราช้อGทิยานฺในฺพื่ระนฺครนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล 
ตลอด ๗ วิ�นฺ แล(วิให(พื่ระราช้าทิรงฺเร1ยนฺเอาล�ทิธ	สม�ย (แห-งฺพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า).

ราช้า สต�ตเม ทิ	วิเส อโสการาเม ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์w สนฺ�ต	ปาตาเปต�วิา  สาณฺ	ปาการw ปร	ก�ข้	ปาเปต�วิา  สาณฺ	ปาการนฺ�ตเร นฺ	ส	นฺ�โนฺ 
เอกลทิ�ธ	เก เอกลทิ�ธ	เก ภ	ก�ข้F เอกโต เอกโต การาเปต�วิา  เอกเมกw ภ	ก�ข้GสมFหw ปก�โกสาเปต�วิา ปGจ�ฉั	 “กaวิาทิ1 สม�มาสม�พื่Gทิ�โธต	.
ในฺวิ�นฺทิ1$ ๗ พื่ระราช้าทิรงฺร�บัส�$งฺให(ภ	กษุGสงฺฆ์Eประช้Gมพื่ร(อมก�นฺทิ1$วิ�ดอโศัการาม ให(ข้aงฺม-านฺผู้(าก�Iนฺไวิ( 
แล(วิประทิ�บันฺ�$งฺอยF-ภายในฺม-านฺผู้(า ทิรงฺร�บัส�$งฺให(จ�ดพื่วิกภ	กษุG ผู้F(ม1ล�ทิธ	เด1ยวิก�นฺให(รวิมก�นฺอยF-เป@นฺพื่วิกๆ 
แล(วิร�บัส�$งฺให(นฺ	มนฺตEหมF-ภ	กษุGมาทิ1ละหมF- แล(วิตร�สถามวิ-า “พื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าม1ปกต	ตร�สวิ-าอย-างฺไร?”

ตโต สส�สตวิาทิ	โนฺ “สส�สตวิาทิ1ต	 อาหwสG.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่วิกภ	กษุGส�สสตวิาทิ1 ทิFลวิ-า “ม1ปกต	ตร�สวิ-าเทิ1$ยงฺ.”

เอกจ�จสส�สต	กา, 
พื่วิกภ	กษุGเอก�จจส�สสต	กา ทิFลวิ-า “ม1ปกต	ตร�สวิ-าบัางฺอย-างฺเทิ1$ยงฺ.”

อนฺ�ตานฺนฺ�ต	กา,
พื่วิกภ	กษุGอ�นฺตานฺ�นฺต	กา ทิFลวิ-า “ม1ปกต	ตร�สวิ-าโลกม1ทิ1$สGดและไม-ม1ทิ1$สGด.”

อมราวิ	ก�เข้ปJกา, 
พื่วิกภ	กษุGอมราวิ	กเข้ปJกา ทิFลวิ-า “ม1ปกต	ตร�สถ(อยคำซ่�ดส-ายไม-ตายต�วิ.”

อธ	จ�จสมGป�ปนฺ�นฺ	กา, 
พื่วิกภ	กษุGอธ	จจสมGปปbนฺนฺ	กา ทิFลวิ-า “ม1ปกต	ตร�สวิ-าตนฺและโลกเก	ดข้aIนฺลอยๆ ไม-ม1เหตG.”
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สญฺ�ญ	วิาทิา, 
พื่วิกภ	กษุGส�ญญ	วิาทิะ ทิFลวิ-า “ม1ปกต	ตร�สวิ-าตนฺม1ส�ญญา.”

อสญฺ�ญ	วิาทิา, 
พื่วิกภ	กษุGอส�ญญ1วิาทิะ ทิFลวิ-า “ม1ปกต	ตร�สวิ-าตนฺไม-ม1ส�ญญา.”

เนฺวิสญฺ�ญ	นฺาสญฺ�ญ	วิาทิา, 
พื่วิกภ	กษุGเนฺวิส�ญญ	นฺาส�ญญ	วิาทิะ ทิFลวิ-า “ม1ปกต	ตร�สวิ-าตนฺม1ส�ญญาก>ไม-ใช้-ไม-ม1ส�ญญาก>ไม-ใช้-.”

อGจ�เฉัทิวิาทิา, 
พื่วิกภ	กษุGอGจเฉัทิวิาทิะ ทิFลวิ-า “ม1ปกต	ตร�สวิ-าข้าดสFญ.”

ทิ	ฏฺ�ฐธม�มนฺ	พื่�พื่านฺวิาทิา “ทิ	ฏฺ�ฐธม�มนฺ	พื่�พื่านฺวิาทิ1ต	 อาหwสG.
พื่วิกภ	กษุGทิ	ฏิฐธ�มมนฺ	พื่พื่านฺวิาทิะ ทิFลวิ-า “ม1ปกต	ตร�สวิ-าพื่ระนฺ	พื่พื่านฺม1อยF-ในฺปbจจGบั�นฺ (ภพื่ปbจจGบั�นฺ๑).”

[พระเจ7าอโศกทิรงร�บส� งให7สIกพวกทิ� มั	ใช'ภ	กษุ# ๖๐,๐๐๐ รDป]

ราช้า ปฐมเมวิ สมยส�ส อGค�คห	ตต�ตา “นฺ อ	เม ภ	ก�ข้F, อญฺ�ญต	ต�ถ	ยา อ	เมต	 ญต�วิา เตสw เสตกานฺ	 วิต�ถานฺ	 ทิต�วิา อGป�ปพื่�พื่าเช้ส	.
พื่ระราช้าทิรงฺทิราบัวิ-า “เหล-านฺ1Iไม-ใช้-ภ	กษุG, เหล-านฺ1Iเป@นฺอ�ญญเด1ยรถ1ยE” ก>เพื่ราะพื่ระองฺคEได(ทิรงฺเร1ยนฺเอาล�ทิธ	มาก-อนฺนฺ�$นฺเองฺ 
จaงฺพื่ระราช้ทิานฺผู้(าข้าวิแก-เธอเหล-านฺ�Iนฺ แล(วิให(สaกเส1ย.

เต สพื่�เพื่ปJ สฏฺ�ฐ	สหส�สา อเหสGw.
เด1ยรถ1ยEเหล-านฺ�Iนฺแม(ทิ�Iงฺหมดม1จำนฺวินฺถaงฺ ๖๐,๐๐๐ คนฺ.

อถญฺ�เญ ภ	ก�ข้F ปก�โกสาเปต�วิา ปGจ�ฉั	 “กaวิาทิ1 ภนฺ�เต สม�มาสม�พื่Gทิ�โธต	.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระราช้าทิรงฺร�บัส�$งฺให(อาราธนฺาภ	กษุGเหล-าอ#$นฺมา แล(วิตร�สถามวิ-า 
“ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! พื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าม1ปกต	ตร�สวิ-าอย-างฺไร?”

“วิ	ภช้�ช้วิาทิ1 มหาราช้าต	.
ภ	กษุGทิ�IงฺหลายทิFลวิ-า “ม1ปกต	ตร�สจำแนฺก มหาบัพื่	ตร!”

[61] เอวิw วิGต�เต ราช้า เถรw ปGจ�ฉั	 “วิ	ภช้�ช้วิาทิ1 ภนฺ�เต สม�มาสม�พื่Gทิ�โธต	.
เม#$อภ	กษุGทิ�IงฺหลายทิFลอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ พื่ระราช้าจaงฺตร�สถามพื่ระเถระวิ-า 
“ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! พื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าเป@นฺวิ	ภ�ช้ช้วิาทิ1 (ม1ปกต	ตร�สจำแนฺก) หร#อ? 

“อาม มหาราช้าต	.
พื่ระเถระทิFลวิ-า “ข้อถวิายพื่ระพื่ร มหาบัพื่	ตร!” 

๑ พื่วิกภ	กษุGทิ1$แนฺกออกโดยละเอ1ยดก> ได(แก-ทิ	ฏิฐ	 ๖๒ นฺ�$นฺเองฺ.
(พื่aงฺดFพื่	สดารในฺพื่รหมช้าลสFตร ทิ1ฆ์นฺ	กาย ส1ลข้�นฺธกถา เล-ม ๙ ต�Iงฺแต-หนฺ(า ๑๘ ถaงฺหนฺ(า ๖๘)
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ตโต ราช้า “สGทิ�ธwทิานฺ	 ภนฺ�เต สาสนฺw, กโรตG ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ อGโปสถนฺ�ต	 อารก�ข้w ทิต�วิา นฺครw ปาวิ	ส	.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระราช้าทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า “ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! บั�ดนฺ1I พื่ระศัาสนฺาบัร	สGทิธ	qแล(วิ, ข้อภ	กษุGสงฺฆ์EจงฺทิำอGโบัสถเถ	ด” 
ด�งฺนฺ1I พื่ระราช้ทิานฺอาร�กข้าไวิ(แล(วิ เสด>จเข้(าไปย�งฺพื่ระนฺคร.

สมค�โค สงฺ�โฆ์ สนฺ�นฺ	ปต	ต�วิา อGโปสถw อกาส	.
สงฺฆ์Eพื่ร(อมเพื่ร1ยงฺได(ประช้Gมก�นฺทิำอGโบัสถแล(วิ.

ตส�มa สนฺ�นฺ	ปาเต สฏฺ�ฐ	ภ	ก�ข้Gสตสหส�สานฺ	 อเหสGw.
ในฺส�นฺนฺ	บัาตนฺ�Iนฺม1ภ	กษุGจำนฺวินฺถaงฺหกส	บัแสนฺรFป.

[พระโมัคคลี�บ#ตรต	สสเถระเลี!อกภ	กษุ#พ�นรDปทิำตต	ยส�งคายนา]

ตส�มa สมาคเม โมค�คล1ปGต�ตต	ส�สต�เถโร ปรป�ปวิาทิw มทิ�ทินฺ�โต กถาวิต�ถGป�ปกรณฺw อกาส	.
พื่ระโมคคล1บัGตรต	สสเถระ เม#$อจะย$ำย1คำกล-าวิต	เต1ยนฺข้องฺช้นฺเหล-าอ#$นฺ จaงฺได(แสดงฺ๑กถาวิ�ตถGปกรณฺEในฺสมาคมนฺ�Iนฺ.

ตโต สฏฺ�ฐ	สตสหส�สสงฺ�เข้�ยสG ภ	ก�ข้FสG อGจ�จ	นฺ	ต�วิา ต	ปJฏิกปร	ยต�ต	ธรานฺw ปภ	นฺ�นฺปฏิ	สม�ภ	ทิานฺw เตวิ	ช้�ช้าทิ	เภทิานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw สหส�สเมกw คเหต�
วิา, ยถา มหากส�สปต�เถโร จ ยสต�เถโร จ ธม�มญฺ�จ วิ	นฺยญฺ�จ สงฺ�คายaสG, เอวิเมวิ ธม�มญฺ�จ วิ	นฺยญฺ�จ สงฺ�คายนฺ�โต 
สพื่�พื่w สาสเนฺ มลw วิ	โสเธต�วิา ตต	ยสงฺ�ค1ตa อกาส	.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระเถระ ได(ค�ดเล#อกบัรรดาภ	กษุGซ่a$งฺนฺ�บัได(ม1จำนฺวินฺหกส	บัแสนฺรFป 
เอาเฉัพื่าะภ	กษุGหนฺa$งฺพื่�นฺรFป ผู้F(ทิรงฺปร	ย�ต	 ค#อพื่ระไตรปJฎก แตกฉัานฺในฺปฏิ	ส�มภ	ทิา ช้ำนฺาญในฺไตรวิ	ช้ช้าเป@นฺต(นฺ 
เม#$อจะส�งฺคายนฺาธรรมและวิ	นฺ�ย ได(ช้ำระมลทิ	นฺในฺพื่ระศัาสนฺาทิ�Iงฺหมด 
จaงฺได(ทิำตต	ยส�งฺค1ต	เหม#อนฺอย-างฺพื่ระมหาก�สสปเถระ และพื่ระยสเถระ ส�งฺคายนฺาธรรมและวิ	นฺ�ยฉัะนฺ�Iนฺ.

สงฺ�ค1ต	ปร	โยสาเนฺ อเนฺกป�ปการw ปฐวิ1 อกม�ปJต�ถ.
ในฺทิ1$สGดแห-งฺส�งฺค1ต	 ปฐพื่1ก>ได(หวิ�$นฺไหวิ เป@นฺอเนฺกประการ.

อยw สงฺ�ค1ต	 นฺวิห	 มาเสห	 นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา, ยา โลเก 
กตา ภ	ก�ข้Gสหส�เสนฺ ตส�มา สหส�ส	กาต	 จ
ปGร	มา เทิ�วิ อGปาทิาย ตต	ยาต	 จ วิGจ�จต1ต	.

ส�งฺค1ต	ใด ในฺโลก 

ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “สห�สส	กส�งฺค1ต	” เพื่ราะภ	กษุGพื่�นฺรFปกระทิำ 
และเร1ยกวิ-า “ตต	ยส�งฺค1ต	” เพื่ราะเทิ1ยบัก�บัส�งฺค1ต	 ๒ คราวิ ทิ1$ม1มาก-อนฺ 
ด(วิยประการฉัะนฺ1I,

ส�งฺค1ต	นฺ1I ทิำอยF- ๙ เด#อนฺ จaงฺสำเร>จลงฺ.

อยw ตต	ยสงฺ�ค1ต	.
จบัตต	ยส�งฺค1ต	.

๑ สาร�ตถทิ1ปนฺ1 ๑/๒๒๘ เป@นฺ อภาส	.
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เร! องนำพระว	น�ยป+ฎกส!บต'อก�นมัา
เอต�ตาวิตา จ “เกนฺาภฏินฺ�ต	 เอตส�ส ปญฺ�หส�ส วิ	สช้�ช้นฺต�ถw 
ยมโวิจGม�หา ช้ม�พื่Gทิ1เป ตาวิ อGปาล	ต�เถรw อาทิa กต�วิา อาจร	ยปรม�ปราย ยาวิ ตต	ยสงฺ�ค1ต	 ตาวิ อาภฏิw, 
ตต�รายw อาจร	ยปรม�ปรา

อGปาล	 ทิาสโก เจวิ โสณฺโก ส	ค�คโวิ
ตถา ต	ส�โส โมค�คล	ปGต�โต จ ปญฺ�เจเต วิ	ช้	ตาวิ	โนฺ
[62] ปรม�ปราย วิ	นฺยw ทิ1เป ช้ม�พื่Gส	ร	วิ�หเย
อจ�ฉั	ช้�ช้มานฺw อาเนฺสGw ตต	โย ยาวิ สงฺ�คโหต	

ตส�สต�โถ ปกาส	โต โหต	.
ก>เพื่#$อจะวิ	ส�ช้ช้นฺาปbญหานฺ1Iวิ-า “พื่ระวิ	นฺ�ยปJฎก ผู้F(ใดนฺำส#บัมา” ข้(าพื่เจ(าจaงฺได(กล-าวิคำใดไวิ(วิ-า 
“พื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกนฺ1I นฺำส#บัก�นฺมาตามลำด�บัอาจารยE ต�Iงฺต(นฺแต-ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ ในฺคร�Iงฺช้มพื่Fทิวิ1ปก-อนฺ จนฺถaงฺตต	ยส�งฺค1ต	, 
ในฺคร�Iงฺช้มพื่Fทิวิ1ปนฺ�Iนฺ ม1การนฺำส#บัก�นฺมาตามลำด�บัอาจารยE ด�งฺนฺ1I:-

พื่ระเถระ ๕ รFปเหล-านฺ1Iค#อ พื่ระอGบัาล1 ๑ พื่ระทิาสกะ ๑ พื่ระโสณฺกะ ๑ 
พื่ระส	คควิะ ๑ พื่ระโมคคล1บัGตรต	สสะ ๑ ผู้F(ม1ช้�ยช้นฺะพื่	เศัษุ 

ได(นฺำพื่ระวิ	นฺ�ยมา ในฺทิวิ1ปช้#$อช้มพื่Fอ�นฺม1ส	ร	 ไม-ให(ข้าดสาย 
โดยส#บัลำด�บัแห-งฺอาจารยE จนฺถaงฺส�งฺคายนฺาคร�Iงฺทิ1$ ๓.”

เนฺ#Iอควิามแห-งฺคำนฺ�Iนฺ เป@นฺอ�นฺข้(าพื่เจ(าประกาศัแล(วิ ด(วิยคำม1ประมาณฺเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I.

[รายนามัพระเถระผู้D7นำพระว	น�ยป+ฎกส!บต'อมัาจนถIงทิ#กว�นน�L]

ตต	ยสงฺ�คหโต ปนฺ อGทิ�ธw อ	มw ทิ1ป| มห	นฺ�ทิาทิ1ห	 อาภฏิw  มห	นฺ�ทิโต อGค�คเหต�วิา กญฺ�จ	 กาลw อร	ฏฺ�ฐต�เถราทิ1ห	 อาภฏิw,
อนฺa$งฺ ต-อจากตต	ยส�งฺคายนฺา พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายม1พื่ระมห	นฺทิEเป@นฺต(นฺ ได(นฺำพื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกมาสF-เกาะนฺ1I (ค#อเกาะล�งฺกา), 
พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายม1พื่ระอร	ฏิฐเถระเป@นฺต(นฺ เร1ยนฺเอาจากพื่ระมห	นฺทิEแล(วิ ได(นฺำส#บัก�นฺมาช้�$วิระยะหนฺa$งฺ, 

ตโต “ยาวิ อช้�ช้ตนฺา เตสwเยวิ อนฺ�เตวิาส	กปรม�ปรภFตาย อาจร	ยปรม�ปราย อาภฏินฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w.
ต�Iงฺแต-เวิลาทิ1$พื่ระอร	ฏิฐเถระเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺนฺำมา บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “พื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกนฺ1I ได(นฺำก�นฺส#บัมาตามลำด�บัอาจารยE 
ซ่a$งฺจ�ดวิ-าเป@นฺลำด�บัอ�นฺเตวิาส	กข้องฺทิ-านฺพื่ระอร	ฏิฐเถระเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ จนฺถaงฺทิGกวิ�นฺนฺ1I” 

ยถาหG โปราณฺา.
สมด�งฺทิ1$พื่ระโบัราณฺาจารยEทิ�Iงฺหลายกล-าวิไวิ(วิ-า:-
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ตโต มห	นฺ�โทิ อ	ฏฺ�ฏิ	โย อGต�ต	โย สม�พื่โล ตถา
… … … … ๑ ภทิ�ทินฺาโม จ ปณฺ�ฑ	โต
เอเต นฺาคา มหาปญฺ�ญา ช้ม�พื่Gทิ1ปา อ	ธาคตา

“ในฺกาลนฺ�Iนฺ พื่ระเถระผู้F(ประเสร	ฐ ม1ปbญญามากเหล-านฺ1I ค#อ พื่ระมห	นฺทิะ ๑ 
พื่ระอ	ฏิฏิ	ยะ ๑ พื่ระอGตต	ยะ ๑ พื่ระส�มพื่ละ ๑ 
พื่ระเถระผู้F(เป@นฺบั�ณฺฑ	ตช้#$อภ�ทิทิะ ๑ มาในฺเกาะส	งฺหลนฺ1I จากช้มพื่Fทิวิ1ป,  

วิ	นฺยw เต วิาจยaสG ปJฏิกw ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ยา
นฺ	กาเย ปญฺ�จ วิาเจสGw สต�ต เจวิ ปการเณฺ.

พื่วิกทิ-านฺได(สอนฺพื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกในฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	 สอนฺนฺ	กายทิ�Iงฺ ๕ และปกรณฺE
ทิ�Iงฺ ๗.

ตโต อร	ฏฺ�โฐ เมธาวิ1 ต	ส�สทิต�โต จ ปณฺ�ฑ	โต
วิ	สารโทิ กาฬสGมโนฺ เถโร จ ทิ1ฆ์นฺามโก
… … … … ๒ ทิ1ฆ์สGมโนฺ จ ปณฺ�ฑ	โต

ภายหล�งฺแต-นฺ�Iนฺมา พื่ระอร	ฏิฐะผู้F(ม1ปbญญา ๑ พื่ระต	สสทิ�ตตะผู้F(ฉัลาด ๑ 
พื่ระกาฬสGมนฺะผู้F(องฺอาจ ๑ พื่ระเถระผู้F(ม1ช้#$อวิ-าทิ1ฆ์ะ ๑ 
พื่ระทิ1ฆ์สGมนฺะ ผู้F(เป@นฺบั�ณฺฑ	ต ๑, 

ปGนฺเรวิ กาฬสGมโนฺ นฺาคต�เถโร พื่Gทิ�ธรก�ข้	โต
ต	ส�สต�เถโร จ เมธาวิ1 เทิวิต�เถโร จ ปณฺ�ฑ	โต

ต-อมาอ1ก พื่ระกาฬสGมนฺะ ๑ พื่ระนฺาคเถระ ๑ พื่ระพื่Gทิธร�กข้	ต ๑ พื่ระต	สสเถระ
ผู้F(ม1ปbญญา ๑ พื่ระเทิวิเถระ ผู้F(ฉัลาด ๑, 

ปGนฺเรวิ สGมโนฺ เมธาวิ1 วิ	นฺเย จ วิ	สารโทิ
พื่หGส�สGโต จFฬนฺาโค คโช้วิ ทิGป�ปธwส	โย
ธม�มปาล	ตนฺาโม จ โรหเณฺ สาธGปFช้	โต
[63] ตส�ส ส	ส�โส มหาปญฺ�โญ เข้มนฺาโม ต	เปฏิโก
ทิ1เป ตารกราช้าวิ ปญฺ�ญาย อต	โรจถ

ต-อมาอ1ก พื่ระสGมนฺะผู้F(ม1ปbญญา และเช้1$ยวิช้าญในฺพื่ระวิ	นฺ�ย ๑ 
พื่ระจFฬนฺาคะ ผู้F(พื่หFสFตดGจช้(างฺซ่�บัม�นฺทิ1$ปราบัยาก ๑ 
พื่ระเถระช้#$อธรรมปาล	ตะ อ�นฺสาธGช้นฺบัFช้าแล(วิในฺโรหณฺช้นฺบัทิ ๑ 
ศั	ษุยEข้องฺพื่ระธรรมปาล	ตะนฺ�Iนฺ ช้#$อเข้มะ ม1ปbญญามาก ทิรงฺจำพื่ระไตรปJฎก 
รG-งฺเร#องฺอยF-ในฺเกาะด(วิยปbญญา ดGจพื่ระจ�นฺทิรEเป@นฺราช้าแห-งฺหมF-ดาวิฉัะนฺ�Iนฺ ๑ 

๑ อยw วิ	สมปาโทิ นฺฏฺ�โฐ ปญฺ�ญายต	.
๒ อยw วิ	สมปาโทิ นฺฏฺ�โฐ ปญฺ�ญายต	.
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อGปต	ส�โส จ เมธาวิ1 ปGส�สเทิโวิ มหากวิ	

พื่ระอGปต	สสะผู้F(ม1ปbญญา ๑ พื่ระปGสสเทิวิะผู้F(เป@นฺมหากวิ1 ๑, 

ปGนฺเรวิ สGมโนฺ เมธาวิ1 ปGป�ผู้นฺาโม พื่หGส�สGโต
มหากวิ	 มหาส1โวิ ปJฏิเก สพื่�พื่ต�ถ โกวิ	โทิ

ต-อมาอ1ก พื่ระสGมนฺะผู้F(ม1ปbญญา ๑ พื่ระเถระช้#$อปGปผู้ะ (ค#อพื่ระมหาปทิGมเถระ๑) 
ผู้F(พื่หFสFต ๑ พื่ระมหาส1วิะ ผู้F(เป@นฺมหากวิ1 ฉัลาดในฺพื่ระปJฎกทิ�Iงฺปวิงฺ ๑, 

ปGนฺเรวิ อGปาล	 เมธาวิ1 วิ	นฺเย จ วิ	สารโทิ
มหานฺาโค มหาปญฺ�โญ สทิ�ธม�มวิwสโกวิ	โทิ
ปGนฺเรวิ อภโย เมธาวิ1 ปJฏิเก สพื่�พื่ต�ถ โกวิ	โทิ

ต-อมาอ1ก พื่ระอGบัาล1 ผู้F(ม1ปbญญาเช้1$ยวิช้าญในฺพื่ระวิ	นฺ�ย ๑ 
พื่ระมหานฺาค ผู้F(ม1ปbญญามาก ฉัลาดในฺวิงฺศัEพื่ระส�ทิธรรม ๑, 
ต-อมาม1 พื่ระอภ�ยผู้F(ม1ปbญญา ฉัลาดในฺปJฎกทิ�Iงฺปวิงฺ ๑ 

ต	ส�สต�เถโร จ เมธาวิ1 วิ	นฺเย จ วิ	สารโทิ
ตส�ส ส	ส�โส มหาปญฺ�โญ ปGป�ผู้นฺาโม พื่หGส�สGโต
สาสนฺw อนฺGรก�ข้นฺ�โต ช้ม�พื่Gทิ1เป ปต	ฏฺ�ฐ	โต

พื่ระต	สสเถระผู้F(ม1ปbญญา เช้1$ยวิช้าญในฺพื่ระวิ	นฺ�ย ๑ 
ศั	ษุยEข้องฺพื่ระต	สสเถระนฺ�Iนฺ ช้#$อปGปผู้ะ (ค#อพื่ระสGมนฺเถระ๒) ม1ปbญญามาก 
เป@นฺพื่หFสFต ตามร�กษุาพื่ระศัาสนฺาอยF- ในฺช้มพื่Fทิวิ1ป ๑ 

จFฬาภโย จ เมธาวิ1 วิ	นฺเย จ วิ	สารโทิ
ต	ส�สต�เถโร จ เมธาวิ1 สทิ�ธม�มวิwสโกวิ	โทิ
จFฬเทิโวิ จ เมธาวิ1 วิ	นฺเย จ วิ	สารโทิ
ส1วิต�เถโร จ เมธาวิ1 วิ	นฺเย สพื่�พื่ต�ถ โกวิ	โทิ

พื่ระจFฬาภยะ ผู้F(ม1ปbญญา และเช้1$ยวิช้าญในฺพื่ระวิ	นฺ�ย ๑ 
พื่ระต	สสเถระ ผู้F(ม1ปbญญา ฉัลาดในฺวิงฺศัEพื่ระส�ทิธรรม ๑ 
พื่ระจFฬเทิวิะ ผู้F(ม1ปbญญา และเช้1$ยวิช้าญในฺพื่ระวิ	นฺ�ย ๑ 
พื่ระส1วิเถระ ผู้F(ม1ปbญญาฉัลาดในฺพื่ระวิ	นฺ�ยทิ�Iงฺมวิล ๑,

๑ สาร�ตถทิ1ปนฺ1 ๑/๒๒๙ ปGป�ผู้นฺาโมต	 มหาปทิGมต�เถโร.
๒ “ปGป�ผู้นฺาโมต	 สมนฺต�เถโร.
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เอเต นฺาคา มหาปญฺ�ญา วิ	นฺยญฺ�ญฺF มค�คโกวิ	ทิา
วิ	นฺยw ทิ1เป ปกาเสสGw ปJฏิกw ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ยาต	.

พื่ระเถระผู้F(ประเสร	ฐม1ปbญญามากเหล-านฺ1I รF(พื่ระวิ	นฺ�ย 
ฉัลาดในฺมรรคา (ค#อฉัลาดในฺทิางฺสวิรรคEและทิางฺพื่ระนฺ	พื่พื่านฺ) 
ได(ประกาศัพื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกไวิ( ในฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	แล(วิ.”๑

๑ วิ	. ปร	วิาร. ๘/๓-๕.
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เร! องส'งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต'างประเทิศ
ตต�รายw อนฺGปGพื่�พื่1กถา.
ในฺการนฺำพื่ระศัาสนฺาส#บัมาตามลำด�บัอาจารยEนฺ�Iนฺ ม1อนฺGปGพื่พื่1กถาด�งฺต-อไปนฺ1I:-

โมค�คล1ปGต�ตต	ส�สต�เถโร ก	ร อ	มw ตต	ยสงฺ�ค1ตa กต�วิา เอวิw จ	นฺ�เตส	 “กต�ถ นฺGโข้ อนฺาคเต สาสนฺw สGป�ปต	ฏฺ�ฐ	ตw ภเวิย�ยาต	.
ได(ย	นฺวิ-า พื่ระโมคคล1บัGตรต	สสเถระ คร�Iนฺทิำตต	ยส�งฺค1ต	นฺ1Iแล(วิ ได(ดำร	อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ในฺอนฺาคต พื่ระศัาสนฺา จะพื่aงฺต�Iงฺม�$นฺอยF-ด(วิยด1ในฺประเทิศัไหนฺหนฺอแล?” 

อถส�ส อGปปร	ก�ข้โต เอตทิโหส	 “ปจ�จนฺ�ต	เมสG ช้นฺปเทิสG สGป�ปต	ฏฺ�ฐ	ตw ภวิ	ส�สต1ต	.
ลำด�บันฺ�Iนฺ เม#$อทิ-านฺใคร-ครวิญอยF- จaงฺได(ม1ควิามค	ดด�งฺนฺ1Iวิ-า “พื่ระศัาสนฺา จ�กต�Iงฺม�$นฺอยF-ด(วิยด1 ในฺปbจจ�นฺต	มช้นฺบัทิทิ�Iงฺหลาย.” 

โส เตสw ภ	ก�ข้Fนฺw [64] ภารw กต�วิา เต เต ภ	ก�ข้F ตต�ถ ตต�ถ เปเสส	.
ทิ-านฺจaงฺ(มอบัศัาสนฺก	จนฺ�Iนฺ) ให(เป@นฺภาระข้องฺภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ แล(วิส-งฺภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺๆ ไปในฺร�ฐนฺ�Iนฺๆ 

มช้�ฌินฺ�ต	กต�เถรw กส�ม1รคนฺ�ธารรฏฺ�ฐw๑ เปเสส	 “ต�วิw เอตw รฏฺ�ฐw คนฺ�ต�วิา เอต�ถ สาสนฺw ปต	ฏฺ�ฐาเปห1ต	.
ค#อ ส-งฺพื่ระม�ช้ฌิ	ต	กเถระไปย�งฺร�ฐก�สม1รค�นฺธาระด(วิยส�$งฺวิ-า “ทิ-านฺไปย�งฺร�ฐนฺ�$นฺแล(วิ จงฺประด	ษุฐานฺพื่ระศัาสนฺาในฺร�ฐนฺ�$นฺ.”

มหาเทิวิต�เถรw ตเถวิ วิต�วิา มห	สกมณฺ�ฑลw เปเสส	.
ทิ-านฺได(ส�$งฺพื่ระมหาเทิวิเถระอย-างฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ แล(วิส-งฺไปย�งฺมห	สกมณฺฑล.

รก�ข้	ตต�เถรw วินฺวิาสa.
โยนฺกธม�มรก�ข้	ตต�เถรw อปรนฺ�ตกw.
มหาธม�มรก�ข้	ตต�เถรw มหารฏฺ�ฐw.
มหารก�ข้	ตต�เถรw โยนฺกโลกw.
ส-งฺพื่ระร�กข้	ตเถระไปย�งฺวินฺวิาส1ช้นฺบัทิ.
ส-งฺพื่ระโยนฺกธรรมร�กข้	ตเถระไปย�งฺอปร�นฺตกช้นฺบัทิ.
ส-งฺพื่ระมหาธรรมร�กข้	ตเถระไปย�งฺมหาร�ฐช้นฺบัทิ.
ส-งฺพื่ระมหาร�กข้	ตเถระไปย�งฺโลกเป@นฺทิ1$อยF-ข้องฺช้นฺช้าวิโยนฺก.

มช้�ฌิ	มต�เถรw ห	มวินฺ�ตป�ปเทิสภาคw.
โสณฺกต�เถรญฺ�จ อGต�ตรต�เถรญฺ�จ สGวิณฺ�ณฺภFมa.
ส-งฺพื่ระม�ช้ฌิ	มเถระไปย�งฺช้นฺบัทิอ�นฺเป@นฺส-วินฺหนฺa$งฺแห-งฺห	มวิ�นฺตประเทิศั.
ส-งฺพื่ระโสณฺกเถระและพื่ระอGตตรเถระ ไปย�งฺสGวิรรณฺภFม	ช้นฺบัทิ.

๑ ก�ษุม1ระ แควิ(นฺแคช้เม1ยรE Kashmir 
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อต�ตโนฺ สทิ�ธ	วิ	หาร	กw มห	นฺ�ทิต�เถรw อ	ฏฺ�ฏิ	ยต�เถเรนฺ อGต�ต	ยต�เถเรนฺ สม�พื่ลต�เถเรนฺ ภทิ�ทิสาลต�เถเรนฺ สทิ�ธa ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ป| เปเสส	 
“ตGม�เห ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ป| คนฺ�ต�วิา เอต�ถ สาสนฺw ปต	ฏฺ�ฐาเปถาต	.
ส-งฺพื่ระมห	นฺทิเถระ ผู้F(เป@นฺส�ทิธ	วิ	หาร	กข้องฺตนฺ ก�บัพื่ระอ	ฏิฏิ	ยเถระ พื่ระอGตต	ยเถระ พื่ระส�มพื่ลเถระ พื่ระภ�ทิทิสาลเถระ 
ไปย�งฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ป ด(วิยส�$งฺวิ-า “พื่วิกทิ-านฺไปย�งฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ปแล(วิ จงฺประด	ษุฐานฺพื่ระศัาสนฺาในฺเกาะนฺ�$นฺ.”

สพื่�เพื่ปJ ตw ตw ทิ	สาภาคw คจ�ฉันฺ�ตา อต�ตปญฺ�จมา อคมwสG 
“ปจ�จนฺ�ต	เมสG ช้นฺปเทิสG ปญฺ�จวิค�โค คโณฺ อลw อGปสม�ปทิกม�มายาต	 มญฺ�ญมานฺา.
พื่ระเถระแม(ทิ�Iงฺหมด เม#$อจะไปย�งฺทิ	สาภาคนฺ�Iนฺๆ ก>เข้(าใจอยF-วิ-า 
“ในฺปbจจ�นฺต	มช้นฺบัทิทิ�Iงฺหลาย ต(องฺม1คณฺะปbญจวิรรค จaงฺสมควิรทิำอGปสมบัทิกรรมได(” ด�งฺนฺ1I จaงฺไปก�นฺพื่วิกละ ๕ รวิมก�บัตนฺ.

[พระมั�ชฌ�นต	กเถระไปประกาศพระศาสนาทิ� ก�สมั�รค�นธารร�ฐ]

เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ กส�ม1รคนฺ�ธารรฏฺ�เฐ สส�สปากสมเย อารวิาโฬ นฺาม นฺาคราช้า กรกวิส�สw นฺาม วิส�สw วิส�สาเปต�วิา 
สส�สw หราเปต�วิา มหาสมGทิ�ทิw ปาเปต	.
ก>โดยสม�ยนฺ�Iนฺแล ในฺแควิ(นฺก�สม1รค�นฺธาระ ในฺฤดFข้(าวิกล(าสGก ม1พื่ญานฺาคช้#$ออารวิาฬ ได(บั�นฺดาลฝันฺ ช้#$อวิ-าฝันฺลFกเห>บัให(ตกลงฺมา 
ทิำข้(าวิกล(าให(ลอยไปย�งฺมหาสมGทิร.

มช้�ฌินฺ�ต	กต�เถโร ปาฏิล	ปGต�ตโต เวิหาสw อพื่�ภGค�คนฺ�ต�วิา ห	มวิต	 อารวิาฬทิหส�ส อGปร	 โอตร	ต�วิา 
อารวิาฬทิหปJฏฺ�ฐ	ยw จงฺ�กมต	ปJ ต	ฏฺ�ฐต	ปJ นฺ	ส1ทิต	ปJ เสย�ยม�ปJ กป�เปต	.
พื่ระม�ช้ฌิ�นฺต	กเถระเหาะข้aIนฺไปสF-เวิหาส จากนฺครปาตล1บัGตร แล(วิไปลงฺเบั#Iองฺบันฺสระอารวิาฬทิ1$ปzาห	มพื่านฺตE 
จงฺกรมอยF-บั(างฺ ย#นฺอยF-บั(างฺ นฺ�$งฺอยF-บั(างฺ สำเร>จการนฺอนฺอยF-บั(างฺ บันฺหล�งฺสระอารวิาฬ.

นฺาคมาณฺวิ	กา ตw ทิ	ส�วิา อารวิาฬส�ส นฺาคราช้ส�ส อาโรเจสGw 
“มหาราช้ เอโก ฉั	นฺ�นฺภ	นฺ�นฺปฏิธโร ภณฺ�ฑG กาสาวิวิสโนฺ อม�หากw อGทิกw ทิFเสต1ต	.
นฺางฺนฺาคมาณฺวิ	กาทิ�Iงฺหลายเห>นฺพื่ระเถระนฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺบัอกแก-พื่ญานฺาคอารวิาฬวิ-า 
“ข้(าแต-มหาราช้! ม1สมณฺะโล(นฺรFปหนฺa$งฺ ทิรงฺแผู้-นฺผู้(าทิ1$ต�ดข้าดด(วิยศั�สตรา นฺG-งฺห-มผู้(าย(อมฝัาด ประทิGษุร(ายนฺIำข้องฺพื่วิกเรา.”

[พญานาคอารวาฬแผู้ลีงฤทิธ	Xไลี'พระเถระ]

นฺาคราช้า ตw สGต�วิา ตาวิเทิวิ โกธาภ	ภFโต นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา เถรw ทิ	ส�วิา มก�ข้w อสหมาโนฺ อนฺ�ตล	ก�เข้ อเนฺกานฺ	 ภaสนฺกานฺ	 นฺ	ม�ม	นฺ	.
พื่ญานฺาคฟัbงฺคำนฺ�Iนฺแล(วิ ก>ถFกควิามโกรธครอบังฺำ ได(ออกไปพื่บัพื่ระเถระในฺทิ�นฺใดนฺ�Iนฺเองฺ เม#$ออดกล�IนฺควิามลบัหลF-ไม-ได( 
จaงฺได(นฺ	รม	ตรFปทิ1$นฺ-าสะพื่รaงฺกล�วิเป@นฺอ�นฺมาก บันฺอากาศักลางฺหาวิ. 

ตโต ตโต ภGสา วิาตา [65] วิายนฺ�ต	.   รGก�ข้า ภ	ช้�ช้นฺ�ต	.
(บั�นฺดาลให() พื่ายGทิ1$กล(าแข้>งฺ พื่�ดฟัGrงฺไปในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ.   รGกข้ช้าต	ทิ�Iงฺหลาย ก>ห�กโค-นฺลงฺ.

ปพื่�พื่ตกFฏิานฺ	 ปตนฺ�ต	.   เมฆ์า คช้�ช้นฺ�ต	.
เหล-ายอดบัรรพื่ตก>พื่�งฺทิลาย, เมฆ์ทิ�Iงฺหลายก>คำรามล�$นฺ, 
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วิ	ช้�ช้Gลตา นฺ	จ�ฉัรนฺ�ต	.   อสนฺ	โย ผู้ลนฺ�ต	.
สายฟัrาทิ�Iงฺหลายก>แลบัแปลบัๆ, อสนฺ1บัาตก>ผู้-าลงฺมา.

ภ	นฺ�นฺw วิ	ย คคณฺw อGทิกw ปค�ฆ์รต	.
อGทิกวิาร1ก>ไหลนฺองฺ เหม#อนฺทิ(องฺฟัrาแตกฉัะนฺ�Iนฺ.

ภยานฺกรFปา นฺาคกGมารา สนฺ�นฺ	ปตนฺ�ต	.
เหล-าลFกนฺาคซ่a$งฺม1รFปอ�นฺนฺ-าสะพื่รaงฺกล�วิ ก>ประช้Gมก�นฺ.

สยม�ปJ ธFมายต	 ปช้�ช้ลต	 ปหรณฺวิGฏฺ�ฐ	โย วิ	สช้�เช้ต	 “โก อยw มGณฺ�ฑโก ฉั	นฺ�นฺภ	นฺ�นฺปฏิธโรต	อาทิ1ห	 ผู้รGสวิจเนฺห	 เถรw สนฺ�ตช้�เช้ต	.
“เอถ คณฺ�หถ หนฺถ, นฺ	ทิ�ทิมถw๑ อ	มw สมณฺนฺ�ต	 นฺาคพื่ลw อาณฺาเปส	.
ฝัzายพื่ญานฺาคเองฺ ก>บั�งฺหวินฺควิ�นฺ ลGกโพื่ลงฺ ปล-อยฝันฺเคร#$องฺประหารคGกคามพื่ระเถระด(วิยคำหยาบัคายเป@นฺต(นฺวิ-า 
“สมณฺะโล(นฺผู้F(นฺ1I ทิรงฺผู้(าทิ1$ต�ดข้าด (ด(วิยศั�สตรา) ค#อใคร?”  
ได(บั�งฺค�บัหมF-พื่ลนฺาคไปวิ-า “พื่วิกทิ-านฺจงฺมาจ�บัฆ์-า, ข้�บัไสสมณฺะรFปนฺ1Iออกไป.”

[พระเถระทิรมัานพวกนาคให7คลีายพยศแลี7ว]

เถโร สพื่�พื่นฺ�ตw ภaสนฺกw นฺาคพื่ลw อต�ตโนฺ อ	ทิ�ธ	พื่เลนฺ ปฏิ	พื่าห	ต�วิา นฺาคราช้านฺw อาห 
พื่ระเถระปrองฺก�นฺกำล�งฺพื่ลนฺาคทิ1$นฺ-าสะพื่รaงฺกล�วิทิ�Iงฺหมด ด(วิยกำล�งฺฤทิธ	qข้องฺตนฺ พื่Fดกะพื่ญานฺาควิ-า:- 

“สเทิวิโกปJ เจ โลโก อาคนฺ�ต�วิา ตาสเยย�ย มw
นฺ เม ปฏิ	พื่โล อส�ส ช้เนฺตGw ภยเภรวิw.

“ดFก-อนฺพื่ญานฺาค! ถ(าโลกแม(ทิ�Iงฺเทิวิโลก จะพื่aงฺมาย�งฺเราให(คร�$นฺคร(ามได(ไซ่ร(, 
ก>ไม-พื่aงฺม1ผู้F(สามารถเพื่#$อจะบั�นฺดาลภ�ยทิ1$นฺ-ากล�วิให(เก	ดแก-เราได(, 

สเจปJ ต�วิw มหa สพื่�พื่w สสมGทิ�ทิw สปพื่�พื่ตw
อGก�ข้	ปJต�วิา มหานฺาค ข้	เปย�ยาส	 มมFปร	
เนฺวิ เม สก�กGเณฺย�ยาส	 ช้เนฺตGw ภยเภรวิw.

ดFก-อนฺพื่ญานฺาค! แม(หากทิ-านฺจะยกแผู้-นฺด	นฺข้aIนฺทิ�Iงฺหมด 
พื่ร(อมทิ�IงฺสมGทิร ทิ�Iงฺบัรรพื่ต แล(วิพื่aงฺเหวิ1$ยงฺไปเบั#Iองฺบันฺข้องฺเราได(ไซ่ร(, 
ทิ-านฺก>ไม-พื่aงฺสามารถเพื่#$อจะบั�นฺดาลภ�ยทิ1$นฺ-ากล�วิให(เก	ดแก-เราได(เลย. 

อญฺ�ญทิต�ถGw ตเวิวิส�ส วิ	ฆ์าโต อGรคาธ	ปาต	.

ดFก-อนฺพื่ญาอGรคาธ	บัด1! ทิ-านฺเทิ-านฺ�Iนฺ จะพื่aงฺม1ควิามแค(นฺใจอย-างฺแนฺ-แทิ(.”

เอวิw วิGต�เต, นฺาคราช้า วิ	หตานฺGภาโวิ นฺ	ป�ผู้ลวิายาโม ทิGก�ข้1 ทิGม�มโนฺ ปช้�ฌิายนฺ�โต อโหส	.
คร�Iนฺเม#$อพื่ระเถระกล-าวิอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ พื่ญานฺาค ถFกพื่ระเถระกำจ�ดอานฺGภาพื่แล(วิ 
เป@นฺผู้F(ม1ควิามพื่ยายามไร(ผู้ล ม1ควิามทิGกข้Eเศัร(าใจ ซ่บัเซ่าอยF-.

๑ นฺ	ทิ�ธมถาต	ปJ ทิ	ส�สต	.
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ตw เถโร ตwข้ณฺานฺGรFปาย ธม�ม	ยา กถาย สนฺ�ทิส�เสต�วิา สมาทิเปต�วิา สมGต�เตเช้ต�วิา สม�ปหwเสต�วิา 
ต1สG สรเณฺสG ปญฺ�จสG ส1เลสG จ ปต	ฏฺ�ฐาเปส	 สทิ�ธa จตGราส1ต	ยา นฺาคสหส�เสห	.
พื่ระเถระช้1Iแจงฺให(พื่ญานฺาคนฺ�Iนฺเข้(าใจ สมาทิานฺ อาจหาญ ร-าเร	งฺด(วิยธรรม1กถา อ�นฺสมควิรแก-ข้ณฺะนฺ�Iนฺแล(วิ 
ให(ต�IงฺอยF-ในฺไตรสรณฺคมนฺEและเบัญจศั1ล พื่ร(อมด(วิยนฺาคจำนฺวินฺ ๘๔,๐๐๐.

อญฺ�เญปJ พื่หF ห	มวินฺ�ตวิาส	โนฺ ยก�ข้า จ คนฺ�ธพื่�พื่า จ กGม�ภณฺ�ฑา จ เถรส�ส ธม�มกถw สGต�วิา สรเณฺสG จ [66] ส1เลสG จ ปต	ฏฺ�ฐหaสG.
ย�กษุE คนฺธรรพื่E และกGมภ�ณฺฑE แม(เหล-าอ#$นฺเป@นฺอ�นฺมาก ทิ1$อยF-ปzาห	มพื่านฺตE ได(ฟัbงฺธรรมกถาข้องฺพื่ระเถระแล(วิ 
ก>ได(ต�IงฺอยF-ในฺสรณฺะและศั1ล.

ปญฺ�จโกปJ ยก�โข้ สทิ�ธa หาร	ต	ยา ยก�ข้	นฺ	ยา ปญฺ�จห	 จ ปGต�ตสเตห	 ปฐเม ผู้เล ปต	ฏฺ�ฐ	โต.
แม(ปbญจกย�กษุE พื่ร(อมด(วิยนฺางฺหาร	ด1ย�กษุ	ณฺ1 และบัGตร ๕๐๐ ก>ได(ต�IงฺอยF-ในฺปฐมมรรค.

[พระเถระให7โอวาทิพวกย�กษุAแลีะรากษุสเปKนต7น]

อถายส�มา มช้�ฌินฺ�ต	กต�เถโร สพื่�เพื่ปJ นฺาคยก�ข้รก�ข้เส อามนฺ�เตต�วิา เอวิมาห 
ลำด�บันฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระม�ช้ฌิ�นฺต	กเถระ เร1ยกพื่วิกนฺาคและรากษุสแม(ทิ�Iงฺหมดมาแล(วิ จaงฺกล-าวิอย-างฺนฺ1Iวิ-า:-

“มา ทิานฺ	 โกธw ช้นฺย	ต�ถ อ	โต อGทิ�ธw ยถา ปGเร
สส�สฆ์าตญฺ�จ มากต�ถ สGข้กามา ห	 ปาณฺ	โนฺ
กโรถ เมต�ตw สต�เตสG ‘วิสนฺ�ตG มนฺGช้า สGข้นฺ�ต	.

“จำเด	มแต-บั�ดนฺ1Iเป@นฺต(นฺไป 
พื่วิกทิ-านฺอย-าให(ควิามโกรธเก	ดข้aIนฺเหม#อนฺในฺกาลก-อนฺเลย 
และอย-าทิำลายข้(าวิกล(า (ให(เส1ยหาย) เพื่ราะวิ-า ส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ใคร-ต-อควิามสGข้ 
จงฺแผู้-เมตตาไปในฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลายวิ-า ‘ข้อมวิลมนฺGษุยE จงฺอยF-เป@นฺสGข้เถ	ด.’”

เต สพื่�เพื่ “สาธG ภนฺ�เตต	 เถรส�ส ปฏิ	ส�สGณฺ	ต�วิา ยถานฺGส	ฏฺ�ฐw ปฏิ	ปช้�ช้aสG.
นฺาคและย�กษุEเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด ร�บัโอวิาทิข้องฺพื่ระเถระวิ-า “ด1ละ ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ!” ได(ปฏิ	บั�ต	ตามทิ1$ทิ-านฺพื่ร$ำสอนฺแล(วิ. 

ตwทิ	วิสเมวิ จ นฺาคราช้ส�ส ปFช้าสมโย โหต	.
ก>ในฺวิ�นฺนฺ�Iนฺแล เป@นฺสม�ยทิำการบัFช้าพื่ญานฺาค. 

อถ นฺาคราช้า อต�ตโนฺ รตนฺมยw ปล�ลงฺ�กw อาหราเปต�วิา เถรส�ส ปญฺ�ญาเปส	.
เวิลานฺ�Iนฺ พื่ญานฺาค ส�$งฺให(นฺำร�ตนฺบั�ลล�งฺกEข้องฺตนฺ มาแต-งฺต�Iงฺถวิายพื่ระเถระ.

นฺ	ส1ทิ	 เถโร ปล�ลงฺ�เก.
พื่ระเถระ ก>นฺ�$งฺบันฺบั�ลล�งฺกE.

นฺาคราช้าปJ เถรw วิ1ช้ยมาโนฺ สม1เป อฏฺ�ฐาส	.
ฝัzายพื่ญานฺาค ได(ย#นฺพื่�ดพื่ระเถระอยF-ในฺทิ1$ใกล(.



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระเถระให(โอวิาทิพื่วิกย�กษุEและรากษุสเป@นฺต(นฺ] • หนฺ(า ๑๐๓

ตส�มa ข้เณฺ กส�ม1รคนฺ�ธารรฏฺ�ฐวิาส	โนฺ มนฺGส�สา อาคตา เถรw ทิ	ส�วิา “อม�หากw นฺาคราช้โตปJ เถโร มห	ทิ�ธ	กตโรต	 
เถรเมวิ วินฺ�ทิ	ต�วิา นฺ	ส	นฺ�นฺา.
ในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺ มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายผู้F(อยF-ในฺแควิ(นฺก�สม1รค�นฺธาระมาเห>นฺพื่ระเถระแล(วิ ก>พื่Fดก�นฺวิ-า 
“พื่ระเถระม1ฤทิธ	qมากแม(กวิ-าพื่ญานฺาคข้องฺพื่วิกเรา” แล(วิได(นฺ�$งฺลงฺไหวิ(พื่ระเถระนฺ�$นฺแล.

เถโร เตสw อาส	วิ	โสปมสGต�ตนฺ�ตw๑ กเถส	.
พื่ระเถระ ก>แสดงฺอาส	วิ	โสปมสFตร๒ แก-มนฺGษุยEเหล-านฺ�Iนฺ.

สGต�ตปร	โยสาเนฺ อส1ต	ยา ปาณฺสหส�สานฺw ธม�มาภ	สมโย อโหส	.
ในฺเวิลาจบัพื่ระสFตร ส�ตวิEประมาณฺ ๘๐,๐๐๐ ได(บัรรลGธรรมาภ	สม�ย.

กGลสตสหส�สw ปพื่�พื่ช้	.
แสนฺตระกFลออกบัวิช้แล(วิ.

ตโต ปภFต	 จ กส�ม1รคนฺ�ธารา ยาวิช้�ช้ตนฺา กาสาวิป�ปช้�โช้ตา อ	ส	วิาตปฏิ	วิาตาเอวิ.
ก>แล จำเด	มแต-กาลนฺ�Iนฺ แควิ(นฺก�สม1รค�นฺธาระ ก>รG-งฺเร#องฺไปด(วิยผู้(ากาสาวิพื่�สตรE อบัอวิลไปด(วิยลมพื่วิกฤษุ1จนฺตราบัเทิ-าทิGกวิ�นฺนฺ1I.

คนฺ�ต�วิา กส�ม1รคนฺ�ธารw อ	ส	 มช้�ฌินฺ�ต	โก ตทิา
ทิGฏฺ�ฐw นฺาคw ปสาเทิต�วิา โมเจส	 พื่นฺ�ธนฺา พื่หFต	.

ในฺกาลนฺ�Iนฺ พื่ระม�ช้ฌิ�นฺต	กะ ผู้F(ฤษุ1 ไปย�งฺแควิ(นฺก�สม1รค�นฺธาระแล(วิ 
ให(พื่ญานฺาคผู้F(ดGร(าย เล#$อมใสแล(วิ ได(ปลดเปล#Iองฺส�ตวิEเป@นฺอ�นฺมาก 
ให(พื่(นฺจากเคร#$องฺผู้Fกแล(วิ แล.

[พระมัหาเทิวเถระไปประกาศพระศาสนาทิ� มัห	สสกมัณฺฑลี]

มหาเทิวิต�เถโรปJ มห	สกมณฺ�ฑลw คนฺ�ต�วิา เทิวิทิFตสGต�ตw กเถส	.
ฝัzายพื่ระมหาเทิวิเถระ ไปย�งฺมห	สสกมณฺฑลแล(วิ ก>แสดงฺเทิวิทิFตสFตร๓.

สGต�ตปร	โยสาเนฺ จต�ตาฬีnสปาณฺสหส�สานฺ	 ธม�มจก�ข้Gw ปฏิ	ลภaสG.
ในฺเวิลาจบัพื่ระสFตร ส�ตวิEประมาณฺ ๔๐,๐๐๐ ได(ดวิงฺตาเห>นฺธรรมแล(วิ.

[67] จต�ตาฬีnสwเยวิ ปาณฺสหส�สานฺ	 ปพื่�พื่ช้aสG.
ส�ตวิEประมาณฺ ๔๐,๐๐๐ นฺ�$นฺแล ออกบัวิช้แล(วิ.

๑ อลคทิ�ทิFปมสGต�ตw ภวิ	ตพื่�พื่w.
๒ นฺ-าจะเป@นฺอลค�ทิทิFปมสFตร.  ม. ม. ๑๒/๒๖๑.
๓ ม. อGป. ๑๔/๓๓๔.



หนฺ(า ๑๐๔ •   เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระมหาเทิวิเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาทิ1$มห	สสกมณฺฑล]

คนฺ�ต�วิานฺ รฏฺ�ฐw มห	สw มหาเทิโวิ มห	ทิ�ธ	โก
โจเทิต�วิา เทิวิทิFเตห	 โมเจส	 พื่นฺ�ธนฺา พื่หFต	.

พื่ระมหาเทิวิเถระ ผู้F(ม1ฤทิธ	qมาก ไปย�งฺมห	สสกร�ฐแล(วิ โอวิาทิต�กเต#อนฺ 
ด(วิยเทิวิทิFตทิ�Iงฺหลาย ได(ปลดเปล#Iองฺส�ตวิE เป@นฺอ�นฺมาก 
ให(พื่(นฺจากเคร#$องฺผู้Fกแล(วิ แล.

[พระร�กข	ตเถระไปประกาศพระศาสนาทิ� แคว7นวนวาส�]

รก�ข้	ตต�เถโร ปนฺ วินฺวิาสa คนฺ�ต�วิา อากาเส ฐต�วิา อนฺมตค�คปร	ยายกถาย วินฺวิาส	เก ปสาเทิส	.
ส-วินฺพื่ระร�กข้	ตเถระ ไปย�งฺแควิ(นฺวินฺวิาส1ช้นฺบัทิแล(วิ ย#นฺอยF-บันฺอากาศั 
ให(ช้นฺช้าวิวินฺวิาส1ช้นฺบัทิเล#$อมใส ด(วิยอนฺมต�คคปร	ยายกถา๑.

กถาปร	โยสาเนฺ ปนฺส�ส สฏฺ�ฐ	สหส�สานฺw ธม�มาภ	สมโย อโหส	.
ก>ในฺเวิลาจบักถาข้องฺพื่ระเถระนฺ�Iนฺ ส�ตวิEประมาณฺ ๖๐,๐๐๐ ได(บัรรลGธรรมแล(วิ.

สต�ตต�ตaสสหส�สมต�ตา ปพื่�พื่ช้aสG.
ประช้าช้นฺประมาณฺ ๓๗,๐๐๐ บัวิช้แล(วิ.

ปญฺ�จ วิ	หารสตานฺ	 ปต	ฏฺ�ฐหaสG.
วิ	หาร ๕๐๐ หล�งฺก>ประด	ษุฐานฺข้aIนฺแล(วิ.

เอวิw โส ตต�ถ สาสนฺw ปต	ฏฺ�ฐาเปส	.
พื่ระเถระนฺ�Iนฺ ได(ประด	ษุฐานฺพื่ระศัาสนฺาให(ดำรงฺม�$นฺอยF-ในฺแควิ(นฺวินฺวิาส1ช้นฺบัทินฺ�Iนฺแล(วิ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

คนฺ�ต�วิานฺ รก�ข้	ตต�เถโร วินฺวิาสa มห	ทิ�ธ	โก
อนฺ�ตล	ก�เข้ ฐ	โต ตต�ถ เทิเสส	 อนฺมตค�ค	ยนฺ�ต	.

พื่ระร�กข้	ตเถระ ผู้F(ม1ฤทิธ	qมาก ไปย�งฺวินฺวิาส1ช้นฺบัทิแล(วิ 
ได(ย#นฺอยF-บันฺอากาศักลางฺหาวิ 
แล(วิแสดงฺอนฺมต�คค	ยกถา (แก-มหาช้นฺ) ในฺวินฺวิาส1 ช้นฺบัทินฺ�Iนฺ แล.

[พระโยนกธรรมัร�กข	ตเถระไปประกาศพระศาสนาทิ� อปร�นตกชนบทิ]

โยนฺกธม�มรก�ข้	ตต�เถโรปJ อปรนฺ�ตกw คนฺ�ต�วิา อค�ค	ก�ข้นฺ�ธFปมสGต�ตนฺ�ตกถาย อปรนฺ�ตเก ปสาเทิต�วิา 
สต�ตต�ตaสปาณฺสหส�สานฺ	 ธม�มามตw ปาเยส	.
ฝัzายพื่ระโยนฺกธรรมร�กข้	ตเถระ ไปย�งฺอปร�นฺตกช้นฺบัทิแล(วิ 
ให(ช้นฺช้าวิอปร�นฺตกช้นฺบัทิเล#$อมใส ด(วิยอ�คค	ข้�นฺธFปมสGตต�นฺตกถา๒แล(วิ ก>ให(ส�ตวิEประมาณฺ ๓๗,๐๐๐ ด#$มอมตธรรม.

๑ สw. นฺ	ทิานฺ. ๑๖/๒๑๒-๒๒๘.
๒ องฺ�. สต�ตก. ๒๓/๑๒๙-๑๓๗.



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระโยนฺกธรรมร�กข้	ตเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาทิ1$อปร�นฺตกช้นฺบัทิ] • หนฺ(า ๑๐๕

ข้ต�ต	ยกGลโตเยวิ ปGร	สสหส�สw ปพื่�พื่ช้	.
บัGรGษุออกบัรรพื่ช้าแต-ข้�ตต	ยตระกFลหนฺa$งฺพื่�นฺคนฺ.

สมธ	กานฺ	 จ ฉั อ	ต�ถ1สหส�สานฺ	.
และสตร1ออกบัรรพื่ช้าหกพื่�นฺถ(วินฺ.

เอวิw โส ตต�ถ สาสนฺw ปต	ฏฺ�ฐาเปส	.
พื่ระเถระนฺ�Iนฺ ได(ประด	ษุฐานฺพื่ระศัาสนฺาให(ดำรงฺม�$นฺอยF-ในฺอปร�นฺตกช้นฺบัทินฺ�Iนฺแล(วิ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

อปรนฺ�ตกw วิ	คาห	ต�วิา โยนฺโก ธม�มรก�ข้	โต
อค�ค	ก�ข้นฺ�ธFปเมเนฺต�ถ ปสาเทิส	 ช้เนฺ พื่หFต	.

พื่ระโยนฺกธรรมร�กข้	ตเถระ ย-างฺเข้(าสF-อปร�นฺตกช้นฺบัทิแล(วิ ก>ให(ช้นฺเป@นฺอ�นฺมาก 
ในฺอปร�นฺตกช้นฺบัทินฺ�$นฺเล#$อมใสแล(วิ ด(วิยอ�คค	ข้�นฺธFปมสFตร๑ แล.

[พระมัหาธรรมัร�กข	ตเถระไปประกาศพระศาสนาทิ� มัหาร�ฐ]

มหาธม�มรก�ข้	ตต�เถโร ปนฺ มหารฏฺ�ฐw คนฺ�ต�วิา มหานฺารทิกส�สปช้าตกกถาย มหารฏฺ�ฐเก ปสาเทิต�วิา 
จตGราส1ต	ปาณฺสหส�สานฺ	 มค�คผู้เลสG ปต	ฏฺ�ฐาเปส	.
ส-วินฺพื่ระมหาธรรมร�กข้	ตเถระ ไปย�งฺมหาร�ฐช้นฺบัทิแล(วิ ให(ช้นฺช้าวิมหาร�ฐช้นฺบัทิเล#$อมใส ด(วิยมหานฺารทิก�สสปะช้าดกกถา๒แล(วิ 
ก>ให(ส�ตวิEประมาณฺ ๘๔,๐๐๐ ต�IงฺอยF-ในฺมรรคและผู้ล.

เตรส สหส�สานฺ	 ปพื่�พื่ช้aสG.
ประช้าช้นฺจำนฺวินฺ ๑๓,๐๐๐ คนฺบัวิช้แล(วิ.

เอวิw โส ตต�ถ สาสนฺw ปต	ฏฺ�ฐาเปส	.
พื่ระเถระนฺ�Iนฺ ได(ประด	ษุฐานฺพื่ระศัาสนฺาให(ดำรงฺม�$นฺอยF-ในฺมหาร�ฐช้นฺบัทินฺ�Iนฺแล(วิ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

[68] มหารฏฺ�ฐw อ	ส	 คนฺ�ต�วิา โส มหาธม�มรก�ข้	โต
ช้าตกw กถย	ต�วิานฺ ปสาเทิส	 มหาช้นฺนฺ�ต	.

พื่ระมหาธรรมร�กข้	ตเถระ ผู้F(ฤษุ1นฺ�Iนฺ ไปย�งฺมหาร�ฐช้นฺบัทิแล(วิ 
ก>แสดงฺช้าดก๒ ให(มหาช้นฺเล#$อมใสแล(วิ แล.

[พระมัหาร�กข	ตเถระไปประกาศพระศาสนาทิ� ร�ฐโยนก]

มหารก�ข้	ตต�เถโรปJ โยนฺกรฏฺ�ฐw คนฺ�ต�วิา กาฬการามสGต�ตนฺ�ตกถาย โยนฺกโลกw ปสาเทิต�วิา 
สต�ตต�ตaสสหส�สาธ	กส�ส ปาณฺสตสหส�สส�ส มค�คผู้ลาลงฺ�การw อทิาส	.
ฝัzายพื่ระมหาร�กข้	ตเถระ ไปย�งฺร�ฐโยนฺกแล(วิ ให(ช้นฺช้าวิโลกโยนฺกเล#$อมใส ด(วิยกาฬการามสGตต�นฺตกถาแล(วิ 
ได(ให(เคร#$องฺอล�งฺการค#อ มรรคและผู้ล แก-ส�ตวิEประมาณฺ ๑๓๗,๐๐๐.

๑ องฺ�. สต�ตก. ๒๓/๑๒๙-๑๓๗.
๒ ข้G. ช้า. ๒๘/๒๘๒. ตทิฏฺ�ฐกถา. ๑๐/๑๓๙.



หนฺ(า ๑๐๖ •   เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระมหาร�กข้	ตเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาทิ1$ร�ฐโยนฺก]

สนฺ�ต	เก จส�ส ทิส สหส�สานฺ	 ปพื่�พื่ช้aสG.
ก>ประช้าช้นฺประมาณฺ ๑๐,๐๐๐ บัวิช้แล(วิในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระเถระนฺ�Iนฺ.

เอวิw โสปJ ตต�ถ สาสนฺw ปต	ฏฺ�ฐาเปส	.
แม(พื่ระเถระนฺ�Iนฺ ก>ได(ประด	ษุฐานฺพื่ระศัาสนฺาให(ดำรงฺม�$นฺอยF-ในฺร�ฐโยนฺกนฺ�Iนฺแล(วิด(วิยประการฉัะนฺ1I.

โยนฺกรฏฺ�ฐw ตทิา คนฺ�ต�วิา โส มหารก�ข้	โต อ	ส	
กาฬการามสGต�เตนฺ เต ปสาเทิส	 โยนฺเกต	.

ในฺกาลนฺ�Iนฺ พื่ระมหาร�กข้	ตเถระ ผู้F(ฤษุ1นฺ�Iนฺ ไปย�งฺร�ฐโยนฺกแล(วิ 
ก>ให(ช้นฺช้าวิโยนฺกเหล-านฺ�Iนฺเล#$อมใส ด(วิยกาฬการามสFตร แล.

[พระมั�ชฌ	มัเถระไปประกาศพระศาสนาทิ� ห	มัว�นตประเทิศ]

มช้�ฌิ	มต�เถโร ปนฺ กส�สปโคต�ตต�เถเรนฺ อฬกเทิวิต�เถเรนฺ ทิGนฺ�ทิGภ	ส�สรต�เถเรนฺ สหส�สเทิวิต�เถเรนฺ จ สทิ�ธa 
ห	มวินฺ�ตป�ปเทิสภาคw คนฺ�ต�วิา ธม�มจก�กป�ปวิต�ตนฺสGต�ตนฺ�ตกถาย ตw ปเทิสw ปสาเทิต�วิา 
อส1ต	ปาณฺโกฏิ	โย มค�คผู้ลรตนฺานฺ	 ปฏิ	ลาเภส	.
ส-วินฺพื่ระม�ช้ฌิ	มเถระ ก�บัพื่ระก�สสปะโคตตรเถระ ๑ พื่ระอฬกเทิวิเถระ ๑ พื่ระทิGนฺทิGภ	สสรเถระ ๑ พื่ระสห�สสเทิวิเถระ ๑ 
ไปย�งฺช้นฺบัทิ เป@นฺส-วินฺห	มวิ�นฺตประเทิศัแล(วิ ให(ช้าวิประเทิศันฺ�Iนฺเล#$อมใส ด(วิยธ�มมจ�กก�ปปวิ�ตตนฺสGตต�นฺตกถา๑ 
แล(วิให(ส�ตวิEประมาณฺแปดส	บัโกฏิ	ได(ร�ตนฺะ ค#อมรรคและผู้ลแล(วิ.

ปญฺ�จปJ เจเต เถรา ปญฺ�จ รฏฺ�ฐานฺ	 ปสาเทิสGw.
ก>พื่ระเถระแม(ทิ�Iงฺ ๕ รFปนฺ�Iนฺ ได(ย�งฺร�ฐทิ�Iงฺ ๕ ให(เล#$อมใสแล(วิ.

เอกเมกส�ส สนฺ�ต	เก สตสหส�สมต�ตา ปพื่�พื่ช้aสG.
ประช้าช้นฺทิ1$บัวิช้ในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระเถระแต-ละรFป ม1ประมาณฺแสนฺหนฺa$งฺ.

เอวิw เต ตต�ถ สาสนฺw ปต	ฏฺ�ฐาเปสGw.
พื่ระเถระทิ�Iงฺ ๕ รFป เหล-านฺ�Iนฺ ได(ประด	ษุฐานฺพื่ระศัาสนฺาให(ดำรงฺม�$นฺอยF-ในฺห	มวิ�นฺตประเทิศันฺ�Iนฺแล(วิ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

คนฺ�ต�วิานฺ มช้�ฌิ	มต�เถโร ห	มวินฺ�ตw ปสาทิย	
ยก�ข้เสนฺw ปกาเสนฺ�โต ธม�มจก�กป�ปวิต�ตนฺ�ต	.

พื่ระม�ช้ฌิ	มเถระ ไปย�งฺห	มวิ�นฺตประเทิศั แล(วิประกาศัธ�มมจ�กก�ปปวิ�ตตนฺสFตร๒ 
ให(ย�กษุEและเสนฺาย�กษุEเล#$อมใสแล(วิ แล.

[พระโสณฺกะก�บพระอ#ตตระไปประกาศพระศาสนาทิ� ส#วรรณฺภDมั	]

โสณฺกต�เถโรปJ สทิ�ธa อGต�ตรต�เถเรนฺ สGวิณฺ�ณฺภFมa อคมาส	.
ฝัzายพื่ระโสณฺกเถระ ก�บัพื่ระอGตตรเถระ ได(ไปย�งฺแควิ(นฺสGวิรรณฺภFม	.

๑ วิ	. มหา. ๔/๑๗. 
๒ วิ	. มหา. ๔/๑๗. 



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระโสณฺกะก�บัพื่ระอGตตระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาทิ1$สGวิรรณฺภFม	] • หนฺ(า ๑๐๗

เตนฺ จ สมเยนฺ ตต�ถ เอกา รก�ข้ส1 สมGทิ�ทิโต นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา ราช้กGเล ช้าเต ช้าเต ทิารเก ข้าทิต	.
ก>โดยสม�ยนฺ�Iนฺ ทิ1$แควิ(นฺสGวิรรณฺภFม	นฺ�Iนฺ ม1นฺางฺรากษุส ตนฺ๑หนฺa$งฺ ข้aIนฺมาจากสมGทิรเค1Iยวิก	นฺพื่วิกทิารกทิ1$เก	ดในฺราช้ตระกFล.

ตwทิ	วิสเมวิ ราช้กGเล เอโก ทิารโก ช้าโต โหต	.
ในฺวิ�นฺนฺ�Iนฺเองฺ ม1เด>กคนฺหนฺa$งฺ เก	ดในฺราช้ตระกFล.

มนฺGส�สา เถรw ทิ	ส�วิา “รก�ข้สานฺw สหายโก เอโสต	 มญฺ�ญมานฺา อาวิGธานฺ	 คเหต�วิา เถรw ปหร	ตGกามา [69] คจ�ฉันฺ�ต	.
มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายเห>นฺพื่ระเถระแล(วิ สำค�ญอยF-วิ-า “ผู้F(นฺ1Iจ�กเป@นฺสหายข้องฺพื่วิกรากษุส” 
จaงฺพื่าก�นฺถ#อเอาอาวิGธไป ประสงฺคEจะประหารพื่ระเถระ.

เถโร “กa ตGม�เห อาวิGธหต�ถา อาคจ�ฉัถาต	 อาห.
พื่ระเถระ พื่Fดวิ-า “พื่วิกทิ-านฺถ#ออาวิGธมาทิำไมก�นฺ?”

เต อาหwสG “ราช้กGเล ช้าเต ช้าเต ทิารเก รก�ข้สา ข้าทินฺ�ต	, เตสw ตGม�เห สหายกาต	.
มนฺGษุยEเหล-านฺ�Iนฺ พื่Fดวิ-า 
“พื่วิกรากษุส ย-อมเค1Iยวิก	นฺพื่วิกเด>กทิ1$เก	ดแล(วิๆ ในฺราช้ตระกFล, พื่วิกทิ-านฺเป@นฺสหายข้องฺรากษุสเหล-านฺ�Iนฺ.”

เถโร “นฺ มยw รก�ข้สสหายกา, 
สมณฺา นฺาม มยw วิ	รตา ปาณฺาต	ปาตา ฯเปฯ วิ	รตา มช้�ช้ปานฺา เอกภต�ต	กา ส1ลวินฺ�โต พื่�รห�มจาร	โนฺ กล�ยาณฺธม�มาต	 อาห.
พื่ระเถระ พื่Fดวิ-า “พื่วิกข้(าพื่เจ(า หาได(เป@นฺสหายข้องฺรากษุสไม-, พื่วิกข้(าพื่เจ(าช้#$อวิ-า เป@นฺสมณฺะ 
งฺดเวิ(นฺจากการทิำช้1วิ	ตส�ตวิEให(ตกล-วิงฺไป จากการถ#อเอาส	$งฺข้องฺทิ1$เจ(าข้องฺไม-ได(ให( จากควิามประพื่ฤต	ผู้	ดในฺกาม จากการพื่Fดเทิ>จ 
จากการด#$มนฺIำเมา เป@นฺผู้F(ฉั�นฺหนฺเด1ยวิ ม1ศั1ล ประพื่ฤต	พื่รหมจรรยE ม1ก�ลยาณฺธรรม.”

[พระเถระทิรมัานพวกรากษุสให7หน�ไปแลี7วปYองก�นเกาะไว7]

ตส�มaเยวิ จ ข้เณฺ  สา รก�ข้ส1 สปร	วิารา สมGทิ�ทิโต นฺ	ก�ข้ม	 “ราช้กGเล ทิารโก ช้าโต, ตw ข้าทิ	ส�สามาต	.
ก>ในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺเองฺ นฺางฺรากษุสตนฺหนฺa$งฺ พื่ร(อมด(วิยบัร	วิาร ข้aIนฺมาจากสมGทิร ด(วิยค	ดวิ-า 
“เด>กเก	ดในฺราช้ตระกFล, พื่วิกเราจ�กเค1Iยวิก	นฺเด>กนฺ�Iนฺ.”

มนฺGส�สา ตw ทิ	ส�วิา “เอสา ภนฺ�เต รก�ข้ส1 อาคจ�ฉัต1ต	 ภ1ตา วิ	รวิaสG.
พื่วิกมนฺGษุยEเห>นฺนฺางฺรากษุสตนฺนฺ�Iนฺแล(วิ ก>กล�วิร(องฺเส1ยงฺด�งฺวิ-า “นฺางฺรากษุสนฺ1Iกำล�งฺมา เจ(าข้(า!” 

เถโร รก�ข้เสห	 ทิ�วิ	คGเณฺ อต�ตภาเวิ นฺ	ม�ม	นฺ	ต�วิา เตห	 อต�ตภาเวิห	 ตw รก�ข้สa สปร	สw มช้�เฌิ กต�วิา อGโภสG ปส�เสสG ปร	ก�ข้	ปJ.
พื่ระเถระนฺ	รม	ตอ�ตตภาพื่มากหลายกวิ-าพื่วิกรากษุสเป@นฺสองฺเทิ-า ปJดล(อมข้(างฺทิ�Iงฺสองฺด(วิยอ�ตตภาพื่เหล-านฺ�Iนฺ 
ก�Iนฺนฺางฺรากษุสนฺ�Iนฺ พื่ร(อมทิ�Iงฺบัร	วิารไวิ(ตรงฺกลางฺ.

๑ รากษุส ย�กษุE, ผู้1เส#IอนฺIำ, ปJศัาจ, เวิตาลหร#อค(างฺคาวิ เป@นฺช้#$อข้องฺพื่วิกอสFรอย-างฺเลวิ ม1นฺ	ส�ยดGร(าย ข้อบัเทิ1$ยวิตามปzาทิำลายพื่	ธ1และก	นฺคนฺ 
สFบัโลห	ตข้องฺส�ตวิEเป@นฺอาหาร, สถานฺทิ1$อยF-ข้องฺพื่วิกนฺ1I อยF-ในฺทิะเลหร#อสระใหญ-.



หนฺ(า ๑๐๘ •   เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระเถระทิรมานฺพื่วิกรากษุสให(หนฺ1ไปแล(วิปrองฺก�นฺเกาะไวิ(]

ตส�สา สปร	สาย เอตทิโหส	 “อทิ�ธา อ	เมห	 อ	ทิw ฐานฺw ลทิ�ธw ภวิ	ส�สต	, มยw ปนฺ อ	เมสw ภก�ข้า ภวิ	ส�สามาต	.
นฺางฺรากษุสตนฺนฺ�Iนฺ พื่ร(อมทิ�Iงฺบัร	ษุ�ทิ ได(ค	ดด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“สถานฺทิ1$นฺ1I จ�กเป@นฺข้องฺอ�นฺรากษุสเหล-านฺ1Iได(แล(วิแนฺ-นฺอนฺ, ส-วินฺพื่วิกเราก>จ�กเป@นฺภ�กษุาข้องฺรากษุสเหล-านฺ1I.” 

สพื่�เพื่ รก�ข้สา เวิคสา ปลายaสG.
พื่วิกรากษุสทิ�Iงฺหมดได(ร1บัหนฺ1ไปแล(วิ.

เถโรปJ เต ยาวิ อทิส�สนฺw ตาวิ ปลาเปต�วิา ทิ1ปส�ส สมนฺ�ตโต อารก�ข้w ฐเปส	.
ฝัzายพื่ระเถระ ข้�บัไล-รากษุสเหล-านฺ�Iนฺให(หนฺ1ไปแล(วิ จนฺมองฺไม-เห>นฺ จaงฺได(ต�Iงฺอาร�กข้าไวิ(โดยรอบัเกาะ๑.

ตส�มa ปนฺ สมเย สนฺ�นฺ	ปต	ตw มหาช้นฺกายw พื่�รห�มช้าลสGต�ตนฺ�ตกถาย ปสาเทิต�วิา สรเณฺสG จ ส1เลสG จ ปต	ฏฺ�ฐาเปส	.
อนฺa$งฺ ทิ-านฺให(หมF-มหาช้นฺ ซ่a$งฺประช้Gมพื่ร(อมก�นฺอยF-ในฺสม�ยนฺ�Iนฺเล#$อมใส ด(วิยพื่รหมช้าลสGตต�นฺตกถา๒ 
ทิ�Iงฺให(ต�IงฺอยF-ในฺสรณฺคมนฺEและศั1ลแล(วิ.

สฏฺ�ฐ	สหส�สานฺw ปเนฺต�ถ ธม�มาภ	สมโย อโหส	.
ก>ในฺส�นฺนฺ	บัาตนฺ1I ประช้าช้นฺประมาณฺ ๖๐,๐๐๐ ได(บัรรลGธรรมแล(วิ.

กGลทิารกานฺw อฑ�ฒGฑ�ฒานฺ	 สหส�สานฺ	 ปพื่�พื่ช้aสG.
พื่วิกเด>กในฺตระกFลประมาณฺสามพื่�นฺห(าร(อย บัวิช้แล(วิ.

กGลธ1ตานฺw ทิ	ยฑ�ฒสหส�สw.
กGลธ	ดาประมาณฺหนฺa$งฺพื่�นฺห(าร(อยนฺางฺ ก>บัวิช้แล(วิ.

เอวิw โส ตต�ถ สาสนฺw ปต	ฏฺ�ฐาเปส	.
พื่ระเถระนฺ�Iนฺ ได(ประด	ษุฐานฺพื่ระศัาสนฺาให(ดำรงฺม�$นฺอยF-ในฺแควิ(นฺสGวิรรณฺภFม	.

ตโต ปภFต	 ราช้กGเล ช้าตทิารกานฺw โสณฺGต�ตรนฺามเมวิ กโรนฺ�ต	.
ก>ได(ต�Iงฺช้#$อพื่วิกเด>กทิ1$เก	ดในฺราช้ตระกFลวิ-า โสณฺGตตระ ส#บัมา.

สGวิณฺ�ณฺภFมa คนฺ�ต�วิานฺ โสณฺGต�ตรา มห	ทิ�ธ	กา
ปJสาเจ นฺ	ทิ�ธม	ต�วิานฺ พื่�รห�มช้าลw อเทิส	สGนฺ�ต	.

พื่ระโสณฺะและพื่ระอGตตระ ผู้F(ม1ฤทิธ	qมาก ไปย�งฺแควิ(นฺสGวิรรณฺภFม	 
แล(วิข้�บัไล-ปJศัาจทิ�Iงฺหลายให(หนฺ1ไป ได(แสดงฺพื่รหมช้าลสFตร๓แล(วิ แล.

๑ นฺ�กปราช้ญEทิางฺประวิ�ต	ศัาสตรEส�นฺนฺ	ษุฐานฺก�นฺวิ-า ประเทิศัไทิยข้องฺเรานฺ1IอยF-ในฺแหลมทิองฺ ค#อ แควิ(นฺสGวิรรณฺภFม	 ได(ร�บัพื่ระพื่Gทิธศัาสนฺาในฺคราวิทิ1$
พื่ระโสณฺกเถระและพื่ระอGตตรเถระถFกส-งฺให(มาประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺภาคนฺ1I แต-ถ(าจะส�นฺนฺ	ษุฐานฺอ1กแงฺ-หนฺa$งฺแล(วิ ไม-นฺ-าจะเป@นฺไปได( เพื่ราะ
ใจควิามในฺเร#$องฺนฺ1Iบั-งฺช้�ดแล(วิวิ-า สถานฺทิ1$ทิ-านฺทิ�Iงฺสองฺไปประกาศันฺ�Iนฺเป@นฺเกาะไม-ใช้-แผู้-นฺด	นฺเช้#$อมต	ดต-อก�นฺ และทิ-านฺก>ได(ทิำการปrองฺก�นฺเกาะไวิ(
โดยรอบั ม	ให(พื่วิกผู้1เส#IอนฺIำมารบักวินฺประช้าช้นฺได(, อนฺa$งฺ ถ(าแหลมทิองฺนฺ1Iรวิมทิ�Iงฺประเทิศัพื่ม-า ญวินฺ ลาวิ เข้มร และไทิย อย-างฺทิ1$พื่วิกนฺ�ก
ปราช้ญEทิางฺประวิ�ต	ศัาสตรEเข้(าใจแล(วิ ก>ย	$งฺกวิ(างฺใหญ-ไพื่ศัาล เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ1Iแล(วิ ทิ-านฺจะปrองฺก�นฺได(อย-างฺไร? ข้อได(โปรดพื่	จารณฺาดFเถ	ด.

๒ ทิ1. ส1. ๙/๑.
๓ ทิ1. ส1. ๙/๑.



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระมห	นฺทิเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาทิ1$เกาะล�งฺกา] • หนฺ(า ๑๐๙

[พระมัห	นทิเถระไปประกาศพระศาสนาทิ� เกาะลี�งกา]

[70] มห	นฺ�ทิต�เถโร ปนฺ “ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ป| คนฺ�ต�วิา สาสนฺw ปต	ฏฺ�ฐาเปห1ต	 อGปช้�ฌิาเยนฺ จ ภ	ก�ข้Gสงฺ�เฆ์นฺ จ อช้�ฌิ	ฏฺ�โฐ จ	นฺ�เตส	 
“กาโล นฺGโข้ เม ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ป| คนฺ�ตGw โหต	.
ส-วินฺพื่ระมห	นฺทิเถระ ผู้F(อ�นฺพื่ระอGปbช้ฌิายะ และภ	กษุGสงฺฆ์Eเช้#Iอเช้	ญวิ-า 
“ข้อทิ-านฺจงฺไปประด	ษุฐานฺพื่ระศัาสนฺาย�งฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ปเถ	ด” ด�งฺนฺ1I จaงฺดำร	วิ-า 
“เป@นฺกาลทิ1$เราจะไปย�งฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ปหร#อย�งฺหนฺอ?” 

อถส�ส วิ1มwสโต “นฺ ตาวิ กาโลต	 อโหส	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ เม#$อทิ-านฺใคร-ครวิญอยF- ก>ได(ม1ควิามเห>นฺวิ-า “ย�งฺไม-ใช้-กาลทิ1$ควิรจะไปก-อนฺ.”

กa ปนฺส�ส ทิ	ส�วิา เอตทิโหส	.
ถามวิ-า “ก>พื่ระเถระนฺ�Iนฺ ได(ม1ควิามเห>นฺด�งฺนฺ1I เพื่ราะเห>นฺเหตGการณฺEอะไร?”

มGฏิส1วิรญฺ�โญ มหล�ลกภาวิw.
แก(วิ-า “เพื่ราะเห>นฺวิ-าพื่ระเจ(ามGฏิส1วิะ ทิรงฺช้ราภาพื่มาก.”

[พระมัห	นทิเถระเทิ� ยวเย� ยมัญาต	จนกว'าจะถIงเวลีาไปเกาะลี�งกา]

ตโต จ	นฺ�เตส	 “อยw ราช้า มหล�ลโก นฺ สก�กา อ	มw คณฺ�ห	ต�วิา สาสนฺw ปค�คเหตGw, อ	ทิานฺ	 ปนฺส�ส ปGต�โต เทิวิานฺwปJยต	ส�โส รช้�ช้w กาเรส�สต	
ตw คณฺ�ห	ต�วิา สก�กา ภวิ	ส�สต	 สาสนฺw ปค�คเหตGw, หนฺ�ทิ ยาวิ โส สมโย อาคจ�ฉัต	 ตาวิ ญาตเก โอโลเกม, 
ปGนฺ ทิานฺ	 มยw อ	มw ช้นฺปทิw อาคจ�เฉัย�ยาม วิา, นฺ วิาต	.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระเถระดำร	วิ-า “พื่ระราช้าพื่ระองฺคEนฺ1I ทิรงฺช้ราภาพื่มาก เราไม-อาจสมคบัพื่ระราช้านฺ1Iยกย-องฺเช้	ดช้Fพื่ระศัาสนฺาได(,  
ก>บั�ดนฺ1I พื่ระราช้โอรสข้องฺพื่ระองฺคE ทิรงฺพื่ระนฺามวิ-าเทิวิานฺ�มปJยต	สสะ จ�กเสวิยราช้ยE (ต-อไป), 
เราจ�กอาจ๑สมคบัพื่ระราช้านฺ�Iนฺจะยกย-องฺเช้	ดช้Fพื่ระศัาสนฺาได(.
เอาเถ	ด เราจ�กเย1$ยมพื่วิกญาต	เส1ยก-อนฺ จนฺกวิ-าเวิลานฺ�Iนฺจะมาถaงฺ, บั�ดนฺ1I เราจะพื่aงฺได(กล�บัมาย�งฺช้นฺบัทินฺ1Iอ1กหร#อไม-.”

โส เอวิw จ	นฺ�เตต�วิา อGปช้�ฌิายญฺ�จ ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ญฺ�จ วินฺ�ทิ	ต�วิา อโสการามโต นฺ	ก�ข้ม�ม 
เตห	 อ	ฏฺ�ฏิ	ยาทิ1ห	 จตFห	 เถเรห	 สงฺ�ฆ์ม	ต�ตาย ปGต�เตนฺ สGมนฺสามเณฺเรนฺ ภณฺ�ฑเกนฺ จ อGปาสเกนฺ สทิ�ธa ราช้คหนฺครปร	วิต�ตเกนฺ 
ทิก�ข้	ณฺาค	ร	ช้นฺปเทินฺ จาร	กญฺ�จรมาโนฺ ญาตเก โอโลเกนฺ�โต ฉั มาเส อต	ก�กาเมส	.
พื่ระเถระนฺ�Iนฺ คร�Iนฺดำร	อย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺไหวิ(พื่ระอGปbช้ฌิายะและภ	กษุGสงฺฆ์E ออกไปจากวิ�ดอโศัการาม 
เทิ1$ยวิจาร	กไปทิางฺทิ�กข้	ณฺาค	ร1ช้นฺบัทิ ซ่a$งฺเวิ1ยนฺรอบันฺครราช้คฤหEไป พื่ร(อมก�บัพื่ระเถระ ๔ รFป ม1พื่ระอ	ฏิฏิ	ยะเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ (และ)สGม
นฺสามเณฺร ผู้F(เป@นฺโอรสข้องฺพื่ระนฺางฺส�งฺฆ์ม	ตตา และภ�ณฺฑกอGบัาสก เย1$ยมพื่วิกญาต	อยF-จนฺเวิลาล-วิงฺไปถaงฺ ๖ เด#อนฺ.

อถานฺGปGพื่�เพื่นฺ มาตG นฺ	วิาสนฺฏฺ�ฐานฺw เวิทิ	สนฺครนฺ�นฺาม๒ สม�ปต�โต.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่ระเถระได(ไปถaงฺเม#องฺช้#$อเวิทิ	สนฺคร อ�นฺเป@นฺสถานฺทิ1$ประทิ�บัข้องฺพื่ระมารดา โดยลำด�บั.

๑ ประโยคนฺ1I “สก�กา” เป@นฺต�วิประธานฺ.
๒ เวิฏิ	สนฺครนฺ�นฺามาต	ปJ ทิ	ส�สต	.
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[ประว�ต	ย'อของพระมัห	นทิเถระ]

อโสโก ก	ร กGมารกาเล ช้นฺปทิw ลภ	ต�วิา อGช้�เช้นฺa คจ�ฉันฺ�โต เวิทิ	สนฺครw ปต�วิา เวิทิ	สเสฏฺ�ฐ	ส�ส ธ1ตรw อค�คเหส	.
ได(ย	นฺวิ-า พื่ระเจ(าอโศักทิรงฺได(ช้นฺบัทิ๑ ในฺเวิลาย�งฺทิรงฺพื่ระเยาวิE เม#$อเสด>จไปกรGงฺอGช้เช้นฺ1 ผู้-านฺเวิทิ	สนฺคร 
ได(ทิรงฺร�บัธ	ดาข้องฺเวิทิ	สเศัรษุฐ1 (เป@นฺอ�ครมเหส1).

สา ตwทิ	วิสเมวิ คพื่�ภw คเหต�วิา อGช้�เช้นฺ	ยw มห	นฺ�ทิกGมารw วิ	ช้าย	.
ในฺวิ�นฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ พื่ระนฺางฺก>ทิรงฺครรภE แล(วิได(ประสFต	มห	นฺทิกGมาร ทิ1$กรGงฺอGช้เช้นฺ1.

กGมารส�ส จGทิ�ทิสวิส�สกาเล ราช้า อภ	เสกw ปาปGณฺ	.
ในฺเวิลาทิ1$พื่ระกGมารม1พื่ระช้นฺมEได( ๑๔ พื่รรษุา พื่ระราช้าทิรงฺได(ร�บัการอภ	เษุกข้aIนฺครองฺราช้ยE.

สา ตส�ส มาตา เตนฺ สมเยนฺ ญาต	ฆ์เร วิสต	.
สม�ยนฺ�Iนฺ พื่ระนฺางฺทิ1$เป@นฺมารดาข้องฺมห	นฺทิกGมารนฺ�Iนฺ ก>ประทิ�บัอยF-ทิ1$ตำหนฺ�กข้องฺพื่ระประยFรญาต	.

เตนฺ วิGต�ตw “อนฺGปGพื่�เพื่นฺ มาตG นฺ	วิาสนฺฏฺ�ฐานฺw เวิทิ	สนฺครนฺ�นฺาม สม�ปต�โตต	.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจaงฺกล-าวิไวิ(วิ-า “พื่ระเถระได(ไปถaงฺเม#องฺช้#$อเวิทิ	สนฺคร อ�นฺเป@นฺสถานฺทิ1$ประทิ�บัข้องฺพื่ระมารดาโดยลำด�บั.”

สม�ปต�ตญฺ�จ [71] ปนฺ เถรw ทิ	ส�วิา เถรมาตา เทิวิ1 ปาเทิ ส	รสา วินฺ�ทิ	ต�วิา ภ	ก�ข้w ทิต�วิา 
เถรw อต�ตนฺา กตw เวิทิ	สค	ร	มหาวิ	หารw นฺาม อาโรเปส	.
ก>แล พื่ระเทิวิ1ผู้F(เป@นฺพื่ระมารดาข้องฺพื่ระเถระ ทิรงฺเห>นฺพื่ระเถระผู้F(มาถaงฺแล(วิ ก>ทิรงฺไหวิ(เทิ(าทิ�Iงฺสองฺด(วิยเศั1ยรเกล(า 
แล(วิถวิายภ	กษุา ทิรงฺมอบัถวิายวิ�ดช้#$อ เวิทิ	สค	ร1มหาวิ	หาร ทิ1$ตนฺสร(างฺถวิายพื่ระเถระ.

เถโร ตส�มa วิ	หาเร นฺ	ส	นฺ�โนฺ จ	นฺ�เตส	 “อม�หากw อ	ธ กต�ตพื่�พื่ก	จ�จw นฺ	ฏฺ�ฐ	ตw, สมโย นฺGโข้ อ	ทิานฺ	 ลงฺ�กาทิ1ป| คนฺ�ตGนฺ�ต	.
พื่ระเถระนฺ�$งฺค	ดอยF-ทิ1$วิ	หารนฺ�Iนฺวิ-า “ก	จทิ1$เราควิรกระทิำในฺทิ1$นฺ1Iสำเร>จแล(วิ, บั�ดนฺ1I เป@นฺเวิลาทิ1$ควิรจะไปย�งฺเกาะล�งฺกาหร#อย�งฺหนฺอ
แล.”

ตโต จ	นฺ�เตส	 “อนฺGภวิตG ตาวิ เม ปJตรา เปส	ตw อภ	เสกw เทิวิานฺwปJยต	ส�โส, 
รตนฺต�ตยคGณฺญฺ�จ สGณฺาตG ฉัณฺต�ถญฺ�จ นฺครโต นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา ม	ส�สกปพื่�พื่ตw อภ	รGหตG, ตทิา ตw ตต�ถ ทิก�ข้	ส�สามาต	.
ลำด�บันฺ�Iนฺ ทิ-านฺดำร	วิ-า “ข้อให(พื่ระราช้กGมารพื่ระนฺามวิ-าเทิวิานฺ�มปJยต	สสะเสวิยอภ	เษุก ทิ1$พื่ระช้นฺกข้องฺเราทิรงฺส-งฺไปถวิายเส1ยก-อนฺ,
ข้อให(ได(สด�บัคGณฺพื่ระร�ตนฺตร�ย และเสด>จออกไปจากพื่ระนฺคร เสด>จข้aIนฺสF-ม	สสกบัรรพื่ต ม1มหรสพื่เป@นฺเคร#$องฺหมาย, 
เวิลานฺ�Iนฺ เราจ�กพื่บัพื่ระองฺคEทิ-านฺในฺทิ1$นฺ�Iนฺ.”

อถาปรw เอกมาสw ตต�เถวิ วิาสw กป�เปส	.
พื่ระเถระ ก>สำเร>จการพื่�กอยF-ทิ1$เวิทิ	สค	ร1มหาวิ	หารนฺ�Iนฺแล ส	Iนฺเด#อนฺหนฺa$งฺต-อไปอ1ก.

๑ ได(ก	นฺเม#องฺ
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มาสาต	ก�กเมนฺ จ เช้ฏฺ�ฐมFลมาสปGณฺ�ณฺมายw อGโปสถทิ	วิเส สนฺ�นฺ	ปต	ตา สพื่�เพื่ปJ 
“กาโล นฺGโข้ อม�หากw ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ป| คมนฺาย อGทิาหG โนฺต	 มนฺ�ตยaสG.
ก>โดยล-วิงฺไปเด#อนฺหนฺa$งฺ คณฺะสงฺฆ์EและอGบัาสกแม(ทิ�Iงฺหมด ซ่a$งฺประช้Gมก�นฺอยF-ในฺวิ�นฺอGโบัสถ ในฺด	ถ1เพื่>ญแห-งฺเด#อนฺแปดต(นฺ๑ 
ได(ปรaกษุาก�นฺวิ-า “เป@นฺกาลสมควิรทิ1$พื่วิกเราจะไปย�งฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ปหร#อย�งฺหนฺอ?” 

เตนฺาหG โปราณฺา 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระโบัราณฺาจารยEทิ�Iงฺหลาย จaงฺได(กล-าวิวิ-า

มห	นฺ�โทิ นฺาม นฺาเมนฺ สงฺ�ฆ์ต�เถโร ตทิา อหG
อ	ฏฺ�ฏิ	โย อGต�ต	โย เถโร ภทิ�ทิสาโล จ สม�พื่โล
สามเณฺโร จ สGมโนฺ ฉัฬภ	ญฺ�โญ มห	ทิ�ธ	โก
ภณฺ�ฑโก สต�ตโม เตสw ทิ	ฏฺ�ฐสจ�โจ อGปาสโก
อ	ต	 เหเต มหานฺาคา มนฺ�ตยaสG รโหคตาต	.

“ในฺกาลนฺ�Iนฺ ได(ม1พื่ระสงฺฆ์เถระ ช้#$อมห	นฺทิE โดยนฺาม ๑ พื่ระอ	ฏิฏิ	ยเถระ ๑ 
พื่ระอGตต	ยเถระ ๑ พื่ระภ�ทิทิสาลเถระ ๑ พื่ระส�มพื่ลเถระ ๑ 
สGมนฺสามเณฺร ผู้F(ได(ฉัฬภ	ญญา ม1ฤทิธ	qมาก ๑ 
ภ�ณฺฑกอGบัาสก ผู้F(ได(เห>นฺส�จจะ เป@นฺทิ1$ ๗ แห-งฺพื่ระเถระเหล-านฺ�Iนฺ ๑, 
ทิ-านฺมหานฺาคเหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล พื่�กอยF-ในฺทิ1$เงฺ1ยบัสงฺ�ด ได(ปรaกษุาก�นฺแล(วิ 
ด(วิยประการฉัะนฺ1Iแล.”

[พระอ	นทิรAทิรงเลี'าเร! องพระพ#ทิธพยากรณฺAถวายให7พระมัห	นทิAทิราบ]

ตทิา สก�โก เทิวิานฺม	นฺ�โทิ มห	นฺ�ทิต�เถรw อGปสงฺ�กม	ต�วิา เอตทิโวิจ 
“กาลกโต ภนฺ�เต มGฏิส1วิราช้า, อ	ทิานฺ	 เทิวิานฺwปJยต	ส�สมหาราช้า รช้�ช้w กาเรส	, 
สม�มาสม�พื่Gทิ�เธนฺ จ ตGม�เห พื่�ยากตา ‘อนฺาคเต มห	นฺ�โทิ นฺาม ภ	ก�ข้G ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ป| ปสาเทิส�สต1ต	 
ตส�มาต	ห โวิ ภนฺ�เต กาโล ทิ1ปวิรw คมนฺาย, อหม�ปJ โวิ สหาโย ภวิ	ส�สาม1ต	.
เวิลานฺ�Iนฺ ทิ(าวิส�กกะ ผู้F(เป@นฺจอมแห-งฺทิวิยเทิพื่ เสด>จเข้(าไปหาพื่ระมห	นฺทิเถระ แล(วิได(ตร�สคำนฺ1Iวิ-า 
“ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! พื่ระเจ(ามGฏิส1วิะ สวิรรคตแล(วิ, บั�ดนฺ1I พื่ระเจ(าเทิวิานฺ�มปJยต	สสะมหาราช้ เสวิยราช้ยEแล(วิ, 
และสมเด>จพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า ก>ทิรงฺพื่ยากรณฺEองฺคEทิ-านฺไวิ(แล(วิวิ-า 
‘ในฺอนฺาคต ภ	กษุGช้#$อมห	นฺทิE จ�กย�งฺช้าวิเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ปให(เล#$อมใส’ 
ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! เพื่ราะเหตGด�งฺนฺ�Iนฺแล เป@นฺกาลสมควิรทิ1$ทิ-านฺจะไปย�งฺเกาะอ�นฺประเสร	ฐแล(วิ, 
แม(กระผู้ม ก>จ�กร-วิมเป@นฺเพื่#$อนฺทิ-านฺด(วิย.”

“กส�มา ปนฺ สก�โก เอวิมาห.
ถามวิ-า “ก>เพื่ราะเหตGไร ทิ(าวิส�กกะจaงฺได(ตร�สอย-างฺนฺ�Iนฺ?”

๑ ค#อวิ�นฺเพื่>ญเด#อนฺ ๗
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“ภควิา ก	รส�ส โพื่ธ	มFเลเอวิ พื่Gทิ�ธจก�ข้Gนฺา โลกw [72] โวิโลเกต�วิา อนฺาคเต อ	มส�ส ทิ1ปส�ส สม�ปต�ตa ทิ	ส�วิา เอตมต�ถw อาโรเจส	 
‘ตทิา ต�วิwปJ สหาโย ภเวิย�ยาส1ต	 จ อาณฺาเปส	.   ตส�มา เอวิมาห.
แก(วิ-า “เพื่ราะได(ย	นฺวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺตรวิจดFโลกด(วิยพื่Gทิธจ�กษุG ทิ1$ควิงฺแห-งฺโพื่ธ	พื่ฤกษุEนฺ�$นฺเองฺ 
ได(ทิรงฺเห>นฺสมบั�ต	แห-งฺเกาะนฺ1Iในฺอนฺาคต จaงฺได(ตร�สบัอกควิามนฺ�$นฺแก-ทิ(าวิส�กกะนฺ�Iนฺ และทิรงฺส�$งฺบั�งฺค�บัไวิ(ด(วิยวิ-า 
‘ในฺเวิลานฺ�Iนฺ ถaงฺบัพื่	ตรก>ควิรร-วิมเป@นฺสหายด(วิย’ ด�งฺนฺ1I.   ฉัะนฺ�Iนฺ ทิ(าวิส�กกะจaงฺได(ตร�สอย-างฺนฺ�Iนฺ.”

[พระมัห	นทิเถระพร7อมัก�บคณฺะไปเกาะลี�งกา]

เถโร ตส�ส วิจนฺw สม�ปฏิ	จ�ฉั	ต�วิา อต�ตสต�ตโม เวิทิ	สปพื่�พื่ตา เวิหาสw อGป�ปต	ต�วิา 
อนฺGราธปGรส�ส ปGรต�ถ	มทิ	สาย ม	ส�สกปพื่�พื่เต ปต	ฏฺ�ฐห	, ยw เอตรห	 เจต	ยปพื่�พื่โตต	ปJ สญฺ�ช้านฺนฺ�ต	.
พื่ระเถระ ร�บัคำข้องฺทิ(าวิส�กกะนฺ�Iนฺแล(วิ เป@นฺ ๗ คนฺทิ�Iงฺตนฺ เหาะข้aIนฺไปสF-เวิหาส จากเวิทิ	สบัรรพื่ต 
แล(วิดำรงฺอยF-บันฺม	สสกบัรรพื่ต, ซ่a$งฺช้นฺทิ�Iงฺหลายในฺบั�ดนฺ1Iจำก�นฺได(วิ-า “เจต	ยบัรรพื่ต” บั(างฺ ทิางฺทิ	ศับัFรพื่าแห-งฺอนฺGราธบัGร1.

เตนฺาหG โปราณฺา 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระโบัราณฺาจารยEทิ�Iงฺหลายจaงฺได(กล-าวิไวิ(วิ-า

เวิทิ	สค	ร	ม�ห	 ราช้คเห วิส	ต�วิา ตaสรต�ต	โย
กาโลวิ คมนฺส�สาต	 คจ�ฉัาม ทิ1ปมGต�ตมw

“พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายพื่�กอยF-ทิ1$เวิทิ	สค	ร1บัรรพื่ต ใกล(กรGงฺราช้คฤหE ส	Iนฺ ๓๐ ราตร1 
ได(ดำร	วิ-า ‘เป@นฺกาลสมควิร ทิ1$จะไปย�งฺเกาะอ�นฺประเสร	ฐ, พื่วิกเราจะพื่าก�นฺไปสF-
เกาะอ�นฺอGดม’ ด�งฺนฺ1I แล(วิ 

ปฬีnนฺา ช้ม�พื่Gทิ1ปาโต หwสราช้าวิ อม�พื่เร

ได(เหาะข้aIนฺจากช้มพื่Fทิวิ1ป ลอยไปในฺอากาศั ดGจพื่ญาหงฺสEบั	นฺไปเหนฺ#อทิ(องฺฟัrา 
ฉัะนฺ�Iนฺ, 

เอวิมGป�ปต	ตา เถรา นฺ	ปตaสG นฺคGต�ตเม
ปGรโต ปGรเสฏฺ�ฐส�ส ปพื่�พื่เต เมฆ์สนฺ�นฺ	เภ
ปต	ฏฺ�ฐหaสG ปJฬกFฏิม�ห	 หwสาวิ นฺคมGทิ�ธนฺ1ต	.

พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายเหาะข้aIนฺไปแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ ก>ลงฺทิ1$ยอดเข้าแล(วิ 
ย#นฺอยF-บันฺยอดบัรรพื่ต ซ่a$งฺงฺามไปด(วิยเมฆ์ อ�นฺต�IงฺอยF-ข้(างฺหนฺ(าแห-งฺบัGร1อ�นฺประเสร	ฐ 
ราวิกะวิ-า หมF-หงฺสEจ�บัอยF-บันฺยอดเข้าฉัะนฺ�Iนฺ.”

เอวิw อ	ฏฺ�ฏิ	ยาทิ1ห	 สทิ�ธa อาคนฺ�ต�วิา ปต	ฏฺ�ฐหนฺ�โต จ อายส�มา มห	นฺ�ทิต�เถโร 
“สม�มาสม�พื่Gทิ�ธส�ส ปร	นฺ	พื่�พื่านฺโต ทิ�วิ	นฺ�นฺw วิส�สสตานฺw อGปร	 ฉัต�ตaสต	เม วิส�เส อ	มส�มa ทิ1เป ปต	ฏฺ�ฐห1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่.
ก>ทิ-านฺพื่ระมห	นฺทิเถระ ผู้F(มาร-วิมก�บัพื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย ม1พื่ระอ	ฏิฏิ	ยะเป@นฺต(นฺ ย#นฺอยF-อย-างฺนฺ�Iนฺ 
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “ได(ย#นฺอยF-แล(วิในฺเกาะนฺ1I ในฺปnทิ1$ ๒๓๖ พื่รรษุา นฺ�บัมาแต-ปnทิ1$สมเด>จพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าปร	นฺ	พื่พื่านฺ.”
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[ลีำด้�บราชวงศAทิ� เสวยราชยAในเกาะลี�งกาแลีะชมัพDทิว�ป]

อช้าตสต�ตGส�ส ห	 อฏฺ�ฐเม วิส�เส สม�มาสม�พื่Gทิ�โธ ปร	นฺ	พื่�พื่าย	.
ควิามพื่	สดารวิ-า สมเด>จพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า เสด>จปร	นฺ	พื่พื่านฺแล(วิ ในฺปnทิ1$ ๘ แห-งฺ (ร�ช้กาล) พื่ระเจ(าอช้าตศั�ตรF (เสวิยราช้ยE).

ตส�มaเยวิ วิส�เส ส1หกGมารส�ส ปGต�โต ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ปส�ส อาทิ	ราช้า วิ	ช้ยกGมาโร อ	มw ทิ1ปมาคนฺ�ต�วิา มนฺGส�สาวิาสw อกาส	.
ในฺปnนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ พื่ระราช้โอรสข้องฺพื่ระเจ(าส1หกGมาร ผู้F(ทิรงฺเป@นฺพื่ระเจ(าแผู้-นฺด	นฺต(นฺวิงฺศัEแห-งฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ป 
ทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า วิ	ช้�ยกGมาร เสด>จมาสF-เกาะนฺ1Iแล(วิ ได(ทิรงฺทิำเกาะนฺ1I ให(เป@นฺทิ1$อยF-ข้องฺมนฺGษุยE.

ช้ม�พื่Gทิ1เป อGทิยภทิ�ทิส�ส จGทิ�ทิสเม วิส�เส อ	ธ วิ	ช้โย กาลมกาส	.
พื่ระเจ(าวิ	ช้�ยกGมาร (เสวิยราช้ยEอยF-ในฺเกาะนฺ1I ๓๘ ปn)๑ แล(วิ สวิรรคตทิ1$เกาะนฺ1I 
ในฺปnทิ1$ ๑๔ แห-งฺ (ร�ช้กาล) พื่ระเจ(าอGทิ�ยภ�ทิทิE ในฺช้มพื่Fทิวิ1ป.

อGทิยภทิ�ทิส�ส ปญฺ�จทิสเม วิส�เส ปณฺ�ฑGวิาสGเทิโวิ นฺาม อ	มส�มa ทิ1เป รช้�ช้w ปาปGณฺ	.
พื่ระราช้าทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า บั�ณฺฑGวิาสGเทิพื่ ข้aIนฺครองฺราช้ยEในฺเกาะนฺ1I 
ในฺปnทิ1$ ๑๕ แห-งฺ (ร�ช้กาล) พื่ระเจ(าอGทิ�ยภ�ทิทิE (ซ่a$งฺเสวิยราช้ยEอยF-ในฺช้มพื่Fทิวิ1ป).

ตต�ถ นฺาคทิส�สกรญฺ�โญ วิ1สต	เม วิส�เส อ	ธ ปณฺ�ฑGวิาสGเทิโวิ [73] กาลมกาส	.
พื่ระเจ(าบั�ณฺฑGวิาสGเทิพื่ ได(สวิรรคตทิ1$(เกาะ)นฺ1I ในฺปnทิ1$ ๒๑ แห-งฺ (ร�ช้กาล) พื่ระเจ(านฺาคทิ�สสกะ (ซ่a$งฺเสวิยราช้ยEอยF-) ในฺ(ช้มพื่Fทิวิ1ป)นฺ�Iนฺ.

ตส�มaเยวิ วิส�เส อภโย นฺาม ราช้กGมาโร อ	มส�มa ทิ1เป รช้�ช้w ปาปGณฺ	.
พื่ระราช้กGมารทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า อภ�ย ข้aIนฺครองฺราช้ยEในฺเกาะนฺ1I ในฺ(ปn)นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.

ตต�ถ สGสFนฺาครญฺ�โญ สต�ตรสเม วิส�เส อ	ธ อภยรญฺ�โญ วิ1สต	วิส�สานฺ	 ปร	ปFรaสG.
พื่ระเจ(าอภ�ย (เสวิยราช้ยEอยF-) ในฺ(เกาะ)นฺ1I ครบั ๒๐ ปnบัร	บัFรณฺE 
ในฺปnทิ1$ ๑๗ แห-งฺ (ร�ช้กาล) พื่ระเจ(าสGสFนฺาคะ (ซ่a$งฺเสวิยราช้ยEอยF-) ในฺ(ช้มพื่Fทิวิ1ป)นฺ�Iนฺ

อถ อภยส�ส วิ1สต	เม วิส�เส ปกGณฺ�ฑกาภโย นฺาม ทิามร	โก รช้�ช้w อค�คเหส	.
คราวินฺ�Iนฺ ทิามร	กา พื่ระนฺามวิ-า ปกGณฺฑกาภ�ย ได(ยaดเอาราช้สมบั�ต	 
ในฺปnทิ1$ ๒๐ แห-งฺ (ร�ช้กาล) พื่ระเจ(าอภ�ย (ผู้F(ครองฺราช้ยEอยF-ในฺคราวินฺ�Iนฺ).

ตต�ถ กาฬาโสกส�ส โสฬสเม วิส�เส อ	ธ ปกGณฺ�ฑกส�ส สต�ตรส วิส�สานฺ	 ปร	ปFรaสG.
พื่ระเจ(าปกGณฺฑกาภ�ย (ครองฺราช้ยEอยF-) ในฺเกาะนฺ1I ครบั ๑๗ ปnบัร	บัFรณฺE 
ในฺปnทิ1$ ๑๖ แห-งฺ (ร�ช้กาล) พื่ระเจ(ากาฬาโศัก (ซ่a$งฺเสวิยราช้ยEอยF-) ในฺช้มพื่Fทิวิ1ปนฺ�Iนฺ.

ตานฺ	 เหฏฺ�ฐา เอเกนฺ วิส�เสนฺ สห อฏฺ�ฐารส โหนฺ�ต	.
๑๗ ปnเหล-านฺ�Iนฺ รวิมก�นฺอ1ก ๑ ปn ถ�ดมา จaงฺเป@นฺ ๑๘ ปn

๑ สารต�ถทิ1ปนฺ1. ๑/๒๔๐.
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ตต�ถ จนฺ�ทิคGต�ตส�ส จGทิ�ทิสเม วิส�เส อ	ธ ปกGณฺ�ฑกาภโย กาลมกาส	.
พื่ระเจ(าปกGณฺฑกาภ�ย ได(สวิรรคตในฺเกาะนฺ1I 
ในฺปnทิ1$ ๑๔ แห-งฺ (ร�ช้กาล) พื่ระเจ(าจ�นฺทิรคGต (ซ่a$งฺเสวิยราช้ยEอยF-) ในฺช้มพื่Fทิวิ1ปนฺ�Iนฺ.

มGฏิส1วิราช้า รช้�ช้w ปาปGณฺ	. 
(ต-อจากนฺ�Iนฺ) พื่ระเจ(ามGฏิส1วิะก>ข้aIนฺครองฺราช้ยE (ในฺเกาะนฺ1I).

ตต�ถ อโสกธม�มราช้ส�ส สต�ตรสเม วิส�เส อ	ธ มGฏิส1วิราช้า กาลมกาส	.
พื่ระเจ(ามGฏิส1วิะได(สวิรรคต ในฺเกาะนฺ1I 
ในฺปnทิ1$ ๑๗ แห-งฺ (ร�ช้กาล) พื่ระเจ(าอโศักธรรมราช้ (ซ่a$งฺเสวิยราช้ยEอยF-) ในฺช้มพื่Fทิวิ1ปนฺ�Iนฺ.

เทิวิานฺwปJยต	ส�โส รช้�ช้w ปาปGณฺ	.
(ต-อจากนฺ�Iนฺ) พื่ระเจ(าเทิวิานฺ�มปJยต	สสะก>ข้aIนฺครองฺราช้ยE (ในฺเกาะนฺ1I).

ปร	นฺ	พื่�พื่Gเต จ สม�มาสม�พื่Gทิ�เธ, อช้าตสต�ตG จตGวิ1สต	 วิส�สานฺ	 รช้�ช้w กาเรส	.
อนฺa$งฺ เม#$อสมเด>จพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า เสด>จปร	นฺ	พื่พื่านฺแล(วิ, พื่ระเจ(าอช้าตศั�ตรF เสวิยราช้ยEได( ๒๔ ปn.

อGทิยภทิ�โทิ จ โสฬส.
ส-วินฺพื่ระเจ(าอGทิ�ยภ�ทิทิE เสวิยราช้ยEได( ๑๖ ปn.

อนฺGรGทิ�โธ จ มGณฺ�โฑ จ อฏฺ�ฐ.
(ต-อจากนฺ�Iนฺ) พื่ระเจ(าอนฺGรGทิธะและพื่ระเจ(ามGณฺฑะเสวิยราช้ยEได( ๘ ปn.

นฺาคทิส�สโก จตGวิ1สต	.
พื่ระเจ(านฺาคทิ�สสกะ เสวิยราช้ยEได( ๒๔ ปn.

สGสFนฺาโค อฏฺ�ฐารส.
พื่ระเจ(าสGสFนฺาคะ เสวิยราช้ยEได( ๑๘ ปn.

ตส�เสวิ ปGต�โต อโสโก อฏฺ�ฐวิ1สต	.
พื่ระเจ(าอโศัก๑ พื่ระราช้โอรสข้องฺพื่ระเจ(าสGสFนฺาคะนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล เสวิยราช้ยEได( ๒๘ ปn.

อโสกส�ส ปGต�ตา ทิสภาตGกราช้าโนฺ เทิ�วิวิ1สต	วิส�สานฺ	 รช้�ช้w กาเรสGw.
พื่ระราช้าผู้F(เป@นฺพื่ระเจ(าพื่1$นฺ(องฺก�นฺ ๑๐ พื่ระองฺคE๒ ซ่a$งฺเป@นฺพื่ระราช้โอรสข้องฺพื่ระเจ(าอโศัก๓เสวิยราช้ยEได( ๒๒ ปn.

๑ พื่ระนฺามวิ-า พื่ระเจ(าอโศัก ทิ�Iงฺ ๒ แห-งฺนฺ1I ฏิ1ภาสาร�ตถทิ1ปนฺ1 และอรรถโยช้นฺา แก(ไวิ(วิ-า ได(แก-พื่ระเจ(ากาฬาโศัก หร#อกาลาโศักนฺ�$นฺเองฺ.
๒ พื่ระราช้าผู้F(เป@นฺพื่ระเจ(าพื่1$นฺ(องฺก�นฺ ๑๐ องฺคE นฺ�Iนฺค#อ 

ภ�ทิทิเสนฺ ๑ โกร�ณฺวิรรณฺะ ๑ ม�งฺคGระ ๑ ส�พื่พื่�ญช้นฺะ ๑ ช้าล	กะ ๑ อGภกะ ๑ สญช้�ย ๑ โกร�พื่พื่ะ ๑ นฺ�นฺวิ�ฒนฺะ ๑ และปbญจมกะ ๑. 
๓ พื่ระนฺามวิ-าพื่ระเจ(าอโศักองฺคEนฺ1I ค#อ พื่ระเจ(าอโศักมหาราช้ ซ่a$งฺเป@นฺพื่ระราช้โอรสข้องฺพื่ระเจ(าวิ	นฺทิGสารหร#อพื่	นฺทิGสารนฺ�$นฺเองฺ. 

พื่aงฺดFบัาล1ในฺสม�นฺตฯ นฺ1I หนฺ(า ๔๑ และ ๔๔.



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [ลำด�บัราช้วิงฺศัEทิ1$เสวิยราช้ยEในฺเกาะล�งฺกาและช้มพื่Fทิวิ1ป] • หนฺ(า ๑๑๕

เตสw ปจ�ฉัโต นฺวิ นฺนฺ�ทิา เทิ�วิวิ1สต	เมวิ.
ภายหล�งฺแต-กาลแห-งฺพื่ระราช้า ผู้F(เป@นฺพื่ระเจ(าพื่1$นฺ(องฺก�นฺ ๑๐ องฺคEนฺ�Iนฺ ม1พื่ระราช้า ๙ พื่ระองฺคE๑ 
ทิรงฺม1พื่ระนฺามวิ-า นฺ�นฺทิะ (ต-อสร(อยพื่ระนฺามทิGกๆ พื่ระองฺคE) เสวิยราช้ยEได( ๒๒ ปn เทิ-านฺ�Iนฺ.

จนฺ�ทิคGต�โต จตGวิ1สต	.
พื่ระเจ(าจ�นฺทิรคGต เสวิยราช้ยEได( ๒๔ ปn.

วิ	นฺ�ทิGสาโร๒ อฏฺ�ฐวิ1สต	.
พื่ระเจ(าวิ	นฺทิGสาร เสวิยราช้ยEได( ๒๘ ปn.

ตส�สาวิสาเนฺ อโสโก รช้�ช้w ปาปGณฺ	.
ในฺทิ1$สGด (ร�ช้กาล) แห-งฺพื่ระเจ(าวิ	นฺทิGสารนฺ�Iนฺ พื่ระเจ(าอโศักก>ข้aIนฺครองฺราช้ยE.

ตส�ส ปGเร อภ	เสกา จต�ตาร	.
ในฺกาลก-อนฺแต-ทิรงฺอภ	เษุกพื่ระเจ(าอโศักนฺ�Iนฺ ครองฺราช้ยEอยF- ๔ ปn.

อภ	เสกโต อฏฺ�ฐารสเม วิส�เส อ	มส�มa ทิ1เป มห	นฺ�ทิต�เถโร ปต	ฏฺ�ฐ	โต.
ในฺปnทิ1$ ๑๘ จากเวิลาทิ1$พื่ระเจ(าอโศักทิรงฺอภ	เษุกแล(วิ พื่ระมห	นฺทิเถระก>มาย#นฺอยF-ทิ1$เกาะนฺ1I.

เอวิเมเตนฺ ราช้วิwสานฺGสาเรนฺ เวิทิ	ตพื่�พื่เมตw 
“สม�มาสม�พื่Gทิ�ธส�ส ปร	นฺ	พื่�พื่านฺโต ทิ�วิ	นฺ�นฺw วิส�สสตานฺw อGปร	 ฉัต�ตaสต	เม วิส�เส อ	มส�มa ทิ1เป ปต	ฏฺ�ฐห1ต	.
คำนฺ1Iวิ-า “พื่ระมห	นฺทิเถระมาย#นฺอยF-ทิ1$เกาะนฺ1I ในฺปnทิ1$ ๒๓๖ พื่รรษุา นฺ�บัมาแต-ปnทิ1$สมเด>จพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าปร	นฺ	พื่พื่านฺ” ด�งฺนฺ1I 
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบั ตามสายราช้วิงฺศัE (ข้องฺพื่ระราช้าในฺช้มพื่Fทิวิ1ป) นฺ�$นฺ ด�งฺพื่รรณฺนฺามา ฉัะนฺ1I.

[พระเจ7าเทิวาน�มัป+ยต	สสะทิรงพบพระมัห	นทิเถระ]

ตส�ม	ญฺ�จ ทิ	วิเส ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1เป เช้ฏฺ�ฐมFลนฺก�ข้ต�ตนฺ�นฺาม โหต	.
ก>ในฺวิ�นฺนฺ�Iนฺ ทิ1$เกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ป ม1งฺานฺนฺ�กษุ�ตรฤกษุEในฺเช้ฏิฐมาสต(นฺ (ค#อเด#อนฺ ๗).

[74] ราช้า นฺก�ข้ต�ตw โฆ์สาเปต�วิา “ฉัณฺw กโรถาต	 อมจ�เจ อาณฺาเปต�วิา จต�ตาฬีnสปGร	สสหส�สปร	วิาโร นฺครม�หา นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา, 
เยนฺ ม	ส�สกปพื่�พื่โต, เตนฺ ปายาส	 ม	ควิw ก1ฬีJตGกาโม.
พื่ระราช้าทิรงฺร�บัส�$งฺให(โฆ์ษุณฺานฺ�กษุ�ตรฤกษุE แล(วิทิรงฺบั�งฺค�บัพื่วิกอมาตยEวิ-า “พื่วิกทิ-านฺ จงฺเล-นฺมหรสพื่เถ	ด” ด�งฺนฺ1I 
ม1ราช้บัGรGษุจำนฺวินฺถaงฺ ๔๐,๐๐๐ เป@นฺบัร	วิาร เสด>จออกไปจากพื่ระนฺคร ม1พื่ระประสงฺคEจะทิรงฺก1ฬาล-าเนฺ#Iอ 
จaงฺเสด>จไปโดยทิางฺทิ1$ม	สสกบัรรพื่ตต�IงฺอยF-.

๑ พื่ระราช้า ๙ พื่ระองฺคEทิ1$ม1สร(อยพื่ระนฺามวิ-านฺ�นฺทิะนฺ�Iนฺค#อ อGคคเสนฺนฺ�นฺทิะ ๑ ปbณฺฑGกนฺ�นฺทิะ ๑ ปbณฺฑGคต	นฺ�นฺทิะ ๑ ภFตปาลนฺ�นฺทิะ ๑
ร�ฏิฐปาลกนฺ�นฺทิะ ๑ โควิ	สาณฺกนฺ�นฺทิะ ๑ ทิสส1ฏิ	ฐกนฺ�นฺทิะ ๑ เกวิ�ฏิฏิกนฺ�นฺทิะ ๑ และธนฺนฺ�นฺทิะ ๑.  นฺ�ยสาร�ตถทิ1ปนฺ1 ๑/๒๔๔.

๒ พื่	นฺ�ทิGสาโรต	ปJ.



หนฺ(า ๑๑๖ •   เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระเจ(าเทิวิานฺ�มปJยต	สสะทิรงฺพื่บัพื่ระมห	นฺทิเถระ]

อถ ตส�มa ปพื่�พื่เต อธ	วิต�ถา เอกา เทิวิตา “รญฺ�โญ เถเร ทิส�เสส�สาม1ต	 โรห	ตม	ครFป| คเหต�วิา อวิ	ทิFเร ต	ณฺปณฺ�ณฺานฺ	 ข้าทิมานฺา วิ	ย 
จรต	.
เวิลานฺ�Iนฺ ม1เทิวิดาตนฺหนฺa$งฺ ซ่a$งฺส	งฺอยF-ทิ1$บัรรพื่ตนฺ�Iนฺ ค	ดวิ-า “เราจ�กแสดงฺพื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย แก-พื่ระราช้า” 
จaงฺแปลงฺเป@นฺต�วิเนฺ#Iอละม�$งฺเทิ1$ยวิทิำทิ1ก	นฺหญ(าและใบัไม(อยF-ในฺทิ1$ไม-ไกล (จากพื่ระเถระนฺ�Iนฺ).

ราช้า ตw ทิ	ส�วิา “อยGต�ตนฺ�ทิานฺ	 ปมต�ตw วิ	ช้�ฌิ	ตGนฺ�ต	 ช้	ยw โปเถส	.
พื่ระราช้าทิรงฺทิรงฺเห>นฺเนฺ#Iอละม�$งฺต�วินฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺทิรงฺดำร	วิ-า “บั�ดนฺ1I ย�งฺไม-สมควิรจะย	งฺเนฺ#Iอ ต�วิทิ1$ย	งฺเล	นฺเล-ออยF-” จaงฺทิรงฺด1ดสายธนฺF.

ม	โค อม�พื่ต�ถลมค�คw คเหต�วิา ปลาย	ตGw อารภ	.
เนฺ#Iอเร	$มจะหาทิางฺหนฺ1ๆ ไปทิางฺทิ1$กำหนฺดหมายด(วิยต(นฺมะม-วิงฺ.

ราช้า ปJฏฺ�ฐ	โต ปJฏฺ�ฐ	โต อนฺGพื่นฺ�ธนฺ�โต อม�พื่ต�ถลเมวิ อภ	รGห	.
พื่ระราช้าเสด>จต	ดตามไปข้(างฺหล�งฺๆ แล(วิเสด>จข้aIนฺสF-ทิางฺทิ1$กำหนฺดด(วิยต(นฺมะม-วิงฺนฺ�$นฺเองฺ.

ม	โคปJ เถรานฺw อวิ	ทิFเร อนฺ�ตรธาย	.
ฝัzายมฤค ก>หายต�วิไปในฺทิ1$ไม-ไกลพื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย.

มห	นฺ�ทิต�เถโร ราช้านฺw อวิ	ทิFเร อาคจ�ฉันฺ�ตw ทิ	ส�วิา “มมwเยวิ ราช้า ปส�สตG, มา อ	ตเรต	 อธ	ฏฺ�ฐห	ต�วิา “ต	ส�ส ต	ส�ส อ	โต เอห1ต	 อาห.
พื่ระมห	นฺทิเถระเห>นฺพื่ระราช้ากำล�งฺเสด>จมาในฺทิ1$ไม-ไกล จaงฺอธ	ษุฐานฺใจวิ-า 
“ข้อให(พื่ระราช้าทิรงฺเห>นฺเฉัพื่าะเราเทิ-านฺ�Iนฺ อย-าทิรงฺเห>นฺพื่วิกนฺอกนฺ1Iเลย” จaงฺทิFลทิ�กวิ-า “ต	สสะ ต	สสะ ข้อจงฺเสด>จมาทิางฺนฺ1I.”

ราช้า สGต�วิา จ	นฺ�เตส	 “อ	มส�มa ทิ1เป ช้าโต มw ต	ส�โสต	 นฺามw คเหต�วิา อาลปJตGw สมต�โถ นฺาม นฺต�ถ	, 
อยw ปนฺ ฉั	นฺ�นฺภ	นฺ�ทิปฏิธโร ภณฺ�ฑG กาสาวิวิสโนฺ มw นฺาเมนฺ อาลปต	, โก นฺGโข้ อยw ภวิ	ส�สต	, มนฺGส�โส วิา อมนฺGส�โส วิาต	.
พื่ระราช้าทิรงฺสด�บัแล(วิ เฉัล1ยวิพื่ระหทิ�ยวิ-า “ข้aIนฺช้#$อวิ-า ช้นฺผู้F(ทิ1$เก	ดในฺเกาะนฺ1Iซ่a$งฺสามารถจะเร1ยกเราระบัGช้#$อวิ-า ‘ต	สสะ’ ไม-ม1, 
ก>สมณฺะโล(นฺรFปนฺ1I ทิรงฺแผู้-นฺผู้(าข้าดทิ1$ต�ด (ด(วิยศั�สตรา) นฺG-งฺห-มผู้(ากาสาวิะ เร1ยกเราโดยเจาะช้#$อ. 
ผู้F(นฺ1Iค#อใครหนฺอแล, จ�กเป@นฺมนฺGษุยEหร#ออมนฺGษุยE?” 

เถโร อาห 
พื่ระเถระจaงฺถวิายพื่ระพื่รวิ-า 

สมณฺา มยw มหาราช้ ธม�มราช้ส�ส สาวิกา
ตเวิวิ อนฺGกม�ปาย ช้ม�พื่Gทิ1ปา อ	ธาคตาต	.

“ข้อถวิายพื่ระพื่ร มหาบัพื่	ตร! 
อาตมภาพื่ทิ�Iงฺหลายช้#$อวิ-าสมณฺะ เป@นฺสาวิกข้องฺพื่ระธรรมราช้า 
มาทิ1$เกาะนฺ1I จากช้มพื่Fทิวิ1ป ก>เพื่#$ออนฺGเคราะหEมหาบัพื่	ตรเทิ-านฺ�Iนฺ.”



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [ไม(ไผู้- ๓ ลำประมาณฺค-าไม-ได( เก	ดแก-พื่ระเจ(าเทิวิานฺ�มปJยต	สสะ] • หนฺ(า ๑๑๗

[ไมั7ไผู้' ๓ ลีำประมัาณฺค'าไมั'ได้7 เก	ด้แก'พระเจ7าเทิวาน�มัป+ยต	สสะ]

เตนฺ สมเยนฺ เทิวิานฺwปJยต	ส�สมหาราช้า จ อโสกธม�มราช้า จ อทิ	ฏฺ�ฐสหายกา โหนฺ�ต	.
โดยสม�ยนฺ�Iนฺ พื่ระเจ(าเทิวิานฺ�มปJยต	สสมหาราช้ และพื่ระเจ(าอโศักธรรมราช้า ทิรงฺเป@นฺอทิ	ฏิฐสหายก�นฺ๑.

เทิวิานฺwปJยต	ส�สมหาราช้ส�ส จ ปGญฺ�ญานฺGภาเวินฺ 
ฉัาตกปพื่�พื่ตปาเทิ เอกม�ห	 เวิฬGคGม�เพื่ ต	ส�โส เวิฬGยฏฺ�ฐ	โย รถยฏฺ�ฐ	ป�ปมาณฺา อGป�ปช้�ช้aสG.
ก>ด(วิยพื่ระบัGญญานฺGภาพื่ ข้องฺพื่ระเจ(าเทิวิานฺ�มปJยต	สสมหาราช้ ม1ไม(ไผู้- ๓ ลำ ม1ประมาณฺเทิ-าค�นฺธงฺรถ 
เก	ดข้aIนฺทิ1$กอไม(ไผู้-แห-งฺหนฺa$งฺ ทิ1$เช้	งฺฉัาตกบัรรพื่ต.

เอกา ลตายฏฺ�ฐ	นฺาม  เอกา ปGป�ผู้ยฏฺ�ฐ	 นฺาม  เอกา สกGณฺยฏฺ�ฐ	นฺาม.
ลำหนฺa$งฺช้#$อ ลดาย�ฏิฐ	, ลำหนฺa$งฺช้#$อ บัGปผู้ย�ฏิฐ	 ลำหนฺa$งฺช้#$อ สกGณฺย�ฏิฐ	.

ตาสG ลตายฏฺ�ฐ	 สยw รช้ตวิณฺ�ณฺา [75] โหต	.
บัรรดาไม(ไผู้- ๓ นฺ�Iนฺ ลำทิ1$ช้#$อวิ-า ลดาย�ฏิฐ	 (ค#อลำไม(เถา) ม1ส1เหม#อนฺเงฺ	นฺแทิ(.

ตw อลงฺ�กร	ต�วิา อGป�ปนฺ�นฺลตา กญฺ�จนฺวิณฺ�ณฺา ข้ายต	.
ลดาวิ�ลยEทิ1$เก	ดพื่�นฺต(นฺไม(ไผู้-นฺ�Iนฺก>ปรากฏิม1ส1เหม#อนฺทิองฺ.

ปGป�ผู้ยฏฺ�ฐ	ยw ปนฺ นฺ1ลปnตโลห	โตทิาตกาฉัวิณฺ�ณฺานฺ	 ปGป�ผู้านฺ	 สGวิ	ภต�ตวิณฺ�ฏิปต�ตก	ญฺ�ช้ก�ข้านฺ	 หGต�วิา ข้ายนฺ�ต	.
ส-วินฺในฺลำทิ1$ช้#$อวิ-า บัGปผู้ย�ฏิฐ	 (ค#อลำดอกไม() ก>ม1ดอกซ่a$งฺม1ส1เข้1ยวิเหล#องฺ แดงฺ ข้าวิ และดำ 
ปรากฏิม1ข้�Iวิ ใบั และเกสร ทิ1$จำแนฺกไวิ(ด1.

สกGณฺยฏฺ�ฐ	ยw ปนฺ หwสกGก�กGฏิช้1วิญฺ�ช้1วิกาทิโย สกGณฺา นฺานฺป�ปการานฺ	 จ จตGป�ปทิานฺ	๒ สช้1วิานฺ	 วิ	ย ข้ายนฺ�ต	.
ส-วินฺในฺลำทิ1$ช้#$อวิ-า สกGณฺย�ฏิฐ	 (ค#อลำสกGณฺช้าต	) ก>ม1หมF-สกGณฺาหลายหลากม1หงฺสE ไก- และนฺกโพื่ระดก (นฺกระดก) เป@นฺต(นฺ 
และม1ส�ตวิE ๔ เทิ(านฺานฺาช้นฺ	ด ปรากฏิเป@นฺเหม#อนฺม1ช้1วิ	ตอยF-.

วิGต�ตม�ปJ เจตw ทิ1ปวิwเส 
แม(สมจร	งฺด�งฺทิ1$พื่ระอาจารยEช้าวิส	งฺหล กล-าวิไวิ(ในฺค�มภ1รEทิ1ปวิงฺศัEวิ-า

ฉัาตปพื่�พื่ตปาทิม�ห	 เวิฬGยฏฺ�ฐ1 ตโย อหG
เสตา รช้ตยฏฺ�ฐ1 จ ลตา กญฺ�จนฺสนฺ�นฺ	ภา
นฺ1ลาทิ	 ยาทิ	สw ปGป�ผู้w ปGป�ผู้ยฏฺ�ฐ	ม�ห	 ตาทิ	สw
สกGณฺา สกGณฺยฏฺ�ฐ	ม�ห	 สรFเปเนฺวิ สณฺ�ฐ	ตาต	.

“ไม(ไผู้- ๓ ลำ ได(ม1แล(วิทิ1$เช้	งฺเข้าช้#$อฉัาตกะ ลำทิ1$เป@นฺเถา ม1ส1ข้าวิ 
และงฺามเหม#อนฺส1ทิองฺ ปรากฏิอยF-ทิ1$ลำต(นฺ๓ส1เงฺ	นฺ, 

๑ สหายทิ1$ย�งฺไม-เคยพื่บัเห>นฺก�นฺ
๒ อ	ทิw ปทิw สวิ	เสสนฺw ปG|ล	งฺ�ค	กw กต�ตพื่�พื่w.
๓ รช้ตยฏฺ�ฐ1 เป@นฺปฐมาวิ	ภ�ตต	. ลงฺในฺอรรถส�ตตม1วิ	ภ�ตต	. นฺ�ยอรรถโยช้นฺา ๑/๘๐.
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ดอกส1เข้1ยวิเป@นฺต(นฺ ม1อยF-เช้-นฺใด, ดอกเช้-นฺนฺ�Iนฺ ก>ปรากฏิอยF-ในฺลำดอกไม(, 
สกGณฺช้าต	หลายหลาก ก>จ�บัก�นฺอยF-ทิ1$ลำสกGณฺช้าต	 โดยรFปข้องฺตนฺนฺ�$นฺเองฺ.”

[ร�ตนะค!อแก7วว	เศษุ ๘ ชน	ด้เก	ด้แก'พระเจ7าเทิวาน�มัป+ยต	สสะ]

สมGทิ�ทิโตปJส�ส มGต�ตามณฺ	เวิฑGร	ยาทิ	 อเนฺกวิ	ห	ตw รตนฺw อGป�ปช้�ช้	.
ร�ตนฺะ (ค#อแก(วิ) ม1หลายช้นฺ	ด ม1แก(วิมGกดา แก(วิมณฺ1 และแก(วิไพื่ฑFรยEเป@นฺต(นฺ 
เก	ดข้aIนฺแม(จากสมGทิร แก-พื่ระเจ(าเทิวิานฺ�มปJยต	สสะพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ.

ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ยw ปนฺ อฏฺ�ฐ มGต�ตา อGป�ปช้�ช้aสG 
“หยมGต�ตา คช้มGต�ตา รถมGต�ตา อามลกมGต�ตา  วิลยมGต�ตา องฺ�คGล	เวิฐกมGต�ตา กกGธผู้ลมGต�ตา ปากต	กมGต�ตาต	.
ส-วินฺในฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ป ม1แก(วิมGกดาเก	ดข้aIนฺ ๘ ช้นฺ	ด ค#อ 

(๑) แก(วิมGกดาม1ส�ณฺฐานฺเหม#อนฺรFปม(า ๑
(๒) แก(วิมGกดาม1ส�ณฺฐานฺเหม#อนฺรFปช้(างฺ ๑
(๓) แก(วิมGกดาม1ส�ณฺฐานฺเหม#อนฺรFปรถ ๑
(๔) แก(วิมGกดาม1ส�ณฺฐานฺเหม#อนฺผู้ลมะข้ามปrอม ๑
(๕) แก(วิมGกดาม1ส�ณฺฐานฺเหม#อนฺกำไลม#อ ๑
(๖) แก(วิมGกดาม1ส�ณฺฐานฺเหม#อนฺวิงฺแหวินฺ ๑
(๗) แก(วิมGกดาทิ1$ส�ณฺฐานฺเหม#อนฺผู้ลไม(กG-ม ๑
(๘) แก(วิมGกดาปกต	 ๑.

โส ตา จ ยฏฺ�ฐ	โย ตา จ มGต�ตา อญฺ�ญญฺ�จ พื่หGw รตนฺw อโสกส�ส ธม�มรญฺ�โญ ปณฺ�ณฺาการต�ถาย เปเสส	.

ทิ(าวิเธอได(ส-งฺลำไม(ไผู้- แก(วิมGกดานฺ�Iนฺๆ ก�บัร�ตนฺะมากมาย อย-างฺอ#$นฺไปถวิาย เพื่#$อเป@นฺเคร#$องฺบัรรณฺาการแด-พื่ระเจ(าอโศักธรรมราช้.

[พระเจ7าอโศกส'งเบญจราชกก#ธภ�ณฺฑAไปถวายพระเจ7าเทิวาน�มัป+ยต	สสะ]

อโสโก ปส1ทิ	ต�วิา ตส�ส ปญฺ�จราช้กกGธภณฺ�ฑานฺ	 ปห	ณฺ	 
ฉัต�ตw จามรw ข้ค�คw โมล	รตนฺw ปาทิGกw  อญฺ�ญญฺ�จ อภ	เสกต�ถาย พื่หGวิ	ธw ปณฺ�ณฺาการw.
พื่ระเจ(าอโศักทิรงฺเล#$อมใส แล(วิทิรงฺส-งฺเคร#$องฺราช้กกGธภ�ณฺฑE ๕ อย-างฺไปถวิายแด-ทิ(าวิเธอ ค#อ 

๑) เศัวิตฉั�ตร
๒) แส(จามร (วิาลวิ1ช้นฺ1) 
๓) พื่ระข้รรคE  

๔) ร�ตนฺะประด�บัพื่ระเมาล1 (ค#อ พื่ระอGณฺห	ส ต	ดพื่ระมหาพื่	ช้�ยมงฺกGฎ) 
๕) ฉัลองฺพื่ระบัาทิ  

และเคร#$องฺบัรรณฺาการอย-างฺอ#$นฺหลายช้นฺ	ด เพื่#$อประโยช้นฺEแก-การอภ	เษุก.

เสย�ยถ1ทิw.
ค#ออย-างฺไร.
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สงฺ�ข้w, คงฺ�โคทิกw๑, วิฑ�ฒมานฺw, วิฏิwสกw, ภ	งฺ�คารw, นฺนฺ�ทิ	ยาวิฏิw, ส	วิ	กw, กญฺ�ญw, อโธวิ	มw ทิGส�สยGคw, หต�ถปGญฺ�ฉันฺw, หร	จนฺ�ทินฺw, 
อรGณฺวิณฺ�ณฺมต�ต	กw, อญฺ�ช้นฺw, หร1ตกw, อามลกนฺ�ต	.
ค#อ 

๑) ส�งฺข้E 
๒) ค�งฺโคทิกวิาร1 (นฺIำทิ1$แม-นฺIำคงฺคา หร#อนฺIำทิ1$เก	ดจากสระอโนฺดาต) 
๓) วิ�ฒนฺมานฺะ จGณฺสำหร�บัสรงฺสนฺานฺ 
๔) วิฏิ�งฺสกะ (พื่ระมาลากรองฺสำหร�บัประด�บัพื่ระกรรณฺ หร#อกรรเจ1ยก เคร#$องฺประด�บัหF) 
๕) ภ	งฺคาร พื่ระเต(าทิองฺ 
๖) นฺ�นฺทิ	ยาวิฏิะ ภาช้นฺะทิองฺ (ทิำไวิ(เพื่#$อการมงฺคล ม1ส�ณฺฐานฺเหม#อนฺรFปกากบัาทิ) 
๗) ส	วิ	กะ (วิอหร#อเสล1$ยงฺ)
๘) ก�ญญา ข้�ตต	ยกGมาร1 
๙) อโธวิ	มทิGสสยGคะ (คF-พื่ระภFษุาทิ1$ไม-ต(องฺซ่�ก) 
๑๐) ห�ตถปGญฉัยะ ผู้(าสำหร�บัเช้>ดพื่ระห�ตถE 
๑๑) หร	จ�นฺทินฺะ แก-นฺจ�นฺทินฺEแดงฺ 
๑๒) อรGณฺวิ�ณฺณฺม�ตต	กะ ด	นฺส1อรGณฺ 
๑๓) อ�ญช้นฺะ๒ ยาหยอดพื่ระเนฺตร 
๑๔) หร1ตกะ พื่ระโอสถสมอ ๑ 
๑๕) อามลกะ พื่ระโอสถมะข้ามปrอม ๑

ฉัะนฺ1Iแล.

วิGต�ตม�ปJ [76] เจตw ทิ1ปวิwเส 
วิาลวิ1ช้นฺa อGณฺ�ห	ส�สw ฉัต�ตw ข้ค�คญฺ�จ ปาทิGกw
เวิฐนฺw สารปามงฺ�คw ภ	งฺ�คารw นฺนฺ�ทิ	วิฏฺ�ฏิกw
ส	วิ	กw สงฺ�ข้w วิฏิwสกญฺ�จ อโธวิ	มw วิต�ถโกฏิ	กw
โสวิณฺ�ณฺปาตa กฏิจ�ฉัฉั มหค�ฆ์w หต�ถปGญฺ�ฉันฺw
อโนฺตต�โตทิกw กาช้w อGต�ตมw หร	จนฺ�ทินฺw
อรGณฺวิณฺ�ณฺมต�ต	กw อญฺ�ช้นฺw นฺาคมาหฏิw
หร1ตกw อามลกw มหค�ฆ์w อมโตสธw
สฏฺ�ฐ	วิาหสตw สาลa สGคนฺ�ธw สGวิกาหฏิw
ปGญฺ�ญกม�มาภ	นฺ	พื่�พื่ต�ตw ปาเหต	๓ อโสกวิ�หโยต	.

แม(คำนฺ1Iก>สมจร	งฺด�งฺคำทิ1$พื่ระอาจารยEช้าวิส	งฺหล กล-าวิไวิ(ในฺค�มภ1รEทิ1ปวิงฺศัEวิ-า

๑ อโนฺตต�โตทิกเมวิ คงฺ�โคทิกนฺ�ต	 วิGต�ตนฺ�ต	 สารต�ถทิ1ปนฺ1.
๒ อ�ญช้นฺะ แปลวิ-า แร-พื่ลวิงฺ ก>ได(, ดอกอ�ญช้�นฺก>ได(, ดอกอ�งฺกาบัก>ได(, หร#อยาหยอดตาก>ได( ในฺทิ1$นฺ1Iได(แปลวิ-า ยาหยอดตา.
๓ ปาเหส1ต	ปJ ทิ	ส�สต	.
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“พื่ระราช้าทิรงฺพื่ระนฺามวิ-าอโศัก ทิรงฺส-งฺเคร#$องฺบัรรณฺาการ ซ่a$งฺเก	ดข้aIนฺเพื่ราะบัGญ
กรรม (ข้องฺพื่ระองฺคE) ไป (ถวิายแด-พื่ระเจ(าเทิวิานฺ�มปJยต	สสะ) ค#อ 
พื่�ดวิาลวิ1ช้นฺ1 ๑ พื่ระอGณฺห	ส (พื่ระมหาพื่	ช้�ยมงฺกGฎ) ๑ เศัวิตฉั�ตร ๑ พื่ระข้รรคE ๑ 
ฉัลองฺพื่ระบัาทิ ๑ เวิฐนฺะผู้(าโพื่กพื่ระเศั1ยร ๑ สารปาม�งฺคะ สร(อยส�งฺวิาล ๑ 
ภ	งฺคาร พื่ระเต(าทิองฺ ๑ นฺ�นฺทิ	วิ�ฏิฏิกะ ภาช้นฺะทิองฺ ๑ 
ส	วิ	กะ (วิอหร#อเสล1$ยงฺ) ๑ ส�งฺข้ะ (ส�งฺข้Eสำหร�บัรดนฺIำในฺเวิลาอภ	เษุก) ๑ 
วิฏิ�งฺสกะ (พื่ระมาลากรองฺ สำหร�บัประด�บัพื่ระกรรณฺ หร#อกรรณฺเจ1ยก เคร#$องฺประด�บัหF) ๑
อโธวิ	มวิ�ตถโกฏิ	กะ พื่ระภFษุาคF-หนฺa$งฺทิ1$ไม-ต(องฺซ่�กฟัอก ๑ โสวิ�ณฺณฺปาต1 ถาดทิองฺ ๑
กฏิ�จฉัG ทิ�พื่พื่1 ๑ มห�คฆ์ห�ตหถปGญฉันฺะ ผู้(าสำหร�บัเช้>ดพื่ระห�ตถEทิ1$ม1ค-ามาก ๑ 
อโนฺต�ตโตทิกกาช้ะ หาบันฺIำสระอโนฺดาต ๑ 
อGตตมหร	จ�นฺทินฺะ แก-นฺจ�นฺทินฺEแดงฺทิ1$ด1เล	ศั ๑ อรGณฺวิ�ณฺณฺม�ตต	กะ ด	นฺส1อรGณฺ ๑ 
อ�ญช้นฺะ ยาหยอดพื่ระเนฺตรทิ1$นฺาคนฺำมาถวิาย ๑ หร1ตกะ พื่ระโอสถสมอ ๑ 
อามลกะ พื่ระโอสถ มะข้ามปrอม ๑ 
มห�คฆ์อมโตสถะ พื่ระโอสถแก(โรคทิ1$ม1ค-ามาก ๑ 
ข้(าวิสาล1ม1กล	$นฺหอม ๖,๐๐๐ เกวิ1ยนฺทิ1$นฺกแข้กเต(านฺำมาถวิาย ๑.”

นฺ เกวิลญฺ�จ เอตw อาม	สปณฺ�ณฺาการw  อ	มw ก	ร ธม�มปณฺ�ณฺาการม�ปJ เปเสส	 
“อหw พื่Gทิ�ธญฺ�จ ธม�มญฺ�จ สงฺ�ฆ์ญฺ�จ สรณฺw คโต
อGปาสกต�ตw เทิเสสa สก�ยปGต�ตส�ส สาสเนฺ
อ	เมสG ต1สG วิต�ถFสG อGต�ตเมสG นฺรGต�ตม
ต�วิม�ปJ จ	ต�ตw ปสาเทิห	 สทิ�ธา สรณฺมGเปห1ต	.

ก>พื่ระเจ(าอโศัก ทิรงฺส-งฺเคร#$องฺบัรรณฺาการ ทิ1$เป@นฺอาม	สนฺ�Iนฺไปถวิายอย-างฺเด1ยวิหาม	ได(, 
ได(ย	นฺวิ-า ย�งฺได(ส-งฺแม(ธรรมบัรรณฺาการนฺ1Iไปถวิายอ1ก ด�งฺนฺ1Iค#อ:-

“หม-อมฉั�นฺ ได(ถaงฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า พื่ระธรรม และพื่ระสงฺฆ์E วิ-าเป@นฺสรณฺะทิ1$พื่a$งฺแล(วิ, 
ได(แสดงฺตนฺเป@นฺอGบัาสก ในฺพื่ระศัาสนฺาแห-งฺศัากยบัGตร, 
ข้(าแต-พื่ระองฺคEผู้F(ดFสFงฺสGดกวิ-านฺรช้นฺ! 
แม(พื่ระองฺคEทิ-านฺ ก>จงฺย�งฺจ	ตให(เล#$อมใสในฺอGดมวิ�ตถGทิ�Iงฺ ๓ เหล-านฺ1Iเถ	ด 
ข้อให(ทิรงฺเข้(าถaงฺร�ตนฺะทิ�Iงฺ ๓ นฺ�Iนฺ วิ-าเป@นฺสรณฺะทิ1$พื่a$งฺ ด(วิยพื่ระศัร�ทิธาเถ	ด.”

ส�วิายw ราช้า ตw ทิ	วิสw อโสกรญฺ�ญา เปส	เตนฺ อภ	เสเกนฺ เอกมาสาภ	ส	ต�โต โหต	.
ในฺวิ�นฺนฺ�Iนฺ พื่ระราช้าพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ทิรงฺร�บัมGรธาภ	เษุก ๑ เด#อนฺด(วิยเคร#$องฺอGปกรณฺEการอภ	เษุก ทิ1$พื่ระเจ(าอโศักทิรงฺส-งฺไปถวิาย.

วิ	สาข้ปGณฺ�ณฺมายw ห	ส�ส อภ	เสกมกwสG.
จร	งฺอยF- เหล-าเสนฺามาตยEได(ทิำการอภ	เษุกถวิายแด-ทิ(าวิเธอ ในฺด	ถ1วิ�นฺเพื่>ญแห-งฺเด#อนฺวิ	สาข้ะ๑.

๑ ค#อวิ�นฺเพื่>ญเด#อนฺ ๖
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โส อจ	รส�สGตw ตw สาสนฺป�ปวิGต�ตa อนฺGส�สรมาโนฺ ตw เถรส�ส “สมณฺา มยw มหาราช้ ธม�มราช้ส�ส สาวิกาต	 วิจนฺw สGต�วิา 
“อย�ยา นฺGโข้ อาคตาต	  ตาวิเทิวิ อาวิGธw นฺ	ก�ข้	ปJต�วิา เอกมนฺ�ตw นฺ	ส1ทิ	 [77] สม�โมทินฺ1ยw กถw กถยมาโนฺ. 
ทิ(าวิเธอพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ เม#$อทิรงฺอนฺGสรณฺEถaงฺศัาสนฺประวิ�ต	นฺ�Iนฺ ทิ1$พื่ระองฺคEได(ทิรงฺสด�บัมาไม-นฺานฺ 
คร�Iนฺได(ทิรงฺสด�บัคำนฺ�Iนฺ ข้องฺพื่ระเถระวิ-า “ข้อถวิายพื่ระพื่ร มหาบัพื่	ตร! อาตมภาพื่ทิ�Iงฺหลาย ช้#$อวิ-าสมณฺะเป@นฺสาวิก ข้องฺพื่ระ
ธรรมราช้า ด�งฺนฺ1I เป@นฺต(นฺแล(วิทิรงฺดำร	วิ-า “พื่ระผู้F(เป@นฺเจ(าทิ�Iงฺหลาย มาแล(วิหนฺอแล” จaงฺทิรงฺทิ	IงฺอาวิGธในฺทิ�นฺใดนฺ�Iนฺเองฺ แล(วิประทิ�บั
นฺ�$งฺสนฺทินฺาส�มโมทินฺ1ยกถาอยF- ณฺ ส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺ. 

ยถาห
“อาวิGธw นฺ	ก�ข้	ปJต�วิานฺ เอกมนฺ�ตw อGปาวิ	ส	
นฺ	สช้�ช้ ราช้า สม�โมทิ	 พื่หGw อต�ถFปสwห	ตนฺ�ต	.

เหม#อนฺด�งฺทิ1$พื่ระโบัราณฺาจารยE กล-าวิไวิ(วิ-า

“พื่ระราช้าทิรงฺทิ	IงฺอาวิGธแล(วิ เสด>จประทิ�บันฺ�$งฺ ณฺ ส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺ 
คร�Iนฺประทิ�บันฺ�$งฺแล(วิ ได(ตร�สพื่ระดำร�สประกอบัด(วิยประโยช้นฺE 
เป@นฺอ�นฺมาก ร-าเร	งฺอยF-.”

สม�โมทินฺ1ยw กถญฺ�จ กGรGมาเนฺเยวิ ตส�มa, ตานฺ	ปJ จต�ตาฬีnสปGร	สสหส�สานฺ	 อาคนฺ�ต�วิา ตw ปร	วิาเรสGw.
ก>เม#$อทิ(าวิเธอพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ทิรงฺสนฺทินฺาส�มโมทินฺ1ยกถาอยF-นฺ�$นฺแล, 
ข้(าราช้บัร	พื่ารจำนฺวินฺ ๔๐,๐๐๐ เหล-านฺ�Iนฺ ก>พื่าก�นฺแวิดล(อมพื่ระองฺคEแล(วิ.

[พระเถระแสด้งให7พระราชาทิรงเหWนจร	งอ�ก ๖ คน]

ตทิา เถโร อ	ตเรปJ ฉั ช้เนฺ ทิส�เสส	.
คราวินฺ�Iนฺ พื่ระเถระ ก>แสดงฺช้นฺ ๖ คนฺแม(นฺอกนฺ1I.

ราช้า ทิ	ส�วิา “อ	เม กทิา อาคตาต	 อาห.
พื่ระราช้าทิรงฺเห>นฺ (ช้นฺทิ�Iงฺ ๖ นฺ�Iนฺ) แล(วิ จaงฺทิรงฺร�บัส�$งฺ (ถาม) วิ-า “คนฺเหล-านฺ1I มาเม#$อไร?”

“มยา สทิ�ธaเยวิ มหาราช้าต	.
พื่ระเถระ. มาพื่ร(อมก�บัอาตมภาพื่นฺ�$นฺแล มหาบัพื่	ตร!

“อ	ทิานฺ	 ปนฺ ช้ม�พื่Gทิ1เป อญฺ�เญปJ เอวิรFปา สมณฺา สนฺ�ต1ต	.
พื่ระราช้า. ก>บั�ดนฺ1I สมณฺะแม(เหล-าอ#$นฺ ผู้F(เห>นฺปานฺนฺ1I ม1อยF-ในฺช้มพื่Fทิวิ1ปบั(างฺหร#อ?

“สนฺ�ต	 มหาราช้ เอตรห	 ช้ม�พื่Gทิ1โป กาสาวิป�ปช้�โช้โต อ	ส	วิาตปฏิ	วิาโต,  ตส�มa 
พื่ระเถระ. ม1อยF- มหาบัพื่	ตร! บั�ดนฺ1I ช้มพื่Fทิวิ1ป รG-งฺเร#องฺไปด(วิยผู้(ากาสาวิพื่�สตรE สะบั�ดอบัอวิลไปด(วิยลมฤษุ1, 

ในฺช้มพื่Fทิวิ1ปนฺ�Iนฺ 



หนฺ(า ๑๒๒ •   เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระเถระแสดงฺให(พื่ระราช้าทิรงฺเห>นฺจร	งฺอ1ก ๖ คนฺ]

เตวิ	ช้�ช้า อ	ทิ�ธ	ปต�ตา จ เจโตปร	ยายโกวิ	ทิา
ข้1ณฺาสวิา อรหนฺ�โต พื่หF พื่Gทิ�ธส�ส สาวิกาต	.

ม1พื่ระอรห�นฺตEพื่Gทิธสาวิกเป@นฺอ�นฺมาก ซ่a$งฺเป@นฺผู้F(ม1วิ	ช้ช้า ๓ 
และได(บัรรลGฤทิธ	q เช้1$ยวิช้าญทิางฺเจโตปร	ยญาณฺ ส	Iนฺอาสวิะแล(วิ.

“ภนฺ�เต เกนฺ อาคตต�ถาต	.
พื่ระราช้า. ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! พื่ระคGณฺเจ(าทิ�Iงฺหลาย พื่าก�นฺมาโดยทิางฺไหนฺ?

“เนฺวิ มหาราช้ อGทิเกนฺ นฺ ถเลนฺาต	.
พื่ระเถระ. มหาบัพื่	ตร! อาตมภาพื่ทิ�Iงฺหลายไม-ได(มาทิางฺนฺIำและทิางฺบักเลย.

ราช้า อากาเสนฺ อาคตาต	 อญฺ�ญาส	.
พื่ระราช้า ก>ทิรงฺเข้(าใจได(ด1วิ-า “พื่ระคGณฺเจ(าเหล-านฺ1Iมาทิางฺอากาศั.”

[พระเถระถามัปJญหาเพ! อหย� งทิราบพระปJญญาของพระราชา]

เถโร “อต�ถ	 นฺGโข้ รญฺ�โญ ปญฺ�ญาเวิย�ยต�ต	กนฺ�ต	 วิ1มwสนฺต�ถาย อาสนฺ�นฺw อม�พื่รGก�ข้w อารพื่�ภ ปญฺ�หw ปGจ�ฉั	 
“กaนฺาโม อยw มหาราช้ รGก�โข้ต	.
พื่ระเถระ เพื่#$อจะทิดลองฺดFวิ-า “พื่ระราช้า จะทิรงฺม1ควิามเฉั1ยบัแหลมด(วิยพื่ระปร1ช้าหร#อหนฺอแล?” 
จaงฺทิFลถามปbญหาปรารภต(นฺมะม-วิงฺ ซ่a$งฺอยF-ใกล(วิ-า “มหาบัพื่	ตร ต(นฺไม(นฺ1Iช้#$ออะไร?”

“อม�พื่รGก�โข้ นฺาม ภนฺ�เตต	.
พื่ระราช้า. ช้#$อต(นฺมะม-วิงฺ ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ!

“อ	มw ปนฺ มหาราช้ อม�พื่w มGญฺ�จ	ต�วิา อญฺ�โญ อม�โพื่ อต�ถ	 นฺต�ถ1ต	.
พื่ระเถระ. ข้อถวิายพื่ระพื่ร มหาบัพื่	ตร! ก>นฺอกจากต(นฺมะม-วิงฺนฺ1Iแล(วิ มะม-วิงฺต(นฺอ#$นฺ ม1อยF-หร#อไม-?

“อต�ถ	 ภนฺ�เต, อญฺ�เญปJ พื่หF อม�พื่รGก�ข้าต	.
พื่ระราช้า. ม1อยF- ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ต(นฺมะม-วิงฺแม(เหล-าอ#$นฺม1อยF-มากหลาย.

“อ	มญฺ�จ อม�พื่w เต จ อม�เพื่ มGญฺ�จ	ต�วิา อต�ถ	 นฺGโข้ มหาราช้ อญฺ�เญ รGก�ข้าต	.
พื่ระเถระ. ข้อถวิายพื่ระพื่ร มหาบัพื่	ตร! ยกเวิ(นฺมะม-วิงฺต(นฺนฺ1I และมะม-วิงฺเหล-าอ#$นฺเส1ยแล(วิ ต(นฺไม(ช้นฺ	ดอ#$นฺ ม1อยF-หร#อหนฺอ

แล?

“อต�ถ	 ภนฺ�เต เต ปนฺ นฺ อม�พื่รGก�ข้าต	.
พื่ระราช้า. ม1อยF- ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! แต-ต(นฺไม(เหล-านฺ�Iนฺ ม	ใช้-ต(นฺมะม-วิงฺ.

“อญฺ�เญ อม�เพื่ จ อนฺม�เพื่ จ มGญฺ�จ	ต�วิา อต�ถ	 ปนฺ อญฺ�โญ รGก�โข้ต	.
พื่ระเถระ. ยกเวิ(นฺต(นฺมะม-วิงฺ และม	ใช้-ต(นฺมะม-วิงฺเหล-าอ#$นฺเส1ย ก>ต(นฺไม(ช้นฺ	ดอ#$นฺ ม1อยF-หร#อ?

“อยเมวิ ภนฺ�เต อม�พื่รGก�โข้ต	.
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พื่ระราช้า. ม1 ค#อ มะม-วิงฺต(นฺนฺ1Iแหละ ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ!

“สาธG มหาราช้ [78] ปณฺ�ฑ	โตส	, อต�ถ	 ปนฺ เต มหาราช้ ญาตกาต	.
พื่ระเถระ. ด1ละ มหาบัพื่	ตร! พื่ระองฺคEทิรงฺเป@นฺบั�ณฺฑ	ต, ก>พื่ระประยFรญาต	ข้องฺพื่ระองฺคE ม1อยF-หร#อ? มหาบัพื่	ตร!

“อต�ถ	 เม ภนฺ�เต พื่หF ช้นฺาต	.
พื่ระราช้า. ช้นฺผู้F(เป@นฺญาต	ข้องฺข้(าพื่เจ(า ม1อยF-มากหลาย ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ!

“เต มGญฺ�จ	ต�วิา อญฺ�เญ เกจ	 อญฺ�ญาตกาปJ อต�ถ	 มหาราช้าต	.
พื่ระเถระ. ยกเวิ(นฺช้นฺผู้F(เป@นฺพื่ระประยFรญาต	 ข้องฺพื่ระองฺคEเหล-านฺ1Iเส1ยแล(วิ 

ช้นฺบัางฺพื่วิกเหล-าอ#$นฺ แม(ผู้F(ทิ1$ม	ใช้-พื่ระประยFรญาต	ม1อยF-หร#อ?  มหาบัพื่	ตร!

“อญฺ�ญาตกา ภนฺ�เต ญาตเกห	 พื่หGตราต	.
พื่ระราช้า. ช้นฺผู้F(ทิ1$ม	ใช้-ญาต	 ม1มากกวิ-าผู้F(ทิ1$เป@นฺญาต	 ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ!

“ตวิ ญาตเก จ อญฺ�ญาตเก จ มGญฺ�จ	ต�วิา อต�ถ	 อญฺ�โญ โกจ	 มหาราช้าต	.
พื่ระเถระ. ยกเวิ(นฺผู้F(ทิ1$เป@นฺพื่ระประยFรญาต	ข้องฺพื่ระองฺคE และผู้F(ทิ1$ม	ใช้-พื่ระประยFรญาต	เส1ยแล(วิ 

ใครๆ คนฺอ#$นฺ ม1อยF-หร#อ? ข้อถวิายพื่ระพื่ร!

“อหw ภนฺ�เตต	.
พื่ระราช้า. ม1 ค#อ ข้(าพื่เจ(าเองฺ ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ!

“สาธG มหาราช้ อต�ตา นฺาม อต�ตโนฺ เนฺวิ ญาตโก นฺ อญฺ�ญาตโกต	.
พื่ระเถระ. ด1ละ มหาบัพื่	ตร! ข้aIนฺช้#$อวิ-าตนฺ ไม-จ�ดวิ-าเป@นฺญาต	ข้องฺตนฺ ทิ�Iงฺจะไม-ใช้-ญาต	 (ข้องฺตนฺ) ก>หาม	ได(.

[พระราชาพร7อมัด้7วยข7าราชบร	พารด้ำรงอยD'ในไตรสรณฺคมันA]

อถ เถโร “ปณฺ�ฑ	โต ราช้า สก�ก	ส�สต	๑ ธม�มw อญฺ�ญาตGนฺ�ต	 จFฬหต�ถ	ปโทิปมสGต�ตนฺ�ตw กเถส	.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระเถระค	ดวิ-า “พื่ระราช้าเป@นฺบั�ณฺฑ	ต จ�กทิรงฺสามารถรF(ธรรมได(” ด�งฺนฺ1Iแล(วิจaงฺแสดงฺจFฬห�ตถ	ปโทิปมสFตร๒.

กถาปร	โยสาเนฺ ราช้า ต1สG สรเณฺสG ปต	ฏฺ�ฐห	 สทิ�ธa จต�ตาฬีnสาย ปาณฺสหส�เสห	.
ในฺเวิลาจบักถา พื่ระราช้า พื่ร(อมด(วิยข้(าราช้บัร	พื่ารประมาณฺ ๔๐,๐๐๐ ดำรงฺอยF-ในฺไตรสรณฺคมนฺEแล(วิ.

ตw ข้ณฺwเยวิ จ รญฺ�โญ ภต�ตw อาหร	ย	ต�ถ.
ก>ในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ พื่นฺ�กงฺานฺห(องฺเคร#$องฺ ก>นฺำพื่ระกระยาหารมาทิFลถวิายแด-พื่ระราช้า.

ราช้า จ สGต�ตนฺ�ตw สGณฺนฺ�โต เอวิw อญฺ�ญาส	 “นฺ อ	เมสw อ	มส�มa กาเล โภช้นฺw กป�ปต1ต	.
ส-วินฺพื่ระราช้ากำล�งฺทิรงฺสด�บัพื่ระสFตรอยF- ได(ทิรงฺเข้(าพื่ระหทิ�ยด1แล(วิอย-างฺนฺ1Iวิ-า “สมณฺะศัากบัGตรเหล-านฺ1I ไม-ควิรจะฉั�นฺในฺเวิลานฺ1I.”

๑ สก�ข้	ส�สต1ต	ปJ.
๒ ม. มF. ๑๒/๓๓๖.
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“อปGจ�ฉั	ต�วิา ปนฺ ภGญฺ�ช้	ตGw อยGต�ตนฺ�ต	 จ	นฺ�เตต�วิา “ภGญฺ�ช้	ส�สถ ภนฺ�เตต	 ปGจ�ฉั	.
แต-ทิ(าวิเธอ ทิรงฺดำร	วิ-า “ก>การทิ1$เราไม-ถามแล(วิบัร	โภค ไม-ควิร” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ จaงฺตร�สถามวิ-า “ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ พื่วิกทิ-านฺจ�กฉั�นฺหร#อ?”

“นฺ มหาราช้ อม�หากw อ	มส�มa กาเล โภช้นฺw กป�ปต1ต	.
พื่ระเถระ. ข้อถวิายพื่ระพื่ร มหาบัพื่	ตร! พื่วิกอาตมภาพื่ ไม-ควิรฉั�นฺในฺเวิลานฺ1I.

“กส�มa กาเล ภนฺ�เต กป�ปต1ต	.
พื่ระราช้า. ควิรฉั�นฺในฺเวิลาไหนฺเล-า? ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ!

“อรGณฺGค�คมนฺโต ปฏฺ�ฐาย ยาวิ มช้�ฌินฺ�ต	กสมยา มหาราช้าต	.
พื่ระเถระ. ควิรฉั�นฺต�Iงฺแต-พื่ระอาทิ	ตยEข้aIนฺไป จนฺถaงฺเวิลาเทิ1$ยงฺวิ�นฺ ข้อถวิายพื่ระพื่ร!

“คจ�ฉัาม ภนฺ�เต นฺครนฺ�ต	.
พื่ระราช้า. พื่วิกเราไปสF-พื่ระนฺครก�นฺเถ	ด ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ!

“อลw มหาราช้ อ	เธวิ วิส	ส�สามาต	.
พื่ระเถระ. อย-าเลย มหาบัพื่	ตร! พื่วิกอาตมภาพื่จ�กพื่�กอยF-ในฺทิ1$นฺ1Iแหละ.

“สเจ ภนฺ�เต ตGม�เห วิสถ, อยw ทิารโก อาคจ�ฉัตFต	.
“พื่ระราช้า. ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! ถ(าพื่วิกพื่ระคGณฺเจ(า จะพื่�กอยF- (ในฺทิ1$นฺ1I) ไซ่ร(, ข้อเด>กคนฺนฺ1I จงฺมาไปก�บัข้(าพื่เจ(า.

“มหาราช้ อยw ทิารโก อาคตผู้โล วิ	ญฺ�ญาตสาสโนฺ ปพื่�พื่ช้�ช้าเปก�โข้ อ	ทิานฺ	 ปพื่�พื่ช้	ส�สต1ต	.
พื่ระเถระ. ข้อถวิายพื่ระพื่ร มหาบัพื่	ตร! เด>กคนฺนฺ1IบัรรลGผู้ลแล(วิ รF(แจ(งฺพื่ระศัาสนฺาแล(วิ 

เป@นฺปbพื่พื่�ช้ช้าเปกข้ะ (ค#อผู้F(มG-งฺจะบัรรพื่ช้า) จ�กบัรรพื่ช้าในฺบั�ดนฺ1I.

ราช้า “เตนฺห	 ภนฺ�เต เส�วิ รถw เปส	ส�สาม	, ตw อภ	รGห	ต�วิา อาคจ�เฉัย�ยาถาต	 วิต�วิา วินฺ�ทิ	ต�วิา ปก�กาม	.
พื่ระราช้า. ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ ถ(าเช้-นฺนฺ�Iนฺ พื่รG-งฺนฺ1I ข้(าพื่เจ(าจ�กส-งฺรถมา (ร�บัพื่วิกพื่ระคGณฺเจ(า), 

ข้อพื่ระคGณฺเจ(าทิ�Iงฺหลายพื่aงฺข้aIนฺรถนฺ�Iนฺมาเถ	ด” ด�งฺนฺ1I ถวิายบั�งฺคมแล(วิ ก>เสด>จหล1กไป.

[ส#มันสามัเณฺรประกาศโฆ์ษุณฺาเวลีาฟัJงธรรมัทิ� วเกาะลี�งกา]

เถโร อจ	รปก�กนฺ�ตส�ส รญฺ�โญ สGมนฺสามเณฺรw อามนฺ�เตส	 “เอห	 ต�วิw สGมนฺ ธม�มส�สวินฺกาลw โฆ์เสห1ต	.
พื่ระเถระ เม#$อพื่ระราช้าเสด>จหล1กไปไม-นฺานฺนฺ�ก จaงฺเร1ยกสGมนฺสามเณฺรมาส�$งฺวิ-า “สGมนฺะ เธอจงฺไปโฆ์ษุณฺาเวิลาฟัbงฺธรรมเถ	ด.”

“ภนฺ�เต ก	ต�ตกw ฐานฺw สาเวินฺ�โต โฆ์เสม1ต	.
สGมนฺสามเณฺร. ข้(าแต-ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! กระผู้มจะโฆ์ษุณฺาให(ได(ย	นฺตลอดทิ1$ม1ประมาณฺเทิ-าไร?

“สกล[79]ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ปนฺ�ต	.
พื่ระเถระ. จงฺโฆ์ษุณฺาให(ได(ย	นฺทิ�$วิเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ปเถ	ด. 



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [สGมนฺสามเณฺรประกาศัโฆ์ษุณฺาเวิลาฟัbงฺธรรมทิ�$วิเกาะล�งฺกา] • หนฺ(า ๑๒๕

“สาธG ภนฺ�เตต	 สามเณฺโร อภ	ญฺ�ญาปาทิกw จตGต�ถช้�ฌิานฺw สมาปช้�ช้	ต�วิา วิGฏฺ�ฐาย อธ	ฏฺ�ฐห	ต�วิา 
สมาห	เตนฺ จ	ต�เตนฺ สกลตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ป| สาเวินฺ�โต ต	ก�ข้ต�ตGw ธม�มส�สวินฺกาลw โฆ์เสส	.
สารเณฺรร�บัเถรบั�ญช้าวิ-า “ข้(าแต-ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ด1ละ” แล(วิก>เข้(าจตGตถฌิานฺอ�นฺเป@นฺบัาทิแห-งฺอภ	ญญา ออก (จากฌิานฺ) แล(วิ
อธ	ษุฐานฺม1จ	ตต�Iงฺม�$นฺ โฆ์ษุณฺาเวิลาฟัbงฺธรรมให(ได(ย	นฺทิ�$วิเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ปตลอด ๓ คร�Iงฺแล(วิ.

ราช้า ตw สทิ�ทิw สGต�วิา เถรานฺw สนฺ�ต	กw เปเสส	 “กa ภนฺ�เต อต�ถ	 โกจ	 อGปทิ�ทิโวิต	.
พื่ระราช้า ทิรงฺสด�บัเส1ยงฺนฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺทิรงฺส-งฺข้-าวิไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระเถระทิ�Iงฺหลายวิ-า “ม1อGปbทิวิะอะไรๆ หร#อ? ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ!”

“นฺต�ถม�หากw โกจ	 อGปทิ�ทิโวิ, ธม�มส�สวินฺกาลw โฆ์สาปย	ม�หา, พื่Gทิ�ธวิจนฺw กเถตGกามม�หาต	.
พื่ระเถระทิFลวิ-า “อาตมภาพื่ทิ�Iงฺหลาย ไม-ม1อGปbทิวิะอะไร, อาตมภาพื่ทิ�Iงฺหลาย ได(ให(สามเณฺรโฆ์ษุณฺาเวิลาฟัbงฺธรรม, 
อาตมภาพื่ทิ�Iงฺหลาย ประสงฺคEจะแสดงฺพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE (เทิ-านฺ�Iนฺ).

[เส�ยงโฆ์ษุณฺาเวลีาฟัJงธรรมักระฉั'อนไปถIงช�Lนพรหมัโลีก]

ตญฺ�จ ปนฺ สามเณฺรส�ส สทิ�ทิw สGต�วิา ภGม�มา เทิวิา สทิ�ทิมนฺGส�สาเวิสGw.
ก>แล เหล-าภGมมเทิวิดา ได(ฟัbงฺเส1ยงฺข้องฺสามเณฺรนฺ�Iนฺแล(วิ ก>ได(ประกาศัเส1ยงฺให(บั�นฺล#อล�$นฺแล(วิ.

เอเตนฺFปาเยนฺ ยาวิ พื่�รห�มโลกา สทิ�โทิ อพื่�ภGค�คญฺ�ฉั	.
เส1ยงฺได(กระฉั-อนฺข้aIนฺไปจนฺถaงฺพื่รหมโลก ด(วิยอGบัายนฺ�$นฺ.

เตนฺ สทิ�เทินฺ มหาเทิวิตาสนฺ�นฺ	ปาโต อโหส	.
เพื่ราะเส1ยงฺนฺ�Iนฺ ได(ม1เทิวิดามาส�นฺนฺ	บัาตก�นฺอย-างฺมากมาย.

เถโร มหนฺ�ตw เทิวิตาสนฺ�นฺ	ปาตw ทิ	ส�วิา สมจ	ต�ตสGต�ตนฺ�ตw กเถส	.
พื่ระเถระเห>นฺเทิวิดามาส�นฺนฺ	บัาตก�นฺอย-างฺมากมาย จaงฺแสดงฺสมจ	ตตสFตร.

กถาปร	โยสาเนฺ อสงฺ�เข้ย�ยานฺw เทิวิานฺw ธม�มาภ	สมโย อโหส	.
ในฺเวิลาจบักถา เหล-าเทิวิดาประมาณฺอสงฺไข้ยหนฺa$งฺ ได(บัรรลGธรรมแล(วิ.

พื่หF นฺาคา จ สGปณฺ�ณฺา จ สรเณฺสG ปต	ฏฺ�ฐหaสG.
นฺาคและสGบัรรณฺมากหลาย ก>ได(ต�IงฺอยF-ในฺสรณฺคมนฺEแล(วิ.

ยาทิ	โส จ, สาร1ปGต�ตต�เถรส�ส อ	มw สGต�ตนฺ�ตw กถยโต, เทิวิตานฺw สนฺ�นฺ	ปาโต อโหส	,  ตาทิ	โส มห	นฺ�ทิต�เถรส�สาปJ ช้าโต.
ก>, เม#$อพื่ระสาร1บัGตรเถระ แสดงฺพื่ระสFตรนฺ1IอยF-, การส�นฺนฺ	บัาตข้องฺเหล-าทิวิยเทิพื่ได(ม1แล(วิเช้-นฺใด, 
เทิวิดาส�นฺนฺ	บัาตเช้-นฺนฺ�Iนฺ, แม(เม#$อพื่ระมห	นฺทิเถระ (แสดงฺพื่ระสFตรนฺ1IอยF-), ก>ได(เก	ดแล(วิ.

[พระปฐมัเจด้�ยAเมั!องอน#ราธบ#ร�]

อถ ตส�สา รต�ต	ยา อจ�จเยนฺ ราช้า เถรานฺw รถw เปเสส	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ โดยล-วิงฺไปแห-งฺราตร1นฺ�Iนฺ พื่ระราช้า ก>ทิรงฺส-งฺรถไปเพื่#$อ (ร�บั) พื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย.



หนฺ(า ๑๒๖ •   เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระปฐมเจด1ยEเม#องฺอนฺGราธบัGร1]

สารถ	 รถw เอกมนฺ�เต ฐเปต�วิา เถรานฺw อาโรเจส	 “อาคโต ภนฺ�เต รโถ, อภ	รGหถ, คจ�ฉั	ส�สามาต	.
นฺายสารถ1 พื่�กรถไวิ( ณฺ ทิ1$ข้(างฺหนฺa$งฺแล(วิ เร1ยนฺบัอกแก-พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายวิ-า 
“รถมาแล(วิ ข้อร�บั!, โปรดข้aIนฺรถเถ	ด, พื่วิกเราจะไปก�นฺ.”

เถรา “นฺ มยw รถw อภ	รGหาม, คจ�ฉั ต�วิw, ปจ�ฉัา มยw คจ�ฉั	ส�สามาต	 วิต�วิา เวิหาสw อพื่�ภGค�คนฺ�ต�วิา 
อนฺGราธปGรส�ส ปGรต�ถ	มทิ	สาย ปฐมเจต	ยฏฺ�ฐาเนฺ โอตรaสG.
พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายพื่Fดวิ-า “พื่วิกเราจะไม-ข้aIนฺรถ, ทิ-านฺจงฺไปเถ	ด พื่วิกเราจ�กไปภายหล�งฺ” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ ได(เหาะข้aIนฺสF-เวิหาส 
แล(วิไปลงฺ ณฺ ปฐมเจด1ยEสถานฺ ในฺด(านฺทิ	ศับัFรพื่า แห-งฺเม#องฺอนฺGราธบัGร1.

ตw ห	 เจต	ยw เถเรห	 ปฐมw โอต	ณฺ�ณฺฏฺ�ฐาเนฺ กตต�ตาเยวิ “ปฐมเจต	ยนฺ�ต	 วิGจ�จต	.
จร	งฺอยF- พื่ระเจด1ยEนฺ�Iนฺ ช้าวิโลกเร1ยกวิ-า “พื่ระปฐมเจด1ยE” 
เพื่ราะเป@นฺเจด1ยEทิ1$ประช้าช้นฺสร(างฺไวิ( ในฺสถานฺทิ1$พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายลงฺคร�Iงฺแรกนฺ�$นฺแล.

[พระราชาทิรงร�บส� งให7เตร�ยมัการต7อนร�บพระเถระ]

ราช้าปJ สารถa เปเสต�วิา “อนฺ�โตนฺ	เวิสเนฺ มณฺ�ฑป| ปฏิ	ยาเทิถาต	 อมจ�เจ อาณฺาเปส	.
ฝัzายพื่ระราช้า คร�Iนฺส-งฺนฺายสารถ1ไปแล(วิ จaงฺทิรงฺบั�งฺค�บัพื่วิกอมาตยEวิ-า “ข้อให(พื่าก�นฺตกแต-งฺมณฺฑปภายในฺพื่ระราช้นฺ	เวิศันฺEเถ	ด.”

ตาวิเทิวิ สพื่�เพื่ [80] หฏฺ�ฐตGฏฺ�ฐา อต	วิ	ย ปาสาทิ	กw มณฺ�ฑป| ปฏิ	ยาเทิสGw.
ในฺทิ�นฺใดนฺ�Iนฺเองฺ อมาตยEทิ�Iงฺปวิงฺ ก>ย	นฺด1ร-าเร	งฺ ตกแต-งฺมณฺฑปเป@นฺทิ1$นฺ-าเล#$อมใสย	$งฺนฺ�ก.

ปGนฺ ราช้า จ	นฺ�เตส	 “ห1โย เถโร ส1ลก�ข้นฺ�ธw กถยมาโนฺ ‘อGจ�จาสยนฺมหาสยนฺw นฺ กป�ปต1ต	 อาห, 
นฺ	ส1ทิ	ส�สนฺ�ต	 นฺGโข้ อย�ยา อาสเนฺสG นฺ นฺ	ส1ทิ	ส�สนฺ�ต1ต	.
พื่ระราช้าทิรงฺดำร	อ1กวิ-า “วิ�นฺวิานฺนฺ1I พื่ระเถระ เม#$อแสดงฺหมวิดศั1ลอยF- ก>กล-าวิวิ-า 
‘ทิ1$นฺอนฺสFงฺและทิ1$นฺอนฺใหญ- ย-อมไม-ควิร (แก-พื่วิกภ	กษุG)’, พื่ระผู้F(เป@นฺเจ(าทิ�Iงฺหลาย จ�กนฺ�$งฺบันฺอาสนฺะทิ�Iงฺหลาย หร#อจ�กไม-นฺ�$งฺหนฺอ?” 

ตส�เสวิw จ	นฺ�ตยนฺ�ตส�เสวิ, โส สารถ	 นฺครทิ�วิารw สม�ปต�โต.
เม#$อทิ(าวิเธอ ทิรงฺดำร	อยF-อย-างฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล นฺายสารถ1นฺ�Iนฺก>มาถaงฺประตFพื่ระนฺคร (พื่อด1).

ตโต อทิ�ทิส เถเร ปฐมตรw อาคนฺ�ต�วิา กายพื่นฺ�ธนฺw พื่นฺ�ธ	ต�วิา จ1วิรw ปารGปนฺ�เต.
เวิลานฺ�Iนฺนฺายสารถ1ได(เห>นฺพื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย มาร�ดประคดเอวิ ห-มจ1วิรอยF-ก-อนฺแล(วิ.

ทิ	ส�วิา อต	วิ	ย ปสนฺ�นฺจ	ต�โต หGต�วิา อาคนฺ�ต�วิา รญฺ�โญ อาโรเจส	 “อาคตา เทิวิ เถราต	.
คร�Iนฺเธอเห>นฺแล(วิ ก>เป@นฺผู้F(ม1จ	ตเล#$อมใสย	$งฺนฺ�ก แล(วิกล�บัมาทิFลแด-พื่ระราช้าวิ-า “ข้อเดช้ะ! พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายมาถaงฺแล(วิ.”

ราช้า “รถw อารGฬ�หาต	 ปGจ�ฉั	.
พื่ระราช้า ตร�สถามวิ-า “พื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย ข้aIนฺรถมาหร#อ?”

นฺ อารGฬ�หา เทิวิ, อปJจ มม ปจ�ฉัโต นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา ปฐมตรw อาคนฺ�ต�วิา ปาจ1นฺทิ�วิาเร ฐ	ตาต	.
นฺายสารถ1กราบัทิFลวิ-า 
“ไม-ข้aIนฺ พื่ระเจ(าข้(า! อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายออกทิ1หล�งฺข้(าพื่ระองฺคE มาถaงฺก-อนฺได(ย#นฺอยF-ทิ1$ประตFด(านฺทิ	ศัปราจ1นฺ.”
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ราช้า “รถม�ปJ นฺาภ	รGหaสFต	 สGต�วิา “นฺ ทิานฺ	 อย�ยา อGจ�จาสยนฺw สาทิ	ย	ส�สนฺ�ต1ต	 จ	นฺ�เตต�วิา 
“เตนฺห	 ภเณฺ เถรานฺw ภGม�มต�ถรณฺสงฺ�เข้เปนฺ อาสนฺานฺ	 ปญฺ�ญาเปถาต	 วิต�วิา ปฏิ	ปถw อคมาส	.
พื่ระราช้าทิรงฺสด�บัวิ-าพื่ระเถระทิ�Iงฺหลายไม-ข้aIนฺแม(ซ่a$งฺรถ” จaงฺทิรงฺดำร	วิ-า “บั�ดนฺ1I พื่ระผู้F(เป@นฺเจ(าทิ�Iงฺหลาย จ�กไม-ย	นฺด1อาสนฺะสFงฺ” 
แล(วิตร�สส�$งฺวิ-า “แนฺ-ะพื่นฺาย! ถ(าเช้-นฺนฺ�Iนฺ พื่วิกทิ-านฺจงฺปFอาสนฺะ โดยอาการเพื่1ยงฺลาดพื่#Iนฺ เพื่#$อพื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ
ได(เสด>จสวินฺทิางฺไป.

อมจ�จา ปฐวิ	ยw ตฏฺ�ฏิ	กw ปญฺ�ญาเปต�วิา อGปร	 โกช้วิกาทิ1นฺ	 จ	ต�รต�ถรณฺานฺ	 ปญฺ�ญาเปสGw.
พื่วิกอมาตยEปFเส#$ออ-อนฺบันฺพื่#Iนฺแล(วิ ปFเคร#$องฺลาดอ�นฺวิ	จ	ตรม1ผู้(าโกเช้าวิEเป@นฺต(นฺ (พื่รม) ข้(างฺบันฺ.

อGป�ปาทิปาฐกา ทิ	ส�วิา “คห	ตาทิานฺ	 อ	เมห	 อยw ปฐวิ1, อ	เม ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ปส�ส สาม	กา ภวิ	ส�สนฺ�ต1ต	 พื่�ยากรaสG.
พื่วิกโหรผู้F(ทิำนฺายนฺ	ม	ต เห>นฺ (เหตGการณฺEนฺ�Iนฺ) แล(วิ พื่าก�นฺพื่ยากรณฺEวิ-า 
“แผู้-นฺด	นฺนฺ1IถFกพื่ระเถระเหล-านฺ1I ยaดแล(วิในฺบั�ดนฺ1I, ทิ-านฺเหล-านฺ1I จ�กเป@นฺเจ(าข้องฺแห-งฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ป.”

ราช้าปJ คนฺ�ต�วิา เถเร วินฺ�ทิ	ต�วิา มห	นฺ�ทิต�เถรส�ส หต�ถโต ปต�ตw คเหต�วิา 
มหต	ยา ปFช้าย จ สก�กาเรนฺ จ เถเร นฺครw ปเวิเสต�วิา อนฺ�โตนฺ	เวิสนฺw ปเวิเสส	.
ฝัzายพื่ระราช้าได(เสด>จมาถวิายบั�งฺคมพื่ระเถระทิ�Iงฺหลายแล(วิ ทิรงฺร�บัเอาบัาตรจากห�ตถEข้องฺพื่ระมห	นฺทิเถระ 
แล(วินฺ	มนฺตEเหล-าพื่ระเถระให(เข้(าไปในฺเม#องฺ ด(วิยการบัFช้าและส�กการะใหญ- ให(เข้(าไปสF-ภายในฺพื่ระราช้นฺ	เวิศันฺE.

เถโร อาสนฺป�ปญฺ�ญต�ตw ทิ	ส�วิา “อม�หากw สาสนฺw สกลลงฺ�กาทิ1เป ปฐวิ1 วิ	ย ปต�ถฏิw นฺ	จ�จลญฺ�จ หGต�วิา ปต	ฏฺ�ฐห	ส�สต1ต	 จ	นฺ�เตนฺ�โต นฺ	ส1ทิ	.
พื่ระเถระเห>นฺการให(ปFอาสนฺะแล(วิ นฺ�$งฺพื่ลางฺค	ดไปวิ-า “ศัาสนฺาข้องฺเราจ�กแผู้-ไปทิ�$วิล�งฺกาทิวิ1ป และต�Iงฺม�$นฺไม-หวิ�$นฺไหวิดGจแผู้-นฺด	นฺ.

ราช้า เถเร ปณฺ1เตนฺ ข้าทินฺ1เยนฺ โภช้นฺ1เยนฺ สหต�ถา สนฺ�ตป�เปต�วิา สม�ปวิาเรต�วิา อนฺGฬาเทิวิ1ปมGข้านฺ	 ปญฺ�จอ	ต�ถ1สตานฺ	 
“เถรานฺw อภ	วิาทินฺw ปFช้าสก�การญฺ�จ [81] กโรนฺ�ตFต	 ปก�โกสาเปต�วิา เอกมนฺ�ตw นฺ	ส1ทิ	.
พื่ระราช้าทิรงฺเล1IยงฺดFพื่ระเถระทิ�Iงฺหลายให(อ	$มหนฺำ ด(วิยข้าทินฺ1ยะโภช้นฺ1ยะอ�นฺประณฺ1ต ด(วิยพื่ระห�ตถEข้องฺพื่ระองฺคEเร1ยบัร(อยแล(วิ 
ได(ร�บัส�$งฺให(เร1ยกสตร1 ๕๐๐ คนฺ ม1พื่ระนฺางฺอนฺGฬาเทิวิ1เป@นฺประมGข้มา ด(วิยพื่ระดำร�สวิ-า 
“พื่วิกแม-จงฺกระทิำการอภ	วิาทิและบัFช้าส�กการะพื่ระเถระทิ�Iงฺหลายเถ	ด” ด�งฺนฺ1I แล(วิได(เสด>จประทิ�บันฺ�$งฺ ณฺ ส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺ.

[พระเถระแสด้งธรรมัโปรด้พระราชาแลีะชาวเกาะ]

เถโร ภต�ตก	จ�จาวิสาเนฺ รญฺ�โญ สปร	ช้นฺส�ส ธม�มรตนฺวิส�สw วิส�สนฺ�โต เปตวิต�ถGw วิ	มานฺวิต�ถGw สจ�จสwยGต�ตญฺ�จ กเถส	.
ในฺเวิลาเสร>จภ�ตก	จ พื่ระเถระ เม#$อจะให(ฝันฺร�ตนฺะค#อพื่ระธรรม ตกแก-พื่ระราช้าพื่ร(อมทิ�Iงฺช้นฺบัร	วิาร 
จaงฺได(แสดงฺเปตวิ�ตถG วิ	มานฺวิ�ตถGและส�จจส�งฺยGต.

ตw เถรส�ส ธม�มเทิสนฺw สGต�วิา ตานฺ	 ปญฺ�จปJ อ	ต�ถ1สตานฺ	 โสตาปต�ต	ผู้ลw สจ�ฉัากwสG.
สตร1ทิ�Iงฺ ๕๐๐ เหล-านฺ�Iนฺ ฟัbงฺธรรมเทิศันฺานฺ�Iนฺ ข้องฺพื่ระเถระ ได(กระทิำให(แจ(งฺซ่a$งฺโสดาปbตต	ผู้ล.

เยปJ เต มนฺGส�สา ปGร	มทิ	วิเส ม	ส�สกปพื่�พื่เต เถเร อทิ�ทิสwสG เต เตสG เตสG ฐาเนฺสG เถรานฺw คGเณฺ กเถนฺ�ต	.
แม(เหล-ามนฺGษุยEทิ1$ได(พื่บัเห>นฺพื่ระเถระบันฺเข้าม	สสกบัรรพื่ตในฺวิ�นฺก-อนฺ ก>พื่าก�นฺกล-าวิสรรเสร	ญคGณฺข้องฺพื่ระเถระในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ.
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เตสw สGต�วิา มหาช้นฺกาโย ราช้งฺ�คเณฺ สนฺ�นฺ	ปต	ต�วิา มหาสทิ�ทิมกาส	.
พื่วิกมหาช้นฺฟัbงฺ (จากสำนฺ�ก) ข้องฺช้นฺเหล-านฺ�Iนฺ ได(ประช้Gมก�นฺส-งฺเส1ยงฺเอ>ดอaงฺทิ1$พื่ระลานฺหลวิงฺ.

ราช้า “กa เอโส สทิ�โทิต	 ปGจ�ฉั	.
พื่ระราช้าตร�สถามวิ-า “นฺ�$นฺเส1ยงฺอะไรก�นฺ.”

นฺาครา “เทิวิ เถเร ทิฏฺ�ฐุGw นฺ ลภามาต	 วิ	รวินฺ�ต1ต	.
ทิวิยนฺครกราบัทิFลวิ-า “พื่วิกมหาช้นฺร(องฺวิ-า ข้(าแต-พื่ระองฺคEผู้F(สมมต	เทิพื่! พื่วิกข้(าพื่ระองฺคEไม-ได(เห>นฺพื่ระเถระ.”

ราช้า “สเจ อ	ธ ปวิ	ส	ส�สนฺ�ต	, โอกาโส นฺ ภวิ	ส�สต1ต	 จ	นฺ�เตต�วิา “คจ�ฉัถ ภเณฺ, หต�ถ	สาลw ปฏิ	ช้ค�ค	ต�วิา วิาลGกw อาก1ร	ต�วิา 
ปญฺ�จวิณฺ�ณฺานฺ	 ปGป�ผู้านฺ	 วิ	ก1ร	ต�วิา เจลวิ	ตานฺw พื่นฺ�ธ	ต�วิา มงฺ�คลหต�ถ	ฏฺ�ฐาเนฺ เถรานฺw อาสนฺานฺ	 ปญฺ�ญาเปถาต	 อาห.
พื่ระราช้าทิรงฺดำร	วิ-า “ถ(าพื่วิกมหาช้นฺจ�กเข้(ามาในฺทิ1$นฺ1Iไซ่ร(, โอกาสจ�กไม-ม1” จaงฺตร�สวิ-า “แนฺ-ะพื่นฺาย! พื่วิกเธอจงฺไป, ช้ำระโรงฺช้(างฺ
เกล1$ยทิราย โปรยดอกไม( ๕ ส1 ผู้Fกเพื่ดานฺผู้(า แล(วิปFลาดอาสนฺะเพื่#$อพื่ระเถระทิ�Iงฺหลายบันฺทิ1$ข้องฺช้(างฺมงฺคล.”

ราช้อมจ�จา ตถา อกwสG.
พื่วิกราช้อมาตยEได(กระทิำอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ.

เถโร ตต�ถ คนฺ�ต�วิา นฺ	ส1ทิ	ต�วิา เทิวิทิFตสGต�ตนฺ�ตw กเถส	.
พื่ระเถระได(ไปนฺ�$งฺแสดงฺเทิวิทิFตสFตรในฺทิ1$นฺ�Iนฺ.

กถาปร	โยสาเนฺ ปาณฺสหส�สw โสตาปต�ต	ผู้เล ปต	ฏฺ�ฐห	.
ในฺเวิลาจบักถา คนฺประมาณฺหนฺa$งฺพื่�นฺ ได(ต�IงฺอยF-ในฺโสดาปbตต	ผู้ล.

ตโต “หต�ถ	สาลา อต	สม�พื่าธาต	 ทิก�ข้	ณฺทิ�วิาเร นฺนฺ�ทินฺวินฺGย�ยาเนฺ อาสนฺw ปญฺ�ญาเปสGw.
ในฺเวิลานฺ�Iนฺ ช้นฺทิ�Iงฺหลายค	ดวิ-า “โรงฺช้(างฺแคบัเก	นฺไปเส1ยแล(วิ” จaงฺตกแต-งฺอาสนฺะทิ1$อGทิยานฺนฺ�นฺทิวิ�นฺใกล(ประตFทิ	ศัทิ�กษุ	ณฺ.

เถโร ตต�ถ นฺ	ส1ทิ	ต�วิา อาส	วิ	โสปมสGต�ตนฺ�ตw กเถส	.
พื่ระเถระ (ไป) นฺ�$งฺแสดงฺอาส	วิ	โสปมสFตร ในฺอGทิยานฺนฺ�นฺทิวิ�นฺนฺ�Iนฺ.

ตม�ปJ สGต�วิา ปาณฺสหส�สw โสตาปต�ต	ผู้ลw ปฏิ	ลภ	.
เพื่ราะฟัbงฺอาส	วิ	โสปมสFตรแม(นฺ�Iนฺ คนฺประมาณฺพื่�นฺหนฺa$งฺ ได(โสดาปbตต	ผู้ล.

เอวิw อาคตทิ	วิสโต ทิGต	ยทิ	วิเส อฑ�ฒเตย�ยานฺw ปาณฺสหส�สานฺw ธม�มาภ	สมโย อโหส	.
ในฺวิ�นฺทิ1$สองฺแต-วิ�นฺทิ1$พื่ระเถระมาแล(วิ ธรรมาภ	สม�ย๑ ได(ม1แก-คนฺประมาณฺ ๒,๕๐๐ คนฺ.

[พระราชาถวายอ#ทิยานสร7างว�ด้]

เถรส�ส นฺนฺ�ทินฺวินฺGย�ยาเนฺ อาคตาคตาห	 กGล	ต�ถ1ห	 กGลสGณฺ�หาห	 กGลกGมาร1ห	 สทิ�ธa สม�โมทิมานฺส�เสวิ, สายณฺ�หสมโย ช้าโต.
เม#$อพื่ระเถระส�มโมทินฺาอยF-ก�บัพื่วิกกGลสตร1 กGลสGณฺหา กGลกGมาร1 ผู้F(มาแล(วิและมาแล(วิ ในฺอGทิยานฺนฺ�นฺทิวิ�นฺนฺ�$นฺแล, เวิลาก>ตกเย>นฺ.

๑ การตร�สรF(ธรรม, การบัรรลGธรรม
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เถโร กาลw สล�ลก�เข้ต�วิา “คจ�ฉัามทิานฺ	 ม	ส�สกปพื่�พื่ตนฺ�ต	 อGฏฺ�ฐห	.
พื่ระเถระส�งฺเกตเวิลาแล(วิลGกข้aIนฺพื่ลางฺพื่Fดวิ-า “ได(เวิลา พื่วิกเราจะไปย�งฺเข้าม	สสกบัรรพื่ต.”

อมจ�จา “กต�ถ ภนฺ�เต คจ�ฉัถาต	.
พื่วิกอมาตยEเร1ยนฺถามวิ-า “พื่วิกทิ-านฺจะไปไหนฺก�นฺข้อร�บั?” 

[82] “อม�หากw นฺ	วิาสนฺฏฺ�ฐานฺนฺ�ต	.
พื่ระเถระกล-าวิวิ-า “จะไปย�งฺทิ1$พื่�กข้องฺพื่วิกเรา.”

เต รญฺ�โญ สwวิ	ทิ	ตw กต�วิา ราช้านฺGมเตนฺ อาหwสG 
“อกาโล ภนฺ�เต อ	ทิานฺ	 ตต�ถ คนฺ�ตGw, อ	ทิเมวิ นฺนฺ�ทินฺวินฺGย�ยานฺw อย�ยานฺw อาวิาสนฺฏฺ�ฐานฺw โหตFต	.
อมาตยEเหล-านฺ�IนฺกราบัทิFลให(พื่ระราช้าทิรงฺทิราบั แล(วิกราบัเร1ยนฺตามพื่ระบัรมราช้านฺGม�ต	วิ-า 
“ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! เวิลานฺ1I ไม-ใช้-เวิลาทิ1$จะไปในฺทิ1$นฺ�Iนฺ, อGทิยานฺนฺ�นฺทิวิ�นฺนฺ1Iแหละ จงฺเป@นฺทิ1$พื่�กข้องฺพื่ระผู้F(เป@นฺเจ(า.”

“อลw, คจ�ฉัามาต	.
พื่ระเถระกล-าวิวิ-า “อย-าเลย, พื่วิกอาตมาจะไป.”

ปGนฺ รญฺ�โญ วิจเนฺนฺาหwสG “ราช้า ภนฺ�เต อาห 
‘เอตw เมฆ์วินฺw นฺาม อGย�ยานฺw มม ปJตG สนฺ�ตกw นฺครโต นฺาต	ทิFรw นฺาจ�จาสนฺ�นฺw คมนฺาคมนฺสม�ปนฺ�นฺw, เอต�ถ เถรา วิาสw กป�เปนฺ�ตFต	.
พื่วิกอมาตยEกราบัเร1ยนฺตามพื่ระราช้ดำร�สอ1กวิ-า “ทิ-านฺข้อร�บั! พื่ระราช้าตร�สวิ-า อGทิยานฺช้#$อเมฆ์วิ�นฺนฺ1I เป@นฺข้องฺพื่ระช้นฺกเรา 
อยF-ไม-ไกลไม-ใกล(นฺ�ก จากพื่ระนฺคร สมบัFรณฺEด(วิยทิางฺไปมา, ข้อพื่ระเถระเจ(าทิ�Iงฺหลาย โปรดสำเร>จการอยF-ในฺอGทิยานฺเมฆ์วิ�นฺนฺ1I.’”

วิสaสG เถรา เมฆ์วินฺGย�ยาเนฺ.
พื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย จaงฺพื่�กอยF-ทิ1$อGทิยานฺเมฆ์วิ�นฺ.

ราช้าปJ โข้ ตส�สา รต�ต	ยา อจ�จเยนฺ เถรส�ส สม1ป| คนฺ�ต�วิา  สGข้สย	ตภาวิw ปGจ�ฉั	ต�วิา “กป�ปต	 ภนฺ�เต ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ส�ส อาราโมต	 ปGจ�ฉั	.
ฝัzายพื่ระราช้าแล ได(เสด>จไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระเถระ ต-อเม#$อราตร1นฺ�Iนฺล-วิงฺไป ได(ตร�สถามถaงฺการจำวิ�ดสบัายแล(วิ ตร�สถามต-อไปวิ-า
“ข้(าแต-ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ อารามนฺ1I สมควิรแก-พื่ระภ	กษุGสงฺฆ์Eหร#อ?” 

เถโร “กป�ปต	 มหาราช้าต	 วิต�วิา อ	มw สGต�ตw อาหร	 “อนฺGช้านฺาม	 ภ	ก�ข้เวิ อารามนฺ�ต	.
พื่ระเถระถวิายพื่ระพื่รวิ-า “สมควิร มหาบัพื่	ตร!” แล(วิจaงฺนฺำพื่ระสFตรนฺ1Iมาวิ-า “ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เราอนฺGญาตอาราม” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ราช้า ตGฏฺ�โฐ สGวิณฺ�ณฺภ	งฺ�คารw คเหต�วิา เถรส�ส หต�เถ อGทิกw ปาเตต�วิา มหาเมฆ์วินฺw อGย�ยานฺw อทิาส	.
พื่ระราช้าทิรงฺพื่อพื่ระทิ�ย ทิรงฺจ�บัพื่ระสGวิรรณฺภ	งฺคาร (พื่ระเต(าทิองฺ) ให(นฺIำตกไปทิ1$ม#อข้องฺพื่ระเถระ ได(ถวิายอGทิยานฺมหาเมฆ์วิ�นฺ.

สห อGทิกปาเตนฺ ปฐวิ1 กม�ปJ.
พื่ร(อมก�บันฺIำตกแผู้-นฺด	นฺก>หวิ�$นฺไหวิ.

อยw มหาวิ	หาเร ปฐโม ปฐวิ1กม�โป อโหส	.
นฺ1$ เป@นฺการไหวิแห-งฺแผู้-นฺด	นฺคราวิแรกในฺมหาวิ	หาร.
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ราช้า ภ1โต เถรw ปGจ�ฉั	 “กส�มา ภนฺ�เต ปฐวิ1 กม�ปต1ต	.
พื่ระราช้าทิรงฺตกพื่ระทิ�ยกล�วิ จaงฺตร�สถามพื่ระเถระวิ-า “ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! เพื่ราะเหตGไร แผู้-นฺด	นฺจaงฺไหวิ.”

“มา ภาย	 มหาราช้, อ	มส�มa ทิ1เป ทิสพื่ลส�ส สาสนฺw ปต	ฏฺ�ฐห	ส�สต	, 
อ	ทิญฺ�จ ปฐมw มหาวิ	หารฏฺ�ฐานฺw ภวิ	ส�สต	, ตส�เสตw ปGพื่�พื่นฺ	ม	ต�ตนฺ�ต	.
พื่ระเถระทิFลถวิายพื่ระพื่รวิ-า “มหาบัพื่	ตร! อย-าตกพื่ระทิ�ยเลย, 
ศัาสนฺาข้องฺพื่ระทิศัพื่ลจ�กต�Iงฺม�$นฺในฺเกาะนฺ1I, และทิ1$นฺ1Iจ�กเป@นฺทิ1$ต�Iงฺมหาวิ	หารแห-งฺแรก. 
แผู้-นฺด	นฺไหวินฺ�$นฺเป@นฺบัGรพื่นฺ	ม	ตแห-งฺการประด	ษุฐานฺพื่ระศัาสนฺา และทิ1$จะสร(างฺวิ	หารนฺ�Iนฺ.”

ราช้า ภ	ย�โยโส มต�ตาย ปส1ทิ	.
พื่ระราช้าทิรงฺเล#$อมใสเหล#อประมาณฺย	$งฺ.

[พระเถระแสด้งธรรมัโปรด้ชาวเกาะต	ด้ต'อก�นไป]

เถโร ปGนฺทิ	วิเสปJ ราช้เคเหเยวิ ภGญฺ�ช้	ต�วิา นฺนฺ�ทินฺวิเนฺ อนฺมตค�ค	ยานฺ	 กเถส	.
แม(ในฺวิ�นฺรG-งฺข้aIนฺ พื่ระเถระฉั�นฺทิ1$พื่ระราช้มณฺเฑ1ยรตามเคยแล(วิแสดงฺอนฺมต�คค	ยสFตร ในฺอGทิยานฺนฺ�นฺทิวิ�นฺ.

ปGนฺทิ	วิเส อค�ค	ก�ข้นฺ�โธปมสGต�ตw กเถส	.
วิ�นฺรG-งฺข้aIนฺแสดงฺอ�คค	ข้�นฺโธปมสFตร.

เอเตเนฺวิ อGปาเยนฺ สต�ตทิ	วิสานฺ	 กเถส	.
ทิ-านฺแสดงฺโดยอGบัายนฺ1Iนฺ�$นฺแล ตลอด ๗ วิ�นฺ.

อฑ�ฒนฺวิมานฺw ปาณฺสหส�สานฺw ธม�มาภ	สมโย อโหส	.
ธรรมาภ	สม�ย ได(ม1แก-ส�ตวิEประมาณฺ ๘,๕๐๐.

ตโต ปฏฺ�ฐาย นฺนฺ�ทินฺวินฺw “สาสนฺส�ส โช้ต	ปาตGภาวิฏฺ�ฐานฺนฺ�ต	 กต�วิา “โช้ต	วินฺนฺ�ต	 นฺามw ลภ	.
ต�Iงฺแต-นฺ�Iนฺมา อGทิยานฺนฺ�นฺทิวิ�นฺ ก>ได(ช้#$อวิ-า “โช้ต	วิ�นฺ” เพื่ราะอธ	บัายวิ-า “เป@นฺสถานฺทิ1$พื่ระศัาสนฺาปรากฏิควิามรG-งฺเร#องฺข้aIนฺ.“

สต�ตเม ปนฺ ทิ	วิเส เถรา อนฺ�เตปGเร [83] รญฺ�โญ อป�ปมาทิสGต�ตw กถย	ต�วิา เจต	ยค	ร	เมวิ อคมwสG.
ส-วินฺในฺวิ�นฺทิ1$ ๗ พื่ระเถระแสดงฺอ�ปปมาทิสFตร โปรดพื่ระราช้าในฺภายในฺพื่ระราช้วิ�งฺแล(วิ ก>เลยไปย�งฺเจต	ยค	ร1บัรรพื่ตทิ1เด1ยวิ.

อถโข้ ราช้า อมจ�เจ ปGจ�ฉั	 “เถโร อม�เห คาฬ�เหนฺ โอวิาเทินฺ โอวิทิ	, คจ�เฉัย�ย นฺGโข้ต	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล พื่ระราช้าตร�สถามพื่วิกอมาตยEวิ-า “พื่ระเถระส�$งฺสอนฺพื่วิกเราด(วิยโอวิาทิหนฺ�กแล(วิ พื่aงฺไปเส1ยหร#อหนฺอ?” 

อมจ�จา “ตGม�เหห	 เทิวิ เถโร อยาจ	โต สยเมวิ อาคโต, ตส�มา ตส�ส อนฺาปGจ�ฉัาวิ คมนฺม�ปJ ภเวิย�ยาต	 อาหwสG.
พื่วิกอมาตยEกราบัทิFลวิ-า 
“ข้(าแต-สมมต	เทิพื่! พื่ระเถระพื่ระองฺคEม	ได(นฺ	มนฺตEมา มาเองฺแทิ(ๆ , เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ แม(การไม-ทิFลลาพื่ระองฺคEเลยไปเส1ย ก>พื่aงฺเป@นฺได(.”
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[พระราชาทิรงรถต	ด้ตามัพระเถระไป]

ตโต ราช้า รถw อภ	รGห	ต�วิา เทิ�วิ จ เทิวิ	โย อาโรเปต�วิา เจต	ยค	รa อคมาส	 มหจ�จราช้านฺGภาเวินฺ.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระราช้าเสด>จข้aIนฺทิรงฺรถและทิรงฺประคองฺพื่ระเทิวิ1ทิ�Iงฺสองฺให(ข้aIนฺแล(วิ 
ได(เสด>จไปย�งฺเจต	ยค	ร1บัรรพื่ต ด(วิยราช้านฺGภาพื่ใหญ-.

คนฺ�ต�วิา เทิวิ	โย เอกมนฺ�ตw อปก�กมาเปต�วิา สยw เถรานฺw สม1ป| อGปสงฺ�กนฺ�โต อต	วิ	ย ก	ลนฺ�ตรFโป หGต�วิา อGปสงฺ�กม	.
ทิ(าวิเธอคร�Iนฺเสด>จไปแล(วิ ให(พื่ระเทิวิ1ทิ�Iงฺสองฺพื่�กอยF- ณฺ ส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺ 
พื่ระองฺคEเองฺเสด>จเข้(าไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย ม1พื่ระวิรกายบัอบัช้Iำเหล#อเก	นฺเสด>จเข้(าไป.

ตโต นฺw เถโร อาห “กส�มา ต�วิw มหาราช้ เอวิw ก	ลมมาโนฺวิ อาคโตต	.
ในฺเวิลานฺ�Iนฺพื่ระเถระทิFลทิ(าวิเธอวิ-า “มหาบัพื่	ตร เพื่ราะเหตGไร พื่ระองฺคEจaงฺทิรงฺลำบัากพื่ระวิรกายเสด>จมาอย-างฺนฺ1I.”

“‘ตGม�เห มม คาฬ�หw โอวิาทิw ทิต�วิา อ	ทิานฺ	 คนฺ�ตGกามา นฺGโข้ต	 ช้านฺนฺต�ถw ภนฺ�เตต	.
พื่ระราช้าตร�สวิ-า 
“ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ข้(าพื่เจ(ามาเพื่#$อทิราบัวิ-า ‘พื่วิกทิ-านฺให(โอวิาทิอย-างฺหนฺ�กแก-ข้(าพื่เจ(าแล(วิ ประสงฺคEจะไปในฺบั�ดนฺ1Iหร#อหนฺอ?’”

“นฺ มยw มหาราช้ คนฺ�ตGกามา, อปJจ วิส�สFปนฺาย	กกาโล นฺามายw มหาราช้, ตต�ร สมเณฺนฺ วิส�สFปนฺาย	กw ฐานฺw ญาตGw วิฏฺ�ฏิต1ต	.
พื่ระเถระทิFลวิ-า “มหาบัพื่	ตร! พื่วิกอาตมภาพื่ ม	ใช้-ต(องฺการจะไป, แต-เวิลานฺ1I ช้#$อวิ-าวิ�สสFปนฺาย	กกาล (กาลเข้(าจำพื่รรษุา), 
มหาบัพื่	ตร! ในฺวิ�สสFปนฺาย	กกาลนฺ�Iนฺ สมณฺะได(ทิ1$จำพื่รรษุา จaงฺจะสมควิร.”

[อร	ฏฐอมัาตยAขอพระบรมัราชาน#ญาตบวช]

ตw ทิ	วิสเมวิ อร	ฏฺ�โฐ นฺาม อมจ�โจ ปญฺ�จปญฺ�ญาสาย เช้ฏฺ�ฐกนฺ	ฏฺ�ฐ ภาตGเกห	 สทิ�ธa รญฺ�โญ สม1เป ฐ	โต อาห 
“อจ�ฉัามหw เทิวิ เถรานฺw สนฺ�ต	เก ปพื่�พื่ช้	ตGนฺ�ต	.
ในฺวิ�นฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ อมาตยEช้#$ออร	ฏิฐะก�บัพื่1$ช้ายและนฺ(องฺช้ายรวิม ๕๕ คนฺ ย#นฺอยF-ในฺทิ1$ใกล(พื่ระราช้า กราบัทิFลวิ-า 
“ข้อเดช้ะ! ข้(าพื่ระองฺคEอยากบัวิช้ในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระเถระ.”

“สาธG ภเณฺ ปพื่�พื่ช้ส�สFต	.
พื่ระราช้าตร�สวิ-า “ด1ละ พื่นฺาย! จงฺบัวิช้เถ	ด.”

ราช้า อนฺGช้านฺ	ต�วิา เถรw สม�ปฏิ	จ�ฉัาเปส	.
พื่ระราช้าคร�IนฺทิรงฺอนฺGญาตแล(วิ ได(มอบัถวิายให(พื่ระเถระ.

เถโร ตทิเหวิ ปพื่�พื่าเช้ส	.
พื่ระเถระ ก>ให(เข้าบัวิช้ในฺวิ�นฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.

สพื่�เพื่ ข้Gรค�เคเยวิ อรหต�ตw ปาปGณฺaสG.
ทิ�Iงฺหมดได(บัรรลGพื่ระอรห�ต ในฺเวิลาปลงฺผู้มเสร>จเหม#อนฺก�นฺ.
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ราช้าปJ โข้ ตw ข้ณฺwเยวิ กณฺ�ฏิเกห	 เจต	ยงฺ�คณฺw ปร	ก�ข้	ปJต�วิา อฏฺ�ฐสฏฺ�ฐ	ยา เลเณฺสG กม�มw ปฏฺ�ฐเปต�วิา นฺครเมวิ อคมาส	.
ฝัzายพื่ระราช้าแล ทิรงฺเอาหนฺามสะ๑ล(อมลานฺพื่ระเจด1ยEในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ 
แล(วิทิรงฺเร	$มต�Iงฺการงฺานฺไวิ(ทิ1$ถIำ ๖๘ ถIำ ได(เสด>จกล�บัสF-พื่ระนฺครตามเด	ม.

เตปJ เถรา ทิสภาต	กสมากGลw ราช้กGลw ปสาเทิต�วิา มหาช้นฺw โอวิทิมานฺา เจต	ยค	ร	ม�ห	 วิส�สw วิสaสG.
พื่ระเถระแม(เหล-านฺ�Iนฺ ย�งฺราช้ตระกFลประกอบัด(วิยเจ(าพื่1$และเจ(านฺ(องฺ ๑๐ องฺคE ให(เล#$อมใสแล(วิ 
อยF-จำพื่รรษุาทิ1$เจต	ยค	ร1บัรรพื่ตส�$งฺสอนฺมหาช้นฺ.

ตทิาปJ เจต	ยค	ร	ม�ห	 ปฐมวิส�สw อGปคตา ทิ�วิาสฏฺ�ฐ1 [84] อรหนฺ�โต อเหสGw.
แม(ในฺเวิลานฺ�Iนฺได(ม1พื่ระอรห�นฺตE ๖๒ รFป เข้(าจำพื่รรษุาแรกในฺเจต	ยค	ร1บัรรพื่ต.

[พระเถระแนะให7หาส	 งทิ� ควรกราบไหว7บDชา]

อถายส�มา มหามห	นฺ�โทิ วิGฏฺ�ฐวิส�โส ปวิาเรต�วิา กต�ต	กปGณฺ�ณฺมายw อGโปสถทิ	วิเส ราช้านฺw เอตทิโวิจ 
“มหาราช้ อม�เหห	 จ	รw ทิ	ฏฺ�โฐ สม�มาสม�พื่Gทิ�โธ, อนฺาถวิาสw วิส	ม�หา, อ	จ�ฉัาม ช้ม�พื่Gทิ1ป| คนฺ�ตGนฺ�ต	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระมหามห	นฺทิE อยF-จำพื่รรษุาปวิารณฺาแล(วิ ได(ทิFลคำนฺ1Iก�บัพื่ระราช้า ในฺวิ�นฺอGโบัสถ เด#อนฺก�ตต	กาเพื่>ญวิ-า 
“มหาบัพื่	ตร! พื่วิกอาตมภาพื่ได(เฝัrาพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(ามานฺานฺแล(วิ, อยF-อย-างฺไม-ม1ทิ1$พื่a$งฺ, อยากจะไปย�งฺช้มพื่Fทิวิ1ป.”

ราช้า อาห 
“ภนฺ�เต ตGม�เห จตFห	 ปจ�จเยห	 อGปฏฺ�ฐหาม	, อยญฺ�จ มหาช้โนฺ ตGม�เห นฺ	ส�สาย ต1สG สรเณฺสG ปต	ฏฺ�ฐ	โต, กส�มา ตGม�เห อGก�กณฺ�ฐถาต	.
พื่ระราช้าตร�สวิ-า “ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ข้(าพื่เจ(าบัำรGงฺพื่วิกทิ-านฺด(วิยปbจจ�ย ๔, 
และมหาช้นฺนฺ1I อาศั�ยพื่ระคGณฺทิ-านฺ ต�IงฺอยF-ในฺสรณฺะทิ�Iงฺหลาย, เพื่ราะเหตGไรพื่วิกทิ-านฺจaงฺเบั#$อหนฺ-าย.”

“จ	รw ทิ	ฏฺ�โฐ โนฺ มหาราช้ สม�มาสม�พื่Gทิ�โธ, อภ	วิาทินฺปจ�จGฏฺ�ฐานฺญฺ�ช้ล	กม�มสาม1กม�มกรณฺฏฺ�ฐานฺw นฺต�ถ	, เตนฺม�หา อGก�กณฺ�ฐ	ตาต	.
พื่ระเถระ. มหาบัพื่	ตร! พื่วิกอาตมภาพื่ได(เฝัrาพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(ามาเป@นฺเวิลานฺานฺแล(วิ, 

สถานฺทิ1$ควิรทิำการอภ	วิาทิ การลGกร�บั อ�ญช้ล1กรรม และสาม1จ	กรรม ไม-ม1, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่วิกอาตมาภาพื่จaงฺเบั#$อหนฺ-าย.

“นฺนฺG ภนฺ�เต ตGม�เห อโวิจGต�ถ ‘ปร	นฺ	พื่�พื่Gโต สม�มาสม�พื่Gทิ�โธต	.
พื่ระราช้า. ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! พื่ระคGณฺเจ(า ได(พื่Fดแล(วิม	ใช้-หร#อวิ-า “พื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าปร	นฺ	พื่พื่านฺแล(วิ.”

“ก	ญฺ�จาปJ มหาราช้ ปร	นฺ	พื่�พื่Gโต, อถข้�วิส�ส สร1รธาตGโย ต	ฏฺ�ฐนฺ�ต1ต	.
พื่ระเถระ. มหาบัพื่	ตร! ปร	นฺ	พื่พื่านฺแล(วิ แม(ก>จร	งฺ, ถaงฺอย-างฺนฺ�Iนฺ พื่ระสร1รธาตGข้องฺพื่ระองฺคEย�งฺอยF-.

๑ สะ ใส-หร#อสGมเพื่#$อก�นฺไวิ( เช้-นฺ เอาหนฺามสะ.



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระเถระแนฺะให(หาส	$งฺทิ1$ควิรกราบัไหวิ(บัFช้า] • หนฺ(า ๑๓๓

“อญฺ�ญาตw ภนฺ�เต, ถFปปต	ฏฺ�ฐานฺw ตGม�เห อากงฺ�ข้ถาต	. 
“กโรม	 ภนฺ�เต ถFป|, ภFม	ภาคwทิานฺ	 วิ	จ	นฺาถ, อปJจ ภนฺ�เต ธาตGโย กGโต ลจ�ฉัามาต	.
พื่ระราช้า. ข้(าพื่เจ(ารF( ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ!, พื่ระคGณฺทิ-านฺจำนฺงฺหวิ�งฺการสร(างฺพื่ระสถFป.

ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ข้(าพื่เจ(าจะสร(างฺพื่ระสถFป, นฺ	มนฺตEพื่ระคGณฺทิ-านฺเล#อกพื่#Iนฺทิ1$ ในฺบั�ดนฺ1Iเถ	ด, 
อนฺa$งฺ ข้(าพื่เจ(า จ�กได(พื่ระธาตGแต-ทิ1$ไหนฺ ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ!” 

“สGมเนฺนฺ สทิ�ธa มนฺ�เตห	 มหาราช้าต	.
พื่ระเถระ. มหาบัพื่	ตร! ทิรงฺปรaกษุาก�บัสGมนฺสามเณฺรดFเถ	ด.”

[ส#มันสามัเณฺรร�บจ�ด้หาพระธาต#]

“สาธG ภนฺ�เตต	 ราช้า สGมนฺw อGปสงฺ�กม	ต�วิา ปGจ�ฉั	 “กGโตทิานฺ	 ภนฺ�เต ธาตGโย ลจ�ฉัามาต	.
พื่ระราช้าทิรงฺร�บัวิ-า “ด1ละ ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! แล(วิเข้(าไปหาสGมนฺสามเณฺร ตร�สถามวิ-า 
“ทิ-านฺข้อร�บั! เด1�ยวินฺ1I พื่วิกเราจ�กได(พื่ระธาตGจากไหนฺ?” 

สGมโนฺ อาห “อป�โปส�สGก�โก ต�วิw มหาราช้, วิ1ถ	โย โสธาเปต�วิา ธช้ปฏิากปGณฺ�ณฺฆ์ฏิาทิ1ห	 อลงฺ�การาเปต�วิา 
สปร	ช้โนฺ อGโปสถงฺ�คานฺ	 สมาทิ	ย	ต�วิา  สพื่�พื่ตาลาวิจเร อGปฏฺ�ฐเปต�วิา  มงฺ�คลหต�ถa สพื่�พื่าลงฺ�การปฏิ	มณฺ�ฑ	ตw การาเปต�วิา 
อGปร	 จส�ส เสตจ�ฉัต�ตw อGส�สาเปต�วิา  สายณฺ�หสมเย มหานฺาควินฺGย�ยานฺาภ	มGโข้ ยาห	 อทิ�ธา ตส�มa ฐาเนฺ ธาตGโย ลจ�ฉัส1ต	.
สGมนฺสามเณฺรทิFลวิ-า “ทิรงฺข้วินฺข้วิายนฺ(อยเถ	ด มหาบัพื่	ตร! ข้อพื่ระองฺคEได(ทิรงฺให(ช้ำระถนฺนฺหนฺทิางฺ 
ให(ประด�บัตกแต-งฺด(วิยเคร#$องฺประด�บัม1ธงฺช้�ยธงฺประฏิาก และหม(อนฺIำเต>มเป@นฺต(นฺ แล(วิพื่ร(อมด(วิยช้นฺบัร	วิารสมาทิานฺองฺคEอGโบัสถ 
ให(พื่วิกพื่นฺ�กงฺานฺตาลาวิจรดนฺตร1๑ทิ�Iงฺปวิงฺประช้Gมก�นฺ ร�บัส�$งฺให(ตกแต-งฺช้(างฺมงฺคลประด�บัประดาด(วิยเคร#$องฺอล�งฺการทิGกอย-างฺ 
และให(ยกเศัวิตฉั�ตรข้aIนฺเบั#Iองฺบันฺช้(างฺมงฺคลนฺ�Iนฺเสร>จแล(วิ  เวิลาเย>นฺ ข้อให(เสด>จบั-ายพื่ระพื่�กตรEมG-งฺตรงฺไปย�งฺอGทิยานฺมหานฺาควิ�นฺ, 
พื่ระองฺคEจ�กทิรงฺได(พื่ระธาตGในฺทิ1$นฺ�Iนฺแนฺ-นฺอนฺ.”

ราช้า “สาธFต	 สม�ปฏิ	จ�ฉั	.
พื่ระราช้าทิรงฺร�บัวิ-า “สาธG.”

เถรา เจต	ยค	ร	เมวิ อคมwสG.
พื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย ก>ได(ไปย�งฺเจต	ยค	ร1บัรรพื่ตนฺ�$นฺแล.

[พระเถระส� งการให7ส#มันสามัเณฺรไปเช	ญพระธาต#]

ตต�รายส�มา [85] มห	นฺ�ทิต�เถโร สGมนฺw สามเณฺรมาห 
“คจ�ฉั ต�วิw สามเณฺร, ช้ม�พื่Gทิ1เป ตวิ อย�ยกw อโสกw ธม�มราช้านฺw อGปสงฺ�กม	ต�วิา มม วิจเนฺนฺ เอวิw วิเทิห	 
‘สหาโย เต มหาราช้ เทิวิานฺw ปJยต	ส�โส พื่Gทิ�ธสาสเนฺ ปสนฺ�โนฺ ถFป| ปต	ฏฺ�ฐาเปตGกาโม, ตGม�หากw ก	ร หต�เถ ธาตG อต�ถ	, ตw เม เทิถาต	 
ตw คเหต�วิา สก�กw เทิวิราช้านฺw อGปสงฺ�กม	ต�วิา เอวิw วิเทิห	 ‘ตGม�หากw ก	ร มหาราช้ หต�เถ เทิ�วิ ธาตGโย อต�ถ	, 
ทิก�ข้	ณฺทิาฒญฺ�จ ทิก�ข้	ณฺก�ข้กญฺ�จ, ตโต ตGม�เห ทิก�ข้	ณฺทิาฒw ปFเช้ถ, ทิก�ข้	ณฺก�ข้กw ปนฺ มย�หw เทิถาต	 
เอวิญฺ�จ นฺw วิเทิห	 ‘กส�มา ต�วิw มหาราช้ อม�เห ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ป| ปห	ณฺ	ต�วิา ปมช้�ช้ส1ต	.

๑ พื่นฺ�กงฺานฺประโคมดนฺตร1 หร#อละครรำเทิ(า.



หนฺ(า ๑๓๔ •   เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระเถระส�$งฺการให(สGมนฺสามเณฺรไปเช้	ญพื่ระธาตG]

ณฺ เจต	ยค	ร1บัรรพื่ตนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระมห	นฺทิเถระ กล-าวิกะสGมนฺสามเณฺรวิ-า 
“ไปเถ	ด สามเณฺร! เธอจงฺเข้(าเฝัrาพื่ระเจ(าอโศักธรรมราช้ ผู้F(เป@นฺพื่ระเจ(าตาข้องฺเธอ ในฺช้มพื่Fทิวิ1ป ทิFลตามคำข้องฺเราอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“มหาบัพื่	ตร! พื่ระเจ(าเทิวิานฺ�มปJยต	สสะ พื่ระสหายข้องฺพื่ระองฺคEทิรงฺเล#$อมใสในฺพื่ระศัาสนฺาปรารถนฺาจะให(สร(างฺพื่ระสถFป, 
ได(ย	นฺวิ-า พื่ระองฺคEม1พื่ระธาตGอยF-ในฺพื่ระห�ตถE (ในฺครอบัครองฺ), ข้อพื่ระองฺคEได(ทิรงฺให(พื่ระธาตGนฺ�Iนฺแก-อาตมภาพื่เถ	ด” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
ร�บัเอาพื่ระธาตGนฺ�Iนฺ จงฺเข้(าไปเฝัrาทิ(าวิส�กกเทิวิราช้ทิFลอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ข้(าแต-มหาราช้! 
ได(ย	นฺวิ-า พื่ระองฺคEม1พื่ระธาตGอยF-ในฺพื่ระห�ตถE๑ ๒ องฺคE ค#อ พื่ระทิ�นฺตธาตGเบั#Iองฺข้วิา และพื่ระธาตGรากข้วิ�ญเบั#Iองฺข้วิา, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ข้อพื่ระองฺคEโปรดบัFช้าพื่ระทิ�นฺตธาตGเบั#Iองฺข้วิา, แต-พื่ระราช้ทิานฺพื่ระธาตGรากข้วิ�ญเบั#Iองฺข้วิาแก-อาตมภาพื่” 
และจงฺทิFลทิ(าวิส�กกะนฺ�Iนฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ข้(าแต-มหาราช้! เพื่ราะเหตGไร พื่ระองฺคEทิรงฺส-งฺพื่วิกอาตมภาพื่ไปย�งฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ปแล(วิ ทิรงฺปล-อยปละละเลยเส1ย” ด�งฺนฺ1I.

[ส#มันสามัเณฺรไปเช	ญพระธาต#มัาเกาะลี�งกาตามัเถรบ�ญชา]

“สาธG ภนฺ�เตต	 โข้ สGมโนฺ เถรส�ส วิจนฺw สมปฏิ	จ�ฉั	ต�วิา ตาวิเทิวิ ปต�ตจ1วิรมาทิาย เวิหาสw อพื่�ภGค�คนฺ�ต�วิา ปาฏิล	ปGต�ตทิ�วิาเร โอรGย�ห 
รญฺ�โญ สนฺ�ต	กw คนฺ�ต�วิา เอตมต�ถw อาโรเจส	.
สGมนฺสามเณฺรร�บัคำข้องฺพื่ระเถระวิ-า “ด1ละ ข้อร�บั!” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ ถ#อเอาบัาตรและจ1วิรเหาะข้aIนฺสF-เวิหาส ในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ 
ลงฺทิ1$ประตFนฺครปาตล1บัGตร ไปสF-ราช้สำนฺ�ก ทิFลเร#$องฺนฺ�Iนฺให(ทิรงฺทิราบั.

มหาราช้า ตGฏฺ�โฐ สามเณฺรส�ส หต�ถโต ปต�ตw คเหต�วิา คนฺ�เธห	 อGพื่�พื่ฏฺ�เฏิต�วิา วิรมGต�ตสทิ	สานฺw ธาตFนฺw ปFเรต�วิา อทิาส	.
พื่ระมหาราช้า ทิรงฺย	นฺด1ร�บับัาตรจากม#อสามเณฺร อบัด(วิยข้องฺหอม แล(วิได(บัรรจGพื่ระธาตGเช้-นฺก�บัแก(วิมGกดาอ�นฺประเสร	ฐถวิาย.

โส ตw คเหต�วิา สก�กw เทิวิราช้านฺw อGปสงฺ�กม	.
สามเณฺรนฺ�Iนฺร�บัเอาพื่ระธาตGนฺ�Iนฺแล(วิ เข้(าไปเฝัrาทิ(าวิส�กกเทิวิราช้.

สก�โก เทิวิราช้า สามเณฺรw ทิ	ส�วิา “กa ภนฺ�เต สGมนฺ อาห	ณฺ�ฑส1ต	 อาห.
ทิ(าวิส�กกเทิวิราช้เห>นฺสามเณฺรแล(วิตร�สวิ-า “พื่-อสGมนฺะผู้F(เจร	ญ! เธอเทิ1$ยวิมา เพื่ราะเหตGไร?”

“ต�วิw มหาราช้ อม�เห ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ป| เปเสต�วิา กส�มา ปมช้�ช้ส1ต	.
สามเณฺร. ข้(าแต-มหาราช้! พื่ระองฺคEทิรงฺส-งฺพื่วิกอาตมภาพื่ไปย�งฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ปแล(วิ 

ทิรงฺปล-อยปละละเลยเส1ย เพื่ราะเหตGไร?

“นฺป�ปมช้�ช้าม	 ภนฺ�เต, วิเทิห	 กa กโรม1ต	.
ทิ(าวิส�กกะ. ไม-ได(ละเลย ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! พื่Fดไปเถ	ด, จะให(ข้(าพื่เจ(าทิำอะไร?

“ตGม�หากw ก	ร หต�เถ เทิ�วิ ธาตGโย อต�ถ	, ทิก�ข้	ณฺทิาฒญฺ�จ ทิก�ข้	ณฺก�ข้กญฺ�จ, 
ตโต ตGม�เห ทิก�ข้	ณฺทิาฒw ปFเช้ถ, ทิก�ข้	ณฺก�ข้กม�ปนฺ มย�หw เทิถาต	.
สามเณฺร. ได(ย	นฺวิ-า พื่ระองฺคEม1พื่ระธาตGอยF-ในฺพื่ระห�ตถE ๒ องฺคE ค#อ พื่ระทิ�นฺตธาตGเบั#Iองฺข้วิา และพื่ระธาตGรากข้วิ�ญเบั#Iองฺ

ข้วิา, ฉัะนฺ�Iนฺ ข้อให(มหาบัพื่	ตรทิรงฺบัFช้าพื่ระทิ�นฺตธาตGเบั#Iองฺข้วิา, แต-ทิรงฺให(พื่ระธาตGรากข้วิ�ญเบั#Iองฺข้วิาแก-
อาตมภาพื่.

๑ ในฺครอบัครองฺ



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [สGมนฺสามเณฺรไปเช้	ญพื่ระธาตGมาเกาะล�งฺกาตามเถรบั�ญช้า] • หนฺ(า ๑๓๕



หนฺ(า ๑๓๖ •   เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [สGมนฺสามเณฺรไปเช้	ญพื่ระธาตGมาเกาะล�งฺกาตามเถรบั�ญช้า]

“สาธG ภนฺ�เตต	 โข้ สก�โก เทิวิานฺม	นฺ�โทิ โยช้นฺป�ปมาณฺw มณฺ	ถFป| อGค�ฆ์าเฏิต�วิา ทิก�ข้	ณฺก�ข้กw ธาตGw นฺ1หร	ต�วิา [86] สGมนฺส�ส อทิาส	.
ทิ(าวิส�กกะจอมเหล-าเทิพื่ตร�สวิ-า “ด1ละ ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ!” แล(วิทิรงฺเปJดพื่ระสถFปแก(วิมณฺ1ประมาณฺ ๑ โยช้นฺE 
ได(นฺำพื่ระธาตGรากข้วิ�ญเบั#Iองฺข้วิาออกมาแล(วิ ถวิายแก-สGมนฺสามเณฺร.

โส ตw คเหต�วิา เจต	ยค	ร	ม�ห	เยวิ ปต	ฏฺ�ฐาส	.
สGมนฺสามเณฺรนฺ�Iนฺ ร�บัเอาพื่ระธาตGนฺ�Iนฺแล(วิประด	ษุฐานฺไวิ( ในฺเจต	ยบัรรพื่ตนฺ�$นฺแล.

[พระเถระแลีะราชาตลีอด้ถIงชาวเกาะต7อนร�บพระธาต#]

อถโข้ มห	นฺ�ทิป�ปมGข้า สพื่�เพื่ปJ เต มหานฺาคา อโสกธม�มราเช้นฺ ทิ	นฺ�นฺธาตGโย เจต	ยค	ร	ม�ห	เยวิ ปต	ฏฺ�ฐเปต�วิา 
ทิก�ข้	ณฺก�ข้กw อาทิาย วิฑ�ฒมานฺกจ�ฉัายาย มหานฺาควินฺGย�ยานฺw อคมwสG.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล พื่ระมหานฺาคเหล-านฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด ม1พื่ระมห	นฺทิEเป@นฺประมGข้ ประด	ษุฐานฺพื่ระธาตGทิ1$พื่ระเจ(าอโศักธรรมราช้ 
ทิรงฺให(มาไวิ(ทิ1$เจต	ยบัรรพื่ตนฺ�$นฺแล แล(วิเช้	ญพื่ระธาตGรากข้วิ�ญเบั#Iองฺข้วิา ไปย�งฺมหานฺาควิ�นฺอGทิยานฺในฺเวิลาบั-าย.

ราช้าปJ โข้ สGมเนฺนฺ วิGต�ตป�ปการw ปFช้าสก�การw กต�วิา หต�ถ	ก�ข้นฺ�ธวิรคโต สยw มงฺ�คลหต�ถ	มต�ถเก เสตจ�ฉัต�ตw ธารยมาโนฺ 
มหานฺาควินฺGย�ยานฺw สม�ปาปGณฺ	.
ฝัzายพื่ระราช้าแล ทิรงฺทิำการบัFช้าส�กการะม1ประการด�งฺทิ1$สGมนฺสามเณฺรกล-าวิแล(วิ ประทิ�บับันฺคอช้(างฺต�วิประเสร	ฐ 
ทิรงฺก�Iนฺเศัวิตฉั�ตรด(วิยพื่ระองฺคEเองฺ บันฺเศั1ยรข้องฺช้(างฺมงฺคล เสด>จไปถaงฺมหานฺาควิ�นฺอGทิยานฺพื่อด1.

อถส�ส เอตทิโหส	 “สเจ อยw สม�มาสม�พื่Gทิ�ธส�ส ธาตG, ฉัต�ตw อปนฺมตG, มงฺ�คลหต�ถ1 ช้นฺ�นฺGเกห	 ภFม	ยw ปต	ฏฺ�ฐหตG, 
ธาตGจงฺ�โกฏิกw มย�หw มต�ถเก ปต	ฏฺ�ฐาตFต	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ ทิ(าวิเธอได(ทิรงฺม1พื่ระรำพื่aงฺด�งฺนฺ1Iวิ-า “ถ(าวิ-า นฺ1Iเป@นฺพื่ระธาตGข้องฺพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าไซ่ร(, เศัวิตฉั�ตรจงฺเบันฺออกไป, 
ช้(างฺมงฺคลจงฺคGกเข้-าลงฺบันฺพื่#Iนฺ, ข้อให(ผู้อบับัรรจGพื่ระธาตGจงฺมาประด	ษุฐานฺอยF-บันฺกระหม-อมข้องฺเรา.”

สห รญฺ�โญ จ	ต�ตGป�ปาเทินฺ ฉัต�ตw อปนฺม	, หต�ถ1 ช้นฺ�นฺGเกห	 ภFม	ยw ปต	ฏฺ�ฐห	, ธาตGจงฺ�โกฏิกw รญฺ�โญ มต�ถเก ปต	ฏฺ�ฐห	.
พื่ร(อมด(วิยจ	ตตGปบัาทิข้องฺพื่ระราช้า ฉั�ตรได(เบันฺออกไป, ช้(างฺคGกเข้-าลงฺบันฺพื่#Iนฺ, 
ผู้อบับัรรจGพื่ระธาตGได(มาประด	ษุฐานฺอยF-บันฺกระหม-อมข้องฺพื่ระราช้า.

ราช้า อมเตเนฺวิ อภ	ส	ต�ตคต�โต วิ	ย ปรเมนฺ ปnต	ปามGช้�เช้นฺ สมนฺ�นฺาคโต ปGจ�ฉั	 “ธาตGw ภนฺ�เต กa กโรมาต	.
พื่ระราช้า ทิรงฺประกอบัด(วิยพื่ระปnต	ปราโมทิEอย-างฺย	$งฺ ดGจม1พื่ระองฺคEอ�นฺนฺIำอมฤตนฺ�$นฺแลโสรจสรงฺแล(วิ จaงฺตร�สถามวิ-า 
“ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ข้(าพื่เจ(าจะปฏิ	บั�ต	พื่ระธาตGอย-างฺไร.”

“หต�ถ	กGม�ภม�ห	เยวิ ตาวิ มหาราช้ ฐเปห1ต	.
พื่ระเถระทิFลวิ-า “ข้อพื่ระองฺคEได(ทิรงฺวิางฺไวิ( บันฺกระพื่องฺช้(างฺนฺ�$นฺแหละก-อนฺ มหาบัพื่	ตร!”

ราช้า ธาตGจงฺ�โกฏิกw คเหต�วิา หต�ถ	กGม�เภ ฐเปส	.
พื่ระราช้า ได(ทิรงฺยกผู้อบับัรรจGพื่ระธาตGลงฺวิางฺไวิ(บันฺกระพื่องฺช้(างฺ.

ปมGทิ	โต นฺาโค โกญฺ�จนฺาทิw นฺทิ	.
ช้(างฺม1ควิามด1ใจ ได(บั�นฺล#อเส1ยงฺดGจเส1ยงฺนฺกกระเร1ยนฺ.



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระเถระและราช้าตลอดถaงฺช้าวิเกาะต(อนฺร�บัพื่ระธาตG] • หนฺ(า ๑๓๗

มหาเมโฆ์ อGฏฺ�ฐห	ต�วิา โปก�ข้รวิส�สw วิส�ส	.
มหาเมฆ์ ต�Iงฺเค(าข้aIนฺแล(วิ ได(ย�งฺฝันฺโบักข้รพื่รรษุให(ตกลงฺมา.

อGทิกปร	ยนฺ�ตw กต�วิา มหาภFม	จาโล อโหส	 “ปจ�จนฺ�เตปJ นฺาม สม�มาสม�พื่Gทิ�ธส�ส ธาตG ปต	ฏฺ�ฐห	ส�สต1ต	.
ได(ม1แผู้-นฺด	นฺใหญ-ไหวิจนฺถaงฺทิ1$สGดนฺIำ ม1อ�นฺให(รF(วิ-า 
“พื่ระธาตGข้องฺพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า จ�กประด	ษุฐานฺอยF- ช้#$อแม(ในฺปbจจ�ตช้นฺบัทิ” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺเหตG.

เทิวิมนฺGส�สา ปโมทิaสG.
พื่วิกเทิวิดาและมนฺGษุยEได(ร-าเร	งฺบั�นฺเทิ	งฺใจทิ�$วิก�นฺ.

เอวิw อ	ทิ�ธานฺGภาวิส	ร	ยา เทิวิมนฺGส�สานฺw ปnตa ช้นฺยนฺ�โต 
ปGณฺ�ณฺมายw มหาวิ1โร จาตGม�มาส	นฺ	ยา อ	ธ
อาคนฺ�ต�วิา เทิวิโลกม�หา หต�ถ	กGม�เภ ปต	ฏฺ�ฐ	โตต	.

พื่ระมหาวิ1ระ (ผู้F(ม1ควิามเพื่1ยรใหญ-) เสด>จมาในฺเกาะล�งฺกานฺ1I จากเทิวิโลก 
ได(ประด	ษุฐานฺอยF-บันฺกระพื่องฺช้(างฺ ในฺด	ถ1เพื่>ญ เป@นฺทิ1$เต>มครบั ๔ เด#อนฺ 
(กลางฺเด#อนฺ ๑๒)

ก-อให(เก	ดปnต	แก-ทิวิยเทิพื่และหมF-มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลาย ด(วิยส	ร	ค#ออานฺGภาพื่แห-งฺฤทิธ	q ด(วิยประการฉัะนฺ1Iแล.

[ช7างนำพระธาต#ไปย�งทิ� จะสร7างพระเจด้�ยA]

อถ โส หต�ถ	นฺาโค อเนฺกตาลาวิจรปร	วิาร	โต อต	วิ	ย อGฬาเรนฺ ปFช้าสก�กาเรนฺ สก�กร	ยมาโนฺ 
ปจ�ฉั	มทิ	สาภ	มGโข้ หGต�วิา อปสก�กนฺ�โต [87] ยาวิ นฺครส�ส ปGรต�ถ	มทิ�วิารw ตาวิ คนฺ�ต�วิา ปGรต�ถ	มทิ�วิาเรนฺ นฺครw ปวิ	ส	ต�วิา 
สกลนฺาคเรห	 อGฬาราย ปFช้าย กร	ยมานฺาย ทิก�ข้	ณฺทิ�วิาเรนฺ นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา, ถFปารามส�ส ปจ�ฉั	มทิ	สาภาเค มเหช้วิต�ถG นฺาม ก	ร อต�ถ	, 
ตต�ถ คนฺ�ต�วิา ปGนฺ ถFปารามาภ	มGโข้เยวิ ปฏิ	นฺ	วิต�ต	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่ญาช้(างฺนฺ�Iนฺ อ�นฺพื่วิกตาลาวิจรดนฺตร1ม	ใช้-นฺ(อยแวิดล(อมแล(วิ ม1ทิวิยนฺครส�กการะอยF- ด(วิยการบัFช้าส�กการะอย-างฺโอฬารย	$งฺ 
เด	นฺมG-งฺหนฺ(าไปทิางฺทิ	ศัปbจฉั	ม ไม-ถอยหล�งฺ จนฺกระทิ�$งฺถaงฺประตFนฺครด(านฺทิ	ศับัFรพื่าแล(วิเข้(าสF-นฺครทิางฺประตFด(านฺทิ	ศับัFรพื่า 
ม1ทิวิยนฺครทิ�$วิทิ�Iงฺเม#องฺทิำการบัFช้าอย-างฺโอฬาร ออก (จากเม#องฺ) ทิางฺประตFด(านฺทิ	ศัทิ�กษุ	ณฺ เด	นฺไปทิ1$เทิวิาล�ย๑ข้องฺเมหช้ย�กษุE 
นฺ�ยวิ-าม1อยF-ในฺด(านฺทิ	ศัปbจฉั	มแห-งฺถFปาราม แล(วิย(อนฺกล�บัมG-งฺหนฺ(าตรงฺไปย�งฺถFปารามนฺ�$นฺแลอ1ก.

เตนฺ จ สมเยนฺ ถFปาราเม ปGร	มกานฺw ต	ณฺ�ณฺw สม�มาสม�พื่Gทิ�ธานฺw ปร	โภคเจต	ยฏฺ�ฐานฺw โหต	.
ก>สม�ยนฺ�Iนฺ ถFปารามเป@นฺทิ1$ต�Iงฺบัร	โภคเจด1ยE ข้องฺพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าองฺคEก-อนฺๆ ๓ พื่ระองฺคE.

[ประว�ต	เกาะลี�งกาเก� ยวก�บพระพ#ทิธเจ7า]

อต1เต ก	ร อยw ทิ1โป โอช้ทิ1โป นฺาม อโหส	.
ด�งฺได(สด�บัมา ในฺอด1ตกาล ทิวิ1ปนฺ1I (เกาะล�งฺกา) ได(ม1ช้#$อวิ-า โอช้ทิวิ1ป.

๑ เทิวิสถานฺ



หนฺ(า ๑๓๘ •   เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [ประวิ�ต	เกาะล�งฺกาเก1$ยวิก�บัพื่ระพื่Gทิธเจ(า]

ราช้า อภโย นฺาม.
พื่ระราช้าม1พื่ระนฺามวิ-าอภ�ย.

นฺครw อภยปGรนฺ�นฺาม.
เม#องฺหลวิงฺช้#$อวิ-า อภ�ยปGระ.

เจต	ยปพื่�พื่โต เทิวิกFฏิปพื่�พื่โต นฺาม.
เจต	ยบัรรพื่ตม1ช้#$อวิ-า เทิวิกFฏิบัรรพื่ต.

ถFปาราโม ปฏิ	ยาราโม นฺาม.
ถFปารามม1นฺามวิ-า ปฏิ	ยาราม.

เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ กกGสนฺ�โธ ภควิา โลเก อGป�ปนฺ�โนฺ โหต	.
ก>สม�ยนฺ�Iนฺแล พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระนฺามวิ-า กกGส�นฺธะ ทิรงฺอGบั�ต	แล(วิในฺโลก.

ตส�ส สาวิโก มหาเทิโวิ นฺาม ภ	ก�ข้Gสหส�เสนฺ สทิ�ธa เทิวิกFเฏิ ปต	ฏฺ�ฐาส	 มห	นฺ�ทิต�เถโร วิ	ย เจต	ยปพื่�พื่เต.
สาวิกข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-ามหาเทิวิะ 
ได(ย#นฺอยF-บันฺเทิวิกFฏิบัรรพื่ตก�บัภ	กษุGพื่�นฺรFป เหม#อนฺพื่ระมห	นฺทิเถระย#นฺอยF-บันฺเจต	ยบัรรพื่ตฉัะนฺ�Iนฺ.

เตนฺ สมเยนฺ โอช้ทิ1เป สต�ตา ปช้�ช้รเกนฺ อนฺยพื่�ยสนฺw อาปช้�ช้นฺ�ต	.
สม�ยนฺ�Iนฺ พื่วิกส�ตวิEบันฺเกาะโอช้ทิวิ1ปถaงฺควิามวิ	บั�ต	ฉั	บัหายเพื่ราะโรคช้#$อปbช้ช้รก (โรคไข้(เซ่#$องฺซ่aม).

อทิ�ทิสา โข้ กกGสนฺ�โธ ภควิา พื่Gทิ�ธจก�ข้Gนฺา โลกw โวิโลเกนฺ�โต เต สต�เต อนฺยพื่�ยสนฺมาปช้�ช้นฺ�เต.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระนฺามวิ-า กกGส�นฺธะ ทิรงฺตรวิจดFส�ตวิโลกด(วิยพื่Gทิธจ�กษุG 
ได(ทิรงฺเห>นฺแล(วิ ซ่a$งฺส�ตวิEเหล-านฺ�Iนฺผู้F(ถaงฺควิามวิ	บั�ต	ฉั	บัหาย.

ทิ	ส�วิา จต�ตาฬีnสาย ภ	ก�ข้Gสหส�เสนฺ ปร	วิGโต อคมาส	.
คร�Iนฺทิรงฺเห>นฺแล(วิ ม1ภ	กษุG ๔๐,๐๐๐ แวิดล(อมได(เสด>จไป (ทิ1$เกาะนฺ�Iนฺ).

ตส�สานฺGภาเวินฺ ตาวิเทิวิ ปช้�ช้รโก วิFปสนฺ�โต.
ด(วิยอานฺGภาพื่ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ โรคปbช้ช้รกได(สงฺบัลงฺในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.

โรเค วิFปสนฺ�เต ภควิา ธม�มw เทิเสส	.
เม#$อโรคสงฺบัลงฺแล(วิ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺธรรมโปรด.

จตGราส1ต	ยา ปาณฺสหส�สานฺw ธม�มาภ	สมโย อโหส	.
ธรรมาภ	สม�ย ได(ม1แก-ส�ตวิE ๘๔,๐๐๐.

ภควิา ธม�มกรกw ทิต�วิา ปก�กาม	.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคได(ประทิานฺธมกรกไวิ(แล(วิเสด>จหล1กไป.
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ตw อนฺ�โต ปก�ข้	ปJต�วิา ปฏิ	ยาราเม เจต	ยw อกwสG.
ช้าวิเม#องฺสร(างฺพื่ระเจด1ยEทิ1$ปฏิ	ยาราม บัรรจGธมกรกนฺ�Iนฺไวิ(ข้(างฺในฺ.

มหาเทิโวิ ทิ1ป| อนฺGสาสนฺ�โต วิ	หาส	.
พื่ระมหาเทิวิะได(อยF-ส�$งฺสอนฺช้าวิเกาะ.

โกนฺาคมนฺส�ส ปนฺ ภควิโต กาเล อยw ทิ1โป วิรทิ1โป นฺาม อโหส	.
ส-วินฺในฺกาลข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระนฺามวิ-า โกนฺาคมนฺE ทิวิ1ปนฺ1Iม1ช้#$อวิ-า วิรทิวิ1ป.

ราช้า สม	ทิ�ธ	 นฺาม.
พื่ระราช้าทิ1พื่ระนฺามวิ-า สม	ทิธ	.

นฺครw วิฑ�ฒมานฺw นฺาม.
เม#องฺหลวิงฺช้#$อวิ-า วิ�ฑฒมานฺ.

ปพื่�พื่โต สGวิณฺ�ณฺ[88]กFโฏิ นฺาม.
บัรรพื่ตช้#$อวิ-า สGวิรรณฺกFฏิ.

เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ วิรทิ1เป ทิGพื่�พื่Gฏฺ�ฐ	กา โหต	 ทิGพื่�ภ	ก�ข้w ทิGส�สส�สw.
ก>แล สม�ยนฺ�Iนฺ เก	ดม1ฝันฺแล(งฺ ภ	กษุาหายาก ข้(าวิกล(าเส1ยหายในฺวิรทิวิ1ป.

สต�ตา ฉัาตกโรเคนฺ อนฺยพื่�ยสนฺw อาปช้�ช้นฺ�ต	.
พื่วิกส�ตวิEถaงฺควิามวิ	บั�ต	ฉั	บัหาย ด(วิยโรคค#อควิามอดอยาก 

อทิ�ทิสา โข้ โกนฺาคมโนฺ ภควิา พื่Gทิ�ธจก�ข้Gนฺา โลกw โวิโลเกนฺ�โต เต สต�เต อนฺยพื่�ยสนฺw อาปช้�ช้นฺ�เต.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระนฺามวิ-าโกนฺาคมนฺE ทิรงฺแลดFส�ตวิโลกด(วิยพื่Gทิธจ�กษุG ได(ทิรงฺเห>นฺส�ตวิEเหล-านฺ�Iนฺผู้F(ถaงฺควิามวิ	บั�ต	ฉั	บัหาย.

ทิ	ส�วิา ตaสภ	ก�ข้Gสหส�สปร	วิGโต อคมาส	.
คร�Iนฺทิรงฺทิรงฺเห>นฺแล(วิ ม1ภ	กษุG ๓๐,๐๐๐ รFปแวิดล(อมได(เสด>จไป (ย�งฺเกาะนฺ�Iนฺ).

พื่Gทิ�ธานฺGภาเวินฺ เทิโวิ สม�มาธารw อนฺGป�ปเวิจ�ฉั	.
ด(วิยพื่GทิธานฺGภาพื่ ฝันฺได(ตกถFกต(องฺตามฤดFกาล.

สGภ	ก�ข้w อโหส	.
ภ	กษุาหาได(งฺ-าย.

ภควิา ธม�มw เทิเสส	.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺธรรมโปรด (ช้าวิทิวิ1ปนฺ�Iนฺ).

จตGราส1ต	ยา ปาณฺสหส�สานฺw ธม�มาภ	สมโย อโหส	.
ธรรมาภ	สม�ย ได(ม1แก-ส�ตวิE ๘๔,๐๐๐.
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ภควิา ภ	ก�ข้Gสหส�สปร	วิารw มหาสGมนฺw นฺาม เถรw ทิ1เป ฐเปต�วิา กายพื่นฺ�ธนฺw ทิต�วิา ปก�กาม	.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค พื่�กพื่ระเถระนฺามวิ-า มหาสGมนฺ ซ่a$งฺม1ภ	กษุGพื่�นฺรFปเป@นฺบัร	วิารไวิ(ทิ1$เกาะ 
ได(ประทิานฺประคดเอวินฺ�Iนฺไวิ(แล(วิเสด>จหล1กไป.

ตw อนฺ�โต ปก�ข้	ปJต�วิา เจต	ยมกwสG.
ช้นฺทิ�Iงฺหลายได(สร(างฺพื่ระเจด1ยEบัรรจGประคดเอวินฺ�Iนฺไวิ(ภายในฺ.

กส�สปส�ส ปนฺ ภควิโต กาเล อยw ทิ1โป มณฺ�ฑทิ1โป นฺาม อโหส	.
อนฺa$งฺ ในฺกาลแห-งฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระนฺามวิ-า ก�สสปะ เกาะนฺ1Iม1ช้#$อวิ-า ม�ณฺฑทิวิ1ป.

ราช้า ช้ยนฺ�โต นฺาม.
ม1พื่ระราช้าทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า ช้ย�นฺตE.

นฺครw วิ	สาลw นฺาม.
เม#องฺหลวิงฺนฺามวิ-าไพื่ศัาล.

ปพื่�พื่โต สGภกFโฏิ นฺาม.
บัรรพื่ตม1ช้#$อวิ-า สGภกFฏิ.

เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ มณฺ�ฑทิ1เป มหาวิ	วิาโทิ โหต	.
ก>สม�ยนฺ�Iนฺแล ได(ม1การทิะเลาะวิ	วิาทิใหญ-ในฺม�ณฺฑทิวิ1ป.

พื่หF สต�ตา กลหวิ	ค�คหช้าตา อนฺยพื่�ยสนฺw อาปช้�ช้นฺ�ต	.
ส�ตวิEเป@นฺอ�นฺมากเก	ดทิะเลาะวิ	วิาทิแก-งฺแย-งฺก�นฺ ย-อมถaงฺควิามวิ	บั�ต	ฉั	บัหาย.

อทิ�ทิสา โข้ กส�สโป ภควิา พื่Gทิ�ธจก�ข้Gนฺา โลกw โวิโลเกนฺ�โต เต สต�เต อนฺยพื่�ยสนฺw อาปช้�ช้นฺ�เต.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺพื่ระนฺามวิ-าก�สสปะ ทิรงฺตรวิจดFส�ตวิโลกด(วิยพื่Gทิธจ�กษุG ได(ทิรงฺเห>นฺส�ตวิEเหล-านฺ�Iนฺผู้F(ถaงฺควิามวิ	บั�ต	ฉั	บัหาย.

ทิ	ส�วิา วิ1สต	ภ	ก�ข้Gสหส�สปร	วิGโต อาคนฺ�ต�วิา วิ	วิาทิw วิFปสเมต�วิา ธม�มw เทิเสส	.
คร�Iนฺทิรงฺเห>นฺแล(วิ ม1ภ	กษุG ๒๐,๐๐๐ รFปแวิดล(อมเสด>จมาระงฺ�บัการวิ	วิาทิ แล(วิแสดงฺธรรมโปรด.

จตGราส1ต	ยา ปาณฺสหส�สานฺw ธม�มาภ	สมโย อโหส	.
ธรรมาภ	สม�ย ได(ม1แก-ส�ตวิE ๘๔,๐๐๐.

ภควิา ภ	ก�ข้Gสหส�สปร	วิารw สพื่�พื่นฺนฺ�ทิa นฺาม เถรw ทิ1เป ปต	ฏฺ�ฐาเปต�วิา อGทิกสาฏิ	กw ทิต�วิา ปก�กาม	.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคให(พื่ระเถระนฺามวิ-า ส�พื่พื่นฺ�นฺทิ1 ซ่a$งฺม1ภ	กษุGพื่�นฺรFปเป@นฺบัร	วิารพื่�กอยF-ทิ1$เกาะ 
ได(ประทิานฺอGทิกสาฏิ	ก (ผู้(าสรงฺนฺIำ) ไวิ(แล(วิ เสด>จหล1กไป.

ตw อนฺ�โต ปก�ข้	ปJต�วิา เจต	ยมกwสG.
ช้าวิเกาะได(สร(างฺพื่ระเจด1ยE บัรรจGอGทิกสาฏิ	กนฺ�Iนฺไวิ(ภายในฺ.
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เอวิw ถFปาราเม ปGร	มกานฺw ต	ณฺ�ณฺw สม�มาสม�พื่Gทิ�ธานฺw ปร	โภคเจต	ยานฺ	 ปต	ฏฺ�ฐหaสG.
บัร	โภคเจด1ยEข้องฺพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าองฺคEก-อนฺๆ ๓ พื่ระองฺคE ได(ประด	ษุฐานฺอยF-แล(วิในฺถFปาราม ด(วิยประการอย-างฺนฺ1I.

ตานฺ	 สาสนฺนฺ�ตรธาเนฺนฺ นฺส�สนฺ�ต	.  ฐานฺมต�ตw อวิส	ส�สต	.
เจด1ยEเหล-านฺ�Iนฺ ย-อมสาบัสFญไป เพื่ราะควิามอ�นฺตรธานฺไปแห-งฺพื่ระศัาสนฺา, เหล#ออยF-แต-เพื่1ยงฺฐานฺเทิ-านฺ�Iนฺ.

ตส�มา วิGต�ตw “เตนฺ จ สมเยนฺ ถFปาราเม ปGร	มกานฺw [89] ต	ณฺ�ณฺw สม�มาสม�พื่Gทิ�ธานฺw ปร	โภคเจต	ยฏฺ�ฐานฺw โหต1ต	.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจaงฺกล-าวิคำนฺ1Iวิ-า 
“ก>สม�ยนฺ�IนฺถFปารามเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺบัร	โภคเจด1ยE ข้องฺพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าองฺคEก-อนฺๆ ๓ พื่ระองฺคE.”

ตเทิตw, วิ	นฺฏฺ�เฐสG เจต	เยสG, เทิวิตานฺGภาเวินฺ กณฺ�ฏิกสมาก	ณฺ�ณฺสาเข้ห	 นฺานฺาคจ�เฉัห	 ปร	วิGตw ต	ฏฺ�ฐต	 
“มา นฺw โกจ	 อGจ�ฉั	ฏฺ�ฐาสGจ	มลกจวิเรห	 สนฺ�ทิFเสส1ต	.
ทิ1$นฺ1$นฺ�Iนฺ เม#$อพื่ระเจด1ยEสาบัสFญไปแล(วิ ถFกห(อมล(อมอยF-ด(วิยพื่G-มไม(ต-างฺๆ ทิ1$ม1เร1ยวิก	$งฺสะพื่ร�$งฺไปด(วิยหนฺาม ด(วิยอานฺGภาพื่ข้องฺเทิวิดา 
โดยต�Iงฺใจวิ-า “ใครๆ อย-าได(ประทิGษุร(ายทิ1$นฺ�Iนฺ ด(วิยข้องฺเป@นฺเดนฺข้องฺไม-สะอาด มลทิ	นฺและหยากเย#$อ.”

[ช7างไมั'ยอมัให7ยกพระธาต#ลีงจากกระพอง]

อถ ตส�ส หต�ถ	โนฺ ปGรโต คนฺ�ต�วิา ราช้ปGร	สา สพื่�พื่คจ�เฉั ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา ภFมa โสเธต�วิา ตw หต�ถตลสทิ	สมกwสG.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่วิกราช้บัGรGษุล-วิงฺหนฺ(าไปก-อนฺช้(างฺนฺ�Iนฺ ถางฺพื่G-มไม(ทิ�Iงฺหมด ปราบัพื่#Iนฺทิ1$ทิำทิ1$นฺ�Iนฺให(ราบัเหม#อนฺฝัzาม#อ.

หต�ถ	นฺาโค คนฺ�ต�วิา ตw ฐานฺw ปGรโต กต�วิา ตส�ส ปจ�ฉั	มทิ	สาภาเค โพื่ธ	รGก�ข้ฏฺ�ฐาเนฺ อฏฺ�ฐาส	.
พื่ญาช้(างฺเด	นฺบั-ายหนฺ(าไปย�งฺทิ1$นฺ�Iนฺ ได(ย#นฺอยF-ทิ1$ฐานฺต(นฺโพื่ธ	qทิางฺทิ	ศัปbจฉั	มแห-งฺทิ1$นฺ�Iนฺ.

อถส�ส มต�ถกโต ธาตGw โอโรเปตGw อารภaสG.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่วิกราช้บัGรGษุปรารภจะยกพื่ระธาตGลงฺจากกระพื่องฺช้(างฺนฺ�Iนฺ.

นฺาโค โอโรเปตGw นฺ เทิต	.
พื่ญาช้(างฺไม-ยอมให(ยกลงฺ.

ราช้า เถรw ปGจ�ฉั	 “กส�มา ภนฺ�เต นฺาโค ธาตGw โอโรเปตGw นฺ เทิต1ต	.
พื่ระราช้า ตร�สถามพื่ระเถระวิ-า “ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! เพื่ราะเหตGไร ช้(างฺจaงฺไม-ยอมให(ยกพื่ระธาตGลงฺ.”

“อารGฬ�หw มหาราช้ โอโรเปตGw นฺ วิฏฺ�ฏิต1ต	.
พื่ระเถระถวิายพื่ระพื่รวิ-า “มหาบัพื่	ตร! พื่ระธาตGทิ1$ยกข้aIนฺแล(วิจะยกลงฺไม-สมควิร.”

ตส�ม	ญฺ�จ กาเล อภยวิาปJยา อGทิกw ฉั	นฺ�นฺw โหต	.
ก>ในฺกาลนฺ�Iนฺ นฺIำในฺบัaงฺอภ�ยวิาปn แห(งฺข้าดไป.

สมนฺ�ตา ภFม	 ผู้ล	ตา โหต	.
พื่#Iนฺด	นฺโดยรอบัแตกระแหงฺ.
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สGอGทิ�ธรา มต�ต	กาปJณฺ�ฑา.
ก(อนฺด	นฺเหนฺ1ยวิ ยกข้aIนฺได(งฺ-าย

ตโต มหาช้โนฺ ส1ฆ์w ส1ฆ์w มต�ต	กw อาหร	ต�วิา หต�ถ	กGม�ภป�ปมาณฺw วิต�ถGมกาส	.
มหาช้นฺเร-งฺร1บัช้-วิยก�นฺนฺำด	นฺจากบัaงฺอภ�ยวิาปnนฺ�Iนฺมาทิำพื่#Iนฺทิ1$ (ฐานฺ) ประมาณฺเทิ-ากระพื่องฺช้(างฺ.

ตาวิเทิวิ ถFปกรณฺต�ถw อ	ฏฺ�ฐกา กาตGw อารภaสG.
ในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ช้นฺทิ�Iงฺหลายเร	$มปb�นฺอ	ฐ เพื่#$อสร(างฺพื่ระสถFป.

ยาวิ อ	ฏฺ�ฐกา ปร	นฺ	ฏฺ�ฐนฺ�ต	 ตาวิ หต�ถ	นฺาโค กต	ปาหw ทิ	วิา โพื่ธ	รGก�ข้ฏฺ�ฐาเนฺ หต�ถ	สาลายw ต	ฏฺ�ฐต	  รต�ตa ถFปปต	ฏฺ�ฐานฺภFมa ปร	ยายต	.
พื่ญาช้(างฺย#นฺในฺโรงฺช้(างฺใกล(ฐานฺข้องฺต(นฺโพื่ธ	qในฺเวิลากลางฺวิ�นฺ 
กลางฺค#นฺร�กษุาพื่#Iนฺทิ1$ทิ1$จะสร(างฺพื่ระสถFป ๒-๓ วิ�นฺ จนฺกวิ-าอ	ฐจะสำเร>จ.

อถ วิต�ถGw จ	นฺาเปต�วิา ราช้า เถรw ปGจ�ฉั	 “ก1ทิ	โส ภนฺ�เต ถFโป กาตพื่�โพื่ต	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่ระราช้าร�บัส�$งฺให(ก-อพื่#Iนฺทิ1$ (ฐานฺ, ทิ1$ต�Iงฺ) แล(วิตร�สถามพื่ระเถระวิ-า 
“ข้(าพื่เจ(าพื่aงฺสร(างฺพื่ระสถFปม1รFปล�กษุณฺะเช้-นฺไร ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ?” 

“วิ1ห	ราส	สทิ	โส มหาราช้าต	.
พื่ระเถระถวิายพื่ระพื่รวิ-า “เช้-นฺก�บักองฺข้(าวิเปล#อก มหาบัพื่	ตร!”

“สาธG ภนฺ�เตต	 ราช้า ช้งฺ�ฆ์ป�ปมาณฺw ถFป| จ	นฺาเปต�วิา ธาตGw โอโรปนฺต�ถาย มหาสก�การw กาเรส	.
พื่ระราช้าทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า “ด1ละ ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ!” ร�บัส�$งฺให(ก-อพื่ระสถFปข้นฺาดฐานฺช้Gกช้1แล(วิ 
ให(กระทิำส�กการะใหญ- เพื่#$อต(องฺการยกพื่ระธาตGข้aIนฺ.

[พระธาต#แสด้งปาฏ	หาร	ยAแก'มัหาชน]

สกลนฺครญฺ�จ ช้นฺปโทิ จ ธาตGมหทิส�สนฺต�ถw สนฺ�นฺ	ปต	.
ทิวิยนฺครทิ�Iงฺส	Iนฺและช้าวิช้นฺบัทิก�นฺแล(วิ เพื่#$อช้มการฉัลองฺพื่ระธาตG.

สนฺ�นฺ	ปต	เต จ ตส�มa มหาช้นฺกาเย, ทิสพื่ลส�ส ธาตG หต�ถ	กGม�ภโต สต�ตตาลป�ปมาณฺw เวิหาสw อพื่�ภGค�คนฺ�ต�วิา ยมกปาฏิ	หาร	ยw ทิส�เสส	.
ก>เม#$อหมF-มหาช้นฺนฺ�Iนฺประช้Gมก�นฺแล(วิ พื่ระธาตGข้องฺพื่ระทิศัพื่ล ได(เหาะข้aIนฺสF-เวิหาสประมาณฺช้�$วิตาล ๗ ต(นฺ จากกระพื่องฺช้(างฺ 
แสดงฺยมกปาฏิ	หาร	ยE.

เตห	 เตห	 ธาตGป�ปเทิเสห	 ฉันฺ�นฺw วิณฺ�ณฺานฺw [90] อGทิกธารา จ อค�ค	ก�ข้นฺ�ธา จ ปวิต�ตนฺ�ต	.
ธารนฺIำและเปลวิไฟัม1ร�ศัม1 ๖ ส1 ย-อมพื่วิยพื่G-งฺออกจากองฺคEพื่ระธาตGทิ�Iงฺหลายนฺ�Iนฺๆ.

สาวิต�ถ	ยw คณฺ�ฑาม�พื่มFเล ภควิโต๑ ทิส�ส	ตปาฏิ	หาร	ยสทิ	สเมวิ ปาฏิ	หาร	ยw อโหส	.
ได(ม1ปาฏิ	หาร	ยEคล(ายก�บัปาฏิ	หาร	ยEทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺ ณฺ โคนฺต(นฺค�ณฺฑามพื่ฤกษุE ใกล(กรGงฺสาวิ�ตถ1.

๑ ภควิตาต	ปJ ทิ	ส�สต	.



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระธาตGแสดงฺปาฏิ	หาร	ยEแก-มหาช้นฺ] • หนฺ(า ๑๔๓

ตญฺ�จ โข้ เนฺวิ เถรานฺGภาเวินฺ นฺ เทิวิตานฺGภาเวินฺ, อปJจ โข้ พื่Gทิ�ธานฺGภาเวิเนฺวิ.
ก>แล ปฏิ	หาร	ยEนฺ�Iนฺ ไม-ใช้-ด(วิยอานฺGภาพื่ข้องฺพื่ระเถระ ไม-ใช้-ด(วิยอานฺGภาพื่ข้องฺเทิวิดาเลย, แทิ(ทิ1$จร	งฺ เป@นฺด(วิยพื่GทิธานฺGภาพื่เทิ-านฺ�Iนฺ.

ภควิา ก	ร ธรมาโนฺวิ อธ	ฏฺ�ฐาส	 “มย	 ปร	นฺ	พื่�พื่Gเต, ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1เป อนฺGราธปGรส�ส ทิก�ข้	ณฺภาเค 
ปGร	มกานฺw ต	ณฺ�ณฺw พื่Gทิ�ธานฺw ปร	โภคเจต	ยฏฺ�ฐาเนฺ มม ทิก�ข้	ณฺก�ข้กธาตGปต	ฏฺ�ฐานฺทิ	วิเส ยมกปาฏิ	หาร	ยw โหตFต	.
ได(ย	นฺวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อย�งฺทิรงฺพื่ระช้นฺมEอยF-นฺ�$นฺแล ได(ทิรงฺอธ	ษุฐานฺวิ-า 
“เม#$อเราปร	นฺ	พื่พื่านฺแล(วิ ยมกปาฏิ	หาร	ยEจงฺม1ในฺวิ�นฺประด	ษุฐานฺพื่ระธาตGรากข้วิ�ญเบั#Iองฺข้วิาข้องฺเรา 
เหนฺ#อทิ1$ต�Iงฺบัร	โภคเจด1ยEข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าองฺคEก-อนฺๆ ๓ องฺคE ด(านฺทิ	ศัทิ�กษุ	ณฺแห-งฺอนฺGราธบัGร1 ในฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ป” ด�งฺนฺ1I.

เอวิw อจ	นฺ�ต	ยา พื่Gทิ�ธา พื่Gทิ�ธธม�มา อจ	นฺ�ต	ยา
อจ	นฺ�ต	เย ปสนฺ�นฺานฺw วิ	ปาโก โหต�ยจ	นฺ�ต	โยต	.

พื่ระพื่Gทิธเจ(าเป@นฺอจ	นฺไตย พื่ระธรรมข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า ก>เป@นฺอจ	นฺไตย 
วิ	บัากข้องฺเหล-าช้นฺผู้F(เล#$อมใสในฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า และพื่ระคGณฺข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า 
ซ่a$งฺเป@นฺอจ	นฺไตย ก>เป@นฺอจ	นฺไตย โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิมาฉัะนฺ1Iแล.

[พระพ#ทิธเจ7าเคยเสด้Wจไปเกาะลี�งกาเมั! อย�งทิรงพระชนมัAอยD']

สม�มาสม�พื่Gทิ�โธ ก	ร อ	มw ทิ1ป| ธรมานฺกาเลปJ ต	ก�ข้ต�ตGw อคมาส	.
ได(ทิราบัวิ-า พื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า ได(เสด>จไปสF-เกาะนฺ1I (เกาะล�งฺกา) ถaงฺ ๓ คร�Iงฺ แม(ในฺคราวิย�งฺทิรงฺพื่ระช้นฺมEอยF-.

ปฐมw ยก�ข้ทิมนฺต�ถw เอกโกวิ อาคนฺ�ต�วิา ยก�เข้ ทิเมต�วิา 
“มย	 ปร	นฺ	พื่�พื่Gเต, อ	มส�มa ทิ1เป มม สาสนฺw ปต	ฏฺ�ฐห	ส�สต1ต	 ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1เป รก�ข้w กโรนฺ�โต ต	ก�ข้ต�ตGw ทิ1ป| อาวิ	ช้�ฌิ	.
ค#อ คราวิแรกเสด>จมาพื่ระองฺคEเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ เพื่#$อทิรมานฺย�กษุE คร�Iนฺทิรมานฺย�กษุEแล(วิ ทิรงฺต�Iงฺอาร�กข้าทิ1$เกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ป 
เสด>จรอบัเกาะ ๓ รอบั ต�Iงฺพื่ระทิ�ยวิ-า “เม#$อเราปร	นฺ	พื่พื่านฺแล(วิ ศัาสนฺาข้องฺเรา จ�กประด	ษุฐานฺอยF-บันฺเกาะนฺ1I.”

ทิGต	ยw มาตGลภาค	เนฺย�ยานฺw นฺาคราช้Fนฺw ทิมนฺต�ถาย เอกโกวิ อาคนฺ�ต�วิา เต ทิเมต�วิา อคมาส	.
คร�Iงฺทิ1$สองฺ เสด>จมาพื่ระองฺคEเด1ยวิเหม#อนฺก�นฺ เพื่#$อต(องฺการทิรมานฺพื่ญานฺาคผู้F(เป@นฺลGงฺและหลานฺก�นฺ, 
คร�Iนฺทิรมานฺนฺาคเหล-านฺ�Iนฺแล(วิ ได(เสด>จไป.

ตต	ยw ปญฺ�จสตภ	ก�ข้Gปร	วิาโร อาคนฺ�ต�วิา มหาเจต	ยฏฺ�ฐาเนฺ จ ถFปารามเจต	ยฏฺ�ฐาเนฺ จ มหาโพื่ธ	ป�ปต	ฏฺ�ฐาเนฺ จ 
มGต	งฺ�คณฺเจต	ยฏฺ�ฐาเนฺ จ ทิ1ฆ์วิาปnเจต	ยฏฺ�ฐาเนฺ จ กล�ยาณฺ	ยเจต	ยฏฺ�ฐาเนฺ จ นฺ	โรธสมาปต�ตa สมาปช้�ช้	ต�วิา นฺ	ส1ทิ	.
คร�Iงฺทิ1$สาม เสด>จมาม1ภ	กษุG ๕๐๐ รFปเป@นฺบัร	วิาร ประทิ�บันฺ�$งฺเข้(านฺ	โรธสมาบั�ต	 ณฺ ทิ1$ต�Iงฺมหาเจด1ยE ทิ1$ต�IงฺถFปารามเจด1ยE ทิ1$ประด	ษุฐานฺ
ต(นฺมหาโพื่ธ	q ทิ1$ต�IงฺมGต	งฺคณฺเจด1ยE ทิ1$ต�Iงฺทิ1ฆ์วิาปnเจด1ยE และทิ1$ต�Iงฺก�ลยาณฺ	ยเจด1ยE.

อ	ทิมส�ส จตGต�ถw ธาตGสร1เรนฺ อาคมนฺw.
การมาโดยพื่ระสร1รธาตGคราวินฺ1I เป@นฺคร�Iงฺทิ1$ ๔ ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ.



หนฺ(า ๑๔๔ •   เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระพื่Gทิธเจ(าเคยเสด>จไปเกาะล�งฺกาเม#$อย�งฺทิรงฺพื่ระช้นฺมEอยF-]

ธาตGสร1รโต จ ปนฺส�ส นฺ	ก�ข้นฺ�ตอGทิกผู้Gส	เตห	 สกเล ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ต�ถเล นฺ โกจ	 ผู้Gฏฺ�โฐกาโส๑ นฺาม อโหส	.
ก>แล ข้aIนฺช้#$อวิ-า โอกาสนฺ(อยหนฺa$งฺบันฺพื่#Iนฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ป 
ทิ1$เมล>ดนฺIำอ�นฺพื่G-งฺออกจากพื่ระสร1รธาตGข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ ไม-ถFกต(องฺ หาได(ม1ไม-.

เอวิมส�ส ตw ธาตGสร1รw อGทิกผู้Gส	เตห	 ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ต�ถลส�ส ปร	ฬาหw วิFปสเมต�วิา [91] 
มหาช้นฺส�ส ปาฏิ	หาร	ยw ทิส�เสต�วิา โอตร	ต�วิา รญฺ�โญ มต�ถเก ปต	ฏฺ�ฐาส	.
พื่ระสร1รธาตGนฺ�Iนฺ ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ย�งฺควิามเร-าร(อนฺข้องฺภาคพื่#Iนฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ปให(สงฺบัลงฺด(วิยเมล>ดฝันฺ
แสดงฺปาฏิ	หาร	ยEแก-มหาช้นฺแล(วิลงฺประด	ษุฐานฺอยF-บันฺกระหม-อมข้องฺพื่ระราช้า ด(วิยประการอย-างฺนฺ1I.

ราช้า สผู้ลw มนฺGส�สปฏิ	ลาภw มญฺ�ญมาโนฺ มหนฺ�ตw สก�การw กร	ต�วิา ธาตGw ปต	ฏฺ�ฐาเปส	.
พื่ระราช้าทิรงฺสำค�ญการได(อ�ตตภาพื่เป@นฺมนฺGษุยEซ่a$งฺม1ผู้ลทิรงฺทิำส�กการะใหญ- ให(บัรรจGพื่ระธาตGแล(วิ.

สห ธาตGปต	ฏฺ�ฐาเนฺนฺ มหาภFม	จาโล อโหส	.
พื่ร(อมด(วิยการบัรรจGพื่ระธาตG ได(เก	ดม1แผู้-นฺด	นฺหวิ�$นฺไหวิใหญ-.

[ก#ลีบ#ตรชาวเกาะออกบวชในพระศาสนา]

ตส�ม	ญฺ�จ ปนฺ ธาตGปาฏิ	หาร	เย จ	ต�ตw ปสาเทิต�วิา รญฺ�โญ ภาตา อภโย นฺาม ราช้กGมาโร ปGร	สสหส�เสนฺ สทิ�ธa ปพื่�พื่ช้	.
ก>แล  ราช้กGมารพื่ระนฺามวิ-าอภ�ยเป@นฺพื่ระกนฺ	ฏิฐภาดาข้องฺพื่ระราช้า 
ย�งฺพื่ระหทิ�ยให(เล#$อมใสในฺปาฏิ	หาร	ยEแห-งฺพื่ระธาตGนฺ�Iนฺแล(วิ ทิรงฺผู้นฺวิช้พื่ร(อมก�บับัGรGษุประมาณฺพื่�นฺหนฺa$งฺ.

เวิตาล	คามโต ปญฺ�จ ทิารกสตานฺ	 ปพื่�พื่ช้aสG.
พื่วิกทิารก ๕๐๐ คนฺ ออกบัวิช้จากหมF-บั(านฺเวิตาล	.

ตถา ทิ�วิารมณฺ�ฑลาทิ1ห	 คามเกห	 นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา ปญฺ�จ ปญฺ�จ ทิารกสตานฺ	.
จากหมF-บั(านฺ เช้-นฺหมF-บั(านฺทิวิารมมณฺฑลเป@นฺต(นฺ พื่วิกทิารกออกบัวิช้หมF-บั(านฺละ ๕๐๐ คนฺ เช้-นฺเด1ยวิก�นฺ.

สพื่�พื่านฺ	ปJ อนฺ�โตนฺครโต จ พื่ห	นฺครโต จ ปพื่�พื่ช้	ตานฺ	 ตaส ภ	ก�ข้Gสหส�สานฺ	 อเหสGw.
พื่วิกทิารกหลายร(อยคนฺ ออกบัวิช้จากภายในฺเม#องฺและภายนฺอกเม#องฺ รวิมทิ�Iงฺหมดเป@นฺภ	กษุG ๓๐,๐๐๐ รFป.

นฺ	ฏฺ�ฐ	เต ปนฺ ถFปส�มa, ราช้า จ ราช้ภต�ต	กา จ เทิวิ	โย จ เทิวินฺาคยก�ข้านฺม�ปJ วิ	ม�หยกรw ปจ�เจกw ปจ�เจกw ปFช้มกwสG.
ก>เม#$อพื่ระสถFปสำเร>จแล(วิ, พื่ระราช้า ราช้อมาตยEและพื่ระเทิวิ1 ได(กระทิำการบัFช้า อย-างฺนฺ-าพื่	ศัวิงฺคนฺละแผู้นฺกๆ 
แม(แก-พื่วิกเทิวิดานฺาคและย�กษุE.

นฺ	ฏฺ�ฐ	ตาย ปนฺ ธาตGปFช้าย, ปต	ฏฺ�ฐ	เต ธาตGวิเร, มห	นฺ�ทิต�เถโร เมฆ์วินฺGย�ยานฺเมวิ คนฺ�ต�วิา วิาสw กป�เปส	.
อนฺa$งฺ เม#$อการบัFช้าพื่ระธาตGสำเร>จแล(วิ, (และ) พื่ระธาตGเจด1ยEประด	ษุฐานฺแล(วิ๒, 
พื่ระมห	นฺทิเถระไปสำเร>จการอยF-ย�งฺอGทิยานฺเมฆ์วิ�นฺนฺ�$นฺแล.

๑ “อผู้Gฏฺ�โฐกาโสต	 โยช้นฺาปาโฐ.
๒ ในฺหนฺ�งฺส#อแปลวิ-า “เม#$อการบัFช้าพื่ระธาตG (และ) พื่ระธาตGเจด1ยEสำเร>จแล(วิ”



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระนฺางฺอนฺGฬาเทิวิ1ทิรงฺม1พื่ระประสงฺคEจะบัวิช้] • หนฺ(า ๑๔๕

[พระนางอน#ฬาเทิว�ทิรงมั�พระประสงคAจะบวช]

ตส�มa โข้ ปนฺ สมเย อนฺGฬา เทิวิ1 ปพื่�พื่ช้	ตGกามา หGต�วิา รญฺ�โญ อาโรเจส	.
ก>สม�ยนฺ�Iนฺแล พื่ระนฺางฺอนฺGฬาเทิวิ1 ม1พื่ระประสงฺคEจะบัวิช้ กราบัทิFลแด-พื่ระราช้า.

ราช้า ตส�สา วิจนฺw สGต�วิา เถรเมตทิโวิจ “อนฺGฬา ภนฺ�เต เทิวิ1 ปพื่�พื่ช้	ตGกามา, ปพื่�พื่าเช้ถ นฺนฺ�ต	.
พื่ระราช้าทิรงฺสด�บัคำข้องฺพื่ระนฺางฺแล(วิ ได(ตร�สพื่ระดำร�สนฺ1Iกะพื่ระเถระวิ-า 
“ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! พื่ระนฺางฺอนฺGฬาเทิวิ1ม1พื่ระประสงฺคEจะบัวิช้, ข้อพื่ระคGณฺทิ-านฺให(พื่ระนฺางฺบัวิช้เถ	ด.”

“นฺ มหาราช้ อม�หากw มาตGคามw ปพื่�พื่าเช้ตGw กป�ปต	, ปาฏิล	ปGต�เต ปนฺ มย�หw ภค	นฺ1 สงฺ�ฆ์ม	ต�ตต�เถร1 นฺาม อต�ถ	, ตw ปก�โกสาเปห	, 
อ	มส�มa จ ปนฺ มหาราช้ ทิ1เป ปGร	มกานฺw ต	ณฺ�ณฺw สม�มาสม�พื่Gทิ�ธานฺw โพื่ธ	 ปต	ฏฺ�ฐาส	, 
อม�หากwปJ ภควิโต สรสรwส	ช้าลวิ	สช้�ช้นฺเกนฺ โพื่ธ	นฺา อ	ธ ปต	ฏฺ�ฐาตพื่�พื่w, 
ตส�มา ตถา สาสนฺw ปห	เณฺย�ยาส	 ยถา สงฺ�ฆ์ม	ต�ตา โพื่ธa คเหต�วิา อาคจ�เฉัย�ยาต	.
พื่ระเถระถวิายพื่ระพื่รวิ-า “มหาบัพื่	ตร! การให(มาตGคามบัวิช้ ไม-สมควิรแก-พื่วิกอาตมภาพื่, 
แต-ในฺนฺครปาตล1บัGตร ม1พื่ระเถร1 นฺามวิ-าส�งฺฆ์ม	ตตา เป@นฺนฺ(องฺสาวิข้องฺอาตมภาพื่,  ข้อพื่ระองฺคEได(ทิรงฺโปรดให(นฺ	มนฺตEพื่ระเถร1นฺ�Iนฺมา,

มหาบัพื่	ตร! ก>แล โพื่ธ	พื่ฤกษุE (ต(นฺไม(เป@นฺทิ1$ตร�สรF() ข้องฺพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าองฺคEก-อนฺๆ ทิ�Iงฺ ๓ พื่ระองฺคE ได(ประด	ษุฐานฺอยF-ทิ1$เกาะนฺ1I, 
โพื่ธ	พื่ฤกษุEอ�นฺเปล-งฺข้-ายค#อร�ศัม1ใหม-ๆ ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคแม(ข้องฺเรา ก>ควิรประด	ษุฐานฺอยF-บันฺเกาะนฺ1I, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระองฺคEพื่aงฺส-งฺพื่ระราช้สาสนฺEไปโดยวิ	ธ1ทิ1$พื่ระเถร1ส�งฺฆ์ม	ตตาจะพื่aงฺเช้	ญไม(โพื่ธ	qมาด(วิย.

[พระราชาส'งทิDตไปย�งชมัพDทิว�ป]

“สาธG ภนฺ�เตต	 ราช้า เถรส�ส [92] วิจนฺw สม�ปฏิ	จ�ฉั	ต�วิา อมจ�เจห	 สทิ�ธa มนฺ�เตต�วิา อร	ฏฺ�ฐw นฺาม อต�ตโนฺ ภาค	เนฺย�ยw อาห 
“สก�ก	ส�สส	 ต�วิw ปาฏิล	ปGต�ตw คนฺ�ต�วิา มหาโพื่ธ	นฺา สทิ�ธa อย�ยw สงฺ�ฆ์ม	ต�ตต�เถรa อาเนฺตGนฺ�ต	.
พื่ระราช้าทิรงฺคำข้องฺพื่ระเถระวิ-า “ด1ละ เจ(าข้(า!” ด�งฺนฺ1I ทิรงฺปรaกษุาก�บัพื่วิกอมาตยEแล(วิ 
ตร�สกะอมาตยEผู้F(เป@นฺหลานฺข้องฺพื่ระองฺคE นฺามวิ-าอร	ฏิฐะวิ-า 
“เธอจ�กอาจไปย�งฺนฺครปาตล1บัGตร นฺ	มนฺตEพื่ระแม-เจ(าส�งฺฆ์ม	ตตาเถร1พื่ร(อมก�บัไม(มหาโพื่ธ	qหร#อ?.”

“สก�ก	ส�สาม	 เทิวิ, สเจ เม ปพื่�พื่ช้�ช้w อนฺGช้านฺ	ส�สส1ต	.
อร	ฏิฐอมาตยEกราบัทิFลวิ-า “อาจ สมมต	เทิพื่!, ถ(าพื่ระองฺคEจ�กทิรงฺอนฺGญาตให(หม-อมฉั�นฺบัวิช้.”

“คจ�ฉั ตาต, เถรa อาเนฺต�วิา ปพื่�พื่ช้าห1ต	.
พื่ระราช้าตร�สวิ-า “ไปเถ	ดพื่-อ!, เจ(านฺำพื่ระเถร1มาแล(วิ จงฺบัวิช้เถ	ด.”

โส รญฺ�โญ จ เถรส�ส จ สาสนฺw คเหต�วิา เถรส�ส อธ	ฏฺ�ฐานฺพื่เลนฺ เอกทิ	วิเสเนฺวิ ช้ม�พื่Gโกลปฏฺ�ฏินฺw คนฺ�ต�วิา 
นฺาวิw อภ	รGห	ต�วิา สมGทิ�ทิw อต	ก�กม	ต�วิา ปาฏิล	ปGต�ตเมวิ อคมาส	.
อมาตยEนฺ�Iนฺถ#อเอาพื่ระราช้สาสนฺEและเถรสาสนฺEแล(วิ ไปย�งฺทิ-าเร#อช้#$อช้�มพื่Gโกลปbฏิฏินฺะ โดยวิ�นฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ 
ด(วิยกำล�งฺการอธ	ษุฐานฺข้องฺพื่ระเถระ ลงฺเร#อข้(ามสมGทิรไปย�งฺเม#องฺปาตล1บัGตรทิ1เด1ยวิ.



หนฺ(า ๑๔๖ •   เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระราช้าส-งฺทิFตไปย�งฺช้มพื่Fทิวิ1ป]

อนฺGฬาปJ โข้ เทิวิ1 ปญฺ�จห	 กญฺ�ญาสเตห	 ปญฺ�จห	 จ อนฺ�เตปGร	กาสเตห	 สทิ�ธa ทิส ส1ลานฺ	 สมาทิย	ต�วิา กาสายานฺ	 วิต�ถานฺ	 อจ�ฉัาเทิต�วิา 
นฺครส�ส เอกเทิเส อGปส�สยw การาเปต�วิา นฺ	วิาสw กป�เปส	.
ฝัzายพื่ระนฺางฺอนฺGฬาเทิวิ1แล พื่ร(อมด(วิยหญ	งฺสาวิ ๕๐๐ คนฺ และหญ	งฺช้าวิวิ�งฺอ1ก ๕๐๐ คนฺ สมาทิานฺศั1ล ๑๐ ครองฺผู้(ากาสาวิพื่�สตรE
ให(สร(างฺสำนฺ�กอาศั�ย ในฺส-วินฺหนฺa$งฺแห-งฺพื่ระนฺคร แล(วิสำเร>จการอยF-อาศั�ย.

[ทิDตถวายพระราชสาสนAแลีะเถรสาสนA]

อร	ฏฺ�โฐปJ ตwทิ	วิสเมวิ คนฺ�ต�วิา รญฺ�โญ สาสนฺw อป�เปส	 เอวิญฺ�จ อโวิจ 
“ปGต�โต เต เทิวิ มห	นฺ�ทิต�เถโร เอวิมาห ‘สหายกส�ส ก	ร เต เทิวิานฺwปJยต	ส�สส�ส ภาตG ช้ายา อนฺGฬา นฺาม เทิวิ1 ปพื่�พื่ช้	ตGกามา, 
ตw ปพื่�พื่าเช้ตGw อย�ยw สงฺ�ฆ์ม	ต�ตต�เถรa ปห	ณฺถ อย�ยาเยวิ จ สทิ�ธa มหาโพื่ธ	นฺ�ต	.
ฝัzายอร	ฏิฐอมาตยEก>ไปถaงฺในฺวิ�นฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล ได(ทิFลเกล(าถวิายพื่ระราช้สาสนฺEและกราบัทิFลอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ข้(าแต-สมมต	เทิพื่! พื่ระมห	นฺทิเถระพื่ระโอรสข้องฺพื่ระองฺคE ทิFลอย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘ได(ย	นฺวิ-า พื่ระเทิวิ1พื่ระนฺามวิ-าอนฺGฬา 
พื่ระช้ายาข้องฺพื่ระกนฺ	ฏิฐภาดาแห-งฺพื่ระเจ(าเทิวิานฺ�มปJยต	สสะ พื่ระสหายข้องฺพื่ระองฺคE ม1พื่ระประสงฺคEจะบัวิช้, 
เพื่#$อให(พื่ระนฺางฺได(บัวิช้ ข้อพื่ระองฺคEได(ทิรงฺส-งฺพื่ระแม-เจ(าส�งฺฆ์ม	ตตาเถร1 และต(นฺมหาโพื่ธ	qไปก�บัพื่ระแม-เจ(าด(วิย.”

เถรส�ส สาสนฺw อาโรเจต�วิา สงฺ�ฆ์ม	ต�ตต�เถรa อGปสงฺ�กม	ต�วิา เอวิมาห “อย�เย ตGม�หากw ภาตา มห	นฺ�ทิต�เถโร มw ตGม�หากw สนฺ�ต	เก เปเสส	
‘เทิวิานฺwปJยต	ส�สรญฺ�โญ ภาตG ช้ายา อนฺGฬา เทิวิ1 ปญฺ�จห	 กญฺ�ญาสเตห	 ปญฺ�จห	 จ อนฺ�เตปGร	กาสเตห	 สทิ�ธa ปพื่�พื่ช้	ตGกามา, 
ตw ก	ร อาคนฺ�ต�วิา ปพื่�พื่าเช้ถาต	.
อร	ฏิฐอมาตยE คร�IนฺทิFลถวิายเถรสาสนฺEแล(วิ เข้(าเฝัrาพื่ระเถร1ส�งฺฆ์ม	ตตา กราบัเร1ยนฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ข้(าแต-พื่ระแม-เจ(า! พื่ระมห	นฺทิเถระ หลวิงฺพื่1$ข้องฺพื่ระแม-เจ(า ส-งฺข้(าพื่เจ(ามาในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระแม-เจ(า โดยส�$งฺวิ-า 
‘พื่ระนฺางฺอนฺGฬาเทิวิ1 พื่ระช้ายาข้องฺพื่ระกนฺ	ฏิฐภาดาแห-งฺพื่ระเจ(าเทิวิานฺ�มปJยต	สสะ พื่ร(อมก�บัหญ	งฺสาวิ ๕๐๐ คนฺ 
และหญ	งฺช้าวิวิ�งฺ ๕๐๐ คนฺ ประสงฺคEจะบัวิช้, นฺ�ยวิ-า พื่ระแม-เจ(าจงฺมาให(พื่ระนฺางฺอนฺGฬาเทิวิ1นฺ�Iนฺบัวิช้.”

สา ตาวิเทิวิ ตGร	ตตGร	ตา รญฺ�โญ สนฺ�ต	กw คนฺ�ต�วิา เอวิมาห “มหาราช้ มย�หw ภาตา มห	นฺ�ทิต�เถโร เอวิw ปห	ณฺ	 
‘รญฺ�โญ ก	ร ภาตG ช้ายา อนฺGฬา นฺาม เทิวิ1 ปญฺ�จห	 กญฺ�ญาสเตห	 ปญฺ�จห	 จ อนฺ�เตปGร	กาสเตห	 สทิ�ธa [93] ปพื่�พื่ช้	ตGกามา, 
มย�หw อาคมนฺw อGทิ	ก�ข้ต	, อ	จ�ฉัามหw มหาราช้ ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ป| คนฺ�ตGนฺ�ต	.
ในฺทิ�นฺใดนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ พื่ระเถร1นฺ�Iนฺร1บัด-วินฺไปย�งฺราช้สำนฺ�ก แล(วิกราบัทิFลอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ข้(าแต-มหาบัพื่	ตร! พื่ระมห	นฺทิเถระ หลวิงฺพื่1$ข้องฺหม-อมฉั�นฺส-งฺข้-าวิมาอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
‘ได(ย	นฺวิ-า พื่ระนฺางฺอนฺGฬาเทิวิ1 พื่ระช้ายาข้องฺพื่ระกนฺ	ฏิฐภาดาแห-งฺพื่ระราช้า พื่ร(อมด(วิยหญ	งฺสาวิ ๕๐๐ คนฺ 
และหญ	งฺช้าวิวิ�งฺ ๕๐๐ คนฺ ประสงฺคEจะบัวิช้, คอยทิ-าการมาข้องฺหม-อมฉั�นฺอยF-, 
ข้(าแต-มหาราช้! หม-อมฉั�นฺปรารถนฺาจะไปย�งฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ป.”



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [ทิFตถวิายพื่ระราช้สาสนฺEและเถรสาสนฺE] • หนฺ(า ๑๔๗

ราช้า อาห “อม�ม ปGต�โตปJ เม มห	นฺ�ทิต�เถโร นฺต�ตา จ สGมนฺสามเณฺโร มw ฉั	นฺ�นฺหต�ถw วิ	ย กโรนฺ�ตา ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ป| คตา, 
ตส�ส มย�หw เตปJ อปส�สนฺ�ตส�ส อGป�ปนฺ�โนฺ โสโก,  ตวิ มGข้w ปส�สนฺ�ตส�ส วิFปสมต	 อลw อม�ม มา อคมาส1ต	.
พื่ระราช้าตร�สวิ-า “ดFก-อนฺแม-!๑ พื่ระมห	นฺทิเถระแม(ผู้F(เป@นฺลFกข้องฺเราและสGมนฺสามเณฺรหลานฺข้องฺเรา 
ก>ไปสF-เกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ป ทิำให(เราเป@นฺเหม#อนฺคนฺแข้นฺข้าด, เรานฺ�Iนฺเม#$อไม-เห>นฺลFกและหลานฺแม(เหล-านฺ�Iนฺ ก>เก	ดควิามเศัร(าโศัก, 
เม#$อเห>นฺหนฺ(าทิ-านฺ๒ก>หายโศัก, อย-าเลยแม-! แม-อย-าไป.”

“ภาร	ยw เม มหาราช้ ภาตGโนฺ วิจนฺw, อนฺGฬาปJ ข้ต�ต	ยา อ	ต�ถ1สหส�สปร	วิGตา ปพื่�พื่ช้�ช้าปGเรก�ข้ารา มw ปฏิ	มาเนฺต	, คจ�ฉัามหw มหาราช้าต	.
พื่ระเถร1ทิFลวิ-า “ข้(าแต-มหาราช้! คำข้องฺหลวิงฺพื่1$แห-งฺหม-อมฉั�นฺหนฺ�กแนฺ-นฺ, แม(พื่ระนฺางฺอนฺGฬาข้�ตต	ยานฺ1 อ�นฺสตร1พื่�นฺคนฺแวิดล(อมแล(วิ 
มG-งฺหนฺ(าต-อบัรรพื่ช้า รอคอยหม-อมฉั�นฺอยF-, หม-อมฉั�นฺจะต(องฺไปมหาบัพื่	ตร!”

“เตนฺห	 อม�ม มหาโพื่ธa คเหต�วิา คจ�ฉัาห1ต	.
พื่ระราช้าตร�สวิ-า “แม-! ถ(าเช้-นฺนฺ�Iนฺ ทิ-านฺเช้	ญต(นฺมหาโพื่ธ	qไปด(วิยเถ	ด.”

[พระเจ7าอโศกต�Lงพระทิ�ยจะส'งต7นมัหาโพธX	ไปเกาะลี�งกาอยD'ก'อน]

“กGโต รญฺ�ญา ลทิ�โธ มหาโพื่ธ1ต	.
ถามวิ-า “พื่ระราช้าได(ต(นฺมหาโพื่ธ	qมาจากไหนฺ?”

“ราช้า ก	ร ตโต ปGพื่�เพื่ เอวิ ธาตGค�คหณฺต�ถาย อนฺาคเต สGมเนฺ, ลงฺ�กาทิ1ป| มหาโพื่ธa เปเสตGกาโม 
“กถนฺ�นฺGโข้ อสต�ถฆ์าตารหw มหาโพื่ธa เปเสส�สาม1ต	 อGปายw อปส�สนฺ�โต มหาเทิวิw นฺาม อมจ�จw ปGจ�ฉั	.
แก(วิ-า “ได(ทิราบัวิ-า พื่ระราช้าทิรงฺม1พื่ระประสงฺคEจะส-งฺต(นฺมหาโพื่ธ	qไปย�งฺเกาะล�งฺกา เม#$อสGมนฺสามเณฺรย�งฺไม-มา 
เพื่#$อต(องฺการร�บัเอาพื่ระธาตG ก-อนฺแต-พื่ระส�งฺฆ์ม	ตตาเถร1จะไปนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล ก>ทิรงฺดำร	วิ-า 
‘เราจ�กส-งฺต(นฺมหาโพื่ธ	q ซ่a$งฺไม-ควิรจะต�ดด(วิยศั�สตราไปได(อย-างฺไรหนฺอแล’ เม#$อไม-เป@นฺอGบัาย จaงฺตร�สถามอมาตยEช้#$อมหาเทิพื่.”

โส อาห “สนฺ�ต	 เทิวิ พื่หF ปณฺ�ฑ	ตา ภ	ก�ข้Fต	.
อมาตยEนฺ�IนฺกราบัทิFลวิ-า “ข้(าแต-สมมต	เทิพื่! ม1ภ	กษุGบั�ณฺฑ	ตเป@นฺอ�นฺมาก.”

ตw สGต�วิา ราช้า ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ส�ส ภต�ตw ปฏิ	ยาเทิต�วิา ภต�ตก	จ�จาวิสาเนฺ สงฺ�ฆ์w ปGจ�ฉั	 
“คนฺ�ตพื่�พื่w นฺG โข้ ภนฺ�เต ภควิโต มหาโพื่ธ	นฺา ลงฺ�กาทิ1ปนฺ�โนฺต	.
พื่ระราช้าทิรงฺสด�บัคำนฺ�Iนฺแล(วิ ร�บัส�$งฺให(ตระเตร1ยมภ�ต เพื่#$อภ	กษุGสงฺฆ์E  ในฺทิ1$สGดภ�ตก	จ ได(ตร�สถามพื่ระสงฺฆ์Eวิ-า 
“ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ต(นฺมหาโพื่ธ	qข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ควิรไปย�งฺเกาะล�งฺกาหร#อไม-หนฺอ?” 

สงฺ�โฆ์ โมค�คล1ปGต�ตต	ส�สต�เถรส�ส ภารw อกาส	.
พื่ระสงฺฆ์Eมอบัให(เป@นฺภาระข้องฺพื่ระโมคคล1บัGตรต	สสเถระ.

๑ แนฺ-ะแม-
๒ ก�บัพื่ระเถร1 ใช้(สรรพื่นฺามวิ-า “ทิ-านฺ” นฺ-าจะเหมาะกวิ-า “เจ(า”
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เถโร “คนฺ�ตพื่�พื่w มหาราช้ มหาโพื่ธ	นฺา ลงฺ�กาทิ1ปนฺ�ต	 วิต�วิา ภควิโต ปญฺ�จ มหาอธ	ฏฺ�ฐานฺาต	 กเถส	.
พื่ระเถระถวิายพื่ระพื่รวิ-า “ต(นฺมหาโพื่ธ	q ควิรไปย�งฺเกาะล�งฺกา มหาบัพื่	ตร!” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
ได(ทิFลบัอกมหาอธ	ษุฐานฺ ๕ ข้(อ ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค.

[มัหาอธ	ษุฐาน ๕ ข7อ ของพระผู้D7มั�พระภาค]

กตมานฺ	 ปญฺ�จ.
มหาอธ	ษุฐานฺ ๕ ข้(อเป@นฺไฉันฺ? 

ภควิา ก	ร ปร	นฺ	พื่�พื่านฺมญฺ�เจ นฺ	ปนฺ�โนฺ “ลงฺ�กาทิ1เป มหาโพื่ธ	ป�ปต	ฏฺ�ฐาปนฺต�ถาย อโสกมหาราช้า มหาโพื่ธa คหณฺต�ถw คม	ส�สต	, 
ตทิา มหาโพื่ธ	ส�ส ทิก�ข้	ณฺสาข้า สยเมวิ ฉั	ช้�ช้	ต�วิา สGวิณฺ�ณฺกฏิาเห ปต	ฏฺ�ฐาตFต	 อธ	ฏฺ�ฐาส	.
อ	ทิเมกมธ	ฏฺ�ฐานฺw.
ค#อได(ทิราบัวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺบัรรทิมบันฺพื่ระแทิ-นฺปร	นฺ	พื่พื่านฺ ได(ทิรงฺอธ	ษุฐานฺวิ-า 
“เพื่#$อต(องฺการให(ต(นฺมหาโพื่ธ	qประด	ษุฐานฺอยF-ในฺล�งฺกาทิวิ1ป พื่ระเจ(าอโศักมหาราช้จ�กเสด>จมาร�บัเอาต(นฺมหาโพื่ธ	q, 
ในฺเวิลานฺ�Iนฺ ก	$งฺมหาโพื่ธ	qด(านฺทิ	ศัทิ�กษุ	ณฺ จงฺข้าดเองฺทิ1เด1ยวิ แล(วิประด	ษุฐานฺอยF-ในฺกระถางฺทิองฺ.”

นฺ1Iเป@นฺอธ	ษุฐานฺข้(อทิ1$หนฺa$งฺ.

“ตต�ถ [94] ปต	ฏฺ�ฐานฺกาเล จ มหาโพื่ธ	 ห	มวิลาหกคพื่�ภw ปวิ	ส	ต�วิา ต	ฏฺ�ฐตFต	 อธ	ฏฺ�ฐาส	.
อ	ทิw ทิGต	ยมธ	ฏฺ�ฐานฺw.
ทิรงฺอธ	ษุฐานฺวิ-า “ก>ในฺเวิลาประด	ษุฐานฺอยF-ในฺกระถางฺทิองฺนฺ�Iนฺ มหาโพื่ธ	qจงฺลอยเข้(าไปสF-ห(องฺห	มวิลาหกต�IงฺอยF-.”

นฺ1Iเป@นฺอธ	ษุฐานฺข้(อทิ1$สองฺ.

“สต�ตเม ทิ	วิเส ห	มวิลาหกคพื่�ภโต โอรGย�ห สGวิณฺ�ณฺกฏิาเห ปต	ฏฺ�ฐหนฺ�โต ปต�เตห	 จ ผู้เลห	 จ ฉัพื่�พื่ณฺ�ณฺรwส	โย มGญฺ�จตFต	 อธ	ฏฺ�ฐาส	.
อ	ทิw ตต	ยมธ	ฏฺ�ฐานฺw.
ทิรงฺอธ	ษุฐานฺวิ-า “ในฺวิ�นฺคำรบั ๗ ต(นฺมหาโพื่ธ	qจงฺลอยลงฺมาจากกล1บัห	มวิลาหก ต�IงฺอยF-ในฺกระถางฺทิองฺ 
เปล-งฺฉั�พื่พื่รรณฺร�งฺส1จากใบัและผู้ลทิ�Iงฺหลาย.”

นฺ1Iเป@นฺอธ	ษุฐานฺข้(อทิ1$สาม.

“ถFปาราเม ทิก�ข้	ณฺก�ข้กธาตG เจต	ยม�ห	 ปต	ฏฺ�ฐานฺทิ	วิเส ยมกปาฏิ	หาร	ยw กโรตFต	 อธ	ฏฺ�ฐาส	.
อ	ทิw จตGต�ถมธ	ฏฺ�ฐานฺw.
ทิรงฺอธ	ษุฐานฺวิ-า “พื่ระธาตGรากข้วิ�ญเบั#Iองฺข้วิา จงฺทิำยมกปาฏิ	หาร	ยEในฺวิ�นฺประด	ษุฐานฺอยF-ทิ1$พื่ระเจด1ยEในฺถFปาราม.” 

นฺ1Iเป@นฺอธ	ษุฐานฺข้(อทิ1$ส1$.
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“ลงฺ�กาทิ1ปม�ห	เยวิ เม โทิณฺมต�ตา ธาตGโย มหาเจต	ยม�ห	 ปต	ฏฺ�ฐานฺกาเล พื่Gทิ�ธเวิสw คเหต�วิา อากาสw อพื่�ภGค�คนฺ�ต�วิา 
ยมกปาฏิ	หาร	ยw กโรนฺ�ตFต	 อธ	ฏฺ�ฐาส	.
อ	ทิw ปญฺ�จมมธ	ฏฺ�ฐานฺw.
ทิรงฺอธ	ษุฐานฺวิ-า “พื่ระธาตGข้องฺเราประมาณฺโทิณฺะหนฺa$งฺ ในฺเกาะล�งฺกานฺ1Iแล ในฺเวิลาประด	ษุฐานฺอยF-ในฺมหาเจด1ยE 
จงฺแปลงฺเพื่ศัเป@นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า แล(วิเหาะข้aIนฺสF-เวิหาส ทิำยมกปาฏิ	หาร	ยE.”

นฺ1Iเป@นฺอธ	ษุฐานฺข้(อทิ1$ห(า.

[ว	สส#กรรมัเทิพบ#ตรปลีอมัต�วเปKนช'างเนรมั	ตกระถางทิอง]

ราช้า อ	มานฺ	 ปญฺ�จ มหาอธ	ฏฺ�ฐานฺานฺ	 สGต�วิา ปสนฺ�นฺจ	ต�โต ปาฏิล	ปGต�ตโต ยาวิ มหาโพื่ธ	 ตาวิ มค�คw ปฏิ	ช้ค�คาเปต�วิา 
สGวิณฺ�ณฺกฏิาหต�ถาย พื่หGw สGวิณฺ�ณฺw นฺ1หราเปส	.
พื่ระราช้าทิรงฺสด�บัมหาอธ	ษุฐานฺ ๕ ข้(อนฺ1Iแล(วิ ม1พื่ระหทิ�ยเล#$อมใส ร�บัส�$งฺให(จ�ดการช้ำระหนฺทิางฺ 
ต�Iงฺแต-เม#องฺปาตล1บัGตรจนฺถaงฺต(นฺมหาโพื่ธ	q แล(วิให(นฺำทิองฺคำเป@นฺอ�นฺมากออกมา เพื่#$อต(องฺการให(สร(างฺกระถางฺทิองฺคำ.

ตาวิเทิวิ รญฺ�โญ จ	ต�ตw ญต�วิา วิ	ส�สGกม�มเทิวิปGต�โต กม�มารวิณฺ�ณฺw นฺ	ม�ม	นฺ	ต�วิา ปGรโต อฏฺ�ฐาส	.
ในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล วิ	สสGกรรมเทิพื่บัGตร ทิราบัพื่ระราช้หทิ�ย ได(นฺ	รม	ตเป@นฺช้-างฺทิองฺ ย#นฺอยF-ตรงฺพื่ระพื่�กตรE (ข้องฺพื่ระราช้า).

ราช้า ตw ทิ	ส�วิา “ตาต อ	มw สGวิณฺ�ณฺw คเหต�วิา กฏิาหw กโรห1ต	 อาห.
พื่ระราช้าทิรงฺเห>นฺเข้าแล(วิ จaงฺตร�สวิ-า “พื่-อ เจ(าจงฺเอาทิองฺนฺ1Iไปทิำกระถางฺ.”

“ปมาณฺw เทิวิ ช้านฺาถาต	.
เข้าทิFลวิ-า “ข้(าแต-สมมต	เทิพื่! ข้อพื่ระองฺคEทิรงฺบัอกข้นฺาดให(ทิราบั.”

“ต�วิเมวิ ตาต ญต�วิา ปมาณฺw กโรห1ต	.
พื่ระราช้าตร�สวิ-า “พื่-อ เจ(านฺ�$นฺแหละ ทิราบัและจงฺทิำให(ได(ข้นฺาด.”

“สาธG เทิวิ กร	ส�สาม1ต	 สGวิณฺ�ณฺw คเหต�วิา อต�ตโนฺ อานฺGภาเวินฺ หต�เถนฺ ปร	มช้�ช้	ต�วิา สGวิณฺ�ณฺกฏิาหw นฺ	ม�ม	นฺ	 
นฺวิหต�ถปร	ก�เข้ป| ปญฺ�จหต�ถGพื่�เพื่ธw ต	หต�ถวิ	ก�ข้ม�ภw อฏฺ�ฐงฺ�คGลพื่หลw หต�ถ	โสณฺ�ฑมFลป�ปมาณฺมGข้วิฏฺ�ฏิa.
เข้าร�บัวิ-า “ด1ละ สมมต	เทิพื่! ข้(าพื่ระองฺคEจ�กกระทิำ” จaงฺถ#อทิองฺเอาม#อลFบัคลำ ด(วิยอานฺGภาพื่ข้องฺตนฺ นฺ	รม	ตกระถางฺทิองฺ 
วิ�ดโดยรอบัประมาณฺ ๙ ศัอก สFงฺ ๕ ศัอก กวิ(างฺ ๓ ศัอก หนฺา ๘ นฺ	Iวิ ข้อบัปากม1ข้นฺาดเทิ-าโคนฺงฺวิงฺช้(างฺ.

[พระราชาพร7อมัด้7วยเสนาเสด้Wจไปย�งต7นมัหาโพธ	X]

อถ ราช้า สต�ตโยช้นฺายามาย ต	โยช้นฺวิ	ต�ถาราย มหต	ยา เสนฺาย ปาฏิล	ปGต�ตโต นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา อร	ยสงฺ�ฆ์w อาทิาย 
มหาโพื่ธ	สม1ป| อคมาส	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่ระราช้า เสด>จออกจากนฺครปาตล1บัGตรด(วิยเสนฺาใหญ- ยาวิประมาณฺ ๗ โยช้นฺE กวิ(างฺประมาณฺ ๓ โยช้นฺE พื่าเอาพื่ระ
อร	ยสงฺฆ์E ได(เสด>จไปย�งฺทิ1$ใกล(ต(นฺมหาโพื่ธ	q.
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เสนฺา สมGส�ส	ตทิ�ธช้ปฏิากw นฺานฺารตนฺวิ	จ	ต�ตw อเนฺกาลงฺ�การปฏิ	มณฺ�ฑ	ตw นฺานฺาวิ	ธกGสGมสมาก	ณฺ�ณฺw [95] 
อเนฺกตGร	ยสงฺ�ฆ์Gฏฺ�ฐw มหาโพื่ธa ปร	ก�ข้	ปJ.
เสนฺาล(อมต(นฺมหาโพื่ธ	q ซ่a$งฺม1ธงฺช้�ยและธงฺแผู้-นฺผู้(ายกข้aIนฺไวิ(แล(วิ วิ	จ	ตรด(วิยร�ตนฺะต-างฺๆ ประด�บัด(วิยเคร#$องฺอล�งฺการมากมาย เกล#$อนฺ
กล-นฺไปด(วิยดอกไม(นฺานฺาช้นฺ	ด ประโคมด(วิยเคร#$องฺดGร	ยางฺคEหลายหลาก.

ราช้า สหส�สมต�เต คณฺปาโมก�เข้ มหาเถเร คเหต�วิา 
สกลช้ม�พื่Gทิ1เป ปต�ตาภ	เสกานฺw ราช้Fนฺw สหส�เสนฺ อต�ตานฺญฺ�จ มหาโพื่ธ	ญฺ�จ ปร	วิาราเปต�วิา  มหาโพื่ธ	มFเล ฐต�วิา มหาโพื่ธa โอโลเกส	.
พื่ระราช้า นฺ	มนฺตEเอาพื่ระมหาเถระผู้F(เป@นฺคณฺะปาโมกข้E ประมาณฺพื่�นฺรFป 
แล(วิให(พื่ระราช้าผู้F(ได(ร�บัการอภ	เษุกทิ�$วิช้มพื่Fทิวิ1ป จำนฺวินฺพื่�นฺองฺคE แวิดล(อมพื่ระองฺคE และต(นฺมหาโพื่ธ	q 
ได(ประทิ�บัย#นฺทิ1$โคนฺต(นฺมหาโพื่ธ	q ทิรงฺแลดFต(นฺมหาโพื่ธ	q.

มหาโพื่ธ	ส�ส ข้นฺ�ธญฺ�จ ทิก�ข้	ณฺมหาสาข้าย จตGหต�ถป�ปมาณฺw ปเทิสญฺ�จ ฐเปต�วิา อวิเสสw อทิส�สนฺw อคมาส	.
ส-วินฺทิ1$เหล#อ เวิ(นฺลำต(นฺข้องฺมหาโพื่ธ	q และส-วินฺแห-งฺก	$งฺใหญ-ด(านฺทิ	ศัทิ�กษุ	ณฺประมาณฺ ๔ ศัอก ไม-ปรากฏิให(เห>นฺ 

ราช้า ตw ปาฏิ	หาร	ยw ทิ	ส�วิา อGป�ปนฺ�นฺปnต	ปามGช้�โช้ 
“อหw ภนฺ�เต อ	มw ปาฏิ	หาร	ยw ทิ	ส�วิา ตGฏฺ�โฐ มหาโพื่ธa ทิ1ปรช้�เช้นฺ ปFเช้ม1ต	 ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ส�ส วิต�วิา อภ	เสกw อทิาส	.
พื่ระราช้าทิรงฺเห>นฺปาฏิ	หาร	ยEนฺ�Iนฺ เก	ดพื่ระปnต	ปราโมทิยE ตร�สแก-ภ	กษุGสงฺฆ์Eวิ-า “ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ข้(าพื่เจ(าเห>นฺปาฏิ	หาร	ยEนฺ1Iแล(วิย	นฺด1 
จะบัFช้าต(นฺมหาโพื่ธ	q ด(วิยราช้สมบั�ต	ในฺทิวิ1ป” จaงฺได(ถวิายการอภ	เษุก.

[พระราชาทิรงทิำส�ตยาธ	ษุฐาน]

ตโต ปGป�ผู้คนฺ�ธาทิ1ห	 ปFเช้ต�วิา ต	ก�ข้ต�ตGw ปทิก�ข้	ณฺw กต�วิา อฏฺ�ฐสG ฐาเนฺสG วินฺ�ทิ	ต�วิา อGฏฺ�ฐาย อญฺ�ช้ลa ปค�คย�ห ฐต�วิา 
สจ�จวิจนฺก	ร	ยาย มหาโพื่ธa คณฺ�ห	ตGกาโม 
ภFม	โต ยาวิ มหาโพื่ธ	ส�ส ทิก�ข้	ณฺสาข้า ตาวิ อGจ�จw กต�วิา ฐปJตส�ส สพื่�พื่รตนฺมยปnฐส�ส อGปร	 สGวิณฺ�ณฺกฏิาหw ฐปาเปต�วิา 
รตนฺปnฐw อารGย�ห สGวิณฺ�ณฺตGล	กw คเหต�วิา มโนฺส	ลาย เลข้w กต�วิา 
“ยทิ	 มหาโพื่ธ	นฺา ลงฺ�กาทิ1เป ปต	ฏฺ�ฐาตพื่�พื่w, ยทิ	 จาหw พื่Gทิ�ธสาสเนฺ นฺ	พื่�เพื่มต	โก ภเวิย�ยw, 
มหาโพื่ธ	 สยเมวิ อ	มส�มa สGวิณฺ�ณฺกฏิาเห ปต	ฏฺ�ฐาตFต	 สจ�จวิจนฺก	ร	ยมกาส	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่ระราช้าทิรงฺบัFช้า (ต(นฺมหาโพื่ธ	q) ด(วิยดอกไม(และข้องฺหอมเป@นฺต(นฺ กระทิำประทิ�กษุ	ณฺ ๓ คร�Iงฺ ถวิายบั�งฺคมในฺทิ1$ทิ�Iงฺ ๘ 
เสด>จลGกข้aIนฺแล(วิประทิ�บัย#นฺประคองฺอ�ญช้ล1 ม1พื่ระประสงฺคEจะเช้	ญเอาต(นฺมหาโพื่ธ	qด(วิยการทิำคำส�ตยE 
ร�บัส�$งฺให(ต�Iงฺกระถางฺทิองฺข้(างฺบันฺต�$งฺทิ1$สำเร>จด(วิยร�ตนฺะทิGกอย-างฺ ซ่a$งฺต�IงฺหนฺGนฺให(สFงฺข้aIนฺ ต�Iงฺแต-พื่#Iนฺด	นฺจนฺถaงฺก	$งฺด(านฺข้วิาข้องฺมหาโพื่ธ	qแล(วิ 
เสด>จข้aIนฺบันฺร�ตนฺบั	ฐ ทิรงฺถ#อพื่ระสGวิรรณฺตGล	กา (พื่F-ก�นฺทิองฺคำ) ทิำรอยข้1ดด(วิยมโนฺส	ลา แล(วิได(ทิรงฺทิำส�จพื่จนฺEก	ร	ยาวิ-า 
“ถ(าต(นฺมหาโพื่ธ	qควิรประด	ษุฐานฺอยF-ในฺเกาะล�งฺกา และหากวิ-า ข้(าพื่เจ(าพื่aงฺเป@นฺผู้F(หมดควิามสงฺส�ยในฺพื่ระพื่Gทิธศัาสนฺาไซ่ร(, 
ข้อให(ต(นฺมหาโพื่ธ	qจงฺประด	ษุฐานฺอยF-ในฺกระถางฺทิองฺเส1ยเองฺทิ1เด1ยวิ.” 

สห สจ�จวิจนฺก	ร	ยาย โพื่ธ	สาข้า มโนฺส	ลาย ปร	จ�ฉั	นฺ�นฺฏฺ�ฐาเนฺ ฉั	ช้�ช้	ต�วิา คนฺ�ธกลลปFรส�ส สGวิณฺ�ณฺกฏิาหส�ส อGปร	 อฏฺ�ฐาส	.
พื่ร(อมก�บัการทิรงฺทิำส�จพื่จนฺE ก	$งฺโพื่ธ	qข้าดตรงฺทิ1$ทิรงฺเอามโนฺส	ลากำหนฺดหมายไวิ( แล(วิต�IงฺอยF-ในฺเบั#Iองฺบันฺกระถางฺทิองฺ 
อ�นฺเต>มด(วิยโคลนฺผู้สมด(วิยข้องฺหอม.
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ตส�ส อGพื่�เพื่เธนฺ ทิสหต�โถ ข้นฺ�โธ โหต	.
ต(นฺโพื่ธ	qนฺ�Iนฺม1ลำต(นฺสFงฺได( ๑๐ ศัอก 

จตGหต�ถา ปญฺ�จมหาสาข้า ปญฺ�จห	เยวิ ผู้เลห	 ปฏิ	มณฺ�ฑ	ตา.
ก	$งฺใหญ- ๕ ก	$งฺ ประมาณฺ ๔ ศัอก ประด�บัด(วิยผู้ล ๕ ผู้ลเทิ-าๆ ก�นฺ.

ข้Gทิ�ทิกสาข้านฺw ปนฺ สหส�สw.
ส-วินฺก	$งฺเล>กๆ ม1จำนฺวินฺพื่�นฺก	$งฺ.

อถ ราช้า มFลเลข้าย อGปร	 ต	วิงฺ�คGเล ปเทิเส อญฺ�ญw เลข้w ปร	จ�ฉั	นฺ�ทิ	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่ระราช้าทิรงฺกำหนฺดต�ดรอยข้1ดในฺประเทิศั๑ประมาณฺ ๓ องฺคGล1 ข้(างฺบันฺรอยข้1ดเด	ม.

ตโต ตาวิเทิวิ พื่Gพื่�พื่Gฬกา หGต�วิา [96] ทิส มหามFลานฺ	 นฺ	ก�ข้มaสG.
ข้ณฺะนฺ�$นฺนฺ�Iนฺเองฺ รากใหญ- ๑๐ ราก งฺอกเป@นฺต-อมคล(ายต-อมนฺIำออกจากรอยข้1ดนฺ�Iนฺ.

ปGนฺ อGปรGปร	 ต	วิงฺ�คGเล ต	วิงฺ�คGเล อญฺ�ญา นฺวิ เลข้า ปร	จ�ฉั	นฺ�ทิ	.
พื่ระราช้าทิรงฺกำหนฺดต�ดรอยข้1ดอ#$นฺๆ อ1ก ๙ แห-งฺในฺระยะต-อๆ ไป แต-ละ ๓ องฺคGล1.

ตาห	ปJ ทิส ทิส พื่Gพื่�พื่Gฬกา หGต�วิา นฺวิGต	มFลานฺ	 นฺ	ก�ข้มaสG.
ราก ๙๐ ราก งฺอกเป@นฺปGzมคล(ายต-อมนฺIำ ออกจากรอยข้1ดแม(เหล-านฺ�Iนฺ รอยละ ๑๐ ราก.

ปฐมกา ทิส มหามFลา จตGรงฺ�คGลมต�ตw นฺ	ก�ข้นฺ�ตา.
รากใหญ- ๑๐ รากแรก งฺอกออกมาประมาณฺ ๔ นฺ	Iวิ.

อ	ตเรปJ ควิก�ข้ช้าลสทิ	สw อนฺGส	พื่�พื่นฺ�ตา นฺ	ก�ข้นฺ�ตา.
ราก ๙๐ ราก แม(นฺอกนฺ1I ก>งฺอกเก1$ยวิประสานฺก�นฺ คล(ายตาข้-ายข้วิ�ญโค.

เอต�ตกw ปาฏิ	หาร	ยw ราช้า รตนฺปnฐมต�ถเก ฐ	โตเยวิ ทิ	ส�วิา อญฺ�ช้ลa ปค�คย�ห มหานฺาทิw นฺทิ	.
พื่ระราช้า ประทิ�บัย#นฺอยF-เหนฺ#อสGดต�$งฺร�ตนฺบั	ฐนฺ�$นฺแล ทิรงฺเห>นฺปาฏิ	หาร	ยEประมาณฺเทิ-านฺ1I ได(ทิรงฺประคองฺอ�ญช้ล1บั�นฺล#อล�$นฺ.

อเนฺกานฺ	 ภ	ก�ข้Gสหส�สานฺ	 สาธGการมกwสG.
ภ	กษุGจำนฺวินฺหลายพื่�นฺรFป ก>ได(สร(องฺสาธGการ.

สกลราช้เสนฺา อGนฺ�นฺาทิ	นฺ1 อโหส	.
ราช้เสนฺาทิ�Iงฺส	Iนฺก>ได(บั�นฺล#อก�นฺอaงฺม1$.

เจลGก�เข้ปสตสหส�สานฺ	 ปวิต�ตaสG.
ธงฺผู้(าทิ1$ยกข้aIนฺไวิ(ต�Iงฺแสนฺธงฺ ได(โบักสะบั�ดพื่ร	Iวิ.

ภGม�มฏฺ�ฐกเทิเวิ อาทิa กต�วิา ยาวิ พื่�รห�มกาย	กา เทิวิา ตาวิ สาธGการw ปวิต�ตยaสG.
พื่วิกทิวิยเทิพื่ต�Iงฺต(นฺภGมม�ฏิฐกเทิวิดา ได(ให(สาธGการเป@นฺไป จนฺกระทิ�$งฺถaงฺเหล-าเทิพื่พื่รหมกาย	กา.

๑ ส-วินฺ, ทิ1$
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รญฺ�โญ อ	มw ปาฏิ	หาร	ยw ปส�สนฺ�ตส�ส ปnต	ยา นฺ	รนฺ�ตรw ผู้Gฏฺ�ฐสร1รส�ส อญฺ�ช้ลa ปค�คเหต�วิา ฐ	ตส�เสวิ, 
มหาโพื่ธ	 มFลสเตนฺ สGวิณฺ�ณฺกฏิาเห ปต	ฏฺ�ฐาส	.
เม#$อพื่ระราช้า ทิรงฺเห>นฺปาฏิ	หาร	ยEนฺ1I ม1พื่ระวิรกายอ�นฺปnต	ถFกต(องฺหาระหวิ-างฺม	ได( ประทิ�บัย#นฺประคองฺอ�ญช้ล1อยF-นฺ�$นฺแล, 
ต(นฺมหาโพื่ธ	qก>ได(ประด	ษุฐานฺอยF-ในฺกระถางฺทิองฺ ด(วิยจำนฺวินฺรากต�Iงฺร(อย.

ทิส มหามFลา สGวิณฺ�ณฺกฏิาหตลw อาหจ�จ อฏฺ�ฐwสG.
รากใหญ- ๑๐ ราก ได(หย�$งฺลงฺจดพื่#Iนฺกระถางฺทิองฺ.

อวิเสสา นฺวิGต	 อนฺGปGพื่�เพื่นฺ วิฑ�ฒนฺกา หGต�วิา คนฺ�ธกลเล โอรGย�ห ฐ	ตา.
รากทิ1$เหล#อ ๙๐ ราก ก>เจร	ญงฺอกงฺามข้aIนฺโดยลำด�บั หย�$งฺลงฺแช้-อยF-ในฺเป~อกตมทิ1$ผู้สมด(วิยข้องฺหอม.

เอวิw สGวิณฺ�ณฺกฏิาเห ปต	ฏฺ�ฐ	ตมต�เต มหาโพื่ธ	ม�ห	 มหาปฐวิ1 จล	.
เม#$อต(นฺมหาโพื่ธ	q ส�กวิ-าประด	ษุฐานฺอยF-ในฺกระถางฺทิองฺอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ มหาปฐพื่1ก>หวิ�$นฺไหวิ.

อากาเส เทิวิทิGนฺ�ทิGภ	โย๑ ผู้ลaสG.
เหล-าเภร1ข้องฺทิวิยเทิพื่ บั�นฺล#อล�$นฺไปในฺอากาศั.

ปพื่�พื่ตานฺw นฺจ�เจห	  เทิวิตานฺw สาธGกาเรห	  ยก�ข้านฺw ห	งฺ�กาเรห	  อสGรานฺw ถGต	ช้ป�เปห	  พื่�รห�มานฺw อป�โผู้ฏิเนฺห	  
เมฆ์านฺw คช้�ช้	เตห	  จตGป�ปทิานฺw รเวิห	  ปก�ข้1นฺw วิ	รGเตห	  สพื่�พื่ตาลาวิจรานฺw สกสกปฏิ	ภาเณฺห	  
ปฐวิ1ตลโต ยาวิ พื่�รห�มโลกา ตาวิ เอกโกลาหลเมกนฺ	นฺ�นฺาทิw อโหส	.
ควิามโกลาหลเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺ ต�Iงฺแต-พื่#Iนฺปฐพื่1จนฺถaงฺพื่รหมโลก ได(กaกก(องฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺ 
เพื่ราะควิามโนฺ(มเอนฺไปมาแห-งฺเหล-าบัรรพื่ต  เพื่ราะเส1ยงฺสาธGการแห-งฺทิวิยเทิพื่  เพื่ราะการทิำเส1ยงฺห	งฺๆ แห-งฺเหล-าย�กษุE 
เพื่ราะการกล-าวิช้มเช้ยแห-งฺพื่วิกอสFร เพื่ราะการปรบัม#อแห-งฺพื่วิกพื่รหม เพื่ราะควิามคำรามแห-งฺหมF-เมฆ์ 
เพื่ราะควิามร(องฺแห-งฺหมF-ส�ตวิEส1$เทิ(า เพื่ราะควิามข้�นฺกF-แห-งฺเหล-าปbกษุ1  (และ) 
เพื่ราะควิามวิ-องฺไวิเฉัพื่าะตนฺๆ แห-งฺพื่นฺ�กงฺานฺตาลาวิจรดนฺตร1ทิ�Iงฺปวิงฺ.

ปญฺ�จสG สาข้าสG ผู้ลโต ผู้ลโต ฉัพื่�พื่ณฺ�ณฺรwส	โย นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา 
สกลจก�กวิาฬี| รตนฺโคปานฺส1วิ	นฺทิ�ธw วิ	ย กGรGมานฺา ยาวิ พื่�รห�มโลกา อพื่�ภGค�คจ�ฉัaสG.
ฉั�พื่พื่รรณฺร�งฺส1พื่วิยพื่G-งฺออกจากแต-ละผู้ลในฺก	$งฺทิ�Iงฺ ๕ แล(วิ ก>พื่G-งฺข้aIนฺไปจนฺถaงฺพื่รหมโลก 
เหม#อนฺทิำจ�กรวิาลทิ�Iงฺส	Iนฺ ให(ต-อเนฺ#$องฺก�นฺดGจกลอนฺเร#อนฺแก(วิ ฉัะนฺ�Iนฺ.

[ก	 งต7นมัหาโพธ	XลีอยขILนไปอยD'บนทิ7องฟัYา ๗ ว�น]

ตw ข้ณฺโต จ ปนฺ ปภFต	 สต�ต ทิ	วิสานฺ	 มหาโพื่ธ	 [97] ห	มวิลาหกคพื่�ภw ปวิ	ส	ต�วิา อฏฺ�ฐาส	.
ก>แล จำเด	มแต-ข้ณฺะนฺ�Iนฺไป ต(นฺมหาโพื่ธ	qก>เข้(าไปสF-กล1บัเมฆ์ ซ่a$งฺเต>มไปด(วิยห	มะ แล(วิดำรงฺอยF-ส	Iนฺ ๗ วิ�นฺ.

นฺ โกจ	 มหาโพื่ธa ปส�สต	.
ใครๆ ก>ไม-เห>นฺต(นฺมหาโพื่ธ	q.

๑ เทิวิทิGนฺ�ทิGภ	โยต	ปJ. ???



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [ก	$งฺต(นฺมหาโพื่ธ	qลอยข้aIนฺไปอยF-บันฺทิ(องฺฟัrา ๗ วิ�นฺ] • หนฺ(า ๑๕๓

ราช้า รตนฺปnฐโต โอรGย�ห สต�ต ทิ	วิสานฺ	 มหาโพื่ธ	ปFช้w กาเรส	.
พื่ระราช้าเสด>จลงฺจากร�ตนฺบั	ฐแล(วิ ทิรงฺร�บัส�$งฺให(ทิำการบัFช้ามหาโพื่ธ	qส	Iนฺ ๗ วิ�นฺ.

สต�ตเม ทิ	วิเส สพื่�พื่ทิ	สาห	 ห	มญฺ�จ รwส	โย จ อาวิต�ต	ต�วิา มหาโพื่ธ	เมวิ ปวิ	สaสG.
ในฺวิ�นฺทิ1$ ๗ ห	มะและร�ศัม1ทิ�Iงฺหลายก>หมGนฺกล�บัจากทิ	ศัทิ�Iงฺปวิงฺเข้(าไปสF-ต(นฺมหาโพื่ธ	qนฺ�$นฺแล.

วิ	คตห	มวิลาหเก วิ	ป�ปสนฺ�เนฺ จก�กวิาฬคพื่�เภ, มหาโพื่ธ	 ปร	ปGณฺ�ณฺข้นฺ�ธสาข้าปสาโข้ ปญฺ�จผู้ลปฏิ	มณฺ�ฑ	โต 
สGวิณฺ�ณฺกฏิาเห ปต	ฏฺ�ฐ	โตวิ ปญฺ�ญาย	ต�ถ.
เม#$อห(องฺจ�กรวิาลปราศัจากห	มวิลาหกแจ-มใสแล(วิ, ต(นฺมหาโพื่ธ	qทิ1$ม1ลำต(นฺ ก	$งฺใหญ- และก	$งฺนฺ(อยบัร	บัFรณฺE 
ซ่a$งฺประด�บัไปด(วิยผู้ลทิ�Iงฺ ๕ ได(ปรากฏิต�IงฺอยF-ในฺกระถางฺทิองฺนฺ�$นฺแล.

ราช้า มหาโพื่ธa ทิ	ส�วิา เตห	 ปาฏิ	หาร	เยห	 สญฺ�ช้นฺ	ตปnต	ปามGช้�โช้ 
“สกลช้ม�พื่Gทิ1ปรช้�เช้นฺ ตรGณฺมหาโพื่ธa ปFเช้ส�สาม1ต	 อภ	เสกw ทิต�วิา สต�ต ทิ	วิสานฺ	 มหาโพื่ธ	ฏฺ�ฐาเนฺเยวิ อฏฺ�ฐาส	.
พื่ระราช้า ทิรงฺเห>นฺต(นฺมหาโพื่ธ	qแล(วิ ม1พื่ระปร1ดาปราโมทิยEอ�นฺปาฏิ	หาร	ยEเหล-านฺ�Iนฺให(เก	ดแล(วิ จaงฺทิรงฺดำร	วิ-า 
“เราจ�กบัFช้าต(นฺมหาโพื่ธ	qหนฺG-ม ด(วิยราช้สมบั�ต	ในฺสากลช้มพื่Fทิวิ1ป” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ ได(ทิรงฺประทิานฺการอภ	เษุก (แก-ต(นฺมหาโพื่ธ	qนฺ�Iนฺ) แล(วิ
ได(ประทิ�บัย#นฺอยF-ทิ1$ฐานฺต(นฺมหาโพื่ธ	qนฺ�$นฺแล ส	Iนฺ ๗ วิ�นฺ.

มหาโพื่ธ	 ปGพื่�พื่กต�ต	กปวิารณฺทิ	วิเส สายณฺ�หสมเย ปฐมw สGวิณฺ�ณฺกฏิาเห ปต	ฏฺ�ฐห	.
ในฺวิ�นฺปวิารณฺาเด#อนฺก�ตต	กาต(นฺ เวิลาเย>นฺ ต(นฺมหาโพื่ธ	qก>ประด	ษุฐานฺอยF-ในฺกระถางฺทิองฺก-อนฺ.

ตโต ห	มคพื่�ภสต�ตาหw อภ	เสกสต�ตาหญฺ�จ วิ1ต	นฺาเมต�วิา กาฬปก�ข้ส�ส อGโปสถทิ	วิเส ราช้า เอกทิ	วิเสเนฺวิ ปาฏิล	ปGต�ตw ปวิ	ส	ต�วิา 
กต�ต	กช้Gณฺ�หปก�ข้ส�ส ปาฏิ	ปทิทิ	วิเส มหาโพื่ธa ปาจ1นฺมหาสาลมFเล ฐเปส	.
หล�งฺจากนฺ�Iนฺมา พื่ระราช้า ทิรงฺให(กาลล-วิงฺไปตลอดส�ปดาหEทิ1$มหาโพื่ธ	qอยF-ในฺกล1บัเมฆ์ และส�ปดาหEทิ1$พื่ระราช้ทิานฺอภ	เษุก 
จaงฺเสด>จเข้(าไปสF-พื่ระนฺครปาตล1บัGตร ในฺวิ�นฺอGโบัสถ แห-งฺกาฬปbกษุEโดยวิ�นฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ, 
ในฺวิ�นฺปาฏิ	บัทิ (แรมค$ำหนฺa$งฺ) แห-งฺช้GณฺหปbกษุEข้องฺเด#อนฺก�ตต	กา ทิรงฺพื่�กต(นฺมหาโพื่ธ	qไวิ(ทิ1$โคนฺต(นฺสาละใหญ-ด(านฺปราจ1นฺทิ	ศั.

[ต7นมัหาโพธ	Xแตกหน'อออกใหมั']

สGวิณฺ�ณฺกฏิาเห ปต	ฏฺ�ฐ	ตทิ	วิสโต สต�ตรสเม ทิ	วิเส มหาโพื่ธ	ส�ส อภ	นฺวิงฺ�กGรา ปาตGรเหสGw.
ในฺวิ�นฺทิ1$ ๑๗ ต�Iงฺแต-วิ�นฺทิ1$ต(นฺมหาโพื่ธ	qประด	ษุฐานฺอยF-ในฺกระถางฺทิองฺ หนฺ-อใหม-ๆ แห-งฺต(นฺมหาโพื่ธ	qก>ได(ปรากฏิข้aIนฺ.

เต ทิ	ส�วิาปJ ปสนฺ�โนฺ ราช้า ปGนฺ มหาโพื่ธa รช้�เช้นฺ ปFเช้นฺ�โต สกลช้ม�พื่Gทิ1ปาภ	เสกมทิาส	.
พื่ระราช้า แม(ทิรงฺเห>นฺหนฺ-อเหล-านฺ�Iนฺแล(วิ ก>ทิรงฺเล#$อมใส เม#$อจะทิรงฺบัFช้าต(นฺมหาโพื่ธ	qด(วิยราช้สมบั�ต	อ1ก 
ได(ทิรงฺถวิายการอภ	เษุกในฺสากลช้มพื่Fทิวิ1ป.

สGมนฺสามเณฺโร กต�ต	กปGณฺ�ณฺม1ทิ	วิเส ธาตGค�คหณฺต�ถw คโต มหาโพื่ธ	ส�ส กต�ต	กจ�ฉัณฺภFตw ปFช้w อทิ�ทิส.
สGมนฺสามเณฺรไปเพื่#$อร�บัเอาพื่ระธาตG ในฺวิ�นฺเพื่>ญเด#อนฺก�ตต	กมาส (ค#อ วิ�นฺเพื่>ญเด#อนฺ ๑๒) 
ได(เห>นฺการบัFช้าแก-ต(นฺมหาโพื่ธ	qเป@นฺมหรสพื่เด#อนฺก�ตต	กมาส.



หนฺ(า ๑๕๔ •   เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [ต(นฺมหาโพื่ธ	qแตกหนฺ-อออกใหม-]

เอวิw มหาโพื่ธ	มณฺ�ฑโต อาเนฺต�วิา ปาฏิล	ปGต�เต ฐปJตw มหาโพื่ธa สนฺ�ธาย อาห “เตนฺห	 อม�ม มหาโพื่ธa คเหต�วิา ยาห1ต	.
พื่ระเจ(าอโศักมหาราช้ ทิรงฺหมายถaงฺต(นฺโพื่ธ	qทิ1$นฺำมาจากมหาโพื่ธ	มณฺฑลแล(วิช้ำไวิ(ทิ1$นฺครปาตล1บัGตร โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิมานฺ1I 
จaงฺตร�ส (กะพื่ระนฺางฺส�งฺฆ์ม	ตตาเถร1) วิ-า “แม-! ถ(าเช้-นฺนฺ�Iนฺข้อให(ลFกร�บัเอาต(นฺมหาโพื่ธ	qไปด(วิยเถ	ด.”

สา “สาธFต	 สม�ปฏิ	จ�ฉั	.
พื่ระนฺางฺส�งฺฆ์ม	ตตาเถร1นฺ�Iนฺ ทิFลร�บัวิ-า “สาธG.”

[พระเจ7าอโศกทิรงต�LงตระกDลีต'างๆ ไว7เพ! อร�กษุาต7นมัหาโพธ	X]

ราช้า มหาโพื่ธ	รก�ข้ณฺต�ถาย อฏฺ�ฐารส เทิวิตากGลานฺ	  อฏฺ�ฐ อมจ�จกGลานฺ	  อฏฺ�ฐ พื่�ราห�มณฺกGลานฺ	  อฏฺ�ฐ [98] กGฏฺ�ม�พื่	ยกGลานฺ	 
อฏฺ�ฐ โคปกกGลานฺ	  อฏฺ�ฐ ตรจ�ฉักGลานฺ	  อฏฺ�ฐ จ กาล	งฺ�คกGลานฺ	 ทิต�วิา  อGทิกาส	ญฺ�จนฺต�ถาย อฏฺ�ฐ สGวิณฺ�ณฺฆ์เฏิ อฏฺ�ฐ จ รช้ตฆ์เฏิ ทิต�วิา 
อ	ม	นฺา ปร	วิาเรนฺ มหาโพื่ธa คงฺ�คาย นฺาวิw อาโรเปต�วิา สยwปJ นฺครโต นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา วิ	ช้�ฌิาฏิวิa สมต	ก�กม�ม อนฺGปGพื่�เพื่นฺ สต�ตห	 ทิ	วิเสห	 
ตาม�พื่ล	ต�ตa อนฺGป�ปต�โต.
พื่ระราช้า พื่ระราช้ทิานฺตระกFลเทิวิดา ๑๘  ตระกFลอมาตยE ๘  ตระกFลพื่ราหมณฺE ๘  ตระกFลกGฎุ�มพื่1 ๘  
ตระกFลเล1Iยงฺโค ๘  ตระกFลเส#อดาวิ ๘  และตระกFลช้าวิกาล	งฺคะ ๘ ไวิ(เพื่#$อร�กษุาต(นฺมหาโพื่ธ	q,  
และพื่ระราช้ทิานฺหม(อทิองฺ ๘  หม(อเงฺ	นฺ ๘ ใบั ไวิ(เพื่#$อรดนฺIำ (ต(นฺมหาโพื่ธ	q)  
แล(วิทิรงฺให(ยกต(นฺมหาโพื่ธ	qข้aIนฺสF-เร#อ พื่ร(อมด(วิยบัร	วิารนฺ1Iทิ1$แม-นฺIำคงฺคา, 
ฝัzายพื่ระองฺคEเองฺเสด>จออกจากพื่ระนฺคร ข้(ามดงฺช้#$อวิ	ช้ฌิาฏิวิ1 แล(วิเสด>จไปถaงฺทิ-าช้#$อตามพื่ล	ตต1 โดย ๗ วิ�นฺ โดยลำด�บั.

อนฺ�ตรามค�เค เทิวินฺาคมนฺGส�สา อGฬารw มหาโพื่ธ	ปFช้w อกwสG.
ในฺระหวิ-างฺทิางฺ พื่วิกทิวิยเทิพื่ นฺาค และมนฺGษุยE ได(พื่าก�นฺบัFช้าต(นฺมหาโพื่ธ	qอย-างฺมโหฬาร.

ราช้าปJ สมGทิ�ทิต1เร สต�ต ทิ	วิสานฺ	 มหาโพื่ธa ฐเปต�วิา สกลช้ม�พื่Gทิ1เป มหารช้�ช้w อทิาส	.
ฝัzายพื่ระราช้า ทิรงฺพื่�กต(นฺมหาโพื่ธ	qไวิ(ทิ1$ร	มฝัb{งฺสมGทิร ๗ วิ�นฺ แล(วิได(ทิรงฺถวิายราช้สมบั�ต	อย-างฺใหญ-ในฺสากลทิวิ1ป.

อ	ทิมส�ส ตต	ยw ช้ม�พื่Gทิ1ปรช้�ช้สม�ปทิานฺw โหต	.
คราวินฺ1I เป@นฺการทิรงฺถวิายราช้สมบั�ต	ในฺช้มพื่Fทิวิ1ปคร�Iงฺทิ1$ ๓ แก-ต(นฺมหาโพื่ธ	qนฺ�Iนฺ.

[พระเจ7าอโศกทิรงลี#ยนLำส'งต7นมัหาโพธ	Xไปเกาะลี�งกา]

เอวิw มหารช้�เช้นฺา ปFเช้ต�วิา ม	คส	รส�ส ปฐมปาฏิ	ปทิทิ	วิเส อโสโก ธม�มราช้า มหาโพื่ธa อGก�ข้	ปJต�วิา คลป�ปมาณฺw อGทิกw โอรGย�ห 
นฺาวิายw ปต	ฏฺ�ฐเปต�วิา สงฺ�ฆ์ม	ต�ตเถร	ม�ปJ สปร	วิารw นฺาวิw อาโรเปต�วิา  อร	ฏฺ�ฐw อมจ�จw เอตทิโวิจ 
“อหw ตาต มหาโพื่ธa ต	ก�ข้ต�ตGw สกลช้ม�พื่Gทิ1ปรช้�เช้นฺ ปFเช้ต�วิา คลป�ปมาณฺw อGทิกw โอรGย�ห มม สหายส�ส เปเสสa, 
โสปJ เอวิเมวิ มหาโพื่ธa ปFเช้ตFต	.
พื่ระเจ(าอโศักธรรมราช้า คร�IนฺทิรงฺบัFช้า (ต(นฺมหาโพื่ธ	q) ด(วิยราช้สมบั�ต	อย-างฺใหญ-อย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ 
ในฺวิ�นฺปาฏิ	บัทิแรก (ค#อแรม ๑ ค$ำ) แห-งฺเด#อนฺม	คส	รมาส (ค#อ เด#อนฺอ(าย) จaงฺทิรงฺยกต(นฺมหาโพื่ธ	qข้aIนฺ 
เสด>จลGยนฺIำไปประมาณฺเพื่1ยงฺพื่ระศัอ ทิรงฺวิางฺไวิ(บันฺเร#อ แล(วิทิรงฺร�บัส�$งฺให(แม(พื่ระนฺางฺส�งฺฆ์ม	ตตาเถร1 พื่ร(อมด(วิยบัร	วิารข้aIนฺเร#อ 
จaงฺได(ตร�สคำนฺ1Iกะอร	ฏิฐอมาตยEวิ-า “พื่-อ! ข้(าพื่เจ(าบัFช้าต(นฺมหาโพื่ธ	q ด(วิยราช้สมบั�ต	 ในฺสากลช้มพื่Fทิวิ1ปถaงฺ ๓ คร�Iงฺ 



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระเจ(าอโศักทิรงฺลGยนฺIำส-งฺต(นฺมหาโพื่ธ	qไปเกาะล�งฺกา] • หนฺ(า ๑๕๕

ต(องฺลGยนฺIำไปประมาณฺเพื่1ยงฺคอ ส-งฺ (ต(นฺมหาโพื่ธ	q) ไปให(พื่ระสหายข้องฺข้(าพื่เจ(า, 
แม(พื่ระสหายข้องฺข้(าพื่เจ(านฺ�Iนฺ ก>จงฺทิรงฺบัFช้าต(นฺมหาโพื่ธ	qเหม#อนฺอย-างฺนฺ1Iแหละ.”

เอวิw สหายส�ส สาสนฺw ทิต�วิา “คจ�ฉัต	 วิต เร ทิสพื่ลส�ส สรสรwส	ช้าลw วิ	มGญฺ�จมาโนฺ มหาโพื่ธ	รGก�โข้ต	 กนฺ�ทิ	ต�วิา 
อญฺ�ช้ลa ปค�คเหต�วิา อส�สFนฺ	 ปวิต�ตยมาโนฺ อฏฺ�ฐาส	.
ทิ(าวิเธอ คร�Iนฺพื่ระราช้ทิานฺข้-าวิสาสนฺEแก-พื่ระสหายอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ ทิรงฺคร$ำครวิญประคองฺอ�ญช้ล1 ประทิ�บัย#นฺหล�$งฺพื่ระอ�สสGช้ลอยF-
วิ-า “ต(นฺมหาโพื่ธ	qข้องฺพื่ระทิศัพื่ล ซ่a$งฺฉัายช้-อพื่ระร�ศัม1ดGจม1ช้1วิ	ตอยF- ไปละหนฺอ” ด�งฺนฺ1I.

สาปJ โข้ มหาโพื่ธ	สมารGฬ�หา นฺาวิา, ปส�สโต ปส�สโต มหาช้นฺส�ส, มหาสมGทิ�ทิตลw ปก�ข้นฺ�ตา.
นฺาวิาทิ1$ต(นฺมหาโพื่ธ	qข้aIนฺประด	ษุฐานฺอยF-แม(นฺ�Iนฺแล เม#$อมหาช้นฺจ(องฺมองฺแลดFอยF- ก>ออกวิ	$งฺไปสF-ทิ(องฺทิะเลหลวิงฺ.

มหาสมGทิ�เทิ สมนฺ�ตา โยช้นฺw วิ1จ	โย วิFปสนฺ�ตา.
เหล-าระลอกคล#$นฺในฺมหาสมGทิรสงฺบัเงฺ1ยบัประมาณฺโยช้นฺEหนฺa$งฺโดยรอบั.

ปญฺ�จวิณฺ�ณฺานฺ	 ปทิGมานฺ	 ปGป�ผู้	ตานฺ	.
เหล-าปทิGมช้าต	เบัญจพื่รรณฺก>แย(มบัานฺ.

อนฺ�ตล	ก�เข้ ทิ	พื่�พื่านฺ	 ตGร	ยานฺ	 ปวิช้�ช้aสG.
ทิ	พื่ยดGร	ยางฺคEดนฺตร1ทิ�Iงฺหลายก>บั�นฺล#อล�$นฺอยF-บันฺอากาศักลางฺหาวิ.

อากาสช้ลถลรGก�ข้าทิ	สนฺ�นฺ	ส�ส	ตาห	 เทิวิตาห	 ปวิต�ต	ตา อต	วิ	ย อGฬารา ปFช้า อโหส	.
ได(ม1การบัFช้าอ�นฺโอฬารย	$งฺนฺ�ก ซ่a$งฺพื่วิกทิวิยเทิพื่ผู้F(อาศั�ยอยF-ในฺอากาศั ทิางฺนฺIำ บันฺบักและทิ1$ต(นฺไม(เป@นฺต(นฺ บั�นฺดาลให(เป@นฺไปแล(วิ.

สงฺ�ฆ์ม	ต�ตต�เถร1 สGปณฺ�ณฺรFเปนฺ [99] มหาสมGทิ�เทิ นฺาคกGลานฺ	 สนฺ�ตาเสส	.
พื่ระนฺางฺส�งฺฆ์ม	ตตาเถร1 ทิำให(ตระกFลนฺาคทิ�IงฺหลายในฺมหาสมGทิรสะดG(งฺกล�วิแล(วิ ด(วิย (จำแลงฺเป@นฺ) รFปสGบัรรณฺ๑.

เต จGต�รส�ตรFปา นฺาคา อาคนฺ�ต�วิา ตw วิ	ภFตa ปส�ส	ต�วิา เถรa ยาจ	ต�วิา มหาโพื่ธa นฺาคภวินฺw อต	หร	ต�วิา 
สต�ต ทิ	วิสานฺ	 นฺาครช้�เช้นฺ ปFเช้ต�วิา ปGนฺ นฺาวิาย ปต	ฏฺ�ฐาเปสGw.
ก>นฺาคเหล-านฺ�IนฺสะดG(งฺกล�วิ มาเห>นฺสมบั�ต	นฺ�Iนฺเข้(า จaงฺทิFลข้อกะพื่ระเถร1 แล(วินฺำต(นฺมหาโพื่ธ	qไปสF-นฺาคพื่	ภพื่ 
บัFช้าด(วิยราช้สมบั�ต	แห-งฺนฺาคตลอด ๗ วิ�นฺแล(วิ (นฺำกล�บัมา) ให(ประด	ษุฐานฺอยF-บันฺเร#ออ1ก.

ตwทิ	วิสเมวิ นฺาวิา ช้ม�พื่Gโกฬปฏฺ�ฏินฺw อคมาส	.
นฺาวิาได(แล-นฺไปถaงฺทิ-าช้มพื่Fโกลปbฏิฏินฺะในฺวิ�นฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.

อโสกมหาราช้าปJ มหาโพื่ธ	วิ	โยคทิGก�ข้	โต กนฺ�ทิ	ต�วิา โรทิ	ต�วิา ยาวิ ทิส�สนฺวิ	สยw โอโลเกต�วิา ปฏิ	นฺ	วิต�ต	.
ฝัzายพื่ระเจ(าอโศักมหาราช้ ทิรงฺระทิมทิGกข้Eเพื่ราะวิ	โยคจากต(นฺมหาโพื่ธ	q ทิรงฺคร$ำครวิญก�นฺแสงฺ 
จ(องฺพื่ระเนฺตรดFจนฺสGดทิ�สนฺวิ	ส�ย แล(วิก>เสด>จกล�บั.

๑ ค#อนฺ	รม	ตเป@นฺรFปครGฑ



หนฺ(า ๑๕๖ •   เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระเจ(าเทิวิานฺ�มปJยต	สสะกรGงฺล�งฺกาเตร1ยมต(อนฺร�บัต(นฺมหาโพื่ธ	q]

[พระเจ7าเทิวาน�มัป+ยต	สสะกร#งลี�งกาเตร�ยมัต7อนร�บต7นมัหาโพธ	X]

เทิวิานฺwปJยต	ส�โส มหาราช้าปJ โข้ สGมนฺสามเณฺรส�ส วิจเนฺนฺ ม	คส	รมาสส�ส ปฐมปาฏิ	ปทิทิ	วิสโต ปภFต	 
อGต�ตรทิ�วิารโต ปฏฺ�ฐาย ยาวิ ช้ม�พื่Gโกฬปฏฺ�ฏินฺw ตาวิ มค�คw โสธาเปต�วิา อลงฺ�การาเปต�วิา 
นฺครโต นฺ	ก�ข้มนฺทิ	วิเส อGต�ตรทิ�วิารสม1เป สมGทิ�ทิสาลวิต�ถGส�มa ฐ	โตเยวิ 
ตาย วิ	ภFต	ยา มหาสมGทิ�เทิ อาคจ�ฉันฺ�ตwเยวิ มหาโพื่ธa เถรส�ส อานฺGภาเวินฺ ทิ	ส�วิา ตGฏฺ�ฐมานฺโส หGต�วิา นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา 
สพื่�พื่w มค�คw ปญฺ�จวิณฺ�เณฺห	 ปGป�เผู้ห	 โอก1ราเปนฺ�โต อนฺ�ตรนฺ�ตรา ปGป�ผู้อค�ฆ์	ยานฺ	 ฐเปนฺ�โต เอกาเหเนฺวิ ช้ม�พื่Gโกฬปฏฺ�ฏินฺw คนฺ�ต�วิา 
สพื่�พื่ตาลาวิจรปร	วิGโต ปGป�ผู้ธFปคนฺ�ธาทิ1ห	 ปFช้ยมาโนฺ คลป�ปมาณฺw อGทิกw โอรGย�ห 
“อาคโต วิต เร ทิสพื่ลส�ส สรสรwส	ช้าลวิ	สช้�ช้นฺโก มหาโพื่ธ	รGก�โข้ต	 ปสนฺ�นฺจ	ต�โต มหาโพื่ธa อGก�ข้	ปJต�วิา อGต�ตมงฺ�เค ส	รส�มa ปต	ฏฺ�ฐเปต�
วิา มหาโพื่ธa ปร	วิาเรต�วิา อาคเตห	 โสฬสห	 ช้าต	สม�ปนฺ�นฺกGเลห	 สทิ�ธa สมGทิ�ทิโต ปจ�จGต�ตร	ต�วิา สมGทิ�ทิต1เร มหาโพื่ธa ฐเปต�วิา 
ต1ณฺ	 ทิ	วิสานฺ	 สกลตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ปรช้�เช้นฺ ปFเช้ส	.
ฝัzายพื่ระเจ(าเทิวิานฺ�มปJยต	สสมหาราช้แล จำเด	มแต-วิ�นฺปาฏิ	บัทิแรกแห-งฺเด#อนฺม	คส	รมาส (ค#อเด#อนฺอ(าย) 
ทิรงฺร�บัส�$งฺให(ช้ำระตกแต-งฺมรรคา ต�Iงฺแต-ประตFด(านฺทิ	ศัอGดร (แห-งฺอนฺGราธบัGร1) จนฺถaงฺทิ-าช้มพื่Fโกลปbฏิฏินฺะ ตามคำข้องฺสGมนฺสามเณฺร, 
ในฺวิ�นฺทิ1$เสด>จออกจากพื่ระนฺคร ได(ประทิ�บัย#นฺอยF- ณฺ ทิ1$ต�Iงฺศัาลา อ�นฺม1อยF-ทิ1$ฝัb{งฺสมGทิรใกล(ก�บัประตFด(านฺทิ	ศัอGดรนฺ�$นฺเองฺ 
ได(ทิรงฺเห>นฺต(นฺมหาโพื่ธ	q ทิ1$กำล�งฺมาอยF-ในฺมหาสมGทิรนฺ�$นฺแล โดยสมบั�ต	นฺ�Iนฺ เพื่ราะอานฺGภาพื่ข้องฺพื่ระเถระ 
ทิรงฺปล#Iมพื่ระหทิ�ยเสด>จออกไป ร�บัส�$งฺให(เอาดอกไม(เบัญจพื่รรณฺโปรยลงฺตลอดทิางฺทิ�Iงฺหมด 
ทิรงฺต�Iงฺเคร#$องฺบัFช้าดอกไม(๑อ�นฺม1ค-าไวิ(ในฺระหวิ-างฺทิางฺเป@นฺระยะแล(วิ เสด>จไปทิ-าช้มพื่Fโกลปbฏิฏินฺะโดยวิ�นฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ 
อ�นฺพื่วิกพื่นฺ�กงฺานฺตาลาวิจรดนฺตร1ทิ�Iงฺปวิงฺแวิดล(อมแล(วิ 
ทิรงฺบัFช้า (ต(นฺมหาโพื่ธ	q) อยF-ด(วิยเคร#$องฺส�กการะทิ�Iงฺหลาย ม1ดอกไม( ธFปและข้องฺหอมเป@นฺต(นฺ 
เสด>จลGยนฺIำไปประมาณฺเพื่1ยงฺพื่ระศัอ แล(วิทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า “ต(นฺมหาโพื่ธ	qข้องฺพื่ระทิศัพื่ล ซ่a$งฺฉัายช้-อพื่ระร�ศัม1ดGจม1ช้1วิ	ตอยF-มาแล(วิหนฺอ”
ม1พื่ระหทิ�ยเล#$อมใสแล(วิ จaงฺทิรงฺยกต(นฺมหาโพื่ธ	qข้aIนฺแล(วิ วิางฺลงฺบันฺพื่ระเศั1ยร อ�นฺเป@นฺอวิ�ยวิะสFงฺสGด 
พื่ร(อมด(วิยเหล-าตระกFลทิ1$สมบัFรณฺEด(วิยช้าต	 ๑๖ ตระกFล ผู้F(แวิดล(อมต(นฺมหาโพื่ธ	qมา 
เสด>จข้aIนฺจากสมGทิร แล(วิทิรงฺพื่�กต(นฺมหาโพื่ธ	qไวิ(ทิ1$ร	มฝัb{งฺมหาสมGทิร ทิรงฺบัFช้าด(วิยราช้สมบั�ต	ในฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ปทิ�Iงฺหมดส	Iนฺ ๗ 
วิ�นฺ.

โสฬสนฺ�นฺw ช้าต	สม�ปนฺ�นฺกGลานฺw รช้�ช้w วิ	จาเรส	.
ทิ(าวิเธอทิรงฺให(ตระกFลทิ1$สมบัFรณฺEด(วิยช้าต	 ๑๖ ตระกFลสำเร>จราช้การแทินฺ.

อถ จตGต�เถ ทิ	วิเส มหาโพื่ธa อาทิาย อGฬารw ปFช้w กGรGมาโนฺ อนฺGปGพื่�เพื่นฺ อนฺGราธปGรw [100] สม�ปต�โต.
ภายหล�งฺ ต-อมาในฺวิ�นฺทิ1$ ๔ ทิ(าวิเธอทิรงฺร�บัเอาต(นฺมหาโพื่ธ	qแล(วิ ทิรงฺทิำการบัFช้าอยF-อย-างฺโอฬาร เสด>จถaงฺกรGงฺอนฺGราธบัGร1โดยลำด�บั.

[พระเจ7าเทิวาน�มัป+ยต	สสะพ�กต7นมัหาโพธ	Xไว7ในปDชน�ยสถาน ๔ แห'ง]

อนฺGราธปGเรปJ มหาสก�การw กต�วิา  จาตGทิ�ทิส1ทิ	วิเสเยวิ วิฑ�ฒมานฺกจ�ฉัายาย มหาโพื่ธa อGต�ตรทิ�วิาเร ปเวิเสต�วิา 
นฺครมช้�เฌินฺ อต	หรนฺ�โต ทิก�ข้	ณฺทิ�วิาเรนฺ นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา ทิก�ข้	ณฺทิ�วิารโต ปญฺ�จธนฺGสต	เก ฐาเนฺ 
ยต�ถ อม�หากw สม�มาสม�พื่Gทิ�โธ นฺ	โรธสมาปต�ตa สมาปช้�ช้	ต�วิา นฺ	ส1ทิ	, ปGร	มกา จ ตโย สม�มาสม�พื่Gทิ�ธา สมาปต�ตa อป�เปต�วิา นฺ	ส1ทิaสG, 

๑ ฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1 แก(วิ-า ให(ทิำเจด1ยEดอกไม(ไวิ(ในฺระหวิ-างฺทิางฺทิ�Iงฺ ๒ ข้(างฺ  นฺ-าจะได(แก- พื่G-มดอกไม(นฺ�Iนฺเองฺ.



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระเจ(าเทิวิานฺ�มปJยต	สสะพื่�กต(นฺมหาโพื่ธ	qไวิ(ในฺปFช้นฺ1ยสถานฺ ๔ แห-งฺ] • หนฺ(า ๑๕๗

ยต�ถ กกGสนฺ�ธส�ส ภควิโต มหาส	ร	สโพื่ธ	  โกนฺาคมนฺส�ส ภควิโต อGทิGม�พื่รโพื่ธ	  กส�สปสม�มาสม�พื่Gทิ�ธส�ส จ นฺ	โค�รธโพื่ธ	 ปต	ฏฺ�ฐาส	, 
ตส�มa มหาเมฆ์วินฺGย�ยานฺส�ส ต	ลกภFเต สGมนฺสามเณฺรส�ส วิจเนฺนฺ ปฐมเมวิ กตภFม	ปร	กม�เม ราช้วิต�ถGทิ�วิารโกฏฺ�ฐกฏฺ�ฐาเนฺ มหาโพื่ธa 
ปต	ฏฺ�ฐาเปส	.
พื่ระราช้า คร�Iนฺทิรงฺทิำส�กการะอย-างฺใหญ- แม(ในฺกรGงฺอนฺGราธบัGร1 
ในฺวิ�นฺจาตGทิทิส1๑นฺ�$นฺเองฺ ร�บัส�$งฺให(ส-งฺต(นฺมหาโพื่ธ	q เข้(าไปทิางฺประตFด(านฺทิ	ศัอGดร ในฺเวิลาตะวิ�นฺบั-าย 
แห-ไปโดยทิ-ามกลางฺพื่ระนฺคร ออกทิางฺประตFด(านฺทิ	ศัทิ�กษุ	ณฺ  
แล(วิทิรงฺให(ต�Iงฺต(นฺมหาโพื่ธ	qไวิ(บันฺฐานฺซ่G(มพื่ระทิวิารแห-งฺราช้อGทิยานฺ ทิ1$ทิำบัร	กรรมพื่#Iนฺไวิ(แต-แรกทิ1เด1ยวิ 
ตามคำข้องฺสGมนฺสามเณฺร ซ่a$งฺเป@นฺใจกลางฺ (จGดเด-นฺ) แห-งฺราช้อGทิยานฺมหาเมฆ์วิ�นฺ, 
อ�นฺเป@นฺสถานฺทิ1$ทิ1$สมเด>จพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าข้องฺเราทิ�Iงฺหลายทิรงฺนฺ�$งฺเข้(านฺ	โรธสมบั�ต	 
และสมเด>จพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าองฺคEก-อนฺๆ ๓ พื่ระองฺคE เคยประทิ�บันฺ�$งฺเข้(าสมาบั�ต	, 
ทิ�Iงฺเป@นฺสถานฺทิ1$ม1ต(นฺซ่aกใหญ- ซ่a$งฺเป@นฺต(นฺไม(ตร�สรF(ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺพื่ระนฺามวิ-ากกGส�นฺธะ, 
ต(นฺอGทิGมพื่ร (ต(นฺมะเด#$อ) ซ่a$งฺเป@นฺต(นฺไม(ตร�สรF(ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺพื่ระนฺามวิ-าโกนฺาคมนฺE 
และต(นฺนฺ	โครธ (ต(นฺไทิร) ซ่a$งฺเป@นฺต(นฺไม(ตร�สรF(ข้องฺสมเด>จพื่ระก�สสปส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า ประด	ษุฐานฺอยF-
ในฺทิ1$ประมาณฺ ๕๐๐ ช้�$วิธนฺF วิ�ดจากประตFด(านฺทิ	ศัทิ�กษุ	ณฺ.

กถw.
ถามวิ-า “พื่ระราช้าทิรงฺร�บัส�$งฺให(ต�Iงฺต(นฺมหาโพื่ธ	qนฺ�Iนฺไวิ(อย-างฺไร?”

กตานฺ	 ก	ร โพื่ธa ปร	วิาเรต�วิา อาคตานฺ	 โสฬส ช้าต	สม�ปนฺ�นฺกGลานฺ	 ราช้เวิสw คณฺ�หaสG.
ราช้า โทิวิาร	กเวิสw คณฺ�ห	.
โสฬส กGลานฺ	 มหาโพื่ธa คเหต�วิา โอโรปยaสG.
แก(วิ-า “ทิรงฺร�บัส�$งฺให(พื่�กไวิ(อย-างฺนฺ1I ค#อ:- 
ได(ย	นฺวิ-า ตระกFลทิ1$สมบัFรณฺEด(วิยช้าต	ทิ�Iงฺ ๑๖ ตระกFล ทิ1$แวิดล(อมต(นฺโพื่ธ	qมาเหล-านฺ�Iนฺ ถ#อเอาเพื่ศัเป@นฺพื่ระราช้า.
พื่ระราช้าก>ทิรงฺถ#อเอาเพื่ศัเป@นฺนฺายทิวิารบัาล.

ตระกFลทิ�Iงฺ ๑๖ ตระกFลเอาต(นฺมหาโพื่ธ	qลงฺปลFกแล(วิ (ทิ1$ปFช้นฺ1ยสถานฺ ๔ แห-งฺด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�Iนฺ).

[ต7นมัหาโพธ	Xแสด้งอ	ทิธ	ปาฏ	หาร	ยA]

มหาโพื่ธ	 เตสw หต�ถโต มGต�ตสมนฺนฺ�ตรเมวิ อส1ต	หต�ถป�ปมาณฺw เวิหาสw อพื่�ภGค�คนฺ�ต�วิา ฉัพื่�พื่ณฺ�ณฺรwส	โย มGญฺ�จ	.
ในฺข้ณฺะทิ1$พื่อพื่(นฺจากม#อข้องฺตระกFลทิ�Iงฺ ๑๖ เหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล ต(นฺมหาโพื่ธ	qก>ลอยข้aIนฺไปสF-เวิหาสสFงฺประมาณฺ ๘๐ ศัอก 
แล(วิเปล-งฺร�ศัม1ซ่a$งฺม1พื่รรณฺะ ๖ ประการออก.

รwส	โย สกลทิ1ป| ปต�ถร	ต�วิา อGปร	 พื่�รห�มโลกw อาหจ�จ อฏฺ�ฐwสG.
ร�ศัม1ทิ�Iงฺหลายก>แผู้-ปกคลGมไปทิ�$วิเกาะ ได(ต�IงฺอยF-จดถaงฺพื่รหมโลกเบั#Iองฺบันฺ.

๑ วิ�นฺข้aIนฺ ๑๔ ค$ำ
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มหาโพื่ธ	ปาฏิ	หาร	ยw ทิ	ส�วิา สญฺ�ช้าตป�ปสาทิานฺ	 ทิส ปGร	สสหส�สานฺ	 อนฺGปGพื่�พื่วิ	ปส�สนฺw ปฏฺ�ฐเปต�วิา อรหต�ตw ปต�วิา ปพื่�พื่ช้aสG.
บัGรGษุประมาณฺ ๑๐,๐๐๐ คนฺ  เห>นฺปาฏิ	หาร	ยEต(นฺมหาโพื่ธ	qแล(วิเก	ดควิามเล#$อมใส เร	$มเจร	ญอนฺGบัGพื่พื่วิ	ปbสสนฺา 
ได(บัรรลGเป@นฺพื่ระอรห�นฺตEแล(วิบัวิช้.

ยาวิ สGร	ยส�สต�ถงฺ�คมา มหาโพื่ธ	 อนฺ�ตล	ก�เข้ อฏฺ�ฐาส	.
ต(นฺมหาโพื่ธ	qได(ประด	ษุฐานฺอยF-บันฺอากาศั จนฺพื่ระอาทิ	ตยEอ�สดงฺคต.

อต�ถม	เต๑ ปนฺ สGร	เย โรห	ณฺ1นฺก�ข้ต�เตนฺ ปฐวิ	ยw ปต	ฏฺ�ฐห	.
ก>เม#$อพื่ระอาทิ	ตยEอ�สดงฺคตแล(วิ จaงฺกล�บั (ลงฺมา) ประด	ษุฐานฺอยF-บันฺปฐพื่1 โดยโรห	ณฺ1นฺ�กข้�ตตฤกษุE.

สห มหาโพื่ธ	ปต	ฏฺ�ฐานฺา อGทิกปร	ยนฺ�ตw กต�วิา มหาปฐวิ1 อกม�ปJ.
พื่ร(อมก�บัด(วิยต(นฺมหาโพื่ธ	qประด	ษุฐานฺอยF- (นฺ�$นฺแล) มหาปฐพื่1ได(ไหวิจนฺถaงฺทิ1$สGดนฺIำ (รองฺแผู้-นฺด	นฺ).

ปต	ฏฺ�ฐห	ต�วิา จ ปนฺ มหาโพื่ธ	 สต�ต ทิ	วิสานฺ	 ห	มคพื่�เภ สนฺ�นฺ	ส1ทิ	.
ก>แล ต(นฺมหาโพื่ธ	q คร�Iนฺประด	ษุฐานฺอยF-แล(วิ ก>นฺ	$งฺเงฺ1ยบัอยF-ในฺกล1บัเมฆ์ (กลG-มหมอก) ตลอด ๗ วิ�นฺ.

โลกส�ส อทิส�สนฺw อคมาส	.
ต(นฺมหาโพื่ธ	qได(ถaงฺควิามมองฺไม-เห>นฺข้องฺช้าวิโลก (ค#อช้าวิโลกมองฺไม-เห>นฺต(นฺมหาโพื่ธ	q).

สต�ตเม ทิ	วิเส วิ	คตวิลาหกw นฺภw อโหส	.
ในฺวิ�นฺทิ1$ ๗ นฺภากาศัได(ปราศัจากเมฆ์หมอกแล(วิ.

ฉัพื่�พื่ณฺ�ณฺรwส	โย [101] ช้ลนฺ�ตา วิ	ป�ผู้รนฺ�ตา นฺ	จ�ฉัรaสG.
ร�ศัม1ซ่a$งฺม1พื่รรณฺะ ๖ ประการ ก>พื่วิยพื่G-งฺกระจายออก.

มหาโพื่ธ	ส�ส ข้นฺ�โธ จ สาข้าโย จ ปต�ตานฺ	 จ ปญฺ�จ ผู้ลานฺ	 จ ทิส�สaสG.
ลำต(นฺ ก	$งฺ ใบั และผู้ลทิ�Iงฺ ๕ แห-งฺต(นฺมหาโพื่ธ	qก>ปรากฏิให(เห>นฺ.

มห	นฺ�ทิต�เถโร จ สงฺ�ฆ์ม	ต�ตต�เถร1 จ ราช้า จ สปร	วิารา มหาโพื่ธ	ฏฺ�ฐานฺเมวิ อคมwสG.
พื่ระมห	นฺทิเถระ พื่ระนฺางฺส�งฺฆ์ม	ตตาเถร1 และพื่ระราช้า พื่ร(อมด(วิยข้(าราช้บัร	พื่าร 
ได(เสด>จไปถaงฺสถานฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺต(นฺมหาโพื่ธ	qนฺ�$นฺแล.

เยภGย�เยนฺ จ สพื่�เพื่ ทิ1ปวิาส	โนฺ สนฺ�นฺ	ปตaสG.
และประช้าช้นฺช้าวิเกาะทิ�Iงฺหมด ก>ประช้Gมก�นฺแล(วิ โดยส-วินฺมาก.

เตสw ปส�สนฺ�ตานฺwเยวิ อGต�ตรสาข้โต เอกw ผู้ลw ปจ	ต�วิา สาข้โต มGจ�จ	.
เม#$อช้นฺเหล-านฺ�IนฺมองฺดFอยF-นฺ�$นฺเองฺ ผู้ลหนฺa$งฺจากก	$งฺด(านฺทิ	ศัอGดรสGกแล(วิก>หล-นฺจากก	$งฺ.

เถโร หต�ถw อGปนฺาเมส	.
พื่ระเถระนฺ(อมห�ตถEเข้(าร�บัไวิ(.

๑ อต�ถงฺ�คม	เตต	ปJ ทิ	ส�สต	.
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ผู้ลw เถรส�ส หต�เถ ปต	ฏฺ�ฐาส	.
ผู้ลก>ได(ต�IงฺอยF-บันฺห�ตถEข้องฺพื่ระเถระ.

ตw เถโร โรปย มหาราช้าต	 รญฺ�โญ อทิาส	.
พื่ระเถระได(ถวิายผู้ลนฺ�Iนฺแด-พื่ระราช้า โดยถวิายพื่ระพื่รวิ-า “ข้อพื่ระองฺคEทิรงฺปลFกเถ	ด มหาบัพื่	ตร!”

[ต7นมัหาโพธ	XแตกสาขาออกถIง ๘ ต7นแลีะ ๓๒ ต7น]

ราช้า คเหต�วิา สGวิณฺ�ณฺกฏิาเห มธGรป|สGw อาก1ร	ต�วิา คนฺ�ธกลลw ปFเรต�วิา โรเปต�วิา มหาโพื่ธ	อาสนฺ�นฺฏฺ�ฐาเนฺ ฐเปส	.
พื่ระราช้าทิรงฺร�บัแล(วิ ก>ทิรงฺโปรยปG�ยทิ1$ม1รสด1ลงฺทิ1$กระถางฺทิองฺ ใส-โคลนฺทิ1$ผู้สมด(วิยข้องฺหอมให(เต>ม 
แล(วิเพื่าะปลFกไวิ(ในฺทิ1$ใกล(ต(นฺมหาโพื่ธ	q.

สพื่�เพื่สw ปส�สนฺ�ตานฺwเยวิ จตGหต�ถป�ปมาณฺา อฏฺ�ฐ ตรGณฺโพื่ธ	รGก�ข้า อGฏฺ�ฐหaสG.
เม#$อช้นฺทิ�IงฺหมดดFอยF-นฺ�$นฺเองฺ ต(นฺโพื่ธ	qอ-อนฺๆ ๘ ต(นฺ ซ่a$งฺม1ประมาณฺ ๔ ศัอก ได(งฺอกข้aIนฺแล(วิ.

ราช้า ตw อจ�ฉัร	ยw ทิ	ส�วิา อฏฺ�ฐ ตรGณฺโพื่ธ	รGก�เข้ เสตจ�ฉัต�เตนฺ ปFเช้ต�วิา อภ	เสกw อทิาส	.
พื่ระราช้าทิรงฺเห>นฺอ�ศัจรรยEนฺ�Iนฺแล(วิ ก>ทิรงฺบัFช้าต(นฺโพื่ธ	qอ-อนฺๆ ๘ ต(นฺด(วิยเศัวิตฉั�ตร แล(วิถวิายการอภ	เษุก 
(แก-ต(นฺโพื่ธ	qอ-อนฺๆ ทิ�Iงฺ ๘ ต(นฺนฺ�Iนฺ).

ตโต เอกw โพื่ธ	รGก�ข้w อาคมนฺกาเล มหาโพื่ธ	นฺา ปฐมปต	ฏฺ�ฐ	โตกาเส ช้ม�พื่Gโกฬปฏฺ�ฏิเนฺ โรปยaสG.
ประช้าช้นฺปลFกต(นฺโพื่ธ	qต(นฺหนฺa$งฺ (ซ่a$งฺแยกออก) จากต(นฺโพื่ธ	qอ-อนฺๆ ทิ�Iงฺ ๘ ต(นฺนฺ�Iนฺ ไวิ(ทิ1$ทิ-าช้#$อช้มพื่Fโกลปbฏิฏินฺะ 
ในฺโอกาสทิ1$ต(นฺมหาโพื่ธ	qประด	ษุฐานฺอยF-คร�Iงฺแรกในฺ ในฺคราวิมาถaงฺ.

เอกw ควิก�กพื่�ราห�มณฺส�ส คามทิ�วิาเร, เอกw ถFปาราเม, เอกw อ	ส�สรนฺ	ม�มานฺวิ	หาเร, เอกw ปฐมเจต	ยฏฺ�ฐาเนฺ, 
เอกw เจต	ยปพื่�พื่เต, เอกw โรหณฺช้นฺปทิม�ห	 กาช้รคาเม, เอกw โรหณฺช้นฺปทิม�ห	เยวิ จนฺ�ทินฺคาเม.
ปลFกต(นฺหนฺa$งฺไวิ(ทิ1$หนฺ(าประตFบั(านฺข้องฺควิ�กกพื่ราหมณฺE๑, อ1กต(นฺหนฺa$งฺทิ1$ถFปาราม, อ1กต(นฺหนฺa$งฺทิ1$อ	สสรนฺ	มมานฺวิ	หาร๒, 
อ1กต(นฺหนฺa$งฺใกล(ทิ1$ต�Iงฺพื่ระปฐมเจด1ยE, อ1กต(นฺหนฺa$งฺทิ1$เจต	ยบัรรพื่ต, อ1กต(นฺหนฺa$งฺทิ1$บั(านฺกาช้รคาม ในฺโรหณฺช้นฺบัทิ, 
อ1กต(นฺหนฺa$งฺทิ1$บั(านฺจ�นฺทินฺคาม ในฺโรหณฺช้นฺบัทินฺ�$นฺเองฺ.

อ	ตเรสw จตGนฺ�นฺw ผู้ลานฺw พื่1เช้ห	 ช้าเต ทิ�วิต�ตaส โพื่ธ	ตรGเณฺ โยช้นฺ	ยอาราเมสG ปต	ฏฺ�ฐเปสGw.
ประช้าช้นฺทิ�Iงฺหลายได(ปลFกต(นฺโพื่ธ	qอ-อนฺ ๓๒ ต(นฺ ซ่a$งฺเก	ดจากพื่#ช้แห-งฺผู้ลทิ�Iงฺ ๔ นฺอกนฺ1Iไวิ(ในฺอารามทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺระยะโยช้นฺEหนฺa$งฺ.

๑ ฎ1กาสาร�ตถ1ทิ1ปนฺ1เป@นฺตวิ�กกพื่ราหมณฺE. 
๒ คำวิ-า อ	สสรนฺ	มมานฺวิ	หาร ได(แก- ก�สสปค	ร1วิ	หาร ค#อวิ	หารทิ1$อ	สรช้นฺสร(างฺไวิ( สาร�ตถ. ๑/๒๘๖/๗.
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[พระนางอน#ฬาเทิว�แลีะอร	ฏฐอมัาตยAผู้นวชแลี7วสำเรWจพระอรห�ต]

เอวิw ปGต�ตนฺต�ตปรม�ปราย สมนฺ�ตา ทิ1ปวิาส1นฺw ห	ตาย สGข้าย ปต	ฏฺ�ฐ	เต ทิสพื่ลส�ส สทิ�ธม�มทิ�ธช้ภFเต มหาโพื่ธ	ม�ห	, 
อนฺGฬา เทิวิ1 ปญฺ�จห	 กญฺ�ญาสเตห	 ปญฺ�จห	 จ อนฺ�เตปGร	กาสเตห1ต	 มาตGคามสหส�เสนฺ สทิ�ธa สงฺ�ฆ์ม	ต�ตต�เถร	ยา สนฺ�ต	เก ปพื่�พื่ช้	ต�วิา 
นฺจ	รส�เสวิ [102] สปร	วิารา อรหต�เต ปต	ฏฺ�ฐาส	.
เม#$อต(นฺมหาโพื่ธ	q อ�นฺเป@นฺธงฺช้�ยแห-งฺพื่ระส�ทิธรรมข้องฺพื่ระทิศัพื่ล ประด	ษุฐานฺอยF-แล(วิ เพื่#$อประโยช้นฺEเก#IอกFล เพื่#$อควิามสGข้ 
แก-ช้นฺช้าวิเกาะโดยรอบั ด(วิยการส#บัต-อลำด�บัแห-งฺลFกหลานฺอย-างฺนฺ1Iแล(วิ, 
พื่ระนฺางฺอนฺGฬาเทิวิ1 พื่ร(อมก�บัมาตGคามพื่�นฺหนฺa$งฺ ค#อ หญ	งฺสาวิ (ผู้F(เป@นฺบัาทิบัร	จาร	กาข้องฺตนฺ) ๕๐๐ คนฺ และหญ	งฺช้าวิวิ�งฺอ1ก ๕๐๐ คนฺ 
ผู้นฺวิช้ในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระนฺางฺส�งฺฆ์ม	ตตาเถร1  ไม-นฺานฺนฺ�กพื่ร(อมด(วิยบัร	วิารก>ดำรงฺอยF-ในฺควิามเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE.

อร	ฏฺ�โฐปJ โข้ รญฺ�โญ ภาค	เนฺย�โย ปญฺ�จห	 ปGร	สสเตห	 สทิ�ธa เถรส�ส สนฺ�ต	เก ปพื่�พื่ช้	ต�วิา นฺจ	รส�เสวิ สปร	วิาโร อรหต�เต ปต	ฏฺ�ฐาส	.
ฝัzายพื่ระราช้ภาค	ไนฺยช้#$ออร	กฐะแล พื่ร(อมก�บับัGรGษุ ๕๐๐ คนฺ บัวิช้ในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระเถระ พื่ร(อมด(วิยบัร	วิาร 
ได(ดำรงฺอยF-ในฺควิามเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE ต-อกาลไม-นฺานฺเช้-นฺเด1ยวิก�นฺ.

[พระศาสนาจ�กต�Lงมั� นเพราะก#ลีบ#ตรชาวเกาะลี�งกาบวชเร�ยน]

อเถกทิ	วิสw ราช้า มหาโพื่ธa วินฺ�ทิ	ต�วิา เถเรนฺ สทิ�ธa ถFปารามw คจ�ฉัต	.
ต-อมาวิ�นฺหนฺa$งฺ พื่ระราช้าถวิายบั�งฺคมต(นฺมหาโพื่ธ	qแล(วิ เสด>จไปย�งฺถFปารามพื่ร(อมก�บัพื่ระเถระ.

ตส�ส โลหปาสาทิฏฺ�ฐานฺw สม�ปต�ตส�ส ปGร	สา ปGป�ผู้านฺ	 อภ	หรaสG.
เม#$อทิ(าวิเธอเสด>จไปถaงฺสถานฺทิ1$จะสร(างฺโลหปราสาทิ พื่วิกราช้บัGรGษุก>ได(นฺำดอกไม(ทิ�IงฺหลายมาทิFลถวิาย.

ราช้า เถรส�ส ปGป�ผู้านฺ	 อทิาส	.
พื่ระราช้าได(ถวิายดอกไม(ทิ�Iงฺหลายแก-พื่ระเถระ.

เถโร ปGป�เผู้ห	 โลหปาสาทิฏฺ�ฐานฺw ปFเช้ส	.
พื่ระเถระก>เอาดอกไม(บัFช้าทิ1$จะสร(างฺโลหปราสาทิ.

ปGป�เผู้สG ภFม	ยw ปต	ตมต�เตสG มหาภFม	จาโล อโหส	.
พื่อเม#$อดอกไม(ทิ�Iงฺหลาย ส�กวิ-าตกลงฺทิ1$พื่#Iนฺได(เก	ดม1แผู้-นฺด	นฺหวิ�$นฺไหวิใหญ-.

ราช้า “กส�มา ภนฺ�เต ภFม	 จล	ต�ถาต	 ปGจ�ฉั	.
พื่ระราช้าตร�สถามวิ-า “ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! เพื่ราะเหตGไร แผู้-นฺด	นฺจaงฺไหวิ?” 

“อ	มส�มa มหาราช้ โอกาเส สงฺ�ฆ์ส�ส อนฺาคเต อGโปสถาคารw ภวิ	ส�สต	, ตส�เสตw ปGพื่�พื่นฺ	ม	ต�ตนฺ�ต	.
พื่ระเถระทิFลวิ-า “มหาบัพื่	ตร! ในฺอนฺาคต โรงฺพื่ระอGโบัสถจ�กม1แก-สงฺฆ์Eในฺโอกาสนฺ1I, นฺ1Iจ�กเป@นฺบัGรพื่นฺ	ม	ตแห-งฺโรงฺพื่ระอGโบัสถนฺ�Iนฺ.”

ราช้า ปGนฺ เถเรนฺ สทิ�ธa คจ�ฉันฺ�โต อม�พื่งฺ�คณฺฏฺ�ฐานฺw สม�ปต�โต.
พื่ระราช้าเสด>จต-อไปพื่ร(อมก�บัพื่ระเถระ ได(เสด>จไปถaงฺอ�มพื่�งฺคณฺสถานฺ.



เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระศัาสนฺาจ�กต�Iงฺม�$นฺเพื่ราะกGลบัGตรช้าวิเกาะล�งฺกาบัวิช้เร1ยนฺ] • หนฺ(า ๑๖๑

ตต�ถส�ส วิณฺ�ณฺคนฺ�ธสม�ปนฺ�นฺw อต	มธGรรสเมกw อม�พื่ปก�กw อาหร1ย	ต�ถ.
ทิ1$อ�มพื่�งฺคณฺสถานฺนฺ�Iนฺ ราช้บัGรGษุได(นฺำผู้ลมะม-วิงฺสGกผู้ลหนฺa$งฺ ซ่a$งฺสมบัFรณฺEด(วิยส1และกล	$นฺ ม1รสอร-อยย	$งฺ 
มาทิFลถวิายแด-พื่ระราช้าพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ.

ราช้า ตw เถรส�ส ปร	โภคต�ถาย อทิาส	.
พื่ระราช้าได(ถวิายผู้ลมะม-วิงฺนฺ�Iนฺแก-พื่ระเถระเพื่#$อข้บัฉั�นฺ.

เถโร ตต�เถวิ ปร	ภGญฺ�ช้	ต�วิา “อ	ทิw เอต�เถวิ โรเปถาต	 อาห.
พื่ระเถระก>ฉั�นฺในฺทิ1$นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ แล(วิทิFลวิ-า “ข้อพื่ระองฺคEทิรงฺปลFกเมล>ดมะม-วิงฺนฺ1Iไวิ( ในฺทิ1$นฺ1Iนฺ�$นฺแล.”

ราช้า ตw อม�พื่ฏฺ�ฐa คเหต�วิา ตต�เถวิ โรเปต�วิา อGทิกw อาส	ญฺ�จ	.
พื่ระราช้า ทิรงฺร�บัเอาเมล>ดมะม-วิงฺนฺ�Iนฺแล(วิ ทิรงฺเพื่าะปลFกไวิ(ในฺทิ1$นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ แล(วิทิรงฺรดนฺIำ.

สห อม�พื่พื่1ช้โรปเนฺนฺ ปฐวิ1 สงฺ�กม�ปJ.
พื่ร(อมก�บัการทิรงฺเพื่าะปลFกเมล>ดมะม-วิงฺ ปฐพื่1หวิ�$นฺไหวิแล(วิ.

ราช้า “กส�มา ภนฺ�เต ปฐวิ1 กม�ปJต�ถาต	 ปGจ�ฉั	.
พื่ระราช้าตร�สถามวิ-า “ข้(าแต-ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! เพื่ราะเหตGไร ปฐพื่1จaงฺไหวิ?” 

“อ	มส�มa มหาราช้ โอกาเส สงฺ�ฆ์ส�ส อนฺาคเต อม�พื่งฺ�คณฺนฺ�นฺาม สนฺ�นฺ	ปาตฏฺ�ฐานฺw ภวิ	ส�สต	, ตส�เสตw ปGพื่�พื่นฺ	ม	ต�ตนฺ�ต	.
พื่ระเถระทิFลวิ-า “มหาบัพื่	ตร! ในฺอนฺาคตทิ1$ประช้Gมสงฺฆ์E ช้#$ออ�มพื่�งฺคณฺะ จ�กม1ในฺโอกาสนฺ1I, 
นฺ1Iจ�กเป@นฺบัGรพื่นฺ	ม	ตแห-งฺส�นฺนฺ	บัาตสถานฺนฺ�Iนฺ.”

ราช้า ตต�ถ อฏฺ�ฐ ปGป�ผู้มGฏฺ�ฐ	โย โอก1ร	ต�วิา วินฺ�ทิ	ต�วิา ปGนฺ เถเรนฺ สทิ�ธa คจ�ฉันฺ�โต มหาเจต	ยฏฺ�ฐานฺw ปต�โต.
พื่ระราช้า ทิรงฺโปรยดอกไม( ๘ กำลงฺในฺทิ1$นฺ�Iนฺ ทิรงฺไหวิ(แล(วิ ก>เสด>จต-อไปอ1กพื่ร(อมก�บัพื่ระเถระ 
ได(เสด>จไปถaงฺสถานฺทิ1$จะสร(างฺมหาเจด1ยE.

ตต�ถส�ส จม�ปกปGป�ผู้านฺ	 อภ	หรaสG.
ในฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺ พื่วิกราช้บัGรGษุ ได(นฺำดอกจ�มปาทิ�IงฺหลายมาทิFลถวิายแด-พื่ระราช้าองฺคEนฺ�Iนฺ.

ตานฺ	 ราช้า เถรส�ส อทิาส	.
พื่ระราช้า ได(ถวิายดอกจ�มปาเหล-านฺ�Iนฺแก-พื่ระเถระ.

เถโร มหาเจต	ยฏฺ�ฐานฺw ปGป�เผู้ห	 ปFเช้ต�วิา วินฺ�ทิ	.
พื่ระเถระก>เอาดอกไม(บัFช้าทิ1$จะสร(างฺมหาเจด1ยEแล(วิไหวิ(.

ตาวิเทิวิ [103] มหาปฐวิ1 สงฺ�กม�ปJ.
ในฺทิ�นฺใดนฺ�Iนฺเองฺ มหาปฐพื่1ก>หวิ�$นฺไหวิ.

ราช้า “กส�มา ภนฺ�เต ปฐวิ1 กม�ปJต�ถาต	 ปGจ�ฉั	.
พื่ระราช้า. ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! เพื่ราะเหตGไร ปฐพื่1จaงฺได(ไหวิ.



หนฺ(า ๑๖๒ •   เร#$องฺส-งฺพื่ระเถระไปประกาศัพื่ระศัาสนฺาในฺต-างฺประเทิศั • [พื่ระศัาสนฺาจ�กต�Iงฺม�$นฺเพื่ราะกGลบัGตรช้าวิเกาะล�งฺกาบัวิช้เร1ยนฺ]

“อ	มส�มa มหาราช้ โอกาเส อนฺาคเต พื่Gทิ�ธส�ส ภควิโต อสทิ	โส มหาถFโป ภวิ	ส�สต	, ตส�เสตw ปGพื่�พื่นฺ	ม	ต�ตนฺ�ต	.
พื่ระเถระ. มหาบัพื่	ตร! ในฺอนฺาคต พื่ระมหาสถFป ซ่a$งฺไม-ม1ทิ1$ไหนฺเหม#อนฺข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่Gทิธเจ(าจ�กม1ในฺโอกาสนฺ1I,  

นฺ1Iจ�กเป@นฺบัGรพื่นฺ	ม	ต แห-งฺมหาสถFปนฺ�Iนฺ.

“ราช้า อหเมวิ กโรม	 ภนฺ�เตต	.
พื่ระราช้า. ข้(าพื่เจ(าเองฺ จะสร(างฺ ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ!”

“อลw มหาราช้, ตGม�หากw อญฺ�ญw พื่หG กม�มw อต�ถ	, ตGม�หากw ปนฺ นฺต�ตา ทิGฏฺ�ฐคามณฺ1 อภโย นฺาม กาเรส�สต1ต	.
พื่ระเถระ. อย-าเลย มหาบัพื่	ตร! พื่ระองฺคE ย�งฺม1การงฺานฺอ#$นฺอยF-มาก, 

แต-พื่ระนฺ�ดดาข้องฺพื่ระองฺคE พื่ระนฺามวิ-า ทิGฏิฐคามณฺ1อภ�ย จ�กทิรงฺให(สร(างฺ.

อถ ราช้า “สเจ ภนฺ�เต มย�หw นฺต�ตา กร	ส�สต	, กตwเยวิ มยาต	  ทิ�วิาทิสหต�ถw ปาสาณฺต�ถม�ภw อาหราเปต�วิา 
“เทิวิานฺwปJยต	ส�สรญฺ�โญ นฺต�ตา ทิGฏฺ�ฐคามณฺ1 อภโย นฺาม อ	มส�มa ปเทิเส ถFป| กโรตFต	 อก�ข้รานฺ	 ล	ข้าเปต�วิา ปต	ฏฺ�ฐาเปต�วิา เถรw ปGจ�ฉั	
“ปต	ฏฺ�ฐ	ตw นฺG โข้ ภนฺ�เต ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1เป สาสนฺนฺ�ต	.
คราวินฺ�Iนฺ พื่ระราช้า ทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า “ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! ถ(าพื่ระนฺ�ดดาข้องฺข้(าพื่เจ(าจ�กสร(างฺไซ่ร(, 
ก>จ�กสร(างฺส	$งฺทิ1$ข้(าพื่เจ(าสร(างฺไวิ(แล(วินฺ�$นฺเองฺ” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ จaงฺร�บัส�$งฺให(นฺำเสาห	นฺม1ประมาณฺ ๑๒ ศัอกมา แล(วิให(จารaกอ�กษุรไวิ(วิ-า 
“พื่ระนฺ�ดดาข้องฺพื่ระเจ(าเทิวิานฺ�มปJยต	สสะพื่ระนฺามวิ-า ทิGฏิฐคามมณฺ1อภ�ย จงฺสร(างฺพื่ระสถFปไวิ(ในฺประเทิศันฺ1Iเถ	ด” ด�งฺนฺ1I 
ร�บัส�$งฺให(ประด	ษุฐานฺไวิ(แล(วิ จaงฺตร�สถามพื่ระเถระวิ-า “ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! พื่ระศัาสนฺา ต�Iงฺม�$นฺแล(วิในฺเกาะล�งฺกาทิวิ1ปหร#อย�งฺ?”

“ปต	ฏฺ�ฐ	ตw มหาราช้ สาสนฺw, มFลานฺ	 ปนฺส�ส นฺ ตาวิ โอตรนฺ�ต1ต	.
พื่ระเถระ. ข้อถวิายพื่ระพื่ร มหาบัพื่	ตร! พื่ระศัาสนฺาต�Iงฺม�$นฺแล(วิ, แต-วิ-า รากเหงฺ(าแห-งฺพื่ระศัาสนฺานฺ�Iนฺ ย�งฺไม-หย�$งฺลงฺก-อนฺ.

“กทิา ปนฺ ภนฺ�เต มFลานฺ	 โอต	ณฺ�ณฺานฺ	 นฺาม ภวิ	ส�สนฺ�ต1ต	.
พื่ระราช้า. ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! ก>เม#$อไร รากเหงฺ(า (แห-งฺพื่ระศัาสนฺานฺ�Iนฺ) จ�กช้#$อวิ-าเป@นฺอ�นฺหย�$งฺลงฺแล(วิ?

“ยทิา มหาราช้ ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ปกานฺw มาตาปJตFนฺw ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1เป ช้าโต ทิารโก ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1เป ปพื่�พื่ช้	ต�วิา 
ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1ปม�ห	เยวิ วิ	นฺยw อGค�คเหต�วิา ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1เป วิาเจส�สต	, ตทิา สาสนฺส�ส มFลานฺ	 โอต	ณฺ�ณฺานฺ	 นฺาม ภวิ	ส�สนฺ�ต1ต	.
พื่ระเถระ. มหาบัพื่	ตร! ในฺกาลใด เด>กผู้F(เก	ดในฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ป ม1มารดาบั	ดาเป@นฺช้าวิเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ป 

จ�กออกบัวิช้ในฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ป แล(วิเร1ยนฺพื่ระวิ	นฺ�ยในฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ปนฺ�$นฺเองฺ ออกสอนฺ (พื่ระวิ	นฺ�ย) 
ในฺเกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ปได(, ในฺกาลนฺ�Iนฺรากเหงฺ(าแห-งฺพื่ระศัาสนฺา จ�กช้#$อวิ-าเป@นฺอ�นฺหย�$งฺลงฺแล(วิ.

“อต�ถ	 ปนฺ ภนฺ�เต อ1ทิ	โส ภ	ก�ข้Fต	.
พื่ระราช้า. ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! ก>ภ	กษุGเช้-นฺนฺ1I ม1อยF-หร#อ?

“อต�ถ	 มหาราช้, มหาอร	ฏฺ�โฐ ภ	ก�ข้G ปฏิ	พื่โล เอตส�มa กม�เมต	.
พื่ระเถระ. ม1อยF- มหาบัพื่	ตร! พื่ระมหาอร	ฏิฐภ	กษุGเป@นฺผู้F(สามารถในฺกรรมนฺ�$นฺ.

“มยา เอต�ถ ภนฺ�เต กa กต�ตพื่�พื่นฺ�ต	.
พื่ระราช้า. ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ! ข้(าพื่เจ(าควิรทิำอะไรบั(างฺ ในฺกรรมนฺ1I.
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“มณฺ�ฑป| มหาราช้ กาตGw วิฏฺ�ฏิต1ต	.
พื่ระเถระ. ควิรสร(างฺมณฺฑป มหาบัพื่	ตร!

[พระเจ7าเทิวาน�มัป+ยต	สสะสร7างมัณฺฑปเพ! อทิำจต#ตถส�งคายนา]

“สาธG ภนฺ�เตต	 ราช้า เมฆ์วิณฺ�ณฺาภยส�ส อมจ�จส�ส ปร	เวิณฺฏฺ�ฐาเนฺ มหาสงฺ�ค1ต	กาเล อช้าตสต�ตGมหาราเช้นฺ กตมณฺ�ฑปป�ปการw 
ราช้านฺGภาเวินฺ มณฺ�ฑป| กาเรต�วิา สพื่�พื่ตาลาวิจเร สกสกส	ป�เปสG [104] ปโยเช้ต�วิา สาสนฺส�ส มFลานฺ	 โอตรนฺ�ตานฺ	 ปส�ส	ส�สาม1ต	 
อเนฺกปGร	สสหส�สปร	วิGโต ถFปารามw อนฺGป�ปต�โต.
พื่ระราช้า ทิรงฺร�บัวิ-า “ด1ละ เจ(าข้(า!” แล(วิร�บัส�$งฺให(สร(างฺมณฺฑปด(วิยราช้านฺGภาพื่ ซ่a$งฺเป@นฺเช้-นฺก�บัมณฺฑปทิ1$พื่ระเจ(าอช้าตศั�ตรF
มหาราช้ ทิรงฺสร(างฺในฺคราวิทิำมหาส�งฺค1ต	 (ค#อส�งฺคายนฺาคร�Iงฺแรก) ไวิ( ในฺเนฺ#Iอทิ1$ข้องฺอมาตยE ช้#$อเมฆ์วิรรณฺาภ�ย 
(ข้องฺพื่ระเจ(าเมฆ์วิรรณฺาภ�ย) แล(วิทิรงฺร�บัส�$งฺให(พื่วิกพื่นฺ�กงฺานฺตาลาวิจรดนฺตร1๑ทิ�Iงฺปวิงฺ ฝั�กซ่(อมในฺศั	ลปะข้องฺตนฺๆ ไวิ( 
(ส�$งฺให(เตร1ยมซ่(อมดนฺตร1ไวิ(ให(ช้ำนฺาญ) แล(วิทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า “ข้(าพื่เจ(า จ�กดFรากเหงฺ(าแห-งฺพื่ระศัาสนฺา ทิ1$หย�$งฺลงฺแล(วิ” ด�งฺนฺ1I 
ม1บัGรGษุจำนฺวินฺหลายพื่�นฺแวิดล(อมแล(วิ ได(เสด>จไปถaงฺถFปาราม.

๑ พื่นฺ�กงฺานฺประโคมดนฺตร1, หร#อละครรำเทิ(า.
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เร	 มัเร! องจต#ตถส�งคายนา
เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ ถFปาราเม อฏฺ�ฐสฏฺ�ฐ	 ภ	ก�ข้Gสหส�สานฺ	 สนฺ�นฺ	ปตaสG.
โดยสม�ยนฺ�Iนฺแล ภ	กษุG ๖๘,๐๐๐ รFป ประช้Gมก�นฺทิ1$ถFปาราม.

มหามห	นฺ�ทิต�เถรส�ส อาสนฺw ทิก�ข้	ณฺาภ	มGข้w ปญฺ�ญต�ตw โหต	.
อาสนฺะข้องฺพื่ระมหามห	นฺทิเถระ เข้าปFห�นฺหนฺ(าไปทิางฺด(านฺทิ	ศัทิ�กษุ	ณฺ.

มหาอร	ฏฺ�ฐต�เถรส�ส ธม�มาสนฺw อGต�ตราภ	มGข้w ปญฺ�ญต�ตw โหต	.
ธรรมาสนฺEข้องฺพื่ระมหาอร	ฏิฐเถระ เข้(าจ�ดต�Iงฺห�นฺหนฺ(าไปทิางฺด(านฺทิ	ศัอGดร.

อถโข้ มหาอร	ฏฺ�ฐต�เถโร มห	นฺ�ทิต�เถเรนฺ อช้�ฌิ	ฏฺ�โฐ อต�ตโนฺ อนฺGรFเปนฺ ปต�ตานฺGก�กเมนฺ ธม�มาสเนฺ นฺ	ส1ทิ	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล พื่ระมหาอร	ฏิฐเถระ อ�นฺพื่ระมห	นฺทิเถระ เช้#Iอเช้	ญแล(วิ ก>นฺ�$งฺบันฺธรรมาสนฺE โดยลำด�บัอ�นฺถaงฺแก-ตนฺ ตามสมควิร.

มห	นฺ�ทิต�เถรป�ปมGข้า อฏฺ�ฐสฏฺ�ฐ	 มหาเถรา ธม�มาสนฺw ปร	วิาเรต�วิา นฺ	ส1ทิaสG.
พื่ระมหาเถระ ๖๘ รFป ซ่a$งฺม1พื่ระมห	นฺทิเถระเป@นฺประมGข้ ก>นฺ�$งฺล(อมธรรมาสนฺE.

รญฺ�โญปJ กนฺ	ฏฺ�ฐภาตา มต�ตาภยต�เถโร นฺาม ธGรค�คาโห หGต�วิา 
“วิ	นฺยw อGค�คณฺ�ห	ส�สาม1ต	 ปญฺ�จห	 ภ	ก�ข้Gสเตห	 สทิ�ธa มหาอร	ฏฺ�ฐต�เถรส�ส ธม�มาสนฺเมวิ ปร	วิาเรต�วิา นฺ	ส1ทิ	.
พื่ระกนฺ	ฏิฐภาดา แม(ข้องฺพื่ระราช้า พื่ระนฺามวิ-าม�ตตาภยเถระ เป@นฺผู้F(เอาธGระการงฺานฺ๑

ร-วิมก�บัภ	กษุG ๕๐๐ รFป นฺ�$งฺล(อมธรรมาสนฺEข้องฺพื่ระมหาอร	ฏิฐเถระนฺ�Iนฺแล ด(วิยต�Iงฺใจวิ-า “จ�กเร1ยนฺเอาพื่ระวิ	นฺ�ย.”

อวิเสสาปJ ภ	ก�ข้F สราช้	กา จ ปร	สา อต�ตโนฺ อต�ตโนฺ ปต�ตาสเนฺ นฺ	ส1ทิaสG.
พื่วิกภ	กษุGแม(ทิ1$เหล#อ และบัร	ษุ�ทิพื่ร(อมด(วิยพื่ระราช้า ก>ได(นฺ�$งฺบันฺทิ1$นฺ�$งฺอ�นฺถaงฺแก-ตนฺๆ แล(วิ.

อถายส�มา มหาอร	ฏฺ�ฐต�เถโร “เตนฺ สมเยนฺ พื่Gทิ�โธ ภควิา เวิรญฺ�ช้ายw วิ	หรต	 นฺเฬรGปGจ	มนฺ�ทิมFเลต	 วิ	นฺยนฺ	ทิานฺw อภาส	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระมหาอร	ฏิฐเถระ ได(แสดงฺนฺ	ทิานฺแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ยวิ-า 
“โดยสม�ยนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่Gทิธเจ(า ประทิ�บัอยF-ทิ1$โคนฺต(นฺสะเดาอ�นฺนฺเฬรGย�กษุEส	งฺ ใกล(เม#องฺเวิร�ญช้า” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ภาส	เต จ ปนฺายส�มตา อร	ฏฺ�ฐต�เถเรนฺ วิ	นฺยนฺ	ทิาเนฺ, อากาสw มหาวิ	รวิw วิ	รวิ	.
ก>แล เม#$อทิ-านฺพื่ระอร	ฏิฐเถระ แสดงฺนฺ	ทิานฺแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ยแล(วิ, อากาศัก>ร(องฺคำรามด�งฺสนฺ�$นฺ.

อกาลวิ	ช้�ช้Gลตา นฺ	จ�ฉัรaสG.
สายฟัrาอ�นฺม	ใช้-ฤดFกาลก>แลบัแปลบัปลาบั.

เทิวิตา สาธGการw อทิwสG.
พื่วิกเทิวิดาได(ถวิายสาธGการแล(วิ.

๑ ค#อต�Iงฺใจศัaกษุาเล-าเร1ยนฺ
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มหาปฐวิ1 อGทิกปร	ยนฺ�ตw กต�วิา สงฺ�กม�ปJ.
มหาปฐพื่1ไหวิหวิ�$นฺ จนฺถaงฺทิ1$สGดนฺIำรองฺแผู้-นฺด	นฺ.

เอวิw อเนฺเกสG ปาฏิ	หาร	เยสG วิต�ตมาเนฺสG, อายส�มา อร	ฏฺ�ฐต�เถโร 
มหามห	นฺ�ทิป�ปมGเข้ห	 อฏิฐสฏฺ�ฐ	ยา ปจ�เจกคณฺ1ห	 ข้1ณฺาสวิมหาเถเรห	 ตทิญฺ�เญห	 จ สฏฺ�ฐ	สหส�เสห	 ภ	ก�ข้Fห	 ปร	วิGโต 
ปฐมกต�ต	กปวิารณฺาทิ	วิเส ถFปารามมหาวิ	หารมช้�เฌิ สต�ถGกรGณฺาทิ	คGณฺปร	ทิ1ปกw ภควิโต อนฺGสฏฺ�ฐ	กรานฺw 
กายกม�มวิจ1กม�มวิ	ป�ผู้นฺ�ทิ	ตวิ	นฺยนฺw วิ	นฺยปJฏิกw ปกาเสส	.
เม#$อปาฏิ	หาร	ยEหลายอย-างฺเป@นฺไปอยF-อย-างฺนฺ�Iนฺ, ทิ-านฺพื่ระอร	ฏิฐเถระ ซ่a$งฺม1พื่ระมหาเถระข้1ณฺาสพื่ ผู้F(เป@นฺเจ(าคณฺะแต-ละคณฺะ ๖๘ รFป 
อ�นฺม1พื่ระมหามห	นฺทิEเป@นฺประมGข้ และภ	กษุG ๖๐,๐๐๐ รFปนฺอกจากนฺ�Iนฺ ห(อมล(อมแล(วิ 
ได(ประกาศัพื่ระวิ	นฺ�ยปJฎก อ�นฺแสดงฺซ่a$งฺคGณฺม1พื่ระกรGณฺาข้องฺพื่ระศัาสดาเป@นฺต(นฺ ซ่a$งฺกำจ�ดควิามด	Iนฺรนฺทิางฺกายกรรมวิจ1กรรม 
ข้องฺเหล-าช้นฺผู้F(ทิำตามคำพื่ร$ำสอนฺข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ในฺทิ-ามกลางฺแห-งฺมหาวิ	หารถFปาราม ในฺวิ�นฺปวิารณฺาเด#อนฺก�ตต	กาแรก.

ปกาเสต�วิา [105] จ ยาวิตายGกw ต	ฏฺ�ฐมาโนฺ พื่หFนฺw วิาเจต�วิา พื่หFนฺw หทิเย ปต	ฏฺ�ฐาเปต�วิา 
อนฺGปาทิ	เสสาย นฺ	พื่�พื่านฺธาตGยา ปร	นฺ	พื่�พื่าย	.
ก>ทิ-านฺพื่ระอร	ฏิฐเถระ คร�Iนฺประกาศัแล(วิ บัอกสอนฺแก-ภ	กษุGเป@นฺอ�นฺมาก ค#อ ให(ต�IงฺอยF-ในฺหทิ�ยข้องฺภ	กษุGมากหลาย 
ดำรงฺอยF-ตราบัเทิ-าอายG แล(วิก>ปร	นฺ	พื่พื่านฺ ด(วิยอนฺGปาทิ	เสสนฺ	พื่พื่านฺธาตG.

เตปJ โข้ มหามห	นฺ�ทิป�ปมGข้า ตส�มa สมาคเม 
อฏฺ�ฐสฏฺ�ฐ	 มหาเถรา ธGรค�คาหา สมาคตา
ปจ�เจกคณฺ	โนฺ สพื่�เพื่ ธม�มราช้ส�ส สาวิกา

พื่ระมหาเถระ ๖๘ รFป แม(เหล-านฺ�Iนฺแล อ�นฺม1พื่ระมหามห	นฺทิEเป@นฺประมGข้ 
ผู้F(เอาธGระการงฺานฺมาประช้Gมพื่ร(อมก�นฺแล(วิในฺสมาคมนฺ�Iนฺ, 
ทิ�Iงฺหมดเป@นฺเจ(าคณฺะแต-ละคณฺะ เป@นฺสาวิกข้องฺพื่ระธรรมราช้า 

ข้1ณฺาสวิา วิส	ป�ปต�ตา เตวิ	ช้�ช้า อ	ทิ�ธ	โกวิ	ทิา
อGต�ตมต�ถมภ	ญฺ�ญาย อนฺGสาสaสG ราช้	โนฺ.

ม1อาสวิะส	Iนฺแล(วิ ได(บัรรลGวิส1 ม1วิ	ช้ช้า ๓ ฉัลาดในฺฤทิธ	q รF(แจ(งฺอGดมอรรถ 
อนฺGสาสนฺEพื่ระราช้า.

อาโลกw ทิส�สย	ต�วิานฺ โอภาเสต�วิา มหa อ	มw
ช้ล	ต�วิา อค�ค	ข้นฺ�ธาวิ ปร	นฺ	พื่�พื่aสG มเหสโย.

พื่ระเถระผู้F(แสวิงฺหาคGณฺใหญ- แสดงฺแสงฺสวิ-างฺ๑ให(เห>นฺช้�ด 
ย�งฺแผู้-นฺด	นฺ (ค#อเกาะล�งฺกา) นฺ1I ให(รG-งฺเร#องฺแล(วิ 
ก>ปร	นฺ	พื่พื่านฺ เหม#อนฺกองฺไฟั ลGกโพื่ลงฺแล(วิด�บัไปฉัะนฺ�Iนฺ.

๑ ค#อควิามสวิ-างฺแห-งฺญาณฺ
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เตสw ปร	นฺ	พื่�พื่านฺโต อปรภาเค “อญฺ�เญปJ เตสw เถรานฺw อนฺ�เตวิาส	กา, ต	ส�สทิต�ตกาฬสGมนฺทิ1ฆ์สGมนฺาทิโย จ มหาอร	ฏฺ�ฐต�เถรส�ส 
อนฺ�เตวิาส	กานฺw อนฺ�เตวิาส	กา จาต	 เอวิw ปGพื่�เพื่ วิGต�ตป�ปการา อาจร	ยปรม�ปรา อ	มw วิ	นฺยปJฏิกw ยาวิ อช้�ช้ตนฺา อาเนฺสGw.
จำเนฺ1ยรกาลต-อมาแต-กาลปร	นฺ	พื่พื่านฺแห-งฺพื่ระมหาเถระเหล-านฺ�Iนฺ 
ลำด�บัส#บัต-อก�นฺมาแห-งฺอาจารยE ซ่a$งฺม1ประการด�งฺกล-าวิแล(วิในฺตอนฺต(นฺ อย-างฺนฺ1I ค#อ “พื่ระมหาเถระแม(เหล-าอ#$นฺ ผู้F(เป@นฺอ�นฺเตวิาส	ก
แห-งฺอ�นฺเตวิาส	ก  พื่ระเถระเหล-านฺ�Iนฺ และพื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย ม1พื่ระต	สสทิ�ตตะ พื่ระกาฬสGมนฺะ และพื่ระทิ1ฆ์สGมนฺะเป@นฺต(นฺ 
ผู้F(เป@นฺอ�นฺเตวิาส	กแห-งฺอ�นฺเตวิาส	กทิ�Iงฺหลาย ข้องฺพื่ระมหาอร	ฏิฐเถระ” ได(นฺำพื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกนฺ1Iมา จนฺถaงฺทิGกวิ�นฺนฺ1I.

เตนฺ วิGต�ตw “ตต	ยสงฺ�คหโต ปนฺ อGทิ�ธw อ	มw ทิ1ป| มห	นฺ�ทิาทิ1ห	 อาภฏิw,  มห	นฺ�ทิโต อGค�คเหต�วิา กญฺ�จ	 กาลw อร	ฏฺ�ฐต�เถราทิ1ห	 อาภฏิw, 
ตโต ยาวิ อช้�ช้ตนฺา เตสwเยวิ อนฺ�เตวิาส	กปรม�ปรภFตาย อาจร	ยปรม�ปราย อาภฏินฺ�ต	.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจaงฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“ก>ถ�ดจากตต	ยส�งฺคายนฺามา พื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย ม1พื่ระมห	นฺทิEเป@นฺต(นฺ ได(นฺำพื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกมาสF-เกาะนฺ1I, 
พื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย ม1พื่ระอร	ฏิฐเถระเป@นฺต(นฺ เร1ยนฺจาก (สำนฺ�ก) พื่ระมห	นฺทิEแล(วิ 
ได(นฺำมาตลอดเวิลาระยะหนฺa$งฺต�Iงฺแต-เวิลาพื่ระอร	ฏิฐเถระเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺนฺำมา, 
(พื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกนฺ�$นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า) ‘ได(นฺำส#บัมาโดยลำด�บัอาจารยE ซ่a$งฺเป@นฺการส#บัลำด�บัอ�นฺเตวิาส	กข้องฺพื่ระอร	ฏิฐเถระเป@นฺต(นฺ
เหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ จนฺถaงฺทิGกวิ�นฺนฺ1I.’”

[แก7บทิมัาต	กาว'า พระว	น�ยป+ฎกต�LงอยD'แลี7วในบ#คคลีใด้]

“กต�ถ ปต	ฏฺ�ฐ	ตนฺ�ต	.
บัทิมาต	กาวิ-า “พื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกต�IงฺอยF-แล(วิในฺบัGคคลใด.” 

เยสw ปาล	โต จ อต�ถโต จ อนฺFนฺw วิต�ตต	  มณฺ	ฆ์เฏิ ปก�ข้	ต�ตเตลม	วิ อ1สกม�ปJ นฺ ปค�ฆ์รต	, 
“เอวิรFเปสG อธ	มต�ตสต	คต	ธ	ต	มนฺ�เตสG ลช้�ช้1สG กGก�กGจ�จเกสG ส	ก�ข้ากาเมส ปGค�คเลสG ปต	ฏฺ�ฐ	ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w.
ข้(าพื่เจ(าจะเฉัลยต-อไป:- 
พื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกข้องฺบัGคคลเหล-าใด ย-อมเป@นฺไปไม-พื่ร-องฺ ทิ�Iงฺโดยบัาล1 ทิ�Iงฺโดยอรรถ ถ#อไม-เลอะเล#อนฺแม(นฺ(อยหนฺa$งฺ 
เหม#อนฺนฺIำม�นฺงฺาทิ1$ใส-ไวิ(ในฺหม(อแก(วิมณฺ1 ย-อมไม-ซ่aมออกฉัะนฺ�Iนฺ,  พื่aงฺทิราบัวิ-า “พื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกต�IงฺอยF-แล(วิในฺบัGคคลเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ 
ซ่a$งฺเป@นฺผู้F(ม1สต	 คต	 และธ	ต	ม1ประมาณฺย	$งฺ ผู้F(เป@นฺล�ช้ช้1 ม�กม1ควิามร�งฺเก1ยจใคร-ต-อการศัaกษุา.”

[อาน	สงสAแห'งการเร�ยนพระว	น�ย ๕ ข7อ]

ตส�มา วิ	นฺยปต	ฏฺ�ฐาปนฺต�ถw วิ	นฺยปร	ยต�ต	ยา อานฺ	สwสw สล�ลก�เข้ต�วิา [106] ส	ก�ข้ากาเมนฺ ภ	ก�ข้Gนฺา วิ	นฺโย ปร	ยาปGณฺ	ตพื่�โพื่.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เพื่#$อให(พื่ระวิ	นฺ�ยต�Iงฺม�$นฺ อ�นฺภ	กษุGผู้F(กำหนฺดรF(อานฺ	สงฺสEแห-งฺวิ	นฺ�ยปร	ย�ต	๑ ใคร-ต-อการศัaกษุา ก>ควิรเร1ยนฺพื่ระวิ	นฺ�ย.

ตต�รายw วิ	นฺยปร	ยต�ต	ยา อานฺ	สwโส.
ในฺอธ	การวิ-าด(วิยพื่รรณฺนฺานฺ	ทิานฺนฺ�Iนฺ ม1อานฺ	สงฺสEแห-งฺวิ	นฺ�ยปร	ย�ต	 ด�งฺต-อไปนฺ1I:-

วิ	นฺยปร	ยต�ต	กGสโล ห	 ปGค�คโล สาสเนฺ ปฏิ	ลทิ�ธสทิ�ธานฺw กGลปGต�ตานฺw มาตาปJตGฏฺ�ฐานฺ	โย โหต	.
จร	งฺอยF- บัGคคลผู้F(ฉัลาดในฺวิ	นฺ�ยปร	ย�ต	 ย-อมเป@นฺผู้F(ต�IงฺอยF-ในฺฐานฺเป@นฺมารดาบั	ดาข้องฺเหล-ากGลบัGตร ผู้F(ได(ศัร�ทิธาในฺพื่ระศัาสนฺา.

๑ การเร1ยนฺพื่ระวิ	นฺ�ย
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ตทิายต�ตา ห	 เนฺสw ปพื่�พื่ช้า อGปสม�ปทิา วิต�ตานฺGวิต�ตปฏิ	ปต�ต	 อาจารโคจรกGสลตา.
เพื่ราะวิ-า บัรรพื่ช้า อGปสมบัทิ ข้(อปฏิ	บั�ต	วิ�ตรใหญ-นฺ(อย ควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดในฺอาจาระและโคจร ข้องฺกGลบัGตรเหล-านฺ�Iนฺ 
เนฺ#$องฺด(วิยควิามฉัลาดในฺวิ	นฺ�ยปร	ย�ต	นฺ�Iนฺ.

อปJจส�ส วิ	นฺยปร	ยต�ตa นฺ	ส�สาย อต�ตโนฺ ส1ลก�ข้นฺ�โธ สGคGต�โต โหต	 สGรก�ข้	โต  กGก�กGจ�จป�ปกตานฺw ปฏิ	ส�สรณฺw โหต	 
วิ	สารโทิ สงฺ�ฆ์มช้�เฌิ โวิหรต	  ปจ�จต�ถ	เก สหธม�เมนฺ สGนฺ	ค�คห	ตw นฺ	ค�คณฺ�หาต	  สทิ�ธม�มฏฺ�ฐ	ต	ยา ปฏิ	ปนฺ�โนฺ โหต	.
อ1กประการหนฺa$งฺ เพื่ราะอาศั�ยวิ	นฺ�ยปร	ย�ต	  กองฺศั1ลข้องฺตนฺ ย-อมเป@นฺข้องฺอ�นฺบัGคคลนฺ�Iนฺ คG(มครองฺร�กษุาด1แล(วิ 
ย-อมเป@นฺทิ1$พื่a$งฺพื่	งฺข้องฺเหล-ากGลบัGตร ผู้F(ถFกควิามสงฺส�ยครอบังฺำ  ย-อมกล(าพื่Fดในฺทิ-ามกลางฺสงฺฆ์E 
ย-อมข้-มข้1$พื่วิกข้(าศัaกได(ด(วิยด1 โดยสหธรรม  ย-อมเป@นฺผู้F(ปฏิ	บั�ต	 เพื่#$อควิามต�Iงฺม�$นฺแห-งฺพื่ระส�ทิธรรม.

เตนฺาห ภควิา “ปญฺ�จ	เม ภ	ก�ข้เวิ อานฺ	สwสา วิ	นฺยธเร ปGค�คเล อต�ตโนฺ ส1ลก�ข้นฺ�โธ สGคGต�โต โหต	 สGรก�ข้	โต ฯเปฯ สทิ�ธม�มฏฺ�ฐ	ต	ยา 
ปฏิ	ปนฺ�โนฺ โหต1ต	๑.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย อานฺ	สงฺสE ๕ เหล-านฺ1I (ม1อยF-) ในฺบัGคคลผู้F(ทิรงฺพื่ระวิ	นฺ�ย ค#อ:-

(๑) กองฺศั1ลข้องฺตนฺ ย-อมเป@นฺข้องฺอ�นฺบัGคคลนฺ�Iนฺ คG(มครองฺร�กษุาไวิ(ด1แล(วิ
(๒) ย-อมเป@นฺทิ1$พื่a$งฺพื่	งฺข้องฺเหล-ากGลบัGตร ผู้F(ถFกควิามสงฺส�ยครอบังฺำ
(๓) ย-อมเป@นฺผู้F(กล(าพื่Fดในฺทิ-ามกลางฺสงฺฆ์E
(๔) ย-อมข้-มข้1$พื่วิกข้(าศัaกได(ด(วิยด1 โดยสหธรรม
(๕) ย-อมเป@นฺผู้F(ปฏิ	บั�ต	 เพื่#$อควิามต�Iงฺม�$นฺแห-งฺพื่ระส�ทิธรรม.๒”

๑ นฺย. วิ	. ปร	วิาร. ๘/๔๕๓. 
๒ นฺย. วิ	. ปวิ	วิาร. ๘/๔๕๓.
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[ว	น�ยเปKนข7อปฏ	บ�ต	ให7บรรลี#ความัหลี#ด้พ�นจากก	เลีสเปKนทิ� ส#ด้]

เย จาปJ สwวิรมFลกา กGสลา ธม�มา วิGต�ตา ภควิตา  วิ	นฺยธโร ปGค�คโลเวิสw ทิายาโทิ วิ	นฺยมFลกต�ตา เตสw ธม�มานฺw.
ก>อ1กประการหนฺa$งฺ กGศัลธรรมเหล-าใด ซ่a$งฺม1ส�งฺวิรเป@นฺมFล อ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(แล(วิ, 
บัGคคลผู้F(ทิรงฺวิ	นฺ�ยนฺ�$นฺแล ช้#$อวิ-าเป@นฺทิายาทิแห-งฺกGศัลธรรมเหล-านฺ�Iนฺ เพื่ราะธรรมเหล-านฺ�Iนฺ ม1วิ	นฺ�ยเป@นฺมFล.

วิGต�ตม�ปJ เหตw ภควิตา 
• “วิ	นฺโย สwวิรต�ถาย, 
• สwวิโร อวิ	ปฏิ	สารต�ถาย, 
• อวิ	ปฏิ	สาโร ปามGช้�ช้ต�ถาย, 
• ปามGช้�ช้w ปnตต�ถาย, 
• ปnต	 ปส�สทิ�ธต�ถาย, 
• ปส�สทิ�ธ	 สGข้ต�ถาย, 
• สGข้w สมาธต�ถาย, 

• สมาธ	 ยถาภFตญาณฺทิส�สนฺต�ถาย, 
• ยถาภFตญาณฺทิส�สนฺw นฺ	พื่�พื่	ทิต�ถาย, 
• นฺ	พื่�พื่	ทิา วิ	ราคต�ถาย, 
• วิ	ราโค วิ	มGต�ตต�ถาย, 
• วิ	มGต�ต	 วิ	มGต�ต	ญาณฺทิส�สนฺต�ถาย, 
• วิ	มGต�ต	ญาณฺทิส�สนฺw อนฺGปาทิาปร	นฺ	พื่�พื่านฺต�ถาย, 

เอตทิต�ถา กถา เอตทิต�ถา มนฺ�ตนฺา เอตทิต�ถา อGปนฺ	สา เอตทิต�ถw โสตาวิธานฺw ยทิ	ทิw อนฺGปาทิา จ	ต�ตส�ส วิ	โมก�โข้ต	.  
สมจร	งฺด�งฺคำทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(วิ-า:-

• “วิ	นฺ�ย ย-อมม1เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ส�งฺวิร (ควิามสำรวิม), 
• ส�งฺวิรย-อมม1เพื่#$อประโยช้นฺEแก-อวิ	ปปฏิ	สาร (ควิามไม-เด#อดร(อนฺ), 
• อวิ	ปปฏิ	สาร ย-อมม1เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ควิามแก-ปราโมทิยE, 
• ปราโมทิยE ย-อมม1เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ปnต	 (ควิามอ	$มใจ), 
• ปnต	 ย-อมม1เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ปbสส�ทิธ	 (ควิามสงฺบั), 
• ปbสส�ทิธ	 ย-อมม1เพื่#$อประโยช้นฺEแก-สGข้, 
• สGข้ ย-อมม1เพื่#$อประโยช้นฺEแก-สมาธ	 (ควิามต�Iงฺใจม�$นฺ), 
• สมาธ	 ย-อมม1เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ยถาภFตญาณฺทิ�สสนฺะ (ควิามรF(เห>นฺตามเป@นฺจร	งฺ), 
• ยถาภFตญาณฺทิ�สสนฺะ ย-อมม1เพื่#$อประโยช้นฺEแก-นฺ	พื่พื่	ทิา (ควิามเบั#$อหนฺ-าย), 
• นฺ	พื่พื่	ทิา ย-อมม1เพื่#$อประโยช้นฺEแก-วิ	ราคะ (ควิามสำรอกก	เลส),
• วิ	ราคะ ย-อมม1เพื่#$อประโยช้นฺEแก-วิ	มGตต	 (ควิามหลGดพื่(นฺ), 
• วิ	มGตต	 ย-อมม1เพื่#$อประโยช้นฺEแก-วิ	มGตต	ญาณฺทิ�สสนฺะ (ควิามรF(เห>นฺควิามหลGดพื่(นฺ), 
• วิ	มGตต	ญาณฺทิ�สสนฺะ ย-อมม1เพื่#$อประโยช้นฺEแก-อนฺGปาทิาปร	นฺ	พื่พื่านฺ (ควิามด�บัสนฺ	ทิหาเช้#Iอม	ได(), 

การกล-าวิ การปรaกษุา ก	ร	ยานฺ�$งฺใกล( ควิามเงฺ1$ยโสตลงฺสด�บั แต-ละอย-างฺๆ ม1อนฺGปาทิาปร	นฺ	พื่พื่านฺ ค#อ ควิามพื่(นฺพื่	เศัษุแห-งฺจ	ต 
ไม-ถ#อม�$นฺ นฺ�$นฺเป@นฺผู้ล.๑” 

ตส�มา วิ	นฺยปร	ยต�ต	ยา อาโยโค [107] กรณฺ1โยต	.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ควิรทิำควิามพื่ยายามโดยเอ#Iอเฟั~�อในฺการเล-าเร1ยนฺพื่ระวิ	นฺ�ย ด�งฺนฺ1Iแล.

๑ วิ	. ปร	วิาร. ๘/๔๐๖.
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[คาถาสรDปเร! อง]

เอต�ตาวิตา ยา สา วิ	นฺยสwวิณฺ�ณฺนฺต�ถw มาต	กา ฐปJตา ตต�ถ 
วิGต�ตw เยนฺ ยทิา ยส�มา ธาร	ตw เยนฺ จาภฏิw
ยต�ถ ปต	ฏฺ�ฐ	ตญฺ�เจต- เมตw วิต�วิา วิ	ธ	นฺ�ตโตต	 

อ	ม	ส�สา ตาวิ คาถาย อต�โถ ปกาส	โต.
ด(วิยลำด�บัแห-งฺคำเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I เป@นฺอ�นฺข้(าพื่เจ(าประกาศัใจควิามแห-งฺคาถานฺ1Iวิ-า

“พื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกนฺ1I ผู้F(ใดกล-าวิไวิ( กล-าวิไวิ(เม#$อใด กล-าวิไวิ(ทิำไม ผู้F(ใดทิรงฺไวิ( 
ผู้F(ใดนฺำส#บัมา และประด	ษุฐานฺอยF-แล(วิในฺผู้F(ใด ข้(าพื่เจ(ากล-าวิวิ	ธ1ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
ภายหล�งฺ (จ�กพื่รรณฺนฺาอรรถแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ย)” ด�งฺนฺ1I 

ในฺมาต	กา ทิ1$ข้(าพื่เจ(าต�Iงฺไวิ( เพื่#$อส�งฺวิรรณฺนฺาพื่ระนฺ�ยนฺ�Iนฺก-อนฺ. 

วิ	นฺยส�ส จ พื่าห	รนฺ	ทิานฺสwวิณฺ�ณฺนฺา ยถาธ	ป�ปายw สwวิณฺ�ณฺ	ตา โหต1ต	.
และการส�งฺวิรรณฺนฺาพื่าห	รนฺ	ทิานฺแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ย ก>เป@นฺอ�นฺข้(าพื่เจ(าวิรรณฺนฺาแล(วิ ตามทิ1$ได(อธ	บัายมา ด�งฺนฺ1Iแล.

จบั พื่าห	รนฺ	ทิานฺวิรรณฺนฺา.

[108] 



หนฺ(า ๑๗๐ •   เวิรญฺ�ช้กณฺ�ฑวิณฺ�ณฺนฺา  • เวิรญฺ�ช้กณฺ�ฑวิณฺ�ณฺนฺา 

เวรญฺ�ชกณฺ�ฑวณฺ�ณฺนา 
เวิร�ญช้ก�ณฺฑวิรรณฺนฺา

อ	ทิานฺ	 
เตนฺาต	อาทิ	ปาฐส�ส อต�ถw นฺานฺป�ปการโต 
ทิส�สยนฺ�โต กร	ส�สาม	 วิ	นฺยส�สต�ถวิณฺ�ณฺนฺนฺ�ต	 

วิGต�ตต�ตา “เตนฺ สมเยนฺ พื่Gทิ�โธ ภควิาต	อาทิ1นฺw อต�ถวิณฺ�ณฺนฺw กร	ส�สาม	.
บั�ดนฺ1I ข้(าพื่เจ(าจ�กทิำการพื่รรณฺนฺาเนฺ#Iอควิามแห-งฺบัทิทิ�Iงฺหลาย ม1บัทิวิ-า เตนฺ สมเยนฺ พื่Gทิ�โธ ภควิา เป@นฺอาทิ	 
เพื่ราะได(กล-าวิไวิ(แล(วิวิ-า 

“จ�กทิำการพื่รรณฺนฺาอรรถแห-งฺวิ	นฺ�ย แสดงฺเนฺ#Iอควิามแห-งฺปาฐะวิ-า เตนฺ 
เป@นฺอาทิ	 โดยประการต-างฺๆ.”

เสย�ยถ1ทิw.
ข้(าพื่เจ(าจ�กทิำอรรถวิรรณฺนฺาอย-างฺไรเล-า.

[อธ	บายบทิว'า “เตน” เปKนต7น]

“เตนฺาต	 อนฺ	ยมนฺ	ทิ�เทิสวิจนฺw.
บัทิวิ-า เตนฺ เป@นฺคำแสดงฺออกโดยไม-เจาะจงฺ.

ตส�ส สรFเปนฺ อวิGต�เตนฺาปJ อปรภาเค อต�ถโต ส	ทิ�เธนฺ “เยนฺาต	 อ	ม	นฺา วิจเนฺนฺ ปฏิ	นฺ	ทิ�เทิโส เวิทิ	ตพื่�โพื่.
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัปฏิ	นฺ	เทิศัแห-งฺบัทิวิ-า เตนฺ นฺ�Iนฺ ด(วิยคำวิ-า เยนฺ นฺ1I ซ่a$งฺเป@นฺคำสรFป แม(ไม-กล-าวิไวิ( 
แต-สำเร>จได(โดยใจควิามในฺกาลภายหล�งฺ.

อปรภาเค ห	 วิ	นฺยป�ปญฺ�ญต�ต	ยาจนฺเหตGภFโต อายส�มโต สาร1ปGต�ตส�ส ปร	วิ	ตก�โก ส	ทิ�โธ.
จร	งฺอยF- ควิามรำพื่aงฺข้องฺทิ-านฺพื่ระสาร1บัGตร ซ่a$งฺเป@นฺเหตGแห-งฺการทิFลวิ	งฺวิอนฺให(บั�ญญ�ต	พื่ระวิ	นฺ�ย สำเร>จได(ในฺกาลภายหล�งฺ.

ตส�มา “เยนฺ สมเยนฺ โส ปร	วิ	ตก�โก อGทิปาทิ	, เตนฺ สมเยนฺ พื่Gทิ�โธ ภควิา เวิรญฺ�ช้ายw วิ	หรต1ต	 เอวิเมต�ถ สม�พื่นฺ�โธ เวิทิ	ตพื่�โพื่.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัส�มพื่�นฺธEในฺคำวิ-า เตนฺ สมเยนฺ เป@นฺต(นฺนฺ1I อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ควิามรำพื่aงฺนฺ�Iนฺเก	ดข้aIนฺ โดยสม�ยใด, โดยสม�ยนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่Gทิธเจ(าเสด>จประทิ�บัทิ1$เม#องฺเวิร�ญช้า.”

อยw ห	 สพื่�พื่ส�มaปJ วิ	นฺเย ยGต�ต	. ยทิ	ทิw  ยต�ถ ยต�ถ “เตนฺาต	 วิGจ�จต	, 
ตต�ถ ตต�ถ ปGพื่�เพื่ วิา ปจ�ฉัา วิา อต�ถโต ส	ทิ�เธนฺ “เยนฺาต	 อ	ม	นฺา วิจเนฺนฺ ปฏิ	นฺ	ทิ�เทิโส กาตพื่�โพื่ต	.
จร	งฺอยF- วิ	ธ1นฺ1Iเป@นฺวิ	ธ1ทิ1$เหมาะแม(ในฺวิ	นฺ�ยทิ�Iงฺหมด ค#อคำวิ-า เตนฺ ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺทิ1$ใดๆ 
ในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิำปฏิ	นฺ	เทิศัด(วิยคำวิ-า เยนฺ นฺ1I ซ่a$งฺสำเร>จโดยใจควิาม (๑) ในฺกาลก-อนฺ (๒) หร#อภายหล�งฺ.

ตต�ร1ทิw มGข้มต�ตนฺ	ทิส�สนฺw.
อGทิาหรณฺEพื่อเป@นฺทิางฺ ในฺ(วิ	ธ1ทิ1$เหมาะตามทิ1$กล-าวิ)นฺ�Iนฺ ด�งฺนฺ1I 
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เตนฺ ห	 ภ	ก�ข้เวิ ภ	ก�ข้Fนฺw ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปส�สาม	, เยนฺ สGทิ	นฺ�โนฺ เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสวิ	.  
“ยส�มา ปฏิ	เสวิ	 ตส�มา ปญฺ�ญาเปส�สาม1ต	 วิGต�ตw โหต	.
(๑) ภ	กษุGสGทิ	นฺเสพื่เมถGนฺธรรม เพื่ราะเหตGใด ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺแล เราจ�กบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิแก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย, 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ภ	กษุGสGทิ	นฺเสพื่เมถGนฺธรรม เพื่ราะเหตGใด เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เราจ�กบั�ญญ�ต	.”

เอวินฺ�ตาวิ ปGพื่�เพื่ อต�ถโต ส	ทิ�เธนฺ เยนฺาต	 อ	ม	นฺา วิจเนฺนฺ ปฏิ	นฺ	ทิ�เทิโส ยGช้�ช้ต	.
ปฏิ	นฺ	เทิศั ย-อมเหมาะด(วิยคำวิ-า เยนฺ นฺ1I ซ่a$งฺสำเร>จโดยใจควิามในฺกาลก-อนฺ อย-างฺนฺ1Iก-อนฺ.

เตนฺ สมเยนฺ พื่Gทิ�โธ ภควิา ราช้คเห วิ	หรต	 เยนฺ สมเยนฺ ธนฺ	โย กGม�ภการปGต�โต รญฺ�โญ ทิารFนฺ	๑ อทิ	นฺ�นฺw อาทิ	ย1ต	 
เอวิw ปจ�ฉัา อต�ถโต ส	ทิ�เธนฺ เยนฺาต	 อ	ม	นฺา วิจเนฺนฺ ปฏิ	นฺ	ทิ�เทิโส [109] ยGช้�ช้ต1ต	.
(๒) ปฏิ	นฺ	เทิศั ย-อมเหมาะด(วิยคำวิ-า เยนฺ นฺ1I ซ่a$งฺสำเร>จโดยควิามในฺภายหล�งฺ อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“พื่ระธนฺ	ยะ บัGตรนฺายช้-างฺหม(อ ได(ถ#อเอาข้องฺทิ1$เจ(าข้องฺเข้าไม-ให( ค#อไม(ทิ�Iงฺหลายข้องฺพื่ระราช้า โดยสม�ยใด 
โดยสม�ยนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่Gทิธเจ(าเสด>จอยF-ทิ1$กรGงฺราช้คฤหE.”

วิGต�โต “เตนฺาต	 วิจนฺส�ส อต�โถ.
เนฺ#Iอควิามแห-งฺคำวิ-า เตนฺ เป@นฺอ�นฺข้(าพื่เจ(ากล-าวิแล(วิ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

[อธ	บายบทิว'า “สมัเยน” เปKนต7น]

“สมเยนฺาต	 เอต�ถ ปนฺ สมยสทิ�โทิ ตาวิ 
สมวิาเย ข้เณฺ กาเล สมFเห เหตGทิ	ฏฺ�ฐ	สG
ปฏิ	ลาเภ ปหาเนฺ จ ปฏิ	เวิเธ จ ทิ	ส�สต	.

ส-วินฺ สมยศั�พื่ทิE ซ่a$งฺม1ในฺบัทิวิ-า สมเยนฺ นฺ1I 

ย-อมปรากฏิในฺอรรถ (๙ อย-างฺ) ค#อ สมวิายะ ข้ณฺะ กาละ 
สมGหะ เหตG ทิ	ฏิฐ	 ปฏิ	ลาภะ ปหานฺะ และปฏิ	เวิธะ

ก-อนฺ.

ตถาห	ส�ส “อป�เปวิ นฺาม เส�วิปJ อGปสงฺ�กเมย�ยาม กาลญฺ�จ สมยญฺ�จ อGปาทิายาต	๒ เอวิมาทิ1สG สมวิาโย อต�โถ.
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ สมยศั�พื่ทิEม1สมวิายะเป@นฺอรรถ ในฺคำทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ช้#$อแม(ไฉันฺ แม(พื่รG-งฺนฺ1I เราทิ�Iงฺหลายพื่aงฺเข้(าไปให(เหมาะกาลและควิามพื่ร(อมก�นฺ.๓” 

“เอโก จ โข้ ภ	ก�ข้เวิ ข้โณฺ จ สมโย จ พื่�รห�มจร	ยวิาสายาต	๔ เอวิมาทิ1สG ข้โณฺ อต�โถ.
ม1ข้ณฺะเป@นฺอรรถในฺคำทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ก>ข้ณฺะและสม�ยเพื่#$ออยF-พื่รหมจรรยEม1หนฺa$งฺแล๕.”

๑ โปราณฺอาจร	ยกมต	ยา ทิารนฺ1ต	 ปทิw สรFปวิ	เสสนฺนฺ�ต	ปJ วิGจ�จต	.
๒ ทิ1. ส1. ๙/๒๕๑. 
๓ ทิ1. ส1. ๙/๒๕๑.
๔ องฺ�. อฏฺ�ฐก. ๒๓/๒๓๐.
๕ องฺ�. อฏฺ�ฐก. ๒๓/๒๓๐.
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“อGณฺ�หสมโย ปร	ฬาหสมโยต	๑ เอวิมาทิ1สG กาโล.
ม1กาละเป@นฺอรรถในฺคำทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า “คราวิร(อนฺ คราวิกระวินฺกระวิาย๒.” 

“มหาสมโย ปวินฺส�ม	นฺ�ต	๓ เอวิมาทิ1สG สมFโห.
ม1สมGหะเป@นฺอรรถในฺคำทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ประช้Gมใหญ-ในฺปzามหาวิ�นฺ.๔” 

“สมโยปJ โข้ เต ภทิ�ทิาล	 อปฏิ	วิ	ทิ�โธ อโหส	 ‘ภควิาปJ โข้ สาวิต�ถ	ยw วิ	หรต	, โสปJ มw ช้านฺ	ส�สต	 
‘ภทิ�ทิาล	 นฺาม ภ	ก�ข้G สต�ถG สาสเนฺ ส	ก�ข้าย อปร	ปFร1การ1ต	 อยม�ปJ โข้ เต ภทิ�ทิาล	 สมโย อปฏิ	วิ	ทิ�โธ อโหส1ต	๕ เอวิมาทิ1สG เหตG.
ม1เหตGเป@นฺอรรถ ในฺคำทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ดFก-อนฺภ�ทิทิาล	! แม(เหตGแล ได(เป@นฺข้องฺอ�นฺทิ-านฺไม-ได(แทิงฺตลอดแล(วิวิ-า 
‘แม(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคแล เสด>จอยF-ในฺกรGงฺสาวิ�ตถ1, แม(พื่ระองฺคEจ�ดทิรงฺทิราบัเราวิ-า ‘ภ	กษุGช้#$อวิ-าภ�ทิทิาละ ม	ใช้-ผู้F(ม1ปกต	ทิำให(
บัร	บัFรณฺEด(วิยส	กข้าในฺศัาสนฺาข้องฺพื่ระศัาสดา’ ดFก-อนฺภ�ทิทิาละ! เหตGแม(นฺ1Iแล ได(เป@นฺข้องฺอ�นฺทิ-านฺไม-ได(แทิงฺตลอดแล(วิ.๖” 

“เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ อGค�คาหมาโนฺ ปร	พื่�พื่าช้โก สมณฺมGณฺ�ฑ	กาปGต�โต 
สมยป�ปวิาทิเก ต	ณฺ�ฑGกาจ	เร เอกสาลเก มล�ล	กาย อาราเม ปฏิ	วิสต1ต	๗ เอวิมาทิ1สG ทิ	ฏฺ�ฐ	.
ม1ทิ	ฏิฐ	เป@นฺอรรถในฺคำทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ก>โดยสม�ยนฺ�Iนฺแล ปร	พื่าช้กช้#$ออGคคหมานฺะ บัGตรข้องฺสมณฺมGณฺฑ	กา 
อาศั�ยอยF-ในฺอารามข้องฺนฺางฺม�ลล	กา ศัาลาหล�งฺเด1ยวิ ใกล(แถวิต(นฺมะพื่ล�บัเป@นฺทิ1$สอนฺทิ	ฏิฐ	เป@นฺทิ1$เร1ยนฺ.๘” 

ทิ	ฏฺ�เฐ ธม�เมวิ โย จต�โถ โย จต�โถ สม�ปราย	โก
อต�ถาภ	สมยา ธ1โร “ปณฺ�ฑ	โตต	 ปวิGจ�จต1ต	๙

เอวิมาทิ1สG ปฏิ	ลาโภ.
ม1ปฏิ	ลาภะเป@นฺอรรถ ในฺคำทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า 

“ประโยช้นฺEใด ในฺทิ	ฏิฐธรรมนฺ�$นฺแลด(วิย ประโยช้นฺEใดเป@นฺไปในฺส�มปรายภพื่ด(วิย 
นฺ�กปราช้ญE ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “บั�ณฺฑ	ต” เพื่ราะได(เฉัพื่าะซ่a$งฺประโยช้นฺEนฺ�Iนฺ.๑๐”

“สม�มามานฺาภ	สมยา อนฺ�ตมกาส	 ทิGก�ข้ส�สาต	๑๑ [110] เอวิมาทิ1สG ปหานฺw.
ม1ปหานฺะเป@นฺอรรถ ในฺคำทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า “(ภ	กษุGนฺ1I)ได(กระทิำทิ1$สGดทิGกข้E เพื่ราะละมานฺะโดยช้อบั.๑๒” 

๑ วิ	. มหาวิ	ภงฺ�ค. ๒/๓๙๙.
๒ วิ	. มหา. ๒/๓๙๙. 
๓ ทิ1. มหา. ๑๐/๒๘๗.
๔ ทิ1. มหา. ๑๐/๒๘๗. 
๕ ม. ม. ๑๓/๑๖๕.
๖ ม. ม. ๑๓/๑๖๕.
๗ ม. ม. ๑๓/๓๔๒.
๘ ม. ม. ๑๒/๓๔๒.
๙ สw. ส. ๑๕/๑๒๖ ทิ	ฏฺ�เฐ ธม�เม จ โย อต�โถต	 ปาล	ยw ทิ	ส�สต	.
๑๐ สw. ส. ๑๕/๑๒๖.
๑๑ องฺ�. จตGก�ก. ๒๑/๒๒๓.
๑๒ องฺ�. จตGก�ก. ๒๑/๒๒๓.
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ทิGก�ข้ส�ส ปnฬนฺฏฺ�โฐ สงฺ�ข้ตฏฺ�โฐ สนฺ�ตาปฏฺ�โฐ วิ	ปร	ณฺามฏฺ�โฐ อภ	สมยฏฺ�โฐต	๑๓ เอวิมาทิ1สG ปฏิ	เวิโธ อต�โถ.
ม1ปฏิ	เวิธะเป@นฺอรรถ ในฺคำทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า “อรรถค#อควิามบั1บัค�Iนฺแห-งฺทิGกข้E อรรถค#อข้(อทิ1$ทิGกข้Eเป@นฺส�งฺข้ตธรรม 
อรรถค#อควิามแผู้ดเผู้าแห-งฺทิGกข้E อรรถค#อควิามแปรปรวินฺแห-งฺทิGกข้E เป@นฺอรรถทิ1$ควิรแทิงฺตลอด.๑๔”

อ	ธ ปนฺส�ส กาโล อต�โถ.
แต-ในฺทิ1$นฺ1I สมยศั�พื่ทิEนฺ�Iนฺม1กาละเป@นฺอรรถ.

ตส�มา เยนฺ กาเลนฺ อายส�มโต สาร1ปGต�ตส�ส วิ	นฺยป�ปญฺ�ญต�ต	ยาจนฺเหตGภFโต ปร	วิ	ตก�โก อGทิปาทิ	 เตนฺ กาเลนฺาต	 เอวิเมต�ถ อต�โถ 
ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่aงฺเห>นฺเนฺ#Iอควิามในฺบัทิวิ-า เตนฺ สมเยนฺ นฺ1I อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ควิามรำพื่aงฺ เป@นฺเหตGทิFลวิ	งฺวิอนฺให(ทิรงฺบั�ญญ�ต	วิ	นฺ�ยเก	ดข้aIนฺแก-ทิ-านฺพื่ระสาร1บัGตร โดยกาลใด โดยกาลนฺ�Iนฺ.”

เอต�ถาห อถ กส�มา ยถา สGต�ตนฺ�เต เอกw สมยนฺ�ต	 อGปโยควิจเนฺนฺ นฺ	ทิ�เทิโส กโต 
อภ	ธม�เม จ ยส�มa สมเย กามาวิจรนฺ�ต	 ภGม�มวิจเนฺนฺ ตถา อกต�วิา อ	ธ “เตนฺ สมเยนฺาต	 กรณฺวิจเนฺนฺ นฺ	ทิ�เทิโส กโตต	.
ในฺบัทิวิ-า เตนฺ สมเยนฺ นฺ1I โจทิกEทิ(วิงฺวิ-า “เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ เหตGไร ในฺวิ	นฺ�ยนฺ1I จaงฺทิำนฺ	เทิศัด(วิยตต	ยาวิ	ภ�ตต	วิ-า เตนฺ สมเยนฺ 
ไม-ทิำด(วิยทิGต	ยาวิ	ภ�ตต	วิ-า เอกw สมยw เหม#อนฺในฺสGตต�นฺตะ และด(วิยส�ตตม1วิ	ภ�ตต	วิ-า ยส�มa สมเย กามาวิจรw 
เหม#อนฺในฺอภ	ธรรมเล-า?”

ตต�ถ ตถา  อ	ธ จ อญฺ�ญถา อต�ถสม�ภวิโต.
เฉัลยวิ-า “เพื่ราะควิามสมก�บัใจควิามโดยประการอย-างฺนฺ�Iนฺ ในฺสGตต�นฺตะและอภ	ธรรมนฺ�Iนฺ 
และเพื่ราะสมก�บัใจควิามโดยประการอ#$นฺ ในฺวิ	นฺ�ยนฺ1I.” 

กถw.  สGต�ตนฺ�เต ตาวิ อจ�จนฺ�ตสโยคต�โถ สม�ภวิต	.
สมก�บัใจควิามอย-างฺไร? สมยศั�พื่ทิEม1อ�จจ�นฺตส�งฺโยคเป@นฺอรรถ เหมาะในฺสGตต�นฺตะก-อนฺ.

ยw ห	 สมยw ภควิา พื่�รห�มช้าลาทิ1สG สGต�ตนฺ�ตานฺ	 เทิเสส	 อจ�จนฺ�ตเมวิ ตw สมยw กรGณฺาวิ	หาเรนฺ วิ	หาส	.
จร	งฺอยF- พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเสด>จอยF- ด(วิยกรGณฺาวิ	หารตลอดทิ1$สGดสม�ยทิ1$ทิรงฺแสดงฺพื่ระสGตต�นฺตะทิ�Iงฺหลาย 
ม1พื่รหมช้าลสFตรเป@นฺต(นฺทิ1เด1ยวิ.

ตส�มา ตทิต�ถโช้ตนฺต�ถw ตต�ถ อGปโยคนฺ	ทิ�เทิโส กโต.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ในฺสGตต�นฺตะนฺ�Iนฺทิ-านฺจaงฺทิำอGปโยคนฺ	เทิศั เพื่#$อส-องฺเนฺ#Iอควิามนฺ�Iนฺ.

อภ	ธม�เม จ อธ	กรณฺต�โถ ภาเวินฺ ภาวิลก�ข้ณฺต�โถ จ สม�ภวิต	.
ก>แล สมยศั�พื่ทิEม1อธ	กรณฺะเป@นฺอรรถ และควิามกำหนฺดภาวิะด(วิยภาวิะเป@นฺอรรถ ย-อมเหมาะ ในฺอภ	ธรรม.

๑๓ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๔๕๔.
๑๔ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๔๕๔.
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อธ	กรณฺw ห	 กาลต�โถ สมFหต�โถ จ สมโย ตต�ถ วิGต�ตานฺw ผู้ส�สาทิ	ธม�มานฺw, 
ข้ณฺสมวิายเหตGสงฺ�ข้าตส�ส สมยส�ส ภาเวินฺ เตสw ภาโวิ ลก�ข้	ยต	.
จร	งฺอยF- สมยศั�พื่ทิEม1กาละเป@นฺอรรถและม1สมGหะเป@นฺอรรถ เป@นฺอธ	กรณฺEแห-งฺธรรมทิ�Iงฺหลายม1ผู้�สสะเป@นฺต(นฺ ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�ส
ในฺอภ	ธรรมนฺ�Iนฺ,  ภาวิะแห-งฺธรรมเหล-านฺ�Iนฺ อ�นฺทิ-านฺย-อมกำหนฺดด(วิยควิามม1แห-งฺสม�ย กล-าวิค#อ ข้ณฺะ สมวิายะ และเหตG.

ตส�มา ตทิต�ถโช้ตนฺต�ถw ตต�ถ ภGม�มวิจเนฺนฺ นฺ	ทิ�เทิโส กโต.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ในฺอภ	ธรรมนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺทิำนฺ	เทิศัด(วิยส�ตตม1วิ	ภ�ตต	 เพื่#$อส-องฺเนฺ#Iอควิามนฺ�Iนฺ.

อ	ธ ปนฺ เหตGอต�โถ กรณฺต�โถ จ สม�ภวิต	.
ส-วินฺในฺวิ	นฺ�ยนฺ1I สมยศั�พื่ทิEม1เหตGเป@นฺอรรถและม1กรณฺะเป@นฺอรรถจaงฺสมก�นฺ.

โย ห	 โส ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต	สมโย สาร1ปGต�ตาทิ1ห	 ทิFวิ	ญฺ�เญย�โย, 
เตนฺ สมเยนฺ เหตGภFเตนฺ กรณฺภFเตนฺ จ ส	ก�ข้าปทิานฺ	 ปญฺ�ญาปยนฺ�โต ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต	เหตGญฺ�จ อเวิก�ข้มาโนฺ 
ภควิา ตต�ถ [111] ตต�ถ วิ	หาส	.
ก>สม�ยบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทินฺ�Iนฺใด เป@นฺสม�ยทิ1$พื่ระสาร1บัGตรเป@นฺต(นฺรF(ได(ยาก, 
โดยสม�ยนฺ�Iนฺ อ�นฺเป@นฺเหตGและกรณฺะ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิทิ�Iงฺหลาย 
และทิรงฺพื่	จารณฺาดFเหตGแห-งฺการบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ ได(เสด>จประทิ�บัอยF-ในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ.

ตส�มา ตทิต�ถโช้ตนฺต�ถw อ	ธ กรณฺวิจเนฺนฺ นฺ	ทิ�เทิโส กโตต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “ทิ-านฺทิำนฺ	เทิศัด(วิยตต	ยาวิ	ภ�ตต	ในฺวิ	นฺ�ยนฺ1I เพื่#$อส-องฺเนฺ#Iอควิามนฺ�Iนฺ.”

โหต	 เจต�ถ 
ก>ในฺทิ1$นฺ1I ม1(คาถา (ด(วิยสามารถแห-งฺการสงฺเคราะหEเนฺ#Iอควิามตามทิ1$กล-าวิแล(วิ) ด�งฺต-อไปนฺ1I)วิ-า

อGปโยเคนฺ ภGม�เมนฺ ตw ตw อต�ถมเวิก�ข้	ย
อญฺ�ญต�ถ สมโย วิGต�โต กรเณฺเนฺวิ โส อ	ธาต	.

“เพื่ราะพื่	จารณฺาเนฺ#Iอควิามนฺ�Iนฺๆ (ทิ-านฺพื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย) จaงฺกล-าวิสมย(ศั�พื่ทิE)
ในฺ(พื่ระสFตรและพื่ระอภ	ธรรม)แห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺ ด(วิยทิGต	ยาวิ	ภ�ตต	และส�ตตม1
วิ	ภ�ตต	, (สมยศั�พื่ทิE)นฺ�Iนฺทิ-านฺกล-าวิในฺ(พื่ระวิ	นฺ�ย)นฺ1I ด(วิยตต	ยาวิ	ภ�ตต	เทิ-านฺ�Iนฺ.”

โปราณฺา ปนฺ วิณฺ�ณฺยนฺ�ต	 “‘ตw สมยนฺ�ต	 วิา ‘ตส�มa สมเยต	 วิา ‘เตนฺ สมเยนฺต	 วิา อภ	ลาปมต�ตเภโทิ เอส, สพื่�พื่ต�ถ ภGม�มเมวิ อต�โถต	.
ส-วินฺพื่ระโบัราณฺาจารยEพื่รรณฺนฺาไวิ(วิ-า “ควิามต-างฺก�นฺนฺ1Iวิ-า ‘ตลอดสม�ยนฺ�Iนฺ’ ก>ด1 วิ-า “ในฺสม�ยนฺ�Iนฺ’ ก>ด1 วิ-า ‘โดยสม�ยนฺ�Iนฺ’ ก>ด1 
แปลกก�นฺแต-เพื่1ยงฺถ(อยคำ, ในฺทิGกๆ บัทิม1ส�ตตม1วิ	ภ�ตต	เทิ-านฺ�Iนฺเป@นฺอรรถ.”

ตส�มา เตสw ลทิ�ธ	ยา “เตนฺ สมเยนฺาต	 วิGต�เตปJ “ตส�มa สมเยต	 อต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ตามล�ทิธ	ข้องฺพื่ระโบัราณฺาจารยEนฺ�Iนฺ แม(เม#$อทิ-านฺกล-าวิคำวิ-า เตนฺ สมเยนฺ (โดยสม�ยนฺ�Iนฺ) 
ก>พื่aงฺเห>นฺควิามวิ-า ตส�มa สมเย (ในฺสม�ยนฺ�Iนฺ).

“พื่Gทิ�โธ ภควิาต	 อ	เมสw ปทิานฺw ปรโต อต�ถw วิณฺ�ณฺย	ส�สาม	.
ข้(าพื่เจ(าจ�กพื่รรณฺนฺาอรรถแห-งฺบัทิเหล-านฺ1Iวิ-า พื่Gทิ�โธ ภควิา ด�งฺนฺ1I เป@นฺต(นฺข้(างฺหนฺ(า.
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[อรรถาธ	บายคำว'า เวรญฺ�ชาย\ ว	หรต	]

“เวิรญฺ�ช้ายw วิ	หรต1ต	 เอต�ถ ปนฺ  “เวิรญฺ�ช้าต	 อญฺ�ญตรส�ส นฺครส�เสตw อธ	วิจนฺw.    ตส�สw เวิรญฺ�ช้ายw.
ก>พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺคำวิ-า เวิรญฺ�ช้ายw วิ	หรต	 นฺ1I ด�งฺต-อไปนฺ1I:-

คำวิ-า เวิรญฺ�ช้า นฺ1I เป@นฺช้#$อเม#องฺใดเม#องฺหนฺa$งฺ. ในฺเม#องฺเวิร�ญช้านฺ�Iนฺ.

สม1ปต�เถ ภGม�มวิจนฺw.
(คำวิ-า เวิรญฺ�ช้ายw นฺ1I) เป@นฺส�ตตม1วิ	ภ�ตต	ลงฺในฺอรรถวิ-าใกล(.

“วิ	หรต1ต	 อวิ	เสเสนฺ อ	ร	ยาปถทิ	พื่�พื่พื่�รห�มอร	ยวิ	หาเรสG อญฺ�ญตรวิ	หารสมงฺ�ค	ปร	ทิ1ปนฺเมตw.
คำวิ-า วิ	หรต	 นฺ1I เป@นฺการแสดงฺถaงฺควิามเป@นฺผู้F(พื่ร(อมเพื่ร1ยงฺด(วิยธรรมเคร#$องฺอยF- อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ 
บัรรดาธรรมเคร#$องฺอยF-ค#ออ	ร	ยาบัถวิ	หาร ทิ	พื่พื่วิ	หาร พื่รหมวิ	หาร และอร	ยวิ	หาร โดยไม-แปลกก�นฺ.

อ	ธ ปนฺ ฐานฺคมนฺาสนฺสยนฺป�ปเภเทิสG อ	ร	ยาปเถสG อญฺ�ญตรอ	ร	ยาปถสมาโยคปร	ทิ1ปนฺw.
แต-ในฺทิ1$นฺ1Iแสดงฺถaงฺ การประกอบัด(วิยอ	ร	ยาบัถอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ 
บัรรดาอ	ร	ยาบัถม1ประเภทิ ค#อ การย#นฺ การเด	นฺ การนฺ�$งฺ และการนฺอนฺ.

เตนฺ ฐ	โตปJ คจ�ฉันฺ�โตปJ นฺ	ส	นฺ�โนฺปJ สยาโนฺปJ ภควิา “วิ	หรต	จ�เจวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคประทิ�บัย#นฺอยF-ก>ด1 เสด>จดำเนฺ	นฺไปก>ด1 ประทิ�บันฺ�$งฺอยF-ก>ด1 บัรรทิมอยF-ก>ด1 
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “เสด>จประทิ�บัอยF-” ทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

โส ห	 เอกw อ	ร	ยาปถพื่าธนฺw อญฺ�เญนฺ อ	ร	ยาปเถนฺ วิ	จ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา อปร	ปตนฺ�ตw อต�ตภาวิw หรต	 ปวิต�เตต	  ตส�มา วิ	หรต1ต	 วิGจ�จต	.
จร	งฺอยF- พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ทิรงฺบัำบั�ดควิามลำบัากแห-งฺอ	ร	ยาบัถอย-างฺหนฺa$งฺ ด(วิยอ	ร	ยาบัถอ1กอย-างฺหนฺa$งฺ 
ทิรงฺนฺำ ค#อทิรงฺย�งฺอ�ตตภาพื่ให(เป@นฺไป ม	ให(ทิรGดโทิรม เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “เสด>จประทิ�บัอยF-.”

[อรรถาธ	บายคำว'า นเฬรDป#จ	มัน�ทิมัDเลี เปKนต7น]

“นฺเฬรGปGจ	มนฺ�ทิมFเลต	 เอต�ถ 
พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺคำวิ-า นฺเฬรGปGจ	มนฺ�ทิมFเล นฺ1I ด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

นฺเฬรG นฺาม ยก�โข้.
ย�กษุEช้#$อ นฺเฬรG.

“ปGจ	มนฺ�โทิต	 นฺ	ม�พื่รGก�โข้.
ต(นฺสะเดาช้#$อวิ-า ปGจ	ม�นฺทิะ.

“มFลนฺ�ต	 สม1ป|.
บัทิวิ-า มFลw แปลวิ-า ทิ1$ใกล(.

อยw ห	 มFลสทิ�โทิ “มFลานฺ	 อGทิ�ธเรย�ย อนฺ�ตมโส อGส1รนฺาฬมต�ตานฺ	ปnต	อาทิ1สG มFลมFเล ทิ	ส�สต	.
จร	งฺอยF- มFลศั�พื่ทิEนฺ1I ย-อมปรากฏิในฺรากเหงฺ(า ในฺคำทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	วิ-า “พื่aงฺข้Gดรากเหงฺ(าทิ�Iงฺหลาย โดยทิ1$สGดแม(เพื่1ยงฺแฝักและอ(อ.”
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“โลโภ อกGสลมFลนฺ�ต	อาทิ1สG อสาธารณฺเหตGม�ห	.
(ปรากฏิ)ในฺเหตGอ�นฺไม-ทิ�$วิไป ในฺคำม1อาทิ	วิ-า “ควิามโลภ เป@นฺอกGศัลมFล.” 

“ยาวิ มช้�ฌินฺ�ต	เก [112] กาเล ฉัายา ผู้รต	, นฺ	วิาเต ปณฺ�ณฺานฺ	 ปตนฺ�ต	  เอต�ตาวิตา รGก�ข้มFลนฺ�ต	อาทิ1สG สม1เป.
(ปรากฏิ)ในฺทิ1$ใกล(  ในฺคำทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	วิ-า “เงฺาย-อมแผู้-ไปในฺเวิลาเทิ1$ยงฺ, ใบัไม(ทิ�Iงฺหลายย-อมตกไปในฺเวิลาปราศัจากลม ได(เพื่1ยงฺ
ใด ด(วิยทิ1$เพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I ช้#$อวิ-ารGกข้มFล (โคนฺต(นฺไม()”. 

อ	ธ ปนฺ สม1เป อธ	ป�เปโต.
แต-(ในฺบัทิวิ-า มFเล) นฺ1I ทิ-านฺประสงฺคEเอาทิ1$ใกล(. 

ตส�มา “นฺเฬรGยก�เข้นฺ อธ	คห	ตส�ส ปGจ	มนฺ�ทิส�ส สม1เปต	 เอวิเมต�ถ อต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่aงฺเห>นฺใจควิามในฺคำนฺ1I อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ทิ1$ใกล(ต(นฺไม(สะเดาอ�นฺนฺเฬรGย�กษุEส	งฺแล(วิ.” 

โส ก	ร ปGจ	มนฺ�โทิ รม�มณฺ1โย ปาสาทิ	โก อเนฺเกสw รGก�ข้านฺw อธ	ปจ�จw วิ	ย กGรGมาโนฺ 
ตส�ส นฺครส�ส อวิ	ทิFเร คมนฺาคมนฺสม�ปนฺ�เนฺ ฐาเนฺ อโหส	.
ได(ย	นฺวิ-า ต(นฺสะเดานฺ�Iนฺนฺ-าร#$นฺรมยE นฺ-าเล#$อมใส ทิำทิ-าเหม#อนฺเป@นฺเจ(าใหญ-แห-งฺต(นฺไม(มากมาย 
ม1อยF-ในฺทิ1$ซ่a$งฺถaงฺพื่ร(อมด(วิยทิางฺไปมาไม-ไกลเม#องฺนฺ�Iนฺ.

อถโข้ ภควิา เวิรญฺ�ช้w คนฺ�ต�วิา ปฏิ	รFเป ฐาเนฺ วิ	หรนฺ�โต ตส�ส รGก�ข้ส�ส สม1เป เหฏฺ�ฐาภาเค วิ	หาส	.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเสด>จไปเม#องฺเวิร�ญช้า เม#$อจะประทิ�บัอยF-ในฺสถานฺอ�นฺสมควิร จaงฺประทิ�บัอยF- ณฺ ทิ1$ใกล( 
ค#อ ส-วินฺภายใต(แห-งฺต(นฺไม(นฺ�Iนฺ.

เตนฺ วิGต�ตw เวิรญฺ�ช้ายw วิ	หรต	 นฺเฬรGปGจ	มนฺ�ทิมFเลต	.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1จaงฺกล-าวิวิ-า “เสด>จประทิ�บัอยF-ทิ1$โคนฺต(นฺสะเดาทิ1$นฺเฬรGย�กษุEส	งฺอยF- ใกล(เม#องฺเวิร�ญช้า.” 

ตต�ถ ส	ยา “ยทิ	 ตาวิ ภควิา เวิรญฺ�ช้ายw วิ	หรต	 ‘นฺเฬรGปGจ	มนฺ�ทิมFเลต	 นฺ วิต�ตพื่�พื่w  
อถ ตต�ถ วิ	หรต	 ‘เวิรญฺ�ช้ายนฺ�ต	 นฺ วิต�ตพื่�พื่w   นฺ ห	 สก�กา อGภยต�ถ เตเนฺวิ สมเยนฺ อปGพื่�พื่w อจร	มw วิ	หร	ตGนฺ�ต	.
หากจะม1คำทิ�กทิ�วิงฺในฺข้(อนฺ�Iนฺวิ-า 
“ถ(าพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคประทิ�บัอยF-ทิ1$เม#องฺเวิร�ญช้าก-อนฺ, คำวิ-า “ทิ1$โคนฺต(นฺสะเดาซ่a$งฺนฺเฬรGย�กษุEส	งฺอยF-” อ�นฺพื่ระอGบัาล1เถระไม-ควิร
กล-าวิ, ถ(าเสด>จประทิ�บัอยF-ทิ1$โคนฺต(นฺสะเดา ซ่a$งฺนฺเฬรGย�กษุEส	งฺอยF-นฺ�Iนฺ, คำวิ-า “ทิ1$เม#องฺเวิร�ญช้า” ทิ-านฺก>ไม-ควิรกล-าวิ, 
เพื่ราะวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ไม-อาจเสด>จประทิ�บัอยF-ในฺสองฺตำบัลพื่ร(อมๆ ก�นฺโดยสม�ยเด1ยวิก�นฺนฺ�Iนฺได(.
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นฺโข้ปเนฺตw เอวิw ทิฏฺ�ฐพื่�พื่w  นฺนฺG อโวิจGม�หา “สม1ปต�เถ ภGม�มวิจนฺนฺ�ต	  
ตส�มา ยถา คงฺ�คายมGนฺาทิ1นฺw สม1เป โคยFถานฺ	 จรนฺ�ตานฺ	  ‘คงฺ�คาย จรนฺ�ต	 ยมGนฺาย จรนฺ�ต1ต	 วิGจ�จนฺ�ต	 
เอวิม	ธาปJ ยทิ	ทิw เวิรญฺ�ช้าย สม1เป นฺเฬรGปGจ	มนฺ�ทิมFลw  ตต�ถ วิ	หรนฺ�โต วิGจ�จต	 “เวิรญฺ�ช้ายw วิ	หรต	 นฺเฬรGปGจ	มนฺ�ทิมFเลต	.
แต-คำวิ-า เวิรญฺ�ช้ายw วิ	หรต	 นฺเฬรFปGจ	มนฺ�ทิมFเล นฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตไม-พื่aงฺเห>นฺอย-างฺนฺ�Iนฺเลย, 
ข้(าพื่เจ(าได(กล-าวิแล(วิม	ใช้-หร#อวิ-า บัทิวิ-า เวิรญฺ�ช้ายw เป@นฺส�ตตม1วิ	ภ�ตต	ลงฺในฺอรรถวิ-าใกล(. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อเสด>จประทิ�บัอยF-ทิ1$โคนฺต(นฺสะเดา ซ่a$งฺนฺเฬรGย�กษุEส	งฺ ในฺทิ1$ใกล(แห-งฺเม#องฺเวิร�ญช้า 
พื่ระอGบัาล1เถระจaงฺกล-าวิวิ-า “เสด>จประทิ�บัอยF-ทิ1$โคนฺต(นฺสะเดา ซ่a$งฺนฺเฬรGย�กษุEส	งฺใกล(เม#องฺเวิร�ญช้า” แม(ในฺพื่ระบัาล1ประเทิศันฺ1I 
เหม#อนฺอย-างฺฝัFงฺโคทิ�Iงฺหลาย เม#$อเทิ1$ยวิไปในฺทิ1$ใกล(แห-งฺแม-นฺIำคงฺคาและยมGนฺาเป@นฺต(นฺ 
ช้นฺทิ�Iงฺหลายย-อมกล-าวิวิ-า ‘เทิ1$ยวิไปใกล(แม-นฺIำคงฺคา เทิ1$ยวิไปใกล(แม-นฺIำยมGนฺา’ ฉัะนฺ�Iนฺ.

[อธ	บายคำว'า เวรญฺ�ชาย\ แลีะ นเฬรDป#จ	มัน�ทิมัDเลี]

โคจรคามนฺ	ทิส�สนฺต�ถw ห	ส�ส เวิรญฺ�ช้าวิจนฺw.
ในฺคำวิ-า เวิรญฺ�ช้ายw วิ	หรต	 นฺเฬรFปGจ	มนฺ�ทิมFเล นฺ1I บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัอรรถโยช้นฺา โดยนฺ�ยม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“จร	งฺอยF- คำวิ-า เวิร�ญช้า ม1อ�นฺแสดงฺโคจรคามข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺเป@นฺประโยช้นฺE.

ปพื่�พื่ช้	ตานฺGรFปนฺ	วิาสนฺฏฺ�ฐานฺนฺ	ทิส�สนฺต�ถw นฺเฬรGปGจ	มนฺ�ทิมFลวิจนฺw.
คำวิ-า นฺเฬรFปGจ	ม�นฺทิมFล ม1อ�นฺแสดงฺสถานฺเป@นฺทิ1$อยF-อ�นฺสมควิรแก-บัรรพื่ช้	ต เป@นฺประโยช้นฺE.

ตต�ถ เวิรญฺ�ช้าก	ต�ตเนฺนฺ อายส�มา อGปาล	ต�เถโร ภควิตา๑ คหฏฺ�ฐานฺGค�คหกรณฺw ทิส�เสต	.
นฺเฬรGปGจ	มนฺ�ทิมFลก	ต�ตเนฺนฺ ปพื่�พื่ช้	ตานฺGค�คหกรณฺw.
ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระแสดงฺการทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺทิำการอนฺGเคราะหEพื่วิกคฤห�สถE ในฺบัรรดาคำระบัGทิ�Iงฺสองฺนฺ�Iนฺ 
ด(วิยคำระบัGวิ-า เวิร�ญช้า. แสดงฺการทิ1$ทิรงฺอนฺGเคราะหEบัรรพื่ช้	ต ด(วิยคำระบัGวิ-า นฺเฬรFปGจ	ม�นฺทิมFล.

ตถา ปGร	เมนฺ ปจ�จยค�คหณฺโต อต�ตก	ลมถานฺGโยควิ	วิช้�ช้นฺw   ปจ�ฉั	เมนฺ วิต�ถGกามป�ปหานฺโต กามสGข้ล�ล	กานฺGโยควิ	วิช้�ช้นฺGปายนฺ	ทิส�สนฺw.
อนฺa$งฺ แสดงฺควิามเวิ(นฺอ�ตตก	ลมถานฺGโยค เพื่ราะการร�บัปbจจ�ย ด(วิยคำระบัGต(นฺ, 
แสดงฺอGทิาหรณฺE๒แห-งฺอGบัาย ในฺการเวิ(นฺกามสGข้�ลล	กานฺGโยค เพื่ราะละวิ�ตถGถามเส1ย ด(วิยคำระบัGหล�งฺ.

ปGร	เมนฺ [113] จ ธม�มเทิสนฺาภ	โยคw  ปจ�ฉั	เมนฺ วิ	เวิกาธ	มGต�ตa.
อนฺa$งฺ แสดงฺการทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺประกอบัย	$งฺด(วิยธรรมเทิศันฺา ด(วิยคำระบัGต(นฺ, 
แสดงฺการทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺนฺ(อมไปเพื่#$อวิ	เวิก ด(วิยคำระบัGหล�งฺ.

ปGร	เมนฺ กรGณฺาย อGปคมนฺw  ปจ�ฉั	เมนฺ ปญฺ�ญาย อปคมนฺw.
แสดงฺข้(อทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺประกอบัด(วิยพื่ระกรGณฺา ด(วิยคำระบัGต(นฺ.
แสดงฺข้(อทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺประกอบัด(วิยพื่ระปbญญา ด(วิยคำระบัGหล�งฺ.

๑ ภควิโตต	ปJ ทิ	ส�สต	.
๒ ฎ1กาและโยช้นฺาปาฐะ ๑/๓๒๐-๑๐๓ เป@นฺ … ทิส�สนฺw, แสดงฺการช้1IอGบัายในฺการเวิ(นฺ … 
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ปGร	เมนฺ สต�ตานฺw ห	ตสGข้นฺ	ป�ผู้าทินฺาธ	มGต�ตตw  ปจ�ฉั	เมนฺ ปรห	ตสGข้กรเณฺ นฺ	รGปเลปนฺw.
แสดงฺข้(อทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺนฺ(อมพื่ระทิ�ยไป ในฺอ�นฺย�งฺห	ตสGข้ให(สำเร>จแก-ส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ด(วิยคำระบัGต(นฺ.
แสดงฺข้(อทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคไม-เข้(าไปzต	ดในฺการทิำห	ตสGข้แก-ส�ตวิEอ#$นฺ ด(วิยคำระบัGหล�งฺ.

ปGร	เมนฺ ธม�ม	กสGข้าปร	จ�จาคนฺ	ม	ต�ตw ผู้าสGวิ	หารw  ปจ�ฉั	เมนฺ อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มานฺGโยคนฺ	ม	ต�ตw.
แสดงฺการทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺอยF-สำราญ ม1การไม-สละสGข้ ซ่a$งฺประกอบัด(วิยธรรมเป@นฺเคร#$องฺหมาย ด(วิยคำระบัGต(นฺ, 
แสดงฺข้(อทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺอยF-สำราญ ม1ควิามตามประกอบัในฺอGตตร	มนฺGสสธรรมเป@นฺเคร#$องฺหมาย ด(วิยคำระบัGหล�งฺ.

ปGร	เมนฺ มนฺGส�สานฺw อGปการพื่หGลตw  ปจ�ฉั	เมนฺ เทิวิตานฺw.
แสดงฺข้(อทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเป@นฺผู้F(มากด(วิยอGปการะแก-มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลาย ด(วิยคำระบัGต(นฺ,
แสดงฺข้(อทิ1$พื่ระองฺคEเป@นฺผู้F(มากด(วิยอGปการะแก-เทิวิดาทิ�Iงฺหลาย ด(วิยคำระบัGหล�งฺ.

ปGร	เมนฺ โลเก ช้าตส�ส โลเก สwวิฑ�ฒภาวิw  ปจ�ฉั	เมนฺ โลเก อนฺGปล	ต�ตตw.
แสดงฺข้(อทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เสด>จอGบั�ต	ข้aIนฺในฺโลกแล(วิเจร	ญพื่ร(อมในฺโลก ด(วิยคำระบัGต(นฺ, 
แสดงฺข้(อทิ1$พื่ระผู้F(ม1ภาคไม-เข้(าไปต	ดอยF-ในฺโลก ด(วิยคำระบัGหล�งฺ.

ปGร	เมนฺ เอกปGค�คโล ภ	ก�ข้เวิ โลเก อGป�ปช้�ช้มาโนฺ อGป�ปช้�ช้ต	 พื่หGช้นฺห	ตาย พื่หGช้นฺสGข้าย โลกานฺGกม�ปาย อต�ถาย ห	ตาย สGข้าย 
เทิวิมนฺGส�สานฺw กตโม เอกปGค�คโล ตถาคโต อรหw สม�มาสม�พื่Gทิ�โธต	๑ วิจนฺโต ยทิต�ถw ภควิา อGป�ปนฺ�โนฺ ตทิต�ถปร	นฺ	ป�ผู้าทินฺw 
ปจ�ฉั	เมนฺ ยต�ถ อGป�ปนฺ�โนฺ ตทินฺGรFป| วิ	หารw.
ด(วิยคำระบัGต(นฺ แสดงฺการทิ1$พื่ระองฺคEทิรงฺย�งฺประโยช้นฺEเป@นฺทิ1$เสด>จอGบั�ต	ให(สำเร>จเร1ยบัร(อย ตามพื่ระบัาล1วิ-า ‘ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย!
บัGคคลเอก เม#$ออGบั�ต	ข้aIนฺในฺโลก ย-อมอGบั�ต	 เพื่#$อเก#IอกFลแก-ช้นฺมาก เพื่#$อควิามสGข้แก-ช้นฺมาก เพื่#$ออนฺGเคราะหEโลก เพื่#$อประโยช้นฺE
เก#IอกFล เพื่#$อควิามสGข้ แก-เทิวิดาและมนฺGษุยEทิ�Iงฺหลาย, บัGคคลเอก ค#อบัGคคลช้นฺ	ดไหนฺ ค#อ พื่ระตถาคตอรห�นฺตส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า๒,’
ด(วิยคำระบัGหล�งฺ แสดงฺควิามอยF-สมควิรแก-สถานฺทิ1$เสด>จอGบั�ต	.

ภควิา ห	 ‘ปฐมw ลGม�พื่	นฺ1วิเนฺ  ทิGต	ยw โพื่ธ	มณฺ�เฑต	 โลก	ยโลกGต�ตราย อGป�ปต�ต	ยา วิเนฺเยวิ อGป�ปนฺ�โนฺ 
เตนฺส�ส วิเนฺเยวิ วิ	หารw ทิส�เสต1ต	เอวิมาทิ	นฺา นฺเยเนฺต�ถ อต�ถโยช้นฺา เวิทิ	ตพื่�พื่า.
จร	งฺอยF- พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเสด>จอGบั�ต	ในฺปzาเทิ-านฺ�Iนฺ ด(วิยควิามอGบั�ต	ทิ�Iงฺทิ1$เป@นฺโลก	ยะและโลกGตตระ ค#อ 
‘คร�Iงฺแรกทิ1$ลGมพื่	นฺ1วิ�นฺ คร�Iงฺทิ1$สองฺทิ1$โพื่ธ	มณฺฑล’  ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระจaงฺแสดงฺทิ1$อยF-ข้องฺพื่ระองฺคE ในฺปzาทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.”

[อธ	บายคำว'า “มัหตา ภ	ก�ข#สง�เฆ์น สทิ�ธI”]

มหตา ภ	ก�ข้Gสงฺ�เฆ์นฺ สทิ�ธ	นฺ�ต	  เอต�ถ 
พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺคำวิ-า มหตา ภ	ก�ข้Gสงฺ�เฆ์นฺ สทิ�ธa นฺ1I ต-อไป. 

“มหตาต	 คGณฺมหต�เตนฺปJ มหตา  สงฺ�ข้�ยามหต�เตนฺปJ มหตา.
บัทิวิ-า มหตา ม1ควิามวิ-า ใหญ-ด(วิยควิามเป@นฺผู้F(ม1คGณฺใหญ-บั(างฺ ใหญ-ด(วิยควิามเป@นฺผู้F(ม1จำนฺวินฺมากบั(างฺ.

๑ องฺ�. ต	ก. ๒๐/๒๘.
๒ องฺ�. ต	ก. ๒๐/๒๘.



เวิรญฺ�ช้กณฺ�ฑวิณฺ�ณฺนฺา  • [อธ	บัายคำวิ-า “มหตา ภ	ก�ข้Gสงฺ�เฆ์นฺ สทิ�ธa”] • หนฺ(า ๑๗๙

โส ห	 ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ คGเณฺห	ปJ มหา อโหส	 ยส�มา โย ตต�ถ ปจ�ฉั	มโก โส โสตาปนฺ�โนฺ.
สงฺ�ข้�ยายปJ มหา ปญฺ�จสตสงฺ�ข้�ยต�ตา.
จร	งฺอยF- ภ	กษุGสงฺฆ์Eนฺ�Iนฺ ได(เป@นฺใหญ-ด(วิยคGณฺทิ�Iงฺหลายบั(างฺ 
เพื่ราะเหตGวิ-า ภ	กษุGผู้F(ม1คGณฺล(าหล�งฺ ในฺภ	กษุGสงฺฆ์Eนฺ�Iนฺ ได(เป@นฺพื่ระโสดาบั�นฺบัGคคล ได(เป@นฺใหญ-ด(วิยจำนฺวินฺบั(างฺ เพื่ราะม1จำนฺวินฺห(าร(อย.

ภ	ก�ข้Fนฺw สงฺ�โฆ์ ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์.  เตนฺ ภ	ก�ข้Gสงฺ�เฆ์นฺ.
หมF-แห-งฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ช้#$อวิ-า ภ	กษุGสงฺฆ์E.  ด(วิยภ	กษุGสงฺฆ์Eนฺ�Iนฺ.

ทิ	ฏฺ�ฐ	ส1ลสามญฺ�ญสงฺ�ข้าตสงฺ�ฆ์าเฏินฺ สมณฺคเณฺนฺาต	 อต�โถ.
อธ	บัายวิ-า “ด(วิยหมF-สมณฺะผู้F(ทิ�ดเทิ1ยมก�นฺด(วิยคGณฺ กล-าวิค#อควิามเป@นฺผู้F(ม1ทิ	ฏิฐ	และศั1ลเสมอก�นฺ.”

“สทิ�ธ	นฺ�ต	 เอกโต.
บัทิวิ-า สทิ�ธa ค#อโดยควิามเป@นฺพื่วิกเด1ยวิก�นฺ.

ปญฺ�จมต�เตห	 ภ	ก�ข้Gสเตห1ต	 ปญฺ�จ[114]มต�ตา เอเตสนฺ�ต	 ปญฺ�จมต�ตา.
คำวิ-า ปญฺ�จมต�เตห	 ภ	ก�ข้Gสเตห	 ม1วิ	เคราะหEวิ-า จำนฺวินฺ ๕ เป@นฺประมาณฺข้องฺภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า ปbญจม�จตตา.  

“มต�ตาต	 ปมาณฺw วิGจ�จต	.
ประมาณฺทิ-านฺเร1ยกวิ-า ม�ตตา.

ตส�มา “ยถา ‘โภช้เนฺ มญฺ�ตญฺ�ญฺFต	 วิGต�เต โภช้เนฺ มต�ตw ช้านฺาต	 ปมาณฺw ช้านฺาต1ต	 อต�โถ โหต	 
เอวิม	ธาปJ เตสw ภ	ก�ข้Gสตานฺw ปญฺ�จ มต�ตา ปญฺ�จ ปมาณฺนฺ�ต	 เอวิมต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺเห>นฺเนฺ#Iอควิามแม(ในฺบัาล1ประเทิศันฺ1Iอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ร(อยแห-งฺภ	กษุGเหล-านฺ1I ม1จำนฺวินฺ ๕ ค#อม1ประมาณฺ ๕ 
เหม#อนฺอย-างฺเม#$อทิ-านฺกล-าวิวิ-า โภช้เนฺ มต�ตญฺ�ญฺF ย-อมม1อรรถวิ-า รF(จำนฺวินฺ ค#อรF(จ�กประมาณฺในฺโภช้นฺะฉัะนฺ�Iนฺ.

ภ	ก�ข้Fนฺw สตานฺ	 ภ	ก�ข้Gสตานฺ	.
ร(อยแห-งฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ช้#$อวิ-า ภ	กข้Gสตานฺ	. 

เตห	 ปญฺ�จมต�เตห	 ภ	ก�ข้Gสเตห	.
ด(วิยร(อยแห-งฺภ	กษุG ซ่a$งฺม1ประมาณฺห(าเหล-านฺ�Iนฺ.

เอเตนฺ ยw วิGต�ตw มหตา ภ	ก�ข้Gสงฺ�เฆ์นฺ สทิ�ธ	นฺ�ต	 เอต�ถ ตส�ส มหโต ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ส�ส สงฺ�ข้�ยามหต�ตw ทิส�ส	ตw โหต	.
ในฺคำทิ1$พื่ระเถระกล-าวิวิ-า มหตา ภ	ก�ข้Gสงฺ�เฆ์นฺ สทิ�ธa นฺ1I 
เป@นฺอ�นฺทิ-านฺแสดงฺควิามทิ1$ภ	กษุGสงฺฆ์Eใหญ-นฺ�Iนฺ เป@นฺผู้F(ใหญ-ด(วิยจำนฺวินฺ ด(วิยคำวิ-า ปญฺ�จาต�เตห	 ภ	ก�ข้Gสเตห	 นฺ1I.

ปรโต ปนฺส�ส “นฺ	รพื่�พื่Gโทิ ห	 สาร1ปGต�ต ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ นฺ	ราทิ1นฺโวิ อปคตกาฬโก สGทิ�โธ สาเร ปต	ฏฺ�ฐ	โต 
อ	เมสw ห	 สาร1ปGต�ต ปญฺ�จนฺ�นฺw ภ	ก�ข้Gสตานฺw โย ปจ�ฉั	มโก โส โสตาปนฺ�โนฺต	 วิจเนฺนฺ คGณฺมหต�ตw อาวิ	ภวิ	ส�สต	.
ส-วินฺควิามทิ1$ภ	กษุGสงฺฆ์Eนฺ�Iนฺ เป@นฺผู้F(ใหญ-ด(วิยคGณฺ จ�กม1แจ(งฺข้(างฺหนฺ(าด(วิยคำวิ-า 
“ดFก-อนฺสาร1บัGตร! ก>ภ	กษุGสงฺฆ์Eไม-ม1เส1Iยนฺหนฺาม หมดโทิษุปราศัจากควิามด-างฺดำ หมดจดด1 ต�IงฺอยF-แล(วิในฺธรรมอ�นฺเป@นฺสาระ, 
เพื่ราะวิ-าบัรรดาภ	กษุG ๕๐๐ รFปเหล-านฺ1I ภ	กษุGผู้F(ทิ1$ม1คGณฺล(าหล�งฺ ก>ได(เป@นฺพื่ระโสดาบั�นฺบัGคคล” ด�งฺนฺ1I.



หนฺ(า ๑๘๐ •   เวิรญฺ�ช้กณฺ�ฑวิณฺ�ณฺนฺา  • [อธ	บัายคำวิ-า “อส�โสส	 โข้” เป@นฺต(นฺ]

[อธ	บายคำว'า “อส�โสส	 โข” เปKนต7น]

“อส�โสส	 โข้ เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺต	 
พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺคำวิ-า อส�โสส	 โข้ เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ ด�งฺต-อไปนฺ1I:-

“อส�โสส1ต	 สGณฺ	 อGปลภ	 โสตทิ�วิารสม�ปต�ตวิจนฺนฺ	ค�โฆ์สานฺGสาเรนฺ อญฺ�ญาส	.
บัทิวิ-า อส�โสส	 ควิามวิ-า ฟัbงฺ ค#อ ได(ฟัbงฺ ได(แก- ได(ทิราบัตามทิำนฺองฺแห-งฺเส1ยงฺข้องฺคำพื่Fดทิ1$ถaงฺโสตทิวิาร.

“โข้ต	 ปทิปFรณฺมต�เต อวิธารณฺต�เถ วิา นฺ	ปาโต.
ศั�พื่ทิEวิ-า โข้ เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถเพื่1ยงฺทิำบัทิให(เต>ม หร#อลงฺในฺอรรถแห-งฺอวิธารณฺะ.

ตต�ถ อวิธารณฺต�เถนฺ “อส�โสส	เอวิ นฺาส�ส โกจ	 สวินฺนฺ�ตราโย อโหส1ต	 อยมต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่.
บัรรดาอรรถทิ�Iงฺสองฺนฺ�Iนฺ ด(วิยอรรถแห-งฺอวิธารณฺะ พื่aงฺทิราบัใจควิามด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“ได(ฟัbงฺจร	งฺๆ,  อ�นฺตรายแห-งฺการฟัbงฺอะไรๆ ม	ได(ม1แก-พื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺ.”

ปทิปFรเณฺนฺ ปทิพื่�ยญฺ�ช้นฺส	ล	ฏฺ�ฐตามต�ตเมวิ.
ด(วิยอรรถวิ-าทิำบัทิให(เต>ม พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺเพื่1ยงฺควิามสละสลวิยแห-งฺบัทิและพื่ย�ญช้นฺะเทิ-านฺ�Iนฺ.

เวิรญฺ�ช้ายw ช้าโต เวิรญฺ�โช้.
พื่ราหมณฺEผู้F(เก	ดในฺเม#องฺเวิร�ญช้า ช้#$อวิ-าเวิร�ญช้ะ.

เวิรญฺ�ช้ายw ภโวิ เวิรญฺ�โช้.
พื่ราหมณฺEม1ในฺเม#องฺเวิร�ญช้า ช้#$อวิ-าเวิร�ญช้ะ.

เวิรญฺ�ช้า วิา อส�ส นฺ	วิาโสต	 เวิรญฺ�โช้.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เม#องฺเวิร�ญช้าเป@นฺทิ1$อยF-ข้องฺพื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺ เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า เวิร�ญช้ะ.

มาตาปJตFห	 กตนฺามวิเสนฺ ปนฺายw “อGทิโยต	 วิGจ�จต	.
แต-วิ-าพื่ราหมณฺEนฺ1I ช้าวิเม#องฺเร1ยกวิ-า “อGทิ�ย” ด(วิยอำนฺาจช้#$อทิ1$มารดาบั	ดาต�Iงฺให(.

พื่�รห�มw อณฺต1ต	 พื่�ราห�มโณฺ.  “มนฺ�เต สช้�ฌิายต1ต	 อต�โถ.
ผู้F(ใดย-อมสาธยายพื่ระเวิทิ.  อธ	บัายวิ-า สาธยายมนฺตEทิ�Iงฺหลาย เหตGนฺ�Iนฺ ผู้F(นฺ�Iนฺช้#$อวิ-าพื่ราหมณฺE.

อ	ทิเมวิ ห	 ช้าต	พื่�ราห�มณฺานฺw นฺ	รGต�ต	วิจนฺw.
จร	งฺอยF- คำวิ-า “พื่ราหมณฺE” นฺ1Iแล เป@นฺคำเร1ยกพื่วิกพื่ราหมณฺEโดยช้าต	.

อร	ยา ปนฺ พื่าห	ตปาปต�ตา “พื่�ราห�มณฺาต	 วิGจ�จนฺ�ต	.
แต-พื่ระอร	ยเจ(าทิ�Iงฺหลาย ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “พื่ราหมณฺE” เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ม1บัาปอ�นฺลอยเส1ยแล(วิ.



เวิรญฺ�ช้กณฺ�ฑวิณฺ�ณฺนฺา  • [อธ	บัายเร#$องฺทิ1$พื่ราหมณฺEได(ฟัbงฺ] • หนฺ(า ๑๘๑

[อธ	บายเร! องทิ� พราหมัณฺAได้7ฟัJง]

อ	ทิานฺ	 ยมต�ถw เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ อส�โสส	, ตw ปกาเสนฺ�โต [115] “สมโณฺ ข้ลG โภ โคตโมต	อาทิ	มาห.
บั�ดนฺ1I (พื่ระอGบัาล1เถระ) เม#$อจะประกาศัเนฺ#Iอควิามทิ1$เวิร�ญช้พื่ราหมณฺEได(ฟัbงฺ จaงฺได(กล-าวิคำม1วิ-า สมโณฺ ข้ลG โภ โคตโม เป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ สม	ตปาปต�ตา “สมโณฺต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่.
ในฺคำนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคช้#$อวิ-าสมณฺะ เพื่ราะเป@นฺผู้F(ม1บัาปสงฺบัแล(วิ.

วิGต�ตw เหตw “พื่าห	ตปาโปต	 พื่�ราห�มโณฺ  สม	ตต�ตา สมโณฺต	 วิGจ�จต1ต	.
ข้(อนฺ1I สมจร	งฺด�งฺคำทิ1$พื่ระองฺคEตร�สไวิ(วิ-า 
“เราเร1ยกบัGคคลวิ-าเป@นฺพื่ราหมณฺE เพื่ราะม1บัาปอ�นฺลอยเส1ยแล(วิ วิ-าสมณฺะ เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ม1บัาปอ�นฺสงฺบัแล(วิ.”

ภควิา จ อนฺGต�ตเรนฺ อร	ยมค�เคนฺ สม	ตปาโป.
ก>พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จ�ดวิ-า เป@นฺผู้F(ม1บัาปอ�นฺอร	ยมรรคอย-างฺยอดเย1$ยมให(สงฺบัแล(วิ. 

เตนฺส�ส ยถาภGจ�จคGณฺาธ	คตเมตw นฺามw ยทิ	ทิw สมโณฺต	.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระนฺาม ค#อ สมณฺะนฺ1I พื่ระองฺคEทิรงฺบัรรลGแล(วิ ด(วิยคGณฺตามเป@นฺจร	งฺ.

“ข้ลFต	 อนฺGส�สวิต�เถ นฺ	ปาโต.
บัทิวิ-า ข้ลG เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถวิ-า ได(ฟัbงฺมา.

“โภต	 พื่�ราห�มณฺช้าต	กานฺw ช้าต	สมGทิาคตw อาลปนฺมต�ตw.
คำวิ-า โภ เป@นฺเพื่1ยงฺคำร(องฺเร1ยกทิ1$มาแล(วิโดยช้าต	 แห-งฺเหล-าช้นฺผู้F(ม1ช้าต	เป@นฺพื่ราหมณฺE.

วิGต�ตม�ปJ เหตw โภวิาทิ1 นฺาม โส โหต	 สเวิ โหต	 สก	ญฺ�จโนฺต	.
แม(ข้(อนฺ1I ก>สมจร	งฺด�งฺคำทิ1$พื่ระองฺคEตร�สไวิ(วิ-า “ผู้F(นฺ�Iนฺย-อมเป@นฺผู้F(ช้#$อวิ-า โภวิาทิ1 (ผู้F(ม1วิาทิะวิ-าเจร	ญ) ผู้F(นฺ�Iนฺแล ย�งฺม1ก	เลสเคร#$องฺก�งฺวิล.” 

“โคตโมต	 ภควินฺ�ตw โคต�ตวิเสนฺ ปร	ก	ต�เตต	.
ด(วิยคำวิ-า  โคตโม” นฺ1I เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE ทิFลเร1ยกพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ด(วิยอำนฺาจแห-งฺพื่ระโคตร.

ตส�มา สมโณฺ ข้ลG โภ โคตโมต	 เอต�ถ สมโณฺ ก	ร โภ โคตมโคต�โตต	 เอวิมต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺเห>นฺใจควิาม ในฺคำวิ-า สมโณฺ ข้ลG โภ โคตโม นฺ1I อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ได(ย	นฺวิ-าพื่ระสมณฺโคตมโคตร ผู้F(เจร	ญ.” 

“สก�ยปGต�โตต	 อ	ทิw ปนฺ ภควิโต อGจ�จากGลปร	ทิ1ปนฺw.
ส-วินฺคำวิ-า สก�ยปGต�โต นฺ1I แสดงฺถaงฺตระกFลอ�นฺสFงฺส-งฺข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค.

“สก�ยกGลา ปพื่�พื่ช้	โตต	 สทิ�ธาปพื่�พื่ช้	ตภาวิปร	ทิ1ปนฺw.
คำวิ-า สก�ยกGลา ปพื่�พื่ช้	โต แสดงฺควิามทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺผู้นฺวิช้ด(วิยศัร�ทิธา. 

เกนฺจ	 ปาร	ช้Gญฺ�เญนฺ อนฺภ	ภFโต อปร	ก�ข้1ณฺwเยวิ ตw กGลw ปหาย สทิ�ธาย ปพื่�พื่ช้	โตต	 วิGต�ตw โหต	.
ม1คำอธ	บัายวิ-า “พื่ระองฺคEม	ได(ถFกควิามเส#$อมอะไรๆ ครอบังฺำ ทิรงฺละตระกFลนฺ�Iนฺ อ�นฺย�งฺไม-ส	Iนฺเนฺ#Iอประดาต�วิเลยแล(วิ ทิรงฺผู้นฺวิช้
ด(วิยศัร�ทิธา.”
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ตโต ปรw วิGต�ตต�ถเมวิ.
คำอ#$นฺจากนฺ�Iนฺ ม1อรรถอ�นฺข้(าพื่เจ(ากล-าวิแล(วิแล.

“ตwโข้ ปนฺาต	 อ	ต�ถม�ภFตาข้�ยานฺต�เถ อGปโยควิจนฺw.
ทิGต	ยาวิ	ภ�ตต	อ�นฺม1อยF-ในฺบัทิวิ-า ตw โข้ ปนฺ นฺ1I ย-อมเป@นฺไปในฺอรรถทิ1$กล-าวิถaงฺอ	ตถ�มภFต.

“ตส�ส โข้ ปนฺ โภโต โคตมส�สาต	 อต�โถ.
ควิามวิ-า “ก> (ก	ตต	ศั�พื่ทิEอ�นฺงฺาม) ข้องฺพื่ระโคดม ผู้F(เจร	ญนฺ�Iนฺแล (ฟัGrงฺไปแล(วิอย-างฺนฺ1Iวิ-า…) 

“กล�ยาโณฺต	 กล�ยาณฺคGณฺสมนฺ�นฺาคโต.  เสฏฺ�โฐต	 วิGต�ตw โหต	.
บัทิวิ-า กล�ยาโณฺ ค#อประกอบัด(วิยคGณฺอ�นฺงฺาม.   อธ	บัายวิ-า ประเสร	ฐ.

“ก	ต�ต	สทิ�โทิต	 ก	ต�ต	เยวิ ถGต	โฆ์โส วิา.
เก1ยรต	นฺ�Iนฺเองฺ หร#อเส1ยงฺกล-าวิช้มเช้ย ช้#$อวิ-า “ก	ตต	ศั�พื่ทิE.”
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พ#ทิธค#ณฺกถา
อ	ต	ปJ โส ภควิาต	อาทิ1สG ปนฺ อยw ตาวิ โยช้นฺา 
ก>ในฺคำทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	วิ-า อ	ต	ปJ โส ภควิา เป@นฺต(นฺ ม1โยช้นฺาด�งฺต-อไปนฺ1Iก-อนฺวิ-า 

“โส ภควิา อ	ต	ปJ อรหw, อ	ต	ปJ สม�มาสม�พื่Gทิ�โธ, ฯเปฯ, อ	ต	ปJ ภควิาต	.
“พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ เป@นฺพื่ระอรห�นฺตE เพื่ราะเหตGแม(นฺ1I, เป@นฺส�มมาส�มพื่Gทิธะ เพื่ราะเหตGแม(นฺ1I. 
เป@นฺผู้F(ถaงฺพื่ร(อมด(วิยวิ	ช้ช้าและจรณฺะ เพื่ราะเหตGแม(นฺ1I, เป@นฺผู้F(เสด>จไปด1แล(วิ เพื่ราะเหตGแม(นฺ1I, เป@นฺผู้F(รF(แจ(งฺโลก เพื่ราะเหตGแม(นฺ1I, 
เป@นฺผู้F(ฝั�กบัGรGษุทิ1$ควิรฝั�กอย-างฺยอดเย1$ยม เพื่ราะเหตGแม(นฺ1I, เป@นฺครFสอนฺข้องฺเทิวิดาและมนฺGษุยEทิ�Iงฺหลาย เพื่ราะเหตGแม(นฺ1I, 
เป@นฺผู้F(เบั	กบัานฺแล(วิ เพื่ราะเหตGแม(นฺ1I, เป@นฺผู้F(จำแนฺกแจกธรรม เพื่ราะเหตGแม(นฺ1I.”  

อ	ม	นฺา จ อ	ม	นฺา จ การเณฺนฺาต	 วิGต�ตw โหต	.
ม1อธ	บัายทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “เพื่ราะเหตGนฺ1IและเหตGนฺ1I.”

อ	ทิานฺ	 วิ	นฺยธรานฺw สGต�ตนฺ�ตนฺยโกสล�ลต�ถw วิ	นฺยสwวิณฺ�ณฺนฺารม�เภ พื่Gทิ�ธคGณฺปฏิ	สwยGต�ตาย ธม�ม	ยา กถาย จ	ต�ตสม�ปหwสนฺต�ถญฺ�จ 
เอเตสw ปทิานฺw วิ	ต�ถารนฺเยนฺ [116] วิณฺ�ณฺนฺw กร	ส�สาม	.
บั�ดนฺ1I จ�กกระทิำการพื่รรณฺนฺาโดยนฺ�ยพื่	สดารแห-งฺบัทิเหล-านฺ�Iนฺ เพื่#$อควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดในฺสGตต�นฺตนฺ�ย และเพื่#$อร#$นฺเร	งฺแห-งฺจ	ต 
ด(วิยธรรม1กถา อ�นฺประกอบัด(วิยพื่GทิธคGณฺ ในฺวิาระเร	$มต(นฺแห-งฺการส�งฺวิรรณฺนฺาพื่ระวิ	นฺ�ยแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ยธรทิ�Iงฺหลาย.

ตส�มา, ยw วิGต�ตw “โส ภควิา อ	ต	ปJ อรหนฺ�ต	อาทิ	, ตต�ถ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย ในฺคำทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค พื่ระองฺคEนฺ�Iนฺเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE แม(เพื่ราะเหตGนฺ1I” ด�งฺนฺ1I
เป@นฺต(นฺ.

[อธ	บายพ#ทิธค#ณฺบทิว'า อรห\]

“อารกต�ตา  อร1นฺw อรานฺญฺ�จ หตต�ตา  ปจ�จยาทิ1นฺw อรหต�ตา  ปาปกรเณฺ รหาภาวิาต	 อ	เมห	 ตาวิ การเณฺห	 
โส ภควิา “อรหนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺพื่ระอรห�นฺตE เพื่ราะเหตGเหล-านฺ1Iก-อนฺ ค#อ 
เพื่ราะเป@นฺผู้F(ไกล เพื่ราะทิรงฺทิำลายข้(าศัaกทิ�Iงฺหลาย และทิรงฺห�กกำจ�กรทิ�Iงฺหลาย เพื่ราะเป@นฺผู้F(ควิรแก-ปbจจ�ยเป@นฺต(นฺ 
เพื่ราะไม-ม1ควิามล�บัในฺการทิำบัาป.

อารกา ห	 โส สพื่�พื่ก	เลเสห	 สGวิ	ทิFรวิ	ทิFเร ฐ	โต มค�เคนฺ สวิาสนฺานฺw ก	เลสานฺw วิ	ทิ�ธwส	ตต�ตาต	 อารกต�ตา อรหw.
ควิามจร	งฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ เป@นฺผู้F(ไกล ค#อทิรงฺดำรงฺอยF-ในฺพื่ระคGณฺอ�นฺไกลแสนฺไกล จากสรรพื่ก	เลส 
เพื่ราะทิรงฺกำจ�ดเส1ยซ่a$งฺก	เลสทิ�Iงฺหลายพื่ร(อมทิ�Iงฺวิาสนฺา ด(วิยมรรค เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า “อรหw” เพื่ราะเป@นฺผู้F(ไกล.

เต จาเนฺนฺ ก	เลสารโย มค�เคนฺ หตาต	 อร1นฺw หตต�ตาปJ อรหw.
อนฺa$งฺ ข้(าศัaกค#อก	เลสทิ�Iงฺหลายเหล-านฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺทิรงฺทิำลายเส1ยแล(วิด(วิยมรรคนฺ1I
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า “อรหw” แม(เพื่ราะทิรงฺทิำลายข้(าศัaกทิ�Iงฺหลายเส1ย.
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ยw เจตw อวิ	ช้�ช้าภวิตณฺ�หามยนฺาภ	 ปGญฺ�ญาทิ	อภ	สงฺ�ข้ารารw ช้รามรณฺเนฺม	 
อาสวิสมGทิยมเยนฺ อก�เข้นฺ วิ	ช้�ฌิ	ต�วิา ต	ภวิรเถ สมาโยช้	ตw อนฺาทิ	กาลป�ปวิต�ตw สwสารจก�กw 
ตส�สาเนฺนฺ โพื่ธ	มณฺ�เฑ วิ	ร	ยปาเทิห	 ส1ลปฐวิ	ยw ปต	ฏฺ�ฐาย สทิ�ธาหต�เถนฺ กม�มก�ข้ยกรw ญาณฺผู้รสGw คเหต�วิา สพื่�เพื่ อรา หตาต	 
อรานฺw หตต�ตาปJ อรหw.
อนฺa$งฺ ซ่1$กำทิ�Iงฺหมดแห-งฺส�งฺสารจ�กร ม1ดGมอ�นฺสำเร>จด(วิยอวิ	ช้ช้าและภวิต�ณฺหา ม1กำกล-าวิค#ออภ	ส�งฺข้ารม1บัGญเป@นฺต(นฺ ม1กงฺค#อช้รามรณฺะ
อ�นฺร(อยไวิ(ด(วิยเพื่ลาทิ1$สำเร>จด(วิยอาสวิสมGทิ�ย คGมเข้(าไวิ(ในฺรถกล-าวิค#อภพื่สาม อ�นฺเป@นฺไปแล(วิ ตลอดกาลหาเบั#Iองฺต(นฺม	ได( 
อ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ ทิรงฺย#นฺหย�ดอยF-แล(วิบันฺปฐพื่1ค#อศั1ล ด(วิยพื่ระยGคลบัาทิค#อพื่ระวิ	ร	ยะ ทิรงฺถ#อผู้รสGค#อญาณฺ 
อ�นฺกระทิำซ่a$งฺควิามส	Iนฺไปแห-งฺกรรม ด(วิยพื่ระห�ตถEค#อศัร�ทิธา ทิรงฺห�กเส1ยได(แล(วิ ในฺพื่ระโพื่ธ	ม�ณฺฑE 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า “อรหw” แม(เพื่ราะทิรงฺห�กกำจ�กรเส1ย

[ส�งสารว�ฏ ค!อปฏ	จจสมั#ปบาทิเปKนปJจจ�ยก�น]

อถวิา “สwสารจก�กนฺ�ต	 อนฺมตค�คสwสารวิฏฺ�ฏิw วิGจ�จต	.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ส�งฺสารวิ�ฏิม1เบั#Iองฺต(นฺและเบั#IองฺปลายรF(ไม-ได( พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สเร1ยกวิ-า “ส�งฺสารจ�กร.”

ตส�ส จ อวิ	ช้�ช้า นฺาภ	 มFลกต�ตา, ช้รามรณฺw เนฺม	 ปร	โยสานฺต�ตา, เสสา ทิส ธม�มา อรา อวิ	ช้�ช้ามFลกต�ตา ช้รามรณฺปร	ยนฺ�ตต�ตา จ.
ก>อวิ	ช้ช้าเป@นฺดGมข้องฺส�งฺสารจ�กรนฺ�Iนฺ เพื่ราะเป@นฺมFลเหตG, ม1ช้รามรณฺะเป@นฺกงฺ เพื่ราะเป@นฺทิ1$สGด, 
ธรรม ๑๐ อย-างฺทิ1$เหล#อเป@นฺกำ เพื่ราะม1อวิ	ช้ช้าเป@นฺมFลเหตG และเพื่ราะม1ช้รามรณฺะเป@นฺทิ1$สGด.

ตต�ถ ทิGก�ข้าทิ1สG อญฺ�ญาณฺw อวิ	ช้�ช้า.
บัรรดาธรรมม1อวิ	ช้ช้าเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ ควิามไม-รF(ในฺอร	ยส�จม1ทิGกข้Eเป@นฺต(นฺ ช้#$อวิ-าอวิ	ช้ช้า.

กามภเวิ จ อวิ	ช้�ช้า กามภเวิ สงฺ�ข้ารานฺw ปจ�จโย โหต	.
ก>อวิ	ช้ช้าในฺกามภพื่ ย-อมเป@นฺปbจจ�ยแก-ส�งฺข้ารทิ�Iงฺหลายในฺกามภพื่.

รFปภเวิ อวิ	ช้�ช้า รFปภเวิ สงฺ�ข้ารานฺw ปจ�จโย โหต	.
อวิ	ช้ช้าในฺรFปภพื่ ย-อมเป@นฺปbจจ�ยแก-ส�งฺข้ารทิ�IงฺหลายในฺรFปภพื่.

อรFปภเวิ อวิ	ช้�ช้า อรFปภเวิ สงฺ�ข้ารานฺw ปจ�จโย โหต	.
อวิ	ช้ช้าในฺอรFปภพื่ เป@นฺปbจจ�ยแก-ส�งฺข้ารทิ�IงฺหลายในฺอรFปภพื่.

กามภเวิ สงฺ�ข้ารา กามภเวิ ปฏิ	สนฺ�ธ	วิ	ญฺ�ญาณฺส�ส ปจ�จยา โหนฺ�ต	.
ส�งฺข้ารในฺกามภพื่ ย-อมเป@นฺปbจจ�ยแก-ปฏิ	สนฺธ	วิ	ญญาณฺในฺกามภพื่.

เอส นฺโย อ	ตเรสG.
ในฺรFปภพื่และอรFปภพื่ ก>นฺ�ยนฺ1I.

กามภเวิ ปฏิ	สนฺธ	วิ	ญฺ�ญาณฺw กามภเวิ นฺามรFปส�ส ปจ�จโย โหต	.
ปฏิ	สนฺธ	วิ	ญญาณฺในฺกามภพื่ ย-อมเป@นฺปbจจ�ยแก-นฺามรFปในฺกามภพื่.
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ตถา รFปภเวิ.  อรFปภเวิ นฺามส�เสวิ ปจ�จโย โหต	.
ในฺรFปภพื่ ก>อย-างฺนฺ�Iนฺ. ย-อมเป@นฺปbจจ�ยแก-นฺามอย-างฺเด1ยวิ ในฺอรFปภพื่.

กามภเวิ นฺามรFป| กามภเวิ สฬายตนฺส�ส ปจ�จโย โหต	.
นฺามรFปในฺกามภพื่ เป@นฺปbจจ�ยแก-อายตนฺะ ๖ ในฺกามภพื่.

[117] รFปภเวิ นฺามรFป| รFปภเวิ ต	ณฺ�ณฺw อายตนฺานฺw ปจ�จโย โหต	.
นฺามรFป ในฺรFปภพื่ ย-อมเป@นฺปbจจ�ยแก-อายตนฺะทิ�Iงฺ ๓ ในฺรFปภพื่.

อรFปภเวิ นฺามw อรFปภเวิ เอกส�สายตนฺส�ส ปจ�จโย โหต	.
นฺามในฺอรFปภพื่ ย-อมเป@นฺปbจจ�ยแก-อายตนฺะอย-างฺเด1ยวิ ในฺอรFปภพื่.

กามภเวิ สฬายตนฺw กามภเวิ ฉัพื่�พื่	ธส�ส ผู้ส�สส�ส ปจ�จโย โหต	.
อายตนฺะ ๖ ในฺกามภพื่เป@นฺปbจจ�ยแก-ผู้�สสะ ๖ อย-างฺ ในฺกามภพื่.

รFปภเวิ ต1ณฺ	 อายตนฺานฺ	 รFปภเวิ ต	ณฺ�ณฺw ผู้ส�สานฺw.
๓ อายตนฺะในฺรFปภพื่ เป@นฺปbจจ�ยแก- ๓ ผู้�สสะในฺรFปภพื่.

อรFปภเวิ เอกมายตนฺw อรFปภเวิ เอกส�ส ผู้ส�สส�ส ปจ�จโย โหต	.
๑ อายตนฺะในฺรFปภพื่ ย-อมเป@นฺปbจจ�ยแก- ๑ ผู้�สสะในฺอรFปภพื่.

กามภเวิ ฉั ผู้ส�สา กามภเวิ ฉันฺ�นฺw เวิทินฺานฺw ปจ�จยา โหนฺ�ต	.
ผู้�สสะ ๖ ในฺกามภพื่ ย-อมเป@นฺปbจจ�ยแก-เวิทินฺา ๖ ในฺกามภพื่.

รFปภเวิ ตโย ตต�เถวิ ต	ส�สนฺ�นฺw.
๓ ผู้�สสะในฺรFปภพื่ เป@นฺปbจจ�ยแก- ๓ ผู้�สสะในฺรFปภพื่นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.

อรFปภเวิ เอโก ผู้ส�โส ตต�เถวิ เอก	ส�สา เวิทินฺาย ปจ�จโย โหต	.
ผู้�สสะ ๑ ในฺอรFปภพื่ ย-อมเป@นฺปbจจ�ยแก-เวิทินฺา ๑ ในฺอรFปภพื่นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.

กามภเวิ ฉั เวิทินฺา กามภเวิ ฉันฺ�นฺw ตณฺ�หากายานฺw ปจ�จยา โหนฺ�ต	.
เวิทินฺา ๖ ในฺกามภพื่ ย-อมเป@นฺปbจจ�ยแก-ต�ณฺหากาย ๖ ในฺกามภพื่.

รFปภเวิ ต	ส�โส ตต�เถวิ ต	ณฺ�ณฺw.
เวิทินฺา ๓ ในฺรFปภพื่ เป@นฺปbจจ�ยแก-ต�ณฺหากาย ๓ ในฺรFปภพื่นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.

อรFปภเวิ เอกา เวิทินฺา อรFปภเวิ เอกส�ส ตณฺ�หากายส�ส ปจ�จโย โหต	.
เวิทินฺา ๑ ในฺอรFปภพื่ ย-อมเป@นฺปbจจ�ยแก-ต�ณฺหากาย ๑ ในฺอรFปภพื่.

ตต�ถ ตต�ถ สา สา ตณฺ�หา ตส�ส ตส�ส อGปาทิานฺส�ส.
ต�ณฺหานฺ�Iนฺๆ ในฺกามภพื่เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺๆ ย-อมเป@นฺปbจจ�ยแก-อGปาทิานฺนฺ�Iนฺๆ.
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อGปาทิานฺาทิโย ภวิาทิ1นฺw.
อGปาทิานฺเป@นฺต(นฺ ย-อมเป@นฺปbจจ�ยแก-ภพื่เป@นฺต(นฺ.

กถw.
ค#ออย-างฺไร.

อ	เธกจ�โจ “กาเม ปร	ภGญฺ�ช้	ส�สาม1ต	 กามFปาทิานฺปจ�จยา กาเยนฺ ทิGจ�จร	ตw จรต	  วิาจาย ทิGจ�จร	ตw จรต	  มนฺสา ทิGจ�จร	ตw จรต	  
ทิGจ�จร	ตปาร	ปFร	ยา อปาเย อGป�ปช้�ช้ต	.
ค#อวิ-า คนฺบัางฺคนฺในฺโลกนฺ1Iค	ดวิ-า “จ�กบัร	โภคกาม” ย-อมประพื่ฤต	ทิGจร	ตด(วิยกาย ประพื่ฤต	ทิGจร	ตด(วิยวิาจา ประพื่ฤต	ทิGจร	ตด(วิยใจ 
เพื่ราะกามGปาทิานฺเป@นฺปbจจ�ย  เพื่ราะควิามเต>มรอบัแห-งฺทิGจร	ต เข้าย-อมเก	ดในฺอGบัาย.

ตต�ถส�ส อGปปต�ต	เหตGภFตw กม�มw กม�มภโวิ  ข้นฺ�ธานฺw นฺ	พื่�พื่ต�ต	 ช้าต	  ปร	ปาโก ช้รา  เภโทิ มรณฺw.
กรรมเป@นฺเหตGเก	ดในฺอGบัายนฺ�Iนฺข้องฺบัGคคลนฺ�Iนฺ เป@นฺกรรมภพื่, 
ควิามเก	ดข้aIนฺแห-งฺข้�นฺธEทิ�Iงฺหลาย เป@นฺช้าต	, ควิามแก-หงฺ-อมเป@นฺช้รา, ควิามแตกทิำลาย เป@นฺมรณฺะ.

อปโร “สค�คสม�ปต�ตa อนฺGภวิ	ส�สาม1ต	 ตเถวิ สGจร	ตญฺ�จรต	  สGจร	ตปาร	ปFร	ยา สค�เค อGป�ปช้�ช้ต	.
อ1กคนฺหนฺa$งฺค	ดวิ-า “จ�กเสวิยสมบั�ต	ในฺสวิรรคE” ประพื่ฤต	สGจร	ตอย-างฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ  
เพื่ราะควิามบัร	บัFรณฺEแห-งฺสGจร	ต เข้าย-อมเก	ดในฺสวิรรคE.”

ตต�ถส�ส อGปปต�ต	เหตGภFตw กม�มw กม�มภโวิต	 โสเอวิ นฺโย.
คำวิ-า “กรรมเป@นฺเหตGเก	ดในฺสวิรรคEนฺ�Iนฺข้องฺเข้า เป@นฺกรรมภพื่เป@นฺต(นฺ” ก>ม1นฺ�ยเหม#อนฺก�นฺนฺ�Iนฺ.

อปโร ปนฺ “พื่�รห�มโลเก สม�ปต�ตa อนฺGภวิ	ส�สาม1ต	 กามFปาทิานฺปจ�จยา เมต�ตw ภาเวิต	 กรGณฺw มGทิ	ตw อGเปก�ข้w ภาเวิต	  
ภาวินฺาปาร	ปFร	ยา พื่�รห�มโลเก นฺ	พื่�พื่ต�ตต	.
ส-วินฺอ1กคนฺหนฺa$งฺค	ดวิ-า “จ�กเสวิยสมบั�ต	ในฺพื่รหมโลก” ย-อมเจร	ญเมตตา เจร	ญกรGณฺา มGทิ	ตา อGเบักข้า เพื่ราะกามGปาทิานฺเป@นฺปbจจ�ย
เข้าย-อมเก	ดในฺพื่รหมโลก เพื่ราะควิามบัร	บัFรณฺEแห-งฺภาวินฺา.

ตต�ถส�ส นฺ	พื่�พื่ต�ต	เหตGภFตw กม�มw กม�มภโวิต	 โสเยวิ นฺโย.
คำวิ-า “กรรมเป@นฺเหตGเก	ดในฺพื่รหมโลกนฺ�Iนฺข้องฺเข้า เป@นฺกรรมภพื่เป@นฺต(นฺ” ก>ม1นฺ�ยเหม#อนฺก�นฺนฺ�Iนฺ.

อปโร [118] อรFปภเวิ สม�ปต�ตa อนฺGภวิ	ส�สาม1ต	 ตเถวิ อากาสานฺญฺ�จายตนฺาทิ	สมาปต�ต	โย ภาเวิต	 
ภาวินฺาปาร	ปFร	ยา ตต�ถ ตต�ถ นฺ	พื่�พื่ต�ตต	.
อ1กคนฺหนฺa$งฺค	ดวิ-า “จ�กเสวิยสมบั�ต	ในฺอรFปภพื่” จaงฺเจร	ญสมาบั�ต	ทิ�Iงฺหลายม1อากาสานฺ�ญจายตนฺะเป@นฺต(นฺ อย-างฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล 
เพื่ราะควิามบัร	บัFรณฺEแห-งฺภาวินฺา เข้าย-อมเก	ดในฺอรFปภพื่นฺ�Iนฺๆ.

ตต�ถส�ส นฺ	พื่�พื่ต�ต	เหตGภFตw กม�มw กม�มภโวิ กม�มนฺ	พื่�พื่ต�ตา ข้นฺ�ธา อGปปต�ต	ภโวิ ข้นฺ�ธานฺw นฺ	พื่�พื่ต�ต	 ช้าต	 ปร	ปาโก ช้รา เภโทิ มรณฺนฺ�ต	.
กรรมเป@นฺเหตGเก	ดในฺอรFปภพื่นฺ�Iนฺข้องฺเข้า เป@นฺกรรมภพื่,  ข้�นฺธEทิ�Iงฺหลายทิ1$เก	ดแต-กรรม เป@นฺอGบั�ต	ภพื่, ควิามเก	ดแห-งฺข้�นฺธEทิ�Iงฺหลาย 
เป@นฺช้าต	, ควิามแก-หงฺ-อม เป@นฺช้รา, ควิามแตกทิำลายเป@นฺมรณฺะแล.



พื่GทิธคGณฺกถา • [ส�งฺสารวิ�ฏิ ค#อปฏิ	จจสมGปบัาทิเป@นฺปbจจ�ยก�นฺ] • หนฺ(า ๑๘๗

เอส นฺโย เสสFปาทิานฺมFล	กาสGปJ โยช้นฺาสG.
ในฺโยช้นฺาทิ�Iงฺหลาย แม(ม1อGปาทิานฺทิ1$เหล#อเป@นฺมFล ก>นฺ�ยนฺ1I.

[ธ�มัมั�ฏฐ	ต	ญาณฺ]

เอวิมยw๑ อวิ	ช้�ช้า เหตG, สงฺ�ข้ารา เหตGสมGป�ปนฺ�นฺา, อGโภเปเต เหตGสมGป�ปนฺ�นฺาต	 ปจ�จยปร	ค�คเห ปญฺ�ญา ธม�มฏฺ�ฐ	ต	ญฺ�ญาณฺw.
ปbญญาในฺการกำหนฺดปbจจ�ย (โดยนฺ�ยทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ()อย-างฺนฺ1Iวิ-า “อวิ	ช้ช้านฺ1I เป@นฺต�วิเหตG, ส�งฺข้ารทิ�Iงฺหลายเก	ดมาจากเหตG, 
อวิ	ช้ช้าและส�งฺข้ารแม(ทิ�Iงฺสองฺนฺ1I ก>เป@นฺเหตGสมGปปbนฺนฺธรรม (ธรรมทิ1$เป@นฺเหตGและเก	ดจากเหตG)” ช้#$อธรรมฐ	ต	ญาณฺ.

อต1ตม�ปJ อทิ�ธานฺw อนฺาคตม�ปJ อทิ�ธานฺw อวิ	ช้�ช้า เหตG, สงฺ�ข้ารา เหตGสมGป�ปนฺ�นฺา, อGโภเปเต เหตGสมGป�ปนฺ�นฺาต	 ปจ�จยปร	ค�คเห ปญฺ�ญา
ธม�มฏฺ�ฐ	ต	ญฺ�ญาณฺนฺ�ต	.
ปbญญาในฺการกำหนฺดปbจจ�ย (โดยนฺ�ยทิ1$ทิ-านฺกล-าวิอย-างฺนฺ1I)วิ-า 
“อวิ	ช้ช้าทิ�Iงฺทิ1$เป@นฺอต1ต�ทิธา (อด1ตกาล) ทิ�Iงฺทิ1$เป@นฺอนฺาคต�ทิธา (อนฺาคตกาล) เป@นฺต�วิเหตG, ส�งฺข้ารทิ�Iงฺหลายเก	ดมาจากเหตG, 
อวิ	ช้ช้าและส�งฺข้ารแม(ทิ�Iงฺสองฺนฺ1I ก>เป@นฺเหตGสมGปปbนฺนฺธรรม (ธรรมทิ1$เป@นฺเหตGและเก	ดจากเหตG)” ช้#$อธรรมฐ	ต	ญาณฺแล.

เอเตนฺ นฺเยนฺ สพื่�พื่ปทิานฺ	 วิ	ต�ถาเรตพื่�พื่านฺ	.
ทิGกๆ บัทิ (ผู้F(ศัaกษุา)พื่aงฺให(พื่	สดารโดยนฺ�ยนฺ1I.

[ส�งเขปแลีะอ�ทิธาในปฏ	จจสมั#ปบาทิ]

ตต�ถ อวิ	ช้�ช้าสงฺ�ข้ารา เอโก สงฺ�เข้โป.
บัรรดา(องฺคEแห-งฺปฏิ	จจสมGปบัาทิ)นฺ�Iนฺ อวิ	ช้ช้าและส�งฺข้ารเป@นฺส�งฺเข้ปหนฺa$งฺ.

วิ	ญฺ�ญาณฺนฺามรFปสฬายตนฺผู้ส�สเวิทินฺา เอโก.    ตณฺ�หFปาทิานฺภวิา เอโก. 
วิ	ญญาณฺ นฺามรFป สฬายตนฺะ ผู้�สสะ และเวิทินฺา เป@นฺส�งฺเข้ปหนฺa$งฺ.    ต�ณฺหาอGปาทิานฺและภพื่ เป@นฺส�งฺเข้ปหนฺa$งฺ.

ช้าต	ช้รามรณฺw เอโก.
ช้าต	และช้รามรณฺะเป@นฺส�งฺเข้ปหนฺa$งฺ.

ปGร	มสงฺ�เข้โป เจต�ถ อต1โต อทิ�ธา.   เทิ�วิ มช้�ฌิ	มา ปจ�จGป�ปนฺ�โนฺ.    ช้าต	ช้รามรณฺw อนฺาคโต.
ก>ในฺส�งฺเข้ป ๔ นฺ�Iนฺ ส�งฺเข้ปต(นฺ เป@นฺอต1ต�ทิธา.  สองฺส�งฺเข้ปกลางฺ เป@นฺปbจจGปปbนฺนฺ�ทิธา.  ช้าต	และช้รามรณฺะเป@นฺอนฺาคต�ทิธา.

[ว�ฏฏะแลีะสนธ	 ๓ ในปฏ	จจสมั#ปบาทิ]

อวิ	ช้�ช้าสงฺ�ข้ารค�คหเณฺนฺ เจต�ถ ตณฺ�หFปาทิานฺภวิา คห	ตาวิ โหนฺ�ต1ต	 อ	เม ปญฺ�จ ธม�มา อต1เต กม�มวิฏฺ�ฏิw.
อนฺa$งฺ ในฺส�งฺเข้ปต(นฺนฺ�Iนฺ ต�ณฺหาอGปาทิานฺและภพื่ ย-อมเป@นฺอ�นฺทิ-านฺถ#อเอาแล(วิ ด(วิยศั�พื่ทิEค#ออวิ	ช้ช้าและส�งฺข้ารนฺ�$นฺแล 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ธรรม ๕ เหล-านฺ1I จ�ดเป@นฺกรรมวิ�ฏิในฺอด1ต.

วิ	ญฺ�ญาณฺาทิโย ปญฺ�จ เอตรห	 วิ	ปากวิฏฺ�ฏิw.
ธรรม ๕ อย-างฺ ม1วิ	ญญาณฺ เป@นฺต(นฺ จ�ดเป@นฺวิ	ปากวิ�ฏิ ในฺปbจจGบั�นฺ.

๑ เอวิ“มยw
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ตณฺ�หFปาทิานฺภวิค�คหเณฺนฺ อวิ	ช้�ช้าสงฺ�ข้ารา คห	ตาวิ โหนฺ�ต1ต	 อ	เม ปญฺ�จ ธม�มา เอตรห	 กม�มวิฏฺ�ฏิw.
อวิ	ช้ช้าและส�งฺข้าร เป@นฺอ�นฺทิ-านฺถ#อเอาแล(วิด(วิยศั�พื่ทิEค#อต�ณฺหาอGปาทิานฺและภพื่นฺ�$นฺเองฺ 

เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ธรรม ๕ เหล-านฺ1I จ�ดเป@นฺกรรมวิ�ฏิในฺกาลบั�ดนฺ1I.

ช้าต	ช้รามรณฺาปเทิเสนฺ วิ	ญฺ�ญาณฺาทิ1นฺw นฺ	ทิ�ทิ	ฏฺ�ฐต�ตา อ	เม ปญฺ�จ ธม�มา อายตa วิ	ปากวิฏฺ�ฏิw.
ธรรม ๕ เหล-านฺ1I จ�ดเป@นฺวิ	ปากวิ�ฏิต-อไป (ในฺอนฺาคต) เพื่ราะ(องฺคEปฏิ	จจสมGปบัาทิ) ม1วิ	ญญาณฺ เป@นฺต(นฺ 
(ทิ-านฺแสดงฺไข้)โดยอ(างฺถaงฺช้าต	 ช้รา มรณฺะ.

เต อาการโต วิ1สต	วิ	ธา โหนฺ�ต	.
(ปฏิ	จจสมGปบัาทิ ม1อวิ	ช้ช้าเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ วิ-าโดยอาการม1 ๒๐ อย-างฺ.

สงฺ�ข้ารวิ	ญฺ�ญาณฺานฺญฺ�เจต�ถ อนฺ�ตรา เอโก สนฺ�ธ	.
อนฺa$งฺ ในฺ(องฺคEปฏิ	จจสมGปบัาทิม1ส�งฺข้ารเป@นฺต(นฺ)นฺ1I ระหวิ-างฺส�งฺข้ารก�บัวิ	ญญาณฺ เป@นฺสนฺธ	หนฺa$งฺ.

เวิทินฺาตณฺ�หานฺมนฺ�ตรา เอโก.
ระหวิ-างฺเวิทินฺาก�บัต�ณฺหา เป@นฺสนฺธ	หนฺa$งฺ.

ภวิช้าต1นฺมนฺ�ตรา เอโกต	.
ระหวิ-างฺภพื่ก�บัช้าต	 เป@นฺสนฺธ	หนฺa$งฺ ฉัะนฺ1Iแล.

อ	ต	 ภควิา เอตw จตGสงฺ�เข้ป| [119] ต	ยทิ�ธw วิ1สตาการw ต	สนฺ�ธa ปฏิ	จ�จสมGป�ปาทิw สพื่�พื่าการโต ช้านฺาต	 ปส�สต	 อญฺ�ญาต	 ปฏิ	วิ	ช้�ฌิต	.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺรF(ทิรงฺเห>นฺ ทิรงฺทิราบั ทิรงฺแทิงฺตลอด ปฏิ	จจสมGปบัาทินฺ1I 
ซ่a$งฺม1ส�งฺเข้ป ๔ อ�ทิธา ๓ อาการ ๒๐ สนฺธ	 ๓ โดยอาการทิGกอย-างฺ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

ตw ญาตฏฺ�เฐนฺ ญาณฺw ปช้านฺนฺฏฺ�เฐนฺ ปญฺ�ญา.
ควิามรF(นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าญาณฺ เพื่ราะอรรถวิ-ารF( (โดยสภาพื่ตามเป@นฺจร	งฺ), ช้#$อวิ-าปbญญา เพื่ราะอรรถวิ-ารF(ช้�ด.

เตนฺ วิGจ�จต	 “ปจ�จยปร	ค�คเห ปญฺ�ญา ธม�มฏฺ�ฐ	ต	ญฺ�ญาณฺนฺ�ต	.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า “ปbญญาในฺการกำหนฺดปbจจ�ย ช้#$อธรรมฐ	ต	ญาณฺ.”

อ	ม	นฺา ธม�มฏฺ�ฐ	ต	ญฺ�ญาเณฺนฺ ภควิา เต ธม�เม ยถาภFตw ญต�วิา เตสG นฺ	พื่�พื่	นฺ�ทินฺ�โต วิ	รช้�ช้นฺ�โต วิ	มGจ�จนฺ�โต 
วิGต�ตป�ปการส�ส อ	มส�ส สwสารจก�กส�ส อเร หนฺ	 วิ	หนฺ	 วิ	ทิ�ธwเสส	.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺรF(ธรรมเหล-านฺ�Iนฺ ตามเป@นฺจร	งฺ ด(วิยธรรมฐ	ต	ญาณฺนฺ1Iแล(วิ ทิรงฺเบั#$อหนฺ-ายคลายควิามพื่อใจจะพื่(นฺไปในฺธรรมม1
อวิ	ช้ช้าเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ จaงฺได(ห�ก ทิำลาย กำจ�ดเส1ย ซ่a$งฺซ่1$กำทิ�Iงฺหลาย แห-งฺส�งฺสารจ�กร ม1ประการด�งฺกล-าวิแล(วินฺ1I.

เอวิม�ปJ อรานฺw หตต�ตาปJ อรหw.
พื่ระองฺคEทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า “อรหw” แม(เพื่ราะทิรงฺห�กกำจ�กรเส1ย แม(ด(วิยประการอย-างฺนฺ1I.

อค�คทิก�ข้	เณฺย�ยต�ตา จ จ1วิราทิ	ปจ�จเย อรหต	 ปFช้าวิ	เสเส จ.
อนฺa$งฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ ย-อมควิรซ่a$งฺจ1วิราทิ	ปbจจ�ย และบัFช้าวิ	เศัษุทิ�Iงฺหลาย เพื่ราะพื่ระองฺคEเป@นฺผู้F(ควิรซ่a$งฺทิ�กษุ	ณฺาอ�นฺเล	ศั. 
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เตเนฺวิ อGป�ปนฺ�เนฺ ตถาคเต เยเกจ	 มเหสก�ข้า เทิวิมนฺGส�สา นฺ เต อญฺ�ญต�ถ ปFช้w กโรนฺ�ต	.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ในฺเม#$อพื่ระตถาคตเสด>จอGบั�ต	ข้aIนฺแล(วิ เทิพื่และมนฺGษุยEผู้F(มเหส�กข้Eเหล-าใดเหล-าหนฺa$งฺ จaงฺไม-ทิำการบัFช้าในฺทิ1$อ#$นฺ.

ตถาห	 พื่�รห�มา สหม�ปต	 ส	เนฺรGมต�เตนฺ รตนฺทิาเมนฺ ตถาคตw ปFเช้ส	.
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ ทิ(าวิสห�มบัด1พื่รหม ทิรงฺบัFช้าพื่ระตถาคต ด(วิยพื่วิงฺแก(วิเทิ-าเข้าส	เนฺรG.

ยถาพื่ลญฺ�จ อญฺ�เญ เทิวิา มนฺGส�สา จ พื่	ม�พื่	สารโกสลราช้าทิโย.
อนฺa$งฺ เทิพื่และมนฺGษุยEเหล-าอ#$นฺ ม1เจ(าพื่	มพื่	สาร และพื่ระเจ(าโกศัลเป@นฺต(นฺ ก>ทิรงฺบัFช้าแล(วิตามกำล�งฺ.

ปร	นฺ	พื่�พื่Gตม�ปJ จ ภควินฺ�ตw อGทิ�ทิ	ส�ส ฉันฺ�นฺวิGต	โกฏิ	ธนฺw วิ	ส�สช้�เช้ต�วิา อโสกมหาราช้า 
สกลช้ม�พื่Gทิ1เป จตGราส1ต	วิ	หารสหส�สานฺ	 ปต	ฏฺ�ฐาเปส	.
อนฺa$งฺ พื่ระเจ(าอโศักมหาราช้ทิรงฺสละพื่ระราช้ทิร�พื่ยEถaงฺ ๙๖ โกฏิ	 ทิรงฺสร(างฺพื่ระวิ	หาร ๘๔,๐๐๐ หล�งฺ ในฺสกลช้มพื่Fทิวิ1ป 
ทิรงฺอGทิ	ศัพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค แม(เสด>จปร	นฺ	พื่พื่านฺแล(วิ.

โก ปนฺ วิาโทิ อญฺ�เญสw ปFช้าวิ	เสสานฺนฺ�ต	 ปจ�จยาทิ1นฺw อรหต�ตาปJ อรหw.
ก>จะกล-าวิอะไร ถaงฺบัFช้าวิ	เศัษุเหล-าอ#$นฺ.  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า “อรหw” แม(เพื่ราะเป@นฺผู้F(ควิรซ่a$งฺปbจจ�ยเป@นฺต(นฺ.

ยถา จ โลเก เกจ	 ปณฺ�ฑ	ตมานฺ	โนฺ พื่าลา อส	โลกภเยนฺ รโห ปาป| กโรนฺ�ต	  
เอวิเมส นฺ กทิาจ	 กโรต1ต	 ปาปกรเณฺ รหาภาวิโตปJ อรหw.
อนฺa$งฺ เหล-าคนฺพื่าลผู้F(ถ#อต�วิวิ-าเป@นฺบั�ณฺฑ	ตพื่วิกไรๆ ในฺโลก ย-อมทิำบัาปในฺทิ1$ล�บั เพื่ราะกล�วิแต-ควิามต	เต1ยนฺ ฉั�นฺใด 
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ ย-อมทิรงฺกระทิำด�งฺนฺ�Iนฺ ในฺบัางฺคร�Iงฺก>หาไม- 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า “อรหw” แม(เพื่ราะไม-ม1ควิามล�บัในฺการกระทิำบัาป.

โหต	 เจต�ถ 
“อารกต�ตา จ หตต�ตา ก	เลสาร1นฺ โส มGนฺ	
หตสwสารจก�กาโร ปจ�จยาทิ1นฺมารโห๑

นฺ รโห กโรต	 ปาปานฺ	 อรหนฺ�เตนฺ วิGจ�จต1ต	.

ก>ในฺพื่ระนฺามนฺ1I ม1คาถาประพื่�นฺธEม1เนฺ#Iอควิามด�งฺนฺ1Iวิ-า

“พื่ระมGนฺ1นฺ�Iนฺ เพื่ราะควิามทิ1$พื่ระองฺคEเป@นฺผู้F(ไกลและทิรงฺทิำลายข้(าศัaกค#อก	เลส
ทิ�Iงฺหลาย พื่ระองฺคEเป@นฺผู้F(ห�กกำแห-งฺส�งฺสารจ�กร เป@นฺผู้F(ควิรปbจจ�ยเป@นฺต(นฺ 
ย-อมไม-ทิรงฺทิำบัาปในฺทิ1$ล�บั เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ต จaงฺถวิายพื่ระนฺามวิ-า “อรหw.”

[อธ	บายพ#ทิธค#ณฺบทิว'า สมั�มัาสมั�พ#ทิ�โธ]

สม�มา สามญฺ�จ สพื่�พื่ธม�มานฺw พื่Gทิ�ธต�ตา ปนฺ [120] สม�มาสม�พื่Gทิ�โธ.
อนฺa$งฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ) เป@นฺพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธะ เพื่ราะตร�สรF(ธรรมทิ�Iงฺปวิงฺ โดยช้อบั และด(วิยพื่ระองฺคEเองฺ.

๑ ปจ�จยาทิ1นฺ จารโห.
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ตถาเหส สพื่�พื่ธม�เม สม�มาสม�พื่Gทิ�โธ, อภ	ญฺ�เญย�เย ธม�เม อภ	ญฺ�เญย�ยโต พื่Gทิ�โธ,  ปร	ญฺ�เญย�เย ธม�เม ปร	ญฺ�เญย�ยโต พื่Gทิ�โธ, 
ปหาตพื่�เพื่ ธม�เม ปหาตพื่�พื่โต พื่Gทิ�โธ,  สจ�ฉั	กาตพื่�เพื่ ธม�เม สจ�ฉั	กาตพื่�พื่โต พื่Gทิ�โธ,  ภาเวิตพื่�เพื่ ธม�เม ภาเวิตพื่�พื่โต พื่Gทิ�โธ.
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ ตร�สรF(ช้อบัเองฺซ่a$งฺธรรมทิ�Iงฺปวิงฺ ค#อ ตร�สรF(ธรรมทิ1$ควิรรF(ย	$งฺ โดยควิามเป@นฺธรรมทิ1$ควิรรF(ย	$งฺ, 
ตร�สรF(ธรรมทิ1$ควิรกำหนฺดรF( โดยควิามเป@นฺธรรมทิ1$ควิรกำหนฺดรF(,  ตร�สรF(ธรรมทิ1$ควิรละ โดยควิามเป@นฺธรรมทิ1$ควิรละ, 
ตร�สรF(ธรรมทิ1$ควิรทิำให(แจ(งฺ โดยควิามเป@นฺธรรมทิ1$ควิรทิำให(แจ(งฺ,  ตร�สรF(ธรรมทิ1$ควิรทิำให(เจร	ญ โดยควิามเป@นฺธรรมทิ1$ควิรทิำให(เจร	ญ.

เตเนฺวิาห 
“อภ	ญฺ�เญย�ยw อภ	ญฺ�ญาตw ภาเวิตพื่�พื่ญฺ�จ ภาวิ	ตw
ปหาตพื่�พื่w ปห1นฺม�เม ตส�มา พื่Gทิ�โธส�ม	 พื่�ราห�มณฺาต	๑.

ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺแหละ พื่ระองฺคEจaงฺตร�สวิ-า

“ส	$งฺทิ1$ควิรรF(ย	$งฺ เราได(รF(ย	$งฺแล(วิ  ส	$งฺทิ1$ควิรให(เจร	ญ เราก>ให(เจร	ญแล(วิ 
และส	$งฺทิ1$ควิรละ เราก>ละได(แล(วิ  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ราหมณฺE เราจaงฺเป@นฺ
พื่ระพื่Gทิธเจ(า๒”.

อปJจ “จก�ข้Gw ทิGก�ข้สจ�จw, ตส�ส มFลการณฺภาเวินฺ ตwสมGฏฺ�ฐาปJกา ปGร	มตณฺ�หา สมGทิยสจ�จw,  อGภ	นฺ�นฺมป�ปวิต�ต	 นฺ	โรธสจ�จw, 
นฺ	โรธป�ปช้านฺนฺา ปฏิ	ปทิา มค�คสจ�จนฺ�ต	 เอวิw เอเกกปทิGทิ�ธาเรนฺาปJ สพื่�พื่ธม�เม สม�มา สามญฺ�จ พื่Gทิ�โธ.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ) ตร�สรF(ซ่a$งฺธรรมทิ�Iงฺปวิงฺ โดยช้อบั และด(วิยพื่ระองฺคEเองฺ แม(ด(วิยการยกข้aIนฺทิ1ละบัทิอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“จ�กษุGเป@นฺทิGกข้ส�จ, ต�ณฺหาในฺภพื่ก-อนฺ อ�นฺย�งฺจ�กษุGนฺ�Iนฺให(เก	ด โดยควิามเป@นฺมFลเหตGแห-งฺจ�กษุGนฺ�Iนฺ เป@นฺสมGทิ�ยส�จ, 
ควิามไม-เป@นฺไปแห-งฺจ�กษุGและเหตGเก	ดแห-งฺจ�กษุGทิ�Iงฺสองฺ เป@นฺนฺ	โรธส�จ, ข้(อปฏิ	บั�ต	เป@นฺเหตGให(รF(นฺ	โรธ เป@นฺมรรคส�จ.”

เอส นฺโย โสตฆ์านฺช้	วิ�หากายมเนฺสG.
ในฺ โสตะ ฆ์านฺะ ช้	วิหา กาย และมนฺะ ก>ม1นฺ�ยเช้-นฺนฺ1I.

เอเตเนฺวิ นฺเยนฺ รFปาทิ1นฺ	 ฉั อายตนฺานฺ	,  จก�ข้Gวิ	ญฺ�ญาณฺาทิโย ฉั วิ	ญฺ�ญาณฺกายา,  จก�ข้Gสม�ผู้ส�สาทิโย ฉั ผู้ส�สา, 
จก�ข้Gสม�ผู้ส�สช้าเวิทินฺาทิโย ฉั เวิทินฺา,  รFปสญฺ�ญาทิโย ฉั สญฺ�ญา,  รFปสญฺ�เจตนฺาทิโย ฉั เจตนฺา,  รFปตณฺ�หาทิโย ฉั ตณฺ�หากายา, 
รFปวิ	ตก�กาทิโย ฉั วิ	ตก�กา,  รFปวิ	จาราทิโย ฉั วิ	จารา  รFปก�ข้นฺ�ธาทิโย ปญฺ�จก�ข้นฺ�ธา,  ทิส กส	ณฺานฺ	,  ทิส อสGภานฺ	,  ทิส อนฺGส�สต	โย,
อGทิ�ธGมาตกสญฺ�ญาทิ	วิเสนฺ ทิส สญฺ�ญา,  เกสาทิโย ทิ�วิต�ตaสาการา,  ทิ�วิาทิสายตานฺ	 อฏฺ�ฐารส ธาตGโย,  กามภวิาทิโย นฺวิ ภวิา, 
ปฐมาทิ1นฺ	 จต�ตาร	 ฌิานฺานฺ	, เมต�ตาภาวินฺาทิโย จตส�โส อป�ปมญฺ�ญาโย, อากาสานฺญฺ�จายตนฺาทิ	กา จตส�โส [121] อรFปสมาปต�ต	โย,
ปฏิ	โลมโต ช้รามรณฺาทิ1นฺ	 อนฺGโลมโต อวิ	ช้�ช้าทิ1นฺ	 ปฏิ	จ�จสมGป�ปาทิงฺ�คานฺ	 จ โยเช้ตพื่�พื่านฺ	.
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺประกอบัอายตนฺะ ๖ ม1รFปเป@นฺต(นฺ, วิ	ญญาณฺกาย ๖ ม1จ�กษุGวิ	ญญาณฺเป@นฺต(นฺ, ผู้�สสะ ๖ ม1จ�กษุGส�มผู้�สเป@นฺต(นฺ, 
เวิทินฺา ๖ ม1จ�กษุGส�มผู้�สสช้าเวิทินฺาเป@นฺต(นฺ,  ส�ญญา ๖ ม1รFปส�ญญาเป@นฺต(นฺ,  เจตนฺา ๖ ม1รFปส�ญเจตนฺาเป@นฺต(นฺ,  
ต�ณฺหากาย ๖ ม1รFปต�ณฺหาเป@นฺต(นฺ,  วิ	ตก ๖ ม1รFปวิ	ตกเป@นฺต(นฺ,  วิ	จาร ๖ ม1รFปวิ	จารเป@นฺต(นฺ,  ข้�นฺธE ๕ ม1รFปข้�นฺธEเป@นฺต(นฺ,
กส	ณฺ ๑๐,  อสGภะ ๑๐,  อนฺGสสต	 ๑๐,  ส�ญญา ๑๐ ด(วิยอำนฺาจอGทิธGมาตกส�ญญาเป@นฺต(นฺ,  อาการ ๓๒ ม1ผู้มเป@นฺต(นฺ, 
อายตนฺะ ๑๒,  ธาตG ๑๘,  ภพื่ ๙ ม1กามภพื่เป@นฺต(นฺ,  ฌิานฺ ๔ ม1ปฐมฌิานฺเป@นฺต(นฺ,  อ�ปปม�ญญา ๔ ม1เมตตาภาวินฺาเป@นฺต(นฺ 

๑ ข้G. สG. ๒๕/๔๔๔. 
๒ ข้G. สG. ๒๕/๔๔๔.



พื่GทิธคGณฺกถา • [อธ	บัายพื่GทิธคGณฺบัทิวิ-า สม�มาสม�พื่Gทิ�โธ] • หนฺ(า ๑๙๑

อรFปสมาบั�ต	 ๔ ม1อากาสานฺ�ญจายตนฺะเป@นฺต(นฺ, และองฺคEแห-งฺปฏิ	จจสมGปบัาทิ โดยปฏิ	โลมม1ช้รามรณฺะเป@นฺต(นฺ 
โดยอนฺGโลมม1อวิ	ช้ช้าเป@นฺต(นฺ โดยนฺ�ยนฺ1Iนฺ�$นฺแล.

ตต�รายw เอกปทิโยช้นฺา.
ในฺช้รามรณฺะเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ ม1การประกอบับัทิเด1ยวิด�งฺต-อไปนฺ1I:-

“ช้รามรณฺw ทิGก�ข้สจ�จw, ช้าต	 สมGทิยสจ�จw, อGภ	นฺ�นฺม�ปJ นฺ	ส�สรณฺw นฺ	โรธสจ�จw, นฺ	โรธป�ปช้านฺนฺา ปฏิ	ปทิา มค�คสจ�จนฺ�ต	 
เอวิw เอเกกปทิGทิ�ธาเรนฺ สพื่�พื่ธม�เม สม�มา สามญฺ�จ พื่Gทิ�โธ อนฺGพื่Gทิ�โธ ปฏิ	วิ	ทิ�โธ.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ ตร�สรF( ค#อตร�สรF(ตามสมควิร ได(แก-แทิงฺตลอดซ่a$งฺธรรมทิ�Iงฺปวิงฺ โดยช้อบัและด(วิยพื่ระองฺคEเองฺ 
ด(วิยการยกข้aIนฺทิ1ละบัทิ อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ช้รามรณฺะ เป@นฺทิGกข้ส�จ, ช้าต	 เป@นฺสมGทิ�ยส�จ, 
การสล�ดออกเส1ยซ่a$งฺช้รามรณฺะและเหตGเก	ดแห-งฺช้รามรณฺะนฺ�Iนฺ แม(ทิ�Iงฺสองฺเป@นฺนฺ	โรธส�จ, ข้(อปฏิ	บั�ต	เป@นฺเหตGให(รF(นฺ	โรธ เป@นฺมรรคส�จ.

เตนฺ วิGต�ตw “สม�มา สามญฺ�จ สพื่�พื่ธม�มานฺw พื่Gทิ�ธต�ตา ปนฺ สม�มาสม�พื่Gทิ�โธต	.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจaงฺได(กล-าวิวิ-า “อนฺa$งฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ เป@นฺพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธะ เพื่ราะตร�สรF(ธรรมทิ�Iงฺปวิงฺ 
โดยช้อบัและด(วิยพื่ระองฺคEเองฺ.”

[อรรถาธ	บายพ#ทิธค#ณฺบทิว'า ว	ช�ชาจรณฺสมั�ปน�โน]

วิ	ช้�ช้าห	 จ ปนฺ จรเณฺนฺ จ สม�ปนฺ�นฺต�ตา วิ	ช้�ช้าจรณฺสม�ปนฺ�โนฺ.
อนฺa$งฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าผู้F(ถaงฺพื่ร(อมด(วิยวิ	ช้ช้าและจรณฺะ ก>เพื่ราะทิรงฺเพื่1ยบัพื่ร(อมด(วิยวิ	ช้ช้าและจรณฺะ.

ตต�ถ “วิ	ช้�ช้าต	 ต	ส�โสปJ วิ	ช้�ช้า อฏฺ�ฐปJ วิ	ช้�ช้า.
ในฺวิ	ช้ช้าและจรณฺะนฺ�Iนฺ วิ	ช้ช้า ๓ ก>ด1 วิ	ช้ช้า ๘ ก>ด1 ช้#$อวิ-าวิ	ช้ช้า.

ต	ส�โส ภยเภรวิสGต�เต วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่า.
วิ	ช้ช้า ๓ พื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยทิ1$ตร�สไวิ(ในฺภวิเภรวิสFตรนฺ�$นฺแล.

อฏฺ�ฐ อม�พื่ฏฺ�ฐสGต�เต.
วิ	ช้ช้า ๘ ในฺอ�มพื่�ฏิฐสFตร.

ตต�ร ห	 วิ	ปส�สนฺาญาเณฺนฺ มโนฺมย	ทิ�ธ	ยา จ สห ฉั อภ	ญฺ�ญา ปร	ค�คเหต�วิา อฏฺ�ฐ วิ	ช้�ช้า วิGต�ตา.
ก>ในฺวิ	ช้ช้า ๓ และวิ	ช้ช้า ๘ นฺ�Iนฺ วิ	ช้ช้า ๘ พื่ระองฺคEตร�สประมวิลอภ	ญญา ๖ ก�บัวิ	ปbสสนฺาญาณฺและมโนฺมย	ทิธ	เข้(าด(วิยก�นฺ.

“จรณฺนฺ�ต	 “ส1ลสwวิโร, อ	นฺ�ทิ�ร	เยสG คGต�ตทิ�วิารตา, โภช้เนฺ มต�ตญฺ�ญฺGตา, ช้าคร	ยานฺGโยโค, สต�ต สทิ�ธม�มา, จต�ตาร	 ฌิานฺานฺ1ต	 
อ	เม ปณฺ�ณฺรส ธม�มา เวิทิ	ตพื่�พื่า.
ธรรม ๑๕ นฺ1I ค#อ ส1ลส�งฺวิร, ควิามเป@นฺผู้F(ม1ทิวิารอ�นฺคG(มครองฺแล(วิ ในฺอ	นฺทิร1ยEทิ�Iงฺหลาย, ควิามเป@นฺผู้F(รF(ประมาณฺในฺโภช้นฺะ,  
ช้าคร	ยานฺGโยค, ส�ทิธรรม ๗,  ฌิานฺ ๔  พื่aงฺทิราบัวิ-า ช้#$อวิ-าจรณฺะ.
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อ	เมเยวิ ห	 ปณฺ�ณฺรส ธม�มา, ยส�มา เอเตห	 จรต	 อร	ยสาวิโก คจ�ฉัต	 อมตw ทิ	สw,  ตส�มา “จรณฺนฺ�ต	 วิGต�ตา.
จร	งฺอยF- ธรรม ๑๕ นฺ1Iแหละ พื่ระองฺคEตร�สเร1ยกวิ-า “จรณฺะ”

เพื่ราะเหตGทิ1$เป@นฺเคร#$องฺดำเนฺ	นฺค#อเป@นฺเคร#$องฺไปสF-ทิ	ศั ค#ออมตธรรม ข้องฺพื่ระอร	ยสาวิก.

ยถาห “อ	ธ มหานฺาม อร	ยสาวิโก ส1ลวิา โหต1ต	๑.
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(วิ-า “ดFก-อนฺมหานฺาม! พื่ระอร	ยสาวิกในฺพื่ระธรรมวิ	นฺ�ยนฺ1I ย-อมเป@นฺผู้F(ม1ศั1ล” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ๒.

วิ	ต�ถาโร.
(ผู้F(ศัaกษุา)พื่aงฺทิราบัควิามพื่	สดาร.

ภควิา อ	มาห	 วิ	ช้�ช้าห	 อ	ม	นฺา จ จรเณฺนฺ สมนฺ�นฺาคโต  เตนฺ วิGจ�จต	 “วิ	ช้�ช้าจรณฺสม�ปนฺ�โนฺต	.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺประกอบัด(วิยวิ	ช้ช้าเหล-านฺ1I และด(วิยจรณฺะนฺ1I 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “ผู้F(ถaงฺพื่ร(อมด(วิยวิ	ช้ช้าและจรณฺะ” 

ตต�ถ วิ	ช้�ช้าสม�ปทิา ภควิโต สพื่�พื่ญฺ�ญฺGตw ปFเรต�วิา ฐ	ตา.
ในฺ(ควิามถaงฺพื่ร(อมด(วิยวิ	ช้ช้าและจรณฺะ)นฺ�Iนฺ ควิามถaงฺพื่ร(อมด(วิยวิ	ช้ช้า ย�งฺควิามทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเป@นฺพื่ระส�พื่พื่�ญญฺFให(เต>มอยF-.

จรณฺสม�ปทิา มหาการGณฺ	กตw.
ควิามถaงฺพื่ร(อมด(วิยจรณฺะ ย�งฺควิามทิ1$พื่ระองฺคEเป@นฺผู้F(ประกอบัด(วิยพื่ระมหากรGณฺาให(เต>มอยF-.

โส สพื่�พื่ญฺ�ญฺGตาย สพื่�พื่สต�ตานฺw [122] อต�ถานฺต�ถw ญต�วิา  มหาการGณฺ	กตาย อนฺต�ถw ปร	วิช้�เช้ต�วิา อต�เถ นฺ	โยเช้ต	 
ยถาตw วิ	ช้�ช้าจรณฺสม�ปนฺ�โนฺ.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�IนฺทิรงฺรF(จ�กส	$งฺทิ1$เป@นฺประโยช้นฺEและม	ใช้-ประโยช้นฺEแก-สรรพื่ส�ตวิE ด(วิยควิามเป@นฺส�พื่พื่�ญญฺF 
แล(วิทิรงฺเวิ(นฺส	$งฺทิ1$ม	ใช้-ประโยช้นฺEเส1ย ด(วิยควิามเป@นฺผู้F(ประกอบัด(วิยพื่ระมหากรGณฺา 
ทิรงฺช้�กนฺำในฺส	$งฺทิ1$เป@นฺประโยช้นฺE เหม#อนฺอย-างฺผู้F(ทิ1$ถaงฺพื่ร(อมด(วิยวิ	ช้ช้าและจรณฺะ ฉัะนฺ�Iนฺแล.

เตนฺส�ส สาวิกา สGปฏิ	ปนฺ�นฺา โหนฺ�ต	  โนฺ ทิGป�ปฏิ	ปนฺ�นฺา,  วิ	ช้�ช้าจรณฺวิ	ปนฺ�นฺานฺw สาวิกา อต�ตนฺ�ตปาทิโย วิ	ย.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เหล-าสาวิกข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ จaงฺเป@นฺผู้F(ปฏิ	บั�ต	ด1 หาเป@นฺผู้F(ปฏิ	บั�ต	ช้�$วิ 
เหม#อนฺอย-างฺเหล-าสาวิกข้องฺพื่วิกบัGคคลผู้F(ม1วิ	ช้ช้าและจรณฺะวิ	บั�ต	 ทิำตนฺให(เด#อดร(อนฺเป@นฺต(นฺฉัะนฺ�Iนฺไม-.๓

๑ ม. ม. ๑๓/๒๖. 
๒ ม. ม. ๑๓/๒๖.
๓ เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เหล-าสาวิกข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ จaงฺเป@นฺผู้F(ปฏิ	บั�ต	ด1 หาเป@นฺผู้F(ปฏิ	บั�ต	ช้�$วิไม-.

พื่วิกสาวิกข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ หาเป@นฺผู้F(ปฏิ	บั�ต	ช้�$วิเหม#อนฺอย-างฺเหล-าสาวิกข้องฺพื่วิกบัGคคลผู้F(ม1วิ	ช้ช้าและจรณฺะวิ	บั�ต	 ทิำตนฺให(เด#อดร(อนฺ
เป@นฺต(นฺฉัะนฺ�Iนฺไม-.  (ซ่Iำ)
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[อรรถาธ	บายพระพ#ทิธค#ณฺบทิว'า ส#คโต]

โสภนฺคมนฺต�ตา  สGนฺ�ทิรw ฐานฺw คตต�ตา  สม�มา คตต�ตา  สม�มา จ คทิต�ตา สGคโต.
สมเด>จพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า สGคโต  เพื่ราะภาวิะทิ1$ทิรงฺดำเนฺ	นฺไปงฺาม  เพื่ราะภาวิะทิ1$เสด>จไปย�งฺสถานฺทิ1$ด1 
เพื่ราะภาวิะทิ1$เสด>จไปโดยช้อบั  และเพื่ราะภาวิะทิ1$ตร�สไวิ(โดยช้อบั.

คมนฺม�ปJ ห	 “คตนฺ�ต	 วิGจ�จต	.
ก> แม( คมนฺw จะกล-าวิวิ-า คตw ก>ได(.

ตญฺ�จ ภควิโต โสภณฺw ปร	สGทิ�ธมนฺวิช้�ช้w.
และการทิรงฺดำเนฺ	นฺนฺ�Iนฺ ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค งฺดงฺาม บัร	สGทิธ	q หาโทิษุม	ได(.

“กa ปนฺ ตนฺ�ต	.  อร	ยมค�โค.
“ก>การทิรงฺดำเนฺ	นฺนฺ�Iนฺ ได(แก-อะไร?”  ได(แก- ทิางฺอ�นฺประเสร	ฐ.

เตนฺ เหส คมเนฺนฺ เข้มw ทิ	สw อสช้�ช้มาโนฺ คโตต	 โสภนฺคมนฺต�ตา สGคโต.
ก>พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ เสด>จไปได(ย�งฺทิ	ศัอ�นฺเกษุม ไม-ข้(องฺข้�ดด(วิยการเสด>จไปนฺ�Iนฺ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า สGคโต เพื่ราะภาวิะทิ1$ทิรงฺดำเนฺ	นฺไปงฺาม.

สGนฺ�ทิรญฺ�เจส ฐานฺw คโต อมตw นฺ	พื่�พื่านฺนฺ�ต	 สGนฺ�ทิรw ฐานฺw คตต�ตาปJ สGคโต.
อนฺa$งฺ พื่ระองฺคEเสด>จไปย�งฺสถานฺทิ1$ด1 ค#อ อมตนฺ	พื่พื่านฺ เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า สGคโต แม(เพื่ราะเสด>จไปย�งฺสถานฺทิ1$ด1.

สม�มา จ คโตต	 สGคโต  เตนฺ เตนฺ มค�เคนฺ ปห1เนฺ ก	เลเส ปGนฺ อปจ�จาคจ�ฉันฺ�โต.
อนฺa$งฺ พื่ระองฺคEเสด>จไปโดยช้อบั เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า สGคโต เพื่ราะไม-กล�บัมาหาเหล-าก	เลสทิ1$มรรคนฺ�Iนฺๆ ละได(แล(วิ.

วิGต�ตญฺ�เจตw “โสตาปต�ต	มค�เคนฺ เย ก	เลสา ปห1นฺา เต ก	เลเส นฺ ปGเนฺต	 นฺ ปจ�เจต	 นฺ ปจ�จาคจ�ฉัต1ต	 สGคโต ฯเปฯ 
อรหต�ตมค�เคนฺ เย ก	เลสา ปห1นฺา เต ก	เลเส นฺ ปGเนฺต	 นฺ ปจ�เจต	 นฺ ปจ�จาคจ�ฉัต1ต	 สGคโตต	.
สมจร	งฺด�งฺคำทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“พื่ระองฺคEทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า สGคโต เพื่ราะอรรถวิ-าไม-กล�บัมา ไม-ค#นฺมา ไม-หวินฺกล�บัมาหาเหล-าก	เลสทิ1$โสดาปbตต	มรรคละได(แล(วิ ฯลฯ 
พื่ระองฺคEทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า สGคโต เพื่ราะอรรถวิ-าไม-กล�บัมา ไม-ค#นฺมา ไม-หวินฺกล�บัมาหาเหล-าก	เลสทิ1$อรห�ตตมรรคละได(แล(วิ.” 

สม�มา วิา คโต  ทิ1ปงฺ�กรปาทิมFลโต ปภFต	 ยาวิ โพื่ธ	มณฺ�ฑา ตาวิ สมต�ตaสปารม	ปFร	ตาย สม�มาปฏิ	ปต�ต	ยา สพื่�พื่โลกส�ส ห	ตสGข้เมวิ กโรนฺ�โต
‘สส�สตw อGจ�เฉัทิw กามสGข้w อต�ตก	ลมถนฺ�ต	 อ	เม จ อนฺ�เต อนฺGปคจ�ฉันฺ�โต คโตต	 สม�มา คตต�ตาปJ สGคโต.
อ1กประการหนฺa$งฺ พื่ระองฺคEเสด>จไปโดยช้อบั ค#อ 
เสด>จไปทิรงฺกระทิำประโยช้นฺEเก#IอกFลและควิามสGข้แก-โลกทิ�Iงฺหมดอย-างฺเด1ยวิ ด(วิยการปฏิ	บั�ต	ช้อบัทิ1$ทิรงฺบัำเพื่>ญมา
ด(วิยอำนฺาจพื่ระบัารม1 ๓๐ ทิ�ศั กำหนฺดจำเด	มต�Iงฺแต-แทิบัพื่ระบัาทิข้องฺพื่ระพื่Gทิธทิ1ปbงฺกรจนฺถaงฺควิงฺไม(โพื่ธ	q 
และไม-เสด>จเข้(าไปใกล(ส-วินฺสGดเหล-านฺ1Iค#อ ‘เร#$องฺเทิ1$ยงฺ เร#$องฺข้าดสFญ ควิามสGข้ในฺกาม ควิามทิำตนฺให(ลำบัาก’ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า สGคโต แม(เพื่ราะเสด>จไปโดยช้อบั.



หนฺ(า ๑๙๔ •   พื่GทิธคGณฺกถา • [อรรถาธ	บัายพื่ระพื่GทิธคGณฺบัทิวิ-า สGคโต]

สม�มา เจส คทิต	 ยGต�ตฏฺ�ฐาเนฺ ยGต�ตเมวิ วิาจw ภาสต1ต	 สม�มา คทิต�ตาปJ สGคโต.
อนฺa$งฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ตร�สไวิ(โดยช้อบั ค#อตร�สพื่ระวิาจา ทิ1$ควิร ในฺฐานฺะทิ1$ควิรเทิ-านฺ�Iนฺ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า สGคโต แม(เพื่ราะตร�สโดยช้อบั.

ตต�ร1ทิw สาธกสGต�ตw,
ในฺข้(อนฺ�Iนฺม1พื่ระสFตรเป@นฺเคร#$องฺสาธกด�งฺต-อไปนฺ1Iวิ-า 

“ยw ตถาคโต วิาจw ช้านฺาต	 อภFตw อตจ�ฉัw อนฺต�ถสwห	ตw,  สา จ ปเรสw อป�ปJยา อมนฺาปา, นฺ ตw ตถาคโต วิาจw ภาสต	 
“พื่ระตถาคตทิรงฺรF(วิาจาใด ไม-จร	งฺ ไม-แทิ( ไม-เป@นฺประโยช้นฺE และวิาจานฺ�Iนฺไม-เป@นฺทิ1$ร�กไม-เป@นฺทิ1$ช้อบัใจข้องฺคนฺพื่วิกอ#$นฺ 
พื่ระตถาคตย-อมไม-ตร�สพื่ระวิาจานฺ�Iนฺ,

ยม�ปJ ตถาคโต วิาจw ช้านฺาต	 ภFตw [123] ตจ�ฉัw อนฺต�ถสwห	ตw, สา จ ปเรสw อป�ปJยา อมนฺาปา, ตม�ปJ ตถาคโต วิาจw นฺ ภาสต	 
พื่ระตถาคตทิรงฺรF(วิาจาใด จร	งฺ แทิ( แต-ไม-เป@นฺประโยช้นฺE และวิาจานฺ�Iนฺไม-เป@นฺทิ1$ร�ก ไม-เป@นฺทิ1$ช้อบัใจข้องฺคนฺพื่วิกอ#$นฺ 
วิาจาแม(นฺ�$นฺ พื่ระตถาคตก>ไม-ตร�ส.

ยญฺ�จ โข้ ตถาคโต วิาจw ช้านฺาต	 ภFตw ตจ�ฉัw อต�ถสwห	ตw, สา จ ปเรสw อป�ปJยา อมนฺาปา, 
ตต�ร กาลญฺ�ญฺF ตถาคโต โหต	 ตส�สา วิาจาย เวิย�ยากรณฺาย 
ก>แล พื่ระตถาคตทิรงฺรF(วิาจาใด จร	งฺ แทิ( เป@นฺประโยช้นฺE และวิาจานฺ�Iนฺไม-เป@นฺทิ1$ร�กไม-เป@นฺทิ1$ช้อบัใจข้องฺคนฺพื่วิกอ#$นฺ, 
ในฺวิาจานฺ�Iนฺ พื่ระตถาคตก>ทิรงฺเป@นฺกาล�ญญฺF (ผู้F(รF(กาล) เพื่#$อพื่ยากรณฺEวิาจานฺ�Iนฺ.

ยม�ปJ ตถาคโต วิาจw ช้านฺาต	 อภFตw อตจ�ฉัw อนฺต�ถสwห	ตw, สา จ ปเรสw ปJยา มนฺาปา, นฺ ตw ตถาคโต วิาจw ภาสต	 
พื่ระตถาคตทิรงฺรF(วิาจาแม(ใด ไม-จร	งฺ ไม-แทิ( ไม-เป@นฺประโยช้นฺE และวิาจานฺ�Iนฺเป@นฺทิ1$ร�กเป@นฺทิ1$ช้อบัใจข้องฺคนฺเหล-าอ#$นฺ, 
พื่ระตถาคตไม-ตร�สวิาจานฺ�Iนฺ.

ยม�ปJ ตถาคโต วิาจw ช้านฺาต	 ภFตw ตจ�ฉัw อนฺต�ถสwห	ตw, สา จ ปเรสw ปJยา มนฺาปา, ตม�ปJ ตถาคโต วิาจw นฺ ภาสต	 
พื่ระตถาคตทิรงฺรF(วิาจาแม(ใด จร	งฺ แทิ( แต-ไม-เป@นฺประโยช้นฺE และวิาจานฺ�Iนฺเป@นฺทิ1$ร�กเป@นฺทิ1$ช้อบัใจข้องฺคนฺเหล-าอ#$นฺ, 
วิาจาแม(นฺ�Iนฺ พื่ระตถาคตก>ไม-ตร�ส. 

ยญฺ�จ โข้ ตถาคโต วิาจw ช้านฺาต	 ภFตw ตจ�ฉัw อต�ถสwห	ตw, สา จ ปเรสw ปJยา มนฺาปา, 
ตต�ร กาลญฺ�ญฺF ตถาคโต โหต	 ตส�สา วิาจาย เวิย�ยากรณฺายาต	๑.
ก>แล พื่ระตถาคตทิรงฺรF(วิาจาใด จร	งฺ แทิ( เป@นฺประโยช้นฺE และวิาจานฺ�Iนฺเป@นฺทิ1$ร�กเป@นฺทิ1$ช้อบัใจข้องฺคนฺเหล-าอ#$นฺ, 
ในฺวิาจานฺ�Iนฺ พื่ระตถาคตก>เป@นฺกาล�ญญฺF (ผู้F(รF(กาล) เพื่#$อพื่ยากรณฺEวิาจานฺ�Iนฺ๒.”

เอวิw สม�มา คทิต�ตาปJ สGคโต เวิทิ	ตพื่�โพื่.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า สGคโต แม(เพื่ราะตร�สพื่ระวิาจาช้อบัด(วิยประการฉัะนฺ1I.

๑ ม. ม. ๑๓/๙๑.
๒ ม. ม. ๑๓/๙๑.



พื่GทิธคGณฺกถา • [อรรถาธ	บัายพื่GทิธคGณฺบัทิวิ-า โลกวิ	ทิF] • หนฺ(า ๑๙๕

[อรรถาธ	บายพ#ทิธค#ณฺบทิว'า โลีกว	ทิD]

สพื่�พื่ถา วิ	ทิ	ตโลกต�ตา ปนฺ โลกวิ	ทิF.
อนฺa$งฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ช้#$อวิ-า โลกวิ	ทิF เพื่ราะพื่ระองฺคEทิรงฺรF(แจ(งฺโลก โดยประการทิGกอย-างฺ.

โส ห	 ภควิา สภาวิโต สมGทิยโต นฺ	โรธโต นฺ	โรธFปายโตปJ  สพื่�พื่ถา โลกw อเวิทิ	 อญฺ�ญาส	 ปฏิ	วิ	ช้�ฌิ	.
จร	งฺอยF- พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ ทิรงฺรF( ค#อ ทิรงฺรF(ทิ�$วิถaงฺ ทิรงฺแทิงฺตลอดโลก 
โดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ โดยสภาพื่บั(างฺ โดยสมGทิ�ยบั(างฺ โดยนฺ	โรธบั(างฺ โดยอGบัายเป@นฺเหตGถaงฺนฺ	โรธบั(างฺ.

ยถาห “ยต�ถ โข้ อาวิGโส นฺ ช้ายต	 นฺ ช้	ย�ยต	 นฺ ม	ย�ยต	 นฺ จวิต	 นฺ อGป�ปช้�ช้ต	, 
นฺาหนฺ�ตw คมเนฺนฺ โลกส�สนฺ�ตw ญาเตย�ยw ทิ	ฏฺ�เฐย�ยw ปต�เตย�ยนฺ�ต	 วิทิาม	. 
นฺ จาหw อาวิGโส อป�ปต�วิาวิ โลกส�สนฺ�ตw ทิGก�ข้ส�ส อนฺ�ตก	ร	ยw วิทิาม	. 
อปJจาหw อาวิGโส อ	มส�มaเยวิ พื่�ยามมต�เต กเลวิเร สสญฺ�ญม�ห	 สมนฺเก โลกญฺ�จ ปญฺ�ญาเปม	 โลกสมGทิยญฺ�จ โลกนฺ	โรธญฺ�จ 
โลกนฺ	โรธคาม	นฺ	ญฺ�จ ปฏิ	ปทิw [124] คมเนฺนฺ นฺ ปต�ตพื่�โพื่ โลกส�สนฺ�โต กGทิาจนฺw นฺ จ อป�ปต�วิา โลกส�สนฺ�ตw ทิGก�ข้า อต�ถ	 ปโมจนฺw.
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$พื่ระองฺคEตร�สไวิ(วิ-า “ดFก-อนฺอาวิGโส! ในฺ(ทิ1$สGดแห-งฺโลก)ใดแล ไม-เก	ด ไม-แก- ไม-ตาย ไม-เคล#$อนฺ ไม-อGบั�ต	, 
เราไม-กล-าวิทิ1$สGดแห-งฺโลกนฺ�Iนฺวิ-า อ�นฺบัGคคลพื่aงฺรF( พื่aงฺเห>นฺ พื่aงฺถaงฺ ด(วิยการไป (ด(วิยกาย). 
ดFก-อนฺอาวิGโส! และเราไม-กล-าวิวิ-า การย�งฺไม-ถaงฺทิ1$สGดแห-งฺโลกเลยจะทิำทิ1$สGดแห-งฺทิGกข้Eได(. 
ดFก-อนฺอาวิGโส! อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เราย-อมบั�ญญ�ต	โลก ควิามเก	ดแห-งฺโลก ควิามด�บัแห-งฺโลก และข้(อปฏิ	บั�ต	ให(ถaงฺควิามด�บัโลก 
ทิ1$กเลวิระประมาณฺวิาหนฺa$งฺนฺ1Iแล ซ่a$งฺม1ส�ญญา ม1ใจ.  ทิ1$สGดแห-งฺโลก บัGคคลไม-พื่aงฺถaงฺได(ด(วิยการไป (ด(วิยกาย) ในฺกาลไหนฺๆ 
และจะไม-ม1การพื่(นฺจากทิGกข้Eได( เพื่ราะย�งฺไม-ถaงฺทิ1$สGดแห-งฺโลก. 

ตส�มา หเวิ โลกวิ	ทิF สGเมโธ
โลกนฺ�ตคF วิFส	ตพื่�รห�มจร	โย
โลกส�ส อนฺ�ตw สม	ตา วิ	ญาตา
นฺาสaสต1 โลกม	มw ปรญฺ�จาต	๑.

เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺแล ทิ-านฺผู้F(รF(แจ(งฺโลก ม1ปbญญาด1 ถaงฺทิ1$สGดแห-งฺโลก 
อยF-จบัพื่รหมจรรยE เป@นฺผู้F(สงฺบั รF(ทิ1$สGดแห-งฺโลกแล(วิ 
ย-อมไม-ปรารถนฺาโลกนฺ1Iและโลกอ#$นฺ.๒”

[อรรถาธ	บายโลีก ๓]

อปJจ ตโย โลกา สงฺ�ข้ารโลโก สต�ตโลโก โอกาสโลโกต	.
อ1กอย-างฺอนฺa$งฺ โลกม1 ๓ ค#อส�งฺข้ารโลก (โลกค#อส�งฺข้าร) ส�ตวิโลก (โลกค#อหมF-ส�ตวิE) โอกาสโลก (โลกค#อแผู้-นฺด	นฺ). 

๑ องฺ�. จตGก�ก. ๒๑/๖๒. ปาล	ยม�ปนฺ วิGส	ตพื่�รห�มจร	โย, สม	ตาวิ	 ญต�วิาต	 ทิ	ส�สต	.
๒ องฺ�. จตGก�ก. ๒๑/๖๒.
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ตต�ร “เอโก โลโก สพื่�เพื่ สต�ตา อาหารฏฺ�ฐ	ต	กาต	๑ อาคตฏฺ�ฐาเนฺ สงฺ�ข้ารโลโก เวิทิ	ตพื่�โพื่.
บัรรดาโลกทิ�Iงฺ ๓ นฺ�Iนฺ โลกในฺอาคตสถานฺวิ-า “โลก ๑ ค#อ สรรพื่ส�ตวิEดำรงฺอยF-ได(เพื่ราะอาหาร๒” ด�งฺนฺ1I พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺส�งฺข้ารโลก.

“สส�สโต โลโกต	 วิา “อสส�สโต โลโกต	๓ วิา อาคตฏฺ�ฐาเนฺ สต�ตโลโก.
โลกในฺอาคตสถานฺวิ-า “โลกเทิ1$ยงฺ” หร#อวิ-า “โลกไม-เทิ1$ยงฺ๔” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺส�ตวิโลก.

ยาวิตา จนฺ�ทิ	มสGร	ยาปร	หรนฺ�ต	 ทิ	สา ภนฺ�ต	 วิ	โรจนฺา
ตาวิ สหส�สธา โลโก เอต�ถ เต วิต�ตเต วิโสต	๕.

อาคตฏฺ�ฐาเนฺ โอกาสโลโก.
โลกในฺอาคตสถานฺวิ-า 

“พื่ระจ�นฺทิรEและอาทิ	ตยE รG-งฺโรจนฺE ย-อมเวิ1ยนฺส-องฺทิ	ศัทิ�Iงฺหลาย ให(สวิ-างฺไสวิ 
ตลอดทิ1$ม1ประมาณฺเพื่1ยงฺใด, โลกม1ประการต�Iงฺพื่�นฺ ก>ย-อมสวิ-างฺไสวิ ตลอดทิ1$ม1
ประมาณฺเพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ, อำนฺาจข้องฺทิ-านฺ ย-อมเป@นฺไปในฺโลกต�Iงฺพื่�นฺจ�กรวิาลนฺ1I๖” ด�งฺนฺ1I

พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺโอกาสโลก.

[พระผู้D7มั�พระภาคทิรงรD7แจ7งโลีกทิ�Lง ๓]

ตม�ปJ ภควิา สพื่�พื่ถา อเวิทิ	.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ได(ทิรงฺรF(แจ(งฺโลกแม(ทิ�Iงฺ ๓ นฺ�Iนฺ โดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ.

ตถาห	ส�ส “เอโก โลโก สพื่�เพื่ สต�ตา อาหารฏฺ�ฐ	ต	กา, เทิ�วิ โลกา นฺามญฺ�จ รFปญฺ�จ, ตโย โลกา ต	ส�โส เวิทินฺา, 
จต�ตาโร โลกา จต�ตาโร อาหารา, ปญฺ�จ โลกา ปญฺ�จGปาทิานฺก�ข้นฺ�ธา, ฉั โลกา ฉั อช้�ฌิต�ต	กานฺ	 อายตนฺานฺ	, 
สต�ต โลกา สต�ต วิ	ญฺ�ญาณฺฏฺ�ฐ	ต	โย, อฏฺ�ฐ โลกา อฏฺ�ฐ โลกธม�มา, นฺวิ โลกา นฺวิ สต�ตาวิาสา, ทิส โลกา ทิสายตนฺานฺ	, 
ทิ�วิาทิส โลกา ทิ�วิาทิสายตนฺานฺ	, อฏฺ�ฐารส [125] โลกา อฏฺ�ฐารส ธาตGโยต	๗ อยw สงฺ�ข้ารโลโกปJ สพื่�พื่ถา วิ	ทิ	โต.
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ได(ทิรงฺรF(แจ(งฺแม(ส�งฺข้ารโลกนฺ1I โดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ ค#อ:-

“โลก ๑ ค#อสรรพื่ส�ตวิE ดำรงฺอยF-ได(เพื่ราะอาหาร, 
โลก ๒ ค#อ นฺาม ๑ รFป ๑, 
โลก ๓ ค#อ เวิทินฺา ๓, 
โลก ๔ ค#อ อาหาร ๔, 
โลก ๕ ค#อ อGปาทิานฺข้�นฺธE ๕, 

๑ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๑๗๙.
๒ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๑๗๙. 
๓ ม. ม. ๑๓/๑๔๓.
๔ ม. ม. ๑๒/๑๔๓.
๕ ม. ม. ๑๒/๕๙๔.
๖ ม. ม. ๑๒/๕๙๔.
๗ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๑๗๙.
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โลก ๖ ค#อ อายตนฺะภายในฺ ๖, 
โลก ๗ ค#อ วิ	ญญาณฺฐ	ต	 ๗, 
โลก ๘ ค#อ โลกธรรม ๘, 
โลก ๙ ค#อ ส�ตตาวิาส ๙,
โลก ๑๐ ค#อ อายตนฺะ ๑๐, 
โลก ๑๒ ค#ออายตนฺะ ๑๒, 
โลก ๑๘ ค#อ ธาตG ๑๘.๑”

ยส�มา ปเนฺส สพื่�เพื่สม�ปJ สต�ตานฺw อาสยw ช้านฺาต	 อนฺGสยw ช้านฺาต	 จร	ตw ช้านฺาต	 อธ	มGต�ตa ช้านฺาต	 
อปรช้ก�เข้ มหารช้ก�เข้, ต	ก�ข้	นฺ�ทิ�ร	เย มGทิ	นฺ�ทิ�ร	เย, ส�วิากาเร ทิ�วิากาเร, สGวิ	ญฺ�ญาปเย ทิGวิ	ญฺ�ญาปเย, ภพื่�เพื่ อภพื่�เพื่ สต�เต ช้านฺาต	 
ตส�มาส�ส สต�ตโลโกปJ สพื่�พื่ถา วิ	ทิ	โต.
อนฺa$งฺ เพื่ราะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ทิรงฺทิราบั อาสยะ (ฉั�นฺทิะเป@นฺทิ1$มานฺอนฺ) 
อนฺGส�ย (ก	เลสทิ1$ตามนฺอนฺอยF-ในฺส�นฺดานฺ) จร	ต (ควิามประพื่ฤต	) อธ	มGตต	 (อ�ธยาศั�ย) ข้องฺเหล-าส�ตวิEแม(ทิ�Iงฺปวิงฺ, 
(และ) ย-อมทิรงฺทิราบัส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ผู้F(ม1ธGล1ค#อก	เลสในฺปbญญาจ�กษุGนฺ(อย ผู้F(ม1ธGล1ค#อก	เลสในฺปbญญาจ�กษุGมาก, 
ผู้F(ม1อ	นฺทิร1ยEกล(า ผู้F(ม1อ	นฺทิร1ยEอ-อนฺ, ผู้F(ม1อาการด1 ผู้F(ม1อาการช้�$วิ, ผู้F(จะพื่aงฺให(รF(ได(งฺ-าย ผู้F(จะพื่aงฺให(รF(ได(ยาก, 
ผู้F(ควิร (จะตร�สรF() ผู้F(ไม-ควิร (จะตร�สรF()   เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ แม(ส�ตวิโลกอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ทิรงฺรF(แจ(งฺแล(วิโดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ.

ยถา จ สต�ตโลโก เอวิw โอกาสโลโกปJ.
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า พื่ระองฺคEทิรงฺรF(แจ(งฺส�ตวิโลก ฉั�นฺใด, แม(โอกาสโลก (โลกค#อแผู้-นฺด	นฺ) ก>ทิรงฺรF(แจ(งฺแล(วิ ฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

| ตถาเหส “เอกw จก�กวิาฬี| อายามโต จ วิ	ต�ถารโต จ 
โยช้นฺานฺw ทิ�วิาทิสสตสหส�สานฺ	 ต1ณฺ	 สหส�สานฺ	 จต�ตาร	 สตานฺ	 ปญฺ�ญาสญฺ�จ โยช้นฺานฺ	 ปร	ก�เข้ปโต 
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ 
๒ได(ทิรงฺรF(แจ(งฺ ค#อได(ทิรงฺทิราบั ได(แก-ทิรงฺแทิงฺตลอดแล(วิ ซ่a$งฺโลกธาตGอ�นฺไม-ม1ทิ1$ส	IนฺสGด ด(วิยพื่ระพื่Gทิธญาณฺอ�นฺไม-ม1ทิ1$สGด 
ตลอดอนฺ�นฺตจ�กรวิาล อย-างฺนฺ1I ค#อ

 “จ�กรวิาลหนฺa$งฺ วิ-าโดยส-วินฺยาวิและส-วินฺกวิ(างฺ ม1ประมาณฺ ๑,๒๐๓,๔๕๐ โยช้นฺE, 
ทิ-านฺกล-าวิประมาณฺไวิ(โดยรอบั, 

สพื่�พื่w สตสหส�สานฺ	 ฉัต�ตaส ปร	มณฺ�ฑลw
ทิสญฺ�เจวิ สหส�สานฺ	 อฑ�ฒGฑ�ฒานฺ	 สตานฺ	 จ

จ�กรวิาลม1ปร	มณฺฑลทิ�Iงฺหมด ๓,๖๑๐,๓๕๐ โยช้นฺE.

๑ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๑๗๙.
๒ คำแปลต�Iงฺแต- “ได(ทิรงฺรF(แจ(งฺ” จนฺถaงฺ “อย-างฺนฺ1I ค#อ” มาจากคำวิ-า 

เอวิw อนฺนฺ�ตานฺ	 จก�กวิาฬานฺ	 อนฺนฺ�ตา โลกธาตGโย ภควิา อนฺนฺ�เตนฺ พื่Gทิ�ธญาเณฺนฺ อเวิทิ	 อญฺ�ญาส	 ปฏิ	วิ	ช้�ฌิ	. ซ่a$งฺอยF-ทิ(ายเลข้ในฺ นฺ1I (คล	ก)
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ตต�ถ 
ทิGเวิ สตสหส�สานฺ	 จต�ตาร	 นฺหGตานฺ	 จ
เอต�ตกw พื่หลต�เตนฺ สงฺ�ข้าตายw วิสGนฺ�ธรา.

แผู้-นฺด	นฺนฺ1Iในฺจ�กรวิาลนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตกล-าวิไวิ(โดยควิามหนฺาม1ประมาณฺ ๒๔๐,๐๐๐ 
โยช้นฺE.

ตส�สาเอวิ๑ สนฺ�ธารกw
จต�ตาร	 สตสหส�สานฺ	 อฏฺ�เฐวิ นฺหGตานฺ	 จ
เอต�ตกw พื่หลต�เตนฺ ช้ลw วิาเต ปต	ฏฺ�ฐ	ตw.

นฺIำสำหร�บัรองฺแผู้-นฺด	นฺ ซ่a$งฺม1ประมาณฺ ๔๘๐,๐๐๐ โยช้นฺEนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแลไวิ( 
โดยควิามหนฺาก>ม1ประมาณฺเทิ-านฺ�Iนฺ ต�IงฺอยF-บันฺลม. 

ตส�สาปJ สนฺ�ธารโก
นฺวิ สตสหส�สานฺ	 มาลGโต นฺภมGค�คโต
สฏฺ�ฐ	ญฺ�เจวิ สหส�สานฺ	 เอสา โลกส�ส สณฺ�ฐ	ต	.

ลมสำหร�บัธารนฺIำแม(นฺ�Iนฺไวิ( พื่G-งฺข้aIนฺจดทิ(องฺฟัrาสFงฺ ๙๖๐,๐๐๐ โยช้นฺE, 
ควิามต�IงฺอยF-แห-งฺโลกเป@นฺด�งฺนฺ1I.

เอวิw สณฺ�ฐ	เต เจต�ถ โยช้นฺานฺw
จตGราส1ต	สหส�สานฺ	 อช้�โฌิคาฬ�โห มหณฺ�ณฺเวิ
อจ�จGค�คโต ตาวิเทิวิ ส	เนฺรG ปพื่�พื่ตGต�ตโม.

ก>ในฺจ�กรวิาลนฺ1I ทิ1$ต�IงฺอยF-แล(วิอย-างฺนฺ1I ม1ภFเข้าส	เนฺรG เย1$ยมกวิ-าบัรรดาภFเข้าทิ�Iงฺหลาย 
หย�$งฺลงฺในฺห(วิงฺมหรรณฺพื่ ถaงฺ ๘๔,๐๐๐ โยช้นฺE,  สFงฺข้aIนฺไป (เบั#Iองฺบันฺ) ก>ม1ประมาณฺ
เทิ-านฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.

[126] ตโต อGปฑ�ฒGปฑ�เฒนฺ ปมาเณฺนฺ ยถาก�กมw
อช้�โฌิคาฬ�หGค�คตา ทิ	พื่�พื่า นฺานฺารตนฺจ	ต�ต	ตา๒

ยGคนฺ�ธโร อ	ส	นฺ�ธโร กรวิ	โก๓ สGทิส�สโนฺ
เนฺม	นฺ�ธโร วิ	นฺต�ตโก อส�สกณฺ�โณฺ ค	ร1พื่�รหา
เอเต สต�ต มหาเสลา ส	เนฺรGส�ส สมนฺ�ตโต
มหาราช้านฺมาวิาสา เทิวิยก�ข้นฺ	เสวิ	ตา
โยช้นฺานฺw สตานฺGจ�โจ ห	มวิา ปญฺ�จ ปพื่�พื่โต
โยช้นฺานฺw สหส�สานฺ	 ต1ณฺ	 อายตวิ	ต�ถโต

๑ ตส�สาเยวิาต	ปJ ทิ	ส�สต	.
๒ นฺานฺารตนฺจ	ต�ตกาต	ปJ ทิ	ส�สต	.
๓ กรวิ1โกต	ปJ ทิ	ส�สต	.
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จตGราส1ต	สหส�เสห	 กFเฏิห	 ปฏิ	มณฺ�ฑ	โต.
ต	ปญฺ�จโยช้นฺก�ข้นฺ�ธ- ปร	ก�เข้ปา นฺควิ�หยา
ปญฺ�ญาสโยช้นฺก�ข้นฺ�ธ- สาข้ายามา สมนฺ�ตโต
สตโยช้นฺวิ	ต�ถ	ณฺ�ณฺา ตาวิเทิวิ จ อGค�คตา
ช้ม�พื่F ยส�สานฺGภาเวินฺ ช้ม�พื่Gทิ1โป ปกาส	โต.
เทิ�วิ อส1ต	สหส�สานฺ	 อช้�โฌิคาฬ�โห มหณฺ�ณฺเวิ
อจ�จGค�คโต ตาวิเทิวิ จก�กวิาฬส	ลGจ�จโย
ปร	ก�ข้	ปJต�วิา ตw สพื่�พื่w โลกธาตGมยw ฐ	โต.

มหาบัรรพื่ตใหญ-ทิ�Iงฺ ๗ เหล-านฺ1I ค#อ เข้ายGค�นฺธร ๑ เข้าอ	ส	นฺธร ๑ เข้ากรวิ	กะ ๑ 
เข้าสGทิ�สสนฺะ ๑ เข้าเนฺม	นฺธร ๑ เข้าวิ	นฺ�ตตกะ ๑ เข้าอ�สสก�ณฺณฺะ ๑ 
เป@นฺข้องฺทิ	พื่ยE วิ	จ	ตรด(วิยร�ตนฺะต-างฺๆ หย�$งฺลงฺ (ในฺห(วิงฺมหรรณฺพื่) และสFงฺข้aIนฺไป 
(เบั#Iองฺบันฺ) ตามลำด�บัโดยประมาณฺกa$งฺหนฺa$งฺๆ จากประมาณฺแห-งฺส	เนฺรGทิ1$กล-าวิแล(วิ
ทิ�Iงฺเบั#Iองฺล-างฺและเบั#Iองฺบันฺนฺ�Iนฺ เป@นฺสถานฺทิ1$อยF-ข้องฺทิ(าวิมหาราช้ (ทิ�Iงฺ ๔) ม1เทิวิดา
และย�กษุEอาศั�ยอยF-แล(วิ ต�Iงฺเร1ยงฺรายอยF-โดยรอบัภFเข้าส	เนฺรG ด(วิยอำนฺาจเป@นฺเคร#$องฺ
ล(อม.

ห	มวิ�นฺตบัรรพื่ต สFงฺห(าร(อยโยช้นฺE โดยส-วินฺยาวิและกวิ(างฺสามพื่�นฺโยช้นฺE ประด�บั
ด(วิยยอด ๘๔,๐๐๐ ยอด.

ช้มพื่Fทิวิ1ปทิ-านฺประกาศัแล(วิ ด(วิยอานฺGภาพื่แห-งฺต(นฺช้มพื่Fใด, ต(นฺช้มพื่Fทิ1$ช้#$อวิ-า นฺคะ นฺ�Iนฺ
วิ�ดโดยรอบัลำต(นฺประมาณฺ ๑๕ โยช้นฺE๑ ควิามยาวิข้องฺลำต(นฺและก	$งฺประมาณฺ 
๕๐ โยช้นฺE ควิามกวิ(างฺโดยรอบัประมาณฺ ๑๐๐ โยช้นฺE 
และสFงฺข้aIนฺไป (เบั#Iองฺบันฺ) ก>ม1ประมาณฺเทิ-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.

จ�กรวิาลบัรรพื่ต หย�$งฺลงฺในฺห(วิงฺมหรรณฺพื่ ๒๘,๐๐๐ โยช้นฺE 
สFงฺข้aIนฺไป (เบั#Iองฺบันฺ) ก>ม1ประมาณฺเทิ-านฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ, 
จ�กรวิาลบัรรพื่ตนฺ1Iต�Iงฺล(อมรอบัโลกธาตGทิ�Iงฺหมดนฺ�IนฺอยF-.

[ขนาด้พระจ�นทิรAเปKนต7นประมัาณฺ ๔๙ โยชนA]

ตต�ถ จนฺ�ทิมณฺ�ฑลw เอกFนฺปญฺ�ญาสโยช้นฺw.
ในฺโลกธาตGนฺ�Iนฺ ดวิงฺจ�นฺทิรE (วิ�ดโดยตรงฺโดยส-วินฺยาวิส-วินฺกวิ(างฺและส-วินฺสFงฺ) ๔๙ โยช้นฺE, 

สGร	ยมณฺ�ฑลw ปญฺ�ญาสโยช้นฺw.
ดวิงฺอาทิ	ตยEประมาณฺ ๕๐ โยช้นฺE, 

ตาวิตaสภวินฺw ทิสสหส�สโยช้นฺw.
ภพื่ดาวิดaงฺสEประมาณฺ ๑๐,๐๐๐ โยช้นฺE, 

๑ ฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1 แก(เป@นฺ ปณฺ�ณฺรสโยช้นฺป�ปมาณฺก�ข้นฺ�ธปร	ก�เข้ปา ๑/๔๐๑.
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พื่GทิธคGณฺกถา • [ข้นฺาดพื่ระจ�นฺทิรEเป@นฺต(นฺประมาณฺ ๔๙ โยช้นฺE] • หนฺ(า ๒๐๑

ตถา อสGรภวินฺw อวิ1จ	มหานฺ	รโย ช้ม�พื่Gทิ1โป จ.
ภพื่อสFร อวิ1จ	มหานฺรก และช้มพื่Fทิวิ1ปก>ม1ประมาณฺเทิ-านฺ�Iนฺ, 

อมรโคยานฺw สต�ตสหส�สโยช้นฺw.  ตถา ปGพื่�เพื่วิ	เทิหw.
อมรโคยานฺทิวิ1ป ประมาณฺ ๗ พื่�นฺโยช้นฺE, ปGพื่พื่วิ	เทิหทิวิ1ปก>ม1ประมาณฺเทิ-านฺ�Iนฺ, 

อGต�ตรกGรG อฏฺ�ฐสหส�สโยช้นฺw.
อGตรกGรGทิวิ1ป ประมาณฺ ๘ พื่�นฺโยช้นฺE, 

เอกเมโก เจต�ถ [127] มหาทิ1โป ปญฺ�จสตปญฺ�จสตปร	ต�ตทิ1ปปร	วิาโร.
ตw สพื่�พื่ม�ปJ เอกw จก�กวิาฬี| เอกา โลกธาตG,  ตทินฺ�ตเรสG โลกนฺ�ตร	กนฺ	รโย”   [  อ	ต	  ]  ๑ 
ก>แล ทิวิ1ปใหญ-ๆ  ในฺโลกธาตGนฺ1I แต-ละทิวิ1ปๆ ม1ทิวิ1ปเล>กๆ เป@นฺบัร	วิาร ทิวิ1ปละห(าร(อยๆ, 
จ�กรวิาลหนฺa$งฺแม(ทิ�Iงฺหมดนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าโลกธาตGหนฺa$งฺ, ในฺระหวิ-างฺแห-งฺจ�กรวิาลนฺ�Iนฺ เป@นฺโลก�นฺตร	กนฺรก.”

เอวิw อนฺนฺ�ตานฺ	 จก�กวิาฬานฺ	 อนฺนฺ�ตา โลกธาตGโย ภควิา อนฺนฺ�เตนฺ พื่Gทิ�ธญาเณฺนฺ อเวิทิ	 อญฺ�ญาส	 ปฏิ	วิ	ช้�ฌิ	. |
[ได(ทิรงฺรF(แจ(งฺ ค#อได(ทิรงฺทิราบั ได(แก-ทิรงฺแทิงฺตลอดแล(วิ ซ่a$งฺโลกธาตGอ�นฺไม-ม1ทิ1$ส	IนฺสGด ด(วิยพื่ระพื่Gทิธญาณฺอ�นฺไม-ม1ทิ1$สGด ตลอดอนฺ�นฺตจ�กรวิาล อย-างฺนฺ1I ค#อ]

เอวิมส�ส โอกาสโลโกปJ สพื่�พื่ถา วิ	ทิ	โต. 
แม(โอกาสโลก (โลกค#อแผู้-นฺด	นฺ) อ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ทิรงฺรF(แจ(งฺแล(วิโดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ ด(วิยประการอย-างฺนฺ1I.

เอวิม�ปJ สพื่�พื่ถา วิ	ทิ	ตโลกต�ตา โลกวิ	ทิF.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า โลกวิ	ทิF เพื่ราะควิามทิ1$พื่ระองฺคEทิรงฺรF(แจ(งฺโลก โดยประการทิ�Iวิปวิงฺ 
แม(ด�งฺพื่รรณฺนฺามาด(วิยประการฉัะนฺ1I.

[อรรถาธ	บายพระพ#ทิธค#ณฺบทิว'า อน#ต�ตโร]

“อนฺGต�ตโรต	 อต�ตโนฺ ปนฺ คGเณฺห	 วิ	ส	ฏฺ�ฐตรส�ส กส�สจ	 อภาวิา นฺต�ถ	 เอตส�ส อGต�ตโรต	 อนฺGต�ตโร.
บัทิวิ-า อนฺGต�ตโร ควิามวิ-า บัGคคลผู้F(ย	$งฺกวิ-า ช้#$อวิ-าย-อมไม-ม1แก-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�$นฺ 
เพื่ราะไม-ม1ใครๆ ทิ1$จะด1วิ	เศัษุกวิ-าพื่ระองฺคEโดยคGณฺข้องฺตนฺ เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระองฺคEจaงฺทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า “อนฺGตตระ” (ไม-ม1ผู้F(อ#$นฺย	$งฺกวิ-า).

ตถาเหส ส1ลคGเณฺนฺาปJ สพื่�พื่โลกw อภ	ภวิต	 สมาธ	ปญฺ�ญาวิ	มGต�ต	วิ	มGต�ต	ญฺ�ญาณฺทิส�สนฺคGเณฺนฺาปJ.
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�$นฺ ย-อมครอบังฺำโลกทิ�Iงฺหมด ด(วิยพื่ระคGณฺค#อศั1ลบั(างฺ 
ด(วิยพื่ระคGณฺค#อสมาธ	 ปbญญาวิ	มGตต	 และวิ	มGตต	ญาณฺทิ�สสนฺะบั(างฺ.

ส1ลคGเณฺนฺาปJ อสโม อสมสโม อปฏิ	โม อปฏิ	ภาโค อปฏิ	ปGค�คโล ฯเปฯ วิ	มGต�ต	ญฺ�ญาณฺทิส�สนฺคGเณฺนฺาปJ.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�$นฺ ไม-ม1ผู้F(เสมอ หาผู้F(เสมอเหม#อนฺม	ได( หาผู้F(เปร1ยบัม	ได( ไม-ม1ผู้F(เปร1ยบัเทิ1ยบั หาบัGคคลผู้F(ทิ�ดเทิ1ยมม	ได( 
ด(วิยพื่ระคGณฺค#อศั1ลบั(างฺ ด(วิยพื่ระคGณฺค#อสมาธ	 ปbญญา วิ	มGตต	 วิ	มGตต	ญาณฺทิ�สสนฺะบั(างฺ.

๑ โลกนฺ�ตร	ยนฺ	รยาต	ปJ.
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ยถาห “นฺโข้ ปนฺาหw ภ	ก�ข้เวิ สมนฺGปส�สาม	 สเทิวิเก โลเก ฯเปฯ๒ สเทิวิมนฺGส�สาย อต�ตนฺา ส1ลสม�ปนฺ�นฺตรนฺ�ต	๓.
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(วิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ก>เราย�งฺไม-เล>งฺเห>นฺสมณฺะหร#อพื่ราหมณฺEคนฺอ#$นฺเลย 
ผู้F(จะสมบัFรณฺEด(วิยศั1ลย	$งฺกวิ-าเรา ในฺโลก ก�บัทิ�Iงฺเทิวิดา มาร พื่รหม และในฺหมF-ส�ตวิE พื่ร(อมทิ�Iงฺสมณฺพื่ราหมณฺE และเทิวิดา มนฺGษุยE๓.”

วิ	ต�ถาโร.
ควิรทิราบัควิามพื่	สดาร (แห-งฺพื่ระสFตรนฺ�Iนฺ).

เอวิw อค�คป�ปสาทิสGต�ตาทิ1นฺ	 “นฺ เม อาจร	โย อต�ถ1ต	๔ อาทิ	กา คาถาโย จ วิ	ต�ถาเรตพื่�พื่า.
พื่ระสFตรทิ�Iงฺหลายม1อ�คค�ปปสาทิสFตรเป@นฺต(นฺ และคาถาม1อาทิ	วิ-า “อาจารยEข้องฺเราไม-ม1๕” ด�งฺนฺ1I 
ก>ควิรให(พื่	สดารต์ามน!ยท#$กล่�าว่มาแล่(ว่น!)น.

[อรรถาธ	บายพระพ#ทิธค#ณฺบทิว'า ป#ร	สทิมั�มัสารถ	]

ปGร	สทิม�เม สาเรต1ต	 ปGร	สทิม�มสารถ	.  “ทิเมต	 วิ	เนฺต1ต	 วิGต�ตw โหต	.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า ปGร	สทิ�มมสารถ	 เพื่ราะอรรถวิ	เคราะหEวิ-า ย�งฺบัGรGษุผู้F(พื่อจะฝั�กได(ให(แล-นฺไป. 
ม1อธ	บัายไวิ(วิ-า “ย-อมฝั�ก ค#อแนฺะนฺำ.”

ตต�ถ “ปGร	สทิม�มาต	 อทินฺ�ตา ทิเมตGw ยGต�ตา ต	รจ�ฉัานฺปGร	สาปJ มนฺGส�สปGร	สาปJ อมนฺGส�สปGร	สาปJ.
ส�ตวิEด	ร�จฉัานฺต�วิผู้F(ก>ด1 มนฺGษุยEผู้F(ช้ายก>ด1 อมนฺGษุยEผู้F(ช้ายก>ด1 ผู้F(ทิ1$ย�งฺม	ได(ฝั�ก ควิรเพื่#$อจะฝั�กได( ช้#$อวิ-า ปGร	สทิ�มมา 
ในฺคำวิ-า ปGร	สทิม�มสารถ	 นฺ�Iนฺ.

ตถาห	 ภควิตา ต	รจ�ฉัานฺปGร	สาปJ “อปลาโล นฺาคราช้า จFโฬทิโร มโหทิโร อค�ค	ส	โข้ ธFมส	โข้ อาลวิาโฬ 
นฺาคราช้า ธนฺปาลโก หต�ถ1ต	เอวิมาทิโย ทิม	ตา นฺ	พื่�พื่	สา กตา สรเณฺสG จ ส1เลสG จ ปต	ฏฺ�ฐาปJตา.
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ แม(ส�ตวิEด	ร�จฉัานฺต�วิผู้F( ม1อาทิ	อย-างฺนฺ1I ค#อ “อปลาลนฺาคราช้ จGโฬทิรนฺาคราช้ มโหทิรนฺาคราช้ อ�คค	ส	ข้นฺาคราช้ 
ธFมส	ข้นฺาคราช้ อาลวิาฬนฺาคราช้ (และ) ช้(างฺช้#$อธนฺบัาลกE อ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺฝั�กแล(วิ ค#อทิรงฺทิำให(ส	Iนฺพื่ยศัแล(วิ 
ให(ต�IงฺอยF-ในฺสรณฺะและศั1ลทิ�Iงฺหลาย.

มนฺGส�สปGร	สาปJ สจ�จกนฺ	ค�คณฺ�ฐปGต�ตอม�พื่ฏฺ�ฐมาณฺวิโปก�ข้รสาต	โสณฺทิณฺ�ฑกFฏิทินฺ�ตาทิโย.
แม(มนฺGษุยEผู้F(ช้ายม1ส�จจกนฺ	ครณฺฐบัGตร อ�มพื่�ฏิฐมาณฺพื่ โปกข้รสาต	พื่ราหมณฺE โสณฺทิ�ณฺฑพื่ราหมณฺE และกFฏิทิ�นฺตพื่ราหมณฺEเป@นฺต(นฺ 
อ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺฝั�กแล(วิ.

อมนฺGส�สา [128] ปGร	สาปJ อาฬวิกสFจ	โลมข้รโลมยก�ข้สก�กเทิวิราช้าทิโย ทิม	ตา วิ	นฺ1ตา วิ	จ	ต�เรห	 วิ	นฺยนฺFปาเยห	.
แม(อมนฺGษุยEผู้F(ช้าย ม1อาฬวิกย�กษุE สFจ	โลมย�กษุE ข้รโลมย�กษุE และทิ(าวิส�กกเทิวิราช้เป@นฺต(นฺ 
อ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺฝั�กแล(วิ ค#อทิรงฺแนฺะนฺำแล(วิ ด(วิยอGบัายเคร#$องฺแนฺะนฺำอย-างฺวิ	จ	ตร.

๒ สมารเก สพื่�รห�มเก สส�สมณฺพื่�ราห�มณฺ	ยา ปช้าย
๓ สw. ส. ๑๕/๒๐๔.
๓ สw. ส. ๑๕/๒๐๔. 
๔ ม. มF. ๑๒/๓๒๙.
๕ ม. มF. ๑๒/๓๒๙.



พื่GทิธคGณฺกถา • [อรรถาธ	บัายพื่ระพื่GทิธคGณฺบัทิวิ-า ปGร	สทิม�มสารถ	] • หนฺ(า ๒๐๓

“อหwโข้ เกส	 ปGร	สทิม�เม สณฺ�เหนฺปJ วิ	เนฺม	 ผู้รGเสนฺปJ วิ	เนฺม	 สณฺ�หผู้รGเสนฺปJ วิ	เนฺม1ต	๑ อ	ทิญฺ�เจต�ถ สGต�ตw วิ	ต�ถาเรตพื่�พื่w.
ก>แล ในฺอรรถนฺ1Iควิรย�งฺพื่ระสFตรนฺ1Iให(พื่	สดารด�งฺนฺ1I 
“ดFก-อนฺนฺายเกส1! เราแล ย-อมฝั�กบัGรGษุผู้F(พื่อจะฝั�กได( ด(วิยอGบัายละเอ1ยดบั(างฺ หยาบับั(างฺ ทิ�Iงฺละเอ1ยดทิ�Iงฺหยาบับั(างฺ๒.”

อถวิา “อนฺGต�ตโร ปGร	สทิม�มสารถ1ต	 เอกเมวิ	ทิw อต�ถปทิw.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ สองฺบัทิวิ-า อนฺGต�ตโร ปGร	สทิม�มสารถ	 นฺ1I รวิมเป@นฺอรรถบัทิเด1ยวิก�นฺก>ได(.

ภควิา ห	 ตถา ปGร	สทิม�เม สาเรต	, ยถา เอกปล�ลงฺ�เกเนฺวิ นฺ	ส	นฺ�นฺา อฏฺ�ฐ ทิ	สา อสช้�ช้มานฺา ธาวินฺ�ต	, 
ตส�มา “อนฺGต�ตโร ปGร	สทิม�มสารถ1ต	 วิGจ�จต	.
จร	งฺอยF- พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺย�งฺบัGรGษุผู้F(ควิรจะฝั�กได(ให(แล-นฺไป 
เหม#อนฺอย-างฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลายประทิ�บันฺ�$งฺอยF-โดยบั�ลล�งฺกEเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ ทิรงฺแล-นฺไปได(ไม-ต	ดข้�ดตลอดทิ	ศัทิ�Iงฺ ๘ ฉัะนฺ�Iนฺ 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค บั�ณฺฑ	ตจaงฺเร1ยกวิ-า อนฺGต�ตโร ปGร	สทิม�มสารถ	 (เป@นฺสารถ1ผู้F(ฝั�กบัGรGษุทิ1$พื่อจะฝั�กได(ไม-ม1ผู้F(อ#$นฺย	$งฺกวิ-า).

“หต�ถ	ทิมเกนฺ ภ	ก�ข้เวิ หต�ถ	ทิม�โม สาร	โต เอกwเยวิ ทิ	สw ธาวิต1ต	๓ อ	ทิญฺ�เจต�ถ สGต�ตw วิ	ต�ถาเรตพื่�พื่w.
ก>แล ในฺอรรถนฺ1I ควิรย�งฺพื่ระสFตรนฺ1Iให(พื่	สดารด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ช้(างฺต�วิควิรฝั�กได( อ�นฺนฺายควิาญช้(างฺไสไปแล(วิ ย-อมวิ	$งฺไปสF-ทิ	ศัเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ๔.”

[อรรถาธ	บายพระพ#ทิธค#ณฺบทิว'า สต�ถา]

ทิ	ฏฺ�ฐธม�ม	กสม�ปราย	กปรมต�เถห	 ยถารหw อนฺGสาสต1ต	 สต�ถา.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า ส�ตถา (พื่ระศัาสดา) เพื่ราะอรรถวิ	เคราะหEวิ-า 
ทิรงฺส�$งฺสอนฺ (สรรพื่ส�ตวิE) ด(วิยประโยช้นฺEปbจจGบั�นฺ ด(วิยประโยช้นฺEภายหนฺ(า และประโยช้นฺEอย-างฺย	$งฺ ตามสมควิร.

อปJจ 
“สต�ถาต	 ภควิา สต�ถวิาโห.
ยถา สต�ถวิาโห สต�เถ กนฺ�ตารw ตาเรต	  โจรกนฺ�ตารw ตาเรต	  วิาฬกนฺ�ตารw ตาเรต	  
ทิGพื่�ภ	ก�ข้กนฺ�ตารw ตาเรต	  นฺ	รGทิกกนฺ�ตารw ตาเรต	  อGต�ตาเรต	 นฺ	ต�ตาเรต	 ปต�ตาเรต	  เข้มนฺ�ตภFมa สม�ปาเปต	  
เอวิเมวิ ภควิา สต�ถา สต�ถวิาโห สต�เต กนฺ�ตารw ตาเรต	 ช้าต	กนฺ�ตารw ตาเรต1ต	อาทิ	นฺา๕ นฺ	ทิ�เทิสนฺเยนฺ เจต�ถ อต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ก>ในฺบัทิวิ-า สต�ถา นฺ1I พื่aงฺทิราบัใจควิามโดยนฺ	เทิศันฺ�ยม1อาทิ	ด�งฺนฺ1Iวิ-า 
คำวิ-า สต�ถา ได(แก- พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺเป@นฺดGจนฺายพื่วิก. 

เหม#อนฺอย-างฺวิ-า พื่-อค(าเกวิ1ยนฺ๖ ย-อมพื่าเกวิ1ยนฺให(เวิ1ยนฺข้(ามทิางฺก�นฺดาร ค#อให(เวิ1ยนฺข้(ามทิางฺก�นฺดารเพื่ราะโจร 
ก�นฺดารเพื่ราะส�ตวิEร(าย ก�นฺดารเพื่ราะข้(าวิแพื่งฺ ก�นฺดารเพื่ราะไม-ม1นฺIำ ค#อย-อมให(ข้(ามพื่(นฺ ให(ข้(ามไป ให(ข้(ามถaงฺ 

๑ องฺ�. จกGก�ก. ๒๑/๑๕๑.
๒ องฺ�. จตGก�ก. ๒๑/๑๕๑.
๓ ม. อG. ๑๔/๔๐๗.
๔ ม. อG. ๑๔/๔๐๗.
๕ ข้G. จF. ๓๐/๓๑๓. 
๖ นฺายพื่วิก
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ได(แก-ให(บัรรลGถaงฺถ	$นฺทิ1$เกษุม ฉั�นฺใด, พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ ทิรงฺเป@นฺพื่ระศัาสดา 
ค#อทิรงฺเป@นฺดGจพื่-อค(าเกวิ1ยนฺ ทิำเหล-าส�ตวิEให(เวิ1ยนฺข้(ามทิางฺก�นฺดาร ได(แก-ให(เวิ1ยนฺข้(ามทิางฺก�นฺดารค#อช้าต	๑ (เป@นฺต(นฺ).”

[อรรถาธ	บายพระพ#ทิธค#ณฺบทิว'า เทิวมัน#ส�สาน\]

“เทิวิมนฺGส�สานฺนฺ�ต	 เทิวิานฺญฺ�จ มนฺGส�สานฺญฺ�จ.
บัทิวิ-า เทิวิมนฺGส�สานฺw แปลวิ-า ข้องฺเทิวิดาทิ�Iงฺหลายด(วิย ข้องฺมนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายด(วิย.

อGก�กฏฺ�ฐปร	จ�เฉัทิวิเสเนฺตw วิGต�ตw ภพื่�พื่ปGค�คลปร	จ�เฉัทิวิเสนฺ จ.
คำวิ-า เทิวิมนฺGส�สานฺw นฺ�$นฺ ข้(าพื่เจ(ากล-าวิไวิ( ด(วิยอำนฺาจกำหนฺด(ส�ตวิE)ช้�IนฺสFงฺ 
และด(วิยอำนฺาจการกำหนฺดบัGคคลผู้F(ควิรตร�สรF((มรรคผู้ล).

ภควิา ปนฺ ต	รจ�ฉัานฺคตานฺม�ปJ อนฺGสาสนฺป�ปทิาเนฺนฺ สต�ถาเยวิ.
อนฺa$งฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ช้#$อวิ-าทิรงฺเป@นฺพื่ระศัาสดา แม(ข้องฺพื่วิกส�ตวิEด	ร�จฉัานฺ เพื่ราะทิรงฺประทิานฺอนฺGสาสนฺ1ให(เหม#อนฺก�นฺ.

เตปJ ห	 ภควิโต ธม�มส�สวิเนฺนฺ อGปนฺ	ส�สยสม�ปต�ตa ปต�วิา 
ตายเอวิ อGปนฺ	ส�สยสม�ปต�ต	ยา ทิGต	เย วิา ตต	เย วิา อต�ตภาเวิ มค�คผู้ลภาค	โนฺ โหนฺ�ต	.
จร	งฺอยF- ส�ตวิEด	ร�จฉัานฺแม(เหล-านฺ�Iนฺ บัรรลGอGปนฺ	ส�ยสมบั�ต	 ก>เพื่ราะได(ฟัbงฺธรรมข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค 
ย-อมเป@นฺผู้F(ม1ส-วินฺแห-งฺมรรคและผู้ล ในฺอ�ตตภาพื่ทิ1$ ๒ หร#อทิ1$ ๓ เพื่ราะอGปนฺ	ส�ยสมบั�ต	นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.

มณฺ�ฑFกเทิวิปGต�ตาทิโย [129] เจต�ถ นฺ	ทิส�สนฺw.
ก>ในฺควิามเป@นฺพื่ระศัาสดาข้องฺพื่วิกส�ตวิEด	ร�จฉัานฺนฺ1I ม1ม�ณฺฑFกเทิวิบัGตรเป@นฺต(นฺ เป@นฺอGทิาหรณฺE.

[เร! องกบฟัJงธรรมัของพระพ#ทิธเจ7าได้7เปKนเทิพบ#ตร]

ภควิต	 ก	ร คค�คราย โปก�ข้รณฺ	ยา ต1เร จม�ปานฺครวิาส1นฺw ธม�มw เทิสยมาเนฺ, เอโก มณฺ�ฑFโก ภควิโต สเร นฺ	ม	ต�ตw อค�คเหส	.
ได(ย	นฺวิ-า เม#$อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺแสดงฺธรรมแก-ช้นฺช้าวินฺครจ�มปา อยF-ทิ1$ร	มฝัb{งฺสระโบักข้รณฺ1 ช้#$อค�คครา 
ย�งฺม1กบัต�วิหนฺa$งฺได(ถ#อเอานฺ	ม	ตในฺพื่ระสGรเส1ยงฺข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค (ซ่a$งฺกำล�งฺทิรงฺแสดงฺธรรมอยF-).

ตw เอโก วิจ�ฉัปาลโก ทิณฺ�ฑโมลGพื่�ภ ต	ฏฺ�ฐนฺ�โต ส1เส สนฺ�นฺ	รGม�ห	ต�วิา๒ อฏฺ�ฐาส	.
(ข้ณฺะนฺ�Iนฺ) ม1คนฺเล1Iยงฺโคคนฺหนฺa$งฺ เม#$อจะย#นฺย�นฺไม(เทิ(าได( (ย#นฺ) กดลงฺทิ1$ศั1รษุะกบันฺ�Iนฺ.

โส ตาวิเทิวิ กาลw กต�วิา ตาวิตaสภวิเนฺ ทิ�วิาทิสโยช้นฺ	เก กนฺกวิ	มาเนฺ นฺ	พื่�พื่ต�ต	 สGต�ตป�ปพื่Gทิ�โธ วิ	ย.
กบัต�วินฺ�Iนฺก>ตายในฺทิ�นฺใดนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ แล(วิเก	ดในฺวิ	มานฺทิองฺประมาณฺ ๑๒ โยช้นฺE ในฺภพื่ดาวิดaงฺสE เหม#อนฺนฺอนฺหล�บัแล(วิต#$นฺข้aIนฺ
ฉัะนฺ�Iนฺ.

๑ ข้G. จF. ๓๐/๓๑๓.
๒ สนฺ�นฺ	รGม�ภ	ต�วิาต	ปJ.
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ตต�ถ อจ�ฉัราสงฺ�ฆ์ปร	วิGตw อต�ตานฺw ทิ	ส�วิา “อเร อหม�ปJ นฺาม อ	ธ นฺ	พื่�พื่ต�โต, ก	นฺ�นฺGโข้ กม�มw อกาส	นฺ�ต	 อาวิช้�เช้นฺ�โต 
นฺ อญฺ�ญw ก	ญฺ�จ	 อทิ�ทิส  อญฺ�ญต�ร ภควิโต สเร นฺ	ม	ต�ตค�คาหา.
ในฺภพื่ดาวิดaงฺสEนฺ�Iนฺ ม�ณฺฑFกเทิพื่บัGตร เห>นฺตนฺเองฺอ�นฺหมF-นฺางฺฟัrาแวิดล(อมแล(วิ ใคร-ครวิญอยF-วิ-า 
“เวิ(ย ช้#$อแม(เรา มาเก	ดในฺทิ1$นฺ1I ได(กระทิำกรรมอะไรหนฺอแล?” 
ก>ม	ได(เห>นฺกรรมอะไรๆ อย-างฺอ#$นฺ นฺอกจากการถ#อเอานฺ	ม	ตในฺพื่ระสGรเส1ยงฺ ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค (เทิ-านฺ�Iนฺ).

โส ตาวิเทิวิ สห วิ	มาเนฺนฺ อาคนฺ�ต�วิา ภควิโต ปาเทิ ส	รสา วินฺ�ทิ	.
ม�ณฺฑFกเทิวิบัGตร จaงฺมาพื่ร(อมทิ�Iงฺวิ	มานฺในฺทิ�นฺใดนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ แล(วิถวิายบั�งฺคมพื่ระบัาทิยGคลข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ด(วิยเศั1ยรเกล(า.

ภควิา ช้านฺนฺ�โตวิ ปGจ�ฉั	 
“โก เม วินฺ�ทิต	 ปาทิานฺ	 อ	ทิ�ธ	ยา ยสสา ช้ลw
อภ	ก�กนฺ�เตนฺ วิณฺ�เณฺนฺ สพื่�พื่า โอภาสยw ทิ	สาต	.

พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิ�Iงฺทิ1$ทิรงฺทิราบัอยF-แล (แต-) ตร�สถามวิ-า 

“ใครช้-างฺรG-งฺเร#องฺด(วิยฤทิธ	q (และ) ยศั ม1พื่รรณฺงฺดงฺามย	$งฺนฺ�ก 
ย�งฺทิ	ศัทิ�Iงฺปวิงฺให(สวิ-างฺอยF-กำล�งฺไหวิ(เทิ(าข้องฺเรา?”

“มณฺ�ฑFโกหw ปGเร อาสa อGทิเก วิาร	โคจโร
ตวิ ธม�มw สGณฺนฺ�ตส�ส อวิธ	 วิจ�ฉัปาลโกต	.

ม�ณฺฑFกเทิวิบัGตร กราบัทิFลวิ-า

“ข้(าแต-พื่ระองฺคEผู้F(เจร	ญ! ในฺช้าต	ปางฺก-อนฺ ข้(าพื่ระองฺคEได(เป@นฺกบัอยF-ในฺนฺIำ 
ม1นฺIำเป@นฺทิ1$เทิ1$ยวิไป, เม#$อข้(าพื่ระองฺคEกำล�งฺฟัbงฺธรรมข้องฺพื่ระองฺคEอยF- 
คนฺเล1Iยงฺโค ได(ฆ์-าข้(าพื่ระองฺคEแล(วิ.๑”

ภควิา ตส�ส ธม�มw เทิเสส	.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺธรรมแก-ม�ณฺฑFกเทิวิบัGตรนฺ�Iนฺแล(วิ.

จตGราส1ต	ยา ปาณฺสหส�สานฺw ธม�มาภ	สมโย อโหส	.
ส�ตวิEจำนฺวินฺ ๘๔,๐๐๐ ได(บัรรลGธรรม.

เทิวิปGต�โตปJ โสตาปต�ต	ผู้เล ปต	ฏฺ�ฐาย ส	ตw กต�วิา ปก�กาม1ต	.
ฝัzายเทิพื่บัGตรก>ดำรงฺอยF-ในฺพื่ระโสดาปbตต	ผู้ล ได(ทิำการแย(มแล(วิก>หล1กไปแล.

[อรรถาธ	บายพระพ#ทิธค#ณฺบทิว'า พ#ทิ�โธ]

ยw ปนฺ ก	ญฺ�จ	 อต�ถ	 เญย�ยw นฺาม, สพื่�พื่ส�ส พื่Gทิ�ธต�ตา วิ	โมก�ข้นฺ�ต	กญฺ�ญาณฺวิเสนฺ พื่Gทิ�โธ.
ก>พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า พื่Gทิ�โธ ด(วิยอำนฺาจพื่ระญาณฺอ�นฺเก	ดในฺทิ1$สGดแห-งฺวิ	โมกข้E 
เพื่ราะข้aIนฺช้#$อวิ-า เญยยธรรมอะไรๆ ทิ1$ม1อยF- อ�นฺพื่ระองฺคEตร�สรF(แล(วิทิ�Iงฺหมด.

๑ ข้G. นฺ	ทิานฺ. ๒๖/๘๙-๙๐.
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ยส�มา วิา จต�ตาร	 สจ�จานฺ	 อต�ตนฺาปJ พื่Gช้�ฌิ	  อญฺ�เญปJ สต�เต โพื่เธส	  ตส�มา เอวิมาทิ1ห	ปJ การเณฺห	 พื่Gทิ�โธ.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เพื่ราะพื่ระองฺคEตร�สรF(อร	ยส�จ ๔ ด(วิยพื่ระองฺคEเองฺบั(างฺ ทิรงฺย�งฺส�ตวิEเหล-าอ#$นฺให(ตร�สรF(บั(างฺ, 
ฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระองฺคEจaงฺทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า พื่Gทิ�โธ เพื่ราะเหตGม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iบั(างฺ.

อ	มส�สปJต�ถส�ส วิ	ญฺ�ญาปนฺต�ถw “พื่Gช้�ฌิ	ตา [130] สจ�จานฺ1ต	 พื่Gทิ�โธ, โพื่เธตา ปช้ายาต	 พื่Gทิ�โธต	๑ 
เอวิw ปวิต�โต สพื่�โพื่ปJ นฺ	ทิ�เทิสนฺโย ปฏิ	สม�ภ	ทิานฺโย วิา วิ	ต�ถาเรตพื่�โพื่.
เพื่#$อจะให(ทิราบัเนฺ#Iอควิามแม(นฺ1Iแจ-มแจ(งฺ บั�ณฺฑ	ตควิรข้ยายนฺ	เทิศันฺ�ย หร#อปฏิ	ส�มภ	ทิานฺ�ย แม(ทิ�Iงฺหมดทิ1$เป@นฺไปแล(วิ 
ให(พื่	สดาร อย-างฺนฺ1Iวิ-า “พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า พื่Gทิ�โธ เพื่ราะตร�สรF(ส�จจะทิ�Iงฺหลาย, 
ทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า พื่Gทิ�โธ เพื่ราะทิรงฺย�งฺประช้าส�ตวิEให(ตร�สรF(๒” ด�งฺนฺ1I.

[อรรถาธ	บายพระพ#ทิธค#ณฺบทิว'า ภควา]

“ภควิาต	 อ	ทิw ปนฺส�ส คGณฺวิ	ส	ฏฺ�ฐสต�ตGต�ตมครGคารวิาธ	วิจนฺw.
ก>คำวิ-า ภควิา นฺ1Iเป@นฺคำร(องฺเร1ยกพื่ระองฺคE ด(วิยควิามเป@นฺผู้F(วิ	เศัษุด(วิยพื่ระคGณฺ เป@นฺผู้F(สFงฺสGดกวิ-าส�ตวิE และด(วิยควิามเคารพื่โดยฐานฺครF.

เตนฺาหG โปราณฺา 
“‘ภควิาต	 วิจนฺw เสฏฺ�ฐw, ‘ภควิาต	 วิจนฺมGต�ตมw,
ครGคารวิยGต�โต โส ‘ภควิา’ เตนฺ วิGจ�จต1ต	.

ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระโบัราณฺาจารยEทิ�Iงฺหลาย จaงฺกล-าวิวิ-า 
“คำวิ-า ภควิา เป@นฺคำประเสร	ฐสGด, คำวิ-า ภควิา เป@นฺคำสFงฺสGด, 
เพื่ราะเหตGทิ1$พื่ระองฺคEควิรแก-ควิามเคารพื่โดยฐานฺครF บั�ณฺฑ	ตจaงฺเร1ยกวิ-า ภควิา.”

[ช! อมั� ๔ อย'าง]

จตGพื่�พื่	ธw ห	 นฺาม “อาวิต�ถ	กw ล	งฺ�ค	กw เนฺม	ต�ตกw อธ	จ�จสมGป�ปนฺ�นฺนฺ�ต	.
จร	งฺอยF- นฺามม1 ๔ อย-างฺ ค#อ “อาวิ�ตถ	กนฺาม ล	งฺค	กนฺาม เนฺม	ตตกนฺาม อธ	จจสมGปปbนฺนฺนฺาม.”

“อธ	จ�จสมGป�ปนฺ�นฺw นฺาม โลก	ยโวิหาเรนฺ ยาทิ	จ�ฉักนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	.
ม1คำอธ	บัายวิ-า “นฺามทิ1$ต�Iงฺตามควิามปรารถนฺาตามโวิหารข้องฺโลก ช้#$อวิ-า อธ	จจสมGปปbนฺนฺนฺาม.”

ตต�ถ “วิจ�โฉั ทิโม พื่ล	วิทิ�โทิต	 เอวิมาทิ	 อาวิต�ถ	กw.
ในฺนฺาม ๔ อย-างฺนฺ�Iนฺ 
คำม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iค#อ “ลFกโค โคหนฺG-ม โคกำล�งฺ” เป@นฺอาวิ�ตถ	กนฺาม (นฺามทิ1$บั�ญญ�ต	อาศั�ยควิามกำหนฺด).

“ทิณฺ�ฑ1 ฉัต�ต1 ส	ข้1 กร1ต	 เอวิมาทิ	 ล	งฺ�ค	กw.
คำม1อาทิ	อย-างฺนฺ1I ค#อ “ม1ไม(เทิ(า ม1ร-ม ม1หงฺอนฺ ม1งฺวิงฺ” เป@นฺล	งฺค	กนฺาม (นฺามทิ1$เร1ยกตามเหตGหร#อล�กษุณฺะ).

๑ ข้G. จF. ๓๐/๒๗๑. ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๖๑.
๒ ข้G. จF. ๓๐/๒๖๑. ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๖๑.



พื่GทิธคGณฺกถา • [ช้#$อม1 ๔ อย-างฺ] • หนฺ(า ๒๐๗

“เตวิ	ช้�โช้ ฉัฬภ	ญฺ�โญต	 เอวิมาทิ	 เนฺม	ต�ตกw.
คำม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iค#อ “ม1วิ	ช้ช้า ๓ ม1อภ	ญญา ๖” เป@นฺเนฺม	ตตกนฺาม (นฺามทิ1$เก	ดข้aIนฺโดยคGณฺนฺ	ม	ต).

“ส	ร	วิฑ�ฒโก ธนฺวิฑ�ฒโกต	 เอวิมาทิ	 วิจนฺต�ถมนฺเปก�ข้	ต�วิา ปวิต�ตw อธ	จ�จสมGป�ปนฺ�นฺw.
คำม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iค#อ “เจร	ญศัร1 เจร	ญทิร�พื่ยE” ซ่a$งฺเป@นฺไปไม-คำนฺaงฺถaงฺเนฺ#Iอควิามข้องฺคำ เป@นฺอธ	จจสมGปปbนฺนฺนฺาม (นฺามทิ1$ต�Iงฺตามใจช้อบั).

อ	ทิw ปนฺ “ภควิาต	 นฺามw เนฺม	ต�ตกw  นฺ มหามายาย  นฺ สGทิ�โธทินฺมหาราเช้นฺ  นฺ อส1ต	ญฺ�ญาต	สหส�เสห	 กตw  
นฺ สก�กสนฺ�ตGส	ตาทิ1ห	 เทิวิตาวิ	เสเสห	.
ก>แต-วิ-า พื่ระนฺามวิ-า ภควิา นฺ1I เป@นฺเนฺม	ตตกนฺาม  พื่ระนฺางฺมหามายาก>ม	ได(ทิรงฺข้นฺานฺ  พื่ระเจ(าสGทิโธทินฺมหาราช้ก>ม	ได(ทิรงฺข้นฺานฺ 
พื่ระญาต	 ๘๐,๐๐๐ ก>ม	ได(ทิรงฺข้นฺานฺ  เทิวิดาวิ	เศัษุทิ�Iงฺหลายม1ทิ(าวิส�กกะและทิ(าวิส�นฺดGส	ตเป@นฺต(นฺก>ม	ได(ทิรงฺข้นฺานฺ.

วิGต�ตw เจตw ธม�มเสนฺาปต	นฺา “‘ภควิาต	 เนฺตw นฺามw มาตรา กตw ฯเปฯ วิ	โมก�ข้นฺ�ต	กเมตw, 
พื่Gทิ�ธานฺw ภควินฺ�ตานฺw โพื่ธ	ยา มFเล สห สพื่�พื่ญฺ�ญฺGตญฺ�ญาณฺส�ส ปฏิ	ลาภา สจ�ฉั	กา ปญฺ�ญต�ต	 ยทิ	ทิw ภควิาต	๑.
จร	งฺอยF- คำนฺ1I พื่ระธรรมเสนฺาบัด1กล-าวิแล(วิวิ-า “พื่ระนฺามวิ-า ภควิา นฺ1I พื่ระมารดาม	ได(ทิรงฺข้นฺานฺ ฯลฯ เก	ดในฺทิ1$สGดแห-งฺควิามพื่(นฺพื่	เศัษุ 
เป@นฺบั�ญญ�ต	ทิ1$แจ-มใสแก-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย พื่ร(อมก�บัได(เฉัพื่าะซ่a$งฺพื่ระส�พื่พื่�ญญฺGตญาณฺทิ1$โคนฺพื่ระโพื่ธ	พื่ฤกษุE๒”

ยw คGณฺเนฺม	ต�ตกญฺ�เจตw นฺามw เตสw คGณฺานฺw ปกาสนฺต�ถw อ	มw คาถw วิทินฺ�ต	 
ภค1 ภช้1 ภาค1 วิ	ภต�ตวิา อ	ต	 
อกาส	 ภค�คนฺ�ต	 ครFต	 ภาค�ยวิา 
[131] พื่หFนฺ	 ญาเยห	 สGภาวิ	ตต�ตโนฺ 
ภวินฺ�ตโค  โส “ภควิาต	 วิGจ�จต1ต	.

ก>เพื่#$อจะประกาศัพื่ระคGณฺทิ1$เก	ดจากคGณฺเนฺม	ตตกนฺามนฺ1Iนฺ�Iนฺ พื่ระส�งฺค1ต	กาจารยEทิ�Iงฺหลาย จaงฺกล-าวิคาถานฺ1Iไวิ(วิ-า

“พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEใด ทิรงฺม1พื่ระอ	สร	ยยศั ทิรงฺเสพื่ (อร	ยคGณฺ) 
ม1ส-วินฺ (แห-งฺจตGปbจจ�ย)  ทิรงฺจำแนฺก (ธรรมร�ตนฺE) 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตจaงฺเฉัล	มพื่ระนฺามวิ-า ภควิา, 

พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค พื่ระองฺคEใด ได(ทิรงฺทิำการห�กก	เลส, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตจaงฺเฉัล	มพื่ระนฺามวิ-า ภควิา, 

พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค พื่ระองฺคEใด ทิรงฺเป@นฺครF 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตจaงฺเฉัล	มพื่ระนฺามวิ-า ภควิา, 

พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEใด เป@นฺผู้F(ม1โช้ค 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค พื่ระองฺคEนฺ�Iนฺบั�ณฺฑ	ตจaงฺเฉัล	มพื่ระนฺามวิ-า ภควิา, 

๑ ข้G. จF. ๓๐/๑๑. 
๒ ข้G. จF. ๓๐/๑๑.



หนฺ(า ๒๐๘ •   พื่GทิธคGณฺกถา • [ช้#$อม1 ๔ อย-างฺ]

พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค พื่ระองฺคEใด ม1พื่ระองฺคEอบัรมด1แล(วิ ด(วิยญายธรรมเป@นฺอ�นฺมาก 
เสด>จถaงฺทิ1$สGดแห-งฺภพื่, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตจaงฺเฉัล	มพื่ระนฺามวิ-า ภควิา.”

นฺ	ทิ�เทิเส วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เจต�ถ เตสw เตสw ปทิานฺมต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่.
อนฺa$งฺ ในฺพื่ระคาถานฺ1I บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺเห>นฺใจควิามแห-งฺบัทิเหล-านฺ�Iนฺๆ ตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิในฺนฺ	เทิศันฺ�Iนฺแล.

อยw ปนฺ อปโร นฺโย.
ส-วินฺนฺ�ยอ#$นฺอ1ก ม1ด�งฺนฺ1Iค#อ:-

ภาค�ยวิา ภค�ควิา ยGต�โต ภค�เคห	 จ วิ	ภต�ตวิา 
ภต�ตวิา วินฺ�ตคมโนฺ ภเวิสG ภควิา ตโตต	.

“พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEใด เป@นฺผู้F(ม1โช้ค (ค#อม1ส-วินฺแห-งฺบัารม1ธรรม) 
ทิรงฺห�กก	เลส ทิรงฺประกอบัด(วิยภ�คคธรรม ทิรงฺจำแนฺก ทิรงฺเสพื่ 
และทิรงฺคลายการไปในฺภพื่ทิ�Iงฺหลายเส1ยแล(วิ, เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ 
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตจaงฺเฉัล	มพื่ระนฺามวิ-า ภควิา.”

ตต�ถ  “‘วิณฺ�ณฺาคโม วิณฺ�ณฺวิ	ปร	ยาโยต	 เอตw นฺ	รGต�ต	ลก�ข้ณฺw คเหต�วิา  สทิ�ทินฺเยนฺ วิา ปJโสทิราทิ	ปก�เข้ปลก�ข้ณฺw คเหต�วิา 
ยส�มา โลก	ยโลกGต�ตรสGข้าภ	นฺ	พื่�พื่ต�ตกw ทิานฺส1ลาทิ	ปารป�ปต�ตw ภาค�ยมส�ส อต�ถ	  ตส�มา “ภาค�ยวิาต	 วิต�ตพื่�เพื่ ภควิาต	 วิGจ�จต1ต	 
ญาตพื่�พื่w.
พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺพื่ระคาถานฺ�Iนฺต-อไป, 
(ผู้F(ศัaกษุา)พื่aงฺทิราบัอรรถรFปวิ-า “เพื่ราะภาคยธรรม (ค#อกGศัล) อ�นฺถaงฺซ่a$งฺฝัb{งฺแห-งฺพื่ระบัารม1 ม1ทิานฺและศั1ลเป@นฺต(นฺ 
อ�นฺย�งฺสGข้ทิ�Iงฺทิ1$เป@นฺโลก	ยะทิ�Iงฺทิ1$เป@นฺโลกGตตระ ให(บั�งฺเก	ดม1แด-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ. 
ฉัะนฺ�Iนฺ ในฺเม#$อควิรจะเฉัล	มพื่ระนฺามวิ-า ภาค�ยวิา แต-ทิ-านฺถ#อเอาล�กษุณฺะแห-งฺนฺ	รGตต	วิ-า ‘ลงฺต�วิอ�กษุรใหม- แปลงฺต�วิอ�กษุร’ เป@นฺต(นฺ 
หร#อถ#อเอาล�กษุณฺะค#อรวิมเข้(าในฺช้Gดศั�พื่ทิE ม1 ปJโสทิรศั�พื่ทิEเป@นฺต(นฺ ตามนฺ�ยแห-งฺศั�พื่ทิE จaงฺเฉัล	มพื่ระนฺามวิ-า ภควิา ด�งฺนฺ1I.



พื่GทิธคGณฺกถา • [พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺห�กก	เลสได(ต�Iงฺแสนฺอย-างฺ] • หนฺ(า ๒๐๙

[พระผู้D7มั�พระภาคทิรงห�กก	เลีสได้7ต�Lงแสนอย'าง]

ยส�มา ปนฺ โลภ โทิส โมหวิ	ปร1ตมนฺส	การอห	ร	กา โนฺต�ตป�ป โกธFปนฺาหมก�ข้ปลาสอ	ส�สามจ�ฉัร	ยมายาสาเถย�ยถม�ภสารม�ภ -
มานฺาต	มานฺมทิป�ปมาทิตณฺ�หาวิ	ช้�ช้าต	วิ	ธากGสลมFลทิGจ�จร	ตสงฺ�ก	เลสมลวิ	สมสญฺ�ญาวิ	ตก�กปปญฺ�จจตGพื่�พื่	ธวิ	ปร	เยสอาสวิคณฺ�ฐ -
โอฆ์ โยคาคต	ตณฺ�หFปาทิานฺปญฺ�จเจโตข้1ล วิ	นฺ	พื่นฺ�ธนฺ1วิรณฺาภ	นฺนฺ�ทินฺฉัวิ	วิาทิมFลฉัตณฺ�หากายสต�ตานฺGสยอฏฺ�ฐม	จ�ฉัต�ต -
นฺวิตณฺ�หามFลกทิสากGสลกม�มปถทิ�วิาสฏฺ�ฐ	ทิ	ฏฺ�ฐ	คตอฏฺ�ฐสตตณฺ�หาวิ	ปร1ตป�ปเภทิ๑สพื่�พื่ทิรถปร	ฬาหก	เลสสตสหส�สานฺ	 
สงฺ�เข้ปโต วิา ปญฺ�จก	เลสก�ข้นฺ�ธอภ	สงฺ�ข้ารมจ�จGเทิวิปGต�ตมาเร อภญฺ�ช้	 
ตส�มา ภค�คต�ตา เอเตสw ปร	ส�สยานฺw ภค�ควิาต	 วิต�ตพื่�เพื่ “ภควิาต	 วิGจ�จต	.
อนฺa$งฺ เพื่ราะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ได(ทิรงฺห�กก	เลสเคร#$องฺเร-าร(อนฺกระวินฺกระวิายทิGกอย-างฺ ต�Iงฺแสนฺอย-างฺ ม1ประเภทิค#อ
โลภะ โทิสะ โมหะ วิ	ปร1ตมนฺส	การ อห	ร	กะ อโนฺตต�ปปะ โกธะ อGปนฺาหะ ม�กข้ะ ปลาสะ อ	สสา ม�จฉัร	ยะ มายา สาเถยยะ 
ถ�มภะ สาร�มภะ มานฺะ อต	มานฺะ มทิะ ปมาทิะ ต�ณฺหา อวิ	ช้ช้า, อกGศัลมFล ๓ ทิGจร	ต ๓ ส�งฺก	เลส ๓ มลทิ	นฺ ๓ วิ	สมะ ๓ ส�ญญา ๓
วิ	ตก ๓ ปปbญจะ ๓, วิ	ปร	เยสะ ๔ อาสวิะ ๔ ค�ณฺฐะ ๔ โอฆ์ะ ๔ โยคะ ๔ อคต	 ๔ ต�ณฺหGปาทิานฺ ๔, เจโตข้1ละ ๕ วิ	นฺ	พื่�นฺธะ ๕ นฺ1วิ
รณฺE ๕ อภ	นฺ�นฺทินฺะ ๕, วิ	วิาทิมFล ๖ ต�ณฺหากาย ๖, อนฺGส�ย ๗, ม	จฉั�ตตะ ๘, ต�ณฺหามFลกะ ๙, อกGศัลกรรมบัถ ๑๐, ทิ	ฏิฐ	 ๖๒, และ
ต�ณฺหาวิ	ปร	ต ๑๐๘, หร#อโดยย-อ ได(ทิรงฺห�กมาร ๕ ค#อ ก	เลสมาร ข้�นฺธมาร อภ	ส�งฺข้ารมาร ม�จจGมาร และเทิวิบัGตรมาร, 
ฉัะนฺ�Iนฺ ในฺเม#$อควิรจะเฉัล	มพื่ระนฺามวิ-า ภ�คควิา แต-ทิ-านฺเฉัล	มพื่ระนฺามวิ-า ภควิา  เพื่ราะพื่ระองฺคEทิรงฺห�กอ�นฺตรายเหล-านฺ�Iนฺได(แล(วิ.

อาห เจต�ถ 
อนฺa$งฺ ในฺตอนฺนฺ1Iทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า 

“ภค�คราโค ภค�คโทิโส ภค�คโมโห อนฺาสโวิ
[132] ภค�คส�ส ปาปกาธม�มา ภควิา เตนฺ วิGจ�จต1ต	.

“พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ทิรงฺห�กราคะได(แล(วิ ทิรงฺห�กโทิสะได(แล(วิ 
ทิรงฺห�กโมหะได(แล(วิ หาอาสวิะม	ได(,  ธรรมอ�นฺเป@นฺบัาปทิ�Iงฺหลาย 
พื่ระองฺคEก>ทิรงฺห�กเส1ยแล(วิ, เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺเฉัล	มพื่ระนฺามวิ-า ภควิา.

ภาค�ยวิตาย จส�ส สตปGญฺ�ญลก�ข้ณฺธรส�ส รFปกายสม�ปต�ต	 ทิ1ปJตา โหต	.
ก>ควิามถaงฺพื่ร(อมด(วิยรFปกาย ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺผู้F(ทิรงฺบัGญล�กษุณฺะนฺ�บัร(อย ย-อมเป@นฺอ�นฺทิ-านฺแสดงฺแล(วิ 
ด(วิยควิามทิ1$พื่ระองฺคEทิรงฺม1พื่ระกายสมส-วินฺ.

ภค�คโทิสตาย ธม�มกายสม�ปต�ต	.
ควิามถaงฺพื่ร(อมด(วิยพื่ระธรรมกาย ย-อมเป@นฺอ�นฺทิ-านฺแสดงฺแล(วิด(วิยควิามทิ1$พื่ระองฺคEทิรงฺห�กโทิสะได(แล(วิ.

ตถา โลก	ยปร	ก�ข้กานฺw พื่หGมตภาโวิ  คหฏฺ�ฐปพื่�พื่ช้	เตห	 อภ	คมนฺ1ยตา  อภ	คตานฺญฺ�จ เตสw กายจ	ต�ตทิGก�ข้าปนฺยเนฺ ปฏิ	พื่ลภาโวิ 
อาม	สทิานฺธม�มทิาเนฺห	 อGปการ	ตา  โลก	ยโลกGต�ตรสGเข้ห	 จ สญฺ�โญช้นฺสมต�ถตา  ทิ1ปJตา โหต	.
ควิามทิ1$พื่ระองฺคEทิรงฺเป@นฺผู้F(อ�นฺหมF-นฺ�กวิ	จารณฺEฝัzายโลก1ยEนฺ�บัถ#อมาก ควิามทิ1$พื่ระองฺคEเป@นฺผู้F(อ�นฺคฤห�สถEและบัรรพื่ช้	ตพื่aงฺเข้(าเฝัrา 
ควิามทิ1$พื่ระองฺคEทิรงฺเป@นฺผู้F(สามารถในฺการบัำบั�ดทิGกข้Eกายและจ	ต ข้องฺคฤห�สถEและบัรรพื่ช้	ตเหล-านฺ�Iนฺผู้F(เข้(าเฝัrาแล(วิ 

๑ ตณฺ�หาวิ	จร	ต … อ	ต	ปJ ทิ	ส�สต	.
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ควิามทิ1$พื่ระองฺคEทิรงฺม1พื่ระอGปการะด(วิยอาม	สทิานฺและธรรมทิานฺ  และควิามทิ1$พื่ระองฺคEทิรงฺสามารถ ในฺการช้�กช้วินฺ 
ด(วิยควิามสGข้ทิ�Iงฺทิ1$เป@นฺโลก	ยะทิ�Iงฺทิ1$เป@นฺโลกGตตระ ย-อมเป@นฺอ�นฺทิ-านฺแสดงฺแล(วิเช้-นฺเด1ยวิก�นฺ.

ยส�มา จ โลเก อ	ส�สร	ยธม�มยสส	ร	กามป�ปยต�เตสG ฉัสG ธม�เมสG ภคสทิ�โทิ วิต�ตต	.
อนฺa$งฺ เพื่ราะ ภคะ ศั�พื่ทิE ย-อมเป@นฺไปในฺธรรม ๖ ประการ ค#อ ควิามเป@นฺใหญ- ธรรม ยศั ส	ร	 กามะ และควิามเพื่1ยร ในฺโลก.

ปรมญฺ�จส�ส สกจ	ต�เต อ	ส�สร	ยw   อณฺ	มาลงฺ�ฆ์	มาทิ	กw วิา โลก	ยสม�มตw สพื่�พื่าการปร	ปFรw อต�ถ	.
ก>แล ควิามเป@นฺใหญ-ในฺจ	ตข้องฺพื่ระองฺคE ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค พื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ยอดเย1$ยม 
หร#อควิามเป@นฺใหญ-ทิ1$สมมต	ก�นฺทิางฺโลก	ยะ ม1การทิำกายให(เล>กละเอ1ยดและทิำกายให(ลอยไปได( (ม1การหายต�วิและล-องฺหนฺ) เป@นฺต(นฺ
ก>ทิรงฺม1อยF-อย-างฺบัร	บัFรณฺEด(วิยอาการทิ�Iงฺปวิงฺ.

ตถา โลกGต�ตรธม�โม.
พื่ระโลกGตตรธรรม ก>เช้-นฺเด1ยวิก�นฺ ค#อทิรงฺม1อยF-อย-างฺบัร	บัFรณฺEด(วิยอาการทิ�Iงฺปวิงฺ.

โลกต�ตยพื่�ยาปโก ยถาภGจ�จคGณฺาธ	คโต อต	วิ	ย ปร	สGทิ�โธ ยโส 
พื่ระยศัอ�นฺแผู้-คลGมโลกสาม ซ่a$งฺทิรงฺบัรรลGด(วิยพื่ระคGณฺตามทิ1$เป@นฺจร	งฺ บัร	สGทิธ	qย	$งฺนฺ�ก.

รFปกายทิส�สนฺพื่�ยาวิฏิช้นฺนฺยนฺมนฺป�ปสาทิช้นฺนฺสมต�ถา สพื่�พื่าการปร	ปFรา สพื่�พื่งฺ�คปจ�จงฺ�คส	ร	 
พื่ระส	ร	แห-งฺพื่ระอ�งฺคาพื่ยพื่นฺ(อยใหญ-ทิGกส-วินฺ บัร	บัFรณฺEด(วิยอาการทิ�Iงฺปวิงฺ 
สามารถย�งฺควิามเล#$อมใสแห-งฺดวิงฺตาและดวิงฺใจข้องฺช้นฺผู้F(ข้วินฺข้วิายในฺการดFพื่ระรFปกายให(บั�งฺเก	ด.

ยw ยw เอเตนฺ อ	จ�ฉั	ตw ปฏฺ�ฐ	ตw อต�ตห	ตw ปร	ห	ตw วิา ตส�ส ตส�ส ตเถวิ อภ	นฺ	ป�ผู้นฺ�นฺต�ตา อ	จ�ฉั	ตต�ถนฺ	ป�ผู้ต�ต	สญฺ�ญ	โต กาโม 
สพื่�พื่โลกครGภาวิGป�ปต�ต	เหตGภFโต สม�มาวิายามสงฺ�ข้าโต ปยต�โต วิา อต�ถ	.
กามะทิ1$ช้นฺทิ�IงฺหลายหมายรF(ก�นฺวิ-า ควิามสำเร>จแห-งฺประโยช้นฺEทิ1$ปรารถนฺา (ก>ม1อยF-) เพื่ราะควิามทิ1$แห-งฺควิามปรารถนฺา
ทิ1$พื่ระองฺคEทิรงฺต�Iงฺไวิ( เป@นฺประโยช้นฺEเก#IอกFลแก-พื่ระองฺคE หร#อเป@นฺประโยช้นฺEเก#IอกFลแก-ผู้F(อ#$นฺนฺ�Iนฺๆ สำเร>จแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺทิ1เด1ยวิ 
หร#อวิ-าควิามเพื่1ยร กล-าวิค#อควิามพื่ยายามโดยช้อบั อ�นฺเป@นฺเหตGแห-งฺควิามบั�งฺเก	ดข้aIนฺข้องฺควิามเป@นฺครFแห-งฺโลกทิ�Iงฺปวิงฺ ก>ทิรงฺม1อยF- 

ตส�มา อ	เมห	 ภเคห	 ยGต�ตต�ตาปJ “ภคา อส�ส สนฺ�ต1ต	 อ	ม	นฺา อต�เถนฺ “ภควิาต	 วิGจ�จต	.
เหตGนฺ�Iนฺ แม(เพื่ราะพื่ระองฺคEทิรงฺประกอบัแล(วิด(วิยภคธรรมเหล-านฺ1I ก>เฉัล	มพื่ระนฺามได(วิ-า ภควิา 
ด(วิยอรรถนฺ1Iวิ-า “ภคธรรมทิ�Iงฺหลายข้องฺพื่ระองฺคEม1อยF-” ด�งฺนฺ1I.
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ยส�มา ปนฺ กGสลาทิ1ห	 เภเทิห	 สพื่�พื่ธม�เม 
ข้นฺ�ธายตนฺธาตGสจ�จอ	นฺ�ทิ�ร	ยปฏิ	จ�จสมGป�ปาทิาทิ1ห	 วิา กGสลาทิ	ธม�เม 
ปnฬนฺสงฺ�ข้ตสนฺ�ตาปวิ	ปร	ณฺามฏฺ�เฐนฺ วิา ทิGก�ข้มร	ยสจ�จw 
อายGหนฺนฺ	ทิานฺสwโยคปล	โพื่ธฏฺ�เฐนฺ สมGทิยw 
นฺ	ส�สรณฺวิ	เวิกา สงฺ�ข้ตอมตฏฺ�เฐนฺ นฺ	โรธw 
นฺ	ย�ยานฺ	กเหตGทิส�สนฺาธ	ปเตย�ยฏฺ�เฐนฺ มค�คw วิ	ภต�ตวิา, “วิ	ภช้	ต�วิา วิ	วิร	ต�วิา เทิส	ตวิาต	 วิGต�ตw โหต	, 
ตส�มา [133] “วิ	ภต�ตวิาต	 วิต�ตพื่�เพื่ “ภควิาต	 วิGจ�จต	.
อนฺa$งฺ เพื่ราะพื่ระองฺคEทิรงฺเป@นฺผู้F(จำแนฺก, ม1อธ	บัายวิ-า “ทิรงฺแจก ค#อ เปJดเผู้ย แสดงฺ”, ซ่a$งฺธรรมทิ�Iงฺปวิงฺ โดยประเภทิม1กGศัลเป@นฺต(นฺ
หร#อซ่a$งฺธรรมม1กGศัลเป@นฺต(นฺ โดยประเภทิม1ข้�นฺธE อายตนฺะ ธาตG ส�จจะ อ	นฺทิร1ยE และปฏิ	จจสมGปปบัาทิเป@นฺต(นฺ 
หร#อซ่a$งฺอร	ยส�จ ค#อ ทิGกข้E ด(วิยอรรถวิ-าเป@นฺส	$งฺบั1บัค�Iนฺ เป@นฺส	$งฺถFกปรGงฺแต-งฺ เป@นฺส	$งฺแผู้ดเผู้า และเป@นฺส	$งฺแปรผู้�นฺ, 
ซ่a$งฺสมGทิ�ย ด(วิยอรรถวิ-าหอบัทิGกข้Eมาให(เป@นฺต(นฺเค(า เป@นฺเคร#$องฺพื่�วิพื่�นฺ และเป@นฺเคร#$องฺหนฺ-วิงฺเหนฺ1$ยวิ, 
ซ่a$งฺนฺ	โรธ ด(วิยอรรถวิ-าเป@นฺเคร#$องฺสล�ดออก เป@นฺสภาพื่สงฺ�ด ไม-ถFกปรGงฺแต-งฺ และเป@นฺอมตะ, 
ซ่a$งฺมรรค ด(วิยอรรถวิ-าเป@นฺธรรมนฺำออกจากทิGกข้E เป@นฺเหตG เป@นฺเคร#$องฺช้1I และเป@นฺควิามเป@นฺใหญ-, 
ฉัะนฺ�Iนฺ ในฺเม#$อควิรเฉัล	มพื่ระนฺามวิ-า วิ	ภ�ตตวิา ก>เฉัล	มพื่ระนฺามได(วิ-า ภควิา.

ยส�มา จ เอส ทิ	พื่�พื่พื่�รห�มอร	ยวิ	หาเร กายจ	ต�ตอGปธ	วิ	เวิเก สGญฺ�ญตาป�ปณฺ	ห	ตานฺ	ม	ต�ตวิ	โมก�เข้ 
อญฺ�เญ จ โลก	ยโลกGต�ตเร อGต�ตร	มนฺGส�สธม�เม ภช้	 เสวิ	 พื่หGลมกาส	 ตส�มา “ภต�ตวิาต	 วิต�ตพื่�เพื่ “ภควิาต	 วิGจ�จต	.
อนฺa$งฺ เพื่ราะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ทิรงฺคบั ค#อทิรงฺเสพื่ หมายควิามวิ-า ได(ทิรงฺทิำให(มาก ซ่a$งฺทิ	พื่พื่วิ	หาร พื่รหมวิ	หาร 
และอร	ยวิ	หาร  ซ่a$งฺกายวิ	เวิก จ	ตตวิ	เวิก และอGปธ	วิ	เวิก ซ่a$งฺสGญญตวิ	โมกข้E อ�ปปณฺ	ห	ตวิ	โมกข้E และอนฺ	ม	ตตวิ	โมกข้E 
และซ่a$งฺอGตตร	มนฺGสสธรรมเหล-าอ#$นฺ ทิ�Iงฺทิ1$เป@นฺโลก	ยะทิ�Iงฺทิ1$เป@นฺโลกGตตระ, 
ฉัะนฺ�Iนฺ ในฺเม#$อควิรเฉัล	มพื่ระนฺามวิ-า ภ�ตตวิา ก>เฉัล	มพื่ระนฺามได(วิ-า ภควิา.

ยส�มา ปนฺ ต1สG ภเวิสG ตณฺ�หาสงฺ�ข้าตw คมนฺมเนฺนฺ วินฺ�ตw  
ตส�มา “ภเวิสG วินฺ�ตคมโนฺต	 วิต�ตพื่�เพื่ ภวิสทิ�ทิโต ภการw คมนฺสทิ�ทิโต คการw วินฺ�ตสทิ�ทิโต วิการญฺ�จ ทิ1ฆ์w กต�วิา อาทิาย “ภควิาต	 วิGจ�จ
ต	.
อนฺa$งฺ เพื่ราะควิามไป กล-าวิค#อต�ณฺหาในฺภพื่ทิ�Iงฺ ๓ อ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ทิรงฺคายเส1ยแล(วิ, 
ฉัะนฺ�Iนฺ ในฺเม#$อควิรเฉัล	มพื่ระนฺามวิ-า ภเวิสG วินฺ�ตคมโนฺ (ผู้F(ม1ควิามไปในฺภพื่ทิ�Iงฺหลายอ�นฺคายแล(วิ) แต-ถวิายพื่ระนฺามวิ-า ภควิา 
เพื่ราะถ#อเอา ภ อ�กษุรแต- ภวิ ศั�พื่ทิE ค อ�กษุรแต-คมนฺศั�พื่ทิE และ วิ อ�กษุรแต- วิ�นฺต ศั�พื่ทิE ทิำให(เป@นฺทิ1ฆ์ะ 

ยถา โลเก “เมหนฺส�ส ข้ส�ส มาลาต	 วิต�ตพื่�เพื่ เมข้ลาต	 วิGจ�จต	.
เปร1ยบัเหม#อนฺถ(อยคำในฺทิางฺโลก เม#$อควิรจะกล-าวิวิ-า เมหนฺส�ส ข้ส	ส มาลา (ระเบั1ยบัแห-งฺโอกาสอ�นฺล�บั) เข้ากล-าวิวิ-า เมข้ลา ฉัะนฺ�Iนฺ.

[อรรถาธ	บาย สเทิวกะ ศ�พทิA เปKนต7น]

“โส อ	มw โลกนฺ�ต	 โส ภควิา อ	มw โลกw.
หลายบัทิวิ-า โส อ	มw โลกw ควิามวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ทิรงฺทิำโลกนฺ1I (ให(แจ(งฺช้�ดด(วิยปbญญาอ�นฺย	$งฺเองฺ).

อ	ทิานฺ	 วิต�ตพื่�พื่w นฺ	ทิส�เสต	.
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บั�ดนฺ1I จะช้1Iแจงฺคำทิ1$ควิรกล-าวิต-อไป:-

“สเทิวิกนฺ�ต	 สห เทิเวิห	 สเทิวิกw.
บัทิวิ-า สเทิวิกw ค#อพื่ร(อมด(วิยเทิวิดาทิ�Iงฺหลาย ช้#$อ สเทิวิกะ. 

เอวิw สห มาเรนฺ สมารกw  สห พื่�รห�มGนฺา สพื่�รห�มกw  สห สมณฺพื่�ราห�มเณฺห	 สส�สมณฺพื่�ราห�มณฺa.
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ) (ทิรงฺทิำโลกนฺ1I) พื่ร(อมด(วิยมาร ทิ1$ช้#$อวิ-า สมารกะ  พื่ร(อมด(วิยพื่รหม ทิ1$ช้#$อวิ-า สพื่รหมกะ 
พื่ร(อมด(วิยสมณฺะและพื่ราหมณฺE ทิ1$ช้#$อวิ-า ส�สสมณฺพื่ราหมณฺ1  (ให(แจ(งฺช้�ด) ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.

ปช้าตต�ตา ปช้า.   ตw ปช้w.   
ทิ1$ช้#$อวิ-า ปช้า เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(เก	ด (จากกรรมก	เลสข้องฺตนฺ).    ซ่a$งฺหมF-ส�ตวิEนฺ�Iนฺ. 

สห เทิวิมนฺGส�เสห	 สเทิวิมนฺGส�สw.
พื่ร(อมด(วิยเทิวิดาและมนฺGษุยEทิ�Iงฺหลาย ช้#$อวิ-า สเทิวิมนฺGสสะ.

ตต�ถ สเทิวิกวิจเนฺนฺ ปญฺ�จกามาวิจรเทิวิค�คหณฺw เวิทิ	ตพื่�พื่w.
บัรรดาคำวิ-า สเทิวิกะ เป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัการถ#อเอาเทิวิดาช้�Iนฺกามาวิจร ๕ ช้�Iนฺ ด(วิยคำวิ-า สเทิวิกะ (พื่ร(อมด(วิยเทิวิดา).

สมารกวิจเนฺนฺ ฉัฏฺ�ฐกามาวิจรเทิวิค�คหณฺw เวิทิ	ตพื่�พื่w.
พื่aงฺทิราบัการถ#อเอาเทิวิดาช้�Iนฺกามาวิจรช้�Iนฺทิ1$ ๖ ด(วิยคำวิ-า สมารกะ.

สพื่�รห�มกวิจเนฺนฺ พื่�รห�มกาย	กาทิ	พื่�รห�มค�คหณฺw.
พื่aงฺทิราบัการถ#อเอาพื่รหมม1พื่รหมช้�Iนฺพื่รหมกาย	กาเป@นฺต(นฺ ด(วิยคำวิ-า สพื่รหมกะ.

สส�สมณฺพื่�ราห�มณฺ1วิจเนฺนฺ สาสนฺส�ส ปจ�จต�ถ	กปจ�จาม	ต�ตสมณฺพื่�ราห�มณฺค�คหณฺw สม	ตปาปวิาห	ตปาปสมณฺพื่�ราห�มณฺค�คหณฺญฺ�จ.
พื่aงฺทิราบัการถ#อเอาสมณฺะและพื่ราหมณฺEผู้F(เป@นฺข้(าศัaกศั�ตรFต-อพื่ระศัาสนฺา 
และการถ#อเอาสมณฺะและพื่ราหมณฺEผู้F(ม1บัาปอ�นฺสงฺบัแล(วิ และผู้F(ม1บัาปอ�นฺลอยแล(วิ ด(วิยคำวิ-า ส�สสมณฺพื่ราหมณฺ1.

ปช้าวิจเนฺนฺ สต�ตโลกค�คหณฺw.
พื่aงฺทิราบัการถ#อเอาส�ตวิโลก ด(วิยคำวิ-า ปช้า.

สเทิวิมนฺGส�สวิจเนฺนฺ สม�มต	เทิวิอวิเสสมนฺGส�สค�คหณฺw.
พื่aงฺทิราบัการถ#อเอาสมมต	เทิพื่และมนฺGษุยEทิ1$เหล#อ ด(วิยคำวิ-า สเทิวิมนฺGสสะ.

เอวิเมต�ถ “ต1ห	 ปเทิห	 โอกาสโลโก, ทิ�วิ1ห	 ปช้าวิเสนฺ สต�ตโลโก คห	โตต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่.
บัรรดาบัทิทิ�Iงฺ ๕ นฺ1I ด�งฺพื่รรณฺนฺามานฺ1I โอกาสโลก พื่aงฺทิราบัวิ-า “ทิ-านฺถ#อเอาแล(วิด(วิยบัทิทิ�Iงฺ ๓ (ค#อ สเทิวิกะ สมารกะ สพื่รหมกะ),
ส�ตวิโลก พื่aงฺทิราบัวิ-า ทิ-านฺถ#อเอาแล(วิด(วิยบัทิทิ�Iงฺ ๒ (ค#อ ส�สสมณฺพื่ราหมณฺ1 และสเทิวิมนฺGสสะ) ด(วิยอำนฺาจแห-งฺหมF-ส�ตวิE.”

อปโร นฺโย.  สเทิวิกค�คหเณฺนฺ อรFปาวิจรโลโก คห	โต.
อ1กนฺ�ยหนฺa$งฺ.  อรFปาวิจรโลก ทิ-านฺถ#อเอาแล(วิด(วิย สเทิวิกศั�พื่ทิE.

สมารกค�คหเณฺนฺ [134] ฉักามาวิจรเทิวิโลโก.
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กามาวิจรเทิวิโลก ๖ ช้�Iนฺ ทิ-านฺถ#อเอาแล(วิด(วิย สมารกศั�พื่ทิE.

สพื่�รห�มกค�คหเณฺนฺ รFปJพื่�รห�มโลโก 
พื่รหมโลกทิ1$ม1รFป ทิ-านฺถ#อเอาแล(วิด(วิย สพื่รหมกศั�พื่ทิE, 

สส�สมณฺพื่�ราห�มณฺาทิ	ค�คหเณฺนฺ จตGป�ปร	สวิเสนฺ สม�มต	เทิเวิห	 วิา สห มนฺGส�สโลโก อวิเสสสพื่�พื่สต�ตโลโก วิา คห	โต.
มนฺGษุยEโลกก�บัเหล-าสมมต	เทิพื่หร#อส�ตวิโลกทิ1$เหล#อ ทิ-านฺถ#อเอาแล(วิด(วิยศั�พื่ทิE ม1 ส�สสมณฺพื่ราหมณฺ1 เป@นฺต(นฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺบัร	ษุ�ทิ 
๔.

อปJเจต�ถ สเทิวิกวิจเนฺนฺ อGก�กฏฺ�ฐปร	จ�เฉัทิโต สพื่�พื่ส�สาปJ โลกส�ส สจ�ฉั	กตภาวิw สาเวินฺ�โต ตส�ส ภควิโต ก	ต�ต	สทิ�โทิ อพื่�ภGค�คโต.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ในฺ(คำทิ�Iงฺหลาย ม1คำวิ-า สเทิวิกะ เป@นฺต(นฺ)นฺ1I พื่ระก	ตต	ศั�พื่ทิEข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ 
ประกาศัควิามทิ1$แห-งฺโลกแม(ทิ�Iงฺปวิงฺ อ�นฺพื่ระองฺคEทิรงฺกระทิำให(แจ(งฺแล(วิ โดยกำหนฺดอย-างฺอGกฤษุฏิE ด(วิยคำวิ-า สเทิวิกะ ฟัGrงฺข้จรไปแล(วิ.

ตโต เยสw ส	ยา  “มาโร มหานฺGภาโวิ ฉักามาวิจร	ส�สโร วิสวิต�ต1,  กa โสปJ เอเตนฺ สจ�ฉั	กโตต	 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ช้นฺเหล-าใด พื่aงฺม1ควิามสงฺส�ยวิ-า “มารช้#$อ วิสวิ�ดด1 ผู้F(ม1อานฺGภาพื่มาก เป@นฺใหญ-กวิ-าเทิวิดาช้�Iนฺฉักามาวิจร, 
แม(มารนฺ�Iนฺ อ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺทิรงฺทิำให(แจ(งฺได(อย-างฺไร?” 

เตสw วิ	มตa วิ	ธเมนฺ�โต “สมารกนฺ�ต	 อพื่�ภGค�คโต.
พื่ระก	ตต	ศั�พื่ทิEฟัGrงฺข้จรไปทิำลายควิามสงฺส�ยข้องฺช้นฺเหล-านฺ�Iนฺ ด(วิยคำวิ-า สมารกw (พื่ร(อมด(วิยมาร).

เยสw ปนฺ ส	ยา “พื่�รห�มา มหานฺGภาโวิ เอกงฺ�คGล	ยา เอกส�มa จก�กวิาฬสหส�เส อาโลกw ผู้รต	 ทิ�วิ1ห	 ฯเปฯ 
ทิสห	 องฺ�คGล1ห	 ทิสสG จก�กวิาฬสหส�เสสG อาโลกw ผู้รต	,  อนฺGต�ตรญฺ�จ ฌิานฺสมาปต�ต	สGข้w ปฏิ	สwเวิเทิต	,  กa โสปJ สจ�ฉั	กโตต	  
อนฺa$งฺ ช้นฺเหล-าใดพื่aงฺม1ควิามสงฺส�ยวิ-า “พื่รหมผู้F(ม1อานฺGภาพื่มาก ย-อมส-องฺแสงฺสวิ-างฺไปในฺหนฺa$งฺพื่�นฺจ�กรวิาลด(วิยองฺคGล1หนฺa$งฺ 
ในฺสองฺพื่�นฺจ�กรวิาล ด(วิยสองฺองฺคGล1 ฯลฯ ย-อมส-องฺแสงฺสวิ-างฺไปในฺ ๑๐,๐๐๐ จ�กรวิาล ด(วิยส	บัองฺคGล1, 
และได(เสวิยสGข้อ�นฺเก	ดจากฌิานฺสมาบั�ต	อย-างฺเย1$ยมอยF-,  แม(พื่รหมนฺ�Iนฺ อ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺทิำให(แจ(งฺได(อย-างฺไร?”

เตสw วิ	มตa วิ	ธเมนฺ�โต “สส�สมณฺพื่�ราห�มณฺa ปช้นฺ�ต	 อพื่�ภGค�คโต.
พื่ระก	ตต	ศั�พื่ทิEฟัGrงฺข้จรไปทิำลายควิามสงฺส�ยข้องฺช้นฺเหล-านฺ�Iนฺ ด(วิยคำวิ-า สส�สมณฺพื่�ราห�มณฺa ปช้w (ซ่a$งฺหมF-ส�ตวิEพื่ร(อมทิ�Iงฺสมณฺพื่ราหมณฺE).

เอวิw อGก�กฏฺ�ฐานฺานฺw สจ�ฉั	กตภาวิw ปกาเสต�วิา  อถ สม�มต	เทิเวิ อวิเสสมนฺGส�เส จ อGปาทิาย 
อGก�กฏฺ�ฐปร	จ�เฉัทิวิเสนฺ เสสสต�ตโลกส�ส สจ�ฉั	กตภาวิw ปกาเสนฺ�โต “สเทิวิมนฺGส�สนฺ�ต	 อพื่�ภGค�คโต.
(พื่ระก	ตต	ศั�พื่ทิE ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) คร�Iนฺประกาศัควิามทิ1$ฐานฺะอย-างฺอGกฤษุฏิEทิ�Iงฺหลาย อ�นฺพื่ระองฺคEทิรงฺทิำให(แจ(งฺแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ  
ในฺลำด�บันฺ�Iนฺ เม#$อจะประกาศัควิามทิ1$ส�ตวิโลกซ่a$งฺย�งฺเหล#อ อ�นฺพื่ระองฺคEทิรงฺกระทิำให(แจ(งฺแล(วิด(วิยอำนฺาจการกำหนฺดอย-างฺอGกฤษุฏิE 
จนฺกระทิ�$งฺถaงฺสมมต	เทิพื่และพื่วิกมนฺGษุยEทิ1$ย�งฺเหล#อ  ฟัGrงฺข้จรไปแล(วิ ด(วิยคำวิ-า สเทิวิมนฺGส�สw (พื่ร(อมทิ�IงฺเทิวิดาและมนฺGษุยE).

อยเมต�ถ อนฺGสนฺ�ธ	ก�กโม.
ในฺ(บัทิทิ�Iงฺหลายม1บัทิวิ-า สเทิวิกw เป@นฺต(นฺ)นฺ1I ม1ลำด�บัอนฺGสนฺธ	เทิ-านฺ1I.

[อรรถาธ	บาย สย\ ศ�พทิAเปKนต7น]

“สยw อภ	ญฺ�ญา สจ�ฉั	กต�วิา ปเวิเทิต1ต	 เอต�ถ ปนฺ 
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อนฺa$งฺ ในฺคำวิ-า สยw อภ	ญฺ�ญา สจ�ฉั	กต�วิา ปเวิเทิต	 นฺ1I (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-
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“สยนฺ�ต	 สามw.  อปรเนฺย�โย หGต�วิา.
บัทิวิ-า สยw แปลวิ-า ด(วิยพื่ระองฺคEเองฺ.  (สยw ศั�พื่ทิEนฺ1I) เป@นฺศั�พื่ทิEม1ใจควิามทิ1$คนฺอ#$นฺจะพื่aงฺนฺำไปหาม	ได(.

“อภ	ญฺ�ญาต	 อภ	ญฺ�ญาย อธ	เกนฺ ญาเณฺนฺ ญต�วิาต	 อต�โถ.
บัทิวิ-า อภ	ญฺ�ญา ควิามวิ-า ทิรงฺรF( ด(วิยควิามรF(ย	$งฺ ค#อด(วิยพื่ระญาณฺอ�นฺย	$งฺ.

“สจ�ฉั	กต�วิาต	 ปจ�จก�ข้w กต�วิา.
บัทิวิ-า สจ�ฉั	กต�วิา ค#อทิรงฺทิำให(ประจ�กษุE.

เอเตนฺ อนฺGมานฺาทิ	ปฏิ	ก�เข้โป กโต โหต	.
ด(วิย(บัทิวิ-า สจ�ฉั	กต�วิา )นฺ�$นฺ เป@นฺอ�นฺทิ-านฺทิำการห(ามก	จม1การอนฺGมานฺเป@นฺต(นฺเส1ย.

“ปเวิเทิต1ต	 โพื่เธต	 ญาเปต	 ปกาเสต	.
บัทิวิ-า ปเวิเทิต	 ควิามวิ-า ค#อทิรงฺย�งฺหมF-ส�ตวิE ให(ตร�สรF( ค#อให(รF( ได(แก- ทิรงฺประกาศัให(รF(.

[พระธรรมังามัในเบ!Lองต7นทิ'ามักลีางแลีะทิ� ส#ด้]

“โส ธม�มw เทิเสต	 อาทิ	กล�ยาณฺw ฯเปฯ ปร	โยสานฺกล�ยาณฺนฺ�ต	 [135] 
โส ภควิา สต�เตสG การGญฺ�ญตw ปฏิ	จ�จ ห	ต�วิาปJ อนฺGต�ตรw วิ	เวิกสGข้w ธม�มw เทิเสต	.
ข้(อวิ-า โส ธม�มw เทิเสต	 อาทิ	กล�ยาณฺw ฯเปฯ ปร	โยสานฺกล�ยาณฺw ม1อธ	บัายวิ-า “พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ 
แม(ต(องฺสละสGข้อ�นฺเก	ดแต-วิ	เวิกอย-างฺยอดเย1$ยมแล(วิ ทิรงฺแสดงฺธรรมอยF- ก>เพื่ราะทิรงฺอาศั�ยควิามกรGณฺาในฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย.

ตญฺ�จโข้ อป�ป| วิา พื่หGw วิา เทิเสนฺ�โต อาทิ	กล�ยาณฺาทิ	ต	ป�ปการเมวิ เทิเสต	.
ก>แล พื่ระองฺคEเม#$อทิรงฺแสดงฺธรรมนฺ�Iนฺ จะนฺ(อยหร#อมากก>ตาม 
ทิรงฺแสดงฺครบัถ(วินฺทิ�Iงฺ ๓ ประการ ม1ควิามงฺามในฺเบั#Iองฺต(นฺเป@นฺอาทิ	เทิ-านฺ�Iนฺ.”

กถw.
ค#ออย-างฺไร? 

เอกคาถาปJ ห	 สมนฺ�ตภทิ�รกต�ตา ธม�มส�ส  ปฐมปาเทินฺ อาทิ	กล�ยาณฺา 
ทิGต	ยตต	ยปาเทิห	 มช้�เฌิกล�ยาณฺา  ปจ�ฉั	มปาเทินฺ ปร	โยสานฺกล�ยาณฺา.
ค#ออย-างฺนฺ1I ควิามพื่	สดารวิ-า แม(พื่ระคาถาเด1ยวิ ก>ม1ควิามงฺามในฺเบั#Iองฺต(นฺ ด(วิยบัาทิทิ1แรก, 
ม1ควิามงฺามในฺทิ-ามกลางฺ ด(วิยบัาทิทิ1$สองฺและทิ1$สาม,  ม1ควิามงฺามในฺทิ1$สGด ด(วิยบัาทิทิ1$สGด  เพื่ราะพื่ระธรรมม1ควิามงฺามรอบัด(านฺ.

เอกานฺGสนฺ�ธ	กw สGต�ตw  นฺ	ทิาเนฺนฺ อาทิ	กล�ยาณฺw  นฺ	คมเนฺนฺ ปร	โยสานฺกล�ยาณฺw  เสเสนฺ มช้�เฌิกล�ยาณฺw.
พื่ระสFตรม1อนฺGสนฺธ	เด1ยวิ ม1ควิามงฺามในฺเบั#Iองฺต(นฺด(วิยคำนฺ	ทิานฺ, ม1ควิามงฺามในฺทิ1$สGดด(วิยคำนฺ	คม, ม1ควิามงฺามในฺทิ-ามกลางฺด(วิยคำทิ1$เหล#อ.

นฺานฺานฺGสนฺ�ธ	กw สGต�ตw ปฐมานฺGสนฺ�ธ	นฺา อาทิ	กล�ยาณฺw ปจ�ฉั	เมนฺ ปร	โยสานฺกล�ยาณฺw เสเสห	 มช้�เฌิกล�ยาณฺw.
พื่ระสFตรทิ1$ม1อนฺGสนฺธ	ต-างฺๆ ม1ควิามงฺามในฺเบั#Iองฺต(นฺด(วิยอนฺGสนฺธ	แรก, ม1ควิามงฺามในฺทิ1$สGดด(วิยอนฺGสนฺธ	ในฺทิ1$สGด, 
ม1ควิามงฺามในฺทิ-ามกลางฺ ด(วิยอนฺGสนฺธ	ทิ1$เหล#อ.



หนฺ(า ๒๑๖ •   พื่GทิธคGณฺกถา • [พื่ระธรรมงฺามในฺเบั#Iองฺต(นฺทิ-ามกลางฺและทิ1$สGด]

สกโลปJ สาสนฺธม�โม 
อต�ตโนฺ อต�ถภFเตนฺ ส1เลนฺ อาทิ	กล�ยาโณฺ  สมถวิ	ปส�สนฺามค�คผู้เลห	 มช้�เฌิกล�ยาโณฺ  นฺ	พื่�พื่าเนฺนฺปJ ปร	โยสานฺกล�ยาโณฺ.
ศัาสนฺธรรมแม(ทิ�Iงฺส	Iนฺ  ม1ควิามงฺามในฺเบั#Iองฺต(นฺ ด(วิยศั1ลอ�นฺเป@นฺอรรถข้องฺตนฺบั(างฺ, 
ม1ควิามงฺามในฺทิ-ามกลางฺ ด(วิยสมถะวิ	ปbสสนฺา มรรคและผู้ลบั(างฺ,  ม1ควิามงฺามในฺทิ1$สGด ด(วิยพื่ระนฺ	พื่พื่านฺบั(างฺ.

ส1ลสมาธ1ห	 วิา อาทิ	กล�ยาโณฺ  วิ	ปส�สนฺามค�เคห	 มช้�เฌิกล�ยาโณฺ  ผู้ลนฺ	พื่�พื่าเนฺห	 ปร	โยสานฺกล�ยาโณฺ.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ม1ควิามงฺามในฺเบั#Iองฺต(นฺ ด(วิยศั1ลและสมาธ	,  ม1ควิามงฺามในฺทิ-ามกลางฺ ด(วิยวิ	ปbสสนฺาและมรรค, 
ม1ควิามงฺามในฺทิ1$สGดด(วิยผู้ลและพื่ระนฺ	พื่พื่านฺ.

พื่Gทิ�ธสGโพื่ธ	ตาย วิา อาทิ	กล�ยาโณฺ  ธม�มสGธม�มตาย มช้�เฌิกล�ยาโณฺ  สงฺ�ฆ์สGปฏิ	ปต�ต	ยา ปร	โยสานฺกล�ยาโณฺ.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ม1ควิามงฺามในฺเบั#Iองฺต(นฺ ด(วิยควิามตร�สรF(ด1ข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า, 
ม1ควิามงฺามในฺทิ-ามกลางฺ ด(วิยควิามเป@นฺธรรมด1แห-งฺพื่ระธรรม,  ม1ควิามงฺามในฺทิ1$สGด ด(วิยการปฏิ	บั�ต	ด1ข้องฺพื่ระสงฺฆ์E

ตw สGต�วิา ตถต�ตาย ปฏิ	ปนฺ�เนฺนฺ อธ	คนฺ�ตพื่�พื่าย อภ	สม�โพื่ธ	ยา วิา อาทิ	กล�ยาโณฺ  
ปจ�เจกโพื่ธ	ยา มช้�เฌิกล�ยาโณฺ  สาวิกโพื่ธ	ยา ปร	โยสานฺกล�ยาโณฺ.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ม1ควิามงฺามในฺเบั#Iองฺต(นฺ ด(วิยพื่ระอภ	ส�มโพื่ธ	ญาณฺ อ�นฺผู้F(สด�บัศัาสนฺธรรมนฺ�Iนฺแล(วิ ปฏิ	บั�ต	โดยควิามเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺจะพื่aงฺ
บัรรลG,  ม1ควิามงฺามในฺทิ-ามกลางฺ ด(วิยปbจเจกโพื่ธ	ญาณฺ,  ม1ควิามงฺามในฺทิ1$สGด ด(วิยสาวิกโพื่ธ	ญาณฺ.

สGย�ยมาโนฺเปส นฺ1วิรณฺวิ	ก�ข้ม�ภนฺโต สวิเนฺนฺปJ กล�ยาณฺเมวิ อาวิหต1ต	 อาทิ	กล�ยาโณฺ  
ปฏิ	ปช้�ช้	ยมาโนฺ สมถวิ	ปส�สนฺาสGข้าวิหนฺโต ปฏิ	ปต�ต	ยาปJ กล�ยาณฺเมวิ อาวิหต1ต	 มช้�เฌิกล�ยาโณฺ  
ตถา ปฏิ	ปนฺ�โนฺ จ ปฏิ	ปต�ต	ผู้เล นฺ	ฏฺ�ฐ	เต ตาทิ	ภาวิาวิหนฺโต ปฏิ	ปต�ต	ผู้เลนฺปJ กล�ยาณฺเมวิ อาวิหต1ต	 ปร	โยสานฺกล�ยาโณฺ.
อนฺa$งฺ ศัาสนฺธรรมนฺ�Iนฺ เม#$อสาธGช้นฺสด�บัอยF- ย-อมนฺำมาแต-ควิามงฺามฝัzายเด1ยวิแม(ด(วิยการสด�บั 
เพื่ราะจะข้-มนฺ	วิรณฺธรรมไวิ(ได( เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า ม1ควิามงฺามในฺเบั#Iองฺต(นฺ, 
เม#$อสาธGช้นฺปฏิ	บั�ต	อยF- ก>ย-อมนฺำมาแต-ควิามงฺามฝัzายเด1ยวิ แม(ด(วิยการปฏิ	บั�ต	 
เพื่ราะจะนฺำมาแต-ควิามสGข้อ�นฺเก	ดแต-สมถะและวิ	ปbสสนฺา เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า ม1ควิามงฺามในฺทิ-ามกลางฺ, 
และเม#$อสาธGช้นฺปฏิ	บั�ต	แล(วิ โดยประการนฺ�Iนฺ ก>ย-อมนฺำมาแต-ควิามงฺามเช้-นฺเด1ยวิก�นฺ แม(ด(วิยผู้ลแห-งฺการปฏิ	บั�ต	 
เพื่ราะจะนฺำควิามเป@นฺผู้F(คงฺทิ1$มาให( ในฺเม#$อได(สำเร>จผู้ลแห-งฺการปฏิ	บั�ต	แล(วิ เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า ม1ควิามงฺามในฺทิ1$สGด.

นฺาถป�ปภวิต�ตา จ ปภวิสGทิ�ธ	ยา อาทิ	กล�ยาโณฺ  [136] อต�ถสGทิ�ธ	ยา มช้�เฌิกล�ยาโณฺ  ก	จ�จสGทิ�ธ	ยา ปร	โยสานฺกล�ยาโณฺ.
อนฺa$งฺ ม1ควิามงฺามในฺเบั#Iองฺต(นฺ ด(วิยควิามบัร	สGทิธ	qแห-งฺแดนฺเก	ด เพื่ราะศัาสนฺธรรมม1ทิ1$พื่a$งฺเป@นฺแดนฺเก	ด, 
ม1ควิามงฺามในฺทิ-ามกลางฺด(วิยควิามบัร	สGทิธ	qแห-งฺอรรถ,  ม1ควิามงฺามในฺทิ1$สGดด(วิยควิามบัร	สGทิธ	qแห-งฺก	จ.

ตส�มา เอโส ภควิา อป�ป| วิา พื่หGw วิา เทิเสนฺ�โต “อาทิ	กล�ยาณฺาทิ	ต	ป�ปการเมวิ เทิเสต1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ สมเด>จพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ เม#$อทิรงฺแสดงฺธรรมจะนฺ(อยหร#อมากก>ตาม 
พื่aงฺทิราบัวิ-า “ทิรงฺแสดงฺครบัถ(วินฺทิ�Iงฺ ๓ ประการ ม1ควิามงฺามในฺเบั#Iองฺต(นฺเป@นฺอาทิ	.”



พื่GทิธคGณฺกถา • [อรรถาธ	บัายศั�พื่ทิEวิ-า สาต�ถw สพื่�ยญฺ�ช้นฺw] • หนฺ(า ๒๑๗

[อรรถาธ	บายศ�พทิAว'า สาต�ถ\ สพ�ยญฺ�ชน\]

“สาต�ถw สพื่�ยญฺ�ช้นฺนฺ�ต	 เอวิมาทิ1สG ปนฺ 
ก>ในฺคำเป@นฺต(นฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า สาต�ถw สพื่�ยญฺ�ช้นฺw ด�งฺนฺ1I (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

ยส�มา อ	มw ธม�มw เทิเสนฺ�โต สาสนฺพื่�รห�มจร	ยw มค�คพื่�รห�มจร	ยญฺ�จ ปกาเสต	 นฺานฺานฺเยห	 ทิ1เปต	.
เพื่ราะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ เม#$อทิรงฺแสดงฺพื่ระธรรมนฺ1I 
ช้#$อวิ-าทิรงฺประกาศั ค#อทิรงฺแสดงฺศัาสนฺพื่รหมจรรยEและมรรคพื่รหมจรรยEด(วิยนฺ�ยต-างฺๆ.

ตญฺ�จ ยถานฺGรFป|  อต�ถสม�ปต�ต	ยา สาต�ถw  พื่�ยญฺ�ช้นฺสม�ปต�ต	ยา สพื่�ยญฺ�ช้นฺw.
ก>(ศัาสนฺพื่รหมจรรยEและมรรคพื่รหมจรรยE)นฺ�Iนฺ 
ช้#$อวิ-าพื่ร�$งฺพื่ร(อมด(วิยอรรถ เพื่ราะถaงฺพื่ร(อมด(วิยอรรถ, 
ช้#$อวิ-าพื่ร�$งฺพื่ร(อมด(วิยพื่ย�ญช้นฺะ เพื่ราะถaงฺพื่ร(อมด(วิยพื่ย�ญช้นฺะ  ตามสมควิร.

สงฺ�กาสนฺป�ปกาสนฺวิ	วิรณฺวิ	ภช้นฺอGต�ตานฺ1กรณฺป�ปญฺ�ญต�ต	อต�ถปทิสมาโยคโต สาต�ถw 
อก�ข้รปทิพื่�ยญฺ�ช้นฺาการนฺ	รGต�ต	นฺ	ทิ�เทิสสม�ปต�ต	ยา สพื่�ยญฺ�ช้นฺw.
ช้#$อวิ-าพื่ร�$งฺพื่ร(อมด(วิยอรรถ เพื่ราะประกอบัพื่ร(อมด(วิยอรรถบัทิทิ1$แสดงฺ ประกาศั เปJดเผู้ยจำแนฺก ทิำให(ต#Iนฺ และบั�ญญ�ต	, 
ช้#$อวิ-าพื่ร�$งฺพื่ร(อมด(วิยพื่ย�ญช้นฺะ เพื่ราะถaงฺพื่ร(อมด(วิยอ�กษุร บัทิ พื่ย�ญช้นฺะ อาการ นฺ	รGตต	 และนฺ	เทิศั, 

อต�ถคม�ภ1รตาปฏิ	เวิธคม�ภ1รตาห	 สาต�ถw 
ธม�มคม�ภ1รตาเทิสนฺาคม�ภ1รตาห	 สพื่�ยญฺ�ช้นฺw.
ช้#$อวิ-าพื่ร�$งฺพื่ร(อมด(วิยอรรถ เพื่ราะควิามทิ1$ศัาสนฺพื่รหมจรรยEเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ ลaกโดยอรรถ และลaกโดยปฏิ	เวิธ, 
ช้#$อวิ-าพื่ร�$งฺพื่ร(อมด(วิยพื่ย�ญช้นฺะ เพื่ราะควิามทิ1$ศัาสนฺพื่รหมจรรยEนฺ�Iนฺ ลaกโดยธรรม และลaกโดยเทิศันฺา, 

อต�ถปฏิ	ภาณฺปฏิ	สม�ภ	ทิาวิ	สยโต สาต�ถw 
ธม�มนฺ	รGต�ต	ปฏิ	สม�ภ	ทิาวิ	สยโต สพื่�ยญฺ�ช้นฺw.
ช้#$อวิ-าพื่ร�$งฺพื่ร(อมด(วิยอรรถ เพื่ราะควิามเป@นฺวิ	ส�ย (ค#ออารมณฺE) แห-งฺอ�ตถปฏิ	ส�มภ	ทิา และปฏิ	ภาณฺปฏิ	ส�มภ	ทิา, 
ช้#$อวิ-าพื่ร�$งฺพื่ร(อมด(วิยพื่ย�ญช้นฺะ เพื่ราะควิามเป@นฺวิ	ส�ย (ค#ออารมณฺE) แห-งฺธ�มมปฏิ	ส�มภ	ทิาและนฺ	รGตต	ปฏิ	ส�มภ	ทิา.

ปณฺ�ฑ	ตเวิทินฺ1ยโต ปร	ก�ข้กช้นฺป�ปสาทิกนฺ�ต	 สาต�ถw 
สทิ�เธย�ยโต โลก	ยช้นฺป�ปสาทิกนฺ�ต	 สพื่�ยญฺ�ช้นฺw.
พื่รหมจรรยEนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าพื่ร�$งฺพื่ร(อมด(วิยอรรถ เพื่ราะเหตGวิ-า เป@นฺทิ1$เล#$อมใสแห-งฺช้นฺผู้F(เป@นฺนฺ�กปราช้ญE เพื่ราะเป@นฺส	$งฺอ�นฺบั�ณฺฑ	ตพื่aงฺรF(, 
ช้#$อวิ-าพื่ร�$งฺพื่ร(อมด(วิยพื่ย�ญช้นฺะ เพื่ราะเหตGวิ-า เป@นฺทิ1$เล#$อมใสแห-งฺโลก1ยช้นฺ เพื่ราะเป@นฺส	$งฺควิรเช้#$อ, 

คม�ภ1ราธ	ป�ปายโต สาต�ถw   
อGต�ตานฺปทิโต สพื่�ยญฺ�ช้นฺw.
ช้#$อวิ-าพื่ร�$งฺพื่ร(อมด(วิยอรรถ เพื่ราะม1ควิามอธ	บัายลaก, ช้#$อวิ-าพื่ร�$งฺพื่ร(อมด(วิยพื่ย�ญช้นฺะ เพื่ราะม1บัทิต#Iนฺ,
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อGปเนฺตพื่�พื่ส�ส อภาวิโต สกลปร	ปGณฺ�ณฺภาเวินฺ เกวิลปร	ปGณฺ�ณฺw 
อปเนฺตพื่�พื่ส�ส อภาวิโต นฺ	ทิ�โทิสภาเวินฺ ปร	สGทิ�ธw 
ช้#$อวิ-าบัร	สGทิธ	qส	Iนฺเช้	งฺ เพื่ราะม1ควิามบัร	บัFรณฺEเต>มทิ1$ เหตGไม-ม1ส	$งฺทิ1$จะต(องฺเพื่	$มเข้(า, 
ช้#$อวิ-าบัร	สGทิธ	q เพื่ราะเป@นฺข้องฺหาโทิษุม	ได( เหตGไม-ม1ส	$งฺทิ1$จะต(องฺนฺำออก, 

ส	ก�ข้าต�ตยปร	ค�คห	ตต�ตา พื่�รห�มภFเตห	 เสฏฺ�เฐห	 จร	ตพื่�พื่โต เตสญฺ�จ จร	ยภาวิโต พื่�รห�มจร	ยw 
ช้#$อวิ-าพื่รหมจรรยE เพื่ราะอ�นฺบัGคคลผู้F(เป@นฺใหญ- ค#อผู้F(ประเสร	ฐพื่aงฺปฏิ	บั�ต	 
เหตGทิ1$พื่รหมจรรยEนฺ�Iนฺอ�นฺทิ-านฺกำหนฺดด(วิยไตรส	กข้า และเพื่ราะเป@นฺจร	ยาข้องฺทิ-านฺเหล-านฺ�Iนฺ, 

ตส�มา สาต�ถw สพื่�ยญฺ�ช้นฺw ฯเปฯ พื่�รห�มจร	ยw ปกาเสต1ต	 วิGจ�จต	.
ฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺกล-าวิวิ-า 
“พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ทิรงฺประกาศัพื่รหมจรรยE พื่ร(อมด(วิยอรรถ พื่ร(อมด(วิยพื่ย�ญช้นฺะ บัร	สGทิธ	qบัร	บัFรณฺEส	Iนฺเช้	งฺ.”

อปJจ ยส�มา สนฺ	ทิานฺw สอGป�ปต�ต	กญฺ�จ เทิเสนฺ�โต อาทิ	กล�ยาณฺw เทิเสต	 
เวิเนฺย�ยานฺw อนฺGรFปโต อต�ถส�ส อวิ	ปร1ตตาย จ เหตFทิาหรณฺยGต�ตโต จ มช้�เฌิกล�ยาณฺw 
โสตFนฺw สทิ�ธาปฏิ	ลาเภนฺ นฺ	คมเนฺนฺ จ ปร	โยสานฺกล�ยาณฺw เทิเสต	.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เพื่ราะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อทิรงฺแสดงฺธรรมม1เหตGและเร#$องฺทิ1$เก	ดข้aIนฺ ช้#$อวิ-าทิรงฺแสดงฺ (ธรรมนฺ�Iนฺ) ม1ควิามงฺามในฺเบั#Iองฺต(นฺ
และ (ช้#$อวิ-าทิรงฺแสดงฺ) (ธรรมนฺ�Iนฺ) ม1ควิามงฺามในฺทิ-ามกลางฺ เพื่ราะเนฺ#Iอควิามไม-วิ	ปร	ต และเพื่ราะประกอบัด(วิยเหตGและอGทิาหรณฺE
โดยสมควิรแก-เวิไนฺยส�ตวิE   
และช้#$อวิ-าทิรงฺแสดงฺ (ธรรมนฺ�Iนฺ) ม1ควิามงฺามในฺทิ1$สGด เพื่ราะทิำให(พื่วิกนฺ�กฟัbงฺได(ศัร�ทิธาและควิามม�$นฺใจ.

เอวิw เทิเสนฺ�โต จ พื่�รห�มจร	ยw ปกาเสต	.
ก>เม#$อทิรงฺแสดงฺธรรมอยF-อย-างฺนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าทิรงฺประกาศัพื่รหมจรรยE.

[137] ตญฺ�จ ปฏิ	ปต�ต	ยา อธ	คมพื่�ยต�ต	โต สาต�ถw   ปร	ยต�ต	ยา อาคมพื่�ยต�ต	โต สพื่�ยญฺ�ช้นฺw  
ส1ลาทิ	ปญฺ�จธม�มก�ข้นฺ�ธยGต�ตโต เกวิลปร	ปGณฺ�ณฺw   นฺ	รGปก�ก	เลสโต นฺ	ต�ถรณฺต�ถาย ปวิต�ต	โต โลกาม	สนฺ	รเปก�ข้โต จ ปร	สGทิ�ธw 
เสฏฺ�ฐฏฺ�เฐนฺ พื่�รห�มภFตานฺw พื่Gทิ�ธปจ�เจกพื่Gทิ�ธพื่Gทิ�ธสาวิกานฺw จร	ยโต “พื่�รห�มจร	ยนฺ�ต	 วิGจ�จต	.
ก>พื่รหมจรรยE ช้#$อวิ-าพื่ร�$งฺพื่ร(อมด(วิยอรรถ เพื่ราะทิราบัช้�ดในฺธรรมทิ1$ควิรบัรรลGได( ก>ด(วิยการปฏิ	บั�ต	, 
ช้#$อวิ-าพื่ร�$งฺพื่ร(อมด(วิยพื่ย�ญช้นฺะ เพื่ราะเช้1$ยวิช้าญในฺพื่ระค�มภ1รE ก>ด(วิยปร	ย�ต	, 
ช้#$อวิ-าบัร	บัFรณฺEส	Iนฺเช้	งฺ เพื่ราะประกอบัด(วิยธรรมข้�นฺธE ๕ ม1ส1ลข้�นฺธEเป@นฺต(นฺ, 
ช้#$อวิ-าบัร	สGทิธ	q เพื่ราะไม-ม1เคร#$องฺเศัร(าหมองฺ เพื่ราะเป@นฺไปเพื่#$อประโยช้นฺEจะสละทิGกข้Eในฺวิ�ฏิฏิะ 
 และเพื่ราะไม-ม1ควิามมG-งฺหมายโลกาม	ส, 
เร1ยกวิ-า “พื่รหมจรรยE” เพื่ราะเป@นฺจร	ยาข้องฺทิ-านฺผู้F(ใหญ- โดยอรรถวิ-าเป@นฺผู้F(ประเสร	ฐ 
ค#อ พื่ระพื่Gทิธเจ(า พื่ระปbจเจกพื่Gทิธเจ(า และพื่ระพื่Gทิธสาวิก.
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ตส�มาปJ โส ธม�มw เทิเสต	 อาทิ	กล�ยาณฺw ฯเปฯ พื่�รห�มจร	ยw ปกาเสต1ต	 วิGจ�จต	.
แม(เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ สมเด>จพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ จaงฺกล-าวิได(วิ-า 
“ทิรงฺแสดงฺธรรมม1ควิามงฺามในฺเบั#Iองฺต(นฺ ม1ควิามงฺามในฺทิ-ามกลางฺ ม1ควิามงฺามในฺทิ1$สGด 
ทิรงฺประกาศัพื่รหมจรรยE บัร	สGทิธ	q บัร	บัFรณฺEส	Iนฺเช้	งฺ พื่ร(อมด(วิยอรรถ พื่ร(อมด(วิยพื่ย�ญช้นฺะ.

“สาธG โข้ ปนฺาต	 สGนฺ�ทิรw โข้ ปนฺ.  “อต�ถาวิหw สGข้าวิหนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	.
ข้(อวิ-า สาธG โข้ ปนฺ ควิามวิ-า อนฺa$งฺ (การเห>นฺพื่ระอรห�นฺตEทิ�Iงฺหลายผู้F(เห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ) เป@นฺควิามด1แล. 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “นฺำประโยช้นฺEมาให( นฺำควิามสGข้มาให(.”

“ตถารFปานฺw อรหตนฺ�ต	 ยถารFโป โส ภวิw โคตโม เอวิรFปานฺw ยถาภGจ�จคGณฺาธ	คเมนฺ โลเก อรหนฺ�โตต	 ลทิ�ธสทิ�ธานฺw อรหตw.
ข้(อวิ-า ตถารFปานฺw อรหตw ควิามวิ-า (การเห>นฺ) พื่ระอรห�นฺตEทิ�Iงฺหลายผู้F(ซ่a$งฺได(ควิามเช้#$อวิ-า “เป@นฺพื่ระอรห�นฺตEในฺโลก” 
เพื่ราะได(บัรรลGคGณฺตามเป@นฺจร	งฺ เห>นฺปานฺพื่ระโคดมผู้F(เจร	ญนฺ�Iนฺ (เป@นฺควิามด1).

“ทิส�สนฺw โหต1ต	 ปสาทิโสม�มานฺ	 อก�ข้	นฺ1 อGม�ม	เลต�วิา ทิส�สนฺมต�ตม�ปJ สาธG โหต1ต	 เอวิw อช้�ฌิาสยw กต�วิา.
ข้(อวิ-า ทิส�สนฺw โหต	 ควิามวิ-า เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE ทิำอ�ธยาศั�ยไวิ( อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“แม(เพื่1ยงฺส�กวิ-าการล#มตาทิ�Iงฺสองฺ อ�นฺใสแจ�วิ ด(วิยประสาทิแล(วิมองฺดF ย-อมเป@นฺควิามด1” ด�งฺนฺ1I (จaงฺเข้(าไปเฝัrาในฺภายหล�งฺ).

[อรรถาธ	บายว	เสสนส�พพนามัว'า เยน เตน]

“อถโข้ เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ เยนฺ ภควิา เตนฺFปสงฺ�กม1ต	 “เยนฺาต	 ภGม�มต�เถ กรณฺวิจนฺw.
คำวิ-า เยนฺ ในฺข้(อวิ-า อถโข้ เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ เยนฺ ภควิา เตนฺGปสงฺ�กม	 นฺ1I เป@นฺตต	ยาวิ	ภ�ตต	 ลงฺในฺอรรถแห-งฺส�ตตม1วิ	ภ�ตต	.

ตส�มา “ยต�ถ ภควิา ตต�ถ อGปสงฺ�กม1ต	 เอวิเมต�ถ อต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ในฺสองฺบัทิวิ-า เยนฺ เตนฺ นฺ1I พื่aงฺทิราบัใจควิามอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคประทิ�บัอยF- ณฺ ทิ1$ใด, เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE ได(เข้(าไปเฝัrา ณฺ ทิ1$นฺ�Iนฺ.”

“เยนฺ วิา การเณฺนฺ ภควิา เทิวิมนฺGส�เสห	 อGปสงฺ�กม	ตพื่�โพื่  เตนฺ การเณฺนฺ อGปสงฺ�กม1ต	 เอวิเมต�ถ อต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ในฺสองฺบัทิวิ-า เยนฺ เตนฺ นฺ1I พื่aงฺทิราบัใจควิามอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค อ�นฺเทิวิดาและมนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายพื่aงฺเข้(าไปเฝัrา ด(วิยเหตGใด, เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE ก>เข้(าไปเฝัrาด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ.”

เกนฺ จ การเณฺนฺ ภควิา อGปสงฺ�กม	ตพื่�โพื่.
ก>พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค อ�นฺเทิวิดาและมนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายพื่aงฺเข้(าไปเฝัrาเพื่ราะเหตGไร?”

นฺานฺป�ปการคGณฺวิ	เสสาธ	คมาธ	ป�ปาเยนฺ สาธGผู้ลFปโภคาธ	ป�ปาเยนฺ ทิ	ช้คเณฺห	 นฺ	จ�จผู้ล	ตมหารGก�โข้ วิ	ย.
พื่aงฺเข้(าไปเฝัrา เพื่ราะม1ควิามประสงฺคE ในฺการบัรรลGคGณฺวิ	เศัษุม1ประการต-างฺๆ เหม#อนฺต(นฺไม(ใหญ-ซ่a$งฺผู้ล	ตผู้ลเป@นฺนฺ	ตยE 
อ�นฺหมF-ทิ	ช้าช้าต	ทิ�Iงฺหลาย พื่aงฺบั	นฺเข้(าไปหา เพื่ราะม1ควิามประสงฺคEในฺการจ	กก	นฺผู้ลทิ1$ด1 ฉัะนฺ�Iนฺ.”

“อGปสงฺ�กม1ต	 จ คโตต	 วิGต�ตw โหต	.
อนฺa$งฺ บัทิวิ-า อGปสงฺ�กม	  ม1อธ	บัายวิ-า “ไปแล(วิ”.
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“อGปสงฺ�กม	ต�วิาต	 อGปสงฺ�กมนฺปร	โยสานฺปร	ทิ1ปนฺw.
คำวิ-า อGปสงฺ�กม	ต�วิา เป@นฺคำแสดงฺปร	โยสานฺกาลก	ร	ยาแห-งฺการเข้(าไปเฝัrา.

อถวิา เอวิw คโต ตโต อาสนฺ�นฺตรw ฐานฺw ภควิโต สม1ปสงฺ�ข้าตw คนฺ�ต�วิาต	ปJ วิGต�ตw โหต	.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ทิ-านฺกล-าวิอธ	บัายไวิ(วิ-า “เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE” ไปแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ ค#อไปย�งฺสถานฺทิ1$ใกล(ช้	ดกวิ-านฺ�Iนฺ 
ได(แก-ทิ1$นฺ�บัวิ-าใกล(ต-อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ด�งฺนฺ1Iบั(างฺ.

[138] “ภควิา สทิ�ธa สม�โมทิ1ต	  ยถา คมนฺ1ยาทิ1นฺ	๑ ปGจ�ฉันฺ�โต ภควิา เตนฺ เอวิw โสปJ ภควิตา สทิ�ธa สมป�ปวิต�ตโมโทิ อโหส	 
ส1โตทิกw วิ	ย อGณฺ�โหทิเกนฺ สม�โมทิ	ตw เอก1ภาวิw อคมาส	.
หลายบัทิวิ-า ภควิตา สทิ�ธa สม�โมทิ	 ควิามวิ-า 
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อตร�สถามถaงฺควิามสGข้ทิGกข้Eเป@นฺต(นฺ๒ ได(ทิรงฺม1ควิามร#$นฺเร	งฺเป@นฺไปก�บัพื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺแล(วิ ฉั�นฺใด, 
ถaงฺแม(พื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺ ก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺ ได(ม1ควิามร#$นฺเร	งฺเป@นฺไปก�บัพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ค#อได(ถaงฺควิามเป@นฺผู้F(ร#$นฺเร	งฺ 
ได(แก-ควิามเป@นฺพื่วิกเด1ยวิก�นฺ ดGจนฺIำเย>นฺก�บันฺIำร(อนฺผู้สมเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

[อรรถาธ	บายศ�พทิAว'า สมั�โมัทิน�ย\ แลีะ สาราณฺ�ย\]

ยาย จ กจ�จ	 โภ โคตม ข้มนฺ1ยw  กจ�จ	 ยาปนฺ1ยw  
กจ�จ	 โภโต โคตมส�ส สาวิกานฺญฺ�จ อป�ปาพื่าธw อป�ปาตงฺ�กw ลหGฏฺ�ฐานฺw พื่ลw ผู้าสGวิ	หาโรต	อาทิ	กาย กถาย สม�โมทิ	.
ก>เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE ได(ร#$นฺเร	งฺ (ก�บัพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ด(วิยถ(อยคำม1อาทิ	วิ-า “ข้(าแต-พื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ! พื่ระองฺคEพื่ออดทินฺได(หร#อ? 
พื่อย�งฺอ�ตตภาพื่ให(เป@นฺไปได(หร#อ? และพื่ระสาวิกทิ�Iงฺหลายข้องฺพื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ ไม-ม1อาพื่าธหร#อ? ไม-ม1ทิGกข้Eหร#อ? 
ย�งฺย#นฺคล-องฺแคล-วิอยF-หร#อ? ย�งฺม1กำล�งฺอยF-หร#อ? ย�งฺอยF-ผู้าสGกหร#อ?” ด�งฺนฺ1I อ�นฺใด.

ตw ปnต	ปาโมช้�ช้สงฺ�ข้าตสม�โมทิช้นฺนฺโต สม�โมทิ	ตGw ยGต�ตภาวิโต จ สม�โมทินฺ1ยw 
อต�ถพื่�ยญฺ�ช้นฺมธGรตาย สGจ	รม�ปJ กาลw สาเรตGw นฺ	รนฺ�ตรw ปวิต�เตตGw อรหรFปโต สร	ตพื่�พื่ภาวิโต จ สาราณฺ1ยw.
ถ(อยคำอ�นฺนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-า ส�มโมทินฺ1ยะ (ค#อถ(อยคำเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺควิามร#$นฺเร	งฺ) เพื่ราะให(เก	ดควิามร#$นฺเร	งฺกล-าวิค#อปnต	และปราโมทิยE 
และเพื่ราะเป@นฺถ(อยคำสมควิรเพื่#$อควิามร#$นฺเร	งฺ, 
ช้#$อวิ-า สาราณฺ1ยะ (ค#อถ(อยคำเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺควิามระลaกถaงฺก�นฺ) เพื่ราะเป@นฺถ(อยคำทิ1$สมควิร และเพื่ราะเป@นฺถ(อยคำทิ1$ควิรระลaกถaงฺ 
เพื่#$อให(ระลaกถaงฺตลอดกาลแม(นฺานฺด(วิยด1 ค#อเพื่#$อให(เป@นฺไปหาระหวิ-างฺม	ได( เหตGเป@นฺถ(อยคำอ-อนฺหวิานฺด(วิยอรรถและพื่ย�ญช้นฺะ.

สGย�ยมานฺสGข้โต จ สม�โมทินฺ1ยw   อนฺGส�สร	ยมานฺสGข้โต สาราณฺ1ยw.
อนฺa$งฺ ช้#$อวิ-า ส�มโมทินฺ1ยะ เพื่ราะฟัbงฺอยF-ก>เป@นฺสGข้,  ช้#$อวิ-า สาราณฺ1ยะ เพื่ราะตามระลaกถaงฺอยF-ก>เป@นฺสGข้.

ตถา พื่�ยญฺ�ช้นฺปร	สGทิ�ธตาย สม�โมทินฺ1ยw   อต�ถปร	สGทิ�ธตาย สาราณฺ1ยนฺ�ต	.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ช้#$อวิ-า ส�มโมทินฺ1ยะ เพื่ราะเป@นฺถ(อยคำบัร	สGทิธ	qด(วิยพื่ย�ญช้นฺะ 
ช้#$อวิ-า สาราณฺ1ยะ เพื่ราะเป@นฺถ(อยคำบัร	สGทิธ	qด(วิยอรรถ ด(วิยประการฉัะนฺ1Iแล.

๑ “ข้มนฺ1ยาทิ1นฺ1ต	 ภเวิย�ย.
๒ สาร�ตถทิ1ปนฺ1ก>ด1 อรรถโยช้นฺาก>ด1 เป@นฺ ข้มนฺ1ยาทิ1นฺ	. ได(แปลตามนฺ�Iนฺ.



พื่GทิธคGณฺกถา • [อรรถาธ	บัายสองฺศั�พื่ทิE เอกมนฺ�ตw นฺ	ส1ทิ	] • หนฺ(า ๒๒๑

[อรรถาธ	บายสองศ�พทิA เอกมัน�ต\ น	ส�ทิ	]

เอวิw อเนฺเกห	 ปร	ยาเยห	 สม�โมทินฺ1ยw กถw สาราณฺ1ยw วิ1ต	สาเรต�วิา ปร	โยสาเปต�วิา นฺ	ฏฺ�ฐาเปต�วิา 
เยนฺต�เถนฺ อาคโต ตw ปGจ�ฉั	ตGกาโม เอกมนฺ�ตw นฺ	ส1ทิ	.
เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE ย�งฺถ(อยคำอ�นฺเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺควิามร#$นฺเร	งฺ ค#อถ(อยคำเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺควิามระลaกถaงฺก�นฺ ให(ผู้-านฺไป ค#อให(จบัลงฺ 
ได(แก- ให(สำเร>จลงฺ ด(วิยบัรรยายม	ใช้-นฺ(อยอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ ประสงฺคEจะทิFลถามถaงฺประโยช้นฺEทิ1$เป@นฺเหตGให(ตนฺมา 
จaงฺนฺ�$งฺแล(วิ ณฺ ทิ1$ควิรส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺ.

“เอกมนฺ�ตนฺ�ต	 ภาวินฺปG|สกนฺ	ทิ�เทิโส.  วิ	สมw จนฺ�ทิ	มสGร	ยา อนฺGปร	วิต�ตนฺ�ต1ต	อาทิ1สG วิ	ย.
ศั�พื่ทิEวิ-า เอกมนฺ�ตw นฺ1I เป@นฺศั�พื่ทิEแสดงฺภาวินฺปG|สกล	งฺคE.
(ศั�พื่ทิEวิ-า เอกมนฺ�ตw นฺ1Iเป@นฺทิGต	ยาวิ	ภ�ตต	 ลงฺในฺอรรถแห-งฺส�ตตม1วิ	ภ�ตต	)

เหม#อนฺในฺคำทิ�Iงฺหลายเป@นฺต(นฺวิ-า “พื่ระจ�นฺทิรEและพื่ระอาทิ	ตยE ย-อมเด	นฺเวิ1ยนฺรอบัไปในฺทิ1$อ�นฺไม-เสมอ” ด�งฺนฺ1I.

ตส�มา ยถา นฺ	ส	นฺ�โนฺ เอกมนฺ�ตw นฺ	ส	นฺ�โนฺ โหต	 ตถา นฺ	ส1ทิ1ต	 เอวิเมต�ถ อต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ในฺคำวิ-า เอกมนฺ�ตw นฺ	ส1ทิ	 นฺ1I พื่aงฺเห>นฺใจควิามอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“เวิร�ญช้พื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺนฺ�$งฺแล(วิ จะช้#$อวิ-า เป@นฺผู้F(นฺ�$งฺ ณฺ ทิ1$สมควิรข้(างฺหนฺa$งฺ โดยประการใด, ก>นฺ�$งฺแล(วิโดยประการนฺ�Iนฺ.”

ภGม�มต�เถ วิา เอตw อGปโยควิจนฺw.
อนฺa$งฺ คำวิ-า เอกมนฺ�ตw นฺ�Iนฺ เป@นฺทิGต	ยาวิ	ภ�ตต	 ลงฺในฺอรรถแห-งฺส�ตตม1วิ	ภ�ตต	.

“นฺ	ส1ทิ1ต	 อGปาวิ	ส	.
บัทิวิ-า นฺ	ส1ทิ	 แปลวิ-า เข้(าไปใกล(แล(วิ. 

ปณฺ�ฑ	ตา ห	 ปGร	สา ครGฏฺ�ฐานฺ	ยw อGปสงฺ�กม	ต�วิา อาสนฺกGสลตาย เอกมนฺ�ตw นฺ	ส1ทินฺ�ต	.
จร	งฺอยF- บัGรGษุทิ�Iงฺหลายผู้F(ฉัลาด เข้(าไปหาครGฐานฺ1ยบัGคคล (ค#อบัGคคลผู้F(ต�IงฺอยF-ในฺฐานฺครF) 
ช้#$อวิ-าย-อมนฺ�$งฺอยF- ณฺ ทิ1$ควิรส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺ เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดในฺการนฺ�$งฺ.

อยญฺ�จ เตสw อญฺ�ญตโร ตส�มา เอกมนฺ�ตw นฺ	ส1ทิ	.
ก>บัรรดาบัGรGษุผู้F(ฉัลาดเหล-านฺ�Iนฺ เวิร�ญช้พื่ราหมณฺEนฺ1Iเป@นฺคนฺใดคนฺหนฺa$งฺ, เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺจaงฺนฺ�$งฺแล(วิ ณฺ ทิ1$ควิรส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺ.

[การน� งเว7นโทิษุ ๖ อย'าง]

กถw นฺ	ส	นฺ�โนฺ ปนฺ เอกมนฺ�ตw นฺ	ส	นฺ�โนฺ โหต1ต	.
ถามวิ-า “ก>บัGคคลนฺ�$งฺอยF-อย-างฺไร จaงฺช้#$อวิ-าเป@นฺผู้F(นฺ�$งฺแล(วิ ณฺ ทิ1$ควิรส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺ?”

ฉั นฺ	สช้�ช้โทิเส วิช้�เช้ต�วิา.
แก(วิ-า “ต(องฺนฺ�$งฺเวิ(นฺโทิษุแห-งฺการนฺ�$งฺ ๖ อย-างฺ จaงฺช้#$อวิ-าเป@นฺผู้F(นฺ�$งฺแล(วิ ณฺ ทิ1$ควิรส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺ.”

เสย�ยถ1ทิw.
โทิษุแห-งฺการนฺ�$งฺ ๖ อย-างฺเป@นฺไฉันฺ?



หนฺ(า ๒๒๒ •   พื่GทิธคGณฺกถา • [การนฺ�$งฺเวิ(นฺโทิษุ ๖ อย-างฺ]

อต	ทิFรมจ�จาสนฺ�นฺw อGปร	วิาตมGนฺ�นฺตป�ปเทิสw อต	สม�มGข้า อต	ปจ�ฉัาต	.
โทิษุแห-งฺการนฺ�$งฺ ๖ อย-างฺนฺ�Iนฺค#อ นฺ�$งฺไกลนฺ�ก ๑ นฺ�$งฺใกล(ก�นฺนฺ�ก ๑ นฺ�$งฺเหนฺ#อลม ๑ นฺ�$งฺทิ1$สFงฺ ๑ นฺ�$งฺตรงฺหนฺ(าเก	นฺไป ๑ นฺ�$งฺข้(างฺหล�งฺเก	นฺไป ๑.

อต	ทิFเร นฺ	ส	นฺ�โนฺ ห	 สเจ กเถตGกาโม [139] โหต	 อGจ�จาสทิ�เทินฺ กเถตพื่�พื่w โหต	.
จร	งฺอยF- บัGคคลนฺ�$งฺอยF-ในฺทิ1$ไกลก�นฺนฺ�ก ถ(าประสงฺคEจะพื่Fดจะต(องฺพื่Fดเส1ยงฺด�งฺ.

อจ�จาสนฺ�เนฺ นฺ	ส	นฺ�โนฺ สงฺ�ฆ์ฏฺ�ฏินฺw กโรต	.
นฺ�$งฺในฺทิ1$ใกล(ก�นฺนฺ�ก ย-อมทิำควิามเบั1ยดเส1ยดก�นฺ.

อGปร	วิาเต นฺ	ส	นฺ�โนฺ สร1รคนฺ�เธนฺ พื่าธต	.
นฺ�$งฺในฺทิ1$เหนฺ#อลม ย-อมรบักวินฺ (คนฺอ#$นฺ) ด(วิยกล	$นฺต�วิ.

อGนฺ�นฺตป�ปเทิเส นฺ	ส	นฺ�โนฺ อคารวิw ปกาเสต	.
นฺ�$งฺในฺทิ1$สFงฺ ย-อมประกาศัควิามไม-เคารพื่.

อต	สม�มGข้า นฺ	ส	นฺ�โนฺ สเจ ทิฏฺ�ฐุGกาโม โหต	 จก�ข้Gนฺา จก�ข้Gw อาหจ�จ ทิฏฺ�ฐพื่�พื่w โหต	.
นฺ�$งฺในฺทิ1$ตรงฺหนฺ(าเก	นฺไป ถ(าประสงฺคEจะดF, จะต(องฺจ(องฺดFตาต-อตาก�นฺ.

อต	ปจ�ฉัา นฺ	ส	นฺ�โนฺ สเจ ทิฏฺ�ฐุGกาโม โหต	 ค1วิw ปสาเรต�วิา ทิฏฺ�ฐพื่�พื่w โหต	.
นฺ�$งฺข้(างฺหล�งฺเก	นฺไป ถ(าประสงฺคEจะดF, จะต(องฺย#$นฺคอออกไปดF.

ตส�มา อยม�ปJ เอเต ฉั นฺ	สช้�ช้โทิเส วิช้�เช้ต�วิา นฺ	ส1ทิ	.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เวิร�ญช้พื่ราหมณฺEแม(นฺ1I จaงฺนฺ�$งฺเวิ(นฺโทิษุแห-งฺการนฺ�$งฺ ๖ อย-างฺเหล-านฺ�$นฺแล.

เตนฺ วิGต�ตw เอกมนฺ�ตw นฺ	ส1ทิ1ต	.
เหตGด�งฺนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺกล-าวิไวิ(วิ-า “พื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺ นฺ�$งฺแล(วิ ณฺ ทิ1$ควิรส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺ.”

[อรรถาธ	บายศ�พทิAต'างๆ มั� เอต\ ศ�พทิA เปKนต7น]

เอกมนฺ�ตw นฺ	ส	นฺ�โนฺ โข้ เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ ภควินฺ�ตw เอตทิโวิจ.
เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE นฺ�$งฺแล(วิ ณฺ ทิ1$ควิรส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺแล จaงฺได(กราบัทิFลคำนฺ1Iกะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค.

“เอตนฺ�ต	 อ	ทิานฺ	 วิต�ตพื่�พื่มต�ถw ทิส�เสต	.
ด(วิยบัทิวิ-า เอตw เป@นฺต(นฺ พื่ระอาจารยEแสดงฺใจควิามทิ1$ควิรจะกล-าวิในฺบั�ดนฺ1I.

ทิกาโร ปทิสนฺ�ธ	กโร.
ทิ อ�กษุร ทิำการต-อบัทิ.

“อโวิจาต	 อภาส	.
บัทิวิ-า อโวิจ แปลวิ-า ได(กราบัทิFลแล(วิ.



พื่GทิธคGณฺกถา • [อรรถาธ	บัายศั�พื่ทิEต-างฺๆ ม1 เอตw ศั�พื่ทิE เป@นฺต(นฺ] • หนฺ(า ๒๒๓

“สGตม�เมตนฺ�ต	 สGตw เม ตw.
ประช้Gมบัทิวิ-า สGตม�เมตw (ต�ดบัทิเป@นฺ) สGตw เม ตw (ข้(อนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าได(ฟัbงฺมาแล(วิ).

“เอตw มยา สGตนฺ�ต	 อ	ทิานฺ	 วิต�ตพื่�พื่มต�ถw ทิส�เสต	.
พื่ระอาจารยEแสดงฺในฺควิามทิ1$ควิรกล-าวิในฺบั�ดนฺ1Iด(วิยคำวิ-า เอตw มยา สGตw เป@นฺต(นฺ.

“โภ โคตมาต	 ภควินฺ�ตw โคต�เตนฺ อาลปต	.
เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE ย-อมทิFลเร1ยกพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ด(วิยพื่ระโคตรวิ-า โภ โคตม (ข้(าแต-พื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ).

อ	ทิานฺ	 ยw เตนฺ สGตw ตw ทิส�เสนฺ�โต นฺ สมโณฺ โคตโมต	 เอวิมาทิ	มาห.
บั�ดนฺ1I ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ เม#$อจะแสดงฺข้(อควิามทิ1$เวิร�ญช้พื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺได(ฟัbงฺแล(วิ จaงฺได(กล-าวิคำม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า นฺ สมโณฺ โคตม.

ตต�รายw อนฺGต�ตานฺปทิวิณฺ�ณฺนฺา.
ในฺ(คำวิ-า สมโณฺ โคตโม เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ม1การพื่รรณฺนฺาบัทิทิ1$ไม-งฺ-าย ด�งฺต-อไปนฺ1I:-

“พื่�ราห�มเณฺต	 ช้าต	พื่�ราห�มเณฺ.
บัทิวิ-า พื่�ราห�มเณฺ ได(แก- พื่ราหมณฺEโดยช้าต	.

“ช้	ณฺ�เณฺต	 ช้ช้�ช้ร1ภFเต ช้ราย ข้ณฺ�ฑ	จ�จาทิ	ภาวิw อาปาทิ	เต.
บัทิวิ-า ช้	ณฺ�เณฺ ได(แก- เป@นฺคนฺแก-คร$ำคร-า ค#อถFกช้ราส-งฺให(ไป ถaงฺควิามเป@นฺผู้F(ม1อวิ�ยวิะห�กเป@นฺทิ-อนฺเป@นฺต(นฺ.

“วิGฑ�เฒต	 องฺ�คปจ�จงฺ�คานฺw วิGฑ�ฒ	มร	ยาทิป�ปต�เต.
บัทิวิ-า วิGฑ�เฒ ได(แก- ผู้F(เข้(าเข้ตแห-งฺควิามเจร	ญแห-งฺอวิ�ยวิะนฺ(อยใหญ-.

“มหล�ลเกต	 ช้าต	มหล�ลกตาย สมนฺ�นฺาคเต.   “จ	รกาลป�ปสFเตต	 วิGต�ตw โหต	.
บัทิวิ-า มหล�ลเก ค#อผู้F(มาตามพื่ร(อมแล(วิ ด(วิยควิามเป@นฺคนฺแก-โดยช้าต	.  ม1คำอธ	บัายวิ-า “ผู้F(เก	ดมานฺานฺแล(วิ.”

“อทิ�ธคเตต	 อทิ�ธานฺw คเต.   เทิ�วิ ตโย ราช้ปร	วิฏฺ�เฏิ อต1เตต	 อธ	ป�ปาโย.
บัทิวิ-า อทิ�ธคเต ได(แก- ผู้F(ผู้-านฺกาลมานฺานฺแล(วิ.  อธ	บัายวิ-า “ผู้F(ล-วิงฺเลยมา ๒-๓ ช้�$วิร�ช้กาลแล(วิ.”

“วิโยอนฺGป�ปต�เตต	 ปจ�ฉั	มวิยw สม�ปต�เต.
บัทิวิ-า วิโยอนฺGปต�เต ได(แก- ผู้F(ย-างฺเข้(าปFนฺปbจฉั	มวิ�ยแล(วิ.

ปจ�ฉั	มวิโย นฺาม วิส�สสตส�ส ปจ�ฉั	โม ตต	ยภาโค.
ส-วินฺทิ1$ ๓ อ�นฺม1ในฺทิ1$สGดแห-งฺร(อยปn ช้#$อวิ-า ปbจฉั	มวิ�ย (ค#อวิ�ยสGดทิ(าย).

อปJจ “ช้	ณฺ�เณฺต	 โปราเณฺ.   จ	รกาลป�ปวิต�ตกGลนฺ�วิเยต	 วิGต�ตw โหต	.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ (ในฺบัทิทิ�Iงฺหลายม1บัทิ)วิ-า ช้	ณฺ�เณฺ (เป@นฺต(นฺนฺ1I พื่aงฺทิราบัโยช้นฺาอย-างฺนฺ1Iวิ-า) 
บัทิวิ-า ช้	ณฺ�เณฺ ได(แก- ผู้F(เก	ดก-อนฺ.   ม1อธ	บัายวิ-า “ผู้F(คล(อยตามตระกFลทิ1$เป@นฺไปตลอดกาลนฺานฺ.”

“วิGฑ�เฒต	 ส1ลาจาราทิ	คGณฺวิGฑ�ฒ	ยGต�เต.
บัทิวิ-า วิGฑ�เฒ ได(แก- ผู้F(ประกอบัด(วิยควิามเจร	ญแห-งฺคGณฺม1ศั1ลและมารยาทิเป@นฺต(นฺ.
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[140] “มหล�ลเกต	 วิ	ภวิมหนฺ�ตตาย สมนฺ�นฺาคเต มหทิ�ธเนฺ มหาโภเค.
บัทิวิ-า มหล�ลเก ค#อผู้F(มาตามพื่ร(อมแล(วิ ด(วิยควิามเป@นฺผู้F(ม1สมบั�ต	มาก ค#อผู้F(ม1ทิร�พื่ยEมาก ม1โภคะมาก.

“อทิ�ธคเตต	 มค�คปฏิ	ปนฺ�เนฺ พื่�ราห�มณฺานฺw วิต�ตจร	ยาทิ	มร	ยาทิw อวิ1ต	ก�กม�ม จรมาเนฺ.
บัทิวิ-า อทิ�ธคเต ได(แก- ผู้F(ดำเนฺ	นฺไปตลอดทิางฺแล(วิ ค#อผู้F(ประพื่ฤต	ไม-ก(าวิล-วิงฺเข้ตแห-งฺคGณฺม1วิ�ตรจร	ยาเป@นฺต(นฺ ข้องฺพื่วิกพื่ราหมณฺE.

“วิโยอนฺGป�ปต�เตต	 ช้าต	วิGฑ�ฒภาวิw อนฺ�ต	มวิยw อนฺGป�ปต�เตต	 เอวิเมต�ถ โยช้นฺา เวิทิ	ตพื่�พื่า.
บัทิวิ-า วิโยอนฺGป�ปต�เต ได(แก- ผู้F(ย-างฺเข้(าถaงฺควิามเป@นฺคนฺแก-โดยช้าต	 ค#อวิ�ยทิ1$สGดโต-งฺ.

อ	ทิานฺ	 “อภ	วิาเทิต1ต	 เอวิมาทิ1นฺ	 “นฺ สมโณฺ โคตโมต	 เอต�ถ วิGต�ตนฺกาเรนฺ โยเช้ต�วิา เอวิมต�ถโต เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 
“นฺ วินฺ�ทิต	, นฺาสนฺา วิGฏฺ�ฐหต	, นฺาปJ ‘อ	ธ โภนฺ�โต นฺ	ส1ทินฺ�ตFต	 เอวิw อาสเนฺนฺ อGปนฺ	มนฺ�เตต1ต	.
บั�ดนฺ1I บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺประกอบับัทิทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า “อภ	วิาเทิต	” ด(วิย นฺ อ�กษุร ทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺคำวิ-า นฺ สมโณฺ โคตโม นฺ1I 
แล(วิทิราบัตามเนฺ#Iอควิามอย-างฺนฺ1Iวิ-า “พื่ระสมณฺโคดมไม-กราบัไหวิ(, ไม-ลGกจากอาสนฺะ(ร�บั), ทิ�Iงฺไม-เช้#Iอเช้	ญด(วิยอาสนฺะอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ทิ-านฺผู้F(เจร	ญทิ�Iงฺหลาย จงฺนฺ�$งฺบันฺอาสนฺะนฺ1I.”

เอต�ถ ห	 วิาสทิ�โทิ วิ	ภาวิเนฺ นฺาม อต�เถ รFป| นฺ	จ�จw วิา อนฺ	จ�จw วิาต	อาทิ1สG วิ	ย.
จร	งฺอยF- วิา ศั�พื่ทิEซ่a$งฺม1อยF-ในฺบัทิเป@นฺต(นฺวิ-า “อภ	วิาเทิต	” นฺ1I ย-อมเป@นฺไปในฺอรรถช้#$อวิ-า วิ	ภาวินฺะ (ค#อคำประกาศัตามปกต	ข้องฺช้าวิโลก) 
ดGจ วิา ศั�พื่ทิEในฺประโยคเป@นฺต(นฺวิ-า “รFปเทิ1$ยงฺ หร#อไม-เทิ1$ยงฺ.”

เอวิw วิต�วิา อถ อต�ตโนฺ อภ	วิาทินฺาทิ1นฺ	 อกโรนฺ�ตw ภควินฺ�ตw ทิ	ส�วิา อาห 
“ตย	ทิw โภ โคตม ตเถวิาต	 ยนฺ�ตw มยา สGตw ตw ตเถวิ ตw สวินฺญฺ�จ เม ทิส�สนฺญฺ�จ สwสนฺ�ทิต	 สเมต	 อต�ถโต เอก1ภาวิw คจ�ฉัต	.
เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE คร�IนฺกราบัทิFลอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ ลำด�บันฺ�Iนฺ เห>นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคผู้F(ไม-ทิรงฺทิำสาม1จ	กรรมม1การกราบัไหวิ(เป@นฺต(นฺแก-ตนฺ 
จaงฺกราบัทิFลวิ-า “ข้(าแต-พื่ระโคดม ผู้F(เจร	ญ! คำทิ1$ข้(าพื่เจ(าได(ฟัbงฺมาแล(วินฺ1Iนฺ�Iนฺ เป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺจร	งฺ” 
อธ	บัายวิ-า “คำนฺ�Iนฺใด ทิ1$ข้(าพื่เจ(าได(ฟัbงฺมาแล(วิ, คำนฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺจร	งฺ ค#อข้(อทิ1$ข้(าพื่เจ(าได(ฟัbงฺมาและได(เห>นฺมานฺ�Iนฺ 
ย-อมสมก�นฺ ค#อเสมอก�นฺ ได(แก-ถaงฺควิามเป@นฺอย-างฺเด1ยวิก�นฺโดยควิามหมาย.”

“นฺ ห	 ภวิw โคตโม ฯเปฯ อาสเนฺนฺ วิา นฺ	มนฺ�เตต1ต	 เอวิw อต�ตนฺา สGตw ทิ	ฏฺ�เฐนฺ นฺ	คเมต�วิา นฺ	นฺ�ทินฺ�โต อาห 
“ตย	ทิw โภ โคตม นฺ สม�ปนฺ�นฺเมวิาต	 
เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE กล-าวิยIำเร#$องฺทิ1$ตนฺได(ฟัbงฺมา พื่ร(อมทิ�Iงฺทิ1$ตนฺได(เห>นฺมา อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ทิ-านฺพื่ระโคดม ผู้F(เจร	ญ ไม-กราบัไหวิ( ไม-ลGกร�บั
พื่วิกพื่ราหมณฺE ผู้F(แก- ผู้F(เฒ-า ผู้F(ใหญ- ผู้F(ล-วิงฺกาลผู้-านฺวิ�ยมาโดยลำด�บั หร#อไม-เช้#Iอเช้	ญด(วิยอาสนฺะเลย” เม#$อจะตำหนฺ	 (พื่ระพื่GทิธองฺคE) 
จaงฺกราบัทิFลวิ-า ตย	ทิw โภ โคตม นฺ สม�ปนฺ�นฺเมวิ ด�งฺนฺ1I.

ตw อภ	วิาทินฺาทิ1นฺw อกรณฺw นฺ ยGต�ตเมวิ.
ม1อธ	บัายวิ-า “การทิ1$พื่ระองฺคEไม-ทิรงฺทิำสาม1จ	กรรมม1การกราบัไหวิ(เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ ไม-สมควิรเลย.
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อถส�ส ภควิา อต�ตGก�กwสนฺปรวิม�ภนฺโทิสw อนฺGปคม�ม กรGณฺาส1ตลหทิเยนฺ ตw อญฺ�ญาณฺw วิ	ธม	ต�วิา ยGต�ตภาวิw ทิส�เสตGกาโม อาห 
“นฺาหนฺ�ตw พื่�ราห�มณฺ ฯเปฯ มGทิ�ธาปJ ตส�ส วิ	ปเตย�ยาต	.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ไม-ทิรงฺเข้(าไปอาศั�ยโทิษุค#อการกล-าวิยกตนฺข้-มทิ-านฺ แต-ม1พื่ระประสงฺคEจะทิรงฺกำจ�ดควิามไม-รF(นฺ�Iนฺ 
ด(วิยพื่ระหทิ�ยทิ1$เย#อกเย>นฺเพื่ราะกรGณฺา แล(วิแสดงฺควิามเหมาะสมแก-พื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺ จaงฺตร�สวิ-า “ดFก-อนฺพื่ราหมณฺE! ในฺโลก 
ทิ�Iงฺเทิวิโลก มารโลก พื่รหมโลก ในฺหมF-ส�ตวิE พื่ร(อมทิ�Iงฺสมณฺะ พื่ราหมณฺE เทิพื่ดาและมนฺGษุยE 
เราไม-เล>งฺเห>นฺบัGคคลผู้F(ทิ1$เราควิรกราบัไหวิ( ควิรลGกร�บั หร#อควิรเช้#Iอเช้	ญด(วิยอาสนฺะ, 
เพื่ราะวิ-าตถาคตพื่aงฺกราบัไหวิ( พื่aงฺลGกร�บั หร#อพื่aงฺเช้#Iอเช้	ญบัGคคลใดด(วิยอาสนฺะ, แม(ศั1รษุะข้องฺบัGคคลนฺ�Iนฺ ก>พื่aงฺตกไป.”

ตต�รายw สงฺ�เข้ปต�โถ.
ในฺคำวิ-า นฺาหนฺ�ตw เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ ม1เนฺ#Iอควิามส�งฺเข้ปด�งฺนฺ1Iค#อ:-

“อหw พื่�ราห�มณฺ อปฏิ	หเตนฺ สพื่�พื่ญฺ�ญฺGตญฺ�ญาณฺจก�ข้Gนฺา โอโลเกนฺ�โตปJ ตw ปGค�คลw เอตส�มa สเทิวิกาทิ	เภเทิ โลเก นฺ ปส�สาม	 
ยw อหw อภ	วิาเทิย�ยw วิา ปจ�จGฏฺ�เฐย�ยw วิา อาสเนฺนฺ วิา นฺ	มนฺ�เตย�ยw.
“ดFก-อนฺพื่ราหมณฺE! เราแม(ตรวิจดFอยF-ด(วิยจ�กษุGค#อส�พื่พื่�ญญฺGตญาณฺ ซ่a$งฺไม-ม1อะไรข้�ดข้วิางฺได( ก>ไม-เล>งฺเห>นฺบัGคคลทิ1$เราควิรกราบัไหวิ( 
ควิรลGกร�บั หร#อควิรเช้#Iอเช้	ญด(วิยอาสนฺะ ในฺโลกต-างฺโดยประเภทิม1เทิวิโลกเป@นฺต(นฺ นฺ1Iแล, 

[141] อนฺจ�ฉัร	ยw วิา เอตw ย�วิาหw อช้�ช้ สพื่�พื่ญฺ�ญฺGตป�ปต�โต เอวิรFป| นฺ	ปจ�จการารหw ปGค�คลw นฺ ปส�สาม	.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ข้(อทิ1$เราได(บัรรลGควิามเป@นฺส�พื่พื่�ญญฺFในฺวิ�นฺนฺ1I ไม-เล>งฺเห>นฺบัGคคลผู้F(ทิ1$ควิรทิำการนฺอบันฺ(อมเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ ไม-นฺ-าอ�ศัจรรยE
เลย,

อปJจ โข้ ยทิาปาหw สม�ปต	ช้าโตวิ อGต�ตเรนฺาภ	มGโข้ สต�ตปทิวิ1ต	หาเรนฺ คนฺ�ต�วิา สกลw ทิสสหส�สโลกธาตGw โอโลเกสa 
ตทิาปJ เอตส�มa สเทิวิกาทิ	เภเทิ โลเก ตw ปGค�คลw นฺ ปส�สาม	 ยมหw อภ	วิาเทิย�ยw วิา ปจ�จGฏฺ�เฐย�ยw วิา อาสเนฺนฺ วิา นฺ	มนฺ�เตย�ยw.
อ1กประการหนฺa$งฺแล แม(ในฺกาลใด เราเก	ดได(ครF-หนฺa$งฺเทิ-านฺ�Iนฺ ก>ผู้	นฺหนฺ(าไปทิางฺด(านฺทิ	ศัอGดร เด	นฺไปได( ๗ ก(าวิ 
แล(วิได(ตรวิจดFหม#$นฺโลกธาตGทิ�Iงฺส	Iนฺ, แม(ในฺกาลนฺ�Iนฺ เราก>ม	ได(เล>งฺเห>นฺบัGคคลทิ1$เราควิรกราบัไหวิ( 
ควิรลGกร�บัหร#อควิรเช้#Iอเช้	ญด(วิยอาสนฺะ ในฺโลกต-างฺโดยประเภทิม1เทิวิโลกเป@นฺต(นฺนฺ1Iเลย,

อถโข้ มw โสฬสกป�ปสหส�สายGโก ข้1ณฺาสวิมหาพื่�รห�มาปJ อญฺ�ช้ลa ปค�คเหต�วิา 
“ต�วิw โลเก มหาปGร	โส ต�วิw สเทิวิกส�ส โลกส�ส อค�โค จ เช้ฏฺ�โฐ จ เสฏฺ�โฐ จ นฺต�ถ	 ตยา อGต�ตร	ตโรต	 สญฺ�ช้าตโสมนฺส�โส ปฏิ	มาเนฺส	.
คราวินฺ�Iนฺแล ถaงฺทิ(าวิมหาพื่รหมผู้F(เป@นฺพื่ระข้1ณฺาสพื่ ซ่a$งฺม1อายGได(หนฺa$งฺ ๑๖,๐๐๐ ก�ป ก>ได(ประคองฺอ�ญช้ล1 เก	ดควิามโสมนฺ�ส 
ต(อนฺร�บัเราวิ-า ทิ-านฺเป@นฺมหาบัGรGษุในฺโลก, ทิ-านฺเป@นฺผู้F(เล	ศั เจร	ญทิ1$สGด และประเสร	ฐทิ1$สGดแห-งฺโลก พื่ร(อมทิ�Iงฺเทิวิโลก, 
บัGคคลผู้F(เย1$ยมกวิ-าทิ-านฺ ย-อมไม-ม1, 

ตทิาปJจาหw อต�ตนฺา อGต�ตร	ตรw อปส�สนฺ�โต อาสภa วิาจw นฺ	จ�ฉัาเรสa “อค�โคหมส�ม	 โลกส�ส  เช้ฏฺ�โฐหมส�ม	 โลกส�ส  เสฏฺ�โฐหมส�ม	 โลกส�สา
ต	.  
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อนฺa$งฺ แม(ในฺกาลนฺ�Iนฺ เราเม#$อไม-เล>งฺเห>นฺบัGคคลผู้F(เย1$ยมกวิ-าตนฺ จaงฺได(เปล-งฺอาสภ	วิาจาวิ-า 
“เราเป@นฺยอดแห-งฺโลก เราเป@นฺผู้F(เจร	ญทิ1$สGดแห-งฺโลก เราเป@นฺผู้F(ประเสร	ฐทิ1$สGดแห-งฺโลก๑” ด�งฺนฺ1I, 

๑ ทิ1. มหา. ๑๐/๑๗.
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เอวิw สม�ปต	ช้าตส�สาปJ มย�หw อภ	วิาทินฺาทิ	รโห ปGค�คโล นฺต�ถ	.
บัGคคลผู้F(ทิ1$ควิรแก-สาม1จ	กรรมม1การกราบัไหวิ(เป@นฺต(นฺ ข้องฺเราแม(ผู้F(เก	ดได(ครF-เด1ยวิ ย�งฺไม-ม1 ด(วิยประการฉัะนฺ1I, 

ส�วิาหw อ	ทิานฺ	 สพื่�พื่ญฺ�ญฺGตป�ปต�โต กw อภ	วิาเทิย�ยw วิา ฯเปฯ อาสเนฺนฺ วิา นฺ	มนฺ�เตย�ยw  
ตส�มา ต�วิw พื่�ราห�มณฺ มา ตถาคตา เอวิรFป| นฺ	ปจ�จการw ปฏฺ�ฐย	ต�ถ. 
บั�ดนฺ1I เรานฺ�Iนฺได(บัรรลGควิามเป@นฺส�พื่พื่�ญญฺFแล(วิ จะพื่aงฺกราบัไหวิ( พื่aงฺลGกร�บั หร#อพื่aงฺเช้#Iอเช้	ญใครด(วิยอาสนฺะเล-า?  
ดFก-อนฺพื่ราหมณฺE! เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺอย-าได(ปรารถนฺาการทิำควิามนฺอบันฺ(อมเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ จากตถาคตเลย, 

ยw ห	 พื่�ราห�มณฺ ตถาคโต อภ	วิาเทิย�ย วิา ฯเปฯ อาสเนฺนฺ วิา นฺ	มนฺ�เตย�ย  
มGทิ�ธาปJ ตส�ส ปGค�คลส�ส รต�ต	ปร	โยสาเนฺ ปร	ปากส	ถ	ลพื่นฺ�ธนฺw วิณฺ�ฏิา ปมGต�ตw ตาลผู้ลม	วิ ค1วิโต ปจ�ฉั	ช้�ช้	ต�วิา สหสาวิ ภFม	ยw วิ	ปเตย�ย.
ดFก-อนฺพื่ราหมณฺE! เพื่ราะวิ-า ตถาคตพื่aงฺกราบัไหวิ( พื่aงฺลGกร�บั หร#อพื่aงฺเช้#Iอเช้	ญบัGคคลใดด(วิยอาสนฺะ, 
แม(ศั1รษุะข้องฺบัGคคลนฺ�Iนฺ พื่aงฺข้าดจากคอตกลงฺไปบันฺพื่#Iนฺด	นฺ โดยเร>วิพื่ล�นฺทิ1เด1ยวิ ดGจผู้ลตาลทิ1$ม1เคร#$องฺผู้Fกหย-อนฺเพื่ราะแก-หงฺ-อม 
หล-นฺจากข้�Iวิในฺทิ1$สGดแห-งฺราตร1 ฉัะนฺ�Iนฺ.”

[เวร�ญชพราหมัณฺAกลี'าวตD'พระพ#ทิธเจ7าว'าเปKนคนไมั'มั�รส]

เอวิw วิGต�เตปJ พื่�ราห�มโณฺ ทิGป�ปญฺ�ญตาย ตถาคตส�ส โลกเช้ฏฺ�ฐกภาวิw อสล�ลก�เข้นฺ�โต เกวิลw ตw วิจนฺw อสหมาโนฺ อาห 
“อรสรFโป ภวิw โคตโมต	.
แม(เม#$อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สอย-างฺนฺ1Iแล(วิ พื่ราหมณฺEก>กำหนฺดไม-ได(ถaงฺข้(อควิามทิ1$พื่ระตถาคตเจ(าเป@นฺเช้ฏิฐบัGรGษุในฺโลก 
เพื่ราะทิรามปbญญา ไม-ยอมอดกล�Iนฺพื่ระดำร�สนฺ�Iนฺถ-ายเด1ยวิ จaงฺกล-าวิวิ-า “พื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ! เป@นฺคนฺไม-ม1รส.”

อยw ก	รส�ส อธ	ป�ปาโย “ยw โลเก อภ	วิาทินฺ[142]ปจ�จGฏฺ�ฐานฺญฺ�ช้ล	กม�มสาม1จ	กม�มw ‘สามค�ค1รโสต	 วิGจ�จต	  ตw โภโต โคตมส�ส นฺต�ถ	 
ตส�มา อรสรFโป ภวิw โคตโม อรสช้าต	โก อรสสภาโวิต	.
ได(ย	นฺวิ-า พื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺม1ควิามประสงฺคEด�งฺนฺ1Iวิ-า “สาม1จ	กรรมค#อการกราบัไหวิ( การลGกร�บั และประณฺมม#อไหวิ(อ�นฺใด 
ทิ1$ประช้าช้นฺเร1ยกอยF-ในฺโลกวิ-า ‘สาม�คค1รส’   สาม1จ	กรรมม1การกราบัไหวิ(เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ ข้องฺพื่ระโคดม ผู้F(เจร	ญ ย-อมไม-ม1, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระโคดม ผู้F(เจร	ญ จaงฺเป@นฺคนฺไม-ม1รส ค#อม1พื่ระช้าต	ไม-ม1รส ม1สภาพื่ไม-ม1รส.”

อถส�ส ภควิา จ	ต�ตมGทิGภาวิช้นฺนฺต�ถw อGช้Gวิ	ปจ�จนฺ1กภาวิw ปร	หรนฺ�โต อญฺ�ญถา ตส�ส วิจนฺส�สต�ถw อต�ตนฺ	 สนฺ�ทิส�เสนฺ�โต 
“อต�ถ	 เข้�วิส พื่�ราห�มณฺ ปร	ยาโยต	อาทิ	มาห.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เพื่#$อจะให(พื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺเก	ดใจอ-อนฺ จaงฺทิรงฺหล1กหนฺ1ควิามเป@นฺข้(าศัaกโดยตรงฺเส1ย 
ทิรงฺร�บัสมเนฺ#Iอควิามแห-งฺคำนฺ�Iนฺโดยประการอ#$นฺในฺพื่ระองฺคE จaงฺตร�สวิ-า “พื่ราหมณฺE! บัรรยายนฺ1I ม1อยF-แล ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ

[ปร	ยายศ�พทิAลีงในอรรถ ๓ อย'าง]

ตต�ถ “ปร	ยาโยต	 การณฺw.
ในฺคำวิ-า ปร	ยาโย เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)ด�งฺนฺ1I. 
การณฺะ ช้#$อวิ-า ปร	ยาย.
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อยw ห	 ปร	ยายสทิ�โทิ เทิสนฺาวิารการเณฺสG วิต�ตต	.
จร	งฺอยF- ปร	ยายศั�พื่ทิEนฺ1I ย-อมเป@นฺไปในฺเทิศันฺา วิาระและการณฺะ.

“มธGปJณฺ�ฑ	กปร	ยาโยเต�วิวิ นฺw ธาเรห1ต	อาทิ1สG ห	 เอส เทิสนฺายw วิต�ตต	.
ควิามจร	งฺ ปร	ยายศั�พื่ทิEนฺ�$นฺ ย-อมเป@นฺไปในฺเทิศันฺา 
ในฺคำทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	วิ-า “ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำพื่ระสFตรนฺ�Iนฺไวิ(วิ-า ‘มธGปJณฺฑ	กเทิศันฺา๑’” ด�งฺนฺ1Iนฺ�$นฺเทิ1ยวิ.

“กส�ส นฺGโข้ อานฺนฺ�ทิ อช้�ช้ ปร	ยาโย ภ	ก�ข้Gนฺ	โย โอวิทิ	ตGนฺ�ต	อาทิ1สG วิาเร.
เป@นฺไปในฺวิาระ ในฺคำทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	วิ-า “ดFก-อนฺอานฺนฺทิE! วิ�นฺนฺ1Iเป@นฺวิาระข้องฺใครหนฺอแล เพื่#$อโอวิาทินฺางฺภ	กษุGณฺ1ทิ�Iงฺหลาย.”

“สาธG ภนฺ�เต ภควิา อญฺ�ญw ปร	ยายw อาจ	ก�ข้ตG  ยถายw ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ อญฺ�ญาย สณฺ�ฐเหย�ยาต	อาทิ1สG การเณฺ.
เป@นฺไปในฺการณฺะ ในฺคำทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	วิ-า “ข้(าแต-พื่ระองฺคEผู้F(เจร	ญ! ด�งฺข้(าพื่ระองฺคEข้อโอกาส 
ข้อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค โปรดตร�สบัอกปร	ยาย (เหตG) อ#$นฺ โดยอาการทิ1$ภ	กษุGสงฺฆ์E จะพื่aงฺดำรงฺอยF-ในฺควิามเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE.” 

ส�วิายw อ	ธ การเณฺ วิต�ตต	.
ในฺทิ1$นฺ1I ปร	ยายศั�พื่ทิEนฺ1Iนฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺไปในฺการณฺะ (เหตG).

ตส�มา เอต�ถ เอวิมต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ “อต�ถ	 โข้ พื่�ราห�มณฺ เอตw การณฺw 
เยนฺ การเณฺนฺ มw ‘อรสรFโป ภวิw โคตโมต	 วิทิมาโนฺ ปGค�คโล สม�มา วิเทิย�ย ‘อวิ	ตถวิาทิ1ต	 สงฺ�ข้w คจ�เฉัย�ย.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ในฺบัทิวิ-า ปร	ยาโย นฺ1I พื่aงฺทิราบัใจควิามอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ดFก-อนฺพื่ราหมณฺE! บัGคคลกล-าวิหาเราอยF-วิ-า 
‘พื่ระโคดม ผู้F(เจร	ญ เป@นฺคนฺไม-ม1รส’ ด�งฺนฺ1I พื่aงฺพื่FดถFก ค#อพื่aงฺถaงฺควิามนฺ�บัวิ-า ‘เป@นฺผู้F(พื่Fดไม-ผู้	ด’ เพื่ราะเหตGใด เหตGนฺ�$นฺ ม1อยF-จร	งฺแล.”

กตโม ปนฺ โสต	.
ถามวิ-า “ก>ปร	ยาย (เหตG) นฺ�Iนฺ เป@นฺไฉันฺ?”

“เย เต พื่�ราห�มณฺ รFปรสา ฯเปฯ โผู้ฏฺ�ฐพื่�พื่รสา  เต ตถาคตส�ส ปห1นฺาต	.
แก(วิ-า “ดFก-อนฺพื่ราหมณฺE! รสในฺรFป เส1ยงฺ กล	$นฺ รส โผู้ฏิฐ�พื่พื่ะ เหล-านฺ�Iนฺใด, รสในฺรFปเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ ตถาคตละได(แล(วิ.”

กa วิGต�ตw โหต	.
ถามวิ-า “พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สอธ	บัายไวิ(อย-างฺไร?”

๑ ม. ม. ๑๒/๒๓๐.



พื่GทิธคGณฺกถา • [ปร	ยายศั�พื่ทิEลงฺในฺอรรถ ๓ อย-างฺ] • หนฺ(า ๒๒๙

เย เต ช้าต	วิเสนฺ วิา อGป�ปต�ต	วิเสนฺ วิา เสฏฺ�ฐสม�มตานฺม�ปJ ปGถGช้�ช้นฺานฺw รFปารม�มณฺาทิ1นฺ	 อส�สาเทินฺ�ตานฺw อภ	นฺนฺ�ทินฺ�ตานฺw รช้�ช้นฺ�ตานฺw 
อGป�ปช้�ช้นฺ�ต	 กามสGข้ส�สาทิสงฺ�ข้าตา รFปรสา สทิ�ทิรสา คนฺ�ธรสา รสรสา โผู้ฏฺ�ฐพื่�พื่รสา 
เย อ	มw โลกw ค1วิายw พื่นฺ�ธ	ต�วิา วิ	ย อาวิ	ญฺ�ฉันฺ�ต	  วิต�ถารม�มณฺาทิ	สามค�ค	ยญฺ�จ สต	 อGป�ปนฺ�นฺต�ตา [143] ‘สามค�ค1รสาต	 วิGจ�จนฺ�ต	   
เต สพื่�เพื่ปJ ตถาคตส�ส ปห1นฺา.
แก(วิ-า “ตร�สอธ	บัายไวิ(อย-างฺนฺ1I ค#อ รสในฺรFป เส1ยงฺ กล	$นฺ รส โผู้ฏิฐ�พื่พื่ะ กล-าวิค#อควิามย	นฺด1ในฺกามสGข้ เหล-านฺ�Iนฺใด 
ย-อมเก	ดข้aIนฺแก-ปGถGช้นฺทิ�Iงฺหลาย แม(ผู้F(ทิ1$ช้าวิโลกสมมต	วิ-า เป@นฺผู้F(ประเสร	ฐ ด(วิยอำนฺาจช้าต	 หร#อด(วิยอำนฺาจควิามอGบั�ต	 
ผู้F(ย�งฺย	นฺด1 เพื่ล	ดเพื่ล	นฺ กำหนฺ�ดในฺอารมณฺEทิ�Iงฺหลายม1รFปารมณฺEเป@นฺต(นฺ, 
รสเหล-าใด ย-อมฉัGดร�Iงฺโลกนฺ1Iไวิ( เหม#อนฺผู้Fกทิ1$คอ และบั�ณฺฑ	ตเร1ยกวิ-า ‘สาม�คค1รส’ 
เพื่ราะเม#$อม1ควิามพื่ร(อมเพื่ร1ยงฺก�นฺแห-งฺวิ�ตถGและอารมณฺEเป@นฺต(นฺ ก>เก	ดข้aIนฺได(   รสเหล-านฺ�Iนฺแม(ทิ�Iงฺหมด พื่ระตถาคตละได(แล(วิ.”

“มย�หw ปห1นฺาต	 วิต�ตพื่�เพื่ปJ มมwกาเรนฺ อต�ตานฺw อนฺGก�ข้	ปนฺ�โต ธม�มw เทิเสต	.
แม(เม#$อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคควิรจะตร�สวิ-า “อ�นฺเราละได(แล(วิ” ก>ทิรงฺแสดงฺธรรม ไม-ยกพื่ระองฺคEข้aIนฺข้-มด(วิยมม�งฺการ.

เทิสนฺาวิ	ลาโส วิา เอส ภควิโต.
อ1กนฺ�ยหนฺa$งฺ นฺ�$นฺเป@นฺควิามวิ	ลาสแห-งฺเทิศันฺาข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค.

[พระผู้D7มั�พระภาคทิรงลีะรสในรDปเปKนต7นได้7เด้Wด้ขาด้]

ตต�ถ “ปห1นฺาต	 จ	ต�ตสนฺ�ตานฺโต วิ	คตา ช้ห	ตา วิา.
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า ปห1นฺา ควิามวิ-า 
“รสในฺรFปเป@นฺต(นฺ ปราศัไปจากจ	ตตส�นฺดานฺ (ข้องฺพื่ระตถาคต) หร#ออ�นฺพื่ระตถาคตทิรงฺละได(แล(วิ.”

เอตส�มa ปนฺต�เถ กรเณฺ สาม	วิจนฺw ทิฏฺ�ฐพื่�พื่w.
แต-ในฺอรรถนฺ1I พื่aงฺเห>นฺฉั�ฏิฐ1วิ	ภ�ตต	 ลงฺในฺอรรถตต	ยาวิ	ภ�ตต	.

อร	ยมค�คสต�เถนฺ อGจ�ฉั	นฺ�นฺw ตณฺ�หาวิ	ช้�ช้ามยw มFลเมเตสนฺ�ต	 อGจ�ฉั	นฺ�นฺมFลา.
รสในฺรFปเป@นฺต(นฺ ช้#$อวิ-าม1รากเหงฺ(าอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺต�ดข้าดแล(วิ เพื่ราะอรรถวิ-า รากเหงฺ(าแห-งฺควิามเย#$อใยในฺรFปเป@นฺต(นฺ
เหล-านฺ�Iนฺ อ�นฺสำเร>จมาจากต�ณฺหาและอวิ	ช้ช้า อ�นฺพื่ระองฺคEทิรงฺต�ดข้าดแล(วิ ด(วิยศั�สตราค#ออร	ยมรรค.

ตาลวิต�ถG วิ	ย เนฺสw วิต�ถG กตนฺ�ต	 ตาลาวิต�ถGกตา.
ช้#$อวิ-าอ�นฺพื่ระองฺคEทิรงฺทิำให(เป@นฺเหม#อนฺตาลยอดด(วินฺ 
เพื่ราะอรรถวิ-า วิ�ตถGแห-งฺรFปรสเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ อ�นฺพื่ระองฺคEทิรงฺทิำให(เป@นฺเหม#อนฺตอตาลฉัะนฺ�Iนฺ.

ยถา ห	, ตาลรGก�ข้w สมFลw อGทิ�ธร	ต�วิา ตส�ส วิต�ถGมต�เต ตส�มa ปเทิเส กเต, นฺ ปGนฺ ตส�ส ตาลส�ส อGป�ปต�ต	 ปญฺ�ญายต	. 
เอวิw, อร	ยมค�คสต�เถนฺ สมFเล รFปาทิ	รเส อGทิ�ธร	ต�วิา เตสw ปGพื่�เพื่ อGป�ปนฺ�นฺปGพื่�พื่ภาเวินฺ วิต�ถGมต�เต จ	ต�ตสนฺ�ตาเนฺ กเต, 
สพื่�เพื่ปJ เต “ตาลาวิต�ถGกตาต	 วิGจ�จนฺ�ต	.
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า, เม#$อบัGคคลถอนฺต(นฺตาลข้aIนฺพื่ร(อมทิ�Iงฺรากแล(วิ กระทิำประเทิศันฺ�Iนฺให(เป@นฺส�กวิ-าตอแห-งฺต(นฺตาลนฺ�Iนฺ, 
ควิามเก	ดข้aIนฺแห-งฺต(นฺตาลนฺ�Iนฺ ย-อมปรากฏิไม-ได(อ1กฉั�นฺใด. 
เม#$อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺถอนฺรสในฺรFปเป@นฺต(นฺข้aIนฺพื่ร(อมทิ�Iงฺราก ด(วิยศั�สตราค#ออร	ยมรรคแล(วิ 



หนฺ(า ๒๓๐ •   พื่GทิธคGณฺกถา • [พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺละรสในฺรFปเป@นฺต(นฺได(เด>ดข้าด]

ทิรงฺทิำจ	ตตส�นฺดานฺให(เป@นฺเพื่1ยงฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺรสในฺรFปเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ โดยควิามเป@นฺสถานฺทิ1$เคยเก	ดมาในฺกาลก-อนฺ, 
รสในฺรFปเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺแม(ทิ�Iงฺหมด ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ตาลาวิ�ตถGกตา” (ทิำให(เหม#อนฺตาลยอดด(วินฺ) ฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

อวิ	รGฬ�ห	ธม�มตา วิา มต�ถกจ�ฉั	นฺ�นฺตาโล วิ	ย กตาต	 ตาลาวิต�ถGกตา.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ (รFปาทิ	รสเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ) ม1อ�นฺไม-งฺอกข้aIนฺเป@นฺธรรมดา อ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺทิำให(เหม#อนฺตาลยอดด(วินฺฉัะนฺ�Iนฺ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า “ตาลาวิ�ตถGกตา” (อ�นฺพื่ระองฺคEทิรงฺทิำให(เป@นฺเหม#อนฺตาลยอดด(วินฺแล(วิ).

ยส�มา ปนฺ เอวิw ตาลาวิต�ถGกตา อนฺภาวิw กตา โหนฺ�ต	  ยถา เนฺสw ปจ�ฉัาภาโวิ นฺ โหต	 ตถา กตา โหนฺ�ต	 
ตส�มา อาห อนฺภาวิw กตาต	.
อนฺa$งฺ เพื่ราะรFปาทิ	รสเป@นฺต(นฺ พื่ระองฺคEทิรงฺทิำให(เป@นฺเหม#อนฺตาลยอดด(วินฺ โดยนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าเป@นฺอ�นฺพื่ระองฺคE
ทิรงฺทิำไม-ให(ม1ในฺภายหล�งฺ ค#อทิรงฺทิำโดยอาการทิ1$รFปาทิ	รสเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ จะม1ในฺภายหล�งฺไม-ได(, 
ฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระองฺคEจaงฺตร�สวิ-า อนฺภาวิw กตา (กระทิำไม-ให(ม1ในฺภายหล�งฺ).

อยw เหต�ถ ปทิจ�เฉัโทิ “อนฺGอภาวิw กตา อนฺภาวิw กตาต	.
ในฺ(บัทิวิ-า อนฺภาวิw กตา) นฺ1I ต�ดบัทิด�งฺนฺ1I ค#อ “อนฺG อภาวิw กตา (เช้#$อมบัทิเป@นฺ) อนฺภาวิw กตา” (ทิำไม-ให(ม1ในฺภายหล�งฺ).

“อนฺภาวิw คตาต	ปJ ปาโฐ.  ตส�ส “อนฺGอภาวิw คตาต	 อต�โถ.
ปาฐะวิ-า อนฺภาวิw คตา ด�งฺนฺ1Iก>ม1.  ควิามแห-งฺปาฐะนฺ�Iนฺวิ-า “ถaงฺแล(วิซ่a$งฺควิามไม-ม1ในฺภายหล�งฺ.”

[อรรถาธ	บายศ�พทิA อนภาว\ กตา-อนภาว\ คตา]

ตต�ถ ปทิจ�เฉัโทิ “อนฺGอภาวิw คตา อนฺภาวิw คตาต	  ยถา “อนฺGอจ�ฉัร	ยา อนฺจ�ฉัร	ยาต	.
ในฺ(บัทิวิ-า อนฺภาวิw คตา) นฺ�Iนฺ ต�ดบัทิด�งฺนฺ1I ค#อ “อนฺGอภาวิw คตา (เช้#$อมบัทิเป@นฺ) อนฺภาวิw คตา” (ถaงฺแล(วิซ่a$งฺควิามไม-ม1ในฺภายหล�งฺ) 
เหม#อนฺ(การต�ดบัทิในฺประโยค)วิ-า “อนฺGอจ�ฉัร	ยา (เช้#$อมบัทิเป@นฺ) อนฺจ�ฉัร	ยา” 
(พื่ระคาถาเหล-านฺ1Iม1ควิามอ�ศัจรรยEในฺภายหล�งฺ แจ-มแจ(งฺแล(วิแด-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค๑)

อายตa อนฺGป�ปาทิธม�มาต	 อนฺาคเต อนฺGป�ปช้�ช้นฺกสภาวิา.
สองฺบัทิวิ-า อายตa อนฺGป�ปาทิธม�มา แปลวิ-า ม1อ�นฺไม-เก	ดข้aIนฺในฺอนฺาคตเป@นฺสภาพื่.

เย ห	 อภาวิw คตา เต กถw อGป�ปช้�ช้	ส�สนฺ�ต	.
จร	งฺอยF- รFปรสเป@นฺต(นฺเหล-าใด ทิ1$ถaงฺควิามไม-ม1แล(วิ รFปรสเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ จ�กเก	ดข้aIนฺได(อย-างฺไรเล-า? 

เตนฺาห อนฺภาวิw คตา อายตa อนฺGป�ปาทิธม�มาต	.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระองฺคEจaงฺตร�สวิ-า “ถaงฺแล(วิซ่a$งฺควิามไม-ม1ในฺภายหล�งฺ ม1อ�นฺไม-เก	ดข้aIนฺอ1กต-อไป.”

อยw โข้ พื่�ราห�มณฺ ปร	ยาโยต	 อ	ทิw โข้ พื่�ราห�มณฺ การณฺw เยนฺ มw สม�มา วิทิมาโนฺ วิเทิย�ย อรสรFโป สมโณฺ โคตโมต	.
หลายบัทิวิ-า อยw โข้ พื่�ราห�มณฺ ปร	ยาโย ควิามวิ-า “ดFก-อนฺพื่ราหมณฺE! บัGคคลกล-าวิหาเราอยF-วิ-า ‘พื่ระสมณฺโคดม เป@นฺคนฺไม-ม1รส’ 
ด�งฺนฺ1I ช้#$อวิ-าพื่aงฺพื่FดถFก ด(วิยเหตGใด, เหตGนฺ1I ม1อยF-จร	งฺๆ.”

๑ ทิ1. มหา. ๑๐/๔๑. วิ	. มหา. ๔/๘.



พื่GทิธคGณฺกถา • [อรรถาธ	บัายศั�พื่ทิE อนฺภาวิw กตา-อนฺภาวิw คตา] • หนฺ(า ๒๓๑

“โนฺ จ [144] โข้ ยw ต�วิw สนฺ�ธาย วิเทิส1ต	 ยญฺ�จ โข้ มw สนฺ�ธาย ต�วิw วิเทิส	 โส ปร	ยาโย นฺ โหต	.
หลายบัทิวิ-า โนฺ จ โข้ ยw ต�วิw สนฺ�ธาย วิเทิส	 ควิามวิ-า “ก>แล เหตGทิ1$ทิ-านฺกล-าวิมG-งฺหมายเอากะเราไม-ม1.”

“กส�มา ปนฺ ภควิา เอวิมาห, นฺนฺG เอวิw วิGต�เต โย พื่�ราห�มเณฺนฺ วิGต�โต สามค�ค1รโส ตส�สต�ตนฺ	 วิ	ช้�ช้มานฺตา อนฺGญฺ�ญาตา โหต1ต	.
ถามวิ-า เพื่ราะเหตGใด พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺตร�สอย-างฺนฺ�Iนฺ? เม#$อพื่ระองฺคEตร�สอย-างฺนฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺอ�นฺทิรงฺร�บัรองฺควิามทิ1$สาม�คค1รส 
ซ่a$งฺพื่ราหมณฺEกล-าวินฺ�Iนฺม1อยF-ในฺพื่ระองฺคEม	ใช้-หร#อ?”

วิGจ�จเต.
ข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิเฉัลยต-อไป:- 

นฺ โหต	.
สาม�คค1รสทิ1$พื่ราหมณฺEกล-าวิหาม1ไม-.

โย ห	 ตw สามค�ค1รสw กาตGw ภพื่�โพื่ หGต�วิา นฺ กโรต	 โส ตทิภาเวินฺ อรสรFโปต	 วิต�ตพื่�โพื่ ภเวิย�ย.
แทิ(จร	งฺ ผู้F(ใด เป@นฺผู้F(ควิรเพื่#$อทิำสาม�คค1รสนฺ�Iนฺ แต-ไม-ทิำ, ผู้F(นฺ�Iนฺ พื่aงฺเป@นฺผู้F(ถFกกล-าวิหาวิ-า “เป@นฺคนฺม1รFปไม-ม1รส เพื่ราะไม-ม1การทิำ
สาม�คค1รสนฺ�Iนฺ.”

ภควิา ปนฺ อภพื่�โพื่วิ ตw กาตGw เตนฺส�ส กรเณฺ อภพื่�พื่ตw ปกาเสนฺ�โต อาห “โนฺ จ โข้ ยw ต�วิw สนฺ�ธาย วิเทิส1ต	 
ยw ปร	ยายw สนฺ�ธาย ต�วิw มw อรสรFโปต	 วิทิส	 โส อม�เหสG เนฺวิ วิต�ตพื่�โพื่ต	.
ส-วินฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ไม-ควิรเพื่#$อทิรงฺทิำสาม�คค1รสนฺ�Iนฺ เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค 
เม#$อจะทิรงฺประกาศัข้(อควิามทิ1$พื่ระองฺคEเป@นฺผู้F(ไม-ควิร ในฺการทิำสาม�คค1รสนฺ�Iนฺ จaงฺได(ตร�สวิ-า โนฺ จ โข้ ยw ต�วิw สนฺ�ธาย วิเทิส	 
อธ	บัายวิ-า “ทิ-านฺมG-งฺหมายถaงฺเหตGอ�นฺใด จaงฺกล-าวิกะเราวิ-า ‘เป@นฺคนฺไม-ม1รส’ เหตGอ�นฺนฺ�Iนฺ ทิ-านฺไม-ควิรพื่Fดในฺเราเลย.”

[เวร�ญชพราหมัณฺAกลี'าวหาพระพ#ทิธเจ7าว'าเปKนผู้D7ไร7โภคะ]

เอวิw พื่�ราห�มโณฺ อต�ตนฺา อธ	ป�เปตw อรสรFปตw อาโรเปตGw อสก�โกนฺ�โต อถาปรw นฺ	พื่�โภโค ภวินฺ�ต	อาทิ	มาห.
พื่ราหมณฺE ไม-สามารถจะยกควิามทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เป@นฺคนฺไม-ม1รส (ข้aIนฺค-อนฺข้อด) ตามทิ1$ตนฺประสงฺคEอย-างฺนฺ�Iนฺ จaงฺกล-าวิคำอ#$นฺต-อ
ไปอ1กเป@นฺต(นฺวิ-า “พื่ระโคดม ผู้F(เจร	ญ เป@นฺผู้F(ไร(โภคะ.” 

สพื่�พื่ปร	ยาเยสG เจต�ถ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ โยช้นฺาก�กมw วิ	ทิ	ต�วิา สนฺ�ธาย ภาส	ตมต�ถw เอวิw เวิทิ	ตพื่�พื่w.
อนฺa$งฺ บั�ณฺฑ	ตคร�Iนฺทิราบัลำด�บัโยช้นฺา โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�Iนฺแหละ ในฺปร	ยายทิ�Iงฺปวิงฺในฺพื่ระบัาล1นฺ1I ก>ควิรทิราบัใจควิามตามทิ1$
พื่ราหมณฺEมG-งฺกล-าวิไวิ( โดยนฺ�ยด�งฺจะกล-าวิต-อไปนฺ1I:-

พื่�ราห�มโณฺ ตเมวิ วิโยวิGฑ�ฒานฺw อภ	วิาทินฺกม�มาทิa “โลเก สามค�ค1ปร	โภโคต	 มญฺ�ญมาโนฺ ตทิภาเวินฺ ภควินฺ�ตw “นฺ	พื่�โภโคต	 อาห.
พื่ราหมณฺE สำค�ญสาม1จ	กรรมม1การกราบัไหวิ(เหล-าช้นฺผู้F(เจร	ญวิ�ยเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแลวิ-า “เป@นฺสาม�คค1บัร	โภคในฺโลก” 
จaงฺได(กล-าวิกะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาควิ-า “เป@นฺผู้F(ไร(โภคะ” เพื่ราะควิามไม-ม1สาม1จ	กรรมม1การกราบัไหวิ(เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ.

ภควิา ย�วิายw รFปาทิ1สG สต�ตานฺw ฉันฺ�ทิราคปร	โภโค ตทิภาวิw อต�ตนฺ	 สม�ปส�สมาโนฺ อปรw ปร	ยายw อนฺGช้านฺาต	.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺพื่	จารณฺาเห>นฺควิามไม-ม1การบัร	โภคด(วิยอำนฺาจฉั�นฺทิราคะ (ดGจ) ข้องฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ในฺรFปารมณฺEเป@นฺต(นฺ 
ในฺพื่ระองฺคE จaงฺทิรงฺร�บัรองฺบัรรยายอ#$นฺอ1ก.



หนฺ(า ๒๓๒ •   พื่GทิธคGณฺกถา • [เวิร�ญช้พื่ราหมณฺEกล-าวิหาพื่ระพื่Gทิธเจ(าวิ-าเป@นฺผู้F(ไร(โภคะ]

ปGนฺ พื่�ราห�มโณฺ  ยw โลเก วิโยวิGฑ�ฒานฺw อภ	วิาทินฺาทิ	กGลสมGทิาจารกม�มw โลก	ยา กโรนฺ�ต	  ตส�ส อก	ร	ยw สม�ปส�สมาโนฺ 
ภควินฺ�ตw “อก	ร	ยวิาโทิต	 อาห.
พื่ราหมณฺEพื่	จารณฺาเห>นฺการไม-กระทิำกรรมค#อมารยาทิสำหร�บัสกGล ม1การกราบัไหวิ(เหล-าช้นฺผู้F(เจร	ญวิ�ยเป@นฺต(นฺ 
ทิ1$ประช้าช้นฺช้าวิโลก ทิำก�นฺอยF-ในฺโลก จaงฺกล-าวิกะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคอ1กวิ-า “พื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ เป@นฺผู้F(กล-าวิการไม-กระทิำ.”

ภควิา ปนฺ ยส�มา กายทิGจ�จร	ตาทิ1นฺw อก	ร	ยw วิทิต	  ตส�มา ตw อก	ร	ยวิาทิw อต�ตนฺ	 สม�ปส�สมาโนฺ อปรw ปร	ยายw อนฺGช้านฺาต	.
แต-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺพื่	จารณฺาเห>นฺการกล-าวิการไม-กระทิำนฺ�Iนฺ (ม1อยF-) ในฺพื่ระองฺคE 
เพื่ราะพื่ระองฺคEตร�สการไม-กระทิำกายทิGจร	ตเป@นฺต(นฺ  จaงฺทิรงฺร�บัรองฺบัรรยายอ#$นฺอ1ก 

ตต�ถ จ “กายทิGจ�จร	ตนฺ�ต	 ปาณฺาต	ปาตอทิ	นฺ�นฺาทิานฺม	จ�ฉัาจารเจตนฺา เวิทิ	ตพื่�พื่า.
ก>เจตนฺาในฺการทิำช้1วิ	ตส�ตวิEให(ตกล-วิงฺไป ในฺการถ#อเอาส	$งฺข้องฺทิ1$เจ(าข้องฺเข้าไม-ได(ให(และในฺม	จฉัาจาร พื่aงฺทิราบัวิ-า กายทิGจร	ต 
ในฺบัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ.

[145] “วิจ1ทิGจ�จร	ตนฺ�ต	 มGสาวิาทิปJสGณฺาวิาจผู้รGสวิาจสม�ผู้ป�ปลาปเจตนฺา เวิทิ	ตพื่�พื่า.
เจตนฺาในฺการพื่Fดเทิ>จ การพื่Fดส-อเส1ยด พื่Fดคำหยาบัและพื่Fดเพื่(อเจ(อ พื่aงฺทิราบัวิ-า วิจ1ทิGจร	ต.

“มโนฺทิGจ�จร	ตนฺ�ต	 อภ	ช้�ฌิาพื่�ยาปาทิม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	โย เวิทิ	ตพื่�พื่า.
ควิามโลภอยากได( ควิามปองฺร(าย ควิามเห>นฺผู้	ด พื่aงฺทิราบัวิ-า มโนฺทิGจร	ต.

ฐเปต�วิา เต ธม�เม อวิเสสา อกGสลา ธม�มา “อเนฺกวิ	ห	ตา ปาปกา อกGสลา ธม�มาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า.
อกGศัลธรรมทิ�Iงฺหลายทิ1$เหล#อ เวิ(นฺธรรมเหล-านฺ�Iนฺเส1ย พื่aงฺทิราบัวิ-า “อกGศัลธรรมอ�นฺลามกม1ส-วินฺม	ใช้-นฺ(อย.” 

[เวร�ญชพราหมัณฺAกลี'าวหาพระพ#ทิธองคAว'าเปKนผู้D7กลี'าวการขาด้สDญ]

ปGนฺ พื่�ราห�มโณฺ ตเมวิ อภ	วิาทินฺาทิ	กม�มw ภควิต	 อปส�สนฺ�โต 
“อ	มw อาคม�ม อยw โลกตนฺ�ต	 โลกป�ปเวิณฺ	 อGจ�ฉั	ช้�ช้ต1ต	 มญฺ�ญมาโนฺ ภควินฺ�ตw อGจ�เฉัทิวิาโทิต	 อาห.
พื่ราหมณฺEไม-เห>นฺกรรมม1การกราบัไหวิ(เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺแล ในฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เข้(าใจวิ-า “อาศั�ยพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ1I 
แบับัแผู้นฺประเพื่ณฺ1ข้องฺโลกนฺ1I ก>จ�กข้าดสFญ” จaงฺกล-าวิกะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคอ1กวิ-า “พื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ เป@นฺผู้F(กล-าวิการข้าดสFญ.” 

ภควิา ปนฺ ยส�มา 
อฏฺ�ฐ โลภสหคตจ	ต�ตGป�ปาเทิสG ปญฺ�จกามคGณฺ	กราคส�ส ทิ�วิ1สG อกGสลจ	ต�เตสG อGป�ปช้�ช้มานฺกโทิสส�ส จ อนฺาคาม	มค�เคนฺ อGจ�เฉัทิw วิทิต	 
สพื่�พื่ากGสลสม�ภวิส�ส ปนฺ นฺ	รวิเสสส�ส โมหส�ส อรหต�ตมค�เคนฺ อGจ�เฉัทิw วิทิต	  
ฐเปต�วิา เต ตโย อวิเสสานฺw ปาปกานฺw อกGสลานฺw ธม�มานฺw ยถานฺGรFป| จตFห	 มค�เคห	 อGจ�เฉัทิw วิทิต	 
ตส�มา ตw อGจ�เฉัทิวิาทิw อต�ตนฺ	 สม�ปส�สมาโนฺ  อปรw ปร	ยายw อนฺGช้านฺาต	.
แต-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺพื่	จารณฺาเห>นฺการกล-าวิการข้าดสFญนฺ�Iนฺ (ม1อยF-) ในฺพื่ระองฺคE 
เพื่ราะพื่ระองฺคE (๑) ตร�สการข้าดสFญแห-งฺราคะอ�นฺเป@นฺไปในฺกามคGณฺ ๕ ในฺจ	ตตGปบัาทิอ�นฺสหรคตด(วิยโลภะ ๘ ดวิงฺ 
และโทิสะอ�นฺบั�งฺเก	ดข้aIนฺในฺอกGศัลจ	ต ๒ ดวิงฺ ด(วิยอนฺาคาม	มรรค  (๒) อนฺa$งฺ ตร�สการข้าดสFญแห-งฺโมหะอ�นฺเก	ดแต-อกGศัลทิ�Iงฺหมด
ไม-ม1เหล#อ ด(วิยอรห�ตตมรรค  (๓) ตร�สการข้าดสFญแห-งฺอกGศัลธรรมอ�นฺลามกทิ1$เหล#อ นฺอกจากโลภะ โทิสะ โมหะ ทิ�Iงฺ ๓ นฺ�Iนฺ 
ด(วิยมรรค ๔ ตามสมควิร   จaงฺทิรงฺร�บัรองฺบัรรยายอ#$นฺอ1ก.



พื่GทิธคGณฺกถา • [เวิร�ญช้พื่ราหมณฺEกล-าวิหาพื่ระพื่GทิธองฺคEวิ-าเป@นฺผู้F(ร�งฺเก1ยจ] • หนฺ(า ๒๓๓

[เวร�ญชพราหมัณฺAกลี'าวหาพระพ#ทิธองคAว'าเปKนผู้D7ร�งเก�ยจ]

ปGนฺ พื่�ราห�มโณฺ “ช้	คGจ�ฉัต	 มญฺ�เญ สมโณฺ โคตโม อ	ทิw วิโยวิGฑ�ฒานฺw อภ	วิาทินฺาทิ	กGลสมGทิาจารกม�มนฺ�เตนฺ นฺ ตw กโรต1ต	 มญฺ�ญมาโนฺ 
ภควินฺ�ตw “เช้คGจ�ฉั1ต	 อาห.
พื่ราหมณฺEเข้(าใจวิ-า 
“พื่ระสมณฺโคดม ช้ะรอยจะทิรงฺร�งฺเก1ยจกรรมค#อมารยาทิสำหร�บัสกGลม1การกราบัไหวิ(เหล-าช้นฺผู้F(เจร	ญวิ�ยเป@นฺต(นฺนฺ1I 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระองฺคEจaงฺไม-ทิรงฺกระทิำกรรมนฺ�Iนฺ” จaงฺกล-าวิกะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคอ1กวิ-า “(พื่ระโคดม ผู้F(เจร	ญ) เป@นฺผู้F(ร�งฺเก1ยจ.”

ภควิา ปนฺ ยส�มา ช้	คGจ�ฉัต	 กายทิGจ�จร	ตาทิ1ห	.
แต-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค (ทิรงฺพื่	จารณฺาเห>นฺควิามร�งฺเก1ยจนฺ�Iนฺ (ม1อยF-) ในฺพื่ระองฺคE) เพื่ราะพื่ระองฺคEทิรงฺร�งฺเก1ยจแต-กายทิGจร	ตเป@นฺต(นฺ.

กa วิGต�ตw โหต	.
พื่ระองฺคEตร�สอธ	บัายไวิ(อย-างฺไร?

ยญฺ�จ ต	วิ	ธw กายทิGจ�จร	ตw  ยญฺ�จ จตGพื่�พื่	ธw วิจ1ทิGจ�จร	ตw  ยญฺ�จ ต	วิ	ธw มโนฺทิGจ�จร	ตw 
ยา จ ฐเปต�วิา ตานฺ	 ทิGจ�จร	ตานฺ	 อวิเสสานฺw ลามกฏฺ�เฐนฺ ปาปกานฺw อโกสล�ลสม�ภFตฏฺ�เฐนฺ อกGสลานฺw ธม�มานฺw 
สมาปต�ต	 สมาปช้�ช้นฺา สมงฺ�ค	ภาโวิ,   ตw สพื่�พื่ม�ปJ  คFถw วิ	ย มณฺ�ฑนฺกช้าต	โย ปGร	โส  ช้	คGจ�ฉัต	 ห	ร	ยต	. 
ตส�มา ตw เช้คGจ�ฉั	ตw อต�ตนฺ	 สม�ปส�สมาโนฺ อปรw ปร	ยายw อนฺGช้านฺาต	.
ตร�สอธ	บัายไวิ(วิ-า “ทิรงฺร�งฺเก1ยจ ทิรงฺละอาย กายทิGจร	ต ๓  วิจ1ทิGจร	ต ๔  มโนฺทิGจร	ต ๓  
และควิามเข้(าถaงฺ ควิามถaงฺพื่ร(อม ควิามเป@นฺผู้F(ม1ควิามพื่ร�$งฺพื่ร(อม ด(ว่ยธรรมทิ�Iงฺหลาย ทิ1$เหล#อ เวิ(นฺทิGจร	ตเหล-านฺ�Iนฺ 
ทิ1$ช้#$อวิ-าช้�$วิช้(า เพื่ราะอรรถวิ-าเลวิทิราม ทิ1$ช้#$อวิ-าอกGศัล เพื่ราะอรรถวิ-าเป@นฺควิามไม-ฉัลาด 
แม(ทิ�Iงฺหมด เหม#อนฺบัGรGษุผู้F(ม1ช้าต	คนฺประด�บั ร�งฺเก1ยจคFถฉัะนฺ�Iนฺ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺพื่	จารณฺาเห>นฺควิามเป@นฺผู้F(ร�งฺเก1ยจนฺ�Iนฺ (ม1อยF-) ในฺพื่ระองฺคE จaงฺทิรงฺร�บัรองฺบัรรยายอ#$นฺอ1ก.”

[146] ตต�ถ กายทิGจ�จร	เตนฺาต	 อGปโยคต�เถ กรณฺวิจนฺw ทิฏฺ�ฐพื่�พื่w.
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า กายทิGจ�จร	เตนฺ เป@นฺต(นฺ พื่aงฺเห>นฺตต	ยาวิ	ภ�ตต	 ลงฺในฺอรรถแห-งฺทิGต	ยาวิ	ภ�ตต	.

[เวร�ญชพราหมัณฺAกลี'าวหาพระพ#ทิธเจ7าว'าเปKนผู้D7กำจ�ด้]

ปGนฺ พื่�ราห�มโณฺ ตเมวิ อภ	วิาทินฺาทิ	กม�มw ภควิต	 อปส�สนฺ�โต  “อยw อ	มw โลกเช้ฏฺ�ฐกกม�มw วิ	เนฺต	 วิ	นฺาเสต	.  
อถวิา ยส�มา เอตw สาม1จ	กม�มw นฺ กโรต	  ตส�มา อยw วิ	เนฺตพื่�โพื่ นฺ	ค�คณฺ�ห	ตพื่�โพื่ต	 มญฺ�ญมาโนฺ ภควินฺ�ตw “เวินฺย	โกต	 อาห.
พื่ราหมณฺE เม#$อไม-เล>งฺเห>นฺกรรมม1การกราบัไหวิ(เป@นฺต(นฺแล ในฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เข้(าใจวิ-า 
“(พื่ระโคดม)นฺ1I ย-อมทิรงฺกำจ�ด ค#อทิรงฺทิำกรรมทิ1$ควิรทิำแก-ผู้F(ประเสร	ฐในฺโลกนฺ1I ให(พื่	นฺาศั, 
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เพื่ราะไม-ทิรงฺทิำสาม1จ	กรรมนฺ�$นฺ ฉัะนฺ�Iนฺ (พื่ระโคดม)นฺ1I จaงฺควิรถFกกำจ�ด ค#อ ควิรถFกข้-มข้1$” 
จaงฺกล-าวิกะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค(อ1ก)วิ-า “พื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ เป@นฺผู้F(กำจ�ด.”

ตต�รายw ปทิต�โถ.
ในฺ(บัทิวิ-า เวินฺย	โก) นฺ�Iนฺ ม1ใจควิามเฉัพื่าะบัทิ ด�งฺต-อไปนฺ1I:-



หนฺ(า ๒๓๔ •   พื่GทิธคGณฺกถา • [เวิร�ญช้พื่ราหมณฺEกล-าวิหาพื่ระพื่Gทิธเจ(าวิ-าเป@นฺผู้F(กำจ�ด]

วิ	นฺยต1ต	 วิ	นฺโย.  “วิ	นฺาเสต1ต	 วิGต�ตw โหต	.
(อGบัาย) ทิ1$ช้#$อวิ-า วิ	นฺ�ย เพื่ราะอรรถวิ-า ย-อมกำจ�ด.  อธ	บัายวิ-า “ย-อมทิำให(พื่	นฺาศั.”

วิ	นฺโยเอวิ เวินฺย	โก.
วิ	นฺ�ยนฺ�$นฺแล ช้#$อ เวินฺย	กะ.

วิ	นฺยw วิา อรหต1ต	 เวินฺย	โก.   “นฺ	ค�คหw อรหต1ต	 วิGต�ตw โหต	.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ บัGคคลย-อมควิรซ่a$งฺการกำจ�ด เหตGนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า เวินฺย	กะ (ผู้F(ควิรกำจ�ด).   ม1อธ	บัายวิ-า “ย-อมควิรซ่a$งฺอ�นฺข้-มข้1$.”

ภควิา ปนฺ, ยส�มา ราคาทิ1นฺw วิ	นฺยาย วิFปสมาย ธม�มw เทิเสต	,  ตส�มา เวินฺย	โก โหต	.
แต-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ย-อมเป@นฺผู้F(ช้#$อวิ-าทิรงฺกำจ�ด 
เพื่ราะพื่ระองฺคEทิรงฺแสดงฺธรรมเพื่#$อกำจ�ด ค#อเพื่#$อควิามสงฺบั ก	เลสทิ�Iงฺหลายม1ราคะเป@นฺต(นฺ.

อยเมวิ เอต�ถ ปทิต�โถ.
ในฺ(บัทิวิ-า เวินฺย	โก) นฺ1I ม1ใจควิามเฉัพื่าะบัทิเทิ-านฺ1Iแล.

วิ	นฺยาย ธม�มw เทิเสต1ต	 เวินฺย	โก.
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า เวินฺย	กะ เพื่ราะอรรถวิ-า ย-อมทิรงฺแสดงฺธรรมเพื่#$อกำจ�ด (ก	เลสทิ�Iงฺหลายม1ราคะเป@นฺต(นฺ).

วิ	จ	ต�รา ห	 ตทิ�ธ	ตวิGต�ต	.
จร	งฺอยF- วิ	ธ1พื่ฤทิธ	qแห-งฺศั�พื่ทิEต�ทิธ	ต เป@นฺข้องฺวิ	จ	ตร.

ส�วิายนฺ�ตw เวินฺย	กภาวิw อต�ตนฺ	 สม�ปส�สมาโนฺ อปรw ปร	ยายw อนฺGช้านฺาต	.
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)พื่ระองฺคEนฺ1Iนฺ�Iนฺ ทิรงฺพื่	จารณฺาเห>นฺควิามเป@นฺผู้F(กำจ�ดนฺ�Iนฺ (ม1อยF-) ในฺพื่ระองฺคE จaงฺทิรงฺร�บัรองฺบัรรยายอ#$นฺอ1ก.

[เวร�ญชพราหมัณฺAกลี'าวหาพระพ#ทิธองคAว'าเปKนผู้D7มั�กเผู้าผู้ลีาญ]

ปGนฺ พื่�ราห�มโณฺ “ยส�มา อภ	วิาทินฺาทิ1นฺ	 สาม1จ	กม�มานฺ	 กโรนฺ�ตา วิโยวิGฑ�เฒ โตเสนฺ�ต	 หาเสนฺ�ต	, 
อกโรนฺ�ตา ปนฺ ตาเปนฺ�ต	 วิ	เหเสนฺ�ต	 โทิมนฺส�สw เนฺสw อGป�ปาเทินฺ�ต	, ภควิา จ ตานฺ	 นฺ กโรต	 
ตส�มา อยw วิโยวิGฑ�เฒ ตป�ปต1ต	 มญฺ�ญมาโนฺ 
พื่ราหมณฺEเข้(าใจวิ-า 
“พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ1I ย-อมเผู้าผู้ลาญเหล-าช้นฺผู้F(เจร	ญวิ�ย เพื่ราะ(ช้นฺทิ�Iงฺหลาย) เม#$อกระทิำสาม1จ	กรรมม1การกราบัไหวิ(เป@นฺต(นฺ 
ย-อมทิำเหล-าช้นฺผู้F(เจร	ญวิ�ยให(ย	นฺด1 ให(ร-าเร	งฺ, แต-เม#$อไม-กระทิำ ย-อมทิำให(เด#อดร(อนฺ ให(ข้�ดเค#องฺ ให(เก	ดโทิมนฺ�สแก-พื่วิกเข้า,  
และพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ย-อมไม-กระทิำ(สาม1จ	กรรม)เหล-านฺ�Iนฺ.”

“สป�ปGร	สาจารวิ	รห	ตต�ตา ว่า กปณฺปGร	โส อยนฺ�ต	 มญฺ�ญมาโนฺ ภควินฺ�ตw “ตปส�ส1ต	 อาห.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เข้(าใจวิ-า “(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)นฺ1Iเป@นฺคนฺกำพื่ร(า เพื่ราะเป@นฺผู้F(เวิ(นฺจากมารยาทิข้องฺคนฺด1” 
จaงฺกล-าวิกะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค(อ1ก)วิ-า “พื่ระสมณฺโคดม ผู้F(เจร	ญ เป@นฺผู้F(ม�กเผู้าผู้ลาญ.”

ตต�รายw ปทิต�โถ.
ในฺ(อรรถวิ	ก�ปแรก)นฺ�Iนฺ ม1ใจควิามเฉัพื่าะบัทิด�งฺต-อไปนฺ1I:- 
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ตปต1ต	 ตโป.  “โรเสต	 วิ	เหเสต1ต	 วิGต�ตw โหต	.
ธรรมทิ1$ช้#$อวิ-า ตบัะ เพื่ราะอรรถวิ-า เผู้าผู้ลาญ.   ม1คำอธ	บัายวิ-า “ย-อมรบักวินฺ ค#อย-อมเบั1ยดเบั1ยนฺ.”

สาม1จ	กม�มากรณฺส�เสตw นฺามw.
(คำวิ-า ตบัะ) นฺ1I เป@นฺช้#$อแห-งฺการทิำสาม1จ	กรรม.

ตโป อส�ส อต�ถ1ต	 ตปส�ส1.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า ตปbสส1 เพื่ราะอรรถวิ-า ทิรงฺม1ตบัะ.

ทิGต	เย อต�ถวิ	กป�เป พื่�ยญฺ�ช้นฺานฺ	 อวิ	จาเรต�วิา โลเก กปณฺปGร	โส “ตปส�ส1ต	 วิGจ�จต	.
ในฺอรรถวิ	ก�ปทิ1$สองฺ (บั�ณฺฑ	ต) ไม-ต(องฺพื่	จารณฺาถaงฺพื่ย�ญช้นฺะ เร1ยกคนฺกำพื่ร(าในฺโลกวิ-า ตปbสส1.

ภควิา ปนฺ เย อกGสลา ธม�มา โลกw ตปนฺโต ตปนฺ1ยาต	 วิGจ�จนฺ�ต	 เตสw ปห1นฺต�ตา ยส�มา ตปส�ส1ต	 สงฺ�ข้w คโต ตส�มา ตw ตปส�ส	ตw อต�ตนฺ	 
สม�ปส�สมาโนฺ อปรw [147] ปร	ยายw อนฺGช้านฺาต	.
แต-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺพื่	จารณฺาเห>นฺควิามม�กเผู้าผู้ลาญนฺ�Iนฺ (ม1อยF-) ในฺพื่ระองฺคE เพื่ราะพื่ระองฺคEถaงฺการนฺ�บัวิ-าเป@นฺผู้F(เผู้าผู้ลาญ 
เพื่ราะทิรงฺละเหล-าอกGศัลธรรมทิ1$เร1ยกวิ-า เป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺควิามเด#อดร(อนฺ เพื่ราะเผู้าผู้ลาญช้าวิโลก จaงฺทิรงฺร�บัรองฺบัรรยายอ#$นฺอ1ก.

ตต�รายw ปทิต�โถ.
ในฺบัทิวิ-า ตปส�ส1 นฺ�Iนฺ ม1ใจควิามเฉัพื่าะบัทิ ด�งฺต-อไปนฺ1I.

ตปนฺ�ต1ต	 ตปา.
คำวิ-า (อกGศัลธรรมทิ�Iงฺหลาย) ช้#$อวิ-า ตบัะ เพื่ราะอรรถวิ-า เผู้าผู้ลาญ.

อกGสลานฺw ธม�มานฺเมตw อธ	วิจนฺw.
คำวิ-า ตบัะ นฺ�$นฺ เป@นฺช้#$อแห-งฺอกGศัลธรรมทิ�Iงฺหลาย.

วิGต�ตม�ปJ เหตw อ	ธ ตป�ปต	 เปจ�จ ตป�ปต1ต	 คาถายw.
แม(ข้(อนฺ1I ก>สมจร	งฺด�งฺพื่ระดำร�สทิ1$พื่ระองฺคEตร�สไวิ(ในฺคาถาวิ-า 
“บัGคคลผู้F(ทิำบัาป เด#อดร(อนฺอยF-ในฺโลกนฺ1I ละไปแล(วิ ย-อมเด#อดร(อนฺ๑” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

เต ตเป อส�ส	 นฺ	รส�ส	 ปหาส	 วิ	ทิ�ธwเสส1ต	 ตปส�ส1.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ช้#$อวิ-า ตปbสส1 เพื่ราะอรรถวิ-า ทิรงฺเหวิ1$ยงฺ ทิรงฺสล�ด ทิรงฺละ ค#อทิรงฺกำจ�ดตบัะธรรมเหล-านฺ�Iนฺเส1ย.

๑ ข้G. ธ. ๒๕/๑๗
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[เวร�ญชพราหมัณฺAกลี'าวหาพระพ#ทิธเจ7าว'าเปKนผู้D7ปราศจากครรภA]

ปGนฺ พื่�ราห�มโณฺ “ตw อภ	วิาทินฺาทิ	กม�มw เทิวิโลกคพื่�ภสม�ปต�ต	ยา เทิวิโลกปฏิ	สนฺ�ธ	ปฏิ	ลาภาย สwวิต�ตต1ต	 มญฺ�ญมาโนฺ 
ภควิต	 จส�ส อภาวิw ทิ	ส�วิา ภควินฺ�ตw “อปคพื่�โภต	 อาห.
พื่ราหมณฺEเข้(าใจวิ-า “กรรมม1การกราบัไหวิ(เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺไปเพื่#$อควิามเข้(าถaงฺพื่ร(อมแห-งฺครรภEในฺเทิวิโลก 
เพื่#$อได(เฉัพื่าะ ซ่a$งฺปฏิ	สนฺธ	ในฺเทิวิโลก” และเห>นฺกรรมนฺ�Iนฺไม-ม1ในฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺกล-าวิกะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคอ1กวิ-า 
“พื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ เป@นฺผู้F(ปราศัจากครรภE.”

โกธวิเสนฺ วิา ภควิโต มาตG กGจ�ฉั	ส�มa ปฏิ	สนฺ�ธ	ค�คหเณฺ โทิสw ทิส�เสนฺ�โตปJ เอวิมาห.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ พื่ราหมณฺE แม(เม#$อแสดงฺโทิษุ เพื่ราะการถ#อปฏิ	สนฺธ	ในฺทิ(องฺแห-งฺมารดาข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ด(วิยอำนฺาจควิามโกรธ
จaงฺกล-าวิอย-างฺนฺ�Iนฺ.

ตต�รายw ปทิต�โถ.
ในฺบัทิวิ-า อปคพื่�โภ นฺ�Iนฺ ม1ใจควิามเฉัพื่าะบัทิ ด�งฺต-อไปนฺ1I:-

คพื่�ภโต อปคโตต	 อปคพื่�โภ.
พื่ระสมณฺโคดม ช้#$อวิ-า อปค�พื่ภะ เพื่ราะอรรถวิ-า ปราศัจากครรภE

อภพื่�โพื่ เทิวิโลกFปปต�ตa ปาปGณฺ	ตGนฺ�ต	 อธ	ป�ปาโย.
อธ	บัายวิ-า “พื่ระสมณฺโคดม ไม-สมควิรถaงฺควิามบั�งฺเก	ดย�งฺเทิวิโลก.”

ห1โนฺ วิา คพื่�โภ อส�สาต	 อปคพื่�โภ.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ครรภEข้องฺพื่ระสมณฺโคดมนฺ�Iนฺเลวิ เหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺช้#$ออปค�พื่ภะ.

เทิวิโลกคพื่�ภปร	พื่าห	รต�ตา อายตa ห1นฺคพื่�ภปฏิ	ลาภภาค1ต	 ห1โนฺ วิาส�ส มาตG กGจ�ฉั	ส�มa คพื่�ภวิาโส อโหส1ต	 อธ	ป�ปาโย.
อธ	บัายวิ-า “พื่ระสมณฺโคดม ช้#$อวิ-าเป@นฺผู้F(ม1ส-วินฺได(แต-ครรภEทิ1$เลวิทิรามต-อไป เพื่ราะเป@นฺผู้F(เห	นฺห-างฺ จากครรภEในฺเทิวิโลก,

ภควิโต ปนฺ ยส�มา อายตa คพื่�ภเสย�ยา อปคตา ตส�มา โส ตw อปคพื่�ภตw อต�ตนฺ	 สม�ปส�สมาโนฺ อปรw ปร	ยายw อนฺGช้านฺาต	.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ควิามอยF-ในฺครรภE ในฺทิ(องฺแห-งฺมารดาข้องฺพื่ระสมณฺโคดมนฺ�Iนฺ จaงฺเป@นฺการเลวิบั(างฺ, 
ก>เพื่ราะควิามนฺอนฺในฺครรภEต-อไปข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคปราศัจากไปแล(วิ 
ฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระองฺคEเม#$อทิรงฺพื่	จารณฺาเห>นฺควิามปราศัจากครรภEนฺ�Iนฺ (ม1อยF-) ในฺพื่ระองฺคE จaงฺทิรงฺร�บัรองฺบัรรยายอ#$นฺอ1ก.

ตต�ร จ “ยส�ส โข้ พื่�ราห�มณฺ อายตa คพื่�ภเสย�ยา ปGนฺพื่�ภวิาภ	นฺ	พื่�พื่ต�ต	 ปห1นฺาต	 เอเตสw ปทิานฺw เอวิมต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่.
ก>บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ ใจควิามแห-งฺบัทิเหล-านฺ1Iวิ-า “ยส�ส โข้ พื่�ราห�มณฺ อายตa คพื่�ภเสย�ยา ปGนฺพื่�ภวิาภ	นฺ	พื่�พื่ต�ต	 ปห1นฺา” 
พื่aงฺทิราบัอย-างฺนฺ1I:- 

พื่�ราห�มณฺ ยส�ส ปGค�คลส�ส อนฺาคเต คพื่�ภเสย�ยา ปGนฺพื่�ภเวิ จ อภ	นฺ	พื่�พื่ต�ต	 อนฺGต�ตเรนฺ มค�เคนฺ วิ	หตการณฺต�ตา ปห1นฺา.
ดFก-อนฺพื่ราหมณฺE! ควิามนฺอนฺในฺครรภEในฺอนฺาคต และควิามเก	ดในฺภพื่ใหม- ข้องฺบัGคคลใด ช้#$อวิ-า ละได(แล(วิ เพื่ราะม1เหตGอ�นฺมรรค
ยอดเย1$ยมกำจ�ดเส1ยแล(วิ.
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คพื่�ภเสย�ยาคหเณฺนฺ เจต�ถ ช้ลาพื่Gช้าโยนฺ	 คห	ตา.
ก>ในฺอธ	การนฺ1I ช้ลาพื่Gช้ะกำเนฺ	ด พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺถ#อเอาด(วิยค�พื่ภเสยยศั�พื่ทิE.

ปGนฺพื่�ภวิาภ	นฺ	พื่�พื่ต�ต	ค�คหเณฺนฺ อ	ตรา ต	ส�โสปJ.
กำเนฺ	ดนฺอกนฺ1Iอ1ก ๓ ทิรงฺถ#อเอาด(วิย ปGนฺ�พื่ภวิาภ	นฺ	พื่พื่�ตต	ศั�พื่ทิE.

อปJจ คพื่�ภส�ส เสย�ยา คพื่�ภเสย�ยา “ปGนฺพื่�ภโวิเอวิ อภ	นฺ	พื่�พื่ต�ต	 ปGนฺพื่�ภวิาภ	นฺ	พื่�พื่ต�ต1ต	 เอวิเมต�ถ อต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ พื่aงฺเห>นฺเนฺ#Iอควิามในฺสองฺบัทิวิ-า คพื่�ภเสย�ยา ปGนฺพื่�ภวิาภ	นฺ	พื่�พื่ต�ต	 นฺ1I อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
ควิามนฺอนฺแห-งฺส�ตวิEผู้F(เก	ดในฺครรภE ช้#$อวิ-า คพื่�ภเสย�ยา ควิามบั�งฺเก	ด ค#อภพื่ใหม- ช้#$อวิ-า ปGนฺพื่�ภวิาภ	นฺ	พื่�พื่ต�ต	.

ยถา จ “วิ	ญฺ�ญาณฺฏฺ�ฐ	ต1ต	 วิGต�เตปJ นฺ วิ	ญฺ�ญาณฺโต อญฺ�ญา ฐ	ต	 อต�ถ	  [148] เอวิม	ธาปJ นฺ คพื่�ภโต อญฺ�ญา เสย�ยา เวิทิ	ตพื่�พื่า.
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า แม(เม#$อกล-าวิวิ-า “วิ	ญญาณฺฐ	ต	” ทิ1$ต�Iงฺอ#$นฺจากวิ	ญญาณฺไป ย-อมไม-ม1 ฉั�นฺใด 
แม(ในฺทิ1$นฺ1I ก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺ ไม-พื่aงฺเข้(าใจควิามนฺอนฺอ#$นฺจากส�ตวิEผู้F(เก	ดในฺครรภEต-อไป.

อภ	นฺ	พื่�พื่ต�ต	 จ นฺาม ยส�มา ปGนฺพื่�ภวิภFตาปJ อปGนฺพื่�ภวิภFตาปJ อต�ถ	 อ	ธ จ ปGนฺพื่�ภวิภFตา อธ	ป�เปตา 
ตส�มา วิGต�ตw ปGนฺพื่�ภโวิเอวิ อภ	นฺ	พื่�พื่ต�ต	 ปGนฺพื่�ภวิาภ	นฺ	พื่�พื่ต�ต1ต	.
ก>ข้aIนฺช้#$อวิ-า ควิามบั�งฺเก	ดทิ1$เป@นฺภพื่ใหม-ก>ม1 ทิ1$ไม-ใช้-ภพื่ใหม-ก>ม1 แต-ในฺทิ1$นฺ1IประสงฺคEเอาทิ1$เป@นฺภพื่ใหม- 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจaงฺกล-าวิวิ-า “ควิามบั�งฺเก	ด ค#อภพื่ใหม- ช้#$อ ปGนฺ�พื่ภวิาภ	นฺ	พื่พื่�ตต	.”

เอวิw อาคตกาลโต ปฏฺ�ฐาย อรสรFปตาทิ1ห	 อฏฺ�ฐห	 อก�โกสวิต�ถFห	 อก�โกสนฺ�ตม�ปJ พื่�ราห�มณฺw ภควิา 
ธม�ม	ส�สโร ธม�มราช้า ธม�มสาม1 ตถาคโต อนฺGกม�ปาย ส1ตเลเนฺวิ จก�ข้Gนฺา โอโลเกนฺ�โต  
ยw ธม�มธาตGw ปฏิ	วิ	ช้�ฌิ	ต�วิา เทิสนฺาวิ	ลาสป�ปต�โต โหต	  ตส�สา ธม�มธาตGยา สGปฏิ	วิ	ทิ�ธต�ตา 
วิ	คตพื่ลาหเก อนฺ�ตล	ก�เข้ สมพื่�ภGค�คโต ปGณฺ�ณฺจนฺ�โทิ วิ	ย สรทิกาเล สGร	โย วิ	ย จ พื่�ราห�มณฺส�ส หทิยนฺ�ธการw วิ	ธมนฺ�โต 
ตานฺ	เยวิ อก�โกสวิต�ถFนฺ	 เตนฺ เตนฺ ปร	ยาเยนฺ อญฺ�ญถา ทิส�เสต�วิา 
ปGนฺปJ อต�ตโนฺ กรGณฺาวิ	ป�ผู้ารw อฏฺ�ฐห	 โลกธม�เมห	 อกม�ปJยภาเวินฺ ปฏิ	ลทิ�ธw ตาทิ	คGณฺลก�ข้ณฺw ปฐวิ1สมจ	ต�ตตw อกGป�ปธม�มตญฺ�จ ปกาเสนฺ�
โต “อยw พื่�ราห�มโณฺ เกวิลw ปล	ตส	รข้ณฺ�ฑทินฺ�ตวิล	ตตจตาทิ1ห	 อต�ตโนฺ วิGฑ�ฒภาวิw สญฺ�ช้านฺาต	  โนฺ จ โข้ ช้านฺาต	 อต�ตานฺw ช้าต	ยา อนฺG
คตw ช้ราย อนฺGสฏิw พื่�ยาธ	นฺา อภ	ภFตw มรเณฺนฺ อพื่�ภาหตw วิฏฺ�ฏิข้าณฺGภFตw อช้�ช้ มร	ต�วิา ปGนฺ เส�วิวิ อGต�ตานฺสยนฺทิารกภาวิคมนฺ	ยw 
มหนฺ�เตนฺ โข้ ปนฺ อGส�สาเหนฺ มม สนฺ�ต	กw อาคโต  ตทิส�ส อาคมนฺw สาต�ถกw โหตFต	 จ	นฺ�เตต�วิา 
อ	มส�มa โลเก อต�ตโนฺ อปฏิ	สมw ปGเรช้าตภาวิw ทิส�เสนฺ�โต “เสย�ยถาปJ พื่�ราห�มณฺาต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ พื่�ราห�มณฺส�ส ธม�มเทิสนฺw วิฑ�เฒส	.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค พื่ระองฺคEผู้F(เป@นฺพื่ระธรรม	ศัร พื่ระธรรมราช้า พื่ระธรรมสวิาม1 พื่ระตถาคต ทิรงฺแลดFพื่ราหมณฺE 
แม(ผู้F(ด-าอยF-ด(วิยอ�กโกสวิ�ตถG ๘ ม1ควิามทิ1$พื่ระองฺคEไม-ม1รสเป@นฺรFปเป@นฺต(นฺ จำเด	มแต-กาลทิ1$มาถaงฺ โดยประการฉัะนฺ1I 
ด(วิยพื่ระจ�กษุGอ�นฺเย#อกเย>นฺ ด(วิยพื่ระกรGณฺาอย-างฺเด1ยวิ 
ทิรงฺกำจ�ดควิามม#ด ในฺหทิ�ยข้องฺพื่ราหมณฺE ดGจพื่ระจ�นฺทิรEเพื่>ญและดGจพื่ระอาทิ	ตยE ในฺสรทิกาล ลอยอยF-ในฺอากาศั อ�นฺปราศัจากเมฆ์
ฉัะนฺ�Iนฺ เพื่ราะพื่ระองฺคEทิรงฺแทิงฺตลอดธรรมธาตGอ�นฺใดแล(วิ ถaงฺควิามงฺามแห-งฺเทิศันฺา ธรรมธาตGนฺ�Iนฺพื่ระองฺคEแทิงฺตลอดด1แล(วิ 
ทิรงฺแสดงฺอ�กโกสวิ�ตถGเหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ โดยประการอย-างฺอ#$นฺจากปร	ยายนฺ�Iนฺๆ แล(วิ 
เม#$อจะประกาศัควิามแผู้-ไปแห-งฺพื่ระกรGณฺาข้องฺพื่ระองฺคE ล�กษุณฺะแห-งฺตาทิ	คGณฺอ�นฺพื่ระองฺคEทิรงฺได(แล(วิ โดยควิามทิ1$พื่ระองฺคEม	ได(
ทิรงฺหวิ�$นฺไหวิ เพื่ราะโลกธรรม ๘ ควิามทิ1$พื่ระองฺคEม1จ	ตเสมอด(วิยแผู้-นฺด	นฺ และควิามทิ1$พื่ระองฺคEม1อ�นฺไม-กำเร	บัเป@นฺธรรมซ่Iำอ1ก 
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ทิรงฺพื่ระดำร	วิ-า “พื่ราหมณฺEนฺ1I ย-อมทิราบัควิามทิ1$ตนฺเป@นฺใหญ- ด(วิยเหตGม1ควิามเป@นฺผู้F(ม1ผู้มหงฺอกบันฺศั1รษุะ ม1ฟัbนฺห�ก ม1หนฺ�งฺเห1$ยวิ
เป@นฺต(นฺอย-างฺเด1ยวิ  แต-หารF(ไม-แล ซ่a$งฺตนฺอ�นฺช้าต	ต	ดตาม ช้รารaงฺร�ด พื่ยาธ	ครอบังฺำ มรณฺะกำจ�ด เป@นฺดGจหล�กตอในฺวิ�ฏิฏิะ
อ�นฺจะพื่aงฺตายในฺวิ�นฺนฺ1Iแล(วิ ถaงฺควิามเป@นฺทิารกนฺอนฺหงฺายในฺพื่รG-งฺนฺ1Iอ1ก 
ก>พื่ราหมณฺEนฺ1IมาสF-สำนฺ�กข้องฺเราด(วิยควิามอGตสาหะใหญ-แล, ข้อให(การมาข้องฺพื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺจงฺเป@นฺไปก�บัด(วิยประโยช้นฺEเถ	ด” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ

เม#$อจะแสดงฺควิามทิ1$พื่ระองฺคEเป@นฺผู้F(เก	ดก-อนฺ ซ่a$งฺหาผู้F(เทิ1ยมถaงฺพื่ระองฺคEม	ได( ในฺโลกนฺ1I 
จaงฺย�งฺพื่ระธรรมเทิศันฺาให(เจร	ญแก-พื่ราหมณฺEโดยนฺ�ยวิ-า “เสย�ยถาปJ พื่�ราห�มณฺ” เป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ “เสย�ยถาต	 โอปม�มต�เถ นฺ	ปาโต.
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า เสย�ยถา เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถค#ออGปมา.

[149] “ปnต	 สม�ภาวินฺต�เถ.
ปJศั�พื่ทิE เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถ ค#อส�มภาวินฺะ.

อGภเยนฺาปJ ยถา นฺาม พื่�ราห�มณฺาต	 ทิส�เสต	.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺวิ-า “ยถา นฺาม พื่�ราห�มณฺ” ด(วิยนฺ	บัาตทิ�Iงฺสองฺ.

กGก�กGฏิ	ยา อณฺ�ฑานฺ	 อฏฺ�ฐ วิา ทิส วิา ทิ�วิาทิส วิาต	 เอต�ถ ปนฺ ก	ญฺ�จาปJ กGก�กGฏิ	ยา วิGต�ตป�ปการโต อFนฺาธ	กานฺ	ปJ อณฺ�ฑานฺ	 โหนฺ�ต	 
อถโข้ วิจนฺส	ล	ฏฺ�ฐตาย เอวิw วิGต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w.
ก>ในฺคำวิ-า ฟัองฺไข้-แห-งฺแม-ไก- ๘ ฟัองฺ ๑๐ ฟัองฺ หร#อ ๑๒ ฟัองฺ นฺ1I 
ฟัองฺไข้-แห-งฺแม-ไก- ถaงฺจะม1จำนฺวินฺหย-อนฺหร#อเก	นฺไป จากประการด�งฺทิ1$กล-าวิแล(วิแม(ก>จร	งฺ, 
ถaงฺกระนฺ�Iนฺ ก>ควิรทิราบัวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สคำอย-างฺนฺ1I เพื่ราะเป@นฺควิามสละสลวิยแห-งฺถ(อยคำ.

เอวิw ห	 โลเก ส	ล	ฏฺ�ฐวิจนฺw โหต	.
จร	งฺอยF- ถ(อยคำเช้-นฺนฺ�Iนฺ จ�ดวิ-าเป@นฺคำสละสลวิย ในฺทิางฺโลก.

“ตานฺ	ส�สFต	 ตานฺ	 อส�สG.  ภเวิย�ยGนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	.
บัทิวิ-า ตานฺ	ส�สG (ต�ดบัทิเป@นฺ) ตานฺ	 อส�สG.  อธ	บัายวิ-า “(ไข้-เหล-านฺ�Iนฺ)พื่aงฺม1.”

กGก�กGฏิ	ยา สม�มา อธ	สย	ตานฺ1ต	 ตาย ช้เนฺต�ต	ยา กGก�กGฏิ	ยา ปก�เข้ ปสาเรต�วิา เตสw อGปร	 สยนฺ�ต	ยา สม�มา อธ	สย	ตานฺ	.
หลายบัทิวิ-า กGก�กGฏิ	ยา สม�มา อธ	สย	ตานฺ	 ควิามวิ-า 
“ฟัองฺไข้-ทิ�Iงฺหลายอ�นฺแม-ไก-ต�วิให(กำเนฺ	ดนฺ�Iนฺ กางฺปnกออกนฺอนฺกกอยF-ข้(างฺบันฺแห-งฺฟัองฺไข้-เหล-านฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-านฺอนฺกกอยF-โดยถFกต(องฺ.”

“สม�มา ปร	เสทิ	ตานฺ1ต	 กาเลนฺ กาลw อGตGw คณฺ�หาเปนฺ�ต	ยา สGฏฺ�ฐุG สมนฺ�ตโต เสทิ	ตานฺ	.
สองฺบัทิวิ-า สม�มา ปร	เสทิ	ตานฺ	 ควิามวิ-า 
“เม#$อแม-ไก-ให(ฟัองฺไข้-ได(ร�บัอGณฺหภFม	ตามกาลเวิลาอ�นฺสมควิร ช้#$อวิ-าให(อบัอG-นฺโดยทิ�$วิถaงฺด(วิยด1.”

“อGส�ม1กตานฺ1ต	 วิGต�ตw โหต	.
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ทิำให(ม1ไออG-นฺ.”
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“สม�มา ปร	ภาวิ	ตานฺ1ต	 กาเลนฺ กาลw สGฏฺ�ฐุG สมนฺ�ตโต ภาวิ	ตานฺ	.
สองฺบัทิวิ-า สม�มา ปร	ภาวิ	ตานฺ	 ควิามวิ-า ฟัองฺไข้-ทิ�Iงฺหลายอ�นฺแม-ไก-ฟัbกถFกต(องฺโดยทิ�$วิถaงฺ ตามกาลเวิลาอ�นฺสมควิร.

กGก�กGฏิ1คนฺ�ธw คาหาปJตานฺ1ต	 วิGต�ตw โหต	.
อธ	บัายวิ-า “ให(ได(ร�บักล	$นฺต�วิแม-ไก-.”

[ไก'ต�วออกก'อนเร�ยกว'าไก'ต�วพ� ]

อ	ทิานฺ	 ยส�มา ตาย กGก�กGฏิ	ยา เอวิw ต1ห	 ปกาเรห	 ตานฺ	 อณฺ�ฑานฺ	 ปร	ปาล	ยมานฺานฺ	 นฺ ปFต1นฺ	 โหนฺ�ต	 
โยปJ เนฺสw อล�ลส	เนฺโห โส ปร	ยาทิานฺw คจ�ฉัต	 กปาลw ตนฺGกw โหต	 ปาทินฺข้ส	ข้า จ มGข้ตGณฺ�ฑกญฺ�จ ข้รw โหต	 
บั�ดนฺ1I เพื่ราะฟัองฺไข้-เหล-านฺ�Iนฺ อ�นฺแม-ไก-นฺ�Iนฺบัร	บัาลอยF- ด(วิยวิ	ธ1ทิ�Iงฺ ๓ อย-างฺนฺ1I จaงฺเป@นฺไข้-ไม-เนฺ-า 
แม(ยางฺเม#อกแห-งฺฟัองฺไข้-เหล-านฺ�Iนฺ ทิ1$ม1อยF- ก>จะถaงฺควิามส	Iนฺไป, กระเปาะฟัองฺไข้-จะบัางฺ, ปลายเล>บัเทิ(าและจะงฺอยปากจะแข้>งฺ.

กGก�กGฏิโปตกา ปร	ณฺามw คจ�ฉันฺ�ต	 กปาลส�ส ตนฺGต�ตา พื่ห	ทิ�ธา อาโลโก อนฺ�โต ปญฺ�ญายต	 
ลFกไก-ทิ�Iงฺหลาย (ทิ1$อยF-ข้(างฺในฺกระเปาะฟัองฺ) ย-อมถaงฺควิามแก-ต�วิ, แสงฺสวิ-างฺข้(างฺนฺอก ย-อมปรากฏิถaงฺข้(างฺในฺ เพื่ราะกะเปาะไข้-บัางฺ,

อถ เต กGก�กGฏิโปตกา “จ	รwวิต มยw สงฺ�กGฏิ	ตหต�ถปาทิา สม�พื่าเธ สย	ม�หา, อยญฺ�จ พื่ห	 อาโลโก ทิ	ส�สต	, 
เอต�ถ ทิานฺ	 โนฺ สGข้วิ	หาโร ภวิ	ส�สต1ต	 นฺ	ก�ข้ม	ตGกามา หGต�วิา  กปาลw ปาเทินฺ ปหรนฺ�ต	 ค1วิw ปสาเรนฺ�ต	.
เวิลาแสงฺสวิ-างฺปรากฏิอยF-นฺ�Iนฺ ลFกไก-เหล-านฺ�IนฺใฝัzฝัbนฺอยF-วิ-า “นฺานฺแทิ(หนฺอ พื่วิกเรานฺอนฺงฺอปnกและเทิ(าอยF-ในฺทิ1$ค�บัแคบั 
และแสงฺสวิ-างฺข้(างฺนฺอก ก>กำล�งฺปรากฏิ, บั�ดนฺ1I ควิามอยF-อย-างฺสบัาย จ�กม1แก-พื่วิกเราในฺแสงฺสวิ-างฺนฺ1I” ด�งฺนฺ1I 
ประสงฺคEจะออกมา จaงฺเอาเทิ(ากะเทิาะกระเปาะฟัองฺไข้-ย#$นฺคอออกมา.

ตโต ตw กปาลw เทิ�วิธา ภ	ช้�ช้ต	.
ต-อจากนฺ�Iนฺกระเปาะฟัองฺไข้-นฺ�Iนฺ ก>แตกออกเป@นฺสองฺเส1$ยงฺ.

กGก�กGฏิโปตกา ปก�เข้ วิ	ธGนฺนฺ�ตา ตwข้ณฺานฺGรFป| วิ	รวินฺ�ตา นฺ	ก�ข้มนฺ�ต	.
ลFกไก-ทิ�Iงฺหลาย ก>ออกมาสด�บัปnกพื่ลางฺ ร(องฺพื่ลางฺ ตามสมควิรแก-ข้ณฺะนฺ�Iนฺ.

เอวิw นฺ	ก�ข้มนฺ�ตานฺญฺ�จ เนฺสw โย ปฐมตรw นฺ	ก�ข้มต	 โส “เช้ฏฺ�โฐต	 วิGจ�จต	 ตส�มา ภควิา ตาย [150] อGปมาย อต�ตโนฺ เช้ฏฺ�ฐภาวิw สาเธตGกา
โม พื่�ราห�มณฺw ปGจ�ฉัต	 “โย นฺGโข้ เตสw กGก�กGฏิจ�ฉัาปกานฺw ฯเปฯ ก	นฺ�ต	 ส�วิาส�ส วิจนฺ1โยต	.
ก>บัรรดาลFกไก-เหล-านฺ�Iนฺ ทิ1$ออกมาอยF-อย-างฺนฺ�Iนฺ ต�วิใดออกมาก-อนฺกวิ-าเข้า ต�วินฺ�Iนฺเข้าเร1ยกก�นฺวิ-า “ต�วิพื่1$” 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ม1พื่ระประสงฺคEจะย�งฺควิามทิ1$พื่ระองฺคEเป@นฺผู้F(ใหญ-กวิ-าเข้าให(สำเร>จด(วิยอGปมานฺ�Iนฺ 
จaงฺตร�สถามพื่ราหมณฺEวิ-า “บัรรดาลFกไก-เหล-านฺ�Iนฺ ลFกไก-ต�วิใด พื่aงฺเอาปลายเล>บัเทิ(าหร#อจะงฺอยปากกะเทิาะกระเปาะฟัองฺไข้-
ออกมาได( โดยควิามสวิ�สด1ก-อนฺกวิ-าเข้า, ลFกไก-ต�วินฺ�Iนฺควิรเร1ยกวิ-ากระไร?”

ตต�ถ “กGก�กGฏิจ�ฉัาปกานฺนฺ�ต	 กGก�กGฏิโปตกานฺw.
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า กGก�กGฏิจ�ฉัาปกานฺw ค#อบัรรดาลFกไก-ทิ�Iงฺหลาย.

“ก	นฺ�ต	 ส�วิาส�ส วิจนฺ1โยต	 โส ก	นฺ�ต	 วิจนฺ1โย อส�ส  กa วิต�ตพื่�โพื่ ภเวิย�ย “เช้ฏฺ�โฐ วิา กนฺ	ฏฺ�โฐ วิาต	.
หลายบัทิวิ-า ก	นฺ�ต	 ส�วิาส�ส วิจนฺ1โย ควิามวิ-า ลFกไก-ต�วินฺ�Iนฺควิรเร1ยกวิ-ากระไร? ค#อ ควิรเร1ยกวิ-า “พื่1$ หร#อ นฺ(องฺ” เล-า?
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เสสw อGต�ตานฺต�ถเมวิ.
คำทิ1$เหล#อม1ใจควิามงฺ-ายทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

ตโต พื่�ราห�มโณฺ อาห เช้ฏฺ�โฐต	ส�ส โภ โคตม วิจนฺ1โยต	 โภ โคตม โส เช้ฏฺ�โฐ อ	ต	 อส�ส วิจนฺ1โยต	.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ราหมณฺE กราบัทิFลวิ-า “ข้(าแต-พื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ! ควิรเร1ยกวิ-า พื่1$” 
ม1อธ	บัายวิ-า “ข้(าแต-พื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ! ลFกไก-ต�วินฺ�Iนฺ ควิรเร1ยกวิ-า พื่1$.”

“กส�มา อ	ต	 เจ.
หากจะม1คำถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร จaงฺเร1ยกวิ-า พื่1$?”

“โส ห	 เนฺสw เช้ฏฺ�โฐต	.   “ยส�มา โส เนฺสw วิGฑ�ฒตโรต	 อต�โถ.
แก(วิ-า “เพื่ราะลFกไก-ต�วินฺ�Iนฺ ม�นฺแก-กวิ-าเข้า” อธ	บัายวิ-า “เพื่ราะลFกไก-ต�วินฺ�Iนฺ เต	บัโตกวิ-าบัรรดาลFกไก-ทิ1$ออกมาภายหล�งฺเหล-านฺ�Iนฺ.”

อถส�ส ภควิา โอปม�มw ปฏิ	ปาเทินฺ�โต อาห “เอวิเมวิ โข้ พื่�ราห�มณฺ ยถา โส กGก�กGฏิจ�ฉัาปโก เอวิw อหม�ปJ อวิ	ช้�ช้าคตาย ปช้ายาต	.
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺเทิ1ยบัเค1ยงฺข้(ออGปมาแก-พื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺ จaงฺตร�สวิ-า 
“ฉั�นฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล พื่ราหมณฺE แม(เราก>เหม#อนฺลFกไก-ต�วินฺ�Iนฺ ในฺบัรรดาหมF-ส�ตวิEผู้F(ตกอยF-ในฺอวิ	ช้ช้า … 

“อวิ	ช้�ช้าคตายาต	 อวิ	ช้�ช้า วิGจ�จต	 อญฺ�ญาณฺw.   ตต�ถ คตาย.
ควิามไม-รF( ทิ-านฺเร1ยกวิ-า อวิ	ช้ช้า ในฺบัทิวิ-า อวิ	ช้�ช้าคตาย นฺ1I.   บัรรดาหมF-ส�ตวิEผู้F(ตกอยF-ในฺอวิ	ช้ช้านฺ�Iนฺ.

“ปช้ายาต	 สต�ตาธ	วิจนฺเมตw.
คำวิ-า ปช้าย นฺ�$นฺ เป@นฺช้#$อข้องฺส�ตวิE.

ตส�มา เอต�ถ อวิ	ช้�ช้ณฺ�ฑโกสส�ส อนฺ�โต ปวิ	ฏฺ�เฐสG สต�เตสFต	 เอวิw อต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ในฺคำวิ-า อวิ	ช้�ช้าคตาย ปช้าย นฺ1I พื่aงฺทิราบัใจควิามอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“บัรรดาส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ผู้F(ตกเข้(าไปในฺภายในฺแห-งฺกระเปาะฟัองฺค#อวิ	ช้ช้า.”

“อณฺ�ฑภFตายาต	 อณฺ�เฑ ภFตาย ช้าตาย สญฺ�ช้าตาย.
บัทิวิ-า อณฺ�ฑภFตาย ควิามวิ-า ผู้F(เป@นฺแล(วิ ผู้F(เก	ดแล(วิ ค#อผู้F(เก	ดพื่ร(อมแล(วิในฺฟัองฺไข้-, 

ยถา ห	 อณฺ�เฑ นฺ	พื่�พื่ต�ตา เอกจ�เจ สต�ตา “อณฺ�ฑภFตาต	 วิGจ�จนฺ�ต	 
เอวิมยw สพื่�พื่าปJ ปช้า อวิ	ช้�ช้ณฺ�ฑโกเส นฺ	พื่�พื่ต�ตต�ตา “อณฺ�ฑภFตาต	 วิGจ�จต	.
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า ส�ตวิEบัางฺพื่วิกผู้F(เก	ดในฺฟัองฺไข้-เข้าเร1ยกวิ-า “อ�ณฺฑภFตา” ฉั�นฺใด, 
หมF-ส�ตวิEแม(ทิ�Iงฺหมดนฺ1I ก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “อ�ณฺฑภFตา” เพื่ราะควิามทิ1$ตนฺเก	ดในฺกระเปาะฟัองฺไข้-ค#ออวิ	ช้ช้า.

“ปร	โยนฺทิ�ธายาต	 เตนฺ อวิ	ช้�ช้ณฺ�ฑโกเสนฺ สมนฺ�ตโต โอนฺทิ�ธาย พื่ทิ�ธาย เวิฐ	ตาย.
บัทิวิ-า ปร	โยนฺทิ�ธาย ควิามวิ-า ผู้F(อ�นฺกระเปาะฟัองฺค#อวิ	ช้ช้านฺ�Iนฺรaงฺร�ด ค#อ ผู้Fกม�ด พื่�นฺไวิ(โดยรอบั.

อวิ	ช้�ช้ณฺ�ฑโกสม�ปทิาเลต�วิาต	 ตw อวิ	ช้�ช้ามยw อณฺ�ฑโกสw ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา.
บัทิวิ-า อวิ	ช้�ช้ณฺ�ฑโก สม�ปทิาเลต�วิา ควิามวิ-า เราได(ทิำลายกระเปาะฟัองฺทิ1$สำเร>จมาจากอวิ	ช้ช้านฺ�Iนฺแล(วิ.
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“เอโกวิ โลเกต	 สกเลปJ โลกสนฺ�นฺ	วิาเส อหเมวิ เอโก อทิGต	โย.
สองฺบัทิวิ-า เอโกวิ โลเก ควิามวิ-า ในฺโลกส�นฺนฺ	วิาสแม(ทิ�Iงฺส	Iนฺ เราผู้F(เด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ ค#อไม-ม1คนฺทิ1$สองฺ.

อนฺGต�ตรw สม�มาสม�โพื่ธa อภ	สม�พื่Gทิ�โธต	 อนฺGต�ตรนฺ�ต	 อGต�ตรวิ	รห	ตw สพื่�พื่เสฏฺ�ฐw.
บัทิวิ-า อนฺGต�ตรw ในฺคำวิ-า อนฺGต�ตรw สม�มาสม�โพื่ธa อภ	สม�พื่Gทิ�โธ นฺ1I ควิามวิ-า 
“เวิ(นฺจากอร	ยมรรคอ�นฺเย1$ยมเส1ยแล(วิ ประเสร	ฐกวิ-าธรรมทิGกอย-างฺ.”

“สม�มาสม�โพื่ธ	นฺ�ต	 สม�มา สามญฺ�จ โพื่ธa.
บัทิวิ-า สม�มาสม�โพื่ธa แปลวิ-า ซ่a$งฺควิามตร�สรF(โดยช้อบัและด(วิยพื่ระองฺคEเองฺ. 

อถวิา [151] ปสฏฺ�ฐw สGนฺ�ทิรญฺ�จ โพื่ธa.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ แปลวิ-า ซ่a$งฺควิามตร�สรF( ทิ1$ปราช้ญEสรรเสร	ญด(วิย ด1ด(วิย.

[โพธ	ศ�พทิAหมัายความัถIง ๔ น�ย]

“โพื่ธ1ต	 รGก�โข้ปJ มค�โคปJ สพื่�พื่ญฺ�ญฺGตญฺ�ญาณฺม�ปJ นฺ	พื่�พื่านฺม�ปJ วิGจ�จต	.
ต(นฺไม(ก>ด1 มรรคก>ด1 ส�พื่พื่�ญญฺGตญาณฺก>ด1 นฺ	พื่พื่านฺก>ด1 ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “โพื่ธ	.”

โพื่ธ	รGก�ข้มFเล ปฐมาภ	สม�พื่Gทิ�โธต	 จ อนฺ�ตรา จ โพื่ธa อนฺ�ตรา จ คยนฺ�ต	 จ อาคตฏฺ�ฐาเนฺสG ห	 รGก�โข้ โพื่ธ1ต	 วิGจ�จต	.
จร	งฺอยF- ทิ-านฺเร1ยกต(นฺไม(วิ-า โพื่ธ	 ในฺอาคตสถานฺทิ�Iงฺหลายวิ-า “ตร�สรF(คร�Iงฺแรก ทิ1$โคนฺโพื่ธ	พื่ฤกษุE” 
และวิ-า “ในฺระหวิ-างฺแห-งฺต(นฺโพื่ธ	qในฺระหวิ-างฺแห-งฺแม-นฺIำคยา.

สต�ตต�ตaสโพื่ธ	ปก�ข้	ยานฺw ธม�มานฺw จตFสG มค�เคสG ญาณฺนฺ�ต	 อาคตฏฺ�ฐาเนฺ มค�โค.
มรรค ทิ-านฺเร1ยกวิ-า โพื่ธ	 ในฺอาคตสถานฺวิ-า “ควิามรF(โพื่ธ	ปbกข้	ยธรรม ๓๗ ประการ ในฺมรรคทิ�Iงฺ ๔.”

ปป�โปต	 โพื่ธa วิรภFร	เมธโสต	 อาคตฏฺ�ฐาเนฺ สพื่�พื่ญฺ�ญฺGตญฺ�ญาณฺw.
ส�พื่พื่�ญญฺGตญาณฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า โพื่ธ	 ในฺอาคตสถานฺวิ-า 
“พื่ระส	ทิธ�ตถโพื่ธ	ส�ตวิE ม1พื่ระปbญญาประเสร	ฐดGจแผู้-นฺปฐพื่1 ทิรงฺบัรรลGพื่ระโพื่ธ	ญาณฺ.”

ปต�วิานฺ โพื่ธa อมตw อสงฺ�ข้ตนฺ�ต	 อาคตฏฺ�ฐาเนฺ นฺ	พื่�พื่านฺw.
พื่ระนฺ	พื่พื่านฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า โพื่ธ	 ในฺอาคตสถานฺวิ-า “พื่ระส	ทิธ�ตถโพื่ธ	ส�ตวิE ทิรงฺบัรรลGโพื่ธ	 อ�นฺเป@นฺอมตะเป@นฺอส�งฺข้ตะ.”

อ	ธ ปนฺ ภควิโต อรหต�ตมค�คญฺ�ญาณฺw อธ	ป�เปตw.
แต-ในฺบัทิวิ-า สม�มาสม�โพื่ธa นฺ1I ทิ-านฺประสงฺคEเอาอรห�ตมรรคญาณฺ ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค.

สพื่�พื่ญฺ�ญฺGตญฺ�ญาณฺนฺ�ต	ปJ วิทินฺ�ต	.
อาจารยEบัางฺพื่วิกกล-าวิวิ-า “ประสงฺคEเอาส�พื่พื่�ญญฺGตญาณฺ” บั(างฺ.

อญฺ�เญสw อรหต�ตมค�โค อนฺGต�ตโร โพื่ธ	 โหต	 นฺ โหต1ต	.   นฺ โหต	.
ถามวิ-า “พื่ระอรห�ตมรรค ข้องฺคนฺเหล-าอ#$นฺ จ�ดเป@นฺโพื่ธ	 (ควิามตร�สรF() อย-างฺยอดเย1$ยมหร#อไม-?”  
แก(วิ-า “ไม-เป@นฺ.”



พื่GทิธคGณฺกถา • [โพื่ธ	ศั�พื่ทิEหมายควิามถaงฺ ๔ นฺ�ย] • หนฺ(า ๒๔๓

กส�มา.  อสพื่�พื่คGณฺทิายกต�ตา.
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร จaงฺไม-เป@นฺ?”  
แก(วิ-า “เพื่ราะพื่ระอรห�ตมรรคข้องฺคนฺเหล-าอ#$นฺนฺ�Iนฺ อำนฺวิยคGณฺให(ไม-ได(ทิGกอย-างฺ.”

เตสw ห	 กส�สจ	 อรหต�ตมค�โค อรหต�ตผู้ลเมวิ เทิต	.
จร	งฺอยF- พื่ระอรห�ตมรรคข้องฺบัรรดาคนฺเหล-านฺ�Iนฺ บัางฺคนฺให(เฉัพื่าะพื่ระอรห�ตตผู้ลเทิ-านฺ�Iนฺ.

กส�สจ	 ต	ส�โส วิ	ช้�ช้า.   กส�สจ	 ฉั อภ	ญฺ�ญา.   กส�สจ	 จตส�โส ปฏิ	สม�ภ	ทิา.
ข้องฺบัางฺคนฺ ให(เฉัพื่าะวิ	ช้ช้า ๓.   ข้องฺบัางฺคนฺ ให(เฉัพื่าะอภ	ญญา ๖.   ข้องฺบัางฺคนฺ ให(เฉัพื่าะปฏิ	ส�มภ	ทิา ๔.

กส�สจ	 สาวิกปารม1ญาณฺw.
ข้องฺบัางฺคนฺ ให(เฉัพื่าะสาวิกบัารม1ญาณฺ.

ปจ�เจกพื่Gทิ�ธานฺม�ปJ ปจ�เจกโพื่ธ	ญฺ�ญาณฺเมวิ เทิต	.
ถaงฺข้องฺพื่ระปbจเจกพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย ก>ให(เฉัพื่าะปbจเจกโพื่ธ	ญาณฺเทิ-านฺ�Iนฺ.

พื่Gทิ�ธานฺw ปนฺ อรหต�ตมค�โค สพื่�พื่คGณฺสม�ปต�ตa เทิต	 อภ	เสโก วิ	ย รญฺ�โญ สพื่�พื่โลก	ส�สร	ยภาวิw.
ส-วินฺพื่ระอรห�ตมรรคข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย ย-อมให(คGณฺสมบั�ต	ทิGกอย-างฺ 
ดGจการอภ	เษุกข้องฺพื่ระราช้าให(ควิามเป@นฺใหญ-ในฺโลกทิ�Iงฺหมด ฉัะนฺ�Iนฺ.

ตส�มา อญฺ�ญส�ส กส�สจ	ปJ อนฺGต�ตโร โพื่ธ	 นฺ โหต1ต	.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระอรห�ตมรรค แม(ข้องฺคนฺอ#$นฺบัางฺคนฺ จaงฺไม-จ�ดเป@นฺโพื่ธ	 (ควิามตร�สรF() อย-างฺยอดเย1$ยม ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

“อภ	สม�พื่Gทิ�โธต	 อพื่�ภญฺ�ญาสa ปฏิ	วิ	ช้�ฌิa ปต�โตม�ห	 อธ	คโตม�ห1ต	 วิGต�ตw โหต	.
บัทิวิ-า อภ	สม�พื่Gทิ�โธ ควิามวิ-า เราได(รF(ย	$งฺแล(วิ ค#อได(แทิงฺตลอดแล(วิ, อธ	บัายวิ-า “เราได(บัรรลGแล(วิ ค#อได(ถaงฺทิ�บัแล(วิ.”

[ข7อเปร�ยบเทิ�ยบการทิรงบำเพWญอน#ปJสสนาเหมั!อนการฟัJกไข']

อ	ทิานฺ	 ยเทิตw ภควิตา เอวิเมวิ โข้ อหw พื่�ราห�มณฺาต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ วิGต�ตw โอปม�มสม�ปฏิ	ปาทินฺw 
ตw เอวิw อต�เถนฺ สwสนฺ�เทิต�วิา เวิทิ	ตพื่�พื่w.
บั�ดนฺ1I บั�ณฺฑ	ตควิรเทิ1ยบัเค1ยงฺคำอGปมาอGปไมย ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า เอวิเมวิ โข้ อหw พื่�ราห�มณฺ 
แล(วิพื่aงฺทิราบัโดยใจควิาม โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$จะกล-าวิต-อไปนฺ1I:-

ยถา ห	 ตส�สา กGก�กGฏิ	ยา อต�ตโนฺ อณฺ�เฑสG อธ	สย	ตาทิ	ต	วิ	ธก	ร	ยากรณฺw 
เอวิw โพื่ธ	ปล�ลงฺ�เก นฺ	ส	นฺ�นฺส�ส โพื่ธ	สต�ตภFตส�ส ภควิโต อต�ตโนฺ จ	ต�ตสนฺ�ตาเนฺ อนฺ	จ�จw ทิGก�ข้มนฺต�ตาต	 ต	วิ	ธานฺGปส�สนฺากรณฺw.
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า ข้(อทิ1$แม-ไก-นฺ�Iนฺ ทิำก	ร	ยาทิ�Iงฺ ๓ ม1นฺอนฺกกอยF-บันฺฟัองฺไข้-ทิ�Iงฺหลายเป@นฺต(นฺข้องฺตนฺ ฉั�นฺใด, 
ข้(อทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคผู้F(ย�งฺเป@นฺพื่ระโพื่ธ	ส�ตวิE ประทิ�บันฺ�$งฺบันฺโพื่ธ	บั�ลล�งฺกE แล(วิทิรงฺบัำเพื่>ญอนฺGปbสสนฺาทิ�Iงฺ ๓ ค#อ 
“ไม-เทิ1$ยงฺ เป@นฺทิGกข้E เป@นฺอนฺ�ตตา” ในฺจ	ตส�นฺดานฺข้องฺพื่ระองฺคE ก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺ.
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กGก�กGฏิ	ยา [152] ต	วิ	ธก	ร	ยาสม�ปาทิเนฺนฺ อณฺ�ฑานฺw อปFต	ภาโวิ วิ	ย 
โพื่ธ	สต�ตภFตส�ส ภควิโต ต	วิ	ธานฺGปส�สนฺาสม�ปาทิเนฺนฺ วิ	ปส�สนฺาญาณฺส�ส อปร	หานฺ	.
ควิามไม-เส#$อมไปแห-งฺวิ	ปbสสนฺาญาณฺ ก>เพื่ราะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคผู้F(ย�งฺเป@นฺพื่ระโพื่ธ	ส�ตวิE ทิรงฺบัำเพื่>ญอนฺGปbสสนฺาทิ�Iงฺ ๓ ให(ถaงฺพื่ร(อม 
เปร1ยบัเหม#อนฺฟัองฺไข้-ทิ�Iงฺหลายไม-เนฺ-า ก>เพื่ราะแม-ไก-ทิำก	ร	ยาทิ�Iงฺ ๓ ให(ถaงฺพื่ร(อมฉัะนฺ�Iนฺ.

กGก�กGฏิ	ยา ต	วิ	ธก	ร	ยากรเณฺนฺ อณฺ�ฑานฺw อล�ลส	เนฺหปร	ยาทิานฺw วิ	ย 
โพื่ธ	สต�ตภFตส�ส ภควิโต ต	วิ	ธานฺGปส�สนฺาสม�ปาทิเนฺนฺ ภวิต�ตยานฺGคตนฺ	กนฺ�ต	ส	เนฺหปร	ยาทิานฺw.
ควิามส	Iนฺไปแห-งฺควิามส	เนฺหา ค#อควิามต	ดใจไปตามไตรภพื่ ก>เพื่ราะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ผู้F(ย�งฺเป@นฺพื่ระโพื่ธ	ส�ตวิE 
ทิรงฺบัำเพื่>ญอนฺGปbสสนฺาทิ�Iงฺ ๓ ให(ถaงฺพื่ร(อม เปร1ยบัเหม#อนฺควิามส	Iนฺไปแห-งฺยางฺเม#อกแห-งฺฟัองฺไข้-ทิ�Iงฺหลาย 
ก>เพื่ราะแม-ไก-ทิำก	ร	ยาทิ�Iงฺ ๓ ฉัะนฺ�Iนฺ.

กGก�กGฏิ	ยา ต	วิ	ธก	ร	ยากรเณฺนฺ อณฺ�ฑกปาลานฺw ตนฺGภาโวิ วิ	ย 
โพื่ธ	สต�ตภFตส�ส ภควิโต ต	วิ	ธานฺGปส�สนฺาสม�ปาทิเนฺนฺ อวิ	ช้�ช้ณฺ�ฑโกสส�ส ตนฺGภาโวิ.
ควิามทิ1$กระเปาะฟัองฺค#ออวิ	ช้ช้า เป@นฺธรรมช้าต	บัางฺ ก>เพื่ราะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ผู้F(ย�งฺเป@นฺพื่ระโพื่ธ	ส�ตวิE ทิรงฺบัำเพื่>ญอนฺGปbสสนฺา
ทิ�Iงฺ ๓ ให(ถaงฺพื่ร(อม เปร1ยบัเหม#อนฺภาวิะทิ1$กระเปาะฟัองฺไข้-เป@นฺข้องฺบัางฺ ก>เพื่ราะแม-ไก-ทิำก	ร	ยาทิ�Iงฺ ๓ ฉัะนฺ�Iนฺ.

กGก�กGฏิ	ยา ต	วิ	ธก	ร	ยากรเณฺนฺ กGก�กGฏิจ�ฉัาปกส�ส ปาทินฺข้ตGณฺ�ฑกานฺw ถทิ�ธข้รภาโวิ วิ	ย 
โพื่ธ	สต�ตภFตส�ส ภควิโต ต	วิ	ธานฺGปส�สนฺาสม�ปาทิเนฺนฺ วิ	ปส�สนฺาญาณฺส�ส ต	ก�ข้ข้รวิ	ป�ปสนฺ�นฺสFรภาโวิ.
ควิามทิ1$วิ	ปbสสนฺาญาณฺเป@นฺคGณฺช้าต	กล(าแข้>งฺ ผู้-องฺใสและองฺอาจ ก>เพื่ราะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ผู้F(ย�งฺเป@นฺพื่ระโพื่ธ	ส�ตวิE 
ทิรงฺบัำเพื่>ญอนฺGปbสสนฺาทิ�Iงฺ ๓ ให(ถaงฺพื่ร(อม เปร1ยบัเหม#อนฺภาวิะทิ1$เล>บัเทิ(า และจะงฺอยปากข้องฺลFกไก-เป@นฺข้องฺหยาบัและแข้>งฺ 
ก>เพื่ราะแม-ไก-ทิำก	ร	ยาทิ�Iงฺ ๓ ฉัะนฺ�Iนฺ.

กGก�กGฏิ	ยา ต	วิ	ธก	ร	ยากรเณฺนฺ กGก�กGฏิจ�ฉัาปกส�ส ปร	ณฺามกาโล วิ	ย 
โพื่ธ	สต�ตภFตส�ส ภควิโต ต	วิ	ธานฺGปส�สนฺาสม�ปาทิเนฺนฺ วิ	ปส�สนฺาญาณฺส�ส ปร	ณฺามกาโล วิฑ�ฒ	ตกาโล คพื่�ภคหณฺกาโล เวิทิ	ตพื่�โพื่.
ควิรทิราบัเวิลาทิ1$วิ	ปbสสนฺาญาณฺแก-เต>มทิ1$ เวิลาเจร	ญ (และ) เวิลาถ#อเอาห(องฺ ก>เพื่ราะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ผู้F(ย�งฺเป@นฺพื่ระโพื่ธ	ส�ตวิE
ทิรงฺบัำเพื่>ญอนฺGปbสสนฺาทิ�Iงฺ ๓ ให(ถaงฺพื่ร(อม เปร1ยบัเหม#อนฺเวิลาทิ1$ลFกไก-แก-เต>มทิ1$ ก>เพื่ราะแม-ไก-ทิำก	ร	ยาทิ�Iงฺ ๓ ฉัะนฺ�Iนฺ.

ตโต กGก�กGฏิ	ยา ต	วิ	ธก	ร	ยากรเณฺนฺ กGก�กGฏิจ�ฉัาปกส�ส ปาทินฺข้ส	ข้าย วิา มGข้ตGณฺ�ฑเกนฺ วิา อณฺ�ฑโกสม�ปทิาเลต�วิา 
ปก�เข้ ปป�โผู้เฏิต�วิา โสต�ถ	นฺา อภ	นฺ	พื่�พื่	ทิากาโล๑ วิ	ย ตส�ส ภควิโต ต	วิ	ธานฺGปส�สนฺาสม�ปาทิเนฺนฺ 
วิ	ปส�สนฺาญาณฺw คพื่�ภw คณฺ�หาเปต�วิา อนฺGปGพื่�พื่าธ	คเตนฺ อรหต�ตมค�เคนฺ อวิ	ช้�ช้ณฺ�ฑโกสม�ปทิาเลต�วิา อภ	ญฺ�ญาปก�เข้ ปป�โผู้เฏิต�วิา 
โสต�ถ	นฺา สกลพื่Gทิ�ธคGณฺสจ�ฉั	กตกาโล เวิทิ	ตพื่�โพื่.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ควิรทิราบัเวิลาทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺให(วิ	ปbสสนฺาญาณฺถ#อเอาห(องฺ แล(วิทิำลายกระเปาะฟัองฺค#อวิ	ช้ช้า 
ด(วิยพื่ระอรห�ตมรรค ทิ1$พื่ระองฺคEได(ทิรงฺบัรรลGโดยลำด�บั แล(วิทิรงฺปรบัปnกค#ออภ	ญญา จaงฺทิรงฺทิำให(แจ(งฺซ่a$งฺพื่ระพื่GทิธคGณฺทิ�Iงฺหมด 
โดยควิามสวิ�สด1  ก>เพื่ราะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ทิรงฺบัำเพื่>ญอนฺGปbสสนฺาทิ�Iงฺ ๓ ให(ถaงฺพื่ร(อม 
เปร1ยบัเหม#อนฺเวิลาทิ1$ลFกไก-เอาปลายเล>บัเทิ(า และจะงฺอยปากกะเทิาะกระเปาะฟัองฺไข้- แล(วิปรบัปnกออกมาได( โดยควิามสวิ�สด1 
ก>เพื่ราะแม-ไก-ทิำก	ร	ยาทิ�Iงฺ ๓ ฉัะนฺ�Iนฺ.

๑ อภ	นฺ	พื่�พื่	ธา … อ	ต	ปJ.
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“ส�วิาหw พื่�ราห�มณฺ เช้ฏฺ�โฐ เสฏฺ�โฐ โลกส�สาต	  โส อหw พื่�ราห�มณฺ 
ยถา เตสw กGก�กGฏิโปตกานฺw ปฐมตรw อณฺ�ฑโกสม�ปทิาเลต�วิา อภ	นฺ	พื่�พื่ต�โต กGก�กGฏิโปตโก เช้ฏฺ�โฐ โหต	 
เอวิw อวิ	ช้�ช้าคตาย ปช้าย ตw [153] อวิ	ช้�ช้ณฺ�ฑโกสม�ปทิาเลต�วิา ปฐมตรw อร	ยาย ช้าต	ยา ช้าตต�ตา “เช้ฏฺ�โฐ วิGฑ�ฒตโมต	 สงฺ�ข้w คโต 
สพื่�พื่คGเณฺห	 ปนฺ อปฏิ	สมต�ตา “เสฏฺ�โฐต	.
หลายบัทิวิ-า ส�วิาหw พื่�ราห�มณฺ เช้ฏฺ�โฐ เสฏฺ�โฐ โลกส�ส ควิามวิ-า 
“ดFก-อนฺพื่ราหมณฺE! บัรรดาหมF-ส�ตวิEผู้F(ตกอยF-ในฺอวิ	ช้ช้า เรานฺ�Iนฺได(ทิำลายกระเปาะฟัองฺ ค#อ อวิ	ช้ช้านฺ�Iนฺ 
แล(วิถaงฺควิามนฺ�บัวิ-า ‘เป@นฺผู้F(ทิ1$เจร	ญทิ1$สGด ค#อเจร	ญอย-างฺสFงฺสGด’ เพื่ราะเป@นฺผู้F(เก	ดแล(วิโดยอร	ยช้าต	ก-อนฺกวิ-าเข้า 
เปร1ยบัเหม#อนฺบัรรดาลFกไก-เหล-านฺ�Iนฺ ลFกไก-ต�วิทิ1$กะเทิาะกระเปาะฟัองฺไข้- ออกมาได(ก-อนฺกวิ-าเข้า ย-อมเป@นฺไก-ต�วิพื่1$ ฉัะนฺ�Iนฺ, 
ส-วินฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ช้#$อวิ-าถaงฺควิามนฺ�บัวิ-า “เป@นฺผู้F(ประเสร	ฐทิ1$สGด” เพื่ราะไม-ม1ใครทิ�ดเทิ1ยมได(ด(วิยพื่ระคGณฺทิ�Iงฺปวิงฺ.”

[พระผู้D7มั�พระภาคเปKนผู้D7ประเสร	ฐเพราะบำเพWญเพ�ยร]

เอวิw ภควิา อต�ตโนฺ อนฺGต�ตรw เช้ฏฺ�ฐเสฏฺ�ฐภาวิw พื่�ราห�มณฺส�ส ปกาเสต�วิา 
อ	ทิานฺ	 ยาย ปฏิ	ปทิาย ตw อธ	คโต ตw ปฏิ	ปทิw ปGพื่�พื่ภาคโต ปภFต	 ทิส�เสตGw “อารทิ�ธw โข้ ปนฺ เม พื่�ราห�มณฺาต	อาทิ	มาห.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺประกาศัควิามทิ1$พื่ระองฺคE เป@นฺผู้F(เจร	ญทิ1$สGดและประเสร	ฐทิ1$สGด อย-างฺยอดเย1$ยมแก-พื่ราหมณฺEอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ
บั�ดนฺ1I เพื่#$อจะทิรงฺแสดงฺปฏิ	ปทิา ทิ1$เป@นฺเหตGให(พื่ระองฺคEทิรงฺบัรรลGควิามเป@นฺผู้F(เจร	ญทิ1$สGดเป@นฺต(นฺ จำเด	มแต-ส-วินฺเบั#Iองฺต(นฺ 
จaงฺตร�สวิ-า อารทิ�ธw โข้ ปนฺ เม พื่�ราห�มณฺ เป@นฺต(นฺ.

อ	มw วิา ภควิโต อนฺGต�ตรw เช้ฏฺ�ฐเสฏฺ�ฐภาวิw สGต�วิา พื่�ราห�มณฺส�ส จ	ต�ตเมวิw อGป�ปนฺ�นฺw “กาย นฺGโข้ ปฏิ	ปทิาย อ	มw ปต�โตต	.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เพื่ราะได(สด�บัข้(อทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เป@นฺผู้F(เจร	ญทิ1$สGดและประเสร	ฐทิ1$สGด อย-างฺยอดเย1$ยมนฺ1Iแล(วิ 
พื่ราหมณฺEจaงฺเก	ดควิามค	ดอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ได(ทิรงฺบัรรลGควิามเป@นฺผู้F(เจร	ญทิ1$สGดและประเสร	ฐทิ1$สGดด(วิยปฏิ	ปทิา อะไรหนฺอแล?” ด�งฺนฺ1I. 

ตส�ส จ	ต�ตมญฺ�ญาย “อ	มายาหw ปฏิ	ปทิาย อ	มw อนฺGต�ตรw เช้ฏฺ�ฐเสฏฺ�ฐภาวิw ปต�โตต	 ทิส�เสนฺ�โต เอวิมาห.
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺทิราบัควิามค	ดข้องฺพื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺแล(วิ เม#$อจะทิรงฺแสดงฺวิ-า 
“เราได(บัรรลGควิามเป@นฺผู้F(เจร	ญทิ1$สGดและประเสร	ฐทิ1$สGด อย-างฺยอดเย1$ยมนฺ1I ด(วิยปฏิ	ปทิานฺ1I” จaงฺได(ตร�สอย-างฺนฺ�Iนฺ.

ตต�ถ “อารทิ�ธw โข้ ปนฺ เม พื่�ราห�มณฺ วิ	ร	ยw อโหส1ต	  
“พื่�ราห�มณฺ นฺ มยา อยw อนฺGต�ตโร เช้ฏฺ�ฐเสฏฺ�ฐภาโวิ กGส1เตนฺ มGฏฺ�ฐส�สต	นฺา สารทิ�ธกาเยนฺ วิ	ก�ข้	ต�ตจ	ต�เตนฺ อธ	คโต, 
อปJจ โข้ ตทิธ	คมาย อารทิ�ธw โข้ ปนฺ เม วิ	ร	ยw อโหส	 โพื่ธ	มณฺ�เฑ นฺ	ส	นฺ�เนฺนฺ มยา จตGรงฺ�คสมนฺ�นฺาคตw วิ	ร	ยw อารทิ�ธw อโหส	”.
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ หลายบัทิวิ-า อารทิ�ธw โข้ ปนฺ เม พื่�ราห�มณฺ วิ	ร	ยw อโหส	 ควิามวิ-า 
“ดFก-อนฺพื่ราหมณฺE! ข้(อทิ1$เราเป@นฺผู้F(เจร	ญทิ1$สGดและประเสร	ฐทิ1$สGด อย-างฺยอดเย1$ยมนฺ1I เราหาได(บัรรลGด(วิยควิามเก1ยจคร(านฺ 
ด(วิยควิามหลงฺล#มสต	 ด(วิยควิามม1กายกระส�บักระส-าย (และ) ด(วิยควิามเป@นฺผู้F(ม1จ	ตฟัGrงฺซ่-านฺไม-.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺแล เพื่ราะเราได(ปรารภควิามเพื่1ยรแล(วิแล เพื่#$อบัรรลGควิามเป@นฺผู้F(เจร	ญทิ1$สGดและประเสร	ฐทิ1$สGดนฺ�Iนฺ 
ค#อเรานฺ�$งฺอยF-แล(วิ ณฺ โพื่ธ	ม�ณฺฑE ได(ปรารภควิามเพื่1ยรประกอบัด(วิยองฺคE ๔.”

ปค�คห	ตw อส	ถ	ลป�ปวิต�ต	ตนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	.
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ได(ประคองฺ ค#อให(เป@นฺไปไม-ย-อหย-อนฺ.”
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อารทิ�ธต�ตาเยวิ จ เม ตw อสล�ล1นฺw อโหส	.
ก>แล ควิามเพื่1ยรนฺ�Iนฺ ได(ช้#$อวิ-าเป@นฺคGณฺช้าต	ไม-ย-อหย-อนฺเพื่ราะเราได(ปรารภแล(วิอย-างฺแทิ(จร	งฺ.

นฺ เกวิลญฺ�จ วิ	ร	ยเมวิ สต	ปJ เม อารม�มณฺาภ	มGข้1ภาเวินฺ อGปฏฺ�ฐ	ตา อโหส	 อGปฏฺ�ฐ	ตต�ตาเยวิ จ อป�ปมGฏฺ�ฐา.
ทิ�Iงฺม	ใช้-แต-ควิามเพื่1ยรอย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ แม(สต	เราก>ได(เข้(าไปต�Iงฺไวิ(เฉัพื่าะแล(วิ โดยควิามเป@นฺคGณฺธรรมบั-ายหนฺ(าตรงฺต-ออารมณฺE
และช้#$อวิ-าเป@นฺควิามไม-หลงฺล#ม เพื่ราะปรากฏิอยF-เฉัพื่าะหนฺ(าทิ1เด1ยวิ.

“ปส�สทิ�โธ กาโยต	 กายจ	ต�ตป�ปส�สทิ�ธ	วิเสนฺ กาโยปJ เม ปส�สทิ�โธ อโหส	.
สองฺบัทิวิ-า ปส�สทิ�โธ กาโย ควิามวิ-า “แม(กายข้องฺเราก>เป@นฺข้องฺสงฺบัแล(วิ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามสงฺบักายและจ	ต.

ตต�ถ ยส�มา นฺามกาเย ปส�สทิ�เธ รFปกาโยปJ ปส�สทิ�โธเอวิ โหต	 ตส�มา นฺามกาโย รFปกาโยต	 อวิ	เสเสต�วิาวิ ปส�สทิ�โธ กาโยต	 วิGต�ตw.
เพื่ราะเม#$อนฺามกาย สงฺบัแล(วิ แม(รFปกาย ก>เป@นฺอ�นฺสงฺบัแล(วิเหม#อนฺก�นฺ, 
ฉัะนฺ�Iนฺ ในฺพื่ระบัาล1นฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคไม-ตร�สให(พื่	เศัษุเลยวิ-า ‘นฺามกายรFปกาย’ ตร�สเพื่1ยงฺวิ-า ‘กายสงฺบั’ เทิ-านฺ�Iนฺ.”

“อสารทิ�โธต	 โส จ [154] โข้ ปส�สทิ�ธต�ตาเยวิ อสารทิ�โธ.
บัทิวิ-า อสารทิ�โธ ควิามวิ-า “ก>กายนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าหาควิามกระส�บักระส-ายม	ได( เพื่ราะเป@นฺกายอ�นฺสงฺบัแล(วินฺ�$นฺแล,” 

“วิ	คตทิรโถต	 วิGต�ตw โหต	.
ม1คำอธ	บัายวิ-า “เป@นฺกายทิ1$ปราศัจากควิามกระวินฺกระวิายแล(วิ.”

สมาห	ตw จ	ต�ตw เอกค�คนฺ�ต	 จ	ต�ตwปJ เม สม�มา อาห	ตw สGฏฺ�ฐุG ฐปJตw อป�ปJตw วิ	ย อโหส	 สมาห	ตต�ตาเอวิ จ เอกค�คw อจลw นฺ	ป�ผู้นฺ�ทินฺนฺ�ต	.
หลายบัทิวิ-า สมาห	ตw จ	ตตw เอกค�คw ควิามวิ-า “ถaงฺจ	ตข้องฺเรา ก>ต�IงฺอยF-แล(วิโดยช้อบั ค#อดำรงฺม�$นฺด1แล(วิ ได(เป@นฺราวิกะวิ-าแนฺ-นฺแฟัrนฺแล(วิ, 
และจ	ตข้องฺเรานฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าม1อารมณฺEเป@นฺหนฺa$งฺ, ค#อไม-หวิ�$นฺไหวิ ได(แก-ไม-ม1ควิามด	Iนฺรนฺ เพื่ราะเป@นฺจ	ตต�Iงฺม�$นฺด1นฺ�$นฺแล.”

เอต�ตาวิตา ฌิานฺส�ส ปGพื่�พื่ภาคปฏิ	ปทิา กถ	ตา โหต	.
ข้(อปฏิ	บั�ต	เป@นฺส-วินฺเบั#Iองฺต(นฺแห-งฺฌิานฺ เป@นฺอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สแล(วิ ด(วิยลำด�บัเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I.
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กถาว'าด้7วยปฐมัฌาน
อ	ทิานฺ	 อ	มาย ปฏิ	ปทิาย อธ	คตw ปฐมช้�ฌิานฺw อาทิa กต�วิา วิ	ช้�ช้าต�ตยปร	โยสานฺw วิ	เสสw ทิส�เสนฺ�โต “โสโข้ อหนฺ�ต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺแสดงฺคGณฺวิ	เศัษุ ต�Iงฺต(นฺแต-ปฐมฌิานฺ ม1วิ	ช้ช้า ๓ เป@นฺทิ1$สGด 
ทิ1$พื่ระองฺคEได(บัรรลGแล(วิ ด(วิยปฏิ	ปทิานฺ1I จaงฺตร�สวิ-า โส โข้ อหw ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ “วิ	วิ	จ�เจวิ กาเมห	 วิ	วิ	จ�จ อกGสเลห	 ธม�เมห1ต	อาทิ1นฺw ก	ญฺ�จาปJ 
“ตต�ถ กตเม กามา, ฉันฺ�โทิ กาโม, ราโค กาโม, ฉันฺ�ทิราโค กาโม, สงฺ�กป�โป กาโม, ราโค กาโม, สงฺ�กป�ปราโค กาโม, อ	เม วิGจ�จนฺ�ต	 กามา.
ตต�ถ กตเม อกGสลา ธม�มา, กามจ�ฉันฺ�โทิ ฯเปฯ วิ	จ	ก	จ�ฉัา อ	เม วิGจ�จนฺ�ต	 อกGสลา ธม�มา 
อ	ต	 อ	เมห	 จ กาเมห	  อ	เมห	 จ อกGสเลห	 ธม�เมห	 วิ	วิ	ต�โต โหต	 ปวิ	วิ	ต�โต, 
เตนฺ วิGจ�จต	 ‘วิ	วิ	จ�เจวิ กาเมห	 วิ	วิ	จ�จ อกGสเลห	 ธม�เมห1ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ วิ	ภงฺ�เคเยวิ อต�โถ วิGต�โต 
ตถาปJ อฏฺ�ฐกถานฺยw วิ	นฺา นฺ สGฏฺ�ฐุG ปากโฏิ โหต	
ในฺบัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ ใจควิามแห-งฺบัทิเป@นฺต(นฺวิ-า “วิ	วิ	จ�เจวิ กาเมห	 วิ	วิ	จ�จ อกGสเลห	 ธม�เมห	” 
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สไวิ(แล(วิในฺวิ	ภ�งฺคEนฺ�$นฺแล โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า 
“บัรรดากามและอกGศัลธรรมเหล-านฺ�Iนฺ กามเป@นฺไฉันฺ? ค#อ  ควิามพื่อใจ ช้#$อวิ-า กาม, ควิามหนฺ�ดด(วิยช้#$อวิ-า กาม, 
ควิามกำหนฺ�ดด(วิยอำนฺาจควิามพื่อใจ ช้#$อวิ-า กาม, ควิามดำร	 ช้#$อวิ-า กาม, ควิามกำหนฺ�ด ช้#$อวิ-า กาม, 
ควิามกำหนฺ�ดด(วิยอำนฺาจควิามดำร	 ช้#$อวิ-า กาม, เหล-านฺ1I เราเร1ยกวิ-า กาม, 
บัรรดากามและอกGศัลธรรมเหล-านฺ�Iนฺ อกGศัลธรรมเป@นฺไฉันฺ? ค#อ ควิามพื่อใจด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามใคร- ควิามพื่ยาบัาทิ 
ควิามหดหF-และเคล	บัเคล	Iม ควิามฟัGrงฺซ่-านฺและรำคาญ ควิามล�งฺเลสงฺส�ย, เหล-านฺ1Iเราเร1ยกวิ-า อกGศัลธรรม, 
พื่ระโยคาวิจร เป@นฺผู้F(สงฺ�ดแล(วิ ค#อเงฺ1ยบัแล(วิจากกามเหล-านฺ1I และจากอกGศัลธรรมเหล-านฺ1I ด�งฺกล-าวิมาฉัะนฺ1I, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระโยคาวิจรนฺ�Iนฺเราเร1ยกวิ-า สงฺ�ดแล(วิเทิ1ยวิจากกามทิ�Iงฺหลาย สงฺบัแล(วิจากอกGศัลธรรมทิ�Iงฺหลาย๑” ด�งฺนฺ1I แม(ก>จร	งฺ, 
ถaงฺกระนฺ�Iนฺ ใจควิาม (แห-งฺบัทิเหล-านฺ�Iนฺ) เวิ(นฺอรรถกถานฺ�ยเส1ย จะปรากฏิด(วิยด1ไม-ได( 

อฏฺ�ฐกถานฺเยเนฺวิ นฺw ปกาสย	ส�สาม	 ฯ
ข้(าพื่เจ(าจ�กประกาศัใจควิามนฺ�Iนฺ ตามอรรถกถานฺ�ยนฺ�$นฺแล (ต-อไป):-

เสย�ยถ1ทิw ฯ
ข้(อนฺ1Iอย-างฺไรเล-า? 

“วิ	วิ	จ�เจวิ กาเมห1ต	 กาเมห	 วิ	วิ	จ�จ	ต�วิา,  วิ	นฺา หGต�วิา อปสก�ก	ต�วิา ฯ
อย-างฺนฺ1Iค#อ สองฺบัทิวิ-า วิ	วิ	จ�เจวิ กาเมห	  แปลวิ-า สงฺ�ดแล(วิ ค#อหล1กเวิ(นฺออกจากกามทิ�Iงฺหลาย.

[อธ	บาย เอว อ�กษุร]

โย ปนฺายเมต�ถ เอวิกาโร, โส “นฺ	ยมต�โถต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก> เอวิ อ�กษุรนฺ1I ในฺบัทิวิ-า วิ	วิ	จ�เจวิ นฺ1I พื่aงฺทิราบัวิ-า “ม1ควิามกำหนฺดเป@นฺอรรถ.”

๑ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๔๖. บัาล1เด	มไม-ม1 ปวิ	วิ	ต�โต.
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ยส�มา จ นฺ	ยมต�โถ, 
ตส�มา ตส�มa ปฐมช้�ฌิานฺw อGปสม�ปช้�ช้ วิ	หรณฺสมเย อวิ	ช้�ช้มานฺานฺม�ปJ กามานฺw ตส�ส ปฐมช้�ฌิานฺส�ส ปฏิ	ปก�ข้ภาวิw 
กามปร	จ�จาเคเนฺวิ จส�ส อธ	คมw ทิ1เปต	 ฯ
ก>เพื่ราะ เอวิ อ�กษุร ม1ควิามกำหนฺดเป@นฺอรรถนฺ�Iนฺ, 
ฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺทิรงฺแสดงฺควิามทิ1$กามทิ�Iงฺหลาย แม(ไม-ม1อยF-ในฺเวิลาเข้(าปฐมฌิานฺนฺ�Iนฺ ก>เป@นฺข้(าศัaกแก-ปฐมฌิานฺนฺ�Iนฺ 
และการและบัรรลGปฐมฌิานฺนฺ�Iนฺได( ก>ด(วิยการสละกามนฺ�$นฺแล.

กถw ฯ
ถามวิ-า “ข้(อนฺ�Iนฺ ค#ออย-างฺไร?”

“วิ	วิ	จ�เจวิ กาเมห1ต	  
“เอวิw ห	 นฺ	ยเม กร	ยมาเนฺ, [155] อ	ทิw ปญฺ�ญายต	 นฺFนฺ	มส�ส ฌิานฺส�ส กามา ปฏิ	ปก�ข้ภFตา, 
เยสG สต	, อ	ทิw นฺป�ปวิต�ตต	, อนฺ�ธกาเร สต	, ปทิ1โป วิ	ย,  เตสw ปร	จ�จาเคเนฺวิ จส�ส อธ	คโม โหต	 โอร	มต1รปร	จ�จาเคนฺ ปาร	มต1รส�เสวิ 
ตส�มา นฺ	ยมw กโรต1ต	 ฯ
แก(วิ-า “ค#อ สงฺ�ดแล(วิเทิ1ยวิ จากกามทิ�Iงฺหลาย” 
อธ	บัายวิ-า “จร	งฺอยF- เม#$อทิำควิามนฺ	ยมไวิ(อย-างฺนฺ�Iนฺ, คำนฺ1I ย-อมปรากฏิช้�ดวิ-า กามทิ�Iงฺหลาย ย-อมเป@นฺข้(าศัaกต-อฌิานฺนฺ1I อย-างฺแนฺ-นฺอนฺ, 
เม#$อกามเหล-าใดย�งฺม1อยF- ปฐมฌิานฺนฺ1I ย-อมเป@นฺไปไม-ได( ดGจเม#$อม1ม#ด แสงฺประทิ1ปก>ไม-ม1ฉัะนฺ�Iนฺ 
และการบัรรลGปฐมฌิานฺนฺ�Iนฺ จะม1ได(ก>ด(วิยการสละกามเหล-านฺ�Iนฺเส1ยได( เปร1ยบัเหม#อนฺการไปถaงฺฝัb{งฺโนฺ(นฺได( ก>ด(วิยการละฝัb{งฺนฺ1Iฉัะนฺ�Iนฺ, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺทิำควิามกำหนฺดไวิ(.”

ตต�ถ ส	ยา “กส�มา ปเนฺส ปGพื่�พื่ปเทิเยวิ วิGต�โต, นฺ อGต�ตรปเทิ.  กa อกGสเลห	 ธม�เมห	 อวิ	วิ	จ�จาปJ ฌิานฺw อGปสม�ปช้�ช้ วิ	หเรย�ยาต	 ฯ
ในฺคำวิ-า วิ	วิ	จ�เจวิ กาเมห	 นฺ�Iนฺ 
พื่aงฺม1คำถามวิ-า “ก>เพื่ราะเหตGไร? พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�ส เอวิ อ�กษุรนฺ�$นฺ ไวิ(เฉัพื่าะบัทิต(นฺเทิ-านฺ�Iนฺ ไม-ตร�สไวิ(ในฺบัทิหล�งฺเล-า, 
พื่ระโยคาวิจรแม(ไม-สงฺ�ดจากอกGศัลธรรมทิ�Iงฺหลาย ก>พื่aงฺได(บัรรลGฌิานฺอยF-หร#อ?”

นฺ โข้ ปเนฺตw เอวิw ทิฏฺ�ฐพื่�พื่w ฯ  ตนฺ�นฺ	ส�สรณฺโต ห	 ปGพื่�พื่ปเทิ เอส วิGต�โต ฯ
แก(วิ-า “ก>แล (เอวิ อ�กษุร ทิ1$เป@นฺอวิธารณฺะ)นฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตไม-ควิรเห>นฺอย-างฺนฺ�Iนฺ. 
เพื่ราะวิ-า เอวิ อ�กษุรนฺ�$นฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(ในฺบัทิต(นฺ ก>เพื่ราะฌิานฺเป@นฺเคร#$องฺสล�ดเส1ยซ่a$งฺกามนฺ�Iนฺ.

กามธาตGสมต	ก�กมนฺโต ห	 กามราคปฏิ	ปก�ข้โต จ อ	ทิw ฌิานฺw กามานฺเมวิ นฺ	ส�สรณฺw ฯ
แทิ(จร	งฺ ฌิานฺนฺ1Iช้#$อวิ-าสล�ดเส1ยซ่a$งฺกามทิ�Iงฺหลายทิ1เด1ยวิ เพื่ราะก(าวิล-วิงฺกามธาตGเส1ยได( และเพื่ราะเป@นฺข้(าศัaกต-อกามราคะ.

ยถาห “กามานฺเมตw นฺ	ส�สรณฺw  ยทิ	ทิw เนฺก�ข้ม�มนฺ�ต	 ฯ
เหม#อนฺด�งฺทิ1$(พื่ระสาร1บัGตร)กล-าวิไวิ(วิ-า “ฌิานฺ ค#อเนฺกข้�มมะนฺ1Iนฺ�$นฺ สล�ดเส1ยซ่a$งฺกามทิ�Iงฺหลาย๑” ด�งฺนฺ1I.

๑ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๖๓๙.
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อGต�ตรปเทิปJ ปเนฺส,  ยถา “อ	เธวิ ภ	ก�ข้เวิ ปฐโม สมโณฺ  อ	ธ ทิGต	โย สมโณฺต	 เอต�ถ เอวิกาโร อาเนฺต�วิา วิGจ�จต	,  เอวิw วิต�ตพื่�โพื่ ฯ
อ�นฺ เอวิ อ�กษุรนฺ�$นฺ บั�ณฺฑ	ตควิรกล-าวิไวิ(แม(ในฺบัทิหล�งฺ เหม#อนฺอย-างฺ เอวิ อ�กษุร ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺนฺำมาตร�สไวิ(ในฺคำนฺ1Iวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย สมณฺะทิ1$ ๑ ม1อยF-ในฺศัาสนฺานฺ1Iทิ1เด1ยวิ, สมณฺะทิ1$ ๒ ม1อยF-ในฺศัาสนฺา๑นฺ1I” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ ฉัะนฺ�Iนฺ.

นฺ ห	 สก�กา อ	โต อญฺ�เญห	ปJ นฺ1วิรณฺสงฺ�ข้าเตห	 อกGสลธม�เมห	 อวิ	วิ	จ�จ ฌิานฺw อGปสม�ปช้�ช้ วิ	หร	ตGw 
ตส�มา “วิ	วิ	จ�เจวิ กาเมห	 วิ	วิ	จ�เจวิ อกGสเลห	 ธม�เมห1ต	 เอวิw ปทิทิ�วิเยปJ เอส ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
จร	งฺอยF- ใครๆ ไม-สงฺ�ดแล(วิจากอกGศัลธรรมทิ�Iงฺหลาย กล-าวิค#อนฺ	วิรณฺE แม(อ#$นฺจากกามฉั�นฺทิEนฺ1I ไม-อาจจะบัรรลGฌิานฺอยF-ได(เลย, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺเห>นฺควิามนฺ	ยมนฺ1I แม(ในฺบัทิทิ�Iงฺสองฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“พื่ระโยคาวิจร สงฺ�ดแล(วิเทิ1ยวิจากกามทิ�Iงฺหลาย สงฺ�ดแล(วิเทิ1ยวิจากอกGศัลธรรมทิ�Iงฺหลาย” ด�งฺนฺ1I.

ปทิทิ�วิเยปJ จ ก	ญฺ�จาปJ “วิ	วิ	จ�จาต	 อ	ม	นฺา สาธารณฺวิจเนฺนฺ ตทิงฺ�ควิ	เวิกาทิโย กายวิ	เวิกาทิโย จ สพื่�เพื่ปJ วิ	เวิกา สงฺ�คหw คจ�ฉันฺ�ต	, 
ตถาปJ “กายวิ	เวิโก จ	ต�ตวิ	เวิโก วิ	ก�ข้ม�ภนฺวิ	เวิโกต	 ตโยเอวิ อ	ธ ทิฏฺ�ฐพื่�พื่า ฯ
อนฺa$งฺ วิ	เวิกแม(ทิ�Iงฺหมด ม1ตทิ�งฺควิ	เวิก และกายวิ	เวิกเป@นฺต(นฺ ย-อมถaงฺควิามสงฺเคราะหEเข้(าแม(ในฺบัทิทิ�Iงฺสองฺ ด(วิยคำทิ1$เป@นฺสาธารณฺะนฺ1I
วิ-า “วิ	วิ	จ�จ” แม(ก>จร	งฺ,  ถaงฺกระนฺ�Iนฺ ในฺอธ	การนฺ1I ก>ควิรเห>นฺวิ	เวิกเพื่1ยงฺ ๓ เทิ-านฺ�Iนฺ ค#อ “กายวิ	เวิก จ	ตตวิ	เวิก วิ	กข้�มภนฺวิ	เวิก”.

“กาเมห1ต	 อ	ม	นฺา ปนฺ ปเทินฺ   
เย จ นฺ	ทิ�เทิเส “กตเม วิต�ถGกามา  มนฺาปJยา รFปาต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ วิต�ถGกามา วิGต�ตา 
เย จ ตต�เถวิ วิ	ภงฺ�เค จ  “ฉันฺ�โทิ กาโมต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ ก	เลสกามา วิGต�ตา  
เต สพื่�เพื่ปJ สงฺ�คห	ตา อ	จ�เจวิ ทิฏฺ�ฐพื่�พื่า ฯ
ก>พื่วิกวิ�ตถGกาม (ทิ1$พื่ระสาร1บัGตรเถระ) กล-าวิไวิ(ในฺนฺ	เทิศั โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า “วิ�ตถGกามเป@นฺไฉันฺ? ค#อรFปอ�นฺเป@นฺทิ1$ช้อบัใจ๒” 
และพื่วิกก	เลสกาม (ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(ในฺวิ	ภ�งฺคEในฺนฺ	เทิศันฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า “ควิามพื่อใจ ช้#$อวิ-า กาม๓” 
แม(ทิ�Iงฺหมดเหล-านฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺเห>นฺวิ-า ทิ-านฺสงฺเคราะหEเข้(าด(วิยบัทิวิ-า กาเมห	 นฺ1Iแล.

เอวิw ห	 สต	,  “วิ	วิ	จ�เจวิ [156] กาเมห1ต	  วิต�ถGกาเมห	ปJ วิ	วิ	จ�เจวิาต	 อต�โถ ยGช้�ช้ต	 ฯ
ก>เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ สองฺบัทิวิ-า วิ	จ�เจวิ กาเมห	 ควิามหมายวิ-า “สงฺ�ดแล(วิเทิ1ยวิ แม(จากวิ�ตถGกามทิ�Iงฺหลาย” ด�งฺนฺ1I ก>ใช้(ได(.

เตนฺ กายวิ	เวิโก วิGต�โต โหต	 ฯ
กายวิ	เวิกย-อมเป@นฺอ�นฺทิ-านฺกล-าวิแล(วิ ด(วิยควิามสงฺ�ดจากวิ�ตถGกามนฺ�Iนฺ.

“วิ	วิ	จ�จ อกGสเลห	 ธม�เมห1ต	  ก	เลสกาเมห	 สพื่�พื่ากGสเลห	 วิา วิ	วิ	จ�จาต	 อต�โถ ยGช้�ช้ต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า วิ	วิ	จ�จ อกGสเลห	 ธม�เมห	 ควิามหมายวิ-า “สงฺ�ดแล(วิจากก	เลสกามทิ�Iงฺหลาย หร#อจากอกGศัลธรรมทิ�Iงฺปวิงฺ” ด�งฺนฺ1I ก>ใช้(ได(.

เตนฺ จ	ต�ตวิ	เวิโก วิGต�โต โหต	 ฯ
จ	ตตวิ	เวิก ย-อมเป@นฺอ�นฺทิ-านฺกล-าวิแล(วิ ด(วิยควิามสงฺ�ดจากก	เลสกามหร#อจากอกGศัลธรรมทิ�Iงฺปวิงฺนฺ�Iนฺ.

๑ องฺ�. จตGก�ก. ๒๑/๓๒๓.
๒ ข้G. มหา. ๙๑/๑.
๓ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๔๖.
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ปGร	เมนฺ เจต�ถ วิต�ถGกาเมห	 วิ	เวิกวิจนฺโตเยวิ กามสGข้ปร	จ�จาโค 
ทิGต	เยนฺ ก	เลสกาเมห	 วิ	เวิกวิจนฺโต เนฺก�ข้ม�มสGข้ปร	ค�คโห วิ	ภาวิ	โต โหต	 ฯ
ก>บัรรดากายวิ	เวิกและจ	ตตวิ	เวิก ๒ อย-างฺนฺ1I 
ควิามสละกามสGข้เป@นฺอ�นฺทิ-านฺประกาศัแล(วิ ด(วิยกายวิ	เวิกข้(อต(นฺ เพื่ราะกล-าวิถaงฺควิามสงฺ�ดจากวิ�ตถGกามทิ�Iงฺหลายนฺ�$นฺเองฺ, 
ควิามประคองฺเนฺกข้�มมสGข้ เป@นฺอ�นฺทิ-านฺประกาศัแล(วิ ด(วิยจ	ตตวิ	เวิกข้(อทิ1$ ๒ เพื่ราะกล-าวิถaงฺควิามสงฺ�ดจากก	เลสกามทิ�Iงฺหลาย.

เอวิw วิต�ถGกามก	เลสกามวิ	เวิกวิจนฺโตเยวิ จ 
เอเตสw ปฐเมนฺ สงฺ�ก	เลสวิต�ถGป�ปหานฺw ทิGต	เยนฺ สงฺ�ก	เลสป�ปหานฺw 
ปฐเมนฺ โลลภาวิส�ส เหตGปร	จ�จาโค ทิGต	เยนฺ พื่าลภาวิส�ส 
ปฐเมนฺ จ ปโยคสGทิ�ธ	 ทิGต	เยนฺ อาสยโปสนฺw วิ	ภาวิ	ตw โหต1ต	 วิ	ญฺ�ญาตพื่�พื่w ฯ
อนฺa$งฺ บัรรดาบัทิทิ�Iงฺ ๒ ตามทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�Iนฺ 
การละส�งฺก	เลสวิ�ตถG พื่aงฺรF(วิ-า ทิ-านฺประกาศัแล(วิ ด(วิยบัทิแรก, 
การละส�งฺก	เลส พื่aงฺรF(วิ-าทิ-านฺประกาศัแล(วิ ด(วิยบัทิทิ1$ ๒.
การละเหตGแห-งฺควิามอยาก พื่aงฺรF(วิ-า ทิ-านฺประกาศัแล(วิ ด(วิยบัทิแรก, 
การละเหตGแห-งฺควิามโงฺ-เข้ลา พื่aงฺรF(วิ-า ทิ-านฺประกาศัแล(วิ ด(วิยบัทิทิ1$ ๒, 
ควิามบัร	สGทิธ	qแห-งฺการประกอบัควิามเพื่1ยร พื่aงฺรF(วิ-า ทิ-านฺประกาศัแล(วิ ด(วิยบัทิแรก, 
และควิามกล-อมเกลาอ�ธยาศั�ย พื่aงฺรF(วิ-า ทิ-านฺประกาศัแล(วิ ด(วิยบัทิทิ1$ ๒ 
เพื่ราะกล-าวิถaงฺควิามสงฺ�ดจากวิ�ตถGกามและก	เลสกามนฺ�$นฺแล ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I.

เอส ตาวิ นฺโย “กาเมห1ต	 เอต�ถ วิGต�ตกาเมสG วิต�ถGกามปก�เข้ ฯ
บัรรดากามตามทิ1$กล-าวิในฺบัทิวิ-า กาเมห	 นฺ1I ในฺฝัzายวิ�ตถGกาม ม1นฺ�ยเทิ-านฺ1Iก-อนฺ.

ก	เลสกามปก�เข้ ปนฺ “ฉันฺ�โทิต	 จ “ราโคต	 จ เอวิมาทิ1ห	 อเนฺกเภโทิ กามจ�ฉันฺ�โทิเยวิ “กาโมต	 อธ	ป�เปโต ฯ
ส-วินฺในฺฝัzายก	เลสกาม กามฉั�นฺทิEนฺ�$นฺเองฺ ซ่a$งฺม1ประเภทิมากมาย ทิ-านฺประสงฺคEวิ-า “กาม” โดยนฺ�ยม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ฉั�นฺทิะช้#$อวิ-า กาม” และวิ-า “ราคะ ช้#$อวิ-า กาม.” 

โส จ อกGสลปร	ยาปนฺ�โนฺปJ สมาโนฺ “ตต�ถ กตโม กามจ�ฉันฺ�โทิ กาโมต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ วิ	ภงฺ�เค ฌิานฺปฏิ	ปก�ข้โต วิ	สGw วิGต�โต ฯ
ก>กามฉั�นฺทิEนฺ�Iนฺ ถaงฺเป@นฺข้องฺนฺ�บัเนฺ#$องฺในฺอกGศัลก>ตาม พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ก>ตร�สไวิ(ในฺค�มภ1รEวิ	ภ�งฺคEแผู้นฺกหนฺa$งฺ เพื่ราะเป@นฺข้(าศัaกต-อฌิานฺ 
โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า “บัรรดากามและอกGศัลธรรมเหล-านฺ�Iนฺ ควิามพื่อใจด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามใคร- เป@นฺไฉันฺ? ค#อ กาม๑” ด�งฺนฺ1I.

ก	เลสกามต�ตา วิา ปGร	มปเทิ วิGต�โต ฯ   อกGสลปร	ยาปนฺ�นฺต�ตา ทิGต	ยปเทิ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ (กามฉั�นฺทิEนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ตร�สไวิ(ในฺบัทิต(นฺ เพื่ราะเป@นฺก	เลสกาม.
ตร�สไวิ(ในฺบัทิทิ1$ ๒ เพื่ราะเป@นฺกามนฺ�บัเนฺ#$องฺในฺอกGศัล.

อเนฺกเภทิโต จส�ส “กามโตต	 อวิต�วิา “กาเมห1ต	 วิGต�ตw ฯ
อนฺa$งฺ ไม-ได(ตร�สวิ-า “กามโต” แต-ตร�สวิ-า “กาเมห	” เพื่ราะกามฉั�นฺทิEนฺ�Iนฺม1ประเภทิมากมาย.

๑ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๔๖.
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อญฺ�เญสม�ปJ จ ธม�มานฺw อกGสลภาเวิ วิ	ช้�ช้มาเนฺ, 
“ตต�ถ กตเม อกGสลา ธม�มา กามจ�ฉันฺ�โทิต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ วิ	ภงฺ�เค อGปร	ฌิานฺงฺ�คานฺw ปจ�จนฺ1กปฏิ	ปก�ข้ภาวิทิส�สนฺโต นฺ1วิรณฺาเนฺวิ วิGต�ตานฺ	 
ฯ
ก>เม#$อควิามทิ1$ธรรมทิ�Iงฺหลาย แม(เหล-าอ#$นฺซ่a$งฺเป@นฺอกGศัล ย�งฺม1อยF-,  นฺ	วิรณฺEทิ�Iงฺหลายเทิ-านฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค 
ตร�สไวิ(ในฺค�มภ1รEวิ	ภ�งฺคE เพื่ราะทิรงฺแสดงฺควิามทิ1$นฺ	วิรณฺEเป@นฺข้(าศัaกโดยตรงฺต-อองฺคEฌิานฺช้�IนฺสFงฺข้aIนฺไป โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า 
“บัรรดากามและอกGศัลธรรมเหล-านฺ�Iนฺ อกGศัลธรรม เป@นฺไฉันฺ? ค#อควิามพื่อใจด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามใคร-๑” ด�งฺนฺ1I.

นฺ1วิรณฺานฺ	 ห	 ฌิานฺงฺ�คปจ�จนฺ1กานฺ	 ฯ   “เตสw ฌิานฺงฺ�คานฺเมวิ ปฏิ	ปก�ข้านฺ	 วิ	ทิ�ธwสกานฺ1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- นฺ	วิรณฺEทิ�Iงฺหลาย ย-อมเป@นฺข้(าศัaกโดยตรงฺต-อองฺคEฌิานฺ.
ม1คำอธ	บัายวิ-า “องฺคEฌิานฺทิ�Iงฺหลายเทิ-านฺ�Iนฺเป@นฺปฏิ	ปbกษุE ค#อเป@นฺเคร#$องฺกำจ�ดนฺ	วิรณฺEเหล-านฺ�Iนฺ.”

ตถา ห	 “สมาธ	 กามจ�ฉันฺ�ทิส�ส ปฏิ	ปก�โข้, ปnต	 พื่�ยาปาทิส�ส,  วิ	ตก�โก [157] ถ1นฺม	ทิ�ธส�ส,  
สGข้w อGทิ�ธจ�จกGก�กGจ�จส�ส, วิ	จาโร วิ	จ	ก	จ�ฉัายาต	 เปฏิเก วิGต�ตw ฯ
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ พื่ระมหาก�จจายนฺเถระ ก>ได(กล-าวิไวิ(ในฺเปฏิกปกรณฺEวิ-า 
“สมาธ	 เป@นฺปฏิ	ปbกษุEต-อกามฉั�นฺทิE,  ปnต	 เป@นฺปฏิ	ปbกษุEต-อพื่ยาบัาทิ,  วิ	ตก เป@นฺปฏิ	ปbกษุEต-อถ1นฺม	ทิธะ, 
สGข้ เป@นฺปฏิ	ปbกษุEต-ออGทิธ�จจกGกกGจจะ,  วิ	จาร เป@นฺปฏิ	ปbกษุEต-อวิ	จ	ก	จฉัา.”

เอวิเมต�ถ 
“วิ	วิ	จ�เจวิ กาเมห1ต	 อ	ม	นฺา กามจ�ฉันฺ�ทิส�ส วิ	ก�ข้ม�ภนฺวิ	เวิโก วิGต�โต โหต	 ฯ
“วิ	วิ	จ�จ อกGสเลห	 ธม�เมห1ต	 อ	ม	นฺา ปญฺ�จนฺ�นฺม�ปJ นฺ1วิรณฺานฺw ฯ
บัรรดาบัทิทิ�Iงฺ ๒ นฺ1I 
ควิามสงฺ�ดด(วิยอำนฺาจการข้-มกามฉั�นฺทิEไวิ( ย-อมเป@นฺอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สแล(วิ ด(วิยบัทินฺ1Iวิ-า “วิ	วิ	จ�เจวิ กาเมห	.”
ควิามสงฺ�ดด(วิยอำนฺาจการข้-มนฺ	วิรณฺEแม(ทิ�Iงฺ ๕ ไวิ( เป@นฺอ�นฺพื่ระองฺคEตร�สด(วิยบัทินฺ1Iวิ-า “วิ	วิ	จ�จ อกGสเลห	 ธม�เมห	” โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิมาฉัะนฺ1I.

อค�คห	ตค�คหเณฺนฺ ปนฺ ปฐเมนฺ กามจ�ฉันฺ�ทิส�ส,  ทิGต	เยนฺ เสสนฺ1วิรณฺานฺw ฯ
อนฺa$งฺ ควิามสงฺ�ดด(วิยอำนฺาจการข้-มกามฉั�นฺทิEไวิ( ย-อมเป@นฺอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(ด(วิยบัทิแรก ด(วิยศั�พื่ทิEทิ1$ทิ-านฺม	ได(ถ#อเอา, 
ควิามสงฺ�ดด(วิยอำนฺาจการข้-มนฺ	วิรณฺEทิ1$เหล#อไวิ( เป@นฺอ�นฺตร�สด(วิยบัทิทิ1$ ๒. 

ตถา ปฐเมนฺ ต1สG อกGสลมFเลสG ปญฺ�จกามคGณฺเภทิวิ	สยส�ส โลภส�ส,  ทิGต	เยนฺ อาฆ์าตวิต�ถGเภทิาทิ	วิ	สยานฺw โทิสโมหานฺw ฯ
อนฺa$งฺ บัรรดาอกGศัลมFลทิ�Iงฺ ๓ 
ควิามสงฺ�ดด(วิยอำนฺาจการข้-มโลภะอ�นฺม1ควิามต-างฺแห-งฺปbญจกามคGณฺเป@นฺอารมณฺE เป@นฺอ�นฺตร�สไวิ(ด(วิยบัทิแรก, 
ควิามสงฺ�ดด(วิยอำนฺาจการข้-มโทิสะและโมหะ อ�นฺม1ช้นฺ	ดแห-งฺอาฆ์าตวิ�ตถGเป@นฺต(นฺเป@นฺอารมณฺE เป@นฺอ�นฺตร�สไวิ(ด(วิยบัทิทิ1$ ๒.

๑ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๔๖.
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โอฆ์าทิ1สG วิา ธม�เมสG 
ปฐเมนฺ กาโมฆ์กามโยค กามาสวิ กามFปาทิานฺ อภ	ช้�ฌิากายคณฺ�ฐ กามราค สwโยช้นฺานฺw, 
ทิGต	เยนฺ อวิเสสโอฆ์โยคาสวิอGปาทิานฺคณฺ�ฐสwโยช้นฺานฺw ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ บัรรดาธรรมทิ�Iงฺหลาย ม1โอฆ์ะเป@นฺต(นฺ 
ควิามสงฺ�ดด(วิยอำนฺาจการข้-มส�งฺโยช้นฺE ค#อ กามโอฆ์ะ กามโยคะ กามาสวิะ กามGปาทิานฺ อภ	ช้ฌิากายค�ณฺฐะ และกามราคะไวิ( 
เป@นฺอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สด(วิยบัทิแรก, 
ควิามสงฺ�ดด(วิยอำนฺาจการข้-มส�งฺโยช้นฺE ค#อ โอฆ์ะ โยคะ อาสวิะ อGปาทิานฺ และค�ณฺฐะทิ1$เหล#อไวิ( ย-อมเป@นฺอ�นฺตร�ส ด(วิยบัทิทิ1$ ๒.

ปฐเมนฺ จ ตณฺ�หาย ตwสม�ปยGต�ตกานฺญฺ�จ,  ทิGต	เยนฺ อวิ	ช้�ช้าย ตwสม�ปยGต�ตกานฺญฺ�จ ฯ
อนฺa$งฺ ควิามสงฺ�ดด(วิยอำนฺาจการข้-มต�ณฺหา และก	เลสทิ1$ส�มปยGตด(วิยต�ณฺหานฺ�Iนฺไวิ( เป@นฺอ�นฺพื่ระองฺคEตร�สด(วิยบัทิแรก, 
ควิามสงฺ�ดด(วิยอำนฺาจการข้-มอวิ	ช้ช้า และก	เลสทิ1$ส�มปยGตด(วิยอวิ	ช้ช้านฺ�Iนฺไวิ( เป@นฺอ�นฺพื่ระองฺคEตร�สด(วิยบัทิทิ1$ ๒.

อปJจ ปฐเมนฺ โลภสม�ปยGต�ตอฏฺ�ฐจ	ต�ตGป�ปาทิานฺw, 
ทิGต	เยนฺ เสสานฺw จตGนฺ�นฺw อกGสลจ	ต�ตGป�ปาทิานฺw วิ	ก�ข้ม�ภนฺวิ	เวิโก วิGต�โต โหต1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ 
ควิามสงฺ�ดด(วิยอำนฺาจการข้-มจ	ตตGปบัาทิ ๘ ดวิงฺ ทิ1$ส�มปยGตด(วิยโลภะไวิ( พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺอ�นฺพื่ระองฺคEตร�สด(วิยบัทิแรก, 
ควิามสงฺ�ดด(วิยอำนฺาจการข้-มอกGศัลจ	ตตGปบัาทิ ๔ ดวิงฺทิ1$เหล#อไวิ( พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺอ�นฺพื่ระองฺคEตร�สด(วิยบัทิทิ1$ ๒.

อยw ตาวิ “วิ	วิ	จ�เจวิ กาเมห	 วิ	วิ	จ�จ อกGสเลห	 ธม�เมห1ต	 เอต�ถ อต�ถป�ปกาสนฺา ฯ
การประกาศัเนฺ#Iอควิามในฺคำวิ-า วิ	วิ	จ�เจวิ กาเมห	 วิ	วิ	จ�จ อกGสเลห	 ธม�เมห	 นฺ1I ม1เพื่1ยงฺเทิ-านฺ1Iก-อนฺ.

[อรรถาธ	บายองคA ๕ แห'งปฐมัฌาน]

เอต�ตาวิตา จ ปฐมส�ส ฌิานฺส�ส ปหานฺงฺ�คw ทิส�เสต�วิา  อ	ทิานฺ	 สม�ปโยคงฺ�คw ทิส�เสนฺ�โต “สวิ	ตก�กw สวิ	จารนฺ�ต	อาทิ	มาห ฯ
ก>พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�IนฺทิรงฺแสดงฺองฺคEสำหร�บัละแห-งฺปฐมฌิานฺ ด(วิยคำม1ประมาณฺเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1Iแล(วิ 
คราวินฺ1I เม#$อจะทิรงฺแสดงฺองฺคEประกอบั จaงฺตร�สคำม1อาทิ	วิ-า “เป@นฺไปก�บัด(วิยวิ	ตก เป@นฺไปก�บัด(วิยวิ	จาร.”

ตต�ถ 
ในฺ(พื่ากยEวิ-า เป@นฺไปก�บัด(วิยวิ	ตก เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

วิ	ตก�กนฺw วิ	ตก�โก.  “โอหนฺนฺ�ต	๑ วิGต�ตw โหต	 ฯ
ควิามตรaก ช้#$อวิ-า วิ	ตก.  ทิ-านฺอธ	บัายวิ-า “ควิามดำร	.” 

ส�วิายw อารม�มเณฺ จ	ต�ตส�ส อภ	นฺ	โรปนฺลก�ข้โณฺ อาหนฺนฺปร	ยาหนฺนฺรโส ฯ
วิ	ตกนฺ1Iนฺ�Iนฺ ม1ควิามกดเฉัพื่าะซ่a$งฺจ	ตในฺอารมณฺEเป@นฺล�กษุณฺะ ม1การจดและจดโดยรอบัเป@นฺรส.

ตถา ห	 เตนฺ โยคาวิจโร “อารม�มณฺw วิ	ตก�กาหตw วิ	ตก�กปร	ยาหตw กโรต1ต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ พื่ระโยคาวิจร ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ทิำอารมณฺEให(เป@นฺธรรมช้าต	อ�นฺวิ	ตกจดแล(วิและจดโดยรอบัแล(วิ” ด(วิยวิ	ตกนฺ�Iนฺ.

๑ อFหนฺนฺ�ต	ปJ ทิ	ส�สต	 ฯ
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อารม�มเณฺ จ	ต�ตส�ส อานฺยนฺปจ�จGปฏฺ�ฐาโนฺ ฯ
วิ	ตกนฺ�Iนฺ ม1อ�นฺนฺำมาซ่a$งฺจ	ตในฺอารมณฺEเป@นฺปbจจGปbฏิฐานฺ.

วิ	จรณฺw วิ	จาโร,  “อนฺGสญฺ�จรณฺนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ควิามตรองฺ ช้#$อวิ-า วิ	จาร,  ทิ-านฺอธ	บัายวิ-า “การทิ1$จ	ตทิ-องฺเทิ1$ยวิเร#$อยไป.”

ส�วิายw อารม�มณฺานฺGมช้�ช้นฺ[158]ลก�ข้โณฺ,  ตต�ถ สหช้าตานฺGโยช้นฺรโส, จ	ต�ตส�ส อนฺGป�ปพื่นฺ�ธนฺปจ�จGปฏฺ�ฐาโนฺ ฯ
วิ	จารนฺ1Iนฺ�Iนฺ ม1การเคล(าอารมณฺEเป@นฺล�กษุณฺะ,  ม1อ�นฺประกอบัเนฺ#องฺๆ ซ่a$งฺสหช้าตธรรมในฺอารมณฺEนฺ�Iนฺเป@นฺรส, 
ม1การตามผู้Fกพื่�นฺแห-งฺจ	ตเป@นฺปbจจGปbฏิฐานฺ.

สนฺ�เตปJ จ เนฺสw กต�ถจ	 อวิ	โยเค, 
โอฬาร	กต�เถนฺ ปGพื่�พื่งฺ�คมต�เถนฺ จ ฆ์ณฺ�ฑาภ	ฆ์าตสทิ�โทิ๑ วิ	ย เจตโส ปฐมาภ	นฺ	ปาโต วิ	ตก�โก 
สGข้Gมต�เถนฺ อนฺGรโวิ วิ	ย อนฺGป�ปพื่นฺ�โธ วิ	จาโร ฯ
ก>เม#$อควิามไม-พื่รากจากก�นฺแห-งฺวิ	ตกวิ	จารเหล-านฺ�Iนฺในฺจ	ตตGปบัาทิบัางฺข้ณฺะ แม(ม1อยF-, 
วิ	ตก ก>ค#อการตกไปเฉัพื่าะอารมณฺEคร�Iงฺแรกข้องฺใจ ดGจเส1ยงฺเคาะระฆ์�งฺ 
เพื่ราะหมายควิามวิ-าเป@นฺสภาพื่ทิ1$หยาบั และเพื่ราะควิามหมายวิ-าเป@นฺสภาพื่เร	$มก-อนฺ.
วิ	จาร ก>ค#อการทิ1$จ	ตตามผู้Fกพื่�นฺต	ดต-อ ดGจเส1ยงฺครวิญข้องฺระฆ์�งฺ เพื่ราะหมายควิามวิ-าเป@นฺสภาพื่ทิ1$ละเอ1ยด.

วิ	ป�ผู้ารวิา เจต�ถ วิ	ตก�โก ปร	ป�ผู้นฺ�ทิภาโวิ 
จ	ต�ตส�ส อากาเส อGป�ปต	ตGกามส�ส ปก�ข้	โนฺ ปก�ข้วิ	ก�เข้โป วิ	ย ปทิGมาภ	มGข้ปาโต วิ	ย จ คนฺ�ธานฺGพื่นฺ�ธเจตโส ภมรส�ส 
สนฺ�ตวิGต�ต	 วิ	จาโร นฺาต	ปร	ป�ผู้นฺ�ทิภาโวิ 
จ	ต�ตส�ส อากาเส อGป�ปต	ตส�ส ปก�ข้	โนฺ ปก�ข้ป�ปสารณฺw วิ	ย ปร	พื่�ภมนฺw วิ	ย จ ปทิGมาภ	มGข้ปต	ตส�ส ภมรส�ส ปทิGมส�ส อGปร	ภาเค ฯ
ก>ในฺวิ	ตกวิ	จารเหล-านฺ1I 
วิ	ตก ม1การแผู้-ไป (หร#อส�$นฺสะเทิ#อนฺ) เป@นฺควิามไหวิต�วิข้องฺจ	ต (ในฺเวิลาทิ1$เก	ดควิามค	ดข้aIนฺคร�Iงฺแรก) 
ดGจการกระพื่#อปnกข้องฺนฺก ซ่a$งฺต(องฺการจะบั	นฺข้aIนฺไปในฺอากาศั และดGจการโผู้ลงฺตรงฺดอกบั�วิหลวิงฺข้องฺแมลงฺผู้aIงฺ ซ่a$งฺม1ใจจดจ-ออยF-ทิ1$กล	$นฺ, 
วิ	จาร ม1ควิามเป@นฺไปสงฺบั ม	ใช้-ควิามไหวิต�วิอย-างฺแรงฺข้องฺจ	ต ดGจการกางฺปnกข้องฺนฺกซ่a$งฺบั	นฺไปแล(วิในฺอากาศั 
และดGจการบั	นฺร-อนฺอยF-ในฺส-วินฺเบั#Iองฺบันฺดอกบั�วิหลวิงฺข้องฺแมลงฺผู้aIงฺ ซ่a$งฺโผู้ลงฺบั-ายหนฺ(าสF-ดอกบั�วิหลวิงฺ ฉัะนฺ�Iนฺ.

โส ปนฺ เตสw วิ	เสโส ปฐมทิGต	ยช้�ฌิาเนฺสG ปากโฏิ โหต	 ฯ
ส-วินฺควิามแปลกก�นฺแห-งฺวิ	ตกวิ	จารเหล-านฺ�Iนฺ จะปรากฏิในฺปฐมฌิานฺและทิGต	ยฌิานฺ.

อ	ต	 อ	ม	นฺา จ วิ	ตก�เกนฺ อ	ม	นฺา จ วิ	จาเรนฺ สห วิต�ตต	  รGก�โข้ วิ	ย ปGป�เผู้นฺ จ ผู้เลนฺ จาต	  อ	ทิw ฌิานฺw “สวิ	ตก�กw สวิ	จารนฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
ฌิานฺนฺ1I ย-อมเป@นฺไปก�บัด(วิยวิ	ตกนฺ1I และด(วิยวิ	จารนฺ1I  ดGจต(นฺไม( ย-อมเป@นฺไปก�บัด(วิยดอกและผู้ลฉัะนฺ�Iนฺ ด(วิยประการฉัะนฺ1I 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ฌิานฺนฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺตร�สวิ-า “เป@นฺไปก�บัด(วิยวิ	ตก เป@นฺไปก�บัด(วิยวิ	จาร.”

๑ ฆ์ณฺ�ฏิาวิ	ฆ์าต … อ	ต	ปJ ฯ
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วิ	ภงฺ�เค ปนฺ “อ	ม	นฺา จ วิ	ตก�เกนฺ อ	ม	นฺา จ วิ	จาเรนฺ อGเปโต โหต	 สมGเปโตต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ ปGค�คลาธ	ฏฺ�ฐานฺา เทิสนฺา กตา ฯ
แต-ในฺค�มภ1รEวิ	ภ�งฺคE พื่ระองฺคEทิรงฺทิำเทิศันฺาเป@นฺบัGคคลาธ	ษุฐานฺ โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า 
“ภ	กษุGเป@นฺผู้F(เข้(าถaงฺแล(วิ เข้(าถaงฺพื่ร(อมแล(วิ ด(วิยวิ	ตกนฺ1I และด(วิยวิ	จารนฺ1I.๑” 

อต�โถ ปนฺ ตต�ราปJ เอวิเมวิ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
ถaงฺเนฺ#Iอควิามแม(ในฺค�มภ1รEวิ	ภ�งฺคEนฺ�Iนฺ ก>พื่aงฺเห>นฺเหม#อนฺอย-างฺนฺ1Iแหละ.

“วิ	เวิกช้นฺ�ต	 เอต�ถ   วิ	วิ	ต�ต	 วิ	เวิโก,  “นฺ1วิรณฺวิ	คโมต	 อต�โถ ฯ
ในฺบัทิวิ-า วิ	เวิกช้w นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
ควิามสงฺ�ด ช้#$อวิ-า วิ	เวิก.  อธ	บัายวิ-า “ควิามปราศัจากนฺ	วิรณฺE.”

วิ	วิ	ต�โตต	 วิา วิ	เวิโก นฺ1วิรณฺวิ	วิ	ต�โต,  “ฌิานฺสม�ปยGต�ตธม�มราส1ต	 อต�โถ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ธรรมทิ1$สงฺ�ดจากนฺ	วิรณฺE ช้#$อวิ-า วิ	เวิก เพื่ราะอรรถวิ-า สงฺ�ดแล(วิ,  อธ	บัายวิ-า “กองฺแห-งฺธรรมอ�นฺส�มปยGตด(วิยฌิานฺ.”

ตส�มา วิ	เวิกา ตส�มa วิา วิ	เวิเก ช้าตนฺ�ต	 วิ	เวิกช้w ฯ
(ปnต	และสGข้) เก	ดจากวิ	เวิกนฺ�Iนฺ หร#อเก	ดในฺวิ	เวิกนฺ�Iนฺ เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า วิ	เวิกช้�งฺ.

[อรรถาธ	บายองคAฌาน ค!อ ปUต	 แลีะส#ข]

“ปnต	สGข้นฺ�ต	 เอต�ถ ปnนฺยต1ต	 ปnต	 ฯ
ในฺบัทิวิ-า ปnต	สGข้w (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

ธรรมช้าต	ทิ1$ช้#$อวิ-า ปnต	 เพื่ราะอรรถวิ-า ทิำให(เอ	บัอ	$ม.

สา สม�ปJยายนฺลก�ข้ณฺา กายจ	ต�ตปnนฺนฺรสา,   ผู้รณฺรสา วิา โอทิค�ยปจ�จGปฏฺ�ฐานฺา ฯ
ปnต	นฺ�Iนฺ ม1ควิามปลาบัปล#Iมเป@นฺล�กษุณฺะ  ม1ควิามอ	$มกายและจ	ตเป@นฺรส, 
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ม1ควิามแผู้-ไปเป@นฺรส  ม1ควิามเบั	กบัานฺใจเป@นฺปbจจGปbฏิฐานฺ.

สGข้นฺw สGข้w ฯ
ควิามสบัาย ช้#$อวิ-า ควิามสGข้.

สGฏฺ�ฐุG วิา ข้าทิต	 ข้นฺต	 จ กายจ	ต�ตาพื่าธนฺ�ต	 สGข้w ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ธรรมช้าต	ทิ1$ช้#$อวิ-า ควิามสGข้ เพื่ราะอรรถวิ-า ย-อมเค1Iยวิก	นฺ และข้Gดเส1ยด(วิยด1 ซ่a$งฺอาพื่าธทิางฺกายและจ	ต.

ตw สาตลก�ข้ณฺw ตwสม�ปยGต�ตานฺw อGปพื่�รFหนฺรสw อนฺGค�คหปจ�จGปฏฺ�ฐานฺw ฯ
ควิามสGข้นฺ�Iนฺ  ม1ควิามสำราญเป@นฺล�กษุณฺะ 
ม1อ�นฺเข้(าไปพื่อกพื่Fนฺซ่a$งฺธรรมทิ1$ส�มปยGตด(วิยควิามสGข้นฺ�Iนฺเป@นฺรส  ม1ควิามอนฺGเคราะหEเป@นฺเคร#$องฺปรากฏิ.

๑ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๔๗.



กถาวิ-าด(วิยปฐมฌิานฺ • [อรรถาธ	บัายองฺคEฌิานฺ ค#อ ปnต	 และสGข้] • หนฺ(า ๒๕๕

สต	ปJ จ เนฺสw กต�ถจ	 อวิ	โยเค,  อ	ฏฺ�ฐา[159]รม�มณฺปฏิ	ลาภตGฏฺ�ฐ	 ปnต	,  ปฏิ	ลทิ�ธรสานฺGภวินฺw สGข้w ฯ
ก>เม#$อควิามไม-พื่รากจากก�นฺแห-งฺปnต	และสGข้เหล-านฺ�Iนฺในฺจ	ตตGปบัาทิบัางฺข้ณฺะ แม(ม1อยF-, 
ปnต	 ค#อ ควิามย	นฺด1ด(วิยการได(อ	ฏิฐารมณฺE,  สGข้ ค#อควิามเสวิยรสแห-งฺอารมณฺEทิ1$ตนฺได(แล(วิ.

ยต�ถ ปnต	,  ตต�ถ สGข้w ฯ
ปnต	 ม1อยF-ในฺจ	ตตGปบัาทิใด  สGข้ ก>ม1อยF-ในฺจ	ตตGปบัาทินฺ�Iนฺ.

ยต�ถ สGข้w,  ตต�ถ นฺ นฺ	ยมโต ปnต	 ฯ
สGข้ ม1อยF-ในฺจ	ตตGปบัาทิใด, ในฺจ	ตตGปบัาทินฺ�Iนฺ โดยควิามนฺ	ยม ไม-ม1ปnต	.

สงฺ�ข้ารก�ข้นฺ�ธสงฺ�คห	ตา ปnต	, เวิทินฺาก�ข้นฺ�ธสงฺ�คห	ตw สGข้w ฯ
ปnต	 ทิ-านฺสงฺเคราะหEเข้(าเป@นฺส�งฺข้ารข้�นฺธE, 
สGข้ ทิ-านฺสงฺเคราะหEเข้(าเป@นฺเวิทินฺาข้�นฺธE.

กนฺ�ตารข้	นฺ�นฺส�ส วินฺนฺ�ตFทิกนฺ�ตทิส�สนฺส�สวิเนฺสG วิ	ย ปnต	, 
วินฺจ�ฉัายป�ปเวิสนฺอGทิกปร	โภเคสG วิ	ย สGข้w ฯ
ปnต	 เปร1ยบัเหม#อนฺควิามอ	$มใจ ข้องฺบัGคคลผู้F(เหนฺ>ดเหนฺ#$อยในฺทิางฺก�นฺดาร เพื่ราะได(เห>นฺและได(ฟัbงฺวิ-าม1ปzาไม(และม1นฺIำ, 
สGข้ เปร1ยบัเหม#อนฺควิามสบัายใจข้องฺบัGคคลผู้F(เหนฺ>ดเหนฺ#$อยในฺทิางฺก�นฺดาร เพื่ราะได(เข้(าไปสF-ร-มเงฺาแห-งฺปzาไม( และได(บัร	โภคนฺIำ ฉัะนฺ�Iนฺ.

“ตส�มa ตส�มa สมเย ปากฏิภาวิโต เจตw วิGต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัส�นฺนฺ	ษุฐานฺวิ-า
“ก>คำทิ1$พื่ระอาจารยEทิ�Iงฺหลายกล-าวิไวิ(วิ-า(ปnต	 ค#อ ควิามย	นฺด1ด(วิยการได(อ	ฏิฐารมณฺEเป@นฺต(นฺ) นฺ�Iนฺ 
ก>เพื่ราะม1ปnต	ปรากฏิอยF- ในฺสม�ยนฺ�Iนฺๆ.”

อยญฺ�จ ปnต	 อ	ทิญฺ�จ สGข้w อส�ส ฌิานฺส�ส  อส�มa วิา ฌิาเนฺ อต�ถ1ต	 อ	ทิw ฌิานฺw “ปnต	สGข้นฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
ปnต	นฺ1Iด(วิย สGข้นฺ1Iด(วิย ม1อยF-แก-ฌิานฺนฺ�Iนฺ หร#อม1อยF-ในฺฌิานฺนฺ�Iนฺ  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ฌิานฺนฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺตร�สวิ-า ปnต	สGข้w.

อถวิา ปnต	 จ สGข้ญฺ�จ ปnต	สGข้w  ธม�มวิ	นฺยาทิโย วิ	ย ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ปnต	ด(วิย สGข้ด(วิย ช้#$อวิ-า ปnต	และสGข้ เหม#อนฺธรรมและวิ	นฺ�ยเป@นฺต(นฺฉัะนฺ�Iนฺ.

วิ	เวิกช้w ปnต	สGข้มส�ส ฌิานฺส�ส  อส�มa วิา ฌิาเนฺ อต�ถ1ต	  เอวิwปJ วิ	เวิกช้w ปnต	สGข้w ฯ
ปnต	และสGข้ เก	ดแต-วิ	เวิก ม1อยF-แก-ฌิานฺนฺ�Iนฺ หร#อม1อยF-ในฺฌิานฺนฺ�Iนฺ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-าปnต	และสGข้ เก	ดแต-วิ	เวิก แม(ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I.

ยเถวิ ห	 ฌิานฺw,  เอวิw ปnต	สGข้w เจต�ถ วิ	เวิกช้เมวิ โหต	 ฯ
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า ฌิานฺเก	ดแต-วิ	เวิกฉั�นฺใด, ก>ในฺฌิานฺนฺ1I ปnต	และสGข้ ย-อมเป@นฺข้องฺเก	ดแต-วิ	เวิกเหม#อนฺก�นฺฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

ตญฺ�จส�ส อต�ถ1ต	 ตส�มา เอกปเทิเนฺวิ “วิ	เวิกช้ปnต	สGข้นฺ�ต	ปJ วิGต�ตw ยGช้�ช้ต	 ฯ
อนฺa$งฺ ปnต	และสGข้นฺ�Iนฺ ม1อยF-แก-ฌิานฺนฺ�Iนฺ เพื่ราะเหตGด�งฺนฺ1Iนฺ�Iนฺ๑ จะกล-าวิรวิมด(วิยบัทิเด1ยวิก�นฺเลยวิ-า วิ	เวิกช้ปnต	สGข้w ด�งฺนฺ1Iบั(างฺ ก>ใช้(ได(.

๑ วิ	สGทิธ	มรรค. ๑/๑๘๕. ไม-ม1 อ	ต	.
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วิ	ภงฺ�เค ปนฺ “อ	ทิw สGข้w อ	มาย ปnต	ยา สหคตนฺ�ต	อาทิ	นฺา นฺเยเนฺตw วิGต�ตw ฯ
แต-ในฺค�มภ1รEวิ	ภ�งฺคE พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สปnต	สGข้นฺ�$นฺไวิ( โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า “สGข้นฺ1I สหรคตด(วิยปnต	นฺ1I๒” ด�งฺนฺ1I.

อต�โถ ปนฺ ตต�ราปJ เอวิเมวิ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
ก>เนฺ#Iอควิามแม(ในฺค�มภ1รEวิ	ภ�งฺคEนฺ�Iนฺ พื่aงฺเห>นฺเหม#อนฺอย-างฺนฺ1Iแล.

[ฌานย'อมัเผู้าผู้ลีาญธรรมัทิ� เปKนข7าศIก]

“ปฐมนฺ�ต	 คณฺนฺานฺGปGพื่�พื่โต ปฐมw ฯ
บัทิวิ-า ปฐมw ค#อเป@นฺทิ1แรก เพื่ราะเป@นฺลำด�บัแห-งฺการคำนฺวิณฺ.

อ	ทิw ปฐมw สมาปช้�ช้ต1ต	 ปฐมw ฯ
ฌิานฺนฺ1I ข้#$อวิ-า ทิ1แรก เพื่ราะอรรถวิ-า พื่ระโยคาวิจรบัรรลGเป@นฺคร�Iงฺแรก.

ปจ�จนฺ1กธม�เม ฌิาเปต1ต	 ฌิานฺw ฯ
คGณฺธรรม ช้#$อวิ-า ฌิานฺ เพื่ราะอรรถวิ-า เผู้าธรรมทิ1$เป@นฺข้(าศัaก (ม1นฺ	วิรณฺEเป@นฺต(นฺ).

อ	ม	นฺา โยค	โนฺ ฌิายนฺ�ต1ต	ปJ ฌิานฺw ฯ   “ปจ�จนฺ1กธม�เม ทิหนฺ�ต	 โคจรw วิา จ	นฺ�เตนฺ�ต1ต	 อต�โถ ฯ
พื่ระโยค1ทิ�Iงฺหลาย ย-อมเผู้า (ธรรมทิ1$เป@นฺข้(าศัaกม1นฺ	วิรณฺEเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ) ด(วิยฌิานฺนฺ1I แม(เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า ฌิานฺ.
อธ	บัายวิ-า “พื่ระโยค1ทิ�Iงฺหลาย ย-อมเผู้าธรรมทิ1$เป@นฺข้(าศัaกหร#อย-อมค	ดถaงฺโคจร (ค#ออารมณฺEสำหร�บัหนฺ-วิงฺม1กส	ณฺเป@นฺต(นฺ).”

สยw วิา ตw ฌิายต	 อGปนฺ	ช้�ฌิายต1ต	 ฌิานฺw ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ช้#$อวิ-า ฌิานฺ เพื่ราะอรรถวิ-า เพื่-งฺ ค#อเข้(าไปเพื่-งฺอารมณฺEนฺ�Iนฺเส1ยเองฺ.

เตเนฺวิ ตw “อGปนฺ	ช้�ฌิายนฺลก�ข้ณฺนฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล ฌิานฺนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “ม1อ�นฺเข้(าไปเพื่-งฺเป@นฺล�กษุณฺะ.”

[ฌานมั� ๒ น�ย]

ตเทิตw อารม�มณฺFปนฺ	ช้�ฌิานฺw ลก�ข้ณฺFปนฺ	ช้�ฌิานฺนฺ�ต	 ทิGวิ	ธw โหต	 ฯ
ฌิานฺนฺ1Iนฺ�Iนฺ ม1อยF- ๒ อย-างฺค#อ อาร�มมณฺFปนฺ	ช้ฌิานฺ (เข้(าไปเพื่-งฺอารมณฺE)  ล�กข้ณฺFปนฺ	ช้ฌิานฺ (เข้(าไปเพื่-งฺล�กษุณฺะ).

ตต�ถ “อารม�มณฺFปนฺ	ช้�ฌิานฺนฺ�ต	 สห อGปจาเรนฺ อฏฺ�ฐสมาปต�ต	โย วิGจ�จนฺ�ต	 ฯ
บัรรดาฌิานฺทิ�Iงฺ ๒ นฺ�Iนฺ สมาบั�ต	 ๘ พื่ร(อมด(วิยอGปจาร ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “อาร�มมณฺFปนฺ	ช้ฌิานฺ.”

กส�มา ฯ   กส	ณฺารม�มณฺFปนฺ	ช้�ฌิายนฺโต ฯ
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร?”  แก(วิ-า “เพื่ราะเข้(าไปเพื่-งฺอารมณฺEค#อกส	ณฺ.”

“ลก�ข้ณฺFปนฺ	ช้�ฌิานฺนฺ�ต	 วิ	ปส�สนฺามค�คผู้ลานฺ	 วิGจ�จนฺ�ต	 ฯ
วิ	ปbสสนฺามรรคและผู้ล ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ล�กข้ณฺFปนฺ	ช้ฌิานฺ.”

๒ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๔๙.



กถาวิ-าด(วิยปฐมฌิานฺ • [ฌิานฺม1 ๒ นฺ�ย] • หนฺ(า ๒๕๗

กส�มา ฯ    ลก�ข้ณฺFปนฺ	ช้�ฌิายนฺโต ฯ
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร?”  แก(วิ-า “เพื่ราะเข้(าไปเพื่-งฺล�กษุณฺะ.”

เอต�ถ ห	 [160] วิ	ปส�สนฺา อนฺ	จ�จลก�ข้ณฺาทิ1นฺ	 อGปนฺ	ช้�ฌิายต	 ฯ
จร	งฺอยF- บัรรดาวิ	ปbสสนฺามรรคและผู้ลเหล-านฺ1I  วิ	ปbสสนฺา ย-อมเข้(าไปเพื่-งฺไตรล�กษุณฺE ม1อนฺ	จจล�กษุณฺะเป@นฺต(นฺ.

วิ	ปส�สนฺาย อGปนฺ	ช้�ฌิายนฺก	จ�จw ปนฺ มค�เคนฺ ส	ช้�ฌิต1ต	 มค�โค “ลก�ข้ณฺFปนฺ	ช้�ฌิานฺนฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
ก>ก	จค#อการเข้(าไปเพื่-งฺ ด(วิยวิ	ปbสสนฺา ย-อมสำเร>จด(วิยมรรค เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ มรรคทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ล�กข้ณฺFปนฺ	ช้ฌิานฺ.” 

ผู้ลw ปนฺ นฺ	โรธส�ส ตถลก�ข้ณฺw อGปนฺ	ช้�ฌิายต1ต	 “ลก�ข้ณฺFปนฺ	ช้�ฌิานฺนฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
ส-วินฺผู้ล ทิ-านฺก>เร1ยกวิ-า “ล�กข้ณฺFปนฺ	ช้ฌิานฺ” เพื่ราะอรรถวิ-า เข้(าไปเพื่-งฺล�กษุณฺะทิ1$แทิ(จร	งฺแห-งฺนฺ	โรธ.

อ	มส�มa ปนฺ อต�เถ อารม�มณฺFปนฺ	ช้�ฌิานฺเมวิ “ฌิานฺนฺ�ต	 อธ	ป�เปตw ฯ
แต-ในฺอรรถนฺ1I ทิ-านฺประสงฺคEเอาอาร�มมณฺFปนฺ	ช้ฌิานฺเทิ-านฺ�Iนฺวิ-า “ฌิานฺ.”

เอต�ถาห “กตมw ปนฺ ตw ฌิานฺw นฺาม, ยw สวิ	ตก�กw สวิ	จารw ฯเปฯ ปnต	สGข้นฺ�ต	 เอวิw อปเทิสw อรหต1ต	 ฯ
ในฺอธ	การวิ-าด(วิยฌิานฺนฺ1I พื่ระอาจารยEผู้F(โจทิกEทิ(วิงฺวิ-า 
“ช้#$อวิ-าฌิานฺ ทิ1$ควิรจะพื่aงฺอ(างฺถaงฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า เป@นฺไปก�บัด(วิยวิ	ตก เป@นฺไปก�บัด(วิยวิ	จาร ฯลฯ ม1ปnต	และสGข้ ด�งฺนฺ1I นฺ�Iนฺ เป@นฺไฉันฺเล-า?

วิGจ�จเต ฯ
ข้(าพื่เจ(า จะกล-าวิเฉัลยต-อไป:- 

ยถา “สธโนฺ สปร	ช้โนฺต	อาทิ1สG ฐเปต�วิา ธนฺญฺ�จ ปร	ช้นฺญฺ�จ อญฺ�โญ อปเทิสารโห นฺ โหต	, 
เอวิw ฐเปต�วิา วิ	ตก�กาทิ	ธม�เม อญฺ�ญw อปเทิสารหw นฺต�ถ	 ฯ
เปร1ยบัเหม#อนฺบัGรGษุคนฺอ#$นฺ เวิ(นฺทิร�พื่ยEและปร	ช้นฺเส1ย ย-อมเป@นฺผู้F(ไม-สมควิรภาวิะทิ1$พื่aงฺอ(างฺถaงฺ ในฺประโยคม1อาทิ	วิ-า “ผู้F(ม1ทิร�พื่ยE ผู้F(ม1ปร	ช้นฺ” 
ฉั�นฺใด, ฌิานฺอ#$นฺ เวิ(นฺธรรมม1วิ	ตกเป@นฺต(นฺเส1ย ควิรจะพื่aงฺอ(างฺถaงฺ ย-อมไม-ม1 ฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

ยถา ปนฺ “สรถา สปต�ต	กา เสนฺาต	 วิGต�เตสG เสนฺงฺ�เคสGเอวิ เสนฺาสม�มต	,  
เอวิม	ธ ปญฺ�จสG องฺ�เคสGเยวิ ฌิานฺสม�มต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า การสมมต	วิ-าเสนฺา ในฺองฺคEเสนฺาทิ�Iงฺหลายทิ1$ช้าวิโลกกล-าวิวิ-า “เสนฺา ม1พื่ลรถ ม1พื่ลเด	นฺเทิ(า” นฺ�$นฺแล บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัฉั�นฺใด,

ในฺอธ	การนฺ1I ก>ควิรทิราบั การสมมต	วิ-าฌิานฺ ในฺองฺคE ๕ นฺ�Iนฺแล ฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

กตเมสG ปญฺ�จสG ฯ   วิ	ตก�โก วิ	จาโร ปnต	 สGข้w จ	ต�เตกค�คตาต	 เอเตสG ฯ
ควิรทิราบัในฺองฺคE ๕ เหล-าไหนฺ? 
ในฺองฺคE ๕ เหล-านฺ1I ค#อ วิ	ตก (ควิามตรaก) วิ	จาร (ควิามตรองฺ) ปnต	 (ควิามอ	$มใจ) สGข้ (ควิามสบัายใจ) จ	ตเตก�คคตา (ควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเด1ยวิ).

เอตาเนฺวิ ห	ส�ส “สวิ	ตก�กw สวิ	จารนฺ�ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ องฺ�คภาเวินฺ วิGต�ตานฺ	 ฯ
จร	งฺอยF- องฺคE ๕ เหล-านฺ1Iแหละ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(โดยควิามเป@นฺองฺคEแห-งฺฌิานฺนฺ�Iนฺ 
โดยนฺ�ยม1อาทิ	วิ-า “เป@นฺไปก�บัด(วิยวิ	ตก เป@นฺไปก�บัด(วิยวิ	จาร.”



หนฺ(า ๒๕๘ •   กถาวิ-าด(วิยปฐมฌิานฺ • [ฌิานฺม1 ๒ นฺ�ย]



กถาวิ-าด(วิยปฐมฌิานฺ • [ฌิานฺม1 ๒ นฺ�ย] • หนฺ(า ๒๕๙

“อวิGต�ตต�ตา เอกค�คตา องฺ�คw นฺ โหต1ต	 เจ ฯ
ถ(าหากพื่ระอาจารยEผู้F(โจทิกEพื่aงฺทิ(วิงฺวิ-า 
“เอก�คคตา (ควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเด1ยวิ) จ�ดเป@นฺองฺคE (แห-งฺฌิานฺ) ไม-ได( เพื่ราะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคม	ได(ตร�สไวิ( (ในฺบัาล1แห-งฺฌิานฺ) ม	ใช้-หร#อ?

ตญฺ�จ นฺ ฯ
แก(วิ-า “ก>คำทิ1$ทิ-านฺกล-าวินฺ�Iนฺ ย-อมไม-ถFก.”

กส�มา ฯ   วิGต�ตต�ตา เอวิ ฯ
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร?”   แก(วิ-า “เพื่ราะ(จ	ตเตก�คคตาแม(นฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ตร�สไวิ( (ในฺบัาล1แห-งฺฌิานฺ) นฺ�$นฺเองฺ.”

สาปJ ห	 วิ	ภงฺ�เค “ฌิานฺนฺ�ต	 วิ	ตก�โก วิ	จาโร ปnต	 สGข้w จ	ต�ตส�เสกค�คตาต	 เอวิw วิGต�ตาเยวิ 
ตส�มา ยถา “สวิ	ตก�กw สวิ	จารนฺ�ต	  
เอวิw “สจ	ต�เตกค�คตนฺ�ต	 อ	ธ อวิGต�เตปJ,  อ	ม	นฺา วิ	ภงฺ�ควิจเนฺนฺ จ	ต�เตกค�คตาปJ “องฺ�คเมวิาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
จร	งฺอยF- จ	ตเตก�คคตาแม(นฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(แนฺ-นฺอนฺ ในฺค�มภ1รEวิ	ภ�งฺคEอย-างฺนฺ1Iวิ-า “วิ	ตก วิ	จาร ปnต	 สGข้ จ	ตเตก�คคตา ช้#$อวิ-า ฌิานฺ๑.” 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ คำทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “เป@นฺไปก�บัด(วิยวิ	ตก เป@นฺไปก�บัด(วิยวิ	จาร” ด�งฺนฺ1I ฉั�นฺใด, 
แม(เม#$อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคม	ได(ตร�สไวิ(ในฺอธ	การนฺ1Iวิ-า “สจ	ตเตก�คคตา”,  
แม(จ	ตเตก�คคตา ก>ควิรทิราบัวิ-า “เป@นฺองฺคE (แห-งฺฌิานฺ) ทิ1เด1ยวิ” ตามพื่ระบัาล1ในฺค�มภ1รEวิ	ภ�งฺคEนฺ1I ฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

เยนฺ ห	 อธ	ป�ปาเยนฺ ภควิตา อGทิ�เทิโส กโต,  โสเอวิ เตนฺ วิ	ภงฺ�เคปJ ปกาส	โตต	 ฯ
จร	งฺอยF- อGเทิศั พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺทิำไวิ(แล(วิด(วิยพื่ระประสงฺคEใด, 
อGเทิศันฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ก>เป@นฺอ�นฺพื่ระองฺคEทิรงฺประกาศัไวิ(แล(วิ แม(ในฺค�มภ1รEวิ	ภ�งฺคE ด(วิยพื่ระประสงฺคEนฺ�Iนฺแล.

[ความัหมัายแห'ง อ#ปส�มัปJชชศ�พทิA]

“อGปสม�ปช้�ช้าต	 อGปคนฺ�ต�วิา.  “ปาปGณฺ	ต�วิาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ   “อGปสม�ปาทิย	ต�วิา วิา นฺ	ป�ผู้าเทิต�วิาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัทิวิ-า อGปสม�ปช้�ช้ แปลวิ-า เข้(าไปใกล(แล(วิ.   ทิ-านฺอธ	บัายวิ-า “บัรรลGแล(วิ.”
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ทิ-านฺอธ	บัายวิ-า “ให(เข้(าถaงฺพื่ร(อมแล(วิ ค#อให(สำเร>จแล(วิ.”

วิ	ภงฺ�เค ปนฺ [161] “‘อGปสม�ปช้�ช้าต	 ปฐมส�ส ฌิานฺส�ส ลาโภ ปฏิ	ลาโภ ปต�ต	 สม�ปต�ต	 ผู้Gสนฺา สจ�ฉั	ก	ร	ยา อGปสม�ปทิาต	 วิGต�ตw ฯ
แต-ในฺค�มภ1รEวิ	ภ�งฺคE พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(วิ-า 
“บัทิวิ-า อGปสม�ปช้�ช้ ค#อ ควิามได( ควิามกล�บัได( ควิามถaงฺ ควิามถaงฺพื่ร(อม ควิามถFกต(องฺ ควิามทิำให(แจ(งฺ ควิามบัรรลG ซ่a$งฺปฐมฌิานฺ๒.”

ตส�สาปJ เอวิเมวิต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เนฺ#Iอควิามแห-งฺคำแม(นฺ�Iนฺ ก>พื่aงฺทิราบัเหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺแล.

๑ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๔๗.
๒ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๔๗.



หนฺ(า ๒๖๐ •   กถาวิ-าด(วิยปฐมฌิานฺ • [ควิามหมายแห-งฺ อGปส�มปbช้ช้ศั�พื่ทิE]

“วิ	หาส	นฺ�ต	 โพื่ธ	มณฺ�เฑ นฺ	สช้�ช้าสงฺ�ข้าเตนฺ อ	ร	ยาปถวิ	หาเรนฺ อ	ต	วิGต�ตป�ปการช้�ฌิานฺสมงฺ�ค1 หGต�วิา 
อต�ตภาวิส�ส อ	ร	ยนฺw วิGต�ตa ปาลนฺw ยปนฺw ยาปนฺw จารw วิ	หารw อภ	นฺ	ป�ผู้าเทิส	นฺ�ต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า วิ	หาสa ควิามวิ-า เรา เป@นฺผู้F(พื่ร(อมเพื่ร1ยงฺด(วิยฌิานฺม1ประการด�งฺกล-าวิแล(วิอย-างฺนฺ1I 
จaงฺย�งฺการส#บัเนฺ#$องฺก�นฺ การประพื่ฤต	เป@นฺไป การร�กษุา การเป@นฺไป การให(เป@นฺไป การเทิ1$ยวิไป การพื่�กอยF- แห-งฺอ�ตตภาพื่
ให(สำเร>จ ด(วิยอ	ร	ยาบัถวิ	หาร กล-าวิค#อการนฺ�$งฺอยF- ณฺ โพื่ธ	ม�ณฺฑE.

วิGต�ตw เหตw วิ	ภงฺ�เค “วิ	หรต1ต	 อ	ร	ยต	 วิต�ตต	 ปาเลต	 ยเปต	 ยาเปต	 จรต	 วิ	หรต	  เตนฺ วิGจ�จต	 วิ	หรต1ต	 ฯ
ข้(อนฺ1I สมจร	งฺด�งฺทิ1$พื่ระองฺคEตร�สไวิ(ในฺค�มภ1รEวิ	ภ�งฺคEวิ-า 
“บัทิวิ-า วิ	หรต	 ควิามวิ-า ส#บัเนฺ#$องฺก�นฺอยF- ประพื่ฤต	เป@นฺไปอยF- ร�กษุาอยF- เป@นฺไปอยF- ให(เป@นฺไปอยF- เทิ1$ยวิไปอยF- พื่�กอยF-. 
ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า พื่�กอยF-.๑”

“กa ปนฺ กต�วิา ภควิา อ	มw ฌิานฺw อGปสม�ปช้�ช้ วิ	หาส1ต	 ฯ   กม�มฏฺ�ฐานฺw ภาเวิต�วิา ฯ
ถามวิ-า “ก>พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺทิำอะไร จaงฺทิรงฺเข้(าฌิานฺนฺ1IอยF-?    
แก(วิ-า “ทิรงฺเจร	ญก�มม�ฏิฐานฺ.”

กตรw ฯ   อานฺาปานฺส�สต	กม�มฏฺ�ฐานฺw ฯ
ถามวิ-า “ทิรงฺเจร	ญก�มม�ฏิฐานฺอะไร?”  
แก(วิ-า “ทิรงฺเจร	ญอานฺาปานฺ�สสต	ก�มม�ฏิฐานฺ.”

“อญฺ�เญนฺ ตทิต�ถ	เกนฺ กa กาตพื่�พื่นฺ�ต	 ฯ   อญฺ�เญนฺปJ เอตw วิา กม�มฏฺ�ฐานฺw ปฐวิ1กส	ณฺาทิ1นฺw วิา อญฺ�ญตรw ภาเวิตพื่�พื่w ฯ
ถามวิ-า “คนฺอ#$นฺ ผู้F(ม1ควิามต(องฺการอานฺาปานฺ�สสต	ก�มม�ฏิฐานฺนฺ�Iนฺ ควิรทิำอย-างฺไร?”
แก(วิ-า “แม(คนฺอ#$นฺ ก>ควิรเจร	ญก�มม�ฏิฐานฺนฺ�Iนฺ หร#อบัรรดากรรมฐานฺทิ�Iงฺหลายม1ปฐวิ1กส	ณฺเป@นฺต(นฺ อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ.”

เตสw ภาวินฺานฺโย วิ	สGทิ�ธ	มค�เค วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
นฺ�ยแห-งฺการเจร	ญ(อานฺาปานฺ�สสต	กรรมฐานฺเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัโดยนฺ�ยทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิในฺวิ	สGทิธ	มรรคนฺ�$นฺแล.

อ	ธ ปนฺ วิGจ�จมาเนฺ, อต	ภาร	ยw วิ	นฺยนฺ	ทิานฺw โหต	 ฯ
ก>เม#$อข้(าพื่เจ(าจะกล-าวินฺ�ยแห-งฺการเจร	ญ ไวิ(ในฺอธ	การนฺ1I,  นฺ	ทิานฺแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ยก>จะเป@นฺภาระหนฺ�กย	$งฺ.

ตส�มา ปาล	ยา อต�ถป�ปกาสนฺมต�ตเมวิ กโรมาต	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(า จะทิำเพื่1ยงฺการประกาศัเนฺ#Iอควิามแห-งฺพื่ระบัาล1เทิ-านฺ�Iนฺ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

ปฐมช้�ฌิานฺกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
กถาวิ-าด(วิยปฐมฌิานฺ จบั.

๑ อภ	. วิ	.  ๓๕/๓๔๐.
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กถาว'าด้7วยทิ#ต	ยฌาน
“วิ	ตก�กวิ	จารานฺw วิFปสมาต	  “วิ	ตก�กส�ส จ วิ	จารส�ส จาต	 อ	เมสw ทิ�วิ	นฺ�นฺw วิFปสมา สมต	ก�กมา ฯ
“ทิGต	ยช้�ฌิานฺก�ข้เณฺ อปาตGภาวิาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า วิ	ตก�กวิ	จารานฺw วิFปสมา ควิามวิ-า เพื่ราะเข้(าไปสงฺบั ค#อเพื่ราะก(าวิล-วิงฺองฺคEทิ�Iงฺ ๒ เหล-านฺ1I ค#อ วิ	ตกและวิ	จาร.
ม1อธ	บัายวิ-า “เพื่ราะ(วิ	ตกวิ	จาร)ไม-ปรากฏิในฺข้ณฺะแห-งฺทิGต	ยฌิานฺ.”

ตต�ถ ก	ญฺ�จาปJ ทิGต	ยช้�ฌิาเนฺ สพื่�เพื่ปJ ปฐมช้�ฌิานฺธม�มา นฺ สนฺ�ต	,  อญฺ�เญวิ ห	 ปฐมช้�ฌิาเนฺ ผู้ส�สาทิโย อญฺ�เญ อ	ธ, 
“โอฬาร	กส�ส ปัน โอฬาร	กส�ส องฺ�คส�ส สมต	ก�กมา ปฐมช้�ฌิานฺโต ปเรสw ทิGต	ยช้�ฌิานฺาทิ1นฺw อธ	คโม โหต1ต	 ทิ1ปนฺต�ถw 
“วิ	ตก�กวิ	จารานฺw วิFปสมาต	 เอวิw วิGต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
พื่aงฺทิราบัส�นฺนฺ	ษุฐานฺวิ-า “ในฺบัรรดาฌิานฺทิ�Iงฺ ๒ นฺ�Iนฺ ธรรมในฺปฐมฌิานฺแม(ทิ�Iงฺหมด ไม-ม1อยF-ในฺทิGต	ยฌิานฺ, 
ด(วิยวิ-า ธรรมทิ�Iงฺหลายม1ผู้�สสะเป@นฺต(นฺ ม1อยF-ในฺปฐมฌิานฺเป@นฺอย-างฺหนฺa$งฺ ในฺทิGต	ยฌิานฺนฺ1I ก>เป@นฺอ1กอย-างฺหนฺa$งฺ แม(ก>จร	งฺ, 
ถaงฺกระนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคก>ตร�สอย-างฺนฺ1Iวิ-า “เพื่ราะเข้(าไปสงฺบัวิ	ตกวิ	จาร” เพื่#$อจะทิรงฺแสดงฺวิ-า 
“การบัรรลGฌิานฺอ#$นฺจากปฐมฌิานฺ ม1ทิGต	ยฌิานฺเป@นฺต(นฺ จะม1ได( เพื่ราะก(าวิล-วิงฺองฺคEทิ1$หยาบัๆ ได(.

[อรรถาธ	บาย อ�ชฌ�ตตศ�พทิA]

“อช้�ฌิต�ตนฺ�ต	 อ	ธ นฺ	ยกช้�ฌิต�ตw [162] อธ	ป�เปตw ฯ
ในฺอธ	การนฺ1I บั�ณฺฑ	ตประสงฺคEเอา นฺ	ยก�ช้ฌิ�ตต�งฺ ช้#$อวิ-า อ�ช้ฌิ�ตต�งฺ.

วิ	ภงฺ�เค ปนฺ “อช้�ฌิต�ตw ปจ�จต�ตนฺ�ต	๑ เอต�ตกเมวิ วิGต�ตw ฯ
แต-ในฺค�มภ1รEวิ	ภ�งฺคE พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(เพื่1ยงฺเทิ-านฺ1Iวิ-า “อ�ช้ฌิ�ตต�งฺ ปbจจ�ตต�งฺ๒” เทิ-านฺ�Iนฺ.

ยส�มา ปนฺ นฺ	ยกช้�ฌิต�ตw อธ	ป�เปตw  ตส�มา “อต�ตนฺ	 ช้าตw  อต�ตโนฺ สนฺ�ตาเนฺ นฺ	พื่�พื่ต�ตนฺ�ต	 อยเมต�ถ อต�โถ ฯ
ก>เพื่ราะบั�ณฺฑ	ตประสงฺคEเอานฺ	ยก�ช้ฌิ�ตต�งฺ (ช้#$อวิ-า อ�ช้ฌิ�ตต�งฺ) 
ฉัะนฺ�Iนฺ ในฺบัทิวิ-า อช้�ฌิต�ตw นฺ1I บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺเห>นฺเนฺ#Iอควิามด�งฺนฺ1Iวิ-า “เก	ดแล(วิในฺตนฺ ค#อเก	ดแล(วิในฺส�นฺดานฺข้องฺตนฺ.”

[อรรถาธ	บาย ส�มัปสาทินศ�พทิA]

“สม�ปสาทินฺนฺ�ต	 สม�ปสาทินฺw วิGจ�จต	 สทิ�ธา 
สม�ปสาทินฺโยคโต ฌิานฺม�ปJ สม�ปสาทินฺw  นฺ1ลวิณฺ�ณฺโยคโต นฺ1ลw วิต�ถw วิ	ย ฯ
ศัร�ทิธา พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สเร1ยกวิ-า ส�มปสาทินฺะ ในฺบัทิวิ-า สม�ปสาทินฺw นฺ1I 
แม(ฌิานฺ ก>ตร�สเร1ยกวิ-า ส�มปสาทินฺะ เพื่ราะประกอบัด(วิยควิามผู้-องฺใส  เหม#อนฺผู้(าส1เข้1ยวิ เพื่ราะประกอบัด(วิยส1เข้1ยวิฉัะนฺ�Iนฺ, 

ยส�มา วิา ตw ฌิานฺw สม�ปสาทินฺสมนฺ�นฺาคตต�ตา วิ	ตก�กวิ	จารก�โข้ภวิFปสมเนฺนฺ เจโต สม�ปสาทิยต	  ตส�มาปJ “สม�ปสาทินฺนฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เพื่ราะฌิานฺนฺ�Iนฺ ย-อมย�งฺใจให(เล#$อมใสด(วิยด1 เพื่ราะประกอบัด(วิยศัร�ทิธาทิ1$เป@นฺเคร#$องฺย�งฺใจให(ผู้-องฺใส 
(และ) เพื่ราะสงฺบัระงฺ�บัควิามกำเร	บัแห-งฺวิ	ตกและวิ	จารเส1ยได( เพื่ราะเหตGแม(นฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺตร�สวิ-า สม�ปสาทินฺw.

๑ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๔๘.
๒ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๔๘.
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อ	มส�ม	ญฺ�จ อต�ถวิ	กป�เป “สม�ปสาทินฺw เจตโสต	 เอวิw ปทิสม�พื่นฺ�โธ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>ในฺอรรถวิ	ก�ปนฺ1I พื่aงฺทิราบัส�มพื่�นฺธEเฉัพื่าะบัทิอย-างฺนฺ1Iวิ-า สม�ปสาทินฺw เจตโส (เป@นฺควิามผู้-องฺใสแห-งฺใจ).

ปGร	มส�มa ปนฺ อต�ถวิ	กป�เป “เจตโสต	 เอตw เอโกทิ	ภาเวินฺ สทิ�ธa โยเช้ตพื่�พื่w ฯ
แต-ในฺอรรถวิ	ก�ปต(นฺ พื่aงฺประกอบับัทิวิ-า เจตโส นฺ�$นฺ เข้(าก�บั เอโกทิ	ภาวิะ.

[อรรถาธ	บาย เอโกทิ	ภาวศ�พทิA]

ตต�รายw อต�ถโยช้นฺา ฯ
ในฺบัทิวิ-า เอโกทิ	ภาวิw นฺ�Iนฺ ม1อรรถโยช้นฺาด�งฺต-อไปนฺ1I:-

เอโก อGเทิต1ต	 เอโกทิ	.  “วิ	ตก�กวิ	จาเรห	 อนฺช้�ฌิารFฬ�หต�ตา อค�โค เสฏฺ�โฐ หGต�วิา อGเทิต1ต	 อต�โถ ฯ
(สมาธ	) ช้#$อวิ-า เอโกทิ	 เพื่ราะอรรถวิ-า เป@นฺธรรมเอกผู้Gดข้aIนฺ.
อธ	บัายวิ-า “ช้#$อวิ-าเป@นฺธรรมทิ1$เล	ศั ค#อธรรมประเสร	ฐทิ1$สGด ผู้Gดข้aIนฺ เพื่ราะวิ	ตกวิ	จารไม-ผู้Gดข้aIนฺ”.

เสฏฺ�โฐปJ ห	 “โลเก เอโกต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- แม(คนฺทิ1$ประเสร	ฐทิ1$สGด เข้าก>เร1ยกวิ-า “เป@นฺเอก ในฺโลก.”

“วิ	ตก�กวิ	จารวิ	รห	โต วิา เอโก อสหาโย หGต�วิา อ	ต	ปJ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ จะกล-าวิวิ-า “(สมาธ	)ทิ1$เวิ(นฺจากวิ	ตกและวิ	จาร ช้#$อวิ-าเป@นฺธรรมเอก ค#อไม-ม1สหาย” ด�งฺนฺ1Iบั(างฺ ก>ควิร.

อถวิา สม�ปยGต�ตธม�เม อGทิยต1ต	 อGทิ	.  “อGฏฺ�ฐาเปต1ต	 อต�โถ ฯ
อ1กบัรรยายหนฺa$งฺ (สมาธ	) ช้#$อวิ-า อGทิ	 เพื่ราะอรรถวิ-า ย-อมย�งฺส�มปยGตธรรมให(ผู้Gดข้aIนฺ, อธ	บัายวิ-า “ให(ต�Iงฺข้aIนฺ.” 

เสฏฺ�ฐฏฺ�เฐนฺ เอโก จ โส อGทิ	 จาต	 เอโกทิ	 ฯ
สมาธ	นฺ�Iนฺ เป@นฺเอก เพื่ราะอรรถวิ-า ประเสร	ฐและผู้Gดข้aIนฺ เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า เอโกทิ	.

สมาธ	ส�เสตw อธ	วิจนฺw ฯ
คำวิ-า เอโกทิ	 นฺ�$นฺ เป@นฺช้#$อข้องฺสมาธ	.

อ�ต์� อ	มw เอโกทิa ภาเวิต	 วิฑ�ฒยต1ต	 อ	ทิw ทิGต	ยช้�ฌิานฺw เอโกทิ	ภาวิw ฯ
ทิGต	ยฌิานฺ ย-อมย�งฺสมาธ	ทิ1$ช้#$อวิ-า เอโกทิ	 นฺ1I ด�งฺกล-าวินฺ1Iให(เก	ด ค#อให(เจร	ญ  เหตGนฺ�Iนฺ ทิGต	ยฌิานฺนฺ1I จaงฺช้#$อวิ-า เอโกทิ	ภาพื่.

โส ปนฺายw เอโกทิ	 ยส�มา เจตโส  นฺ สต�ตส�ส นฺ ช้1วิส�ส   ตส�มา เอตw “เจตโส เอโกทิ	ภาวินฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ
ก>เพื่ราะ(สมาธ	)ทิ1$ช้#$อวิ-า เอโกทิ	 นฺ1Iนฺ�Iนฺ (ย-อมม1)แก-ใจ หา(ม1)แก-ส�ตวิE แก-ช้1วิะไม-  
ฉัะนฺ�Iนฺ (ทิGต	ยฌิานฺ)นฺ�$นฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สวิ-า เจตโส เอโกทิ	ภาวิw (เป@นฺเอโกทิ	ภาพื่แห-งฺใจ).

นฺนฺG จายw สทิ�ธา ปฐมช้�ฌิาเนฺปJ อต�ถ	 อยญฺ�จ เอโกทิ	นฺามโก สมาธ	,  อถ กส�มา อ	ทิเมวิ “สม�ปสาทินฺw เจตโส เอโกทิ	ภาวิญฺ�จาต	 วิGต�ตw 
ฯ
ม1คำถามวิ-า “ก>ศัร�ทิธานฺ1I และสมาธ	ทิ1$ม1ช้#$อวิ-าเอโกทิ	นฺ1I ม1อยF-ในฺปฐมฌิานฺ ม	ใช้-หร#อ?  เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ 
เพื่ราะเหตGไร (ทิGต	ยฌิานฺ)นฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺตร�สวิ-า “เป@นฺเคร#$องฺย�งฺใจให(ผู้-องฺใสและวิ-า เป@นฺเอโกทิ	ภาพื่เล-า?”
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วิGจ�จเต ฯ
ข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิเฉัลยต-อไป:- 

อทิGw ห	 ปฐมช้�ฌิานฺw วิ	ตก�กวิ	จารก�โข้เภนฺ วิ1จ	ตรงฺ�ค[163]สมากGลม	วิ ช้ลw นฺ สGป�ปสนฺ�นฺw โหต	 
ตส�มา สต	ยาปJ สทิ�ธาย, “สม�ปสาทินฺนฺ�ต	 นฺ วิGต�ตw ฯ
ด(วิยวิ-า ปฐมฌิานฺโนฺ(นฺ ช้#$อวิ-า ย�งฺไม-ผู้-องฺใสด1 เพื่ราะวิ	ตกและวิ	จารย�งฺกำเร	บัได( ดGจนฺIำทิ1$ข้G-นฺเพื่ราะคล#$นฺและระลอกฉัะนฺ�Iนฺ, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ, แม(เม#$อศัร�ทิธาม1อยF-, ก>พื่aงฺทิราบัวิ-า (ปฐมฌิานฺนฺ�Iนฺ) พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคม	ได(ตร�สวิ-า “เป@นฺเคร#$องฺย�งฺใจให(ผู้-องฺใส”.

นฺ สGป�ปสนฺ�นฺต�ตาเยวิ เจต�ถ สมาธ	ปJ นฺ สGฏฺ�ฐุG ปากโฏิ  ตส�มา “เอโกทิ	ภาวินฺ�ต	ปJ นฺ วิGต�ตw ฯ
อนฺa$งฺ เพื่ราะควิามทิ1$ปฐมฌิานฺย�งฺไม-ผู้-องฺใสด(วิยด1นฺ�$นฺแล แม(สมาธ	ในฺปฐมฌิานฺนฺ1I ก>ย�งฺหาเป@นฺธรรมปรากฏิด(วิยด1ไม-, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า ปฐมฌิานฺนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคม	ได(ตร�สวิ-า “เป@นฺเอโกทิ	ภาพื่” บั(างฺ.

อ	มส�มa ปนฺ ฌิาเนฺ วิ	ตก�กวิ	จารปล	โพื่ธาภาเวินฺ ลทิ�โธกาสา พื่ลวิต1 สทิ�ธา,  พื่ลวิสทิ�ธาสหายปฏิ	ลาเภเนฺวิ สมาธ	ปJ ปากโฏิ 
ตส�มา “อ	ทิเมวิ เอวิw วิGต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ส-วินฺศัร�ทิธาม1กำล�งฺได(โอกาสแล(วิ เพื่ราะในฺฌิานฺนฺ1Iไม-ม1เหตGเคร#$องฺก�งฺวิลค#อวิ	ตกวิ	จาร, 
แม(สมาธ	ก>ปรากฏิ เพื่ราะกล�บัได(สหายค#อศัร�ทิธาม1กำล�งฺ, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า ทิGต	ยฌิานฺนฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ได(ตร�สไวิ(อย-างฺนฺ1I.

วิ	ภงฺ�เค ปนฺ “สม�ปสาทินฺนฺ�ต	 ยา สทิ�ธา สทิ�ทิหนฺา โอกป�ปนฺา อภ	ป�ปสาโทิ ฯ
“เจตโส เอโกทิ	ภาวินฺ�ต	 ยา จ	ต�ตส�ส ฐ	ต	 ฯเปฯ สมาธ1ต	๑ เอต�ตกเมวิ วิGต�ตw ฯ
แต-ในฺค�มภ1รEวิ	ภ�งฺคE พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(เพื่1ยงฺเทิ-านฺ1Iนฺ�$นฺแลวิ-า 
“ทิ1$ช้#$อวิ-า ส�มปสาทินฺะนฺ�Iนฺ ได(แก-ศัร�ทิธา ควิามเช้#$อถ#อ ควิามปลงฺใจเช้#$อ ควิามเล#$อมใสย	$งฺ,  
ทิ1$ช้#$อวิ-า เจตโส เอโกทิ	ภาวิะ นฺ�Iนฺ ได(แก- ควิามต�IงฺอยF-แห-งฺจ	ต ฯลฯ ควิามต�Iงฺใจม�$นฺช้อบั๒ ด�งฺนฺ1I.

เอวิw วิGต�เตนฺ ปเนฺเตนฺ สทิ�ธa อยw อต�ถวิณฺ�ณฺนฺา ยถา นฺ วิ	รGช้�ฌิต	  อญฺ�ญทิต�ถGw สwสนฺ�ทิต	 เจวิ สเมต	 จ,  เอวิw เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ก>อรรถวิรรณฺนฺานฺ1I รวิมก�บัปาฐะในฺค�มภ1รEวิ	ภ�งฺคEนฺ�$นฺ ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(อย-างฺนฺ�Iนฺ 
ย-อมไม-ผู้	ด ย-อมเทิ1ยบัเค1ยงฺ และเสมอก�นฺได(โดยแทิ( ฉั�นฺใด,  บั�ณฺฑ	ต พื่aงฺทิราบัอรรถวิรรณฺนฺานฺ1I ฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

[อรรถาธ	บายทิ#ต	ยฌานไมั'มั�ว	ตกแลีะว	จารเพราะสงบไปแลี7ว]

“อวิ	ตก�กw อวิ	จารนฺ�ต	 
ภาวินฺาย ปห1นฺต�ตา เอตส�มa เอตส�ส วิา วิ	ตก�โก นฺต�ถ1ต	 อวิ	ตก�กw ฯ
(ในฺคำวิ-า อวิ	ตก�กw อวิ	จารw นฺ1I ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
(ทิGต	ยฌิานฺ) ช้#$อวิ-าไม-ม1วิ	ตก เพื่ราะอรรถวิ-า วิ	ตกไม-ม1ในฺทิGต	ยฌิานฺนฺ1I หร#อแก-ทิGต	ยฌิานฺนฺ1I เพื่ราะละวิ	ตกได(ด(วิยภาวินฺา.

อ	ม	นฺาวิ นฺเยนฺ อวิ	จารw ฯ
(ทิGต	ยฌิานฺ) ช้#$อวิ-าไม-ม1วิ	จาร ก>โดยนฺ�ยนฺ1Iแล.

๑ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๔๘. 
๒ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๔๘. 
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วิ	ภงฺ�เคปJ วิGต�ตw “อ	ต	 อยญฺ�จ วิ	ตก�โก อยญฺ�จ วิ	จาโร สนฺ�ตา โหนฺ�ต	 สม	ตา วิFปสนฺ�ตา อต�ถงฺ�คตา 
อพื่�ภต�ถงฺ�คตา อป�ปJตา พื่�ยป�ปJตา โสส	ตา วิ	โสส	ตา พื่�ยนฺ�ต1กตา เตนฺ วิGจ�จต	 อวิ	ตก�กw อวิ	จารนฺ�ต	 ฯ
แม(ในฺค�มภ1รEวิ	ภ�งฺคE พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคก>ตร�สไวิ(แล(วิวิ-า 
“วิ	ตกนฺ1Iและวิ	จารนฺ1I สงฺบั ระงฺ�บั เข้(าไประงฺ�บั ด�บัไป ด�บัไปอย-างฺราบัคาบั ถFกทิำให(พื่	นฺาศัไป ถFกทิำให(พื่	นฺาศัไปด(วิยด1 ถFกทิำให(เห#อดแห(งฺ
ถFกทิำให(เห#อดแห(งฺไปด(วิยด1 ถFกทิำให(ม1ทิ1$สGดปราศัไปแล(วิ ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺเร1ยกวิ-า ไม-ม1วิ	ตก ไม-ม1วิ	จาร ด(วิยประการฉัะนฺ1I๑.”

เอต�ถาห “นฺนฺG จ ‘วิ	ตก�กวิ	จารานฺw วิFปสมาต	 อ	ม	นฺาปJ อยw อต�โถ ส	ทิ�โธ,  อถ กส�มา ปGนฺ วิGต�ตw ‘อวิ	ตก�กw อวิ	จารนฺ�ต	 ฯ
ในฺอธ	การนฺ1I พื่ระอาจารยEผู้F(โจทิกEทิ(วิงฺวิ-า “ก>เนฺ#Iอควิามนฺ1I สำเร>จแล(วิแม(ด(วิยบัทิวิ-า เพื่ราะสงฺบัระงฺ�บัวิ	ตกและวิ	จาร” ด�งฺนฺ1Iม	ใช้-หร#อ? 
เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ เพื่ราะเหตGไร พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺตร�สไวิ(อ1กวิ-า ‘ไม-ม1วิ	ตก ไม-วิ	จาร ด�งฺนฺ1Iเล-า?”

วิGจ�จเต ฯ
ข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิเฉัลยต-อไป:- 

เอวิเมวิ ส	ทิ�โธวิายมต�โถ,  นฺ ปเนฺตw ตทิต�ถทิ1ปกw ฯ
เนฺ#Iอควิามนฺ1Iสำเร>จแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ จร	งฺทิ1เด1ยวิ, 
แต-(คำวิ-า เพื่ราะสงฺบัระงฺ�บัวิ	ตกและวิ	จาร)นฺ1I แสดงฺอรรถ(กล-าวิค#อควิามไม-ม1วิ	ตกวิ	จาร)นฺ�Iนฺ.

นฺนฺG อโวิจGม�ห “โอฬาร	กส�ส ปนฺ โอฬาร	กส�ส องฺ�คส�ส สมต	ก�กมา ปฐมช้�ฌิานฺโต ปเรสw ทิGต	ยช้�ฌิานฺาทิ1นฺw สมาธ	คโม โหต1ต	 
ทิ1ปนฺต�ถw ‘วิ	ตก�กวิ	จารานฺw วิFปสมาต	 เอวิw วิGต�ตนฺ�ต	 ฯ
ข้(าพื่เจ(าได(กล-าวิแล(วิม	ใช้-หร#อวิ-า “ถaงฺกระนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ก>ตร�สไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘เพื่ราะสงฺบัระงฺ�บัวิ	ตกและวิ	จาร’ 
เพื่#$อจะทิรงฺแสดงฺวิ-า การบัรรลGฌิานฺเป@นฺต(นฺอ#$นฺจากปฐมฌิานฺ ย-อมม1ได( เพื่ราะก(าวิล-วิงฺองฺคEทิ1$หยาบัๆ ได(” 

อปJจ [164] วิ	ตก�กวิ	จารานฺw วิFปสมา อ	ทิw สม�ปสาทินฺw  นฺ ก	เลสกาลGส�ส	ยส�ส, 
วิ	ตก�กวิ	จารานฺw วิFปสมา จ เอโกทิ	ภาวิw,  นฺ อGปจารช้�ฌิานฺม	วิ นฺ1วิรณฺป�ปหานฺา, ปฐมช้�ฌิานฺม	วิ จ องฺ�คปาตGภาวิาต	 
เอวิw สม�ปสาทินฺเอโกทิ	ภาวิานฺw เหตGปร	ทิ1ปกม	ทิw วิจนฺw ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ทิGต	ยฌิานฺนฺ1I ช้#$อวิ-า ส�มปสาทินฺะ เพื่ราะสงฺบัวิ	ตกและวิ	จารเส1ยได( 
หาใช้-เพื่ราะเข้(าไปสงฺบัควิามฟัGrงฺข้aIนฺแห-งฺโทิษุกล-าวิค#อก	เลสไม-, 
และทิGต	ยฌิานฺนฺ1I ช้#$อวิ-า เอโกทิ	ภาพื่ เพื่ราะสงฺบัวิ	ตกและวิ	จาร 
และทิGต	ยฌิานฺนฺ1I ช้#$อวิ-า เอโกทิ	ภาพื่ เพื่ราะละนฺ	วิรณฺEเส1ยได( ไม-เหม#อนฺอGปจารฌิานฺ, 
และทิGต	ยฌิานฺนฺ1I ช้#$อวิ-า เอโกทิ	ภาพื่ เพื่ราะม1องฺคEปรากฏิไม-เหม#อนฺปฐมฌิานฺ.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ คำวิ-า เพื่ราะสงฺบัวิ	ตกวิ	จาร นฺ1I ย-อมเป@นฺคำแสดงฺถaงฺเหตGแห-งฺควิามทิ1$ทิGต	ยฌิานฺเป@นฺเคร#$องฺย�งฺใจให(ผู้-องฺใส 
และเป@นฺธรรมเอกย�งฺสมาธ	ให(ผู้Gดข้aIนฺ ด�งฺกล-าวิมาแล(วินฺ1I.

๑ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๔๘. 
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ตถา วิ	ตก�กวิ	จารานฺw วิFปสมา อ	ทิw อวิ	ตก�กw อวิ	จารw  
นฺ ตต	ยจตGต�ถช้�ฌิานฺานฺ	 วิ	ย จก�ข้Gวิ	ญฺ�ญาณฺาทิ1นฺ	 วิ	ย จ อภาวิาต	 
เอวิw อวิ	ตก�กอวิ	จารภาวิส�ส เหตGปร	ทิ1ปกญฺ�จ  นฺ วิ	ตก�กวิ	จาราภาวิมต�ตปร	ทิ1ปกw ฯ
อนฺa$งฺ (ทิGต	ยฌิานฺ)นฺ1I ช้#$อวิ-าไม-ม1วิ	ตก ไม-ม1วิ	จาร เพื่ราะสงฺบัวิ	ตกและวิ	จารเส1ยได(, 
(ทิGต	ยฌิานฺนฺ1Iช้#$ออวิ	ต�กกาวิ	จาร) เพื่ราะไม-ม1ทิ�Iงฺวิ	ตกและวิ	จาร หาเหม#อนฺตต	ยฌิานฺจตGตถฌิานฺ 
และเหม#อนฺวิ	ญญาณฺม1จ�กษุGวิ	ญญาณฺเป@นฺต(นฺฉัะนฺ�Iนฺไม- 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (คำวิ-า เพื่ราะสงฺบัวิ	ตกวิ	จารนฺ1I) ย-อมเป@นฺคำแสดงฺถaงฺเหตGแห-งฺควิามทิ1$ทิGต	ยฌิานฺไม-ม1ทิ�Iงฺวิ	ตก ไม-ม1ทิ�Iงฺวิ	จาร 
และหาใช้-เป@นฺคำแสดงฺเพื่1ยงฺส�กวิ-าควิามไม-ม1แห-งฺวิ	ตกและวิ	จารไม- ด�งฺกล-าวิมาฉัะนฺ1I.

วิ	ตก�กวิ	จาราภาวิมต�ตปร	ทิ1ปกเมวิ ปนฺ “อวิ	ตก�กw อวิ	จารนฺ�ต	 อ	ทิw วิจนฺw  ตส�มา ปGร	มw วิต�วิาปJ วิต�ตพื่�พื่เมวิาต	 ฯ
แต-คำวิ-า ไม-ม1วิ	ตก ไม-ม1วิ	จาร นฺ1I ก>เป@นฺคำแสดงฺเพื่1ยงฺส�กวิ-า ควิามไม-ม1แห-งฺวิ	ตกและวิ	จารเทิ-านฺ�Iนฺ 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค แม(ตร�สคำต(นฺแล(วิ ก>ควิรตร�สคำหล�งฺอ1ก.

“สมาธ	ช้นฺ�ต	  ปฐมช้�ฌิานฺสมาธ	โต วิา สม�ปยGต�ตสมาธ	โต วิา ช้าตนฺ�ต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า สมาธ	ช้w ควิามวิ-า เก	ดจากปฐมฌิานฺสมาธ	 หร#อจากสมาธ	ทิ1$ส�มปยGตก�นฺ.

ตต�ถ ก	ญฺ�จาปJ ปฐมม�ปJ สม�ปยGต�ตสมาธ	โต ช้าตw 
อถโข้ อยเมวิ “สมาธ1ต	 วิต�ตพื่�พื่ตw อรหต	 วิ	ตก�กวิ	จารก�โข้ภวิ	รเหนฺ อต	วิ	ย อจลต�ตา สGป�ปสนฺ�นฺต�ตา จ 
ตส�มา อ	มส�ส วิณฺ�ณฺภณฺนฺต�ถw อ	ทิเมวิ “สมาธ	ช้นฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ
ในฺพื่ระบัาล1นฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สทิGต	ยฌิานฺนฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺวิ-า “เก	ดจากสมาธ	” เพื่#$อสรรเสร	ญทิGต	ยฌิานฺนฺ1I 
เพื่ราะถaงฺแม(ปฐมฌิานฺ จะเก	ดจากสมาธ	ทิ1$ส�มปยGต แม(ก>จร	งฺ, 
ถaงฺกระนฺ�Iนฺ สมาธ	นฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺ ควิรเร1ยกได(วิ-า “สมาธ	” เพื่ราะเป@นฺสมาธ	ทิ1$ไม-หวิ�$นฺไหวิและผู้-องฺใสอย-างฺย	$งฺ 
เหตGเวิ(นฺจากควิามกระเพื่#$อมแห-งฺวิ	ตกวิ	จาร.

“ปnต	สGข้นฺ�ต	 อ	ทิw วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ
คำวิ-า ปnต	สGข้w นฺ1I ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิมาแล(วินฺ�$นฺเองฺ.

“ทิGต	ยนฺ�ต	 คณฺนฺานฺGปGพื่�พื่โต ทิGต	ยw ฯ
บัทิวิ-า ทิGต	ยw ค#อเป@นฺทิ1$ ๒ โดยลำด�บัแห-งฺการคำนฺวิณฺ.

อ	ทิw ทิGต	ยw สมาปช้�ช้ต1ต	ปJ ทิGต	ยw ฯ
ฌิานฺนฺ1I ช้#$อวิ-า ทิ1$ ๒ เพื่ราะอรรถวิ-า พื่ระโยคาวิจรบัรรลGเป@นฺคร�Iงฺทิ1$ ๒ ด�งฺนฺ1Iบั(างฺ.

[ปฐมัฌานมั�องคA ๕ ทิ#ต	ยฌานมั�องคA ๓]

“ฌิานฺนฺ�ต	 เอต�ถ ปนฺ “ยถา ปฐมช้�ฌิานฺw วิ	ตก�กาทิ1ห	 ปญฺ�จงฺ�ค	กw โหต	 เอวิม	ทิw สม�ปสาทิาทิ1ห	 จตGรงฺ�ค	กนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ก>ในฺคำวิ-า ฌิานฺw นฺ1I พื่aงฺทิราบัวิ-า “ปฐมฌิานฺม1องฺคE ๕ เพื่ราะองฺคEทิ�Iงฺหลายม1วิ	ตกเป@นฺต(นฺ ฉั�นฺใด, 
(ทิGต	ยฌิานฺ)นฺ1I ก>ม1องฺคE ๔ เพื่ราะองฺคEทิ�Iงฺหลายม1ส�มปสาทิะเป@นฺต(นฺ ฉั�นฺนฺ�Iนฺ.
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ยถาห “ฌิานฺนฺ�ต	 สม�ปสาโทิ ปnต	 สGข้w จ	ต�ตส�ส เอกค�คตาต	๑ ฯ   ปร	ยาโยเยวิ เจโส ฯ  
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(วิ-า “ส�มปสาทิะ (ควิามผู้-องฺใส) ปnต	 (ควิามอ	$มใจ) สGข้ (ควิามสบัายใจ) เอก�คคตาแห-งฺจ	ต 
ช้#$อวิ-า ฌิานฺ๒”.   อ�นฺนฺ�$นฺเป@นฺนฺ�ยทิางฺอ(อมเทิ-านฺ�Iนฺ.

สม�ปสาทินฺw ปนฺ ฐเปต�วิา นฺ	ป�ปร	ยาเยนฺ ต	วิงฺ�ค	กเมเวิตw โหต	 ฯ
แต-โดยนฺ�ยทิางฺตรงฺ (ทิGต	ยฌิานฺ)นฺ�$นฺ เวิ(นฺองฺคEค#อส�มปสาทิะเส1ยแล(วิ ม1เพื่1ยงฺองฺคE ๓ เทิ-านฺ�Iนฺ.

ยถาห “กตมw ตส�มa สมเย ต	วิงฺ�ค	กw ฌิานฺw โหต	  ปnต	 สGข้w จ	ต�ตส�ส เอกค�คตาต	๓ ฯ
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(วิ-า “ฌิานฺ ม1องฺคE ๓ ค#อ ปnต	 สGข้ เอก�คคตาแห-งฺจ	ต ม1อยF-ในฺสม�ยนฺ�Iนฺ เป@นฺไฉันฺ๔?”

[165] เสสw วิGต�ตนฺยเมวิาต	 ฯ
คำทิ1$เหล#อม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�Iนฺแล.

ทิGต	ยช้�ฌิานฺกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
กถาวิ-าด(วิยทิGต	ยฌิานฺ จบั.

๑ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๔๙.
๒ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๔๙. 
๓ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๕๕.
๔ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๕๖.
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กถาว'าด้7วยตต	ยฌาน
“ปnต	ยา จ วิ	ราคาต	 เอต�ถ วิGต�ตต�ถาเยวิ ปnต	 ฯ
ปnต	ในฺคำวิ-า ปnต	ยา จ วิ	ราคา นฺ1I ม1เนฺ#Iอควิามด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

“วิ	ราโคต	 ตส�สา ช้	คGจ�ฉันฺw วิา สมต	ก�กโม วิา ฯ
ควิามเกล1ยดช้�งฺ หร#อควิามก(าวิล-วิงฺปnต	นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-า วิ	ราคะ (ควิามสำรอก).

อGภ	นฺ�นฺมนฺ�ตรา จสทิ�โทิ สม�ปJณฺ�ฑนฺต�โถ ฯ
จ ศั�พื่ทิE ในฺระหวิ-างฺบัทิทิ�Iงฺ ๒ ม1การประมวิลมาเป@นฺอรรถ.

โส วิFปสมw วิา สม�ปJณฺ�เฑต	 วิ	ตก�กวิ	จารวิFปสมw วิา ฯ
จ ศั�พื่ทิEนฺ�Iนฺ ประมวิลมาซ่a$งฺควิามสงฺบั หร#อควิามเข้(าไปสงฺบัวิ	ตกวิ	จาร.

“ตต�ถ ยทิา วิFปสมเมวิ สม�ปJณฺ�เฑต	  ตทิา ปnต	ยา วิ	ราคา จ ก	ญฺ�จ	 ภ	ย�โย วิFปสมา จาต	 เอวิw โยช้นฺา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
พื่aงฺทิราบัโยช้นฺาอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ในฺการประมวิลทิ�Iงฺสองฺอย-างฺนฺ�Iนฺ ในฺกาลใด ประมวิลควิามสงฺบัมาอย-างฺเด1ยวิ  
ในฺเวิลานฺ�Iนฺ เพื่ราะสำรอกปnต	 และเพื่ราะสงฺบัได(เพื่	$มเต	มอ1กเล>กนฺ(อย.”

อ	ม	ส�สา จ โยช้นฺาย วิ	ราโค ช้	คGจ�ฉันฺต�โถ โหต	  ตส�มา “ปnต	ยา ช้	คGจ�ฉันฺา จ วิFปสมา จาต	 อยมต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
ก>ในฺโยช้นฺานฺ1I วิ	ราคะ ศั�พื่ทิE ม1ควิามเกล1ยดช้�งฺเป@นฺอรรถ  
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่aงฺเห>นฺใจควิามด�งฺนฺ1Iวิ-า “เพื่ราะเกล1ยดช้�งฺ และเพื่ราะระงฺ�บัปnต	.”

ยทิา ปนฺ วิ	ตก�กวิ	จารวิFปสมw สม�ปJณฺ�เฑต	  ตทิา ปnต	ยา จ วิ	ราคา ก	ญฺ�จ	 ภ	ย�โย วิ	ตก�กวิ	จารานฺญฺ�จ วิFปสมาต	 เอวิw โยช้นฺา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
พื่aงฺทิราบัโยช้นฺาอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ก>ในฺเวิลาใด ประมวิลควิามสงฺบัระงฺ�บัวิ	ตกวิ	จารมา 
ในฺเวิลานฺ�Iนฺ เพื่ราะสำรอกปnต	 และเพื่ราะเข้(าไปสงฺบัวิ	ตกวิ	จารเพื่	$มข้aIนฺอ1กเล>กนฺ(อย.

อ	ม	ส�สา จ โยช้นฺาย วิ	ราโค สมต	ก�กมนฺต�โถ โหต	  ตส�มา “ปnต	ยา จ สมต	ก�กมา วิ	ตก�กวิ	จารานฺญฺ�จ วิFปสมาต	 อยมต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
และในฺโยช้นฺานฺ1I วิ	ราคะ ศั�พื่ทิE ม1ควิามก(าวิล-วิงฺเป@นฺอรรถ 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่aงฺเห>นฺใจควิามด�งฺนฺ1Iวิ-า “เพื่ราะก(าวิล-วิงฺปnต	 และเพื่ราะสงฺบัระงฺ�บัวิ	ตกวิ	จาร.”

กามญฺ�เจเต วิ	ตก�กวิ	จารา ทิGต	ยช้�ฌิาเนฺเยวิ วิFปสนฺ�ตา   อ	มส�ส ปนฺ ฌิานฺส�ส มค�คปร	ทิ1ปนฺต�ถw วิณฺ�ณฺภณฺนฺต�ถญฺ�เจตw วิGต�ตw ฯ
อนฺa$งฺ วิ	ตกและวิ	จารเหล-านฺ1I สงฺบัแล(วิในฺทิGต	ยฌิานฺทิ1เด1ยวิ ก>จร	งฺ   ถaงฺกระนฺ�Iนฺ คำวิ-า เพื่ราะเข้(าไปสงฺบัวิ	ตกวิ	จาร นฺ1I 
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(แล(วิ ก>เพื่#$อจะทิรงฺแสดงฺอGบัายเคร#$องฺบัรรลGฌิานฺนฺ1I และเพื่#$อกล-าวิสรรเสร	ญ (ฌิานฺนฺ1I).

“วิ	ตก�กวิ	จารานฺญฺ�จ วิFปสมาต	 ห	 วิGต�เต,  อ	ทิw ปญฺ�ญายต	 นฺFนฺ ‘วิ	ตก�กวิ	จารานฺw วิFปสโม มค�โค อ	มส�ส ฌิานฺส�สาต	 ฯ
ถามวิ-า “จร	งฺอยF- เม#$อพื่ระองฺคEตร�สวิ-า ‘และเพื่ราะควิามสงฺบัระงฺ�บัวิ	ตกวิ	จาร’,  
คำนฺ1I ย-อมปรากฏิวิ-า ‘ควิามสงฺบัระงฺ�บัวิ	ตกวิ	จารก>เป@นฺอGบัายเคร#$องฺบัรรลGฌิานฺนฺ1I’ ม	ใช้-หร#อ?”
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ยถา จ ตต	เย อร	ยมค�เค “อป�ปห1นฺานฺม�ปJ สก�กายทิ	ฏฺ�ฐาทิ1นฺw ปญฺ�จนฺ�นฺw โอรม�ภาค	ยานฺw สญฺ�โญช้นฺานฺw ปหานฺาต	 เอวิw ปหานฺw 
วิGจ�จมานฺw วิณฺ�ณฺภณฺนฺw โหต	 ตทิธ	คมาย อGส�สGก�กานฺw อGส�สาหช้นฺนฺต�ถw 
เอวิเมวิ อ	ธ อวิFปสนฺ�ตานฺม�ปJ วิ	ตก�กวิ	จารานฺw วิFปสโม วิGจ�จมาโนฺ วิณฺ�ณฺภณฺนฺw โหต	 ฯ
แก(วิ-า “เหม#อนฺอย-างฺวิ-าในฺอร	ยมรรคทิ1$ ๓ ทิ-านฺกล-าวิการละไวิ( อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
‘เพื่ราะละโอร�มภาค	ยส�งฺโยช้นฺEทิ�Iงฺ ๕ ม1ส�กกายทิ	ฏิฐ	เป@นฺต(นฺ แม(ทิ1$ย�งฺละไม-ได(’ ย-อมเป@นฺการกล-าวิสรรเสร	ญ (อร	ยมรรคทิ1$ ๓) 
เพื่#$อจะให(เก	ดควิามอGตสาหะ แก-เหล-าช้นฺผู้F(ม1ควิามข้วินฺข้วิาย เพื่#$อบัรรลG(อร	ยมรรคทิ1$ ๓) นฺ�Iนฺ ฉั�นฺใด, 
ในฺ(ตต	ยฌิานฺ)นฺ1I ทิ-านฺกล-าวิควิามสงฺบัระงฺ�บัวิ	ตกวิ	จาร แม(ทิ1$ย�งฺไม-สงฺบัราบัคาบัไวิ( เป@นฺการกล-าวิสรรเสร	ญ (ฌิานฺนฺ1I) ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.”

เตนฺายมต�โถ [166] วิGต�โต “ปnต	ยา จ สมต	ก�กมา วิ	ตก�กวิ	จารานฺญฺ�จ วิFปสมาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺกล-าวิใจควิามนฺ1Iไวิ(วิ-า “เพื่ราะก(าวิล-วิงฺปnต	 และเพื่ราะควิามสงฺบัระงฺ�บัวิ	ตกวิ	จาร” ด�งฺนฺ1I.

“อGเปก�ข้โก จ วิ	หาส	นฺ�ต	 เอต�ถ 
อGปปต�ต	โต อ	ก�ข้ต1ต	 อGเปก�ข้า.  สมw ปส�สต	 อปก�ข้ปต	ตาวิ หGต�วิา ปส�สต1ต	 อต�โถ ฯ
ในฺคำวิ-า อGเปก�ข้โก จ วิ	หาสa นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
ธรรมช้าต	ทิ1$ช้#$อวิ-า อGเบักข้า เพื่ราะอรรถวิ-า เพื่-งฺโดยอGบั�ต	.   อธ	บัายวิ-า “ย-อมเห>นฺเสมอ ค#อย-อมเห>นฺไม-ตกไปเป@นฺฝัbกเป@นฺฝัzาย.”

ตาย วิ	สทิาย วิ	ปGลาย ถามคตาย สมนฺ�นฺาคตต�ตา ตต	ยช้�ฌิานฺสมงฺ�ค1 “อGเปก�ข้โกต	 วิGจ�จต	 ฯ
บัGคคลผู้F(พื่ร(อมเพื่ร1ยงฺด(วิยตต	ยฌิานฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ผู้F(ม1อGเบักข้า” 
เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ประกอบัด(วิยอGเบักข้านฺ�Iนฺ อ�นฺสละสลวิย ไพื่บัFล ม1กำล�งฺ.

[อ#เบกขา ๑๐ อย'าง]

อGเปก�ข้า ปนฺ ทิสวิ	ธา โหต	  ฉัฬงฺ�คFเปก�ข้า พื่�รห�มวิ	หารFเปก�ข้า โพื่ช้�ฌิงฺ�คFเปก�ข้า วิ	ร	ยFเปก�ข้า สงฺ�ข้ารFเปก�ข้า 
เวิทินฺFเปก�ข้า วิ	ปส�สนฺFเปก�ข้า ตต�รมช้�ฌิต�ตFเปก�ข้า ฌิานฺFเปก�ข้า ปาร	สGทิ�ธ	อGเปก�ข้าต	 ฯ
ก>อGเบักข้า ม1อยF- ๑๐ อย-างฺ ค#อ

๑) ฉัฬีbงฺคGเปกข้า อGเบักข้าในฺองฺคE (ค#ออารมณฺE) ๖.
๒) พื่รหมวิ	หารGเปกข้า อGเบักข้าในฺพื่รหมวิ	หาร.
๓) โพื่ช้ฌิ�งฺคGเปกข้า อGเบักข้าในฺโพื่ช้ฌิงฺคE.
๔) วิ	ร	ยGเปกข้า อGเบักข้าในฺวิ	ร	ยะ.
๕) ส�งฺข้ารGเปกข้า อGเบักข้าในฺส�งฺข้าร.
๖) เวิทินฺGเปกข้า อGเบักข้าในฺเวิทินฺา.
๗) วิ	ปbสสนฺGเปกข้า อGเบักข้าในฺวิ	ปbสสนฺา.
๘) ต�ตรม�ช้ฌิ�ตตGเปกข้า อGเบักข้าในฺควิามวิางฺตนฺเป@นฺกลางฺในฺธรรมนฺ�Iนฺๆ.
๙) ฌิานฺGเปกข้า อGเบักข้าในฺฌิานฺ.
๑๐)ปาร	สGทิธGเปกข้า อGเบักข้าในฺควิามบัร	สGทิธ	q.
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เอวิมยw ทิสวิ	ธาปJ ตต�ถ ตต�ถ อาคตนฺยโต ภFม	ปGค�คลจ	ต�ตารม�มณฺก�ข้นฺ�ธสงฺ�คหเอกก�ข้ณฺกGสลต�ต	กสงฺ�เข้ปวิเสนฺ จ 
ปปญฺ�จสFทินฺ	ยา มช้�ฌิ	มฏฺ�ฐกถาย ภยเภรวิสGต�ตวิณฺ�ณฺนฺาย  อต�ถสาล	นฺ	ยา วิา ธม�มสงฺ�คหฏฺ�ฐกถาย วิGต�ตนฺเยนฺ เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
อGเบักข้าแม(ทิ�Iงฺ ๑๐ อย-างฺ ด�งฺกล-าวิมานฺ1I พื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(แล(วิ 
ในฺวิรรณฺนฺาแห-งฺภยเภรวิสFตร ในฺอรรถกถาม�ช้ฌิ	มนฺ	กาย ช้#$อปัปั�ญจสู ทน# หร#อในฺอรรถกถาธรรมส�งฺคะ ช้#$ออ!ต์ถสูาล่�น# 
โดยนฺ�ยอ�นฺมาแล(วิในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ และด(วิยสามารถแห-งฺส�งฺเข้ป ค#อ ภFม	 บัGคคล จ	ต อารมณฺE ข้�นฺธส�งฺคหะ เอกข้ณฺจ	ต และกGสลต	กะ.

อ	ธ ปนฺ วิGจ�จมานฺา วิ	นฺยนฺ	ทิานฺw อต	ภาร	ยw กโรต1ต	 นฺ วิGต�ตา ฯ
ก> อGเบักข้า เม#$อข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิไวิ(ในฺอธ	การนฺ1I ย-อมทิำนฺ	ทิานฺแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ย ให(เป@นฺภาระหนฺ�กย	$งฺ, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจaงฺไม-กล-าวิ.

[อรรถาธ	บายลี�กษุณฺะแห'งอ#เบกขา]

ลก�ข้ณฺาทิ	โต ปนฺ อ	ธ อธ	ป�เปตFเปก�ข้า “มช้�ฌิต�ตลก�ข้ณฺา อนฺาโภครสา อพื่�ยาปารปจ�จGปฏฺ�ฐานฺา ปnต	วิ	ราคปทิฏฺ�ฐานฺาต	 ฯ
ส-วินฺอGเบักข้าทิ1$ประสงฺคEเอาในฺอธ	การนฺ1I โดยล�กษุณฺะเป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “ม1ควิามม�ธย�สถE (ควิามเป@นฺกลางฺ) เป@นฺล�กษุณฺะ 
ม1ควิามไม-คำนฺaงฺเป@นฺรส ม1ควิามไม-ข้วินฺข้วิายเป@นฺปbจจGปbฏิฐานฺ ม1ควิามสำรอกปnต	เป@นฺปทิ�ฏิฐานฺ.”

เอต�ถาห “นฺนฺG จายw อต�ถโต ตต�รมช้�ฌิต�ตFเปก�ข้าวิ โหต	  สา จ ปฐมทิGต	ยช้�ฌิาเนฺสGปJ อต�ถ	  
ตส�มา ตต�ราปJ ‘อGเปก�ข้โก จ วิ	หาส	นฺ�ต	 เอวิมยw วิต�ตพื่�พื่า ส	ยา   สา กส�มา นฺ วิGต�ตาต	 ฯ
ในฺอธ	การวิ-าด(วิยตต	ยฌิานฺนฺ1I พื่ระอาจารยEผู้F(โจทิกEทิ(วิงฺวิ-า 
“ก>(ฌิานฺGเบักข้า)นฺ1I โดยอรรถก>ค#อ ต�ตรม�ช้ฌิ�ตตGเบักข้านฺ�$นฺเองฺ  และฌิานฺGเบักข้านฺ�Iนฺก>ม1อยF-แม(ในฺปฐมฌิานฺและทิGต	ยฌิานฺ 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (ฌิานฺGเบักข้า)นฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคก>ควิรจะตร�สไวิ(แม(ในฺ(ปฐมฌิานฺและทิGต	ยฌิานฺ)นฺ�Iนฺ 
อย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘อGเปก�ข้โก จ วิ	หาสa’ ด�งฺนฺ1I ม	ใช้-หร#อ?  เพื่ราะเหตGไร จaงฺไม-ตร�ส(ฌิานฺGเบักข้า)นฺ�Iนฺไวิ(เล-า?”

อปร	พื่�ยต�ตก	จ�จโต ฯ
เฉัลยวิ-า “เพื่ราะม1ก	จย�งฺไม-ปรากฏิช้�ด.”

อปร	พื่�ยต�ตw ห	 ตส�สา ตต�ถ ก	จ�จw วิ	ตก�กาทิ1ห	 อภ	ภFตต�ตา ฯ
จร	งฺอยF- ก	จแห-งฺ(ฌิานฺGเบักข้า)นฺ�Iนฺ ในฺ(ปฐมฌิานฺและทิGต	ยฌิานฺ)นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าย�งฺไม-ปรากฏิช้�ด 
เพื่ราะถFกปฏิ	ปbกข้ธรรม ม1วิ	ตกเป@นฺต(นฺครอบังฺำ.

อ	ธ ปนฺายw วิ	ตก�กวิ	จารปnต1ห	 อนฺภ	ภFตต�ตา อGก�ข้	ต�ตส	รา วิ	ย หGต�วิา ปร	พื่�ยต�ตก	จ�จา ช้าตา   ตส�มา วิGต�ตาต	 ฯ
ส-วินฺในฺตต	ยฌิานฺนฺ1I  (ฌิานฺGเบักข้า)นฺ1I เก	ดม1ก	จปรากฏิช้�ด เป@นฺดGจยกศั1รษุะข้aIนฺได(แล(วิ เพื่ราะวิ	ตกวิ	จารและปnต	ครอบังฺำไม-ได(, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�ส(ฌิานฺGเบักข้า)นฺ�Iนฺไวิ(แล.

นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา “อGเปก�ข้โก จ วิ	หาส	นฺ�ต	 เอตส�ส สพื่�พื่โส อต�ตวิณฺ�ณฺนฺา ฯ
การพื่รรณฺนฺาอรรถ โดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ แห-งฺบัทิวิ-า อGเปก�ข้โกจ วิ	หารสa นฺ1I จบัแล(วิ.
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อ	ทิานฺ	 “สโต จ สม�ปช้าโนฺต	 เอต�ถ  สรต1ต	 สโต ฯ
บั�ดนฺ1Iจะวิ	นฺ	จฉั�ยในฺบัาล1นฺ1Iวิ-า “สโต จ สม�ปช้าโนฺ”
ช้#$อวิ-า สตะ เพื่ราะอรรถวิ-า ระลaกได(.

สม�ปช้านฺาต1ต	 [167] สม�ปช้าโนฺ ฯ
ช้#$อวิ-า ส�มปช้าโนฺ เพื่ราะอรรถวิ-า รF(ช้�ดโดยช้อบั.  

ปGค�คเลนฺ สต	 จ สม�ปช้ญฺ�ญญฺ�จ วิGต�ตw ฯ
สต	และส�มปช้�ญญะตร�สโดยบัGคคล.

ตต�ถ สรณฺลก�ข้ณฺา สต	 อป�ปมGสนฺรสา อารก�ข้ปจ�จGปฏฺ�ฐานฺา ฯ
อสม�โมหลก�ข้ณฺw สม�ปช้ญฺ�ญw ต1รณฺรสw ปวิ	จยปจ�จGปฏฺ�ฐานฺw ฯ
ในฺสต	และส�มปช้�ญญะนฺ�Iนฺ 
สต	 ม1ควิามระลaกได(เป@นฺเคร#$องฺกำหนฺด ม1ควิามไม-หลงฺล#มเป@นฺก	จ ม1การควิบัคGมเป@นฺเหตGเคร#$องฺปรากฏิ.
ส�มปช้�ญญะ ม1ควิามไม-หลงฺเป@นฺเคร#$องฺกำหนฺด ม1ควิามพื่	จารณฺาเป@นฺก	จ ม1ควิามสอดส-องฺเป@นฺเคร#$องฺปรากฏิ.

วิ	ต�ถารโต ปเนฺตw มช้�ฌิ	มฏฺ�ฐกถายw สต	ปฏฺ�ฐานฺวิณฺ�ณฺนฺายw วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ก>สต	และส�มปช้�ญญะนฺ1I พื่aงฺทิราบัโดยพื่	สดาร ตามนฺ�ยทิ1$ข้(าพื่เจ(ากล-าวิไวิ(แล(วิ 
ในฺวิรรณฺนฺาแห-งฺสต	ปbฏิฐานฺสFตร ในฺอรรถกถาม�ช้ฌิ	มนฺ	กายนฺ�$นฺแล.

ตต�ถ ก	ญฺ�จาปJ อ	ทิw สต	สม�ปช้ญฺ�ญw ปGร	มช้�ฌิาเนฺสGปJ อต�ถ	 ฯ
มGฏฺ�ฐส�สต	ส�ส ห	 อสม�ปช้านฺส�ส อGปจารมต�ตwปJ นฺ สม�ปช้�ช้ต	,  ปเควิ อป�ปนฺา ฯ
บัรรดา(ธรรมในฺตต	ยฌิานฺ)นฺ�Iนฺ  สต	และส�มปช้�ญญะนฺ1Iม1อยF-แม(ในฺฌิานฺก-อนฺๆ โดยแทิ( 
เพื่ราะวิ-า แม(คGณฺช้าต	เพื่1ยงฺอGปจาร ย-อมไม-สำเร>จแก-พื่ระโยคาวิจรผู้F(ม1สต	หลงฺ ไม-ม1ส�มปช้�ญญะ, จะกล-าวิไปไยถaงฺอ�ปปนฺา.

โอฬาร	กต�ตา ปนฺ เตสw ฌิานฺานฺw ภFม	ยw วิ	ย ปGร	สส�ส จ	ต�ตส�ส คต	 สGข้า โหต	,  อพื่�ยต�ตw ตต�ถ สต	สม�ปช้ญฺ�ญก	จ�จw ฯ
ถaงฺกระนฺ�Iนฺ เพื่ราะควิามทิ1$ฌิานฺเหล-านฺ�Iนฺหยาบั 
การดำเนฺ	นฺไปข้องฺจ	ตจaงฺม1ควิามสะดวิก เหม#อนฺการดำเนฺ	นฺไปบันฺภาคพื่#Iนฺข้องฺบัGรGษุฉัะนฺ�Iนฺ, 
ก	จแห-งฺสต	และส�มปช้�ญญะในฺฌิานฺเหล-านฺ�Iนฺ จaงฺย�งฺไม-ปรากฏิช้�ด.

โอฬาร	กงฺ�คป�ปหาเนฺนฺ ปนฺ สGข้Gมต�ตา อ	มส�ส ฌิานฺส�ส ปGร	สส�ส ข้Gรธารายw วิ	ย สต	สม�ปช้ญฺ�ญก	จ�จปร	ค�คห	ตาเยวิ จ	ต�ตส�ส คต	 
อ	จ�ฉั	ตพื่�พื่าต	 อ	เธวิ วิGต�ตw ฯ
ก>เพื่ราะควิามทิ1$ฌิานฺนฺ1Iละเอ1ยด เพื่ราะละองฺคEทิ1$หยาบัได( การดำเนฺ	นฺไปข้องฺจ	ต อ�นฺก	จแห-งฺสต	และส�มปช้�ญญะกำก�บัแล(วิทิ1เด1ยวิ 
จำปรารถนฺา เหม#อนฺการเด	นฺใกล(คมม1ดโกนฺข้องฺบัGรGษุฉัะนฺ�Iนฺ เพื่ราะเหตGนฺ1I จaงฺตร�สไวิ(ในฺตต	ยฌิานฺนฺ1Iทิ1เด1ยวิ.

ก	ญฺ�จ	 ภ	ย�โย ฯ
ย�งฺม1ข้(อทิ1$จะพื่aงฺกล-าวิเพื่	$มเต	มอ1กส�กเล>กนฺ(อย.
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“ยถาปJ เธนฺGปโก วิจ�โฉั เธนฺGโต อปนฺ1โต อรก�ข้	ยมาโนฺ ปGนฺเรวิ เธนฺGw อGปคจ�ฉัต	  
เอวิม	ทิw ตต	ยช้�ฌิานฺสGข้w ปnต	โต อปนฺ1ตw สต	สม�ปช้ญฺ�ญารก�เข้นฺ อรก�ข้	ยมานฺw ปGนฺเรวิ ปnตa อGปคจ�เฉัย�ย  ปnต	สม�ปยGต�ตเมวิ ส	ยา ฯ
สGเข้ จาปJ สต�ตา สารช้�ช้นฺ�ต	  อ	ทิญฺ�จ อต	มธGรw สGข้w  ตโต ปรw สGข้าภาวิา, 
สต	สม�ปช้ญฺ�ญานฺGภาเวินฺ ปเนฺต�ถ สGเข้ อสารช้�ช้นฺา โหต	 โนฺ อญฺ�ญถาต	 อ	มม�ปJ อต�ถวิ	เสสw ทิส�เสตGw อ	ทิw อ	เธวิ วิGต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
นฺ�กปราช้ญEพื่aงฺทิราบั(ส�นฺนฺ	ษุฐานฺ)วิ-า คำนฺ1I(วิ-า สโต จ สม�ปช้าโนฺ) ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(ในฺ(ตต	ยฌิานฺ)นฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺ 
ก>เพื่#$อแสดงฺเนฺ#Iอควิามพื่	เศัษุแม(นฺ1Iวิ-า 
“ลFกโคทิ1$ย�งฺต	ดแม-โค ถFกพื่รากจากแม-โค เม#$อไม-คอยควิบัคGมไวิ( ย-อมเข้(าหาแม-โคอ1กนฺ�$นฺเองฺฉั�นฺใด 
ควิามสGข้ในฺตต	ยฌิานฺนฺ1Iก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺ ถFกพื่รากจากปnต	แล(วิ ควิามสGข้นฺ�Iนฺเม#$อไม-คอยควิบัคGมด(วิยเคร#$องฺควิบัคGมค#อสต	และส�มปช้�ญญะ 
พื่aงฺเข้(าหาปnต	อ1กทิ1เด1ยวิ พื่aงฺเป@นฺสGข้ทิ1$ส�มปยGตด(วิยปnต	นฺ�Iนฺเองฺ.
ถaงฺแม(วิ-าส�ตวิEทิ�Iงฺหลายย-อมกำหนฺ�ดนฺ�กในฺควิามสGข้ และควิามสGข้นฺ1Iก>เป@นฺสGข้หวิานฺย	$งฺนฺ�ก เพื่ราะไม-ม1สGข้ย	$งฺไปกวิ-านฺ�Iนฺ 
แต-ควิามไม-กำหนฺ�ดนฺ�กในฺควิามสGข้ ย-อมม1ในฺตต	ยฌิานฺนฺ1I ด(วิยอานฺGภาพื่แห-งฺสต	และส�มปช้�ญญะ ม	ใช้-ม1ด(วิยประการอ#$นฺด�งฺนฺ1I.”

อ	ทิานฺ	 สGข้ญฺ�จ กาเยนฺ ปฏิ	สwเวิเทิส	นฺ�ต	 เอต�ถ 
ก	ญฺ�จาปJ ตต	ยช้�ฌิานฺสมงฺ�ค	โนฺ สGข้ปฏิ	สwเวิทินฺาโภโค นฺต�ถ	  เอวิw สนฺ�เตปJ 
ยส�มา ตส�ส นฺามกาเยนฺ สม�ปยGต�ตw สGข้w ยw วิา ตw นฺามกายสม�ปยGต�ตw สGข้w ตwสมGฏฺ�ฐาเนฺนฺส�ส 
ยส�มา อต	ปณฺ1เตนฺ รFเปนฺ รFปกาโย ผู้Gฏฺ�โฐ [168] ยส�ส ผู้Gฏฺ�ฐต�ตา ฌิานฺา วิGฏฺ�ฐ	โตปJ สGข้w ปฏิ	สwเวิเทิย�ย 
ตส�มา เอตมต�ถw ทิส�เสนฺ�โต “สGข้ญฺ�จ กาเยนฺ ปฏิ	สwเวิเทิส	นฺ�ต	 อาห ฯ
บั�ดนฺ1I พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺคำวิ-า สGข้ญฺ�จ กาเยนฺ ปฏิ	สwเวิเทิสa นฺ1Iต-อไป:-
พื่ระโยค1ผู้F(พื่ร�$งฺพื่ร(อมด(วิยตต	ยฌิานฺ ไม-ม1ควิามรำพื่aงฺในฺการเสวิยควิามสGข้ แม(ก>จร	งฺ 
ถaงฺเม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ พื่ระโยค1นฺ�Iนฺ แม(ออกจากฌิานฺแล(วิ ก>พื่aงฺเสวิยสGข้ได( เพื่ราะเหตGทิ1$รFปกายข้องฺทิ-านฺ อ�นฺรFปทิ1$ประณฺ1ตย	$งฺ 
ซ่a$งฺม1ควิามสGข้ทิ1$ส�มปยGตด(วิยนฺามกายข้องฺทิ-านฺ หร#อควิามสGข้ทิ1$ประกอบันฺามกายนฺ�Iนฺเป@นฺสมGฏิฐานฺ ถFกต(องฺ ซ่aมซ่าบัแล(วิ.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺแสดงฺเนฺ#Iอควิามนฺ�Iนฺ จaงฺตร�สวิ-า สGข้ญฺ�จ กาเยนฺ ปฏิ	สwเวิเทิสa ด�งฺนฺ1I.

อ	ทิานฺ	 “ยนฺ�ตw อร	ยา อาจ	ก�ข้นฺ�ต	 อGเปก�ข้โก สต	มา สGข้วิ	หาร1ต	 เอต�ถ 
ยwฌิานฺเหตG ยwฌิานฺการณฺา ตwตต	ยช้�ฌิานฺสมงฺ�ค	ปGค�คลw พื่Gทิ�ธาทิโย อร	ยา 
อาจ	ก�ข้นฺ�ต	 เทิเสนฺ�ต	 ปญฺ�ญาเปนฺ�ต	 ปฏฺ�ฐเปนฺ�ต	 วิ	วิรนฺ�ต	 วิ	ภช้นฺ�ต	 อGต�ตานฺ1กโรนฺ�ต	.  “ปกาเสนฺ�ต	 ปสwสนฺ�ต1ต	 อธ	ป�ปาโย ฯ
บั�ดนฺ1I จะวิ	นฺ	จฉั�ยในฺคำวิ-า ยนฺ�ตw อร	ยา อาจ	ก�ข้นฺ�ต	 อGเปก�ข้โก สต	มา สGข้วิ	หาร1 นฺ1Iต-อไป:-
พื่ระอร	ยเจ(าทิ�Iงฺหลาย ม1พื่ระพื่Gทิธเจ(าเป@นฺต(นฺ ย-อมบัอก ค#อย-อมแสดงฺ ย-อมบั�ญญ�ต	 ย-อมแต-งฺต�Iงฺ ย-อมเปJดเผู้ย ย-อมจำแนฺก 
ย-อมกระทิำให(ต#Iนฺ, อธ	บัายวิ-า ย-อมประกาศั ค#อย-อมสรรเสร	ญ, ซ่a$งฺบัGคคลผู้F(ม1ควิามพื่ร(อมเพื่ร1ยงฺด(วิยตต	ยฌิานฺนฺ�Iนฺ 
เพื่ราะเหตGแห-งฺฌิานฺใด ค#อเพื่ราะฌิานฺใดเป@นฺเหตG.

ก	นฺ�ต	 ฯ  “อGเปก�ข้โก สต	มา สGข้วิ	หาร1ต	 ฯ
“ย-อมสรรเสร	ญวิ-าอย-างฺไร?”.   ย-อมสรรเสร	ญวิ-า “เป@นฺผู้F(ม1อGเบักข้า ม1สต	 อยF-เป@นฺสGข้” ด�งฺนฺ1I.

ตw ตต	ยช้�ฌิานฺw อGปสม�ปช้�ช้ วิ	หาส	นฺ�ต	 เอวิเมต�ถ โยช้นฺา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
เราเข้(าถaงฺตต	ยฌิานฺนฺ�IนฺอยF-แล(วิ,  โยช้นฺาในฺคำวิ-า ยนฺ�ตw อร	ยา เป@นฺต(นฺนฺ1I พื่aงฺทิราบัด�งฺพื่รรณฺนฺามาอย-างฺนฺ1I ด(วิยประการฉัะนฺ1I.
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“กส�มา ปนฺ ตw เต เอวิw ปสwสนฺ�ต1ต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>เพื่ราะเหตGใด (พื่ระอร	ยเจ(า)เหล-านฺ�Iนฺ จaงฺสรรเสร	ญ(บัGคคลผู้F(ม1ควิามพื่ร(อมเพื่ร1ยงฺด(วิยตต	ยฌิานฺ)นฺ�Iนฺไวิ(อย-างฺนฺ�Iนฺ?”

ปสwสารหโต ฯ
แก(วิ-า “เพื่ราะเป@นฺผู้F(ทิ1$ควิรสรรเสร	ญ.”

อยw ห	 ยส�มา อต	มธGรสGเข้ สGข้ปารม	ป�ปต�เตปJ ตต	ยช้�ฌิาเนฺ อGเปก�ข้โก นฺ ตต�ถ สGข้าภ	สงฺ�เคนฺ อากฑ�ฒ	ยต	, 
ยถา จ ปnต	 นฺ อGป�ปช้�ช้ต	, เอวิw อGปฏฺ�ฐ	ตส�สต	ตาย สต	มา, 
ยส�มา จ อร	ยกนฺ�ตw อร	ยช้นฺเสวิ	ตเมวิ จ อสงฺ�ก	ล	ฏฺ�ฐw สGข้w นฺามกาเยนฺ ปฏิ	สwเวิเทิต	   ตส�มา ปสwสารโห ฯ
จร	งฺอยF- เพื่ราะพื่ระโยค1นฺ1I เป@นฺผู้F(ม1ควิามวิางฺเฉัยในฺตต	ยฌิานฺ ซ่a$งฺม1ควิามสGข้อ�นฺหวิานฺใจย	$งฺนฺ�ก ทิ1$ถaงฺฝัb{งฺแห-งฺควิามสGข้แล(วิก>ตาม 
หาถFกควิามใคร-ในฺสGข้คร-าไปในฺตต	ยฌิานฺนฺ�Iนฺได(ไม-  และช้#$อวิ-าเป@นฺผู้F(ม1สต	เพื่ราะเป@นฺผู้F(ม1สต	ต�Iงฺม�$นฺ โดยอาการทิ1$ปnต	จะเก	ดข้aIนฺไม-ได(,
และเพื่ราะทิ-านฺได(เสวิยควิามสGข้อ�นฺไม-เศัร(าหมองฺ ทิ1$เป@นฺอร	ยก�นฺตE และอ�นฺอร	ยช้นฺส(องฺเสพื่แล(วินฺ�$นฺเองฺ ด(วิยนฺามกาย.
ฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺเป@นฺผู้F(ทิ1$ควิรสรรเสร	ญ.

“อ	ต	 ปสwสารหโต.  นฺw อร	ยา เต เอวิw ปสwสารหเหตGภFเต คGเณฺ ปกาเสนฺ�ตา ‘อGเปก�ข้โก สต	มา สGข้วิ	หาร1ต	 เอวิw ปสwสนฺ�ต1ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
พื่aงฺทิราบั(ส�นฺนฺ	ษุฐานฺ)วิ-า “เพื่ราะเป@นฺผู้F(ทิ1$ควิรสรรเสร	ญ. 
พื่ระอร	ยเจ(าทิ�Iงฺหลาย เม#$อจะประกาศัคGณฺทิ1$เป@นฺเหตGอ�นฺสมควิรสรรเสร	ญเหล-านฺ�Iนฺ จaงฺสรรเสร	ญ(บัGคคลผู้F(ม1ควิามพื่ร(อมเพื่ร1ยงฺ
ด(วิยตต	ยฌิานฺ)นฺ�Iนฺ อย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘เป@นฺผู้F(ม1อGเบักข้า ม1สต	 อยF-เป@นฺสGข้’ ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I.

“ตต	ยนฺ�ต	 คณฺนฺานฺGปGพื่�พื่โต ตต	ยw ฯ
บัทิวิ-า ตต	ยw ค#อเป@นฺทิ1$ ๓ ตามลำด�บัแห-งฺการคำนฺวิณฺ.

อ	ทิw ตต	ยw สมาปช้�ช้ต1ต	ปJ ตต	ยw ฯ
ฌิานฺนฺ1I ช้#$อวิ-าทิ1$ ๓ เพื่ราะอรรถวิ-า พื่ระโยคาวิจรบัรรลGคร�Iงฺทิ1$ ๓ ด�งฺนฺ1Iบั(างฺ.

[ทิ#ต	ยฌานมั�องคA ๔ ตต	ยฌานมั�องคA ๕]

“ฌิานฺนฺ�ต	 เอต�ถ 
ยถา ทิGต	ยw สม�ปสาทิาทิ1ห	 จตGรงฺ�ค	กw  เอวิม	ทิw อGเปก�ข้าทิ1ห	 ปญฺ�จงฺ�ค	กw ฯ
ในฺคำวิ-า ฌิานฺw นฺ1I พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยวิ-า 
ทิGต	ยฌิานฺม1องฺคE ๔ ด(วิยองฺคEทิ�Iงฺหลายม1ส�มปสาทิะเป@นฺต(นฺ ฉั�นฺใด, ตต	ยฌิานฺนฺ1Iก>ม1องฺคE ๕ ด(วิยองฺคEทิ�Iงฺหลายม1อGเบักข้าเป@นฺต(นฺ ฉั�นฺ
นฺ�Iนฺ.

ยถาห “ฌิานฺนฺ�ต	 อGเปก�ข้า สต	 สม�ปช้ญฺ�ญw สGข้w จ	ต�ตส�ส เอกค�คตาต	 ฯ
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(วิ-า “อGเบักข้า (ควิามวิางฺเฉัย) สต	 (ควิามระลaกได() ส�มปช้�ญญะ (ควิามรF(ต�วิ) 
สGข้ (ควิามสบัายใจ) เอก�คคตาแห-งฺจ	ต (ควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเด1ยวิ) ช้#$อวิ-า ‘ฌิานฺ๑” ด�งฺนฺ1I.

ปร	ยาโยเยวิ เจโส ฯ

๑ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๕๑.
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อ�นฺนฺ�$นฺ เป@นฺนฺ�ยทิางฺอ(อมเทิ-านฺ�Iนฺ.

อGเปก�ข้าสต	สม�ปช้ญฺ�ญานฺ	 ปนฺ ฐเปต�วิา นฺ	ป�ปร	ยาเยนฺ ทิGวิงฺ�ค	กเมเวิตw โหต	 ฯ
แต-โดยนฺ�ยทิางฺตรงฺ ตต	ยฌิานฺนฺ�Iนฺ เวิ(นฺองฺคE ค#อ อGเบักข้า สต	 และส�มปช้�ญญะเส1ย ย-อมประกอบัด(วิยองฺคE ๒ เทิ-านฺ�Iนฺ.

ยถาห “กตมw ตส�มa สมเย ทิGวิงฺ�ค	กw ฌิานฺw โหต	 สGข้w จ	ต�ตส�เสกค�คตาต	 ฯ
เหม#อนฺอย-างฺ(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(วิ-า “ฌิานฺม1องฺคE ๒ ค#อสGข้ และเอก�คคตาแห-งฺจ	ต ม1อยF-ในฺสม�ยนฺ�Iนฺ เป@นฺไฉันฺ?” 

[169] เสสw วิGต�ตนฺยเมวิาต	 ฯ
คำทิ1$เหล#อ ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิมาแล(วินฺ�Iนฺแล.

ตต	ยช้�ฌิานฺกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
กถาวิ-าด(วิยตต	ยฌิานฺ จบั.
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กถาว'าด้7วยจต#ตถฌาน
“สGข้ส�ส จ ปหานฺา ทิGก�ข้ส�ส จ ปหานฺาต	  กาย	กสGข้ส�ส จ กาย	กทิGก�ข้ส�ส จ ปหานฺา ฯ
คำวิ-า เพื่ราะละสGข้และเพื่ราะละทิGกข้Eเส1ยได( ค#อ เพื่ราะละสGข้ทิางฺกายและทิGกข้Eทิางฺกาย.

“ปGพื่�เพื่วิาต	 ตญฺ�จ โข้ ปGพื่�เพื่วิ นฺ จตGต�ถช้�ฌิานฺก�ข้เณฺ ฯ
คำวิ-า ในฺก-อนฺเทิ1ยวิ ควิามวิ-า ก>(การละสGข้และทิGกข้E)นฺ�Iนฺแล (ได(ม1แล(วิ)ในฺก-อนฺแทิ( ม	ใช้-(ม1)ในฺข้ณฺะจตGตถฌิานฺ.

“โสมนฺส�สโทิมนฺส�สานฺw อต�ถงฺ�คมาต	  “เจตส	กสGข้ส�ส เจตส	กทิGก�ข้ส�ส จาต	  อ	เมสม�ปJ ทิ�วิ	นฺ�นฺw ปGพื่�เพื่วิ อต�ถงฺ�คมา. 
“ปหานฺา อ	จ�เจวิ วิGต�ตw โหต	 ฯ
คำวิ-า เพื่ราะถaงฺควิามต�IงฺอยF-ไม-ได(แห-งฺโสมนฺ�สและโทิมนฺ�ส ด�งฺนฺ1Iนฺ�Iนฺ ควิามวิ-า เพื่ราะถaงฺควิามต�IงฺอยF-ไมได(. 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “เพื่ราะละได(” นฺ�$นฺแล,  ซ่a$งฺธรรม ๒ ประการเหล-านฺ1I ค#อ “สGข้ทิางฺใจและทิGกข้Eทิางฺใจ” ในฺก-อนฺเทิ1ยวิ.

“กทิา ปนฺ เนฺสw ปหานฺw โหต1ต	 ฯ
ถามวิ-า ก>จะละสGข้และทิGกข้Eโสมนฺ�สและโทิมนฺ�สเหล-านฺ�Iนฺได(เม#$อไร?

จตGนฺ�นฺw ฌิานฺานฺw อGปจารก�ข้เณฺ ฯ
แก(วิ-า “ในฺข้ณฺะแห-งฺอGปจารแห-งฺฌิานฺทิ�Iงฺ ๔”

โสมนฺส�สw ห	 จตGต�ถส�ส ฌิานฺส�ส อGปจารก�ข้เณฺเยวิ ปห1ยต	 ฯ
จร	งฺอยF- โสมนฺ�สอ�นฺพื่ระโยคาวิจรละได(ในฺข้ณฺะแห-งฺอGปจารแห-งฺฌิานฺทิ1$ ๔ นฺ�Iนฺแล.

ทิGก�ข้โทิมนฺส�สสGข้านฺ	 ปฐมทิGต	ยตต	ยานฺw อGปจารก�ข้เณฺสG ฯ
ทิGกข้Eโทิมนฺ�สและสGข้ ละได(ในฺข้ณฺะแห-งฺอGปจารแห-งฺฌิานฺทิ1$ ๑ ทิ1$ ๒ และทิ1$ ๓.

เอวิเมเตสw ปหานฺก�กเมนฺ อวิGต�ตานฺw 
อ	นฺ�ทิ�ร	ยวิ	ภงฺ�เค ปนฺ อ	นฺ�ทิ�ร	ยานฺw อGทิ�เทิสก�กเมเนฺวิ อ	ธาปJ วิGต�ตานฺw สGข้ทิGก�ข้โสมนฺส�สโทิมนฺส�สานฺw ปหานฺw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ด(วิยประการด�งฺกล-าวิมานฺ1I พื่aงฺทิราบัการละสGข้ทิGกข้Eโสมนฺ�สและโทิมนฺ�สเหล-านฺ1I ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค 
ม	ได(ตร�สไวิ(โดยลำด�บัแห-งฺการละทิ1เด1ยวิ  แต-ก>ได(ตร�สไวิ(แม(ในฺทิ1$นฺ1Iโดยลำด�บัอGเทิศัแห-งฺอ	นฺทิร1ยEทิ�Iงฺหลาย ในฺอ	นฺทิร1ยEวิ	ภ�งฺคEนฺ�$นฺแล.
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“ยทิ	 ปเนฺตานฺ	 ตส�ส ตส�ส ฌิานฺส�ส อGปจารก�ข้เณฺเยวิ ปห1ยนฺ�ต	, อถ กส�มา 
‘กต�ถ จGป�ปนฺ�นฺw ทิGก�ข้	นฺ�ทิ�ร	ยw อปร	เสสw นฺ	รGช้�ฌิต	 
อ	ธ ภ	ก�ข้เวิ ภ	ก�ข้G วิ	วิ	จ�เจวิ กาเมห	 ฯเปฯ ปฐมw ฌิานฺw อGปสม�ปช้�ช้ วิ	หรต	,  เอต�ถGป�ปนฺ�นฺw ทิGก�ข้	นฺ�ทิ�ร	ยw อปร	เสสw นฺ	รGช้�ฌิต	 
กต�ถ จGป�ปนฺ�นฺw โทิมนฺส�ส	นฺ�ทิ�ร	ยw สGข้	นฺ�ทิ�ร	ยw โสมนฺส�ส	นฺ�ทิ�ร	ยw อปร	เสสw นฺ	รGช้�ฌิต	 
อ	ธ ภ	ก�ข้เวิ ภ	ก�ข้G สGข้ส�ส จ ปหานฺา ฯเปฯ จตGต�ถw ฌิานฺw อGปสม�ปช้�ช้ วิ	หรต	 เอต�ถGป�ปนฺ�นฺw โสมนฺส�ส	นฺ�ทิ�ร	ยw อปร	เสสw นฺ	รGช้�ฌิต1ต	๑ 
เอวิw ฌิาเนฺเส�วิวิ นฺ	โรโธ วิGต�โตต	 ฯ
ม1คำถามวิ-า “ก>ถ(าสGข้ทิGกข้Eเป@นฺต(นฺเหล-านฺ1I พื่ระโยคาวิจรละได(ในฺข้ณฺะแห-งฺอGปจารแห-งฺฌิานฺนฺ�Iนฺๆ ไซ่ร(, 
เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ เพื่ราะเหตGไร จaงฺตร�สการด�บั (สGข้ทิGกข้Eเป@นฺต(นฺ) ไวิ(ในฺฌิานฺทิ�Iงฺหลายนฺ�$นฺแลอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ก>ทิGกข้	นฺทิร1ยE เก	ดข้aIนฺแล(วิ ด�บัหาเศัษุม	ได(ในฺฌิานฺไรเล-า? 
ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ภ	กษุGในฺพื่ระธรรมวิ	นฺ�ยนฺ1I สงฺ�ดแล(วิจากกามทิ�Iงฺหลาย ฯลฯ เข้(าถaงฺปฐมฌิานฺอยF-, 
ทิGกข้	นฺทิร1ยEเก	ดข้aIนฺแล(วิ ด�บัหาเศัษุม	ได(ในฺฌิานฺนฺ1I, 
ก>โทิมนฺ�สส	นฺทิร1ยE … สGข้	นฺทิร1ยE … โสมนฺ�สส	นฺทิร1ยE … เก	ดข้aIนฺแล(วิ ด�บัหาเศัษุม	ได(ในฺฌิานฺไรเล-า? 
ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ภ	กษุGในฺธรรมวิ	นฺ�ยนฺ1I เพื่ราะละสGข้เส1ยได( ฯลฯ เข้(าถaงฺจตGตถฌิานฺอยF-, 
โสมนฺ�สส	นฺทิร1ยE เก	ดข้aIนฺแล(วิ ด�บัหาเศัษุม	ได(ในฺฌิานฺ๒นฺ1I  ด�งฺนฺ1Iเล-า.”

อต	สยนฺ	โรธต�ตา ฯ
ม1คำแก(วิ-า “เพื่ราะเป@นฺควิามด�บัอย-างฺประเสร	ฐ”

อต	สยนฺ	โรโธ ห	 เนฺสw ปฐมช้�ฌิานฺาทิ1สG [170] นฺ	โรโธ ฯ
จร	งฺอยF- ควิามด�บัทิGกข้Eเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ ในฺฌิานฺทิ�Iงฺหลายม1ปฐมฌิานฺเป@นฺต(นฺ เป@นฺควิามด�บัอย-างฺประเสร	ฐ.

นฺ	โรโธเยวิ ปนฺ อGปจารก�ข้เณฺ นฺาต	สยนฺ	โรโธต	 ฯ
แต-ควิามด�บัในฺข้ณฺะแห-งฺอGปจารเทิ-านฺ�Iนฺ หาเป@นฺควิามด�บัอย-างฺประเสร	ฐไม-.

ตถา ห	 นฺานฺาวิช้�ช้เนฺ ปฐมช้�ฌิานฺFปจาเร นฺ	รGทิ�ธส�สาปJ ทิGก�ข้	นฺ�ทิ�ร	ยส�ส ฑwสมกสาทิ	สม�ผู้ส�เสนฺ วิา วิ	สมาสนฺFปตาเปนฺ วิา ส	ยา อGป�ปต�ต	,
นฺ เต�วิวิ อนฺ�โตอป�ปนฺายw ฯ
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ ทิGกข้	นฺทิร1ยE แม(ด�บัแล(วิในฺอGปจารแห-งฺปฐมฌิานฺ ซ่a$งฺม1อาวิ�ช้ช้นฺะต-างฺๆ ก�นฺ แต-พื่aงฺเก	ดข้aIนฺได(อ1ก 
เพื่ราะส�มผู้�สม1เหล#อบัและยGงฺเป@นฺต(นฺ หร#อเพื่ราะควิามเด#อดร(อนฺอ�นฺเก	ดจากการนฺ�$งฺไม-สม$ำเสมอ, 
แต-จะเก	ดในฺภายในฺอ�ปปนฺาไม-ได(เลย.

อGปจาเร วิา นฺ	รGทิ�ธม�เปตw  นฺ สGฏฺ�ฐุG นฺ	รGทิ�ธw โหต	 ปฏิ	ปก�เข้นฺ อวิ	หตต�ตา ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ทิGกข้	นฺทิร1ยEนฺ�$นฺ แม(ด�บัแล(วิในฺอGปจาร ย�งฺด�บัไม-สนฺ	ทิด1 เพื่ราะธรรมทิ1$เป@นฺข้(าศัaกย�งฺกำจ�ดไม-ได(.

อนฺ�โตอป�ปนฺายw ปนฺ ปnต	ผู้รเณฺนฺ สพื่�โพื่ กาโย สGโข้ก�กนฺ�โต โหต	 ฯ
ส-วินฺภายในฺอ�ปปนฺา กายทิ�Iงฺส	Iนฺหย�$งฺลงฺสF-ควิามสGข้ เพื่ราะม1ปnต	ซ่าบัซ่-านฺ.

สGโข้ก�กนฺ�ตกายส�ส จ สGฏฺ�ฐุG นฺ	รGทิ�ธw โหต	 ทิGก�ข้	นฺ�ทิ�ร	ยw ปฏิ	ปก�เข้นฺ วิ	หตต�ตา ฯ

๑ สw. มหาวิาร. ๑๙/๒๘๓.
๒ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๕๗.
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และทิGกข้	นฺทิร1ยEข้องฺพื่ระโยคาวิจรผู้F(ม1กายหย�$งฺลงฺสF-ควิามสGข้ จ�ดวิ-าด�บัไปแล(วิด(วิยด1 เพื่ราะธรรมทิ1$เป@นฺข้(าศัaกถFกกำจ�ดเส1ยได(.

นฺานฺาวิช้�ช้เนฺเอวิ จ ทิGต	ยช้�ฌิานฺFปจาเร ปห1นฺส�ส โทิมนฺส�ส	นฺ�ทิ�ร	ยส�ส 
ยส�มา เอตw, วิ	ตก�กวิ	จารปจ�จเยปJ กายก	ลมเถ จ	ต�ตFปฆ์าเต จ สต	, อGป�ปช้�ช้ต	,  วิ	ตก�กวิ	จาราภาเวิ จ เนฺวิ อGป�ปช้�ช้ต	 
ยต�ถ ปนฺ อGป�ปช้�ช้ต	 ตต�ถ วิ	ตก�กวิ	จารภาเวิ, 
อป�ปห1นฺาเอวิ ทิGต	ยช้�ฌิานฺFปจาเร วิ	ตก�กวิ	จาราต	 ตต�ถส�ส ส	ยา อGป�ปต�ต	 อป�ปห1นฺปจ�จยต�ตา,  
นฺ เต�วิวิ ทิGต	ยช้�ฌิาเนฺ ปห1นฺปจ�จยต�ตา ฯ
ก>โทิมนฺ�สส	นฺทิร1ยEทิ1$พื่ระโยคาวิจรละได(แล(วิ ในฺอGปจารแห-งฺทิGต	ยฌิานฺซ่a$งฺม1อาวิ�ช้ช้นฺะต-างฺๆ ก�นฺนฺ�$นฺแล แต-พื่aงฺเก	ดข้aIนฺได(อ1ก 
เพื่ราะโทิมนฺ�สส	นฺทิร1ยEนฺ�$นฺ เม#$อม1ควิามลำบัากกายและควิามค�บัแค(นฺใจแม(ทิ1$ม1วิ	ตกวิ	จารเป@นฺปbจจ�ยอยF- ย-อมบั�งฺเก	ดข้aIนฺได( 
แต-จะเก	ดไม-ได(เลยในฺเพื่ราะไม-ม1วิ	ตกวิ	จาร, 
แต-โทิมนฺ�สส	นฺทิร1ยEจะเก	ดในฺ(จ	ตตGปบัาทิ)ใด เพื่ราะม1วิ	ตกวิ	จาร จaงฺเก	ดข้aIนฺในฺ(จ	ตตGปบัาทิ)นฺ�Iนฺ, 
วิ	ตกวิ	จารในฺอGปจารแห-งฺทิGต	ยฌิานฺทิ-านฺย�งฺละไม-ได(เลย 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ โทิมนฺ�สส	นฺทิร1ยEนฺ�Iนฺ พื่aงฺเก	ดได(ในฺ(อGปจารแห-งฺทิGต	ยฌิานฺ)นฺ�Iนฺ เพื่ราะม1ปbจจ�ยทิ1$ย�งฺละไม-ได(.
แต-ในฺทิGต	ยฌิานฺจะเก	ดข้aIนฺไม-ได(เลย เพื่ราะม1ปbจจ�ยอ�นฺละได(แล(วิ.

ตถา ตต	ยช้�ฌิานฺFปจาเร ปห1นฺส�สาปJ สGข้	นฺ�ทิ�ร	ยส�ส ปnต	สมGฏฺ�ฐานฺป�ปณฺ1ตรFปผู้Gฏฺ�ฐกายส�ส ส	ยา อGป�ปต�ต	, นฺ เต�วิวิ ตต	ยช้�ฌิาเนฺ ฯ
อนฺa$งฺ สGข้	นฺทิร1ยE แม(ทิ1$ละได(แล(วิในฺอGปจารแห-งฺตต	ยฌิานฺ ก>พื่aงฺบั�งฺเก	ดข้aIนฺแก-พื่ระโยคาวิจรผู้F(ม1กายอ�นฺรFปทิ1$ประณฺ1ต 
ซ่a$งฺม1ปnต	เป@นฺสมGฏิฐานฺถFกต(องฺแล(วิ,  แต-ในฺตต	ยฌิานฺเก	ดข้aIนฺไม-ได(เลย 

ตต	ยช้�ฌิาเนฺ ห	 สGข้ส�ส ปจ�จยภFตา ปnต	 สพื่�พื่โส นฺ	รGทิ�ธาต	 ฯ
จร	งฺอยF- ปnต	อ�นฺเป@นฺปbจจ�ยแห-งฺควิามสGข้ในฺตต	ยฌิานฺ ด�บัไปแล(วิโดยประการทิ�Iงฺปวิงฺแล.

ตถา จตGต�ถช้�ฌิานฺFปจาเร ปห1นฺส�สาปJ โสมนฺส�ส	นฺ�ทิ�ร	ยส�ส ปnต	อาสนฺ�นฺต�ตา 
อป�ปนฺาปต�ตาย อGเปก�ข้าย อภาเวินฺ สม�มา อนฺต	ก�กนฺ�ตต�ตา จ ส	ยา อGป�ปต�ต	,  นฺ เต�วิวิ จตGต�ถฌิาเนฺ ฯ
อนฺa$งฺ โสมนฺ�สส	นฺทิร1ยE แม(ทิ1$ละได(แล(วิในฺอGปจารแห-งฺจตGตถฌิานฺ ก>พื่aงฺเก	ดข้aIนฺอ1กได( เพื่ราะใกล(ต-อปnต	 และเพื่ราะย�งฺไม-ผู้-านฺไปด(วิยด1
เพื่ราะย�งฺไม-ม1อGเบักข้าทิ1$ถaงฺอ�ปปนฺา,  แต-ในฺจตGตถฌิานฺจะเก	ดข้aIนฺไม-ได(เลย.

ตส�มา เอวิญฺ�จ “เอต�ถGป�ปนฺ�นฺw ทิGก�ข้	นฺ�ทิ�ร	ยw อปร	เสสw นฺ	รGช้�ฌิต1ต	 ตต�ถ ตต�ถ อปร	เสสค�คหณฺw กตนฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGด�งฺทิ1$กล-าวิมานฺ1Iนฺ�Iนฺแล พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺทิรงฺทิำอปร	เสสศั�พื่ทิEไวิ(ในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ วิ-า 
“ทิGกข้	นฺทิร1ยEเก	ดข้aIนฺแล(วิ ด�บัหาเศัษุม	ได(ในฺฌิานฺนฺ1I” ด�งฺนฺ1Iแล.

เอต�ถาห “อเถวิw ตส�ส ตส�ส ฌิานฺส�สFปจาเร ปห1นฺาปJ เอตา เวิทินฺา  อ	ธ กส�มา สมาหร1ต	 ฯ
ในฺอธ	การแห-งฺจตGตถฌิานฺนฺ1I พื่ระอาจารยEผู้F(โจทิกEทิ(วิงฺวิ-า 
“ถ(าเม#$อเป@นฺอย-างฺนฺ�Iนฺ เวิทินฺาเหล-านฺ�Iนฺ แม(ทิ1$ละได(แล(วิในฺอGปจารแห-งฺฌิานฺนฺ�Iนฺๆ 
เพื่ราะเหตGไร ในฺจตGตถฌิานฺนฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺทิรงฺประมวิลมาไวิ(อ1กเล-า?”

สGข้ค�คหณฺต�ถw ฯ
แก(วิ-า “เพื่#$อให(ถ#อเอาสะดวิก” (เพื่#$อเข้(าใจงฺ-าย).
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[171] ยา ห	 อยw “อทิGก�ข้มสGข้นฺ�ต	 เอต�ถ อทิGก�ข้มสGข้า เวิทินฺา วิGต�ตา  สา สGข้Gมา อต	ทิFวิ	ญฺ�เญย�ยา นฺ สก�กา สGเข้นฺ คเหตGw 
ตส�มา  ยถา นฺาม ทิGฏฺ�ฐส�ส ยถา วิา ตถา วิา อGปสงฺ�กม	ต�วิา คเหตGw อสก�กGเณฺย�ยส�ส โคณฺส�ส คหณฺต�ถw โคโป 
เอกส�มa วิเช้ สพื่�พื่า คาโวิ สมาหรต	 อเถเกกw นฺ1หรนฺ�โต ปฏิ	ปาฏิ	ยา อาคตw “อยw โส, คณฺ�หาถ นฺนฺ�ต	 ตม�ปJ คาหยต	 
เอวิเมวิ ภควิา สGข้ค�คหณฺต�ถw สพื่�พื่า เอตา สมาหร	 ฯ
จร	งฺอยF- อทิGกข้มสGข้เวิทินฺา ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สไวิ(ในฺองฺคEฌิานฺนฺ1Iวิ-า อทิGก�ข้มสGข้w (ไม-ใช้-ทิGกข้Eไม-ใช้-สGข้) นฺ1I 
เป@นฺข้องฺละเอ1ยด รF(ได(โดยยาก ไม-สามารถจะถ#อเอาได(โดยสะดวิก, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺทิรงฺประมวิลเวิทินฺาเหล-านฺ�Iนฺมาไวิ(ทิ�Iงฺหมด เพื่#$อให(ถ#อเอาสะดวิก 
เปร1ยบัเหม#อนฺเพื่#$อจะจ�บัโคดG ซ่a$งฺใครๆ ไม-สามารถจะเข้(าไปจ�บัใกล(ๆ ได( โดยประการใดประการหนฺa$งฺ 
คนฺเล1Iยงฺโคจaงฺต(อนฺโคทิGกต�วิมาไวิ(ในฺคอกเด1ยวิก�นฺ ภายหล�งฺจaงฺปล-อยออกมาทิ1ละต�วิๆ ให(จ�บัเอาโคแม(ต�วินฺ�Iนฺ 
ซ่a$งฺผู้-านฺออกมาตามลำด�บั โดยส�$งฺวิ-า “นฺ1$ ค#อโคต�วินฺ�Iนฺ, พื่วิกทิ-านฺจงฺจ�บัม�นฺ” ฉัะนฺ�Iนฺ.

เอวิw ห	 สมาหฏิา เอตา ทิส�เสต�วิา  “ยw เนฺวิ สGข้w นฺ ทิGก�ข้w นฺ โสมนฺส�สw นฺ โทิมนฺส�สw  อยw อทิGก�ข้มสGข้า เวิทินฺาต	 สก�กา โหต	 เอสา คหย	ตGw,
จร	งฺอยF- พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺแสดงฺเวิทินฺาเหล-านฺ�Iนฺ ทิ1$พื่ระองฺคEประมวิลมาแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ 
ย-อมทิรงฺสามารถ เพื่#$ออ�นฺให(ถ#อเอาเวิทินฺานฺ1Iวิ-า “ธรรมช้าต	ทิ1$ม	ใช้-สGข้ม	ใช้-ทิGกข้E ม	ใช้-โสมนฺ�ส ม	ใช้-โทิมนฺ�ส นฺ1I ค#อ อทิGกข้มสGข้เวิทินฺา,”

อปJจ “อทิGก�ข้มสGข้าย เจโตวิ	มGต�ต	ยา ปจ�จยทิส�สนฺต�ถญฺ�จาปJ เอตา วิGต�ตาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
อนฺa$งฺ เวิทินฺาเหล-านฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า พื่ระองฺคEตร�สไวิ( ก>เพื่#$อจะทิรงฺแสดงฺปbจจ�ยแห-งฺอทิGกข้มสGข้เจโตวิ	มGตต	.

สGข้ป�ปหานฺาทิโย ห	 ตส�สา ปจ�จยา ฯ
จร	งฺอยF- (ธรรมทิ�Iงฺหลาย)ม1การละสGข้เป@นฺต(นฺ๑ เป@นฺปbจจ�ยแห-งฺ(เจโตวิ	มGตต	)นฺ�Iนฺ.

ยถาห “จต�ตาโร โข้ อาวิGโส ปจ�จยา อทิGก�ข้มสGข้าย เจโตวิ	มGต�ต	ยา สมาปต�ต	ยา, 
อ	ธาวิGโส ภ	ก�ข้G สGข้ส�ส จ ปหานฺา ฯเปฯ จตGต�ถw ฌิานฺw อGปสม�ปช้�ช้ วิ	หรต	 
อ	เม โข้ อาวิGโส จต�ตาโร ปจ�จยา อทิGก�ข้มสGข้าย เจโตวิ	มGต�ต	ยา สมาปต�ต	ยาต	 ฯ
เหม#อนฺด�งฺทิ1$(พื่ระธรรมทิ	นฺนฺาเถร1)กล-าวิไวิ(วิ-า “ดFก-อนฺผู้F(ม1อายG! ปbจจ�ยแห-งฺสมาบั�ต	ทิ1$เป@นฺอทิGกข้มสGข้เจโตวิ	มGตต	 ม1 ๔ อย-างฺแล, 
ดFก-อนฺผู้F(ม1อายG! ภ	กษุGในฺธรรมวิ	นฺ�ยนฺ1I ย-อมเข้(าถaงฺจตGตถฌิานฺ (อ�นฺเป@นฺอทิGกข้มสGข้ ม1สต	 เป@นฺธรรมช้าต	บัร	สGทิธ	q 
อ�นฺอGเบักข้าให(เก	ดแล(วิ) เพื่ราะละสGข้และ(ทิGกข้Eเส1ยได( เพื่ราะถaงฺควิามต�IงฺอยF-ไม-ได(แห-งฺโสมนฺ�สและโทิมนฺ�สในฺกาลก-อนฺเทิ1ยวิ), 
ดFก-อนฺผู้F(ม1อายG! ปbจจ�ยแห-งฺสมาบั�ต	ทิ1$เป@นฺเจโตวิ	มGตต	 อ�นฺเป@นฺอทิGกข้มสGข้ ม1 ๔ อย-างฺเหล-านฺ1Iแล.๒”

ยถา วิา อญฺ�ญต�ถ ปห1นฺาปJ สก�กายทิ	ฏฺ�ฐ	อาทิโย ตต	ยมค�คส�ส วิณฺ�ณฺภณฺนฺต�ถw ตต�ถ “ปห1นฺาต	 วิGต�ตา 
เอวิw วิณฺ�ณฺภณฺนฺต�ถม�เปตส�ส ฌิานฺส�เสตา อ	ธ วิGต�ตาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ (ส�งฺโยช้นฺEทิ�Iงฺหลาย)ม1ส�กกายทิ	ฏิฐ	เป@นฺต(นฺ แม(ทิ1$ละได(แล(วิ ในฺ(มรรค)อ#$นฺ(ม1โสดาปbตต	มรรคเป@นฺต(นฺ) 
พื่ระองฺคEตร�สวิ-า “ละได(แล(วิ” ในฺ(มรรคทิ1$ ๓) นฺ�Iนฺ เพื่#$อตร�สสรรเสร	ญมรรคทิ1$ ๓ ฉั�นฺใด 
(เวิทินฺาม1สGข้เป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ ควิรทิราบัวิ-า พื่ระองฺคEตร�สไวิ(ในฺ(จตGตถฌิานฺ)นฺ1I แม(เพื่#$อตร�สสรรเสร	ญฌิานฺนฺ�$นฺ ฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

๑ วิ	สGทิธ	มรรค. ๑/๒๑๓ เป@นฺต(นฺ ทิGกข้ป�ปหานฺาทิโย. ฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1 ๑/๕๙๐ ก>เหม#อนฺก�นฺ.
๒ ม. มF. ๑๒/๕๕๓.
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ปจ�จยฆ์าเตนฺ วิา เอต�ถ ราคโทิสานฺw อต	ทิFรภาวิw ทิส�เสตGม�เปตา วิGต�ตาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
อ1กนฺ�ยหนฺa$งฺ เวิทินฺาม1สGข้เป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า พื่ระองฺคEตร�สไวิ(ในฺจตGตถฌิานฺนฺ1I แม(เพื่#$อจะทิรงฺแสดงฺข้(อทิ1$ราคะและโทิสะ 
เป@นฺธรรมช้าต	ทิ1$อยF-ไกลย	$งฺ เพื่ราะส�งฺหารปbจจ�ยเส1ยได(.

เอตาสG ห	 สGข้w โสมนฺส�สส�ส ปจ�จโย, โสมนฺส�สw ราคส�ส,  ทิGก�ข้w โทิมนฺส�สส�ส ปจ�จโย, โทิมนฺส�สw โทิสส�ส, 
[172] สGข้าทิ	ฆ์าเตนฺ จ สปจ�จยา ราคโทิสา หตาต	 อต	ทิFเร โหนฺ�ต1ต	 ฯ
จร	งฺอยF- บัรรดา(เวิทินฺาม1สGข้เป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�$นฺ  สGข้ เป@นฺปbจจ�ยแห-งฺโสมนฺ�ส, โสมนฺ�ส เป@นฺปbจจ�ยแห-งฺราคะ, 
ทิGกข้E เป@นฺปbจจ�ยแห-งฺโทิมนฺ�ส, โทิมนฺ�ส เป@นฺปbจจ�ยแห-งฺโทิสะ, และราคะโทิสะพื่ร(อมทิ�Iงฺปbจจ�ย เป@นฺอ�นฺ(จตGตถฌิานฺนฺ�Iนฺ)กำจ�ดแล(วิ 
เพื่ราะส�งฺหารควิามสGข้เป@นฺต(นฺเส1ยได(  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ราคะและโทิสะ) จaงฺม1อยF-ในฺทิ1$ไกลย	$งฺ ฉัะนฺ1Iแล.

[อรรถาธ	บายอ#เบกขาในจต#ตถฌาน]

“อทิGก�ข้มสGข้นฺ�ต	 ทิGก�ข้าภาเวินฺ อทิGก�ข้w  สGข้าภาเวินฺ อสGข้w ฯ
บัทิวิ-า อทิGก�ข้มสGข้w ควิามวิ-า ข้#$อวิ-า อทิGกข้E เพื่ราะไม-ม1ทิGกข้E  ช้#$อวิ-า อสGข้ เพื่ราะไม-ม1สGข้.

เอเตเนฺต�ถ ทิGก�ข้สGข้ปฏิ	ปก�ข้ภFตw ตต	ยเวิทินฺw ทิ1เปต	 ฯ   นฺ ทิGก�ข้สGข้าภาวิมต�ตw ฯ
ในฺคำวิ-า อทิGก�ข้มสGข้w นฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺแสดงฺเวิทินฺาทิ1$ ๓ อ�นฺเป@นฺปฏิ	ปbกษุEต-อทิGกข้EและสGข้ ด(วิย(พื่ระดำร�ส)นฺ1I 
หาทิรงฺแสดงฺเพื่1ยงฺส�กวิ-าควิามไม-ม1แห-งฺทิGกข้EและสGข้ไม-.

ตต	ยเวิทินฺา นฺาม อทิGก�ข้าสGข้า “อGเปก�ข้าต	ปJ วิGจ�จต	 ฯ
อทิGกข้EและอสGข้ ช้#$อวิ-าเวิทินฺาทิ1$ ๓  ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “อGเบักข้า” บั(างฺ.

สา อ	ฏฺ�ฐานฺ	ฏฺ�ฐวิ	ปร1ตานฺGภวินฺลก�ข้ณฺา  มช้�ฌิต�ตรสา อวิ	ภFตปจ�จGปฏฺ�ฐานฺา สGข้นฺ	โรธปทิฏฺ�ฐานฺาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
อGเบักข้านฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “ม1การเสวิยอารมณฺEทิ1$ผู้	ดแปลกจากอารมณฺEทิ1$นฺ-าปรารถนฺาและไม-นฺ-าปรารถนฺาเป@นฺล�กษุณฺะ 
ม1ควิามเป@นฺกลางฺเป@นฺรส  ม1อารมณฺEไม-แจ-มแจ(งฺเป@นฺเคร#$องฺปรากฏิ  ม1ควิามด�บัสGข้เป@นฺปทิ�ฏิฐานฺ.”

“อGเปก�ข้าสต	ปาร	สGทิ�ธ	นฺ�ต	 อGเปก�ข้าย ช้นฺ	ตส�สต	ปาร	สGทิ�ธa ฯ
บัทิวิ-า อGเปก�ข้าสต	ปาร	สGทิ�ธa ควิามวิ-า  ม1สต	เป@นฺธรรมช้าต	บัร	สGทิธ	qอ�นฺอGเบักข้าให(เก	ดแล(วิ.

อ	มส�มa ห	 ฌิาเนฺ สGปร	สGทิ�ธา สต	,  ยา จ ตส�สา สต	ยา ปาร	สGทิ�ธ	, สา อGเปก�ข้าย กตา,  นฺ อญฺ�เญนฺ. 
ตส�มา เอตw “อGเปก�ข้าสต	ปาร	สGทิ�ธ1ต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- ในฺฌิานฺนฺ1I สต	เป@นฺธรรมช้าต	บัร	สGทิธ	qด(วิยด1  และควิามบัร	สGทิธ	qแห-งฺสต	นฺ�Iนฺ อ�นฺอGเบักข้าทิำแล(วิ หาใช้-ธรรมอย-างฺอ#$นฺทิำไม-, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ฌิานฺ)นฺ�$นฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สเร1ยกวิ-า “ม1สต	บัร	สGทิธ	qอ�นฺอGเบักข้าให(เก	ดแล(วิ” ด�งฺนฺ1I.

วิ	ภงฺ�เคปJ วิGต�ตw “อยw สต	 อ	มาย อGเปก�ข้าย วิ	วิฏิา โหต	 ปร	สGทิ�ธา ปร	โยทิาตา  เตนฺ วิGจ�จต	 ‘อGเปก�ข้าสต	ปาร	สGทิ�ธ1ต	๑ ฯ
แม(ในฺค�มภ1รEวิ	ภ�งฺคE พื่ระองฺคEก>ได(ตร�สไวิ(วิ-า 
“สต	นฺ1I ย-อมเป@นฺธรรมช้าต	เปJดเผู้ย บัร	สGทิธ	q ผู้-องฺแผู้(วิ เพื่ราะอGเบักข้านฺ1I ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺเร1ยกวิ-า ม1สต	บัร	สGทิธ	qเพื่ราะอGเบักข้า.”๒ 

๑ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๕๒.
๒ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๕๒.
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ยาย จ อGเปก�ข้าย เอต�ถ สต	ยา ปาร	สGทิ�ธ	 โหต	,  สา อต�ถโต “ตต�รมช้�ฌิต�ตตาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ก>ควิามบัร	สGทิธ	qแห-งฺสต	ในฺ(จตGตถฌิานฺ)นฺ1I ย-อมม1เพื่ราะอGเบักข้าใด, 
(อGเบักข้า)นฺ�Iนฺ โดยอรรถ พื่aงฺทิราบัวิ-า “ม1ควิามเป@นฺกลางฺในฺธรรมนฺ�Iนฺๆ” 

นฺ เกวิลw เจต�ถ ตาย สต	เยวิ ปร	สGทิ�ธา,  อปJจ โข้ สพื่�เพื่ปJ สม�ปยGต�ตธม�มา ฯ
อนฺa$งฺ ในฺ(จตGตถฌิานฺ)นฺ1I สต	เทิ-านฺ�Iนฺ เป@นฺธรรมช้าต	บัร	สGทิธ	q เพื่ราะ(อGเบักข้า)นฺ�Iนฺอย-างฺเด1ยวิก>หาม	ได(, 
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺแล แม(ส�มปยGตตธรรมทิ�Iงฺหมด (ก>บัร	สGทิธ	qเพื่ราะอGเบักข้านฺ�Iนฺ) (เหม#อนฺก�นฺ).

สต	ส1เสนฺ ปนฺ เทิสนฺา วิGต�ตา ฯ
แต-เทิศันฺา พื่ระองฺคEตร�สไวิ( โดยยกสต	ข้aIนฺเป@นฺประธานฺ.

ตต�ถ ก	ญฺ�จาปJ อยw อGเปก�ข้า เหฏฺ�ฐาปJ ต1สG ฌิาเนฺสG วิ	ช้�ช้ต	,  
ยถา ปนฺ ทิ	วิา สGร	ยป�ปภาภ	ภวิา โสมภาเวินฺ จ อต�ตโนฺ อGปการกต�เตนฺ วิา สภาคาย รต�ต	ยา อลาภา 
ทิ	วิา วิ	ช้�ช้มานฺาปJ จนฺ�ทิเลข้า อปร	สGทิ�ธา โหต	 อปร	โยทิาตา 
เอวิมยม�ปJ ตต�รมช้�ฌิต�ตFเปก�ข้าจนฺ�ทิเลข้า วิ	ตก�กาทิ	ปจ�จนฺ1กธม�มเตช้าภ	ภวิา สภาคาย จ อGเปก�ข้าเวิทินฺารต�ต	ยา อลาภา 
วิ	ช้�ช้มานฺาปJ ปฐมาทิ	ช้�ฌิานฺเภเทิ อปร	สGทิ�ธา โหต	 ฯ
บัรรดาธรรมในฺ(จตGตถฌิานฺ)นฺ�Iนฺ อGเบักข้านฺ1I ม1อยF-ในฺฌิานฺทิ�Iงฺ ๓ แม(ในฺหนฺหล�งฺ ก>จร	งฺ, 
ถaงฺกระนฺ�Iนฺ จ�นฺทิเลข้า กล-าวิค#อ ต�ตรม�ช้ฌิ�ตตGเปกข้าแม(นฺ1I ถaงฺแม(ม1อยF-ในฺควิามต-างฺแห-งฺฌิานฺม1ปฐมฌิานฺเป@นฺต(นฺ 
ย-อมช้#$อวิ-าเป@นฺธรรมช้าต	ไม-บัร	สGทิธ	q เพื่ราะถFกเดช้แห-งฺธรรมทิ1$เป@นฺข้(าศัaกม1วิ	ตกเป@นฺต(นฺครอบังฺำไวิ( 
และเพื่ราะไม-ได(ราตร1กล-าวิค#ออGเบักข้าเวิทินฺา ทิ1$เป@นฺสภาคก�นฺ 
เปร1ยบัเหม#อนฺจ�นฺทิเลข้า (ดวิงฺจ�นฺทิรE) ถaงฺแม(ม1อยF-ในฺกลางฺวิ�นฺ ก>ช้#$อวิ-าเป@นฺข้องฺไม-บัร	สGทิธ	q ไม-ผู้-องฺใส 
เพื่ราะถFกร�ศัม1พื่ระอาทิ	ตยEครอบังฺำในฺกลางฺวิ�นฺ หร#อเพื่ราะไม-ได(กลางฺค#นฺทิ1$เป@นฺสภาคก�นฺ โดยควิามเป@นฺข้องฺทิ1$ม1อGปการะแก-ตนฺ 
โดยควิามเป@นฺข้องฺสวิยงฺามฉัะนฺ�Iนฺ.

ตส�สา จ [173] อปร	สGทิ�ธาย,  ทิ	วิา อปร	สGทิ�ธจนฺ�ทิเลข้าย ปภา วิ	ย สหช้าตาปJ สต	อาทิโย อปร	สGทิ�ธาวิ โหนฺ�ต	 ฯ
ก>เม#$อ(ต�ตรม�ช้ฌิ�ตตGเปกข้า)นฺ�Iนฺไม-บัร	สGทิธ	q,  ธรรมทิ�Iงฺหลายม1สต	เป@นฺต(นฺ แม(ทิ1$เก	ดร-วิมก�นฺ ก>เป@นฺธรรมช้าต	ไม-บัร	สGทิธ	qแทิ( 
เหม#อนฺร�ศัม1แห-งฺดวิงฺจ�นฺทิรEทิ1$ไม-บัร	สGทิธ	qในฺกลางฺวิ�นฺ ฉัะนฺ�Iนฺ.

ตส�มา เตสG เอกม�ปJ “อGเปก�ข้าสต	ปาร	สGทิ�ธ1ต	 นฺ วิGต�ตw ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ฌิานฺ)แม(อย-างฺหนฺa$งฺ ในฺบัรรดา(ปฐมฌิานฺเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ 
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคก>ไม-ตร�สวิ-า “ม1สต	บัร	สGทิธ	qเพื่ราะอGเบักข้า”.

อ	ธ ปนฺ วิ	ตก�กาทิ	ปจ�จนฺ1กธม�มเตช้าภ	ภวิาภาวิา สภาคาย จ อGเปก�ข้าเวิทินฺารต�ต	ยา ปฏิ	ลาภา 
อยw ตต�รมช้�ฌิต�ตFเปก�ข้าจนฺ�ทิเลข้า อต	วิ	ย ปร	สGทิ�ธา ฯ
ส-วินฺในฺ(จตGตถฌิานฺ)นฺ1I ดวิงฺจ�นฺทิรEกล-าวิค#อต�ตรม�ช้ฌิ�ตตGเปกข้านฺ1I เป@นฺธรรมช้าต	บัร	สGทิธ	qอย-างฺย	$งฺ 
เพื่ราะไม-ถFกเดช้แห-งฺธรรมทิ1$เป@นฺข้(าศัaกม1วิ	ตกเป@นฺต(นฺครอบังฺำ และเพื่ราะได(กลางฺค#นฺ ค#ออGเบักข้าเวิทินฺาทิ1$เป@นฺสภาคก�นฺ.
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ตส�สา ปร	สGทิ�ธต�ตา ปร	สGทิ�ธจนฺ�ทิเลข้าปภา วิ	ย สหช้าตาปJ สต	อาทิโย ปร	สGทิ�ธา โหนฺ�ต	 ปร	โยทิาตา ฯ
เพื่ราะควิามทิ1$(ต�ตรม�ช้ฌิ�ตตGเปกข้า)นฺ�Iนฺเป@นฺธรรมช้าต	บัร	สGทิธ	q  ธรรมทิ�Iงฺหลายม1สต	เป@นฺต(นฺ แม(ทิ1$เก	ดร-วิมก�นฺ 
ก>เป@นฺธรรมช้าต	บัร	สGทิธ	q ผู้-องฺแผู้(วิ  ดGจร�ศัม1แห-งฺดวิงฺจ�นฺทิรEทิ1$บัร	สGทิธ	qฉัะนฺ�Iนฺ.

ตส�มา อ	ทิเมวิ “‘อGเปก�ข้าสต	ปาร	สGทิ�ธ1ต	 วิGต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จตGตถฌิานฺนฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(วิ-า ‘ม1สต	บัร	สGทิธ	qเพื่ราะอGเบักข้า.”

“จตGต�ถนฺ�ต	 คณฺนฺานฺGปGพื่�พื่โต จตGต�ถw ฯ
บัทิวิ-า จตGต�ถw ค#อ เป@นฺทิ1$ ๔ ตามลำด�บัแห-งฺการคำนฺวิณฺ.

อ	ทิw จตGต�ถw สมาปช้�ช้ต1ต	 จตGต�ถw ฯ
ฌิานฺนฺ1I ช้#$อวิ-าทิ1$ ๔ เพื่ราะอรรถวิ-า พื่ระโยคาวิจรบัรรลGเป@นฺคร�Iงฺทิ1$ ๔.

[ตต	ยฌานมั�องคA ๕ จต#ตถฌานมั�องคA ๓]

“ฌิานฺนฺ�ต	 เอต�ถ  ยถา ตต	ยw อGเปก�ข้าทิ1ห	 ปญฺ�จงฺ�ค	กw   เอวิม	ทิw อGเปก�ข้าทิ1ห	 ต	วิงฺ�ค	กw ฯ
ในฺคำวิ-า ฌิานฺw นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I) ค#อ:- 
ตต	ยฌิานฺม1องฺคE ๕ ด(วิยองฺคEทิ�Iงฺหลายม1อGเบักข้าเป@นฺต(นฺฉั�นฺใด, 
(จตGตถฌิานฺ)นฺ1I ก>ม1องฺคE ๓ ด(วิยองฺคEทิ�Iงฺหลายม1อGเบักข้าเป@นฺต(นฺฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

ยถาห “ฌิานฺนฺ�ต	 อGเปก�ข้า สต	 จ	ต�ตส�เสกค�คตาต	 ฯ
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(วิ-า 
“อGเบักข้า (ควิามวิางฺเฉัย) สต	 (ควิามระลaกได() เอก�คคตาแห-งฺจ	ต (ควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเด1ยวิ) ช้#$อวิ-า ฌิานฺ๑” ด�งฺนฺ1I.

ปร	ยาโยเอวิ เจโส ฯ
อ�นฺนฺ�Iนฺเป@นฺนฺ�ยทิางฺอ(อมเทิ-านฺ�Iนฺ.

ฐเปต�วิา ปนฺ สตa อGเปก�ข้าเวิทินฺเมวิ คเหต�วิา นฺ	ป�ปร	ยาเยนฺ ทิGวิงฺ�ค	กเมตw โหต	 ฯ
แต-โดยนฺ�ยทิางฺตรงฺ จตGตถฌิานฺนฺ1I เวิ(นฺองฺคEค#อ สต	เส1ย เพื่ราะถ#อเอาองฺคEค#ออGเบักข้าเวิทินฺานฺ�$นฺแล จaงฺประกอบัด(วิยองฺคE ๒.

ยถาห “กตมw ตส�มa สมเย ทิGวิงฺ�ค	กw ฌิานฺw โหต	 อGเปก�ข้า จ	ต�ตส�เสกค�คตาต	 ฯ
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สไวิ(วิ-า 
“ฌิานฺประกอบัด(วิยองฺคE ๒ ค#อ อGเบักข้า และเอก�คคตาแห-งฺจ	ต ม1อยF-ในฺสม�ยนฺ�Iนฺ เป@นฺไฉันฺ๒?” 

เสสw วิGต�ตนฺยเมวิาต	 ฯ
คำทิ1$เหล#อม1นฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิมาแล(วินฺ�Iนฺแล.

จตGต�ถช้�ฌิานฺกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
กถาวิ-าด(วิยจตGตถฌิานฺ จบั.

๑ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๕๒.
๒ อภ	. วิ	. ๓๕/๓๕๗.



หนฺ(า ๒๘๒ •   กถาวิ-าด(วิยจตGตถฌิานฺ • [อรรถาธ	บัายฌิานฺ ๔ ข้องฺบัGคคล ๕ ประเภทิ]

[อรรถาธ	บายฌาน ๔ ของบ#คคลี ๕ ประเภทิ]

อ	ต	 อ	มานฺ	 จต�ตาร	 ฌิานฺานฺ	  เกสญฺ�จ	 จ	ต�เตกค�คตต�ถานฺ	 โหนฺ�ต	,  เกสญฺ�จ	 วิ	ปส�สนฺาปาทิกานฺ	,  เกสญฺ�จ	 อภ	ญฺ�ญาปาทิกานฺ	, 
เกสญฺ�จ	 นฺ	โรธปาทิกานฺ	,  เกสญฺ�จ	 ภโวิก�กมนฺต�ถานฺ	 ฯ
ฌิานฺ ๔ อย-างฺเหล-านฺ1I ด�งฺพื่รรณฺนฺามานฺ1I ข้องฺบัGคคลบัางฺพื่วิก ม1ควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเป@นฺหนฺa$งฺ เป@นฺประโยช้นฺE, 
ข้องฺคนฺบัางฺพื่วิก เป@นฺบัาทิแห-งฺวิ	ปbสสนฺา,  ข้องฺคนฺบัางฺพื่วิก เป@นฺบัาทิแห-งฺอภ	ญญา, ข้องฺคนฺบัางฺพื่วิก เป@นฺบัาทิแห-งฺนฺ	โรธ, 
ข้องฺคนฺบัางฺพื่วิก ม1การก(าวิลงฺสF-ภพื่เป@นฺประโยช้นฺE.

ตต�ถ ข้1ณฺาสวิานฺw จ	ต�เตกค�คตต�ถานฺ	 โหนฺ�ต	 ฯ
บัรรดา(บัGคคล ๕ ประเภทิ)เหล-านฺ�Iนฺ  (ฌิานฺทิ�Iงฺ ๔) ข้องฺพื่ระข้1ณฺาสพื่ทิ�Iงฺหลาย ม1ควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเป@นฺหนฺa$งฺเป@นฺประโยช้นฺE.

เต ห	 “สมาปช้�ช้	ต�วิา เอกค�คจ	ต�ตา สGข้w ทิ	วิสw วิ	หร	ส�สามาต	 อ	จ�เจวิ  กส	ณฺปร	กม�มw กต�วิา อฏฺ�ฐ สมาปต�ต	โย นฺ	พื่�พื่ต�เตนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระข้1ณฺาสพื่เหล-านฺ�Iนฺต�Iงฺใจไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า “เราเข้(าฌิานฺแล(วิ ม1จ	ตม1อารมณฺEเป@นฺหนฺa$งฺ จ�กอยF-เป@นฺสGข้ตลอดวิ�นฺ” ด�งฺนฺ1I 
แล(วิทิำบัร	กรรมในฺกส	ณฺให(สมาบั�ต	ทิ�Iงฺ ๘ เก	ดข้aIนฺ.

เสก�ข้ปGถGช้�ช้นฺานฺw สมาปต�ต	โต วิGฏฺ�ฐาย “สมาห	เตนฺ [174] จ	ต�เตนฺ วิ	ปส�ส	ส�สามาต	 นฺ	พื่�พื่ต�เตนฺ�ตานฺw วิ	ปส�สนฺาปาทิกานฺ	 โหนฺ�ต	 ฯ
(ฌิานฺทิ�Iงฺหลาย)ข้องฺเหล-าพื่ระเสข้ะและปGถGช้นฺผู้F(ออกจากสมาบั�ต	แล(วิ ต�Iงฺใจไวิ(วิ-า “เราม1จ	ตต�Iงฺม�$นฺแล(วิ จ�กเห>นฺแจ(งฺ” 
แล(วิให(เก	ดข้aIนฺ จ�ดวิ-าเป@นฺบัาทิแห-งฺวิ	ปbสสนฺา.

เย ปนฺ อฏฺ�ฐ สมาปต�ต	โย นฺ	พื่�พื่ต�เตต�วิา อภ	ญฺ�ญาปาทิกw ฌิานฺw สมาปช้�ช้	ต�วิา สมาปต�ต	โต วิGฏฺ�ฐาย 
“เอโกปJ หGต�วิา พื่หGธา โหต1ต	๑ วิGต�ตนฺยา อภ	ญฺ�ญาโย ปฏฺ�เฐนฺ�ตา นฺ	พื่�พื่ต�เตนฺ�ต	,  เตสw อภ	ญฺ�ญาปาทิกานฺ	 โหนฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺบัGคคลเหล-าใด ให(สมาบั�ต	ทิ�Iงฺ ๘ เก	ดข้aIนฺแล(วิ จaงฺเข้(าฌิานฺอ�นฺเป@นฺบัาทิแห-งฺอภ	ญญา แล(วิออกจากสมาบั�ต	 
ปรารถนฺาอภ	ญญา ม1นฺ�ยด�งฺทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(วิ-า “แม(เป@นฺคนฺๆ เด1ยวิ กล�บัเป@นฺมากคนฺก>ได(๒” ด�งฺนฺ1I จaงฺให(เก	ดข้aIนฺ, 
(ฌิานฺทิ�Iงฺหลาย)ข้องฺบัGคคลเหล-านฺ�Iนฺย-อมเป@นฺบัาทิแห-งฺอภ	ญญา.

เย ปนฺ อฏฺ�ฐ สมาปต�ต	โย นฺ	พื่�พื่ต�เตต�วิา นฺ	โรธสมาปต�ตa สมาปช้�ช้	ต�วิา 
“สต�ตาหw อจ	ต�ตกา หGต�วิา ทิ	ฏฺ�เฐวิ ธม�เม นฺ	โรธw นฺ	พื่�พื่านฺw ปต�วิา สGข้w วิ	หร	ส�สามาต	 นฺ	พื่�พื่ต�เตนฺ�ต	,  เตสw นฺ	โรธปาทิกานฺ	 โหนฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺบัGคคลเหล-าใด ให(สมาบั�ต	ทิ�Iงฺ ๘ เก	ดข้aIนฺ จaงฺเข้(านฺ	โรธสมาบั�ต	 แล(วิต�Iงฺใจไวิ(วิ-า 
“เราจ�กเป@นฺผู้F(ไม-ม1จ	ตบัรรลGนฺ	โรธนฺ	พื่พื่านฺ อยF-เป@นฺสGข้ในฺทิ	ฏิฐธรรมเทิ1ยวิ ตลอดเจ>ดวิ�นฺ” แล(วิให(ฌิานฺเก	ดข้aIนฺ, 
(ฌิานฺทิ�Iงฺหลาย)ข้องฺบัGคคลเหล-านฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺบัาทิแห-งฺนฺ	โรธ.

เย ปนฺ อฏฺ�ฐ สมาปต�ต	โย นฺ	พื่�พื่ต�เตต�วิา “อปร	ห1นฺช้�ฌิานฺา หGต�วิา พื่�รห�มโลเก อGป�ปช้�ช้	ส�สามาต	 นฺ	พื่�พื่ต�เตนฺ�ต	 
เตสw ภโวิก�กมนฺต�ถานฺ	 โหนฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺบัGคคลเหล-าใด ให(สมาบั�ต	ทิ�Iงฺ ๘ เก	ดข้aIนฺแล(วิ ต�Iงฺใจไวิ(วิ-า “เราเป@นฺผู้F(ม1ฌิานฺไม-เส#$อม จ�กเก	ดข้aIนฺในฺพื่รหมโลก” 
แล(วิให((ฌิานฺ)เก	ดข้aIนฺ,  (ฌิานฺทิ�Iงฺหลาย)ข้องฺบัGคคลเหล-านฺ�Iนฺ ม1การก(าวิลงฺสF-ภพื่เป@นฺประโยช้นฺE.

๑ องฺ�. ต	ก. ๒๐/๒๑๗.
๒ องฺ�. ต	ก. ๒๐/๒๑๗. 



กถาวิ-าด(วิยจตGตถฌิานฺ • [อรรถาธ	บัายฌิานฺ ๔ ข้องฺบัGคคล ๕ ประเภทิ] • หนฺ(า ๒๘๓

ภควิตา ปนฺ	ทิw จตGต�ถช้�ฌิานฺw โพื่ธ	รGก�ข้มFเล นฺ	พื่�พื่ต�ต	ตw,  ตw ตส�ส วิ	ปส�สนฺาปาทิกญฺ�เจวิ อโหส	  อภ	ญฺ�ญาปาทิกญฺ�จ นฺ	โรธปาทิกญฺ�จ 
สพื่�พื่ก	จ�จสาธกญฺ�จ  “สพื่�พื่โลก	ยโลกGต�ตรคGณฺทิายกนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ก>จตGตถฌิานฺนฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺให(เก	ดข้aIนฺแล(วิ ณฺ โคนฺต(นฺโพื่ธ	พื่ฤกษุE, 
(จตGตถฌิานฺ)นฺ�Iนฺ ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ ได(เป@นฺบัาทิแห-งฺวิ	ปbสสนฺาด(วิย เป@นฺบัาทิแห-งฺอภ	ญญาด(วิย 
เป@นฺบัาทิแห-งฺนฺ	โรธด(วิย, บั�นฺดาลก	จทิ�Iงฺปวิงฺให(สำเร>จด(วิย, 
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “อำนฺวิยให(คGณฺทิ�Iงฺทิ1$เป@นฺโลก	ยะทิ�Iงฺทิ1$เป@นฺโลกGตตระทิGกอย-างฺ.”



หนฺ(า ๒๘๔ •   กถาวิ-าด(วิยปGพื่เพื่นฺ	วิาสญาณฺ • กถาวิ-าด(วิยปGพื่เพื่นฺ	วิาสญาณฺ

กถาว'าด้7วยป#พเพน	วาสญาณฺ
เยสญฺ�จ คGณฺานฺw ทิายกw อโหส	,  เตสw เอกเทิสw ทิส�เสนฺ�โต “เอวิw สมาห	เต จ	ต�เตต	อาทิ	มาห ฯ
ก>พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺแสดงฺเอกเทิศัแห-งฺคGณฺทิ�Iงฺหลาย ทิ1$จตGตถฌิานฺเป@นฺเหตGอำนฺวิยให(เหล-านฺ�Iนฺ 
จaงฺตร�สวิ-า เอวิw สมาห	เต จ	ต�เต ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ  “โสต	 โส อหw ฯ
ในฺคำวิ-า โส เอวิw เป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺต-อไปนฺ1I:-
บัทิวิ-า โส ค#อ โส อหw (เรานฺ�Iนฺ).

“เอวินฺ�ต	 จตGต�ถช้�ฌิานฺก�กมนฺ	ทิส�สนฺเมตw ฯ   “อ	ม	นฺา กเมนฺ จตGต�ถช้�ฌิานฺw ปฏิ	ลภ	ต�วิาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัทิวิ-า เอวิw นฺ�$นฺ เป@นฺบัทิแสดงฺลำด�บัแห-งฺจตGตถฌิานฺ.  ม1อธ	บัายวิ-า “เราได(เฉัพื่าะจตGตถฌิานฺ ด(วิยลำด�บันฺ1I.”

“สมาห	เตต	 อ	ม	นฺา จตGต�ถช้�ฌิานฺสมาธ	นฺา สมาห	เต ฯ
บัทิวิ-า สมาห	เต ควิามวิ-า (เม#$อจ	ตข้องฺเรา) ต�Iงฺม�$นฺแล(วิ ด(วิยสมาธ	ในฺจตGตถฌิานฺนฺ1I.

“ปร	สGทิ�เธต	อาทิ1สG ปนฺ  อGเปก�ข้าสต	ปาร	สGทิ�ธ	ภาเวินฺ ปร	สGทิ�เธ ฯ   “ปร	สGทิ�ธต�ตาเยวิ ปร	โยทิาเต ปภส�สเรต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ส-วินฺในฺคำวิ-า ปร	สGทิ�เธ เป@นฺต(นฺ ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺต-อไปนฺ1I:-
ช้#$อวิ-า บัร	สGทิธ	q เพื่ราะม1สต	เป@นฺธรรมช้าต	บัร	สGทิธ	q อ�นฺอGเบักข้าให(เก	ดแล(วิ.
ม1คำอธ	บัายไวิ(วิ-า “ช้#$อวิ-า ผู้Gดผู้-องฺ ค#อใสสวิ-างฺ เพื่ราะควิามเป@นฺธรรมช้าต	บัร	สGทิธ	qนฺ�$นฺเองฺ.”

สGข้าทิ1นฺw ปจ�จยานฺw ฆ์าเตนฺ วิ	หตราคาทิ	องฺ�คณฺต�ตา อนฺงฺ�คเณฺ ฯ
ช้#$อวิ-า ไม-ม1ก	เลสเพื่1ยงฺด�งฺเนฺ	นฺ เพื่ราะควิามทิ1$ก	เลสเพื่1ยงฺด�งฺเนฺ	นฺ ม1ราคะเป@นฺต(นฺ อ�นฺมรรคกำจ�ดแล(วิ 
เพื่ราะฆ์-าซ่a$งฺปbจจ�ยม1สGข้เป@นฺต(นฺเส1ยได(.

อนฺงฺ�คณฺต�ตาเยวิ วิ	คตFปก�ก	เลเส ฯ
ช้#$อวิ-า ม1อGปก	เลสปราศัไปแล(วิ เพื่ราะควิามไม-ม1ก	เลสเพื่1ยงฺด�งฺเนฺ	นฺนฺ�$นฺเองฺ.

[175] องฺ�คเณฺนฺ ห	 จ	ต�ตw อGปก�ก	ล	ส�สต	 ฯ
จร	งฺอยF- จ	ตย-อมเศัร(าหมองฺ เพื่ราะก	เลสเพื่1ยงฺด�งฺเนฺ	นฺ.

สGภาวิ	ตต�ตา มGทิGภFเต “วิส1ภาวิป�ปต�เตต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ช้#$อวิ-า เป@นฺธรรมช้าต	อ-อนฺ เพื่ราะอบัรมด1แล(วิ,  ม1คำอธ	บัายวิ-า “ถaงฺควิามช้ำนฺาญ.”

วิเส วิต�ตมานฺw ห	 จ	ต�ตw “มGทิFต	 วิGจ�จต	 ฯ
แทิ(จร	งฺ จ	ตทิ1$เป@นฺไปอยF-ในฺอำนฺาจ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า มGทิG (อ-อนฺ).

มGทิGต�ตาเอวิ จ กม�มนฺ	เย,  “กม�มก�ข้เม กม�มโยค�เคต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
อนฺa$งฺ ช้#$อวิ-าควิรแก-การงฺานฺ เพื่ราะควิามเป@นฺจ	ตอ-อนฺนฺ�$นฺเองฺ,  ม1คำอธ	บัายวิ-า “เหมาะแก-การงฺานฺ ค#อควิรประกอบัในฺการงฺานฺ.”
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มGทิG ห	 จ	ต�ตw กม�มนฺ	ยw โหต	 สGนฺ	ธนฺ�ตม	วิ สGวิณฺ�ณฺw ฯ
จร	งฺอยF- จ	ตทิ1$อ-อนฺ ย-อมเป@นฺข้องฺควิรแก-การงฺานฺ ดGจทิองฺคำทิ1$ไล-มลทิ	นฺออกด1แล(วิ ฉัะนฺ�Iนฺ.

ตทิGภยม�ปJ จ สGภาวิ	ตต�ตาเอวิ ฯ
ก>(จ	ต)แม(ทิ�Iงฺ ๒ (ค#อจ	ตอ-อนฺและจ	ตทิ1$ควิรแก-การงฺานฺ) นฺ�Iนฺ(จะม1ได() ก>เพื่ราะเป@นฺจ	ตทิ1$ได(ร�บัอบัรมด1แล(วินฺ�$นฺแล.

ยถาห “นฺาหw ภ	ก�ข้เวิ อญฺ�ญw เอกธม�มม�ปJ สมนฺGปส�สาม	,  ยw เอวิw ภาวิ	ตw พื่หGล1กตw มGทิG จ โหต	 กม�มนฺ	ยญฺ�จ, ยถย	ทิw ภ	ก�ข้เวิ จ	ต�ตนฺ�ต	๑ ฯ
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สไวิ(วิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เราย�งฺไม-เล>งฺเห>นฺแทิ(ธรรมอย-างฺหนฺa$งฺอ#$นฺ 
ทิ1$อบัรมแล(วิ ทิำให(มากแล(วิ ย-อมเป@นฺข้องฺอ-อนฺและควิรแก-การงฺานฺเหม#อนฺจ	ตนฺ1Iเลย นฺะภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย๒!” 

เอเตสG ปร	สGทิ�ธภาวิาทิ1สG ฐ	ตต�ตา ฐ	เต  ฐ	ตต�ตาเยวิ อาเนฺญฺ�ช้ป�ปต�เต,  “อจเล นฺ	ร	ญฺ�ช้เนฺต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ช้#$อวิ-า ต�Iงฺม�$นฺแล(วิ เพื่ราะต�IงฺอยF-ในฺธรรมทิ�Iงฺหลายม1ควิามบัร	สGทิธ	qเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ 
ช้#$อวิ-า ถaงฺควิามไม-หวิ�$นฺไหวิ เพื่ราะควิามเป@นฺจ	ตต�Iงฺม�$นฺนฺ�$นฺเองฺ,   ม1อธ	บัายวิ-า “เป@นฺจ	ตไม-หวิ�$นฺไหวิ ค#อหมดควิามหวิ�$นฺไหวิ.”

มGทิGกม�มญฺ�ญภาเวินฺ วิา อต�ตโนฺ วิเส ฐ	ตต�ตา ฐ	เต ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ช้#$อวิ-า ต�Iงฺม�$นฺแล(วิ เพื่ราะควิามเป@นฺจ	ตต�IงฺอยF-แล(วิในฺอำนฺาจข้องฺตนฺ โดยควิามเป@นฺจ	ตอ-อนฺและควิรแก-การงฺานฺ.

สทิ�ธาทิ1ห	 ปร	ค�คห	ตต�ตา อาเนฺญฺ�ช้ป�ปต�เต ฯ
ช้#$อวิ-า ถaงฺควิามไม-หวิ�$นฺไหวิ เพื่ราะควิามเป@นฺจ	ตอ�นฺธรรมทิ�Iงฺหลายม1ศัร�ทิธาเป@นฺต(นฺ ประคองฺไวิ(แล(วิ.

[จ	ตประกอบด้7วยธรรมั ๖ อย'าง เปKนจ	ตไมั'หว� นไหว]

สทิ�ธาปร	ค�คห	ตw ห	 จ	ต�ตw อสทิ�ธ	เยนฺ นฺ อ	ญฺ�ช้ต	,  วิ	ร	ยปร	ค�คห	ตw โกสช้�เช้นฺ นฺ อ	ญฺ�ช้ต	, 
สต	ปร	ค�คห	ตw ปมาเทินฺ นฺ อ	ญฺ�ช้ต	,  สมาธ	ปร	ค�คห	ตw อGทิ�ธจ�เจนฺ นฺ อ	ญฺ�ช้ต	,  ปญฺ�ญาปร	ค�คห	ตw อวิ	ช้�ช้าย นฺ อ	ญฺ�ช้ต	,  
โอภาสคตw ก	เลสนฺ�ธกาเรนฺ นฺ อ	ญฺ�ช้ต	,  อ	เมห	 ฉัห	 ธม�เมห	 ปร	ค�คห	ตw อาเนฺญฺ�ช้ป�ปต�ตw โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- จ	ตอ�นฺศัร�ทิธาประคองฺไวิ(แล(วิ ย-อมไม-หวิ�$นฺไหวิ เพื่ราะอส�ทิธ	ยะ (ควิามไม-ม1ศัร�ทิธา), 
อ�นฺวิ	ร	ยะประคองฺไวิ(แล(วิ ย-อมไม-หวิ�$นฺไหวิ เพื่ราะโกส�ช้ช้ะ (ควิามเก1ยจคร(านฺ), 
อ�นฺสต	ประคองฺไวิ(แล(วิ ย-อมไม-หวิ�$นฺไหวิ เพื่ราะควิามประมาทิ (ควิามเล	นฺเล-อ), 
อ�นฺสมาธ	ประคองฺไวิ(แล(วิ ย-อมไม-หวิ�$นฺไหวิ เพื่ราะอGทิธ�จจะ (ควิามฟัGrงฺซ่-านฺ), 
อ�นฺปbญญาประคองฺไวิ(แล(วิ ย-อมไม-หวิ�$นฺไหวิ เพื่ราะอวิ	ช้ช้า (ควิามไม-รF(), 
ทิ1$ถaงฺควิามสวิ-างฺ ย-อมไม-หวิ�$นฺไหวิ เพื่ราะควิามม#ดค#อก	เลส๓, 
จ	ตอ�นฺธรรม ๖ อย-างฺเหล-านฺ1Iประคองฺไวิ(แล(วิ เป@นฺจ	ตถaงฺควิามไม-หวิ�$นฺไหวิ.

๑ องฺ�. เอก. ๒๐/๑๑.
๒ องฺ�. เอก. ๒๐/๑๑.
๓ วิ	สGทิธ	มรรค. ๒/๒๑๕ เป@นฺ โอภาสคตw จ	ต�ตw อวิ	ช้�ช้นฺ�ธกาเรนฺ นฺ อ	ญฺ�ช้ต	 แปลวิ-า 

จ	ตทิ1$ถaงฺควิามสวิ-างฺ ย-อมไม-หวิ�$นฺไหวิ เพื่ราะควิามม#ดค#ออวิ	ช้ช้า.
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เอวิw อฏฺ�ฐงฺ�คสมนฺ�นฺาคตw จ	ต�ตw อภ	นฺ1หารก�ข้มw โหต	  อภ	ญฺ�ญาสจ�ฉั	กรณฺ1ยานฺw ธม�มานฺw อภ	ญฺ�ญาสจ�ฉั	ก	ร	ยาย ฯ
จ	ตทิ1$ประกอบัด(วิยองฺคE ๘ ประการ ด�งฺพื่รรณฺนฺามาแล(วินฺ1I 
ย-อมเป@นฺข้องฺควิรแก-อภ	นฺ	หาร เพื่#$อการทิำให(แจ(งฺด(วิยอภ	ญญา ซ่a$งฺธรรมทิ�Iงฺหลายทิ1$ควิรทิำให(แจ(งฺด(วิยอภ	ญญา.

อปโรปJ นฺโย ฯ
แม(อ1กนฺ�ยหนฺa$งฺ. 

จตGต�ถช้�ฌิานฺสมาธ	นฺา สมาห	เต,  นฺ1วิรณฺทิFร1ภาเวินฺ ปร	สGทิ�เธ,   วิ	ตก�กาทิ	สมต	ก�กเมนฺ ปร	โยทิาเต, 
เม#$อจ	ตต�Iงฺม�$นฺแล(วิด(วิยสมาธ	ในฺจตGตถฌิานฺ, 
ช้#$อวิ-าเป@นฺจ	ตบัร	สGทิธ	q เพื่ราะเป@นฺจ	ตไกลจากนฺ	วิรณฺE,  ช้#$อวิ-าผู้Gดผู้-องฺ เพื่ราะก(าวิล-วิงฺองฺคEฌิานฺม1วิ	ตกเป@นฺต(นฺ, 

ฌิานฺปฏิ	ลาภปจ�จยานฺw๑ ปาปกานฺw อ	จ�ฉัาวิจรานฺw อภาเวินฺ อนฺงฺ�คเณฺ, 
“อ	จ�ฉัาย อวิจรานฺw อ	จ�ฉัาวิเสนฺ โอต	ณฺ�ณฺานฺw ปวิต�ตานฺw นฺานฺป�ปการานฺw กามราคปจ�จยานฺนฺ�ต	 อต�โถ,
อภ	ช้�ฌิาทิ1นฺw [176] จ	ต�ตFปก�ก	เลสานฺw วิ	คเมนฺ วิ	คตFปก�ก	เลเส ฯ
อGภยม�ปJ เจตw อนฺงฺ�คณฺวิต�ถGสGต�ตานฺGสาเรนฺ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ช้#$อวิ-าไม-ม1ก	เลสเพื่1ยงฺด�งฺเนฺ	นฺ เพื่ราะไม-ม1ควิามประพื่ฤต	ต$ำ ด(วิยควิามปรารถนฺาอ�นฺลามก ซ่a$งฺเป@นฺข้(าศัaกต-อการกล�บัได(ฌิานฺ๒, 
อธ	บัายวิ-า “ช้#$อวิ-าไม-ม1ก	เลสเพื่1ยงฺด�งฺเนฺ	นฺ เพื่ราะไม-ม1ควิามประพื่ฤต	ต$ำ ด(วิยควิามปรารถนฺา 
ค#อเพื่ราะไม-ม1ปbจจ�ยแห-งฺกามราคะม1ประการต-างฺๆ อ�นฺหย�$งฺลงฺแล(วิ ค#อเป@นฺไปแล(วิ ด(วิยอำนฺาจควิามปรารถนฺา.” 
ช้#$อวิ-า ม1อGปก	เลสปราศัไปแล(วิ เพื่ราะควิามปราศัไปแห-งฺควิามเศัร(าหมองฺข้องฺจ	ต ม1อภ	ช้ฌิาเป@นฺต(นฺ.
ก>แม(ธรรมทิ�Iงฺ ๒ (ค#อควิามไม-ม1ก	เลสเพื่1ยงฺด�งฺเนฺ	นฺ และม1ก	เลสปราศัไป) นฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบั ตามแนฺวิแห-งฺอนฺ�งฺคณฺสFตรและวิ�ตถGสFตร๓.

วิส	ป�ปต�ต	ยา มGทิGภFเต,  อ	ทิ�ธ	ปาทิภาวิFปคมเนฺนฺ กม�มนฺ	เย, 
ภาวินฺาปาร	ปFร	ยา ปณฺ1ตภาวิFปคมเนฺนฺ ฐ	เต อาเนฺญฺ�ช้ป�ปต�เต.  “ยถา อาเนฺญฺ�ช้ป�ปต�ตw โหต	 เอวิw ฐ	เตต	 อต�โถ ฯ
ช้#$อวิ-า เป@นฺจ	ตอ-อนฺ เพื่ราะถaงฺควิามช้ำนฺาญ. 
ช้#$อวิ-า ควิรแก-การงฺานฺ เพื่ราะเข้(าถaงฺควิามเป@นฺบัาทิแห-งฺฤทิธ	q, 
ช้#$อวิ-า ต�Iงฺม�$นฺ ถaงฺควิามไม-หวิ�$นฺไหวิ เพื่ราะเข้(าถaงฺควิามเป@นฺธรรมช้าต	ประณฺ1ต ด(วิยควิามเต>มบัร	บัFรณฺEแห-งฺภาวินฺา. 
อธ	บัายวิ-า “จ	ตย-อมถaงฺควิามไม-หวิ�$นฺไหวิ ฉั�นฺใด, ต�Iงฺม�$นฺแล(วิ ฉั�นฺนฺ�Iนฺ.”

เอวิม�ปJ อฏฺ�ฐงฺ�คสมนฺ�นฺาคตw จ	ต�ตw อภ	นฺ1หารก�ข้มw โหต	 
อภ	ญฺ�ญาสจ�ฉั	กรณฺ1ยานฺw ธม�มานฺw อภ	ญฺ�ญาสจ�ฉั	ก	ร	ยาย ปาทิกw ปทิฏฺ�ฐานฺภFตนฺ�ต	 ฯ
จ	ตทิ1$ประกอบัด(วิยองฺคE ๘ ประการ แม(ด�งฺพื่รรณฺนฺามาแล(วินฺ1I ย-อมเป@นฺข้องฺควิรแก-อภ	นฺ	หาร เป@นฺบัาทิ เป@นฺปทิ�ฏิฐานฺ 
แห-งฺการทิำให(แจ(งฺด(วิยอภ	ญญา ซ่a$งฺธรรมทิ�Iงฺหลายทิ1$ควิรทิำให(แจ(งฺด(วิยอภ	ญญา ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

๑ วิ	สGทิ�ธ	มค�ค. ๒/๒๐๓. เป@นฺ ฌิานฺปฏิ	ลาภปจ�จนฺ1กานฺw.
๒ วิ	สGทิ�ธ	มค�ค. ๒/๒๐๓. เป@นฺ ฌิานฺปฏิ	ลาภปจ�จนฺ1กานฺw. เห>นฺวิ-าถFก จaงฺแปลตามนฺ�Iนฺ.
๓ ม. มF. ๑๒/๔๒-๖๔.
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“ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสานฺGส�สต	ญฺ�ญาณฺายาต	 เอวิw อภ	ญฺ�ญาปาทิเก ช้าเต เอตส�มa จ	ต�เต, ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสานฺGส�สต	ม�ห	 ยw ญาณฺw, ตทิต�ถาย ฯ
บัทิวิ-า ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสานฺGส�สต	ญฺ�ญาณฺาย ควิามวิ-า เม#$อจ	ตนฺ�$นฺ อ�นฺเป@นฺบัาทิแห-งฺอภ	ญญา เก	ดแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ, 
(เราได(นฺ(อมจ	ตไป) เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ปGพื่เพื่นฺ	วิาสานฺGสสต	ญาณฺนฺ�Iนฺ.

[อรรถาธ	บายว	เคราะหA ป#พเพน	วาสศ�พทิA]

ตต�ถ “ปGพื่�เพื่นฺ	วิาโสต	  
ปGพื่�เพื่ อต1ตช้าต1สG นฺ	วิGฏฺ�ฐก�ข้นฺ�ธา ฯ
ในฺบัรรดาบัทิวิ-า ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสา เป@นฺต(นฺนฺ1I พื่aงฺทิราบัวิ	เคราะหEศั�พื่ทิEด�งฺนฺ1I:-
ข้�นฺธEทิ1$ตนฺเคยอยF-แล(วิในฺกาลก-อนฺ ค#อในฺอด1ตช้าต	 ช้#$อวิ-า ปGพื่เพื่นฺ	วิาส (ข้�นฺธEทิ1$ตนฺเคยอยF-แล(วิในฺกาลก-อนฺ).

นฺ	วิGฏฺ�ฐาต	 อช้�ฌิาวิGฏฺ�ฐา อนฺGภFตา อต�ตโนฺ สนฺ�ตาเนฺ อGป�ปช้�ช้	ต�วิา นฺ	รGทิ�ธา ฯ  นฺ	วิGฏฺ�ฐธม�มา วิา ฯ
(ข้�นฺธE)ทิ1$ตนฺเคยอยF-ทิ�บัแล(วิ ค#อทิ1$ตนฺตามเสวิยแล(วิ ได(แก- ทิ1$เก	ดข้aIนฺในฺส�นฺดานฺข้องฺตนฺแล(วิด�บัไป หร#อธรรมทิ1$ตนฺเคยอยF-แล(วิ 
ช้#$อวิ-า นฺ	วิGฏฺ�ฐา (ข้�นฺธEหร#อธรรมทิ1$ตนฺเคยอยF-ทิ�บัแล(วิ).

นฺ	วิGฏฺ�ฐาต	 โคจรนฺ	วิาเสนฺ นฺ	วิGฏฺ�ฐา อต�ตโนฺ วิ	ญฺ�ญาเณฺนฺ วิ	ญฺ�ญาตา ปร	จ�ฉั	นฺ�นฺา ปรวิ	ญฺ�ญาณฺวิ	ญฺ�ญาตาปJ วิา ฉั	นฺ�นฺวิฏฺ�ฏฺ�มกานฺGส�สรณฺาทิ1สG ฯ
(ธรรมทิ�Iงฺหลาย)ทิ1$ตนฺเคยอยF- ด(วิยการอยF-โดยควิามเป@นฺโคจร ค#อทิ1$ตนฺรF(แจ(งฺ ได(แก-ทิ1$ตนฺกำหนฺดแล(วิ ด(วิยวิ	ญญาณฺข้องฺตนฺ 
หร#อแม(ทิ1$ตนฺรF(แจ(งฺแล(วิด(วิยวิ	ญญาณฺข้องฺผู้F(อ#$นฺ ในฺญาณฺทิ�Iงฺหลายม1การตามระลaกถaงฺส�งฺสารวิ�ฏิทิ1$ตนฺต�ดได(ข้าดแล(วิ ช้#$อวิ-า นฺ	วิGฏิฐา.

“ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสานฺGส�สต1ต	 ยาย สต	ยา ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสw อนฺGส�สต	  ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสานฺGส�สต	 ฯ
(พื่ระโยคาวิจร)ย-อมตามระลaกได(ถaงฺ(ข้�นฺธE)ทิ1$ตนฺเคยอยF-ในฺกาลก-อนฺ ด(วิยสต	ใด, 
(สต	นฺ�Iนฺ)๑ ช้#$อวิ-า ปGพื่เพื่นฺ	วิาสานฺGสสต	 ในฺคำวิ-า ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสานฺGส�สต	 (นฺ1I).

ญาณฺนฺ�ต	 ตาย สต	ยา สม�ปยGต�ตw ญาณฺw ฯ
ญาณฺทิ1$ส�มปยGตด(วิยสต	นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-า ญาณฺ.

เอวิม	มส�ส ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสานฺGส�สต	ญฺ�ญาณฺส�ส อต�ถาย. 
“ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสานฺGส�สต	ญฺ�ญาณฺาย เอตส�ส ญาณฺส�ส อธ	คมาย ปต�ต	ยาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ปGพื่เพื่นฺ	วิาสานฺGสสต	ญาณฺนฺ1I, 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “(เราได(นฺ(อมจ	ตไป) เพื่#$อปGพื่เพื่นฺ	วิาสานฺGสสต	ญาณฺ ค#อเพื่#$อบัรรลG ได(แก-เพื่#$อถaงฺญาณฺนฺ�Iนฺ” ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

“อภ	นฺ	นฺ�นฺาเมส	นฺ�ต	 อภ	นฺ1หรa ฯ
บัทิวิ-า อภ	นฺ	นฺ�นฺาเมสa แปลวิ-า (เรา)ได(นฺ(อมไปเฉัพื่าะแล(วิ.

“โสต	 โส อหw ฯ
บัทิวิ-า โส  ค#อ โส อหw แปลวิ-า เรานฺ�Iนฺ.

๑ วิ	สGทิธ	มรรค. ๒/๒๑.
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“อเนฺกวิ	ห	ตนฺ�ต	 อเนฺกวิ	ธw.   “อเนฺเกห	 วิา ปกาเรห	 ปวิต�ต	ตw สwวิณฺ�ณฺ	ตนฺ�ต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า อเนฺกวิ	ห	ตw แปลวิ-า ม	ใช้-ช้าต	เด1ยวิ.  
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ อธ	บัายวิ-า “อ�นฺเราให(เป@นฺไปแล(วิ ค#อพื่รรณฺนฺาไวิ(แล(วิ โดยอเนฺกประการ.” 

“ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสนฺ�ต	 สมนฺนฺ�ตราต1ตw ภวิw อาทิa กต�วิา ตต�ถ ตต�ถ นฺ	วิGฏฺ�ฐสนฺ�ตานฺw ฯ
บัทิวิ-า ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสw ได(แก- (ส�นฺดานฺ)อ�นฺเราเคยอยF-ประจำในฺ(ภพื่)นฺ�Iนฺๆ ต�Iงฺต(นฺแต-(ภพื่)ทิ1$ล-วิงฺแล(วิเป@นฺลำด�บัไป.

“อนฺGส�สราม1ต	 “‘เอกwปJ ช้าตa เทิ�วิปJ ช้าต	โย ต	ส�โสปJ ช้าต	โยต	 เอวิw ช้าต	ปฏิ	ปาฏิa อนฺGคนฺ�ต�วิา [177] อนฺGคนฺ�ต�วิา สราม	. 
อนฺGเอวิ๑ วิา สราม	   จ	ต�เต อภ	นฺ	นฺ�นฺาม	ตมต�เตเอวิ, สราม1ต	 ทิส�เสต	 ฯ
(ด(วิยบัทิ)วิ-า อนฺGส�สราม	 นฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ย-อมทิรงฺแสดงฺวิ-า 
“เราได(ตามระลaกไปๆ ถaงฺลำด�บัแห-งฺช้าต	ได(อย-างฺนฺ1I ค#อ ช้าต	หนฺa$งฺบั(างฺ สองฺช้าต	บั(างฺ สามช้าต	บั(างฺเป@นฺต(นฺ, 
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เราระลaกตามได(จร	งฺๆ ค#อเม#$อจ	ตส�กวิ-าเราได(นฺ(อมไปเฉัพื่าะแล(วิเทิ-านฺ�Iนฺ เราก>ระลaกได(.”

ปFร	ตปารม1นฺw ห	 มหาปGร	สานฺw ปร	กม�มกรณฺw นฺต�ถ	,  เตนฺ เต จ	ต�ตw อภ	นฺ	นฺ�นฺาม	ต�วิาวิ สรนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระมหาบัGรGษุทิ�Iงฺหลายผู้F(ม1บัารม1เต>มเปn{ยมแล(วิ ไม-ม1การทิำบัร	กรรม.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (มหาบัGรGษุ)เหล-านฺ�Iนฺ พื่อนฺ(อมจ	ตมG-งฺตรงฺไปเทิ-านฺ�Iนฺ ก>ย-อมระลaก (ช้าต	) ได(.

อาทิ	กม�ม	กกGลปGต�ตา ปนฺ ปร	กม�มw กต�วิา สรนฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺกGลบัGตรผู้F(เป@นฺอาทิ	กรรม	กทิ�Iงฺหลาย ต(องฺทิำบัร	กรรมจaงฺระลaก (ช้าต	) ได(.

ตส�มา เตสw วิเสนฺ ปร	กม�มw วิต�ตพื่�พื่w ส	ยา ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ การบัร	กรรมด(วิยสามารถแห-งฺกGลบัGตรเหล-านฺ�Iนฺ จaงฺควิรกล-าวิไวิ(ด(วิย.

ตw ปนฺ วิGจ�จมานฺw อต	ภาร	ยw วิ	นฺยนฺ	ทิานฺw กโรต	,  ตส�มา ตw นฺ วิทิาม ฯ
แต-เม#$อข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิการบัร	กรรมนฺ�Iนฺ จะทิำนฺ	ทิานฺแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ยให(เป@นฺภาระหนฺ�กย	$งฺ,
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจะไม-กล-าวิการบัร	กรรมนฺ�Iนฺไวิ(.

อต�ถ	เกห	 ปนฺ วิ	สGทิ�ธ	มค�เค วิGต�ตนฺเยนฺ คเหตพื่�พื่w ฯ
แต-(นฺ�กศัaกษุา)ผู้F(ม1ควิามต(องฺการควิรถ#อเอาบัร	กรรมนฺ�Iนฺ ตามนฺ�ยทิ1$ข้(าพื่เจ(ากล-าวิไวิ(แล(วิ ในฺปกรณฺEวิ	เศัษุข้#$อวิ	สGทิธ	มรรค๒.

อ	ธ ปนฺ ปาล	เมวิ วิณฺ�ณฺย	ส�สาม ฯ
ก>ในฺ(นฺ	ทิานฺแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ย)นฺ1I ข้(าพื่เจ(าจ�กพื่รรณฺนฺาไวิ(เฉัพื่าะบัาล1เทิ-านฺ�Iนฺ.

“เสย�ยถ1ทินฺ�ต	 อารทิ�ธป�ปการทิส�สนฺต�เถ นฺ	ปาโต ฯ
บัทิวิ-า เสย�ยถ1ทิw เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถแห-งฺการแสดงฺประการทิ1$พื่ระองฺคEทิรงฺเร	$มไวิ(แล(วิ.

๑ อนฺGเทิวิาต	ปJ ทิ	ส�สต	 ฯ
๒ วิ	สGทิธ	มรรค. ๒/๒๕๑-๒๕๓.
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เตเนฺวิ ย�วิายw ปGพื่�เพื่นฺ	วิาโส อารทิ�โธ,  ตส�ส ปการป�ปเภทิw ทิส�เสนฺ�โต “เอกม�ปJ ช้าต	นฺ�ต	อาทิ	มาห ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺแสดงฺประการทิ1$ต-างฺก�นฺแห-งฺบัGพื่เพื่นฺ	วิาส ทิ1$พื่ระองฺคEทิรงฺเร	$มไวิ(แล(วินฺ�Iนฺ 
จaงฺตร�สคำม1อาทิ	วิ-า “เอกม�ปJ ช้าตa” เป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ   “เอกม�ปJ ช้าต	นฺ�ต	 เอกม�ปJ ปฏิ	สนฺ�ธ	มFลw จGต	ปร	โยสานฺw เอกภวิปร	ยาปนฺ�นฺw ข้นฺ�ธสนฺ�ตานฺw ฯ
ในฺ(คำวิ-า เอกม�ปJ ช้าตa เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-
สองฺบัทิวิ-า เอกม�ปJ ช้าตa ควิามวิ-า ช้าต	หนฺa$งฺบั(างฺ ได(แก- ข้�นฺธส�นฺดานฺอ�นฺนฺ�บัเนฺ#$องฺในฺภพื่หนฺa$งฺ ซ่a$งฺม1ปฏิ	สนฺธ	เป@นฺมFล ม1จGต	เป@นฺทิ1$สGด.

เอส นฺโย “เทิ�วิปJ ช้าต	โยต	อาทิ1สG ฯ
บัทิวิ-า เทิ�วิปJ ช้าต	โย เป@นฺต(นฺ ก>นฺ�ยนฺ1I.

[อรรถาธ	บายเร! องก�ป]

“อเนฺเกปJ สwวิฏฺ�ฏิกป�เปต	อาทิ1สG ปนฺ  “ปร	หายมาโนฺ กป�โป สwวิฏฺ�ฏิกป�โป  วิฑ�ฒมาโนฺ วิ	วิฏฺ�ฏิกป�โปต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
อนฺa$งฺ ในฺบัทิวิ-า อเนฺเกปJ สwวิฏฺ�ฏิกป�เป เป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า 
“ก�ปทิ1$กำล�งฺเส#$อมลงฺ ช้#$อวิ-าส�งฺวิ�ฏิฏิก�ป, ก�ปทิ1$กำล�งฺเจร	ญข้aIนฺ ช้#$อ วิ	วิ�ฏิฏิก�ป.”

ตต�ถ สwวิฏฺ�เฏินฺ สwวิฏฺ�ฏิฏฺ�ฐาย	กป�โป คห	โต โหต	  ตwมFลกต�ตา ฯ   วิ	วิฏฺ�เฏินฺ จ วิ	วิฏฺ�ฏิฏฺ�ฐาย1 ฯ
บัรรดา(ส�งฺวิ�ฏิฏิก�ปและวิ	วิ�ฏิฏิก�ปทิ�Iงฺ ๒)นฺ�Iนฺ 
ส�งฺวิ�ฏิฏิฐาย1ก�ป ช้#$อวิ-าเป@นฺอ�นฺทิ-านฺถ#อเอาแล(วิด(วิยส�งฺวิ�ฏิฏิก�ป เพื่ราะ(ส�งฺวิ�ฏิฏิก�ป)เป@นฺมFลเด	มแห-งฺ(ส�งฺวิ�ฏิฏิฐาย1ก�ป)นฺ�Iนฺ. 
และวิ	วิ�ฏิฏิฐาย1ก�ป ก>เป@นฺอ�นฺทิ-านฺถ#อเอาแล(วิด(วิยวิ	วิ�ฏิฏิก�ป.

เอวิw ห	 สต	,  ยานฺ	 ตานฺ	 “จต�ตาร1มานฺ	 ภ	ก�ข้เวิ กป�ปส�ส อสงฺ�เข้ย�ยานฺ	  กตมานฺ	 จต�ตาร	  สwวิฏฺ�โฏิ สwวิฏฺ�ฏิฏฺ�ฐาย1 วิ	วิฏฺ�โฏิ วิ	วิฏฺ�ฏิฏฺ�ฐาย1ต	๑ วิGต�
ตานฺ	   ตานฺ	 สพื่�พื่านฺ	 ปร	ค�คห	ตานฺ	 โหนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- เม#$อถ#อเอาเช้-นฺนฺ�Iนฺ (ก�ปทิ�Iงฺหลาย) ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(วิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! อสงฺไข้ยก�ป ๔ อย-างฺเหล-านฺ1I, 
๔ อย-างฺเป@นฺไฉันฺ? ค#อส�งฺวิ�ฏิฏิก�ป๒ ๑ ส�งฺวิ�ฏิฏิฐาย1ก�ป ๑ วิ	วิ�ฏิฏิก�ป ๑ วิ	วิ�ฏิฏิฐาย1ก�ป ๑.” ทิ�Iงฺหมด ย-อมเป@นฺอ�นฺทิ-านฺถ#อเอาแล(วิ.

ตต�ถ ตโย สwวิฏฺ�ฏิา  “เตโช้สwวิฏฺ�โฏิ อาโปสwวิฏฺ�โฏิ วิาโยสwวิฏฺ�โฏิต	 ฯ
บัรรดาก�ปเหล-านฺ�Iนฺ  ส�งฺวิ�ฏิฏิก�ปม1 ๓ ค#อ เตโช้ส�งฺวิ�ฏิฏิก�ป (ค#อก�ปทิ1$พื่	นฺาศัไปเพื่ราะไฟั) 
อาโปส�งฺวิ�ฏิฏิก�ป (ค#อก�ปทิ1$พื่	นฺาศัไปเพื่ราะนฺIำ)  วิาโยส�งฺวิ�ฏิฏิก�ป (ค#อก�ปทิ1$พื่	นฺาศัไปเพื่ราะลม). 

ต	ส�โส สwวิฏฺ�ฏิส1มาโย “อาภส�สรา สGภก	ณฺ�หา เวิหป�ผู้ลาต	 ฯ
เข้ตแดนฺแห-งฺส�งฺวิ�ฏิฏิก�ปม1 ๓ ค#อ ช้�Iนฺอาภ�สสระ ๑ ช้�IนฺสGภก	ณฺหะ ๑ ช้�Iนฺเวิห�ปผู้ละ ๑.

ยทิา กป�โป เตเช้นฺ สwวิฏฺ�ฏิต	  อาภส�สรโต เหฏฺ�ฐา อค�ค	นฺา ทิย�หต	 ฯ
ในฺกาลใด (ก�ป)ย-อมพื่	นฺาศัไปเพื่ราะไฟั, (ในฺกาลนฺ�Iนฺ โลก)ย-อมถFกไฟัเผู้า ภายใต(ต�Iงฺแต-ช้�Iนฺอาภ�สสระลงฺมา.

๑ องฺ�. จตGก�ก. ๒๑/๑๙๐.
๒ องฺ�. จตGก�ก. ๒๑/๑๙๐.
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ยทิา [178] อGทิเกนฺ สwวิฏฺ�ฏิต	   สGภก	ณฺ�หโต เหฏฺ�ฐา อGทิเกนฺ วิ	ล	ยต	 ฯ
ในฺกาลใด (ก�ป)ย-อมพื่	นฺาศัไปเพื่ราะนฺIำ, (ในฺกาลนฺ�Iนฺ โลก)ย-อมถFกนฺIำทิำลายให(แหลกเหลวิไป ภายใต(ต�Iงฺแต-ช้�IนฺสGภก	ณฺหะลงฺมา.

ยทิา วิาเตนฺ สwวิฏฺ�ฏิต	   เวิหป�ผู้ลโต เหฏฺ�ฐา วิาเตนฺ วิ	ทิ�ธwส	ยต	 ฯ
ในฺกาลใด (ก�ป)ย-อมพื่	นฺาศัไปเพื่ราะลม, (ในฺกาลนฺ�Iนฺ โลก)ย-อมถFกลมพื่�ดให(กระจ�ดกระจายไป ภายใต(ต�Iงฺแต-ช้�Iนฺเวิห�ปผู้ละลงฺมา.

วิ	ต�ถารโต ปนฺ สทิาปJ เอกw พื่Gทิ�ธก�เข้ต�ตw วิ	นฺส�สต	 ฯ
ก>โดยส-วินฺมาก๑ พื่Gทิธเข้ต (เข้ตข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า) อย-างฺหนฺa$งฺ  ย-อมพื่	นฺาศัไป แม(ในฺกาลทิGกเม#$อ.

[พ#ทิธเขต ๓ พร7อมัทิ�Lงอรรถาธ	บาย]

พื่Gทิ�ธก�เข้ต�ตนฺ�นฺาม ต	วิ	ธw โหต	  ช้าต	ก�เข้ต�ตw อาณฺก�เข้ต�ตw วิ	สยก�เข้ต�ตญฺ�จ ฯ
ข้aIนฺช้#$อวิ-า พื่Gทิธเข้ต ม1 ๓ ค#อ ช้าต	เข้ต (เข้ตทิ1$ประสFต	) ๑ อาณฺาเข้ต (เข้ตแห-งฺอำนฺาจ) ๑ วิ	ส�ยเข้ต (เข้ตแห-งฺอารมณฺE หร#อควิามหวิ�งฺ) ๑.

ตต�ถ  ช้าต	ก�เข้ต�ตw  ทิสสหส�สจก�กวิาฬปร	ยนฺ�ตw โหต	 ยw ตถาคตส�ส ปฏิ	สนฺ�ธ	อาทิ1สG กม�ปต	 ฯ
ในฺ(พื่Gทิธเข้ต ๓ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ สถานฺเป@นฺทิ1$หวิ�$นฺไหวิแล(วิ เพื่ราะเหตGทิ�Iงฺหลายม1การถ#อปฏิ	สนฺธ	เป@นฺต(นฺ ข้องฺพื่ระตถาคต 
ช้#$อ ช้าต	เข้ต ซ่a$งฺม1หม#$นฺจ�กรวิาลเป@นฺทิ1$สGด.

อาณฺก�เข้ต�ตw โกฏิ	สตสหส�สจก�กวิาฬปร	ยนฺ�ตw 
ยต�ถ “รตนฺปร	ต�ตw เมต�ตปร	ต�ตw ข้นฺ�ธปร	ต�ตw ธช้ค�คปร	ต�ตw อาฏิานฺาฏิ	ยปร	ต�ตw โมรปร	ต�ตนฺ�ต	 อ	เมสw ปร	ต�ตานฺw อานฺGภาโวิ ปวิต�ตต	 ฯ
สถานฺทิ1$อานฺGภาพื่แห-งฺพื่ระปร	ตรเหล-านฺ1I ค#อ ร�ตนฺปร	ตร เมตตาปร	ตร ข้�นฺธปร	ตร ธช้�คคปร	ตร อาฏิานฺาฏิ	ยปร	ตร โมรปร	ตร เป@นฺไป 
ช้#$อวิ-า อาณฺาเข้ต ซ่a$งฺม1แสนฺโกฏิ	จ�กรวิาลเป@นฺทิ1$สGด.

วิ	สยก�เข้ต�ตw อนฺนฺ�ตมปร	มาณฺw  ยw “ยาวิตา วิา ปนฺ อากงฺ�เข้ย�ยาต	 วิGต�ตw ยต�ถ ยw ยw อากงฺ�ข้ต	 ตw ตw อนฺGส�สรต	 ฯ
เข้ตเป@นฺทิ1$พื่a$งฺซ่a$งฺพื่ระองฺคEทิรงฺระลaกจำนฺงฺหวิ�งฺ ทิ1$พื่ระองฺคEทิรงฺหมายถaงฺ 
ตร�สไวิ(วิ-า “ก>หร#อวิ-า ตถาคตพื่aงฺหวิ�งฺโลกธาตGม1ประมาณฺเพื่1ยงฺใด” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ ช้#$อวิ-า วิ	ส�ยเข้ต ซ่a$งฺม1ประมาณฺหาทิ1$สGดม	ได(.

เอวิเมเตสG ต1สG พื่Gทิ�ธก�เข้ต�เตสG เอกw อาณฺก�เข้ต�ตw วิ	นฺส�สต	 ฯ
บัรรดาพื่Gทิธเข้ตทิ�Iงฺ ๓ เหล-านฺ�Iนฺ  อาณฺาเข้ตอย-างฺหนฺa$งฺ ย-อมพื่	นฺาศัไป ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I.

ตส�มa ปนฺ วิ	นฺส�สนฺ�เต,  ช้าต	ก�เข้ต�ตw วิ	นฺฏฺ�ฐเมวิ โหต	 ฯ
ก>เม#$ออาณฺาเข้ตนฺ�Iนฺพื่	นฺาศัอยF-,  ช้าต	เข้ตก>ย-อมเป@นฺอ�นฺพื่	นฺาศัไปด(วิยเหม#อนฺก�นฺ.

วิ	นฺส�สนฺ�ตญฺ�จ เอกโตวิ วิ	นฺส�สต	 ฯ
และช้าต	เข้ตเม#$อพื่	นฺาศัไป ก>ย-อมพื่	นฺาศัโดยรวิมก�นฺไปทิ1เด1ยวิ.

สณฺ�ฐหนฺ�ตม�ปJ เอกโต สณฺ�ฐหต	 ฯ
แม(เม#$อดำรงฺอยF- ก>ย-อมดำรงฺอยF-โดยรวิมก�นฺ.

๑ วิ	ต�ถารโตต	 ปGถGกโต. โยช้นฺา ๑/๑๖๖.
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ตส�ส วิ	นฺาโส จ สณฺ�ฐหนฺญฺ�จ วิ	สGทิ�ธ	มค�เค วิGต�ตw ฯ
ควิามพื่	นฺาศัไป และควิามดำรงฺอยF-แห-งฺเข้ตนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(ากล-าวิไวิ(แล(วิในฺปกรณฺEวิ	เสสช้#$อวิ	สGทิธ	มรรค.๑ 

อต�ถ	เกห	 ตโต คเหตพื่�พื่w ฯ
(นฺ�กศัaกษุาทิ�Iงฺหลาย)ผู้F(ม1ควิามต(องฺการ พื่aงฺถ#อเอา จากปกรณฺEวิ	เสสช้#$อวิ	สGทิธ	มรรคนฺ�Iนฺ.

เย ปนฺ เต สwวิฏฺ�ฏิวิ	วิฏฺ�ฏิา วิGต�ตา เอเตสG  ภควิา โพื่ธ	มณฺ�เฑ สม�มาสม�โพื่ธa อภ	สม�พื่Gช้�ฌินฺต�ถาย นฺ	ส	นฺ�โนฺ 
อเนฺเกปJ สwวิฏฺ�ฏิกป�เป อเนฺเกปJ วิ	วิฏฺ�ฏิกป�เป อเนฺเกปJ สwวิฏฺ�ฏิวิ	วิฏฺ�ฏิกป�เป สร	 ฯ
ก>บัรรดาส�งฺวิ�ฏิฏิก�ปและวิ	วิ�ฏิฏิก�ป ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สไวิ(แล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ 
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ประทิ�บันฺ�$งฺอยF- ณฺ โพื่ธ	ม�ณฺฑEเพื่#$อต(องฺการตร�สรF(ย	$งฺซ่a$งฺพื่ระส�มมาส�มโพื่ธ	ญาณฺ ทิรงฺระลaก (ปGพื่เพื่นฺ	วิาสได() 
ตลอดส�งฺวิ�ฏิฏิก�ปเป@นฺอ�นฺมากบั(างฺ ตลอดวิ	วิ�ฏิฏิก�ปเป@นฺอ�นฺมากบั(างฺ ตลอดส�งฺวิ�ฏิฏิก�ปและวิ	วิ�ฏิฏิก�ปเป@นฺอ�นฺมากบั(างฺ.

กถw ฯ  “อมGต�ราส	นฺ�ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ ฯ
“ทิรงฺระลaกได( โดยนฺ�ยอย-างฺไร?”
“ค#อทิรงฺระลaกได(โดยนฺ�ยวิ-า ‘อมGต�ตราสa’ ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.”

ตต�ถ “อมGต�ราส	นฺ�ต	 อหw อมGม�ห	 สwวิฏฺ�ฏิกป�เป  
อหw อมGม�ห	 ภเวิ วิา โยนฺ	ยา วิา คต	ยา วิา วิ	ญฺ�ญาณฺฏฺ�ฐ	ต	ยา วิา สต�ตาวิาเส วิา สต�ตนฺ	กาเย วิา อโหสa ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า อมGต�ตราสa ควิามวิ-า ในฺส�งฺวิ�ฏิฏิก�ปช้#$อโนฺ(นฺ เราได(ม1แล(วิ 
ค#อ ในฺภพื่ก>ด1 ในฺกำเนฺ	ดก>ด1 ในฺคต	ก>ด1 ในฺวิ	ญญาณฺฐ	ต	ก>ด1 ในฺส�ตตาวิาสก>ด1 ในฺส�ตตนฺ	กายก>ด1 ช้#$อโนฺ(นฺ เราได(ม1แล(วิ.

“เอวินฺ�นฺาโมต	 เวิส�สนฺ�ตโร วิา โช้ต	ปาโล วิา ฯ
บัทิวิ-า เอวินฺ�นฺาโม ควิามวิ-า (ในฺภพื่เป@นฺต(นฺช้#$อโนฺ(นฺ) (เรา) ม1ช้#$อวิ-าเวิสส�นฺดร หร#อม1ช้#$อวิ-า โช้ต	ปาละ.

“เอวิwโคต�โตต	  ภคโวิ วิา โคตโม วิา ฯ
บัทิวิ-า เอวิwโคต�โต ควิามวิ-า (เรา) เป@นฺภควิโคตรหร#อโคตมโคตร.

[179] “เอวิwวิณฺ�โณฺต	 โอทิาโต วิา สาโม วิา ฯ
บัทิวิ-า เอวิwวิณฺ�โณฺ ควิามวิ-า (เรา) เป@นฺผู้F(ม1ผู้	วิข้าวิ หร#อดำคลIำ.

“เอวิมาหาโรต	 สาล	มwโสทินฺาหาโร วิา ปวิต�ตผู้ลโภช้โนฺ วิา ฯ
บัทิวิ-า เอวิมาหาโร ควิามวิ-า (เรา) ม1อาหารค#อข้(าวิสGกแห-งฺข้(าวิสาล1ทิ1$ปรGงฺด(วิยเนฺ#Iอ หร#อม1ผู้ลไม(ทิ1$หล-นฺลงฺเองฺเป@นฺข้องฺบัร	โภค.

“เอวิwสGข้ทิGก�ข้ปฏิ	สwเวิทิ1ต	 อเนฺกป�ปกาเรนฺ กาย	กเจตส	กานฺw สาม	สนฺ	ราม	สาทิ	ป�ปเภทิานฺw วิา สGข้ทิGก�ข้านฺw ปฏิ	สwเวิทิ1 ฯ
บัทิวิ-า เอวิwสGข้ทิGก�ข้ปฏิ	สwเวิทิ1 ควิามวิ-า (เรา) ได(เสวิยสGข้และทิGกข้Eต-างฺโดยประเภทิม1สาม	สสGข้และนฺ	ราม	สสGข้เป@นฺต(นฺ 
ทิ1$เป@นฺไปทิางฺกายและทิางฺจ	ต โดยอเนฺกประการบั(างฺ.

๑ วิ	สGทิธ	มรรค ๒/๒๒๕-๒๖๕.
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“เอวิมายGปร	ยนฺ�โตต	 เอวิwวิส�สสตปร	มาณฺายGปร	ยนฺ�โต จตGราส1ต	กป�ปสหส�สปร	มาณฺายGปร	ยนฺ�โต วิา ฯ
บัทิวิ-า เอวิมายGปร	ยนฺ�โต ควิามวิ-า 
(ในฺภพื่เป@นฺต(นฺช้#$อโนฺ(นฺ) (เรา) ม1ทิ1$สGดแห-งฺอายGม1กำหนฺดได(ร(อยปn หร#อม1ทิ1$สGดแห-งฺอายGม1กำหนฺดได( ๘๔,๐๐๐ ก�ป อย-างฺนฺ�Iนฺ.

“โส ตโต จGโต อมGต�ร อGทิปาทิ	นฺ�ต	  โส อหw ตโต ภวิโต โยนฺ	โต คต	โต วิ	ญฺ�ญาณฺฏฺ�ฐ	ต	โต สต�ตาวิาสโต สต�ตนฺ	กายโต วิา จGโต 
ปGนฺ อมGกส�มa นฺาม ภเวิ โยนฺ	ยา คต	ยา วิ	ญฺ�ญาณฺฏฺ�ฐ	ต	ยา สต�ตาวิาเส สต�ตนฺ	กาเย วิา อGทิปาทิa ฯ
หลายบัทิวิ-า โส ตโต จGโต อมGต�ร อGทิปาทิa ควิามวิ-า เรานฺ�Iนฺ จGต	จากภพื่ กำเนฺ	ด คต	 วิ	ญญาณฺฐ	ต	 ส�ตตาวิาส หร#อส�ตตนฺ	กายนฺ�Iนฺ
แล(วิ จaงฺได(เก	ดข้aIนฺในฺภพื่ กำเนฺ	ด คต	 วิ	ญญาณฺฐ	ต	 ส�ตตาวิาส หร#อในฺส�ตตนฺ	กาย ช้#$อโนฺ(นฺอ1ก.

“ตต�ราปาส	นฺ�ต	 อถ ตต�ราปJ ภเวิ วิา โยนฺ	ยา วิา คต	ยา วิา วิ	ญฺ�ญาณฺฏฺ�ฐ	ต	ยา วิา สต�ตาวิาเส วิา สต�ตนฺ	กาเย วิา ปGนฺ อโหสa ฯ
บัทิวิ-า ตต�ราปาสa ควิามวิ-า ภายหล�งฺ เราได(ม1แล(วิ ในฺภพื่กำเนฺ	ด คต	 วิ	ญญาณฺฐ	ต	 ส�ตตาวิาส หร#อในฺส�ตตนฺ	กายแม(นฺ�Iนฺ ซ่Iำอ1ก.

“เอวิwนฺาโมต	อาทิ	 วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ
คำวิ-า เอวิwนฺาโม เป@นฺต(นฺ ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

อถวิา  ยส�มา “อมGต�ราส	นฺ�ต	 อ	ทิw อนฺGปGพื่�เพื่นฺ อาโรหนฺ�ตส�ส ยาวิทิ	จ�ฉักอนฺGส�สรณฺw 
“โส ตโต จGโตต	 ปฏิ	นฺ	วิต�ตนฺ�ตส�ส ปจ�จเวิก�ข้ณฺw 
ตส�มา “‘อ	ธFปปนฺ�โนฺต	 อ	ม	ส�สา อ	ธFปปต�ต	ยา อนฺนฺ�ตรw ‘อมGต�ร อGทิปาทิ	นฺ�ต	 ตGส	ตภวินฺw สนฺ�ธายาหาต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ 
เพื่ราะ(การระลaก)นฺ1Iวิ-า อมGต�ราสa เป@นฺการทิรงฺระลaกตามทิ1$ต(องฺการ(ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ผู้F(ทิรงฺระลaกข้aIนฺไปตามลำด�บั, 
(การระลaกนฺ1I)วิ-า โส ตโต จGโต เป@นฺการพื่	จารณฺา(ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ผู้F(ทิรงฺระลaกถอยหล�งฺกล�บั, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัใจควิามวิ-า “(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ทิรงฺหมายเอาภพื่ดGส	ต จaงฺตร�สคำนฺ1Iวิ-า อมGต�ร อGทิปาทิa 
ในฺลำด�บัแห-งฺการทิรงฺอGบั�ต	ข้aIนฺในฺภพื่นฺ1Iๆ  วิ-า อ	ธFปปนฺ�โนฺ”.

“ตต�ราปาสa เอวินฺ�นฺาโมต	 ตต�ราปJ ตGส	ตภวิเนฺ เสตGเกตG นฺาม เทิวิปGต�โต อโหสa ฯ
หลายบัทิวิ-า ตต�ราปาสa เอวินฺ�นฺาโม ควิามวิ-า เราได(เป@นฺเทิวิบัGตร ม1นฺามวิ-า เสตGเกตG ในฺดGส	ตพื่	ภพื่แม(นฺ�Iนฺ.

“เอวิwโคต�โตต	 ตาห	 เทิวิตาห	 สทิ�ธa เอกโคต�โต ฯ
บัทิวิ-า เอวิwโคต�โต ควิามวิ-า เราม1โคตรอย-างฺเด1ยวิก�นฺก�บัเทิวิดาเหล-านฺ�Iนฺ.

“เอวิwวิณฺ�โณฺต	 สGวิณฺ�ณฺวิณฺ�โณฺ ฯ
บัทิวิ-า เอวิwวิณฺ�โณฺ ควิามวิ-า เราม1ผู้	วิพื่รรณฺดGจทิองฺ.

“เอวิมาหาโรต	 ทิ	พื่�พื่สGธาหาโร ฯ
บัทิวิ-า เอวิมาหาโร ควิามวิ-า เราม1อาหารข้าวิสะอาดเป@นฺทิ	พื่ยE.

“เอวิwสGข้ทิGก�ข้ปฏิ	สwเวิทิ1ต	 เอวิw ทิ	พื่�พื่สGข้w ปฏิ	สwเวิทิ1 ฯ
บัทิวิ-า เอวิwสGข้ทิGก�ข้ปฏิ	สwเวิทิ1 ควิามวิ-า เราได(เสวิยสGข้อ�นฺเป@นฺทิ	พื่ยEอย-างฺนฺ1I.
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ทิGก�ข้w ปนฺ สงฺ�ข้ารทิGก�ข้มต�ตเมวิ ฯ
ส-วินฺทิGกข้E เป@นฺเพื่1ยงฺทิGกข้Eประจำส�งฺข้ารเทิ-านฺ�Iนฺ.

“เอวิมายGปร	ยนฺ�โตต	 เอวิw สต�ตปญฺ�ญาสวิส�สโกฏิ	สฏฺ�ฐ	วิส�สสตสหส�สายGปร	ยนฺ�โต ฯ
บัทิวิ-า เอวิมายGปร	ยนฺ�โต ควิามวิ-า (เรา) ม1ทิ1$สGดแห-งฺอายG ๕๗ โกฏิ	ก�บั ๖๐ แสนฺปn อย-างฺนฺ1I.

“โส ตโต จGโตต	 โส อหw ตโต ตGส	ตภวินฺโต จGโต ฯ
หลายบัทิวิ-า โส ตโต จGโต ควิามวิ-า เรานฺ�Iนฺ จGต	จากดGส	ตพื่	ภพื่นฺ�Iนฺแล(วิ.

“อ	ธFปปนฺ�โนฺต	 อ	ธ [180] มหามายาย เทิวิ	ยา กGจ�ฉั	ส�มa นฺ	พื่�พื่ต�โต ฯ
ช้GมนฺGมบัทิวิ-า อ	ธFปปนฺ�โนฺ ควิามวิ-า (เรา) เก	ดแล(วิในฺพื่ระครรภEข้องฺพื่ระนฺางฺมหามายาเทิวิ1ในฺภพื่นฺ1I.

“อ	ต1ต	 เอวิw ฯ
บัทิวิ-า อ	ต	 แปลวิ-า ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

“สาการw สอGทิ�เทิสนฺ�ต	 นฺามโคต�ตวิเสนฺ สอGทิ�เทิสw  วิณฺ�ณฺาทิ	วิเสนฺ สาการw ฯ
สองฺบัทิวิ-า สาการw สอGทิ�เทิสw ค#อพื่ร(อมด(วิยอGเทิศั ด(วิยอำนฺาจช้#$อและโคตร, พื่ร(อมด(วิยอาการ ด(วิยอำนฺาจผู้	วิพื่รรณฺเป@นฺต(นฺ.

นฺามโคต�เตนฺ ห	 สต�โต นฺโร “ต	ส�โส๑ โคตโมต	 อGทิ�ทิ	ส	ยต	 ฯ
จร	งฺอยF- ส�ตวิE คนฺ อ�นฺช้าวิโลกย-อมแสดงฺข้aIนฺ ด(วิยช้#$อและโคตรวิ-า “ต	สสะ โคตมะ” ด�งฺนฺ1I.

วิณฺ�ณฺาทิ1ห	 “โอทิาโต สาโมต	 นฺานฺต�ตโต ปญฺ�ญายต	 ฯ
(ส�ตวิE) ย-อมปรากฏิโดยควิามเป@นฺต-างฺๆ ก�นฺ ด(วิยผู้	วิพื่รรณฺเป@นฺอาทิ	วิ-า “ข้าวิ ดำคลIำ” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตส�มา นฺามโคต�ตw อGทิ�เทิโส,  อ	ตเร อาการา ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ช้#$อและโคตร ช้#$อวิ-าอGเทิศั, ผู้	วิพื่รรณฺเป@นฺต(นฺนฺอกนฺ1I ช้#$อวิ-าอาการ.

[พวกเด้�ยรถ�ยAระลีIกชาต	ได้7 ๔๐ ก�ป]

“กa ปนฺ พื่Gทิ�ธาเยวิ ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสw สรนฺ�ต1ต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย ย-อมทิรงฺระลaกบัGพื่เพื่นฺ	วิาสได(พื่วิกเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺหร#อ?” 

วิGจ�จเต ฯ
ข้(าพื่เจ(าจะเฉัลยต-อไป:- 

นฺ พื่Gทิ�ธาเยวิ,  ปจ�เจกพื่Gทิ�ธสาวิกต	ต�ถ	ยาปJ  โนฺ จ โข้ วิ	เสเสนฺ ฯ
พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย(ย-อมทิรงฺระลaกได()พื่วิกเด1ยวิ ก>หาไม-, 
ถaงฺแม(พื่ระปbจเจกพื่Gทิธ พื่ระสาวิก และเด1ยรถ1ยE (ก>ระลaกได(), แต-วิ-า(ระลaกได()โดยไม-วิ	เศัษุเลย๒.

๑ อ	โต ปรw กต�ถจ	 ทิต�โตต	ปJ ทิ	ส�สต	 ฯ
๒ สาร�ตถทิ1ปนฺ1 ๑/๖๑๓ เป@นฺ … อวิ	เสเสนฺ.



หนฺ(า ๒๙๔ •   กถาวิ-าด(วิยปGพื่เพื่นฺ	วิาสญาณฺ • [พื่วิกเด1ยรถ1ยEระลaกช้าต	ได( ๔๐ ก�ป]

ต	ต�ถ	ยา ห	 จต�ตาฬีnสwเยวิ กป�เป สรนฺ�ต	  นฺ ตโต ปรw ฯ
จร	งฺอยF- พื่วิกเด1ยรถ1ยE ย-อมระลaกได(เพื่1ยงฺ ๔๐ ก�ปเทิ-านฺ�Iนฺ   เลยจากนฺ�Iนฺไป ระลaกไม-ได(.

กส�มา ฯ 
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร?”

ทิGพื่�พื่ลป�ปญฺ�ญต�ตา ฯ
แก(วิ-า “เพื่ราะม1ปbญญาหย-อนฺกำล�งฺ.”

เตสw ห	 นฺามรFปปร	จ�เฉัทิวิ	รห	ตา ทิGพื่�พื่ลา ปญฺ�ญา โหต	 ฯ
แทิ(จร	งฺ ปbญญาข้องฺเด1ยรถ1ยEเหล-านฺ�Iนฺ จ�ดวิ-าหย-อนฺกำล�งฺ เพื่ราะเวิ(นฺจากการกำหนฺดนฺามและรFป.

[พระอส�ต	มัหาสาวกระลีIกชาต	ได้7แสนก�ป]

สาวิเกสG ปนฺ อส1ต	มหาสาวิกา กป�ปสตสหส�สw สรนฺ�ต	 ฯ
ก>บัรรดาพื่ระสาวิกทิ�Iงฺหลาย พื่ระมหาสาวิก ๘๐ รFป ระลaกได(แสนฺก�ป.

เทิ�วิ อค�คสาวิกา เอกมสงฺ�เข้ย�ยw กป�ปสตสหส�สญฺ�จ ฯ
พื่ระอ�ครสาวิกทิ�Iงฺ ๒ องฺคE ระลaกได(หนฺa$งฺอสงฺไข้ยและแสนฺก�ป.

ปจ�เจกพื่Gทิ�ธา เทิ�วิ อสงฺ�เข้ย�ยานฺ	 กป�ปสตสหส�สญฺ�จ ฯ
พื่ระปbจเจกพื่Gทิธทิ�Iงฺหลาย ระลaกได(สองฺอสงฺไข้ยและแสนฺก�ป.

เอต�ตโก ห	 เตสw อภ	นฺ1หาโร ฯ
จร	งฺอยF- อภ	นฺ	หารข้องฺพื่ระมหาสาวิก พื่ระอ�ครสาวิกและพื่ระปbจเจกพื่Gทิธเหล-านฺ�Iนฺม1ประมาณฺเทิ-านฺ1I.

พื่Gทิ�ธานฺw ปนฺ ปร	จ�เฉัโทิ นฺต�ถ	,  ยาวิ อ	จ�ฉันฺ�ต	 ตาวิ สรนฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย ไม-ม1กำหนฺด, (พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย) ย-อมระลaกได(ตราบัเทิ-าทิ1$ทิรงฺปรารถนฺา.

ต	ต�ถ	ยา จ ข้นฺ�ธปฏิ	ปาฏิ	เมวิ สรนฺ�ต	,   ปฏิ	ปาฏิa มGญฺ�จ	ต�วิา จGต	ปฏิ	สนฺ�ธ	วิเสนฺ สร	ตGw นฺ สก�โกนฺ�ต	 ฯ
แต-พื่วิกเด1ยรถ1ยE ย-อมระลaกได(ตามลำด�บัข้�นฺธEเทิ-านฺ�Iนฺ  
พื่(นฺลำด�บั (ข้�นฺธE) ไป ย-อมไม-สามารถจะระลaกได( ด(วิยอำนฺาจจGต	และปฏิ	สนฺธ	.

เตสw ห	 อนฺ�ธานฺw วิ	ย  อ	จ�ฉั	ตป�ปเทิโสก�กมนฺw นฺต�ถ	 ฯ
เพื่ราะวิ-าการก(าวิลงฺสF-ประเทิศั (แห-งฺญาณฺ) ทิ1$ตนฺปรารถนฺา ย-อมไม-ม1แก-เด1ยรถ1ยEเหล-านฺ�Iนฺ ผู้F(เป@นฺเหม#อนฺคนฺบัอด.

สาวิกา อGภยถาปJ สรนฺ�ต	 ฯ   ตถา ปจ�เจกพื่Gทิ�ธา ฯ
พื่ระสาวิกทิ�Iงฺหลาย ย-อมระลaกได(แม(โดยประการทิ�Iงฺ ๒.
พื่ระปbจเจกพื่Gทิธทิ�Iงฺหลาย ก>เหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺ.



กถาวิ-าด(วิยปGพื่เพื่นฺ	วิาสญาณฺ • [พื่ระอส1ต	มหาสาวิกระลaกช้าต	ได(แสนฺก�ป] • หนฺ(า ๒๙๕

พื่Gทิ�ธา ปนฺ ข้นฺ�ธปฏิ	ปาฏิ	ยาปJ จGต	ปฏิ	สนฺ�ธ	วิเสนฺปJ ส1โหก�กนฺ�ตวิเสนฺปJ อเนฺกาสG กป�ปโกฏิ1สG เหฏฺ�ฐา วิา อGปร	 วิา 
ยw ยw ฐานฺw อากงฺ�ข้นฺ�ต	 ตw ตw สพื่�พื่w สรนฺ�ต	เยวิ ฯ
ส-วินฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย ย-อมทิรงฺระลaกได(ตลอดสถานฺทิ1$ๆ ทิรงฺมG-งฺหวิ�งฺนฺ�Iนฺๆ ทิ�Iงฺหมดทิ1เด1ยวิ ในฺเบั#Iองฺต$ำหร#อเบั#Iองฺบันฺ 
ในฺโกฏิ	ก�ปเป@นฺอ�นฺมาก ด(วิยลำด�บัข้�นฺธEบั(างฺ ด(วิยอำนฺาจจGต	และปฏิ	สนฺธ	บั(างฺ ด(วิยอำนฺาจการก(าวิไปดGจราช้ส1หEบั(างฺ.

“อยw โข้ เม พื่�ราห�มณฺาต	อาทิ1สG ฯ
ในฺคำวิ-า อยw โข้ เม พื่�ราห�มณฺ เป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“เมต	 มยา ฯ
บัทิวิ-า เม ค#อ มยา แปลวิ-า อ�นฺเรา.

วิ	ช้�ช้าต	 วิ	ทิ	ตกรณฺต�เถนฺ วิ	ช้�ช้า ฯ
ควิามรF(แจ(งฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า วิ	ช้ช้า เพื่ราะอรรถวิ-า ทิำให(รF(แจ(งฺ.

กa วิ	ทิ	ตw กโรต	 ฯ   ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสw ฯ
ถามวิ-า “ย-อมทิำให(รF(แจ(งฺอะไร?”    แก(วิ-า “ย-อมทิำให(รF(แจ(งฺ ซ่a$งฺบัGพื่เพื่นฺ	วิาส.”

[181] อวิ	ช้�ช้าต	 ตส�เสวิ ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสส�ส อวิ	ทิ	ตกรณฺต�เถนฺ ตป�ปฏิ	จ�ฉัาทิกโมโห วิGจ�จต	 ฯ
โมหะทิ1$ปกปJดวิ	ช้ช้านฺ�Iนฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า อวิ	ช้ช้า เพื่ราะอรรถวิ-าเป@นฺเหตGทิำไม-ให(รF(แจ(งฺซ่a$งฺบัGพื่เพื่นฺ	วิาสนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.

“ตโมต	 เส�วิวิ โมโห ปฏิ	จ�ฉัาทิกต�เถนฺ “ตโมต	 วิGจ�จต	 ฯ
โมหะนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า ตมะ (ควิามม#ด) ในฺบัทิวิ-า ตโม เพื่ราะอรรถวิ-าปกปJด.

“อาโลโกต	 สาเยวิ วิ	ช้�ช้า โอภาสกรณฺต�เถนฺ “อาโลโกต	 วิGจ�จต	 ฯ
วิ	ช้ช้านฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า อาโลกะ ในฺบัทิวิ-า อาโลโก เพื่ราะอรรถวิ-าทิำแสงฺสวิ-างฺ.

เอต�ถ จ  “วิ	ช้�ช้า อธ	คตาต	 อยw อต�โถ ฯ
ก>บัรรดาบัทิเหล-านฺ1I ในฺบัทิวิ-า วิ	ช้�ช้า อธ	คตา นฺ1I ม1อธ	บัายเทิ-านฺ1I.

เสสw ปสwสาวิจนฺw ฯ
คำทิ1$เหล#อ เป@นฺคำกล-าวิสรรเสร	ญ.

โยช้นฺา ปเนฺต�ถ “อยw โข้ เม วิ	ช้�ช้า อธ	คตา, ตส�ส เม อธ	คตวิ	ช้�ช้ส�ส อวิ	ช้�ช้า วิ	หตา. ‘วิ	นฺฏฺ�ฐาต	 อต�โถ ฯ
ส-วินฺในฺ(บัทิทิ�Iงฺ ๒ วิ-า วิ	ช้�ช้า อธ	คตา อวิ	ช้�ช้า วิ	หตา) นฺ1I 
ม1โยช้นฺาวิ-า “วิ	ช้ช้านฺ1Iแล เราได(บัรรลGแล(วิ อวิ	ช้ช้า อ�นฺเราผู้F(ได(บัรรลGวิ	ช้ช้านฺ�Iนฺ กำจ�ดได(แล(วิ.  อธ	บัายวิ-า ‘ให(พื่	นฺาศัแล(วิ.’

กส�มา ฯ   ยส�มา วิ	ช้�ช้า อGป�ปนฺ�นฺา ฯ
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร?”   แก(วิ-า “เพื่ราะเหตGทิ1$วิ	ช้ช้าเก	ดข้aIนฺแล(วิ.”

เอส นฺโย อ	ตรส�มaปJ ปทิทิ�วิเย ฯ
ในฺบัทิทิ�Iงฺ ๒ (ค#อ ตโม วิ	หโต  อาโลโก อGป�ปนฺ�โนฺ) แม(นฺอกนฺ1I ก>ม1นฺ�ยนฺ1I.
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“ยถาตนฺ�ต	 เอต�ถ “ยถาต	 โอปม�เม ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า ยถา ในฺคำวิ-า ยถาตw นฺ1I เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺควิามอGปมา.

“ตนฺ�ต	 นฺ	ปาโต ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า ตw  เป@นฺนฺ	บัาต. 

สต	ยา อวิ	ป�ปวิาเสนฺ อป�ปมต�ตส�ส,  วิ	ร	ยาตาเปนฺ อาตาปJโนฺ,  
กาเย จ ช้1วิ	เต จ อนฺเปก�ข้ตาย ปห	ตต�ตส�ส. “เปส	ตจ	ต�ตส�สาต	 อต�โถ ฯ
(วิ	ช้ช้าเป@นฺต(นฺเก	ดข้aIนฺแล(วิ) แก-บัGคคลผู้F(ช้#$อวิ-าไม-ประมาทิ เพื่ราะควิามไม-อยF-ปราศัจากสต	, 
ผู้F(ช้#$อวิ-าม1ควิามเพื่1ยรเผู้าก	เลส เพื่ราะย�งฺก	เลสให(เร-าร(อนฺด(วิยควิามเพื่1ยร, 
ผู้F(ช้#$อวิ-าม1ตนฺส-งฺไปแล(วิ.  อธ	บัายวิ-า “ผู้F(ส-งฺจ	ตไปแล(วิ” เพื่ราะเป@นฺผู้F(ไม-ม1ควิามเย#$อใยในฺกายและช้1วิ	ต.

อ	ทิw วิGต�ตw โหต	 ฯ 
“ยถา อป�ปมต�ตส�ส อาตาปJโนฺ ปห	ตต�ตส�ส วิ	หรโต อวิ	ช้�ช้า วิ	หญฺ�เญย�ย, วิ	ช้�ช้า อGป�ปช้�เช้ย�ย, ตโม วิ	หญฺ�เญย�ย, อาโลโก อGป�ปช้�เช้ย�ย
เอวิเมวิ มม อวิ	ช้�ช้า วิ	หตา, วิ	ช้�ช้า อGป�ปนฺ�นฺา, ตโม วิ	หโต, อาโลโก อGป�ปนฺ�โนฺ, เอตส�ส เม ปธานฺานฺGโยคส�ส อนฺGรFปเมวิ ผู้ลw ลทิ�ธนฺ�ต	 
ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สคำอธ	บัายไวิ(วิ-า 
“อวิ	ช้ช้า เรากำจ�ดได(แล(วิ, วิ	ช้ช้า เก	ดข้aIนฺแล(วิ (แก-เรา), ควิามม#ด เรากำจ�ดได(แล(วิ, แสงฺสวิ-างฺเก	ดข้aIนฺแล(วิ (แก-เรา), 
ผู้ลอ�นฺสมควิรแก-การประกอบัควิามเพื่1ยรเนฺ#องฺๆ นฺ�Iนฺ เราได(แล(วิ 
เหม#อนฺอย-างฺอวิ	ช้ช้า อ�นฺพื่ระโยคาวิจรพื่aงฺกำจ�ด, วิ	ช้ช้าพื่aงฺเก	ดข้aIนฺ, ควิามม#ด พื่aงฺถFกกำจ�ด, แสงฺสวิ-างฺ พื่aงฺเก	ดข้aIนฺ 
แก-พื่ระโยคาวิจรผู้F(ไม-ประมาทิ ผู้F(ม1ควิามเพื่1ยรเผู้าก	เลส ผู้F(ม1ตนฺส-งฺไปแล(วิอยF- ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.”

“อยw โข้ เม พื่�ราห�มณฺ ปฐมา อภ	นฺ	พื่�พื่	ทิา๑ อโหส	 กGก�กGฏิจ�ฉัาปกส�เสวิ อณฺ�ฑโกสม�หาต	 
อยw โข้ มม พื่�ราห�มณฺ ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสานฺGส�สต	ญฺ�ญาณฺมGข้ตGณฺ�ฑเกนฺ ปGพื่�เพื่นฺ	วิGฏฺ�ฐก�ข้นฺ�ธปฏิ	จ�ฉัาทิกw อวิ	ช้�ช้ณฺ�ฑโกสม�ปทิาเลต�วิา 
ปฐมา อภ	นฺ	พื่�พื่	ทิา ปฐมา นฺ	ก�ข้นฺ�ต	 ปฐมา อร	ยา ช้าต	 อโหส	 
กGก�กGฏิจ�ฉัาปกส�เสวิ มGข้ตGณฺ�ฑเกนฺ วิา ปาทินฺข้ส	ข้าย วิา อณฺ�ฑโกสม�ปทิาเลต�วิา 
ตม�หา อณฺ�ฑโกสม�หา อภ	นฺ	พื่�พื่	ทิา นฺ	ก�ข้นฺ�ต	 กGก�กGฏินฺ	กาเย ปจ�ฉัาช้าต1ต	๒ ฯ
หลายบัทิวิ-า อยw โข้ เม พื่�ราห�มณฺ ปฐมา อภ	นฺ	พื่�พื่	ทิา อโหส	 กGก�กGฏิจ�ฉัาปกส�เสวิ อณฺ�ฑโกสม�หา ควิามวิ-า 
พื่ราหมณฺE! ควิามช้ำแรกออกคร�Iงฺทิ1$หนฺa$งฺ ค#อควิามออกไปคร�Iงฺทิ1$หนฺa$งฺ ได(แก-ควิามเก	ดเป@นฺอร	ยะคร�Iงฺทิ1$หนฺa$งฺ นฺ1Iแล ได(ม1แล(วิแก-เรา 
เพื่ราะทิำลายกระเปาะฟัองฺค#ออวิ	ช้ช้า อ�นฺปกปJดข้�นฺธEทิ1$เราอยF-อาศั�ยในฺภพื่ก-อนฺ ด(วิยจะงฺอยปากค#อปGพื่เพื่นฺ	วิาสานฺGสสต	ญาณฺ 
ดGจควิามช้ำแรกออก ค#อควิามออกไป ได(แก-ควิามเก	ดในฺภายหล�งฺ ในฺหมF-ไก- จากกระเปาะฟัองฺไข้-นฺ�Iนฺ แห-งฺลFกไก- 
เพื่ราะทิำลายกระเปาะฟัองฺไข้- ด(วิยจะงฺอยปาก หร#อด(วิยปลายเล>บัเทิ(าฉัะนฺ�Iนฺ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
กถาวิ-าด(วิยปGพื่เพื่นฺ	วิาส จบั.

๑ ปาล	ยม�ปนฺ อภ	นฺ	พื่�พื่	ธาต	 ทิ	ส�สต	 ฯ กต�ถจ	 อภ	นฺ	พื่�ภ	ทิาต	ปJ ทิ	ส�สต	 ฯ
๒ ปจ�จาช้าต1ต	 ภเวิย�ย ฯ



กถาวิ-าด(วิยทิ	พื่ยจ�กษุG • กถาวิ-าด(วิยทิ	พื่ยจ�กษุG • หนฺ(า ๒๙๗

กถาว'าด้7วยทิ	พยจ�กษุ#
[182] “โส เอวิw ฯเปฯ จGตFปปาตญฺ�ญาณฺายาต	  จGต	ยา จ อGปปาเต จ ญาณฺาย ฯ
หลายบัทิวิ-า โส เอวิw ฯเปฯ จGตFปปาตญฺ�ญาณฺาย ควิามวิ-า (เราได(นฺ(อมจ	ตไปแล(วิ) เพื่#$อญาณฺ (ควิามรF() ในฺจGต	และอGบั�ต	 (ข้องฺส�ตวิEทิ�Iงฺ
หลาย).

“เยนฺ ญาเณฺนฺ  สต�ตานฺw จGต	 จ อGปปาโต จ ญายต	 ตทิต�ถนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ม1คำอธ	บัายวิ-า “(เราได(นฺ(อมจ	ตไปแล(วิ) เพื่#$อญาณฺทิ1$เป@นฺเคร#$องฺรF(ควิามเคล#$อนฺและควิามบั�งฺเก	ด ข้องฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย.”

“จ	ต�ตw อภ	นฺ	นฺ�นฺาเมส	นฺ�ต	 ปร	กม�มจ	ต�ตw นฺ1หรa ฯ
สองฺบัทิวิ-า จ	ต�ตw อภ	นฺ	นฺ�นฺาเมสa ควิามวิ-า เราได(นฺ(อมบัร	กรรมจ	ตไป.

โส ทิ	พื่�เพื่นฺ ฯเปฯ ปส�สาม1ต	 เอต�ถ ปนฺ 
ปFร	ตปารม1นฺw มหาสต�ตานฺw ปร	กม�มกรณฺw นฺต�ถ	,  เต ห	 จ	ต�เต อภ	นฺ	นฺ�นฺาม	ตมต�เต เอวิ ทิ	พื่�เพื่นฺ จก�ข้Gนฺา ฯเปฯ สต�เต ปส�สนฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺในฺคำวิ-า โส ทิ	พื่�เพื่นฺ ฯเปฯ ปส�สาม	 นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
พื่ระมหาส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ผู้F(ม1บัารม1เต>มเปn{ยมแล(วิ ย-อมไม-ม1การทิำบัร	กรรม, 
จร	งฺอยF- พื่ระมหาส�ตวิEเหล-านฺ�Iนฺ พื่อเม#$อนฺ(อมจ	ตไปเทิ-านฺ�Iนฺ ย-อมเห>นฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ผู้F(กำล�งฺจGต	 กำล�งฺอGบั�ต	 เลวิ ประณฺ1ต 
ม1ผู้	วิพื่รรณฺด1 ม1ผู้	วิพื่รรณฺทิราม ได(ด1 ตกยาก ด(วิยทิ	พื่ยจ�กษุGอ�นฺบัร	สGทิธ	qล-วิงฺจ�กษุGข้องฺมนฺGษุยE.

อาทิ	กม�ม	กกGลปGต�ตา ปร	กม�มw กต�วิา ฯ   ตส�มา เตสw วิเสนฺ ปร	กม�มw วิต�ตพื่�พื่w ส	ยา ฯ
กGลบัGตรผู้F(เป@นฺอาทิ	กรรม	กทิ�Iงฺหลาย ต(องฺทิำบัร	กรรม (จaงฺเห>นฺได().
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ การบัร	กรรม ด(วิยสามารถแห-งฺกGลบัGตรเหล-านฺ�Iนฺ จaงฺควิรกล-าวิไวิ(ด(วิย.

ตw ปนฺ วิGจ�จมานฺw อต	ภาร	ยw วิ	นฺยนฺ	ทิานฺw กโรต	  ตส�มา ตw นฺ วิทิาม ฯ
แต-เม#$อข้(าพื่เจ(า จะกล-าวิการบัร	กรรมนฺ�Iนฺด(วิย จะทิำนฺ	ทิานฺแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ย ให(เป@นฺภาระหนฺ�กย	$งฺ, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจะไม-กล-าวิการบัร	กรรมนฺ�Iนฺไวิ(.

อต�ถ	เกห	 ปนฺ วิ	สGทิ�ธ	มค�เค วิGต�ตนฺเยนฺ คเหตพื่�พื่w ฯ
ส-วินฺ(นฺ�กศัaกษุาทิ�Iงฺหลาย) ผู้F(ม1ควิามต(องฺการ ควิรถ#อเอาการบัร	กรรมนฺ�Iนฺ ตามนฺ�ยทิ1$ข้(าพื่เจ(ากล-าวิไวิ(แล(วิในฺปกรณฺEวิ	เสสช้#$อ วิ	สGทิธ	
มรรค.๑

อ	ธ ปนฺ ปาล	เมวิ วิณฺ�ณฺย	ส�สาม ฯ
แต-ในฺ(นฺ	ทิานฺแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ย)นฺ1I ข้(าพื่เจ(าจ�กพื่รรณฺนฺาไวิ(เฉัพื่าะบัาล1เทิ-านฺ�Iนฺ.

[อรรถาธ	บายคำว'าทิ	พยจ�กษุ#เปKนต7น]

“โสต	 โส อหw ฯ
บัทิวิ-า โส ค#อ โส อหw แปลวิ-า เรานฺ�Iนฺ.

๑ วิ	สGทิธ	มรรค ๒/๒๕๑-๒๕๓.
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“ทิ	พื่�เพื่นฺาต	อาทิ1สG    ทิ	พื่�พื่สทิ	สต�ตา ทิ	พื่�พื่w ฯ
ในฺคำวิ-า ทิ	พื่�เพื่นฺ เป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- (จ�กษุGประสาทิ) ช้#$อวิ-าทิ	พื่ยE เพื่ราะเป@นฺเช้-นฺก�บัด(วิยจ�กษุGทิ	พื่ยE.

เทิวิตานฺw ห	 สGจร	ตกม�มนฺ	พื่�พื่ต�ตw ปJต�ตเสม�หรGธ	ราทิ1ห	 อปล	พื่Gทิ�ธw อGปก�ก	เลสวิ	มGต�ตตาย ทิFเรปJ อารม�มณฺสม�ปฏิ	จ�ฉันฺสมต�ถw ทิ	พื่�พื่w 
ปสาทิจก�ข้G โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- จ�กษุGประสาทิข้องฺเทิวิดาทิ�Iงฺหลายทิ1$เก	ดเพื่ราะสGจร	ตกรรม อ�นฺนฺIำด1 เสลด และเล#อด เป@นฺต(นฺม	ได(พื่�วิพื่�นฺ 
ซ่a$งฺสามารถร�บัอารมณฺEแม(ในฺทิ1$ไกลได( เพื่ราะเป@นฺธรรมช้าต	ทิ1$พื่(นฺจากอGปก	เลสเคร#$องฺเศัร(าหมองฺ ช้#$อวิ-าเป@นฺทิ	พื่ยE.

อ	ทิญฺ�จาปJ วิ	ร	ยภาวินฺาพื่ลนฺ	พื่�พื่ต�ตw ญาณฺจก�ข้G ตwสทิ	สเมวิาต	 ทิ	พื่�พื่สทิ	สต�ตา ทิ	พื่�พื่w ฯ
ก>อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ญาณฺจ�กษุGนฺ1I ทิ1$เก	ดเพื่ราะกำล�งฺแห-งฺวิ	ร	ยภาวินฺา ก>เป@นฺเช้-นฺจ�กษุGประสาทินฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ญาณฺจ�กษุGนฺ�Iนฺ) จaงฺช้#$อวิ-าเป@นฺทิ	พื่ยE เพื่ราะเป@นฺเช้-นฺก�บัด(วิยจ�กษุGทิ	พื่ยE.

ทิ	พื่�พื่วิ	หารวิเสนฺ ปฏิ	ลทิ�ธต�ตา อต�ตนฺา จ ทิ	พื่�พื่วิ	หารสนฺ�นฺ	ส�ส	ตต�ตาปJ ทิ	พื่�พื่w ฯ
(ญาณฺจ�กษุGนฺ�Iนฺ) ช้#$อวิ-าเป@นฺทิ	พื่ยE เพื่ราะเป@นฺจ�กษุGอ�นฺพื่ระองฺคEได(แล(วิด(วิยอำนฺาจทิ	พื่พื่วิ	หาร และเพื่ราะแม(ตนฺก>อาศั�ยทิ	พื่พื่วิ	หาร.

อาโลกปร	ค�คเหนฺ มหาช้Gต	กต�ตาปJ ทิ	พื่�พื่w ฯ
ช้#$อวิ-าเป@นฺทิ	พื่ยE แม(เพื่ราะม1ควิามรG-งฺเร#องฺมาก ด(วิยการกำหนฺดแสงฺสวิ-างฺ.

ต	โรกGฑ�ฑาทิ	คตรFปทิส�สเนฺนฺ มหาคต	กต�ตาปJ ทิ	พื่�พื่w ฯ
ช้#$อวิ-าเป@นฺทิ	พื่ยE แม(เพื่ราะม1คต	 (ทิางฺไป) มาก ด(วิยการเห>นฺรFปทิ1$อยF-ภายนฺอกฝัาเร#อนฺเป@นฺต(นฺ.

ตw สพื่�พื่w สทิ�ทิสต�ถานฺGสาเรนฺ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
(หมวิด ๕ แห-งฺอรรถ)ทิ�Iงฺหมดนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบั ตามแนฺวิแห-งฺค�มภ1รEศั�พื่ทิศัาสตรE.

ทิส�สนฺฏฺ�เฐนฺ จก�ข้G จก�ข้Gก	จ�จกรเณฺนฺ จก�ข้Gม	วิาต	ปJ จก�ข้G ฯ
ช้#$อวิ-าจ�กษุG เพื่ราะอรรถวิ-าเห>นฺ เป@นฺเหม#อนฺจ�กษุG เพื่ราะทิำก	จแห-งฺจ�กษุG แม(เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-าจ�กษุG.

จGตFปปาตทิส�สเนฺนฺ ทิ	ฏฺ�ฐ	วิ	สGทิ�ธ	เหตGต�ตา วิ	สGทิ�ธw ฯ
ช้#$อวิ-าบัร	สGทิธ	q เพื่ราะควิามเป@นฺเหตGแห-งฺทิ	ฏิฐ	วิ	สGทิธ	 ด(วิยการเห>นฺควิามจGต	และควิามอGบั�ต	 (แห-งฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย).

โย ห	 จGต	มต�ตเมวิ ปส�สต	 นฺ อGปปาตw  โส อGจ�เฉัทิทิ	ฏฺ�ฐa คณฺ�หาต	 ฯ
จร	งฺอยF- ผู้F(ใด ย-อมเห>นฺเพื่1ยงฺควิามจGต	เทิ-านฺ�Iนฺ ไม-เห>นฺควิามอGบั�ต	 (แห-งฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย)  ผู้F(นฺ�Iนฺย-อมยaดเอาอGจเฉัทิทิ	ฏิฐ	 (ควิามเห>นฺวิ-าข้าด
สFญ).

โย อGปปาตมต�ตเมวิ ปส�สต	 นฺ จGตa   โส นฺวิสต�ตปาตGภาวิทิ	ฏฺ�ฐa [183] คณฺ�หาต	 ฯ
ผู้F(ใดย-อมเห>นฺเพื่1ยงฺควิามอGบั�ต	เทิ-านฺ�Iนฺ ไม-เห>นฺควิามจGต	 (แห-งฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย)  ผู้F(นฺ�Iนฺ ย-อมยaดเอาทิ	ฏิฐ	ค#อควิามปรากฏิข้aIนฺแห-งฺส�ตวิEใหม-ๆ .

โย ปนฺ ตทิGภยw ปส�สต	   โส ยส�มา ทิGวิ	ธม�ปJ ตw ทิ	ฏฺ�ฐ	คตw อต	วิต�ตต	   ตส�มาส�ส ตw ทิส�สนฺw ทิ	ฏฺ�ฐ	วิ	สGทิ�ธ	เหตG โหต	 ฯ
ส-วินฺผู้F(ใดย-อมเห>นฺทิ�Iงฺสองฺอย-างฺนฺ�Iนฺ ผู้F(นฺ�Iนฺย-อมล-วิงฺเลยทิ	ฏิฐ	ทิ�Iงฺสองฺอย-างฺนฺ�Iนฺไป 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ�สสนฺะนฺ�Iนฺ ข้องฺผู้F(นฺ�Iนฺจaงฺช้#$อวิ-าเป@นฺเหตGแห-งฺทิ	ฏิฐ	วิ	สGทิธ	.



กถาวิ-าด(วิยทิ	พื่ยจ�กษุG • [อรรถาธ	บัายคำวิ-าทิ	พื่ยจ�กษุGเป@นฺต(นฺ] • หนฺ(า ๒๙๙

ตทิGภยญฺ�จ ภควิา อทิ�ทิส ฯ
ส-วินฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ได(ทิรงฺเห>นฺทิ�Iงฺสองฺอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ.

เตเนฺตw วิGต�ตw “จGตFปปาตทิส�สเนฺนฺ ทิ	ฏฺ�ฐ	วิ	สGทิ�ธ	เหตGต�ตา วิ	สGทิ�ธนฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจaงฺได(กล-าวิคำนฺ1Iวิ-า 
“ช้#$อวิ-าบัร	สGทิธ	q เพื่ราะควิามเป@นฺเหตGแห-งฺทิ	ฏิฐ	วิ	สGทิธ	 ด(วิยการเห>นฺควิามจGต	และควิามอGบั�ต	 (แห-งฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย)” ด�งฺนฺ1I.

[ทิ	พยจ�กษุ#ของพระผู้D7มั�พระภาคปราศจากอ#ปก	เลีส ๑๑ อย'าง]

เอกาทิสอGปก�ก	เลสวิ	รหโต วิา วิ	สGทิ�ธw ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ช้#$อวิ-าบัร	สGทิธ	q เพื่ราะเวิ(นฺจากอGปก	เลส (เคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ต) ๑๑ อย-างฺ.

ภควิโต ห	 เอกาทิสอGปก�ก	เลสวิ	รห	ตw ทิ	พื่�พื่จก�ข้G ฯ
จร	งฺอยF- ทิ	พื่ยจ�กษุGข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เวิ(นฺแล(วิจากอGปก	เลส ๑๑ อย-างฺ.

ยถาห “โส โข้ อหw อนฺGรGทิ�ธา ‘วิ	จ	ก	จ�ฉัา จ	ต�ตส�ส อGปก�ก	เลโสต	 อ	ต	 วิ	ทิ	ต�วิา วิ	จ	ก	จ�ฉัw จ	ต�ตส�ส อGปก�ก	เลสw ปช้หa 
อมนฺส	กาโร จ	ต�ตส�ส,  ถ1นฺม	ทิ�ธw จ	ต�ตส�ส,  ฉัม�ภ	ตต�ตw จ	ต�ตส�ส,  อGพื่�พื่	ล�ลw จ	ต�ตส�ส,  ทิGฏฺ�ฐุGล�ลw จ	ต�ตส�ส,  อจ�จารทิ�ธวิ	ร	ยw จ	ต�ตส�ส, 
อต	ล1นฺวิ	ร	ยw จ	ต�ตส�ส,  อภ	ช้ป�ปา จ	ต�ตส�ส,  นฺานฺต�ตสญฺ�ญา จ	ต�ตส�ส,  
‘อต	นฺ	ช้�ฌิาย	ตต�ตw รFปานฺw จ	ต�ตส�ส อGปก�ก	เลโสต	 อ	ต	 วิ	ทิ	ต�วิา อต	นฺ	ช้�ฌิาย	ตต�ตw รFปานฺw จ	ต�ตส�ส อGปก�ก	เลสw ปช้หa 
โส โข้ อหw อนฺGรGทิ�ธา อป�ปมต�โต อาตาปn ปห	ตต�โต วิ	หรนฺ�โต  โอภาสw ห	 โข้ สญฺ�ช้านฺาม	  นฺ จ รFปานฺ	 ปส�สาม	 
รFปานฺ	 ห	 โข้ ปส�สาม	  นฺ จ โอภาสw สญฺ�ช้านฺาม1ต	๑ เอวิมาทิa ฯ
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$พื่ระองฺคEตร�สไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ดFก-อนฺอนฺGรGทิธะนฺ�นฺทิ	ยะและก	มพื่	ละทิ�Iงฺหลาย!๒ เรานฺ�Iนฺแล 

๑. รF(แล(วิวิ-า วิ	จ	ก	จฉัา ควิามล�งฺเลสงฺส�ย เป@นฺเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ต จaงฺละวิ	จ	ก	จฉัาเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ตเส1ยได(.
๒. รF(แล(วิวิ-า อมนฺส	การ ควิามไม-ใส-ใจ เป@นฺเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ต จaงฺละอมนฺส	การเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ตเส1ยได(.
๓. รF(แล(วิวิ-า ถ1นฺม	ทิธะ ควิามหดหF-งฺ-วิงฺเหงฺา เป@นฺเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ต จaงฺละถ1นฺม	ทิธะเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ตเส1ยได(.
๔. รF(แล(วิวิ-า ฉั�มภ	ต�ตตะ ควิามหวิาดเส1ยวิ เป@นฺเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ต จaงฺละฉั�มภ	ต�ตตะเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ตเส1ยได(.
๕. รF(แล(วิวิ-า อGพื่พื่	ลละ ควิามต#$นฺเต(นฺ เป@นฺเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ต จaงฺละอGพื่พื่	ลละเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ตเส1ยได(.
๖. รF(แล(วิวิ-า ทิGฏิฐุGลละ ควิามช้�$วิหยาบั เป@นฺเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ต จaงฺละทิGฏิฐุGลละเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ตเส1ยได(.
๗. รF(แล(วิวิ-า อ�จจาร�ทิธวิ	ร	ยะ ควิามเพื่1ยรทิ1$ปรารภเก	นฺไป เป@นฺเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ต จaงฺละอ�จจาร�ทิธวิ	ร	ยะเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ตเส1ย

ได(.
๘. รF(แล(วิวิ-า อต	ล1นฺวิ	ร	ยะ เป@นฺเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ต จaงฺละอต	ล1นฺวิ	ร	ยะเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ตเส1ยได(.
๙. รF(แล(วิวิ-า อภ	ช้�ปปา ต�ณฺหาทิ1$คอยกระซ่	บั เป@นฺเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ต จaงฺละอภ	ช้�ปปาเคร#$องฺเศัร(าหม-องฺจ	ตเส1ยได(.
๑๐.รF(แล(วิวิ-า นฺานฺ�ตตส�ญญา ควิามสำค�ญสภาวิะเป@นฺต-างฺๆ ก�นฺ เป@นฺเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ต 

จaงฺละนฺานฺ�ตตส�ญญาเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ตเส1ยได(.

๑ ม. อGปร	. ๑๔/๓๐๖.
๒ ในฺอGปก	เลสสFตร ม1พื่ระอนฺGรGทิธะ พื่ระนฺ�นฺทิ	ยะ และพื่ระก	มพื่	ละ ๓ ทิ-านฺเข้(าไปเฝัrา, 

แต-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สออกช้#$อทิ-านฺอนฺGรGทิธะรFปเด1ยวิทิ1$เป@นฺห�วิหนฺ(า ในฺพื่หGวิจนฺะ เช้-นฺ สาร	ปGตตา เป@นฺต(นฺ.



หนฺ(า ๓๐๐ •   กถาวิ-าด(วิยทิ	พื่ยจ�กษุG • [ทิ	พื่ยจ�กษุGข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคปราศัจากอGปก	เลส ๑๑ อย-างฺ]

๑๑.รF(แล(วิวิ-า อต	นฺ	ช้ฌิาย	ต�ตตะ รFปานฺ�งฺ ก	ร	ยาทิ1$เพื่-งฺดFรFปเก	นฺไป เป@นฺเคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ต 
จaงฺละอต	นฺ	ช้ฌิาย	ต�ตตะ รFปานฺ�งฺ เคร#$องฺเศัร(าหมองฺจ	ตเส1ยได(.

ดFก-อนฺอนฺGรGทิธะนฺ�นฺทิ	ยะและก	มพื่	ละทิ�Iงฺหลาย! เรานฺ�Iนฺแล เป@นฺผู้F(ไม-ประมาทิ ม1ควิามเพื่1ยรเผู้าก	เลส ม1ตนฺส-งฺไปแล(วิอยF- 
ย-อมรF(สaกแสงฺสวิ-างฺอย-างฺเด1ยวิเทิ1ยวิแล แต-ไม-เห>นฺรFปทิ�Iงฺหลาย  เห>นฺแต-รFปอย-างฺเด1ยวิเทิ1ยวิแล แต-ไม-รF(สaกแสงฺสวิ-างฺ๑” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตเทิวิw เอกาทิสอGปก�ก	เลสวิ	รหโต วิ	สGทิ�ธw ฯ
(ญาณฺจ�กษุG)นฺ�Iนฺ (ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ) ช้#$อวิ-าบัร	สGทิธE เพื่ราะเวิ(นฺจากอGปก	เลส ๑๑ อย-างฺ ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I.

มนฺGส�สFปจารw อต	ก�กม	ต�วิา รFปทิส�สเนฺนฺ อต	ก�กนฺ�ตมานฺGสกw ฯ
ช้#$อวิ-า ล-วิงฺจ�กษุGข้องฺมนฺGษุยE เพื่ราะเห>นฺรFปล-วิงฺเลยอGปจารแห-งฺมนฺGษุยEไป.

“มานฺGสกw วิา มwสจก�ข้Gw อต	ก�กนฺ�ตต�ตา อต	ก�กนฺ�ตมานฺGสกนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า ช้#$อวิ-าอต	กก�นฺตมานฺGสกะ เพื่ราะล-วิงฺเลยม�งฺสจ�กษุGข้องฺมนฺGษุยEไป.

เตนฺ ทิ	พื่�เพื่นฺ จก�ข้Gนฺา วิ	สGทิ�เธนฺ อต	ก�กนฺ�ตมานฺGสเกนฺ ฯ
ด(วิยทิ	พื่ยจ�กษุGนฺ�Iนฺอ�นฺบัร	สGทิธEล-วิงฺเลยเส1ยซ่a$งฺจ�กษุGข้องฺมนฺGษุยE.

“สต�เต ปส�สาม1ต	 มนฺGส�โส มwสจก�ข้Gนฺา วิ	ย  สต�เต ปส�สาม	 ทิก�ข้าม	 โอโลเกม	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า สต�เต ปส�สาม	 ควิามวิ-า เราย-อมดF ค#อย-อมเห>นฺ ได(แก-ตรวิจดFส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย (ด(วิยทิ	พื่ยจ�กษุG) 
เหม#อนฺมนฺGษุยE ดFด(วิยม�งฺสจ�กษุGฉัะนฺ�Iนฺ

“จวิมาเนฺ อGปปช้�ช้มาเนฺต	 เอต�ถ 
จGต	ก�ข้เณฺ อGปปต�ต	ก�ข้เณฺ วิา ทิ	พื่�พื่จก�ข้Gนฺา ทิฏฺ�ฐุGw นฺ สก�กา  
เย ปนฺ อาสนฺ�นฺจGต	กา “อ	ทิานฺ	 จวิ	ส�สนฺ�ต1ต	,   เต “จวิมานฺา” 
เย จ คห	ตปฏิ	สนฺ�ธ	กา สม�ปต	นฺ	พื่�พื่ต�ตา [184] วิา,   เต “อGปปช้�ช้มานฺาต	 อธ	ป�เปตา ฯ
ในฺคำวิ-า จวิมาเนฺ อGปปช้�ช้มาเนฺ เป@นฺต(นฺนฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-
ใครๆ ไม-สามารถเพื่#$อจะเห>นฺ(ส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย)ได( ด(วิยทิ	พื่ยจ�กษุG ในฺข้ณฺะจGต	หร#อในฺข้ณฺะอGบั�ต	, 
แต-ส�ตวิEเหล-าใด ผู้F(ใกล(ต-อจGต	อยF-วิ-า “จ�กจGต	เด1�ยวินฺ1I,”  ส�ตวิEเหล-านฺ�Iนฺ (ทิ-านฺประสงฺคEวิ-า) “กำล�งฺจะจGต	” 
และส�ตวิEเหล-าใด ผู้F(ถ#อปฏิ	สนฺธ	แล(วิ หร#อผู้F(เก	ดแล(วิบั�ดเด1�ยวินฺ1I,  ส�ตวิEเหล-านฺ�Iนฺ ทิ-านฺก>ประสงฺคEวิ-า “กำล�งฺจะอGบั�ต	.”

“เต เอวิรFเป จวิมาเนฺ อGปปช้�ช้มาเนฺ จ ปส�สาม1ต	 ทิส�เสต	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺวิ-า “เราย-อมเล>งฺเห>นฺส�ตวิEเหล-านฺ�Iนฺ ค#อเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ ผู้F(กำล�งฺจGต	และผู้F(กำล�งฺอGบั�ต	” ด�งฺนฺ1I.

“ห1เนฺต	 โมหนฺ	ส�สนฺ�ทิยGต�ตต�ตา ห1นฺานฺw ช้าต	กGลโภคาทิ1นฺw วิเสนฺ ห1ฬีJเต โอญาเต อวิญฺ�ญาเต ฯ
บัทิวิ-า ห1เนฺ ควิามวิ-า ผู้F(ถFกเข้าต	เต1ยนฺ ค#อดFหม	$นฺ เหย1ยดหยาม ด(วิยอำนฺาจช้าต	ตระกFลและโภคะเป@นฺต(นฺ 
ทิ1$ช้#$อวิ-าเลวิทิราม เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ประกอบัด(วิยผู้ลวิ	บัากแห-งฺโมหะ.

“ปณฺ1เตต	 อโมหนฺ	ส�สนฺ�ทิยGต�ตต�ตา ตพื่�พื่	ปร1เต ฯ
บัทิวิ-า ปณฺ1เต ควิามวิ-า  ผู้F(ตรงฺก�นฺข้(ามจากบัGคคลเลวินฺ�Iนฺ เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ประกอบัด(วิยผู้ลวิ	บัากแห-งฺอโมหะ.

๑ ม. อGปร	. ๑๔/๓๐๖-๓๐๗.



กถาวิ-าด(วิยทิ	พื่ยจ�กษุG • [ทิ	พื่ยจ�กษุGข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคปราศัจากอGปก	เลส ๑๑ อย-างฺ] • หนฺ(า ๓๐๑

“สGวิณฺ�เณฺต	 อโทิสนฺ	ส�สนฺ�ทิยGต�ตต�ตา อ	ฏฺ�ฐกนฺ�ตมนฺาปวิณฺ�ณฺยGต�เต ฯ
บัทิวิ-า สGวิณฺ�เณฺ ควิามวิ-า  
ผู้F(ประกอบัด(วิยผู้	วิพื่รรณฺ ทิ1$นฺ-าปรารถนฺา นฺ-าใคร และนฺ-าช้อบัใจ เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ประกอบัด(วิยผู้ลวิ	บัากแห-งฺอโทิสะ.
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“ทิGพื่�พื่ณฺ�เณฺต	 โทิสนฺ	ส�สนฺ�ทิยGต�ตต�ตา อนฺ	ฏฺ�ฐอกนฺ�ตอมนฺาปวิณฺ�ณฺยGต�เต ฯ   “อภ	รFปวิ	รFเปต	ปJ อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ทิGพื่�พื่ณฺ�เณฺ ควิามวิ-า  
ผู้F(ประกอบัด(วิยผู้	วิพื่รรณฺทิ1$ไม-นฺ-าปรารถนฺา ไม-นฺ-าใคร- และไม-นฺ-าช้อบัใจ เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ประกอบัด(วิยผู้ลวิ	บัากแห-งฺโทิสะ.
อธ	บัายวิ-า “ผู้F(ม1รFปแปลกประหลาดจากผู้F(ทิ1$ม1รFปสวิย” ด�งฺนฺ1Iบั(างฺ.

“สGคเตต	 สGคต	คเต ฯ
บัทิวิ-า สGคเต ได(แก- ผู้F(ไปสF-สGคต	. 

อโลภนฺ	ส�สนฺ�ทิยGต�ตต�ตา วิา อฑ�เฒ มหทิ�ธเนฺ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ได(แก-ผู้F(ม�$งฺค�$งฺ ค#อม1ทิร�พื่ยEมาก เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ประกอบัด(วิยผู้ลวิ	บัากแห-งฺอโลภะ.

“ทิGค�คเตต	 ทิGค�คต	คเต ฯ
บัทิวิ-า ทิGค�คเต ได(แก- ไปสF-ทิGคต	.

โลภนฺ	ส�สนฺ�ทิยGต�ตต�ตา วิา ทิล	ทิ�เทิ อป�ปนฺ�นฺปาเนฺ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ได(แก-ผู้F(ยากจนฺ ค#อม1ข้(าวิและนฺIำนฺ(อย เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ประกอบัด(วิยผู้ลวิ	บัากแห-งฺโลภะ.

“ยถากม�มFปเคต	 ยw ยw กม�มw อGปจ	ตw เตนฺ เตนฺ อGปคเต ฯ
บัทิวิ-า ยถากม�มFปเค ได(แก- ผู้F(เข้(าถaงฺตามกรรมทิ1$ตนฺเข้(าไปส�$งฺสมไวิ(แล(วิ.

ตต�ถ ปGร	เมห	 “จวิมาเนฺต	อาทิ1ห	 ทิ	พื่�พื่จก�ข้Gก	จ�จw วิGต�ตw ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สก	จแห-งฺทิ	พื่ยจ�กษุGด(วิยบัทิต(นฺๆ วิ-า “จวิมาเนฺ” เป@นฺอาทิ	.

อ	ม	นฺา ปนฺ ปเทินฺ ยถากม�มFปคญฺ�ญาณฺก	จ�จw ฯ
อนฺa$งฺ ก	จแห-งฺยถาก�มมFปคญาณฺ (ญาณฺเคร#$องฺส�ตวิEผู้F(เข้(าถaงฺตามกรรม) ก>เป@นฺอ�นฺตร�สแล(วิด(วิยบัทินฺ1I.

[ลีำด้�บความัเก	ด้ขILนแห'งยถาก�มัมัDปคญาณฺ]

ตส�ส จ ญาณฺส�ส อยมGป�ปต�ต	ก�กโม ฯ
ก>ลำด�บัควิามเก	ดข้aIนฺแห-งฺญาณฺนฺ�Iนฺ ม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:-

เหฏฺ�ฐา นฺ	รยาภ	มGข้w อาโลกw วิฑ�เฒต�วิา เนฺรย	กสต�เต ปส�สต	 มหนฺ�ตw ทิGก�ข้มนฺGภวิมาเนฺ ฯ
(ภ	กษุGในฺพื่ระศัาสนฺานฺ1I๑) เจร	ญอาโลกกส	ณฺ มG-งฺหนฺ(าต-อนฺรกเบั#Iองฺต$ำแล(วิ ย-อมเห>นฺส�ตวิEนฺรกทิ�Iงฺหลาย ผู้F(ตามเสวิยทิGกข้Eอย-างฺใหญ-อยF-.

ตw ทิส�สนฺw ทิ	พื่�พื่จก�ข้Gก	จ�จเมวิ ฯ
การเห>นฺนฺ�Iนฺ จ�ดเป@นฺก	จแห-งฺทิ	พื่ยจ�กษุGโดยแทิ(.

โส เอวิw มนฺส	กโรต	 “ก	นฺ�นฺGโข้ กม�มw กต�วิา อ	เม สต�ตา  เอวิw ทิGก�ข้มนฺGภวินฺ�ต1ต	 ฯ
เธอนฺ�IนฺใฝัzใจอยF-อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ส�ตวิEเหล-านฺ1I ทิำกรรมอะไรหนฺอแล จaงฺได(ตามเสวิยทิGกข้EอยF-อย-างฺนฺ1I?” 

๑ ฎ1กาปรม�ตถม�ญช้Gสา ๒/๓๓๐ อ	มานฺ	 ศั�พื่ทิEนฺ1Iเป@นฺ อ	ม	นฺา ในฺวิ	สGทิธ	มรรคก>เป@นฺ อ	ม	นฺา.
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อถส�ส “อ	ทินฺ�นฺาม กต�วิาต	 ตwกม�มารม�มณฺw ญาณฺw อGป�ปช้�ช้ต	 ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ ญาณฺอ�นฺม1กรรมนฺ�Iนฺเป@นฺอารมณฺE ก>เก	ดข้aIนฺแก-เธอนฺ�Iนฺวิ-า “เพื่ราะทิำกรรมช้#$อนฺ1I.”

ตถา อGปร	 เทิวิโลกาภ	มGข้w อาโลกw วิฑ�เฒต�วิา นฺนฺ�ทินฺวินฺม	ส�สกวินฺปารGสกวินฺาทิ1สG สต�เต ปส�สต	 มหาสม�ปต�ตa อนฺGภวิมาเนฺ ฯ
อนฺa$งฺ (เธอนฺ�Iนฺ) เจร	ญอาโลกกส	ณฺ มG-งฺหนฺ(าต-อเทิวิโลกเบั#Iองฺบันฺแล(วิ 
ย-อมเห>นฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลายในฺสวินฺนฺ�นฺทิวิ�นฺ ม	สสกวิ�นฺ และปารGสกวิ�นฺเป@นฺต(นฺ ผู้F(เสวิยสมบั�ต	อย-างฺใหญ-อยF-.

ตม�ปJ ทิส�สนฺw ทิ	พื่�พื่จก�ข้Gก	จ�จเมวิ ฯ
การเห>นฺแม(นฺ�Iนฺจ�ดเป@นฺก	จแห-งฺทิ	พื่ยจ�กษุGโดยแทิ(.

โส เอวิw มนฺส	กโรต	 “ก	นฺ�นฺGโข้ กม�มw กต�วิา อ	เม สต�ตา เอวิw สม�ปต�ต	มนฺGภวินฺ�ต1ต	 ฯ
เธอนฺ�IนฺใฝัzใจอยF-อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ส�ตวิEเหล-านฺ1Iทิำกรรมอะไรหนฺอแล จaงฺได(เสวิยสมบั�ต	อย-างฺนฺ1I?” 

อถส�ส “อ	ทินฺ�นฺาม กต�วิาต	 ตw กม�มารม�มณฺw ญาณฺw อGป�ปช้�ช้ต	 ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ ญาณฺอ�นฺม1กรรมนฺ�Iนฺเป@นฺอารมณฺEก>เก	ดข้aIนฺแก-เธอนฺ�Iนฺวิ-า “เพื่ราะทิำกรรมช้#$อนฺ1I.” 

อ	ทิw ยถากม�มFปคญฺ�ญาณฺw นฺาม ฯ
นฺ1Iช้#$อวิ-า ยถาก�มมFปคญาณฺ (ญาณฺเคร#$องฺรF(ส�ตวิEผู้F(เข้(าถaงฺตามกรรม).

อ	มส�สปJ วิ	สGw ปร	กม�มนฺ�นฺาม นฺต�ถ	 ฯ
ช้#$อวิ-าการบัร	กรรมแผู้นฺกหนฺa$งฺ แม(แห-งฺยถาก�มมFปคญาณฺนฺ1Iก>ไม-ม1.

[185] ยถาปJมส�ส  เอวิw อนฺาคตwสญฺ�ญาณฺส�สาปJ ฯ
(ยถาก�มมFปคญาณฺ)นฺ1I (ไม-ม1การบัร	กรรมไวิ(แผู้นฺกหนฺa$งฺ) แม(ฉั�นฺใด  แม(อนฺาคต�งฺสญาณฺ (ก>ไม-ม1)ฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

ทิ	พื่�พื่จก�ข้Gปาทิกาเนฺวิ ห	 อ	มานฺ	 ทิ	พื่�พื่จก�ข้Gนฺา สเหวิ อ	ช้�ฌินฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ญาณฺเหล-า๑นฺ1I ทิ1$เป@นฺบัาทิแห-งฺทิ	พื่ยจ�กษุGนฺ�$นฺแล ย-อมสำเร>จพื่ร(อมก�บัทิ	พื่ยจ�กษุGนฺ�$นฺเองฺ.

“กายทิGจ�จร	เตนฺาต	อาทิ1สG 
ทิGฏฺ�ฐุG จร	ตw ทิGฏฺ�ฐw วิา จร	ตw ก	เลสปFต	กต�ตาต	 ทิGจ�จร	ตw ฯ
ในฺคำวิ-า กายทิGจ�จร	เตนฺ เป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-
ควิามประพื่ฤต	ช้�$วิ หร#อควิามประพื่ฤต	เส1ยหาย เพื่ราะม1ก	เลสเป@นฺควิามเส1ยหาย เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า ทิGจร	ต.

กาเยนฺ ทิGจ�จร	ตw  กายโต วิา อGป�ปนฺ�นฺw ทิGจ�จร	ตนฺ�ต	 กายทิGจ�จร	ตw ฯ
ควิามประพื่ฤต	ช้�$วิทิางฺกาย หร#อควิามประพื่ฤต	ช้�$วิทิ1$เก	ดจากกาย เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า กายทิGจร	ต.

เอวิw วิจ1มโนฺทิGจ�จร	ตานฺ	ปJ ทิฏฺ�ฐพื่�พื่านฺ	 ฯ
แม(วิจ1ทิGจร	ต และมโนฺทิGจร	ต ก>ควิรทิราบัด�งฺอธ	บัายมานฺ1I.

๑ วิ	สGทิธ	มรรค /๒๖๙ ม1ศั�พื่ทิEวิ-า “อ	ธ ภ	ก�ข้G” จaงฺได(แปลไวิ(ตามนฺ�Iนฺ เพื่ราะควิามช้�ดด1.
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“สมนฺ�นฺาคตาต	 สมงฺ�ค	ภFตา ฯ
บัทิวิ-า สมนฺ�นฺาคตา แปลวิ-า เป@นฺผู้F(พื่ร(อมเพื่ร1ยงฺ.

[การด้'าพระอร	ยเจ7าห7ามัสวรรคAแลีะห7ามัมัรรค]

“อร	ยานฺw อGปวิาทิกาต	 พื่Gทิ�ธปจ�เจกพื่Gทิ�ธพื่Gทิ�ธสาวิกานฺw อร	ยานฺw อนฺ�ตมโส ค	ห	โสตาปนฺ�นฺานฺม�ปJ อนฺต�ถกามา หGต�วิา 
อนฺ�ต	มวิต�ถGนฺา วิา คGณฺปร	ทิ�ธwสเนฺนฺ วิา อGปวิาทิกา.  “อก�โกสกา ครหกาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อร	ยานฺw อGปวิาทิกา ควิามวิ-า ส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย (ผู้F(ม1ควิามเห>นฺผู้	ด) เป@นฺผู้F(ใคร-ซ่a$งฺควิามฉั	บัหายม	ใช้-ประโยช้นฺE กล-าวิใส-ร(าย,
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ด-าทิอ ต	เต1ยนฺ”, พื่ระอร	ยเจ(าทิ�Iงฺหลาย ค#อพื่ระพื่Gทิธเจ(า พื่ระปbจเจกพื่Gทิธเจ(า และพื่ระสาวิกข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า 
โดยทิ1$สGด แม(คฤห�สถE ผู้F(เป@นฺพื่ระโสดาบั�นฺ ด(วิยอ�นฺต	มวิ�ตถG หร#อด(วิยการกำจ�ดเส1ยซ่a$งฺคGณฺ.

ตต�ถ “นฺต�ถ	 อ	เมสw สมณฺธม�โม, อส�สมณฺา เอเตต	 วิทินฺ�โต “อนฺ�ต	มวิต�ถGนฺา อGปวิทิต	, 
“นฺต�ถ	 อ	เมสw ฌิานฺw วิา วิ	โมก�ข้w วิา มค�โค วิา ผู้ลw วิาต	 วิทินฺ�โต “คGณฺปร	ทิ�ธwสเนฺนฺ อGปวิทิต1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ในฺ(การกล-าวิใส-ร(าย ๒ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ 
บัGคคลผู้F(กล-าวิอยF-วิ-า “สมณฺธรรมข้องฺทิ-านฺเหล-านฺ1I ไม-ม1, ทิ-านฺเหล-านฺ�Iนฺ ไม-ใช้-สมณฺะ” ด�งฺนฺ1I 
พื่aงฺทิราบัวิ-า “ช้#$อวิ-ากล-าวิใส-ร(าย ด(วิยอ�นฺต	มวิ�ตถG”,
บัGคคลผู้F(กล-าวิอยF-วิ-า “ฌิานฺก>ด1 วิ	โมกข้Eก>ด1 มรรคก>ด1 ผู้ลก>ด1 ข้องฺทิ-านฺเหล-านฺ1I ไม-ม1” ด�งฺนฺ1I 
พื่aงฺทิราบัวิ-า “ช้#$อวิ-ากล-าวิใส-ร(าย ด(วิยการกำจ�ดเส1ยซ่a$งฺคGณฺ”.

โส จ ช้านฺw วิา อGปวิเทิย�ย อช้านฺw วิา  อGภยถาปJ อร	ยFปวิาโทิ วิ โหต	 ฯ
ก>ผู้F(นฺ�Iนฺพื่aงฺกล-าวิใส-ร(าย ทิ�Iงฺทิ1$รF(ต�วิอยF- หร#อไม-รF(ก>ตาม ย-อมช้#$อวิ-า เป@นฺผู้F(กล-าวิใส-ร(ายพื่ระอร	ยเจ(าแทิ( แม(โดยประการทิ�Iงฺสองฺ.

ภาร	ยw กม�มw สค�คาวิรณฺw มค�คาวิรณฺญฺ�จ ฯ
กรรม (ค#อการกล-าวิใส-ร(ายพื่ระอร	ยเจ(า) เป@นฺกรรมหนฺ�ก เป@นฺทิ�Iงฺส�คคาวิรณฺE (ห(ามสวิรรคE) ทิ�Iงฺม�คคาวิรณฺE (ห(ามมรรค).

[เร! องภ	กษุ#หน#'มักลี'าวใส'ร7ายพระอร	ยเจ7าช�LนสDง]

ตส�ส จ อาวิ	ภาวิต�ถw อ	ทิw วิต�ถGมGทิาหรนฺ�ต	 ฯ
ก>เพื่#$อประกาศัข้(อทิ1$(การด-าเป@นฺกรรมทิ1$หนฺ�ก)นฺ�Iนฺให(แจ(งฺช้�ด  (พื่ระโบัราณฺาจารยEทิ�Iงฺหลาย) จaงฺนฺำเร#$องฺนฺ1Iมาเป@นฺอGทิาหรณฺE (ด�งฺต-อไป
นฺ1I):-

อญฺ�ญตรส�มa ก	ร คาเม เอโก เถโร จ ทิหรภ	ก�ข้G จ ปJณฺ�ฑาย จรนฺ�ต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า พื่ระเถระรFปหนฺa$งฺ และภ	กษุGหนฺG-มรFปหนฺa$งฺ เทิ1$ยวิไปบั	ณฺฑบัาตในฺบั(านฺแห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺ.

เต ปฐมฆ์เรเยวิ อGฬGงฺ�กมต�ตw อGณฺ�หยาคGw ลภaสG ฯ
ทิ-านฺทิ�Iงฺ ๒ นฺ�Iนฺ ได(ข้(าวิยาคFร(อนฺประมาณฺกระบัวิยหนฺa$งฺ ในฺเร#อนฺหล�งฺแรกนฺ�$นฺเองฺ.

เถรส�ส จ กGจ�ฉั	วิาโต อต�ถ	 ฯ
แต-พื่ระเถระเก	ดลมเส1ยดทิ(องฺข้aIนฺ.
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โส จ	นฺ�เตส	 “อยw ยาคG มย�หw สป�ปายา  ยาวิ นฺ ส1ตลา โหต	 ตาวิ นฺw ปJวิาม1ต	 ฯ
ทิ-านฺค	ดวิ-า “ข้(าวิยาคFนฺ1I เป@นฺข้องฺสบัายแก-เรา เราจะด#$มข้(าวิยาคFนฺ�Iนฺก-อนฺทิ1$ม�นฺจะเย>นฺเส1ย” 

โส มนฺGส�เสห	 อGม�มารต�ถาย อาหเฏิ ทิารGข้ณฺ�เฑ นฺ	ส1ทิ	ต�วิา ตw ปJวิ	 ฯ
ทิ-านฺจaงฺได(นฺ�$งฺด#$มข้(าวิยาคFนฺ�Iนฺบันฺข้อนฺไม( ซ่a$งฺพื่วิกมนฺGษุยEเข้>นฺมาไวิ( เพื่#$อต(องฺการทิำธรณฺ1ประตF.

อ	ตโร ตw ช้	คGจ�ฉั	 “อต	จ�ฉัาโต วิตายw มหล�ลโก อม�หากw ลช้�ช้	ตพื่�พื่ตw อกาส1ต	 ฯ
ภ	กษุGหนฺG-มนฺอกนฺ1I ได(ร�งฺเก1ยจพื่ระเถระนฺ�Iนฺ ด(วิยค	ดวิ-า “พื่ระเถระแก-รFปนฺ1Iห	วิจ�ดหนฺอ กระทิำให(เราได(ร�บัควิามอ�บัอาย.” 

เถโร คาเม จร	ต�วิา วิ	หารw คนฺ�ต�วิา ทิหรภ	ก�ข้Gw อาห “อต�ถ	 เต อาวิGโส อ	มส�มa สาสเนฺ [186] ปต	ฏฺ�ฐาต	 ฯ
พื่ระเถระเทิ1$ยวิไปในฺบั(านฺแล(วิกล�บัไปย�งฺวิ	หาร ได(พื่Fดกะภ	กษุGหนฺG-มวิ-า “อาวิGโส ทิ1$พื่a$งฺในฺพื่ระศัาสนฺานฺ1I ข้องฺคGณฺม1อยF-หร#อ?”

“อาม ภนฺ�เต,  โสตาปนฺ�โนฺ อหนฺ�ต	 ฯ
ภ	กษุGหนฺG-ม เร1ยนฺวิ-า “ม1อยF- ข้อร�บั! กระผู้มเป@นฺพื่ระโสดาบั�นฺ.”

เตนฺหาวิGโส  อGปร	มค�คต�ถาย วิายามw มา อกาส	  ข้1ณฺาสโวิ ตยา อGปวิทิ	โตต	 ฯ
พื่ระเถระ พื่Fดเต#อนฺวิ-า “อาวิGโส! ถ(ากระนฺ�Iนฺ คGณฺไม-ได(ทิำควิามพื่ยายาม เพื่#$อต(องฺการมรรคเบั#IองฺสFงฺข้aIนฺไปหร#อ?๑

เพื่ราะพื่ระข้1ณฺาสพื่ คGณฺได(กล-าวิใส-ร(ายแล(วิ.”

โส ตw ข้มาเปส	 ฯ  เตนฺส�ส ตw ปากต	กw อโหส	 ฯ
ภ	กษุGหนฺG-มรFปนฺ�Iนฺ ได(ให(พื่ระเถระนฺ�Iนฺอดโทิษุแล(วิ.  
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ กรรมนฺ�Iนฺข้องฺภ	กษุGหนฺG-มรFปนฺ�Iนฺ ก>ได(กล�บัเป@นฺปกต	เด	มแล(วิ.

[ว	ธ�ขอขมัาเพ! อให7อด้โทิษุให7ในการด้'าใส'ร7าย]

ตส�มา โย อญฺ�โญปJ อร	ยw อGปวิทิต	 
เตนฺ คนฺ�ต�วิา, สเจ อต�ตนฺา วิGฑ�ฒตโร โหต	, “อหw อายส�มนฺ�ตw อ	ทิญฺ�จ1ทิญฺ�จ อวิจw, ตw เม ข้มาห1ต	 ข้มาเปตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ผู้F(ใดแม(อ#$นฺ กล-าวิใส-ร(ายพื่ระอร	ยเจ(า,  
ผู้F(นฺ�Iนฺไปแล(วิ, ถ(าทิ-านฺแก-กวิ-าตนฺไซ่ร(, ก>พื่aงฺให(ทิ-านฺอดโทิษุให( ด(วิยเร1ยนฺทิ-านฺวิ-า “กระผู้มได(กล-าวิคำนฺ1Iและคำนฺ1Iกะพื่ระคGณฺเจ(าแล(วิ,
ข้อพื่ระคGณฺเจ(าได(อดโทิษุนฺ�Iนฺให(กระผู้มด(วิยเถ	ด.”

สเจ นฺวิกตโร โหต	, วินฺ�ทิ	ต�วิา อGก�กGฏิ	กw นฺ	ส1ทิ	ต�วิา อญฺ�ช้ลa ปค�คเหต�วิา “อหw ภนฺ�เต ตGม�เห อ	ทิญฺ�จ1ทิญฺ�จ อวิจw, ตw เม ข้มถาต	 ข้มาเปตพื่�โพื่ 
ฯ
ถ(าทิ-านฺอ-อนฺกวิ-าตนฺไซ่ร( ไหวิ(ทิ-านฺแล(วิ นฺ�$งฺกระโหย-งฺประคองฺอ�ญช้ล1 พื่aงฺข้อให(ทิ-านฺอดโทิษุให( ด(วิยเร1ยนฺทิ-านฺวิ-า 
“ข้(าแต-ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! กระผู้มได(กล-าวิคำนฺ1Iและคำนฺ1Iกะทิ-านฺแล(วิ, ข้อทิ-านฺจงฺอดโทิษุนฺ�Iนฺให(แก-ข้(าพื่เจ(าด(วิยเถ	ด.” 

๑ ในฺวิ	สGทิธ	มรรค ภาค ๒/๒๗๐ ม1ด�งฺนฺ1Iค#อ 
เตนฺหาวิGโส อGปร	มค�คต�ถาย วิายามw มา อกาส1ต	. กส�มา ภนฺ�เตต	. ข้1ณฺาสโวิ ตยา อGปวิทิ	โตต	. แปลวิ-า 
“พื่ระเถระ พื่Fดเต#อนฺวิ-า “อาวิGโส ถ(ากระนฺ�Iนฺ คGณฺไม-ได(ทิำควิามพื่ยายาม เพื่#$อต(องฺการมรรคเบั#IองฺสFงฺข้aIนฺไปหร#อ?” 
ภ	กษุGหนฺG-มเร1ยนฺวิ-า “เพื่ราะเหตGไร ข้อร�บั! “พื่ระเถระพื่Fดวิ-า “เพื่ราะพื่ระข้1ณฺาสพื่ คGณฺได(กล-าวิใส-ร(ายแล(วิ” 
คำวิ-า กส�มา ภนฺ�เตต	 ในฺสามนฺตEนฺ1I นฺ-าจะตกไป.
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สเจ โส นฺก�ข้มต	 ทิ	สาปก�กนฺ�โต วิา โหต	, เย ตส�มa วิ	หาเร ภ	ก�ข้F วิสนฺ�ต	, เตสw สนฺ�ต	กw คนฺ�ต�วิา, 
สเจ อต�ตนฺา วิGฑ�ฒตโร โหต	, ฐ	ตเกเนฺวิ,  สเจ นฺวิกตโร, อGก�กGฏิ	กw นฺ	ส1ทิ	ต�วิา อญฺ�ช้ลa ปค�คเหต�วิา ข้มาเปตพื่�พื่w ฯ
ถ(าทิ-านฺไม-ยอมอดโทิษุให( หร#อทิ-านฺหล1กไปย�งฺทิ	ศั (อ#$นฺ) เส1ย พื่aงฺไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(อยF-ในฺวิ	หารนฺ�Iนฺ, 
ถ(าทิ-านฺแก-กวิ-าตนฺไซ่ร( พื่aงฺย#นฺข้อข้มาโทิษุทิ1เด1ยวิ, ถ(าทิ-านฺอ-อนฺกวิ-าตนฺไซ่ร( ก>พื่aงฺนฺ�$งฺกระโหย-งฺประคองฺอ�ญช้ล1 ให(ทิ-านฺช้-วิยอดโทิษุให(.

“อหw ภนฺ�เต อสGกนฺ�นฺาม อายส�มนฺ�ตw อ	ทิญฺ�จ1ทิญฺ�จ อวิจw, ข้มตG เม โส อายส�มาต	 เอวิw วิทินฺ�เตนฺ ข้มาเปตพื่�พื่w ฯ
พื่aงฺกราบัเร1ยนฺให(ทิ-านฺอดโทิษุอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ข้(าแต-ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! กระผู้มได(กล-าวิคำนฺ1I และคำนฺ1Iกะทิ-านฺผู้F(ม1อายGช้#$อโนฺ(นฺแล(วิ, 
ข้อทิ-านฺผู้F(ม1อายGรFปนฺ�Iนฺ จงฺอดโทิษุให(แก-กระผู้มด(วิยเถ	ด.” 

สเจ โส ปร	นฺ	พื่�พื่Gโต โหต	, ปร	นฺ	พื่�พื่Gตมญฺ�จฏฺ�ฐานฺw คนฺ�ต�วิา  ยาวิ ส1วิถ	กw คนฺ�ต�วิาปJ ข้มาเปตพื่�พื่w ฯ
ถ(าพื่ระอร	ยเจ(ารFปนฺ�Iนฺปร	นฺ	พื่พื่านฺแล(วิไซ่ร(, ควิรไปย�งฺสถานฺทิ1$ต�Iงฺเต1ยงฺทิ1$ทิ-านฺปร	นฺ	พื่พื่านฺ แม(ไปจนฺถaงฺปzาช้(าแล(วิ พื่aงฺให(อดโทิษุให(.

เอวิw กเต, สค�คาวิรณฺญฺ�จ มค�คาวิรณฺญฺ�จ นฺ โหต	 ปากต	กเมวิ โหต	 ฯ
เม#$อตนฺได(กระทิำแล(วิอย-างฺนฺ1I, 
กรรมค#อการใส-ร(ายนฺ�Iนฺ ก>ไม-เป@นฺทิ�Iงฺส�คคาวิรณฺE ม�คคาวิรณฺE (ไม-ห(ามทิ�IงฺสวิรรคEทิ�Iงฺมรรค) ย-อมกล�บัเป@นฺปกต	เด	มทิ1เด1ยวิ.

[การกลี'าวใส'ร7ายพระอร	ยเจ7ามั�โทิษุเช'นก�บอน�นตร	ยกรรมั]

“ม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	กาต	 วิ	ปร1ตทิส�สนฺา ฯ
บัทิวิ-า ม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	กา แปลวิ-า ม1ควิามเห>นฺวิ	ปร	ต.

“ม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	กม�มสมาทิานฺาต	 ม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	วิเสนฺ สมาทิ	นฺ�นฺนฺานฺาวิ	ธกม�มา,  
เย จ ม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	มFลเกสG กายกม�มาทิ1สG อญฺ�เญปJ สมาทิเปนฺ�ต	 ฯ
บัทิวิ-า ม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	กม�มสมาทิานฺา ควิามวิ-า 
“ก>คนฺเหล-าใด ให(ช้นฺแม(เหล-าอ#$นฺสมาทิานฺ บัรรดากรรมม1กายกรรมเป@นฺต(นฺ ซ่a$งฺม1ม	จฉัาทิ	ฏิฐ	เป@นฺมFล, 
คนฺเหล-านฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าม1กรรมนฺานฺาช้นฺ	ดอ�นฺตนฺสมาทิานฺถ#อเอาแล(วิ ด(วิยอำนฺาจม	จฉัาทิ	ฏิฐ	.”

ตต�ถ จ วิจ1ทิGจ�จร	ตค�คหเณฺเนฺวิ อร	ยFปวิาเทิ มโนฺทิGจ�จร	ตค�คหเณฺเนฺวิ จ ม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	ยา สงฺ�คห	ตายปJ 
อ	เมสw ทิ�วิ	นฺ�นฺw ปGนฺวิจนฺw มหาสาวิช้�ช้ภาวิทิส�สนฺต�ถนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ก>บัรรดา(อร	ยGปวิาทิและม	จฉัาทิ	ฏิฐ	)เหล-านฺ�Iนฺ 
แม(เม#$อทิ-านฺสงฺเคราะหEอร	ยGปวิาทิเข้(าด(วิยวิจ1ทิGจร	ตศั�พื่ทิEนฺ�$นฺเองฺ และม	จฉัาทิ	ฏิฐ	เข้(าด(วิยมโนฺทิGจร	ตศั�พื่ทิEเช้-นฺก�นฺแล(วิ 
การกล-าวิถaงฺกรรมทิ�Iงฺ ๒ เหล-านฺ1Iซ่Iำอ1ก พื่aงฺทิราบัวิ-า ม1การแสดงฺถaงฺข้(อทิ1$กรรมทิ�Iงฺ ๒ นฺ�Iนฺม1โทิษุมาก เป@นฺประโยช้นฺE.

มหาสาวิช้�โช้ ห	 อร	ยFปวิาโทิ อนฺนฺ�ตร	ย[187]สทิ	โส ฯ
จร	งฺอยF- อร	ยGปวิาทิ ม1โทิษุมากเช้-นฺก�บัอนฺ�นฺตร	ยกรรม.
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ยถาห “เสย�ยถาปJ สาร1ปGต�ต ภ	ก�ข้G ส1ลสม�ปนฺ�โนฺ สมาธ	สม�ปนฺ�โนฺ ปญฺ�ญาสม�ปนฺ�โนฺ ทิ	ฏฺ�เฐวิ ธม�เม อญฺ�ญw อาราเธย�ย 
เอวิw สม�ปทิม	ทิw สาร1ปGต�ต วิทิาม	.  ตw วิาจw อป�ปหาย ตw จ	ต�ตw อป�ปหาย ตw ทิ	ฏฺ�ฐa อปฏิ	นฺ	ส�สช้�ช้	ต�วิา ยถาภฏิw นฺ	ก�ข้	ต�โต เอวิw นฺ	รเยต	 ฯ
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(วิ-า 
“ดFก-อนฺสาร1บัGตร! เปร1ยบัเหม#อนฺภ	กษุGผู้F(ถaงฺพื่ร(อมด(วิยศั1ล ถaงฺพื่ร(อมด(วิยสมาธ	 ถaงฺพื่ร(อมด(วิยปbญญา 
พื่aงฺได(ล	Iมอรห�ตตผู้ล ในฺภพื่ปbจจGบั�นฺนฺ1Iแล แม(ฉั�นฺใด,  ดFก-อนฺสาร1บัGตร! เรากล-าวิข้(ออGปไมยนฺ1I ฉั�นฺนฺ�Iนฺ. 
บัGคคลนฺ�Iนฺ ไม-ละวิาจานฺ�Iนฺเส1ย ไม-ละควิามค	ดนฺ�Iนฺเส1ย ไม-สละค#นฺทิ	ฏิฐ	นฺ�Iนฺเส1ยแล(วิ ต(องฺถFกโยนฺลงฺในฺนฺรก (เพื่ราะอร	ยGปวิาทิ) 
เหม#อนฺถFกนฺายนฺ	รยบัาลนฺำมาโยนฺลงฺในฺนฺรกฉัะนฺ�Iนฺ๑.”

ม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	โต จ มหาสาวิช้�ช้ตรนฺ�นฺาม อญฺ�ญw นฺต�ถ	 ฯ
ก>กรรมอย-างฺอ#$นฺ ช้#$อวิ-าม1โทิษุมากกวิ-าม	จฉัาทิ	ฏิฐ	ย-อมไม-ม1.

ยถาห “นฺาหw ภ	ก�ข้เวิ อญฺ�ญw เอกธม�มม�ปJ สมนฺGปส�สาม	 เอวิw มหาสาวิช้�ช้ตรw ยถย	ทิw ม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	,  
ม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	ปรมานฺ	 ภ	ก�ข้เวิ วิช้�ช้านฺ1ต	๒ ฯ
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สไวิ(วิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เราย�งฺไม-เล>งฺเห>นฺแม(ธรรมอย-างฺหนฺa$งฺอ#$นฺ ซ่a$งฺม1โทิษุมากกวิ-าเหม#อนฺอย-างฺม	จฉัาทิ	ฏิฐ	นฺ1Iเลย 
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! โทิษุทิ�Iงฺหลายม1ม	จฉัาทิ	ฏิฐ	เป@นฺอย-างฺย	$งฺ๓” ด�งฺนฺ1I.

“กายส�ส เภทิาต	 อGปาทิ	นฺ�นฺก�ข้นฺ�ธปร	จ�จาคา ฯ
สองฺบัทิวิ-า กายส�ส เภทิา ควิามวิ-า “เพื่ราะสละอGปาทิ	นฺนฺกข้�นฺธE (ข้�นฺธEทิ1$ย�งฺม1ก	เลสเข้(าไปยaดครองฺอยF-) เส1ย .”

“ปรม�มรณฺาต	 ตทินฺนฺ�ตรw อภ	นฺ	พื่�พื่ต�ตก�ข้นฺ�ธค�คหณฺา ฯ
บัทิวิ-า ปรม�มรณฺา ควิามวิ-า “แต-การถ#อเอาข้�นฺธEทิ1$เก	ดข้aIนฺในฺลำด�บัแห-งฺการสละนฺ�Iนฺ.”

อถวิา “กายส�ส เภทิาต	 ช้1วิ	ต	นฺ�ทิ�ร	ยส�สFปจ�เฉัทิา ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ สองฺบัทิวิ-า กายส�ส เภทิา ค#อ เพื่ราะควิามข้าดสFญแห-งฺช้1วิ	ต	นฺทิร1ยE.

“ปรม�มรณฺาต	 จGต	จ	ต�ตโต อGทิ�ธw ฯ
บัทิวิ-า ปรม�มรณฺา ค#อ ต-อจากจGต	จ	ต.

[อรรถาธ	บายคำว'านรกได้7ช! อว'าอบายเปKนต7น]

“อปายนฺ�ต	เอวิมาทิ	 สพื่�พื่w นฺ	รยเวิวิจนฺw ฯ
คำทิ�Iงฺหมดม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า อปายw เป@นฺไวิพื่จนฺEแห-งฺคำวิ-า นฺ	รยะ.

นฺ	รโย ห	 สค�คโมก�ข้เหตGภFตา ปGญฺ�ญสม�มตา อยา อเปตต�ตา สGข้านฺw วิา อายส�ส อภาวิา อปาโย ฯ
จร	งฺอยF- นฺ	รยะ ช้#$อวิ-า อบัาย เพื่ราะไปปราศัจากควิามเจร	ญ ทิ1$สมมต	วิ-าเป@นฺบัGญ อ�นฺเป@นฺเหตGแห-งฺสวิรรคEและนฺ	พื่พื่านฺ 
หร#อเพื่ราะไม-ม1ควิามเจร	ญข้aIนฺแห-งฺควิามสGข้.

๑ ม. มF. ๑๒/๑๔๕.
๒ องฺ�. ต	ก. ๒๐/๔๔.
๓ องฺ�. ต	ก. ๒๐/๔๔.
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ทิGก�ข้ส�ส คต	 ปฏิ	สรณฺนฺ�ต	 ทิGค�คต	 ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า ทิGคต	 เพื่ราะอรรถวิ-า ม1คต	แห-งฺทิGกข้Eเป@นฺทิ1$พื่a$งฺ.

โทิสพื่หGลตาย วิา ทิGฏฺ�เฐนฺ กม�มGนฺา นฺ	พื่�พื่ต�ตา คต1ต	 ทิGค�คต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ช้#$อวิ-า ทิGคต	 เพื่ราะอรรถวิ-า ม1คต	ทิ1$เก	ดเพื่ราะกรรมทิ1$ช้�$วิร(ายเพื่ราะม1โทิษุมาก.

วิ	วิสา นฺ	ปตนฺ�ต	 ตต�ถ ทิGก�กฏิการ	โนฺต	 วิ	นฺ	ปาโต ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า วิ	นฺ	บัาต เพื่ราะอรรถวิ-า เป@นฺสถานฺทิ1$พื่วิกส�ตวิEผู้F(ช้อบัทิำช้�$วิตกไปไร(อำนฺาจ.

วิ	นฺส�สนฺ�ตา วิา เอต�ถ นฺ	ปตนฺ�ต	 สม�ภช้�ช้มานฺงฺ�คปจ�จงฺ�คาต	๑ วิ	นฺ	ปาโต ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ช้#$อวิ-า วิ	นฺ	บัาต เพื่ราะอรรถวิ-า เป@นฺสถานฺทิ1$ทิ1$พื่วิกส�ตวิEผู้F(กำล�งฺพื่	นฺาศั ม1อวิ�ยวิะใหญ-นฺ(อยแตกกระจายตกไปอยF-.

นฺต�ถ	 เอต�ถ อส�สาทิสญฺ�ญ	โต อาโยต	 นฺ	รโย ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า นฺ	รยะ เพื่ราะอรรถวิ-า เป@นฺสถานฺทิ1$ไม-ม1ควิามเจร	ญทิ1$รF(ก�นฺวิ-าควิามย	นฺด1.

อถวิา อปายค�คหเณฺนฺ ต	รจ�ฉัานฺโยนฺa ทิ1เปต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺแสดงฺกำเนฺ	ดส�ตวิEด	ร�จฉัานฺ ด(วิยอบัายศั�พื่ทิE.

ต	รจ�ฉัานฺโยนฺ	 ห	 อปาโย สGคต	โต อเปตต�ตา  นฺ ทิGค�คต	 มเหสก�ข้านฺw นฺาคราช้าทิ1นฺw สม�ภวิโต ฯ
จร	งฺอยF- กำเนฺ	ดส�ตวิEด	ร�จฉัานฺจ�ดเป@นฺอบัาย เพื่ราะปราศัจากสGคต	 
แต-ไม-จ�ดเป@นฺทิGคต	 เพื่ราะเป@นฺสถานฺทิ1$เก	ดแห-งฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลายม1พื่ญานฺาคเป@นฺต(นฺ ผู้F(ม1ศั�กดามาก.

ทิGค�คต	ค�คหเณฺนฺ ปJต�ต	วิ	สยw ทิ1เปต	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺเปตวิ	ส�ย ด(วิยทิGคต	ศั�พื่ทิE.

โส ห	 อปาโย เจวิ ทิGค�คต	 จ สGคต	โต [188] อเปตต�ตา ทิGก�ข้ส�ส จ คต	ภFตต�ตา,  นฺ ตG วิ	นฺ	ปาโต อสGรสทิ	สw อวิ	นฺ	ปาต	ตต�ตา ฯ
จร	งฺอยF- (เปตวิ	ส�ย)นฺ�Iนฺจ�ดเป@นฺอบัายด(วิย เป@นฺทิGคต	ด(วิย เพื่ราะปราศัไปจากสGคต	 และเพื่ราะเป@นฺคต	แห-งฺทิGกข้E, 
แต-ไม-เป@นฺวิ	นฺ	บัาต เพื่ราะไม-ม1ควิามตกไป เช้-นฺก�บัพื่วิกอสFร.

เปตมหทิ�ธ	กานฺw ห	 วิ	มานฺานฺ	ปJ นฺ	พื่�พื่ต�ตนฺ�ต	 ฯ
แทิ(จร	งฺ แม(วิ	มานฺทิ�Iงฺหลาย ย-อมเก	ดข้aIนฺแก-พื่วิกเปรตผู้F(ม1ฤทิธ	qมาก.

วิ	นฺ	ปาตค�คหเณฺนฺ อสGรกายw ทิ1เปต	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺแสดงฺอสGรกาย ด(วิยวิ	นฺ	ปาตศั�พื่ทิE.

โส ห	 ยถาวิGต�เตนฺต�เถนฺ อปาโย เจวิ ทิGค�คต	 จ 
สพื่�พื่สมGส�สเยห	 จ วิ	นฺ	ปาต	ตต�ตา “วิ	นฺ	ปาโตต	 วิGจ�จต	 ฯ
ควิามจร	งฺ อสGรกายนฺ�Iนฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า เป@นฺอบัายด(วิย เป@นฺทิGคต	ด(วิย เพื่ราะอรรถตามทิ1$กล-าวิมาแล(วิ 
และวิ-า “เป@นฺวิ	นฺ	บัาต” เพื่ราะเป@นฺผู้F(ม1ควิามตกไปจากควิามเก	ดข้aIนฺแห-งฺสมบั�ต	ทิ�Iงฺปวิงฺ.

๑ สม�ภ	ช้�ช้มานฺงฺ�ค … อ	ต	ปJ ฯ
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นฺ	รยค�คหเณฺนฺ อวิ1จ	อาทิ	มเนฺกป�ปการw นฺ	รยเมวิ ทิ1เปต	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺแสดงฺนฺ	รยะนฺ�$นฺแล ซ่a$งฺม1อเนฺกประการม1อเวิจ1เป@นฺต(นฺ ด(วิยนฺ	รยศั�พื่ทิE.

“อGปปนฺ�นฺาต	 อGปคตา.   “ตต�ถ อภ	นฺ	พื่�พื่ต�ตาต	 อธ	ป�ปาโย ฯ
บัทิวิ-า อGปปนฺ�นฺา แปลวิ-า เข้(าถaงฺแล(วิ.  อธ	บัายวิ-า “เก	ดข้aIนฺแล(วิในฺนฺรกนฺ�Iนฺ.”

วิGต�ตวิ	ปร	ยาเยนฺ สGก�กปก�โข้ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ศัGกลปbกษุE (ฝัzายข้าวิ) พื่aงฺทิราบัโดยบัรรยายทิ1$แปลกก�นฺจากทิ1$กล-าวิแล(วิ.

อยw ปนฺ วิ	เสโส ฯ
ส-วินฺควิามแปลกก�นฺม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

เอต�ถ สGคต	ค�คหเณฺนฺ มนฺGส�สคตaปJ๑ สงฺ�คย�หต	 ฯ
แม(คต	แห-งฺมนฺGษุยE ทิ-านฺก>สงฺเคราะหEเอาด(วิยสGคต	ศั�พื่ทิE ในฺศัGกลปbกษุEนฺ1I.

สค�คค�คหเณฺนฺ เทิวิคต	เยวิ ฯ
เทิวิคต	เทิ-านฺ�Iนฺทิ-านฺสงฺเคราะหEเข้(าด(วิยส�คคศั�พื่ทิE.

ตต�ถ   สGนฺ�ทิรา คต1ต	 สGคต	 ฯ  รFปาทิ1ห	 วิ	สเยห	 สGฏฺ�ฐุG อค�โคต	 สค�โค ฯ   
โส สพื่�โพื่ปJ ลGช้�ช้นฺป�ปลGช้�ช้นฺฏฺ�เฐนฺ โลโกต	 อยw วิจนฺต�โถ ฯ
ในฺ ๓ บัทิวิ-า สGคตa สค�คw โลกw นฺ�Iนฺ ม1ใจควิามเฉัพื่าะคำด�งฺนฺ1Iค#อ:- 
ช้#$อวิ-า สGคต	 เพื่ราะอรรถวิ-าเป@นฺคต	ด1.
ช้#$อวิ-า ส�คคะ เพื่ราะอรรถวิ-า เล	ศัด(วิยด1 ด(วิยอารมณฺEทิ�Iงฺหลายม1รFปเป@นฺต(นฺ.
(สGคต	และสวิรรคE)ทิ�Iงฺหมดนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-า โลก เพื่ราะอรรถวิ-าพื่	นฺาศัและแตกสลายไป.

วิ	ช้�ช้าต	 ทิ	พื่�พื่จก�ข้Gญฺ�ญาณฺวิ	ช้�ช้า ฯ
วิ	ช้ช้าค#อทิ	พื่ยจ�กษุGญาณฺ ช้#$อวิ-า วิ	ช้ช้า.

อวิ	ช้�ช้าต	 สต�ตานฺw จGต	ปฏิ	สนฺ�ธ	ปฏิ	จ�ฉัาทิ	กา อวิ	ช้�ช้า ฯ
อวิ	ช้ช้า อ�นฺเป@นฺเคร#$องฺปกปJดจGต	และปฏิ	สนฺธ	 ข้องฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ช้#$อวิ-า อวิ	ช้ช้า.

เสสw วิGต�ตนฺยเมวิาต	 ฯ
คำทิ1$เหล#อ ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแหละ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

ทิ	พื่�พื่จก�ข้Gกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
กถาวิ-าด(วิยทิ	พื่ยจ�กษุG จบั.

๑ มนฺGส�สคต	ปJ ฯ



หนฺ(า ๓๑๐ •   กถาวิ-าด(วิยอาสวิ�กข้ยญาณฺ • กถาวิ-าด(วิยอาสวิ�กข้ยญาณฺ

กถาว'าด้7วยอาสว�กขยญาณฺ
อยเมวิ เหต�ถ วิ	เสโส ฯ
จร	งฺอยF- ในฺกถาวิ-าด(วิยทิ	พื่ยจ�กษุGญาณฺนฺ1I ม1ควิามแปลกก�นฺด�งฺต-อไปนฺ1Iแล.

ยถา ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสกถายw “ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสานฺGส�สต	ญฺ�ญาณฺมGข้ตGณฺ�ฑเกนฺ ปGพื่�เพื่นฺ	วิGฏฺ�ฐก�ข้นฺ�ธปฏิ	จ�ฉัาทิกw อวิ	ช้�ช้ณฺ�ฑโกสม�ปทิาเลต�วิาต	 วิGต�ตw
เอวิม	ธ “จGตFปปาตญฺ�ญาณฺมGข้ตGณฺ�ฑเกนฺ จGตFปปาตปฏิ	จ�ฉัาทิกw อวิ	ช้�ช้ณฺ�ฑโกสม�ปทิาเลต�วิาต	 วิต�ตพื่�พื่w ฯ
ในฺกถาวิ-าด(วิยปGพื่เพื่นฺ	วิาส ข้(าพื่เจ(ากล-าวิไวิ(แล(วิวิ-า “เพื่ราะทิำลายกระเปาะฟัองฺค#ออวิ	ช้ช้า 
อ�นฺปกปJดข้�นฺธEทิ1$ตนฺเคยอยF-แล(วิในฺกาลก-อนฺ ด(วิยจะงฺอยปากค#อปGพื่เพื่นฺ	วิาสานฺGสสต	ญาณฺ” ด�งฺนฺ1I ฉั�นฺใด 
ในฺกถาวิ-าด(วิยทิ	พื่ยจ�กษุGญาณฺนฺ1I ก>ควิรกล-าวิวิ-า “เพื่ราะทิำลายกระเปาะฟัองฺค#ออวิ	ช้ช้าอ�นฺปกปJดควิามจGต	และอGบั�ต	 
(ข้องฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย) ด(วิยจะงฺอยปากค#อจGตFปปาตญาณฺ” ด�งฺนฺ1I ฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

“โส เอวิw สมาห	เต จ	ต�เตต	 อ	ธ วิ	ปส�สนฺาปาทิกw จตGต�ถช้�ฌิานฺจ	ต�ตw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ในฺคำวิ-า โส เอวิw สมาห	เต จ	ต�เต นฺ1I ควิรทิราบัจ	ตในฺจตGตถฌิานฺ อ�นฺเป@นฺบัาทิแห-งฺวิ	ปbสสนฺา (ต-อไป).

“อาสวิานฺw ข้ยญฺ�ญาณฺายาต	 อรหต�ตมค�คญฺ�ญาณฺต�ถาย ฯ
สองฺบัทิวิ-า อาสวิานฺw ข้ยญฺ�ญาณฺาย ควิามวิ-า เพื่#$อประโยช้นฺEแก-อรห�ตตมรรคญาณฺ.

อรหต�ตมค�โค ห	 อาสวิวิ	นฺาสนฺโต “อาสวิานฺw ข้โยต	 [189] วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- อรห�ตตมรรค ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ธรรมเป@นฺทิ1$ส	Iนฺไปแห-งฺอาสวิะทิ�Iงฺหลาย” เพื่ราะทิำอาสวิะให(พื่	นฺาศัไป.

ตต�ร เจตw ญาณฺw ตต�ถ ปร	ยาปนฺ�นฺต�ตาต	 ฯ
ก>ญาณฺนฺ1I ในฺ(อรห�ตตมรรค)นฺ�Iนฺ (ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ธรรมเป@นฺทิ1$ส	Iนฺไปแห-งฺอาสวิะทิ�Iงฺหลาย”) 
เพื่ราะควิามทิ1$ญาณฺนฺ�Iนฺเป@นฺธรรมนฺ�บัเนฺ#$องฺแล(วิในฺ(มรรค)นฺ�Iนฺ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

“จ	ต�ตw อภ	นฺ	นฺ�นฺาเมส	นฺ�ต	 วิ	ปส�สนฺาจ	ต�ตw อภ	นฺ1หรa ฯ
สองฺบัทิวิ-า จ	ต�ตw อภ	นฺ	นฺ�นฺาเมสa ควิามวิ-า เราได(นฺ(อมวิ	ปbสสนฺาจ	ตไปเฉัพื่าะแล(วิ.
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“โส อ	ทิw ทิGก�ข้นฺ�ต	เอวิมาทิ1สG 
๑) “‘เอต�ตกw ทิGก�ข้w  นฺ อ	โต ภ	ย�โย ทิGก�ข้นฺ�ต	 สพื่�พื่ม�ปJ ทิGก�ข้สจ�จw สรสลก�ข้ณฺปฏิ	เวิเธนฺ ยถาภFตw อพื่�ภญฺ�ญาสa ช้านฺa ปฏิ	วิ	ช้�ฌิa 
๒) ตส�ส จ ทิGก�ข้ส�ส นฺ	พื่�พื่ต�ต	กw ตณฺ�หw ‘อยw ทิGก�ข้สมGทิโยต	 
๓) ตทิGภยม�ปJ ยw ฐานฺw ปต�วิา นฺ	รGช้�ฌิต	,  ตw เตสw อป�ปวิต�ตa นฺ	พื่�พื่านฺw ‘อยw ทิGก�ข้นฺ	โรโธต	 
๔) ตส�ส จ สม�ปาปกw อร	ยมค�คw ‘อยw ทิGก�ข้นฺ	โรธคาม	นฺ1 ปฏิ	ปทิาต	 สรสลก�ข้ณฺปฏิ	เวิเธนฺ ยถาภFตw อพื่�ภญฺ�ญาสa ช้านฺa ปฏิ	วิ	ช้�ฌิ	นฺ�ต	 

เอวิมต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ในฺคำม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า โส อ	ทิw ทิGก�ข้w พื่aงฺทิราบัใจควิามอย-างฺนฺ1Iวิ-า 

๑) “เราได(รF( ค#อทิราบั ได(แก-แทิงฺตลอดแล(วิ ซ่a$งฺทิGกข้ส�จแม(ทิ�Iงฺหมด ตามควิามเป@นฺจร	งฺ 
ด(วิยการแทิงฺตลอดล�กษุณฺะตามทิ1$เป@นฺจร	งฺวิ-า ‘ทิGกข้Eม1ประมาณฺเทิ-านฺ1I ไม-ม1ทิGกข้Eย	$งฺข้aIนฺไปกวิ-านฺ1I’ 

๒) และ(เราได(รF( ค#อทิราบั ได(แก-แทิงฺตลอดแล(วิ) ซ่a$งฺต�ณฺหา อ�นฺย�งฺทิGกข้Eนฺ�Iนฺให(เก	ด (ตามควิามเป@นฺจร	งฺ 
ด(วิยการแทิงฺตลอดล�กษุณฺะตามทิ1$เป@นฺจร	งฺวิ-า) ‘นฺ1I ทิGกข้สมGทิ�ย’ 

๓) แม((ทิGกข้Eและต�ณฺหา)ทิ�Iงฺ ๒ นฺ�Iนฺ ไปถaงฺสถานฺทิ1$ใดย-อมด�บัไป,  (เราก>ได(รF( ค#อได(ทิราบั ได(แก-แทิงฺตลอดแล(วิ) 
ซ่a$งฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺ ค#อพื่ระนฺ	พื่พื่านฺ อ�นฺเป@นฺไปไม-ได(แห-งฺทิGกข้Eและต�ณฺหานฺ�Iนฺ (ตามควิามเป@นฺจร	งฺ 
ด(วิยการแทิงฺตลอดล�กษุณฺะตามทิ1$เป@นฺจร	งฺวิ-า) ‘นฺ1IทิGกข้นฺ	โรธ’ 

๔) และเราก>ได(รF( ค#อได(ทิราบั ได(แก-แทิงฺตลอดแล(วิ ซ่a$งฺอร	ยมรรค อ�นฺเป@นฺเหตGให(บัรรลGทิGกข้นฺ	โรธนฺ�Iนฺ ตามเป@นฺจร	งฺ 
ด(วิยการแทิงฺตลอดล�กษุณฺะตามทิ1$เป@นฺจร	งฺวิ-า ‘นฺ1IทิGกข้นฺ	โรธคาม	นฺ1ปฏิ	ปทิา’”ด�งฺนฺ1I.

เอวิw สรFปโต สจ�จานฺ	 ทิส�เสต�วิา  อ	ทิานฺ	 ก	เลสวิเสนฺ ปร	ยายโต ทิส�เสนฺ�โต “อ	เม อาสวิาต	อาทิ	มาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺแสดงฺส�จจะทิ�Iงฺหลาย โดยสรGปอย-างฺนฺ1Iแล(วิ บั�ดนฺ1I เม#$อจะทิรงฺแสดงฺด(วิยอำนฺาจก	เลสโดยบัรรยาย 
จaงฺตร�สคำม1อาทิ	วิ-า อ	เม อาสวิา ด�งฺนฺ1I.

“ตส�ส เม เอวิw ช้านฺโต เอวิw ปส�สโตต	 ตส�ส มย�หw เอวิw ช้านฺนฺ�ตส�ส  เอวิw ปส�สนฺ�ตส�ส ฯ
หลายบัทิวิ-า ตส�ส เม เอวิw ช้านฺโต เอวิw ปส�สโต ควิามวิ-า เม#$อเรานฺ�IนฺรF(อยF-อย-างฺนฺ1I เห>นฺอยF-อย-างฺนฺ1I.

สห วิ	ปส�สนฺาย โกฏิ	ป�ปต�ตw มค�คw กเถส	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ได(ตร�สมรรค อ�นฺถaงฺทิ1$สGดพื่ร(อมก�บัวิ	ปbสสนฺาไวิ( (ในฺบัทิเหล-านฺ�Iนฺ).

“กามาสวิาต	 กามาสวิโต ฯ
บัทิวิ-า กามาสวิา แปลวิ-า จากกามาสวิะ.

“วิ	มGจ�จ	ต�ถาต	 อ	ม	นฺา ผู้ลก�ข้ณฺw ทิส�เสต	 ฯ
พื่ระองฺคEทิรงฺแสดงฺข้ณฺะแห-งฺผู้ลไวิ(ด(วิยคำวิ-า หลGดพื่(นฺแล(วิ นฺ1I.

มค�คก�ข้เณฺ ห	 จ	ต�ตw วิ	มGจ�จต	,  ผู้ลก�ข้เณฺ วิ	มGต�ตw โหต	 ฯ
แทิ(จร	งฺ จ	ตย-อมหลGดพื่(นฺ ในฺข้ณฺะแห-งฺมรรค,  ในฺข้ณฺะแห-งฺผู้ลจ�ดวิ-าหลGดพื่(นฺแล(วิ.
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“วิ	มGต�ตส�มa วิ	มGต�ตม	ต	๑ ญาณฺนฺ�ต	 อ	ม	นฺา ปจ�จเวิก�ข้ณฺญฺ�ญาณฺw ทิส�เสต	 ฯ
ทิรงฺแสดงฺปbจจเวิกข้ณฺญาณฺไวิ(ด(วิยคำนฺ1Iวิ-า “เม#$อจ	ตหลGดพื่(นฺแล(วิ ก>ได(ม1ญาณฺรF(วิ-า หลGดพื่(นฺแล(วิ” ด�งฺนฺ1I.

“ข้1ณฺา ช้าต1ต	อาทิ1ห	 ตส�ส ภFมa ฯ
ทิรงฺแสดงฺภFม	แห-งฺปbจจเวิกข้ณฺญาณฺนฺ�Iนฺไวิ( ด(วิยคำเป@นฺต(นฺวิ-า “ช้าต	ส	Iนฺแล(วิ.” 

เตนฺ ห	 ญาเณฺนฺ ภควิา ปจ�จเวิก�ข้นฺ�โต “ข้1ณฺา ช้าต1ต	อาทิ1นฺ	 อพื่�ภญฺ�ญาส	 ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อทิรงฺพื่	จารณฺาอยF-ด(วิยพื่ระญาณฺนฺ�Iนฺ ก>ได(ทิรงฺรF(แล(วิซ่a$งฺทิGกข้ส�จเป@นฺต(นฺวิ-า “ช้าต	ส	Iนฺแล(วิ.”

“กตมา ปนฺ ภควิโต ช้าต	 ข้1ณฺา,  กถญฺ�จ นฺw อพื่�ภญฺ�ญาส1ต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>ช้าต	ไหนฺข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ช้#$อวิ-า ส	Iนฺแล(วิ และพื่ระองฺคEทิรงฺรF(ช้าต	นฺ�Iนฺได(อย-างฺไร?”

วิGจ�จเต ฯ
ข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิเฉัลยต-อไป:- 

นฺ ตาวิส�ส อต1ตา ช้าต	 ข้1ณฺา  ปGพื่�เพื่วิ ข้1ณฺต�ตา 
นฺ อนฺาคตา อนฺาคเต วิายามาภาวิโต 
นฺ ปจ�จGป�ปนฺ�นฺา วิ	ช้�ช้มานฺต�ตา ฯ
ช้าต	ทิ1$เป@นฺอด1ต ข้องฺพื่ระองฺคE ช้#$อวิ-าย�งฺไม-ส	Iนฺไปก-อนฺ (ด(วิยมรรคภาวินฺา) เพื่ราะช้าต	นฺ�Iนฺส	Iนฺไปแล(วิ ในฺกาลก-อนฺ, 
(ช้าต	)ทิ1$เป@นฺอนฺาคต (ข้องฺพื่ระองฺคE) ช้#$อวิ-าย�งฺไม-ส	Iนฺไป เพื่ราะไม-ม1ควิามพื่ยายาม ในฺอนฺาคต, 
(ช้าต	)ทิ1$เป@นฺปbจจGบั�นฺ (ข้องฺพื่ระองฺคE) ก>ช้#$อวิ-าย�งฺไม-ส	Iนฺไป เพื่ราะช้าต	ย�งฺม1อยF-.

[190] ยา ปนฺ มค�คส�ส อภาวิ	ตต�ตา อGป�ปช้�เช้ย�ย เอกจตGป�ปญฺ�จโวิการภเวิสG เอกจตGป�ปญฺ�จก�ข้นฺ�ธป�ปเภทิา ช้าต	 
สา มค�คส�ส ภาวิ	ตต�ตา อนฺGป�ปาทิธม�มตw อาปช้�ช้เนฺนฺ ข้1ณฺา ฯ
ส-วินฺช้าต	ใด อ�นฺต-างฺโดยประเภทิ ค#อข้�นฺธE ๑ ข้�นฺธE ๒ และข้�นฺธE ๕ ทิ1$จะพื่aงฺเก	ดข้aIนฺในฺเอกโวิการภพื่ จตGโวิการภพื่ 
และปbญจโวิการภพื่ เพื่ราะย�งฺม	ได(อบัรมมรรค 
ช้าต	นฺ�Iนฺจ�ดวิ-าส	Iนฺไปแล(วิ เพื่ราะถaงฺควิามไม-เก	ดข้aIนฺเป@นฺธรรมดา เหตGม1มรรคอ�นฺได(อบัรมแล(วิ. 

ตw โส มค�คภาวินฺาย ปห1นฺก	เลเส ปจ�จเวิก�ข้	ต�วิา “ก	เลสาภาเวิ วิ	ช้�ช้มานฺม�ปJ กม�มw อายตa อปฏิ	สนฺ�ธ	กw โหต1ต	 ช้านฺนฺ�โต อพื่�ภญฺ�ญาส	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ คร�Iนฺทิรงฺพื่	จารณฺาถaงฺก	เลสทิ1$พื่ระองฺคEทิรงฺละด(วิยมรรคภาวินฺาแล(วิ 
ทิรงฺทิราบัวิ-า “เม#$อไม-ม1ก	เลส กรรมแม(ย�งฺม1อยF- ก>ไม-ม1ปฏิ	สนฺธ	ต-อไป” จaงฺช้#$อวิ-าได(ทิรงฺรF(ช้าต	นฺ�Iนฺแล(วิ.

“วิGส	ตนฺ�ต	 วิGฏฺ�ฐw ปร	วิGฏฺ�ฐw.  “กตw จร	ตw นฺ	ฏฺ�ฐ	ตนฺ�ต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า วิGส	ตw ควิามวิ-า  (พื่รหมจรรยE) อ�นฺเราอยF-แล(วิ ค#ออยF-จบัแล(วิ,  อธ	บัายวิ-า “อ�นฺเรากระทิำ ประพื่ฤต	 ให(เสร>จส	Iนฺแล(วิ.”

“พื่�รห�มจร	ยนฺ�ต	 มค�คพื่�รห�มจร	ยw ฯ
บัทิวิ-า พื่�รห�มจร	ยw ได(แก- มรรคพื่รหมจรรยE.

๑ โปราณฺโปต�ถเกสG วิ	มGต�ตม�ห1ต	 ทิ	ส�สต	 ฯ
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ปGถGช้�ช้นฺกล�ยาณฺเกนฺ ห	 สทิ�ธa สต�ต เสก�ข้า พื่�รห�มจร	ยวิาสw วิสนฺ�ต	 นฺาม ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระเสข้บัGคคล ๗ จำพื่วิก รวิมก�บัก�ลยาณฺปGถGช้นฺ ทิ1$ช้#$อวิ-า ย-อมอยF-อบัรมพื่รหมจรรยE.

ข้1ณฺาสโวิ วิGฏฺ�ฐวิาโส ฯ
พื่ระข้1ณฺาสพื่ม1การอยF-พื่รหมจรรยEจบัแล(วิ.

ตส�มา ภควิา อต�ตโนฺ พื่�รห�มจร	ยวิาสw ปจ�จเวิก�ข้นฺ�โต “วิGส	ตw พื่�รห�มจร	ยนฺ�ต	 อพื่�ภญฺ�ญาส	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อทิรงฺพื่	จารณฺาถaงฺพื่รหมจร	ยวิาส ข้องฺพื่ระองฺคE 
ก>ได(ทิรงฺรF(แล(วิวิ-า “พื่รหมจรรยE อ�นฺเราอยF-จบัแล(วิ.”

“กตw กรณฺ1ยนฺ�ต	 จตFสG สจ�เจสG จตFห	 มค�เคห	 ปร	ญฺ�ญาปหานฺสจ�ฉั	ก	ร	ยาภาวินฺาวิเสนฺ โสฬสวิ	ธม�ปJ ก	จ�จw นฺ	ฏฺ�ฐาปJตนฺ�ต	 อต�โถ ฯ
สองฺบัทิวิ-า กตw กรณฺ1ยw ควิามวิ-า ก	จแม( ๑๖ อย-างฺ เราให(จบัลงฺแล(วิ 
ด(วิยอำนฺาจแห-งฺการกำหนฺดรF( การละ การกระทิำให(แจ(งฺ และการอบัรมให(เจร	ญ ด(วิยมรรค ๔ ในฺส�จจะทิ�Iงฺ ๔.

ปGถGช้�ช้นฺกล�ยาณฺกาทิโย ห	 ตw ก	จ�จw กโรนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระเสข้บัGคคล ๗ จำพื่วิก ม1ก�ลยาณฺปGถGช้นฺเป@นฺต(นฺ ย�งฺทิำก	จนฺ�IนฺอยF-.

ข้1ณฺาสโวิ กตกรณฺ1โย ฯ
พื่ระข้1ณฺาสพื่ม1ก	จทิ1$ควิรทิำ อ�นฺตนฺทิำสำเร>จแล(วิ.

ตส�มา ภควิา อต�ตโนฺ กรณฺ1ยw ปจ�จเวิก�ข้นฺ�โต “กตw กรณฺ1ยนฺ�ต	 อพื่�ภญฺ�ญาส	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเม#$อทิรงฺพื่	จารณฺาถaงฺก	จทิ1$ควิรทิำข้องฺพื่ระองฺคE ก>ได(ทิรงฺรF(วิ-า “ก	จทิ1$ควิรทิำเราก>ทิำเสร>จแล(วิ.”

“นฺาปรw อ	ต�ถต�ตายาต	  “อ	ทิานฺ	 ปGนฺ อ	ต�ถภาวิาย เอวิw โสฬสก	จ�จภาวิาย ก	เลสก�ข้ยาย วิา มค�คภาวินฺาก	จ�จw เม นฺต�ถ1ต	 อพื่�ภญฺ�ญาส	 ฯ
หลายบัทิวิ-า นฺาปรw อ	ต�ถต�ตาย ควิามวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคได(ทิรงฺรF(แล(วิวิ-า ‘บั�ดนฺ1I ก	จค#อการอบัรมด(วิยมรรค 
เพื่#$อควิามเป@นฺอย-างฺนฺ1Iอ1ก ค#อเพื่#$อควิามเจร	ญแห-งฺโสฬสก	จ หร#อเพื่#$อควิามส	Iนฺไปแห-งฺก	เลสอย-างฺนฺ1I’ ข้องฺเราย-อมไม-ม1.”

อ	ทิานฺ	 เอวิw ปจ�จเวิก�ข้ณฺญฺ�ญาณฺปร	ค�คห	ตw ตw อาสวิานฺw ข้ยญฺ�ญาณฺาธ	คมw พื่�ราห�มณฺส�ส ทิส�เสนฺ�โต “อยw โข้ เม พื่�ราห�มณฺาต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I พื่ระองฺคEเม#$อจะทิรงฺแสดงฺการบัรรลGญาณฺ อ�นฺเป@นฺเหตGส	Iนฺไปแห-งฺอาสวิะทิ�Iงฺหลายนฺ�Iนฺ 
อ�นฺปbจจเวิกข้ณฺญาณฺประคองฺแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ แก-พื่ราหมณฺE จaงฺตร�สพื่ระดำร�สวิ-า อยw โข้ เม พื่ร�าหม�ณฺ ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ วิ	ช้�ช้าต	 อรหต�ตมค�คญฺ�ญาณฺวิ	ช้�ช้า ฯ
ในฺบัทิเหล-านฺ�Iนฺ ควิามรF(อ�นฺส�มปยGตด(วิยอรห�ตตมรรคญาณฺ ช้#$อวิ-า วิ	ช้ช้า.

อวิ	ช้�ช้าต	 จตGส�สจ�จปฏิ	จ�ฉัาทิ	กา อวิ	ช้�ช้า ฯ
ควิามไม-รF(อ�นฺปกปJดส�จจะ ๔ ช้#$อวิ-า อวิ	ช้ช้า.

เสสw วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ๑

คำทิ1$เหล#อม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�Iนฺแล.

๑ ทิ	พื่�พื่จก�ข้Gกถw อGปาทิาย อ	โต ปรw อาสวิก�ข้ยกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตาต	 วิจเนฺนฺ ภวิ	ตพื่�พื่w. ตญฺ�จโข้ นฺ กต�ถจ	 ทิ	ส�สต	 ฯ
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[พระผู้D7มั�พระภาคทิรงเก	ด้ก'อนใครทิ�Lงหมัด้ด้7วยค#ณฺธรรมั]

[191] อยw ปนฺ วิ	เสโส ฯ
ส-วินฺควิามแปลกก�นฺ ม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:-

“อยw โข้ เม พื่�ราห�มณฺ ตต	ยา อภ	นฺ	พื่�พื่	ทิา อโหส1ต	 เอต�ถ 
“อยw โข้ มม พื่�ราห�มณฺ อาสวิานฺw ข้ยญฺ�ญาณฺมGข้ตGณฺ�ฑเกนฺ จตGส�สจ�จปฏิ	จ�ฉัาทิกw อวิ	ช้�ช้ณฺ�ฑโกสw ปทิาเลต�วิา 
ตต	ยา อภ	นฺ	พื่�พื่	ทิา ตต	ยา นฺ	ก�ข้นฺ�ต	 ตต	ยา อร	ยา ช้าต	 อโหส	 
กGก�กGฏิจ�ฉัาปกส�เสวิ มGข้ตGณฺ�ฑเกนฺ วิา ปาทินฺข้ส	ข้าย วิา อณฺ�ฑโกสw ปทิาเลต�วิา 
ตม�หา อณฺ�ฑโกสม�หา อภ	นฺ	พื่�พื่	ทิา นฺ	ก�ข้นฺ�ต	 กGก�กGฏินฺ	กาเย ปจ�ฉัาช้าต1ต	๑ ฯ
ในฺคำวิ-า อยw โข้ เม พื่�ราห�มณฺ ตต	ยา อภ	นฺ	พื่�พื่	ทิา อโหส	 นฺ1I ม1อธ	บัายวิ-า 
“ดFก-อนฺพื่ราหมณฺE! ควิามช้ำแรกคร�Iงฺทิ1$ ๓ ค#อ ควิามออกคร�Iงฺทิ1$ ๓ ได(แก-ควิามเก	ดเป@นฺอร	ยะคร�Iงฺทิ1$ ๓ นฺ1Iแล ได(ม1แล(วิแก-เรา 
เพื่ราะได(ทิำลายกระเปาะฟัองฺค#ออวิ	ช้ช้า อ�นฺปกปJดส�จจะ ๔ ด(วิยจะงฺอยปากค#ออาสวิ�กข้ยญาณฺ 
ดGจควิามช้ำแรกออก ค#อควิามออกไป ได(แก-ควิามเก	ดในฺภายหล�งฺในฺหมF-ไก- จากกระเปาะฟัองฺไข้-นฺ�Iนฺแห-งฺลFกไก- 
เพื่ราะได(ทิำลายกระเปาะฟัองฺไข้- ด(วิยจะงฺอยปาก หร#อด(วิยปลายเล>บัเทิ(าฉัะนฺ�Iนฺ.”

“เอต�ตาวิตา กa ทิส�เสส1ต	 ฯ
ถามวิ-า “พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺแสดงฺพื่ระประสงฺคEอะไรไวิ( ด(วิยพื่ระดำร�สม1ประมาณฺเทิ-านฺ1I!”

“โส ห	 พื่�ราห�มณฺ กGก�กGฏิจ�ฉัาปโก อณฺ�ฑโกสม�ปทิาเลต�วิา ตโต นฺ	ก�ข้มนฺ�โต สก	เทิวิ ช้ายต	 
อหw ปนฺ ปGพื่�เพื่นฺ	วิGฏฺ�ฐก�ข้นฺ�ธปฏิ	จ�ฉัาทิกw อวิ	ช้�ช้ณฺ�ฑโกสw ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา ปฐมนฺ�ตาวิ ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสานฺGส�สต	ญฺ�ญาณฺวิ	ช้�ช้าย ช้าโต 
ตโต สต�ตานฺw จGต	ปฏิ	สนฺ�ธ	ปฏิ	จ�ฉัาทิกw อวิ	ช้�ช้ณฺ�ฑโกสม�ปทิาเลต�วิา ทิGต	ยw ทิ	พื่�พื่จก�ข้Gญฺ�ญาณฺวิ	ช้�ช้าย ช้าโต 
ปGนฺ จตGส�สจ�จปฏิ	จ�ฉัาทิกw อวิ	ช้�ช้ณฺ�ฑโกสม�ปทิาเลต�วิา ตต	ยw อาสวิานฺw ข้ยญฺ�ญาณฺวิ	ช้�ช้าย ช้าโต 
เอวิw ต1ห	 วิ	ช้�ช้าห	 ต	ก�ข้ต�ตGw ช้าโตม�ห	. 
สา จ เม ช้าต	 อรยา สGนฺ�ทิรา ปร	สGทิ�ธาต	 อ	ทิw ทิส�เสส	 ฯ
แก(วิ-า “ทิรงฺแสดงฺพื่ระประสงฺคEนฺ1Iไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ดFก-อนฺพื่ราหมณฺE! ก>ลFกไก-ต�วินฺ�Iนฺ ได(ทิำลายกระเปาะฟัองฺไข้-แล(วิ ออกไปจากกระเปาะฟัองฺไข้-นฺ�Iนฺ ย-อมช้#$อวิ-าเก	ดคร�Iงฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ
ส-วินฺเราได(ทิำลายกระเปาะฟัองฺค#ออวิ	ช้ช้า อ�นฺปกปJดข้�นฺธEทิ1$เราเคยอาศั�ยอยF-ในฺกาลก-อนฺแล(วิ 
ช้#$อวิ-า เก	ดแล(วิคร�Iงฺแรกทิ1เด1ยวิ เพื่ราะวิ	ช้ช้าค#อปGพื่เพื่นฺ	วิาสานฺGสสต	ญาณฺ 
ต-อจากนฺ�Iนฺได(ทิำลายกระเปาะฟัองฺค#ออวิ	ช้ช้า อ�นฺปกปJดจGต	และปฏิ	สนฺธ	 ข้องฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ช้#$อวิ-าเก	ดแล(วิคร�Iงฺทิ1$ ๒ เพื่ราะอวิ	ช้ช้า
ค#อทิ	พื่ยจ�กษุGญาณฺ 
ต-อมาอ1ก ได(ทิำลายกระเปาะฟัองฺค#ออวิ	ช้ช้า อ�นฺปกปJดส�จจะ ๔ ช้#$อวิ-าเก	ดแล(วิคร�Iงฺทิ1$ ๓ เพื่ราะวิ	ช้ช้าค#ออาสวิ�กข้ยญาณฺ 
เราเป@นฺผู้F(ช้#$อวิ-าเก	ดแล(วิ ๓ คร�Iงฺ เพื่ราะวิ	ช้ช้าทิ�Iงฺ ๓ ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I  
และช้าต	ข้องฺเรานฺ�Iนฺจaงฺเป@นฺ อร	ยะ ค#อด1งฺาม บัร	สGทิธ	q.”

๑ ปจ�จาช้าต1ต	 ภเวิย�ย ฯ
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เอวิw ทิส�เสนฺ�โต จ ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสญฺ�ญาเณฺนฺ อต1ตwสญฺ�ญาณฺw  ทิ	พื่�พื่จก�ข้Gนฺา ปจ�จGป�ปนฺ�นฺานฺาคตwสญฺ�ญาณฺw  
อาสวิก�ข้เยนฺ สกลโลก	ยโลกGต�ตรคGณฺนฺ�ต	 
เอวิw ต1ห	 วิ	ช้�ช้าห	 สพื่�เพื่ปJ สพื่�พื่ญฺ�ญฺGคGเณฺ ปกาเสต�วิา อต�ตโนฺ อร	ยาย ช้าต	ยา เช้ฏฺ�ฐเสฏฺ�ฐภาวิw พื่�ราห�มณฺส�ส ทิส�เสส	 ฯ
อนฺa$งฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อทิรงฺแสดงฺอย-างฺนฺ1I ทิรงฺประกาศัอต1ต�งฺสญาณฺ ด(วิยบัGพื่เพื่นฺ	วิาสญาณฺ 
ปbจจGปbนฺนฺ�งฺสญาณฺ และอนฺาคต�งฺสญาณฺ ด(วิยทิ	พื่ยจ�กษุG 
พื่ระคGณฺทิ1$เป@นฺโลก	ยะและโลกGตตระทิ�Iงฺส	Iนฺ ด(วิยอาสวิ�กข้ยญาณฺ 
คร�IนฺทิรงฺประกาศัคGณฺค#อพื่ระส�พื่พื่�ญญฺF แม(ทิ�Iงฺหมดด(วิยวิ	ช้ช้า ๓ ด�งฺทิ1$กล-าวิมาแล(วิ 
จaงฺได(ทิรงฺแสดงฺข้(อทิ1$พื่ระองฺคEเป@นฺผู้F(เจร	ญและประเสร	ฐทิ1$สGดด(วิยอร	ยช้าต	 แก-พื่ราหมณฺE ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

(กถาวิ-าด(วิยอาวิ�กข้ยญาณฺ จบั๑)

[เวร�ญชพราหมัณฺAได้7สต	รD7สIกต�ว]

“เอวิw วิGต�เต เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺต	 
“เอวิw ภควิตา โลกานฺGกม�ปเกนฺ พื่�ราห�มณฺw อนฺGกม�ปมาเนฺนฺ วิ	นฺ	คFห	ตพื่�เพื่ปJ อต�ตโนฺ อร	ยาย ช้าต	ยา เช้ฏฺ�ฐเสฏฺ�ฐภาเวิ 
วิ	ช้�ช้าต�ตยป�ปกาส	ตาย ธม�มเทิสนฺาย วิGต�เต, 
[192] ปnต	วิ	ป�ผู้ารปร	ปGณฺ�ณฺคต�ตจ	ต�โต เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ ตw ภควิโต อร	ยาย ช้าต	ยา เช้ฏฺ�ฐเสฏฺ�ฐภาวิw วิ	ทิ	ต�วิา 
“อ1ทิ	สw นฺามาหw สพื่�พื่โลกเสฏฺ�ฐw สพื่�พื่คGณฺสมนฺ�นฺาคตw สพื่�พื่ญฺ�ญฺGw ‘อญฺ�เญสw อภ	วิาทินฺาทิ	กม�มw นฺ กโรต1ต	 อวิจw, 
ธ	รต�ถG วิต เร อญฺ�ญาณฺนฺ�ต	 อต�ตานฺw ครห	ต�วิา  
“อยw ทิานฺ	 โลเก อร	ยาย ช้าต	ยา ปGเรช้าตฏฺ�เฐนฺ เช้ฏฺ�โฐ  สพื่�พื่คGเณฺห	 อปฏิ	สมฏฺ�เฐนฺ เสฏฺ�โฐต	 นฺ	ฏฺ�ฐw คนฺ�ต�วิา ภควินฺ�ตw เอตทิโวิจ “เช้
ฏฺ�โฐ ภวิw โคตโม,  เสฏฺ�โฐ ภวิw โคตโมต	 ฯ
ในฺคำวิ-า เอวิw วิGต�เต เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ นฺ1I ม1อธ	บัายวิ-า 
“เม#$อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ผู้F(ทิรงฺอนฺGเคราะหEแก-โลก จะทิรงฺอนฺGเคราะหEพื่ราหมณฺE ได(ตร�สควิามทิ1$พื่ระองฺคE
เป@นฺผู้F(เจร	ญและประเสร	ฐทิ1$สGด ด(วิยอร	ยช้าต	 แม(ทิ1$ควิรปกปJด ด(วิยธรรมเทิศันฺาอ�นฺประกาศัวิ	ช้ช้า ๓ โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิมาอย-างฺนฺ1I” 
เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE ม1กายและจ	ตเต>มเปn{ยมไปด(วิยควิามแผู้-ซ่-านฺไปแห-งฺปnต	 รF(ควิามทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เป@นฺผู้F(เจร	ญและประเสร	ฐทิ1$สGด 
ด(วิยอร	ยช้าต	นฺ�Iนฺ จaงฺตำหนฺ	ตนฺเองฺวิ-า “เราได(กล-าวิกะพื่ระส�พื่พื่�ญญฺFผู้F(ประเสร	ฐกวิ-าโลกทิ�Iงฺหมด ทิรงฺประกอบัด(วิยพื่ระคGณฺทิ�Iงฺปวิงฺ
ช้#$อเช้-นฺนฺ1Iวิ-า ‘ไม-ทิรงฺทิำกรรมม1การกราบัไหวิ(เป@นฺต(นฺ แก-ช้นฺเหล-าอ#$นฺ’ เฮ้(ย! นฺ-าต	เต1ยนฺควิามไม-รF(อะไรเส1ยจร	งฺๆ หนฺอ” ด�งฺนฺ1I 
จaงฺตกลงฺใจวิ-า “บั�ดนฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ1I ช้#$อวิ-าเป@นฺผู้F(เจร	ญทิ1$สGดในฺโลก เพื่ราะอรรถวิ-าเป@นฺผู้F(เก	ดก-อนฺ ด(วิยอร	ยช้าต	 
ช้#$อวิ-า เป@นฺผู้F(ประเสร	ฐทิ1$สGด เพื่ราะอรรถวิ-า ไม-ม1ผู้F(เสมอด(วิยพื่ระคGณฺทิ�Iงฺปวิงฺ”  
แล(วิได(กราบัทิFลคำนฺ1Iกะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาควิ-า “ทิ-านฺพื่ระโคดม เป@นฺผู้F(เจร	ญทิ1$สGด ทิ-านฺพื่ระโคดม เป@นฺผู้F(ประเสร	ฐทิ1$สGด.” 

เอวิญฺ�จ วิต�วิา ปGนฺ ตw ภควิโต ธม�มเทิสนฺw อพื่�ภนฺGโมทิมาโนฺ “อภ	ก�กนฺ�ตw โภ โคตมาต	อาทิ	มาห ฯ
ก>แล คร�IนฺกราบัทิFลอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ เม#$อจะช้มเช้ยพื่ระธรรมเทิศันฺา ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺอ1ก จaงฺได(กราบัทิFลวิ-า 
“ข้(าแต-พื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ! พื่ระดำร�สข้องฺพื่ระองฺคE นฺ-าช้มเช้ยย	$งฺนฺ�ก” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

๑ ได(แปลเพื่	$มเต	มไวิ(อย-างฺในฺฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1 ๑/๖๔๑.
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[อรรถาธ	บายอภ	กก�นตศ�พทิAลีงในอรรถ ๔ แลีะ ๙ อย'าง]

ตต�ถายw   
อภ	ก�กนฺ�ตสทิ�โทิ ข้ยสGนฺ�ทิรอภ	รFปอพื่�ภนฺGโมทิเนฺสG ทิ	ส�สต	 ฯ
ในฺ(คำวิ-า อภ	ก�กนฺ�ตw เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ((ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I)):-
อภ	กก�นฺตศั�พื่ทิE ย-อมปรากฏิในฺอรรถ ค#อ ข้ยะ (ควิามส	Iนฺไป) สGนฺทิระ (ควิามด1) อภ	รFปะ (รFปงฺาม) และอ�พื่ภนฺGโมทินฺะ (ควิามช้มเช้ย).

“อภ	ก�กนฺ�ตา ภนฺ�เต รต�ต	, นฺ	ก�ข้นฺ�โต ปฐโม ยาโม, จ	รw นฺ	ส	นฺ�โนฺ ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ต	อาทิ1สG ห	 ข้เย ทิ	ส�สต	 ฯ
จร	งฺอยF- (อภ	กก�นฺตศั�พื่ทิE) ปรากฏิในฺควิามส	Iนฺไป ในฺ(ประโยค)ทิ�Iงฺหลายเป@นฺต(นฺวิ-า 
“พื่ระเจ(าข้(า! ราตร1ล-วิงฺไปแล(วิ, ปฐมยามผู้-านฺไปแล(วิ, ภ	กษุGสงฺฆ์Eนฺ�$งฺรอนฺานฺแล(วิ.๑”

“อยw อ	เมสw จตGนฺ�นฺw ปGค�คลานฺw อภ	ก�กนฺ�ตตโร จ ปณฺ1ตตโร จาต	อาทิ1สG สGนฺ�ทิเร ฯ
(อภ	กก�นฺตศั�พื่ทิE ปรากฏิ)ในฺควิามด1 ในฺ(ประโยคทิ�Iงฺหลาย)เป@นฺต(นฺวิ-า “คนฺนฺ1I ด1กวิ-า และประณฺ1ตกวิ-า ๔ คนฺเหล-านฺ1I.๒”

“โก เม วินฺ�ทิต	 ปาทิานฺ	 อ	ทิ�ธ	ยา ยสสา ช้ลw
อภ	ก�กนฺ�เตนฺ วิณฺ�เณฺนฺ สพื่�พื่า โอภาสยw ทิ	สาต	-

อาทิ1สG อภ	รFเป ฯ
(อภ	กก�นฺตศั�พื่ทิE ปรากฏิ)ในฺรFปงฺาม ในฺ(ประโยคทิ�Iงฺหลาย)เป@นฺต(นฺวิ-า 

“ใคร ช้-างฺรG-งฺเร#องฺด(วิยฤทิธ	q ด(วิยยศั ม1พื่รรณฺงฺดงฺามย	$งฺนฺ�ก 
ย�งฺทิ	ศัทิ�Iงฺปวิงฺให(สวิ-างฺอยF- กำล�งฺไหวิ(เทิ(าข้องฺเรา๓?”

“อภ	ก�กนฺ�ตw ภนฺ�เตต	อาทิ1สG อพื่�ภนฺGโมทิเนฺ ฯ
(อภ	กก�นฺตศั�พื่ทิE) ปรากฏิในฺควิามช้มเช้ย ในฺ(ประโยคทิ�Iงฺหลาย)เป@นฺต(นฺวิ-า “พื่ระเจ(าข้(า! (ภาษุ	ตข้องฺพื่ระองฺคE) นฺ-าช้มเช้ยย	$งฺนฺ�ก.๔”

อ	ธาปJ อพื่�ภนฺGโมทิเนฺเยวิ ฯ
แม(ในฺ(อธ	การ)นฺ1I (อภ	กก�นฺตศั�พื่ทิE ก>ปรากฏิ)ในฺควิามช้มเช้ยทิ1เด1ยวิ. 

ยส�มา จ อพื่�ภนฺGโมทิเนฺ ตส�มา “สาธG สาธG โภ โคตมาต	 วิGต�ตw โหต1ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
พื่aงฺทิราบั(ส�นฺนฺ	ษุฐานฺ)วิ-า “ก>เพื่ราะ(อภ	กก�นฺตศั�พื่ทิE ปรากฏิ)ในฺควิามช้มเช้ย 
ฉัะนฺ�Iนฺ (เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE) จaงฺกล-าวิ(อธ	บัาย)ไวิ(วิ-า ‘ด1ละๆ ทิ-านฺพื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ!’”

๑ วิ	. จGล�ล. ๗/๒๘๓.
๒ องฺ�. จตGก�ก. ๒๑/๙๓๓.
๓ ข้G. วิ	มานฺ. ๒๖/๘๙.
๔ ทิ1. ส1. ๙/๑๑๒.
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ภเย โกเธ ปสwสายw ตGร	เต โกตGหลจ�ฉัเร
หาเส โสเก ปสาเทิ จ กเร อาเมฑ	ตw๑ พื่Gโธต	 

อ	ม	นฺา จ ลก�ข้เณฺนฺ อ	ธ ปสาทิวิเสนฺ ปสwสาวิเสนฺ จายw ทิ�วิ	ก�ข้ต�ตGw [193] วิGต�โตต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>ในฺ(อธ	การ)นฺ1I (อภ	กก�นฺตศั�พื่ทิE)นฺ1I พื่aงฺทิราบัวิ-า “ทิ-านฺกล-าวิไวิ( ๒ คร�Iงฺ” 
ด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามเล#$อมใสและด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามสรรเสร	ญ ด(วิยล�กษุณฺะนฺ1I ค#อ:-

“บั�ณฺฑ	ตผู้F(รF( พื่aงฺทิำการกล-าวิซ่Iำๆ ไวิ( (ในฺอรรถ ๙ อย-างฺเหล-านฺ1I) ค#อ 
ในฺภยะ (ควิามกล�วิ) ในฺโกธะ (ควิามโกรธ) ในฺปส�งฺสา (ควิามสรรเสร	ญ) 
ในฺตGร	ตะ (ควิามร1บัด-วินฺ) ในฺโกตGหละ (ควิามต#$นฺเต(นฺ) ในฺอ�จฉัระ (ควิามอ�ศัจรรยE) 
ในฺหาสะ (ควิามร-าเร	งฺ) ในฺโสกะ (ควิามโศัก) และในฺปสาทิะ (ควิามเล#$อมใส).”

อถวิา “อภ	ก�กนฺ�ตนฺ�ต	 อต	กนฺ�ตw อต	อ	ฏฺ�ฐw อต	มนฺาป|.  “อต	สGนฺ�ทิรนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ บัทิวิ-า อภ	ก�กนฺ�ตw แปลวิ-า นฺ-าใคร-ย	$งฺนฺ�ก นฺ-าปรารถนฺาย	$งฺนฺ�ก นฺ-าช้อบัใจย	$งฺนฺ�ก.  ม1คำอธ	บัายไวิ(วิ-า “ด1ย	$งฺนฺ�ก.”

ตต�ถ เอเกนฺ อภ	ก�กนฺ�ตสทิ�เทินฺ เทิสนฺw โถเมต	 เอเกนฺ อต�ตโนฺ ปสาทิw ฯ
บัรรดา(อภ	กก�นฺตศั�พื่ทิE ๒ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE ย-อมช้มเช้ยเทิศันฺา ด(วิยอภ	กก�นฺตศั�พื่ทิEอย-างฺหนฺa$งฺ 
ย-อมช้มเช้ยควิามเล#$อมใสข้องฺตนฺ ด(วิยอภ	กก�นฺตศั�พื่ทิEอย-างฺหนฺa$งฺ.

อยw ห	 เอต�ถ อธ	ป�ปาโย “อภ	ก�กนฺ�ตw โภ โคตม ยทิ	ทิw โภโต โคตมส�ส ธม�มเทิสนฺา, 
อภ	ก�กนฺ�ตw ยทิ	ทิw โภโต โคตมส�ส ธม�มเทิสนฺw อาคม�ม มม ปสาโทิต	 ฯ
จร	งฺอยF- ในฺควิามช้มเช้ยนฺ1I ม1อธ	บัายด�งฺนฺ1Iวิ-า “ข้(าแต-พื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ! 
พื่ระธรรมเทิศันฺาข้องฺทิ-านฺพื่ระโคดมผู้F(เจร	ญนฺ1I นฺ-าช้มเช้ยย	$งฺนฺ�ก. 
ควิามเล#$อมใสข้องฺข้(าพื่ระองฺคE อาศั�ยพื่ระธรรมเทิศันฺาข้องฺทิ-านฺพื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ ด1ย	$งฺนฺ�ก.”

ภควิโตเยวิ ปาวิจนฺw เทิ�วิ เทิ�วิ อต�เถ สนฺ�ธาย โถเมต	 ฯ
เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE ช้มเช้ยปาพื่จนฺEข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�$นฺแล มG-งฺใจควิามเป@นฺสองฺอย-างฺๆ.

[ปาพจนAมั�ความัด้� ๑๘ อย'าง]

“โภโต โคตมส�ส วิจนฺw อภ	ก�กนฺ�ตw โทิสนฺาสนฺโต,  อภ	ก�กนฺ�ตw คGณฺาธ	คมนฺโต, ตถา สทิ�ธาช้นฺนฺโต, ปญฺ�ญาช้นฺนฺโต, สาต�ถโต, 
สพื่�ยญฺ�ช้นฺโต, อGต�ตานฺปทิโต, คม�ภ1รต�ถโต, กณฺ�ณฺสGข้โต, หทิยงฺ�คมโต, อนฺต�ตGก�กwสนฺโต, อปรวิม�ภนฺโต, กรGณฺาส1ตลโต, 
ปญฺ�ญาวิทิาตโต, อาปาถรม�มณฺ1ยโต, วิ	มทิ�ทิก�ข้มโต, สGย�ยมานฺสGข้โต, วิ1มwส	ยมานฺห	ตโตต	เอวิมาทิ1ห	 โยเช้ตพื่�พื่w ฯ
บั�ณฺฑ	ต พื่aงฺประกอบัปาพื่จนฺE ด(วิยเหตGทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	อย-างฺนฺ1I ค#อ:- 
พื่ระดำร�สข้องฺพื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ ช้#$อวิ-าด1ย	$งฺนฺ�ก เพื่ราะย�งฺโทิสะให(พื่	นฺาศั ๑  
ช้#$อวิ-าด1ย	$งฺนฺ�ก เพื่ราะให(บัรรลGคGณฺ ๑  อนฺa$งฺ เพื่ราะให(เก	ดศัร�ทิธา ๑  เพื่ราะให(เก	ดปbญญา ๑  เพื่ราะเป@นฺไปก�บัด(วิยอรรถ ๑  
เพื่ราะเป@นฺไปก�บัด(วิยพื่ย�ญช้นฺะ ๑  เพื่ราะม1บัทิอ�นฺต#Iนฺ ๑  เพื่ราะม1เนฺ#Iอควิามลaกซ่aIงฺ ๑  เพื่ราะไพื่เราะโสต ๑  
เพื่ราะเข้(าถaงฺหทิ�ย ๑  เพื่ราะไม-ยกตนฺข้aIนฺอวิดอ(างฺ ๑  เพื่ราะไม-ข้-มผู้F(อ#$นฺ ๑  เพื่ราะเย>นฺด(วิยพื่ระกรGณฺา ๑  

๑ อาเมณฺ�ฑ	ตนฺ�ต	ปJ ทิ	ส�สต	 ฯ
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เพื่ราะทิรงฺตร�สด(วิยพื่ระปbญญา ๑  เพื่ราะเป@นฺทิ1$ร#$นฺรมยEแห-งฺคลองฺ ๑  เพื่ราะทินฺต-อควิามย$ำย1ได(อย-างฺวิ	เศัษุ ๑  
เพื่ราะฟัbงฺอยF-ก>เป@นฺสGข้ ๑  เพื่ราะใคร-ครวิญอยF-ก>ม1ประโยช้นฺE ๑  ด�งฺนฺ1I.

[เวร�ญชพราหมัณฺAชมัเชยพระธรรมัเทิศนาด้7วยอ#ปมัา ๔ อย'าง]

ตโต ปรม�ปJ จตFห	 อGปมาห	 เทิสนฺwเยวิ โถเมต	 ฯ
แม(เบั#Iองฺหนฺ(าแต-นฺ�Iนฺไป (เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE) ย-อมช้มเช้ยเทิศันฺานฺ�$นฺแล ด(วิยอGปมา ๔ ข้(อ.

ตต�ถ “นฺ	กGช้�ช้	ตนฺ�ต	 อโธมGข้ฏฺ�ฐปJตw เหฏฺ�ฐามGข้ช้าตw วิา ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า นฺ	ก�กGช้�ช้	ตw ค#อ ภาช้นฺะทิ1$เข้าวิางฺควิ$ำปากไวิ( หร#อม1ทิ1$ปากอยF-ภายใต(.

“อGก�กGช้�เช้ย�ยาต	 อGปร	มGข้w กเรย�ย ฯ
บัทิวิ-า อGก�กGช้�เช้ย�ย ค#อ พื่aงฺหงฺายปากข้aIนฺ.

“ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺนฺ�ต	 ต	ณฺปณฺ�ณฺาทิ	จ�ฉัาทิ	ตw ฯ
บัทิวิ-า ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺw ค#อ ทิ1$เข้าปJดไวิ(ด(วิยวิ�ตถGม1หญ(าและใบัไม(เป@นฺต(นฺ.

“วิ	วิเรย�ยาต	 อGค�ฆ์าเฏิย�ย ฯ
บัทิวิ-า วิ	วิเรย�ย ค#อ พื่aงฺเปJดข้aIนฺ.

“มGฬ�หส�สาต	 ทิ	สามGฬ�หส�ส ฯ
บัทิวิ-า มFฬ�หส�ส ค#อ คนฺหลงฺทิ	ศั.

“มค�คw อาจ	ก�เข้ย�ยาต	 หต�เถ คเหต�วิา “เอส มค�โคต	 วิเทิย�ย ฯ
สองฺบัทิวิ-า มค�คw อาจ	ก�เข้ย�ย ควิามวิ-า พื่aงฺจ�บัทิ1$ม#อแล(วิบัอกวิ-า “นฺ1Iทิางฺ.”

“อนฺ�ธกาเรต	 กาฬปก�ข้จาตGทิ�ทิส1อฑ�ฒรต�ตฆ์นฺวินฺสณฺ�ฑเมฆ์ปฏิเลห	 จตGรงฺ�เค ตมส	 ฯ
บัทิวิ-า อนฺ�ธกาเร ควิามวิ-า ในฺควิามม#ดม1องฺคE ๔ (ค#อ) 
เพื่ราะวิ�นฺแรม ๑๔ ค$ำในฺกาฬปbกษุE ๑  กลางฺค#นฺ ๑  ไพื่รสณฺฑEทิ1$หนฺาทิaบั (ดงฺทิaบั) ๑  กล1บัเมฆ์ ๑.

อยw ตาวิ อนฺGต�ตานฺปทิต�โถ ฯ
ควิามหมายแห-งฺบัทิทิ1$ย�งฺไม-กระจ-างฺ ม1เทิ-านฺ1Iก-อนฺ.

อยw ปนฺ อธ	ป�ปายโยช้นฺา ฯ
ส-วินฺการประกอบัควิามอธ	บัาย ม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:-



กถาวิ-าด(วิยอาสวิ�กข้ยญาณฺ • [เวิร�ญช้พื่ราหมณฺEช้มเช้ยพื่ระธรรมเทิศันฺาด(วิยอGปมา ๔ อย-างฺ] • หนฺ(า ๓๑๙

• ยถา โกจ	 นฺ	กGช้�ช้	ตw อGก�กGช้�เช้ย�ย  เอวิw สทิ�ธม�มวิ	มGข้w อสทิ�ธม�มปต	ตw มw อสทิ�ธม�มา วิGฏฺ�ฐาเปนฺ�เตนฺ 
• [194] ยถา ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺw วิ	วิเรย�ย  เอวิw กส�สปส�ส ภควิโต สาสนฺนฺ�ตรธานฺา ปภFต	 ม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	คหนฺปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺw สาสนฺw วิ	วิรนฺ�เตนฺ 
• ยถา มGฬ�หส�ส มค�คw อาจ	ก�เข้ย�ย  เอวิw กGม�มค�คม	จ�ฉัามค�คปฏิ	ปนฺ�นฺส�ส เม สค�คโมก�ข้มค�คw อาจ	ก�ข้นฺ�เตนฺ 
• ยถา อนฺ�ธกาเร เตลป�ปช้�โช้ตw ธาเรย�ย  เอวิw โมหนฺ�ธการนฺ	มGค�คส�ส เม พื่Gทิ�ธาทิ	รตนฺรFปานฺ	 อปส�สโต 

ตป�ปฏิ	จ�ฉัาทิกโมหนฺ�ธการวิ	ทิ�ธwสกเทิสนฺาปช้�โช้ตw ธาเรนฺ�เตนฺ 
• มย�หw โภตา โคตเมนฺ เอเตห	 ปร	ยาเยห	 ปกาส	ตต�ตา อเนฺกปร	ยาเยนฺ ธม�โม ปกาส	โต ฯ

(เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE ช้มเช้ยพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาควิ-า) 
“ทิ-านฺพื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ 

• ทิรงฺย�งฺเราผู้F(เบั#อนฺหนฺ(าหนฺ1จากพื่ระส�ทิธรรม ตกไปในฺอส�ทิธรรมแล(วิ ให(ออกจากอส�ทิธรรม 
เหม#อนฺใครๆ พื่aงฺหงฺายภาช้นฺะทิ1$ควิ$ำข้aIนฺไวิ(ฉัะนฺ�Iนฺ 

• ทิรงฺเปJดเผู้ยพื่ระศัาสนฺาทิ1$ถFกรกช้�ฏิค#อม	จฉัาทิ	ฏิฐ	ปกปJดไวิ( 
ต�Iงฺต(นฺแต-พื่ระศัาสนฺาข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคก�สสปะอ�นฺตรธานฺไป เหม#อนฺใครๆ พื่aงฺเปJดข้องฺทิ1$ปJดไวิ(ออกฉัะนฺ�Iนฺ 

• ทิรงฺตร�สบัอกทิางฺสวิรรคEและนฺ	พื่พื่านฺให(แก-เรา ผู้F(ดำเนฺ	นฺไปสF-ทิางฺช้�$วิและทิางฺผู้	ด 
เหม#อนฺใครๆ พื่aงฺบัอกทิางฺให(แก-คนฺหลงฺทิางฺฉัะนฺ�Iนฺ 

• ทิรงฺส-องฺแสงฺสวิ-างฺค#อเทิศันฺา อ�นฺเป@นฺเคร#$องฺกำจ�ดควิามม#ด ค#อโมหะอ�นฺปกปJดรFป ค#อพื่ระร�ตนฺตร�ยม1พื่ระพื่Gทิธเจ(า
เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ แก-เรา ผู้F(จมอยF-ในฺควิามม#ดค#อโมหะ ซ่a$งฺไม-เห>นฺรFป ค#อพื่ระร�ตนฺตร�ยม1พื่ระพื่Gทิธเจ(าเป@นฺต(นฺ 
เหม#อนฺใครๆ พื่aงฺส-องฺประทิ1ปนฺIำม�นฺในฺทิ1$ม#ดให(ฉัะนฺ�Iนฺ 

• ได(ทิรงฺประกาศัพื่ระธรรมแก-เรา โดยอเนฺกปร	ยาย เพื่ราะทิรงฺประกาศั ด(วิยบัรรยายทิ�Iงฺหลายเหล-านฺ1I.

[เวร�ญชพราหมัณฺAแสด้งตนถIงพระร�ตนตร�ยเปKนทิ� พI ง]

เอวิw ธม�มเทิสนฺw โถเมต�วิา อ	มาย เทิสนฺาย รตนฺต�ตเย ปสนฺ�นฺจ	ต�โต ปสนฺ�นฺาการw กโรนฺ�โต “เอสาหนฺ�ต	อาทิ	มาห ฯ
เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE คร�Iนฺช้มเช้ยพื่ระธรรมเทิศันฺาอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ ม1จ	ตเล#$อมใสในฺพื่ระร�ตนฺตร�ย เพื่ราะพื่ระธรรมเทิศันฺานฺ1I 
เม#$อจะทิำอาการอ�นฺผู้F(ม1ควิามเล#$อมใสพื่aงฺกระทิำ จaงฺได(กราบัทิFลวิ-า เอสาหw ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ “เอสาหนฺ�ต	 เอโส อหw ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า เอสาหw ต�ดเป@นฺ เอโส อหw (ข้(าพื่เจ(านฺ1I).

“ภวินฺ�ตw โคตมw สรณฺw คจ�ฉัาม1ต	  ภวินฺ�ตw โคตมw “สรณฺนฺ�ต	 คจ�ฉัาม	  
“ภวิw เม โคตโม สรณฺw ปรายนฺw อฆ์ส�ส ตาตา๑ ห	ตส�ส จ วิ	ธาตาต	 อ	ม	นฺา อธ	ป�ปาเยนฺ 
ภวินฺ�ตw โคตมw คจ�ฉัาม	 ภช้าม	 เสวิาม	 ปย	รGปาสาม	,  เอวิw ช้านฺาม	 พื่Gช้�ฌิาม1ต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า ภวินฺ�ตw โคตมw สรณฺw คจ�ฉัาม	 ควิามวิ-า ข้(าพื่เจ(าข้อถaงฺพื่ระโคดมผู้F(เจร	ญวิ-า “เป@นฺทิ1$พื่a$งฺ” 
ค#อข้(าพื่เจ(าข้อถaงฺ ข้อคบั ข้อส(องฺเสพื่ ได(แก-ข้อเข้(าไปนฺ�$งฺใกล(พื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ  
ด(วิยควิามประสงฺคEนฺ1Iวิ-า “พื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ ทิรงฺเป@นฺทิ1$พื่a$งฺแก-ข้(าพื่เจ(า ค#อทิรงฺเป@นฺทิ1$ไปในฺเบั#Iองฺหนฺ(า ทิรงฺเป@นฺผู้F(ปrองฺก�นฺควิามทิGกข้E 
และทิรงฺทิำประโยช้นฺEเก#IอกFล (แก-ข้(าพื่เจ(า)”,   ข้(าพื่เจ(าย-อมทิราบั ค#อย-อมรF(สaก ด�งฺกราบัทิFลมาแล(วินฺ�$นฺแล.

๑ หตาต	ปJ ทิ	ส�สต	 ฯ
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เยสw ห	 ธาตFนฺw คต	 อต�โถ,  พื่Gทิ�ธ	ปJ เตสw อต�โถ ฯ
จร	งฺอยF- คต	 (ควิามถaงฺ) เป@นฺควิามหมายแห-งฺธาตGเหล-าใด,  แม(พื่Gทิธ	 (ควิามรF() ก>เป@นฺควิามหมายแห-งฺธาตGเหล-านฺ�Iนฺ.

ตส�มา “คจ�ฉัาม1ต	 อ	มส�ส “ช้านฺาม	 พื่Gช้�ฌิาม1ต	 อยwปJ อต�โถ วิGต�โต ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ บัทิวิ-า คจ�ฉัาม	 นฺ1I ทิ-านฺก>กล-าวิควิามหมายแม(นฺ1Iไวิ(ด�งฺนฺ1Iวิ-า ช้านฺาม	 พื่Gช้�ฌิาม	 (ย-อมทิราบั ค#อย-อมรF(สaก).

[อรรถาธ	บายคำว'าพระธรรมั]

ธม�มญฺ�จ ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ญฺ�จาต	 เอต�ถ ปนฺ 
อธ	คตมค�เค สจ�ฉั	กตนฺ	โรเธ ยถานฺGส	ฏฺ�ฐw ปฏิ	ปช้�ช้มาเนฺ จ อปาเยสG อปตมาเนฺ ธาเรต1ต	 ธม�โม ฯ
ก>ในฺคำวิ-า ธม�มญฺ�จ ภ	ก�ข้Gสงฺฆ์ญฺ�จ นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-
สภาพื่ทิ1$ช้#$อวิ-า ธรรม เพื่ราะอรรถวิ-า ทิรงฺไวิ(ซ่a$งฺบัGคคล ผู้F(ได(บัรรลGมรรค ผู้F(ทิำให(แจ(งฺนฺ	โรธแล(วิ และผู้F(ปฏิ	บั�ต	อยF-ตามคำพื่ร$ำสอนฺ 
ม	ได(ตกไปในฺอบัาย.

โส อต�ถโต อร	ยมค�โค เจวิ นฺ	พื่�พื่านฺญฺ�จ ฯ
(ธรรม)นฺ�Iนฺ โดยอรรถ ได(แก-อร	ยมรรคและนฺ	พื่พื่านฺ.

วิGต�ตw เหตw “ยาวิตา ภ	ก�ข้เวิ ธม�มา สงฺ�ข้ตา วิา อสงฺ�ข้ตา วิา  อร	โย อฏฺ�ฐงฺ�ค	โก มค�โค เตสw อค�คมก�ข้ายต1ต	 ฯ
สมจร	งฺด�งฺพื่ระดำร�สทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สไวิ(วิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ธรรมทิ�Iงฺหลายทิ1$ปbจจ�ยปรGงฺแต-งฺได(ก>ด1 ทิ1$ปbจจ�ยปรGงฺแต-งฺไม-ได(ก>ด1 ม1ประมาณฺเพื่1ยงฺไร 
อร	ยมรรคม1องฺคE ๘ เราเร1ยกวิ-า ประเสร	ฐกวิ-าธรรมเหล-านฺ�Iนฺ.๑” 

วิ	ต�ถาโร ฯ
ควิรกล-าวิให(พื่	สดาร.

นฺ เกวิลw อร	ยมค�โค เจวิ นฺ	พื่�พื่านฺญฺ�จ  อปJจ โข้ [195] อร	ยผู้เลห	 สทิ�ธa ปร	ยต�ต	ธม�โมปJ ฯ
(ธรรมนฺ�Iนฺ) ได(แก-อร	ยมรรคและนฺ	พื่พื่านฺอย-างฺเด1ยวิ ก>หาม	ได(,   ถaงฺแม(ปร	ย�ต	ธรรม รวิมก�บัอร	ยผู้ล (ก>ช้#$อวิ-าธรรม).

วิGต�ตม�ปJ เหตw ฉัต�ตมาณฺวิกวิ	มาเนฺ๒ 
สมจร	งฺตามทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(ในฺฉั�ตตมาณฺวิกวิ	มานฺวิ-า 

๑ ข้G. อ	ต	วิGต�ตก. ๒๕/๒๙.
๒ ข้G. วิ	. ๒๖/๙๔.
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“ราควิ	ราคมเนฺญฺ�ช้มโสกw 
ธม�มมสงฺ�ข้ตมป�ปฏิ	กFลw 
มธGรม	มw ปคGณฺw สGวิ	ภต�ตw 
ธม�มม	มw สรณฺต�ถมGเปห1ต	 ฯ

“ทิ-านฺจงฺเข้(าถaงฺพื่ระธรรม อ�นฺเป@นฺธรรมคลายควิามกำหนฺ�ด เป@นฺธรรมไม-หวิ�$นฺไหวิ
ไม-ม1ควิามเศัร(าโศัก อ�นฺปbจจ�ยปรGงฺแต-งฺไม-ได( ไม-ปฏิ	กFล เป@นฺธรรมไพื่เราะ
คล-องฺแคล-วิ อ�นฺเราจำแนฺกด1แล(วิ เพื่#$อเป@นฺทิ1$พื่a$งฺเถ	ด๑ ด�งฺนฺ1I.

เอต�ถ ห	 “ราควิ	ราโคต	 มค�โค กถ	โต ฯ
แทิ(จร	งฺ ในฺ(พื่ระคาถา)นฺ1I (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ตร�สมรรควิ-า “เป@นฺธรรมคลายควิามกำหนฺ�ด”.

“อเนฺญฺ�ช้มโสกนฺ�ต	 ผู้ลw ฯ
ตร�สผู้ลวิ-า “เป@นฺธรรมไม-หวิ�$นฺไหวิ ไม-ม1ควิามเศัร(าโศัก”.

“ธม�มมสงฺ�ข้ตนฺ�ต	 นฺ	พื่�พื่านฺw ฯ
ตร�สพื่ระนฺ	พื่พื่านฺวิ-า “เป@นฺธรรมอ�นฺปbจจ�ยปรGงฺแต-งฺไม-ได(”.

“อป�ปฏิ	กFลw มธGรม	มw ปคGณฺw สGวิ	ภต�ตนฺ�ต	 ปJฏิกต�ตเยนฺ วิ	ภต�ตสพื่�พื่ธม�มก�ข้นฺ�ธาต	 ฯ
ตร�สธรรมข้�นฺธEทิ�Iงฺหมดทิ1$ทิรงฺจำแนฺกโดยปJฎก ๓ วิ-า “ไม-ปฏิ	กFล เป@นฺธรรมไพื่เราะ คล-องฺแคล-วิ เป@นฺธรรมอ�นฺเราจำแนฺกด1แล(วิ”.

[อรรถาธ	บายคำว'า พระสงฆ์A]

ทิ	ฏฺ�ฐ	ส1ลสงฺ�ฆ์าเฏินฺ สwหโตต	 สงฺ�โฆ์ ฯ
ช้#$อวิ-า พื่ระสงฺฆ์E เพื่ราะอรรถวิ-า รวิมก�นฺด(วิยธรรมทิ1$ทิ�ดเทิ1ยมก�นฺ ค#อ ทิ	ฏิฐ	และศั1ล.

โส อต�ถโต อฏฺ�ฐอร	ยปGค�คลสมFโห ฯ
พื่ระสงฺฆ์Eนฺ�Iนฺโดยอรรถ ได(แก-ประช้Gมพื่ระอร	ยบัGคคล ๘.

วิGต�ตw เหตw ตส�มaเยวิ วิ	มาเนฺ
สมจร	งฺด�งฺทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(ในฺวิ	มานฺวิ�ตถGนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ๒วิ-า

“ยต�ถ จ ทิ	นฺ�นฺw มหป�ผู้ลมาหG
จตFสG สGจ1สG ปGร	สยGเคสG
อฏฺ�ฐ จ ปGค�คลธม�มทิสา๓ เต
สงฺ�ฆ์ม	มw สรณฺต�ถมGเปห1ต	

๑ ข้G. วิ	มานฺ. ๒๖/๙๔.
๒ ข้G. วิ	มานฺ. ๒๖/๙๔.
๓ ปาล	ยม�ปนฺ ปGค�คลธม�มทิ�ทิสาต	 ทิ	ส�สต	 ฯ
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“บั�ณฺฑ	ตทิ�Iงฺหลายกล-าวิ ทิานฺ อ�นฺบัGคคลให(แล(วิในฺพื่ระอร	ยสงฺฆ์E ผู้F(สะอาด 
เป@นฺคF-แห-งฺบัGรGษุ ๔ เป@นฺบัGรGษุบัGคคล ๘ ผู้F(เห>นฺธรรมวิ-า ‘ม1ผู้ลมาก’ 
ทิ-านฺจงฺเข้(าถaงฺ พื่ระสงฺฆ์Eนฺ1I เพื่#$อเป@นฺทิ1$พื่aงฺเถ	ด. ด�งฺนฺ1I.

ภ	ก�ข้Fนฺw สงฺ�โฆ์ ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ ฯ
หมF-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ช้#$อวิ-า ภ	กษุGสงฺฆ์E.

เอต�ตาวิตา จ พื่�ราห�มโณฺ ต1ณฺ	 สรณฺคมนฺานฺ	 ปฏิ	เวิเทิส	 ฯ
ก>พื่ราหมณฺEประกาศัสรณฺคมนฺE ๓ ด(วิยคำเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I.

อ	ทิานฺ	 เตเส�วิวิ ต1สG สรณฺคมเนฺสG โกสล�ลต�ถw 
“สรณฺw  สรณฺคมนฺw  โย สรณฺw คจ�ฉัต	  สรณฺคมนฺป�ปเภโทิ สรณฺคมนฺผู้ลw สงฺ�ก	เลโส เภโทิต	 อยw วิ	ธ	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
บั�ดนฺ1I เพื่#$อควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาด ในฺไตรสรณฺคมนฺEเหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺแหละ ควิรทิราบัวิ	ธ1นฺ1I ด�งฺนฺ1Iค#อ:- 
“สรณฺะ สรณฺคมนฺE ผู้F(ถaงฺสรณฺะ ประเภทิแห-งฺสรณฺคมนฺE ผู้ลแห-งฺสรณฺคมนฺE 
ส�งฺก	เลส (ควิามเศัร(าหมองฺ) เภทิะ (ควิามแตก) (แห-งฺสรณฺคมนฺE) 

โส ปนฺ อ	ธ วิGจ�จมาโนฺ อต	ภาร	ยw วิ	นฺยนฺ	ทิานฺw กโรต1ต	 นฺ วิGต�โต ฯ
ก>วิ	ธ1นฺ�Iนฺ เม#$อข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิไวิ(ในฺอธ	การนฺ1I ก>ย-อมทิำนฺ	ทิานฺแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ย ให(เป@นฺภาระหนฺ�กเก	นฺไป เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจaงฺไม-กล-าวิ.

อต�ถ	เกห	 ปนฺ ปปญฺ�จสFทินฺ	ยw วิา มช้�ฌิ	มฏฺ�ฐกถายw ภยเภรวิสGต�ตวิณฺ�ณฺนฺาโต 
ปรมต�ถโช้ต	กายw [196] วิา ข้Gทิ�ทิกฏฺ�ฐกถายw  
สGมงฺ�คลวิ	ลาส	นฺ	ยw วิา ทิ1ฆ์นฺ	กายฏฺ�ฐกถายw สรณฺวิณฺ�ณฺนฺาโต คเหตพื่�โพื่ต	 ฯ
ส-วินฺ(นฺ�กศัaกษุาทิ�Iงฺหลาย) ผู้F(ม1ควิามต(องฺการ พื่aงฺถ#อเอาวิ	ธ1นฺ�Iนฺ 
จากวิรรณฺนฺาแห-งฺภยเภรวิสFตร ในฺอรรถกถาแห-งฺม�ช้ฌิ	มนฺ	กาย ช้#$อวิ-าปปbญจสFทินฺ1 
จากวิรรณฺนฺาสรณฺะ ในฺอรรถกถาข้Gทิทิกนฺ	กาย ช้#$อปรม�ตถโช้ต	กา 
หร#อในฺอรรถกถาทิ1ฆ์นฺ	กาย ช้#$อสGม�งฺคลวิ	ลาส	นฺ1 ฉัะนฺ1Iแล.

“อGปาสกw มw ภวิw โคตโม ธาเรตFต	  “มw ภวิw โคตโม ‘อGปาสโก อยนฺ�ต	 เอวิw ธาเรตFต	 อต�โถ ฯ
ข้(อวิ-า อGปาสกw มw ภวิw โคตโม ธาเรตG อธ	บัายวิ-า “ทิ-านฺพื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ จงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘ข้(าพื่เจ(านฺ1Iเป@นฺอGบัาสก’ 
ด�งฺนฺ1Iเถ	ด.”

อGปาสกวิ	ธ	โกสล�ลต�ถw ปเนฺต�ถ  “โก อGปาสโก, กส�มา อGปาสโกต	 วิGจ�จต	, ก	มส�ส ส1ลw, โก อาช้1โวิ, กา วิ	ปต�ต	, กา สม�ปต�ต1ต	 
อ	ทิw ปก	ณฺ�ณฺกw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ก>ในฺอธ	การนฺ1I เพื่#$อควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดในฺวิ	ธ1แสดงฺตนฺเป@นฺอGบัาสก ควิรทิราบัปก	ณฺณฺกะนฺ1Iด�งฺนฺ1Iวิ-า  “ใคร ทิ-านฺเร1ยกวิ-า อGบัาสก, 
เพื่ราะเหตGไรจaงฺเร1ยกวิ-าอGบัาสก, อGบัาสกนฺ�Iนฺ ม1ศั1ลอย-างฺไร, ม1อาช้1พื่อย-างฺไร, ม1อะไรเป@นฺวิ	บั�ต	, ม1อะไรเป@นฺสมบั�ต	” 

ตw อต	ภารกรณฺโต อ	ธ นฺ วิ	ภต�ตw ฯ
(ข้(าพื่เจ(า)ไม-ได(จำแนฺกปก	ณฺณฺกะนฺ�Iนฺ ไวิ(ในฺ(อธ	การวิ-าด(วิยนฺ	ทิานฺ)นฺ1I เพื่ราะจะทิำให(เป@นฺภาระหนฺ�กเก	นฺไป.



กถาวิ-าด(วิยอาสวิ�กข้ยญาณฺ • [อรรถาธ	บัายคำวิ-า พื่ระสงฺฆ์E] • หนฺ(า ๓๒๓

อต�ถ	เกห	 ปนฺ ปปญฺ�จสFทินฺ	ยw มช้�ฌิ	มฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
แต-(นฺ�กศัaกษุาทิ�Iงฺหลาย) ผู้F(ม1ควิามต(องฺการ พื่aงฺทิราบัโดยนฺ�ยทิ1$ข้(าพื่เจ(ากล-าวิไวิ(แล(วิ ในฺอรรถกถาม�ช้ฌิ	มนฺ	กายช้#$อปปbญจสFทินฺ1นฺ�Iนฺแล.

[อธ	บายอ�คคะศ�พทิAทิ� ลีงในอรรถ ๔ อย'าง]

“อช้�ช้ตค�เคต	 เอต�ถ  อยw อค�คสทิ�โทิ อาทิ	โกฏิ	โกฏฺ�ฐาสเสฏฺ�เฐสG ทิ	ส�สต	 ฯ
อ�คคะศั�พื่ทิEนฺ1I ในฺบัทิวิ-า อช้�ช้ตค�เค นฺ1I ย-อมปรากฏิในฺอรรถค#อ 
อาทิ	 (เบั#Iองฺต(นฺ)  โกฏิ	 (เบั#Iองฺปลาย)  โกฏิฐาสะ (ส-วินฺ)  และ เสฏิฐะ (ประเสร	ฐ).

“อช้�ช้ตค�เค สม�ม โทิวิาร	ก อาวิราม	 ทิ�วิารw นฺ	คณฺ�ฐานฺw นฺ	คณฺ�ฐ1นฺนฺ�ต	อาทิ1สG ห	 อาทิ	ม�ห	 ทิ	ส�สต	 ฯ
จร	งฺอยF- (อ�คคศั�พื่ทิE) ย-อมปรากฏิในฺอรรถค#อเบั#Iองฺต(นฺ ในฺประโยคทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	วิ-า 
“ดFก-อนฺนฺายประตFเพื่#$อนฺร�ก! ต�Iงฺแต-วิ�นฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺไป เราปJดประตFแก-พื่วิกนฺ	ครนฺถE แก-พื่วิกนฺางฺนฺ	ครนฺถE.๑”

“เตเนฺวิ องฺ�คGลค�เคนฺ ตw องฺ�คGลค�คw ปรามเสย�ย อGจ�ฉัGค�คw เวิฬGค�คนฺ�ต	อาทิ1สG โกฏิ	ยw ฯ
(อ�คคะศั�พื่ทิE ย-อมปรากฏิ)ในฺอรรถค#อเบั#Iองฺปลาย ในฺประโยคทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	วิ-า 
“พื่aงฺแตะต(องฺปลายแห-งฺนฺ	Iวิม#อนฺ�Iนฺ ด(วิยปลายแห-งฺนฺ	Iวิม#อนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ พื่aงฺแตะต(องฺยอดอ(อย ยอดไผู้-.” 

“อม�พื่	ลค�คw วิา มธGรค�คw วิา ต	ต�ต	กค�คw วิา อนฺGช้านฺาม	 ภ	ก�ข้เวิ วิ	หารค�เคนฺ วิา ปร	เวิณฺค�เคนฺ วิา ภาเช้ตGนฺ�ต	อาทิ1สG โกฏฺ�ฐาเส ฯ
(ย-อมปรากฏิ)ในฺอรรถค#อส-วินฺ ในฺประโยคทิ�Iงฺหลาย ม1อาทิ	วิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เราอนฺGญาตเพื่#$อให(แจกส-วินฺข้องฺทิ1$ม1รสเปร1Iยวิ ส-วินฺข้องฺทิ1$ม1รสหวิานฺ หร#อส-วินฺข้องฺทิ1$ม1รสข้ม 
ด(วิยส-วินฺแห-งฺวิ	หาร หร#อส-วินฺแห-งฺบัร	เวิณฺ.”

“ยาวิตา ภ	ก�ข้เวิ สต�ตา อปทิา วิา ทิ�วิ	ปทิา วิา ฯเปฯ ตถาคโต เตสw อค�คมก�ข้ายต1ต	อาทิ1สG เสฏฺ�เฐ ฯ
(ย-อมปรากฏิ)ในฺอรรถค#อประเสร	ฐ ในฺประโยคทิ�Iงฺหลาย ม1อาทิ	วิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ม1ประมาณฺเพื่1ยงฺไร ไม-ม1เทิ(าก>ด1 ม1 ๒ เทิ(าก>ด1 ฯลฯ 
พื่ระตถาคตอรห�นฺตส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า เราเร1ยกวิ-า ประเสร	ฐกวิ-าส�ตวิEทิ�Iงฺหลายเหล-านฺ�Iนฺ๒.”

อ	ธ ปนฺายw อาทิ	ม�ห	 ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
แต-(อ�คคะศั�พื่ทิE)นฺ1I ในฺ(อธ	การ)นฺ1I พื่aงฺเห>นฺวิ-าลงฺในฺอรรถค#อเบั#Iองฺต(นฺ.

ตส�มา “อช้�ช้ตค�เคต	  อช้�ช้ค�คw๓ อาทิa กต�วิาต	 เอวิเมต�ถ อต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ในฺบัทิวิ-า อช้�ช้ตค�เค นฺ1I พื่aงฺทิราบัใจควิามอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ต�Iงฺต(นฺแต-วิ�นฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺไป.” 

“อช้�ช้ค�คนฺ�ต	๔ อช้�ช้ภาวินฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ทิ-านฺกล-าวิคำอธ	บัายไวิ(วิ-า “บัทิวิ-า อช้�ช้ค�คw ก>ค#อ อช้�ช้ภาวิw (ม1ในฺวิ�นฺนฺ1I)” 

๑ ม. มF. ๑๓/๖๘.
๒ ข้G. อ	ต	วิGต�ตก. ๒๕/๑๙๘.
๓ อช้�ช้ตนฺ�ต	 ภเวิย�ย ฯ
๔ อช้�ช้ตนฺ�ต	 ภเวิย�ย ฯ



หนฺ(า ๓๒๔ •   กถาวิ-าด(วิยอาสวิ�กข้ยญาณฺ • [อธ	บัายอ�คคะศั�พื่ทิEทิ1$ลงฺในฺอรรถ ๔ อย-างฺ]

“อช้�ช้ทิค�เค อ	จ�เจวิ วิา ปาโฐ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ปาฐะวิ-า อช้�ช้ทิค�เค ด�งฺนฺ1Iก>ม1.

ทิกาโร ปทิสนฺ�ธ	กโร ฯ   “อช้�ช้ อค�คw กต�วิาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ทิ อ�กษุร ทิำการต-อบัทิ.  ม1คำอธ	บัายวิ-า “ต�Iงฺต(นฺแต-วิ�นฺนฺ1I.”

[เวร�ญชพราหมัณฺAไมั'กลี'าวลี'วงเก	นพระร�ตนตร�ยจนตลีอด้ช�ว	ต]

“ปาณฺGเปตนฺ�ต	 ปาเณฺห	 อGเปตw. 
บัทิวิ-า ปาณฺGเปตw ควิามวิ-า ผู้F(เข้(าถaงฺ (พื่ระร�ตนฺตร�ย) ด(วิยปราณฺ (ค#อช้1วิ	ต).

“ยาวิ เม ช้1วิ	ตw ปวิต�ตต	,  ตาวิ อGเปตw อนฺญฺ�ญสต�ถGกw ต1ห	 สรณฺคมเนฺห	 สรณฺw คตw มw ภวิw โคตโม ธาเรตG [197] ช้านฺาตG ฯ 
อหญฺ�ห	, สเจปJ เม ต	ข้	เณฺนฺ อส	นฺา ส1สw ฉั	นฺ�เทิย�ยGw, 
เนฺวิ พื่Gทิ�ธw “นฺ พื่Gทิ�โธต	 วิา,  ธม�มw “นฺ ธม�โมต	 วิา,  สงฺ�ฆ์w “นฺ สงฺ�โฆ์ต	 วิา วิเทิย�ยนฺ�ต	 ฯ
(เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE กราบัทิFลวิ-า)
“ช้1วิ	ตข้องฺข้(าพื่เจ(าย�งฺเป@นฺไปอยF-เพื่1ยงฺใด, ทิ-านฺพื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ จงฺทิรงฺจำ ค#อทิรงฺทิราบัข้(าพื่เจ(าวิ-า (เป@นฺอGบัาสก) 
ผู้F(เข้(าถaงฺ ผู้F(ถaงฺสรณฺะอ�นฺไม-ม1ศัาสดาอ#$นฺ ด(วิยไตรสรณฺคมนฺE เพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ. 
ข้(าพื่เจ(าแล แม(หากวิ-าใครๆ จะพื่aงฺเอาม1ดทิ1$คมกร	บัต�ดศั1รษุะข้องฺข้(าพื่เจ(าไซ่ร(, 
ก>จะไม-พื่aงฺกล-าวิถaงฺพื่ระพื่Gทิธวิ-า “ไม-ใช้-พื่ระพื่Gทิธ” พื่ระธรรมวิ-า “ไม-ใช้-พื่ระธรรม” หร#อพื่ระสงฺฆ์Eวิ-า “ไม-ใช้-พื่ระสงฺฆ์E” ด�งฺนฺ1Iเลย.”

เอต�ถ จ “พื่�ราห�มโณฺ ‘ปาณฺGเปตw สรณฺw คตนฺ�ต	 ปGนฺ สรณฺคมนฺw วิทินฺ�โต อต�ตสนฺ�นฺ	ย�ยาตนฺw ปกาเสต1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ส-วินฺในฺ(อธ	การ)นฺ1I พื่aงฺทิราบั(อธ	บัาย)วิ-า 
“พื่ราหมณฺE เม#$อกล-าวิถaงฺสรณฺคมนฺEซ่Iำอ1กวิ-า ‘ผู้F(ถaงฺสรณฺะจนฺตลอดช้1วิ	ต’ ช้#$อวิ-า ประกาศัมอบัถวิายตนฺ (แก-พื่ระร�ตนฺตร�ย).”

[พราหมัณฺAทิDลีขอให7พระผู้D7มั�พระภาคจำพรรษุา ณฺ เมั!องเวร�ญชา]

เอวิw อต�ตานฺw นฺ	ย�ยาเทิต�วิา ภควินฺ�ตw สปร	สw อGปฏฺ�ฐาตGกาโม อาห 
“อธ	วิาเสตG จ เม ภวิw โคตโม เวิรญฺ�ช้ายw วิส�สาวิาสw สทิ�ธa ภ	ก�ข้Gสงฺ�เฆ์นฺาต	 ฯ
(เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE) คร�Iนฺมอบัถวิายตนฺอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ ม1ควิามประสงฺคEจะอGปbฏิฐากพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค พื่ร(อมทิ�Iงฺบัร	ษุ�ทิ 
จaงฺกราบัทิFลวิ-า “และข้อทิ-านฺพื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ พื่ร(อมด(วิยภ	กษุGสงฺฆ์E จงฺทิรงฺร�บัการอยF-จำพื่รรษุาทิ1$เม#องฺเวิร�ญช้า ข้องฺข้(าพื่เจ(าเถ	ด.”

กa วิGต�ตw โหต	 ฯ
พื่ราหมณฺE กราบัทิFลควิามประสงฺคEไวิ(อย-างฺไร.

“อGปาสกญฺ�จ มw ภวิw โคตโม ธาเรตG,  
อธ	วิาเสตG จ เม เวิรญฺ�ช้ายw วิส�สาวิาสw, ตโย มาเส เวิรญฺ�ช้w อGปนฺ	ส�สาย มม อนฺGค�คหต�ถw วิส�สาวิาสw สม�ปฏิ	จ�ฉัตFต	 ฯ
(กราบัทิFลไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า) “ข้อทิ-านฺพื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ จงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าวิ-า เป@นฺอGบัาสก 
และข้อจงฺทิรงฺร�บัการอยF-จำพื่รรษุาทิ1$เม#องฺเวิร�ญช้า ข้องฺข้(าพื่เจ(าเถ	ด 
ค#อข้อให(ทิรงฺร�บัการอาศั�ยเม#องฺเวิร�ญช้าอยF-จำพื่รรษุาตลอดไตรมาส เพื่#$ออนฺGเคราะหEข้(าพื่ระองฺคEเถ	ด.”



กถาวิ-าด(วิยอาสวิ�กข้ยญาณฺ • [พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺร�บัการอยF-จำพื่รรษุาเม#องฺเวิร�ญช้า] • หนฺ(า ๓๒๕

[พระผู้D7มั�พระภาคทิรงร�บการอยD'จำพรรษุาเมั!องเวร�ญชา]

“อธ	วิาเสส	 ภควิา ตGณฺ�ห1ภาเวินฺาต	  อถส�ส วิจนฺw สGต�วิา ภควิา กายงฺ�คw วิา วิาจงฺ�คw วิา อโจเปต�วิา 
อพื่�ภนฺ�ตเรเยวิ ข้นฺ�ตa ธาเรต�วิา ตGณฺ�ห1ภาเวินฺ อธ	วิาเสส	 ฯ
หลายบัทิวิ-า อธ	วิาเสส	 ภควิา ตGณฺ�ห1ภาเวินฺ ควิามวิ-า 
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺสด�บัคำข้องฺพื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺแล(วิ ก>ไม-ทิรงฺย�งฺองฺคEค#อกาย หร#อองฺคEค#อวิาจาให(ไหวิเลย 
ทิรงฺไวิ(ซ่a$งฺพื่ระข้�นฺต	ในฺภายในฺนฺ�Iนฺแล ทิรงฺร�บั (คำอาราธนฺา) โดยพื่ระดGษุณฺ1ภาพื่.

“พื่�ราห�มณฺส�ส อนฺGค�คหต�ถw มนฺสาวิ สม�ปฏิ	จ�ฉั1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ทิ-านฺอธ	บัายไวิ(วิ-า “พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺร�บัด(วิยพื่ระหทิ�ยทิ1เด1ยวิ เพื่#$อทิรงฺอนฺGเคราะหEพื่ราหมณฺE.”

“อถโข้ เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ ภควิโต อธ	วิาสนฺw วิ	ทิ	ต�วิาต	  
อถโข้ เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ “สเจ เม สมโณฺ โคตโม นฺาธ	วิาเสย�ย กาเยนฺ วิา วิาจาย วิา ปฏิ	ก�ข้	เปย�ย 
ยส�มา ปนฺ อปฏิ	ก�ข้	ปJต�วิา อพื่�ภนฺ�ตเร ข้นฺ�ตa ธาเรส	  ตส�มา เม มนฺสา วิ อธ	วิาเสส1ต	 
เอวิw อาการสล�ลก�ข้ณฺกGสลตาย ภควิโต อธ	วิาสนฺw วิ	ทิ	ต�วิา 
อต�ตโนฺ นฺ	ส	นฺ�นฺาสนฺโต อGฏฺ�ฐาย จตFสG ทิ	สาสG ภควินฺ�ตw สก�กจ�จw อภ	วิาเทิต�วิา ต	ก�ข้ต�ตGw ปทิก�ข้	ณฺw กต�วิา 
อาคตกาลโต ปภFต	 “ช้าต	มหล�ลกพื่�ราห�มณฺานฺw อภ	วิาทินฺาทิ1นฺ	 นฺ กโรต1ต	 วิ	ครห	ต�วิาปJ 
อ	ทิานฺ	 วิ	ญฺ�ญาตพื่Gทิ�ธคGโณฺ กาเยนฺ วิาจาย มนฺสา จ อเนฺกก�ข้ต�ตGw วินฺ�ทินฺ�โตปJ [198] อต	ต�โตเยวิ หGต�วิา 
ทิสนฺข้สโมธานฺสมGช้�ช้ลw อญฺ�ช้ล	ม�ปค�คย�ห ส	รส�มa ปต	ฏฺ�ฐาเปต�วิา ยาวิ ทิส�สนฺวิ	สโย ตาวิ ปฏิ	มGโข้เยวิ อปก�กม	ต�วิา 
ทิส�สนฺวิ	สยw วิ	ช้หนฺฏฺ�ฐาเนฺ วินฺ�ทิ	ต�วิา ปก�กาม	 ฯ
หลายบัทิวิ-า อถโข้ เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ ภควิโต อธ	วิาสนฺw วิ	ทิ	ต�วิา ควิามวิ-า 
“คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE ค	ดวิ-า ‘ถ(าทิ-านฺพื่ระสมณฺโคดม ไม-พื่aงฺทิรงฺร�บั (คำอาราธนฺา) ข้องฺเรา 
จะพื่aงฺทิรงฺค�ดค(านฺด(วิยกายหร#อด(วิยวิาจา,  แต-เพื่ราะพื่ระองฺคEไม-ทิรงฺค�ดค(านฺ ทิรงฺพื่ระข้�นฺต	ไวิ(ในฺภายในฺ, 
ฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระองฺคEก>ทิรงฺร�บั (คำอาราธนฺา) ข้องฺเรา ด(วิยพื่ระหทิ�ยนฺ�$นฺเองฺ’ ด�งฺนฺ1I 
คร�Iนฺทิราบัการทิรงฺร�บัคำอาราธนฺาข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เพื่ราะควิามทิ1$ตนฺเป@นฺผู้F(ฉัลาดในฺการกำหนฺดรF(อาการด�งฺพื่รรณฺนฺามาแล(วินฺ�Iนฺ 
จaงฺลGกจากอาสนฺะทิ1$ตนฺนฺ�$งฺ ถวิายบั�งฺคมพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคในฺทิ	ศัทิ�Iงฺ ๔ ด(วิยควิามเคารพื่ แล(วิทิำประทิ�กษุ	ณฺ ๓ รอบั 
แม(ได(ต	เต1ยนฺจำเด	มแต-เวิลาทิ1$ตนฺมาวิ-า ‘พื่ระสมณฺโคดมไม-ทิรงฺทิำสาม1จ	กรรมม1การกราบัไหวิ(เป@นฺต(นฺ แก-พื่วิกพื่ราหมณฺEผู้F(แก-กวิ-า
โดยช้าต	’ เป@นฺต(นฺ บั�ดนฺ1I ได(รF(พื่ระพื่GทิธคGณฺอย-างฺซ่าบัซ่aIงฺแล(วิ ถaงฺไหวิ(อยF-ด(วิยกายวิาจาและใจ หลายคร�Iงฺหลายหนฺ 
ก>ย�งฺเป@นฺผู้F(ไม-อ	$มนฺ�$นฺเองฺ จaงฺได(ประคองฺกระพื่G-มม#อ อ�นฺรG-งฺเร#องฺด(วิยควิามประช้Gมพื่ร(อมแห-งฺนฺ	Iวิทิ�Iงฺ ๑๐ แล(วิยกช้Fข้aIนฺไวิ(บันฺเศั1ยร 
เด	นฺถอยหล�งฺห�นฺหนฺ(าไปทิางฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) จนฺพื่(นฺทิ�สสนฺวิ	ส�ย ได(ถวิายบั�งฺคมในฺทิ1$พื่(นฺทิ�สสนฺวิ	ส�ยแล(วิหล1กไป.”
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เมั!องเวร�ญชาเก	ด้ทิ#พภ	กขภ�ย
“เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ เวิรญฺ�ช้า ทิGพื่�ภ	ก�ข้า โหต1ต	  ยส�มa เวิรญฺ�เช้นฺ พื่�ราห�มเณฺนฺ ภควิา เวิรญฺ�ช้w อGปนฺ	ส�สาย วิส�สาวิาสw ยาจ	โต 
เตนฺ สมเยนฺ เวิรญฺ�ช้า ทิGพื่�ภ	ก�ข้า โหต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ เวิรญฺ�ช้า ทิGพื่�ภ	ก�ข้า โหต	 ควิามวิ-า  “โดยสม�ยทิ1$เวิร�ญช้พื่ราหมณฺEทิFลข้อให(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค
ทิรงฺอาศั�ยเม#องฺเวิร�ญช้าจำพื่รรษุานฺ�Iนฺ  เม#องฺเวิร�ญช้า เป@นฺเม#องฺม1ภ	กษุาหาได(ยาก.”

“ทิGพื่�ภ	ก�ข้าต	 ทิGล�ลภภ	ก�ข้า ฯ
บัทิวิ-า ทิGพื่�ภ	ก�ข้า แปลวิ-า ม1ภ	กษุาหาได(โดยยาก.

สา ปนฺ ทิGล�ลภภ	ก�ข้ตา ยต�ถ มนฺGส�สา อส�สทิ�ธา โหนฺ�ต	 อป�ปสนฺ�นฺา  ตต�ถ สGสส�สกาเลปJ อต	สมค�เฆ์ปJ ปGพื่�พื่ณฺ�ณฺาปรณฺ�เณฺ โหต	.
ก>(ควิามม1ภ	กษุาหาได(ยาก)นฺ�Iนฺ ย-อมม1ในฺถ	$นฺทิ1$พื่วิกมนฺGษุยEไม-ม1ศัร�ทิธา ไม-ม1ควิามเล#$อมใส 
ในฺเวิลาทิ1$ข้(าวิกล(าสมบัFรณฺEด1ก>ตาม ในฺเวิลาปGพื่พื่�ณฺณฺะและอปร�ณฺณฺะม1ราคาถFกก>ตาม (ม1ราคาตกต$ำ).

เวิรญฺ�ช้ายw ปนฺ ยส�มา นฺ ตถา อโหส	  อปJจ โข้ ทิGส�สส�สตาย ฉัาตกโทิเสนฺ อโหส	, 
แต-ในฺเม#องฺเวิร�ญช้า หาได(เป@นฺอย-างฺนฺ�Iนฺไม- โดยทิ1$แทิ( ได(ม1 เพื่ราะโทิษุค#อควิามอดอยาก เหตGทิ1$ม1ข้(าวิกล(าเส1ยหาย.

ตส�มา ตมต�ถw ทิส�เสนฺ�โต “ทิ�วิ1ห	ต	กาต	อาทิ	มาห ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ เม#$อจะแสดงฺควิามข้(อนฺ�Iนฺ จaงฺกล-าวิวิ-า ทิ�วิ1ห	ต	กา ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ “ทิ�วิ1ห	ต	กาต	 ทิ�วิ	ธา ปวิต�ตอ1ห	ต	กา ฯ
ในฺ(คำวิ-า ทิ�วิ1ห	ต	กา เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-
บัทิวิ-า ทิ�วิ1ห	ต	กา ได(แก- ควิามพื่ยายามทิ1$เป@นฺไปแล(วิ ๒ อย-างฺ.

อ1ห	ตนฺ�นฺาม อ	ร	ยา.   ทิ�วิ	ธา ปวิต�ตา จ	ต�ตอ	ร	ยา จ	ต�ตอ1หา ฯ
ควิามเคล#$อนฺไหวิ ช้#$อวิ-า อ1ห	ตะ (ควิามพื่ยายาม).
(ควิามพื่ยายามนฺ1I) เป@นฺไปแล(วิ ๒ อย-างฺค#อ จ	ตตอ	ร	ยา (ควิามเคล#$อนฺไหวิแห-งฺจ	ต) ๑ จ	ตตอ1หา (ควิามพื่ากเพื่1ยรแห-งฺจ	ต) ๑.

“เอต�ถ ลจ�ฉัาม นฺGโข้ ก	ญฺ�จ	 ภ	ก�ข้มานฺา นฺ ลจ�ฉัามาต	,  “ช้1วิ	ตGw วิา สก�ข้	ส�สาม นฺGโข้ โนฺต	  อยเมต�ถ อธ	ป�ปาโย ฯ
ในฺบัทิวิ-า ทิ�วิ1ห	ต	กา นฺ1I ม1อธ	บัายด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“(ควิามเคล#$อนฺไหวิแห-งฺจ	ตทิ1$เป@นฺไปแล(วิ ๒ อย-างฺนฺ1I ค#อ) ‘พื่วิกเราข้อวิ�ตถGอะไรๆ อยF-ในฺทิ1$นฺ1I จ�กได(หร#อจ�กไม-ได(หนฺอแล’, 
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ‘พื่วิกเราจ�กอาจเพื่#$อเป@นฺอยF- หร#อจ�กไม-อาจหนฺอแล’”

อถวิา “ทิ�วิ1ห	ต	กาต	 ทิGช้�ช้1วิ	กา ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ บัทิวิ-า ทิ�วิ1ห	ต	กา แปลวิ-า เป@นฺผู้F(อยF-อย-างฺฝั~ดเค#องฺ.

“อ1ห	ตw อ1หา อ	ร	ยนฺw ปวิต�ตนฺw ช้1วิ	ตนฺ�ต	อาทิ1นฺ	 ห	 ปทิานฺ	 เอกต�ถานฺ	 ฯ
จร	งฺอยF- บัทิทิ�Iงฺหลายเป@นฺต(นฺค#อ “อ1ห	ตw (ควิามพื่ยายาม)  อ1หา (ควิามพื่ากเพื่1ยร)  อ	ร	ยนฺw (ควิามเคล#$อนฺไหวิ)  
ปวิต�ตนฺw (ควิามเป@นฺไป)  ช้1วิ	ตw (ควิามเป@นฺอยF-)” ม1ใจควิามอย-างฺเด1ยวิก�นฺ.
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ตส�มา “ทิGก�เข้นฺ อ1ห	ตw เอต�ถ ปวิต�ตต1ต	 ทิ�วิ1ห	ต	กาต	 อยเมต�ถ ปทิต�โถ ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ในฺบัทิวิ-า ทิ�วิ1ห	ต	กา นฺ1I จaงฺม1ใจควิามเฉัพื่าะบัทิด�งฺนฺ1I ค#อ 
“ควิามพื่ยายามด(วิยควิามเป@นฺทิGกข้E ย-อมเป@นฺไปในฺเม#องฺเวิร�ญช้านฺ1I เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เม#องฺเวิร�ญช้านฺ1I จaงฺช้#$อวิ-า ทิ�วิ1ห	ต	กา”.

“เสตฏฺ�ฐ	กาต	 เสตกานฺ	 อฏฺ�ฐ1นฺ	 เอต�ถาต	 เสตฏฺ�ฐ	กา ฯ
บัทิวิ-า เสตฏฺ�ฐ	กา ควิามวิ-า 
“เม#องฺเวิร�ญช้า ช้#$อวิ-าม1กระดFกคนฺตายข้าวิเกล#$อนฺ เพื่ราะอรรถวิ	เคราะหEวิ-า ทิ1$เม#องฺเวิร�ญช้านฺ1Iม1กระดFกข้าวิเกล#$อนฺ.”

“ทิ	วิสwปJ ยาจ	ต�วิา ก	ญฺ�จ	 อลทิ�ธา มตานฺw กปณฺมานฺGส�สกานฺw อห	จ�ฉัต�ตกวิณฺ�เณฺห	 อฏฺ�ฐ	เกห	 ตต�ร ตต�ร ปร	ก	ณฺ�ณฺาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ม1อธ	บัายวิ-า “ซ่ากศัพื่ข้องฺพื่วิกมนฺGษุยEกำพื่ร(า ผู้F(ข้อแม(ตลอดวิ�นฺก>ไม-ได(อะไรๆ ตายแล(วิ 
ม1กระดFกส1เหม#อนฺเห>ดห�วิงฺFเกล#$อนฺกลาดอยF-ในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ.” 

“เสตฏฺ�ฏิ	กาต	ปJ ปาโฐ ฯ   ตส�สต�โถ “เสตา อฏฺ�ฏิ	 เอต�ถาต	 เสตฏฺ�ฏิ	กา ฯ
ปาฐะวิ-า เสต�ฏิฏิ	กา ด�งฺนฺ1Iบั(างฺ.
ควิามหมายแห-งฺปาฐะนฺ�Iนฺวิ-า “โรคตายข้าวิ ม1อยF-ในฺเม#องฺเวิร�ญช้านฺ1I เหตGนฺ�Iนฺ เม#องฺเวิร�ญช้านฺ1I จaงฺช้#$อวิ-า ม1โรคตายข้าวิ.”

“อฏฺ�ฏิ1ต	 อาตGรตา พื่�ยาธ	โรโค ฯ
ควิามอาดFร ค#อควิามเส1ยดแทิงฺเพื่ราะควิามเจ>บัไข้( ช้#$อวิ-า อ�ฏิฏิ	.

ตต�ถ จ สส�สานฺw คพื่�ภค�คหณฺกาเล [199] 
เสตกโรเคนฺ อGปหตเมวิ ปจ�ฉั	นฺ�นฺข้1รw อค�คห	ตตณฺ�ฑGลw ปณฺ�ฑรปณฺ�ฑรw สาล	ส1สw วิา ยวิโคธGมส1สw วิา นฺ	ก�ข้มต	  
ตส�มา “เสตฏฺ�ฏิ	กาต	 วิGจ�จต	 ฯ
ก>ในฺเม#องฺเวิร�ญช้านฺ�Iนฺ ในฺเวิลาทิ1$ข้(าวิกล(าม1ทิ(องฺมานฺ๑ รวิงฺข้(าวิสาล1ก>ด1 รวิงฺข้(าวิเหนฺ1ยวิและข้(าวิละมานฺก>ด1 ม1ส1ข้าวิๆ 
ถFกโรคตายข้าวินฺ�$นฺเองฺทิำให(เส1ย ก>ข้าดนฺIำนฺมไม-ม1เมล>ดข้(าวิสารงฺอกออกมา (ค#อตกเป@นฺรวิงฺออกมา) 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เม#องฺเวิร�ญช้านฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “เสต�ฏิฏิ	กา” (เม#องฺม1โรคข้(าวิกล(าตายข้าวิ).

[เมั!องเวร�ญชามั�ปJนส'วนซ่!Lออาหารเลี�Lยงช�พ]

วิป�ปกาเล สGฏฺ�ฐุG อภ	สงฺ�ข้ร	ต�วิาปJ วิGต�ตสส�สw ตต�ถ สลากา เอวิ สม�ปช้�ช้ต1ต	 สลากาวิGต�ตา ฯ
ในฺเวิลาหวิ-านฺ ข้(าวิกล(าทิ1$ประช้าช้นฺแม(ผู้สมพื่�นฺธGEหวิ-านฺไวิ(ด1แล(วิ ย-อมสำเร>จเป@นฺสลากเทิ-านฺ�Iนฺ ในฺเม#องฺเวิร�ญช้านฺ�Iนฺ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เม#องฺเวิร�ญช้านฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า ม1ข้(าวิกล(าทิ1$หวิ-านฺแล(วิสำเร>จเป@นฺสลาก.

สลากาย วิา ตต�ถ ช้1วิ	ตw ปวิต�เตนฺ�ต1ต	 สลากาวิGต�ตา ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ประช้าช้นฺทิ�Iงฺหลาย ย-อมให(ช้1วิ	ตเป@นฺไปในฺเม#องฺเวิร�ญช้านฺ�Iนฺด(วิยสลาก (ค#อการแจกบั�ตร) 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เม#องฺเวิร�ญช้านฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า ม1ช้1วิ	ตเป@นฺไปได(ด(วิยสลาก.

กa วิGต�ตw โหต	 ฯ
ม1คำกล-าวิอธ	บัายไวิ(อย-างฺไร? 

๑ ทิ(องฺมานฺ ช้#$อโรคจwาพื่วิกหนฺa$งฺม1อาการให(ทิ(องฺโตอย-างฺหญ	งฺม1ครรภE
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“ตต�ถ ก	ร ธญฺ�ญวิ	ก�กยกานฺw สนฺ�ต	กw กยเกสG คเตสG, ทิGพื่�พื่ลมนฺGส�เส อภ	ภวิ	ต�วิา พื่ลวิมนฺGส�สา ธญฺ�ญw ก1ณฺ	ต�วิา คจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
ม1คำกล-าวิอธ	บัายไวิ(อย-างฺนฺ1I ค#อ 
ด�งฺได(สด�บัมา ในฺ(เม#องฺเวิร�ญช้า)นฺ�Iนฺ เม#$อประช้าช้นฺผู้F(ซ่#Iอทิ�Iงฺหลาย ไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺพื่วิกพื่-อค(าผู้F(ข้ายข้(าวิเปล#อก, 
พื่วิกมนฺGษุยEม1กำล�งฺ (ทิร�พื่ยE) กดข้1$พื่วิกมนฺGษุยEผู้F(ไม-ม1กำล�งฺ (ทิร�พื่ยE) แล(วิซ่#Iอเอาข้(าวิเปล#อกไป (หมด).

ทิGพื่�พื่ลมนฺGส�สา อลภมานฺา มหาสทิ�ทิw กโรนฺ�ต	 ฯ
พื่วิกมนฺGษุยEผู้F(ไม-ม1กำล�งฺ (ทิร�พื่ยE) เม#$อไม-ได( (ข้(าวิเปล#อก) ย-อมส-งฺเส1ยงฺด�งฺ.

ธญฺ�ญวิ	ก�กยกา “สพื่�เพื่สw สงฺ�คหw กร	ส�สามาต	 ธญฺ�ญกรณฺฏฺ�ฐาเนฺ ธญฺ�ญมาปกw นฺ	ส1ทิาเปต�วิา เอกปส�เส วิณฺ�ณฺช้�ฌิก�ข้w๑ นฺ	ส1ทิาเปสGw ฯ
พื่วิกพื่-อค(าผู้F(ข้ายข้(าวิเปล#อก ปรaกษุาก�นฺวิ-า “พื่วิกเราจ�กทิำการสงฺเคราะหEประช้าช้นฺทิ�Iงฺหมด” 
จaงฺส�$งฺให(ช้-างฺผู้F(ตวิงฺข้(าวิเปล#อกนฺ�$งฺในฺสำนฺ�กงฺานฺทิ1$ๆ ตวิงฺข้(าวิเปล#อก แล(วิให(ผู้F(ช้ำนฺาญการดFกหาปณฺะ นฺ�$งฺอยF-ทิ1$ส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺ.

ธญฺ�ญต�ถ	กา วิณฺ�ณฺช้�ฌิก�ข้ส�ส สนฺ�ต	กw คจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
พื่วิกมนฺGษุยEผู้F(ม1ควิามต(องฺการข้(าวิเปล#อก ก>ไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺผู้F(ช้ำนฺาญการดFกหาปณฺะ.

โส อาคตปฏิ	ปาฏิ	ยา มFลw คเหต�วิา “อ	ต�ถนฺ�นฺามส�ส เอต�ตกw ทิาตพื่�พื่นฺ�ต	 สลากw ล	ข้	ต�วิา เทิต	 ฯ
(ผู้F(ช้ำนฺาญการดFกหาปณฺะ)นฺายนฺ�Iนฺถ#อเอามFลค-า โดยลำด�บัแห-งฺช้นฺผู้F(มาแล(วิ จaงฺเข้1ยนฺสลาก (ค#อบั�ตร) ให(ไปวิ-า 
“ควิรให(แก-ช้นฺอ#$นฺนฺ1I ม1ประมาณฺเทิ-านฺ1I.”

เต ตw คเหต�วิา ธญฺ�ญมาปกส�ส สนฺ�ต	กw คนฺ�ต�วิา ทิ	นฺ�นฺปฏิ	ปาฏิ	ยา ธญฺ�ญw คณฺ�หนฺ�ต	 ฯ
พื่วิกมนฺGษุยEผู้F(ม1ควิามต(องฺการข้(าวิเปล#อกเหล-านฺ�Iนฺ ร�บัเอาสลากนฺ�Iนฺแล(วิ 
ไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺช้-างฺผู้F(ตวิงฺข้(าวิเปล#อก แล(วิร�บัเอาข้(าวิเปล#อก โดยลำด�บัทิ1$เข้าตวิงฺให(.

เอวิw สลากาย ตต�ถ ช้1วิ	ตw ปวิต�เตนฺ�ต1ต	 สลากาวิGต�ตา ฯ
ประช้าช้นฺทิ�Iงฺหลาย ย-อมให(ช้1วิ	ตเป@นฺไป ในฺเม#องฺเวิร�ญช้านฺ�Iนฺด(วิยสลาก 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เม#องฺเวิร�ญช้านฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า ม1ช้1วิ	ตเป@นฺไปได(ด(วิยสลาก ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I.

“นฺ สGกรา อGญฺ�เฉันฺ ปค�คเหนฺ ยาเปตGนฺ�ต	  ปค�คเหนฺ โย อGญฺ�โฉั เตนฺ ยาเปตGw นฺ สGกรา ฯ
หลายบัทิวิ-า นฺ สGกรา อGญฺ�เฉันฺ ปค�คเหนฺ ยาเปตGw ควิามวิ-า 
ภ	กษุGสงฺฆ์Eจะย�งฺอ�ตตภาพื่ให(เป@นฺไป ด(วิยการถ#อบัาตรแสวิงฺหา ก>ทิำไม-ได(งฺ-าย.

“ปต�ตw ปค�คเหต�วิา ยw อร	ยา อGญฺ�ฉัw กโรนฺ�ต	 ภ	ก�ข้าจร	ยw จรนฺ�ต	 เตนฺ อGญฺ�เฉันฺ ยาเปตGw นฺ สGกราต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ใครๆ ถ#อบัาตรแล(วิ จะย�งฺอ�ตตภาพื่ให(เป@นฺไปด(วิยการแสวิงฺหาทิ1$อย-างฺทิ1$พื่วิกพื่ระอร	ยเจ(าทิำการแสวิงฺหา 
ค#อเทิ1$ยวิภ	กข้าจารนฺ�Iนฺ ก>ทิำไม-ได(งฺ-ายๆ เลย.”

ตทิา ก	ร ตต�ถ สต�ตฏฺ�ฐคาเม ปJณฺ�ฑาย จร	ต�วิา เอกทิ	วิสม�ปJ ยาปนฺมต�ตw นฺ ลภนฺ�ต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า คราวินฺ�Iนฺ ในฺเม#องฺเวิร�ญช้านฺ�Iนฺ (พื่วิกภ	กษุG)เทิ1$ยวิไปบั	ณฺฑบัาต ตลอด ๗-๘ หมF-บั(านฺ 
ก>ไม-ได(อาหารพื่อส�กวิ-าย�งฺอ�ตตภาพื่ให(เป@นฺไป แม(ในฺวิ�นฺหนฺa$งฺ.

๑ วิณฺ�ณฺช้�ฌิก�ข้นฺ�ต	 กหาปณฺปร	ก�ข้กนฺ�ต	 ฏิ1กา ฯ
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[พ'อค7ามั7าถวายข7าวทิะนานหนI งแก'ภ	กษุ#รDปหนI ง]

“เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ อGต�ตราปถกา อส�สพื่าณฺ	ช้า ฯเปฯ อส�โสส	 โข้ ภควิา อGทิGก�ข้ลสทิ�ทินฺ�ต	 ฯ
ข้(อวิ-า เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ อGต�ตราปถกา อส�สวิาณฺ	ช้า ฯเปฯ อส�โสส	 โข้ ภควิา อGทิGก�ข้ลสทิ�ทิw (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺต-อไปนฺ1I):-

“เตนฺาต	  ยส�มa สมเย ภควิา เวิรญฺ�ช้w อGปนฺ	ส�สาย วิส�สาวิาสw อGปคโต, 
เตนฺ สมเยนฺ [200] อGต�ตราปถวิาส	กา อGต�ตราปถโต วิา อาคตต�ตา เอวิwลทิ�ธโวิหารา อส�สพื่าณฺ	ช้า 
อGต�ตราปเถ อส�สานฺw อGฏฺ�ฐานฺฏฺ�ฐาเนฺ ปญฺ�จ อส�สสตานฺ	 คเหต�วิา  ทิ	คGณฺต	คGณฺw ลาภw ปฏฺ�ฐยมานฺา เทิสนฺ�ตรw คจ�ฉันฺ�ตา 
เตห	 อต�ตโนฺ วิ	ก�กาย	กภณฺ�ฑภFเตห	 ปญฺ�จมต�เตห	 อส�สสเตห	 เวิรญฺ�ช้ายw วิส�สาวิาสw อGปคตา โหนฺ�ต	 ฯ
บัทิวิ-า เตนฺ ควิามวิ-า “โดยสม�ยทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺอาศั�ยเม#องฺเวิร�ญช้าจำพื่รรษุานฺ�Iนฺ 
พื่วิกพื่-อค(าม(า ผู้F(อยF-ในฺอGตตราปถช้นฺบัทิ หร#อผู้F(ได(ช้#$ออย-างฺนฺ�Iนฺ เพื่ราะมาจากอGตตราปถช้นฺบัทิ 
ร�บั (ซ่#Iอ) เอาม(า ๕๐๐ ต�วิ ในฺสถานฺทิ1$เป@นฺถ	$นฺเก	ดข้องฺม(าทิ�IงฺหลายในฺอGตตราปถช้นฺบัทิแล(วิ 
เม#$อปรารถนฺารายได( (ผู้ลกำไร) ๒-๓ เทิ-า ก>ไปย�งฺต-างฺประเทิศัแล(วิ 
เข้(าพื่�กฤดFฝันฺอยF-ในฺเม#องฺเวิร�ญช้า พื่ร(อมด(วิยฝัFงฺม(าม1ประมาณฺ ๕๐๐ ซ่a$งฺเป@นฺส	นฺค(าทิ1$ตนฺจะต(องฺข้ายเหล-านฺ�Iนฺ.”

กส�มา ฯ   นฺ ห	 สก�กา ตส�มa เทิเส วิส�ส	เก จต�ตาโร มาเส อทิ�ธานฺw ปฏิ	ปช้�ช้	ตGw ฯ
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร จaงฺต(องฺพื่�กอยF-เช้-นฺนฺ�Iนฺ?”
แก(วิ-า “เพื่ราะวิ-าในฺประเทิศันฺ�Iนฺ ใครๆ ไม-อาจเด	นฺทิางฺไกลตลอด ๔ เด#อนฺในฺฤดFฝันฺได(…”

อGปคจ�ฉันฺ�ตา จ พื่ห	นฺคเร อGทิเกนฺ อนฺช้�โฌิต�ถรณฺ1เย ฐาเนฺ อต�ตโนฺ จ วิาสาคารานฺ	 อส�สานฺญฺ�จ มนฺ�ทิ	รw การาเปต�วิา 
วิต	ยา ปร	ก�ข้	ป�สG ฯ
ก>(พื่วิกพื่-อค(าม(า)เหล-านฺ�Iนฺ เม#$อจะเข้(าพื่�ก(ฤดFฝันฺ) จaงฺได(ส�$งฺให(นฺายช้-างฺสร(างฺเร#อนฺพื่�กสำหร�บัตนฺ และโรงฺม(าสำหร�บัพื่วิกม(าไวิ(
ในฺสถานฺทิ1$นฺIำจะทิ-วิมไม-ได( ในฺภายนฺอกพื่ระนฺครแล(วิ ก�Iนฺร�Iวิไวิ(.

ตานฺ	 เตสw วิสนฺฏฺ�ฐานฺานฺ	 “อส�สมณฺ�ฑล	กาโยต	 ปญฺ�ญายaสG ฯ
สถานฺทิ1$พื่�กข้องฺพื่วิกพื่-อค(าเหล-านฺ�Iนฺๆ ปรากฏิวิ-า อ�สสม�ณฺฑล	กา (คอกม(า).

เตนฺาห “เตห	 อส�สมณฺ�ฑล	กาสG ภ	ก�ข้Fนฺw ปต�ถปต�ถปGลกw ปญฺ�ญต�ตw โหต1ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ) จaงฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“พื่วิกพื่-อค(าม(าเหล-านฺ�Iนฺ ได(ตกแต-งฺข้(าวิแดงฺแล-งฺหนฺa$งฺๆ สำหร�บัภ	กษุGทิ�Iงฺหลายไวิ(ทิ1$คอกม(า” ด�งฺนฺ1I.

“ปต�ถปต�ถปGลกนฺ�ต	 เอกเมกส�ส๑ ภ	ก�ข้Gโนฺ ปต�ถปต�ถป�ปมาณฺw ปGลกw ฯ
บัทิวิ-า ปต�ถปต�ถปGลกw ได(แก- ข้(าวิแดงฺม1ประมาณฺแล-งฺหนฺa$งฺๆ สำหร�บัภ	กษุGรFปหนฺa$งฺๆ.

ปต�โถ นฺาม นฺาฬีnมต�ตw โหต	  เอกส�ส ปGร	สส�ส อลw ยาปนฺาย ฯ
ช้#$อวิ-าแล-งฺหนฺa$งฺ ม1ประมาณฺเทิ-าทิะนฺานฺหนฺa$งฺ เพื่1ยงฺพื่อเพื่#$อเล1Iยงฺอ�ตตภาพื่ให(เป@นฺไป สำหร�บัคนฺคนฺหนฺa$งฺ.

๑ เอเกกส�ส ฯ
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วิGต�ตม�ปJ เหตw “ปต�โถทิโนฺ นฺาลมยw ทิGวิ	นฺ�นฺนฺ�ต	 ฯ
สมจร	งฺตามทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(วิ-า “ข้(าวิสGกแล-งฺหนฺa$งฺนฺ1I ไม-เพื่1ยงฺพื่อเพื่#$อเล1Iยงฺอ�ตตภาพื่ให(เป@นฺไปสำหร�บัคนฺ ๒ คนฺ๑.”

ปGลกนฺ�นฺาม นฺ	ต�ถGสw กต�วิา อGส�เสเทิต�วิา คห	ตยวิตณฺ�ฑGลา วิGจ�จนฺ�ต	 ฯ
ข้(าวิสารเหนฺ1ยวิ ทิ1$บัGคคลทิำให(หมดแกลบัแล(วินฺa$งฺให(สGกจaงฺถ#อเอา เข้าเร1ยกช้#$อวิ-า ข้(าวิแดงฺ.

ยทิ	 ห	 สถGสา โหนฺ�ต	, ปาณฺกา วิ	ช้�ฌินฺ�ต	,  อทิ�ธานฺก�ข้มา นฺ โหนฺ�ต	  
ตส�มา เต พื่าณฺ	ช้า อทิ�ธานฺก�ข้มw กต�วิา ยวิตณฺ�ฑGลw อาทิาย อทิ�ธานฺw ปฏิ	ปช้�ช้นฺ�ต	 
“ยต�ถ อส�สานฺw ข้าทินฺ1ยw ต	ณฺw ทิGล�ลภw ภวิ	ส�สต	  ตต�เถวิ ตw อส�สภต�ตw ภวิ	ส�สต1ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ถ(าข้(าวิสารเหนฺ1ยวินฺ�Iนฺ ย�งฺม1แกลบัอยF- ส�ตวิEจำพื่วิกต�วิแมลงฺ ย-อมเจาะไช้ได( ย-อมไม-ควิรเก>บัไวิ(นฺานฺ, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่วิกพื่-อค(าเหล-านฺ�Iนฺ ได(ทิำให(เป@นฺข้องฺควิรเก>บัไวิ(ได(นฺานฺ แล(วิถ#อเอาข้(าวิสารเหนฺ1ยวิ จaงฺเด	นฺทิางฺไกล ด(วิยค	ดวิ-า 
“ในฺสถานฺทิ1$ใดหญ(าอ�นฺเป@นฺอาหารทิ1$พื่วิกม(าก	นฺ จ�กเป@นฺข้องฺหาได(ยาก 
ในฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล ข้(าวิสารเหนฺ1ยวินฺ�Iนฺ จ�กเป@นฺอาหารข้องฺม(า.”

กส�มา ปนฺ เตห	 ตw ภ	ก�ข้Fนฺw ปญฺ�ญต�ตนฺ�ต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>เพื่ราะเหตGไร พื่วิกพื่-อค(าเหล-านฺ�Iนฺ จaงฺได(ตกแต-งฺข้(าวิสารเหนฺ1ยวินฺ�Iนฺไวิ(สำหร�บัภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย?”

วิGจ�จเต ฯ
ข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิเฉัลยต-อไป:- 

นฺ ห	 เต ทิก�ข้	ณฺาปถมนฺGส�สา วิ	ย อส�สทิ�ธา อป�ปสนฺ�นฺา ฯ
จร	งฺอยF- พื่วิก(มนฺGษุยEช้าวิอGตตราปถช้นฺบัทิ)เหล-านฺ�Iนฺ จะเป@นฺผู้F(ไม-ม1ศัร�ทิธา ไม-ม1ควิามเล#$อมใส 
เหม#อนฺอย-างฺพื่วิกมนฺGษุยEช้าวิทิ�กข้	ณฺาปถช้นฺบัทิ หาม	ได(.

เต ปนฺ สทิ�ธา ปสนฺ�นฺา พื่Gทิ�ธมามกา ธม�มมามกา สงฺ�ฆ์มามกา ฯ
ควิามจร	งฺ พื่วิกมนฺGษุยEช้าวิอGตตราปถช้นฺบัทิเหล-านฺ�Iนฺ เป@นฺผู้F(ม1ศัร�ทิธา ม1ควิามเล#$อมใส 
เป@นฺพื่Gทิธมามกะ ธรรมมามกะ ส�งฺฆ์มามกะ.

[201] เต ปGพื่�พื่ณฺ�หสมยw เกนฺจ	เทิวิ กรณฺ1เยนฺ นฺครw ปวิ	สนฺ�ตา เทิ�วิ ตโย ทิ	วิเส อทิ�ทิสwสG 
สต�ตฏฺ�ฐ ภ	ก�ข้F สGนฺ	วิต�เถ สGปารGเต อ	ร	ยาปถสม�ปนฺ�เนฺ สกลม�ปJ นฺครw ปJณฺ�ฑาย จร	ต�วิา ก	ญฺ�จ	 อลภมาเนฺ ฯ
พื่วิก(พื่-อค(า)เหล-านฺ�Iนฺ ในฺเวิลาเช้(า เม#$อเข้(าไปย�งฺเม#องฺด(วิยกรณฺ1ยก	จบัางฺอย-างฺนฺ�$นฺเองฺ ได(พื่บัภ	กษุG ๗-๘ รFป 
ผู้F(นฺG-งฺห-มเร1ยบัร(อย สมบัFรณฺEด(วิยอ	ร	ยาบัถ เทิ1$ยวิไปบั	ณฺฑบัาตแม(ทิ�$วิเม#องฺ ก>ไม-ได(วิ�ตถGอะไรๆ ต�Iงฺ ๒-๓ วิ�นฺ.

๑ ข้G. ช้า. ๒๗/๓๓๓. ช้าตกฏฺ�ฐกถา. ๘/๒๙๑.



เม#องฺเวิร�ญช้าเก	ดทิGพื่ภ	กข้ภ�ย • [พื่-อค(าม(าถวิายข้(าวิทิะนฺานฺหนฺa$งฺแก-ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺ] • หนฺ(า ๓๓๑

ทิ	ส�วิานฺ เตสw เอตทิโหส	 “อย�ยา อ	มw นฺครw อGปนฺ	ส�สาย วิส�สw อGปคตา, ฉัาตกญฺ�จ วิต�ตต	, นฺ จ ก	ญฺ�จ	 ลภนฺ�ต	 อต	วิ	ย ก	ลมนฺ�ต	, 
มยญฺ�จม�หา อาคนฺ�ตGกา นฺ สก�โกม เนฺสw เทิวิส	กw ยาคGญฺ�จ ภต�ตญฺ�จ ปฏิ	ยาเทิตGw, 
อม�หากw ปนฺ อส�สา สายญฺ�จ ปาโต จ ทิ�วิ	ก�ข้ต�ตGw ภต�ตw ลภนฺ�ต	, 
ยนฺ�นฺFนฺ มยw เอกเมกส�ส อส�สส�ส ปาตราสภต�ตโต เอกเมกส�ส ภ	ก�ข้Gโนฺ ปต�ถปต�ถปGลกw ทิเทิย�ยาม, 
เอวิw อย�ยา นฺ จ ก	ลม	ส�สนฺ�ต	,  อส�สา จ ยาเปส�สนฺ�ต1ต	 ฯ
คร�Iนฺเห>นฺแล(วิ พื่วิกพื่-อค(าเหล-านฺ�Iนฺ ได(ม1ควิามค	ดด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“พื่ระผู้F(เป@นฺเจ(าทิ�Iงฺหลาย อาศั�ยเม#องฺนฺ1IอยF-จำพื่รรษุา, ฉัาตกภ�ยก>กำล�งฺเป@นฺไป, 
และทิ-านฺเหล-านฺ1Iก>ไม-ได(วิ�ตถGอะไรๆ ย-อมลำบัากเป@นฺอย-างฺย	$งฺ, 
ทิ�Iงฺพื่วิกเราก>เป@นฺอาค�นฺตGกะ ย-อมไม-อาจตระเตร1ยมข้(าวิต(มและข้(าวิสวิยถวิายพื่ระผู้F(เป@นฺเจ(าเหล-านฺ�Iนฺ ทิGกวิ�นฺๆ ได(, 
แต-ม(าทิ�Iงฺหลายข้องฺพื่วิกเราได(อาหารสองฺม#Iอ ค#อในฺเวิลาเย>นฺและเวิลาเช้(า, 
ไฉันฺหนฺอ พื่วิกเราพื่aงฺแบั-งฺถวิายข้(าวิแดงฺแล-งฺหนฺa$งฺๆ แก-ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺๆ จากอาหารม#Iอเช้(าข้องฺม(าต�วิหนฺa$งฺๆ, 
เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ1I พื่ระผู้F(เป@นฺเจ(าทิ�Iงฺหลาย จ�กไม-ลำบัาก ทิ�Iงฺม(าก>จ�กพื่อย�งฺช้1วิ	ตให(เป@นฺไปได(.”

เต ภ	ก�ข้Fนฺw สนฺ�ต	กw คนฺ�ต�วิา เอตมต�ถw อาโรเจต�วิา “ภนฺ�เต ตGม�เห ปต�ถปต�ถปGลกw ปฏิ	ค�คเหต�วิา ยw วิา ตw วิา กต�วิา ปร	ภGญฺ�ช้ถาต	 
ยาจ	ต�วิา เทิวิส	กw ปต�ถปต�ถปGลกw ปญฺ�ญาเปสGw ฯ
พื่วิกพื่-อค(าเหล-านฺ�Iนฺ จaงฺไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย เร1ยนฺบัอกข้(อควิามนฺ�$นฺให(ทิราบั แล(วิเร1ยนฺข้อวิ-า 
“ข้(าแต-พื่ระคGณฺเจ(าผู้F(เจร	ญ ข้อพื่ระคGณฺเจ(าทิ�Iงฺหลาย จงฺได(ร�บัข้(าวิแดงฺแล-งฺหนฺa$งฺๆ แล(วิทิำให(เป@นฺอาหารอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺฉั�นฺเถ	ด”
ด�งฺนฺ1Iแล(วิ จaงฺได(ตกแต-งฺข้(าวิแดงฺแล-งฺหนฺa$งฺๆ ไวิ(ทิGกวิ�นฺๆ.

เตนฺ วิGต�ตw “เตห	 อส�สมณฺ�ฑล	กาสG ภ	ก�ข้Fนฺw ปต�ถปต�ถปGลกw ปญฺ�ญต�ตw โหต1ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“พื่วิกพื่-อค(าม(าเหล-านฺ�Iนฺ ได(ตกแต-งฺข้(าวิแดงฺแล-งฺหนฺa$งฺๆ สำหร�บัภ	กษุGทิ�Iงฺหลายไวิ(ทิ1$คอกม(า.”

“ปญฺ�ญต�ตนฺ�ต	 นฺ	จ�จภต�ตสงฺ�เข้เปนฺ ฐปJตw ฯ
บัทิวิ-า ปญฺ�ญต�ตw แปลวิ-า ได(ต�Iงฺไวิ(แล(วิ โดยส�งฺเข้ปอย-างฺนฺ	ตยภ�ต.

[อรรถาธ	บาย ป#พพ�ณฺหสมั�ยศ�พทิA]

อ	ทิานฺ	 “ภ	ก�ข้F ปGพื่�พื่ณฺ�หสมยw นฺ	วิาเสต�วิาต	อาทิ1สG ฯ
บั�ดนฺ1I ควิรทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺคำวิ-า ภ	ก�ข้F ปGพื่�พื่ณฺ�หสมยw นฺ	วิาเสต�วิา เป@นฺต(นฺต-อไป:-

“ปGพื่�พื่ณฺ�หสมยนฺ�ต	 ทิ	วิสส�ส ปGพื่�พื่ภาคสมยw ฯ   “ปGพื่�พื่ณฺ�หสมเยต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ปGพื่�พื่ณฺ�หสมยw แปลวิ-า สม�ยอ�นฺเป@นฺส-วินฺเบั#Iองฺต(นฺแห-งฺวิ�นฺ.  อธ	บัายวิ-า “ในฺปGพื่พื่�ณฺหสม�ย.”

ปGพื่�พื่ณฺ�เห วิา สมยw ปGพื่�พื่ณฺ�หสมยw ฯ   “ปGพื่�พื่ณฺ�เห เอกw ข้ณฺนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ สม�ยในฺตอนฺเช้(า ช้#$อวิ-า ปGพื่พื่�ณฺหสม�ย,  ทิ-านฺกล-าวิคำอธ	บัายไวิ(วิ-า “ข้ณฺะหนฺa$งฺในฺเวิลาเช้(า.”

เอวิw อจ�จนฺ�ตสwโยเค อGปโยควิจนฺw ลพื่�ภต	 ฯ
เม#$ออธ	บัายอย-างฺนฺ1I ทิGต	ยาวิ	ภ�ตต	 ย-อมได(ในฺอรรถแห-งฺอ�จจ�นฺตส�งฺโยค.
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“นฺ	วิาเสต�วิาต	 ปร	ทิห	ต�วิา ฯ
บัทิวิ-า นฺ	วิาเสต�วิา แปลวิ-า นฺG-งฺห-มแล(วิ.

วิ	หารนฺ	วิาสนฺปร	วิต�ตนฺวิเสเนฺตw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
บัทิวิ-า นฺ	วิาเสต�วิา นฺ�$นฺ พื่aงฺทิราบั ด(วิยสามารถแห-งฺการผู้ล�ดเปล1$ยนฺการนฺG-งฺห-มในฺวิ	หาร.

นฺ ห	 เต ตโต ปGพื่�เพื่ อนฺ	วิต�ถา อเหสGw ฯ
ในฺกาลก-อนฺแต-เวิลาเทิ1$ยวิบั	ณฺฑบัาตนฺ�Iนฺ ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ จะไม-ได(นฺG-งฺห-ม ก>หาม	ได(เลย.

“ปต�ตจ1วิรมาทิายาต	 [202] ปต�ตw หต�เถห	 จ1วิรw กาเยนฺ อาทิ	ย	ต�วิา.   “สม�ปฏิ	จ�ฉั	ต�วิา ธาเรต�วิาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ปต�ตจ1วิรมาทิาย ควิามวิ-า เอาม#อทิ�Iงฺ ๒ อG(มบัาตร เอาจ1วิรคล(องฺกาย.  อธ	บัายวิ-า “ร�บัไวิ( ค#อพื่าดไวิ(.”

เยนฺ วิา เตนฺ วิา ห	 ปกาเรนฺ คณฺ�หนฺ�ตา “อาทิาย อ	จ�เจวิ วิGจ�จนฺ�ต	 ฯ   “ยถา สมาทิาเยวิ ปก�กมต1ต	 ฯ
จร	งฺอยF- พื่วิกภ	กษุG เม#$อถ#อเอา (บัาตรและจ1วิร) ด(วิยประการใดๆ ก>ตาม ทิ-านฺก>เร1ยกวิ-า “ถ#อเอา” เหม#อนฺก�นฺ. 
(เหม#อนฺในฺประโยควิ-า) “พื่อถ#อเอาได(เทิ-านฺ�Iนฺ ก>หล1กไป” ด�งฺนฺ1I.

“ปJณฺ�ฑw อลภมานฺาต	 สกลม�ปJ เวิรญฺ�ช้w จร	ต�วิา  ต	ฏฺ�ฐตG ปJณฺ�โฑ  อนฺ�ตมโส “อต	จ�ฉัถาต	 วิาจม�ปJ อลภมานฺา ฯ
สองฺบัทิวิ-า ปJณฺ�ฑw อลภมานฺา ควิามวิ-า “เทิ1$ยวิไปทิ�$วิทิ�Iงฺเม#องฺเวิร�ญช้า 
อย-าวิ-าแต-ก(อนฺข้(าวิเลย ไม-ได(โดยทิ1$สGดแม(เพื่1ยงฺคำวิ-านฺ	มนฺตEโปรดส�ตวิEข้(างฺหนฺ(าเถ	ด.”

[พวกภ	กษุ#ได้7ข7าวแด้งแลี'งหนI งๆ นำไปจ�ด้การฉั�นเอง]

“ปต�ถปต�ถปGลกw อารามw หร	ต�วิาต	 คตคตฏฺ�ฐาเนฺ ลทิ�ธw เอกเมกw ปต�ถปต�ถปGลกw คเหต�วิา อารามw เนฺต�วิา ฯ
หลายบัทิวิ-า ปต�ถปต�ถปGลกw อารามw หร	ต�วิา ควิามวิ-า ถ#อเอาข้(าวิแดงฺแล-งฺหนฺa$งฺๆ ทิ1$ตนฺได(ในฺทิ1$ทิ1$ไปแล(วิๆ นฺำไปย�งฺอาราม.

“อGทิGก�ข้เล โกฏฺ�เฏิต�วิา ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�ต1ต	 เถรานฺw โกจ	 กป�ปJยการโก นฺต�ถ	 โย เตสw ตw คเหต�วิา ยาคGw วิา ภต�ตw วิา ปเจย�ย ฯ
หลายบัทิวิ-า อGทิGก�ข้เล โกฏฺ�เฏิต�วิา ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�ต	 ควิามวิ-า ใครๆ ผู้F(ทิ1$จะเป@นฺก�ปปJยการกร�บัเอาข้(าวิแดงฺแล-งฺหนฺa$งฺๆ นฺ�Iนฺ 
ไปหGงฺต(มเป@นฺข้(าวิต(มหร#อข้(าวิสวิย ถวิายแก-พื่ระเถระเหล-านฺ�Iนฺ ย-อมไม-ม1. 

สามwปJ ปจนฺw สมณฺสารGป�ป| นฺ โหต	 นฺ จ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
การหGงฺต(มแม(เองฺ ย-อมไม-เป@นฺสมณฺสารFป ทิ�Iงฺไม-สมควิร.

เต “เอวิw โนฺ สล�ลหGกวิGต�ต	ตา จ ภวิ	ส�สต	 สามปากปร	โมจนฺญฺ�จาต	  อฏฺ�ฐฏฺ�ฐ ช้นฺา วิา ทิส ทิส ช้นฺา วิา เอกโต หGต�วิา 
อGทิGก�ข้เล โกฏฺ�เฏิต�วิา โกฏฺ�เฏิต�วิา สกw สกw ปฏิ	วิ	สw๑ อGทิเกนฺ เตเมต�วิา ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�ต	 ฯ
ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺรวิมเป@นฺพื่วิกๆ พื่วิกละ ๘ รFปบั(างฺ พื่วิกละ ๑๐ รFปบั(างฺ ปรaกษุาก�นฺวิ-า 
“ควิามเป@นฺผู้F(ม1ควิามประพื่ฤต	เบัา และเปล#IองฺจากการหGงฺต(มให(สGกเองฺ จ�กม1แก-พื่วิกเรา ด(วิยวิ	ธ1อย-างฺนฺ1I” ด�งฺนฺ1I 
จaงฺโข้ลกตำในฺครกแล(วิเอานฺIำช้Gบัส-วินฺข้องฺตนฺๆ ให(ช้G-มแล(วิก>ฉั�นฺ. 

๑ ปฏิ	วิaสนฺ�ต	ปJ ฯ 



เม#องฺเวิร�ญช้าเก	ดทิGพื่ภ	กข้ภ�ย • [พื่วิกภ	กษุGได(ข้(าวิแดงฺแล-งฺหนฺa$งฺๆ นฺำไปจ�ดการฉั�นฺเองฺ] • หนฺ(า ๓๓๓

เอวิw ปร	ภGญฺ�ช้	ต�วิา อป�โปส�สGก�กา สมณฺธม�มw กโรนฺ�ต	 ฯ
คร�Iนฺเธอเหล-านฺ�Iนฺฉั�นฺแล(วิ ก>เป@นฺผู้F(ม1ข้วินฺข้วิายนฺ(อย บัำเพื่>ญสมณฺธรรมอยF- ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

[พ'อค7ามั7าถวายข7าวแด้งแด้'พระผู้D7มั�พระภาค]

ภควิโต ปนฺ เต อส�สวิาณฺ	ช้า ปต�ถปGลกญฺ�จ เทินฺ�ต	 ตทิGปJยญฺ�จ สป�ปJมธGสก�ข้รw ฯ
ส-วินฺพื่วิกพื่-อค(าม(าเหล-านฺ�Iนฺ ก>ถวิายข้(าวิแดงฺแล-งฺหนฺa$งฺ และเนฺยใส นฺIำผู้aIงฺและนฺIำตาลกรวิด ทิ1$ควิรแก-ข้(าวิแดงฺนฺ�Iนฺ 
แด-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค.

ตw อายส�มา อานฺนฺ�โทิ อาหร	ต�วิา ส	ลายw ป�สต	 ฯ
ทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิE นฺำเอาข้(าวิแดงฺนฺ�Iนฺมาบัดทิ1$ศั	ลา.

ปGญฺ�ญวิตา ปณฺ�ฑ	ตปGร	เสนฺ กตw มนฺาปเมวิ โหต	 ฯ
ข้(าวิแดงฺนฺ�Iนฺอ�นฺบัGรGษุบั�ณฺฑ	ตผู้F(ม1บัGญทิำแล(วิ ย-อมเป@นฺทิ1$ช้อบัใจทิ1เด1ยวิ.

อถ นฺw ป�ส	ต�วิา สป�ปJอาทิ1ห	 สม�มาโยเช้ต�วิา ภควิโต อGปนฺาเมต	 ฯ
คราวินฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิE คร�Iนฺบัดข้(าวิแดงฺนฺ�Iนฺ ก>ปรGงฺด(วิยเคร#$องฺปรGงฺม1เนฺยใสเป@นฺต(นฺนฺ(อมเจ(าไปถวิายแด-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค.

อเถต�ถ เทิวิตา ทิ	พื่�โพื่ช้w ปก�ข้	ปนฺ�ต	 ฯ
ข้ณฺะนฺ�Iนฺ พื่วิกเทิวิดา ได(แทิรกทิ	พื่โอช้าลงฺในฺข้(าวิแดงฺทิ1$ปรGงฺนฺ1I.

ตw ภควิา ปร	ภGญฺ�ช้	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ก>เสวิยพื่ระกระยาหารทิ1$บัดถวิายนฺ�Iนฺ.

ปร	ภGญฺ�ช้	ต�วิา ผู้ลสมาปต�ต	ยา กาลw วิ1ต	นฺาเมต	 ฯ
คร�Iนฺเสวิยแล(วิก>ทิรงฺย�งฺกาลให(ผู้-านฺไปด(วิยผู้ลสมาบั�ต	.

นฺ ตโต ปฏฺ�ฐาย ปJณฺ�ฑาย จรต	 ฯ
จำเนฺ1ยรกาลต�Iงฺแต-นฺ�Iนฺมาก>ไม-เสด>จเทิ1$ยวิทิรงฺบัาตร.

[พระผู้D7มั�พระภาคตร�สรD7แลี7ว ๒๐ ปU ไมั'มั�ผู้D7อ#ปJฏฐากประจำ]

“กa ปนฺานฺนฺ�ทิต�เถโร ตทิา ภควิโต อGปฏฺ�ฐาโก โหต1ต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>คราวินฺ�Iนฺ พื่ระอานฺนฺทิเถระ ย�งฺไม-ได(เป@นฺผู้F(อGปbฏิฐากข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคหร#อ?”

นฺ โหต	  โนฺ จ โข้ อGปฏฺ�ฐากฏฺ�ฐานฺw ลทิ�โธ ฯ
แก(วิ-า “ย�งฺไม-ได(เป@นฺ ทิ�Iงฺทิ-านฺก>ไม-ได(ร�บัตำแหนฺ-งฺผู้F(อGปbฏิฐากเลย.

ภควิโต [203] ห	 ปฐมโพื่ธ	ยw วิ1สต	วิส�สพื่�ภนฺ�ตเร นฺ	พื่ทิ�ธFปฏฺ�ฐาโก นฺาม นฺต�ถ	 ฯ
ควิามจร	งฺ ในฺคร�Iงฺปฐมโพื่ธ	กาล ช้#$อวิ-าภ	กษุGผู้F(อGปbฏิฐากประจำ ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ในฺภายในฺ ๒๐ พื่รรษุา ย-อมไม-ม1.



หนฺ(า ๓๓๔ •   เม#องฺเวิร�ญช้าเก	ดทิGพื่ภ	กข้ภ�ย • [พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สรF(แล(วิ ๒๐ ปn ไม-ม1ผู้F(อGปbฏิฐากประจำ]

กทิาจ	 นฺาคสมาลต�เถโร ภควินฺ�ตw อGปฏฺ�ฐาเปส	,  กทิาจ	 นฺาค	ตต�เถโร, กทิาจ	 เมฆ์	ยต�เถโร,  กทิาจ	 อGปวิาณฺต�เถโร, 
กทิาจ	 สาคตต�เถโร,  กทิาจ	 สGนฺก�ข้ต�โต ล	จ�ฉัวิ	ปGต�โต ฯ
บัางฺคราวิ พื่ระนฺาคสมาลเถระ อGปbฏิฐากพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค, บัางฺคราวิ พื่ระนฺาค	ตเถระ, บัางฺคราวิ พื่ระเมฆ์	ยเถระ, 
บัางฺคราวิ พื่ระอGปวิาณฺเถระ, บัางฺคราวิ พื่ระสาคตเถระ, บัางฺคราวิ พื่ระเถระผู้F(เป@นฺโอรสข้องฺเจ(าล	จฉัวิ1 ช้#$อสGนฺ�กข้�ตตะ 
อGปbฏิฐากพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค.

เต อต�ตโนฺ รGจ	ยา อGปฏฺ�ฐห	ต�วิา ยทิา อ	จ�ฉันฺ�ต	 ตทิา ปก�กมนฺ�ต	 ฯ
พื่ระเถระเหล-านฺ�Iนฺ อGปbฏิฐากตามควิามพื่อใจข้องฺตนฺแล(วิ ก>หล1กไป ในฺเวิลาทิ1$ตนฺปรารถนฺา (จะหล1กไป).

อานฺนฺ�ทิต�เถโร เตสG อGปฏฺ�ฐหนฺ�เตสG อป�โปส�สGก�โก โหต	,  ปก�กนฺ�เตสG สยเมวิ วิต�ตปฏิ	ปต�ตa กโรต	 ฯ
พื่ระอานฺนฺทิเถระ เม#$อทิ-านฺเหล-านฺ�IนฺอGปbฏิฐากอยF- ก>เป@นฺผู้F(ม1ควิามข้วินฺข้วิายนฺ(อย 
เม#$อทิ-านฺเหล-านฺ�Iนฺหล1กไปแล(วิ ก>ทิำวิ�ตตปฏิ	บั�ต	เส1ยเองฺ.

ภควิาปJ “ก	ญฺ�จาปJ เม ญาต	เสฏฺ�โฐ อGปฏฺ�ฐากฏฺ�ฐานฺw นฺ ตาวิ ลภต	,  อถโข้ เอวิรFเปสG ฐาเนฺสG อยเมวิ ปฏิ	รFโป๑ อธ	วิาเสส	 ฯ
ถaงฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ก>ทิรงฺใฝัzพื่ระทิ�ยอยF-วิ-า “พื่ระญาต	ผู้F(ใหญ-ข้องฺเรา ไม-ได(ร�บัตำแหนฺ-งฺเป@นฺผู้F(อGปbฏิฐากก-อนฺ แม(ก>จร	งฺ 
ถaงฺกระนฺ�Iนฺ พื่ระอานฺนฺทิEนฺ1Iแหละ เป@นฺผู้F(สมควิรในฺฐานฺะทิ�Iงฺหลายเห>นฺปานฺนฺ1I” ด�งฺนฺ1I จaงฺทิรงฺนฺ	$งฺเงฺ1ยบัไวิ(.

เตนฺ วิGต�ตw “อายส�มา อานฺนฺ�โทิ ปต�ถปต�ถปGลกw ส	ลายw ป�ส	ต�วิา ภควิโต อGปนฺาเมต	,  ตw ภควิา ปร	ภGญฺ�ช้ต1ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระจaงฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“ทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิE บัดข้(าวิแดงฺแล-งฺหนฺa$งฺๆ ทิ1$ศั	ลาแล(วิ นฺ(อมเข้(าไปถวิายแด-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค, 
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ก>เสวิยพื่ระกระยาหารทิ1$บัดถวิายนฺ�Iนฺ.”

[พราหมัณฺAแลีะชาวเมั!องไมั'ได้7ถวายภ�ตแด้'พระผู้D7มั�พระภาค]

“นฺนฺG จ มนฺGส�สา ทิGพื่�ภ	ก�ข้กาเล อต	วิ	ย อGส�สาหช้าตา ปGญฺ�ญานฺ	 กโรนฺ�ต	 อต�ตนฺา อภGญฺ�ช้	ต�วิาปJ ภ	ก�ข้Fนฺw ทิาตพื่�พื่w มญฺ�ญนฺ�ต	? 
เต ตทิา กส�มา กฏิจ�ฉัGภ	ก�ข้ม�ปJ นฺ อทิwสG? 
อยญฺ�จ เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ มหตา อGส�สาเหนฺ ภควินฺ�ตw วิส�สาวิาสw ยาจ	,  โส กส�มา ภควิโต อต�ถ	ภาวิม�ปJ นฺ ช้านฺาต1ต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>ในฺเวิลาข้(าวิยากหมากแพื่งฺ มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายเก	ดควิามอGตสาหะทิำบัGญก�นฺอย-างฺเหล#อเก	นฺ 
ถaงฺตนฺเองฺก>ไม-บัร	โภค ย-อมสำค�ญข้องฺทิ1$ตนฺควิรถวิายแก-พื่วิกภ	กษุGม	ใช้-หร#อ? 
เพื่ราะเหตGไร ในฺคราวินฺ�Iนฺ พื่วิกมนฺGษุยEเหล-านฺ�Iนฺ จaงฺไม-ได(ถวิายแม(ภ	กษุาส�กทิ�พื่พื่1เล-า?, 
และเวิร�ญช้พื่ราหมณฺEนฺ1I ก>ได(ทิFลข้อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคให(อยF-จำพื่รรษุา ด(วิยควิามอGตสาหะเป@นฺอย-างฺมาก, 
เพื่ราะเหตGไร พื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺ จaงฺไม-รF(แม(ควิามทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคม1อยF-?”

วิGจ�จเต ฯ
ข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิเฉัลยต-อไป:- 

มาราวิฏฺ�ฏินฺาย ฯ
ตอบัวิ-า เพื่ราะถFกมารดลใจ.

๑ เอต�ถนฺ�ตเร อ	ต	สทิ�โทิ นฺฏฺ�โฐ ภเวิย�ย โยช้นฺายw ทิ	ส�สมานฺต�ตา ฯ



เม#องฺเวิร�ญช้าเก	ดทิGพื่ภ	กข้ภ�ย • [พื่ราหมณฺEและช้าวิเม#องฺไม-ได(ถวิายภ�ตแด-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค] • หนฺ(า ๓๓๕

เวิรญฺ�ช้w ห	 พื่�ราห�มณฺw ภควิโต สนฺ�ต	กา ปก�กนฺ�ตมต�ตเมวิ สกลญฺ�จ นฺครw 
สมนฺ�ตา๑ โยช้นฺมต�ตw ยต�ถ สก�กา ปGเรภต�ตw ปJณฺ�ฑาย จร	ต�วิา ปจ�จาคนฺ�ตGw, 
ตw สพื่�พื่w มาโร อาวิฏฺ�เฏิต�วิา โมเหต�วิา สพื่�เพื่สw อสล�ลก�ข้ณฺภาวิw กต�วิา ปก�กาม	, 
ตส�มา นฺ โกจ	 อนฺ�ตมโส สาม1จ	กม�มม�ปJ กต�ตพื่�พื่w มญฺ�ญ	ต�ถ ฯ
จร	งฺอยF- มารได(ดลใจ ค#อทิำเวิร�ญช้พื่ราหมณฺE ผู้F(พื่อส�กวิ-าหล1กไปจากสำนฺ�กพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเทิ-านฺ�Iนฺ และช้าวินฺครทิ�Iงฺส	Iนฺ 
ให(ลG-มหลงฺทิ�Iงฺหมด ตลอดสถานฺทิ1$ม1ประมาณฺโยช้นฺEหนฺa$งฺโดยรอบั(เม#องฺเวิร�ญช้า) อ�นฺเป@นฺสถานฺทิ1$พื่วิกภ	กษุGอาจเทิ1$ยวิไปบั	ณฺฑบัาต 
ในฺเวิลาก-อนฺฉั�นฺแล(วิกล�บัมา  ได(ทิำให(พื่วิกมนฺGษุยEทิ�Iงฺหมดกำหนฺดไม-ได(แล(วิก>หล1กไป 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ใครๆ จaงฺไม-ได(ใฝัzใจถaงฺก	จทิ1$ตนฺควิรทิำ โดยทิ1$สGดแม(สาม1จ	กรรม.

กa ปนฺ ภควิาปJ มาราวิฏฺ�ฏินฺw อช้านฺ	ต�วิา ตต�ถ วิส�สw อGปคโตต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>แม(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคไม-ทิราบัมารจะดลใจหร#อ? จaงฺทิรงฺเข้(าจำพื่รรษุาในฺเม#องฺเวิร�ญช้านฺ�Iนฺ.”

โนฺ อช้านฺ	ต�วิา ฯ
แก(วิ-า “ไม-ทิรงฺทิราบั ก>หาม	ได(.”

อถ กส�มา จม�ปาสาวิต�ถ1ราช้คหาทิ1นฺw อญฺ�ญตรส�มa นฺ อGปคโตต	 ฯ
ถามวิ-า “เม#$อทิรงฺทิราบัเช้-นฺนฺ�Iนฺ 
เพื่ราะเหตGไร จaงฺไม-ทิรงฺเข้(าจำพื่รรษุา ในฺบัรรดาพื่ระนฺครแห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺ ม1นฺครจ�มปา สาวิ�ตถ1และราช้คฤหEเป@นฺต(นฺ?”

[204] ต	ฏฺ�ฐนฺ�ตG จม�ปาสาวิต�ถ1ราช้คหาทิ1นฺ	.  
สเจปJ ภควิา ตส�มa สwวิจ�ฉัเร อGต�ตรกGรGw วิา ต	ทิสปGรw วิา คนฺ�ต�วิา วิส�สw อGปคจ�เฉัย�ย, ตwปJ มาโร อาวิฏฺ�เฏิย�ย ฯ
แก(วิ-า “พื่ระนฺครทิ�Iงฺหลาย ม1นฺครจ�มปา สาวิ�ตถ1 และราช้คฤหEเป@นฺต(นฺ จงฺยกไวิ(, 
แม(ถ(าวิ-าพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ถaงฺเสด>จไปย�งฺอGตรกGรGทิวิ1ปหร#อไตรทิศับัGร1 แล(วิเข้(าจำพื่รรษุาในฺปnนฺ�Iนฺไซ่ร(, 
มารก>พื่aงฺดลใจช้าวิอGตรกGรGทิวิ1ปหร#อไตรทิศับัGร1แม(นฺ�Iนฺได(.

โส ก	ร ตw สwวิจ�ฉัรw อต	วิ	ย อาฆ์าเตนฺ ปร	ยGฏฺ�ฐ	ตจ	ต�โต อโหส	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า มารนฺ�Iนฺ ได(เป@นฺผู้F(ม1จ	ตถFกควิามอาฆ์าตเข้(ากลG(มรGมอย-างฺย	$งฺ ตลอดศักนฺ�Iนฺ, 

อ	ธ ปนฺ ภควิา อ	มw อต	เรกw การณฺw อทิ�ทิส “อส�สวิาณฺ	ช้า ภ	ก�ข้Fนฺw สงฺ�คหw กร	ส�สนฺ�ต1ต	 ตส�มา เวิรญฺ�ช้ายเมวิ วิส�สw อGปคญฺ�ฉั	 ฯ
ส-วินฺในฺเม#องฺเวิร�ญช้านฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ก>ได(ทิรงฺเห>นฺเหตGการณฺEนฺ1I ได(เป@นฺอย-างฺด1วิ-า 
‘พื่วิกพื่-อค(าม(า จ�กทิำการสงฺเคราะหEภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย’ เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺทิรงฺเข้(าพื่รรษุาในฺเม#องฺเวิร�ญช้านฺ�$นฺแล.”

[มัารไมั'สามัารถทิำอ�นตรายแก'ปJจจ�ย ๔ ได้7]

“กa ปนฺ มาโร วิาณฺ	ช้เก อาวิฏฺ�เฏิตGw นฺ สก�โกต1ต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>มาร ไม-สามารถจะดลใจพื่วิกพื่-อค(าได(หร#อ?”

๑ เอต�ถนฺ�ตเรปJ จสทิ�โทิ ทิ	ส�สต	 ฯ



หนฺ(า ๓๓๖ •   เม#องฺเวิร�ญช้าเก	ดทิGพื่ภ	กข้ภ�ย • [มารไม-สามารถทิำอ�นฺตรายแก-ปbจจ�ย ๔ ได(]

โนฺ นฺ สก�โกต	,  เต ปนฺ อาวิฏฺ�ฏิ	ตปร	โยสาเนฺ อาคมaสG ฯ
แก(วิ-า “จะไม-สามารถ ก>หาม	ได( แต-เพื่ราะพื่-อค(าเหล-านฺ�Iนฺ ได(มาในฺเม#$อประช้าช้นฺถFกมารดลใจ เสร>จส	Iนฺลงฺแล(วิ.”

“ปฏิ	นฺ	วิต�ต	ต�วิา กส�มา นฺ อาวิฏฺ�เฏิส1ต	 ฯ
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร มารจaงฺไม-กล�บัมาดลใจอ1กเล-า?”

อวิ	สย�หตาย ฯ
แก(วิ-า “เพื่ราะไม-เป@นฺวิ	ส�ย จaงฺไม-กล�บัมา.”

นฺ ห	 โส ตถาคตส�ส อภ	หฏิภ	ก�ข้าย นฺ	พื่ทิ�ธทิานฺส�ส อป�ปJตวิต�ตส�ส อนฺ�ตรายw กาตGw วิ	สหต	 ฯ
จร	งฺอยF- มารนฺ�Iนฺ ย-อมไม-อาจเพื่#$อทิำอ�นฺตราย แก-ภ	กษุาทิ1$บัGคคลนฺำไปเฉัพื่าะพื่ระตถาคต 
แก-นฺ	พื่�ทิธทิานฺ แก-วิ�ตถGทิานฺทิ1$บัGคคลกำหนฺดถวิายไวิ(แล(วิ.

จตGนฺ�นฺw ห	 นฺ สก�กา อนฺ�ตราโย กาตGw ฯ
ควิามจร	งฺ ใครๆ ไม-สามารถจะทิำอ�นฺตรายแก-ปbจจ�ย ๔ ได(.

กตเมสw จตGนฺ�นฺw ฯ
แก-ปbจจ�ย ๔ เหล-าไหนฺ? 

(๑) ตถาคตส�ส อภ	หฏิภ	ก�ข้าสงฺ�เข้เปนฺ วิา นฺ	พื่ทิ�ธทิานฺส�ส 
อป�ปJตวิต�ตสงฺ�เข้เปนฺ วิา ปร	จ�จต�ตานฺw จตGนฺ�นฺw ปจ�จยานฺw นฺ สก�กา เกนฺจ	 อนฺ�ตราโย กาตGw, 

(๒) พื่Gทิ�ธานฺw ช้1วิ	ตส�ส นฺ สก�กา เกนฺจ	 อนฺ�ตราโย กาตGw, 
(๓) อส1ต	ยา อนฺGพื่�ยญฺ�ช้นฺานฺw พื่�ยามป�ปภาย วิา นฺ สก�กา เกนฺจ	 อนฺ�ตราโย กาตGw 

จนฺ�ทิ	มสGร	ยเทิวิพื่�รห�มานฺม�ปJ ห	 ปภา ตถาคตส�ส อนฺGพื่�ยญฺ�ช้นฺพื่�ยามป�ปภาปเทิสw ปต�วิา วิ	หตานฺGภาวิา โหนฺ�ต	 
(๔) พื่Gทิ�ธานฺw สพื่�พื่ญฺ�ญฺGตญฺ�ญาณฺส�ส นฺ สก�กา เกนฺจ	 อนฺ�ตราโย กาตGนฺ�ต	 

อ	เมสw จตGนฺ�นฺw นฺ สก�กา เกนฺจ	 อนฺ�ตราโย กาตGw ฯ
ใครๆ ไม-สามารถจะทิำอ�นฺตรายแก-ปbจจ�ย ๔ เหล-านฺ1I ค#อ:- 

(๑) ใครๆ ไม-สามารถจะทิำอ�นฺตรายแก-นฺ	พื่�ทิธทิานฺ โดยส�งฺเข้ปวิ-า ภ	กษุาทิ1$บัGคคลนฺำไปเฉัพื่าะพื่ระตถาคต 
หร#อแก-ปbจจ�ย ๔ ทิ1$บัGคคลบัร	จาคแล(วิแด-พื่ระตถาคตโดยส�งฺเข้ปวิ-าวิ�ตถGทิานฺทิ1$บัGคคลกำหนฺดถวิายไวิ(แล(วิ ๑, 

(๒) ใครๆ ไม-สามารถจะทิำอ�นฺตรายแก-พื่ระช้นฺมช้1พื่ ข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลายได( ๑,
(๓) ใครๆ ไม-สามารถจะทิำอ�นฺตรายแก-พื่ระอนฺGพื่ย�ญช้นฺะ ๘๐ หร#อแก-พื่ระร�ศัม1 ทิ1$ซ่-านฺออกข้(างฺละวิาได(.

จร	งฺอยF- ร�ศัม1แม(แห-งฺพื่ระจ�นฺทิรE พื่ระอาทิ	ตยE เทิวิดาและพื่รหม 
พื่อไปถaงฺประเทิศัแห-งฺพื่ระอนฺGพื่ย�ญช้นฺะ และพื่ระร�ศัม1ทิ1$ซ่-านฺออกข้(างฺละวิา ข้องฺพื่ระตถาคตแล(วิ ก>หมดอานฺGภาพื่ไป ๑,

(๔) ใครๆ ไม-สามารถจะทิำอ�นฺตรายแก-พื่ระส�พื่พื่�ญญฺGตญาณฺ ข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลายได( ๑ 
(รวิมเป@นฺ ๔ อย-างฺ ด(วิยประการฉัะนฺ1I).

ตส�มา มาเรนฺ อกตนฺ�ตรายภ	ก�ข้w ภควิา สสาวิกสงฺ�โฆ์ ตทิา ปร	ภGญฺ�ช้1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า 
“พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ร(อมทิ�Iงฺพื่ระสงฺฆ์Eสาวิกเสวิยและฉั�นฺภ	กษุา ทิ1$มารทิำอ�นฺตรายไม-ได(ในฺคราวินฺ�Iนฺ.”
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[พระผู้D7มั�พระภาคตร�สถามัส	 งทิ� เปKนประโยชนA]

เอวิw ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�โต จ เอกทิ	วิสw ฯ
ก>พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อทิรงฺเสวิยอยF-อย-างฺนฺ�Iนฺ วิ�นฺหนฺa$งฺ (ได(ทิรงฺสด�บัเส1ยงฺครกแล).

“อส�โสส	 โข้ ภควิา อGทิGก�ข้ลสทิ�ทินฺ�ต	  ภควิา ปต�ถปต�ถปGลกw โกฏฺ�เฏินฺ�ตานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw [205] มGสลสงฺ�ฆ์ฏฺ�ฏิช้นฺ	ตw อGทิGก�ข้ลสทิ�ทิw สGณฺ	 ฯ
หลายบัทิวิ-า อส�โสส	 โข้ ภควิา อGทิGก�ข้ลสทิ�ทิw ควิามวิ-า 
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ได(ทิรงฺสด�บัเส1ยงฺครก ทิ1$เก	ดเพื่ราะสากกระทิบั (ครก) ข้องฺพื่วิกภ	กษุGผู้F(โข้ลกตำข้(าวิแดงฺแล-งฺหนฺa$งฺๆ อยF-.

ตโต ปรw “ช้านฺนฺ�ตาปJ ตถาคตาต	เอวิมาทิ	, ยw ปรโต “ก	นฺ�นฺGโข้ โส อานฺนฺ�ทิ อGทิGก�ข้ลสทิ�โทิต	 ปGจ�ฉั	, ตส�ส ปร	หารทิส�สนฺต�ถw วิGต�ตw ฯ
พื่ระธรรมส�งฺคาหกาจารยEทิ�Iงฺหลาย กล-าวิคำเป@นฺต(นฺ ซ่a$งฺม1ต-อจากคำนฺ�Iนฺไปอย-างฺนฺ1Iวิ-า “พื่ระตถาคตทิ�Iงฺหลาย แม(ทิรงฺทิราบัอยF-” 
ด�งฺนฺ1I ก>เพื่#$อแสดงฺการเฉัลยพื่ระดำร�ส ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สถามข้(างฺหนฺ(าวิ-า “ดFก-อนฺอานฺนฺทิE! นฺ�Iนฺเส1ยงฺครกหร#อหนฺอแล?”

ตต�รายw สงฺ�เข้ปวิณฺ�ณฺนฺา ฯ
ในฺคำเหล-านฺ�Iนฺ ม1การพื่รรณฺนฺาโดยส�งฺเข้ปด�งฺต-อไปนฺ1I:-

ตถาคตา นฺาม ช้านฺนฺ�ตาปJ สเจ ตาทิ	สw ปGจ�ฉัาการณฺw โหต	 ปGจ�ฉันฺ�ต	,  สเจ ปนฺ ตาทิ	สw ปGจ�ฉัาการณฺw นฺต�ถ	 ช้านฺนฺ�ตาปJ นฺ ปGจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
ธรรมดาวิ-า พื่ระตถาคตทิ�Iงฺหลาย แม(เม#$อทิรงฺทิราบัอยF- ถ(าเหตGแห-งฺการถามเช้-นฺนฺ�Iนฺ ม1อยF-ไซ่ร( จaงฺตร�สถาม, 
แต-ถ(าเหตGแห-งฺการถามเช้-นฺนฺ�Iนฺ ไม-ม1ไซ่ร(, ถaงฺทิรงฺทิราบัอยF- ก>ไม-ตร�สถาม.

ยส�มา ปนฺ พื่Gทิ�ธานฺw อช้านฺนฺw นฺาม นฺต�ถ	  ตส�มา “อช้านฺนฺ�ตาปnต	 นฺ วิGต�ตw ฯ
ก>เพื่ราะข้aIนฺช้#$อวิ-า ส	$งฺทิ1$พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลายไม-ทิรงฺทิราบั ไม-ม1. เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺไม-กล-าวิคำวิ-า “แม(เม#$อไม-รF(.”

“กาลw วิ	ทิ	ต�วิา ปGจ�ฉันฺ�ต1ต	  
สเจ ตส�สา ปGจ�ฉัาย โส กาโล โหต	 เอวิw ตw กาลw วิ	ทิ	ต�วิา ปGจ�ฉันฺ�ต	,  
สเจ นฺ โหต	 เอวิม�ปJ กาลw วิ	ทิ	ต�วิา นฺ ปGจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า กาลw วิ	ทิ	ต�วิา ปGจ�ฉันฺ�ต	 ควิามวิ-า 
ถ(าเวิลาแห-งฺการตร�สถามนฺ�Iนฺๆ ม1อยF-ไซ่ร(, ทิรงฺทิราบักาลนฺ�Iนฺอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺตร�สถาม 
ถ(าเวิลาแห-งฺการตร�สถามนฺ�Iนฺ ไม-ม1ไซ่ร(, ทิรงฺทิราบักาลแม(อย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ ก>ไม-ตร�สถาม.

เอวิw ปGจ�ฉันฺ�ตาปJ จ อต�ถสwห	ตw ตถาคตา ปGจ�ฉันฺ�ต	,  ยw อต�ถนฺ	ส�ส	ตw การณฺนฺ	ส�ส	ตw ตเทิวิ ปGจ�ฉันฺ�ต	,  โนฺ อนฺต�ถสwห	ตw ฯ
อนฺa$งฺ พื่ระตถาคตทิ�Iงฺหลาย แม(เม#$อจะตร�สถามอย-างฺนฺ�Iนฺ ย-อมตร�สถามแต-คำทิ1$ประกอบัด(วิยประโยช้นฺE 
ค#อ ย-อมตร�สถามเฉัพื่าะแต-คำทิ1$อ	งฺอาศั�ยประโยช้นฺE อ	งฺอาศั�ยเหตGเทิ-านฺ�Iนฺ, หาตร�สถามคำทิ1$ไม-ประกอบัด(วิยประโยช้นฺEไม-.

กส�มา ฯ
เพื่ราะเหตGไร? 

ยส�มา อนฺต�ถสwห	เต เสตGฆ์าโต ตถาคตานฺw ฯ
เพื่ราะพื่ระตถาคตทิ�Iงฺหลาย ทิรงฺข้จ�ดคำทิ1$ไม-ประกอบัด(วิยประโยช้นฺEเส1ยได(ด(วิยมรรคช้#$อวิ-า เสตG.
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เสตG วิGจ�จต	 มค�โค ฯ   “มค�เคเนฺวิ ตาทิ	สส�ส วิจนฺส�ส ฆ์าโต สมGจ�เฉัโทิต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
มรรคทิ-านฺเร1ยกวิ-า เสตG.
ม1คำอธ	บัายไวิ(วิ-า “การข้จ�ด ค#อ การต�ดข้าดด(วิยด1 ซ่a$งฺคำเช้-นฺนฺ�Iนฺด(วิยมรรคนฺ�$นฺเองฺ.”

อ	ทิานฺ	 “อต�ถสwห	ตนฺ�ต	 เอต�ถ ยw อต�ถนฺ	ส�ส	ตw วิจนฺw ตถาคตา ปGจ�ฉันฺ�ต	 ตw ทิส�เสนฺ�โต “ทิ�วิ1ห	 อากาเรห1ต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ เม#$อจะแสดงฺถaงฺพื่ระดำร�ส ทิ1$อ	งฺอาศั�ยประโยช้นฺEซ่a$งฺพื่ระตถาคตทิ�Iงฺหลายตร�สถามนฺ�Iนฺ 
ในฺบัทิวิ-า อต�ถสญฺ�ห	ตw นฺ1I จaงฺกล-าวิคำม1อาทิ	วิ-า ทิ�วิ1ห	 อากาเรห	 ด�งฺนฺ1I.

ตต�ถ “อากาเรห1ต	 การเณฺห	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า อากาเรห	 ค#อ ด(วิยเหตGทิ�Iงฺหลาย.

“ธม�มw วิา เทิเสส�สามาต	 อต�ถGป�ปต�ต	ยGต�ตw สGต�ตw วิา ปGพื่�พื่จร	ตการณฺยGต�ตw ช้าตกw วิา กถย	ส�สาม ฯ
สองฺบัทิวิ-า ธม�มw วิา เทิเสส�สาม ควิามวิ-า เราจ�กแสดงฺพื่ระสFตรทิ1$ประกอบัด(วิยอ�ตถGปปbตต	เหตG (ค#อเร#$องฺทิ1$เก	ดข้aIนฺเฉัพื่าะหนฺ(า) 
หร#อช้าดกทิ1$ประกอบัด(วิยเหตGแห-งฺบัGรพื่จร	ต (ค#อควิามประพื่ฤต	ในฺช้าต	ก-อนฺ).

“สาวิกานฺw วิา ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปส�สามาต	  
สาวิกานฺw วิา ตาย ปGจ�ฉัาย วิ1ต	ก�กมw ปากฏิw กต�วิา ครGกw วิา ลหGกw วิา ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปส�สาม อาณฺw ฐเปส�สามาต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า สาวิกานฺw วิา ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปส�สาม ควิามวิ-า หร#อเราจ�กทิำโทิษุทิ1$ล-วิงฺเก	นฺให(ปรากฏิ ด(วิยการถามนฺ�Iนฺ 
แล(วิจ�กบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ ค#อต�Iงฺข้(อบั�งฺค�บัหนฺ�กหร#อเบัาไวิ(แก-สาวิกทิ�Iงฺหลาย.

“อถโข้ ภควิา ฯเปฯ เอตมต�ถw อาโรเจส1ต	 เอต�ถ นฺต�ถ	 ก	ญฺ�จ	 วิต�ตพื่�พื่w ฯ
ในฺคำวิ-า อถโข้ ภควิา ฯเปฯ เอตมต�ถw อาโรเจส	 นฺ1I หาม1คำอะไรๆ ทิ1$ควิรกล-าวิไวิ(ไม-.

ปGพื่�เพื่ วิGต�ตเมวิ ห	 ภ	ก�ข้Fนฺw ปต�ถปต�ถปGลกw ปฏิ	ลาภw๑สล�ลหGกวิGต�ต	ตw [206] สามปากปร	โมจนฺญฺ�จ อาโรเจนฺ�โต 
“เอตมต�ถw อาโรเจส1ต	 วิGจ�จต	 ฯ
เพื่ราะวิ-า ทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEเม#$อทิFลบัอกการได(ข้(าวิแดงฺแล-งฺหนฺa$งฺๆ ควิามเป@นฺผู้F(ม1ควิามประพื่ฤต	เบัา 
และเปล#IองฺจากการหGงฺต(มให(สGกเองฺ ข้องฺพื่วิกภ	กษุG ทิ1$ข้(าพื่เจ(ากล-าวิแล(วิในฺตอนฺต(นฺนฺ�$นฺแล เร1ยกวิ-า “ได(ทิFลบัอกข้(อควิามนฺ�$นฺแล(วิ.”

[พวกภ	กษุ#จำพรรษุาเมั!องเวร�ญชาชนะความัอด้อยากได้7]

“สาธG สาธG อานฺนฺ�ทิาต	 อ	ทิw ปนฺ ภควิา อายส�มนฺ�ตw อานฺนฺ�ทิw สม�ปหwเสนฺ�โต อาห ฯ
ส-วินฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺทิำให(ทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEร#$นฺเร	งฺ จaงฺได(ตร�สพื่ระดำร�สนฺ1Iวิ-า “ด1ละ ด1ละ อานฺนฺทิE!” 

สาธGการw ปนฺ ทิต�วิา ทิ�วิ1สG อากาเรสG เอกw คเหต�วิา ธม�มw เทิเสนฺ�โต อาห 
“ตGม�เหห	 อานฺนฺ�ทิ สป�ปGร	เสห	 วิ	ช้	ตw, ปจ�ฉั	มา ช้นฺตา สาล	มwโสทินฺw อต	มญฺ�ญ	ส�สต1ต	 ฯ
ก>แล คร�IนฺทิรงฺประทิานฺสาธGการแล(วิ เม#$อจะทิรงฺแสดงฺธรรมยอมร�บัเอาอาการอย-างฺหนฺa$งฺ ในฺบัรรดาอาการทิ�Iงฺ ๒ จaงฺได(ตร�สวิ-า 
“อานฺนฺทิE! พื่วิกเธอเป@นฺส�ตบัGรGษุ ช้นฺะวิ	เศัษุแล(วิ, พื่วิกเพื่#$อนฺสพื่รหมจาร1ช้�Iนฺหล�งฺ จ�กดFหม	$นฺข้(าวิสาล1และข้(าวิสGกทิ1$ระคนฺด(วิยเนฺ#Iอ.”

๑ ปต�ถปต�ถปGลกปฏิ	ลาภนฺ�ต	 เอกปทิเมวิ ฯ
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ตต�รายw อธ	ป�ปาโย 
“ตGม�เหห	 อานฺนฺ�ทิ สป�ปGร	เสห	 เอวิw ทิGพื่�ภ	ก�เข้ ทิGล�ลภปJณฺ�เฑ อ	มาย สล�ลหGกวิGต�ต	ตาย อ	ม	นฺา จ สล�เลเข้นฺ วิ	ช้	ตw ฯ
ในฺคำวิ-า ตGม�เหห	 เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ ม1อธ	บัายด�งฺต-อไปนฺ1I:-
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สวิ-า)” อานฺนฺทิE! ในฺคราวิทิGพื่ภ	กข้ภ�ย ค#อ ในฺคราทิ1$ม1ก(อนฺข้(าวิอ�นฺหาได(ยากอย-างฺนฺ1I 
พื่วิกทิ-านฺเป@นฺส�ตบัGรGษุช้นฺะวิ	เศัษุแล(วิ ด(วิยควิามเป@นฺผู้F(ประพื่ฤต	เบัานฺ1I และด(วิยธรรมอ�นฺเป@นฺเคร#$องฺข้Fดเกลานฺ1I.”

“กa วิ	ช้	ตนฺ�ต	 ฯ
ถามวิ-า “พื่วิกเธอช้นฺะอะไร?”

ทิGพื่�ภ	ก�ข้w วิ	ช้	ตw,  โลโภ วิ	ช้	โต,  อ	จ�ฉัาจาโร วิ	ช้	โต ฯ
แก(วิ-า “ช้นฺะทิGพื่ภ	กข้ภ�ยได( ช้นฺะควิามโลภได( ช้นฺะควิามประพื่ฤต	ด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามปรารถนฺาได(.”

กถw ฯ
ถามวิ-า “ช้นฺะอย-างฺไร?”

“‘อยw เวิรญฺ�ช้า ทิGพื่�ภ	ก�ข้า,  สมนฺ�ตโต ปนฺ อนฺนฺ�ตรา คามนฺ	คมา ผู้ลภารนฺม	ตสส�สา สGภ	ก�ข้า สGลภปJณฺ�ฑา, 
หนฺ�ทิ มยw ตต�ถ คนฺ�ต�วิา ปร	ภGญฺ�ช้	ส�สาม,  เอวิw สนฺ�เตปJ ภควิา อ	เธวิ อม�เห คณฺ�ห	ต�วิา วิสต1ต	 เอกภ	ก�ข้Gส�สาปJ จ	นฺ�ตา วิา วิ	ฆ์าโต วิา นฺต�ถ	.
แก(วิ-า “แม(ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺ ย-อมไม-ม1ควิามค	ด หร#อควิามค�บัแค(นฺใจวิ-า 
‘เม#องฺเวิร�ญช้านฺ1I ม1ภ	กษุาหาได(ยาก แต-บั(านฺและนฺ	คมในฺระหวิ-างฺโดยรอบั (แห-งฺเม#องฺเวิร�ญช้านฺ1I) ม1ข้(าวิกล(าโนฺ(มลงฺด(วิยควิามหนฺ�กค#อ
ผู้ล ค#อวิ-าม1ภ	กษุาด1 ม1ก(อนฺข้(าวิหาได(โดยงฺ-าย, เอาเถ	ดพื่วิกเราไปทิ1$บั(านฺและนฺ	คมนฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺจ�กฉั�นฺ, 
แม(เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ก>จะทิรงฺร�บัเอาพื่วิกเราอยF-ในฺเม#องฺนฺ1Iทิ1เด1ยวิ’ ด�งฺนฺ1I,

เอวิw ตาวิ ทิGพื่�ภ	ก�ข้w วิ	ช้	ตw อภ	ภFตw อต�ตโนฺ วิเส วิต�ต	ตw ฯ
ทิGพื่ภ	กข้ภ�ยอ�นฺภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺช้นฺะได(แล(วิ ค#อครอบังฺำได(แล(วิ ได(แก- ให(เป@นฺไปในฺอำนฺาจข้องฺตนฺแล(วิ ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1Iก-อนฺ.”

กถw โลโภ วิ	ช้	โต ฯ
ถามวิ-า “ช้นฺะควิามโลภได(อย-างฺไร?”

“‘อยw เวิรญฺ�ช้า ทิGพื่�ภ	ก�ข้า สมนฺ�ตโต ปนฺ อนฺนฺ�ตรา คามนฺ	คมา ผู้ลภารนฺม	ตสส�สา สGภ	ก�ข้า สGลภปJณฺ�ฑา, 
หนฺ�ทิ มยw ตต�ถ คนฺ�ต�วิา ปร	ภGญฺ�ช้	ส�สามาต	 โลภวิเสนฺ เอกภ	ก�ข้GนฺาปJ รต�ต	จ�เฉัโทิ วิา 
‘ปจ�ฉั	ม	กาย ตต�ถ วิส�สw อGปคจ�ฉัามาต	 วิส�สจ�เฉัโทิ วิา นฺ กโต,  เอวิw โลโภ วิ	ช้	โต ฯ
แก(วิ-า “แม(ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺ ไม-ได(ทิำให(ราตร1ข้าดด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามโลภวิ-า ‘เม#องฺเวิร�ญช้านฺ1I ม1ภ	กษุาหาได(ยาก, 
ส-วินฺบั(านฺและนฺ	คมในฺระหวิ-างฺโดยรอบั (แห-งฺเม#องฺเวิร�ญช้านฺ1I) ม1ข้(าวิกล(าโนฺ(มลงฺด(วิยควิามหนฺ�ก ค#อผู้ล ได(แก-ม1ภ	กษุาด1 
ม1ก(อนฺข้(าวิหาได(โดยงฺ-าย,  เอาเถ	ด พื่วิกเรา จ�กพื่าก�นฺไปฉั�นฺทิ1$บั(านฺและนฺ	คมนฺ�Iนฺ 
หร#อไม-ได(ทิำให(พื่รรษุาข้าด ด(วิยค	ดวิ-า ‘พื่วิกเราจะเข้(าพื่รรษุา ในฺบั(านฺและนฺ	คมนฺ�Iนฺในฺพื่รรษุาหล�งฺ’ ด�งฺนฺ1I, 
ควิามโลภอ�นฺภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺช้นฺะได(แล(วิด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.”

กถw อ	จ�ฉัาจาโร วิ	ช้	โต ฯ
ถามวิ-า “ช้นฺะควิามประพื่ฤต	 ด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามปรารถนฺาได(อย-างฺไร?”
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“‘อยw เวิรญฺ�ช้า ทิGพื่�ภ	ก�ข้า,  อ	เม จ มนฺGส�สา อม�เห เทิ�วิ ตโย มาเส วิสนฺ�เตปJ นฺ ก	ส�ม	ญฺ�จ	 มญฺ�ญนฺ�ต	,  
ยนฺ�นฺFนฺ มยw คGณฺวิณฺ	ช้�ช้w กต�วิา ‘อสGโก ภ	ก�ข้G ปฐมส�ส ฌิานฺส�ส ลาภ1 ฯเปฯ อสGโก ฉัฬภ	ญฺ�โญต	 เอวิw มนฺGส�สานฺw 
อญฺ�ญมญฺ�ญw [207] ปกาเสต�วิา กGจ�ฉัa ปฏิ	ช้ค�ค	ต�วิา ปจ�ฉัา ส1ลw อธ	ฏฺ�ฐเหย�ยามาต	 เอกภ	ก�ข้GนฺาปJ เอวิรFปา อ	จ�ฉัา นฺ อGป�ปาทิ	ตา,  
เอวิw อ	จ�ฉัาจาโร วิ	ช้	โต อภ	ภFโต อต�ตโนฺ วิเส วิต�ต	โตต	 ฯ
แก(วิ-า “แม(ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺ ไม-ได(ให(ควิามปรารถนฺาเห>นฺปานฺนฺ1Iเก	ดข้aIนฺเลยวิ-า 
‘เม#องฺเวิร�ญช้านฺ1I ภ	กษุGหาได(ยาก และมนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายนฺ1I ย-อมไม-สำค�ญพื่วิกเรา แม(ผู้F(พื่�กอยF-ต�Iงฺ ๒-๓ เด#อนฺ ในฺคGณฺอะไรเลย,  
ไฉันฺหนฺอ! พื่วิกเรา ทิำการค(าคGณฺธรรม (อวิดอGตตร	มนฺGสสธรรม) ค#อ ประกาศั ซ่a$งฺก�นฺและก�นฺ แก-มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
‘ภ	กษุGรFปโนฺ(นฺ ได(ปฐมฌิานฺ ฯลฯ รFปโนฺ(นฺได(อภ	ญญา ๖’ ด�งฺนฺ1I แล(วิปรนฺปร#อทิ(องฺภายหล�งฺ จaงฺค-อยอธ	ษุฐานฺศั1ล’ ด�งฺนฺ1I, 
ควิามประพื่ฤต	ด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามปรารถนฺา อ�นฺภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺช้นฺะได(แล(วิ 
ค#อครอบังฺำได(แล(วิ เป@นฺไปในฺอำนฺาจข้องฺตนฺแล(วิ ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.”

อนฺาคเต ปนฺ ปจ�ฉั	มา ช้นฺตา วิ	หาเร นฺ	ส	นฺ�นฺา อป�ปกส	เรเนฺวิ ลภ	ต�วิาปJ 
“กa อ	ทิw อGต�ตณฺ�ฑGลw อต	ก	ล	นฺ�นฺw อโลณฺw อต	โลณฺw อนฺม�พื่	ลw อจ�จม�พื่	ลw, โก อ	ม	นฺา อต�โถต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ สาล	มwโสทินฺw อต	มญฺ�ญ	ส�สต	 
โอญาตw อวิญฺ�ญาตw กร	ส�สต	 ฯ
ส-วินฺในฺอนฺาคต เพื่#$อนฺพื่รหมจาร1ช้�Iนฺหล�งฺ นฺ�$งฺอยF-ในฺวิ	หารแล(วิ แม(ได( (ภ�ตตาหาร) โดยควิามยากลำบัากเพื่1ยงฺเล>กนฺ(อย 
ก>จะดFหม	$นฺข้(าวิสาล1และข้(าวิสGกทิ1$ระคนฺด(วิยเนฺ#Iอ ค#อ จ�กทิำให(เป@นฺข้องฺดFหม	$นฺ นฺ-าต	เต1ยนฺโดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า 
“ข้(าวิสGกนฺ1Iอะไรก�นฺ? เป@นฺทิ(องฺเล>นฺ แฉัะไป ไม-เค>ม เค>มจ�ด ไม-เปร1Iยวิ เปร1Iยวิจ�ด จะม1ประโยช้นฺEอะไรด(วิยข้(าวิสGกนฺ1I?” ด�งฺนฺ1I.

อถวิา ช้นฺปโทิ นฺาม นฺ สพื่�พื่กาลw ทิGพื่�ภ	ก�โข้ โหต	,  เอกทิา ทิGพื่�ภ	ก�โข้ โหต	,  เอกทิา สGภ	ก�โข้ โหต	,  
ส�วิายw ยทิา สGภ	ก�โข้ ภวิ	ส�สต	  ตทิา ตGม�หากw สป�ปGร	สานฺw อ	มาย ปฏิ	ปต�ต	ยา ปสนฺ�นฺา มนฺGส�สา ภ	ก�ข้Fนฺw ยาคGข้ช้�ช้กาทิ	ป�ปเภเทินฺ 
อเนฺกป�ปการw สาล	วิ	กตa มwโสทินฺญฺ�จ ทิาตพื่�พื่w มญฺ�ญ	ส�สนฺ�ต	  
ตw ตGม�เห นฺ	ส�สาย อGป�ปนฺ�นฺw สก�การw ตGม�หากw สพื่�รห�มจาร	สงฺ�ข้าตา ปจ�ฉั	มา ช้นฺตา 
ตGม�หากw อนฺ�ตเร นฺ	ส1ทิ	ต�วิา อนฺGภวิมานฺาวิ อต	มญฺ�ญ	ส�สต	 ตป�ปจ�จยw มานฺญฺ�จ กร	ส�สต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สอธ	บัายไวิ(วิ-า) 
“ข้aIนฺช้#$อวิ-าช้นฺบัทิจะม1ภ	กษุาหาได(ยากตลอดกาล ก>หาม	ได(  ค#อ บัางฺคราวิ ก>ม1ภ	กษุาหาได(ยาก  บัางฺคราวิ ก>ม1ภ	กษุาหาได(งฺ-าย  
ในฺกาลใด ช้นฺบัทินฺ1Iนฺ�Iนฺ จ�กม1ภ	กษุาหาได(งฺ-าย ในฺกาลนฺ�Iนฺ มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายเล#$อมใสต-อข้(อปฏิ	บั�ต	นฺ1I ข้องฺพื่วิกทิ-านฺผู้F(เป@นฺส�ตบัGรGษุแล(วิ 
จ�กสำค�ญข้(าวิสาล1วิ	ก�ต	และข้(าวิสGกทิ1$ระคนฺด(วิยเนฺ#Iอ อ�นฺม1ประการหลายอย-างฺ 
โดยประเภทิม1ข้(าวิต(มและข้องฺข้บัฉั�นฺเป@นฺต(นฺ ทิ1$ตนฺพื่aงฺถวิายแก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย, 
ปbจฉั	มช้นฺตาช้นฺ กล-าวิค#อ เพื่#$อนฺสพื่รหมจาร1 ข้องฺพื่วิกทิ-านฺ นฺ�$งฺอยF-ในฺระหวิ-างฺพื่วิกทิ-านฺแล(วิ เสวิยอยF-ซ่a$งฺส�กการะ 
ทิ1$อาศั�ยพื่วิกทิ-านฺเก	ดข้aIนฺแล(วินฺ�Iนฺแล จ�กดFหม	$นฺ และจะทิำควิามดFถFก อ�นฺม1การเสวิยส�กการะนฺ�Iนฺเป@นฺปbจจ�ย.”

กถw ฯ
ถามวิ-า “จ�กทิำควิามดFถFกอย-างฺไร?”

“กส�มา เอต�ตกw ปก�กw,  กa ตGม�หากw ภาช้นฺานฺ	 นฺต�ถ	 ยต�ถ อต�ตโนฺ สนฺ�ตกw ปก�ข้	ปJต�วิา ฐเปย�ยาถาต	 ฯ
แก(วิ-า “จ�กทิำควิามดFถFกอย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘เพื่ราะเหตGไร พื่วิกทิ-านฺจaงฺหGงฺต(มภ�ตม1ประมาณฺเทิ-านฺ1Iเล-า? 
ภาช้นฺะข้องฺพื่วิกทิ-านฺ ซ่a$งฺเป@นฺทิ1$ทิ1$พื่วิกทิ-านฺจะพื่aงฺใส-ข้องฺๆ ตนฺเก>บัไวิ( ไม-ม1หร#อ?”



มหาโมคค�ลลานฺส1หนฺาทิกถา • มหาโมคค�ลลานฺส1หนฺาทิกถา • หนฺ(า ๓๔๑

มัหาโมัคค�ลีลีานส�หนาทิกถา
“อถโข้ อายส�มา มหาโมค�คล�ลาโนฺต	อาทิ1สG ฯ
ในฺบัทิทิ�Iงฺหลายเป@นฺต(นฺวิ-า อถโข้ อายส�มา มหาโมค�คล�ลาโนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“อายส�มาต	 ปJยวิจนฺเมตw,  ครGคารวิสป�ปต	ส�สาธ	วิจนฺเมตw ฯ
บัทิวิ-า อายส�มา นฺ1I เป@นฺคำกล-าวิด(วิยควิามร�ก,  บัทินฺ1Iเป@นฺช้#$อแห-งฺควิามเคารพื่และควิามยำเกรงฺโดยฐานฺครF.

“มหาโมค�คล�ลาโนฺต	 มหา จ โส คGณฺมหต�เตนฺ  โมค�คล�ลาโนฺ จ โคต�เตนฺาต	 มหาโมค�คล�ลาโนฺ ฯ
บัทิวิ-า มหาโมค�คล�ลาโนฺ ควิามวิ-า พื่ระเถระนฺ�Iนฺช้#$อวิ-า มหา โดยควิามเป@นฺผู้F(ม1คGณฺใหญ- และช้#$อวิ-า โมคค�ลลานฺะ โดยโคตร 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระเถระนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า มหาโมคค�ลลานฺะ.

“เอตทิโวิจาต	 เอตw อโวิจ  อ	ทิานฺ	 วิต�ตพื่�พื่w “เอตรห	 ภนฺ�เตต	อาทิ	วิจนฺw ทิส�เสต	 ฯ
บัทิวิ-า เอตทิโวิจ ควิามวิ-า (ทิ-านฺพื่ระมหาโมคค�ลลานฺะ) ได(กราบัทิFลคำนฺ1I (กะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) 
ค#อแสดงฺคำเป@นฺต(นฺวิ-า “ข้(าแต-พื่ระองฺคEผู้F(เจร	ญ! บั�ดนฺ1I (เม#องฺเวิร�ญช้าม1ภ	กษุาหาได(ยาก) ด�งฺนฺ1I. ทิ1$ตนฺควิรกราบัทิFลในฺบั�ดนฺ1I

[ทิ'านพระมัหาโมัคค�ลีลีานะทิDลีขออน#ญาตพลี	กแผู้'นด้	น]

กส�มา อโวิจ ฯ
ถามวิ-า “(ทิ-านฺมหาโมคค�ลลานฺะ) ได(กราบัทิFล (คำนฺ1I) เพื่ราะเหตGไร?”

เถโร ก	ร [208] ปพื่�พื่ช้	ต�วิา สต�ตเม ทิ	วิเส สาวิกปารม1ญาณฺส�ส มต�ถกw ปต�โต  สต�ถาราปJ มห	ทิ�ธ	กตาย เอตทิค�เค ฐปJโต ฯ
แก(วิ-า “เพื่ราะ ได(ย	นฺวิ-า พื่ระเถระบัวิช้แล(วิ ในฺวิ�นฺทิ1$ ๗ จaงฺได(ถaงฺทิ1$สGดแห-งฺสาวิกบัารม1ญาณฺ 
ทิ�Iงฺพื่ระศัาสดา ก>ทิรงฺต�Iงฺทิ-านฺไวิ(ในฺตำแหนฺ-งฺเอตทิ�คคะ เพื่ราะควิามทิ1$ทิ-านฺเป@นฺผู้F(ม1ฤทิธ	qมาก.

โส ตw อต�ตโนฺ มห	ทิ�ธ	กตw นฺ	ส�สาย จ	นฺ�เตส	 
“อยw เวิรญฺ�ช้า ทิGพื่�ภ	ก�ข้า  ภ	ก�ข้F จ ก	ลมนฺ�ต	,  ยนฺ�นฺFนฺาหw ปฐวิa ปร	วิต�เตต�วิา ภ	ก�ข้F ปป�ปฏิโกช้w โภเช้ย�ยนฺ�ต	 ฯ
พื่ระเถระนฺ�Iนฺ อาศั�ยควิามทิ1$ตนฺเป@นฺผู้F(ม1ฤทิธ	qมากนฺ�Iนฺ จaงฺดำร	วิ-า “เม#องฺเวิร�ญช้านฺ1I ม1ภ	กษุาหาได(ยาก และภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ก>ย-อม
ลำบัาก, ถ(าไฉันฺหนฺอ เราจะพื่ล	กแผู้-นฺด	นฺ แล(วิให(ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายฉั�นฺงฺ(วินฺด	นฺ.” 

อถส�ส เอตทิโหส	 “สเจ ปนฺาหw ภควิโต สนฺ�ต	เก วิ	หรนฺ�โต ภควินฺ�ตw อยาจ	ต�วิา เอวิw กเรย�ยw, นฺ เม ตw อส�ส ปฏิ	รFป|, 
ยGคค�คาโห วิ	ย ภควิตา สทิ�ธa กโต ภเวิย�ยาต	  ตส�มา ยาจ	ตGกาโม อาคนฺ�ต�วิา ภควินฺ�ตw เอตทิโวิจ ฯ
คราวินฺ�Iนฺทิ-านฺได(ม1ควิามรำพื่aงฺด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“ก>ถ(าวิ-า เม#$อเราอยF-ในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จะไม-ทิFลข้อกะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค แล(วิพื่aงฺทิำอย-างฺนฺ�Iนฺไซ่ร(. 
ข้(อนฺ�Iนฺจะไม-พื่aงฺเหมาะแก-เรา จะพื่aงฺเป@นฺเหม#อนฺการแข้-งฺด1 ทิ1$เราทิำก�บัพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค” 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระเถระม1ควิามประสงฺคEจะทิFลข้อ จaงฺมากราบัทิFลกล-าวิคำนฺ�$นฺกะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค.
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[ภายใต7แผู้'นด้	น มั�ง7วนด้	นทิ� มั�รสโอชา]

“เหฏฺ�ฐ	มตลw สม�ปนฺ�นฺนฺ�ต	  ปฐวิ	ยา ก	ร เหฏฺ�ฐ	มตเล ปฐวิ1มณฺ�โฑ ปฐโวิโช้ ปฐวิ1ปป�ปฏิโก อต�ถ	,  ตw สนฺ�ธาย วิทิต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า เหฏฺ�ฐ	มตลw สม�ปนฺ�นฺw ควิามวิ-า 
ได(ย	นฺวิ-า พื่ระเถระกล-าวิหมายเอาฟัองฺด	นฺ โอช้าด	นฺ งฺ(วินฺด	นฺ ซ่a$งฺม1อยF-ในฺพื่#Iนฺเบั#Iองฺล-างฺแห-งฺแผู้-นฺด	นฺ.

ตต�ถ “สม�ปนฺ�นฺนฺ�ต	  มธGรw.   “สาธGรสนฺ�ต	 อต�โถ ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า สม�ปนฺ�นฺw แปลวิ-า ม1รสหวิานฺ.   อธ	บัายวิ-า “ม1รสด1.” 

ยเถวิ ห	 “ตต�รส�ส รGก�โข้ สม�ปนฺ�นฺผู้โล จ อGป�ปนฺ�นฺผู้โล จาต	 เอต�ถ “มธGรผู้โลต	 อต�โถ. 
เอวิม	ธาปJ “สม�ปนฺ�นฺนฺ�ต	  “มธGรw สาธGรสนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
เหม#อนฺอย-างฺในฺประโยคนฺ1Iวิ-า “ต(นฺไม(ม1ผู้ลสมบัFรณฺE และม1ผู้ลเก	ดแล(วิ พื่aงฺม1ในฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺ” ด�งฺนฺ1I  
(พื่aงฺทิราบั)ควิามหมายวิ-า “ม1ผู้ลอร-อย” ฉั�นฺใดแล  
แม(ในฺอธ	การนฺ1I ก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺ  บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัควิามหมายแห-งฺบัทิวิ-า สม�ปนฺ�นฺw นฺ1Iวิ-า ม1รสหวิานฺ ค#อรสด1.

“เสย�ยถาปJ ข้Gทิ�ทิกมธG อนฺ1ลกนฺ�ต	 อ	ทิw ปนฺส�ส มธGรตาย โอปม�มนฺ	ทิส�สนฺต�ถw วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺคำวิ-า เสย�ยถาปJ ข้Gทิ�ทิกมธG อนฺ1ลกw นฺ1I พื่ระเถระกล-าวิแล(วิ ก>เพื่#$อแสดงฺข้(ออGปมา 
เพื่ราะ(พื่#Iนฺเบั#Iองฺล-างฺแห-งฺแผู้-นฺด	นฺ)นฺ�Iนฺ เป@นฺธรรมช้าต	ม1รสหวิานฺ.

“ข้Gทิ�ทิกมธFต	 ข้Gทิ�ทิกมก�ข้	กาห	 กตมธG ฯ
นฺIำหวิานฺ ทิ1$ต�วิแมลงฺผู้aIงฺเล>กๆ ทิำไวิ(แล(วิ ช้#$อวิ-า ข้Gทิ�ทิกมธG (นฺIำผู้aIงฺหวิ1$).

“อนฺ1ลกนฺ�ต	 นฺ	ม�มก�ข้	กw นฺ	ม�มก�ข้	กณฺ�ฑกw ปร	สGทิ�ธw ฯ
บัทิวิ-า อนฺ1ลกw แปลวิ-า ไม-ม1ต�วิ ค#อไม-ม1ต�วิอ-อนฺ ได(แก-(นฺIำผู้aIงฺ)ทิ1$บัร	สGทิธ	q.

เอตw ก	ร มธG สพื่�พื่มธFห	 อค�คญฺ�จ เสฏฺ�ฐญฺ�จ สGรสญฺ�จ โอช้วินฺ�ตญฺ�จ ฯ
ได(ย	นฺวิ-า นฺIำผู้aIงฺนฺ�$นฺเป@นฺข้องฺเล	ศั ประเสร	ฐ ม1รสด1 และม1โอช้ากวิ-านฺIำหวิานฺทิ�Iงฺหมด.

เตนฺาห “เสย�ยถาปJ ข้Gทิ�ทิกมธG อนฺ1ลกw เอวิมส�สาทินฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระเถระจaงฺได(กล-าวิวิ-า 
เสย�ยถาปJ ข้Gทิ�ทิกมธG อนฺ1ลกw เอวิมส�สาทิw (เป@นฺทิ1$ช้อบัใจ เหม#อนฺนฺIำผู้aIงฺหวิ1$ ทิ1$ไม-ม1ต�วิฉัะนฺ�Iนฺ) ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

“สาธาหw ภนฺ�เตต	 สาธG อหw ภนฺ�เต ฯ
ประช้Gมหลายบัทิวิ-า สาธาหw ภนฺ�เต (ต�ดบัทิวิ-า) สาธG อหw ภนฺ�เต. 
(ข้(าแต-พื่ระองฺคEผู้F(เจร	ญ ข้อประทิานฺพื่ระวิโรกาส ข้(าพื่ระองฺคE) (จะพื่aงฺพื่ล	กแผู้-นฺด	นฺ).

เอต�ถ จ “สาธFต	 อายาจนฺวิจนฺเมตw ฯ
ก>บัทิวิ-า สาธG นฺ�$นฺ (ซ่a$งฺม1อยF-)ในฺ(บัทิวิ-า สาธาหw) นฺ1I เป@นฺคำกราบัทิFลข้อ.

ปฐวิ1ปร	วิต�ตนฺw อายาจนฺ�โต ห	 เถโร ภควินฺ�ตw เอวิมาห ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระเถระ เม#$อจะทิราบัทิFลข้ออนฺGญาตการพื่ล	กแผู้-นฺด	นฺ จaงฺได(กราบัทิFลพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคอย-างฺนฺ�Iนฺ.
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“ปร	วิต�เตย�ยนฺ�ต	  อGก�กGช้�เช้ย�ยw  เหฏฺ�ฐ	มตลw อGปร	มw กเรย�ยw ฯ
บัทิวิ-า ปร	วิต�เตย�ยw ควิามวิ-า พื่aงฺหงฺายข้aIนฺ ค#อพื่aงฺทิำพื่#Iนฺข้(างฺล-างฺให(กล�บัข้aIนฺข้(างฺบันฺ.

กส�มา ฯ
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร (พื่ระเถระจaงฺต(องฺทิำอย-างฺนฺ�Iนฺ)?”

“เอวิw ห	 กเต,  สGเข้นฺ ภ	ก�ข้F ปป�ปฏิโกช้w ปฐวิ1มณฺ�ฑw ปร	ภGญฺ�ช้	ส�สนฺ�ต1ต	 ฯ
แก(วิ-า “เพื่ราะวิ-า เม#$อพื่ระเถระทิำอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย จ�กได(ฉั�นฺงฺ(วินฺด	นฺ ค#อฟัองฺด	นฺ โดยสะดวิก.”

อถ [209] ภควิา อนฺนฺGญฺ�ญาตGกาโมปJ เถรw ส1หนฺาทิw นฺทิาเปตGw ปGจ�ฉั	 “เย ปนฺ เต โมค�คล�ลานฺ ปฐวิ1นฺ	ส�ส	ตา ปาณฺา เต กถw กร	ส�สส1ต	 ฯ
คราวินฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค แม(ม1พื่ระประสงฺคEจะไม-ทิรงฺอนฺGญาตก>ตาม 
แต-เพื่#$อให(พื่ระเถระบั�นฺล#อส1หนฺาทิ จaงฺตร�สถามวิ-า ‘โมคค�ลลานฺะ! ก>เธอจ�กทิำเหล-าส�ตวิEผู้F(อาศั�ยแผู้-นฺด	นฺไวิ(อย-างฺไรเล-า?’ 

“เย ปฐวิ1นฺ	ส�ส	ตา คามนฺ	คมาทิ1สG ปาณฺา เต, ปฐวิ	ยา ปร	วิต�ต	ยมานฺาย, อากาเส สณฺ�ฐาตGw อสก�โกนฺ�เต กถw กร	ส�สส	 กต�ถ ฐเปส�สส1ต	 ฯ
ตร�สอธ	บัายไวิ(วิ-า “ส�ตวิEทิ�Iงฺหลายในฺบั(านฺและนฺ	คมเป@นฺต(นฺเหล-าใดผู้F(อาศั�ยแผู้-นฺด	นฺอยF-, เม#$อเธอพื่ล	กแผู้-นฺด	นฺ, 
เธอจ�กทิำส�ตวิEเหล-านฺ�Iนฺผู้F(ไม-สามารถจะดำรงฺอยF-ในฺอากาศัได(อย-างฺไร? ค#อจ�กพื่�กไวิ(ในฺสถานฺทิ1$ไหนฺเล-า?”

อถ เถโร ภควิตา เอตทิค�เค ฐปJตภาวิานฺGรFป| อต�ตโนฺ อ	ทิ�ธานฺGภาวิw ปกาเสนฺ�โต “เอกาหw ภนฺ�เตต	อาทิ	มาห ฯ
คราวินฺ�Iนฺ พื่ระเถระ เม#$อจะประกาศัอ	ทิธานฺGภาพื่ข้องฺตนฺอ�นฺสมควิรแก-ควิามทิ1$ตนฺอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค
ทิรงฺต�Iงฺไวิ(ในฺตำแหนฺ-งฺเอตทิ�คคะ จaงฺได(กราบัทิFลวิ-า เอกาหw ภนฺ�เต เป@นฺต(นฺ.

ตส�สต�โถ “เอกw อหw ภนฺ�เต หต�ถw, ยถา อยw มหาปฐวิ1, เอวิw อภ	นฺ	ม�ม	ส�สาม	.  ปฐวิ1สทิ	สw กร	ส�สาม	. 
เอวิw กต�วิา, เย ปฐวิ1นฺ	ส�ส	ตา ปาณฺา, เต เอกส�มa หต�ถตเล ฐ	เต ปาเณฺ ทิGต	ยหต�ถตเล สงฺ�กาเมนฺ�โต วิ	ย ตต�ถ สงฺ�กาเมส�สาม1ต	 ฯ
ใจควิามแห-งฺคำวิ-า เอกาหw ภนฺ�เต เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺวิ-า “ข้(าแต-พื่ระองฺคEผู้F(เจร	ญ! ข้(าพื่ระองฺคE จ�กนฺ	รม	ตม#อข้(างฺหนฺa$งฺ เหม#อนฺแผู้-นฺด	นฺใหญ-นฺ1I 
ค#อจ�กทิำให(เป@นฺเช้-นฺก�บัแผู้-นฺด	นฺ, คร�Iนฺข้(าพื่ระองฺคEทิำอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ จ�กทิำเหล-าส�ตวิEผู้F(อาศั�ยแผู้-นฺด	นฺให(ก(าวิไปบันฺม#อนฺ�Iนฺ 
เหม#อนฺทิำให(ส�ตวิEผู้F(ดำรงฺอยF-แล(วิบันฺพื่#Iนฺฝัzาม#อข้(างฺหนฺa$งฺนฺ�Iนฺ ก(าวิไปบันฺพื่#Iนฺฝัzาม#อข้(างฺทิ1$สองฺฉัะนฺ�Iนฺ.”

[พระผู้D7มั�พระภาคไมั'ทิรงอน#ญาตให7พลี	กแผู้'นด้	น]

อถส�ส ภควิา อายาจนฺw ปฏิ	ก�ข้	ปนฺ�โต “อลw โมค�คล�ลานฺาต	อาทิ	มาห ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺค�ดค(านฺการทิFลข้อข้องฺพื่ระเถระนฺ�Iนฺ จaงฺตร�สคำเป@นฺต(นฺวิ-า “อย-าเลย โมคค�ลลานฺะ!”

ตต�ถ “อลนฺ�ต	 ปฏิ	ก�เข้ปวิจนฺw ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า อลw เป@นฺพื่ระดำร�สทิ1$ตร�สค�ดค(านฺ.

“วิ	ปล�ลาสม�ปJ สต�ตา ปฏิ	ลเภย�ยGนฺ�ต	 วิ	ปร1ตค�คาหม�ปJ สต�ตา สม�ปาปGเณฺย�ยGw ฯ
หลายบัทิวิ-า วิ	ปล�ลาสม�ปJ สต�ตา ปฏิ	ลเภย�ยGw ควิามวิ-า ส�ตวิEทิ�Iงฺหลายพื่aงฺเข้(าถaงฺแม(การถ#อคลาดเคล#$อนฺไป.

กถw ฯ
ถามวิ-า “พื่aงฺถaงฺการถ#อคลาดเคล#$อนฺอย-างฺไร?”
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“อยนฺ�นฺG โข้ ปฐวิ1, อGทิาหG นฺ อยนฺ�ต	 ฯ
แก(วิ-า “อย-างฺนฺ1I ค#อ ‘นฺ1Iเป@นฺแผู้-นฺด	นฺ หร#อนฺ1Iม	ใช้-แผู้-นฺด	นฺหนฺอ’”

อถวิา “อม�หากw นฺGโข้ อยw คาโม,  อGทิาหG อญฺ�เญสนฺ�ต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ (พื่aงฺถaงฺการถ#อคลาดเคล#$อนฺทิ1$ตรงฺก�นฺข้(ามอย-างฺนฺ1Iค#อ) “นฺ1Iเป@นฺหมF-บั(านฺข้องฺพื่วิกเรา หร#อเป@นฺหมF-บั(านฺข้องฺคนฺเหล-าอ#$นฺหนฺอ.”

เอวิw นฺ	คมช้นฺปทิก�เข้ต�ตารามาทิ1สG ฯ
ในฺนฺ	คม ช้นฺบัทิ นฺา และสวินฺ เป@นฺต(นฺ ก>ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิมาแล(วินฺ�Iนฺ.

นฺ วิา เอส วิ	ปล�ลาโส ฯ   อจ	นฺ�เตย�โย ห	 อ	ทิ�ธ	มโต อ	ทิ�ธ	วิ	สโย ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ นฺ�$นฺม	ใช้-วิ	ปbลลาส.  แต-อ	ทิธ	วิ	ส�ยข้องฺทิ-านฺผู้F(ม1ฤทิธ	q เป@นฺอจ	นฺไตย.

เอวิw ปนฺ วิ	ปล�ลาสw ปฏิ	ลเภย�ยwG “อ	ทิw ทิGพื่�ภ	ก�ข้w นฺาม นฺ อ	ทิาเนฺวิ โหต	  อนฺาคเตปJ ภวิ	ส�สต	. 
ตทิา ภ	ก�ข้F ตาทิ	สw อ	ทิ�ธ	มนฺ�ตw สพื่�รห�มจารa กGโต ลภ	ส�สนฺ�ต	.  
เต โสตาปนฺ�นฺสกทิาคาม	อนฺาคาม	สGก�ข้วิ	ปส�สกช้�ฌิานฺลาภ1 ปฏิ	สม�ภ	ทิป�ปต�ตา ข้1ณฺาสวิาปJ สมานฺา 
อ	ทิ�ธ	พื่ลาภาวิา ปรกGลานฺ	 ปJณฺ�ฑาย อGปสงฺ�กม	ส�สนฺ�ต	.
ส-วินฺมนฺGษุยEทิ�Iงฺหลาย พื่aงฺได(ร�บัควิามเข้(าใจผู้	ด อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ข้aIนฺช้#$อวิ-า ทิGพื่ภ	กข้ภ�ยนฺ1I หาใช้-จะม1ในฺบั�ดนฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺไม-, แม(ในฺอนฺาคต ก>จ�กม1, 
ในฺกาลนฺ�Iนฺ ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย จ�กได(เพื่#$อนฺพื่รหมจาร1ผู้F(ม1ฤทิธ	qเช้-นฺนฺ�Iนฺแต-ทิ1$ไหนฺเล-า? 
ทิ-านฺเหล-านฺ�Iนฺ เป@นฺพื่ระโสดาบั�นฺ พื่ระสกทิาคาม1 พื่ระอนฺาคาม1 พื่ระสGกข้วิ	ปbสสก ทิ-านฺผู้F(ได(ฌิานฺ และผู้F(บัรรลGปฏิ	ส�มภ	ทิา 
แม(เป@นฺพื่ระข้1ณฺาสพื่ก>ม1 จ�กเข้(าไปบั	ณฺฑบัาตย�งฺตระกFลอ#$นฺ เพื่ราะไม-ม1กำล�งฺฤทิธ	q.

ตต�ร มนฺGส�สานฺw เอวิw ภวิ	ส�สต	 “พื่Gทิ�ธกาเล ภ	ก�ข้F [210] ส	ก�ข้าสG ปร	ปFร1การ	โนฺ อเหสGw.  
เต คGเณฺ นฺ	พื่�พื่ต�เตต�วิา ทิGพื่�ภ	ก�ข้กาเล ปฐวิa ปร	วิต�เตต�วิา ปป�ปฏิโกช้w ปร	ภGญฺ�ช้aสG.  
อ	ทิานฺ	 ปนฺ ส	ก�ข้าย ปร	ปFร1การ	โนฺ นฺต�ถ	.  ยทิ	 ส	ยGw, ตเถวิ กเรย�ยGw. นฺ อม�หากw ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ปก�กw วิา อามw วิา ข้าทิ	ตGw ทิเทิย�ยGนฺ�ต	. 
(ควิามวิ	ตก)อย-างฺนฺ1I ข้องฺมนฺGษุยEทิ�Iงฺหลาย จ�กม1ข้aIนฺในฺ(ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ)วิ-า 
“ในฺคร�Iงฺพื่Gทิธกาล ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายได(เป@นฺผู้F(บัำเพื่>ญให(บัร	บัFรณฺE ในฺส	กข้าทิ�Iงฺหลายแล(วิ, 
ทิ-านฺเหล-านฺ�Iนฺได(ให(คGณฺทิ�Iงฺหลายเก	ดข้aIนฺแล(วิ ทิ�Iงฺในฺคราวิม1ทิGพื่ภ	กข้ภ�ย ก>ได(พื่ล	กแผู้-นฺด	นฺ แล(วิฉั�นฺงฺ(วินฺด	นฺ, 
แต-บั�ดนฺ1I ทิ-านฺผู้F(บัำเพื่>ญให(บัร	บัFรณฺEในฺส	กข้าย-อมไม-ม1, 
ถ(าจะพื่aงฺม1ไซ่ร( (ทิ-านฺเหล-านฺ�Iนฺ)ก>พื่aงฺจะทิำเหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺทิ1เด1ยวิ 
ด(วิยค	ดวิ-า ‘มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลาย ไม-พื่aงฺถวิายบั	ณฺฑบัาตทิ1$สGกหร#อด	บัอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ แก-พื่วิกเรา เพื่#$อข้บัฉั�นฺ” ด�งฺนฺ1I, 

เอวิw เต สนฺ�เตสGเยวิ อร	ยปGค�คเลสG “นฺต�ถ	 อร	ยปGค�คลาต	 อ	มw วิ	ปล�ลาสw ปฏิ	ลเภย�ยwG ฯ
เพื่ราะควิามวิ	ตกอย-างฺวิ-ามานฺ1I มนฺGษุยEเหล-านฺ�Iนฺพื่aงฺได(วิ	ปbลลาส (ควิามเข้(าใจเคล#$อนฺคลาด) นฺ1I 
ในฺพื่ระอร	ยบัGคคลทิ�Iงฺหลาย ซ่a$งฺม1ต�วิอยF-นฺ�$นฺแหละวิ-า ‘พื่ระอร	ยบัGคคลทิ�Iงฺหลาย ไม-ม1’. 

วิ	ปล�ลาสวิเสนฺ จ อร	เย ครหนฺ�ตา อGปวิทินฺ�ตา อปายFปคา ภเวิย�ยGw.  
ก>แล มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายผู้F(ต	เต1ยนฺวิ-าร(ายอยF-ซ่a$งฺพื่ระอร	ยบัGคคลด(วิยอำนฺาจวิ	ปbลลาส (ควิามเข้(าใจผู้	ด) จะพื่aงฺเป@นฺผู้F(เข้(าถaงฺอบัาย. 
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ตส�มา “มา เต รGจ�จ	 ปฐวิa ปร	วิต�เตตGนฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺตร�สวิ-า “การพื่ล	กแผู้-นฺด	นฺ เธออย-าช้อบัใจเลย” ด�งฺนฺ1I.

อถ เถโร อ	มw อายาจนฺw อลภมาโนฺ อญฺ�ญw ยาจนฺ�โต “สาธG ภนฺ�เตต	อาทิ	มาห ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระเถระเม#$อทิFลข้อเร#$องฺนฺ1Iไม-ได( จะทิFลข้อเร#$องฺอ#$นฺ (ต-อไป) จaงฺได(กราบัทิFลคำม1อาทิ	วิ-า “ด1ละ พื่ระเจ(าข้(า!”

ตม�ปJส�ส ภควิา ปฏิ	ก�ข้	ปนฺ�โต “อลw โมค�คล�ลานฺาต	อาทิ	มาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺค�ดค(านฺคำทิFลข้อแม(นฺ�Iนฺ ข้องฺพื่ระเถระนฺ�Iนฺ จaงฺตร�สพื่ระดำร�ส ม1อาทิ	วิ-า “อย-าเลย โมคค�ลลานฺะ!.”

ตต�ถ ก	ญฺ�จาปJ นฺ วิGต�ตw “วิ	ปล�ลาสม�ปJ สต�ตา ปฏิ	ลเภย�ยGนฺ�ต	,  อถ โข้ ปGพื่�เพื่ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ คเหตพื่�พื่w ฯ
คำวิ-า “ส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย พื่aงฺได(ร�บัแม(ซ่a$งฺวิ	ปbลลาส” ด�งฺนฺ1I 
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ไม-ได(ตร�สไวิ(ในฺ(คำวิ-า “อย-าเลย โมคค�ลลานฺะ!” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ)นฺ1I แม(ก>จร	งฺ, 
ถaงฺกระนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตก>ควิรถ#อเอา โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิมาแล(วิในฺตอนฺต(นฺนฺ�$นฺแหละ.

อต�โถปJ จส�ส วิGต�ตสทิ	โสเยวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
อนฺa$งฺ แม(ใจควิามแห-งฺ(คำ)นฺ�Iนฺ ก>ควิรทิราบัเช้-นฺก�บัทิ1$กล-าวิมาแล(วินฺ�$นฺเองฺ.

“ยทิ	 ปนฺ ภควิา อนฺGช้าเนฺย�ย,  เถโร กa กเรย�ยาต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>ถ(าพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค พื่aงฺทิรงฺอนฺGญาตไซ่ร(, พื่ระเถระจะพื่aงฺทิำอย-างฺไร?”

“มหาสมGทิ�ทิw เอเกนฺ ปทิวิ1ต	หาเรนฺ อต	ก�กม	ตพื่�พื่w มาต	กามต�ตw อธ	ฏฺ�ฐห	ต�วิา นฺเฬรGปGจ	มนฺ�ทิโต อGต�ตรกGรGw อภ	มGข้w มค�คw นฺ1หร	ต�วิา 
อGต�ตรกGรGw คมนฺาคมนฺสม�ปนฺ�เนฺ ฐาเนฺ กต�วิา ทิส�เสย�ย  ยถา ภ	ก�ข้F โคจรคามw วิ	ย ยถาสGข้w ปJณฺ�ฑาย ปวิ	ส	ต�วิา นฺ	ก�ข้เมย�ยGนฺ�ต	 ฯ
แก(วิ-า “พื่ระเถระพื่aงฺอธ	ษุฐานฺมหาสมGทิรให(ข้นฺาดเทิ-าเหม#องฺทิ1$จะพื่aงฺข้(ามด(วิยย-างฺเทิ(าก(าวิเด1ยวิ 
แล(วิช้�กหนฺทิางฺจากต(นฺสะเดาทิ1$นฺเฬรGย�กษุEส	งฺอยF- มG-งฺหนฺ(าตรงฺไปย�งฺอGตรกGรGทิวิ1ป 
แล(วิแสดงฺอGตรกGรGทิวิ1ปไวิ(ในฺทิ1$อ�นฺสมบัFรณฺEด(วิยการไปและการมา ให(ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายเข้(าไปบั	ณฺฑบัาตแล(วิออกไปได(ตามสบัาย 
เหม#อนฺเข้(าไปสF-โคจรคามฉัะนฺ�Iนฺ.”

นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา มหาโมค�คล�ลานฺส�ส ส1หนฺาทิกถา ฯ
ส1หนฺาทิกถา ข้องฺพื่ระมหาโมคค�ลลานฺะ จบั.

เร! องปJญหาของพระสาร�บ#ตร

อ	ทิานฺ	 อายส�มา อGปาล	 วิ	นฺยป�ปญฺ�ญต�ต	ยา มFลโต ปภFต	 นฺ	ทิานฺw ทิส�เสตGw 
สาร1ปGต�ตต�เถรส�ส ส	ก�ข้าปทิปฏิ	สwยGต�ตw วิ	ตก�กGป�ปาทิw ทิส�เสนฺ�โต “อถ โข้ อายส�มโต สาร1ปGต�ตส�สาต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1 เม#$อจะแสดงฺการทิ1$พื่ระสาร1บัGตรเถระเก	ดควิามรำพื่aงฺ ทิ1$ปฏิ	ส�งฺยGตด(วิยส	กข้าบัทิ 
เพื่#$อแสดงฺนฺ	ทิานฺต�Iงฺต(นฺแต-เค(าเด	มแห-งฺการทิรงฺบั�ญญ�ต	พื่ระวิ	นฺ�ย จaงฺได(กล-าวิคำม1อาทิ	วิ-า อถ โข้ อายส�มโต สาร1ปGต�ตส�ส ด�งฺนฺ1I.

ตต�ถ “รโห คตส�สาต	 รหส	 คตส�ส ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า รโห คตส�ส แปลวิ-า “ไปแล(วิในฺทิ1$สงฺ�ด.”
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“ปฏิ	สล�ล1นฺส�สาต	 ปฏิ	สล�ล1นฺส�ส  เอก1ภาวิw คตส�ส ฯ
บัทิวิ-า ปฏิ	สล�ล1นฺส�ส แปลวิ-า หล1กเร(นฺอยF- ค#อถaงฺควิามเป@นฺผู้F(โดดเด1$ยวิ.

[211] “กตเมสานฺนฺ�ต	 อต1เตสG วิ	ปส�ส	อาทิ1สG พื่Gทิ�เธสG  กตเมสw ฯ
บัทิวิ-า กตเมสานฺw ควิามวิ-า  บัรรดาพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย ม1พื่ระวิ	ปbสส1เป@นฺต(นฺ ทิ1$ล-วิงฺไปแล(วิ ข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าพื่ระองฺคEไหนฺ?

จ	รw อส�ส ฐ	ต	  จ	รา วิา อส�ส ฐ	ต1ต	 จ	รฏฺ�ฐ	ต	กw ฯ
(พื่รหมจรรยE)ช้#$อวิ-าดำรงฺอยF-นฺานฺ เพื่ราะอรรถวิ-า พื่รหมจรรยEนฺ�IนฺดำรงฺอยF-ตลอดกาลนฺานฺ หร#อม1การดำรงฺอยF-นฺานฺ.

เสสเมต�ถ อGต�ตานฺปทิต�ถเมวิ ฯ
คำทิ1$ย�งฺเหล#อในฺ(บัทิวิ-า อถโข้ อายส�มโต เป@นฺต(นฺ)นฺ1I ม1ใจควิามเฉัพื่าะบัทิต#Iนฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

“กa ปนฺ เถโร อ	มw อต�ตปร	วิ	ตก�กw สยw วิ	นฺ	จ�ฉั	นฺ	ตGw นฺ สก�โกต1ต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>พื่ระเถระ ไม-สามารถจะวิ	นฺ	จฉั�ยควิามปร	วิ	ตกข้องฺตนฺนฺ1I ด(วิยตนฺเองฺหร#อ?”

วิGจ�จเต ฯ
ข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิเฉัลยต-อไป:- 

สก�โกต	 จ  นฺ สก�โกต	 จ ฯ
พื่ระเถระ ทิ�Iงฺสามารถ ทิ�Iงฺไม-สามารถ.

อยw ห	 “อ	เมสw นฺาม พื่Gทิ�ธานฺw สาสนฺw นฺ จ	รฏฺ�ฐ	ต	กw อโหส	,  อ	เมสw จ	รฏฺ�ฐ	ต	กนฺ�ต	 เอต�ตกw สก�โกต	 วิ	นฺ	จ�ฉั	นฺ	ตGw. 
“อ	ม	นฺา ปนฺ การเณฺนฺ นฺ จ	รฏฺ�ฐ	ต	กw อโหส	,  อ	ม	นฺา จ	รฏฺ�ฐ	ต	กนฺ�ต	 เอตw นฺ สก�โกต	 ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระสาร1บัGตรเถระนฺ1I ย-อมสามารถวิ	นฺ	จฉั�ยเหตGม1ประมาณฺเทิ-านฺ1Iได( 
ค#อ “ธรรมดา ศัาสนฺาข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าเหล-านฺ1I ดำรงฺอยF-ไม-ได(นฺานฺ,  ข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าเหล-านฺ1I ดำรงฺอยF-ได(นฺานฺ” 
แต-ทิ-านฺไม-สามารถจะวิ	นฺ	จฉั�ยเหตGนฺ1Iวิ-า “ศัาสนฺาดำรงฺอยF-ไม-ได(นฺานฺเพื่ราะเหตGนฺ1I  ดำรงฺอยF-ได(นฺานฺเพื่ราะเหตGนฺ1I” ด�งฺนฺ1I.

มหาปทิGมต�เถโร ปนฺาห “เอตม�ปJ โสฬสวิ	ธาย ปญฺ�ญาย มต�ถกป�ปต�ตส�ส อค�คสาวิกส�ส นฺ ภาร	ยw.  
สม�มาสม�พื่Gทิ�เธนฺ ปนฺ สทิ�ธa เอกฏฺ�ฐาเนฺ วิสนฺ�ตส�ส สยw วิ	นฺ	จ�ฉัยกรณฺw ตGลw ฉัฑ�เฑต�วิา หต�เถนฺ ตGลนฺสทิ	สw โหต1ต	 
ภควินฺ�ตwเยวิ อGปสงฺ�กม	ต�วิา ปGจ�ฉั	 ฯ
ส-วินฺพื่ระมหาปทิGมเถระ กล-าวิไวิ(วิ-า 
“เหตGการณฺEแม(นฺ�$นฺ ก>เป@นฺข้องฺไม-หนฺ�กแก-พื่ระอ�ครสาวิก ผู้F(ได(บัรรลGทิ1$สGดยอดแห-งฺปbญญา ๑๖ อย-างฺเลย, 
ส-วินฺการทิ1$พื่ระอ�ครสาวิก ผู้F(อยF-ในฺสถานฺทิ1$เด1ยวิก�นฺก�บัพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า ทิำการวิ	นฺ	จฉั�ยเส1ยเองฺ 
ก>เป@นฺเช้-นฺก�นฺการทิ	Iงฺตราช้�$งฺแล(วิ กล�บัช้�$งฺด(วิยม#อ.  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระเถระจaงฺเข้(าไปเฝัrาทิFลถามพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเส1ยทิ1เด1ยวิ.

อถส�ส ภควิา ปGจ�ฉัw วิ	สช้�เช้นฺ�โต “ภควิโต จ สาร1ปGต�ต วิ	ปส�ส	ส�สาต	อาทิ	มาห ฯ
ถ�ดจากนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺวิ	ส�ช้ช้นฺาคำทิFลถามข้องฺพื่ระเถระนฺ�Iนฺ 
จaงฺตร�สพื่ระดำร�สม1อาทิ	วิ-า ภควิโต จ สาร1ปGต�ต วิ	ปส�ส	ส�ส ด�งฺนฺ1I.
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ตw อGต�ตานฺต�ถเมวิ ฯ
คำนฺ�Iนฺม1เนฺ#Iอควิามต#Iนฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

ปGนฺ เถโร การณฺw ปGจ�ฉันฺ�โต “โก นฺGโข้ ภนฺ�เต เหตFต	อาทิ	มาห ฯ
พื่ระเถระ เม#$อจะทิFลถามถaงฺเหตGการณฺEต-อไปอ1ก จaงฺได(กราบัทิFลคำม1อาทิ	วิ-า โก นฺG โข้ ภนฺ�เต เหตG. (อะไรหนฺอแลเป@นฺเหตG พื่ระเจ(าข้(า!)

ตต�ถ “โก นฺGโข้ ภนฺ�เตต	 การณฺปGจ�ฉัา ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า โก นฺG โข้ ภนฺ�เต เป@นฺคำทิFลถามถaงฺเหตGการณฺE.

ตส�ส “กตโม นฺGโข้ ภนฺ�เตต	 อต�โถ ฯ
ใจควิามแห-งฺบัทินฺ�Iนฺวิ-า “เหตGเป@นฺไฉันฺหนฺอแล พื่ระเจ(าข้(า!”

“เหตG ปจ�จโยต	 อGภยเมตw การณฺาธ	วิจนฺw ฯ
คำทิ�Iงฺสองฺนฺ1Iค#อ “เหตG ปจ�จโย” เป@นฺช้#$อแห-งฺการณฺE.

การณฺw ห	,  ยส�มา เตนฺ ตส�ส ผู้ลw ห	โนฺต	 ปวิต�ตต	,  ตส�มา “เหตFต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- การณฺE ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “เหตG” เพื่ราะเป@นฺเคร#$องฺไหลออก ค#อเป@นฺไปแห-งฺผู้ล ข้องฺการณฺEนฺ�Iนฺ.

ยส�มา ตw ปฏิ	จ�จ เอต	 ปวิต�ตต	  ตส�มา “ปจ�จโยต	 วิGจ�จต	 ฯ
เพื่ราะ(ผู้ล)อาศั�ย(การณฺE)นฺ�Iนฺแล(วิจaงฺดำเนฺ	นฺ ค#อจaงฺเป@นฺไปได(  ฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “ปbจจ�ย”

เอวิw อต�ถโต เอกม�ปJ โวิหารวิเสนฺ วิจนฺส	ล	ฏฺ�ฐตาย จ  ตต�ร ตต�ร เอตw อGภยม�ปJ วิGจ�จต	 ฯ
บัทิแม(ทิ�Iงฺสองฺนฺ1Iในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ แม(เป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺโดยใจควิาม 
พื่ระเถระก>กล-าวิไวิ( ด(วิยอำนฺาจแห-งฺโวิหาร และด(วิยควิามสละสลวิยแห-งฺถ(อยคำ ด�งฺทิ1$กล-าวิมาแล(วินฺ�Iนฺ.

เสสเมต�ถ อGต�ตานฺต�ถเมวิ ฯ
คำทิ1$เหล#อ ในฺ(คำวิ-า โก นฺG โข้ เป@นฺต(นฺ)นฺ1I ก>ม1เนฺ#Iอควิามต#Iนฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

[พระพ#ทิธเจ7าทิรงแสด้งธรรมัเพราะบร	ษุ�ทิมั�มัากหร!อน7อยกWหาไมั']

อ	ทิานฺ	 ตw เหตGญฺ�จ ปจ�จยญฺ�จ ทิส�เสตGw ภควิา จ “สาร1ปGต�ต วิ	ปส�ส1ต	อาทิ	มาห ฯ
ก>เพื่#$อจะแสดงฺเหตGและปbจจ�ยนฺ�Iนฺ ในฺบั�ดนฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺตร�สพื่ระดำร�สม1อาทิ	วิ-า “สาร1ปGต�ต วิ	ปส�ส1.”

ตต�ถ “ก	ลาสGโนฺ อเหสGนฺ�ต	 [212] นฺ อาลส	ยก	ลาสGโนฺ ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า ก	ลาสGโนฺ อเหสGw ควิามวิ-า 
(พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย ม1พื่ระวิ	ปbสส1เป@นฺต(นฺ) ได(ทิรงฺทิ(อพื่ระทิ�ยเพื่ราะควิามเก1ยจคร(านฺ ก>หาม	ได(.

นฺ ห	 พื่Gทิ�ธานฺw อาลส	ยw วิา โอสนฺ�นฺวิ	ร	ยตา วิา อต�ถ	 ฯ
จร	งฺอยF- ควิามเก1ยจคร(านฺก>ด1 ควิามม1พื่ระวิ	ร	ยภาพื่ย-อหย-อนฺก>ด1 ข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย หาม1ไม-.
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พื่Gทิ�ธา ห	 เอกส�ส วิา ทิ�วิ	นฺ�นฺw วิา สกลจก�กวิาฬส�ส วิา ธม�มw เทิเสนฺ�ตา สมเกเนฺวิ อGส�สาเหนฺ เทิเสนฺ�ต	. 
นฺ ปร	สาย อป�ปภาวิw ทิ	ส�วิา โอสนฺ�นฺวิ	ร	ยา โหนฺ�ต	,  นฺาปJ มหนฺ�ตภาวิw ทิ	ส�วิา อGส�สนฺ�นฺวิ	ร	ยา ฯ
เพื่ราะวิ-า พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย เม#$อจะทิรงฺแสดงฺธรรมแก-จ�กรวิาลหนฺa$งฺก>ด1 สองฺจ�กรวิาลก>ด1 จ�กรวิาลทิ�Iงฺส	Iนฺก>ด1 ย-อมทิรงฺแสดงฺ 
ด(วิยพื่ระอGตสาหะเสมอก�นฺทิ1เด1ยวิ.   คร�Iนฺทิรงฺเห>นฺบัร	ษุ�ทิม1จำนฺวินฺนฺ(อยแล(วิ ทิรงฺลดพื่ระวิ	ร	ยภาพื่ลงฺก>หาไม-, 
ทิ�Iงฺทิรงฺเห>นฺบัร	ษุ�ทิม1จำนฺวินฺมากแล(วิ ทิรงฺม1พื่ระวิ	ร	ยภาพื่มากข้aIนฺก>หาไม-.

ยถา ห	 ส1โห ม	คราช้า สต�ตนฺ�นฺw ทิ	วิสานฺw อจ�จเยนฺ โคจราย ปก�กมนฺ�โต ข้Gทิ�ทิเก วิา มหนฺ�เต วิา ปาเณฺ ทิ	ส�วิา 
เอกสทิ	เสเนฺวิ เวิเคนฺ ปตต	.   ตw ก	ส�ส เหตG.  “มา เม ช้โวิ ปร	หาย1ต	. 
เอวิw พื่Gทิ�ธา อป�ปกาย วิา มหต	ยา วิา ปร	สาย สมเกเนฺวิ อGส�สาเหนฺ ธม�มw เทิเสนฺ�ต	.  ตw ก	ส�ส เหตG. “มา โนฺ ธม�มครGกา๑ ปร	หาย1ต	 ฯ
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า พื่ญาส1หม	คราช้ ล-วิงฺไป ๗ วิ�นฺ จaงฺออกไปเพื่#$อหาก	นฺ 
คร�Iนฺพื่บัเห>นฺส�ตวิE เล>กหร#อใหญ-ก>ตาม ย-อมวิ	$งฺไปโดยเช้าวิEอ�นฺเร>วิเช้-นฺเด1ยวิก�นฺเสมอ, 
ข้(อนฺ�Iนฺ เพื่ราะเหตGแห-งฺอะไร? เพื่ราะเหตG(แห-งฺควิามใฝัzใจ)วิ-า “ควิามเร>วิข้องฺเราอย-าได(เส#$อมไป” ด�งฺนฺ1I ฉั�นฺใด 
พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย ก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺ ย-อมทิรงฺแสดงฺธรรมแก-บัร	ษุ�ทิ จะม1จำนฺวินฺนฺ(อยหร#อมากก>ตาม ก>ด(วิยพื่ระอGตสาหะเสมอก�นฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ,
ข้(อนฺ�Iนฺ เพื่ราะเหตGไร? เพื่ราะเหตG(แห-งฺควิามใฝัzพื่ระทิ�ย)อยF-วิ-า “เหล-าช้นฺผู้F(หนฺ�กในฺธรรมข้องฺเรา อย-าได(เส#$อมไป” ด�งฺนฺ1I.

ธม�มครGโนฺ ห	 พื่Gทิ�ธา ธม�มคารวิาต	 ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย ทิรงฺหนฺ�กในฺธรรม ทิรงฺเคารพื่พื่ระธรรมแล.

ยถา ปนฺ อม�หากw ภควิา มหาสมGทิ�ทิw ปFรยมาโนฺ วิ	ย วิ	ต�ถาเรนฺ ธม�มw เทิเสส	.  เอวิw เต นฺ เทิเสสGw ฯ
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคข้องฺเราทิ�Iงฺหลาย ได(ทิรงฺแสดงฺธรรมโดยพื่	สดาร 
ดGจ (วิลาหกเทิวิดา) ย�งฺมหาสมGทิรสาครให(เต>มเปn{ยมอยF- ฉั�นฺใด.  
(พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย ม1พื่ระวิ	ปbสส1เป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ หาได(แสดงฺธรรมฉั�นฺนฺ�Iนฺไม-.

กส�มา ฯ
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร?”

สต�ตานฺw อป�ปรช้ก�ข้ตาย ฯ
แก(วิ-า “เพื่ราะควิามทิ1$ส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ม1ธGล1ค#อก	เลสในฺปbญญาจ�กษุGนฺ(อยเบัาบัางฺ.”

เตสw ก	ร กาเล ทิ1ฆ์ายGกา สต�ตา อป�ปรช้ก�ข้า อเหสGw ฯ
ด�งฺได(สด�บัมาวิ-า ในฺกาลแห-งฺ(พื่ระพื่Gทิธเจ(า)เหล-านฺ�Iนฺ ส�ตวิEทิ�Iงฺหลายม1อายGย#นฺนฺานฺ ได(เป@นฺผู้F(ม1ธGล1ค#อก	เลสในฺปbญญาจ�กษุGนฺ(อยเบัาบัางฺ.

เต จตGส�สจ�จปฏิ	สwยGต�ตw เอกคาถม�ปJ สGต�วิา ธม�มw อภ	สเมนฺ�ต	.  ตส�มา นฺ วิ	ต�ถาเรนฺ ธม�มw เทิเสสGw ฯ
ส�ตวิEเหล-านฺ�Iนฺ พื่อได(สด�บัแม(พื่ระคาถาเด1ยวิ ทิ1$ประกอบัด(วิยส�จจะ ๔ ย-อมบัรรลGธรรมได(. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระพื่Gทิธเจ(าเหล-านฺ�Iนฺ จaงฺไม-ทิรงฺแสดงฺธรรมโดยพื่	สดาร.

๑ ธม�มครGตาต	 ภเวิย�ย ฯ
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เตเนฺวิ การเณฺนฺ อป�ปกญฺ�จ เนฺสw อโหส	 สGต�ตw ฯเปฯ เวิทิล�ลนฺ�ต	 ฯ
ก>เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแหละ นฺวิ�งฺคส�ตถGศัาสนฺEข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าเหล-านฺ�Iนฺ 
ค#อ สGตตะ เคยยะ เวิยยากรณฺะ คาถา อGทิานฺ อ	ต	วิGตตกะ ช้าดก อ�พื่ภFตธรรม เวิทิ�ลละ จaงฺได(ม1นฺ(อย.

ตต�ถ สGต�ตาทิ1นฺw นฺานฺต�ตw ปฐมสงฺ�ค1ต	วิณฺ�ณฺนฺายw วิGต�ตเมวิ ฯ
ควิามทิ1$(นฺวิ�งฺคส�ตถGศัาสนฺE)ม1สGตตะเป@นฺต(นฺ ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(ในฺ(คำวิ-า อป�ปกญฺ�จ เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ เป@นฺต-างฺๆ ก�นฺ 
ข้(าพื่เจ(าได(กล-าวิไวิ(แล(วิ ในฺวิรรณฺนฺาปฐมส�งฺค1ต	นฺ�Iนฺแล.

[พระว	ปJสส�เปKนต7นหาได้7ทิรงบ�ญญ�ต	ส	กขาบทิเปKนต7นไมั']

“อป�ปญฺ�ญต�ตw สาวิกานฺw ส	ก�ข้าปทินฺ�ต	  สาวิกานฺw นฺ	ทิ�โทิสตาย โทิสานฺGรFปตาย ปญฺ�ญาเปตพื่�พื่w 
สต�ตาปต�ต	ก�ข้นฺ�ธวิเสนฺ อาณฺาส	ก�ข้าปทิw อป�ปญฺ�ญต�ตw ฯ
หลายบัทิวิ-า อป�ปญฺ�ญต�ตw สาวิกานฺw ส	ก�ข้าปทิw ควิามวิ-า ส	กข้าบัทิค#อข้(อบั�งฺค�บัด(วิยอำนฺาจอาบั�ต	 ๗ กองฺ ทิ1$ควิรทิรงฺบั�ญญ�ต	 
โดยสมควิรแก-โทิษุ อ�นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าม1พื่ระวิ	ปbสส1เป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ ไม-ได(ทิรงฺบั�ญญ�ต	ไวิ(แก-พื่ระสาวิกทิ�Iงฺหลาย เพื่ราะเป@นฺผู้F(ไม-ม1โทิษุ.

“อนฺGทิ�ทิ	ฏฺ�ฐw ปาฏิ	โมก�ข้นฺ�ต	๑ [213] อนฺ�วิฑ�ฒมาสw อาณฺาปาฏิ	โมก�ข้w อนฺGทิ�ทิ	ฏฺ�ฐw อโหส	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อนฺGทิ�ทิ	ฏฺ�ฐw ปาฏิ	โมก�ข้w ควิามวิ-า  พื่ระปาฏิ	โมกข้Eค#อข้(อบั�งฺค�บั ก>ม	ได(ทิรงฺแสดงฺทิGกกa$งฺเด#อนฺ.

โอวิาทิปาฏิ	โมก�ข้เมวิ เต อGทิ�ทิ	สaสG ฯ
(พื่ระพื่Gทิธเจ(า)เหล-านฺ�Iนฺ ได(ทิรงฺแสดงฺเฉัพื่าะโอวิาทิปาฏิ	โมกข้Eเทิ-านฺ�Iนฺ.

ตม�ปJ จ โนฺ อนฺ�วิฑ�ฒมาสw ฯ
และแม((โอวิาทิปาฏิ	โมกข้E)นฺ�Iนฺ ก>ม	ได((แสดงฺ)ทิGกกa$งฺเด#อนฺ.

ตถา ห	 วิ	ปส�ส1 ภควิา ฉันฺ�นฺw ฉันฺ�นฺw วิส�สานฺw สกa สกa โอวิาทิปาฏิ	โมก�ข้w อGทิ�ทิ	ส	 ฯ
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาควิ	ปbสส1 ทิรงฺแสดงฺโอวิาทิปาฏิ	โมกข้E ๖ เด#อนฺต-อคร�Iงฺๆ.

ตญฺ�จโข้ สามwเยวิ ฯ
ก>แล โอวิาทิปาฏิ	โมกข้Eนฺ�Iนฺ ทิรงฺแสดงฺด(วิยพื่ระองฺคEเองฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

สาวิกา ปนฺส�ส อต�ตโนฺ อต�ตโนฺ วิสนฺฏฺ�ฐาเนฺสG นฺ อGทิ�ทิ	สaสG ฯ
ส-วินฺพื่วิกสาวิกข้องฺพื่ระองฺคEม	ได(แสดงฺ ในฺทิ1$อยF-ข้องฺตนฺๆ.

สกลช้ม�พื่Gทิ1เป เอกส�มaเยวิ ฐาเนฺ พื่นฺ�ธGมต	ยา ราช้ธานฺ	ยา เข้เม ม	คทิาเย วิ	ปส�ส	ส�ส ภควิโต วิสนฺฏฺ�ฐาเนฺ สพื่�โพื่ปJ ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ อGโปสถw อกาส	
ฯ
ภ	กษุGสงฺฆ์Eแม(ทิ�Iงฺหมดในฺสกลช้มพื่Fทิวิ1ป กระทิำอGโบัสถ ในฺทิ1$แห-งฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ 
ค#อในฺอGทิยานฺเข้มม	คทิายวิ�นฺใกล(ราช้ธานฺ1 ช้#$อพื่�นฺธGมด1 อ�นฺเป@นฺทิ1$เสด>จประทิ�บัข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาควิ	ปbสส1.

๑ อาทิ	เมตw มGข้เมตw ปมGข้เมตw กGสลานฺw ธม�มานฺนฺ�ต	 ตส�ส ปทิภาช้เนฺ วิGต�ตต�ตา ปาต	โมก�ข้นฺ�ต	ปJ มต	 ฯ 
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ตญฺ�จโข้ สงฺ�ฆ์Fโปสถเมวิ  นฺ คณฺFโปสถw นฺ ปGค�คลFโปสถw นฺ ปาร	สGทิ�ธ	อGโปสถw นฺ อธ	ฏฺ�ฐานฺFโปสถw ฯ
ก>แล อGโบัสถนฺ�Iนฺ ได(กระทิำเป@นฺส�งฺฆ์อGโบัสถอย-างฺเด1ยวิ 
หาได(กระทิำเป@นฺคณฺะอGโบัสถ บัGคคลอGโบัสถ ปาร	สGทิธ	อGโบัสถ อธ	ษุฐานฺอGโบัสถไม-.

ตทิา ก	ร ช้ม�พื่Gทิ1เป จตGราส1ต	วิ	หารสหส�สานฺ	 โหนฺ�ต	 ฯ
ได(ทิราบัวิ-าในฺเวิลานฺ�Iนฺ ในฺช้มพื่Fทิวิ1ป ม1วิ	หาร ๘๔,๐๐๐ ตำบัล.

เอกเมกส�มa๑ วิ	หาเร อพื่�โพื่ก	ณฺ�ณฺานฺ	  ทิสwปJ วิ1สwปJ ตaสwปJ ภ	ก�ข้Gสหส�สานฺ	 วิสนฺ�ต	 ภ	ย�โยปJ วิสนฺ�ต	 ฯ
ในฺวิ	หารแต-ละตำบัลม1ภ	กษุGอยF-เกล#$อนฺไป  วิ	หารละ ๑๐,๐๐๐ รFปบั(างฺ ๒๐,๐๐๐ รFปบั(างฺ ๓๐,๐๐๐ รFปบั(างฺ เก	นฺไปบั(างฺ.

[พวกเทิวด้าบอกว�นทิำอ#โบสถแก'พวกภ	กษุ#]

อGโปสถาโรจ	ตกา เทิวิตา ตต�ถ ตต�ถ คนฺ�ต�วิา อาโรเจนฺ�ต	 “มาร	สา เอกw วิส�สw อต	ก�กนฺ�ตw เทิ�วิ ต1ณฺ	 จต�ตาร	 ปญฺ�จ วิส�สานฺ	 อต	ก�กนฺ�ตานฺ	,
อ	ทิw ฉัฏฺ�ฐw วิส�สw.  อาคม	นฺ	ยา ปGณฺ�ณฺมาส	นฺ	ยา, พื่Gทิ�ธทิส�สนฺต�ถw อGโปสถกรณฺต�ถญฺ�จ คนฺ�ตพื่�พื่w.  สม�ปต�โต โวิ สนฺ�นฺ	ปาตกาโลต	 ฯ
พื่วิกเทิวิดาผู้F(บัอกวิ�นฺอGโบัสถ เทิ1$ยวิไปบัอกในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ วิ-า 
“ทิ-านฺผู้F(ม1นฺ	รทิGกข้Eทิ�Iงฺหลาย! ล-วิงฺไปแล(วิปnหนฺa$งฺ ล-วิงฺไปแล(วิ ๒ ปn ๓ ปn ๔ ปn ๕ ปn, 
นฺ1Iปnทิ1$ ๖ เม#$อด	ถ1เด#อนฺเพื่>ญมาถaงฺ, พื่วิกทิ-านฺควิรไปเพื่#$อเฝัrาพื่ระพื่Gทิธเจ(าและเพื่#$อทิำอGโบัสถ. กาลประช้Gมข้องฺพื่วิกทิ-านฺมาถaงฺแล(วิ.”

ตโต สานฺGภาวิา ภ	ก�ข้F อต�ตโนฺ อานฺGภาเวินฺ คจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
ในฺเวิลานฺ�Iนฺ พื่วิกภ	กษุGผู้F(ม1อานฺGภาพื่ ก>ไปด(วิยอานฺGภาพื่ข้องฺตนฺ.

อ	ตเร เทิวิตานฺGภาเวินฺ ฯ
พื่วิกนฺอกนฺ1Iไปด(วิยอานฺGภาพื่ข้องฺเทิวิดา.

กถw ฯ   เต ก	ร ภ	ก�ข้F ปาจ1นฺสมGทิ�ทินฺ�เต ปจ�ฉั	มอGต�ตรทิก�ข้	ณฺสมGทิ�ทินฺ�เต วิา ฐ	ตา 
คม	ยวิต�ตw ปFเรต�วิา ปต�ตจ1วิรมาทิาย “คจ�ฉัามาต	 จ	ต�ตw อGป�ปาเทินฺ�ต	 ฯ
ถามวิ-า “พื่วิกนฺอกนฺ1Iไปด(วิยอานฺGภาพื่ข้องฺเทิวิดาได(อย-างฺไร?”
ตอบัวิ-า “ได(ทิราบัวิ-า ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺผู้F(อยF-ใกล(สมGทิรทิางฺทิ	ศัปราจ1นฺ หร#อใกล(สมGทิรทิางฺทิ	ศัปbจฉั	มอGดรและทิ�กษุ	ณฺ 
บัำเพื่>ญคม	ยวิ�ตร แล(วิถ#อเอาบัาตรและจ1วิร ย�งฺควิามค	ดให(เก	ดข้aIนฺวิ-า “จะไป.” 

สห จ	ต�ตGป�ปาทิา อGโปสถค�คw คตาวิ โหนฺ�ต	 ฯ
พื่ร(อมด(วิยจ	ตตGปบัาทิ พื่วิกเธอก>เป@นฺผู้F(ไปสF-โรงฺอGโบัสถทิ1เด1ยวิ.

เต วิ	ปส�ส	สม�มาสม�พื่Gทิ�ธw อภ	วิาเทิต�วิา นฺ	ส1ทินฺ�ต	 ฯ
พื่วิกเธอถวิายอภ	วิาทิพื่ระวิ	ปbสส1ส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า แล(วินฺ�$งฺอยF-.

๑ เอเกกส�มa ฯ
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[โอวาทิปาฏ	โมักขคาถา]

ภควิาปJ สนฺ�นฺ	ส	นฺ�นฺาย [214] ปร	สาย อ	มw โอวิาทิปาฏิ	โมก�ข้w อGทิ�ทิ	สต	. 
แม(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ก>ทิรงฺแสดงฺโอวิาทิปาฏิ	โมกข้Eนฺ1I ในฺบัร	ษุ�ทิผู้F(นฺ�$งฺประช้Gมก�นฺแล(วิวิ-า

ข้นฺ�ต1 ปรมw ตโป ต1ต	ก�ข้า 
นฺ	พื่�พื่านฺw ปรมw วิทินฺ�ต	 พื่Gทิ�ธา 
นฺ ห	 ปพื่�พื่ช้	โต ปรFปฆ์าต1 
สมโณฺ โหต	 ปรw วิ	เหฐยนฺ�โต 

สพื่�พื่ปาปส�ส อกรณฺw กGสลส�สFปสม�ปทิา
สจ	ต�ตปร	โยทิปนฺw เอตw พื่Gทิ�ธานฺ สาสนฺw
อนฺGปวิาโทิ อนฺGปฆ์าโต ปาฏิ	โมก�เข้ จ สwวิโร
มต�ตญฺ�ญฺGตา จ ภต�ตส�มa ปนฺ�ตญฺ�จ สยนฺาสนฺw
อธ	จ	ต�เต จ อาโยโค เอตw พื่Gทิ�ธานฺ สาสนฺนฺ�ต	๑ ฯ

ควิามอดทินฺ ค#อควิามอดกล�Iนฺ เป@นฺธรรมเผู้าบัาปอย-างฺย	$งฺ 
ทิ-านฺผู้F(รF(ทิ�Iงฺหลาย ย-อมกล-าวิพื่ระนฺ	พื่พื่านฺวิ-าเป@นฺเย1$ยม 
ผู้F(ทิำร(ายผู้F(อ#$นฺ ไม-ช้#$อวิ-าเป@นฺบัรรพื่ช้	ตเลย 
ผู้F(เบั1ยดเบั1ยนฺผู้F(อ#$นฺอยF- ไม-ช้#$อวิ-าเป@นฺสมณฺะ. 

ควิามไม-ทิำบัาปทิ�Iงฺส	Iนฺ ควิามย�งฺกGศัลให(ถaงฺพื่ร(อม ควิามทิำจ	ตข้องฺตนฺให(ผู้-องฺใส 
นฺ1$เป@นฺคำสอนฺข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย.

ควิามไม-กล-าวิร(าย ควิามไม-ทิำร(าย  ควิามสำรวิมในฺพื่ระปาฏิ	โมกข้E  
ควิามเป@นฺผู้F(รF(ประมาณฺในฺภ�ตตาหาร  ทิ1$นฺอนฺทิ1$นฺ�$งฺอ�นฺสงฺ�ด  และ
ควิามประกอบัโดยเอ#Iอเฟั~�อในฺอธ	จ	ต   นฺ1$เป@นฺคำสอนฺข้องฺพื่ระพื่Gทิธทิ�Iงฺหลาย.

เอเตเนฺวิ อGปาเยนฺ อ	ตเรสม�ปJ พื่Gทิ�ธานฺw ปาฏิ	โมก�ข้Gทิ�เทิโส เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
พื่aงฺทิราบัปาฏิ	โมกข้Gทิเทิสข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย แม(นฺอกนฺ1I โดยอGบัายนฺ1Iนฺ�$นฺแล.

สพื่�พื่พื่Gทิ�ธานฺw ห	 อ	มา ต	ส�โสวิ โอวิาทิปาฏิ	โมก�ข้คาถาโย โหนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิGกพื่ระองฺคE ม1พื่ระโอวิาทิปาฏิ	โมกข้คาถาเพื่1ยงฺ ๓ คาถานฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺ.

ตา ทิ1ฆ์ายGกพื่Gทิ�ธานฺw ยาวิ สาสนฺปร	ยนฺ�ตา อGทิ�เทิสมาคจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
คาถาเหล-านฺ�Iนฺ ย-อมมาสF-อGเทิศั จนฺถaงฺทิ1$สGดแห-งฺพื่ระศัาสนฺาข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า ผู้F(ม1พื่ระช้นฺมายGย#นฺยาวินฺานฺทิ�Iงฺหลาย.

อป�ปายGกพื่Gทิ�ธานฺw ปนฺ ปฐมโพื่ธ	ยwเยวิ ฯ
แต-สำหร�บัพื่ระพื่Gทิธเจ(าผู้F(ม1พื่ระช้นฺมายGนฺ(อยทิ�Iงฺหลาย คาถาเหล-านฺ�IนฺมาสF-อGเทิศัเฉัพื่าะในฺปฐมโพื่ธ	กาลเทิ-านฺ�Iนฺ.

๑ ทิ1. มหา. ๑๐/๕๗. 
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ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต	กาลโต ปนฺ ปภFต	 อาณฺาปาฏิ	โมก�ข้เมวิ อGทิ�ทิ	ส	ยต	 ฯ
ด(วิยวิ-า จำเด	มต�Iงฺแต-เวิลาทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิมา ก>แสดงฺเฉัพื่าะอาณฺาปาฏิ	โมกข้Eเทิ-านฺ�Iนฺ.

ตญฺ�จโข้ ภ	ก�ข้Fเยวิ อGทิ�ทิ	สนฺ�ต	,  นฺ พื่Gทิ�ธา ฯ
ก>แล อาณฺาปาฏิ	โมกข้Eนฺ�Iนฺ พื่วิกภ	กษุGเทิ-านฺ�Iนฺแสดงฺ พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลายหาทิรงฺแสดงฺไม-.

ตส�มา อม�หากม�ปJ ภควิา ปฐมโพื่ธ	ยw วิ1สต	วิส�สมต�ตเมวิ อ	ทิw โอวิาทิปาฏิ	โมก�ข้w อGทิ�ทิ	ส	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค แม(ข้องฺพื่วิกเรา ก>ทิรงฺแสดงฺโอวิาทิปาฏิ	โมกข้Eนฺ1I 
ตลอดเวิลาเพื่1ยงฺ ๒๐ พื่รรษุา ในฺปฐมโพื่ธ	กาลเทิ-านฺ�Iนฺ.

[เหต#ทิ� พระพ#ทิธเจ7าไมั'ทิรงทิำอ#โบสถแลีะปาฏ	โมักขA]

อเถกทิ	วิสw ปGพื่�พื่าราเม ม	คารมาตGปาสาเทิ นฺ	ส	นฺ�โนฺ ภ	ก�ข้F อามนฺ�เตส	 
“นฺ ทิานฺาหw ภ	ก�ข้เวิ อ	โต ปรw อGโปสถw กร	ส�สาม	, ปาฏิ	โมก�ข้w อGทิ�ทิ	ส	ส�สาม	.  
ตGม�เหวิ ทิานฺ	 ภ	ก�ข้เวิ อ	โต ปรw อGโปสถw กเรย�ยาถ, ปาฏิ	โมก�ข้w [215] อGทิ�ทิ	เสย�ยาถ. 
อฏฺ�ฐานฺเมตw ภ	ก�ข้เวิ อนฺวิกาโส,  ยw ตถาคโต อปร	สGทิ�ธาย ปร	สาย อGโปสถw กเรย�ย ปาฏิ	โมก�ข้w อGทิ�ทิ	เสย�ยาต	๑ ฯ
ต-อมาวิ�นฺหนฺa$งฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ประทิ�บันฺ�$งฺอยF-ทิ1$ปราสาทิข้องฺม	คารมารดา ในฺบัGพื่พื่าราม ได(ตร�สเร1ยกภ	กษุGทิ�Iงฺหลายมาวิ-า 
“ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ต�Iงฺแต-บั�ดนฺ1Iไป เราจ�กไม-ทิำอGโบัสถ จ�กไม-แสดงฺปาฏิ	โมกข้E, 
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ต-อแต-นฺ1Iไปพื่วิกเธอเทิ-านฺ�Iนฺ พื่aงฺทิำอGโบัสถ พื่aงฺแสดงฺปาฏิ	โมกข้E, 
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ม	ใช้-ฐานฺะ ม	ใช้-โอกาส ทิ1$พื่ระตถาคตจะพื่aงฺทิำอGโบัสถ พื่aงฺแสดงฺปาฏิ	โมกข้E ในฺบัร	ษุ�ทิผู้F(ไม-บัร	สGทิธ	q๒. 

ตโต ปฏฺ�ฐาย ภ	ก�ข้F อาณฺาปาฏิ	โมก�ข้w อGทิ�ทิ	สนฺ�ต	 ฯ
ต�Iงฺแต-นฺ�Iนฺมา พื่วิกภ	กษุGก>แสดงฺอาณฺาปาฏิ	โมกข้E. 

อ	ทิw อาณฺาปาฏิ	โมก�ข้w เตสw อนฺGทิ�ทิ	ฏฺ�ฐw อโหส	 ฯ
อาณฺาปาฏิ	โมกข้E นฺ1Iเป@นฺข้องฺอ�นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า ๓ พื่ระองฺคE ม1พื่ระวิ	ปbสส1เป@นฺต(นฺ ไม-ทิรงฺยกข้aIนฺแสดงฺแก-ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ.

เตนฺ วิGต�ตw “อนฺGทิ�ทิ	ฏฺ�ฐw ปาฏิ	โมก�ข้นฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สคำวิ-า อนฺGทิ�ทิ	ฏฺ�ฐw ปาฏิ	โมก�ข้w.

[เหต#ให7พระศาสนาด้ำรงอยD'ไมั'นานแลีะนาน]

“เตสw พื่Gทิ�ธานฺนฺ�ต	 เตสw วิ	ปส�ส	อาทิ1นฺw  ต	ณฺ�ณฺw พื่Gทิ�ธานฺw ฯ
คำวิ-า เตสw พื่Gทิ�ธานฺw ควิามวิ-า แห-งฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺ ๓ พื่ระองฺคE ม1พื่ระวิ	ปbสส1เป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ.

“อนฺ�ตรธาเนฺนฺาต	 ข้นฺ�ธนฺ�ตรธาเนฺนฺ ฯ   “ปร	นฺ	พื่�พื่าเนฺนฺาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัทิวิ-า อนฺ�ตรธาเนฺนฺ ค#อ เพื่ราะข้�นฺธEอ�นฺตรธานฺไป,  ม1อธ	บัายวิ-า “เพื่ราะปร	นฺ	พื่พื่านฺ”.

๑ วิ	. จGล�ลวิค�ค. ๗/๒๙๒.
๒ วิ	. จGล�ลวิค�ค. ๗/๒๙๒.
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“พื่Gทิ�ธานฺGพื่Gทิ�ธานฺนฺ�ต	 เย เตสw พื่Gทิ�ธานฺw อนฺGพื่Gทิ�ธา สม�มGข้สาวิกา เตสญฺ�จ ข้นฺ�ธนฺ�ตรธาเนฺนฺ ฯ
บัทิวิ-า พื่Gทิ�ธานฺGพื่Gทิ�ธานฺw ควิามวิ-า และเพื่ราะควิามอ�นฺตรธานฺไปแห-งฺข้�นฺธEข้องฺเหล-าพื่ระสาวิกผู้F(ได(ตร�สรF(ตามพื่ระพื่Gทิธเจ(าเหล-านฺ�Iนฺ
ค#อพื่ระสาวิกผู้F(ย�งฺทิ�นฺเห>นฺพื่ระศัาสดา. 

“เย เต ปจ�ฉั	มา สาวิกาต	  เย เต สม�มGข้สาวิกานฺw สนฺ�ต	เก ปพื่�พื่ช้	ตา ปจ�ฉั	มา สาวิกา ฯ
คำวิ-า เย เต ปจ�ฉั	มา สาวิกา ควิามวิ-า เหล-าปbจฉั	มสาวิก ผู้F(บัวิช้ในฺสำนฺ�กข้องฺพื่วิกสาวิกผู้F(ทิ�นฺเห>นฺพื่ระศัาสดา.

“นฺานฺานฺามาต	  “พื่Gทิ�ธรก�ข้	โต ธม�มรก�ข้	โต สงฺ�ฆ์รก�ข้	โตต	อาทิ	นฺามวิเสนฺ วิ	วิ	ธนฺามา ฯ
บัทิวิ-า นฺานฺานฺามา ควิามวิ-า ม1ช้#$อต-างฺๆ ก�นฺ ด(วิยอำนฺาจช้#$อม1อาทิ	วิ-า “พื่Gทิธร�กข้	ต ธรรมร�กข้	ต ส�งฺฆ์ร�กข้	ต.”

นฺานฺาโคต�ตาต	 โคตโม โมค�คล�ลาโนฺต	อาทิ	โคต�ตวิเสนฺ วิ	วิ	ธโคต�ตา ฯ
บัทิวิ-า นฺานฺาโคต�ตา ควิามวิ-า ม1โคตรต-างฺๆ ก�นฺ ด(วิยอำนฺาจโคตรม1อาทิ	วิ-า “โคตมะ โมคค�ลลานฺะ.”

“นฺานฺาช้จ�จาต	  “ข้ต�ต	โย พื่�ราห�มโณฺต	อาทิ	ช้าต	วิเสนฺ นฺานฺาช้จ�จา ฯ
บัทิวิ-า นฺานฺาช้จ�จา ค#อ ม1ช้าต	ต-างฺๆ ก�นฺ ด(วิยอำนฺาจช้าต	ม1อาทิ	วิ-า “กษุ�ตร	ยE พื่ราหมณฺE.” 

“นฺานฺากGลา ปพื่�พื่ช้	ตาต	 ข้ต�ต	ยกGลาทิ	วิเสนฺ วิา อGจ�จนฺ1จอGฬารานฺGฬารโภคาทิ	กGลวิเสนฺ วิา วิ	วิ	ธกGลา นฺ	ก�ข้ม�ม ปพื่�พื่ช้	ตา ฯ
สองฺบัทิวิ-า นฺานฺากGลา ปพื่�พื่ช้	ตา ควิามวิ-า ออกบัวิช้จากตระกFลต-างฺๆ ก�นฺ ด(วิยอำนฺาจตระกFลกษุ�ตร	ยEเป@นฺต(นฺ 
หร#อด(วิยอำนฺาจตระกFลม1ตระกFลสFงฺ ตระกFลต$ำ ตระกFลม1โภคะโอฬารและไม-โอฬารเป@นฺต(นฺ.

“เต ตw พื่�รห�มจร	ยนฺ�ต	  
เต ปจ�ฉั	มา สาวิกา ยส�มา “เอกนฺามา เอกโคต�ตา เอกช้าต	ยา เอกกGลา ปพื่�พื่ช้	ตา, อม�หากw สาสนฺw ตนฺ�ต	 ปเวิณฺ1ต	 
อต�ตโนฺ ภารw กต�วิา พื่�รห�มจร	ยw รก�ข้นฺ�ต	  จ	รw ปร	ยต�ต	ธม�มw ปร	หรนฺ�ต	,  อ	เม จ ตาทิ	สา นฺ โหนฺ�ต	.  
ตส�มา อญฺ�ญมญฺ�ญw วิ	เหเฐนฺ�ตา วิ	โลมw คณฺ�หนฺ�ตา “อสGโก เถโร ช้านฺ	ส�สต	, อสGโก เถโร ช้านฺ	ส�สต1ต	 ส	ถ	ลw กโรนฺ�ตา 
ตw พื่�รห�มจร	ยw ข้	ป�ปญฺ�เญวิ [216] อนฺ�ตรธาเปสGw สงฺ�คหw อาโรเปต�วิา นฺ รก�ข้aสG ฯ
คำวิ-า เต ตw พื่�รห�มจร	ยw ควิามวิ-า เพื่ราะปbจฉั	มสาวิกเหล-านฺ�Iนฺ ทิำในฺใจวิ-า “พื่วิกเราม1ช้#$อเด1ยวิก�นฺ ม1โคตรเด1ยวิก�นฺ ม1ช้าต	เด1ยวิก�นฺ 
บัวิช้จากตระกFลเด1ยวิก�นฺ, ศัาสนฺาเป@นฺแบับัแผู้นฺประเพื่ณฺ1ข้องฺพื่วิกเรา” จaงฺช้-วิยก�นฺร�กษุาพื่รหมจรรยEทิำให(เป@นฺภาระข้องฺตนฺ 
บัร	หารพื่ระปร	ย�ต	ธรรมไวิ(ให(นฺานฺ,  แต-ปbจฉั	มสาวิกเหล-านฺ1I ไม-เป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ, เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่วิกเธอจaงฺเบั1ยดเบั1ยนฺก�นฺ 
ถ#อควิามเห>นฺข้�ดแย(งฺก�นฺ ทิำย-อหย-อนฺ ด(วิยถ#อเส1ยวิ-า “พื่ระเถระโนฺ(นฺจ�กรF( พื่ระเถระโนฺ(นฺจ�กทิราบั” 
พื่aงฺย�งฺพื่รหมจรรยEนฺ�Iนฺให(อ�นฺตรธานฺไปพื่ล�นฺทิ1เด1ยวิ ค#อไม-ยกข้aIนฺสF-การส�งฺคายนฺาร�กษุาไวิ(.

“เสย�ยถาปnต	  ตส�สต�ถส�ส โอปม�มนฺ	ทิส�สนฺw ฯ
คำวิ-า เสย�ยถาปJ เป@นฺการแสดงฺไข้เนฺ#Iอควิามนฺ�Iนฺโดยข้(ออGปมา.

“วิ	ก1รต1ต	  วิ	ก�ข้	ปต	 ฯ
บัทิวิ-า วิ	ก1รต	 แปลวิ-า ย-อมพื่�ดกระจาย.

“วิ	ธมต1ต	  ฐานฺนฺ�ตรw เนฺต	 ฯ
บัทิวิ-า วิ	ธมต	 แปลวิ-า ย-อมพื่�ดไปสF-ทิ1$อ#$นฺ.
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“วิ	ทิ�ธwเสต1ต	  ฐ	ตฏฺ�ฐานฺโต อปเนฺต	 ฯ
บัทิวิ-า วิ	ทิ�ธwเสต	 แปลวิ-า ย-อมพื่�ดออกไปจากทิ1$ทิ1$ต�IงฺอยF-.

“ยถาตw สGต�เตนฺ อสงฺ�คห	ตต�ตาต	  ยถา สGต�เตนฺ อคณฺ�ฐ	ตต�ตา อพื่ทิ�ธต�ตา เอวิw วิ	ก1รต	 ฯ
คำวิ-า ยถาตw สGต�เตนฺ อสงฺ�คห	ตต�ตา ควิามวิ-า 
ลมย-อมพื่�ดกระช้ากไป เหม#อนฺพื่�ดดอกไม(เร1$ยราย เพื่ราะไม-ได(ร(อย เพื่ราะไม-ได(ผู้Fกด(วิยด(ายฉัะนฺ�Iนฺ.  

“ยถา สGต�เตนฺ อสงฺ�คห	ตานฺ	 วิ	ก1ร	ยนฺ�ต	  เอวิw วิ	ก1รต1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ม1คำอธ	บัายวิ-า “(ดอกไม(ทิ�Iงฺหลาย) ทิ1$ม	ได(ควิบัคGมด(วิยด(าย ย-อมถFกลมพื่�ดกระจ�ดกระจายไปฉั�นฺใด ย-อมเร1$ยรายไปฉั�นฺนฺ�Iนฺ.”

“เอวิเมวิ โข้ต	 โอปม�มสม�ปฏิ	ปาทินฺw ฯ
คำวิ-า เอวิเมวิ โข้ เป@นฺการย�งฺข้(ออGปไมยให(ถaงฺพื่ร(อม.

“อนฺ�ตรธาเปสGนฺ�ต	 วิค�คสงฺ�คหปณฺ�ณฺาสสงฺ�คหาทิ1ห	 อสงฺ�คณฺ�หนฺ�ตา,  ยw ยw อต�ตโนฺ รGจ�จต	, ตw ตเทิวิ คเหต�วิา เสสw วิ	นฺาเสสGw. อทิส�สนฺw นฺยaสG ฯ
บัทิวิ-า อนฺ�ตรธาเปตสGw ควิามวิ-า (พื่วิกสาวิกภายหล�งฺ) เม#$อไม-สงฺเคราะหE (ค#อส�งฺคายนฺาเป@นฺหมวิดหมF-) 
ด(วิยวิ�คคส�งฺคหะและปbณฺณฺาสส�งฺคหะเป@นฺต(นฺ  ถ#อเอาแต-พื่รหมจรรยEกล-าวิค#อปร	ย�ต	ธรรมทิ1$ตนฺช้อบัใจเทิ-านฺ�Iนฺ 
ส-วินฺทิ1$เหล#อก>ปล-อยให(พื่	นฺาศัไป ค#อนฺำไปสF-ควิามไม-ปรากฏิ.

“ก	ลาสGโนฺ จ เต ภควินฺ�โต อเหสGw สาวิกานฺw เจตสา เจโต ปร	จ�จ โอวิทิ	ตGนฺ�ต	  
อปJจ สาร1ปGต�ต เต พื่Gทิ�ธา อต�ตโนฺ เจตสา สาวิกานฺw เจโต ปร	จ�จ ปร	จ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา โอวิทิ	ตGw ก	ลาสGโนฺ อเหสGw 
ปรจ	ต�ตw ญต�วิา อนฺGสาสนฺw นฺ ภาร	ยโต นฺ ปปญฺ�จโต อทิ�ทิสaสG ฯ
ข้(อวิ-า อก	ลาสGโนฺ จ เต ภควินฺ�โต อเหสGw สาวิกานฺw เจตสา เจโต ปร	จ�จ โอวิทิ	ตGw ม1ควิามวิ-า  
ดFก-อนฺสาร1บัGตร! อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ พื่ระพื่Gทิธเจ(าเหล-านฺ�Iนฺ ทิรงฺทิ(อพื่ระหทิ�ย เพื่#$อจะทิรงฺกะ 
ค#อกำหนฺดใจข้องฺพื่วิกสาวิกด(วิยพื่ระหทิ�ยข้องฺพื่ระองฺคE แล(วิทิรงฺส�$งฺสอนฺ ค#อทิรงฺทิราบัจ	ตข้องฺผู้F(อ#$นฺแล(วิ  
ทิรงฺแสดงฺการแนฺะนฺำพื่ร$ำสอนฺ โดยไม-เป@นฺภาระหนฺ�ก โดยไม-ช้�กช้(า.

“ภFตปGพื่�พื่w สาร1ปGต�ตาต	อาทิ	 เตสw ก	ลาสGภาวิป�ปกาสนฺต�ถw วิGต�ตw ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สพื่ระดำร�สเป@นฺต(นฺวิ-า ภFตปGพื่�พื่w สาร1ปGต�ต ด�งฺนฺ1I เพื่#$อประกาศัควิามทิ1$พื่ระพื่Gทิธเจ(าเหล-านฺ�Iนฺทิรงฺทิ(อพื่ระหทิ�ย.

“ภaสนฺเกต	 ภยานฺเก ภยช้นฺเก ฯ
บัทิวิ-า ภaสนฺเก ค#อ นฺ-าสะพื่รaงฺกล�วิ  ได(แก- ให(เก	ดควิามนฺ-าสยดสยองฺ.

“เอวิw วิ	ตก�เกถาต	  เนฺก�ข้ม�มวิ	ตก�กาทิโย ตโย กGสลวิ	ตก�เก วิ	ตก�เกถ ฯ
คำวิ-า เอวิw วิ	ตก�เกถ ควิามวิ-า พื่วิกเธอจงฺตรaกกGศัลวิ	ตก ๓ ม1เนฺกข้�มมวิ	ตกเป@นฺต(นฺ.

“มา เอวิw วิ	ตก�กย	ต�ถาต	 กามวิ	ตก�กาทิโย ตโย อกGสลวิ	ตก�เก มา วิ	ตก�กย	ต�ถ ฯ
คำวิ-า มา เอวิw วิ	ตก�กย	ต�ถ ควิามวิ-า พื่วิกเธออย-าได(ตรaกอกGศัลวิ	ตก ๓ ม1กามวิ	ตกเป@นฺต(นฺ.

“เอวิw มนฺส	 กโรถาต	  “อนฺ	จ�จw ทิGก�ข้มนฺต�ตา อสGภนฺ�ต	 มนฺส	 กโรถ ฯ
คำวิ-า เอวิw มนฺส	 กโรถ ควิามวิ-า พื่วิกเธอ จงฺกระทิำไวิ(ในฺใจวิ-า “ไม-เทิ1$ยงฺ เป@นฺทิGกข้E เป@นฺอนฺ�ตตา ไม-สวิยไม-งฺาม.”
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“มา เอวิw มนฺสากต�ถาต	  “นฺ	จ�จw สGข้w อต�ตา สGภนฺ�ต	 มา มนฺส	 อกต�ถ ฯ
ข้(อวิ-า มา เอวิw มนฺสากต�ถ ควิามวิ-า พื่วิกเธออย-ากระทิำในฺใจวิ-า “เทิ1$ยงฺ เป@นฺสGข้ เป@นฺอ�ตตา สวิยงฺาม.” 

“อ	ทิw ปช้หถาต	  อกGสลw ปช้หถ ฯ
คำวิ-า อ	ทิw ปช้หถ ค#อจงฺละอกGศัล.

“อ	ทิw อGปสม�ปช้�ช้ วิ	หรถาต	  กGสลw อGปสม�ปช้�ช้ ปฏิ	ลภ	ต�วิา นฺ	ป�ผู้าเทิต�วิา วิ	หรถ ฯ
คำวิ-า อ	ทิw อGปสม�ปช้�ช้ วิ	หรถ ควิามวิ-า พื่วิกเธอ จงฺเข้(าถaงฺ กล�บัได( ค#อให(กGศัลสำเร>จอยF-เถ	ด.

“อนฺGปาทิาย อาสเวิห	 จ	ต�ตานฺ	 วิ	มGจ�จaสFต	 [217]  อค�คเหต�วิา วิ	มGจ�จaสG ฯ
ข้(อวิ-า อนฺGปาทิาย อาสเวิห	 จ	ต�ตานฺ	 วิ	มGจ�จaสG ค#อ หลGดพื่(นฺแล(วิ เพื่ราะไม-ถ#อม�$นฺ.

เตสw ห	 จ	ต�ตานฺ	 เยห	 อาสเวิห	 วิ	มGจ�จaสG,  นฺ เต ตานฺ	 คเหต�วิา วิ	มGจ�จaสG ฯ
จร	งฺอยF- จ	ตข้องฺพื่ระสาวิกเหล-านฺ�Iนฺ หลGดพื่(นฺจากอาสวิะเหล-าใด,  จ	ตเหล-านฺ�IนฺหลGดพื่(นฺแล(วิ เพื่ราะไม-ถ#อม�$นฺอาสวิะเหล-านฺ�Iนฺ.๑ 

อนฺGป�ปาทินฺ	โรเธนฺ ปนฺ นฺ	รGช้�ฌิมานฺา๒ อค�คเหต�วิา วิ	มGจ�จaสG ฯ    เตนฺ วิGต�ตw “อนฺGปาทิาย อาสเวิห	 จ	ต�ตานฺ	 วิ	มGจ�จaสFต	 ฯ
ก>(อาสวิะทิ�Iงฺหลาย)ด�บัไปอยF- ด(วิยควิามด�บั ค#อควิามไม-เก	ดข้aIนฺ ช้#$อวิ-าหลGดพื่(นฺแล(วิ เพื่ราะไม-ถ#อม�$นฺ.๓ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สวิ-า อนฺGปาทิาย อาสเวิห	 จ	ต�ตานฺ	 วิ	มGจ�จaสG.

สพื่�เพื่ปJ เต อรหต�ตw ปต�ตา สGร	ยรwส	สม�ผู้Gฏฺ�ฐม	วิ ปทิGมวินฺw วิ	กส	ตจ	ต�ตา อเหสGw ฯ
ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺแม(ทิ�Iงฺหมด ได(บัรรลGพื่ระอรห�ตแล(วิ เป@นฺผู้F(ม1จ	ตเบั	กบัานฺ เหม#อนฺปทิGมวิ�นฺ อ�นฺต(องฺแสงฺพื่ระอาทิ	ตยEฉัะนฺ�Iนฺ.

“ตต�ร สGทิw สาร	ปGต�ต ภaสนฺกส�ส วินฺสณฺ�ฑส�ส ภaสนฺกตส�มa โหต1ต	  “ตต�ราต	 ปGร	มวิจนฺาเปก�ข้นฺw ฯ
ในฺข้(อวิ-า ตต�ร สGทิw สาร1ปGต�ต ภaสนฺกส�ส วินฺสณฺ�ฑส�ส ภaสนฺกตส�มa โหต	 นฺ1I  คำวิ-า ตต�ร เป@นฺคำกล-าวิเพื่-งฺถaงฺคำต(นฺ.

“สGทินฺ�ต	 ปทิปFรณฺมต�เต นฺ	ปาโต ฯ
คำวิ-า สGทิw เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถเพื่1ยงฺทิำบัทิให(เต>ม.

“สาร1ปGต�ตาต	 อาลปนฺw ฯ
บัทิวิ-า สาร1ปGต�ต เป@นฺอาลปนฺะ.

อยw ปเนฺต�ถ อต�ถโยช้นฺา ฯ
ก>ในฺ(คำวิ-า ตต�ร สGทิw เป@นฺต(นฺ)นฺ1I ม1อรรถโยช้นฺาด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

๑ สารต�ถทิ1ปนฺ1. ๑/๖๙๗. แนฺะให(แปลวิ-า จร	งฺอยF- จ	ตทิ�Iงฺหลายข้องฺพื่ระสาวิกเหล-านฺ�Iนฺ อ�นฺอาสวิะเหล-าใดหลGดพื่(นฺไปแล(วิ อาสวิะเหล-านฺ�Iนฺช้#$อวิ-า
หลGดพื่(นฺไปแล(วิ เพื่ราะไม-ยaดถ#อจ	ตเหล-านฺ�Iนฺด(วิยสามารถแห-งฺอารมณฺE.

๒ นฺ	รGช้�ฌิมาเนฺต	 โยช้นฺาปาโฐ ฯ
๓ โยช้นฺาปาฐ ๑/๑๙๖ เป@นฺ อนฺGป�ปาทินฺ	โรเธนฺ ปนฺ อนฺGป�ปาทิสงฺ�ข้าตนฺ	โรธวิเสนฺ นฺ	รGช้�ฌิามาเนฺ อาสเวิ อค�คเหต�วิาวิ จ	ต�ตานฺ	 วิ	มGจ�จaสG. 

แปลวิ-า ก>จ	ตทิ�IงฺหลายหลGดพื่(นฺแล(วิ เพื่ราะไม-ยaดถ#ออาสวิะทิ�Iงฺหลายทิ1$ด�บัไปอยF-ด(วิยควิามด�บั กล-าวิค#อ ควิามไม-เก	ดข้aIนฺอ1ก. 
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“ตต�ราต	  ยw วิGต�ตw “อญฺ�ญตรส�มa ภaสนฺเก วินฺสณฺ�เฑต	,  ตต�ร โย โส “ภaสนฺโกต	 วินฺสณฺ�โฑ วิGต�โต,  ตส�ส ภaสนฺกส�ส วินฺสณฺ�ฑส�ส 
“ภaสนฺกภาโวิ ภaสนฺกตา  ภaสนฺกตส�มa ภaสนฺกก	ร	ยาย โหต1ต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ตต�ร ควิามวิ-า แห-งฺไพื่รสณฺฑE อ�นฺนฺ-าสะพื่รaงฺกล�วิ ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สไวิ(วิ-า “ภaสนฺกะ” 
ในฺพื่ระดำร�สทิ1$พื่ระองฺคEตร�สไวิ(วิ-า “อญฺ�ญตรส�มa ภaสนฺเก วินฺสณฺ�เฑ.”
อธ	บัายวิ-า “ภาวิะอ�นฺนฺ-าสะพื่รaงฺกล�วิ ช้#$อวิ-า ควิามนฺ-าสยดสยองฺ ม1ในฺภาวิะนฺ-าสยดสยองฺ ค#อในฺการทิำให(หวิาดกล�วิ.”

กa โหต	 ฯ
ถามวิ-า เป@นฺอย-างฺไร? 

“อ	ทิw โหต	  โยโกจ	 อวิ1ตราโค ฯเปฯ โลมานฺ	 หwสนฺ�ต1ต	 ฯ
ตอบัวิ-า เป@นฺอย-างฺนฺ1I ค#อ ผู้F(ใดผู้F(หนฺa$งฺซ่a$งฺย�งฺไม-ปราศัจากราคะ (เข้(าไปสF-ไพื่รสณฺฑEนฺ�Iนฺ โดยมาก) โลมช้าต	ย-อมช้Fช้�นฺ.

อถวิา “ตต�ราต	 สาม	อต�เถ ภGม�มw ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ คำวิ-า ตต�ร เป@นฺส�ตตม1วิ	ภ�ตต	 ลงฺในฺอรรถแห-งฺฉั�ฏิฐ1วิ	ภ�ตต	.

“สG อ	ต	 นฺ	ปาโต.  “กaสG นฺาม เต โภนฺ�โต สมณฺพื่�ราห�มณฺาต	อาทิ1สG วิ	ย ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า สG เป@นฺนฺ	บัาต ดGจในฺประโยคทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	วิ-า กaสG นฺาม เต โภนฺ�โต สมณฺพื่�ราห�มณฺา (สมณฺพื่ราหมณฺEผู้F(เจร	ญเหล-านฺ�Iนฺ ช้#$ออย-างฺไรซ่	).

“อ	ทินฺ�ต	 อธ	ป�เปตมต�ถw ปจ�จก�ข้w วิ	ย กต�วิา ทิส�สนฺวิจนฺw ฯ
บัทิวิ-า อ	ทิw บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺเห>นฺวิ-า เป@นฺคำแสดงฺควิามหมายตามทิ1$ประสงฺคE ดGจทิำให(เห>นฺได(ช้�ด.

“สG อ	ทินฺ�ต	 สGทิw ฯ
คำวิ-า สG อ	ทิw (สนฺธ	เข้(าเป@นฺ) สGทิw.

สนฺ�ธ	วิเสนฺ อ	การโลโป เวิทิ	ตพื่�โพื่  “จก�ข้Gนฺ�ทิ�ร	ยw อ	ต�ถ	นฺ�ทิ�รยw อนฺญฺ�ญตญฺ�ญส�สาม1ต	นฺ�ทิ�ร	ยw กaสFธ วิ	ต�ตนฺ�ต	อาทิ1สG วิ	ย ฯ
พื่aงฺทิราบัวิ-า ลบัอ	อ�กษุร ด(วิยอำนฺาจแห-งฺสนฺธ	 เหม#อนฺในฺประโยคทิ�Iงฺหลายม1อาทิ	วิ-า 
จก�ข้Gนฺ�ทิ�ร	ยw อ	ต�ถ	นฺ�ทิ�ร	ยw อนฺญฺ�ญตญฺ�ญส�สาม1ต	นฺ�ทิ�ร	ยw  กaสFธ วิ	ต�ตw 
(อ	นฺทิร1ยEค#อจ�กษุG อ	นฺทิร1ยEค#อหญ	งฺ อ	นฺทิร1ยEค#อควิามต�Iงฺใจวิ-าจ�กรF(พื่ระอรห�นฺตEทิ1$ไม-รF(  อะไรซ่	เป@นฺทิร�พื่ยEเคร#$องฺปล#Iมใจในฺโลกนฺ1I.)

อยw ปเนฺต�ถ อต�ถโยช้นฺา ฯ
ก>ในฺคำนฺ1Iม1อรรถโยช้นฺาด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

“ตส�ส สาร1ปGต�ต ภaสนฺกส�ส วินฺสณฺ�ฑส�ส ภaสนฺกตส�มa อ	ทิw สG โหต	 ฯ
ดFก-อนฺสาร1บัGตร! ในฺเพื่ราะควิามทิ1$ไพื่รส�ณฺฑEอ�นฺนฺ-าสะพื่รaงฺกล�วินฺ�Iนฺเป@นฺถ	$นฺนฺ-าสยดสยองฺ จaงฺม1คำพื่Fดก�นฺด�งฺนฺ1Iแล.

“ภaสนฺกตส�ม	นฺ�ต	  ภaสนฺกภาเวิต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ภaสนฺกตส�มa ควิามวิ-า ในฺเพื่ราะไพื่รสณฺฑEเป@นฺถ	$นฺทิ1$นฺ-ากล�วิ. 

เอกส�ส ตการส�ส โลโป ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
พื่aงฺเห>นฺวิ-าลบัตะอ�กษุรไปต�วิหนฺa$งฺ.
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“ภaสนฺกต�ตส�ม	นฺ�ต	เยวิ วิา ปาโฐ ฯ
อนฺa$งฺ พื่ระบัาล1วิ-า “ภaสนฺกต�ตส�มa.” ด�งฺนฺ1Iก>ม1 

“ภaสนฺกตาย อ	ต	 วิา วิต�ตพื่�เพื่  ล	งฺ�ควิ	ปล�ลาโส กโต ฯ
อนฺa$งฺ ในฺเม#$อควิรจะกล-าวิเป@นฺอ	ตถ1ล	งฺคEวิ-า “ภaสนฺกตาย” ทิ-านฺก>ทิำให(เป@นฺล	งฺควิ	ปbลลาส.

นฺ	ม	ต�ตต�เถ เจต�ถ ภGม�มวิจนฺw ฯ
ก>ในฺ(คำวิ-า ภaสนฺกตส�มa) นฺ1Iเป@นฺส�ตตม1วิ	ภ�ตต	 ลงฺในฺอรรถแห-งฺนฺ	ม	ต.

ตส�มา [218] เอวิw สม�พื่นฺ�โธ เวิทิ	ตพื่�โพื่ 
ภaสนฺกภาเวิ อ	ทิw สG โหต	 ภaสนฺกภาวินฺ	ม	ต�ตw ภaสนฺกภาวิเหตG ภaสนฺกภาวิปจ�จยา อ	ทิw สG โหต	 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่aงฺเห>นฺส�มพื่�นฺธEอย-างฺนฺ1Iวิ-า คำนฺ1Iแลย-อมม1ในฺเพื่ราะควิามทิ1$ไพื่รสณฺฑEนฺ-าสะพื่รaงฺกล�วิ 
เป@นฺถ	$นฺทิ1$ม1ควิามสยดสยองฺเป@นฺนฺ	ม	ต ค#อม1คำพื่Fดนฺ1Iแล เพื่ราะม1ควิามสยดสยองฺเป@นฺเหตG เพื่ราะม1ควิามสยดสยองฺเป@นฺปbจจ�ย 

“โยโกจ	 อวิ1ตราโค ตw วินฺสณฺ�ฑw ปวิ	สต	 เยภGย�เยนฺ โลมานฺ	 หwสนฺ�ต1ต	  
พื่หGตรานฺ	 โลมานฺ	 หwสนฺ�ต	  อGทิ�ธมGข้านฺ	 สFจ	สทิ	สานฺ	 กณฺ�ฏิกสทิ	สานฺ	 จ หGต�วิา ต	ฏฺ�ฐนฺ�ต	,  อป�ปานฺ	 นฺ หwสนฺ�ต	, 
พื่หGตรานฺw วิา สต�ตานฺw หwสนฺ�ต	,  อป�ปกานฺw อต	สFรปGร	สานฺw นฺ หwสนฺ�ต	 ฯ
ข้(อวิ-า ผู้F(ใดผู้F(หนฺa$งฺซ่a$งฺย�งฺไม-ปราศัจากราคะเข้(าไปสF-ไพื่รสณฺฑEนฺ�Iนฺ โดยมาก โลมช้าต	ย-อมช้Fช้�นฺ ควิามวิ-า 
ข้นฺเป@นฺอ�นฺมากกวิ-ามาก ย-อมช้Fช้�นฺ ค#อต�Iงฺปลายข้aIนฺ เป@นฺเช้-นฺก�บัเข้>ม และเป@นฺเช้-นฺก�บัหนฺาม, จำนฺวินฺนฺ(อยไม-ช้Fช้�นฺ, 
อนฺa$งฺ โลมช้าต	ข้องฺส�ตวิEจำนฺวินฺมากกวิ-ามากย-อมช้Fช้�นฺ. แต-ข้องฺคนฺผู้F(กล(าหาญย	$งฺนฺ(อยคนฺ ย-อมไม-ช้Fช้�นฺ.

อ	ทิานฺ	 “อยw โข้ สาร1ปGต�ต เหตFต	อาทิ	 นฺ	คมนฺw ฯ
บั�ดนฺ1I คำม1วิ-า อยw โข้ สาร1ปGต�ต เหตG เป@นฺต(นฺ เป@นฺคำกล-าวิยIำ.

ยญฺ�เจต�ถ อนฺ�ตรนฺ�ตรา นฺ วิGต�ตw,  ตw อGต�ตานฺต�ถเมวิ.  ตส�มา ปาล	ก�กเมเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ส-วินฺคำทิ1$ข้(าพื่เจ(าม	ได(กล-าวิไวิ(ในฺระหวิ-างฺๆ ในฺ(พื่ระบัาล1)นฺ1I ม1อรรถต#Iนฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (ผู้F(ศัaกษุา)พื่aงฺทิราบัตามลำด�บัแห-งฺพื่ระบัาล1นฺ�Iนฺแล.

ยw ปนฺ วิGต�ตw “นฺ จ	รฏฺ�ฐ	ต	กw อโหส1ต	,  ตw “ปGร	สยGควิเสนฺ วิGต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
แต-พื่ระดำร�ส ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(วิ-า “ไม-ดำรงฺอยF-นฺานฺ” บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “พื่ระองฺคEตร�สด(วิยอำนฺาจแห-งฺยGคข้องฺคนฺ”

[ความัต'างก�นแห'งอาย#กาลีของพระว	ปJสส�พ#ทิธเจ7าเปKนต7น]

วิส�สคณฺนฺาย ห	 วิ	ปส�ส	ส�ส ภควิโต อส1ต	วิส�สสหส�สานฺ	 อายG,  สม�มGข้สาวิกานฺม�ปJส�ส ตต�ตกเมวิ ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาควิ	ปbสส1 โดยการนฺ�บัปn ม1พื่ระช้นฺมายG ๘๐,๐๐๐ ปn, 
แม(พื่วิกสาวิกทิ1$พื่ร(อมหนฺ(าข้องฺพื่ระองฺคE ก>อายGประมาณฺเทิ-านฺ�Iนฺปnเหม#อนฺก�นฺ.

เอวิw ย�วิาส�ส สพื่�พื่ปจ�ฉั	มโก สาวิโก,  เตนฺ สห ฆ์เฏิต�วิา สตสหส�สw สฏฺ�ฐ	มต�ตานฺ	 จ วิส�สสหส�สานฺ	 พื่�รห�มจร	ยw อฏฺ�ฐาส	 ฯ
พื่รหมจรรยE (ค#อศัาสนฺา) ส#บัต-อด(วิยสาวิกข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ ซ่a$งฺเป@นฺองฺคEสGดทิ(ายเข้าทิ�Iงฺหมด 
ต�IงฺอยF-ได(ตลอด ๑๖๐,๐๐๐ ปn ด(วิยประการอย-างฺนฺ1I.



หนฺ(า ๓๕๘ •   มหาโมคค�ลลานฺส1หนฺาทิกถา • [ควิามต-างฺก�นฺแห-งฺอายGกาลข้องฺพื่ระวิ	ปbสส1พื่Gทิธเจ(าเป@นฺต(นฺ]

ปGร	สยGควิเสนฺ ปนฺ ยGคปรม�ปราย อาคนฺ�ต�วิา เทิ�วิเยวิ ปGร	สยGคานฺ	 อฏฺ�ฐาส	 ฯ
แต-โดยอำนฺาจแห-งฺยGคคนฺ  (พื่รหมจรรยE)ได(ต�IงฺอยF-ต-อมา ด(วิยควิามส#บัต-อก�นฺแห-งฺยGค ตลอดยGคคนฺ ๒ ยGคเทิ-านฺ�Iนฺ.

ตส�มา “นฺ จ	รฏฺ�ฐ	ต	กนฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สวิ-า “ไม-ดำรงฺอยF-นฺานฺ.” 

ส	ข้	ส�ส ปนฺ ภควิโต สต�ตต	วิส�สสหส�สานฺ	 อายG,  สม�มGข้สาวิกานฺม�ปJส�ส ตต�ตกเมวิ ฯ
ก>พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระนฺามวิ-าส	ข้1 ม1พื่ระช้นฺมายG ๗๐,๐๐๐ ปn, 
แม(พื่วิกสาวิกพื่ร(อมหนฺ(าข้องฺพื่ระองฺคE ก>ม1อายGประมาณฺเทิ-านฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.

เวิส�สภGส�ส ภควิโต สฏฺ�ฐ	วิส�สสหสสานฺ	 อายG,  สม�มGข้สาวิกานฺม�ปJส�ส ตต�ตกเมวิ ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระนฺามวิ-า เวิสภF ม1พื่ระช้นฺมายG ๖๐,๐๐๐ ปn, 
แม(พื่วิกสาวิกผู้F(พื่ร(อมหนฺ(าข้องฺพื่ระองฺคE ก>ม1อายGประมาณฺเทิ-านฺ�Iนฺปnเหม#อนฺก�นฺ.

เอวิw เตสม�ปJ เย สพื่�พื่ปจ�ฉั	มสาวิกา เตห	 สห ฆ์เฏิต�วิา สตสหส�สโต อGทิ�ธw 
จต�ตาฬีnสมต�ตานฺ	 วิ1สต	มต�ตานฺ	 จ วิส�สสหส�สานฺ	 พื่�รห�มจร	ยw อฏฺ�ฐาส	 ฯ
พื่รหมจรรยE ส#บัต-อด(วิยสาวิกองฺคEสGดทิ(ายเข้าทิ�Iงฺหมด แห-งฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระนฺามวิ-าส	ข้1และเวิสภFแม(นฺ�Iนฺ 
ต�IงฺอยF-ต-อมาได(ประมาณฺ ๑๔๐,๐๐๐ ปn และประมาณฺ ๑๒๐,๐๐๐ ปn.

ปGร	สยGควิเสนฺ ปนฺ ยGคปรม�ปราย อาคนฺ�ต�วิา เทิ�วิ เทิ�วิเยวิ ปGร	สยGคานฺ	 อฏฺ�ฐาส	 ฯ
แต-วิ-าโดยอำนฺาจแห-งฺยGคคนฺ พื่รหมจรรยEต�IงฺอยF-ต-อมาได(ด(วิยการส#บัต-อแห-งฺยGค ตลอดยGคคนฺ ๒ ยGคเทิ-าก�นฺๆ.

ตส�มา “นฺ จ	รฏฺ�ฐ	ต	กนฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สวิ-า “ดำรงฺอยF-ไม-นฺานฺ”

เอวิw อายส�มา สาร1ปGต�โต ต	ณฺ�ณฺw [219] พื่Gทิ�ธานฺw พื่�รห�มจร	ยส�ส นฺ จ	รฏฺ�ฐ	ต	การณฺw สGต�วิา 
อ	ตเรสw ต	ณฺ�ณฺw พื่�รห�มจร	ยส�ส จ	รฏฺ�ฐ	ต	การณฺw โสตGกาโม ปGนฺ ภควินฺ�ตw “โก ปนฺ ภนฺ�เต เหตFต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ ปGจ�ฉั	 ฯ
ทิ-านฺพื่ระสาร1บัGตร ฟัbงฺเหตGแห-งฺการดำรงฺอยF-ไม-นฺานฺแห-งฺพื่รหมจรรยEข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า ๓ พื่ระองฺคEอย-างฺนฺ1Iแล(วิ 
ม1ควิามประสงฺคEจะฟัbงฺเหตGแห-งฺการดำรงฺอยF-ได(นฺานฺ แห-งฺพื่รหมจรรยEข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า ๓ พื่ระองฺคEนฺอกนฺ1I 
จaงฺได(ทิFลถามพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคอ1ก โดยนฺ�ย ม1อาทิ	วิ-า “ก> อะไรเป@นฺเหตG พื่ระเจ(าข้(า!.”

ภควิาปJส�ส พื่�ยากาส	 ฯ
แม(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคก>ได(ทิรงฺพื่ยากรณฺEแก-ทิ-านฺ.

ตw สพื่�พื่w วิGต�ตปฏิ	ปก�ข้วิเสนฺ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
คำ(พื่ยากรณฺE)นฺ�Iนฺแม(ทิ�Iงฺหมด พื่aงฺทิราบัด(วิยอำนฺาจนฺ�ยทิ1$ตรงฺก�นฺข้(ามจากทิ1$กล-าวิแล(วิ.

จ	รฏฺ�ฐ	ต	กภาเวิปJ เจต�ถ เตสw พื่Gทิ�ธานฺw อายGปร	มาณฺโตปJ ปGร	สยGคโตปJ อGภยถา จ	รฏฺ�ฐ	ต	กตา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
และแม(ในฺควิามดำรงฺอยF-นฺานฺ ในฺ(คำพื่ยากรณฺE)นฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัควิามดำรงฺอยF-นฺานฺ โดยเหตGทิ�Iงฺสองฺ 
ค#อโดยประมาณฺแห-งฺพื่ระช้นฺมายGข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าเหล-านฺ�Iนฺบั(างฺ โดยยGคแห-งฺคนฺบั(างฺ.



มหาโมคค�ลลานฺส1หนฺาทิกถา • [ควิามต-างฺก�นฺแห-งฺอายGกาลข้องฺพื่ระวิ	ปbสส1พื่Gทิธเจ(าเป@นฺต(นฺ] • หนฺ(า ๓๕๙

กกGสนฺ�ธส�ส ห	 ภควิโต จต�ตาฬีnสวิส�สสหส�สานฺ	 อายG,  โกนฺาคมนฺส�ส ภควิโต ตaสวิส�สสหส�สานฺ	, 
กส�สปส�ส ภควิโต วิ1สต	วิส�สสหส�สานฺ	,  สม�มGข้สาวิกานฺม�ปJ เตสw ตต�ตกเมวิ ฯ
ควิามพื่	สดารวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า กกGส�นฺธะ ม1พื่ระช้นฺมายG ๔๐,๐๐๐ ปn, 
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า โกนฺาคมนฺE ม1พื่ระช้นฺมายG ๓๐,๐๐๐ ปn, 
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า ก�สสปะ ม1พื่ระช้นฺมายG ๒๐,๐๐๐ ปn, 
แม(พื่ระสาวิกพื่ร(อมหนฺ(าทิ�Iงฺหลายข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าเหล-านฺ�Iนฺ ก>ม1อายGเทิ-านฺ�Iนฺปnเหม#อนฺก�นฺ.

พื่หFนฺ	 จ เนฺสw สาวิกยGคานฺ	 ปรม�ปราย พื่�รห�มจร	ยw ปวิต�เตสGw ฯ
และยGคแห-งฺสาวิกเป@นฺอ�นฺมากข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าเหล-านฺ�Iนฺ ย�งฺพื่รหมจรรยEให(เป@นฺไป โดยควิามส#บัต-อก�นฺมา.

เอวิw เตสw อายGปร	มาณฺโตปJ สาวิกยGคโตปJ อGภยถา พื่�รห�มจร	ยw จ	รฏฺ�ฐ	ต	กw อโหส	 ฯ
พื่รหมจรรยEดำรงฺอยF-นฺานฺโดยเหตGทิ�Iงฺสองฺ ค#อโดยประมาณฺแห-งฺพื่ระช้นฺมายG 
ข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าเหล-านฺ�Iนฺบั(างฺ โดยยGคแห-งฺสาวิกบั(างฺ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

[เหต#ทิ� พระพ#ทิธเจ7าของเราเก	ด้ในกาลีแห'งคนมั�อาย#น7อย]

อม�หากw ปนฺ ภควิโต กส�สปส�ส ภควิโต อGปฑ�ฒายGป�ปมาเณฺ ทิสวิส�สสหส�สายGกกาเล อGป�ปช้�ช้	ตพื่�พื่w ส	ยา 
ตw อสม�ภGณฺนฺ�เตนฺ ปญฺ�จวิส�สสหส�สายGกกาเล เอกวิส�สสหส�สายGกกาเล ปญฺ�จวิส�สสตายGกกาเลปJ วิา อGป�ปช้�ช้	ตพื่�พื่w ส	ยา 
ยส�มา ปนฺส�ส พื่Gทิ�ธต�ตการเก ธม�เม เอสนฺ�ตส�ส ปร	เยสนฺ�ตส�ส ญาณฺw ปร	ปาเจนฺ�ตส�ส คพื่�ภw คณฺ�หาเปนฺ�ตส�ส วิส�สสตายGกกาเล 
ญาณฺw ปร	ปากมคมาส	  ตส�มา อต	ปร	ต�ตายGกกาเล อGป�ปนฺ�โนฺ 
เตนฺส�ส สาวิกปรม�ปราวิเสนฺ จ	รฏฺ�ฐ	ต	กม�ปJ พื่�รห�มจร	ยw  อายGปร	มาณฺวิเสนฺ วิส�สคณฺนฺาย อจ	รฏฺ�ฐ	ต	กเมวิาต	 วิต�ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ก>พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคข้องฺพื่วิกเรา ควิรจะเสด>จอGบั�ต	ข้aIนฺในฺกาลแห-งฺคนฺม1อายG ๑๐,๐๐๐ ปn 
ซ่a$งฺเทิ-าก�บัอายGกa$งฺหนฺa$งฺ แห-งฺพื่ระช้นฺมายGข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า ก�สสปะ, 
ไม-ถaงฺกาลคนฺม1อายG ๑๐,๐๐๐ ปnนฺ�Iนฺ ก>ควิรจะเสด>จอGบั�ต	ข้aIนฺ ในฺกาลแห-งฺคนฺม1อายG ๕,๐๐๐ ปn หร#อในฺกาลแห-งฺคนฺม1อายG ๑,๐๐๐ ปn, 
หร#อแม(ในฺกาลแห-งฺคนฺม1อายG ๕๐๐ ปn, 
แต-เพื่ราะเม#$อพื่ระองฺคEทิรงฺเสาะหา ค#อแสวิงฺหาธรรมอ�นฺกระทิำควิามเป@นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า ทิรงฺย�งฺญาณฺให(แก-กล(า 
ให(ต�IงฺครรภE (เพื่#$อคลอดคGณฺพื่	เศัษุ) ญาณฺได(ถaงฺควิามแก-กล(า ในฺกาลแห-งฺคนฺม1อายG ๑๐๐ ปn 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระองฺคEจaงฺเสด>จอGบั�ต	ข้aIนฺ ในฺกาลแห-งฺคนฺม1อายGนฺ(อยเหล#อเก	นฺ, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ควิรกล-าวิได(วิ-า “พื่รหมจรรยEแม(ดำรงฺอยF-ได(นฺานฺ ด(วิยอำนฺาจควิามส#บัต-อก�นฺแห-งฺพื่ระสาวิกข้องฺพื่ระองฺคE 
แต-ก>ดำรงฺอยF-ได(ไม-นฺานฺโดยการนฺ�บัปn ด(วิยอำนฺาจปร	มาณฺแห-งฺอายGเหม#อนฺก�นฺ.”

[พระสาร�บ#ตรทิDลีให7ทิรงบ�ญญ�ต	ส	กขาบทิ]

“อถโข้ อายส�มา สาร1ปGต�โตต	 โก อนฺGสนฺ�ธ	 ฯ
ถามวิ-า ในฺคำวิ-า อถโข้ อายส�มา สาร1ปGต�โต ม1อะไรเป@นฺอนฺGสนฺธ	.



หนฺ(า ๓๖๐ •   มหาโมคค�ลลานฺส1หนฺาทิกถา • [พื่ระสาร1บัGตรทิFลให(ทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ]

เอวิw ต	ณฺ�ณฺw พื่Gทิ�ธานฺw พื่�รห�มจร	ยส�ส จ	รฏฺ�ฐ	ต	การณฺw สGต�วิา “ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต	เยวิ [220] จ	รฏฺ�ฐ	ต	กภาวิเหตFต	 นฺ	ฏฺ�ฐw คนฺ�ต�วิา 
ภควิโตปJ พื่�รห�มจร	ยส�ส จ	รฏฺ�ฐ	ต	กภาวิw อ	จ�ฉันฺ�โต อายส�มา สาร1ปGต�โต ภควินฺ�ตw ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ตa ยาจ	 ฯ
ตอบัวิ-า ค#อ ทิ-านฺพื่ระสาร1บัGตร คร�Iนฺได(ฟัbงฺเหตGการณฺEดำรงฺอยF-นฺานฺแห-งฺพื่รหมจรรยEข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า ๓ พื่ระองฺคEอย-างฺนฺ1Iแล(วิ 
ถaงฺควิามตกลงฺใจวิ-า “การบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิเทิ-านฺ�Iนฺ เป@นฺเหตGแห-งฺควิามดำรงฺอยF-ได(นฺานฺ” เม#$อปรารถนฺาควิามดำรงฺอยF-นฺานฺ 
แห-งฺพื่รหมจรรยEแม(ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺทิFลวิ	งฺวิอนฺข้อการบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ กะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค.

ตส�สา ยาจนฺวิ	ธ	ทิส�สนฺต�ถเมตw วิGต�ตw “อถโข้ อายส�มา สาร1ปGต�โต อGฏฺ�ฐายาสนฺา ฯเปฯ จ	รฏฺ�ฐ	ต	กนฺ�ต	 ฯ
พื่ระอGบัาล1เถระกล-าวิ คำวิ-า อถโข้ อายส�มา สาร1ปGต�โต อGฏฺ�ฐายาสนฺา ฯเปฯ จ	รฏฺ�ฐ	ต	กw นฺ1I 
เพื่#$อแสดงฺวิ	ธ1ทิFลวิ	งฺวิอนฺข้อ(การบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ)นฺ�Iนฺ.

ตต�ถ “อทิ�ธนฺ	ยนฺ�ต	  อทิ�ธานฺก�ข้มw ฯ   “ทิ1ฆ์กาล	กนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า อทิ�ธนฺ	ยw ค#อ ควิรแก-กาลนฺานฺ.  ม1คำอธ	บัายวิ-า “ม1กาลยาวินฺานฺ.”

เสสw อGต�ตานฺต�ถเมวิ ฯ
คำทิ1$เหล#อม1อรรถต#Iนฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

[พระผู้D7มั�พระภาคตร�สห7ามัทิ'านพระสาร�บ#ตร]

อถส�ส ภควิา “นฺ ตาวิายw ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต	กาโลต	 ปกาเสนฺ�โต “อาคเมห	 ต�วิw สาร1ปGต�ตาต	อาทิ	มาห ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺประกาศัแก-พื่ระสาร1บัGตรนฺ�Iนฺวิ-า “เวิลานฺ1I ย�งฺไม-เป@นฺกาลแห-งฺอ�นฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิก-อนฺ” 
จaงฺตร�สวิ-า อาคเมห	 ต�วิw สาร1ปGต�ต ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ “อาคเมห	 ต�วินฺ�ต	 ต	ฏฺ�ฐ ตาวิ ต�วิw ฯ   “อธ	วิาเสห	 ตาวิ ต�วินฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ คำวิ-า อาคเมห	 ต�วิw ควิามวิ-า เธอจงฺรอก-อนฺ,  ม1คำอธ	บัายวิ-า “เธอจงฺย�บัย�Iงฺก-อนฺ.”

อาทิรวิเสนฺ เจตw ทิ�วิ	ก�ข้ต�ตGw วิGต�ตw ฯ
ก>คำนฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สซ่Iำสองฺคร�Iงฺ ด(วิยอำนฺาจควิามเอ#Iอเฟั~�อ.

เอเตนฺ ภควิา ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต	ยา สาวิกานฺw วิ	สยภาวิw ปฏิ	ก�ข้	ปJต�วิา  “พื่Gทิ�ธวิ	สโย ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต1ต	 อาวิ	กโรนฺ�โต 
“ตถาคโตวิาต	อาทิ	มาห ฯ
ด(วิย(คำวิ-า อาคเมห	 เป@นฺต(นฺ)นฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺห(ามควิามทิ1$การบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ เป@นฺวิ	ส�ยข้องฺพื่ระสาวิก 
เม#$อจะทิรงฺทิำให(แจ(งฺวิ-า “การบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิเป@นฺพื่Gทิธวิ	ส�ย” จaงฺตร�สคำวิ-า ตถาคโตวิ เป@นฺต(นฺ.

เอต�ถ จ “ตต�ถาต	 ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต	ยาจนฺาเปก�ข้w ภGม�มวิจนฺw ฯ
ก>ในฺ(คำวิ-า ตถาคโตวิ) นฺ1I  คำวิ-า ตต�ถ เป@นฺส�ตตม1วิ	ภ�ตต	 เพื่-งฺถaงฺการอ(อนฺวิอนฺ ข้อให(ทิรงฺบั�ญญ	ต	ส	กข้าบัทิ.

ตต�รายw โยช้นฺา 
ยw วิGต�ตw ตยา “ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปย�ยาต	,  ตต�ถ ตส�สา ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต	ยา ตถาคโตเยวิ กาลw ช้านฺ	ส�สต1ต	 ฯ
ในฺ(คำวิ-า ตถาคโตวิ) นฺ�Iนฺ ม1โยช้นฺาด�งฺต-อไปนฺ1I:- 
ในฺคำทิ1$เธอกล-าวิวิ-า “(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)พื่aงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ” นฺ�Iนฺ พื่ระตถาคตเทิ-านฺ�Iนฺจ�กรF(กาลแห-งฺอ�นฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทินฺ�Iนฺ.



มหาโมคค�ลลานฺส1หนฺาทิกถา • [พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สห(ามทิ-านฺพื่ระสาร1บัGตร] • หนฺ(า ๓๖๑

เอวิw วิต�วิา อกาลw ตาวิ ทิส�เสตGw “นฺ ตาวิ สาร1ปGต�ตาต	อาทิ	มาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคคร�Iนฺตร�สอย-างฺนฺ1Iแล(วิ เพื่#$อจะแสดงฺสม�ยม	ใช้-กาลก-อนฺ จaงฺตร�สคำม1อาทิ	วิ-า นฺ ตาวิ สาร1ปGต�ต ด�งฺนฺ1I.

ตต�ถ  อาสวิา ต	ฏฺ�ฐนฺ�ต	 เอเตสFต	  อาสเวิห	 ฐาตพื่�พื่า นฺ โวิก�กม	ตพื่�พื่าต	 วิา อาสวิฏฺ�ฐานฺ	ยา ฯ
ในฺ(คำวิ-า นฺ ตาวิ สาร1ปGต�ต เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ม1วิ	นฺ	จฉั�ยวิ-า 
อาสวิะทิ�Iงฺหลายย-อมต�IงฺอยF-ในฺธรรมเหล-านฺ1I เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ธรรมเหล-านฺ�Iนฺจaงฺช้#$อวิ-า เป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺอาสวิะ, 
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ธรรมทิ�Iงฺหลายอ�นฺอาสวิะพื่aงฺต�IงฺอยF- ค#อไม-พื่aงฺผู้-านฺเลยไป เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ธรรมเหล-านฺ�Iนฺจaงฺช้#$อวิ-า เป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺอาสวิะ.

“เยสG ทิ	ฏฺ�ฐธม�ม	กสม�ปราย	กา ทิGก�ข้าสวิา จ ก	เลสาสวิา จ 
ปรFปวิาทิวิ	ป�ปฏิ	สารวิธพื่นฺ�ธนฺาทิโย เจวิ  อปายทิGก�ข้วิ	เสสภFตา จ อาสวิา ต	ฏฺ�ฐนฺ�ต	เยวิ,  ยส�มา เนฺสw เต การณฺw โหนฺ�ต1ต	 อต�โถ ฯ
อธ	บัายวิ-า “อาสวิะค#อทิGกข้E และอาสวิะค#อก	เลส อ�นฺเป@นฺไปในฺทิ	ฏิฐธรรมและในฺส�มปรายภพื่ 
อาสวิะ ม1การค-อนฺข้อดข้องฺคนฺอ#$นฺ ควิามวิ	ปฏิ	สาร การฆ์-าและการจองฺจำเป@นฺต(นฺ และอาสวิะอ�นฺเป@นฺทิGกข้Eพื่	เศัษุในฺอบัาย 
ย-อมต�IงฺอยF-นฺ�$นฺเทิ1ยวิ ในฺวิ1ต	กกมธรรมเหล-าใด,  
เพื่ราะวิ1ต	กกมธรรมเหล-านฺ�Iนฺ เป@นฺเหตGแห-งฺ(อาสวิะม1อาสวิะอ�นฺเป@นฺไปในฺทิ	ฏิฐธรรมเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ.”

เต อาสวิฏฺ�ฐานฺ	ยา วิ1ต	ก�กมธม�มา ยาวิ นฺ สงฺ�เฆ์ ปาตGภวินฺ�ต	, นฺ ตาวิ สต�ถา สาวิกานฺw ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปต1ต	 อยเมต�ถ โยช้นฺา ฯ
วิาจาสำหร�บัประกอบัในฺ(คำวิ-า นฺ ตาวิ เป@นฺต(นฺ)นฺ1I ด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“วิ1ต	กกมธรรมทิ�Iงฺหลาย ซ่a$งฺเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺอาสวิะเหล-านฺ�Iนฺ ย�งฺไม-ม1ปรากฏิในฺสงฺฆ์Eเพื่1ยงฺใด, 
พื่ระศัาสดาจะไม-ทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิแก-สาวิกทิ�Iงฺหลายเพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ.”

[221] ยทิ	 ห	 ปญฺ�ญาเปย�ย  ปรFปวิาทิา ปรFปารม�ภา ครหโทิสา นฺ ปร	มGจ�เจย�ย ฯ
ก>ถ(าพื่aงฺบั�ญญ�ต	ไซ่ร( ไม-พื่aงฺพื่(นฺจากควิามค-อนฺข้อดข้องฺผู้F(อ#$นฺ จากควิามค�ดค(านฺข้องฺผู้F(อ#$นฺ จากโทิษุค#อควิามต	เต1ยนฺ.

[ข7อทิ� จะถDกตำหน	ในการบ�ญญ�ต	ส	กขาบทิ]

กถw ฯ    ปญฺ�ญาเปนฺ�เตนฺ ห	 “โย ปนฺ ภ	ก�ข้G เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสเวิย�ยาต	อาทิ	 สพื่�พื่w ปญฺ�ญาเปตพื่�พื่w ภเวิย�ย ฯ
ถามวิ-า ไม-พื่aงฺพื่(นฺอย-างฺไร? 
ตอบัวิ-า จร	งฺอยF- ส	กข้าบัทิทิ�Iงฺปวิงฺ ม1อาทิ	วิ-า โย ปนฺ ภ	ก�ข้G เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสเวิย�ย ด�งฺนฺ1I พื่aงฺเป@นฺส	กข้าบัทิอ�นฺพื่ระศัาสดาผู้F(จะบั�ญญ�ต	.

อทิ	ส�วิา จ วิ1ต	ก�กมโทิสw อ	มw ปญฺ�ญต�ตa ญต�วิา ปเร เอวิw อGปวิาทิญฺ�จ อGปารม�ภญฺ�จ ครหญฺ�จ ปวิต�เตย�ยGw 
“กถw ห	 นฺาม สมโณฺ โคตโม ‘ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ เม อนฺ�วิาย	โก วิจนฺกโรต	 เอต�ตาวิตา ส	ก�ข้าปเทิห	 ปล	เวิเฐส�สต	 ปาราช้	กw ปญฺ�ญาเปส�สต	. 
นฺนฺG อ	เม กGลปGต�ตา มหนฺ�ตญฺ�จ โภคก�ข้นฺ�ธw มหนฺ�ตญฺ�จ ญาต	ปร	วิฏฺ�ฏิw หต�ถคตานฺ	 จ รช้�ช้านฺ	ปJ ปหาย ปพื่�พื่ช้	ตา 
ฆ์าสจ�ฉัาทินฺปรมตาย สนฺ�ตGฏฺ�ฐา  ส	ก�ข้าย ต	พื่�พื่คารวิา  กาเย จ ช้1วิ	เต จ นฺ	รเปก�ข้า วิ	หรนฺ�ต	 
เตสG นฺาม โก โลกาม	สภFตw เมถGนฺw วิา ปฏิ	เสวิ	ส�สต	  ปรภณฺ�ฑw วิา หร	ส�สต	  ปรส�ส วิา อ	ฏฺ�ฐw กนฺ�ตw อต	มธGรw ช้1วิ	ตw อGปจ�ฉั	นฺ�ทิ	ส�สต	 
อภFตคGณฺกถาย วิา ช้1วิ	ตw กป�เปส�สต	.  นฺนฺG ปาราช้	เก อป�ปญฺ�ญต�เตปJ, ปพื่�พื่ช้�ช้าสงฺ�เข้เปเนฺเวิตw ปากฏิw กตนฺ�ต	 ฯ
ฝัzายช้นฺเหล-าอ#$นฺ ไม-เห>นฺวิ1ต	กกมโทิษุ แต-รF(พื่ระบั�ญญ�ต	นฺ1I จะพื่aงฺย�งฺควิามค-อนฺข้อด ควิามค�ดค(านฺ และควิามต	เต1ยนฺ 
ให(เป@นฺไปอย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘นฺ1$อย-างฺไรก�นฺ พื่ระสมณฺโคดมจ�กผู้Fกม�ดด(วิยส	กข้าบัทิทิ�Iงฺหลาย จ�กบั�ญญ�ต	ปาราช้	ก ด(วิยเหตGเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1Iวิ-า
 ‘ภ	กษุGสงฺฆ์Eยอมตามเรา ทิำตามคำข้องฺเรา’ 



หนฺ(า ๓๖๒ •   มหาโมคค�ลลานฺส1หนฺาทิกถา • [ข้(อทิ1$จะถFกตำหนฺ	ในฺการบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ]

กGลบัGตร เหล-านฺ1Iละกองฺโภคะใหญ-ละเคร#อญาต	ใหญ- และละแม(ซ่a$งฺราช้สมบั�ต	อ�นฺอยF-ในฺเงฺ#Iอมม#อบัวิช้  
เป@นฺผู้F(ส�นฺโดษุด(วิยควิามเป@นฺผู้F(ม1อาหารและเคร#$องฺนฺG-งฺห-มเป@นฺอย-างฺย	$งฺ ม1ควิามเคารพื่จ�ดในฺส	กข้า ไม-ห-วิงฺใยในฺร-างฺกายและช้1วิ	ตอยF- ม	ใช้-
หร#อ 
ในฺกGลบัGตรเหล-านฺ�Iนฺ ใครเล-า จ�กเสพื่เมถGนฺ ซ่a$งฺเป@นฺโลกาม	ส  หร#อจ�กล�กข้องฺๆ ผู้F(อ#$นฺ 
หร#อจ�กเข้(าไปต�ดช้1วิ	ตข้องฺผู้F(อ#$นฺซ่a$งฺเป@นฺข้องฺปรารถนฺาร�กใคร- หวิานฺย	$งฺนฺ�ก  หร#อจ�กสำเร>จการเล1Iยงฺช้1วิ	ตด(วิยอวิดคGณฺทิ1$ไม-ม1. 
เม#$อปาราช้	กแม(ไม-ทิรงฺบั�ญญ�ต	ไวิ(, ส	กข้าบัทินฺ�$นฺเป@นฺอ�นฺพื่ระองฺคEทิรงฺทิำให(ปรากฏิแล(วิ โดยส�งฺเข้ป ในฺบัรรพื่ช้านฺ�$นฺเองฺม	ใช้-หร#อ?” 

ตถาคตส�สปJ ถามญฺ�จ พื่ลญฺ�จ สต�ตา นฺ ช้าเนฺย�ยGw,  ปญฺ�ญต�ตม�ปJ ส	ก�ข้าปทิw กGป�เปย�ย  นฺ ยถาฐาเนฺ ต	ฏฺ�เฐย�ย ฯ
ช้นฺทิ�Iงฺหลายไม-ทิราบัเร1$ยวิแรงฺ และกำล�งฺแม(แห-งฺพื่ระตถาคต, ส	กข้าบัทิแม(ทิ1$ทิรงฺบั�ญญ�ต	ไวิ( จะพื่aงฺกำเร	บั ค#อไม-คงฺอยF-ในฺสถานฺเด	ม.

[เปร�ยบด้7วยแพทิยAผู้D7ไมั'ฉัลีาด้ทิำการผู้'าต�ด้]

เสย�ยถาปJ นฺาม อกGสโล เวิช้�โช้ กญฺ�จ	 อนฺGป�ปนฺ�นฺคณฺ�ฑw ปGร	สw ปก�โกส	ต�วิา 
“เอหม�โภ ปGร	ส, อ	มส�มa เต สร1รป�ปเทิเส มหาคณฺ�โฑ อGป�ปช้�ช้	ต�วิา อนฺยพื่�ยสนฺw ปาเปส�สต	, ปฏิ	กจ�เจวิ นฺw ต	ก	จ�ฉัาเปห1ต	 วิต�วิา 
“สาธาจร	ย ต�วิwเยวิ นฺw ต	ก	จ�ฉัส�สFต	 วิGต�โต  ตส�ส อโรคw สร1รป�ปเทิสw ผู้าเลต�วิา โลห	ตw นฺ1หร	ต�วิา 
อาเลปนฺพื่นฺ�ธนฺโธวินฺาทิ1ห	 ตw ปเทิสw สญฺ�ฉัวิa กต�วิา  ตw [222] ปGร	สw วิเทิย�ย “มหาโรโค เต มยา ต	ก	จ�ฉั	โต, เทิห	 เม เทิย�ยธม�มนฺ�ต	 ฯ
แพื่ทิยEผู้F(ไม-ฉัลาด เร1ยกบัGรGษุบัางฺคนฺ ซ่a$งฺห�วิฝัnย�งฺไม-เก	ดข้aIนฺมา แล(วิบัอกวิ-า 
“มานฺ1$แนฺ-ะ พื่-อมหาจำเร	ญ! ห�วิฝัnใหญ-จ�กเก	ดข้aIนฺในฺสร1ระประเทิศัตรงฺนฺ1Iข้องฺทิ-านฺ จ�กย�งฺควิามเส#$อมฉั	บัหายให(มาถaงฺทิ-านฺ, 
ทิ-านฺจงฺร1บัให(หมอเย1ยวิยาม�นฺเส1ยเถ	ด” ด�งฺนฺ1I  ผู้F(อ�นฺบัGรGษุนฺ�Iนฺกล-าวิวิ-า “ด1ละ ทิ-านฺอาจารยE! ทิ-านฺนฺ�$นฺแหละจงฺเย1ยวิยาม�นฺเถ	ด” 
จaงฺผู้-าสร1รประเทิศัซ่a$งฺหาโรคม	ได(ข้องฺบัGรGษุนฺ�Iนฺ ค�ดเล#อดออกแล(วิ ทิำสร1ระประเทิศัตรงฺนฺ�Iนฺให(กล�บัม1ผู้	วิด1 ด(วิยยาทิาและพื่อกและ
การช้ะล(างฺเป@นฺต(นฺแล(วิ จaงฺกล-าวิกะบัGรGษุนฺ�Iนฺวิ-า “โรคใหญ-ข้องฺทิ-านฺ เราได(เย1ยวิยาแล(วิ ทิ-านฺจงฺให(บัำเหนฺ>จแก-เรา.”

โส ตw “ก	มยw พื่าลเวิช้�โช้ วิทิต	, กตโร ก	ร เม อ	ม	นฺา โรโค ต	ก	จ�ฉั	โต,  นฺนฺG เม อยw ทิGก�ข้ญฺ�จ ช้เนฺส	 โลห	ตก�ข้ยญฺ�จ มw ปาเปส1ต	 
เอวิw อGปวิเทิย�ย เจวิ อGปารม�เภย�ย จ ครเหย�ย จ.   นฺ จาส�ส คGณฺw ช้าเนฺย�ย. 
เอวิเมวิ ยทิ	 อนฺGป�ปนฺ�เนฺ วิ1ต	ก�กมโทิเส,  สต�ถา สาวิกานฺw ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปย�ย ปรFปวิาทิาทิ1ห	 จ นฺ ปร	มGจ�เจย�ย 
นฺ จาส�ส ถามw วิา พื่ลw วิา สต�ตา ช้าเนฺย�ยGw.  ปญฺ�ญต�ตม�ปJ ส	ก�ข้าปทิw กGป�เปย�ย  นฺ ยถาฐาเนฺ ต	ฏฺ�เฐย�ย ฯ
บัGรGษุนฺ�Iนฺ พื่aงฺค-อนฺข้อด พื่aงฺค�ดค(านฺ และพื่aงฺต	เต1ยนฺหมอนฺ�Iนฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“หมอโงฺ-นฺ1$พื่Fดอะไร, ได(ย	นฺวิ-า โรคช้นฺ	ดไหนฺข้องฺเรา ซ่a$งฺหมอโงฺ-นฺ1Iได(เย1ยวิยาแล(วิ, หมอโงฺ-นฺ1IทิำทิGกข้Eให(เก	ดแก-เรา 
และทิำให(เราต(องฺเส1ยเล#อดไปม	ใช้-หร#อ” ด�งฺนฺ1I และไม-พื่aงฺรF(คGณฺข้องฺหมอนฺ�Iนฺ (ข้(อนฺ1I) ช้#$อแม(ฉั�นฺใด, 
ถ(าเม#$อวิ1ต	กกมโทิษุย�งฺไม-เก	ดข้aIนฺ, พื่ระศัาสดาพื่aงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิแก-พื่ระสาวิกไซ่ร( 
ก>ไม-พื่aงฺพื่(นฺจากอนฺ	ฏิฐผู้ลม1ควิามค-อนฺข้อดข้องฺผู้F(อ#$นฺเป@นฺต(นฺ.  และช้นฺทิ�Iงฺหลายจะไม-พื่aงฺรF(กำล�งฺพื่ระปร1ช้าสามารถข้องฺพื่ระองฺคE 
ฉั�นฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล   และส	กข้าบัทิทิ1$ทิรงฺบั�ญญ�ต	แล(วิ จะพื่aงฺกำเร	บั ค#อไม-ต�IงฺอยF-ในฺสถานฺเด	ม.

ตส�มา วิGต�ตw “นฺ ตาวิ สาร1ปGต�ต สต�ถา สาวิกานฺw ฯเปฯ ปาตGภวินฺ�ต1ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺตร�สวิ-า นฺ ตาวิ สาร1ปGต�ต สต�ถา สาวิกานฺw ฯเปฯ ปาตGภวินฺ�ต	.

เอวิw อกาลw ทิส�เสต�วิา ปGนฺ กาลw ทิส�เสตGw “ยโต จ โข้ สาร1ปGต�ตาต	อาทิ	มาห ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) คร�Iนฺทิรงฺแสดงฺกาลอ�นฺไม-ควิรอย-างฺนฺ1Iแล(วิ จaงฺตร�สคำวิ-า ยโต จ โข้ สาร1ปGต�ต เป@นฺอาทิ	 เพื่#$อแสดงฺกาลอ1ก.



มหาโมคค�ลลานฺส1หนฺาทิกถา • [เปร1ยบัด(วิยแพื่ทิยEผู้F(ไม-ฉัลาดทิำการผู้-าต�ด] • หนฺ(า ๓๖๓



หนฺ(า ๓๖๔ •   มหาโมคค�ลลานฺส1หนฺาทิกถา • [เปร1ยบัด(วิยแพื่ทิยEผู้F(ไม-ฉัลาดทิำการผู้-าต�ด]

ตต�ถ “ยโตต	 ยทิา ฯ   “ยส�มa กาเลต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า ยโต ค#อเม#$อใด.  ม1คำอธ	บัายวิ-า “ในฺกาลใด.” 

เสสw วิGต�ตานฺGสาเรเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
คำทิ1$เหล#อ พื่aงฺทิราบัโดยทิำนฺองฺทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

อยw วิา เอต�ถ สงฺ�เข้ปต�โถ ฯ
อ1กนฺ�ยหนฺa$งฺ ในฺ(คำวิ-า ยโต เป@นฺต(นฺ)นฺ1I ม1ควิามส�งฺเข้ปด�งฺต-อไปนฺ1I:-

ยส�มa นฺาม กาเล “อาสวิฏฺ�ฐานฺ	ยา ธม�มาต	 สงฺ�ข้w คตา วิ1ต	ก�กมโทิสา สงฺ�เฆ์ ปาตGภวินฺ�ต	, 
ตทิา สต�ถา สาวิกานฺw ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปต	 อGทิ�ทิ	สต	 ปาฏิ	โมก�ข้w. 
กส�มา.  เตสwเยวิ “อาสวิฏฺ�ฐานฺ	ยา ธม�มาต	 สงฺ�ข้w คตานฺw วิ1ต	ก�กมโทิสานฺw ปฏิ	ฆ์าตาย ฯ
วิ1ต	กกมโทิษุอ�นฺถaงฺซ่a$งฺการนฺ�บัวิ-า “ธรรมเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺอาสวิะ” ย-อมม1ปรากฏิในฺสงฺฆ์E ในฺกาลช้#$อใด, 
ในฺกาลนฺ�Iนฺ พื่ระศัาสดา ย-อมทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิแก-พื่วิกสาวิก ย-อมทิรงฺแสดงฺปาฏิ	โมกข้E, 
เพื่ราะเหตGไร? เพื่ราะเพื่#$อกำจ�ดวิ1ต	กกมโทิษุเหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล อ�นฺถaงฺซ่a$งฺการนฺ�บัวิ-า “ธรรมเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺอาสวิะ.” 

เอวิw ปญฺ�ญาเปนฺ�โต ยถา นฺาม กGสโล เวิช้�โช้ อGป�ปนฺ�นฺw คณฺ�ฑw ผู้าลนฺาเลปนฺพื่นฺ�ธนฺโธวินฺาทิ1ห	 ต	ก	จ�ฉันฺ�โต โรเปต�วิา สญฺ�ฉัวิa กต�วิา 
นฺ เต�วิวิ อGปวิาทิาทิ	รโห โหต	  สเก จ อาจร	ยเก วิ	ทิ	ตานฺGภาโวิ หGต�วิา สก�การw ปาปGณฺาต	. 
เอวิw นฺ จ อGปวิาทิาทิ	รโห โหต	 สเก จ สพื่�พื่ญฺ�ญฺGวิ	สเย วิ	ทิ	ตานฺGภาโวิ หGต�วิา สก�การw ปาปGณฺาต	 [223] 
ตญฺ�จส�ส ส	ก�ข้าปทิw อกGป�ป| โหต	 ยถาฐาเนฺ ต	ฏฺ�ฐต1ต	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อทิรงฺบั�ญญ�ต	อย-างฺนฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺผู้F(ไม-ควิรค-อนฺข้อดเป@นฺต(นฺ และเป@นฺผู้F(ม1อานฺGภาพื่ปรากฏิในฺส�พื่พื่�ญญฺFวิ	ส�ยข้องฺ
พื่ระองฺคE ย-อมถaงฺส�กการะ.  และส	กข้าบัทิข้องฺพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺย-อมไม-กำเร	บั ค#อต�IงฺอยF-สถานฺเด	ม, 
เปร1ยบัเหม#อนฺนฺายแพื่ทิยEผู้F(ฉัลาดเย1ยวิยาห�วิฝัnทิ1$เก	ดข้aIนฺแล(วิ ด(วิยการผู้-าต�ดพื่อกยาพื่�นฺแผู้ลและช้ะล(างฺเป@นฺต(นฺ ทิำให(สบัายม1ผู้	วิด1 
เป@นฺผู้F(ไม-ควิรค-อนฺข้อดเป@นฺต(นฺเลย และเป@นฺผู้F(ม1อานฺGภาพื่ปรากฏิในฺเพื่ราะกรรมแห-งฺอาจารยEข้องฺตนฺ ย-อมประสบัส�กการะฉัะนฺ�Iนฺ.

เอวิw อาสวิฏฺ�ฐานฺ	ยานฺw ธม�มานฺw อนฺGป�ปต�ตa  ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต	ยา อกาลw อGป�ปต�ต	ญฺ�จ กาลนฺ�ต	 วิต�วิา 
อ	ทิานฺ	 เตสw ธม�มานฺw อนฺGป�ปต�ต	กาลญฺ�จ ทิส�เสตGw “นฺ ตาวิ สาร1ปGต�ต อ	เธกจ�เจต	อาทิ	มาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺตร�สควิามไม-เก	ดข้aIนฺ และควิามเก	ดข้aIนฺ แห-งฺธรรมเป@นฺทิ1$ต�Iงฺอาสวิะ 
อกาลและกาลแห-งฺอ�นฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิอย-างฺนฺ1I  ด(วิยประการฉัะนฺ1Iแล(วิ 
บั�ดนฺ1I เพื่#$อแสดงฺกาลย�งฺไม-เก	ดข้aIนฺแห-งฺธรรมเหล-านฺ�Iนฺแล จaงฺตร�สคำวิ-า นฺ ตาวิ สาร1ปGต�ต อ	เธกจ�เจ เป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ อGต�ตานฺต�ถานฺ	 ปทิานฺ	 ปาล	วิเสเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
ในฺ(คำวิ-า ตาวิ เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ บัทิทิ�Iงฺหลายทิ1$ม1อรรถต#Iนฺ พื่aงฺทิราบัด(วิยอำนฺาจพื่ระบัาล1นฺ�$นฺแล.

อยw ปนฺ อนฺGต�ตานฺปทิวิณฺ�ณฺนฺา ฯ
ส-วินฺการพื่รรณฺนฺาบัทิทิ1$ไม-ต#Iนฺด�งฺต-อไปนฺ1I:-



มหาโมคค�ลลานฺส1หนฺาทิกถา • [อธ	บัายเหตGทิ1$ให(ทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ] • หนฺ(า ๓๖๕

[อธ	บายเหต#ทิ� ให7ทิรงบ�ญญ�ต	ส	กขาบทิ]

รต�ต	โย ช้านฺนฺ�ต1ต	 รต�ตญฺ�ญฺF ฯ   อต�ตโนฺ ปพื่�พื่ช้	ตทิ	วิสโต ปฏฺ�ฐาย ปหGตา รต�ต	โย ช้านฺนฺ�ต	.   “จ	รปพื่�พื่ช้	ตาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ช้#$อวิ-า ร�ตต�ญญฺF เพื่ราะอรรถวิ-า รF(ราตร1นฺานฺ. 
ค#อรF(ราตร1เป@นฺอ�นฺมาก ต�Iงฺแต-วิ�นฺทิ1$ตนฺบัวิช้มา.   ม1อธ	บัายวิ-า “บัวิช้มานฺานฺ.”

รต�ตญฺ�ญฺFภ	 มหต�ตw รต�ตญฺ�ญฺGมหต�ตw ฯ   “จ	รปพื่�พื่ช้	เตห	 มหนฺ�ตภาวินฺ�ต	 อต�โถ ฯ
ควิามเป@นฺหมF-ด(วิยพื่วิกภ	กษุGผู้F(รF(ราตร1นฺานฺ ช้#$อวิ-า ร�ตต�ญญฺGมห�ตตะ. 
อธ	บัายวิ-า “ควิามเป@นฺหมF-ใหญ-ด(วิยพื่วิกภ	กษุGผู้F(บัวิช้มานฺานฺ.”

ตต�ร “รต�ตญฺ�ญฺGมหต�ตw ปต�เต สงฺ�เฆ์ อGปเสนฺw วิงฺ�คนฺ�ตปGต�ตw อารพื่�ภ ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ในฺบัรรดาควิามเป@นฺหมF-ใหญ-เหล-านฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า 
“ส	กข้าบัทิทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺปรารภพื่ระอGปเสนฺวิ�งฺค�นฺตบัGตรบั�ญญ�ต	 เพื่ราะสงฺฆ์Eถaงฺควิามเป@นฺหมF-ใหญ-ด(วิยภ	กษุGผู้F(รF(ราตร1นฺานฺ” 

โส หายส�มา อFนฺทิสวิส�เส ภ	ก�ข้F อGปสม�ปาเทินฺ�เต ทิ	ส�วิา เอกวิส�โส สทิ�ธ	วิ	หาร	ยw อGปสม�ปาเทิส	 ฯ
จร	งฺอยF- ทิ-านฺผู้F(ม1อายGนฺ�Iนฺ ได(เห>นฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ผู้F(ม1พื่รรษุาหย-อนฺส	บัให(อGปสมบัทิอยF- 
ตนฺม1พื่รรษุาเด1ยวิ จaงฺให(ส�ทิธ	วิ	หาร	กอGปสมบัทิบั(างฺ.

อถโข้ ภควิา ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปส	 “นฺ ภ	ก�ข้เวิ อFนฺทิสวิส�เสนฺ อGปสม�ปาเทิตพื่�โพื่, โย อGปสม�ปาเทิย�ย, อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	๑ ฯ
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิวิ-า 
“ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! กGลบัGตรอ�นฺภ	กษุGผู้F(ม1พื่รรษุาหย-อนฺส	บั ไม-พื่aงฺให(อGปสมบัทิ, ภ	กษุGใดพื่aงฺให(อGปสมบัทิ ปร�บัอาบั�ต	ทิGกกฏิแก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ.๒

เอวิw ปญฺ�ญต�เต ส	ก�ข้าปเทิ, ปGนฺ ภ	ก�ข้F “ทิสวิส�สม�หา ทิสวิส�สม�หาต	 พื่าลา อพื่�ยต�ตา อGปสม�ปาเทินฺ�ต	 ฯ
เม#$อส	กข้าบัทิอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺบั�ญญ�ต	แล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ, 
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(โงฺ-เข้ลา ไม-ฉัลาด ค	ดวิ-า “เราได(ส	บัพื่รรษุา เราม1พื่รรษุาครบัส	บั” จaงฺให(อGปสมบัทิอ1ก.

อถ ภควิา อปรม�ปJ ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปส	 
“นฺ ภ	ก�ข้เวิ พื่าเลนฺ อพื่�ยต�เตนฺ ทิสวิส�เสนฺ อGปสม�ปาเทิตพื่�โพื่, โย อGปสม�ปาเทิย�ย  อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส, 
อนฺGช้านฺาม	 ภ	ก�ข้เวิ พื่�ยต�เตนฺ ภ	ก�ข้Gนฺา ปฏิ	พื่เลนฺ ทิสวิส�เสนฺ วิา อต	เรกทิสวิส�เสนฺ วิา อGปสม�ปาเทิตGนฺ�ต	๓ ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิแม(ซ่Iำอ1กคร�Iงฺหนฺa$งฺวิ-า 
“ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! กGลบัGตรอ�นฺภ	กษุGผู้F(ม1พื่รรษุาครบัส	บั แต-เป@นฺผู้F(โงฺ- ไม-ฉัลาด ไม-พื่aงฺให(อGปสมบัทิ, 
ภ	กษุGใดพื่aงฺให(อGปสมบัทิ ปร�บัอาบั�ต	ทิGกกฏิ แก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ, 
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เราอนฺGญาตให(ภ	กษุGผู้F(ฉัลาด สามารถ ม1พื่รรษุาส	บัหร#อเก	นฺกวิ-าส	บั ให(อGปสมบัทิได(.๔” 

๑ วิ	. มหาวิค�ค. ๔/๑๐๙.
๒ วิ	. มหาวิค�ค. ๔/๑๐๙.
๓ วิ	. มหาวิค�ค. ๔/๑๑๐.
๔ วิ	. มหาวิค�ค. ๔/๑๑๐.
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รต�ตญฺ�ญฺGมหต�ตw ปต�ตกาเล เทิ�วิ ส	ก�ข้าปทิานฺ	 ปญฺ�ญต�ตานฺ	 ฯ
ในฺกาลทิ1$สงฺฆ์Eถaงฺควิามเป@นฺหมF-ใหญ-ด(วิยภ	กษุGผู้F(รF(ราตร1นฺานฺ ได(ทิรงฺบั�ญญ�ต	สองฺส	กข้าบัทิ.

“เวิปGล�ลมหต�ตนฺ�ต	 [224] วิ	ปGลภาเวินฺ มหต�ตw ฯ
บัทิวิ-า เวิปGล�ลมหต�ตw ม1ควิามวิ-า ควิามเป@นฺหมF-ใหญ- ด(วิยควิามเป@นฺหมF-แพื่ร-หลาย.

สงฺ�โฆ์ ห	 ยาวิ นฺ เถรนฺวิมช้�ฌิ	มานฺw วิเสนฺ เวิปGล�ลมหต�ตw ปต�โต โหต	,  
ตาวิ เสนฺาสนฺานฺ	 ปโหนฺ�ต	,  สาสเนฺ เอกจ�เจ อาสวิฏฺ�ฐานฺ	ยา ธม�มา นฺ อGป�ปช้�ช้นฺ�ต	. 
เวิปGล�ลมหต�ตw ปต�เต, ปนฺ เต อGป�ปช้�ช้นฺ�ต	 ฯ   อถ สต�ถา ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปต	 ฯ
จร	งฺอยF- สงฺฆ์Eย�งฺไม-ถaงฺควิามเป@นฺหมF-ใหญ- ด(วิยควิามเป@นฺหมF-แพื่ร-หลาย 
ด(วิยอำนฺาจภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(เป@นฺพื่ระเถระผู้F(ใหม-และผู้F(ปานฺกลางฺเพื่1ยงฺใด เสนฺาสนฺะย-อมเพื่1ยงฺพื่อก�นฺ,  
อาสวิ�ฏิฐานฺ	ยธรรมบัางฺเหล-า ก>ย�งฺไม-เก	ดข้aIนฺในฺศัาสนฺาเพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ, 
แต-เม#$อสงฺฆ์Eถaงฺควิามเป@นฺผู้F(ใหญ- ด(วิยควิามเป@นฺหมF-แพื่ร-หลายแล(วิ อาสวิ�ฏิฐานฺ	ยธรรมเหล-านฺ�Iนฺย-อมเก	ดข้aIนฺ. 
ทิ1นฺ�Iนฺ พื่ระศัาสดาย-อมทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ.

ตต�ถ เวิปGล�ลมหต�ตw ปต�เต สงฺ�เฆ์ ปญฺ�ญต�ตส	ก�ข้าปทิานฺ	 
“โย ปนฺ ภ	ก�ข้G อนฺGปสม�ปนฺ�เนฺนฺ อGต�ตร	ทิ�วิ	รต�ตต	รต�ตw สหเสย�ยw กป�เปย�ย ปาจ	ต�ต	ยw, 
ยา ปนฺ ภ	ก�ข้Gนฺ1 อนฺGวิส�สw วิGฏฺ�ฐาเปย�ย ปาจ	ต�ต	ยw,   ยา ปนฺ ภ	ก�ข้Gนฺ1 เอกw วิส�สw เทิ�วิ วิGฏฺ�ฐาเปย�ย ปาจ	ต�ต	ยนฺ�ต	 
อ	ม	นฺา นฺเยนฺ เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
ส	กข้าบัทิทิ1$ทิรงฺบั�ญญ�ต	ในฺเพื่ราะสงฺฆ์Eถaงฺควิามเป@นฺหมF-ใหญ- ด(วิยควิามเป@นฺหมF-แพื่ร-หลาย 
ในฺบัรรดา(ควิามเป@นฺหมF-ใหญ-)เหล-านฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยนฺ1Iวิ-า 
“อนฺa$งฺ ภ	กษุGใด พื่aงฺสำเร>จการนฺอนฺร-วิมก�นฺก�บัอนฺGปส�มบั�นฺเก	นฺสองฺสามค#นฺ ภ	กษุGนฺ�Iนฺต(องฺปาจ	ตต1ยE.
อนฺa$งฺ ภ	กษุGณฺ1ใดพื่aงฺให(นฺางฺส	กข้มานฺาอGปสมบัทิตามปn นฺางฺภ	กษุGณฺ1นฺ�Iนฺ ต(องฺปาจ	ตต1ยE.
อนฺa$งฺ นฺางฺภ	กษุGณฺ1ใด พื่aงฺให(นฺางฺส	กข้มานฺาอGปาสมบัทิปnละ ๒ รFป นฺางฺภ	กษุGณฺ1นฺ�Iนฺ ต(องฺปาจ	ตต1ยE.”

“ลาภค�คมหต�ตนฺ�ต	 ลาภส�ส อค�คมหต�ตw ฯ   “โย ลาภส�ส อค�โค อGต�ตโม มหนฺ�ตภาโวิ,  ตw ปต�โต โหต1ต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ลาภค�คมหต�ตw ม1ควิามวิ-า ควิามเป@นฺใหญ-เป@นฺยอดแห-งฺลาภ. 
อธ	บัายวิ-า “ควิามเป@นฺใหญ-ใด เป@นฺยอด ถ#อสFงฺสGด แห-งฺลาภ,  สงฺฆ์Eเป@นฺผู้F(ถaงฺควิามเป@นฺใหญ-นฺ�Iนฺ.” 

ลาเภนฺ วิา อค�คมหต�ตม�ปJ.   “ลาเภนฺ เสฏฺ�ฐต�ตญฺ�จ มหนฺ�ตต�ตญฺ�จ ปต�โตต	 อต�โถ ฯ  
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ถaงฺควิามเป@นฺหมF-ใหญ- เล	ศัด(วิยลาภก>ได(, 
อธ	บัายวิ-า “ถaงฺควิามเป@นฺหมF-ประเสร	ฐ และควิามเป@นฺหมF-ใหญ-ด(วิยลาภ.” 

สงฺ�โฆ์ ห	 ยาวิ นฺ ลาภค�คมหต�ตw ปต�โต โหต	  ตาวิ นฺ ลาภw ปฏิ	จ�จ อาสวิฏฺ�ฐานฺ	ยา ธม�มา อGป�ปช้�ช้นฺ�ต	,  ปต�เต ปนฺ อGป�ปช้�ช้นฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- สงฺฆ์Eย�งฺไม-ถaงฺควิามเป@นฺหมF-ใหญ-เล	ศัด(วิยลาภเพื่1ยงฺใด อาสวิ�ฏิฐานฺ	ยธรรมอาศั�ยลาภก>ย�งฺไม-เก	ดข้aIนฺเพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ, 
แต-เม#$อถaงฺแล(วิ ย-อมเก	ดข้aIนฺ.
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อถ สต�ถา ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปต	 
“โย ปนฺ ภ	ก�ข้G อเจลกส�ส วิา ปร	พื่�พื่าช้กส�ส วิา ปร	พื่�พื่าช้	กาย วิา สหต�ถา ข้าทินฺ1ยw วิา โภช้นฺ1ยw วิา ทิเทิย�ย, ปาจ	ต�ต	ยนฺ�ต	 ฯ
ทิ1นฺ�Iนฺ พื่ระศัาสดา ย-อมทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิวิ-า “อนฺa$งฺ ภ	กษุGใด พื่aงฺให(ข้องฺควิรเค1Iยวิ หร#อข้องฺควิรบัร	โภค ด(วิยม#อข้องฺตนฺ 
แก-อเจลกก>ด1 แก-ปร	พื่าช้กก>ด1 แก-ปร	พื่าช้	กาก>ด1   ภ	กษุGนฺ�Iนฺต(องฺปาจ	ตต1ยE.”

อ	ทิw ห	 ลาภค�คมหต�ตw ปต�เต สงฺ�เฆ์ ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญต�ตw ฯ
จร	งฺอยF- ส	กข้าบัทินฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺบั�ญญ�ต	 เพื่ราะสงฺฆ์Eถaงฺควิามเป@นฺหมF-ใหญ-เล	ศัด(วิยลาภ.

“พื่าหGสจ�จมหต�ตนฺ�ต	 พื่าหGสจ�จส�ส มหนฺ�ตภาวิw ฯ
บัทิวิ-า พื่าหGสจ�จมหต�ตw ม1ควิามวิ-า ควิามทิ1$พื่าหGส�จจะเป@นฺคGณฺใหญ-.

สงฺ�โฆ์ ห	 ยาวิ นฺ พื่าหGสจ�จมหต�ตw ปต�โต โหต	  ตาวิ นฺ อาสวิฏฺ�ฐานฺ	ยา ธม�มา อGป�ปช้�ช้นฺ�ต	, 
พื่าหGสจ�จมหต�ตw ปต�เต ปนฺ ยส�มา เอกม�ปJ นฺ	กายw เทิ�วิปJ ฯเปฯ ปญฺ�จปJ นฺ	กาเย อGค�คเหต�วิา 
อโยนฺ	โส อGม�มGช้�ช้มานฺา ปGค�คลา รเสนฺ รสw สwสนฺ�เทิต�วิา [225] อGทิ�ธม�มw อGพื่�พื่	นฺยw สต�ถGสาสนฺw ทิ1เปนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- สงฺฆ์Eย�งฺไม-ถaงฺควิามทิ1$พื่าหGส�จจะเป@นฺคGณฺใหญ-เพื่1ยงฺใด  อาสวิ�ฏิฐานฺ	ยธรรม ก>ย�งฺไม-เก	ดข้aIนฺเพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ. 
แต-เม#$อถaงฺควิามทิ1$พื่าหGส�จจะเป@นฺคGณฺใหญ-แล(วิ (ย-อมเก	ดข้aIนฺ),  
เพื่ราะเหตGวิ-า บัGคคลทิ�Iงฺหลายเร1ยนฺพื่Gทิธวิจนฺะ นฺ	กายหนฺa$งฺบั(างฺ สองฺนฺ	กายบั(างฺ ฯลฯ ห(านฺ	กายบั(างฺแล(วิ 
เม#$อใคร-ครวิญโดยไม-แยบัคาย เทิ1ยงฺเค1ยงฺรสด(วิยรสแล(วิ ย-อมแสดงฺส�ตถGศัาสนฺEนฺอกธรรมนฺอกวิ	นฺ�ย.

อถ สต�ถา “โย ปนฺ ภ	ก�ข้G เอวิw วิเทิย�ย ‘ตถาหw ภควิตา ธม�มw เทิส	ตw อาช้านฺาม	 ฯเปฯ สมณฺGทิ�เทิโสปJ เจ เอวิw วิเทิย�ยาต	อาทิ	นฺา 
นฺเยนฺ ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปต1ต	 ฯ
ทิ1นฺ�Iนฺ พื่ระศัาสดา ย-อมทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า “อนฺa$งฺ ภ	กษุGใด พื่aงฺกล-าวิอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
‘ข้(าพื่เจ(ารF(ทิ�$วิถaงฺธรรมทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ ฯลฯ ถ(าแม(สมณฺGทิเทิศัพื่aงฺกล-าวิอย-างฺนฺ1Iไซ่ร(.”

เอวิw ภควิา อาสวิฏฺ�ฐานฺ	ยานฺw ธม�มานฺw อนฺGป�ปต�ต	กาลญฺ�จ อGป�ปต�ต	กาลญฺ�จ ทิส�เสต�วิา ตส�มa สมเย สพื่�พื่โสปJ เตสw อภาวิw ทิส�เสนฺ�โต 
“นฺ	รพื่�พื่Gโทิ ห	 สาร1ปGต�ตาต	อาทิ	มาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺแสดงฺกาลไม-เก	ดและกาลเก	ดข้aIนฺแห-งฺธรรมทิ�Iงฺหลาย อ�นฺเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺอาสวิะอย-างฺนฺ1Iแล(วิ 
เม#$อจะทิรงฺแสดงฺควิามไม-ม1แห-งฺอาสวิ�ฏิฐานฺ	ยธรรมเหล-านฺ�Iนฺ แม(โดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ ในฺสม�ยนฺ�Iนฺ 
จaงฺตร�สคำม1วิ-า “นฺ	รพื่�พื่Gโทิ ห	 สาร1ปGต�ต” เป@นฺต(นฺ.

[อรรถาธ	บาย คำว'า น	รพ�พ#โทิ เปKนต7น]

ตต�ถ “นฺ	รพื่�พื่Gโทิต	 อพื่�พื่Gทิวิ	รห	โต ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า นฺ	รพื่�พื่Gโทิ ค#อเวิ(นฺจากเสนฺ1ยด.

“อพื่�พื่Gทิาต	 วิGจ�จนฺ�ต	 โจรา ฯ  “นฺ	จ�โจโรต	 อต�โถ ฯ
พื่วิกโจรทิ-านฺเร1ยกวิ-า “เสนฺ1ยด”.  อธ	บัายวิ-า “หมดโจร.” 
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“โจโรต	 จ อ	มส�มa อต�เถ ทิGส�ส1ลา อธ	ป�เปตา ฯ
ก>ในฺอรรถนฺ1I พื่วิกภ	กษุGผู้F(ทิGศั1ล ทิ-านฺประสงฺคEเอาวิ-า “เป@นฺโจร.”

เต ห	 อส�สมณฺา หGต�วิา สมณฺปฏิ	ญฺ�ญตาย ปเรสw ปจ�จเย โจเรนฺ�ต	  ตส�มา นฺ	รพื่�พื่Gโทิ นฺ	จ�โจโร.  “นฺ	ทิ�ทิGส�ส1โลต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGผู้F(ทิGศั1ลเหล-านฺ�Iนฺ ย-อมล�กปbจจ�ยข้องฺคนฺเหล-าอ#$นฺ เพื่ราะเป@นฺผู้F(ม	ใช้-สมณฺะ แต-ปฏิ	ญญาวิ-าเป@นฺสมณฺะ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGสงฺฆ์Eไม-ม1เสนฺ1ยด ไม-ม1โจร.   ม1อธ	บัายวิ-า “ไม-ม1คนฺทิGศั1ล.”

“นฺ	ราทิ1นฺโวิต	 นฺ	รGปทิ�ทิโวิ นฺ	รGปสค�โค ฯ   “ทิGส�ส1ลาทิ1นฺวิวิ	รห	โตเยวิาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัทิวิ-า นฺ	ราทิ1นฺโวิ ได(แก- ไม-ม1อGปbทิวิะ ค#อไม-ม1อGปสรรค.  
ม1คำอธ	บัายวิ-า “เวิ(นฺจากโทิษุข้องฺผู้F(ทิGศั1ลทิ1เด1ยวิ.”

“อปคตกาฬโกต	  กาฬกา วิGจ�จนฺ�ต	 ทิGส�ส1ลาเยวิ ฯ
ผู้F(ทิGศั1ลแล ทิ-านฺเร1ยกวิ-า คนฺดำ ในฺคำวิ-า อปคตกาฬโก นฺ1I.

เต ห	 สGวิณฺ�ณฺวิณฺ�ณฺาปJ สมานฺา กาฬกธม�มสมาโยคา “กาฬกาเต�วิวิ เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
จร	งฺอยF- ผู้F(ทิGศั1ลเหล-านฺ�Iนฺ แม(เป@นฺผู้F(ม1วิรรณฺะดGจทิองฺคำ พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺคนฺดำทิ1เด1ยวิ” เพื่ราะประกอบัด(วิยธรรมดำ. 

เตสw อภาวิา อปคตกาฬโก ฯ
เพื่ราะไม-ม1คนฺม1ธรรมดำเหล-านฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า อปคตกาฬก.

“อปหตกาฬโกต	ปJ ปาโฐ ฯ
ปาฐะวิ-า อปหตกาฬก ก>ม1.

“สGทิ�โธต	 อปคตกาฬกต�ตาเยวิ สGทิ�โธ ฯ
บัทิวิ-า สGทิ�โธ ค#อ ช้#$อวิ-าบัร	สGทิธ	q เพื่ราะม1คนฺดำปราศัไปแล(วินฺ�$นฺเองฺ.

“ปร	โยทิาโตต	 ปภส�สโร ฯ
บัทิวิ-า ปร	โยทิาโต ค#อผู้Gดผู้-องฺ.

“สาเร ปต	ฏฺ�ฐ	โตต	 “สาโรต	 วิGจ�จนฺ�ต	 ส1ลสมาธ	ปญฺ�ญาวิ	มGต�ต	วิ	มGต�ต	ญาณฺทิส�สนฺคGณฺา ฯ
ตส�มa สาเร ปต	ฏฺ�ฐ	ตต�ตา สาเร ปต	ฏฺ�ฐ	โต ฯ
คGณฺค#อศั1ล สมาธ	 ปbญญา วิ	มGตต	 และวิ	มGตต	ญาณฺทิ�สสนฺะ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “สาระ” ในฺคำวิ-า สาเร ปต	ฏฺ�ฐ	โต นฺ1I. 
เพื่ราะต�IงฺอยF-แล(วิในฺสาระนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า ต�IงฺอยF-ในฺสารคGณฺ.

เอวิw สาเร ปต	ฏฺ�ฐ	ตภาวิw วิต�วิา ปGนฺ “โส จส�ส สาเร ปต	ฏฺ�ฐ	ตภาโวิ เอวิw เวิทิ	ตพื่�โพื่ต	 ทิส�เสนฺ�โต “อ	เมสw ห	 สาร1ปGต�ตาต	อาทิ	มาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺตร�สควิามทิ1$(ภ	กษุGสงฺฆ์E)ต�IงฺอยF-ในฺสารคGณฺอย-างฺนฺ1Iแล(วิ 
เม#$อจะทิรงฺแสดงฺอ1กวิ-า “ก>ควิามทิ1$ภ	กษุGสงฺฆ์Eนฺ�Iนฺ ต�IงฺอยF-ในฺสารคGณฺนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัอย-างฺนฺ1I” จaงฺตร�สคำม1อาทิ	วิ-า อ	เมสw ห	 สาร1ปGต�ต.

ตต�รายw สงฺ�เข้ปวิณฺ�ณฺนฺา.
ในฺคำนฺ�Iนฺ ม1การพื่รรณฺนฺาโดยส�งฺเข้ปด�งฺต-อไปนฺ1I:-
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ยานฺ1มานฺ	 เวิรญฺ�ช้ายw วิส�สาวิาสw อGปคตานฺ	 ปญฺ�จ ภ	ก�ข้Gสตานฺ	,  
อ	เมสw โย คGณฺวิเสนฺ ปจ�ฉั	มโก สพื่�พื่ปร	ต�ตคGโณฺ [226] ภ	ก�ข้G โส โสตาปนฺ�โนฺต	 ฯ
บัรรดาภ	กษุG ๕๐๐ รFปนฺ1I ผู้F(เข้(าพื่รรษุา ณฺ เม#องฺเวิร�ญช้า 
ภ	กษุGทิ1$ต$ำต(อยด(วิยอำนฺาจคGณฺ ค#อม1คGณฺต$ำกวิ-าภ	กษุGทิGกรFป ก>เป@นฺพื่ระโสดาบั�นฺ. 

“โสตาปนฺ�โนฺต	 โสตw อาปนฺ�โนฺ ฯ
คำวิ-า โสตาปนฺ�โนฺ ค#อ ผู้F(ตกถaงฺกระแส. 

“โสโตต	 จ มค�คส�เสตw อธ	วิจนฺw ฯ   “โสตาปนฺ�โนฺต	 เตนฺ สมนฺ�นฺาคตส�ส ปGค�คลส�ส ฯ
ก>คำวิ-า โสโต นฺ1I เป@นฺช้#$อข้องฺมรรค.
คำวิ-า โสตาปนฺ�โนฺ เป@นฺช้#$อข้องฺบัGคคลผู้F(ประกอบัด(วิย(มรรค)นฺ�Iนฺ.

ยถาห “โสโต โสโตต	 ห1ทิw สาร1ปGต�ต วิGจ�จต	.  กตโม นฺGโข้ สาร1ปGต�ต โสโตต	 ฯ
“อยเมวิ ห	 ภนฺ�เต อร	โย อฏฺ�ฐงฺ�ค	โก มค�โค เสย�ยถ1ทิw สม�มาทิ	ฏฺ�ฐ	 ฯเปฯ สม�มาสมาธ1ต	 ฯ
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$ตร�สไวิ(วิ-า 
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สถามวิ-า) “สาร1บัGตร! ทิ1$เร1ยกวิ-า โสตะ โสตะ นฺ1I.  โสตะ เป@นฺไฉันฺหนฺอแล สาร1บัGตร?
(พื่ระสาร1บัGตรกราบัทิFลวิ-า) “ข้(าแต-พื่ระองฺคEผู้F(เจร	ญ! ก> อร	ยมรรคม1องฺคE ๘ นฺ1Iแล ค#อ ส�มมาทิ	ฏิฐ	 ฯลฯ ส�มมาสมาธ	 (ช้#$อวิ-า โสตะ).

“โสตาปนฺ�โนฺ โสตาปนฺ�โนฺต	 ห1ทิw สาร1ปGต�ต วิGจ�จต	.  กตโม นฺGโข้ สาร1ปGต�ต โสตาปนฺ�โนฺต	 ฯ
“โย ห	 ภนฺ�เต อ	ม	นฺา อร	เยนฺ อฏฺ�ฐงฺ�ค	เกนฺ มค�เคนฺ สมนฺ�นฺาคโต อยw วิGจ�จต	 โสตาปนฺ�โนฺ.  โสยมายส�มา เอวินฺ�นฺาโม เอวิwโคต�โตต	 ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สวิ-า) “สาร1บัGตร! ทิ1$เร1ยกวิ-าโสดาบั�นฺ โสดาบั�นฺ นฺ1I.  โสดาบั�นฺเป@นฺไฉันฺหนฺอแล สาร1บัGตร? 
(พื่ระสาร1บัGตรกราบัทิFลวิ-า) “ข้(าแต-พื่ระองฺคEผู้F(เจร	ญ! ก>บัGคคลผู้F(ซ่a$งฺประกอบัด(วิยอร	ยมรรคม1องฺคE ๘ นฺ1I เร1ยกวิ-า ‘โสดาบั�นฺ’ 
ทิ-านฺผู้F(ม1อายGนฺ1Iนฺ�Iนฺ ม1ช้#$ออย-างฺนฺ1I ม1โคตรอย-างฺนฺ1I.”๑ 

อ	ธ ปนฺ “มค�เคนฺ ผู้ลส�ส นฺามw ทิ	นฺ�นฺw  ตส�มา ผู้ลฏฺ�โฐ โสตาปนฺ�โนฺต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>ในฺบัทินฺ1Iพื่aงฺทิราบัวิ-า “มรรคให(ช้#$อแก-ผู้ล  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ บัGคคลผู้F(ต�IงฺอยF-ในฺผู้ล ช้#$อวิ-า โสดาบั�นฺ.

“อวิ	นฺ	ปาตธม�โมต	  วิ	นฺ	ปาเตต1ต	 วิ	นฺ	ปาโต ฯ
บัทิวิ-า อวิ	นฺ	ปาตธม�โม ม1วิ	เคราะหEวิ-า ธรรมทิ1$ช้#$อวิ-าวิ	นฺ	บัาต เพื่ราะอรรถวิ-า ให(ตกไป.

นฺาส�ส วิ	นฺ	ปาโต ธม�โมต	 อวิ	นฺ	ปาตธม�โม ฯ   “นฺ อต�ตานฺw อปาเยสG วิ	นฺ	ปาตนฺสภาโวิต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
พื่ระโสดาบั�นฺช้#$อวิ-า อวิ	นฺ	ปาตธรรม เพื่ราะอรรถวิ-า ทิ-านฺไม-ม1วิ	นฺ	ปาตธรรม.
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ทิ-านฺไม-ม1การย�งฺตนฺให(ตกไปในฺอบัายเป@นฺสภาพื่.”

กส�มา ฯ   เย ธม�มา อปายคมนฺ	ยา,  เตสw ปร	ก�ข้ยา ฯ
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะควิามส	Iนฺไปแห-งฺธรรมเป@นฺเหตGนฺำไปสF-อบัาย.

๑ สw. มหา. ๑๙/๔๓๔-๕๓๔.
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วิ	นฺ	ปาตนฺw วิา วิ	นฺ	ปาโต ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ การตกไป ช้#$อวิ-าวิ	นฺ	บัาต.

นฺาส�ส วิ	นฺ	ปาโต ธม�โมต	 อวิ	นฺ	ปาตธม�โม ฯ   “อปาเยสG วิ	นฺ	ปาตนฺสภาโวิ อส�ส นฺต�ถ1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
(พื่ระโสดาบั�นฺ) ช้#$อวิ-า อวิ	นฺ	ปาตธรรม เพื่ราะอรรถวิ-า ทิ-านฺไม-ม1ธรรมทิ1$ตกไป.
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ควิามตกไปในฺอบัายเป@นฺสภาพื่ ไม-ม1แก-ทิ-านฺ.” 

สม�มต�ตนฺ	ยาเมนฺ มค�เคนฺ นฺ	ยตต�ตา นฺ	ยโต ฯ
ช้#$อวิ-า เป@นฺผู้F(เทิ1$ยงฺ เพื่ราะเป@นฺผู้F(แนฺ-นฺอนฺด(วิยมรรค ทิ1$กำหนฺดด(วิยควิามเป@นฺธรรมถFก.

สม�โพื่ธ	 ปรw อยนฺw ปรา คต	 อส�สาต	 สม�โพื่ธ	ปรายโนฺ ฯ    อGปร	มค�คต�ตยw อวิส�สw สม�ปาปโกต	 อต�โถ ฯ
ช้#$อวิ-า เป@นฺผู้F(ทิ1$จะตร�สรF(ในฺเบั#Iองฺหนฺ(า เพื่ราะอรรถวิ-า พื่ระโสดาบั�นฺนฺ�Iนฺม1ควิามตร�สรF(ไปในฺเบั#Iองฺหนฺ(า ค#อเป@นฺคต	ข้(างฺหนฺ(า.
อธ	บัายวิ-า “พื่ระโสดาบั�นฺนฺ�Iนฺ จะทิำตนฺให(ได(บัรรลGถaงฺมรรค ๓ เบั#Iองฺบันฺแนฺ-นฺอนฺ.”

กส�มา ฯ  ปฏิ	ลทิ�ธปฐมมค�คต�ตาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGไร?   “เพื่ราะทิ-านฺได(ปฐมมรรคแล(วิแล.”

เอวิw ธม�มเสนฺาปตa สญฺ�ญาเปต�วิา เวิรญฺ�ช้ายw ตw วิส�สาวิาสw วิ1ต	นฺาเมต�วิา วิGฏฺ�ฐวิส�โส มหาปวิารณฺาย ปวิาเรต�วิา 
อถโข้ ภควิา อายส�มนฺ�ตw อานฺนฺ�ทิw อามนฺ�เตส	 ฯ
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺย�งฺพื่ระธรรมเสนฺาบัด1 ให(ย	นฺยอมอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ 
ทิรงฺย�บัย�IงฺอยF-ตลอดพื่รรษุานฺ�Iนฺ ในฺเม#องฺเวิร�ญช้า เสด>จออกพื่รรษุาปวิารณฺาในฺวิ�นฺมหาปวิารณฺาแล(วิ จaงฺตร�สเร1ยกทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEมา.

“อามนฺ�เตส1ต	  อาลปJ อภาส	 [227] สม�โพื่เธส	 ฯ
บัทิวิ-า อามนฺ�เตส	 ควิามวิ-า “ได(ทิรงฺเร1ยก ค#อได(ทิรงฺตร�สเร1ยก ได(แก- ทิรงฺเต#อนฺให(รF(.”

ก	นฺ�ต	 ฯ   “อาจ	ณฺ�ณฺw โข้ ปเนฺตนฺ�ต	เอวิมาทิa ฯ
ถามวิ-า “ทิรงฺเต#อนฺให(รF(วิ-าอย-างฺไร?”
แก(วิ-า “ทิรงฺเต#อนฺให(รF(เร#$องฺม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า อาจ	ณฺ�ณฺw โข้ ปเนฺตw.

“อาจ	ณฺ�ณฺนฺ�ต	 จร	ตw วิต�ตมนฺGธม�มตา ฯ
บัทิวิ-า อาจ	ณฺ�ณฺw ค#อเป@นฺควิามประพื่ฤต	 เป@นฺธรรมเนฺ1ยม ได(แก- เป@นฺธรรมดา.

[อาจ	ณฺณฺะ ความัเคยประพฤต	มัามั� ๒ อย'าง]

ตw โข้ ปเนฺตw อาจ	ณฺ�ณฺw ทิGวิ	ธw โหต	 “พื่Gทิ�ธาจ	ณฺ�ณฺw สาวิกาจ	ณฺ�ณฺนฺ�ต	 ฯ
ก>ควิามเคยประพื่ฤต	มานฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล ม1 ๒ อย-างฺ ค#อ 
พื่Gทิธาจ	ณฺณฺะ (ควิามเคยประพื่ฤต	มาข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า) ๑  สาวิกาจ	ณฺณฺะ (ควิามเคยประพื่ฤต	มาข้องฺพื่ระสาวิก) ๑.

กตมw พื่Gทิ�ธาจ	ณฺ�ณฺw ฯ
พื่Gทิธาจ	ณฺณฺะ เป@นฺไฉันฺ? 
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อ	ทินฺ�ตาวิ เอกw.   เยห	 นฺ	มนฺ�ต	ตา วิส�สw วิสนฺ�ต	,  นฺ เต อนฺปโลเกต�วิา อนฺาปGจ�ฉั	ต�วิา ช้นฺปทิจาร	กw ปก�กมนฺ�ต	 ฯ
นฺ1I(เป@นฺพื่Gทิธาจ	ณฺณฺะ)ข้(อหนฺa$งฺก-อนฺ.  
พื่ระตถาคตทิ�Iงฺหลายย�งฺม	ได(บัอกลา ค#อย�งฺม	ได(อำลาผู้F(ทิ1$นฺ	มนฺตEให(อยF-จำพื่รรษุาแล(วิ จะไม-หล1กไปสF-ทิ1$จาร	กในฺช้นฺบัทิ. 

สาวิกา ปนฺ อปโลเกต�วิา วิา อนฺปโลเกต�วิา วิา ยถาสGข้w ปก�กมนฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺพื่ระสาวิกทิ�Iงฺหลาย จะบัอกลาหร#อไม-บัอกลาก>ตาม ย-อมหล1กไปได(ตามสบัาย.

อปรม�ปJ พื่Gทิ�ธาจ	ณฺ�ณฺw.  วิGฏฺ�ฐวิส�สา ปวิาเรต�วิา ช้นฺสงฺ�คหต�ถาย ช้นฺปทิจาร	กw ปก�กมนฺ�ต	เยวิ ฯ
ย�งฺม1พื่Gทิธาจ	ณฺณฺะแม(อ#$นฺอ1ก ค#อ:- 
พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลายเสด>จอยF-จำพื่รรษุาปวิารณฺาแล(วิ ย-อมเสด>จไปสF-ทิ1$จาร	กในฺช้นฺบัทิทิ1เด1ยวิ เพื่#$อทิรงฺสงฺเคราะหEประช้าช้นฺ.

[พระพ#ทิธเจ7าเสด้Wจเทิ� ยวจาร	กไปเฉัพาะ ๓ มัณฺฑลี]

ช้นฺปทิจาร	กw จรนฺ�ตา จ  “มหามณฺ�ฑลw มช้�ฌิ	มมณฺ�ฑลw อนฺ�ต	มมณฺ�ฑลนฺ�ต	 อ	เมสw ต	ณฺ�ณฺw มณฺ�ฑลานฺw อญฺ�ญตรส�มa มณฺ�ฑเล จรนฺ�ต	 ฯ
ก>พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย เม#$อจะเสด>จเทิ1$ยวิจาร	กไปในฺช้นฺบัทิ ย-อมเสด>จเทิ1$ยวิไปในฺมณฺฑลใดมณฺฑลหนฺa$งฺ 
บัรรดามณฺฑลทิ�Iงฺ ๓ เหล-านฺ1I ค#อ มหามณฺฑล (มณฺฑลใหญ-) ๑ ม�ช้ฌิ	มมณฺฑล (มณฺฑลปานฺกลางฺ) ๑ อ�นฺต	มมณฺฑล (มณฺฑลเล>ก) ๑.

ตต�ถ  มหามณฺ�ฑลw นฺวิโยช้นฺสต	กw ฯ   มช้�ฌิ	มมณฺ�ฑลw ฉัโยช้นฺสต	กw ฯ  อนฺ�ต	มมณฺ�ฑลw ต	โยช้นฺสต	กw ฯ
บัรรดามณฺฑลทิ�Iงฺ ๓ นฺ�Iนฺ  มหามณฺฑล ประมาณฺ ๙๐๐ โยช้นฺE,  
ม�ช้ฌิ	มมณฺฑล ประมาณฺ ๖๐๐ โยช้นฺE,  อ�นฺต	มมณฺฑล ประมาณฺ ๓๐๐ โยช้นฺE.

ยทิา มหามณฺ�ฑเล จาร	กw จร	ตGกามา โหนฺ�ต	   มหาปวิารณฺาย ปวิาเรต�วิา ปาฏิ	ปทิทิ	วิเส มหาภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ปร	วิารา นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา 
คามนฺ	คมาทิ1สG มหาช้นฺw อาม	สปฏิ	ค�คเหนฺ อนฺGค�คหนฺ�ตา  ธม�มทิาเนฺนฺ จส�ส วิ	วิฏฺ�ฏฺ�ปนฺ	ส�ส	ตw กGสลw วิฑ�เฒนฺ�ตา  
นฺวิห	 มาเสห	 ช้นฺปทิจาร	กw ปร	โยสาเปนฺ�ต	 ฯ
ในฺกาลใด พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย ม1พื่ระประสงฺคEจะเสด>จเทิ1$ยวิจาร	กไปในฺมหามณฺฑล 
(ในฺกาลนฺ�Iนฺ) ทิรงฺปวิารณฺาในฺวิ�นฺมหาปวิารณฺาแล(วิ ม1ภ	กษุGสงฺฆ์EหมF-ใหญ-เป@นฺบัร	วิาร เสด>จออกในฺวิ�นฺปาฏิ	บัทิ 
เม#$อจะทิรงฺอนฺGเคราะหEมหาช้นฺในฺบั(านฺและนฺ	คมเป@นฺต(นฺ ด(วิยการทิรงฺร�บัอาม	ส 
และเม#$อจะทิรงฺเพื่	$มพื่FนฺกGศัล อ�นฺอาศั�ยวิ	วิ�ฏิฏิคาม	นฺ1 แก-มหาช้นฺนฺ�Iนฺ ด(วิยธรรมทิานฺ 
ทิรงฺย�งฺการเสด>จเทิ1$ยวิจาร	กไปในฺช้นฺบัทิ ให(เสร>จส	Iนฺลงฺโดย ๙ เด#อนฺ.

สเจ ปนฺ อนฺ�โตวิส�เส ภ	ก�ข้Fนฺw สมถวิ	ปส�สนฺา ตรGณฺา โหนฺ�ต	,  มหาปวิารณฺาย อป�ปวิาเรต�วิา ปวิารณฺาสงฺ�คหw ทิต�วิา 
กต�ต	กปGณฺ�ณฺมาย ปวิาเรต�วิา ม	คส	รส�ส ปฐมทิ	วิเส มหาภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ปร	วิารา นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา 
วิGต�ตนฺเยเนฺวิ มช้�ฌิ	มมณฺ�ฑเล อฏฺ�ฐห	 มาเสห	 จาร	กw ปร	โยสาเปนฺ�ต	 ฯ
ก>ถ(าภายในฺพื่รรษุา สมถะและวิ	ปbสสนฺาข้องฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ย�งฺอ-อนฺอยF-, พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลายไม-ทิรงฺปวิารณฺาในฺวิ�นฺมหาปวิารณฺา
ทิรงฺประทิานฺปวิารณฺาสงฺเคราะหE ไปปวิารณฺาในฺวิ�นฺเพื่>ญเด#อนฺก�ตต	กา (กลางฺเด#อนฺ ๑๒) เสร>จแล(วิ ม1ภ	กษุGสงฺฆ์EหมF-ใหญ-เป@นฺบัร	วิาร 
เสด>จออกไปในฺวิ�นฺต(นฺแห-งฺเด#อนฺม	คส	ระ (เด#อนฺอ(าย) แล(วิย�งฺการเสด>จเทิ1$ยวิจาร	กไปในฺม�ช้ฌิมมณฺฑล ให(เสร>จส	Iนฺลงฺโดย ๘ เด#อนฺ 
ตามนฺ�ยด�งฺกล-าวิมาแล(วินฺ�$นฺเองฺ.
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สเจ ปนฺ เนฺสw วิGฏฺ�ฐวิส�สานฺw อปร	ปก�ก	นฺ�ทิ�ร	ยา เวิเนฺย�ยสต�ตา โหนฺ�ต	,  เตสw [228] อ	นฺ�ทิ�ร	ยปร	ปากw อาคเมนฺ�ตา ม	คส	รมาสม�ปJ ตต�เถวิ วิส	ต�วิา
ปGส�สมาสส�ส ปฐมทิ	วิเส มหาภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ปร	วิารา นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา วิGต�ตนฺเยเนฺวิ อนฺ�ต	มมณฺ�ฑเล สต�ตห	 มาเสห	 จาร	กw ปร	โยสาเปนฺ�ต	 ฯ
ก>ถ(าเวิไนฺยส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ข้องฺ(พื่ระพื่Gทิธเจ(า)ผู้F(เสด>จออกพื่รรษุาแล(วิเหล-านฺ�Iนฺ ย�งฺม1อ	นฺทิร1ยEไม-แก-กล(า,
พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย ก>ทิรงฺรอคอยให(เวิไนฺยส�ตวิEเหล-านฺ�Iนฺม1อ	นฺทิร1ยEแก-กล(า เสด>จพื่�กอยF-ในฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ แม(ตลอดเด#อนฺม	คส	ระ
แล(วิ  ม1ภ	กษุGสงฺฆ์EหมF-ใหญ-เป@นฺบัร	วิารเสด>จออกไปในฺวิ�นฺต(นฺแห-งฺเด#อนฺปGสสะ (เด#อนฺย1$) แล(วิ 
ทิรงฺย�งฺการเสด>จเทิ1$ยวิจาร	กไปในฺอ�นฺต	มมณฺฑล ให(เสร>จส	Iนฺลงฺโดย ๗ เด#อนฺ ตามนฺ�ยด�งฺกล-าวิมาแล(วินฺ�$นฺเองฺ.

เตสG จ มณฺ�ฑเลสG ยต�ถ กต�ถจ	 จรนฺ�ตาปJ เต เต สต�เต ก	เลเสห	 วิ	โยเช้นฺ�ตา 
โสตาปต�ต	ผู้ลาทิ1ห	 สwโยเช้นฺ�ตา  เวิเนฺย�ยวิเสเนฺวิ นฺานฺาวิณฺ�ณฺานฺ	 ปGป�ผู้านฺ	 โอจ	นฺนฺ�ตา วิ	ย วิ	จรนฺ�ต	 ฯ
อนฺa$งฺ พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย แม(เม#$อเสด>จเทิ1$ยวิไปในฺบัรรดามณฺฑลเหล-านฺ�Iนฺแห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺ 
ทิรงฺปลดเปล#Iองฺส�ตวิEเหล-านฺ�Iนฺๆ ให(พื่(นฺจากก	เลสทิ�Iงฺหลาย ทิรงฺประกอบัส�ตวิEเหล-านฺ�Iนฺๆ ไวิ( ด(วิยอร	ยผู้ลม1โสดาปbตต	ผู้ลเป@นฺต(นฺ 
เสด>จเทิ1$ยวิไปอยF-ด(วิยอำนฺาจแห-งฺเวิไนฺยส�ตวิEเทิ-านฺ�Iนฺ ดGจทิรงฺเก>บัดอกไม(เบัญจพื่รรณฺนฺานฺาช้นฺ	ดอยF-ฉัะนฺ�Iนฺ.

อปรม�ปJ พื่Gทิ�ธานฺw อาจ	ณฺ�ณฺw.  เทิวิส	กw ปจ�จFสสมเย สนฺ�ตw สGข้w นฺ	พื่�พื่านฺw อารม�มณฺw กต�วิา ผู้ลสมาปต�ต	สมาปช้�ช้นฺw 
ผู้ลสมาปต�ต	ยา วิGฏฺ�ฐห	ต�วิา มหากรGณฺาสมาปต�ต	ยา สมาปช้�ช้นฺw  ตโต ทิสสหส�สจก�กวิาเฬ โพื่ธเนฺย�ยสต�ตสโมโลกนฺw ฯ
ย�งฺม1พื่Gทิธาจ	ณฺณฺะแม(อ#$นฺอ1ก ค#อ  ในฺเวิลาจวินฺรG-งฺสวิ-างฺทิGกๆ วิ�นฺ การทิำพื่ระนฺ	พื่พื่านฺอ�นฺเป@นฺสGข้สงฺบัให(เป@นฺอารมณฺE 
เสด>จเข้(าผู้ลสมาบั�ต	   ออกจากผู้ลสมาบั�ต	แล(วิ ทิรงฺเข้(าสมาบั�ต	อ�นฺประกอบัด(วิยพื่ระมหากรGณฺา 
ภายหล�งฺจากนฺ�Iนฺ ก>ทิรงฺตรวิจดFเวิไนฺยส�ตวิEผู้F(พื่อจะแนฺะนฺำให(ตร�สรF(ได( ในฺหม#$นฺจ�กรวิาล.

อปรม�ปJ พื่Gทิ�ธานฺw อาจ	ณฺ�ณฺw.  อาคนฺ�ตGเกห	 สทิ�ธa ปฐมตรw ปฏิ	สนฺ�ถารกรณฺw อต�ถGป�ปต�ต	วิเสนฺ ธม�มเทิสนฺา. 
โอต	ณฺ�เณฺ โทิเส, ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญาปนฺนฺ�ต	 อ	ทิw พื่Gทิ�ธาจ	ณฺ�ณฺw ฯ
ย�งฺม1พื่Gทิธาจ	ณฺณฺะแม(อ#$นฺอ1ก ค#อ การทิรงฺทิำปฏิ	ส�นฺถารก�บัพื่วิกอาค�นฺตGกะเส1ยก-อนฺ. ทิรงฺแสดงฺธรรม ด(วิยอำนฺาจเร#$องฺทิ1$เก	ดข้aIนฺ. 
คร�Iนฺโทิษุเก	ดข้aIนฺ, ทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ.  นฺ1Iเป@นฺพื่Gทิธาจ	ณฺณฺะ ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1Iแล.

[สาวกาจ	ณฺณฺะ ความัเคยประพฤต	มัาของพระสาวก]

กตมw สาวิกาจ	ณฺ�ณฺw ฯ   พื่Gทิ�ธส�ส ภควิโต กาเล ทิ�วิ	ก�ข้ต�ตGw สนฺ�นฺ	ปาโต ปGเร วิส�สFปนฺาย	กาย จ 
กม�มฏฺ�ฐานฺคหณฺต�ถw วิGฏฺ�ฐวิส�สานฺญฺ�จ อธ	คตคGณฺาโรจนฺต�ถw  อGปร	กม�มฏฺ�ฐานฺคหณฺต�ถญฺ�จ ฯ   อ	ทิw สาวิกาจ	ณฺ�ณฺw ฯ
สาวิกาจ	ณฺณฺะ เป@นฺไฉันฺ?  ค#อ ในฺกาลแห-งฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค (ย�งฺทิรงฺพื่ระช้นฺมEอยF-)  
ม1การประช้Gม (พื่ระสาวิก) ๒ คร�Iงฺ ค#อ เวิลาก-อนฺเข้(าพื่รรษุาและวิ�นฺเข้(าพื่รรษุา 
เพื่#$อเร1ยนฺเอากรรมฐานฺ ๑ เพื่#$อบัอกคGณฺทิ1$ตนฺได(บัรรลGแก-ภ	กษุGผู้F(ออกพื่รรษุามาแล(วิ ๑ เพื่#$อเร1ยนฺเอากรรมฐานฺทิ1$สFงฺๆ ข้aIนฺไป ๑.   
นฺ1Iเป@นฺสาวิกาจ	ณฺณฺะ.

อ	ธ ปนฺ พื่Gทิ�ธาจ	ณฺ�ณฺw ทิส�เสนฺ�โต อาห “อาจ	ณฺ�ณฺw โข้ ปเนฺตw อานฺนฺ�ทิ ตถาคตานฺนฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺในฺ(อธ	การ)นฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺแสดงฺถaงฺพื่Gทิธาจ	ณฺณฺะ 
จaงฺตร�สพื่ระดำร�สเป@นฺต(นฺวิ-า อาจ	ณฺ�ณฺw โข้ ปเนฺตw อานฺนฺ�ทิ ตถาคตานฺw ด�งฺนฺ1I.
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“อายามาต	 อาคจ�ฉัยาม ฯ
บัทิวิ-า อายาม แปลวิ-า เรามาไปก�นฺเถ	ด.

“อปโลเกส�สามาต	 จาร	กญฺ�จรณฺต�ถาย อาปGจ�ฉั	ส�สาม ฯ
บัทิวิ-า อปโลเกส�สาม แปลวิ-า เราจ�กบัอกลา (เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE) เพื่#$อต(องฺการเทิ1$ยวิไปสF-ทิ1$จาร	ก.

“เอวินฺ�ต	 สม�ปฏิ	จ�ฉันฺต�เถ นฺ	ปาโต ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า เอวิw เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถวิ-ายอมร�บั.

“ภนฺ�เตต	 คารวิาธ	วิจนฺเมตw ฯ   “สต�ถGโนฺ ปฏิ	วิจนฺทิานฺนฺ�ต	ปJ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
คำวิ-า ภนฺ�เต นฺ�$นฺ เป@นฺช้#$อเร1ยกด(วิยควิามเคารพื่.   จะพื่Fดวิ-า “ถวิายคำทิFลตอบัแด-พื่ระศัาสดา” ด�งฺนฺ1Iบั(างฺ ก>ใช้(ได(.

“ภควิโต ปจ�จส�โสส1ต	 ภควิโต วิจนฺw ปฏิ	อส�โสส	 อภ	มGโข้ หGต�วิา สGณฺ	 สม�ปฏิ	จ�ฉั	 ฯ  “เอวินฺ�ต	 อ	ม	นฺา วิจเนฺนฺ ปฏิ	ค�คเหส1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ภควิโต ปจ�จส�โสส	 ควิามวิ-า ทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEทิFลร�บัฟัbงฺ ค#อต�Iงฺหนฺ(าฟัbงฺ ได(ทิFลร�บัพื่ระดำร�สข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคด(วิยด1.
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ทิFลร�บัด(วิยคำวิ-า เอวิw นฺ1I.”

[229] “อถโข้ ภควิา นฺ	วิาเสต�วิาต	 อ	ธ “ปGพื่�พื่ณฺ�หสมยนฺ�ต	 วิา “สายณฺ�หสมยนฺ�ต	 วิา นฺ วิGต�ตw ฯ
ในฺคำวิ-า อถโข้ ภควิา นฺ	วิาเสต�วิา นฺ1I ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1ม	ได(กล-าวิไวิ(วิ-า “เป@นฺเวิลาเช้(า” หร#อ” เป@นฺเวิลาเย>นฺ.”

เอวิw สนฺ�เตปJ,  ภควิา กตภต�ตก	จ�โจ มช้�ฌินฺ�ต	กw วิ1ต	นฺาเมต�วิา  อายส�มนฺ�ตw อานฺนฺ�ทิw ปจ�ฉัาสมณฺw กตวิา 
นฺครทิ�วิารโต ปฏฺ�ฐาย นฺครวิ1ถ	โย สGวิณฺ�ณฺรสปJญฺ�ช้ราห	 พื่Gทิ�ธรwส1ห	 สมGช้�โช้ตยมาโนฺ, เยนฺ เวิรญฺ�ช้ส�ส พื่�ราห�มณฺส�ส นฺ	เวิสนฺw, เตนฺFปสงฺ�กม	 
ฯ
แม(เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺทิำภ�ตก	จเสร>จแล(วิ ทิรงฺย�บัย�IงฺอยF-ตลอดเวิลาเทิ1$ยงฺวิ�นฺ 
ให(ทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEเป@นฺปbจฉัาสมณฺะ ทิรงฺให(ถนฺนฺในฺพื่ระนฺคร ต�Iงฺต(นฺแต-ประตFพื่ระนฺครไป รG-งฺเร#องฺไปด(วิยพื่ระพื่Gทิธร�ศัม1 
ซ่a$งฺม1ช้-อดGจสายทิองฺ เสด>จเข้(าไปโดยทิางฺทิ1$นฺ	เวิศันฺEข้องฺเวิร�ญช้พื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺต�IงฺอยF-.

ฆ์รทิ�วิาเร ฐ	ตมต�ตเมวิ จส�ส ภควินฺ�ตw ทิ	ส�วิา ปร	ช้โนฺ อาโรเจส	 ฯ
ส-วินฺปร	ช้นฺเห>นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคผู้F(พื่อประทิ�บัย#นฺอยF-ทิ1$ประตFเร#อนฺข้องฺเวิร�ญช้พื่ราหมณฺEเทิ-านฺ�Iนฺ ก>ได(แจ(งฺข้-าวิแก-พื่ราหมณฺE.

พื่�ราห�มโณฺ สตa ปฏิ	ลภ	ต�วิา สwเวิคช้าโต สหสา วิGฏฺ�ฐาย มหารหw อาสนฺw ปญฺ�ญาเปต�วิา ภควินฺ�ตw ปจ�จGค�คม�ม 
“อ	โต ภควิา อGปสงฺ�กมตFต	 อาห ฯ
พื่ราหมณฺEหวินฺระลaกได( แล(วิก>เก	ดควิามส�งฺเวิช้ จaงฺร1บัลGกข้aIนฺ ส�$งฺให(จ�ดปFอาสนฺะทิ1$ควิรแก-ค-ามาก ออกไปต(อนฺร�บัพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค 
กราบัทิFลวิ-า “ข้อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จงฺเสด>จเข้(ามาทิางฺนฺ1Iเถ	ด.”

ภควิา อGปสงฺ�กม	ต�วิา ปญฺ�ญต�เต อาสเนฺ นฺ	ส1ทิ	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ได(เสด>จเข้(าไปประทิ�บันฺ�$งฺบันฺอาสนฺะทิ1$เข้าจ�ดปFไวิ(แล(วิ.

อถโข้ เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ ภควินฺ�ตw อGปนฺ	ส1ทิ	ตGกาโม อต�ตนฺา ฐ	ตป�ปเทิสโต, เยนฺ ภควิา, เตนฺFปสงฺ�กม	 ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺแล เวิร�ญช้พื่ราหมณฺEม1ควิามประสงฺคEจะเข้(าไปนฺ�$งฺใกล(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค 
จaงฺได(เข้(าไปเฝัrาโดยทิางฺทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคประทิ�บัอยF- จากทิ1$ๆ ตนฺย#นฺอยF-.



หนฺ(า ๓๗๔ •   มหาโมคค�ลลานฺส1หนฺาทิกถา • [สาวิกาจ	ณฺณฺะ ควิามเคยประพื่ฤต	มาข้องฺพื่ระสาวิก]



มหาโมคค�ลลานฺส1หนฺาทิกถา • [สาวิกาจ	ณฺณฺะ ควิามเคยประพื่ฤต	มาข้องฺพื่ระสาวิก] • หนฺ(า ๓๗๕

อ	โต ปรw อGต�ตานฺต�ถเมวิ ฯ
คำเบั#Iองฺหนฺ(าแต-นฺ1Iไป ม1ใจควิามกระจ-างฺแล(วิทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

[เวร�ญชพราหมัณฺAทิDลีเร! องทิ� มั	ได้7ถวายทิานตลีอด้ไตรมัาส]

ยw ปนฺ พื่�ราห�มโณฺ อาห “อปJจ โย เทิย�ยธม�โม โส นฺ ทิ	นฺ�โนฺต	,  ตต�รายมธ	ป�ปาโย .
ก>ในฺคำทิ1$พื่ราหมณฺEกราบัทิFลวิ-า “อนฺa$งฺ ไทิยธรรมทิ1$ควิรจะถวิายข้(าพื่เจ(าม	ได(ถวิาย” ม1คำอธ	บัายด�งฺต-อไปนฺ1I:-

มยา นฺ	มนฺ�ต	ตานฺw วิส�สw วิGฏฺ�ฐานฺw ตGม�หากw  “เตมาสw ทิ	วิเส ทิ	วิเส ปาโต ยาคGข้ช้�ช้กw,  มช้�ฌินฺ�ต	เก ข้าทินฺ1ยw โภช้นฺ1ยw,  
สายณฺ�หกาเล อเนฺกวิ	ธปานฺวิ	กต	คนฺ�ธปGป�ผู้าทิ1ห	 ปFช้าสก�กาโรต	  เอวิมาทิ	โก โย เทิย�ยธม�โม ทิาตพื่�โพื่ อส�ส, โส นฺ ทิ	นฺ�โนฺต	 ฯ
ข้(าพื่เจ(าย�งฺไม-ได(ถวิายไทิยธรรมทิ1$ควิรจะถวิาย ม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iค#อ  
“ทิGกๆ วิ�นฺ ตลอดไตรมาส เวิลาเช้(าควิรถวิายยาคFและข้องฺควิรเค1Iยวิ,  เวิลาเทิ1$ยงฺควิรถวิายข้าทินฺ1ยะโภช้นฺ1ยะ, 
เวิลาเย>นฺควิรถวิายบัFช้าส�กการะ ด(วิยวิ�ตถGม1นฺIำปานฺะทิ1$ปรGงฺช้นฺ	ดต-างฺๆ มากมาย ข้องฺหอมและดอกไม(เป@นฺต(นฺ” 
แก-พื่ระองฺคEผู้F(ซ่a$งฺข้(าพื่เจ(านฺ	มนฺตEให(อยF-จำพื่รรษุาแล(วิ.

“ตญฺ�จ โข้ โนฺ อสนฺ�ตนฺ�ต	 เอต�ถ ปนฺ ล	งฺ�ควิ	ปล�ลาโส เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>ในฺคำวิ-า ตญฺ�จ โข้ โนฺ อสนฺ�ตw นฺ1I พื่aงฺทิราบัวิ-าเป@นฺล	งฺควิ	ปbสลาส.

“โส จ โข้ เทิย�ยธม�โม อม�หากw โนฺ อสนฺ�โตต	 อยw เหต�ถ อต�โถ ฯ
ก>ในฺคำนฺ1Iม1ใจควิามด�งฺนฺ1Iวิ-า “ก>แล ไทิยธรรมนฺ�Iนฺ ไม-ม1อยF-แก-ข้(าพื่เจ(าก>หาม	ได(.”

อถวิา “ยwยw มยw ตGม�หากw ทิเทิย�ยาม, ตญฺ�จ โข้ โนฺ อสนฺ�ตนฺ�ต	 เอวิเมต�ถ อต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ พื่aงฺเห>นฺใจควิามในฺคำนฺ1Iอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ข้(าพื่เจ(าพื่aงฺถวิายข้องฺใดๆ แก-พื่ระองฺคE ก>แล ข้องฺนฺ�Iนฺม	ใช้-จะไม-ม1.”

“โนฺปJ อทิาตGกม�ยตาต	 อทิาตGกามตาปJ โนฺ นฺต�ถ	,  ยถา ปหGตวิ	ต�ตFปกรณฺานฺw [230] มจ�ฉัร1นฺw ฯ
คำวิ-า โนฺ ปJ อทิาตGกม�ยตา ควิามวิ-า แม(ควิามไม-อยากถวิายข้องฺข้(าพื่เจ(า 
เหม#อนฺข้องฺเหล-าช้นฺผู้F(ม1ควิามตระหนฺ1$ซ่a$งฺม1อGปกรณฺEแก-ทิร�พื่ยEเคร#$องฺปล#Iมใจมากมาย ไม-อยากถวิายฉัะนฺ�Iนฺ ก>ไม-ม1.

ตw กGเตต�ถ ลพื่�ภา  พื่หGก	จ�จา ฆ์ราวิาสาต	 ฯ
ภายในฺ(ไตรมาส)นฺ1I พื่ระองฺคEจะพื่aงฺได(ไทิยธรรมนฺ�Iนฺจากไหนฺ เพื่ราะฆ์ราวิาสม1ก	จมาก ม1กรณฺ1ยะมาก.

ต�ตรายw โยช้นฺา ฯ
ในฺ(คำวิ-า ตw กGเตต�ถ ลพื่�ภา พื่หGก	จ�จา ฆ์ราวิาสา) นฺ�Iนฺ ม1การประกอบัควิามด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

“ยส�มา พื่หGก	จ�จา ฆ์ราวิาสา,  ตส�มา เอต�ถ สนฺ�เตปJ เทิย�ยธม�เม ทิาตGกม�ยตาย จ, 
ตw กGโต ลพื่�ภา  กGโต ตw สก�กา ลทิ�ธwG  ยw มยw ตGม�หากw เทิย�ยธม�มw ทิเทิย�ยามาต	 ฆ์ราวิาสw ครหนฺ�โต อาห ฯ
พื่ราหมณฺE เม#$อจะตำหนฺ	การอยF-ครองฺเร#อนฺ จaงฺได(กราบัทิFลวิ-า 
“เพื่ราะการอยF-ครองฺเร#อนฺม1ก	จมาก. ฉัะนฺ�Iนฺภายในฺไตรมาสนฺ1I, เม#$อไทิยธรรม และควิามประสงฺคEจะถวิายแม(ม1อยF-, 
พื่ระองฺคEพื่aงฺได(ไทิยธรรม ทิ1$ข้(าพื่เจ(าจะพื่aงฺถวิายแก-พื่ระองฺคE แต-ทิ1$ไหนฺ  ค#อ พื่ระองฺคEอาจได(ไทิยธรรมนฺ�Iนฺ จากทิ1$ไหนฺ.”
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โส ก	ร มาเรนฺ อาวิฏฺ�ฏิ	ตภาวิw นฺ ช้านฺาต	 “ฆ์ราวิาสปล	โพื่เธนฺ เม สต	สม�โมโส ช้าโตต	 มญฺ�ญ	 ฯ    ตส�มา เอวิมาห ฯ
ได(ย	นฺวิ-า เวิร�ญช้พื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺ ย-อมไม-รF(ควิามทิ1$ตนฺถFกมารดลใจ จaงฺได(สำค�ญวิ-า 
“เราเก	ดเป@นฺผู้F(ม1สต	หลงฺล#ม เพื่ราะก�งฺวิลอยF- ด(วิยการครองฺเร#อนฺ.”  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ราหมณฺEจaงฺได(กราบัทิFลอย-างฺนฺ�Iนฺ.

อปJจ “ตw กGเตต�ถ ลพื่�ภาต	  “อ	มส�มa เตมาสพื่�ภนฺ�ตเร ยมหw ตGม�หากw ทิเทิย�ยw,  ตw กGโต ลพื่�ภา, พื่หGก	จ�จา ห	 ฆ์ราวิาสาต	 
เอวิเมต�ถ โยช้นฺา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ในฺคำวิ-า ตw กGเตต�ถ ลพื่�ภา นฺ1I พื่aงฺทิราบัการประกอบัควิามอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ภายในฺไตรมาสนฺ1I ข้(าพื่เจ(าจะพื่aงฺถวิายไทิยธรรมอ�นฺใด แด-พื่ระองฺคE, 
ไทิยธรรมอ�นฺนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจะพื่aงฺได(จากไหนฺ? เพื่ราะวิ-า การอยF-ครองฺเร#อนฺม1ก	จมาก.”

[เวร�ญชพราหมัณฺAทิDลีอาราธนาพระพ#ทิธเจ7าเพ! อเสวยภ�ตตาหาร]

อถ พื่�ราห�มโณฺ “ยนฺ�นฺFนฺาหw,  ยw เม ต1ห	 มาเสห	 ทิาตพื่�พื่w ส	ยา,  ตw สพื่�พื่w เอกทิ	วิเสเนฺวิ ทิเทิย�ยนฺ�ต	 จ	นฺ�เตต�วิา 
“อธ	วิาเสตG เม ภวิw โคตโมต	อาทิ	มาห ฯ
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่ราหมณฺEดำร	วิ-า 
“ไฉันฺหนฺอ ไทิยธรรมอ�นฺใด เป@นฺข้องฺอ�นฺเราจะพื่aงฺถวิาย โดย ๓ เด#อนฺ, เราควิรถวิายไทิยธรรมอ�นฺนฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด โดยวิ�นฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ” 
จaงฺได(กราบัทิFลคำเป@นฺต(นฺวิ-า “ข้อพื่ระโคดมผู้F(เจร	ญ ทิรงฺร�บัภ�ตตาหารข้องฺข้(าพื่เจ(าเถ	ด” ด�งฺนฺ1I.

ตต�ถ “ส�วิาตนฺายาต	  ยw เม ตGม�เหสG สก�กาเร กเต  เส�วิ ภวิ	ส�สต	 ปGญฺ�ญญฺ�เจวิ ปnต	ปามGช้�ช้ญฺ�จ,  ตทิต�ถาย ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า ส�วิาตนฺาย ควิามวิ-า  
เพื่#$อประโยช้นฺEแก-บัGญกGศัล และปnต	ปราโมทิยE ซ่a$งฺจะม1ในฺวิ�นฺพื่รG-งฺนฺ1I ในฺเม#$อข้(าพื่เจ(าได(กระทิำส�กการะในฺพื่ระองฺคE.

[พระผู้D7มั�พระภาคทิรงร�บคำอาราธนาของพราหมัณฺA]

อถ ตถาคโต “สเจ อหw นฺาธ	วิาเสย�ยw, 
‘อยw เตมาสw ก	ญฺ�จ	 อลทิ�ธา กGปJโต มญฺ�เญ  เตนฺ เม ยาจ	ยมาโนฺ เอกภต�ตม�ปJ นฺ ปฏิ	ค�คณฺ�หาต	.  
นฺต�ถ	 อ	มส�มa อธ	วิาสนฺก�ข้นฺ�ต	. อสพื่�พื่ญฺ�ญฺF อยนฺ�ต	 เอวิw พื่�ราห�มโณฺ จ เวิรญฺ�ช้าวิาส	โนฺ จ ครห	ต�วิา พื่หGw อปGญฺ�ญw ปสเวิย�ยGw. 
ตw เตสw มา อโหส1ต	  เตสw อนฺGกม�ปาย อธ	วิาเสส	 ภควิา๑ ตGณฺ�ห1ภาเวินฺ ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคผู้F(ตถาคต ทิรงฺรำพื่aงฺวิ-า 
“ถ(าเราจะไม-ร�บัคำอาราธนฺาไซ่ร( พื่ราหมณฺEและช้าวิเม#องฺเวิร�ญช้า จะพื่aงฺต	เต1ยนฺ อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
‘พื่ระสมณฺะองฺคEนฺ1I ไม-ได(อะไรๆ ตลอดไตรมาส ช้ะรอยจะพื่aงฺโกรธกระม�งฺ? 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เราอ(อนฺวิอนฺอยF- ก>ไม-ทิรงฺร�บัแม(ภ�ตตาหารคร�Iงฺหนฺa$งฺ, 
ในฺพื่ระสมณฺะองฺคEนฺ1I ไม-ม1อธ	วิาสนฺาข้�นฺต	. พื่ระสมณฺะองฺคEนฺ1I ไม-ใช้-ส�พื่พื่�ญญฺF’  ก>จะพื่aงฺประสบัส	$งฺทิ1$ม	ใช้-บัGญเป@นฺอ�นฺมาก, 
(การประสบัส	$งฺทิ1$ม	ใช้-บัGญ)นฺ�Iนฺ อย-าได(ม1แก-ช้นฺเหล-านฺ�Iนฺเลย” ด�งฺนฺ1I จaงฺทิรงฺร�บัคำอาราธนฺา เพื่#$ออนฺGเคราะหEแก-ช้นฺเหล-านฺ�Iนฺ โดยดGษุณฺ1ภาพื่.

อธ	วิาเสต�วิา จ อถโข้ ภควิา เวิรญฺ�ช้w พื่�ราห�มณฺw “อลw ฆ์ราวิาสปล	โพื่ธจ	นฺ�ตายาต	 สญฺ�ญาเปต�วิา 
ตw ข้ณฺานฺGรFปาย ธม�ม	ยา กถาย (๑) ทิ	ฏฺ�ฐธม�ม	กสม�ปราย	กw อต�ถw [231] สนฺ�ทิส�เสต�วิา  (๒) กGสเล ธม�เม สมาทิเปต�วิา คณฺ�หาเปต�วิา 

๑ ตถาคโตต	 ปทิw ภควิาต	 ปทิส�ส วิ	เสสนฺนฺ�ต	 โยช้นฺา ฯ



มหาโมคค�ลลานฺส1หนฺาทิกถา • [พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺร�บัคำอาราธนฺาข้องฺพื่ราหมณฺE] • หนฺ(า ๓๗๗

(๓) ตต�ถ จ นฺw สมGต�เตเช้ต�วิา สอGส�สาหw กต�วิา  (๔) ตาย สอGส�สาหตาย อญฺ�เญห	 จ วิ	ช้�ช้มานฺคGเณฺห	 สม�ปหwเสต�วิา 
ธม�มรตนฺวิส�สw วิส�ส	ต�วิา อGฏฺ�ฐายาสนฺา ปก�กาม	 ฯ
ก>คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺร�บัอาราธนฺาแล(วิ 
ได(ทิรงฺเต#อนฺเวิร�ญช้พื่ราหมณฺE ให(สำนฺaกต�วิวิ-า “ไม-ควิรค	ดถaงฺควิามก�งฺวิลด(วิยการอยF-ครอบัครองฺเร#อนฺเลย”  แล(วิทิรงฺ 
(๑) ช้1Iแจงฺให(เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE เห>นฺประโยช้นฺEปbจจGบั�นฺและประโยช้นฺEภายภาคหนฺ(า (๒) ให(สมาทิานฺ ค#อให(ร�บัเอากGศัลธรรม 
และ (๓) ให(เวิร�ญช้พื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺอาจหาญ ค#อทิำให(ม1ควิามอGตสาหะในฺกGศัลธรรมตามทิ1$ตนฺสมาทิานฺแล(วินฺ�Iนฺ 
และ (๔) ทิรงฺปลอบัให(ร-าเร	งฺ ด(วิยควิามเป@นฺผู้F(ม1อGตสาหะนฺ�Iนฺ และด(วิยคGณฺธรรมทิ1$ม1อยF-อย-างฺอ#$นฺ 
ด(วิยธรรม1กถาอ�นฺสมควิรแก-ข้ณฺะนฺ�Iนฺ  ได(ทิรงฺย�งฺฝันฺค#อพื่ระธรรมร�ตนฺะให(ตกลงฺแล(วิ ก>เสด>จลGกจากอาสนฺะกล�บัไป.

[เวร�ญชพราหมัณฺAส� งให7เตร�ยมัภ�ตตาหารถวายพร#'งน�L]

ปก�กนฺ�เต จ ปนฺ ภควิต	,  เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ ปGต�ตทิารw อามนฺ�เตส	 
“มยw ภเณฺ ภควินฺ�ตw เตมาสw นฺ	มนฺ�เตต�วิา เอกทิ	วิสw เอกภต�ตม�ปJ นฺาทิม�หา,  
หนฺ�ทิ ทิานฺ	 ตถา ทิานฺw ปฏิ	ยาเทิถ, ยถา เตมาส	โกปJ เทิย�ยธม�โม เส�วิ เอกทิ	วิเสเนฺวิ ทิาตGw สก�กา โหต1ต	 ฯ
ก>แล เม#$อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เสด>จกล�บัไปแล(วิ เวิร�ญช้พื่ราหมณฺEได(เร1ยกบัGตรและภรรยามาส�$งฺวิ-า “แนฺ-ะพื่นฺาย 
เราได(นฺ	มนฺตEพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค (ให(อยF-จำพื่รรษุา) ตลอดไตรมาสแล(วิ ในฺวิ�นฺหนฺa$งฺ ก>ม	ได(ถวิายภ�ตตาหารส�กก(อนฺเด1ยวิเลย.  
เอาเถ	ด บั�ดนฺ1I พื่วิกทิ-านฺจงฺตระเตร1ยมทิานฺ ให(เป@นฺเหม#อนฺไทิยธรรมแม(ทิ1$ควิรถวิายตลอดไตรมาส 
เป@นฺข้องฺอาจถวิายในฺวิ�นฺพื่รG-งฺนฺ1Iได( โดยวิ�นฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ.”

ตโต ปณฺ1ตทิานฺw ปฏิ	ยาทิาเปต�วิา, ยw ทิ	วิสw ภควิา นฺ	มนฺ�ต	โต, ตส�สา๑ รต�ต	ยา อจ�จเยนฺ อาสนฺฏฺ�ฐานฺw อลงฺ�การาเปต�วิา 
มหารหานฺ	 อาสนฺานฺ	 ปญฺ�ญาเปต�วิา คนฺ�ธธFปวิาสกGสGมวิ	จ	ต�รw มหาปFช้w สช้�ช้	ต�วิา ภควิโต กาลw อาโรจาเปส	 ฯ
ต-อจากนฺ�Iนฺ เวิร�ญช้พื่ราหมณฺE ส�$งฺให(ตระเตร1ยมทิานฺทิ1$ประณฺ1ต โดยล-วิงฺไปแห-งฺราตร1ข้องฺวิ�นฺทิ1$ตนฺนฺ	มนฺตEพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคไวิ(๒  
ก>ได(ส�$งฺให(ประด�บัทิ1$ต�Iงฺอาสนฺะ ให(ปFอาสนฺะทิ�Iงฺหลาย ทิ1$ควิรค-ามากไวิ(  จ�ดแจงฺการบัFช้าอย-างฺใหญ- 
อ�นฺวิ	จ	ตรด(วิยข้องฺหอมธFปเคร#$องฺอบัและดอกโกสGมเสร>จแล(วิ จaงฺส�$งฺให(เจ(าพื่นฺ�กงฺานฺไปกราบัทิFลกาลแด-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค.

เตนฺ วิGต�ตw “อถโข้ เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ ตส�สา รต�ต	ยา อจ�จเยนฺ ฯเปฯ นฺ	ฏฺ�ฐ	ตw ภต�ตนฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺได(กล-าวิวิ-า อถโข้ เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ ตส�สา รต�ต	ยา อจ�จเยนฺ ฯเปฯ นฺ	ฏฺ�ฐ	ตw ภต�ตw.๓

[พระผู้D7มั�พระภาคเสด้Wจไปย�งน	เวศนAของเวร�ญชพราหมัณฺA]

ภควิา ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ปร	วิGโต ตต�ถ อคมาส	,  เตนฺ วิGต�ตw “อถโข้ ภควิา ฯเปฯ นฺ	ส1ทิ	 สทิ�ธa ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์นฺ�ต	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ม1ภ	กษุGสงฺฆ์Eแวิดล(อมแล(วิ ได(เสด>จไปทิ1$(นฺ	เวิศันฺEข้องฺพื่ราหมณฺE)นฺ�Iนฺ, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺได(กล-าวิวิ-า อถโข้ ภควิา ฯเปฯ นฺ	ส1ทิ	 สทิ�ธa ภ	ก�ข้Gสงฺ�เฆ์นฺ.๔”

๑ ตส�ส อ	ต	 ภเวิย�ย ฯ
๒ .. ตลอดวิ�นฺทิ1$ตนฺนฺ	มนฺตEพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคไวิ( โดยล-วิงฺไปแห-งฺราตร1นฺ�Iนฺ … 
๓ วิ	. มหา. ๑/๑๘.
๔ วิ	. มหา. ๑/๑๘.
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“อถโข้ เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ พื่Gทิ�ธป�ปมGข้w ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์นฺ�ต	 “พื่Gทิ�ธป�ปมGข้นฺ�ต	 พื่Gทิ�ธปร	ณฺายกw ฯ
“พื่Gทิ�ธw สงฺ�ฆ์ต�เถรw กต�วิา นฺ	ส	นฺ�นฺนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัทิวิ-า พื่Gทิ�ธป�ปมGข้w  ในฺคำวิ-า อถโข้ เวิรญฺ�โช้ พื่�ราห�มโณฺ พื่Gทิ�ธป�ปมGข้w ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์w นฺ1I แปลวิ-า ม1พื่ระพื่Gทิธเจ(าเป@นฺปร	ณฺายก. 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ผู้F(นฺ�$งฺให(พื่ระพื่Gทิธเจ(าเป@นฺพื่ระส�งฺฆ์เถระ.”

“ปณฺ1เตนฺาต	 อGต�ตเมนฺ ฯ
บัทิวิ-า ปณฺ1เตนฺ แปลวิ-า อ�นฺด1เย1$ยม.

“สหต�ถาต	 สหต�เถนฺ ฯ
บัทิวิ-า สหต�ถา แปลวิ-า ด(วิยม#อตนฺเองฺ.

สนฺ�ตป�เปต�วิาต	 สGฏฺ�ฐุG ตป�เปต�วิา ปร	ปGณฺ�ณฺw สGห	ตw ยาวิทิต�ถw กต�วิา ฯ
บัทิวิ-า สนฺ�ตป�เปต�วิา ควิามวิ-า ให(อ	$มหนฺำด(วิยด1 ค#อให(บัร	บัFรณฺE ได(แก- เก#IอกFลด(วิยด1จนฺพื่อแก-ควิามต(องฺการ.

“สม�ปวิาเรต�วิาต	 สGฏฺ�ฐุG ปวิาเรต�วิา “อลw อลนฺ�ต	 หต�ถสญฺ�ญาย จ มGข้สญฺ�ญาย จ วิจ1เภเทินฺ จ ปฏิ	ก�ข้	ปาเปต�วิา ฯ
บัทิวิ-า สม�ปวิาเรต�วิา ควิามวิ-า ให(ทิรงฺห(ามเส1ยด(วิยด1 ค#อให(ทิรงฺค�ดค(านฺ ด(วิยห�ตถส�ญญา มGข้ส�ญญา และวิจ1เภทิ วิ-า “พื่อละ พื่อละ.”

“ภGต�ตาวิ	นฺ�ต	 ภGต�ตวินฺ�ตw ฯ
บัทิวิ-า ภGต�ตาวิa แปลวิ-า ผู้F(เสวิยเสร>จแล(วิ.

[232] “โอนฺ1ตปต�ตปาณฺ	นฺ�ต	 ปต�ตโต โอนฺ1ตปาณฺa.  “อปนฺ1ตหต�ถนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัทิวิ-า โอนฺ1ตปต�ตปาณฺa แปลวิ-า ทิรงฺนฺำพื่ระห�ตถEออกจากบัาตร.  ม1คำอธ	บัายวิ-า “ทิรงฺช้�กพื่ระห�ตถEออกแล(วิ” (ทิรงฺล(างฺพื่ระห�ตถEแล(วิ).

[พราหมัณฺAถวายไตรจ�วรแก'พระผู้D7มั�พระภาคแลีะพระภ	กษุ#สงฆ์A]

“ต	จ1วิเรนฺ อจ�ฉัาเทิส1ต	 ต	จ1วิรw ภควิโต อทิาส	 ฯ   อ	ทิw ปนฺ โวิหารวิจนฺมต�ตw โหต	 “ต	จ1วิเรนฺ อจ�ฉัาเทิส1ต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ต	จ1วิเรนฺ อจ�ฉัาเทิส	 ควิามวิ-า (พื่ราหมณฺE) ได(ถวิายไตรจ1วิรแด-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค.
ก>คำวิ-า ต	จ1วิเรนฺ อจ�ฉัาเทิส	 นฺ1I เป@นฺเพื่1ยงฺโวิหารพื่จนฺE.

ตส�มa จ ต	จ1วิเร เอกเมโก สาฏิโก สหส�สw อค�ฆ์ต	 ฯ
ก>ในฺไตรจ1วิรนฺ�Iนฺ ผู้(าสาฎกแต-ละผู้#นฺ ม1ราคาผู้#นฺละพื่�นฺหนฺa$งฺ.

อ	ต	 พื่�ราห�มโณฺ ภควิโต ต	สหส�สค�ฆ์นฺกw ต	จ1วิรมทิาส	 อGต�ตมw กาส	ยวิต�ถสทิ	สw ฯ
พื่ราหมณฺEได(ถวิายไตรจ1วิรช้�Iนฺด1เย1$ยม เช้-นฺก�บัผู้(าแควิ(นฺกาส1 ม1ราคาถaงฺสามพื่�นฺแด-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

“เอกเมกญฺ�จ ภ	ก�ข้Gw เอกเมเกนฺ ทิGส�สยGเคนฺาต	 เอกเมเกนฺ ทิGส�สยGคเลนฺ ฯ
หลายบัทิวิ-า เอกเมกญฺ�จ ภ	กข้Gw เอกเมเกนฺ ทิGส�สยGเคนฺ ควิามวิ-า พื่ราหมณฺEได(ให(ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺๆ ครองฺด(วิยผู้(าคF-หนฺa$งฺๆ. 

ตต�ร เอกสาฏิโก ปญฺ�จ สตานฺ	 อค�ฆ์ต	 ฯ
บัรรดาผู้(าเหล-านฺ�Iนฺ  ผู้(าสาฎกผู้#นฺหนฺa$งฺๆ ม1ราคาห(าร(อย. 
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เอวิw ปญฺ�จนฺ�นฺw ภ	ก�ข้Gสตานฺw ปญฺ�จสตสหส�สค�ฆ์นฺกานฺ	 ทิGส�สานฺ	 อทิาส	 ฯ
พื่ราหมณฺEได(ถวิายผู้(าม1ราคา ๕๐๐,๐๐๐  แก-ภ	กษุG ๕๐๐ รFป ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

พื่�ราห�มโณฺ เอต�ตกม�ปJ ทิต�วิา อตGฏฺ�โฐ  ปGนฺ สต�ตฏฺ�ฐสหส�สค�ฆ์นฺเก อเนฺเก รต�ตกม�พื่เล จ ปต�ตGณฺ�ณฺปฏิปเฏิ๑ จ ผู้าเลต�วิา ผู้าเลต�วิา
อาโยคอwสวิทิ�ธกกายพื่นฺ�ธนฺปร	ส�สาวินฺาทิ1นฺw อต�ถาย อทิาส	 ฯ
พื่ราหมณฺEถวิายแล(วิถaงฺเทิ-านฺ1Iย�งฺไม-พื่อแก-ใจ ได(แบั-งฺผู้(ากำพื่ลแดงฺ และผู้(าปbตตGณฺณฺะ และผู้(าห-มมากมาย ม1ราคาเจ>ดแปดพื่�นฺ 
ถวิายเพื่#$อประโยช้นฺEแก-บัร	ข้าร ม1ผู้(าร�ดเข้-า ผู้(าสไบัเฉั1ยงฺ ประคดเอวิ และผู้(ากรองฺนฺIำ เป@นฺต(นฺอ1ก.

สตปากสหส�สปากานฺญจ เภสช้�ช้เตลานฺw ตGม�พื่านฺ	 ปFเรต�วิา เอกเมกส�ส ภ	ก�ข้Gโนฺ อพื่�ภญฺ�ช้นฺต�ถาย สหส�สค�ฆ์นฺกw เตลมทิาส	 ฯ
และได(ตวิงฺนฺIำม�นฺยาซ่a$งฺหGงฺต(มร(อยคร�Iงฺพื่�นฺคร�Iงฺ ให(เต>มทิะนฺานฺ ถวิายนฺIำม�นฺม1ราคาพื่�นฺหนฺa$งฺ 
เพื่#$อประโยช้นฺEแก-การทิา แก-ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺๆ.

กa พื่หGนฺา จตGป�ปจ�จเยสG ฯ
จะม1ประโยช้นฺEอะไร ด(วิยการกล-าวิมากในฺปbจจ�ยส1$.

นฺ โกจ	 ปร	ก�ข้าโร สมณฺปร	โภโค อทิ	นฺ�โนฺ นฺาม อโหส	 ฯ
บัร	ข้ารอะไรๆ ซ่a$งฺเป@นฺเคร#$องฺใช้(ข้องฺสมณฺะ ช้#$อวิ-าพื่ราหมณฺEม	ได(ถวิายแล(วิม	ได(ม1.

ปาล	ยw ปนฺ จ1วิรมต�ตเมวิ วิGต�ตw ฯ
แต-ในฺพื่ระบัาล1กล-าวิแต-เพื่1ยงฺจ1วิรเทิ-านฺ�Iนฺ.

เอวิw มหายาคw ยช้	ต�วิา สปGต�ตทิารw วินฺ�ทิ	ต�วิา นฺ	ส	นฺ�นฺw อถโข้ ภควิา เวิรญฺ�ช้w พื่�ราห�มณฺw 
เตมาสw มาราวิฏฺ�ฏิเนฺนฺ ธม�มส�สวินฺามตรสปร	โภคปร	ห1นฺw เอกทิ	วิเสเนฺวิ ธม�มามตวิส�สw วิส�ส	ต�วิา ปร	ปGณฺ�ณฺสงฺ�กป�ป| กGรGมาโนฺ 
ธม�ม	ยา กถาย สนฺ�ทิส�เสต�วิา ฯเปฯ อGฏฺ�ฐายาสนฺา ปก�กาม	 ฯ
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จะทิรงฺย�งฺฝันฺค#ออมตธรรมให(ตก ทิำเวิร�ญช้พื่ราหมณฺE 
ผู้F(เส#$อมส	Iนฺจากการบัร	โภครสแห-งฺอมตะค#อการฟัbงฺธรรม ด(วิยถFกมารดลใจให(เคล	บัเคล	Iมเส1ยสามเด#อนฺ 
ผู้F(ทิำการบัFช้าใหญ-อย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ พื่ร(อมด(วิยบัGตรและภรรยา ถวิายบั�งฺคมแล(วินฺ�$งฺ 
ให(เป@นฺผู้F(ม1ควิามดำร	เต>มทิ1$ โดยวิ�นฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ 
จaงฺย�งฺพื่ราหมณฺEให(เล>งฺเห>นฺสมาทิานฺอาจหาญ ให(ร#$นฺเร	งฺด(วิยธรรม1กถา แล(วิเสด>จลGกจากอาสนฺะหล1กไป.

พื่�ราห�มโณฺปJ สปGต�ตทิาโร ภควินฺ�ตญฺ�จ ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ญฺ�จ วินฺ�ทิ	ต�วิา 
“ปGนฺปJ ภนฺ�เต อม�หากw อนฺGค�คหw กเรย�ยาถาต	 [233] เอวิมาทิ1นฺ	 วิทินฺ�โต อนฺGวิช้	ต�วิา  อส�สFนฺ	 ปวิต�ตยมาโนฺ นฺ	วิต�ต	 ฯ
ฝัzายพื่ราหมณฺE พื่ร(อมทิ�IงฺบัGตรและภรรยา ถวิายบั�งฺคมพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคและภ	กษุGสงฺฆ์Eแล(วิ
ตามไปส-งฺเสด>จ พื่ลางฺกล-าวิคำม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า “พื่ระเจ(าข้(า! พื่ระองฺคEพื่aงฺทิำควิามอนฺGเคราะหEแก-ข้(าพื่ระองฺคEทิ�Iงฺหลายแม(อ1ก” 
แล(วิปล-อยให(นฺIำตาไหลกล�บัมา.

๑ ปต�ตGณฺ�ณฺปฏฺ�ฏิปเฏิ ฯ 
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[พระผู้D7มั�พระภาคเสด้Wจจากเมั!องเวร�ญชาไปประทิ�บทิ� เมั!องไพศาลี�]

“อถโข้ ภควิา เวิรญฺ�ช้ายw ยถาภ	รนฺ�ตw วิ	หร	ต�วิาต	  ยถาอช้�ฌิาสยw ยถารGจ	ตw วิาสw วิส	ต�วิา เวิรญฺ�ช้าย นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา 
มหามณฺ�ฑลจาร	กจรณฺกาเล คนฺ�ตพื่�พื่w พื่Gทิ�ธวิ1ถa ปหาย ทิGพื่�ภ	ก�ข้โทิเสนฺ ก	ลนฺ�ตw ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์w อGช้Gนฺา มค�เคนฺ คเหต�วิา คนฺ�ตGกาโม 
โสเรย�ยาทิ1นฺ	 อนฺGปคม�ม  ปยาคปต	ฏฺ�ฐานฺw คนฺ�ต�วิา  ตต�ถ คงฺ�คw นฺทิa อGต�ตร	ต�วิา, เยนฺ พื่าราณฺส1, ตทิวิสร	 ฯ
หลายบัทิวิ-า อถโข้ ภควิา เวิรญฺ�ช้ายw ยถาภ	รนฺ�ตw วิ	หร	ต�วิา ม1ควิามวิ-า 
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเสด>จอยF-ตามพื่ระอ�ธยาศั�ย ค#อตามควิามพื่อพื่ระทิ�ยแล(วิ ออกจากเม#องฺเวิร�ญช้า 
ม1พื่ระประสงฺคEจะทิรงฺละพื่Gทิธวิ	ถ1ทิ1$จะพื่aงฺเสด>จไป ในฺกาลเป@นฺทิ1$เสด>จเทิ1$ยวิจาร	กในฺมณฺฑลใหญ- 
จะทิรงฺพื่าภ	กษุGสงฺฆ์Eผู้F(ลำบัากด(วิยทิGพื่ภ	กข้โทิษุ เสด>จไปโดยทิางฺตรงฺ จaงฺไม-ทิรงฺแวิะเม#องฺทิ�Iงฺหลาย ม1เม#องฺโสเรยยะเป@นฺต(นฺ 
เสด>จไปย�งฺเม#องฺปยาคประด	ษุฐานฺ ข้(ามแม-นฺIำคงฺคาทิ1$เม#องฺนฺ�Iนฺ แล(วิเสด>จไปโดยทิ	สาภาคทิางฺเม#องฺพื่าราณฺส1.

เตนฺ อวิสร1ต	 ตทิวิสร	 ฯ  ตต�ราปJ ยถาอช้�ฌิาสยw วิ	หร	ต�วิา เวิสาลa อคมาส	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคได(เสด>จไปโดยทิ	สาภาคนฺ�Iนฺ เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า ตทิวิสร	.
พื่ระองฺคEประทิ�บัอยF-ตามพื่ระอ�ธยาศั�ย แม(ในฺเม#องฺพื่าราณฺส1นฺ�Iนฺแล(วิ ได(เสด>จไปย�งฺเม#องฺไพื่ศัาล1.

เตนฺ วิGต�ตw “อนฺGปคม�ม โสเรย�ยw ฯเปฯ เวิสาล	ยw วิ	หรต	 มหาวิเนฺ กFฏิาคารสาลายนฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระธรรมส�งฺคาหกาจารยE จaงฺกล-าวิวิ-า “ไม-ทิรงฺแวิะเม#องฺโสเรยยะ เม#องฺส�งฺก�สสะ เม#องฺก�ณฺณฺกGช้ช้ะ 
เสด>จไปทิางฺเม#องฺปยาคประด	ษุฐานฺ แล(วิเสด>จข้(ามแม-นฺIำคงฺคาทิ1$เม#องฺปยาคประด	ษุฐานฺ ไปโดยทิ	สาภาคทิางฺเม#องฺพื่าราณฺส1.
ลำด�บันฺ�Iนฺแล พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคประทิ�บัแรมในฺเม#องฺพื่าราณฺส1ตามพื่อพื่ระทิ�ย แล(วิทิรงฺหล1กจาร	กไป ทิางฺเม#องฺไพื่ศัาล1 
เม#$อเสด>จจาร	กไปโดยลำด�บั ได(ทิรงฺแวิะเม#องฺไพื่ศัาล1.
ได(ย	นฺวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคประทิ�บัอยF-ทิ1$กFฏิาคารศัาลาในฺปzามหาวิ�นฺ ใกล(เม#องฺไพื่ศัาล1นฺ�Iนฺ.๑”

สมนฺ�ตปาสาทิ	กาย วิ	นฺยสwวิณฺ�ณฺนฺาย เวิรญฺ�ช้กณฺ�ฑวิณฺ�ณฺนฺา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบั เวิร�ญช้ก�ณฺฑวิรรณฺนฺา ในฺอรรถกถาวิ	นฺ�ย ช้#$อสม�นฺตปาสาทิ	กา.

๑ วิ	. มหา. ๑/๑๘.
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ตต�ร1ทิw สมนฺ�ตปาสาทิ	กาย สมนฺ�ตปาสาทิ	กต�ตส�มa 
“อาจร	ยปรม�ปรโต นฺ	ทิานฺวิต�ถGป�ปเภทิทิ1ปนฺโต 
ปรสมยวิ	วิช้�ช้นฺโต สกสมยวิ	สGทิ�ธ	โต เจวิ 
พื่�ยญฺ�ช้นฺปร	โสธนฺโต ปทิต�ถโต ปาล	โยช้นฺาก�กมโต 
ส	ก�ข้าปทิวิ	นฺ	จ�ฉัยโต วิ	ภงฺ�คนฺยเภทิทิส�สนฺโต 
สม�ปส�สตw นฺ ทิ	ส�สต	 ก	ญฺ�จ	 อปาสาทิ	กw ยโต เอต�ถ วิ	ญฺ�ญฺFนฺมยw 
ตส�มา ‘สมนฺ�ตปาสาทิ	กาเต�วิวิ สwวิณฺ�ณฺนฺา ปวิต�ตา วิ	นฺยส�ส 
เวิเนฺย�ยทิมนฺกGสเลนฺ วิGต�ตส�ส โลกนฺาเถนฺ โลกมนฺGกม�ปมาเนฺนฺาต	 ฯ

ในฺข้(อทิ1$อรรถกถาช้#$อสม�นฺตปาสาทิ	กาในฺวิ	นฺ�ยนฺ�Iนฺ 
ช้วินฺให(เก	ดควิามเล#$อมใสโดยรอบัด(านฺ  ม1คำอธ	บัายด�งฺจะกล-าวิต-อไปด�งฺนฺ1Iวิ-า

“เม#$อวิ	ญญฺFช้นฺทิ�Iงฺหลายสอดส-องฺอยF- 
โดยลำด�บัแห-งฺอาจารยE  โดยการแสดงฺประเภทิแห-งฺนฺ	ทิานฺและวิ�ตถG 
โดยควิามเวิ(นฺล�ทิธ	อ#$นฺ  โดยควิามหมดจดแห-งฺล�ทิธ	ข้องฺตนฺ 
โดยการช้ำระพื่ย�ญช้นฺะให(เร1ยบัร(อย  โดยใจควิามเฉัพื่าะบัทิ 
โดยลำด�บัแห-งฺบัาล1และโยช้นฺาแห-งฺบัาล1  โดยการวิ	นฺ	จฉั�ยส	กข้าบัทิ และ
โดยการช้1Iแจงฺควิามต-างฺแห-งฺนฺ�ยในฺวิ	ภ�งฺคE 
คำนฺ(อยหนฺa$งฺซ่a$งฺไม-ช้วินฺให(เก	ดควิามเล#$อมใส ย-อมไม-ปรากฏิในฺสม�นฺตปาสาทิ	กานฺ1I,
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ส�งฺวิรรณฺนฺาแห-งฺวิ	นฺ�ยทิ1$พื่ระโลกนฺาถผู้F(ทิรงฺอนฺGเคราะหEโลก 
ฉัลาดในฺการฝั�กเวิไนฺย ได(ตร�สไวิ(นฺ1I จaงฺเป@นฺไปโดยช้#$อวิ-า ‘สม�นฺตปาสาทิ	กา’ แล.”

[234] 
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ปฐมัปาราช	กวณฺ�ณฺนา
ปฐมปาราช้	ก วิรรณฺนฺา

[เร! องพระส#ทิ	น]

อ	โต ปรw  “เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ เวิสาล	ยา อวิ	ทิFเรต	อาทิ	 เยภGย�เยนฺ อGต�ตานฺต�ถw ฯ
เบั#Iองฺหนฺ(าแต-(เวิร�ญช้ก�ณฺฑE)นฺ1Iไป คำวิ-า เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ เวิสาล	ยา อวิ	ทิFเร เป@นฺต(นฺ ม1เนฺ#Iอควิามกระจ-างฺโดยมาก, 

ตส�มา อนฺGปทิวิณฺ�ณฺนฺw ปหาย, ยต�ถ ยต�ถ วิต�ตพื่�พื่w อต�ถ	,  ตw ตเทิวิ วิณฺ�ณฺย	ส�สาม ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจะงฺดการพื่รรณฺนฺาตามลำด�บับัทิเส1ย จ�กพื่รรณฺนฺาแต-เฉัพื่าะบัทิทิ1$ม1คำสมควิรจะกล-าวิเทิ-านฺ�Iนฺ.

[อรรถาธ	บายช! อบ7านแลีะช! อบ#ตรเศรษุฐ�]

“กลนฺ�ทิคาโมต	,  กลนฺ�ทิกา วิGจ�จนฺ�ต	 กาลกา,  เตสw วิเสนฺ ลทิ�ธนฺาโม คาโม ฯ
บั(านฺทิ1$ได(ช้#$อวิ-า “กล�นฺทิคาม” ก>ด(วิยอำนฺาจแห-งฺกระแตทิ�Iงฺหลาย ทิ1$เร1ยกวิ-า กล�นฺทิกะ.

“กลนฺ�ทิปGต�โตต	 คามวิเสนฺ ลทิ�ธนฺามส�ส ราช้สม�มตส�ส จต�ตาฬีnสโกฏิ	วิ	ภวิส�ส กลนฺ�ทิเสฏฺ�ฐ	โนฺ ปGต�โต ฯ
บัทิวิ-า กลนฺ�ทิปGต�โต ควิามวิ-า (สGทิ	นฺ) เป@นฺบัGตรข้องฺกล�นฺทิเศัรษุฐ1 ผู้F(ม1ทิร�พื่ยE ๔๐ โกฏิ	 
ซ่a$งฺได(ช้#$อด(วิยอำนฺาจแห-งฺบั(านฺ ทิ1$พื่ระราช้ทิานฺสมมต	ให(. 

ยส�มา ปนฺ ตส�มa คาเม อญฺ�เญปJ กลนฺ�ทินฺามกา มนฺGส�สา อต�ถ	,  ตส�มา “กลนฺ�ทิปGต�โตต	 วิต�วิา ปGนฺ “เสฏฺ�ฐ	ปGต�โตต	 วิGต�ตw ฯ
ก>เพื่ราะมนฺGษุยEแม(เหล-าอ#$นฺ ทิ1$ม1ช้#$อวิ-ากล�นฺทิะ ม1อยF-ในฺบั(านฺตำบัลนฺ�Iนฺ, 
ฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า “กล�นฺทิบัGตร” แล(วิกล-าวิยIำไวิ(อ1กวิ-า “เศัรษุฐ1บัGตร.”

“สม�พื่หGเลห1ต	 พื่หGเกห	 ฯ
บัทิวิ-า สม�พื่หGเลห	 แปลวิ-า มากหลาย.

“สหายเกห1ต	  สGข้ทิGก�ข้านฺ	 สห อายนฺ�ต	 อGปคจ�ฉันฺ�ต1ต	 สหายา ฯ
บัทิวิ-า สหายเกห	 ควิามวิ-า ช้นฺผู้F(ช้#$อวิ-าสหาย เพื่ราะอรรถวิ-าไปร-วิมก�นฺ ค#อเข้(าถaงฺสGข้และทิGกข้Eด(วิยก�นฺ. 

สหายาเอวิ สหายกา ฯ  เตห	 สหายเกห	 ฯ
สหายนฺ�$นฺเองฺ ช้#$อวิ-า สหายกา.  (สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตร ได(ไปเม#องฺไพื่ศัาล1) ก�บัด(วิยสหายเหล-านฺ�Iนฺ.

“สทิ�ธ	นฺ�ต	 เอกโต ฯ
บัทิวิ-า สทิ�ธa แปลวิ-า เป@นฺพื่วิกเด1ยวิก�นฺ.

“เกนฺจ	เทิวิ กรณฺ1เยนฺาต	  เกนฺจ	เทิวิ ภณฺ�ฑป�ปโยช้นฺอGทิ�ธารสารณฺาทิ	นฺา ก	จ�เจนฺ ฯ
สองฺบัทิวิ-า เกนฺจ	เทิวิ กรณฺ1เยนฺ ควิามวิ-า ด(วิยก	จบัางฺอย-างฺ ม1ประกอบัการซ่#Iอข้ายส	นฺค(า การให(กF(ย#ม และการทิวิงฺหนฺ1I เป@นฺต(นฺ. 

“กต�ต	กนฺก�ข้ต�ตก1ฬาก	จ�เจนฺาต	ปJ วิทินฺ�ต	 ฯ
(อาจารยEบัางฺพื่วิก) กล-าวิวิ-า “ด(วิยก	จค#อการเล-นฺก1ฬาอ�นฺเป@นฺนฺ�กข้�ตฤกษุEในฺเด#อนฺก�ตต	กมาส (ค#อเด#อนฺ ๑๒)” ด�งฺนฺ1Iบั(างฺ. 



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [อรรถาธ	บัายช้#$อบั(านฺและช้#$อบัGตรเศัรษุฐ1] • หนฺ(า ๓๘๓

ภควิา ห	 กต�ต	กช้Gณฺ�หปก�เข้ เวิสาลa สม�ปาปGณฺ	 ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเสด>จไปถaงฺนฺครไพื่ศัาล1 ในฺช้Gณฺหปbกข้E (ข้(างฺข้aIนฺ) แห-งฺเด#อนฺก�ตต	กมาส.

กต�ต	กนฺก�ข้ต�ตก1ฬา เจต�ถ อGฬารา โหนฺ�ต	,  “ตทิต�ถw คโตต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
อนฺa$งฺ ในฺนฺครไพื่ศัาล1 ม1การเล-นฺก1ฬาอ�นฺเป@นฺนฺ�กข้�ตฤกษุEประจำเด#อนฺก�ตต	กมาสอย-างฺโอฬาร, 
สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตรนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “ไป (ย�งฺนฺครไพื่ศัาล1) เพื่#$อเล-นฺ(ก1ฬานฺ�กข้�ตฤกษุE)นฺ�Iนฺ.”

[ส#ทิ	นกลี�นทิบ#ตรไปเพ! อฟัJงธรรมั]

“อทิ�ทิสา โข้ต	  กถw อทิ�ทิส ฯ
บัทิวิ-า อทิ�ทิสา โข้ ควิามวิ-า สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตรนฺ�Iนฺ ได(เห>นฺอย-างฺไร? ได(เห>นฺอย-างฺนฺ1Iค#อ:- 

โส ก	ร นฺครโต ภGต�ตปาตราสw สGทิ�ธGต�ตราสงฺ�คw มาลาคนฺ�ธวิ	เลปนฺหต�ถw พื่Gทิ�ธทิส�สนฺต�ถw ธม�มส�สวินฺต�ถญฺ�จ นฺ	ก�ข้มนฺ�ตw มหาช้นฺw ทิ	ส�วิา 
“กGหa คจ�ฉัถาต	 ปGจ�ฉั	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า สGทิ	นฺนฺ�Iนฺ ได(เห>นฺมหาช้นฺผู้F(บัร	โภคอาหารเช้(าเสร>จแล(วิห-มผู้(าข้าวิ ม1ม#อถ#อดอกไม(ข้องฺหอมและเคร#$องฺลFบัไล( 
ออกจากพื่ระนฺครไป เพื่#$อเฝัrาพื่ระพื่Gทิธเจ(าและเพื่#$อฟัbงฺธรรม จaงฺถามวิ-า “พื่วิกทิ-านฺจะไปทิ1$ไหนฺก�นฺ?”

“พื่Gทิ�ธทิส�สนฺต�ถw ธม�มส�สวินฺต�ถญฺ�จาต	 ฯ
มหาช้นฺ ตอบัวิ-า “(จะไป) เพื่#$อเฝัrาพื่ระพื่Gทิธเจ(า และเพื่#$อฟัbงฺธรรม.”

“เตนฺห	 อหม�ปJ คจ�ฉัาม1ต	 คนฺ�ต�วิา จตGพื่�พื่	ธาย ปร	สาย ปร	วิGตw พื่�รห�มส�สเรนฺ ธม�มw เทิเสนฺ�ตw ภควินฺ�ตw อทิ�ทิส ฯ
สGทิ	นฺกล-าวิวิ-า “ถ(าเช้-นฺนฺ�Iนฺ แม(ข้(าพื่เจ(าก>จะไป” แล(วิไป 
ได(เห>นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคผู้F(อ�นฺบัร	ษุ�ทิทิ�Iงฺ ๔ แวิดล(อมแล(วิ ทิรงฺแสดงฺธรรมอยF- ด(วิยพื่ระสGรเส1ยงฺอ�นฺไพื่เราะด�งฺเส1ยงฺพื่รหม. 

เตนฺ วิGต�ตw “อทิ�ทิสา โข้ ฯเปฯ เทิเสนฺ�ตนฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺได(กล-าวิไวิ(วิ-า 
“สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตร ได(แลเห>นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคผู้F(อ�นฺบัร	ษุ�ทิหมF-ใหญ-แวิดล(อมแล(วิ ประทิ�บันฺ�$งฺแสดงฺธรรมอยF-.”

“ทิ	ส�วิานฺส�สาต	 ทิ	ส�วิานฺ [235] อส�ส ฯ
บัทิวิ-า ทิ	ส�วิานฺส�ส (ต�ดบัทิเป@นฺ) ทิ	ส�วิานฺ อส�ส. (เพื่ราะได(เห>นฺ  (ควิามรำพื่aงฺนฺ1Iได(ม1) แก-เข้า).

“เอตทิโหส1ต	 ปGพื่�เพื่กตปGญฺ�ญตาย โจทิ	ยมานฺส�ส ภพื่�พื่กGลปGต�ตส�ส เอตw อโหส	 ฯ
บัทิวิ-า เอตทิโหส	 ควิามวิ-า ควิามรำพื่aงฺนฺ1I ได(ม1แก-สGทิ	นฺ ผู้F(เป@นฺภ�พื่พื่กGลบัGตร (ผู้F(ควิรตร�สรF() ผู้F(อ�นฺปGพื่เพื่กตปGญญตาต�กเต#อนฺอยF-.

กa อโหส	 ฯ
ถามวิ-า “ควิามรำพื่aงฺนฺ1I ได(ม1แล(วิอย-างฺไร?

“ยนฺ�นฺFนฺาหม�ปJ ธม�มw สGเณฺย�ยนฺ�ต	 ฯ
แก(วิ-า “ได(ม1วิ-า ไฉันฺหนฺอ เราจะพื่aงฺได(ฟัbงฺธรรมบั(างฺ.”



หนฺ(า ๓๘๔ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตรไปเพื่#$อฟัbงฺธรรม]

ตต�ถ “ยนฺ�นฺFนฺาต	 ปร	วิ	ตก�กทิส�สนฺเมตw ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า ยนฺ�นฺFนฺ นฺ�$นฺ เป@นฺบัทิแสดงฺถaงฺควิามรำพื่aงฺ.

เอวิw ก	รส�ส ปร	วิ	ตก�โก อGป�ปนฺ�โนฺ “ยมยw ปร	สา เอกค�คจ	ต�ตา ธม�มw สGณฺาต	.  อโห วิตาหม�ปJ ตw สGเณฺย�ยนฺ�ต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า สGทิ	นฺนฺ�Iนฺ ได(เก	ดควิามรำพื่aงฺข้aIนฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า “บัร	ษุ�ทินฺ1Iม1จ	ตด	$งฺลงฺเป@นฺหนฺa$งฺ ฟัbงฺธรรมใดอยF-, โอหนฺอ! แม(เราก>พื่aงฺฟัbงฺธรรมนฺ�Iนฺ.”

“‘อถโข้ สGทิ	นฺ�โนฺ กลนฺ�ทิปGต�โต เยนฺ สา ปร	สาต	 อ	ธ  กส�มา ‘เยนฺ ภควิาต	 อวิต�วิา ‘เยนฺ สา ปร	สาต	 วิGต�ตนฺ�ต	 เจ ฯ
หากจะม1อาจารยEผู้F(โจทิกEทิ(วิงฺวิ-า “ในฺคำวิ-า คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตรเข้(าไปโดยทิางฺบัร	ษุ�ทินฺ�Iนฺ นฺ1I 
เพื่ราะเหตGไร ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺไม-กล-าวิไวิ(วิ-า ‘เข้(าไปเฝัrาโดยทิางฺทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคประทิ�บัอยF-?’ 
แต-กล�บักล-าวิวิ-า ‘เข้(าไปโดยทิางฺทิ1$บัร	ษุ�ทินฺ�IนฺอยF-?’”

ภควินฺ�ตw ห	 ปร	วิาเรต�วิา อGฬารFฬารช้นฺา มหต1 ปร	สา นฺ	ส	นฺ�นฺา.  
ตต�ร นฺ สก�กา อ	ม	นฺา ปจ�ฉัา อาคเตนฺ ภควินฺ�ตw อGปสงฺ�กม	ต�วิา นฺ	ส1ทิ	ตGw,  ปร	สาย ปนฺ เอกส�มa ปเทิเส สก�กาต	 
โส ตw ปร	สwเยวิ อGปสงฺ�กมนฺ�โต ฯ
เฉัลยวิ-า “จร	งฺอยF- บัร	ษุ�ทิหมF-ใหญ- อ�นฺม1ช้นฺผู้F(ย	$งฺใหญ- นฺ�$งฺห(อมล(อมพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคอยF-แล(วิ, 
สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตรนฺ1I มาภายหล�งฺ ไม-สามารถจะเข้(าไปนฺ�$งฺเฝัrาพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคในฺ(บัร	ษุ�ทิ)นฺ�Iนฺได(, 
แต-ก>(สามารถจะเข้(าไปนฺ�$งฺ)ในฺทิ1$แห-งฺหนฺa$งฺใกล(บัร	ษุ�ทิได(.  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตรนฺ�Iนฺก>เข้(าไปหาบัร	ษุ�ทินฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล. 

เตนฺ วิGต�ตw “อถโข้ สGทิ	นฺ�โนฺ กลนฺ�ทิปGต�โต เยนฺ สา ปร	สาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺได(กล-าวิวิ-า คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตรเข้(าไปโดยทิางฺทิ1$บัร	ษุ�ทินฺ�Iนฺนฺ�$งฺอยF-.๑”

[ส#ทิ	นกลี�นทิบ#ตรได้7ฟัJงธรรมัแลี7วค	ด้จะบวช]

“เอกมนฺ�ตw นฺ	ส	นฺ�นฺส�ส โข้ สGทิ	นฺ�นฺส�ส กลนฺ�ทิปGต�ตส�ส เอตทิโหส1ต	  นฺ นฺ	ส	นฺ�นฺมต�ตส�เสวิ อโหส	. 
อถโข้ ภควิโต ส	ก�ข้าต�ตยFปสwห	ตw โถกw ธม�มกถw สGต�วิา  ตw ปนฺส�ส ยส�มา เอกมนฺ�ตw นฺ	ส	นฺ�นฺส�เสวิ อโหส	 
เตนฺ วิGต�ตw “เอกมนฺ�ตw นฺ	ส	นฺ�นฺส�ส โข้ สGทิ	นฺ�นฺส�ส กลนฺ�ทิปGต�ตส�ส เอตทิโหส1ต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า เอกมนฺ�ตw นฺ	ส	นฺ�นฺส�ส โข้ สGทิ	นฺ�นฺส�ส กลนฺ�ทิปGต�ตส�ส เอตทิโหส	 ควิามวิ-า 
ควิามรำพื่aงฺนฺ1I หาได(ม1แก-สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตร ผู้F(ส�กวิ-านฺ�$งฺแล(วิเทิ-านฺ�Iนฺไม-, 
โดยทิ1$แทิ( ก>ควิามรำพื่aงฺนฺ�Iนฺ ได(ม1แก-สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตรนฺ�Iนฺ ผู้F(นฺ�$งฺแล(วิ ณฺ ทิ1$สมควิรข้(างฺหนฺa$งฺนฺ�$นฺแล 
เพื่ราะได(ฟัbงฺธรรมกถาหนฺ-อยหนฺa$งฺ ซ่a$งฺประกอบัด(วิยไตรส	กข้า ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺกล-าวิไวิ(วิ-า ควิามรำพื่aงฺนฺ1I ได(ม1แก-สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตรผู้F(นฺ�$งฺอยF-แล(วิ ณฺ ทิ1$สมควิรข้(างฺหนฺa$งฺแล.๒

“กa อโหส1ต	 ฯ   “ยถา ยถา โข้ต	อาทิ	 ฯ
ถามวิ-า “ควิามรำพื่aงฺนฺ1I ได(ม1แล(วิอย-างฺไร?”
แก(วิ-า “ได(ม1วิ-า ‘ด(วิยอาการใดๆ แล (เราจaงฺจะรF(ทิ�$วิถaงฺธรรมทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺแล(วิ)’ ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.”

๑ วิ	. ๑/๑๙.
๒ วิ	. ๑/๑๙.



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตรได(ฟัbงฺธรรมแล(วิค	ดจะบัวิช้] • หนฺ(า ๓๘๕

ตต�รายw สงฺ�เข้ปกถา ฯ
ในฺ(คำวิ-า ยถา เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ม1การกล-าวิโดยส�งฺเข้ปด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

อหw โข้ เยนฺ เยนฺ อากาเรนฺ ภควิตา ธม�มw เทิส	ตw อาช้านฺาม	,  เตนฺ เตนฺ เม อGปปร	ก�ข้โต เอวิw โหต	 ฯ
เราแลจะรF(ทิ�$วิถaงฺธรรมทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺแล(วิด(วิยอาการใดๆ, 
ควิามรำพื่aงฺอย-างฺนฺ1I ย-อมม1แก-เรา ผู้F(ใคร-ครวิญอยF-ด(วิยอาการนฺ�Iนฺๆ. 

ยเทิตw ส	ก�ข้าต�ตยพื่�รห�มจร	ยw เอกทิ	วิสwปJ อข้ณฺ�ฑw กต�วิา จร	มกจ	ต�ตw ปาเปตพื่�พื่ตาย เอกนฺ�ตปร	ปGณฺ�ณฺw จร	ตพื่�พื่w. 
เอกทิ	วิสม�ปJ จ ก	เลสมเลนฺ อมล	นฺw กต�วิา จร	มกจ	ต�ตw ปาเปตพื่�พื่ตาย เอกนฺ�ตปร	สGทิ�ธw ฯ
พื่รหมจรรยEค#อไตรส	กข้า ช้#$อวิ-าอ�นฺบัGคคล (ผู้F(อยF-ครองฺเร#อนฺ) จะพื่aงฺประพื่ฤต	ให(บัร	บัFรณฺEโดยส-วินฺเด1ยวิ 
เพื่ราะจะต(องฺทิำม	ให(ข้าดเป@นฺทิ-อนฺ แม(ตลอดวิ�นฺหนฺa$งฺ จวิบัจนฺถaงฺ จร	มกจ	ต๑ (ค#อจ	ตทิ1$เคล#$อนฺจากภพื่) 
และช้#$อวิ-าอ�นฺบัGคคล (ผู้F(อยF-ครองฺเร#อนฺ) จะพื่aงฺประพื่ฤต	ให(บัร	สGทิธ	qโดยส-วินฺเด1ยวิ 
เพื่ราะจะต(องฺทิำม	ให(เศัร(าหมองฺด(วิยมลทิ	นฺค#อก	เลสแม(ตลอดวิ�นฺหนฺa$งฺ จวิบัจนฺถaงฺ จร	มกจ	ต.

“สงฺ�ข้ล	ข้	ตนฺ�ต	 ล	ข้	ตสงฺ�ข้สทิ	สw [236] โธตสงฺ�ข้สปาฏิ	ภาคw จร	ตพื่�พื่w ฯ
บัทิวิ-า สงฺ�ข้ล	ข้	ตw ควิามวิ-า จะพื่aงฺปฏิ	บั�ต	ให(เป@นฺดGจส�งฺข้Eทิ1$ข้�ดแล(วิ ค#อให(ม1ส-วินฺเปร1ยบัด(วิยส�งฺข้Eทิ1$ข้�ดส1แล(วิ.

“อ	ทิw นฺ สGกรw อคารw อช้�ฌิาวิสตาต	  อคารมช้�เฌิ วิสนฺ�เตนฺ เอกนฺ�ตปร	ปGณฺ�ณฺw ฯเปฯ จร	ตGw ฯ
หลายบัทิวิ-า อ	ทิw นฺ สGกรw อคารw อช้�ฌิาวิสตา ควิามวิ-า อ�นฺบัGคคลผู้F(ย�งฺอยF-ในฺทิ-ามกลางฺแห-งฺเร#อนฺ 
จะประพื่ฤต	พื่รหมจรรยEนฺ1Iให(บัร	บัFรณฺEโดยส-วินฺเด1ยวิ ให(บัร	สGทิธ	qโดยส-วินฺเด1ยวิ ดGจส�งฺข้Eทิ1$ข้�ดแล(วิเป@นฺข้องฺทิำไม-ได(งฺ-าย. 

ยนฺ�นฺFนฺาหw เกเส จ มส�สGญฺ�จ โอหาเรต�วิา กาสายรสปnตตาย กาสายานฺ	 พื่�รห�มจร	ยw จรนฺ�ตานฺw อนฺGจ�ฉัวิ	กานฺ	 อจ�ฉัาเทิต�วิา ปร	ทิห	ต�วิา
อคารม�หา นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา อนฺคาร	ยw ปพื่�พื่เช้ย�ยw ฯ
ไฉันฺหนฺอ! เราจะพื่aงฺปลงฺผู้มและหนฺวิด  ครองฺค#อนฺG-งฺห-มผู้(ากาสายะ เพื่ราะเป@นฺข้องฺย(อมแล(วิด(วิยรสแห-งฺนฺIำฝัาด 
อ�นฺเป@นฺข้องฺสมควิรแก-ผู้F(ประพื่ฤต	พื่รหมจรรยE แล(วิออกจากเร#อนฺ บัวิช้เป@นฺบัรรพื่ช้	ต

เอต�ถ จ ยส�มา อคารส�ส ห	ตw กส	วิณฺ	ช้�ช้าทิ	กม�มw “อคาร	ยนฺ�ต	 วิGจ�จต	.  ตญฺ�จ ปพื่�พื่ช้�ช้าย นฺต�ถ	. 
ก>เพื่ราะกส	กรรมและพื่าณฺ	ช้ยกรรมเป@นฺต(นฺ ทิ1$เป@นฺประโยช้นฺEเก#IอกFลแก-เร#อนฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า อคาร	ยะ ในฺ(บัทิวิ-า อนฺคาร	ยw) นฺ1I. 
และ กส	กรรมพื่าณฺ	ช้ยกรรมเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ ย-อมไม-ม1ในฺบัรรพื่ช้า. 

ตส�มา ปพื่�พื่ช้�ช้า “อนฺคาร	ยาต	 ญาตพื่�พื่า ฯ  ตw อนฺคาร	ยw ปพื่�พื่ช้�ช้w ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ บัรรพื่ช้า บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺรF(วิ-า “อนฺคาร	ยา”.  ซ่a$งฺการบัรรพื่ช้าทิ1$ไม-ม1ก	จเก#IอกFลแก-เร#อนฺนฺ�Iนฺ.

“ปพื่�พื่เช้ย�ยนฺ�ต	 ปฏิ	ปช้�เช้ย�ยw ฯ
บัทิวิ-า ปพื่�พื่เช้ย�ยw แปลวิ-า พื่aงฺเข้(าถaงฺ.

๑ จร	มกจ	ต หมายถaงฺจGต	จ	ต ค#อจ	ตเคล#$อนฺจากภพื่ หมายถaงฺจนฺส	Iนฺช้1วิ	ต. ฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1 ๒/๔.
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[ส#ทิ	นกลี�นทิบ#ตรทิDลีขอบรรพชากะพระผู้D7มั�พระภาค]

“อจ	รวิGฏฺ�ฐ	ตาย ปร	สาย เยนฺ ภควิา เตนฺFปสงฺ�กม1ต	  สGทิ	นฺ�โนฺ, อวิGฏฺ�ฐ	ตาย ปร	สาย, นฺ ภควินฺ�ตw ปพื่�พื่ช้�ช้w ยาจ	 ฯ
หลายบัทิวิ-า อจ	รวิGฏฺ�ฐ	ตาย ปร	สาย เยนฺ ภควิา เตนฺFปสงฺ�กม	 ควิามวิ-า 
สGทิ	นฺ เม#$อบัร	ษุ�ทิย�งฺไม-ลGกไป ก>ย�งฺไม-ได(ทิFลข้อบัรรพื่ช้ากะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค. 

กส�มา ฯ  ตต�รส�ส พื่หF ญาต	สาโลห	ตา ม	ต�ตามจ�จา สนฺ�ต	.  เต “ต�วิw มาตาปJตFนฺw เอกปGต�ตโก, นฺ ลพื่�ภา ตยา ปพื่�พื่ช้	ตGนฺ�ต	 
พื่าหายม�ปJ คเหต�วิา อากฑ�เฒย�ยGw.   ตโต “ปพื่�พื่ช้�ช้าย อนฺ�ตราโย ภวิ	ส�สต1ต	 สเหวิ ปร	สาย อGฏฺ�ฐห	ต�วิา โถกw คนฺ�ต�วิา 
ปGนฺ เกนฺจ	 สร1รก	จ�จเลเสนฺ นฺ	วิต�ต	ต�วิา  ภควินฺ�ตw อGปสงฺ�กม�ม ปพื่�พื่ช้�ช้w ยาจ	 ฯ
เพื่ราะเหตGไร?   เพื่ราะในฺ(บัร	ษุ�ทิ)นฺ�Iนฺ ญาต	สาโลห	ต ม	ตรและอมาตยEข้องฺสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ ม1อยF-มาก, 
พื่วิกญาต	เป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ จะพื่aงฺพื่Fดวิ-า “ทิ-านฺเป@นฺบัGตรนฺ(อยคนฺเด1ยวิข้องฺมารดาบั	ดา, ทิ-านฺไม-ได(เพื่#$อจะบัวิช้” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
พื่aงฺดaงฺแม(ทิ1$แข้นฺ ฉัGดออกไป,   
ในฺเวิลานฺ�Iนฺ สGทิ	นฺ ค	ดวิ-า “อ�นฺตราย จ�กม1แก-บัรรพื่ช้า” จaงฺลGกข้aIนฺเด	นฺไปได(หนฺ-อยหนฺa$งฺ พื่ร(อมก�บับัร	ษุ�ทินฺ�$นฺเองฺ 
แล(วิหวินฺกล�บัมาอ1ก ด(วิยการอ(างฺเลสแห-งฺสร1รก	จบัางฺอย-างฺ  เข้(าไปเฝัrาพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค แล(วิทิFลข้อบัรรพื่ช้า.

เตนฺ วิGต�ตw “อถโข้ สGทิ	นฺ�โนฺ กลนฺ�ทิปGต�โต อจ	รวิGฏฺ�ฐ	ตาย ปร	สาย ฯเปฯ ปพื่�พื่าเช้ตG มw ภควิาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตร เม#$อบัร	ษุ�ทิลGกไปแล(วิไม-นฺานฺนฺ�ก ก>เข้(าไปเฝัrา โดยทิางฺทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคประทิ�บัอยF-, 
คร�Iนฺเข้(าไปเฝัrาแล(วิ ก>ถวิายบั�งฺคมพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค นฺ�$งฺอยF- ณฺ ทิ1$สมควิรข้(างฺหนฺa$งฺ. 
สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตร นฺ�$งฺอยF- ณฺ ทิ1$สมควิรข้(างฺหนฺa$งฺแล ได(กราบัทิFลคำนฺ1Iกะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาควิ-า 
“ข้(าแต-พื่ระองฺคEผู้F(เจร	ญ! ด(วิยอาการใดๆ ข้(าพื่ระองฺคE จaงฺรF(ทิ�$วิถaงฺธรรมพื่รหมจรรยEให(บัร	บัFรณฺEโดยส-วินฺเด1ยวิ 
ให(บัร	สGทิธ	qโดยส-วินฺเด1ยวิ ดGจส�งฺข้Eทิ1$ข้�ดแล(วิ เป@นฺข้องฺทิำไม-ได(งฺ-าย, ข้(าพื่ระองฺคEปรารถนฺาจะปลงฺผู้มและหนฺวิด ครองฺผู้(ากาสายะ 
ออกจากเร#อนฺบัวิช้เป@นฺบัรรพื่ช้	ต, ข้อพื่ระองฺคEทิรงฺให(ข้(าพื่ระองฺคEบัวิช้เถ	ด พื่ระเจ(าข้(า!”๑

ภควิา ปนฺ ยส�มา ราหGลกGมารส�ส ปพื่�พื่ช้�ช้โต ปภFต	 มาตาปJตFห	 อนฺนฺGญฺ�ญาตw ปGต�ตw นฺ ปพื่�พื่าเช้ต	 
ตส�มา ตw ปGจ�ฉั	 “อนฺGญฺ�ญาโตส	 ปนฺ ต�วิw สGทิ	นฺ�นฺ มาตาปJตFห	 ฯเปฯ ปพื่�พื่ช้�ช้ายาต	 ฯ
ก>เพื่ราะจำเด	มแต-ราหGลกGมารบัรรพื่ช้ามา พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคก>ไม-ทิรงฺบัวิช้ให(บัGตรผู้F(ทิ1$มารดาบั	ดาไม-อนฺGญาต, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺตร�สถามสGทิ	นฺนฺ�Iนฺวิ-า “ดFก-อนฺสGทิ	นฺ! ก>เธออ�นฺมารดาบั	ดาอนฺGญาตให(ออกจากเร#อนฺบัวิช้เป@นฺบัรรพื่ช้	ตแล(วิหร#อ?๒”

อ	โต ปรw ปาฐานฺGสาเรเนฺวิ คนฺ�ต�วิา “ตw กรณฺ1ยw ต1เรต�วิาต	 เอต�ถ เอวิมต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เบั#Iองฺหนฺ(าแต-พื่ระพื่Gทิธดำร�สนฺ1Iไป บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัเนฺ#Iอควิามไปตามแนฺวิพื่ระบัาล1นฺ�$นฺแล อย-างฺนฺ1I 
ในฺบัทิวิ-า ตw กรณฺ1ยw ต1เรต�วิา๓ นฺ1I. 

ธGรนฺ	ก�เข้เปเนฺวิ ตw กรณฺ1ยw นฺ	ฏฺ�ฐาเปต�วิา ฯ
(สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตรนฺ�Iนฺ) ให(กรณฺ1ยก	จนฺ�Iนฺเสร>จลงฺ ด(วิยการทิอดทิ	IงฺธGระนฺ�$นฺเองฺ. 

๑ วิ	. มหา. ๑/๒๐.
๒ วิ	. มหา. ๑/๒๐.
๓ วิ	. มหา. ๑/๒๐.
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นฺ ห	 ปพื่�พื่ช้�ช้าย ต	พื่�พื่จ�ฉันฺ�ทิส�ส ภณฺ�ฑป�ปโยช้นฺอGทิ�ธารสารณฺาทิ1สG วิา นฺก�ข้ต�ตก1ฬาย วิา จ	ต�ตw นฺมต	 ฯ
จร	งฺอยF- นฺIำใจข้องฺสGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตร ผู้F(ม1ฉั�นฺทิะแรงฺกล(าในฺการบัรรพื่ช้า 
หาได(นฺ(อมไปในฺธGรก	จทิ�Iงฺหลายม1ประกอบัการซ่#Iอข้ายส	นฺค(า การให(กF(ย#มและทิวิงฺหนฺ1Iเป@นฺต(นฺ หร#อในฺการเล-นฺก1ฬานฺ�กข้�ตฤกษุEไม-.

[มัารด้าบ	ด้าไมั'อน#ญาตให7ส#ทิ	นบวช]

“อม�มตาตาต	 เอต�ถ ปนฺ 
[237] “อม�มาต	 มาตรw อาลปต	.  “ตาตาต	 ปJตรw ฯ
ก>ในฺบัทิวิ-า อม�ม ตาต นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตร เร1ยกมารดาวิ-า อม�ม (แม-)  (และ) เร1ยกบั	ดาวิ-า ตาต (พื่-อ).

“ต�วิw โข้ส1ต	 ต�วิw โข้ อส	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ต�วิw โข้ส	 (ต�ดบัทิเป@นฺ) ต�วิw โข้ อส	. ((ลFกสGทิ	นฺ) เจ(าเทิ-านฺ�Iนฺแล เป@นฺ …) 

“เอกปGต�ตโกต	 เอโกวิ ปGต�ตโก  อญฺ�โญ เต เช้ฏฺ�โฐ วิา กนฺ	ฏฺ�โฐ วิา นฺต�ถ	 ฯ
บัทิวิ-า เอกปGต�ตโก ควิามวิ-า เป@นฺบัGตรคนฺเด1ยวิแทิ(ๆ  ค#อพื่1$ช้ายหร#อนฺ(องฺช้ายคนฺอ#$นฺข้องฺเจ(าไม-ม1.

เอต�ถ จ “เอกปGต�โตต	 วิต�ตพื่�เพื่ อนฺGกม�ปาวิเสนฺ “เอกปGต�ตโกต	 วิGต�ตw ฯ
อนฺa$งฺ ในฺ(บัทิวิ-า เอกปGต�ตโก  )   นฺ1I เม#$อมารดาบั	ดาควิรจะกล-าวิวิ-า เอกปGต�โต แต-กล-าวิวิ-า เอกปGต�ตโก ก>ด(วิยอำนฺาจควิามเอ>นฺดF.

“ปJโยต	 ปnต	ช้นฺโก ฯ
บัทิวิ-า ปJโย แปลวิ-า ผู้F(ให(เก	ดปnต	.

“มนฺาโปต	 มนฺวิฑ�ฒโก ฯ
บัทิวิ-า มนฺาโป แปลวิ-า ผู้F(เจร	ญใจ.

“สGเข้ธ	โตต	 สGเข้นฺ เอธ	โก๑.   “สGข้สwวิฑ�ฒ	โตต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า สGเข้ธ	โต แปลวิ-า ผู้F(เจร	ญมาด(วิยควิามสGข้.   อธ	บัายวิ-า “ผู้F(เต	บัโตมาด(วิยควิามสGข้.”

“สGข้ปร	หโฏิต	  สGเข้นฺ ปร	หโฏิ  ช้าตกาลโต ปภFต	 ธาต1ห	 องฺ�กโต องฺ�กw หร	ต�วิา ธาร	ยมาโนฺ 
อส�สกรถกาทิ1ห	 พื่าลก1ฬนฺเกห	 ก1ฬมาโนฺ  สาธGรสโภช้นฺw โภช้	ยมาโนฺ  สGเข้นฺ ปร	หโฏิ ฯ
บัทิวิ-า สGข้ปร	หโฏิ ควิามวิ-า ผู้F(อ�นฺเหล-าช้นฺประคบัประหงฺมมาด(วิยควิามสGข้  ค#อ ต�Iงฺแต-เวิลาเก	ดมา 
พื่1$เล1Iยงฺนฺางฺนฺมทิ�Iงฺหลายก>ผู้ล�ดเปล1$ยนฺสะเอวิก�นฺอG(ม เล-นฺอยF-ด(วิยเคร#$องฺเล-าสำหร�บัเด>กเล>กๆ ม1ม(าและรถนฺ(อยๆ เป@นฺต(นฺ 
อ�นฺพื่1$เล1Iยงฺเป@นฺต(นฺให(บัร	โภคโภช้นฺาหารทิ1$ม1รสอร-อยด1 ช้#$อวิ-าผู้F(อ�นฺเหล-าช้นฺประคบัประหงฺมด(วิยควิามสGข้.

๑ สGเข้นฺ เอธ	โตต	 ยGต�ตตรw ฯ สGเข้ธ	โต สGเข้ฐ	โตต	 จ เทิ�วิ ปาฐา เยภGย�เยนฺ ทิ	ส�สนฺ�ต	 ฯ รฏฺ�ฐปาลสGต�เตปJ สGเข้ธ	โตต	 ปาโฐ ทิ	ส�สต	 ฯ 
ตต�ถ ปนฺ ยG. สGเข้ ฐ	โตต	 เหฏฺ�ฐาอต�ถปาเทิ ล	ข้	ยต	 ฯ ตพื่�พื่ณฺ�ณฺนฺายw สGเข้นฺ เอวิ ฐ	โตต	 วิGต�ตw ฯ ตญฺ�ห	 เอวิ ฐ	โตต	 วิจนฺw เอธ	โตต	 ปทิw ภเวิย�ยาต	 
มญฺ�ญาม	 ฯ สGเข้ธ	โตต	 ปเนฺต�ถ เอธ วิGฑ�ฒ	ยw ลาเภ จาต	 ธาตG ฯ เอธต1ต	 อาข้�ยาตปทิw  ยถา ตw กGลw สGข้เมธต	  
คม�ภ1เร คาธเมธต1ต	 จ ฯ



หนฺ(า ๓๘๘ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [มารดาบั	ดาไม-อนฺGญาตให(สGทิ	นฺบัวิช้]

“นฺ ต�วิw ตาต สGทิ	นฺ�นฺ ก	ญฺ�จ	 ทิGก�ข้ส�ส ช้านฺาส1ต	  ต�วิw ตาต สGทิ	นฺ�นฺ ก	ญฺ�จ	 อป�ปมต�ตกม�ปJ กลภาคw ทิGก�ข้ส�ส นฺ ช้านฺาส	 ฯ
หลายบัทิวิ-า นฺ ต�วิw ตาต สGทิ	นฺ�นฺ ก	ญฺ�จ	 ทิGก�ข้ส�ส ช้านฺาส	 ควิามวิ-า 
แนฺ-ะลFกสGทิ	นฺ เจ(าย-อมไม-รF(ส-วินฺเส1Iยวิแห-งฺทิGกข้Eอะไรๆ แม(เพื่1ยงฺเล>กนฺ(อยเลย. 

อถวิา “ก	ญฺ�จ	 ทิGก�เข้นฺ นฺานฺGโภส1ต	 อต�โถ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ อธ	บัายวิ-า “เจ(าย-อมไม-ได(เสวิยอะไรๆ ด(วิยควิามทิGกข้E.” 

กรณฺต�เถ สาม	วิจนฺw ฯ  อนฺGภวินฺต�เถ จ ช้านฺนฺา ฯ
(คำวิ-า ทิGก�ข้ส�ส นฺ1I) เป@นฺฉั�ฏิฐ1วิ	ภ�ตต	 ลงฺในฺอรรถตต	ยาวิ	ภ�ตต	.  ก>ควิามรF( เป@นฺไปในฺอรรถค#อควิามเสวิย.

อถวิา “ก	ญฺ�จ	 ทิGก�ข้w นฺ สรส1ต	 อต�โถ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ อธ	บัายวิ-า “เจ(าย-อมระลaกถaงฺทิGกข้Eอะไรๆ ไม-ได(.”

อGปโยคต�เถ สาม	วิจนฺw ฯ  สรณฺต�เถ จ ช้านฺนฺา ฯ
(คำวิ-า ทิGก�ข้ส�ส นฺ1I) เป@นฺฉั�ฏิฐ1วิ	ภ�ตต	 ลงฺในฺอรรถทิGต	ยาวิ	ภ�ตต	.  ก>ควิามรF( เป@นฺไปในฺอรรถค#อควิามระลaก.

วิ	กป�ปทิ�วิเยปJ ปGร	มปทิส�ส อGต�ตรปเทินฺ สมานฺวิ	ภต�ต	โลโป ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
แม(ในฺวิ	ก�ปทิ�Iงฺสองฺ พื่aงฺเห>นฺการลบัวิ	ภ�ตต	แห-งฺบัทิเบั#Iองฺต(นฺทิ1$เสมอก�นฺ ก�บัด(วิยบัทิเบั#Iองฺปลายเส1ย. 

ตw สพื่�พื่w สทิ�ทิสต�ถานฺGสาเรนฺ ญาตพื่�พื่w ฯ
คำตามทิ1$กล-าวิมาแล(วิทิ�Iงฺหมดนฺ�Iนฺ (ผู้F(ศัaกษุา)ควิรทิราบัตามแนฺวิค�มภ1รEศั�พื่ทิศัาสตรE.

“มรเณฺนฺปJ มยนฺ�เต อกามกา วิ	นฺา ภวิ	ส�สามาต	  สเจปJ ตวิ, อม�เหสG ช้1วิมาเนฺสG, มรณฺw ภเวิย�ย, 
เตนฺ เต มรเณฺนฺปJ มยw อกามกา อนฺ	จ�ฉักา.  นฺ อต�ตโนฺ รGจ	ยา วิ	นฺา ภวิ	ส�สาม.  “ตยา วิ	โยคw ปาปGณฺ	ส�สามาต	 อต�โถ ฯ
หลายบัทิวิ-า มรเณฺนฺปJ มยนฺ�เต อกามกา วิ	นฺา ภวิ	ส�สาม ควิามวิ-า 
แม(ถ(าเม#$อเราทิ�Iงฺสองฺ ย�งฺม1ช้1วิ	ตอยF- เจ(าจะพื่aงฺตายไซ่ร(, แม(ด(วิยควิามตายข้องฺเจ(านฺ�Iนฺ เราทิ�Iงฺสองฺ ก>ไม-ต(องฺการ ค#อไม-ปรารถนฺา 
ช้#$อวิ-า จ�กไม-ยอมเวิ(นฺ (ให(เจ(าตาย) ตามควิามพื่อใจข้องฺตนฺ, อธ	บัายวิ-า “เราทิ�Iงฺสองฺจ�กประสบัควิามพื่ล�ดพื่รากจากเจ(าไม-ได(.”

“กa ปนฺ มยw ตนฺ�ต	  เอวิw สนฺ�เต, [238] กa ปนฺ ก	นฺ�นฺาม ตw การณฺw,  เยนฺ มยw ตw ช้1วินฺ�ตw อนฺGช้านฺ	ส�สาม ฯ
หลายบัทิวิ-า กa ปนฺ มยw ตw ควิามวิ-า เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ, ก>เหตGอะไรเล-า จ�กเป@นฺเหตGให(เราทิ�IงฺสองฺอนฺGญาตให(เจ(าผู้F(ย�งฺม1ช้1วิ	ตอยF- 
(ออกบัวิช้เป@นฺบัรรพื่ช้	ต).

อถวิา “กa ปนฺ มยw ตนฺ�ต	  เกนฺ ปนฺ การเณฺนฺ มยนฺ�ตw ช้1วินฺ�ตw อนฺGช้านฺ	ส�สามาต	 เอวิเมต�ถ อต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ในฺบัทิวิ-า กa ปนฺ มยw ตw นฺ1I พื่aงฺเห>นฺใจควิามอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ก>เพื่ราะเหตGไรเล-า เราทิ�Iงฺหลาย จaงฺจ�กยอมอนฺGญาตให(เจ(าผู้F(ย�งฺม1ช้1วิ	ตอยF-.”

“ตต�เถวิาต	 ยต�ถ นฺw ฐ	ตw มาตาปJตโร นฺานฺGช้านฺaสG,  ตต�เถวิ ฐาเนฺ ฯ
บัทิวิ-า ตต�เถวิ ควิามวิ-า “สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตรนฺ�Iนฺ (นฺอนฺลงฺ) ในฺสถานฺทิ1$ทิ1$เข้าย#นฺอยF- ซ่a$งฺมารดาบั	ดาไม-อนฺGญาตให(เข้าบัวิช้นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.

“อนฺนฺ�ตรห	ตายาต	  เกนฺจ	 อต�ถรเณฺนฺ อนฺต�ถตาย ฯ
บัทิวิ-า อนฺนฺ�ตรห	ตาย ควิามวิ-า บันฺพื่#Iนฺทิ1$อ�นฺม	ได(ลาดด(วิยเคร#$องฺปFลาดอะไรๆ.
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“ปร	จาเรห1ต	  คนฺ�ธพื่�พื่นฺฏินฺาฏิกาทิ1นฺ	 ปจ�จGปฏฺ�ฐาเปต�วิา ตต�ถ สหายเกห	 สทิ�ธa ยถาสGข้w อ	นฺ�ทิ�ร	ยานฺ	 จาเรห	 สญฺ�จาเรห	. 
“อ	โตจ1โตจ อGปเนฺห1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัทิวิ-า ปร	จาเรห	 ควิามวิ-า เจ(าจงฺให(พื่วิกนฺ�กข้�บัร(องฺนฺ�กเต(นฺรำและนฺ�กฟัrอนฺเป@นฺต(นฺ บัำรGงฺบัำเรอเฉัพื่าะตนฺแล(วิ 
จงฺให(อ	นฺทิร1ยE (ค#อร-างฺกายทิGกส-วินฺ) เทิ1$ยวิไป ค#อให(ส�ญจรไป ตามสบัาย ร-วิมก�บัสหายทิ�Iงฺหลาย ในฺ(หมF-นฺ�กข้�บัร(องฺเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ,
อธ	บัายวิ-า “เจ(าจงฺนฺำนฺ�กข้�บัร(องฺเป@นฺต(นฺ เข้(ามาทิางฺนฺ1Iและทิางฺนฺ1Iเถ	ด.”

อถวิา “ปร	จาเรห1ต	 คนฺ�ธพื่�พื่นฺฏินฺาฏิกาทิ1นฺ	 ปจ�จGปฏฺ�ฐาเปต�วิา สหายเกห	 สทิ�ธa ลล อGปลล รม.  “ก1ฬส�สFต	ปJ วิGต�ตw โหต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ บัทิวิ-า ปร	จาเรห	 ควิามวิ-า เจ(าจงฺให(พื่วิกนฺ�กข้�บัร(องฺนฺ�กเต(นฺรำและนฺ�กฟัrอนฺเป@นฺต(นฺ บัำรGงฺบัำเรอเฉัพื่าะตนฺแล(วิ 
จงฺเล-นฺ ค#อจงฺหยอกล(อก�นฺ ได(แก- จงฺร#$นฺรมยE ร-วิมก�บัสหายทิ�Iงฺหลายเถ	ด.  ม1คำอธ	บัายไวิ(วิ-า “จงฺสนฺGกสนฺานฺเถ	ด” ด�งฺนฺ1Iบั(างฺ.

“กาเม ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�โตต	 อต�ตโนฺ ปGต�ตทิาเรห	 สทิ�ธa โภเค ภGญฺ�ช้นฺ�โต ฯ
สองฺบัทิวิ-า กาเม ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�โต ควิามวิ-า เจ(าบัร	โภคโภคทิร�พื่ยEทิ�Iงฺหลายร-วิมก�บับัGตรและภรรยาข้องฺตนฺเถ	ด.

“ปGญฺ�ญานฺ	 กโรนฺ�โตต	 พื่Gทิ�ธญฺ�จ ธม�มญฺ�จ สงฺ�ฆ์ญฺ�จ อารพื่�ภ ทิานฺป�ปทิานฺาทิ1นฺ	 สGคต	มค�คสwโสธกานฺ	 กGสลกม�มานฺ	 กโรนฺ�โต ฯ
สองฺบัทิวิ-า ปGญฺ�ญานฺ	 กโรนฺ�โต ควิามวิ-า เจ(าจงฺปรารภพื่ระพื่Gทิธ พื่ระธรรม และ พื่ระสงฺฆ์Eแล(วิ บัำเพื่>ญกGศัลธรรมทิ�Iงฺหลาย 
อ�นฺเป@นฺเคร#$องฺช้ำระทิางฺสGคต	ให(บัร	สGทิธ	qด(วิยด1 ม1การเพื่	$มให(ทิานฺเป@นฺต(นฺเถ	ด.

“ตGณฺ�ห1 อโหส1ต	 กถานฺGป�ปพื่นฺ�ธวิ	จ�เฉัทินฺต�ถw นฺ	ราลาปสล�ลาโป อโหส	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ตGณฺ�ห1 อโหส	 ควิามวิ-า สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตร เพื่#$อต�ดควิามเก1$ยวิข้(องฺด(วิยการพื่Fดจา จaงฺได(งฺดการสนฺทินฺาปราศัร�ยเส1ย.

[สหายไปห7ามัไมั'ให7ส#ทิ	นบวชไมั'สำเรWจ]

อถส�ส มาตาปJตโร ต	ก�ข้ต�ตGw วิต�วิา ปฏิ	วิจนฺม�ปJ อลภมานฺา สหายเก ปก�โกสาเปต�วิา 
“เอส โวิ สหายโก ปพื่�พื่ช้	ตGกาโม, นฺ	วิาเรถ นฺนฺ�ต	 อาหwสG ฯ
คราวินฺ�Iนฺ มารดาบั	ดาข้องฺสGทิ	นฺ พื่Fด (ล-อหลอก) ถaงฺ ๓ คร�Iงฺ เม#$อไม-ได(แม(เพื่1ยงฺคำตอบั จaงฺส�$งฺให(เร1ยกพื่วิกสหาย (ข้องฺเข้า) มา 
แล(วิส�$งฺวิ-า “สGทิ	นฺผู้F(เป@นฺสหายข้องฺพื่วิกเธอนฺ�$นฺ ม1ควิามประสงฺคEจะบัวิช้, พื่วิกเธอจงฺช้-วิยห(ามเข้าด(วิย.” 

เตปJ ตw อGปสงฺ�กม	ต�วิา ต	ก�ข้ต�ตGw อโวิจGw ฯ
แม(สหายเหล-านฺ�Iนฺเข้(าไปหาเข้าแล(วิ ก>ได(พื่Fด (อ(อนฺวิอนฺ) ถaงฺ ๓ คร�Iงฺ. 

เตสม�ปJ ตGณฺ�ห1 อโหส	 ฯ
แต-สGทิ	นฺก>ได(นฺ	$งฺเงฺ1ยบัแม(ต-อ (หนฺ(า) สหายเหล-านฺ�Iนฺ. 

เตนฺ วิGต�ตw “อถโข้ สGทิ	นฺ�นฺส�ส กลนฺ�ทิปGต�ตส�ส สหายกา ฯเปฯ ตGณฺ�ห1 อโหส1ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺได(กล-าวิไวิ(วิ-า อถโข้ สGทิ	นฺ�นฺส�ส กลนฺ�ทิปGต�ตส�ส สหายกา ฯเปฯ ตGณฺ�ห1 อโหส	.๑

๑ วิ	. มหา. ๑/๒๓-๒๔.
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[สหายไปขออน#ญาตมัารด้าบ	ด้าให7ส#ทิ	นบวช]

อถส�ส สหายกานฺw เอตทิโหส	 “สเจ อยw ปพื่�พื่ช้�ช้w อลภมาโนฺ มร	ส�สต	, นฺ โกจ	 คGโณฺ ภวิ	ส�สต	, 
ปพื่�พื่ช้	ตw ปนฺ นฺw มาตาปJตโรปJ กาเลนฺ กาลw ปส�ส	ส�สนฺ�ต	, มยม�ปJ ปส�ส	ส�สาม. 
ปพื่�พื่ช้�ช้าปJ จ นฺาเมสา ภาร	ยา. ทิ	วิเส ทิ	วิเส มต�ต	กาปต�ตw คเหต�วิา [239] ปJณฺ�ฑาย จร	ตพื่�พื่w. 
เอกเสย�ยw เอกภต�ตw พื่�รห�มจร	ยw อต	ทิGก�กรw.  อยญฺ�จ สGข้Gมาโล นฺาคร	กช้าต	โย. โส ตw จร	ตGw อสก�โกนฺ�โต ปนฺG อ	เธวิ อาคม	ส�สต	 
หนฺ�ทิส�ส มาตาปJตโร อนฺGช้านฺาเปมาต	 ฯ
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ พื่วิกสหายข้องฺสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ ได(ม1ควิามรำพื่aงฺด�งฺนฺ1Iวิ-า “หากวิ-าสGทิ	นฺนฺ1I เม#$อไม-ได(บัวิช้ จ�กตาย, จ�กไม-ม1คGณฺอะไร, 
แต-มารดาบั	ดาจ�กได(เห>นฺเข้าผู้F(บัวิช้แล(วิเป@นฺคร�Iงฺคราวิ, ถaงฺพื่วิกเราก>จ�กได(เห>นฺ, 
อนฺa$งฺ ข้aIนฺช้#$อวิ-าการบัวิช้นฺ�$นฺ เป@นฺภาระทิ1$หนฺ�ก, ผู้F(บัวิช้จะต(องฺถ#อบัาตรเด	นฺเทิ1$ยวิบั	ณฺฑบัาตทิGกวิ�นฺๆ. 
พื่รหมจรรยE ม1การนฺอนฺหนฺเด1ยวิ ฉั�นฺหนฺเด1ยวิ เป@นฺก	จทิ1$ทิำได(ยากอย-างฺย	$งฺ, และสGทิ	นฺนฺ1Iเป@นฺผู้F(ละเอ1ยดอ-อนฺ เป@นฺช้าต	ช้นฺช้าวิเม#องฺ, 
เข้า เม#$อไม-สามารถจะประพื่ฤต	พื่รหมจรรยEนฺ�Iนฺได( ก>จ�กกล�บัมาทิ1$เร#อนฺนฺ1Iอ1กทิ1เด1ยวิ, 
เอาเถ	ด พื่วิกเรา จ�กข้อให(มารดาบั	ดาข้องฺเข้าอนฺGญาตให(บัวิช้, 

เต ตถา อกwสG ฯ
สหายเหล-านฺ�Iนฺ ก>ได(ทิำเหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ.

[มัารด้าบ	ด้าอน#ญาตให7ส#ทิ	นบ#ตรชายบวช]

มาตาปJตโรปJ นฺw อนฺGช้านฺaสG ฯ
ฝัzายมารดาบั	ดา ก>ได(อนฺGญาตให(เข้าบัวิช้. 

เตนฺ วิGต�ตw “อถโข้ สGทิ	นฺ�นฺส�ส กลนฺ�ทิปGต�ตส�ส สหายกา เยนฺ สGทิ	นฺ�นฺส�ส กลนฺ�ทิปGต�ตส�ส มาตาปJตโร ฯเปฯ อนฺGญฺ�ญาโตส	 
มาตาปJตFห	 อคารส�มา อนฺคาร	ยw ปพื่�พื่ช้�ช้ายาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺได(กล-าวิไวิ(วิ-า อถโข้ สGทิ	นฺ�นฺส�ส กลนฺ�ทิปGต�ตส�ส สหายกา เยนฺ สGทิ	นฺ�นฺส�ส กลนฺ�ทิปGต�ตส�ส มาตา
ปJตโร ฯเปฯ อนฺGญฺ�ญาโตส	 มาตาปJตFห	 อคารส�มา อนฺคาร	ยw ปพื่�พื่ช้�ช้าย๑

“หฏฺ�โฐต	 ตGฏฺ�โฐ ฯ
บัทิวิ-า หฏฺ�โฐ แปลวิ-า ผู้F(ย	นฺด1แล(วิ.

“อGทิค�โคต	 ปnต	วิเสนฺ อพื่�ภGนฺ�นฺตกายจ	ต�โต ฯ
บัทิวิ-า อGทิค�โค แปลวิ-า ผู้F(ม1กายและจ	ตฟัFข้aIนฺด(วิยอำนฺาจปnต	.

“กต	ปาหนฺ�ต	  กต	ปยานฺ	 ทิ	วิสานฺ	 ฯ
บัทิวิ-า กต	ปาหw แปลวิ-า ส	Iนฺวิ�นฺเล>กนฺ(อย.

๑ วิ	. มหา. ๑/๒๔.



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [มารดาบั	ดาอนฺGญาตให(สGทิ	นฺบัGตรช้ายบัวิช้] • หนฺ(า ๓๙๑

“พื่ลw คาเหต�วิาต	 สป�ปายโภช้นฺานฺ	 ภGญฺ�ช้นฺ�โต อGจ�ฉัาทินฺนฺหานฺาทิ1ห	 จ กายw ปร	หรนฺ�โต กายพื่ลw ช้เนฺต�วิา 
มาตาปJตโร วินฺ�ทิ	ต�วิา อส�สGมGข้w ญาต	ปร	วิฏฺ�ฏิw ปหาย, เยนฺ ภควิา, เตนฺFปสงฺ�กม	 ฯเปฯ “ปพื่�พื่าเช้ตG มw ภนฺ�เต ภควิาต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า พื่ลw คาเหต�วิา ควิามวิ-า  
สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตรนฺ�Iนฺ เม#$อบัร	โภคโภช้นฺาหารทิ1$สบัาย และบัร	หารร-างฺกายด(วิยก	จม1การอบัและอาบันฺIำเป@นฺต(นฺ ให(เก	ดกำล�งฺกายแล(วิ 
ไหวิ(มารดาบั	ดา ละเคร#อญาต	ผู้F(ม1หนฺ(าเต>มด(วิยนฺIำตา และเข้(าไปเฝัrาพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจนฺถaงฺทิ1$ประทิ�บั ฯลฯ 
ได(กราบัทิFลคำนฺ1Iกะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาควิ-า “พื่ระพื่Gทิธเจ(าข้(า! ข้อพื่ระองฺคEได(โปรดให(ข้(าพื่ระองฺคEบัวิช้เถ	ด พื่ระพื่Gทิธเจ(าข้(า!๑”

[พระพ#ทิธเจ7าร�บส� งภ	กษุ#บวชให7ส#ทิ	นกลี�นทิบ#ตร]

ภควิา สม1เป ฐ	ตw อญฺ�ญตรw ปJณฺ�ฑจาร	กw ภ	ก�ข้Gw อามนฺ�เตส	 “เตนฺห	 ภ	ก�ข้G สGทิ	นฺ�นฺw ปพื่�พื่าเช้ห	 เจวิ อGปสม�ปาเทิห	 จาต	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สเร1ยกภ	กษุGรFปใดรFปหนฺa$งฺ ผู้F(เทิ1$ยวิบั	ณฺฑบัาตเป@นฺวิ�ตร ซ่a$งฺย#นฺเฝัrาอยF-ในฺทิ1$ใกล(มาวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุG! ถ(าเช้-นฺนฺ�Iนฺ เธอจงฺให(สGทิ	นฺบัรรพื่ช้าและอGปสมบัทิเถ	ด.”

“สาธG ภนฺ�เตต	 โข้ โส ภ	ก�ข้G ภควิโต ปฏิ	ส�สGณฺ	ต�วิา สGทิ	นฺ�นฺw กลนฺ�ทิปGต�ตw ช้	นฺทิต�ต	ยw สทิ�ธ	วิ	หาร	กw ลทิ�ธา ปพื่�พื่าเช้ส	 เจวิ อGปสม�ปาเทิส	 จ ฯ
ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ ทิFลร�บัแด-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาควิ-า “ด1ละ พื่ระพื่Gทิธเจ(าข้(า!” 
แล(วิได(สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตร ทิ1$พื่ระช้	นฺเจ(าทิรงฺประทิานฺเป@นฺส�ทิธ	วิ	หาร	ก ให(บัรรพื่ช้าและอGปสมบัทิแล(วิ. 

เตนฺ วิGต�ตw “อลต�ถ โข้ สGทิ	นฺ�โนฺ กลนฺ�ทิปGต�โต ภควิโต สนฺ�ต	เก ปพื่�พื่ช้�ช้w อลต�ถ อGปสม�ปทินฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺกล-าวิไวิ(วิ-า สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตรได(ร�บับัรรพื่ช้าอGปสมบัทิ ในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคแล(วิ.๒

เอต�ถ ปนฺ ฐต�วิา สพื่�พื่อฏฺ�ฐกถาสG ปพื่�พื่ช้�ช้า จ อGปสม�ปทิา จ กถ	ตา ฯ
มยw ปนฺ ยถาฐ	ตปาล	วิเสเนฺวิ ข้นฺ�ธเก กถย	ส�สาม ฯ
นฺ เกวิลญฺ�จ.  ตw อญฺ�ญม�ปJ ยw ข้นฺ�ธเก วิา ปร	วิาเร วิา กเถตพื่�พื่w อฏฺ�ฐกถาจร	เยห	 วิ	ภงฺ�เค กถ	ตw  ตw สพื่�พื่w ตต�ถ ตต�เถวิ กถย	ส�สาม ฯ
เอวิw ห	 กถ	ยมาเนฺ, ปาล	ก�กเมเนฺวิ [240] วิณฺ�ณฺนฺา กตา โหต	 ฯ
อนฺa$งฺ ยกเวิ(นฺในฺ(อธ	การวิ-าด(วิยทิ-านฺสGทิ	นฺได(ร�บับัรรพื่ช้าอGปสมบัทิ)นฺ1Iเส1ย 
การบัรรพื่ช้าและอGปสมบัทิ พื่ระอรรถกถาจารยEทิ�Iงฺหลาย ก>ได(กล-าวิไวิ(แล(วิในฺอรรถกถาทิ�Iงฺปวิงฺ. 
ส-วินฺข้(าพื่เจ(าจ�กกล-าวิ (บัรรพื่ช้าและอGปสมบัทินฺ�Iนฺ) ในฺข้�นฺธกะ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺพื่ระบัาล1ตามทิ1$ต�Iงฺไวิ(แล(วินฺ�Iนฺแล. 
และหาใช้-(จ�กกล-าวิแต-บัรรพื่ช้าและอGปสมบัทิในฺข้�นฺธกะ)อย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺไม-, 
คำแม(อ#$นฺใด ทิ1$ควิรกล-าวิในฺข้�นฺธกะก>ด1 ในฺค�มภ1รEบัร	วิารก>ด1 อ�นฺพื่ระอรรถกถาจารยEทิ�Iงฺหลายกล-าวิไวิ(แล(วิในฺวิ	ภ�งฺคE 
ข้(าพื่เจ(าจ�กกล-าวิคำนฺ�Iนฺไวิ(ในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ แล ทิ�Iงฺหมด. 
แทิ(จร	งฺ เม#$อ(ข้(าพื่เจ(า)กล-าวิ(ตามทิ1$อธ	บัายมา)อย-างฺนฺ1I, การพื่รรณฺนฺา ย-อมเป@นฺอ�นฺ(ข้(าพื่เจ(า)ทิำแล(วิ โดยลำด�บัแห-งฺพื่ระบัาล1ทิ1เด1ยวิ.

ตโต เตนฺ เตนฺ วิ	นฺ	จ�ฉัเยนฺ อต�ถ	กานฺw ปาล	ก�กเมเนฺวิ อ	มw วิ	นฺยสwวิณฺ�ณฺนฺw โอโลเกต�วิา เสโส วิ	นฺ	จ�ฉัโย สGวิ	ญฺ�เญย�โย ภวิ	ส�สต1ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (นฺ�กศัaกษุาทิ�Iงฺหลาย) ผู้F(ม1ควิามต(องฺการด(วิยการวิ	นฺ	จฉั�ยนฺ�Iนฺๆ ตรวิจดFวิ	นฺ�ยส�งฺวิรรณฺนฺานฺ1I โดยลำด�บัพื่ระบัาล1นฺ�Iนฺแล 
ก>จ�กรF(การวิ	นฺ	จฉั�ยทิ1$ย�งฺเหล#อได(ด1 ฉัะนฺ1Iแล.

๑ วิ	. มหา. ๑/๒๕.
๒ วิ	. มหา. ๑/๒๕.



หนฺ(า ๓๙๒ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [พื่ระพื่Gทิธเจ(าร�บัส�$งฺภ	กษุGบัวิช้ให(สGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตร]

“อจ	รFปสม�ปนฺ�โนฺต	 อจ	รw อGปสม�ปนฺ�โนฺ หGต�วิา ฯ  “อGปสม�ปทิโต นฺจ	รกาเลเนฺวิาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัทิวิ-า อจ	รFปสม�ปนฺ�โนฺ ค#อทิ-านฺสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ เป@นฺผู้F(อGปสมบัทิแล(วิไม-นฺานฺ.  
ม1คำอธ	บัายวิ-า “โดยกาลไม-นฺานฺนฺ�กแต-อGปสมบัทิมานฺ�$นฺเองฺ.”

“เอวิรFเปต	 เอวิwวิ	เธ เอวิwช้าต	เก ฯ
บัทิวิ-า เอวิรFเป ค#อ ม1ส-วินฺอย-างฺนฺ1I ได(แก- ม1ช้าต	อย-างฺนฺ1I.

“ธGตคGเณฺต	 ก	เลสนฺ	ทิ�ธGนฺนฺเก คGเณฺ ฯ
บัทิวิ-า ธGตคGเณฺ ได(แก- คGณฺอ�นฺเป@นฺเคร#$องฺกำจ�ดก	เลส.

“สมาทิาย วิต�ตต1ต	 สมาทิย	ต�วิา คณฺ�ห	ต�วิา วิต�ตต	 จรต	 วิ	หรต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า สมาทิาย วิต�ตต	 ควิามวิ-า (ทิ-านฺสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ)  สมาทิานฺ ค#อร�บัเอา ประพื่ฤต	 เทิ1$ยวิไป อยF-.

“อารญฺ�ญ	โก โหต1ต	 คามนฺ�ตเสนฺาสนฺw ปฏิ	ก�ข้	ปJต�วิา อารญฺ�ญ	กธGตงฺ�ควิเสนฺ อารญฺ�ญวิาส	โก โหต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อารญฺ�ญ	โก โหต	 ควิามวิ-า ห(ามเสนฺาสนฺะแดนฺบั(านฺเส1ยแล(วิ เป@นฺผู้F(ช้อบัอยF-ปzาเป@นฺวิ�ตร ด(วิยอำนฺาจสมาทิานฺอาร�ญญ	ก
ธGดงฺคE.

“ปJณฺ�ฑปาต	โกต	 อต	เรกลาภปฏิ	ก�เข้เปนฺ จGทิ�ทิส ภต�ตานฺ	 ปฏิ	ก�ข้	ปJต�วิา ปJณฺ�ฑปาต	ยธGตงฺ�ควิเสนฺ ปJณฺ�ฑปาต	โก โหต	 ฯ
บัทิวิ-า ปJณฺ�ฑปาต	โก ควิามวิ-า ห(ามภ�ต ๑๔ อย-างฺ ด(วิยการห(ามอต	เรกลาภเส1ยแล(วิ 
เป@นฺผู้F(ช้อบัเทิ1$ยวิบั	ณฺฑบัาตเป@นฺวิ�ตร ด(วิยอำนฺาจสมาทิานฺบั	ณฺฑปาต	ยธGดงฺคE.

“ป|สGกFล	โกต	 คหปต	จ1วิรw ปฏิ	ก�ข้	ปJต�วิา ป|สGกFล	กธGตงฺ�ควิเสนฺ ป|สGกFล	โก โหต	 ฯ
บัทิวิ-า ป|สGกFล	โก ควิามวิ-า ห(ามคฤหบัด1จ1วิรเส1ยแล(วิ เป@นฺผู้F(ช้อบัทิรงฺผู้(าบั�งฺสGกGล เป@นฺวิ�ตร ด(วิยอำนฺาจสมาทิานฺปbงฺสGกFล	ธGดงฺคE.

“สปทิานฺจาร	โกต	 โลลGป�ปจารw ปฏิ	ก�ข้	ปJต�วิา สปทิานฺจาร	ยธGตงฺ�ควิเสนฺ สปทิานฺจาร	โก โหต	 ฆ์รปฏิ	ปาฏิ	ยา ภ	ก�ข้าย ปวิ	สต	 ฯ
บัทิวิ-า สปทิานฺจาร	โก ควิามวิ-า ห(ามการเทิ1$ยวิโลเลเส1ยแล(วิ เป@นฺผู้F(ช้อบัเทิ1$ยวิตามลำด�บัตรอกเป@นฺวิ�ตร 
ค#อเข้(าไปเพื่#$อภ	กษุาตามลำด�บัเร#อนฺ ด(วิยอำนฺาจสมาทิานฺสปานฺจาร	ยธGดงฺคE.

“วิช้�ช้	คามนฺ�ต	 วิช้�ช้1นฺw วิา คามw  วิช้�ช้1สG วิา คามw ฯ
บัทิวิ-า วิช้�ช้	คามw ควิามวิ-า (ทิ-านฺสGทิ	นฺนฺ�Iนฺเข้(าอาศั�ย) หมF-บั(านฺช้าวิวิ�ช้ช้1 หร#อหมF-บั(านฺในฺแควิ(นฺวิ�ช้ช้1.

[ญาต	ของทิ'านส#ทิ	นทิ� เมั!องไพศาลี�มั�สมับ�ต	มัาก]

“อฑ�ฒา มหทิ�ธนฺาต	อาทิ1สG 
อGปโภคปร	โภคFปกรณฺมหนฺ�ตตาย อฑ�ฒา ฯ  
ในฺคำเป@นฺต(นฺวิ-า อฑ�ฒา มหทิ�ธนฺา (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
(ญาต	ทิ�Iงฺหลายข้องฺเราในฺเม#องฺไพื่ศัาล1) ช้#$อวิ-าเป@นฺผู้F(ม�$งฺค�$งฺ เพื่ราะม1เคร#$องฺอGปโภคและอGปกรณฺEแห-งฺเคร#$องฺบัร	โภคมาก. 

“เย ห	 เตสw อGปโภคา ยานฺ	 จ อGปโภคFปกรณฺานฺ	,  ตานฺ	 มหนฺ�ตานฺ	 พื่หลานฺ	 สารกานฺ1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ม1คำอธ	บัายวิ-า “จร	งฺอยF- เคร#$องฺอGปโภค และอGปกรณฺEแห-งฺเคร#$องฺอGปโภค ข้องฺญาต	เหล-านฺ�Iนฺๆ ม1มาก ค#อม1หนฺาแนฺ-นฺ ทิ�Iงฺเป@นฺวิ�ตถGม1สาระ.”



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ญาต	ข้องฺทิ-านฺสGทิ	นฺทิ1$เม#องฺไพื่ศัาล1ม1สมบั�ต	มาก] • หนฺ(า ๓๙๓



หนฺ(า ๓๙๔ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ญาต	ข้องฺทิ-านฺสGทิ	นฺทิ1$เม#องฺไพื่ศัาล1ม1สมบั�ต	มาก]

นฺ	เธต�วิา ฐปJตธนฺมหนฺ�ตตาย มหทิ�ธนฺา ฯ
ช้#$อวิ-า ผู้F(ม1ทิร�พื่ยEมาก เพื่ราะม1ทิร�พื่ยEทิ1$ฝัbงฺไวิ(มาก.

“มหาโภคาต	 ทิ	วิสปร	พื่�พื่ยสงฺ�ข้าตโภคมหนฺ�ตตาย มหาโภคา ฯ
บัทิวิ-า มหาโภโค ช้#$อวิ-า ผู้F(ม1โภคะมาก เพื่ราะม1โภคะค#อวิ�ตถGทิ1$เป@นฺเสบั1ยงฺ (สำหร�บัจ-าย) ประจำวิ�นฺมาก.

อญฺ�เญห	 อGปโภเคห	 ช้าตรFปรช้ตส�เสวิ ปหGตตาย ปหGตช้าตรFปรช้ตา ฯ
ช้#$อวิ-า ผู้F(ม1ทิองฺและเงฺ	นฺมาก เพื่ราะนฺอกจากเคร#$องฺอGปโภคอย-างฺอ#$นฺ ก>ย�งฺม1ทิองฺและเงฺ	นฺนฺ�$นฺแหละมากมาย

อลงฺ�การภFตส�ส วิ	ต�ตFปกรณฺส�ส ปnต	ปามGช้�ช้กรณฺส�ส ปหGตตาย ปหGตวิ	ต�ตFปกรณฺา ฯ
ช้#$อวิ-า ผู้F(ม1อGปกรณฺEแห-งฺทิร�พื่ยEเคร#$องฺปล#Iมใจมาก เพื่ราะอGปกรณฺEแห-งฺทิร�พื่ยEเคร#$องฺปล#Iมใจ 
อ�นฺเป@นฺเคร#$องฺประด�บั ซ่a$งฺทิำควิามปnต	ปราโมทิยEให( ม1มากมาย. 

โวิหารวิเสนฺ ปร	วิต�เตนฺ�ตส�ส ธนฺธญฺ�ญส�ส ปหGตตาย “ปหGตธนฺธญฺ�ญาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺผู้F(ม1ทิร�พื่ยEและข้(าวิเปล#อกมากมาย” 
เพื่ราะทิร�พื่ยEและข้(าวิเปล#อกอ�นฺแลกเปล1$ยนฺก�นฺด(วิยอำนฺาจการซ่#Iอข้าย ม1จำนฺวินฺมาก.

[241] เสนฺาสนฺw สwสาเมต�วิาต	  เสนฺาสนฺw ปฏิ	สาเมต�วิา.  “ยถา นฺ วิ	นฺส�สต	,  ตถา นฺw สGฏฺ�ฐุG ฐเปต�วิาต	 อต�โถ ฯ
สองฺบัทิวิ-า เสนฺาสนฺw สwสาเมต�วิา ควิามวิ-า เก>บังฺำเสนฺาสนฺแล(วิ.  
อธ	บัายวิ-า “จ�ดต�Iงฺเสนฺาสนฺะนฺ�Iนฺไวิ(อย-างฺเร1ยบัร(อย โดยประการทิ1$เสนฺาสนฺะจ�กไม-เส1ยหาย.”

[ญาต	นำภ�ตตาหารไปถวายทิ'านส#ทิ	น ๖๐ ถาด้]

“สฏฺ�ฐ	มต�เต ถาล	ปาเกต	 คณฺนฺปร	จ�เฉัทิโต สฏฺ�ฐa ถาล	ปาเก ฯ
สองฺบัทิวิ-า สฏฺ�ฐ	มต�เต ถาล	ปาเก ควิามวิ-า 
(ญาต	ทิ�Iงฺหลายข้องฺทิ-านฺสGทิ	นฺนฺำภ�ตตาหารไปถวิายทิ-านฺสGทิ	นฺ) ม1ประมาณฺ ๖๐ หม(อ โดยกำหนฺดแห-งฺการคำนฺวิณฺ.

เอกเมโก เจต�ถ ถาล	ปาโก ทิสนฺ�นฺw ภ	ก�ข้Fนฺw ภต�ตw คณฺ�หาต	.  ตw สพื่�พื่ม�ปJ ฉันฺ�นฺw ภ	ก�ข้Gสตานฺw ภต�ตw โหต	 ฯ
ก>บัรรดา(ภ�ต ๖๐ หม(อ)นฺ1I เฉัพื่าะหม(อหนฺa$งฺๆ จGภ�ตพื่อแก-ภ	กษุG ๑๐ รFป, ภ�ตแม(ทิ�Iงฺหมดนฺ�Iนฺ ภ	กษุG ๖๐๐ รFปพื่อฉั�นฺ.

“ภต�ตาภ	หารw อภ	หรaสFต	 เอต�ถ 
อภ	หร	ยต1ต	 อภ	หาโร ฯ   กa อภ	หร	ยต	 ฯ  ภต�ตw ฯ
ในฺสองฺบัทิวิ-า ภต�ตาภ	หารw อภ	หรaสG นฺ1I ม1วิ	เคราะหEด�งฺนฺ1I:-
อาหารทิ1$ช้#$อวิ-า อภ	หาร เพื่ราะอรรถวิ-า อ�นฺบัGคคลนฺำไปเฉัพื่าะ.   นฺำอะไรไป?   นฺำภ�ตไป. 

ภต�ตเมวิ อภ	หาโร ภต�ตาภ	หาโร ฯ   ตw ภต�ตาภ	หารw ฯ
อภ	หาร ค#อภ�ตนฺ�$นฺเองฺ ช้#$อภ�ตตาภ	หาร.  ซ่a$งฺภ�ตตาภ	หารนฺ�Iนฺ.

“อภ	หรaสFต	 อภ	มGข้า หรaสG ฯ   “ตส�ส สนฺ�ต	กw คเหต�วิา อคมwสFต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า อภ	หรaสG ควิามวิ-า (ญาต	ทิ�Iงฺหลาย)นฺำภ�ตตาหารไปไวิ(เฉัพื่าะหนฺ(า.   
อธ	บัายวิ-า “ถ#อเอาแล(วิ ได(ไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ.”
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เอตส�ส ก	ม�ปมาณฺนฺ�ต	 ฯ   สฏฺ�ฐ	 ถาล	ปากา ฯ
ถามวิ-า “ภ�ตนฺ�Iนฺ ม1ประมาณฺเทิ-าไร?”  
แก(วิ-า “ม1 ๖๐ หม(อ.” 

เตนฺ วิGต�ตw “สฏฺ�ฐ	มต�เต ถาล	ปาเก ภต�ตาภ	หารw อภ	หรaสFต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺกล-าวิไวิ(วิ-า ญาต	ทิ�Iงฺหลาย นฺำภ�ตตาหารม1ประมาณฺ ๖๐ หม(อ ไปถวิายทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺ๑.

“ภ	ก�ข้Fนฺw วิ	ส�สช้�เช้ต�วิาต	 สยw อGก�กฏฺ�ฐปJณฺ�ฑปาต	กต�ตา สปทิานฺจาร	กw จร	ตGกาโม  ภ	ก�ข้Fนฺw ปร	โภคต�ถาย ปร	จ�จช้	ต�วิา ทิต�วิา ฯ
สองฺบัทิวิ-า ภ	ก�ข้Fนฺw วิ	ส�สช้�เช้ต�วิา ควิามวิ-า ทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ 
ม1ควิามประสงฺคEจะเทิ1$ยวิจาร	กไปตามลำด�บัตรอกด(วิยตนฺเองฺ เพื่ราะเป@นฺผู้F(ถ#อเทิ1$ยวิบั	ณฺฑบัาตเป@นฺวิ�ตรอย-างฺอGกฤษุฏิE 
จaงฺได(สละ ค#อถวิาย (ภ�ตตาหารม1ประมาณฺ ๖๐ หม(อนฺ�Iนฺ) เพื่#$อเป@นฺข้องฺฉั�นฺแก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย. 

อยw ห	 อายส�มา “ภ	ก�ข้F จ ลาภw ลจ�ฉันฺ�ต	. อหญฺ�จ ปJณฺ�ฑเกนฺ นฺ ก	ลม	ส�สาม1ต	 เอตทิต�ถเมวิ อาคโต ฯ
จร	งฺอยF- ทิ-านฺผู้F(ม1อายGนฺ1I ใฝัzใจวิ-า “ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายจ�กได(ลาภ และเราก>จ�กไม-ลำบัากด(วิยบั	ณฺฑบัาต” แล(วิจaงฺมา เพื่#$อประโยช้นฺEนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.

ตส�มา อต�ตโนฺ อาคมนฺานฺGรFป| กโรนฺ�โต ภ	ก�ข้Fนฺw วิ	ส�สช้�เช้ต�วิา สยw ปJณฺ�ฑาย ปาวิ	ส	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ เม#$อทิำก	จทิ1$สมควิรแก-การมาข้องฺตนฺ จaงฺได(สละแก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ส-วินฺตนฺเองฺก>เข้(าไปบั	ณฺฑบัาต.

“ญาต	ทิาส1ต	 ญาตกานฺw ทิาส1 ฯ
นฺางฺทิาส1ข้องฺพื่วิกญาต	 ช้#$อ ญาต	ทิาส1.

[อธ	บายเร! องขนมับDด้]

“อาภ	โทิส	กนฺ�ต	 ปาร	วิาส	กw เอกรต�ตาต	ก�กนฺ�ตw ปFต	ภFตw ฯ
บัทิวิ-า อาภ	โทิส	กw ได(แก- (ข้นฺมกGมมาส)ทิ1$เก>บัไวิ(นฺานฺ ค#อล-วิงฺไปได(ค#นฺหนฺa$งฺแล(วิ เป@นฺข้องฺบัFด.

ตต�รายw ปทิต�โถ ฯ
ในฺบัทิวิ-า อาภ	โทิส	กw นฺ�Iนฺ ม1ใจควิามเฉัพื่าะบัทิด�งฺต-อไปนฺ1I:-

ปFต	ภาวิโทิเสนฺ อภ	ภFโตต	 อภ	โทิโส ฯ
(ข้นฺมกGมมาส) ทิ1$ช้#$อวิ-าอภ	โทิสะ เพื่ราะอรรถวิ-า ถFกโทิษุค#อควิามบัFดครอบังฺำ. 

อภ	โทิโสเอวิ อาภ	โทิส	โก ฯ
อภ	โทิสะนฺ�$นฺเองฺ ช้#$ออาภ	โทิส	กะ. 

เอกรต�ตาต	ก�กนฺ�ตส�ส วิา นฺามสญฺ�ญา เอสา ยทิ	ทิw อาภ	โทิส	โกต	 ฯ   ตw อาภ	โทิส	กw ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ส�ญญา ค#ออาภ	โทิส	กะนฺ1I เป@นฺส�ญญาค#อช้#$อ แห-งฺข้นฺมกGมมาสทิ1$ล-วิงฺไปได(ค#นฺหนฺa$งฺแล(วิ. 
ซ่a$งฺข้นฺมกGมมาส ช้#$ออาภ	โทิส	กะนฺ�Iนฺ.

๑ วิ	. มหา. ๑/๒๖.



หนฺ(า ๓๙๖ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [อธ	บัายเร#$องฺข้นฺมบัFด]

“กGม�มาสนฺ�ต	 ยวิกGม�มาสw ฯ
บัทิวิ-า กGม�มาสw ได(แก- ข้นฺมกGมาส ทิ1$เข้าทิำด(วิยข้(าวิเหนฺ1ยวิ.

“ฉัฑ�เฑตGกามา โหต1ต	  ยส�มา อนฺ�ตมโส ทิาสกม�มกรานฺม�ปJ โครFปานฺม�ปJ อปร	โภคารโห  ตส�มา ตw กจวิรw วิ	ย พื่ห	 ฉัฑ�เฑตGกามา โหต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ฉัฑ�เฑตGกามา โหต	 ควิามวิ-า ข้นฺมกGมมาสนฺ�Iนฺ เป@นฺข้องฺไม-ควิรบัร	โภค โดยทิ1$สGดแม(พื่วิกทิาสและกรรมกร กระทิ�$งฺถaงฺฝัFงฺ
โค, เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ นฺางฺทิาส1จaงฺม1ควิามมG-งฺหมายจะเทิข้นฺมกGมมาสะนฺ�Iนฺทิ	Iงฺเส1ยภายนฺอก ดGจเทิหยากเย#$อทิ	Iงฺฉัะนฺ�Iนฺ.

“สเจ ตนฺ�ต	  สเจ เอตw ฯ
บัทิวิ-า สเจ ตw (ต�ดบัทิเป@นฺ) สเจ เอตw. (ถ(าข้องฺนฺ�$นฺ)

“ภค	นฺ1ต	 [242] อร	ยโวิหาเรนฺ ญาต	ทิาสa อาลปต	 ฯ
พื่ระสGทิ	นฺ เร1ยกทิาส1ข้องฺญาต	วิ-า “แนฺ-ะนฺ(องฺหญ	งฺ” ด(วิยอำนฺาจอร	ยโวิหาร.

“ฉัฑ�ฑนฺ1ยธม�มนฺ�ต	 ฉัฑ�เฑตพื่�พื่สภาวิw ฯ  อ	ทิw วิGต�ตw โหต	 “ภค	นฺ	 เอตw สเจ พื่ห	 ฉัฑ�ฑนฺ1ยธม�มw นฺ	ส�สฏฺ�ฐปร	ค�คหw, อ	ธ เม ปต�เต อาก1ราต	 
ฯ
บัทิวิ-า ฉัฑ�ฑนฺ1ยธม�มw แปลวิ-า ม1อ�นฺจะต(องฺทิ	Iงฺเป@นฺสภาพื่. 
ม1คำอธ	บัายไวิ(วิ-า “แนฺ-ะนฺ(องฺหญ	งฺ ถ(าข้องฺนฺ�$นฺ ม1อ�นฺจะต(องฺทิ	Iงฺในฺภายนฺอกเป@นฺธรรมดา ค#อเป@นฺข้องฺทิ1$เข้าสละควิามหวิงฺแหนฺแล(วิ
ไซ่ร(, เธอจงฺเกล1$ยลงฺในฺบัาตรข้องฺเรานฺ1Iเถ	ด.

“กa ปนฺ เอวิw วิต�ตGw ลพื่�ภต	.  วิ	ญฺ�ญต�ต	 วิา ปยGต�ตวิาจา วิา นฺ โหต1ต	 ฯ   นฺ โหต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>(บัรรพื่ช้	ต)ย-อมได( เพื่#$อจะพื่Fดอย-างฺนฺ1Iหร#อ? ไม-เป@นฺวิ	ญญ�ต	 (การออกปากข้อ) หร#อปยGตตวิาจา (วิาจาพื่Fดข้อเก1$ยวิด(วิยปbจจ�ย) 
หร#อ?”
แก(วิ-า “ไม-เป@นฺ (ทิ�Iงฺสองฺอย-างฺ).”

กส�มา ฯ   นฺ	ส�สฏฺ�ฐปร	ค�คหต�ตา ฯ
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร จaงฺไม-เป@นฺ?”
แก(วิ-า “เพื่ราะเป@นฺข้องฺทิ1$เข้าสละควิามหวิงฺแหนฺแล(วิ.”

“ยw ห� ฉัฑ�ฑนฺ1ยธม�มw นฺ	ส�สฏฺ�ฐปร	ค�คหw, ยต�ถ สาม	กา อนฺาลยา โหนฺ�ต	,  ตw สพื่�พื่w เทิถ อาหรถ อ	ธ อาก1รถาต	 วิต�ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
จร	งฺอยF- จะพื่Fดวิ-า “ทิ-านฺจงฺให( ค#อ จงฺนฺำ ส	$งฺข้องฺซ่a$งฺม1อ�นฺจะต(องฺทิ	Iงฺเป@นฺธรรมดา ค#อเป@นฺข้องฺทิ1$เข้าสละควิามหวิงฺแหนฺแล(วิ 
ทิ1$พื่วิกเจ(าข้องฺไม-ม1ควิามเส1ยดาย  ทิ�Iงฺหมด มาเกล1$ยลงฺ ในฺบัาตรนฺ1Iเถ	ด” ด�งฺนฺ1Iก>ควิร. 

ตถาห	 อค�คอร	ยวิwส	โก อายส�มา รฏฺ�ฐปาโลปJ “ฉัฑ�ฑนฺ1ยธม�มw กGม�มาสw อ	ธ เม ปต�เต อาก1ราต	 อวิจ ฯ
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ แม(ทิ-านฺพื่ระร�ฐบัาล ผู้F(ประพื่ฤต	อร	ยวิงฺศัEอย-างฺด1เล	ศั ก>ได(พื่Fดวิ-า 
“เธอจงฺเกล1$ยข้นฺมกGมมาส ซ่a$งฺม1อ�นฺจะต(องฺทิ	Iงฺเป@นฺธรรมดาลงฺในฺบัาตรข้องฺเรานฺ1Iเถ	ด.” 

ตส�มา ยw เอวิรFป| ฉัฑ�ฑนฺ1ยธม�มw  อญฺ�ญw วิา อปร	ค�คห	ตw วินฺมFลผู้ลเภสช้�ช้าทิ	,  
ตw สพื่�พื่w ยถาสGข้w อาหราเปต�วิา ปร	ภGญฺ�ช้	ตพื่�พื่w  นฺ กGก�กGจ�จาย	ตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ข้องฺส	$งฺใด ม1อ�นฺจะต(องฺทิ	Iงฺเป@นฺธรรมดาเห>นฺปานฺนฺ1Iก>ด1  ข้องฺส	$งฺอ#$นฺม1รากไม(ผู้ลไม(และเภส�ช้ในฺปzาเป@นฺต(นฺ 
อ�นฺไม-ม1ใครหวิงฺแหนฺก>ด1,  ภ	กษุGควิรให(นฺำส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมดมาแล(วิ ฉั�นฺได(ตามสบัายไม-ควิรจะร�งฺเก1ยจ.
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[พระส#ทิ	นออกบวชได้7 ๘ ปU นางทิาส�จำอว�ยวะบางส'วนได้7]

“หต�ถานฺนฺ�ต	 ภ	ก�ข้าคหณฺต�ถw ปต�ตw อGปนฺามยโต มณฺ	พื่นฺ�ธโต ปภFต	 ทิ�วิ	นฺ�นฺม�ปJ หต�ถานฺw ฯ
บัทิวิ-า หต�ถานฺw ควิามวิ-า (นฺางฺทิาส1ข้องฺญาต	 ได(ถ#อเอา)เค(าม#อทิ�Iงฺสองฺ ข้องฺ(พื่ระสGทิ	นฺ)ผู้F(นฺ(อมบัาตรเข้(าไปเพื่#$อร�บัภ	กษุา ต�Iงฺแต-ข้(อม#อ
ไป.

“ปาทิานฺนฺ�ต	 นฺ	วิาสนฺนฺ�ตโต ปฏฺ�ฐาย ทิ�วิ	นฺ�นฺม�ปJ ปาทิานฺw ฯ
บัทิวิ-า ปาทิานฺw ควิามวิ-า (นฺางฺทิาส1ข้องฺญาต	 ได(ถ#อเอา)เค(าเทิ(าทิ�Iงฺสองฺ จำเด	มแต-ช้ายผู้(านฺG-งฺไป.

“สรส�สาต	  “สเจ ตw ภค	นฺ1ต	 วิาจw นฺ	จ�ฉัารยโต สรส�ส จ ฯ
บัทิวิ-า สรส�ส ควิามวิ-า เม#$อพื่ระสGทิ	นฺ เปล-งฺวิาจาวิ-า “แนฺ-ะนฺ(องฺหญ	งฺ! ถ(าข้องฺนฺ�Iนฺ” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ 
(นฺางฺทิาส1ข้องฺญาต	ก>จำเค(า)แห-งฺเส1ยงฺ (ข้องฺทิ-านฺ) ได(.

“นฺ	ม	ต�ตw อค�คเหส1ต	 ค	ห	กาเล สล�ลก�ข้	ตปGพื่�พื่w อาการw อค�คเหส	 สญฺ�ช้านฺ	 สล�ลก�เข้ส	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า นฺ	ม	ต�ตw อค�คเหส	 ควิามวิ-า 
(นฺางฺทิาส1ข้องฺญาต	)ได(ถ#อเอา ค#อจำได( หมายควิามวิ-า กำหนฺด อาการทิ1$ตนฺเคยส�งฺเกตได(ในฺคราวิทิ1$ทิ-านฺย�งฺเป@นฺคฤห�สถE.

สGทิ	นฺ�โนฺ ห	 ภควิโต ทิ�วิาทิสเม วิส�เส ปพื่�พื่ช้	โต,  วิ1สต	เม วิส�เส ญาต	กGลw ปJณฺ�ฑาย ปวิ	ฏฺ�โฐ,  สยw ปพื่�พื่ช้�ช้าย อฏฺ�ฐวิส�ส	โก หGต�วิา ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระสGทิ	นฺบัวิช้ในฺพื่รรษุาทิ1$ ๑๒ ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค, 
ในฺพื่รรษุาทิ1$ ๒๐ ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ได(เข้(าไปบั	ณฺฑบัาตย�งฺตระกFลญาต	,  ตนฺเองฺม1พื่รรษุาได( ๘ ต�Iงฺแต-บัวิช้มา. 

เตนฺ นฺw สา ญาต	ทิาส1 ทิ	ส�วิาวิ นฺ สญฺ�ช้านฺ	,  นฺ	ม	ต�ตw ปนฺ อค�คเหส1ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ นฺางฺทิาส1ข้องฺญาต	คนฺนฺ�Iนฺ เห>นฺทิ-านฺแล(วิจaงฺจำไม-ได(,  แต-ถ#อเอาเค(า (นฺ	ม	ต) ได( ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

“สGทิ	นฺ�นฺส�ส มาตรw เอตทิโวิจาต	  อต	ครGนฺา ปพื่�พื่ช้�ช้Fปคเตนฺ สาม	ปGต�เตนฺ สทิ�ธa 
“ต�วิw นฺGโข้ เม ภนฺ�เต อย�โย สGทิ	นฺ�โนฺต	อาทิ	วิจนฺw วิต�ตGw อวิ	สหนฺ�ต1 เวิเคนฺ ฆ์รw ปวิ	ส	ต�วิา สGทิ	นฺ�นฺส�ส มาตรw เอตทิโวิจ ฯ
หลายบัทิวิ-า สGทิ	นฺ�นฺส�ส มาตรw เอตทิโวิจ ควิามวิ-า  (นฺางฺทิาส1ข้องฺญาต	) ไม-อาจจะพื่Fดคำเป@นฺต(นฺวิ-า 
“ทิ-านฺเจ(าข้า! ทิ-านฺหร#อหนฺอ ค#อ พื่ระสGทิ	นฺผู้F(เป@นฺนฺายข้องฺด	ฉั�นฺ?” ด�งฺนฺ1I ก�บับัGตรช้ายผู้F(เป@นฺนฺาย (ข้องฺตนฺ) ซ่a$งฺเข้(าบัวิช้แล(วิ 
ด(วิยควิามเคารพื่ย	$งฺ จaงฺร1บักล�บัเข้(าไปในฺเร#อนฺ แล(วิได(แจ(งฺข้-าวินฺ1Iกะมารดาข้องฺพื่ระสGทิ	นฺ.

[243] “ยค�เฆ์ต	 อาโรจนฺต�เถ นฺ	ปาโต ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า ยค�เฆ์ เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถแห-งฺคำบัอกเล-า.

“สเจ เช้ สจ�จนฺ�ต	 เอต�ถ “เช้ต	 อาลปเนฺ นฺ	ปาโต ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า เช้ ทิ1$อยF-ในฺบัทิวิ-า สเจ เช้ สจ�จw นฺ1I เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถแห-งฺคำร(องฺเร1ยก. 

เอวิw ห	 ตส�มa ปเทิเส ทิาส1ช้นฺw อาลปนฺ�ต	 ฯ
ควิามจร	งฺ (ช้นฺทิ�Iงฺหลาย)ในฺประเทิศันฺ�Iนฺ ย-อมร(องฺเร1ยกหญ	งฺสาวิใช้( ด(วิย(ภาษุา)อย-างฺนฺ�Iนฺ. 

ตส�มา “หม�โภ ทิาส	 สเจ สจ�จw ภณฺส1ต	 เอวิเมต�ถ อต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ในฺ(คำวิ-า สเจ เช้ สจ�จw) นฺ1I พื่aงฺทิราบัใจควิามอย-างฺนฺ1Iวิ-า “แม-ทิาส1ผู้F(เจร	ญ! ถ(าเจ(าพื่Fดจร	งฺไซ่ร(.”
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[พวกบรรพช	ตไมั'น� งฉั�นในทิ� ไมั'สมัควร เหมั!อนคนขอทิาน]

“อญฺ�ญตรw กGฑ�ฑมFลนฺ�ต	 ตส�มa ก	ร ปเทิเส ทิานฺปต1นฺw ฆ์เรสG สาลา โหนฺ�ต	. 
อาสนฺานฺ	 เจต�ถ ปญฺ�ญต�ตานฺ	 โหนฺ�ต	,  อGปฏฺ�ฐาปJตw อGทิกกญฺ�ช้	ยw ฯ
สองฺบัทิวิ-า อญฺ�ญตรw กGฑ�ฑมFลw ควิามวิ-า ได(ย	นฺวิ-า ในฺประเทิศันฺ�Iนฺ ในฺเร#อนฺข้องฺเหล-าช้นฺผู้F(เป@นฺทิานฺบัด1 ม1หอฉั�นฺไวิ(, 
และในฺหอฉั�นฺนฺ�Iนฺ เข้าก>จ�ดปFอาสนฺะไวิ(,  ทิ�Iงฺได(จ�ดต�IงฺนฺIำฉั�นฺและนฺIำส(มไวิ(พื่ร(อม. 

ตต�ถ ปพื่�พื่ช้	ตา ปJณฺ�ฑาย จร	ต�วิา นฺ	ส1ทิ	ต�วิา ภGญฺ�ช้นฺ�ต	 ฯ   สเจ อ	จ�ฉันฺ�ต	 ทิานฺปต1นฺม�ปJ สนฺ�ตกw คณฺ�หนฺ�ต	 ฯ
บัรรพื่ช้	ตทิ�Iงฺหลาย คร�Iนฺเทิ1$ยวิไปบั	ณฺฑบัาตแล(วิ (กล�บัมา) นฺ�$งฺฉั�นฺทิ1$(หอฉั�นฺ)นฺ�Iนฺ. 
ถ(าปรารถนฺา ก>ร�บัเอาข้องฺทิ1$ม1อยF- แม(ข้องฺเหล-าช้นฺผู้F(เป@นฺทิานฺบัด1ไป. 

ตส�มา ตม�ปJ “อญฺ�ญตรส�ส กGลส�ส อ1ทิ	สาย สาลาย อญฺ�ญตรw กGฑ�ฑมFลนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ แม(สถานฺทิ1$นฺ�Iนฺ ควิรทิราบัวิ-า “ได(แก- พื่ะไลฝัาเร#อนฺแห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺ ใกล(หอฉั�นฺนฺ1I แห-งฺตระกFลในฺตระกFลหนฺa$งฺ.”

นฺ ห	 ปพื่�พื่ช้	ตา กปณฺมนฺGส�สา วิ	ย อสารGป�เป ฐาเนฺ นฺ	ส1ทิ	ต�วิา ภGญฺ�ช้นฺ�ต1ต	 ฯ
จร	งฺอยF- บัรรพื่ช้	ตทิ�Iงฺหลาย ย-อมไม-นฺ�$งฺฉั�นฺในฺสถานฺทิ1$ไม-สมควิร เหม#อนฺพื่วิกมนฺGษุยEกำพื่ร(าฉัะนฺ�Iนฺแล.

“อต�ถ	 นฺาม ตาตาต	 เอต�ถ “อต�ถ1ต	 วิ	ช้�ช้มานฺต�เถ 
“นฺามาต	 ปGจ�ฉันฺต�เถ มญฺ�ญนฺต�เถ จ นฺ	ปาโต ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า อต�ถ	 ทิ1$ม1อยF-ในฺบัทิวิ-า อต�ถ	 นฺาม ตาต นฺ1I (เป@นฺนฺ	บัาต) ลงฺในฺอรรถวิ-า ม1อยF-, 
และศั�พื่ทิEวิ-า นฺาม (ทิ1$ม1อยF-ในฺบัทินฺ�Iนฺ) ก>เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถแห-งฺคำถาม และในฺอรรถแห-งฺควิามดFหม	$นฺ.

[บ	ด้าต	เต�ยนพระส#ทิ	นว'าฉั�นขนมับDด้เหมั!อนด้! มันLำอมัฤต]

อ	ทิw ห	 วิGต�ตw โหต	
| “อต�ถ	 นฺGโข้ ตาต สGทิ	นฺ�นฺ อม�หากw ธนฺw,  
นฺนฺG มยw “นฺ	ทิ�ธนฺาต	 วิต�ตพื่�พื่า, เยสw โนฺ ต�วิw อ1ทิ	เส ฐาเนฺ นฺ	ส1ทิ	ต�วิา อาภ	โทิส	กw กGม�มาสw ปร	ภGญฺ�ช้	ส�สส	 ฯ
จร	งฺอยF- ทิ-านฺกล-าวิคำอธ	บัายนฺ1Iไวิ(วิ-า “(บั	ดาพื่Fดก�บัพื่ระสGทิ	นฺผู้F(เป@นฺบัGตรช้ายวิ-า) พื่-อสGทิ	นฺ! ทิร�พื่ยEข้องฺเรา ก>ม1อยF-ม	ใช้-หร#อ? 
พื่วิกเราซ่a$งฺม1เจ(า(ผู้F(เป@นฺบัGตรช้าย) มานฺ�$งฺฉั�นฺข้นฺมกGมมาสทิ1$เก>บัไวิ(ค(างฺค#นฺอยF-ในฺทิ1$เช้-นฺนฺ1I พื่aงฺถFกผู้F(คนฺตำหนฺ	วิ-า ‘เป@นฺผู้F(ไม-ม1ทิร�พื่ยE’ ม	ใช้-
หร#อ?

ตถา “อต�ถ	 นฺGโข้ ตาต สGทิ	นฺ�นฺ อม�หากw ช้1วิ	ตw.  
นฺนฺG มยw ‘มตาต	 วิต�ตพื่�พื่า, เยสw โนฺ ต�วิw อ1ทิ	เส ฐาเนฺ นฺ	ส1ทิ	ต�วิา อาภ	โทิส	กw กGม�มาสw ปร	ภGญฺ�ช้	ส�สส	 ฯ
อนฺa$งฺ พื่-อสGทิ	นฺ! พื่-อแม-ก>ย�งฺม1ช้1วิ	ตอยF- ม	ใช้-หร#อ?  พื่-อแม-ซ่a$งฺม1เจ(า(ผู้F(เป@นฺบัGตรช้าย) ผู้F(มานฺ�$งฺฉั�นฺข้นฺมกGมมาสทิ1$เก>บัไวิ(ค(างฺค#นฺอยF-ในฺทิ1$เช้-นฺนฺ1I
จะถFกประช้าช้นฺเข้าตำหนฺ	วิ-า ‘ตายแล(วิ’ ม	ใช้-หร#อ?

ตถา “อต�ถ	 มญฺ�เญ ตาต สGทิ	นฺ�นฺ ตวิ อพื่�ภนฺ�ตเร สาสนฺw นฺ	ส�สาย ปฏิ	ลทิ�โธ สมณฺคGโณฺ, 
ยw ต�วิw สGโภช้นฺรสสwวิฑ�ฒ	โตปJ อ	มw ช้	คGจ�ฉัเนฺย�ยw อาภ	โทิส	กw กGม�มาสw อมตม	วิ นฺ	พื่�พื่	กาโร ปร	ภGญฺ�ช้	ส�สส1ต	 ฯ |
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อนฺa$งฺ พื่-อสGทิ	นฺ!  สมณฺคGณฺทิ1$เจ(าได(เพื่ราะอาศั�ยศัาสนฺา เห>นฺจะม1อยF-ในฺภายในฺจ	ตใจข้องฺเจ(า 
ผู้F(ซ่a$งฺแม(เจร	ญเต	บัโตมาด(วิยรสแห-งฺอาหารทิ1$ด1  ไม-ม1ควิามร�งฺเก1ยจฉั�นฺข้นฺมกGมมาสทิ1$เก>บัไวิ(ค(างฺค#นฺ ซ่a$งฺเป@นฺข้องฺนฺ-าสะอ	ดสะเอ1ยนฺนฺ1I 
เหม#อนฺด#$มนฺIำอมฤตฉัะนฺ�Iนฺ.”

โส ปนฺ คหปต	 ทิGก�ข้าภ	ตGนฺ�นฺตาย เอตมต�ถw ปร	ปGณฺ�ณฺw กต�วิา วิต�ตGมสก�โกนฺ�โต 
“อต�ถ	 นฺาม ตาต สGทิ	นฺ�นฺ อาภ	โทิส	กw กGม�มาสw ปร	ภGญฺ�ช้	ส�สส1ต	 เอต�ตกเมวิ [244] อโวิจ ฯ
ก>คฤหบัด1นฺ�Iนฺ เพื่ราะถFกควิามทิGกข้Eบั1บัค�Iนฺ เม#$อไม-สามารถจะพื่Fดแต-งฺใจควิามนฺ�$นฺให(บัร	บัFรณฺEได( จaงฺได(กล-าวิคำเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1Iวิ-า 
“ม1อยF-หร#อ พื่-อสGทิ	นฺ! ทิ1$พื่-อจ�กฉั�นฺข้นฺมกGมมาสทิ1$เก>บัไวิ(ค(างฺค#นฺ?”

อก�ข้รจ	นฺ�ตกา ปเนฺต�ถ อ	มw ลก�ข้ณฺw วิทินฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺในฺ(คำวิ-า อต�ถ	 นฺาม ตาต เป@นฺต(นฺ)นฺ1I อาจารยEผู้F(ค	ดอ�กษุรทิ�Iงฺหลาย ย-อมกล-าวิล�กษุณฺะนฺ1Iไวิ(ด�งฺนฺ1Iค#อ:- 

อโนฺกป�ปนฺามร	สนฺต�ถวิเสเนฺตw อต�ถ	สทิ�เทิ อGปปเทิ ปร	ช้Gญฺ�ช้	ส�สส1ต	 อนฺาคตวิจนฺw กตw ฯ
เม#$อม1อ�ตถ	ศั�พื่ทิEเป@นฺบัทิใกล( บั�ณฺฑ	ตทิ�Iงฺหลายจaงฺได(แต-งฺคำอนฺาคตกาลนฺ�$นฺไวิ(ด�งฺนฺ1Iวิ-า “ปร	ภGญฺ�ช้	ส�สส	” 
ด(วิยอำนฺาจเนฺ#Iอควิามทิ1$ไม-นฺ-าเช้#$อและทินฺไม-ได(.

ตส�สายมต�โถ 
“อต�ถ	 นฺาม ฯเปฯ ปร	ภGญฺ�ช้	ส�สส1ต	  อ	ทิw ปจ�จก�ข้ม�ปJ อหw นฺ สทิ�ทิหาม	 นฺ มร	สยาม1ต	 ฯ
ใจควิามแห-งฺคำอนฺาคตกาลนฺ�Iนฺ ม1ด�งฺนฺ1Iค#อ:- 
ข้(อวิ-า อต�ถ	 นฺาม ฯเปฯ ปร	ภGญฺ�ช้	ส�สส	 ม1ควิามหมายวิ-า พื่-อไม-เช้#$อ ทิ�Iงฺทินฺไม-ได( ซ่a$งฺการฉั�นฺนฺ1I แม(ทิ1$เห>นฺประจ�กษุEอยF-.

“ตตายw อาภ	โทิส	โกต	  ตโต ตวิ เคหโต อยw อาภ	โทิส	โก กGม�มาโส ลทิ�โธต	 อต�โถ ฯ
สองฺบัทิวิ-า ตตายw อาภ	โทิส	โก ควิามวิ-า ข้นฺมกGมมาสทิ1$เก>บัไวิ(ค(างฺค#นฺนฺ1I รFปได(มาแต-เร#อนฺข้องฺคGณฺโยมนฺ�Iนฺ. 

“ตโตยนฺ�ต	ปJ ปาโฐ ฯ
ปาฐะวิ-า ตโตยw บั(างฺ.

“ตทิายนฺ�ต	ปJ ปฐนฺ�ต	 ฯ  ตw นฺ สGนฺ�ทิรw ฯ
อาจารยEบัางฺพื่วิกสวิดก�นฺวิ-า ตทิายw บั(างฺ.  คำนฺ�Iนฺไม-งฺาม.

“เยนฺ สกปJตG นฺ	เวิสนฺนฺ�ต	  เยนฺ  สกส�ส ปJตG อต�ตโนฺ ปJตG นฺ	เวิสนฺนฺ�ต	 อต�โถ ฯ
หลายบัทิวิ-า เยนฺ สกปJตG นฺ	เวิสนฺw ควิามวิ-า นฺ	เวิศันฺEแห-งฺบั	ดาข้องฺตนฺ ค#อ แห-งฺบั	ดาข้องฺอาตมา (ม1อยF-)โดย(สถานฺทิ1$)ใด. 

เถโร ปJตร	 เปเมเนฺวิ สGวิโจ หGต�วิา อคมาส	 ฯ
พื่ระเถระเป@นฺผู้F(วิ-างฺ-าย จaงฺได(ไป (ย�งฺนฺ	เวิศันฺEนฺ�Iนฺ) เพื่ราะควิามร�กในฺบั	ดานฺ�$นฺเองฺ.

“อธ	วิาเสส1ต	 เถโร อGก�กGฏฺ�ฐปJณฺ�ฑปาต	โกปJ สมาโนฺ  “สเจ เอกภต�ตม�ปJ นฺ คเหส�สาม	, อต	วิ	ย เนฺสw โทิมนฺส�สw ภวิ	ส�สต1ต	 
ญาต1นฺw อนฺGกม�ปาย อธ	วิาเสส	 ฯ
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บัทิวิ-า อธ	วิาเสส	 ควิามวิ-า พื่ระเถระถaงฺจะเป@นฺผู้F(ถ#อบั	ณฺฑบัาตเป@นฺวิ�ตรอย-างฺเคร-งฺคร�ดก>ตาม 
แต-ก>ย�งฺใฝัzใจวิ-า “ถ(าเราไม-ร�บัแม(ภ�ตตาหารคร�Iงฺเด1ยวิไซ่ร(, พื่วิกญาต	เหล-านฺ�Iนฺ ก>จ�กเส1ยใจอย-างฺย	$งฺ” 
จaงฺได(ร�บัคำอาราธนฺา เพื่#$ออนฺGเคราะหEพื่วิกญาต	.

“โอปGญฺ�ฉัาเปต�วิาต	 อGปล	ม�ปาเปต�วิา ฯ
บัทิวิ-า โอปGญฺ�ฉัาเปต�วิา แปลวิ-า ส�$งฺให(ไล(ทิา.

“ต	โรกรณฺ1ยนฺ�ต	 กรณฺต�เถ ภGม�มw ฯ   “สาณฺ	ปากาเรนฺ ปร	ก�ข้	ปJต�วิาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ต	โรกรณฺ1ยw เป@นฺส�ตตม1วิ	ภ�ตต	 ลงฺในฺอรรถตต	ยาวิ	ภ�ตต	.   ควิามวิ-า “แวิดล(อม (กองฺทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺ) ไวิ(ด(วิยกำแพื่งฺม-านฺ.” 

อถวิา ต	โร กโรนฺ�ต	 เอเตนฺาต	 ต	โรกรณฺ1ยw ฯ    “ตw ปร	ก�ข้	ปJต�วิา สมนฺ�ตโต กต�วิาต	 อต�โถ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ (ช้นฺทิ�Iงฺหลาย)ย-อมทิำก�นฺไวิ(ภายนฺอก ด(วิยกำแพื่งฺม-านฺนฺ�$นฺ เหตGนฺ�Iนฺ กำแพื่งฺม-านฺนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า ต	โรกรณฺ1ยะ. 
ควิามก>วิ-า “จ�ดวิงฺล(อมกำแพื่งฺม-านฺนฺ�Iนฺไวิ(โดยรอบั.”

“เอกw ห	รญฺ�ญส�สาต	 เอต�ถ “ห	รญฺ�ญนฺ�ต	 กหาปโณฺ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ในฺสองฺบัทิวิ-า เอกw ห	รญฺ�ญส�ส นฺ1I กหาปณฺะ ควิรทิราบัวิ-า “เงฺ	นฺ.”

“ปGร	โสต	  นฺาต	ทิ1โฆ์ นฺาต	รส�โส มช้�ฌิ	มป�ปมาโณฺ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
(ช้าย)ไม-สFงฺนฺ�ก ไม-เต1Iยนฺ�ก ข้นฺาดปานฺกลางฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “บัGรGษุ”

“เตนฺ ห1ต	  ยส�มา อช้�ช้ สGทิ	นฺ�โนฺ อาคม	ส�สต	,  เตนฺ การเณฺนฺ ฯ
บัทิวิ-า เตนฺ ห	 ควิามวิ-า เพื่ราะเหตGทิ1$ลFกสGทิ	นฺจ�กมาในฺวิ�นฺนฺ1I.

“ห	อ	ต	 ปทิปFรณฺมต�เต นฺ	ปาโต ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า ห	 เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถส�กวิ-าทิำบัทิให(เต>ม.

“เตนฺาต	 อยม�ปJ วิา อGย�โยช้นฺต�เถ นฺ	ปาโตเยวิ ฯ
อ1กนฺ�ยหนฺa$งฺ ศั�พื่ทิEวิ-า เตนฺ แม(นฺ1I เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถแห-งฺคำเช้#Iอเช้	ญนฺ�$นฺเองฺ.

“ปGพื่�พื่ณฺ�หสมยนฺ�ต	 เอต�ถ ก	ญฺ�จาปJ ปาล	ยw กาลาโรจนฺw นฺ วิGต�ตw,  อถโข้ “อาโรจ	เตเยวิ กาเล, อคมาส1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ในฺบัทิวิ-า ปGพื่�พื่ณฺ�หสมยw นฺ1I ทิ-านฺม	ได(กล-าวิคำบัอกกาลไวิ(ในฺพื่ระบัาล1 แม(ก>จร	งฺ, 
ถaงฺกระนฺ�Iนฺ ก>ควิรทิราบัอธ	บัายวิ-า “เม#$อเข้าบัอกกาลแล(วินฺ�$นฺแล, พื่ระเถระก>ได(ไป.”

[บ	ด้ามัอบทิร�พยAเพ! อให7พระส#ทิ	นสIก]

“อ	ทิw เต ตาตาต	 เทิ�วิ ปGญฺ�เช้ ทิส�เสนฺ�โต อาห ฯ
โยมบั	ดาข้องฺทิ-านฺสGทิ	นฺ ช้1Iบัอกกองฺทิร�พื่ยEทิ�Iงฺ ๒ กองฺวิ-า “พื่-อสGทิ	นฺ! นฺ1Iทิร�พื่ยEมารดาข้องฺพื่-อ” เป@นฺต(นฺ.

“มาตGอ	ต	 ช้เนฺต�ต	ยา ฯ
บัทิวิ-า มาตG ได(แก- แห-งฺหญ	งฺผู้F(ให(เก	ด.

[245] มต�ต	กนฺ�ต	 มาต	โต อาคตw ฯ   “อ	ทินฺ�เต มาตามหต	ยา มาตG อ	มw เคหw อาคจ�ฉันฺ�ต	ยา ทิ	นฺ�นฺw ธนฺนฺ�ต	 อต�โถ ฯ
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บัทิวิ-า มต�ต	กw ได(แก- ทิร�พื่ยEทิ1$ม1มาแต-ฝัzายมารดา.   อธ	บัายวิ-า “ทิร�พื่ยEส-วินฺนฺ1IคGณฺย-าได(มอบัให(มารดาข้องฺเจ(าผู้F(มาสF-เร#อนฺนฺ1I.”

“อ	ต�ถ	กาย อ	ต�ถ1ธนฺนฺ�ต	 ห1เฬนฺ�โต อาห ฯ
โยมบั	ดากล-าวิตำหนฺ	 (ทิร�พื่ยEเป@นฺส	นฺเด	มฝัzายหญ	งฺ) ด(วิยคำวิ-า อ	ต�ถ	กาย อ	ต�ถ1ธนฺw. 
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อ	ต�ถ	กาย นฺาม อ	ต�ถ1ปร	โภคานฺwเยวิ นฺหานฺจGณฺ�ณฺาทิ1นฺw อต�ถาย ลทิ�ธw ธนฺw ก	ต�ตกw ภเวิย�ย ฯ  ตส�สาปJ ตาวิ ปร	มาณฺw ปส�ส ฯ
ทิร�พื่ยE ช้#$อวิ-าอ�นฺฝัzายหญ	งฺได(มา เพื่#$อประโยช้นฺEแก-เคร#$องฺจGณฺสำหร�บัอาบันฺIำเป@นฺต(นฺ อ�นฺเป@นฺเคร#$องฺใช้(สอยข้องฺหญ	งฺนฺ�$นฺเองฺ 
ม1ประมาณฺเทิ-าไร,  เจ(าจงฺตรวิจดFปร	มาณฺทิร�พื่ยEฝัzายหญ	งฺ แม(นฺ�Iนฺก-อนฺ.

อถวิา “‘อ	ทินฺ�เต ตาต สGทิ	นฺ�นฺ มาตG ธนฺw,  ตญฺ�จโข้ มต�ต	กw,  นฺ มยา ทิ	นฺ�นฺw, ตวิ มาตGเยวิ สนฺ�ตกนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ม1คำอธ	บัายวิ-า “พื่-อสGทิ	นฺ! นฺ1Iทิร�พื่ยEมารดาข้องฺพื่-อ, ก>แล ทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺเป@นฺส	นฺเด	มฝัzายมารดา, 
พื่-อม	ได(ให(ไวิ( ค#อเป@นฺข้องฺมารดาข้องฺเจ(าเทิ-านฺ�Iนฺ.”

ตw ปเนฺตw นฺ กส	ยา นฺ วิณฺ	ช้�ช้าย สม�ภตw. 
ก>ทิร�พื่ยEนฺ1Iนฺ�Iนฺรวิบัรวิมมาได(ด(วิยกส	กรรม (และ) พื่าณฺ	ช้ยกรรมก>หาม	ได( 

“อปJจ โข้  อ	ต�ถ	กาย อ	ต�ถ1ธนฺw.  
ยw อ	ต�ถ	กาย ญาต	กGลโต สาม	กGลw คจ�ฉันฺ�ต	ยา ลทิ�ธพื่�พื่w นฺหานฺจGณฺ�ณฺาทิ1นฺw อต�ถาย อ	ต�ถ1ธนฺw,  ตw ตาวิ เอต�ตกนฺ�ต	 
เอวิเมต�ถ อต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
ในฺบัทิวิ-า อ	ต�ถ	กาย อ	ต�ถ1ธนฺw นฺ1I พื่aงฺทิราบัใจควิามอย-างฺนฺ1Iวิ-า อ1กอย-างฺหนฺa$งฺแล ทิร�พื่ยEอ�นฺฝัzายหญ	งฺพื่aงฺได(มา ช้#$อวิ-า อ	ต�ถ1ธนฺw (ทิร�พื่ยEฝัzายหญ	งฺ),

ค#อวิ-า ทิร�พื่ยEฝัzายหญ	งฺส-วินฺใด อ�นฺฝัzายหญ	งฺผู้F(ไปสF-ตระกFลสาม1จากตระกFลญาต	 พื่aงฺได(มา 
เพื่#$อประโยช้นฺEแก-เคร#$องฺจGณฺสำหร�บัอาบันฺIำเป@นฺต(นฺ,  ทิร�พื่ยEส-วินฺนฺ�Iนฺ ก>ม1ประมาณฺเทิ-านฺ�Iนฺก-อนฺ.”

“อญฺ�ญw เปต�ต	กw อญฺ�ญw ปJตามหนฺ�ต	  ยw ปนฺ เต ปJตG จ ปJตามหานฺญฺ�จ สนฺ�ตกw  ตw อญฺ�ญwเยวิ,  นฺ	ห	ตญฺ�จ ปยGต�ตญฺ�จ อต	วิ	ย พื่หGw ฯ
หลายบัทิวิ-า อญฺ�ญw เปต�ต	กw อญฺ�ญw ปJตามหw ควิามวิ-า ก>ทิร�พื่ยEส-วินฺใดอ�นฺเป@นฺส	นฺเด	มข้องฺบั	ดาและปFzทิ�Iงฺหลายข้องฺพื่-อ, 
ทิร�พื่ยEส-วินฺนฺ�Iนฺก>เป@นฺส-วินฺอ#$นฺต-างฺหาก, ทิ1$เข้าฝัbงฺไวิ( และทิ1$ประกอบัการค(าข้าย ก>ม1อยF-มากมายนฺ�ก.

เอต�ถ จ “ปJตามหนฺ�ต	 ตทิ�ธ	ตโลป| กต�วิา เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
อนฺa$งฺ บัทิวิ-า ปJตามหw (ทิ1$ม1อยF-)ในฺ(สองฺบัทิวิ-า เปต�ต	กw ปJตามหw) นฺ1I ควิรทิราบัวิ-า ทิำการลบัปbจจ�ยแห-งฺต�ทิธ	ตเส1ย. 

“เปตามหนฺ�ต	 วิา ปาโฐ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ปาฐะวิ-า เปตามหw ด�งฺนฺ1Iก>ม1.

“ลพื่�ภา ตาต สGทิ	นฺ�นฺ ห1นฺายาวิต�ต	ต�วิาต	  
ตาต สGทิ	นฺ�นฺ อGต�ตมw อร	ยทิ�ธช้w ปพื่�พื่ช้	ตล	งฺ�คw ปหาย ห1นฺาย ค	ห	ภาวิาย อาวิต�ต	ต�วิา ลพื่�ภา โภคา ภGญฺ�ช้	ตGw  ลพื่�ภนฺ�ต	 ภGญฺ�ช้	ตGw.   
นฺ ต�วิw ราช้ภ1โต ปพื่�พื่ช้	โต  นฺ อ	ณฺาย	เกห	 ปล	พื่Gทิ�โธ หGต�วิาต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า ลพื่�ภา ตาต สGทิ	นฺ�นฺ ห1นฺายาวิต�ต	ต�วิา ควิามวิ-า  พื่-อสGทิ	นฺ! พื่-อควิรละเพื่ศับัรรพื่ช้	ตอ�นฺสFงฺส-งฺ 
ซ่a$งฺเป@นฺธงฺช้�ยแห-งฺพื่ระอร	ยเจ(าเส1ย แล(วิกล�บัมาเพื่#$อควิามเป@นฺคฤห�สถE อ�นฺเป@นฺเพื่ศัทิ1$ต$ำทิราม 
จะพื่aงฺได(ใช้(สอย ค#อจะได(เพื่#$อบัร	โภคโภคสมบั�ต	,  พื่-อกล�วิต-อราช้อาญา จaงฺบัวิช้ก>หาม	ได( ทิ�IงฺถFกเจ(าหนฺ1Iทิวิงฺก>หาม	ได(แล.

“ตาต นฺ อGส�สหาม1ต	 เอต�ถ ปนฺ “ตาตาต	 วิจนฺw เคหส	ตเปเมนฺ อาห  นฺ สมณฺเตเช้นฺ ฯ
ก>คำวิ-า ตาต ทิ1$ม1อยF-ในฺบัทิวิ-า ตาต นฺ อGส�สหาม	 นฺ1I  พื่ระสGทิ	นฺ พื่Fด (ก�บับั	ดา) เพื่ราะควิามร�กอาศั�ยเร#อนฺ ม	ใช้-พื่Fดเพื่ราะเดช้แห-งฺสมณฺะ.

“นฺ อGส�สหาม1ต	  นฺ สก�โกม	 ฯ
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บัทิวิ-า นฺ อGส�สาม	 แปลวิ-า รFปไม-อาจ.

“นฺ วิ	สหาม1ต	  นฺป�ปโหม	  นฺ สมต�โถม�ห	 ฯ
บัทิวิ-า นฺ วิ	สหาม	 แปลวิ-า รFปไม-พื่ร(อม ค#อไม-สามารถ.

“วิเทิย�ยาม โข้ ตw คหปต1ต	  อ	ทิw ปนฺ วิจนฺw สมณฺเตเช้นฺาห ฯ
ก>คำวิ-า วิเทิย�ยาม โข้ ตw คหปต	 นฺ1I พื่ระสGทิ	นฺพื่Fด (ก�บับั	ดา) เพื่ราะเดช้แห-งฺสมณฺะ.

“นฺาต	กฑ�เฒย�ยาส1ต	 ต์, เต มย	 เปมw ปต	ฏฺ�ฐ	ตw, [246] ตw โกธวิเสนฺ นฺ อต	กฑ�เฒย�ยาส	 ฯ   “สเจ นฺ กGช้�เฌิย�ยาส1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัทิวิ-า นฺาต	กฑ�เฒย�ยาส	 ควิามวิ-า ควิามร�กอ�นฺใดข้องฺคGณฺโยมทิ1$ต�IงฺอยF-แล(วิในฺรFป, 
คGณฺโยม ไม-ควิรต�ดรอนฺควิามร�กอ�นฺนฺ�Iนฺออก ด(วิยอำนฺาจควิามโกรธ.   ม1คำอธ	บัาย “ถ(าวิ-าคGณฺโยมไม-พื่aงฺโกรธไซ่ร(.”

ตโต เสฏฺ�ฐ1 “ปGต�โต เม สงฺ�คหw มญฺ�เญ กต�ตGกาโมต	 อGทิค�คจ	ต�โต อาห “วิเทิห	 ตาต สGทิ	นฺ�นฺาต	 ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ ทิ-านฺเศัรษุฐ1 ม1จ	ตเบั	กบัานฺด(วิยนฺaกในฺใจวิ-า “บัGตรช้ายเหม#อนฺจะประสงฺคEทิำการสงฺเคราะหEเรากระม�งฺ?” 
จaงฺได(พื่Fดวิ-า “พื่Fดเถ	ด พื่-อสGทิ	นฺ!”

“เตนฺห1ต	 อGย�โยช้นฺต�เถ วิ	ภต�ต	ปฏิ	รFปโก นฺ	ปาโต ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า เตนฺห	 เป@นฺนฺ	บัาต ม1รFปคล(ายวิ	ภ�ตต	 ลงฺในฺอรรถแห-งฺคำเช้#Iอเช้	ญ.

“ตโตนฺ	ทิานฺนฺ�ต	 “ตwนฺ	ทิานฺw ตwเหตGกนฺ�ต	 ปจ�จต�ตวิจนฺส�ส โตอาเทิโส เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ   สมาเส จส�ส โตโลปาภาโวิ ฯ
บัทิวิ-า ตโตนฺ	ทิานฺw พื่aงฺทิราบัการอาเทิศั ตwปฐมาวิ	ภ�ตต	 อย-างฺนฺ1Iค#อ ตwนฺ	ทิานฺw ตwเหตGกw (ม1ทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺเป@นฺต(นฺเร#$องฺ, ม1ทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺเป@นฺเหตG) 
เป@นฺ โต.   และในฺสมาสบัทินฺ�Iนฺ ไม-ม1การลบัโตปbจจ�ย. 

“ภยw วิาต	  ก	นฺ�ต	 เม โภเค เนฺวิ ราช้าโนฺ หเรย�ยGนฺ�ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ วิGต�ตw ราช้าทิ	ภยw ฯ   “จ	ต�ตGต�ราโสต	 อต�โถ ฯ
ภ�ยม1ราช้ภ�ยเป@นฺต(นฺ ทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(โดยนฺ�ยม1อาทิ	วิ-า “พื่วิกพื่ระราช้าจะไม-พื่aงฺทิรงฺร	บัโภคสมบั�ต	ข้องฺเราหร#ออย-างฺไร? ช้#$อวิ-า “ภ�ยก>ด1”.
อธ	บัายวิ-า “จ	ตสะดG(งฺ.”

“ฉัม�ภ	ตต�ตนฺ�ต	 ราช้Fห	 วิา โจเรห	 วิา ธนฺw เทิห1ต	 กม�มกรณฺw การ	ยมานฺส�ส กาย1ญฺ�ช้นฺw กายกม�โป หทิยมwสจลนฺw ฯ
การส�$นฺเทิา (ก>ด1) การสะทิกสะทิ(านฺ (ก>ด1) เนฺ#Iอห�วิใจปzวินฺปb{นฺ (ก>ด1) ข้องฺบัGคคลผู้F(ถFกพื่ระราช้าหร#อโจรลงฺกรรมกรณฺE 
ด(วิยส�$งฺบั�งฺค�บัวิ-า “เอ>งฺจงฺให(ทิร�พื่ยE” ด�งฺนฺ1I  ช้#$อวิ-า ฉั�มภ	ต�ตตะ (ควิามหวิาดเส1ยวิ).

“โลมหwโสต	 อGป�ปนฺ�เนฺ ภเย โลมานฺw หwสนฺw อGทิ�ธค�คภาโวิ ฯ
ข้นฺช้Fช้�นฺ ค#อม1ปลายงฺอนฺข้aIนฺข้(างฺบันฺ ในฺเม#$อม1ภ�ยเก	ดข้aIนฺ ช้#$อวิ-า โลมห�งฺสะ (ข้นฺพื่องฺสยองฺเกล(า).

“อารก�โข้ต	 อนฺ�โต จ พื่ห	 จ  รต�ตa จ ทิ	วิา จ อารก�ข้ณฺw ฯ
การร�กษุาอย-าวิกวิดข้�นฺ ทิ�Iงฺภายในฺและภายนฺอก ทิ�Iงฺกลางฺค#นฺและกลางฺวิ�นฺ ช้#$อวิ-า อาร�กข้ะ (การเฝัrาร�กษุา).
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“เตนฺห	 วิธFต	  เสฏฺ�ฐ1 คหปต	 ธนฺw ทิส�เสต�วิา ปGต�ตw อต�ตนฺา ค	ห	ภาวิต�ถาย ปโลเภตGw อสก�โกนฺ�โต 
“มาตGคามสทิ	สw ทิานฺ	 ปGร	สานฺw พื่นฺ�ธนฺw นฺต�ถ1ต	 มญฺ�ญ	ต�วิา ตส�ส ปGราณฺทิGต	ย	กw อามนฺ�เตส	 “เตนฺห	 วิธFต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า เตนฺห	 วิธG ควิามวิ-า เศัรษุฐ1คฤหบัด1 คร�Iนฺแสดงฺทิร�พื่ยEแล(วิ ก>ไม-สามารถจะล-อหลอกบัGตรช้าย เพื่#$อให(สaกด(วิยตนฺเองฺได( 
จaงฺสำค�ญวิ-า “บั�ดนฺ1I เคร#$องฺผู้Fกพื่วิกผู้F(ช้าย เช้-นฺก�บัมาตGคาม เป@นฺไม-ม1” จaงฺได(เร1ยกปGราณฺทิGต	ย	กาภรรยา ข้องฺพื่ระสGทิ	นฺนฺ�Iนฺมา ส�$งฺวิ-า 
“เตนฺห	 วิธG” เป@นฺต(นฺ.

“ปGราณฺทิGต	ย	กนฺ�ต	 ปGราณฺw ทิGต	ย	กw  ปGพื่�เพื่ ค	ห	กาเล ทิGต	ย	กw ฯ   “เคหส	ตสGข้Fปโภคสหาย	กw ภFตปGพื่�พื่w ภร	ยนฺ�ต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ปGราณฺทิGต	ย	กw ได(แก- หญ	งฺคนฺทิ1$สองฺซ่a$งฺเป@นฺคนฺด�Iงฺเด	ม ค#อหญ	งฺคนฺทิ1$สองฺในฺกาลก-อนฺ ค#อในฺคราวิทิ1$ย�งฺเป@นฺคฤห�สถE. 
อธ	บัายวิ-า “ ได(แก- ภรรยาผู้F(เคยเป@นฺหญ	งฺผู้F(ร-วิมในฺการเสพื่สGข้ทิ1$อาศั�ยเร#อนฺมาแล(วิ.”

“เตนฺ ห1ต	 เยนฺ การเณฺนฺ มาตGคามสทิ	สw พื่นฺ�ธนฺw นฺต�ถ	 ฯ
บัทิวิ-า เตนฺห	 ควิามวิ-า เพื่ราะเหตGทิ1$ไม-ม1เคร#$องฺผู้Fก (อย-างฺอ#$นฺ) เช้-นฺก�บัมาตGคาม.

“ปาเทิสG คเหต�วิาต	 ปาเทิ คเหต�วิา ฯ
สองฺบัทิวิ-า ปาเทิสG คเหต�วิา ควิามวิ-า ภรรยาเก-าได(จ�บัเทิ(าทิ�Iงฺสองฺ (ข้องฺทิ-านฺสGทิ	นฺ). 

อGปโยคต�เถ ภGม�มวิจนฺw ฯ   ปาเทิสG วิา ตw คเหต�วิา ฯ
(บัทิวิ-า ปาเทิสG) เป@นฺส�ตตม1ภ�ตต	 ลงฺในฺอรรถทิGต	ยาวิ	ภ�ตต	.   
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ควิามวิ-า  ภรรยาเก-า ได(จ�บัพื่ระสGทิ	นฺนฺ�Iนฺทิ1$เทิ(าทิ�Iงฺสองฺ.

“ก1ทิ	สา นฺาม ตา อย�ยปGต�ต อจ�ฉัราโยต	 กส�มา เอวิมาห ฯ
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร ภรรยาเก-า จaงฺได(กล-าวิกะพื่ระสGทิ	นฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ข้(าแต-ลFกนฺาย! นฺางฺเทิพื่อ�ปสร (ผู้F(เป@นฺเหตGให(ทิ-านฺประพื่ฤต	พื่รหมจรรยE) เหล-านฺ�Iนฺ ช้#$อเป@นฺเช้-นฺไร๑?”

ตทิา ก	ร สม�พื่หGเล ข้ต�ต	ยกGมาเรปJ พื่�ราห�มณฺกGมาเรปJ เสฏฺ�ฐ	ปGต�เตปJ มหาสม�ปต�ต	โย ปหาย ปพื่�พื่ช้นฺ�เต ทิ	ส�วิา 
ปพื่�พื่ช้�ช้าย คGณฺw อช้านฺนฺ�ตา กถw สมGฏฺ�ฐาเปนฺ�ต	 กส�มา “เอเต [247] ปพื่�พื่ช้นฺ�ต1ต	 ฯ
แก(วิ-า “เพื่ราะได(ย	นฺวิ-า ในฺกาลคร�Iงฺนฺ�Iนฺ หมF-ช้นฺผู้F(ไม-รF(จ�กคGณฺแห-งฺบัรรพื่ช้า 
คร�Iนฺเห>นฺข้�ตต	ยกGมารบั(างฺ พื่ราหมณฺกGมารบั(างฺ เศัรษุฐ1บัGตรบั(างฺมากมาย ซ่a$งฺพื่าก�นฺละมหาสมบั�ต	แล(วิออกบัวิช้ 
จaงฺสนฺทินฺาก�นฺข้aIนฺวิ-า ‘เพื่ราะเหตGไร ข้�ตต	ยกGมารเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺจaงฺออกบัวิช้?’” 

อถญฺ�เญ วิทินฺ�ต	 “เทิวิจ�ฉัรานฺw เทิวินฺาฏิกานฺw การณฺาต	 ฯ
คราวินฺ�Iนฺ ช้นฺเหล-าอ#$นฺก>พื่Fดก�นฺวิ-า ข้�ตต	กGมารเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺออกบัวิช้ เพื่ราะเหตGแห-งฺนฺางฺเทิพื่อ�ปสรทิ�Iงฺหลาย ผู้F(เป@นฺเทิพื่นฺาฏิกา.

สา กถา วิ	ต�ถาร	ตา อโหส	 ฯ
ถ(อยคำนฺ�Iนฺ เป@นฺอ�นฺช้นฺเหล-านฺ�Iนฺได(ให(แผู้-กระจายไปแล(วิ. 

๑ วิ	. มหา. ๑/๓๐.
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ตw คเหต�วิา อยw เอวิมาหาต	 ฯ
ภรรยาเก-าข้องฺทิ-านฺสGทิ	นฺนฺ1I ได(ถ#อเอาถ(อยคำนฺ�Iนฺ จaงฺได(กล-าวิอย-างฺนฺ�Iนฺ.”

เถโร ตw ปฏิ	ก�ข้	ปนฺ�โต “นฺ โข้ อหw ภค	นฺ1ต	 อาห ฯ
พื่ระเถระ เม#$อจะค�ดค(านฺถ(อยคำข้องฺภรรยาเก-านฺ�Iนฺ จaงฺได(กล-าวิวิ-า 
นฺ โข้ อหw ภค	นฺ	 (นฺ(องฺหญ	งฺ ฉั�นฺไม-ได(ประพื่ฤต	พื่รหมจรรยE เพื่ราะเหตGแห-งฺนฺางฺเทิพื่อ�ปสรเลย) เป@นฺต(นฺ๑

“สมGทิาจรต1ต	  โวิหรต	 วิทิต	 ฯ
บัทิวิ-า สมGทิาจรต	 ควิามวิ-า ย-อมเร1ยก ค#อย-อมกล-าวิ.

“ตต�เถวิ มGจ�ฉั	ตา ปปตาต	 นฺw ภค	นฺ1วิาเทินฺ สมGทิาจรนฺ�ตw ทิ	ส�วิา 
“อนฺต�ถ	โก ทิานฺ	 มยา อยw,  โย มw ปช้าปตa สมานฺw อต�ตนฺา สทิ�ธa เอกมาตGกGจ�ฉั	ยา สย	ตทิาร	กw วิ	ย มญฺ�ญต1ต	 
สมGป�ปนฺ�นฺพื่ลวิโสกา หGต�วิา ตส�มaเยวิ ปเทิเส มGจ�ฉั	ตา ปปตา ปต	ตาต	 อต�โถ ฯ
หลายบัทิวิ-า ตต�เถวิ มGจ�ฉั	ตา ปปตา ควิามวิ-า (ภรรยาเก-า)เห>นฺ(ทิ-านฺสGทิ	นฺ)นฺ�Iนฺเร1ยกตนฺด(วิยวิาทิะนฺ(องฺหญ	งฺ จaงฺค	ดวิ-า 
“บั�ดนฺ1Iทิ-านฺสGทิ	นฺนฺ1I ไม-ต(องฺการเรา, ได(สำค�ญเราผู้F(เป@นฺภรรยาจร	งฺๆ เหม#อนฺเด>กหญ	งฺผู้F(นฺอนฺอยF-ในฺทิ(องฺมารดาเด1ยวิก�นฺก�บัตนฺ” 
ก>เก	ดควิามโศักเป@นฺกำล�งฺแล(วิสลบัล(มลงฺฟัGบัอยF-ในฺทิ1$ตรงฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.

“มา โนฺ วิ	เหฐย	ต�ถาต	  มา อม�เห ธนฺw ทิส�เสต�วิา  มาตGคามญฺ�จ อGย�โยเช้ต�วิา วิ	เหฐย	ต�ถ,  วิ	เหสา เหสา ปพื่�พื่ช้	ตานฺนฺ�ต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า มา โนฺ วิ	เหฐย	ต�ถ ควิามวิ-า  ทิ-านฺสGทิ	นฺกล-าวิวิ-ากะโยมบั	ดาวิ-า 
“คGณฺโยม อย-าช้1Iบัอกทิร�พื่ยEและส-งฺมาตGคามมาเบั1ยดเบั1ยนฺรFปเลย”  จร	งฺอยF- วิาจานฺ�$นฺทิำควิามลำบัากให(แก-พื่วิกบัรรพื่ช้	ต.

[มัารด้าขอร7องให7พระส#ทิ	นเพาะพ!ชพ�นธ#Aไว7]

“เตนฺห	 ตาต สGทิ	นฺ�นฺ พื่1ช้กม�ปJ เทิห1ต	 เอต�ถ “เตนฺห1ต	 อภ	รต	ยw อGยโยเช้ต	 ฯ
สเจ ต�วิw อภ	รโต พื่�รห�มจร	ยw จรส	 จร,  อากาเส นฺ	ส1ทิ	ต�วิา ปร	นฺ	พื่�พื่าย	ตา โหห	, อม�หากw ปนฺ กGลวิwสพื่1ช้กw เอกw ปGต�ตw เทิห	 ฯ
(มารดาข้องฺทิ-านฺสGทิ	นฺ) ได(เช้#Iอเช้	ญทิ-านฺสGทิ	นฺไวิ(ในฺควิามอภ	รมยE ด(วิยคำวิ-า ถ(าเช้-นฺนฺ�Iนฺ ด�งฺนฺ1I 
ทิ1$ม1อยF-ในฺบัทินฺ1Iวิ-า พื่-อสGทิ	นฺ  !   ถ(าเช้-นฺนฺ�Iนฺ พื่-อจงฺให(พื่#ช้พื่�นฺธGEไวิ(บั(างฺ  . 
(ค#อ มารดาได(พื่Fดวิ-า)  ถ(าพื่-อย�งฺย	นฺด1จะประพื่ฤต	พื่รหมจรรยEไซ่ร(, ข้อพื่-อจงฺประพื่ฤต	นฺ�$งฺ ปร	นฺ	พื่พื่านฺอยF-บันฺอากาศัเถ	ด, 
แต-วิ-า พื่-อจงฺให(บัGตรช้ายคนฺหนฺa$งฺผู้F(จะเป@นฺพื่#ช้พื่�นฺธGEสำหร�บัดำรงฺสกGลข้องฺเราไวิ(.

“มา โนฺ อปGต�ตกw สาปเตย�ยw ล	จ�ฉัวิโย อต	หราเปสGนฺ�ต	  มยw ห	 ล	จ�ฉัวิ1นฺw คณฺราช้Fนฺw รช้�เช้ วิสาม, 
เต เต ปJตGโนฺ อจ�จเยนฺ อ	มw สาปเตย�ยw เอวิw มหนฺ�ตw อม�หากw วิ	ภวิw อปGต�ตกw กGลธนฺรก�ข้เกนฺ ปGต�เตนฺ วิ	รห	ตw อต�ตโนฺ ราช้นฺ�เตปGรw อต	หราเป
สGนฺ�ต	 ตนฺ�เต มา อต	หราเปสGw มา อต	หราเปนฺ�ตFต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า มา โนฺ อปGต�ตกw สาปเตย�ยw ล	จ�ฉัวิโย อต	หราเปสGw ควิามวิ-า มารดาข้องฺทิ-านฺสGทิ	นฺพื่Fดวิ-า 
“เพื่ราะเหตGทิ1$พื่วิกเราอยF-ในฺร�ช้สม�ยแห-งฺเจ(าล	จฉัวิ1ผู้F(เป@นฺคณฺราช้, 
โดยกาลล-วิงฺล�บัไปแห-งฺบั	ดาข้องฺพื่-อ เจ(าล	จฉัวิ1เหล-านฺ�Iนฺ จะส�$งฺให(ร	บัทิร�พื่ยEมรดกนฺ1I ค#อทิร�พื่ยEสมบั�ต	ข้องฺพื่วิกเรา ซ่a$งฺม1มากมายอย-างฺนฺ1I

๑ วิ	. มหา. ๑/๓๐.



หนฺ(า ๔๐๖ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [มารดาข้อร(องฺให(พื่ระสGทิ	นฺเพื่าะพื่#ช้พื่�นฺธGEไวิ(]

อ�นฺหาบัGตรม	ได( ค#อทิ1$เวิ(นฺจากบัGตรผู้F(จะร�กษุาทิร�พื่ยEข้องฺตระกFลไวิ( นฺำไปสF-ภายในฺพื่ระราช้วิ�งฺข้องฺพื่ระองฺคEเส1ย, 
ฉัะนฺ�Iนฺ เจ(าล	จฉัวิ1เหล-านฺ�Iนฺ อย-าได(ส�$งฺให(ร	บั ค#อจงฺอย-าส�$งฺให(ร	บั ทิร�พื่ยEสมบั�ต	นฺ�Iนฺไปเลย.”

“เอตw โข้ เม อม�ม สก�กา กาตGนฺ�ต	 กส�มา เอวิมาห ฯ
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร ทิ-านฺสGทิ	นฺ จaงฺได(กล-าวิอย-างฺนฺ1Iวิ-า “คGณฺโยม เฉัพื่าะเร#$องฺนฺ1Iแล รFปอาจทิำได(?”

“โส ก	ร จ	นฺ�เตส	 ‘เอเตสw สาปเตย�ยส�ส อหเมวิ สาม	, อญฺ�โญ นฺต�ถ	,  เตปJ มw สาปเตย�ยw รก�ข้ณฺต�ถาย นฺ	จ�จw อนฺGพื่นฺ�ธ	ส�สนฺ�ต	, 
เตนฺาหw นฺ ลจ�ฉัาม	 อป�โปส�สGก�โก สมณฺธม�มw กาตGw,  ปGต�ตกw ปนฺ ลภ	ต�วิา โอรม	ส�สนฺ�ต	, ตโต อหw ยถาสGข้w [248] สมณฺธม�มw กร	ส�สาม1ต	 
อ	มw นฺยw ปส�สนฺ�โต เอวิมาหาต	 ฯ
แก(วิ-า “ได(ย	นฺวิ-า ทิ-านฺสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ ค	ดวิ-า ‘เราเทิ-านฺ�Iนฺจ�กเป@นฺเจ(าข้องฺทิร�พื่ยEมรดกข้องฺมารดาเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ, คนฺอ#$นฺย-อมไม-ม1, 
มารดาเป@นฺต(นฺแม(เหล-านฺ�Iนฺ ก>จ�กตามผู้Fกพื่�นฺเราเป@นฺนฺ	ตยE เพื่#$อต(องฺการให(ร�กษุาทิร�พื่ยEมรดก, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เราจ�กไม-ได(เพื่#$อเป@นฺผู้F(ม1ควิามข้วินฺข้วิายนฺ(อยบัำเพื่>ญสมณฺธรรม, 
ส-วินฺทิ-านฺเหล-านฺ1I คร�Iนฺได(บัGตรช้ายแล(วิก>จ�กงฺดเวิ(นฺ (การตามผู้Fกพื่�นฺเรา), ต-อแต-นฺ�Iนฺ เราก>จ�กได(บัำเพื่>ญสมณฺธรรมตามสบัาย’, 
(ทิ-านฺ) เล>งฺเห>นฺนฺ�ยนฺ1IอยF- จaงฺได(กล-าวิอย-างฺนฺ�Iนฺ.”

[สตร�มั�ระด้Dหย#ด้กWต�LงครรภA]

“ปGป�ผู้นฺ�ต	 อGตGกาเล อGป�ปนฺ�นฺโลห	ตส�ส นฺามw ฯ
คำวิ-า ปGป�ผู้w นฺ1Iเป@นฺช้#$อ แห-งฺโลห	ตทิ1$เก	ดข้aIนฺ ในฺเวิลาทิ1$(มาตGคาม)ม1ระดF. 

มาตGคามส�ส ห	 อGตGกาเล คพื่�ภป�ปต	ฏฺ�ฐานฺฏฺ�ฐาเนฺ โลห	ตวิณฺ�ณฺา ปJฬกา สณฺ�ฐห	ต�วิา สต�ต ทิ	วิสานฺ	 วิฑ�ฒ	ต�วิา ภ	ช้�ช้นฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ในฺเวิลาทิ1$มาตGคามม1ระดF ต-อมม1ส1แดงฺต�Iงฺข้aIนฺในฺสถานฺทิ1$ทิ1$ต�IงฺครรภE (ในฺมดลFก) แล(วิเจร	ญข้aIนฺถaงฺ ๗ วิ�นฺก>สลายไป. 

ตโต โลห	ตw ปค�ฆ์รต	 ฯ   ตส�เสตw นฺามw “ปGป�ผู้นฺ�ต	 ฯ
โลห	ตก>ไหลออกจากต-อมเล#อดทิ1$สลายไปแล(วินฺ�Iนฺ.   คำวิ-า ปGป�ผู้w นฺ�Iนฺ เป@นฺช้#$อแห-งฺโลห	ตนฺ�Iนฺ.

ตw ปนฺ ยาวิ พื่ลวิw โหต	  พื่หGw ปค�ฆ์รต	,  ตาวิ ทิ	นฺ�นฺาปJ ปฏิ	สนฺ�ธ	 นฺ ต	ฏฺ�ฐต	.  โทิเสเนฺวิ สทิ�ธa ปค�ฆ์รต	. 
โทิเส ปนฺ ปค�ฆ์ร	เต, สGทิ�เธ วิต�ถGม�ห	 ทิ	นฺ�นฺา ปฏิ	สนฺ�ธ	 ข้	ป�ป| ปต	ฏฺ�ฐาต	 ฯ
อนฺa$งฺ โลห	ตนฺ�Iนฺเป@นฺข้องฺม1กำล�งฺ ย�งฺไหลออกอยF-มากเพื่1ยงฺใด, 
ปฏิ	สนฺธ	 (ข้องฺส�ตวิEผู้F(เก	ดในฺครรภE) แม(ทิ1$(บั	ดา)ให(ไวิ(แล(วิ ก>ต�IงฺอยF-ไม-ได(เพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ, ค#อย-อมไหลออกพื่ร(อมก�บัโทิษุ (มลทิ	นฺแห-งฺโลห	ต) 
นฺ�$นฺเองฺ.
ก>เม#$อโทิษุ ไหลออกแล(วิ, ปฏิ	สนฺธ	 ทิ1$(บั	ดา)ให(ไวิ(แล(วิในฺวิ�ตถG (ร�งฺไข้-) ทิ1$บัร	สGทิธ	q ก>ต�Iงฺข้aIนฺได(โดยเร>วิพื่ล�นฺ.

“ปGป�ผู้wสา อGป�ปช้�ช้ต1ต	  ปGป�ผู้w อส�สา อGป�ปช้�ช้	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ปGป�ผู้wสา อGป�ปช้�ช้ต	 ควิามวิ-า ต-อมเล#อดเก	ดข้aIนฺ แก-(ภรรยาเก-าข้องฺทิ-านฺสGทิ	นฺ)นฺ�Iนฺแล(วิ. 

อการโลเปนฺ สทิ�ธa สwโยคโลโป ฯ
พื่aงฺทิราบัการลบับัทิส�งฺโยค พื่ร(อมก�บัการลบั อ อ�กษุรเส1ย.๑

๑ บัทิวิ-า ปGป�ผู้wสา นฺ1I ต�ดบัทิเป@นฺ ปGป�ฝั| อส�สา ลบั อ อ�กษุรต�วิต(นฺ และลบั ส� ทิ1$เป@นฺต�วิสะกดเส1ย จaงฺสมาธ	ก�นฺเข้(าเป@นฺ ปGป�ผู้wสา.
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“ปGราณฺทิGต	ย	กาย พื่าหายw คเหต�วิาต	  ปGราณฺทิGต	ย	กาย ยา พื่าหา,  ตต�ร นฺw คเหต�วิาต	 อต�โถ ฯ
หลายบัทิวิ-า ปGราณฺทิGต	ย	กาย พื่าหายw คเหต�วิา ควิามวิ-า ทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺจ�บัภรรยาเก-านฺ�Iนฺทิ1$แข้นฺทิ�Iงฺสองฺนฺ�Iนฺ.

“อป�ปญฺ�ญต�เต ส	ก�ข้าปเทิต	 ปฐมปาราช้	กส	ก�ข้าปเทิ อฏฺ�ฐปJเต ฯ
สองฺบัทิวิ-า อป�ปญฺ�ญต�เต ส	กข้าปเทิ ควิามวิ-า เพื่ราะปฐมปาราช้	กส	กข้าบัทิย�งฺม	ได(ทิรงฺต�Iงฺไวิ(.

[พระผู้D7มั�พระภาคทิรงบ�ญญ�ต	ปฐมัปาราช	กเมั! อ ๒๐ พระพรรษุา]

ภควิโต ก	ร ปฐมโพื่ธ	ยw วิ1สต	วิส�สานฺ	 ภ	ก�ข้F จ	ต�ตw อาราธยaสG  นฺ เอวิรFป| อช้�ฌิาจารมกwสG ฯ
ได(ย	นฺวิ-า ในฺปฐมโพื่ธ	กาลแห-งฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายได(ประคองฺพื่ระหทิ�ยให(ทิรงฺย	นฺด1แล(วิตลอด ๒๐ ปn 
ม	ได(ทิำอ�ช้ฌิาจาร (ควิามประพื่ฤต	ล-วิงฺละเม	ด) เห>นฺปานฺนฺ1I (ให(เก	ดข้aIนฺเลย). 

ตw สนฺ�ธาเยวิ อ	ทิw สGต�ตมาห “อาราธยaสG วิต เม ภ	ก�ข้เวิ ภ	ก�ข้F เอกw สมยw จ	ต�ตนฺ�ต	 ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ทิรงฺหมายเอา(อ�ช้ฌิาจาร)นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ จaงฺตร�สพื่ระสFตรนฺ1Iวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! สม�ยหนฺa$งฺ พื่วิกภ	กษุGได(ประคองฺจ	ตข้องฺเราให(ย	นฺด1แล(วิหนฺอ.”

อถ ภควิา อช้�ฌิาจารw อปส�สนฺ�โต ปาราช้	กw สงฺ�ฆ์าทิ	เสสw วิา นฺ ปญฺ�ญาเปส	,
ตส�มa ตส�มa ปนฺ วิต�ถGส�มa อวิเสเส ปญฺ�จ ข้Gทิ�ทิกาปต�ต	ก�ข้นฺ�เธเอวิ ปญฺ�ญาเปส	 ฯ
คราวินฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อไม-ทิรงฺเล>งฺเห>นฺอ�ช้ฌิาจาร (ข้องฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย) จaงฺม	ได(ทิรงฺบั�ญญ�ต	ปาราช้	กหร#อส�งฺฆ์าทิ	เสส, 
แต-ได(ทิรงฺบั�ญญ�ต	กองฺอาบั�ต	เล>กนฺ(อย ทิ1$เหล#อ ไวิ(เพื่1ยงฺ ๕ กองฺเทิ-านฺ�Iนฺ ในฺเพื่ราะเร#$องฺนฺ�Iนฺๆ.

เตนฺ วิGต�ตw “อป�ปญฺ�ญต�เต ส	ก�ข้าปเทิต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺได(กล-าวิไวิ(วิ-า “เพื่ราะส	กข้าบัทิ ย�งฺม	ได(ทิรงฺบั�ญญ�ต	ไวิ(.”

“อนฺาทิ1นฺวิทิส�โสต	 ยw ภควิา อ	ทิานฺ	 ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปนฺ�โต อาทิ1นฺวิw ทิส�เสส�สต	,  ตw อปส�สนฺ�โต อนฺวิช้�ช้สญฺ�ญ1 หGต�วิา ฯ
บัทิวิ-า อนฺาทิ1นฺวิทิส�โส ควิามวิ-า (ทิ-านฺสGทิ	นฺ) เม#$อไม-เล>งฺเห>นฺข้(อทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจ�กทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิช้1Iโทิษุไวิ(ในฺบั�ดนฺ1I 
จaงฺเป@นฺผู้F(ม1ควิามสำค�ญ (ในฺการเสพื่เมถGนฺธรรมนฺ�Iนฺ) วิ-าไม-ม1โทิษุ. 

สเจ ห	 อยw “อ	ทิw นฺ กรณฺ1ยนฺ�ต	 วิา “มFลจ�เฉัช้�ช้าย วิา สwวิต�ตต1ต	 ช้าเนฺย�ย,  
สทิ�ธาปพื่�พื่ช้	โต กGลปGต�โต ตโต นฺ	ทิานฺw ช้1วิ	ตก�ข้ยw ปาปGณฺนฺ�โตปJ นฺ กเรย�ย.  เอต�ถ ปนฺ [249] อาทิ1นฺวิw อปส�สนฺ�โต นฺ	ทิ�โทิสสญฺ�ญ1 อโหส	 ฯ
จร	งฺอยF- ถ(าทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺนฺ1I พื่aงฺรF(วิ-า “ส	$งฺนฺ1Iไม-ควิรทิำ” หร#อวิ-า “ส	$งฺทิ1$ทิำนฺ1I ย-อมเป@นฺไปเพื่#$อมFลเฉัทิ” ด�งฺนฺ1Iไซ่ร(, 
กGลบัGตรผู้F(บัวิช้ด(วิยศัร�ทิธา แม(จะถaงฺควิามส	Iนฺช้1วิ	ตไป อ�นฺม1กรรมนฺ�Iนฺเป@นฺเหตGก>จะไม-พื่aงฺทิำ, 
แต-ทิ-านฺเม#$อไม-เล>งฺเห>นฺโทิษุในฺ(การเสพื่เมถGนฺธรรม)นฺ1I จaงฺได(เป@นฺผู้F(ม1ควิามสำค�ญวิ-าไม-ม1โทิษุ. 

เตนฺ วิGต�ตw “อนฺาทิ1นฺวิทิส�โสต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺได(กล-าวิไวิ(วิ-า “เป@นฺผู้F(ม1ควิามเห>นฺวิ-าไม-ม1โทิษุ.”

“ปGราณฺทิGต	ย	กายาต	 ภGม�มวิจนฺw ฯ
บัทิวิ-า ปGราณฺทิGต	ย	กาย นฺ1I เป@นฺส�ตตม1วิ	ภ�ตต	.
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“อภ	วิ	ญฺ�ญาเปส1ต	 ปวิต�เตส	 ฯ    ปวิต�ตนฺาปJ ห	 กายวิ	ญฺ�ญต�ต	โจปนฺโต “วิ	ญฺ�ญาปนฺาต	 วิGจ�จต	 ฯ
บัทิวิ-า อภ	วิ	ญฺ�ญาเปส	 ค#อ ให(เป@นฺไปแล(วิ.  
จร	งฺอยF- แม(การให(เป@นฺไป ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “วิ	ญฺ�ญาปนฺา” เพื่ราะย�งฺกายวิ	ญญ�ต	ให(เคล#$อนฺไหวิ. 

“ต	ก�ข้ต�ตGw อภ	วิ	ญฺ�ญาปนฺw เจส คพื่�ภสณฺ�ฐานฺสนฺ�นฺ	ฏฺ�ฐานฺต�ถมกาส1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>ทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺนฺ1I บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “ได(ทิำการย�งฺกายวิ	ญญ�ต	ให(เคล#$อนฺไหวิถaงฺ ๓ คร�Iงฺ เพื่#$อควิามตกลงฺใจจะให(ต�IงฺครรภE.”

“สา เตนฺ คพื่�ภw คณฺ�ห1ต	  สาปJ เตเนฺวิ อช้�ฌิาจาเรนฺ คพื่�ภw คณฺ�ห	,  นฺ อญฺ�ญถา ฯ
หลายบัทิวิ-า สา เตนฺ คพื่�ภw คณฺ�ห	 ควิามวิ-า แม(ภรรยาเก-าข้องฺทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ ก>ต�IงฺครรภEเพื่ราะอ�ช้ฌิาจารนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ,  
หาได(ต�IงฺครรภEโดยประการอ#$นฺไม-.

[เหต#ทิ� ให7สตร�ต�LงครรภAมั� ๗ อย'าง]

“กa ปนฺ อญฺ�ญถาปJ คพื่�ภค�คหณฺw โหต1ต	 ฯ   โหต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>การต�IงฺครรภE ย-อมม1ได( แม(โดยประการอย-างฺอ#$นฺหร#อ?”   
แก(วิ-า “ย-อมม1ได(.

กถw ฯ   กายสwสค�เคนฺ โจลค�คหเณฺนฺ อสGจ	ปาเนฺนฺ นฺาภ	ปรามสเนฺนฺ ทิส�สเนฺนฺ สทิ�เทินฺ คนฺ�เธนฺ ฯ
ถามวิ-า “ย-อมม1ได(อย-างฺไร?”
แก(วิ-า “ย-อมม1ได( (เพื่ราะเหตG ๗ อย-างฺ) เพื่ราะการเคล(าคลaงฺกาย ๑ เพื่ราะการใช้(ผู้(า ๑ 
เพื่ราะการด#$มนฺIำอสGจ	 ๑ เพื่ราะการลFบัคลำสะด#อ ๑ เพื่ราะการจ(องฺดF (รFป) ๑ เพื่ราะเส1ยงฺ ๑ เพื่ราะกล	$นฺ ๑.”

อ	ต�ถ	โย ห	 เอกจ�จา อGตGสมเย ฉันฺ�ทิราครต�ตา ปGร	สานฺw หต�ถค�คาหเวิณฺ	ค�คาหองฺ�คปจ�จงฺ�คปรามสนฺw สาทิ	ยนฺ�ต	โยปJ คพื่�ภw คณฺ�หนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- สตร1ทิ�Iงฺหลาย บัางฺพื่วิกเป@นฺผู้F(ม1ควิามกำหนฺ�ดย	นฺด1ด(วิยฉั�นฺทิราคะในฺเวิลาทิ1$ตนฺม1ระดF 
แม(เม#$อย	นฺด1การทิ1$บัGรGษุจ�บัม#อ จ�บัช้(องฺผู้ม และการลFบัคลำอวิ�ยวิะนฺ(อยใหญ- (ข้องฺตนฺ) ย-อมต�IงฺครรภEได(. 

เอวิw กายสwสค�เคนฺ คพื่�ภค�คหณฺw โหต	 ฯ
การต�IงฺครรภEย-อมม1ได(เพื่ราะการเคล(าคลaงฺกาย ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.

อGทิาย	ต�เถรส�ส ปนฺ ปGราณฺทิGต	ย	กา ภ	ก�ข้Gนฺ1 ตw อสGจa เอกเทิสw มGเข้นฺ อค�คเหส	  เอกเทิสw โจลเกเนฺวิ สทิ�ธa องฺ�คช้าเต ปก�ข้	ปJ ฯ
อนฺa$งฺ นฺางฺภ	กษุGณฺ1 ผู้F(เป@นฺภรรยาเก-าข้องฺพื่ระอGทิาย1เถระ เอาปากอมนฺIำอสGจ	นฺ�Iนฺไวิ(ส-วินฺหนฺa$งฺ ใส-อ1กส-วินฺหนฺa$งฺเข้(าในฺองฺช้าตรวิมก�บัผู้(านฺ�$นฺเองฺ.

สา เตนฺ คพื่�ภw คณฺ�ห	 ฯ
นฺางฺก>ต�IงฺครรภEได(เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ.๑ 

เอวิw โจลค�คหเณฺนฺ คพื่�ภค�คหณฺw โหต	 ฯ
การต�IงฺครรภE ย-อมม1ได(เพื่ราะการใช้(ผู้(า ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.

๑ วิ	. มหา. ๒/๒๓.
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ม	คส	งฺ�คตาปสส�ส มาตา ม	ค1 อGตGสมเย ตาปสส�ส ปส�สาวิฏฺ�ฐานฺw อาคนฺ�ต�วิา สสม�ภวิw ปส�สาวิw ปJวิ	 ฯ
แม-เนฺ#Iอ ผู้F(เป@นฺมารดาข้องฺม	คส	งฺคดาบัส ได(มาย�งฺสถานฺทิ1$ถ-ายปbสสาวิะข้องฺดาบัส ในฺเวิลาทิ1$ตนฺม1ระดF 
แล(วิได(ด#$มนฺIำปbสสาวิะ ซ่a$งฺม1นฺIำสมภพื่เจ#อปนฺอยF-. 

สา เตนฺ คพื่�ภw คณฺ�ห	ต�วิา ม	คส	งฺ�คw วิ	ช้าย	 ฯ
แม-เนฺ#Iอนฺ�Iนฺ ก>ต�IงฺครรภE แล(วิออกลFกเป@นฺม	คส	งฺคดาบัส เพื่ราะเหตGทิ1$ตนฺด#$มนฺIำปbสสาวิะนฺ�Iนฺ.๑ 

เอวิw อสGจ	ปาเนฺนฺ คพื่�ภค�คหณฺw โหต	 ฯ
การต�IงฺครรภE ย-อมม1ได(เพื่ราะการด#$มนฺIำอสGจ	 ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.

สามส�ส ปนฺ โพื่ธ	สต�ตส�ส มาตาปJตFนฺw จก�ข้Gปร	หานฺa ญต�วิา สก�โก ปGต�ตw ทิาตGกาโม ทิGกGลกปณฺ�ฑ	ตw อาห “วิฏฺ�ฏิต	 ตGม�หากw เมถGนฺธม�โมต	 ฯ
อนฺa$งฺ ทิ(าวิส�กกะทิรงฺทิราบัข้(อทิ1$บั	ดามารดาข้องฺพื่ระสามดาบัสโพื่ธ	ส�ตวิEเส1ยจ�กษุG ม1พื่ระประสงฺคEจะประทิานฺบัGตร (แก-ทิ-านฺทิ�Iงฺสองฺ) 
จaงฺทิรงฺร�บัส�$งฺกะทิGกGลกบั�ณฺฑ	ต (บั	ดาข้องฺพื่ระสามดาบัสโพื่ธ	ส�ตวิE) วิ-า “เมถGนฺธรรม ควิรแก-ทิ-านฺทิ�Iงฺสองฺหร#อ?”

“อนฺต�ถ	กา มยw เอเตนฺ  อ	ส	ปพื่�พื่ช้�ช้w ปพื่�พื่ช้	ตม�หาต	 ฯ
ทิGกGลกบั�ณฺฑ	ต ทิFลวิ-า “อาตมภาพื่ทิ�Iงฺสองฺ บัวิช้เป@นฺฤษุ1แล(วิ ไม-ม1ควิามต(องฺการด(วิยเมถGนฺธรรมนฺ�$นฺ.”

“เตนฺห	 อ	ม	ส�สา อGตGสมเย องฺ�คGฏฺ�เฐนฺ นฺาภa ปรามเสย�ยาถาต	 ฯ
ทิ(าวิส�กกะ ทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า “ถ(าเช้-นฺนฺ�Iนฺ ในฺเวิลาทิ1$(นฺางฺปาร	กาตาปส	นฺ1)นฺ1Iม1ระดF ทิ-านฺพื่aงฺเอานฺ	IวิลFบัคลำสะด#อ (ข้องฺนฺางฺ) เถ	ด.”

โส ตถา อกาส	 ฯ
ทิGกGลกบั�ณฺฑ	ตนฺ�Iนฺ ได(ทิำเหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ. 

สา เตนฺ [250] คพื่�ภw คณฺ�ห	ต�วิา สามตาปสทิารกw วิ	ช้าย	 ฯ
นฺางฺปาร	กาตาปส	นฺ1นฺ�Iนฺ ก>ต�IงฺครรภE แล(วิคลอดทิารกช้#$อสามดาบัส เพื่ราะเหตGทิ1$ลFกคลำสะด#อนฺ�Iนฺ.๒ 

เอวิw นฺาภ	ปรามสเนฺนฺ คพื่�ภค�คหณฺw โหต	 ฯ
การต�IงฺครรภE ย-อมม1ได(เพื่ราะการลFบัคลำสะด#อ ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I. 

เอเตเนฺวิ นฺเยนฺ มณฺ�ฑพื่�ยส�ส จ จณฺ�ฑป�ปช้�โช้ตส�ส จ วิต�ถG เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
โดยนฺ�ยนฺ1Iนฺ�$นฺแล ควิรทิราบัเร#$องฺม�ณฺฑ�พื่ยมาณฺพื่๓ และเร#$องฺพื่ระเจ(าจ�ณฺฑปbช้โช้ต.

“กถw ทิส�สเนฺนฺ โหต1ต	 ฯ 
ถามวิ-า “การต�IงฺครรภE ย-อมม1ได(เพื่ราะการจ(องฺดF (รFป) อย-างฺไร?”

อ	เธกจ�จา อ	ต�ถ1 อGตGสมเย ปGร	สสwสค�คw อลภมานฺา ฉันฺ�ทิราควิเสนฺ อนฺ�โตเคหคตา ปGร	สw อGปนฺ	ช้�ฌิายต	 ราโช้โรธา วิ	ย ฯ
แก(วิ-า “สตร1บัางฺพื่วิกในฺโลกนฺ1I ในฺเวิลาทิ1$ตนฺม1ระดF เม#$อไม-ได(การเคล(าคลaงฺก�บัช้าย 
จaงฺเข้(าไปในฺเร#อนฺ จ(องฺดFช้าย ด(วิยอำนฺาจควิามกำหนฺ�ดพื่อใจ (แล(วิก>ต�IงฺครรภE) เหม#อนฺนฺางฺสนฺมช้าวิวิ�งฺ ฉัะนฺ�Iนฺ.

๑ ช้าตก�ฏิฐกถา. ๘/๑. ๗/๓๙๖.
๒ นฺ�ยช้าตก�ฏิฐกถา. ๙/๑๒๓-๔.
๓ ช้าตก�ฏิฐกถา. ๗/๕-๗.
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สา เตนฺ คพื่�ภw คณฺ�หาต	 ฯ
นฺางฺย-อมต�IงฺครรภE เพื่ราะการจ(องฺดFช้ายนฺ�Iนฺ.” 

เอวิw รFปทิส�สเนฺนฺ คพื่�ภค�คหณฺw โหต	 ฯ
การต�IงฺครรภE ย-อมม1ได(เพื่ราะการจ(องฺดFรFป ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.

พื่ลากาสG ปนฺ ปGร	โส นฺาม นฺต�ถ	 ฯ
อนฺa$งฺ บัรรดานฺกยางฺ๑ ช้#$อวิ-านฺกยางฺต�วิผู้F( ย-อมไม-ม1. 

ตา อGตGสมเย เมฆ์สทิ�ทิw สGต�วิา คพื่�ภw คณฺ�หนฺ�ต	 ฯ
นฺางฺนฺกยางฺเหล-านฺ�Iนฺ ในฺเวิลาทิ1$ตนฺม1ระดF คร�Iนฺได(ฟัbงฺเส1ยเมฆ์ (คำราม) แล(วิ ย-อมต�IงฺครรภE.

กGก�กGฏิ	โยปJ กทิาจ	 เอกส�ส กGก�กGฏิส�ส สทิ�ทิw สGต�วิา พื่หGกาปJ คพื่�ภw คณฺ�หนฺ�ต	 ฯ
ถaงฺแม-ไก-ทิ�Iงฺหลายจะมากต�วิก>ตาม ในฺกาลบัางฺคร�Iงฺ คร�Iนฺได(ฟัbงฺเส1ยงฺไก-ผู้F(ต�วิเด1ยวิ (ข้�นฺ) ก>ย-อมต�IงฺครรภEได(. 

ตถา คาวิ1 อGสภส�ส ฯ  
ถaงฺแม-โคทิ�Iงฺหลาย คร�Iนฺได(ฟัbงฺเส1ยงฺโคอGสภะ (โคต�วิผู้F() แล(วิ ก>ย-อมต�IงฺครรภEเหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺ.

เอวิw สทิ�เทินฺ คพื่�ภค�คหณฺw โหต	 ฯ
การต�IงฺครรภE ย-อมม1ได(เพื่ราะเส1ยงฺ ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.

คาวิ1เยวิ จ กทิาจ	 อGสภคนฺ�เธนฺ คพื่�ภw คณฺ�หนฺ�ต	 ฯ
อนฺa$งฺ แม-โคทิ�Iงฺหลายนฺ�$นฺเองฺ ในฺกาลบัางฺคร�Iงฺ ย-อมต�IงฺครรภEได(เพื่ราะกล	$นฺข้องฺโคต�วิผู้F(. 

เอวิw คนฺ�เธนฺ คพื่�ภค�คหณฺw โหต	 ฯ
การต�IงฺครรภE ย-อมม1ได(เพื่ราะกล	$นฺ ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.

อ	ธ ปนฺายw อช้�ฌิาจาเรนฺ คพื่�ภw คณฺ�ห	,  ยw สนฺ�ธาย วิGต�ตw “มาตาปJตโร จ สนฺ�นฺ	ปต	ตา โหนฺ�ต	,  มาตา จ อGตGนฺ1 โหต	, 
คนฺ�ธพื่�โพื่ จ ปจ�จGปฏฺ�ฐ	โต โหต	. เอวิw ต	ณฺ�ณฺw สนฺ�นฺ	ปาตา คพื่�ภส�สาวิก�กนฺ�ต	 โหต1ต	 ฯ
ส-วินฺในฺ(เร#$องฺ)นฺ1I (ภรรยาเก-าข้องฺทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺ)นฺ1I ย-อมต�IงฺครรภEเพื่ราะอ�ช้ฌิาจาร 
ด�งฺทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺหมายเอาตร�สไวิ(วิ-า “มารดาบั	ดาอยF-ร-วิมก�นฺ ๑  มารดาม1ระดF ๑  ส�ตวิEผู้F(เก	ดในฺครรภEปรากฏิ ๑.  
เพื่ราะควิามประช้Gมพื่ร(อมแห-งฺปbจจ�ย ๓ ประการอย-างฺนฺ1I  ควิามก(าวิลงฺแห-งฺส�ตวิEผู้F(เก	ดในฺครรภE จaงฺม1ได(.”๒

๑ เวิสส�นฺตรช้าดก ก�ณฺฑEมหาพื่นฺวิ-า พื่กา พื่ลากา นฺช้�ช้Fหา … นฺกยางฺโทินฺ นฺกยางฺกรอก นฺกโพื่ระดก … จaงฺแปลวิ-า นฺกยางฺ ไวิ(กลางฺๆ.
๒ ม. มF. ๑๒/๒๔๗. ปปbญจสFทินฺ1. ๒/๔๑๗-๘



หนฺ(า ๔๑๒ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [เทิวิดาประกาศัควิามช้�$วิข้องฺพื่ระสGทิ	นฺ]

[เทิวด้าประกาศความัช� วของพระส#ทิ	น]

“ภGม�มา เทิวิา สทิ�ทิมนฺGส�สาเวิสGนฺ�ต	  ยส�มา นฺต�ถ	 โลเก รโห นฺาม ปาปกม�มw ปกGพื่�พื่โต. 
สพื่�พื่ปฐมw ห	ส�ส ตw ปาป| อต�ตา ช้านฺาต	,  ตโต อารก�ข้เทิวิตา,   อถญฺ�ญาปJ ปรจ	ต�ตวิ	ทิGนฺ	โย เทิวิตา, 
ตส�มาส�ส ปรจ	ต�ตวิ	ทิF สกลวินฺสณฺ�ฑสนฺ�นฺ	ส�ส	ตา ภGม�มา เทิวิา ตw อช้�ฌิาจารw ทิ	ส�วิา สทิ�ทิมนฺGส�สาเวิสGw ยถา อญฺ�เญปJ เทิวิา สGณฺนฺ�ต	 
ตถา นฺ	จ�ฉัาเรสGw ฯ
หลายบัทิวิ-า ภGม�มา เทิวิา สทิ�ทิมนฺGส�สาเวิสGw ควิามวิ-า  ช้#$อวิ-า ทิ1$ล�บัข้องฺช้นฺผู้F(กระทิำกรรมช้�$วิ ย-อมไม-ม1ในฺโลก.๑ 
จร	งฺอยF- ตนฺข้องฺ(ช้นฺผู้F(กระทิำควิามช้�$วิ)นฺ�Iนฺ ย-อมรF(ควิามช้�$วิ (ทิ1$ตนฺทิำ) นฺ�Iนฺ ก-อนฺกวิ-าคนฺอ#$นฺทิ�Iงฺหมด, 
ต-อจากนฺ�Iนฺ เหล-าอาร�กข้เทิวิดา ย-อมรF(, ต-อมา เทิวิดาผู้F(จ	ตข้องฺบัGคคลอ#$นฺ แม(เหล-าอ#$นฺ ก>ย-อมรF(, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เหล-าภGมมเทิวิดา ผู้F(อาศั�ยอยF-ในฺไพื่รสณฺฑEทิ�Iงฺส	Iนฺ ผู้F(รF(จ	ตข้องฺบัGคคลอ#$นฺ พื่บัเห>นฺอ�ช้ฌิาจารนฺ�Iนฺข้องฺทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ 
ก>ได(กระจายเส1ยงฺให(บั�นฺล#อล�$นฺแล(วิ ค#อได(เปล-งฺเส1ยงฺออก โดยอาการทิ1$เทิวิดาแม(เหล-าอ#$นฺจะได(ย	นฺ.

ก	นฺ�ต	 ฯ   “นฺ	รพื่�พื่Gโทิ วิต โภ ฯเปฯ อาทิ1นฺโวิ อGป�ปาทิ	โตต	 ฯ
ถามวิ-า “ได(ย	นฺวิ-าอย-างฺไร?”
แก(วิ-า “ได(ย	นฺด�งฺนฺ1I: ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! โอหนฺอ ภ	กษุGสงฺฆ์E ไม-ม1เสนฺ1ยด หาโทิษุม	ได(, 
(แต-) พื่ระสGทิ	นฺกล�นฺทิบัGตร ก-อเสนฺ1ยดข้aIนฺแล(วิ ก-อโทิษุข้aIนฺแล(วิ.๒”

ตส�สต�โถ เวิรญฺ�ช้กณฺ�เฑ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ใจควิามแห-งฺคำวิ-า ไม-ม1เสนฺ1ยด เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบั โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$ข้(าพื่เจ(ากล-าวิไวิ(แล(วิในฺเวิร�ญช้ก�ณฺฑEนฺ�$นฺแล.

[251] ภGม�มานฺw เทิวิานฺw สทิ�ทิw สGต�วิา จาตGม�มหาราช้	กาต	 เอต�ถ ปนฺ 
ภGม�มานฺw เทิวิานฺw สทิ�ทิw อากาสฏฺ�ฐเทิวิตา อส�โสสGw.  อากาสฏฺ�ฐานฺw จาตGม�มหาราช้	กาต	 อยมนฺGก�กโม เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
อนฺa$งฺ ในฺคำวิ-า ภGม�มานฺw เทิวิานฺw สทิ�ทิw สGต�วิา จาตGม�มหาราช้	กา นฺ1I พื่aงฺทิราบัลำด�บัด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“อากาส�ฏิฐเทิวิดาทิ�Iงฺหลายได(สด�บัเส1ยงฺเหล-าภGมมเทิวิดาแล(วิ, 
เทิวิดาช้�IนฺจาตGมมหาราช้ทิ�Iงฺหลายได(สด�บัเส1ยงฺเหล-าอากาส�ฏิฐเทิวิดาแล(วิ” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

“พื่�รห�มกาย	กาต	 อสญฺ�ญ	สต�เต จ อรFปาวิจเร จ ฐเปต�วิา สพื่�เพื่ปJ พื่�รห�มาโนฺ “อส�โสสGw สGต�วิา จ สทิ�ทิมนฺGส�สาเวิสGนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
บัทิวิ-า พื่�รห�มกาย	กา ควิามวิ-า พื่รหมแม(ทิ�Iงฺหมด ยกเวิ(นฺเหล-าอส�ญญ1ส�ตวิEและเหล-าอรFปาวิจรส�ตวิEเส1ย พื่aงฺทิราบัวิ-า 
“ได(สด�บัแล(วิ และคร�Iนฺได(สด�บัแล(วิ ก>ได(กระจายเส1ยงฺให(บั�นฺล#อล�$นฺแล(วิ.”

“อ	ต	ห เตนฺ ข้เณฺนฺาต	 เอวิw เตนฺ สGทิ	นฺ�นฺส�ส อช้�ฌิาจารก�ข้เณฺนฺ ฯ
หลายบัทิวิ-า อ	ต	ห เตนฺ ข้เณฺนฺ ควิามวิ-า ช้�$วิข้ณฺะเด1ยวิแห-งฺอ�ช้ฌิาจารข้องฺทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.

“เตนฺ มGหGต�เตนฺาต	 อช้�ฌิาจารมGหGต�เตเนฺวิ ฯ
สองฺบัทิวิ-า เตนฺ มGหGต�เตนฺ ควิามวิ-า ช้�$วิครF-เด1ยวิแห-งฺอ�ช้ฌิาจารนฺ�$นฺเองฺ.

๑ ข้G ช้า. ๒๗/๑๓๑. ช้าตก�ฏิฐ ๔/๒๔๘.
๒ วิ	. มหา. ๑/๓๒.



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [เทิวิดาประกาศัควิามช้�$วิข้องฺพื่ระสGทิ	นฺ] • หนฺ(า ๔๑๓

“ยาวิ พื่�รห�มโลกาต	 ยาวิ อกนฺ	ฏฺ�ฐพื่�รห�มโลกา ฯ
สองฺบัทิวิ-า ยาวิ พื่�รห�มโลกา ควิามวิ-า (เส1ยงฺได(กระฉั-อนฺข้aIนฺไปแล(วิ) จนฺถaงฺพื่รหมโลกช้�Iนฺอกนฺ	ฏิฐะ.

“อพื่�ภGค�คญฺ�ฉั1ต	 อภ	อGค�คญฺ�ห	 อพื่�ภGฏฺ�ฐาส	 ฯ   “เอกโกลาหลมโหส1ต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า อพื่�ภGค�คญฺ�ฉั	 แปลวิ-า ได(กระฉั-อนฺข้aIนฺไปแล(วิ ค#อได(ต�Iงฺข้aIนฺแล(วิ.   ควิามวิ-า “ได(ม1เส1ยงฺระเบั>งฺเซ่>งฺแซ่-เป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺแล(วิ.”

[บ#ตรชายของทิ'านพระส#ทิ	นช! อว'าพ�ชกะ]

“ปGต�ตw วิ	ช้าย1ต	 สGวิณฺ�ณฺพื่	ม�พื่สทิ	สw ปจ�ฉั	มภวิ	กสต�ตw ช้เนฺส	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ปGต�ตw วิ	ช้าย	 ควิามวิ-า (ภรรยาเก-าข้องฺทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺ)ได(ให(ปbจฉั	มภวิ	กส�ตวิE ผู้F(เช้-นฺก�บัพื่	มพื่Eทิองฺ เก	ดแล(วิ.

“พื่1ช้โกต	 นฺามw อกwสFต	 นฺ อญฺ�ญw นฺาม กาตGมทิwสG 
‘พื่1ช้กม�ปJ เทิห1ต	 ปJตามห	ยา วิGต�ตภาวิส�ส ปากฏิต�ตา พื่1ช้โกเต�วิส�ส นฺามw โหตFต	 “พื่1ช้โกต	 นฺามมกwสG ฯ
หลายบัทิวิ-า พื่1ช้โกต	 นฺามw อกwสG ควิามวิ-า  (พื่วิกสหายข้องฺทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺ)ไม-ยอมให(ต�Iงฺช้#$อเป@นฺอย-างฺอ#$นฺ 
ค#อได(พื่าก�นฺต�Iงฺช้#$อวิ-า พื่1ช้กะ (เจ(าพื่#ช้กE)  (โดยลงฺควิามเห>นฺก�นฺ)วิ-า 
“ทิารกนฺ�Iนฺจงฺม1ช้#$อวิ-า เจ(าพื่#ช้กE เทิ-านฺ�Iนฺ เพื่ราะเหตGแห-งฺคำทิ1$ย-าได(กล-าวิข้อไวิ(วิ-า ‘พื่-อจงฺให(พื่#ช้พื่�นฺธGEไวิ(บั(างฺ’ นฺ1I ปรากฏิช้�ดแล(วิ. 

ปGต�ตส�ส นฺามวิเสเนฺวิ มาตาปJตFนฺwปJส�ส นฺามมกwสG ฯ
(พื่วิกสหาย) ก>ได(ต�Iงฺช้#$อให(แก-มารดาบั	ดาแห-งฺพื่1ช้กทิารกนฺ�Iนฺ ด(วิยอำนฺาจช้#$อบัGตรช้ายเหม#อนฺก�นฺ.

“เต อปเรนฺ สมเยนฺาต	 พื่1ช้กญฺ�จ พื่1ช้กมาตรญฺ�จ สนฺ�ธาย วิGต�ตw ฯ
คำวิ-า เต อปเรนฺ สมเยนฺ นฺ1I ทิ-านฺกล-าวิหมายเอาเจ(าพื่#ช้กEและมารดาข้องฺเจ(าพื่#ช้กE.

[มัารด้าแลีะพ�ชกทิารกบวชแลี7วได้7สำเรWจพระอรห�ต]

พื่1ช้กส�ส ก	ร สต�ตฏฺ�ฐวิส�สกาเล ตส�ส มาตา ภ	ก�ข้Gนฺ1สG โส จ ภ	ก�ข้FสG ปพื่�พื่ช้	ต�วิา กล�ยาณฺม	ต�เต อGปนฺ	ส�สาย อรหต�เต ปต	ฏฺ�ฐหaสG ฯ
ได(ย	นฺวิ-า ในฺเวิลาทิ1$พื่1ช้กะม1อายGได( ๗-๘ ข้วิบั มารดาข้องฺเธอได(บัวิช้ในฺสำนฺ�กนฺางฺภ	กษุGณฺ1 
และพื่1ช้กทิารกนฺ�Iนฺ ก>ได(บัวิช้อยF-ในฺสำนฺ�กข้องฺภ	กษุG ได(อาศั�ยเพื่#$อนฺพื่รหมจาร1ผู้F(เป@นฺก�ลยาณฺม	ตร ก>ได(ดำรงฺอยF-ในฺพื่ระอรห�ตแล(วิ. 

เตนฺ วิGต�ตw “อGโภ อคารส�มา อนฺคาร	ยw ปพื่�พื่ช้	ต�วิา อรหต�ตw สจ�ฉัากwสFต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺได(กล-าวิไวิ(วิ-า เข้าทิ�Iงฺสองฺได(ออกจากเร#อนฺบัวิช้เป@นฺบัรรพื่ช้	ต ได(ทิำให(แจ(งฺซ่a$งฺพื่ระอรห�ต
แล(วิ๑. 

เอวิw มาตาปGต�ตานฺw ปพื่�พื่ช้�ช้า สผู้ลา อโหส	 ฯ
บัรรพื่ช้าข้องฺมารดาและบัGตรได(ม1ผู้ลแล(วิ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

[ทิ'านพระส#ทิ	นเด้!อด้ร7อนใจเพราะประพฤต	ช� วหยาบ]

ปJตา ปนฺส�ส วิ	ปฏิ	สาราภ	ภFโต วิ	หาส	 ฯ   
ส-วินฺบั	ดาข้องฺพื่1ช้กทิารกนฺ�Iนฺ ถFกควิามวิ	ปฏิ	สารครอบังฺำอยF-,

๑ วิ	. มหา. ๑/๓๓.



หนฺ(า ๔๑๔ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺเด#อดร(อนฺใจเพื่ราะประพื่ฤต	ช้�$วิหยาบั]

เตนฺ วิGต�ตw “อถโข้ อายส�มโต สGทิ	นฺ�นฺส�ส อหGเทิวิ กGก�กจ�จนฺ�ต	อาทิ	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ จaงฺได(กล-าวิคำวิ-า อถโข้ อายส�มโต สGทิ	นฺ�นฺส�ส อหGเทิวิ กGก�กGจ�จw ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ “อหGเทิวิาต	 อหGเอวิ ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า อหGเทิวิ แปลวิ-า ได(ม1แล(วินฺ�$นฺเทิ1ยวิ.

ทิกาโร ปทิสนฺ�ธ	กโร ฯ   “อโหส	เอวิาต	 อต�โถ ฯ
ทิอ�กษุรทิำการเช้#$อมบัทิ.  ควิามวิ-า “ได(ม1แล(วินฺ�$นฺเทิ1ยวิ.”

“กGก�กGจ�จนฺ�ต	 อช้�ฌิาจารเหตGโก ปจ�ฉัานฺGตาโป ฯ
ควิามตามเด#อดร(อนฺในฺภายหล�งฺ อ�นฺม1อ�ช้ฌิาจารเป@นฺเหตG ช้#$อวิ-า ควิามรำคาญ. 

[252] “วิ	ปฏิ	สาโรต	ปJ ตส�เสวิ นฺามw ฯ
แม(คำวิ-า วิ	ปฏิ	สาโร ก>เป@นฺช้#$อแห-งฺ(ควิามตามเด#อดร(อนฺในฺภายหล�งฺ)นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.

โส ห	 วิ	ญฺ�ญฺFห	 อกต�ตพื่�พื่ตาย กGจ�ฉั	ตก	ร	ยาภาวิโต กGก�กGจ�จw, 
กตw อช้�ฌิาจารw นฺ	วิต�เตตGw อสมต�ถตาย ตw ปฏิ	จ�จ วิ	รFปสรณฺภาวิโต “วิ	ปฏิ	สาโรต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- (ควิามตามเด#อดร(อนฺในฺภายหล�งฺ)นฺ�Iนฺ 
(ทิ-านฺเร1ยกวิ-า) กGกกGจจะ (ควิามรำคาญ) โดยควิามเป@นฺก	ร	ยาทิ1$บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺเกล1ยด เพื่ราะควิามเป@นฺกรรมอ�นฺผู้F(รF(ทิ�Iงฺหลายไม-พื่aงฺทิำ,
ทิ-านฺเร1ยกวิ-า วิ	ปฏิ	สาร (ควิามเด#อดร(อนฺ) โดยเป@นฺควิามระลaกผู้	ดรFปไป เพื่ราะอาศั�ยอ�ช้ฌิาจารนฺ�Iนฺ 
เพื่ราะไม-สามารถจะห(ามอ�ช้ฌิาจารทิ1$ตนฺทิำแล(วิได(.

“อลาภา วิต เมต	 มย�หw วิต อลาภา ฯ   “เย ฌิานฺาทิ1นฺw คGณฺานฺw อลาภา นฺาม  เต มย�หw นฺ อญฺ�ญส�สาต	 อธ	ป�ปาโย ฯ
หลายบัทิวิ-า อลาภา วิต เม ควิามวิ-า ไม-ใช้-ลาภข้องฺเราหนฺอ. 
ม1อธ	บัายวิ-า “ข้aIนฺช้#$อวิ-า ควิามไม-ได(คGณฺทิ�Iงฺหลาย ม1ฌิานฺเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ ไม-ใช้-ลาภข้องฺเรา ทิ�Iงฺไม-ใช้-ลาภข้องฺผู้F(อ#$นฺ.”

“นฺ วิต เม ลาภาต	  เยปJ เม ปฏิ	ลทิ�ธา ปพื่�พื่ช้�ช้าสรณฺคมนฺส	ก�ข้าสมาทิานฺคGณฺา  เตปJ เนฺวิ มย�หw ลาภา อช้�ฌิาจารมล	นฺต�ตา ฯ
หลายบัทิวิ-า นฺ วิต เม ลาภา ควิามวิ-า คGณฺค#อบัรรพื่ช้า สรณฺคมนฺE และการสมาทิานฺส	กข้าแม(เหล-าใด ทิ1$เราได(เฉัพื่าะแล(วิ, 
คGณฺค#อบัรรพื่ช้าเป@นฺต(นฺแม(เหล-านฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าไม-ใช้-ลาภข้องฺเราเลย เพื่ราะม1อ�ช้ฌิาจารเศัร(าหมองฺ.

“ทิGล�ลทิ�ธw วิต เมต	 อ	ทิw สาสนฺw ลทิ�ธม�ปJ  เม ทิGล�ลทิ�ธw ฯ
หลายบัทิวิ-า ทิGล�ลทิ�ธw วิต เม ควิามวิ-า พื่ระศัาสนฺานฺ1I แม(ทิ1$เราได(แล(วิ ก>ช้#$อวิ-าเราได(ช้�$วิ.

“นฺ วิต เม สGลทิ�ธนฺ�ต	 ยถา อญฺ�เญสw กGลปGต�ตานฺw เอวิw นฺ วิต เม สGลทิ�ธw ฯ
หลายบัทิวิ-า นฺ วิต เม สGลทิ�ธw ควิามวิ-า พื่ระศัาสนฺานฺ1I เราได(ไม-ด1เหม#อนฺอย-างฺกGลบัGตรเหล-าอ#$นฺเข้าได(ก�นฺหนฺอ. 

กส�มา ฯ   โยหw เอวิw ส�วิาก�ข้าเต ธม�มวิ	นฺเย ฯเปฯ พื่�รห�มจร	ยw จร	ตGนฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGไร?    เพื่ราะเหตGเราบัวิช้ในฺพื่ระธรรมวิ	นฺ�ยทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(ด1แล(วิอย-างฺนฺ1I 
ย�งฺไม-สามารถจะประพื่ฤต	พื่รหมจรรยEให(บัร	บัFรณฺEบัร	สGทิธ	qได(จนฺตลอดช้1วิ	ตแล.
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“พื่�รห�มจร	ยนฺ�ต	 ส	ก�ข้าต�ตยสงฺ�คห	ตw มค�คพื่�รห�มจร	ยw ฯ
บัทิวิ-า พื่�รห�มจร	ยw ได(แก- มรรคพื่รหมจรรยE ทิ1$ทิ-านฺสงฺเคราะหEด(วิยไตรส	กข้า.

“ก	โส อโหส1ต	 ข้าทิ	ตGw วิา ภGญฺ�ช้	ตGw วิา อสก�โกนฺ�โต ตนฺGโก อโหส	 อป�ปมwสโลห	โต ฯ
สองฺบัทิวิ-า ก	โส อโหส	 ควิามวิ-า (ทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ) เม#$อไม-สามารถจะเค1Iยวิก	นฺหร#อฉั�นฺอาหาร 
จaงฺได(เป@นฺผู้F(ซ่Fบัผู้อม ค#อม1เนฺ#Iอและโลห	ตนฺ(อย.

“อGป�ปณฺ�ฑGป�ปณฺ�ฑGกช้าโตต	 สญฺ�ช้าตGป�ปณฺ�ฑGป�ปณฺ�ฑGกภาโวิ ปณฺ�ฑGปลาสปฏิ	ภาโค ฯ
บัทิวิ-า อGป�ปณฺ�ฑGป�ปณฺ�ฑGกช้าโต ได(แก- ควิามเป@นฺผู้F(ม1ผู้	วิเหล#องฺๆ เก	ดข้aIนฺ ค#อเป@นฺผู้F(ม1ส-วินฺเปร1ยบัดGจใบัไม(เหล#องฺ.

“ธมนฺ	สณฺ�ฐตคต�โตต	๑ ปร	ยาทิ	นฺ�นฺมwสโลห	ตต�ตา ส	ราช้าเลเนฺวิ สนฺ�ถร	ตคต�โต ฯ
บัทิวิ-า ธมนฺ	สณฺ�ฐตคต�โค ได(แก- ผู้F(ม1ต�วิสะพื่ร�$งฺด(วิยแถวิเส(นฺเอ>นฺนฺ�$นฺเองฺ เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ม1เนฺ#Iอและโลห	ตส	Iนฺไป.

“อนฺ�โตมโนฺต	 อนฺGโสจนฺวิเสนฺ อพื่�ภนฺ�ตเรเยวิ ฐ	ตจ	ต�โต ฯ
บัทิวิ-า อนฺ�โตมโนฺ ได(แก- ผู้F(ม1ควิามค	ดต�IงฺอยF-ภายในฺนฺ�$นฺเองฺ (ผู้F(ม1เร#$องฺในฺใจ) ด(วิยอำนฺาจควิามระทิมถaงฺ. 

หทิยวิต�ถGw นฺ	ส�สาย วิต�ตนฺวิเสนฺ ปนฺ สพื่�เพื่ปJ อนฺ�โตมนฺาเยวิ ฯ
อนฺa$งฺ ส�ตวิโลกแม(ทิ�Iงฺหมด ช้#$อวิ-าเป@นฺผู้F(ม1ใจอยF-ในฺภายในฺนฺ�$นฺเองฺ (ค	ดอยF-แต-ในฺใจ) ด(วิยอำนฺาจควิามเป@นฺไปอาศั�ยหทิ�ยวิ�ตถG.

“ล1นฺมโนฺต	 อGทิ�เทิเส ปร	ปจ�ฉัาย กม�มฏฺ�ฐาเนฺ อธ	ส1เล อธ	จ	ต�เต อธ	ปญฺ�ญาย วิต�ตปฏิ	วิต�ตปFรเณฺ จ นฺ	ก�ข้	ต�ตธGโร อวิ	ป�ผู้าร	โก ฯ
บัทิวิ-า ล1นฺมโนฺ ได(แก- ผู้F(ทิอดทิ	IงฺธGระ ค#อผู้F(ไม-ม1ควิามข้วินฺข้วิายในฺอGเทิศั ปร	ปGจฉัา กรรมฐานฺ อธ	ศั1ล อธ	จ	ต อธ	ปbญญา 
และการบัำเพื่>ญวิ�ตรและระเบั1ยบัวิ�ตร. 

อญฺ�ญทิต�ถGw โกสช้�ช้วิเสเนฺวิ ล1โนฺ สงฺ�กGฏิ	โต มโนฺ อส�สาต	 ล1นฺมโนฺ ฯ
ช้#$อวิ-า ผู้F(ม1ใจหดหF- เพื่ราะอรรถวิ-าใจข้องฺผู้F(นฺ�IนฺหดหF- ค#องฺอกล�บัด(วิยอำนฺาจควิามเก1ยจคร(านฺ โดยแทิ(ทิ1เด1ยวิ.

“ทิGก�ข้1ต	 เจโตทิGก�เข้นฺ ทิGก�ข้1 ฯ
บัทิวิ-า ทิGก�ข้1 ได(แก- ผู้F(ม1ทิGกข้E เพื่ราะทิGกข้Eทิางฺใจ.

“ทิGม�มโนฺต	 โทิเสนฺ ทิGฏฺ�ฐมโนฺ วิ	รFปมโนฺ วิา โทิมนฺส�สาภ	ภFตตาย ฯ
บัทิวิ-า ทิGม�มโนฺ ได(แก- ผู้F(ม1ใจอ�นฺโทิษุประทิGษุร(ายแล(วิ หร#อผู้F(ม1ใจผู้	ดรFป เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ถFกโทิมนฺ�สครอบังฺำ.

“ปช้�ฌิาย1ต	 [253] วิ	ปฏิ	สารวิเสนฺ วิหจ�ฉั	นฺ�โนฺ วิ	ย คทิ�รโภ ตwตw จ	นฺ�ตย	 ฯ
บัทิวิ-า ปช้�ฌิาย1 ควิามวิ-า ทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺ ค	ดถaงฺควิามช้�$วิทิ1$ตนฺทิำแล(วินฺ�Iนฺๆ ด(วิยอำนฺาจควิามเด#อดร(อนฺ (ซ่บัเซ่า) 
ดGจลาต�วิทิ1$เข้าค�ดออกจากภาระแล(วิ (ซ่บัเซ่าอยF-) ฉัะนฺ�Iนฺ.

๑ ปาล	ยม�ปนฺ ธมนฺ	สนฺ�ถตคต�โตต	 ทิ	ส�สต	 ฯ
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[พวกภ	กษุ#สหายถามัทิ'านพระส#ทิ	นถIงความัซ่Dบผู้อมั]

“สหายกา ภ	ก�ข้Fต	 ตw เอวิwภFตw คณฺสงฺ�คณฺ	กาปปญฺ�เจนฺ วิ1ต	นฺาเมนฺ�ตw ทิ	ส�วิา ยส�ส วิ	ส�สาส	กา กถาผู้าสGกา ภ	ก�ข้F เต นฺw เอตทิโวิจGw ฯ
สองฺบัทิวิ-า สหายกา ภ	ก�ข้F ควิามวิ-า ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ผู้F(คG(นฺเคยข้องฺทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺ ผู้F(ถามถaงฺควิามผู้าสGก 
เห>นฺพื่ระสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ ผู้F(เป@นฺแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ ซ่a$งฺปล-อยให(วิ�นฺค#นฺผู้-านฺไปอยF- ด(วิยธรรมเป@นฺเคร#$องฺเนฺ	$นฺช้(า ค#อการคลGกคล1อยF-ด(วิยหมF- 
จaงฺได(กล-าวิคำนฺ1Iกะทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ.

“ปnนฺ	นฺ�ทิ�ร	โยต	  ปสาทิป�ปต	ฏฺ�ฐาโนฺกาสส�ส สม�ปGณฺ�ณฺต�ตา ปร	ปGณฺ�ณฺจก�ข้าทิ	อ	นฺ�ทิ�ร	โย ฯ
บัทิวิ-า ปJนฺ	นฺ�ทิ�ร	โย ควิามวิ-า ผู้F(ม1อ	นฺทิร1ยEม1จ�กษุGเป@นฺต(นฺเต>มเปn{ยม เพื่ราะโอกาสซ่a$งฺเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺประสาทิสมบัFรณฺE.

“โส ทิานฺ	 ต�วินฺ�ต	 เอต�ถ “ทิานฺ1ต	 นฺ	ปาโต ฯ   “โส ปนฺ ต�วินฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า ทิานฺ	 (ทิ1$ม1อยF-)ในฺคำวิ-า โสทิานฺ	 ต�วิw นฺ1I เป@นฺนฺ	บัาต. 
ทิ-านฺกล-าวิอธ	บัายไวิ(วิ-า โส ปนฺ ต�วิw (ก>คGณฺนฺ�Iนฺ (ดFซ่Fบัผู้อม)).

“กจ�จ	 โนฺ ต�วินฺ�ต	  กจ�จ	 นฺG ต�วิw ฯ
หลายบัทิวิ-า กจ�จ	 โนฺ ต�วิw ค#อ กจ�จ	 นฺG ต�วิw  (คGณฺ (จะไม-ย	นฺด1ประพื่ฤต	พื่รหมจรรยE) หร#อหนฺอ?)

“อนฺภ	รโตต	 อGก�กณฺ�ฐ	โต.   “ค	ห	ภาวิw ปฏฺ�ฐยมาโนฺต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า อนฺภ	รโต แปลวิ-า ผู้F(ม1ควิามกระส�นฺ.   อธ	บัายวิ-า “ผู้F(ปรารถนฺาควิามเป@นฺคฤห�สถE.” 

ตส�มา๑ ตเมวิ อนฺภ	รตa ปฏิ	ก�ข้	ปนฺ�โต อาห “นฺ โข้ อหw อาวิGโส อนฺภ	รโตต	 ฯ  “อธ	กGสลานฺw ปนฺ ธม�มานฺw ภาวินฺาย อภ	รโตวิาหนฺ�ต	๒ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺ) เม#$อจะค�ดค(านฺควิามไม-ย	นฺด1นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล จaงฺกล-าวิวิ-า 
“อาวิGโสทิ�Iงฺหลาย! ควิามจร	งฺ ไม-ใช้-วิ-าผู้มจะไม-ย	นฺด1 (ประพื่ฤต	พื่รหมจรรยE).” 
อธ	บัายวิ-า “ก>ผู้มย	นฺด1ทิ1เด1ยวิ ในฺการเจร	ญกGศัลธรรมอ�นฺย	$งฺ.”

“อต�ถ	 เม ปาปกม�มw กตนฺ�ต	  มยา กตw เอกw ปาปกม�มw อต�ถ	  อGปลพื่�ภต	  สwวิ	ช้�ช้ต	 นฺ	จ�จกาลw อภ	มGข้w วิ	ย เม ต	ฏฺ�ฐต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า อต�ถ	 เม ปาปกม�มw กตw ควิามวิ-า 
บัาปกรรมอย-างฺหนฺa$งฺทิ1$ผู้มทิำไวิ( ม1อยF- ค#อผู้มได(ร�บัอยF- ได(แก- ม1ปรากฏิแก-ผู้มอยF-เป@นฺนฺ	ตยกาล ดGจม1อยF-เฉัพื่าะหนฺ(าฉัะนฺ�Iนฺ.

อถ นฺw ปกาเสนฺ�โต “ปGราณฺทิGต	ย	กายาต	อาทิ	มาห ฯ
ถ�ดจากนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระสGทิ	นฺ เม#$อจะประกาศั (เปJดเผู้ย) บัาปกรรมทิ1$ตนฺทิำแล(วินฺ�Iนฺ (แก-เหล-าภ	กษุGสหาย) 
จaงฺได(กล-าวิคำเป@นฺต(นฺวิ-า “ปGราณฺทิGต	ย	กาย” ด�งฺนฺ1I.

[พวกภ	กษุ#สหายเหWนด้7วยว'ากรรมัน�Lนให7เก	ด้ความัสำราญได้7]

“อลw ห	 เต อาวิGโส สGทิ	นฺ�นฺ กGก�กGจ�จายาต	  อาวิGโส สGทิ	นฺ�นฺ ตGย�เหตw ปาปกม�มw อลw สมต�ถw กGก�กGจ�จาย ฯ
หลายบัทิวิ-า อลw ห	 เต อาวิGโส สGทิ	นฺ�นฺ กGก�กGจ�จาย ควิามวิ-า อาวิGโส สGทิ	นฺ! บัาปกรรมนฺ�$นฺข้องฺคGณฺ พื่อทิ1$จะ ค#อสามารถจะให(คGณฺรำคาญ
ได(.

๑ อ	ต	 ปทิw ยส�มา โส กGก�กGจ�จการณฺา ตถารFโป โหต	 นฺ อนฺภ	รต	วิเสนฺาต	 เอวิมาทิ	กw อต�ถw โช้เตต	 ฯ โส นฺฏฺ�โฐ โหต	 มญฺ�เญ ฯ 
๒ อธ	ป�ปาโยต	 ปเทินฺ ภวิ	ตพื่�พื่w ฯ
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“ปฏิ	พื่ลw กGก�กGจ�จมGป�ปาเทิตGนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ม1คำอธ	บัายวิ-า “เป@นฺข้องฺสามารถจะให(เก	ดควิามรำคาญได(.”

“ยw ต�วินฺ�ต	อาทิ	ม�ห	  “เยนฺ ปาเปนฺ ต�วิw นฺาสก�ก	ส�สส	 พื่�รห�มจร	ยw จร	ตGw, ตw เต ปาป| อลw กGก�กGจ�จายาต	 เอวิw สม�พื่นฺ�โธ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ในฺคำวิ-า ยw ต�วิw เป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัการเช้#$อมควิามด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“คGณฺจ�กไม-สามารถประพื่ฤต	พื่รหมจรรยE เพื่ราะควิามช้�$วิใด, ควิามช้�$วินฺ�Iนฺข้องฺคGณฺ พื่อทิ1$จะให(คGณฺรำคาญได(.”

อถ นฺw อนฺGสาสนฺ�ตา “นฺนฺG อาวิGโส ภควิตาต	อาทิ	มาหwสG ฯ
ต-อจากนฺ�Iนฺ (เหล-าภ	กษุGสหาย) เม#$อจะพื่ร$ำสอนฺพื่ระสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ จaงฺได(กล-าวิคำเป@นฺต(นฺวิ-า นฺนฺG อาวิGโส ภคตา ด�งฺนฺ1I.

ตต�ถ “นฺนฺFต	  อนฺGมต	ครหต�เถ นฺ	ปาโต ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ ศั�พื่ทิE นฺนฺG เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถอนฺGม�ต	และตำหนฺ	.

“อเนฺกปร	ยาเยนฺาต	  อเนฺกการเณฺนฺ ฯ
บัทิวิ-า อเนฺกปร	ยาเยนฺ แปลวิ-า โดยเหตGม	ใช้-อย-างฺเด1ยวิ.

“วิ	ราคายาต	  วิ	ราคต�ถาย ฯ
บัทิวิ-า วิ	ราคาย แปลวิ-า เพื่#$อคลายควิามกำหนฺ�ด.

“โนฺ สราคายาต	  [254] โนฺ ราเคนฺ รญฺ�ช้นฺต�ถาย ฯ
สองฺบัทิวิ-า โนฺ สราคาย ควิามวิ-า ไม-ใช้-เพื่#$อควิามกำหนฺ�ดด(วิยราคะ. 

“ภควิตา ห	 ‘อ	มw เม ธม�มw สGต�วิา สต�ตา สพื่�พื่ภวิโภเคสG วิ	รช้�ช้	ส�สนฺ�ต	  โนฺ รญฺ�ช้	ส�สนฺ�ต1ต	 เอตทิต�ถาย ธม�โม เทิส	โตต	 อธ	ป�ปาโย ฯ
อธ	บัายวิ-า “จร	งฺอยF- ธรรมอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺแล(วิ เพื่#$อประโยช้นฺEแห-งฺการคลายควิามกำหนฺ�ดนฺ�$นฺวิ-า 
‘ส�ตวิEทิ�Iงฺหลายได(สด�บัธรรมข้องฺเรานฺ1Iแล(วิ จ�กคลายควิามกำหนฺ�ด ค#อจ�กไม-ย	นฺด1ในฺภพื่และโภคสมบั�ต	ทิ�Iงฺปวิงฺ.’” 

เอส นฺโย สพื่�พื่ปเทิสG ฯ
ในฺบัทิทิ�Iงฺปวิงฺ ก>ม1นฺ�ยนฺ�$นฺ.

อ	ทิw ปเนฺต�ถ ปร	ยายวิจนฺมต�ตw ฯ
ก>(คำวิ-า วิ	สwโยคาต	 ก	เลเสห	 วิ	สwยGช้�ช้นฺต�ถาย) นฺ1I (ทิ1$ม1อยF-)ในฺ(บัทิวิ-า วิ	สwโยคาย เป@นฺต(นฺ)นฺ1I เป@นฺเพื่1ยงฺการกล-าวิโดยนฺ�ยทิางฺอ(อม.

“วิ	สwโยคายาต	  ก	เลเสห	 วิ	สwยGช้�ช้นฺต�ถาย ฯ
บัทิวิ-า วิ	สwโยคาย ควิามวิ-า เพื่#$อปราศัจากควิามประกอบัด(วิยก	เลสทิ�Iงฺหลาย.

“โนฺ สwโยคายาต	  นฺ สwยGช้�ช้นฺต�ถาย ฯ
สองฺบัทิวิ-า โนฺ สwโยคาย ควิามวิ-า ไม-ใช้-เพื่#$อควิามประกอบั (ด(วิยก	เลสทิ�Iงฺหลาย).

“อนฺGปาทิานฺายาต	  อค�คหณฺต�ถาย ฯ
บัทิวิ-า อนฺGปาทิานฺาย ควิามวิ-า เพื่#$อควิามไม-ถ#อม�$นฺ.
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“โนฺ สอGปาทิานฺายาต	  นฺ สงฺ�คหณฺต�ถาย ฯ
สองฺบัทิวิ-า โนฺ สอGปาทิานฺาย ควิามวิ-า ไม-ใช้-เพื่#$อควิามยaดม�$นฺ.

“ตต�ถ นฺาม ต�วินฺ�ต	  ตส�มa นฺาม ต�วิw ฯ
หลายบัทิวิ-า ตต�ถ นฺาม ต�วิw ควิามวิ-า 
เม#$อธรรมนฺ�Iนฺ (อ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺแล(วิ เพื่#$อคลายควิามกำหนฺ�ด)  คGณฺ (ย�งฺจ�กค	ดเพื่#$อควิามกำหนฺ�ดอ1กหร#อ?).

“สราคาย เจเตส�สส1ต	  สห ราเคนฺ วิต�ตมานฺาย เมถGนฺธม�มาย เจเตส�สส	 กป�เปส�สส	 ฯ   “เอตทิต�ถw วิายม	ส�สส1ต	 อต�โถ ฯ
สองฺบัทิวิ-า สราคาย เจเตส�สส	 ควิามวิ-า 
คGณฺย�งฺจ�กมาค	ด ค#อ ย�งฺจ�กมาดำร	 เพื่#$อเมถGนฺธรรม อ�นฺเป@นฺไปอยF- พื่ร(อมด(วิยควิามกำหนฺ�ดหร#อ? 
อธ	บัายวิ-า “คGณฺจ�กมาพื่ยายาม เพื่#$อต(องฺการเมถGนฺธรรมนฺ�$นฺหร#อ?”

เอส นฺโย สพื่�พื่ต�ถ ฯ
ในฺบัทิทิ�Iงฺปวิงฺ ก>ม1นฺ�ยนฺ�$นฺ.

[อรรถาธ	บายช! อพระน	พพาน ๙ บทิ]

ปGนฺ ราควิ	ราคาทิ1นฺ	 นฺวิปทิานฺ	 นฺ	พื่�พื่ฏฺ�ฏิ	ตโลกGต�ตรนฺ	พื่�พื่านฺเมวิ สนฺ�ธาย วิGต�ตานฺ	 ฯ
อ1ก ๙ บัทิ ม1ราควิ	ราคะเป@นฺต(นฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค๑ ตร�สหมายเอาพื่ระนฺ	พื่พื่านฺซ่a$งฺเป@นฺโลกGตตรธรรมทิ1$ม1พื่#ช้อ�นฺปล(อนฺแล(วินฺ�$นฺแล. 

ตส�มา “ราคาวิ	ราคายาต	 วิา “มทินฺ	ม�มทินฺายาต	 วิา วิGต�เตปJ,  “นฺ	พื่�พื่านฺต�ถายาต	 เอวิเมวิ อต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ แม(เม#$อพื่ระองฺคEตร�สวิ-า “ราควิ	ราคาย” ก>ด1 “มทินฺ	ม�มทินฺาย” ก>ด1 
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺเห>นฺควิามอย-างฺนฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺวิ-า “เพื่#$อประโยช้นฺEแก-พื่ระนฺ	พื่พื่านฺ.”

นฺ	พื่�พื่านฺw ห	,  ยส�มา ตw อาคม�ม อารพื่�ภ สนฺ�ธาย ปฏิ	จ�จ ราโค วิ	รช้�ช้ต	  นฺ โหต	,  ตส�มา “ราควิ	ราโคต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระนฺ	พื่พื่านฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สเร1ยกวิ-า “ธรรมเป@นฺทิ1$สำรอกราคะ” 
เพื่ราะเหตGวิ-า ราคะมาถaงฺ ค#อปรารภ หมาย อาศั�ย พื่ระนฺ	พื่พื่านฺนฺ�Iนฺแล(วิ ย-อมคลายไป ค#อไม-ม1.

ยส�มา ปนฺ,  ตw อาคม�ม มานฺมทิปGร	สมทิาทิโย มทิา นฺ	ม�มทิา อมทิา โหนฺ�ต	 วิ	นฺส�สนฺ�ต	,  ตส�มา “มทินฺ	ม�มทินฺนฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
อนฺa$งฺ (พื่ระนฺ	พื่พื่านฺ) ทิรงฺเร1ยกวิ-า “ธรรมเป@นฺทิ1$สร-างฺเมา” 
เพื่ราะเหตGวิ-า ควิามเมาทิ�Iงฺหลาย ม1ควิามเมาด(วิยอำนฺาจมานฺะและควิามเมาวิ-าเป@นฺบัGรGษุเป@นฺต(นฺ มาถaงฺพื่ระนฺ	พื่พื่านฺนฺ�Iนฺแล(วิ 
ย-อมเป@นฺอ�นฺสร-างฺไป หายเมา ค#อสาบัสFญไป.

ยส�มา จ,  ตw อาคม�ม สพื่�พื่าปJ กามปJปาสา วิ	นฺยw อพื่�ภต�ถw ยาต	,  ตส�มา “ปJปาสวิ	นฺโยต	 วิGจ�จต	 ฯ
อนฺa$งฺ (พื่ระนฺ	พื่พื่านฺ) ทิรงฺเร1ยกวิ-า “ธรรมเป@นฺทิ1$หมดส	Iนฺควิามกระหาย” 
เพื่ราะเหตGวิ-า ควิามกระหายในฺกามแม(ทิ�Iงฺปวิงฺ มาถaงฺพื่ระนฺ	พื่พื่านฺนฺ�Iนฺแล(วิ ย-อมถaงฺควิามหมดส	Iนฺไป ค#อควิามส	IนฺสFญไป.

๑ นฺ1Iแปลตามโยช้นฺา แต-นฺ-าจะเป@นฺภ	กษุGสหายพื่ระสGทิ	นฺกล-าวิ.
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ยส�มา ปนฺ,  ตw อาคม�ม ปญฺ�จกามคGณฺาลยา สมGค�ฆ์าตw คจ�ฉันฺ�ต	,  ตส�มา “อาลยสมGค�ฆ์าโตต	 วิGจ�จต	 ฯ
อนฺa$งฺ (พื่ระนฺ	พื่พื่านฺ) ทิรงฺเร1ยกวิ-า “ธรรมเป@นฺทิ1$เพื่	กถอนฺอาล�ย” 
เพื่ราะเหตGวิ-า อาล�ยค#อเบัญจกามคGณฺ มาถaงฺพื่ระนฺ	พื่พื่านฺแล(วิ ย-อมถaงฺควิามเพื่	กถอนฺไป.

ยส�มา ปนฺ,  ตw อาคม�ม เตภFม	กวิฏฺ�ฏิw อGปจ�ฉั	ช้�ช้ต	,  ตส�มา “วิฏฺ�ฏฺ�ปจ�เฉัโทิต	 วิGจ�จต	 ฯ
อนฺa$งฺ (พื่ระนฺ	พื่พื่านฺ) ทิรงฺเร1ยกวิ-า “ธรรมเป@นฺทิ1$ข้าดสFญแห-งฺวิ�ฏิฏิะ” 
เพื่ราะเหตGวิ-า วิ�ฏิฏิะม1 ๓ ภFม	 มาถaงฺพื่ระนฺ	พื่พื่านฺนฺ�Iนฺแล(วิ ย-อมข้าดสFญไป.

ยส�มา ปนฺ,  ตw อาคม�ม สพื่�พื่โส ตณฺ�หา ข้ยw คจ�ฉัต	 วิ	รช้�ช้ต	 นฺ	รGช้�ฌิต	 จ,  ตส�มา [255] “ตณฺ�หก�ข้โย วิ	ราโค นฺ	โรโธต	 วิGจ�จต	 ฯ
อนฺa$งฺ (พื่ระนฺ	พื่พื่านฺ) ทิรงฺเร1ยกวิ-า “ธรรมเป@นฺทิ1$ส	Iนฺต�ณฺหา ธรรมเป@นฺทิ1$ปราศัจากราคะ ธรรมเป@นฺทิ1$ด�บั” 
เพื่ราะเหตGวิ-า ต�ณฺหา มาถaงฺพื่ระนฺ	พื่พื่านฺนฺ�Iนฺแล(วิ ย-อมถaงฺควิามส	Iนฺไป ย-อมบัำราศัไป และย-อมด�บัไปโดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ.

ยส�มา ปเนฺตw, จตส�โส โยนฺ	โย  ปญฺ�จ คต	โย  สต�ต วิ	ญฺ�ญาณฺฏฺ�ฐ	ต	โย  นฺวิ สต�ตาวิาเส อปราปรภาวิาย วิ	นฺนฺโต อาพื่นฺ�ธนฺโต 
สwส	พื่�พื่นฺโต “วิานฺนฺ�ต	 ลทิ�ธโวิหาราย ตณฺ�หาย นฺ	ก�ข้นฺ�ตw นฺ	ส�สฏิw วิ	สwยGต�ตw,   ตส�มา “นฺ	พื่�พื่านฺนฺ�ต	 วิGจ�จต1ต	 ฯ
อนฺa$งฺ (พื่ระนฺ	พื่พื่านฺ)นฺ�$นฺ ทิรงฺเร1ยกวิ-า “นฺ	พื่พื่านฺ” เพื่ราะเหตGวิ-า ออกไป ค#อพื่(นฺไป พื่รากไป จากต�ณฺหา ซ่a$งฺได(โวิหารวิ-า วิานฺะ 
เพื่ราะร(อยร�ด ค#อผู้Fกร�ด เก1$ยวิประสานฺ กำเนฺ	ด ๔ คต	 ๕ วิ	ญญาณฺฐ	ต	 ๗ ส�ตตาวิาส ๙ ไวิ( เพื่#$อควิามม1ควิามเป@นฺส#บัๆ ไป ฉัะนฺ1Iแล.

“กามานฺw ปหานฺw อก�ข้าตนฺ�ต	  วิต�ถGกามานฺw ก	เลสกามานฺญฺ�จ ปหานฺw วิGต�ตw ฯ
หลายบัทิวิ-า กามานฺw ปทิานฺw อก�ข้าตw ม1ควิามวิ-า การละวิ�ตถGกามและก	เลสกามทิ�Iงฺหลาย พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(แล(วิม	ใช้-หร#อ?

“กามสญฺ�ญานฺw ปร	ญฺ�ญาต	 สพื่�พื่าสม�ปJ กามสญฺ�ญานฺw ญาตต1รณฺปหานฺวิเสนฺ ต	วิ	ธา ปร	ญฺ�ญา อก�ข้าตา ฯ
สองฺบัทิวิ-า กามสญฺ�ญานฺw ปร	ญฺ�ญา ม1ควิามวิ-า การกำหนฺดรF(กามส�ญญาแม(ทิ�Iงฺหมด ม1 ๓ อย-างฺ 
ด(วิยอำนฺาจญาตปร	ญญา (กำหนฺดรF(ด(วิยการรF() ต1รณฺปร	ญญา (กำหนฺดรF(ด(วิยการพื่	จารณฺา) 
และปหานฺปร	ญญา (กำหนฺดรF(ด(วิยการละเส1ย) พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สแล(วิม	ใช้-หร#อ?

“กามปJปาสานฺนฺ�ต	  กาเมสG ปาตพื่�ยตานฺw  กาเม วิา ปาตGม	จ�ฉัานฺw ฯ
บัทิวิ-า กามปJปาสานฺw ม1ควิามวิ-า (การกำจ�ด)ควิามกระหายในฺกามทิ�Iงฺหลาย หร#อควิามอยากด#$มกามทิ�Iงฺหลาย 
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สแล(วิม	ใช้-หร#อ?)

“กามวิ	ตก�กานฺนฺ�ต	 กามFปสwห	ตานฺw วิ	ตก�กานฺw ฯ
บัทิวิ-า กามวิ	ตก�กานฺw ม1ควิามวิ-า (ควิามเพื่	กถอนฺ)วิ	ตกทิ�Iงฺหลายทิ1$เก1$ยวิด(วิยกาม (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สแล(วิม	ใช้-หร#อ?)

“กามปร	ฬาหานฺนฺ�ต	 ปญฺ�จกามคGณฺ	กราควิเสนฺ อGป�ปนฺ�นฺปร	ฬาหานฺw อนฺ�โตทิาหานฺw ฯ
บัทิวิ-า กามฏิร	ฬาหานฺw ม1ควิามวิ-า (ควิามสงฺบั)ควิามเร-าร(อนฺ ซ่a$งฺเก	ดข้aIนฺด(วิยอำนฺาจควิามกำหนฺ�ด ทิ1$ประกอบัด(วิยเบัญจกามคGณฺ 
ได(แก- ควิามรG-มร(อนฺภายในฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สแล(วิม	ใช้-หร#อ?)

อ	เมสG ปญฺ�จสG ฐาเนฺสG ก	เลสก�ข้ยกโร โลกGต�ตรมค�โควิ กถ	โต ฯ
โลกGตตรมรรค เคร#$องฺทิำควิามส	Iนฺก	เลสแล (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สได(แล(วิในฺสถานฺ ๕ เหล-านฺ1I. 



หนฺ(า ๔๒๐ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [อรรถาธ	บัายช้#$อพื่ระนฺ	พื่พื่านฺ ๙ บัทิ]

“สพื่�พื่ปฐเมสG ปนฺ ต1สG ฐาเนฺสG โลก	ยโลกGต�ตรม	ส�สโก มค�โค กถ	โตต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
แต-มรรคทิ1$เจ#อก�นฺทิ�Iงฺโลก	ยะและโลกGตตระ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(แล(วิในฺ ๓ สถานฺเบั#Iองฺต(นฺทิ�Iงฺหมด.

“เนฺตw อาวิGโสต	  เอตw อาวิGโส ตวิ ปาปกม�มw อป�ปสนฺ�นฺานฺw วิา ปสาทิาย เอวิรFปานฺw ปสาทิต�ถาย นฺ โหต	 ฯ
คำวิ-า เนฺตw อาวิGโส เป@นฺต(นฺ ม1ควิามวิ-า  ดFก-อนฺผู้F(ม1อายG! กรรมลามกนฺ�$นฺข้องฺทิ-านฺ ย-อมไม-เป@นฺไปเพื่#$อควิามเล#$อมใสแห-งฺช้นฺทิ�Iงฺหลาย
ผู้F(ย�งฺไม-เล#$อมใส ค#อเพื่#$อประโยช้นฺEแก-ควิามเล#$อมใสข้องฺช้นฺทิ�Iงฺหลายผู้F(เห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ.

“อถเข้�วิตนฺ�ต	 อถโข้ เอตw ฯ   “อถ เข้ตนฺ�ต	ปJ ปาโฐ ฯ
บัทิวิ-า อถเข้�วิตw (ต�ดบัทิเป@นฺ) อถโข้ เอตw.   ปาฐะวิ-า อถ เข้ตw ก>ม1.

“อญฺ�ญถต�ตายาต	 ปสาทิญฺ�ญถาภาวิาย วิ	ปฏิ	สาราย โหต	 ฯ
บัทิวิ-า อญฺ�ญถต�ตาย ม1ควิามวิ-า (กรรมลามกนฺ�$นฺข้องฺทิ-านฺ) ย-อมเป@นฺไป เพื่#$อควิามเป@นฺโดยประการอ#$นฺ จากควิามเล#$อมใส 
ค#อ เพื่#$อควิามเด#อดร(อนฺ. 

เย มค�เคนฺ อนฺาคตสทิ�ธา, เตสw วิ	ปฏิ	สารw กโรต	  “อ1ทิ	เสปJ นฺาม ธม�มวิ	นฺเย มยw ปสนฺ�นฺา, ยต�เถวิ ทิGป�ปฏิ	ปนฺ�นฺา ภ	ก�ข้Fต	 ฯ
(อธ	บัาย)วิ-า “ย-อมทิำควิามเด#อดร(อนฺแก-ช้นฺทิ�Iงฺหลาย ผู้F(ม1ศัร�ทิธาอ�นฺย�งฺม	ได(มาด(วิยมรรควิ-า 
‘เราทิ�Iงฺหลายเล#$อมใสแล(วิในฺพื่ระธรรมวิ	นฺ�ย ช้#$อแม(เช้-นฺนฺ1I ซ่a$งฺม1พื่วิกภ	กษุGผู้F(ปฏิ	บั�ต	เลวิทิราม.”

เย ปนฺ มค�เคนฺาคตสทิ�ธา, เตสw  ส	เนฺรG วิ	ย วิาเตห	 อจโล ปสาโทิ อ1ทิ	เสห	 วิต�ถFห	  อ	โต วิา ทิารGณฺตเรห	 ฯ
ฝัzายควิามเล#$อมใสข้องฺช้นฺทิ�Iงฺหลายผู้F(ม1ศัร�ทิธามาแล(วิด(วิยมรรค เป@นฺข้องฺไม-หวิ�$นฺไหวิ 
ด(วิยเร#$องฺเช้-นฺนฺ1I หร#อด(วิยเร#$องฺทิ1$ร(ายแรงฺย	$งฺกวิ-านฺ1I เหม#อนฺภFเข้าส	เนฺรG ไม-หวิ�$นฺไหวิด(วิยลมฉัะนฺ�Iนฺ. 

เตนฺ วิGต�ตw “เอกจ�จานฺw อญฺ�ญถต�ตายาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGสหายเหล-านฺ�Iนฺจaงฺกล-าวิวิ-า “เพื่#$อควิามเป@นฺโดยประการอ#$นฺแห-งฺช้นฺบัางฺพื่วิก”.

[ภ	กษุ#ทิ�LงหลีายกราบทิDลีเร! องพระส#ทิ	นเสพเมัถ#นธรรมั]

“ภควิโต เอตมต�ถw อาโรเจสGนฺ�ต	  ภควิโต เอตมต�ถw อาจ	ก�ข้aสG ปฏิ	เวิทิยaสG. 
อาโรจยมานฺา [256] จ  เนฺวิ ปJยกม�ยตาย  นฺ เภทิปGเรก�ข้ารตาย  นฺ ตส�สายส�มโต อวิณฺ�ณฺw ปกาสนฺต�ถาย  
นฺ กล	สาสนฺw อาโรจนฺต�ถาย   นฺาปJ “อ	ทิw สGต�วิา ภควิา อ	มส�ส สาสเนฺ ปต	ฏฺ�ฐานฺw นฺ ทิส�สต	, นฺ	ก�กฑ�ฒาเปส�สต	 นฺนฺ�ต	 มญฺ�ญมานฺา อาโรเจสGw.
อถโข้ “อ	มw สาสเนฺ อGป�ปนฺ�นฺw อพื่�พื่Gทิw ญต�วิา ภควิา ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปส�สต	 เวิลw มร	ยาทิw อาณฺw ฐเปส�สต1ต	 อาโรเจสGw ฯ
ข้(อวิ-า ภควิโต เอตมต�ถw อาโรเจสGw ม1ควิามวิ-า (ภ	กษุGสหายเหล-านฺ�Iนฺ) ได(กราบัทิFล ค#อได(แจ(งฺ เนฺ#Iอควิามนฺ�$นฺ แด-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค, 
ก>แล เม#$อกราบัทิFล หาได(กราบัทิFลเพื่#$อปรารถนฺาควิามเป@นฺผู้F(ทิ1$ทิรงฺโปรดปรานฺไม-,  หาได(ทิFลเพื่#$อมG-งฺจะทิำควิามแตกร(าวิไม-, 
หาได(ทิFลเพื่#$อต(องฺการประจานฺโทิษุข้องฺทิ-านฺผู้F(ม1อายGนฺ�Iนฺไม-,  หาได(ทิFลเพื่#$อแจ(งฺข้-าวิตำหนฺ	โทิษุไม-,  
หมายใจอยF-วิ-า “พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺสด�บัเนฺ#Iอควิามนฺ1Iแล(วิ 
จ�กไม-ให(พื่ระสGทิ	นฺนฺ1IคงฺอยF-ในฺพื่ระศัาสนฺา จ�กให(ฉัGดคร-าเธอออกไปเส1ย” จaงฺได(ทิFลก>หาไม-, 
อ�นฺทิ1$จร	งฺ ได(ทิFล (ด(วิยทิำในฺใจ)วิ-า “พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺทิราบัควิามเส1ยหายนฺ1I ซ่a$งฺเก	ดข้aIนฺในฺพื่ระศัาสนฺาแล(วิ 
จ�กทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ จ�กทิรงฺต�Iงฺเข้ตแดนฺอาช้ญาไวิ(.”



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺตำหนฺ	พื่ระสGทิ	นฺ] • หนฺ(า ๔๒๑

[พระผู้D7มั�พระภาคทิรงตำหน	พระส#ทิ	น]

“เอตส�มa นฺ	ทิาเนฺ เอตส�มa ปกรเณฺต	 เอต�ถ 
“สGทิ	นฺ�นฺส�ส อช้�ฌิาจารวิ1ต	ก�กโม ‘ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต	ยา การณฺต�ตา นฺ	ทิานฺญฺ�เจวิ ปกรณฺญฺ�จาต	 วิGต�โตต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺคำวิ-า เอตส�มa นฺ	ทิาเนฺ เอตส�มa ปกรเณฺ นฺ1I ต-อไปนฺ1I:- 
ควิามละเม	ดอ�ช้ฌิาจารข้องฺพื่ระสGทิ	นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “ทิ-านฺกล-าวิวิ-าเป@นฺนฺ	ทิานฺและเป@นฺปกรณฺE เพื่ราะเป@นฺเหตGแห-งฺการบั�ญญ�ต	
ส	กข้าบัทิ”

การณฺw ห	,  ยส�มา นฺ	เทิต	 อต�ตโนฺ ผู้ลw ‘หนฺ�ทิ คณฺ�หาถ นฺนฺ�ต	 ทิส�เสนฺ�ตw วิ	ย อป�เปต	 ปกโรต	 จ  นฺw กต�ตGw อารภต	  กโรต	เยวิ วิา,  
ตส�มา “นฺ	ทิานฺญฺ�เจวิ ปกรณฺญฺ�จาต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- เหตG ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “นฺ	ทิานฺและปกรณฺE” เพื่ราะเป@นฺทิ1$นฺำออกให( ค#อมอบัให( ซ่a$งฺผู้ลข้องฺตนฺ 
เหม#อนฺช้1Iวิ-า “เช้	ญถ#อเอาผู้ลนฺ�Iนฺเถ	ด” และเพื่ราะเป@นฺเหตGเร	$มทิำ ค#อปรารภเพื่#$อจะทิำผู้ลนฺ�Iนฺ หร#อวิ-ากระทิำผู้ลนฺ�Iนฺทิ1เด1ยวิ.

“วิ	ครห	 พื่Gทิ�โธ ภควิาต	  พื่Gทิ�โธ ภควิา วิ	ครห	 นฺ	นฺ�ทิ	  ยถาตw วิณฺ�ณฺาวิณฺ�ณฺรหานฺw วิณฺ�ณฺญฺ�จ อวิณฺ�ณฺญฺ�จ ภณฺนฺ�โต อค�คปGค�คโล ฯ
หลายบัทิวิ-า วิ	ครห	 พื่Gทิ�โธ ภควิา ม1ควิามวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่Gทิธเจ(า ทิรงฺต	 ค#อทิรงฺตำหนฺ	 (พื่ระสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ) 
เหม#อนฺอย-างฺบัGคคลผู้F(เล	ศั เม#$อจะแสดงฺคGณฺและโทิษุข้องฺช้นฺทิ�Iงฺหลายผู้F(สมควิรแก-คGณฺและโทิษุ (ก>ต	และช้ม)ฉัะนฺ�Iนฺ.

นฺ ห	 ภควิโต ส1ลวิ1ต	ก�กมการกw ปGค�คลw ทิ	ส�วิา 
“อยw ช้าต	ยา วิา โคต�เตนฺ วิา โกลปGต�ต	เยนฺ วิา คณฺ�เฐนฺ วิา ธGตงฺ�เคนฺ วิา ญาโต ยสส�ส1.  อ1ทิ	สw ปGค�คลw รก�ข้	ตGw วิฏฺ�ฏิต1ต	 จ	ต�ตw อGป�ปช้�ช้
ต	. นฺาปJ เปสลw คGณฺวินฺ�ตw ทิ	ส�วิา ตส�ส คGณฺw ปฏิ	จ�ฉัาเทิตGw จ	ต�ตw อGป�ปช้�ช้ต	. 
อถโข้ ครห	ตพื่�พื่w ครหต	เยวิ  ปสwส	ตพื่�พื่ญฺ�จ ปสwสต	เยวิ.  อยญฺ�จ ครห	ตพื่�โพื่. 
ตส�มา ตw ตาทิ	ลก�ข้เณฺ ฐ	โต  อวิ	ก�กม�ปมาเนฺนฺ จ	ต�เตนฺ  วิ	ครห	 พื่Gทิ�โธ ภควิา “อนฺนฺGจ�ฉัวิ	ยนฺ�ต	อาทิ1ห	 วิจเนฺห	 ฯ
จร	งฺอยF- เพื่ราะทิรงฺเห>นฺบัGคคล ผู้F(ทิำการล-วิงฺละเม	ดศั1ล ควิามค	ดย-อมไม-เก	ดข้aIนฺแด-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาควิ-า 
“ผู้F(นฺ1Iเป@นฺคนฺปรากฏิโดยช้าต	 หร#อโดยโคตร หร#อโดยควิามเป@นฺบัGตรข้องฺคนฺม1สกGล หร#อโดยค�ณฺฐะ (ค�นฺถะ พื่ระค�มภ1รE) 
หร#อโดยธGดงฺควิ�ตร เป@นฺผู้F(ม1ยศั, เราสมควิรทิ1$จะร�กษุาบัGคคลเช้-นฺนฺ1Iไวิ(” 
เพื่ราะทิรงฺเห>นฺบัGคคลผู้F(ม1คGณฺ ผู้F(ม1ศั1ลเป@นฺทิ1$ร�ก จ	ตทิ1$ค	ดจะปJดบั�งฺคGณฺข้องฺเข้า จะได(เก	ดข้aIนฺหาม	ได(เลย. 
อ�นฺทิ1$จร	งฺ (พื่ระองฺคE)ย-อมทิรงฺต	บัGคคลซ่a$งฺควิรต	เทิ-านฺ�Iนฺ ย-อมทิรงฺช้มบัGคคลซ่a$งฺควิรช้มเทิ-านฺ�Iนฺ, และพื่ระสGทิ	นฺนฺ1Iเป@นฺผู้F(สมควิรต	, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่Gทิธเจ(า ผู้F(ทิรงฺดำรงฺอยF-ในฺล�กษุณฺะข้องฺผู้F(คงฺทิ1$ ม1พื่ระหทิ�ยไม-ลำเอ1ยงฺ 
ได(ทิรงฺต	พื่ระสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ ด(วิยพื่ระพื่Gทิธดำร�สวิ-า อนฺนฺGจ�ฉัวิ	ยw เป@นฺอาทิ	.

[อรรถาธ	บายกรรมัทิ� ไมั'ควรแก'สมัณฺะเปKนต7น]

ตต�ถายw อต�ถวิณฺ�ณฺนฺา 
“ยทิ	ทิw ตยา โมฆ์ปGร	ส [257] ตGจ�ฉัมนฺGส�ส กม�มw กตw,  ตw สมณฺกรณฺานฺw ธม�มานฺw มค�คผู้ลนฺ	พื่�พื่านฺสาสนฺานฺw วิา นฺ อนฺGจ�ฉัวิ	กw. 
เตสw ฉัวิa ฉัายw สGนฺ�ทิรภาวิw นฺ อเนฺ�วิต	 นฺานฺGคจ�ฉัต	,  อถโข้ อารกาวิ เตห	 ธม�เมห	. 
ในฺคำวิ-า อนฺนฺGจ�ฉัวิ	ยw เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ ม1การพื่รรณฺนฺาเนฺ#Iอควิามด�งฺต-อไปนฺ1I:- 
“ดFก-อนฺโมฆ์บัGรGษุ (ค#อคนฺเปล-า)! กรรมทิ1$เธอทิำแล(วินฺ�Iนฺ ไม-สมควิรแก-ธรรมอ�นฺทิำควิามเป@นฺสมณฺะ หร#อแก-มรรคผู้ลนฺ	พื่พื่านฺและคำ



หนฺ(า ๔๒๒ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [อรรถาธ	บัายกรรมทิ1$ไม-ควิรแก-สมณฺะเป@นฺต(นฺ]

สอนฺ ค#อไม-เป@นฺไปตาม ได(แก- ไม-คล(อยไปตาม ผู้	วิ ค#อควิามเปล-งฺปล�$งฺ ได(แก-ควิามงฺดงฺาม แห-งฺ(ธรรม)เหล-านฺ�Iนฺ, 
โดยทิ1$แทิ( เป@นฺ(กรรม)ไกลจากธรรมเหล-านฺ�Iนฺทิ1เด1ยวิ, 

อนฺนฺGจ�ฉัวิ	กต�ตาเอวิ จ อนฺนฺGโลม	กw  เตสw นฺ อนฺGโลเมต	,  อถโข้ วิ	โลมw  ปจ�จนฺ1กภาเวิ ฐ	ตw. 
ก>เพื่ราะควิามเป@นฺข้องฺไม-สมควิรนฺ�$นฺเองฺ  (กรรมนฺ�Iนฺ)จaงฺช้#$อวิ-าเป@นฺข้องฺไม-ถFกต(องฺ ค#อไม-อนฺGโลม แก-(ธรรม)เหล-านฺ�Iนฺ, 
โดยทิ1$แทิ( เป@นฺ(กรรม)ตรงฺก�นฺข้(าม  ค#อต�IงฺอยF-ในฺควิามเป@นฺข้(าศัaกก�นฺ. 

อนฺนฺGโลม	กต�ตาเอวิ จ อปฏิ	รFป|  ปฏิ	รFป| สทิ	สw ปฏิ	ภาคw นฺ โหต	,  อถโข้ อสทิ	สมปฏิ	ภาคเมวิ. 
เพื่ราะควิามเป@นฺข้องฺไม-ถFกต(องฺนฺ�$นฺแล (กรรมนฺ�Iนฺ)จaงฺจ�ดเป@นฺกรรมไม-เหมาะ ค#อเป@นฺกรรมสมก�นฺ คล(ายก�นฺ ถFกส-วินฺก�นฺ หาม	ได(,
โดยทิ1$แม( เป@นฺข้องฺไม-คล(ายก�นฺ ไม-ถFกส-วินฺก�นฺทิ1เด1ยวิ. 

อปฏิ	รFปต�ตาเอวิ จ อส�สามณฺกw  สมณฺานฺw กม�มw นฺ โหต	. 
ก>เพื่ราะควิามเป@นฺข้องฺไม-เหมาะนฺ�$นฺแล  (กรรมนฺ�Iนฺ)จaงฺจ�ดวิ-าไม-ใช้-กรรมข้องฺสมณฺะ ค#อไม-เป@นฺกรรมข้องฺพื่วิกสมณฺะ, 

อส�สามณฺกต�ตา อกป�ปJยw.  ยw ห	 สมณฺกม�มw นฺ โหต	, ตw เตสw นฺ กป�ปต	 
เพื่ราะข้(อทิ1$ไม-เป@นฺข้องฺสำหร�บัสมณฺะ (กรรมนฺ�Iนฺ)จaงฺจ�ดเป@นฺอก�ปปJยะ. 
จร	งฺอยF- (กรรม)ใดไม-ใช้-กรรมข้องฺสมณฺะ, (กรรม)นฺ�Iนฺ ย-อมไม-สมควิรแก-(สมณฺะ)เหล-านฺ�Iนฺ,

อกป�ปJยต�ตา อกรณฺ1ยw.  นฺ ห	, สมณฺานฺw ยw นฺ กป�ปต	, ตw กโรนฺ�ต	.   ตญฺ�เจตw ตยา กตw. 
เพื่ราะข้(อทิ1$กรรมเป@นฺอก�ปปJยะ (กรรมนฺ�Iนฺ)จaงฺจ�ดวิ-าไม-ควิรทิำ. 
แทิ(จร	งฺ (กรรม)ใด ไม-สมควิรแก-เหล-าสมณฺะ, (สมณฺะทิ�Iงฺหลาย) ย-อมไม-ทิำ(กรรม)นฺ�Iนฺ. แต-(กรรม)นฺ1Iนฺ�Iนฺ อ�นฺเธอทิำแล(วิ, 

ตส�มา อนฺนฺGจ�ฉัวิ	กw เต โมฆ์ปGร	ส กตw ฯเปฯ อกรณฺ1ยนฺ�ต	 ฯ
ดFก-อนฺโมฆ์บัGรGษุ! เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ กรรมอ�นฺไม-สมควิร ไม-ถFกต(องฺ ไม-เหมาะ ไม-ใช้-ก	จข้องฺสมณฺะ เป@นฺอก�ปปJยะ ไม-ควิรทิำ 
ช้#$อวิ-าอ�นฺเธอทิำแล(วิแล.”

“กถw ห	 นฺามาต	 เกนฺ นฺาม การเณฺนฺ ฯ   “ก	นฺ�นฺาม การณฺw ปส�สนฺ�โตต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ข้(อวิ-า กถw ห	 นฺาม ม1ควิามวิ-า เพื่ราะเหตGช้#$ออะไรเล-า? 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “(ทิ-านฺ)เล>งฺเห>นฺเหตGช้#$ออะไรเล-า?”

ตโต การณฺาภาวิw ทิส�เสนฺ�โต ปรโต “นฺนฺG มยา โมฆ์ปGร	สาต	อาทิ	มาห ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อจะทิรงฺแสดงฺควิามไม-ม1เหตG จaงฺตร�สวิ-า นฺนฺG มยา โมฆ์ปGร	ส เป@นฺต(นฺข้(างฺหนฺ(า. 

ตw สพื่�พื่w วิGต�ตต�ถเมวิ ฯ
คำทิ�Iงฺหมดม1เนฺ#Iอควิามด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

อ	ทิานฺ	 ยส�มา ยw เตนฺ ปาปกม�มw กตw,  ตw วิ	ปจ�จมานฺw อต	วิ	ย ทิGก�ข้วิ	ปากw โหต	. 
ตส�มาส�ส ตw วิ	ปากw ทิส�เสตGw  กตาปราธw วิ	ย ปGต�ตw อนฺGกม�ปกา มาตาปJตโร ทิยาลGเกนฺ จ	ต�เตนฺ สGทิ	นฺ�นฺw ปร	ภาสนฺ�โต 
“วิรนฺ�เต โมฆ์ปGร	สาต	อาทิ	มาห ฯ
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กรรมลามก ทิ1$(พื่ระสGทิ	นฺ)นฺ�Iนฺทิำแล(วิ เม#$อให(ผู้ล ย-อมเป@นฺกรรมม1วิ	บัากเป@นฺทิGกข้Eอย-างฺย	$งฺ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ บั�ดนฺ1I เม#$อจะทิรงฺวิ-ากล-าวิพื่ระสGทิ	นฺ ด(วิยพื่ระหทิ�ยประกอบัด(วิยควิามเอ>นฺดF 
ดGจมารดาบั	ดาผู้F(ม1ควิามเอ>นฺดFวิ-ากล-าวิบัGตร ผู้F(ทิำควิามผู้	ดแล(วิฉัะนฺ�Iนฺ 
จaงฺตร�สคำวิ-า วิรนฺ�เต โมฆ์ปGร	ส เป@นฺอาทิ	 เพื่#$อแสดงฺวิ	บัากนฺ�Iนฺแก-พื่ระสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ.

ตต�ถ 
อาสGw ส1ฆ์w เอตส�ส วิ	สw อาคจ�ฉัต1ต	 อาส1วิ	โส ฯ
ในฺ(คำวิ-า วิรนฺ�เต โมฆ์ปGร	ส เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-
พื่	ษุข้องฺ(งฺF)นฺ�Iนฺ ย-อมแล-นฺ เร>วิ ค#อไวิ เหตGนฺ�Iนฺ งฺFนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า อาส1วิ	สะ (ม1พื่	ษุแล-นฺเร>วิ) 

โฆ์รw จณฺ�ฑมส�ส วิ	สนฺ�ต	 โฆ์รวิ	โส ฯ   ตส�ส อาส1วิ	สส�ส โฆ์รวิ	สส�ส ฯ
พื่	ษุข้องฺ(งฺF)นฺ�Iนฺ กล(า ค#อร(ายแรงฺ เหตGนฺ�Iนฺ งฺFนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า โฆ์รวิ	สะ (ม1พื่	ษุกล(า).  ข้องฺงฺF ทิ1$ม1พื่	ษุแล-นฺเร>วิ ม1พื่	ษุกล(านฺ�Iนฺ. 

“ปก�ข้	ต�ตนฺ�ต	 เอตส�ส “วิรนฺ�ต	 อ	ม	นฺา สม�พื่นฺ�โธ ฯ
(พื่aงฺ)เช้#$อมบัทินฺ1Iวิ-า ปก�ข้	ต�ตw  ด(วิยบัทิวิ-า วิรw นฺ1I. 

อ1ทิ	สส�ส อาส1วิ	สส�ส มGเข้ องฺ�คช้าตw วิรw ปก�ข้	ต�ตw ฯ
องฺคช้าต (อ�นฺเธอ)สอดเข้(าไปในฺปากแห-งฺงฺFม1พื่	ษุแล-นฺเร>วิเช้-นฺนฺ1I ประเสร	ฐกวิ-า. 

“สเจ ปก�ข้	ต�ตw ภเวิย�ย วิรw ส	ยา,  สGนฺ�ทิรw สาธG สGฏฺ�ฐุG ส	ยาต	 [258] อต�โถ ฯ
อธ	บัายวิ-า “ถ(าวิ-า(เธอ)จะพื่aงฺสอดเข้(าแล(วิไซ่ร(, (ข้(อนฺ�Iนฺ)จะพื่aงฺเป@นฺควิามประเสร	ฐ ค#อพื่aงฺเป@นฺควิามด1 ควิามงฺาม ควิามช้อบัแทิ(.

“นฺ เต�วิวิาต	  นฺ เต�วิวิ วิรw  นฺ สGนฺ�ทิรเมวิ  นฺ สาธGเอวิ  นฺ สGฏฺ�ฐุGเอวิ ฯ
บัทิวิ-า นฺ เต�วิวิ ม1ควิามวิ-า ไม-ประเสร	ฐเลย ค#อไม-เป@นฺควิามงฺามเลย ได(แก-ไม-เป@นฺควิามด1เลย ไม-เป@นฺควิามช้อบัทิ1เด1ยวิ. 

เอส นฺโย สพื่�พื่ต�ถ ฯ
ในฺทิGกๆ บัทิก>นฺ�ยนฺ1I.

“กณฺ�หสป�ปส�สาต	 กาฬสป�ปส�ส ฯ
บัทิวิ-า กณฺ�หสป�ปส�ส แปลวิ-า งฺFเห-า.

“องฺ�คารกาสGยาต	 องฺ�คารปGณฺ�ณฺกFเป องฺ�คารราส	ม�ห	 วิา ฯ
บัทิวิ-า องฺ�คารกาสGยา แปลวิ-า ในฺหลGมทิ1$เต>มไปด(วิยถ-านฺเพื่ล	งฺ หร#อในฺกองฺถ-านฺเพื่ล	งฺ.

“อาทิ	ต�ตายาต	 ปทิ	ต�ตาย คห	ตอค�ค	วิณฺ�ณฺาภาย ฯ
บัทิวิ-า อาทิ	ต�ตาย แปลวิ-า อ�นฺไฟัต	ดทิ�$วิแล(วิ ค#อม1แสงฺส1ไฟัจ�บัแล(วิ.

“สม�ปช้�ช้ล	ตายาต	 สมนฺ�ตโต ปช้�ช้ล	ตาย อจ�จ	โย มGญฺ�จนฺ�ต	ยา ฯ
บัทิวิ-า สม�ปช้�ช้ล	ตาย แปลวิ-า ลGกโพื่ลงฺ ค#อพื่G-งฺออกซ่a$งฺเปลวิ โดยรอบัด(านฺ.

“สญฺ�โช้ต	ภFตายาต	 สป�ปภาย ฯ   “สมนฺ�ตโต อGฏฺ�ฐ	ตาห	 ช้าลาห	 เอกป�ปภาย สมGทิยภFตายาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
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บัทิวิ-า สญฺ�โช้ต	ภFตาย แปลวิ-า ม1แสงฺสวิ-างฺ. 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ม1ควิามเก	ดข้aIนฺแห-งฺแสงฺสวิ-างฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺจากเปลวิไฟั ทิ1$ลGกโดยรอบัด(านฺ.”

“ตw ก	ส�ส เหตFต	  ยw มยา วิGต�ตw “วิรนฺ�ต	,  ตw ก	ส�ส เหตG.  กตเรนฺ การเณฺนฺาต	 เจ ฯ
ในฺคำวิ-า ตw ก	ส�ส เหตG นฺ1I หากจะม1ผู้F(ถาม ถามวิ-า “คำทิ1$เรากล-าวิวิ-า ‘ย�งฺประเสร	ฐกวิ-า’ เพื่ราะเหตGอะไร  ค#อเพื่ราะเหตGไหนฺ?”

“มรณฺw วิา นฺ	คจ�เฉัย�ยาต	  โย ตต�ถ องฺ�คช้าตw ปก�ข้	เปย�ย, โส มรณฺw วิา นฺ	คจ�เฉัย�ย ฯ
แก(วิ-า เพื่ราะพื่aงฺประสบัควิามตาย.  (อธ	บัายวิ-า) ผู้F(ใด พื่aงฺสอดองฺคEกำเนฺ	ดเข้(าไปในฺปากงฺFเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ, ผู้F(นฺ�Iนฺพื่aงฺประสบัควิามตาย.

“อ	โตนฺ	ทิานฺญฺ�จ โข้ ฯเปฯ อGปปช้�เช้ย�ยาต	 
ยw อ	ทิw มาตGคามส�ส องฺ�คช้าเต องฺ�คช้าตป�ปก�ข้	ปนฺw,  อ	โตนฺ	ทิานฺw ตส�ส การโก ปGค�คโล นฺ	รยw อGปปช้�เช้ย�ย ฯ
หลายบัทิวิ-า อ	โตนฺ	ทิานฺญฺ�จ โข้ ฯเปฯ อGปปช้�เช้ย�ย ม1ควิามวิ-า 
บัGคคลผู้F(ทิำการสอดองฺคEกำเนฺ	ด เข้(าในฺองฺคEกำเนฺ	ดข้องฺมาตGคามนฺ�Iนฺ พื่aงฺเข้(าถaงฺนฺรก ม1การทิำนฺ1Iเป@นฺเหตG. 

เอวิw กม�มส�ส มหาสาวิช้�ช้ตw ทิส�เสนฺ�โต ตw วิ	ครห	,  นฺ ตส�ส ทิGก�ข้าคมนฺw อ	จ�ฉัมาโนฺ ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อทิรงฺแสดงฺถaงฺข้(อทิ1$กรรมเป@นฺข้องฺม1โทิษุมากอย-างฺนฺ�Iนฺ 
แล(วิจaงฺทิรงฺตำหนฺ	พื่ระสGทิ	นฺนฺ�Iนฺ หาได(ทิรงฺต(องฺการให(พื่ระสGทิ	นฺนฺ�IนฺประสบัควิามทิGกข้Eไม-.

“ตต�ถ นฺาม ต�วินฺ�ต	  ตส�มa นฺาม เอวิรFเป กม�เม เอวิw มหาสาวิช้�เช้ สมาเนฺปJ, ต�วิw ฯ
หลายบัทิวิ-า ตต�ถ นฺาม ต�วิw ควิามวิ-า เม#$อกรรมอ�นฺนฺ�Iนฺ ค#อ เห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ แม(เป@นฺข้องฺม1โทิษุมากอย-างฺนฺ1I, 
เธอ (ก>ช้#$อวิ-าได(ถaงฺอส�ทิธรรม อ�นฺเป@นฺเร#$องฺช้าวิบั(านฺ…)

“ยw ต�วินฺ�ต	 เอต�ถ “ยนฺ�ต	 ห1ฬนฺต�เถ นฺ	ปาโต ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า ยw ซ่a$งฺม1อยF-ในฺคำวิ-า ยw ต�วิw นฺ1I  เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถแห-งฺควิามดFหม	$นฺ. 

“ต�วินฺ�ต	  ตwสทิ�ทิส�ส เวิวิจนฺw ฯ
บัทิวิ-า ตวิw เป@นฺไวิพื่จนฺEแห-งฺ ตw ศั�พื่ทิE.

ทิ�วิ1ห	ปJ “ยw วิา ตw วิา  ห1ฬีJตมวิญฺ�ญาตนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ทิ-านฺกล-าวิอธ	บัายไวิ(แม(ด(วิยบัทิทิ�Iงฺสองฺวิ-า “ต$ำช้(า  ค#อเข้าดFหม	$นฺ ดFถFก”

“อสทิ�ธม�มนฺ�ต	  อสตw นฺ1จช้นฺานฺw ธม�มw ฯ   “เตห	 เสวิ	ตพื่�พื่นฺ�ต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า อสทิ�ธม�มw ได(แก- ธรรมข้องฺอส�ตบัGรGษุ ค#อคนฺช้�Iนฺต$ำ.   อธ	บัายวิ-า “อ�นฺคนฺช้�Iนฺต$ำเหล-านฺ�Iนฺ พื่aงฺเสพื่.”

“คามธม�มนฺ�ต	  คามานฺw ธม�มw ฯ   “คามวิาส	กมนฺGส�สานฺw ธม�มนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัทิวิ-า คามธม�มw ได(แก- เร#$องฺข้องฺช้าวิบั(านฺ.  ม1คำอธ	บัายวิ-า “เป@นฺธรรมข้องฺพื่วิกช้นฺช้าวิบั(านฺ.”

“วิสลธม�มนฺ�ต	  ปาปธม�เม วิส�สนฺ�ต	 ปค�ฆ์รนฺ�ต1ต	 วิสลา เตสw วิสลานฺw  ห1นฺปGร	สานฺw ธม�มw ฯ
บัทิวิ-า วิสลธม�มw ควิามวิ-า เป@นฺธรรมข้องฺเหล-าช้นฺผู้F(เป@นฺคนฺช้�Iนฺต$ำ เพื่ราะอรรถวิ-า หล�$งฺออก ค#อเทิออก ซ่a$งฺบัาปธรรม 
ได(แก-ข้องฺพื่วิกบัGรGษุเลวิทิราม. 
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วิสลw วิา ก	เลสป�ปค�ฆ์รณฺกธม�มw ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เป@นฺวิสลธรรม ก>ค#อเป@นฺธรรมเป@นฺเหตGไหลออกแห-งฺก	เลส.

“ทิGฏฺ�ฐุGล�ลนฺ�ต	  ทิGฏฺ�ฐุG จ ก	เลสสนฺ�ทิFส	ตw  ถGล�ลญฺ�จ.   “อสGข้Gมw อนฺ	ปGณฺนฺ�ต	 วิGต�ตw [259] โหต	 ฯ
บัทิวิ-า ทิGฏฺ�ฐุGล�ลw ได(แก- เป@นฺข้องฺช้�$วิ ค#อถFกก	เลสประทิGษุร(าย และเป@นฺข้องฺหยาบั.  
ม1คำอธ	บัายวิ-า “เป@นฺข้องฺไม-สGข้Gม ค#อไม-ละเอ1ยด.”

“โอทิกนฺ�ต	กนฺ�ต	  อGทิกก	จ�จw อนฺ�ต	กมวิสานฺw อส�สาต	 โอทิกนฺ�ต	โก ฯ   ตw โอทิกนฺ�ต	กw ฯ
บัทิวิ-า โอทิกนฺ�ต	กw ควิามวิ-า (เมถGนฺธรรม) ช้#$อวิ-าม1นฺIำเป@นฺทิ1$สGด เพื่ราะอรรถวิ-า ก	จเนฺ#$องฺด(วิยนฺIำเป@นฺทิ1$สGด 
ค#อเป@นฺอวิสานฺ แห-งฺเมถGนฺธรรมนฺ�Iนฺ.  ซ่a$งฺเมถGนฺธรรมอ�นฺม1นฺIำเป@นฺทิ1$สGดนฺ�Iนฺ.

“รหส�สนฺ�ต	  รโหภาวิw  ปฏิ	จ�ฉันฺ�เนฺ โอกาเส อGป�ปช้�ช้นฺกw ฯ
บัทิวิ-า รหส�สw ได(แก- เป@นฺ(กรรม)ม1ในฺทิ1$ล�บั  ค#อเก	ดข้aIนฺในฺโอกาสอ�นฺปJดบั�งฺ. 

อยw ห	 ธม�โม ช้	คGจ�ฉันฺ1ยต�ตา นฺ สก�กา อาวิ	กาตGw  อญฺ�เญสw ทิส�สนฺวิ	สเย กาตGw ฯ   เตนฺ วิGต�ตw “รหส�สนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ธรรมนฺ1Iใครๆ ไม-อาจจะทิำให(เปJดเผู้ย ค#อไม-อาจจะทิำในฺวิ	ส�ยทิ1$บัGคคลเหล-าอ#$นฺจะเห>นฺได( เพื่ราะเป@นฺกรรมนฺ-าเกล1ยด. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) จaงฺตร�สวิ-า เป@นฺกรรมล�บั.

“ทิ�วิยทิ�วิยสมาปต�ต	นฺ�ต	 ทิ�วิ1ห	 ทิ�วิ1ห	 สมาปช้�ช้	ตพื่�พื่w ฯ
บัทิวิ-า ทิ�วิยทิ�วิยสมาปต�ตa แปลวิ-า อ�นฺบัGคคลถaงฺร-วิมก�นฺเป@นฺคF-ๆ.

“ทิ�วิยw ทิ�วิยw สมาปต�ต	นฺ�ต	ปJ ปาโฐ ฯ   ทิยทิยสมาปต�ต	นฺ�ต	ปJ ปฐนฺ�ต	 ฯ   ตw นฺ สGนฺ�ทิรw ฯ
บัาล1วิ-า ทิ�วิยw ทิ�วิยw สมาปต�ตa ก>ม1.  อาจารยEบัางฺพื่วิกสวิดก�นฺวิ-า “ทิยทิยสมาปต�ตa” ด�งฺนฺ1Iบั(างฺ.  คำนฺ�Iนฺ ไม-ด1. 

“สมาปช้�ช้	ส�สส1ต	 เอตw  “ตต�ถ นฺาม ต�วินฺ�ต	 เอต�ถ วิGต�ตนฺามสทิ�เทินฺ โยเช้ตพื่�พื่w “สมาปช้�ช้	ส�สส	 นฺามาต	 ฯ
พื่aงฺประกอบับัทิวิ-า สมาปช้�ช้	ส�สต	 นฺ�Iนฺ เข้(าด(วิยนฺามศั�พื่ทิEทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺบัทิวิ-า ตต�ถ นฺาม ต�วิw นฺ1I 
วิ-า สมาปช้�ช้	ส�สต	 นฺาม (เธอก>ช้#$อวิ-าได(ถaงฺอส�ทิธรรม).

[พระส#ทิ	นเปKนคนแรกในการเสพเมัถ#นธรรมั]

“พื่หFนฺw โข้ ฯเปฯ อาทิ	กต�ตา๑ ปGพื่�พื่งฺ�คโมต	 สาสนฺw สนฺ�ธาย วิทิต	 ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ทิรงฺมG-งฺหมายเอาพื่ระศัาสนฺา จaงฺตร�สวิ-า 
“ดFก-อนฺโมฆ์บัGรGษุ! ทิ-านฺเป@นฺคนฺแรก เพื่ราะเป@นฺคนฺต(นฺแห-งฺอกGศัลธรรมทิ�Iงฺหลายมากแล.” 

“อ	มส�มa สาสเนฺ ต�วิw พื่หFนฺw ปGค�คลานฺw อกGสลานฺw๒ ธม�มานฺw อาทิ	กต�ตา  สพื่�พื่ปฐมw กรณฺโต  ปGพื่�พื่งฺ�คโม 
สพื่�พื่ปฐมw เอตw มค�คw ปฏิ	ปนฺ�นฺต�ตา ทิ�วิารทิโทิ อGปายทิส�สโกต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ทิ-านฺนฺ�บัวิ-าเป@นฺคนฺแรก เพื่ราะเป@นฺคนฺต(นฺแห-งฺบัGคคลทิ�Iงฺหลาย หร#ออกGศัลธรรมทิ�Iงฺหลาย เป@นฺอ�นฺมาก 
ในฺพื่ระศัาสนฺานฺ1I ก>เพื่ราะทิำก-อนฺใครทิ�Iงฺหมด ค#อเป@นฺผู้F(ให(ช้-องฺทิางฺ ได(แก- ช้1IอGบัาย เพื่ราะเป@นฺผู้F(เด	นฺทิางฺนฺ�Iนฺก-อนฺใครทิ�Iงฺหมด.”

๑ พื่หGนฺ�นฺw โข้ ต�วิw โมฆ์ปGร	ส อกGสลานฺw ธม�มานฺw อาทิ	กต�ตา ปGพื่�พื่งฺ�คโม.
๒ อ	โต ปรw วิาสทิ�เทินฺ ภวิ	ตพื่�พื่w ฯ
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อ	มw ห	 “เลสw ลทิ�ธา ตวิ อนฺGส	ก�ข้มานฺา พื่หF ปGค�คลา นฺานฺป�ปการเก มกฏิ	ยา เมถGนฺปฏิ	เสวินฺาทิ	เก อกGสลธม�เม กร	ส�สนฺ�ต1ต	 
อยเมต�ถ อธ	ป�ปาโย ฯ
จร	งฺอยF- ในฺ(คำวิ-า พื่หGนฺ�นฺw โข้ เป@นฺต(นฺ)นฺ1I ม1อธ	บัายด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“บัGคคลเป@นฺอ�นฺมาก ได(เลศันฺ1Iแล(วิ สำเหนฺ1ยก(ตามก	ร	ยา)ข้องฺทิ-านฺ จ�กกระทิำอกGศัลธรรม ม1ประการต-างฺๆ 
ม1เสพื่เมถGนฺธรรมก�บันฺางฺล	งฺเป@นฺต(นฺ.”กก

“อเนฺกปร	ยาเยนฺาต	  อ	เมห	 “อนฺนฺGจ�ฉัวิ	กนฺ�ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ วิGต�เตห	 พื่หFห	 การเณฺห	 ฯ
บัทิวิ-า อเนฺกปร	ยาเยนฺ ค#อ โดยเหตGเป@นฺอ�นฺมาก ซ่a$งฺตร�สแล(วิโดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า อนฺนฺGจ�ฉัวิ	กw นฺ1I.

[ผู้D7ไมั'ต�LงอยD'ในส�งวรเปKนผู้D7มั�กมัากในปJจจ�ย ๔]

“ทิGพื่�ภรตาย ฯเปฯ โกสช้�ช้ส�ส อวิณฺ�ณฺw ภาส	ต�วิาต	  ทิGพื่�ภรตาทิ1นฺw วิต�ถGภFตส�ส อสwวิรส�ส อวิณฺ�ณฺw นฺ	นฺ�ทิw ครหw ภาส	ต�วิาต	 อต�โถ ฯ
หลายบัทิวิ-า ทิGพื่�ภรตาย ฯเปฯ โกสช้�ช้ส�ส อวิณฺ�ณฺw ภาส	ต�วิา ม1ควิามวิ-า 
ตร�สโทิษุ ค#อข้(อทิ1$นฺ-าตำหนฺ	 ได(แก-ข้(อทิ1$นฺ-าต	เต1ยนฺ แห-งฺอส�งฺวิร ซ่a$งฺเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺโทิษุทิ�Iงฺหลาย ม1ควิามเป@นฺผู้F(เล1Iยงฺยากเป@นฺต(นฺ.

ยส�มา ห	 อสwวิเร ฐ	ตส�ส ปGค�คลส�ส อต�ตา ทิGพื่�ภรตญฺ�เจวิ ทิGป�โปสตญฺ�จ อาปช้�ช้ต	 
ตส�มา อสwวิโร “ทิGพื่�ภรตา ทิGป�โปสตาต	 จ วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- ตนฺข้องฺบัGคคลผู้F(ต�IงฺอยF-ในฺควิามไม-สำรวิม ย-อมถaงฺควิามเป@นฺสภาพื่ทิ1$เล1Iยงฺยาก และบัำรGงฺยาก, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ อส�งฺวิร ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “ควิามเป@นฺผู้F(เล1Iยงฺยาก และควิามเป@นฺผู้F(บัำรGงฺยาก.”

ยส�มา ปนฺ อสwวิเร ฐ	ตส�ส อต�ตา จตFสG ปจ�จเยสG มห	จ�ฉัตw [260] ส	เนฺรGป�ปมาเณฺปJ จ ปจ�จเย ลทิ�ธา อสนฺ�ตGฏฺ�ฐ	ตw อาปช้�ช้ต	 
ตส�มา อสwวิโร “มห	จ�ฉัตา อสนฺ�ตGฏฺ�ฐ	ตาต	 จ วิGจ�จต	 ฯ
อนฺa$งฺ ตนฺข้องฺบัGคคลผู้F(ต�IงฺอยF-ในฺควิามไม-สำรวิม (ย-อมถaงฺ)ควิามเป@นฺผู้F(ม�กมากในฺปbจจ�ย ๔ 
และได(ปbจจ�ยทิ�Iงฺหลาย แม(ม1ประมาณฺเทิ-าเข้าส	เนฺรGแล(วิ ก>ย�งฺถaงฺควิามเป@นฺผู้F(ไม-ส�นฺโดษุ, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ อส�งฺวิร ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “ควิามเป@นฺผู้F(ม�กมาก และควิามเป@นฺผู้F(ไม-ส�นฺโดษุ.”

ยส�มา จ อสwวิเร ฐ	ตส�ส อต�ตา คณฺสงฺ�คณฺ	กาย เจวิ ก	เลสสงฺ�คณฺ	กาย จ สwวิต�ตต	 โกสช้�ช้านฺGคโต จ โหต	 อฏฺ�ฐกGส1ตวิต�ถGปาร	ปFร	ยา สwวิต�ตต	

ตส�มา อสwวิโร “สงฺ�คณฺ	กา เจวิ โกสช้�ช้ญฺ�จาต	 วิGจ�จต	 ฯ
อนฺa$งฺ ตนฺข้องฺบัGคคลผู้F(ต�IงฺอยF-ในฺควิามไม-สำรวิม ย-อมเป@นฺไปเพื่#$อควิามคลGกคล1ด(วิยหมF- และเพื่#$อควิามหม�กหมมด(วิยก	เลส 
ทิ�Iงฺย-อมเป@นฺสภาพื่เป@นฺไปตามควิามเก1ยจคร(านฺ ค#อเป@นฺไปเพื่#$อย�งฺวิ�ตถGเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺควิามเก1ยจคร(านฺ ๘ อย-างฺให(บัร	บัFรณฺE,๑ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ อส�งฺวิร ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “ควิามคลGกคล1 และควิามเก1ยจคร(านฺ.”

[ผู้D7ต�LงอยD'ในส�งวรไมั'เปKนผู้D7มั�กมัากในปJจจ�ย ๔]

“สGภรตาย ฯเปฯ วิ	ร	ยารม�ภส�ส วิณฺ�ณฺw ภาส	ต�วิาต	  สGภรตาทิ1นฺw วิต�ถGภFตส�ส สwวิรส�ส จ วิณฺ�ณฺw ภาส	ต�วิาต	 อต�โถ ฯ
หลายบัทิวิ-า สGภรตานฺ ฯเปฯ วิ	ร	ยารม�ภส�ส วิณฺ�ณฺw ภาส	ต�วิา ม1ควิามวิ-า 
ทิรงฺสรรเสร	ญคGณฺแห-งฺส�งฺวิร อ�นฺเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺคGณฺทิ�Iงฺหลาย ม1ควิามเป@นฺผู้F(เล1Iยงฺงฺ-ายเป@นฺต(นฺ.

๑ องฺ�. อฏฺ�ฐุ�ก . ๒๓/๓๔๓.
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ยส�มา ห	 อสwวิรw ปหาย สwวิเร ฐ	ตส�ส อต�ตา สGภโร โหต	 สGโปโส  จตFสG ปจ�จเยสG อป�ปJจ�ฉัตw นฺ	ต�ตณฺ�หภาวิw อาปช้�ช้ต	 
เอกเมกส�ม	ญฺ�จ ปจ�จเย ยถาลาภยถาพื่ลยถาสารGป�ปวิเสนฺ ต	ป�ปเภทิาย สนฺ�ตGฏฺ�ฐ	ยา สwวิต�ตต	 
ตส�มา สwวิโร “สGภรตา เจวิ สGโปสตา จ อป�ปJจ�โฉั จ สนฺ�ตGฏฺ�โฐ จาต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- ตนฺข้องฺบัGคคลผู้F(ละอส�งฺวิร แล(วิต�IงฺอยF-ในฺส�งฺวิร ย-อมเป@นฺสภาพื่ทิ1$เล1Iยงฺงฺ-าย บัำรGงฺงฺ-าย 
ย-อมถaงฺควิามเป@นฺผู้F(ม�กนฺ(อย ค#อหมดควิามทิะยานฺอยากในฺปbจจ�ย ๔   และ
ย-อมเป@นฺไปเพื่#$อควิามส�นฺโดษุ ๓ อย-างฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺยถาลาภส�นฺโดษุ ยถาพื่ลส�นฺโดษุ และยถาสารGปปส�นฺโดษุ ในฺปbจจ�ยแต-ละ
อย-างฺ  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ส�งฺวิร ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “ควิามเป@นฺผู้F(เล1Iยงฺงฺ-าย ควิามเป@นฺผู้F(บัำรGงฺงฺ-าย ควิามม�กนฺ(อย และควิามส�นฺโดษุ.”

ยส�มา ปนฺ อสwวิรw ปหาย สwวิเร ฐ	ตส�ส อต�ตา ก	เลสานฺw สล�เลข้ตาย เจวิ นฺ	ทิ�ธGนฺนฺตาย จ สwวิต�ตต	 
ตส�มา สwวิโร “สล�เลโข้ จ ธGโต จาต	 วิGจ�จต	 ฯ
อนฺa$งฺ ตนฺข้องฺบัGคคลผู้F(ละอส�งฺวิร ต�IงฺอยF-ในฺส�งฺวิร ย-อมเป@นฺไปเพื่#$อควิามเป@นฺผู้F(ข้�ดเกลาก	เลส และควิามเป@นฺผู้F(กำจ�ดก	เลสออก 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ส�งฺวิร ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “ควิามข้�ดเกลา และควิามกำจ�ด.”

ยส�มา จ อสwวิรw ปหาย สwวิเร ฐ	ตส�ส อต�ตา 
กายวิาจานฺw อป�ปาสาทิ	กw อป�ปสาทินฺ1ยw อสนฺ�ตมสารGป�ป| กายวิจ1ทิGจ�จร	ตw 
จ	ต�ตส�ส อป�ปาสาทิ	กมป�ปสาทินฺ1ยw อสนฺ�ตมสารGป�ป| อกGสลวิ	ตก�กต�ตยญฺ�จ อนฺGปคม�ม 
ตพื่�พื่	ปร1ตส�ส กายวิจ1สGจร	ตส�ส กGสลวิ	ตก�กต�ตยส�เสวิ จ ปาสาทิ	กส�ส ปสาทินฺ1ยส�ส สนฺ�ตส�ส สารGป�ปส�ส ปาร	ปFร	ยา สwวิต�ตต	 
ตส�มา สwวิโร “ปาสาทิ	โกต	 วิGจ�จต	 ฯ
อนฺa$งฺ ตนฺข้องฺบัGคคลผู้F(ละอส�งฺวิร แล(วิต�IงฺอยF-ในฺส�งฺวิร 
(ไม-เข้(าไปใกล()กายทิGจร	ตและวิจ1ทิGจร	ต อ�นฺไม-ช้วินฺให(เก	ดควิามเล#$อมใส ค#อไม-เป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺควิามเล#$อมใส ไม-สงฺบั ไม-เร1ยบัร(อย แห-งฺกายและ
วิาจา  และไม-เข้(าไปใกล(อกGศัลวิ	ตก ๓ อ�นฺไม-ช้วินฺจ	ตให(เก	ดควิามผู้-องฺใส ค#อไม-เป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺควิามผู้-องฺใสแห-งฺจ	ต ไม-สงฺบั ไม-
เร1ยบัร(อย 
ย-อมเป@นฺไปเพื่#$อควิามบัร	บัFรณฺEแห-งฺกายสGจร	ตวิจ1สGจร	ต และกGศัลวิ	ตก ๓  ซ่a$งฺผู้	ดจาก(กายทิGจร	ตเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล 
อ�นฺช้วินฺให(เก	ดควิามเล#$อมใส ค#อเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺควิามล#$อมใส สงฺบั เร1ยบัร(อย 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ส�งฺวิร ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “อาการให(เก	ดควิามเล#$อมใส.”

[ผู้D7ต�LงอยD'ในส�งวรเปKนผู้D7ไมั'ส� งสมัก	เลีสทิ�Lงปวง]

ยส�มา ปนฺ อสwวิรw ปหาย สwวิเร ฐ	ตส�ส อต�ตา สพื่�พื่ก	เลสาปจยภFตาย วิ	วิฏฺ�ฏิาย อฏฺ�ฐวิ	ร	ยารม�ภวิต�ถGปาร	ปFร	ยา จ สwวิต�ตต	 
ตส�มา สwวิโร “อปจโยเจวิ วิ	ร	ยารม�โภ จาต	 วิGจ�จต1ต	 ฯ
อนฺa$งฺ ตนฺข้องฺบัGคคลผู้F(ละอส�งฺวิร ต�IงฺอยF-ในฺส�งฺวิร ย-อมเป@นฺไปเพื่#$อควิามปราศัจากวิ�ฏิฏิะ อ�นฺเป@นฺควิามไม-ส�$งฺสมก	เลสทิ�Iงฺปวิงฺ 
และเพื่#$อควิามบัร	บัFรณฺEแห-งฺวิ�ตถGเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺวิ	ร	ยาร�มภะ ๘ อย-างฺ๑, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ส�งฺวิร ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “ควิามไม-ส�$งฺสมและการปรารภควิามเพื่1ยร” ฉัะนฺ1Iแล.

๑ องฺ�. อฏฺ�ฐก. ๒๓/๓๔๕.
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“ภ	ก�ข้Fนฺw ตทินฺGจ�ฉัวิ	กw ตทินฺGโลม	กนฺ�ต	 [261]  ตต�ถ สนฺ�นฺ	ปต	ตานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw,  
ยw อ	ทิานฺ	 ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปส�สต	,  ตส�ส อนฺGจ�ฉัวิ	กญฺ�เจวิ อนฺGโลม	กญฺ�จ, 
โย จายw สGภรตาทิ1ห	 สwวิโร วิGต�โต, ตส�ส อนฺGจ�ฉัวิ	กญฺ�เจวิ อนฺGโลม	กญฺ�เจวิ 
สwวิรป�ปหานฺปฏิ	สwยGต�ตw อสGต�ตนฺ�ตนฺ	พื่ทิ�ธw ปาล	วิ	นฺ	มGต�ตw โอก�กนฺ�ต	กธม�มเทิสนฺw กต�วิาต	 อต�โถ ฯ
ข้(อวิ-า ภ	ก�ข้Fนฺw ตทินฺGจ�ฉัวิ	กw ตทินฺGโลม	กw ควิามวิ-า 
ทิรงฺทิำพื่ระธรรมเทิศันฺานฺอกทิ(องฺเร#$องฺ ซ่a$งฺพื่(นฺจากบัาล1 ไม-เนฺ#$องฺด(วิยสGตต�นฺตะ ทิ1$ประกอบัด(วิยส�งฺวิรปหานฺะ 
อ�นฺสมควิรและอนฺGโลมแก-ส	กข้าบัทิ ทิ1$จ�กทิรงฺบั�ญญ�ต	ในฺบั�ดนฺ1I 
ทิ�IงฺสมควิรและอนฺGโลมแก-ส�งฺวิร ทิ1$ตร�สด(วิยธรรมทิ�Iงฺหลาย ม1ควิามเป@นฺผู้F(เล1Iยงฺงฺ-ายเป@นฺต(นฺ 
แก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(ประช้Gมก�นฺแล(วิในฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺ.

ภควิา ก	ร อ1ทิ	เสสG ฐาเนฺสG ปญฺ�จวิณฺ�ณฺกGสGมมาลw กโรนฺ�โต วิ	ย รตนฺทิามw สช้�เช้นฺ�โต วิ	ย 
เย ปฏิ	ก�ข้	ปนฺาธ	ป�ปายา อสwวิราภ	รตา,  เต สม�ปราย	เกนฺ วิฏฺ�ฏิภเยนฺ ตช้�เช้นฺ�โต  อเนฺกป�ปการw อาทิ1นฺวิw ทิส�เสนฺ�โต,  
เย ส	ก�ข้ากามา สwวิเร ฐ	ตา,  เต อป�เปกจ�เจ อรหต�เต ปต	ฏฺ�ฐาเปนฺ�โต,  
อป�เปกจ�เจ อนฺาคาม	สกทิาคาม	โสตาปต�ต	ผู้เลสG, อGปนฺ	ส�สยวิ	รห	เตปJ สค�คมค�เค ปต	ฏฺ�ฐาเปนฺ�โต 
ทิ1ฆ์นฺ	กายป�ปมาณฺม�ปJ มช้�ฌิ	มนฺ	กายป�ปมาณฺม�ปJ ธม�มเทิสนฺw กโรต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ดGจ(ช้-างฺดอกไม()กระทิำระเบั1ยบัดอกไม(ห(าส1 ดGจ(ช้-างฺแก(วิ)ผู้F(จ�ดพื่วิงฺแก(วิ (ให(งฺดงฺาม) 
เม#$อจะทิรงฺคGกคามบัGคคลทิ�Iงฺหลายผู้F(พื่อใจในฺอส�งฺวิรซ่a$งฺประสงฺคEจะค�ดค(านฺ  ด(วิยวิ�ฏิฏิภ�ยซ่a$งฺม1ในฺส�มปรายภพื่ 
จะทิรงฺแสดงฺโทิษุม1ประการมากมาย 
จะทิรงฺย�งฺบัGคคลผู้F(ใคร-ต-อการศัaกษุาผู้F(ต�IงฺอยF-ในฺส�งฺวิร บัางฺพื่วิกให(ประด	ษุฐานฺอยF-ในฺพื่ระอรห�ต, 
บัางฺพื่วิกให(ต�IงฺอยF-ในฺ อนฺาคาม	ผู้ล สกทิาคาม	ผู้ล และโสดาปbตต	ผู้ล, 
จะทิรงฺย�งฺบัGคคลทิ�Iงฺหลายแม(ผู้F(ปราศัจากอGปนฺ	ส�ย ให(ประด	ษุฐานฺในฺทิางฺสวิรรคE 
จaงฺทิรงฺทิำธรรมเทิศันฺา ให(ม1ทิ1ฆ์นฺ	กายเป@นฺประมาณฺบั(างฺ ม1ม�ช้ฌิ	มนฺ	กายเป@นฺประมาณฺบั(างฺ ในฺสถานฺทิ�Iงฺหลายเช้-นฺนฺ1I. 

ตw สนฺ�ธาเยตw วิGต�ตw “ภ	ก�ข้Fนฺw ตทินฺGจ�ฉัวิ	กw ตทินฺGโลม	กw ธม�มa กถw กต�วิาต	 ฯ
พื่ระอGบัาล1เถระ หมายเอาธรรมเทิศันฺานฺ�Iนฺ จaงฺกล-าวิคำนฺ1Iวิ-า 
“ทิรงฺทิำธรรม1กถา ซ่a$งฺสมควิรแก-ส	กข้าบัทิและส�งฺวิรนฺ�Iนฺ ซ่a$งฺอนฺGโลมแก-ส	กข้าบัทิและส�งฺวิรนฺ�Iนฺ แก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย.”

“เตนฺ ห1ต	  เตนฺ สGทิ	นฺ�นฺส�ส อช้�ฌิาจาเรนฺ การณฺภFเตนฺ ฯ
บัทิวิ-า เตนฺ ห	 ม1ควิามวิ-า เพื่ราะอ�ช้ฌิาจาร ข้องฺพื่ระสGทิ	นฺ อ�นฺเป@นฺต�วิเหตGนฺ�Iนฺ.

“ส	ก�ข้าปทินฺ�ต	 เอต�ถ 
ส	ก�ข้	ตพื่�พื่าต	 ส	ก�ข้า ฯ
ในฺบัทิวิ-า ส	ก�ข้าปทิw นฺ1I ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺต-อไปนฺ1I:- 
ทิ1$ช้#$อวิ-า ส	กข้า เพื่ราะอรรถวิ-าเป@นฺคGณฺช้าต	อ�นฺบัGคคลพื่aงฺศัaกษุา. 

ปช้�ช้เต อ	ม	นฺาต	 ปทิw ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า บัทิ เพื่ราะอรรถวิ-าเป@นฺทิางฺเป@นฺเคร#$องฺอ�นฺบัGคคลพื่aงฺถaงฺ. 
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ส	ก�ข้าย ปทิw ส	ก�ข้าปทิw ฯ   “ส	ก�ข้าย อธ	คมFปาโยต	 อต�โถ ฯ   อถวิา “มFลw นฺ	ส�สโย ปต	ฏฺ�ฐาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ทิางฺเป@นฺเคร#$องฺอ�นฺบัGคคลพื่aงฺถaงฺแห-งฺส	กข้า ช้#$อวิ-า ส	กข้าบัทิ. 
ควิามวิ-า “อGบัายแห-งฺควิามได(ส	กข้า (ช้#$อวิ-า ส	กข้าบัทิ).”
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ม1คำอธ	บัายวิ-า “ธรรมช้าต	เป@นฺมFล ค#อ เป@นฺทิ1$อาศั�ย เป@นฺทิ1$ต�Iงฺ (แห-งฺส	กข้า) (ช้#$อวิ-า ส	กข้าบัทิ).

เมถGนฺวิ	รต	ยา เมถGนฺสwวิรส�เสตw อธ	วิจนฺw ฯ
คำวิ-า ส	กข้าบัทิ นฺ�$นฺ เป@นฺช้#$อแห-งฺควิามสำรวิมจากเมถGนฺ เพื่ราะเวิ(นฺจากเมถGนฺ. 
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เมถGนฺสwวิโร ห	 ตทิญฺ�เญสw ส	ก�ข้าสงฺ�ข้าตานฺw ส1ลวิ	ปส�สนฺาฌิานฺมค�คธม�มานฺw วิGต�ตต�ถวิเสนฺ ปทิต�ตา อ	ธ “ส	ก�ข้าปทินฺ�ต	 อธ	ป�เปโต ฯ
จร	งฺอยF- เมถGนฺส�งฺวิร ทิ-านฺประสงฺคEเอาวิ-า “ส	กข้าบัทิ” ในฺ(บัทิวิ-า ส	ก�ข้าปทิw) นฺ1I 
เพื่ราะเป@นฺทิางฺเคร#$องฺถaงฺแห-งฺธรรม ค#อ ศั1ล วิ	ปbสสนฺา ฌิานฺ และมรรค กล-าวิค#อส	กข้า อ#$นฺจาก(เมถGนฺส�งฺวิร)นฺ�Iนฺ 
ด(วิยอำนฺาจแห-งฺเนฺ#Iอควิามด�งฺกล-าวิแล(วิ.

อยญฺ�จ อต�โถ ส	ก�ข้าปทิวิ	ภงฺ�เค วิGต�ตนฺเยนฺ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>แล เนฺ#Iอควิามนฺ1I พื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิในฺวิ	ภ�งฺคEแห-งฺส	กข้าบัทิ. 

อปJจ ตทิต�ถทิ1ปกw วิจนฺม�ปJ “ส	ก�ข้าปทินฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ แม(คำทิ1$แสดงฺวิ	ภ�งฺคEแห-งฺส	กข้าบัทินฺ�Iนฺ ก>พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺส	กข้าบัทิ.” 

วิGต�ตม�ปJ เจตw “ส	ก�ข้าปทินฺ�ต	 โย ตต�ถ นฺามกาโย ปทิกาโย นฺ	รGต�ต	กาโย พื่�ยญฺ�ช้นฺกาโยต	 ฯ
จร	งฺอยF- (ในฺมหาอรรถกถา พื่ระอรรถกถาจารยE) ก>กล-าวิคำแม(นฺ1Iวิ-า 
“บัรรดา(หมวิด)เหล-านฺ�Iนฺ หมวิดนฺาม หมวิดบัทิ หมวิดภาษุา หมวิดพื่ย�ญช้นฺะ อ�นฺใด, (อ�นฺนฺ�Iนฺ)ช้#$อวิ-าส	กข้าบัทิ.” 

อถวิา ยถา “อนฺภ	ช้�ฌิา ธม�มปทินฺ�ต	 วิGต�เต, [262] “อนฺภ	ช้�ฌิา เอโก ธม�มโกฏฺ�ฐาโสต	 อต�โถ โหต	 
เอวิม	ธาปJ “ส	ก�ข้าปทินฺ�ต	, “ส	ก�ข้าโกฏฺ�ฐาโส ส	ก�ข้าย เอโก ปเทิโสต	ปJ อต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
อ1กประการหนฺa$งฺ (เม#$อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สวิ-า “อนฺภ	ช้ฌิา เป@นฺธรรมบัทิ” 
ย-อมม1เนฺ#Iอควิามวิ-า “อนฺภ	ช้ฌิา เป@นฺส-วินฺธรรมอ�นฺหนฺa$งฺ” ข้(อนฺ1Iฉั�นฺใด, 
แม(ในฺทิ1$นฺ1Iก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺ, (เม#$อทิ-านฺกล-าวิ)วิ-า “ส	กข้าบัทิ”, 
พื่aงฺทิราบัเนฺ#Iอควิามวิ-า “ส-วินฺแห-งฺส	กข้า ค#อประเทิศัอ�นฺหนฺa$งฺแห-งฺส	กข้า” ด�งฺนฺ1I ก>ได(.

[ประโยชนAแห'งการบ�ญญ�ต	ส	กขาบทิ ๑๐ อย'าง]

“ทิส อต�ถวิเส ปฏิ	จ�จาต	  ทิส การณฺวิเส ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต	เหตGอธ	คมนฺ1เย ห	ตวิ	เสเส ปฏิ	จ�จ อาคม�ม อารพื่�ภ ฯ
หลายบัทิวิ-า ทิส อต�ถวิเส ปฏิ	จ�จ ม1ควิามวิ-า จ�กอาศั�ย ค#อ มG-งฺหมาย ปรารภอำนฺาจแห-งฺเหตG 
ค#อประโยช้นฺEเก#IอกFลพื่	เศัษุ ๑๐ อย-างฺ ทิ1$จะพื่aงฺได(ร�บั เพื่ราะเหตGบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ. 

“ทิสนฺ�นฺw ห	ตวิ	เสสานฺw นฺ	ป�ปต�ตa สม�ปส�สมาโนฺต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ม1คำอธ	บัายวิ-า “เล>งฺเห>นฺควิามสำเร>จแห-งฺประโยช้นฺEพื่	เศัษุ ๑๐ อย-างฺ.” 

อ	ทิานฺ	 เต ทิส อต�ถวิเส ทิส�เสนฺ�โต “สงฺ�ฆ์สGฏฺ�ฐุGตายาต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺแสดงฺอำนฺาจประโยช้นฺE ๑๐ อย-างฺนฺ�Iนฺ จaงฺตร�สคำวิ-า สงฺ�ฆ์สGฏฺ�ฐุGตาย เป@นฺต(นฺ.

[อธ	บายประโยชนAของการบ�ญญ�ต	ส	กขาบทิ ๑๐ อย'าง]

ตต�ถ สงฺ�ฆ์สGฏฺ�ฐุGตา นฺาม สงฺ�ฆ์ส�ส สGฏฺ�ฐุGภาโวิ ฯ
บัรรดา(อำนฺาจประโยช้นฺE ๑๐ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ ทิ1$ช้#$อวิ-า คว่ามเห.นชอบของสูงฆ์� ได(แก�ข(อท#$สูงฆ์�ยอมร!บว่�าด#. 
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“สGฏฺ�ฐุG เทิวิาต	 อาคตฏฺ�ฐาเนฺ วิ	ย สGฏฺ�ฐุG ภนฺ�เตต	 วิจนฺสม�ปฏิ	จ�ฉัภาโวิ ฯ
ค#อข้(อทิ1$สงฺฆ์Eร�บัพื่ระดำร�สวิ-า “ด1ละ พื่ระเจ(าข้(า” เหม#อนฺในฺอาคตสถานฺทิ1$วิ-า “ด1ละ สมมต	เทิพื่เจ(า!” 

โย จ ตถาคตส�ส วิจนฺw สม�ปฏิ	จ�ฉัต	,  ตส�ส ตw ทิ1ฆ์รต�ตw ห	ตาย สGข้าย โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGใด ยอมร�บัพื่ระดำร�สข้องฺพื่ระตถาคตเจ(า, 
(การยอมร�บัพื่ระดำร�ส)นฺ�Iนฺข้องฺ(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺไปเพื่#$อประโยช้นฺEเก#IอกFล เพื่#$อควิามสGข้ ตลอดกาลนฺานฺ. 

ตส�มา “สงฺ�ฆ์ส�ส ‘สGฏฺ�ฐุG ภนฺ�เตต	 มม วิจนฺสม�ปฏิ	จ�ฉันฺต�ถw ปญฺ�ญาเปส�สาม	 อสม�ปฏิ	จ�ฉัเนฺ อาทิ1นฺวิw สม�ปฏิ	จ�ฉัเนฺ จ อานฺ	สwสw ทิส�เสต�วิา
นฺ พื่ลกาเรนฺ อภ	ภวิ	ต�วิาต	 เอตมต�ถw อาวิ	กโรนฺ�โต อาห “สงฺ�ฆ์สGฏฺ�ฐุGตายาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺทิำให(แจ(งฺซ่a$งฺเนฺ#Iอควิามนฺ1Iวิ-า 
“เราจ�กแสดงฺโทิษุในฺควิามไม-ยอมร�บั และอานฺ	สงฺสEในฺควิามยอมร�บั แล(วิจaงฺบั�ญญ�ต	 (ส	กข้าบัทิ) 
เพื่#$อให(สงฺฆ์Eย-อมร�บัคำข้องฺเราวิ-า ‘ด1ละ พื่ระเจ(าข้(า!’ จ�กไม-ข้-มข้#นฺบั�ญญ�ต	 โดยกดข้1$” จaงฺตร�สคำวิ-า สงฺ�ฆ์สGฏฺ�ฐุGตาย เป@นฺต(นฺ.

“สงฺ�ฆ์ผู้าสGตายาต	  สงฺ�ฆ์ส�ส ผู้าสGภาวิาย.  “สหช้1วิ	ตาย สGข้วิ	หารต�ถายาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า สงฺ�ฆ์ผู้าสGตาย ค#อ เพื่#$อควิามผู้าสGกแห-งฺสงฺฆ์E.   อธ	บัายวิ-า “เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ควิามอยF-เป@นฺสGข้ ด(วิยควิามเป@นฺอยF-ร-วิมก�นฺ.”

“ทิGม�มงฺ�กFนฺw  ปGค�คลานฺw นฺ	ค�คหายาต	 ทิGม�มงฺ�กF นฺาม ทิGส�ส1ลปGค�คลา.  
เย มงฺ�กGตw อาปาทิ	ยมานฺาปJ ทิGก�เข้นฺ อาปช้�ช้นฺ�ต	,  วิ1ต	ก�กมw กโรนฺ�ตา วิา กต�วิา วิา นฺ ลช้�ช้นฺ�ต	.   เตสw นฺ	ค�คหต�ถาย ฯ
หลายบัทิวิ-า ทิGม�มงฺกFนฺw ปGค�คลานฺw นฺ	ค�คหาย ควิามวิ-า บัGคคลผู้F(ทิGศั1ล ช้#$อวิ-าบัGคคลผู้F(เก(อยาก.  
ภ	กษุGเหล-าใด แม(อ�นฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลายจะให(ถaงฺควิามเป@นฺผู้F(เก(อ ย-อมถaงฺได(โดยยาก, กำล�งฺกระทิำการละเม	ดหร#อกระทิำแล(วิ ย-อมไม-ละอาย.
เพื่#$อประโยช้นฺEแก-อ�นฺข้-มภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ.

เต ห	, ส	ก�ข้าปเทิ อสต	, กa ตGม�เหห	 ทิ	ฏฺ�ฐw, กa สGตw, กa อม�เหห	 กตw, กตมส�มa วิต�ถGส�มa กตมw อาปต�ตa อาโรเปต�วิา อม�เห นฺ	ค�คณฺ�หาถาต	
สงฺ�ฆ์w วิ	เหเฐส�สนฺ�ต	. 
ส	ก�ข้าปเทิ ปนฺ สต	, เต สงฺ�โฆ์ ส	ก�ข้าปทิw ทิส�เสต�วิา ธม�เมนฺ วิ	นฺเยนฺ สต�ถG สาสเนฺนฺ นฺ	ค�คเหส�สต	 ฯ 
เตนฺ วิGต�ตw “ทิGม�มงฺ�กFนฺw ปGค�คลานฺw นฺ	ค�คหายาต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ เม#$อส	กข้าบัทิไม-ม1 จ�กเบั1ยดเบั1ยนฺสงฺฆ์Eด(วิยถ(อยคำวิ-า 
“เร#$องฺอะไรทิ1$พื่วิกทิ-านฺเห>นฺมาแล(วิ, เร#$องฺอะไรทิ1$พื่วิกทิ-านฺได(ฟัbงฺมาแล(วิ, ส	$งฺอะไรทิ1$พื่วิกข้(าพื่เจ(าทิำแล(วิ, 
พื่วิกทิ-านฺยกอาบั�ต	ไหนฺในฺเพื่ราะวิ�ตถGอะไร ข้aIนฺข้-มพื่วิกข้(าพื่เจ(า.” 
ก>เม#$อส	กข้าบัทิม1อยF-, สงฺฆ์Eจ�กอ(างฺส	กข้าบัทิแล(วิข้-มภ	กษุGพื่วิกนฺ�Iนฺ โดยธรรม โดยวิ	นฺ�ย โดยส�ตถGศัาสนฺา. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺตร�สวิ-า “เพื่#$อข้-มเหล-าบัGคคลผู้F(เก(อยาก.”

“เปสลานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw ผู้าสGวิ	หารายาต	  [263] เปสลานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw ผู้าสGวิ	หารต�ถาย ฯ
หลายบัทิวิ-า เปสลานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw ผู้าสGวิ	หาราย ค#อ เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ควิามอยF-ผู้าสGกข้องฺภ	กษุGผู้F(ม1ศั1ลเป@นฺทิ1$ร�ก. 
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ปJยส1ลา ห	 ภ	ก�ข้F กต�ตพื่�พื่ากต�ตพื่�พื่w สาวิช้�ช้านฺาวิช้�ช้w เวิลw มร	ยาทิw อช้านฺนฺ�ตา  ส	ก�ข้าต�ตยปาร	ปFร	ยา ฆ์ฏิมานฺา 
สนฺ�ทิ	ฏฺ�ฐมานฺา๑ ก	ลมนฺ�ต	 อGพื่�พื่าฬ�หา โหนฺ�ต	. 
กต�ตพื่�พื่ากต�ตพื่�พื่w ปนฺ สาวิช้�ช้านฺาวิช้�ช้w เวิลw มร	ยาทิw ญต�วิา ส	ก�ข้าต�ตยปาร	ปFร	ยา ฆ์ฏินฺ�ตา นฺ ก	ลมนฺ�ต	 นฺ อGพื่�พื่าฬ�หา โหนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(ม1ศั1ลเป@นฺทิ1$ร�ก ไม-รF(ส	$งฺทิ1$ควิรทิำและไม-ควิรทิำ ส	$งฺทิ1$ม1โทิษุและไม-ม1โทิษุ ข้1ดค�$นฺเข้ตแดนฺ 
พื่ยายามอยF- เพื่#$อควิามบัร	บัFรณฺEแห-งฺไตรส	กข้า  เม#$อสงฺส�ยอยF- ย-อมลำบัาก ย-อมรำคาญ.
แต-คร�IนฺรF(ส	$งฺทิ1$ควิรทิำและไม-ควิรทิำ ส	$งฺทิ1$ม1โทิษุและไม-ม1โทิษุ ข้1ดค�$นฺเข้ตแดนฺแล(วิ พื่ยายามอยF-เพื่#$อควิามสมบัFรณฺEแห-งฺไตรส	กข้า 
ย-อมไม-ลำบัาก ย-อมไม-รำคาญ. 

เตนฺ เนฺสw ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญาปนฺา ผู้าสGวิ	หาราย สwวิต�ตต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ การบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ จaงฺเป@นฺไปเพื่#$อควิามอยF-ผู้าสGกข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ.

โย วิา ทิGม�มงฺ�กFนฺw นฺ	ค�คโห เส�วิวิ เอเตสw ผู้าสGวิ	หาโร ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ควิามข้-มบัGคคลผู้F(เก(อยากทิ�Iงฺหลายนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล เป@นฺควิามอยF-ผู้าสGกแห-งฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ. 

ทิGส�ส1ลปGค�คเล นฺ	ส�สาย ห	 อGโปสโถ นฺ ต	ฏฺ�ฐต	,  ปวิารณฺา นฺ ต	ฏฺ�ฐต	,  สงฺ�ฆ์กม�มานฺ	 นฺป�ปวิต�ตนฺ�ต	,  สามค�ค1 นฺ โหต	 ฯ
ด(วิยวิ-า อGโบัสถ ย-อมดำรงฺอยF-ไม-ได(, ปวิารณฺาย-อมดำรงฺอยF-ไม-ได(, ส�งฺฆ์กรรมทิ�Iงฺหลายย-อมเป@นฺไปไม-ได(, ควิามสาม�คค1ย-อมม1ไม-ได(, 
เพื่ราะอาศั�ยเหล-าบัGคคลผู้F(ทิGศั1ล. 

ภ	ก�ข้F อเนฺกค�คา อGทิ�เทิสปร	ปGจ�ฉัากม�มฏฺ�ฐานฺาทิ1นฺ	 อนฺGยGญฺ�ช้	ตGw นฺ สก�โกนฺ�ต	 ฯ
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายม1อารมณฺEเป@นฺหนฺa$งฺไม-ได( ย-อมไม-สามารถประกอบัตามซ่a$งฺอGเทิส ปร	ปGจฉัา และกรรมฐานฺเป@นฺต(นฺ. 

ทิGส�ส1เลสG ปนฺ นฺ	ค�คห	เตสG, สพื่�โพื่ปJ อยw อGปทิ�ทิโวิ นฺ โหต	.  ตโต เปสลา ภ	ก�ข้F ผู้าสGw วิ	หรนฺ�ต	 ฯ
ก>เม#$อเหล-าบัGคคลผู้F(ทิGศั1ลถFกข้-มเส1ยแล(วิ อGปbทิวิะแม(ทิ�Iงฺหมดนฺ1Iหาม1ไม-.  เม#$อนฺ�Iนฺพื่วิกภ	กษุGผู้F(ม1ศั1ลเป@นฺทิ1$ร�กย-อมอยF-เป@นฺผู้าสGก.

เอวิw “เปสลานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw ผู้าสGวิ	หารายาต	 เอต�ถ ทิ�วิ	ธา อต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ในฺคำวิ-า เพื่#$อควิามอยF-เป@นฺผู้าสGกข้องฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(ม1ศั1ลเป@นฺทิ1$ร�ก นฺ1I บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัอธ	บัายโดย ๒ นฺ�ย ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

“ทิ	ฏฺ�ฐธม�ม	กานฺw อาสวิานฺw สwวิรายาต	  ทิ	ฏฺ�ฐธม�ม	กา อาสวิา นฺาม  อสwวิเร ฐ	เตนฺ ตส�มaเยวิ อต�ตภาเวิ ปต�ตพื่�พื่า 
ปาณฺ	ป�ปหารทิณฺ�ฑป�ปหารหต�ถจ�เฉัทิปาทิจ�เฉัทิอก	ต�ต	อยสวิ	ปฏิ	สาราทิโย ทิGก�ข้วิ	เสสา ฯ
อ	ต	 อ	เมสw ทิ	ฏฺ�ฐธม�ม	กานฺw อาสวิานฺw สwวิราย ปJธานฺาย อาคมนฺมค�คถกนฺายาต	 อต�โถ ฯ
คำวิ-า เพื่#$อปrองฺก�นฺอาสวิะทิ�Iงฺหลาย อ�นฺเป@นฺไปในฺปbจจGบั�นฺ อธ	บัายวิ-า 
ทิGกข้Eพื่	เศัษุ ม1การประหารด(วิยฝัzาม#อ ประหารด(วิยทิ-อนฺไม( ต�ดม#อต�ดเทิ(า ควิามเส1ยช้#$อเส1ยงฺ ควิามเส#$อมยศั และควิามเด#อดร(อนฺเป@นฺต(นฺ
อ�นฺบัGคคลผู้F(ต�IงฺอยF-ในฺควิามไม-ส�งฺวิร จะพื่aงฺถaงฺในฺอ�ตตภาพื่นฺ1Iนฺ�Iนฺเทิ1ยวิ ช้#$อวิ-า อาสวิะอ�นฺเป@นฺไปในฺปbจจGบั�นฺ. 
เพื่#$อปrองฺก�นฺ ค#อปJดก�Iนฺทิางฺมาแห-งฺอาสวิะ อ�นฺเป@นฺไปในฺปbจจGบั�นฺเหล-านฺ1I ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

๑ สนฺ�ทิ	ทิ�ธมานฺาต	 ภเวิย�ย ทิ	ห สwสเยต	 ธาตGโต นฺ	ป�ผู้นฺ�นฺต�ตา ปร	โยนฺทิ�ธต1ต	อาทิ1สG นฺหธาตG วิ	ย ฯ
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“สม�ปราย	กานฺw อาสวิานฺw ปฏิ	ฆ์าตายาต	 สม�ปราย	กา อาสวิา นฺาม อสwวิเร ฐ	เตนฺ กตปาปกม�มมFลกา 
สม�ปราเย นฺรกาทิ1สG ปต�ตพื่�พื่า ทิGก�ข้วิ	เสสา เตสw ปฏิ	ฆ์าตต�ถาย ฯ   “ปฏิ	ป�ปส�สม�ภนฺต�ถาย วิFปสมนฺต�ถายาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
คำวิ-า เพื่#$อกำจ�ดอาสวิะทิ�Iงฺหลาย อ�นฺเป@นฺไปในฺส�มปรายภพื่ ม1ควิามวิ-า ทิGกข้Eพื่	เศัษุ ม1บัาปกรรมทิ1$ตนฺกระทิำแล(วิเป@นฺมFล 
อ�นฺบัGคคลผู้F(ต�IงฺอยF-ในฺควิามไม-ส�งฺวิร จะพื่aงฺถaงฺในฺนฺรกเป@นฺต(นฺในฺส�มปรายภพื่ ช้#$อวิ-าอาสวิะ อ�นฺเป@นฺไปในฺส�มปรายภพื่. 
เพื่#$อประโยช้นฺEแก-การกำจ�ด. 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “เพื่#$อประโยช้นฺEแก-การระงฺ�บั ค#อเพื่#$อประโยช้นฺEแก-การเข้(าสงฺบั (อาสวิะอ�นฺเป@นฺไปในฺส�มปรายภพื่เหล-านฺ1I).

“อป�ปสนฺ�นฺานฺw [264] วิา ปสาทิายาต	   ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต	ยา ห	 สต	,  
ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ตa ญต�วิา วิา ยถาปญฺ�ญต�ตw ปฏิ	ปช้�ช้มาเนฺ ภ	ก�ข้F ทิ	ส�วิา วิา เยปJ อป�ปสนฺ�นฺา ปณฺ�ฑ	ตมนฺGส�สา 
“เต, ยานฺ	 วิต โลเก มหาช้นฺส�ส รช้�ช้นฺทิGส�สนฺมGย�หนฺฏฺ�ฐานฺานฺ	, เตห	 อ	เม สมณฺา สก�ยปGต�ต	ยา อารกา วิ	รตา วิ	หรนฺ�ต	,  
ทิGก�กรw วิต กโรนฺ�ต	, ภาร	ยw วิต กโรนฺ�ต1ต	 ปสาทิw อาปช้�ช้นฺ�ต	,  วิ	นฺยปJฏิเก โปต�ถกw ทิ	ส�วิา ม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	กต	เวิทิ1 พื่�ราห�มโณฺ วิ	ย ฯ
เตนฺ วิGต�ตw “อป�ปสนฺ�นฺานฺw วิา ปสาทิายาต	 ฯ
ข้(อวิ-า อป�ปสนฺ�สนฺ�านฺw วิา ปสาทิาย ม1ควิามวิ-า 
เม#$อม1ส	กข้าบัทิบั�ญญ�ต	, มนฺGษุยEผู้F(บั�ณฺฑ	ตทิ�Iงฺหลาย แม(ไม-เล#$อมใส 
ได(ทิราบัส	กข้าบัทิบั�ญญ�ต	 หร#อได(เห>นฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลายปฏิ	บั�ต	ส	กข้าบัทิตามทิ1$ทิรงฺบั�ญญ�ต	 ย-อมถaงฺควิามเล#$อมใสวิ-า 
“(อารมณฺE)เหล-าใดหนฺอ เป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺควิามกำหนฺ�ด ควิามข้�ดเค#องฺ และควิามลG-มหลงฺ ข้องฺมหาช้นฺ ในฺโลก, 
สมณฺศัากยบัGตรเหล-านฺ1I ย-อมเป@นฺผู้F(เวิ(นฺไกลจาก(อารมณฺE)เหล-านฺ�IนฺอยF-ได(. พื่วิกเธอทิำก	จทิ1$ทิำได(ยากหนฺอ ทิำก	จทิ1$หนฺ�กหนฺอ” ด�งฺนฺ1I
เหม#อนฺพื่ราหมณฺEฝัzายม	จฉัาทิ	ฏิฐ	ผู้F(ทิรงฺไตรเพื่ทิ ได(เห>นฺพื่ระค�มภ1รEในฺวิ	นฺ�ยปJฎกแล(วิเล#$อมใสฉัะนฺ�Iนฺ. 
ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สวิ-า อป�ปสนฺ�นฺานฺw วิา ปสายทิาย.

“ปสนฺ�นฺานฺw วิา ภ	ย�โยภาวิายาต	  เยปJ สาสเนฺ ปสนฺ�นฺา กGลปGต�ตา, เตปJ ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ตa วิา ญต�วิา 
ยถาปญฺ�ญต�ตw ปฏิ	ปช้�ช้มาเนฺ ภ	ก�ข้F วิา ทิ	ส�วิา 
“อโห อย�ยา ทิGก�กรการ	โนฺ, เย ยาวิช้1วิw เอกภต�ตw พื่�รห�มจร	ยw วิ	นฺยสwวิรw อนฺGปาเลนฺ�ต1ต	 ภ	ย�โย ภ	ย�โย ปส1ทินฺ�ต	 ฯ
เตนฺ วิGต�ตw “ปสนฺ�นฺานฺw วิา ภ	ย�โยภาวิายาต	 ฯ
ข้(อวิ-า ปสนฺ�นฺานฺw วิา ภ	ย�โยภาวิาย ม1ควิามวิ-า กGลบัGตรทิ�Iงฺหลายแม(เล#$อมใสในฺพื่ระศัาสนฺา ได(ทิราบัส	กข้าบัทิบั�ญญ�ต	  
หร#อได(เห>นฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลายปฏิ	บั�ต	ส	กข้าบัทิตามทิ1$ทิรงฺบั�ญญ�ต	ไวิ( ย-อมเล#$อมใสย	$งฺๆ ข้aIนฺไปวิ-า 
“พื่ระผู้F(เป@นฺเจ(าเหล-าใด ตามร�กษุาวิ	นฺ�ยส�งฺวิรอ�นฺเป@นฺพื่รหมจรรยE ม1ภ�ตรเวิลาเด1ยวิ ตลอดช้1วิ	ต 
พื่ระผู้F(เป@นฺเจ(าเหล-านฺ�Iนฺ ได(ช้#$อวิ-าเป@นฺผู้F(ทิำก	จทิ1$ทิำได(ยาก นฺ-าช้#$นฺช้ม”.
ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สวิ-า ปสนฺ�นฺานฺw วิา ภ	ย�โยภาวิาย.

[พระส�ทิธรรมั ๓ อย'าง]

“สทิ�ธม�มฏฺ�ฐ	ต	ยาต	  ต	วิ	โธ สทิ�ธม�โม “ปร	ยต�ต	สทิ�ธม�โม ปฏิ	ปต�ต	สทิ�ธม�โม อธ	คมสทิ�ธม�โมต	 ฯ
ข้(อวิ-า สทิ�ธม�มฏฺ�ฐ	ต	ยา ม1ควิามวิ-า ส�ทิธรรมม1 ๓ อย-างฺ ค#อ “ปร	ย�ต	ส�ทิธรรม ๑ ปฏิ	ปbตต	ส�ทิธรรม ๑ อธ	คมส�ทิธรรม ๑”

ตต�ถ ปJฏิกต�ตยสงฺ�คห	ตw สพื่�พื่wปJ พื่Gทิ�ธวิจนฺw ปร	ยต�ต	สทิ�ธม�โม นฺาม ฯ
บัรรดาส�ทิธรรม ๓ อย-างฺนฺ�Iนฺ พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE แม(ทิ�Iงฺส	Iนฺ ทิ1$ทิ-านฺรวิบัรวิมไวิ(วิ-าพื่ระไตรปJฎก ช้#$อวิ-าปร	ย�ต	ส�ทิธรรม.
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“เตรส ธGตงฺ�คคGณฺา, จGทิ�ทิส ข้นฺ�ธกวิต�ตานฺ	, เทิ�วิอส1ต	 มหาวิต�ตานฺ	, ส1ลสมาธ	วิ	ปส�สนฺาต	 อยw ปฏิ	ปต�ต	สทิ�ธม�โม นฺาม ฯ
(พื่ระส�ทิธรรม)นฺ1I ค#อ “ธGดงฺคคGณฺ ๑๓, ข้�นฺธกวิ�ตร ๑๔, มหาวิ�ตร ๘๒, ศั1ลสมาธ	และวิ	ปbสสนฺา” ช้#$อวิ-าปฏิ	ปbตต	ส�ทิธรรม. 

“จต�ตาโร อร	ยมค�คา, จต�ตาร	จ สามญฺ�ญผู้ลานฺ	, นฺ	พื่�พื่านฺญฺ�จาต	 อยw อธ	คมสทิ�ธม�โม นฺาม ฯ
พื่ระส�ทิธรรมนฺ1I ค#อ “อร	ยมรรค ๔ สาม�ญผู้ล ๔ นฺ	พื่พื่านฺ ๑” ช้#$อวิ-าอธ	คมส�ทิธรรม.

โส สพื่�โพื่ปJ,  ยส�มา ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต	ยา สต	,  ภ	ก�ข้F ส	ก�ข้าปทิญฺ�จ ตส�ส วิ	ภงฺ�คญฺ�จ ตทิต�ถโช้ตนฺต�ถw อญฺ�ญญฺ�จ พื่Gทิ�ธวิจนฺw ปร	ยาปGณฺนฺ�ต	.
ยถาปญฺ�ญต�ตญฺ�จ ปฏิ	ปช้�ช้มานฺา ปฏิ	ปต�ตa ปFเรต�วิา ปฏิ	ปต�ต	ยา อธ	คนฺ�ตพื่�พื่w โลกGต�ตรธม�มw อธ	คจ�ฉันฺ�ต	. 
ตส�มา ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต	ยา [265] จ	รฏฺ�ฐ	ต	โก โหต	 ฯ   เตนฺ วิGต�ตw “สทิ�ธม�มฏฺ�ฐ	ต	ยาต	 ฯ
เม#$อม1ส	กข้าบัทิบั�ญญ�ต	,  ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ย-อมเล-าเร1ยนฺส	กข้าบัทิและวิ	ภ�งฺคEแห-งฺส	กข้าบัทินฺ�Iนฺ และเล-าเร1ยนฺพื่ระพื่Gทิธวิจนฺะอ#$นฺ 
เพื่#$อส-องฺควิามแห-งฺส	กข้าบัทิและวิ	ภ�งฺคEนฺ�Iนฺให(กระจ-างฺ 
และเม#$อปฏิ	บั�ต	ส	กข้าบัทิตามทิ1$ทิรงฺบั�ญญ�ต	ไวิ( ย�งฺควิามปฏิ	บั�ต	ให(บัร	บัFรณฺEแล(วิ ย-อมบัรรลGโลกGตตรธรรมทิ1$ตนฺจะพื่aงฺบัรรลGได(ด(วิยควิาม
ปฏิ	บั�ต	, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ส�ทิธรรม)แม(ทิ�Iงฺส	Iนฺนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-าเป@นฺสภาพื่ม1ควิามต�IงฺอยF-ย�$งฺย#นฺ ก>ด(วิยส	กข้าบัทิบั�ญญ�ต	.
ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สวิ-า สทิ�ธม�มฏฺ�ฐ	ต	ยา. 

“วิ	นฺยานฺGค�คหายาต	  ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต	ยา ห	 สต	,  
“สwวิรวิ	นฺโย จ ปหานฺวิ	นฺโย จ สมถวิ	นฺโย จ ปญฺ�ญต�ต	วิ	นฺโย จาต	 จตGพื่�พื่	โธปJ วิ	นฺโย อนฺGค�คห	โต โหต	 อGปต�ถม�ภ	โต สFปต�ถม�ภ	โต ฯ
เตนฺ วิGต�ตw “วิ	นฺยานฺGค�คหายาต	 ฯ
ข้(อวิ-า วิ	นฺยานฺGค�คหาย ม1ควิามวิ-า จร	งฺอยF- เม#$อม1ส	กข้าบัทิบั�ญญ�ต	, 
วิ	นฺ�ยทิ�Iงฺ ๔ อย-างฺ ค#อ “ส�งฺวิรวิ	นฺ�ย ปหานฺวิ	นฺ�ย สมถวิ	นฺ�ย และบั�ญญ�ต	วิ	นฺ�ย” ย-อมเป@นฺอ�นฺได(อนฺGเคราะหE ค#ออGปถ�มภEคIำช้Fเป@นฺอ�นฺด1. 
ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สวิ-า วิ	นฺยานฺGค�คหาย 

สพื่�พื่าเนฺวิ เจตานฺ	 ปทิานฺ	 “ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปส�สาม1ต	 อ	ม	นฺา วิจเนฺนฺ สทิ�ธa โยเช้ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
ก>บัทิเหล-านฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมดแล พื่aงฺประกอบัก�บัคำนฺ1Iวิ-า “เราจ�กบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ.” 

ตต�รายw ปฐมปจ�ฉั	มปทิโยช้นฺา “สงฺ�ฆ์สGฏฺ�ฐุGตาย ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปส�สาม	 ฯเปฯ วิ	นฺยานฺGค�คหาย ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปส�สาม1ต	 ฯ
ประกอบับัทิต(นฺและบัทิสGดทิ(าย ในฺบัรรดา(บัทิ)เหล-านฺ�Iนฺด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“เราจ�กบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ เพื่#$อควิามเห>นฺช้อบัข้องฺสงฺฆ์E ฯลฯ เราจ�กบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ เพื่#$อควิามอนฺGเคราะหEวิ	นฺ�ย.” 

อปJเจต�ถ “ยw สงฺ�ฆ์สGฏฺ�ฐุG  ตw สงฺ�ฆ์ผู้าสG, ยw สงฺ�ฆ์ผู้าสG  ตw ทิGม�มงฺ�กFนฺw ปGค�คลานฺw นฺ	ค�คหายาต	 เอวิw สงฺ�ข้ล	กนฺยw 
“ยw สงฺ�ฆ์สGฏฺ�ฐุG  ตw สงฺ�ฆ์ผู้าสG,  ยw สงฺ�ฆ์สGฏฺ�ฐุG  ตw ทิGม�มงฺ�กFนฺw ปGค�คลานฺw นฺ	ค�คหายาต	 เอวิญฺ�จ เอเกกปทิมFลกw ทิสก�ข้ต�ตGw โยช้นฺw กต�วิา 
ยw วิGต�ตw  ปร	วิาเร๑ 
อ1กประการหนฺa$งฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)(ทิรงฺทิำ)ส�งฺข้ล	กนฺ�ยอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ควิามเห>นฺช้อบัแห-งฺสงฺฆ์Eอ�นฺใด อ�นฺนฺ�Iนฺเป@นฺควิามสำราญแห-งฺสงฺฆ์E,  ควิามสำราญแห-งฺสงฺฆ์Eอ�นฺใด อ�นฺนฺ�Iนฺเพื่#$อข้-มบัGคคลทิ�Iงฺหลายผู้F(เก(อ
ยาก” และทิรงฺทิำวิ	ธ1ประกอบั ม1บัทิหนฺa$งฺๆ เป@นฺหล�ก บัทิละ ๑๐ หนฺ อย-างฺนฺ1Iวิ-า 

๑ วิ	. ปร	วิาร. ๘/๓๕๗.
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“ควิามเห>นฺช้อบัแห-งฺสงฺฆ์Eอ�นฺใด อ�นฺนฺ�Iนฺเป@นฺควิามสำราญแห-งฺสงฺฆ์E, ควิามเห>นฺช้อบัแห-งฺสงฺฆ์Eอ�นฺใด อ�นฺนฺ�Iนฺเพื่#$อข้-มบัGคคลทิ�Iงฺหลายผู้F(เก(อ
ยาก”  แล(วิตร�สคำใดไวิ(ในฺค�มภ1รEบัร	วิารวิ-า 

“อต�ถสตw ธม�มสตw เทิ�วิ นฺ	รGต�ต	สตานฺ	 จ
จต�ตาร	 จ ญาณฺสตานฺ	 อต�ถวิเส ปกรเณฺต	

“ในฺปกรณฺEวิ-าด(วิยอำนฺาจประโยช้นฺE ม1อรรถ (ผู้ล) ๑๐๐ 
ม1ธรรม (เหตG) ๑๐๐  ม1นฺ	รGตต	 (ภาษุา) สำหร�บักล-าวิ ๒๐๐ 
และม1ญาณฺ ๔๐๐๑”

ตw สพื่�พื่w เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
คำนฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด พื่aงฺทิราบั ในฺบัทิวิ-า สงฺ�ฆ์สGฏฺ�ฐตาย เป@นฺต(นฺ.

ตw ปเนฺตw ยส�มา ปร	วิาเรเยวิ อาวิ	ภวิ	ส�สต	  ตส�มา อ	ธ นฺ วิณฺ�ณฺ	ตนฺ�ต	 ฯ
แต-คำนฺ�Iนฺแหละ จ�กม1แจ(งฺในฺค�มภ1รEบัร	วิารนฺ�$นฺเองฺ เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจaงฺไม-พื่รรณฺนฺาไวิ(ในฺทิ1$นฺ1Iฉัะนฺ1Iแล.

[ทิรงบ�ญญ�ต	ปฐมัปาราช	กส	กขาบทิ]

เอวิw ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญต�ต	ยา อานฺ	สwสw ทิส�เสต�วิา ตส�มa ส	ก�ข้าปเทิ ภ	ก�ข้Fห	 กต�ตพื่�พื่ก	จ�จw ทิ1เปนฺ�โต 
“เอวิญฺ�จ ปนฺ ภ	ก�ข้เวิ อ	มw ส	ก�ข้าปทิw อGทิ�ทิ	เสย�ยาถาต	 อาห ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) คร�Iนฺทิรงฺแสดงฺอานฺ	สงฺสEแห-งฺการบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิไวิ(อย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ เม#$อจะทิรงฺช้1Iแจงฺก	จทิ1$ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายควิรทิำ
ในฺส	กข้าบัทินฺ�Iนฺ  จaงฺตร�สวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ก>แล พื่วิกเธอพื่aงฺแสดงฺส	กข้าบัทินฺ1Iข้aIนฺอย-างฺนฺ1I.”

กa วิGต�ตw โหต	 ฯ
“พื่ระองฺคEตร�สอธ	บัายไวิ(อย-างฺไร?”

“ภ	ก�ข้เวิ อ	มw ปนฺ มยา อ	ต	 สนฺ�ทิส�ส	ตานฺ	สwสw ส	ก�ข้าปทิw เอวิw ปาฏิ	โมก�ข้Gทิ�เทิเส 
[266] อGทิ�ทิ	เสย�ยาถ จ ปร	ยาปGเณฺย�ยาถ จ ธาเรย�ยาถ จ อญฺ�เญสญฺ�จ วิาเจย�ยาถาต	 ฯ
ตร�สอธ	บัายไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ก>แล พื่วิกเธอพื่aงฺแสดงฺ พื่aงฺเล-าเร1ยนฺ พื่aงฺทิรงฺจำ และพื่aงฺบัอก 
แก-บัGคคลเหล-าอ#$นฺ ซ่a$งฺส	กข้าบัทินฺ1I ค#อทิ1$ม1อานฺ	สงฺสEอ�นฺเราแสดงฺอย-างฺนฺ1I ในฺปาฏิ	โมกข้Gทิเทิสอย-างฺนฺ1I.”

อต	เรกานฺยนฺต�โถ ห	 เอต�ถ จสทิ�โทิ, เตนฺายมต�โถ อานฺ1โต โหต1ต	 ฯ
จร	งฺอยF- จ ศั�พื่ทิEในฺคำวิ-า เอวิญฺ�จ ปนฺ นฺ1I ม1การนฺำเนฺ#Iอควิามเก	นฺมาเป@นฺอรรถ,  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เนฺ#Iอควิามนฺ1I ย-อมเป@นฺอ�นฺทิ-านฺนฺำมา
แล(วิ.

อ	ทิานฺ	 ยw วิGต�ตw “อ	มw ส	ก�ข้าปทินฺ�ต	 ตw ทิส�เสนฺ�โต “โย ปนฺ ภ	ก�ข้G เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสเวิย�ย, ปาราช้	โก โหต	 อสwวิาโสต	 อาห ฯ
บั�ดนฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อทิรงฺแสดงฺคำทิ1$พื่ระองฺคEตร�สไวิ(วิ-า “ส	กข้าบัทินฺ1I” จaงฺตร�สวิ-า 
“อนฺa$งฺ ภ	กษุGใด พื่aงฺเสพื่เมถGนฺธรรม, (ภ	กษุGนฺ1I) ย-อมเป@นฺปาราช้	ก หาส�งฺวิาสม	ได(.” 

เอวิw มFลจ�เฉัช้�ช้วิเสนฺ ทิฬ�หw กต�วิา ปฐมปาราช้	เก ปญฺ�ญต�เต,  อปรม�ปJ อนฺGป�ปญฺ�ญต�ตต�ถาย มก�กฏิ1วิต�ถG อGทิปาทิ	 ฯ

๑ วิ	. บัร	วิาร. ๘/๓๕๗.



หนฺ(า ๔๓๖ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ทิรงฺบั�ญญ�ต	ปฐมปาราช้	กส	กข้าบัทิ]

เม#$อพื่ระองฺคEทิรงฺบั�ญญ�ต	ปฐมปาราช้	ก ให(ม�$นฺเข้(า ด(วิยอำนฺาจมFลเฉัทิอย-างฺนฺ1Iแล(วิ, 
เร#$องฺล	งฺต�วิเม1ย แม(อ#$นฺอ1ก ก>เก	ดข้aIนฺ เพื่#$อประโยช้นฺEแก-อนฺGบั�ญญ�ต	. 



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ทิรงฺบั�ญญ�ต	ปฐมปาราช้	กส	กข้าบัทิ] • หนฺ(า ๔๓๗

ตส�สGป�ปต�ต	ทิ1ปนฺต�ถเมตw วิGต�ตw “เอวิญฺ�จ	ทิw ภควิตา ภ	ก�ข้Fนฺw ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญต�ตw โหต1ต	 ฯ
เพื่#$อแสดงฺเร#$องฺ(ล	งฺต�วิเม1ย)ทิ1$เก	ดข้aIนฺนฺ�Iนฺ (พื่ระธรรมส�งฺคาหกเถระทิ�Iงฺหลาย) จaงฺได(กล-าวิคำนฺ1Iไวิ(วิ-า 
“ก>ส	กข้าบัทินฺ1I ย-อมเป@นฺอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺบั�ญญ�ต	แล(วิแก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ด(วิยประการฉัะนฺ1I.” 

ตส�สต�โถ “ภควิตา ภ	ก�ข้Fนฺw อ	ทิw ส	ก�ข้าปทิw เอวิw ปญฺ�ญต�ตw โหต	 จ  อ	ทิญฺ�จ อญฺ�ญw วิต�ถG อGทิปาทิ1ต	 ฯ
อธ	บัายควิามแห-งฺคำนฺ�Iนฺวิ-า “ส	กข้าบัทินฺ1Iย-อมเป@นฺอ�นฺ(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ทิรงฺบั�ญญ�ต	แล(วิอย-างฺนฺ1I แก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย 
และเร#$องฺอ#$นฺนฺ1I ก>ได(เก	ดข้aIนฺแล(วิ.”

ปฐมป�ปญฺ�ญต�ต	กถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบั ปฐมบั�ญญ�ต	กถา.



หนฺ(า ๔๓๘ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • อนฺGบั�ญญ�ต	ปฐมปาราช้	กเร#$องฺทิ1$หนฺa$งฺ

อน#บ�ญญ�ต	ปฐมัปาราช	กเร! องทิ� หนI ง

[เร! องลี	งต�วเมั�ย]

อ	ทิานฺ	, ยนฺ�ตw อญฺ�ญw วิต�ถG อGป�ปนฺ�นฺw,  ตw ทิส�เสตGw “เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺาต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I เพื่#$อแสดงฺเร#$องฺอ#$นฺทิ1$เก	ดข้aIนฺ พื่ระธรรมส�งฺคาหกเถระทิ�Iงฺหลาย จaงฺได(กล-าวิคำเป@นฺต(นฺวิ-า เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ. 

ตต�รายw อนฺGต�ตานฺปทิวิณฺ�ณฺนฺา ฯ
ในฺคำวิ-า เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ ม1การพื่รรณฺนฺาบัทิทิ1$ย�งฺไม-กระจ-างฺด�งฺต-อไปนฺ1I:-

“มก�กฏิa อาม	เสนฺาต	  
มหาวิเนฺ ภ	ก�ข้Fนฺw ข้นฺ�ต	เมต�ตาทิ	คGณฺานฺGภาเวินฺ นฺ	ราสงฺ�กจ	ต�ตา พื่หF ม	คโมรกGก�กGฏิมก�กฏิาทิโย ต	รจ�ฉัานฺา ปธานฺาคารฏฺ�ฐาเนฺสG วิ	จรนฺ�ต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า มก�กฏิa อาม	เสนฺ ควิามวิ-า จำพื่วิกส�ตวิEด	ร�จฉัานฺเป@นฺอ�นฺมาก ม1เนฺ#Iอ นฺกยFงฺ ไก- และล	งฺเป@นฺต(นฺ ไม-ม1ควิามค	ดระแวิงฺ
ร�งฺเก1ยจ เพื่ราะอานฺGภาพื่แห-งฺคGณฺม1ข้�นฺต	และเมตตาเป@นฺต(นฺ ข้องฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ในฺปzามหาวิ�นฺ ย-อมเทิ1$ยวิไป ณฺ ทิ1$เร#อนฺบัำเพื่>ญเพื่>ญ
เพื่1ยร. 

“ตต�ถ เอกw มก�กฏิa อาม	เสนฺ ยาคGภต�ตข้ช้�ช้กาทิ	นฺา อGปลาเปต�วิา สงฺ�คณฺ�ห	ต�วิาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ม1คำอธ	บัายวิ-า “(ภ	กษุGใดรFปหนฺa$งฺ) เอาอาม	ส ม1ข้(าวิต(ม ข้(าวิสวิย และข้องฺเค1Iยวิ เป@นฺต(นฺ ล-อ ค#อสงฺเคราะหEนฺางฺล	งฺต�วิหนฺa$งฺ 
ในฺบัรรดา(ส�ตวิEด	ร�จฉัานฺเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ.”

“ตส�สาต	 ภGม�มวิจนฺw ฯ
บัทิวิ-า ตส�สา เป@นฺส�ตตม1วิ	ภ�ตต	.

“ปฏิ	เสวิต1ต	 ปจGรปฏิ	เสวิโนฺ โหต	 ฯ
บัทิวิ-า ปฏิ	เสวิต	 ควิามวิ-า ย-อมเป@นฺผู้F(เสพื่มาก. 

ปจGรต�เถ วิต�ตมานฺวิจนฺw ฯ
วิ�ตตมานฺาวิ	ภ�ตต	 ย-อมลงฺในฺอรรถวิ-า ปจGร (ค#อมาก).

“โส ภ	ก�ข้Fต	  โส เมถGนฺธม�มปฏิ	เสวินฺโก ภ	ก�ข้G ฯ
สองฺบัทิวิ-า โส ภ	ก�ข้G ได(แก- ภ	กษุGผู้F(เสพื่เมถGนฺธรรมนฺ�Iนฺ.

“เสนฺาสนฺจาร	กw อาห	ณฺ�ฑนฺ�ตาต	  เต ภ	ก�ข้F อาคนฺ�ตGกา พื่Gทิ�ธทิส�สนฺาย อาคตา ปาโตวิ อาคนฺ�ตGกภต�ตานฺ	 ลภ	ต�วิา กตภต�ตก	จ�จา 
“ภ	ก�ข้Fนฺw นฺ	วิาสนฺฏฺ�ฐานฺานฺ	 ปส�ส	ส�สามาต	 วิ	จรaสG ฯ
สองฺบัทิวิ-า เสนฺาสนฺจาร	กw อาห	ณฺ�ฑนฺ�ตา ควิามวิ-า ภ	กษุGอาค�นฺตGกะเหล-านฺ�Iนฺ มาเฝัrาพื่ระพื่Gทิธเจ(า ได(อาค�นฺตGกภ�ตแต-เช้(าตรF- 
ทิำภ�ตก	จเสร>จแล(วิ ช้�กช้วินฺก�นฺวิ-า “พื่วิกเราจ�กดFสถานฺทิ1$อยF-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย” แล(วิก>เทิ1$ยวิไป. 

เตนฺ วิGต�ตw “เสนฺาสนฺจาร	กw [267] อาห	ณฺ�ฑนฺ�ตาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระธรรมส�งฺคาหกเถระทิ�Iงฺหลายจaงฺกล-าวิวิ-า เสนฺาสนฺจาร	กw อาห	ณฺ�ฑนฺ�ตา.



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ล	งฺต�วิเม1ยแสดงฺข้องฺล�บัแก-ภ	กษุGอาค�นฺตGกะ] • หนฺ(า ๔๓๙

[ลี	งต�วเมั�ยแสด้งของลี�บแก'ภ	กษุ#อาค�นต#กะ]

“เยนฺ เต ภ	ก�ข้F เตนฺFปสงฺ�กม1ต	  ต	รจ�ฉัานฺคตา นฺาม เอกภ	ก�ข้Gนฺา สทิ�ธa วิ	ส�สาสw กต�วิา อญฺ�เญสGปJ ตาทิ	สญฺ�เญวิ จ	ต�ตw อGป�ปาเทินฺ�ต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า เยนฺ เต ภ	ก�ข้F เตนฺFปสงฺ�กม	 ม1ควิามวิ-า ธรรมดา ส�ตวิEด	ร�จฉัานฺทิ�Iงฺหลาย คร�Iนฺได(ทิำควิามคG(นฺเคยก�บัภ	กษุGรFปหนฺa$งฺแล(วิ 
ก>ย�งฺควิามค	ดเช้-นฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ให(เก	ดข้aIนฺ แม(ในฺภ	กษุGเหล-าอ#$นฺด(วิย. 

ตส�มา สา มก�กฏิ1, เยนฺ เต ภ	ก�ข้F, เตนฺFปสงฺ�กม	.  อGปสงฺ�กม	ต�วิา อต�ตโนฺ วิ	ส�สาส	กภ	ก�ข้Gส�เสวิ เตสม�ปJ ตw วิ	การw ทิส�เสส	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ล	งฺต�วิเม1ยนฺ�Iนฺ จaงฺได(เข้(าไปหาภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ จนฺถaงฺทิ1$อยF-, 
คร�Iนฺแล(วิ ก>ได(แสดงฺวิ	การนฺ�Iนฺแม(แก-ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ เหม#อนฺก�บัแสดงฺแก-ภ	กษุGทิ1$ตนฺคG(นฺเคยฉัะนฺ�Iนฺ.

“เฉัป�ปนฺ�ต	  นฺงฺ�คGฏฺ�ฐw ฯ
บัทิวิ-า เฉัป�ป| แปลวิ-า หางฺ.

“โอทิ�ทิ	ส1ต	๑  อภ	มGข้w ฐเปส	 ฯ
บัทิวิ-า โอทิ�ทิ	ส	๒ แปลวิ-า วิางฺไวิ(ตรงฺหนฺ(า.

“นฺ	ม	ต�ตม�ปJ อกาส1ต	  เยนฺ นฺ	ยาเมนฺ ยาย ก	ร	ยาย เมถGนฺาธ	ป�ปายw เต ช้านฺนฺ�ต	,  ตw อกาส1ต	 อต�โถ ฯ
สองฺบัทิวิ-า นฺ	ม	ต�ตม�ปJ อกาส	 ควิามวิ-า (ภ	กษุGอาค�นฺตGกะ)เหล-านฺ�Iนฺ ย-อมรF(ควิามต(องฺการเมถGนฺ 
ด(วิยควิามกำหนฺดอย-างฺใด ด(วิยก	ร	ยาอย-างฺใด,  (ล	งฺต�วิเม1ยนฺ�Iนฺ) ก>ได(ทิำ(นฺ	ม	ต)นฺ�Iนฺ (ด(วิยควิามกำหนฺดและก	ร	ยานฺ�Iนฺๆ).

“โส ภ	ก�ข้Fต	  ยส�สายw วิ	หาโร ฯ
สองฺบัทิวิ-า โส ภ	ก�ข้G ควิามวิ-า นฺ1Iเป@นฺวิ	หาร (ทิ1$อยF-) ข้องฺ(ภ	กษุG)ใด, (ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ย-อมเสพื่เมถGนฺธรรมในฺล	งฺต�วิเม1ยนฺ1I ไม-ต(องฺสงฺส�ยแล).

“เอกมนฺ�ตw นฺ	ล1ยaสFต	  เอกส�มa โอกาเส ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺา อจ�ฉัaสG ฯ
สองฺบัทิวิ-า เอกมนฺ�ตw นฺ	ล1ยaสG ควิามวิ-า (ภ	กษุGอาค�นฺตGกะเหล-านฺ�Iนฺ) ได(แอบัซ่-อนฺ ณฺ โอกาสแห-งฺหนฺa$งฺ.

“สจ�จw อาวิGโสต	  สโหฒคห	โต๓ โจโร วิ	ย ปจ�จก�ข้w ทิ	ส�วิา โจทิ	ตต�ตา “กa วิา มยา กตนฺ�ต	อาทิ1นฺ	 วิต�ตGw อสก�โกนฺ�โต “สจ�จw อาวิGโสต	 อาห ฯ
สองฺบัทิวิ-า สจ�จw อาวิGโส ควิามวิ-า 
(ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ) เพื่ราะ(ถFกพื่วิกภ	กษุGอาค�นฺตGกะ)เห>นฺ(กรรมทิ1$เธอทิำนฺ�Iนฺ)อย-างฺประจ�กษุEตาแล(วิทิ�กทิ(วิงฺข้aIนฺ 
เหม#อนฺจ�บัโจรได(พื่ร(อมก�บัข้องฺกลางฺ  เม#$อไม-สามารถจะพื่Fดคำเป@นฺต(นฺวิ-า “ผู้มทิำกรรมช้�$วิอะไรหร#อ?” จaงฺพื่Fดร�บัวิ-า “จร	งฺ ข้อร�บั!”

“นฺนฺG อาวิGโส ตเถวิ ตw โหต1ต	  อาวิGโส ยถา มนฺGส�ส	ต�ถ	ยา นฺนฺG ต	รจ�ฉัานฺคต	ต�ถ	ยาปJ ตw ส	ก�ข้าปทิw ตเถวิ โหต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า นฺนฺG อาวิGโส ตเถวิ ตw โหต	 ควิามวิ-า 
คGณฺ! แม(ในฺเพื่ราะส�ตวิEด	ร�จฉัานฺต�วิเม1ย ส	กข้าบัทินฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺเหม#อนฺในฺหญ	งฺมนฺGษุยEม	ใช้-หร#อ.๔

๑ ปาล	ยม�ปนฺ โอฑ�ฑ1ต	 ทิ	ส�สต	 ฯ
๒ บัาล1เป@นฺ โอฑ�ฑ	 แปลวิ-า แอ-นฺ, เด(งฺ.
๓ โอฒw ทิร�พื่ยE
๔ คGณฺ! เม#$อภ	กษุGสGทิ	นฺเสพื่เมถGนฺธรรมในฺหญ	งฺมนฺGษุยE ส	กข้าบัทิ ย-อมม1ฉั�นฺใด, 

เม#$อคGณฺเสพื่เมถGนฺธรรมแม(ในฺส�ตวิEด	ร�จฉัานฺต�วิเม1ย ส	กข้าบัทินฺ�Iนฺ ก>ย-อมเป@นฺเหม#อนฺก�นฺฉั�นฺนฺ�Iนฺ ม	ใช้-หร#อ?



หนฺ(า ๔๔๐ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ล	งฺต�วิเม1ยแสดงฺข้องฺล�บัแก-ภ	กษุGอาค�นฺตGกะ]

มนฺGส�ส	ต�ถ	ยาปJ ห	 ทิส�สนฺม�ปJ คหณฺม�ปJ อามสนฺม�ปJ ผู้Gสนฺม�ปJ ฆ์ฏฺ�ฏินฺม�ปJ ทิGฏฺ�ฐุGล�ลเมวิ. 
จร	งฺอยF- การมองฺดFก>ด1 จ�บัต(องฺก>ด1 ลFบัคลำก>ด1 แตะต(องฺก>ด1 กระทิบัก>ด1 แม(ซ่a$งฺหญ	งฺมนฺGษุยE เป@นฺควิามช้�$วิหยาบัทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ. 

ต	รจ�ฉัานฺคต	ต�ถ	ยาปJ ตw สพื่�พื่w ทิGฏฺ�ฐุGล�ลเมวิ.
ก	ร	ยาม1การมองฺดFเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด แม(ซ่a$งฺส�ตวิEด	ร�จฉัานฺต�วิเม1ย เป@นฺควิามช้�$วิหยาบัเหม#อนฺก�นฺ.

โก เอต�ถ วิ	เสโส,  อเลสฏฺ�ฐาเนฺ ต�วิw เลสw โอฑ�เฑส1ต	 ฯ
ในฺหญ	งฺมนฺGษุยEและส�ตวิEด	ร�จฉัานฺต�วิเม1ยนฺ1I จะม1ควิามแปลกก�นฺอะไร? ทิ-านฺได(อ(างฺเลสในฺฐานฺทิ1$ม	ใช้-เลส แล.

“อนฺ�ตมโส ต	รจ�ฉัานฺคตายปJ ปาราช้	โก โหต	 อสwวิาโสต	  
“ต	รจ�ฉัานฺคตายปJ เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสวิ	ต�วิา ปาราช้	โกเอวิ โหต1ต	 ทิฬ�หตรw ส	ก�ข้าปทิมกาส	 ฯ
หลายบัทิวิ-า อนฺ�ตมโส ต	รจ�ฉัานฺคตายปJ ปาราช้	โก โหต	 อสwวิาโส ควิามวิ-า (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ได(ทิรงฺทิำส	กข้าบัทิให(ม�$นฺข้aIนฺอ1กวิ-า 
“ภ	กษุGเสพื่เมถGนฺธรรม แม(ในฺส�ตวิEเดร�จฉัานฺต�วิเม1ย ก>เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.”

[ส	กขาบทิทิ�Lงหมัด้ มั�โทิษุ ๒ อย'าง]

ทิGวิ	ธw ห	 ส	ก�ข้าปทิw โลกวิช้�ช้w ปณฺ�ณฺต�ต	วิช้�ช้ญฺ�จ ฯ
จร	งฺอยF- ส	กข้าบัทิม1 ๒ อย-างฺ ค#อ  โลกวิ�ช้ช้ะ (ม1โทิษุทิางฺโลก) และ ปbณฺณฺ�ตต	วิ�ช้ช้ะ (ม1โทิษุทิางฺพื่ระบั�ญญ�ต	).

ตต�ถ  ยส�ส สจ	ต�ตกปก�เข้ จ	ต�ตw อกGสลเมวิ โหต	,  ตw โลกวิช้�ช้นฺ�นฺาม ฯ   เสสw ปณฺ�ณฺต�ต	วิช้�ช้w ฯ
บัรรดา(โทิษุ ๒ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ  ส	กข้าบัทิใด ในฺฝัzายสจ	ตตกะ ม1จ	ตเป@นฺอกGศัลล(วินฺๆ, 
ส	กข้าบัทินฺ�Iนฺช้#$อวิ-า เป@นฺโลกวิ�ช้ช้ะ.   ทิ1$เหล#อเป@นฺปbณฺณฺ�ตต	วิ�ช้ช้ะ.

ตต�ถ โลกวิช้�เช้ อนฺGป�ปญฺ�ญต�ต	 อGป�ปช้�ช้มานฺา รGนฺ�ธนฺ�ต1  ทิ�วิารw ปJทิหนฺ�ต1  โสตw ปจ�ฉั	นฺ�ทิมานฺา  คาฬ�หตรw กโรนฺ�ต1 [268] อGป�ปช้�ช้ต	 ฯ
บัรรดา(โทิษุ ๒ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ อนฺGบั�ญญ�ต	ในฺส	กข้าบัทิทิ1$เป@นฺโลกวิ�ช้ช้ะ เม#$อเก	ดข้aIนฺ ก�Iนฺ ปJดประตF ต�ดกระแส ทิำให(ตaงฺข้aIนฺกวิ-าเด	ม 
ย-อมเก	ดข้aIนฺ. 

“อญฺ�ญต�ร อธ	มานฺา  อญฺ�ญต�ร สGปJนฺนฺ�ตาต	 อยw ปนฺ วิ1ต	ก�กมาภาวิา อพื่�โพื่หาร	กต�ตา จ วิGต�ตา ฯ
ส-วินฺอนฺGบั�ญญ�ต	นฺ1Iวิ-า “เวิ(นฺไวิ(แต-สำค�ญวิ-าได(บัรรลG๑ เวิ(นฺไวิ(แต-ฝัbนฺ๒” 
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ( เพื่ราะไม-ม1การล-วิงฺละเม	ด และเพื่ราะเป@นฺอ�พื่โพื่หาร	ก. 

ปณฺ�ณฺต�ต	วิช้�เช้, อกเต วิ1ต	ก�กมา, อGป�ปช้�ช้มานฺา ส	ถ	ลw กโรนฺ�ต1 โมเจนฺ�ต1 ทิ�วิารw ทิทิมานฺา อปราปรw อนฺาปต�ตa กGรGมานฺา อGป�ปช้�ช้ต	 
คณฺโภช้นฺปรม�ปรโภช้นฺาทิ1สG อนฺGป�ปญฺ�ญต�ต	โย วิ	ย ฯ
ในฺส	กข้าบัทิทิ1$เป@นฺปbณฺณฺ�ตต	วิ�ช้ช้ะ, เม#$อภ	กษุGย�งฺไม-ได(ทิำการล-วิงฺละเม	ด, 
(อนฺGบั�ญญ�ต	) เม#$อเก	ดข้aIนฺ ทิำให(เพื่ลาลงฺ ปลดเปล#IองฺออกเปJดประตFให( ทิำไม-ให(เป@นฺอาบั�ต	ต-อๆ ไป ย-อมเก	ดข้aIนฺ 
เหม#อนฺอนฺGบั�ญญ�ต	ในฺคณฺโภช้นฺส	กข้าบัทิและปร�มปรโภช้นฺส	กข้าบัทิ ฉัะนฺ�Iนฺ. 

๑ วิ	. มหา. ๑/๑๗๒.
๒ วิ	. มหา. ๑/๒๒๔.



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ส	กข้าบัทิทิ�Iงฺหมด ม1โทิษุ ๒ อย-างฺ] • หนฺ(า ๔๔๑

“อนฺ�ตมโส ตwข้ณฺ	กายปnต	 เอวิรFปา ปนฺ กเต วิ1ต	ก�กเม อGป�ปนฺ�นฺต�ตา ปญฺ�ญต�ต	คต	กาวิ โหต	 ฯ
ส-วินฺ(อนฺGบั�ญญ�ต	)เห>นฺปานฺนฺ1Iวิ-า “โดยทิ1$สGด (บัอก) แม((แก-หญ	งฺแพื่ศัยา)อ�นฺจะพื่aงฺอยF-ร-วิมช้�$วิข้ณฺะ๑” 
ช้#$อวิ-าม1คต	เหม#อนฺพื่ระบั�ญญ�ต	ทิ1เด1ยวิ เพื่ราะเก	ดข้aIนฺในฺเม#$อภ	กษุGทิำการล-วิงฺละเม	ดแล(วิ. 

อ	ทิw ปนฺ ปฐมส	ก�ข้าปทิw ยส�มา โลกวิช้�ช้w นฺ ปณฺ�ณฺต�ต	วิช้�ช้w,  
ตส�มา อยมนฺGป�ปญฺ�ญต�ต	 รGนฺ�ธนฺ�ต1 ทิ�วิารw ปJทิหนฺ�ต1 โสตw ปจ�ฉั	นฺ�ทิมานฺา คาฬ�หตรw กโรนฺ�ต1 อGป�ปช้�ช้ต	 ฯ
ก>เพื่ราะปฐมส	กข้าบัทินฺ1Iเป@นฺโลกวิ�ช้ช้ะ ไม-ใช้-เป@นฺปbณฺณฺ�ตต	วิ�ช้ช้ะ, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ อนฺGบั�ญญ�ต	นฺ1I ก>ก�Iนฺ ปJดประตF ต�ดกระแส ได(แก-ทิำให(ตaงฺข้aIนฺกวิ-าเด	มอ1ก ย-อมเก	ดข้aIนฺ.

เอวิw เทิ�วิปJ วิต�ถFนฺ	 สม�ปJณฺ�เฑต�วิา มFลจ�เฉัช้�ช้วิเสนฺ ทิฬ�หตรw กต�วิา ปฐมปาราช้	เก ปญฺ�ญต�เต, 
อปรม�ปJ อนฺGปญฺ�ญต�ตต�ถาย วิช้�ช้	ปGต�ตกวิต�ถG อGทิปาทิ	 ฯ
คร�Iนฺเม#$อ(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ทิรงฺประมวิลเร#$องฺแม(ทิ�Iงฺสองฺมาแล(วิ บั�ญญ�ต	ปฐมปาราช้	ก ทิำให(ตaงฺข้aIนฺกวิ-าเด	ม ด(วิยอำนฺาจมFลเฉัทิอย-างฺ
นฺ�Iนฺ, เร#$องฺภ	กษุGช้าวิวิ�ช้ช้1บัGตรแม(อ#$นฺก>เก	ดข้aIนฺ เพื่#$อประโยช้นฺEแก-อนฺGบั�ญญ�ต	.

ตส�สGป�ปต�ต	ทิส�สนฺต�ถเมตw วิGต�ตw “เอวิญฺ�จ	ทิw ภควิตา ภ	ก�ข้Fนฺw ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญต�ตw โหต1ต	 ฯ
เพื่#$อแสดงฺควิามเก	ดข้aIนฺแห-งฺเร#$องฺภ	กษุGวิ�ช้ช้1บัGตรนฺ�Iนฺ (พื่ระธรรมส�งฺคาหกเถระทิ�Iงฺหลาย) จaงฺได(กล-าวิคำนฺ1Iวิ-า 
“ก>ส	กข้าบัทินฺ1I ย-อมเป@นฺอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺบั�ญญ�ต	แล(วิแก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ด(วิยประการฉัะนฺ1I.” 

ตส�สต�โถ “ภควิตา ภ	ก�ข้Fนฺw อ	ทิw ส	ก�ข้าปทิw เอวิw ปญฺ�ญต�ตw โหต	 จ  อ	ทิญฺ�จ อญฺ�ญม�ปJ วิต�ถG อGทิปาทิ1ต	 ฯ
อธ	บัายควิามแห-งฺคำนฺ�Iนฺวิ-า 
“ส	กข้าบัทินฺ1I ย-อมเป@นฺอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺบั�ญญ�ต	แล(วิอย-างฺนฺ1I แก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย และเร#$องฺแม(อ#$นฺนฺ1I ก>ได(เก	ดข้aIนฺ.”

มก�กฏิ1วิต�ถGกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบัม�กกฏิ1วิ�ตถGกถา.

๑ วิ	. มหา. ๑/๓๐๒.



หนฺ(า ๔๔๒ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • อนฺGบั�ญญ�ต	ปฐมปาราช้	กเร#$องฺทิ1$สองฺ

อน#บ�ญญ�ต	ปฐมัปาราช	กเร! องทิ� สอง

[เร! องภ	กษุ#ชาวว�ชช�บ#ตร]

อ	ทิานฺ	, ยนฺ�ตw อญฺ�ญม�ปJ วิต�ถG อGป�ปนฺ�นฺw,  ตw ทิส�เสตGw “เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺาต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I เพื่#$อแสดงฺเร#$องฺแม(อ#$นฺทิ1$เก	ดข้aIนฺแล(วิ (พื่ระธรรมส�งฺคาหกเถระทิ�Iงฺหลาย) จaงฺได(กล-าวิคำเป@นฺต(นฺวิ-า เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ. 

ตต�ราปJ อยมนฺGต�ตานฺปทิวิณฺ�ณฺนฺา ฯ
ในฺคำวิ-า เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ เป@นฺต(นฺแม(นฺ�Iนฺ ม1การพื่รรณฺนฺาบัทิทิ1$ย�งฺไม-กระจ-างฺ ด�งฺต-อไปนฺ1I:-

“เวิสาล	กาต	 เวิสาล	วิาส	โนฺ ฯ
บัทิวิ-า เวิสาล	กา ได(แก- ผู้F(ทิ1ปกต	อยF-เม#องฺไพื่ศัาล1.

“วิช้�ช้	ปGต�ตกาต	 วิช้�ช้	รฏฺ�เฐ เวิสาล	ยw กGลานฺw ปGต�ตา ฯ
บัทิวิ-า วิช้�ช้	ปGต�ตกา ได(แก- ผู้F(เป@นฺบัGตรข้องฺตระกFลในฺเม#องฺไพื่ศัาล1 ในฺแควิ(นฺวิ�ช้ช้1.

สาสเนฺ ก	ร โย โส อGปทิ�ทิโวิ อาทิ1นฺโวิ อพื่�พื่GทิมGป�ปช้�ช้	,  สพื่�พื่นฺ�ตw วิช้�ช้	ปGต�ตเก นฺ	ส�สาย ฯ
ได(ย	นฺวิ-า อGปbทิวิะ โทิษุ เสนฺ1ยดจ�ญไร ทิ1$ได(เก	ดข้aIนฺในฺพื่ระศัาสนฺา, ทิ�Iงฺหมดนฺ�Iนฺ (ได(เก	ดข้aIนฺแล(วิ) เพื่ราะอาศั�ยภ	กษุGช้าวิวิ�ช้ช้1บัGตร.

ตถาห	 เทิวิทิต�โตปJ วิช้�ช้	ปGต�ตเก ปก�เข้ ลภ	ต�วิา สงฺ�ฆ์w ภ	นฺ�ทิ	 ฯ
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ แม(พื่ระเทิวิทิ�ต ได(พื่วิกภ	กษุGช้าวิวิ�ช้ช้1บัGตรเป@นฺฝัbกฝัzาย แล(วิจaงฺทิำลายสงฺฆ์E. 

วิช้�ช้	ปGต�ตกาเอวิ จ, [269] วิส�สสตw ปร	นฺ	พื่�พื่Gเต ภควิต	,  อGทิ�ธม�มw อGพื่�พื่	นฺยw สต�ถGสาสนฺw ทิ1เปสGw ฯ
ก>พื่วิกภ	กษุGช้าวิวิ�ช้ช้1บัGตรนฺ�$นฺแล ได(แสดงฺส�ตถGศัาสนฺา นฺอกธรรมนฺอกวิ	นฺ�ย ในฺเม#$อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคปร	นฺ	พื่พื่านฺได( ๑๐๐ ปn.

อ	เมปJ เตสwเยวิ เอกจ�จา, เอวิw ปญฺ�ญต�เตปJ ส	ก�ข้าปเทิ,  ยาวิทิต�ถw นฺหายaสG ฯเปฯ เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสวิaสFต	 ฯ
บัรรดาภ	กษุGช้าวิวิ�ช้ช้1บัGตรเหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล แม(ภ	กษุGเหล-านฺ1I บัางฺพื่วิก, แม(เม#$อทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิแล(วิอย-างฺนฺ1I, 
ก>ได(สรงฺนฺIำตามควิามต(องฺการ ฯลฯ ได(เสพื่เมถGนฺธรรมตามควิามต(องฺการ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

“ญาต	พื่�ยสเนฺนฺปnต	 เอต�ถ 
“วิ	อสนฺw พื่�ยสนฺw วิ	ก�เข้โป วิ	ทิ�ธwสนฺw วิ	นฺาโสต	 สพื่�พื่เมตw เอกต�ถw ฯ
ในฺบัทิวิ-า ญาต	พื่�ยสเนฺนฺปJ นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I) 
คำวิ-า “ควิามพื่	นฺาศั ควิามย-อยย�บั ควิามกระจ�ดกระจาย ควิามทิำลาย ควิามฉั	บัหาย” ทิ�Iงฺหมดนฺ1I ม1ควิามหมายอย-างฺเด1ยวิก�นฺ. 

ญาต1นฺw พื่�ยสนฺw ญาต	พื่�ยสนฺw ฯ   เตนฺ ญาต	พื่�ยสเนฺนฺ ฯ   “ราช้ทิณฺ�ฑพื่�ยาธ	มรณฺวิ	ป�ปวิาสนฺ	ม	ต�เตนฺ ญาต	วิ	นฺาเสนฺาต	 อต�โถ ฯ
ควิามย-อยย�บัแห-งฺเหล-าญาต	 ช้#$อวิ-า ญาต	พื่ยสนฺะ.   อ�นฺควิามย-อยย�บัแห-งฺญาต	นฺ�Iนฺ (ถFกต(องฺแล(วิ). 
อธ	บัายวิ-า “อ�นฺควิามพื่	นฺาศัแห-งฺญาต	 ซ่a$งฺม1การลงฺราช้อาญา ถFกโรคเบั1ยดเบั1ยนฺ ควิามตายและควิามพื่ล�ดพื่รากเป@นฺเคร#$องฺหมาย 
(ถFกต(องฺแล(วิ).”

เอส นฺโย ทิGต	ยปเทิปJ ฯ
แม(ในฺบัทิทิ�Iงฺ ๒ ก>นฺ�ยนฺ1I.   
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ตต	ยปเทิ ปนฺ อาโรค�ยวิ	นฺาสโก โรโคเอวิ โรคพื่�ยสนฺw ฯ
ส-วินฺในฺบัทิทิ1$ ๓ โรคทิ1$ทิำควิามไม-ม1โรคให(พื่	นฺาศัไปนฺ�$นฺเองฺ ช้#$อวิ-า โรคพื่ยสนฺะ. 

โส ห	 อาโรค�ยw พื่�ยสต	 วิ	ก�ข้	ปต	 วิ	นฺาเสต1ต	 พื่�ยสนฺw ฯ
จร	งฺอยF- โรคนฺ�Iนฺ ย-อมทิำควิามไม-ม1โรคให(ย-อยย�บัไป ค#อกระจายไป ได(แก-ให(พื่	นฺาศัไป เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า พื่ยสนฺะ. 

โรโคเอวิ พื่�ยสนฺw โรคพื่�ยสนฺw ฯ   เตนฺ โรคพื่�ยสเนฺนฺ ฯ
ควิามย-อยย�บัค#อโรค ช้#$อวิ-า โรคพื่ยสนฺะ. อ�นฺควิามย-อยย�บัค#อโรคนฺ�Iนฺ (ถFกต(องฺแล(วิ).”

“ผู้Gฏฺ�ฐาต	 อธ	ปนฺ�นฺา อภ	ภFตา.   “สมนฺ�นฺาคตาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ผู้Gฏฺ�ฐา ค#อ ทิ-วิมทิ�บั ได(แก-ครอบังฺำ.   อธ	บัายวิ-า “ผู้F(ประกอบัพื่ร(อมแล(วิ.”

“นฺ มยw ภนฺ�เต อานฺนฺ�ทิ พื่Gทิ�ธครห	โนฺต	  ภนฺ�เต อานฺนฺ�ทิ มยw พื่Gทิ�ธw นฺ ครหาม  นฺ พื่Gทิ�ธส�ส โทิสw วิเทิม  นฺ ธม�มครห	โนฺ  นฺ สงฺ�ฆ์ครห	โนฺ ฯ
หลายบัทิวิ-า นฺ มยw ภนฺ�เต อานฺนฺ�ทิ พื่Gทิ�ธครห	โนฺ ม1ควิามวิ-า ทิ-านฺอานฺนฺทิEเจ(าข้(า! พื่วิกกระผู้มม	ได(ต	เต1ยนฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า 
ค#อม	ได(กล-าวิโทิษุพื่ระพื่Gทิธเจ(า ม	ได(ต	เต1ยนฺพื่ระธรรม ม	ได(ต	เต1ยนฺพื่ระสงฺฆ์E.

“อต�ตครห	โนฺ มยนฺ�ต	  อต�ตานฺเมวิ มยw ครหาม  อต�ตโนฺ โทิสw วิเทิม ฯ
สองฺบัทิวิ-า อต�ตครห	โนฺ มยw ควิามวิ-า พื่วิกกระผู้มต	เต1ยนฺตนฺเองฺเทิ-านฺ�Iนฺ ค#อกล-าวิโทิษุข้องฺตนฺ.

“อลก�ข้	กาต	 นฺ	ส�ส	ร	กา ฯ
บัทิวิ-า อลก�ข้	กา แปลวิ-า ผู้F(หมดส	ร	.

“อป�ปปGญฺ�ญาต	 ปร	ต�ตปGญฺ�ญา ฯ
บัทิวิ-า อป�ปGญฺ�ญา แปลวิ-า ผู้F(ม1บัGญนฺ(อย.

“วิ	ปส�สกา กGสลานฺw ธม�มานฺนฺ�ต	  เย อฏฺ�ฐต�ตaสารม�มเณฺสG วิ	ภต�ตา กGสลา ธม�มา,  เตสw วิ	ปส�สกา ฯ
หลายบัทิวิ-า วิ	ปส�สกา กGสสานฺw ธม�มานฺw ม1ควิามวิ-า 
(พื่วิกกระผู้มจะพื่aงฺ)เป@นฺผู้F(เห>นฺแจ(งฺซ่a$งฺกGศัลธรรมทิ�Iงฺหลาย (ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ทิรงฺจำแนฺกไวิ(แล(วิ ในฺอารมณฺE ๓๘ ประการ. 

“ตโต ตโต อารม�มณฺโต วิGฏฺ�ฐาย เตวิ ธม�เม วิ	ปส�สมานฺาต	 อต�โถ ฯ
อธ	บัายวิ-า “ออกจากอารมณฺEนฺ�Iนฺๆ แล(วิ จะเห>นฺแจ(งฺธรรมเหล-านฺ1Iทิ1เด1ยวิ.”

“ปGพื่�พื่รต�ตาปรรต�ตนฺ�ต	 รต�ต	ยา ปGพื่�พื่w ปGพื่�พื่รต�ตw,  รต�ต	ยา อปรw อปรรต�ตw ฯ
บัทิวิ-า ปGพื่�พื่รต�ตาปรรต�ตw ควิามวิ-า เบั#Iองฺต(นฺแห-งฺราตร1 ช้#$อ ปGพื่พื่ราตร1, เบั#Iองฺปลายแห-งฺราตร1 ช้#$อ อปรราตร1. 

“ปฐมยามญฺ�จ ปจ�ฉั	มยามญฺ�จาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ปฐมยามและปbจฉั	มยาม.”

“โพื่ธ	ปก�ข้	กานฺนฺ�ต	  โพื่ธ	ส�ส ปก�เข้ ภวิานฺw ฯ    “อรหต�ตมค�คญฺ�ญาณฺส�ส อGปการกานฺนฺ�ต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า โพื่ธ	ปก�ข้	กานฺw ค#อ ม1ในฺฝัzายแห-งฺปbญญาเคร#$องฺตร�สรF(.  อธ	บัายวิ-า “เป@นฺอGปการะแก-อรห�ตตมรรคญาณฺ.”
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“ภาวินฺานฺGโยคนฺ�ต	 วิฑ�ฒนฺานฺGโยคw ฯ
บัทิวิ-า ภาวินฺานฺGโยค แปลวิ-า ควิามประกอบัเนฺ#องฺๆ ในฺการเจร	ญ (โพื่ธ	ปbกข้	ยธรรม).

“อนฺGยGต�ตา วิ	หเรย�ยามาต	  ค	ห	ปล	โพื่ธw อาวิาสปล	โพื่ธญฺ�จ ปหาย วิ	วิ	ต�เตสG [270] เสนฺาสเนฺสG ยGต�ตป�ปยGต�ตา อนฺญฺ�ญก	จ�จา วิ	หเรย�ยาม ฯ
สองฺบัทิวิ-า อนฺGยGต�ตา วิ	หาเรย�ยาม ควิามวิ-า 
พื่วิกกระผู้มละค	ห	ปล	โพื่ธ และอาวิาสปล	โพื่ธ	แล(วิ จะพื่aงฺเป@นฺผู้F(ประกอบัข้วินฺข้วิาย ไม-ม1ก	จอ#$นฺ อยF-ในฺเสนฺาสนฺะอ�นฺสงฺ�ด.

“เอวิมาวิGโสต	  เถโร เอเตสw อาสยw อช้านฺนฺ�โต อ	ทิw เนฺสw มหาคช้�ช้	ตw สGต�วิา “สเจ อ	เม อ1ทิ	สา ภวิ	ส�สนฺ�ต	, สาธFต	 มญฺ�ญมาโนฺ 
“เอวิมาวิGโสต	 สม�ปฏิ	จ�ฉั	 ฯ
บัทิวิ-า เอวิมาวิGโส ควิามวิ-า พื่ระเถระ เม#$อไม-ทิราบัอ�ธยาศั�ยข้องฺเธอเหล-านฺ�Iนฺ ได(ฟัbงฺคำอวิดอ(างฺมากมายนฺ1I ข้องฺภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺแล(วิ
จaงฺสำค�ญอยF-วิ-า “ถ(าเธอเหล-านฺ1I จ�กเป@นฺผู้F(เช้-นฺนฺ1Iไซ่ร(, ก>เป@นฺการด1” แล(วิร�บัคำวิ-า “ได( ทิ-านฺผู้F(ม1อายGทิ�Iงฺหลาย!”

[เร! องทิรงห7ามัมั	ให7ภ	กษุ#ชาวว�ชช�บ#ตรบรรพชาอ#ปสมับทิ]

“อฏฺ�ฐานฺw อนฺวิกาโสต	 อGภยม�เปตw การณฺปฏิ	ก�เข้ปวิจนฺw ฯ
แม(สองฺบัทิวิ-า อฏฺ�ฐานฺw อนฺวิกาโส นฺ1I เป@นฺคำตร�สห(ามเหตG.

การณฺw ห	,  ยส�มา ตต�ถ ตทิายต�ตวิGต�ต	ภาเวินฺ ผู้ลw ต	ฏฺ�ฐต	,  ยส�มา จส�ส ตw โอกาโส โหต	 ตทิายต�ตวิGต�ต	ภาเวินฺ,  
ตส�มา “ฐานฺญฺ�จ อวิกาโส จาต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- เหตG ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ฐานฺะ และโอกาส” เพื่ราะเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺผู้ล โดยควิามทิ1$(ผู้ล)นฺ�Iนฺเป@นฺไปเนฺ#$องฺด(วิย(เหตG)นฺ�Iนฺ 
และเพื่ราะ(เหตG)นฺ�Iนฺก>เป@นฺโอกาสแห-งฺผู้ลนฺ�Iนฺ โดยควิามทิ1$(เหตG)นฺ�Iนฺเป@นฺไปเนฺ#$องฺด(วิย(ผู้ล)นฺ�Iนฺ. 

ตw ปฏิ	ก�ข้	ปนฺ�โต อาห “อฏฺ�ฐานฺเมตw อานฺนฺ�ทิ อนฺวิกาโสต	 ฯ   เอตw ฐานฺw วิา โอกาโส วิา นฺต�ถ	 ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อจะทิรงฺห(าม(เหตG)นฺ�Iนฺ จaงฺตร�สวิ-า อฏฺ�ฐานฺเมตw อานฺนฺ�ทิ อนฺวิกาโส เป@นฺต(นฺ 
ควิามวิ-า ฐานฺะหร#อโอกาสนฺ1Iไม-ม1.

“ยw ตถาคโตต	  เยนฺ ตถาคโต วิช้�ช้1นฺw วิา ฯเปฯ สมFหเนฺย�ย,  ตw การณฺw นฺต�ถ1ต	 อต�โถ ฯ
สองฺบัทิวิ-า ยw ตถาคโต ควิามวิ-า พื่ระตถาคตจะพื่aงฺถอนฺปาราช้	กส	กข้าบัทิทิ1$บั�ญญ�ต	แล(วิแก-สาวิกทิ�Iงฺหลาย 
เพื่ราะเหตGแห-งฺพื่วิกวิ�ช้ช้1หร#อพื่วิกภ	กษุGช้าวิวิ�ช้ช้1บัGตร ด(วิยเหตGใด, เหตGนฺ�Iนฺ ไม-ม1. 

ยทิ	 ห	 ภควิา เอเตสw “ลเภย�ยาม อGปสม�ปทินฺ�ต	 ยาจนฺ�ตานฺw อGปสม�ปทิw ทิเทิย�ย, 
เอวิw สนฺ�เต, “ปาราช้	โก โหต	 อสwวิาโสต	 ปญฺ�ญต�ตw สมFหเนฺย�ย ฯ
ควิามจร	งฺ ถ(าพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจะพื่aงฺประทิานฺอGปสมบัทิแก-(ภ	กษุGช้าวิวิ�ช้ช้1บัGตร)เหล-านฺ1I ผู้F(ทิFลข้ออยF-วิ-า 
“ข้(าพื่ระองฺคEทิ�Iงฺหลาย พื่aงฺได(อGปสมบัทิ” ด�งฺนฺ1Iไซ่ร(. 
เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ, (พื่ระองฺคE)ก>จะพื่aงฺถอนฺ(ปาราช้	กส	กข้าบัทิ)ทิ1$ทิรงฺบั�ญญ�ต	ไวิ(วิ-า “ย-อมเป@นฺปาราช้	ก หาส�งฺวิาสม	ได(.” 

ยส�มา ปนฺ ตw นฺ สมFหนฺต	  ตส�มา “อฏฺ�ฐานฺเมตนฺ�ต	อาทิ	มาห ฯ
แต-เพื่ราะเหตGทิ1$พื่ระองฺคEไม-ทิรงฺถอนฺ(ส	กข้าบัทิทิ1$ทิรงฺบั�ญญ�ต	ไวิ(แล(วิ)นฺ�Iนฺ  ฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺตร�สวิ-า “นฺ�$นฺ ไม-ใช้-ฐานฺะ” เป@นฺต(นฺ.
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“โส อาคโต นฺ อGปสม�ปาเทิตพื่�โพื่ต	  “ยทิ	 ห	 เอวิw อาคโต อGปสม�ปทิw ลเภย�ย, สาสเนฺ อคารโวิ ภเวิย�ย, 
สามเณฺรภFม	ยw ปนฺ ฐ	โต สคารโวิ ภวิ	ส�สต	, อต�ตต�ถญฺ�จ กร	ส�สต1ต	 ญต�วิา อนฺGกม�ปมาโนฺวิ ภควิา อาห 
“โส อาคโต นฺ อGปสม�ปาเทิตพื่�โพื่ต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า โส อาคโต นฺ อGปสม�ปาเทิตพื่�โพื่ ควิามวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺม1ควิามอนฺGเคราะหEเทิ1ยวิ ทิรงฺทิราบัวิ-า 
“ก>ถ(าภ	กษุGนฺ�Iนฺมาแล(วิอย-างฺนฺ1I พื่aงฺได(ร�บัอGปสมบัทิไซ่ร(, เธอพื่aงฺเป@นฺผู้F(ไม-ม1ควิามเคารพื่ในฺศัาสนฺา, 
แต-เธอต�IงฺอยF-ในฺภFม	ข้องฺสามเณฺรแล(วิ จ�กเป@นฺผู้F(ม1ควิามเคารพื่ และจ�กทิำประโยช้นฺEตนฺได(” จaงฺตร�สวิ-า 
“เธอมาแล(วิ ไม-ควิรให(อGปสมบัทิ.”

“โส อาคโต อGปสม�ปาเทิตพื่�โพื่ต	  “เอวิw อาคโต ภ	ก�ข้Gภาเวิ ฐต�วิา อวิ	ปนฺ�นฺส1ลตาย สาสเนฺ สคารโวิ ภวิ	ส�สต	, 
โส, สต	 อGปนฺ	ส�สเย, นฺ จ	รส�เสวิ อGต�ตมต�ถw ปาปGณฺ	ส�สต1ต	 ญต�วิา “อGปสม�ปาเทิตพื่�โพื่ต	 อาห ฯ
หลายบัทิวิ-า โส อาคโต อGปสม�ปาเทิตพื่�โพื่ ควิามวิ-า (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ทิรงฺทิราบัแล(วิวิ-า 
“ภ	กษุGนฺ�Iนฺมาแล(วิอย-างฺนฺ1I ย�งฺดำรงฺอยF-ในฺภาวิะเป@นฺภ	กษุG จ�กเป@นฺผู้F(ม1ควิามเคารพื่ในฺศัาสนฺา เพื่ราะควิามทิ1$เธอม1ศั1ลย�งฺไม-วิ	บั�ต	, 
เธอ เม#$อย�งฺม1อGปนฺ	ส�ยอยF- จ�กบัรรลGประโยช้นฺEสFงฺสGด ต-อกาลไม-นฺานฺนฺ�กแล” จaงฺตร�สวิ-า “เธอนฺ�Iนฺมาแล(วิ ควิรให(อGปสมบัทิ.” 

เอวิw เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสวิ	ต�วิา อาคเตสG อนฺGปสม�ปาเทิตพื่�พื่ญฺ�จ อGปสม�ปาเทิตพื่�พื่ญฺ�จ ทิส�เสต�วิา 
ต1ณฺ	 วิต�ถFนฺ	 สโมธาเนฺต�วิา [271] ปร	ปGณฺ�ณฺw กต�วิา ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปตGกาโม 
“เอวิญฺ�จ ปนฺ ภ	ก�ข้เวิ อ	มw ส	ก�ข้าปทิw อGทิ�ทิ	เสย�ยาถาต	 วิต�วิา “โย ปนฺ ภ	ก�ข้G ฯเปฯ อสwวิาโสต	 ปร	ปGณฺ�ณฺw ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญาเปส	 ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) คร�Iนฺทิรงฺแสดงฺ(ภ	กษุGช้าวิวิ�ช้ช้1บัGตร) ผู้F(ไม-ควิรให(อGปสมบัทิ และผู้F(ควิรให(อGปสมบัทิ 
ในฺบัรรดา(เหล-าภ	กษุGช้าวิวิ�ช้ช้1บัGตร)ผู้F(เสพื่เมถGนฺธรรม มาแล(วิอย-างฺนฺ1I ม1พื่ระประสงฺคEจะประมวิลเร#$องฺทิ�Iงฺ ๓ มา 
แล(วิทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิให(บัร	บัFรณฺE จaงฺตร�สวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ก>แล พื่วิกเธอพื่aงฺแสดงฺส	กข้าบัทินฺ1Iข้aIนฺอย-างฺนฺ1I” 
แล(วิได(ทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิให(บัร	บัFรณฺEอย-างฺนฺ1Iวิ-า โย ปนฺ ภ	ก�ข้G ฯเปฯ อสwวิาโส แปลวิ-า 
“อนฺa$งฺ ภ	กษุGใด ถaงฺพื่ร(อมด(วิยส	กข้าและสาช้1พื่ข้องฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลายแล(วิ ไม-กล-าวิค#นฺส	กข้า ไม-ได(ทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ล 
พื่aงฺเสพื่เมถGนฺธรรม โดยทิ1$สGแม(ในฺด	ร�จฉัานฺต�วิเม1ย ภ	กษุGนฺ1Iเป@นฺปาราช้	ก หาส�งฺวิาสม	ได(.๑”

[ว	น�ย ๔ อย'าง]

อ	ทิานฺ	 ตส�ส อต�ถw วิ	ภช้นฺ�โต “โย ปนฺาต	 โย ยาทิ	โสต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อจะทิรงฺจำแนฺกเนฺ#Iอควิามแห-งฺ(ส	กข้าบัทิ)นฺ�Iนฺ จaงฺตร�สคำเป@นฺต(นฺวิ-า โย ปนฺาต	 โย ยาทิ	โส.

ตส�มa ปนฺ ส	ก�ข้าปเทิ จ ส	ก�ข้าปทิวิ	ภงฺ�เค จ สกเล จ วิ	นฺยวิ	นฺ	จ�ฉัเย โกสล�ลw ปฏฺ�ฐยนฺ�เตนฺ จตGพื่�พื่	โธ วิ	นฺโย ช้านฺ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>(พื่ระวิ	นฺ�ยธร) ผู้F(ปรารถนฺาควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดในฺส	กข้าบัทิ วิ	ภ�งฺคEแห-งฺส	กข้าบัทินฺ�Iนฺ และวิ	นฺ�ยวิ	นฺ	จฉั�ยทิ�Iงฺส	Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ�ย ๔ อย-างฺ.

จตGพื่�พื่	ธw ห	 วิ	นฺยw มหาเถรา มห	ทิ�ธ	กา นฺ1หร	ต�วิา ปกาเสสGw ธม�มสงฺ�คาหกา ปGรา ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระธรรมส�งฺคาหกมหาเถระทิ�Iงฺหลาย ผู้F(ม1ฤทิธ	qมาก ในฺปางฺก-อนฺ ได(นฺำวิ	นฺ�ย ๔ อย-างฺออกเปJดเผู้ยแล(วิ.

กตมw จตGพื่�พื่	ธw ฯ
(วิ	นฺ�ย) ๔ อย-างฺ เป@นฺไฉันฺ? 

๑ วิ	. มหา. ๑/๔๒.



หนฺ(า ๔๔๖ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [วิ	นฺ�ย ๔ อย-างฺ]

“สGต�ตw สGต�ตานฺGโลมw อาจร	ยวิาทิw อต�ตโนฺ มต1ต	,  ยw สนฺ�ธาย วิGต�ตw “อาหจ�จปเทินฺ โข้ มหาราช้ รเสนฺ อาจร	ยวิwสตา อธ	ป�ปาโยต	 ฯ
(วิ	นฺ�ย ๔ อย-างฺ) ค#อ “สFตร สGตตานฺGโลม อาจร	ยวิาทิ อ�ตตโนฺมต	” ซ่a$งฺ(พื่ระนฺาคเสนฺเถระ)หมายเอา กล-าวิไวิ( (ในฺม	ล	นฺทิปbญหา) วิ-า 
“มหาบัพื่	ตร! เนฺ#Iอควิามอ�นฺกGลบัGตรพื่aงฺร�บัรองฺ ด(วิยบัทิด�Iงฺเด	มแล ด(วิยรส ด(วิยควิามเป@นฺวิงฺศัEแห-งฺอาจารยE ด(วิยควิามอธ	บัาย๑.”

[อรรถาธ	บายว	น�ย ๔ อย'าง]

เอต�ถ ห	 “อาหจ�จปทินฺ�ต	 สGต�ตw อธ	ป�เปตw ฯ
จร	งฺอยF- บัรรดา(คำ)เหล-านฺ1I คำวิ-า อาหจ�จบัทิ ทิ-านฺประสงฺคEเอาสFตร. 

“รโสต	 สGต�ตานฺGโลมw ฯ
คำวิ-า รส ทิ-านฺประสงฺคEเอาสGตตานฺGโลม. 

“อาจร	ยวิwโสต	 อาจร	ยวิาโทิ ฯ
คำวิ-า อาจร	ยวิงฺศัE ทิ-านฺประสงฺคEเอาอาจร	ยวิาทิ. 

“อธ	ป�ปาโยต	 อต�ตโนฺ มต	 ฯ
คำวิ-า อธ	บัาย ทิ-านฺประสงฺคEเอาอ�ตตโนฺมต	.

ตต�ถ สGต�ตนฺ�นฺาม สกลวิ	นฺยปJฏิเก ปาล	 ฯ
บัรรดา(วิ	นฺ�ย ๔ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ ทิ1$ช้#$อวิ-า สFตร ได(แก-บัาล1ในฺวิ	นฺ�ยปJฎกทิ�Iงฺมวิล. 

สGต�ตานฺGโลมนฺ�นฺาม จต�ตาโร มหาปเทิสา๒, เย ภควิตา เอวิw วิGต�ตา 
ทิ1$ช้#$อวิ-า สGตตานฺGโลม ได(แก- มหาประเทิศั ๔ ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า:-

(๑) ยw ภ	ก�ข้เวิ มยา อ	ทิw “นฺ กป�ปต1ต	 อปฏิ	ก�ข้	ต�ตw, ตญฺ�เจ อกป�ปJยw อนฺGโลเมต	 กป�ปJยw ปฏิ	พื่าหต	, ตw โวิ นฺ กป�ปต	 
(๒) ยw ภ	ก�ข้เวิ มยา อ	ทิw นฺ กป�ปต1ต	 อปฏิ	ก�ข้	ต�ตw, ตญฺ�เจ กป�ปJยw อนฺGโลเมต	 อกป�ปJยw ปฏิ	พื่าหต	, ตw โวิ กป�ปต	 
(๓) ยw ภ	ก�ข้เวิ มยา อ	ทิw กป�ปต1ต	 อนฺนฺGญฺ�ญาตw, ตญฺ�เจ อกป�ปJยw อนฺGโลเมต	 กป�ปJยw ปฏิ	พื่าหต	, ตw โวิ นฺ กป�ปต	 
(๔) ยw ภ	ก�ข้เวิ มยา อ	ทิw กป�ปต1ต	 อนฺนฺGญฺ�ญาตw, ตญฺ�เจ กป�ปJยw [272] อนฺGโลเมต	 อกป�ปJยw ปฏิ	พื่าหต	, ตw โวิ กป�ปต1ต	 ฯ

(๑) “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ส	$งฺใด เราม	ได(ห(ามไวิ(วิ-า ‘ส	$งฺนฺ1Iไม-ควิร’ 
ถ(าส	$งฺนฺ�Iนฺเข้(าก�บัส	$งฺทิ1$เป@นฺอก�ปปJยะ ข้�ดก�นฺก�บัส	$งฺทิ1$เป@นฺก�ปปJยะ’ ส	$งฺนฺ�Iนฺ ไม-ควิรแก-ทิ-านฺทิ�Iงฺหลาย.

(๒) ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ส	$งฺใด เราม	ได(ห(ามไวิ(วิ-า ‘ส	$งฺนฺ1Iไม-ควิร’ 
ถ(าส	$งฺนฺ�Iนฺเข้(าก�นฺก�บัส	$งฺทิ1$เป@นฺก�ปปJยะ ข้�ดก�นฺก�บัส	$งฺทิ1$เป@นฺอก�ปปJยะส	$งฺนฺ�Iนฺ ควิรแก-ทิ-านฺทิ�Iงฺหลาย.

(๓) ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ส	$งฺใด เราม	ได(อนฺGญาตไวิ(วิ-า ‘ส	$งฺนฺ1Iควิร’ 
หากส	$งฺนฺ�Iนฺเข้(าก�นฺก�บัส	$งฺทิ1$เป@นฺอก�ปปJยะ ข้�ดก�นฺก�บัส	$งฺทิ1$เป@นฺก�ปปJยะ, ส	$งฺนฺ�Iนฺ ไม-ควิรแก-ทิ-านฺทิ�Iงฺหลาย.

(๔) ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ส	$งฺใด เราม	ได(อนฺGญาตไวิ(วิ-า ‘ส	$งฺนฺ1Iควิร’ 
หากส	$งฺนฺ�Iนฺเข้(าก�นฺก�บัส	$งฺทิ1$เป@นฺก�ปปJยะ ข้�ดก�นฺก�บัส	$งฺทิ1$เป@นฺอก�ปปJยะ, ส	$งฺนฺ�Iนฺ ควิรแก-ทิ-านฺทิ�Iงฺหลาย.๓”

๑ นฺ�ย. ม	ล	นฺทิปbญหา. ๒๐๓.
๒ วิ	. มหาวิค�ค. ๕/๓๒๑.
๓ วิ	. มหาวิค�ค. ๕/๓๒๑.



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [อรรถาธ	บัายวิ	นฺ�ย ๔ อย-างฺ] • หนฺ(า ๔๔๗

อาจร	ยวิาโทิ นฺาม ธม�มสงฺ�คาหเกห	 ปญฺ�จห	 อรหนฺ�ตสเตห	 ฐปJตา ปาล	วิ	นฺ	มGต�ตา โอก�กนฺ�ต	กวิ	นฺ	จ�ฉัยป�ปวิต�ตา อฏฺ�ฐกถาตนฺ�ต	 ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า อาจร	ยวิาทิ ได(แก-แบับัอรรถกถา ซ่a$งฺวิางฺไวิ(สำหร�บัวิ	นฺ	จฉั�ยนฺอกทิ(องฺเร#$องฺ นฺอกพื่ระบัาล1 
ซ่a$งฺพื่ระอรห�นฺตE ๕๐๐ องฺคE ผู้F(เป@นฺธรรมส�งฺคาหกะต�Iงฺไวิ(.

อต�ตโนฺ มต	 นฺาม สGต�ตสGต�ตานฺGโลมอาจร	ยวิาเทิ มGญฺ�จ	ต�วิา อนฺGมาเนฺนฺ อต�ตโนฺ อนฺGพื่Gทิ�ธ	ยา นฺยค�คาเหนฺ อGปฏฺ�ฐ	ตาการกถนฺw ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า อ�ตตโนฺมต	๔ ได(แก- คำทิ1$พื่(นฺจากสFตร สGตตานฺGโลม และอาจร	ยวิาทิ กล-าวิตามอาการทิ1$ปรากฏิ 
ด(วิยอนฺGมานฺ ค#อด(วิยควิามตามรF(แห-งฺตนฺ ด(วิยการถ#อเอานฺ�ย (ค#อด(วิยการถ#อเอาใจควิาม). 

อปJจ สGต�ตนฺ�ตาภ	ธม�มวิ	นฺยฏฺ�ฐกถาสG อาคโต สพื่�โพื่ปJ เถรวิาโทิ อต�ตโนฺ มต	 นฺาม.
อ1กนฺ�ยหนฺa$งฺ เถรวิาทิแม(ทิ�Iงฺหมด ทิ1$มาในฺอรรถกถาแห-งฺพื่ระสFตร พื่ระอภ	ธรรม และพื่ระวิ	นฺ�ย ช้#$อวิ-า อ�ตตโนฺมต	.

[ว	ธ�สอบสวนสDตรแลีะส#ตตาน#โลีมัเปKนต7น]

ตw ปนฺ อต�ตโนฺ มตa คเหต�วิา กเถนฺ�เตนฺ  นฺ ทิฬ�หค�คาหw คเหต�วิา โวิหร	ตพื่�พื่w 
การณฺw สล�ลก�เข้ต�วิา  อต�เถนฺ ปาลa  ปาล	ยา จ อต�ถw สwสนฺ�เทิต�วิา กเถตพื่�พื่w ฯ
แต-(กGลบัGตร) ผู้F(อ(างฺอ�ตตโนฺมต	นฺ�Iนฺกล-าวิ ไม-ควิรจะยaดถ#อให(แนฺ-นฺแฟัrนฺกล-าวิ 
ควิรกำหนฺดเหตG เทิ1ยบัเค1ยงฺบัาล1ก�บัเนฺ#Iอควิาม และเนฺ#Iอควิามก�บับัาล1 แล(วิจaงฺกล-าวิ. 

อต�ตโนฺ มต	 อาจร	ยวิาเทิ โอตาเรตพื่�พื่า ฯ 
สเจ ตต�ถ โอตรต	 เจวิ สเมต	 จ, คเหตพื่�พื่า ฯ  สเจ เนฺวิ โอตรต	 นฺ สเมต	, นฺ คเหตพื่�พื่า ฯ 
อยw ห	 อต�ตโนฺ มต	 นฺาม สพื่�พื่ทิGพื่�พื่ลา ฯ   อต�ตโนฺ มต	โต อาจร	ยวิาโทิ พื่ลวิตโร ฯ
อ�ตตโนฺมต	 ควิรสอบัสวินฺดFในฺอาจร	ยวิาทิ.
ถ(าลงฺก�นฺและสมก�นฺในฺอาจร	ยวิาทินฺ�Iนฺไซ่ร(, จaงฺควิรถ#อเอา.  ถ(าไม-ลงฺก�นฺไม-สมก�นฺ, ไม-ควิรถ#อเอา. 
จร	งฺอยF- ข้aIนฺช้#$อวิ-า อ�ตตโนฺมต	นฺ1I เพื่ลากวิ-าทิGกอย-างฺ. 
อาจร	ยวิาทิ ม1กำล�งฺกวิ-าอ�ตตโนฺมต	. 

อาจร	ยวิาโทิปJ สGต�ตานฺGโลเม โอตาเรตพื่�โพื่ ฯ
ตต�ถ โอตรนฺ�โต สเมนฺ�โตเอวิ คเหตพื่�โพื่,  อ	ตโร นฺ คเหตพื่�โพื่ ฯ  
อาจร	ยวิาทิโต ห	 สGต�ตานฺGโลมw พื่ลวิตรw ฯ
แม(อาจร	ยวิาทิก>ควิรสอบัสวินฺดF ในฺสGตตานฺGโลม. 
เม#$อลงฺก�นฺ สมก�นฺแทิ( ในฺ(สGตตานฺGโลม)นฺ�Iนฺ จaงฺควิรถ#อเอา,  ฝัzายนฺอกนฺ1I(ทิ1$ไม-ลงฺก�นฺ ไม-สมก�นฺ) ไม-ควิรถ#อเอา. 
เพื่ราะวิ-าสGตตานฺGโลม ม1กำล�งฺกวิ-าอาจร	ยวิาทิ. 

๔ อ�ตตโนฺมต	 ควิามเห>นฺข้องฺตนฺ. แปลงฺเป@นฺไทิยวิ-า อ�ตโนฺม�ต	.  แต-ไทิยใช้(คำวิ-า อ�ตโนฺม�ต	 ในฺควิามหมายวิ-า เป@นฺไปได(ด(วิยตนฺเองฺ 
เช้-นฺ รถวิ	$งฺได(เองฺโดยอ�ตโนฺม�ต	 (automatic).  (แต-ศั�พื่ทิEวิ-าเป@นฺไป ค#อ วิต�ต	/วิ�ต	) 
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สGต�ตานฺGโลมม�ปJ สGต�เต โอตาเรตพื่�พื่w ฯ
ตต�ถ โอตรนฺ�ตw สเมนฺ�ตเมวิ คเหตพื่�พื่w,  อ	ตรw นฺ คเหตพื่�พื่w ฯ
สGต�ตานฺGโลมโต ห	 สGต�ตเมวิ พื่ลวิตรw ฯ
แม(สGตตานฺGโลม ก>ควิรสอบัสวินฺดFในฺสFตร. 
เม#$อลงฺก�นฺ สมก�นฺแทิ( ในฺ(สFตร)นฺ�Iนฺ จaงฺควิรถ#อเอา, ฝัzายทิ1$ไม-ลงฺก�นฺไม-สมก�นฺ ไม-ควิรถ#อเอา. 
เพื่ราะวิ-าสFตรเทิ-านฺ�Iนฺ เป@นฺข้องฺม1กำล�งฺกวิ-าสGตตานฺGโลม. 

สGต�ตw ห	 อปฏิ	วิต�ต	ยw  การกสงฺ�ฆ์สทิ	สw  พื่Gทิ�ธานฺw ฐ	ตกาลสทิ	สw ฯ
จร	งฺอยF- สFตรเป@นฺข้องฺอ�นฺใครๆ ค�ดค(านฺไม-ได(  เป@นฺเหม#อนฺสงฺฆ์Eผู้F(ทิำ (ส�งฺคายนฺา)  
เป@นฺเหม#อนฺกาลทิ1$พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลายย�งฺทิรงฺพื่ระช้นฺมEอยF-. 

ตส�มา ยทิา เทิ�วิ ภ	ก�ข้F สากจ�ฉันฺ�ต	. 
สกวิาทิ1 สGต�ตw คเหต�วิา กเถต	.  ปรวิาทิ1 สGต�ตานฺGโลมw ฯ
เตห	 อญฺ�ญมญฺ�ญw เข้ป| วิา ครหw วิา อกต�วิา สGต�ตานฺGโลมw สGต�เต โอตาเรตพื่�พื่w ฯ
สเจ โอตรต	 สเมต	, คเหตพื่�พื่w.   โนฺ เจ, นฺ คเหตพื่�พื่w.  สGต�ตส�มaเยวิ ฐาตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เม#$อใดภ	กษุGสองฺรFป สาก�จฉัาก�นฺ. 
สกวิาทิ1อ(างฺสFตรกล-าวิ.  ปรวิาทิ1อ(างฺสGตตานฺGโลมกล-าวิ. 
เม#$อนฺ�Iนฺ (ทิ�IงฺสองฺรFป)นฺ�Iนฺ ไม-ควิรทิำการเพื่	ดเพื่(ย หร#อต	เต1ยนฺก�นฺและก�นฺ ควิรสอบัสวินฺสGตตานฺGโลมในฺสFตร. 
ถ(าลงฺก�นฺ สมก�นฺ, ควิรถ#อเอา.  ถ(าไม-ลงฺก�นฺ ไม-สมก�นฺ, ไม-ควิรถ#อเอา. ควิรต�IงฺอยF-ในฺสFตรเทิ-านฺ�Iนฺ.

อถายw สGต�ตw [273] คเหต�วิา กเถต	.  ปโร อาจร	ยวิาทิw
 เตห	ปJ อญฺ�ญมญฺ�ญw เข้ป| วิา ครหw วิา อกต�วิา อาจร	ยวิาโทิ สGต�เต โอตาเรตพื่�โพื่ ฯ
สเจ โอตรต	 สเมต	, คเหตพื่�โพื่ ฯ
อโนฺตรนฺ�โต อสเมนฺ�โต จ คารย�โห อาจร	ยวิาโทิ, นฺ คเหตพื่�โพื่. 
สGต�ตส�มaเยวิ ฐาตพื่�พื่w ฯ
ถ(า(สกวิาทิ1)นฺ1I อ(างฺสFตรกล-าวิ, ปรวิาทิ1(อ(างฺ)อาจร	ยวิาทิ(กล-าวิ)ไซ่ร(, 
แม((ทิ�IงฺสองฺรFป)นฺ�Iนฺ ก>ไม-ควิรทิำการเพื่	ดเพื่(ย หร#อต	เต1ยนฺ ก�นฺและก�นฺ ควิรสอบัสวินฺอาจร	ยวิาทิในฺสFตร. 
ถ(าลงฺก�นฺ สมก�นฺ, ควิรถ#อเอา.  เม#$อ(อาจร	ยวิาทิ)ไม-ลงฺก�นฺและไม-สมก�นฺ ทิ�Iงฺเป@นฺข้(อทิ1$นฺ-าตำหนฺ	, ก>ไม-ควิรถ#อเอา. 
ควิรต�IงฺอยF-ในฺสFตรเทิ-านฺ�Iนฺ.
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อถายw สGต�ตw คเหต�วิา กเถต	.  ปโร อต�ตโนฺ มตa. 
เตห	ปJ อญฺ�ญมญฺ�ญw เข้ป| วิา ครหw วิา อกต�วิา อต�ตโนฺ มต	 สGต�เต โอตาเรตพื่�พื่า ฯ
สเจ โอตรต	 สเมต	, คเหตพื่�พื่า.  โนฺ เจ, นฺ คเหตพื่�พื่า.  
สGต�ตส�มaเยวิ ฐาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าสกวิาทิ1นฺ1I อ(างฺสFตรกล-าวิ. ปรวิาทิ1 อ(างฺอ�ตตโนฺมต	กล-าวิไซ่ร(. 
แม((ทิ�IงฺสองฺรFป)นฺ�Iนฺ ก>ไม-ควิรทิำการเพื่	ดเพื่(ย หร#อต	เต1ยนฺก�นฺและก�นฺ ควิรสอบัสวินฺอ�ตตโนฺมต	ในฺสFตร. 
ถ(าลงฺก�นฺ สมก�นฺ, ควิรถ#อเอา.  ถ(าไม-ลงฺก�นฺไม-สมก�นฺ, ไม-ควิรถ#อเอา. 
ควิรต�IงฺอยF-ในฺสFตรเทิ-านฺ�Iนฺ.

อถายw สGต�ตานฺGโลมw คเหต�วิา กเถต	.  ปโร สGต�ตw.
สGต�ตานฺGโลเม โอตาเรตพื่�พื่w ฯ
สเจ โอตรต	 สเมต	  ต	ส�โส สงฺ�ค1ต	โย อารGฬ�หw ปาล	อาคตw ปญฺ�ญายต	, คเหตพื่�พื่w.  
โนฺ เจ ตถา ปญฺ�ญายต	, นฺ โอตรต	 นฺ สเมต	 
พื่าห	รกสGต�ตw วิา โหต	 ส	โลโก วิา อญฺ�ญw วิา คารย�หสGต�ตw คGฬ�หเวิส�สนฺ�ตรคGฬ�หวิ	นฺยเวิทิล�ลาทิ1นฺw อญฺ�ญตรโต อาคตw, นฺ คเหตพื่�พื่w. 
สGต�ตานฺGโลมส�มaเยวิ ฐาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าสกวิาทิ1นฺ1I อ(างฺสGตตานฺGโลมกล-าวิ.  ปรวิาทิ1 อ(างฺสFตรกล-าวิไซ่ร(. 
ควิรสอบัสวินฺ(สFตร)ในฺสGตตานฺGโลม. 
ถ(าลงฺก�นฺ สมก�นฺ. ปรากฏิมาในฺบัาล1 ข้aIนฺสF-ส�งฺค1ต	ทิ�Iงฺ ๓ คร�Iงฺ, จaงฺควิรถ#อเอา. 
ถ(าไม-ปรากฏิเหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺ ไม-ลงฺก�นฺ ไม-สมก�นฺ, เป@นฺพื่าห	รกสFตร ส	โลกโศัลก, หร#อสFตรทิ1$นฺ-าตำหนฺ	อ#$นฺๆ 
ซ่a$งฺมาจากบัรรดาสFตรทิ�Iงฺหลาย ม1คGฬหเวิสส�นฺดรคGฬหวิ	นฺ�ย และคGฬหเวิทิ�ลละเป@นฺต(นฺ อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ, ไม-ควิรถ#อเอา. 
ควิรต�IงฺอยF-ในฺสGตตานฺGโลมเทิ-านฺ�Iนฺ.

อถายw สGต�ตานฺGโลมw คเหต�วิา กเถต	.  ปโร อาจร	ยวิาทิw ฯ
อาจร	ยวิาโทิ สGต�ตานฺGโลเม โอตาเรตพื่�โพื่ ฯ
สเจ โอตรต	 สเมต	, คเหตพื่�โพื่.   โนฺ เจ, นฺ คเหตพื่�โพื่. 
สGต�ตานฺGโลเมเยวิ ฐาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าสกวิาทิ1นฺ1I อ(างฺสGตตานฺGโลมกล-าวิ.  ปรวิาทิ1 อ(างฺอาจร	ยวิาทิกล-าวิไซ่ร(.
ควิรสอบัสวินฺอาจร	ยวิาทิ ในฺสGตตานฺGโลม. 
ถ(าลงฺก�นฺ สมก�นฺ, ควิรถ#อเอา.  ถ(าไม-ลงฺก�นฺ ไม-สมก�นฺ, ไม-ควิรถ#อเอา.
ควิรต�IงฺอยF-ในฺสGตตานฺGโลมเทิ-านฺ�Iนฺ.

อถายw สGต�ตานฺGโลมw คเหต�วิา กเถต	.  ปโร อต�ตโนฺ มตa. 
อต�ตโนฺ มต	 สGต�ตานฺGโลเม โอตาเรตพื่�พื่า ฯ
สเจ โอตรต	 สเมต	, คเหตพื่�พื่า.   โนฺ เจ, นฺ คเหตพื่�พื่า. 
สGต�ตานฺGโลเมเยวิ ฐาตพื่�พื่w ฯ
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ถ(าสกวิาทิ1นฺ�Iนฺ อ(างฺสGตตานฺGโลมกล-าวิ, ปรวิาทิ1 อ(างฺอ�ตตโนฺมต	กล-าวิไซ่ร(, 
ควิรสอบัสวินฺอ�ตตโนฺมต	 ในฺสGตตานฺGโลม. 
ถ(าลงฺก�นฺ สมก�นฺ, ควิรถ#อเอา.  ถ(าไม-ลงฺก�นฺ ไม-สมก�นฺ, ไม-ควิรถ#อเอา.
ควิรต�IงฺอยF-ในฺสGตตานฺGโลมเทิ-านฺ�Iนฺ.

อถ ปนฺายw อาจร	ยวิาทิw คเหต�วิา กเถต	.  ปโร สGต�ตw. 
สGต�ตw อาจร	ยวิาเทิ โอตาเรตพื่�พื่w ฯ
สเจ โอตรต	 สเมต	, คเหตพื่�พื่w ฯ   อ	ตรw คารย�หสGต�ตw นฺ คเหตพื่�พื่w. 
[274] อาจร	ยวิาเทิเยวิ ฐาตพื่�พื่w ฯ
ก>ถ(าสกวิาทิ1นฺ1I อ(างฺอาจาร	ยวิาทิกล-าวิ. ปรวิาทิ1 อ(างฺสFตรกล-าวิไซ่ร(. 
ควิรสอบัสวินฺสFตรในฺอาจร	ยวิาทิ. 
ถ(าลงฺก�นฺ สมก�นฺ, ควิรถ#อเอา.  สFตรทิ1$นฺ-าตำหนฺ	นฺอกนฺ1Iไม-ควิรถ#อเอา. 
ควิรต�IงฺอยF-ในฺอาจร	ยวิาทิเทิ-านฺ�Iนฺ. 

อถายw อาจร	ยวิาทิw คเหต�วิา กเถต	.  ปโร สGต�ตานฺGโลมw. 
สGต�ตานฺGโลมw อาจร	ยวิาเทิ โอตาเรตพื่�พื่w ฯ
โอตรนฺ�ตw สเมนฺ�ตเมวิ, คเหตพื่�พื่w ฯ  อ	ตรw, นฺ คเหตพื่�พื่w. 
อาจร	ยวิาเทิเยวิ ฐาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าสกวิาทิ1นฺ1I อ(างฺอาจร	ยวิาทิกล-าวิ. ปรวิาทิ1 อ(างฺสGตตานฺGโลมกล-าวิไซ่ร(. 
ควิรสอบัสวินฺสGตตานฺGโลมในฺอาจร	ยวิาทิ. 
เม#$อลงฺก�นฺ สมก�นฺแทิ(, จaงฺควิรถ#อเอา. นฺอกนฺ1Iไม-ควิรถ#อเอา. 
ควิรต�IงฺอยF-ในฺอาจร	ยวิาทิเทิ-านฺ�Iนฺ.

อถายw อาจร	ยวิาทิw คเหต�วิา กเถต	.  ปโร อต�ตโนฺ มตa ฯ
อต�ตโนฺ มต	 อาจร	ยวิาเทิ โอตาเรตพื่�พื่า ฯ
สเจ โอตรต	 สเมต	, คเหตพื่�พื่า.   โนฺ เจ, นฺ คเหตพื่�พื่า. 
อาจร	ยวิาเทิเยวิ ฐาตพื่�พื่w ฯ  อต�ตโนฺ คหณฺเมวิ พื่ล	ยw กาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าสกวิาทิ1นฺ1I อ(างฺอาจร	ยวิาทิกล-าวิ.  ปรวิาทิ1 อ(างฺอ�ตตโนฺมต	กล-าวิไซ่ร(. 
ควิรสอบัสวินฺอ�ตตโนฺมต	ในฺอาจร	ยวิาทิ. 
ถ(าลงฺก�นฺ สมก�นฺ, ควิรถ#อเอา.  ถ(าไม-ลงฺก�นฺ ไม-สมก�นฺ, ไม-ควิรถ#อเอา. 
ควิรต�IงฺอยF-ในฺอาจร	ยวิาทิเทิ-านฺ�Iนฺ.  การถ#อเอา (มต	) ข้องฺตนฺนฺ�$นฺแล ควิรทิำให(ม1กำล�งฺ (ให(ม1หล�กฐานฺ).
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อถ ปนฺายw อต�ตโนฺ มตa คเหต�วิา กเถต	.  ปโร สGต�ตw. 
สGต�ตw อต�ตโนฺ มต	ยw โอตาเรตพื่�พื่w ฯ
สเจ โอตรต	 สเมต	, คเหตพื่�พื่w ฯ
อ	ตรw คารย�หสGต�ตw นฺ คเหตพื่�พื่w.  อต�ตโนฺ มต	ยwเยวิ ฐาตพื่�พื่w ฯ
อนฺa$งฺ ถ(าสกวิาทิ1นฺ1I อ(างฺอ�ตตโนฺมต	กล-าวิ.  ปรวิาทิ1 อ(างฺสFตรกล-าวิไซ่ร(. 
ควิรสอบัสวินฺสFตรในฺอ�ตตโนฺมต	. 
ถ(าลงฺก�นฺ สมก�นฺ, ควิรถ#อเอา.  สFตรทิ1$นฺ-าตำหนฺ	นฺอกนฺ1I ไม-ควิรถ#อเอา. 
ควิรต�IงฺอยF-ในฺอ�ตตโนฺมต	เทิ-านฺ�Iนฺ.

อถายw อต�ตโนฺ มตa คเหต�วิา กเถต	.  ปโร สGต�ตานฺGโลมw. 
สGต�ตานฺGโลมw อต�ตโนฺ มต	ยw โอตาเรตพื่�พื่w ฯ
โอตรนฺ�ตw สเมนฺ�ตเมวิ, คเหตพื่�พื่w ฯ
อ	ตรw, นฺ คเหตพื่�พื่w.  อต�ตโนฺ มต	ยเมวิ ฐาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าสกวิาทิ1นฺ1I อ(างฺอ�ตตโนฺมต	กล-าวิ. ปรวิาทิ1 อ(างฺสGตตานฺGโลมกล-าวิไซ่ร(. 
ควิรสอบัสวินฺสGตตานฺGโลมในฺอ�ตตโนฺมต	. 
เม#$อลงฺก�นฺ สมก�นฺแทิ(, ควิรถ#อเอา.  นฺอกนฺ1I, ไม-ควิรถ#อเอา. 
ควิรต�IงฺอยF-ในฺอ�ตตโนฺมต	เทิ-านฺ�Iนฺ.

อถายw อต�ตโนฺ มตa คเหต�วิา กเถต	.  ปโร อาจร	ยวิาทิw. 
อาจร	ยวิาโทิ อต�ตโนฺ มต	ยw โอตาเรตพื่�โพื่ ฯ
สเจ โอตรต	 สเมต	, คเหตพื่�โพื่ ฯ  อ	ตโร คารย�โห อาจร	ยวิาโทิ นฺ คเหตพื่�โพื่. 
อต�ตโนฺ มต	ยเมวิ ฐาตพื่�พื่w ฯ  อต�ตโนฺ คหณฺเมวิ พื่ล	ยw กาตพื่�พื่w ฯ
สพื่�พื่ฏฺ�ฐาเนฺสG จ เข้โป วิา ครหา วิา นฺ กต�ตพื่�พื่าต	 ฯ
ถ(าสกวิาทิ1นฺ1I อ(างฺอ�ตตโนฺมต	กล-าวิ. ปรวิาทิ1 อ(างฺอาจร	ยวิาทิกล-าวิไซ่ร(. 
ควิรสอบัสวินฺอาจร	ยวิาทิในฺอ�ตตโนฺมต	. 
ถ(าลงฺก�นฺ สมก�นฺ, ควิรถ#อเอา.  อาจร	ยวิาทิทิ1$นฺ-าตำหนฺ	นฺอกนฺ1I ไม-ควิรถ#อเอา. 
ควิรต�IงฺอยF-ในฺอ�ตตโนฺมต	เทิ-านฺ�Iนฺ. การถ#อเอา (มต	) ข้องฺตนฺนฺ�$นฺแล ควิรทิำให(ม1กำล�งฺ (ให(ม1หล�กฐานฺ). 
อนฺa$งฺ ไม-ควิรทิำการเพื่	ดเพื่(ย หร#อตำหนฺ	ในฺทิ1$ทิ�Iงฺปวิงฺ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

อถ ปนฺายw “กป�ปJยนฺ�ต	 คเหต�วิา กเถต	.   ปโร “อกป�ปJยนฺ�ต	. 
สGต�เต จ สGต�ตานฺGโลเม จ โอตาเรตพื่�พื่w ฯ
สเจ กป�ปJยw โหต	, กป�ปJเย ฐาตพื่�พื่w ฯ   สเจ อกป�ปJยw, อกป�ปJเย ฐาตพื่�พื่w ฯ
อนฺa$งฺ ถ(าสกวิาทิ1นฺ1I กล-าวิอ(างฺวิ-า “เป@นฺก�ปปJยะ”.  ปรวิาทิ1 กล-าวิอ(างฺวิ-า “เป@นฺอก�ปปJยะ”. 
ควิรสอบัสวินฺส	$งฺนฺ�Iนฺๆ ในฺสFตรและสGตตานฺGโลม. 
ถ(าส	$งฺนฺ�Iนฺเป@นฺก�ปปJยะ, ควิรต�IงฺอยF-ในฺส	$งฺทิ1$เป@นฺก�ปปJยะ.  ถ(าส	$งฺนฺ�Iนฺ เป@นฺอก�ปปJยะ, ก>ควิรต�IงฺอยF-ในฺส	$งฺทิ1$เป@นฺอก�ปปJยะ.
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อถายw ตส�ส กป�ปJยภาวิสาธกw สGต�ตโต พื่หGw การณฺญฺ�จ วิ	นฺ	จ�ฉัยญฺ�จ [275] ทิส�เสต	. 
ปโร การณฺw นฺ วิ	นฺ�ทิต	.  กป�ปJเย ฐาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าสกวิาทิ1นฺ1I ช้1IแจงฺเหตGและคำวิ	นฺ	จฉั�ยมากมาย จากสFตร เป@นฺเคร#$องฺสาธกส	$งฺทิ1$เป@นฺก�ปปJยะ แก-(ฝัzายปรวิาทิ1)นฺ�Iนฺไซ่ร(, 
ปรวิาทิ1ไม-พื่บัเหตG, ก>ควิรต�IงฺอยF-ในฺส	$งฺทิ1$เป@นฺก�ปปJยะ.

อถ ปโร ตส�ส อกป�ปJยภาวิสาธกw สGต�ตโต พื่หGw การณฺญฺ�จ วิ	นฺ	จ�ฉัยญฺ�จ ทิส�เสต	. 
อเนฺนฺ “อต�ตโนฺ คหณฺนฺ�ต	 กต�วิา ทิฬ�หw อาทิาย นฺ ฐาตพื่�พื่w ฯ
“สาธFต	 สม�ปฏิ	จ�ฉั	ต�วิา อกป�ปJเยเอวิ ฐาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าปรวิาทิ1 ช้1IแจงฺเหตG และคำวิ	นฺ	จฉั�ย มากมาย จากสFตรเป@นฺเคร#$องฺสาธกส	$งฺทิ1$เป@นฺอก�ปปJยะ แก-(ฝัzายสกวิาทิ1)นฺ�Iนฺไซ่ร(. 
สกวิาทิ1นฺ�Iนฺ ไม-ควิรถ#อม�$นฺต�IงฺอยF-วิ-า “การถ#อเอามต	ข้องฺตนฺ” (ถFกฝัzายเด1ยวิ). 
ควิรยอมร�บัวิ-า “ด1ละ” แล(วิต�IงฺอยF-ในฺส	$งฺทิ1$เป@นฺอก�ปปJยะเทิ-านฺ�Iนฺ. 

อถ ทิ�วิ	นฺ�นฺม�ปJ การณฺจ�ฉัายา ทิ	ส�สต	, ปฏิ	ก�ข้	ต�ตภาโวิเยวิ สาธG.  อกป�ปJเย ฐาตพื่�พื่w ฯ
วิ	นฺยw ห	 ปต�วิา กป�ปJยากป�ปJยวิ	จารณฺw อาคม�ม รGนฺ�ธ	ตพื่�พื่w, คาฬ�หw กต�ตพื่�พื่w, โสตw ปจ�ฉั	นฺ�ทิ	ตพื่�พื่w, ครGกภาเวิเยวิ ฐาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าวิ-า เงฺาแห-งฺเหตGแม(ข้องฺทิ�Iงฺสองฺฝัzาย ย-อมปรากฏิช้�ดไซ่ร(, ข้(อทิ1$ทิ�Iงฺสองฺฝัzายค�ดค(านฺนฺ�$นฺแล เป@นฺการด1. 
แต-ควิรต�IงฺอยF-ในฺส	$งฺทิ1$เป@นฺอก�ปปJยะ. 
เพื่ราะวิ-า คร�Iนฺมาถaงฺวิ	นฺ�ยแล(วิ (อ�นฺภ	กษุGบัร	ษุ�ทิ) ควิรอาศั�ยการวิ	จารณฺEส	$งฺทิ1$ควิรและไม-ควิร ปrองฺก�นฺไวิ(, 
ควิรทิำการยaดถ#อให(ม�$นฺคงฺ,  ควิรต�ดกระแสเส1ย, ควิรต�IงฺอยF-ในฺควิามเป@นฺผู้F(หนฺ�กนฺ�$นฺแล.

อถ ปนฺายw “อกป�ปJยนฺ�ต	 คเหต�วิา กเถต	.  ปโร “กป�ปJยนฺ�ต	. 
สGต�เต จ สGต�ตานฺGโลเม จ โอตาเรตพื่�พื่w ฯ
สเจ กป�ปJยw โหต	, กป�ปJเย ฐาตพื่�พื่w ฯ   สเจ อกป�ปJยw, อกป�ปJเย ฐาตพื่�พื่w ฯ
อนฺa$งฺ ถ(าสกวิาทิ1นฺ1I กล-าวิอ(างฺวิ-า “เป@นฺอก�ปปJยะ”.  ปรวิาทิ1 กล-าวิอ(างฺวิ-า “เป@นฺก�ปปJยะ”. 
ควิรสอบัสวินฺส	$งฺนฺ�Iนฺๆ ในฺสFตรและสGตตานฺGโลม. 
ถ(าส	$งฺนฺ�Iนฺเป@นฺก�ปปJยะ, ควิรต�IงฺอยF-ในฺส	$งฺทิ1$เป@นฺก�ปปJยะ.  ถ(าส	$งฺนฺ�Iนฺเป@นฺอก�ปปJยะ, ควิรต�IงฺอยF-ในฺส	$งฺทิ1$เป@นฺอก�ปปJยะ.

อถายw พื่หFห	 สGต�ตวิ	นฺ	จ�ฉัยการเณฺห	 อกป�ปJยภาวิw ทิส�เสต	.  ปโร การณฺw นฺ วิ	นฺ�ทิต	 อกป�ปJเย ฐาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าสกวิาทิ1นฺ1I ช้1Iแจงฺถaงฺส	$งฺทิ1$เป@นฺอก�ปปJยะ ด(วิยสFตรคำวิ	นฺ	จฉั�ยและเหตG มากมายไซ่ร(, 
ปรวิาทิ1 ไม-ได(พื่บัเหตG ควิรต�IงฺอยF-ในฺส	$งฺทิ1$เป@นฺอก�ปปJยะ.

อถ ปโร พื่หFห	 สGต�ตวิ	นฺ	จ�ฉัยการเณฺห	 กป�ปJยภาวิw ทิส�เสต	.  อยw การณฺw นฺ วิ	นฺ�ทิต	 กป�ปJเย ฐาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าปรวิาทิ1 ช้1Iแจงฺถaงฺส	$งฺเป@นฺก�ปปJยะ ด(วิยสFตรคำวิ	นฺ	จฉั�ยและเหตG มากมายไซ่ร(, 
สกวิาทิ1นฺ�Iนฺ ม	ได(พื่บัเหตG  ควิรต�IงฺอยF-ในฺส	$งฺทิ1$เป@นฺก�ปปJยะ.
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อถ ทิ�วิ	นฺ�นฺม�ปJ การณฺจ�ฉัายา ทิ	ส�สต	.  อต�ตโนฺ คหณฺw นฺ วิ	ส�สช้�เช้ตพื่�พื่w ฯ
ยถา จายw กป�ปJยากป�ปJเย จ อกป�ปJยกป�ปJเย จ วิ	นฺ	จ�ฉัโย วิGต�โต 
เอวิw อนฺาปต�ต	อาปต�ต	วิาเทิ จ อาปต�ตานฺาปต�ต	วิาเทิ จ ลหGกครGกาปต�ต	วิาเทิ จ ครGกลหGกาปต�ต	วิาเทิ จาปJ วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ถ(าวิ-า เงฺาแห-งฺเหตGแม(ข้องฺทิ�Iงฺสองฺฝัzาย ย-อมปรากฏิช้�ดไซ่ร(, ไม-ควิรสละการถ#อเอา (มต	) ข้องฺตนฺ. 
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า ในฺส	$งฺทิ1$เป@นฺก�ปปJยะและอก�ปปJยะ และในฺส	$งฺทิ1$เป@นฺอก�ปปJยะและก�ปปJยะ ทิ-านฺกล-าวิวิ	นฺ	จฉั�ยนฺ1Iไวิ(แล(วิ ฉั�นฺใด. 
ในฺวิาทิะวิ-าเป@นฺอนฺาบั�ต	ก>ด1 ในฺวิาทิะวิ-าเป@นฺอาบั�ต	และอนฺาบั�ต	ก>ด1 ในฺวิาทิะวิ-าเป@นฺลหGกาบั�ต	และครGกาบั�ต	ก>ด1 
ในฺวิาทิะวิ-าเป@นฺครGกาบั�ต	และลหGกาบั�ต	ก>ด1 ก>ควิรทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย ฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

นฺามมต�เตเยวิ ห	 เอต�ถ นฺานฺw,  โยช้นฺานฺเย นฺานฺw นฺต�ถ	.  ตส�มา นฺ วิ	ต�ถาร	ตw ฯ
จร	งฺอยF- ในฺ(วิาทิะทิ1$วิ-าเป@นฺอนฺาบั�ต	และอาบั�ต	เป@นฺต(นฺ)นฺ1I ม1ควิามต-างฺก�นฺในฺเพื่ราะเหตGส�กวิ-าช้#$อเทิ-านฺ�Iนฺ, 
ในฺนฺ�ยแห-งฺการประกอบัควิาม หาม1ควิามต-างฺก�นฺไม-, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (การประกอบัควิาม) ทิ-านฺจaงฺไม-ทิำให(พื่	สดาร. 

เอวิw กป�ปJยากป�ปJยาทิ	วิ	นฺ	จ�ฉัเย อGป�ปนฺ�เนฺ, โย สGต�ตสGต�ตานฺGโลมอาจร	ยวิาทิอต�ตโนฺมต1สG อต	เรกการณฺw ลภต	, ตส�ส วิาเทิ ฐาตพื่�พื่w ฯ
เม#$อเก	ดคำวิ	นฺ	จฉั�ยถaงฺส	$งฺทิ1$เป@นฺก�ปปJยะและอก�ปปJยะเป@นฺต(นฺ อย-างฺนฺ1Iแล(วิ, 
ฝัzายใด ได(พื่บัเหตGมากมาย ในฺสFตร สGตตานฺGโลม อาจร	ยวิาทิ และอ�ตตโนฺมต	, ควิรต�IงฺอยF-ในฺวิาทิะข้องฺฝัzายนฺ�Iนฺ. 

สพื่�พื่โส ปนฺ การณฺวิ	นฺ	จ�ฉัยw อลภนฺ�เตนฺ สGต�ตw [276] นฺ วิ	ช้ห	ตพื่�พื่w.  สGต�ตส�มaเยวิ ฐาตพื่�พื่นฺ�ต	 ฯ
อนฺa$งฺ (ทิ�Iงฺสองฺฝัzาย) เม#$อไม-ได(พื่บัเหตGและคำวิ	นฺ	จฉั�ย โดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ ไม-ควิรละทิ	IงฺสFตร, ควิรต�IงฺอยF-ในฺสFตรเทิ-านฺ�Iนฺ ฉัะนฺ1Iแล. 

เอวิw ตส�มa ส	ก�ข้าปเทิ จ ส	ก�ข้าปทิวิ	ภงฺ�เค จ สกเล จ วิ	นฺยวิ	นฺ	จ�ฉัเย โกสล�ลw ปฏฺ�ฐยนฺ�เตนฺ อยw จตGพื่�พื่	โธ วิ	นฺโย ช้านฺ	ตพื่�โพื่ ฯ
(พื่ระวิ	นฺ�ยธร) ผู้F(ปรารถนฺาควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดในฺส	กข้าบัทิ วิ	ภ�งฺคEแห-งฺส	กข้าบัทินฺ�Iนฺ และวิ	นฺ�ยวิ	นฺ	จฉั�ยทิ�Iงฺส	Iนฺ 
ควิรทิราบัวิ	นฺ�ย ๔ อย-างฺ ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I.

[พระว	น�ยธรประกอบด้7วยลี�กษุณฺะ ๓ อย'าง]

อ	มญฺ�จ ปนฺ จตGพื่�พื่	ธw วิ	นฺยw ญต�วิาปJ วิ	นฺยธเรนฺ ปGค�คเลนฺ ต	ลก�ข้ณฺสมนฺ�นฺาคเตนฺ ภวิ	ตพื่�พื่w ฯ
ก>แล บัGคคลผู้F(ทิรงฺวิ	นฺ�ย แม(คร�Iนฺทิราบัวิ	นฺ�ย ๔ อย-างฺนฺ1Iแล(วิ ก>ควิรเป@นฺผู้F(ประกอบัด(วิยล�กษุณฺะ ๓. 

ต1ณฺ	 ห	 วิ	นฺยธรส�ส ลก�ข้ณฺานฺ	 อ	จ�ฉั	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
จร	งฺอยF- ล�กษุณฺะแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ยธร ๓ อย-างฺ ควิรปรารถนฺา. 

กตมานฺ	 ต1ณฺ	 ฯ   
ล�กษุณฺะ ๓ อย-างฺ เป@นฺไฉันฺ?  ล�กษุณฺะ ๓ อย-างฺ ค#อ:- 

“สGต�ตญฺ�จส�ส ส�วิาคตw โหต	 สGป�ปวิต�ต	ตw สGวิ	นฺ	จ�ฉั	ตw สGต�ตโต อนฺGพื่�ยญฺ�ช้นฺโสต	 อ	ทิเมกw ลก�ข้ณฺw ฯ
คำวิ-า “ก>สFตรข้องฺพื่ระวิ	นฺ�ยธรนฺ�Iนฺ เป@นฺพื่Gทิธพื่จนฺEทิ1$มาถFกต(องฺ คล-องฺแคล-วิด1 วิ	นฺ	จฉั�ยด1 โดยสFตร โดยพื่ย�ญช้นฺะ๑” 
นฺ1Iเป@นฺล�กษุณฺะอ�นฺหนฺa$งฺ. 

๑ นฺย. วิ	. ปร	วิาร. ๘/๓๒๙.
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“วิ	นฺเย โข้ ปนฺ ฐ	โต โหต	 อสwห	โรต	 อ	ทิw ทิGต	ยw ฯ
คำวิ-า “ก>พื่ระวิ	นฺ�ยธรนฺ�Iนฺ เป@นฺผู้F(ม�$นฺคงฺ ไม-งฺ-อนฺแงฺ-นฺในฺวิ	นฺ�ยแล” นฺ1Iเป@นฺล�กษุณฺะทิ1$สองฺ. 

“อาจร	ยปรม�ปรา โข้ ปนฺส�ส สGค�คห	ตา โหต	 สGมนฺส	กตา สFปธาร	ตาต	 อ	ทิw ตต	ยw ฯ
คำวิ-า “ก>ลำด�บัอาจารยEแล เป@นฺลำด�บัทิ1$พื่ระวิ	นฺ�ยธรนฺ�Iนฺจำได(ถFกต(องฺ ทิำให(ข้aIนฺใจได(ด1 ใคร-ครวิญถFกต(องฺด1แล(วิ๒” 
นฺ1Iเป@นฺล�กษุณฺะทิ1$สาม.

[อรรถาธ	บายลี�กษุณฺะ ๓ ของพระว	น�ยธร]

ตต�ถ “สGต�ตนฺ�นฺาม สกลw วิ	นฺยปJฏิกw,  ตทิส�ส ส�วิาคตw โหต	,  สGฏฺ�ฐุG อาคตw ฯ
ในฺ(คำวิ-า สGต�ตญฺ�จ เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
วิ	นฺ�ยปJฎกทิ�Iงฺส	Iนฺ ช้#$อวิ-าสFตร, สFตรนฺ�Iนฺข้องฺพื่ระวิ	นฺ�ยธรนฺ�Iนฺ เป@นฺพื่Gทิธพื่จนฺEทิ1$มาถFกต(องฺ ค#อมาด(วิยด1.

“สGป�ปวิต�ต	ตนฺ�ต	  สGฏฺ�ฐุG ปวิต�ตw ปคGณฺw วิาจGค�คตw ฯ
บัทิวิ-า สGป�ปวิต�ต	ตw ได(แก- เป@นฺไปด(วิยด1 ค#อช้ำนฺาญ คล-องฺปาก.

“สGวิ	นฺ	จ�ฉั	ตw สGต�ตโต อนฺGพื่�ยญฺ�ช้นฺโสต	  ปาล	โต จ ปร	ปGจ�ฉัาโต จ อฏฺ�ฐกถาโต จ สGวิ	นฺ	จ�ฉั	ตw โหต	 กงฺ�ข้าจ�เฉัทิw กต�วิา อGค�คห	ตw ฯ
หลายบัทิวิ-า สGวิ	นฺ	จ�ฉั	ตw สGต�ตโต อนฺGพื่�ยญฺ�ช้นฺโส ได(แก- 
ทิ1$วิ	นฺ	จฉั�ยเร1ยบัร(อย ค#อทิ1$ตนฺต�ดควิามสงฺส�ย เร1ยนฺเอาไวิ( โดยบัาล1ปร	ปGจฉัาและอรรถกถา.

“วิ	นฺเย โข้ ปนฺ ฐ	โต โหต1ต	  วิ	นฺเย ลช้�ช้	ภาเวินฺ ปต	ฏฺ�ฐ	โต โหต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า วิ	นฺเย โข้ ฐ	โต โหต	 ควิามวิ-า พื่ระวิ	นฺ�ยธรนฺ�Iนฺเป@นฺผู้F(ต�Iงฺม�$นฺในฺพื่ระวิ	นฺ�ย ด(วิยควิามเป@นฺล�ช้ช้1ภ	กษุG. 

อลช้�ช้1 ห	 พื่หGส�สGโตปJ สมาโนฺ ลาภครGกตาย ตนฺ�ตa วิ	สwวิาเทิต�วิา อGทิ�ธม�มw อGพื่�พื่	นฺยw สต�ถGสาสนฺw ทิ1เปต�วิา 
สาสเนฺ มหนฺ�ตw อGปทิ�ทิวิw กโรต	  สงฺ�ฆ์เภทิม�ปJ สงฺ�ฆ์ราช้	ม�ปJ อGป�ปาเทิต	 ฯ
จร	งฺอยF- อล�ช้ช้1ภ	กษุG แม(เป@นฺพื่หGสFต เพื่ราะควิามทิ1$ตนฺเป@นฺผู้F(หนฺ�กในฺลาภ ก>แกล(งฺกล-าวิให(ผู้	ดแบับัแผู้นฺ 
แสดงฺส�ตถGศัาสนฺา นฺอกธรรมนฺอกวิ	นฺ�ย ย-อมทิำอGปbทิวิะมากมายในฺพื่ระศัาสนฺา ค#อ ก-อให(เก	ดส�งฺฆ์เภทิบั(างฺ ส�งฺฆ์ราช้1บั(างฺ. 

ลช้�ช้1 ปนฺ กGก�กGจ�จโก ส	ก�ข้ากาโม ช้1วิ	ตเหตGปJ ตนฺ�ตa อวิ	สwวิาเทิต�วิา ธม�มเมวิ วิ	นฺยเมวิ ทิ1เปต	 สต�ถGสาสนฺw ครGw กต�วิา ฐเปต	 ฯ
ฝัzายภ	กษุGล�ช้ช้1 เป@นฺผู้F(ม�กร�งฺเก1ยจ ใคร-การศัaกษุา แม(เพื่ราะเหตGแห-งฺช้1วิ	ต ก>ไม-แกล(งฺกล-าวิให(ผู้	ดแบับัแผู้นฺ 
ย-อมแสดงฺเฉัพื่าะธรรม เฉัพื่าะวิ	นฺ�ยเทิ-านฺ�Iนฺ ค#อทิำส�ตถGศัาสนฺาให(เป@นฺทิ1$เคารพื่ต�IงฺอยF-. 

ตถาห	 ปGพื่�เพื่ มหาเถรา ต	ก�ข้ต�ตGw วิาจw นฺ	จ�ฉัาเรสGw “อนฺาคเต ลช้�ช้1 รก�ข้	ส�สต	 ลช้�ช้1 รก�ข้	ส�สต1ต	 ฯ
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ พื่ระมหาเถระทิ�Iงฺหลายในฺปางฺก-อนฺ เปล-งฺวิาจา ๓ คร�Iงฺวิ-า 
“ในฺอนฺาคตกาล ภ	กษุGล�ช้ช้1 จ�กร�กษุาไวิ(, ภ	กษุGล�ช้ช้1 จ�กร�กษุาไวิ(” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ. 

เอวิw โย จ ลช้�ช้1 โส วิ	นฺยw อช้หนฺ�โต อโวิก�กมนฺ�โต [277] ลช้�ช้	ภาเวินฺ วิ	นฺเย ฐ	โต โหต	 ปต	ฏฺ�ฐ	โตต	 ฯ
ก>ภ	กษุGรFปใด เป@นฺล�ช้ช้1 ด�งฺกล-าวิมาแล(วินฺ�Iนฺ ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ เม#$อไม-ละ ไม-ฝัzาฝั~นฺวิ	นฺ�ย ย-อมเป@นฺผู้F(ต�Iงฺม�$นฺ ค#อม�$นฺคงฺอยF- ในฺวิ	นฺ�ย 
ด(วิยควิามเป@นฺล�ช้ช้1ภ	กษุG ฉัะนฺ1Iแล.

๒ นฺย. วิ	. ปร	วิาร. ๘/๓๒๙.
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“อสwห	โรต	  สwห	โร นฺาม โย ปาล	ยา เหฏฺ�ฐโต วิา อGปร	โต วิา ปทิปฏิ	ปาฏิ	ยา วิา อฏฺ�ฐกถาย วิา ปGจ�ฉั	ยมาโนฺ วิ	ต�ถGนฺาต	 วิ	ป�ผู้นฺ�ทิต	 
สนฺ�ต	ฏฺ�ฐ	ตGw นฺ สก�โกต	, ยw ยw ปเรนฺ วิGจ�จต	, ตw ตw อนฺGช้านฺาต	 สกวิาทิw ฉัฑ�เฑต�วิา ปรวิาทิw คณฺ�หาต	 ฯ
บัทิวิ-า อสwห	โร ควิามวิ-า บัGคคลใด ถFกผู้F(อ#$นฺถามด(วิยบัาล1 โดยเบั#Iองฺต$ำ หร#อเบั#IองฺสFงฺ ด(วิยลำด�บับัทิหร#ออรรถกถา 
ย-อมทิGรนฺทิGรายกระส�บักระส-าย ไม-อาจต�Iงฺม�$นฺอยF-ได( ย-อมคล(อยตามคำทิ1$ผู้F(อ#$นฺกล-าวิ ทิ	Iงฺวิาทิะข้องฺตนฺเส1ย ถ#อเอาวิาทิะข้องฺผู้F(อ#$นฺ 
ผู้F(นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าผู้F(งฺ-อนฺแงฺ-นฺ.

โย ปนฺ ปาล	ยw วิา อฏฺ�ฐกถายw วิา เหฏฺ�ฐุFปร	เยนฺ วิา ปทิปฏิ	ปาฏิ	ยา วิา ปGจ�ฉั	ยมาโนฺ นฺ วิ	ต�ถGนฺาต	 นฺ วิ	ป�ผู้นฺ�ทิต	 
เอเกกโลมw สณฺ�ฑาเสนฺ คณฺ�หนฺ�โต วิ	ย  เอวิw “มยw วิทิาม, เอวิw โนฺ อาจร	ยา วิทินฺ�ต1ต	 วิ	ส�สช้�เช้ต	. 
ฝัzายบัGคคลใด ถFกผู้F(อ#$นฺถามด(วิยบัทิเบั#Iองฺต$ำและสFงฺ หร#อด(วิยลำด�บับัทิ ในฺบัาล1ก>ด1 ในฺอรรถกถาก>ด1 ย-อมไม-ทิGรนฺทิGราย 
ไม-กระส�บักระส-าย เปร1ยบัเหม#อนฺเอาแหนฺบัจ�บัข้นฺทิ1ละเส(นฺๆ ฉัะนฺ�Iนฺ  
ช้1Iแจงฺกะเข้าวิ-า “ข้(าพื่เจ(ากล-าวิอย-างฺนฺ1I, อาจารยEทิ�Iงฺหลายข้องฺข้(าพื่เจ(า ก>กล-าวิอย-างฺนฺ1I.” 

ยม�ห	 ปาล	 จ ปาล	วิ	นฺ	จ�ฉัโย จ  สGวิณฺ�ณฺภาช้เนฺ ปก�ข้	ต�ตส1หวิสา วิ	ย ปร	ก�ข้ยw ปร	ยาทิานฺw อคจ�ฉันฺ�โต ต	ฏฺ�ฐต	, อยw วิGจ�จต	 “อสwห	โรต	 ฯ
อนฺa$งฺ บัาล1และวิ	นฺ	จฉั�ยบัาล1 ต�IงฺอยF-ในฺบัGคคลใด ไม-ถaงฺควิามไปส	Iนฺไปหมดไป 
เหม#อนฺนฺIำม�นฺราช้ส1หEทิ1$ใส-ไวิ(ในฺภาช้นฺะทิองฺคำ ไม-ถaงฺควิามส	Iนฺไปหมดไปฉัะนฺ�Iนฺ, บัGคคลนฺ1I ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ผู้F(ไม-งฺ-อนฺแงฺ-นฺ.”

“อาจร	ยปรม�ปรา โข้ ปนฺส�ส สGค�คห	ตา โหต1ต	  เถรปรม�ปรา วิwสปรม�ปรา อส�ส สGฏฺ�ฐุG คห	ตา โหต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า อาจร	ยปรม�ปรา โข้ ปนฺส�ส สGค�คห	ตา โหต	 ควิามวิ-า 
ลำด�บัแห-งฺพื่ระเถระ ค#อลำด�บัวิงฺศัE เป@นฺลำด�บัทิ1$พื่ระวิ	นฺ�ยธรนฺ�Iนฺจำได(อย-างฺถFกต(องฺ.

“สGมนฺส	กตาต	  สGฏฺ�ฐุG มนฺส	กตา, อาวิช้�ช้	ตมต�เต, อGช้�ช้ล	ตป�ปทิ1โป วิ	ย โหต	 ฯ
บัทิวิ-า สGมนฺส	กตา ได(แก- ทิำให(ข้aIนฺใจอย-างฺด1 แค-พื่อนฺaก ก>ปรากฏิได( คล(ายประทิ1ปทิ1$ลGกโช้นฺฉัะนฺ�Iนฺ.

“สFปธาร	ตาต	  สGฏฺ�ฐุG อGปธาร	ตา ปGพื่�พื่าปรานฺGสนฺ�ธ	โต อต�ถโต การณฺโต จ อGปธาร	ตา ฯ
บัทิวิ-า สFปธาร	ตา ได(แก- ใคร-ครวิญเป@นฺอย-างฺด1 ค#อ ใคร-ครวิญโดยเบั#Iองฺต(นฺเบั#IองฺปลายและอนฺGสนฺธ	 โดยผู้ล และโดยเหตG.

[ลีำด้�บอาจารยAต�Lงแต'พระอ#บาลี�เถระเปKนต7นมัา]

อต�ตโนฺ มตa ปหาย อาจร	ยสGทิ�ธ	ยา วิต�ตา โหต	 
“มย�หw อาจร	โย อสGกาจร	ยส�ส สนฺ�ต	เก อGค�คณฺ�ห	 โส อสGกส�สาต	 เอวิw สพื่�พื่w อาจร	ยปรม�ปรw เถรตรงฺ�คw หร	ต�วิา 
ยาวิ “อGปาล	ต�เถโร สม�มาสม�พื่Gทิ�ธส�ส สนฺ�ต	เก อGค�คณฺ�ห1ต	 ปาเปต�วิา ฐเปต	 ฯ
(บัGคคล) ละมต	ข้องฺตนฺแล(วิ เป@นฺผู้F(กล-าวิควิามบัร	สGทิธ	qแห-งฺอาจารยE 
ค#อ นฺำลำด�บัอาจารยE ได(แก-ถ-องฺแถวิ (ระเบั1ยบั) แห-งฺพื่ระเถระทิ�Iงฺหมดอย-างฺนฺ1I ค#อ 
“พื่ระอาจารยEข้องฺข้(าพื่เจ(าเร1ยนฺเอาในฺสำนฺ�กข้องฺอาจารยEช้#$อโนฺ(นฺ, อาจารยEนฺ�Iนฺเร1ยนฺเอาในฺสำนฺ�กอาจารยEช้#$อโนฺ(นฺ” 
ไปต�Iงฺไวิ( จนฺให(ถaงฺคำวิ-า “พื่ระอGบัาล1เถระเร1ยนฺเอาในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า.”
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ตโตปJ อาหร	ต�วิา “อGปาล	ต�เถโร สม�มาสม�พื่Gทิ�ธส�ส สนฺ�ต	เก อGค�คณฺ�ห	,  ทิาสกต�เถโร อต�ตโนฺ อGปช้�ฌิายส�ส อGปาล	ต�เถรส�ส, 
โสณฺกต�เถโร อต�ตโนฺ อGปช้�ฌิายส�ส ทิาสกต�เถรส�ส,  ส	ค�ควิต�เถโร อต�ตโนฺ [278] อGปช้�ฌิายส�ส โสณฺกต�เถรส�ส, 
โมค�คล	ปGต�ตต	ส�สต�เถโร อต�ตโนฺ อGปช้�ฌิายส�ส ส	ค�ควิต�เถรส�ส จณฺ�ฑวิช้�ช้	ต�เถรส�ส จ เอวิw สพื่�พื่w อาจร	ยปรม�ปรw เถรตรงฺ�คw 
อาหร	ต�วิา อต�ตโนฺ อาจร	ยw ปาเปต�วิา ฐเปต	 ฯ
(พื่ระอาจารยEรFปต-อๆ มา) ได(นฺำแม(จาก(พื่ระอGบัาล1เถระ)นฺ�Iนฺ(มา) 
ค#อ ได(นฺำลำด�บัแห-งฺพื่ระอาจารยE ได(แก-ถ-องฺแถวิ แห-งฺพื่ระเถระทิ�Iงฺหมด จนฺให(ถaงฺพื่ระอาจารยEข้องฺตนฺ แล(วิต�Iงฺไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“พื่ระอGบัาล1เถระ เล-าเร1ยนฺมาในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า, 
พื่ระทิาสกเถระ เล-าเร1ยนฺมาในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระอGบัาล1เถระ ผู้F(เป@นฺอGปbช้ฌิายะข้องฺตนฺ, 
พื่ระโสณฺกเถระเล-าเร1ยนฺมาในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระทิาสกเถระ ผู้F(เป@นฺอGปbฌิายะข้องฺตนฺ, 
พื่ระส	คควิเถระ เล-าเร1ยนฺมาในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระโสณฺกเถระ ผู้F(เป@นฺอGปbช้ฌิายะข้องฺตนฺ, 
พื่ระโมคค�ลล1บัGตรต	สสเถระ เล-าเร1ยนฺมาในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระส	คควิเถระ และพื่ระจ�ณฺฑวิ�ช้ช้1เถระ ผู้F(เป@นฺอGปbช้ฌิายะข้องฺตนฺ.” 

เอวิw อGค�คห	ตา ห	 อาจร	ยปรม�ปรา สGค�คห	ตา โหต	 ฯ
แทิ(จร	งฺ ลำด�บัแห-งฺพื่ระอาจารยE (อ�นฺพื่ระวิ	นฺ�ยธร)เร1ยนฺเอาแล(วิอย-างฺนฺ1I ย-อมเป@นฺอ�นฺเธอจำได(อย-างฺถFกต(องฺ. 

เอวิw อสก�โกนฺ�เตนฺ ปนฺ อวิส�สw เทิ�วิ ตโย ปร	วิฏฺ�ฏิา อGค�คเหตพื่�พื่า ฯ
แต-เม#$อไม-สามารถจะเร1ยนฺเอาอย-างฺนฺ�Iนฺ ก>ควิรเร1ยนฺเอาเพื่1ยงฺ ๒-๓ ลำด�บัก>พื่อ. 

สพื่�พื่ปจ�ฉั	เมนฺ ห	 นฺเยนฺ, ยถา อาจร	โย จ อาจร	ยาจร	โย จ ปาล	ญฺ�จ ปร	ปGจ�ฉัญฺ�จ วิทินฺ�ต	,  ตถา ญาตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
จร	งฺอยF- โดยนฺ�ยอย-างฺต$ำทิ1$สGด ก>ควิรทิราบัเหม#อนฺอย-างฺพื่ระอาจารยE และอาจารยEข้องฺอาจารยE กล-าวิบัาล1และปร	ปGจฉัาฉัะนฺ�Iนฺ.

[พระว	น�ยธรจะว	น	จฉั�ยอธ	กรณฺA ควรตรวจด้Dฐานะ ๖ อย'างก'อน]

อ	เมห	 จ ปนฺ ต1ห	 ลก�ข้เณฺห	 สมนฺ�นฺาคเตนฺ วิ	นฺยธเรนฺ, วิต�ถGวิ	นฺ	จ�ฉัยต�ถw สนฺ�นฺ	ปต	เต สงฺ�เฆ์, โอต	ณฺ�เณฺ วิต�ถGส�มa, 
โจทิเกนฺ จ จGทิ	ตเกนฺ จ วิGต�เต, วิต�ตพื่�เพื่.  สหสา อวิ	นฺ	จ�ฉั	นฺ	ต�วิาวิ  ฉัฏฺ�ฐานฺานฺ	 โอโลเกตพื่�พื่านฺ	 ฯ
ก>แล พื่ระวิ	นฺ�ยธร ผู้F(ประกอบัพื่ร(อมด(วิยล�กษุณฺะ ๓ อย-างฺนฺ1Iแล(วิ, เม#$อสงฺฆ์Eประช้Gมก�นฺเพื่#$อวิ	นฺ	จฉั�ยเร#$องฺ, และเร#$องฺก>หย�$งฺลงฺแล(วิ, 
ทิ�IงฺโจทิกEและจำเลยก>ให(การแล(วิ, ควิรพื่Fดได(.  (แต-) ไม-ควิรด-วินฺต�ดส	นฺทิ1เด1ยวิ ควิรตรวิจดFฐานฺะทิ�Iงฺ ๖ เส1ยก-อนฺ.

กตมานฺ	 ฉั ฯ
ฐานฺะ ๖ อย-างฺเป@นฺไฉันฺ? ฐานฺะ ๖ อย-างฺนฺ�Iนฺ ค#อ:- 

วิต�ถG โอโลเกตพื่�พื่w  มาต	กา โอโลเกตพื่�พื่า  ปทิภาช้นฺ1ยw โอโลเกตพื่�พื่w  ต	กปร	จ�เฉัโทิ โอโลเกตพื่�โพื่  
อนฺ�ตราปต�ต	 โอโลเกตพื่�พื่า  อนฺาปต�ต	 โอโลเกตพื่�พื่า ฯ
ควิรตรวิจดFเร#$องฺ ตรวิจดFมาต	กา ตรวิจบัทิภานฺ1ยE ตรวิจดFต	กปร	จเฉัทิ ตรวิจดFอ�นฺตราบั�ต	 (และ) ตรวิจดFอนฺาบั�ต	.
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[อรรถาธ	บายฐานะ ๖ อย'าง]

วิต�ถGw โอโลเกนฺ�โตปJ ห	 “ต	เณฺนฺ วิา ปณฺ�เณฺนฺ วิา ปฏิ	จ�ฉัาเทิต�วิา อาคนฺ�ตพื่�พื่w, 
นฺ เต�วิวิ นฺค�เคนฺ อาคนฺ�ตพื่�พื่w,  โย อาคจ�เฉัย�ย, อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	 เอวิw เอกจ�จw อาปต�ตa ปส�สต	 ฯ
จร	งฺอยF- (พื่ระวิ	นฺ�ยธร) แม(เม#$อตรวิจดFเร#$องฺ ย-อมเห>นฺอาบั�ต	บัางฺอย-างฺ อย-างฺนฺ1I ค#อ 
“(ภ	กษุGผู้F(ม1จ1วิรหาย) ควิรเอาหญ(าหร#อใบัไม(ปกปJด(กาย)จaงฺมา,  แต-ไม-ควิรเปล#อยกายมาเลย, 
ภ	กษุGใดพื่aงฺเปล#อยกายมา, ภ	กษุGนฺ�Iนฺต(องฺอาบั�ต	ทิGกกฏิ.๑”

โส ตw สGต�ตw อาเนฺต�วิา ตw อธ	กรณฺw วิFปสเมส�สต	 ฯ
พื่ระวิ	นฺ�ยธรนฺ�Iนฺ คร�IนฺนฺำสFตรนฺ�Iนฺมาอ(างฺแล(วิ จ�กระงฺ�บัอธ	กรณฺEนฺ�Iนฺได(.

มาต	กw โอโลเกนฺ�โตปJ “สม�ปช้านฺมGสาวิาเทิ ปาจ	ต�ต	ยนฺ�ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ  ปญฺ�จนฺ�นฺw อาปต�ต1นฺw อญฺ�ญตรw อาปต�ตa ปส�สต	 ฯ
(เธอ) แม(เม#$อตรวิจดFมาต	กา ย-อมเห>นฺบัรรดาอาบั�ต	 ๕ กองฺ กองฺใดกองฺหนฺa$งฺ 
โดยนฺ�ยม1อาทิ	วิ-า “เป@นฺปาจ	ตต1ยE ในฺเพื่ราะส�มปช้านฺมGสาวิาทิ.”๒

โส ตw สGต�ตw อาเนฺต�วิา ตw อธ	กรณฺw วิFปสเมส�สต	 ฯ
เธอ คร�IนฺนฺำสFตรนฺ�Iนฺมา(อ(างฺ)แล(วิ จ�กระงฺ�บัอธ	กรณฺEนฺ�Iนฺได(.

ปทิภาช้นฺ1ยw โอโลเกนฺ�โตปJ  “อก�ข้ย	เต สร1เร เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสวิต	, อาปต�ต	 ปาราช้	กส�ส, 
เยภGย�เยนฺ ข้ย	เต สร1เร [279] เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสวิต	 อาปต�ต	 ถGล�ลจ�จยส�สาต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ สต�ตนฺ�นฺw อาปต�ต1นฺw อญฺ�ญตรw อาปต�ตa ปส�สต	 
ฯ
(เธอ) แม(เม#$อตรวิจดFบัทิภาช้นฺ1ยE ย-อมเห>นฺบัรรดาอาบั�ต	 ๗ กองฺ กองฺใดกองฺหนฺa$งฺ โดยนฺ�ยม1อาทิ	วิ-า 
“ภ	กษุGเสพื่เมถGนฺธรรมในฺสร1ระทิ1$ส�ตวิEย�งฺม	ได(ก�ดก	นฺ ต(องฺอาบั�ต	ปาราช้	ก,๓ 
เสพื่เมถGนฺธรรมในฺสร1ระทิ1$ส�ตวิEก�ดก	นฺแล(วิโดยมาก ต(องฺอาบั�ต	ถGลล�จจ�ย.”๔

โส ปทิภาช้นฺ1ยโต สGต�ตw อาเนฺต�วิา ตw อธ	กรณฺw วิFปสเมส�สต	 ฯ
เธอ คร�IนฺนฺำสFตรจากบัทิภาช้นฺ1ยEมา(อ(างฺ)แล(วิ จ�กระงฺ�บัอธ	กรณฺEนฺ�Iนฺได(.

ต	กปร	จ�เฉัทิw โอโลเกนฺ�โตปJ ต	กสงฺ�ฆ์าทิ	เสสw วิา ต	กปาจ	ต�ต	ยw วิา ต	กทิGก�กฏิw วิา อญฺ�ญตรw วิา อาปต�ตa ปร	จ�เฉัเทิ ปส�สต	 ฯ
(โส) ตโต สGต�ตw อาเนฺต�วิา ตw อธ	กรณฺw วิFปสเมส�สต	 ฯ
(เธอ) แม(เม#$อตรวิจดFต	กปร	จเฉัทิ ย-อมเห>นฺการกำหนฺดต	กส�งฺฆ์าทิ	เสสบั(างฺ ต	กปาจ	ตต1ยEบั(างฺ ต	กทิGกกฏิบั(างฺ อาบั�ต	อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ
บั(างฺ. เธอ คร�IนฺนฺำสFตรมาจาก(บัาล1ต	กปร	จเฉัทิ)นฺ�Iนฺมา(อ(างฺ)แล(วิ จ�กระงฺ�บัอธ	กรณฺEนฺ�Iนฺได(.

๑ วิ	. มหา. ๒/๓๘.
๒ วิ	. มหา. ๒/๑๕๔.
๓ วิ	. มหา. ๑/๖๗-๘
๔ วิ	. มหา. ๒/๓๔๗.



หนฺ(า ๔๕๘ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [อรรถาธ	บัายฐานฺะ ๖ อย-างฺ]

อนฺ�ตราปต�ตa โอโลเกนฺ�โตปJ, “ปฏิ	ลาตw อGก�ข้	ปต	, อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	 เอวิw ส	ก�ข้าปทินฺ�ตเรสG อนฺ�ตราปต�ต	 โหต	, ตw ปส�สต	 ฯ
โส ตw สGต�ตw อาเนฺต�วิา ตw อธ	กรณฺw วิFปสเมส�สต	 ฯ
(เธอ) แม(เม#$อตรวิจดFอ�นฺตราบั�ต	 จะเห>นฺอ�นฺตราบั�ต	 ในฺระหวิ-างฺแห-งฺส	กข้าบัทิอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ภ	กษุG ยกข้aIนฺซ่a$งฺดG(นฺไฟั (ตกไปค#นฺไวิ(ตามทิ1$) ต(องฺอาบั�ต	ทิGกกฏิ.” เธอ คร�IนฺนฺำสFตรนฺ�Iนฺมา(อ(างฺ)แล(วิ จ�กระงฺ�บัอธ	กรณฺEนฺ�Iนฺได(.

อนฺาปต�ตa โอโลเกนฺ�โตปJ “อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้G อสาทิ	ยนฺ�ตส�ส อเถย�ยจ	ต�ตส�ส นฺมรณฺาธ	ป�ปายส�ส อนฺGล�ลปนฺาธ	ป�ปายส�ส 
นฺโมจนฺาธ	ป�ปายส�ส อสญฺ�จ	จ�จ อสต	ยา อช้านฺนฺ�ตส�สาต	 เอวิw ตส�มa ตส�มa ส	ก�ข้าปเทิ นฺ	ทิ�ทิ	ฏฺ�ฐw อนฺาปต�ตa ปส�สต	 ฯ
โส ตw สGต�ตw อาเนฺต�วิา ตw อธ	กรณฺw วิFปสเมส�สต	 ฯ
(เธอ) แม(เม#$อตรวิจดFอนฺาบั�ต	 จะเห>นฺอนฺาบั�ต	ทิ1$ทิ-านฺแสดงฺไวิ(แล(วิในฺส	กข้าบัทินฺ�Iนฺๆ อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุG! ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGผู้F(ไม-ย	นฺด1 ไม-ม1ไถยจ	ต ไม-ม1ควิามประสงฺคEจะให(ตาย ไม-ม1ควิามประสงฺคEจะอวิด 
ไม-ม1ควิามประสงฺคEจะให(เคล#$อนฺ ไม-แกล(งฺ๑  ไม-รF( เพื่ราะไม-ม1สต	.”  เธอคร�IนฺนฺำสFตรนฺ�Iนฺมา(อ(างฺ)แล(วิ จ�กระงฺ�บัอธ	กรณฺEนฺ�Iนฺได(.

โย ห	 ภ	ก�ข้G จตGพื่�พื่	ธวิ	นฺยโกวิ	โทิ ต	ลก�ข้ณฺสม�ปนฺ�โนฺ อ	มานฺ	 ฉัฏฺ�ฐานฺานฺ	 โอโลเกต�วิา อธ	กรณฺw วิFปสเมส�สต	. 
ตส�ส วิ	นฺ	จ�ฉัโย อปฏิ	วิต�ต	โย พื่Gทิ�เธนฺ สยw นฺ	ส1ทิ	ต�วิา วิ	นฺ	จ�ฉั	ตสทิ	โส โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGใด เป@นฺผู้F(ฉัลาดในฺวิ	นฺ�ย ๔ อย-างฺ สมบัFรณฺEด(วิยล�กษุณฺะ ๓ ได(ตรวิจดFฐานฺะ ๖ อย-างฺนฺ1Iแล(วิ จ�กระงฺ�บัอธ	กรณฺEได(. 
การวิ	นฺ	จฉั�ย (อธ	กรณฺE) ข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ (ใครๆ) จะพื่aงฺค�ดค(านฺไม-ได( ย-อมเป@นฺเช้-นฺก�บัวิ	นฺ	จฉั�ยทิ1$พื่ระพื่Gทิธเจ(าประทิ�บันฺ�$งฺวิ	นฺ	จฉั�ยเองฺ.

[ว	ธ�ว	น	จฉั�ยอธ	กรณฺA]

ตญฺ�เจ เอวิw วิ	นฺ	จ�ฉัยกGสลw ภ	ก�ข้Gw โกจ	 กตส	ก�ข้าปทิวิ1ต	ก�กโม ภ	ก�ข้G อGปสงฺ�กม	ต�วิา อต�ตโนฺ กGก�กGจ�จw ปGจ�เฉัย�ย, 
ถ(าภ	กษุGบัางฺรFป ผู้F(ทิำล-วิงฺละเม	ดส	กข้าบัทิแล(วิ เข้(าไปหาภ	กษุGผู้F(ฉัลาดในฺการวิ	นฺ	จฉั�ยนฺ�Iนฺ อย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ 
พื่aงฺถามถaงฺข้(อร�งฺเก1ยจสงฺส�ยข้องฺตนฺไซ่ร(, 

เตนฺ สาธGกw สล�ลก�เข้ต�วิา, สเจ อนฺาปต�ต	 โหต	, “อนฺาปต�ต1ต	 วิต�ตพื่�พื่w ฯ
(ภ	กษุGผู้F(ฉัลาดในฺการวิ	นฺ	จฉั�ย)นฺ�Iนฺ ควิรกำหนฺดให(ด1, ถ(าเป@นฺอนฺาบั�ต	, ก>ควิรบัอกวิ-า “เป@นฺอนฺาบั�ต	.” 

สเจ ปนฺาปต�ต	 โหต	, “อาปต�ต1ต	 วิต�ตพื่�พื่w ฯ   สา เทิสนฺาคาม	นฺ1 เจ, “เทิสนฺาคาม	นฺ1ต	 วิต�ตพื่�พื่w ฯ
แต-ถ(าเป@นฺอาบั�ต	, ก>ควิรบัอกวิ-า “เป@นฺอาบั�ต	.”  ถ(าอาบั�ต	นฺ�Iนฺ เป@นฺเทิศันฺาคาม	นฺ1, ก>ควิรบัอกวิ-า “เป@นฺเทิศันฺาคาม	นฺ1.” 

วิGฏฺ�ฐานฺคาม	นฺ1 เจ, “วิGฏฺ�ฐานฺคาม	นฺ1ต	 วิต�ตพื่�พื่w ฯ
ถ(าเป@นฺวิGฏิฐานฺคาม	นฺ1, ก>ควิรบัอกวิ-า “เป@นฺวิGฏิฐานฺคาม	นฺ1.”

อถส�ส [280] ปาราช้	กจ�ฉัายา ทิ	ส�สต	, “ปาราช้	กาปต�ต1ต	 นฺ วิต�ตพื่�พื่w ฯ
ถ(าฉัายาปาราช้	กปรากฏิแก-ภ	กษุGผู้F(ฉัลาดในฺการวิ	นฺ	จฉั�ยนฺ�Iนฺไซ่ร(, ไม-ควิรบัอกวิ-า “เป@นฺอาบั�ต	ปาราช้	ก.” 

กส�มา ฯ   เมถGนฺธม�มวิ1ต	ก�กโม ห	 อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มวิ1ต	ก�กโม จ โอฬาร	โก ฯ
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะเหตGวิ-า การล-วิงฺละเม	ดเมถGนฺธรรม และการล-วิงฺละเม	ดอGตตร	มนฺGสสธรรม เป@นฺข้องฺหยาบั.

๑ ไม-ได(ต�Iงฺใจ ไม-ได(เจตนฺา (ภาษุาเก-า)
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อทิ	นฺ�นฺาทิานฺมนฺGส�สวิ	ค�คหวิ1ต	ก�กมา ปนฺ สGข้Gมา จ	ต�ตลหGกา,  เต สGข้Gเมเนฺวิ อาปช้�ช้ต	 สGข้Gเมนฺ รก�ข้ต	 ฯ
ส-วินฺการละเม	ดอทิ	นฺนฺาทิานฺและมนฺGสสวิ	คคหะเป@นฺข้องฺสGข้Gม เป@นฺการรวิดเร>วิด�งฺใจ, 
ภ	กษุGย-อมต(องฺวิ1ต	กกมะทิ�Iงฺ ๒ นฺ�Iนฺ ด(วิยอาการสGข้Gมทิ1เด1ยวิ (และ) ย-อมร�กษุาไวิ(ด(วิยอาการสGข้Gม (เหม#อนฺก�นฺ). 

ตส�มา วิ	เสเสนฺ ตw วิต�ถGกw กGก�กGจ�จw ปGจ�ฉั	ยมาโนฺ “อาปต�ต1ต	 อวิต�วิา, สจส�ส อาจร	โย ธรต	, 
ตโต เตนฺ โส ภ	ก�ข้G “อม�หากw อาจร	ยw ปGจ�ฉัาต	 เปเสตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ภ	กษุG)ผู้F(ถFกถามควิามร�งฺเก1ยจสงฺส�ย ซ่a$งฺม1ควิามละเม	ดนฺ�Iนฺเป@นฺทิ1$ต�Iงฺ โดยพื่	เศัษุ ไม-ควิรพื่Fดวิ-า “ต(องฺอาบั�ต	”, 
ถ(าอาจารยEข้องฺเธอย�งฺม1ช้1วิ	ตอยF-ไซ่ร(, หล�งฺจากนฺ�Iนฺ ภ	กษุG(ผู้F(ฉัลาดในฺการวิ	นฺ	จฉั�ย)นฺ�Iนฺ ควิรส-งฺภ	กษุGนฺ�Iนฺไปวิ-า 
“เธอจงฺถามอาจารยEข้องฺข้(าพื่เจ(าดFเถ	ด.” 

สเจ โส ปGนฺาคนฺ�ต�วิา “ตGม�หากw อาจร	โย สGต�ตนฺ�ตโต วิ	นฺยโต โอโลเกต�วิา ‘สเตก	จ�โฉัต	 มw อาหาต	 วิทิต	,  
ตโต เตนฺ โส “สาธG สGฏฺ�ฐุG, ยw อาจร	โย ภณฺต	, ตw กโรห1ต	 วิต�ตพื่�โพื่ ฯ
ถ(าเธอกล�บัมาอ1ก บัอกวิ-า “อาจารยEข้องฺทิ-านฺ ค(นฺดFจากพื่ระสFตรพื่ระวิ	นฺ�ยแล(วิบัอกผู้มวิ-า ‘เป@นฺสเตก	จฉัา’ (ย�งฺพื่อแก(ไข้ได(),” 
ในฺกาลนฺ�Iนฺ ภ	กษุGผู้F(ฉัลาดในฺการวิ	นฺ	จฉั�ยนฺ�Iนฺ ควิรพื่Fดกะเธอวิ-า “ด1ละๆ, เธอจงฺทิำให(ด1 อย-างฺทิ1$อาจารยEพื่Fด.” 

อถ ปนฺส�ส อาจร	โย นฺต�ถ	, สทิ�ธ	อGค�คห	ตต�เถโร ปนฺ อต�ถ	, ตส�ส สนฺ�ต	กw เปเสตพื่�โพื่ 
“อม�เหห	 สหอGค�คห	ตต�เถโร คณฺปาโมก�โข้, ตw คนฺ�ต�วิา ปGจ�ฉัาต	 ฯ
ก>ถ(าอาจารยEข้องฺเธอไม-ม1ไซ่ร(, แต-พื่ระเถระผู้F(เล-าเร1ยนฺร-วิมก�นฺ ม1(ต�วิ)อยF-, พื่aงฺส-งฺเธอไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺ(พื่ระเถระ)นฺ�Iนฺ ด(วิยส�$งฺวิ-า 
“พื่ระเถระผู้F(เล-าเร1ยนฺร-วิมก�บัข้(าพื่เจ(า เป@นฺคณฺปาโมกข้E (ม1ต�วิอยF-), เธอจงฺไปถามทิ-านฺดFเถ	ด.” 

เตนฺาปJ “สเตก	จ�โฉัต	 วิ	นฺ	จ�ฉั	เต, “สาธG สGฏฺ�ฐุG, ตส�เสวิ วิจนฺw กโรห1ต	 วิต�ตพื่�โพื่ ฯ
แม(เม#$อพื่ระเถระนฺ�Iนฺวิ	นฺ	จฉั�ยวิ-า “เป@นฺสเตก	จฉัา” ก>ควิรบัอกกะเธอวิ-า “ด1ละ, เธอจงฺทิำตามคำข้องฺพื่ระเถระนฺ�Iนฺให(ด1ทิ1เด1ยวิ.”

อถส�ส สทิ�ธ	อGค�คห	ตต�เถโรปJ นฺต�ถ	, อนฺ�เตวิาส	โก ปณฺ�ฑ	โต อต�ถ	, ตส�ส สนฺ�ต	กw เปเสตพื่�โพื่ “อสGกw ทิหรw คนฺ�ต�วิา ปGจ�ฉัาต	 ฯ
ถ(าแม(พื่ระเถระผู้F(เล-าเร1ยนฺร-วิมก�นฺ ข้องฺเธอไม-ม1ไซ่ร(, ม1แต-ภ	กษุGบั�ณฺฑ	ตผู้F(เป@นฺอ�นฺเตวิาส	ก, พื่aงฺส-งฺเธอไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺ(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺ 
ด(วิยส�$งฺวิ-า “เธอจงฺไปถามภ	กษุGหนฺG-มรFปโนฺ(นฺดFเถ	ด.”

เตนฺาปJ “สเตก	จ�โฉัต	 วิ	นฺ	จ�ฉั	เต, “สาธG, สGฏฺ�ฐุG ตส�ส วิจนฺw กโรห1ต	 วิต�ตพื่�โพื่ ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGผู้F(เป@นฺอ�นฺเตวิาส	กนฺ�Iนฺ วิ	นฺ	จฉั�ยวิ-า “เป@นฺสเตก	จฉัา” ก>ควิรพื่Fดกะเธอวิ-า “ด1ละ, เธอจงฺทิำตามคำข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺให(ด1”. 

อถ ทิหรส�สาปJ ปาราช้	กจ�ฉัายาวิ อGปฏฺ�ฐาต	, เตนฺาปJ “ปาราช้	โกส1ต	 นฺ วิต�ตพื่�โพื่ ฯ
ถ(าฉัายาปาราช้	กนฺ�$นฺแล ปรากฏิแม(แก-ภ	กษุGหนฺG-มไซ่ร(, แม(อ�นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ ก>ไม-ควิรบัอก(ภ	กษุGผู้F(ต(องฺอาบั�ต	)วิ-า “เธอเป@นฺปาราช้	ก.”



หนฺ(า ๔๖๐ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ภ	กษุGผู้F(ม1ศั1ลไม-บัร	สGทิธ	q กรรมฐานฺย-อมไม-เจร	ญ]

[ภ	กษุ#ผู้D7มั�ศ�ลีไมั'บร	ส#ทิธ	X กรรมัฐานย'อมัไมั'เจร	ญ]

ทิGล�ลโภ ห	 พื่Gทิ�ธGป�ปาโทิ,  ตโต ทิGล�ลภตรา ปพื่�พื่ช้�ช้า จ อGปสม�ปทิา จ ฯ
เอวิw ปนฺ วิต�ตพื่�พื่w “วิ	วิ	ต�ตw โอกาสw สม�มช้�ช้	ต�วิา ทิ	วิาวิ	หารw นฺ	ส1ทิ	ต�วิา ส1ลานฺ	 โสเธต�วิา ทิ�วิต�ตaสาการw ตาวิ มนฺส	 กโรห1ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ควิามบั�งฺเก	ดข้aIนฺแห-งฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า เป@นฺข้องฺได(ด(วิยยาก, การบัรรพื่ช้าและการอGปสมบัทิ เป@นฺข้องฺได(ด(วิยยากย	$งฺกวิ-านฺ�Iนฺ. 
แต-(พื่ระวิ	นฺ�ยธร) ควิรพื่Fดอย-างฺนฺ1Iวิ-า “เธอ จงฺปbดกวิาดโอกาสทิ1$เงฺ1ยบัสงฺ�ด แล(วินฺ�$งฺพื่�กกลางฺวิ�นฺ ช้ำระศั1ลให(บัร	สGทิธ	q 
จงฺมนฺส	การอาการ ๓๒ ดFก-อนฺ.”

สเจ ตส�ส อโรคw ส1ลw, กม�มฏฺ�ฐานฺw ฆ์ฏิ	ยต	.  สงฺ�ข้ารา ปากฏิา [281] หGต�วิา อGปฏฺ�ฐหนฺ�ต	. 
อGปจารป�ปนฺาป�ปต�ตw วิ	ย จ	ต�ตw เอกค�คw โหต	.  ทิ	วิสw อต	ก�กนฺ�ตม�ปJ นฺ ช้านฺาต	 ฯ
ถ(าศั1ลข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ ไม-เศัร(าหมองฺด-างฺพื่ร(อยไซ่ร(, กรรมฐานฺย-อมส#บัต-อ. ส�งฺข้ารทิ�Iงฺหลาย ก>เป@นฺข้องฺปรากฏิช้�ดข้aIนฺ. 
จ	ตก>เป@นฺเอก�คคตา ดGจได(บัรรลGอGปจาระและอ�ปปนฺาสมาธ	ฉัะนฺ�Iนฺ.  ถaงฺวิ�นฺจะล-วิงฺเลยไปแล(วิก>ตาม เธอก>ไม-ทิราบั. 

โส ทิ	วิสาต	ก�กเม อGปฏฺ�ฐานฺw อาคโต เอวิw วิต�ตพื่�โพื่ “ก1ทิ	โส เต จ	ต�ตป�ปวิต�ต1ต	 ฯ
ในฺเวิลาวิ�นฺล-วิงฺเลยไป เธอมาสF-ทิ1$อGปbฏิฐากแล(วิ ควิรพื่Fดอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ควิามเป@นฺไปแห-งฺจ	ตข้องฺเธอ เป@นฺเช้-นฺไร?” 

อาโรจ	ตาย จ จ	ต�ตป�ปวิต�ต	ยา, วิต�ตพื่�โพื่ “ปพื่�พื่ช้�ช้า นฺาม จ	ต�ตวิ	สGทิ�ธต�ถา, อป�ปมต�โต สมณฺธม�มw กโรห1ต	 ฯ
ก>เม#$อเธอบัอกควิามเป@นฺไปแห-งฺจ	ตแล(วิ, ควิรพื่Fดกะเธอวิ-า 
“ข้aIนฺช้#$อวิ-าบัรรพื่ช้า ม1ควิามบัร	สGทิธ	qแห-งฺจ	ตเป@นฺประโยช้นฺE, เธออย-าประมาทิ บัำเพื่>ญสมณฺธรรมเถ	ด.”

ยส�ส ปนฺ ส1ลw ภ	นฺ�นฺw โหต	, ตส�ส กม�มฏฺ�ฐานฺw นฺ ฆ์ฏิ	ยต	.  ปโฏิทิาภ	ตGนฺ�นฺw วิ	ย จ	ต�ตw วิ	กม�ปต	 วิ	ปฏิ	สารค�ค	นฺา ทิย�หต	, 
ตต�ตปาสาเณฺ นฺ	ส	นฺ�โนฺ วิ	ย ตwข้ณฺwเยวิ วิGฏฺ�ฐาต	 ฯ
ส-วินฺภ	กษุGใด ม1ศั1ลข้าด, กรรมฐานฺข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ ย-อมไม-ส#บัต-อ, จ	ตย-อมปb{นฺปzวินฺ ถFกไฟัค#อควิามเด#อดร(อนฺแผู้ดเผู้าอยF- 
ดGจถFกทิ	$มแทิงฺด(วิยปฏิ�ก ฉัะนฺ�Iนฺ.   ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ย-อมลGกข้aIนฺในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺทิ1เด1ยวิ เหม#อนฺนฺ�$งฺอยF-บันฺก(อนฺห	นฺทิ1$ร(อนฺฉัะนฺ�Iนฺ, 

โส อาคโต “กา เต จ	ต�ตป�ปวิต�ต1ต	 ปGจ�ฉั	ตพื่�โพื่ ฯ
เธอมาแล(วิ พื่aงฺถามวิ-า “ควิามเป@นฺไปแห-งฺจ	ตข้องฺทิ-านฺเป@นฺอย-างฺไร?” 

อาโรจ	ตาย จ	ต�ตป�ปวิต�ต	ยา, “นฺต�ถ	 โลเก รโห นฺาม ปาปกม�มw ปกGพื่�พื่โต, สพื่�พื่ปฐมw ห	 ปาป| กโรนฺ�โต อต�ตนฺาวิ ช้านฺาต	, 
อถส�ส อารก�ข้เทิวิตา, ปรจ	ต�ตวิ	ทิF สมณฺพื่�ราห�มณฺา อญฺ�เญ จ เทิวิตา ช้านฺนฺ�ต	, ต�วิwเยวิ ทิานฺ	 ตวิ โสต�ถa ปร	เยสาห1ต	 วิต�ตพื่�โพื่ ฯ
เม#$อเธอบัอกควิามเป@นฺไปแห-งฺจ	ตแล(วิ ควิรพื่Fดวิ-า “ข้aIนฺช้#$อวิ-าทิ1$ล�บัข้องฺผู้F(กระทิำกรรมช้�$วิ ย-อมไม-ม1ในฺโลก๑, 
แทิ(จร	งฺ บัGคคลผู้F(กระทิำควิามช้�$วิ ย-อมรF(ด(วิยตนฺเองฺ ก-อนฺคนฺอ#$นฺทิ�Iงฺหมด, ต-อจากนฺ�Iนฺ อาร�กข้เทิวิดาทิ�Iงฺหลาย สมณฺพื่ราหมณฺEและ
เทิวิดาเหล-าอ#$นฺ ผู้F(รF(จ	ตข้องฺบัGคคลอ#$นฺ ย-อมรF( (ควิามช้�$วิ) ข้องฺเธอ, บั�ดนฺ1I เธอนฺ�$นฺแล จงฺแสวิงฺหาควิามสวิ�สด1แก-เธอเองฺเถ	ด.”

นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา จตGพื่�พื่	ธวิ	นฺยกถา วิ	นฺยธรส�ส จ ลก�ข้ณฺาทิ	กถา ฯ
กถาวิ-าด(วิยวิ	นฺ�ย ๔ อย-างฺ และกถาวิ-าด(วิยล�กษุณฺะเป@นฺต(นฺข้องฺพื่ระวิ	นฺ�ยธร จบั.

๑ ข้G. ช้า. ๒๗/๑๓๑. ช้าตก�ฏิฐกถา. ๔/๒๔๘.
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อรรถาธ	บายส	กขาบทิว	ภ�งคAปฐมัปาราช	ก
อ	ทิานฺ	 ส	ก�ข้าปทิวิ	ภงฺ�คส�ส อต�ถw วิณฺ�ณฺย	ส�สาม ฯ
บั�ดนฺ1I ข้(าพื่เจ(าจ�กพื่รรณฺนฺาเนฺ#Iอควิามวิ	ภ�งฺคEแห-งฺส	กข้าบัทิต-อไป 

ยw วิGต�ตw “โย ปนฺาต	 โย ยาทิ	โสต	อาทิ	 เอต�ถ 
“โย ปนฺาต	 วิ	ภช้	ตพื่�พื่ปทิw ฯ
ในฺคำวิ-า โย ปนฺาต	 โย ยาทิ	โส เป@นฺต(นฺ ทิ1$(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ( (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺต-อไปนฺ1I):-
สองฺบัทิวิ-า โย ปนฺ เป@นฺบัทิทิ1$ควิรจำแนฺก. 

“โย ยาทิ	โสต	อาทิ1นฺ	 ตส�ส วิ	ภช้นฺปทิานฺ	 ฯ
บัทิเป@นฺต(นฺวิ-า “โย ยาทิ	โส” เป@นฺบัทิจำแนฺกแห-งฺบัทิวิ-า โย ปนฺ นฺ�Iนฺ. 

เอต�ถ จ ยส�มา “ปนฺาต	 นฺ	ปาตมต�ตw,   “โยต	 อต�ถปทิw.   ตญฺ�จ อนฺ	ยเมนฺ ปGค�คลw ทิ1เปต	. 
ก>ในฺ(สองฺบัทิวิ-า โย ปนฺ) นฺ1I  ศั�พื่ทิEวิ-า ปนฺ ส�กวิ-าเป@นฺนฺ	บัาต.  
บัทิวิ-า โย เป@นฺบัทิบัอกเนฺ#Iอควิาม.  และ(บัทิวิ-า โย )นฺ�Iนฺ แสดงฺบัGคคลโดยไม-กะต�วิ. 

ตส�มา ตส�ส อต�ถw ทิส�เสนฺ�โต อนฺ	ยเมนฺ ปGค�คลทิ1ปกw โยสทิ�ทิเมวิ อาห ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อจะทิรงฺแสดงฺอรรถแห-งฺ(บัทิวิ-า โย) นฺ�Iนฺ 
จaงฺตร�สเฉัพื่าะ โยศั�พื่ทิE ซ่a$งฺแสดงฺบัGคคลโดยไม-กำหนฺดลงฺไป. 

ตส�มา เอต�ถ เอวิมต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัเนฺ#Iอควิามในฺ(บัทิวิ-า โย ปนฺ) นฺ1Iอย-างฺนฺ1I.

“โย ปนฺาต	  “โยโกจ1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัทิวิ-า โย ปนฺ ม1คำอธ	บัายวิ-า “โยโกจ	” (ผู้F(ใดผู้F(หนฺa$งฺ) 

ยส�มา ปนฺ โย โส โยโกจ	 นฺาเมโส อวิส�สw ล	งฺ�ค ยGต�ตช้าต	นฺาม โคต�ตส1ล วิ	หาร โคจรวิเยสG [282] เอเกนฺากาเรนฺ ปญฺ�ญายต	. 
ตส�มา ตw ตถา ญาเปตGw ตw ปเภทิw ปกาเสนฺ�โต “ยาทิ	โสต	อาทิ	มาห ฯ
ก>บัGคคลทิ1$ช้#$อวิ-า ผู้F(ใดผู้F(หนฺa$งฺนฺ�Iนฺ ย-อมปรากฏิด(วิยอาการอ�นฺหนฺa$งฺ 
ในฺเพื่ศั ควิามประกอบั ช้าต	 ช้#$อ โคตร ศั1ล ธรรมเคร#$องฺอยF- โคจร และวิ�ย แนฺ-แทิ(. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อจะทิรงฺประกาศัประเภทินฺ�Iนฺ เพื่#$อให(รF(จ�กบัGคคลนฺ�Iนฺ โดยอาการอย-างฺนฺ�Iนฺ 
จaงฺตร�สคำวิ-า ยาทิ	โส เป@นฺต(นฺ. 

ตต�ถ   “ยาทิ	โสต	 ล	งฺ�ควิเสนฺ  ยาทิ	โส วิา ตาทิ	โส วิา โหตG  ทิ1โฆ์ วิา รส�โส วิา  
กาโฬ วิา โอทิาโต วิา มงฺ�คGรจ�ฉัวิ	 วิา  ก	โส วิา ถFโล วิาต	 อต�โถ ฯ
ในฺ(คำวิ-า ยาทิ	โส เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ม1วิ	นฺ	จฉั�ย ด�งฺนฺ1I:-
บัทิวิ-า ยาทิ	โส ม1ควิามวิ-า วิ-าด(วิยอำนฺาจเพื่ศั จะเป@นฺบัGคคลเช้-นฺใดหร#อเช้-นฺนฺ�Iนฺก>ตามทิ1 ค#อจะเป@นฺคนฺสFงฺหร#อคนฺเต1Iย 
คนฺดำหร#อคนฺข้าวิ หร#อคนฺม1ผู้	วิเหล#องฺ  คนฺผู้อมหร#อคนฺอ(วินฺ ก>ตามทิ1.
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“ยถายGต�โตต	 โยควิเสนฺ เยนฺ วิา เตนฺ วิา ยGต�โต โหตG  นฺวิกม�มยGต�โต วิา อGทิ�เทิสยGต�โต วิา วิาสธGรยGต�โต วิาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ยถายGต�โต ม1ควิามวิ-า วิ-าด(วิยอำนฺาจก	จทิ1$ประกอบั จะเป@นฺคนฺประกอบัด(วิยการงฺานฺเช้-นฺใดเช้-นฺหนฺa$งฺก>ตามทิ1 
ค#อจะเป@นฺคนฺประกอบัด(วิยนฺวิกรรม หร#อจะประกอบัด(วิยอGเทิศั หร#อประกอบัด(วิยธGระค#อการอบัรม (ค#อวิ	ปbสสนฺาธGระ) ก>ตามทิ1.

“ยถาช้จ�โจต	 ช้าต	วิเสนฺ ยwช้จ�โจ วิา ตw ช้จ�โจ วิา โหตG ข้ต�ต	โย วิา พื่�ราห�มโณฺ วิา เวิส�โส วิา สFโทิ วิาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ยถาช้จ�โจ ม1ควิามวิ-า วิ-าด(วิยอำนฺาจช้าต	 จะเป@นฺคนฺม1ช้าต	อย-างฺใด หร#อเป@นฺคนฺม1ช้าต	อย-างฺนฺ�Iนฺก>ตามทิ1 
ค#อจะเป@นฺกษุ�ตร	ยE หร#อเป@นฺพื่ราหมณฺE หร#อเป@นฺแพื่ทิยE เป@นฺศัFทิร ก>ตามทิ1.

“ยถานฺาโมต	 นฺามวิเสนฺ ยถานฺาโม วิา ตถานฺาโม วิา โหตG พื่Gทิ�ธรก�ข้	โต วิา ธม�มรก�ข้	โต วิา สงฺ�ฆ์รก�ข้	โต วิาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ยถานฺาโม ม1ควิามวิ-า วิ-าด(วิยอำนฺาจช้#$อ จะเป@นฺคนฺทิ1$ช้#$ออย-างฺใด หร#อม1ช้#$ออย-างฺนฺ�Iนฺก>ตามทิ1 
ค#อช้#$อวิ-า พื่Gทิธร�กข้	ต หร#อช้#$อธรรมร�กข้	ต หร#อช้#$อวิ-าส�งฺฆ์ร�กข้	ต ก>ตามทิ1.

“ยถาโคต�โตต	 โคต�ตวิเสนฺ ยถาโคต�โต วิา ตถาโคต�โต วิา เยนฺ วิา เตนฺ วิา โคต�เตนฺ โหตG กจ�จาโนฺ วิา วิาเสฏฺ�โฐ วิา โกส	โย วิาต	 
อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ยถาโคต�โต ม1ควิามวิ-า วิ-าด(วิยอำนฺาจโคตร จะเป@นฺผู้F(ม1โคตรอย-างฺใด หร#อม1โคตรอย-างฺนฺ�Iนฺ 
หร#อวิ-าด(วิยโคตรเช้-นฺใดเช้-นฺหนฺa$งฺ ก>ตามทิ1 ค#อจะเป@นฺก�จจานฺโคตร หร#อวิาเสฏิฐโคตร หร#อโกส	ยโคตร ก>ตามทิ1.

“ยถาส1โลต	 ส1เลสG ยถาส1โล วิา ตถาส1โล วิา โหตG นฺวิกม�มส1โล วิา อGทิ�เทิสส1โล วิา วิาสธGรส1โล วิาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ยถาส1โล ม1ควิามวิ-า ในฺปรกต	ทิ�Iงฺหลาย จะเป@นฺผู้F(ม1อย-างฺใดเป@นฺปกต	 หร#อวิ-าเป@นฺผู้F(ม1อย-างฺนฺ�Iนฺเป@นฺปกต	ก>ตามทิ1 
ค#อวิ-าจะเป@นฺผู้F(ม1นฺวิกรรมเป@นฺปกต	 หร#อม1อGเทิศัเป@นฺปกต	 หร#อม1ธGระค#อการอบัรม (ค#อวิ	ปbสสนฺาธGระ) เป@นฺปกต	ก>ตามทิ1.

“ยถาวิ	หาร1ต	 วิ	หาเรสGปJ ยถาวิ	หาร1 วิา ตถาวิ	หาร1 วิา โหตG นฺวิกม�มวิ	หาร1 วิา อGทิ�เทิสวิ	หาร1 วิา วิาสธGรวิ	หาร1 วิาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ยถาวิ	หาร1 ม1ควิามวิ-า แม(ในฺธรรมเคร#$องฺอยF-ทิ�Iงฺหลาย จะเป@นฺผู้F(ม1อย-างฺใดเป@นฺเคร#$องฺอยF- หร#อวิ-าเป@นฺผู้F(ม1อย-างฺนฺ�Iนฺเป@นฺเคร#$องฺอยF- 
ก>ตามทิ1 ค#อวิ-าจะเป@นฺผู้F(ม1นฺวิกรรมเป@นฺเคร#$องฺอยF- หร#อม1อGเทิศัเป@นฺเคร#$องฺอยF- หร#อวิ-าม1ธGระค#อการอบัรม (ค#อวิ	ปbสสนฺาธGระ) ก>ตามทิ1.

“ยถาโคจโรต	 โคจเรสGปJ ยถาโคจโร วิา ตถาโคจโร วิา โหตG นฺวิกม�มโคจโร วิา อGทิ�เทิสโคจโร วิา วิาสธGรโคจโร วิาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ยถาโคจโร ม1ควิามวิ-า ถaงฺในฺโคจรทิ�Iงฺหลายเล-า จะเป@นฺผู้F(ม1อย-างฺใดเป@นฺโคจร หร#อวิ-าม1อย-างฺนฺ�Iนฺเป@นฺโคจรก>ตามทิ1 
ค#อวิ-าจะเป@นฺผู้F(ม1นฺวิกรรมเป@นฺโคจร หร#อม1อGเทิศัเป@นฺโคจร หร#อม1ธGระค#อการอบัรมเป@นฺโคจร ก>ตามทิ1.

“เถโร วิาต	อาทิ1สG จ วิโยวิGฑ�ฒาทิ1สG โย วิา โส วิา โหตG ปร	ปGณฺ�ณฺทิสวิส�สตาย เถโร วิา อFนฺปญฺ�จวิส�สตาย นฺโวิ วิา 
อต	เรกปญฺ�จวิส�สตาย มช้�ฌิ	โม วิาต	 อต�โถ ฯ
ส-วินฺในฺบัทิวิ-า เถโร วิา เป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
จะเป@นฺผู้F(ใด หร#อวิ-าเป@นฺผู้F(นฺ�Iนฺ ในฺบัรรดาผู้F(เจร	ญโดยวิ�ยเป@นฺต(นฺก>ตามทิ1, ค#ออธ	บัายวิ-า จะเป@นฺพื่ระเถระ เพื่ราะม1พื่รรษุาครบัส	บั 
หร#อวิ-าเป@นฺผู้F(ใหม- เพื่ราะม1พื่รรษุาหย-อนฺห(า หร#อวิ-าจะเป@นฺผู้F(ปานฺกลางฺ เพื่ราะม1พื่รรษุาเก	นฺกวิ-าห(าก>ตามทิ1. 

อถโข้ สพื่�โพื่ วิ [283] อ	มส�มa อต�เถ เอโส วิGจ�จต	 “โย ปนฺาต	 ฯ
โดยทิ1$แทิ( บัGคคลนฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สในฺอรรถนฺ1Iวิ-า “โย ปนฺ.”
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ภ	ก�ข้Gนฺ	ทิ�เทิเส 
ภ	ก�ข้ต1ต	 ภ	ก�ข้โก ฯ   “ลภนฺ�โต วิา อลภนฺ�โต วิา อร	ยาย ยาจนฺาย ยาจต1ต	 อต�โถ ฯ
ในฺภ	กข้Gนฺ	เทิส (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
ผู้F(ใดย-อมข้อ เหตGนฺ�Iนฺ ผู้F(นฺ�Iนฺช้#$อวิ-าผู้F(ข้อ.  อธ	บัายวิ-า “จะได(ก>ตาม ไม-ได(ก>ตาม ย-อมข้อด(วิยวิ	ธ1ข้ออย-างฺประเสร	ฐ.” 

พื่Gทิ�ธาทิ1ห	 อช้�ฌิFปคตw ภ	ก�ข้าจร	ยw อช้�ฌิFปคตต�ตา ภ	ก�ข้าจร	ยw อช้�ฌิFปคโต นฺาม ฯ
ช้#$อวิ-าผู้F(อาศั�ยการเทิ1$ยวิข้อ เพื่ราะเป@นฺผู้F(อาศั�ยการเทิ1$ยวิข้อ ทิ1$พื่ระพื่Gทิธเจ(าเป@นฺต(นฺ ทิรงฺอาศั�ยแล(วิ. 

โย ห	 โกจ	 อป�ป| วิา มหนฺ�ตw วิา โภคก�ข้นฺ�ธw ปหาย อคารส�มา อนฺคาร	ยw ปพื่�พื่ช้	โต 
โส กส	โครก�ข้าทิ1ห	 ช้1วิ	ตกป�ปนฺw ห	ต�วิา ล	งฺ�คสม�ปฏิ	จ�ฉัเนฺเนฺวิ ภ	ก�ข้าจร	ยw อช้�ฌิFปคโตต	 ภ	ก�ข้G ฯ
จร	งฺอยF- บัGคคลผู้F(ใดผู้F(หนฺa$งฺละกองฺโภคะนฺ(อยหร#อมาก ออกจากเร#อนฺบัวิช้ไม-ม1เร#อนฺ, 
บัGคคลผู้F(นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าอาศั�ยการเทิ1$ยวิข้อ เพื่ราะละการเล1Iยงฺช้1วิ	ตโดยกส	กรรมและโคร�กข้กรรมเป@นฺต(นฺเส1ย ยอมร�บัถ#อเพื่ศันฺ�$นฺเองฺ 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-าภ	กษุG.

ปรปฏิ	พื่ทิ�ธช้1วิ	กต�ตา วิา วิ	หารมช้�เฌิ กาช้ภต�ตw ภGญฺ�ช้มาโนฺปJ ภ	ก�ข้าจร	ยw อช้�ฌิFปคโตต	 ภ	ก�ข้G ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ แม(ฉั�นฺภ�ตทิ1$เข้านฺำด(วิยหาบั อยF-ในฺทิ-ามกลางฺวิ	หาร ก>ช้#$อวิ-าอาศั�ยการเทิ1$ยวิข้อ เพื่ราะม1ควิามเป@นฺอยF-เนฺ#$องฺด(วิยผู้F(อ#$นฺ 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า ภ	กษุG.

ปJณฺ�ฑ	ยาโลปโภช้นฺw นฺ	ส�สาย ปพื่�พื่ช้�ช้าย อGส�สาหช้าตต�ตา วิา ภ	ก�ข้าจร	ยw อช้�ฌิFปคโตต	 ภ	ก�ข้G ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ช้#$อวิ-าอาศั�ยการเทิ1$ยวิข้อ เพื่ราะเป@นฺผู้F(เก	ดอGตสาหะในฺบัรรพื่ช้า อาศั�ยโภช้นฺะ ค#อคำข้(าวิอ�นฺหาได(ด(วิยกำล�งฺปล1แข้(งฺ 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า ภ	กษุG.

อค�ฆ์ผู้ส�สวิณฺ�ณฺเภเทินฺ ภ	นฺ�นฺw ปฏิw ธาเรต1ต	 ภ	นฺ�นฺปฏิธโร ฯ
ผู้F(ใดย-อมทิรงฺผู้#นฺผู้(าทิ1$ถFกทิำลายแล(วิ เพื่ราะทิำค-า ผู้�สสะ และส1 ให(เส1ยไป เหตGนฺ�Iนฺ ผู้F(นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-า ผู้F(ทิรงฺผู้#นฺผู้(าทิ1$ถFกทิำลายแล(วิ. 

ตต�ถ สต�ถกจ�เฉัทิเนฺนฺ อค�ฆ์เภโทิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
บัรรดาการทิำค-าให(เส1ยไปเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัการทิำค-าให(เส1ยไป เพื่ราะต�ดด(วิยศั�สตรา. 

สหส�สค�ฆ์นฺโกปJ ห	 ปโฏิ สต�ถเกนฺ ข้ณฺ�ฑาข้ณฺ�ฑ	กw ฉั	นฺ�โนฺ ภ	นฺ�นฺค�โฆ์ โหต	  ปGร	มค�ฆ์โต อGปฑ�ฒม�ปJ นฺ อค�ฆ์ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ผู้#นฺผู้(าแม(ม1ราคาต�Iงฺพื่�นฺ ทิ1$เข้าเอาม1ดต�ดให(เป@นฺช้	Iนฺนฺ(อยช้	Iนฺใหญ-แล(วิ ย-อมม1ราคาเส1ยไป 
ค#อม1ค-าไม-ถaงฺแม(ครa$งฺหนฺa$งฺจากราคาเด	ม.

สGต�ตสwส	พื่�พื่เนฺนฺ ผู้ส�สเภโทิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
พื่aงฺทิราบัการทิำผู้�สสะให(เส1ยไป เพื่ราะเย>บัด(วิยด(าย. 

สGข้สม�ผู้ส�โสปJ ห	 ปโฏิ สGต�เตห	 สwส	พื่�พื่	โต ภ	นฺ�นฺผู้ส�โส โหต	 ข้รสม�ผู้ส�สตw ปาปGณฺาต	 ฯ
แทิ(จร	งฺ ผู้#นฺผู้(าแม(ทิ1$ม1ส�มผู้�สเป@นฺสGข้ ทิ1$ถFกเย>บัด(วิยด(ายแล(วิ ย-อมม1ผู้�สสะเส1ยไป ค#อถaงฺควิามเป@นฺผู้(าทิ1$ม1ผู้�สสะแข้>งฺหยาบั. 
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สFจ	มลาทิ1ห	 วิณฺ�ณฺเภโทิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
พื่aงฺทิราบัการทิำส1ให(เส1ยไป เพื่ราะหม-นฺหมองฺด(วิยสนฺ	มเข้>มเป@นฺต(นฺ. 

สGปร	สGทิ�โธปJ ห	 ปโฏิ สFจ	กม�มโต ปฏฺ�ฐาย สFจ	มเลนฺ หต�ถเสทิมลช้ล	กาห	 อวิสาเนฺ รช้นฺกป�ปกรเณฺห	 จ ภ	นฺ�นฺวิณฺ�โณฺ โหต	 ปกต	วิณฺ�ณฺw วิ	ช้หต	 ฯ
แทิ(จร	งฺ ผู้#นฺผู้(าแม(ทิ1$บัร	สGทิธ	qด1 ต�Iงฺแต-ทิำการด(วิยเข้>มไปแล(วิ ย-อมม1ส1เส1ยไป ค#อย-อมละส1เด	มไป เพื่ราะสนฺ	มเข้>ม 
และเพื่ราะนฺIำทิ1$เป@นฺมลทิ	นฺอ�นฺเก	ดจากเหงฺ#$อม#อ และเพื่ราะการย(อมและทิำก�ปปะในฺทิ1$สGด. 

เอวิw ต1หากาเรห	 ภ	นฺ�นฺw ปฏิw ธารณฺโต ภ	นฺ�นฺปฏิธโรต	 ภ	ก�ข้G ฯ
ผู้F(ใด ช้#$อวิ-า ผู้F(ทิรงฺผู้#นฺผู้(าทิ1$ถFกทิำลายแล(วิ เพื่ราะทิรงฺผู้#นฺผู้(าทิ1$ถFกทิำลายด(วิยอาการ ๓ อย-างฺ ด�งฺอธ	บัายมาแล(วินฺ�Iนฺ 
เหตGนฺ�Iนฺ ผู้F(นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-า ภ	กษุG.

ค	ห	วิต�ถวิ	สภาคานฺw กาสาวิานฺw วิา ธารณฺมต�เตเนฺวิ ภ	นฺ�นฺปฏิธโรต	 ภ	ก�ข้G ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ผู้F(ใด ช้#$อวิ-า ผู้F(ทิรงฺผู้#นฺผู้(าทิ1$ถFกทิำลายแล(วิ เพื่ราะส�กวิ-าทิรงฺผู้(ากาสาวิะทิ�Iงฺหลาย ซ่a$งฺไม-เหม#อนฺก�บัผู้(าข้องฺคฤห�สถE 
เหตGนฺ�Iนฺ ผู้F(นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-า ภ	กษุG.

“สมญฺ�ญายาต	  ปญฺ�ญต�ต	ยา โวิหาเรนฺาต	 [284] อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า สมญฺ�ญาย ควิามวิ-า โดยบั�ญญ�ต	 ค#อโดยโวิหาร. 

สมญฺ�ญาย เอวิ ห	 เอกจ�โจ “ภ	ก�ข้Fต	 ปญฺ�ญายต	 ฯ
จร	งฺอยF- บัGคคลบัางฺคนฺย-อมปรากฏิวิ-า “เป@นฺภ	กษุG” โดยสม�ญญาเทิ-านฺ�Iนฺ. 

ตถา ห	 นฺ	มนฺ�ตนฺาทิ	ม�ห	, ภ	ก�ข้FสG คณฺ	ยมาเนฺสG, สามเณฺเรปJ คเหต�วิา “สตw ภ	ก�ข้F, สหส�สw ภ	ก�ข้Fต	 วิทินฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ ในฺก	จนฺ	มนฺตEเป@นฺต(นฺ มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลาย, เม#$อนฺ�บัจำนฺวินฺภ	กษุGอยF-, นฺ�บัเอากระทิ�$งฺพื่วิกสามเณฺรเข้(าด(วิยแล(วิ พื่Fดวิ-า 
“ภ	กษุGจำนฺวินฺร(อยรFป, ภ	กษุGจำนฺวินฺพื่�นฺรFป.”

“ปฏิ	ญฺ�ญายาต	  อต�ตโนฺ ปฏิ	ช้านฺเนฺนฺ ฯ
บัทิวิ-า ปฏิ	ญฺ�ญาย ค#อ โดยควิามปฏิ	ญญาข้องฺตนฺเองฺ. 

ปฏิ	ญฺ�ญายปJ ห	 เอกจ�โจ “ภ	ก�ข้Fต	 ปญฺ�ญายต	 ฯ
จร	งฺอยF- บัGคคลบัางฺคนฺ ย-อมปรากฏิวิ-า “เป@นฺภ	กษุG” แม(โดยควิามปฏิ	ญญา. 

ตส�ส “โก เอต�ถาต	  “อหw อาวิGโส ภ	ก�ข้Fต	เอวิมาทิ1สG สม�ภโวิ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
พื่aงฺทิราบั(ควิามปฏิ	ญญาวิ-า “เป@นฺภ	กษุG” นฺ�Iนฺ) เก	ดม1ได( 
(ด�งฺ)ในฺ(ประโยค)เป@นฺต(นฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า “(ถาม)วิ-า ‘ใครในฺทิ1$นฺ1I?’ (ตอบั)วิ-า ‘คGณฺ! ข้(าพื่เจ(า(เองฺ) เป@นฺภ	กษุG.” 

อยw ปนฺ อานฺนฺ�ทิต�เถเรนฺ วิGต�ตา ธม�ม	กา ปฏิ	ญฺ�ญา ฯ
ก>ควิามปฏิ	ญญานฺ1I เป@นฺควิามปฏิ	ญญาทิ1$ช้อบัธรรม ซ่a$งฺพื่ระอานฺนฺทิเถระได(กล-าวิไวิ(แล(วิ. 

รต�ต	ภาเคนฺ ปนฺ ทิGส�ส1ลาปJ ปฏิ	ปถw อาคจ�ฉันฺ�ตา, “โก เอต�ถาต	 วิGต�เต, อธม�ม	กาย ปฏิ	ญฺ�ญาย อภFตต�ถาย “มยw ภ	ก�ข้Fต	 วิทินฺ�ต	 ฯ
อนฺa$งฺ โดยส-วินฺแห-งฺราตร1 แม(พื่วิกภ	กษุGผู้F(ทิGศั1ล เด	นฺสวินฺทิางฺมา, เม#$อถFกถามวิ-า “ใครในฺทิ1$นฺ1I?”, 
ตอบัวิ-า “พื่วิกข้(าพื่เจ(า เป@นฺภ	กษุG” ด�งฺนฺ1I เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ปฏิ	ญญาทิ1$ไม-ช้อบัธรรม ไม-เป@นฺควิามจร	งฺ.
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“เอห	ภ	ก�ข้Fต	  ภ	ก�ข้G นฺาม ภควิโต “เอห	 ภ	ก�ข้Fต	 เอวิw วิจนฺมต�เตนฺ ภ	ก�ข้Gภาวิw เอห	ภ	ก�ข้Fปสม�ปทิw ปต�โต ฯ
บัทิวิ-า เอห	ภ	ก�ข้G ควิามวิ-า ผู้F(ถaงฺควิามเป@นฺภ	กษุG ค#อ อGปสมบัทิด(วิยเอห	ภ	กข้G ด(วิยเพื่1ยงฺพื่ระดำร�สข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค 
อย-างฺนฺ1Iวิ-า “เธอ จงฺมาเป@นฺภ	กษุGเถ	ด” ช้#$อวิ-าภ	กษุG. 

ภควิา ห	 เอห	ภ	ก�ข้Gภาวิาย อGปนฺ	ส�สยสม�ปนฺ�นฺw ปGค�คลw ทิ	ส�วิา รต�ตป|สGกFลนฺ�ตรโต สGวิณฺ�ณฺวิณฺ�ณฺw ทิก�ข้	ณฺหต�ถw นฺ1หร	ต�วิา 
พื่�รห�มโฆ์สw นฺ	จ�ฉัาเรนฺ�โต “เอห	 ภ	ก�ข้G, จร พื่�รหม�จร	ยw สม�มา ทิGก�ข้ส�ส อนฺ�ตก	ร	ยายาต	 วิทิต	 ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺเห>นฺบัGคคลผู้F(ถaงฺพื่ร(อมด(วิยอGปนฺ	ส�ย เพื่#$อเป@นฺเอห	ภ	กข้G จaงฺทิรงฺเหย1ยดพื่ระห�ตถEเบั#Iองฺข้วิา 
ซ่a$งฺม1ส1ดGจทิองฺ ออกจากระหวิ-างฺบั�งฺสGกGลจ1วิรอ�นฺม1ส1แดงฺ เปล-งฺพื่ระสGรเส1ยงฺก�งฺวิานฺด�งฺเส1ยงฺพื่รหม 
ตร�สเร1ยกวิ-า “เธอ จงฺมาเป@นฺภ	กษุGเถ	ด, จงฺประพื่ฤต	พื่รหมจรรยE เพื่#$อทิำทิ1$สGดทิGกข้Eโดยช้อบัเถ	ด.” 

ตส�ส สเหวิ ภควิโต วิจเนฺนฺ ค	ห	ล	งฺ�คw อนฺ�ตรธายต	.  ปพื่�พื่ช้�ช้า จ อGปสม�ปทิา จ รGหต	. 
ภณฺ�ฑG กาสาวิวิสโนฺ โหต	 เอกw นฺ	วิาเสต�วิา เอกw ปารGปJต�วิา เอกw อwเส ฐเปต�วิา วิามwสกFเฏิ อาลค�คนฺ1ลGป�ปลวิณฺ�ณฺมต�ต	กาปต�โต ฯ
พื่ร(อมก�บัพื่ระดำร�สข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ 
เพื่ศัคฤห�สถE (ข้องฺผู้F(เพื่-งฺอGปสมบัทินฺ�Iนฺ) อ�นฺตรธานฺไป, บัรรพื่ช้าและอGปสมบัทิก>สำเร>จ,  
ผู้F(นฺ�Iนฺก>เป@นฺผู้F(ม1ศั1รษุะโล(นฺ นฺG-งฺห-มผู้(ากาสาวิะ ค#อนฺG-งฺ (ผู้(าอ�นฺตรวิาสก) ผู้#นฺหนฺa$งฺ ห-ม (ผู้(าอGตราสงฺคE) ผู้#นฺหนฺa$งฺ 
พื่าด (ผู้(าส�งฺฆ์าฏิ	) ไวิ(บันฺบั-าผู้#นฺหนฺa$งฺ  ม1บัาตรด	นฺทิ1$ม1ส1เหม#อนฺดอกอGบัลเข้1ยวิคล(องฺไวิ(ทิ1$จะงฺอยบั-าข้(างฺซ่(าย. 

ต	จ1วิรญฺ�จ ปต�โต จ วิาส1 สFจ	 จ พื่นฺ�ธนฺw
ปร	ส�สาวิเนฺนฺฏฺ�เฐเต ยGต�ตโยคส�ส ภ	ก�ข้Gโนฺต	 

เอวิw วิGต�เตห	 อฏฺ�ฐห	 ปร	ก�ข้าเรห	 สร1เร ปฏิ	มGก�เกห	เยวิ วิส�สสต	กต�เถโร วิ	ย อ	ร	ยาปถสม�ปนฺ�โนฺ 
พื่Gทิ�ธาจร	ยโก พื่Gทิ�ธFปช้�ฌิายโก  สม�มาสม�พื่Gทิ�ธw วินฺ�ทิมาโนฺเยวิ ต	ฏฺ�ฐต	 ฯ
(ภ	กษุGนฺ�Iนฺ) (ทิ-านฺกำหนฺด)๑ ด(วิยบัร	ข้าร ๘ ทิ1$สวิมสอดเข้(าทิ1$ร-างฺกาย (อ�นฺพื่ระโบัราณฺาจารยE)กล-าวิไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า 

“บัร	ข้ารเหล-านฺ1I ค#อ ไตรจ1วิร บัาตร ม1ดนฺ(อย เข้>ม และผู้(าร�ดประคดเอวิ 
เป@นฺ ๘ ทิ�Iงฺผู้(ากรองฺนฺIำ ย-อมควิรแก-ภ	กษุGผู้F(ประกอบัควิามเพื่1ยร”

เป@นฺผู้F(สมบัFรณฺEด(วิยอ	ร	ยาบัถ เหม#อนฺพื่ระเถระต�Iงฺร(อยพื่รรษุา 
ม1พื่ระพื่Gทิธเจ(า เป@นฺพื่ระอาจารยE ม1พื่ระพื่Gทิธเจ(าเป@นฺพื่ระอGปbช้ฌิายะ ย#นฺถวิายบั�งฺคมพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าอยF-ทิ1เด1ยวิ.

ภควิา ห	 ปฐมโพื่ธ	ยw เอกส�มa กาเล [285] เอห	ภ	ก�ข้GอGปสม�ปทิายเอวิ อGปสม�ปาเทิต	 ฯ
จร	งฺอยF- คร�Iงฺปฐมโพื่ธ	กาล พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺให((กGลบัGตร)อGปสมบัทิ ด(วิยเอห	ภ	กข้GอGปส�มปทิานฺ�$นฺแล ในฺกาลช้�$วิระยะหนฺa$งฺ. 

เอวิw อGปสม�ปนฺ�นฺานฺ	 จ สหส�สFปร	 เอกจต�ตาฬีnสGต�ตรานฺ	 ต1ณฺ	 ภ	ก�ข้Gสตานฺ	 อเหสGw ฯ
และภ	กษุGผู้F(อGปสมบัทิด(วิยวิ	ธ1อย-างฺนฺ1I ม1จำนฺวินฺ ๑,๓๔๑ รFป. 

๑ โยช้นฺาให(เต	มคำวิ-า อGปลก�ข้	โต เข้(ามา.
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เสย�ยถ1ทิw ฯ  ปญฺ�จ ปญฺ�จวิค�ค	ยต�เถรา, ยโส กGลปGต�โต, ตส�ส ปร	วิารา จตGป�ปณฺ�ณฺาส สหายกา,  ตaสภทิ�ทิวิค�ค	ยา, 
สหส�สปGราณฺช้ฏิ	ลา, สทิ�ธa ทิ�วิ1ห	 อค�คสาวิเกห	 อฑ�ฒเตย�ยสตา ปร	พื่�พื่าช้กา, เอโก องฺ�คGล	มาลต�เถโรต	 ฯ
ค#ออย-างฺไร?   ค#อม1จำนฺวินฺด�งฺนฺ1I:- พื่ระปbญจวิ�คค	ยเถระ ๕, ยสกGลบัGตร ๑, สหายผู้F(เป@นฺบัร	วิารข้องฺทิ-านฺ ๕๔, ภ�ทิทิวิ�คค1ยE ๓๐, 
ปGราณฺช้ฎ	ล ๑,๐๐๐, ปร	พื่าช้ก รวิมก�บัพื่ระอ�ครสาวิกทิ�Iงฺสองฺ ๒๕๐, พื่ระอ�งฺคGล	มาลเถระ ๑. (รวิมเป@นฺ ๑,๓๔๑ รFป) 

วิGต�ตญฺ�เจตw อฏฺ�ฐกถายw 
สมจร	งฺด�งฺคำทิ1$พื่ระอรรถกถาจารยEกล-าวิไวิ(ในฺอรรถกถาวิ-า 

ต1ณฺ	 สตw สหส�สญฺ�จ จต�ตาฬีnสw ปGนฺาปเร
เอโก จ เถโร สป�ปญฺ�โญ สพื่�เพื่ เต ‘เอห	ภ	ก�ข้Gกาต	 ฯ

“ภ	กษุG ๑,๓๐๐ รFป และเหล-าอ#$นฺอ1ก ๔๐ รFป ทิ�Iงฺพื่ระเถระผู้F(ม1ปbญญาอ1ก ๑ รFป, 
ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด ทิ-านฺกล-าวิวิ-า เป@นฺเอห	ภ	กข้G.”

นฺ เกวิลญฺ�จ เอเต, อญฺ�เญปJ พื่หF สนฺ�ต	 ฯ
(ภ	กษุG)เหล-านฺ�Iนฺ (เป@นฺเอห	ภ	กข้G) จำพื่วิกเด1ยวิ ก>หาม	ได(,  แม(เหล-าอ#$นฺก>ย�งฺม1อ1กมาก. 

เสย�ยถ1ทิw ฯ
ค#ออย-างฺไร? 

ต	สตปร	วิาโร เสโล พื่�ราห�มโณฺ, สหส�สปร	วิาโร มหากป�ปJโนฺ, ทิสสหส�สา กปJลวิต�ถGวิาส	โนฺ กGลปGต�ตา, 
โสฬสสหส�สา ปารายนฺ	กพื่�ราห�มณฺาต	เอวิมาทิโย ฯ
ค#อม1จำนฺวินฺเป@นฺต(นฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า “เสลพื่ราหมณฺEทิ�Iงฺบัร	วิารม1จำนฺวินฺ ๓๐๐, 
พื่ระมหาก�ปปJนฺะทิ�Iงฺบัร	วิารม1จำนฺวินฺ ๑,๐๐๐, กGลบัGตรช้าวิเม#องฺกบั	ลพื่�สดGEม1จำนฺวินฺ ๑๐,๐๐๐, 
พื่วิกปารายนฺ	กพื่ราหมณฺE (พื่ราหมณฺEบัร	วิารก�บัมาณฺพื่ ๑๖ ห�วิหนฺ(าทิ1$ฟัbงฺปารายนฺธรรมปร	ยาย) ม1จำนฺวินฺ ๑๖,๐๐๐” (รวิม ๒๗,๓๐๐ รFป).

เต ปนฺ วิ	นฺยปJฏิเก ปาล	ยw นฺ นฺ	ทิ�ทิ	ฏฺ�ฐต�ตา นฺ วิGต�ตา ฯ
แต-(ภ	กษุG)เหล-านฺ�Iนฺ (พื่ระอรรถกถาจารยE)ม	ได(กล-าวิไวิ( เพื่ราะ(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ)ม	ได(แสดงฺไวิ(ในฺบัาล1พื่ระวิ	นฺ�ยปJฎก. 

อ	เม ตต�ถ นฺ	ทิ�ทิ	ฏฺ�ฐต�ตา วิGต�ตา ฯ
ภ	กษุGเหล-านฺ1I (พื่ระอรรถกถาจารยE)กล-าวิไวิ( ก>เพื่ราะ(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ)แสดงฺไวิ(ในฺ(บัาล1พื่ระวิ	นฺ�ยปJฎก)นฺ�Iนฺแล(วิ. 

สต�ตวิ1สสหส�สานฺ	 ต1ณฺ	เยวิ สตานฺ	 จ
เอเตปJ สพื่�เพื่ สงฺ�ข้าตา, สพื่�เพื่ เต “เอห	ภ	ก�ข้Gกาต	 ฯ

(พื่ระอรรถกถาจารยEกล-าวิคำไวิ(ในฺอรรถกถา๑) วิ-า 

“ภ	กษุGทิ�Iงฺหมดแม(เหล-านฺ1I ค#อ ๒๗,๐๐๐ รFป และ ๓๐๐ รFป,  
ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด (ทิ-านฺกล-าวิ)วิ-า “เป@นฺเอห	ภ	กข้G.”

๑ แปลตามนฺ�ยโยช้นฺาสอนฺให(เต	ม.
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[ว	ธ�อ#ปสมับทิ ๘ อย'าง]

“ต1ห	 สรณฺคมเนฺห	 อGปสม�ปนฺ�โนฺต	 “พื่Gทิ�ธw สรณฺw คจ�ฉัาม1ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ ต	ก�ข้ต�ตGw วิาจw ภ	นฺ�ทิต�วิา วิGต�เตห	 ต1ห	 สรณฺคมเนฺห	 อGปสม�ปนฺ�โนฺ
ฯ
หลายบัทิวิ-า ต1ห	 สรณฺคมเนฺห	 อGปสม�ปนฺ�โนฺ ม1ควิามวิ-า 
ผู้F(อGปสมบัทิด(วิยไตรสรณฺคมนฺE ซ่a$งฺล�$นฺวิาจากล-าวิ ๓ คร�Iงฺ โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า พื่Gทิ�ธw สรณฺw คจ�ฉัาม	. 

อยw ห	 อGปสม�ปทิา นฺาม อฏฺ�ฐวิ	ธา เอห	ภ	ก�ข้GอGปสม�ปทิา สรณฺคมนฺอGปสม�ปทิา โอวิาทิปฏิ	ค�คหณฺอGปสม�ปทิา 
ปญฺ�หพื่�ยากรณฺอGปสม�ปทิา ครGธม�มปฏิ	ค�คหณฺอGปสม�ปทิา ทิFเตนฺอGปสม�ปทิา อฏฺ�ฐ[286]วิาจ	กา อGปสม�ปทิา ญต�ต	จตGต�ถกม�มอGปสม�ปทิา 
ฯ
จร	งฺอยF- ข้aIนฺช้#$อวิ-า อGปส�มปทิา นฺ1I ม1 ๘ อย-างฺ ค#อ 
เอห	ภ	กข้GปอGปส�มปทิา ๑ สรณฺคมนฺอGปส�มปทิา ๑ โอวิาทิปฏิ	คคหณฺอGปส�มปทิา ๑ ปbญหาพื่ยากรณฺอGปส�มปทิา ๑ 
ครGธ�มมปฏิ	คคหณฺอGปส�มปทิา ๑ ทิFเตนฺอGปส�มปทิา ๑ อ�ฏิฐวิาจ	กาอGปส�มปทิา ๑ ญ�ตต	จตGตถก�มมอGปส�มปทิา ๑.

[อรรถาธ	บายอ#ปส�มัปทิา ๘ อย'าง]

ตต�ถ เอห	ภ	ก�ข้GอGปสม�ปทิา สรณฺคมนฺอGปสม�ปทิา จ วิGต�ตา เอวิ ฯ
ในฺ(อGปส�มปทิา ๘ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ เอห	ภ	กข้GอGปส�มปทิา และสรณฺคมนฺอGปส�มปทิา ข้(าพื่เจ(าได(กล-าวิแล(วิแล.

โอวิาทิปฏิ	ค�คหณฺอGปสม�ปทิา นฺาม 
ตส�มา ต	ห เต กส�สป เอวิw ส	ก�ข้	ตพื่�พื่w ‘ต	พื่�พื่w เม ห	โรต�ตป�ป| ปจ�จGปฏฺ�ฐ	ตw ภวิ	ส�สต	 เถเรสG นฺเวิสG มช้�ฌิ	เมสG จาต	 
เอวิw ห	 เต กส�สป ส	ก�ข้	ตพื่�พื่w.
ตส�มา ต	ห เต กส�สป เอวิw ส	ก�ข้	ตพื่�พื่w ‘ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ธม�มw โสส�สาม	 กGสลFปสwห	ตw, 
สพื่�พื่นฺ�ตw อฏฺ�ฐ	กต�วิา มนฺส	กต�วิา สพื่�พื่w เจตโส สมนฺ�นฺาหร	ต�วิา โอห	ตโสโต ธม�มw โสส�สาม1ต	 เอวิw ห	 เต กส�สป ส	ก�ข้	ตพื่�พื่w.
ตส�มา ต	ห เต กส�สป เอวิw ส	ก�ข้	ตพื่�พื่w ‘สาตสหคตา จ เม กายคตาสต	 มw นฺ วิ	ช้ห	ส�สต1ต	 เอวิw ห	 เต กส�สป ส	ก�ข้	ตพื่�พื่นฺ�ต	 
อ	ม	นฺา โอวิาทิปฏิ	ค�คหเณฺนฺ มหากส�สปต�เถรส�ส อนฺGญฺ�ญาตอGปสม�ปทิา ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า โอวิาทิปฏิ	คคหณฺอGปส�มปทิา ได(แก- อGปส�มปทิาทิ1$ทิรงฺอนฺGญาตแก-พื่ระมหาก�สสปเถระ ด(วิยการร�บัโอวิาทินฺ1Iวิ-า 
“เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺแล ก�สสปะ! เธอพื่aงฺศัaกษุาอย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘เราจ�กเข้(าไปต�Iงฺควิามละอายและควิามเกรงฺไวิ(ในฺภ	กษุG 
ทิ�Iงฺทิ1$เป@นฺผู้F(เฒ-า ทิ�Iงฺทิ1$เป@นฺผู้F(ใหม- ทิ�Iงฺทิ1$เป@นฺผู้F(ปานฺกลางฺ อย-างฺแรงฺกล(า,’ เธอพื่aงฺศัaกษุาอย-างฺนฺ1Iแล ก�สสปะ! 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺแล ก�สสปะ! เธอพื่aงฺศัaกษุาอย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘เราจ�กฟัbงฺธรรมอ�นฺใดอ�นฺหนฺa$งฺ ซ่a$งฺประกอบัด(วิยกGศัล, 
เราจ�กเงฺ1$ยหFลงฺฟัbงฺธรรมนฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด ทิำในฺใจให(สำเร>จประโยช้นฺE รวิบัรวิมไวิ(ทิ�Iงฺหมดด(วิยใจ,’ เธอพื่aงฺศัaกษุาอย-างฺนฺ1Iแล ก�สสปะ! 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺแล ก�สสปะ! เธอพื่aงฺศัaกษุาอย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘ก>สต	ทิ1$เป@นฺไปในฺกายข้องฺเรา ซ่a$งฺประกอบัด(วิยควิามสGข้ จ�กไม-ละเราเส1ย,’ 
เธอพื่aงฺศัaกษุาอย-างฺนฺ1Iแล ก�สสปะ!๑.”

ปญฺ�หพื่�ยากรณฺอGปสม�ปทิา นฺาม โสปากส�ส อนฺGญฺ�ญาตอGปสม�ปทิา ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า ปbญหพื่ยากรณฺอGปส�มปทิา ได(แก- อGปส�มปทิาทิ1$ทิรงฺอนฺGญาตแก-โสปากสามเณฺร. 

๑ สw. นฺ	ทิานฺ. ๑๖/๒๖๐. บัาล1เด	มเป@นฺ กายคตาสต	 นฺ วิ	ช้ห	ส�สต	 ไม-ม1 มw ศั�พื่ทิE.
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ภควิา ก	ร ปGพื่�พื่าราเม อนฺGจงฺ�กมนฺ�ตw โสปากw สามเณฺรw “อGทิ�ธGมาตกสญฺ�ญาต	 วิา โสปาก “รFปสญฺ�ญาต	 วิา อ	เม ธม�มา 
นฺานฺต�ถา นฺานฺาพื่�ยญฺ�ช้นฺา  อGทิาหG เอกต�ถา พื่�ยญฺ�ช้นฺเมวิ นฺานฺนฺ�ต	 ทิสอสGภนฺ	ส�ส	เต ปญฺ�เห ปGจ�ฉั	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สถามปbญหาเนฺ#$องฺด(วิยอสGภะ ๑๐ กะโสปากสามเณฺร ผู้F(จงฺกรมตามเสด>จอยF-ในฺบัGพื่พื่ารามวิ-า 
“โสปากะ! ธรรมเหล-านฺ1Iค#อ อGทิธGมาตกส�ญญาก>ด1 รFปส�ญญาก>ด1 ม1อรรถต-างฺก�นฺ ม1พื่ย�ญช้นฺะต-างฺก�นฺ หร#อม1อรรถอย-างฺเด1ยวิก�นฺ 
ต-างฺก�นฺแต-พื่ย�ญช้นฺะเทิ-านฺ�Iนฺ?” 

โส เต พื่�ยากาส	 ฯ
(โสปากสามเณฺร)นฺ�Iนฺ ทิFลแก((ปbญหา)เหล-านฺ�Iนฺได(. 

ภควิา ตส�ส สาธGการw ทิต�วิา “กต	วิส�โสส	 ต�วิw โสปากาต	 ปGจ�ฉั	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺประทิานฺสาธGการแก-เธอ แล(วิตร�สถามวิ-า “เธอได(ก1$พื่รรษุาละ โสปากะ? 

“สต�ตวิส�โสหw ภควิาต	 ฯ
สามเณฺร ทิFลวิ-า “ข้(าแต-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค! หม-อมฉั�นฺได( ๗ พื่รรษุา.”

“โสปาก ต�วิw มม สพื่�พื่ญฺ�ญฺGตญฺ�ญาเณฺนฺ สทิ�ธa สwสนฺ�เทิต�วิา ปญฺ�เห พื่�ยากาส1ต	 อารทิ�ธจ	ต�โต๑ อGปสม�ปทิw อนฺGช้านฺาต	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ม1พื่ระหทิ�ยอ�นฺโสปากสามเณฺรให(ย	นฺด1วิ-า “โสปากะ เธอแก(ปbญหาทิ�ดเทิ1ยมก�บัส�พื่พื่�ญญฺGตญาณฺข้องฺเรา” แล(วิ
จaงฺทิรงฺอนฺGญาตให(อGปสมบัทิ. 

อยw ปญฺ�หพื่�ยากรณฺอGปสม�ปทิา ฯ
นฺ1Iช้#$อวิ-า ปbญหพื่ยากรณฺอGปสมปทิา.

ครGธม�มปฏิ	ค�คหณฺอGปสม�ปทิา นฺาม มหาปช้าปต	ยา อฏฺ�ฐครGธม�มปฏิ	ค�คหเณฺนฺ อนฺGญฺ�ญาตอGปสม�ปทิา ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า ครGธ�มมปฏิ	คคหณฺอGปส�มปทิา๒ ได(แก- อGปส�มปทิาทิ1$ทิรงฺอนฺGญาตแก-พื่ระนฺางฺมหาปช้าบัด1 ด(วิยการร�บัครGธรรม ๘.

ทิFเตนฺ [287] อGปสม�ปทิา นฺาม อฑ�ฒกาส	ยา คณฺ	กาย อนฺGญฺ�ญาตอGปสม�ปทิา ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า ทิFเตนฺ อGปส�มปทิา๓ ได(แก- อGปส�มปทิาทิ1$ทิรงฺอนฺGญาตแก-นฺางฺอ�ฒกาส1คณฺ	กา.

อฏฺ�ฐวิาจ	กา อGปสม�ปทิา นฺาม ภ	ก�ข้Gนฺ	ยา “ภ	ก�ข้Gนฺ1สงฺ�ฆ์โต ญต�ต	จตGต�เถนฺ ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์โต ญต�ต	จตGต�เถนฺาต	 
อ	เมห	 ทิ�วิ1ห	 กม�เมห	 อGปสม�ปทิา ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า อ�ฏิฐวิาจ	กา อGปส�มปทิา๔ ได(แก- อGปส�มปทิาข้องฺนฺางฺภ	กษุGณฺ1 ด(วิยกรรม ๒ พื่วิกนฺ1I ค#อ 
“ญ�ตต	จตGตถกรรมฝัzายภ	กษุGณฺ1สงฺฆ์E ญ�ตต	จตGตถกรรมฝัzายภ	กษุGสงฺฆ์E.

ญต�ต	จตGต�ถกม�มอGปสม�ปทิา นฺาม ภ	ก�ข้Fนฺw เอตรห	 อGปสม�ปทิา ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า ญ�ตต	จตGตถก�มมอGปส�มปทิา๕ ได(แก- อGปส�มทิาข้องฺภ	กษุGทิ�IงฺหลายในฺทิGกวิ�นฺนฺ1I.

๑ อารทิ�ธw โสปาเกนฺ อาราธ	ตw จ	ต�ตw เอตส�สาต	 อารทิ�ธจ	ต�โตต	 โยช้นฺาวิ	ค�คโห ฯ
๒ วิ	. จGล�ล. ๗/๓๒๓-๙. 
๓ วิ	. จGล�ล. ๗/๓๖๕-๗
๔ วิ	. จGล�ล. ๗/๓๕๔-๓๕๙
๕ วิ	. มหา. ๔/๑๙๑.
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“อ	มาสG อฏฺ�ฐสG อGปสม�ปทิาสG, ยา อยw ‘อนฺGช้านฺาม	 ภ	ก�ข้เวิ อ	เมห	 ต1ห	 สรณฺคมเนฺห	 ปพื่�พื่ช้�ช้w อGปสม�ปทินฺ�ต	๒ เอวิw อนฺGญฺ�ญาตา, 
อ	มาย อGปสม�ปทิาย อGปสม�ปนฺ�โนฺต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ม1คำกล-าวิอธ	บัายวิ-า “ผู้F(อGปสมบัทิแล(วิ ในฺบัรรดาอGปส�มปทิา ๘ อย-างฺเหล-านฺ1I ด(วิยอGปส�มปทิานฺ1I ทิ1$ทิรงฺอนฺGญาตแล(วิอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เราอนฺGญาตซ่a$งฺบัรรพื่ช้า อGปสมบัทิ ด(วิยไตรสรณฺคมนฺEเหล-านฺ1I.๓”

“ภโทิ�รต	 อปาปโก ฯ
บัทิวิ-า เจร	ญ ค#อ ไม-ทิราม. 

กล�ยาณฺปGถGช้�ช้นฺาทิโย ห	 ยาวิ อรหา ตาวิ ภเทิ�รนฺ ส1เลนฺ สมาธ	นฺา ปญฺ�ญาย วิ	มGต�ต	ยา วิ	มGต�ต	ญฺ�ญาณฺทิส�สเนฺนฺ จ สมนฺ�นฺาคตต�ตา 
“ภโทิ�ร ภ	ก�ข้Fต	 สงฺ�ข้�ยw คจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- (เสข้บัGคคลทิ�Iงฺหลาย) ม1ก�ลยาณฺปGถGช้นฺเป@นฺต(นฺ จนฺถaงฺเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE ย-อมถaงฺควิามนฺ�บัวิ-า “ภ	กษุGผู้F(เจร	ญ๔” 
เพื่ราะประกอบัด(วิยศั1ล สมาธ	 ปbญญา วิ	มGตต	 และวิ	มGตต	ญาณฺทิ�สสนฺะ อ�นฺเจร	ญ.

“สาโรต	 เตห	เยวิ ส1ลสาราทิ1ห	 สมนฺ�นฺาคตต�ตา นฺ1ลวิณฺ�ณฺสมนฺ�นฺาคเมนฺ นฺ1โล ปโฏิ วิ	ย “สาโร ภ	ก�ข้Fต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
บัทิวิ-า สาโร ม1ควิามวิ-า (เสข้ก�ลยาณฺปGถGช้นฺนฺ�Iนฺ) พื่aงฺทิราบัวิ-า “ภ	กษุGผู้F(ม1สาระ” เพื่ราะประกอบัด(วิยสาระทิ�Iงฺหลาย 
ม1ส1ลสาระเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ เปร1ยบัเหม#อนฺผู้(าส1เข้1ยวิ เพื่ราะประกอบัด(วิยส1เข้1ยวิฉัะนฺ�Iนฺ.

วิ	คตก�ก	เลสเผู้ค�คGภาวิโต วิา ข้1ณฺาสโวิวิ “สาโรต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ พื่ระข้1ณฺาสพื่เทิ-านฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “ผู้F(ม1สาระ” เพื่ราะเป@นฺผู้F(ปราศัจากกระพื่1Iค#อก	เลส.

“เสก�โข้ต	  ปGถGช้�ช้นฺกล�ยาณฺเกนฺ สทิ�ธa สต�ต อร	ยา ต	ส�โส ส	ก�ข้า ส	ก�ข้นฺ�ต1ต	 เสก�ข้า ฯ
บัทิวิ-า เสก�โข้ ม1ควิามวิ-า พื่ระอร	ยบัGคคล ๗ จำพื่วิก ก�บัทิ�Iงฺก�ลยาณฺปGถGช้นฺ ย-อมศัaกษุาส	กข้าบัทิ ๓ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺจ�ดเป@นฺเสกข้บัGคคล.  

เตสG โยโกจ	 “เสก�โข้ ภ	ก�ข้Fต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ในฺ(เสกข้บัGคคล)เหล-านฺ�Iนฺ คนฺใดคนฺหนฺa$งฺพื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺภ	กข้Gเสกข้ะ”.

นฺ ส	ก�ข้ต1ต	 อเสก�โข้ ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า อเสกข้บัGคคล เพื่ราะไม-ต(องฺศัaกษุา. 

เสก�ข้ธม�เม อต	ก�กม�ม อค�คผู้เล ฐ	โต ตโต อGต�ตรa ส	ก�ข้	ตพื่�พื่าภาวิโต ข้1ณฺาสโวิ “อเสก�โข้ต	 วิGจ�จต	 ฯ
พื่ระข้1ณฺาสพื่ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “อเสกข้บัGคคล” เพื่ราะล-วิงฺเสข้ธรรมเส1ย ต�IงฺอยF-ในฺผู้ลเล	ศั ไม-ม1ส	กข้าทิ1$จะต(องฺศัaกษุาให(ย	$งฺกวิ-านฺ�Iนฺ.

๒ วิ	. มหาวิค�ค. ๔/๔๒.
๓ วิ	. มหา. ๔/๔๒.
๔ นฺ-าจะวิ-า ย-อมถaงฺควิามนฺ�บัวิ-า ผู้F(เจร	ญ เพื่ราะประกอบัด(วิย … อ�นฺเจร	ญ ก>เป@นฺภ	กษุG แม(ต-อไปก>นฺ-าจะนฺ�ยนฺ1I.
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“สมค�เคนฺ สงฺ�เฆ์นฺาต	  สพื่�พื่นฺ�ต	เมนฺ ปร	ยาเยนฺ ปญฺ�จวิค�คกรณฺ1เย กม�เม ยาวิต	กา ภ	ก�ข้F กม�มป�ปต�ตา, เตสw อาคตต�ตา 
ฉันฺ�ทิารหานฺw ฉันฺ�ทิส�ส อาหฏิต�ตา   สม�มGข้1ภFตานฺญฺ�จ อปฏิ	ก�โกสนฺโต  เอกส�มa กม�เม สมค�คภาวิw อGปคเตนฺ [288] สงฺ�เฆ์นฺ ฯ
สองฺบัทิวิ-า สมค�เคนฺ สงฺ�เฆ์นฺ ม1ควิามวิ-า ด(วิยสงฺฆ์E ช้#$อวิ-าเข้(าถaงฺควิามเป@นฺผู้F(พื่ร(อมเพื่ร1ยงฺก�นฺในฺกรรมอ�นฺหนฺa$งฺ 
เพื่ราะภ	กษุGผู้F(เข้(ากรรม ในฺกรรมทิ1$จะพื่aงฺทิำด(วิยสงฺฆ์Eปbญจวิรรค โดยปร	ยายอย-างฺต$ำทิ1$สGด มาครบัจำนฺวินฺ 
เพื่ราะได(นฺำฉั�นฺทิะข้องฺภ	กษุGผู้F(ควิรฉั�นฺทิะมาแล(วิ  และเพื่ราะพื่วิกภ	กษุGผู้F(อยF-พื่ร(อมหนฺ(าก�นฺไม-ค�ดค(านฺ.

“ญต�ต	จตGต�เถนฺาต	  ต1ห	 อนฺGส�สาวินฺาห	 เอกาย ญต�ต	ยา กต�ตพื่�เพื่นฺ ฯ
บัทิวิ-า ญต�ต	จตGต�เถนฺ ม1ควิามวิ-า อ�นฺจะพื่aงฺทิำด(วิยอนฺGสาวินฺา ๓ คร�Iงฺ ญ�ตต	 ๑ คร�Iงฺ.

“กม�เมนฺาต	 ธม�ม	เกนฺ วิ	นฺยกม�เมนฺ ฯ
บัทิวิ-า กม�เมนฺ ค#อ วิ	นฺ�ยกรรมอ�นฺช้อบัธรรม.

“อกGป�เปนฺาต	 วิต�ถGญต�ต	อนฺGส�สาวินฺส1มาปร	สสม�ปต�ต	สม�ปนฺ�นฺต�ตา อโกเปตพื่�พื่ตw อปฏิ	ก�โกส	ตพื่�พื่ตw อGปคเตนฺ ฯ
บัทิวิ-า อกGป�เปนฺ ควิามวิ-า เข้(าถaงฺควิามเป@นฺกรรมอ�นฺใครๆ พื่aงฺให(กำเร	บัไม-ได( ค#ออ�นฺใครๆ พื่aงฺค�ดค(านฺไม-ได( 
เพื่ราะถaงฺพื่ร(อมด(วิยวิ�ตถGสมบั�ต	 ญ�ตต	สมบั�ต	 อนฺGสาวินฺาสมบั�ต	 ส1มาสมบั�ต	 และปร	สสมบั�ต	.

“ฐานฺารเหนฺาต	 การณฺารเหนฺ สต�ถGสาสนฺารเหนฺ ฯ
บัทิวิ-า ฐานฺารเหนฺ ค#อ ควิรแก-เหตG ได(แก- ควิรแก-ส�ตถGศัาสนฺา.

อGปสม�ปนฺ�โนฺ นฺาม อGปร	ภาวิw สมาปนฺ�โนฺ.  “ปต�โตต	 อต�โถ ฯ
ช้#$อวิ-า อGปส�มบั�นฺ ค#อ มาถaงฺ.  อธ	บัายวิ-า “บัรรลGซ่a$งฺภาวิะอ�นฺสFงฺ”.

ภ	ก�ข้Gภาโวิ ห	 อGปร	ภาโวิ ฯ
อ�นฺควิามเป@นฺภ	กษุG เป@นฺภาวิะในฺเบั#Iองฺบันฺ (ค#อสFงฺ). 

ตญฺ�เจส ยถาวิGต�เตนฺ กม�เมนฺ สมาปนฺ�นฺต�ตา “อGปสม�ปนฺ�โนฺต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- (บัGคคลนฺ�Iนฺ) ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “อGปส�มบั�นฺ” เพื่ราะมาถaงฺควิามเป@นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ ด(วิยกรรมตามทิ1$กล-าวิแล(วิ.

เอต�ถ จ ญต�ต	จตGต�ถกม�มw เอกเมวิ อาคตw ฯ
ก>ในฺ(อธ	การ)นฺ1I มาแต-ญ�ตต	จตGตถกรรมอย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ. 

อ	มส�มa ปนฺ ฐาเนฺ  ฐต�วิา จต�ตาร	 สงฺ�ฆ์กม�มานฺ	 นฺ1หร	ต�วิา วิ	ต�ถารโต กเถตพื่�พื่านฺ	 ฯ
แต-ในฺทิ1$นฺ1I ควิรนฺำส�งฺฆ์กรรมทิ�Iงฺ ๔ มากล-าวิไวิ(โดยพื่	สดาร. 

ตw สพื่�พื่w อฏฺ�ฐกถาสG วิGต�ตw ฯ
คำนฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมดทิ-านฺกล-าวิแล(วิในฺอรรถกถาทิ�Iงฺหลาย. 

ตานฺ	 จ “อปโลกนฺกม�มw ญต�ต	กม�มw ญต�ต	ทิGต	ยกม�มw ญต�ต	จตGต�ถกม�มนฺ�ต	 ปฏิ	ปาฏิ	ยา ฐเปต�วิา 
วิ	ต�ถาเรนฺ ข้นฺ�ธกโต ปร	วิาราวิสาเนฺ กม�มวิ	ภงฺ�คโต จ ปาลa อาหร	ต�วิา กถ	ตานฺ	 ฯ
และ(ส�งฺฆ์กรรม)เหล-านฺ�Iนฺ ค#อ อปโลกนฺกรรม ญ�ตต	กรรม ญ�ตต	ทิGต	ยกรรม ญ�ตต	จตGถกรรม บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺเร1ยงฺไวิ(ตามลำด�บั 
แล(วิช้�กบัาล1มากล-าวิโดยพื่	สดาร จากค�มภ1รEข้�นฺธกะ และก�มมวิ	ภ�งฺคE ในฺทิ1$สGดแห-งฺค�มภ1รEบัร	วิาร. 
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ตานฺ	 มยw ปร	วิาราวิสาเนฺ กม�มวิ	ภงฺ�เคเยวิ วิณฺ�ณฺย	ส�สาม ฯ
ข้(าพื่เจ(าจ�กพื่รรณฺนฺาส�งฺฆ์กรรมเหล-านฺ�Iนฺในฺก�มมวิ	ภ�งฺคE ในฺทิ1$สGดแห-งฺค�มภ1รEบัร	วิารนฺ�$นฺแล. 

เอวิw ห	 สต	, ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา นฺ ภาร	ยา ภวิ	ส�สต	 ฯ
เพื่ราะวิ-า เม#$อม1การพื่รรณฺนฺาอย-างฺนฺ�Iนฺ ปฐมปาราช้	กวิรรณฺนฺา จ�กไม-เป@นฺการหนฺ�กไป. 

ยถาฐ	ตาย จ ปาล	ยา วิณฺ�ณฺนฺา สGวิ	ญฺ�เญย�ยา ภวิ	ส�สต	 ฯ
และการพื่รรณฺนฺาพื่ระบัาล1ตามทิ1$ต�Iงฺไวิ( ก>จ�กเป@นฺวิรรณฺนฺาทิ1$รF(ก�นฺได(งฺ-าย. 

ตานฺ	 จ ฐานฺานฺ	 อสGญฺ�ญานฺ	 ภวิ	ส�สนฺ�ต	 ฯ
ทิ�Iงฺฐานฺะเหล-านฺ�Iนฺ จ�กเป@นฺข้องฺไม-วิ-างฺเปล-า. 

ตส�มา อนฺGปทิวิณฺ�ณฺนฺเมวิ กโรม ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจะทิำการพื่รรณฺนฺาไปตามบัทิเทิ-านฺ�Iนฺ.

“ตต�ราต	  เตสG “ภ	ก�ข้โกต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ วิGต�เตสG ภ	ก�ข้FสG ฯ
บัทิวิ-า ตต�ร ม1ควิามวิ-า บัรรดาภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ซ่a$งฺกล-าวิโดยนฺ�ยม1คำวิ-า “ผู้F(ข้อ” เป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ.

“ย�วิายw ภ	ก�ข้Fต	 โย อยw ภ	ก�ข้G ฯ
สองฺบัทิวิ-า ย�วิายw ภ	ก�ข้G (ต�ดบัทิเป@นฺ) โย อยw ภ	ก�ข้G (ภ	กษุGนฺ1Iใด).

“สมค�เคนฺ สงฺ�เฆ์นฺ ฯเปฯ อGปสม�ปนฺ�โนฺต	  อฏฺ�ฐสG อGปสม�ปทิาสG ญต�ต	จตGต�เถเนฺวิ กม�เมนฺ อGปสม�ปนฺ�โนฺ ฯ
ข้(อวิ-า สมค�เคนฺ สงฺ�เฆ์นฺ ฯเปฯ อGปสม�ปนฺ�โนฺ ม1ควิามวิ-า บัรรดาอGปส�มปทิา ๘  ผู้F(อGปสมบัทิแล(วิด(วิยญ�ตต	จตGตถกรรมเทิ-านฺ�Iนฺ.

“อยw อ	มส�มa อต�เถ อธ	ป�เปโต ภ	ก�ข้Fต	  อยw [289] อ	มส�มa “เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสวิ	ต�วิา ปาราช้	โก โหต1ต	 อต�เถ “ภ	ก�ข้Fต	 อธ	ป�เปโต ฯ
ข้(อวิ-า อยw อ	มส�มa อต�เถ อธ	ป�เปโต ภ	ก�ข้G ม1ควิามวิ-า ภ	กษุGนฺ1I ประสงฺคEเอาวิ-า ภ	กษุG ในฺอรรถวิ-า “เสพื่เมถGนฺธรรมแล(วิ ย-อมเป@นฺผู้F(พื่-ายแพื่(” นฺ1I.

อ	ตเร ปนฺ “ภ	ก�ข้โกต	อาทิโย อต�ถGทิ�ธารวิเสนฺ วิGต�ตา ฯ
ส-วินฺ(ภ	กข้Gศั�พื่ทิE)นฺอกนฺ1Iวิ-า ภ	ก�ข้โก เป@นฺต(นฺ ตร�สด(วิยอำนฺาจการข้ยายควิาม. 

เตสG จ “ภ	ก�ข้โกต	อาทิโย นฺ	รGต�ต	วิเสนฺ วิGต�ตา ฯ
และในฺ(คำวิ-า ภ	ก�ข้โก เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ศั�พื่ทิEม1อาทิ	วิ-า “ผู้F(ข้อ” ตร�สด(วิยอำนฺาจภาษุา. 

“สมญฺ�ญาย ภ	ก�ข้G ปฏิ	ญฺ�ญาย ภ	ก�ข้Fต	 อ	เม เทิ�วิ อภ	ลาปวิเสนฺ วิGต�ตา ฯ
สองฺบัทินฺ1Iวิ-า เป@นฺภ	กษุGโดยสม�ญญา  ,   เป@นฺภ	กษุGโดยควิามปฏิ	ญญา   ตร�สด(วิยอำนฺาจการร(องฺเร1ยก.

“เอห	ภ	ก�ข้Fต	 พื่Gทิ�เธนฺ อGปช้�ฌิาเยนฺ ปฏิ	ลทิ�ธอGปสม�ปทิาวิเสนฺ วิGต�ตา ฯ
บัทิวิ-า เอห	ภ	ก�ข้G ตร�สด(วิยอำนฺาจ(วิ	ธ1)อGปสมบัทิทิ1$กGลบัGตรได(แล(วิ โดยม1พื่ระพื่Gทิธเจ(าเป@นฺอGปbช้ฌิายะ. 

สรณฺคมนฺภ	ก�ข้G อนฺGป�ปนฺ�นฺาย กม�มวิาจาย อGปสม�ปนฺ�นฺวิเสนฺ วิGต�โต ฯ
สรณฺคมนฺภ	ก�ข้G ตร�สด(วิยอำนฺาจผู้F(อGปสมบัทิแล(วิ ในฺเม#$อกรรมวิาจาย�งฺไม-เก	ดข้aIนฺ. 
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“ภโทิ�รต	อาทิโย “คGณฺวิเสนฺ วิGต�ตาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ศั�พื่ทิEเป@นฺต(นฺวิ-า “ผู้F(เจร	ญ” พื่aงฺทิราบัวิ-า “ตร�สด(วิยอำนฺาจคGณฺ”.

อ	ทิานฺ	 “ภ	ก�ข้Fนฺนฺ�ต	 อ	มw ปทิw วิ	เสสต�ถาภาวิโต อวิ	ภช้	ต�วิา วิ, 
ยw ส	ก�ข้ญฺ�จ สาช้1วิญฺ�จ สมาปนฺ�นฺต�ตา ภ	ก�ข้Fนฺw ส	ก�ข้าสาช้1วิสมาปนฺ�โนฺ โหต	,  ตw ทิส�เสนฺ�โต “ส	ก�ข้าต	อาทิ	มาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ม	ได(ทิรงฺจำแนฺกบัทินฺ1Iวิ-า ภ	ก�ข้Fนฺw ไวิ(ในฺบั�ดนฺ1Iเลย เพื่ราะไม-ม1ใจควิามทิ1$แปลก, 
เม#$อจะทิรงฺแสดงฺส	กข้าและสาช้1พื่ เพื่ราะเป@นฺเหตGให(ภ	กษุGถaงฺพื่ร(อมแล(วิ 
จaงฺเป@นฺผู้F(ช้#$อวิ-าถaงฺพื่ร(อมด(วิยส	กข้าและสาช้1พื่ข้องฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย จaงฺตร�สวิ-า “ส	ก�ข้า” เป@นฺต(นฺ. 

ตต�ถ   ส	ก�ข้	ตพื่�พื่าต	 ส	ก�ข้า ฯ
ในฺ(คำวิ-า ส	ก�ข้า เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-
ทิ1$ช้#$อวิ-า ส	ก�ข้า เพื่ราะอรรถวิ-า อ�นฺกGลบัGตรพื่aงฺศัaกษุา.

“ต	ส�โสต	  คณฺนฺปร	จ�เฉัโทิ ฯ
บัทิวิ-า ต	ส�โส เป@นฺส�งฺข้ยากำหนฺดจำนฺวินฺ.

“อธ	ส1ลส	ก�ข้าต	 อธ	กw อGต�ตมw ส1ลนฺ�ต	 อธ	ส1ลw ฯ
บัทิวิ-า อธ	ส1ลส	ก�ข้า ม1อรรถวิ	เคราะหEวิ-า ศั1ลย	$งฺ ค#อสFงฺสGด เหตGนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า อธ	ศั1ล. 

อธ	ส1ลญฺ�จ ตw ส	ก�ข้	ตพื่�พื่โต ส	ก�ข้า จาต	 อธ	ส1ลส	ก�ข้า ฯ  
อธ	ศั1ลนฺ�Iนฺด(วิย เป@นฺส	กข้า เพื่ราะอ�นฺกGลบัGตรพื่aงฺศัaกษุาด(วิย เหตGนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า อธ	ศั1ลส	กข้า.

เอส นฺโย อธ	จ	ต�ตอธ	ปญฺ�ญาส	ก�ข้าสG ฯ
ในฺอธ	จ	ตตส	กข้าและอธ	ปbญญาส	กข้า ก>นฺ�ยนฺ�$นฺ.

[อรรถาธ	บายอธ	ศ�ลี อธ	จ	ต อธ	ปJญญา]

“กตมw ปเนฺต�ถ ส1ลw, กตมw อธ	ส1ลw, กตมw จ	ต�ตw, กตมw อธ	จ	ต�ตw, กตมา ปญฺ�ญา, กตมา อธ	ป�ปญฺ�ญาต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>ในฺ(อธ	การ)นฺ1I ศั1ลเป@นฺไฉันฺ? อธ	ศั1ลเป@นฺไฉันฺ? จ	ตเป@นฺไฉันฺ? อธ	จ	ตเป@นฺไฉันฺ? ปbญญาเป@นฺไฉันฺ? อธ	ปbญญาเป@นฺไฉันฺ?”

วิGจ�จเต ฯ
ข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิเฉัลยต-อไป:- 

ปญฺ�จงฺ�คทิสงฺ�คส1ลนฺ�ตาวิ ส1ลเมวิ ฯ
ศั1ลม1องฺคE ๕ และองฺคE ๑๐ ช้#$อวิ-าศั1ล เทิ-านฺ�Iนฺก-อนฺ. 

ตw ห	, พื่Gทิ�เธ อGป�ปนฺ�เนฺปJ อนฺGป�ปนฺ�เนฺปJ, โลเก ปวิต�ตต	 ฯ
จร	งฺอยF- (ศั1ล)นฺ�Iนฺ, เม#$อพื่ระพื่Gทิธเจ(าอGบั�ต	ข้aIนฺแล(วิก>ตาม ย�งฺม	ได(อGบั�ต	ข้aIนฺก>ตาม, เป@นฺไปอยF-ในฺโลก. 

อGป�ปนฺ�เนฺ พื่Gทิ�เธ, ตส�มa ส1เล พื่Gทิ�ธาปJ สาวิกาปJ มหาช้นฺw สมาทิเปนฺ�ต	 ฯ
เม#$อพื่ระพื่Gทิธเจ(าอGบั�ต	ข้aIนฺแล(วิ พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลายก>ด1 พื่ระสาวิกทิ�Iงฺหลายก>ด1 ย-อมช้�กช้วินฺมหาช้นฺให(สมาทิานฺในฺศั1ลนฺ�Iนฺ. 
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อนฺGป�ปนฺ�เนฺ พื่Gทิ�เธ, ปจ�เจกพื่Gทิ�ธา จ กม�มวิาทิ	โนฺ ธม�ม	กา สมณฺพื่�ราห�มณฺา จ จก�กวิต�ต1 จ มหาราช้า มหาโพื่ธ	สต�ตา จ สมาทิเปนฺ�ต	 ฯ
เม#$อพื่ระพื่Gทิธเจ(าย�งฺม	ได(อGบั�ต	ข้aIนฺ, พื่ระปbจเจกพื่Gทิธเจ(า สมณฺพื่ราหมณฺEพื่วิกกรรมวิาทิ1 ประพื่ฤต	ช้อบัธรรม 
พื่ระเจ(าจ�กรพื่รรด	มหาราช้ และพื่ระมหาโพื่ธ	ส�ตวิE ย-อมช้�กช้วินฺมหาช้นฺให(สมาทิานฺ (ในฺศั1ลนฺ�Iนฺ).

สามม�ปJ ปณฺ�ฑ	ตา สมณฺพื่�ราห�มณฺา สมาทิ	ยนฺ�ต	 ฯ
พื่วิกสมณฺพื่ราหมณฺEผู้F(เป@นฺบั�ณฺฑ	ตก>สมาทิานฺ (ศั1ลนฺ�Iนฺ) แม(ด(วิยตนฺเองฺ.

เต ตw กGสลกม�มw ปร	ปFเรต�วิา [290] เทิเวิสG จ มนฺGส�เสสG จ สม�ปต�ตa อนฺGโภนฺ�ต	 ฯ
(สมณฺพื่ราหมณฺEเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ คร�Iนฺบัำเพื่>ญกGศัลกรรมนฺ�Iนฺให(บัร	บัFรณฺEแล(วิ ย-อมเสวิยสมบั�ต	ในฺหมF-ทิวิยเทิพื่และในฺหมF-มนฺGษุยE.

ปาฏิ	โมก�ข้สwวิรส1ลw ปนฺ “อธ	ส1ลนฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
ส-วินฺปาฏิ	โมกข้ส�งฺวิรศั1ล ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “อธ	ศั1ล.” 

ตw ห	 สGร	โย วิ	ย ปช้�โช้ตานฺw ส	เนฺรG วิ	ย ปพื่�พื่ตานฺw สพื่�พื่โลก	ยส1ลานฺw อธ	กญฺ�เจวิ อGต�ตมญฺ�จ 
พื่Gทิ�ธGป�ปาเทิ เอวิ จ ปวิต�ตต	,  นฺ วิ	นฺา พื่Gทิ�ธGป�ปาทิา ฯ   
นฺ ห	 ตw ปญฺ�ญต�ตa อGทิ�ธร	ต�วิา อญฺ�โญ สต�โต ฐเปตGw สก�โกต	 ฯ
จร	งฺอยF- (ปาฏิ	โมกข้ส�งฺวิรศั1ล)นฺ�Iนฺ เป@นฺศั1ลทิ1$ย	$งฺและสFงฺสGดกวิ-าบัรรดาโลก	ยศั1ลทิ�Iงฺหมด ดGจพื่ระอาทิ	ตยEย	$งฺกวิ-าแสงฺสวิ-างฺทิ�Iงฺหลาย 
ดGจภFเข้าส	เนฺรGสFงฺกวิ-าบัรรพื่ตทิ�Iงฺหลายฉัะนฺ�Iนฺ  ย-อมเป@นฺไปได(เฉัพื่าะในฺพื่GทิธGปบัาทิกาลเทิ-านฺ�Iนฺ นฺอกพื่GทิธGปบัาทิกาลหาเป@นฺไปไม-.  
ด(วิยวิ-า ส�ตวิEอ#$นฺไม-สามารถยกบั�ญญ�ต	นฺ�Iนฺข้aIนฺต�Iงฺไวิ(ได(.

พื่Gทิ�ธา เอวิ ปนฺ สพื่�พื่โส กายวิจ1ทิ�วิารอช้�ฌิาจารโสตw ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา ตส�ส ตส�ส วิ1ต	ก�กมส�ส อนฺGจ�ฉัวิ	กw ตw ส1ลสwวิรw ปญฺ�ญาเปนฺ�ต1ต	 ฯ
ก>เพื่ราะพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลายเทิ-านฺ�Iนฺ ทิรงฺต�ดกระแสทิางฺแห-งฺควิามประพื่ฤต	เส1ยหายทิางฺกายทิวิารและวิจ1ทิวิารได(เด>ดข้าด 
โดยประการทิ�Iงฺปวิงฺแล(วิ  จaงฺทิรงฺบั�ญญ�ต	ศั1ลส�งฺวิรนฺ�Iนฺไวิ( อ�นฺสมควิรแก-ควิามล-วิงฺละเม	ดนฺ�Iนฺๆ.

ปาฏิ	โมก�ข้สwวิรโตปJจ มค�คผู้ลสม�ปยGต�ตเมวิ ส1ลw อธ	ส1ลw ฯ
อนฺa$งฺ ศั1ลทิ1$ส�มปยGตด(วิยมรรคและผู้ลเทิ-านฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าศั1ลทิ1$ย	$งฺ แม(กวิ-าปาฏิ	โมกส�งฺวิร. 

ตw ปนฺ อ	ธ อนฺธ	ป�เปตw ฯ  นฺ ห	 ตwสมาปนฺ�โนฺ ภ	ก�ข้G เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสวิต	 ฯ
แต-(ศั1ลทิ1$ส�มปยGตด(วิยมรรคและผู้ล)นฺ�Iนฺ ทิ-านฺม	ได(ประสงฺคEเอาในฺ(อธ	การ)นฺ1I เพื่ราะวิ-าภ	กษุGผู้F(ถaงฺพื่ร(อมศั1ลนฺ�Iนฺ หาเสพื่เมถGนฺธรรมไม-.

กามาวิจรานฺ	 อฏฺ�ฐ กGสลจ	ต�ตานฺ	 โลก	ยอฏฺ�ฐสมาปต�ต	จ	ต�ตานฺ	 จ เอกช้�ฌิw กต�วิา “จ	ต�ตเมวิาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
กามาวิจรกGศัลจ	ต ๘ ดวิงฺ และสมาบั�ต	จ	ต ๘ ดวิงฺฝัzายโลก1ยE ร-วิมเข้(าเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “จ	ตเทิ-านฺ�Iนฺ.” 

พื่Gทิ�ธGป�ปาทิานฺGป�ปาเทิ จส�ส ปวิต�ต	.  
และในฺกาลทิ1$พื่ระพื่Gทิธเจ(าอGบั�ต	ข้aIนฺหร#อไม-อGบั�ต	ข้aIนฺ (จ	ต)นฺ�Iนฺก>เป@นฺไปอยF-. 

สมาทิปนฺw สมาทิานฺญฺ�จ ส1เล วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
การช้�กช้วินฺและการสมาทิานฺ ก>พื่aงฺทิราบัโดยนฺ�ยทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิในฺศั1ลนฺ�$นฺแล.

วิ	ปส�สนฺาปาทิกw อฏฺ�ฐสมาปต�ต	จ	ต�ตw ปนฺ “อธ	จ	ต�ตนฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
ส-วินฺสมาบั�ต	จ	ต ๘ ดวิงฺ ทิ1$เป@นฺบัาทิแห-งฺวิ	ปbสสนฺา ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “อธ	จ	ต”. 
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ตw ห	 อธ	ส1ลw วิ	ย ส1ลานฺw สพื่�พื่โลก	ยจ	ต�ตานฺw อธ	กญฺ�เจวิ อGต�ตมญฺ�จ พื่Gทิ�ธGป�ปาเทิ เอวิ จ โหต	,  นฺ วิ	นฺา พื่Gทิ�ธGป�ปาทิา ฯ
จร	งฺอยF- (อ�ฏิฐสมาบั�ต	จ	ต)นฺ�Iนฺ เป@นฺจ	ตทิ1$ย	$งฺและสFงฺสGด กวิ-าโลก	ยจ	ตทิ�Iงฺหมด ดGจอธ	ศั1ลย	$งฺกวิ-าบัรรดาศั1ลทิ�Iงฺหลายฉัะนฺ�Iนฺ 
และม1อยF-เฉัพื่าะในฺพื่GทิธGปบัาทิกาลเทิ-านฺ�Iนฺ นฺอกพื่GทิธGปบัาทิกาล หาม1ไม-. 

ตโตปJ จ มค�คผู้ลจ	ต�ตเมวิ อธ	จ	ต�ตw ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ จ	ตทิ1$ส�มปยGตด(วิยมรรคและผู้ลนฺ�$นฺแล เป@นฺจ	ตทิ1$ย	$งฺแม(กวิ-า(อ�ฏิฐสมาบั�ต	จ	ต)นฺ�Iนฺ.

ตw ปนฺ อ	ธ อนฺธ	ป�เปตw ฯ   นฺ ห	 ตwสมาปนฺ�โนฺ ภ	ก�ข้G เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสวิต	 ฯ
แต-(จ	ตทิ1$ส�มปยGตด(วิยมรรคและผู้ล)นฺ�Iนฺ ทิ-านฺม	ได(ประสงฺคEเอาในฺอธ	การนฺ1I.
เพื่ราะวิ-า ภ	กษุGผู้F(ถaงฺพื่ร(อมด(วิยจ	ตนฺ�Iนฺ หาเสพื่เมถGนฺธรรมไม-.

“อต�ถ	 ทิ	นฺ�นฺw อต�ถ	 ย	ฏฺ�ฐนฺ�ต	อาทิ	นฺยป�ปวิต�ตw ปนฺ กม�มส�สกตาญาณฺw ปญฺ�ญา ฯ
อนฺa$งฺ ก�มม�สสกตาญาณฺ (ญาณฺรF(วิ-าส�ตวิEม1กรรมเป@นฺข้องฺตนฺ) 
ซ่a$งฺเป@นฺไปโดยนฺ�ยม1อาทิ	วิ-า “ผู้ลทิานฺทิ1$ให(แล(วิม1อยF-, ผู้ลบัFช้าทิ1$บัFช้าแล(วิม1อยF-” ช้#$อวิ-าปbญญา, 

สา ห	, พื่Gทิ�เธ อGป�ปนฺ�เนฺปJ อนฺGป�ปนฺ�เนฺปJ, โลเก ปวิต�ตต	 ฯ
จร	งฺอยF- ปbญญานฺ�Iนฺ, เม#$อพื่ระพื่Gทิธเจ(าอGบั�ต	ข้aIนฺแล(วิก>ตาม ม	ได(อGบั�ต	ข้aIนฺก>ตาม, เป@นฺไปอยF-ในฺโลก. 

อGป�ปนฺ�เนฺ พื่Gทิ�เธ, ตส�สา ปญฺ�ญาย พื่Gทิ�ธาปJ สาวิกาปJ มหาช้นฺw สมาทิเปนฺ�ต	 ฯ
เม#$อพื่ระพื่Gทิธเจ(าอGบั�ต	ข้aIนฺแล(วิ, พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลายก>ด1 พื่ระสาวิกทิ�Iงฺหลายก>ด1 ย-อมช้�กช้วินฺมหาช้นฺให(สมาทิานฺในฺปbญญานฺ�Iนฺ. 

อนฺGป�ปนฺ�เนฺ พื่Gทิ�เธ, ปจ�เจกพื่Gทิ�ธา กม�มวิาทิ	โนฺ จ ธม�ม	กา สมณฺพื่�ราห�มณฺา [291] จก�กวิต�ต1 จ มหาราช้า มหาโพื่ธ	สต�ตา จ 
สมาทิเปนฺ�ต	 ฯ
เม#$อพื่ระพื่Gทิธเจ(าย�งฺม	ได(อGบั�ต	ข้aIนฺ พื่ระปbจเจกพื่Gทิธเจ(า สมณฺพื่ราหมณฺE พื่วิกกรรมวิาทิ1ประพื่ฤต	ช้อบัธรรม 
พื่ระเจ(าจ�กรพื่รรด	มหาราช้ และพื่ระมหาโพื่ธ	ส�ตวิE ย-อมช้�กช้วินฺมหาช้นฺให(สมาทิานฺ (ในฺปbญญานฺ�Iนฺ). 

สามม�ปJ ปณฺ�ฑ	ตา สต�ตา สมาทิ	ยนฺ�ต	 ฯ
ส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ผู้F(เป@นฺบั�ณฺฑ	ต ก>สมาทิานฺแม(ด(วิยตนฺเองฺ.

ตถา ห	 องฺ�กGโร ทิสวิส�สสหส�สานฺ	 มหาทิานฺw อทิาส	 ฯ
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ อ�งฺกGรเทิพื่บัGตรได(ถวิายมหาทิานฺส	Iนฺ ๑๐,๐๐๐ ปn. 

เวิลาโม เวิส�สนฺ�ตโร อญฺ�เญ จ พื่หF ปณฺ�ฑ	ตมนฺGส�สา มหาทิานฺานฺ	 อทิwสG ฯ
เวิลามพื่ราหมณฺE พื่ระเวิสส�นฺดร และมนฺGษุยEบั�ณฺฑ	ตเหล-าอ#$นฺมากมาย ก>ได(ถวิายมหาทิานฺแล(วิ. 

เต ตw กGสลธม�มw ปร	ปFเรต�วิา เทิเวิสG จ มนฺGส�เสสG จ สม�ปต�ตa อนฺGภวิaสG ฯ
(เวิลามพื่ราหมณฺEเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ คร�Iนฺบัำเพื่>ญกGศัลธรรมนฺ�Iนฺให(บัร	บัFรณฺEแล(วิ ก>ได(เสวิยสมบั�ต	ในฺหมF-ทิวิยเทิพื่และในฺหมF-มนฺGษุยE.

ต	ลก�ข้ณฺาการปร	จ�เฉัทิกw ปนฺ วิ	ปส�สนฺาญาณฺw “อธ	ป�ปญฺ�ญาต	 วิGจ�จต	 ฯ
ส-วินฺวิ	ปbสสนฺาญาณฺ ทิ1$เป@นฺเคร#$องฺกำหนฺดอาการค#อไตรล�กษุณฺE ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “อธ	ปbญญา”. 
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สา ห	 อธ	ส1ลอธ	จ	ต�ตานฺ	 วิ	ย ส1ลจ	ต�ตานฺw สพื่�พื่โลก	ยป�ปญฺ�ญานฺw อธ	กาเจวิ อGต�ตมา จ นฺ วิ	นฺา พื่Gทิ�ธGป�ปาทิา โลเก ปวิต�ตต	 ฯ
จร	งฺอยF- (อธ	ปbญญา)นฺ�Iนฺ เป@นฺปbญญาทิ1$ย	$งฺและสFงฺสGดกวิ-าบัรรดาโลก	ยปbญญาทิ�Iงฺหลาย 
ดGจอธ	ศั1ลและอธ	จ	ต ย	$งฺและสFงฺสGดกวิ-าบัรรดาศั1ลและจ	ตทิ�Iงฺหลายฉัะนฺ�Iนฺ นฺอกพื่Gทิธบัาทิกาล หาเป@นฺไปในฺโลกไม-. 

ตโตปJ จ มค�คผู้ลป�ปญฺ�ญา วิ อธ	ป�ปญฺ�ญา ฯ

ก>ปbญญาทิ1$ส�มปยGตด(วิยมรรคและผู้ลนฺ�Iนฺแล เป@นฺปbญญาทิ1$ย	$งฺแม(กวิ-าวิ	ปbสสนฺาญาณฺนฺ�Iนฺ. 

สา ปนฺ อ	ธ อนฺธ	ป�เปตา ฯ
แต-(ปbญญาทิ1$ส�มปยGตด(วิยมรรคและผู้ล)นฺ�Iนฺ ทิ-านฺม	ได(ประสงฺคEเอาในฺอธ	การนฺ1I. 

นฺ ห	 ตwสมาปนฺ�โนฺ ภ	ก�ข้G เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสวิต1ต	 ฯ
เพื่ราะวิ-า ภ	กษุGผู้F(ถaงฺพื่ร(อมปbญญานฺ�Iนฺ หาเสพื่เมถGนฺธรรมไม- ฉัะนฺ1Iแล.

“ตต�ราต	  ตาสG ต1สG ส	ก�ข้าสG ฯ
บัทิวิ-า ตต�ร ค#อ บัรรดาส	กข้าทิ�Iงฺ ๓ เหล-านฺ�Iนฺ.

“ยา อยw อธ	ส1ลส	ก�ข้าต	  ยา อยw ปาฏิ	โมก�ข้ส1ลสงฺ�ข้าตา อธ	ส1ลส	ก�ข้า ฯ
หลายบัทิวิ-า ยา อยw อธ	ส1ลส	ก�ข้า ได(แก- อธ	ส1ลส	กข้านฺ1Iใด กล-าวิค#อปาฏิ	โมกข้ศั1ล.

[อรรถาธ	บายบทิว'า ส	กขาแลีะสาช�พ]

“เอตw สาช้1วินฺ�นฺามาต	  เอตw สพื่�พื่ม�ปJ ภควิตา วิ	นฺเย ฐปJตw ส	ก�ข้าปทิw ยส�มา เอต�ถ 
นฺานฺาเทิสช้าต	โคต�ตาทิ	เภทิภ	นฺ�นฺา ภ	ก�ข้F สห ช้1วินฺ�ต	 เอกช้1วิ	กา สภาคช้1วิ	กา สภาควิGต�ต	โนฺ โหนฺ�ต	 ตส�มา “สาช้1วินฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า เอตw สาช้1วินฺ�นฺาม ม1ควิามวิ-า ส	กข้าบัทินฺ�Iนฺแม(ทิ�Iงฺปวิงฺทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺต�Iงฺไวิ(ในฺพื่ระวิ	นฺ�ย ทิ1$เร1ยกวิ-า “สาช้1พื่” 
เพื่ราะเหตGวิ-าเป@นฺทิ1$อยF-ร-วิมก�นฺ ค#อเป@นฺอยF-อย-างฺเด1ยวิก�นฺ เป@นฺอยF-ถFกส-วินฺก�นฺ ประพื่ฤต	ถFกส-วินฺก�นฺ แห-งฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย 
ผู้F(ต-างฺก�นฺโดยช้นฺ	ดม1ประเทิศัช้าต	และโคตรต-างฺๆ ก�นฺเป@นฺต(นฺ.

“ตส�มa ส	ก�ข้ต1ต	 ตw ส	ก�ข้าปทิw จ	ต�ตส�ส อธ	กรณฺw กต�วิา “ยถาส	ก�ข้าปทิw นฺGโข้ ส	ก�ข้าม	 นฺ ส	ก�ข้าม1ต	 จ	ต�เตนฺ โอโลเกนฺ�โต ส	ก�ข้ต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ตส�มa ส	ก�ข้ต	 ม1ควิามวิ-า ภ	กษุGทิำส	กข้าบัทินฺ�Iนฺให(เป@นฺทิ1$พื่ำนฺ�กแห-งฺจ	ตแล(วิ สำเหนฺ1ยกพื่	จารณฺาด(วิยจ	ตวิ-า 
“เราศัaกษุาสมควิรแก-ส	กข้าบัทิหร#อไม-หนฺอ?” 

นฺ เกวิลญฺ�จายเมตส�มa สาช้1วิสงฺ�ข้าเต ส	ก�ข้าปเทิเยวิ ส	ก�ข้ต	,  ส	ก�ข้ายปJ ส	ก�ข้ต	 ฯ
ก>ภ	กษุGนฺ1I จะช้#$อวิ-าศัaกษุาอยF-ในฺส	กข้าบัทิ กล-าวิค#อสาช้1พื่นฺ�Iนฺอย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ ก>หาม	ได(, แม(ในฺส	กข้า ก>ช้#$อวิ-าศัaกษุาด(วิย.

“เอตw สาช้1วินฺ�นฺามาต	 อ	มส�ส ปนฺ อนฺนฺ�ตรส�ส ปทิส�ส วิเสนฺ “ตส�มa ส	ก�ข้ต1ต	 วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺสองฺบัทิวิ-า ตส�มa ส	ก�ข้ต	 พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สด(วิยอำนฺาจบัทิทิ1$เร1ยงฺเป@นฺลำด�บัก�นฺวิ-า เอตw สาช้1วินฺ�นฺาม นฺ1I.
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ก	ญฺ�จาปJ ตw เอวิw วิGต�ตw,  อถโข้ เอวิเมต�ถ อต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ 
“ตส�สา จ ส	ก�ข้าย ส	ก�ข้w [292] ปร	ปFเรนฺ�โต ส	ก�ข้ต	, ตส�ม	ญฺ�จ ส	ก�ข้าปเทิ อวิ1ต	ก�กมนฺ�โต ส	ก�ข้ต1ต	 ฯ
บัทิวิ-า ตส�มa ส	ก�ข้ต	 นฺ�Iนฺ พื่ระองฺคEตร�สอย-างฺนฺ�Iนฺ ก>จร	งฺแล, แต-ทิวิ-า เนฺ#Iอควิามในฺบัทิวิ-า ตส�มa ส	ก�ข้ต	 นฺ1I 
พื่aงฺเห>นฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า “เม#$อย�งฺส	กข้าให(บัร	บัFรณฺE ช้#$อวิ-าศัaกษุาอยF-ในฺส	กข้านฺ�Iนฺ และเม#$อไม-ล-วิงฺละเม	ด ช้#$อวิ-าศัaกษุาอยF-ในฺส	กข้าบัทินฺ�Iนฺ.” 

“เตนฺ วิGจ�จต	 สาช้1วิสมาปนฺ�โนฺต	 อ	ทิม�ปJ อนฺนฺ�ตรส�ส สาช้1วิปทิส�เสวิ วิเสนฺ วิGต�ตw ฯ
ถaงฺบัทิวิ-า เตนฺ วิGจ�จต	 สาช้1วิสมาปนฺ�โนฺ นฺ1I ก>ตร�สด(วิยอำนฺาจแห-งฺบัทิวิ-าสาช้1พื่ ซ่a$งฺเป@นฺลำด�บัเหม#อนฺก�นฺ.

ยส�มา ปนฺ โส ส	ก�ข้ม�ปJ สมาปนฺ�โนฺ ตส�มา “ส	ก�ข้าสมาปนฺ�โนฺต	ปJ อต�ถโต เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เอวิw ห	 สต	, “ส	ก�ข้าสาช้1วิสมาปนฺ�โนฺต	 เอตส�ส ปทิส�ส ปทิภาช้นฺw ปร	ปGณฺ�ณฺw โหต	 ฯ
อนฺa$งฺ ภ	กษุGนฺ1Iถaงฺพื่ร(อมแม(ซ่a$งฺส	กข้าเพื่ราะเหตGใด, เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัโดยอรรถาธ	บัายแม(วิ-า “ถaงฺพื่ร(อมด(วิยส	กข้า” 
ด(วิยวิ-า เม#$ออรรถาธ	บัายอย-างฺนฺ�Iนฺ บัทิภาช้นฺะแห-งฺบัทิวิ-า ส	ก�ข้าสาช้1วิสมาปนฺ�โนฺ นฺ1I ก>เป@นฺอ�นฺบัร	บัFรณฺE.

[อรรถาธ	บายว	ธ�ลีาส	กขา]

“ส	ก�ข้w อปจ�จก�ข้าย ทิGพื่�พื่ล�ยw อนฺาวิ	กต�วิาต	 ส	ก�ข้ญฺ�จ อปฏิ	ก�ข้	ปJต�วิา ทิGพื่�พื่ลภาวิญฺ�จ อป�ปกาเสต�วิา ฯ
หลายบัทิวิ-า ส	ก�ข้w อปจ�จก�ข้าย ทิGพื่�พื่ลยw อนฺาวิ	กต�วิา ม1ควิามวิ-า ไม-บัอกค#นฺส	กข้าด(วิย ไม-ประกาศัควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ลด(วิย.

ยส�มา ทิGพื่�พื่เล�ย อาวิ	กเตปJ, ส	ก�ข้า อปจ�จก�ข้าตาวิ โหต	.  ส	ก�ข้าย ปนฺ ปจ�จก�ข้าตาย, ทิGพื่�พื่ล�ยw อาวิ	กตเมวิ โหต	. 
ตส�มา “ทิGพื่�พื่ล�ยw อนฺาวิ	กต�วิาต	 อ	ม	นฺา ปเทินฺ นฺ โกจ	 วิ	เสสต�โถ ลพื่�ภต	 ฯ
แม(เม#$อทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ลแล(วิ, ส	กข้า ก>ย�งฺไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลาเทิ1ยวิ.
แต-เม#$อบัอกลาส	กข้าแล(วิ, ควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ล ก>ย-อมเป@นฺอ�นฺทิำให(แจ(งฺด(วิย.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ด(วิยบัทิวิ-า ทิGพื่�พื่ล�ยw อนฺาวิ	กต�วิา นฺ1I จaงฺไม-ได(เนฺ#Iอควิามพื่	เศัษุอะไรๆ.

ยถา จ ปนฺ “ทิ	รต�ตต	รต�ตw สหเสย�ยw กป�เปย�ยาต	 วิGต�เตนฺ ทิ	รต�ตวิจเนฺนฺ นฺ โกจ	 วิ	เสสต�โถ ลพื่�ภต	.
ก>เหม#อนฺอย-างฺวิ-า ด(วิยคำวิ-าสองฺค#นฺ ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(วิ-า พื่aงฺสำเร>จการนฺอนฺร-วิม สองฺสามค#นฺ ด�งฺนฺ1I 
บั�ณฺฑ	ตก>ไม-ได(เนฺ#Iอควิามพื่	เศัษุอะไรๆ.

เกวิลw โลกโวิหารวิเสนฺ พื่�ยญฺ�ช้นฺส	ล	ฏฺ�ฐตาย มGข้ารGฬ�หตาย เอตw วิGต�ตw. 
เอวิม	ทิม�ปJ “โวิหารสGข้ตาย พื่�ยญฺ�ช้นฺส	ล	ฏฺ�ฐตาย มGข้ารGฬ�หตาย วิGต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
คำวิ-า สองฺค#นฺ นฺ1I พื่ระองฺคEตร�สโดยควิามเป@นฺคำสละสลวิยด(วิยพื่ย�ญช้นฺะ 
โดยควิามเป@นฺคำต	ดปากโลก ด(วิยอำนฺาจโลกโวิหารอย-างฺเด1ยวิ ข้(อนฺ1Iฉั�นฺใด, 
แม(คำวิ-า ไม-ได(ทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ล นฺ1I ก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า 
“(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สโดยควิามเป@นฺคำกล-าวิสะดวิก โดยควิามเป@นฺคำสละสลวิยด(วิยพื่ย�ญช้นฺะ โดยควิามเป@นฺคำต	ดปากโลก.”
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ยส�มา วิา ภควิา สาต�ถw สพื่�ยญฺ�ช้นฺw ธม�มw เทิเสต	  
ตส�มา “ส	ก�ข้w อปจ�จก�ข้ายาต	 อ	ม	นฺา อต�ถw สม�ปาเทิต�วิา “ทิGพื่�พื่ล�ยw อนฺาวิ	กต�วิาต	 อ	ม	นฺา พื่�ยญฺ�ช้นฺw สม�ปาเทิต	 ฯ
อ1กประการหนฺa$งฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ย-อมทิรงฺแสดงฺธรรมพื่ร(อมทิ�Iงฺอรรถ ทิ�Iงฺพื่ย�ญช้นฺะ, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺทิรงฺย�งฺอรรถให(ถaงฺพื่ร(อมด(วิยบัทิวิ-า “ไม-บัอกค#นฺส	กข้า” นฺ1I 
ย�งฺพื่ย�ญช้นฺะให(ถaงฺพื่ร(อมด(วิยบัทิ “ไม-ทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ล” นฺ1I.

ปร	วิาร	กปทิวิ	รห	ตw ห	 เอกเมวิ อต�ถปทิw วิGจ�จมานฺw  ปร	วิารวิ	รห	โต ราช้า วิ	ย วิต�ถาลงฺ�การวิ	รห	โต วิ	ย จ ปGร	โส นฺ โสภต	 ฯ
จร	งฺอยF- บัทิใจควิามเม#$อกล-าวิเฉัพื่าะบัทิเด1ยวิ ปราศัจากบัทิแวิดล(อมเส1ยแล(วิ (ย-อมไม-ไพื่เราะ) 
เปร1ยบัเหม#อนฺพื่ระราช้าผู้F(ปราศัจากบัร	วิาร และบัGรGษุผู้F(ปราศัจากผู้(าและอล�งฺการ ย-อมไม-งฺดงฺามฉัะนฺ�Iนฺ.

ปร	วิารเกนฺ ปนฺ อต�ถานฺGโลเมนฺ สหายปเทินฺ สทิ�ธa ตw โสภต	 ฯ
อ�นฺบัทิใจควิามนฺ�Iนฺ ย-อมไพื่เราะ ก>ต-อเม#$อพื่ร(อมด(วิยบัทิข้(างฺเค1ยงฺ ห(อมล(อม เหมาะแก-ใจควิาม.

ยส�มา วิา ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺส�ส เอกจ�จw ทิGพื่�พื่ล�ยาวิ	กม�มw อต�โถ โหต	 
ตส�มา ตw สนฺ�ธาย “ส	ก�ข้w อปจ�จก�ข้ายาต	 ปทิส�ส อต�ถw วิ	วิรนฺ�โต [293] “ทิGพื่�พื่ล�ยw อนฺาวิ	กต�วิาต	 อาห ฯ
อ1กประการหนฺa$งฺ ควิามทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ลบัางฺอย-างฺ ย-อมเป@นฺใจควิามแห-งฺการบัอกลาส	กข้า. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺหมายเอาควิามทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ลบัางฺอย-างฺซ่a$งฺเป@นฺใจควิามได(นฺ�Iนฺ 
เม#$อจะทิรงฺไข้ควิามบัทิวิ-า ไม-บัอกลาส	กข้า จaงฺตร�สวิ-า “ไม-ได(ทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ล.”

ตต�ถ ส	ยา “ยส�มา นฺ สพื่�พื่w ทิGพื่�พื่ล�ยาวิ	กม�มw ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw  ตส�มา “ทิGพื่�พื่ล�ยw อนฺาวิ	กต�วิาต	 ปฐมw วิต�วิา 
ตส�ส อต�ถนฺ	ยมนฺต�ถw “ส	ก�ข้w อปจ�จก�ข้ายาต	 วิต�ตพื่�พื่นฺ�ต	 ฯ
ในฺ(คำวิ-า ไม-บัอกลาส	กข้า ไม-ได(ทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ล) นฺ�Iนฺ 
หากจะพื่aงฺม1คำทิ(วิงฺวิ-า “การทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ลทิ�Iงฺหมดย�งฺไม-เป@นฺการบัอกลาส	กข้า: 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคควิรตร�สบัทิวิ-า ‘ไม-ได(ทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ล’ ด�งฺนฺ1Iเส1ยก-อนฺ 
แล(วิจaงฺตร�สบัทิวิ-า ‘ไม-บัอกลาส	กข้า’ เพื่#$อจำก�ดใจควิามแห-งฺ(บัทิวิ-า ‘ไม-ทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ล’) นฺ�Iนฺ.”

ตญฺ�จ นฺ ฯ
เฉัลยวิ-า “ก>(คำ)นฺ�Iนฺ หา(ควิรกล-าวิ)ไม-” 

กส�มา ฯ  อต�ถานฺGก�กมาภาวิโต ฯ
เพื่ราะเหตGไร? เพื่ราะไม-ม1ลำด�บัแห-งฺเนฺ#Iอควิาม.

“ส	ก�ข้าสาช้1วิสมาปนฺ�โนฺต	 ห	 วิGต�ตต�ตา “ยw ส	ก�ข้w สมาปนฺ�โนฺ ตw อปจ�จก�ข้ายาต	 วิGจ�จมาเนฺ อนฺGก�กเมนฺ อต�โถ วิGต�โต โหต	 นฺ อญฺ�ญถา ฯ
ตส�มา อ	ทิเมวิ ปฐมw วิGต�ตนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- เพื่ราะพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สวิ-า ส	ก�ข้าสาช้1วิสมาปนฺ�โนฺ ด�งฺนฺ1I เนฺ#Iอควิาม ย-อมเป@นฺอ�นฺพื่ระองฺคEตร�สแล(วิตามลำด�บั 
ในฺเม#$อตร�สวิ-า “ตนฺถaงฺพื่ร(อมซ่a$งฺส	กข้าใด, ไม-บัอกลาส	กข้านฺ�Iนฺ” หาใช้-ตร�ส (ตามลำด�บั) โดยประการอ#$นฺไม- 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (คำวิ-า ส	ก�ข้w อปจ�จก�ข้าย) นฺ1Iแล (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺตร�สก-อนฺ.
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อปJจ อนฺGปฏิ	ปาฏิ	ยาปJ เอต�ถ อต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ พื่aงฺทิราบัเนฺ#Iอควิามในฺ(สองฺบัทิวิ-า ไม-บัอกลาส	กข้า  ,   ไม-ทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ล  ) นฺ1I ตามสมควิรแก-ลำด�บับั(างฺ.

กถw ฯ
(พื่aงฺทิราบั)อย-างฺไร?

“ส	ก�ข้าสาช้1วิสมาปนฺ�โนฺต	 เอต�ถ ยw ส	ก�ข้w สมาปนฺ�โนฺ ตw อปจ�จก�ข้าย  ยญฺ�จ สาช้1วิสมาปนฺ�โนฺ ตต�ถ ทิGพื่�พื่ล�ยw อนฺาวิ	กต�วิาต	 ฯ
(พื่aงฺทิราบัอย-างฺนฺ1I) ในฺบัทิวิ-า ถaงฺพื่ร(อมด(วิยส	กข้าและสาช้1พื่ นฺ1I 
(ภ	กษุG)ถaงฺพื่ร(อมซ่a$งฺส	กข้าใด, ไม-บัอกค#นฺส	กข้านฺ�Iนฺ และถaงฺพื่ร(อมซ่a$งฺสาช้1พื่ใด, ไม-ทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ลในฺสาช้1พื่นฺ�Iนฺ.”

อ	ทิานฺ	 ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺทิGพื่�พื่ล�ยาวิ	กม�มานฺw วิ	เสสาวิ	เสสw ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺลก�ข้ณฺญฺ�จ ทิส�เสนฺ�โต “อต�ถ	 ภ	ก�ข้เวิต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อจะทิรงฺแสดงฺควิามแปลกก�นฺ และควิามไม-แปลกก�นฺแห-งฺการบัอกลาส	กข้า 
และควิามทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ล และล�กษุณฺะแห-งฺการบัอกส	กข้า จaงฺตร�สคำวิ-า อต�ถ	 ภ	ก�ข้เวิ เป@นฺอาทิ	.

ตต�ถ “อต�ถ	 ภ	ก�ข้เวิต	อาทิ1นฺ	 เทิ�วิ มาต	กาปทิานฺ	 ฯ
ในฺคำนฺ�Iนฺ สองฺบัทิวิ-า อต�ถ	 ภ	ก�ข้เวิ เป@นฺต(นฺ เป@นฺบัทิมาต	กา.

ตานฺ	 วิ	ภช้นฺ�โต “กถญฺ�จ ภ	ก�ข้เวิต	อาทิ	มาห ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อจะทิรงฺจำแนฺก(บัทิมาต	กา ๒) นฺ�Iนฺ จaงฺตร�สคำวิ-า กถญฺ�จ ภ	ก�ข้เวิ เป@นฺต(นฺ.

ตต�รายw อนฺGต�ตานฺปทิวิณฺ�ณฺนฺา ฯ
ในฺ(คำวิ-า กถญฺ�จ เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ม1การพื่รรณฺนฺาบัทิทิ1$ย�งฺไม-ช้�ดเจนฺด�งฺต-อไปนฺ1I:

“กถนฺ�ต	 เกนฺากาเรนฺ ฯ
บัทิวิ-า กถw ได(แก- ด(วิยอาการไร?

“ทิGพื่�พื่ล�ยาวิ	กม�มญฺ�จาต	 ทิGพื่�พื่ล�ยส�ส อาวิ	กม�มญฺ�จ ฯ
บัทิวิ-า ทิGพื่�พื่ลยาวิ	กม�มญฺ�จ ได(แก- ควิามทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ลด(วิย.

“อ	ธาต	 อ	มส�มa สาสเนฺ ฯ
บัทิวิ-า อ	ธ ค#อ ในฺศัาสนฺานฺ1I.

“อGก�กณฺ�ฐ	โตต	 อนฺภ	รต	ยา อ	มส�มa สาสเนฺ ก	จ�ฉัช้1วิ	กป�ปต�โต ฯ
บัทิวิ-า อGก�กณฺ�ฐ	โต ควิามวิ-า ผู้F(ถaงฺควิามเป@นฺผู้F(อยF-ยากในฺศัาสนฺานฺ1Iเพื่ราะควิามเบั#$อหนฺ-าย.

อถวิา “‘อช้�ช้ ยาม	, เส�วิ ยาม	, อ	โต ยาม	, เอต�ถ ยาม1ต	 อGทิ�ธw กณฺ�ฐw กต�วิา วิ	หรมาโนฺ วิ	ก�ข้	ต�โต อเนฺกค�โคต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
อ1กประการหนฺa$งฺ ม1คำอธ	บัายวิ-า “ผู้F(ม1จ	ตฟัGrงฺซ่-านฺ ไม-ม1อารมณฺEแนฺ-วิแนฺ- ช้ะเงฺ(อ (ช้Fคอข้aIนฺ) อยF- ด(วิยค	ดวิ-า 
‘เราจะไปวิ�นฺนฺ1I, เราจะไปพื่รG-งฺนฺ1I, เราจะไปจากนฺ1I, เราจะไป ณฺ ทิ1$นฺ1I.”

“อนฺภ	รโตต	 สาสเนฺ อภ	รต	วิ	รห	โต ฯ
บัทิวิ-า อนฺภ	รโต ได(แก- ผู้F(ปราศัจากควิามย	นฺด1ย	$งฺในฺศัาสนฺา.
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“สามญฺ�ญา จวิ	ตGกาโมต	 สมณฺภาวิโต อปคนฺ�ตGกาโม ฯ
สองฺบัทิวิ-า สามญฺ�ญา จวิ	ตGกาโม ได(แก- ผู้F(อยากจะหล1กออกไปจากควิามเป@นฺสมณฺะ.

“ภ	ก�ข้Gภาวินฺ�ต	 ภ	ก�ข้Gภาเวินฺ ฯ
บัทิวิ-า ภ	ก�ข้Gภาวิw ค#อ ด(วิยควิามเป@นฺภ	กษุG.

กรณฺต�เถ อGปโยค[294]วิจนฺw ฯ
(บัทิวิ-า ภ	ก�ข้Gภาวิw นฺ1I) เป@นฺทิGต	ยาวิ	ภ�ตต	 เป@นฺไปในฺอรรถแห-งฺตต	ยาวิ	ภ�ตต	.

“กณฺ�เฐ อาลค�เคนฺ อฏฺ�ฏิ	เยย�ยาต	อาทิ1สG ปนฺ ยถาลก�ข้ณฺw กรณฺวิจเนฺเนฺวิ วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺล�กษุณฺะทิ1$สมควิรเป@นฺตต	ยาวิ	ภ�ตต	 (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ก>ตร�สด(วิยตต	ยาวิ	ภ�ตต	ทิ1เด1ยวิ 
ในฺคำวิ-า “พื่aงฺสะอ	ดสะเอ1ยนฺด(วิยซ่ากศัพื่ คล(องฺต	ดทิ1$คอ” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

“อฏฺ�ฏิ	ยมาโนฺต	 อฏฺ�ฏิw ปnฬีJตw ทิGก�ข้	ตw วิ	ย อต�ตานฺw อาจรมาโนฺ ฯ
บัทิวิ-า อฏฺ�ฏิ	ยมาโนฺ ม1ควิามวิ-า ประพื่ฤต	ตนฺ เหม#อนฺระอา ค#อถFกบั1บัค�Iนฺ ถaงฺควิามลำบัาก.

“เตนฺ ว่า ภ	ก�ข้Gภาเวินฺ อฏฺ�ฏิ	ยมาโนฺ ปnฬีJยมาโนฺต	 อต�โถ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ อธ	บัายวิ-า “ผู้F(อ�นฺควิามเป@นฺภ	กษุGนฺ�IนฺรบักวินฺอยF- บั1บัค�IนฺอยF-.”

“หรายมาโนฺต	 ลช้�ช้มาโนฺ ฯ
บัทิวิ-า หรายมาโนฺ ได(แก- กระดากอยF-.

“ช้	คGจ�ฉัมาโนฺต	 อสGจa วิ	ย ตw ช้	คGจ�ฉันฺ�โต ฯ
บัทิวิ-า ช้	คGจ�ฉัมาโนฺ ได(แก- ผู้F(เกล1ยดช้�งฺควิามเป@นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ เหม#อนฺเกล1ยดข้องฺสกปรกฉัะนฺ�Iนฺ.

“ค	ห	ภาวิw ปฏฺ�ฐยมาโนฺต	อาทิ1นฺ	 อGต�ตานฺต�ถานฺ	เยวิ ฯ
บัทิวิ-า ค	ห	ภาวิw ปฏฺ�ฐยมาโนฺ เป@นฺต(นฺ ม1ใจควิามช้�ดเจนฺทิ1เด1ยวิ.

“ยนฺ�นฺFนฺาหw พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�เข้ย�ยนฺ�ต	 เอต�ถ “ยนฺ�นฺFนฺาต	 ปร	วิ	ตก�กทิส�สเนฺ นฺ	ปาโต ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า ยนฺ�นฺFนฺ ในฺคำวิ-า ยนฺ�นฺFนฺาหw พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�เข้ย�ยw นฺ1Iเป@นฺนฺ	บัาต แสดงฺควิามรำพื่aงฺ.

อ	ทิw วิGต�ตw โหต	 “สจาหw พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�เข้ย�ยw, สาธG วิต เม ส	ยาต	 ฯ
ม1คำอธ	บัายด�งฺนฺ1Iวิ-า “หากเราพื่aงฺบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าเส1ย, (การบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(านฺ1I) พื่aงฺเป@นฺควิามด1ข้องฺเราหนฺอ.”

“วิทิต	 วิ	ญฺ�ญาเปต1ต	 อ	มมต�ถw เอเตห	 วิา อญฺ�เญห	 วิา พื่�ยญฺ�ช้เนฺห	 วิจ1เภทิw กต�วิา วิทิต	เจวิ  ยส�ส จ วิทิต	 ตw วิ	ญฺ�ญาเปต	 ช้านฺาเปต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า วิทิต	 วิ	ญฺ�ญาเปต	 ม1ควิามวิ-า (ภ	กษุGม1ควิามกระส�นฺนฺ�Iนฺ) ล�$นฺวิาจากล-าวิเนฺ#Iอควิามนฺ1I ด(วิยพื่ย�ญช้นฺะเหล-านฺ1I หร#อเหล-าอ#$นฺ 
และย�งฺบัGคคลซ่a$งฺตนฺบัอก ให(รF(แจ(งฺ ค#อให(เข้(าใจ.

“เอวิม�ปnต	 อGปร	 อต�ถw สม�ปJณฺ�ฑนฺต�โถ ปJกาโร ฯ
ปJอ�กษุรในฺบัทิวิ-า เอวิม�ปJ นฺ1I ม1อ�นฺประมวิลเนฺ#Iอควิามข้(างฺบันฺมาเป@นฺอรรถ.
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เอวิม�ปJ ทิGพื่�พื่ล�ยาวิ	กม�มญฺ�เจวิ โหต	 ส	ก�ข้า จ อปจ�จก�ข้าตา,  อญฺ�ญถาปJ ฯ
การทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ล และส	กข้าไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลา ย-อมม1แม(ด(วิยประการอย-างฺนฺ1I, 
(การทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺทิGรพื่ลและส	กข้าไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลา) แม(ด(วิยประการอ#$นฺ (ก>ย�งฺม1อ1ก).

อ	ทิานฺ	 ตw อญฺ�ญถาปJ ทิGพื่�พื่ล�ยาวิ	กม�มw ส	ก�ข้าย จ อปจ�จก�ข้านฺw ทิส�เสนฺ�โต “อถวิา ปนฺาต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อจะแสดงฺควิามทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ล และการไม-บัอกลาส	กข้า แม(ด(วิยประการอย-างฺอ#$นฺนฺ�Iนฺ 
จaงฺตร�สคำวิ-า อถวิา ปนฺ เป@นฺอาทิ	.

ตw สพื่�พื่w อต�ถโต อGต�ตานฺเมวิ ฯ
คำนฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด โดยเนฺ#Iอควิามช้�ดเจนฺทิ1เด1ยวิ 

ปทิโต ปเนฺต�ถ อาทิ	โต ปฏฺ�ฐาย “พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�เข้ย�ยw  ธม�มw สงฺ�ฆ์w ส	ก�ข้w วิ	นฺยw ปาฏิ	โมก�ข้w อGทิ�เทิสw อGปช้�ฌิายw อาจร	ยw สทิ�ธ	วิ	หาร	กw 
อนฺ�เตวิาส	กw สมานฺFปช้�ฌิายกw สมานฺาจร	ยกw สพื่�รห�มจารa ปจ�จก�เข้ย�ยนฺ�ต	 อ	มานฺ	 จGทิ�ทิส ปทิานฺ	 ปจ�จก�ข้านฺากาเรนฺ วิGต�ตานฺ	 ฯ
แต-(พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)โดยบัทิ (ด�งฺนฺ1I):-  
ต�Iงฺแต-ต(นฺไป ๑๔ บัทิเหล-านฺ1I ค#อ “ข้(าพื่เจ(าพื่aงฺบัอกค#นฺ พื่ระพื่Gทิธเจ(า, … พื่ระธรรม, … พื่ระสงฺฆ์E, … ส	กข้า, … วิ	นฺ�ย, … 
ปาต	โมกข้E, … อGเทิศั, … พื่ระอGปbช้ฌิายะ, … พื่ระอาจารยE, … พื่ระส�ทิธ	วิ	หาร	ก, … พื่ระอ�นฺเตวิาส	ก, … พื่ระผู้F(ร-วิมอGปbช้ฌิายะ, … 
พื่ระผู้F(ร-วิมอาจารยE, ข้(าพื่เจ(าพื่aงฺบัอกค#นฺพื่ระเพื่#$อนฺพื่รหมจรรยE.”
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สในฺ(วิาระวิ-าด(วิยทิำให(แจ(งฺควิามผู้F(ทิGรพื่ล)นฺ1I ด(วิยอาการค#อการบัอกลา.

“ค	ห1 อส�สนฺ�ต	อาทิ1นฺw  “ค	ห1 อGปาสโก อาราม	โก สามเณฺโร ต	ต�ถ	โย ต	ต�ถ	ยสาวิโก อส�สมโณฺ อสก�ยปGต�ต	โย อส�สนฺ�ต	 
อ	มานฺ	 อฏฺ�ฐ ปทิานฺ	 อส�สนฺ�ต	 อ	ม	นฺา ภาวิวิ	กป�ปากาเรนฺ วิGต�ตานฺ	 ฯ
๘ บัทิเหล-านฺ1I ค#อ: “ข้(าพื่เจ(าพื่aงฺเป@นฺคฤห�สถE, … อGบัาสก, … อาราม	ก, … สามเณฺร, … เด1ยรถ1ยE, … สาวิกเด1ยรถ1ยE, 
… ผู้F(ม	ใช้-สมณฺะ, ข้(าพื่เจ(าพื่aงฺเป@นฺผู้F(ม	ใช้-เช้#IอสายศัากยบัGตร”
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สด(วิยอาการค#อกำหนฺดภาวิะ ด(วิยบัทิวิ-า อส�สw นฺ1I แห-งฺบัรรดาบัทิทิ�Iงฺหลายม1บัทิวิ-า ค	ห1 อส�สw เป@นฺต(นฺ.

เอวิw “ยนฺ�นฺFนฺาหนฺ�ต	 อ	ม	นฺา ปฏิ	สwยGต�ตานฺ	 [295] ทิ�วิาวิ1สต	 ปทิานฺ	 ฯ
๒๒ บัทิทิ1$ประกอบัด(วิยบัทิวิ-า ยนฺ�นฺFนฺาหw นฺ1I (พื่ระองฺคEตร�สแล(วิ)ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I.
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ยถา จ เอตานฺ	,  เอวิw “ยทิ	 ปนฺาหw, อถาหw, หนฺ�ทิาหw, โหต	 เมต	 อ	เมสG เอกเมเกนฺ ปฏิ	สwยGต�ตานฺ	 ทิ�วิาวิ1สต1ต	 
สพื่�พื่าเนฺวิ สตญฺ�จ ทิส ปทิานฺ	 โหนฺ�ต	 ฯ
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า (๒๒ บัทิ ทิ1$ประกอบัด(วิยบัทิวิ-า ยนฺ�นฺFนฺาหw นฺ1I พื่ระองฺคEตร�สแล(วิ)ฉั�นฺใด, 
๒๒ บัทิ ทิ1$ประกอบัด(วิยบัทิหนฺa$งฺๆ ในฺบัรรดาบัทิเหล-านฺ1Iค#อ: 
ก>ถ(าวิ-า ข้(าพื่เจ(า(พื่aงฺบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า ฯลฯ)๑ 
หากวิ-า ข้(าพื่เจ(า(พื่aงฺบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า ฯลฯ)๑ 
ผู้	วิ-า ข้(าพื่เจ(า(พื่aงฺบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า ฯลฯ)๑

ข้(าพื่เจ(าม1(ควิามดำร	วิ-า “ข้(าพื่เจ(าพื่aงฺบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า ฯลฯ)๒  (พื่ระองฺคEก>ตร�สแล(วิ)ฉั�นฺนฺ�Iนฺ, 
รวิมทิ�Iงฺหมด จaงฺเป@นฺ ๑๑๐ บัทิ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

ตโต ปรw สร	ตพื่�พื่วิต�ถGทิส�สนฺนฺเยนฺ ปวิต�ตานฺ	 “มาตรw สราม1ต	อาทิ1นฺ	 สต�ตรส ปทิานฺ	 ฯ
ต-อจาก(บัทิวิ-า โหต	 เม เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺไป  ม1 ๑๗ บัทิ ม1อาทิ	วิ-า มาตรw สราม	 (ข้(าพื่เจ(าระลaกถaงฺมารดา) 
ซ่a$งฺเป@นฺไปโดยนฺ�ยแสดงฺวิ�ตถGทิ1$ตนฺควิรระลaกถaงฺ.

ตต�ถ “เข้ต�ตนฺ�ต	 สาล	เข้ต�ตาทิ	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า เข้ต�ตw ได(แก- ไร-ข้(าวิสาล1เป@นฺต(นฺ.

“วิต�ถGนฺ�ต	 ต	ณฺปณฺ�ณฺสากผู้ลาผู้ลสมGฏฺ�ฐานฺฏฺ�ฐานฺw ฯ
บัทิวิ-า วิต�ถG ได(แก- สถานฺทิ1$เก	ดข้aIนฺแห-งฺหญ(า ใบัไม( ผู้�ก และผู้ลไม(นฺ(อยใหญ-.

“ส	ป�ปนฺ�ต	 กGม�ภการเปสการส	ป�ปาทิ	กw ฯ
บัทิวิ-า ส	ป�ป| ได(แก- ศั	ลปะข้องฺช้-างฺหม(อและช้-างฺหFกเป@นฺต(นฺ,

ตโต ปรw สก	ญฺ�จนฺสปล	โพื่ธภาวิทิส�สนฺวิเสนฺ ปวิต�ตานฺ	 “มาตา เม อต�ถ	, สา มยา โปเสตพื่�พื่าต	อาทิ1นฺ	 นฺวิ ปทิานฺ	 ฯ
ต-อจาก (๑๗ บัทิ)นฺ�Iนฺไป ม1 ๙ บัทิ ม1อาทิ	วิ-า มาตา เม อต�ถ	  ,   สา มยา โปเสตพื่�พื่า   
(มารดาข้องฺข้(าพื่เจ(าม1อยF-, มารดานฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าต(องฺเล1IยงฺดF) ซ่a$งฺเป@นฺไปด(วิยอำนฺาจแสดงฺควิามเป@นฺผู้F(ม1ก�งฺวิลและม1ควิามเก1$ยวิข้(องฺ.

๑ ทิ1$เปยยาลไวิ(นฺ�Iนฺ ให(เต	มเหม#อนฺในฺบัาล1วิ	นฺ�ยปJฎก มหาวิ	ภ�งฺคE ๑/๔๔-๔๕. ด�งฺนฺ1Iค#อ:- 
ยทิ	ปนฺาหw พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�เข้ย�ยw, ยทิ	 ปนฺาหw ธม�มw ปจ�จก�เข้ย�ยw จนฺถaงฺ ยทิ	 ปนฺาหw อสก�ยปGต�ต	โย อส�สw (๒๒ บัทิ) 
อถาหw พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�เข้ย�ยw, อถาหw ธม�มw ปจ�จก�เข้ย�ยw จนฺถaงฺ อถาหw อสก�ยปGต�ต	โย อส�สw (๒๒ บัทิ) 
หนฺ�ทิาหw พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�เข้ย�ยw, หนฺ�ทิาหw ธม�มw ปจ�จก�เข้ย�ยw จนฺถaงฺ หนฺ�ทิาหw อสก�ยปGต�ต	โยอส�สw (๒๒ บัทิ) 
โหต	 เม พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�เข้ย�ยw, โหต	 เม ธม�มw ปจ�จก�เข้ย�ยw จนฺถaงฺ โหต	 เม อสก�ยปGต�ต	โย อส�สw (๒๒ บัทิ).

๒ ทิ1$เปยยาลไวิ(นฺ�Iนฺ ให(เต	มเหม#อนฺในฺบัาล1วิ	นฺ�ยปJฏิก มหาวิ	ภ�งฺคE ๑/๔๔-๔๕. ด�งฺนฺ1Iค#อ:- 
ยทิ	ปนฺาหw พื่Gทิธw ปจ�จกเข้ย�ยw, ยทิ	 ปนฺาหw ธม�มw ปจ�จก�เข้ย�ยw จนฺถaงฺ ยทิ	 ปนฺาหw อสก�ยปGต�ต	โย อส�สw (๒๒ บัทิ) 
อถาหw พื่Gทิธw ปจ�จก�เข้ย�ยw, อถาหw ธม�มw ปจ�จก�เข้ย�ยw จนฺถaงฺ อถาหw อสก�ยปGต�ต	โย อส�สw (๒๒ บัทิ) 
หนฺ�ทิาหw พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�เข้ย�ยw, หนฺ�ทิาหw ธม�มw ปจ�จก�เข้ย�ยw จนฺถaงฺ หนฺ�ทิาหw อสก�ยปGต�ต	โย อส�สw (๒๒ บัทิ) 
โหต	 เม พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�เข้ย�ยw, โหต	 เม ธม�มw ปจ�จก�เข้ย�ยw จนฺถaงฺ โหต	 เม อสก�ยปGต�ต	โย อส�สw (๒๒ บัทิ).
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ตโต ปรw สนฺ	ส�สยสป�ปต	ฏฺ�ฐภาวิทิส�สนฺวิเสนฺ ปวิต�ตานฺ	 “มาตา เม อต�ถ	, สา มw โปเสส�สต1ต	อาทิ1นฺ	 โสฬส ปทิานฺ	 ฯ
ต-อจาก (๙ บัทิ)นฺ�Iนฺไป ม1 ๑๖ บัทิ ม1อาทิ	วิ-า มาตา เม อต�ถ	  ,   สา มwเปเสส�สต	   (มารดาข้องฺข้(าพื่เจ(าม1อยF-, มารดานฺ�Iนฺ จ�กเล1IยงฺดFข้(าพื่เจ(า) 
ซ่a$งฺเป@นฺไปด(วิยอำนฺาจแสดงฺถaงฺบัGคคลผู้F(เป@นฺทิ1$อาศั�ยและผู้F(เป@นฺทิ1$พื่ำนฺ�ก.

ตโต ปรw เอกภต�ตเอกเสย�ยพื่�รห�มจร	ยานฺw ทิGก�กรภาวิทิส�สเนฺนฺ ปวิต�ตานฺ	 “ทิGก�กรนฺ�ต	อาทิ1นฺ	 อฏฺ�ฐ ปทิานฺ	 ฯ
ต-อจาก (๑๖ บัทิ)นฺ�Iนฺไป ม1 ๘ บัทิ ม1อาทิ	วิ-า ทิGก�กรw (พื่รหมจรรยEเป@นฺภาวิะทิ1$ทิำได(ยาก) 
ซ่a$งฺเป@นฺไปด(วิยการแสดงฺถaงฺควิามทิ1$พื่รหมจรรยEม1การฉั�นฺหนฺเด1ยวินฺอนฺคนฺเด1ยวิ๑ เป@นฺภาวิะทิ1$ทิำได(ยาก.

ตต�ถ “ทิGก�กรนฺ�ต	 เอกภต�ตาทิ1นฺw กรเณฺ ทิGก�กรตw ทิส�เสต	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ ด(วิยบัทิวิ-า ทิGก�กรw (ภ	กษุGกระส�นฺนฺ�Iนฺ) ย-อมแสดงฺควิามทิ1$พื่รหมจรรยEทิำได(ยาก 
เพื่ราะทิำก	จวิ�ตรทิ�Iงฺหลาย ม1การฉั�นฺหนฺเด1ยวิเป@นฺต(นฺ.

“นฺ สGกรนฺ�ต	 สGกรภาวิw ปฏิ	ก�ข้	ปต	 ฯ
ด(วิยบัทิวิ-า นฺ สGกรw ย-อมค(านฺควิามทิ1$พื่รหมจรรยEเป@นฺภาวิะทิ1$ทิำได(งฺ-าย.

เอวิw “ทิGจ�จรw นฺ สGจรนฺ�ต	 เอต�ถ ฯ
ในฺสองฺคำวิ-า ทิGจ�จรw นฺ สGจรw นฺ1I พื่aงฺทิราบันฺ�ยอย-างฺนฺ1I.

“นฺ อGส�สหาม1ต	 ตต�ถ อGส�สาหาภาวิw อสก�กGเณฺย�ยตw ทิส�เสต	 ฯ
ด(วิยบัทิวิ-า นฺ อGส�สหาม	 ย-อมแสดงฺควิามทิ1$ตนฺไม-ม1ควิามอGตสาหะค#อ ข้(อทิ1$ตนฺไม-ม1ควิามสามารถ 
ในฺ(การทิำก	จวิ�ตรม1การฉั�นฺหนฺเด1ยวิเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ.

“นฺ วิ	สหาม1ต	 อสย�หตw ทิส�เสต	 ฯ
ด(วิยบัทิวิ-า นฺ วิ	สหาม	 ย-อมแสดงฺถaงฺข้(อทิ1$ตนฺไม-ม1ควิามอดทินฺ (ในฺเพื่ราะทิำก	จวิ�ตรม1การฉั�นฺหนฺเด1ยวิเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ).

“นฺ รมาม1ต	 รต	ยา อภาวิw ทิส�เสต	 ฯ
ด(วิยบัทิวิ-า นฺ รมาม	 ย-อมแสดงฺควิามไม-ม1แห-งฺควิามย	นฺด1ย	$งฺ.

“นฺาภ	รมาม1ต	 อภ	รต	ยา อภาวิw ทิส�เสต	 ฯ
ด(วิยบัทิวิ-า นฺาภ	รมาม	 ย-อมแสดงฺควิามไม-ม1แห-งฺควิามย	นฺด1.

เอวิw “อ	มานฺ	 จ ปญฺ�ญาส ปGร	มานฺ	 จ ทิสGต�ตรสตนฺ�ต	 สฏฺ�ฐ	สตw ปทิานฺ	 “ทิGพื่�พื่ล�ยาวิ	กม�มวิาเร วิGต�ตานฺ1ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
ก> ๕๐ บัทิเหล-านฺ1I และ ๑๑๐ บัทิเบั#Iองฺต(นฺ รวิมเป@นฺ ๑๖๐ บัทิ 
พื่aงฺทิราบัวิ-า “พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�ส ในฺวิาระวิ-าด(วิยทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ล โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิมาแล(วินฺ�Iนฺ”.

ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺวิาเรปJ “กถญฺ�จ ภ	ก�ข้เวิต	อาทิ	 สพื่�พื่w อต�ถโต อGต�ตานฺเมวิ ฯ
คำวิ-า กถญฺ�จ ภ	ก�ข้เวิ เป@นฺต(นฺทิ�Iงฺหมด แม(ในฺวิาระวิ-าด(วิยการบัอกลาส	กข้า โดยเนฺ#Iอควิาม ช้�ดเจนฺแล(วิทิ1เด1ยวิ.

๑ โยช้นฺาแยกเป@นฺอย-างฺๆ วิ-า ฉั�นฺหนฺเด1ยวิ นฺอนฺคนฺเด1ยวิ และประพื่ฤต	พื่รหมจรรยE.
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ปทิโต ปเนฺต�ถาปJ “พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้าม	 ธม�มw สงฺ�ฆ์w ส	ก�ข้w วิ	นฺยw ปาฏิ	โมก�ข้w อGทิ�เทิสw อGปช้�ฌิายw อาจร	ยw สทิ�ธ	วิ	หาร	กw อนฺ�เตวิาส	กw 
สมานฺFปช้�ฌิายกw [296] สมานฺาจร	ยกw สพื่�รห�มจารa ปจ�จก�ข้าม1ต	 อ	มานฺ	 จGทิ�ทิส ปทิานฺ	 ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺวิจนฺสม�พื่นฺ�เธนฺ ปวิต�ตานฺ	 ฯ
แต-ควิรทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยโดยบัทิด�งฺนฺ1I:
๑๔ บัทิทิ1$เป@นฺไปก�บัด(วิยควิามส�มพื่�นฺธEคำบัอกลาส	กข้าเหล-านฺ1Iค#อ: 
“ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า, … พื่ระธรรม, …พื่ระสงฺฆ์E, …ส	กข้า, …วิ	นฺ�ย, …ปาต	โมกข้E, …อGเทิศั, …พื่ระอGปbช้ฌิายะ, 
…พื่ระอาจารยE. ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระส�ทิธ	วิ	หาร	ก, …พื่ระอ�นฺเตวิาส	ก, …พื่ระผู้F(ร-วิมอGปbช้ฌิายะ, …พื่ระผู้F(ร-วิมอาจารยE, 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระเพื่#$อนฺพื่รหมจรรยE”
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สแล(วิ แม(ในฺวิาระวิ-าด(วิยการบัอกลาส	กข้า)นฺ1I.

สพื่�พื่ปเทิสG จ “วิทิต	 วิ	ญฺ�ญาเปต1ต	 วิจนฺส�ส อยมต�โถ ฯ
อนฺa$งฺ คำวิ-า วิทิต	 วิ	ญฺ�ญาเปต	 ในฺทิGกๆ บัทิ ม1เนฺ#Iอควิามด�งฺต-อไปนฺ1I:

วิจ1เภทิw กต�วิา วิทิต	  ยส�ส จ วิทิต	 ตw เตเนฺวิ วิจ1เภเทินฺ 
“อยw สาสนฺw ช้ห	ตGกาโม  สาสนฺโต มGญฺ�จ	ตGกาโม  ภ	ก�ข้Gภาวิw ช้ห	ตGกาโม  อ	มw วิาก�ยเภทิw กโรต1ต	 วิ	ญฺ�ญาเปต	 สาเวิต	 ช้านฺาเปต	 ฯ
(ภ	กษุGผู้F(กระส�นฺนฺ�Iนฺ) ล�$นฺวิาจากล-าวิ และย�งฺบัGคคลซ่a$งฺตนฺบัอกให(รF(แจ(งฺ ค#อ ประกาศัให(ได(ย	นฺ ได(แก- ให(เข้(าใจ 
ด(วิยการล�$นฺวิาจานฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺวิ-า “ภ	กษุGนฺ1I ม1ควิามประสงฺคEจะละศัาสนฺา จะพื่(นฺจากศัาสนฺา จะละควิามเป@นฺภ	กษุG จaงฺเปล-งฺถ(อยคำนฺ1I.”

สเจ ปนฺายw 
“พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้าม1ต	 วิต�ตGกาโม ปทิปจ�จาภฏฺ�ฐw กต�วิา “ปจ�จก�ข้าม	 พื่Gทิ�ธนฺ�ต	 วิา วิเทิย�ย
ม	ลก�ข้ภาสาสG วิา อญฺ�ญตรภาสาย ตมต�ถw วิเทิย�ย, 
“พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้าม1ต	 วิต�ตGกาโม อGป�ปฏิ	ปาฏิ	ยา “ธม�มw ปจ�จก�ข้าม1ต	 วิา 
“สพื่�รห�มจารa ปจ�จก�ข้าม1ต	 วิา วิเทิย�ย 
ก>ถ(าภ	กษุGนฺ1I ม1ควิามประสงฺคEจะกล-าวิวิ-า พื่Gทิธw ปจ�จก�ข้าม	 แต-ทิำบัทิกล�บัก�นฺเส1ยแล(วิ พื่aงฺกล-าวิวิ-า ปจ�จก�ข้าม	 พื่Gทิ�ธw 
หร#อพื่aงฺกล-าวิเนฺ#Iอควิามนฺ�Iนฺ ด(วิยบัรรดาภาษุาข้องฺช้นฺช้าวิม	ล�กข้ะภาษุาใดภาษุาหนฺa$งฺ, 
หร#อม1ควิามประสงฺคEจะกล-าวิวิ-า พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้าม	 แต-พื่aงฺกล-าวิโดยผู้	ดลำด�บัวิ-า ธม�มw ปจ�จก�ข้าม	 
หร#อวิ-า สพื่�รห�มจารa ปจ�จก�ข้าม	 

เสย�ยถาปJ อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มวิ	ภงฺ�เค “ปฐมw ฌิานฺw สมาปช้�ช้าม1ต	 วิต�ตGกาโม  “ทิGต	ยw ฌิานฺนฺ�ต	 วิทิต	. 
เหม#อนฺอย-างฺในฺวิ	ภ�งฺคEแห-งฺอGตตร	มนฺGสสธรรม (ภ	กษุG)ผู้F(ม1ควิามประสงฺคEจะกล-าวิวิ-า 
ปฐมw ฌิานฺw สมาปช้�ช้าม	 (ข้(าพื่เจ(าเข้(าปฐมฌิานฺ) แต-กล-าวิเส1ยวิ-า ทิGต	ยw ฌิานฺw สมปช้�ช้าม	 (ข้(าพื่เจ(าเข้(าทิGต	ยฌิานฺ) ด�งฺนฺ1I.

สเจ ยส�ส วิทิต	, โส “อยw ภ	ก�ข้Gภาวิw ช้ห	ตGกาโม เอตมต�ถw วิทิต1ต	 เอต�ตกมต�ตม�ปJ ช้านฺาต	, 
วิ	รGทิ�ธนฺ�นฺาม นฺต�ถ	. เข้ต�ตเมวิ โอต	ณฺ�ณฺw. ปจ�จก�ข้าตา โหต	 ส	ก�ข้า ฯ
สก�กต�ตา วิา พื่�รห�มต�ตา วิา จGตสต�โต วิ	ย จGโตวิ โหต	 สาสนฺา ฯ
ถ(าภ	กษุGผู้F(กระส�นฺนฺ�Iนฺ จะบัอกแก-ผู้F(ใด, ผู้F(นฺ�Iนฺย-อมรF(คำพื่Fดแม(ม1ประมาณฺเทิ-านฺ1Iวิ-า 
“ภ	กษุGนฺ1Iม1ควิามประสงฺคEจะละควิามเป@นฺภ	กษุGจaงฺได(กล-าวิเนฺ#Iอควิามนฺ1I,” 
ข้aIนฺช้#$อวิ-าการกล-าวิผู้	ดพื่ลาด ย-อมไม-ม1, เป@นฺอ�นฺหย�$งฺลงฺสF-เข้ตทิ1เด1ยวิ, 
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ส	กข้า ก>ย-อมเป@นฺอ�นฺบัอกลาแล(วิ. ภ	กษุGนฺ�Iนฺย-อมเป@นฺผู้F(เคล#$อนฺจากศัาสนฺาทิ1เด1ยวิ 
เหม#อนฺส�ตวิEผู้F(เคล#$อนฺจากควิามเป@นฺทิ(าวิส�กกะหร#อจากควิามเป@นฺพื่รหมฉัะนฺ�Iนฺ.

สเจ ปนฺ “พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้	นฺ�ต	 วิา “พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้	ส�สาม1ต	 วิา “พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�เข้ย�ยนฺ�ต	 วิา อต1ตานฺาคตปร	กป�ปวิจเนฺห	 วิทิต	, 
ทิFตw วิา ปห	ณฺต	  สาสนฺw เปเสต	  อก�ข้รw วิา ฉั	นฺ�ทิต	  หต�ถมGทิ�ธาย วิา ตมต�ถw อาโรเจต	  อปจ�จก�ข้าตา โหต	 ส	ก�ข้า ฯ
อนฺa$งฺ ถ(า(ภ	กษุG)กล-าวิคำกำหนฺดอด1ตกาล และอนฺาคตกล-าวิวิ-า พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้a ก>ด1 พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้	ส�สาม	 ก>ด1 พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�เข้ย�ยw ก>ด1 
ส-งฺทิFตไปก>ด1 ส-งฺข้-าวิสาสนฺEไปก>ด1 สล�ก (เข้1ยนฺ) อ�กษุรไวิ(ก>ด1 บัอกใจควิามนฺ�Iนฺด(วิยห�วิแม-ม#อก>ด1๑ ส	กข้า ย-อมไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลา.

อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มาโรจนฺw ปนฺ หต�ถมGทิ�ธายปJ ส1สw เอต	 ฯ
ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw มนฺGส�สช้าต	ยสต�ตส�ส สนฺ�ต	เก จ	ต�ตสม�ปยGต�ตw วิจ1เภทิw กโรนฺ�ตส�เสวิ ส1สw เอต	 ฯ
ส-วินฺการอวิดอGตตร	มนฺGสสธรรม ย-อมถaงฺทิ1$สGดแม(ด(วิยห�วิแม-ม#อ.๒ 
การบัอกลาส	กข้า ย-อมถaงฺทิ1$สGด ก>ต-อเม#$อภ	กษุGผู้F(ล�$นฺวิาจา ซ่a$งฺส�มปยGตด(วิยจ	ต ในฺสำนฺ�กข้องฺส�ตวิEผู้F(เป@นฺช้าต	มนฺGษุยEเทิ-านฺ�Iนฺ.

วิจ1เภทิw [297] กต�วิา วิ	ญฺ�ญาเปนฺ�โตปJจ, ยทิ	 “อยเมวิ ช้านฺาตFต	 เอกw นฺ	ยเมต�วิา อาโรเจต	, 
ตญฺ�จ โสเยวิ ช้านฺาต	,  ปจ�จก�ข้าตา โหต	 ส	ก�ข้า ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ภ	กษุG เม#$อล�$นฺวิาจาประกาศัให(คนฺอ#$นฺรF( ถ(าเจาะจงฺบัอกเฉัพื่าะบัGคคลหนฺa$งฺวิ-า “บัGคคลนฺ1Iเทิ-านฺ�IนฺจงฺรF(” 
และบัGคคลนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ รF((ควิามประสงฺคEข้องฺเธอ)นฺ�Iนฺไซ่ร(, ส	กข้า ย-อมเป@นฺอ�นฺบัอกลา.

อถ โส นฺ ช้านฺาต	, อญฺ�โญ สม1เป ฐ	โต ช้านฺาต	, อปจ�จก�ข้าตา โหต	 ส	ก�ข้า ฯ
ถ(าบัGคคลนฺ�Iนฺไม-รF(, แต-คนฺอ#$นฺซ่a$งฺย#นฺอยF-ในฺทิ1$ใกล(รF(, ส	กข้า ย-อมไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลา.

อถ ทิ�วิ	นฺ�นฺw ฐ	ตฏฺ�ฐาเนฺ ทิ�วิ	นฺ�นฺม�ปJ นฺ	ยเมต�วิา “เอเตสw อาโรเจม1ต	 วิทิต	 
เตสG เอกส�มa ช้านฺนฺ�เตปJ ทิ�วิ1สG ช้านฺนฺ�เตสGปJ, ปจ�จก�ข้าตา โหต	 ส	ก�ข้า ฯ
ถ(าวิ-า ภ	กษุGนฺ�Iนฺ เจาะจงฺบัอกเฉัพื่าะแม(บัGคคลสองฺคนฺ ในฺทิ1$ทิ1$คนฺสองฺคนฺย#นฺอยF- วิ-า “ข้(าพื่เจ(าบัอกแก-คนฺสองฺคนฺนฺ1I” ด�งฺนฺ1I, 
บัรรดาคนฺทิ�Iงฺสองฺนฺ�Iนฺ เม#$อคนฺหนฺa$งฺรF(ก>ตาม รF(ทิ�Iงฺสองฺคนฺก>ตาม, ส	กข้า ย-อมเป@นฺอ�นฺบัอกลา.

เอวิw สม�พื่หGเลสGปJ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
(การบัอกลาส	กข้า) แม(ในฺบัGคคลมากหลาย (บั�ณฺฑ	ต)ก>ควิรทิราบั ด�งฺอธ	บัายมาแล(วินฺ�Iนฺ.

๑ ศั�พื่ทิEวิ-า หต�ถมGทิ�ธา นฺ1I แปลก�นฺต-างฺๆ แต-ฉับั�บัต-างฺประเทิศัเป@นฺ หต�ถมGทิ�ทิา ทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.  ฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1แก( หต�ถมGทิ�ธา วิ-า ได(แก- ห�ตถวิ	การ.
๒ ศั�พื่ทิEวิ-า หต�ถมGทิ�ธา นฺ1I ฉับั�บัอ#$นฺๆ เป@นฺ หต�ถมGทิ�ทิา. 

มGทิ�ทิา นฺอกจากแปลวิ-า แหวินฺ แล(วิ ย�งฺแปลวิ-า เคร#$องฺหมายก>ได(.  หต�ถมGทิ�ทิาย จaงฺหมายควิามวิ-า ด(วิยใช้(ม#อเป@นฺเคร#$องฺหมายให(รF(.
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[ภ	กษุ#ตะโกนบอกลีาส	กขากWได้7]

สเจ ปนฺ อนฺภ	รต	ยา ปnฬีJโต สภาเค ภ	ก�ข้F ปร	สงฺ�กมาโนฺ “โยโกจ	 ช้านฺาตFต	 อGจ�จาสทิ�ทิw กโรนฺ�โต “พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้าม1ต	 วิทิต	, 
ตญฺ�เจ อวิ	ทิFเร ฐ	โต วินฺกม�ม	โก วิา อญฺ�โญ วิา สมยญฺ�ญฺF ปGร	โส สGต�วิา “อGก�กณฺ�ฐ	โต อยw สมโณฺ ค	ห	ภาวิw ปฏฺ�เฐต	 สาสนฺโต จGโตต	 ช้านฺาต	. 
ปจ�จก�ข้าตาวิ โหต	 ส	ก�ข้า ฯ
อนฺa$งฺ ถ(าวิ-าภ	กษุGผู้F(ถFกควิามไม-ย	นฺด1ย	$งฺ บั1บัค�Iนฺ เกรงฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(คG(นฺเคยก�นฺ (จะห(าม) กล-าวิวิ-า พื่Gทิธw ปจ�จก�ข้าม	 
ตะโกนฺเส1ยงฺด�งฺ ด(วิยหวิ�งฺวิ-า “ใครๆ จงฺรF(”,  
ถ(าวิ-าม1คนฺทิำงฺานฺอยF-ในฺปzา หร#อบัGรGษุคนฺอ#$นฺผู้F(รF(ล�ทิธ	ศัาสนฺา ย#นฺอยF-ในฺทิ1$ไม-ไกล ได(ย	นฺเส1ยงฺข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ ก>เข้(าใจวิ-า 
“สมณฺะผู้F(กระส�นฺรFปนฺ1I ปรารถนฺาควิามเป@นฺคฤห�สถE เคล#$อนฺจากศัาสนฺาแล(วิ” ด�งฺนฺ1I.  ส	กข้า ย-อมเป@นฺอ�นฺบัอกลาแทิ(.

ตwข้ณฺญฺ�เญวิ ปนฺ อปGพื่�พื่w อจร	มw ทิGช้�ช้านฺw ฯ
สเจ อาวิช้�ช้นฺสมเยนฺ ช้านฺาต	, ยถา ปกต	ยา โลเก มนฺGส�สา วิจนฺw สGต�วิา ช้านฺนฺ�ต	, ปจ�จก�ข้าตา โหต	 ส	ก�ข้า ฯ
แต-วิ-าในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ (การบัอกลาส	กข้า)ไม-ก-อนฺไม-หล�งฺ เป@นฺข้(อทิ1$รF(ได(ยาก, 
เหม#อนฺเหล-ามนฺGษุยEในฺโลก โดยปกต	ธรรมดา ฟัbงฺคำพื่Fดแล(วิ ย-อมรF(ได(ฉั�นฺใด, 
ถ(าวิ-า(คนฺทิ1$ทิำงฺานฺอยF-ในฺปzาเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ) ย-อมรF(ได(ในฺสม�ยทิ1$ค	ดนฺaกอยF-ไซ่ร(, ส	กข้า ก>ย-อมเป@นฺอ�นฺบัอกลาแล(วิฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

อถ อปรภาเค “กa อ	ม	นฺา วิGต�ตนฺ�ต	 กงฺ�ข้นฺ�โต จ	เรนฺ ช้านฺาต	,  อปจ�จก�ข้าตา โหต	 ส	ก�ข้า ฯ
ถ(าในฺกาลภายหล�งฺ เข้าสงฺส�ยอยF-วิ-า “ภ	กษุGรFปนฺ1I พื่Fดอะไร?” ค	ดอ1กนฺานฺ จaงฺเข้(าใจ, ส	กข้า ย-อมไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลา.

อ	ทิw ห	 ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺญฺ�จ  อGปร	 อภFตาโรจนฺทิGฏฺ�ฐุGล�ลวิาจอต�ตกามทิGฏฺ�ฐโทิสภFตาโรจนฺส	ก�ข้าปทิานฺ	 จ เอกปร	จ�เฉัทิานฺ	 
อาวิช้�ช้นฺสมเยนฺ ญาเตเอวิ ส1สw เอนฺ�ต	 ฯ
“กa อยw ภณฺต1ต	 กงฺ�ข้ตา จ	เรนฺ ญาเต, ส1สw นฺ เอนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- การบัอกลาส	กข้านฺ1Iด(วิย อภFตาโรจนฺส	กข้าบัทิ ทิGฏิฐุGลลวิาจส	กข้าบัทิ อ�ตตกามส	กข้าบัทิ ทิGฏิฐโทิสส	กข้าบัทิ และ
ภFตาโรจนฺส	กข้าบัทิทิ�Iงฺหลาย ข้(างฺหนฺ(าด(วิย ม1กำหนฺดควิามอย-างฺเด1ยวิก�นฺ ย-อมถaงฺทิ1$สGด ในฺเม#$อผู้F(ฟัbงฺรF(ใจควิามได( ในฺสม�ยทิ1$นฺaกค	ด
นฺ�$นฺเองฺ. เม#$อคนฺฟัbงฺสงฺส�ยอยF-วิ-า “ภ	กษุGรFปนฺ1I พื่Fดอะไร? ค	ดอ1กนฺานฺ จaงฺเข้(าใจควิามได(, (ส	กข้าบัทิทิ�Iงฺ ๕ นฺ�Iนฺ) ย�งฺไม-ถaงฺทิ1$สGด.

ยถา จายw “พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้าม1ต	 ปเทิ วิ	นฺ	จ�ฉัโย วิGต�โต เอวิw สพื่�พื่ปเทิสG เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า วิ	นฺ	จฉั�ยนฺ1Iทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺบัทิวิ-า พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้าม	 ฉั�นฺใด, ในฺทิGกๆ บัทิก>ควิรทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

ยส�มา จ ยทิา ส	ก�ข้า ปจ�จก�ข้าตา โหต	, ตทิา “ยนฺ�นฺFนฺาหw พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�เข้ย�ยนฺ�ต	อาทิ1นฺ	 อวิทิตาปJ ทิGพื่�พื่ล�ยw อาวิ	กตw โหต	 
ตส�มา [298] สพื่�เพื่สม�ปJ ปทิานฺw อวิสาเนฺ วิGต�ตw “เอวิม�ปJ ภ	ก�ข้เวิ ทิGพื่�พื่ล�ยาวิ	กม�มญฺ�เจวิ โหต	 ส	ก�ข้า จ ปจ�จก�ข้าตาต	 ฯ
ก>เพื่ราะส	กข้าย-อมเป@นฺอ�นฺภ	กษุGบัอกลาในฺกาลใด, ในฺกาลนฺ�Iนฺแม(ภ	กษุGไม-กล-าวิคำเป@นฺต(นฺวิ-า ยนฺ�นฺFนฺาหw พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�เข้ย�ยw 
ควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ล ก>ย-อมเป@นฺอ�นฺทิำให(แจ(งฺแล(วิ. 
เหตGฉัะนฺ�Iนฺ ในฺทิ1$สGดแห-งฺบัทิแม(ทิ�Iงฺหมด (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺตร�สวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ควิามทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ล และส	กข้าเป@นฺอ�นฺบัอกลา ย-อมม1แม(ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.”
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ตโต ปรw “ค	ห1ต	 มw ธาเรห1ต	 เอต�ถ 
สเจ “ค	ห1 ภวิ	ส�สาม1ต	 วิา “ค	ห1 โหม1ต	 วิา “ค	ห1 ช้าโตม�ห1ต	 วิา “ค	ห	ม�ห1ต	 วิา วิทิต	,  อปจ�จก�ข้าตา โหต	 ส	ก�ข้า ฯ 
สเจ ปนฺ “อช้�ช้ ปฏฺ�ฐาย ค	ห1ต	 มw  ธาเรห1ต	 วิา “ช้านฺาห1ต	 วิา “สญฺ�ช้านฺาห1ต	 วิา “มนฺส	กโรห1ต	 วิา วิทิต	 
อร	ยเกนฺ วิา วิทิต	 ม	ลก�ข้เกนฺ วิา,  เอวิเมตส�มa อต�เถ วิGต�เต,  ยส�ส วิทิต	 สเจ โส ช้านฺาต	,  ปจ�จก�ข้าตา โหต	 ส	ก�ข้า ฯ
ถ�ดจาก (๑๔ บัทิ)นฺ�Iนฺไป ในฺบัทิวิ-า ค	ห1ต	 มw ธาเรห	 นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
ถ(าวิ-าภ	กษุGผู้F(กระส�นฺนฺ�Iนฺกล-าวิวิ-า “ข้(าพื่เจ(าจ�กเป@นฺคฤห�สถE” ด�งฺนฺ1Iก>ด1  “ข้(าพื่เจ(าจะเป@นฺคฤห�สถE” ด�งฺนฺ1Iก>ด1  
“ข้(าพื่เจ(าเก	ดเป@นฺคฤห�สถEแล(วิ” ด�งฺนฺ1Iก>ด1  “ข้(าพื่เจ(าย-อมเป@นฺคฤห�สถE” ด�งฺนฺ1Iก>ด1  ส	กข้า ย-อมเป@นฺอ�นฺไม-บัอกลา.
ก>ถ(ากล-าวิวิ-า “ต�Iงฺแต-วิ�นฺนฺ1Iไป ข้อทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าวิ-าเป@นฺคฤห�สถE” ด�งฺนฺ1Iก>ด1 
“ต�Iงฺแต-วิ�นฺนฺ1Iไป ข้อทิ-านฺจงฺรF(ข้(าพื่เจ(าวิ-าเป@นฺคฤห�สถE” ด�งฺนฺ1Iก>ด1 
“ต�Iงฺแต-วิ�นฺนฺ1Iไป ข้อทิ-านฺจงฺจำ” ด�งฺนฺ1Iก>ด1 “ต�Iงฺแต-วิ�นฺนฺ1Iไป ข้อทิ-านฺจงฺทิำในฺใจ ข้(าพื่เจ(าวิ-าเป@นฺคฤห�สถE” ด�งฺนฺ1Iก>ด1 
หร#อกล-าวิโดยโวิหารข้องฺช้าวิอร	ยกะ (ค#อช้าวิมคธ) หร#อโวิหารข้องฺช้าวิม	ล�กข้ะก>ด1 
เม#$อเธอกล-าวิเนฺ#Iอควิามนฺ�Iนฺอย-างฺนฺ1Iแล(วิ ถ(าผู้F(ทิ1$ตนฺบัอกเข้(าใจ, ส	กข้า ก>ย-อมเป@นฺอ�นฺบัอกลา.

เอส นฺโย เสเสสGปJ อGปาสโกต	อาทิ1สG สต�ตสG ปเทิสG ฯ
ในฺ (๗ บัทิ) ม1วิ-า “อGปาสโก” เป@นฺต(นฺ แม(ทิ1$เหล#อ ก>นฺ�ยนฺ�$นฺ.

เอวิw “อ	มานฺ	 จ อฏฺ�ฐ ปGร	มานฺ	 จ จGทิ�ทิสาต	 ทิ�วิาวิ1สต	 ปทิานฺ	 โหนฺ�ต	 ฯ
ก> ๘ บัทิเหล-านฺ1I และ ๑๔ บัทิเบั#Iองฺต(นฺ จaงฺรวิมเป@นฺ ๒๒ บัทิ ฉัะนฺ1Iแล.

อ	โต ปรw ปGร	มาเนฺวิ จGทิ�ทิส ปทิานฺ	 “อลม�เม ก	นฺ�นฺGเม นฺ มมต�โถ สGมGต�ตาหนฺ�ต	 อ	เมห	 จตFห	 โยเช้ต�วิา วิGต�ตานฺ	 ฉัป�ปญฺ�ญาส โหนฺ�ต	 ฯ
ถ�ดจาก (๘ บัทิ)นฺ�Iนฺไป ทิ-านฺกล-าวิประมวิล ๑๔ บัทิเบั#Iองฺต(นฺนฺ�$นฺแล เข้(าด(วิย ๔ บัทิเหล-านฺ1I ค#อ 
อลม�เม  ,   ก	นฺ�นฺGเม  ,   นฺ มมต�โถ  ,   สGมGต�ตาหw   จaงฺเป@นฺ ๕๖ บัทิ.

ตต�ถ “อลนฺ�ต	 โหตG.   “ปร	ยต�ตนฺ�ต	 อต�โถ ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า อลw แปลวิ-า ช้-างฺเถ	ด.  อธ	บัายวิ-า “พื่อละ”.

“ก	นฺ�นฺGเมต	  กa มย�หw ก	จ�จw, กa กรณฺ1ยw.  “กa สาเธตพื่�พื่นฺ�ต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ก	นฺ�นฺGเม ควิามวิ-า ก	จอะไรข้องฺข้(าพื่เจ(า? ค#อก	จอะไรทิ1$ข้(าพื่เจ(าควิรทิำ?  
อธ	บัายวิ-า “ก	จอะไรทิ1$ข้(าพื่เจ(าจะพื่aงฺทิำให(สำเร>จ?”

“นฺ มมต�โถต	  นฺต�ถ	 มม อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า นฺ มมต�โถ ควิามวิ-า ข้(าพื่เจ(าไม-ม1ควิามต(องฺการ.

“สGมGต�ตาหนฺ�ต	  สGมGต�โต อหw ฯ
บัทิวิ-า สGมGต�ตาหw ต�ดเป@นฺ สGมGตโต อหw. (ข้(าพื่เจ(าพื่(นฺด1แล(วิ (จากพื่ระพื่Gทิธเจ(า)).

เสสเมต�ถ วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ
คำทิ1$เหล#อในฺ ๕๖ บัทินฺ1I ม1นฺ�ยกล-าวิมาแล(วิทิ1เด1ยวิ.



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ภ	กษุGตะโกนฺบัอกลาส	กข้าก>ได(] • หนฺ(า ๔๘๗

เอวิw “อ	มานฺ	 จ ฉัป�ปญฺ�ญาส ปGร	มานฺ	 จ ทิ�วิาวิ1สต1ต	 อฏฺ�ฐสต�ตต	 ปทิานฺ	 สรFเปเนฺวิ วิGต�ตานฺ	 ฯ
ก> ๕๖ บัทิเหล-านฺ1I และ ๒๒ บัทิข้(างฺต(นฺ รวิมเป@นฺ ๗๘ บัทิ ทิ-านฺกล-าวิไวิ(โดยสรGปเทิ-านฺ�Iนฺ ด(วิยประการอย-างฺนฺ1I.

ยส�มา ปนฺ เตสw เวิวิจเนฺห	ปJ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	  ตส�มา “ยานฺ	 วิาปนฺญฺ�ญานฺ	ปnต	อาทิ	มาห ฯ
ก>เพื่ราะการบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(แม(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺ(บัทิอ�นฺเป@นฺเข้ต)เหล-านฺ�Iนฺ. 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺตร�สคำวิ-า ยานฺ	 วิาปนฺญฺ�ญานฺ	ปJ เป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ “ยานฺ	 วิาปนฺญฺ�ญานฺ	ปnต	  ปาล	ยw “พื่Gทิ�ธนฺ�ต	อาทิ1นฺ	 อาคตปทิานฺ	 ฐเปต�วิา  ยานฺ	 อญฺ�ญานฺ	 อต�ถ	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า ยานฺ	 วิาปนฺญฺ�ญานฺ	ปJ ควิามวิ-า 
ยกเวิ(นฺบัทิซ่a$งฺมาในฺบัาล1วิ-า พื่Gทิ�ธw เป@นฺต(นฺเส1ยแล(วิ, คำไวิพื่จนฺEเหล-าอ#$นฺใดเล-า ย�งฺม1อยF-อ1ก.

“พื่Gทิ�ธเวิวิจนฺานฺ	๑ วิาต	 พื่Gทิ�ธส�ส วิา ปร	ยายนฺามานฺ	 ฯเปฯ อสก�ยปGต�ต	ยส�ส วิา ฯ
บัทิวิ-า พื่Gทิ�ธเวิวิจนฺานฺ	 วิา ได(แก- พื่ระนฺามโดยปร	ยายแห-งฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า ฯลฯ หร#อนฺามโดยปร	ยายแห-งฺผู้F(ม	ใช้-เช้#Iอสายพื่ระศัากย
บัGตร.

ตต�ถ วิณฺ�ณฺปฏฺ�ฐาเนฺ อาคตw [299] นฺามสหส�สw, อGปาล	คาถาสG นฺามสตw, 
อญฺ�ญานฺ	 จ คGณฺโต ลพื่�ภมานฺานฺ	 นฺามานฺ	 “พื่Gทิ�ธเวิวิจนฺานฺ1ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
บัรรดา(พื่ระนฺามทิ1$เป@นฺไวิพื่จนฺEแห-งฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ พื่ระนฺามต�Iงฺพื่�นฺมาแล(วิในฺวิรรณฺปbฏิฐานฺ,๒ 
พื่ระนฺามร(อยหนฺa$งฺ(มาแล(วิ)ในฺอGบัาล1คาถา๓, และพื่ระนฺามอย-างฺอ#$นฺทิ1$ได(อยF-โดยพื่ระคGณฺ 
พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺไวิพื่จนฺEแห-งฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า.” 

สพื่�พื่านฺ	ปJ ธม�มส�ส นฺามานฺ	 “ธม�มเวิวิจนฺานฺ1ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
ช้#$อแห-งฺพื่ระธรรมแม(ทิ�Iงฺหมด พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺไวิพื่จนฺEแห-งฺพื่ระธรรม.” 

เอส นฺโย สพื่�พื่ต�ถ ฯ
ในฺ(ไวิพื่จนฺEแห-งฺพื่ระสงฺฆ์Eเป@นฺต(นฺ)ทิ�Iงฺหมด ก>นฺ�ยนฺ�$นฺ.

[การบอกลีาส	กขาระบ#พระนามัทิ� เปKนไวพจนAของพระพ#ทิธเจ7า]

อยw ปเนฺต�ถ โยช้นฺา ฯ
ก>ในฺ(พื่ระนฺามทิ1$เป@นฺไวิพื่จนฺEแห-งฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าเป@นฺต(นฺ)นฺ1I ม1โยช้นฺาด�งฺต-อไปนฺ1I:

“พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้าม1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ยถารGต�ตเมวิ ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้าม	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยไวิพื่จนฺEตามทิ1$กล-าวิเลย.

“สม�มาสม�พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้าม	, อนฺนฺ�ตพื่Gทิ�ธa อโนฺมพื่Gทิ�ธa โพื่ธ	ป�ปญฺ�ญาณฺw ธ1รw วิ	คตโมหw ปภ	นฺ�นฺข้1ลw วิ	ช้	ตวิ	ช้ยw ปจ�จก�ข้าม1ต	เอวิมาทิ	 
พื่Gทิ�ธเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw ฯ

๑ วิ	วิ	ธw เอกส�มaเยวิ อต�เถ วิจนฺw วิ	วิจนฺเมวิ เวิวิจนฺนฺ�ต	 โยช้นฺาวิ	ค�คโห.
๒ ฎ1กาวิ-าวิรรณฺปbฏิฐานฺ เป@นฺสFตรหนฺa$งฺซ่a$งฺแสดงฺพื่GทิธคGณฺข้องฺฝัzายมหาส�งฺฆ์	กะ.
๓ อGบัาล1วิาทิสFตร ม. ม. ๑๓/๗๗-๘.
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การบัอกลาเป@นฺต(นฺอย-างฺนฺ1I ค#อ: 

ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าผู้F(ตร�สรF(ช้อบัด(วิยพื่ระองฺคEเองฺ ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าผู้F(ม1ควิามตร�สรF(ไม-ม1ทิ1$สGด 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าผู้F(ม1ควิามตร�สรF(ไม-ต$ำทิราม ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าผู้F(ม1ควิามตร�สรF(เป@นฺเคร#$องฺปรากฏิ
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าผู้F(ม1ปbญญาเป@นฺเคร#$องฺทิรงฺจำ ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าผู้F(ปราศัจากโมหะ
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าผู้F(ทิรงฺทิำลายตะปFตรaงฺใจ ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าผู้F(ทิรงฺช้นฺะวิ	เศัษุ
จ�ดเป@นฺการบัอกลาส	กข้าด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า.

[ว	ธ�ลีาส	กขาระบ#คำไวพจนAพระธรรมั]

“ธม�มw ปจ�จก�ข้าม1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ยถารGต�ตเมวิ ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า ธม�มw ปจ�จก�ข้าม	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยไวิพื่จนฺEตามทิ1$กล-าวิเลย.

ส�วิาก�ข้าตw ธม�มw ปจ�จก�ข้าม	, สนฺ�ทิ	ฏฺ�ฐ	กw อกาล	กw เอห	ปส�ส	กw โอปนฺย	กw  ปจ�จต�ตw เวิทิ	ตพื่�พื่w วิ	ญฺ�ญฺFห	 ธม�มw ปจ�จก�ข้าม	 
อสงฺ�ข้ตw ธม�มw ปจ�จก�ข้าม	 วิ	ราคw นฺ	โรธw อมตw ธม�มw ปจ�จก�ข้าม	 ทิ1ฆ์นฺ	กายw ปจ�จก�ข้าม	 
พื่�รห�มช้าลw มช้�ฌิ	มนฺ	กายw มFลปร	ยายw สwยGต�ตนฺ	กายw องฺ�คGต�ตรนฺ	กายw ช้าตกนฺ	กายw อภ	ธม�มw 
กGสลw ธม�มw อกGสลw ธม�มw อพื่�ยากตw ธม�มw 
สต	ปฏฺ�ฐานฺw สม�มป�ปธานฺw อ	ทิ�ธ	ปาทิw อ	นฺ�ทิ�ร	ยw พื่ลw โพื่ช้�ฌิงฺ�คw 
มค�คw ผู้ลw นฺ	พื่�พื่านฺw ปจ�จก�ข้าม	 
จตGราส1ต	ธม�มก�ข้นฺ�ธสหส�เสสG เอกธม�มก�ข้นฺ�ธส�สาปJ นฺามw ธม�มเวิวิจนฺเมวิ ฯ
เอวิw ธม�มเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
ช้#$อแม(แห-งฺพื่ระธรรมข้�นฺธEๆ  หนฺa$งฺ ในฺบัรรดา ๘๔,๐๐๐ พื่ระธรรมข้�นฺธE (เหล-านฺ1I) ค#อ:

ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระธรรมทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สด1แล(วิ
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระธรรมอ�นฺผู้F(ได(บัรรลGพื่aงฺเห>นฺเองฺ
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระธรรมอ�นฺไม-ประกอบัด(วิยกาล
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระธรรมทิ1$ควิรเร1ยกให(มาดF
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระธรรมอ�นฺควิรนฺ(อมเข้(ามา
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระธรรมอ�นฺวิ	ญญฺFช้นฺพื่aงฺรF(เฉัพื่าะตนฺ
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระธรรมอ�นฺปbจจ�ยม	ได(ปรGงฺแต-งฺ
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระธรรมอ�นฺปราศัจากราคะ
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระธรรมเป@นฺทิ1$ด�บัสนฺ	ทิ
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระธรรมอ�นฺเป@นฺอมตะ
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺทิ1ฆ์นฺ	กาย
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่รหมช้าลสFตร
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺม�ช้ฌิ	มนฺ	กาย
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺมFลปร	ยายสFตร
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺส�งฺยGตตนฺ	กาย

ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺอ�งฺคGตตรนฺ	กาย
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺช้าดกนฺ	กาย
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระอภ	ธรรม
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระกGศัลธรรม
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระอกGศัลธรรม
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺอ�พื่ยากตธรรม
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺสต	ปbฏิฐานฺ
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺส�มม�ปปธานฺ
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺอ	ทิธ	บัาทิ
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺอ	นฺทิร1ยE
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ละ
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺโพื่ช้ฌิงฺคE
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺมรรค
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺผู้ล
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระนฺ	พื่พื่านฺ



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [วิ	ธ1ลาส	กข้าระบัGคำไวิพื่จนฺEพื่ระธรรม] • หนฺ(า ๔๘๙

จ�ดเป@นฺไวิพื่จนฺEแห-งฺธรรมแทิ(ทิ1เด1ยวิ.
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺพื่ระธรรม ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I.

[ว	ธ�ลีาส	กขาระบ#คำไวพจนAพระสงฆ์A]

“สงฺ�ฆ์w ปจ�จก�ข้าม1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า สงฺ�ฆ์w ปจ�จกข้าม	 ไม-ใช้-การบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.

“สGปฏิ	ปนฺ�นฺw สงฺ�ฆ์w ปจ�จก�ข้าม	 อGช้Gปฏิ	ปนฺ�นฺw ญายปฏิ	ปนฺ�นฺw สาม1จ	ปฏิ	ปนฺ�นฺw สงฺ�ฆ์w จตGป�ปGร	สยGคw สงฺ�ฆ์w อฏฺ�ฐปGร	สปGค�คลw สงฺ�ฆ์w 
อาหGเนฺย�ยw ปาหGเนฺย�ยw ทิก�ข้	เณฺย�ยw อญฺ�ช้ล	กรณฺ1ยw อนฺGต�ตรw ปGญฺ�ญก�เข้ต�ตw สงฺ�ฆ์w ปจ�จก�ข้าม1ต	 
เอวิw สงฺ�ฆ์เวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้าย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺพื่ระสงฺฆ์Eอย-างฺนฺ1I ค#อ:

ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระสงฺฆ์Eผู้F(ปฏิ	บั�ต	ด1
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระสงฺฆ์Eผู้F(ปฏิ	บั�ต	ตรงฺ
ข้(าพื่เจ(าบัอกค	นฺพื่ระสงฺฆ์Eผู้F(ปฏิ	บั�ต	เป@นฺธรรม
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระสงฺฆ์Eผู้F(ปฏิ	บั�ต	สมควิร
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระสงฺฆ์EคF-บัGรGษุส1$
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระสงฺฆ์Eค#อบัGรGษุบัGคคลแปด
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระสงฺฆ์Eผู้F(ควิรคำนฺ�บั
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระสงฺฆ์Eผู้F(ควิรข้องฺต(อนฺร�บั
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระสงฺฆ์Eผู้F(ควิรข้องฺทิำบัGญ
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระสงฺฆ์Eผู้F(ควิรทิำอ�ญช้ล1
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระสงฺฆ์Eผู้F(เป@นฺนฺาบัGญ (ข้องฺโลก) ไม-ม1นฺาบัGญอ#$นฺย	$งฺกวิ-า.

[อรรถาธ	บายว	ธ�บอกลีาส	กขาทิ� วไป]

“ส	ก�ข้w ปจ�จก�ข้าม1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ [300] ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า ส	ก�ข้w ปจ�จก�ข้าม	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.

“ภ	ก�ข้Gส	ก�ข้w ปจ�จก�ข้าม	 ภ	ก�ข้Gนฺ1ส	ก�ข้w อธ	ส1ลส	ก�ข้w อธ	จ	ต�ตส	ก�ข้w อธ	ปญฺ�ญาส	ก�ข้w ปจ�จก�ข้าม1ต	 
เอวิw ส	ก�ข้าเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺส	กข้าอย-างฺนฺ1I ค#อ:
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺส	กข้าข้องฺภ	กษุG.
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺส	กข้าข้องฺภ	กษุGณฺ1.
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺอธ	ส1ลส	กข้า.
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺอธ	จ	ตตส	กข้า.
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺอธ	ปbญญาส	กข้า.



หนฺ(า ๔๙๐ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [อรรถาธ	บัายวิ	ธ1บัอกลาส	กข้าทิ�$วิไป]

“วิ	นฺยw ปจ�จก�ข้าม1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า วิ	นฺยw ปจ�จก�ข้าม	  ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.

“ภ	ก�ข้Gวิ	นฺยw ปจ�จก�ข้าม	  ภ	ก�ข้Gนฺ1วิ	นฺยw ปฐมw ปาราช้	กw ทิGต	ยw ตต	ยw จตGต�ถw ปาราช้	กw สงฺ�ฆ์าทิ	เสสw ถGล�ลจ�จยw ปาจ	ต�ต	ยw ปาฏิ	เทิสนฺ1ยw 
ทิGก�กฏิw ทิGพื่�ภาส	ตw ปจ�จก�ข้าม1ต	เอวิมาทิ	 วิ	นฺยเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺวิ	นฺ�ย ม1อาทิ	อย-างฺนฺ1I ค#อ:

ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺวิ	นฺ�ยข้องฺภ	กษุG. 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺวิ	นฺ�ยข้องฺนฺางฺภ	กษุGณฺ1. 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺปฐมปาราช้	ก.
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺทิGต	ยปาราช้	ก.
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺตต	ยปาราช้	ก.  
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺจตGตถปาราช้	ก. 

ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺส�งฺฆ์าทิ	เสส. 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺถGลล�จจ�ย. 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺปาจ	ตต1ยE. 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺปาฏิ	เทิสนฺ1ยะ. 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺทิGกกฏิ. 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺทิGพื่ภาส	ต.

ปาฏิ	โมก�ข้w ปจ�จก�ข้าม1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า ปาฏิ	โมก�ข้w ปจ�จก�ข้าม	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.

“ภ	ก�ข้Gปาฏิ	โมก�ข้w ปจ�จก�ข้าม	. ภ	ก�ข้Gนฺ1ปาฏิ	โมก�ข้w ปจ�จก�ข้าม1ต	 เอวิw ปาฏิ	โมก�ข้เวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺปาต	โมกข้Eอย-างฺนฺ1I ค#อ:
“ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺภ	กข้Gปาฏิ	โมกข้E.  ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺภ	กข้Gนฺ1ปาฏิ	โมกข้E.”

อGทิ�เทิสw ปจ�จก�ข้าม1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกด(วิยคำวิ-า อGทิ�เทิสw ปจ�จก�ข้าม	  ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.

“ภ	ก�ข้Gปาฏิ	โมก�ข้Gทิ�เทิสw ปฐมw ปาฏิ	โมก�ข้Gทิ�เทิสw ทิGต	ยw ตต	ยw จตGต�ถw ปญฺ�จมw ปาฏิ	โมก�ข้Gทิ�เทิสw 
สม�มาสม�พื่Gทิ�ธGทิ�เทิสw อนฺนฺ�ตพื่Gทิ�ธ	อGทิ�เทิสw อโนฺมพื่Gทิ�ธ	อGทิ�เทิสw โพื่ธ	ป�ปญฺ�ญาณฺGทิ�เทิสw ธ1รGทิ�เทิสw วิ	คตโมหGทิ�เทิสw 
ปภ	นฺ�นฺข้1ลGทิ�เทิสw วิ	ช้	ตวิ	ช้ยGทิ�เทิสw ปจ�จก�ข้าม1ต	เอวิมาทิ	 อGทิ�เทิสเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺอGเทิศัอย-างฺนฺ1I ค#อ:

ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺภ	กข้Gปาฏิ	โมกข้Gทิเทิส
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺปาฏิ	โมกข้Gทิเทิสทิ1$ ๑ 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺปาฏิ	โมกข้Gทิเทิสทิ1$ ๒
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺปาฏิ	โมกข้Gทิเทิสทิ1$ ๓ 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺปาฏิ	โมกข้Gทิเทิสทิ1$ ๔ 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺปาฏิ	โมกข้Gทิเทิสทิ1$ ๕ 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺอGเทิศัแห-งฺพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า 

ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺอGเทิศัแห-งฺพื่ระอนฺ�นฺตพื่Gทิธ	เจ(า 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺอGเทิศัแห-งฺพื่ระอโนฺมพื่Gทิธ	เจ(า 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺอGเทิศัแห-งฺพื่ระโพื่ธ	ปbญญาณฺเจ(า 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺอGเทิศัแห-งฺพื่ระธ1รเจ(า  
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺอGเทิศัแห-งฺพื่ระวิ	คตโมหเจ(า 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺอGเทิศัแห-งฺพื่ระปภ	นฺนฺข้1ลเจ(า 
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺอGเทิศัแห-งฺพื่ระวิ	ช้	ตวิ	ช้�ยเจ(า.

อGปช้�ฌิายw ปจ�จก�ข้าม1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ

การบัอกลาด(วิยคำวิ-า อGปช้�ฌิายw ปจ�จก�ข้าม	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.
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โย มw ปพื่�พื่าเช้ส	  โย มw อGปสม�ปาเทิส	 
ยส�ส มFเลนฺาหw ปพื่�พื่ช้	โต  ยส�ส มFเลนฺาหw อGปสม�ปนฺ�โนฺ ยส�ส มFล	กา มย�หw ปพื่�พื่ช้�ช้า  ยส�ส มFล	กา มย�หw อGปสม�ปทิา 
ตาหw ปจ�จก�ข้าม1ต	 เอวิw อGปช้�ฌิายเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺอGปbช้ฌิายะอย-างฺนฺ1I ค#อ:
ภ	กษุGใด ให(ข้(าพื่เจ(าบัรรพื่ช้า, ภ	กษุGใด ให(ข้(าพื่เจ(าอGปสมบัทิ,
ข้(าพื่เจ(าบัรรพื่ช้าแล(วิโดยภ	กษุGใดเป@นฺประธานฺ, 
ข้(าพื่เจ(าอGปสมบัทิแล(วิโดยภ	กษุGใดเป@นฺประธานฺ.
บัรรพื่ช้าข้องฺข้(าพื่เจ(าม1ภ	กษุGใดเป@นฺประธานฺ,
อGปสมบัทิข้องฺข้(าพื่เจ(าม1ภ	กษุGใดเป@นฺประธานฺ,
ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ.

“อาจร	ยw ปจ�จก�ข้าม1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า อาจร	ยw ปจ�จก�ข้าม	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.

“โย มw ปพื่�พื่าเช้ส	, โย มw อนฺGส�สาเวิส	, ยาหw นฺ	ส�สาย วิสาม	, ยาหw อGทิ�ทิ	สาเปม	, ยาหw ปร	ปGจ�ฉัาม	, โย เม [301] อGทิ�ทิ	สต	, 
โย มw ปร	ปGจ�ฉัาเปต	, ตาหw ปจ�จก�ข้าม1ต	 เอวิw อาจร	ยเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺอาจารยEอย-างฺนฺ1I ค#อ:

ภ	กษุGใดให(ข้(าพื่เจ(าบัรรพื่ช้า, ภ	กษุGใดสวิดประกาศัข้(าพื่เจ(า, ข้(าพื่เจ(าอาศั�ยภ	กษุGใดอยF-, 
ข้(าพื่เจ(าให(ภ	กษุGใดแสดงฺอGเทิศัให(, ข้(าพื่เจ(าสอบัถามอGเทิศักะภ	กษุGใด, ภ	กษุGใดแสดงฺอGเทิศัแก-ข้(าพื่เจ(า, 
ภ	กษุGใดอนฺGญาตให(ข้(าพื่เจ(าถามอGเทิศั,  ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ.

“สทิ�ธ	วิ	หาร	กw ปจ�จก�ข้าม1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า สทิ�ธ	วิ	หาร	กw ปจ�จก�ข้าม	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.

“ยาหw ปพื่�พื่าเช้สa, ยาหw อGปสม�ปาเทิสa, มย�หw มFเลนฺ โย ปพื่�พื่ช้	โต, มย�หw มFเลนฺ โย อGปสม�ปนฺ�โนฺ, มย�หw มFล	กา ยส�ส ปพื่�พื่ช้�ช้า, 
มย�หw มFล	กา ยส�ส อGปสม�ปทิา, ตาหw ปจ�จก�ข้าม1ต	 เอวิw สทิ�ธ	วิ	หาร	กเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺส�ทิธ	วิ	หาร	กอย-างฺนฺ1I ค#อ:

ข้(าพื่เจ(าให(สามเณฺรใดบัรรพื่ช้า, ข้(าพื่เจ(าให(ภ	กษุGใดอGปสมบัทิ,
สามเณฺรใดบัรรพื่ช้าแล(วิ โดยข้(าพื่เจ(าเป@นฺประธานฺ, ภ	กษุGใดอGปสมบัทิแล(วิ โดยข้(าพื่เจ(าเป@นฺประธานฺ, 
บัรรพื่ช้าข้องฺสามเณฺรใด ข้(าพื่เจ(าเป@นฺประธานฺ, อGปสมบัทิข้องฺภ	กษุGใด ม1ข้(าพื่เจ(าเป@นฺประธานฺ,

ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺสามเณฺรและภ	กษุGนฺ�Iนฺ.

“อนฺ�เตวิาส	กw ปจ�จก�ข้าม1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า อนฺ�เตวิาส	กw ปจ�จก�ข้าม	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.
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“ยาหw ปพื่�พื่าเช้สa, ยาหw อนฺGส�สาเวิสa, โย มw นฺ	ส�สาย วิสต	, โย มw อGทิ�ทิ	สาเปต	, โย มw ปร	ปGจ�ฉัต	, ยส�สาหw อGทิ�ทิ	สาม	, 
ยาหw ปร	ปGจ�ฉัาเปม	, ตw ปจ�จก�ข้าม1ต	 เอวิw อนฺ�เตวิาส	กเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺอ�นฺเตวิาส	กอย-างฺนฺ1I ค#อ:

ข้(าพื่เจ(าให(สามเณฺรใดบัรรพื่ช้า, ข้(าพื่เจ(าสวิดประกาศัให(ภ	กษุGใด,
ภ	กษุGใดอาศั�ยข้(าพื่เจ(าอยF-, ภ	กษุGใดให(ข้(าพื่เจ(าแสดงฺอGเทิสให( ภ	กษุGใดสอบัถามอGเทิศักะข้(าพื่เจ(า, 
ข้(าพื่เจ(าแสดงฺอGเทิศัแก-ภ	กษุGใด, ข้(าพื่เจ(าอนฺGญาตให(ภ	กษุGใดสอบัถามอGเทิศั,

ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ.

“สมานฺFปช้�ฌิายกw ปจ�จก�ข้าม1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า สมานฺFปช้�ฌิายกw ปจ�จก�ข้าม	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.

“มย�หw อGปช้�ฌิาโย, ยw ปพื่�พื่าเช้ส	, ยw อGปสม�ปาเทิส	, โย ตส�ส มFเล๑ ปพื่�พื่ช้	โต, โย ตส�ส มFเล๒ อGปสม�ปนฺ�โนฺ, 
ยส�ส ตwมFล	กา ปพื่�พื่ช้�ช้า, ยส�ส ตwมFล	กา อGปสม�ปทิา, ตw ปจ�จก�ข้าม1ต	 เอวิw สมานฺFปช้�ฌิายกเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้าย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺพื่ระผู้F(ร-วิมอGปbช้ฌิายะอย-างฺนฺ1I ค#อ:

อGปbช้ฌิายะข้องฺข้(าพื่เจ(าให(สามเณฺรใดบัรรพื่ช้าแล(วิ ให(ภ	กษุGใดอGปสมบัทิแล(วิ, 
สามเณฺรใดบัรรพื่ช้าแล(วิในฺสำนฺ�กข้องฺอGปbช้ฌิายะนฺ�Iนฺ,
ภ	กษุGใดอGปสมบัทิแล(วิในฺสำนฺ�กข้องฺอGปbช้ฌิายะนฺ�Iนฺ, บัรรพื่ช้าข้องฺสามเณฺรใด ม1อGปbช้ฌิายะนฺ�Iนฺเป@นฺประธานฺ, 
อGปสมบัทิข้องฺภ	กษุGใด ม1อGปbช้ฌิายะนฺ�Iนฺเป@นฺประธานฺ,

ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ.

สมานฺาจร	ยกw ปจ�จก�ข้าม1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า สมานฺาจร	ยกw ปจ�จก�ข้าม	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.

“มย�หw อาจร	โย ยw ปพื่�พื่าเช้ส	, ยw อนฺGส�สาเวิส	, โย ตw นฺ	ส�สาย วิสต	, โย ตw อGทิ�ทิ	สาเปต	 ปร	ปGจ�ฉัต	, 
ยส�ส เม อาจร	โย อGทิ�ทิ	สต	, ยw ปร	ปGจ�ฉัาเปต	, ตw ปจ�จก�ข้าม1ต	 เอวิw สมานฺาจร	ยกเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺพื่ระผู้F(ร-วิมอาจารยEอย-างฺนฺ1I ค#อ:

อาจารยEข้องฺข้(าพื่เจ(าให(สามเณฺรใดบัรรพื่ช้า สวิดประกาศัให(ภ	กษุGใด, 
ภ	กษุGใดอาศั�ยอาจารยEนฺ�IนฺอยF-, ภ	กษุGใดให(อาจารยEนฺ�IนฺแสดงฺอGเทิศั ให(สอบัถามอGเทิส, 
อาจารยEข้องฺข้(าพื่เจ(า แสดงฺอGเทิศัแก-ภ	กษุGใด, อนฺGญาตให(ภ	กษุGใดสอบัถามอGเทิส,

ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ.

“สพื่�รห�มจารa ปจ�จก�ข้าม1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า สพื่�รห�มจารa ปจ�จก�ข้าม	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.

๑ เหฏฺ�ฐา กรณฺวิจนฺw กตw.
๒ เหฏฺ�ฐา กรณฺวิจนฺw กตw.
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“เยนฺาหw [302] สทิ�ธa อธ	ส1ลw ส	ก�ข้าม	, อธ	จ	ต�ตw, อธ	ปญฺ�ญw ส	ก�ข้าม	, ตw ปจ�จก�ข้าม1ต	 เอวิw สพื่�รห�มจาร	เวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺพื่ระเพื่#$อนฺพื่รหมจรรยEอย-างฺนฺ1I ค#อ:
ข้(าพื่เจ(า ศัaกษุาอธ	ศั1ล ศัaกษุาอธ	จ	ต ศัaกษุาอธ	ปbญญา ร-วิมก�บัภ	กษุGใด,

ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระเพื่#$อนฺพื่รหมจรรยEนฺ�Iนฺ.

“ค	ห1ต	 มw ธาเรห1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า ค	ห1ต	 มw ธาเรห	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE. 

“‘อาคาร	โกต	 มw ธาเรห	, กสโก วิาณฺ	โช้ โครก�โข้ โอคล�ลโก โมล	พื่ทิ�โธ ‘กามคGณฺ	โกต	 มw ธาเรห1ต	 
เอวิw ค	ห	เวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺคฤห�สถEอย-างฺนฺ1I ค#อ:

ทิ-านฺจงฺทิรงฺข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺผู้F(ครองฺเร#อนฺ,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺช้าวินฺา,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺพื่-อค(า,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺผู้F(เล1Iยงฺโค,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺคนฺกำพื่ร(า,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺคนฺไวิ(จGก,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺคนฺเสพื่กามคGณฺ,’

“อGปาสโกต	 มw ธาเรห1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า อGปาสโกต	 มw ธาเรห	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.

“‘เทิ�วิวิาจ	โก อGปาสโกต	 มw ธาเรห	, เตวิาจ	โก, พื่Gทิ�ธw สรณฺคมนฺ	โก, ธม�มw สงฺ�ฆ์w สรณฺคมนฺ	โก, ปญฺ�จส	ก�ข้าปทิ	โก, ทิส�ส	ก�ข้าปทิ	โก, 
‘อGปาสโกต	 มw ธาเรห1ต	 เอวิw อGปาสกเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺอGบัาสกอย-างฺนฺ1I ค#อ:

ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺอGบัาสกผู้F(เปล-งฺวิาจา ๒.’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺอGบัาสกผู้F(เปล-าวิาจา ๓,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺอGบัาสกผู้F(เข้(าถaงฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าวิ-าเป@นฺทิ1$พื่a$งฺ,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺอGบัาสกผู้F(ถaงฺพื่ระธรรมวิ-าเป@นฺทิ1$พื่a$งฺ,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺอGบัาสกผู้F(ถaงฺพื่ระสงฺฆ์Eวิ-าเป@นฺทิ1$พื่a$งฺ,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺอGบัาสกผู้F(ร�กส	กข้าบัทิ ๕’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺอGบัาสกผู้F(ร�กษุาส	กข้าบัทิ ๑๐.’

“อาราม	โกต	 มw ธาเรห1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า อาราม	โกต	 มw ธาเรห	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยไวิพื่จนฺE.
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“‘กป�ปJยการโกต	 มw ธาเรห	, เวิย�ยาวิจ�จกโร อปหร	ตการโก ยาคGภาช้โก ผู้ลภาช้โก ‘ข้ช้�ช้กภาช้โกต	 มw ธาเรห1ต	 
เอวิw อาราม	กเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺอาราม	กะ (ผู้F(ร�กษุาวิ�ดหร#อผู้F(ร�กษุาสวินฺ) อย-างฺนฺ1I ค#อ:

ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺก�ปปJยการก,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺไวิยาวิ�จกร.’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺผู้F(ดายหญ(า,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺผู้F(แจกข้(าวิต(ม,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺผู้F(แจกผู้ลไม(,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺผู้F(แจกข้องฺข้บัเค1Iยวิ,’

“สามเณฺโรต	 มw ธาเรห1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า สามเณฺโรต	 มw ธาเรห	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.

“‘กGมารโกต	 มw ธาเรห	, เจฏิโก๑ เปฏิโก โมณฺ	คล�โล ‘สมณฺGทิ�เทิโสต	 มw ธาเรห1ต	 เอวิw สามเณฺรเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺสามเณฺรอย-างฺนฺ1I ค#อ:

ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺสามเณฺรนฺ(อย,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺสามเณฺรเล>ก,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺสามเณฺรปานฺกลางฺ,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺสามเณฺรโค-งฺ,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺสมณฺGทิเทิส,’๒

“ต	ต�ถ	โยต	 มw ธาเรห1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า ต	ต�ถ	โยต	 มw ธาเรห	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.

“‘นฺ	ค�คณฺ�โฐต	 มw ธาเรห1ต	 อาช้1วิโก ตาปโส ปร	พื่�พื่าช้โก ‘ปณฺ�ฑรงฺ�โคต	 มw ธาเรห1ต	 เอวิw ต	ต�ถ	ยเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(คำไวิพื่จนฺEแห-งฺเด1ยรถ1ยEอย-างฺนฺ1I ค#อ:

ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺนฺ	ครนฺถE,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺอาช้1วิก,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺดาบัส,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺปร	พื่าช้ก,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺตาปะข้าวิ,’

“ต	ต�ถ	ยสาวิโกต	 มw ธาเรห1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า ต	ต�ถ	ยสาวิโกต	 มw ธาเรห	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.

๑ สพื่�พื่ต�ถ เจลโกต	 ล	ข้	ยต	.
๒ ค#อสามเณฺรม1อายGครบัอGปสมบัทิแล(วิ แต-ย�งฺม	ได(อGปสมบัทิ
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“‘นฺ	ค�คณฺ�ฐสาวิโกต	 มw ธาเรห	,  ‘อาช้1วิกตาปสปร	พื่�พื่าช้กปณฺ�ฑรงฺ�คสาวิโกต	 มw ธาเรห1ต	 
เอวิw ต	ต�ถ	ยสาวิกเวิวิจเนฺนฺ [303] ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺสาวิกเด1ยรEอย-างฺนฺ1I ค#อ:
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺสาวิกข้องฺนฺ	ครนฺถE,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺสาวิกข้องฺอาช้1วิดาบัสปร	พื่าช้กและตาปะข้าวิ,’

“อส�สมโณฺต	 มw ธาเรห1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า อส�สมโณฺต	 มw ธาเรห	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.

“‘ทิGส�ส1โลต	 มw ธาเรห	, ปาปธม�โม, อสGจ	สงฺ�กส�สรสมาจาโร, ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺกม�มนฺ�โต, อส�สมโณฺ สมณฺปฏิ	ญฺ�โญ, อพื่�รห�มจาร1 
พื่�รห�มจาร	ปฏิ	ญฺ�โญ, อนฺ�โตปFต	, อวิส�สGโต, กสม�พื่Gช้าโต, ‘โกณฺ�โฑต	 มw ธาเรห1ต	 เอวิw อส�สมณฺเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺผู้F(ม	ใช้-สมณฺะอย-างฺนฺ1I ค#อ:

ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺผู้F(ทิGศั1ล,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺผู้F(ม1ธรรมลามก,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺผู้F(ไม-สะอาดและม1สมาจารทิ1$ตามระลaกด(วิยควิามร�งฺเก1ยจ,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺผู้F(ม1งฺานฺปกปJด,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺผู้F(ม	ใช้-สมณฺะ แต-ปฏิ	ญญาวิ-าเป@นฺสมณฺะ,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺผู้F(ประพื่ฤต	ไม-ประเสร	ฐ ก>ปฏิ	ญญาวิ-า เป@นฺผู้F(ประพื่ฤต	ประเสร	ฐ,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺผู้F(เนฺ-าภายในฺ,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺผู้F(อ�นฺราคะช้G-มแล(วิ,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺผู้F(ดGจหยากเย#$อ,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘เป@นฺคนฺช้�$วิ,’

“อสก�ยปGต�ต	โยต	 มw ธาเรห1ต	 นฺ เวิวิจเนฺนฺ ปจ�จก�ข้านฺw ฯ
การบัอกลาด(วิยคำวิ-า อสก�ยปGต�ต	โยต	 มw ธาเรห	 ไม-ใช้-เป@นฺการบัอกลาด(วิยคำไวิพื่จนฺE.

“นฺ สม�มาสม�พื่Gทิ�ธปGต�โตต	 มw ธาเรห	, นฺ อนฺนฺ�ตพื่Gทิ�ธ	ปGต�โต, นฺ อโนฺมพื่Gทิ�ธ	ปGต�โต, นฺ โพื่ธ	ป�ปญฺ�ญาณฺปGต�โต, นฺ ธ1รปGต�โต, 
นฺ วิ	คตโมหปGต�โต, นฺ ปภ	นฺ�นฺข้1ลปGต�โต, นฺ วิ	ช้	ตวิ	ช้ยปGต�โตต	 มw ธาเรห1ต	 เอวิมาทิ	 อสก�ยปGต�ต	ยเวิวิจเนฺนฺ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw โหต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺผู้F(ม	ใช้-เช้#Iอสายพื่ระศัากยบัGตร ม1อาทิ	อย-างฺนฺ1I ค#อ:
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘ไม-เป@นฺบัGตรข้องฺพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘ไม-เป@นฺบัGตรข้องฺพื่ระอนฺ�นฺตพื่Gทิธ	เจ(า,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘ไม-เป@นฺบัGตรข้องฺพื่ระอโนฺมพื่Gทิธ	เจ(า,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘ไม-เป@นฺบัGตรข้องฺโพื่ธ	ปbญญาณฺเจ(า,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘ไม-เป@นฺบัGตรข้องฺพื่ระธ1รเจ(า,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘ไม-เป@นฺบัGตรข้องฺพื่ระวิ	คตโมหเจ(า,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘ไม-เป@นฺบัGตรข้องฺพื่ระปภ	นฺนฺข้1ลเจ(า,’
ทิ-านฺจงฺทิรงฺจำข้(าพื่เจ(าไวิ(วิ-า ‘ไม-เป@นฺบัGตรข้องฺพื่ระวิ	ช้	ตวิ	ช้�ยเจ(า,’
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“เตห	 อากาเรห	 เตห	 ล	งฺ�เคห	 เตห	 นฺ	ม	ต�เตห1ต	  เตห	 “พื่Gทิ�ธเวิวิจนฺานฺ	 วิาต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ วิGต�เตห	 พื่Gทิ�ธาทิ1นฺw เวิวิจเนฺห	 ฯ
หลายบัทิวิ-า เตห	 อากาเรห	 เตห	 ล	งฺ�เคห	 เตห	 นฺ	ม	ต�เตห	 ควิามวิ-า 
(ภ	กษุGย-อมกล-าวิให(ผู้F(อ#$นฺรF() ด(วิยคำไวิพื่จนฺEแห-งฺพื่ระร�ตนฺตร�ยม1พื่ระพื่Gทิธเจ(าเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ 
ค#อทิ1$ตร�สไวิ(โดยนฺ�ยม1อาทิ	วิ-า “คำไวิพื่จนฺEแห-งฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าก>ด1.” 

เวิวิจนฺานฺ	 ห	 ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺส�ส การณฺต�ตา “อาการาต	 
พื่Gทิ�ธาทิ1นฺw สณฺ�ฐานฺทิ1ปนฺต�ตา ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺสณฺ�ฐานฺต�ตา เอวิ วิา “ล	งฺ�คานฺ1ต	 
ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺส�ส สญฺ�ช้านฺนฺเหตGโต มนฺGส�สานฺw ต	ลกาทิ1นฺ	 วิ	ย “นฺ	ม	ต�ตานฺ1ต	 วิGจ�จนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- คำไวิพื่จนฺEทิ�Iงฺหลาย ทิ-านฺ (เร1ยกวิ-า) “อาการ” เพื่ราะเป@นฺเหตGแห-งฺการบัอกลาส	กข้า, 
(เร1ยกวิ-า) “เพื่ศั” เพื่ราะแสดงฺทิรวิดทิรงฺแห-งฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าเป@นฺต(นฺ หร#อ เพื่ราะสมควิรแก-การบัอกลาส	กข้านฺ�$นฺเองฺ, 
เร1ยกวิ-า “นฺ	ม	ต” เพื่ราะเป@นฺเหตGให(รF(การบัอกลาส	กข้า เหม#อนฺจGดดำทิ�Iงฺหลายม1ไฝั๑ เป@นฺต(นฺข้องฺพื่วิกมนฺGษุยE ฉัะนฺ�Iนฺ.

“เอวิw โข้ ภ	ก�ข้เวิต	 อ	โต ปรw อญฺ�ญส�ส ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺการณฺส�ส อภาวิโต นฺ	ยเมนฺ�โต อาห ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ตร�สกำหนฺดแนฺ-นฺอนฺลงฺไปวิ-า เอวิw โข้ ภ	ก�ข้เวิ ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ 
เพื่ราะเหตGแห-งฺการบัอกลาส	กข้าอย-างฺอ#$นฺ นฺอกจากเหตGทิ1$กล-าวิแล(วินฺ1Iไม-ม1.

อยw เหต�ถ อต�โถ “เอวิเมวิ ทิGพื่�พื่ล�ยาวิ	กม�มญฺ�เจวิ โหต	  ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺญฺ�จ, นฺ อ	โต ปรw การณฺมต�ถ1ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ในฺ(คำวิ-า เอวิw โข้) นฺ1I ม1อธ	บัายด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“ควิามทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ล และการบัอกลาส	กข้า ย-อมม1ได(ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1Iแล, เหตGอ#$นฺนฺอกจากนฺ1I หาม1ไม-.”

[ลีาส	กขาก�บคนว	กลีจร	ตเปKนต7นไมั'เปKนอ�นบอกลีา]

เอวิw ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺลก�ข้ณฺw ทิส�เสต�วิา อปจ�จก�ข้าเนฺ อสม�โมหต�ถw ตส�เสวิ จ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺลก�ข้ณฺส�ส ปGค�คลาทิ	วิเสนฺ วิ	ปต�ต	
ทิส�สนฺต�ถw “กถญฺ�จ ภ	ก�ข้เวิ อปจ�จก�ข้าตาต	อาทิ	มาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺแสดงฺล�กษุณฺะแห-งฺการบัอกลาส	กข้าอย-างฺนฺ1Iแล(วิ เพื่#$อควิามไม-เลอะเล#อนฺในฺการไม-บัอกลา 
และเพื่#$อแสดงฺควิามวิ	บั�ต	แห-งฺล�กษุณฺะการบัอกลาส	กข้านฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺบัGคคลเป@นฺต(นฺ จaงฺตร�สคำวิ-า 
กถญฺ�จ ภ	ก�ข้เวิ อปจ�จก�ข้าตา ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ  “เยห	 อากาเรห1ต	อาทิ	 [304] วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ
ในฺ(คำวิ-า อปจ�จก�ข้าตา เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):
คำวิ-า เยห	 อาการเรห	 เป@นฺต(นฺ ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺเองฺ.

“อGม�มต�ตโกต	 ยก�ข้Gม�มต�ตโก วิา ปJต�ตGม�มต�ตโก วิา  โยโกจ	 วิ	ปร1ตสญฺ�โญ ฯ
บัทิวิ-า อGม�มต�ตโก ได(แก- (ภ	กษุG)บั(าเพื่ราะถFกย�กษุEเข้(าส	งฺ หร#อบั(าเพื่ราะด1กำเร	บั ค#อ ภ	กษุGผู้F(ม1ส�ญญาวิ	ปร	ตรFปใดรFปหนฺa$งฺ.

โส สเจ ปจ�จก�ข้าต	, อปจ�จก�ข้าตา โหต	 ส	ก�ข้า ฯ
ภ	กษุGบั(านฺ�Iนฺ ถ(าบัอกลา (ส	กข้า) ไซ่ร(, ส	กข้า ย-อมไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลา.

๑ ข้1Iแมลงฺวิ�นฺ จGดดwาเล>กๆ ทิ1$ข้aIนฺตามร-างฺกาย
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“อGม�มต�ตกส�สาต	 ตาทิ	สส�เสวิ อGม�มต�ตกส�ส ฯ
บัทิวิ-า อGม�มต�ตกส�ส ได(แก- ภ	กษุGบั(าเช้-นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.

ตาทิ	สส�ส ห	 สนฺ�ต	เก สเจ ปกตต�โต ส	ก�ข้w ปจ�จก�ข้าต	, อGม�มต�ตโก นฺ ช้านฺาต	, อปจ�จก�ข้าตา โหต	 ส	ก�ข้า ฯ
จร	งฺอยF- ถ(าปกต�ตตภ	กษุG บัอกลาส	กข้าในฺสำนฺ�กข้องฺภ	กษุGบั(าเช้-นฺนฺ�Iนฺไซ่ร(, ภ	กษุGบั(าไม-เข้(าใจ, ส	กข้า ย-อมไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลา.

“ข้	ต�ตจ	ต�โตต	 ยก�ข้Gม�มต�ตโก วิGจ�จต	 ฯ
ภ	กษุGบั(าเพื่ราะถFกย�กษุEเข้(าส	งฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ภ	กษุGผู้F(ม1จ	ตฟัGrงฺซ่-านฺ.”

ปGร	มปเทิ ปนฺ อGม�มต�ตกสามญฺ�เญนฺ วิGต�ตw “ยก�ข้Gม�มต�ตโก วิา ปJต�ตGม�มต�ตโก วิาต	 ฯ
อนฺa$งฺ คำวิ-า “ภ	กษุGบั(าเพื่ราะถFกย�กษุEเข้(าส	งฺ หร#อภ	กษุGบั(าเพื่ราะด1กำเร	บั” ทิ-านฺกล-าวิไวิ(แล(วิในฺบัทิต(นฺ โดยควิามเป@นฺภ	กษุGบั(าเสมอ
ก�นฺ. 

อGภ	นฺ�นฺม�ปJ วิ	เสโส อนฺาปต�ต	วิาเร อาวิ	ภวิ	ส�สต	 ฯ
ควิามแปลกก�นฺแห-งฺ(ภ	กษุGบั(า)แม(ทิ�Iงฺสองฺจ�กม1แจ(งฺในฺอนฺาปbตต	วิาร.

เอวิw ข้	ต�ตจ	ต�โต ปจ�จก�ข้าต	.  อปจ�จก�ข้าตา วิ โหต	 ฯ
ภ	กษุGผู้F(ม1จ	ตฟัGrงฺซ่-านฺอย-างฺนฺ�Iนฺ บัอกลา (ส	กข้า).  ส	กข้าย-อมไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลาเลย.

ตส�ส สนฺ�ต	เก ปจ�จก�ข้าตาปJ, ตม�ห	 อช้านฺนฺ�เต, อปจ�จก�ข้าตา โหต	 ฯ
(ส	กข้า) แม((อ�นฺปกต�ตตภ	กษุGบัอกลาแล(วิ)ในฺสำนฺ�ก(ภ	กษุGบั(าเพื่ราะถFกย�กษุEเข้(าส	งฺ)นฺ�Iนฺ, 
เม#$อ(ภ	กษุGบั(า)นฺ�Iนฺไม-เข้(าใจ, ก>ไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลา.

“เวิทินฺฏฺ�โฏิต	 พื่ลวิต	ยา ทิGก�ข้เวิทินฺาย ผู้Gฏฺ�โฐ มGจ�ฉัาปเรโต ฯ
บัทิวิ-า เวิทินฺฏฺ�โฏิ ได(แก- ภ	กษุGผู้F(อ�นฺทิGกข้เวิทินฺาทิ1$ม1กำล�งฺถFกต(องฺแล(วิ ค#อ ผู้F(ถFกควิามสลบัไสลครอบังฺำแล(วิ.

เตนฺ วิ	ป�ปลปนฺ�เตนฺ ปจ�จก�ข้าตาปJ อปจ�จก�ข้าตา โหต	 ฯ
(ส	กข้า)ทิ1$(ภ	กษุGผู้F(ถFกเวิทินฺาเบั1ยดเบั1ยนฺ)บั-นฺเพื่(ออยF-นฺ�Iนฺ แม(บัอกลาแล(วิ ก>ย-อมไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลา.

ตส�ส สนฺ�ต	เก ปจ�จก�ข้าตาปJ ตม�ห	 อช้านฺนฺ�เต อปจ�จก�ข้าตา โหต	 ฯ
(ส	กข้า)แม(อ�นฺภ	กษุGบัอกลาแล(วิในฺสำนฺ�กข้องฺ(ภ	กษุGผู้F(ถFกเวิทินฺาครอบังฺำ)นฺ�Iนฺ, 
เม#$อ(ภ	กษุGผู้F(ถFกเวิทินฺาครอบังฺำ)นฺ�Iนฺ ไม-เข้(าใจ, ก>ไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลา.

“เทิวิตาย สนฺ�ต	เกต	 ภGม�มเทิวิตw อาทิa กต�วิา ยาวิ อกนฺ	ฏฺ�ฐเทิวิตาย สนฺ�ต	เก ปจ�จก�ข้าตา อปจ�จก�ข้าตา โหต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า เทิวิตาย สนฺ�ต	เก ควิามวิ-า (ส	กข้า)ทิ1$ภ	กษุGบัอกลาแล(วิในฺสำนฺ�กข้องฺเทิวิดา เร	$มต(นฺแต-ภGมมเทิวิดาไปจนฺถaงฺอนฺ	ฏิฐเทิวิดา
ย-อมไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลา.

“ต	รจ�ฉัานฺคตส�สาต	 นฺาคมาณฺวิกส�ส วิา สGปณฺ�ณฺมาณฺวิกส�ส วิา ก	นฺ�นฺรหต�ถ	มก�กฏิาทิ1นฺw วิา ยส�ส กส�สจ	 สนฺ�ต	เก ปจ�จก�ข้าตา อปจ�
จก�ข้าตาวิ โหต	 ฯ
บัทิวิ-า ต	รจ�ฉัานฺคตส�ส ควิามวิ-า (ส	กข้า) ทิ1$ภ	กษุGบัอกลาแล(วิในฺสำนฺ�กข้องฺนฺาคมาณฺพื่ก>ด1 สGบัรรณฺมาณฺพื่ก>ด1 
หร#อในฺสำนฺ�กข้องฺเทิวิดาเหล-าก	นฺนฺร ช้(างฺ และล	งฺเป@นฺต(นฺ พื่วิกใดพื่วิกหนฺa$งฺก>ด1 ย-อมไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลาเลย.
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ตต�ร อGต�มต�ตกาทิ1นฺw สนฺ�ต	เก อช้านฺนฺภาเวินฺ อปจ�จก�ข้าตา วิ ฯ
(ส	กข้า) ทิ1$ภ	กษุGบัอกลาในฺสำนฺ�กข้องฺ(บัรรดาภ	กษุGบั(าเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ ย-อมไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลาแทิ( 
เพื่ราะ (ภ	กษุGบั(าเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ) ไม-เข้(าใจ.

เทิวิตาย สนฺ�ต	เก อต	ข้	ป�ป| ช้านฺนฺภาเวินฺ ฯ
ทิ1$บัอกลาในฺสำนฺ�กข้องฺเทิวิดา ก>ย-อมไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลา (เหม#อนฺก�นฺ)  เพื่ราะ (เทิวิดา) รF(เร#$องฺเร>วิเก	นฺไป.

เทิวิตา นฺาม มหาปญฺ�ญา ต	เหตGกปฏิ	สนฺ�ธ	กา อต	ข้	ป�ป| ช้านฺนฺ�ต	 ฯ
ช้#$อวิ-าเทิวิดาพื่วิกทิ1$ม1ปฏิ	สนฺธ	เป@นฺไตรเหตG ม1ปbญญามาก ย-อมรF(อะไรเร>วิเก	นฺไป.

จ	ต�ตญฺ�จ นฺาเมตw ลหGปร	วิต�ตw  ตส�มา “จ	ต�ตลหGกส�ส ปGค�คลส�ส จ	ต�ตวิเสเนฺวิ มา อต	ข้	ป�ป| วิ	นฺาโส อโหส1ต	 
เทิวิตาย สนฺ�ต	เก ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw ปฏิ	ก�ข้	ปJ ฯ
ก>ข้aIนฺช้#$อวิ-าจ	ตนฺ1I ย-อมเป@นฺธรรมช้าตเป@นฺไปรวิดเร>วิ. เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺทิรงฺหมายพื่ระหทิ�ยวิ-า 
“ควิามพื่	นฺาศัข้องฺบัGคคล (ภ	กษุG) ผู้F(ม1จ	ตกล�บักลอก อย-าได(ม1เร>วิไปนฺ�ก เพื่ราะอำนฺาจจ	ตนฺ�$นฺเลย” 
จaงฺทิรงฺห(ามการลาส	กข้าในฺสำนฺ�กข้องฺเทิวิดาไวิ(.

มนฺGส�เสสG [305] ปนฺ นฺ	ยโม นฺต�ถ	.  
ยส�ส กส�สจ	 สภาคส�ส วิา วิ	สภาคส�ส วิา คหฏฺ�ฐส�ส วิา ปพื่�พื่ช้	ตส�ส วิา วิ	ญฺ�ญฺGส�ส สนฺ�ต	เก ปจ�จก�ข้าตา ปจ�จก�ข้าตาวิ โหต	 ฯ
ส-วินฺในฺหมF-มนฺGษุยE ไม-ม1กำหนฺดไวิ(.  (ส	กข้า) ทิ1$ภ	กษุGบัอกลาในฺสำนฺ�กข้องฺคนฺใดคนฺหนฺa$งฺ ผู้F(เป@นฺสภาคก�นฺ (ค#อบัGรGษุ) ก>ตาม 
ผู้F(เป@นฺวิ	สภาคก�นฺ (ค#อมาตGคาม) ก>ตาม เป@นฺคฤห�สถEก>ตาม เป@นฺบัรรพื่ช้	ตก>ตาม ซ่a$งฺเข้(าใจ (ค#อรF(เด1ยงฺสา) ย-อมเป@นฺอ�นฺบัอกลาแล(วิแทิ(.

สเจ ปนฺ โส นฺ ช้านฺาต	 อปจ�จก�ข้าตา วิ โหต	 ฯ
ถ(าวิ-าคนฺนฺ�Iนฺไม-เข้(าในฺไซ่ร(, (ส	กข้า) ก>ย-อมไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลาเลย.

เอตมต�ถw ทิส�เสนฺ�โต “อร	ยเกนฺาต	อาทิ	มาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จะทิรงฺแสดงฺใจควิามนฺ�$นฺ จaงฺตร�สคำวิ-า อร	ยเกนฺ เป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ  อร	ยกนฺ�นฺาม อร	ยโวิหาโร  มคธภาสา ฯ
ในฺ(คำวิ-า อร	ยเกนฺ เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):
โวิหารข้องฺช้าวิอร	ยะ ช้#$อวิ-าอร	ยกะ ได(แก- ภาษุาข้องฺช้าวิมคธ.

ม	ลก�ข้กw นฺาม โยโกจ	 อนฺร	ยโก อนฺ�ธทิม	ฬาทิ	 ฯ
(โวิหาร) ทิ1$ไม-ใช้-ข้องฺช้าวิอร	ยะ อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ ช้#$อม	ล�กข้กะ ได(แก- โวิหารข้องฺช้าวิอ�นฺธทิม	ฬ เป@นฺต(นฺ.

“โส เจ นฺ ปฏิ	วิ	ช้านฺาต1ต	 ภาสนฺ�ตเร วิา อนฺภ	ญฺ�ญตาย พื่Gทิ�ธสมเย วิา อโกวิ	ทิตาย “อ	มนฺ�นฺาม อต�ถw เอส ภณฺต1ต	 นฺ ปฏิ	วิ	ช้านฺาต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า โส เจ นฺ ปฏิ	วิ	ช้านฺาต	 ควิามวิ-า (ถ(าช้นฺช้าวิม	ล�กข้ะนฺ�Iนฺ) ไม-เข้(าใจวิ-า “ภ	กษุGนฺ�$นฺ พื่Fดเนฺ#Iอควิามช้#$อนฺ1I” 
เพื่ราะควิามทิ1$ตนฺไม-รF(ในฺภาษุาอ#$นฺ หร#อเพื่ราะควิามทิ1$ตนฺไม-ฉัลาดในฺพื่Gทิธสม�ยส	กข้าด ย-อมไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลา.
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“ทิวิายาต	 สหสา อญฺ�ญw ภณฺ	ตGกาโม สหสา “พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้าม1ต	 ภณฺต	 ฯ
บัทิวิ-า ทิวิาย๑ ควิามวิ-า ภ	กษุGผู้F(ม1ควิามประสงฺคEจะพื่Fดอย-างฺหนฺa$งฺโดยเร>วิ แต-พื่Fดไปโดยเร>วิวิ-า “ข้(าพื่เจ(าบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า” 
ด�งฺนฺ1I (ช้#$อวิ-า ภ	กษุGบัอกค#นฺส	กข้า โดยกล-าวิเร>วิ).

“รวิายาต	 รวิาภญฺ�เญนฺ ฯ
บัทิวิ-า รวิาย แปลวิ-า โดยการพื่Fดพื่ลาด.

“อญฺ�ญw ภณฺ	ส�สาม1ต	 อญฺ�ญw ภณฺนฺ�โต ปGร	เมนฺ โก วิ	เสโสต	 เจ ฯ
หาก(จะม1ผู้F(ถาม ถาม) วิ-า “ภ	กษุGค	ดวิ-า ‘เราจ�กพื่Fดอย-างฺหนฺa$งฺ’ ด�งฺนฺ1I แต-พื่Fดไปอ1กอย-างฺหนฺa$งฺ (ค#อพื่Fดวิ-า ‘เราบัอกค#นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า)๒   
คำพื่Fดทิ1$พื่Fดนฺ1I ก�บัคำพื่Fดทิ1$ม1อยF-ก-อนฺ๓ ม1ควิามแปลกก�นฺอย-างฺไร?”

ปGร	มw ปณฺ�ฑ	ตส�สาปJ สหสาวิเสนฺ อญฺ�ญw ภณฺนฺw ฯ
อ	ทิw ปนฺ มนฺ�ทิต�ตา โมมGหต�ตา ปก�ข้ลนฺ�ตส�ส “อญฺ�ญw ภณฺ	ส�สาม1ต	 อญฺ�ญw ภณฺนฺw ฯ
แก(วิ-า “แม(ฉัลาดพื่Fดคำก-อนฺพื่ลาดไปเป@นฺคำอ#$นฺ ก>ด(วิยอำนฺาจควิามเร>วิ.” 
แต-บัGคคลผู้F(พื่ล�Iงฺพื่ลาด ต�Iงฺใจวิ-า “เราจ�กพื่Fดอย-างฺหนฺa$งฺ” พื่ลาดไปพื่Fดอย-างฺหนฺa$งฺนฺ1I ก>เพื่ราะควิามทิ1$ตนฺเป@นฺคนฺทิaบั เป@นฺคนฺหลงฺใหล.

“อส�สาเวิตGกาโม สาเวิต1ต	  อ	มส�ส ส	ก�ข้าปทิส�ส ปาลa วิาเจต	 ปร	ปGจ�ฉัต	 อGค�คณฺ�หาต	 สช้�ฌิายw กโรต	 วิณฺ�เณฺต	 
อยw วิGจ�จต	 “อส�สาเวิตGกาโม สาเวิต1ต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อส�สาเวิตGกาโม สาเวิต	 ควิามวิ-า ภ	กษุGบัอก สอบัถามเล-าเร1ยนฺ ทิำการสาธยาย พื่รรณฺนฺาบัาล1แห-งฺส	กข้าบัทินฺ1I, 
ภ	กษุGนฺ1I เร1ยกวิ-า “ผู้F(ไม-ประสงฺคEจะประกาศั แต-ประกาศัให(ได(ย	นฺ.”

“สาเวิตGกาโม นฺ สาเวิต1ต	 ทิGพื่�พื่ลภาวิw อาวิ	กต�วิา ส	ก�ข้w ปจ�จก�ข้นฺ�โต วิจ1เภทิw นฺ กโรต	 อยw วิGจ�จต	 “สาเวิตGกาโม นฺ สาเวิต1ต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า สาเวิตGกาโม นฺ สาเวิต	 ควิามวิ-า ภ	กษุGผู้F(ทิำให(แจ(งฺควิามเป@นฺผู้F(ทิGรพื่ลแล(วิบัอกค#นฺส	กข้า แต-ไม-ล�$นฺวิาจา, 
ภ	กษุGนฺ1I เร1ยกวิ-า “ผู้F(ประสงฺคEจะประกาศั แต-ไม-ประกาศัให(ได(ย	นฺ.”

“อวิ	ญฺ�ญฺGส�ส สาเวิต1ต	 มหล�ลกส�ส วิา โปต�ถกรFปสทิ	สส�ส ครGเมธส�ส วิา สมเย อโกวิ	ทิส�ส 
คามทิารกานฺw วิา อวิ	ญฺ�ญฺGตw ปต�ตานฺw สาเวิต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อวิ	ญฺ�ญฺGส�ส สาเวิต	 ควิามวิ-า ประกาศัแก-คนฺช้ราผู้F(เป@นฺเช้-นฺก�บัด(วิยรFปปb�นฺหร#อผู้F(ม1ปbญญาทิaบั ซ่a$งฺไม-ฉัลาดในฺล�ทิธ	 (ศัาสนฺา)
หร#อพื่วิกเด>กช้าวิบั(านฺ ผู้F(ย�งฺไม-บัรรลGเด1ยงฺสา.

“วิ	ญฺ�ญฺGส�ส นฺ สาเวิต1ต	 ปณฺ�ฑ	ตส�ส ญาตGw สมต�ถส�ส นฺ สาเวิต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า วิ	ญฺ�ญฺGส�ส นฺ สาเวิต	 ควิามวิ-า ไม-ประกาศัแก-ผู้F(ฉัลาดซ่a$งฺสามารถจะเข้(าใจได(.

๑ ฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1. ๒/๑๒๕. แก(ไวิ(วิา ทิวิาต	 สหสา แปลวิ-า บัทิวิ-า ทิวิา แปลวิ-าโดยเร>วิ.
๒ อญฺ�ญw ภณฺ	ส�สาม1ต	 อญฺ�ญw ภณฺนฺ�โต “พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้าม1ต	 ภณฺต	. สาร�ตถทิ1ปนฺ1. ๒/๑๒๕.
๓ ปGร	เมนฺ ภณฺเนฺนฺ สทิ�ธa อ	มส�ส ภณฺส�ส โก วิ	เสโสต	 ปGจ�ฉัโก เจ ปGจ�ฉัต	 อต�ถโยช้นฺา๑/๒๕๓. 



หนฺ(า ๕๐๐ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ลาส	กข้าก�บัคนฺวิ	กลจร	ตเป@นฺต(นฺไม-เป@นฺอ�นฺบัอกลา]

“สพื่�พื่โส วิา ปนฺาต	 “พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้าม1ต	อาทิ1สG เยนฺ ปร	ยาเยนฺ ส	ก�ข้า ปจ�จก�ข้าตา โหต	 
ตโต เอกม�ปJ วิจ1เภทิw [306] กต�วิา นฺ สาเวิต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า สพื่�พื่โส วิา ปนฺ ควิามวิ-า ส	กข้า ย-อมเป@นฺอ�นฺบัอกลาแล(วิ โดยปร	ยายใด ในฺบัรรดาคำวิ-า พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้าม	 เป@นฺต(นฺ, 
แต-เธอหาได(ทิำแม(ปร	ยายอย-างฺหนฺa$งฺจากปร	ยายนฺ�Iนฺ ค#อล�$นฺวิาจาประกาศัให(ได(ย	นฺไม-.

“เอวิw โข้ต	 อปจ�จก�ข้านฺลก�ข้ณฺw นฺ	ยเมต	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ย-อมทิรงฺกำหนฺดล�กษุณฺะแห-งฺการไม-บัอกลาไวิ( ด(วิยคำวิ-า เอวิw โข้ เป@นฺต(นฺ.

อยw ห	 เอต�ถ อต�โถ “เอวิเมวิ ส	ก�ข้า อปจ�จก�ข้าตา โหต	,  นฺ อญฺ�เญนฺ การเณฺนฺาต	 ฯ
จร	งฺอยF- ในฺ(คำวิ-า เอวิw โข้ เป@นฺต(นฺ)นฺ1I ม1อธ	บัายด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“ส	กข้า ย-อมเป@นฺอ�นฺภ	กษุGไม-บัอกลา ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1Iแล หาม1ได(ด(วิยเหตGอย-างฺอ#$นฺไม-.”

[อรรถาธ	บายความัหมัายแห'งเมัถ#นธรรมั]

อ	ทิานฺ	 “เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสเวิย�ยาต	อาทิ1นฺw อต�ถทิส�สนฺต�ถw “เมถGนฺธม�โม นฺามาต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I เพื่#$อทิรงฺแสดงฺใจควิามแห-งฺบัทิวิ-า เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	สเวิย�ย เป@นฺต(นฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺตร�สคำวิ-า เมถGนฺธม�โม นฺาม เป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ “เมถGนฺธม�โม นฺามาต	 อ	ทิw นฺ	ทิ�ทิ	ส	ตพื่�พื่ส�ส เมถGนฺธม�มส�ส อGทิ�เทิสปทิw ฯ
ในฺคำวิ-า เมถGนฺธม�โม นฺาม เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):
คำวิ-า เมถGนฺธม�โม นฺาม นฺ1I เป@นฺบัทิอGเทิสแห-งฺเมถGนฺธรรมทิ1$ควิรอธ	บัาย.

“อสทิ�ธม�โมต	 อสตw นฺ1จช้นฺานฺw ธม�โม ฯ
ธรรมข้องฺพื่วิกอส�ตบัGรGษุทิ�Iงฺหลาย ค#อคนฺต$ำช้(า ช้#$อวิ-าอส�ทิธรรม.

“คามธม�โมต	 คามวิาส1นฺw เสวินฺธม�โม ฯ
ธรรมทิ1$จะพื่aงฺเสพื่ข้องฺพื่วิกช้าวิบั(านฺ ช้#$อวิ-าคามธรรม.

“วิสลธม�โมต	 วิสลานฺw ธม�โม ฯ
ธรรมข้องฺพื่วิกคนฺถ-อย ช้#$อวิสลธรรม.

ก	เลสวิส�สนฺโต วิา “สยเมวิ วิสโล ธม�โมต	 วิสลธม�โม ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ธรรมช้#$อวิ-า ถ-อยเองฺนฺ�$นฺแล เพื่ราะเป@นฺทิ1$ไหลออกแห-งฺก	เลส เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า วิสลธรรม.

“ทิGฏฺ�ฐุGล�ลนฺ�ต	 ทิGฏฺ�ฐญฺ�จ ก	เลเสห	 ทิGฏฺ�ฐต�ตา ถGล�ลญฺ�จ อนฺ	ปGณฺภาวิโตต	 ทิGฏฺ�ฐุGล�ลw ฯ
บัทิวิ-า ทิGฏฺ�ฐุGล�ลw ม1ควิามวิ-า ช้#$อวิ-าเป@นฺธรรมช้�$วิ เพื่ราะเป@นฺธรรมอ�นฺก	เลสทิ�IงฺหลายประทิGษุร(ายแล(วิ และช้#$อวิ-าเป@นฺธรรมหยาบั 
เพื่ราะเป@นฺธรรมไม-ละเอ1ยด เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-าธรรมช้�$วิหยาบั.

อ	โต ปฏฺ�ฐาย จ ต1สG ปเทิสG “โย โสต	 อ	ทิw ปร	วิต�เตต�วิา “ยนฺ�ตนฺ�ต	 กต�วิา โยเช้ตพื่�พื่w 
“ยนฺ�ตw ทิGฏฺ�ฐุGล�ลw, ยนฺ�ตw โอทิกนฺ�ต	กw, ยนฺ�ตw รหส�สนฺ�ต	 ฯ
อนฺa$งฺ ต�Iงฺแต-นฺ1Iไป พื่aงฺเปล1$ยนฺสองฺบัทิวิ-า โย โส นฺ1I ทิำให(เป@นฺ ยนฺ�ตw ประกอบัในฺ ๓ บัทิวิ-า ยนฺ�ตw ทิGฏฺ�ฐุGล�ลw ยนฺ�ตw โอทิกนฺ�ต	กwยนฺ�ตw รหส�สw.



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [อรรถาธ	บัายควิามหมายแห-งฺเมถGนฺธรรม] • หนฺ(า ๕๐๑

เอต�ถ จ “ยส�มา ตส�ส กม�มส�ส ปร	วิารภFตw ทิส�สนฺม�ปJ คหณฺม�ปJ อามสนฺม�ปJ ผู้Gสนฺม�ปJ ฆ์ฏฺ�ฏินฺม�ปJ ทิGฏฺ�ฐุGล�ลw. 
ตส�มาปJ ตw กม�มw ทิGฏฺ�ฐุGล�ลw,  ยนฺ�ตw ทิGฏฺ�ฐุGล�ลw โส เมถGนฺธม�โม, 
อGทิกw อส�ส อนฺ�เต สGทิ�ธต�ถw อาทิ	ยต1ต	 อGทิกนฺ�ตw, 
อGทิกนฺ�ตเมวิ โอทิกนฺ�ต	กw,  ยนฺ�ตw โอทิกนฺ�ต	กw โส เมถGนฺธม�โม. 
รโห ปฏิ	จ�ฉันฺ�เนฺ โอกาเส กต�ตพื่�พื่ตาย รหส�สw.  ยนฺ�ตw รหส�สw โส เมถGนฺธม�โมต	 เอวิw โยช้นฺา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ก>แล พื่aงฺทิราบัโยช้นฺาในฺ (๓ บัทิ)นฺ1I อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
การเห>นฺก>ด1 การจ�บัก>ด1 การลFบัคลำก>ด1 การถFกต(องฺก>ด1 การเส1ยดส1ก>ด1 ซ่a$งฺเป@นฺบัร	วิารข้องฺกรรมนฺ�Iนฺ จ�ดเป@นฺกรรมช้�$วิหยาบั, 
แม(เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ กรรมนฺ�Iนฺจaงฺจ�ดเป@นฺกรรมช้�$วิหยาบั กรรมช้�$วิหยาบันฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าเมถGนฺธรรม, 
นฺIำอ�นฺบัGคคลย-อมถ#อเอา เพื่#$อควิามสะอาดในฺทิ1$สGดแห-งฺกรรมนฺ�Iนฺ เหตGนฺ�Iนฺ กรรมนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-าม1นฺIำเป@นฺทิ1$สGด, 
กรรมม1นฺIำเป@นฺทิ1$สGดนฺ�$นฺแล ช้#$อวิ-า โอทิก�นฺต	กะ,  กรรมม1นฺIำเป@นฺทิ1$สGดนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าเมถGนฺธรรม,
(กรรมนฺ�Iนฺ) ช้#$อวิ-า เป@นฺกรรมล�บั เพื่ราะควิามเป@นฺกรรมทิ1$ต(องฺทิำในฺทิ1$ล�บั ค#อในฺโอกาสอ�นฺปJดบั�งฺ, กรรมล�บันฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าเมถGนฺธรรม.”

ทิ�วิเยนฺ ทิ�วิเยนฺ สมาปช้�ช้	ตพื่�พื่โต ทิ�วิยทิ�วิยสมาปต�ต	๑ ฯ
(กรรมนฺ�Iนฺ) ช้#$ออ�นฺคนฺเป@นฺคF-ๆ พื่aงฺถaงฺร-วิมก�นฺ เพื่ราะควิามเป@นฺกรรมอ�นฺบัGคคลพื่aงฺร-วิมก�นฺเป@นฺคF-ๆ .

ตต�ถ โยช้นฺา “ยา สา ทิ�วิยทิ�วิยสมาปต�ต	 โส เมถGนฺธม�โม นฺามาต	 ฯ
ในฺ(บัทิวิ-า ทิ�วิยทิ�วิยสมาปต�ต	) นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัโยช้นฺาวิ-า “กรรมอ�นฺคนฺเป@นฺคF-ๆ พื่aงฺถaงฺร-วิมก�นฺนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าเมถGนฺธรรม.”

อ	ธ ปนฺ ตw สพื่�พื่w เอกช้�ฌิw นฺ	คเมนฺ�โต [307] อาห “เอโส เมถGนฺธม�โม นฺามาต	 ฯ
ก>แล ในฺ(อธ	การ)นฺ1I (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) จะทิรงฺกล-าวิซ่Iำธรรมทิ�Iงฺปวิงฺม1อส�ทิธรรมเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺในฺทิ1$เด1ยวิก�นฺ 
จaงฺตร�สวิ-า “นฺ1I ช้#$อวิ-าเมถGนฺธรรม.”

“กaการณฺา วิGจ�จต	 ‘เมถGนฺธม�โมต	 ฯ
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร (อส�ทิธรรม) จaงฺเร1ยกวิ-า ‘เมถGนฺธรรม?”

อGภ	นฺ�นฺw รต�ตานฺw สารต�ตานฺw อว่สู3ต์4ต์าน, ปร	ยGฏฺ�ฐ	ตานฺw อGภ	นฺ�นฺw สทิ	สานฺw ธม�โมต	 ตwการณฺา วิGจ�จต	 “เมถGนฺธม�โมต	 ฯ
แก(วิ-า  (อส�ทิธรรมนฺ�Iนฺ) เป@นฺข้องฺคนฺคF- ผู้F(กำหนฺ�ดแล(วิ ผู้F(กำหนฺ�ดจ�ดแล(วิ ผู้F(อ�นฺราคะช้G-มแล(วิ ค#อผู้F(อ�นฺราคะกลG(มรGมแล(วิ 
ได(แก-เป@นฺธรรมข้องฺคนฺคF-ผู้F(ปานฺก�นฺ เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺเร1ยกวิ-า “เมถGนฺธรรม.”

“ปฏิ	เสวิต	 นฺามาต	 อ	ทิw “ปฏิ	เสเวิย�ยาต	 เอต�ถ เยนฺากาเรนฺ “ปฏิ	เสเวิย�ยาต	 วิGจ�จต	 ตส�สาการส�ส ทิส�สนฺต�ถw มาต	กาปทิw ฯ
บัทิวิ-า ปฏิ	เสวิต	 นฺาม นฺ1I เป@นฺบัทิมาต	กา เพื่#$อแสดงฺอาการซ่a$งฺเป@นฺเหตGอ�นฺพื่ระองฺคEตร�สเร1ยกบัGคคลวิ-า “พื่aงฺเสพื่เฉัพื่าะ” 
ในฺบัทิวิ-า ปฏิ	เสเวิย�ย นฺ1I.

๑ ทิ�วิยนฺทิ�วิยสมาปต�ต1ต	ปJ ล	ข้	ยต	 ฯ  วิ	สGทิ�ธ	มค�คฏิ1กายw ทิ�วิยทิ�วิยสมาปต�ต	นฺ�ต	 ทิ�วิ1ห	 ทิ�วิ1ห	 สมาปช้�ช้	ตพื่�พื่w เมถGนฺนฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ
มโนฺรถปFรณฺ1ยม�ปJ ทิ�วิยทิ�วิยสมาปต�ต	นฺ�ต	 ทิ�วิ1ห	 ทิ�วิ1ห	 สมาปช้�ช้	ตพื่�พื่ภาวินฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ



หนฺ(า ๕๐๒ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [อรรถาธ	บัายควิามหมายแห-งฺเมถGนฺธรรม]

“โย นฺ	ม	ต�เตนฺ นฺ	ม	ต�ตนฺ�ต	อาทิ1สG  โย ภ	ก�ข้G อ	ต�ถ	ยา นฺ	ม	ต�เตนฺ อต�ตโนฺ นฺ	ม	ต�ตw อ	ต�ถ	ยา องฺ�คช้าเตนฺ อต�ตโนฺ องฺ�คช้าตw 
สพื่�พื่นฺ�ต	เมนฺ ปมาเณฺนฺ เอกต	ลพื่1ช้มต�ตม�ปJ วิาเตนฺ อสม�ผู้Gฏฺ�เฐ อล�โลกาเส ปเวิเสต	, เอโส ปฏิ	เสวิต	 นฺาม ฯ 
เอต�ตเกนฺ ส1ลเภทิw ปาปGณฺาต	 ปาราช้	โก โหต	 ฯ
ในฺบัทิวิ-า โย นฺ	ม	ต�เตนฺ นฺ	ม	ต�ตw เป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I): ภ	กษุGใดให(นฺ	ม	ตข้องฺตนฺเข้(าไปทิางฺนฺ	ม	ตข้องฺหญ	งฺ 
ค#อให(องฺคช้าตข้องฺตนฺเข้(าไปทิางฺองฺคช้าตข้องฺหญ	งฺ ในฺโอกาสอ�นฺช้G-ม ซ่a$งฺลมถFกต(องฺไม-ได(โดยประมาณฺอย-างฺต$ำทิ1$สGด 
แม(เพื่1ยงฺเมล>ดงฺาหนฺa$งฺ, ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าย-อมเสพื่เฉัพื่าะ,  ด(วิยอาการเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I เธอย-อมถaงฺควิามทิำลายแห-งฺศั1ล ค#อเป@นฺปาราช้	ก.

[สตร�น	มั	ตได้7ฐาน ๕ บ#ร#ษุน	มั	ตได้7ฐาน ๖]

เอต�ถ จ อ	ต�ถ1นฺ	ม	ต�เต “จต�ตาร	 ปส�สานฺ	 เวิมช้�ฌิญฺ�จาต	 ปญฺ�จฏฺ�ฐานฺานฺ	 ลพื่�ภนฺ�ต	 ฯ
ก>บัรรดา(นฺ	ม	ตข้องฺสตร1และบัGรGษุ)นฺ1I ในฺนฺ	ม	ตข้องฺสตร1 ได(ฐานฺ ๕  ค#อ “ข้(างฺทิ�Iงฺ ๔ และทิ-ามกลางฺ”.

ปGร	สนฺ	ม	ต�เต “จต�ตาร	 ปส�สานฺ	 มช้�ฌิw อGปร1ต	 ฉั ฯ
ในฺนฺ	ม	ตข้องฺบัGรGษุ(ได(ฐานฺ) ๖ ค#อ ข้(างฺทิ�Iงฺ ๔ ตรงฺกลางฺ ปลาย.

ตส�มา อ	ต�ถ1นฺ	ม	ต�เต เหฏฺ�ฐา ปเวิเสนฺ�โตปJ ปาราช้	โก โหต	 
อGปร	โต ปเวิเสนฺ�โตปJ  อGโภห	 ปส�เสห	 ปเวิเสนฺ�โตปJ  จต�ตาร	 ฐานฺานฺ	 มGญฺ�จ	ต�วิา มช้�เฌินฺ ปเวิเสนฺ�โตปJ ปาราช้	โก โหต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ในฺนฺ	ม	ตข้องฺสตร1 แม(สอดองฺคช้าตเข้(าไปทิางฺใต( ย-อมเป@นฺปาราช้	ก, 
สอดเข้(าไปจากข้(างฺบันฺก>ด1 สอดเข้(าไปทิางฺข้(างฺทิ�Iงฺสองฺก>ด1 สอดเข้(าไปตรงฺกลางฺ พื่(นฺฐานฺทิ�Iงฺ ๔ ก>ด1 ย-อมเป@นฺปาราช้	ก (ทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ).

ปGร	สนฺ	ม	ต�ตw ปนฺ เหฏฺ�ฐาภาเคนฺ ฉัGปนฺ�ตw ปเวิเสนฺ�โตปJ ปาราช้	โก โหต	. 
อGปร	ภาเคนฺ ฉัGปนฺ�ตw ปเวิเสนฺ�โตปJ  อGโภห	 ปส�เสห	 ฉัGปนฺ�ตw ปเวิเสนฺ�โตปJ  มช้�เฌิเนฺวิ ฉัGปนฺ�ตw ปเวิเสนฺ�โตปJ  
สม�ม	ญฺ�ช้	ตองฺ�คGล1 วิ	ย มช้�ฌิ	มปพื่�พื่ปJฏฺ�ฐ	ยา สงฺ�โกเปต�วิา อGปร	ภาเคนฺ ฉัGปนฺ�ตw ปเวิเสนฺ�โตปJ ปาราช้	โก โหต	 ฯ
ส-วินฺนฺ	ม	ตแห-งฺบัGรGษุ แม(ภ	กษุGสอดเข้(าไปให(ถFกทิางฺส-วินฺล-างฺ ย-อมเป@นฺปาราช้	ก, 
สอดเข้(าไปให(ถFกทิางฺส-วินฺบันฺก>ด1 สอดเข้(าไปให(ถFกทิางฺเข้(าทิ�Iงฺสองฺก>ด1 สอดเข้(าไปให(ถFกเฉัพื่าะตรงฺกลางฺก>ด1 
งฺอ๑ (นฺ	ม	ตตรงฺกลางฺ) เหม#อนฺนฺ	Iวิม#องฺอหล�งฺข้(อกลางฺแล(วิ สอดเข้(าไปให(ถFกทิางฺส-วินฺบันฺก>ด1 ย-อมเป@นฺปาราช้	ก (ทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ).

ตต�ถ ตGลาทิณฺ�ฑสทิ	สw ปเวิเสนฺ�ตส�สาปJ “จต�ตาร	 ปส�สานฺ	 มช้�ฌิญฺ�จาต	 ปญฺ�จฏฺ�ฐานฺานฺ	 ฯ
บัรรดา(นฺ	ม	ตข้องฺสตร1และบัGรGษุ)นฺ�Iนฺ แม(เม#$อภ	กษุGสอดองฺคช้าตเข้(าไปให(เหม#อนฺก�บัค�นฺช้�$งฺ ได(ฐานฺ ๕ ค#อ ข้(างฺทิ�Iงฺ ๔ และตรงฺกลางฺ.

สงฺ�โกเปต�วิา ปเวิเสนฺ�ตส�สาปJ “จต�ตาร	 ปส�สานฺ	 อGปร	ภาคมช้�ฌิญฺ�จาต	 ปญฺ�จฏฺ�ฐานฺานฺ	 ฯ
แม(เม#$อสอดให(งฺอเข้(าไป ก>ได(ฐานฺ ๕ ค#อ ข้(างฺทิ�Iงฺ ๔ ส-วินฺปลายและตรงฺกลางฺ.

เอวิw [308] สพื่�พื่านฺ	ปJ ปGร	สนฺ	ม	ต�เต ทิสฏฺ�ฐานฺานฺ	 โหนฺ�ต	 ฯ
ฐานฺแม(ทิ�Iงฺหมดในฺนฺ	ม	ตข้องฺบัGรGษุม1 ๑๐ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

นฺ	ม	ต�เต ช้าตw อนฺฏฺ�ฐกายป�ปสาทิw จม�มข้1ลw วิา ปJฬกw วิา ปเวิเสต	  อาปต�ต	 ปาราช้	กส�ส ฯ
นฺฏฺ�ฐกายป�ปสาทิw มตจม�มw วิา สGก�ข้ปJฬกw วิา ปเวิเสต	 อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ฯ

๑ ฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1 และฎ1กาวิ	มต	วิ	โนฺทินฺ1 เป@นฺ สงฺ�โกเจตวิา.



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [สตร1นฺ	ม	ตได(ฐานฺ ๕ บัGรGษุนฺ	ม	ตได(ฐานฺ ๖] • หนฺ(า ๕๐๓

ภ	กษุGสอดต	$งฺ๑ หร#อปม (หร#อปGzม) ซ่a$งฺม1กายประสาทิย�งฺด1 ทิ1$เก	ดอยF-ในฺนฺ	ม	ต (ข้องฺตนฺ) เข้(าไป (ในฺนฺ	ม	ตข้องฺสตร1), เป@นฺอาบั�ต	ปาราช้	ก. 
สอดต	$งฺทิ1$ตายแล(วิ หร#อปมทิ1$แห(งฺ ทิ1$ม1กายประสาทิเส1ยแล(วิ เข้(าไป (ในฺนฺ	ม	ตข้องฺสตร1), เป@นฺอาบั�ต	ทิGกกฏิ.

เมถGนฺส�สาเทินฺ โลมw วิา องฺ�คGล1องฺ�คGฏฺ�ฐพื่1ช้านฺ	 วิา ปเวิเสนฺ�ตส�สาปJ ทิGก�กฏิเมวิ ฯ
แม(เม#$อสอดข้นฺ หร#อปลายนฺ	Iวิม#อและนฺ	Iวิห�วิแม-ม#อเข้(าไป (ในฺนฺ	ม	ตข้องฺสตร1) ด(วิยควิามย	นฺด1ในฺเมถGนฺ เป@นฺทิGกกฏิเหม#อนฺก�นฺ.

[ภ	กษุ#เมั! อจะพรรณฺนาเมัถ#นกถา ควรระลีIกถIงพระพ#ทิธค#ณฺ]

อยญฺ�จ เมถGนฺกถา นฺาม ยส�มา ทิGฏฺ�ฐุGล�ลา กถา อสพื่�ภ	กถา 
ตส�มา เอตw วิา อญฺ�ญw วิา วิ	นฺเย อ1ทิ	สw ฐานฺw กเถนฺ�เตนฺ ปฏิ	กFลมนฺส	การญฺ�จ สมณฺสญฺ�ญญฺ�จ ห	โรต�ตป�ปญฺ�จ ปจ�จGปฏฺ�ฐเปต�วิา 
สม�มาสม�พื่Gทิ�เธ คารวิw อGป�ปาเทิต�วิา อสมกรGณฺส�ส โลกนฺาถส�ส กรGณฺาคGณฺw อาวิช้�ช้	ต�วิา กเถตพื่�พื่w ฯ
ก>ข้aIนฺช้#$อวิ-า เมถGนฺกถานฺ1I ก>ค#อกถาทิ1$ช้�$วิหยาบั อ�นฺเป@นฺกถาข้องฺพื่วิกอส�ตบัGรGษุ, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ภ	กษุGเม#$อจะกล-าวิถaงฺฐานฺะนฺ�$นฺก>ด1 ฐานฺะอ#$นฺก>ด1 หร#อฐานฺะเช้-นฺนฺ1Iในฺพื่ระวิ	นฺ�ย ก>ควิรให(ปฏิ	กFลมนฺส	การ 
สมณฺส�ญญา และห	ร	โอตต�ปปะ ต�Iงฺข้aIนฺเฉัพื่าะหนฺ(า แล(วิให(ควิามเคารพื่เก	ดข้aIนฺในฺพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า 
รำพื่aงฺถaงฺพื่ระกรGณฺาข้องฺพื่ระโลกนฺาถ ผู้F(ม1พื่ระกรGณฺาหาผู้F(เสมอม	ได( แล(วิกล-าวิเถ	ด.

“โส ห	 นฺาม ภควิา สพื่�พื่โส กาเมห	 วิ	นฺ	วิต�ตมานฺโสปJ 
สต�ตานฺGทิยาย โลกานฺGกม�ปาย สต�เตสG การGญฺ�ญตw ปฏิ	จ�จ ส	ก�ข้าปทิป�ปญฺ�ญาปนฺต�ถาย อ1ทิ	สw กถw กเถส	. 
อโห สต�ถG กรGณฺาคGโณฺต	 เอวิw โลกนฺาถส�ส กรGณฺาคGณฺw อาวิช้�ช้	ต�วิา กเถตพื่�พื่w ฯ
ควิรรำพื่aงฺถaงฺพื่ระกรGณฺาคGณฺข้องฺพื่ระโลกนฺาถ อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“อ�นฺทิ1$จร	งฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ แม(ม1พื่ระมนฺ�สห�นฺกล�บัแล(วิจากกามทิ�Iงฺหลาย โดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ 
ทิรงฺอาศั�ยควิามกรGณฺาในฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย เพื่#$อควิามเอ>นฺดFเหล-าส�ตวิE เพื่#$อควิามอนฺGเคราะหEแก-โลก 
ได(ตร�สกถาเช้-นฺนฺ1Iไวิ( เพื่#$อต(องฺการบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ, พื่ระศัาสดาทิรงฺม1พื่ระกรGณฺาคGณฺจร	งฺหนฺอ!” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ พื่aงฺกล-าวิเถ	ด.

อปJจ ยทิ	 ภควิา สพื่�พื่ากาเรนฺ อ1ทิ	สw กถw นฺ กเถย�ย,  
โก ช้าเนฺย�ย เอต�ตเกสG ฐาเนฺสG ปาราช้	กw  เอต�ตเกสG ถGล�ลจ�จยw  เอต�ตเกสG ทิGก�กฏินฺ�ต	 ฯ
อ1กประการหนฺa$งฺ ถ(าพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จะไม-พื่aงฺตร�สกถาเช้-นฺนฺ1Iโดยประการทิ�Iงฺปวิงฺไซ่ร(,
ใครเล-าจะพื่aงฺรF(ได(วิ-า “ในฺฐานฺะประมาณฺเทิ-านฺ1Iเป@นฺปาราช้	ก, ในฺฐานฺะประมาณฺเทิ-านฺ1I เป@นฺถGลล�จจ�ย, ในฺฐานฺะประมาณฺเทิ-านฺ1I เป@นฺทิG
กกฏิ.” 

ตส�มา สGณฺนฺ�เตนฺปJ กเถนฺ�เตนฺปJ วิ1ช้นฺเกนฺ มGข้w อปJธาย ทินฺ�ตวิ	ทิwสกw หสมาเนฺนฺ นฺ นฺ	ส1ทิ	ตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เม#$อสด�บัอยF-ก>ด1 เม#$อกล-าวิอยF-ก>ด1 (ซ่a$งฺเมถGนฺกถานฺ�Iนฺ) หาควิรเอาพื่�ดปJดปากนฺ�$งฺห�วิเราะจนฺเห>นฺฟัbนฺก�นฺอยF-ไม-, 

“สม�มาสม�พื่Gทิ�เธนฺาปJ อ1ทิ	สw กถ	ตนฺ�ต	 ปจ�จเวิก�ข้	ต�วิา ตพื่�ภ1เตนฺ ห	โรต�ตป�ปสม�ปนฺ�เนฺนฺ สต�ถGปฏิ	ภาเคนฺ หGต�วิา กเถตพื่�พื่นฺ�ต	 ฯ
พื่aงฺใคร-ครวิญวิ-า “ถaงฺฐานฺะเช้-นฺนฺ1I แม(พื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าก>ย�งฺได(ตร�สแล(วิ” ด�งฺนฺ1I 
เป@นฺผู้F(ไม-ย(อทิ(อต-อเหตGเช้-นฺนฺ�Iนฺ ถaงฺพื่ร(อมด(วิยห	ร	และโอตต�ปปะม1ส-วินฺเปร1ยบัด�งฺพื่ระศัาสดา แล(วิกล-าวิเถ	ด ฉัะนฺ1Iแล.

มFลป�ปญฺ�ญต�ต	ส	ก�ข้าปทิw นฺ	ฏฺ�ฐ	ตw ฯ

๑ จม�มข้1ลนฺ�ต นฺ	ม	ต�เต อGฏฺ�ฐ	ตจม�มเมวิ. อGณฺ�ณฺ	คณฺ�โฑต	ปJ วิทินฺ�ต	. สาร�ตถทิ1ปนฺ1. ๒/๑๒๙. หมายเอาต	$งฺหร#อตG-มหนฺ�งฺ ซ่a$งฺเก	ดทิ1$องฺคช้าต.



หนฺ(า ๕๐๔ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ภ	กษุGเม#$อจะพื่รรณฺนฺาเมถGนฺกถา ควิรระลaกถaงฺพื่ระพื่GทิธคGณฺ]

จบัมFลบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ.



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • อนฺGปbญญ�ต	วิาร • หนฺ(า ๕๐๕

อน#ปJญญ�ต	วาร

[กำหนด้ส�ตวAทิ� เปKนว�ตถ#แห'งปาราช	กเปKนต7น]

อนฺGป�ปญฺ�ญต�ต	วิาเร 
ในฺวิาระแห-งฺอนฺGบั�ญญ�ต	 (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

“อนฺ�ตมโสต	 สพื่�พื่นฺ�ต	เมนฺ ปร	จ�เฉัเทินฺ ฯ
บัทิวิ-า อนฺ�ตมโส แปลวิ-า โดยกำหนฺดอย-างฺต$ำทิ1$สGดทิ�Iงฺหมด.

“ต	รจ�ฉัานฺคตายปnต	 ปฏิ	สนฺ�ธ	วิเสนฺ ต	รจ�ฉัาเนฺสG คตาย ฯ
บัทิวิ-า ต	ร�จฉัานฺคตายปJ ควิามวิ-า ในฺประช้าส�ตวิEผู้F(ไปแล(วิ (ค#อผู้F(เก	ดแล(วิ) ในฺเหล-าส�ตวิEด	ร�จฉัานฺ ด(วิยอำนฺาจปฏิ	สนฺธ	.

“ปเควิ [309] มนฺGส�ส	ต�ถ	ยาต	 ปฐมตรw มนฺGส�สช้าต	กาย อ	ต�ถ	ยา ฯ
สองฺบัทิวิ-า ปเควิ มนฺGส�ส	ต�ถ	ยา ควิามวิ-า (ภ	กษุGเสพื่เมถGนฺธรรมในฺส�ตวิEด	ร�จฉัานฺต�วิเม1ยย�งฺม	ใช้-สมณฺะ) 
(ภ	กษุGเสพื่เมถGนฺธรรม) ในฺหญ	งฺผู้F(เป@นฺช้าต	มนฺGษุยE ก>ย-อมม	ใช้-สมณฺะก-อนฺวิ-า.

ปาราช้	กภFตาเอวิ เจต�ถ ต	รจ�ฉัานฺคต	ต�ถ1 “ต	รจ�ฉัานฺคตาต	 คเหตพื่�พื่า, นฺ สพื่�พื่า ฯ
ก>ส�ตวิEด	ร�จฉัานฺต�วิเม1ยซ่a$งฺเป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	กนฺ�$นฺแล ควิรถ#อเอาวิ-า “ส�ตวิEด	ร�จฉัานฺ” ในฺ(ปฐมปาราช้	ก)นฺ1I,
ไม-ใช้-ส�ตวิEด	ร�จฉัานฺต�วิเม1ยทิ�Iงฺหมด. (ส�ตวิEด	ร�จฉัานฺต�วิเม1ย ไม-ใช้-เป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	กทิ�Iงฺหมด).

ตต�รายw ปร	จ�เฉัโทิ 
ในฺ(คำวิ-า ส�ตวิEด	ร�จฉัานฺ) นฺ�Iนฺ ม1กำหนฺด (ประเภทิส�ตวิE) ด�งฺนฺ1I

อปาทิานฺw อห	มจ�ฉัา ทิ	ปทิานฺญฺ�จ กGก�กGฏิ1
จตGป�ปทิานฺw มช้�ช้าร1 วิต�ถG ปาราช้	กส�ส	มาต	 ฯ

“บัรรดาพื่วิกส�ตวิEไม-ม1เทิ(า ได(แก- งฺF และปลา, 
และบัรรดาพื่วิกส�ตวิEม1สองฺเทิ(า ได(แก- แม-ไก-, 
บัรรดาพื่วิกส�ตวิEม1ส1$เทิ(า ได(แก- แมวิต�วิเม1ย, 
ส�ตวิEด	ร�จฉัานฺต�วิเม1ยเหล-านฺ1I เป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	ก.”

[อรรถาธ	บายประเภทิส�ตวAต'างๆ]

ตต�ถ อห	ค�คหเณฺนฺ สพื่�พื่าปJ อช้ครโคนฺสาทิ	เภทิา ทิ1ฆ์ช้าต	 สงฺ�คห	ตา ฯ
บัรรดา(ส�ตวิEม1งฺFเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ทิ1ฆ์ช้าต	ต-างฺโดยประเภทิ ม1งฺFเหล#อมและงฺFข้วิ(างฺค(อนฺเป@นฺต(นฺแม(ทิ�Iงฺหมด ทิ-านฺสงฺเคราะหEเข้(าด(วิย อห	 ศั�พื่ทิE.

ตส�มา ทิ1ฆ์ช้าต1สG ยต�ถ ต	ณฺ�ณฺw มค�คานฺw อญฺ�ญตรส�มa สก�กา ต	ลผู้ลมต�ตw ปเวิเสตGw, สา ปาราช้	กวิต�ถG. 
อวิเสสา “ทิGก�กฏิวิต�ถFต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ บัรรดาทิ1ฆ์ช้าต	ทิ�Iงฺหลาย ทิ1ฆ์ช้าต	ทิ1$ภ	กษุGอาจสอดองฺคช้าตเข้(าไปบัรรดามรรคทิ�Iงฺ ๓ มรรคในฺมรรคหนฺa$งฺ 
ประมาณฺเทิ-าเมล>ดงฺา เป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	ก.  ทิ1$เหล#อพื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺวิ�ตถGแห-งฺทิGกกฏิ”



หนฺ(า ๕๐๖ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [อรรถาธ	บัายประเภทิส�ตวิEต-างฺๆ]

มจ�ฉัค�คหเณฺนฺ สพื่�พื่าปJ มจ�ฉักจ�ฉัปมณฺ�ฑFกาทิ	เภทิา อGทิกช้าต	 สงฺ�คห	ตา ฯ
ส�ตวิEทิ1$เก	ดในฺนฺIำ ต-างฺโดยประเภทิม1 ปลา เต-า และกบัเป@นฺต(นฺ แม(ทิ�Iงฺหมด ทิ-านฺสงฺเคราะหEเข้(าด(วิย ม�จฉัะ ศั�พื่ทิE.

ตต�ราปJ ทิ1ฆ์ช้าต	ยw วิGต�ตนฺเยเนฺวิ ปาราช้	กวิต�ถG จ ทิGก�กฏิวิต�ถG จ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ในฺ(ส�ตวิEทิ1$เก	ดในฺนฺIำแม()นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	ก และเป@นฺวิ�ตถGแห-งฺทิGกกฏิ โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิไวิ(แล(วิในฺทิ1ฆ์ช้าต	นฺ�$นฺเองฺ.

อยw ปนฺ วิ	เสโส 
ข้รกมGข้มณฺ�ฑFกา นฺาม โหนฺ�ต	. เตสw มGข้สณฺ�ฐานฺw มหนฺ�ตw ฉั	ทิ�ทิw อป�ปกw.  ตต�ถ ปเวิสนฺw นฺป�ปโหต	. มGข้สณฺ�ฐานฺw ปนฺ วิณฺสงฺ�เข้ป| คจ�ฉัต	 
ตส�มา ตw “ถGล�ลจ�จยวิต�ถFต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ส-วินฺควิามแปลกก�นฺ ม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:
ข้aIนฺช้#$อวิ-ากบัเป@นฺส�ตวิEม1ปากแข้>งฺ, กบัเหล-านฺ�Iนฺ ม1ส�ณฺฐานฺปากกวิ(างฺแต-ม1ช้-องฺปากแคบั. 
ในฺส�ณฺฐานฺปากนฺ�Iนฺ จaงฺไม-เพื่1ยงฺพื่อทิ1$จะสอดองฺคช้าตเข้(าไปได(, แต-ส�ณฺฐานฺปาก ย-อมถaงฺควิามสงฺเคราะหEวิ-าแผู้ล, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัมGข้ส�ณฺฐานฺนฺ�Iนฺวิ-า “เป@นฺวิ�ตถGแห-งฺถGลล�จจ�ย.”

กGก�กGฏิ	ค�คหเณฺนฺ สพื่�พื่าปJ กากกโปตาทิ	เภทิา ปก�ข้	ช้าต	 สงฺ�คห	ตา ฯ
ปbกษุ1ช้าต	 ต-างฺโดยประเภทิม1 กาและนฺกพื่	ราบัเป@นฺต(นฺ แม(ทิ�Iงฺหมดทิ-านฺสงฺเคราะหEเข้(าด(วิย กGกกGฏิ1 ศั�พื่ทิE.

ตต�ราปJ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ ปาราช้	กวิต�ถG จ ทิGก�กฏิวิต�ถG จ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ในฺ(ปbกษุ1ช้าต	)แม(นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-าเป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	กและวิ�ตถGแห-งฺทิGกกฏิ โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

มช้�ช้าร	ค�คหเณฺนฺ สพื่�พื่าปJ รGก�ข้สGนฺข้มงฺ�คGสโคธาทิ	เภทิา จตGป�ปทิช้าต	 สงฺ�คห	ตา ฯ
จตGปทิช้าต	 (ส�ตวิEม1เทิ(าส1$) ต-างฺโดยประเภทิม1กระแต๑พื่�งฺพื่อนฺและเห1Iยเป@นฺต(นฺ แม(ทิ�Iงฺหมด ทิ-านฺสงฺเคราะหEเข้(าด(วิย ม�ช้ช้าร1 ศั�พื่ทิE.

ตต�ถาปJ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ ปาราช้	กวิต�ถG จ ทิGก�กฏิวิต�ถG จ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ในฺ(จตGปทิช้าต	)แม(นฺ�Iนฺ ก>พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	ก และเป@นฺวิ�ตถGแห-งฺทิGกกฏิ โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

[ปาราช	กศ�พทิAเปKนไปในส	กขาบทิเปKนต7น]

“ปาราช้	โกต	 ปราช้	โต ปราช้ยw อาปนฺ�โนฺ ฯ
บัทิวิ-า ปาราช้	โก แปลวิ-า พื่-ายแพื่(แล(วิ ค#อถaงฺแล(วิ ซ่a$งฺควิามพื่-ายแพื่(.

อยw ห	 ปาราช้	กสทิ�โทิ ส	ก�ข้าปทิาปต�ต	ปGค�คเลสG วิต�ตต	 ฯ
จร	งฺอยF- ปาราช้	ก ศั�พื่ทิEนฺ1I ย-อมเป@นฺไปทิ�Iงฺในฺส	กข้าบัทิ อาบั�ต	และบัGคคล.

๑ นฺ�ยฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1ทิ1$วิ-า รGก�ข้สGนฺข้า นฺาม กลนฺ�ทิกาต	ปJ วิทินฺ�ต	. ในฺอรรถกถาเวิสส�นฺตรช้าดก ก�ณฺฑEมหาพื่นฺก>ม1กล-าวิถaงฺวิ-า 
โสณฺา ส	งฺ�คาลาต	 โกกสGนฺข้า จ รGก�สGนฺข้า จ ส	งฺ�คาลา จ. ส#บัถามกรมปzาไม( ได(ควิามวิ-า เร1ยกวิ-า หมาไม( Yellow-throated Marten (Martes 
flavigula). เป@นฺส�ตวิEก	นฺเนฺ#Iอ อยF-ในฺตระกFลเด1ยวิก�บันฺาก ลFกไม(ก>ช้อบั ม1ในฺปzาสFงฺต�Iงฺแต-เทิ#อกเข้าห	มาล�ยลงฺมาผู้-านฺไทิยไปจนฺสGมาตรา ช้วิา แล
บัอรEเนฺ1ยวิ. Wikipedia

https://www.wikiwand.com/en/Yellow-throated_marten


ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ปาราช้	กศั�พื่ทิEเป@นฺไปในฺส	กข้าบัทิเป@นฺต(นฺ] • หนฺ(า ๕๐๗

ตต�ถ “อฏฺ�ฐานฺเมตw อานฺนฺ�ทิ อนฺวิกาโส ยw ตถาคโต วิช้�ช้1นฺw วิา วิช้�ช้	ปGต�ตกานฺw วิา การณฺา สาวิกานฺw [310] ปาราช้	กส	ก�ข้าปทิw 
ปญฺ�ญต�ตw สมFหเนฺย�ยาต	 เอวิw ส	ก�ข้าปเทิ วิต�ตมาโนฺ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ในฺ (๓ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ (ปาราช้	กศั�พื่ทิE) ทิ1$เป@นฺไปในฺส	กข้าบัทิ พื่aงฺทิราบั (ในฺทิ1$มา) อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ดFก-อนฺอานฺนฺทิE! ม	ใช้-ฐานฺะ ม	ใช้-โอกาส ทิ1$ตถาคตจะพื่aงฺถอนฺปาราช้	กส	กข้าบัทิทิ1$ได(บั�ญญ�ต	ไวิ(แล(วิ เพื่#$อสาวิกทิ�Iงฺหลาย 
เพื่ราะเหตGแห-งฺพื่วิกภ	กษุGช้าวิวิ�ช้ช้1 หร#อพื่วิกวิ�ช้ช้1บัGตรเลย.๑”

“อาปต�ตa ต�วิw ภ	ก�ข้G อาปนฺ�โนฺ ปาราช้	กนฺ�ต	 เอวิw อาปต�ต	ยา ฯ
(ทิ1$เป@นฺไป)ในฺอาบั�ต	 (พื่aงฺทิราบั) (ในฺทิ1$มา) อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ภ	กษุG! เธอต(องฺอาบั�ต	ปาราช้	กแล(วิ๒.” 

“นฺ มยw ปาราช้	กา. โย อวิหโฏิ, โส ปาราช้	โกต	 เอวิw ปGค�คเล วิต�ตมาโนฺ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ทิ1$เป@นฺไปในฺบัGคคล พื่aงฺทิราบั (ในฺทิ1$มา) อย-างฺนฺ1Iวิ-า “พื่วิกเราม	ได(เป@นฺปาราช้	ก.  ผู้F(ใดล�ก, ผู้F(นฺ�Iนฺ เป@นฺปาราช้	ก.”

“ปาราช้	เกนฺ ธม�เมนฺ อนฺGทิ�ธwเสย�ยาต	อาทิ1สG ปนฺ “ธม�เม วิต�ตต1ต	 วิทินฺ�ต	 ฯ
แต-(อาจารยEบัางฺพื่วิก)กล-าวิวิ-า “ปาราช้	กศั�พื่ทิEนฺ1I ย�งฺเป@นฺไปในฺธรรมได(อ1ก เช้-นฺในฺทิ1$มาม1คำวิ-า 
“(ภ	กษุG) ตามกำจ�ด (ภ	กษุG) ด(วิยธรรมอ�นฺม1โทิษุถaงฺปาราช้	ก ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.”๓

ยส�มา ปนฺ ตต�ถ “ธม�โมต	 กต�ถจ	 อาปต�ต	  กต�ถจ	 ส	ก�ข้าปทิเมวิ อธ	ป�เปตw  ตส�มา โส วิ	สGw นฺ วิต�ตพื่�โพื่ ฯ
แต-เพื่ราะเหตGทิ1$ในฺ(อาบั�ต	และส	กข้าบัทิทิ�Iงฺ ๒) นฺ�Iนฺ ในฺทิ1$บัางฺแห-งฺ(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ทิรงฺประสงฺคEอาบั�ต	วิ-า “ธรรม” 
บัางฺแห-งฺก>ทิรงฺประสงฺคEส	กข้าบัทิทิ1เด1ยวิ  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺไม-ควิรจะกล-าวิธรรมนฺ�Iนฺไวิ(อ1กแผู้นฺกหนฺa$งฺ.

ตต�ถ  ส	ก�ข้าปทิw, โย ตw อต	ก�กมต	 ตw ปราเช้ต	,  ตส�มา “ปาราช้	กนฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
อาปต�ต	 ปนฺ, โย ตw อช้�ฌิาปช้�ช้ต	 ตw ปราเช้ต	,  ตส�มา “ปาราช้	กาต	 วิGจ�จต	 ฯ
ปGค�คโล, ยส�มา ปราช้	โต ปราช้ยมาปนฺ�โนฺ,  ตส�มา “ปาราช้	โกต	 วิGจ�จต	 ฯ
บัรรดา(ส	กข้าบัทิ อาบั�ต	 และบัGคคล)นฺ�Iนฺ 
ส	กข้าบัทิ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สวิ-า “ปาราช้	ก” เพื่ราะเหตGทิ1$ย�งฺบัGคคลผู้F(ละเม	ดให(พื่-าย, 
ส-วินฺอาบั�ต	ตร�สวิ-า “ปาราช้	ก” เพื่ราะเหตGทิ1$ย�งฺบัGคคลผู้F(ต(องฺให(พื่-าย, 
บัGคคลตร�สวิ-า “เป@นฺปาราช้	ก” เพื่ราะเหตGทิ1$เป@นฺผู้F(พื่-าย ค#อถaงฺควิามแพื่(.

เอตเมวิ ห	 อต�ถw สนฺ�ธาย ปร	วิาเรปJ 
จร	งฺอยF- แม(ในฺค�มภ1รEบัร	วิาร (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ทิรงฺหมายเนฺ#Iอควิามนฺ1I ตร�สวิ-า

๑ วิ	. มหา. ๑/๔๑.
๒ วิ	. มหา. ๑/๖๒.
๓ วิ	. มหา. ๑/๓๗๖.
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“ปาราช้	กนฺ�ต	 ยw วิGต�ตw ตw สGณฺาห	 ยถากถw.
จGโต ปรทิ�โธ ภฏฺ�โฐ จ สทิ�ธม�มา ห	 นฺ	รงฺ�กโต.
สwวิาโสปJ ตหa นฺต�ถ	. เตเนฺตw อ	ต	 วิGจ�จต1ต	 วิGต�ตw ฯ

“อาบั�ต	ใด เราเร1ยกวิ-าปาราช้	ก, ทิ-านฺจงฺฟัbงฺอาบั�ต	นฺ�Iนฺตามทิ1$กล-าวิ. 
เพื่ราะบัGคคลผู้F(ต(องฺปาราช้	ก ย-อมเป@นฺผู้F(เคล#$อนฺ ผู้	ด ตกไป และเห	นฺห-างฺจาก
ส�ทิธรรม. แม(ธรรมเป@นฺทิ1$อยF-ร-วิมก�นฺในฺบัGคคลนฺ�Iนฺ ย-อมไม-ม1. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ อาบ!ต์�นฺ�Iนฺ เราจaงฺเร1ยกอย-างฺนฺ�Iนฺ๑ (วิ-าปาราช้	ก).”

[อรรถาธ	บายความัในพระคาถา]

อยw เหต�ถ อต�โถ “ตw ส	ก�ข้าปทิw วิ1ต	ก�กมนฺ�โต อาปต�ต	ญฺ�จ อาปนฺ�โนฺ ปGค�คโล จGโต โหต1ต	.  สพื่�พื่w โยเช้ตพื่�พื่w ฯ
ก>ในฺ(ปร	วิารคาถา)นฺ1I ม1เนฺ#Iอควิามด�งฺต-อไปนฺ1I:- 
“บัGคคล ผู้F(ละเม	ดส	กข้าบัทินฺ�Iนฺ และต(องฺอาบั�ต	นฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺผู้F(เคล#$อนฺ (จากส�ทิธรรม)., คำทิ�Iงฺปวิงฺอ�นฺบั�ณฺฑ	ตพื่aงฺประกอบัอย-างฺนฺ1I.

“เตนฺ วิGจ�จต1ต	 เยนฺ การเณฺนฺ อส�สมโณฺ โหต	 อสก�ยปGต�ต	โย ปร	ภฏฺ�โฐ ฉั	นฺ�โนฺ ปราช้	โต สาสนฺโต  เตนฺ วิGจ�จต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า เตนฺ วิGจ�จต	 ม1ควิามวิ-า บัGคคล ย-อมเป@นฺผู้F(ไม-ใช้-สมณฺะ ไม-ใช้-เหล-ากอแห-งฺศัากยบัGตร 
พื่ล�ดจากไป ข้าดไป ค#อพื่-ายแพื่(จากศัาสนฺา เพื่ราะเหตGใด, เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ บัGคคลนฺ�Iนฺ เราจaงฺกล-าวิ.

ก	นฺ�ต	 ฯ   “ปาราช้	โก โหต1ต	 ฯ
ถามวิ-า “กล-าวิอย-างฺไร?”  แก(วิ-า “กล-าวิวิ-าเป@นฺผู้F(พื่-าย.”

สห วิสนฺ�ต	 เอต�ถาต	 สwวิาโส ฯ
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ย-อมอยF-ร-วิมก�นฺในฺธรรมนฺ1I เหตGนฺ�Iนฺ ธรรมนฺ1Iจaงฺช้#$อวิ-าส�งฺวิาส.

ตw ทิส�เสตGw “สwวิาโส นฺามาต	 วิต�วิา “เอกกม�มนฺ�ต	อาทิ	มาห ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สวิ-า สwวิาโส นฺาม ด�งฺนฺ1Iแล(วิ จaงฺตร�สคำเป@นฺต(นฺวิ-า เอกกม�มw ก>เพื่#$อแสดงฺ(ส�งฺวิาส)นฺ�Iนฺ.

ตต�รายw สทิ�ธa โยช้นฺาย สwวิณฺ�ณฺนฺา ฯ
ในฺ(คำวิ-า เอกกม�มw เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ม1คำอธ	บัายพื่ร(อมทิ�Iงฺโยช้นฺาด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

จตGพื่�พื่	ธwปJ สงฺ�ฆ์กม�มw ส1มาปร	จ�ฉั	นฺ�เนฺห	 ปกตต�เตห	 [311] ภ	ก�ข้Fห	 เอกโต กต�ตพื่�พื่ต�ตา เอกกม�มw นฺาม ฯ
ส�งฺฆ์กรรมทิ�Iงฺ ๔ อย-างฺ ช้#$อวิ-ากรรมอ�นฺเด1ยวิก�นฺ เพื่ราะควิามเป@นฺธรรมทิ1$ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(ปกต�ตตะ กำหนฺดด(วิยส1มา จะพื่aงฺทิำร-วิมก�นฺ.

ตถา ปญฺ�จวิ	โธปJ ปาฏิ	โมก�ข้Gทิ�เทิโส เอกโต อGทิ�ทิ	ส	ตพื่�พื่ต�ตา เอกGทิ�เทิโส นฺาม ฯ
อนฺa$งฺ ปาฏิ	โมกข้Gทิเทิสทิ�Iงฺ ๕ อย-างฺ ช้#$อวิ-าอGเทิสเด1ยวิก�นฺ เพื่ราะควิามเป@นฺอGเทิสทิ1$จะพื่aงฺสวิดด(วิยก�นฺ.

ปญฺ�ญต�ตw ปนฺ ส	ก�ข้าปทิw สพื่�เพื่ห	ปJ ลช้�ช้	ปGค�คเลห	 สมw ส	ก�ข้	ตพื่�พื่ภาวิโต สมส	ก�ข้าตา นฺาม ฯ
ส-วินฺส	กข้าบัทิทิ1$ทิรงฺบั�ญญ�ต	แล(วิช้#$อวิ-า สมส	กข้าตา เพื่ราะควิามเป@นฺส	กข้าบัทิทิ1$ล�ช้ช้1บัGคคลแม(ทิ�Iงฺปวิงฺจะพื่aงฺศัaกษุาเสมอก�นฺ. 

๑ วิ	. ปร	วิาร. ๘/๓๖๘.
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เอต�ถ ยส�มา สพื่�เพื่ปJ ลช้�ช้	โนฺ เอเตสG กม�มาทิ1สG สห วิสนฺ�ต	, นฺ เอโกปJ ตโต พื่ห	ทิ�ธา สนฺ�ทิ	ส�สต	, 
ตส�มา ตานฺ	 สพื่�พื่านฺ	ปJ คเหต�วิา “เอโส สwวิาโส นฺามาต	 อาห ฯ
ล�ช้ช้1บัGคคลแม(ทิ�Iงฺปวิงฺ ย-อมอยF-ร-วิมก�นฺในฺกรรมเป@นฺต(นฺเหล-านฺ1I, บัGคคลแม(ผู้F(เด1ยวิจะปรากฏิในฺภายนฺอกจากกรรมเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺหาม	ได(. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) จaงฺทิรงฺรวิมเอาส	$งฺเหล-านฺ�Iนฺแม(ทิ�Iงฺหมด ตร�สวิ-า “นฺ1Iช้#$อวิ-าส�งฺวิาส” ในฺพื่ระบัาล1นฺ1I.

โส จ วิGต�ตป�ปกาโร สwวิาโส เตนฺ ปGค�คเลนฺ สทิ�ธa นฺต�ถ	,  เตนฺ การเณฺนฺ ปาราช้	โก ปGค�คโล “อสwวิาโสต	 วิGจ�จต1ต	 ฯ
ก>แล ส�งฺวิาสม1ประการด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�Iนฺ ไม-ม1ก�บับัGคคลนฺ�Iนฺ, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ บัGคคลผู้F(พื่-าย พื่ระองฺคEจaงฺตร�สวิ-า “ผู้F(หาส�งฺวิาสม	ได(” ฉัะนฺ1Iแล.

เอวิw อGทิ�ทิ	ฏฺ�ฐส	ก�ข้าปทิw ปทิานฺGก�กเมนฺ วิ	ภช้	ต�วิา  
อ	ทิานฺ	 ยนฺ�ตw “ปฏิ	เสเวิย�ยาต	 เอต�ถ เยนฺากาเรนฺ “ปฏิ	เสเวิย�ยาต	 วิGจ�จต	, ตส�สาการส�ส ทิส�สนฺต�ถw 
“ปฏิ	เสวิต	 นฺามาต	 อ	ทิw มาต	กาปทิw ฐเปต�วิา “นฺ	ม	ต�เตนฺ นฺ	ม	ต�ตw องฺ�คช้าเตนฺ องฺ�คช้าตนฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ
ตต�ถ ยส�มา นฺ เกวิลw อ	ต�ถ	ยาเอวิ นฺ	ม	ต�ตw ปาราช้	กวิต�ถG, นฺ จ มนฺGส�ส	ต�ถ	ยาเอวิ, สGวิณฺ�ณฺรช้ตาทิ	มยานฺญฺ�จ อ	ต�ถ1นฺม�ปJ นฺ	ม	ต�ตw วิต�ถGเอวิ นฺ 
โหต	, 
ตส�มา ยwยw วิต�ถG โหต	 ตwตw ทิส�เสตGw “ต	ส�โส อ	ต�ถ	โยต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ, เยสw นฺ	ม	ต�ตานฺ	 วิต�ถFนฺ	 โหนฺ�ต	, เต สต�เต วิต�วิา 
“มนฺGส�ส	ต�ถ	ยา ตโย มค�เคต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ ต1ณฺ	 วิต�ถFนฺ	 อาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺจำแนฺกส	กข้าบัทิทิ1$อGเทิสอย-างฺนฺ�Iนฺตามลำด�บับัทิแล(วิ 
บั�ดนฺ1I จaงฺตร�สถaงฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ซ่a$งฺม1นฺ	ม	ตเป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	ก โดยนฺ�ยม1คำวิ-า “หญ	งฺ ๓ จำพื่วิก” เป@นฺต(นฺ 
แล(วิตร�สวิ�ตถG ๓ โดยนฺ�ยม1คำวิ-า “มรรค ๓ แห-งฺหญ	งฺมนฺGษุยE” เป@นฺอาทิ	 เพื่#$อแสดงฺนฺ	ม	ตทิ1$เป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	ก 
เพื่ราะเหตGทิ1$นฺ	ม	ตหญ	งฺอย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ จaงฺเป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	กหาม	ได(  นฺ	ม	ตหญ	งฺมนฺGษุยEเทิ-านฺ�Iนฺจaงฺเป@นฺวิ�ตถGหาม	ได( 
ทิ�Iงฺนฺ	ม	ตแม(แห-งฺหญ	งฺทิ�Iงฺหลาย ซ่a$งฺตกแต-งฺด(วิยทิองฺและเงฺ	นฺเป@นฺต(นฺจaงฺเป@นฺวิ�ตถGเทิ-านฺ�Iนฺหาม	ได( 
ในฺคำวิ-า นฺ	ม	ต�เตนฺ นฺ	ม	ต�ตw องฺ�คช้าเตนฺ องฺ�คช้าตw ซ่a$งฺพื่ระองฺคEทิรงฺต�Iงฺบัทิมาต	กานฺ1Iวิ-า ปฏิ	เสวิต	 นฺาม 
เพื่#$อแสดงฺอาการเป@นฺเหตGตร�สวิ-า “พื่aงฺเสพื่เฉัพื่าะ” ในฺบัทิวิ-า ปฏิ	เสเวิย�ย นฺ1I ตร�สไวิ(แล(วิ.

ตต�ถ “ต	ส�โส อ	ต�ถ	โย, อGภโตพื่�ยญฺ�ช้นฺกา, ตโย ปณฺ�ฑกา, ตโย ปGร	สาต	 ปาราช้	กวิต�ถFนฺw นฺ	ม	ต�ตานฺw นฺ	ส�สยา ทิ�วิาทิส สต�ตา โหนฺ�ต	 ฯ
ในฺ(คำวิ-า “หญ	งฺ ๓ จำพื่วิก” เป@นฺอาทิ	)นฺ�Iนฺ ม1ส�ตวิE ๑๒ จำพื่วิกซ่a$งฺเป@นฺทิ1$อาศั�ยแห-งฺนฺ	ม	ต อ�นฺเป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	ก 
ค#อ “สตร1 ๓ จำพื่วิก อGภโตพื่ย�ญช้นฺก ๓ จำพื่วิก บั�ณฺเฑาะกE ๓ จำพื่วิก บัGรGษุ ๓ จำพื่วิก”.

เตสG อ	ต�ถ1ปGร	สา ปากฏิา เอวิ ฯ
ในฺ(ส�ตวิE ๑๒ จำพื่วิก)นฺ�Iนฺ สตร1และบัGรGษุปรากฏิช้�ดแล(วิ.

ปณฺ�ฑกอGภโตพื่�ยญฺ�ช้นฺกเภโทิ ปพื่�พื่ช้�ช้าข้นฺ�ธกวิณฺ�ณฺนฺายw ปากโฏิ ภวิ	ส�สต	 ฯ
ช้นฺ	ดข้องฺบั�ณฺเฑาะกEและอGภโตพื่ย�ญช้นฺก จ�กม1ปรากฏิในฺวิรรณฺนฺาแห-งฺบัรรพื่ช้าข้�นฺธกะ.

“มนฺGส�ส	ต�ถ	ยา ตโย มค�เค [312] เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสวินฺ�ตส�สาต	 เอต�ถ จ “มนฺGส�ส	ต�ถ	ยา ต1สG มค�เคสFต	 อต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ส-วินฺในฺคำวิ-า ผู้F(เสพื่เมถGนฺธรรมเฉัพื่าะมรรค ๓ แห-งฺหญ	งฺมนฺGษุยE นฺ1I พื่aงฺทิราบัใจควิามวิ-า “ในฺมรรค ๓ แห-งฺหญ	งฺมนฺGษุยE”.

เอวิw สพื่�พื่ต�ถ ฯ
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พื่aงฺทิราบัอย-างฺนฺ1IทิGกๆ บัทิ.

[มัรรคทิ� เปKนว�ตถ#แห'งปาราช	กรวมั ๓๐]

สพื่�เพื่เอวิ เจเต “มนฺGส�ส	ต�ถ	ยา ตโย มค�คา, อมนฺGส�ส	ต�ถ	ยา ตโย, ต	รจ�ฉัานฺคต	ต�ถ	ยา ตโยต	 นฺวิ 
มนฺGส�สอGภโตพื่�ยญฺ�ช้นฺกาทิ1นฺw นฺวิ,  มนฺGส�สปณฺ�ฑกาทิ1นฺw เทิ�วิ เทิ�วิ กต�วิา ฉั, 
ตถา มนฺGส�สปGร	สาทิ1นฺนฺ�ต	  สมต�ตaส มค�คา โหนฺ�ต	 ฯ
ก>มรรคเหล-านฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมดทิ1เด1ยวิ ม1 ๓๐ ถ(วินฺ ค#อ
“ข้องฺหญ	งฺมนฺGษุยEม1 ๓ มรรค, ข้องฺหญ	งฺอมนฺGษุยEม1 ๓ มรรค, ข้องฺส�ตวิEด	ร�จฉัานฺต�วิเม1ยม1 ๓ มรรค, รวิมเป@นฺ ๙, 
ข้องฺมนฺGษุยEอGภโตพื่ย�ญช้นฺกเป@นฺต(นฺม1 ๙ 
ข้องฺมนฺGษุยEบั�ณฺเฑาะกEเป@นฺต(นฺม1 ๖ เพื่ราะแบั-งฺเป@นฺพื่วิกละ ๒ มรรคๆ 
ข้องฺมนฺGษุยEผู้F(ช้ายเป@นฺต(นฺม1 ๖ เหม#อนฺก�นฺ”

เอเตสG นฺ	ม	ต�ตสญฺ�ญาเตสG ยต�ถ กต�ถจ	 อต�ตโนฺ องฺ�คช้าตw ต	ลผู้ลมต�ตม�ปJ ปเวิเสต�วิา เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสวินฺ�โต ปาราช้	กw อาปช้�ช้ต	 ฯ
ภ	กษุG เม#$อเสพื่เมถGนฺธรรม สอดองฺคช้าตข้องฺตนฺเข้(าไปในฺบัรรดา(มรรค)ทิ1$รF(ก�นฺวิ-าเป@นฺนฺ	ม	ตเหล-านฺ�$นฺ มรรคใดมรรคหนฺa$งฺ 
แม(เพื่1ยงฺเมล>ดงฺาเด1ยวิ ย-อมต(องฺปาราช้	ก.

อาปช้�ช้นฺ�โต ปนฺ ยส�มา เสวินฺจ	ต�เตเนฺวิ อาปช้�ช้ต	, นฺ วิ	นฺา เตนฺ, 
ตส�มา ตw ลก�ข้ณฺw ทิส�เสนฺ�โต ภควิา “ภ	ก�ข้Gส�ส เสวินฺจ	ต�ตw อGปฏฺ�ฐ	เตต	อาทิ	มาห ฯ
แต-เพื่ราะเม#$อจะต(องฺ ย-อมต(องฺด(วิยเสวินฺจ	ตเทิ-านฺ�Iนฺ เวิ(นฺจากเสวินฺจ	ตนฺ�Iนฺหาต(องฺไม-. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อทิรงฺแสดงฺล�กษุณฺะนฺ�Iนฺ จaงฺตร�สพื่ระดำร�สวิ-า ภ	ก�ข้Gส�ส เสวินฺจ	ต�ตw อGปฏฺ�ฐ	เต ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ “ภ	ก�ข้Gส�สาต	 เมถGนฺเสวินฺกส�ส ภ	ก�ข้Gส�ส ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า ภ	ก�ข้Gส�ส ได(แก- ภ	กษุGผู้F(เสพื่เมถGนฺ.

“เสวินฺจ	ต�ตw อGปฏฺ�ฐ	เตต	 ภGม�มต�เถ ปจ�จต�ตวิจนฺw ฯ    “เสวินฺจ	ต�เต ปจ�จGปฏฺ�ฐ	เตต	 อต�โถ ฯ
(บัทิวิ-า เสวินฺจ	ต�ตw) (ในฺ)คำวิ-า เสวินฺจ	ต�ตw อGปฏฺ�ฐ	เต (นฺ1I) เป@นฺปฐมาวิ	ภ�ตต	 ลงฺในฺอรรถส�ตตม1วิ	ภ�ตต	.  
อธ	บัายวิ-า “เม#$อเสวินฺจ	ตปรากฏิแล(วิ.”

“วิจ�จมค�คw องฺ�คช้าตw ปเวิเสนฺ�ตส�สาต	  เยนฺ มค�เคนฺ วิจ�จw นฺ	ก�ข้มต	, ตw มค�คw อต�ตโนฺ องฺ�คช้าตw ปGร	สนฺ	ม	ต�ตw ต	ลผู้ลมต�ตม�ปJ ปเวิเสนฺ�ตส�ส 
ฯ
หลายบัทิวิ-า วิจ�จมค�คw องฺ�คช้าตw ปเวิเสวินฺตส�ส ควิามวิ-า เม#$อภ	กษุGสอดองฺคช้าต ค#อปGร	สนฺ	ม	ตข้องฺตนฺเข้(าไปทิางฺมรรคทิ1$อGจจาระ
ออกไปนฺ�Iนฺ แม(เพื่1ยงฺเมล>ดงฺาเด1ยวิ.

“อาปต�ต	 ปาราช้	กส�สาต	  อาปต�ต	 ปาราช้	กา อส�ส โหต1ต	 อต�โถ ฯ
สองฺบัทิวิ-า อาปต�ต	 ปาราช้	กส�ส ควิามวิ-า อาบั�ต	ปาราช้	ก ย-อมม1แก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ.

อถวิา “อาปต�ต1ต	 อาปช้�ช้นฺw โหต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ บัทิวิ-า อาปต�ต	 แปลวิ-า ย-อมม1การต(องฺ.
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“ปาราช้	กส�สาต	 ปาราช้	กธม�มส�ส ฯ
บัทิวิ-า ปาราช้	กส�ส ได(แก- ธรรมค#อปาราช้	ก.

เอเสวิ นฺโย สพื่�พื่ต�ถ ฯ
ในฺทิGกๆ บัทิก>นฺ�ยนฺ1Iนฺ�$นฺแล.

[ภ	กษุ#ถDกผู้D7อ! นข'มัข!นแลี7วย	นด้�เปKนปาราช	ก]

เอวิw เสวินฺจ	ต�เตเนฺวิ ปเวิเสนฺ�ตส�ส อาปต�ตa ทิส�เสต�วิา  อ	ทิานฺ	,  
ยส�มา ตw ปเวิสนฺw นฺาม นฺ เกวิลw อต�ตFปก�กเมนฺ ปรFปก�กเมนฺาปJ โหต	, ตต�ราปJ จ สาทิ	ยนฺ�ตส�เสวิ อาปต�ต	 ปฏิ	เสวินฺจ	ต�ตสมงฺ�ค	ส�ส, นฺ อ	ต
รส�ส 
ตส�มา, เย สทิ�ธาปพื่�พื่ช้	ตา กGลปGต�ตา สม�มาปฏิ	ปนฺ�นฺกา ปรปก�กเมนฺ ปเวิสเนฺปJ สต	 นฺ สาทิ	ยนฺ�ต	, เตสw [313] รก�ข้ณฺต�ถw 
“ภ	ก�ข้Gปจ�จต�ถ	กา มนฺGส�ส	ต�ถ	นฺ�ต	อาทิ	มาห ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) คร�Iนฺทิรงฺแสดงฺอาบั�ต	ข้องฺผู้F(สอด (องฺคช้าตข้องฺตนฺ) เข้(าไปด(วิยเสวินฺจ	ตอย-างฺเด1ยวิ อย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ 
บั�ดนฺ1I  เพื่#$อจะทิรงฺร�กษุาเหล-ากGลบัGตรผู้F(บัวิช้ด(วิยศัร�ทิธา เป@นฺผู้F(ปฏิ	บั�ต	ช้อบั ไม-ย	นฺด1แม(ในฺเม#$อม1การสอดเข้(าไป ด(วิยควิามพื่ยายามข้องฺผู้F(
อ#$นฺ 
เพื่ราะเหตGทิ1$ ช้#$อวิ-าการสอด เข้(าไปนฺ�Iนฺไม-ใช้-จะม1ได(ด(วิยควิามพื่ยายามข้องฺตนฺอย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ 
ย-อมม1ได(แม(ด(วิยควิามพื่ยายามข้องฺผู้F(อ#$นฺ และเม#$อภ	กษุGย	นฺด1ในฺการสอดเข้(าไปด(วิยควิามพื่ยายามข้องฺผู้F(อ#$นฺแม(นฺ�Iนฺ ก>เป@นฺอาบั�ต	, 
ค#อเม#$อภ	กษุGม1ควิามพื่ร(อมเพื่ร1ยงฺด(วิยปฏิ	เสวินฺจ	ตก>เป@นฺอาบั�ต	 นฺอกนฺ1Iไม-เป@นฺอาบั�ต	  จaงฺตร�สวิ-า “ภ	ก�ข้Gปจ�จต�ถ	กา มนฺGส�ส	ต�ถa” 
เป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ  “ปฏิ	ปก�ข้w อต�ถยนฺ�ต	 อ	จ�ฉันฺ�ต1ต	 ปจ�จต�ถ	กา ฯ
ในฺ(คำวิ-า ปจ�จต�ถ	กา เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
เหล-าช้นฺผู้F(ช้#$อวิ-าเป@นฺข้(าศัaก เพื่ราะอรรถวิ-า ต(องฺการ ค#อปรารถนฺาเป@นฺปฏิ	ปbกษุE.

ภ	ก�ข้Fเอวิ ปจ�จต�ถ	กา ภ	ก�ข้Gปจ�จต�ถ	กา ฯ
ข้(าศัaกทิ�Iงฺหลาย ค#อพื่วิกภ	กษุG ช้#$อวิ-า ภ	ก�ข้Gปจ�จต�ถ	กา (ภ	กษุGผู้F(เป@นฺข้(าศัaก).

วิ	สภาคานฺw เวิร	ภ	ก�ข้Fนฺเมตw อธ	วิจนฺw ฯ
คำวิ-า ภ	กษุGปbจจ�ตถ	กา นฺ�$นฺ เป@นฺช้#$อข้องฺภ	กษุGผู้F(ก-อเวิร ซ่a$งฺเป@นฺวิ	สภาคก�นฺ.

“มนฺGส�ส	ต�ถa ภ	ก�ข้Gโนฺ สนฺ�ต	เก อาเนฺต�วิาต	  อ	ส�สาปกตา ตw ภ	ก�ข้Gw นฺาเสตGกามา อาม	เสนฺ วิา อGปลาเปต�วิา 
ม	ต�ตสนฺ�ถวิวิเสนฺ วิา “อ	ทิw อม�หากw ก	จ�จw กโรห1ต	 วิต�วิา กญฺ�จ	 มนฺGส�ส	ต�ถa รต�ต	ภาเค ตส�ส ภ	ก�ข้Gส�ส วิสโนฺกาสw อาเนฺต�วิา ฯ
หลายบัทิวิ-า มนฺGส�ส	ต�ถa ภ	ก�ข้Gโนฺ สนฺ�ต	เก อาเนฺตา ควิามวิ-า พื่วิกภ	กษุGผู้F(ม1ควิามร	ษุยาปรารถนฺาจะทิำให(ภ	กษุGนฺ�Iนฺฉั	บัหาย 
เอาอาม	สหลอกล-อ หร#อพื่Fดด(วิยอำนฺาจม	ตส�นฺถวิะวิ-า “ทิ-านฺจงฺทิำก	จนฺ1Iข้องฺพื่วิกเราเถ	ด” 
แล(วิพื่าเอาหญ	งฺมนฺGษุยEบัางฺคนฺมาย�งฺโอกาส ซ่a$งฺเป@นฺทิ1$อยF-ข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ ในฺเวิลาราตร1.

“วิจ�จมค�เคนฺ องฺ�คช้าตw อภ	นฺ	ส1เทินฺ�ต1ต	 ตw ภ	ก�ข้Gw หต�ถปาทิส1สาทิ1สG สGค�คห	ตw นฺ	ป�ปร	ผู้นฺ�ทิw คเหต�วิา 
อ	ต�ถ	ยา วิจ�จมค�เคนฺ ตส�ส ภ	ก�ข้Gโนฺ องฺ�คช้าตw อภ	นฺ	ส1เทินฺ�ต	 สม�ปโยเช้นฺ�ต1ต	 อต�โถ ฯ
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หลายบัทิวิ-า วิจ�จมค�เคนฺ องฺ�คช้าตw อภ	นฺ	ส1เทินฺ�ต	 ควิามวิ-า จ�บัภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺทิ1$อวิ�ยวิะม1 ม#อ เทิ(า และศั1รษุะเป@นฺต(นฺ ไวิ(ม�$นฺ 
ค#อให(ด	Iนฺรนฺไม-ได( แล(วิให(นฺ�$งฺคร-อม ค#อให(ประกอบัองฺคช้าตข้องฺภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺด(วิยวิ�จจมรรคข้องฺหญ	งฺ.

“โส เจต	อาทิ1สG  โส เจ ภ	ก�ข้G วิจ�จมค�คพื่�ภนฺ�ตรw อต�ตโนฺ องฺ�คช้าตส�ส ปเวิสนฺw สาทิ	ยต	 อธ	วิาเสต	  
ตส�มa ข้เณฺ เสวินฺจ	ต�ตw อGปฏฺ�ฐเปต	 ปวิ	ฏฺ�ฐw สาทิ	ยต	 อธ	วิาเสต	 
ปวิ	ฏฺ�ฐกาเล เสวินฺจ	ต�ตw อGปฏฺ�ฐเปต	 ฐ	ตw สาทิ	ยต	 อธ	วิาเสต	 
ฐานฺป�ปต�ตกาเล สGก�กวิ	สฏฺ�ฐ	สมเย เสวินฺจ	ต�ตw อGปฏฺ�ฐเปต	 อGทิ�ธรณฺw สาทิ	ยต	 อธ	วิาเสต	 
นฺ1หรณฺกาเล ปฏิ	เสวินฺจ	ต�ตw อGปฏฺ�ฐเปต	. 
เอวิw จตFสG ฐาเนฺสG สาทิ	ยนฺ�โต “มม เวิร	สมเณฺห	 อ	ทิw กตนฺ�ต	 วิต�ตGw นฺ ลภต	. ปาราช้	กาปต�ต	เมวิ อาปช้�ช้ต	 ฯ
ในฺคำวิ-า โส เจ เป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
ถ(าภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺย	นฺด1 ค#อยอมร�บัการสอดองฺคช้าตข้องฺตนฺเข้(าไปในฺร-วิมในฺแห-งฺวิ�จจมรรค(ข้องฺหญ	งฺ) 
ค#อ เธอให(เสวินฺจ	ตปรากฏิข้aIนฺในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺ ย	นฺด1 ค#อยอมร�บั การเข้(าไปแล(วิ, 
ในฺเวิลาทิ1$เข้(าไปแล(วิ เธอก>ให(เสวินฺจ	ตปรากฏิข้aIนฺ ย	นฺด1ค#นฺยอมร�บัการหยGดอยF-, 
ในฺเวิลาทิ1$องฺคช้าตถaงฺทิ1$ เธอก>ให(เสวินฺจ	ตปรากฏิข้aIนฺในฺเวิลาทิ1$หล�$งฺนฺIำสGกกะ ย	นฺด1 ค#อยอมร�บัถอนฺออก, 
ในฺเวิลาทิ1$ช้�กออก เธอก>ให(ปฏิ	เสวินฺจ	ตปรากฏิข้aIนฺ. 
ภ	กษุGเม#$อย	นฺด1ในฺฐานฺะ ๔ อย-างฺด�งฺอธ	บัายมาแล(วินฺ1I ย-อมไม-ได(เพื่#$อจะพื่Fด (แก(ต�วิ) วิ-า 
“อ�นฺสมณฺะผู้F(ก-อเวิรทิ�Iงฺหลาย ทิำกรรมนฺ1Iแก-เราแล(วิ,” ย-อมต(องฺอาบั�ต	ปาราช้	กทิ1เด1ยวิ,

ยถา จ อ	มานฺ	 จต�ตาร	 สาทิ	ยนฺ�โต อาปช้�ช้ต	.  เอวิw ปGร	มw เอกw อสาทิ	ย	ต�วิา ต1ณฺ	 สาทิ	ยนฺ�โตปJ  
เทิ�วิ อสาทิ	ย	ต�วิา เทิ�วิ สาทิ	ยนฺ�โตปJ  ต1ณฺ	 อสาทิ	ย	ต�วิา เอกw สาทิ	ยนฺ�โตปJ  อาปช้�ช้ต	เยวิ ฯ
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า ภ	กษุGเม#$อย	นฺด1ฐานฺะทิ�Iงฺ ๔ เหล-านฺ1I ย-อมต(องฺอาบั�ต	ฉั�นฺใด,  
เธอไม-ย	นฺด1ฐานฺะข้(อหนฺa$งฺซ่a$งฺเป@นฺข้(อแรก แต-ย	นฺด1 ๓ ฐานฺะอยF-ก>ด1,   ไม-ย	นฺด1 ๒ ฐานฺะ แต-ย	นฺด1 ๒ ฐานฺะอยF-ก>ด1, 
ไม-ย	นฺด1 ๓ ฐานฺะ แต-ย	นฺด1ฐานฺะเด1ยวิอยF-ก>ด1  ย-อมต(องฺอาบั�ต	เหม#อนฺก�นฺฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

สพื่�พื่โส ปนฺ อสาทิ	ยนฺ�โต อาส1วิ	สมGข้w วิ	ย องฺ�คารกาสGw วิ	ย จ ปวิ	ฏฺ�ฐw องฺ�คช้าตw มญฺ�ญมาโนฺ นฺาปช้�ช้ต	 ฯ
ส-วินฺภ	กษุG เม#$อไม-ย	นฺด1โดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ สำค�ญองฺคช้าตเหม#อนฺเข้(าไปย�งฺปากอสรพื่	ษุ หร#อเข้(าไปทิ1$หลGมถ-านฺเพื่ล	งฺ หาต(องฺอาบั�ต	ไม-.

เตนฺ วิGต�ตw “ปเวิสนฺw นฺ [314] สาทิ	ยต	 ฯเปฯ อGทิ�ธรณฺw นฺ สาทิ	ยต	  อนฺาปต�ต1ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) จaงฺตร�สวิ-า 
“ภ	กษุGไม-ย	นฺด1การเข้(าไป ไม-ย	นฺด1การเข้(าไปถaงฺทิ1$แล(วิ ไม-ย	นฺด1การหยGดอยF- ไม-ย	นฺด1การถอนฺออก  ไม-เป@นฺอาบั�ต	.”

อ	มw ห	 เอวิรFป| อารทิ�ธวิ	ปส�สกw กาเย จ ช้1วิ	เต จ อนฺเปก�ข้w  
เอกาทิสห	 อค�ค1ห	 สม�ปช้�ช้ล	ตานฺ1วิ สพื่�พื่ายตนฺานฺ	  อGก�ข้	ต�ตาส	เก วิ	ย จ วิธเก ปญฺ�จกามคGเณฺ ปส�สนฺ�ตw ปGค�คลw รก�ข้นฺ�โต 
ภควิา ปจ�จต�ถ	กานฺw จส�ส มโนฺรถวิ	ฆ์าตw กโรนฺ�โต  อ	มw “ปเวิสนฺw นฺ สาทิ	ยต1ต	อาทิ	กw จตGก�กw นฺ1หร	ต�วิา ฐเปต1ต	 ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺร�กษุาบัGคคล ผู้F(เจร	ญวิ	ปbสสนฺาเห>นฺปานฺนฺ1I ไม-ม1ควิามห-วิงฺใยในฺกายและช้1วิ	ต 
ผู้F(เล>งฺเห>นฺอายตนฺะทิ�Iงฺปวิงฺ ดGจถFกไฟั ๑๑ กองฺ ให(ลGกโพื่ลงฺทิ�$วิแล(วิ 
และเล>งฺเห>นฺเบัญจกามคGณฺเป@นฺเหม#อนฺเพื่ช้ฌิฆ์าตผู้F(เงฺ#Iอดาบัข้aIนฺแล(วิฉัะนฺ�Iนฺ 



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ภ	กษุGถFกผู้F(อ#$นฺข้-มข้#นฺแล(วิย	นฺด1เป@นฺปาราช้	ก] • หนฺ(า ๕๑๓

และเม#$อจะทิรงฺทิำการกำจ�ดมโนฺรถแห-งฺพื่วิกทิ1$เป@นฺข้(าศัaกข้องฺ(บัGคคลผู้F(ไม-ย	นฺด1)นฺ�Iนฺ จaงฺทิรงฺนฺำจตGกกะม1อาทิ	วิ-า 
“ภ	กษุGผู้F(ไม-ย	นฺด1การเข้(าไป๑” นฺ1Iมาต�Iงฺไวิ(ฉัะนฺ1Iแล.

ปฐมจตGก�กกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยจตGกกะแรก.

๑ วิ	. มหา. ๑/๕๔.



หนฺ(า ๕๑๔ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • กถาวิ-าด(วิยจตGกกะ ๒๖๙ ทิ1$เหล#อ

กถาว'าด้7วยจต#กกะ ๒๖๙ ทิ� เหลี!อ
| เอวิw ปฐมw จตGก�กw ทิส�เสต�วิา อ	ทิานฺ	, 
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�IนฺทิรงฺแสดงฺปฐมจตGกกะอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ บั�ดนฺ1I 
เม#$อจะทิรงฺแสดงฺจตGกกะแม(อย-างฺอ#$นฺ ด(วิยอำนฺาจมรรคทิ�Iงฺ ๓ เหล-านฺ�Iนฺ

ยส�มา ภ	ก�ข้Gปจ�จต�ถ	กา อ	ต�ถa อาเนฺต�วิา นฺ เกวิลw วิจ�จมค�เคเนฺวิ อภ	นฺ	ส1เทินฺ�ต	 อถโข้ ปส�สาวิมค�เคนฺปJ มGเข้นฺปJ ฯ
เพื่ราะเหตGทิ1$ภ	กษุGเป@นฺข้(าศัaก นฺำหญ	งฺมาแล(วิ ให(นฺ�$งฺทิ�บัโดยทิางฺวิ�จจมรรคอย-างฺเด1ยวินฺ�Iนฺหาม	ได( 
โดยทิ1$แทิ( ให(นฺ�$งฺทิ�บัโดยทิางฺปbสสาวิมรรคบั(างฺ โดยทิางฺปากบั(างฺ, 

อ	ต�ถa อาเนฺนฺ�ตาปJ จ เกจ	 ช้าครนฺ�ตa อาเนฺนฺ�ต	, เกจ	 สGต�ตw, เกจ	 มต�ตw, เกจ	 อGม�มต�ตw, เกจ	 ปมต�ตw. “อญฺ�ญาวิ	ห	ตw วิ	ก�ข้	ต�ตนฺ�ต	 อต�โถ ฯ
และแม(เม#$อภ	กษุGผู้F(เป@นฺข้(าศัaก นฺำหญ	งฺมา บัางฺพื่วิกนฺำหญ	งฺผู้F(ต#$นฺอยF-มา บัางฺพื่วิกนฺำหญ	งฺผู้F(หล�บัมา บัางฺพื่วิกนฺำหญ	งฺผู้F(เมามา 
บัางฺพื่วิกนฺำหญ	งฺผู้F(เป@นฺบั(ามา บัางฺพื่วิกนฺำหญ	งฺผู้F(ประมาทิมา.  อธ	บัายวิ-า “นฺำหญ	งฺผู้F(ส-งฺใจไปในฺอารมณฺEอ#$นฺ ค#อผู้F(ฟัGrงฺซ่-านฺมา,” 

เกจ	 มตw อก�ข้ย	ตw.  “โสณฺส	คาลาทิ1ห	 อก�ข้ย	ตนฺ	ม	ต�ตนฺ�ต	 อต�โถ ฯ
บัางฺพื่วิกนฺำหญ	งฺผู้F(ตายแล(วิทิ1$ส�ตวิEย�งฺม	ได(ก�ดก	นฺมา.๑ 
อธ	บัายวิ-า “นฺำหญ	งฺผู้F(ตาย ซ่a$งฺม1นฺ	ม	ตอ�นฺสGนฺ�ข้และสGนฺ�ข้จ	Iงฺจอกเป@นฺต(นฺย�งฺม	ได(ก�ดก	นฺมา”. 

เกจ	 มตw เยภGย�เยนฺ อก�ข้ย	ตw.  
บัางฺพื่วิกนฺำหญ	งฺผู้F(ตายแล(วิทิ1$ส�ตวิEม	ได(ก�ดก	นฺโดยมากมา. 

เยภGย�เยนฺ อก�ข้ย	ตา นฺาม, ยส�สา นฺ	ม	ต�เต วิจ�จมค�เค วิา ปส�สาวิมค�เค วิา มGเข้ วิา พื่หGตโร โอกาโส อก�ข้ย	โต โหต	 ฯ
หญ	งฺตายทิ1$ช้#$อวิ-าส�ตวิEย�งฺม	ได(ก�ดก	นฺโดยมาก ค#อทิ1$วิ�จจมรรคก>ด1 ปbสสาวิมรรคก>ด1 ปากก>ด1 อ�นฺเป@นฺนฺ	ม	ต 
ม1โอกาสทิ1$ส�ตวิEย�งฺม	ได(ก�ดก	นฺ มากกวิ-า.

เกจ	 มตw เยภGย�เยนฺ ข้ย	ตw ฯ  เยภGย�เยนฺ ข้ย	ตา นฺาม ยส�สา วิจ�จมค�คาทิ	เก นฺ	ม	ต�เต พื่หGw ข้ย	ตw โหต	 อป�ป| อก�ข้ย	ตw ฯ
บัางฺพื่วิกนฺำหญ	งฺผู้F(ตายทิ1$ส�ตวิEก�ดก	นฺแล(วิโดยมากมา. 
หญ	งฺตายทิ1$ช้#$อวิ-าส�ตวิEก�ดก	นฺแล(วิโดยมาก ค#ออวิ�ยวิะทิ1$นฺ	ม	ต ม1วิ�จจมรรคเป@นฺต(นฺถFกส�ตวิEก�ดก	นฺเป@นฺส-วินฺมาก ทิ1$ย�งฺม	ได(ก�ดก	นฺม1นฺ(อย.

นฺ เกวิลญฺ�จ มนฺGส�ส	ต�ถ	เมวิ อาเนฺนฺ�ต	  อถโข้ อมนฺGส�ส	ต�ถ	ม�ปJ ต	รจ�ฉัานฺคต	ต�ถ	ม�ปJ ฯ
และจะนฺำมาแต-หญ	งฺมนฺGษุยEอย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺหาม	ได(  โดยทิ1$แทิ( นฺำหญ	งฺอมนฺGษุยEบั(างฺ ส�ตวิEด	ร�จฉัานฺต�วิเม1ยบั(างฺมา.

นฺ เกวิลญฺ�จ วิGต�ตป�ปการw อ	ต�ถ	เมวิ อGภโตพื่�ยญฺ�ช้นฺกม�ปJ ปณฺ�ฑกม�ปJ ปGร	สม�ปJ อาเนฺนฺ�ต	 ฯ
ทิ�Iงฺจะนฺำมาเฉัพื่าะหญ	งฺม1ประการด�งฺกล-าวิแล(วิอย-างฺเด1ยวิหาม	ได(. นฺำอGภโตพื่ย�ญช้นฺกบั(างฺ บั�ณฺเฑาะกEบั(างฺ ผู้F(ช้ายบั(างฺมา 

ตส�มา เตสw วิเสนฺ อญฺ�ญานฺ	ปJ จตGก�กานฺ	 ทิส�เสนฺ�โต “ภ	ก�ข้Gปจ�จต�ถ	กา มนฺGส�ส	ต�ถa ช้าครนฺ�ต	นฺ�ต	อาทิ	มาห ฯ |
จaงฺตร�สคำเป@นฺต(นฺวิ-า “ภ	กษุGผู้F(เป@นฺข้(าศัaกนฺำหญ	งฺมนฺGษุยEผู้F(ต#$นฺอยF-มา.”๒

๑ อก�ข้ย	ตนฺ	ม	ต�ตา กล-าวิเพื่1ยงฺ อก�ข้ย	ตา เพื่ราะลบับัทิเบั#Iองฺปลายเส1ย ทิ-านฺจaงฺได(อธ	บัายให(เห>นฺ.
๒ วิ	. มหา. ๑/๕๗.



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [มรรคข้องฺมนฺGษุยEผู้F(หญ	งฺม1 ๒๗ จตGกกะ] • หนฺ(า ๕๑๕

[มัรรคของมัน#ษุยAผู้D7หญ	งมั� ๒๗ จต#กกะ]

ตต�ถ ปาล	ยา [315] อสม�โมหต�ถw วิGต�ตจตGก�กานฺ	 เอวิw สงฺ�ข้�ยาโต เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
ในฺ(คำวิ-า ช้าครนฺ�ตa เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ เพื่#$อควิามไม-งฺมงฺายในฺพื่ระบัาล1 บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัจตGกกะด�งฺทิ1$กล-าวิแล(วิ โดยการคำนฺวิณฺ 
ด�งฺทิ1$จะกล-าวิต-อไปนฺ1I:

มนฺGส�ส	ต�ถ	ยา ต	ณฺ�ณฺw มค�คานฺw วิเสนฺ 
ด(วิยอำนฺาจมรรคทิ�Iงฺ ๓ ข้องฺมนฺGษุยEผู้F(หญ	งฺม1 ๒๗ จตGกกะ ค#อ

“ต1ณฺ	 สGทิ�ธ	กจตGก�กานฺ	
ต1ณฺ	 ช้าครนฺ�ต1จตGก�กานฺ	
ต1ณฺ	 สGต�ตจตGก�กานฺ	
ต1ณฺ	 มต�ตจตGก�กานฺ	
ต1ณฺ	 อGม�มต�ตจตGก�กานฺ	
ต1ณฺ	 ปมต�ตจตGก�กานฺ	
ต1ณฺ	 มตอก�ข้ย	ตจตGก�กานฺ	
ต1ณฺ	 เยภGย�เยนฺ อก�ข้ย	ตจตGก�กานฺ	
ต1ณฺ	 เยภGย�เยนฺ ข้ย	ตจตGก�กานฺ1ต	 
สต�ตวิ1สต	 จตGก�กานฺ	 ฯ

จตGกกะวิ-าด(วิยมรรคล(วินฺๆ ๓, 
จตGกกะวิ-าด(วิยหญ	งฺทิ1$ต#$นฺอยF- ๓, 
จตGกกะวิ-าด(วิยหญ	งฺหล�บั ๓, 
จตGกกะวิ-าด(วิยหญ	งฺเมา ๓, 
จตGกกะวิ-าด(วิยหญ	งฺบั(า ๓, 
จตGกกะวิ-าด(วิยหญ	งฺประมาทิ ๓, 
จตGกกะวิ-าด(วิยหญ	งฺตายม1นฺ	ม	ตทิ1$ส�ตวิEย�งฺม	ได(ก�ดก	นฺ ๓, 
จตGกกะวิ-าด(วิยหญ	งฺตายม1นฺ	ม	ตทิ1$ส�ตวิEย�งฺม	ได(ก�ดก	นฺโดยมาก ๓, 
จตGกกะวิ-าด(วิยหญ	งฺตายม1นฺ	ม	ตทิ1$ส�ตวิEก�ดก	นฺโดยมาก ๓.

ตถา อมนฺGส�ส	ต�ถ	ยา, ตถา ต	รจ�ฉัานฺคต	ต�ถ	ยาต	  อ	ต�ถ1วิาเร เอกาส1ต	 จตGก�กานฺ	 ฯ
(ด(วิยอำนฺาจมรรคทิ�Iงฺ ๓) ข้องฺอมนฺGษุยEผู้F(หญ	งฺ (ก>ม1 ๒๗ จตGกกะเหม#อนฺก�นฺ), ข้องฺส�ตวิEด	ร�จฉัานฺต�วิเม1ย(ก>ม1 ๒๗ จตGกกะเหม#อนฺ
ก�นฺ). ในฺอ	ตถ1วิาระม1 ๘๑ จตGกกะ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

ยถา จ อ	ต�ถ1วิาเร เอวิw อGภโตพื่�ยญฺ�ช้นฺกวิาเร ฯ
และในฺอGภโตพื่ย�ญช้นฺกวิาระ (ก>ม1 ๘๑ จตGกกะ) เหม#อนฺในฺอ	ตถ1วิาระ.

ปณฺ�ฑกปGร	สวิาเรสG ปนฺ ทิ�วิ	นฺ�นฺw มค�คานฺw วิเสนฺ จตGป�ปณฺ�ณฺาส จตGป�ปณฺ�ณฺาส โหนฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺในฺปbณฺฑกปGร	สวิาระ ด(วิยอำนฺาจมรรคทิ�Iงฺ ๒ จaงฺม1จตGกกะพื่วิกละ ๕๔ จตGกกะ.

เอวิw สพื่�พื่านฺ	ปJ  เทิ�วิ สตานฺ	 สต�ตต	 จ จตGก�กานฺ	 โหนฺ�ต	 ฯ
รวิมแม(ทิ�Iงฺหมด ม1 ๒๗๐ จตGกกะ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

ตานฺ	 อGต�ตานฺต�ถานฺ	เยวิ ฯ
จตGกกะเหล-านฺ�Iนฺ ม1เนฺ#Iอควิามช้�ดเจนฺทิ1เด1ยวิ.

สพื่�พื่วิาเรสG ปเนฺต�ถ “มตw เยภGย�เยนฺ อก�ข้ย	ตw เยภGย�เยนฺ ข้ย	ตนฺ�ต	 เอตส�มa ฐาเนฺ อยw วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
ก>ทิGกๆ วิาระ บัรรดา(ฐานฺะ)เหล-านฺ�Iนฺ ในฺฐานฺะนฺ1Iวิ-า “หญ	งฺตายทิ1$ส�ตวิEย�งฺม	ได(ก�ดก	นฺโดยมาก และทิ1$ส�ตวิEก�ดก	นฺแล(วิโดยมาก” 
ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I:



หนฺ(า ๕๑๖ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [เร#$องฺพื่ระวิ	นฺ�ยธร ๒ รFป]

[เร! องพระว	น�ยธร ๒ รDป]

ตม�พื่ปณฺ�ณฺ	ทิ1เป ก	ร เทิ�วิ วิ	นฺยธรา สมานฺาจร	ยกต�เถรา อเหสGw อGปต	ส�สต�เถโร จ ปGส�สเทิวิต�เถโร จ ฯ
ได(ย	นฺวิ-า ทิ1$เกาะต�มพื่ปbณฺณฺ	ทิวิ1ป ม1พื่ระวิ	นฺ�ยธร ๒ รFป เป@นฺพื่ระเถระร-วิมอาจารยEเด1ยวิก�นฺ ค#อ พื่ระอGปต	สสเถระ และพื่ระปGสสเทิวิเถระ.

เต มหาภเย วิ	นฺยปJฏิกw ปร	หรนฺ�ตา รก�ข้aสG ฯ
พื่ระเถระทิ�IงฺสองฺรFปนฺ�Iนฺ ในฺคราวิม1มหาภ�ย ได(บัร	หารร�กษุาพื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกไวิ(, 

เตสG อGปต	ส�สต�เถโร พื่�ยต�ตตโร ฯ
บัรรดาพื่ระเถระทิ�Iงฺ ๒ รFปนฺ�Iนฺ พื่ระอGปต	สสเถระเป@นฺผู้F(ฉัลาดกวิ-า.

ตส�สาปJ เทิ�วิ อนฺ�เตวิาส	กา อเหสGw  มหาปทิGมต�เถโร จ มหาสGมต�เถโร จ ฯ
แม((ทิ-านฺอGปต	สสะเถระ)นฺ�Iนฺ ได(ม1อ�นฺเตวิาส	กอยF- ๒ รFป ค#อพื่ระมหาปทิGมเถระ และพื่ระมหาสGมเถระ, 

เตสG มหาสGมต�เถโร นฺวิก�ข้ต�ตGw วิ	นฺยปJฏิกw อส�โสส	 ฯ
บัรรดาพื่ระเถระ ๒ รFปนฺ�Iนฺ พื่ระมหาสGมเถระ ได(สด�บัพื่ระวิ	นฺ�ยปJฎก ๙ คร�Iงฺ.

มหาปทิGมต�เถโร “เตนฺ สทิ�ธa นฺวิก�ข้ต�ตGw วิ	สGญฺ�จ เอกโก นฺวิก�ข้ต�ตGนฺ�ต	 อฏฺ�ฐารสก�ข้ต�ตGw อส�โสส	 ฯ
พื่ระมหาปทิGมเถระได(สด�บัถaงฺ ๑๘ คร�Iงฺ ค#อ ได(สด�บัร-วิมก�บัทิ-านฺมหาสGมเถระนฺ�Iนฺ ๙ คร�Iงฺและได(สด�บัเฉัพื่าะรFปเด1ยวิต-างฺหากอ1ก ๙ 
คร�Iงฺ.

อยเมวิ เตสG พื่�ยต�ตตโร ฯ
บัรรดา(ทิ-านฺทิ�Iงฺ ๒ รFป)นฺ�Iนฺ (พื่ระมหาปทิGมเถระ)นฺ1Iแหละ เป@นฺผู้F(ฉัลาดกวิ-า.

เตสG มหาสGมต�เถโร นฺวิก�ข้ต�ตGw วิ	นฺยปJฏิกw สGต�วิา อาจร	ยw มGญฺ�จ	ต�วิา อปรคงฺ�คw อคมาส	 ฯ
บัรรดา(ทิ-านฺทิ�Iงฺ ๒ รFป)นฺ�Iนฺ พื่ระมหาสGมเถระ คร�Iนฺสด�บัพื่ระวิ	นฺ�ยปJฎกถaงฺ ๙ คร�Iงฺแล(วิ ก>ละทิ	IงฺอาจารยE ไปย�งฺแม-นฺIำคงฺคาฟัากโนฺ(นฺ.

ตโต มหาปทิGมต�เถโร อาห “สFโร วิต เร เอส วิ	นฺยธโร , โย ธรมานฺกwเยวิ อาจร	ยw มGญฺ�จ	ต�วิา อญฺ�ญต�ถ [316] วิส	ตพื่�พื่w มญฺ�ญต	. 
นฺนฺG อาจร	เย ธรมาเนฺ วิ	นฺยปJฏิกญฺ�จ อฏฺ�ฐกถญฺ�จ อเนฺกก�ข้ต�ตGw คเหต�วิาปJ นฺ วิ	ส�สช้�เช้ตพื่�พื่w  
นฺ	จ�จกาลw โสตพื่�พื่w  อนฺGสwวิจ�ฉัรw สช้�ฌิาย	ตพื่�พื่นฺ�ต	 ฯ
คราวินฺ�Iนฺ พื่ระมหาปทิGมเถระ กล-าวิวิ-า 
“พื่ระวิ	นฺ�ยธรผู้F(ละทิ	IงฺอาจารยEซ่a$งฺย�งฺม1ช้1วิ	ตทิ1เด1ยวิ สำค�ญข้(อทิ1$ตนฺพื่aงฺพื่�กอยF-ในฺทิ1$อ#$นฺ นฺ1I เป@นฺผู้F(กล(าจร	งฺหนฺอ! 
เม#$ออาจารยEย�งฺม1ช้1วิ	ต, เธอแม(เร1ยนฺเอาพื่ระวิ	นฺ�ยปJฎก และอรรถกถาหลายคร�Iงฺแล(วิก>ตาม ก>ไม-ควิรสล�ดทิ	Iงฺเส1ย 
ควิรฟัbงฺเป@นฺนฺ	ตยกาล ควิรสาธยายทิGกกa$งฺปn.” 

เอวิw วิ	นฺยครGกานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw กาเล เอกทิ	วิสw อGปต	ส�สต�เถโร 
มหาปทิGมต�เถรป�ปมGข้านฺw ปญฺ�จนฺ�นฺw อนฺ�เตวิาส	กสตานฺw ปฐมปาราช้	กส	ก�ข้าปเทิ อ	มw ปเทิสw วิณฺ�เณฺนฺ�โต นฺ	ส	นฺ�โนฺ โหต	 ฯ
ในฺกาลแห-งฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ผู้F(หนฺ�กในฺพื่ระวิ	นฺ�ยอย-างฺนฺ�Iนฺ วิ�นฺหนฺa$งฺ พื่ระอGปต	สสเถระ 
นฺ�$งฺพื่รรณฺนฺา(บัาล1)ประเทิศันฺ1I ในฺปฐมปาราช้	กส	กข้าบัทิ แก-เหล-าอ�นฺเตวิาส	ก ๕๐๐ รFป ซ่a$งฺม1พื่ระมหาปทิGมเถระเป@นฺประมGข้อยF-.



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [เร#$องฺอ�นฺเตวิาส	กถามปbญหาวิ	นฺ�ยพื่ระเถระ] • หนฺ(า ๕๑๗
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ตw อนฺ�เตวิาส	กา ปGจ�ฉัaสG “ภนฺ�เต เยภGย�เยนฺ อก�ข้ย	เต ปาราช้	กw, เยภGย�เยนฺ ข้ย	เต ถGล�ลจ�จยw, อGปฑ�ฒก�ข้ย	เต เกนฺ ภวิ	ตพื่�พื่นฺ�ต	 ฯ
พื่วิกอ�นฺเตวิาส	ก ถามพื่ระอGปต	สสเถระนฺ�Iนฺวิ-า “ข้(าแต-ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ในฺเพื่ราะซ่ากศัพื่ทิ1$ส�ตวิEย�งฺม	ได(ก�ดก	นฺโดยมาก เป@นฺปาราช้	ก, 
ในฺเพื่ราะซ่ากศัพื่ทิ1$ส�ตวิEก�ดก	นฺโดยมาก เป@นฺถGลล�จจ�ย, ในฺเพื่ราะซ่ากศัพื่ทิ1$ส�ตวิEก�ดก	นฺกa$งฺหนฺa$งฺ พื่aงฺเป@นฺอาบั�ต	อะไร?”

เถโร อาห “อาวิGโส พื่Gทิ�ธา นฺาม ปาราช้	กw ปญฺ�ญาเปนฺ�ตา นฺ สาวิเสสw กต�วิา ปญฺ�ญาเปนฺ�ต	 อนฺวิเสสw กต�วิา สพื่�พื่w ปร	ยาทิ	ย	ต�วิา 
โสตw ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา ปาราช้	กวิต�ถGส�มa ปาราช้	กเมวิ ปญฺ�ญาเปนฺ�ต	. 
อ	ทิw ห	 ส	ก�ข้าปทิw โลกวิช้�ช้w นฺ ปณฺ�ณฺต�ต	วิช้�ช้w,  ตส�มา, ยทิ	 อGปฑ�ฒก�ข้ย	เต ปาราช้	กw ภเวิย�ย, ปญฺ�ญาเปย�ย สม�มาสม�พื่Gทิ�โธ. 
ปาราช้	กจ�ฉัายา ปเนฺต�ถ นฺ ทิ	ส�สต	  ถGล�ลจ�ยเมวิ ทิ	ส�สต1ต	 ฯ
พื่ระเถระ กล-าวิวิ-า “อาวิGโส! ธรรมดาวิ-าพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลายเม#$อจะทิรงฺบั�ญญ�ต	ปาราช้	ก หาทิรงฺบั�ญญ�ต	ให(ม1ส-วินฺเหล#อไวิ(ไม- 
ทิรงฺรวิบัเอาเข้ตปาราช้	กทิ�Iงฺหมดไม-ให(ม1ส-วินฺเหล#อเลย ทิรงฺต�ดช้-องฺทิางฺ แล(วิบั�ญญ�ต	ปาราช้	กในฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	กทิ1เด1ยวิ, 
จร	งฺอยF- ส	กข้าบัทินฺ1I เป@นฺโลกวิ�ช้ช้ะ ไม-ใช้-เป@นฺปbณฺณฺ�ตต	วิ�ช้ช้ะ!  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ 
ถ(าวิ-า ในฺเพื่ราะซ่ากศัพื่ทิ1$ส�ตวิEก�ดก	นฺกa$งฺหนฺa$งฺ พื่aงฺเป@นฺปาราช้	กไซ่ร(, พื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าก>จะพื่aงฺทิรงฺบั�ญญ�ต	ปาราช้	กไวิ(, 
แต-ในฺเพื่ราะซ่ากศัพื่ทิ1$ส�ตวิEก�ดก	นฺหนฺa$งฺนฺ1I ฉัายาปาราช้	ก ย-อมไม-ปรากฏิ ปรากฏิเฉัพื่าะแต-ถGลล�จจ�ยเทิ-านฺ�Iนฺ.”

อปJจ มตสร1เร ปาราช้	กw ปญฺ�ญาเปนฺ�โต ภควิา เยภGย�เยนฺ อก�ข้ย	เต ฐเปส	. 
ตโต ปรw “ปาราช้	กw นฺต�ถ1ต	 ทิส�เสตGw ถGล�ลจ�จยw ปญฺ�ญาเปนฺ�โต เยภGย�เยนฺ ข้ย	เต ฐเปส	. 
ตโต ปรw “ถGล�ลจ�จยw นฺต�ถ1ต	 ทิส�เสตGนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อทิรงฺบั�ญญ�ต	ปาราช้	กไวิ(ในฺเพื่ราะสร1ระทิ1$ตายแล(วิ 
ก>ทิรงฺต�Iงฺปาราช้	กไวิ(ในฺเพื่ราะซ่ากศัพื่ทิ1$ส�ตวิEย�งฺม	ได(ก�ดก	นฺโดยมาก, 
ต-อจาก(ซ่ากศัพื่ทิ1$ส�ตวิEย�งฺม	ได(ก�ดก	นฺโดยมาก)นฺ�Iนฺไป ทิรงฺบั�ญญ�ต	ถGลล�จจ�ย เพื่#$อแสดงฺวิ-า “ไม-ม1ปาราช้	ก” 
จaงฺทิรงฺต�Iงฺ(ถGลล�จจ�ย)ไวิ(ในฺเพื่ราะซ่ากศัพื่ทิ1$ส�ตวิEก�ดก	นฺแล(วิโดยมาก. 
ถ�ดจาก(ซ่ากศัพื่ทิ1$ส�ตวิEก�ดก	นฺแล(วิโดยมาก)นฺ�Iนฺไป พื่aงฺทิราบัวิ-า เพื่#$อแสดงฺวิ-า “ไม-ม1ถGลล�จจ�ย.”

ข้ย	ตาข้ย	ตญฺ�จ นฺาเมตw มตสร1รส�มaเยวิ เวิทิ	ตพื่�พื่w นฺ ช้1วิมาเนฺ ฯ
ก>ข้aIนฺช้#$อวิ-า ซ่ากศัพื่ทิ1$ส�ตวิEก�ดก	นฺและย�งฺได(ก�ดก	นฺนฺ�Iนฺ ควิรเข้(าใจเฉัพื่าะในฺสร1ระทิ1$ตายแล(วิเทิ-านฺ�Iนฺ ไม-ควิรเข้(าใจในฺสร1ระทิ1$ย�งฺเป@นฺอยF-.

ช้1วิมาเนฺ ห	 นฺข้ปJฏฺ�ฐ	ป�ปมาเณฺปJ มwเส วิา นฺหารGม�ห	 วิา สต	, ปาราช้	กเมวิ โหต	 ฯ
เพื่ราะวิ-า ในฺสร1ระทิ1$ย�งฺเป@นฺอยF- เม#$อเนฺ#Iอหร#อเอ>นฺ แม(ม1ประมาณฺเทิ-าหล�งฺเล>บัย�งฺม1อยF-, ย-อมเป@นฺปาราช้	กทิ1เด1ยวิ,

ยทิ	ปJ นฺ	ม	ต�ตw สพื่�พื่โส ข้ย	ตw, ฉัวิ	จม�มw นฺต�ถ	,  นฺ	ม	ต�ตสณฺ�ฐานฺw ปญฺ�ญายต	. ปเวิสนฺw ช้ายต	. ปาราช้	กเมวิ ฯ
แม(หากวิ-า นฺ	ม	ตถFกส�ตวิEก�ดก	นฺแล(วิโดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ, ผู้	วิหนฺ�งฺไม-ม1, แต-ส�ณฺฐานฺนฺ	ม	ต ย�งฺปรากฎอยF-, 
สำเร>จการสอด (องฺคช้าต) เข้(าไป, เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.
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นฺ	ม	ต�ตสณฺ�ฐานฺw ปนฺ อนฺวิเสเสต�วิา สพื่�พื่ส�มa นฺ	ม	ต�เต ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา [317] สมนฺ�ตโต ตจ�เฉัต�วิา อGป�ปาฏิ	เต, วิณฺสงฺ�เข้ปวิเสนฺ ถGล�ลจ�จยw. 
นฺ	ม	ต�ตโต ปต	ตาย มwสเปส	ยา อGปก�กมนฺ�ตส�ส, ทิGก�กฏิw ฯ
ก>เม#$อนฺ	ม	ตทิ�IงฺหมดถFกต�ดออก ไม-ให(ม1ส�ณฺฐานฺนฺ	ม	ตเหล#อเลย เถ#อออกช้ำแหละออกโดยรอบั, 
ย-อมเป@นฺถGลล�จจ�ย ด(วิยอำนฺาจการสงฺเคราะหEวิ-าเป@นฺแผู้ล. 
เม#$อภ	กษุGพื่ยายามทิ1$ช้	Iนฺเนฺ#Iอ ซ่a$งฺตกไปจากนฺ	ม	ตนฺ�Iนฺ, เป@นฺทิGกกฏิ.

มตสร1เร ปนฺ, ยทิ	ปJ สพื่�พื่w สร1รw ข้ย	ตw โหต	, ยทิ	ปJ อก�ข้ย	ตw, ตโย ปนฺ มค�คา อก�ข้ย	ตา. เตสG อGปก�กมนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กw ฯ
ส-วินฺในฺสร1ระทิ1$ตายแล(วิ หากวิ-าสร1ระทิ�Iงฺหมด ถFกส�ตวิEก�ดก	นฺแล(วิบั(างฺ, ย�งฺม	ได(ก�ดก	นฺบั(างฺ, แต-มรรคทิ�Iงฺ ๓ ส�ตวิEย�งฺม	ได(ก�ดก	นฺ. 
เม#$อภ	กษุGพื่ยายามในฺมรรคทิ�Iงฺ ๓ นฺ�Iนฺ, ย-อมเป@นฺปาราช้	ก.

เยภGย�เยนฺ อก�ข้ย	เต ปาราช้	กเมวิ.  อGปฑ�ฒก�ข้ย	เต จ เยภGย�เยนฺ ข้ย	เต จ ถGล�ลจ�จยw ฯ
ในฺเพื่ราะสร1ระทิ1$ส�ตวิEย�งฺม	ได(ก�ดก	นฺโดยมาก เป@นฺปาราช้	กทิ1เด1ยวิ. 
ในฺเพื่ราะสร1ระทิ1$ส�ตวิEก�ดก	นฺกa$งฺหนฺa$งฺและทิ1$ก�ดก	นฺแล(วิโดยมาก เป@นฺถGลล�จจ�ย.

มนฺGส�สานฺw ช้1วิมานฺสร1เร อก�ข้	นฺาสกณฺ�ณฺจ�ฉั	ทิ�ทิวิต�ถ	โกเสสG สต�ถกาทิ1ห	 กตวิเณฺ วิา 
เมถGนฺราเคนฺ ต	ลผู้ลมต�ตม�ปJ องฺ�คช้าตw ปเวิเสนฺ�ตส�ส ถGล�ลจ�จยเมวิ ฯ
เม#$อภ	กษุGสอดองฺคช้าตเข้(าไปทิ1$ตา จมFก ช้-องฺหF ห�วิไส(๑ และฝัbกองฺคช้าต หร#อทิ1$บัาดแผู้ลซ่a$งฺถFกฟัbนฺด(วิยศั�สตราเป@นฺต(นฺ 
ในฺสร1ระทิ1$ย�งฺเป@นฺอยF-ข้องฺมนฺGษุยEทิ�Iงฺหลาย ด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺเมถGนฺ แม(เพื่1ยงฺเมล>ดงฺาเด1ยวิ ก>เป@นฺถGลล�จจ�ยเหม#อนฺก�นฺ.

อวิเสสสร1เร อGปกจ�ฉักาทิ1สG ทิGก�กฏิw ฯ
เม#$อสอดเข้(าไปในฺอวิ�ยวิะทิ�Iงฺหลายม1ร�กแร(เป@นฺต(นฺ ในฺสร1ระทิ1$เหล#อ เป@นฺทิGกกฏิ.

มเต อล�ลสร1เร ปาราช้	กก�เข้ต�เต ปาราช้	กw, ถGล�ลจ�จยก�เข้ต�เต ถGล�ลจ�จยw, ทิGก�กฏิก�เข้ต�เต ทิGก�กฏิw ฯ
เม#$อสอดเข้(าไปในฺซ่ากศัพื่ทิ1$สร1ระย�งฺสดอยF- ในฺเข้ตแห-งฺปาราช้	ก เป@นฺปาราช้	ก, เข้ตแห-งฺถGลล�จจ�ย เป@นฺถGลล�จจ�ย, 
ในฺเข้ตแห-งฺทิGกกฏิ เป@นฺทิGกกฏิ..

ยทิา ปนฺ สร1รw อGทิ�ธGมาตกw โหต	 กGถ	ตw นฺ1ลมก�ข้	กสมาก	ณฺ�ณฺw ก	ม	กGลสมากGลw 
นฺวิห	 วิณฺมGเข้ห	 ปค�ฆ์ล	ตปGพื่�พื่กGณฺปภาเวินฺ อGปคนฺ�ตGม�ปJ อสก�กGเณฺย�ยw. 
ตทิา ปาราช้	กวิต�ถGญฺ�จ ถGล�ลจ�จยวิต�ถGญฺ�จ วิ	ช้หต	.  ตาทิ	เส สร1เร ยต�ถ กต�ถจ	 อGปก�กมโต, ทิGก�กฏิเมวิ ฯ
แต-ในฺกาลใดสร1ระเป@นฺข้องฺข้aIนฺพื่องฺเนฺ-าเฟัะ ม1แมลงฺวิ�นฺห�วิเข้1ยวิไต-ตอม ม1หมF-หนฺอนฺคราคร$ำ 
ใครๆ ไม-อาจแม(จะเข้(าไปใกล(ได( เพื่ราะเป@นฺซ่ากศัพื่ทิ1$ม1หนฺองฺไหลทิ�$วิไปจากปากแผู้ลทิ�Iงฺ ๙ แห-งฺ, 
ในฺกาลนฺ�Iนฺ (สร1ระนฺ�Iนฺ)ย-อมละควิามเป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	กและควิามเป@นฺวิ�ตถGแห-งฺถGลล�จจ�ย. 
เม#$อภ	กษุGพื่ยายามในฺสร1ระเช้-นฺนฺ�Iนฺ แห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺ, เป@นฺทิGกกฏิอย-างฺเด1ยวิ.

๑ ห�วิไส( กระเพื่าะปbสสาวิะ; ดาก; ห�วิร	ดส1ดวิงฺทิวิาร.
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ต	รจ�ฉัานฺคตานฺw หต�ถ	อส�สโคคทิ�รภโอฏฺ�ฐมห	สาทิ1นฺw นฺาสาย ถGล�ลจ�จยw ฯ
เม#$อพื่ยายามในฺจมFกข้องฺส�ตวิEด	ร�จฉัานฺทิ�Iงฺหลาย (ทิ1$ตายแล(วิ) ม1ช้(างฺ ม(า โค แพื่ะ อFฐ และกระบั#อเป@นฺต(นฺ เป@นฺถGลล�จจ�ย.

วิต�ถ	โกเส ถGล�ลจ�จยเมวิ ฯ
เม#$อพื่ยายามในฺห�วิไส(๑และฝัbกองฺคช้าต เป@นฺถGลล�จจ�ยเหม#อนฺก�นฺ.

สพื่�เพื่สม�ปJ ต	รจ�ฉัานฺคตานฺw อก�ข้	กณฺ�ณฺวิเณฺสG ทิGก�กฏิw,  อวิเสสสร1เรปJ ทิGก�กฏิเมวิ ฯ
เม#$อพื่ยายามในฺตา หF และบัาดแผู้ลข้องฺส�ตวิEด	ร�จฉัานฺแม(ทิ�Iงฺหมด (ทิ1$ตายแล(วิ) เป@นฺทิGกกฏิ, 
แม(ในฺสร1ระทิ1$เหล#อนฺ1I ก>เป@นฺทิGกกฏิเหม#อนฺก�นฺ.

มตานฺw อล�ลสร1เร ปาราช้	กก�เข้ต�เต ปาราช้	กw, ถGล�ลจ�จยก�เข้ต�เต ถGล�ลจ�จยw, ทิGก�กฏิก�เข้ต�เต ทิGก�กฏิw ฯ
เม#$อพื่ยายามในฺสร1ระทิ1$ย�งฺสดข้องฺส�ตวิEด	ร�จฉัานฺทิ1$ตายแล(วิ ในฺเข้ตแห-งฺปาราช้	ก เป@นฺปาราช้	ก, 
ในฺเข้ตแห-งฺถGลล�จจ�ย เป@นฺถGลล�จจ�ย, ในฺเข้ตแห-งฺทิGกกฏิเป@นฺทิGกกฏิ.

กGถ	ตกGณฺเป ปGพื่�เพื่ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ สพื่�พื่ต�ถ ทิGก�กฏิw ฯ
เม#$อพื่ยายามในฺซ่ากศัพื่ทิ1$เนฺ-าเฟัะ เป@นฺทิGกกฏิ ในฺทิ1$ทิGกแห-งฺ โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วิในฺเบั#Iองฺต(นฺนฺ�$นฺเองฺ. 

กายสwสค�คราเคนฺ วิา เมถGนฺราเคนฺ วิา ช้1วิมานฺกปGร	สส�ส วิต�ถ	โกสw อป�ปเวิเสนฺ�โต นฺ	ม	ต�เต นฺ	ม	ต�ตw ฉัGปต	 ทิGก�กฏิw ฯ
เมถGนฺราเคนฺ อ	ต�ถ	ยา อป�ปเวิเสนฺ�โต นฺ	ม	ต�เตนฺ นฺ	ม	ต�ตw ฉัGปต	 [318] ถGล�ลจ�จยw ฯ
ภ	กษุGเม#$อไม-ได(สอดห�วิไส(และฝัbกองฺคช้าตข้องฺบัGรGษุผู้F(ย�งฺเป@นฺอยF-เข้(าไป 
ด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺอ�นฺเคล(าคลaงฺกาย หร#อด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺเมถGนฺ แต-ทิำนฺ	ม	ตถFกต(องฺทิ1$นฺ	ม	ต เป@นฺทิGกกฏิ. 
เม#$อไม-ได(สอด (องฺคช้าตข้องฺตนฺ) เข้(าไปในฺนฺ	ม	ตข้องฺหญ	งฺ ด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺเมถGนฺ แต-ทิำนฺ	ม	ตก�บันฺ	ม	ตถFกต(องฺก�นฺ เป@นฺถGลล�จจ�ย.

มหาอฏฺ�ฐกถายw ปนฺ “อ	ต�ถ1นฺ	ม	ต�ตw เมถGนฺราเคนฺ มGเข้นฺ ฉัGปต	 ถGล�ลจ�จยนฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺในฺมหาอรรถกถา ทิ-านฺกล-าวิวิ-า “ภ	กษุGผู้F(ถFกต(องฺนฺ	ม	ตข้องฺหญ	งฺด(วิยปาก ด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺเมถGนฺ เป@นฺถGลล�จจ�ย.” 

จม�มก�ข้นฺ�ธเก “ฉัพื่�พื่ค�ค	ยา ภ	ก�ข้F อจ	รวิต	ยา นฺทิ	ยา คาวิ1นฺw ตรนฺ�ต1นฺw วิ	สาเณฺสGปJ คณฺ�หนฺ�ต	 กณฺ�เณฺสGปJ คณฺ�หนฺ�ต	 ค1วิายwปJ คณฺ�หนฺ�ต	 
เฉัป�ปายwปJ คณฺ�หนฺ�ต	 ปJฏฺ�ฐ	ม�ปJ อภ	รGหนฺ�ต	  รต�ตจ	ต�ตาปJ องฺ�คช้าตw ฉัGปนฺ�ต1ต	 อ	ม	ส�สา อต�ถGป�ปต�ต	ยา อวิ	เสเสนฺ วิGต�ตw 
“นฺ จ ภ	ก�ข้เวิ รต�ตจ	ต�เตนฺ องฺ�คช้าตw ฉัGปJตพื่�พื่w, โย ฉัGเปย�ย, อาปต�ต	 ถGล�ลจ�จยส�สาต	 ฯ
เพื่ราะควิามไม-แปลกก�นฺแห-งฺเร#$องฺทิ1$เก	ดข้aIนฺนฺ1Iวิ-า “ภ	กษุGฉั�พื่พื่�คค1ยE จ�บัแม-โคทิ�Iงฺหลายกำล�งฺข้(ามแม-นฺIำอจ	รวิด1 ทิ1$เข้าบั(างฺ ทิ1$คอบั(างฺ 
ทิ1$หFบั(างฺ ทิ1$หางฺบั(างฺ ข้aIนฺข้1$หล�งฺบั(างฺ ม1จ	ตกำหนฺ�ดถFกต(องฺองฺคช้าตโคบั(างฺ๒” ด�งฺนฺ1I 
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺตร�สในฺจ�มมข้�นฺธกะวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! อนฺa$งฺ องฺคช้าตอ�นฺภ	กษุGม1จ	ตกำหนฺ�ด ไม-พื่aงฺถFกต(องฺ, ภ	กษุGใดพื่aงฺถFกต(องฺ, ภ	กษุGนฺ�Iนฺต(องฺอาบั�ต	ถGลล�จจ�ย๓. 

ตw สพื่�พื่ม�ปJ สwสนฺ�เทิต�วิา, ยถา นฺ วิ	รGช้�ฌิต	, ตถา คเหตพื่�พื่w ฯ
บั�ณฺฑ	ตควิรเทิ1ยบัเค1ยงฺคำนฺ�Iนฺแม(ทิ�IงฺหมดดFแล(วิ ถ#อเอาโดยอาการทิ1$ไม-ผู้	ดเถ	ด.

๑ ห�วิไส( กระเพื่าะปbสสาวิะ; ดาก; ห�วิร	ดส1ดวิงฺทิวิาร.
๒ วิ	. มหา. ๕/๒๓-๒๔.
๓ วิ	. มหา. ๕/๒๓-๒๔.
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กถญฺ�จ นฺ วิ	รGช้�ฌิต	 ฯ
ก>คำนฺ�Iนฺ ไม-ผู้	ดอย-างฺไร? 

ยw ตาวิ มหาอฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตw “เมถGนฺราเคนฺ มGเข้นฺ ฉัGปต1ต	, ตต�ร ก	ร นฺ	ม	ต�ตมGข้w “มGข้นฺ�ต	 อธ	ป�เปตw ฯ
ไม-ผู้	ดอย-างฺนฺ1I ค#อ:- 
ได(ย	นฺวิ-า ในฺคำทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺมหาอรรถกถาก-อนฺวิ-า “ถFกต(องฺด(วิยปาก ด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺเมถGนฺ”. 
ปากค#อนฺ	ม	ต ทิ-านฺประสงฺคEวิ-า “ปาก”.

“เมถGนฺราเคนฺาต	 จ วิGต�ตต�ตาปJ อยเมวิ ตต�ถ อธ	ป�ปาโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>เนฺ#Iอควิามนฺ1Iแล บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺอธ	บัายในฺ(มหาอรรถกถา)นฺ�Iนฺ แม(เพื่ราะทิ-านฺกล-าวิวิ-า “ด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺเมถGนฺนฺ�Iนฺ.”

นฺ ห	 อ	ต�ถ1นฺ	ม	ต�เต ปกต	มGเข้นฺ เมถGนฺFปก�กโม โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- ควิามพื่ยายามในฺเมถGนฺ ด(วิยปากธรรมดา ในฺนฺ	ม	ตข้องฺหญ	งฺหาม1ไม-.

“ข้นฺ�ธเกปJ, เย ปJฏฺ�ฐa อภ	รGหนฺ�ตา เมถGนฺราเคนฺ องฺ�คช้าเตนฺ องฺ�คช้าตw ฉัGป�สG, เต สนฺ�ธาย ถGล�ลจ�จยw วิGต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบั(ส�นฺนฺ	ษุฐานฺ)วิ-า “(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ทิรงฺหมายเอา(ภ	กษุGฉั�พื่พื่�คค1ยE)ผู้F(ข้1$หล�งฺ (แม-โค) แล(วิถFกต(องฺองฺคช้าต(โค) 
ด(วิยองฺคช้าต(ข้องฺตนฺ) ด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺเมถGนฺ จaงฺตร�สถGลล�จจ�ยไวิ( แม(ในฺข้�นฺธกะ.”

อ	ตรถา ห	 ทิGก�กฏิw ส	ยา ฯ
อ�นฺทิ1$จร	งฺเม#$อถFกต(องฺโดยประสงฺคEอย-างฺอ#$นฺ เป@นฺทิGกกฏิ.

เกจ	 ปนฺาหG “ข้นฺ�ธเกปJ มGเข้เนฺวิ ฉัGปนฺw สนฺ�ธาย โอฬาร	กต�ตา กม�มส�ส ถGล�ลจ�จยw วิGต�ตw. 
อฏฺ�ฐกถายม�ปJ ตw สนฺ�ธาย ภาส	ตw คเหต�วิาวิ “เมถGนฺราเคนฺ มGเข้นฺ ฉัGปต	 ถGล�ลจ�จยนฺ�ต	 วิGต�ตนฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺอาจารยEบัางฺพื่วิกกล-าวิวิ-า 
“แม(ในฺข้�นฺกะ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺหมายเอาการถFกต(องฺด(วิยปากธรรมดา จaงฺตร�สวิ-าเป@นฺถGลล�จจ�ย เพื่ราะควิามเป@นฺกรรมทิ1$หยาบั, 
แม(ในฺอรรถกถา ทิ-านฺก>ถ#อพื่ระสFตรทิ1$ตร�สหมายถaงฺ(กรรมหยาบั)นฺ�Iนฺ จaงฺกล-าวิวิ-า 
‘ภ	กษุGถFกต(องฺด(วิยปากธรรมดา ด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺเมถGนฺ เป@นฺถGลล�จจ�ย’” ด�งฺนฺ1I.

ตส�มา สGฏฺ�ฐุG สล�ลก�เข้ต�วิา อGโภสG วิ	นฺ	จ�ฉัเยสG, โย ยGต�ตตโร, โส คเหตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ในฺคำวิ	นฺ	จฉั�ยทิ�Iงฺสองฺ ควิรกำหนฺดให(ด1 แล(วิเช้#$อถ#อแต-คำวิ	นฺ	จฉั�ยทิ1$ถFกต(องฺกวิ-า.

วิ	นฺยญฺ�ญฺF ปนฺ ปGร	มw ปสwสนฺ�ต	 ฯ
แต-นฺ�กปราช้ญEทิ�Iงฺหลายผู้F(รF(พื่ระวิ	นฺ�ย ย-อมสรรเสร	ญคำวิ	นฺ	จฉั�ยข้(อแรก.
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กายสwสค�คราเคนฺ ปนฺ ปกต	มGเข้นฺ วิา นฺ	ม	ต�ตมGเข้นฺ วิา อ	ต�ถ1นฺ	ม	ต�ตw ฉัGปนฺ�ตส�ส สงฺ�ฆ์าทิ	เสโส, 
ต	รจ�ฉัานฺคต	ต�ถ	ยา ปส�สาวิมค�คw นฺ	ม	ต�ตมGเข้นฺ ฉัGปนฺ�ตส�ส วิGต�ตนฺเยเนฺวิ ถGล�ลจ�จยw, 
กายสwสค�คราเคนฺ [319] ทิGก�กฏินฺ�ต	 ฯ
ก>เม#$อภ	กษุGผู้F(ต(องฺนฺ	ม	ตข้องฺหญ	งฺ ด(วิยปากธรรมดาก>ด1 ด(วิยปากค#อนฺ	ม	ตก>ด1 ด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺอ�นฺเคล(าคลaงฺกาย 
เป@นฺส�งฺฆ์าทิ	เสส, 
เม#$อถFกต(องฺปbสสาวิมรรค ข้องฺส�ตวิEด	ร�จฉัานฺต�วิเม1ย ด(วิยปากค#อนฺ	ม	ต เป@นฺถGลล�จจ�ย โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล, 
เม#$อถFกต(องฺด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺอ�นฺเคล(าคลaงฺกาย เป@นฺทิGกกฏิ ฉัะนฺ1Iแล.

อวิเสสเอกFนฺสต�ตต	จตGก�กกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยจตGกกะ ๒๖๙ จตGกกะทิ1$เหล#อ.
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กถาว'าด้7วยองคชาตมั�เคร! องลีาด้แลีะไมั'มั�
เอวิw ภควิา ปฏิ	ปนฺ�นฺกส�ส ภ	ก�ข้Gโนฺ รก�ข้ณฺต�ถw สต�ตต	ทิ�วิ	สตจตGก�กานฺ	 นฺ1หร	ต�วิา อ	ทิานฺ	, 
“เย อนฺาคเต ปาปภ	ก�ข้F สนฺ�ถตw๑ 
อ	มw นฺ ก	ญฺ�จ	 อGปาทิ	นฺ�นฺกw อGปาทิ	นฺ�นฺเกนฺ ผู้Gสต	, โก เอต�ถ โทิโสต	 สญฺ�จ	จ�จ เลสw โอเฑส�สนฺ�ต	 
เตสw สาสเนฺ ปต	ฏฺ�ฐา เอวิw นฺ ภวิ	ส�สต1ต	 ทิ	ส�วิา 
เตสG สต�ตต	ทิ�วิ	สตจตGก�เกสG เอกเมกw จตGก�กw จตFห	 สนฺ�ถตาทิ	เภเทิห	 ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา ทิส�เสนฺ�โต 
“ภ	ก�ข้Gปจ�จต�ถ	กา มนฺGส�ส	ต�ถa ภ	ก�ข้Gส�ส สนฺ�ต	เก อาเนฺต�วิา วิจ�จมค�เคนฺ ปส�สาวิมค�เคนฺ มGเข้นฺ องฺ�คช้าตw อภ	นฺ	ส1เทินฺ�ต	 
สนฺ�ถตาย อสนฺ�ถตส�สาต	อาทิ	มาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺนฺำ ๒๗๐ จตGกกะมาแล(วิ เพื่#$อร�กษุาภ	กษุGผู้F(ปฏิ	บั�ต	 ด(วิยประการอย-างฺนฺ1I  บั�ดนฺ1I ได(ทิรงฺเห>นฺวิ-า 
“บัาปภ	กษุGเหล-าใดในฺอนฺาคต จ�กแกล(งฺอ(างฺเลสวิ-า ‘อGปาทิ	นฺนฺกะ๒อะไรๆ จะถFกต(องฺ(องฺคช้าตทิ1$ลาดแล(วิ)นฺ1I ด(วิยอGปาทิ	นฺนฺกะ หาได(ไม-,๓

ในฺการทิ1$ไม-ถFกต(องฺนฺ1Iจะม1โทิษุอย-างฺไรเล-า? บัาปภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ จ�กไม-ม1ทิ1$พื่a$งฺในฺศัาสนฺาอย-างฺนฺ1I” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
เม#$อจะทิรงฺแยกแสดงฺ บัรรดาจตGกกะ ๒๗๐ จตGกกะเหล-านฺ�Iนฺ แต-ละจตGกกะ โดยควิามต-างฺแห-งฺองฺคช้าตทิ1$ลาดแล(วิเป@นฺต(นฺ ๔ อย-างฺ
จaงฺตร�สคำวิ-า “พื่วิกภ	กษุGผู้F(เป@นฺข้(าศัaก พื่ามนฺGษุยEผู้F(หญ	งฺมาในฺสำนฺ�กข้องฺภ	กษุGแล(วิ ให(นฺ�$งฺทิ�บัองฺคช้าตด(วิยวิ�จจมรรค ปbสสาวิมรรค 
มGข้มรรค ข้องฺหญ	งฺทิ1$ม1เคร#$องฺลาด ข้องฺภ	กษุGไม-ม1เคร#$องฺลาด” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ “สนฺ�ถตาย อสนฺ�ถตส�สาต	อาทิ1สG  
สนฺ�ถตาย อ	ต�ถ	ยา วิจ�จมค�เคนฺ ปส�สาวิมค�เคนฺ มGเข้นฺ อสนฺ�ถตส�ส ภ	ก�ข้Gส�ส องฺ�คช้าตw อภ	นฺ	ส1เทินฺ�ต1ต	 อ	ม	นฺา นฺเยนฺ โยช้นฺา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
บัรรดา(บัทิเหล-านฺ1I ในฺสองฺบัทิเป@นฺต(นฺ)วิ-า สนฺ�ถตาย อสนฺ�ถตส�ส พื่aงฺทิราบัโยช้นฺาโดยนฺ�ยนฺ1Iวิ-า 
“ให(นฺ�$งฺทิ�บัองฺคช้าตข้องฺภ	กษุGทิ1$ไม-ม1เคร#$องฺลาด ด(วิยวิ�จจมรรค ปbสสาวิมรรค มGข้มรรค ข้องฺหญ	งฺทิ1$ม1เคร#$องฺลาด.” 

ตต�ถ สนฺ�ถตา นฺาม, ยส�สา ต1สG มค�เคสG โยโกจ	 มค�โค, ปล	เวิเฐต�วิา อนฺ�โต วิา ปเวิเสต�วิา 
เยนฺ เกนฺจ	 วิต�เถนฺ วิา ปณฺ�เณฺนฺ วิา วิากปเฏินฺ วิา จม�เมนฺ วิา ต	ปGส1สาทิ1นฺw ปเฏินฺ วิา ปฏิ	จ�ฉันฺ�โนฺ ฯ
บัรรดา(หญ	งฺช้ายทิ1$ม1นฺ	ม	ตลาดและไม-ลาด)เหล-านฺ�Iนฺ หญ	งฺช้#$อวิ-านฺ	ม	ตลาด ก>ค#อ ม1มรรคใดมรรคหนฺa$งฺ ในฺมรรคทิ�Iงฺ ๓ 
เข้าเอาผู้(าหร#อใบัไม( เปล#อกปอหร#อหนฺ�งฺ หร#อแผู้-นฺด1บัGก และตะก�$วิเป@นฺต(นฺ วิ�ตถGอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ 
พื่�นฺหร#อสอดเข้(าไปภายในฺสวิมไวิ(.

สนฺ�ถโต นฺาม, ยส�ส องฺ�คช้าตw, เตสwเยวิ วิต�ถาทิ1นฺw เยนฺ เกนฺจ	 ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺw ฯ
ช้ายช้#$อวิ-าม1นฺ	ม	ตลาด ก>ค#อม1องฺคช้าต เข้าเอาวิ�ตถGเป@นฺต(นฺวิ-าผู้(าเหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล มาสอดสวิมไวิ(.

๑ ปGราณฺโปต�ถเกสG สณฺ�ฐตนฺ�ต	 ล	ข้	ยต	 ฯ
๒ ค#อกาย	นฺทิร1ยEทิ1$ม1ช้1วิ	ต
๓ อ1กนฺ�ยหนฺa$งฺ เม#$อทิำองฺคช้าตนฺ1Iเป@นฺข้องฺลาดแล(วิ ก>จะช้#$อวิ-าไม-ถFกต(องฺ อGปาทิ	นฺนฺกะไรๆ ด(วิยอGปาทิ	นฺนฺกะ. เต	ม กโรนฺ�โต เข้(ามา.
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ตต�ถ  อGปาทิ	นฺ�นฺเกนฺ วิา อนฺGปาทิ	นฺ�นฺกw ฆ์ฏฺ�ฏิ	ยตG, อนฺGปาทิ	นฺ�นฺเกนฺ วิา อGปาทิ	นฺ�นฺกw, 
อนฺGปาทิ	นฺ�นฺเกนฺ วิา อนฺGปาทิ	นฺ�นฺกw, อGปาทิ	นฺ�นฺเกนฺ วิา อGปาทิ	นฺ�นฺกw.  สเจ ยต�ตเก “ปวิ	ฏฺ�เฐ ปาราช้	กw โหต1ต	 วิGต�ตw, ตต�ตกw ปวิ	สต	. 
[320] สพื่�พื่ต�ถ สาทิ	ยนฺ�ตส�ส ปาราช้	กก�เข้ต�เต ปาราช้	กw, ถGล�ลจ�จยก�เข้ต�เต ถGล�ลจ�จยw, ทิGก�กฏิก�เข้ต�เต ทิGก�กฏิเมวิ โหต	 ฯ
ในฺ(มรรคทิ�Iงฺ ๓) เหล-านฺ�Iนฺ 
อนฺGปาทิ	นฺนฺกะ ก�บัอGปาทิ	นฺนฺกะ๑ จะกระทิบัก�นฺก>ตาม,  อGปาทิ	นฺนฺกะ ก�บัอนฺGปาทิ	นฺนฺกะจะกระทิบัก�นฺก>ตาม, 
อนฺGปาทิ	นฺนฺกะ ก�บัอนฺGปาทิ	นฺกะจะกระทิบัก�นฺเองฺก>ตาม,  อGปาทิ	นฺนฺกะ ก�บัอGปาทิ	นฺนฺกะจะกระทิบัก�นฺเองฺก>ตาม, 
ถ(าองฺคช้าตเข้(าไปตลอดประเทิศัทิ1$พื่ระอาจารยEทิ�Iงฺหลายกล-าวิวิ-า “เม#$อองฺคช้าตเข้(าไปแล(วิ เป@นฺปาราช้	ก” ด�งฺนฺ1Iไซ่ร(,
เม#$อภ	กษุGย	นฺด1ในฺทิGกๆ วิาระ ในฺเพื่ราะเข้ตแห-งฺปาราช้	ก เป@นฺปาราช้	ก, ในฺเพื่ราะเข้ตแห-งฺถGลล�จจ�ย เป@นฺถGลล�จจ�ย, 
ในฺเพื่ราะเข้ตแห-งฺทิGกกฏิ เป@นฺทิGกกฏิทิ1เด1ยวิ.

สเจ อ	ต�ถ1นฺ	ม	ต�ตw ข้าณฺGw กต�วิา สนฺ�ถตw,  ข้าณฺGw ฆ์ฏฺ�เฏินฺ�ตส�ส ทิGก�กฏิw ฯ
สเจ ปGร	สนฺ	ม	ต�ตw ข้าณฺGw กต�วิา สนฺ�ถตw,  ข้าณฺGw ปเวิเสนฺ�ตส�ส ทิGก�กฏิw ฯ
ถ(านฺ	ม	ตข้องฺหญ	งฺเข้าสวิมปลอกก�นฺไวิ(,๒ เม#$อภ	กษุGกระทิบัปลอก เป@นฺทิGกกฏิ, 
ถ(านฺ	ม	ตข้องฺช้ายเข้าสวิมปลอกก�นฺไวิ(, เม#$อภ	กษุGสอดปลอกเข้(าไป เป@นฺทิGกกฏิ.

สเจ อGภยw ข้าณฺGw กต�วิา สนฺ�ถตw. ข้าณฺGนฺา ข้าณฺGw ฆ์ฏฺ�เฏินฺ�ตส�ส ทิGก�กฏิw ฯ
ถ(านฺ	ม	ตทิ�Iงฺสองฺเข้าสวิมปลอกก�นฺไวิ(, เม#$อภ	กษุGกระทิบัปลอกก�บัปลอก เป@นฺทิGกกฏิ.

สเจ อ	ต�ถ1นฺ	ม	ต�เต เวิฬGนฺฬปพื่�พื่าทิ1นฺw ก	ญฺ�จ	 ปก�ข้	ต�ตw, ตส�ส เหฏฺ�ฐาภาคญฺ�เจปJ ผู้Gสนฺ�โต ต	ลผู้ลมต�ตw ปเวิเสต	 ปาราช้	กw ฯ
ถ(าเข้าเอาบัรรดาวิ�ตถGม1ปล(องฺไม(ไผู้-และไม(อ(อเป@นฺต(นฺไรๆ ใส-ไวิ(ในฺนฺ	ม	ตข้องฺหญ	งฺ, 
แม(หากภ	กษุGสอด (องฺคEกำเนฺ	ด) เข้(าไปถFกส-วินฺภายใต(แห-งฺวิ�ตถGทิ1$ใส-ไวิ(นฺ�Iนฺ เพื่1ยงฺเทิ-าเมล>ดงฺาเด1ยวิเป@นฺปาราช้	ก.

อGปร	ภาคญฺ�เจปJ, อGโภสG ปส�เสสG เอกw ปส�สw เจปJ ผู้Gสนฺ�โต ปเวิเสต	 ปาราช้	กw ฯ
หากสอดเข้(าไปถFกส-วินฺเบั#Iองฺบันฺก>ด1 ถFกข้(างฺๆ หนฺa$งฺบัรรดาข้(างฺทิ�Iงฺสองฺก>ด1 เป@นฺปาราช้	ก.

จต�ตาร	ปJ ปส�สานฺ	 อผู้Gสนฺ�โต ปเวิเสต�วิา ตส�ส ตลญฺ�เจปJ ผู้Gสต	 ปาราช้	กw ฯ
เม#$อสอดเข้(าไปไม-ให(ถFกข้(างฺทิ�Iงฺ ๔  แม(หากถFกพื่#Iนฺ(ภายในฺแห-งฺไม(ไผู้-และไม(อ(อเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ก>เป@นฺปาราช้	ก.

ยทิ	 ปนฺ ปส�เสสG วิา ตเล วิา อผู้Gสนฺ�โต อากาสคตเมวิ กต�วิา ปเวิเสต�วิา นฺ1หรต	 ทิGก�กฏิw ฯ
ก>ถ(าวิ-าสอดเข้าไปไม-ให(ถFกทิ1$ข้(างฺหร#อทิ1$พื่#Iนฺ ให(เช้	ดไปในฺอากาศัอย-างฺเด1ยวิแล(วิช้�กออก เป@นฺทิGกกฏิ.

พื่ห	ทิ�ธา ข้าณฺGเก ผู้Gสต	 ทิGก�กฏิเมวิ ฯ
ถFกต(องฺปลอกในฺภายนฺอก เป@นฺทิGกกฏิเหม#อนฺก�นฺ.

ยถา จ อ	ต�ถ1นฺ	ม	ต�เต วิGต�ตw, เอวิw สพื่�พื่ต�ถ ลก�ข้ณฺw เวิทิ	ตพื่�พื่นฺ�ต	 ฯ
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัล�กษุณฺะ ในฺทิGกๆ มรรคม1วิ�จจมรรคเป@นฺต(นฺ เหม#อนฺอย-างฺทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺนฺ	ม	ตหญ	งฺ ฉัะนฺ�Iนฺแล.

๑ อนฺGปาทิ	นฺนฺกะ ค#อกาย	นฺทิร1ยEทิ1$ไม-ม1ใจครองฺ ก�บัอGปาทิ	นฺนฺกะ ค#อกาย	นฺทิร1ยEทิ1$ม1ใจครองฺ
๒ ข้าณฺGศั�พื่ทิEในฺตอนฺนฺ1IทิGกศั�พื่ทิEนฺ-าจะเป@นฺหมGดหร#อเด#อย ตรงฺนฺ1Iจaงฺนฺ-าจะวิ-า ถ(านฺ	ม	ตหญ	งฺเข้าลาดทิำหมGดไวิ( 

ต-อไปก>นฺ-าจะนฺ�ยนฺ1I เพื่ราะถ(าเป@นฺปลอกแล(วิ ย-อมไม-พื่(นฺอาบั�ต	ปาราช้	ก.
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สนฺ�ถตจตGก�กป�ปเภทิกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบัส�นฺถตจตGกกะปเภทิกถา.

เอวิw สนฺ�ถตจตGก�กป�ปเภทิw วิต�วิา อ	ทิานฺ	, 
ยส�มา นฺ เกวิลw มนฺGส�ส	ต�ถ1อาทิ	เก ภ	ก�ข้Gส�ส สนฺ�ต	เก อาเนฺนฺ�ต	,  อถโข้ ภ	ก�ข้Gม�ปJ ตาสw สนฺ�ต	เก อาเนฺนฺ�ต	 
ตส�มา ตw ปเภทิw ทิส�เสนฺ�โต “ภ	ก�ข้Gปจ�จต�ถ	กา ภ	ก�ข้Gw มนฺGส�ส	ต�ถ	ยา สนฺ�ต	เกต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ 
สพื่�พื่านฺ	 ตานฺ	 จตGก�กานฺ	 ปGนฺปJ นฺ1หร	ต�วิา ทิส�เสส	 ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) คร�Iนฺตร�สประเภทิแห-งฺส�นฺตถจตGกกะอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ บั�ดนฺ1I เม#$อจะทิรงฺแสดงฺประเภทินฺ�Iนฺ (ซ่Iำอ1ก) 
เพื่ราะเหตGทิ1$ (พื่วิกภ	กษุGผู้F(เป@นฺข้(าศัaก) หาใช้-จะนฺำช้นฺม1มนฺGษุยEผู้F(หญ	งฺเป@นฺต(นฺมาในฺสำนฺ�กข้องฺภ	กษุGอย-างฺเด1ยวิไม-, 
โดยทิ1$แทิ( ย�งฺนฺำแม(ภ	กษุGมาในฺสำนฺ�กข้องฺมนฺGษุยEผู้F(หญ	งฺเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ 
จaงฺทิรงฺนฺำจตGกกะเหล-านฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมดมาแสดงฺซ่Iำอ1ก โดยนฺ�ยม1อาทิ	วิ-า “พื่วิกภ	กษุGผู้F(เป@นฺข้(าศัaกนฺำภ	กษุGมาในฺสำนฺ�กข้องฺมนฺGษุยEผู้F(หญ	งฺ”

เตสG วิ	นฺ	จ�ฉัโย วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ต	 ฯ
ในฺจตGกกะเหล-านฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิมาแล(วินฺ�$นฺเทิ1ยวิแล. ด�งฺนฺ1I.

ภ	ก�ข้Gปจ�จต�ถ	กวิเสนฺ จตGก�กเภทิวิณฺ�ณฺนฺา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบัการพื่รรณฺนฺาควิามต-างฺแห-งฺจตGกกะ ด(วิยอำนฺาจภ	กษุGผู้F(เป@นฺข้(าศัaก.
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เร! องพระราชาแลีะโจรผู้D7เปKนข7าศIกต'อภ	กษุ#เปKนต7น
ยส�มา ปนฺ ภ	ก�ข้Gปจ�จต�ถ	กา เอวิเมวิ กโรนฺ�ต	, ราช้[321]ปจ�จต�ถ	กาทิโยปJ กโรนฺ�ต	, 
ตส�มา ตม�ปเภทิw ทิส�เสนฺ�โต “ราช้ปจ�จต�ถ	กาต	อาทิ	มาห ฯ
ก>เพื่ราะพื่วิกภ	กษุGผู้F(เป@นฺข้(าศัaกย-อมกระทิำ (อย-างฺทิ1$กล-าวิมาแล(วิ) อย-างฺนฺ1Iนฺ�$นฺแล, 
แม(อ	สรช้นฺม1พื่ระราช้าผู้F(เป@นฺข้(าศัaกเป@นฺต(นฺ ก>กระทิำ.
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเม#$อจะทิรงฺแสดงฺประเภทิข้(าศัaกนฺ�Iนฺ จaงฺตร�สคำวิ-า ราช้าปจ�จต�ถ	กา เป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ  ราช้าเยวิ ปจ�จต�ถ	กา ราช้ปจ�จต�ถ	กา ฯ
ในฺ(คำวิ-า ราช้ปจ�จต�ถ	กา เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):
ข้(าศัaกทิ�Iงฺหลาย ค#อพื่ระราช้า ช้#$อวิ-าราช้ปbจจ�ตถ	กา (พื่ระราช้าผู้F(เป@นฺข้(าศัaก). 

เต จ สยw อาเนฺนฺ�ตาปJ อญฺ�เญห	 อานฺาเปนฺ�ตาปJ “อาเนฺนฺ�ต	เยวิาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ก>พื่ระราช้าเหล-านฺ�Iนฺ ทิรงฺนฺำมาเองฺบั(างฺ ให(คนฺเหล-าอ#$นฺนฺำมาบั(างฺ (ซ่a$งฺมนฺGษุยEผู้F(หญ	งฺเป@นฺต(นฺ) พื่aงฺทิราบัวิ-า “ทิรงฺนฺำมาทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.”

โจราเอวิ ปจ�จต�ถ	กา โจรปจ�จต�ถ	กา ฯ
ข้(าศัaกทิ�Iงฺหลาย ค#อโจร ช้#$อวิ-า โจรปbจจ�ตถ	กา (โจรผู้F(เป@นฺข้(าศัaก).

“ธGต�ตาต	 เมถGนฺFปสwห	ตข้	ฑ�ฑาปสGตา นฺาคร	ยเกราช้	ยปGร	สา๑ อ	ต�ถ1ธGต�ตสGราธGต�ตาทิโย วิา ฯ
บัGรGษุผู้F(ทิำการหลอกลวิงฺอยF-ในฺเม#องฺ ผู้F(ข้วินฺข้วิายในฺการเล-นฺเนฺ#$องฺด(วิยเมถGนฺก>ด1 นฺ�กเลงฺหญ	งฺและนฺ�กเลงฺสGราเป@นฺต(นฺก>ด1 ช้#$อวิ-านฺ�กเลงฺ.

ธGต�ตาเอวิ ปจ�จต�ถ	กา ธGต�ตปจ�จต�ถ	กา ฯ
ข้(าศัaกทิ�Iงฺหลาย ค#อนฺ�กเลงฺ ช้#$อวิ-า ธGตตปbจจ�ตถ	กา (นฺ�กเลงฺผู้F(เป@นฺข้(าศัaก).

“คนฺ�ธนฺ�ต	 หทิยw วิGจ�จต	. 
หทิ�ยวิ-า ทิ-านฺเร1ยกวิ-า ค�นฺธะ.

ตw อGป�ปาเฏินฺ�ต1ต	 อGป�ปลคนฺ�ธา๒ ฯ
พื่วิกข้(าศัaก ช้#$อวิ-า อGปปลค�นฺธะ เพื่ราะอรรถวิ-า เพื่	กข้aIนฺซ่a$งฺหทิ�ยนฺ�Iนฺ. 

อGป�ปลคนฺ�ธาเอวิ ปจ�จต�ถ	กา อGป�ปลคนฺ�ธปจ�จต�ถ	กา ฯ
ข้(าศัaกทิ�Iงฺหลาย ค#อผู้F(ต�ดห�วิใจ ช้#$อวิ-า อGปปลค�นฺธปbจจ�ตถ	กา.

[ข7าศIกส�งหารภ	กษุ#เซ่'นไหว7เทิวด้าเพ! อสำเรWจการงาน]

เต ก	ร นฺ กส	วิณฺ	ช้�ช้าทิ1ห	 ช้1วินฺ�ต	 ปนฺ�ถฆ์าตาทิ1นฺ	 กต�วิา ปGต�ตทิารw โปเสนฺ�ต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า (ข้(าศัaกผู้F(ต�ดห�วิใจ)เหล-านฺ�Iนฺ หาได(เป@นฺอยF-ด(วิยกส	กรรมและพื่าณฺ	ช้ยกรรมเป@นฺต(นฺไม- 
พื่าก�นฺทิำโจรกรรมม1การปล(นฺคนฺเด	นฺทิางฺเป@นฺต(นฺ เล1IยงฺบัGตรและภรรยา.

๑ เกราฏิ	ก … อ	ต	ปJ ฯ 
๒ อGป�ปลนฺ�ต	 วิGจ�จต	 หทิยw ฯ ตw อGป�ปาเฏินฺ�ต1ต	 อGป�ปลคนฺ�ธา ฯ คนฺ�ธสทิ�โทิ ห	 ฉันฺ�ทิเนฺ วิต�ตต	 ฯ อวิช้าตw นฺ อ	จ�ฉันฺ�ต	 โย โหต	 กGลคนฺ�ธโนฺต	 สาธกw ฯ



หนฺ(า ๕๒๖ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ข้(าศัaกส�งฺหารภ	กษุGเซ่-นฺไหวิ(เทิวิดาเพื่#$อสำเร>จการงฺานฺ]

เต กม�มส	ทิ�ธa ปฏฺ�ฐยมานฺา เทิวิตานฺw อายาจ	ต�วิา ตาสw พื่ล	กม�มต�ถw มนฺGส�สานฺw หทิยw อGป�ปาเฏินฺ�ต	 ฯ
เข้าเหล-านฺ�Iนฺ เม#$อต(องฺการควิามสำเร>จแห-งฺการงฺานฺ ได(บันฺบัานฺเหล-าเทิวิดาไวิ( 
จaงฺได(ควิ�กหทิ�ยข้องฺพื่วิกมนฺGษุยEไปเพื่#$อบัวิงฺสรวิงฺแก-เทิวิดาเหล-านฺ�Iนฺ.

สพื่�พื่กาลญฺ�จ มนฺGส�สา ทิGล�ลภา,  ภ	ก�ข้F ปนฺ อรญฺ�เญ วิ	หรนฺ�ตา สGลภา โหนฺ�ต	 ฯ
ก>พื่วิกมนฺGษุยE เป@นฺผู้F(หาได(ยากตลอดกาลทิGกเม#$อ,  ส-วินฺพื่วิกภ	กษุGผู้F(พื่ำนฺ�กอยF-ในฺปzา ย-อมหาได(งฺ-าย.

เต ส1ลวินฺ�ตw ภ	ก�ข้Gw คเหต�วิา “ส1ลวิโต วิโธ นฺาม ภาร	โย โหต1ต	 มญฺ�ญมานฺา 
ตส�ส ส1ลวิ	นฺาสนฺต�ถw มนฺGส�ส	ต�ถ1อาทิ	เก วิา อาเนฺนฺ�ต	  ตw วิา ตต�ถ เนฺนฺ�ต	 ฯ
เข้าเหล-านฺ�Iนฺจ�บัเอาภ	กษุGผู้F(ม1ศั1ลแล(วิ ได(สำค�ญอยF-วิ-า “ช้#$อวิ-าการฆ์-าผู้F(ม1ศั1ล ย-อมเป@นฺข้องฺหนฺ�ก” เพื่#$อจะทิำลายศั1ลข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ 
ให(พื่	นฺาศัไป จaงฺนฺำมนฺGษุยEผู้F(หญ	งฺเป@นฺต(นฺมา หร#อนฺำภ	กษุGนฺ�Iนฺไปในฺสำนฺ�กข้องฺมนฺGษุยEผู้F(หญ	งฺเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ.

อยเมต�ถ วิ	เสโส ฯ
ในฺเร#$องฺวิ-าด(วิยพื่ระราช้าผู้F(เป@นฺข้(าศัaกเป@นฺต(นฺนฺ1I ม1ควิามแปลกก�นฺเทิ-านฺ1I.

เสสw วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
เร#$องฺทิ1$เหล#อพื่aงฺทิราบัโดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�$นฺแหละ.

ภ	ก�ข้Gปจ�จต�ถ	กวิาเร วิGต�ตนฺเยเนฺวิ จ อ	เมสG จตFสGปJ วิาเรสG จตGก�กานฺ	 เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
แลพื่aงฺทิราบัจตGกกะทิ�Iงฺหลาย ในฺวิาระแม(ทิ�Iงฺ ๔ เหล-านฺ1I โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิแล(วิ ในฺภ	กข้Gปbจจ�ตถ	กาวิาระนฺ�$นฺเองฺ.

ปาล	ยw ปนฺ สงฺ�ข้	ต�เตนฺ วิGต�ตานฺ	 ฯ
แต-ในฺพื่ระบัาล1 พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(แล(วิโดยย-อ.

สพื่�พื่ากาเรนฺ จตGก�กป�ปเภทิกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยประเภทิแห-งฺจตGกกะ โดยอาการทิ�Iงฺปวิงฺ.



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • เร#$องฺภ	กษุGเสพื่เมถGนฺธรรมทิางฺมรรคและม	ใช้-มรรค • หนฺ(า ๕๒๗

เร! องภ	กษุ#เสพเมัถ#นธรรมัทิางมัรรคแลีะมั	ใช'มัรรค
อ	ทิานฺ	 ยw วิGต�ตw “มนฺGส�ส	ต�ถ	ยา ตโย มค�เค เมถGนฺw ธม�มw [322] ปฏิ	เสวินฺ�ตส�สาต	อาทิ	 เอต�ถ อสม�โมหต�ถw “มค�เคนฺ มค�คนฺ�ต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I เพื่#$อควิามไม-งฺมงฺายในฺคำทิ1$(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(วิ-า “เม#$อภ	กษุGเสพื่เมถGนฺธรรมในฺมรรคทิ�Iงฺ ๓ ข้องฺมนฺGษุยEผู้F(เป@นฺหญ	งฺ” 
เป@นฺต(นฺ (พื่ระอGบัาล1เถระ)จaงฺกล-าวิคำวิ-า มค�เคนฺ มค�คw เป@นฺอาทิ	.

ตต�ถ “มค�เคนฺ มค�คนฺ�ต	 อ	ต�ถ	ยา ต1สG มค�เคสG อญฺ�ญตเรนฺ อต�ตโนฺ องฺ�คช้าตw ปเวิเสต	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ สองฺบัทิวิ-า มค�เคนฺ มค�คw ควิามวิ-า ภ	กษุGสอดองฺคช้าตข้องฺตนฺ เข้(าไปทิางฺมรรคทิ�Iงฺ ๓ ข้องฺหญ	งฺ มรรคใดมรรค
หนฺa$งฺ.

อถวิา สม�ภ	นฺ�เนฺสG ทิ�วิ1สG มค�เคสG ปส�สาวิมค�เคนฺ วิจ�จมค�คw  วิจ�จมค�เคนฺ วิา ปส�สาวิมค�คw ปเวิเสต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ บัรรดามรรคทิ�Iงฺ ๒ ทิ1$ระคนฺก�นฺ ภ	กษุGสอดวิ�จจมรรคเข้(าไปทิางฺปbสสาวิมรรค หร#อสอดปbสสาวิมรรคเข้(าไปทิางฺวิ�จจมร
รค.

“มค�เคนฺ อมค�คนฺ�ต	 ปส�สาวิาทิ	มค�เคนฺ ปเวิเสต�วิา ตส�ส สามนฺ�ตา วิเณฺนฺ นฺ1หรต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า มค�เคนฺ อมค�คw ควิามวิ-า คร�Iนฺสอดเข้(าไปทิางฺปbสสาวิมรรคเป@นฺต(นฺแล(วิ จaงฺช้�กออกมาทิางฺแผู้ล โดยรอบัแห-งฺมรรคนฺ�Iนฺ.

“อมค�เคนฺ มค�คนฺ�ต	  สามนฺ�ตา วิเณฺนฺ ปเวิเสต�วิา มค�เคนฺ นฺ1หรต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อมค�เคนฺ มค�คw ควิามวิ-า คร�Iนฺสอดเข้(าไปทิางฺแผู้ลโดยรอบัแล(วิ จaงฺช้�กออกทิางฺมรรค.

“อมค�เคนฺ อมค�คนฺ�ต	  ทิ�วิ1สG สม�ภ	นฺ�นฺวิเณฺสG เอเกนฺ วิเณฺนฺ ปเวิเสต�วิา ทิGต	เยนฺ นฺ1หรต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อมคเคนฺ อมค�คw ควิามวิ-า บัรรดาแผู้ลทิ�Iงฺ ๒ ทิ1$ระคนฺก�นฺ คร�Iนฺสอดเข้(าไปทิางฺแผู้ลทิ1$หนฺa$งฺแล(วิ จaงฺช้�กออกทิางฺแผู้ลทิ1$สองฺ.

อ	มส�ส สGต�ตส�ส อนฺGโลมวิเสนฺ สพื่�พื่ต�ถ วิณฺสงฺ�เข้เป ถGล�ลจ�จยw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ในฺการกำหนฺดวิ-าเป@นฺแผู้ล พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺถGลล�จจ�ย ในฺทิ1$ทิGกแห-งฺ ด(วิยอำนฺาจอนฺGโลมตามพื่ระสFตรนฺ1I.

[ภ	กษุ#เสพเมัถ#นธรรมัในทิวารของภ	กษุ#หลี�บไมั'พ7นอาบ�ต	]

อ	ทิานฺ	 ยw ปรโต วิก�ข้ต	 “อนฺาปต�ต	 อช้านฺนฺ�ตส�ส อสาทิ	ยนฺ�ตส�สาต	 ตต�ถ อสม�โมหต�ถw “ภ	ก�ข้G สGต�ตภ	ก�ข้Gม�ห1ต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I เพื่#$อควิามไม-งฺมงฺายในฺพื่ระดำร�สทิ1$จ�กตร�สไวิ(ข้(างฺหนฺ(าวิ-า “เม#$อภ	กษุGไม-รF( ไม-ย	นฺด1 ไม-เป@นฺอาบั�ต	” 
(พื่ระอGบัาล1เถระ)จaงฺกล-าวิคำวิ-า ภ	ก�ข้G สGต�ตภ	ก�ข้Gม�ห	 เป@นฺต(นฺ.

ตต�รายw อธ	ป�ปาโย 
โย ปฏิ	พื่Gทิ�โธ สาทิ	ยต	, โส “สGต�ตม�ห	 มย	 เอโส วิ	ปฏิ	ปช้�ช้	, นฺาหw ช้านฺาม1ต	 นฺ มGจ�จต	 ฯ
ในฺ(คำวิ-า ภ	ก�ข้G เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ม1อธ	บัายด�งฺต-อไปนฺ1I:- 
ภ	กษุGรFปใด ต#$นฺข้aIนฺแล(วิย	นฺด1, ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ พื่Fดวิ-า “เธอรFปนฺ1I ปฏิ	บั�ต	ผู้	ดในฺข้(าพื่เจ(าผู้F(หล�บั, ข้(าพื่เจ(าไม-รF(สaกต�วิ” ย-อมไม-พื่(นฺ (จากอาบั�ต	).

“อGโภ นฺาเสตพื่�พื่าต	 เจต�ถ เทิ�วิปJ ล	งฺ�คนฺาสเนฺนฺ นฺาเสตพื่�พื่า ฯ
ก>ในฺสองฺบัทิวิ-า อGโภ นฺาเสตพื่�พื่า นฺ1I ควิามวิ-า พื่ระวิ	นฺ�ยธรพื่aงฺให(นฺาสนฺะเส1ยแม(ทิ�Iงฺ ๒ รFป ด(วิยล	งฺคนฺาสนฺะ.

ตต�ร ทิFสกส�ส ปฏิ	ญฺ�ญากรณฺw นฺต�ถ	,  ทิFส	โต ปGจ�ฉั	ต�วิา ปฏิ	ญฺ�ญาย นฺาเสตพื่�โพื่ ฯ



หนฺ(า ๕๒๘ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ภ	กษุGเสพื่เมถGนฺธรรมในฺทิวิารข้องฺภ	กษุGหล�บัไม-พื่(นฺอาบั�ต	]

บัรรดา(ผู้F(ประทิGษุร(ายและผู้F(ถFกประทิGษุร(ายทิ�Iงฺ ๒ รFป)นฺ�Iนฺ ผู้F(ประทิGษุร(ายไม-ม1การทิำปฏิ	ญญา, 
แต-ผู้F(ถFกประทิGษุร(าย พื่ระวิ	นฺ�ยธรสอบัถามแล(วิ พื่aงฺให(นฺาสนฺะเส1ยด(วิยคำปฏิ	ญญา.

สเจ นฺ สาทิ	ยต	, นฺ นฺาเสตพื่�โพื่ ฯ  เอโส นฺโย สามเณฺรวิาเรปJ ฯ
ถ(าเธอไม-ย	นฺด1, ไม-ควิรให(นฺาสนฺะ แม(ในฺวิารสามเณฺร ก>นฺ�ยนฺ1I.

[ภ	กษุ#ผู้D7ถDกปฏ	บ�ต	ผู้	ด้ไมั'รD7 ไมั'ย	นด้� ไมั'เปKนอาบ�ต	]

เอวิw ตต�ถ ตต�ถ ตwตw อาปต�ต	ญฺ�จ อนฺาปต�ต	ญฺ�จ ทิส�เสต�วิา อ	ทิานฺ	 อนฺาปต�ต	เมวิ ทิส�เสนฺ�โต “อนฺาปต�ต	 อช้านฺนฺ�ตส�สาต	อาทิ	มาห ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) คร�Iนฺทิรงฺแสดงฺอาบั�ต	และอนฺาบั�ต	นฺ�Iนฺๆ ในฺวิาระนฺ�Iนฺๆ อย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ 
บั�ดนฺ1I เม#$อจะทิรงฺแสดงฺอนฺาบั�ต	อย-างฺเด1ยวิ จaงฺตร�สคำวิ-า อนฺาปต�ต	 อช้านฺนฺ�ตส�ส เป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ อช้านฺนฺ�โต นฺาม โย มหานฺ	ทิ�ทิw โอก�กนฺ�โต ปเรนฺ กตw อGปก�กมม�ปJ นฺ ช้านฺาต	, 
เวิสาล	ยw มหาวิเนฺ ทิ	วิาวิ	หารw คโต ภ	ก�ข้G วิ	ย เอวิรFปส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
ในฺ(คำวิ-า อช้านฺนฺ�ตส�ส เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
ภ	กษุGทิ1$ช้#$อวิ-า ผู้F(ไม-รF(สaกต�วินฺ�Iนฺ ได(แก- ผู้F(ทิ1$หย�$งฺลงฺสF-ควิามหล�บัอย-างฺมาก ย-อมไม-รF(สaกแม(ควิามพื่ยายามทิ1$คนฺอ#$นฺทิำแล(วิ, 
ภ	กษุGเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ ไม-เป@นฺอาบั�ต	เหม#อนฺภ	กษุGผู้F(ไปพื่�กกลางฺวิ�นฺ ในฺปzามหาวิ�นฺ ใกล(เม#องฺไพื่ศัาล1ฉัะนฺ�Iนฺ.

วิGต�ตม�ปJ เจตw “‘นฺาหw [323] ภควิา ช้านฺาม1ต	, ‘อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้G อช้านฺนฺ�ตส�สาต	 ฯ
สมจร	งฺด�งฺคำทิ1$(พื่ระธรรมส�งฺคาหกาจารยE)กล-าวิไวิ(วิ-า 
“‘ภ	กษุGกราบัทิFลวิ-า ข้(าพื่ระองฺคEไม-รF(สaกต�วิ พื่ระพื่Gทิธเจ(าข้(า!’. พื่ระองฺคEตร�สวิ-า ‘ดFก-อนฺภ	กษุG! เม#$อภ	กษุGไม-รF(สaกต�วิ ไม-เป@นฺอาบั�ต	’”.

อสาทิ	ยนฺ�โต นฺาม โย ช้านฺ	ต�วิาปJ นฺ สาทิ	ยต	,  ตต�เถวิ สหสา วิGฏฺ�ฐ	ตภ	ก�ข้G วิ	ย ฯ
ภ	กษุGทิ1$ช้#$อวิ-าไม-ย	นฺด1นฺ�Iนฺ ได(แก- ผู้F(ทิ1$แม(รF(สaกต�วิแล(วิ ก>ไม-ย	นฺด1, 
(ภ	กษุGเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ ไม-เป@นฺอาบั�ต	) เหม#อนฺภ	กษุGผู้F(ร1บัลGกข้aIนฺทิ�นฺทิ1ในฺปzามหาวิ�นฺ ใกล(เม#องฺไพื่ศัาล1นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺฉัะนฺ�Iนฺ.

วิGต�ตม�ปJ เจตw “‘นฺาหw ภควิา สาทิ	ยนฺ�ต1ต	 ‘อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้G อสาทิ	ยนฺ�ตส�สาต	 ฯ
สมจร	งฺด�งฺคำทิ1$พื่ระธรรมส�งฺคาหกาจารยEกล-าวิไวิ(วิ-า 
“ภ	กษุGกราบัทิFลวิ-า ข้(าพื่ระองฺคEไม-ย	นฺด1พื่ระพื่Gทิธเจ(าข้(า!’, พื่ระองฺคEตร�สวิ-า ‘ดFก-อนฺภ	กษุG! เม#$อไม-ย	นฺด1ไม-เป@นฺอาบั�ต	’”.

[ไมั'เปKนอาบ�ต	แก'ภ	กษุ#บ7าแลีะมั�จ	ตฟั#Yงซ่'าน]

อGม�มต�ตโก นฺาม ปJต�ตGม�มต�ตโก ฯ
ภ	กษุGเป@นฺบั(าเพื่ราะด1 (กำเร	บั) ช้#$อวิ-า เป@นฺบั(า.

ทิGวิ	ธw ห	 ปJต�ตw พื่ทิ�ธปJต�ตw อพื่ทิ�ธปJต�ตญฺ�จ ฯ
จร	งฺอยF- ด1ม1 ๒ อย-างฺ ค#อ ด1ทิ1$ม1ฝัbก และด1ทิ1$ไม-ม1ฝัbก.

อพื่ทิ�ธปJต�ตw โลห	ตw วิ	ย สพื่�พื่งฺ�คคตw ฯ
ด1ทิ1$ไม-ม1ฝัbก ซ่aมซ่าบัไปทิ�$วิสรรพื่างฺคE ดGจโลห	ตฉัะนฺ�Iนฺ.



ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGบั(าและม1จ	ตฟัGrงฺซ่-านฺ] • หนฺ(า ๕๒๙

ตม�ห	 กGปJเต, สต�ตานฺw กณฺ�ฑGกจ�ฉัGสร1รกม�ปาทิ1นฺ	 โหนฺ�ต	 ฯ
เม#$อด1ทิ1$ไม-ม1ฝัbกนฺ�Iนฺกำเร	บั พื่วิกส�ตวิEย-อมเก	ดม1ห	ดด(านฺห	ดเป~{อย และเนฺ#Iอต�วิส�$นฺเป@นฺต(นฺ.

ตานฺ	 เภสช้�ช้ก	ร	ยาย วิFปสมนฺ�ต	 ฯ
ห	ดด(านฺเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ จะหายได(เพื่ราะประกอบัยา.

พื่ทิ�ธปJต�ตw ปนฺ ปJต�ตโกสเก ฐ	ตw ฯ
ส-วินฺด1ทิ1$ม1ฝัbก ต�IงฺอยF-ในฺฝัbกข้องฺด1.

ตม�ห	 กGปJเต, สต�ตา อGม�มต�ตกา โหนฺ�ต	 ฯ
เม#$อด1ทิ1$ม1ในฺฝัbกนฺ�Iนฺกำเร	บั พื่วิกส�ตวิEย-อมเป@นฺบั(า.

วิ	ปล�ลต�ถสญฺ�ญา ห	โรต�ตป�ป| ฉัฑ�เฑต�วิา อสารGป�ปจารw จรนฺ�ต	 ฯ
ภ	กษุGผู้F(ม1ส�ญญาวิ	ปลาส ละทิ	Iงฺห	ร	และโอตต�ปปะแล(วิ เทิ1$ยวิประพื่ฤต	กรรมทิ1$ไม-สมควิร.

ลหGกครGกานฺ	 ส	ก�ข้าปทิานฺ	 มทิ�ทินฺ�ตาปJ นฺ ช้านฺนฺ�ต	 ฯ
แม(ย$ำย1ส	กข้าบัทิทิ�Iงฺเบัาและหนฺ�กอยF- ก>ไม-รF(สaกต�วิ.

เภสช้�ช้ก	ร	ยายปJ อเตก	จ�ฉัา โหนฺ�ต	.  เอวิรFปส�ส อGม�มต�ตกส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
ช้#$อวิ-าเป@นฺผู้F(แก(ไข้ไม-ได( แม(เพื่ราะการเย1ยวิยา.  ภ	กษุGผู้F(เป@นฺบั(าเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺไม-เป@นฺอาบั�ต	.

ข้	ต�ตจ	ต�โต นฺาม วิ	สฏฺ�ฐจ	ต�โต.   ยก�ข้Gม�มต�ตโก วิGจ�จต	 ฯ
ภ	กษุGช้#$อวิ-า ม1จ	ตฟัGrงฺซ่-านฺ ได(แก- ผู้F(ปล-อยจ	ต (ไปตามอารมณฺE).
ทิ-านฺเร1ยกวิ-า เป@นฺบั(าเพื่ราะย�กษุEเข้(าส	งฺ.

ยก�ข้า ก	ร เภรวิานฺ	 วิา อารม�มณฺานฺ	 ทิส�เสต�วิา มGเข้นฺ หต�ถw ปเวิเสต�วิา หทิยรFป| วิา มทิ�ทินฺ�ตา สต�เต วิ	ปล�ลต�ถสญฺ�เญ กโรนฺ�ต	 ฯ
เอวิรFปส�ส ข้	ต�ตจ	ต�ตส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า พื่วิกย�กษุEแสดงฺอารมณฺEทิ�Iงฺหลายทิ1$นฺ-ากล�วิ หร#อสอดม#อเข้(าทิางฺปากแล(วิ บั1บัค�Iนฺหทิ�ยรFป กระทิำพื่วิกส�ตวิEให(ม1ส�ญญาวิ	ปลาส.
ภ	กษุGผู้F(ม1จ	ตฟัGrงฺซ่-านฺเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺไม-เป@นฺอาบั�ต	.

เตสw ปนฺ อGภ	นฺ�นฺw อยw วิ	เสโส ฯ
ส-วินฺควิามแปลกก�นฺแห-งฺภ	กษุGผู้F(เป@นฺบั(าสองฺพื่วิกนฺ�Iนฺ ม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:

ปJต�ตGม�มต�ตโก นฺ	จ�จเมวิ อGม�มต�ตโก โหต	. ปกต	สญฺ�ญw นฺ ลภต	 ฯ
ภ	กษุGผู้F(เป@นฺบั(าเพื่ราะด1 (กำเร	บั) จ�ดวิ-าเป@นฺบั(าตลอดกาลเป@นฺนฺ	ตยEทิ1เด1ยวิ ไม-ได(ส�ญญาตามปกต	.

ยก�ข้Gม�มต�ตโก อนฺ�ตรนฺ�ตรา ปกต	สญฺ�ญw ปฏิ	ลภต	 ฯ
ผู้F(เป@นฺบั(าเพื่ราะย�กษุEเข้(าส	งฺ ย�งฺกล�บัได(ส�ญญาตามปกต	ในฺบัางฺคร�Iงฺบัางฺคราวิบั(างฺ.



หนฺ(า ๕๓๐ •   ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGบั(าและม1จ	ตฟัGrงฺซ่-านฺ]

อ	ธ ปนฺ ปJต�ตGม�มต�ตโก วิา โหตG ยก�ข้Gม�มต�ตโก วิา 
โย สพื่�พื่โส มGฏฺ�ฐส�สต	 ก	ญฺ�จ	 นฺ ช้านฺาต	 อค�ค	ม�ปJ สGวิณฺ�ณฺม�ปJ คFถม�ปJ จนฺ�ทินฺม�ปJ เอกสทิ	สw มทิ�ทินฺ�โต วิ	จรต	. 
เอวิรFปส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
แต-ในฺ(ปฐมปาราช้	กส	กข้าบัทิ)นฺ1I ผู้F(เป@นฺบั(าเพื่ราะด1 (กำเร	บั) ก>ด1 ผู้F(เป@นฺบั(าเพื่ราะย�กษุEเข้(าส	งฺก>ด1 จะยกไวิ(. 
ภ	กษุGรFปใด หลงฺล#มสต	โดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ. วิ�ตถGอะไรๆ จะเป@นฺไฟัก>ตาม ทิองฺก>ตาม คFถก>ตาม แก-นฺจ�นฺทินฺEก>ตาม ก>ไม-รF(จ�ก 
ย-อมเทิ1$ยวิย$ำเหย1ยบัเป@นฺเช้-นฺเด1ยวิก�นฺหมด.  ภ	กษุGบั(าเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ ไม-เป@นฺอาบั�ต	. 

อนฺ�ตรนฺ�ตรา สญฺ�ญw ปฏิ	ลภ	ต�วิา ญต�วิา กโรนฺ�ตส�ส ปนฺ อาปต�ต	เยวิ ฯ
แต-เม#$อกล�บัได(ส�ญญาข้aIนฺในฺบัางฺคราวิ แล(วิทิำทิ�Iงฺทิ1$รF( เป@นฺอาบั�ต	ทิ1เด1ยวิ. 

[324] เวิทินฺฏฺ�โฏิ นฺาม โย อธ	มต�ตาย ทิGก�ข้เวิทินฺาย อาตGโร ก	ญฺ�จ	 นฺ ช้านฺาต	, เอวิรFปส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
ภ	กษุGช้#$อวิ-า กระส�บักระส-ายเพื่ราะเวิทินฺานฺ�Iนฺ ได(แก- ผู้F(ทิ1$ทิGรนฺทิGรายเพื่ราะทิGกข้เวิทินฺาเก	นฺประมาณฺ ย-อมไม-รF(สaกอะไรๆ, 
ภ	กษุGเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺไม-เป@นฺอาบั�ต	.

อาทิ	กม�ม	โก นฺาม  โย ตส�มa ตส�มa กม�เม อาทิ	ภFโต ฯ
ภ	กษุGช้#$อวิ-า อาทิ	ก�มม	กะนฺ�Iนฺ ได(แก- ผู้F(เป@นฺต(นฺเด	มในฺกรรมนฺ�Iนฺๆ.

อ	ธ ปนฺ สGทิ	นฺ�นฺต�เถโร อาทิ	กม�ม	โก.  ตส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
ส-วินฺในฺ(ปฐมปาราช้	กส	กข้าบัทิ)นฺ1I พื่ระสGทิ	นฺนฺเถระ เป@นฺอาทิ	ก�มม	กะ.  พื่ระเถระนฺ�Iนฺ ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

อวิเสนฺานฺw มก�กฏิ1สมณฺวิช้�ช้	ปGต�ตาทิ1นฺw อาปต�ต	เยวิาต	 ฯ
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายทิ1$เหล#อ ม1สมณฺะผู้F(เสพื่เมถGนฺก�บันฺางฺล	งฺ และภ	กษุGช้าวิวิ�ช้ช้1บัGตรเป@นฺต(นฺ เป@นฺอาบั�ต	ทิ1เด1ยวิ ฉัะนฺ1Iแล.

ปทิภาช้นฺ1ยวิณฺ�ณฺนฺา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
พื่รรณฺนฺาบัทิภาช้นฺ1ยE จบั.



สมGฏิฐานฺทิ1$เก	ดแห-งฺอาบั�ต	ม1 ๖ อย-างฺ • สมGฏิฐานฺทิ1$เก	ดแห-งฺอาบั�ต	ม1 ๖ อย-างฺ • หนฺ(า ๕๓๑

สมั#ฏฐานทิ� เก	ด้แห'งอาบ�ต	มั� ๖ อย'าง
อ	มส�มa ปนฺ ส	ก�ข้าปเทิ โกสล�ลต�ถw อ	ทิw ปก	ณฺ�ณฺกw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ

สมGฏฺ�ฐานฺญฺ�จ ก	ร	ยา อโถ สญฺ�ญา สจ	ต�ตกw
โลกวิช้�ช้ญฺ�จ กม�มญฺ�จ กGสลw เวิทินฺาย จาต	 ฯ

อนฺa$งฺ เพื่#$อควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดในฺส	กข้าบัทินฺ1I พื่aงฺทิราบัปก	ณฺณฺกะนฺ1Iวิ-า 

“สมGฏิฐานฺ ๑ ก	ร	ยา ๑ ส�ญญา ๑ สจ	ตตกะ ๑ โลกวิ�ช้ช้ะ ๑ 
กรรมและกGศัลพื่ร(อมด(วิยเจตนฺา ๑.”

ตต�ถ สมGฏฺ�ฐานฺนฺ�ต	 สพื่�พื่สงฺ�คาห	ยวิเสนฺ ฉั ส	ก�ข้าปทิสมGฏฺ�ฐานฺานฺ	 ฯ
ในฺบัรรดา(สมGฏิฐานฺเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ ทิ1$ช้#$อวิ-าสมGฏิฐานฺ ได(แก- สมGฏิฐานฺแห-งฺส	กข้าบัทิ ๖ สมGฏิฐานฺ  ด(วิยอำนฺาจประมวิลทิ�Iงฺหมด.

ตานฺ	 ปร	วิาเร อาวิ	ภวิ	ส�สนฺ�ต	 ฯ
สมGฏิฐานฺ ๖ เหล-านฺ�Iนฺ จ�กม1แจ(งฺในฺค�มภ1รEบัร	วิาร.

สมาสโต ปนฺ ส	ก�ข้าปทินฺ�นฺาม  อต�ถ	 ฉัส�สมGฏฺ�ฐานฺw, อต�ถ	 จตGส�สมGฏฺ�ฐานฺw, อต�ถ	 ต	สมGฏฺ�ฐานฺw, อต�ถ	 กฐ	นฺสมGฏฺ�ฐานฺw, 
อต�ถ	 เอฬกโลมสมGฏฺ�ฐานฺw, อต�ถ	 ธGรนฺ	ก�เข้ปาทิ	สมGฏฺ�ฐานฺw ฯ
แต-เม#$อกล-าวิโดยย-อแล(วิ ช้#$อวิ-าส	กข้าบัทิม1สมGฏิฐานฺ ๖ ก>ม1  ม1สมGฏิฐานฺ ๔ ก>ม1  ม1สมGฏิฐานฺ ๓ ก>ม1 
ม1สมGฏิฐานฺอย-างฺกฐ	นฺส	กข้าบัทิก>ม1  ม1สมGฏิฐานฺอย-างฺเอฬกโลมส	กข้าบัทิก>ม1  ม1สมGฏิฐานฺอย-างฺธGรนฺ	กเข้ปส	กข้าบัทิก>ม1.

ตต�ราปJ ก	ญฺ�จ	 ก	ร	ยโต สมGฏฺ�ฐาต	, ก	ญฺ�จ	 อก	ร	ยโต สมGฏฺ�ฐาต	, 
ก	ญฺ�จ	 ก	ร	ยาก	ร	ยโต สมGฏฺ�ฐาต	, 
ก	ญฺ�จ	 ส	ยา ก	ร	ยโต ส	ยา อก	ร	ยโต สมGฏฺ�ฐาต	, 
ก	ญฺ�จ	 ส	ยา ก	ร	ยโต ส	ยา ก	ร	ยาก	ร	ยโต สมGฏฺ�ฐาต	 ฯ
แม(ในฺ(ส	กข้าบัทิ)นฺ�Iนฺเล-า บัางฺส	กข้าบัทิ เก	ดเพื่ราะทิำ 
บัางฺส	กข้าบัทิเก	ดเพื่ราะไม-ทิำ 
บัางฺส	กข้าบัทิเก	ดเพื่ราะทิำและไม-ทิำ 
บัางฺส	กข้าบัทิ บัางฺคราวิเก	ดเพื่ราะทิำ บัางฺคราวิเก	ดเพื่ราะไม-ทิำ  
บัางฺส	กข้าบัทิ บัางฺคราวิเก	ดเพื่ราะทิำ บัางฺคราวิเก	ดเพื่ราะทิ�Iงฺทิำและไม-ทิำ.

[อธ	บายส	กขาบทิทิ� เปKนสจ	ตตกะแลีะอจ	ตตกะ]

ตต�ราปJ อต�ถ	 สญฺ�ญาวิ	โมก�ข้w อต�ถ	 โนฺ สญฺ�ญาวิ	โมก�ข้w ฯ
แม(บัรรดา(ส	กข้าบัทิ)เหล-านฺ�Iนฺ (ส	กข้าบัทิ)ทิ1$เป@นฺส�ญญาวิ	โมกข้Eก>ม1 ทิ1$เป@นฺโนฺส�ญญาวิ	โมกข้Eก>ม1.

ตต�ถ ยw จ	ต�ตงฺ�คw ลภต	เยวิ  ตw สญฺ�ญาวิ	โมก�ข้w,  อ	ตรw โนฺ สญฺ�ญาวิ	โมก�ข้w ฯ
ในฺ(ส	กข้าบัทิทิ1$เป@นฺส�ญญาวิ	โมกข้Eและโนฺส�ญญาวิ	โมกข้E)เหล-านฺ�Iนฺ (ส	กข้าบัทิ)ใด ได(องฺคEค#อจ	ตด(วิย, 
(ส	กข้าบัทิ)นฺ�Iนฺ เป@นฺส�ญญาวิ	โมกข้E, นฺอกนฺ1I เป@นฺโนฺส�ญญาวิ	โมกข้E.
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ปGนฺ อต�ถ	 อจ	ต�ตกw  อต�ถ	 สจ	ต�ตกw ฯ
(ส	กข้าบัทิ) ทิ1$เป@นฺอจ	ตตกะก>ม1 ทิ1$เป@นฺสจ	ตตกะก>ม1อ1ก.

ยw สเหวิ จ	ต�เตนฺ อาปช้�ช้ต	 ตw สจ	ต�ตกw ฯ
(ส	กข้าบัทิ)ใด ต(องฺพื่ร(อมด(วิยจ	ตเทิ-านฺ�Iนฺ (ส	กข้าบัทิ)นฺ�Iนฺ เป@นฺสจ	ตตกะ.

ยw วิ	นฺาปJ จ	ต�เตนฺ อาปช้�ช้ต	 ตw อจ	ต�ตกw ฯ
(ส	กข้าบัทิ)ใด แม(เวิ(นฺจากจ	ตก>ต(องฺ  (ส	กข้าบัทิ)นฺ�Iนฺ เป@นฺอจ	ตตกะ.

ตw สพื่�พื่ม�ปJ โลกวิช้�ช้w ปณฺ�ณฺต�ต	วิช้�ช้นฺ�ต	 ทิGวิ	ธw ฯ
(ส	กข้าบัทิ)นฺ�Iนฺแม(ทิ�Iงฺหมดเป@นฺ ๒ อย-างฺ ค#อ เป@นฺโลกวิ�ช้ช้ะ ๑ เป@นฺปbณฺณฺ�ตต	วิ�ช้ช้ะ ๑.

เตสw ลก�ข้ณฺw วิGต�ตเมวิ ฯ
ล�กษุณฺะแห-งฺ(ส	กข้าบัทิทิ1$เป@นฺโลกวิ�ช้ช้ะและปbณฺณฺ�ตต	วิ�ช้ช้ะ)นฺ�Iนฺ ได(กล-าวิแล(วิ.

[อธ	บายส	กขาบทิทิ� เปKนกายกรรมัเปKนต7น]

กม�มกGสล[325]เวิทินฺาวิเสนฺาปJ เจต�ถ  อต�ถ	 ส	ก�ข้าปทิw กายกม�มw  อต�ถ	 วิจ1กม�มw ฯ
อนฺa$งฺ เม#$อวิ-าแม(ด(วิยอำนฺาจกรรม กGศัล และเวิทินฺาแล(วิ บัรรดา(ส	กข้าบัทิ)เหล-านฺ1I ส	กข้าบัทิทิ1$เป@นฺกายกรรมก>ม1 ทิ1$เป@นฺวิจ1กรรมก>ม1.

ตต�ถ ยw กายทิ�วิาร	กw ตw กายกม�มw.  ยw วิจ1ทิ�วิาร	กw ตw วิจ1กม�มนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ในฺ(กายกรรมและวิจ1กรรม)เหล-านฺ�Iนฺ (ส	กข้าบัทิ)ใด เป@นฺไปทิางฺกายทิวิาร (ส	กข้าบัทิ)นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺกายกรรม. 
(ส	กข้าบัทิ)ใด เป@นฺไปทิางฺวิจ1ทิวิาร (ส	กข้าบัทิ)นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺวิจ1กรรม.

อต�ถ	 ปนฺ ส	ก�ข้าปทิw กGสลw,  อต�ถ	 อกGสลw,  อต�ถ	 อพื่�ยากตw ฯ
อนฺa$งฺ ส	กข้าบัทิทิ1$เป@นฺกGศัลก>ม1, ทิ1$เป@นฺอกGศัลก>ม1, ทิ1$เป@นฺอ�พื่ยากฤตก>ม1.

ทิ�วิต�ตaเสวิ ห	 อาปต�ต	สมGฏฺ�ฐาปกจ	ต�ตานฺ	 “อฏฺ�ฐ กามาวิจรกGสลจ	ต�ตานฺ	  ทิ�วิาทิส อกGสลานฺ	  ทิส กามาวิจรก	ร	ยาจ	ต�ตานฺ	 
กGสลโต จ ก	ร	ยโต จ เทิ�วิ อภ	ญฺ�ญาจ	ต�ตานฺ1ต	 ฯ
จร	งฺอยF- จ	ตทิ1$ให(เก	ดอาบั�ต	 ม1 ๓๒ ดวิงฺเทิ-านฺ�Iนฺ ค#อ กามาวิจรกGศัลจ	ต ๘ อกGศัลจ	ต ๑๒ กามาวิจรก	ร	ยาจ	ต ๑๐ 
อภ	ญญาจ	ต ๒ โดยกGศัลและก	ร	ยา.

เตสG ยw กGสลจ	ต�เตนฺ อาปช้�ช้ต	  ตw กGสลw,  อ	ตเรห	 อ	ตรw ฯ
ในฺจ	ตเหล-านฺ�Iนฺ (ส	กข้าบัทิ)ใด ต(องฺด(วิยกGศัลจ	ต (ส	กข้าบัทิ)นฺ�Iนฺเป@นฺกGศัล, 
(ส	กข้าบัทิ)ใด ต(องฺด(วิยจ	ตนฺอกนฺ1I (ส	กข้าบัทิ)นฺ�Iนฺ เป@นฺฝัzายนฺอกจากนฺ1I.

อต�ถ	 จ ส	ก�ข้าปทิw ต	เวิทินฺw,  อต�ถ	 ทิ�วิ	เวิทินฺw,  อต�ถ	 เอกเวิทินฺw ฯ
อนฺa$งฺ ส	กข้าบัทิม1เวิทินฺา ๓ ก>ม1, ม1เวิทินฺา ๒ ก>ม1, ม1เวิทินฺาเด1ยวิก>ม1.
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ตต�ถ ยw อาปช้�ช้นฺ�โต ต1สG เวิทินฺาสG อญฺ�ญตรเวิทินฺาสมงฺ�ค1 หGต�วิา อาปช้�ช้ต	, 
ตw ต	เวิทินฺw ฯ
ในฺ(ส	กข้าบัทิ)เหล-านฺ�Iนฺ เม#$อต(องฺ(ส	กข้าบัทิ)ใด เป@นฺผู้F(พื่ร(อมเพื่ร1ยงฺด(วิยบัรรดาเวิทินฺา ๓ อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ จaงฺต(องฺ, 
(ส	กข้าบัทิ)นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-าม1เวิทินฺา ๓.

ยw อาปช้�ช้นฺ�โต สGข้สมงฺ�ค1 วิา อGเปก�ข้าสมงฺ�ค1 วิา อาปช้�ช้ต	 ตw ทิ�วิ	เวิทินฺw ฯ
เม#$อภ	กษุGจะต(องฺ(ส	กข้าบัทิ)ใด เป@นฺผู้F(พื่ร(อมเพื่ร1ยงฺด(วิยสGข้ หร#อเป@นฺผู้F(พื่ร(อมเพื่ร1ยงฺด(วิยอGเบักข้า จaงฺต(องฺ, 
(ส	กข้าบัทิ)นฺ�Iนฺพื่aงฺทิราบัวิ-า ม1เวิทินฺา ๒.

ยw อาปช้�ช้นฺ�โต ทิGก�ข้เวิทินฺาสมงฺ�ค1เยวิ อาปช้�ช้ต	  ตw เอกเวิทินฺนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
เม#$อภ	กษุGจะต(องฺ(ส	กข้าบัทิ)ใด เป@นฺผู้F(พื่ร(อมเพื่ร1ยงฺด(วิยทิGกข้เวิทินฺาเทิ-านฺ�Iนฺ จaงฺต(องฺ, 
(ส	กข้าบัทิ)นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า ม1เวิทินฺาเด1ยวิ.

| เอวิw 
สมGฏฺ�ฐานฺญฺ�จ ก	ร	ยา อโถ สญฺ�ญา สจ	ต�ตกw
โลกวิช้�ช้ญฺ�จ กม�มญฺ�จ กGสลw เวิทินฺาย จาต	 

อ	มw ปก	ณฺ�ณฺกw วิ	ทิ	ต�วิา 
คร�Iนฺได(ทิราบัปก	ณฺณฺกะนฺ1Iวิ-า

“สมGฏิฐานฺ ๑ ก	ร	ยา ๑ ส�ญญา ๑ สจ	ตตกะ ๑ โลกวิ�ช้ช้ะ ๑ 
กรรมและกGศัลพื่ร(อมด(วิยเวิทินฺา ๑.”

อย-างฺนฺ1Iแล(วิ พื่aงฺทิราบัวิ-า

“เตสG สมGฏฺ�ฐานฺาทิ1สG  อ	ทิw ส	ก�ข้าปทิw สมGฏฺ�ฐานฺโต เอกสมGฏฺ�ฐานฺw,  
องฺ�ควิเสนฺ ทิGกสมGฏฺ�ฐานฺw กายจ	ต�ตโต สมGฏฺ�ฐาต	  ก	ร	ยาสมGฏฺ�ฐานฺญฺ�จ 
“บัรรดาสมGฏิฐานฺเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ  (ส	กข้าบัทิ)นฺ1I วิ-าโดยสมGฏิฐานฺ ม1สมGฏิฐานฺเด1ยวิ, 
วิ-าด(วิยอำนฺาจองฺคE เก	ดด(วิยองฺคE ๒ ค#อเก	ดเพื่ราะกายก�บัจ	ต และ(ส	กข้าบัทิ)นฺ1Iเก	ดเพื่ราะทิำ. 

กโรนฺ�โตเยวิ ห	 เอตw อาปช้�ช้ต	 ฯ
จร	งฺอยF- เม#$อทิำอยF-เทิ-านฺ�Iนฺ จaงฺต(องฺอาบั�ต	นฺ�Iนฺ. 

เมถGนฺปฏิ	สwยGต�ตาย กามสญฺ�ญาย อภาเวินฺ มGจ�จนฺ�โต สญฺ�ญาวิ	โมก�ข้w ฯ
เป@นฺส�ญญาวิ	โมกข้E เพื่ราะพื่(นฺด(วิยไม-ม1กามส�ญญา ซ่a$งฺปฏิ	ส�งฺยGตด(วิยเมถGนฺ.

“อนฺาปต�ต	 อช้านฺนฺ�ตส�ส อสาทิ	ยนฺ�ตส�สาต	 ห	 วิGต�ตw ฯ
จร	งฺอยF- (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ได(ตร�สวิ-า ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGผู้F(ไม-รF( ไม-ย	นฺด1. 

เมถGนฺจ	ต�เตเนฺวิ นฺw อาปช้�ช้ต	  นฺ วิ	นฺา จ	ต�เตนฺาต	 สจ	ต�ตกw ฯ
เป@นฺสจ	ตตกะ เพื่ราะภ	กษุGต(องฺอาบั�ต	นฺ�Iนฺ ด(วิยจ	ตปฏิ	ส�งฺยGตด(วิยเมถGนฺเทิ-านฺ�Iนฺ เวิ(นฺจากจ	ตไม-ต(องฺ. 
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สราควิเสเนฺวิ ตw อาปช้�ช้	ตพื่�พื่โต โลกวิช้�ช้w ฯ
เป@นฺโลกวิ�ช้ช้ะ เพื่ราะจะพื่aงฺต(องฺอาบั�ต	นฺ�Iนฺ ด(วิยอำนฺาจราคะกล(าเทิ-านฺ�Iนฺ.

กายทิ�วิาเรเนฺวิ สมGฏฺ�ฐานฺโต กายกม�มw ฯ  [326] จ	ต�ตw ปเนฺต�ถ องฺ�คมต�ตw โหต	 ฯ  
นฺ ตส�ส วิเสนฺ กม�มภาโวิ ลพื่�ภต	 ฯ   โลภจ	ต�เตนฺ อาปช้�ช้ตพื่�พื่โต อกGสลจ	ต�ตw ฯ
เป@นฺกายกรรม เพื่ราะเก	ดทิางฺกายทิวิารเทิ-านฺ�Iนฺ, ส-วินฺจ	ตส�กวิ-าเป@นฺองฺคEในฺ(ส	กข้าบัทิ)นฺ1I, 
จะจ�ดเป@นฺกรรมด(วิยอำนฺาจ(จ	ต)นฺ�Iนฺไม-ได(.  เป@นฺอกGศัลจ	ต เพื่ราะจะพื่aงฺต(องฺด(วิยโลภจ	ต. 

สGข้สมงฺ�ค1 วิา อGเปก�ข้าสมงฺ�ค1 วิา ตw อาปช้�ช้ต1ต	 ทิ�วิ	เวิทินฺนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ |
ม1เวิทินฺา ๒ เพื่ราะวิ-า ภ	กษุGม1ควิามพื่ร(อมเพื่ร1ยงฺด(วิยสGข้ หร#อม1ควิามพื่ร(อมเพื่ร1ยงฺด(วิยอGเบักข้า จaงฺต(องฺอาบั�ต	นฺ�Iนฺ.”

สพื่�พื่ญฺ�เจตw อาปต�ต	ยw ยGช้�ช้ต	 ฯ
ก>แล (ปก	ณฺณฺกะ)ทิ�Iงฺปวิงฺม1สมGฏิฐานฺเป@นฺต(นฺนฺ1I ย-อมสมในฺอาบั�ต	,

ส	ก�ข้าปทิส1เสนฺ ปนฺ สพื่�พื่อฏฺ�ฐกถาสG เทิสนฺา อารGฬ�หา.  ตส�มา เอวิw วิGต�ตนฺ�ต	 ฯ
แต-ในฺอรรถกถาทิ�Iงฺปวิงฺ ทิ-านฺยกข้aIนฺแสดงฺด(วิยห�วิข้(อส	กข้าบัทิ. 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจaงฺกล-าวิ(ส	กข้าบัทิ)โดยนฺ�ยอย-างฺนฺ1I ฉัะนฺ1Iแล.
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ว	น�ตว�ตถ#ปฐมัปาราช	ก

[อ#ทิานคาถา]

“มก�กฏิ1 วิช้�ช้	ปGต�ตา จ (ค	ห1 นฺค�โค จ ต	ต�ถ	ยา
ทิาร	กGป�ปลวิณฺ�ณฺา จ พื่�ยญฺ�ช้เนฺห	ปเร ทิGเวิ
มาตา ธ1ตา ภค	นฺ1 จ ช้ายา จ มGทิGลม�พื่	นฺา
เทิ�วิ วิณฺา เลปจ	ต�ตญฺ�จ ทิารGธ1ตล	กาย จ
สGนฺ�ทิเรนฺ สห ปญฺ�จ ปญฺ�จ ส1วิถ	กฏฺ�ฐ	กา
นฺาค1 ยก�ข้1 จ เปต1 จ ปณฺ�ฑโกปหโต ฉัGเป
ภทิ�ทิ	เย อรหw สGต�โต สาวิต�ถ	ยw จตGโรปเร
เวิสาล	ยา ตโย มล�ลา สGปJโนฺ ภารGกจ�ฉัโก
สGปพื่�พื่า สทิ�ธา ภ	ก�ข้Gนฺ1 ส	ก�ข้มานฺา สามเณฺร	 จ
เวิส1ยา ปณฺ�ฑโก ค	ห1 อญฺ�ญมญฺ�ญw)๑ วิGฑ�ฒปพื่�พื่ช้	โต ม	โคต	 

อ	ทิw กa ฯ
ปGจฉัาวิ-า “คำประพื่�นฺธEเป@นฺพื่ระคาถาวิ-า 

“เร#$องฺล	งฺต�วิเม1ย ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺภ	กษุGวิ�ช้ช้1บัGตร ๑ เร#$องฺ, 
เร#$องฺปลอมเป@นฺคฤห�สถE ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺเปล#อยกาย ๑ เร#$องฺ,  
เร#$องฺปลอมเป@นฺเด1ยรถ1ยE ๗ เร#$องฺ,   เร#$องฺเด>กหญ	งฺ ๑ เร#$องฺ,  
เร#$องฺภ	กษุGณฺ1ช้#$ออGบัลวิรรณฺา ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺเพื่ศักล�บั ๒ เร#$องฺ,  
เร#$องฺมารดา ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺธ	ดา ๑ เร#$องฺ,  พื่1$นฺ(องฺหญ	งฺ ๑ เร#$องฺ,  
เร#$องฺภรรยา ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺภ	กษุGม1หล�งฺอ-อนฺ ๑ เร#$องฺ, 
เร#$องฺภ	กษุGม1องฺคช้าตยาวิ ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺบัาดแผู้ล ๒ เร#$องฺ,  เร#$องฺรFปปb�นฺ ๑ เร#$องฺ,
เร#$องฺตG©กตาไม( ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺภ	กษุGช้#$อสGนฺทิร ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺสตร1 ๕ เร#$องฺ, 
เร#$องฺปzาช้(า ๕ เร#$องฺ,  เร#$องฺกระดFก ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺนฺาคต�วิเม1ย ๑ เร#$องฺ, 
เร#$องฺนฺางฺย�กษุ	ณฺ1 ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺหญ	งฺเปรต ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺบั�ณฺเฑาะกE ๑ เร#$องฺ, 
เร#$องฺภ	กษุGม1อ	นฺทิร1ยEพื่	การ ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺจ�บัต(องฺ ๑ เร#$องฺ,  
เร#$องฺพื่ระอรห�นฺตEในฺเม#องฺภ�ทิทิทิ	ยะหล�บั ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺภ	กษุGเม#องฺสาวิ�ตถ1 ๔ เร#$องฺ,
เร#$องฺภ	กษุGช้าวิม�ลละเม#องฺไพื่ศัาล1 ๓ เร#$องฺ,  เร#$องฺเปJดประตFนฺอนฺ ๑ เร#$องฺ,
เร#$องฺภ	กษุGช้าวิเม#องฺภารGก�จฉัะฝัbนฺ ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺอGบัาส	กาช้#$อวิ-าสGปbพื่พื่า ๙ เร#$องฺ,
เร#$องฺอGบัาส	กาช้#$อวิ-าส�ทิธา ๙ เร#$องฺ,  เร#$องฺนฺางฺภ	กษุGณฺ1 ๑ เร#$องฺ, 
เร#$องฺนฺางฺส	กข้ามานฺา ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺนฺางฺสามเณฺร1 ๑ เร#$องฺ,
เร#$องฺหญ	งฺแพื่ศัยา ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺบั�ณฺเฑาะกE ๑ เร#$องฺ,

๑ บัาล1ในฺวิงฺเล>บั จากมหาวิ	ภ�งฺคE วิ	นฺ�ยปJฎก
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เร#$องฺสตร1คฤห�สถE ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺให(ผู้ล�ดก�นฺ ๑ เร#$องฺ,
เร#$องฺภ	กษุGผู้F(เฒ-า ๑ เร#$องฺ,  เร#$องฺลFกเนฺ#Iอ ๑ เร#$องฺ” ด�งฺนฺ1I๑  

นฺ1Iเป@นฺไฉันฺ?”

อ	มา วิ	นฺ1ตวิต�ถFนฺw ภควิตา สยw วิ	นฺ	จ�ฉั	ตานฺw เตสw เตสw วิต�ถFนฺw อGทิานฺคาถา นฺาม, 
“ตานฺ	 วิต�ถFนฺ	 สGข้w วิ	นฺยธรา อGค�คณฺ�ห	ส�สนฺ�ต1ต	 ธม�มสงฺ�คาหกต�เถเรห	 ฐปJตา ฯ
วิ	ส�ช้ช้นฺาวิ-า “(พื่ระคาถา)เหล-านฺ1I ช้#$ออGทิานฺคาถาแห-งฺวิ	นฺ1ตวิ�ตถG ค#อเร#$องฺนฺ�Iนฺๆ ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺวิ	นฺ	จฉั�ยด(วิยพื่ระองฺคEเองฺ 
พื่ระธรรมส�งฺคาหกเถระทิ�Iงฺหลายต�Iงฺใจไวิ(วิ-า ‘พื่ระวิ	นฺ�ยธรทิ�Iงฺหลาย จ�กเร1ยนฺเอาเร#$องฺเหล-านฺ�Iนฺได(สะดวิก’ ต�Iงฺไวิ(แล(วิ.

วิต�ถGคาถา ปนฺ ธรมาเนฺเยวิ ภควิต	 อGปาล	ต�เถเรนฺ ฐปJตา “อ	ม	นฺา ลก�ข้เณฺนฺ อายตa วิ	นฺยธรา วิ	นฺยw วิ	นฺ	จ�ฉั	นฺ	ส�สนฺ�ต1ต	 ฯ
ส-วินฺวิ�ตถGคาถา พื่ระอGบัาล1เถระได(ต�Iงฺใจวิ-า ‘พื่ระวิ	นฺ�ยธรทิ�Iงฺหลาย จ�กวิ	นฺ	จฉั�ยวิ	นฺ�ยต-อไป (ในฺอนฺาคต) ด(วิยล�กษุณฺะนฺ1I’ 
จaงฺได(ต�Iงฺไวิ( ในฺเม#$อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคย�งฺทิรงฺพื่ระช้นฺมEอยF-นฺ�$นฺเองฺ.

ตส�มา เอต�ถ วิGต�ตลก�ข้ณฺw สาธGกw สล�ลก�เข้ต�วิา ปฐมส	ก�ข้าปทิw วิ	นฺ	จ�ฉั	นฺ	ตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (พื่ระวิ	นฺ�ยธร)ควิรกำหนฺดล�กษุณฺะทิ1$ตร�สไวิ(ในฺวิ	นฺ1ตวิ�ตถGนฺ1Iให(ได( แล(วิจaงฺวิ	นฺ	จฉั�ยปฐมส	กข้าบัทิ.

ทิGต	ยาทิ1นฺญฺ�จ วิ	นฺ1ตวิต�ถFสG วิGต�ตลก�ข้เณฺนฺ ทิGต	ยาทิ1นฺ	 ฯ
อนฺa$งฺ ทิGต	ยปาราช้	กเป@นฺต(นฺ ก>ควิรวิ	นฺ	จฉั�ยด(วิยล�กษุณฺะทิ1$ตร�สไวิ(แล(วิในฺวิ	นฺ1ตวิ�ตถGทิ�Iงฺหลายแห-งฺทิGต	ยปาราช้	กเป@นฺต(นฺ. 

วิ	นฺ1ตวิต�ถFนฺ	 ห	 ส	ป�ปJกานฺw ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺกรFปานฺ	 วิ	ย วิ	นฺยธรานฺw ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺกวิต�ถFนฺ	 โหนฺ�ต1ต	 ฯ
จร	งฺอยF- วิ	นฺ1ตวิ�ตถGทิ�Iงฺหลาย ย-อมเป@นฺเร#$องฺสำหร�บัเทิ1ยบัเค1ยงฺ (หร#อเปร1ยบัเทิ1ยบั) ข้องฺพื่ระวิ	นฺ�ยธรทิ�Iงฺหลาย 
ดGจรFปสำหร�บัเทิ1ยบัเค1ยงฺ (หร#อเป@นฺแบับัอย-างฺ) ข้องฺพื่วิกนฺ�กศั	ลปJนฺฉัะนฺ�Iนฺ.”

ตต�ถ ปGร	มานฺ	 เทิ�วิ วิต�ถFนฺ	 อนฺGป�ปญฺ�ญต�ต	ยwเยวิ วิGต�ตต�ถานฺ	 ฯ
บัรรดา(เร#$องฺ)เหล-านฺ�Iนฺ  สองฺเร#$องฺข้(างฺต(นฺ ม1เนฺ#Iอควิามด�งฺทิ1$ตร�สไวิ(แล(วิในฺอนฺGบั�ญญ�ต	นฺ�$นฺเองฺ.

ตต	เย วิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺทิ1$ ๓ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

“ค	ห	ล	งฺ�เคนฺาต	 ค	ห	วิเสนฺ โอทิาตวิต�โถ หGต�วิา ฯ
บัทิวิ-า ค	ห	ล	งฺ�เคนฺ ค#อ เป@นฺผู้F(นฺG-งฺห-มผู้(าข้าวิอย-างฺคฤห�สถE.

จตGต�เถ นฺต�ถ	 ก	ญฺ�จ	 วิต�ตพื่�พื่w ฯ
ในฺเร#$องฺทิ1$ ๔ ไม-ม1คำอะไรๆ ทิ1$ควิรกล-าวิไวิ(.

ตโต ปเรสG สต�ตสG ฯ
ในฺ(ผู้(า) ๗ ช้นฺ	ด ถ�ดจาก(เร#$องฺ)ทิ1$ ๔ นฺ�Iนฺไป( (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I)):

กGสจ	รนฺ�ต	 กGเส คณฺ�ฐ	ต�วิา กตจ	รw ฯ

๑ อGทิานฺคาถานฺ1I ได(แปลไวิ(เต>มบัร	บัFรณฺE ตามมหาวิ	ภ�งฺคE วิ	นฺ�ยปJฎก ๑/๖๒ เพื่#$อเร#องฺปbญญาข้องฺผู้F(ใคร-ต-อการศัaกษุา.
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ผู้(าทิ1$เข้ากรองฺหญ(าคาทิำข้aIนฺ ช้#$อวิ-าผู้(าคากรองฺ.

วิากจ	รนฺ�ต	 ตาปสานฺw วิก�กลw ฯ
ผู้(าเปล#อกไม(ข้องฺพื่วิกดาบัส ช้#$อวิ-าผู้(าเปล#อกไม(๑.

ผู้ลกจ	รนฺ�นฺาม ผู้ลกสณฺ�ฐานฺานฺ	 ผู้ลกานฺ	 ส	พื่�เพื่ต�วิา กตจ	รw ฯ
ผู้(าทิ1$เข้าเย>บัแผู้-นฺไม( (กระดานฺ) ม1ส�ณฺฐานฺเหม#อนฺโล-ทิำข้aIนฺ ช้#$อวิ-าผู้(าแผู้-นฺไม(.

เกสกม�พื่โลต	 เกเสห	 ตนฺ�เต วิาย	ต�วิา กตกม�พื่โล ฯ
ผู้(าก�มพื่ลทิ1$เข้าทิอเส(นฺด(าย รวิมก�บัเส(นฺผู้มทิำข้aIนฺ ช้#$อวิ-าผู้(าก�มพื่ลผู้มคนฺ.

วิาลกม�พื่โลต	 จามร	วิาเลห	 วิาย	ต�วิา กตกม�พื่โล ฯ
ผู้(าก�มพื่ลทิ1$เข้าทิอด(วิยข้นฺหางฺส�ตวิEจามร1 ช้#$อวิ-าผู้(าก�มพื่ลข้นฺหางฺส�ตวิE.

อGลกปก�ข้นฺ�ต	 อลกสกGณฺส�ส ปก�เข้ห	 กตนฺ	วิาสนฺw ฯ
ผู้(านฺG-งฺทิ1$ทิำด(วิยข้นฺปnกนฺกเค(า ช้#$อวิ-าผู้(าข้นฺปnกนฺกเค(า.

[327] อช้	นฺก�ข้	ปนฺ�ต	 สโลมw สข้Gรw อช้	นฺม	คจม�มw ฯ
หนฺ�งฺเนฺ#Iอช้นฺ	ดหนฺa$งฺซ่a$งฺเร1ยกวิ-าอช้	นฺะ พื่ร(อมด(วิยข้นฺ พื่ร(อมด(วิยก1บั ช้#$อวิ-าผู้(าหนฺ�งฺส�ตวิE (อช้	นฺะ).

ทิ�วิาทิสเม วิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺทิ1$ ๑๒ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ย ด�งฺนฺ1I):

“สารต�โตต	 กายสwสค�คราเคนฺ สารต�โต ฯ
บัทิวิ-า สารต�โต ได(แก- ผู้F(ม1ควิามกำหนฺ�ด ด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺอ�นฺเคล(าคลaงฺกาย.

ตw ราคw ญต�วิา ภควิา “อาปต�ต	 สงฺ�ฆ์าทิ	เสสส�สาต	 อาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺทิราบัควิามกำหนฺ�ดนฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺตร�สวิ-า “เป@นฺอาบั�ต	ส�งฺฆ์าทิ	เสส.”

[เร! องน�นทิมัาณฺพเสพเมัถ#นธรรมัก�บนางอ#บลีวรรณฺาเถร�]

เตรสเม วิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺทิ1$ ๑๓ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

“อGป�ปลวิณฺ�ณฺาต	 สา เถร1 สาวิต�ถ	ยw เสฏฺ�ฐ	ธ1ตา สตสหส�สกป�เป อภ	นฺ1หารสม�ปนฺ�นฺา ฯ
พื่ระเถร1นฺ�Iนฺ ช้#$ออGบัลวิรรณฺา๒ เป@นฺธ	ดาข้องฺเศัรษุฐ1ในฺเม#องฺสาวิ�ตถ1 สมบัFรณฺEด(วิยอภ	นฺ	หารต�Iงฺแสนฺก�ป.

ตส�สา ปกต	ยาปJ อต	ทิส�สนฺ1ยา นฺ1ลGป�ปลวิณฺ�ณฺา กายจ�ฉัวิ	 ฯ
แม(โดยปกต	 พื่ระเถร1นฺ�Iนฺ ม1ผู้	วิกาย ส1คล(ายดอกอGบัลเข้1ยวิ นฺ-าดFนฺ�ก.

๑ ผู้(าเปล#อกปอ ก>วิ-า
๒ จะเอาคำวิ-า อGป�ปลวิณฺ�ณฺา เป@นฺบัทิต�Iงฺก>ไม-ถนฺ�ด. ถ(าเป@นฺบัทิต�Iงฺ เป@นฺ อGป�ปลวิณฺ�ณฺายาต	.
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อพื่�ภนฺ�ตเร ปนฺ ก	เลสสนฺ�ตาปส�ส อภาเวินฺ อต	วิ	ย วิ	โรจต	 ฯ
ก>พื่ระเถร1นฺ�Iนฺ ย-อมรG-งฺเร#องฺนฺ�ก เพื่ราะไม-ม1ควิามเร-าร(อนฺด(วิยก	เลสในฺภายในฺ.

สา ตาเยวิ วิณฺ�ณฺโปก�ข้รตาย “อGป�ปลวิณฺ�ณฺาต	 นฺามw ลภต	 ฯ
นฺางฺได(ช้#$อวิ-า “อGบัลวิรรณฺา” เพื่ราะควิามทิ1$นฺางฺม1ผู้	วิงฺดงฺามนฺ�$นฺเองฺ.

“ปฏิ	พื่ทิ�ธจ	ต�โตต	 ค	ห	กาลโต ปฏฺ�ฐาย รต�ตจ	ต�โต ฯ
บัทิวิ-า ปฏิ	พื่ทิ�ธจ	ต�โต ควิามวิ-า (มาณฺพื่นฺ�Iนฺ) ม1ใจร�กใคร-ต�Iงฺแต-เวิลาพื่ระเถร1ย�งฺเป@นฺคฤห�สถE 

โส ก	ร ตส�สา ญาต	ทิารโก โหต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า (นฺ�นฺทิมาณฺพื่)นฺ�Iนฺเป@นฺช้ายหนฺG-ม ซ่a$งฺเป@นฺญาต	ข้องฺพื่ระเถร1นฺ�Iนฺ.

“อถโข้ต	 อนฺนฺ�ตรต�เถ นฺ	ปาโต ฯ    “มญฺ�จเก นฺ	ส	นฺ�นฺานฺนฺ�ตรเมวิาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า อถโข้ เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถวิ-าลำด�บั.
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ในฺลำด�บัแห-งฺพื่ระเถร1นฺ�$งฺบันฺเต1ยงฺนฺ�Iนฺแล.” 

ทิ	วิา พื่าห	รโต อาคนฺ�ต�วิา ทิ�วิารw ปJธาย นฺ	ส	นฺ�นฺานฺw ห	 อนฺ�ธการw โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- เวิลากลางฺวิ�นฺ เม#$อบัGคคลมาจากภายนฺอกปJดประตFแล(วินฺ�$งฺ, ควิามม#ดจะม1ข้aIนฺ.

“โส, ยาวิส�สา ตw อนฺ�ธการw นฺ นฺส�สต	, ตาวิเทิวิ เอวิมกาส1ต	 อต�โถ ฯ
อธ	บัายวิ-า “มาณฺพื่นฺ�Iนฺ ได(ทิำอย-างฺนฺ�Iนฺ ตลอดเวิลาทิ1$ควิามม#ดนฺ�Iนฺข้องฺพื่ระเถร1นฺ�Iนฺ ย�งฺไม-หายไปนฺ�$นฺเองฺ”.

“ทิFเสส1ต	 ปทิ�ธwเสส	 ฯ
บัทิวิ-า ทิFเสส	 แปลวิ-า ได(ข้-มข้#นฺแล(วิ.

เถร1 ปนฺ อนฺวิช้�ช้า อต�ตโนฺ สมณฺสญฺ�ญw ปจ�จGปฏฺ�ฐเปต�วิา อสาทิ	ยนฺ�ต1 นฺ	ส1ทิ	 
อสทิ�ธม�มาธ	ป�ปาเยนฺ ปรามฏฺ�ฐา อค�ค	ก�ข้นฺ�ธส	ลาถม�ภข้ทิ	รสารข้าณฺGกา วิ	ย ฯ
ส-วินฺพื่ระเถร1เป@นฺผู้F(หาโทิษุม	ได( ต�Iงฺสมณฺส�ญญาไวิ(แล(วิ นฺ�$งฺเฉัยไม-ย	นฺด1 
ถFก(นฺ�นฺทิมาณฺพื่)ลFบัคลำแล(วิด(วิยประสงฺคEอส�ทิธรรม ก>เป@นฺดGจกองฺเพื่ล	งฺ เสาห	นฺ และตอแก-นฺไม(ตะเค1ยนฺฉัะนฺ�Iนฺ.

โสปJ อต�ตโนฺ มโนฺรถw ปFเรต�วิา คโต ฯ
ฝัzาย(นฺ�นฺทิมาณฺพื่)นฺ�Iนฺ คร�Iนฺให(ควิามพื่อใจข้องฺตนฺสำเร>จบัร	บัFรณฺEแล(วิก>ไป.

ตส�สา เถร	ยา ทิส�สนฺปถw วิ	ช้หนฺ�ตส�เสวิ,  อยw มหาปฐวิ1 ส	เนฺรGปพื่�พื่ตw ธาเรตGw สมต�ถาปJ 
ตw ปาปปGร	สw พื่�ยามมต�ตกเลวิรw ธาเรตGw อสก�โกนฺ�ต1 วิ	ย ภ	ช้�ช้	ต�วิา วิ	วิรมทิาส	 ฯ
เม#$อ(นฺ�นฺทิมาณฺพื่) ละคลองฺแห-งฺการเห>นฺข้องฺพื่ระเถร1นฺ�Iนฺ, มหาปฐพื่1นฺ1I ถaงฺจะสามารถธารภFเข้าส	เนฺรGไวิ(ได(ก>ตาม 
ก>เป@นฺเหม#อนฺไม-อาจจะธารบัGรGษุช้�$วิช้(านฺ�Iนฺ ซ่a$งฺม1ร-างฺกายเพื่1ยงฺวิาหนฺa$งฺไวิ(ได( จaงฺแยกช้-องฺให(เข้าแล(วิ.

โส ตwข้ณฺwเยวิ อวิ1จ	ช้าลานฺw อ	นฺ�ทินฺภาวิw อคมาส	 ฯ
ข้ณฺะนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ เข้าได(ถaงฺควิามเป@นฺเช้#Iอเพื่ล	งฺแห-งฺเปลวิไฟัในฺอเวิจ1แล(วิ.
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ภควิา ตw สGต�วิา “อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้เวิ อสาทิ	ยนฺ�ต	ยาต	 วิต�วิา เถรa สนฺ�ธาย ธม�มปเทิ อ	มw คาถมภาส	 [328] 
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺสด�บัเร#$องฺนฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺตร�สวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เม#$อไม-ย	นฺด1ไม-เป@นฺอาบั�ต	” 
ทิรงฺหมายเอาพื่ระเถร1 ได(ตร�สพื่ระคาถานฺ1Iในฺธรรมบัทิวิ-า

วิาร	 โปก�ข้รปต�เตวิ อารค�เคร	วิ สาสโป
โย นฺ ล	ป�ปต	 กาเมสG ตมหw พื่�รFม	 พื่�ราห�มณฺนฺ�ต	 ฯ

“เราเร1ยกบัGคคลผู้F(ไม-ต	ดอยF-ในฺกามทิ�Iงฺหลาย เหม#อนฺนฺIำไม-ต	ดอยF-ในฺใบับั�วิ 
เหม#อนฺเมล>ดพื่�นฺธGEผู้�กกาดไม-ต�IงฺอยF-บันฺปลายเหล>กแหลมฉัะนฺ�Iนฺ 
วิ-าเป@นฺพื่ราหมณฺE.”๑

[เร! องเพศชายกลี�บเปKนเพศหญ	ง]

จGทิ�ทิสเม วิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺทิ1$ ๑๕ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

“อ	ต�ถ1ล	งฺ�คw ปาตGภFตนฺ�ต	 รต�ต	ภาเค นฺ	ทิ�ทิw โอก�กมนฺ�ตส�ส, ปGร	สสณฺ�ฐานฺw มส�สGทิาฒ	กาทิ	 สพื่�พื่w อนฺ�ตรห	ตw, อ	ต�ถ1สณฺ�ฐานฺw อGป�ปนฺ�นฺw ฯ
สองฺบัทิวิ-า อ	ต�ถ1ล	งฺ�คw ปาตGภFตw ควิามวิ-า เม#$อภ	กษุGนฺ�Iนฺ หย�$งฺลงฺสF-ควิามหล�บัในฺเวิลากลางฺค#นฺ 
ทิรวิดทิรงฺข้องฺบัGรGษุม1หนฺวิดและเคราเป@นฺต(นฺ หายไปทิ�Iงฺหมด ทิรวิดทิรงฺข้องฺสตร1เก	ดข้aIนฺแทินฺทิ1$.

“ตญฺ�เญวิ อGปช้�ฌิw ตw อGปสม�ปทินฺ�ต	  ปGพื่�เพื่ คห	ตอGปช้�ฌิเมวิ ปGพื่�เพื่ กตอGปสม�ปทิเมวิ อนฺGช้านฺาม	 ฯ
“ปGนฺ อGปช้�ฌิา นฺ คเหตพื่�พื่า, อGปสม�ปทิา นฺ ทิาตพื่�พื่าต	 อต�โถ ฯ
หลายบัทิวิ-า ตญฺ�เญวิ อGปช้�ฌิw ตw อGปสม�ปทิw ควิามวิ-า เราอนฺGญาตอGปbช้ฌิายะทิ1$เธอเคยถ#อมาแล(วิในฺกาลก-อนฺนฺ�$นฺเองฺ 
(และ) การอGปสมบัทิทิ1$สงฺฆ์Eทิำไวิ(ในฺกาลก-อนฺเช้-นฺก�นฺ.
อธ	บัายวิ-า “ไม-ต(องฺถ#ออGปbช้ฌิายะใหม-, ไม-ต(องฺให(อGปสมบัทิใหม-.”

“ตานฺ	 วิส�สานฺ1ต	  ภ	ก�ข้Fปสม�ปทิโต ปภFต	 ยา วิส�สคณฺนฺา, ตwเยวิ วิส�สคณฺนฺw อนฺGช้านฺาม	 ฯ
“นฺ อ	โต ปฏฺ�ฐาย วิส�สคณฺนฺา กาตพื่�พื่าต	 อต�โถ ฯ
สองฺบัทิวิ-า ตานฺ	 วิส�สานฺ	 ควิามวิ-า เราอนฺGญาตให(นฺ�บัพื่รรษุาจำเด	มแต-อGปสมบัทิเป@นฺภ	กษุGมานฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.
อธ	บัายวิ-า ไม-ต(องฺทิำการนฺ�บัพื่รรษุาต�Iงฺแต-เพื่ศักล�บันฺ1Iไปใหม-.

“ภ	ก�ข้Gนฺ1ห	 สงฺ�กม	ตGนฺ�ต	  ภ	ก�ข้Gนฺ1ห	 จส�สา สทิ�ธa สงฺ�กม	ตGw สงฺ�คนฺ�ตGw สมงฺ�ค	ภวิ	ตGw อนฺGช้านฺาม1ต	 อต�โถ ฯ
สองฺบัทิวิ-า ภ	ก�ข้Gนฺ1ห	 สงฺ�กม	ตGw ควิามวิ-า ทิ�IงฺเราอนฺGญาตให(ภ	กษุGณฺ1นฺ�Iนฺไปด(วิยก�นฺ ค#อ สมาคมก�นฺ พื่ร(อมเพื่ร1ยงฺก�นฺ ก�บัภ	กษุGณฺ1ทิ�Iงฺหลาย.

อ	ทิw วิGต�ตw โหต	 “อปฏิ	รFป| ทิานฺ	ส�สา ภ	ก�ข้Fนฺw มช้�เฌิ วิส	ตGw.  ภ	ก�ข้Gนฺ1อGปส�สยw คนฺ�ต�วิา ภ	ก�ข้Gนฺ1ห	 สทิ�ธa วิสตFต	 ฯ
ม1คำอธ	บัายตร�สไวิ(ด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“บั�ดนฺ1I นฺางฺภ	กษุGณฺ1นฺ�Iนฺ ไม-ควิรอยF-ในฺทิ-ามกลางฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย. จงฺไปย�งฺสำนฺ�กนฺางฺภ	กษุGณฺ1 แล(วิอยF-ร-วิมก�บันฺางฺภ	กษุGณฺ1เถ	ด.

๑ ข้G. ธ. ๒๕/๖๙.
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“ยา อาปต�ต	โย ภ	ก�ข้Fนฺw ภ	ก�ข้Gนฺ1ห	 สาธารณฺาต	  
ยา เทิสนฺาคาม	นฺ	โย วิา วิGฏฺ�ฐานฺคาม	นฺ	โย วิา อาปต�ต	โย ภ	ก�ข้Fนฺw ภ	ก�ข้Gนฺ1ห	 สทิ�ธa สาธารณฺา ฯ
หลายบัทิวิ-า ยา อาปต�ต	โย ภ	ก�ข้Gนฺw ภ	ก�ข้Gนฺ1ห	 สาธารณฺา ควิามวิ-า 
อาบั�ต	เหล-าใด เป@นฺเทิสนฺาคาม	นฺ1ก>ตาม เป@นฺวิGฏิฐานฺคาม	นฺ1ก>ตาม ทิ1$ทิ�$วิไปแก-ภ	กษุG ก�บันฺางฺภ	กษุGณฺ1ทิ�Iงฺหลาย.

“ตา อาปต�ต	โย ภ	ก�ข้Gนฺ1นฺw สนฺ�ต	เก วิGฏฺ�ฐาตGนฺ�ต	 
ตา สพื่�พื่าปJ, ภ	ก�ข้Gนฺ1ห	 กาตพื่�พื่w วิ	นฺยกม�มw กต�วิา ภ	ก�ข้Gนฺ1นฺw สนฺ�ต	เก วิGฏฺ�ฐาตGw อนฺGช้านฺาม1ต	 อต�โถ ฯ
หลายบัทิวิ-า ตา อาปต�ต	โย ภ	ก�ข้Gนฺ1นฺw สนฺ�ต	เก วิGฏฺ�ฐาตGw ควิามวิ-า 
เราอนฺGญาตให(ทิำวิ	นฺ�ยกรรม ซ่a$งฺเหล-าภ	กษุGณฺ1พื่aงฺทิำ แล(วิออก(จากอาบั�ต	เหล-านฺ�Iนฺ)แม(ทิ�Iงฺหมด ในฺสำนฺ�กข้องฺนฺางฺภ	กษุGณฺ1ทิ�Iงฺหลาย.

“ตาห	 อาปต�ต1ห	 อนฺาปต�ต1ต	  
ยา ปนฺ ภ	ก�ข้Fนฺw ภ	ก�ข้Gนฺ1ห	 อสาธารณฺา สGก�กวิ	สฏฺ�ฐ	อาทิ	กา อาปต�ต	โย,  ตาห	 อนฺาปต�ต	  ล	งฺ�คปร	วิต�เตนฺ ตา อาปต�ต	โย วิGฏฺ�ฐ	ตาวิ โหนฺ�ต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า ตาห	 อาปต�ต1ห	 อนฺาปต�ต	 ควิามวิ-า ส-วินฺอาบั�ต	เหล-าใด ม1สGกกวิ	ส�ฏิฐ	เป@นฺต(นฺ ข้องฺพื่วิกภ	กษุG ซ่a$งฺไม-ทิ�$วิไปด(วิยพื่วิก
ภ	กษุGณฺ1, ไม-เป@นฺอาบั�ต	ด(วิยอาบั�ต	เหล-านฺ�Iนฺ ค#อ อาบั�ต	เหล-านฺ�Iนฺเป@นฺอ�นฺเธอออกเสร>จแล(วิแล เพื่ราะเพื่ศักล�บั.

ปGนฺ ปกต	ล	งฺ�เค อGป�ปนฺ�เนฺปJ, ตาห	 อาปต�ต1ห	 ตส�ส อนฺาปต�ต	เยวิาต	 ฯ
ถ#อเม#$อเพื่ศัเด	มกล�บัเก	ดข้aIนฺอ1ก คงฺเป@นฺอนฺาบั�ต	แก-เธอด(วิยอาบั�ต	เหล-านฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.

อยนฺ�ตาเวิต�ถ ปาล	วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
วิ	นฺ	จฉั�ยบัาล1ในฺ(เร#$องฺทิ1$ ๑๔) นฺ1I ม1เทิ-านฺ1Iก-อนฺ.

[329] อยม�ปนฺ ปาล	มGต�โต โอก�กนฺ�ต	กวิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
ส-วินฺวิ	นฺ	จฉั�ยนฺอกทิ(องฺเร#$องฺพื่(นฺจากพื่ระบัาล1 ม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:

อ	เมสG ตาวิ ทิ�วิ1สG ล	งฺ�เคสG ปGร	สล	งฺ�คw อGต�ตมw อ	ต�ถ1ล	งฺ�คw ห1นฺw. 
ตส�มา ปGร	สล	งฺ�คw พื่ลวิอกGสเลนฺ อนฺ�ตรธายต	.  อ	ต�ถ1ล	งฺ�คw ทิGพื่�พื่ลกGสเลนฺ ปต	ฏฺ�ฐาต	 ฯ
เร	$มแรก ในฺสองฺเพื่ศันฺ1I  เพื่ศัช้าย เป@นฺอGดมเพื่ศั เพื่ศัหญ	งฺ เป@นฺห1นฺเพื่ศั. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เพื่ศัช้ายจaงฺช้#$อวิ-า อ�นฺตรธานฺไป เพื่ราะอกGศัลม1กำล�งฺรGนฺแรงฺ, เพื่ศัหญ	งฺปรากฏิข้aIนฺแทินฺ เพื่ราะกGศัลม1กำล�งฺเพื่ลาลงฺ.

อ	ต�ถ1ล	งฺ�คw ปนฺ อนฺ�ตรธายนฺ�ตw ทิGพื่�พื่ลอกGสเลนฺ อนฺ�ตรธายต	.  ปGร	สล	งฺ�คw พื่ลวิกGสเลนฺ ปต	ฏฺ�ฐาต	 ฯ
ส-วินฺเพื่ศัหญ	งฺ จะอ�นฺตรธานฺไป ช้#$อวิ-าอ�นฺตรธานฺไป เพื่ราะอกGศัลม1กำล�งฺเพื่ลาลงฺ. 
เพื่ศัช้ายปรากฏิข้aIนฺแทินฺ เพื่ราะกGศัลม1กำล�งฺรGนฺแรงฺ.

เอวิw อGภยม�ปJ อกGสเลนฺ อนฺ�ตรธายต	 กGสเลนฺ ปฏิ	ลพื่�ภต	 ฯ
เพื่ศัทิ�Iงฺหลายสองฺอ�นฺตรธานฺไปเพื่ราะอกGศัล, กล�บัได(ค#นฺเพื่ราะกGศัลด(วิยประการฉัะนฺ1I.
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[ต7องอาบ�ต	เพราะนอนร'วมัก�บภ	กษุ#ผู้D7มั�เพศกลี�บ]

ตต�ถ  สเจ, ทิ�วิ	นฺ�นฺw ภ	ก�ข้Fนฺw เอกโต สช้�ฌิายw วิา ธม�มสากจ�ฉัw วิา กต�วิา เอกาคาเร นฺ	ปช้�ช้	ต�วิา นฺ	ทิ�ทิw โอก�กนฺ�ตานฺw, 
เอกส�ส อ	ต�ถ1ล	งฺ�คw ปาตGภวิต	.  อGภ	นฺ�นฺม�ปJ สหเสย�ยาปต�ต	 โหต	 ฯ
บัรรดา(เพื่ศัหญ	งฺและเพื่ศัช้าย)นฺ�Iนฺ ถ(าภ	กษุGสองฺรFป ทิำการสาธยายหร#อสนฺทินฺาธรรมด(วิยก�นฺ จำวิ�ดหล�บัไปในฺเร#อนฺหล�งฺเด1ยวิก�นฺ,
เพื่ศัหญ	งฺปรากฏิแก-ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺ เป@นฺอาบั�ต	เพื่ราะนฺอนฺร-วิมก�นฺ แม(แก-เธอทิ�Iงฺสองฺ.

โส เจ พื่Gช้�ฌิ	ต�วิา อต�ตโนฺ ตw วิ	ป�ปการw ทิ	ส�วิา ทิGก�ข้1 ทิGม�มโนฺ รต�ต	ภาเคเยวิ อ	ตรส�ส อาโรเจย�ย. 
เตนฺ สมส�สาเสตพื่�โพื่ โหตG “มา จ	นฺ�ตย	ต�ถ, วิฏฺ�ฏิส�เสเวิโส โทิโส, 
สม�มาสม�พื่Gทิ�เธนฺ ทิ�วิารw ทิ	นฺ�นฺw ‘ภ	ก�ข้G วิา โหตG ภ	ก�ข้Gนฺ1 วิา,  อนฺาวิโฏิ ธม�โม, อวิาร	โต สค�คมค�โคต	 ฯ
ถ(า(ภ	กษุGผู้F(ม1เพื่ศักล�บั)นฺ�Iนฺต#$นฺข้aIนฺ เห>นฺประการแปลกนฺ�Iนฺข้องฺตนฺแล(วิ ม1ควิามทิGกข้Eเส1ยใจ 
พื่aงฺบัอกแก-ภ	กษุGอ1กรFปหนฺa$งฺในฺกลางฺค#นฺทิ1เด1ยวิ,  เธอจงฺเป@นฺผู้F(อ�นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺควิรปลอบัวิ-า 
“อย-าเส1ยใจไปเลย, นฺ1Iเป@นฺโทิษุข้องฺวิ�ฏิฏิะต-างฺหาก, พื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า ก>ได(ประทิานฺช้-องฺทิางฺไวิ(แล(วิวิ-า 
‘จะเป@นฺภ	กษุGหร#อภ	กษุGณฺ1ก>ตามทิ1, ธรรมอ�นฺธรรมดาม	ได(จำก�ด, ทิางฺสวิรรคEอ�นฺธรรมดาม	ได(ห(าม.’”

[ว	ธ�ปฏ	บ�ต	ก�บภ	กษุ#ณฺ�ผู้D7มั�เพศกลี�บ]

สมส�สาเสต�วิา จ เอวิw วิต�ตพื่�พื่w “ตGม�เหห	 ภ	ก�ข้Gนฺ1อGปส�สยw คนฺ�ตGw วิฏฺ�ฏิต	.  อต�ถ	 โวิ กาจ	 สนฺ�ทิ	ฏฺ�ฐา ภ	ก�ข้Gนฺ	โยต	 ฯ
ก>แล คร�Iนฺปลอบัแล(วิ ควิรกล-าวิอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“สมควิรทิ-านฺจะไปย�งฺสำนฺ�กนฺางฺภ	กษุGณฺ1.  ภ	กษุGณฺ1บัางฺเหล-า ซ่a$งฺเป@นฺเพื่#$อนฺเคยเห>นฺก�นฺข้องฺทิ-านฺม1อยF-หร#อ?” 

สจส�สา โหนฺ�ต	 ตาทิ	สา ภ	ก�ข้Gนฺ	โย, “อต�ถ1ต	.  
โนฺ เจ โหนฺ�ต	, “นฺต�ถ1ต	 วิต�วิา โส ภ	ก�ข้G วิต�ตพื่�โพื่ “มม สงฺ�คหw กโรถ, อ	ทิานฺ	เยวิ มw ภ	ก�ข้Gนฺ1อGปส�สยw เนฺถาต	 ฯ
ถ(าเธอม1เหล-าภ	กษุGณฺ1เช้-นฺนฺ�Iนฺ, พื่aงฺบัอกวิ-า “ม1”. 
ถ(าไม-ม1 พื่aงฺบัอกวิ-า “ไม-ม1” แล(วิพื่aงฺบัอกภ	กษุGนฺ�Iนฺวิ-า “ทิ-านฺโปรดสงฺเคราะหEข้(าพื่เจ(าเถ	ด, จงฺนฺำข้(าพื่เจ(าไปย�งฺนฺ�กนฺางฺภ	กษุGณฺ1เด1�ยวินฺ1I
แหละ.”

เตนฺ ภ	ก�ข้Gนฺา ตw คเหต�วิา ตส�สา วิา สนฺ�ทิ	ฏฺ�ฐานฺw  อต�ตโนฺ วิา สนฺ�ทิ	ฏฺ�ฐานฺw ภ	ก�ข้Gนฺ1นฺw สนฺ�ต	กw คนฺ�ตพื่�พื่w ฯ
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ พื่aงฺพื่าเธอไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺนฺางฺภ	กษุGณฺ1ทิ�Iงฺหลาย ซ่a$งฺเป@นฺเพื่#$อนฺเคยเห>นฺก�นฺข้องฺเธอ หร#อเป@นฺเพื่#$อนฺเคยเป@นฺก�นฺ ข้องฺตนฺก>ได(.

คจ�ฉันฺ�เตนฺ จ เอเกนฺ นฺ คนฺ�ตพื่�พื่w.  
จตFห	 ปญฺ�จห	 ภ	ก�ข้Fห	 สทิ�ธa โช้ตกญฺ�จ กต�ตรยฏฺ�ฐ	ญฺ�จ คเหต�วิา สwวิ	ทิหนฺw ปร	โมเจต�วิา “มยw อมGกนฺ�นฺามฏฺ�ฐานฺw คจ�ฉัามาต	 คนฺ�ตพื่�พื่w ฯ
เม#$อจะไป ไม-ควิรไปรFปเด1ยวิ. 
ควิรถ#อเอาตะเก1ยงฺและไม(เทิ(า เปล#Iองฺการช้�กช้วินฺเส1ย ไปร-วิมก�บัภ	กษุG ๔-๕ รFป ด(วิยพื่Fดวิ-า “พื่วิกเราจะไปย�งฺสถานฺทิ1$ช้#$อโนฺ(นฺ.”

สเจ พื่ห	คาเม ทิFเร วิ	หาโร [330] โหต	, อนฺ�ตรามค�เค คามนฺ�ตรนฺทิ1ปารรต�ต	วิ	ป�ปวิาสคณฺโอห1ยนฺาปต�ต1ห	 อนฺาปต�ต	 ฯ
ถ(าภายนฺอกบั(านฺ ม1วิ�ดอยF-ไกล ก>ไม-เป@นฺอาบั�ต	 ในฺระหวิ-างฺทิางฺ 
เพื่ราะคาม�นฺตราบั�ต	 (อาบั�ต	เพื่ราะเด	นฺทิางฺข้(ามระยะบั(านฺหนฺa$งฺ) นฺทิ1ปราบั�ต	 (อาบั�ต	เพื่ราะข้(ามฟัาก) 
ร�ตต	วิ	ปปวิาสาบั�ต	 (อาบั�ต	เพื่ราะอยF-ปราศัจากไตรจ1วิรราตร1หนฺa$งฺ) และคณฺโอห1ยนฺาบั�ต	 (อาบั�ต	เพื่ราะอยF-รFปเด1ยวิไม-ครบัคณฺะ).



หนฺ(า ๕๔๒ •   วิ	นฺ1ตวิ�ตถGปฐมปาราช้	ก • [วิ	ธ1ปฏิ	บั�ต	ก�บัภ	กษุGณฺ1ผู้F(ม1เพื่ศักล�บั]

ภ	ก�ข้Gนฺ1อGปส�สยw คนฺ�ต�วิา ตา ภ	ก�ข้Gนฺ	โย วิต�ตพื่�พื่า “อสGกนฺ�นฺาม ภ	ก�ข้Gw อาช้านฺถาต	 ฯ
คร�Iนฺไปถaงฺสำนฺ�กข้องฺนฺางฺภ	กษุGณฺ1แล(วิ พื่aงฺกล-าวิกะนฺางฺภ	กษุGณฺ1เหล-านฺ�Iนฺวิ-า “ทิ-านฺทิ�Iงฺหลาย รF(จ�กภ	กษุGช้#$อโนฺ(นฺหร#อ?” 

“อาม อย�ยาต	 ฯ
ภ	กษุGณฺ1ทิ�Iงฺหลาย ตอบัวิ-า “เจ(าค-ะ (รF(จ�ก) พื่ระคGณฺเจ(าข้(า!.” 

“ตส�ส อ	ต�ถ1ล	งฺ�คw ปาตGภFตw.  สงฺ�คหw ทิานฺ	ส�ส กโรถาต	 ฯ
ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺพื่aงฺกล-าวิวิ-า “ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ ปรากฏิเป@นฺเพื่ศัหญ	งฺข้aIนฺ, ข้อได(โปรดสงฺเคราะหEเธอเด1�ยวินฺ1Iเถ	ด.” 

ตา เจ “สาธG อย�ยา, อ	ทิานฺ	 มยม�ปJ สช้�ฌิาย	ส�สาม ธม�มw โสส�สาม, คจ�ฉัถ ตGม�เหต	 วิต�วิา สงฺ�คหw กโรนฺ�ต	 
อาราธ	กา จ โหนฺ�ต	 สงฺ�คาห	กา ลช้�ช้	นฺ	โย.   ตา โกเปต�วิา อญฺ�ญต�ถ นฺ คนฺ�ตพื่�พื่w ฯ
ถ(านฺางฺภ	กษุGณฺ1เหล-านฺ�Iนฺ กล-าวิวิ-า “ด1ละ พื่ระคGณฺเจ(าข้(า! บั�ดนฺ1I แม(พื่วิกด	ฉั�นฺ ก>จ�กสาธยาย จ�กสด�บัธรรม ข้อพื่ระคGณฺเจ(าทิ�Iงฺหลาย 
จงฺไปเถ	ด” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ ทิำควิามสงฺเคราะหE  และให(ร-าเร	งฺย	นฺด1 ทิ�Iงฺเป@นฺล�ช้ช้	นฺ1ผู้F(ม1ควิามสงฺเคราะหEด(วิย.  
เธอไม-ควิรละทิ	Iงฺ๑นฺางฺภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺไปในฺสถานฺทิ1$อ#$นฺ.

คจ�ฉัต	 เจ,  คามนฺ�ตรนฺทิ1ปารรต�ต	วิ	ป�ปวิาสคณฺโอห1ยนฺาปต�ต1ห	 นฺ มGจ�จต	 ฯ
ถ(าไป, ก>ไม-พื่(นฺจากคาม�นฺตราบั�ต	 นฺทิ1ปราบั�ต	 ร�ตต	วิ	ปปวิาสาบั�ต	 และคณฺโอห1ยนฺาบั�ต	.

สเจ ปนฺ ลช้�ช้	นฺ	โย โหนฺ�ต	 นฺ สงฺ�คาห	กาโย,  อญฺ�ญต�ถ คนฺ�ตGw ลพื่�ภต	 ฯ
อนฺa$งฺ ถ(านฺางฺภ	กษุGณฺ1เหล-านฺ�Iนฺ เป@นฺล�ช้ช้	นฺ1 แต-ไม-ม1ควิามสงฺเคราะหE,  ย-อมได(เพื่#$อจะไปในฺสถานฺทิ1$อ#$นฺ.

สเจปJ อลช้�ช้	นฺ	โย โหนฺ�ต	, สงฺ�คหw ปนฺ กโรนฺ�ต	.  ตาปJ ปร	จ�จช้	ต�วิา อญฺ�ญต�ถ คนฺ�ตGw ลพื่�ภต	 ฯ
แม(ถ(าเป@นฺอล�ช้ช้	นฺ1 (ทิ�Iงฺหมดวิ�ด) แต-ทิำควิามสงฺเคราะหE ย-อมได(เพื่#$อจะละทิ	Iงฺแม(นฺางฺภ	กษุGณฺ1เหล-านฺ�Iนฺแล(วิไปเส1ยในฺทิ1$อ#$นฺ.

สเจ “ลช้�ช้	นฺ	โย จ สงฺ�คาห	กา จ  ญาต	กา นฺ โหนฺ�ต	  อาสนฺ�นฺคาเม ปนฺ อญฺ�ญา ญาต	กา โหนฺ�ต	 ปฏิ	ช้ค�ค	นฺ	กา,
ตาสม�ปJ สนฺ�ต	กw คนฺ�ตGw วิฏฺ�ฏิต1ต	 วิทินฺ�ต	 ฯ
อาจารยEบัางฺพื่วิกกล-าวิวิ-า “ถ(าเป@นฺทิ�Iงฺล�ช้ช้	นฺ1 ทิ�Iงฺม1ควิามสงฺเคราะหE แต-ไม-เป@นฺญาต	, 
และในฺบั(านฺใกล( ภ	กษุGณฺ1เหล-าอ#$นฺทิ1$เป@นฺญาต	ม1อยF- ทิ�Iงฺเป@นฺผู้F(ประค�บัประคองฺ, ควิรไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺภ	กษุGณฺ1แม(เหล-านฺ�Iนฺ.”

คนฺ�ต�วิา สเจ ภ	ก�ข้GภาเวิปJ นฺ	ส�สยปฏิ	ปนฺ�โนฺ, ปฏิ	รFปาย ภ	กข้Gนฺ	ยา สนฺ�ต	เก นฺ	ส�สโย คเหตพื่�โพื่ ฯ
คร�Iนฺไปแล(วิ ถ(าตนฺปฏิ	บั�ต	นฺ	ส�ย (ย�งฺถ#อนฺ	ส�ย) แม(ในฺคราวิเป@นฺภ	กษุG,  ก>ควิรถ#อนฺ	ส�ยในฺสำนฺ�กข้องฺนฺางฺภ	กษุGณฺ1ผู้F(สมควิร.

มาต	กา วิา วิ	นฺโย วิา อGค�คห	โต สGค�คห	โต.  ปGนฺ อGค�คหณฺการณฺw นฺต�ถ	 ฯ
มาต	กาก>ด1 วิ	นฺ�ยก>ด1 ทิ1$เร1ยนฺมาแล(วิ ก>เป@นฺอ�นฺเร1ยนฺแล(วิด(วิยด1.   ไม-ม1เหตGทิ1$จะต(องฺเร1ยนฺซ่Iำอ1ก.

สเจ ภ	ก�ข้Gภาเวิ ปร	สาวิจโร, ตส�ส สนฺ�ต	เกเยวิ อGปสม�ปนฺ�นฺา สFปสม�ปนฺ�นฺา, อญฺ�ญส�ส สนฺ�ต	เก นฺ	ส�สโย คเหตพื่�โพื่ ฯ
ถ(าในฺคราวิย�งฺเป@นฺภ	กษุG (ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ)เป@นฺผู้F(ปกครองฺบัร	ษุ�ทิ, 
(กGลบัGตรทิ�Iงฺหลาย)ผู้F(อGปสมบัทิแล(วิในฺสำนฺ�กข้องฺอาจารยEรFปนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล ก>เป@นฺอ�นฺอGปสมบัทิช้อบัแล(วิ, 
แต-ต(องฺถ#อนฺ	ส�ยในฺสำนฺ�กข้องฺ(อาจารยE)รFปอ#$นฺ.

๑ ตา โกเปต�วิาต	 ตา ปร	จ�จช้	ต�วิา. สาร�ตถทิ1ปนฺ1 ๒/๑๕๙.



วิ	นฺ1ตวิ�ตถGปฐมปาราช้	ก • [วิ	ธ1ปฏิ	บั�ต	ก�บัภ	กษุGณฺ1ผู้F(ม1เพื่ศักล�บั] • หนฺ(า ๕๔๓

ปGพื่�เพื่ ตw นฺ	ส�สาย วิสนฺ�เตห	ปJ อญฺ�ญส�ส สนฺ�ต	เก นฺ	ส�สโย คเหตพื่�โพื่ ฯ
แม(พื่วิกอ�นฺเตวิาส	กผู้F(อาศั�ยเธอนฺ�IนฺอยF-ในฺกาลก-อนฺ ก>ต(องฺถ#อนฺ	ส�ยในฺสำนฺ�กข้องฺอาจารยEรFปอ#$นฺ.

ปร	ปGณฺ�ณฺวิส�สสามเณฺเรนฺาปJ อญฺ�ญส�ส สนฺ�ต	เก อGปช้�ฌิา คเหตพื่�พื่า ฯ
ถaงฺแม(สามเณฺรผู้F(ม1อายGเต>มบัร	บัFรณฺE ก>ต(องฺถ#ออGปbช้ฌิายะ ในฺสำนฺ�กข้องฺภ	กษุGรFปอ#$นฺ.

[ว	ธ�ปฏ	บ�ต	ในเคร! องบร	ขารต'างๆ]

ยw ปนฺส�ส ภ	ก�ข้Gภาเวิ อธ	ฏฺ�ฐ	ตw ต	จ1วิรญฺ�จ ปต�โต จ,  ตw อธ	ฏฺ�ฐานฺw วิ	ช้หต	,  ปGนฺ อธ	ฏฺ�ฐาตพื่�พื่w ฯ
อนฺa$งฺ ไตรจ1วิรและบัาตร ทิ1$ภ	กษุGนฺ�Iนฺอธ	ษุฐานฺไวิ(แล(วิในฺคราวิย�งฺเป@นฺภ	กษุG, ย-อมข้าดอธ	ษุฐานฺไป, ต(องฺอธ	ษุฐานฺใหม-.

สงฺ�กจ�จ	กา จ [331] อGทิกสาฏิ	กา จ คเหตพื่�พื่า ฯ
ภ	กษุGณฺ1 ควิรให(ใช้(ผู้(าร�ดถ�นฺและผู้(าอาบันฺIำ.

ยw อต	เรกจ1วิรw วิา อต	เรกปต�โต วิา วิ	นฺยกม�มw กต�วิา ฐปJโต โหต	,  ตw สพื่�พื่ม�ปJ วิ	นฺยกม�มw วิ	ช้หต	,  ปGนฺ กาตพื่�พื่w ฯ
อต	เรกจ1วิรก>ด1 อต	เรกบัาตรก>ด1 ทิ1$ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ทิำวิ	นฺ�ยกรรมเก>บัไวิ(แล(วิ แม(ทิ�Iงฺหมด ย-อมละวิ	นฺ�ยกรรมไป,  ต(องฺทิำใหม-.

ปฏิ	ค�คห	ตเตลมธGผู้าณฺ	ตาทิ1นฺ	ปJ ปฏิ	ค�คหณฺw วิ	ช้หนฺ�ต	 ฯ
แม(เภส�ช้ม1นฺIำม�นฺ นฺIำผู้aIงฺ และนฺIำอ(อย ทิ1$เธอประเคนฺไวิ(เป@นฺต(นฺ ย-อมข้าดประเคนฺไป.

สเจ ปฏิ	ค�คหณฺโต สต�ตเม ทิ	วิเส ล	งฺ�คw ปร	วิต�ตต	,  ปGนฺ ปฏิ	ค�คเหต�วิา, สต�ตาหw วิต�ตต	 ฯ
ถ(าเพื่ศัเปล1$ยนฺกล�บัในฺวิ�นฺทิ1$ ๗ แต-วิ�นฺทิ1$ร�บัประเคนฺไป, ควิรร�บัประเคนฺใหม-, ฉั�นฺได( ๗ วิ�นฺ.

ยw ปนฺ ภ	ก�ข้Gกาเล อญฺ�ญส�ส ภ	ก�ข้Gโนฺ สนฺ�ตกw ปฏิ	ค�คห	ตw,  ตw ปฏิ	ค�คหณฺw นฺ วิ	ช้หต	 ฯ
ส-วินฺส	$งฺใดเป@นฺข้องฺภ	กษุGรFปอ#$นฺ เธอร�บัประเคนฺไวิ(ในฺเวิลาเป@นฺภ	กษุG, ส	$งฺนฺ�Iนฺไม-ข้าดประเคนฺ.

ยม�ปJ อGภ	นฺ�นฺw สาธารณฺw อวิ	ภช้	ต�วิา ฐปJตw,  ตw ปกตต�โต รก�ข้ต	 ฯ
แม(ส	$งฺใดทิ1$เป@นฺข้องฺทิ�$วิไปแก-ภ	กษุGสองฺรFป ย�งฺม	ได(แบั-งฺปbนฺก�นฺ ปกต�ตตภ	กษุG ย-อมร�กษุาส	$งฺนฺ�Iนฺไวิ(.

ยw ปนฺ วิ	ภต�ตw เอตส�เสวิ สนฺ�ตกw,  ตw ปฏิ	ค�คหณฺw วิ	ช้หต	 ฯ
ส-วินฺส	$งฺใด ได(แบั-งฺก�นฺแล(วิเป@นฺข้องฺเธอเองฺ, ส	$งฺนฺ�Iนฺ ย-อมข้าดประเคนฺไป.

วิGต�ตม�ปJ เจตw ปร	วิาเร 
จร	งฺอยF- แม(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ก>ตร�สคำนฺ1Iไวิ(ในฺค�มภ1รEบัร	วิารวิ-า 
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“เตลมธGผู้าณฺ	ตw วิาปJ สป�ป�
สามw คเหต�วิานฺ นฺ	ก�ข้	เปย�ย ฯ 
อวิ1ต	วิต�เต สต�ตาเห, สต	 ปจ�จเย, ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�ตส�ส อาปต�ต	 ฯ
ปญฺ�หาเมสา กGสเลห	 จ	นฺ�ต	ตาต	 ฯ

“ภ	กษุGร�บัประเคนฺนฺIำม�นฺ นฺIำผู้aIงฺ นฺIำอ(อย หร#อเนฺยใสเองฺ แล(วิเก>บัไวิ(เองฺ 
เม#$อย�งฺไม-ล-วิงฺ ๗ วิ�นฺ เป@นฺอาบั�ต	แก-เธอผู้F(ฉั�นฺ เพื่ราะม1ปbจจ�ย, 
ปbญหานฺ1Iทิ-านฺผู้F(ฉัลาดทิ�Iงฺหลายค	ดก�นฺแล(วิ.”๑

[ขาด้ประเคนเพราะเหต# ๗ อย'าง]

อ	ทิw ห	 ล	งฺ�คปร	วิต�ตw สนฺ�ธาย วิGต�ตw ฯ
จร	งฺอยF- (พื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE)นฺ1I (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สหมายเอาเพื่ศักล�บั.

ปฏิ	ค�คหณฺw นฺาม ล	งฺ�คปร	วิต�เตนฺ, กาลก	ร	ยาย, ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้าเนฺนฺ, ห1นฺายาวิต�ตเนฺนฺ, อนฺGปสม�ปนฺ�นฺส�ส ทิาเนฺนฺ, 
อนฺเปก�ข้วิ	ส�สช้�ช้เนฺนฺ, อจ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา คาเหนฺ จ วิ	ช้หต	 ฯ
ข้aIนฺช้#$อวิ-า การร�บัประเคนฺ ย-อมข้าดไป เพื่ราะเพื่ศักล�บั เพื่ราะมรณฺภาพื่ เพื่ราะลาส	กข้า 
เพื่ราะห�นฺไปเป@นฺคนฺเลวิ เพื่ราะให(แก-อนฺGปส�มบั�นฺ เพื่ราะไม-เส1ยดายสละเส1ย และเพื่ราะถFกช้	งฺเอาไป.

ตส�มา สเจปJ หร1ตกข้ณฺ�ฑม�ปJ ปฏิ	ค�คเหต�วิา ฐปJตมต�ถ	,  สพื่�พื่มส�ส ปฏิ	ค�คหณฺw วิ	ช้หต	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ แม(ถ(าม1ส	$งฺข้องฺทิ1$ร�บัประเคนฺเก>บัไวิ( จะเป@นฺช้	Iนฺสมอก>ตาม,  ส	$งฺทิ�Iงฺหมดข้องฺเธอย-อมข้าดประเคนฺไป.

ภ	ก�ข้Gวิ	หาเร ปนฺ ยงฺ�ก	ญฺ�จ	ส�สา สนฺ�ตกw ปฏิ	ค�คเหต�วิา วิา อปฏิ	ค�คเหต�วิา วิา ฐปJตw,  
สพื่�พื่ส�ส สาวิ อ	ส�สรา,  อาหราเปต�วิา คเหตพื่�พื่w ฯ
อนฺa$งฺ ส	$งฺใดส	$งฺหนฺa$งฺทิ1$เป@นฺข้องฺนฺางฺภ	กษุGณฺ1นฺ�Iนฺ เธอร�บัประเคนฺหร#อย�งฺม	ได(ร�บัประเคนฺก>ตาม ซ่a$งฺเก>บัไวิ(ในฺวิ	หารข้องฺภ	กษุG, 
ภ	กษุGณฺ1รFปนฺ�Iนฺแล เป@นฺใหญ-แห-งฺส	$งฺข้องฺทิ�Iงฺหมด,  ควิรให(เธอข้นฺเอาไปเส1ย.

ยw ปเนฺต�ถ ถาวิรw ตส�สา สนฺ�ตกw เสนฺาสนฺw วิา อGปโรปกา วิา,   เต, ยส�ส	จ�ฉัต	, ตส�ส [332] ทิาตพื่�พื่า ฯ
ส-วินฺส	$งฺใดเป@นฺข้องฺถาวิรซ่a$งฺเป@นฺข้องฺส-วินฺต�วิข้องฺเธอในฺ(วิ	หารข้องฺภ	กษุG)นฺ1I จะเป@นฺเสนฺาสนฺะ หร#อต(นฺไม(ทิ1$ปลFกไวิ(ก>ตาม, 
เธอปรารถนฺาจะให(ส	$งฺข้องฺเหล-านฺ�Iนฺแก-บัGคคลใด ก>พื่aงฺให(แก-บัGคคลนฺ�Iนฺ.

เตรสสG สม�มต1สG, ยา ภ	ก�ข้Gกาเล ลทิ�ธา สม�มต	, สพื่�พื่า ปฏิ	ป�ปส�สม�ภต	 ฯ
บัรรดาสมมต	 ๑๓ อย-างฺ สมมต	ทิ1$เธอได(ในฺเวิลาเป@นฺภ	กษุG ย-อมระงฺ�บัไปทิ�Iงฺหมด.

ปGร	ม	กาย เสนฺาสนฺค�คาโห ปฏิ	ป�ปส�สม�ภต	 ฯ
การถ#อเสนฺาสนฺะในฺวิ�นฺเข้(าพื่รรษุาแรก ย-อมระงฺ�บัไป.

สเจ, ปจ�ฉั	ม	กาย เสนฺาสเนฺ คห	เต, ล	งฺ�คw ปร	วิต�ตต	,  ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ จส�สา อGป�ปนฺ�นฺw ลาภw ทิาตGกาโม โหต	,  อปโลเกต�วิา ทิาตพื่�โพื่ ฯ
ถ(าเพื่ศักล�บัในฺเม#$อเธอถ#อเสนฺาสนฺะในฺวิ�นฺเข้(าพื่รรษุาหล�งฺแล(วิ และภ	กษุGสงฺฆ์Eปรารถนฺาจะให(ลาภทิ1$เก	ดข้aIนฺแก-เธอ, ควิรอปโลกนฺEให(.

๑ วิ	. บัร	วิาร. ๘/๕๓๑.
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สเจ ภ	ก�ข้Gนฺ1ห	 สาธารณฺาย ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺาย อาปต�ต	ยา ปร	วิสนฺ�ตส�ส ล	งฺ�คw ปร	วิต�ตต	,  ปก�ข้มานฺต�ตเมวิ ทิาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าเพื่ศักล�บัเม#$อกำล�งฺอยF-ปร	วิาสเพื่#$ออาบั�ต	ทิ1$ปJดไวิ(ทิ�$วิไปก�บันฺางฺภ	กษุGณฺ1, สงฺฆ์Eพื่aงฺให(ปbกข้มานฺ�ตทิ1เด1ยวิ.

สเจ มานฺต�ตw จรนฺ�ตส�ส ปร	วิต�ตต	,  ปGนฺ ปก�ข้มานฺต�ตเมวิ ทิาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าเพื่ศักล�บักำล�งฺประพื่ฤต	มานฺ�ต,  ควิรให(ปbกข้มานฺ�ตซ่Iำอ1ก.

สเจ จ	ณฺ�ณฺมานฺต�ตส�ส ปร	วิต�ตต	,  ภ	ก�ข้Gนฺ1ห	 อพื่�ภานฺกม�มw กาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าเพื่ศักล�บัเม#$อประพื่ฤต	มานฺ�ตแล(วิ, พื่วิกภ	กษุGณฺ1ควิรทิำอ�พื่ภานฺกรรม.

สเจ อกGสลวิ	ปาเก ปร	ก�ข้1เณฺ ปก�ข้มานฺต�ตกาเล ปGนฺเรวิ ล	งฺ�คw ปร	วิต�ตต	, ฉัารต�ตw มานฺต�ตเมวิ ทิาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าเม#$ออกGศัลวิ	บัาก หมดส	Iนฺแล(วิ เพื่ศักล�บัใหม-อ1กในฺกาลแห-งฺปbกข้มานฺ�ต พื่aงฺให(มานฺ�ต ๖ ราตร1เทิ-านฺ�Iนฺ.

สเจ จ	ณฺ�เณฺ ปก�ข้มานฺต�เต ปร	วิต�ตต	,  ภ	ก�ข้Fห	 อพื่�ภานฺกม�มw กาตพื่�พื่นฺ�ต	 ฯ
ถ(าประพื่ฤต	ปbกข้มานฺ�ตเสร>จแล(วิ เพื่ศัจaงฺกล�บั, พื่วิกภ	กษุGพื่aงฺอ�พื่ภานฺกรรม ฉัะนฺ1Iแล.

อนฺนฺ�ตเร ภ	ก�ข้Gนฺ	ยา ล	งฺ�คปร	วิต�ตนฺวิต�ถGม�ห	 อ	ธ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ สพื่�โพื่ วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ในฺเร#$องฺเพื่ศักล�บัข้องฺนฺางฺภ	กษุGณฺ1ในฺลำด�บัต-อไป พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยทิ�Iงฺปวิงฺ ตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิ ในฺ(เร#$องฺ)นฺ1Iนฺ�$นฺแล.

อยw ปนฺ วิ	เสโส ฯ
ส-วินฺเนฺ#Iอควิามทิ1$แปลกก�นฺม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:

สเจปJ ภ	ก�ข้Gนฺ1กาเล อาปนฺ�นฺา สญฺ�จร	ต�ตาปต�ต	 ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺา โหต	,  ปร	วิาสทิานฺw นฺต�ถ	,  ฉัารต�ตw มานฺต�ตเมวิ ทิาตพื่�พื่w ฯ
แม(ถ(าในฺเวิลาเป@นฺภ	กษุGณฺ1 ม1ส�ญจร	ตอาบั�ต	ทิ1$ต(องฺแล(วิปJดไวิ(, ไม-ม1การให(ปร	วิาส, พื่aงฺให(มานฺ�ต ๖ ราตร1ทิ1เด1ยวิ.

สเจ ปก�ข้มานฺต�ตw จรนฺ�ต	ยา ล	งฺ�คw ปร	วิต�ตต	,  นฺ เตนฺต�โถ,  ฉัารต�ตw มานฺต�ตเมวิ ทิาตพื่�พื่w ฯ
เพื่ศักล�บัเม#$อกำล�งฺประพื่ฤต	ปbกข้มานฺ�ต, ไม-ต(องฺการด(วิยปbกข้มานฺ�ตนฺ�Iนฺ.  พื่aงฺให(มานฺ�ต ๖ ราตร1เหม#อนฺก�นฺ.

สเจ จ	ณฺ�ณฺมานฺต�ตาย ปร	วิต�ตต	, ปGนฺ มานฺต�ตw อทิต�วิา ภ	ก�ข้Fห	 อพื่�เภตพื่�โพื่ ฯ
ถ(าเพื่ศักล�บัเม#$อประพื่ฤต	มานฺ�ตเสร>จแล(วิ, ไม-ต(องฺให(มานฺ�ตซ่Iำอ1ก ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายพื่aงฺอ�พื่ภานฺ.

อถ ภ	ก�ข้Fห	 มานฺต�เต อทิ	นฺ�เนฺ ปGนฺ ล	งฺ�คw ปร	วิต�ตต	,  ภ	ก�ข้Gนฺ1ห	 ปก�ข้มานฺต�ตเมวิ ทิาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าเม#$อภ	กษุGทิ�Iงฺหลายย�งฺไม-ให(มานฺ�ต เพื่ศักล�บัค#นฺใหม-,  พื่วิกภ	กษุGณฺ1พื่aงฺให(ปbกข้มานฺ�ตนฺ�$นฺเองฺ.

อถ ฉัารต�ตw มานฺต�ตw จรนฺ�ตส�ส ปGนฺ ปร	วิต�ตต	,  ปก�ข้มานฺต�ตเมวิ ทิาตพื่�พื่w ฯ
ถ(ากำล�งฺประพื่ฤต	มานฺ�ต ๖ ราตร1 เพื่ศักล�บัค#นฺใหม-, พื่aงฺให(ปbกข้มานฺ�ตเหม#อนฺก�นฺ.

จ	ณฺ�ณฺมานฺต�ตส�ส ปนฺ, ล	งฺ�คปร	วิต�เต ช้าเต, ภ	ก�ข้Gนฺ1ห	 อพื่�ภานฺกม�มw กาตพื่�พื่w ฯ
แต-เม#$อประพื่ฤต	มานฺ�ตเสร>จแล(วิ เพื่ศักล�บัค#นฺตามเด	ม พื่วิกภ	กษุGณฺ1พื่aงฺทิำอ�พื่ภานฺกรรมให(.

[333] ปGนฺ ปร	วิต�เต จ ล	งฺ�เค ภ	ก�ข้Gนฺ1ภาเวิ ฐ	ตายปJ, ยา อาปต�ต	โย ปGพื่�เพื่ ปฏิ	ป�ปส�สทิ�ธา ตา สGปฏิ	ป�ปส�สทิ�ธาเอวิาต	 ฯ
อนฺa$งฺ แม(เม#$อภ	กษุGณฺ1นฺ�Iนฺ คงฺต�IงฺอยF-ในฺควิามเป@นฺภ	กษุGณฺ1 ในฺเม#$อเพื่ศักล�บัค#นฺตามเด	มแล(วิ, 
อาบั�ต	เหล-าใดทิ1$ระงฺ�บัไปแล(วิในฺกาลก-อนฺ, อาบั�ต	เหล-านฺ�Iนฺ เป@นฺอ�นฺระงฺ�บัด(วิยด1ทิ1เด1ยวิแล.
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อ	โต ปรานฺ	 “มาตGยา เมถGนฺw ธม�มนฺ�ต	อาทิ1นฺ	 จต�ตาร	 วิต�ถFนฺ	 อGต�ตานฺต�ถานฺ	เยวิ ฯ
เร#$องฺทิ�Iงฺ ๔ เร#$องฺ ต-อจากเร#$องฺเพื่ศักล�บันฺ1Iไป ม1อาทิ	วิ-า มาตGยาเมถGนฺw ธม�มw ด�งฺนฺ1I ม1เนฺ#Iอควิามช้�ดเจนฺแล(วิทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

มGทิGปJฏฺ�ฐ	วิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺภ	กษุGม1หล�งฺอ-อนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

โส ก	ร ภ	ก�ข้G นฺฏิปGพื่�พื่โก.   ตส�ส ส	ป�ปโกสล�ลต�ถw ปร	กม�มกตา ปJฏฺ�ฐ	 มGทิGกา อโหส	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺเคยเป@นฺคนฺฟัrอนฺ. 
หล�งฺข้องฺเธอได(ทิำการฝั�กห�ดมาแล(วิ เพื่#$อควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดในฺศั	ลปะ จaงฺได(เป@นฺอวิ�ยวิะทิ1$อ-อนฺ.

ตส�มา เอวิw กาตGw อสก�ก	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เธอจaงฺได(อาจทิำการอย-างฺนฺ�Iนฺ.

ลม�พื่	วิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺภ	กษุGม1องฺคช้าตยาวิ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

ตส�ส ภ	ก�ข้Gส�ส องฺ�คช้าตw ทิ1ฆ์w โหต	 ตส�มา “ลม�พื่1ต	 วิGต�โต ฯ
ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺม1องฺคช้าตยาวิ เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “ล�มพื่1 ผู้F(ม1องฺคEกำเนฺ	ดยาวิ”

อ	โต ปรานฺ	 เทิ�วิ วิณฺวิต�ถFนฺ	 อGต�ตานฺต�ถาเนฺวิ ฯ
เร#$องฺแผู้ล ๒ เร#$องฺ ต-อจากเร#$องฺภ	กษุGม1องฺคช้าตยาวินฺ1Iไป ม1เนฺ#Iอควิามช้�ดเจนฺแล(วิทิ1เด1ยวิ.

เลปจ	ต�ตวิต�ถGม�ห	   เลปจ	ต�ตนฺ�นฺาม จ	ต�ตกม�มรFป| ฯ
ในฺเร#$องฺรFปภาพื่ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
รFปจ	ตรกรรม ช้#$อวิ-าเลปจ	ตร๑ (ค#อ รFปภาพื่).

ทิารGธ	ตล	กวิต�ถGม�ห	  ทิารGธ	ตล	กา นฺาม กฏฺ�ฐรFป| ฯ
ในฺเร#$องฺตG©กตาไม( (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
รFปทิ1$เข้าทิำด(วิยไม( ช้#$อวิ-าตG©กตาไม(.

ยถา จ อ	เมสG ทิ�วิ1สG, 
เอวิw อญฺ�เญสGปJ ทินฺ�ตรFป โปต�ถกรFป โลหรFปาทิ1สG อนฺGปาทิ	นฺ�นฺเกสG อ	ต�ถ1รFเปสG นฺ	ม	ต�เต เมถGนฺราเคนฺ อGปก�กมนฺ�ตส�ส,  
อสGจ	 มGจ�จตG วิา มา วิา, ทิGก�กฏิเมวิ ฯ
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า (เม#$อภ	กษุGพื่ยายาม)ในฺ(รFปจ	ตรกรรมและรFปตG©กตาไม()ทิ�Iงฺ ๒ นฺ1I (เป@นฺทิGกกฏิ)ฉั�นฺใด, 
เม#$อพื่ยายามด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺเมถGนฺ ทิ1$นฺ	ม	ตในฺรFปหญ	งฺ ซ่a$งฺเป@นฺอนฺGปาทิ	นฺนฺกะ๒ ม1รFปทิำด(วิยงฺาช้(างฺ รFปปb�นฺและรFปโลหะเป@นฺต(นฺแม(เหล-า
อ#$นฺ,  อสGจ	จะเคล#$อนฺออกหร#อไม-ก>ตาม เป@นฺทิGกกฏิทิ1เด1ยวิฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

๑ เลปจ	ต�ต ทิ-านฺแปลโดยพื่ย�ญช้นฺะวิ-า รFปภาพื่อ�นฺบัGคคลในฺวิ	จ	ตรด(วิยนฺIำยาเป@นฺเคร#$องฺทิา.
๒ รFปทิ1$ไม-ม1ใจครองฺ
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กายสwสค�คราเคนฺ อGปก�กมนฺ�ตส�สาปJ ตเถวิ ทิGก�กฏิw ฯ
ถaงฺเม#$อจะพื่ยายามด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺอ�นฺเคล(าคลaงฺกาย ก>เป@นฺทิGกกฏิเหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺแล.

โมจนฺราเคนฺ ปนฺ อGปก�กมนฺ�ตส�ส มGต�เต สงฺ�ฆ์าทิ	เสโส อมGต�เต ถGล�ลจ�จยนฺ�ต	 ฯ
แต-เม#$อพื่ยายามด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺอ�นฺปล-อย เม#$ออสGจ	เคล#$อนฺออก เป@นฺส�งฺฆ์าทิ	เสส, เม#$อไม-เคล#$อนฺออก เป@นฺถGลล�จจ�ย ฉัะนฺ1Iแล.

สGนฺ�ทิรวิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺพื่ระภ	กษุGช้#$อสGนฺทิร (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

อยw สGนฺ�ทิโร นฺาม ราช้คเห กGลทิารโก สทิ�ธาย ปพื่�พื่ช้	โต อต�ตภาวิส�ส อภ	รFปตาย “สGนฺ�ทิโรต	 นฺามw ลภ	 ฯ
พื่ระภ	กษุGรFปนฺ1Iช้#$อสGนฺทิร เป@นฺเด>กหนฺG-มข้องฺตระกFลในฺกรGงฺราช้คฤหE บัวิช้ด(วิยศัร�ทิธา 
เพื่ราะควิามทิ1$ทิ-านฺม1อ�ตตภาพื่สวิยงฺาม จaงฺได(นฺามวิ-า “สGนฺทิร.” 

ตw รถ	ยา คจ�ฉันฺ�ตw ทิ	ส�วิา สมGป�ปนฺ�นฺจ�ฉันฺ�ทิราคา สา อ	ต�ถ1 อ	มw วิ	ป�ปการw อกาส	 ฯ
สตร1นฺางฺนฺ�Iนฺ พื่บัเห>นฺทิ-านฺกำล�งฺเด	นฺไปตามถนฺนฺ ก>เก	ดฉั�นฺทิราคะข้aIนฺ แล(วิได(กระทิำอาการทิ1$แปลกนฺ1I.

เถโร ปนฺ อนฺาคาม1  ตส�มา โส นฺ สาทิ	ย	 ฯ
ส-วินฺพื่ระเถระเป@นฺพื่ระอนฺาคาม1  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺไม-ย	นฺด1.

อญฺ�เญสw ปนฺ อวิ	สโย เอโส ฯ
(อ�นฺสภาพื่ค#อควิามไม-ย	นฺด1)นฺ1I ไม-ใช้-วิ	ส�ยข้องฺ(ปGถGช้นฺ)เหล-าอ#$นฺ.

อ	โต ปเรสG จตFสG วิต�ถFสG   เต ภ	ก�ข้F ช้ฬา ทิGม�เมธา มาตGคามส�ส วิจนฺw คเหต�วิา ตถา กต�วิา  ปจ�ฉัา กGก�กGจ�จายaสG ฯ
ในฺ ๔ เร#$องฺ ถ�ดจากเร#$องฺพื่ระสGนฺทิรนฺ1Iไป (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):
ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ เป@นฺผู้F(เซ่อะโงฺ-เข้ลา ร�บัคำมาตGคามแล(วิทิำตามอย-างฺนฺ�Iนฺ ภายหล�งฺจaงฺร�งฺเก1ยจข้aIนฺ.

อก�ข้ย	ตาทิ1นฺ	 ต1ณฺ	 วิต�ถFนฺ	 อGต�ตานฺต�ถาเนฺวิ ฯ
๓ เร#$องฺ ม1เร#$องฺ(ซ่ากศัพื่ทิ1$ส�ตวิE)ย�งฺม	ได(ก�ดก	นฺเป@นฺต(นฺ ม1เนฺ#Iอควิามช้�ดเจนฺแล(วิทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

[ภ	กษุ#เสพเมัถ#นธรรมัทิางปากศพเปKนปาราช	ก]

ทิ�วิ1สG ฉั	นฺ�นฺส1สวิต�ถFสG อยw วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
ในฺเร#$องฺซ่ากศัพื่ทิ1$ม1ศั1รษุะข้าด ๒ เร#$องฺ ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I:

“วิฏฺ�ฏิกเต มGเข้ต	 วิ	วิเฏิ ฯ
สองฺบัทิวิ-า วิฏฺ�ฏิกเต มGเข้ ค#อ ในฺปากทิ1$อ(า.

องฺ�คช้าตw [334] ปเวิเสนฺ�โต สเจ เหฏฺ�ฐา วิา อGปร	 วิา อGภยปส�เสห	 วิา ฉัGปนฺ�ตw ปเวิเสต	, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGเม#$อสอดองฺคช้าตเข้(าไป (ในฺปากทิ1$อ(านฺ�Iนฺ) ถ(าสอดเข้(าไปให(ถFกข้(างฺล-างฺก>ด1 ข้(างฺบันฺก>ด1 ข้(างฺทิ�Iงฺสองฺก>ด1 เป@นฺปาราช้	ก.

จตFห	 ปส�เสห	 อจ�ฉัGปนฺ�ตw ปเวิเสต�วิา อพื่�ภนฺ�ตเร ตาลGกw ฉัGปต	, ปาราช้	กเมวิ ฯ
คร�Iนฺสอดเข้(าไปไม-ถFกทิ�Iงฺ ๔ ข้(างฺ แต-ถFกเพื่ดานฺข้(างฺในฺ เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.
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จต�ตาร	 ปส�สานฺ	 ตาลGกญฺ�จ อจ�ฉัGปนฺ�โต อากาสคตเมวิ กต�วิา ปเวิเสต	 จ นฺ1หรต	 จ, ทิGก�กฏิw ฯ
เม#$อไม-ถFกทิ�Iงฺ ๔ ข้(างฺและเพื่ดานฺ สอดให(เช้	ดไปบันฺอากาศัเทิ-านฺ�Iนฺ และช้�กออก เป@นฺทิGกกฏิ.

ยทิ	 ปนฺ ทินฺ�ตา สGผู้Gส�ส	ตา, อนฺ�โตมGเข้ โอกาโส นฺต�ถ	, ทินฺ�ตา จ พื่ห	 โอฏฺ�ฐมwเสนฺ ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺา, 
ตต�ถ วิาเตนฺ อสม�ผู้Gฏฺ�ฐw อล�โลกาสw ต	ลผู้ลมต�ตม�ปJ ปเวิเสนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กเมวิ ฯ
อนฺa$งฺ ถ(าฟัbนฺปJดแนฺบัสนฺ	ทิด1, ภายในฺปาก ไม-ม1ช้-องฺ, และฟัbนฺถFกเนฺ#Iอร	มฝัnปากภายนฺอกปJด, 
เม#$อภ	กษุGสอดเข้(าไปย�งฺโอกาสทิ1$เปnยกช้G-ม ซ่a$งฺลมไม-ถFกต(องฺ ในฺปากทิ1$ม1เนฺ#IอปากปJดไวิ(นฺ�Iนฺ แม(ช้�$วิเมล>ดงฺาเด1ยวิ เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺ
ก�นฺ.

อGป�ปาฏิ	เต ปนฺ โอฏฺ�ฐมwเส ทินฺ�เตเยวิ อGปก�กมนฺ�ตส�ส, ถGล�ลจ�จยw ฯ
แต-เม#$อพื่ยายามเฉัพื่าะทิ1$ฟัbนฺ เม#$อเนฺ#Iอร	มฝัnปากเข้าเพื่	กออกไปแล(วิ เป@นฺถGลล�จจ�ย.

โยปJ ทินฺ�โต พื่ห	 นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา ต	ฏฺ�ฐต	, นฺ สก�กา โอฏฺ�เฐห	 ปJทิห	ตGw,  
ตต�ถ อGปก�กมนฺ�เตปJ พื่ห	นฺ	ก�ข้นฺ�ตช้	วิ�หาย อGปก�กมนฺ�เตปJ, ถGล�ลจ�จยเมวิ ฯ
แม(ฟัbนฺซ่1$ใด ทิ1$ย#$นฺออกไปข้(างฺนฺอก, ร	มฝัnปากไม-อาจจะปJดได(, 
เม#$อภ	กษุGพื่ยายามทิ1$(ฟัbนฺ)นฺ�Iนฺก>ด1 พื่ยายามทิ1$ล	Iนฺซ่a$งฺย#นฺออกไปข้(างฺนฺอกก>ด1 เป@นฺถGลล�จจ�ยเหม#อนฺก�นฺ.

ช้1วิมานฺสร1เรปJ พื่ห	นฺ	ก�ข้นฺ�ตช้	วิ�หาย, ถGล�ลจ�จยเมวิ ฯ
แม(ในฺสร1ระทิ1$ย�งฺม1ช้1วิ	ตอยF- เม#$อพื่ยายามทิ1$ล	Iนฺซ่a$งฺย#$นฺออกไปข้(างฺนฺอก เป@นฺถGลล�จจ�ยเหม#อนฺก�นฺ.

ยทิ	 ปนฺ พื่ห	ช้	วิ�หาย ปล	เวิเฐต�วิา อนฺ�โตมGข้w ปเวิสยต	, ปาราช้	กเมวิ ฯ
แต-ถ(าพื่�นฺล	Iนฺซ่a$งฺย#$นฺออกไปภายนฺอก (เส1ยก-อนฺ) แล(วิจaงฺสอดองฺคช้าตเข้(าไปภายในฺปาก เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

อGปร	ค1วิาย ฉั	นฺ�นฺส1สส�สาปJ อโธภาเคนฺ องฺ�คช้าตw ปเวิเสต�วิา ตาลGกw ฉัGปนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กเมวิ ฯ
เม#$อสอดองฺคช้าตเข้(าไปบันฺคอ ทิางฺส-วินฺล-างฺ แม(แห-งฺซ่ากศัพื่ทิ1$ม1ศั1รษุะข้าด ถFกเพื่ดานฺ เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

อฏฺ�ฐ	กวิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺกระดFก (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

สGสานฺw คจ�ฉันฺ�ตส�สาปJ, ทิGก�กฏิw ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGกำล�งฺเด	นฺไปย�งฺสGสานฺ เป@นฺทิGกกฏิ.

อฏฺ�ฐ	กานฺ	 สงฺ�กฑ�ฒนฺ�ตส�สาปJ สณฺ�ฐเปนฺ�ตส�สาปJ  นฺ	ม	ต�เต เมถGนฺราเคนฺ อGปก�กมนฺ�ตส�สาปJ 
กายสwสค�คราเคนฺ อGปก�กมนฺ�ตส�สาปJ, อสGจ	 มGจ�จตG วิา มา วิา, ทิGก�กฏิเมวิ ฯ
เม#$อรวิบัรวิมกระดFกมาไวิ(ก>ด1 กองฺไวิ(ก>ด1 พื่ยายามทิ1$นฺ	ม	ตด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺเมถGนฺก>ด1 
พื่ยายามด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺอ�นฺเคล(าคลaงฺกายก>ด1,  อสGจ	จะเคล#$อนฺออกหร#อไม-ก>ตาม เป@นฺทิGกกฏิทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

โมจนฺราเคนฺ ปนฺ อGปก�กมนฺ�ตส�ส, มGจ�จนฺ�เต, สงฺ�ฆ์าทิ	เสโส,  อมGจ�จนฺ�เต, ถGล�ลจ�จยw ฯ
แต-เม#$อพื่ยายามด(วิยควิามกำหนฺ�ดในฺอ�นฺปล-อย เม#$ออสGจ	เคล#$อนฺออก เป@นฺส�งฺฆ์าทิ	เสส, เม#$อไม-เคล#$อนฺออก เป@นฺถGลล�จจ�ย.

นฺาค1วิต�ถGม�ห	 ฯ



วิ	นฺ1ตวิ�ตถGปฐมปาราช้	ก • [ภ	กษุGเสพื่เมถGนฺธรรมทิางฺปากศัพื่เป@นฺปาราช้	ก] • หนฺ(า ๕๔๙

ในฺเร#$องฺนฺาคต�วิเม1ย (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

นฺาคมาณฺวิ	กา วิา โหตG ก	นฺ�นฺร1อาทิ1นฺw วิา อญฺ�ญตรา,  สพื่�พื่ต�ถ ปาราช้	กw ฯ
จะเป@นฺนฺางฺนฺาคมาณฺวิ	กาหร#อบัรรดานฺางฺก	นฺร1เป@นฺต(นฺ นฺางฺใดนฺางฺหนฺa$งฺก>ตาม, 
(เม#$อภ	กษุGเสพื่เมถGนฺธรรม) ในฺ(ส�ตวิEจำพื่วิกนฺ1I)ทิ�Iงฺหมด เป@นฺปาราช้	ก.

ยก�ข้1วิต�ถGม�ห	 
ในฺเร#$องฺนฺางฺย�กษุ	ณฺ1 (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

สพื่�พื่าปJ เทิวิตา ยก�ข้1เอวิ ฯ
เทิวิดาแม(ทิ�Iงฺหมด ก>ค#อนฺางฺย�กษุ	ณฺ1นฺ�$นฺเองฺ.

[ภ	กษุ#เสพเมัถ#นธรรมัในหญ	งเปรตเปKนต7นเปKนปาราช	ก]

เปต1วิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺหญ	งฺเปรต (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

นฺ	ช้�ฌิามตณฺ�ห	กาทิ	เปต	โย อล�ล	ย	ตGม�ปJ นฺ สก�กา ฯ
เปรตทิ�Iงฺหลายม1นฺ	ช้ฌิานฺต�ณฺห	กเปรตเป@นฺต(นฺ ใครๆ ไม-สามารถแม(จะแตะต(องฺได(.

วิ	มานฺเปต	โย ปนฺ อต�ถ	,  ยาสw กาฬปก�เข้ อกGสลw [335] วิ	ปจ�จต	, ช้Gณฺ�หปก�เข้ เทิวิตา วิ	ย สม�ปต�ตa อนฺGโภนฺ�ต	 ฯ
แต-นฺางฺวิ	มานฺเปรตทิ�Iงฺหลาย ม1อยF-, อกGศัลธรรมข้องฺนฺางฺวิ	มานฺเปรตเหล-าใด ให(ผู้ลอยF-ในฺข้(างฺกาฬปbกษุE, 
นฺางฺวิ	มานฺเปรตเหล-านฺ�Iนฺย-อมได(เสวิยสมบั�ต	ในฺข้(างฺช้GณฺหปbกษุE เหม#อนฺเทิวิดาฉัะนฺ�Iนฺ, 

เอวิรFปาย เปต	ยา วิา ยก�ข้	ยา วิา สเจ ทิส�สนฺค�คหณฺอามสนฺผู้Gสนฺฆ์ฏฺ�ฏินฺานฺ	 ปญฺ�ญายนฺ�ต	, ปาราช้	กw ฯ
ถ(าการเห>นฺ การจ�บั การลFบัคลำ การถFกต(องฺ และการกระทิบั ข้องฺหญ	งฺเปรต หร#อข้องฺนฺางฺย�กษุ	ณฺ1 ผู้F(เห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ ปรากฏิได(, 
เป@นฺปาราช้	ก.

อถาปJ ทิส�สนฺw นฺต�ถ	,  อ	ตรานฺ	 ปญฺ�ญายนฺ�ต	,  ปาราช้	กเมวิ ฯ
ถ(าแม(ไม-ม1การเห>นฺ, แต-(ก	จ)นฺอกนฺ1Iปรากฏิ, ก>เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

อถ วิา ทิส�สนฺค�คหณฺานฺ	 นฺ ปญฺ�ญายนฺ�ต	,  
อามสนฺผู้Gสนฺฆ์ฏฺ�ฏิเนฺห	 ปญฺ�ญายมาเนฺห	 ตw ปGค�คลw วิ	สญฺ�ญw กต�วิา อต�ตโนฺ มโนฺรถw ปFเรต�วิา คจ�ฉัต	, อยw อวิ	สโย นฺาม 
ตส�มา เอต�ถ อวิ	สยต�ตา อนฺาปต�ต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ การเห>นฺ และการจ�บั ไม-ปรากฏิ, แต-(เปรต)ทิำบัGคคลนฺ�Iนฺ (ค#อภ	กษุG) ให(ปราศัจากส�ญญา (หมดสต	) ด(วิยการลFบัคลำ
ถFกต(องฺและกระทิบั ทิ1$ปรากฏิอยF- ให(สำเร>จมโนฺรถข้องฺตนฺแล(วิก>ไป, (ควิามพื่ยายาม)นฺ1I ช้#$อวิ-าไม-ใช้-วิ	ส�ย. 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ในฺ(ข้(อ)นฺ1I จaงฺไม-เป@นฺอาบั�ต	 เพื่ราะไม-ใช้-วิ	ส�ย.

ปณฺ�ฑกวิต�ถG ปากฏิเมวิ ฯ
เร#$องฺบั�ณฺเฑาะกE ปรากฏิช้�ดแล(วิแล.
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อGปหต	นฺ�ทิ�ร	ยวิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺภ	กษุGม1อ	นฺทิร1ยEพื่	การ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

“อGปหต	นฺ�ทิ�ร	โยต	 อGปหตกายป�ปสาโทิ ข้าณฺGข้ณฺ�ฑม	วิ สGข้w วิา ทิGก�ข้w วิา นฺ เวิทิ	ยต	 ฯ
บัทิวิ-า อGปหต	นฺ�ทิ�ร	โย ควิามวิ-า เธอม1กายประสาทิถFกโรคกำจ�ดแล(วิ ย-อมไม-รF(สaกสGข้หร#อทิGกข้E เหม#อนฺทิ-อนฺตอไม(ฉัะนฺ�Iนฺ.

อเวิทิ	ยนฺ�ตส�สาปJ เสวินฺจ	ต�ตวิเสนฺ อาปต�ต	 ฯ
แม(เม#$อเธอไม-รF(สaก ก>เป@นฺอาบั�ต	 เพื่ราะอำนฺาจเสวินฺจ	ต.

ฉัGปJตมต�ตวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺเพื่1ยงฺถFกต(องฺกาย (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

โย “เมถGนฺธม�มw ปฏิ	เสวิ	ส�สาม1ต	 มาตGคามw คณฺ�ห	ต�วิา เมถGเนฺ วิ	รช้�ช้	ต�วิา วิ	ปฏิ	สาร1 โหต	  ทิGก�กฏิเมวิส�ส โหต	 ฯ
ภ	กษุGรFปใด ค	ดในฺใจวิ-า “เราจ�กเสพื่เมถGนฺธรรม” จaงฺจ�บัมาตGคาม คลายกำหนฺ�ดในฺเมถGนฺแล(วิเป@นฺผู้F(ม1ควิามวิ	ปฏิ	สาร, 
ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ เป@นฺทิGกกฏิเทิ-านฺ�Iนฺ.

เมถGนฺธม�มส�ส ห	 ปGพื่�พื่ป�ปโยคา หต�ถค�คาหาทิโย, ยาวิ ส1สw นฺ ปาปGณฺาต	, ตาวิ ทิGก�กเฏิ ต	ฏฺ�ฐนฺ�ต	, ส1เส สม�ปต�เต, ปาราช้	กw โหต	 ฯ
เพื่ราะวิ-า (ก	จทิ�Iงฺหลาย)ม1การจ�บัม#อเป@นฺต(นฺ เป@นฺปGพื่พื่ประโยคแห-งฺเมถGนฺธรรม ย-อมต�IงฺอยF-ในฺทิGกกฏิ ตราบัเทิ-าทิ1$ย�งฺไม-ถaงฺทิ1$สGด, 
เม#$อถaงฺก	จทิ1$สGดแล(วิ จaงฺเป@นฺปาราช้	ก.

ปฐมปาราช้	กส�ส ห	 ทิGก�กฏิเมวิ สามนฺ�ตw ฯ
จร	งฺอยF- ทิGกกฏิเทิ-านฺ�Iนฺ ใกล(ต-อปฐมปาราช้	ก. 

อ	ตเรสw ต	ณฺ�ณฺw  ถGล�ลจ�จยw ฯ
ถGลล�จจ�ยใกล(ต-อปาราช้	ก ๓ ส	กข้าบัทินฺอกนฺ1I.

อยw ปนฺ ภ	ก�ข้G “เมถGนฺธม�เม วิ	รช้�ช้	ต�วิา กายสwสค�คw สาทิ	ย1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เตนฺาห ภควิา “อาปต�ต	 สงฺ�ฆ์าทิ	เสสส�สาต	 ฯ
ส-วินฺภ	กษุGรFปนฺ1I พื่aงฺทิราบัวิ-า “คลายกำหนฺ�ดในฺเมถGนฺธรรมแล(วิย	นฺด1เฉัพื่าะการเคล(าคลaงฺกาย.” 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สวิ-า “เป@นฺอาบั�ต	ส�งฺฆ์าทิ	เสส.”

[เร! องภ	กษุ#อรห�นตAชาวภ�ทิทิ	ยนครจำว�ด้หลี�บ]

ภทิ�ทิ	ยวิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺภ	กษุGช้าวิเม#องฺภ�ทิทิ	ยะ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

ภทิ�ทิ	ยw นฺาม นฺครw ฯ
นฺครช้#$อวิ-าภ�ทิทิ	ยะ.

ช้าต	ยา วินฺw นฺาม ช้าต	ปGป�ผู้คGม�พื่านฺw อGส�สนฺ�นฺตาย เอวิw ลทิ�ธนฺามw ฯ
ปzาช้#$อวิ-าช้าต	ยาวิ�นฺ ได(ช้#$ออย-างฺนฺ1I ก>เพื่ราะม1พื่G-มดอกมะล	หนฺาแนฺ-นฺ.
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ตw ตส�ส นฺครส�ส อGปจาเร วินฺw ฯ
ปzานฺ�Iนฺม1ใกล(อGปจารแห-งฺพื่ระนฺครนฺ�Iนฺ.

โส ตต�ถ นฺ	ปนฺ�โนฺ เตนฺ วิาตFปต�ถม�เภนฺ มหานฺ	ทิ�ทิw โอก�กม	 ฯ
ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺพื่�กจำวิ�ดอยF-ทิ1$ปzานฺ�Iนฺ แล(วิก(าวิลงฺสF-ควิามหล�บัสนฺ	ทิ เพื่ราะถFกลมช้-วิยรำเพื่ยพื่�ดนฺ�Iนฺ.

เอกรสw ภวิงฺ�คเมวิ วิต�ตต	 ฯ
ภวิ�งฺคจ	ตม1ก	จอย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ (ไม-เจ#อปนฺด(วิยวิ	ถ1จ	ต) เป@นฺไป.

“ก	ล	นฺ�นฺw ปส�ส	ต�วิาต	 อสGจ	ก	ล	ฏฺ�ฐw ปส�ส	ต�วิา ฯ
สอบัทิวิ-า ก	ล	นฺ�นฺw ปส�ส	ต�วิา ควิามวิ-า เห>นฺองฺคช้าตเปรอะเป~�อนฺด(วิยอสGจ	.

อ	โต ปรานฺ	 “สาทิ	ยนฺปฏิ	สwยGต�ตานฺ	 [336] จต�ตาร	 วิต�ถFนฺ	  อช้านฺนฺวิต�ถG จาต	 ปญฺ�จ อGต�ตานฺต�ถาเนฺวิ ฯ
๕ (เร#$องฺ) ถ�ดจาก(เร#$องฺภ	กษุGช้าวิเม#องฺภ�ทิทิ	ยะ)นฺ1Iไป ค#อ 
“เร#$องฺทิ1$ปฏิ	ส�งฺยGตด(วิยควิามย	นฺด1ม1 ๔ เร#$องฺ และเร#$องฺไม-รF(สaกต�วิม1 ๑ เร#$องฺ”  ม1เนฺ#Iอควิามช้�ดเจนฺแล(วิทิ1เด1ยวิ.

ทิ�วิ1สG อสาทิ	ยนฺวิต�ถFสG ฯ
ในฺเร#$องฺไม-ย	นฺด1อ1ก ๒ เร#$องฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

“สหสา วิGฏฺ�ฐาส1ต	 อาส	วิ	เสนฺ ทิฏฺ�โฐ วิ	ย อค�ค	นฺา ทิฑ�โฒ วิ	ย จ ตGร	ตw วิGฏฺ�ฐาส	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า สหสา วิGฏฺ�ฐาส	 ควิามวิ-า ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺร1บัลGกข้aIนฺทิ�นฺทิ1 เหม#อนฺถFกอสรพื่	ษุก�ด และเหม#อนฺถFกไฟัไหม(ฉัะนฺ�Iนฺ.

“อก�กม	ต�วิา ปวิฏฺ�เฏิส1ต	 อป�ปมต�โต ภ	ก�ข้G อารทิ�ธวิ	ปส�สโก อGปฏฺ�ฐ	ตส�สต	 ข้	ป�ป| วิGฏฺ�ฐหนฺ�โต วิ 
อก�กม	ต�วิา ภFม	ยw ปวิฏฺ�เฏินฺ�โต โลเลนฺ�โต ปาเตส	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อก�กม	ต�วิา ปวิฏฺ�เฏิส	 ควิามวิ-า ภ	กษุG (นฺ�Iนฺ) เป@นฺผู้F(ไม-ประมาทิ ปรารภวิ	ปbสสนฺา ม1สต	อยF-เฉัพื่าะหนฺ(า ร1บัลGกข้aIนฺทิ�นฺทิ1 
ถ1บัให(กล	IงฺหมGนฺตกไปบันฺพื่#Iนฺด	นฺ.

ปGถGช้�ช้นฺกล�ยาณฺเกห	 เอวิรFเปสG ฐาเนฺสG จ	ต�ตw รก�ข้	ตพื่�พื่w ฯ
อ�นฺก�ลยาณฺปGถGช้นฺทิ�Iงฺหลาย ควิรร�กษุาจ	ตไวิ(ในฺฐานฺะเห>นฺปานฺนฺ1I.

อยญฺ�จ เตสw อญฺ�ญตโร สงฺ�คามส1สโยโธ ภ	ก�ข้G ฯ
ก>ภ	กษุGรFปนฺ1I เป@นฺภ	กษุGรFปใดรFปหนฺa$งฺในฺบัรรดา(ภ	กษุGทิ1$เป@นฺก�ลยาณฺปGถGช้นฺ)  (แต-ทิวิ-า) เป@นฺเช้-นฺยอดนฺ�กรบัในฺสงฺคราม.

[เร! องภ	กษุ#เป+ด้ประตDจำว�ด้]

ทิ�วิารw วิ	วิร	ต�วิา นฺ	ปนฺ�นฺวิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺเปJดประตFจำวิ�ด (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

“ทิ	วิา ปฏิ	สล�ล	ยนฺ�เตนฺาต	 ทิ	วิา นฺ	ปช้�ช้นฺ�เตนฺ ฯ
สองฺบัทิวิ-า ทิ	วิา ปฏิ	สล�ล	ยนฺ�เตนฺ ควิามวิ-า ผู้F(จะพื่�กจำวิ�ดในฺกลางฺวิ�นฺ.

“ทิ�วิารw สwวิร	ต�วิา ปฏิ	สล�ล	ย	ตGนฺ�ต	 ทิ�วิารw ปJทิห	ต�วิา นฺ	ปช้�ช้	ตGw ฯ
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หลายบัทิวิ-า ทิ�วิารw สwวิร	ต�วิา ปฏิ	สล�ล	ย	ตGw ควิามวิ-า เพื่#$อให(ปJดประตFก-อนฺจaงฺจำวิ�ดได(.

เอต�ถ จ ก	ญฺ�จาปJ ปาล	ยw “อยนฺ�นฺาม อาปต�ต1ต	 นฺ วิGต�ตา, 
วิ	วิร	ต�วิา นฺ	ป�ปนฺ�นฺโทิเสนฺ ปนฺ อGป�ปนฺ�เนฺ วิต�ถGส�มa “อนฺGช้านฺาม	 ภ	ก�ข้เวิ ทิ	วิา ฯเปฯ ปฏิ	สล�ล	ย	ตGนฺ�ต	๑ วิGต�ตต�ตา 
ทิ�วิารw อสwวิร	ต�วิา ปฏิ	สล�ล	ยนฺ�ตส�ส ทิGก�กฏิw วิGต�ตw ฯ
ก>ในฺ(เร#$องฺเปJดประตFจำวิ�ด)นฺ1I ในฺพื่ระบัาล1 (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ม	ได(ปร�บัอาบั�ต	ไวิ(วิ-า “เป@นฺอาบั�ต	ช้#$อนฺ1I” แม(ก>จร	งฺ, 
ถaงฺกระนฺ�Iนฺ (พื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย)ก>ปร�บัเป@นฺทิGกกฏิ แก-ภ	กษุGผู้F(ไม-ปJดประตFเส1ยก-อนฺพื่�กผู้-อนฺ 
เพื่ราะเม#$อเร#$องฺเก	ดข้aIนฺ เพื่ราะโทิษุทิ1$เปJดประตFนฺอนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เราอนฺGญาตให(ภ	กษุGผู้F(จะพื่�กผู้-อนฺในฺกลางฺวิ�นฺ ปJดประตFเส1ยก-อนฺจaงฺพื่�กผู้-อนฺได(.”

ภควิโต ห	 อธ	ป�ปายw ญต�วิา อGปาล	ต�เถราทิ1ห	 อฏฺ�ฐกถา ฐปJตา ฯ
จร	งฺอยF- (พื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย) ม1พื่ระอGบัาล1เถระเป@นฺต(นฺ ทิราบัพื่ระประสงฺคEข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคแล(วิ จaงฺได(ต�Iงฺอรรถกถาไวิ(.

อต�ถาปต�ต	 ทิ	วิา อาปช้�ช้ต	  โนฺ รต�ต	นฺ�ต	 อ	ม	นฺาปJ เจตw ส	ทิ�ธw ฯ
ก>(คำทิ1$วิ-า “เป@นฺทิGกกฏิแก-ภ	กษุGผู้F(ไม-ปJดประตFเส1ยก-อนฺจaงฺพื่�กผู้-อนฺ”) นฺ1Iสำเร>จแล(วิ 
แม(ด(วิยคำนฺ1Iวิ-า “ม1อาบั�ต	อยF- (ทิ1$) ภ	กษุGต(องฺ ในฺกลางฺวิ�นฺ ไม-(ต(องฺ)ในฺกลางฺค#นฺ.”

[อธ	บายประตDเช'นไรควรป+ด้แลีะไมั'ควรป+ด้]

ก1ทิ	สw ปนฺ ทิ�วิารw สwวิร	ตพื่�พื่w,  ก1ทิ	สw นฺ สwวิร	ตพื่�พื่w ฯ
ถามวิ-า “ก>ประตFเช้-นฺไรควิรปJด? เช้-นฺไรไม-ควิรปJด?”

รGก�ข้ปทิรเวิฬGปทิรก	ลญฺ�ช้ปณฺ�ณฺาทิ1นฺw  เยนฺ เกนฺจ	 กวิาฏิw กต�วิา เหฏฺ�ฐา อGทิGก�ข้เล  อGปร	 อGต�ตรปาสเก จ ปเวิเสต�วิา กตw 
ปร	วิต�ตกทิ�วิารเมวิ สwวิร	ตพื่�พื่w ฯ
แก(วิ-า “ประตFหมGนฺได(ทิ1$เข้าเอาบัรรดาวิ�ตถG ม1กระดานฺ ซ่1$ไม(ไผู้- ลำแพื่นฺ และใบัไม(เป@นฺต(นฺ วิ�ตถGช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺ 
ทิำเป@นฺบัานฺประตFแล(วิข้(างฺล-างฺสอดไวิ(ในฺครก ข้(างฺบันฺสอดไวิ(ในฺห-วิงฺบันฺ นฺ�$นฺแล ควิรปJด.

อญฺ�ญw “โครFปานฺw วิช้�เช้สG รGก�ข้สFจ	กณฺ�ฏิกทิ�วิารw,  คาเม คามต�ถกนฺกw, จก�กลกยGต�ตทิ�วิารw,  
ผู้ลเกสG วิา ก	ฏิ	กาสG วิา เทิ�วิ ต1ณฺ	 จก�กลกานฺ	 โยเช้ต�วิา กตw สwสรณฺก	ฏิ	กทิ�วิารw, อาปเณฺสG วิ	ย กตw [337] อGค�ฆ์าฏินฺก	ฏิ	กทิ�วิารw, 
ทิ�วิ1สG ต1สG ฐาเนฺสG เวิณฺGสลากา โคเปต�วิา ปณฺ�ณฺกGฏิ1สG กตw สลากหต�ถกทิ�วิารw, ทิGส�สสาณฺ	ทิ�วิารนฺ�ต	 เอวิรFป| ทิ�วิารw นฺ สwวิร	ตพื่�พื่w ฯ
ประตFช้นฺ	ดอ#$นฺเห>นฺปานฺนฺ1I ค#อ ประตFล	$มสล�กไม( และประตFเร1ยวิหนฺาม ทิ1$คอกฝัFงฺโค, ประตFล(อเล#$อนฺสำหร�บัก�Iนฺบั(านฺในฺบั(านฺ, 
ประตFแตะเล#$อนฺทิ1$เข้าประกอบัลFกล(อ ๒-๓ อ�นฺไวิ(ทิ1$แผู้-นฺกระดานฺหร#อทิ1$แตะ ทิำข้aIนฺ, ประตFแตะคIำข้aIนฺได(ทิ1$เข้าทิำไวิ(อย-างฺในฺร(านฺตลาด,
ประตFซ่1$ไม( (ลFกกรงฺ) ทิ1$เข้าควิบัคGมซ่1$ไม(ไผู้-ไวิ(ในฺทิ1$ ๒-๓ แห-งฺ ทิำไวิ(ทิ1$บัรรณฺกGฎ1 (กระทิ-อมใบัไม(),  ประตFผู้(าม-านฺ  ไม-ควิรปJด.”

ปต�ตหต�ถส�ส กวิาฏิป�ปณฺามเนฺ ปนฺ เอกw ทิGส�สสาณฺ	ทิ�วิารเมวิ อนฺาปต�ต	กรw ฯ
ก>ประตFผู้(าม-านฺช้นฺ	ดเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ ไม-ทิำให(ต(องฺอาบั�ต	 ในฺเวิลาทิ1$ภ	กษุGม1บัาตรในฺม#อผู้ล�กบัานฺประตF.

อวิเสสานฺ	 ปณฺาเมนฺ�ตส�ส อาปต�ต	 ฯ

๑ อนฺGช้านฺาม	 ภ	ก�ข้เวิ ทิ	วิา ปฏิ	สล�ล1ยนฺ�เตนฺ ทิ�วิาร| ส|วิร	ต�วิา ปฏิ	สล�ล	ย	ตGนฺ�ต	
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เม#$อผู้ล�กประตFทิ1$เหล#อ ต(องฺอาบั�ต	.

ทิ	วิา ปฏิ	สล�ล	ยนฺ�ตส�ส ปนฺ ปร	วิต�ตกทิ�วิารเมวิ อาปต�ต	กรw ฯ
แต-ประตFหมGนฺได(นฺ�$นฺแล ทิำให(ต(องฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGผู้F(พื่�กผู้-อนฺในฺกลางฺวิ�นฺ.

เสสานฺ	 สwวิร	ต�วิา วิา อสwวิร	ต�วิา วิา นฺ	ปช้�ช้นฺ�ตส�ส อาปต�ต	 นฺต�ถ	 ฯ   สwวิร	ต�วิา ปนฺ นฺ	ปช้�ช้	ตพื่�พื่w ฯ  เอตw วิต�ตw ฯ
ประตFทิ1$เหล#อ เม#$อภ	กษุGปJดก>ตาม ไม-ปJดก>ตามแล(วิจำวิ�ด อาบั�ต	หาม1ไม-.  แต-ควิรปJดเส1ยก-อนฺ จaงฺจำวิ�ด.  ข้(อนฺ1Iเป@นฺธรรมเนฺ1ยม.

ปร	วิต�ตกทิ�วิารw ปนฺ ก	ต�ตเกนฺ สwวิGตw โหต	 ฯ   สFจ	ฆ์ฏิ	กาสG ทิ	นฺ�นฺาสG, สGสwวิGตเมวิ โหต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>ประตFหมGนฺไวิ( ย-อมเป@นฺอ�นฺปJดด1แล(วิ ด(วิยเหตGม1ประมาณฺเทิ-าไร?”
แก(วิ-า เม#$อใส-สล�กและล	$มแล(วิ ก>เป@นฺอ�นฺปJดด(วิยด1ทิ1เด1ยวิ.”

อปJจ โข้ สFจ	มต�เตปJ ทิ	นฺ�เนฺ, วิฏฺ�ฏิต	 
อ1กประการหนฺa$งฺ แม(เม#$อใส-เพื่1ยงฺสล�กแล(วิ (จะพื่�กจำวิ�ด)ก>ควิร.

ฆ์ฏิ	กามต�เตปJ ทิ	นฺ�เนฺ, วิฏฺ�ฏิต	.  ทิ�วิารพื่าหw ผู้Gเสต�วิา ปJทิห	ตมต�เตปJ, วิฏฺ�ฏิต	.  อ1สกw อผู้Gส	เตปJ, วิฏฺ�ฏิต	.
แม(เม#$อใส-เพื่1ยงฺล	$มแล(วิ (จะพื่�กจำวิ�ด)ก>ควิร.   แม(เม#$อปJดพื่อให(บัานฺประตFจดก�นฺแล(วิ (จะพื่�กจำวิ�ด)ก>ควิร, 
แม(เม#$อปJดแงฺ(มไวิ(เล>กนฺ(อยแล(วิ (จะพื่�กจำวิ�ด)ก>ควิร.

สพื่�พื่นฺ�ต	เมนฺ วิ	ธ	นฺา, ยาวิตา ส1สw นฺป�ปวิ	สต	, ตาวิตา อผู้Gส	เตปJ, วิฏฺ�ฏิต1ต	 ฯ
ด(วิยวิ	ธ1อย-างฺหล�งฺทิ1$สGด แม(เม#$อปJดประตFแงฺ(มไวิ( ข้นฺาดพื่อศั1รษุะลอดเข้(าไม-ได(  จะพื่�กจำวิ�ดก>ควิร ฉัะนฺ1Iแล.

สเจ พื่หFนฺw วิลญฺ�ช้นฺฏฺ�ฐานฺw โหต	, ภ	ก�ข้Gw วิา สามเณฺรw วิา “ทิ�วิารw อาวิGโส ช้ค�คาห1ต	 วิต�วิาปJ นฺ	ป�ปช้�ช้	ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ถ(าสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺ เป@นฺทิ1$ใช้(ข้องฺคนฺหมF-มาก, แม(จะพื่Fดกะภ	กษุGหร#อสามเณฺรวิ-า “อาวิGโส! จงฺช้-วิยก�นฺร�กษุาประตF” แล(วิจำวิ�ดก>ควิร.

อถ “ภ	ก�ข้F จ1วิรกม�มw วิา อญฺ�ญw วิา ก	ญฺ�จ	 กโรนฺ�ตา นฺ	ส	นฺ�นฺา โหนฺ�ต	, เอตw ทิ�วิารw ช้ค�ค	ส�สนฺ�ต1ต	 อาโภคw กต�วิาปJ นฺ	ปช้�ช้	ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ถ(าแม(จะทิำควิามผู้Fกใจไวิ(วิ-า “ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(นฺ�$งฺทิำจ1วิรกรรม หร#อก	จอะไรอย-างฺไรอ#$นฺอยF-, เธอเหล-านฺ�Iนฺ จ�กช้-วิยร�กษุาประตFนฺ�$นฺ”
ด�งฺนฺ1I แล(วิจำวิ�ด ก>ควิร.

กGรGนฺ�ทิฏฺ�ฐกถายw ปนฺ “อGปาสกม�ปJ อาปGจ�ฉั	ต�วิา ‘เอส ช้ค�ค	ส�สต1ต	 อาโภคw กต�วิา วิา นฺ	ปช้�ช้	ตGw วิฏฺ�ฏิต	. 
เกวิลw ภ	ก�ข้Gนฺa วิา มาตGคามw วิา อาปGจ�ฉั	ตGw นฺ วิฏฺ�ฏิต1ต	 วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺในฺอรรถกถากGรGนฺทิ1 ทิ-านฺกล-าวิวิ-า “จะบัอกแม(กะอGบัาสกหร#อจะทิำควิามผู้Fกใจไวิ(วิ-า ‘อGบัาสกนฺ1Iจะช้-วิยร�กษุา’ แล(วิจำวิ�ดก>ควิร.
จะบัอกภ	กษุGณฺ1 หร#อมาตGคามอย-างฺเด1ยวิ ไม-ควิร.”
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อถ ทิ�วิารส�ส อGทิGก�ข้ลw วิา อGต�ตรปาสโก วิา ภ	นฺ�โนฺ โหต	 อฏฺ�ฐปJโต วิา  สwวิร	ตGw นฺ สก�โกต	  
นฺวิกม�มต�ถw วิา ปนฺ อ	ฏฺ�ฐกปGญฺ�โช้ วิา มต�ต	กาทิ1นฺw วิา ราส	 อนฺ�โตทิ�วิาเร กโต โหต	 
อฏฺ�ฏิw วิา พื่นฺ�ธนฺ�ต	, ยถา สwวิร	ตGw นฺ สก�กต	๑.   
เอวิรFเป [338] อนฺ�ตราเย อสwวิร	ต�วิาปJ นฺ	ปช้�ช้	ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ถ(าครกหร#อห-วิงฺบันฺประตFเส1ยหายไป หร#อเข้าย�งฺม	ได(ต�Iงฺประกอบัไวิ( จaงฺไม-อาจจะปJดได(, 
ก>อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เพื่#$อประโยช้นฺEแก-นฺวิกรรม เข้าทิำกองฺอ	ฐ หร#อกองฺด	นฺเหนฺ1ยวิเป@นฺต(นฺ ไวิ(ภายในฺประตF 
หร#อผู้Fกนฺ�$งฺร(านฺไวิ( โดยทิ1$ไม-อาจจะปJด (ประตF) ได(, ในฺอ�นฺตรายเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ แม(จะไม-ปJดประตF พื่�กจำวิ�ดก>ควิร.

ยทิ	 ปนฺ กวิาฏิw นฺต�ถ	 ลทิ�ธกป�ปเมวิ ฯ
ก>ถ(าไม-ม1บัานฺประตF เป@นฺอ�นฺได(ข้(ออ(างฺแทิ(.

อGปร	 สยนฺ�เตนฺ นฺ	ส�เสณฺa อาโรเปต�วิา นฺ	ปช้�ช้	ตพื่�พื่w ฯ
เม#$อจะจำวิ�ดข้(างฺบันฺ ควิรช้�กบั�นฺไดเส1ยก-อนฺแล(วิจaงฺจำวิ�ด.

สเจ นฺ	ส�เสณฺ1มต�ถเก ถกนฺกw โหต	,  ถเกต�วิา นฺ	ปช้�ช้	ตพื่�พื่w ฯ
ถ(าข้(างฺบันฺบั�นฺได ม1แผู้-นฺกระดานฺสำหร�บัปJด พื่aงฺปJดเส1ยก-อนฺแล(วิจaงฺจำวิ�ด.

คพื่�เภ นฺ	ปช้�ช้นฺ�เตนฺ คพื่�ภทิ�วิารw วิา ปมGข้ทิ�วิารw วิา ยwก	ญฺ�จ	 สwวิร	ต�วิา นฺ	ปช้�ช้	ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
เม#$อจะจำวิ�ดในฺห(องฺ จะปJดประตFห(องฺหร#อประตFหนฺ(ามGข้อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺไวิ(แล(วิจำวิ�ดก>ควิร.

สเจ เอกกGฑ�ฑเก เคเห ทิ�วิ1สG ปส�เสสG ทิ�วิารานฺ	 กต�วิา วิลญฺ�เช้นฺ�ต	,  เทิ�วิปJ ทิ�วิารานฺ	 ช้ค�ค	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
ถ(าในฺเร#อนฺฝัาเด1ยวิก�นฺเข้าทิำประตFไวิ(ทิ�Iงฺ ๒ ข้(างฺใช้(สอย ควิรร�กษุาทิ�Iงฺ ๒ ประตF.

ต	ภFม	เกปJ ปาสาเทิ ทิ�วิารw ช้ค�ค	ตพื่�พื่เมวิ ฯ
ในฺปราสาทิแม( ๓ ช้�Iนฺ ก>ต(องฺร�กษุาประตFเป@นฺแทิ(.

สเจ ภ	ก�ข้าจารา ปฏิ	ก�กม�ม โลหปาสาทิสทิ	สw ปาสาทิw พื่หF ภ	ก�ข้F ทิ	วิาวิ	หารต�ถw ปวิ	สนฺ�ต	 
สงฺ�ฆ์ต�เถเรนฺ ทิ�วิารปาลส�ส “ทิ�วิารw ช้ค�คาห1ต	 วิต�วิา วิา “ทิ�วิารช้ค�คนฺw เอตส�ส ภาโรต	 อาโภคw กต�วิา วิา ปวิ	ส	ต�วิา นฺ	ปช้�ช้	ตพื่�พื่w ฯ
ถ(าภ	กษุGมากรFป กล�บัจากเทิ1$ยวิภ	กข้าจาร เข้(าไปย�งฺปราสาทิ เช้-นฺโลหปราสาทิ เพื่#$อพื่�กผู้-อนฺกลางฺวิ�นฺ, 
พื่ระส�งฺฆ์เถระ ควิรส�$งฺผู้F(ร�กษุาประตFวิ-า “จงฺช้-วิยก�นฺร�กษุาประตF” 
หร#อจะทิำควิามผู้Fกใจไวิ(วิ-า “การร�กษุาประตFเป@นฺภาระข้องฺ(ผู้F(ร�กษุาประตF)นฺ�$นฺ” แล(วิพื่aงฺเข้(าไปจำวิ�ดเถ	ด.

ยาวิ สงฺ�ฆ์นฺวิเกนฺ เอวิเมวิ กาตพื่�พื่w ฯ
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายควิรทิำอย-างฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺจนฺถaงฺพื่ระส�งฺฆ์นฺวิกะ, 

ปGเร ปวิ	สนฺ�ตานฺw “ทิ�วิารช้ค�คนฺw นฺาม ปจ�ฉั	มานฺw ภาโรต	 เอวิw อาโภคw กาตGม�ปJ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ผู้F(ทิ1$เข้(าไปก-อนฺ แม(จะทิำควิามผู้Fกใจไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ข้aIนฺช้#$อวิ-าการร�กษุาประตF เป@นฺภาระข้องฺผู้F(มาภายหล�งฺ” ด�งฺนฺ1I ก>ควิร.

๑ สก�โกต1ต	ปJ ฯ
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อนฺาปGจ�ฉัา วิา อาโภคw วิา อกต�วิา อนฺ�โตคพื่�เภ วิา อสwวิGตทิ�วิาเร พื่ห	 วิา นฺ	ปช้�ช้นฺ�ตานฺw อาปต�ต	 ฯ
เม#$อภ	กษุGไม-ทิำการบัอกลา หร#อควิามผู้Fกใจไวิ( แล(วิพื่�กจำวิ�ดภายในฺห(องฺทิ1$ไม-ได(ปJดประตFหร#อภายนฺอกห(องฺ เป@นฺอาบั�ต	.

คพื่�เภ วิา พื่ห	 วิา นฺ	ปช้�ช้นฺกาเลปJ “ทิ�วิารช้ค�คนฺw นฺาม มหาทิ�วิาเร ทิ�วิารปาลส�ส ภาโรต	 อาโภคw กต�วิา นฺ	ปช้�ช้	ตGw วิฏฺ�ฏิต	เยวิ ฯ
แม(ในฺเวิลาจำวิ�ดในฺห(องฺหร#อในฺภายนฺอกห(องฺ 
ทิำควิามผู้Fกใจไวิ(วิ-า “ข้aIนฺช้#$อวิ-าการร�กษุาประตF เป@นฺภาระข้องฺผู้F(ร�กษุาประตF ทิ1$ประตFใหญ-” ด�งฺนฺ1Iแล(วิจำวิ�ด ควิรเหม#อนฺก�นฺ.

โลหปาสาทิาทิ1สG อากาสตเล นฺ	ปช้�ช้นฺ�เตนฺาปJ ทิ�วิารw สwวิร	ตพื่�พื่เมวิ ฯ
ภ	กษุGผู้F(จะจำวิ�ดทิ1$พื่#Iนฺแจ(งฺ ในฺโลหปราสาทิเป@นฺต(นฺ ควิรปJดประตFแทิ(ทิ1เด1ยวิ.

อยw เหต�ถ สงฺ�เข้โป ฯ
ก>ในฺ(เร#$องฺเปJดประตFจำวิ�ด)นฺ1I ม1ควิามส�งฺเข้ปด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

อ	ทิw ทิ	วิา ปฏิ	สล�ล	ยนฺw เยนฺ เกนฺจ	 ปร	ก�ข้	ต�เต สทิ�วิารพื่นฺ�ธฏฺ�ฐาเนฺ กถ	ตw ฯ
การพื่�กผู้-อนฺในฺกลางฺวิ�นฺนฺ1I ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺสถานฺทิ1$ม1ระเบั1ยงฺ ซ่a$งฺล(อมด(วิยกำแพื่งฺหร#อร�Iวิอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ.

ตส�มา อพื่�โภกาเส วิา รGก�ข้มFเล วิา มณฺ�ฑเป วิา ยต�ถ กต�ถจ	 สทิ�วิารพื่นฺ�เธ นฺ	ปช้�ช้นฺ�เตนฺ ทิ�วิารw สwวิร	ต�วิาวิ นฺ	ปช้�ช้	ตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ อ�นฺภ	กษุGผู้F(จะจำวิ�ดในฺทิ1$กลางฺแจ(งฺ โคนฺต(นฺไม( หร#อมณฺฑปทิ1$ใดทิ1$หนฺa$งฺ ซ่a$งฺม1ระเบั1ยงฺ ควิรปJดประตFเส1ยก-อนฺ จaงฺจำวิ�ด.

สเจ มหาปร	เวิณฺw โหต	 มหาโพื่ธ	องฺ�คณฺโลหปาสาทิองฺ�คณฺสทิ	สw พื่หFนฺw [339] โอตรณฺฏฺ�ฐานฺw 
ยต�ถ ทิ�วิารw สwวิGตม�ปJ สwวิGตฏฺ�ฐาเนฺ นฺ ต	ฏฺ�ฐต	.  ทิ�วิารw อลภนฺ�ตา ปาการw อภ	รGห	ต�วิาปJ วิ	จรนฺ�ต	.  ตต�ถ สwวิรณฺก	จ�จw นฺต�ถ	 ฯ
ถ(าเป@นฺบัร	เวิณฺใหญ- ซ่a$งฺเป@นฺสถานฺทิ1$ช้GมนฺGมข้องฺคนฺหมF-มาก เช้-นฺลานฺมหาโพื่ธ	q และลานฺโลหปราสาทิ, 
ในฺ(สถานฺทิ1$)ใด ประตFแม(ทิ1$เข้าปJดแล(วิ ก>ไม-ต�IงฺอยF-ในฺทิ1$ทิ1$ปJด (ค#อปJดๆ เปJดๆ). 
คนฺทิ�Iงฺหลายเม#$อไม-ได(ประตF ถaงฺต(องฺปnนฺกำแพื่งฺข้aIนฺไปเทิ1$ยวิ, ในฺ(สถานฺทิ1$)นฺ�Iนฺ ไม-ม1ก	จทิ1$จะต(องฺปJด (ประตF).

รต�ตa ทิ�วิารw วิ	วิร	ต�วิา นฺ	ปนฺ�โนฺ, อรGเณฺ อGค�คเต, อGฏฺ�ฐหต	, อนฺาปต�ต	 ฯ
ภ	กษุGเปJดประตFจำวิ�ดตลอดค#นฺ ลGกข้aIนฺแล(วิในฺเวิลารG-งฺอรGณฺ ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

สเจ ปนฺ ปพื่Gช้�ฌิ	ต�วิา ปGนฺ สGปต	,  อาปต�ต	 ฯ
แต-ถ(าต#$นฺแล(วิหล�บัซ่Iำอ1กเป@นฺอาบั�ต	.

โย ปนฺ “อรGเณฺ อGค�คเต, วิGฏฺ�ฐห	ส�สาม1ต	 ปร	จ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิาวิ ทิ�วิารw อสwวิร	ต�วิา รต�ตa นฺ	ปช้�ช้ต	, 
ยถาปร	จ�เฉัทิเมวิ วิGฏฺ�ฐาต	,  ตส�ส อาปต�ต	เยวิ ฯ
ส-วินฺภ	กษุGรFปใดกำหนฺดไวิ(ทิ1เด1ยวิวิ-า “เม#$อรG-งฺอรGณฺแล(วิจ�กลGกข้aIนฺ” ไม-ได(ปJดประตF จำวิ�ดตลอดค#นฺ, 
แต-ลGกข้aIนฺตามกำหนฺดนฺ�$นฺเองฺ,  ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ เป@นฺอาบั�ต	ทิ1เด1ยวิ.

มหาปจ�จร	ยw ปนฺ “เอวิw นฺ	ปช้�ช้นฺ�โต อนฺาทิร	ยทิGก�กฏิา นฺ มGจ�จต1ต	 วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺในฺอรรถกถามหาปbจจร1 ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “เม#$อจำวิ�ด(ด(วิยอาการ)อย-างฺนฺ�Iนฺ ไม-พื่(นฺ จากทิGกกฏิเพื่ราะไม-เอ#Iอเฟั~�อ.”
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โย ปนฺ พื่หGเมวิ รต�ตa ช้ค�ค	ต�วิา  อทิ�ธานฺw วิา คนฺ�ต�วิา ทิ	วิา ก	ลนฺ�ตรFโป 
มญฺ�เจ นฺ	ส	นฺ�โนฺ ปาเทิ ภFม	โต อโมเจต�วิาวิ นฺ	ทิ�ทิาวิเสนฺ นฺ	ปช้�ช้ต	,  ตส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
ส-วินฺภ	กษุGใด ร�กษุา (พื่ยาบัาล) ภ	กษุGอาพื่าธเป@นฺต(นฺ หลายราตร1ทิ1เด1ยวิ  หร#อเด	นฺทิางฺไกล ม1ร-างฺกายอ	ดโรยทิ�Iงฺวิ�นฺ 
นฺ�$งฺบันฺเต1ยงฺแล(วิ ม	ทิ�นฺยกเทิ(าพื่(นฺจากพื่#Iนฺด	นฺเลย ก>จำวิ�ดหล�บั เพื่ราะอำนฺาจควิามหล�บั (ครอบังฺำ), ภ	กษุGนฺ�Iนฺไม-เป@นฺอาบั�ต	.

สเจ โอก�กนฺ�ตนฺ	ทิ�โทิ อช้านฺนฺ�โตปJ ปาเทิ มญฺ�จกw อาโรเปต	,  อาปต�ต	เยวิ ฯ
ถ(าเธอก(าวิลงฺสF-ควิามหล�บั แม(ไม-รF(สaกต�วิ พื่อยกเทิ(าข้aIนฺเต1ยงฺ ก>เป@นฺอาบั�ต	ทิ1เด1ยวิ.

นฺ	ส1ทิ	ต�วิา อปส�สาย สGปนฺ�ตส�ส, อนฺาปต�ต	 ฯ
เม#$อนฺ�$งฺพื่	งฺหล�บัไปไม-เป@นฺอาบั�ต	.

โยปJจ “นฺ	ทิ�ทิw วิ	โนฺเทิส�สาม1ต	 จงฺ�กมนฺ�โต ปต	ต�วิา สหสา วิGฏฺ�ฐาต	, ตส�สาปJ อนฺาปต�ต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ภ	กษุGรFปใด เด	นฺจงฺกรมด(วิยต�Iงฺใจวิ-า “จ�กบัรรเทิาควิามงฺ-วิงฺ” แล(วิล(มลงฺ ร1บัลGกข้aIนฺทิ�นฺทิ1, ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺก>ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

โย ปนฺ ปต	ต�วิา ตต�เถวิ สยต	 นฺ วิGฏฺ�ฐาต	, ตส�ส อาปต�ต	 ฯ
ส-วินฺภ	กษุGรFปใด ล(มลงฺแล(วิ นฺอนฺอยF-ในฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ไม-ยอมลGกข้aIนฺ, ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ เป@นฺอาบั�ต	.

โก มGจ�จต	, โก นฺ มGจ�จต1ต	 ฯ
ถามวิ-า “ใครพื่(นฺ (จากอาบั�ต	)? ใครไม-พื่(นฺ?”

“มหาปจ�จร	ยw ตาวิ ‘เอกภงฺ�เคนฺ นฺ	ปนฺ�นฺโกเอวิ มGจ�จต	, 
ปาเทิ ปนฺ ภFม	โต โมเจต�วิา นฺ	ปนฺ�โนฺ  ยก�ข้คห	ตโกปJ วิ	สญฺ�ญ	ภFโตปJ นฺ มGจ�จต1ต	 วิGต�ตw ฯ
แก(วิ-า “ในฺอรรถกถามหาปbจจร1 ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ก-อนฺวิ-า ‘ผู้F(ทิ1$จำวิ�ดโดยพื่�บัไปข้(างฺเด1ยวินฺ�$นฺแล ย-อมพื่(นฺ, 
ส-วินฺทิ1$ยกเทิ(าพื่(นฺจากพื่#Iนฺด	นฺแล(วิจำวิ�ด จะเป@นฺผู้F(ทิ1$ถFกย�กษุEเข้(าส	งฺก>ตาม เป@นฺผู้F(ปราศัจากส�ญญา(หมดสต	) ก>ตาม ย-อมไม-พื่(นฺ.’ 

กGรGนฺ�ทิฏฺ�ฐกถายw ‘พื่นฺ�ธ	ต�วิา นฺ	ปช้�ช้าปJโตวิ มGจ�จต1ต	 วิGต�ตw ฯ
ในฺอรรถกถากGรGนฺทิ1 ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า ‘ผู้F(ทิ1$ถFกม�ดให(นฺอนฺเทิ-านฺ�Iนฺ ย-อมพื่(นฺ.’ 

มหาอฏฺ�ฐกถายw ปนฺ ‘โย จงฺ�กมนฺ�โต มGจ�ฉั	ต�วิา ปต	โต ตต�เถวิ สGปต	, 
ตส�สาปJ อวิสต�ตา อาปต�ต	 นฺ ทิ	ส�สต	.  อาจร	ยา ปนฺ นฺ กถยนฺ�ต	. ตส�มา อาปต�ต	เยวิาต	 มหาปทิGมต�เถเรนฺ วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺในฺมหาอรรถกถา พื่ระมหาปทิGมเถระ กล-าวิไวิ(วิ-า ‘ภ	กษุGรFปใดเด	นฺจงฺกรมอยF-สลบัล(มลงฺ แล(วิหล�บัอยF-ในฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ, 
อาบั�ต	ย-อมไม-ปรากฏิแก-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ เพื่ราะเธอไม-ม1อำนฺาจ. แต-พื่ระอาจารยEทิ�Iงฺหลายม	ได(กล-าวิไวิ(. เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺเป@นฺอาบั�ต	ทิ1
เด1ยวิ.’ 

เทิ�วิ ปนฺ ช้นฺา อาปต�ต	โต [340] มGจ�จนฺ�ต	เยวิ,  โย จ ยก�ข้คห	ตโก  โย จ พื่นฺ�ธ	ต�วิา นฺ	ปช้�ช้าปJโตต	 ฯ
ส-วินฺภ	กษุG ๒ รFป ค#อ ผู้F(ทิ1$ย�กษุEเข้(าส	งฺ และผู้F(ทิ1$ถFกม�ดให(นฺอนฺ ย-อมพื่(นฺจากอาบั�ต	แทิ(แล.”

[เร! องภ	กษุ#ฝJนได้7เสพเมัถ#นธรรมั]

ภารGกจ�ฉัวิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺ(ภ	กษุG)ช้าวิเม#องฺภารGก�จฉัะ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):
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“อนฺาปต�ต	 สGปJนฺนฺ�เตนฺาต	  ยส�มา สGปJนฺนฺ�เต อวิ	สยต�ตา เอวิw โหต	 
ตส�มา อGปาล	ต�เถโร ภควิตา อวิ	นฺ	จ�ฉั	ตปGพื่�พื่ม�ปJ อ	มw วิต�ถGw นฺยค�คาเหนฺ วิ	นฺ	จ�ฉั	นฺ	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อาปต�ต	 สGปJนฺนฺ�เตนฺ ควิามวิ-า (ช้#$อวิ-าเป@นฺอาบั�ต	)ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I เพื่ราะควิามฝัbนฺ เพื่ราะไม-ใช้-วิ	ส�ย. 
เหตGด�งฺนฺ�Iนฺ พื่ระอGบัาล1เถระจaงฺได(วิ	นฺ	จฉั�ยเร#$องฺนฺ1I แม(ซ่a$งฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคย�งฺไม-เคยทิรงฺวิ	นฺ	จฉั�ยเลย โดยควิามถ#อเอาตามนฺ�ย.

ภควิาปJ จ สGต�วิา “สGกถ	ตw ภ	ก�ข้เวิ อGปาล	นฺา  อปเทิ ปทิw กโรนฺ�โต วิ	ย  อากาเส ปทิw ทิส�เสนฺ�โต วิ	ย อGปาล	 อ	มw ปญฺ�หw กเถส1ต	 วิต�วิา 
เถรw เอตทิค�เค ฐเปส	 “เอตทิค�คw ภ	ก�ข้เวิ มม สาวิกานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw วิ	นฺยธรานฺw ยทิ	ทิw อGปาล1ต	 ฯ
และแม(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺสด�บั (เร#$องฺทิ1$ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระวิ	นฺ	จฉั�ยนฺ�Iนฺ)แล(วิ ตร�สวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! อGบัาล1กล-าวิไวิ(ช้อบัแล(วิ, 
อGบัาล1กล-าวิแก(ปbญหานฺ1I ดGจทิำรอยเทิ(าไวิ(ในฺทิ1$ไม-ม1รอยเทิ(า ดGจแสดงฺรอยเทิ(าไวิ(ในฺอากาศัฉัะนฺ�Iนฺ” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
จaงฺทิรงฺต�Iงฺพื่ระเถระไวิ(ในฺเอตทิ�คคะวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! บัรรดาภ	กษุGสาวิกข้องฺเรา ผู้F(ทิรงฺวิ	นฺ�ย อGบัาล1นฺ1Iเป@นฺเย1$ยม.”๑

อ	โต ปรานฺ	 สGปวิาสาทิ1นฺ	๒ อGต�ตานฺต�ถาเนฺวิ ฯ
(เร#$องฺทิ�Iงฺหลาย)ม1เร#$องฺนฺางฺสGปวิาสาเป@นฺต(นฺ๓ ถ�ดจาก(เร#$องฺภ	กษุGช้าวิเม#องฺภารGก�จฉัะ)นฺ1Iไป ม1เนฺ#Iอควิามช้�ดเจนฺแล(วิทิ1เด1ยวิ.

ภ	ก�ข้Gนฺ1สม�ปโยช้นฺาทิ1สG ฯ
ในฺเร#$องฺทิ�Iงฺหลาย ม1เร#$องฺช้�กนฺำให(ภ	กษุGข้#นฺเสพื่เมถGนฺธรรมในฺนฺางฺภ	กษุGณฺ1เป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

เต ล	จ�ฉัวิ	กGมารกา ข้	ฑ�ฑาปสGตา อต�ตโนฺ อนฺาจาเรนฺ เอวิw อกwสG ฯ
เจ(าล	จฉัวิ1กGมารเหล-านฺ�Iนฺ เป@นฺผู้F(ทิรงฺข้วินฺข้วิายในฺการเล-นฺ ได(ทิำอย-างฺนฺ�Iนฺ เพื่ราะอนฺาจารข้องฺตนฺ.

ตโต ปฏฺ�ฐาย ล	จ�ฉัวิ1นฺw วิ	นฺาโส เอวิw อGทิปาทิ	 ฯ
ต�Iงฺแต-กาลนฺ�Iนฺมา ควิามพื่	นฺาศัจaงฺได(เก	ดม1ข้aIนฺแก-เจ(าล	จฉัวิ1ทิ�Iงฺหลาย (เพื่ราะทิรงฺทิำเหตGอย-างฺนฺ�Iนฺ).

วิGฑ�ฒปพื่�พื่ช้	ตวิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺภ	กษุGผู้F(บัวิช้เม#$อแก- (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

“ทิส�สนฺw อคมาส1ต	 อนฺGกม�ปาย “ตw ทิก�ข้	ส�สาม1ต	 เคหw อคมาส1ต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ทิส�สนฺw อคมาส	 ควิามวิ-า ภ	กษุGผู้F(เฒ-านฺ�Iนฺค	ดวิ-า “จ�กเย1$ยมภรรยาเก-านฺ�Iนฺ” จaงฺได(ไปย�งฺเร#อนฺ เพื่ราะควิามอนฺGเคราะหE.

อถส�ส สา อต�ตโนฺ จ ทิารกานฺญฺ�จ นฺานฺป�ปกาเรห	 อนฺาถภาวิw สwวิณฺ�เณฺส	.  
อนฺเปก�ข้ญฺ�จ นฺw ญต�วิา กGปJตา “เอห	 วิ	พื่�ภมาห1ต	 พื่ลก�กาเรนฺ อค�คเหส	 ฯ
ข้ณฺะนฺ�Iนฺ นฺางฺได(ช้1Iแจงฺถaงฺข้(อทิ1$ตนฺและพื่วิกเด>กๆ ไม-ม1ทิ1$พื่a$งฺ ให(ทิ-านฺฟัbงฺโดยประการต-างฺๆ 
และทิราบัวิ-าภ	กษุGเฒ-านฺ�Iนฺไม-ม1ควิามไยด1 จaงฺโกรธ แล(วิพื่Fดวิ-า “ทิ-านฺจงฺมาสaกเส1ยเถ	ด” จaงฺได(จ�บัทิ-านฺโดยพื่ลการ.

โส อต�ตานฺw โมเจตGw ปฏิ	ก�กมนฺ�โต ช้ราทิGพื่�พื่ลตาย อต�ตโนฺ ปร	ปต	 ฯ
ทิ-านฺผู้F(เฒ-าได(ถอยกล�บัเพื่#$อให(ตนฺพื่(นฺไป จaงฺได(ล(มหงฺายลงฺ เพื่ราะควิามช้ราทิGพื่ลภาพื่.

๑ องฺ�. เอก. ๒๐/๓๒.
๒ สGปพื่�พื่าทิ1นฺ1ต	 ภเวิย�ย เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ ราช้คเห สGปพื่�พื่า นฺาม อGปาส	กาต	 วิGต�ตต�ตา ฯ
๓ บัาล1เด	มเป@นฺ สGปbพื่พื่า.



หนฺ(า ๕๕๘ •   วิ	นฺ1ตวิ�ตถGปฐมปาราช้	ก • [เร#$องฺภ	กษุGฝัbนฺได(เสพื่เมถGนฺธรรม]

ตโต สา อต�ตโนฺ มนฺw อกาส	 ฯ
ข้ณฺะนฺ�Iนฺ นฺางฺได(ทิำตามใจข้องฺตนฺแล(วิ.

โส ปนฺ ภ	ก�ข้G อนฺาคาม1 สมGจ�ฉั	นฺ�นฺกามราโค ตส�มา นฺ สาทิ	ย1ต	 ฯ
แต-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺเป@นฺพื่ระอนฺาคาม1 ต�ดกามราคะได(เด>ดข้าดแล(วิ. เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺไม-ย	นฺด1 ฉัะนฺ1Iแล.

ม	คโปตกวิต�ถG อGต�ตานฺต�ถเมวิาต	 ฯ
เร#$องฺลFกเนฺ#Iอ ม1เนฺ#Iอควิามช้�ดเจนฺแล(วิทิ1เด1ยวิ ฉัะนฺ1Iแล.

สมนฺ�ตปาสาทิ	กาย วิ	นฺยสwวิณฺ�ณฺนฺาย ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
ปฐมปาราช้	กวิรรณฺนฺา ในฺวิ	นฺ�ยส�งฺวิรรณฺนฺา ช้#$อสม�นฺตปาสาทิ	กา จบั.



วิ	นฺ1ตวิ�ตถGปฐมปาราช้	ก • [เร#$องฺภ	กษุGฝัbนฺได(เสพื่เมถGนฺธรรม] • หนฺ(า ๕๕๙

[341] ตต�ร1ทิw สมนฺ�ตปาสาทิ	กาย สมนฺ�ตปาสาทิ	กตส�มa๑

อาจร	ยปรม�ปรโต นฺ	ทิานฺวิต�ถGป�ปเภทิทิ1ปนฺโต 
ปรสมยวิ	สช้�ช้นฺโต๒ สกสมยวิ	สGทิ�ธ	โต เจวิ 
พื่�ยญฺ�ช้นฺปร	โสธนฺโต ปทิต�ถโต ปาล	โยช้นฺก�กมโต๓ 
ส	ก�ข้าปทิวิ	นฺ	จ�ฉัยโต วิ	ภงฺ�คนฺยเภทิทิส�สนฺโต 
สม�ปส�สตw นฺ ทิ	ส�สต	 ก	ญฺ�จ	 อปาสาทิ	กw ยโต เอต�ถ 
วิ	ญฺ�ญฺFนฺมยw ตส�มา สมนฺ�ตปาสาทิ	กาเต�วิวิ 
สwวิณฺ�ณฺนฺา ปวิต�ตา วิ	นฺยส�ส วิ	นฺยทิมนฺกGสเลนฺ๔ 
วิGต�ตส�ส โลกนฺาเถนฺ โลกานฺGกม�ปมาเนฺนฺาต	๕ ฯ

ในฺข้(อทิ1$อรรถกถาช้#$อสม�นฺตปาสาทิ	กา (ทิ1$ข้(าพื่เจ(ากล-าวิแล(วิ)  
ในคำว่�า ในว่�น!ยสู!งว่รรณนาช�$อสูม!นต์ปัาสูาท�กา ด!งน#)น!)น 
ช้วินฺให(เก	ดควิามเล#$อมใสโดยรอบัด(านฺ  ม1คำอธ	บัายด�งฺจะกล-าวิต-อไปด�งฺนฺ1Iวิ-า

“เม#$อวิ	ญญฺFช้นฺทิ�Iงฺหลายสอดส-องฺอยF- 
โดยลำด�บัแห-งฺอาจารยE  โดยการแสดงฺประเภทิแห-งฺนฺ	ทิานฺและวิ�ตถG 
โดยควิามเวิ(นฺล�ทิธ	อ#$นฺ  โดยควิามหมดจดแห-งฺล�ทิธ	ข้องฺตนฺ 
โดยการช้ำระพื่ย�ญช้นฺะให(เร1ยบัร(อย  โดยใจควิามเฉัพื่าะบัทิ 
โดยลำด�บัแห-งฺบัาล1และโยช้นฺาแห-งฺบัาล1  โดยการวิ	นฺ	จฉั�ยส	กข้าบัทิ และ
โดยการช้1Iแจงฺควิามต-างฺแห-งฺนฺ�ยในฺวิ	ภ�งฺคE 

คำนฺ(อยหนฺa$งฺซ่a$งฺไม-ช้วินฺให(เก	ดควิามเล#$อมใส ย-อมไม-ปรากฏิในฺสม�นฺตปาสาทิ	กานฺ1I,
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ส�งฺวิรรณฺนฺาแห-งฺวิ	นฺ�ยทิ1$พื่ระโลกนฺาถผู้F(ทิรงฺอนฺGเคราะหEโลก 
ฉัลาดในฺการฝั�กเวิไนฺย ได(ตร�สไวิ(นฺ1I จaงฺเป@นฺไปโดยช้#$อวิ-า ‘สม�นฺตปาสาทิ	กา’ แล.”

[342]

๑ ทิ(ายเวิร�ญช้ก�ณฺฑวิรรณฺนฺา เป@นฺ สมนฺ�ตปาสาทิ	กต�ตส�มa
๒ ทิ(ายเวิร�ญช้ก�ณฺฑวิรรณฺนฺา เป@นฺ ปรสมยวิ	วิช้�ช้นฺโต 
๓ ทิ(ายเวิร�ญช้ก�ณฺฑวิรรณฺนฺา เป@นฺ ปาล	โยช้นฺาก�กมโต
๔ ทิ(ายเวิร�ญช้ก�ณฺฑวิรรณฺนฺา เป@นฺ เวิเนฺย�ยทิมนฺกGสเลนฺ
๕ ทิ(ายเวิร�ญช้ก�ณฺฑวิรรณฺนฺา เป@นฺ โลกมนฺGกม�ปมาเนฺนฺาต	



หนฺ(า ๕๖๐ •   ทิGต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • ทิGต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา

ทิ#ต	ยปาราช	กวณฺ�ณฺนา
ทิGต	ยปาราช้	กวิรรณฺนฺา

ทิGต	ยw อทิGต	เยนฺ ยw ช้	เนฺนฺ ปกาส	ตw
ปาราช้	กนฺ�ตส�ส ทิานฺ	 ปต�โต สwวิณฺ�ณฺนฺาก�กโม
ยส�มา ตส�มา สGวิ	ญฺ�เญย�ยw ยw ปGพื่�เพื่ จ ปกาส	ตw
ตw สพื่�พื่w วิช้�ช้ย	ต�วิาส�ส โหต	 สwวิณฺ�ณฺนฺา อยw ฯ

บั�ดนฺ1I ถaงฺลำด�บัส�งฺวิรรณฺนฺาทิGต	ยปาราช้	ก ซ่a$งฺพื่ระช้	นฺเจ(าผู้F(ไม-ม1ทิ1$สองฺ ทิรงฺประกาศั
แล(วิ, เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ คำใดทิ1$จะพื่aงฺรF(ได(งฺ-าย และได(ประกาศัไวิ(แล(วิในฺเบั#Iองฺต(นฺ, 
การส�งฺวิรรณฺนฺา(ทิGต	ยปาราช้	ก)นฺ�Iนฺ จะเวิ(นฺคำนฺ�Iนฺเส1ยทิ�Iงฺหมด ด�งฺต-อไปนฺ1I:

[เร! องพระธน	ยะก#มัภการบ#ตร]

“เตนฺ สมเยนฺ พื่Gทิ�โธ ภควิา ราช้คเห วิ	หรต	 ค	ช้�ฌิกFเฏิ ปพื่�พื่เตต	 ฯ
นฺ	กเข้ปบัทิวิ-า เตนฺ สมเยนฺ พื่Gทิ�โธ ภควิา ราช้คเห วิ	หรต	ค	ช้�ฌิกFเฏิ ปพื่�พื่เต ข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิต-อไป.

“ราช้คเหต	 เอวิw นฺามเก นฺคเร ฯ
บัทิวิ-า ราช้คเห ได(แก- เม#องฺทิ1$ม1ช้#$ออย-างฺนฺ�Iนฺ.

ตw ห	 มนฺ�ธาตGมหาโควิ	นฺ�ทิาทิ1ห	 ปร	ค�คห	ตต�ตา “ราช้คหนฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- เม#องฺนฺ�Iนฺเร1ยกวิ-า “ราช้คฤหE” 
เพื่ราะเป@นฺเม#องฺทิ1$พื่ระราช้าทิ�Iงฺหลายม1พื่ระเจ(าม�นฺตธาตG และพื่ระเจ(ามหาโควิ	นฺทิะเป@นฺต(นฺ ทิรงฺปกครองฺ.

อญฺ�เญเปต�ถ ปกาเร วิณฺ�ณฺยนฺ�ต	 ฯ
ในฺ(คำวิ-า ราช้คฤหE) นฺ1I (พื่ระอาจารยEทิ�Iงฺหลาย) พื่รรณฺนฺาประการอย-างฺอ#$นฺบั(างฺ.

ก	นฺ�เตห	.   นฺามเมตw ตส�ส นฺครส�ส ฯ
จะม1ประโยช้นฺEอะไร ด(วิยประการเหล-านฺ�Iนฺเล-า?   (คำวิ-า ราช้คฤหE) นฺ1I เป@นฺช้#$อข้องฺเม#องฺนฺ�Iนฺ.

ตw ปเนฺตw พื่Gทิ�ธกาเล จก�กวิต�ต	กาเล จ นฺครw โหต	 ฯ
แต-เม#องฺนฺ1Iนฺ�Iนฺ เป@นฺเม#องฺในฺคร�Iงฺพื่Gทิธกาล และจ�กรพื่รรด	กาล.

เสสกาเล สGญฺ�ญw โหต	 ยก�ข้ปร	ค�คห	ตw ฯ   เตสw วิสนฺวินฺw หGต�วิา ต	ฏฺ�ฐต	 ฯ
ในฺกาลทิ1$เหล#อ เป@นฺเม#องฺร(างฺ ถFกย�กษุEหวิงฺห(าม.   เป@นฺปzาเป@นฺทิ1$อยF-ข้องฺพื่วิกย�กษุEเหล-านฺ�Iนฺ.

เอวิw โคจรคามw ทิส�เสต�วิา นฺ	วิาสนฺฏฺ�ฐานฺมาห ฯ
(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ) คร�Iนฺแสดงฺโคจรคามอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺแสดงฺสถานฺเป@นฺทิ1$เสด>จประทิ�บั.



ทิGต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [เร#$องฺพื่ระธนฺ	ยะกGมภการบัGตร] • หนฺ(า ๕๖๑

“ค	ช้�ฌิกFเฏิ ปพื่�พื่เตต	  โส จ, ค	ช้�ฌิา วิาส�ส กFเฏิ วิสaสG, ค	ช้�ฌิสทิ	สานฺ	 วิาส�ส กFฏิานฺ	, ตส�มา “ค	ช้�ฌิกFโฏิต	 วิGจ�จต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ค	ช้�ฌิกFเฏิ ปพื่�พื่เต ม1ควิามวิ-า ก>ภFเข้านฺ�Iนฺ เข้าเร1ยกก�นฺวิ-า “ค	ช้ฌิกFฏิ” 
เพื่ราะเหตGวิ-า ม1ฝัFงฺแร(งฺอยF-บันฺยอด หร#อม1ยอดคล(ายแร(งฺ.

“สม�พื่หGลาต	 วิ	นฺยปร	ยาเยนฺ ตโย ช้นฺา “สม�พื่หGลาต	 วิGจ�จนฺ�ต	.  ตโต ปรw สงฺ�โฆ์ ฯ
บัทิวิ-า สม�พื่หGลา ม1ควิามวิ-า โดยบัรรยายแห-งฺพื่ระวิ	นฺ�ย ภ	กษุG ๓ รFป เร1ยกวิ-า “ภ	กษุGเป@นฺอ�นฺมาก”.  เก	นฺกวิ-านฺ�Iนฺเร1ยกวิ-า สงฺฆ์E.

สGต�ตนฺ�ตปร	ยาเยนฺ ตโย ตโย เอวิ,  ตโต ปฏฺ�ฐาย สม�พื่หGลา ฯ
โดยบัรรยายแห-งฺพื่ระสFตร ภ	กษุG ๓ รFป คงฺเร1ยกวิ-า “๓ รFป” นฺ�$นฺเองฺ,  ต�Iงฺแต- ๓ รFปข้aIนฺไป จaงฺเร1ยกวิ-า “ภ	กษุGเป@นฺอ�นฺมาก.” 

อ	ธ สGต�ตนฺ�ตปร	ยาเยนฺ “สม�พื่หGลาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ภ	กษุGเป@นฺอ�นฺมาก ในฺ(ทิ1$)นฺ1I พื่aงฺทิราบัวิ-า “มากด(วิยก�นฺ” โดยบัรรยายแห-งฺพื่ระสFตร.

“สนฺ�ทิ	ฏฺ�ฐาต	 นฺาต	วิ	ส�สาส	กา นฺ ทิฬ�หม	ต�ตา วิGจ�จนฺ�ต	 ฯ
ช้นฺทิ�Iงฺหลาย ทิ1$ไม-คG(นฺเคยก�นฺนฺ�ก ค#อไม-ใช้-ม	ตรทิ1$สนฺ	ทิ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า เพื่#$อนฺเห>นฺ. 

ตต�ถ ตต�ถ สงฺ�คม�ม ทิ	ฏฺ�ฐต�ตา ห	 เต “สนฺ�ทิ	ฏฺ�ฐาต	 วิGจ�จนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “เพื่#$อนฺเห>นฺ” เพื่ราะได(พื่บัเห>นฺก�นฺในฺ(ทิ1$)นฺ�Iนฺๆ.

“สม�ภต�ตาต	 วิ	ส�สาส	กา ทิฬ�หม	ต�ตา วิGจ�จนฺ�ต	 ฯ
ช้นฺทิ�Iงฺหลายทิ1$คG(นฺเคยก�นฺ ค#อเป@นฺเพื่#$อนฺสนฺ	ทิ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “เพื่#$อนฺคบั”. 

เต ห	 สGฏฺ�ฐุG ภต�ตา ภช้มานฺา เอกสม�โภคปร	โภคานฺ	 กต�วิา “สม�ภต�ตาต	 [343] วิGจ�จนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ คบัก�นฺแล(วิ ค#อกำล�งฺคบัก�นฺเป@นฺอย-างฺด1 ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “เพื่#$อนฺคบั” 
เพื่ราะทิำควิามสมโภคและบัร	โภคเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺ.

“อ	ส	ค	ล	ปส�เสต	 อ	ส	ค	ล	 นฺาม ปพื่�พื่โต.  ตส�ส ปส�เส ฯ
บัทิวิ-า อ	ส	ค	ล	ปส�เส ม1ควิามวิ-า ภFเข้าช้#$ออ	ส	ค	ล	.  ทิ1$ข้(างฺภFเข้านฺ�Iนฺ.

ปGพื่�เพื่ ก	ร ปญฺ�จสตมต�ตา ปจ�เจกสม�พื่Gทิ�ธา กาส	โกสลาทิ1สG ช้นฺปเทิสG ปJณฺ�ฑาย จร	ต�วิา 
ปจ�ฉัาภต�ตw ตส�มa ปพื่�พื่เต สนฺ�นฺ	ปต	ต�วิา สมาปต�ต	ยา วิ1ต	นฺาเมนฺ�ต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า คร�Iงฺดaกดำบัรรพื่E พื่ระปbจเจกพื่Gทิธเจ(าประมาณฺ ๕๐๐ องฺคE เทิ1$ยวิบั	ณฺฑบัาตในฺช้นฺบัทิทิ�Iงฺหลาย ม1กาส1และโกสลเป@นฺต(นฺ
เวิลาภายหล�งฺภ�ตร ประช้Gมก�นฺทิ1$ภFเข้านฺ�Iนฺ ย�งฺกาลให(ล-วิงฺไปด(วิยสมาบั�ต	.

มนฺGส�สา เต ปวิ	สนฺ�เตเยวิ ปส�สนฺ�ต	, นฺ นฺ	ก�ข้มนฺ�เต.  ตโต อาหwสG “อยw ปพื่�พื่โต อ	เม อ	ส1 ค	ลต1ต	 ฯ
มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลาย เห>นฺทิ-านฺเข้(าไปเทิ-านฺ�Iนฺ ไม-เห>นฺทิ-านฺออก.   เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺพื่Fดก�นฺวิ-า “ภFเข้านฺ1I กล#นฺฤาษุ1เหล-านฺ1I.” 

ตทิGปาทิาย ตส�ส “อ	ส	ค	ล	เต�วิวิ สมญฺ�ญา อGทิปาทิ	 ฯ
เพื่ราะอาศั�ยเหตGนฺ�Iนฺ ช้#$อภFเข้านฺ�Iนฺ จaงฺเก	ดข้aIนฺวิ-า “อ	ส	ค	ล	” ทิ1เด1ยวิ.
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ตส�ส ปส�เส  ปพื่�พื่ตปาเทิ ฯ
ทิ1$ข้(างฺภFเข้านฺ�Iนฺ ค#อทิ1$เช้	งฺบัรรพื่ต.

“ต	ณฺกGฏิ	กาโย กร	ต�วิาต	  ต	ณฺกGฏิ	โย ต	ณฺจ�ฉัทินฺา สทิ�วิารพื่นฺ�ธา กGฏิ	โย กต�วิา ฯ
สองฺบัทิวิ-า ต	ณฺกGฏิ	กาโย กร	ต�วิา ม1ควิามวิ-า กระทิำกGฎ1หญ(า ได(แก- กGฎ1ทิ�Iงฺหลายพื่ร(อมทิ�Iงฺระเบั1ยงฺม1หญ(าเป@นฺเคร#$องฺมGงฺ.

[ภ	กษุ#จำพรรษุาไมั'มั�เสนาสนะ ปร�บอาบ�ต	ทิ#กกฏ]

วิส�สw อGปคจ�ฉันฺ�เตนฺ ห	 นฺาลกปฏิ	ปทิw ปฏิ	ปนฺ�เนฺนฺาปJ ปญฺ�จนฺ�นฺw ฉัทินฺานฺw อญฺ�ญตเรนฺ ฉันฺ�เนฺเยวิ สทิ�วิารพื่นฺ�เธ เสนฺาสเนฺ อGปคนฺ�ตพื่�พื่w ฯ
อ�นฺภ	กษุGผู้F(จะจำพื่รรษุา แม(ปฏิ	บั�ต	ตามปฏิ	ปทิาข้องฺพื่ระนฺาลกะ ก>ต(องฺจำพื่รรษุาในฺเสนฺาสนฺะพื่ร(อมทิ�Iงฺระเบั1ยงฺ 
ซ่a$งฺมGงฺด(วิยเคร#$องฺมGงฺ ๕ อย-างฺๆ ในฺอย-างฺหนฺa$งฺเทิ-านฺ�Iนฺ.

วิGต�ตw เหตw “นฺ ภ	ก�ข้เวิ อเสนฺาสนฺ	เกนฺ วิส�สw อGปคนฺ�ตพื่�พื่w, โย อGปคจ�เฉัย�ย, อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	 ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคได(ตร�สคำนฺ1Iไวิ(วิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ภ	กษุGผู้F(ไม-ม1เสนฺาสนฺะ ไม-พื่aงฺจำพื่รรษุา, ภ	กษุGใดจำ ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ต(องฺทิGกกฏิ.”๑ 

ตส�มา วิส�สกาเล สเจ เสนฺาสนฺw ลภต	, อ	จ�เจตw กGสลw.  โนฺ เจ ลภต	, หต�ถกม�มw ปร	เยส	ต�วิาปJ กาตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ในฺฤดFฝันฺ ถ(าได(เสนฺาสนฺะ, การทิ1$ได(อย-างฺนฺ�Iนฺ นฺ�$นฺเป@นฺการด1.  ถ(าไม-ได(, ต(องฺแสวิงฺหาห�ตถกรรมทิำ.

หต�ถกม�มw อลภนฺ�เตนฺ สามม�ปJ กาตพื่�พื่w ฯ
เม#$อไม-ได(ห�ตถกรรม ควิรทิำเอาแม(เองฺ.

นฺ เต�วิวิ อเสนฺาสนฺ	เกนฺ วิส�สw อGปคนฺ�ตพื่�พื่w ฯ
ส-วินฺภ	กษุGผู้F(ไม-ม1เสนฺาสนฺะ ไม-ควิรเข้(าจำพื่รรษุาเลย.

อยมนฺGธม�มตา ฯ
ข้(อนฺ1Iเป@นฺธรรมดาอ�นฺสมควิร.

ตส�มา เต ภ	ก�ข้F ต	ณฺกGฏิ	โย กร	ต�วิา รต�ต	ฏฺ�ฐานฺทิ	วิาฏฺ�ฐานฺาทิ1นฺ	 ปร	จ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา 
กต	กวิต�ตานฺ	 จ ข้นฺ�ธกวิต�ตานฺ	 จ อธ	ฏฺ�ฐาย ต1สG ส	ก�ข้าสG ส	ก�ข้มานฺา วิส�สw อGปคญฺ�ฉัaสG ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ จaงฺทิำกGฎ1หญ(า กำหนฺดทิ1$พื่�กกลางฺค#นฺและกลางฺวิ�นฺเป@นฺต(นฺไวิ(แล(วิ 
อธ	ษุฐานฺกต	กาวิ�ตรและข้�นฺธกวิ�ตร ศัaกษุาในฺไตรส	กข้า อยF-จำพื่รรษุา.

“อายส�มาปJ ธนฺ	โยต	  นฺ เกวิลw เต เถรา,  อ	มส�ส ส	ก�ข้าปทิส�ส อาทิ	กม�ม	โก อายส�มา ธนฺ	โยปJ ฯ
สองฺบัทิวิ-า อายส�มาปJ ธนฺ	โย ม1ควิามวิ-า ไม-ใช้-แต-พื่ระเถระเหล-านฺ�Iนฺอย-างฺเด1ยวิ.
แม(ทิ-านฺพื่ระธนฺ	ยะ ซ่a$งฺเป@นฺต(นฺบั�ญญ�ต	แห-งฺส	กข้าบัทินฺ1I (ก>ได(ทิำเหม#อนฺก�นฺ).

“กGม�ภการปGต�โตต	  กGม�ภการส�ส ปGต�โต ฯ
บัทิวิ-า กGม�ภการปGตโต ค#อ เป@นฺบัGตรข้องฺช้-างฺหม(อ.

๑ วิ	. มหา. ๔/๒๙๙.
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ตส�ส ห	 นฺามw “ธนฺ	โยต	.  ปJตา กGม�ภกาโร.  เตนฺ วิGต�ตw “ธนฺ	โย กGม�ภการปGต�โตต	 ฯ
จร	งฺอยF- คำวิ-า ธนฺ	ยะ เป@นฺช้#$อข้องฺเธอ.  แต-บั	ดาข้องฺเธอ เป@นฺช้-างฺหม(อ. ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า “พื่ระธนฺ	ยะ บัGตรช้-างฺหม(อ.”

“วิส�สw อGปคญฺ�ฉั1ต	  เตห	 เถเรห	 สทิ�ธa [344] เอกฏฺ�ฐาเนฺเยวิ ต	ณฺกGฏิ	กw กร	ต�วิา วิส�สw อGปคญฺ�ฉั	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า วิส�สw อGปคญฺ�ฉั	 ควิามวิ-า พื่ระธนฺ	ยะ ทิำกGฎ1หญ(าแล(วิก>อยF-จำพื่รรษุาในฺทิ1$แห-งฺเด1ยวิก�นฺก�บัพื่ระเถระเหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.

“วิส�สw วิGฏฺ�ฐาต	  ปGร	ม	กาย อGปคตา มหาปวิารณฺาย ปวิาร	ตา ปาฏิ	ปทิทิ	วิสโต “ปฏฺ�ฐาย วิGฏฺ�ฐวิส�สาต	 วิGจ�จนฺ�ต	. เอวิw วิส�สw วิGฏฺ�ฐา หGต�วิา ฯ
สองฺบัทิวิ-า วิส�สw วิGฏฺ�ฐา ควิามวิ-า ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺเข้(าจำพื่รรษุาในฺวิ�นฺปGร	มพื่รรษุา แล(วิปวิารณฺาในฺวิ�นฺมหาปวิารณฺา 
ต�Iงฺแต-วิ�นฺปาฏิ	บัทิ (แรม ๑ ค$ำ) ไป ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ผู้F(ออกพื่รรษุาแล(วิ.” เป@นฺผู้F(ออกพื่รรษุาแล(วิด(วิยวิ	ธ1อย-างฺนฺ�Iนฺ.

“ต	ณฺกGฏิ	โย ภ	นฺ�ทิ	ต�วิาต	 นฺ มGค�ครป�ปหาราทิ1ห	 จGณฺ�ณฺวิ	จGณฺ�ณฺw กต�วิา  วิต�ตส1เสนฺ ปนฺ ต	ณฺญฺ�จ ทิารGวิล�ล1อาทิ1นฺ	 จ โอโรเปต�วิาต	 อต�โถ ฯ
สองฺบัทิวิ-า ต	ณฺกGฏิ	โย ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา ม1ควิามวิ-า ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺหาได(ทิำลายกGฎ1ให(เป@นฺจGณฺวิ	จGณฺด(วิยการประหารด(วิยไม(ค(อนฺเป@นฺต(นฺไม- 
แต-ได(ร#Iอหญ(า ไม( และเถาวิ�ลยEเป@นฺต(นฺออกเส1ย ด(วิยระเบั1ยบัวิ�ตร.

เยนฺ ห	 วิ	หารปจ�จนฺ�เต กGฏิ1 กตา โหต	. เตนฺ, สเจ อาวิาส	กา ภ	ก�ข้F โหนฺ�ต	, เต อาปGจ�ฉั	ตพื่�พื่า.  
“สเจ อ	มw กGฏิa ปฏิ	ช้ค�ค	ต�วิา โกจ	 วิส	ตGw อGส�สหต	,  ตส�เสวิ เทิถาต	 วิต�วิา ปก�กม	ตพื่�พื่w ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGใด ได(ทิำกGฎ1ไวิ(ในฺทิ1$สGดแดนฺวิ	หาร, ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ถ(าพื่วิกภ	กษุGเจ(าถ	$นฺม1อยF- ก>ควิรบัอกลา(ภ	กษุGเจ(าถ	$นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ, พื่aงฺกล-าวิวิ-า 
“ถ(าภ	กษุGบัางฺรFปสามารถจะดFแลกGฎ1นฺ1IอยF-ได(, ข้อทิ-านฺจงฺมอบัให(แก-เธอรFปนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแหละ” ด�งฺนฺ1Iแล(วิจaงฺหล1กไป.

เยนฺ อรญฺ�เญ วิา กตา โหต	  ปฏิ	ช้ค�คนฺกw วิา นฺ ลภต	.  เตนฺ “อญฺ�เญสม�ปJ ปร	โภคw ภวิ	ส�สต1ต	 ปฏิ	สาเมต�วิา คนฺ�ตพื่�พื่w ฯ
ถ(าภ	กษุGใด ทิำ(กGฎ1)ไวิ(ในฺปzา หร#อไม-ได(ผู้F(ร�กษุา. 
ภ	กษุGนฺ�Iนฺค	ดวิ-า “(เสนฺาสนฺะ)จ�กเป@นฺข้องฺบัร	โภคแก-ภ	กษุGแม(เหล-าอ#$นฺ” ควิรเก>บังฺำเส1ย จaงฺไป.

เต ปนฺ ภ	ก�ข้F อรญฺ�เญ กGฏิ	โย กต�วิา ปฏิ	ช้ค�คนฺกw อลภนฺ�ตา ต	ณฺญฺ�จ กฏฺ�ฐญฺ�จ ปฏิ	สาเมต�วิา สงฺ�โคปJต�วิาต	 อต�โถ ฯ
อธ	บัายวิ-า “ก>ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺสร(างฺกGฎ1ไวิ(ในฺปzาแล(วิ เม#$อไม-ได(ผู้F(ร�กษุาก>พื่aงฺเก>บังฺำ ค#อรวิบัรวิมหญ(าและไม(ไวิ(แล(วิ (จaงฺไป).”

ยถา จ ฐปJตw อGปจ	กาทิ1ห	 นฺ ข้ช้�ช้ต	  อโนฺวิส�สกญฺ�จ โหต	  ตถา ฐเปต�วิา 
“อ	มw ฐานฺw อาคนฺ�ต�วิา วิส	ตGกามานฺw สพื่�รห�มจาร1นฺw อGปการาย ภวิ	ส�สต1ต	 คม	ยวิต�ตw ปFเรต�วิา ฯ
อนฺa$งฺ (หญ(าและไม()ทิ1$เก>บัไวิ(แล(วิ ส�ตวิEทิ�Iงฺหลายม1ปลวิกเป@นฺต(นฺจะก�ดไม-ได( ทิ�Iงฺฝันฺก>จะร�$วิรดไม-ได( โดยประการใด 
ก>ควิรเก>บัไวิ(โดยประการนฺ�Iนฺ,  ควิรบัำเพื่>ญคม	ยวิ�ตรให(บัร	บัFรณฺE ด(วิยค	ดวิ-า 
“(หญ(าและไม(นฺ�Iนฺ) จ�กเป@นฺอGปการะแก-เพื่#$อนฺสพื่รหมจรรยEทิ�Iงฺหลายผู้F(มาถaงฺสถานฺทิ1$นฺ1I แล(วิประสงฺคEจะอยF-” ด�งฺนฺ1I จaงฺควิรหล1กไป.

“ช้นฺปทิจาร	กw ปก�กมaสFต	  อต�ตโนฺ อต�ตโนฺ จ	ต�ตานฺGกFลw ช้นฺปทิw อคมwสG ฯ
สองฺบัทิวิ-า ช้นฺปทิจาร	กw ปก�กมaสG ม1ควิามวิ-า ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺได(ไปย�งฺช้นฺบัทิ ตามควิามช้อบัใจข้องฺตนฺๆ.

“อายส�มา ธนฺ	โย กGม�ภการปGต�โต ตต�เถวิ วิส�สw วิส1ต	อาทิ	 อGต�ตานฺต�ถเมวิ ฯ
คำเป@นฺต(นฺวิ-า “ทิ-านฺพื่ระธนฺ	ยะ กGมภการบัGตร อยF-จำพื่รรษุาทิ1$เช้	งฺเข้าค	ช้ฌิกFฏินฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ” ม1เนฺ#Iอควิามช้�ดเจนฺทิ1เด1ยวิ.

“ยาวิตต	ยกนฺ�ต	 ยาวิตต	ยกw วิารw ฯ
บัทิวิ-า ยาวิตต	ยกw แปลวิ-า ถaงฺ ๓ คร�Iงฺ.
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“อนฺวิโยต	 อนฺGอวิโย ฯ
บัทิวิ-า อนฺวิโย แปลวิ-า เป@นฺผู้F(ไม-ม1ควิามบักพื่ร-องฺเนฺ#องฺๆ (ค#อช้ำนฺาญ, เจนฺจบั).

สนฺ�ธ	วิเสนฺ อGการโลโป ฯ
ลบั อG อ�กษุรเส1ย ด(วิยอำนฺาจสนฺธ	.

อนฺGอวิโย.  “ยw ยw กGม�ภกาเรห	 กต�ตพื่�พื่นฺ�นฺาม อต�ถ	, สพื่�พื่ต�ถ อนฺFโนฺ ปร	ปGณฺ�ณฺส	ป�โปต	 อต�โถ ฯ
เป@นฺผู้F(ช้ำนฺาญ.  อธ	บัายวิ-า “เป@นฺผู้F(ม1ศั	ลปะบัร	บัFรณฺE ไม-บักพื่ร-องฺในฺการงฺานฺทิGกอย-างฺ ทิ1$พื่วิกช้-างฺหม(อจะพื่aงฺทิำ.”

“สเกต	 อต�ตโนฺ สนฺ�ตเก ฯ
บัทิวิ-า สเก แปลวิ-า ข้องฺข้องฺตนฺ.

“อาจร	ยเกต	 อาจร	ยกม�เม ฯ
บัทิวิ-า อาจร	ยเก แปลวิ-า ในฺการงฺานฺแห-งฺอาจารยE.

“กGม�ภการกม�เมต	 กGม�ภการานฺw กม�เม ฯ   “กGม�ภกาเรห	 กต�ตพื่�เพื่ต	 [345] อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า กGม�ภการกม�เม แปลวิ-า ในฺการงฺานฺข้องฺพื่วิกช้-างฺหม(อ.
อธ	บัายวิ-า “ในฺการงฺานฺอ�นฺพื่วิกช้-างฺหม(อจะพื่aงฺทิำ.” 

เอเตนฺ สกw อาจร	ยกw สรFปโต ทิส�ส	ตw โหต	 ฯ
ด(วิย(บัทิวิ-า กGม�ภการกม�เม) นฺ�Iนฺ เป@นฺอ�นฺทิ-านฺธนฺ	ยะแสดงฺถaงฺ(การงฺานฺ)อ�นฺเป@นฺข้องฺอาจารยEข้องฺตนฺ โดยสรFป.”

“ปร	โยทิาตส	ป�โปต	 ปร	สGทิ�ธส	ป�โป ฯ    “อนฺวิยต�เตปJ สต	, อญฺ�เญห	 อสทิ	สส	ป�โปต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัทิวิ-า ปร	โยทิาตส	ป�โป ค#อ เป@นฺผู้F(สำเร>จศั	ลปะ. (เป@นฺผู้F(ม1ศั	ลปะหมดจด)
ม1คำอธ	บัายวิ-า “แม(เม#$อเราไม-ม1ควิามบักพื่ร-องฺ, เราก>เป@นฺผู้F(ม1ศั	ลปะจะหาคนฺอ#$นฺทิ�ดเทิ1ยมไม-ได(.”

“สพื่�พื่มต�ต	กามยนฺ�ต	  ปJฏฺ�ฐ	สงฺ�ฆ์าฏิกวิาฏิสFจ	ฆ์ฏิ	ก วิาตปานฺกวิาฏิมต�ตw ฐเปต�วิา 
อวิเสสw ภ	ต�ต	จ� ฉัทินฺกฏฺ�ฐกม�มาทิ	เภทิw สพื่�พื่w เคหสม�ภารw มต�ต	กามยเมวิ กต�วิาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า สพื่�พื่มต�ต	กามยw ม1ควิามวิ-า 
ทิ-านฺธนฺ	ยะนฺ�Iนฺ ทิำเคร#$องฺเร#อนฺทิ1$เหล#อทิ�Iงฺหมด ม1ประเภทิค#อฝัา อ	ฐมGงฺ และเคร#$องฺไม(เป@นฺต(นฺ ให(สำเร>จด(วิยด	นฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ 
ยกเวิ(นฺแต-เพื่1ยงฺกรอบัเช้>ดหนฺ(า ประตF ล	$มสล�ก และบัานฺหนฺ(าต-างฺ.

“ต	ณฺญฺ�จ กฏิฐญฺ�จ โคมยญฺ�จ สงฺ�กฑ�ฒ	ต�วิา ตw กGฏิ	กw ปจ1ต	  
สพื่�พื่มต�ต	กามยw กต�วิา ปาณฺ	กาย ฆ์wส	ต�วิา สGก�ข้าเปต�วิา เตลตม�พื่มต�ต	กาย ปร	มช้�ช้	ต�วิา 
อนฺ�โต จ พื่ห	 จ ต	ณฺาทิ1ห	 ปFเรต�วิา, ยถา ปก�กา สGปก�กา โหต	, เอวิw ปจ	 ฯ
หลายบัทิวิ-า ต	ณฺญฺ�จ กฏฺ�ฐญฺ�จ โคมยญฺ�จ สงฺ�กฑ�ฒ	ต�วิา ตw กGฏิ	กwปจ	 ม1ควิามวิ-า 
ทิ-านฺธนฺ	ยะทิำเคร#$องฺเร#อนฺให(สำเร>จด(วิยด	นฺล(วินฺ แล(วิข้�ดด(วิยเกร1ยงฺ๑ ทิำให(แห(งฺ แล(วิเอาด	นฺแดงฺผู้สมด(วิยนฺIำม�นฺโบักทิา (ให(เกล1Iยงฺเกลา) 
คร�Iนฺแล(วิจaงฺบัรรจGทิ�Iงฺภายในฺและภายนฺอกให(เต>มด(วิยหญ(าเป@นฺต(นฺแล(วิสGมกGฎ1นฺ�Iนฺ โดยวิ	ธ1ทิ1$ด	นฺจะเป@นฺข้องฺสGกๆ ได(ทิ1$.

๑ ปาณฺ	กา แปลก�นฺวิ-า เกร1ยงฺ แต-โยช้นฺาแก(วิ-า ปาณฺ	กายาต	 ปาณฺ	นฺา.
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เอวิw ปก�กา สา อโหส	 กGฏิ	กา ฯ
ก>แล กGฎ1นฺ�Iนฺ ได(เป@นฺข้องฺเผู้าแล(วิด(วิยอาการอย-างฺนฺ�Iนฺ.

“อภ	รFปาต	 สGรFปา ฯ
บัทิวิ-า อภ	รFปา แปลวิ-า ม1รFปสวิยงฺาม.

“ปาสาทิ	กาต	 ปาสาทิช้นฺ	กา ฯ
บัทิวิ-า ปาสาทิ	กา แปลวิ-า ช้วินฺให(เก	ดควิามเล#$อมใส.

“โลห	ตกาต	 โลห	ตวิณฺ�ณฺา ฯ
บัทิวิ-า โลห	ตกา แปลวิ-า ม1ส1แดงฺ.

“กaก	ณฺ	กสทิ�โทิต	 กaก	ณฺ	กช้าลส�ส สทิ�โทิ ฯ
บัทิวิ-า กaก	ณฺ	กสทิ�โทิ ได(แก- เส1ยงฺข้-ายกระดaงฺ.

ยถา ก	ร นฺานฺารตเนฺห	 กตส�ส กaก	ณฺ	กช้าลส�ส สทิ�โทิ โหต	 
เอวิw ตส�สา กGฏิ	ยา วิาตปานฺนฺ�ตร	กาทิ1ห	 ปวิ	ฏฺ�เฐนฺ วิาเตนฺ สมาหตาย สทิ�โทิ อโหส	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า ข้-ายกระดaงฺทิ1$เข้าทิำด(วิยร�ตนฺะต-างฺๆ ย-อมม1เส1ยงฺ ฉั�นฺใด, 
กGฎ1นฺ�Iนฺ ถFกลมทิ1$พื่�ดเข้(าไปโดยช้-องฺบัานฺหนฺ(าต-างฺเป@นฺต(นฺ กระทิบัแล(วิ ก>ม1เส1ยงฺ ฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

เอเตนฺส�สา อนฺ�โต จ พื่ห	 จ สGปก�กภาโวิ ทิส�ส	โต โหต	 ฯ
ด(วิยบัทิวิ-า กaก	ณฺ	กสทิ�โทิ นฺ�Iนฺ เป@นฺอ�นฺทิ-านฺแสดงฺถaงฺข้(อทิ1$กGฎ1นฺ�IนฺสGกด(วิยด1ทิ�Iงฺภายในฺและภายนฺอก.

มหาอฏฺ�ฐกถายw ปนฺ “‘กaก	ณฺ	กาต	 กwสภาช้นฺw. ตส�มา อภ	หตส�ส กwสภาช้นฺส�ส สทิ�โทิ เอวิมส�สา วิาตาหตาย สทิ�โทิ อโหส1ต	 วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺในฺมหาอรรถกถา ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “ภาช้นฺะสำร	ด ช้#$อวิ-า กaก	ณฺ	กะ. 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ภาช้นฺะสำร	ดทิ1$ถFกคนฺเคาะแล(วิ ม1เส1ยงฺ ฉั�นฺใด, กGฎ1นฺ�Iนฺ ถFกลมกระทิบัแล(วิ ได(ม1เส1ยงฺฉั�นฺนฺ�Iนฺ.”

“กa เอตw ภ	ก�ข้เวิต	 เอต�ถ   ช้านฺนฺ�โตวิ ภควิา กถาสมGฏฺ�ฐาปนฺต�ถw ปGจ�ฉั	 ฯ
ในฺคำวิ-า กa เอตw ภ	ก�ข้เวิ นฺ1I (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺทิราบัอยF-ทิ1เด1ยวิ แต-เพื่#$อจะทิรงฺต�Iงฺเร#$องฺนฺ�Iนฺ จaงฺได(ตร�สถาม.

“ภควิโต เอตมต�ถw อาโรเจสGนฺ�ต	  สพื่�พื่มต�ต	กามยาย กGฏิ	กาย กรณฺภาวิw อาทิ	โต ปฏฺ�ฐาย ภควิโต อาโรเจสGw ฯ
หลายบัทิวิ-า ภควิโต เอตมต�ถw อาโรเจสGw ควิามวิ-า 
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ได(กราบัทิFลข้(อทิ1$พื่ระธนฺ	ยะทิำกGฎ1สำเร>จด(วิยด	นฺล(วินฺ แด-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคต�Iงฺแต-ต(นฺ.

“กถw ห	 นฺาม โส ภ	ก�ข้เวิ ฯเปฯ กGฏิ	กw กร	ส�สต1ต	๑ อ	ทิw อต1ตต�เถ อนฺาคตวิจนฺw ฯ
(คำวิ-า กร	ส�สต	) นฺ1I ในฺประโยควิ-า “ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ไฉันฺโมฆ์บัGรGษุนฺ�Iนฺ จaงฺได(ข้ยำโคลนฺทิำกGฎ1สำเร>จด(วิยด	นฺล(วินฺเล-า?” 
เป@นฺคำอนฺาคตลงฺในฺอรรถอด1ต.

๑ กถw ห	 นฺาม โส ภ	ก�ข้เวิ โมฆ์ปGร	โส สามw จ	ก�ข้ล�ลw มทิ�ทิ	ต�วิา สพื่�พื่มต�ต	กามยw กGฏิ	กw กร	ส�สต	.
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“อกาส1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ได(ทิำแล(วิ”.

[346] ตส�ส ลก�ข้ณฺw สทิ�ทิสต�ถโต ปร	เยส	ตพื่�พื่w ฯ
ล�กษุณฺะ(แห-งฺการกล-าวิก	ร	ยาอนฺาคตลงฺในฺอรรถอด1ต)นฺ�Iนฺ (ผู้F(ศัaกษุา)ควิรแสวิงฺหาจากค�มภ1รEศั�พื่ทิEศัาสตรE.

“นฺ ห	 นฺาม ภ	ก�ข้เวิ ตส�ส โมฆ์ปGร	สส�ส ปาเณฺสG อนฺGทิยา อนฺGกม�ปา อวิ	เหสา ภวิ	ส�สต1ต	 เอต�ถ 
ในฺคำวิ-า ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย  !   ควิามเอ>นฺดF ควิามอนฺGเคราะหE ควิามไม-เบั1ยดเบั1ยนฺ ม	ได(ม1แก-โมฆ์บัGรGษุนฺ�Iนฺเลย   นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

“อนฺGทิยาต	 อนฺGรก�ข้ณฺา ฯ
ควิามตามร�กษุา ช้#$อ อนฺGทิยา.

เอเตนฺ เมต�ตาปGพื่�พื่ภาคw ทิส�เสต	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ย-อมแสดงฺธรรมส-วินฺเบั#Iองฺต(นฺแห-งฺเมตตา ด(วิย(บัทิวิ-า อนฺGทิยา) นฺ�Iนฺ.

“อนฺGกม�ปาต	 ปรทิGก�เข้นฺ จ	ต�ตกม�ปนฺา ฯ
จ	ตไหวิตาม เพื่ราะทิGกข้Eข้องฺผู้F(อ#$นฺ ช้#$อวิ-า อนฺGก�มปา.

“อวิ	เหสาต	 อวิ	หaสนฺา ฯ
ควิามไม-เบั1ยดเบั1ยนฺ ช้#$อวิ-า อวิ	เหสา.

เอเตห	 กรGณฺาปGพื่�พื่ภาคw ทิส�เสต	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ย-อมทิรงฺแสดงฺธรรมส-วินฺเบั#Iองฺต(นฺแห-งฺกรGณฺา ด(วิยสองฺบัทิวิ-า อนฺGกม�ปา และ อวิ	เหสา นฺ�Iนฺ.

อ	ทิw วิGต�ตw โหต	 
“ภ	ก�ข้เวิ ตส�ส โมฆ์ปGร	สส�ส ปฐวิ1ข้นฺนฺจ	ก�ข้ล�ลมทิ�ทินฺอค�ค	ทิาเนฺสG พื่หF ข้Gทิ�ทิานฺGข้Gทิ�ทิเก ปาเณฺ พื่�ยาพื่าเธนฺ�ตส�ส วิ	นฺาเสนฺ�ตส�ส, 
เตสG ปาเณฺสG เมต�ตากรGณฺานฺw ปGพื่�พื่ภาคมต�ตาปJ อนฺGทิยา อนฺGกม�ปา อวิ	เหสา นฺ ห	 นฺาม ภวิ	ส�สต	  อป�ปมต�ตกาปJ นฺาม นฺ ภวิ	ส�สต1ต	 ฯ
พื่ระองฺคEตร�สคำอธ	บัายไวิ(ด�งฺนฺ1Iวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! 
เม#$อพื่ระธนฺ	ยะโมฆ์บัGรGษุนฺ�Iนฺเบั1ยดเบั1ยนฺ ค#อทิำส�ตวิEเล>กนฺ(อยเป@นฺอ�นฺมากให(พื่	นฺาศัไปอยF- เพื่ราะข้Gดด	นฺ ข้ยำโคลนฺ และต	ดไฟัเผู้า, 
ควิามเอ>นฺดF ควิามอนฺGเคราะหE ควิามไม-เบั1ยดเบั1ยนฺ แม(เป@นฺเพื่1ยงฺส-วินฺเบั#Iองฺต(นฺแห-งฺเมตตาและกรGณฺา ในฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลายเหล-านฺ�Iนฺ 
ช้#$อวิ-า ม	ได(ม1เลย  ค#อควิามเอ>นฺดFเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ ช้#$อแม(ม1ประมาณฺนฺ(อยก>ม	ได(ม1.”

“มา ปจ�ฉั	มา ช้นฺตา ปาเณฺสG ปาตพื่�ยตw อาปช้�ช้ต1ต	  ปจ�ฉั	โม ช้นฺสมFโห ปาเณฺสG ปาตพื่�ยภาวิw มา อาปช้�ช้	 ฯ
หลายบัทิวิ-า มา ปจ�ฉั	มา ช้นฺตา ปาเณฺสG ปาตพื่�ยตw อาปช้�ช้ต	 ม1ควิามวิ-า หมF-ช้นฺช้�Iนฺหล�งฺ อย-าถaงฺควิามทิำให(พื่	นฺาศัในฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลายเลย.
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“‘พื่Gทิ�ธกาเลปJ ภ	ก�ข้Fห	 เอวิw กตw.  อ1ทิ	เสสG ฐาเนฺสG ปาเณฺสG ปาณฺาต	ปาตw กโรนฺ�ตานฺw, นฺต�ถ	 โทิโสต	 มญฺ�ญ	ต�วิา 
อ	มส�ส ทิ	ฏฺ�ฐานฺGคตa อาปช้�ช้มานฺา ปจ�ฉั	มา ช้นฺตา  มา ปาเณฺสG ปาตพื่�เพื่ ฆ์wส	ตพื่�เพื่ เอวิw มญฺ�ญ1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ม1คำอธ	บัายวิ-า “หมF-ช้นฺช้�Iนฺหล�งฺ สำค�ญวิ-า ‘แม(ในฺคร�Iงฺพื่Gทิธกาล ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายได(ทิำกรรมอย-างฺนฺ1Iแล(วิ, 
เม#$อพื่วิกภ	กษุGทิำปาณฺาต	บัาตอยF-ในฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ในฺฐานฺะเช้-นฺนฺ1I, ก>ไม-ม1โทิษุ’ ด�งฺนฺ1I 
เม#$อจะเจาะจงฺเอา(พื่ระเถระ)นฺ1Iเป@นฺทิ	ฏิฐานฺGคต	 อย-าได(สำค�ญในฺอ�นฺทิ1$จะเบั1ยดเบั1ยนฺ ค#อในฺอ�นฺทิ1$จะทิรมานฺ ในฺหมF-ส�ตวิE 
อย-างฺ(พื่ระเถระทิำแล(วิ)นฺ�Iนฺเลย.”

[ปร�บอาบ�ต	ทิ#กกฏแก'ภ	กษุ#ผู้D7สร7างก#ฎ�ด้7วยด้	นลี7วน]

เอวิw ธนฺ	ยw ครห	ต�วิา “นฺ จ ภ	ก�ข้เวิ สพื่�พื่มต�ต	กา มยา กGฏิ	กา กาตพื่�พื่าต	 อายตa ตาทิ	สาย กGฏิ	กาย กรณฺw ปฏิ	ก�ข้	ปJ ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺตำหนฺ	พื่ระธนฺ	ยะอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺทิรงฺห(ามการทิำกGฎ1เช้-นฺนฺ�Iนฺต-อไปวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! อ�นฺภ	กษุGไม-ควิรทิำกGฎ1สำเร>จด(วิยด	นฺล(วินฺ.” 

ปฏิ	ก�ข้	ปJต�วิา จ “โย กเรย�ย, อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	 สพื่�พื่มต�ต	กามยกGฏิ	กากรเณฺ อาปต�ตa ฐเปส	 ฯ
ก>แล คร�Iนฺทิรงฺห(ามแล(วิ จaงฺทิรงฺปร�บัอาบั�ต	ไวิ( เพื่ราะการทิำกGฎ1สำเร>จด(วิยด	นฺล(วินฺวิ-า “ภ	กษุGใด พื่aงฺทิำภ	กษุGนฺ�Iนฺ ต(องฺอาบั�ต	ทิGกกฎ.”

ตส�มา โยปJ ปฐวิ1ข้นฺนฺาทิ	นฺา ปาเณฺสG ปาตพื่�ยตw อนฺาปช้�ช้นฺ�โต ตาทิ	สw กGฏิ	กw กโรต	,  โสปJ ทิGก�กฏิw อาปช้�ช้ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGแม(รFปใด เม#$อย�งฺไม-ถaงฺควิามทิำให(พื่	นฺาศัในฺหมF-ส�ตวิE เพื่ราะก	จม1การข้Gดด	นฺเป@นฺต(นฺ ทิำกGฎ1เช้-นฺนฺ�Iนฺ, 
ภ	กษุGแม(รFปนฺ�Iนฺ ย-อมต(องฺทิGกกฏิ.

ปฐวิ1ข้นฺนฺาทิ1ห	 ปนฺ ปาเณฺสG ปาตพื่�ยตw อาปช้�ช้นฺ�โต, ยwยw วิต�ถGw วิ1ต	ก�กมต	, ตต�ถ ตต�ถ วิGต�ตเมวิ อาปต�ตa อาปช้�ช้ต	 ฯ
แต-ภ	กษุGผู้F(ถaงฺควิามทิำให(พื่	นฺาศัในฺหมF-ส�ตวิE เพื่ราะก	จม1การข้Gดด	นฺเป@นฺต(นฺ 
ย-อมต(องฺอาบั�ต	ทิ1$ทิ-านฺปร�บัไวิ(เพื่ราะวิ�ตถGทิ1$ตนฺล-วิงฺละเม	ดทิ1เด1ยวิ.

อ	ธ [347] ธนฺ	ยต�เถรส�ส อาทิ	กม�ม	กต�ตา อนฺาปต�ต	 ฯ
พื่ระธนฺ	ยะเถระ ช้#$อวิ-าไม-เป@นฺอาบั�ต	 เพื่ราะเป@นฺต(นฺบั�ญญ�ต	 ในฺ(ส	กข้าบัทิ)นฺ1I.

เสสานฺw ส	ก�ข้าปทิw อต	ก�กม	ต�วิา กโรนฺ�ตานฺม�ปJ  กตw ลภ	ต�วิา ตต�ถ วิสนฺ�ตานฺม�ปJ ทิGก�กฏิเมวิ ฯ
ภ	กษุGทิ1$เหล#อ ผู้F(ล-วิงฺละเม	ดส	กข้าบัทิทิำก>ด1 ได((กGฎ1)ทิ1$ผู้F(อ#$นฺทิำแล(วิอยF-ในฺ(กGฎ1)นฺ�Iนฺก>ด1 เป@นฺทิGกกฏิแทิ(แล.

ทิพื่�พื่สม�ภารม	ส�สกา ปนฺ ยถา ตถา วิา ม	ส�สา โหตG, วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ส-วินฺ(กGฎ1)ทิ1$สร(างฺผู้สมด(วิยทิ�พื่พื่ส�มภาระ จะเป@นฺข้องฺผู้สมด(วิยอาการใดๆ ก>ตาม ย-อมควิร.

สGทิ�ธมต�ต	กามยาวิ นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
(กGฎ1)ทิ1$สำเร>จด(วิยด	นฺล(วินฺนฺ�$นฺแล ไม-ควิร.

สาปJ อ	ฏฺ�ฐกาห	 ค	ญฺ�ช้กาวิสถสงฺ�เข้เปนฺ กตา วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ถaงฺแม(กGฎ1นฺ�Iนฺ ทิ1$ก-อด(วิยอ	ฐ โดยอาการเช้-นฺก�บัทิ1$อยF-ทิำด(วิยอ	ฐ ก>ควิร.



หนฺ(า ๕๖๘ •   ทิGต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺร�บัส�$งฺให(ทิำลายกGฎ1เป@นฺอก�ปปJยะ]

[พระผู้D7มั�พระภาคทิรงร�บส� งให7ทิำลีายก#ฎ�เปKนอก�ปป+ยะ]

“เอวิม�ภนฺ�เตต	 โข้ ฯเปฯ ตw กGฏิ	กw ภ	นฺ�ทิaสFต	  ภควิโต วิจนฺw สม�ปฏิ	จ�ฉั	ต�วิา กฏฺ�เฐห	 จ ปาสาเณฺห	 จ ตw กGฏิ	กw วิ	ก1รนฺ�ตา ภ	นฺ�ทิaสG ฯ
หลายบัทิวิ-า เอวิม�ภนฺ�เตต	 โข้ ฯเปฯ ตw กGฏิ	กw ภ	นฺ�ทิaสG ควิามวิ-า ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ร�บัพื่ระพื่Gทิธาณฺ�ต	แล(วิ 
ก>เอาไม(และห	นฺ ทิำลายกGฏิ1นฺ�Iนฺให(กระจ�ดกระจายแล(วิ.

“อถโข้ อายส�มา ธนฺ	โยต	อาทิ	ม�ห	 อยw สงฺ�เข้ปต�โถ ฯ
ในฺคำวิ-า อถโข้ อายส�มา ธนฺ	โย เป@นฺต(นฺ ม1ควิามส�งฺเข้ปด�งฺต-อไปนฺ1I:

ธนฺ	โย เอกปส�เส ทิ	วิาวิ	หารw นฺ	ส	นฺ�โนฺ เตนฺ สทิ�เทินฺ อาคนฺ�ต�วิา 
เต ภ	ก�ข้F “ก	ส�ส เม ตGม�เห อาวิGโส กGฏิ	กw ภ	นฺ�ทิถาต	 ปGจ�ฉั	ต�วิา “โนฺ๑ ภควิา เภทิาเปต1ต	 สGต�วิา สGวิจตาย สม�ปฏิ	จ�ฉั	 ฯ
พื่ระธนฺ	ยะ นฺ�$งฺพื่�กกลางฺวิ�นฺอยF-ทิ1$ข้(างฺๆ หนฺa$งฺ จaงฺได(มาเพื่ราะเส1ยงฺนฺ�Iนฺแล(วิถามภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺวิ-า 
“อาวิGโส! พื่วิกทิ-านฺทิำลายกGฎ1ข้องฺผู้ม เพื่ราะเหตGอะไร?” แล(วิได(ฟัbงฺวิ-า “พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคร�บัส�$งฺให(พื่วิกกระผู้มทิำลาย” 
จaงฺได(ยอมร�บั เพื่ราะเป@นฺผู้F(วิ-างฺ-าย.

กส�มา ปนฺ ภควิา อ	ม	นฺา อต	มหนฺ�เตนฺ อGส�สาเหนฺ อต�ตโนฺ วิสนฺต�ถw กตw กGฏิ	กw เภทิาเปส	, นฺนฺG เอตส�เสต�ถ วิยกม�มม�ปJ อต�ถ1ต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>เพื่ราะเหตGไร พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺร�บัส�$งฺให(ทิำลายกGฎ1ทิ1$พื่ระเถระนฺ1Iทิำด(วิยอGตสาหะอย-างฺใหญ-ย	$งฺ เพื่#$อเป@นฺทิ1$อยF-ข้องฺตนฺ,  
แม(การใช้(จ-ายส	Iนฺเปล#องฺไป ในฺ(กGฎ1นฺ1Iข้องฺพื่ระเถระ)นฺ�Iนฺ ม1อยF-ม	ใช้-หร#อ?” (ค#อจะเป@นฺส	นฺใช้(แก-ผู้F(ทิำลาย).

ก	ญฺ�จาปJ อต�ถ	,  อถโข้ ตw ภควิา “อกป�ปJยาต	 ภ	นฺ�ทิาเปส	 “ต	ต�ถ	ยทิ�ธโช้ต	 ภ	นฺ�ทิาเปส	 ฯ
แก(วิ-า “ม1อยF- แม(ก>จร	งฺ, ถaงฺกระนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺดำร	วิ-า ‘(กGฎ1ทิ1$พื่ระธนฺ	ยะทิำนฺ1I) เป@นฺข้องฺไม-สมควิร’ 
จaงฺร�บัส�$งฺให(ทิำลาย(กGฎ1นฺ�Iนฺ)เส1ย  ร�บัส�$งฺให(ทิำลายเส1ย ก>เพื่ราะทิรงฺเห>นฺวิ-า เป@นฺธงฺ (ค#อเคร#$องฺหมาย) ข้องฺเด1ยรถ1ยE.”

อยเมต�ถ วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
ในฺ(อธ	การวิ-าด(วิยทิำลายกGฎ1)นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยเทิ-านฺ1I).

อฏฺ�ฐกถายม�ปนฺ อญฺ�ญานฺ	ปJ การณฺานฺ	 วิGต�ตานฺ	 “สต�ตานฺGทิยาย ปต�ตจ1วิรคGต�ตต�ถาย เสนฺาสนฺพื่าหGล�ลปฏิ	เสธนฺต�ถายาต	อาทิ1นฺ	 ฯ
ส-วินฺในฺอรรถกถา (พื่ระอาจารยEทิ�Iงฺหลาย)กล-าวิเหตGหลายอย-างฺแม(อ#$นฺ ม1อาทิ	วิ-า 
“(ร�บัส�$งฺให(ทิำลาย) เพื่#$อควิามเอ>นฺดFส�ตวิE เพื่#$อต(องฺการร�กษุาบัาตรและจ1วิร เพื่#$อปrองฺก�นฺควิามเป@นฺผู้F(ม1เสนฺาสนฺะมาก.” 

ตส�มา อ	ทิานฺ	ปJ  
โย ภ	ก�ข้G พื่หGส�สGโต วิ	นฺยญฺ�ญฺF อญฺ�ญw ภ	ก�ข้Gw อกป�ปJยปร	ก�ข้ารw คเหต�วิา วิ	จรนฺ�ตw ทิ	ส�วิา ตw ฉั	นฺ�ทิาเปย�ย วิา ภ	นฺ�ทิาเปย�ย วิา.  
อนฺGปวิช้�โช้ โส เนฺวิ โจเทิตพื่�โพื่ นฺ สาเรตพื่�โพื่ นฺ ตw ลพื่�ภา วิต�ตGw “มม ปร	ก�ข้าโร ตยา นฺาส	โต,  ตw เม เทิห1ต	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ แม(ในฺบั�ดนฺ1I  ภ	กษุGรFปใดเป@นฺพื่ระพื่หFสFต รF(พื่ระวิ	นฺ�ย พื่บัเห>นฺภ	กษุGรFปอ#$นฺ ผู้F(ถ#อบัร	ข้ารทิ1$เป@นฺอก�ปปJยะเทิ1$ยวิไปอยF- 
ควิรให(เธอต�ด หร#อให(ทิำลายบัร	ข้ารทิ1$ไม-ควิรนฺ�Iนฺเส1ย, 
ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺอ�นฺใครๆ จะยกโทิษุข้aIนฺวิ-ากล-าวิไม-ได( จะพื่aงฺทิ(วิงฺไม-ได( จะพื่aงฺให(เธอระลaกควิามผู้	ดไม-ได( 
ทิ�Iงฺใครๆ ไม-ได(เพื่#$อจะวิ-ากล-าวิเธอวิ-า “ทิ-านฺทิำให(บัร	ข้ารข้องฺผู้มฉั	บัหายแล(วิ, จงฺให((บัร	ข้าร)นฺ�Iนฺแก-พื่ระผู้ม.”

๑ ภควิาต	 ปทิส�ส ปรโต ล	ข้	ตพื่�พื่w ฯ



ทิGต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ข้(อแนฺะนฺำเร#$องฺการใช้(ร-มและจ1วิร] • หนฺ(า ๕๖๙

[ข7อแนะนำเร! องการใช7ร'มัแลีะจ�วร]

[348] ตต�รายw ปาล	มGต�ตโก กป�ปJยากป�ปJยปร	ก�ข้ารวิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
ในฺ(อธ	การวิ-าด(วิยทิGต	ยปาราช้	ก)นฺ�Iนฺ ม1วิ	นฺ	จฉั�ยบัร	ข้ารทิ1$เป@นฺก�ปปJยะและอก�ปปJยะ นฺอกจากบัาล1 ด�งฺต-อไปนฺ1I:

เกจ	 ตาลปณฺ�ณฺจ�ฉัต�ตw อนฺ�โต วิา พื่ห	 วิา ปญฺ�จวิณฺ�เณฺนฺ สGต�เตนฺ ส	พื่�เพื่ต�วิา วิณฺ�ณฺมฏฺ�ฐw กโรนฺ�ต	,  ตw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ช้นฺบัางฺพื่วิกเอาด(ายเบัญจพื่รรณฺ เย>บัร-มใบัตาลต	ดก�นฺทิ�Iงฺภายในฺภายนฺอก แล(วิทิำให(ม1ส1เกล1Iยงฺเกลา, ร-มเช้-นฺนฺ�Iนฺไม-ควิร.

เอกวิณฺ�เณฺนฺ ปนฺ นฺ1เลนฺ วิา ปnเตนฺ วิา เยนฺ เกนฺจ	 สGต�เตนฺ อนฺ�โต วิา พื่ห	 วิา ส	พื่�พื่	ตGw 
ฉัต�ตทิณฺ�ฑค�คาหณฺกw สลากปญฺ�ช้รw วิา วิ	นฺทิ�ธ	ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-จะเอาด(ายเข้1ยวิหร#อเหล#องฺอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺส1เด1ยวิ เย>บัต	ดก�นฺทิ�Iงฺภายในฺและภายนฺอก 
หร#อจะม�ดซ่1$กรงฺตรaงฺยaดค�นฺร-มไวิ( ควิรอยF-.

ตญฺ�จ โข้ ถ	รกรณฺต�ถw,  นฺ วิณฺ�ณฺมฏฺ�ฐต�ถาย ฯ
ก>แล (การเย>บัและการม�ดรวิมก�นฺไวิ()นฺ�Iนฺ เพื่#$อทิำให(ทินฺทิานฺ (จaงฺควิร),  เพื่#$อจะทิำให(ม1ส1เกล1Iยงฺเกลา (ไม-ควิร).

ฉัต�ตปณฺ�เณฺสG มกรทินฺ�ตกw วิา อฑ�ฒจนฺ�ทิกw วิา ฉั	นฺ�ทิ	ตGw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ในฺใบัร-ม จะต�ดรFปฟัbนฺม�งฺกร หร#อรFปพื่ระจ�นฺทิรEครa$งฺซ่1ก ไม-ควิร.

ฉัต�ตทิณฺ�เฑ เคหต�ถม�เภสG วิ	ย ฆ์ฏิโก วิา พื่าฬรFปกw วิา นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ทิ1$ค�นฺร-มจะม1รFปหม(อนฺIำ หร#อรFปส�ตวิEร(าย เหม#อนฺทิ1$เข้าทิำไวิ(ในฺเสาเร#อนฺ ไม-ควิร.

สเจปJ สพื่�พื่ต�ถ อารค�เคนฺ เลข้า ทิ	นฺ�นฺา โหต	, สาปJ นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แม(หากวิ-าทิ1$ค�นฺร-มทิ�Iงฺหมด เข้าเอาเหล>กจาร เข้1ยนฺสล�กลวิดลายไวิ(ไซ่ร(,  แม(ลวิดลายนฺ�Iนฺ ก>ไม-ควิร.

ฆ์ฏิกม�ปJ พื่าฬรFปกม�ปJ ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา ธาเรตพื่�พื่w ฯ
รFปหม(อนฺIำก>ด1 รFปส�ตวิEร(ายก>ด1 ควิรทิำลายเส1ยก-อนฺจaงฺใช้(.

เลข้าปJ ฆ์wส	ต�วิา วิา อปเนฺตพื่�พื่า  สGต�ตเกนฺ วิา ทิณฺ�โฑ เวิเฐตพื่�โพื่ ฯ
ควิรข้Fดลวิดลายแม(นฺ�Iนฺออก หร#อเอาด(ายพื่�นฺด(ามเส1ย.

ทิณฺ�ฑพื่Gนฺ�เธ ปนฺ อห	จ�ฉัต�ตกสณฺ�ฐานฺw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-ทิ1$โคนฺด(าม จะม1ส�ณฺฐานฺเหม#อนฺเห>ดห�วิงฺF ควิรอยF-.

วิาตป�ปหาเรนฺ อจลนฺต�ถw ฉัต�ตมณฺ�ฑล	กw รช้�ช้Gเกห	 คาเหต�วิา ทิณฺ�เฑ พื่นฺ�ธนฺ�ต	 ฯ
ตส�มa พื่นฺ�ธนฺฏฺ�ฐาเนฺ วิาลยม	วิ อGก�ก1ร	ต�วิา เลข้w ฐเปนฺ�ต	,  สา วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
(พื่วิกช้-างฺทิำร-ม) เอาเช้#อกม�ดวิงฺกลมข้องฺร-ม๑ ผู้Fกม�ดไวิ(ทิ1$ค�นฺ เพื่#$อก�นฺม	ให(โยกเยก เพื่ราะถFกลมพื่�ด.
ในฺทิ1$ทิ1$ผู้Fกม�ดไวิ(นฺ�Iนฺ เข้ายกลวิดลายไวิ(เหม#อนฺวิล�ย, ลวิดลายนฺ�Iนฺ ควิรอยF-.

๑ กำพื่Fก>วิ-า
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จ1วิรมณฺ�ฑนฺต�ถาย นฺานฺาสGต�ตเกห	 สตปทิ1สทิ	สw ส	พื่�พื่นฺ�ตา อาคนฺ�ตGกปฏิw ฐเปนฺ�ต	 
อญฺ�ญม�ปJ ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 สFจ	กม�มวิ	การw กโรนฺ�ต	   
ปฏิมGเข้ วิา ปร	ยนฺ�เต วิา เวิณฺa วิา สงฺ�ข้ล	กw วิา  เอวิมาทิ	 สพื่�พื่w นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
พื่วิกภ	กษุGเอาด(ายส1ต-างฺๆ เย>บัเป@นฺรFป เช้-นฺรFปตะข้าบั ต	ดผู้(าดามก>ด1 
ทิำวิ	การด(วิยเช้	งฺเข้>มอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺแม(อ#$นฺไวิ(ก>ด1 
(ทิำ)รFปช้(องฺผู้มหร#อรFปโซ่- ไวิ(ทิ1$ร	มตะเข้>บัหร#อทิ1$ช้ายผู้(า (อนฺGวิาตจ1วิร) ก>ด1  เพื่#$อต(องฺการประด�บัจ1วิร. 
วิ	ธ1ทิ1$กล-าวิมาแล(วินฺ�Iนฺเป@นฺต(นฺทิ�Iงฺหมด ย-อมไม-ควิร.

ปกต	สFจ	กม�มเมวิ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
การเย>บัด(วิยเข้>มตามปกต	นฺ�$นฺแหละ จaงฺควิร.

คณฺ�ฐ	กปฏิกญฺ�จ ปาสกปฏิกญฺ�จ อฏฺ�ฐโกณฺม�ปJ โสฬสโกณฺม�ปJ กโรนฺ�ต	. 
ตต�ถ อค�ฆ์	ยคยมGค�คราทิ1นฺ	๑ ทิส�เสนฺ�ต	.  กก�กฏิกก�ข้1นฺ	 อGก�ก1รนฺ�ต	. สพื่�พื่w นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
เข้าทิำผู้(าลFกดGมและผู้(าห-วิงฺลFกดGมไวิ( ๘ มGมบั(างฺ ๑๖ มGมบั(างฺ. 
ทิ1$(ลFกดGมและร�งฺดGม)นฺ�Iนฺ ก>แสดงฺรFปต-างฺๆ ม1รFปส�ณฺฐานฺเจด1ยE รFปคทิา และรFปไม(ค(อนฺ เป@นฺต(นฺไวิ(.  เย>บัยก เป@นฺรFปตาปFไวิ(.  
วิ	ธ1ทิำทิ�Iงฺหมด ไม-ควิร.

จตGก�โกณฺเมวิ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
(จะทิำผู้(าลFกดGมและห-วิงฺลFกดGม)ไวิ(เพื่1ยงฺ ๔ มGมเทิ-านฺ�Iนฺ จaงฺควิร.

[ว	ธ�ซ่�กแลีะย7อมัจ�วร]

โกณฺสGต�ตกปJฬกาวิ, จ1วิเร รต�เต, ทิFวิ	ญฺ�เญย�ยรFปา วิฏฺ�ฏินฺ�ต	 ฯ
ด(ายมGมและปมเทิ1ยวิ เป@นฺข้องฺทิ1$รF(ได(ยากในฺเม#$อย(อมจ1วิรแล(วิ สมควิรอยF-.

กญช้	ก[349]ปJฏฺ�ฐ ข้ล	อาทิ1สG จ1วิรw ปก�ข้	ปJตGw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
จะใส-จ1วิรลงฺในฺนฺIำต-างฺๆ ม1นฺIำส(มผู้ะอFม แปrงฺ และนฺIำข้(าวิเป@นฺต(นฺ ไม-ควิร.

จ1วิรกม�มกาเล ปนฺ หต�ถมลสFจ	มลาทิ1นฺw โธวินฺต�ถw  ก	ล	ฏฺ�ฐกาเล จ โธวินฺต�ถw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-ในฺเวิลาทิำจ1วิร (จะใส-ลงฺ) เพื่#$อซ่�กเหงฺ#$อม#อและสนฺ	มเข้>มเป@นฺต(นฺ  และในฺเวิลาทิ1$จ1วิรสกปรก (จะใส-ลงฺ) เพื่#$อซ่�กฟัอก ก>ควิร.

คนฺ�ธw วิา ลาข้w วิา เตลw วิา รช้เนฺ ปก�ข้	ปJตGw นฺ วิGฏฺ�ฏิต	 ฯ
จะใส-ข้องฺหอม คร�$งฺ หร#อนฺIำม�นฺ ลงฺในฺนฺIำย(อม ไม-ควิร.

จ1วิรw รช้	ต�วิา สงฺ�เข้นฺ วิา มณฺ	นฺา วิา เยนฺ เกนฺจ	 นฺ ฆ์ฏฺ�เฏิตพื่�พื่w ฯ
อ�นฺภ	กษุGย(อมจ1วิรแล(วิ ไม-ควิรเอาส�งฺข้Eหร#อแก(วิมณฺ1อย-างฺในฺอย-างฺหนฺa$งฺข้�ดจ1วิร.

ภFม	ยw ช้านฺGกานฺ	 นฺ	หนฺ�ต�วิา หต�เถห	 คเหต�วิา โทิณฺ	ยม�ปJ นฺ ฆ์wส	ตพื่�พื่w ฯ
ไม-ควิรคGกเข้-าทิ�Iงฺสองฺลงฺทิ1$พื่#Iนฺด	นฺ แล(วิเอาม#อทิ�Iงฺสองฺจ�บัจ1วิรข้ย1I แม(ทิ1$รางฺย(อม.

๑ อค�ฆ์	ย ม1ค-า คย=? มGค�คร ค(อนฺ
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โทิณฺ	ยw วิา ผู้ลเก วิา ฐเปต�วิา อนฺ�เต คาหาเปต�วิา หต�เถนฺ ปหร	ตGw ปนฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-จะวิางฺจ1วิรไวิ(ทิ1$รางฺย(อมหร#อบันฺแผู้-นฺกระดานฺ แล(วิให(จ�บัช้ายทิ�Iงฺสองฺรวิมก�นฺไวิ( เอาม#อทิGบั สมควิรอยF-.

ตม�ปJ มGฏฺ�ฐ	นฺา นฺ กาตพื่�พื่w ฯ
แม(การทิGบันฺ�Iนฺ ก>ไม-ควิรเอากำปb�นฺทิGบั.

โปราณฺกต�เถรา ปนฺ โทิณฺ	ยม�ปJ นฺ ฐเปสGw  เอโก หต�เถนฺ คเหต�วิา ต	ฏฺ�ฐต	,  อปโร หต�เถ กต�วิา หต�เถนฺ ปหรต	 ฯ
แต-พื่ระเถระในฺปางฺก-อนฺทิ�Iงฺหลาย ไม-ได(วิางฺจ1วิรไวิ( แม(ทิ1$รางฺย(อมเลย 
(ค#อ) รFปหนฺa$งฺเอาม#อจ�บัจ1วิรย#นฺอยF-  อ1กรFปหนฺa$งฺวิางฺจ1วิรไวิ(บันฺม#อ แล(วิจaงฺเอาม#อทิGบั.

จ1วิรส�ส กณฺ�ณฺสGต�ตกw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ   รช้	ตกาเล ฉั	นฺ�ทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ด(ายทิ1$มGมจ1วิร ไม-ควิร.   ในฺเวิลาย(อมเสร>จแล(วิ ควิรต�ดทิ	Iงฺเส1ย.

ยw ปนฺ “อนฺGช้านฺาม	 ภ	ก�ข้เวิ กณฺ�ณฺสGต�ตกนฺ�ต	 เอวิw อนฺGญฺ�ญาตw,  ตw อนฺGวิาเต ปาสกw กต�วิา พื่นฺ�ธ	ตพื่�พื่w รช้นฺกาเล ลค�คนฺต�ถาย ฯ
ส-วินฺด(ายมGมจ1วิรทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺอนฺGญาตไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เราอนฺGญาตด(ายทิ1$มGมจ1วิร” ด�งฺนฺ1Iนฺ�Iนฺ ควิรทิำให(เป@นฺบั-วิงฺผู้Fกไวิ(ทิ1$อนฺGวิาต เพื่#$อคล(องฺจ1วิรไวิ(ในฺเวิลาย(อม.

คณฺ�ฐ	เกปJ โสภากรณฺต�ถw เลข้า วิา ปJฬกา วิา นฺ วิฏฺ�ฏิต	.  นฺาเสต�วิา ปร	ภGญฺ�ช้	ตพื่�พื่w ฯ
แม(ทิ1$ลGกดGม จะม1ลวิดลายหร#อปมไวิ( เพื่#$อทิำให(สวิยงฺามไม-ควิร.   ต(องฺทิำลายเส1ยก-อนฺ จaงฺควิรใช้(สอย.

[บร	ขารทิ� ควรใช7แลีะไมั'ควรใช7]

ปต�เต วิา ถาลเก วิา อารค�เคนฺ เลข้w กโรนฺ�ต	 อนฺ�โต วิา พื่ห	 วิา นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ทิ1$บัาตรหร#อโอ๑ จะเอาปลายเหล>กแหลมข้Fดเข้1ยนฺลวิดลายไวิ(ภายในฺหร#อภายนฺอกก>ตาม, ลวิดลายนฺ�Iนฺ ไม-ควิร.

ปต�ตw ภมw อาโรเปต�วิา มช้�ช้	ต�วิา ปจนฺ�ต	  “มณฺ	วิณฺ�ณฺw กร	ส�สามาต	 นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
จะยกบัาตรข้aIนฺสF-ภมร๒ ข้�ดให(เกล1Iยงฺเกลา แล(วิจaงฺระบัม๓ ด(วิยค	ดวิ-า “จ�กทิำให(ม1ส1ดGจแก(วิมณฺ1” ไม-ควิร.

เตลวิณฺ�โณฺ ปนฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ส-วินฺบัาตรทิ1$ม1ส1เหม#อนฺนฺIำม�นฺ ควิรอยF-.

ปต�ตมณฺ�ฑเล ภต�ต	กม�มw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ลวิดลายประด�บั๔ ทิ1$บั�งฺเวิ1ยนฺ๕รองฺบัาตรไม-ควิร.

มกรทินฺ�ตกw ปนฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-รFปฟัbนฺม�งฺกร ควิรอยF-.

๑ โอ ภาช้นฺะคล(ายข้�นฺ. เช้-นฺ ปานฺ1ยถาลก โอนฺIำ.  
๒ เคร#$องฺกลaงฺ
๓ ระบัมบัาตร รมบัาตรให(ดwาเป@นฺม�นฺเพื่#$อก�นฺสนฺ	มด(วิยกรรมวิ	ธ1ต-างฺๆ เช้-นฺ เอากwามะถ�นฺและนฺwIาม�นฺทิาบัาตร แล(วิรมไฟัให(ร(อนฺ.
๔ ทิ1$มาเด	มในฺ วิ	. จGลลวิรรค. ๗/๑๗-๑๘ วิ-า ปต�ตมณฺ�ฑลานฺ	 … ภ	ต�ต	กม�มกตานฺ	 (ภต�ต	กม�มกตานฺ	?).
๕ บั�งฺเวิ1ยนฺ ก. หมGนฺรอบั, เวิ1ยนฺรอบั.
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ธมกรกจ�ฉัต�ตกส�ส อGปร	 วิา เหฏฺ�ฐา วิา ธมกรกกGจ�ฉั	ยw วิา เลข้า นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ฉั�ตรธมกรก จะม1ลวิดลายไวิ(ข้(างฺบันฺหร#อข้(างฺล-างฺ หร#อในฺกระพื่G(งฺธมกรกก>ตาม ไม-ควิร.

ฉัต�ตมGข้วิฏฺ�ฏิ	ยw ปนฺส�ส เลข้า วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-ธมกรกนฺ�Iนฺ จะม1ลวิดลายไวิ(ทิ1$ข้อบัปาก ม1อาการด�งฺฉั�ตร ควิรอยF-.

กายพื่นฺ�ธนฺส�ส โสภนฺต�ถw ตหa ตหa ทิ	คGณฺw สGต�ตw โกฏฺ�เฏินฺ�ต	 กก�กฏิกก�ข้1นฺ	 อGฏฺ�ฐเปนฺ�ต	 นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
เพื่#$อจะให(ประคดเอวิงฺดงฺาม จะตรaงฺด(ายเป@นฺสองฺเทิ-าในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ ยกหร#อค�ดข้aIนฺเป@นฺลวิดลายตาปF ข้(อนฺ�Iนฺ ไม-ควิร.

อGโภสG ปนฺ อนฺ�เตสG ทิสามGข้ส�ส ถ	รภาวิาย ทิ	คGณฺw โกฏฺ�เฏิตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-ทิ1$สGดทิ�Iงฺสองฺข้(างฺ จะตรaงฺด(ายเป@นฺสองฺเทิ-า เพื่#$อควิามทินฺทิานฺแห-งฺปากช้ายผู้(า ควิรอยF-

[350] ทิสามGเข้ ปนฺ ฆ์ฏิกw วิา มกรมGข้w วิา เทิฑ�ฑGภส1สw วิา ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 วิ	การรFป| กาตGw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ส-วินฺทิ1$ปากช้ายผู้(า จะทิำรFปแปลกๆ อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺไวิ( จะเป@นฺรFปหม(อนฺIำก>ตาม รFปปากม�งฺกรก>ตาม รFปศั1รษุะงฺFนฺIำก>ตาม ไม-ควิร.

ตต�ถ ตต�ถ อจ�ฉั1นฺ	 ทิส�เสต�วิา มาลากม�มาทิ1นฺ	 วิา กต�วิา โกฏฺ�ฏิ	ตกายพื่นฺ�ธนฺwปJ นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แม(ประคดเอวิ ทิ1$ตรaงฺ ปbกเป@นฺ(ส�ณฺฐานฺ)นฺ�ยนฺEตา(ช้(างฺ) หร#อทิำเป@นฺรFปลวิดลายระเบั1ยบั(ดอกไม()เป@นฺต(นฺ ไวิ(ในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ ไม-ควิร.

อGช้Gกเมวิ ปนฺ มจ�ฉักณฺ�ฏิกw วิา ข้ช้�ช้Fร1ปต�ตกw วิา มฏฺ�ฐปฏิ	กw วิา กต�วิา โกฏฺ�ฏิ	ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-จะตรaงฺปbกให(ตรงฺไป ทิำเป@นฺเงฺ1$ยงฺปลา หร#อใบัเปrงฺ หร#อทิำเป@นฺแผู้-นฺเกล1Iยงฺ ควิรอยF-.

กายพื่นฺ�ธนฺส�ส ทิสา เอกา วิฏฺ�ฏิต	 เทิ�วิ ต1ณฺ	 จต�ตาร	ปJ วิฏฺ�ฏินฺ�ต	 ฯ   ตโต ปรw นฺ วิฏฺ�ฏินฺ�ต	 ฯ
ช้ายแห-งฺประคดสายเด1ยวิควิร.  ๒ สาย ๓ สาย แม( ๔ สาย ก>ควิร.   เก	นฺกวิ-านฺ�Iนฺไปไม-ควิร.

รช้�ช้Gกกายพื่นฺ�ธนฺw เอกเมวิ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ประคดเอวิทิ1$ทิำด(วิยด(ายเส(นฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ จaงฺควิร.

ปามงฺ�คสณฺ�ฐานฺw ปนฺ เอกม�ปJ นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ   ทิสา ปนฺ ปามงฺ�คสณฺ�ฐานฺาปJ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ส-วินฺทิ1$ม1ส�ณฺฐานฺดGจสายส�งฺวิาล แม(เส(นฺเด1ยวิก>ไม-ควิร.   แต-ช้ายแม(จะม1ส�ณฺฐานฺดGจส�งฺวิาลก>ควิร.

พื่หF รช้�ช้Gเก เอกโต กต�วิา เอเกนฺ นฺ	รนฺ�ตรw เวิเฐต�วิา กตw พื่หGรช้�ช้Gกนฺ�ต	 นฺ วิต�ตพื่�พื่w.  ตw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
(ประคดเอวิ)ทิ1$เข้าเอาเช้#อกมากเส(นฺ รวิมก�นฺเข้(าแล(วิ เอาเช้#อกเส(นฺหนฺa$งฺพื่�นฺเนฺ#$องฺก�นฺไป ทิำข้aIนฺ 
ไม-พื่aงฺกล-าวิวิ-า “(ประคด)ม1เช้#อกมากเลย”.  (ประคดเอวิทิ1$ม1เช้#อกมากเส(นฺ)นฺ�Iนฺ ควิรอยF-.

กายพื่นฺ�ธนฺวิ	เถ อฏฺ�ฐมงฺ�คลาทิ	กw ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 วิ	การรFป| นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ทิ1$ลFกถวิ	นฺ๑ข้องฺประคดเอวิ จะม1รFปแปลกๆ อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ ม1รFปมงฺคล ๘๒ เป@นฺต(นฺ ไม-ควิร.

ปร	จ�เฉัทิเลข้ามต�ตw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
จะม1เพื่1ยงฺรอยพื่อเป@นฺเคร#$องฺกำหนฺด (ทิ1$ผู้Fก) ควิรอยF-.

๑ ถวิ	นฺ ห-วิงฺร(อยสายร�ดประคด เร1ยกวิ-า ลFกถวิ	นฺ, กระวิ	นฺ ก>วิ-า. 
๒ รFปมงฺคล ๘  ดF สาร�ตถทิ1ปนฺ1 ๒/๑๘๘.
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วิ	ถกส�ส อGโภสG อนฺ�เตสG ถ	รกรณฺต�ถาย ฆ์ฏิกม�ปJ กโรนฺ�ต	.  อยม�ปJ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ในฺทิ1$สGดทิ�Iงฺสองฺข้องฺลFกถวิ	นฺ เข้าทิำแม(เป@นฺรFปหม(อนฺIำไวิ( เพื่#$อทิำให(ทินฺทิานฺ, รFปหม(อนฺ1I ก>ควิร.

[กลี'องยาตาทิ� ควรใช7แลีะไมั'ควรใช7]

อญฺ�ช้นฺ	ยw อ	ต�ถ1ปGร	ส จตGป�ปทิสกGณฺรFป| วิา มาลากม�มลตากม�มมกรทินฺ�ตก โคมGต�ตกอฑ�ฒจนฺ�ทิกาทิ	เภทิw วิา วิ	การรFป| นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ทิ1$กล-องฺยาตา จะม1รFปสตร1 บัGรGษุ ส�ตวิE ๔ เทิ(า และรFปนฺกก>ตาม 
จะม1รFปแปลกๆ ต-างฺประเภทิเป@นฺต(นฺวิ-า ลายดอกไม( ลายเคร#อวิ�ลยE ฟัbนฺม�งฺกร มFตรโค และรFปพื่ระจ�นฺทิรEครa$งฺซ่1กก>ตาม  ไม-ควิร.

ฆ์wส	ต�วิา วิา ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา วิา, ยถา วิา นฺ ปญฺ�ญายต	, ตถา สGต�ตเกนฺ เวิเฐต�วิา วิลญฺ�เช้ตพื่�พื่า ฯ
(รFปทิ1$กล-องฺยาตา) ควิรข้Fดหร#อต�ดออกเส1ย หร#อเอาด(ายพื่�นฺปJดไวิ( โดยอาการทิ1$รFปจะปรากฏิไม-ได( พื่aงฺใช้(สอยเถ	ด.

อGช้Gกเมวิ ปนฺ จตGรส�สา วิา อฏฺ�ฐwสา วิา โสฬสwสา วิา อญฺ�ช้นฺ1 วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ส-วินฺกล-องฺยาตา ๔ เหล1$ยม ๘ เหล1$ยมหร#อ ๑๖ เหล1$ยมตรงฺๆ เทิ-านฺ�Iนฺ จaงฺควิร.

เหฏฺ�ฐโตปJส�สา เทิ�วิ วิา ต	ส�โส วิา วิฏฺ�ฏิเลข้าโย วิฏฺ�ฏินฺ�ต	 ฯ
แม(ข้(างฺล-างฺกล-องฺยาตานฺ�Iนฺ จะม1ลวิดลายกลมๆ ไวิ(เพื่1ยงฺ ๒ หร#อ ๓ แห-งฺ ก>ควิร.

ค1วิายม�ปJส�สา ปJธานฺกพื่นฺ�ธนฺต�ถw เอกา วิฏฺ�ฏิเลข้า วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ถaงฺแม(ทิ1$คอกล-องฺยาตานฺ�Iนฺ จะม1ลวิดลายกลมๆ ไวิ(เพื่1ยงฺ ๑ แห-งฺ เพื่#$อผู้FกฝัาปJด ก>ควิร.

อญฺ�ช้นฺ1สลากายม�ปJ วิณฺ�ณฺมฏฺ�ฐกม�มw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แม(ทิ1$ไม(ปrายยาตา จะแต-งฺให(ม1ส1เกล1Iยงฺเกลา ไม-ควิร.

อญฺ�ช้นฺ1ถวิ	กายม�ปJ ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 นฺานฺาวิณฺ�เณฺนฺ สGต�เตนฺ วิณฺ�ณฺมฏฺ�ฐกม�มw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ถaงฺแม(ถGงฺกล-องฺยาตา จะทิำให(ส1เกล1Iยงฺเกลาอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ ด(วิยด(ายม1ส1ต-างฺๆ ไม-ควิร.

[ฝJกก#ญแจแลีะบร	ขารเบWด้เตลีWด้ทิ� ควรใช7แลีะไมั'ควรใช7]

เอเสวิ นฺโย กGญฺ�จ	กโกสเกปJ ฯ
แม(ฝัbกกGญแจ ก>ม1นฺ�ยอย-างฺนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

[351] กGญฺ�จ	กาย วิณฺ�ณฺมฏฺ�ฐกม�มw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ทิ1$ต�วิกGญแจ จะแต-งฺให(ม1ส1เกล1Iยงฺเกลาไม-ควิร.

ตถา ส	ปาฏิ	กาย ฯ
ทิ1$ฝัbกม1ดโกนฺก>เหม#อนฺก�นฺ.

เอกวิณฺ�ณฺสGต�เตนฺ ปเนฺต�ถ เยนฺ เกนฺจ	 ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ส	พื่�พื่	ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
อนฺa$งฺ ทิ1$ฝัbกม1ดโกนฺนฺ1Iจะเย>บัอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ ด(วิยด(ายส1เด1ยวิอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ ควิรอยF-.
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อารกณฺ�ฏิเกปJ วิฏฺ�ฏิมณฺ	กw วิา อญฺ�ญw วิา วิณฺ�ณฺมฏฺ�ฐw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แม(ทิ1$เหล>กหมาด จะม1ปGzมแก(วิกลมๆ หร#อ(วิ�ตถG)อย-างฺอ#$นฺ ทิ1$ม1ส1เกล1Iยงฺเกลาก>ตาม ไม-ควิร.

ค1วิายw ปนฺ ปร	จ�เฉัทิเลข้า วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ส-วินฺทิ1$คอ จะม1ลวิดลายพื่อเป@นฺเคร#$องฺกำหนฺด (ค#อเป@นฺทิ1$ส�งฺเกต) ควิรอยF-.

ปJป�ผู้ลเกปJ มณฺ	กw วิา ปJฬกw วิา ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ฐเปตGw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แม(ทิ1$ม1ดพื่�บัหร#อม1ดนฺ(อย จะต	ดปGzมแก(วิหร#อปGzมช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺไวิ(ก>ตาม ไม-ควิร.

ทิณฺ�ฑเก ปนฺ ปร	จ�เฉัทิเลข้า วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ส-วินฺทิ1$ด(าม จะม1ลวิดลายพื่อเป@นฺเคร#$องฺกำหนฺด ควิร,

นฺข้จ�เฉัทินฺw วิล	ตกwเยวิ กโรนฺ�ต	 ตส�มา ตw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ม1ดต�ดเล>บั เข้าทิำเป@นฺเกล1ยวิไวิ( (เพื่#$อจ�บัม�$นฺ) นฺ�$นฺเทิ1ยวิ.  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (การทิำให(ม1เกล1ยวิไวิ()นฺ�Iนฺ ย-อมควิร.

อGต�ตรารณฺ	ยw วิา อรณฺ	ยw วิา ธนฺGเก วิา อGปร	เปล�ลนฺทิณฺ�ฑเก วิา มาลากม�มาทิ	กw ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 วิณฺ�ณฺมฏฺ�ฐw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ทิ1$ไม(ส1ไฟัต�วิผู้F(ก>ด1 ทิ1$ไม(ส1ไฟัต�วิเม1ยก>ด1 ทิ1$ลFกธนฺFก>ด1 ทิ1$บันฺค�นฺลG(งฺ (ไม(ค�นฺช้�ก) ก>ด1 
จะม1(ลวิดลาย)อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ เช้-นฺลวิดลายดอกไม(เป@นฺต(นฺ ทิ1$ม1ส1เกล1Iยงฺเกลา ไม-ควิร.

เปล�ลนฺทิณฺ�ฑกส�ส ปนฺ เวิมช้�เฌิ มณฺ�ฑลw โหต	.  ตต�ถ ปร	จ�เฉัทิเลข้ามต�ตw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ส-วินฺตรงฺกลางฺไม(ค�นฺช้�ก ม1วิงฺกลม.  ทิ1$(ต�วิวิงฺกลม)นฺ�Iนฺ จะม1เพื่1ยงฺ(ลวิดลาย)พื่อเป@นฺเคร#$องฺกำหนฺด ก>ควิร.

สFจ	สณฺ�ฑาสw กโรนฺ�ต	  เยนฺ สFจa ฑwสาเปต�วิา ฆ์wสนฺ�ต	 ฯ
เข้าทิำค1ม สำหร�บัค1บัเข้>มฝันฺไวิ(.

ตต�ถ มกรมGข้าทิ	กw ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 วิณฺ�ณฺมฏฺ�ฐw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ทิ1$(ค1มสำหร�บัค1บัเข้>มฝันฺ)นฺ�Iนฺ จะม1(ลวิดลาย)อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ เช้-นฺก�บัปากม�งฺกรเป@นฺต(นฺ ทิ1$ม1ส1เกล1Iยงฺเกลา ไม-ควิร.

สFจ	ฑwสนฺต�ถw ปนฺ มGข้มต�ตw โหต	 ตw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-ทิำเป@นฺปากเพื่#$อจะค1บัเข้>มนฺ�Iนฺ ควิรอยF-.

ทินฺ�ตกฏฺ�ฐจ�เฉัทินฺวิาส	ยม�ปJ ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 วิณฺ�ณฺมฏฺ�ฐw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แม(ทิ1$ม1ดสำหร�บัต�ดไม(ส1ฟัbนฺ จะม1(ลวิดลาย)อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ ทิ1$ม1ส1เกล1Iยงฺเกลา ไม-ควิร.

อGช้Gกเมวิ กป�ปJยโลเหนฺ อGโภสG วิา ปส�เสสG จตGรส�สw วิา อฏฺ�ฐwสw วิา พื่นฺ�ธ	ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ทิ1$ข้(างฺทิ�Iงฺสองฺ หร#อข้(างฺหนฺa$งฺ (ข้องฺม1ดนฺ�Iนฺ) จะเอาโลหะทิ1$เป@นฺก�ปปJยะ ผู้Fกไวิ(เป@นฺ ๔ เหล1$ยม หร#อ ๘ เหล1$ยมตรงฺๆ นฺ�$นฺแหละ จaงฺควิร.

กต�ตรทิณฺ�เฑปJ ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 วิณฺ�ณฺมฏฺ�ฐw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แม(ทิ1$ไม(เทิ(า จะม1(ลวิดลาย)อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ ทิ1$ม1ส1เกล1Iยงฺเกลาไม-ควิร.

เหฏฺ�ฐา เอกา วิา เทิ�วิ วิา วิฏฺ�ฏิเลข้า อGปร	 อห	จ�ฉัต�ตกมกGลมต�ตญฺ�จ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
โคนฺข้(างฺล-างฺ จะม1ลวิดลายกลมๆ ไวิ( ๑ แห-งฺ หร#อ ๒ แห-งฺ  และปลายข้(างฺบันฺจะม1เพื่1ยงฺรFปเห>ดห�วิงฺFตFมไวิ( ก>ควิร.
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เตลภาช้เนฺสG วิ	สาเณฺ นฺาฬีJยw วิา อลาพื่Gเก วิา อามณฺ�ฑสารเก วิา ฐเปต�วิา อ	ต�ถ1รFป| ปGร	สรFปญฺ�จ อวิเสสw สพื่�พื่ม�ปJ วิณฺ�ณฺมฏฺ�ฐกม�มw 
วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
บัรรดาภาช้นฺะนฺIำม�นฺ รFปทิ1$เหล#อแม(ทิ�Iงฺหมด ทิ1$ม1ลวิดลายเกล1Iยงฺเกลา เวิ(นฺรFปภาพื่สตร1และบัGรGษุเส1ย 
ทิ1$ภาช้นฺะเข้า(ส�ตวิE)ก>ด1 ทิะนฺานฺก>ด1 กะโหลกนฺIำเต(าก>ด1 ภาช้นฺะทิำด(วิย(กาก)มะข้ามปrอมก>ด1  ย-อมควิร.

มญฺ�จปnเฐ ภ	ส1พื่	ม�โพื่หเนฺ ภGม�มต�ถรเณฺ ปาทิปGญฺ�ฉัเนฺ จงฺ�กมนฺภ	ส	ยw สม�มGญฺ�ช้นฺ	ยw กจวิรฉัฑ�ฑนฺเก รช้นฺโทิณฺ	กาย 
ปานฺ1ยอGฬGงฺ�เก ปานฺ1ยฆ์เฏิ ปาทิกฏฺ�ฐล	กาย ผู้ลกปnฐเก วิลยาธารเก ทิณฺ�ฑาธารเก ปต�ตปJธาเนฺ [352] ตาลวิณฺ�เฏิ จ วิ1ช้เนฺ 
เอเตสG สพื่�พื่w มาลากม�มาทิ	วิณฺ�ณฺมฏฺ�ฐกม�มw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ในฺบัรรดาเคร#$องฺใช้(ต-างฺๆ เหล-านฺ1I ค#อ เต1ยงฺ ต�$งฺ ฟัFก หมอนฺ เคร#$องฺลาดพื่#Iนฺ ผู้(าเช้>ดเทิ(า ฟัFกสำหร�บัจงฺกรม ไม(กวิาด 
กระเช้(าเทิหยากเหย#$อ รางฺย(อมผู้(า กระบัวิยต�กนฺIำด#$ม หม(อนฺIำด#$ม กระเบั#Iองฺเช้>ดเทิ(า ต�$งฺกระดานฺ เช้	งฺบัาตรด�งฺวิล�ย 
เช้	งฺบัาตรทิำด(วิยทิ-อนฺไม( ฝัาบัาตร ตาลปbตร และพื่�ดวิ�ช้นฺ1 จะม1ลวิดลายทิ1$ม1ส1เกล1Iยงฺเกลา ม1ลายดอกไม(เป@นฺต(นฺ ทิ�Iงฺหมดก>ควิร.

เสนฺาสเนฺ ปนฺ ทิ�วิารกวิาฏิวิาตปานฺกวิาฏิาทิ1สG สพื่�พื่รตนฺมยม�ปJ วิณฺ�ณฺมฏฺ�ฐกม�มw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ส-วินฺในฺเสนฺาสนฺะ ทิ1$บัานฺประตFและหนฺ(าต-างฺเป@นฺต(นฺ จะม1ลวิดลายทิ1$ม1ส1เกล1Iยงฺเกลา แม(ทิ1$สำเร>จด(วิยแก(วิทิ�Iงฺหมด ก>ควิร.

เสนฺาสเนฺ ก	ญฺ�จ	 ปฏิ	เสเธตพื่�พื่w นฺต�ถ	.  อญฺ�ญต�ร วิ	รGทิ�ธเสนฺาสนฺา ฯ
ในฺเสนฺาสนฺะ ไม-ม1อะไรๆ ทิ1$ควิรห(ามไวิ( เวิ(นฺแต-เสนฺาสนฺะทิ1$ผู้	ด.

[เสนาสนะทิ� ผู้	ด้ควรทิำลีายเส�ย]

วิ	รGทิ�ธเสนฺาสนฺนฺ�นฺาม อญฺ�เญสw ส1มาย ราช้วิล�ลเภห	 กตw เสนฺาสนฺw วิGจ�จต	 ฯ
เสนฺาสนฺะ ทิ1$พื่วิกภ	กษุGผู้F(เป@นฺราช้วิ�ลลภ สร(างฺไวิ(ในฺเข้ตส1มาข้องฺเจ(าข้องฺเข้ตส1มาเหล-าอ#$นฺ เร1ยกช้#$อวิ-า เสนฺาสนฺะทิ1$ผู้	ด.

ตส�มา เย ตาทิ	สw เสนฺาสนฺw กโรนฺ�ต	,  เต วิต�ตพื่�พื่า “มา อม�หากw ส1มาย เสนฺาสนฺw กโรถาต	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่วิกภ	กษุGผู้F(สร(างฺเสนฺาสนฺะเช้-นฺนฺ�Iนฺ อ�นฺภ	กษุGผู้F(เป@นฺเจ(าข้องฺเข้ตส1มาพื่aงฺต�กเต#อนฺวิ-า 
“พื่วิกทิ-านฺอย-าสร(างฺเสนฺาสนฺะไวิ(ในฺเข้ตส1มาข้องฺพื่วิกข้(าพื่เจ(า.” 

อนฺาทิ	ย	ต�วิา กโรนฺ�ต	เยวิ, ปGนฺปJ วิต�ตพื่�พื่า “มา เอวิw อกต�ถ,  มา อม�หากw อGโปสถป�ปวิารณฺานฺw อนฺ�ตรายมกต�ถ, 
มา สามค�คa ภ	นฺ�ทิ	ต�ถ,  ตGม�หากw เสนฺาสนฺw กตม�ปJ กตฏฺ�ฐาเนฺ นฺ ฐส�สต1ต	 ฯ
(ถ(า) ไม-เช้#$อฟัbงฺ ย�งฺข้#นฺสร(างฺอยF-นฺ�$นฺเองฺ, พื่aงฺต�กเต#อนฺซ่Iำอ1กวิ-า 
“พื่วิกทิ-านฺอย-าได(ทิำอย-างฺนฺ1I,  อย-าได(ทิำอ�นฺตรายแก-อGโบัสถและปวิารณฺาข้องฺพื่วิกข้(าพื่เจ(า, 
อย-าได(ทิำลายควิามสาม�คค1,  เสนฺาสนฺะแม(ทิ1$พื่วิกทิ-านฺสร(างฺไวิ(แล(วิ จ�กไม-ต�IงฺอยF-ในฺสถานฺทิ1$ทิ1$พื่วิกทิ-านฺสร(างฺไวิ(แล(วิ”.

สเจ พื่ลก�กาเรนฺ กโรนฺ�ต	เยวิ,  ยทิา เตสw ลช้�ช้	ปร	สา อGส�สนฺ�นฺา โหต	,  สก�กา โหต	 ลทิ�ธwG ธม�ม	โก วิ	นฺ	จ�ฉัโย, 
ตทิา เตสw เปเสตพื่�พื่w “ตGม�หากw อาวิาสw หรถาต	 ฯ
ถ(าย�งฺข้#นฺสร(างฺอยF-โดยพื่ลการนฺ�$นฺเองฺ, เวิลาใด เจ(าข้องฺเข้ตส1มาเหล-านฺ�Iนฺ ม1ล�ช้ช้1บัร	ษุ�ทิหนฺาแนฺ-นฺข้aIนฺ ทิ�Iงฺอาจได(คำวิ	นฺ	จฉั�ยทิ1$ช้อบัธรรม,
เวิลานฺ�Iนฺ ควิรส-งฺข้-าวิแก-ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺวิ-า “จงฺข้นฺเอาทิ1$อยF-ข้องฺพื่วิกทิ-านฺไปเถ	ด.” 
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สเจ ยาวิตต	ยw เปส	เต, หรนฺ�ต	 สาธG.  โนฺ เจ หรนฺ�ต	, ฐเปต�วิา โพื่ธ	ญฺ�จ เจต	ยญฺ�จ อวิเสสเสนฺาสนฺานฺ	 ภ	นฺ�ทิ	ตพื่�พื่านฺ	. 
โนฺ จ โข้ อปร	โภคw กโรนฺ�เตห	 ฯ
ถ(าเม#$อส-งฺข้-าวิไปถaงฺ ๓ คร�Iงฺแล(วิ เธอเหล-านฺ�Iนฺร#Iอถอนฺไป ข้(อนฺ�Iนฺเป@นฺการด1, ถ(าย�งฺไม-ร#Iอถอนฺไปไซ่ร(, เสนฺาสนฺะทิ1$เหล#อ ควิรทิำลาย
เส1ย ยกไวิ(แต-ต(นฺโพื่ธ	 และเจด1ยE.  และอย-าทิำลายให(เป@นฺข้องฺทิ1$ใช้(การไม-ได(.

ปฏิ	ปาฏิ	ยา ปนฺ ฉัทินฺโคปานฺส1อ	ฏฺ�ฐกาทิ1นฺ	 อปเนฺต�วิา เตสw เปเสตพื่�พื่w “ตGม�หากw ทิพื่�พื่สม�ภาเร หรถาต	 ฯ
อนฺa$งฺ ควิรนฺำวิ�ตถGต-างฺๆ ม1เคร#$องฺมGงฺหล�งฺคา กลอนฺเร#อนฺ และอ	ฐเป@นฺต(นฺ ออกไปตามลำด�บั 
แล(วิควิรส-งฺข้-าวิแก-เธอเหล-านฺ�Iนฺวิ-า “จงฺข้นฺทิ�พื่พื่ส�มภาระข้องฺพื่วิกทิ-านฺไปเถ	ด.”

สเจ หรนฺ�ต	, สาธG.  โนฺ เจ หรนฺ�ต	, 
อถ เตสG สม�ภาเรสG ห	มวิส�สาตปาทิ1ห	 ปFต	ภFเตสG วิา  โจเรห	 วิา หเฏิสG  อค�ค	นฺา วิา ทิฑ�เฒสG, 
ส1มสาม	กา ภ	ก�ข้F อนฺGปวิช้�ช้า  นฺ ลพื่�ภา โจเทิตGw “ตGม�เหห	 อม�หากw ทิพื่�พื่สม�ภารา นฺาส	ตาต	 วิา “ตGม�หากw ค1วิาต	 วิา ฯ
ถ(าร#Iอข้นฺไปไซ่ร(, ข้(อนฺ�Iนฺเป@นฺการด1, 
ถ(าย�งฺไม-ร#Iอข้นฺไซ่ร( หากวิ-าเม#$อส�มภาระเหล-านฺ�Iนฺผู้Gพื่�งฺไปเพื่ราะห	มะ ฝันฺ และแดดเป@นฺต(นฺก>ด1 พื่วิกโจรล�กเอาไปก>ด1 ถFกไฟัไหม(ก>ด1, 
พื่วิกภ	กษุGผู้F(เป@นฺเจ(าข้องฺเข้ตส1มา ใครๆ จะกล-าวิโทิษุไม-ได( 
ทิ�Iงฺไม-ได(เพื่#$อจะทิ�กทิ(วิงฺวิ-า “พื่วิกทิ-านฺทิำให(ทิ�พื่พื่ส�มภาระข้องฺพื่วิกเราฉั	บัหายแล(วิ” หร#อวิ-า “ต(องฺปร�บัส	นฺไหมพื่วิกทิ-านฺ” ด�งฺนฺ1I.

ยw ปนฺ ส1มสาม	เกห	 ภ	ก�ข้Fห	 กตw,  ตw สGกตเมวิ โหต1ต	 ฯ
ก>ก	จใด ทิ1$ภ	กษุGผู้F(เป@นฺเจ(าข้องฺเข้ตส1มาทิำแล(วิ  ก	จนฺ�Iนฺเป@นฺอ�นฺพื่วิกเธอทิำช้อบัแล(วิทิ1เด1ยวิ ฉัะนฺ1Iแล.

ปาล	มGต�ตกวิ	นฺ	จ�ฉัโย นฺ	ฏฺ�ฐ	โต ฯ
จบับัาล1มGตตกวิ	นฺ	จฉั�ย.
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พระธน	ยะเร	 มัสร7างก#ฎ�ไมั7
[353] เอวิw ภ	นฺ�นฺาย ปนฺ กGฏิ	กาย ธนฺ	ยส�ส ปร	วิ	ตก�กญฺ�จ ปGนฺเรวิ กGฏิ	กรณฺต�ถาย อGส�สาหญฺ�จ ทิส�เสตGw “อถโข้ อายส�มโตต	อาทิ	 วิGต�ตw ฯ
ก>เพื่#$อแสดงฺถaงฺควิามรำพื่aงฺและควิามอGตสาหะ เพื่#$อสร(างฺกGฎ1อ1กนฺ�$นฺแล ข้องฺพื่ระธนฺ	ยะ ในฺเม#$อกGฎ1ถFกทิำลายแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ 
(พื่ระธรรมส�งฺคาหกาจารยE) จaงฺได(กล-าวิคำวิ-า อถโข้ อายส�มโต เป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ  “ทิารGคเหคณฺโกต	 รญฺ�โญ ทิารGภณฺ�ฑาคาเร ทิารGโคปโก ฯ
ในฺ(คำวิ-า อายส�มโต เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):
บัทิวิ-า ทิารGคเหคณฺโก ได(แก- เจ(าพื่นฺ�กงฺานฺผู้F(ร�กษุาไม(ในฺเร#อนฺคล�งฺไม(ข้องฺหลวิงฺ.

“คหณฺทิารFนฺ1ต	 เทิเวินฺ คห	ตทิารFนฺ	.  “ราช้ปร	ค�คหภFตานฺ	 ทิารFนฺ1ต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า คหณฺทิารFนฺ	๑ ได(แก- ไม(ทิ1$พื่ระเจ(าแผู้-นฺด	นฺทิรงฺหวิงฺแหนฺแล(วิ.  อธ	บัายวิ-า “ไม(ทิ1$พื่ระราช้าทิานฺสงฺวินฺไวิ(.”

“นฺครปฏิ	สงฺ�ข้าร	กานฺ1ต	 นฺครส�ส ปฏิ	สงฺ�ข้ารFปกรณฺานฺ	 ฯ
บัทิวิ-า นฺครปฏิ	สงฺ�ข้าร	กานฺ	 ได(แก- ไม(ทิ1$เป@นฺเคร#$องฺอGปกรณฺEการปฏิ	ส�งฺข้รณฺEพื่ระนฺคร.

“อาปทิต�ถาย นฺ	ก�ข้	ต�ตานฺ1ต	 
อค�ค	ทิาเหนฺ วิา ปGราณฺภาเวินฺ วิา ปฏิ	ราช้FปรGนฺ�ธนฺาทิ	นฺา วิา โคปGรฏฺ�ฏิาลกราช้นฺ�เตปGรหต�ถ	สาลาทิ1นฺw วิ	ปต�ต	 “อาปทิาต	 วิGจ�จต	.  
ตทิต�ถw นฺ	ก�ข้	ต�ตานฺ1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อาปทิต�ถาย นฺ	ก�ข้	ต�ตานฺ	 ม1คำอธ	บัายวิ-า 
“ได(แก- ไม(ทิ1$เก>บัไวิ( เพื่#$อปrองฺก�นฺควิามวิ	บั�ต	แห-งฺวิ�ตถGทิ�Iงฺหลาย ม1ซ่G(มประตF ปrอม พื่ระราช้วิ�งฺหลวิงฺ และโรงฺช้(างฺเป@นฺต(นฺ 
เพื่ราะถFกไฟัไหม( เพื่ราะควิามเก-าแก- หร#อเพื่ราะการรGกรานฺข้องฺพื่ระราช้าผู้F(เป@นฺข้(าศัaกเป@นฺต(นฺ ทิ1$ทิ-านฺเร1ยกวิ-า ‘อ�นฺตราย’.”

“ข้ณฺ�ฑาข้ณฺ�ฑ	กw เฉัทิาเปต�วิาต	  อต�ตโนฺ กGฏิ	กาย ปมาณฺw สล�ลก�เข้ต�วิา 
ก	ญฺ�จ	 อค�เค  ก	ญฺ�จ	 มช้�เฌิ  ก	ญฺ�จ	 มFเล ข้ณฺ�ฑาข้ณฺ�ฑw กโรนฺ�โต เฉัทิาเปส	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ข้ณฺ�ฑาข้ณฺ�ฑ	กw เฉัาทิเปต�วิา ควิามวิ-า พื่ระธนฺ	ยะกำหนฺดประมาณฺกGฎ1ข้องฺตนฺแล(วิ ส�$งฺให(ทิำการต�ดไม(บัางฺทิ-อนฺทิ1$ปลาย 
บัางฺทิ-อนฺทิ1$ตรงฺกลางฺ บัางฺทิ-อนฺทิ1$โคนฺ เป@นฺทิ-อนฺนฺ(อยทิ-อนฺใหญ- (บัรรทิGกเกวิ1ยนฺไปสร(างฺกGฎ1ไม(แล(วิ).

[ว�สสการพราหมัณฺAลีงโทิษุเจ7าพน�กงานผู้D7ร�กษุาไมั7]?

“วิส�สกาโรต	 ตส�ส พื่�ราห�มณฺส�ส นฺามw ฯ
คำวิ-า วิ�สสการ เป@นฺช้#$อข้องฺพื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺ.

“มคธมหาสต�โตต	 มคธรฏฺ�เฐ มหามต�โต มหต	ยา อ	ส�สร	ยมต�ตาย สมนฺ�นฺาคโต  มคธรญฺ�โญ วิา มหามต�โต. “มหามจ�โจต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัทิวิ-า มคธมหามต�โต ได(แก- มหาอมาตยE ค#อผู้F(ประกอบัด(วิยช้�Iนฺอ	สร	ยยศัอย-างฺใหญ- ในฺมคธร�ฐ 
หร#อมหาอมาตยEข้องฺพื่ระเจ(าแผู้-นฺด	นฺมคธ.  ม1อธ	บัายวิ-า “อมาตยEผู้F(ใหญ-.”

๑ บัาล1เด	มเป@นฺ เทิวิคหณฺทิารFนฺ	.
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“อนฺGสญฺ�ญายมาโนฺต	 ตต�ถ ตต�ถ คนฺ�ต�วิา ปจ�จเวิก�ข้มาโนฺ ฯ
บัทิวิ-า อนฺGสญฺ�ญายมาโนฺ ควิามวิ-า วิ�สสการพื่ราหมณฺE ไปตรวิจดFในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ.

“ภเณฺต	 อ	ส�สรานฺw นฺ1จฏฺ�ฐานฺ	กปGร	สาลปนฺw ฯ
คำวิ-า ภเณฺ เป@นฺคำข้องฺอ	สรช้นฺ เร1ยกคนฺผู้F(ดำรงฺอยF-ในฺฐานฺะต$ำ.

“พื่นฺ�ธw อาณฺาเปส1ต	 พื่�ราห�มโณฺ ปกต	ยาปJ ตส�มa อ	ส�สาปกโตวิ.  โส รญฺ�โญ “อาณฺาเปห1ต	 วิจนฺw สGต�วิา, 
ยส�มา “ปก�โกสาเปห1ต	 รญฺ�ญา นฺ วิGต�ตw, ตส�มา นฺw หต�เถสG จ ปาเทิสG จ พื่นฺ�ธw กต�วิา “อาณฺาเปส�สาม1ต	 พื่นฺ�ธw อาณฺาเปส	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า พื่นฺธw อาณฺาเปส	 ควิามวิ-า พื่ราหมณฺE แม(โดยปกต	 ก>เป@นฺผู้F(ม1ควิามร	ษุยา ในฺ(เจ(าพื่นฺ�กงฺานฺผู้F(ร�กษุาไม()นฺ�IนฺอยF-เทิ1ยวิ, 
เข้าได(ฟัbงฺพื่ระราช้ดำร�สวิ-า “จงฺให(คนฺเอาต�วิมา” ด�งฺนฺ1I, แต-เพื่ราะพื่ระราช้าม	ได(ทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า “จงฺให(เร1ยกม�นฺมา”, 
ฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺทิำการจองฺจำเจ(าพื่นฺ�กงฺานฺผู้F(ร�กษุาไม(นฺ�Iนฺ ทิ1$ม#อและเทิ(าทิ�Iงฺสองฺ แล(วิค	ดวิ-า “จ�กส�$งฺให(ลงฺโทิษุ” จaงฺส�$งฺให(จองฺจำไวิ(.

“อทิ�ทิสา โข้ อายส�มา ธนฺ	โยต	 กถw อทิ�ทิส ฯ
ในฺคำวิ-า อทิ�ทิสา โข้ อายส�มา ธนฺ	โย นฺ�Iนฺ ถามวิ-า 
“ทิ-านฺพื่ระธนฺ	ยะ ได(เห>นฺ(เจ(าพื่นฺ�กงฺานฺผู้F(ร�กษุาไม( ถFกเจ(าหนฺ(าทิ1$จองฺจำไป) (ด(วิยอาการ)อย-างฺไร?”

“โส ก	ร อต�ตโนฺ เลเสนฺ ทิารFนฺw หฏิภาวิw ญต�วิา  “นฺ	ส�สwสยw เอส ทิารFนฺw การณฺา ราช้กGลโต วิธw วิา พื่นฺ�ธw วิา ปาปGณฺ	ส�สต1ต	 
ตทิา “นฺw อหเมวิ [354] โมเจส�สาม1ต	  นฺ	จ�จกาลw ตส�ส ปวิGต�ตa สGณฺนฺ�โตเยวิ วิ	จรต	.   ตส�มา ตwข้ณฺwเยวิ คนฺ�ต�วิา อทิ�ทิส ฯ  
เตนฺ วิGต�ตw “อทิ�ทิสา โข้ อายส�มา ธนฺ	โยต	 ฯ
แก(วิ-า “ได(ย	นฺวิ-า ทิ-านฺพื่ระธนฺ	ยะนฺ�Iนฺ ทิราบัวิ-าไม(ทิ1$นฺำไปก>ด(วิยเลสข้องฺตนฺ 
ค	ดวิ-า ‘เจ(าพื่นฺ�กงฺานฺคนฺนฺ�Iนฺจ�กถFกฆ์-า หร#อจองฺจำ จากราช้ตระกFล เพื่ราะเหตGแห-งฺไม(ทิ�Iงฺหลาย โดยไม-สงฺส�ย’ 
จaงฺค	ดข้aIนฺได( ในฺเวิลานฺ�Iนฺ วิ-า ‘เราคนฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ จ�กปลดเปล#Iองฺเจ(าพื่นฺ�กงฺานฺคนฺนฺ�Iนฺ’ 
แล(วิเทิ1$ยวิคอยฟัbงฺข้-าวิข้องฺเข้าอยF-เป@นฺนฺ	ตยกาลนฺ�$นฺเองฺ  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระธนฺ	ยะ จaงฺได(ไปเห>นฺ ในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแหละ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระธรรมส�งฺคาหกาจารยE) จaงฺกล-าวิไวิ(วิ-า อทิ�ทิสา โข้ อายส�มา ธนฺ	โย ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.”

“ทิารFนฺw ก	จ�จาต	 ทิารFนฺw การณฺา ฯ
สองฺบัทิวิ-า ทิารFนฺw ก	จ�จา ควิามวิ-า เพื่ราะเหตGแห-งฺไม(ทิ�Iงฺหลาย.

“ปGราหw หญฺ�ญาม1ต	  อหw ปGรา หญฺ�ญาม	 ฯ   “ยาวิ อหw นฺ หญฺ�ญาม	,  ตาวิ ต�วิw เอย�ยาส1ต	 อต�โถ ฯ
หลายบัทิวิ-า ปGราหw หญฺ�ญาม	 ควิามวิ-า ก-อนฺแต-กระผู้มจ�กถFกฆ์-า. 
อธ	บัายวิ-า “พื่ระคGณฺทิ-านฺ ควิรไปตราบัเทิ-าทิ1$กระผู้มย�งฺม	ได(ถFกฆ์-า.”

“อ	งฺ�ฆ์ ภนฺ�เต สราเปห1ต	 เอต�ถ “อ	งฺ�ฆ์าต	 โจทินฺต�เถ นฺ	ปาโต ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า อ	งฺ�ฆ์ ในฺคำวิ-า อ	งฺ�ฆ์ ภนฺ�เต สราเปห	 นฺ1Iเป@นฺนฺ	บัาตลงฺในฺอรรถวิ-าเต#อนฺ.

“ปฐมาภ	ส	ต�โตต	๑ อภ	ส	ต�โต หGต�วิา ปฐมw ฯ
บัทิวิ-า ปฐมาภ	ส	ต�โต ควิามวิ-า แรกราช้าภ	เษุก.

๑ สม�ปจ�จาภ	ส	ต�โตต	 อม�หากw มต	 ฯ  ปฐมาภ	สม�พื่Gทิ�โธต	 สาธกw ฯ
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“เอวิรFป� วิาจw ภาส	ตาต	 
“‘ทิ	นฺ�นฺญฺ�เญวิ สมณฺพื่�ราห�มณฺานฺw ต	ณฺกฏฺ�โฐทิกw, ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�ตFต	 อ	มw เอวิรFป� วิาจw อภ	ส	ต�โต หGต�วิา ปฐมเมวิ ยw ต�วิw อภาส	.  
ตw สยเมวิ ภาส	ต�วิา  อ	ทิานฺ	 สรส	 นฺ สรส1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า เอวิรFป� วิาจw ภาส	ตา ม1คำอธ	บัายวิ-า 
“พื่ระองฺคEราช้าภ	เษุกแล(วิ ได(ตร�สพื่ระวิาจานฺ1Iใด เห>นฺปานฺนฺ1Iเป@นฺคร�Iงฺแรกทิ1เด1ยวิวิ-า 
‘หญ(าไม(และนฺIำ (ข้(าพื่เจ(า)ถวิายแก-สมณฺพื่ราหมณฺEทิ�Iงฺหลายละ ข้อ(สมณฺพื่ราหมณฺEทิ�Iงฺหลาย)โปรดบัร	โภคใช้(สอยเถ	ด’ 
พื่ระวิาจานฺ�Iนฺพื่ระองฺคEก>ได(ตร�สเองฺ บั�ดนฺ1Iย�งฺทิรงฺระลaกได(หร#อม	ได(?”

ราช้าโนฺ ก	ร อภ	ส	ต�ตมต�ตาเยวิ ธม�มเภร	ญฺ�จาราเปนฺ�ต	 “ทิ	นฺ�นฺญฺ�เญวิ สมณฺพื่�ราห�มณฺานฺw ต	ณฺกฏฺ�โฐทิกw, ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�ตFต	. 
ตw สนฺ�ธาย เอส วิทิต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า พื่ระราช้าทิ�Iงฺหลาย พื่อราช้าภ	เษุกแล(วิเทิ-านฺ�Iนฺ ก>ทิรงฺร�บัส�$งฺให(เทิ1$ยวิต1กลองฺธรรมเภร1ประกาศัวิ-า 
“หญ(าไม(และนฺIำ (ข้(าพื่เจ(า)ถวิายแก-สมณฺพื่ราหมณฺEทิ�Iงฺหลายละ, ข้อ(สมณฺะพื่ราหมณฺEทิ�Iงฺหลาย)โปรดบัร	โภคใช้-สอยเถ	ด” ด�งฺนฺ1I. 
(พื่ระธนฺ	ยเถระ)นฺ1I กล-าวิหมายเอาพื่ระดำร�สนฺ�Iนฺ.

“เตสw มยา สนฺ�ธาย ภาส	ตนฺ�ต	 เตสw อป�ปมต�ตเกปJ กGก�กGจ�จายนฺ�ตานฺw สม	ตพื่าห	ตปาปานฺw สมณฺพื่�ราห�มณฺานฺw ต	ณฺกฏฺ�โฐทิกหรณฺw 
สนฺ�ธาย มยา เอวิw ภาส	ตw, นฺ ตGม�หาทิ	สานฺนฺ�ต	 อธ	ป�ปาโย ฯ
หลายบัทิวิ-า เตสw มยา สนฺ�ธาย ภาส	ตw ม1อธ	บัายวิ-า “โยมได(กล-าวิคำอย-างฺนฺ�Iนฺ 
หมายถaงฺการนฺำหญ(าไม(และนฺIำไปข้องฺสมณฺพื่ราหมณฺEเหล-านฺ�Iนฺ ผู้F(ม1ควิามร�งฺเก1ยจแม(ในฺวิ�ตถGเล>กนฺ(อย 
ซ่a$งฺเป@นฺผู้F(สงฺบัและลอยบัาปแล(วิ,  หาได(หมายถaงฺการนฺำไปข้องฺบัGคคลผู้F(เช้-นฺพื่ระคGณฺเจ(าไม-.”

“ตญฺ�จ โข้ อรญฺ�เญ อปร	ค�คห	ตนฺ�ต	  “ตญฺ�จ ต	ณฺกฏฺ�โฐทิกw, ยw อรญฺ�เญ อปร	ค�คห	ตw โหต	, เอตw สนฺ�ธาย มยา ภาส	ตนฺ�ต	 ทิ1เปต	 ฯ
ด(วิยคำวิ-า ตญฺ�จ โข้ อรญฺ�เญ อปร	ค�คห	ตw นฺ1I พื่ระเจ(าพื่	มพื่	สารทิรงฺแสดงฺควิามหมายวิ-า 
“ก>หญ(าไม(และนฺIำนฺ�Iนฺ โยมกล-าวิหมายเอาหญ(าไม(และนฺIำ อ�นฺใครๆ ม	ได(หวิงฺแหนฺ ในฺปzาต-างฺหาก.”

“โลเมนฺ ต�วิw มGต�โตส1ต	 เอต�ถ  โลมม	วิ โลมw ฯ
ในฺคำวิ-า โลเมนฺ ต�วิw มGต�โตส	 นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):   
คGณฺช้าตเพื่1ยงฺด�งฺข้นฺ ช้#$อวิ-า คGณฺช้าตเพื่1ยงฺด�งฺข้นฺ.

กa ปนฺ ตw ฯ    ปพื่�พื่ช้�ช้าล	งฺ�คw ฯ
ก>(คGณฺช้าตเพื่1ยงฺด�งฺข้นฺ)นฺ�Iนฺ ค#ออะไร?  ค#อ บัรรพื่ช้าเพื่ศั.

กa วิGต�ตw โหต	 ฯ
พื่ระเจ(าพื่	มพื่	สาร ตร�สอธ	บัายไวิ(อย-างฺไร? 
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ยถา นฺาม ธGต�ตา “มwสw ข้าทิ	ส�สามาต	 มหค�ฆ์โลมกw เอฬกw คณฺ�เหย�ยGw,  ตเมนฺw อญโญ วิ	ญฺ�ญฺGปGร	โส ทิ	ส�วิา 
“อ	มส�ส เอฬกส�ส มwสw กหาปณฺมต�ตw [355] อค�ฆ์ต	, โลมานฺ	 ปนฺ โลมวิาเร โลมวิาเร อเนฺเก กหาปเณฺ อค�ฆ์นฺ�ต1ต	 
เทิ�วิ อโลมเก เอฬเก ทิต�วิา คณฺ�เหย�ย.  เอวิw โส เอฬโก วิ	ญฺ�ญฺGปGร	สมาคม�ม โลเมนฺ มGจ�เจย�ย 
เอวิเมวิ ต�วิw อ	มส�ส กม�มส�ส กตต�ตา วิธพื่นฺ�ธนฺารโห, 
ยส�มา ปนฺ อรหทิ�ธโช้ สพื่�ภ	 อวิช้�ฌิรFโป ต�วิญฺ�จ สาสเนฺ ปพื่�พื่ช้	ตต�ตา ปพื่�พื่ช้�ช้าล	งฺ�คภFตw อรหทิ�ธช้w ธาเรส	 
ตส�มา ต�วิw อ	ม	นฺา ปพื่�พื่ช้�ช้าล	งฺ�คโลเมนฺ เอฬโก วิ	ย วิ	ญฺ�ญฺGปGร	สw อาคม�ม มGต�โตส	 ฯ
ตร�สอธ	บัายไวิ(อย-างฺนฺ1I: 
เปร1ยบัเหม#อนฺ พื่วิกนฺ�กเลงฺปรaกษุาก�นฺวิ-า “พื่วิกเราจ�กเค1Iยวิก	นฺเนฺ#Iอ” แล(วิ พื่aงฺจ�บัแพื่ะต�วิม1ข้นฺซ่a$งฺม1ราคามากไวิ(, 
บัGรGษุผู้F(รF(คนฺหนฺa$งฺ พื่บัเห>นฺแพื่ะต�วิทิ1$ถFกจ�บัไวิ(นฺ�Iนฺนฺ1I จaงฺค	ดวิ-า “เนฺ#Iอแพื่ะต�วินฺ1I ม1ราคาเพื่1ยงฺกหาปณฺะเด1ยวิ, 
แต-ข้นฺข้องฺม�นฺทิGกๆ เส(นฺม1ราคาต�Iงฺหลายกหาปณฺะ” จaงฺได(ให(แพื่ะเข้าไป ๒ ต�วิ ซ่a$งฺไม-ม1ข้นฺ และพื่aงฺร�บัเอาแพื่ะต�วิทิ1$ม1ข้นฺนฺ�Iนฺไป, 
ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I แพื่ะต�วิอาศั�ยบัGรGษุผู้F(รF( พื่aงฺรอดตายด(วิยข้นฺ ฉั�นฺใด, 
พื่ระคGณฺเจ(าก>เป@นฺฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ เป@นฺผู้F(ควิรถFกฆ์-าและจองฺจำ เพื่ราะทิำกรรมนฺ1I, 
แต-เพื่ราะพื่ระคGณฺเจ(า ทิรงฺไวิ(ซ่a$งฺธงฺช้�ยแห-งฺพื่ระอรห�นฺตE ม1สภาพื่อ�นฺส�ตบัGรGษุไม-พื่aงฺฆ์-าได( 
และเพื่ราะพื่ระคGณฺเจ(าบัวิช้ในฺพื่ระศัาสนฺา ทิรงฺไวิ(ซ่a$งฺธงฺช้�ยแห-งฺพื่ระอรห�นฺตE อ�นฺเป@นฺบัรรพื่ช้าเพื่ศั.
เหตGนฺ�Iนฺ พื่ระคGณฺเจ(า จaงฺรอดต�วิ ด(วิยคGณฺช้าตเพื่1ยงฺด�งฺวิ-าข้นฺ ค#อบัรรพื่ช้าเพื่ศันฺ1I เหม#อนฺแพื่ะอาศั�ยบัGรGษุผู้F(รF( รอดตายด(วิยข้นฺฉัะนฺ�Iนฺ.

[ประชาชนเพ'งโทิษุต	เต�ยนเหลี'าสมัณฺศายบ#ตร]

“มนฺGส�สา อGช้�ฌิายนฺ�ต1ต	  รญฺ�โญ ปร	สต	 ภาสมานฺส�ส, สม�มGข้า จ ปรม�มGข้า จ สGต�วิา ตต�ถ ตต�ถ มนฺGส�สา อGช้�ฌิายนฺ�ต	 อวิช้�ฌิายนฺ�ต	 
อวิช้านฺนฺ�ตา ตw ฌิายนฺ�ต	 โอโลเกนฺ�ต	 ฯ   “ลามกโต วิา จ	นฺ�เตนฺ�ต1ต	 อต�โถ ฯ
สองฺบัทิวิ-า มนฺGส�สา อGช้�ฌิายนฺ�ต	 ควิามวิ-า เม#$อพื่ระราช้าทิรงฺร�บัส�$งฺอยF-ในฺบัร	ษุ�ทิ, 
มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายในฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ คร�Iนฺได(ฟัbงฺพื่ระดำร�ส ทิ�Iงฺต-อพื่ระพื่�กตรEและล�บัพื่ระพื่�กตรEแล(วิ ย-อมเพื่-งฺโทิษุ ค#อดFหม	$นฺ 
ได(แก- เม#$อดFหม	$นฺก>เพื่-งฺ ค#อจ(องฺดF พื่ระเถระนฺ�Iนฺ.   อนฺa$งฺ หมายควิามวิ-า “ย-อมค	ดไปทิางฺควิามลามก.”

“ข้1ยนฺ�ต1ต	 ตส�ส อวิณฺ�ณฺw กเถนฺ�ต	 ปกาเสนฺ�ต	 ฯ
บัทิวิ-า ข้1ยนฺ�ต	 ควิามวิ-า ย-อมพื่Fด ค#อประจานฺโทิษุข้องฺพื่ระเถระนฺ�Iนฺ.

“วิ	ปาเจนฺ�ต1ต	 วิ	ต�ถาร	กw กโรนฺ�ต	  สพื่�พื่ต�ถ ปต�ถรนฺ�ต	 ฯ
บัทิวิ-า วิ	ปาเจนฺ�ต	 ควิามวิ-า แต-งฺเร#$องฺให(กวิ(างฺข้วิางฺออกไป ค#อกระจายข้-าวิให(แพื่ร-สะพื่�ดไปในฺสถานฺทิ1$ทิGกแห-งฺ.

อยญฺ�จ อต�โถ สทิ�ทิสต�ถานฺGสาเรนฺ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>แล (ผู้F(ศัaกษุา)ควิรทิราบัเนฺ#Iอควิามนฺ1I ตามแนฺวิค�มภ1รEศั�พื่ทิศัาสตรE.
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อยw ปเนฺต�ถ โยช้นฺา  “อลช้�ช้	โนฺ อ	เม สมณฺา สก�ยปGต�ต	ยาต	อาทิ1นฺ	 จ	นฺ�เตนฺ�ตา อGช้�ฌิายนฺ�ต	. 
“นฺต�ถ	 อ	เมสw สามญฺ�ญนฺ�ต	อาทิ1นฺ	 ภณฺนฺ�ตา ข้1ยนฺ�ต	.  “อปคตา อ	เม สามญฺ�ญาต	อาทิ1นฺ	 ตต�ถ ตต�ถ วิ	ต�ถาเรนฺ�ตา วิ	ปาเจนฺ�ต1ต	 ฯ
อนฺa$งฺ ในฺคำวิ-า อGช้�ฌิายนฺ�ต	 เป@นฺต(นฺนฺ1I ม1โยช้นฺาด�งฺนฺ1I  ค#อ 
(มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลาย) เม#$อค	ดถaงฺเร#$องฺราวิเป@นฺต(นฺวิ-า “พื่ระสมณฺศัากยบัGตรเหล-านฺ1I เป@นฺผู้F(ไม-ม1ควิามละอาย” ด�งฺนฺ1I ช้#$อวิ-า ย-อมเพื่-งฺโทิษุ,
เม#$อกล-าวิคำเป@นฺต(นฺวิ-า “พื่ระสมณฺศัากยบัGตรเหล-านฺ1I ไม-ม1คGณฺเคร#$องฺเป@นฺสมณฺะ” ด�งฺนฺ1I ช้#$อวิ-าย-อมต	เต1ยนฺ, 
เม#$อกระจายข้-าวิกวิ(างฺข้วิางฺออกไปในฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ เป@นฺต(นฺวิ-า “พื่ระสมณฺศัากยบัGตรเหล-านฺ1Iปราศัจากควิามเป@นฺสมณฺะแล(วิ” ด�งฺนฺ1I 
ช้#$อวิ-า ย-อมโพื่นฺทิะนฺาข้-าวิ.

เอเตนฺ นฺเยนฺ อ	เมสw ปทิานฺw อ	โต ปรม�ปJ ตต�ถ ตต�ถ อาคตปทิานฺGรFเปนฺ โยช้นฺา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
แม(ต-อจากนฺ1Iไป ก>ควิรทิราบัโยช้นฺาแห-งฺบัทิเหล-านฺ1I ตามควิรแก-บัทิทิ1$มาแล(วิในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ โดยนฺ�ยนฺ1I.

ตต�ถ “พื่�รห�มจาร	โนฺต	 เสฏฺ�ฐจาร	โนฺ ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า พื่�รห�มจาร	โนฺ ค#อ ผู้F(ประพื่ฤต	ประเสร	ฐ.

“สามญฺ�ญนฺ�ต	 สมณฺภาโวิ ฯ
ควิามเป@นฺสมณฺะ ช้#$อ สาม�ญญะ.

“พื่�รห�มญฺ�ญนฺ�ต	 เสฏฺ�ฐภาโวิ ฯ
ควิามเป@นฺผู้F(ประเสร	ฐ ช้#$อพื่รหม�ญญะ.

เสสw อGต�ตานฺต�ถเมวิ ฯ
คำทิ1$เหล#อ ม1เนฺ#Iอควิามต#Iนฺแล(วิทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

“รญฺ�โญ ทิารFนฺ1ต	อาทิ	ม�ห	   “อทิ	นฺ�นฺw อาทิ	ย	ส�สต1ต	 อยw อGช้�ฌิายนฺต�โถ ฯ
ในฺคำวิ-า รญฺ�โญ ทิารFนฺ	 เป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):
ควิามนฺ1Iวิ-า “ได(ถ#อเอาข้องฺทิ1$เข้าม	ได(ให(” ด�งฺนฺ1I ม1ควิามเพื่-งฺโทิษุเป@นฺอรรถ.

ยw ปนฺ อทิ	นฺ�นฺw อาทิ	ย	,  ตw ทิส�เสตGw “รญฺ�โญ ทิารFนฺ1ต	 วิGต�ตw ฯ
อนฺa$งฺ เพื่#$อแสดงฺข้องฺทิ1$เข้าม	ได(ให( ซ่a$งฺพื่ระธนฺ	ยะได(ถ#อเอาแล(วินฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า “ไม(ทิ�Iงฺหลายข้องฺหลวิงฺ” ด�งฺนฺ1I.

[356] อ	ต	 วิจนฺเภเทิ อสม�มGย�หนฺ�เตห	 อต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
อ�นฺ(ผู้F(ศัaกษุาทิ�Iงฺหลาย) ผู้F(ไม-หลงฺในฺควิามต-างฺแห-งฺวิจนฺะ (ค#อคำเป@นฺเอกพื่จนฺEและคำเป@นฺพื่หFพื่จนฺE) พื่aงฺทิราบัเนฺ#Iอควิามด�งฺอธ	บัายมาฉัะนฺ1Iแล.

[ประช#มัสงฆ์Aทิรงบ�ญญ�ต	ส	กขาบทิ]

“ปGราณฺโวิหาร	โก มหามต�โตต	  ภ	ก�ข้Gภาวิโต ปGราเณฺ ค	ห	กาเล วิ	นฺ	จ�ฉัยโวิหาเร นฺ	ยGต�ตต�ตา “โวิหาร	โกต	 สงฺ�ข้w คโต มหาอมจ�โจ ฯ
สองฺบัทิวิ-า ปGราณฺโวิหาร	โก มหามต�โต ม1ควิามวิ-า มหาอมาตยEผู้F(ถaงฺการนฺ�บัวิ-า “ผู้F(พื่	พื่ากษุา” 
เพื่ราะพื่ระราช้าทิรงฺแต-งฺต�Iงฺไวิ(ในฺโวิหารค#อการต�ดส	นฺควิาม ในฺกาลก-อนฺแต-เป@นฺภ	กษุG ค#อในฺเวิลาเป@นฺคฤห�สถE.
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“อถโข้ ภควิา ตw ภ	ก�ข้Gw เอตทิโวิจาต	 
ภควิา สามญฺ�เญวิ โลกโวิหารม�ปJ ช้านฺาต	 อต1ตพื่Gทิ�ธานฺw ปญฺ�ญต�ตม�ปJ ช้านฺาต	 
“ปGพื่�เพื่ปJ พื่Gทิ�ธา เอต�ตเกนฺ ปาราช้	กw ปญฺ�ญาเปนฺ�ต	  เอต�ตเกนฺ ถGล�ลจ�จยw  เอต�ตเกนฺ ทิGก�กฏินฺ�ต	 
เอวิw สนฺ�เตปJ, สเจ อญฺ�เญห	 โลกโวิหารญฺ�ญฺFห	 สทิ�ธa อสwสนฺ�เทิต�วิา ปาทิมต�เตนฺ ปาราช้	กw ปญฺ�ญาเปย�ย. 
เตนฺส�ส ส	ยGw วิต�ตาโร “ส1ลสwวิโร นฺาม เอกภ	ก�ข้Gส�สปJ อป�ปเมย�โย อสงฺ�เข้ย�โย มหาปฐวิ1สมGทิ�ทิอากาสานฺ	 วิ	ย อต	วิ	ต�ถ	ณฺ�โณฺ, 
ตw นฺาม ภควิา ปาทิมต�ตเกนฺ นฺาเสส1ต	 
ตโต ตถาคตส�ส ญาณฺพื่ลw อช้านฺนฺ�ตา ส	ก�ข้าปทิw โกเปย�ยGw.  ปญฺ�ญต�ตม�ปJ ส	ก�ข้าปทิw ยถาฐาเนฺ นฺ ต	ฏฺ�เฐย�ย. 
หลายบัทิวิ-า อถโข้ ภควิา ตw ภ	ก�ข้Gw เอตทิโวิจ ควิามวิ-า  พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ย-อมทิรงฺทิราบัแม(ซ่a$งฺบั�ญญ�ต	 (โวิหาร) แห-งฺโลก 
ย-อมทิรงฺทิราบัแม(ซ่a$งฺ(ส	กข้าบัทิ)ทิ1$พื่ระพื่Gทิธเจ(าในฺอด1ตทิ�Iงฺหลาย ทิรงฺบั�ญญ�ต	แล(วิ ด(วิยพื่ระองฺคEเองฺวิ-า 
“พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลายแม(ในฺปางฺก-อนฺ ย-อมทิรงฺบั�ญญ�ต	ปาราช้	กด(วิย(ทิร�พื่ยE)เทิ-านฺ1I 
ถGลล�จจ�ยด(วิย(ทิร�พื่ยE)เทิ-านฺ1I ทิGกกฏิด(วิย(ทิร�พื่ยE)เทิ-านฺ1I”   แม(เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ 
ถ(าพื่ระองฺคEไม-ทิรงฺเทิ1ยบัเค1ยงฺก�บัคนฺทิ1$รF(บั�ญญ�ต	แห-งฺโลกทิ�Iงฺหลายอ#$นฺแล(วิ พื่aงฺทิรงฺบั�ญญ�ต	ปาราช้	กด(วิยทิร�พื่ยEเพื่1ยงฺบัาทิหนฺa$งฺ. 
ก>จะพื่aงฺม1ผู้F(กล-าวิแก-พื่ระองฺคEเพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺวิ-า “ช้#$อวิ-าศั1ลส�งฺวิรแม(ข้องฺภ	กษุGรFปหนฺa$งฺ ก>ประมาณฺไม-ได( นฺ�บัไม-ได( กวิ(างฺข้วิางฺย	$งฺนฺ�ก
ดGจมหาปฐพื่1 สมGทิร และอากาศั, พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค มาย�งฺ(ศั1ลส�งฺวิร)นฺ�Iนฺให(พื่	นฺาศัเส1ยแล(วิ ด(วิยทิร�พื่ยEเพื่1ยงฺบัาทิหนฺa$งฺ,” 
แต-นฺ�Iนฺ (ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย) เม#$อไม-รF(กำล�งฺพื่ระญาณฺข้องฺพื่ระตถาคต ก>จะพื่aงฺย�งฺส	กข้าบัทิให(กำเร	บั. 
ส	กข้าบัทิแม(ทิ1$ทิรงฺบั�ญญ�ต	ไวิ(แล(วิ ก>จะไม-พื่aงฺต�IงฺอยF-ในฺทิ1$อ�นฺควิร, 

โลกโวิหารญฺ�ญฺFห	 ปนฺ สทิ�ธa สwสนฺ�เทิต�วิา ปญฺ�ญต�เต, โส อGปวิาโทิ นฺ โหต	 
อญฺ�ญทิต�ถGw เอวิw วิต�ตาโร โหนฺ�ต	 “อ	เม ห	 นฺาม อาคาร	กาปJ ปาทิมต�เตนฺ โจรw หนฺนฺ�ต	ปJ พื่นฺ�ธนฺ�ต	ปJ ปพื่�พื่าเช้นฺ�ต	ปJ 
กส�มา ภควิา ปพื่�พื่ช้	ตw นฺ นฺาเสส�สต	, เยนฺ ปรสนฺ�ตกw ต	ณฺสลากมต�ตม�ปJ นฺ คเหตพื่�พื่นฺ�ต	 
ตถาคตส�ส จ ญาณฺพื่ลw ช้านฺ	ส�สนฺ�ต	, ปญฺ�ญต�ตม�ปJ จ ส	ก�ข้าปทิw อกGป�ป| ภวิ	ส�สต	 ยถาฐาเนฺ ฐส�สต	 ฯ
แต-เม#$อทิรงฺเทิ1ยบัเค1ยงฺก�บัคนฺทิ1$รF(บั�ญญ�ต	 (โวิหาร) ข้องฺโลกแล(วิ จaงฺทิรงฺบั�ญญ�ต	ส	กข้าบัทิ, 
การตำหนฺ	ต	เต1ยนฺนฺ�Iนฺย-อมไม-ม1. ย-อมม1แต-ผู้F(กล-าวิอย-างฺนฺ1Iโดยแทิ(วิ-า 
“แม(คนฺครองฺเร#อนฺเหล-านฺ1I ก>ย�งฺฆ์-าโจรเส1ยบั(างฺ จองฺจำไวิ(บั(างฺ เนฺรเทิศัเส1ยบั(างฺ เพื่ราะทิร�พื่ยEเพื่1ยงฺบัาทิหนฺa$งฺ, 
เหตGไฉันฺเล-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจ�กไม-ทิรงฺย�งฺบัรรพื่ช้	ตให(ฉั	บัหายเส1ย เพื่ราะบัรรพื่ช้	ตไม-ควิรล�กทิร�พื่ยEข้องฺผู้F(อ#$นฺแม(พื่1ยงฺหญ(าเส(นฺหนฺa$งฺ”

(ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย)ก>จ�กรF(กำล�งฺพื่ระญาณฺข้องฺพื่ระตถาคต และส	กข้าบัทิแม(ทิ1$ทิรงฺบั�ญญ�ต	ไวิ(แล(วิ ก>จ�กไม-กำเร	บั จ�กต�IงฺอยF-ในฺทิ1$อ�นฺควิร.
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ตส�มา โลกโวิหารญฺ�ญฺFห	 สทิ�ธa สwสนฺ�เทิต�วิา ปญฺ�ญาเปตGกาโม สพื่�พื่าวินฺ�ตw ปร	สw อนฺGวิ	โลเกนฺ�โต 
อถโข้ ภควิา อวิ	ทิFเร นฺ	ส	นฺ�นฺw ทิ	ส�วิา ตw ภ	ก�ข้Gw “เอตทิโวิจาต	 เอตw อโวิจ ฯ 
“ก	ต�ตเกนฺ นฺGโข้ [357] ภ	ก�ข้G ราช้า มาคโธ เสนฺ	โย พื่	ม�พื่	สาโร โจรw คเหต�วิา หนฺต	 วิา พื่นฺ�ธต	 วิา ปพื่�พื่าเช้ต	 วิาต	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ทิรงฺม1พื่ระประสงฺคEจะทิรงฺเทิ1ยบัเค1ยงฺก�บัคนฺผู้F(รF(บั�ญญ�ต	ข้องฺโลก แล(วิจaงฺทิรงฺบั�ญญ�ต	 จaงฺทิรงฺช้ำเล#องฺดFบัร	ษุ�ทิทิGกหมF-เหล-า.
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺทิรงฺเห>นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺผู้F(นฺ�$งฺอยF-ในฺทิ1$ไม-ไกล ได(ตร�สคำนฺ1Iกะภ	กษุGนฺ�Iนฺ 
สองฺบัทิวิ-า เอตทิโวิจ๑ (ต�ดบัทิเป@นฺ) เอตw อโวิจ๒ ควิามวิ-า ได(ตร�สคำนฺ1Iวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุG! พื่ระราช้าผู้F(เป@นฺใหญ-แห-งฺมคธร�ฐ 
เพื่1ยบัพื่ร(อมด(วิยเสนฺา ทิรงฺพื่ระนฺามวิ-า พื่	มพื่	สาร จ�บัโจรได(แล(วิ ทิรงฺฆ์-าเส1ยบั(างฺ จองฺจำเส1ยบั(างฺ เนฺรเทิศัเส1ยบั(างฺ 
เพื่ราะทิร�พื่ยEประมาณฺเทิ-าไรหนฺอ” ด�งฺนฺ1I.

ตต�ถ “มาคโธต	 มคธานฺw อ	ส�สโร ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ1I บัทิวิ-า มาคโธ ได(แก- เป@นฺใหญ-แห-งฺช้าวิมคธ.

“เสนฺ	โยต	 เสนฺาย สม�ปนฺ�โนฺ ฯ
บัทิวิ-า เสนฺ	โย ได(แก- ผู้F(ถaงฺพื่ร(อมด(วิยเสนฺา.

“พื่	ม�พื่	สาโรต	 ตส�ส นฺามw ฯ
คำวิ-า พื่	ม�พื่	สาโร เป@นฺพื่ระนฺามข้องฺพื่ระราช้พื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ.

“ปพื่�พื่าเช้ต	 วิาต	 รฏฺ�ฐโต นฺ	ก�ข้าเมต	 ฯ
บัทิวิ-า ปพื่�พื่าเช้ต	 วิา ม1ควิามวิ-า ทิรงฺให(ออกไปเส1ยจากแวิ-นฺแควิ(นฺ.

เสสเมต�ถ อGต�ตานฺต�ถเมวิ ฯ
บัทิทิ1$เหล#อในฺคำนฺ1I ม1เนฺ#Iอควิามต#Iนฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

“ปญฺ�จมาสโก ปาโทิต	 ตทิา ราช้คเห วิ1สต	มาสโก กหาปโณฺ โหต	  ตส�มา ปญฺ�จมาสโก ปาโทิ ฯ
สองฺบัทิวิ-า ปญฺ�จมาสโก ปาโทิ ควิามวิ-า 
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ ในฺกรGงฺราช้คฤหE กหาปณฺะหนฺa$งฺเทิ-าก�บั ๒๐ มาสก เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ บัาทิหนฺa$งฺจaงฺเทิ-าก�บั ๕ มาสก, 

เอเตนฺ ลก�ข้เณฺนฺ สพื่�พื่ช้นฺปเทิสG กหาปณฺส�ส จตGต�โถ ภาโค “ปาโทิต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
โดยล�กษุณฺะนฺ1I ส-วินฺทิ1$ส1$ข้องฺกหาปณฺะพื่aงฺทิราบัวิ-าเป@นฺบัาทิหนฺa$งฺ ในฺช้นฺบัทิทิ�Iงฺปวิงฺ.

โส จ โข้ โปราณฺส�ส นฺ1ลกหาปณฺส�ส วิเสนฺ,  นฺ อ	ตเรสw รGทิ�รทิามกาทิ1นฺw ฯ
ก>(บัาทิ)นฺ�Iนฺแล (พื่aงฺทิราบั)ด(วิยอำนฺาจแห-งฺนฺ1ลกหาปณฺะข้องฺโบัราณฺ, ไม-(พื่aงฺทิราบั ด(วิยอำนฺาจ)แห-งฺ(กหาปณฺะ)นฺอกนฺ1I 
ม1รGทิรทิามกกหาปณฺะ (ค#อกหาปณฺะทิ1$พื่ระเจ(ารGทิรทิามกะทิรงฺทิำให(เก	ดม1ข้aIนฺ) เป@นฺต(นฺ.

๑ ยกข้aIนฺเป@นฺบัทิต�Iงฺอ1กคร�Iงฺหนฺa$งฺ.
๒ ไม-นฺ-าจะต(องฺต�ดบัทิอ1กเพื่ราะเป@นฺแก(อรรถ.



หนฺ(า ๕๘๔ •   ทิGต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิGกองฺคE ปร�บัโทิษุถaงฺทิ1$สGดเพื่1ยงฺบัาทิเด1ยวิ]

[พระพ#ทิธเจ7าทิ#กองคA ปร�บโทิษุถIงทิ� ส#ด้เพ�ยงบาทิเด้�ยว]

เตนฺ ปาเทินฺ อต1ตา พื่Gทิ�ธาปJ ปาราช้	กw ปญฺ�ญาเปสGw.  อนฺาคตาปJ ปญฺ�ญาเปส�สนฺ�ต	 ฯ
แม(พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลายทิ1$ล-วิงฺไปแล(วิ ก>ทิรงฺบั�ญญ�ต	ปาราช้	กด(วิยบัาทินฺ�Iนฺ.  
ถaงฺ(พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย)ทิ1$จะม1ในฺอนฺาคต ก>จ�กทิรงฺบั�ญญ�ต	(ปาราช้	กด(วิยทิร�พื่ยEบัาทิหนฺa$งฺนฺ�Iนฺ).

สพื่�พื่พื่Gทิ�ธานฺw ห	 ปาราช้	กวิต�ถGม�ห	 วิา ปาราช้	เก วิา นฺานฺต�ตw นฺต�ถ	 ฯ
จร	งฺอยF- ควิามเป@นฺต-างฺก�นฺ ในฺวิ�ตถGปาราช้	ก หร#อในฺปาราช้	ก ข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิGกพื่ระองฺคE ย-อมไม-ม1.

อ	มาเนฺวิ จต�ตาร	 ปาราช้	กวิต�ถFนฺ	.  อ	มาเนฺวิ จต�ตาร	 ปาราช้	กานฺ	.  อ	โต อFนฺw วิา อต	ร	ต�ตw วิา นฺต�ถ	 ฯ
วิ�ตถGแห-งฺปาราช้	ก ก> ๔ อย-างฺนฺ1Iแหละ ปาราช้	กก> ๔ อย-างฺนฺ1Iแหละ ไม-ม1หย-อนฺหร#อย	$งฺกวิ-านฺ1I.

ตส�มา ภควิาปJ ธนฺ	ยw วิ	ครห	ต�วิา ปาเทิเนฺวิ ทิGต	ยw ปาราช้	กw ปญฺ�ญาเปนฺ�โต “โย ปนฺ ภ	ก�ข้G อทิ	นฺ�นฺw เถย�ยสงฺ�ข้าตนฺ�ต	อาทิ	มาห ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ แม(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺต	เต1ยนฺพื่ระธนฺ	ยะแล(วิ เม#$อจะทิรงฺบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก ด(วิย(ทิร�พื่ยE)บัาทิหนฺa$งฺนฺ�$นฺ
เทิ1ยวิ จaงฺตร�สคำวิ-า โย ปนฺ ภ	ก�ข้G อทิ	นฺ�นฺw เถย�ยสงฺ�ข้าตw เป@นฺต(นฺ.

เอวิw มFลจ�เฉัช้�ช้วิเสนฺ ทิฬ�หw กต�วิา ทิGต	ยปาราช้	เก ปญฺ�ญต�เต, อปรม�ปJ อนฺGป�ปญฺ�ญต�ตต�ถาย รช้กภณฺ�ฑ	กวิต�ถG อGทิปาทิ	 ฯ
เม#$อทิGต	ยปาราช้	กอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺบั�ญญ�ต	 ทิำให(ม�$นฺคงฺ ด(วิยอำนฺาจเป@นฺมFลเฉัทิ อย-างฺนฺ1Iแล, 
เร#$องฺภ	กษุGล�กห-อทิร�พื่ยEข้องฺช้-างฺย(อม แม(อ#$นฺอ1กก>ได(เก	ดข้aIนฺ เพื่#$อประโยช้นฺEแก-อนฺGบั�ญญ�ต	.

ตส�สGป�ปต�ต	ทิ1ปนฺต�ถเมตw วิGต�ตw “เอวิญฺ�จ	ทิw ภควิตา ภ	ก�ข้Fนฺw ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญต�ตw โหต1ต	 ฯ
เพื่#$อแสดงฺควิามเก	ดข้aIนฺแห-งฺเร#$องฺนฺ�Iนฺ (พื่ระธรรมส�งฺคาหกาจารยE) จaงฺได(กล-าวิคำนฺ1Iไวิ(วิ-า 
“ก>แล ส	กข้าบัทินฺ1I ย-อมเป@นฺอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺบั�ญญ�ต	แล(วิ แก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.”

ตส�สต�โถ จ อนฺGป�ปญฺ�ญต�ต	สม�พื่นฺ�โธ จ ปฐมปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺายw วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ใจควิามแห-งฺเร#$องฺนฺ�Iนฺ และควิามส�มพื่�นฺธEก�นฺแห-งฺอนฺGบั�ญญ�ต	 พื่aงฺทิราบัโดยนฺ�ยทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิ ในฺปฐมปาราช้	กวิรรณฺนฺานฺ�$นฺแหละ, 

ยถา จ อ	ธ เอวิw อ	โต ปรw สพื่�พื่ส	ก�ข้าปเทิสG ฯ
ทิGกๆ ส	กข้าบัทิ ถ�ดจาก(ส	กข้าบัทิ)นฺ1Iไป ก>(พื่aงฺทิราบั)เหม#อนฺอย-างฺในฺส	กข้าบัทินฺ1I.

ยwยw ห	 ปGพื่�เพื่ วิGต�ตw,  ตw ตw สพื่�พื่w วิช้�เช้ต�วิา อGปรFปร	 อปGพื่�พื่เมวิ วิณฺ�ณฺย	ส�สาม ฯ
จร	งฺอยF- คำใดๆ ทิ1$ข้(าพื่เจ(าได(กล-าวิไวิ(แล(วิในฺเบั#Iองฺต(นฺ, 
ข้(าพื่เจ(าจ�กละเวิ(นฺคำนฺ�Iนฺๆ ทิ�Iงฺหมด แล(วิพื่รรณฺนฺา เฉัพื่าะคำทิ1$ย�งฺไม-เคยม1 ในฺหนฺหล�งฺ ย	$งฺๆ ข้aIนฺไปเทิ-านฺ�Iนฺ.

ยทิ	 ห	, [358] ยwยw วิGต�ตนฺยw,  ตwตw ปGนฺปJ วิณฺ�ณฺย	ส�สาม. กทิา วิณฺ�ณฺนฺาย อนฺ�ตw คม	ส�สาม ฯ
ก>ถ(าวิ-า ข้(าพื่เจ(าจ�กพื่รรณฺนฺาคำซ่a$งฺม1นฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�Iนฺๆ ซ่Iำอ1ก,  เม#$อไร ข้(าพื่เจ(าจ�กถaงฺการจบัลงฺแห-งฺการพื่รรณฺนฺาได(เล-า? 

ตส�มา, ยwยw ปGพื่�เพื่ วิGต�ตw, ตwตw สพื่�พื่w สาธGกw อGปลก�เข้ต�วิา ตต�ถ ตต�ถ อต�โถ จ โยช้นฺา จ เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (ผู้F(ศัaกษุาทิ�Iงฺหลาย) ควิรกำหนฺดคำทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิในฺก-อนฺนฺ�Iนฺๆ ทิ�Iงฺหมดให(ด1 แล(วิทิราบัเนฺ#Iอควิามและโยช้นฺาในฺคำ
นฺ�Iนฺๆ.



ทิGต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิGกองฺคE ปร�บัโทิษุถaงฺทิ1$สGดเพื่1ยงฺบัาทิเด1ยวิ] • หนฺ(า ๕๘๕



หนฺ(า ๕๘๖ •   ทิGต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิGกองฺคE ปร�บัโทิษุถaงฺทิ1$สGดเพื่1ยงฺบัาทิเด1ยวิ]

อปGพื่�พื่w ปนฺ ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 อนฺGต�ตานฺต�ถw  สพื่�พื่w มยเมวิ วิณฺ�ณฺย	ส�สาม ฯ
อนฺa$งฺ คำอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺซ่a$งฺย�งฺไม-เคยม1 ทิ�Iงฺม1เนฺ#Iอควิามย�งฺไม-กระจ-างฺ ข้(าพื่เจ(าเองฺจ�กพื่รรณฺนฺาคำนฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด.

จบัปฐมบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก.



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • หนฺ(า ๕๘๗

เร! องอน#บ�ญญ�ต	ทิ#ต	ยปาราช	ก
“รช้กต�ถรณฺw คนฺ�ต�วิาต	 รช้กต	ต�ถw คนฺ�ต�วิา ฯ
สองฺบัทิวิ-า รช้กต�ถรณฺw คนฺ�ต�วิา ควิามวิ-า ไปสF-ทิ-า(ทิ1$ตากผู้(า)ข้องฺช้-างฺย(อม.

ตw ห	, ยส�มา ตต�ถ รช้กา วิต�ถานฺ	 อต�ถรนฺ�ต	,  ตส�มา “รช้กต�ถรณฺนฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- ทิ-านฺ�Iนฺ เร1ยกวิ-า “ลานฺตากผู้(าข้องฺช้-างฺย(อม” เพื่ราะทิ1$ทิ-านฺ�Iนฺ เป@นฺทิ1$พื่วิกช้-างฺย(อมตากผู้(าไวิ(.

“รช้กภณฺ�ฑ	กนฺ�ต	 รช้กานฺw ภณฺ�ฑ	กw ฯ
บัทิวิ-า รช้กภณฺ�ฑ	กw ได(แก- ห-อส	$งฺข้องฺ ข้องฺพื่วิกช้-างฺย(อม.

รช้กา สายณฺ�หสมเย นฺครw ปวิ	สนฺ�ตา พื่หFนฺ	 วิต�ถานฺ	 เอเกกw ภณฺ�ฑ	กw พื่นฺ�ธนฺ�ต	. 
ตโต เอกw ภณฺ�ฑ	กw, เตสw ปมาเทินฺ อปส�สนฺ�ตานฺw, อวิหร	ต�วิา,  “เถเนฺต�วิาต	 อต�โถ ฯ
เวิลาเย>นฺพื่วิกช้-างฺย(อม เม#$อจะกล�บัเข้(าไปย�งฺเม#องฺ ม�ดผู้(ามากผู้#นฺรวิมเป@นฺห-อๆ ไวิ(, 
(พื่วิกภ	กษุGฉั�พื่พื่�คค1ยE) เม#$อช้-างฺย(อมเหล-านฺ�Iนฺไม-เห>นฺ เพื่ราะควิามเล	นฺเล-อ ก>ได(ล�ก, อธ	บัายวิ-า “ข้โมย”, เอาห-อหนฺa$งฺจากห-อนฺ�Iนฺไป.

[อรรถาธ	บายบ7านทิ� มั�กระทิ'อมัหลี�งเด้�ยวเปKนต7น]

“คาโม นฺามาต	เอวิมาทิ	  “คามา วิา อรญฺ�ญา วิาต	 เอต�ถ วิGต�ตส�ส คามส�ส จ อรญฺ�ญส�ส จ ปเภทิทิส�สนฺต�ถw วิGต�ตw ฯ
คำม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า คาโม นฺาม พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สแล(วิ เพื่#$อแสดงฺประเภทิแห-งฺบั(านฺและปzา 
ทิ1$พื่ระองฺคEตร�สไวิ(แล(วิในฺคำนฺ1Iวิ-า “จากบั(านฺก>ด1 จากปzาก>ด1.” 

ตต�ถ  ยส�มa คาเม เอกาเอวิ กGฏิ1 เอกw เคหw  เสย�ยถาปJ มลยช้นฺปเทิ  อยw เอกกGฏิ	โก คาโม นฺาม ฯ
ในฺ(คำวิ-า บั(านฺแม(ม1กระทิ-อมหล�งฺเด1ยวิ เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):
ในฺบั(านฺใดม1กระทิ-อมหล�งฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าม1เร#อนฺหล�งฺเด1ยวิ เหม#อนฺในฺมล�ยช้นฺบัทิ บั(านฺนฺ1I ช้#$อวิ-าบั(านฺม1กระทิ-อมหล�งฺเด1ยวิ.

เอเตนฺ นฺเยนฺ อปเร เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
บั(านฺเหล-าอ#$นฺ ก>ควิรทิราบัโดยนฺ�ยนฺ�$นฺ.

อมนฺGส�โส นฺาม โย สพื่�พื่โส วิา มนฺGส�สานฺw อภาเวินฺ ยก�ข้ปร	ค�คหภFโต ฯ 
ยโต วิา มนฺGส�สา เกนฺจ	 การเณฺนฺ ปGนฺปJ อาคนฺ�ตGกามา เอวิ อปก�กนฺ�ตา ฯ
บั(านฺใดเป@นฺถ	$นฺทิ1$ย�กษุEหวิงฺแหนฺ เพื่ราะไม-ม1พื่วิกมนฺGษุยE โดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ 
หร#อพื่วิกมนฺGษุยEอยากจะกล�บัมาแม(อ1ก ด(วิยเหตGบัางฺอย-างฺทิ1เด1ยวิ จaงฺไม-หล1กไปเส1ยเลย จากบั(านฺใด,  บั(านฺนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าไม-ม1มนฺGษุยE.

ปร	ก�ข้	ต�โต นฺาม อ	ฏฺ�ฐกปาการw อาทิa กต�วิา อนฺ�ตมโส กณฺ�ฏิกสาข้าห	ปJ ปร	ก�ข้	ต�โต ฯ
บั(านฺใด ทิ1$เข้าทิำกำแพื่งฺก-อด(วิยอ	ฐเป@นฺต(นฺไวิ(โดยทิ1$สGด แม(ล(อมไวิ(ด(วิยเร1ยวิหนฺาม บั(านฺนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าม1เคร#$องฺล(อม.
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โคนฺ	สาทิ	นฺ	วิ	ฏฺ�โฐ นฺาม วิ1ถ	สนฺ�นฺ	เวิสาทิ	วิเสนฺ อนฺ	วิ	ส	ต�วิา, ยถา คาโวิ ตต�ถ ตต�ถ เทิ�วิ ต	ส�โส นฺ	ส1ทินฺ�ต	, 
เอวิw ตต�ถ ตต�ถ เทิ�วิ ต1ณฺ	 ฆ์รานฺ	 กต�วิา นฺ	วิ	ฏฺ�โฐ ฯ
(บั(านฺใด)ทิ1$พื่วิกมนฺGษุยEไม-ได(ต�Iงฺอาศั�ยอยF- ด(วิยอำนฺาจเป@นฺสถานฺทิ1$อยF-ร-วิมก�นฺใกล(ถนฺนฺเป@นฺต(นฺ แต-สร(างฺเร#อนฺไวิ( ๒-๓ หล�งฺ 
แล(วิเข้(าอาศั�ยอยF-ในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ ดGจโคหมอบัอยF-ในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ ๒-๓ ต�วิ ฉัะนฺ�Iนฺ.  (บั(านฺนฺ�Iนฺ) ช้#$อวิ-าทิ1$อยF-อาศั�ยดGจเป@นฺทิ1$โคจ-อมเป@นฺต(นฺ.

“สต�โถต	 ช้งฺ�ฆ์สต�ถสกฏิสต�ถาทิ1สG โยโกจ	 ฯ
บัรรดาหมF-ต-างฺ๑และหมF-เกวิ1ยนฺเป@นฺต(นฺ หมF-ใดหมF-หนฺa$งฺ ช้#$อวิ-าส�ตถะ.

อ	มส�มa จ ส	ก�ข้าปเทิ นฺ	คโมปJ นฺครม�ปJ “คามค�คหเณฺเนฺวิ คห	ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
อนฺa$งฺ ในฺส	กข้าบัทินฺ1I นฺ	คมก>ด1 เม#องฺก>ด1 พื่aงฺทิราบัวิ-า ทิ-านฺถ#อเอาด(วิยคามศั�พื่ทิE ทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

[อรรถาธ	บายเขตอ#ปจารบ7านแลีะเร!อนเปKนต7น]

[359] “คามFปจาโรต	อาทิ	 อรญฺ�ญปร	จ�เฉัทิทิส�สนฺต�ถw วิGต�ตw ฯ
คำวิ-า อGปจารบั(านฺ เป@นฺต(นฺ พื่ระองฺคEตร�สเพื่#$อแสดงฺการกำหนฺดปzา.

“อ	นฺ�ทิข้1เล ฐ	ตส�สาต	  ยส�ส คามส�ส อนฺGราธปGรส�เสวิ เทิ�วิ อ	นฺ�ทิข้1ลา, ตส�ส อพื่�ภนฺ�ตร	เม อ	นฺ�ทิข้1เล ฐ	ตส�ส ฯ
สองฺบัทิวิ-า อ	นฺ�ทิข้1เล ตส�ส ควิามวิ-า ได(แก-บัGรGษุผู้F(ย#นฺอยF-ทิ1$เสาเข้#$อนฺ ร-วิมในฺแห-งฺบั(านฺทิ1$ม1เสาเข้#$อนฺ ๒ เสา ดGจอนฺGราธบัGร1ฉัะนฺ�Iนฺ.

ตส�ส ห	 พื่าห	โร อ	นฺ�ทิข้1โล อภ	ธม�ม	กนฺเยนฺ อรญฺ�ญสงฺ�เข้ป| คจ�ฉัต	 ฯ
จร	งฺอยF- เสาเข้#$อนฺภายนฺอก แห-งฺอนฺGราธบัGร1นฺ�Iนฺ โดยอภ	ธรรมนฺ�ย ย-อมถaงฺการนฺ�บัวิ-าเป@นฺปzา.

ยส�ส ปนฺ เอโก, ตส�ส วิา๒ คามทิ�วิารพื่าหานฺw เวิมช้�เฌิ ฐ	ตส�ส ฯ
อนฺa$งฺ ได(แก-บัGรGษุผู้F(ย#นฺอยF-ทิ1$ทิ-ามกลางฺแห-งฺบั(านฺทิ1$ม1(เสาเข้#$อนฺ)เสาเด1ยวิ หร#อผู้F(ย#นฺอยF-ทิ1$ทิ-ามกลางฺแห-งฺบัานฺประตFบั(านฺ.๓

ยต�ร ห	 อ	นฺ�ทิข้1โล นฺต�ถ	,  ตต�ร คามทิ�วิารพื่าหานฺw เวิมช้�ฌิเมวิ “อ	นฺ�ทิข้1โลต	 วิGจ�จต	 ฯ
เตนฺ วิGต�ตw “คามทิ�วิารพื่าหานฺw เวิมช้�เฌิ ฐ	ตส�สาต	 ฯ
แทิ(จร	งฺ ในฺบั(านฺใด ไม-ม1เสาเข้#$อนฺ, ตรงฺกลางฺแห-งฺบัานฺประตFบั(านฺ ในฺบั(านฺนฺ�$นฺแลเร1ยกวิ-า “เสาเข้#$อนฺ”. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(ากล-าวิไวิ(วิ-า “ ได(แก-บัGรGษุผู้F(ย#นฺอยF-ทิ1$ทิ-ามกลางฺแห-งฺบัานฺประตFบั(านฺ.”

“มช้�ฌิ	มส�สาต	  ถามมช้�ฌิ	มส�ส, โนฺ ปมาณฺมช้�ฌิ	มส�ส,  เนฺวิ อป�ปต�ถามส�ส, นฺ มหาถามส�ส.  “มช้�ฌิ	มต�ถามส�สาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัทิวิ-า มช้�ฌิ	มส�ส ควิามวิ-า ได(แก-บัGรGษุม1กำล�งฺปานฺกลางฺ หาใช้-บัGรGษุข้นฺาดกลางฺไม- 
ค#อ หาใช้-บัGรGษุผู้F(ม1กำล�งฺนฺ(อยไม- ทิ�Iงฺไม-ใช้-บัGรGษุม1กำล�งฺมาก.   ม1คำอธ	บัายวิ-า “ ได(แก-บัGรGษุผู้F(ม1กำล�งฺอย-างฺกลางฺ.”

๑ หมF-ต-างฺ หมายถaงฺ หมF-ส�ตวิEทิ1$ใช้(บัรรทิGกข้องฺ เร1ยกวิ-า โคต-างฺ ลาต-างฺ. 
ต-างฺ หมายถaงฺ ภาช้นฺะบัรรทิGกส	$งฺข้องฺ ยaดไวิ(ก�บัปลาย ๒ ข้(างฺข้องฺคานฺซ่a$งฺพื่าดบันฺหล�งฺโค ม(า ลา นฺ�Iนฺ

๒ วิาสทิ�โทิยw อต	เรโก โหต	 มญฺ�เญ ฯ
๓ ถ(า วิา ศั�พื่ทิEเก	นฺมา ก>จะแปลได(วิ-า อนฺa$งฺ ได(แก-บัGรGษุผู้F(ย#นฺอยF-ทิ1$ทิ-ามกลางฺแห-งฺบัานฺประตF(หมF-)บั(านฺทิ1$ม1(เสาเข้#$อนฺ)เสาเด1ยวิ. (วิาโห บัานฺประตF)
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“เลฑ�ฑGปาโตต	 
ยถา มาตGคาโม กาเก อGฏฺ�ฐาเปนฺ�โต อGช้Gกเมวิ หต�ถw อGก�ข้	ปJต�วิา เลฑ�ฑGw ข้	ปต	  ยถา จ อGทิกGก�เข้เป อGทิกw ข้	ปนฺ�ต	 เอวิw อข้	ปJต�วิา 
ยถา ตรGณฺมนฺGส�สา อต�ตโนฺ พื่ลw ทิส�เสนฺ�ตา พื่าหw ปสาเรต�วิา เลฑ�ฑGw ข้	ปนฺ�ต	  เอวิw ข้	ต�ตส�ส เลฑ�ฑGส�ส ปตนฺฏฺ�ฐานฺw ฯ
ปต	โต ปนฺ ลGถ	ต�วิา ยต�ถ คจ�ฉัต	,  ตw นฺ คเหตพื่�พื่w ฯ
บัทิวิ-า เลฑ�ฑGปาโต ควิามวิ-า ได(แก-สถานฺทิ1$ตกแห-งฺก(อนฺด	นฺ ทิ1$เข้าไม-ได(ข้วิ(างฺไป 
เหม#อนฺอย-างฺมาตGคาม จะให(พื่วิกกาบั	นฺหนฺ1ไป จaงฺยกม#อ ข้aIนฺโยนฺก(อนฺด	นฺไปตรงฺๆ เทิ-านฺ�Iนฺ 
และเหม#อนฺอย-างฺ(พื่วิกภ	กษุG)วิ�กนฺIำสาดไป ในฺ(โอกาส)ทิ1$กำหนฺดเข้ตอGทิกGกเข้ป 
แต-ข้วิ(างฺไปเหม#อนฺคนฺหนฺG-มๆ จะแสดงฺกำล�งฺข้องฺตนฺ จaงฺเหย1ยดแข้นฺออก ข้วิ(างฺก(อนฺด	นฺไป ฉัะนฺ�Iนฺ.
แต-ไม-ควิรกำหนฺดเอาทิ1$ซ่a$งฺ(ก(อนฺด	นฺ)ตกแล(วิกล	Iงฺไปถaงฺ.

“อปร	ก�ข้	ต�ตส�ส คามส�ส ฆ์รFปจาเร ฐ	ตส�ส มช้�ฌิ	มส�ส ปGร	สส�ส เลฑ�ฑGปาโตต	 เอต�ถ ปนฺ 
นฺ	ม�พื่โกสส�ส อGทิกปาตฏฺ�ฐาเนฺ ฐ	ตส�ส มช้�ฌิ	มส�ส ปGร	สส�ส สGป�ปปาโต วิา มGสลปาโต วิา ฆ์รFปจาโร นฺาม ฯ
ก>ในฺคำวิ-า บัGรGษุม1กำล�งฺปานฺกลางฺ ย#นฺอยF-ทิ1$อGปจารเร#อนฺแห-งฺบั(านฺทิ1$ไม-ได(ล(อม ข้วิ(างฺก(อนฺด	นฺไปตก นฺ1I (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-
(ประเทิศั)ทิ1$บัGรGษุม1กำล�งฺปานฺกลางฺ ย#นฺอยF-ทิ1$นฺIำตกลงฺแห-งฺช้ายคา โยนฺกระด(งฺหร#อสากไปตก ช้#$อวิ-าอGปจารเร#อนฺ.

“ตส�มa ฆ์รFปจาเร ฐ	ตส�ส เลฑ�ฑGปาโต คามFปจาโรต	 กGรGนฺ�ทิฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตw ฯ
ในฺอรรถกถากGรGนฺทิ1 ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“(ประเทิศัทิ1$บัGรGษุม1กำล�งฺปานฺกลางฺ) ย#นฺอยF-ทิ1$อGปจารเร#อนฺนฺ�Iนฺ ข้วิ(างฺก(อนฺด	นฺไปตก ช้#$อวิ-าอGปจารบั(านฺ.” 

มหาปจ�จร	ยม�ปJ ตาทิ	สเมวิ ฯ
ถaงฺในฺอรรถกถามหาปbจจร1 (ทิ-านฺก>กล-าวิไวิ()เช้-นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.

| มหาอฏฺ�ฐกถายw ปนฺ “ฆ์รนฺ�นฺาม ฆ์รFปจาโร นฺาม คาโม นฺาม คามFปจาโร นฺามาต	 มาต	กw ฐเปต�วิา 
นฺ	ม�พื่โกสส�ส [360] อGทิกปาตฏฺ�ฐานฺพื่�ภนฺ�ตรw ฆ์รนฺ�นฺาม ฯ
อนฺa$งฺ ในฺมหาอรรถกถา ทิ-านฺต�Iงฺมาต	กาไวิ(วิ-า “ช้#$อวิ-าเร#อนฺ ช้#$อวิ-าอGปจารเร#อนฺ ช้#$อวิ-าบั(านฺ ช้#$อวิ-าอGปจารบั(านฺ” แล(วิกล-าวิวิ-า 
ภายในฺทิ1$นฺIำตกลงฺแห-งฺช้ายคา ช้#$อวิ-า เร#อนฺ.

ยw ปนฺ ทิ�วิาเร ฐ	โต มาตGคาโม ภาช้นฺโธวินฺอGทิกw ฉัฑ�เฑต	,  ตส�ส ปตนฺฏฺ�ฐานฺญฺ�จ 
มาตGคาเมเนฺวิ อนฺ�โตเคเห ฐ	เตนฺ ปกต	ยา พื่ห	 ข้	ต�ตส�ส สGป�ปส�ส วิา สม�มGญฺ�ช้นฺ	ยา วิา ปตนฺฏฺ�ฐานฺญฺ�จ 
ฆ์รส�ส ปGรโต ทิ�วิ1สG โกเณฺสG สม�พื่นฺ�ธ	ต�วิา มช้�เฌิ รGก�ข้สFจ	ทิ�วิารw ฐเปต�วิา โครFปานฺw ปเวิสนฺนฺ	วิารณฺต�ถw กตปร	ก�เข้โป จ 
อยw สพื่�โพื่ปJ ฆ์รFปจาโร นฺาม ฯ
ส-วินฺทิ1$ตกแห-งฺนฺIำล(างฺภาช้นฺะ ซ่a$งฺมาตGคาม ผู้F(ย#นฺอยF-ทิ1$ประตFสาดทิ	Iงฺลงฺมา 
และทิ1$ตกแห-งฺกระด(งฺ หร#อไม(กวิาด ทิ1$มาตGคามเหม#อนฺก�นฺ ซ่a$งฺย#นฺอยF-ภายในฺเร#อนฺโยนฺออกไปข้(างฺนฺอกตามปกต	 
และเคร#$องฺล(อมทิ1$เข้าต-อทิ1$มGมสองฺด(านฺ ข้(างฺหนฺ(าเร#อนฺ ต�IงฺประตFกลอนฺไม(ไวิ(ตรงฺกลางฺ ทิำไวิ(สำหร�บัก�นฺพื่วิกโคเข้(าไป 
แม(ทิ�Iงฺหมดนฺ1I ช้#$อวิ-า อGปจารเร#อนฺ.

ตส�มa ฆ์รFปจาเร ฐ	ตส�ส มช้�ฌิ	มส�ส ปGร	สส�ส เลฑ�ฑGปาตพื่�ภนฺ�ตรw คาโม นฺาม ฯ
ภายในฺเลฑฑGบัาตข้องฺบัGรGษุม1กำล�งฺปานฺกลางฺ ผู้F(ย#นฺอยF-ทิ1$อGปจารเร#อนฺนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-า บั(านฺ.



หนฺ(า ๕๙๐ •   เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [อรรถาธ	บัายเข้ตอGปจารบั(านฺและเร#อนฺเป@นฺต(นฺ]

ตโต อญฺ�ญส�ส เลฑ�ฑGปาตส�ส อพื่�ภนฺ�ตรw คามFปจาโร นฺามาต	 วิGต�ตw ฯ |
ภายในฺเลฑฑGบัาตอ#$นฺจากนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-า อGปจารบั(านฺ.” 

อ	ทิเมต�ถ ปมาณฺw ฯ
คำทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺมหาอรรถกถานฺ1I ย-อมเป@นฺประมาณฺ.

ยถา จ เอต�ถ.  เอวิw สพื่�พื่ต�ถ, โย โย อฏฺ�ฐกถาวิาโทิ วิา เถรวิาโทิ วิา ปจ�ฉัา วิGจ�จต	,  โส ปมาณฺโต ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
ในฺ(คำนฺ1Iวิ-า “บัGรGษุม1กำล�งฺปานฺกลางฺ ผู้F(ย#นฺอยF-ทิ1$อGปจารเร#อนฺแห-งฺบั(านฺทิ1$ไม-ได(ล(อม ข้วิ(างฺก(อนฺด	นฺไปตก”๑) 
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า (คำทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺมหาอรรถกถานฺ1I) (ย-อมเป@นฺประมาณฺ)ในฺ(ทิ1$)นฺ1I ฉั�นฺใด, 
อรรถกถาวิาทิะก>ด1 เถรวิาทิะก>ด1 ทิ1$ข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิในฺภายหล�งฺ ก>พื่aงฺเห>นฺโดยควิามเป@นฺประมาณฺ ในฺทิ1$ทิ�Iงฺปวิงฺ ฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

ยญฺ�เจตw มหาอฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตw, ตw ปาล	ยา วิ	รGทิ�ธม	วิ ทิ	ส�สต	.  
ปาล	ยw ห	 ‘ฆ์รFปจาเร ฐ	ตส�ส มช้�ฌิ	มส�ส ปGร	สส�ส เลฑ�ฑGปาโตต	 เอต�ตกเมวิ วิGต�ตw. 
อฏฺ�ฐกถายม�ปนฺ ตw เลฑ�ฑGปาตw คามสงฺ�เข้ป| กต�วิา ตโต ปรw คามFปจาโร วิGต�โตต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>คำทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺมหาอรรถกถานฺ1Iนฺ�Iนฺ ปรากฏิเหม#อนฺข้�ดแย(งฺพื่ระบัาล1 
เพื่ราะในฺพื่ระบัาล1 พื่ระองฺคEตร�สไวิ(เพื่1ยงฺเทิ-านฺ1Iวิ-า ‘บัGรGษุม1กำล�งฺปานฺกลางฺผู้F(ย#นฺอยF-ทิ1$อGปจารเร#อนฺ ข้วิ(างฺก(อนฺด	นฺไปตก.๒’ 
แต-ในฺ(มหา)อรรถกถา ทิ-านฺทิำเลฑฑGบัาตนฺ�Iนฺให(ถaงฺการนฺ�บัวิ-าบั(านฺ แล(วิกล-าวิอGปจารบั(านฺถ�ดเลฑฑGบัาตนฺ�Iนฺออกไป?”

วิGจ�จเต ฯ
ข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิเฉัลยต-อไป:- 

สพื่�พื่เมวิ ปาล	ยw วิGต�ตw ฯ  อธ	ป�ปาโย ปเนฺต�ถ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
คำทิ�Iงฺหมดนฺ�$นฺแล ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺพื่ระบัาล1แล(วิ.  ส-วินฺควิามอธ	บัายในฺ(พื่ระบัาล1)นฺ1I (ผู้F(ศัaกษุา)ควิรทิราบั.

โส จ อฏฺ�ฐกถาจร	ยานฺเมวิ วิ	ทิ	โต ฯ
ก>แล ควิามอธ	บัายนฺ�Iนฺ พื่ระอรรถกถาจารยEทิ�Iงฺหลายเทิ-านฺ�Iนฺเข้(าใจแจ-มแจ(งฺ.

ตส�มา ยถา “ฆ์รFปจาเร ฐ	ตส�สาต	 ฆ์รFปจารลก�ข้ณฺw ปาล	ยw อวิGต�ตม�ปJ อฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตวิเสนฺ คห	ตw  เอวิw สนฺ�เตปJ๓ คเหตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ล�กษุณฺะแห-งฺอGปจารเร#อนฺ แม(ม	ได(ตร�สไวิ(ในฺพื่ระบัาล1วิ-า “ผู้F(ย#นฺอยF-ทิ1$อGปจารเร#อนฺ” ด�งฺนฺ1I 
ทิ-านฺก>ถ#อเอาด(วิยอำนฺาจแห-งฺล�กษุณฺะทิ1$กล-าวิไวิ(ในฺอรรถกถาฉั�นฺใด, แม((ล�กษุณฺะแห-งฺอGปจารเร#อนฺ)ทิ1$เหล#อ ก>ควิรถ#อเอาฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

ตต�รายw นฺโย ฯ
ในฺ(ศั�พื่ทิEวิ-า คามFปจาร) นฺ�Iนฺ (ก>ควิรทิราบั)นฺ�ยด�งฺต-อไปนฺ1I:

อ	ธ คาโม นฺาม ทิGวิ	โธ ปร	ก�ข้	ต�โต จ อปร	ก�ข้	ต�โต จ ฯ
ช้#$อวิ-าบั(านฺ ในฺส	กข้าบัทินฺ1I ม1 ๒ ช้นฺ	ด ค#อ บั(านฺทิ1$ม1เคร#$องฺล(อม และบั(านฺทิ1$ไม-ม1เคร#$องฺล(อม.

๑ วิ	. มหา. ๑/๘๕. 
๒ วิ	. มหา. ๑/๘๕. 
๓ เสสม�ปJ



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [อรรถาธ	บัายเข้ตอGปจารบั(านฺและเร#อนฺเป@นฺต(นฺ] • หนฺ(า ๕๙๑

ตต�ถ ปร	ก�ข้	ต�ตส�ส ปร	ก�เข้โปเยวิ ปร	จ�เฉัโทิ ฯ
ในฺ(บั(านฺ ๒ ช้นฺ	ด)นฺ�Iนฺ เคร#$องฺล(อมนฺ�$นฺเองฺ เป@นฺเข้ตกำหนฺด(ข้องฺบั(านฺ)ทิ1$ม1เคร#$องฺล(อม.

ตส�มา วิ	สGw ปร	จ�เฉัทิw อวิต�วิา “คามFปจาโร นฺาม ปร	ก�ข้	ต�ตส�ส คามส�ส อ	นฺ�ทิข้1เล ฐ	ตส�ส มช้�ฌิ	มส�ส [361] ปGร	สส�ส เลฑ�ฑGปาโตต	 
ปาล	ยw วิGต�ตw ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ในฺพื่ระบัาล1 พื่ระองฺคEจaงฺไม-ตร�สเข้ตกำหนฺดไวิ(เป@นฺแผู้นฺกหนฺa$งฺ แต-ได(ตร�สไวิ(วิ-า 
“ประเทิศัทิ1$บัGรGษุผู้F(ม1กำล�งฺปานฺกลางฺ ผู้F(ย#นฺอยF-ทิ1$เสาเข้#$อนฺแห-งฺบั(านฺทิ1$ม1เคร#$องฺล(อม ข้วิ(างฺก(อนฺด	นฺไปตก ช้#$อวิ-าอGปจารบั(านฺ.๑” 

อปร	ก�ข้	ต�ตส�ส ปนฺ คามส�ส คามปร	จ�เฉัโทิ วิต�ตพื่�โพื่ ฯ
ส-วินฺเข้ตกำหนฺดบั(านฺ แห-งฺบั(านฺทิ1$ไม-ได(ล(อม ก>ควิรกล-าวิไวิ(ด(วิย.

ตส�มา ตส�ส คามปร	จ�เฉัทิทิส�สนฺต�ถw “อปร	ก�ข้	ต�ตส�ส คามส�ส ฆ์รFปจาเร ฐ	ตส�ส มช้�ฌิ	มส�ส ปGร	สส�ส เลฑ�ฑGปาโตต	 วิGต�ตw ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เพื่#$อแสดงฺเข้ตกำหนฺดบั(านฺแห-งฺบั(านฺทิ1$ไม-ได(ล(อมนฺ�Iนฺ พื่ระองฺคEจaงฺตร�สไวิ(วิ-า 
“ประเทิศัทิ1$บัGรGษุม1กำล�งฺปานฺกลางฺ ย#นฺอยF-ทิ1$อGปจารเร#อนฺแห-งฺบั(านฺทิ1$ไม-ได(ล(อม ข้วิ(างฺก(อนฺด	นฺไปตก (ช้#$อวิ-า อGปจารบั(านฺ).”๒ 

คามปร	จ�เฉัเทิวิ ทิส�ส	เต, คามFปจารลก�ข้ณฺw ปGพื่�เพื่ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ สก�กา ญาตGนฺ�ต	 
ปGนฺ “ตต�ถ ฐ	ตส�ส มช้�ฌิ	มส�ส ปGร	สส�ส เลฑ�ฑGปาโตต	 นฺ วิGต�ตw ฯ
เม#$อแสดงฺเข้ตกำหนฺดข้องฺบั(านฺไวิ(แล(วินฺ�$นฺแล�วิ ล�กษุณฺะแห-งฺอGปจารบั(านฺ ใครๆ ก>อาจทิราบัได( โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิไวิ(แล(วิในฺก-อนฺทิ1เด1ยวิ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระองฺคEจaงฺไม-ตร�สซ่Iำอ1กวิ-า “บัGรGษุม1กำล�งฺปานฺกลางฺ ย#นฺอยF-ทิ1$อGปจารเร#อนฺนฺ�Iนฺ ข้วิ(างฺก(อนฺด	นฺไปตก.” 

โย ปนฺ ฆ์รFปจาเร ฐ	ตส�ส เลฑ�ฑGปาตwเยวิ “คามFปจาโรต	 วิทิต	,  ตส�ส ฆ์รFปจาโร “คาโมต	 อาปช้�ช้ต	 ฯ
ฝัzายอาจารยEใดกล-าวิเลฑฑGบัาตข้องฺบัGรGษุม1กำล�งฺปานฺกลางฺ ย#นฺอยF-ทิ1$อGปจารเร#อนฺนฺ�$นฺเองฺวิ-า “เป@นฺอGปจารบั(านฺ” ด�งฺนฺ1I, 
อGปจารเร#อนฺข้องฺ(อาจารยE)นฺ�Iนฺ ย-อมพื่(องฺก�บัคำวิ-า “บั(านฺ”. 

ตโต “ฆ์รw ฆ์รFปจาโร คาโม คามFปจาโรต	 เอส วิ	ภาโค สงฺ�กร	ยต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ วิ	ภาคนฺ1I ค#อ เร#อนฺ อGปจารเร#อนฺ บั(านฺ อGปจารบั(านฺ ย-อมปะปนฺก�นฺ.

อสงฺ�กรโต เจต�ถ วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ วิ	กาเล คามป�ปเวิสนฺาทิ1สG ฯ
ส-วินฺข้(อวิ	นฺ	จฉั�ยในฺ(เร#อนฺ อGปจารเร#อนฺ บั(านฺ และอGปจารบั(านฺ)นฺ1I 
(ผู้F(ศัaกษุา)ควิรทิราบัโดยควิามไม-ปะปนฺก�นฺ (ด�งฺทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ() ในฺวิ	กาเลคาม�ปปเวิสนฺส	กข้าบัทิเป@นฺต(นฺ.

ตส�มา ปาล	ญฺ�จ อฏฺ�ฐกถญฺ�จ สwสนฺ�เทิต�วิา วิGต�ตนฺเยเนฺเวิต�ถ คาโม จ คามFปจาโร จ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ บั(านฺและอGปจารบั(านฺ ในฺ(อทิ	นฺนฺาทิานฺส	กข้าบัทิ)นฺ1I (ผู้F(ศัaกษุา)ควิรเทิ1ยบัเค1ยงฺบัาล1และอรรถกถาแล(วิ 
ทิราบัตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วินฺ�$นฺแหละ.

โยปJ จ คาโม ปGพื่�เพื่ มหา หGต�วิา  ปจ�ฉัา, กGเลสG นฺฏฺ�เฐสG, อป�ปโก โหต	,  โส ฆ์รFปจารโต เลฑ�ฑGปาเตเนฺวิ ปร	จ�ฉั	นฺ�ทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
อนฺa$งฺ แม(บั(านฺใด แต-ก-อนฺเป@นฺหมF-บั(านฺใหญ- ภายหล�งฺ เม#$อสกGลทิ�IงฺหลายสาบัสFญไป กลายเป@นฺหมF-บั(านฺเล>กนฺ(อย, 
บั(านฺนฺ�Iนฺ ควิรกำหนฺดด(วิยเลฑฑGบัาตแต-อGปจารเร#อนฺเหม#อนฺก�นฺ.

๑ วิ	. มหา. ๑/๘๕. 
๒ วิ	. มหา. ๑/๘๕.



หนฺ(า ๕๙๒ •   เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [อรรถาธ	บัายเข้ตอGปจารบั(านฺและเร#อนฺเป@นฺต(นฺ]

ปGร	มปร	จ�เฉัโทิ ปนฺส�ส ปร	ก�ข้	ต�ตส�สาปJ อปร	ก�ข้	ต�ตส�สาปJ อป�ปมาณฺเมวิาต	 ฯ
ส-วินฺกำหนฺดเข้ตเด	มข้องฺ(บั(านฺ)นฺ�Iนฺ ทิ�Iงฺทิ1$ม1เคร#$องฺล(อม ทิ�Iงฺทิ1$ไม-ม1เคร#$องฺล(อม จะถ#อเป@นฺประมาณฺไม-ได(เลย ฉัะนฺ1Iแล.

[อรรถาธ	บายกำหนด้เขตปMา]

“อรญฺ�ญw นฺาม ฐเปต�วิา คามญฺ�จ คามFปจารญฺ�จาต	 อ	ทิw ยถาวิGต�ตลก�ข้ณฺw คามญฺ�จ คามFปจารญฺ�จ ฐเปต�วิา 
อ	มส�มa อทิ	นฺ�นฺาทิานฺส	ก�ข้าปเทิ อวิเสสw “อรญฺ�ญw นฺามาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ปzาทิ1$เหล#อ ในฺอทิ	นฺนฺาทิานฺส	กข้าบัทินฺ1I เวิ(นฺบั(านฺและอGปจารบั(านฺ ซ่a$งฺม1ล�กษุณฺะตามทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“ทิ1$ช้#$อวิ-าปzา ค#อ เวิ(นฺบั(านฺและอGปจารบั(านฺเส1ย”  พื่aงฺทิราบัวิ-า “ช้#$อวิ-า ปzา”. 

อภ	ธม�เม ปนฺ “อรญฺ�ญนฺ�ต	 นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา พื่ห	อ	นฺ�ทิข้1ลา สพื่�พื่เมตw อรญฺ�ญนฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ
แต-ในฺค�มภ1รEอภ	ธรรม (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(วิ-า “คำวิ-า ‘ปzา’ นฺ�Iนฺ ได(แก- ทิ1$ภายนฺอกจากเสาเข้#$อนฺออกไปนฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด ช้#$อวิ-าปzา”. 

อรญฺ�ญกส	ก�ข้าปเทิ “อรญฺ�ญกนฺ�นฺาม เสนฺาสนฺw ปญฺ�จธนฺGสต	กw ปจ�ฉั	มนฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ
(พื่ระองฺคE)ตร�สไวิ(ในฺอร�ญญส	กข้าบัทิวิ-า “เสนฺาสนฺะทิ1$สGด ไกลประมาณฺ ๕๐๐ ช้�$วิธนฺF ช้#$อวิ-าเสนฺาสนฺะปzา.”๑ 

“ตw อ	นฺ�ทิข้1ลโต ปฏฺ�ฐาย อาโรปJเตนฺ อาจร	ยธนฺGนฺา ปญฺ�จธนฺGสตป�ปมาณฺนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
พื่aงฺทิราบัวิ-า “(เสนฺาสนฺะปzา)นฺ�Iนฺ นฺ�บัแต-เสาเข้#$อนฺออกไป ม1ระยะไกลประมาณฺ ๕๐๐ ช้�$วิธนฺF โดยธนฺFข้องฺอาจารยEทิ1$ทิ-านฺยกข้aIนฺแล(วิ.”

เอวิw ภควิตา “คามา วิา อรญฺ�ญา วิาต	 [362] เอตส�ส อต�ถw วิ	ภช้นฺ�เตนฺ 
“ฆ์รw ฆ์รFปจาโร คาโม คามFปจาโร อรญฺ�ญนฺ�ต	 ปาปภ	ก�ข้Fนฺw เลโสกาสนฺ	เสธนฺต�ถw ปญฺ�จ โกฏฺ�ฐาสา ทิส�ส	ตา ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺจำแนฺกเนฺ#Iอควิามแห-งฺคำนฺ1Iวิ-า “จากบั(านฺก>ด1 จากปzาก>ด1” (โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิในฺพื่ระบัาล1)อย-างฺนฺ�Iนฺ
จaงฺทิรงฺแสดงฺส-วินฺทิ�Iงฺ ๕ ไวิ( เพื่#$อปrองฺก�นฺควิามอ(างฺเลสและโอกาสข้องฺเหล-าบัาปภ	กษุGวิ-า 
“เร#อนฺ อGปจารเร#อนฺ บั(านฺ อGปจารบั(านฺ (และ) ปzา.”

ตส�มา “ฆ์เร วิา ฆ์รFปจาเร วิา คาเม วิา คามFปจาเร วิา อรญฺ�เญ วิา ปาทิค�ฆ์นฺกโต ปฏฺ�ฐาย สส�สาม	กw ภณฺ�ฑw อวิหรนฺ�ตส�ส, 
ปาราช้	กเมวิาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “เม#$อภ	กษุGล�กส	$งฺข้องฺทิ1$ม1เจ(าข้องฺ ต�Iงฺแต-ม1ราคาบัาทิหนฺa$งฺข้aIนฺไป 
ในฺเร#อนฺก>ด1 อGปจารเร#อนฺก>ด1 บั(านฺก>ด1 อGปจารบั(านฺก>ด1 ปzาก>ด1 เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.”

[อรรถาธ	บายส	 งของทิ� เจ7าของมั�กรรมัส	ทิธ	XอยD']

อ	ทิานฺ	 “อทิ	นฺ�นฺw เถย�ยสงฺ�ข้าตw อาทิ	เยย�ยาต	อาทิ1นฺw อต�ถทิส�สนฺต�ถw “อทิ	นฺ�นฺw นฺามาต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I เพื่#$อแสดงฺเนฺ#Iอควิามแห-งฺคำเป@นฺต(นฺวิ-า “พื่aงฺถ#อเอาทิร�พื่ยEอ�นฺเจ(าข้องฺไม-ได(ให( ด(วิยส-วินฺแห-งฺควิามเป@นฺข้โมย” ด�งฺนฺ1I 
พื่ระองฺคEจaงฺตร�สวิ-า อทิ	นฺ�นฺw นฺาม เป@นฺต(นฺ.

๑ วิ	. มหา. ๒/๑๔๖.
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ตต�ถ “อทิ	นฺ�นฺนฺ�ต	 ทินฺ�ตโปณฺส	ก�ข้าปเทิ อต�ตโนฺ สนฺ�ตกม�ปJ อปฏิ	ค�คห	ตกw กป�ปJยw อนฺช้�โฌิหรณฺ1ยw วิGจ�จต	 ฯ
ในฺคำวิ-า อทิ	นฺ�นฺw นฺาม เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
ในฺทิ�นฺตโปณฺส	กข้าบัทิ แม(ส	$งฺข้องฺๆ ตนฺทิ1$ย�งฺไม-ร�บัประเคนฺ ซ่a$งฺเป@นฺก�ปปJยะ 
แต-เป@นฺข้องฺทิ1$ไม-ควิรกล#นฺก	นฺ เร1ยกวิ-า “ข้องฺทิ1$เข้าย�งฺไม-ได(ให(”. 

อ	ธ ปนฺ ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ปรปร	ค�คห	ตw สส�สาม	กw ภณฺ�ฑw ฯ
แต-ในฺ(ส	กข้าบัทิ)นฺ1I ส	$งฺข้องฺอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺทิ1$ผู้F(อ#$นฺหวิงฺแหนฺ ซ่a$งฺม1เจ(าข้องฺ (เร1ยกวิ-า “ส	$งฺข้องฺอ�นฺเจ(าข้องฺไม-ได(ให(”).

ตเทิตw เตห	 สาม	เกห	 กาเยนฺ วิา วิาจาย วิา นฺ ทิ	นฺ�นฺนฺ�ต	 อทิ	นฺ�นฺw ฯ
ส	$งฺข้องฺนฺ1Iนฺ�Iนฺ อ�นฺเจ(าข้องฺไม-ได(ให( ด(วิยกายหร#อวิาจา เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-าส	$งฺข้องฺอ�นฺเจ(าข้องฺไม-ได(ให(.

อต�ตโนฺ หต�ถโต วิา ยถาฐ	ตฏฺ�ฐานฺโต วิา นฺ นฺ	ส�สฏฺ�ฐนฺ�ต	 อนฺ	ส�สฏฺ�ฐw ฯ
ช้#$อวิ-าอ�นฺเข้าย�งฺไม-ได(ละวิางฺ เพื่ราะวิ-าเจ(าข้องฺย�งฺไม-ได(สละพื่(นฺจากม#อข้องฺตนฺ หร#อจากทิ1$ทิ1$ต�IงฺอยF-เด	ม.

ยถาฐาเนฺ ฐ	ตม�ปJ อนฺเปก�ข้ตาย นฺ ปร	จ�จต�ตนฺ�ต	 อปร	จ�จต�ตw ฯ
ช้#$อวิ-า อ�นฺเจ(าข้องฺก>ย�งฺไม-ได(สละทิ	Iงฺ เพื่ราะแม(ทิร�พื่ยEต�IงฺอยF-ในฺทิ1$เด	ม แต-เจ(าข้องฺก>ย�งฺไม-ได(สละทิ	Iงฺ เพื่ราะย�งฺไม-หมดควิามเส1ยดาย.

อารก�ข้สwวิ	ธาเนฺนฺ รก�ข้	ตต�ตา รก�ข้	ตw ฯ
ช้#$อวิ-า อ�นฺเจ(าข้องฺร�กษุาอยF- เพื่ราะเป@นฺข้องฺทิ1$เจ(าข้องฺย�งฺร�กษุาไวิ( โดยจ�ดแจงฺการอาร�กข้าอยF-.

มญฺ�ช้Gสาทิ1สG ปก�ข้	ปJต�วิา โคปJตต�ตา โคปJตw ฯ
ช้#$อวิ-า อ�นฺเข้าย�งฺคG(มครองฺอยF- เพื่ราะเป@นฺข้องฺทิ1$เจ(าข้องฺใส-ไวิ(ในฺทิ1$ทิ�Iงฺหลายม1ตF(เป@นฺต(นฺ แล(วิปกครองฺไวิ(.

“มม อ	ทินฺ�ต	 ตณฺ�หามมต�เตนฺ มมาย	ตต�ตา มมาย	ตw ฯ
ช้#$อวิ-า อ�นฺเข้าย�งฺถ#อวิ-าเป@นฺข้องฺเรา เพื่ราะเป@นฺข้องฺทิ1$เจ(าข้องฺย�งฺถ#อกรรมส	ทิธ	qวิ-าเป@นฺข้องฺเรา 
โดยควิามถ#อวิ-าเรา ด(วิยอำนฺาจต�ณฺหาวิ-า “ทิร�พื่ยEนฺ1I ข้องฺเรา.” 

ตาห	 อปร	จ�จาครก�ข้ณฺโคปนฺาทิ1ห	 เตห	 ภณฺ�ฑสาม	เกห	 ปเรห	 ปร	ค�คห	ตนฺ�ต	 ปรปร	ค�คห	ตw ฯ   เอตw อทิ	นฺ�นฺw นฺาม ฯ
ช้#$อวิ-า ผู้F(อ#$นฺหวิงฺแหนฺ เพื่ราะวิ-า เป@นฺข้องฺอ�นฺช้นฺเหล-าอ#$นฺผู้F(เป@นฺเจ(าข้องฺทิร�พื่ยEเหล-านฺ�Iนฺย�งฺหวิงฺแหนฺไวิ( 
ด(วิยก	จม1อ�นฺย�งฺไม-ละทิ	Iงฺย�งฺร�กษุาคG(มครองฺไวิ(เป@นฺต(นฺ.  นฺ1Iช้#$อวิ-า ข้องฺทิ1$เข้าไม-ได(ให(.

[อรรถาธ	บายส�งเขตศ�พทิAลีงในอรรถตต	ยาว	ภ�ตต	]

“เถย�ยสงฺ�ข้าตนฺ�ต	 เอต�ถ “เถโนฺต	 โจโร ฯ
ในฺบัทิวิ-า เถย�ยสงฺ�ข้าตw นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
โจร ช้#$อวิ-า ข้โมย.

เถนฺส�ส ภาโวิ เถย�ยw ฯ    อวิหรณฺจ	ต�ตส�เสตw อธ	วิจนฺw ฯ
ควิามเป@นฺแห-งฺข้โมย ช้#$อวิ-า เถยยะ ฯ   บัทิวิ-า เถย�ยw นฺ1Iเป@นฺช้#$อแห-งฺจ	ตค	ดจะล�ก.
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“สงฺ�ข้า สงฺ�ข้าตนฺ�ต	 อต�ถโต เอกw ฯ
สองฺบัทิวิ-า สงฺ�ข้า สงฺ�ข้าตw นฺ�Iนฺ โดยเนฺ#Iอควิาม ก>เป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺ.

โกฏฺ�ฐาสส�เสตw อธ	วิจนฺw  สญฺ�ญานฺ	ทิานฺา ห	 ปปญฺ�จสงฺ�ข้าต	อาทิ1สG วิ	ย ฯ
บัทิวิ-า สงฺ�ข้าตw นฺ�Iนฺ เป@นฺช้#$อแห-งฺส-วินฺ  
เหม#อนฺ(ส�งฺข้าตศั�พื่ทิEในฺอGทิาหรณฺEทิ�Iงฺหลาย)วิ-า “ก>ส-วินฺแห-งฺธรรมเคร#$องฺเนฺ	$นฺช้(าทิ�Iงฺหลาย ม1ส�ญญาเป@นฺเหตG” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

เถย�ยญฺ�จ ตw สงฺ�ข้าตญฺ�จาต	 เถย�ยสงฺ�ข้าตw ฯ   “เถย�ยจ	ต�ตสงฺ�ข้าโต เอโก จ	ต�ตโกฏฺ�ฐาโสต	 อต�โถ ฯ
ส-วินฺนฺ�Iนฺด(วิย ควิามเป@นฺข้โมยด(วิย เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า เถย�ยสงฺ�ข้าตw ฯ 
อธ	บัายวิ-า “ส-วินฺแห-งฺจ	ตส-วินฺหนฺa$งฺ ซ่a$งฺเป@นฺส-วินฺแห-งฺจ	ตเป@นฺข้โมย”.

กรณฺต�เถ เจตw ปจ�จต�ตวิจนฺw ฯ
ก>คำวิ-า เถย�ยสงฺ�ข้าตw นฺ1I เป@นฺปฐมาวิ	ภ�ตต	 ลงฺในฺอรรถตต	ยาวิ	ภ�ตต	. 

[363] ตส�มา “เถย�ยสงฺ�ข้าเตนฺาต	 อต�ถโต ทิฏฺ�ฐพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺเห>นฺโดยเนฺ#Iอควิามวิ-า เถย�ยสงฺ�ข้าเตนฺ (ด(วิยส-วินฺแห-งฺควิามเป@นฺข้โมย) ด�งฺนฺ1I.

โย จ เถย�ยสงฺ�ข้าเตนฺ อาทิ	ยต	  โส ยส�มา เถย�ยจ	ต�โต โหต	, 
ตส�มา พื่�ยญฺ�ช้นฺw อนฺาทิย	ต�วิา อต�ถเมวิ ทิส�เสตGw “เถย�ยจ	ต�โต อวิหรณฺจ	ต�โตต	 เอวิมส�ส ปทิภาช้นฺ1ยw วิGต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ก>ภ	กษุGใด ย-อมถ#อเอา (ทิร�พื่ยEทิ1$เจ(าข้องฺไม-ได(ให() ด(วิยส-วินฺแห-งฺควิามเป@นฺข้โมย, ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺผู้F(ม1จ	ตแห-งฺควิามเป@นฺข้โมย.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “เพื่#$อไม-ทิรงฺคำนฺaงฺถaงฺพื่ย�ญช้นฺะ แสดงฺเฉัพื่าะแต-ใจควิามเทิ-านฺ�Iนฺ 
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺตร�สบัทิภาช้นฺะแห-งฺ(บัทิวิ-า เถย�ยสงฺ�ข้าตw)นฺ�Iนฺไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘ผู้F(ม1จ	ตแห-งฺควิามเป@นฺข้โมย ค#อผู้F(ม1จ	ตค	ดล�ก”.

[อรรถาธ	บายบทิมัาต	กา ๖ บทิ]

“อาทิ	เยย�ย ฯเปฯ สงฺ�เกตw วิ1ต	นฺาเมย�ยาต	 เอต�ถ ปนฺ 
ปฐมปทิw อภ	โยควิเสนฺ วิGต�ตw 
ทิGต	ยปทิw อญฺ�เญสw ภณฺ�ฑw หรนฺ�ตส�ส คจ�ฉัโต วิเสนฺ 
ตต	ยปทิw อGปนฺ	ก�ข้	ต�ตภณฺ�ฑวิเสนฺ 
จตGต�ถw สวิ	ญฺ�ญาณฺกวิเสนฺ 
ปญฺ�จมw ถเล นฺ	ก�ข้	ต�ตาทิ	วิเสนฺ 
ฉัฏฺ�ฐw ปร	กป�ปวิเสนฺ วิา สGงฺ�กฆ์าฏิวิเสนฺ วิา วิGต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ก>ในฺคำวิ-า อาทิ	เยย�ย ฯเปฯ สงฺ�เกตw วิ1ต	นฺาเมย�ย นฺ1Iบั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า 
“บัทิทิ1$ ๑ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สด(วิยอำนฺาจการตF-เอา.
บัทิทิ1$ ๒ (ตร�ส)ด(วิยอำนฺาจแห-งฺ(ภ	กษุG)ผู้F(นฺำเอาทิร�พื่ยEข้องฺบัGคคลเหล-าอ#$นฺไป.
บัทิทิ1$ ๓ (ตร�ส)ด(วิยอำนฺาจแห-งฺทิร�พื่ยEทิ1$เข้าฝัากไวิ(. 
บัทิทิ1$ ๔ (ตร�ส)ด(วิยอำนฺาจแห-งฺทิร�พื่ยEทิ1$ม1วิ	ญญาณฺ. 
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บัทิทิ1$ ๕ (ตร�ส)ด(วิยอำนฺาจแห-งฺทิร�พื่ยEทิ1$เข้าเก>บัไวิ(บันฺบักเป@นฺต(นฺ.
บัทิทิ1$ ๖ ตร�สด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามกำหนฺดหมาย หร#อด(วิยอำนฺาจแห-งฺด-านฺภาษุ1.”

โยช้นฺา ปเนฺต�ถ เอกภณฺ�ฑวิเสนฺปJ นฺานฺาภณฺ�ฑวิเสนฺปJ โหต	 ฯ
อนฺa$งฺ ในฺ(คำวิ-า อาทิ	เยย�ย เป@นฺต(นฺ)นฺ1I การประกอบัควิาม ย-อมม1ด(วิยอำนฺาจส	$งฺข้องฺส	$งฺเด1ยวิบั(างฺ ด(วิยอำนฺาจส	$งฺข้องฺต-างฺๆ บั(างฺ.

เอกภณฺ�ฑวิเสนฺ จ สวิ	ญฺ�ญาณฺเกเนฺวิ ลพื่�ภต	 ฯ
ก>แล (ควิามประกอบั)ด(วิยอำนฺาจส	$งฺข้องฺส	$งฺเด1ยวิ ย-อมใช้(ได( ด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$ม1วิ	ญญาณฺเทิ-านฺ�Iนฺ.

นฺานฺาภณฺ�ฑวิเสนฺ สวิ	ญฺ�ญาณฺกาวิ	ญฺ�ญาณฺกม	ส�สเกนฺ ฯ
(ควิามประกอบั)ด(วิยอำนฺาจส	$งฺต-างฺๆ ย-อมใช้(ได( ด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$ปนฺก�นฺทิ�Iงฺทิ1$ม1วิ	ญญาณฺทิ�Iงฺทิ1$ไม-ม1วิ	ญญาณฺ.

[อรรถาธ	บายก	ร	ยาแห'งการลี�ก ๖ อย'าง]

ตต�ถ นฺานฺาภณฺ�ฑวิเสนฺ ตาวิ เอวิw เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
บัรรดา(ควิามประกอบั) ด(วิยอำนฺาจส	$งฺข้องฺต-างฺๆ บั�ณฺฑ	ตควิรทิราบัโดยนฺ�ยอย-างฺนฺ1Iก-อนฺ.

“อาทิ	เยย�ยาต	 อารามw อภ	ยGญฺ�ช้ต	, อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ฯ  สาม	กส�ส วิ	มตa อGป�ปาเทิต	, อาปต�ต	 ถGล�ลจ�จยส�ส ฯ
สาม	โก “นฺ มย�หw ภวิ	ส�สต1ต	 ธGรw นฺ	ก�ข้	ปต	, อาปต�ต	 ปาราช้	กส�ส ฯ
บัทิวิ-า อาทิ	เยย�ย ควิามวิ-า ภ	กษุGตF-เอาทิ1$สวินฺ ต(องฺอาบั�ต	ทิGกกฏิ,  ย�งฺควิามสงฺส�ยให(เก	ดข้aIนฺแก-เจ(าข้องฺ ต(องฺอาบั�ต	ถGลล�จจ�ย. 
เจ(าข้องฺทิอดธGระวิ-า “สวินฺนฺ1Iจ�กไม-เป@นฺข้องฺเราละ” ต(องฺอาบั�ต	ปาราช้	ก.

“หเรย�ยาต	  อญฺ�ญส�ส ภณฺ�ฑw หรนฺ�โต ส1เส ภารw เถย�ยจ	ต�โต อามสต	, อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ฯ
ผู้นฺ�ทิาเปต	, อาปต�ต	 ถGล�ลจ�จยส�ส ฯ   ข้นฺ�ธw โอโรเปต	, อาปต�ต	 ปาราช้	กส�ส ฯ
บัทิวิ-า หเรย�ย ควิามวิ-า ภ	กษุGม1ไถยจ	ตนฺำทิร�พื่ยEข้องฺผู้F(อ#$นฺไปลFบัคลำภาระบันฺศั1รษุะ ต(องฺอาบั�ต	ทิGกกฏิ.
ทิำให(ไหวิ ต(องฺอาบั�ต	ถGลล�จจ�ย.  ปลงฺลงฺมาสF-คอ ต(องฺอาบั�ต	ปาราช้	ก.

“อวิหเรย�ยาต	 อGปนฺ	ก�ข้	ต�ตw ภณฺ�ฑw “เทิห	 เม ภณฺ�ฑนฺ�ต	 วิGจ�จมาโนฺ “นฺาหw คณฺ�หาม1ต	 ภณฺต	, อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ฯ
สาม	กส�ส วิ	มตa อGป�ปาเทิต	, อาปต�ต	 ถGล�ลจ�จยส�ส ฯ   สาม	โก “นฺ มย�หw ทิส�สต1ต	 ธGรw นฺ	ก�ข้	ปต	, อาปต�ต	 ปาราช้	กส�ส ฯ
บัทิวิ-า อวิหเรย�ย ควิามวิ-า เม#$อเจ(าข้องฺทิวิงฺข้องฺทิ1$เข้าฝัากไวิ(วิ-า “ทิ-านฺจงฺค#นฺทิร�พื่ยEให(แก-ข้(าพื่เจ(า” 
ภ	กษุGกล-าวิปฏิ	เสธวิ-า “ฉั�นฺไม-ได(ร�บัไวิ( ต(องฺอาบั�ต	ทิGกกฏิ. ย�งฺควิามสงฺส�ยให(เก	ดข้aIนฺแก-เจ(าข้องฺ ต(องฺอาบั�ต	ถGลล�จจ�ย.   
เจ(าข้องฺทิอดธGระวิ-า “ภ	กษุGรFปนฺ1I จ�กไม-ค#นฺให(แก-เรา” ต(องฺอาบั�ต	ปาราช้	ก.

[364] อ	ร	ยาปถw วิ	โกเปย�ยาต	 “สหภณฺ�ฑหารกw เนฺส�สาม1ต	 ปฐมw ปาทิw สงฺ�กาเมต	, อาปต�ต	 ถGล�ลจ�จยส�ส, 
ทิGต	ยw ปาทิw สงฺ�กาเมต	, อาปต�ต	 ปาราช้	กส�ส ฯ
สองฺบัทิวิ-า อ	ร	ยาปถw วิ	โกเปย�ย ควิามวิ-า ภ	กษุGค	ดวิ-า “เราจ�กนฺำข้องฺไปพื่ร(อมทิ�Iงฺคนฺทิ1$นฺำไปด(วิย” ให(ย-างฺเทิ(าทิ1แรก ต(องฺอาบั�ต	ถGล
ล�จจ�ย, ให(ย-างฺเทิ(าทิ1$สองฺ ต(องฺอาบั�ต	ปาราช้	ก.
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“ฐานฺา จาเวิย�ยาต	  ถลฏฺ�ฐw ภณฺ�ฑw เถย�ยจ	ต�โต อามสต	, อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ฯ 
ผู้นฺ�ทิาเปต	, อาปต�ต	 ถGล�ลจ�จยส�ส ฯ   ฐานฺา จาเวิต	, อาปต�ต	 ปาราช้	กส�ส ฯ
สองฺบัทิวิ-า ฐานฺา จาเวิย�ย ควิามวิ-า ภ	กษุGม1ไถยจ	ต ลFบัคลำข้องฺทิ1$ต�IงฺอยF-บันฺบัก ต(องฺอาบั�ต	ทิGกกฏิ.
ทิำให(ไหวิ ต(องฺอาบั�ต	ถGลล�จจ�ย, ให(เคล#$อนฺจากทิ1$ ต(องฺอาบั�ต	ปาราช้	ก.

“สงฺ�เกตw วิ1ต	นฺาเมย�ยาต	  ปร	กป�ปJตฏฺ�ฐานฺw ปฐมw ปาทิw อต	ก�กาเมต	, อาปต�ต	 ถGล�ลจ�จยส�ส ฯ
ทิGต	ยw ปาทิw อต	ก�กาเมต	, อาปต�ต	 ปาราช้	กส�ส ฯ
สองฺบัทิวิ-า สงฺ�เกตw วิ1ต	นฺาเมย�ย ควิามวิ-า 
ภ	กษุGย�งฺเทิ(าทิ1แรกให(ก(าวิล-วิงฺเลยทิ1$กำหนฺดไวิ(ไป ต(องฺอาบั�ต	ถGลล�จจ�ย.  ให(เทิ(าทิ1$สองฺก(าวิล-วิงฺไป ต(องฺอาบั�ต	ปาราช้	ก.

อถวิา ปฐมw ปาทิw สGงฺ�กฆ์าฏิw อต	ก�กาเมต	, อาปต�ต	 ถGล�ลจ�จยส�ส ฯ   ทิGต	ยw ปาทิw อต	ก�กาเมต	, อาปต�ต	 ปาราช้	กส�สาต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ย�งฺเทิ(าทิ1แรกให(ก(าวิล-วิงฺด-านฺภาษุ1ไป ต(องฺอาบั�ต	ถGลล�จจ�ย.  ย�งฺเทิ(าทิ1$สองฺให(ก(าวิล-วิงฺไป ต(องฺอาบั�ต	ปาราช้	ก ฉัะนฺ1Iแล.

อยเมต�ถ นฺานฺาภณฺ�ฑวิเสนฺ โยช้นฺา ฯ
นฺ1Iเป@นฺควิามประกอบัด(วิยอำนฺาจนฺานฺาภ�ณฺฑะ ในฺ(บัทิวิ-า อาทิ	เยย�ย เป@นฺต(นฺ)นฺ1I.

เอกภณฺ�ฑวิเสนฺ ปนฺ “สส�สาม	กw ทิาสw วิา ต	รจ�ฉัานฺw วิา ยถาวิGต�เตนฺ อภ	โยคาทิ	นฺา นฺเยนฺ อาทิ	ยต	 วิา  หรต	 วิา  อวิหรต	 วิา 
อ	ร	ยาปถw วิา  วิ	โกเปต	  ฐานฺา วิา จาเวิต	  ปร	จ�เฉัทิw วิา อต	ก�กาเมต	 ฯ
ส-วินฺ(ควิามประกอบั)ด(วิยอำนฺาจเอกภ�ณฺฑะ (พื่aงฺทิราบัด�งฺนฺ1I):- 
ทิาสก>ด1 ส�ตวิEด	ร�จฉัานฺก>ด1 ซ่a$งฺม1เจ(าข้องฺ ภ	กษุGตF-เอาก>ด1 ล�กไปก>ด1 ฉั(อไปก>ด1 ให(อ	ร	ยาบัถกำเร	บัก>ด1 ให(เคล#$อนฺจากฐานฺก>ด1 
ให(ก(าวิล-วิงฺเลยทิ1$กำหนฺดไปก>ด1 โดยนฺ�ยม1ตF-เอาเป@นฺต(นฺ ตามทิ1$กล-าวิแล(วิ.

อยเมต�ถ เอกภณฺ�ฑวิเสนฺ โยช้นฺา ฯ
นฺ1Iเป@นฺควิามประกอบัด(วิยอำนฺาจเอกภ�ณฺฑะ ในฺ(บัทิวิ-า อาทิ	เยย�ย เป@นฺต(นฺ)นฺ1I.

อปJจ อ	มานฺ	 วิณฺ�ณฺยนฺ�เตนฺ ปญฺ�จ ปญฺ�จเก สโมธาเนฺต�วิา ปญฺ�จวิ1สต	 อวิหารา ทิส�เสตพื่�พื่า ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เม#$อบั�ณฺฑ	ตพื่รรณฺนฺา(บัทิทิ�Iงฺหลาย ๖) เหล-านฺ1I พื่aงฺประมวิลปbญจกะ ๕ หมวิดมา แล(วิแสดงฺอวิหาร ๒๕ อย-างฺ.

เอวิw วิณฺ�ณฺยตา ห	 อ	ทิw อทิ	นฺ�นฺาทิานฺปาราช้	กw สGวิณฺ�ณฺ	ตw โหต	 ฯ
เพื่ราะเม#$อพื่รรณฺนฺาอย-างฺนฺ1I ย-อมเป@นฺอ�นฺพื่รรณฺนฺาอทิ	นฺนฺาทิานฺปาราช้	กนฺ1Iแล(วิด(วิยด1.

อ	มส�มa จ ฐาเนฺ สพื่�พื่อฏฺ�ฐกถา อากGลา ลGล	ตา ทิFวิ	ญฺ�เญย�ยวิ	นฺ	จ�ฉัยา ฯ
แต-ในฺทิ1$นฺ1I อรรถกถาทิ�Iงฺปวิงฺ ยG-งฺยากฟัb{นฺเฝั~อ ม1วิ	นฺ	จฉั�ยเข้(าใจยาก.

ตถา ห	 สพื่�พื่อฏฺ�ฐกถาสG,  ยานฺ	 ตานฺ	 ปาล	ยw “ปญฺ�จหากาเรห	 อทิ	นฺ�นฺw อาทิ	ยนฺ�ตส�ส, อาปต�ต	 ปาราช้	กส�ส ปรปร	ค�คห	ตญฺ�จ โหต1ต	
อาทิ	นฺา นฺเยนฺ อวิหารงฺ�คานฺ	 วิGต�ตานฺ	,  ตานฺ	ปJ คเหต�วิา กต�ถจ	 เอกw ปญฺ�จกw ทิส�ส	ตw ฯ
ควิามจร	งฺเป@นฺด�งฺนฺ�Iนฺ ในฺบัรรดาอรรถกถาทิ�Iงฺปวิงฺ 
(ทิ-านฺพื่ระอรรถกถาจารยE)รวิมองฺคEแห-งฺอวิหารทิ�Iงฺหลาย แม((พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(แล(วิ ในฺพื่ระบัาล1 โดยนฺ�ยวิ-า 
“ภ	กษุGถ#อเอาส	$งฺข้องฺทิ1$เข้าไม-ได(ให( ด(วิยอาการ ๕ อย-างฺ ค#อ ภ�ณฺฑะทิ1$ผู้F(อ#$นฺหวิงฺแหนฺแล(วิ ๑ ต(องฺอาบั�ต	ปาราช้	ก” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ  
แสดงฺไวิ(ในฺปbญจกะเด1ยวิ ในฺทิ1$บัางฺแห-งฺ.
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กต�ถจ	 “ฉัหากาเรห1ต	 อาคเตห	 สทิ�ธa เทิ�วิ ปญฺ�จกานฺ	 ทิส�ส	ตานฺ	 ฯ
ในฺทิ1$บัางฺแห-งฺ แสดงฺไวิ(สองฺปbญจกะ รวิมก�บัองฺคEแห-งฺอวิหารทิ�Iงฺหลายทิ1$มาแล(วิวิ-า ฉัหากาเรห	 (ด(วิยอาการ ๖) ด�งฺนฺ1I.

เอตานฺ	 จ [365] ปญฺ�จกานฺ	 นฺ โหนฺ�ต	 ฯ   ยต�ถ ห	 เอเกเกนฺ ปเทินฺ อวิหาโร ส	ช้�ฌิต	, ตw ปญฺ�จกนฺ�นฺาม วิGจ�จต	 ฯ
แต-ปbญจกะเหล-านฺ1I ย-อมหาเป@นฺปbญจกะไม-. 
เพื่ราะในฺปbญจกะใด อวิหารย-อมสำเร>จได(ด(วิยบัทิหนฺa$งฺๆ ปbญจกะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺเร1ยกช้#$อวิ-าปbญจกะ.

เอต�ถ ปนฺ สพื่�เพื่ห	ปJ ปเทิห	 เอโกเยวิ อวิหาโร ฯ
ก>ในฺ(คำวิ-า ปญฺ�จหากาเรห	 เป@นฺต(นฺ)นฺ1I อวิหารอย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ ย-อมสำเร>จได(ด(วิยบัทิแม(ทิ�Iงฺหมด.

ยานฺ	 จ ตต�ถ ลพื่�ภมานฺานฺ	เยวิ ปญฺ�จกานฺ	 ทิส�ส	ตานฺ	,  เตสม�ปJ นฺ สพื่�เพื่สw อต�โถ ปกาส	โต ฯ
แต-ข้(าพื่เจ(าย�งฺม	ได(ประกาศัอรรถ แม(แห-งฺปbญจกะทิ�Iงฺหมด ทิ1$ข้(าพื่เจ(าแสดงฺไวิ( ซ่a$งฺได(อยF-ในฺ(๖ บัทิ)นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.

เอวิม	มส�มa ฐาเนฺ สพื่�พื่อฏฺ�ฐกถา อากGลา ลGล	ตา ทิFวิ	ญฺ�เญย�ยวิ	นฺ	จ�ฉัยา ฯ
ในฺทิ1$นฺ1I อรรถกถาทิ�IงฺปวิงฺยG-งฺยากฟัb{นฺเฝั~อ ม1วิ	นฺ	จฉั�ยเข้(าใจยาก ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

ตส�มา ปญฺ�จ ปญฺ�จเก สโมธาเนฺต�วิา ทิส�ส	ยมานฺา อ	เม ปญฺ�จวิ1สต	 อวิหารา สาธGกw สล�ลก�เข้ตพื่�พื่า ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่aงฺกำหนฺดอวิหาร ๒๕ ประการเหล-านฺ1I ทิ1$ข้(าพื่เจ(าแสดงฺรวิมไวิ(เป@นฺ ๕ หมวิดๆ ละ ๕ ให(ด1.

[ปJญจกะ ๕ หมัวด้ๆ ลีะ ๕ๆ รวมัเปKนอวหาร ๒๕]

ปญฺ�จ ปญฺ�จกานฺ	 นฺาม นฺานฺาภณฺ�ฑปญฺ�จกw เอกภณฺ�ฑปญฺ�จกw สาหต�ถ	กปญฺ�จกw ปGพื่�พื่ป�ปโยคปญฺ�จกw เถย�ยาวิหารปญฺ�จกนฺ�ต	 ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า ปbญจกะ ๕ ค#อ 
หมวิดแห-งฺอวิหาร ๕ ทิ1$กำหนฺดด(วิยภ�ณฺฑะต-างฺก�นฺเป@นฺข้(อต(นฺ ๑ 
หมวิดแห-งฺอวิหาร ๕ ทิ1$กำหนฺดด(วิยภ�ณฺฑะช้นฺ	ดเด1ยวิเป@นฺข้(อต(นฺ ๑ 
หมวิดแห-งฺอวิหาร ๕ ทิ1$กำหนฺดด(วิยอวิหารทิ1$เก	ดแล(วิด(วิยม#อข้องฺตนฺเป@นฺข้(อต(นฺ ๑ 
หมวิดแห-งฺอวิหาร ๕ ทิ1$กำหนฺดด(วิยบัGพื่พื่ประโยคเป@นฺข้(อต(นฺ ๑ 
หมวิดแห-งฺอวิหาร ๕ ทิ1$กำหนฺดด(วิยการล�กด(วิยอาการข้โมยเป@นฺข้(อต(นฺ ๑ 

ตต�ถ นฺานฺาภณฺ�ฑปญฺ�จกญฺ�จ เอกภณฺ�ฑปญฺ�จกญฺ�จ 
“อาทิ	เยย�ย, หเรย�ย, อวิหเรย�ย, อ	ร	ยาปถw วิ	โกเปย�ย, ฐานฺา จาเวิย�ยาต	 อ	เมสw ปทิานฺw วิเสนฺ ลพื่�ภนฺ�ต	 ฯ
บัรรดา(ปbญจกะทิ�Iงฺ ๕) นฺ�Iนฺ นฺานฺาภ�ณฺฑปbญจกะ และเอกภ�ณฺฑปbญจกะ ย-อมได(ด(วิยอำนฺาจแห-งฺบัทิเหล-านฺ1I ค#อ 
“พื่aงฺตF-เอา พื่aงฺล�กไป พื่aงฺฉั(อเอา พื่aงฺย�งฺอ	ร	ยาบัถให(กำเร	บั และพื่aงฺให(เคล#$อนฺจากฐานฺ”

ตานฺ	 ปGพื่�เพื่ โยเช้ต�วิา ทิส�ส	ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
(ปbญจกะทิ�Iงฺ ๒)นฺ�Iนฺ (ผู้F(ศัaกษุา)พื่aงฺทิราบัโดยนฺ�ยด�งฺทิ1$ข้(าพื่เจ(าประกอบัแสดงฺไวิ(แล(วิในฺเบั#Iองฺต(นฺนฺ�$นฺแล.

ยw ปเนฺตw “สงฺ�เกตw วิ1ต	นฺาเมย�ยาต	 ฉัฏฺ�ฐw ปทิw ตw ปร	กป�ปาวิหารส�ส จ นฺ	ส�สค�ค	ยาวิหารส�ส จ สาธารณฺw ฯ
ส-วินฺบัทิทิ1$ ๖ วิ-า สงฺ�เกตw วิ1ต	นฺาเมย�ย (พื่aงฺให(ล-วิงฺเลยเข้ตกำหนฺดหมาย) นฺ�Iนฺ เป@นฺข้องฺทิ�$วิไปแก-ปร	ก�ปปาวิหาร และนฺ	สส�คค	ยาวิหาร.
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ตส�มา ตw ตต	ยปญฺ�จเมสG ปญฺ�จเกสG ลพื่�ภมานฺปทิวิเสนฺ โยเช้ตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่aงฺประกอบั(บัทิทิ1$ ๖) นฺ�Iนฺ เข้(า ด(วิยอำนฺาจบัทิทิ1$ได(อยF-ในฺปbญจกะทิ1$ ๓ และทิ1$ ๕.

วิGต�ตw นฺานฺาภณฺ�ฑปญฺ�จกญฺ�จ เอกภณฺ�ฑปญฺ�จกญฺ�จ ฯ
นฺานฺาภ�ณฺฑปbญจกะ และเอกภ�ณฺฑปbญจกะ (ข้(าพื่เจ(า)ได(กล-าวิไวิ(แล(วิ.

[สาห�ตถ	กปJญจกะ มั�อวหาร ๕ อย'าง]

กตมw สาหต�ถ	กปญฺ�จกw ฯ
สาห�ตถ	กปbญจกะ เป@นฺไฉันฺ? 

ปญฺ�จ อวิหารา สาหต�ถ	โก อาณฺต�ต	โก นฺ	ส�สค�ค	โย อต�ถสาธโก ธGรนฺ	ก�เข้โปต	 ฯ
ค#อ สาห�ตถ	กปbญจกะ ม1อวิหาร ๕ อย-างฺ ด�งฺนฺ1I ค#อ 
“ถ#อเอาด(วิยม#อข้องฺตนฺเองฺ ส�$งฺบั�งฺค�บั ซ่�ดข้วิ(างฺส	$งฺข้องฺไป ย�งฺอรรถให(สำเร>จ เจ(าข้องฺทิอดธGระ”.

ตต�ถ สาหต�ถ	โก นฺาม ปรส�ส ภณฺ�ฑw สหต�ถา อวิหรต	 ฯ
บัรรดา(อวิหาร ๕ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ ทิ1$ช้#$อวิ-า สาห�ตถ	กะ ได(แก- ภ	กษุGล�กส	$งฺข้องฺข้องฺผู้F(อ#$นฺ ด(วิยม#อข้องฺตนฺเองฺ.

อาณฺต�ต	โก นฺาม “อสGกส�ส ภณฺ�ฑw อวิหราต	 อญฺ�ญw อาณฺาเปต	 ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า อาณฺ�ตต	กะ ได(แก- ภ	กษุGส�$งฺบั�งฺค�บัผู้F(อ#$นฺวิ-า “จงฺล�กส	$งฺข้องฺข้องฺคนฺช้#$อโนฺ(นฺ.” 

นฺ	ส�สค�ค	โย นฺาม “อนฺ�โตสGงฺ�กฆ์าเฏิ ฐ	โต พื่ห	สGงฺ�กฆ์าตw ปาเตต	, อาปต�ต	 ปาราช้	กส�สาต	 อ	ม	นฺา สทิ�ธa “สงฺ�เกตw [366] วิ1ต	นฺาเมย�ยาต	 
อ	ทิw ปทิโยช้นฺw ลภต	 ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า นฺ	สส�คค	ยะ ย-อมได(การประกอบับัทินฺ1Iวิ-า “พื่aงฺให(ล-วิงฺเลยเข้ตทิ1$กำหนฺดหมาย” 
รวิมก�บัคำนฺ1Iวิ-า “ภ	กษุGย#นฺอยF-ในฺด-านฺภาษุ1 โยนฺทิร�พื่ยEให(ตกนฺอกด-านฺภาษุ1 ต(องฺอาบั�ต	ปาราช้	ก” ด�งฺนฺ1I.

อต�ถสาธโก นฺาม “อสGกw ภณฺ�ฑw, ยทิา สก�โกส	, ตทิา อวิหราต	 อาณฺาเปต	 ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า อ�ตถสาธกะ ได(แก-ภ	กษุGบั�งฺค�บัวิ-า “ทิ-านฺอาจล�กส	$งฺข้องฺช้#$อโนฺ(นฺมาได( ในฺเวิลาใด, จงฺล�กมาในฺเวิลานฺ�Iนฺ.๑”

ตต�ถ สเจ ปโร อนฺนฺ�ตราย	โก หGต�วิา ตw อวิหรต	,  อาณฺาปโก อาณฺต�ต	ก�ข้เณฺเยวิ ปาราช้	โก โหต	 ฯ 
อวิหารโก ปนฺ อวิหฏิกาเล ฯ  อยw อต�ถสาธโก ฯ
บัรรดา(ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺบั�งฺค�บัและภ	กษุGผู้F(ล�ก) 
ถ(าภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ ไม-ม1อ�นฺตรายในฺระหวิ-างฺ ล�กข้องฺนฺ�Iนฺมาได(, ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺบั�งฺค�บั ย-อมเป@นฺปาราช้	กในฺข้ณฺะทิ1$ส�$งฺนฺ�$นฺเองฺ.  
ส-วินฺภ	กษุGผู้F(ล�ก (เป@นฺปาราช้	ก)ในฺเวิลาล�กได(แล(วิ.  นฺ1Iช้#$อวิ-าอ�ตถสาธกะ.

ธGรนฺ	ก�เข้โป ปนฺ อGปนฺ	ก�ข้	ต�ตภณฺ�ฑวิเสนฺ เวิทิ	ตพื่�โพื่ต	 ฯ
ส-วินฺธGรนฺ	กเข้ปะ พื่aงฺทิราบัด(วิยอำนฺาจทิร�พื่ยEทิ1$เข้าฝัากไวิ( ฉัะนฺ1Iแล.

๑ วิ	. มหา. ๑/๙๖.



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [สาห�ตถ	กปbญจกะ ม1อวิหาร ๕ อย-างฺ] • หนฺ(า ๕๙๙

อ	ทิw สาหต�ถ	กปญฺ�จกw ฯ
(คำทิ1$อธ	บัายมา)นฺ1I ช้#$อวิ-า สาห�ตถ	ปbญจกะ.

[บ#พพประโยคปJญจกะ มั�อวหาร ๕ อย'าง]

กตมw ปGพื่�พื่ป�ปโยคปญฺ�จกw ฯ
บัGพื่พื่ประโยคปbญจกะ เป@นฺไฉันฺ? 

อปเรปJ ปญฺ�จ อวิหารา ปGพื่�พื่ป�ปโยโค สหป�ปโยโค สwวิ	ธาวิหาโร สงฺ�เกตกม�มw นฺ	ม	ต�ตกม�มนฺ�ต	 ฯ
ค#อ (บัGพื่พื่ประโยคปbญจกะ) ม1อวิหาร แม(อ#$นฺอ1ก ๕ อย-างฺ ด�งฺนฺ1I ค#อ 
“ประกอบัในฺเบั#Iองฺต(นฺ, ประกอบัพื่ร(อมก�นฺ, การช้�กช้วินฺไปล�ก, การนฺ�ดหมายก�นฺ การทิำนฺ	ม	ต”.

ตต�ถ อาณฺต�ต	วิเสนฺ ปGพื่�พื่ป�ปโยโค เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
บัรรดา(อวิหารทิ�Iงฺ ๕) เหล-านฺ�Iนฺ บัGพื่พื่ประโยค พื่aงฺทิราบัด(วิยอำนฺาจส�$งฺบั�งฺค�บั.

ฐานฺา จาวินฺวิเสนฺ สหป�ปโยโค ฯ
สหประโยค (พื่aงฺทิราบั)ด(วิยอำนฺาจการให(เคล#$อนฺจากฐานฺ.

อ	ตเร ปนฺ ตโย ปาล	ยw อาคตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่าต	 ฯ
ส-วินฺ(อวิหาร)ทิ�Iงฺ ๓ นฺอกนฺ1I พื่aงฺทิราบัโดยนฺ�ยทิ1$มาแล(วิในฺพื่ระบัาล1นฺ�$นฺแล.

อ	ทิw ปGพื่�พื่ป�ปโยคปญฺ�จกw ฯ
(คำอธ	บัายมา)นฺ1I ช้#$อวิ-า บัGพื่พื่ประโยคปbญจกะ.

[เถยยาวหารปJญจกะ มั�อวหาร ๕ อย'าง]

กตมw เถย�ยาวิหารปญฺ�จกw ฯ
เถยยาวิหารปbญจกะ เป@นฺไฉันฺ? 

อปเรปJ ปญฺ�จ อวิหารา เถย�ยาวิหาโร ปสย�หาวิหาโร ปร	กป�ปาวิหาโร ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺาวิหาโร กGสาวิหาโรต	 ฯ
ค#อ (เถยยาวิหารปbญจกะ) ม1อวิหารแม(อ#$นฺอ1ก ๕ อย-างฺ ด�งฺนฺ1I ค#อ 
“ล�กด(วิยควิามเป@นฺข้โมย ล�กด(วิยควิามกดข้1$ ล�กตามควิามกำหนฺดไวิ( ล�กด(วิยก	ร	ยาปกปJด ล�กด(วิยการส�บัเปล1$ยนฺสลาก”.

เต ปญฺ�จปJ “อญฺ�ญตโร ภ	ก�ข้G, สงฺ�ฆ์ส�ส จ1วิเร ภาช้	ยมาเนฺ, เถย�ยจ	ต�โต กGสw สงฺ�กาเมต�วิา จ1วิรw อค�คเหส1ต	 เอกส�มa กGสสงฺ�กมนฺวิต�ถGส�มa 
วิณฺ�ณฺย	ส�สาม ฯ
อวิหารทิ�Iงฺ ๕ เหล-านฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจ�กพื่รรณฺนฺาในฺเร#$องฺการส�บัเปล1$ยนฺสลาก เร#$องฺหนฺa$งฺ (ข้(างฺหนฺ(า) วิ-า 
“ภ	กษุGรFปใดรFปหนฺa$งฺ เม#$อจ1วิรข้องฺสงฺฆ์E (อ�นฺภ	กษุGจ1วิรภาช้กะ)แจกอยF- ม1ไถยจ	ตส�บัเปล1$ยนฺสลาก แล(วิร�บัเอาจ1วิรไป๑” ด�งฺนฺ1I.

อ	ทิw เถย�ยาวิหารปญฺ�จกw ฯ
(คำทิ1$อธ	บัายมา)นฺ1I ช้#$อวิ-า เถยยาวิหารปbญจกะ.

๑ วิ	. มหา. ๑/๑๐๙.



หนฺ(า ๖๐๐ •   เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [เถยยาวิหารปbญจกะ ม1อวิหาร ๕ อย-างฺ]

เอวิม	มานฺ	 ปญฺ�จกานฺ	 สโมธาเนฺต�วิา อ	เม ปญฺ�จวิ1สต	 อวิหารา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
พื่aงฺประมวิลปbญจกะทิ�Iงฺหลายเหล-านฺ1I แล(วิทิราบัอวิหาร ๒๕ ประการเหล-านฺ1I ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

อ	เมสG จ ปนฺ ปญฺ�จสG ปญฺ�จเกสG กGสเลนฺ วิ	นฺยธเรนฺ โอต	ณฺ�ณฺวิต�ถGw สหสา อวิ	นฺ	จ�ฉั	นฺ	ต�วิาวิ ปญฺ�จ ฐานฺานฺ	 โอโลเกตพื่�พื่านฺ	, 
ยานฺ	 สนฺ�ธาย โปราณฺา อาหG
ก>แล พื่ระวิ	นฺ�ยธรผู้F(ฉัลาดในฺปbญจกะ ๕ เหล-านฺ1I ไม-พื่aงฺด-วินฺวิ	นฺ	จฉั�ยอธ	กรณฺEทิ1$เก	ดแล(วิ พื่aงฺตรวิจดFฐานฺะ ๕ ประการ 
ซ่a$งฺพื่ระโบัราณฺาจารยEทิ�Iงฺหลาย มG-งฺหมายกล-าวิไวิ(วิ-า

วิต�ถGw กาลญฺ�จ เทิสญฺ�จ อค�ฆ์w ปร	โภคปญฺ�จมw
ตGลย	ต�วิา ปญฺ�จ ฐานฺานฺ	 ธาเรย�ยต�ถw วิ	จก�ข้โณฺต	 ฯ

“(พื่ระวิ	นฺ�ยธร)ผู้F(ฉัลาด พื่aงฺสอบัสวินฺฐานฺะ ๕ ประการค#อ วิ�ตถG กาละ เทิสะ 
ราคา และการใช้(สอยเป@นฺทิ1$ ๕ แล(วิพื่aงฺทิรงฺอรรถคด1ไวิ(” ด�งฺนฺ1I.

[อรรถาธ	บายฐานะ ๕ ประการ]

[367] ตต�ถ “วิต�ถGนฺ�ต	 ภณฺ�ฑw ฯ
บัรรดา(ฐานฺะทิ�Iงฺ ๕) นฺ�Iนฺ ฐานฺะวิ-า วิ�ตถG ได(แก-ภ�ณฺฑะ

อวิหารเกนฺ ห	 “มยา อ	ทิw นฺาม อวิหฏินฺ�ต	 วิGต�เตปJ, อาปต�ตa อนฺาโรเปต�วิาวิ ตw ภณฺ�ฑw สส�สาม	กw วิา อส�สาม	กw วิา อGปปร	ก�ข้	ตพื่�พื่w ฯ
ก>เม#$อภ	กษุGผู้F(ล�ก แม(ร�บัเป@นฺส�ตยEวิ-า “ภ�ณฺฑะช้#$อนฺ1I ผู้มล�กไปจร	งฺ” 
(พื่ระวิ	นฺ�ยธร) อย-าเพื่	$งฺยกอาบั�ต	ข้aIนฺปร�บัทิ�นฺทิ1 พื่aงฺพื่	จารณฺาวิ-า ภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺม1เจ(าข้องฺหร#อหาเจ(าข้องฺม	ได(.

สส�สาม	เกปJ สาม	กานฺw สาลยภาโวิ วิา นฺ	ราลยภาโวิ วิา อGปปร	ก�ข้	ตพื่�โพื่ ฯ
แม(ในฺภ�ณฺฑะทิ1$ม1เจ(าข้องฺ ก>พื่aงฺพื่	จารณฺาวิ-า เจ(าข้องฺย�งฺม1อาล�ยอยF- หร#อไม-ม1อาล�ยแล(วิ.

สเจ เตสw สาลยกาเล อวิหฏิw, ภณฺ�ฑw อค�ฆ์าเปต�วิา อาปต�ต	 กาเรตพื่�พื่า ฯ
ถ(าภ	กษุGล�กในฺเวิลาทิ1$เจ(าข้องฺเหล-านฺ�Iนฺย�งฺม1อาล�ย พื่ระวิ	นฺ�ยธรพื่aงฺต1ราคาปร�บัอาบั�ต	.

สเจ นฺ	ราลยกาเล, นฺ ปาราช้	เกนฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ถ(า(ล�ก)ในฺเวิลาทิ1$เจ(าข้องฺหาอาล�ยม	ได(,  ไม-พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ปาราช้	ก.

ภณฺ�ฑสาม	เกสG ปนฺ ภณฺ�ฑw อาหราเปนฺ�เตสG, ภณฺ�ฑw ทิาตพื่�พื่w ฯ
แต-เม#$อเจ(าข้องฺภ�ณฺฑะให(นฺำภ�ณฺฑะมาค#นฺ พื่aงฺให(ภ�ณฺฑะค#นฺ.

อยเมต�ถ สาม1จ	 ฯ
อ�นฺนฺ1Iเป@นฺควิามช้อบัในฺเร#$องฺนฺ1I.

[เร! องภ	กษุ#ลี�กจ�วร พระว	น�ยธรต�ด้ส	นว'าไมั'เปKนอาบ�ต	]

อ	มส�ส ปนฺ อต�ถส�ส ทิ1ปนฺต�ถม	ทิw วิต�ถG ฯ
ก>เพื่#$อแสดงฺเนฺ#Iอควิามนฺ1I (ควิรนฺำ)เร#$องฺนฺ1Iมา(สาธกด�งฺต-อไปนฺ1I):- 



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [เร#$องฺภ	กษุGล�กจ1วิร พื่ระวิ	นฺ�ยธรต�ดส	นฺวิ-าไม-เป@นฺอาบั�ต	] • หนฺ(า ๖๐๑

ภาต	ยราช้กาเล ก	ร มหาเจต	ยปFช้าย ทิก�ข้	ณฺทิ	สโต เอโก ภ	ก�ข้G สต�ตหต�ถw ปณฺ�ฑGกาสาวิw อwเส กร	ต�วิา เจต	ยงฺ�คณฺw ปาวิ	ส	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า ในฺร�ช้กาลแห-งฺพื่ระเจ(าภาต	ยราช้ ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺ พื่าดผู้(ากาสาวิะส1เหล#องฺ ยาวิ ๗ ศัอก ไวิ(ทิ1$จะงฺอยบั-า 
แล(วิเข้(าไปย�งฺลานฺพื่ระเจด1ยE จากทิ	ศัทิ�กษุ	ณฺ เพื่#$อบัFช้าพื่ระมหาเจด1ยE.

ตwข้ณฺเมวิ ราช้าปJ เจต	ยวินฺ�ทินฺต�ถw อาคโต ฯ
ข้ณฺะนฺ�Iนฺเองฺ แม(พื่ระราช้ก>เสด>จมา เพื่#$อถวิายบั�งฺคมพื่ระเจด1ยE.

ตโต, อGส�สารณฺาย วิต�ตมานฺาย, มหาช้นฺสม�มโทิ อโหส	 ฯ
เวิลานฺ�Iนฺ เม#$อกำล�งฺไล-ต(อนฺหมF-ช้นฺไป, ควิามอลหม-านฺแห-งฺมหาช้นฺ ก>ได(ม1ข้aIนฺแล(วิ.

อถโข้ โส ภ	ก�ข้G มหาช้นฺสม�มทิปnฬีJโต อwสโต ปตนฺ�ตw กาสาวิw อทิ	ส�วิาวิ นฺ	ก�ข้นฺ�โต ฯ
คราวินฺ�Iนฺแล ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ ถFกควิามอลหม-านฺแห-งฺมหาช้นฺเบั1ยดเส1ยดแล(วิ 
ไม-ทิ�นฺได(เห>นฺผู้(ากาสาวิะ ซ่a$งฺพื่ล�ดตกไปจากจะงฺอยบั-าเลย ได(เด	นฺออกไป.

นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา จ กาสาวิw อปส�สนฺ�โต “โก อ1ทิ	เส ช้นฺสม�มเทิ กาสาวิw ลภต	, นฺ ทิานฺ	 ตw มย�หนฺ�ต	 ธGรนฺ	ก�เข้ป| กต�วิา คโต ฯ
ก>แล คร�Iนฺเด	นฺออกไปแล(วิ เม#$อไม-เห>นฺผู้(ากาสาวิะ ก>ทิอดธGระวิ-า 
“ใครจะหาผู้(ากาสาวิะได(ในฺเม#$อฝัFงฺช้นฺช้GลมGนฺอยF-เช้-นฺนฺ1I, บั�ดนฺ1I ผู้(ากาสาวิะนฺ�Iนฺ ไม-ใช้-ข้องฺเรา” ด�งฺนฺ1Iแล(วิก>เด	นฺออกไป.

อถญฺ�โญ ภ	ก�ข้G ปจ�ฉัา อาคจ�ฉันฺ�โต ตw กาสาวิw ทิ	ส�วิา เถย�ยจ	ต�เตนฺ คเหต�วิา ปGนฺ วิ	ปฏิ	สาร1 หGต�วิา 
“อส�สมโณฺ ทิานฺ	ม�ห	, วิ	พื่�ภม	ส�สาม1ต	 จ	ต�เต อGป�ปนฺ�เนฺ, “วิ	นฺยธเร ปGจ�ฉั	ต�วิา ช้านฺ	ส�สาม1ต	 จ	นฺ�เตส	 ฯ
คราวินฺ�Iนฺ ม1ภ	กษุGรFปอ#$นฺเด	นฺมาภายหล�งฺ ได(เห>นฺผู้(ากาสาวิะนฺ�Iนฺแล(วิ ก>ถ#อเอาด(วิยไถยจ	ต แต-กล�บัม1ควิามเด#อดร(อนฺข้aIนฺ, 
เม#$อเก	ดควิามค	ดข้aIนฺวิ-า “บั�ดนฺ1I เราไม-เป@นฺสมณฺะ, เราจ�กสaก” แล(วิจaงฺค	ดวิ-า “จ�กถามพื่ระวิ	นฺ�ยธรทิ�IงฺหลายดF จaงฺจ�กรF(ได(”. 

เตนฺ จ สมเยนฺ จFฬสGมนฺต�เถโร นฺาม สพื่�พื่ปร	ยต�ต	ธโร วิ	นฺยาจร	ยปาโมก�โข้ มหาวิ	หาเร ปฏิ	วิสต	 ฯ
ก>โดยสม�ยนฺ�Iนฺ ม1ภ	กษุGผู้F(ทิรงฺพื่ระปร	ย�ต	ทิ�Iงฺปวิงฺ ช้#$อจFฬสGมนฺเถระ เป@นฺปาโมกข้าจารยEทิางฺพื่ระวิ	นฺ�ย พื่�กอยF-ในฺมหาวิ	หาร.

โส ภ	ก�ข้G เถรw อGปสงฺ�กม	ต�วิา วินฺ�ทิ	ต�วิา โอกาสw กาเรต�วิา อต�ตโนฺ กGก�กGจ�จw ปGจ�ฉั	 ฯ
ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺเข้(าไปหาพื่ระเถระแล(วิ ไหวิ(ข้อโอกาสแล(วิ จaงฺได(เร1ยนฺถามข้(อสงฺส�ยข้องฺตนฺ.

เถโร เตนฺ ภฏฺ�เฐ [368] ช้นฺกาเย ปจ�ฉัา อาคนฺ�ต�วิา คห	ตภาวิw ญต�วิา “อต�ถ	 ทิานฺ	 เอต�ถ โอกาโสต	 จ	นฺ�เตต�วิา อาห 
“สเจ กาสาวิส�สาม	กw ภ	ก�ข้Gw อาเนฺย�ยาส	, สก�กา ภเวิย�ย ตวิ ปต	ฏฺ�ฐา กาตGนฺ�ต	 ฯ
พื่ระเถระทิราบัควิามทิ1$ผู้(ากาสาวิะอ�นฺภ	กษุGผู้F(ม1ภายหล�งฺรFปนฺ�Iนฺถ#อเอา ในฺเม#$อฝัFงฺช้นฺแยกก�นฺไปแล(วิ ค	ดวิ-า 
“คราวินฺ1I ก>พื่อม1โอกาสในฺ(การถ#อเอาผู้(ากาสาวิะ)นฺ1I” จaงฺได(กล-าวิวิ-า 
“ถ(าคGณฺพื่aงฺนฺำภ	กษุGผู้F(เป@นฺเจ(าข้องฺผู้(ากาสาวิะมาได(ไซ่ร(, ข้(าพื่เจ(าอาจทิำทิ1$พื่a$งฺให(แก-คGณฺได(.” 

“กถาหw ภนฺ�เต ตw ทิก�ข้	ส�สาม1ต	 ฯ
ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺเร1ยนฺวิ-า “กระผู้มจ�กเห>นฺทิ-านฺรFปนฺ�Iนฺได(อย-างฺไร? ข้อร�บั!” 

“ตหa ตหa คนฺ�ต�วิา โอโลเกห1ต	 ฯ
พื่ระเถระส�$งฺวิ-า “คGณฺจงฺไปค(นฺดFในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ เถ	ด.”
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โส ปญฺ�จปJ มหาวิ	หาเร โอโลเกต�วิา เนฺวิ อทิ�ทิก�ข้	 ฯ
เธอรFปนฺ�Iนฺ ค(นฺดFมหาวิ	หารทิ�Iงฺ ๕ แห-งฺ ก>ม	ได(พื่บัเห>นฺเลย.

ตโต นฺw เถโร ปGจ�ฉั	 “กตราย ทิ	สาย พื่หF ภ	ก�ข้F อาคจ�ฉันฺ�ต1ต	 ฯ
ทิ1นฺ�Iนฺ พื่ระเถระถามเธอรFปนฺ�Iนฺวิ-า “พื่วิกภ	กษุGพื่าก�นฺมาจากทิ	ศัไหนฺมาก?” 

“ทิก�ข้	ณฺาย ทิ	สาย ภนฺ�เตต	 ฯ
เธอรFปนฺ�Iนฺเร1ยนฺวิ-า “จากทิ	ศัทิ�กษุ	ณฺ ข้อร�บั!” 

“เตนฺห	 กาสาวิw ทิ1ฆ์โต จ ต	ร	ยญฺ�จ ม	นฺ	ต�วิา ฐเปห	.  ฐเปต�วิา ทิก�ข้	ณฺทิ	สาย วิ	หารปฏิ	ปาฏิ	ยา วิ	จ	นฺ	ต�วิา ตw ภ	ก�ข้Gw อาเนฺห1ต	 ฯ
พื่ระเถระส�$งฺวิ-า “ถ(าเช้-นฺนฺ�Iนฺเธอจงฺวิ�ดผู้(ากาสาวิะ ทิ�Iงฺโดยส-วินฺยาวิและโดยส-วินฺกวิ(างฺ แล(วิเก>บัไวิ(. 
คร�Iนฺเก>บัแล(วิ จงฺค(นฺหาดFตามลำด�บัวิ	หารทิางฺด(านฺทิ	ศัทิ�กษุ	ณฺ แล(วินฺำภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺมา.”

โส ตถา กต�วิา ตw ภ	ก�ข้Gw ทิ	ส�วิา เถรส�ส สนฺ�ต	กw อาเนฺส	 ฯ
เธอรFปนฺ�Iนฺ ทิำตามคำส�$งฺนฺ�Iนฺแล(วิ ก>ได(พื่บัภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ แล(วิได(นฺำมาย�งฺสำนฺ�กพื่ระเถระ.

เถโร ปGจ�ฉั	 “ตเวิทิw กาสาวินฺ�ต	 ฯ   “อาม ภนฺ�เตต	 ฯ
พื่ระเถระถามวิ-า “นฺ1Iผู้(ากาสาวิะข้องฺเธอหร#อ?”   ภ	กษุGเจ(าข้องฺผู้(าเร1ยนฺวิ-า “ใช้-ข้อร�บั!” 

“กGห	นฺ�เต ปาต	ตนฺ�ต	 ฯ   โส สพื่�พื่w อาจ	ก�ข้	 ฯ
พื่ระเถระถามวิ-า “เธอทิำให(ตก ณฺ ทิ1$ไหนฺ.”   เธอรFปนฺ�Iนฺก>เร1ยนฺบัอกเร#$องฺทิ�Iงฺหมดแล(วิ.

เถโร เตนฺ กตw ธGรนฺ	ก�เข้ป| สGต�วิา อ	ตรw ปGจ�ฉั	 “ตยา อ	ทิw กGหa ทิ	ส�วิา คห	ตนฺ�ต	 ฯ
พื่ระเถระได(ฟัbงฺการทิอดธGระทิ1$เธอนฺ�Iนฺทิำแล(วิ จaงฺถามรFป(ทิ1$ถ#อเอาผู้(า)นฺอกนฺ1Iวิ-า “เธอได(เห>นฺผู้(าผู้#นฺนฺ1Iทิ1$ไหนฺ จaงฺได(ถ#อเอา?” 

โสปJ สพื่�พื่w อาโรเจส	 ฯ
แม(เธอนฺ�Iนฺ ก>เร1ยนฺบัอกเร#$องฺทิ�Iงฺหมด.

ตโต นฺw เถโร อาห “สเจ เต สGทิ�ธจ	ต�เตนฺ คห	ตw อภวิ	ส�ส, อนฺาปต�ต	เยวิ เต อส�ส.  เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปนฺ คห	ตต�ตา ทิGก�กฏิw อาปนฺ�โนฺส	, 
ตw ทิส�เสต�วิา อนฺาปต�ต	โก โหห	, อ	ทิญฺ�จ กาสาวิw อต�ตโนฺ สนฺ�ตกw กต�วิา เอตส�เสวิ ภ	ก�ข้Gโนฺ เทิห1ต	 ฯ
ต-อจากนฺ�Iนฺ พื่ระจaงฺกล-าวิกะภ	กษุG(รFปทิ1$ถ#อเอาผู้(า)นฺ�Iนฺวิ-า “ถ(าเธอจ�กได(ถ#อเอาด(วิยจ	ตบัร	สGทิธ	qแล(วิไซ่ร(, เธอก>ไม-พื่aงฺเป@นฺอาบั�ต	เลย. 
แต-เพื่ราะถ#อเอาด(วิยไถยจ	ต เธอจaงฺต(องฺอาบั�ต	ทิGกกฏิ, คร�Iนฺเธอแสดงฺอาบั�ต	ทิGกกฏินฺ�Iนฺแล(วิ จ�กเป@นฺผู้F(ไม-ม1อาบั�ต	. 
อนฺa$งฺ เธอจงฺทิำผู้(ากาสาวิะผู้#นฺนฺ1Iให(เป@นฺข้องฺตนฺ แล(วิถวิายค#นฺแก-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺเถ	ด.” 

โส ภ	ก�ข้G อมเตเนฺวิ อภ	ส	ต�โต ปรมส�สาสม�ปต�โต อโหส	 ฯ
ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ ได(ประสบัควิามเบัาใจเป@นฺอย-างฺย	$งฺ เหม#อนฺก�บัได(รดด(วิยนฺIำอมฤตฉัะนฺ�Iนฺ.

เอวิw วิต�ถG โอโลเกตพื่�พื่w ฯ
พื่ระวิ	นฺ�ยธรพื่aงฺสอดส-องฺถaงฺวิ�ตถGอย-างฺนฺ1I.
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“กาโลต	 อวิหารกาโล ฯ
ฐานฺะวิ-า กาล ค#อ กาลทิ1$ล�ก. 

ตเทิวิ ห	 ภณฺ�ฑw กทิาจ	 สมค�ฆ์w โหต	 กทิาจ	 มหค�ฆ์w ฯ
ด(วิยวิ-า ภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺเองฺ บัางฺคราวิ ม1ราคาพื่อสมควิร บัางฺคราวิม1ราคาแพื่งฺ. 

ตส�มา ตw ภณฺ�ฑw,  ยส�มa กาเล อวิหฏิw, ตส�มaเยวิ กาเล  โย ตส�ส อค�โฆ์ โหต	, เตนฺ อค�เฆ์นฺ อาปต�ต	 [369] กาเรตพื่�พื่า ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺ (พื่ระวิ	นฺ�ยธร)พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ตามราคาข้องฺในฺกาลทิ1$ภ	กษุGล�ก. 

เอวิw กาโล โอโลเกตพื่�โพื่ ฯ
พื่aงฺสอดส-องฺถaงฺกาลอย-างฺนฺ1I.

“เทิโสต	 อวิหารเทิโส ฯ
ฐานฺะวิ-า ประเทิศั ค#อ ประเทิศัทิ1$ล�ก. 

ตw ห	 ภณฺ�ฑw, ยส�มa เทิเส อวิหฏิw,  ตส�มaเยวิ เทิเส  โย ตส�ส อค�โฆ์ โหต	, เตนฺ อค�เฆ์นฺ อาปต�ต	 กาเรตพื่�พื่า ฯ
ก>ภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺ ภ	กษุGล�กในฺประเทิศัใด, พื่ระวิ	นฺ�ยธรพื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ตามราคาข้องฺในฺประเทิศันฺ�Iนฺนฺ�$นฺแหละ. 

ภณฺ�ฑฏฺ�ฐานฺเทิเส ห	 ภณฺ�ฑw สมค�ฆ์w โหต	, อญฺ�ญต�ถ มหค�ฆ์w โหต	 ฯ
ด(วิยวิ-า ในฺประเทิศัทิ1$เก	ดข้องฺภ�ณฺฑะ ภ�ณฺฑะย-อมม1ราคาพื่อสมควิร, ในฺประเทิศัอ#$นฺย-อมม1ราคาแพื่งฺ.

อ	มส�สาปJ จ อต�ถส�ส ทิ1ปนฺต�ถม	ทิw วิต�ถG ฯ
ก>เพื่#$อแสดงฺเนฺ#Iอควิามแม(นฺ1I ควิรสาธกเร#$องฺด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

อนฺ�ตรสมGทิ�เทิ ก	ร เอโก ภ	ก�ข้G สGสณฺ�ฐานฺw นฺาฬีJเกรw ลภ	ต�วิา ภมw อาโรเปต�วิา 
สงฺ�ข้ถาลกสทิ	สw มโนฺรมw ปานฺ1ยถาลกw กต�วิา ตต�เถวิ ฐเปต�วิา เจต	ยค	รa อคมาส	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-าในฺประเทิศัคาบัฝัb{งฺสมGทิร ม1ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺ ได(มะพื่ร(าวิม1ส�ณฺฐานฺด1 
จaงฺให(กลaงฺทิำเป@นฺโอนฺIำ ทิ1$นฺ-าพื่อใจ เช้-นฺก�บักระดองฺส�งฺข้E แล(วิวิางฺไวิ(ทิ1$ประเทิศันฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ได(ไปย�งฺเจต	ยค1ร1วิ	หาร.

อถญฺ�โญ ภ	ก�ข้G อนฺ�ตรสมGทิ�ทิw คนฺ�ต�วิา ตส�มa วิ	หาเร ปฏิ	วิสนฺ�โต ตw ถาลกw ทิ	ส�วิา เถย�ยจ	ต�เตนฺ คเหต�วิา เจต	ยค	ร	เมวิ อาคโต ฯ
คราวินฺ�Iนฺ ม1ภ	กษุGรFปอ#$นฺได(ไปย�งฺประเทิศัคาบัฝัb{งฺสมGทิร พื่�กอยF-ทิ1$วิ	หารนฺ�Iนฺ เห>นฺโอนฺ�Iนฺ จaงฺได(ถ#อเอาด(วิยไถยจ	ต 
แล(วิก>มาย�งฺเจต	ยค1ร1วิ	หารนฺ�$นฺเองฺ.

ตส�ส ตต�ถ ยาคGw ปJวินฺ�ตส�ส, ตw ถาลกw ทิ	ส�วิา ถาลกส�สาม	โก ภ	ก�ข้G อาห “กGโต เต อ	ทิw ลทิ�ธนฺ�ต	 ฯ
เม#$อเธอรFปนฺ�Iนฺด#$มข้(าวิยาคFอยF-ทิ1$เจต	ยค1ร1วิ	หารนฺ�Iนฺ, ภ	กษุGเจ(าข้องฺโอ ได(เห>นฺโอนฺ�Iนฺเข้(า จaงฺกล-าวิวิ-า “คGณฺได(โอนฺ1Iมาจากไหนฺ?” 

“อนฺ�ตรสมGทิ�ทิโต เม อานฺ1ตนฺ�ต	 ฯ
(ภ	กษุGรFปทิ1$ถ#อมานฺ�Iนฺ ตอบัวิ-า) “ผู้มนฺำมาจากประเทิศัคาบัฝัb{งฺสมGทิร.” 

โส “เนฺตw ตวิ สนฺ�ตกw, เถย�ยาย เต คห	ตนฺ�ต	 สงฺ�ฆ์มช้�ฌิw อากฑ�ฒ	 ฯ
ภ	กษุG(เจ(าข้องฺโอ)นฺ�Iนฺ กล-าวิวิ-า “โอนฺ1I ไม-ใช้-ข้องฺคGณฺ, คGณฺถ#อเอาด(วิยควิามเป@นฺข้โมย” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ จaงฺได(ฉัGดคร-าไปย�งฺทิ-ามกลางฺสงฺฆ์E.



หนฺ(า ๖๐๔ •   เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [เร#$องฺภ	กษุGล�กจ1วิร พื่ระวิ	นฺ�ยธรต�ดส	นฺวิ-าไม-เป@นฺอาบั�ต	]

ตต�ถ วิ	นฺ	จ�ฉัยw อลภ	ต�วิา มหาวิ	หารw อาคมaสG ฯ
ในฺ(เจต	ยค1ร1วิ	หาร)นฺ�Iนฺ ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายก>ไม-ได(ร�บัควิามช้1Iข้าด จaงฺได(พื่าก�นฺกล�บัมาย�งฺมหาวิ	หาร.

ตต�ถ เภรa ปหราเปต�วิา มหาเจต	ยสม1เป สนฺ�นฺ	ปาตw กต�วิา วิ	นฺ	จ�ฉัยw อารภaสG ฯ
เธอทิ�Iงฺหลายให(ต1กลองฺประกาศัในฺ(มหาวิ	หาร) แล(วิทิำการประช้Gมใกล(มหาเจด1ยE เร	$มวิ	นฺ	จฉั�ยก�นฺ.

วิ	นฺยธรต�เถรา อวิหารw ปญฺ�ญาเปสGw ฯ
พื่ระเถระผู้F(ทิรงฺพื่ระวิ	นฺ�ยทิ�Iงฺหลาย ก>ได(บั�ญญ�ต	อวิหารไวิ(แล(วิ.

ตส�ม	ญฺ�จ สนฺ�นฺ	ปาเต อาภ	ธม�ม	กโคทิต�ตต�เถโร นฺาม วิ	นฺยกGสโล โหต	 ฯ
ก>แล ภ	กษุGผู้F(ฉัลาดในฺพื่ระวิ	นฺ�ยช้#$ออาภ	ธรรม	กโคทิ�ตตเถระ ก>อยF-ในฺส�นฺนฺ	บัาตนฺ�Iนฺด(วิย.

โส เอวิมาห “อ	ม	นฺา อ	ทิw ถาลกw กGหa อวิหฏินฺ�ต	 ฯ
พื่ระเถระนฺ�Iนฺกล-าวิอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ภ	กษุGรFปนฺ1Iล�กโอนฺ1Iในฺทิ1$ไหนฺ?”

“อนฺ�ตรสมGทิ�เทิ อวิหฏินฺ�ต	 ฯ
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย. เธอล�กทิ1$ประเทิศัคาบัฝัb{งฺสมGทิร. 

“ตต�ร1ทิw กa อค�ฆ์ต1ต	 ฯ
พื่ระเถระ. ทิ1$(ประเทิศั)นฺ�Iนฺ โอนฺ1I ม1ค-าเทิ-าไร? 

“นฺ ก	ญฺ�จ	 อค�ฆ์ต	 ฯ
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย. ไม-ม1ค-าอะไรๆ. 

“ตต�ร ห	 นฺาฬีJเกรw ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา ม	ญฺ�ช้w ข้าทิ	ต�วิา กปาลw ฉัฑ�เฑนฺ�ต	.  ทิารGอต�ถw ปนฺ ผู้รต1ต	 ฯ
พื่ระเถระ. ควิามจร	งฺ ทิ1$(ประเทิศั)นฺ�Iนฺ (พื่วิกประช้าช้นฺ)ต-อยมะพื่ร(าวิ เค1Iยวิก	นฺเย#$อข้(างฺในฺ แล(วิก>ทิ	Iงฺกะลาไวิ(. 

ก>กะลานฺ�Iนฺสำเร>จประโยช้นฺEเป@นฺฟั~นฺ (เทิ-านฺ�Iนฺ).

“อ	มส�ส ภ	ก�ข้Gโนฺ [370] เอต�ถ หต�ถกม�มw กa อค�ฆ์ต1ต	 ฯ
พื่ระเถระ. ห�ตถกรรมในฺ(โอ)นฺ1I ข้องฺภ	กษุGรFปนฺ1I ม1ค-าเทิ-าไร? 

“มาสกw วิา อFนฺมาสกw วิาต	 ฯ
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย. ม1ค-าหนฺa$งฺมาสก หร#อหย-อนฺกวิ-าหนฺa$งฺมาสก. 

“อต�ถ	 ปนฺ กต�ถจ	 สม�มาสม�พื่Gทิ�เธนฺ มาสเก วิา อFนฺมาสเก วิา ปาราช้	กw ปญฺ�ญต�ตนฺ�ต	 ฯ
พื่ระเถระ. ก>ม1ในฺทิ1$ไหนฺบั(างฺ ซ่a$งฺพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า ทิรงฺบั�ญญ�ต	ปาราช้	กไวิ( 

เพื่ราะทิร�พื่ยEหนฺa$งฺมาสก หร#อเพื่ราะทิร�พื่ยEหย-อนฺกวิ-าหนฺa$งฺมาสก? 

เอวิw วิGต�เต, “สาธG สาธG, สGกถ	ตw สGวิ	นฺ	จ�ฉั	ตนฺ�ต	 เอกสาธGกาโร อโหส	 ฯ
เม#$อพื่ระเถระกล-าวิอย-างฺนฺ1Iแล(วิ ก>ได(ม1สาธGการเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺวิ-า “ด1ละๆ, พื่ระคGณฺทิ-านฺกล-าวิช้อบัแล(วิ. วิ	นฺ	จฉั�ยถFกต(องฺด1แล(วิ”.



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [เร#$องฺภ	กษุGล�กจ1วิร พื่ระวิ	นฺ�ยธรต�ดส	นฺวิ-าไม-เป@นฺอาบั�ต	] • หนฺ(า ๖๐๕

เตนฺ จ สมเยนฺ ภาต	ยราช้าปJ เจต	ยวินฺ�ทินฺต�ถw นฺครโต นฺ	ก�ข้นฺ�โต ตw สทิ�ทิw สGต�วิา “กa อ	ทินฺ�ต	 ปGจ�ฉั	ต�วิา สพื่�พื่w ปฏิ	ปาฏิ	ยา สGต�วิา 
นฺคเร เภร	ญฺ�จาราเปส	 “มย	 สนฺ�เต, ภ	ก�ข้Fนฺม�ปJ ภ	ก�ข้Gนฺ1นฺม�ปJ ค	ห1นฺม�ปJ อธ	กรณฺw อาภ	ธม�ม	กโคทิต�ตต�เถเรนฺ วิ	นฺ	จ�ฉั	ตw สGวิ	นฺ	จ�ฉั	ตw, 
ตส�ส วิ	นฺ	จ�ฉัเย อต	ฏฺ�ฐมานฺw ราช้าณฺาย ฐเปม1ต	 ฯ
ก>คราวินฺ�Iนฺ แม(พื่ระเจ(าภาต	ยราช้ ก>เสด>จออกจากพื่ระนฺครเพื่#$อถวิายบั�งฺคมพื่ระเจด1ยE ได(สด�บัเส1ยงฺนฺ�Iนฺ จaงฺตร�สถามวิ-า 
“นฺ1Iเร#$องฺอะไรก�นฺ” คร�Iนฺได(สด�บัเร#$องฺทิ�Iงฺหมดตามลำด�บัแล(วิ จaงฺทิรงฺร�บัส�$งฺให(เทิ1$ยวิต1กลองฺประกาศัในฺพื่ระนฺครให(รF(วิ-า 
“เม#$อเราย�งฺม1ช้1วิ	ตอยF-, อธ	กรณฺEข้องฺพื่วิกภ	กษุGบั(างฺ พื่วิกภ	กษุGณฺ1บั(างฺ พื่วิกคฤห�สถEบั(างฺ 
ทิ1$พื่ระอาภ	ธรรม	กโคทิ�ตตเถระต�ดส	นฺแล(วิ เป@นฺอ�นฺต�ดส	นฺถFกต(องฺด1, เราจะลงฺราช้อาญาคนฺผู้F(ไม-ต�IงฺอยF-ในฺคำต�ดส	นฺข้องฺทิ-านฺ.” 

เอวิw เทิโส โอโลเกตพื่�โพื่ ฯ
พื่aงฺสอดส-องฺถaงฺประเทิศัอย-างฺนฺ1I.

[พระว	น�ยธรควรสอด้ส'องราคาแลีะการใช7สอย]

“อค�โฆ์ต	 ภณฺ�ฑค�โฆ์ ฯ
ฐานฺะวิ-า ราคา ค#อ ราคาข้องฺ.

นฺวิภณฺ�ฑส�ส ห	 โย อค�โฆ์ โหต	,  โส ปจ�ฉัา ปร	หายต	 ฯ
ด(วิยวิ-า ภ�ณฺฑะใหม- ย-อมม1ราคา ภายหล�งฺ ราคาย-อมลดลงฺได(.

ยถา นฺวิโธโต ปต�โต อฏฺ�ฐ วิา ทิส วิา อค�ฆ์ต	,  โส ปจ�ฉัา ฉั	ทิ�โทิ วิา อาณฺ	คณฺ�ฑ	กาหโต วิา อป�ปค�โฆ์ โหต	 ฯ
เหม#อนฺบัาตรทิ1$ระบัมใหม- ย-อมม1ราคาถaงฺ ๘ หร#อ ๑๐ กหาปณฺะ, 
ภายหล�งฺ บัาตรนฺ�Iนฺ ม1ช้-องฺทิะลG หร#อถFกหมGดและปมทิำลาย ย-อมม1ราคานฺ(อย ฉัะนฺ�Iนฺ.

ตส�มา นฺ สพื่�พื่ทิา ภณฺ�ฑw ปกต	อค�เฆ์เนฺวิ กาตพื่�พื่นฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (พื่ระวิ	นฺ�ยธร)ไม-พื่aงฺต1ราคาข้องฺ ด(วิยราคาตามปกต	เสมอไป ทิ1เด1ยวิแล.

เอวิw อค�โฆ์ โอโลเกตพื่�โพื่ ฯ
พื่aงฺสอดส-องฺถaงฺราคาอย-างฺนฺ1I.

“ปร	โภโคต	 ภณฺ�ฑปร	โภโค ฯ
ฐานฺะวิ-า การใช้(สอย ค#อ การใช้(สอยภ�ณฺฑะ.

ปร	โภเคนฺาปJ ห	 วิาส1อาทิ	ภณฺ�ฑส�ส อค�โฆ์ ปร	หายต	 ฯ
ด(วิยวิ-า ราคาข้องฺภ�ณฺฑะม1ม1ดเป@นฺต(นฺ ย-อมลดราคาลงฺ แม(เพื่ราะการใช้(สอย.

ตส�มา เอวิw อGปปร	ก�ข้	ตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (พื่ระวิ	นฺ�ยธร)ควิรพื่	จารณฺาอย-างฺนฺ1I. 

สเจ โกจ	 กส�สจ	 ปาทิค�ฆ์นฺกw วิาสa หรต	,  ตต�ร วิาส1สาม	โก ปGจ�ฉั	ตพื่�โพื่ “ตยา อยw วิาส1 ก	ต�ตเกนฺ ก1ตาต	 ฯ
ค#อ ถ(าภ	กษุGบัางฺรFปล�กม1ดข้องฺใครๆ มาซ่a$งฺม1ราคาได(บัาทิหนฺa$งฺ, 
บัรรดา(เจ(าข้องฺและผู้F(ม	ใช้-เจ(าข้องฺม1ด)เหล-านฺ�Iนฺ พื่ระวิ	นฺ�ยธรพื่aงฺถามเจ(าข้องฺม1ดวิ-า “ทิ-านฺซ่#Iอม1ดนฺ1Iมาด(วิยราคาเทิ-าไร?” 



หนฺ(า ๖๐๖ •   เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [พื่ระวิ	นฺ�ยธรควิรสอดส-องฺราคาและการใช้(สอย]

“ปาเทินฺ ภนฺ�เตต	 ฯ
เจ(าข้องฺม1ดเร1ยนฺวิ-า “บัาทิหนฺa$งฺข้อร�บั!.” 

“กa ปนฺ เต ก1ณฺ	ต�วิาวิ ฐปJตา อGทิาหG นฺw วิลญฺ�เช้ส1ต	 ฯ
พื่ระวิ	นฺ�ยธรถามวิ-า “ก>ทิ-านฺซ่#Iอมาแล(วิเก>บัไวิ( หร#อใช้(ม1ดนฺ�Iนฺบั(างฺ?” 

สเจ วิทิต	 “เอกทิ	วิสw เม ทินฺ�ตกฏฺ�ฐw วิา รช้นฺจ�ฉัล�ลa วิา ปต�ตปจนฺกทิารGw วิา [371] ฉั	นฺ�นฺา ฆ์wส	ต�วิา วิา นฺ	ส	ตาต	 
อถ[“]ส�ส โปราโณฺ อค�โฆ์ ภฏฺ�โฐต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ถ(าเจ(าข้องฺม1ดเร1ยนฺวิ-า “ในฺวิ�นฺหนฺa$งฺ ผู้มใช้(ต�ดไม(ส1ฟัbนฺบั(างฺ สะเก>ดนฺIำย(อมบั(างฺ ฟั~นฺระบัมบัาตรบั(างฺ ข้�ดถFล�บัแล(วิบั(างฺ” ด�งฺนฺ1Iไซ่ร(, 
คราวินฺ�Iนฺ พื่ระวิ	นฺ�ยธรพื่aงฺทิราบัวิ-า “ราคาเด	มแต-ก-อนฺข้องฺม1ดนฺ�Iนฺตกไปแล(วิ.” 

ยถา จ วิาส	ยา,  เอวิw อญฺ�ช้นฺ	ยา วิา อญฺ�ช้นฺ1สลากาย วิา กGญฺ�จ	กาย วิา 
ปลาเสนฺ วิา ถGเสห	 วิา อ	ฏฺ�ฐกจGณฺ�เณฺนฺ วิา เอกวิารw ฆ์wส	ต�วิา โธวินฺมต�เตนฺาปJ อค�โฆ์ ภส�สต	 ฯ
ม1ด(ย-อมม1ราคาตกไป) ฉั�นฺใด,  ยาหยอดตาก>ด1 ไม(ปrายยาหยอดตาก>ด1 กGญแจก>ด1 ย-อมม1ราคาตกไป ฉั�นฺนฺ�Iนฺ 
แม(เพื่ราะเหตGเพื่1ยงฺถFข้�ดทิำให(สะอาด ด(วิยใบัไม( แกลบั หร#อด(วิยผู้งฺอ	ฐ เพื่1ยงฺคร�Iงฺเด1ยวิ.

ต	ปGมณฺ�ฑลส�ส มกรทินฺ�ตจ�เฉัเทินฺาปJ มช้�ช้นฺมต�เตนฺาปJ. 
ก(อนฺด1บัGก(ย-อมม1ราคาตกไป) เพื่ราะการต�ดด(วิยฟัbนฺม�งฺกรบั(างฺ เพื่ราะเพื่1ยงฺการข้�ดถFบั(างฺ. 

อGทิกสาฏิ	กาย สกa นฺ	วิาสนฺปารGปเนฺนฺาปJ ปร	โภคส1เสนฺ อwเส วิา ส1เส วิา ฐปนฺมต�เตนฺาปJ 
ผู้(าอาบันฺIำ (ย-อมม1ราคาตกไป) 
เพื่ราะการนฺG-งฺห-มเพื่1ยงฺคร�Iงฺเด1ยวิบั(างฺ เพื่ราะเพื่1ยงฺพื่าดไวิ(บันฺจะงฺอยบั-าหร#อบันฺศั1รษุะ โดยมG-งฺถaงฺการใช้(สอยบั(างฺ, 

ตณฺ�ฑGลาทิ1นฺw ปป�โผู้ฏิเนฺนฺาปJ  ตโต เอกw วิา เทิ�วิ วิา อปนฺยเนฺนฺาปJ  อนฺ�ตมโส เอกw ปาสาณฺสก�ข้รw อGทิ�ธร	ต�วิา ฉัฑ�ฑ	ตมต�เตนฺาปJ 
วิ�ตถGทิ�Iงฺหลายม1ข้(าวิสารเป@นฺต(นฺ (ย-อมม1ราคาตกไป) เพื่ราะการฝัbดบั(างฺ  
เพื่ราะการค�ดออกทิ1ละเมล>ดหร#อสองฺเมล>ดจาก(ข้(าวิสารเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺบั(างฺ 
โดยทิ1$สGด เพื่ราะการเก>บัก(อนฺห	นฺและก(อนฺกรวิดทิ	Iงฺท#ล่ะก(อนบั(างฺ. 

สป�ปJเตลาทิ1นฺw ภาช้นฺนฺ�ตรปร	วิต�ตเนฺนฺาปJ  อนฺ�ตมโส ตโต มก�ข้	กw วิา ก	ปnล	กw วิา อGทิ�ธร	ต�วิา ฉัฑ�ฑ	ตมต�เตนฺาปJ. 
วิ�ตถGทิ�Iงฺหลายม1เนฺยใสและนฺIำม�นฺเป@นฺต(นฺ (ย-อมม1ราคาตกไป) เพื่ราะการเปล1$ยนฺภาช้นฺะอ#$นฺบั(างฺ 
โดยทิ1$สGด เพื่ราะเพื่1ยงฺเก>บัแมลงฺวิ�นฺหร#อมดแดงฺออกทิ	Iงฺจากเนฺยใสเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺบั(างฺ. 

คGฬปJณฺ�ฑกส�ส  มธGรภาวิช้านฺนฺต�ถw นฺเข้นฺ วิ	ช้�ฌิ	ต�วิา อนฺGมต�ตค�คห	ตมต�เตนฺาปJ อค�โฆ์ ภส�สต	 ฯ
งฺบันฺIำอ(อยย-อมม1ราคาตกไป แม(เพื่ราะเพื่1ยงฺเอาเล>บัเจาะดFเพื่#$อรF(ควิามม1รสหวิานฺ แล(วิถ#อเอาเพื่1ยงฺหนฺ-อยหนฺa$งฺ.

ตส�มา ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ปาทิค�ฆ์นฺกw วิGต�ตนฺเยเนฺวิ สาม	เกห	 ปร	โภเคนฺ อFนฺw กตw โหต	,  นฺ ตw อวิหโฏิ ภ	ก�ข้G ปาราช้	เกนฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ส	$งฺข้องฺช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺ ทิ1$ม1ราคาถaงฺบัาทิ ซ่a$งฺเจ(าข้องฺทิำให(ม1ราคาหย-อนฺไป 
เพื่ราะการใช้(สอย โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�$นฺแหละ,  พื่ระวิ	นฺ�ยธร ไม-ควิรปร�บัภ	กษุGผู้F(ล�กภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺ ถaงฺปาราช้	ก.



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [พื่ระวิ	นฺ�ยธรควิรสอดส-องฺราคาและการใช้(สอย] • หนฺ(า ๖๐๗

เอวิw ปร	โภโค โอโลเกตพื่�โพื่ ฯ
พื่aงฺสอดส-องฺถaงฺการใช้(สอยอย-างฺนฺ1I.

เอวิw อ	มานฺ	 ตGลย	ต�วิา ปญฺ�จ ฐานฺานฺ	 ธาเรย�ยต�ถw วิ	จก�ข้โณฺ  อาปต�ตa วิา อนฺาปต�ตa วิา ครGกw วิา ลหGกw วิา อาปต�ตa ยถาฐาเนฺ ฐเปย�ยาต	 ฯ
พื่ระวิ	นฺ�ยธรผู้F(ฉัลาด พื่aงฺสอบัสวินฺ(ฐานฺะ ๕) เหล-านฺ1I อย-างฺนฺ1Iแล(วิ พื่aงฺทิรงฺไวิ(ซ่a$งฺอรรถคด1 
ค#อ พื่aงฺต�Iงฺไวิ(ซ่a$งฺอาบั�ต	 หร#ออนฺาบั�ต	 ครGกาบั�ต	 หร#อลหGกาบั�ต	 ในฺสถานฺทิ1$ควิรแล.

นฺ	ฏฺ�ฐ	โต “อาทิ	เยย�ย ฯเปฯ สงฺ�เกตw วิ1ต	นฺาเมย�ยาต	 อ	เมสw ปทิานฺw วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
วิ	นฺ	จฉั�ยบัทิเหล-านฺ1I ค#อ ตF- ล�ก ฉั(อ ให(อ	ร	ยาบัถกำเร	บั ให(เคล#$อนฺจากฐานฺ ให(ล-วิงฺเลยเข้ตกำหนฺดหมาย จบัแล(วิ.

[อรรถาธ	บายทิร�พยAทิ� ควรแก'ทิ#ต	ยปาราช	ก]

อ	ทิานฺ	 ยม	ทิw “ยถารFเป อทิ	นฺ�นฺาทิาเนฺต	อาทิ1นฺ	 วิ	ภช้นฺ�เตนฺ “ยถารFปนฺ�นฺามาต	อาทิ	 วิGต�ตw 
บั�ดนฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺจำแนฺกบัทิม1วิ-า ยถารFเป อทิ	นฺ�นฺาทิาเนฺ เป@นฺต(นฺ จaงฺตร�สคำวิ-า ยถารFปนฺ�นฺาม เป@นฺต(นฺนฺ1I.

ตต�ถ  “ยถารFปนฺ�ต	 ยถาช้าต	กw ฯ
จะวิ	นฺ	จฉั�ยในฺคำวิ-า ยถารFป| เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ:- 
(ทิร�พื่ยE)ม1ตามกำเนฺ	ด ช้#$อวิ-า(ทิร�พื่ยE)เห>นฺปานฺใด.

ตw [372] ปนฺ ยส�มา ปาทิโต ปฏฺ�ฐาย โหต	, ตส�มา ปาทิw วิา  ปาทิารหw วิา  อต	เรกปาทิw วิาต	 อาห ฯ
ก>(ทิร�พื่ยEม1ตามกำเนฺ	ด)นฺ�Iนฺ ย-อมม1ต�Iงฺแต-บัาทิหนฺa$งฺข้aIนฺไป, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺตร�สวิ-า “บัาทิหนฺa$งฺก>ด1 ควิรแก-บัาทิหนฺa$งฺก>ด1 เก	นฺกวิ-าบัาทิหนฺa$งฺก>ด1”. 

ตต�ถ ปาเทินฺ กหาปณฺส�ส จตGต�ถภาคw อกป�ปJยภณฺ�ฑเมวิ ทิส�เสต	 ฯ
ในฺ(ศั�พื่ทิEวิ-า ปาทิะ เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ทิรงฺแสดงฺเฉัพื่าะอก�ปปJยภ�ณฺฑEเทิ-าส-วินฺทิ1$ ๔ แห-งฺกหาปณฺะด(วิยปาทิศั�พื่ทิE.

ปาทิารเหนฺ ปาทิค�ฆ์นฺกw กป�ปJยภณฺ�ฑw ฯ
(ทิรงฺแสดงฺ)ก�ปปJยภ�ณฺฑEได(ราคาบัาทิหนฺa$งฺ ด(วิยปาทิารหศั�พื่ทิE.

อต	เรกปาเทินฺ อGภยม�ปJ ฯ
(ทิรงฺแสดงฺก�ปปJยภ�ณฺฑEและอก�ปปJยภ�ณฺฑE) แม(ทิ�Iงฺสองฺอย-างฺ ด(วิยอต	เรกปาทิศั�พื่ทิE.

เอต�ตาวิตา สพื่�พื่ากาเรนฺ ทิGต	ยปาราช้	กปโหนฺกวิต�ถG ทิส�ส	ตw โหต	 ฯ
วิ�ตถGพื่อแก-ทิGต	ยปาราช้	ก เป@นฺอ�นฺทิรงฺแสดงฺแล(วิ โดยอาการทิ�Iงฺปวิงฺ ด(วิยศั�พื่ทิEเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I.

“ปถพื่�ยาราช้าต	 สกลปฐวิ	ยา ราช้า ทิ1ปจก�กวิต�ต1 อโสกสทิ	โส,  โย วิา ปนฺญฺ�โญปJ เอกทิ1เป ราช้า ส1หลราช้สทิ1โส ฯ
พื่ระราช้าแห-งฺปฐพื่1ทิ�Iงฺส	Iนฺ ค#อเป@นฺจ�กรพื่รรด	ในฺทิวิ1ป เช้-นฺพื่ระเจ(าอโศัก ช้#$อพื่ระราช้าทิ�$วิทิ�Iงฺแผู้-นฺด	นฺ, 
ก>หร#อวิ-า ผู้F(ใดแม(อ#$นฺ ซ่a$งฺเป@นฺพื่ระราช้าในฺทิวิ1ปอ�นฺหนฺa$งฺ เช้-นฺพื่ระราช้าส	งฺหล (ผู้F(นฺ�Iนฺ ก>ช้#$อพื่ระราช้าทิ�$วิทิ�Iงฺแผู้-นฺด	นฺ).



หนฺ(า ๖๐๘ •   เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [อรรถาธ	บัายทิร�พื่ยEทิ1$ควิรแก-ทิGต	ยปาราช้	ก]

“ปเทิสราช้าต	 เอกทิ1ปส�ส ปเทิส	ส�สโร พื่	ม�พื่	สารปเสนฺทิ	อาทิโย วิ	ย ฯ
(พื่ระราช้า)ผู้F(เป@นฺใหญ-เฉัพื่าะประเทิศั แห-งฺทิวิ1ปอ�นฺหนฺa$งฺ ด�งฺพื่ระเจ(าพื่	มพื่	สารและพื่ระเจ(าปเสนฺทิ	เป@นฺต(นฺ 
ช้#$อพื่ระราช้าเฉัพื่าะประเทิศั.

มณฺ�ฑล	กา นฺาม,  เย ทิ1ปป�ปเทิเสปJ เอกเมกw มณฺ�ฑลw ภGญฺ�ช้นฺ�ต	 ฯ
ช้นฺเหล-าใด ปกครองฺมณฺฑลอ�นฺหนฺa$งฺๆ แม(ในฺประเทิศัแห-งฺทิวิ1ป ช้นฺเหล-านฺ�Iนฺช้#$อผู้F(ครองฺมณฺฑล.

“อนฺ�ตรโภค	กา นฺาม ทิ�วิ	นฺ�นฺw ราช้Fนฺw อนฺ�ตรา กต	ปยคามส�สาม	กา ฯ
เจ(าข้องฺแห-งฺบั(านฺตำบัลนฺ(อยๆ ในฺระหวิ-างฺแห-งฺพื่ระราช้าสองฺพื่ระองฺคE ช้#$อผู้F(ครองฺระหวิ-างฺแดนฺ.

“อก�ข้ทิส�สาต	 ธม�มวิ	นฺ	จ�ฉันฺกา ฯ
(อมาตยE)ผู้F(วิ	นฺ	จฉั�ยคด1 ช้#$อผู้F(พื่	พื่ากษุา.

เต ธม�มสภายw นฺ	ส1ทิ	ต�วิา อปราธานฺGรFป| โจรานฺw หต�ถปาทิจ�เฉัช้�ช้าทิa อนฺGสาสนฺ�ต	 ฯ
(ผู้F(พื่	พื่ากษุา)เหล-านฺ�Iนฺ นฺ�$งฺในฺศัาล (ธรรมสภา) แล(วิ ย-อมส�$งฺการลงฺโทิษุม1ต�ดม#อและเทิ(าข้องฺพื่วิกโจรเป@นฺต(นฺ ตามสมควิรแก-ควิามผู้	ด.

เย ปนฺ ฐานฺนฺ�ตรป�ปต�ตา อมจ�จา วิา ราช้กGมารา วิา กตาปราธา โหนฺ�ต	,  เต รญฺ�โญ อาโรเจนฺ�ต	  ครGกw ฐานฺw สยw นฺ วิ	นฺ	จ�ฉั	นฺนฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺช้นฺเหล-าใดเป@นฺอมาตยEผู้F(ถaงฺฐานฺ�นฺดร หร#อราช้บัGตร เป@นฺผู้F(ทิำควิามผู้	ด, 
(ผู้F(พื่	พื่ากษุาเหล-านฺ�Iนฺ) ย-อมกราบัทิFลช้นฺเหล-านฺ�Iนฺแด-พื่ระราช้า หาได(วิ	นฺ	จฉั�ยคด1ทิ1$หนฺ�กด(วิยตนฺเองฺไม-.

“มหามต�ตาต	 ฐานฺนฺ�ตรป�ปต�ตา มหาอมจ�จา ฯ
อมาตยEผู้F(ใหญ-ซ่a$งฺได(ฐานฺ�นฺดร ช้#$อวิ-ามหาอมาตยE.

เตปJ ตต�ถ ตต�ถ คาเม วิา นฺ	คเม วิา นฺ	ส1ทิ	ต�วิา ราช้ก	จ�จw กโรนฺ�ต	 ฯ
แม(มหาอมาตยEเหล-านฺ�Iนฺ ย-อมนฺ�$งฺทิำราช้ก	จในฺคามหร#อในฺนฺ	คมนฺ�Iนฺๆ.

“เย วิา ปนฺาต	 อญฺ�เญปJ เย ราช้กGลนฺ	ส�ส	ตา วิา สก	ส�สร	ยนฺ	ส�ส	ตา วิา หGต�วิา เฉัช้�ช้เภช้�ช้w อนฺGสาสนฺ�ต	, 
สพื่�เพื่ปJ เต อ	มส�มa อต�เถ “ราช้าโนฺต	 ทิส�เสต	 ฯ
ด(วิยบัทิวิ-า เย วิา ปนฺ (นฺ1I) พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺวิ-า 
“ช้นฺเหล-าใดแม(อ#$นฺ เป@นฺผู้F(อาศั�ยราช้สกGล หร#ออาศั�ยควิามเป@นฺใหญ-ข้องฺตนฺเองฺ ย-อมส�$งฺการได(เด>ดข้าด 
ช้นฺเหล-านฺ�Iนฺแม(ทิ�Iงฺหมดทิรงฺแสดงฺวิ-า ราช้าโนฺ ในฺอรรถนฺ1I (ด(วิย).”

“หเนฺย�ยGนฺ�ต	 โปเถย�ยGญฺ�เจวิ ฉั	นฺ�เทิย�ยGญฺ�จ ฯ
บัทิวิ-า หเนฺย�ยGw ได(แก- พื่aงฺโบัยและพื่aงฺต�ด.

“ปพื่�พื่าเช้ย�ยGนฺ�ต	 นฺ1หเรย�ยwG ฯ
บัทิวิ-า ปพื่�พื่าเช้ย�ยGw ได(แก- พื่aงฺเนฺรเทิศัเส1ย.  

“โจโรส1ต	เอวิมาทิ1นฺ	 จ วิต�วิา ปร	ภาเสย�ยGw ฯ
และ๑(พื่ระราช้าทิ�Iงฺหลาย)พื่aงฺกล-าวิบัร	ภาษุอย-างฺนฺ1Iวิ-า “เจ(าเป@นฺโจร” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

๑ แปลวิ-า และพื่ระราช้าทิ�Iงฺหลายตร�สคำเป@นฺต(นฺวิ-า.… ด�งฺนฺ1I ช้#$อวิ-าพื่aงฺบัร	ภาษุ ก>ม1.



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [อรรถาธ	บัายทิร�พื่ยEทิ1$ควิรแก-ทิGต	ยปาราช้	ก] • หนฺ(า ๖๐๙

เตเนฺวิาห “ปร	ภาโส เอโสต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺแล (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺตร�สวิ-า “นฺ�$นฺเป@นฺการบัร	ภาษุ.”

“ปGร	มw อGปาทิายาต	 เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสวิ	ต�วิา ปาราช้	กw อาปต�ตa อาปนฺ�นฺw [373] ปGค�คลw อGปาทิาย ฯ
สองฺบัทิวิ-า ปGร	มw อGปาทิาย ม1ควิามวิ-า เทิ1ยบับัGคคลผู้F(เสพื่เมถGนฺธรรม ต(องฺอาบั�ต	ปาราช้	ก.

เสสw ปGพื่�เพื่ วิGต�ตนฺยต�ตา อGต�ตานฺปทิต�ถต�ตา จ ปากฏิเมวิาต	 ฯ
คำทิ1$เหล#อนฺ�บัวิ-าแจ-มแจ(งฺแล(วิทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ เพื่ราะม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วิในฺก-อนฺ และเพื่ราะม1เนฺ#Iอควิามเฉัพื่าะบัทิงฺ-าย ฉัะนฺ1Iแล.

เอวิw อGทิ�ทิ	ฏฺ�ฐส	ก�ข้าปทิw ปทิานฺGก�กเมนฺ วิ	ภช้	ต�วิา  
อ	ทิานฺ	, ยนฺ�ตw “อาทิ	เยย�ยาต	อาทิ1ห	 ฉัห	 ปเทิห	 สงฺ�เข้ปโต อาทิานฺw ทิส�เสต�วิา 
สงฺ�เข้ปโตเยวิ “ปาทิw วิา ปาทิารหw วิา อต	เรกปาทิw วิาต	 อาทิาตพื่�พื่w ภณฺ�ฑw ทิส�ส	ตGw, 
ตw, ยต�ถ ยต�ถ ฐ	ตw, ยถา ยถา อาทิานฺw คจ�ฉัต	 อนฺาคเต ปาปภ	ก�ข้Fนฺw เลโสกาสนฺ	รGนฺ�ธนฺต�ถw, ตถา ตถา วิ	ต�ถารโต ทิส�เสตGw 
“ภGม�มฏฺ�ฐw ถลฏฺ�ฐนฺ�ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ มาต	กw ฐเปต�วิา 
“ภGม�มฏฺ�ฐนฺ�นฺาม ภณฺ�ฑw ภFม	ยw นฺ	ก�ข้	ต�ตw โหต1ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ ตส�ส วิ	ภงฺ�คw อาห ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) คร�Iนฺทิรงฺจำแนฺกส	กข้าบัทิทิ1$ทิรงฺแสดงฺข้aIนฺแล(วิ ตามลำด�บับัทิอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ 
บั�ดนฺ1I จaงฺทิรงฺต�Iงฺมาต	กา โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า ภGม�มฏฺ�ฐw ถลฏฺ�ฐw 
แล(วิตร�สวิ	ภ�งฺคEแห-งฺบัทิมาต	กานฺ�Iนฺ โดยนฺ�ยม1คำวิ-า ภGม�มฏฺ�ฐw นฺาม ภณฺ�ฑw ภFม	ยw นฺ	ก�ข้	ต�ตw โหต	 เป@นฺต(นฺ 
เพื่#$อทิรงฺแสดงฺการถ#อเอา โดยส�งฺเข้ป ด(วิยหกบัทิม1บัทิวิ-า อาทิ	เยย�ย เป@นฺต(นฺแล(วิ 
แสดงฺภ�ณฺฑะทิ1$จะพื่aงฺถ#อเอา โดยส�งฺเข้ปเหม#อนฺก�นฺวิ-า ‘บัาทิหนฺa$งฺก>ด1 ควิรแก-บัาทิหนฺa$งฺก>ด1 เก	นฺกวิ-าบัาทิหนฺa$งฺก>ด1’ โดยพื่	สดาร 
โดยอาการทิ1$ภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺต�IงฺอยF-ในฺทิ1$ใดๆ จaงฺถaงฺควิาม(เป@นฺข้องฺจะพื่aงฺ)ถ#อเอา เพื่#$อปJดโอกาสแห-งฺเลสข้องฺบัาปภ	กษุGทิ�Iงฺหลายในฺอนฺาคต.

ตต�รายw อนฺGต�ตานฺปทิวิณฺ�ณฺนฺาย สทิ�ธa วิ	นฺ	จ�ฉัยกถา ฯ
วิ	นฺ	จฉั�ยกถา พื่ร(อมด(วิยวิรรณฺนฺาบัทิทิ1$ไม-ต#Iนฺ ในฺ(คำวิ-า นฺ	ก�ข้	ต�ตw เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ (พื่aงฺทิราบั)ด�งฺนฺ1I:

“นฺ	ก�ข้	ต�ตนฺ�ต	 ภFม	ยw นฺ	ก�ข้นฺ	ต�วิา ฐปJตw ฯ
บัทิวิ-า นฺ	ก�ข้	ต�ตw ได(แก- ทิ1$ฝัbงฺเก>บัไวิ(ในฺแผู้-นฺด	นฺ.

“ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺนฺ�ต	 ป|สGอ	ฏฺ�ฐกาทิ1ห	 ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺw ฯ
บัทิวิ-า ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺw ได(แก- ทิ1$เข้าปกปJดไวิ( ด(วิยวิ�ตถGม1ด	นฺร-วินฺและอ	ฐ เป@นฺต(นฺ.

“ภGม�มฏฺ�ฐw ภณฺ�ฑw ฯเปฯ คจ�ฉัต	 วิา อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	  
ตw เอวิw นฺ	ก�ข้นฺ	ต�วิา วิา ปฏิ	จ�ฉัาเทิต�วิา วิา ฐปJตต�ตา ภFม	ยw ฐ	ตw ภณฺ�ฑw  โย ภ	ก�ข้G เกนฺจ	เทิวิ อGปาเยนฺ ญต�วิา 
“อาหร	ส�สาม1ต	 เถย�ยจ	ต�โต หGต�วิา รต�ต	ภาเค อGฏฺ�ฐาย คจ�ฉัต	 ฯ
ข้(อวิ-า ภGม�มฏฺ�ฐw ภณฺ�ฑw ฯเปฯ คจ�ฉัต	 วิา อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ม1ควิามวิ-า 
ภ	กษุGใดรF(ด(วิยอGบัายบัางฺอย-างฺนฺ�$นฺเทิ1ยวิ ซ่a$งฺภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺ ทิ1$ช้#$อวิ-าต�IงฺอยF-ในฺแผู้-นฺด	นฺ เพื่ราะเป@นฺข้องฺทิ1$เข้าฝัbงฺ หร#อปกปJดต�Iงฺไวิ(อย-างฺนฺ�Iนฺ
เป@นฺผู้F(ม1ไถยจ	ตวิ-า “เราจ�กล�ก” แล(วิลGกข้aIนฺไปในฺราตร1ภาค.
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โส ภณฺ�ฑฏฺ�ฐานฺw อป�ปต�วิาปJ สพื่�พื่กายวิจ1วิ	กาเรสG ทิGก�กฏิw อาปช้�ช้ต	 ฯ
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ แม(ไปไม-ถaงฺทิ1$แห-งฺภ�ณฺฑะ ย-อมต(องฺทิGกกฏิ เพื่ราะกายวิ	การและวิจ1วิ	การทิ�Iงฺปวิงฺ.

[อรรถาธ	บายอาบ�ต	ทิ� เปKนบ#พพประโยคแห'งทิ#ต	ยปาราช	ก]

กถw ฯ
ถามวิ-า “ต(องฺอย-างฺไร?”

โส ห	 ตส�ส อาหรณฺต�ถาย อGฏฺ�ฐหนฺ�โต ยwยw องฺ�คปจ�จงฺ�คw ผู้นฺ�ทิาเปต	,  สพื่�พื่ต�ถ ทิGก�กฏิเมวิ ฯ
แก(วิ-า “ต(องฺอย-างฺนฺ1I ค#อ:- 
จร	งฺอยF- (ภ	กษุG)นฺ�Iนฺ เม#$อลGกข้aIนฺ เพื่#$อต(องฺการจะล�กทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺ ให(อวิ�ยวิะนฺ(อยใหญ-ใดๆ เคล#$อนฺไหวิ 
(ย-อมต(องฺ)ทิGกกฏิ ในฺเพื่ราะ(อวิ�ยวิะเคล#$อนฺไหวิ) ทิGกคร�Iงฺไป.

นฺ	วิาสนฺปารGปนฺw สณฺ�ฐเปต	 หต�ถวิาเร หต�ถวิาเร ทิGก�กฏิw ฯ
จ�ดผู้(านฺG-งฺและผู้(าห-ม (ก>ต(องฺ)ทิGกกฏิทิGกๆ คร�Iงฺทิ1$ม#อเคล#$อนฺไหวิ.

มหนฺ�ตw นฺ	ธานฺw นฺ สก�กา เอเกนฺ นฺ1หร	ตGw “ทิGต	ยw ปร	เยส	ส�สาม1ต	 กส�สจ	 สหายส�ส สนฺ�ต	กw คนฺ�ตGกาโม ทิ�วิารw วิ	วิรต	 
ปทิวิาเร หต�ถวิาเร จ ทิGก�กฏิw ฯ
เธอรFปเด1ยวิไม-อาจนฺำทิร�พื่ยEทิ1$ฝัbงฺไวิ(ซ่a$งฺม1จำนฺวินฺมากออกไป จaงฺค	ดวิ-า “เราจ�กแสวิงฺหาเพื่#$อนฺ” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
ต(องฺการไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺสหายบัางฺรFป เปJดประตF[ออกไป] (ก>ต(องฺ)ทิGกกฏิทิGกๆ ย-างฺเทิ(า และทิGกๆ คร�Iงฺทิ1$ม#อเคล#$อนฺไหวิ.

ทิ�วิารปJทิหเนฺ [374] ปนฺ อญฺ�ญส�มa วิา คมนฺส�ส อนฺGปกาเร อนฺาปต�ต	 ฯ
แต-ไม-เป@นฺอาบั�ต	 เพื่ราะปJดประตF หร#อเพื่ราะกายกรรมและวิจ1กรรมอย-างฺอ#$นฺ ซ่a$งฺไม-เป@นฺการอGดหนฺGนฺแก-การไป.

ตส�ส นฺ	ปนฺ�โนฺกาสw คนฺ�ต�วิา “อ	ต�ถนฺ�นฺามาต	 ปก�โกสต	 ตมต�ถw อาโรเจต�วิา “เอห	 คจ�ฉัามาต	 วิทิต	. วิาจาย วิาจาย ทิGก�กฏิw ฯ
เธอเด	นฺไปย�งฺไปโอกาสทิ1$ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺนฺอนฺ แล(วิเร1ยกภ	กษุGนฺ�Iนฺวิ-า “ทิ-านฺผู้F(ม1ช้#$อนฺ1I” แจ(งฺควิามประสงฺคEนฺ�Iนฺให(ทิราบั 
จaงฺกล-าวิช้�กช้วินฺวิ-า “ทิ-านฺมาไปก�นฺเถ	ด”.  (ย-อมต(องฺ)ทิGกกฏิทิGกๆ คำพื่Fด.

โส ตส�ส วิจเนฺนฺ อGฏฺ�ฐหต	.  ตส�สาปJ ทิGก�กฏิw ฯ
ภ	กษุGรFปนฺ�IนฺลGกข้aIนฺตามคำ(ช้�กช้วินฺ)ข้องฺเธอ, แม(เธอรFปนฺ�Iนฺ ก>เป@นฺทิGกกฏิ.

อGฏฺ�ฐห	ต�วิา ตส�ส สนฺ�ต	กw คนฺ�ตGกาโม นฺ	วิาสนฺปารGปนฺw สณฺ�ฐเปต	  ทิ�วิารw วิ	วิร	ต�วิา ตส�ส สม1ป| คจ�ฉัต	 หต�ถวิารปทิวิาเรสG สพื่�พื่ต�ถ ทิGก�กฏิw 
ฯ
คร�IนฺเธอลGกข้aIนฺแล(วิประสงฺคEจะเด	นฺไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺภ	กษุGรFป(ต(นฺค	ด)นฺ�Iนฺ จ�ดผู้(านฺG-งฺและผู้(าห-ม ปJดประตFแล(วิ 
เด	นฺไปใกล(ภ	กษุGรFป(ต(นฺค	ด)นฺ�Iนฺ  (ก>ต(องฺ)ทิGกกฏิ เพื่ราะข้ย�บัม#อและย-างฺเทิ(าทิGกๆ คร�Iงฺไป.

โส ตw ปGจ�ฉัต	 “อสGโก จ อสGโก จ กGหa, อสGกญฺ�จ อสGกญฺ�จ ปก�โกสาห1ต	 วิาจาย วิาจาย ทิGก�กฏิw ฯ
เธอรFปนฺ�Iนฺถามภ	กษุGรFป(ต(นฺค	ด)นฺ�Iนฺวิ-า “ภ	กษุGช้#$อโนฺ(นฺและโนฺ(นฺอยF-ทิ1$ไหนฺ? ทิ-านฺจงฺเร1ยกภ	กษุGช้#$อโนฺ(นฺและโนฺ(นฺมาเถ	ด” ด�งฺนฺ1I 
(ต(องฺ)ทิGกกฏิทิGกๆ คำพื่Fด.
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สพื่�เพื่ สมาคเต ทิ	ส�วิา “มยา อสGกส�มa นฺาม ฐาเนฺ เอวิรFโป นฺ	ธ	 อGปลทิ�โธ. คจ�ฉัาม, 
ตw คเหต�วิา ปGญฺ�ญานฺ	 จ กร	ส�สาม สGข้ญฺ�จ ช้1วิ	ส�สามาต	 วิทิต	.  วิาจาย วิาจาย ทิGก�กฏิเมวิ ฯ
คร�Iนฺเห>นฺทิGกๆ รFปมาพื่ร(อมก�นฺแล(วิ ก>กล-าวิ(ช้�กช้วินฺ)วิ-า “ผู้มพื่บัข้Gมทิร�พื่ยEเห>นฺปานฺนฺ1I อยF-ในฺสถานฺทิ1$ช้#$อโนฺ(นฺ, 
พื่วิกเราจงฺมา ไปเอาทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺ แล(วิจ�กบัำเพื่>ญบัGญ และจ�กเป@นฺอยF-อย-างฺสบัาย” ด�งฺนฺ1I, (ก>ต(องฺ)ทิGกกฏิทิGกๆ คำพื่Fดทิ1เด1ยวิ.

เอวิw ลทิ�ธสหาโย กGทิ�ทิาลw ปร	เยสต	.  สเจ ปนฺส�ส อต�ตโนฺ กGทิ�ทิาโล อต�ถ	, “ตw อาหร	ส�สาม1ต	  
คจ�ฉันฺ�โต จ คณฺ�หนฺ�โต จ อาหรนฺ�โต จ สพื่�พื่ต�ถ หต�ถวิารปทิวิาเร ทิGก�กฏิw อาปช้�ช้ต	 ฯ
เธอได(สหายอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺแสวิงฺหาจอบั ก>ถ(าเธอรFปนฺ�Iนฺ ม1จอบัสำหร�บัตนฺอยF-ไซ่ร(, จaงฺกล-าวิวิ-า “เราจ�กนฺำจอบันฺ�Iนฺมา” 
ข้ณฺะเด	นฺไป ถ#อเอา และนฺำมา ย-อมต(องฺทิGกกฏิ เพื่ราะข้ย�บัม#อและย-างฺเทิ(าทิGกๆ คร�Iงฺไป.

สเจ นฺต�ถ	, อญฺ�ญw ภ	ก�ข้Gw วิา คหฏฺ�ฐw วิา คนฺ�ต�วิา ยาจต	.  ยาจนฺ�โต จ “กGทิ�ทิาลw เม เทิห	, กGทิ�ทิาเลนฺ เม อต�โถ. ก	ญฺ�จ	 กาตพื่�พื่มต�ถ	. 
ตw กต�วิา ปจ�จาหร	ส�สาม1ต	 มGสา ภณฺนฺ�โต ยาจต	. วิาจาย วิาจาย ทิGก�กฏิw ฯ
ถ(าจอบัไม-ม1 ก>ไปข้อภ	กษุGหร#อคฤห�สถEคนฺอ#$นฺ.  และเม#$อข้อ จะพื่Fดเทิ>จข้อวิ-า “จงฺให(จอบัแก-ข้(าพื่เจ(า ข้(าพื่เจ(าต(องฺการจอบั, 
ข้(าพื่เจ(าม1ก	จอะไรๆ ทิ1$จะต(องฺทิำ, ทิำก	จนฺ�Iนฺเสร>จแล(วิ จ�กนฺำค#นฺให(” ด�งฺนฺ1I (ต(องฺ)ทิGกกฏิทิGกๆ คำพื่Fด.

สเจ มาต	กา โสเธตพื่�พื่า อต�ถ	, “วิ	หาเร ภFม	กม�มw กาตพื่�พื่w อต�ถ1ต	 มGสาปJ ภณฺต	.
ถ(าม1เหม#องฺ (ลำรางฺ) ทิ1$จะต(องฺช้ำระให(สะอาด ม1อยF-ไซ่ร(, เธอจะพื่Fดแม(คำเทิ>จวิ-า “งฺานฺด	นฺในฺวิ�ดทิ1$จะต(องฺทิำม1อยF-”. 

ยwยw วิจนฺw มGสา,  ตต�ถ ตต�ถ ปาจ	ต�ต	ยw ฯ
คำพื่Fดใดๆ ทิ1$เป@นฺคำเทิ>จ, ย-อมเป@นฺปาจ	ตต1ยE เพื่ราะ(คำพื่Fด)นฺ�Iนฺๆ.

มหาอฏฺ�ฐกถายม�ปนฺ สจ�เจปJ อล	เกปJ ทิGก�กฏิเมวิ วิGต�ตw ฯ
ในฺมหาอรรถกถา ทิ-านฺปร�บัทิGกกฏิทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ ทิ�Iงฺเพื่ราะคำจร	งฺ ทิ�Iงฺเพื่ราะคำเหลาะแหละ.

ตw “ปมาทิล	ข้	ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
คำ(ทิ1$กล-าวิไวิ(ในฺมหาอรรถกถา)นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า เข้1ยนฺไวิ(ด(วิยควิามพื่ล�Iงฺเผู้ลอ.

นฺ ห	 อทิ	นฺ�นฺาทิานฺส�ส ปGพื่�พื่ป�ปโยเค ปาจ	ต�ต	ยฏฺ�ฐาเนฺ ทิGก�กฏิw นฺาม อต�ถ	 ฯ
ข้aIนฺช้#$อวิ-าทิGกกฏิในฺฐานฺแห-งฺปาจ	ตต1ยE ซ่a$งฺเป@นฺบัGพื่ประโยคแห-งฺอทิ	นฺนฺาทิานฺไม-ม1เลย.

สเจ ปนฺ กGทิ�ทิาลส�ส ทิณฺ�โฑ [375] นฺต�ถ	, “ทิณฺ�ฑw กร	ส�สาม1ต	 วิาสa วิา ผู้รสGw วิา นฺ	ฆ์wเสต	 ตทิต�ถาย คจ�ฉัต	. 
คนฺ�ต�วิา สGก�ข้กฏฺ�ฐw ฉั	นฺ�ทิต	 ตจ�ฉัต	 อาโกฏฺ�เฏิต	  สพื่�พื่ต�ถ หต�ถวิารปทิวิาเรสG ทิGก�กฏิw ฯ
ก>ถ(าจอบัไม-ม1ด(าม, ภ	กษุGพื่Fดวิ-า “จ�กทิำด(าม” แล(วิล�บัม1ดหร#อข้วิานฺออกเด	นฺไป เพื่#$อต(องฺการ(ไม(ด(ามจอบั)นฺ�Iนฺ. 
คร�Iนฺไปแล(วิ ก>ต�ดไม(แห(งฺ ถาก ตอก (ย-อมต(องฺ)ทิGกกฏิ เพื่ราะข้ย�บัม#อและย-างฺเทิ(าทิGกๆ คร�Iงฺไป.

อล�ลรGก�ข้w ฉั	นฺ�ทิต	 ปาจ	ต�ต	ยw ฯ   ตโต ปรw สพื่�พื่ป�ปโยเคสG ทิGก�กฏิw ฯ
เธอต�ดไม(ทิ1$ย�งฺสด (ต(องฺ)ปาจ	ตต1ยE.   ถ�ดจากนฺ�Iนฺไป (ก>ต(องฺ)ทิGกกฏิในฺทิGกๆ ประโยค.
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สงฺ�เข้ปฏฺ�ฐกถายw ปนฺ มหาปจ�จร	ยญฺ�จ ตต�ถ ช้าตกกฏฺ�ฐลตาเฉัทินฺต�ถw วิาส1ผู้รสGw ปร	เยสนฺ�ตานฺม�ปJ ทิGก�กฏิw วิGต�ตw ฯ
แต-ในฺส�งฺเข้ปอรรถกถา และมหาปbจจร1 ทิ-านฺปร�บัทิGกกฏิไวิ(แม(แก-พื่วิกภ	กษุGผู้F(แสวิงฺหาม1ดและข้วิานฺ 
เพื่#$อการต�ดไม(และเถาวิ�ลยEซ่a$งฺเก	ดอยF-ในฺ(ทิ1$)นฺ�Iนฺ.

“สเจ ปนฺ เนฺสw เอวิw โหต	 “วิาส1ผู้รสGกGทิ�ทิาเล ยาจนฺ�ตา อสงฺ�ก	ตา ภวิ	ส�สาม, 
โลหw สมGฏฺ�ฐาเปต�วิา กโรมาต	  ตโต อากรw คนฺ�ต�วิา โลหพื่1ช้ต�ถw ปฐวิa ข้นฺนฺ�ต	 ฯ 
อกป�ปJยปฐวิa ข้นฺนฺ�ตานฺw ทิGก�กเฏิห	 สทิ�ธa ปาจ	ต�ต	ยานฺ1ต	 มหาปจ�จร	ยw วิGต�ตw ฯ
ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺมหาปbจจร1วิ-า “ก>ถ(าภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ม1ควิามค	ดอย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘พื่วิกเราเม#$อข้อม1ดข้วิานฺและจอบัอยF- จ�กถFกสงฺส�ย๑  
พื่วิกเราค(นฺให(พื่บัแร-เหล>กแล(วิจaงฺทิำ’ ด�งฺนฺ1Iแล(วิ ภายหล�งฺนฺ�Iนฺ จaงฺเด	นฺไปย�งฺบั-อแร-เหล>ก แล(วิข้Gดแผู้-นฺด	นฺ เพื่#$อ(ต(องฺการ)แร-เหล>ก.
เม#$อพื่วิกเธอข้Gดแผู้-นฺด	นฺทิ1$เป@นฺอก�บัปJยะ (ก>ต(องฺ)ปาจ	ตต1ยE พื่ร(อมทิ�IงฺทิGกกฏิหลายต�วิ” 

ยถา จ อ	ธ,  เอวิw สพื่�พื่ต�ถ ปาจ	ต�ต	ยฏฺ�ฐาเนฺ ทิGก�กฏิา นฺ มGจ�จต	 ฯ
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า ในฺ(บัาล1ประเทิศั)นฺ1I (ปาจ	ตต1ยEพื่ร(อมทิ�IงฺทิGกกฏิหลายต�วิ ย-อมม1ได() ฉั�นฺใด, 
ในฺ(บัาล1ประเทิศั)ทิGกแห-งฺก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺ ในฺฐานฺะแห-งฺปาจ	ตต1ยE ย-อมไม-พื่(นฺไปจากทิGกกฏิ.

กป�ปJยปฐวิa ข้นฺนฺ�ตานฺw, ทิGก�กฏิานฺ	เยวิ ฯ
เม#$อพื่วิกเธอข้Gดแผู้-นฺด	นฺทิ1$เป@นฺก�ปปJยะอยF-, ก>เป@นฺทิGกกฏิหลายต�วิทิ1เด1ยวิ.

พื่1ช้ม�ปนฺ คเหต�วิา ตโต ปรw สพื่�พื่ก	ร	ยาสG ปโยเค ปโยเค ทิGก�กฏิw ฯ
ก>คร�Iนฺถ#อเอาแร-แล(วิ ต-อจากนฺ�Iนฺ (ก>ต(องฺ)ทิGกกฏิทิGกๆ ประโยค เพื่ราะก	ร	ยา(ทิ1$ทิำ)ทิGกอย-างฺ.

ปJฏิกปร	เยสเนฺปJ หต�ถวิารปทิวิาเรสG วิGต�ตนฺเยเนฺวิ ทิGก�กฏิw ฯ
ถaงฺแม(ในฺการแสวิงฺหาตะกร(า (ก>ต(องฺ)ทิGกกฏิ เพื่ราะข้ย�บัม#อและย-างฺเทิ(า ตามนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิมาแล(วินฺ�$นฺเองฺ.

มGสาวิาเทิ ปาจ	ต�ต	ยw ฯ
(ต(องฺ)ปาจ	ตต1ยEเพื่ราะพื่Fดเทิ>จ 

ปJฏิกw กาตGกามตาย วิล�ล	จ�เฉัทิเนฺ ปาจ	ต�ต	ยนฺ�ต	 สพื่�พื่w ปGร	มนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะม1ควิามประสงฺคEจะทิำตะกร(า (ต(องฺ)ปาจ	ตต1ยE ในฺเพื่ราะต�ดเถาวิ�ลยE. 
(คำ)ทิ�Iงฺหมด ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I พื่aงฺทิราบัโดยนฺ�ยก-อนฺนฺ�$นฺแล.

“คจ�ฉัต	 วิา อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	 เอวิw ปร	ย	ฏฺ�ฐสหายกGทิ�ทิาลปJฏิโก นฺ	ธ	ฏฺ�ฐานฺw คจ�ฉัต	 ปทิวิาเร ปทิวิาเร ทิGก�กฏิw ฯ
หลายบัทิวิ-า คจ�ฉัต	 วิา อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ม1ควิามวิ-า 
(ภ	กษุG)ผู้F(แสวิงฺหาสหาย จอบั และตะกร(า ได(แล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ เด	นฺไปย�งฺทิ1$ข้Gมทิร�พื่ยE (ย-อมต(องฺ)ทิGกกฏิทิGกๆ ย-างฺเทิ(า.

๑ นฺ-าจะเป@นฺ อาสงฺ�ก	ตา.



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [อรรถาธ	บัายอาบั�ต	ทิ1$เป@นฺบัGพื่พื่ประโยคแห-งฺทิGต	ยปาราช้	ก] • หนฺ(า ๖๑๓

สเจ ปนฺ คจ�ฉันฺ�โต “อ	มw นฺ	ธa ลทิ�ธา พื่Gทิ�ธปFช้w วิา ธม�มปFช้w วิา สงฺ�ฆ์ภต�ตw วิา กร	ส�สาม1ต	 กGสลw อGป�ปาเทิต	. 
กGสลจ	ต�เตนฺ คมเนฺ อนฺาปต�ต	 ฯ
ก>ถ(าวิ-า เม#$อเธอเด	นฺไป เก	ดกGศัลจ	ตข้aIนฺวิ-า “เราได(ข้Gมทิร�พื่ยEนฺ1Iแล(วิ จ�กทิำพื่GทิธบัFช้า ธรรมบัFช้า หร#อส�งฺฆ์ภ�ต. ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
ไม-เป@นฺอาบั�ต	 เพื่ราะการเด	นฺไปด(วิยกGศัลจ	ต.

กส�มา ฯ
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร จaงฺไม-เป@นฺอาบั�ต	.”

เถย�ยจ	ต�โต ทิGต	ยw วิา ฯเปฯ คจ�ฉัต	 วิา อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	 วิGต�ตต�ตา ยถา อ	ธ เอวิw สพื่�พื่ต�ถ อเถย�ยจ	ต�ตส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
แก(วิ-า “เพื่ราะ(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(แล(วิวิ-า ‘ภ	กษุGม1ไถยจ	ต เทิ1$ยวิแสวิงฺหาเพื่#$อนฺก>ตาม แสวิงฺหาจอบั หร#อตะกร(าก>ตาม 
เด	นฺไปก>ตาม เป@นฺอาบั�ต	ทิGกกฏิ” ด�งฺนฺ1I จaงฺไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGผู้F(ไม-ม1ไถยจ	ตในฺทิ1$ทิ�Iงฺปวิงฺ 
เหม#อนฺในฺ(การเด	นฺไปย�งฺทิ1$ข้Gมทิร�พื่ยE)นฺ1I ฉัะนฺ�Iนฺ.”

มค�คโต โอก�กม�ม นฺ	ธานฺฏฺ�ฐานฺคมนฺต�ถาย มค�คw กโรนฺ�โต ภตคามw [376] ฉั	นฺ�ทิต	 ปาจ	ต�ต	ยw, สGก�ข้กฏฺ�ฐw ฉั	นฺ�ทิต	 ทิGก�กฏิw ฯ
ภ	กษุGแวิะออกจากทิางฺ แล(วิทิำทิางฺไวิ( เพื่#$อต(องฺการเด	นฺไปย�งฺข้Gมทิร�พื่ยE ต�ดภFตคาม ต(องฺปาจ	ตต1ยE, ต�ดไม(แห(งฺ ต(องฺทิGกกฏิ.

“ตต�ถ ช้าตกนฺ�ต	 จ	รนฺ	ห	ตาย กGม�ภ	ยา อGปร	 ช้าตกw ฯ
สองฺบัทิวิ-า ตต�ถ ช้าตกw ค#อ ทิ1$เก	ดอยF-บันฺหม(อ ซ่a$งฺฝัbงฺไวิ(นฺานฺแล(วิ.

“กฏฺ�ฐw วิา ลตw วิาต	 นฺ เกวิลw กฏฺ�ฐลตเมวิ, ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 อล�ลw วิา สGก�ข้w วิา ต	ณฺรGก�ข้ลตาทิa ฉั	นฺ�ทินฺ�ตส�ส, สหป�ปโยคต�ตา ทิGก�กฏิเมวิ โหต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า กฏฺ�ฐw วิา ลตw วิา ควิามวิ-า หาใช้-ต�ดเฉัพื่าะไม(และเถาวิ�ลยEอย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺไม-, 
เม#$อภ	กษุGต�ดรGกข้ช้าต	ม1หญ(าต(นฺไม(และเถาวิ�ลยEเป@นฺต(นฺ ช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺ ทิ1$ย�งฺสดก>ตาม แห(งฺก>ตาม, 
เป@นฺทิGกกฏิเหม#อนฺก�นฺ เพื่ราะเป@นฺไปก�บัด(วิยควิามพื่ยายาม.

[อาบ�ต	ทิ#กกฏ ๘ อย'าง]

อฏฺ�ฐวิ	ธw เหตw ทิGก�กฏินฺ�นฺาม อ	มส�มa ฐาเนฺ สโมธาเนฺต�วิา เถเรห	 ทิส�ส	ตw ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระเถระทิ�Iงฺหลายประมวิลช้#$อทิGกกฏิ ๘ อย-างฺนฺ�$นฺมาแสดงฺไวิ(ในฺทิ1$นฺ1Iแล(วิ 

ปGพื่�พื่ป�ปโยคทิGก�กฏิw สหป�ปโยคทิGก�กฏิw อนฺามาสทิGก�กฏิw ทิGรGปจ	ณฺ�ณฺทิGก�กฏิw วิ	นฺยทิGก�กฏิw ญาตทิGก�กฏิw ญต�ต	ทิGก�กฏิw ปฏิ	ส�สวิทิGก�กฏินฺ�ต	 ฯ
ค#อ บัGพื่พื่ประโยคทิGกกฏิ สหประโยคทิGกกฏิ อนฺามาสทิGกกฏิ ทิGรGปจ	ณฺณฺทิGกกฏิ วิ	นฺ�ยทิGกกฏิ ญาตทิGกกฏิ ญ�ตต	ทิGกกฏิ (และ) ปฏิ	สสวิทิG
กกฏิ.

ตต�ถ เถย�ยจ	ต�โต ทิGต	ยw วิา กGทิ�ทิาลw วิา ปJฏิกw วิา ปร	เยสต	 คจ�ฉัต	 วิา, อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	 อ	ทิw ปGพื่�พื่ป�ปโยคทิGก�กฏินฺ�นฺาม ฯ
บัรรดา(ทิGกกฏิ ๘ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ ทิGกกฏิทิ1$(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(ด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“ภ	กษุGม1ไถยจ	ต เทิ1$ยวิแสวิงฺหาเพื่#$อนฺ จอบั หร#อตะกร(าก>ตาม เด	นฺไปก>ตาม ต(องฺอาบั�ต	ทิGกกฏิ” นฺ1I ช้#$อ บัGพื่พื่ประโยคทิGกกฏิ.

เอต�ถ ห	 ทิGก�กฏิฏฺ�ฐาเนฺ ทิGก�กฏิw  ปาจ	ต�ต	ยฏฺ�ฐาเนฺ ปาจ	ต�ต	ยเมวิ โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- ในฺ(พื่ระดำร�สทิ1$ตร�สไวิ()นฺ1I ในฺฐานฺะแห-งฺทิGกกฏิก>เป@นฺทิGกกฏิ ในฺฐานฺะแห-งฺปาจ	ตต1ยEก>เป@นฺปาจ	ตต1ยE โดยแทิ(.

“ตต�ถ ช้าตกw กฏฺ�ฐw วิา ลตw วิา ฉั	นฺ�ทิต	, อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	 อ	ทิw สหป�ปโยคทิGก�กฏินฺ�นฺาม ฯ



หนฺ(า ๖๑๔ •   เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [อาบั�ต	ทิGกกฏิ ๘ อย-างฺ]

ทิGกกฏิ ทิ1$ตร�สไวิ(ด�งฺนฺ1Iวิ-า “ภ	กษุGต�ดไม( หร#อเถาวิ�ลยE ทิ1$เก	ดอยF-บันฺ(พื่#Iนฺด	นฺ)นฺ�Iนฺ เป@นฺอาบั�ต	ทิGกกฏิ” นฺ1I ช้#$อ สหประโยคทิGกกฏิ.

เอต�ถ ปาจ	ต�ต	ยวิต�ถG จ ทิGก�กฏิวิต�ถG จ ทิGก�กฏิฏฺ�ฐาเนฺเยวิ ต	ฏฺ�ฐต	 ฯ
ในฺ(พื่ระดำร�สทิ1$ตร�สไวิ()นฺ1I วิ�ตถGแห-งฺปาจ	ตต1ยEและวิ�ตถGแห-งฺทิGกกฏิ ก>ต�IงฺอยF-ในฺฐานฺะแห-งฺทิGกกฏิเหม#อนฺก�นฺ.

กส�มา ฯ   อวิหารส�ส สหป�ปโยคต�ตา ฯ
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะการล�กเป@นฺไปก�บัด(วิยควิามพื่ยายาม.

ยw ปนฺ ทิสวิ	ธw รตนฺw  สต�ตวิ	ธw ธญฺ�ญw สพื่�พื่ญฺ�จ อาวิGธภณฺ�ฑาทิa อามสนฺ�ตส�ส ทิGก�กฏิw วิGต�ตw,  อ	ทิw อนฺามาสทิGก�กฏินฺ�นฺาม ฯ
อนฺa$งฺ ทิGกกฏิ ทิ1$พื่ระองฺคEปร�บัไวิ( แก-ภ	กษุGผู้F(จ�บัต(องฺร�ตนฺะ ๑๐ อย-างฺ๑ ข้(าวิเปล#อก ๗ อย-างฺ๒ และเคร#$องฺศั�ตราวิGธเป@นฺต(นฺทิ�Iงฺหมด 
(นฺ1I) ช้#$อ อนฺามาสทิGกกฏิ.

ยw กทิล1นฺาฬีJเกรอาทิ1นฺw ตต�ถ ช้าตกผู้ลานฺ	 อามสนฺ�ตส�ส ทิGก�กฏิw วิGต�ตw,  อ	ทิw ทิGรGปจ	ณฺ�ณฺทิGก�กฏินฺ�นฺาม ฯ
ทิGกกฏิ ทิ1$พื่ระองฺคEปร�บัไวิ(แก-ภ	กษุGผู้F(จ�บัต(องฺผู้ลไม(ทิ�Iงฺหลายทิ1$เก	ดในฺทิ1$นฺ�Iนฺ แห-งฺกล(วิยและมะพื่ร(าวิเป@นฺต(นฺ (นฺ1I) ช้#$อ ทิGรGปจ	ณฺณฺทิGกกฏิ.

ยw ปนฺ ปJณฺ�ฑาย จรนฺ�ตส�ส, ปต�เต รเช้ ปต	เต, ปต�ตw อปฏิ	ค�คเหต�วิา วิา อโธวิ	ต�วิา วิา ตต�ถ ภ	ก�ข้w คณฺ�หนฺ�ตส�ส ทิGก�กฏิw วิGต�ตw,  
อ	ทิw วิ	นฺยทิGก�กฏินฺ�นฺาม ฯ
อนฺa$งฺ ทิGกกฏิ ทิ1$พื่ระองฺคEปร�บัไวิ(แก-ภ	กษุGผู้F(เทิ1$ยวิบั	ณฺฑบัาต, เม#$อม1ผู้งฺธGล1ตกลงฺไปในฺบัาตร ก>ไม-ร�บัประเคนฺหร#อไม-ล(างฺบัาตร 
แล(วิร�บัภ	กษุาในฺบัาตรนฺ�Iนฺ  (นฺ1I) ช้#$อ วิ	นฺ�ยทิGกกฏิ.

“สGต�วิา นฺ วิทินฺ�ต	, อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	 อ	ทิw ญาตทิGก�กฏินฺ�นฺาม ฯ
(ทิGกกฏิ) ทิ1$วิ-า “พื่วิกภ	กษุGได(ฟัbงฺ (เร#$องฺตะเก1ยกตะกายเพื่#$อทิำลายสงฺฆ์E) แล(วิไม-พื่Fด, เป@นฺอาบั�ต	ทิGกกฏิ”, นฺ1I ช้#$อ ญาตทิGกกฏิ.

ยw “เอกาทิสสG [377] สมนฺGภาสนฺาสG ญต�ต	ยา ทิGก�กฏินฺ�ต	 วิGต�ตw,  อ	ทิw ญต�ต	ทิGก�กฏินฺ�นฺาม ฯ
(ทิGกกฏิทิ1$ตร�สไวิ()วิ-า “เป@นฺทิGกกฏิเพื่ราะญ�ตต	 ในฺบัรรดาสมนฺGภาสนฺE ๑๑ อย-างฺ”, (นฺ1I) ช้#$อ ญ�ตต	ทิGกกฏิ.

“ตส�ส ภ	ก�ข้เวิ ภ	ก�ข้Gโนฺ ปGร	ม	กา จ นฺ ปญฺ�ญายต	, ปฏิ	ส�สเวิ จ อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	, อ	ทิw ปฏิ	ส�สวิทิGก�กฏินฺ�นฺาม ฯ
(ทิGกกฏิทิ1$ตร�สไวิ()วิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! วิ�นฺจำพื่รรษุาต(นฺข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ ไม-ปรากฏิ 
และเป@นฺอาบั�ต	ทิGกกฏิแก-เธอ เพื่ราะร�บัคำ๓” นฺ1I ช้#$อ ปฏิ	สสวิทิGกกฏิ.

อ	ทิw ปนฺ สหป�ปโยคทิGก�กฏิw ฯ
ส-วินฺสหประโยคทิGกกฏิ (ค#อต(องฺทิGกกฏิพื่ร(อมด(วิยควิามพื่ยายาม) ด�งฺต-อไปนฺ1I :- 

เตนฺ วิGต�ตw “ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 อล�ลw วิา สGก�ข้w วิา ต	ณฺรGก�ข้ลตาทิa ฉั	นฺ�ทินฺ�ตส�ส สหป�ปโยคต�ตา ทิGก�กฏิเมวิ โหต1ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ข้(าพื่เจ(า)จaงฺกล-าวิวิ-า “เม#$อภ	กษุGต�ดรGกข้ช้าต	 ม1หญ(า ต(นฺไม( และเถาวิ�ลยEเป@นฺต(นฺ ช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺ 
ทิ1$ย�งฺสดก>ตาม แห(งฺก>ตาม เป@นฺทิGกกฏิเหม#อนฺก�นฺ เพื่ราะเป@นฺไปก�บัด(วิยควิามพื่ยายาม.”

๑ ร�ตนฺะ ๑๐ อย-างฺ ค#อ แก(วิมGกดา ๑ มณฺ1 แก(วิมณฺ1 ๑ เวิฬGร	ยะ ๑ ส�งฺข้ะ หอยส�งฺข้E ๑ ศั	ลา ๑ ปวิาฬะ แก(วิประพื่าฬ ๑ 
รช้ตะ เงฺ	นฺ ๑ ช้าตรFปะ ทิองฺคำ ๑ โลห	ต�งฺคะ ทิ�บัทิ	ม ๑ มสาค�ลละ แก(วิลาย ๑. 

๒ ข้(าวิเปล#อก ๗ อย-างฺ ค#อ สาล	 ข้(าวิสาล1 ๑ วิ1ห	 ข้(าวิเปล#อก ๑ ยวิะ ข้(าวิเหนฺ1ยวิ ๑ ก�งฺคGข้(าวิฟัzางฺ ๑ กGทิรFสกะ หญ(าก�บัแก( ๑ 
วิรกะ ลFกเด#อย ๑ โคธGมะ ข้(าวิละมานฺ ๑.  นฺ�ยสาร�ตถทิ1ปนฺ1. ๒/๒๐๕-๖.

๓ วิ	. มหาวิรรค. ๔/๓๐๒.



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [อาบั�ต	ทิGกกฏิ ๘ อย-างฺ] • หนฺ(า ๖๑๕



หนฺ(า ๖๑๖ •   เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [อาบั�ต	ทิGกกฏิ ๘ อย-างฺ]

สเจ ปนฺส�ส ตต�ถ ช้าตเก ต	ณฺรGก�ข้ลตาทิ	ม�ห	 ฉั	นฺ�เนฺปJ, ลช้�ช้	ธม�โม โอก�กมต	 สwวิโร อGป�ปช้�ช้ต	. เฉัทินฺปจ�จยา ทิGก�กฏิw เทิเสต�วิา มGจ�จต	 ฯ
ก>ถ(าแม(เม#$อภ	กษุGนฺ�Iนฺ ต�ดรGกข้ช้าต	 ม1หญ(า ต(นฺไม( และเถาวิ�ลยEเป@นฺต(นฺ ซ่a$งฺเก	ดข้aIนฺในฺทิ1$นฺ�Iนฺ, 
ล�ช้ช้1ธรรม ย-อมหย�$งฺลงฺ, ควิามส�งฺวิรเก	ดข้aIนฺ. เธอแสดงฺทิGกกฏิ เพื่ราะการต�ดเป@นฺปbจจ�ยแล(วิ ย-อมพื่(นฺ (จากอาบั�ต	) ได(.

อถ ธGรนฺ	ก�เข้ป| อกต�วิา สอGส�สาโหวิ ป|สGw ข้นฺต	,  เฉัทินฺทิGก�กฏิw ปฏิ	ป�ปส�สม�ภต	. ข้นฺนฺทิGก�กเฏิ ปต	ฏฺ�ฐาต	 ฯ
ถ(าเธอไม-ทิอดธGระ ย�งฺม1ควิามข้ะม�กเข้ม(นฺข้Gดด	นฺอยF-ทิ1เด1ยวิ, ทิGกกฏิเพื่ราะการต�ด ย-อมระงฺ�บัไป. 
เธอย-อมต�IงฺอยF-ในฺทิGกกฏิเพื่ราะการข้Gด. 

อกป�ปJยปฐวิa ข้นฺนฺ�โตปJ ห	 อ	ธ สหป�ปโยคต�ตา ทิGก�กฏิเมวิ อาปช้�ช้ต	 ฯ
ด(วิยวิ-า ภ	กษุGแม(เม#$อข้Gดแผู้-นฺด	นฺเป@นฺอก�ปปJยะ ย-อมต(องฺทิGกกฏินฺ�$นฺแล ในฺ(อธ	การวิ-าด(วิยการข้Gดด	นฺ)นฺ1I เพื่ราะม1ควิามพื่ยายาม.

สเจ ปนฺส�ส สพื่�พื่าทิ	สาสG ข้นฺ	ต�วิา กGม�ภ1มFลw ปต�ตส�สาปJ, ลช้�ช้	ธม�โม โอก�กมต	. ข้นฺนฺปจ�จยา ทิGก�กฏิw เทิเสต�วิา มGจ�จต	 ฯ
ก>ถ(าเธอข้GดในฺทิGกทิ	ศัเสร>จสรรพื่แล(วิแม(จนฺถaงฺทิ1$ต�Iงฺหม(อทิร�พื่ยE, ล�ช้ช้1ธรรมหย�$งฺลงฺ.  
เธอแสดงฺทิGกกฏิเพื่ราะการข้Gดเป@นฺปbจจ�ยแล(วิ ย-อมพื่(นฺ (จากอาบั�ต	) ได(.

“วิ	ยFหต	 วิาต	  อถ ปนฺ สอGส�สาโหวิ ป|สGw วิ	ยFหต	  เอกปส�เส ราสa กโรต	, ข้นฺนฺทิGก�กฏิw ปฏิ	ป�ปส�สม�ภต	, วิ	ยFหนฺทิGก�กเฏิ ปต	ฏฺ�ฐาต	 ฯ
ตญฺ�จ ป|สGw ตต�ถ ตต�ถ ปGญฺ�ช้w กโรนฺ�โต ปโยเค ปโยเค ทิGก�กฏิw อาปช้�ช้ต	 ฯ 
สเจ ปนฺ ราสa กต�วิา ธGรนฺ	ก�เข้ป| กโรต	, ลช้�ช้	ธม�มw อาปช้�ช้ต	,  วิ	ยFหนฺทิGก�กฏิw เทิเสต�วิา มGจ�จต	 ฯ
บัทิวิ-า วิ	ยFหต	 วิา ม1ควิามวิ-า ก>ถ(าภ	กษุGย�งฺม1ควิามข้ะม�กเข้ม(นฺอยF-อย-างฺเด	ม คG(ยด	นฺร-วินฺ ทิำเป@นฺกองฺไวิ(ในฺส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺ, 
ทิGกกฏิเพื่ราะการข้Gดย-อมระงฺ�บัไป, เธอย-อมต�IงฺอยF-ในฺทิGกกฏิเพื่ราะการคG(ย. 
ก>เม#$อเธอทิำด	นฺร-วินฺนฺ�Iนฺให(เป@นฺกองฺไวิ(ในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ ย-อมต(องฺทิGกกฏิทิGกๆ ประโยค. 
แต-ถ(าเธอทิำเป@นฺกองฺไวิ(แล(วิ ทิอดธGระเส1ย, ถaงฺล�ช้ช้1ธรรม แสดงฺทิGกกฏิเพื่ราะการคG(ยเส1ยแล(วิ ย-อมพื่(นฺ (จากอาบั�ต	) ได(.

“อGทิ�ธรต	 วิาต	 อถ ปนฺ สอGส�สาโห ป|สGw อGทิ�ธร	ต�วิา พื่ห	 ปาเตต	, วิ	ยFหนฺทิGก�กฏิw ปฏิ	ป�ปส�สม�ภต	. อGทิ�ธรณฺทิGก�กเฏิ ปต	ฏฺ�ฐาต	 ฯ
บัทิวิ-า อGทิ�ธรต	 วิา ม1ควิามวิ-า ก>ถ(าภ	กษุGย�งฺม1ควิามข้ะม�กเข้ม(นฺอยF- โกยด	นฺร-วินฺข้aIนฺให(ตกไปในฺภายนฺอก, 
ทิGกกฏิเพื่ราะการคG(ยย-อมระงฺ�บัไป, เธอย-อมต�IงฺอยF-ในฺทิGกกฏิเพื่ราะการโกยข้aIนฺ. 

ป|สGw ปนฺ กGทิ�ทิาเลนฺ วิา หต�เถห	 วิา ปจ�ฉั	ยา วิา ตหa ตหa ปาเตนฺ�โต ปโยเค ปโยเค ทิGก�กฏิw อาปช้�ช้ต	 ฯ
ก>เม#$อเธอใช้(จอบัก>ตาม ม#อทิ�Iงฺสองฺก>ตาม ปGrงฺก1�๑ก>ตาม สาดด	นฺร-วินฺให(ตกไปในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ ย-อมต(องฺทิGกกฏิทิGกๆ ประโยค.

สเจ ปนฺ สพื่�พื่ป|สGw นฺ1หร	ต�วิา กGม�ภa ถลฏฺ�ฐw กต�วิาปJ ลช้�ช้	ธม�มw อาปช้�ช้ต	, [378] อGทิ�ธรณฺทิGก�กฏิw เทิเสต�วิา มGจ�จต	 ฯ
แต-ถ(าเธอนฺำด	นฺร-วินฺทิ�Iงฺหมดออกไปเส1ยแล(วิ จนฺทิำหม(อทิร�พื่ยEให(ต�IงฺอยF-บันฺบัก แล(วิถaงฺล�ช้ช้1ธรรม, 
แสดงฺทิGกกฏิเพื่ราะการโกยข้aIนฺ ย-อมพื่(นฺได(.

อถ ปนฺ สอGส�สาโห วิ กGม�ภa อามสต	, อGทิ�ธรณฺทิGก�กฏิw ปฏิ	ป�ปส�สม�ภต	. อามสนฺทิGก�กเฏิ ปต	ฏฺ�ฐาต	 ฯ
แต-ถ(าเธอย�งฺม1ควิามข้ะม�กเข้ม(นฺอยF-นฺ�$นฺแหละ จ�บัต(องฺหม(อทิร�พื่ยE, ทิGกกฏิเพื่ราะการโกยข้aIนฺ ย-อมระงฺ�บัไป. 
เธอย-อมต�IงฺอยF-ในฺทิGกกฏิเพื่ราะการจ�บัต(องฺ. 

๑ เคร#$องฺสานฺรFปคล(ายเปล#อกหอยแครงฺ สwาหร�บัโกยด	นฺเป@นฺต(นฺ, บัG(งฺก1� ก>วิ-า
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อามส	ต�วิาปJ จ ลช้�ช้	ธม�มw อาปช้�ช้นฺ�โต อามสนฺทิGก�กฏิw เทิเสต�วิา มGจ�จต	 ฯ
ก>แล คร�Iนฺจ�บัต(องฺแล(วิ ถaงฺล�ช้ช้1ธรรม แสดงฺทิGกกฏิเพื่ราะการจ�บัต(องฺเส1ยแล(วิ ย-อมพื่(นฺได(.

อถ สอGส�สาโหวิ กGม�ภa ผู้นฺ�ทิาเปต	, อามสนฺทิGก�กฏิw ปฏิ	ป�ปส�สม�ภต	. 
“ผู้นฺ�ทิาเปต	 อาปต�ต	 ถGล�ลจ�จยส�สาต	 วิGต�ตถGล�ลจ�จเย ปต	ฏฺ�ฐาต	 ฯ
ถ(าเธอย�งฺม1ควิามข้ะม�กเข้ม(นฺอยF-ต-อไป ทิำหม(อทิร�พื่ยEให(ไหวิ, ทิGกกฏิเพื่ราะการจ�บัต(องฺ ย-อมระงฺ�บัไป. 
เธอย-อมต�IงฺอยF-ในฺถGลล�จจ�ยด�งฺทิ1$พื่ระองฺคEตร�สไวิ(วิ-า “ทิำให(ไหวิ เป@นฺอาบั�ต	ถGลล�จจ�ย” ด�งฺนฺ1I.

[อรรถาธ	บายคำว'า ทิ#กกฏแลีะถ#ลีลี�จจ�ย]

ตต�รายw ทิGก�กฏิถGล�ลจ�จยานฺw ทิ�วิ	นฺ�นฺม�ปJ วิจนฺต�โถ ฯ
ทิGกกฏิและถGลลจ�จจ�ยแม(ทิ�Iงฺสองฺ ทิ1$ตร�สไวิ(ในฺ(พื่ระบัาล1)นฺ�Iนฺ ม1เนฺ#Iอควิามเฉัพื่าะคำด�งฺต-อไปนฺ1I 

ปฐมนฺ�ตาเวิต�ถ.  
บัรรดา(ทิGกกฏิและถGลล�จจ�ยทิ�Iงฺสองฺ)นฺ1I (พื่aงฺทิราบัทิGกกฏิ)ข้(อต(นฺก-อนฺ. 

ทิGฏฺ�ฐุG กตw  สต�ถารา วิGต�ตก	จ�จw วิ	ราเธต�วิา กตนฺ�ต	 ทิGก�กฏิw ฯ
ควิามกระทิำช้�$วิ ค#อ ควิามทิำให(ผู้	ดก	จทิ1$พื่ระศัาสดาตร�ส  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-าทิGกกฏิ.

อถวิา “ทิGฏฺ�ฐw กตw  วิ	รFปา สา ก	ร	ยา  ภ	ก�ข้Gก	ร	ยานฺw มช้�เฌิ นฺ โสภต1ต	 เอวิม�ปJ ทิGก�กฏิw ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ทิ1$ช้#$อวิ-าทิGกกฏิ เพื่ราะอรรถวิ	เคราะหEแม(อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ควิามกระทิำช้�$วิ ค#อก	ร	ยาม1รFปผู้	ด ย-อมไม-งฺามในฺทิ-ามกลางฺแห-งฺก	ร	ยาข้องฺภ	กษุG”. 

วิGต�ตwปJ เจตw 
“‘ทิGก�กฏินฺ�ต	 จ ยw วิGต�ตw ตw สGโณฺห	 ยถากถw
อปรทิ�ธw วิ	รทิ�ธญฺ�จ ข้ล	ตw ยญฺ�จ ทิGก�กฏิw
ยw มนฺGส�โส กเร ปาป| อาวิ	 วิา ยทิ	 วิา รโห
‘ทิGก�กฏินฺ�ต	 ปเวิเทินฺ�ต	 เตเนฺตw อ	ต	 วิGจ�จต1ต	 ฯ

จร	งฺอยF- แม((พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ก>ได(ตร�สคำนฺ1Iไวิ(วิ-า

“ก>(โทิษุ)ใด ทิ1$กล-าวิวิ-า ‘ทิGกกฏิ’ ทิ-านฺจงฺฟัbงฺโทิษุนฺ�Iนฺ ตามทิ1$กล-าวิ, 
(กรรม)ใดเป@นฺควิามผู้	ดด(วิย เป@นฺควิามเส1ยด(วิย เป@นฺควิามพื่ลาดด(วิย 
เป@นฺควิามช้�$วิด(วิย  และมนฺGษุยEพื่aงฺทิำกรรมลามกใด ในฺทิ1$แจ(งฺ หร#อวิ-าในฺทิ1$ล�บั, 
(บั�ณฺฑ	ตทิ�Iงฺหลาย) ย-อมประกาศั(กรรม)นฺ�Iนฺวิ-า ‘ทิGกกฏิ’ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (โทิษุ)นฺ�Iนฺ เราจaงฺกล-าวิอย-างฺนฺ�Iนฺ.๑

อ	ตรw ปนฺ ถFลต�ตา อจ�จยต�ตา จ ถGล�ลจ�จยw ฯ
ส-วินฺ(วิ1ต	กกมะ)นฺอกนฺ1I ช้#$อวิ-าถGลล�จจ�ย เพื่ราะเป@นฺกรรมหยาบั และเพื่ราะควิามเป@นฺโทิษุ.

๑ วิ	. บัร	วิาร. ๘/๓๗๐.



หนฺ(า ๖๑๘ •   เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [อรรถาธ	บัายคำวิ-า ทิGกกฏิและถGลล�จจ�ย]

“สม�ปราเย จ ทิGค�คต	 ตw โหต	 กฏฺ�กป�ผู้ลนฺ�ต	อาทิ1สG วิ	ย เจต�ถ สwโยคภาโวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>ควิามเป@นฺส�งฺโยค (ค#อซ่(อนฺ ล�) ในฺ(คำวิ-า ถGลล�จจ�ย) นฺ1I (ผู้F(ศัaกษุา)ควิรทิราบั เหม#อนฺในฺคำวิ-า 
สม�ปราเย จ ทิGคค�ต	ตw  โหต	 กฏฺ�กป�ผู้ลw (และทิGคต	ในฺส�มปรายภพื่ กรรมนฺ�Iนฺเป@นฺข้องฺม1ผู้ลเผู้>ดร(อนฺ) เป@นฺต(นฺ.

เอกส�ส สนฺ�ต	เก เทิเสตพื่�เพื่สG ห	 อจ�จเยสG เตนฺ สโม ถFโล อจ�จโย นฺต�ถ	,  ตส�มา วิGต�ตw “ถFลต�ตา อจ�จยต�ตา จ ถGล�ลจ�จยนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- บัรรดาโทิษุทิ1$จะพื่aงฺแสดงฺในฺสำนฺ�กข้องฺภ	กษุGรFปเด1ยวิ โทิษุทิ1$หยาบัเสมอด(วิย(ถGลล�จจ�ย)นฺ�Iนฺ ย-อมไม-ม1. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ข้(าพื่เจ(า)จaงฺกล-าวิวิ-า “ทิ1$ช้#$อวิ-าถGลล�จจ�ย เพื่ราะเป@นฺกรรมหยาบั และเพื่ราะควิามเป@นฺโทิษุ”. 

วิGต�ตญฺ�เจตw 
จร	งฺอยF- คำนฺ1I (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ได(ตร�สแล(วิวิ-า

“‘ถGล�ลจ�จยนฺ�ต	 ยw วิGต�ตw ตw สGโณฺห	 ยถากถw
เอกส�ส มFเล โย เทิเสต	 โย จ ตw ปฏิ	คณฺ�หต	
[379] อจ�จโย เตนฺ สโม นฺต�ถ	 เตเนฺตw อ	ต	 วิGจ�จต1ต	 

“(โทิษุ)ใด ทิ1$เรากล-าวิวิ-า ‘ถGลล�จจ�ย’ ทิ-านฺจงฺฟัbงฺ(โทิษุ)นฺ�Iนฺ ตามทิ1$กล-าวิ, 
ภ	กษุGใดย-อมแสดงฺ(โทิษุ)นฺ�Iนฺในฺสำนฺ�กข้องฺภ	กษุGรFปเด1ยวิ และภ	กษุGใดย-อม
ร�บั(โทิษุ)นฺ�Iนฺ, โทิษุทิ1$เสมอด(วิย(โทิษุ)นฺ�Iนฺ ข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺย-อมไม-ม1. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (โทิษุ)นฺ�Iนฺ เราจaงฺกล-าวิอย-างฺนฺ�Iนฺ.๑”

ผู้นฺ�ทิาเปนฺ�ตส�ส จ ปโยเค ปโยเค ถGล�ลจ�จยw ฯ
ก>เม#$อภ	กษุGทิำให( (หม(อ) ไหวิอยF- เป@นฺถGลล�จจ�ยทิGกๆ ประโยค.

ผู้นฺ�ทิาเปต�วิาปJ จ ลช้�ช้	ธม�มw โอก�กนฺ�โต ถGล�ลจ�จยw เทิเสต�วิา มGจ�จต	 ฯ
แต-วิ-าเธอแม(ให(ไหวิแล(วิ หย�$งฺลงฺสF-ล�ช้ช้1ธรรม แสดงฺถGลล�จจ�ยเส1ยแล(วิย-อมพื่(นฺได(.

สหป�ปโยคโต ปฏฺ�ฐายเมวิ เจต�ถ ปGร	มา ปGร	มา อาปต�ต	 ปฏิ	ป�ปส�สม�ภต	 ฯ
ก>อาบั�ต	ทิ1$เก	ดก-อนฺๆ ในฺ(เพื่ราะให(ไหวิ)นฺ1I ย-อมระงฺ�บัไป จำเด	มแต-สหประโยคทิ1เด1ยวิ.

| สหป�ปโยคw ปนฺ เทิเสต�วิา ลช้�ช้	ธม�มw โอก�กนฺ�เตนฺ ยา ปGพื่�พื่ป�ปโยเค ทิGก�กฏิปาจ	ต�ต	ยา อาปนฺ�นฺา, สพื่�พื่า ตา เทิเสตพื่�พื่า ฯ
ในฺอรรถกถาช้#$อกGรGนฺทิ1กล-าวิวิ-า “ก>แล ทิGกกฏิและปาจ	ตต1ยEเหล-าใด ในฺบัGพื่พื่ประโยค เธอแสดงฺสหประโยคแล(วิหย�$งฺลงฺสF-ล�ช้ช้1
ธรรมแล(วิต(องฺไวิ(, ทิGกกฏิและปาจ	ตต1ยEเหล-านฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมดควิรแสดงฺ.

สหป�ปโยเค จ ตต�ถ ช้าตกจ�เฉัทิเนฺ พื่หGกานฺ	ปJ ทิGก�กฏิานฺ	 ป|สGข้นฺนฺw ปต�วิา ปฏิ	ป�ปส�สม�ภนฺ�ต	.  เอกw ข้นฺนฺทิGก�กฏิเมวิ โหต	 ฯ
ส-วินฺทิGกกฏิแม(มาก ในฺเพื่ราะต�ดหญ(าต(นฺไม(และเถาวิ�ลยEเป@นฺต(นฺทิ1$เก	ดข้aIนฺแล(วิ ในฺทิ1$นฺ�Iนฺ ในฺสหประโยค ย-อมระงฺ�บัไป 
เพื่ราะถaงฺการข้Gดด	นฺ.  อาบั�ต	ทิGกกฏิเพื่ราะเหตGข้Gดด	นฺต�วิเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺคงฺม1อยF-.

๑ วิ	. ปร	วิาร. ๘/๓๖๘-๙.



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [อรรถาธ	บัายคำวิ-า ทิGกกฏิและถGลล�จจ�ย] • หนฺ(า ๖๑๙

ข้นฺเนฺ พื่หGกานฺ	ปJ วิ	ยFหนฺw,  วิ	ยFหเนฺ พื่หGกานฺ	ปJ อGทิ�ธรณฺw,  อGทิ�ธรเณฺ พื่หGกานฺ	ปJ อามสนฺw, 
อามสเนฺ พื่หGกานฺ	ปJ ผู้นฺ�ทิาปนฺw ปต�วิา ปฏิ	ป�ปส�สม�ภนฺ�ต	 ฯ
(ทิGกกฏิ)แม(มาก ในฺเพื่ราะการข้Gด (ย-อมระงฺ�บัไป) ในฺเพื่ราะถaงฺการคG(ย, 
(ทิGกกฏิ)แม(มาก ในฺเพื่ราะการคG(ย (ย-อมระงฺ�บัไป) เพื่ราะถaงฺการโกยข้aIนฺ,
(ทิGกกฏิ)แม(มาก ในฺเพื่ราะการโกยข้aIนฺ (ย-อมระงฺ�บัไป) เพื่ราะถaงฺการจ�บัต(องฺ, 
(ทิGกกฏิ)แม(มาก ในฺเพื่ราะการจ�บัต(องฺ ย-อมระงฺ�บัไป เพื่ราะถaงฺการให(หวิ�$นฺไหวิ.

ป|สGข้นฺนฺาทิ1สG จ ลช้�ช้	ธม�เม อGป�ปนฺ�เนฺ, พห4กาน�ปั:๑ อาปัต์3ต์�โย โหนฺ�ตG. เอกเมวิ เทิเสต�วิา มGจ�จต1ต	 กGรGนฺ�ทิฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตw ฯ |
ก>แล คร�Iนฺเม#$อล�ช้ช้1ธรรมเก	ดข้aIนฺในฺข้ณฺะข้Gดด	นฺเป@นฺต(นฺ อาบั�ต	แม(จะม1มาก(ก>ตามทิ1) เธอแสดงฺเพื่1ยงฺต�วิเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ ย-อมพื่(นฺได(.” 

ปGร	มาปต�ต	ปฏิ	ป�ปส�สทิ�ธ	 จ นฺาเมสา “ญต�ต	ยา ทิGก�กฏิw, ทิ�วิ1ห	 กม�มวิาจาห	 ถGล�ลจ�จยา ปฏิ	ป�ปส�สม�ภนฺ�ต1ต	 เอวิw 
อนฺGส�สาวินฺาสGเยวิ สGต�เต อาคตา ฯ
จร	งฺอยF- ข้aIนฺช้#$อวิ-าควิามระงฺ�บัแห-งฺอาบั�ต	ทิ1$เก	ดข้aIนฺก-อนฺนฺ1I มาแล(วิในฺสFตร ในฺอนฺGสาวินฺาทิ�Iงฺหลายนฺ�$นฺแล อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ทิGกกฏิ เพื่ราะญ�ตต	,  ถGลล�จจ�ย เพื่ราะกรรมวิาจาสองฺคร�Iงฺ ย-อมระงฺ�บัไป.” 

อ	ธ ปนฺ ทิGต	ยปาราช้	เก อฏฺ�ฐกถาจร	ยป�ปมาเณฺนฺ คเหตพื่�พื่าต	 ฯ
แต-(ควิามระงฺ�บัแห-งฺอาบั�ต	ทิ1$เก	ดข้aIนฺก-อนฺ) ในฺทิGต	ยปาราช้	กนฺ1I (ผู้F(ศัaกษุา)ควิรถ#อเอาโดยประมาณฺแห-งฺพื่ระอรรถกถาจารยE ฉัะนฺ1Iแล.

[ก	ร	ยาทิ� ภ	กษุ#ลี�กทิร�พยAให7เคลี! อนจากฐาน ๖ อย'าง]

“ฐานฺา จาเวิต	 อาปต�ต	 ปาราช้	กส�สาต	  
โย ปนฺ ผู้นฺ�ทิาเปต�วิาปJ ลช้�ช้	ธม�มw อโนฺก�กม	ต�วิาวิ ตw กGม�ภ	ฏฺ�ฐานฺโต อนฺ�ตมโส เกสค�คมต�ตม�ปJ จาเวิต	, ปาราช้	กเมวิ อาปช้�ช้ต1ต	 อต�โถ ฯ
หลายบัทิวิ-า ฐานฺา จาเวิต	 อาปต�ต	 ปาราช้	กส�ส ม1ควิามวิ-า ก>ภ	กษุGใดแม(ย�งฺ(หม(อ)ให(ไหวิแล(วิ ไม-หย�$งฺลงฺสF-ล�ช้ช้1ธรรมเลย 
ย�งฺหม(อนฺ�Iนฺให(เคล#$อนฺจากฐานฺแห-งฺหม(อ โดยทิ1$สGด แม(เพื่1ยงฺเส(นฺผู้มเด1ยวิ, (ภ	กษุGนฺ�Iนฺ)ต(องฺปาราช้	กทิ1เด1ยวิ.

ฐานฺา จาวินฺญฺ�เจต�ถ ฉัห	 อากาเรห	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ   กถw ฯ
ก>การย�งฺทิร�พื่ยEให(เคล#$อนฺจากฐานฺ ในฺ(คำวิ-า ฐานฺา จาเวิต	) นฺ1I พื่aงฺทิราบัโดยอาการ ๖.  อะไรบั(างฺ?

กGม�ภ1มGข้วิฏฺ�ฏิ	ยw คเหต�วิา อต�ตโนฺ อภ	มGข้w อากฑ�ฒนฺ�โต อ	ม	นฺา อนฺ�เตนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสw [380] เกสค�คมต�ตม�ปJ ปาร	มนฺ�เตนฺ อต	ก�กาเมต	 ปาราช้	กw.
(๑) ภ	กษุGจ�บัปากหม(อร�Iงฺมาตรงฺหนฺ(าข้องฺตนฺ ย�งฺทิ1$สGดข้(างฺโนฺ(นฺให(เลยโอกาสทิ1$ทิ1$สGดข้(างฺนฺ1IถFกต(องฺแล(วิ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม ต(องฺปาราช้	ก.
ตเถวิ คเหต�วิา ปGรโต เปเลนฺ�โต ปาร	มนฺ�เตนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสw เกสค�คมต�ตม�ปJ อ	ม	นฺา อนฺ�เตนฺ อต	ก�กาเมต	 ปาราช้	กw ฯ
(๒) ภ	กษุGจ�บัอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ ไสไปข้(างฺหนฺ(า ย�งฺทิ1$สGดข้(างฺนฺ1I ให(เลยโอกาสทิ1$ทิ1$สGดข้(างฺโนฺ(นฺถFกต(องฺแล(วิ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม ต(องฺปาราช้	ก.
วิามโต วิา ทิก�ข้	ณฺโต วิา อปนฺาเมนฺ�โต วิามนฺ�เตนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสw เกสค�คมต�ตม�ปJ ทิก�ข้	ณฺนฺ�เตนฺ อต	ก�กาเมต	 ปาราช้	กw. 
(๓) ภ	กษุGผู้ล�กไปข้(างฺซ่(ายก>ด1 ข้(างฺข้วิาก>ด1 ย�งฺทิ1$สGดข้(างฺข้วิาให(เลยโอกาสทิ1$ทิ1$สGดข้(างฺซ่(ายถFกต(องฺแล(วิ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม ต(องฺ
ปาราช้	ก.
ทิก�ข้	ณฺนฺ�เตนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสw เกสค�คมต�ตม�ปJ วิามนฺ�เตนฺ อต	ก�กาเมต	 ปาราช้	กw ฯ
(๔) ภ	กษุGให(ทิ1$สGดข้(างฺซ่(ายเลยโอกาสทิ1$ทิ1$สGดข้(างฺข้วิาถFกต(องฺแล(วิ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม ต(องฺปาราช้	ก.

๑ พื่หGกาปJ
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อGทิ�ธw อGก�ข้	ปนฺ�โต เกสค�คมต�ตม�ปJ ภFม	โต โมเจต	 ปาราช้	กw ฯ
(๕) ภ	กษุGยกข้aIนฺข้(างฺบันฺ ให(พื่(นฺจากพื่#Iนฺ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม ต(องฺปาราช้	ก.
ข้นฺ	ต�วิา เหฏฺ�ฐโต โอส1ทินฺ�โต พื่Gนฺ�เธนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสw เกสค�คมต�ตม�ปJ มGข้วิฏฺ�ฏิ	ยา อต	ก�กาเมต	 ปาราช้	กนฺ�ต	 เอวิw เอกฏฺ�ฐาเนฺ ฐ	ตาย กGม�ภ	ยา ฯ
(๖) ภ	กษุGข้Gดด	นฺ กดลงฺข้(างฺล-างฺ ย�งฺข้อบัปากหม(อให(เลยโอกาสทิ1$ก(นฺหม(อถFกต(องฺแล(วิ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม ต(องฺปาราช้	ก.
(การให(เคล#$อนฺจากฐานฺ) สำหร�บัหม(ออ�นฺต�IงฺอยF-ในฺฐานฺเด1ยวิ (พื่aงฺทิราบัโดยอาการ ๖) อย-างฺนฺ1I ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

ยทิ	 ปนฺ กGม�ภ1มGข้วิฏฺ�ฏิ	ยา ปาสw กต�วิา โลหข้าณฺGw วิา ข้ทิ	รสาราทิ	ข้าณฺGw วิา ปฐวิ	ยw อาโกฏฺ�เฏิต�วิา ตต�ถ สงฺ�ข้ล	กาย พื่นฺ�ธ	ต�วิา ฐเปนฺ�ต	 ฯ
ก>ถ(าเข้าทิำบั-วิงฺทิ1$ข้อบัปากหม(อ แล(วิตอกหล�กโลหะ หร#อหล�กไม(แก-นฺม1ไม(ตะเค1ยนฺเป@นฺต(นฺ ลงฺในฺแผู้-นฺด	นฺ แล(วิเอาโซ่-ล-ามทิ1$หล�กนฺ�Iนฺต�Iงฺไวิ(.

เอก	ส�สา ทิ	สาย เอกาย สงฺ�ข้ล	กาย พื่ทิ�ธา เทิ�วิ ฐานฺานฺ	 ลภต	 ฯ
(หม(อ)ทิ1$ล-ามด(วิยโซ่-เส(นฺหนฺa$งฺ ในฺทิ	ศัหนฺa$งฺ ย-อมได(ฐานฺ ๒.

ทิ�วิ1สG ต1สG จตFสG ทิ	สาสG สงฺ�ข้ล	กาห	 พื่ทิ�ธา ปญฺ�จฏฺ�ฐานฺานฺ	 ลภต	 ฯ
ทิ1$ล-ามด(วิยโซ่-หลายเส(นฺ ในฺ ๒-๓-๔ ทิ	ศั ย-อมได(ฐานฺ (๓-๔-)๕.

ตต�ถ เอกข้าณฺGเก พื่ทิ�ธกGม�ภ	ยา ปฐมw ข้าณฺGw วิา อGทิ�ธรต	 สงฺ�ข้ล	กw วิา ฉั	นฺ�ทิต	 ถGล�ลจ�จยw ฯ
บัรรดา(หม(อทิ1$ล-ามไวิ(ทิ1$หล�กเด1ยวิเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ (ภ	กษุG)ยกหล�กแรกแห-งฺหม(อทิ1$ล-ามไวิ(ทิ1$หล�กเด1ยวิข้aIนฺก>ด1 ต�ดโซ่-ก>ด1 ต(องฺถGลล�จจ�ย.

ตโต กGม�ภa ยถาวิGต�เตนฺ นฺเยนฺ เกสค�คมต�ตม�ปJ ฐานฺา จาเวิต	 ปาราช้	กw ฯ
ภายหล�งฺ ให(หม(อเคล#$อนฺจากฐานฺ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม โดยนฺ�ยตามทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล ต(องฺปาราช้	ก.

อถ ปฐมw กGม�ภa อGทิ�ธรต	 ถGล�ลจ�จยw ฯ  ตโต ข้าณฺGกw เกสค�คมต�ตม�ปJ ฐานฺา จาเวิต	  สงฺ�ข้ล	กw วิา ฉั	นฺ�ทิต	 ปาราช้	กw ฯ
ถ(ายกหม(อข้aIนฺทิ1แรก ต(องฺถGลล�จจ�ย.  ภายหล�งฺ ให(หล�กเคล#$อนฺจากฐานฺ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้มก>ด1 ต�ดโซ่-ก>ด1 ต(องฺปาราช้	ก.

เอเตนฺ อGปาเยนฺ ทิ�วิ1สG ต1สG จตFสG ข้าณฺGเกสG พื่ทิ�ธกGม�ภ	ยาปJ ปจ�ฉั	เม ฐานฺา จาวิเนฺ ปาราช้	กw. 
ในฺการย�งฺทิ1$สGดแม(แห-งฺหม(อทิ1$ล-ามไวิ(ทิ1$หล�ก ๒-๓-๔ หล�ก ให(เคล#$อนฺจากฐานฺ ก>ต(องฺปาราช้	กโดยอGบัายนฺ�$นฺ.

เสเสสG ถGล�ลจ�จยw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ในฺหล�กทิ1$เหล#อทิ�Iงฺหลาย พื่aงฺทิราบัวิ-าเป@นฺถGลล�จจ�ย.

สเจ ข้าณฺG นฺต�ถ	, สงฺ�ข้ล	กาย อค�เค วิลยw กต�วิา ตต�ถ ช้าตเก มFเล ปเวิส	ตw โหต	 ฯ
ถ(าไม-ม1หล�ก, เข้าทิำวิล�ยไวิ(ทิ1$ปลายโซ่- แล(วิจaงฺสอดเข้(าไป ทิ1$รากไม(ซ่a$งฺเก	ดอยF-ในฺทิ1$นฺ�Iนฺ.

ปฐมw กGม�ภa อGทิ�ธร	ต�วิา ปจ�ฉัา [381] มFลw เฉัต�วิา วิลยw นฺ1หรต	 ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGยกหม(อข้aIนฺก-อนฺ ภายหล�งฺจaงฺต�ดรากไม( แล(วินฺำวิล�ยออก ต(องฺปาราช้	ก.

อถ มFลw อจ�เฉัต�วิา วิลยw อ	โตจ	โตจ สาเรต	, รก�ข้ต	 ฯ
ถ(าไม-ต�ดรากไม( แต-รFดให(วิล�ยเล#$อนฺไปข้(างฺโนฺ(นฺและข้(างฺนฺ1I, ย�งฺร�กษุาอยF-.

สเจ ปนฺ มFลโต อนฺ1หร	ต�วิาปJ หต�เถนฺ คเหต�วิา อากาสคตw กโรต	 ปาราช้	กw ฯ
แต-ถ(าแม(ย�งฺไม-นฺำออกจากรากไม( เป@นฺแต-เอาม#อจ�บัทิำให(ไปในฺอากาศั ก>ต(องฺปาราช้	ก.
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อยเมต�ถ วิ	เสโส ฯ
ควิามพื่	เศัษุในฺอธ	การวิ-าด(วิยหม(อทิ1$เข้าสอดเข้(าไวิ(ทิ1$รากไม(นฺ1I ม1เทิ-านฺ1I.

เสสw วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ
คำทิ1$เหล#อม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

เกจ	 ปนฺ นฺ	ม	ต�ตต�ถาย กGม�ภ1มต�ถเก นฺ	โค�รธรGก�ข้าทิ1นฺ	 โรเปนฺ�ต	 ฯ
ก>ช้นฺบัางฺพื่วิก ปลFกต(นฺไทิรเป@นฺต(นฺไวิ(เบั#Iองฺบันฺหม(อ เพื่#$อต(องฺการเป@นฺเคร#$องฺหมาย.

มFลานฺ	 กGม�ภa วิ	นฺทิ�ธ	ต�วิา ฐ	ตานฺ	 โหนฺ�ต	 ฯ  “มFลานฺ	 ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา กGม�ภa คเหส�สาม1ต	 ฉั	นฺ�ทินฺ�ตส�ส ปโยเค ปโยเค ทิGก�กฏิw ฯ
รากไม(เก1$ยวิร�ดหม(อต�IงฺอยF-.  ภ	กษุGค	ดวิ-า “จ�กต�ดรากไม( ล�กหม(อไป” กำล�งฺต�ด, ต(องฺทิGกกฏิทิGกๆ ประโยค.

ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา โอกาสw กต�วิา กGม�ภa เกสค�คมต�ตม�ปJ ฐานฺา จาเวิต	 ปาราช้	กw ฯ
ต�ดแล(วิ ทิำโอกาสให(หม(อเคล#$อนฺจากฐานฺ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม ต(องฺปาราช้	ก.

มFลานฺ	 ฉั	นฺ�ทิโตวิ, ลGถ	ต�วิา กGม�ภ1 นฺ	นฺ�นฺฏฺ�ฐานฺw คตา, รก�ข้ต	 ตาวิ.  คตฏฺ�ฐานฺโต อGทิ�ธรต	 ปาราช้	กw ฯ
เม#$อกำล�งฺต�ดรากไม(อยF-แล หม(อพื่ล�ดกล	IงฺไปสF-ทิ1$ลG-ม, ย�งฺร�กษุาอยF-ก-อนฺ.  ยกข้aIนฺจากฐานฺทิ1$หม(อกล	Iงฺไป ต(องฺปาราช้	ก.

สเจ, ฉั	นฺ�เนฺสG มFเลสG, เอกมFลมต�เตนฺ กGม�ภ1 ต	ฏฺ�ฐต	, 
โส จ “ตw อ	มส�มa มFเล ฉั	นฺ�เนฺ ปต	ส�สต1ต	 ฉั	นฺ�ทิต	, ฉั	นฺ�นฺมต�เต ปาราช้	กw ฯ
ถ(าเม#$อต�ดรากไม(ทิ�Iงฺหลายแล(วิ หม(อย�งฺต�IงฺอยF-ได(ด(วิยรากเพื่1ยงฺรากเด1ยวิ 
และภ	กษุGนฺ�Iนฺ(ม�$นฺใจ)วิ-า “เม#$อต�ดรากไม(นฺ1Iแล(วิ หม(อจ�กตกไป” จaงฺต�ดรากไม(นฺ�Iนฺ.  พื่อต�ดเสร>จ, ต(องฺปาราช้	ก.

สเจ ปนฺ เอกมFเลเนฺวิ ปาเส พื่ทิ�ธสFกโร วิ	ย ฐ	ตา โหต	, อญฺ�ญw ก	ญฺ�จ	 ลค�คนฺกw นฺต�ถ	, 
ตส�มaปJ มFเล ฉั	นฺ�นฺมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
ก>ถ(า(หม(อ)ต�IงฺอยF-ได(ด(วิยรากเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ เหม#อนฺสGกรต	ดอยF-ในฺบั-วิงฺฉัะนฺ�Iนฺ, ส	$งฺอะไรๆ อ#$นฺทิ1$จะเก1$ยวิไวิ(ไม-ม1, 
แม(เม#$อรากนฺ�Iนฺพื่อต�ดข้าดแล(วิ, ก>ต(องฺปาราช้	ก.

สเจ กGม�ภ1มต�ถเก มหาปาสาโณฺ ฐปJโต โหต	, ตw ทิณฺ�เฑนฺ อGก�ข้	ปJต�วิา อปเนฺตGกาโม กGม�ภ1มต�ถเก ช้าตรGก�ข้w ฉั	นฺ�ทิต	 ทิGก�กฏิw ฯ
ตส�สา สม1เป ช้าตกw เฉัต�วิา อาหรต	,  นฺ ตต�ถ ช้าตกต�ตา.  ตw ฉั	นฺ�ทิโต ปาจ	ต�ต	ยw ฯ
ถ(าเข้าวิางฺก(อนฺห	นฺแผู้-นฺใหญ-ทิ�บัไวิ(บันฺหม(อ, 
ภ	กษุGประสงฺคEจะเอาทิ-อนฺไม(งฺ�ด(ก(อนฺห	นฺ)นฺ�Iนฺออก จaงฺต�ดต(นฺไม(ทิ1$เก	ดอยF-บันฺหม(อ ต(องฺทิGกกฏิ.
ภ	กษุGต�ดต(นฺไม(อ�นฺเก	ดอยF-ทิ1$ใกล((หม(อ)นฺ�Iนฺนฺำมา ไม-(ต(องฺทิGกกฏิ) เพื่ราะเป@นฺต(นฺไม(เก	ดในฺทิ1$นฺ�Iนฺ. 
(แต-) เม#$อต�ดไม(เช้-นฺนฺ�Iนฺ ต(องฺปาจ	ตต1ยE.
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“อต�ตโนฺ ภาช้นฺคตนฺ�ต	  สเจ ปนฺ กGม�ภa อGทิ�ธร	ตGw อสก�โกนฺ�โต กGม�ภ1คตภณฺ�ฑค�คหณฺต�ถw อต�ตโนฺ ภาช้นฺw ปเวิเสต�วิา 
อนฺ�โตกGม�ภ	ยw ปญฺ�จมาสกw วิา อต	เรกปญฺ�จมาสกw วิา อค�ฆ์นฺกw เถย�ยจ	ต�โต อามสต	, อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ฯ
สองฺบัทิวิ-า อต�ตโย ภาช้นฺคตw ม1ควิามวิ-า 
ก>ถ(าภ	กษุGไม-สามารถจะยกเอาหม(อข้aIนฺได( จaงฺสอดภาช้นฺะข้องฺตนฺเข้(าไป เพื่#$อร�บัเอาทิร�พื่ยEทิ1$อยF-ในฺหม(อ  
ม1ไถยจ	ต จ�บัต(องฺทิร�พื่ยEภายในฺหม(อ ควิรแก-ค-า ๕ มาสกก>ตาม เก	นฺกวิ-า ๕ มาสกก>ตาม เป@นฺอาบั�ต	ทิGกกฏิ.

ปร	จ�เฉัโทิ เจต�ถ ปาราช้	กนฺ	ยมต�ถw วิGต�โต ฯ
ก>การกำหนฺด ทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(แล(วิในฺ(พื่ระบัาล1)นฺ1I เพื่#$อกำหนฺดอาบั�ต	ปาราช้	ก.

เถย�ยจ	ต�เตนฺ อFนฺปญฺ�จมาสกม�ปJ [382] อามสนฺ�โต ทิGก�กฏิw อาปช้�ช้ต	เยวิ ฯ
เม#$อภ	กษุGจ�บัต(องฺทิร�พื่ยE แม(หย-อนฺกวิ-า ๕ มาสก ด(วิยไถยจ	ต ก>ต(องฺทิGกกฏิเหม#อนฺก�นฺ.

“ผู้นฺ�ทิาเปต1ต	 เอต�ถ ยาวิ เอกาพื่ทิ�ธw กต�วิา อต�ตโนฺ ภาช้นฺw ปเวิเสต	 ตาวิ “ผู้นฺ�ทิาเปต1ต	 วิGจ�จต	 ฯ
ภ	กษุGรวิมทิร�พื่ยEให(เนฺ#$องฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺ แล(วิสอดภาช้นฺะข้องฺตนฺเข้(าไปอยF-เพื่1ยงฺใด, 
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ทิำให(หวิ�$นฺไหวิ” เพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ ในฺคำวิ-า ผู้นฺ�ทิาเปต	 นฺ1I 

อปJจ อ	โตจ	โตจ อปพื่�ยFหนฺ�โตปJ ผู้นฺ�ทิาเปต	เยวิ ฯ  โส ถGล�ลจ�จยw อาปช้�ช้ต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ แม(เม#$อคG(ยเข้1$ยไปทิางฺโนฺ(นฺและทิางฺนฺ1I ช้#$อวิ-าทิำให(หวิ�$นฺไหวิเหม#อนฺก�นฺ.  ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ย-อมต(องฺถGลล�จจ�ย.

ยทิา ปนฺ เอกาพื่ทิ�ธภาโวิ ฉั	นฺ�โนฺ. กGม�ภ1คตw กGม�ภ	ยเมวิ. ภาช้นฺคตม�ปJ ภาช้เนฺเยวิ โหต	.  ตทิา อต�ตโนฺ ภาช้นฺคตนฺ�นฺาม โหต	 ฯ
ในฺกาลใด ภ	กษุGต�ดควิามทิ1$ทิร�พื่ยEเนฺ#$องฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺข้าดแล(วิ. ทิร�พื่ยEทิ1$อยF-ในฺหม(อ ก>ม1อยF-ในฺหม(อนฺ�Iนฺเองฺ. 
แม(ทิ1$อยF-ในฺภาช้นฺะ ก>ม1อยF-ในฺภาช้นฺะเทิ-านฺ�Iนฺ.  ในฺกาลนฺ�Iนฺ ทิร�พื่ยEช้#$อวิ-าม1อยF-ในฺภาช้นฺะข้องฺตนฺแล(วิ.

เอวิw กต�วิา, กGม�ภ	โต อนฺ1หเฏิปJ ภาช้เนฺ, ปาราช้	กw อาปช้�ช้ต	 ฯ
คร�Iนฺเธอทิำอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ, แม(เม#$อไม-ได(นฺำภาช้นฺะออกจากหม(อก>ตาม, ต(องฺปาราช้	ก.

“มGฏฺ�ฐa วิา ฉั	นฺ�ทิต1ต	 เอต�ถ ยถา องฺ�คGลนฺ�ตเรห	 นฺ	ก�ข้นฺ�ตกหาปณฺา กGม�ภ	คเต กหาปเณฺ นฺ สม�ผู้Gสนฺ�ต	 
เอวิw มGฏฺ�ฐa กโรนฺ�โต  มGฏฺ�ฐa ฉั	นฺ�ทิต	 นฺาม ฯ   โสปJ ปาราช้	กw อาปช้�ช้ต	 ฯ
กหาปณฺะทิ1$ลอดออกทิางฺช้-องฺนฺ	Iวิม#อแล(วิ จะไม-กระทิบักหาปณฺะทิ1$อยF-ในฺหม(อโดยวิ	ธ1ใด 
ภ	กษุGทิำการกำเอาโดยวิ	ธ1นฺ�Iนฺ  ช้#$อวิ-าต�ดกำเอา  ในฺคำวิ-า มGฏฺ�ฐa วิา ฉั	นฺ�ทิต	 นฺ1I.   แม(ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ก>ต(องฺปาราช้	ก.

“สGต�ตารGฬ�หนฺ�ต	 สGต�เต อารGฬ�หw ฯ
บัทิวิ-า สGต�ตารGฬ�หw ได(แก- ทิร�พื่ยEทิ1$ร(อยไวิ(ในฺด(าย.

“สGต�เต อาวิGตส�สปJ สGต�ตมยส�สปJ เอตw อธ	วิจนฺw ฯ
(คำวิ-า สGต�ตารGฬ�หw) นฺ�$นฺ เป@นฺช้#$อ(ข้องฺเคร#$องฺประด�บั) ทิ1$ร(อยไวิ(ในฺด(ายบั(างฺ ทิ1$สำเร>จด(วิยด(ายบั(างฺ.

ปามงฺ�คาทิ1นฺ	 โสวิณฺ�ณฺมยานฺ	ปJ โหนฺ�ต	 รFปJยมยานฺ	ปJ สGต�ตมยานฺ	ปJ,  มGต�ตาวิล1อาทิโยปJ เอต�เถวิ สงฺ�คหw คตา ฯ
(เคร#$องฺประด�บัทิ�Iงฺหลาย)ม1ส�งฺวิาลเป@นฺต(นฺ ทิ1$สำเร>จด(วิยทิองฺบั(างฺก>ม1 ทิ1$สำเร>จด(วิยรFปJยะบั(างฺก>ม1 ทิ1$สำเร>จด(วิยด(ายบั(างฺก>ม1, 
ถaงฺแม(สร(อยไข้-มGกเป@นฺต(นฺ ก>ถaงฺการสงฺเคราะหEเข้(าในฺ(ส�งฺวิาลเป@นฺต(นฺ)นฺ1Iนฺ�$นฺแล.
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“เวิฐนฺนฺ�ต	  ส1สเวิฐนฺปโฏิ วิGจ�จต	 ฯ
ผู้(าสำหร�บัโพื่กศั1รษุะทิ-านฺเร1ยกวิ-า เวิฐนฺะ. 

เอเตสG ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 เถย�ยจ	ต�โต อามสต	 ทิGก�กฏิw ฯ   ผู้นฺ�ทิาเปต	 ถGล�ลจ�จยw ฯ
ภ	กษุGม1ไถยจ	ต จ�บัต(องฺบัรรดา(ทิร�พื่ยEทิ1$ร(อยไวิ(ในฺด(ายเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ ต(องฺทิGกกฏิ.  
ทิำให(หวิ�$นฺไหวิ ต(องฺถGลล�จจ�ย.

ปามงฺ�คโกฏิ	ยw คเหต�วิา อากาสฏฺ�ฐw อกโรนฺ�โต อGทิ�ธาเรต	 ถGล�ลจ�จยw ฯ
จ�บัทิ1$สGดส�งฺวิาลแล(วิ ไม-ได(ทิำให(ลอยอยF-ในฺอากาศั เพื่1ยงฺแต-ยกข้aIนฺ (เทิ-านฺ�Iนฺ) ต(องฺถGลล�จจ�ย.

| “ฆ์wสนฺ�โต นฺ1หรต1ต	 เอต�ถ ปนฺ  
“ปร	ปGณฺ�ณฺาย กGม�ภ	ยา อGปร	 สมต	ต�ต	กw กGม�ภa กต�วิา ฐปJตw วิา  
เอกw โกฏิa พื่Gนฺ�เธ  เอกw โกฏิa มGข้วิฏฺ�ฏิ	ยw กต�วิา ฐปJตw วิา  ฆ์wสนฺ�ตส�ส นฺ1หรโต ถGล�ลจ�จยw ฯ  กGม�ภ1มGข้า โมเจนฺ�ตส�ส ปาราช้	กw ฯ
ก>ในฺบัทิวิ-า ฆ์wสนฺ�โต นฺ1หรต	 นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
ในฺส�งฺเข้ปอรรถกถาและมหาปbจจร1เป@นฺต(นฺ ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“เม#$อภ	กษุGช้�กออกอยF- ซ่a$งฺภ�ณฺฑะทิ1$เข้ากระทิำหม(อเต>มเสมอแล(วิ ต�Iงฺไวิ(บันฺหม(ออ�นฺเต>มแล(วิก>ด1 
หร#อซ่a$งฺภ�ณฺฑะทิ1$เข้ากระทิำเงฺ#$อนฺ (ปลาย) อ�นฺหนฺa$งฺไวิ(ทิ1$ก(นฺหม(อ เงฺ#$อนฺอ�นฺหนฺa$งฺไวิ(ทิ1$ข้อบัปากหม(อ ต�Iงฺไวิ(แล(วิก>ด1 เป@นฺถGลล�จจ�ย.  
เม#$อให(พื่(นฺจากปากหม(อ เป@นฺปาราช้	ก. 

ยw ปนฺ อGปฑ�ฒกGม�ภ	ยw วิา ร	ต�ตกGม�ภ	ยw วิา ฐปJตw,  ตส�ส อต�ตนฺา ผู้Gฏฺ�โฐกาโส วิ ฐานฺw. นฺ สกลา กGม�ภ1. 
ตส�มา ตw ฆ์wสนฺ�ตส�สาปJ นฺ1หรโต, ปต	ฏฺ�ฐ	โตกาสโต เกสค�คมต�เต มGต�เต, ปาราช้	กเมวิ ฯ
ส-วินฺ(ภ�ณฺฑะ)ใดทิ1$เข้าใส-ไวิ(ในฺหม(ออ�นฺพื่ร-องฺ หร#อในฺหม(อเปล-า, 
เฉัพื่าะโอกาสทิ1$ตนฺ (ค#อภ�ณฺฑะ) ถFกต(องฺ เป@นฺฐานฺข้องฺ(ภ�ณฺฑะ)นฺ�Iนฺ, หม(อทิ�Iงฺหมด หาได(เป@นฺฐานฺไม-. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ แม(เม#$อภ	กษุGช้�ก(ภ�ณฺฑะ)นฺ�Iนฺออกไป คร�Iนฺประมาณฺเส(นฺผู้มหนฺa$งฺพื่(นฺไป จากโอกาสทิ1$(ภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺ)ต�IงฺอยF- เป@นฺปาราช้	ก
ทิ�นฺทิ1.

กGม�ภ	ยา ปนฺ [383] ปร	ปGณฺ�ณฺาย วิา อFนฺาย วิา อGช้Gกเมวิ อGทิ�ธรนฺ�ตส�ส,  เหฏฺ�ฐ	มโกฏิ	ยา ปต	ฏฺ�ฐ	โตกาสา มGต�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
แต-เม#$อภ	กษุGยกข้aIนฺตรงฺๆ จากหม(อทิ1$เต>มหร#อพื่ร-องฺ เม#$อภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺพื่อพื่(นฺจากโอกาส อ�นฺทิ1$สGดหม(อเบั#Iองฺต$ำต�IงฺอยF-แล(วิ เป@นฺปาราช้	ก.

อนฺ�โตกGม�ภ	ยw ฐปJตw ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ปาราช้	กปโหนฺกw ภณฺ�ฑw สกลกGม�ภ	ยw จาเลนฺ�ตส�ส 
ปามงฺ�คาทิ1นฺ	 จ ฆ์wส	ต�วิา นฺ1หรนฺ�ตส�ส, ยาวิ มGข้วิฏฺ�ฏิa นฺาต	ก�กมต	,  ตาวิ ถGล�ลจ�จยเมวิ ฯ
ภ�ณฺฑะอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ ทิ1$พื่อจะเป@นฺปาราช้	ก ซ่a$งฺเข้าต�Iงฺไวิ(ภายในฺหม(อ เม#$อภ	กษุGให(ไหวิอยF-ในฺหม(อทิ�Iงฺส	Iนฺ 
และเม#$อช้�ก(เคร#$องฺประด�บั)ม1ส�งฺวิาลเป@นฺต(นฺออกไป ย�งฺไม-เลยข้อบัปากเพื่1ยงฺใด, คงฺเป@นฺถGลล�จจ�ยเพื่1ยงฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.

ตส�ส ห	 สพื่�พื่าปJ กGม�ภ1 ฐานฺนฺ�ต	 สงฺ�เข้ปมหาปจ�จร	ยาทิ1สG วิGต�ตw ฯ |
เพื่ราะวิ-า หม(อแม(ทิ�Iงฺหมด เป@นฺฐานฺข้องฺ(ภ�ณฺฑะ)นฺ�Iนฺ.”
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มหาอฏฺ�ฐกถายม�ปนฺ “ฐปJตฏฺ�ฐานฺเมวิ ฐานฺw, โนฺ สกลา กGม�ภ1. ตส�มา ยถาฐ	ตฏฺ�ฐานฺโต เกสค�คมต�ตม�ปJ โมเจนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กเมวิาต	
วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺในฺมหาอรรถกถา ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “ทิ1$แห-งฺหม(อทิ1$ต�Iงฺไวิ(เทิ-านฺ�Iนฺเป@นฺฐานฺ, หม(อทิ�Iงฺหมดหาได(เป@นฺฐานฺไม-. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เม#$อภ	กษุGให(พื่(นฺไปจากฐานฺทิ1$ซ่a$งฺเข้าต�Iงฺไวิ(เด	ม แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม ก>ต(องฺปาราช้	กทิ1เด1ยวิแล.” 

ตw ปมาณฺw ฯ
(คำแห-งฺมหาอรรถกถา)นฺ�Iนฺ เป@นฺประมาณฺ.

อ	ตรw ปนฺ อากาสคตw อกโรนฺ�ตส�ส จ1วิรวิwเส ฐปJตจ1วิรเวิฐกนฺเยนฺ วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺ(คำอรรถกถา)นฺอกนฺ1I ทิ-านฺกล-าวิตามนฺ�ยแห-งฺการม(วินฺจ1วิรทิ1$พื่าดอยF-บันฺราวิจ1วิรข้องฺภ	กษุGทิ1$ไม-ได(ทิำให(ไปในฺอากาศั.

ตw นฺ คเหตพื่�พื่w ฯ
(คำทิ1$กล-าวิไวิ(ในฺส�งฺเข้ปอรรถกถา เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ไม-ควิรถ#อเอา.

วิ	นฺยวิ	นฺ	จ�ฉัเย ห	 อาคเต, ครGเก ฐาตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะ(พื่ระวิ	นฺ�ยธร)ควิรอยF-ในฺ(วิ	นฺ	จฉั�ย)ทิ1$หนฺ�ก ในฺเม#$อการวิ	นฺ	จฉั�ยวิ	นฺ�ยมาถaงฺแล(วิ. 

เอสา วิ	นฺยธม�มตา ฯ
(การปฏิ	บั�ต	)นฺ1I เป@นฺธรรมดาในฺวิ	นฺ�ย.

อปJจ “อต�ตโนฺ ภาช้นฺคตw วิา กโรต	 มGฏฺ�ฐa วิา ฉั	นฺ�ทิต1ต	 วิจนฺโต เจตw เวิทิ	ตพื่�พื่w, 
ยถา อนฺ�โตกGม�ภ	ยw ฐ	ตส�ส นฺ สพื่�พื่า กGม�ภ1 ฐานฺนฺ�ต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ หม(อทิ�Iงฺหมด ไม-เป@นฺฐานฺแห-งฺ(ภ�ณฺฑะ)ทิ1$ต�IงฺอยF-ภายในฺหม(อ ฉั�นฺใด, 
(คำแห-งฺส�งฺเข้ปอรรถกถาเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบั ฉั�นฺนฺ�Iนฺ 
เพื่ราะ(บัาล1)วิ-า “ภ	กษุGทิำทิร�พื่ยEให(เข้(าไปในฺภาช้นฺะข้องฺตนฺก>ด1 ต�ดกำเอาก>ด1” ด�งฺนฺ1Iแล.
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[อรรถาธ	บายภ	กษุ#ลี�กด้Dด้เอาเนยใส เปKนต7น เปKนปาราช	ก]

“สป�ปJอาทิ1สG ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ปJวิโต เอกป�ปโยเคนฺ ปnตมต�เต ปาราช้	กนฺ�ต	 มหาอฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตw ฯ
ในฺมหาอรรถกถา ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “เม#$อภ	กษุGด#$ม(ข้องฺทิ1$เป@นฺนฺIำ)อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ ม1เนฺยใสเป@นฺต(นฺ, 
เม#$อ(เนฺยใสเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ มาตรวิ-าเธอด#$มแล(วิ ด(วิยประโยคอ�นฺเด1ยวิ, ก>เป@นฺปาราช้	ก.” 

| มหาปจ�จร	ยาทิ1สG ปนฺ อยw วิ	ภาโค ทิส�ส	โต 
“มGข้w อนฺปเนฺต�วิา อากฑ�ฒนฺ�ตส�ส ปJวิโต, สเจ ปนฺ คลคตw ปาทิw นฺ อค�ฆ์ต	, มGข้คเตนฺ สทิ�ธa อค�ฆ์ต	, รก�ข้ต	 ตาวิ. 
กณฺ�เฐนฺ ปนฺ ปร	จ�ฉั	นฺ�นฺกาเลเยวิ ปาราช้	กw โหต	 ฯ
แต-ในฺอรรถกถาทิ�Iงฺหลายม1มหาปbจจร1เป@นฺต(นฺ ทิ-านฺแสดงฺวิ	ภาคนฺ1Iไวิ(วิ-า 
“เม#$อภ	กษุGคร-ามาด#$ม ไม-ช้�กปากออก, ถ(าเนฺยใสเป@นฺต(นฺทิ1$เข้(าไปในฺลำคอ ย�งฺไม-ได(บัาทิ, รวิมก�บัทิ1$อยF-ในฺปาก จaงฺได(บัาทิ, 
ย�งฺร�กษุาอยF-ก-อนฺ, แต-ในฺเวิลาทิ1$(เนฺยใสเป@นฺต(นฺ) อ�นฺตนฺกำหนฺดต�ดด(วิยคอนฺ�$นฺเองฺ ย-อมเป@นฺปาราช้	ก.

สเจปJ โอฏฺ�เฐห	 ปร	จ�ฉั	นฺ�ทินฺ�โต โอฏฺ�เฐ ปJทิหต	 ปาราช้	กเมวิ ฯ
ถ(าแม(ภ	กษุGกำหนฺดต�ดด(วิยร	มฝัnปากทิ�Iงฺสองฺข้(างฺ หGบัร	มฝัnปาก ก>เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

อGป�ปลทิณฺ�ฑ เวิฬGนฺาฬีnนฺฬนฺาฬีnอาทิ1ห	 ปJวินฺ�ตส�สาปJ, สเจ ปนฺ คลคตเมวิ ปาทิw อค�ฆ์ต	, ปาราช้	กw ฯ
แม(เม#$อด#$มด(วิยก(านฺอGบัล หลอดไม(ไผู้- และหลอดอ(อเป@นฺต(นฺ, ถ(าทิ1$อยF-ในฺลำคอนฺ�$นฺแล ได(ราคาบัาทิหนฺa$งฺ, เป@นฺปาราช้	ก.

สเจ สห มGข้คเตนฺ อค�ฆ์ต	, อGป�ปลทิณฺ�ฑาทิ	คเตนฺ สทิ�ธa เอกาพื่ทิ�ธภาวิw โกเปต�วิา โอฏฺ�เฐห	 ปร	จ�ฉั	นฺ�นฺมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
ถ(ารวิมก�บัทิ1$อยF-ในฺปาก จaงฺได(บัาทิหนฺa$งฺ, เม#$อเนฺยใสเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ ส�กวิ-าภ	กษุGกำหนฺดต�ดด(วิยร	มฝัnปากทิ�Iงฺสองฺข้(างฺ 
ให(ควิามเนฺ#$องฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺก�บัทิ1$อยF-ในฺก(านฺอGบัลเป@นฺต(นฺ ข้าดตอนฺก�นฺ, เป@นฺปาราช้	ก.

สเจ อGป�ปลทิณฺ�ฑาทิ	คเตนฺ [384] สทิ�ธa อค�ฆ์ต	, อGป�ปลทิณฺ�ฑาทิ1นฺw พื่Gนฺ�เธ องฺ�คGล	ยา ปJทิห	ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
ถ(ารวิมก�บัทิ1$อยF-ในฺก(านฺอGบัลเป@นฺต(นฺจaงฺได(ราคาบัาทิหนฺa$งฺ เป@นฺปาราช้	ก ในฺเม#$อมาตรวิ-าภ	กษุGเอานฺ	Iวิม#ออGดก(นฺแห-งฺก(านฺอGบัลเป@นฺต(นฺ
เส1ย.

ปาทิค�ฆ์นฺเก ปนฺ คเล อป�ปวิ	ฏฺ�เฐ, อGป�ปลทิณฺ�ฑาทิ1สG จ มGเข้ จ อต	เรกปาทิม�ปJ เอกาพื่ทิ�ธw หGต�วิา ต	ฏฺ�ฐต	, รก�ข้ต	เยวิาต	 ฯ |
แต-เม#$อ(เนฺยใสเป@นฺต(นฺ)ซ่a$งฺม1ราคาได(บัาทิหนฺa$งฺ ย�งฺไม-ไหลเข้(าไปในฺลำคอ, ทิ�Iงฺในฺก(านฺอGบัลเป@นฺต(นฺ ทิ�Iงฺในฺปาก แม(ม1ค-าเก	นฺกวิ-าบัาทิ
หนฺa$งฺ แต-เป@นฺข้องฺเนฺ#$องฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺต�IงฺอยF-, ย�งฺร�กษุาอยF-ก-อนฺแล.”

ตw สพื่�พื่ม�ปJ ยส�มา “อต�ตโนฺ ภาช้นฺคตw วิา กโรต	  มGฏฺ�ฐa วิา ฉั	นฺ�ทิต1ต	 อ	มw นฺยw ภช้ต	,  ตส�มา สGทิส�ส	ตเมวิ ฯ
คำแม(ทิ�Iงฺหมด (ทิ1$กล-าวิในฺมหาปbจจร1เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ย-อมต(องฺก�บันฺ�ยนฺ1Iวิ-า 
“ภ	กษุGทิำทิร�พื่ยEให(ไปในฺภาช้นฺะข้องฺตนฺก>ด1 ต�ดเอาเป@นฺกำก>ด1” ด�งฺนฺ1I
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (คำทิ1$กล-าวิไวิ(ในฺอรรถกถาม1มหาปbจจร1เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ) เป@นฺอ�นฺทิ-านฺแสดงฺไวิ(ช้อบัแล(วิแล.

เอส ตาวิ เอกาพื่ทิ�เธ นฺโย ฯ
ในฺภ�ณฺฑะทิ1$ต	ดเนฺ#$องฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺ ม1นฺ�ยเทิ-านฺ1Iก-อนฺ.
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สเจ ปนฺ หต�เถนฺ วิา ปต�เตนฺ วิา ถาลกาทิ	นฺา วิา เยนฺ เกนฺจ	 ภาช้เนฺนฺ คเหต�วิา ปJวิต	, 
ยม�ห	 ปโยเค ปาทิค�ฆ์นฺกw ปFรต	,  ตม�ห	 กเต, ปาราช้	กw ฯ
ก>ถ(าภ	กษุGเอาม#อก>ด1 บัาตรก>ด1 ภาช้นฺะอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺม1โอเป@นฺต(นฺก>ด1 ต�กด#$ม, 
(เนฺยใสเป@นฺต(นฺ)จะครบัราคาบัาทิหนฺa$งฺในฺประโยคใด,  เม#$อทิำประโยคนฺ�Iนฺแล(วิ ต(องฺปาราช้	ก.

อถ มหค�ฆ์w โหต	, ส	ป�ปJกายปJ เอกป�ปโยเคเนฺวิ ปาทิค�ฆ์นฺกw คเหตGw สก�กา โหต	. เอกGทิ�ธาเรเยวิ ปาราช้	กw ฯ
ถ(า(เนฺยใสเป@นฺต(นฺ) เป@นฺข้องฺม1ราคาม1มากไซ่ร(, ภ	กษุGอาจถ#อเอาได(ราคาบัาทิหนฺa$งฺ ด(วิยเพื่1ยงฺประโยคเด1ยวิแล แม(ด(วิยกาบัหอย. 
ในฺเม#$อยกข้aIนฺคร�Iงฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ เป@นฺปาราช้	ก.

ภาช้นฺw ปนฺ นฺ	มGช้�ช้าเปต�วิา คณฺ�หนฺ�ตส�ส, ยาวิ เอกาพื่ทิ�ธw โหต	, ตาวิ รก�ข้ต	 ฯ
อนฺa$งฺ เม#$อภ	กษุGกดภาช้นฺะให(จมลงฺแล(วิต�กเอา, เนฺยใสเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺย�งฺเนฺ#$องฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺเพื่1ยงฺใด, ย�งฺร�กษุาอยF-เพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ.

มGข้วิฏฺ�ฏิ	ปร	จ�เฉัเทินฺ วิา อGทิ�ธาเรนฺ วิา ปาราช้	กw ฯ
เป@นฺปาราช้	ก ด(วิยการกำหนฺดต�ดแห-งฺข้อบัปาก หร#อด(วิยการยกข้aIนฺ.

ยทิา ปนฺ สป�ป� วิา เตลw วิา อจ�ฉัw เตลสทิ	สเมวิ มธGผู้าณฺ	ตw วิา กGม�ภa อาวิฏฺ�เฏิต�วิา อต�ตโนฺ ภาช้เนฺ ปเวิเสต	 
ตทิา เตสw อจ�ฉัตาย เอกาพื่ทิ�ธตา นฺต�ถ1ต	  ปาทิค�ฆ์นฺเก มGข้วิฏฺ�ฏิ	โต คล	ตมต�เต ปาราช้	กw ฯ
ก> เนฺยใส หร#อนฺIำม�นฺ หร#อนฺIำผู้aIงฺและนฺIำอ(อยทิ1$ใสเช้-นฺก�บันฺIำม�นฺนฺ�$นฺแล ภ	กษุGเอ1ยงฺหม(อให(ไหลเข้(าภาช้นฺะข้องฺตนฺเม#$อใด, 
เม#$อนฺ�Iนฺ ควิามเนฺ#$องฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺย-อมไม-ม1 เพื่ราะเหตGทิ1$ส	$งฺเหล-านฺ�Iนฺเป@นฺข้องฺใส. 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เม#$อ(เนฺยใสเป@นฺต(นฺ)ซ่a$งฺได(ราคาบัาทิหนฺa$งฺ ส�กวิ-าล(นฺออกจากข้อบัปาก, เป@นฺปาราช้	ก.

ปจ	ต�วิา ฐปJตw ปนฺ มธGผู้าณฺ	ตw ส	เลโส วิ	ย จ	ก�กนฺw อากฑ�ฒนฺวิ	กฑ�ฒนฺโยค�คw โหต	,  
อGป�ปนฺ�เนฺ กGก�กGจ�เจ, เอกาพื่ทิ�ธเมวิ หGต�วิา ปฏิ	นฺ1หร	ตGw สก�โกต	 ฯ
ส-วินฺนฺIำผู้aIงฺและนฺIำอ(อยทิ1$เข้าเค1$ยวิต�Iงฺไวิ( เหนฺ1ยวิคล(ายยางฺไม( เป@นฺข้องฺควิรดaงฺไปมาได(,  
เม#$อควิามร�งฺเก1ยจเก	ดข้aIนฺ, ภ	กษุGอาจนฺำกล�บัค#นฺได( เพื่ราะเป@นฺข้องฺต	ดก�นฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวินฺ�$นฺเองฺ.

เอตw มGข้วิฏิฏฺ�	ยา นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา ภาช้เนฺ ปวิ	ฏฺ�ฐม�ปJ พื่าห	เรนฺ สทิ�ธa เอกาพื่ทิ�ธต�ตา รก�ข้ต	 ฯ  
มGข้วิฏฺ�ฏิ	โต ฉั	นฺ�นฺมต�เต, ปนฺ ปาราช้	กw ฯ
(นฺIำผู้aIงฺและนฺIำอ(อย)ช้นฺ	ดนฺ�Iนฺ แม(ออกจากข้อบัปากเข้(าไปในฺภาช้นฺะแล(วิ ก>ช้#$อวิ-าย�งฺร�กษุาอยF- 
เพื่ราะเป@นฺข้องฺต	ดเนฺ#$องฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺก�บัส-วินฺข้(างฺนฺอก.  แต-พื่อเม#$อส�กวิ-าข้าดจากข้อบัปากแล(วิ, จaงฺเป@นฺปาราช้	ก.

โยปJ เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปรส�ส กGม�ภ	ยา ปาทิค�ฆ์นฺกw สป�ป� วิา เตลw วิา อวิส�สw ปJวินฺกw 
ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ทิGกGลสาฏิกw วิา จม�มข้ณฺ�ฑาทิ1นฺw วิา อญฺ�ญตรw ปก�ข้	ปต	.  หต�ถโต [385] มGต�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
แม(ภ	กษุGใด ใส-ผู้(าเปล#อกไม(อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ หร#อข้องฺอ#$นฺม1ทิ-อนฺหนฺ�งฺเป@นฺต(นฺช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺ ซ่a$งฺจะด#$มเนฺยใสหร#อนฺIำม�นฺ 
ได(ราคาบัาทิหนฺa$งฺอย-างฺแนฺ-นฺอนฺ ลงฺในฺหม(อข้องฺผู้F(อ#$นฺ ด(วิยไถยจ	ต.  พื่อหลGดจากม#อ, ภ	กษุGนฺ�Iนฺก>ต(องฺปาราช้	ก.
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“ร	ต�ตกGม�ภ	ยา ‘อ	ทิานฺ	 เตลw อาก1ร	ส�สนฺ�ต1ต	 ญต�วิา ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ภณฺ�ฑw เถย�ยจ	ต�โต ปก�ข้	ปต	. 
ตญฺ�เจ ตต�ถ เตเล อาก	ณฺ�เณฺ ปญฺ�จมาสกอค�ฆ์นฺกw ปJวิต	. ปJวิ	ตมต�เต ปาราช้	กนฺ�ต	 มหาอฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตw ฯ
ในฺมหาอรรถกถา ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “ภ	กษุGรF(วิ-า ‘บั�ดนฺ1I เข้าจ�กใส-นฺIำม�นฺ’ ม1ไถยจ	ตใส-ภ�ณฺฑะอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺลงฺในฺหม(อเปล-า, 
ถ(า(ภ�ณฺฑะ)นฺ�Iนฺจะด#$มได(ราคา ๕ มาสก ในฺเม#$อนฺIำม�นฺเข้าใส-ในฺ(หม(อ)นฺ�Iนฺแล(วิ เม#$อ(นฺIำม�นฺ)ส�กวิ-าภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺด#$มแล(วิ, เป@นฺปาราช้	ก.”

ตw ปนฺ ตต�เถวิ สGก�ข้ตฬาเก สGก�ข้มาต	กาย อGช้Gกรณฺวิ	นฺ	จ�ฉัเยนฺ วิ	รGช้�ฌิต	,
แต-(คำ)นฺ�Iนฺย-อมแย(งฺก�บัคำวิ	นฺ	จฉั�ยวิ-าด(วิยการทิำลำรางฺแห(งฺให(ตรงฺในฺบัaงฺทิ1$แห(งฺ ในฺ(มหาอรรถกถา)นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ, 

อวิหารลก�ข้ณฺw เจต�ถ นฺ ปญฺ�ญายต	.  ตส�มา นฺ คเหตพื่�พื่w ฯ
จร	งฺอยF- ล�กษุณฺะแห-งฺอวิหารในฺคำนฺ1I ไม-ปรากฏิ.  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺไม-ควิรเช้#$อถ#อ.

มหาปจ�จร	ยาทิ1สG ปนฺ ตส�ส อGทิ�ธาเร ปาราช้	กw วิGต�ตw ฯ  ตw ยGต�ตw ฯ
ส-วินฺในฺอรรถกถามหาปbจจร1เป@นฺต(นฺ ทิ-านฺปร�บัเป@นฺปาราช้	ก ในฺเม#$อยกภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺข้aIนฺ.  (คำ)นฺ�Iนฺใช้(ได(.

ปรส�ส ร	ต�ตกGม�ภ	ยา สงฺ�โคปนฺต�ถาย จม�มาทิ	ภณฺ�ฑw ฐเปต�วิา, ตต�ถ เตเล อาก	ณฺ�เณฺ, “สเจ อยw ช้านฺ	ส�สต	 มw ปล	พื่Gทิ�ธ	ส�สต1ต	 ภ1โต 
ปาทิค�ฆ์นฺกw เตลปnตw ภณฺ�ฑw เถย�ยจ	ต�เตนฺ อGทิ�ธรต	 ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGวิางฺภ�ณฺฑะม1หนฺ�งฺเป@นฺต(นฺ ในฺหม(อเปล-าข้องฺผู้F(อ#$นฺ เพื่#$อต(องฺการจะเก>บัซ่-อนฺไวิ(, เม#$อเข้าใส-นฺIำม�นฺลงฺในฺหม(อนฺ�Iนฺแล(วิ, 
กล�วิวิ-า “ถ(าผู้F(นฺ1Iจ�กทิราบั, เข้าจ�กข้�ดข้วิางฺเรา” จaงฺยกภ�ณฺฑะทิ1$ด#$มนฺIำม�นฺไวิ(แล(วิได(ราคาบัาทิหนฺa$งฺ ด(วิยไถยจ	ต, ต(องฺปาราช้	ก.

สGทิ�ธจ	ต�เตนฺ อGทิ�ธรต	. ปเร๑ อาหราเปนฺ�เต, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
ยกข้aIนฺด(วิยจ	ตบัร	สGทิธ	q. เม#$อผู้F(อ#$นฺให(นฺำมา, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

ภณฺ�ฑเทิย�ยนฺ�นฺาม ยw ปรส�ส นฺฏฺ�ฐw,  ตส�ส มFลw วิา ตเทิวิ วิา ภณฺ�ฑw ทิาตพื่�พื่นฺ�ต	 อต�โถ ฯ
อธ	บัายวิ-า “ส	$งฺข้องฺใดข้องฺผู้F(อ#$นฺหายไป, ต(องฺใช้(ราคา(ส	$งฺข้องฺ)นฺ�Iนฺ หร#อใช้((ส	$งฺข้องฺ)นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ช้#$อวิ-าภ�ณฺฑไทิย.”

โนฺ เจ เทิต	, สาม	กส�ส ธGรนฺ	ก�เข้เป ปาราช้	กw ฯ
ถ(าไม-ใช้(ให( ต(องฺปาราช้	ก ในฺเม#$อเจ(าข้องฺทิอดธGระ.

สเจ ปนฺส�ส กGม�ภ	ยw อญฺ�โญ สป�ป� วิา เตลw วิา อาก1รต	,  ตต�รปายw เถย�ยจ	ต�เตนฺ เตลปJวินฺกw ภณฺ�ฑw ปก�ข้	ปต	, วิGต�ตนฺเยเนฺวิ ปาราช้	กw ฯ
แต-ถ(าผู้F(อ#$นฺใส-เนฺยใส หร#อนฺIำม�นฺลงฺในฺหม(อข้องฺ(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺ, 
(ภ	กษุGผู้F(เจ(าข้องฺหม(อ)นฺ1Iก>ใส-ภ�ณฺฑะทิ1$จะด#$มนฺIำม�นฺได( ลงฺแม(ในฺหม(อนฺ�Iนฺ ด(วิยไถยจ	ต, เป@นฺปาราช้	กตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

อต�ตโนฺ ร	ต�ตกGม�ภ	ยา ปรส�ส สป�ป� วิา เตลw วิา อาก	ณฺ�ณฺภาวิw ญต�วิา เถย�ยจ	ต�เตนฺ ภณฺ�ฑw ปก�ข้	ปต	, ปGพื่�พื่นฺเยเนฺวิ อGทิ�ธาเร ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGรF(วิ-าเนฺยใสหร#อนฺIำม�นฺทิ1$ผู้F(อ#$นฺใส-ไวิ(ในฺหม(อเปล-าข้องฺตนฺ จaงฺใส-ภ�ณฺฑะลงฺไปด(วิยไถยจ	ต, 
เป@นฺปาราช้	ก ในฺข้ณฺะทิ1$ยกข้aIนฺ ตามนฺ�ยก-อนฺเหม#อนฺก�นฺ.

สGทิ�ธจ	ต�โต นฺ	ก�ข้	ปJต�วิา ปจ�ฉัา เถย�ยจ	ต�เตนฺ อGทิ�ธรต	, ปาราช้	กเมวิ ฯ
ม1จ	ตบัร	สGทิธ	qใส-ลงฺไป ภายหล�งฺจaงฺยกข้aIนฺด(วิยไถยจ	ต, เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

๑ ปรส�มa ฯ
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สGทิ�ธจ	ต�โตวิ อGทิ�ธรต	. เนฺวิ อวิหาโร นฺ ค1วิา ฯ
ม1จ	ตบัร	สGทิธ	qแทิ( ยกข้aIนฺ. ไม-เป@นฺอวิหาร ไม-เป@นฺส	นฺใช้(.

มหาปจ�จร	ยw ปนฺ อนฺาปต�ต	มต�ตเมวิ วิGต�ตw ฯ
แต-ในฺมหาปbจจร1 กล-าวิไวิ(แต-เพื่1ยงฺอนฺาบั�ต	เทิ-านฺ�Iนฺ.

“‘ก	ส�ส มม กGม�ภ	ยw เตลw อาก1รส1ต	 [386] กGปJโต อนฺต�ตมโนฺ ภณฺ�ฑw อGทิ�ธร	ต�วิา ฉัฑ�เฑต	, โนฺ ภณฺ�ฑเทิย�ยนฺ�ต	 กGรGนฺ�ทิ	ยw วิGต�ตw ฯ
ในฺกGรGนฺทิ1 ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “ภ	กษุGเค#องฺข้�ดใจวิ-า ‘ทิ-านฺใส-นฺIำม�นฺลงฺในฺหม(อข้องฺเราทิำไม’ ด�งฺนฺ1Iแล(วิ ยกภ�ณฺฑะข้aIนฺเทิทิ	Iงฺเส1ย, 
ไม-เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.” 

เถย�ยจ	ต�เตนฺ มGข้วิฏฺ�ฏิ	ยw คเหต�วิา กGม�ภa อาวิ	ญฺ�ช้ต	 เตลw คเลตGกาโม, ปาทิค�ฆ์นฺเก คล	เต, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGใคร-จะให(นฺIำม�นฺไหล จaงฺจ�บัทิ1$ข้อบัปากเอ1ยงฺหม(อด(วิยไถยจ	ต, เม#$อ(นฺIำม�นฺ)ไหลไปได(ราคาถaงฺบัาทิ, ต(องฺปาราช้	ก.

เถย�ยจ	ต�เตเนฺวิ ช้ช้�ช้รw กโรต	 “สวิ	ต�วิา คม	ส�สต1ต	. ปาทิค�ฆ์นฺเก สวิ	ต�วิา คเต, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGม1ไถยจ	ตแทิ( ทิำให(หม(อร(าวิด(วิยค	ดวิ-า “นฺIำม�นฺจ�กไหลไปเส1ย”.
เม#$อนฺIำม�นฺไหลไปได(ราคาถaงฺบัาทิ, ต(องฺปาราช้	ก.

เถย�ยจ	ต�เตเนฺวิ ฉั	ทิ�ทิw กโรต	 โอมฏฺ�ฐw วิา อGม�มฏฺ�ฐw วิา เวิมฏฺ�ฐw วิา ฯ
ภ	กษุGม1ไถยจ	ตนฺ�$นฺแล กระทิำหม(อให(เป@นฺช้-องฺทิะลG ควิ$ำ หงฺาย หร#อตะแคงฺ.

อ	ทิw ปนฺ สม�โมหฏฺ�ฐานฺw  ตส�มา สGฏฺ�ฐุG สล�ลก�เข้ตพื่�พื่w ฯ
ก>แล (คำ)นฺ1Iเป@นฺฐานฺะแห-งฺควิามฉังฺนฺ.  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ควิรส�งฺเกตให(ด1.

อยw เหต�ถ วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ  
โอมฏฺ�ฐนฺ�นฺาม อโธมGข้จ�ฉั	ทิ�ทิw ฯ  อGม�มฏฺ�ฐนฺ�นฺาม อGทิ�ธw มGข้จ�ฉั	ทิ�ทิw ฯ  เวิมฏฺ�ฐนฺ�นฺาม อGฬGงฺ�กส�เสวิ อGช้Gคตจ�ฉั	ทิ�ทิw ฯ
ก>ในฺ(คำวิ-า ควิ$ำ เป@นฺต(นฺ)นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺต-อไปนฺ1I):- 
ช้-องฺปากลงฺข้(างฺล-างฺ ช้#$อวิ-า ช้-องฺควิ$ำ. ช้-องฺปากข้aIนฺข้(างฺบันฺ ช้#$อวิ-า ช้-องฺหงฺาย. 
ช้-องฺปากไปตรงฺๆ เหม#อนฺกระบัวิย ช้#$อวิ-า ช้-องฺตะแคงฺ.

ตต�ถ โอมฏฺ�ฐส�ส พื่ห	 ปฏฺ�ฐาย กตส�ส อพื่�ภนฺ�ตรนฺ�ตโต ปาทิค�ฆ์นฺเก เตเล คล	เต, พื่ห	 อนฺ	ก�ข้นฺ�เตปJ, ปาราช้	กw ฯ
บัรรดา(ช้-องฺควิ$ำเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ เม#$อนฺIำม�นฺได(ราคาถaงฺบัาทิ ไหลออกจากทิ1$สGดภายในฺช้-องฺควิ$ำ ซ่a$งฺตนฺทิำไวิ(จำเด	มแต-ภายนฺอก 
ถaงฺจะไม-ไหลออกไปภายนฺอก, ก>เป@นฺปาราช้	ก.

กส�มา ฯ  ยส�มา ตโต คล	ตมต�ตเมวิ พื่ห	 คตw นฺาม โหต	  นฺ กGม�ภ1คตสงฺ�ข้w ลภต	  นฺ กGม�ภ	ยw สณฺ�ฐาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGไร? เพื่ราะเหตGวิ-า (นฺIำม�นฺ)พื่อไหลออกไปจาก(ทิ1$สGดภายในฺ)นฺ�Iนฺเทิ-านฺ�Iนฺ ก>ช้#$อวิ-าไหลออกไปภายนฺอก 
จะนฺ�บัวิ-าอยF-ภายในฺหม(อไม-ได( ค#อไม-ต�IงฺอยF-ในฺหม(อ.

อนฺ�โต ปฏฺ�ฐาย กตส�ส พื่าห	รนฺ�ตโต ปาทิค�ฆ์นฺเก คล	เต, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อ(นฺIำม�นฺ)ได(ราคาถaงฺบัาทิ ไหลออกไปจากทิ1$สGดภายนฺอกแห-งฺ(ช้-องฺควิ$ำ) ทิ1$ตนฺทิำไวิ( จำเด	มแต-ภายในฺ, เป@นฺปาราช้	ก.
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อGมมฏฺ�ฐส�ส ยถา ตถา วิา กตส�ส พื่าห	รนฺ�ตโต คล	เต, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อ(นฺIำม�นฺ)ได(ราคาถaงฺบัาทิ ไหลออกไปจากทิ1$สGดภายนฺอกข้องฺช้-องฺหงฺาย ทิ1$ตนฺทิำไวิ(โดยอาการใดๆ ก>ตาม, เป@นฺปาราช้	ก.

“ตw ห	 ยาวิ พื่าห	รนฺ�ตโต นฺ คลต	, ตาวิ กGม�ภ1คตเมวิ โหต	 ฯ
เวิมฏฺ�ฐส�ส กปาลมช้�ฌิโต คล	ตวิเสนฺ กาเรตพื่�โพื่ต	 อฏฺ�ฐกถาสG วิGต�ตw ฯ
ในฺอรรกกถาทิ�Iงฺหลาย ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“แทิ(จร	งฺ (นฺIำม�นฺ)นฺ�Iนฺ ย�งฺไม-ไหลจากทิ1$สGดภายนฺอกเพื่1ยงฺใด, ก>ช้#$อวิ-าย�งฺอยF-ภายในฺหม(อเพื่1ยงฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.
(พื่ระวิ	นฺ�ยธร)พื่aงฺปร�บั (อาบั�ต	ปาราช้	ก) ด(วิยอำนฺาจนฺIำม�นฺทิ1$ไหลออกจากตรงฺกลางฺกระเบั#Iองฺ แห-งฺช้-องฺตะแคงฺ.” 

ตw ปนฺ อนฺ�โต จ พื่ห	 จ ปฏฺ�ฐาย มช้�เฌิ ฐเปต�วิา กตฉั	ทิ�เทิ ตฬากส�ส มร	ยาทิเภทิเนฺนฺ สเมต	 ฯ
ก>(คำทิ1$กล-าวิไวิ(ในฺอรรถกถาทิ�Iงฺหลาย)นฺ�Iนฺย-อมสมก�บัการทิำลายค�นฺข้องฺสระ 
ในฺเม#$อภ	กษุGกระทิำช้-องฺต�Iงฺแต-ภายในฺและภายนฺอก เวิ(นฺตรงฺกลางฺไวิ(.

อนฺ�โต ปฏฺ�ฐาย กเต ปนฺ พื่าห	รนฺ�เตนฺ. พื่ห	 ปฏฺ�ฐาย กเต อพื่�ภนฺ�ตรนฺ�เตนฺ กาเรตพื่�โพื่ต	 อ	ทิเมต�ถ ยGต�ตw ฯ
แต-เม#$อภ	กษุGกระทิำ(ช้-องฺ) จำเด	มแต-ภายในฺแล(วิ (พื่ระวิ	นฺ�ยธร)ควิรปร�บัอาบั�ต	ด(วิยทิ1$สGดภายนฺอก. 
เม#$อทิำ(ช้-องฺ)จำเด	มแต-ภายนฺอกแล(วิ ควิรปร�บัด(วิยทิ1$สGดภายในฺ. 
คำทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺช้-องฺตะแคงฺนฺ1I ด�งฺพื่รรณฺนฺามานฺ1I ใช้(ได(.

โย ปนฺ “วิฏฺ�เฏิต�วิา คจ�ฉั	ส�สต1ต	 เถย�ยจ	ต�เตนฺ กGม�ภ	ยา อาธารกw วิา อGปต�ถม�ภนฺเลฑ�ฑGเก วิา อปเนฺต	, 
วิฏฺ�เฏิต�วิา [387] คตาย, ปาราช้	กw ฯ
ก>ภ	กษุGใด นฺำออกซ่a$งฺเช้	งฺรองฺหร#อก(อนฺเส(า แห-งฺหม(อ ด(วิยไถยจ	ตวิ-า “(หม(อ)จ�กกล	Iงฺไป”, เม#$อหม(อกล	Iงฺไป, เป@นฺปาราช้	ก.

เตลาก1รณฺภาวิw ปนฺ ญต�วิา ร	ต�ตกGม�ภ	ยา ช้ช้�ช้รภาเวิสG วิา ฉั	ทิ�เทิสG วิา กเตสG, ปจ�ฉัานฺ	ก�ข้นฺ�ตเตลป�ปมาเณฺนฺ ภณฺ�ฑเทิย�ยw โหต	 ฯ
อนฺa$งฺ เม#$อภ	กษุGรF(ควิามทิ1$เข้าจะร	นฺนฺIำม�นฺใส- ทิำควิามร(าวิหร#อช้-องฺแห-งฺหม(อเปล-าไวิ( เป@นฺภ�ณฺฑไทิย 
โดยประมาณฺแห-งฺนฺIำม�นฺทิ1$ร�$วิออกในฺภายหล�งฺ.

อฏฺ�ฐกถาสG ปนฺ กต�ถจ	 “ปาราช้	กนฺ�ต	ปJ ล	ข้	ตw ฯ  ตw ปมาทิล	ข้	ตw ฯ
แต-ในฺอรรถกถาทิ�Iงฺหลาย ในฺอรรถกถาบัางฺแห-งฺ ทิ-านฺเข้1ยนฺไวิ(วิ-า “เป@นฺปาราช้	ก” ด�งฺนฺ1Iก>ม1.  นฺ�$นฺเข้1ยนฺไวิ(ด(วิยควิามพื่ล�Iงฺพื่ลาด.

ปGณฺ�ณฺาย กGม�ภ	ยา อGปร	 กฏฺ�ฐw วิา ปาสาณฺw วิา “ปต	ต�วิา ภ	นฺ�ทิ	ส�สต	. ตโต เตลw ปค�ฆ์ร	ส�สต1ต	 
เถย�ยจ	ต�เตนฺ ทิGพื่�พื่ทิ�ธw วิา กโรต	  ทิGฏฺ�ฐปJตw วิา ฐเปต	 ฯ   อวิส�สw ปตนฺกw.  ตถา กโรนฺ�ตส�ส, กตมต�เต ปาราช้	กw ฯ
(ภ	กษุG)ทิำไม(หร#อห	นฺให(เป@นฺข้องฺอ�นฺตนฺผู้Fกไวิ(ไม-ด1 หร#อต�Iงฺไม(หร#อห	นฺให(เป@นฺข้องฺอ�นฺตนฺต�Iงฺไวิ(ไม-ด1 ในฺเบั#Iองฺบันฺแห-งฺหม(อเต>ม 
ด(วิยไถยจ	ตวิ-า “ม�นฺจ�กตกไปทิำลาย. นฺIำม�นฺจ�กไหลออกจาก(หม(อ)นฺ�Iนฺ.” 
ไม(หร#อห	นฺนฺ�Iนฺ จะต(องฺตกอย-างฺแนฺ-นฺอนฺ.  เม#$อภ	กษุGทิำอย-างฺนฺ�Iนฺ, เป@นฺปาราช้	ก ในฺข้ณฺะทิำเสร>จ.

ร	ต�ตกGม�ภ	ยา อGปร	 กโรต	, ตw ปจ�ฉัา ปGณฺ�ณฺกาเล ปต	ต�วิา ภ	นฺ�ทิต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
ทิำอย-างฺนฺ�Iนฺ ในฺเบั#Iองฺบันฺแห-งฺหม(อเปล-า. (ไม(หร#อห	นฺ)นฺ�Iนฺ ตกไปทิำลายในฺกาลทิ1$หม(อนฺ�Iนฺเต>มในฺภายหล�งฺ, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย. 

อ1ทิ	เสสG ห	 ฐาเนฺสG ภณฺ�ฑส�ส นฺต�ถ	กาเล กตปโยคต�ตา อาทิ	โตวิ ปาราช้	กw นฺ โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- ในฺฐานฺะเช้-นฺนฺ1I ย�งฺไม-เป@นฺปาราช้	กในฺเบั#Iองฺต(นฺทิ1เด1ยวิ เพื่ราะประโยคอ�นฺภ	กษุGทิำแล(วิในฺกาลทิ1$ข้องฺไม-ม1.



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [อรรถาธ	บัายภ	กษุGล�กดFดเอาเนฺยใส เป@นฺต(นฺ เป@นฺปาราช้	ก] • หนฺ(า ๖๓๑

ภณฺ�ฑวิ	นฺาสนฺส�ส ปนฺ กตต�ตา ภณฺ�ฑเทิย�ยw โหต	 ฯ
แต-เป@นฺภ�ณฺฑไทิย เพื่ราะทิำข้องฺให(เส1ย.

อาหราเปนฺ�เตสG, อทิทิโต, สาม	กานฺw ธGรนฺ	ก�เข้เปนฺ ปาราช้	กw ฯ
เม#$อเข้าให(นฺำมาให(, ไม-ให(เข้า, เป@นฺปาราช้	ก เพื่ราะการทิอดธGระแห-งฺเจ(าข้องฺทิ�Iงฺหลาย.

เถย�ยจ	ต�เตนฺ มาต	กw อGช้Gw กโรต	 “วิฏฺ�เฏิต�วิา คม	ส�สต	, เตลw วิา อGต�ตราเปส�สต1ต	 
วิฏฺ�เฏิต�วิา วิา คจ�ฉัตG เตลw วิา อGต�ตรตG,  อGช้Gกรณฺกาเล ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGทิำเหม#องฺให(ตรงฺด(วิยไถยจ	ตวิ-า “(หม(อ)จ�กกล	Iงฺไป หร#อ(นฺIำ)จ�กย�งฺนฺIำม�นฺให(ล(นฺข้aIนฺ”. 
(หม(อ)กล	Iงฺไปก>ตาม นฺIำม�นฺล(นฺข้aIนฺก>ตาม. เป@นฺปาราช้	ก ในฺเวิลาทิ1$ทิำให(ตรงฺ.

อ1ทิ	สา ห	 ปโยคา ปGพื่�พื่ป�ปโยคาวิหาเร สงฺ�คหw คจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ประโยคเช้-นฺนฺ1Iๆ  ถaงฺควิามสงฺเคราะหEได( ในฺบัGพื่พื่ประโยคาวิหาร.

สGก�ข้มาต	กาย อGช้Gกตาย, ปจ�ฉัา อGทิเก อาคเต, วิฏฺ�ฏิ	ต�วิา วิา คจ�ฉัตG เตลw วิา อGต�ตรตG, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
เม#$อเหม#องฺแห(งฺอ�นฺภ	กษุGทิำให(ตรงฺไวิ(แล(วิ, นฺIำไหลมาทิ1หล�งฺ, หม(อกล	Iงฺไปก>ตาม นฺIำม�นฺล(นฺข้aIนฺก>ตาม, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

กส�มา ฯ  ฐานฺาจาวินฺป�ปโยคส�ส อภาวิา ฯ
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะไม-ม1ประโยค ค#อการให(เป@นฺเคล#$อนฺจากฐานฺ.

ตส�ส ลก�ข้ณฺw นฺาวิฏฺ�เฐ อาวิ	ภวิ	ส�สต	 ฯ
ล�กษุณฺะ(แห-งฺประโยคค#อการให(เคล#$อนฺการฐานฺ)นฺ�Iนฺ จ�กม1แจ(งฺในฺข้องฺทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺเร#อ.

[อรรถาธ	บายคำว'า ภ	น�ทิ	ต�วา เปKนต7น]

“ตต�เถวิ ภ	นฺ�ทิต	 วิาต	อาทิ1สG 
พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺบัทิทิ�Iงฺหลายม1บัทิวิ-า ตต�เถวิ ภ	นฺ�ทิต	 วิา เป@นฺต(นฺ. 

อฏฺ�ฐกถายw ตาวิ วิGต�ตw 
ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺอรรถกถา ด�งฺนฺ1Iก-อนฺ.

“ภ	นฺ�ทิต	 วิาต	 มGค�คเรนฺ โปเถต�วิา ภ	นฺ�ทิต	 ฯ
บัทิวิ-า ทิำลายก>ด1 นฺ�Iนฺ โดยอรรถวิ-า ทิGบัทิำลายด(วิยไม(ค(อนฺ.

“ฉัฑ�เฑต	 วิาต	 อGทิกw วิา วิาล	กw วิา อาก1ร	ต�วิา อGต�ตราเปต	 ฯ
บัทิวิ-า เทิก>ด1 นฺ�Iนฺ โดยอรรถวิ-า เทินฺIำหร#อทิรายลงฺให(นฺIำม�นฺล(นฺข้aIนฺ.

“ฌิาเปต	 วิาต	 ทิารFนฺ	 อาหร	ต�วิา ฌิาเปต	 วิา ฯ
บัทิวิ-า ย�งฺไฟัให(ไหม(ก>ด1 นฺ�Iนฺ โดยอรรถวิ-า นฺำฟั~นฺมาแล(วิย�งฺไฟัให(ไหม(.
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“อปร	โภคw วิา กโรต1ต	  อข้าทิ	ตพื่�พื่w [388] อปาตพื่�พื่w วิา กโรต	  อGจ�จารw วิา ปส�สาวิw วิา วิ	สw วิา อGจ�ฉั	ฏฺ�ฐw วิา กGณฺป| วิา ปาเตต	 ฯ
บัทิวิ-า ให(เป@นฺข้องฺบัร	โภคไม-ได( นฺ�Iนฺ โดยอรรถวิ-า ทิำให(เป@นฺข้องฺพื่aงฺเค1Iยวิก	นฺไม-ได( หร#อพื่aงฺด#$มไม-ได( 
ค#อย�งฺอGจจาระ หร#อปbสสาวิะหร#อยาพื่	ษุ หร#อข้องฺเป@นฺเดนฺ หร#อซ่ากศัพื่ให(ตกลงฺไป.

“อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	 ฐานฺา จาวินฺส�ส นฺต�ถ	ตาย ทิGกกฏิw ฯ  
บัทิวิ-า ต(องฺอาบั�ต	ทิGกกฏิ นฺ�Iนฺ โดยอรรถวิ-า เป@นฺทิGกกฏิเพื่ราะไม-ม1การให(เคล#$อนฺจากฐานฺ.

พื่Gทิ�ธวิ	สโย นฺาเมโส ฯ 
ญาณฺพื่	เศัษุนฺ1I ช้#$อวิ-า พื่Gทิธวิ	ส�ย.

ก	ญฺ�จาปJ ทิGกกฏิw,  อาหราเปนฺ�เต, ภณฺ�ฑเทิย�ยนฺ�ต	 ฯ 
แม(จะเป@นฺทิGกกฏิ ก>จร	งฺ, แต-เม#$อเจ(าข้องฺให(นฺำมาให(, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

ตต�ถ ปGร	มทิ�วิยw นฺ สเมต	 ฯ 
ในฺ (๔ บัทิ)นฺ�Iนฺ สองฺบัทิเบั#Iองฺต(นฺไม-สม.

ตw ห	 กGม�ภ1ช้ช้�ช้รกรเณฺ จ มาต	กาอGช้Gกรเณฺนฺ จ สทิ�ธa เอกลก�ข้ณฺw ฯ
เพื่ราะ(สองฺบัทิ)นฺ�Iนฺ ม1ล�กษุณฺะอย-างฺเด1ยวิก�นฺก�บัการทิำควิามร(าวิข้องฺหม(อและการทิำเหม#องฺให(ตรงฺ.

ปจ�ฉั	มw ปนฺ ทิ�วิยw ฐานฺา จาเวินฺ�เตนฺาปJ สก�กา กาตGw ฯ 
ส-วินฺสองฺบัทิเบั#Iองฺปลาย แม(ย�งฺวิ�ตถGให(เคล#$อนฺจากฐานฺ ก>อาจทิำได(.

ตส�มา เอต�ถ เอวิw วิ	นฺ	จ�ฉัยw วิทินฺ�ต	 ฯ 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (อาจารยEพื่วิกหนฺa$งฺ) จaงฺกล-าวิวิ	นฺ	จฉั�ยในฺ(คำ)นฺ1Iไวิ(อย-างฺนฺ1I.

อฏฺ�ฐกถายw ก	ร “ฐานฺา จาวินฺส�ส นฺต�ถ	ตาย ทิGก�กฏินฺ�ต	 อ	ทิw ปจ�ฉั	มทิ�วิยw สนฺ�ธาย วิGต�ตw ฯ
ได(ย	นฺวิ-า ในฺอรรถกถา คำวิ-า “เป@นฺทิGกกฏิ เพื่ราะไม-ม1การให(เคล#$อนฺจากฐานฺ” นฺ1I ทิ-านฺกล-าวิหมายเอาสองฺบัทิเบั#Iองฺปลาย.

ฐานฺา จาวินฺw อกโรนฺ�โตเยวิ ห	 เถย�ยจ	ต�เตนฺ วิา วิ	นฺาเสตGกามตาย วิา ฌิาเปย�ยปJ อปร	โภคม�ปJ กเรย�ย.
จร	งฺอยF- ภ	กษุGไม-ทิำการให(เคล#$อนฺจากฐานฺเลย พื่aงฺเผู้าเส1ยก>ด1 พื่aงฺทิำให(เป@นฺข้องฺใช้(สอยไม-ได(ก>ด1 
ด(วิยไถยจ	ต หร#อเพื่ราะต(องฺการจะให(เส1ยหาย. 

ปGร	มทิ�วิเย ปนฺ, วิGต�ตนฺเยนฺ ภ	นฺ�ทินฺ�ตส�ส วิา  ฉัฑ�เฑนฺ�ตส�ส วิา, ฐานฺา จาวินฺw อต�ถ	.
แต-ในฺสองฺบัทิเบั#Iองฺต(นฺ เม#$อภ	กษุGทิำลายหร#อเทิโดยนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิ, การให(เคล#$อนฺจากฐานฺ ย-อมม1ได(. 

ตส�มา ตถา กโรนฺ�ตส�ส, วิ	นฺาเสตGกามตาย ภณฺ�ฑเทิย�ยw, เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปาราช้	กนฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เม#$อทิำอย-างฺนฺ�Iนฺ, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย เพื่ราะใคร-จะให(เส1ยหาย, เป@นฺปาราช้	กด(วิยไถยจ	ต ด�งฺนฺ1Iแล.

“ปาล	ยw ‘ทิGก�กฏินฺ�ต	 วิGต�ตต�ตา อยGต�ตนฺ�ต	 เจ ฯ 
หากม1ผู้F(แย(งฺวิ-า “(คำนฺ�Iนฺ) ไม-ช้อบั เพื่ราะทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺพื่ระบัาล1วิ-า ‘เป@นฺทิGกกฏิ’”.
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นฺ  อญฺ�ญถา คเหตพื่�พื่ต�ถโต ฯ 
พื่aงฺเฉัลยวิ-า “(จะเป@นฺคำไม-ช้อบั)หาม	ได( เพื่ราะม1อรรถทิ1$จะพื่aงฺถ#อเอาโดยประการอ#$นฺ.”

ปาล	ยw ห	 เถย�ยจ	ต�ตปก�เข้ 
“‘ภ	นฺ�ทิต	 วิาต	 อGทิเกนฺ สwภ	นฺ�ทิต	,  ‘ฉัฑ�เฑต	 วิาต	  ตต�ถ วิมนฺw วิา อGจ�จารw วิา ปส�สาวิw วิา ฉัฑ�เฑต1ต	 เอวิเมเก วิทินฺ�ต	 ฯ 
จร	งฺอยF- ในฺฝัbกฝัzายแห-งฺไถยจ	ต ในฺพื่ระบัาล1 (อาจารยEพื่วิกหนฺa$งฺ)กล-าวิอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“บัทิวิ-า ทิำลายก>ด1 นฺ�Iนฺ โดยอรรถวิ-า ‘เจ#อด(วิยนฺIำ’. 
บัทิวิ-า เทิก>ด1 นฺ�Iนฺ โดยอรรถวิ-า ‘เทิ อาเจ1ยนฺ อGจจาระ หร#อปbสสาวิะ ลงฺในฺ(เภส�ช้ม1นฺIำม�นฺเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ” ด�งฺนฺ1I.

อยw ปเนฺต�ถ สาโร ฯ 
ส-วินฺสาระในฺ(คำ)นฺ1I ด�งฺต-อไปนฺ1I:

วิ	นฺ1ตวิต�ถGม�ห	 ต	ณฺช้�ฌิาปโก วิ	ย ฐานฺา อจ�จาเวิตGกาโมวิ เกวิลw ภ	นฺ�ทิต	 ฯ  ภ	นฺ�นฺต�ตา ปนฺ เตลาทิ1นฺ	 นฺ	ก�ข้มนฺ�ต	 ฯ 
ภ	กษุGไม-ประสงฺคEจะให(เคล#$อนฺจากฐานฺเลย ทิำลายอย-างฺเด1ยวิ ดGจภ	กษุGเผู้าหญ(าในฺวิ	นฺ1ตวิ�ตถG.
แต-(เภส�ช้)ม1นฺIำม�นฺเป@นฺต(นฺ ย-อมไหลออกได( เพื่ราะ(หม(อ)ทิำลายแล(วิ.

ยw วิา ปเนฺต�ถ ปต�ถ	นฺ�นฺw   ตw เอกาพื่ทิ�ธเมวิ ต	ฏฺ�ฐต	.   
อฉัฑ�เฑตGกาโมเยวิ จ  เกวิลw ตต�ถ อGทิกวิาล	กาทิ1นฺ	 อาก1รต	 ฯ   อาก	ณฺ�ณฺต�ตา ปนฺ เตลw ฉัฑ�ฑ	ยต	 ฯ 
ก>หร#อวิ-า ในฺ(เภส�ช้)เหล-านฺ�Iนฺ (เภส�ช้)ใด เป@นฺข้องฺแห(งฺแข้>งฺกระด(างฺ (เภส�ช้)นฺ�Iนฺ ย�งฺยaดก�นฺต�IงฺอยF-ได(เทิ1ยวิ. 
อนฺa$งฺ (ภ	กษุG)ไม-ประสงฺคEจะเทินฺIำม�นฺเลย  เทินฺIำหร#อทิรายเป@นฺต(นฺ ลงฺในฺ(หม(อ)นฺ�Iนฺอย-างฺเด1ยวิ. 
แต-นฺIำม�นฺก>เป@นฺอ�นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺเทิ เพื่ราะได(เทิ(นฺIำหร#อทิรายเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺลงฺไป.

ตส�มา โวิหารวิเสนฺ “ภ	นฺ�ทิต	 วิา ฉัฑ�เฑต	 [389] วิาต	 วิGจ�จต1ต	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ด(วิยอำนฺาจโวิหาร ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “ทิำลายก>ด1 เทิก>ด1”

เอวิเมเตสw ปทิานฺw อต�โถ คเหตพื่�โพื่ ฯ
(ผู้F(ศัaกษุา)พื่aงฺถ#อเอาใจควิามแห-งฺ(บัทิ)เหล-านฺ1I ด�งฺกล-าวิมาฉัะนฺ1I.

นฺาเสตGกามตาปก�เข้ ปนฺ อ	ตรถาปJ ยGช้�ช้ต	 ฯ
ส-วินฺในฺฝัzายแห-งฺควิามเป@นฺผู้F(ใคร-จะให(ฉั	บัหาย (เป@นฺทิGกกฏิ) ถFกต(องฺ แม(โดยประการนฺอกนฺ1I.

เอวิw ห	 กถ	ยมาเนฺ, ปาล	 จ อฏฺ�ฐกถา จ ปGพื่�พื่าปเรนฺ สwสนฺ�ทิ	ต�วิา สGกถ	ตา โหต	 ฯ 
เอต�ตาวิตาปJ จ สนฺ�โตสw อกต�วิา อาจร	เย ปย	รGปาส	ต�วิา วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ต	 ฯ
จร	งฺอยF- เม#$อทิ-านฺกล-าวิอธ	บัาย(ควิาม)อยF-อย-างฺนฺ1I,  
บัาล1และอรรถกถา ย-อมเป@นฺอ�นฺทิ-านฺสอบัสวินฺโดยเบั#Iองฺต(นฺและเบั#Iองฺปลายกล-าวิด1แล(วิ. 
แต-ไม-ควิรทิำพื่อใจแม(ด(วิยคำอธ	บัายเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I พื่aงฺเข้(าไปนฺ�$งฺใกล(อาจารยEทิ�Iงฺหลาย แล(วิทิราบัข้(อวิ	นฺ	จฉั�ยแล.

ภGม�มฏฺ�ฐกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺแผู้-นฺด	นฺ.
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กถาว'าด้7วยทิร�พยAทิ� อยD'บนบก
ถลฏฺ�เฐ ฯ
(พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺทิร�พื่ยE)ทิ1$ต�IงฺอยF-บันฺบัก.

“ถเล นฺ	ก�ข้	ต�ตนฺ�ต	 ภFม	ตเล วิา ปาสาทิปพื่�พื่ตตลาทิ1สG วิา ยต�ถ กต�ถจ	 ปฏิ	จ�ฉันฺ�เนฺ วิา อปฏิ	จ�ฉันฺ�เนฺ วิา ฐปJตw “ถลฏฺ�ฐนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
สองฺบัทิวิ-า ถเล นฺ	ก�ข้	ต�ตw ควิามวิ-า ได(แก- ทิร�พื่ยEทิ1$เข้าวิางฺไวิ(บันฺพื่#Iนฺก>ด1 บันฺพื่#IนฺปราสาทิและบันฺภFเข้าเป@นฺต(นฺ แห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺ 
ซ่a$งฺปกปJดหร#อไม-ปกปJดก>ด1 พื่aงฺทิราบัวิ-า “ทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-บันฺบัก”. 

ตw, สเจ ราส	กตw โหต	, อนฺ�โตกGม�ภ	ยw ภาช้นฺคตกรณฺมGฏฺ�ฐ	จ�เฉัทินฺวิ	นฺ	จ�ฉัเยนฺ วิ	นฺ	จ�ฉั	นฺ	ตพื่�พื่w ฯ
(ทิร�พื่ยE)นฺ�Iนฺ, ถ(าเข้าทิำเป@นฺกองฺไวิ(, 
พื่aงฺต�ดส	นฺตามคำวิ	นฺ	จฉั�ยทิ1$กล-าวิไวิ(ในฺการทิำทิร�พื่ยEให(ไปในฺภาช้นฺะ และการต�ดกำเอาในฺภายในฺหม(อ.

สเจ เอกาพื่ทิ�ธw ส	เลสนฺ	ย�ยาสาทิ	, ปก�กมธGผู้าณฺ	ตวิ	นฺ	จ�ฉัเยนฺ วิ	นฺ	จ�ฉั	นฺ	ตพื่�พื่w ฯ
ถ(า(ทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺ)ต	ดเนฺ#$องฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺ ม1ยางฺไม(เหนฺ1ยวิจ�บัก�นฺเป@นฺต(นฺ, 
พื่aงฺต�ดส	นฺตามคำวิ	นฺ	จฉั�ยทิ1$กล-าวิไวิ(ในฺนฺIำผู้aIงฺและนฺIำอ(อยทิ1$เค1$ยวิสGกแล(วิ.

สเจ ครGกw โหต	 ภารพื่ทิ�ธw โลหปJณฺ�ฑ1 คGฬปJณฺ�ฑ1 เตลมธGฆ์ฏิาทิ	 วิา, กGม�ภ	ยา ฐานฺา จาวินฺวิ	นฺ	จ�ฉัเยนฺ วิ	นฺ	จ�ฉั	นฺ	ตพื่�พื่w ฯ
ถ(า(ทิร�พื่ยE)เป@นฺข้องฺหนฺ�ก จะเป@นฺแทิ-งฺโลหะก>ตาม งฺบันฺIำอ(อยก>ตาม วิ�ตถGม1นฺIำม�นฺนฺIำผู้aIงฺและเปร1ยงฺเป@นฺต(นฺก>ตาม 
ซ่a$งฺเนฺ#$องฺด(วิยภาระ (ม�ดเป@นฺข้องฺแบักหาม),  พื่aงฺต�ดส	นฺตามคำวิ	นฺ	จฉั�ยทิ1$กล-าวิไวิ(ในฺการย�งฺหม(อให(เคล#$อนฺจากฐานฺ.

สงฺ�ข้ล	กพื่ทิ�ธส�ส จ ฐานฺเภโทิ สล�ลก�เข้ตพื่�โพื่ ฯ
และพื่aงฺกำหนฺดควิามต-างฺข้องฺฐานฺแห-งฺส	$งฺข้องฺทิ1$ผู้Fกไวิ(ด(วิยโซ่-.

ปต�ถร	ต�วิา ฐปJตw ปนฺ ปาวิารต�ถรกสาฏิกาทิa อGช้Gกw คเหต�วิา อากฑ�ฒต	, ปาร	มนฺ�เต โอร	มนฺ�เตนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสw อต	ก�กนฺ�เต, ปาราช้	กw ฯ
ส-วินฺภ	กษุGถ#อเอาวิ�ตถGม1ผู้(าปาวิาร๑ ผู้(าลาดพื่#Iนฺ และผู้(าสาฎกเป@นฺต(นฺ ทิ1$เข้าปFลาดไวิ( ฉัGดมาตรงฺๆ, 
เม#$อช้ายผู้(าข้(างฺโนฺ(นฺล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$ช้ายผู้(าข้(างฺนฺ1IถFกต(องฺไป, เป@นฺปาราช้	ก.

เอวิw สพื่�พื่ทิ	สาสG สล�ลก�เข้ตพื่�พื่w ฯ
ในฺทิGกๆ ทิ	ศั ก>ควิรกำหนฺดด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.

เวิเฐต�วิา อGทิ�ธรต	, เกสค�คมต�ตw อากาสคตw กโรนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGห-อแล(วิยกข้aIนฺ, เม#$อทิำให(ลอยไปในฺอากาศั เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม, เป@นฺปาราช้	ก.

เสสw วิGต�ตนฺยเมวิาต	 ฯ
คำทิ1$เหล#อม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺเองฺ ฉัะนฺ1Iแล.

ถลฏฺ�ฐกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$อยF-บันฺบัก.

๑ ผู้(าห-มใหญ-.
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กถาว'าด้7วยทิร�พยAทิ� อยD'ในอากาศ
อากาสฏฺ�เฐ ฯ
(พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺข้องฺ)ทิ1$อยF-ในฺอากาศั.

โมรส�ส ฉัห	 อากาเรห	 ฐานฺปร	จ�เฉัโทิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ 
“ปGรโต มGข้ตGณฺ�ฑเกนฺ, ปจ�ฉัโต กลาปค�เคนฺ, อGภยปส�เสสG ปก�ข้ปร	ยนฺ�เตห	, [390] อโธ ปาทินฺข้ส	ข้าย, อGทิ�ธw ส	ข้ค�เคนฺาต	 ฯ
สำหร�บันฺกยFงฺ พื่aงฺทิราบัการกำหนฺดฐานฺโดยอาการ ๖ อย-างฺ ค#อ 
(๑) ข้(างฺหนฺ(า กำหนฺดด(วิยจะงฺอยปาก (๒) ข้(างฺหล�งฺ กำหนฺดด(วิยปลายลำแพื่นฺหางฺ  (๓-๔) ข้(างฺทิ�Iงฺ ๒ กำหนฺดด(วิยปลายปnก 
(๕) เบั#Iองฺต$ำ กำหนฺดด(วิยปลายเล>บัเทิ(า (๖) เบั#Iองฺบันฺ กำหนฺดด(วิยปลายหงฺอนฺ.

ภ	ก�ข้G “สส�สาม	กw อากาสฏฺ�ฐw โมรw คเหส�สาม1ต	 ปGรโต วิา ต	ฏฺ�ฐต	  หต�ถw วิา ปสาเรต	 ฯ
ภ	กษุGค	ดวิ-า “จ�กจ�บันฺกยFงฺ ซ่a$งฺม1เจ(าข้องฺ อ�นฺ (บั	นฺ) อยF-ในฺอากาศั” ย#นฺอยF-ข้(างฺหนฺ(า หร#อเหย1ยดม#อออก.

โมโร อากาเสเยวิ ปก�เข้ ปสาเรต	  วิาตw คาหาเปต�วิา คมนฺw อGปจ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา ต	ฏฺ�ฐต	 ฯ   ตส�ส ภ	ก�ข้Gโนฺ ทิGก�กฏิw ฯ
นฺกยFงฺกางฺปnกอยF-ในฺอากาศันฺ�$นฺแหละ ย�งฺปnกให(จ�บัลมแล(วิเข้(าไปต�ดการไป (ค#อหยGดบั	นฺ) ย#นฺอยF-.  เป@นฺทิGกกฏิแก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ.

ตw อผู้นฺ�เทินฺ�โต หต�เถนฺ อามสต	 ทิGก�กฏิเมวิ ฯ
ไม-ให(นฺกยFงฺนฺ�Iนฺไหวิ เอาม#อลFบัคลำ เป@นฺทิGกกฏิเหม#อนฺก�นฺ.

ฐานฺา อจ�จาเวินฺ�โต ผู้นฺ�ทิาเปต	 ถGล�ลจ�จยw ฯ
ไม-ให(เคล#$อนฺจากฐานฺ ให(ไหวิอยF- เป@นฺถGลล�จจ�ย.

หต�เถนฺ ปนฺ คเหต�วิา วิา อค�คเหต�วิา วิา มGข้ตGณฺ�ฑเกนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสw กลาปค�คw  
กลาปค�เคนฺ วิา ผู้Gฏฺ�โฐกาสw มGข้ตGณฺ�ฑกw อต	ก�กาเมต	,  สเจ ปาทิw อค�ฆ์ต	, ปาราช้	กw ฯ
ส-วินฺจะเอาม#อจ�บั หร#อไม-จ�บัก>ตาม ให(ปลายลำแพื่นฺหางฺ ล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$จะงฺอยปากถFก 
หร#อให(จะงฺอยปากล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$ปลายลำแพื่นฺหางฺถFก, ถ(า(นฺกยFงฺนฺ�Iนฺ) ได(ราคาบัาทิหนฺa$งฺไซ่ร(, เป@นฺปาราช้	ก.

ตถา วิามปก�ข้ปร	ยนฺ�เตนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสw ทิก�ข้	ณฺปก�ข้ปร	ยนฺ�ตw  
ทิก�ข้	ณฺปก�ข้ปร	ยนฺ�เตนฺ วิา ผู้Gฏฺ�โฐกาสw วิามปก�ข้ปร	ยนฺ�ตw อต	ก�กาเมต	,  ปาราช้	กw ฯ
อนฺa$งฺ ให(ปลายปnกข้(างฺข้วิา ล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$ปลายปnกข้(างฺซ่(ายถFก 
หร#อให(ปลายปnกข้(างฺซ่(าย ล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$ปลายปnกข้(างฺข้วิาถFก, ก>เป@นฺปาราช้	ก.

ตถา ปาทินฺข้ส	ข้าย ผู้Gฏฺ�โฐกาสw ส	ข้ค�คw  ส	ข้ค�เคนฺ วิา ผู้Gฏฺ�โฐกาสw ปาทินฺข้ส	ข้w อต	ก�กาเมต	, ปาราช้	กw ฯ
อนฺa$งฺ ให(ปลายหงฺอนฺ ล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$ปลายเล>บัเทิ(าถFก หร#อให(ปลายเล>บัเทิ(า ล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$ปลายหงฺอนฺถFก, ก>เป@นฺปาราช้	ก.

อากาเสนฺ คจ�ฉันฺ�โต โมโร ส1สาทิ1สG ยส�มa องฺ�เค นฺ	ล1ยต	, ตw ตส�ส ฐานฺw ฯ
นฺกยFงฺบั	นฺไปทิางฺอากาศั จ�บัทิ1$บัรรดา(อวิ�ยวิะ)ม1ศั1รษุะเป@นฺต(นฺอ�นฺใด, (อวิ�ยวิะ)อ�นฺนฺ�Iนฺ เป@นฺฐานฺข้องฺ(นฺกยFงฺ)นฺ�Iนฺ.
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ตส�มา ตw หต�เถ นฺ	ล1นฺw อ	โตจ1โตจ กโรนฺ�โตปJ ผู้นฺ�ทิาเปต	เยวิ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGนฺ�Iนฺ แม(เม#$อทิำ(นฺกยFงฺ)ต�วินฺ�Iนฺ ซ่a$งฺเกาะอยF-ทิ1$ม#อ ให(ส-ายไปข้(างฺโนฺ(นฺและข้(างฺนฺ1I$ ช้#$อวิ-าทิำให(ไหวิแทิ(.

ยทิ	 ปนฺ อ	ตเรนฺ หต�เถนฺ คเหต�วิา ฐานฺา จาเวิต	 ปาราช้	กw ฯ
และถ(าเธอเอาม#ออ1กข้(างฺหนฺa$งฺจ�บั ให(เคล#$อนฺจากฐานฺ, เป@นฺปาราช้	ก.

อ	ตรw หต�ถw อGปเนฺต	.  โมโร สยเมวิ โอฑ�เฑต�วิา ตต�ถ นฺ	ล1ยต	, อนฺาปต�ต	 ฯ
ภ	กษุGย#$นฺม#ออ1กข้(างฺหนฺa$งฺเข้(าไปใกล(, นฺกยFงฺบั	นฺลงฺ (โผู้-ลงฺ) จ�บัทิ1$(ม#อ)นฺ�Iนฺเส1ยเองฺ ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

องฺ�เค นฺ	ล1นฺภาวิw ญต�วิา เถย�ยจ	ต�เตนฺ เอกปทิวิารw คจ�ฉัต	 ถGล�ลจ�จยw.  ทิGต	ยw ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGม1ไถยจ	ต รF(วิ-า(นฺกยFงฺ)จ�บัทิ1$อวิ�ยวิะ  ย-างฺเทิ(าก(าวิแรก, เป@นฺถGลล�จจ�ย.  ก(าวิทิ1$สองฺ, เป@นฺปาราช้	ก.

ภFม	ยw ฐ	ตโมโร ทิ�วิ	นฺ�นฺw ปาทิานฺw กลาปส�ส จ วิเสนฺ ต1ณฺ	 ฐานฺานฺ	 ลภต	 ฯ
นฺกยFงฺจ�บัอยF-บันฺพื่#Iนฺด	นฺ ย-อมได(ฐานฺ ๓ ด(วิยอำนฺาจเทิ(าทิ�Iงฺ ๒ และลำแพื่นฺหางฺ.

ตw อGก�ข้	ปนฺ�ตส�ส, ยาวิ เอกม�ปJ ฐานฺw ปฐวิa ผู้Gสต	, ตาวิ ถGล�ลจ�จยw ฯ
เม#$อภ	กษุGยก(นฺกยFงฺ)นฺ�Iนฺข้aIนฺ เป@นฺถGลล�จจ�ย ตลอดเวิลาทิ1$ฐานฺแม(เพื่1ยงฺฐานฺเด1ยวิย�งฺถFกแผู้-นฺด	นฺ.

เกสค�คมต�ตม�ปJ ปฐวิ	ยา โมจ	ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อนฺกยFงฺนฺ�Iนฺ ส�กวิ-าอ�นฺภ	กษุGให(พื่(นฺจากแผู้-นฺด	นฺ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม ก>เป@นฺปาราช้	ก.

ปญฺ�ช้เร ฐ	ตw สห ปญฺ�ช้เรนฺ อGทิ�ธรต	, ปาราช้	กw ฯ
[391] ยทิ	 ปนฺ ปาทิw นฺ อค�ฆ์ต	, สพื่�พื่ต�ถ อค�ฆ์วิเสนฺ กาตพื่�พื่w ฯ
ภ	กษุGยก(นฺกยFงฺ)ซ่a$งฺอยF-ในฺกรงฺข้aIนฺ พื่ร(อมทิ�Iงฺกรงฺ, ต(องฺปาราช้	ก. 
แต-ถ(า(นฺกยFงฺ)ต�วินฺ�Iนฺ ไม-ได(ราคาถaงฺบัาทิไซ่ร(, พื่aงฺปร�บัตามราคาทิGกๆ แห-งฺ.

อนฺ�โตวิต�ถGม�ห	 จรนฺ�ตw โมรw เถย�ยจ	ต�เตนฺ อGต�ตราเสต�วิา ปทิสา วิ พื่ห	วิต�ถGw นฺ1หรนฺ�โต ทิ�วิารปร	จ�เฉัทิw อต	ก�กาเมต	, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGม1ไถยจ	ต ทิำนฺกยFงฺทิ1$เทิ1$ยวิอยF-ภายในฺทิ1$อยF- ให(ตกใจ 
นฺำออกไปนฺอกทิ1$อยF-ด(วิยเทิ(าเทิ1ยวิ ให(ล-วิงฺเลยเข้ตทิ1$กำหนฺดแห-งฺประตF ต(องฺปาราช้	ก.

วิเช้ ฐ	ตส�ส พื่ล	วิทิ�ทิส�ส ห	 วิโช้ วิ	ย อนฺ�โตวิต�ถG ตส�ส ฐานฺw ฯ
เพื่ราะวิ-า ภายในฺทิ1$อยF- เป@นฺฐานฺข้องฺ(นฺกยFงฺ)นฺ�Iนฺ เหม#อนฺคอกเป@นฺฐานฺข้องฺโคทิ1$อยF-ในฺคอกฉัะนฺ�Iนฺ.

หต�เถนฺ ปนฺ คเหต�วิา อนฺ�โตวิต�ถGส�ม	ม�ปJ อากาสคตw กโรนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กเมวิ ฯ
แต-เม#$อภ	กษุGเอาม#อจ�บั ทิำให(ม�นฺบั	นฺไปในฺอากาศั แม(ภายในฺทิ1$อยF-นฺ�Iนฺ, ก>ต(องฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

อนฺ�โตคาเม จรนฺ�ตม�ปJ คามปร	ก�เข้ป| อต	ก�กาเมนฺ�ตส�ส ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGย�งฺ(นฺกยFงฺ)แม(เทิ1$ยวิอยF-ภายในฺบั(านฺ ให(ล-วิงฺเลยเคร#$องฺล(อมแห-งฺบั(านฺไป ต(องฺปาราช้	ก.



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • กถาวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$อยF-ในฺอากาศั • หนฺ(า ๖๓๗

สยเมวิ นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา คามFปจาเร วิา วิต�ถFปจาเร วิา จรนฺ�ตw ปนฺ เถย�ยจ	ต�โต กฏฺ�เฐนฺ วิา กถลาย วิา อGต�ตราเสต�วิา อฏิวิ1มGข้w กโรต	 ฯ
อนฺa$งฺ (นฺกยFงฺ)ต�วิทิ1$ออกไปเทิ1$ยวิอยF-ในฺอGปจารบั(านฺ หร#ออGปจารทิ1$อยF-  
ภ	กษุGม1ไถยจ	ต ทิำให(ตกใจ ด(วิยทิ-อนฺไม(หร#อด(วิยกระเบั#Iองฺแล(วิ ทิำให(ม�นฺบั-ายหนฺ(าเข้(าดงฺ.

โมโร อGฑ�เฑต�วิา อนฺ�โตคาเม วิา อนฺ�โตวิต�ถGม�ห	 วิา ฉัทินฺปJฏฺ�เฐ วิา นฺ	ล1ยต	 รก�ข้ต	 ฯ   
นฺกยFงฺบั	นฺข้aIนฺ (โผู้ข้aIนฺ) จ�บัอยF-ภายในฺบั(านฺ หร#อภายในฺทิ1$อยF- หร#อบันฺหล�งฺคา, ย�งฺร�กษุาอยF-.

สเจ ปนฺ อฏิวิ1มGโข้ อGฑ�เฑต	 วิา คจ�ฉัต	 วิา “อฏฺ�วิa ปเวิเสต�วิา คเหส�สาม1ต	 ปร	กป�เป อสต	, 
ปฐวิ	โต เกสค�คมต�ตม�ปJ อGป�ปต	ตมต�เต  ทิGต	ยปทิวิาเร วิา ปาราช้	กw ฯ
แต-ถ(าม�นฺบั-ายหนฺ(าเข้(าดงฺ บั	นฺไปก>ด1 เด	นฺไปก>ด1, เม#$อไม-ม1ควิามกำหนฺดใจวิ-า “เราให(ม�นฺเข้(าดงฺไปแล(วิ จ�กจ�บัเอา” 
เป@นฺปาราช้	ก ในฺข้ณฺะส�กวิ-าม�นฺบั	นฺข้aIนฺพื่(นฺแผู้-นฺด	นฺ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม หร#อในฺวิาระย-างฺเทิ(าก(าวิทิ1$สองฺ.

กส�มา ฯ   ยส�มา คามโต นฺ	ก�ข้นฺ�ตส�ส ฐ	ตฏฺ�ฐานฺเมวิ ฐานฺw โหต	 ฯ
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะเหตGวิ-า ทิ1$ทิ1$ย#นฺเทิ-านฺ�Iนฺ เป@นฺฐานฺข้องฺนฺกยFงฺซ่a$งฺออกไปจากบั(านฺแล(วิ.

กปJญฺ�ช้ราทิ1สGปJ อยเมวิ วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
แม(ในฺ(นฺกทิ�Iงฺหลาย)ม1นฺกค�บัแค๑เป@นฺต(นฺ ก>พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย ด�งฺนฺ1Iแล.

“สาฏิกw วิาต	 วิาตเวิคGก�ข้	ต�ตw ปฐวิ1ตเล ปต�ถร	ต�วิา ฐปJตม	วิ อากาเส คจ�ฉันฺ�ตw ข้ล	ต�ถทิ�ธw สาฏิกw อภ	มGข้าคตw หต�เถนฺ 
เอกส�มa อนฺ�เต คณฺ�หาต	 อ	โตจ1โตจ ฐานฺw อวิ	โกเปนฺ�โตเยวิ คมนฺFปจ�เฉัเทิ ทิGก�กฏิw. 
บัทิวิ-า สาฏิกw วิา ม1ควิามวิ-า ภ	กษุGเอาม#อจ�บัผู้(าสาฎกทิ1$แข้>งฺเพื่ราะนฺIำข้(าวิ ถFกกำล�งฺลมหอบั กำล�งฺลอยไปในฺอากาศั 
ดGจเข้าปFลาดไวิ(บันฺพื่#Iนฺด	นฺ ซ่a$งฺมาตรงฺหนฺ(า ทิ1$ช้ายผู้(าข้(างฺหนฺa$งฺ ไม-ได(ทิำฐานฺให(ไหวิไปข้(างฺโนฺ(นฺและข้(างฺนฺ1Iเลย 
ต(องฺทิGกกฏิ เพื่ราะเข้(าไปต�ดการลอยไป, 

ฐานฺา จาวินฺw อกโรนฺ�โต ปาเลต	.  ผู้นฺ�ทิาปเนฺ, ถGล�ลจ�จยw.  ฐานฺา จาเวิต	 ปาราช้	กw ฯ
เม#$อไม-ทิำให(เคล#$อนฺจากฐานฺก>ย�งฺร�กษุาอยF-.  เป@นฺถGลล�จจ�ย เพื่ราะทิำให(ไหวิ.  ให(เคล#$อนฺจากฐานฺ, ต(องฺปาราช้	ก.

ฐานฺปร	จ�เฉัโทิ จส�ส โมรส�เสวิ ฉัห	 อากาเรห	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>การกำหนฺดฐานฺแห-งฺ(ผู้(าสาฎก)นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัด(วิยอาการ ๖ อย-างฺ เหม#อนฺ(การกำหนฺดฐานฺ)แห-งฺนฺกยFงฺฉัะนฺ�Iนฺ.

อต�ถทิ�ธสาฏิโก ปนฺ, เอกส�มa อนฺ�เต คห	ตมต�เตวิ,  ทิGต	เยนฺนฺ�เตนฺ ปปต	ต�วิา ภFม	ยw ปต	ฏฺ�ฐาต	. 
ตส�ส เทิ�วิ ฐานฺานฺ	 [392] โหนฺ�ต	  หต�โถ เจวิ ภFม	 จ ฯ
ส-วินฺผู้(าสาฎกทิ1$ไม-แข้>งฺ, พื่อภ	กษุGจ�บัทิ1$ช้ายผู้(าข้(างฺหนฺa$งฺเทิ-านฺ�Iนฺ, ก>ตกลงฺไปกองฺอยF-บันฺพื่#Iนฺด	นฺด(วิยช้ายทิ1$สองฺ. 
ผู้(าสาฎกนฺ�Iนฺ ม1ฐานฺ ๒ ค#อ ม#อ และ พื่#Iนฺด	นฺ.

ตw ยถาคห	ตเมวิ ปฐมw คห	โตกาสป�ปเทิสโต จาเลต	 ถGล�ลจ�จยw ฯ
ภ	กษุGทิำ(ผู้(าสาฎก)นฺ�Iนฺ ตามทิ1$จ�บัเอาแล(วินฺ�$นฺแล ให(เคล#$อนฺไปจากประเทิศัแห-งฺโอกาสทิ1$ตนฺจ�บัเอาคร�Iงฺแรก, ต(องฺถGลล�จจ�ย.

๑ วิ	นฺ�ยคำแปลฉับั�บัต-างฺประเทิศัวิ-า Francolin partridge. ฎ1กาวิ	มต	วิ	โนฺทินฺ1วิ-า เป@นฺนฺกช้นฺ	ดหนฺa$งฺ เข้าเล1Iยงฺไวิ(สำหร�บัให(ต1ก�นฺ.
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ปจ�ฉัา ภFม	โต ทิGต	ยหต�เถนฺ วิา ปาเทินฺ วิา อGก�ข้	ปต	 ปาราช้	กw ฯ
ภายหล�งฺ เอาม#อทิ1$สองฺ หร#อเทิ(ายกข้aIนฺพื่(นฺจากพื่#Iนฺด	นฺ ต(องฺปาราช้	ก.

ปฐมw วิา ภFม	โต อGทิ�ธรต	 ถGล�ลจ�จยw ฯ
อนฺa$งฺ คร�Iงฺแรก ยกข้aIนฺจากพื่#Iนฺด	นฺ ต(องฺถGลล�จจ�ย.

ปจ�ฉัา คห	โตกาสป�ปเทิสโต จาเวิต	 ปาราช้	กw ฯ
ภายหล�งฺให(เคล#$อนฺจากประเทิศัแห-งฺโอกาสทิ1$ตนฺจ�บัเอา ต(องฺปาราช้	ก.

คหณฺw วิา อมGญฺ�จนฺ�โต อGช้Gกเมวิ หต�ถw โอนฺเมต�วิา ภFม	คตw กต�วิา เตเนฺวิ หต�เถนฺ อGก�ข้	ปต	 ปาราช้	กw ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ภ	กษุGเม#$อไม-ปล-อยการจ�บั ย#$นฺม#อลงฺไปตรงฺๆ ทิำ(ผู้(า)ให(อยF-ทิ1$พื่#Iนฺด	นฺ แล(วิเอาม#อนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺยกผู้(าข้aIนฺ ต(องฺปาราช้	ก.

เวิฏฺ�ฐเนฺปJ อยเมวิ วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
แม(ในฺผู้(าโพื่ก ก>พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1Iแหละ.

“ห	รญฺ�ญw วิา สGวิณฺ�ณฺw วิา ฉั	ช้�ช้มานฺนฺ�ต	  มนฺGส�สานฺw อลงฺ�กโรนฺ�ตานฺw ค1เวิย�ยกาทิ	 ปJลนฺ�ธนฺw วิา 
สGวิณฺ�ณฺสลากw ฉั	นฺ�ทินฺ�ตานฺw สGวิณฺ�ณฺการานฺw สGวิณฺ�ณฺข้ณฺ�ฑw วิา  ฉั	ช้�ช้มานฺw ปตต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า ห	รญฺ�ญw วิา สGวิณฺ�ณฺw วิา ฉั	ช้�ช้มานฺw ม1ควิามวิ-า 
เคร#$องฺประด�บัม1สร(อยคอเป@นฺต(นฺ ข้องฺพื่วิกมนฺGษุยEผู้F(ตกแต-งฺอยF-ก>ด1 ทิ-อนฺทิองฺข้องฺพื่วิกช้-างฺทิองฺผู้F(ต�ดซ่1$ทิองฺอยF-ก>ด1 ข้าดตกไป.

ตญฺ�เจ ภ	ก�ข้G อากาเสนฺ อาคจ�ฉันฺ�ตw เถย�ยจ	ต�โต หต�เถนฺ คณฺ�หาต	. คหณฺเมวิ ฐานฺw. คห	ตป�ปเทิสโต หต�ถw อปเนฺต	 ปาราช้	กw ฯ
ถ(าภ	กษุGม1ไถยจ	ต เอาม#อจ�บัเอา(เคร#$องฺประด�บัหร#อทิ-อนฺทิองฺทิ1$ข้าดตก)ลอยมาทิางฺอากาศันฺ�Iนฺ, 
การจ�บัเอานฺ�$นฺแหละ เป@นฺฐานฺ, เอาม#อออกจากประเทิศัทิ1$ตนฺจ�บัเอา ต(องฺปาราช้	ก.

จ1วิเร ปต	ตw หต�เถนฺ อGก�ข้	ปต	 ปาราช้	กw ฯ
เอาม#อยก(เคร#$องฺประด�บัม1สร(อยคอเป@นฺต(นฺ) ทิ1$ตกลงฺไปในฺจ1วิรข้aIนฺ ต(องฺปาราช้	ก.

อนฺGทิ�ธร	ต�วิาวิ ยาต	 ทิGต	เย ปทิวิาเร ปาราช้	กw ฯ
ไม-ได(ยกข้aIนฺเลย (แต-)เด	นฺไป ต(องฺปาราช้	กในฺย-างฺเทิ(าทิ1$สองฺ.

ปต�เต ปต	เตปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
ถaงฺในฺ(เคร#$องฺประด�บัม1สร(อยคอเป@นฺต(นฺ) ทิ1$ตกลงฺไปในฺบัาตร ก>ม1นฺ�ยอย-างฺนฺ1Iแล.

ส1เส วิา มGเข้ วิา ปาเทิ วิา ปต	ตw หต�เถนฺ คณฺ�หาต	 ปาราช้	กw ฯ
เอาม#อจ�บัเอา(เคร#$องฺประด�บัม1สร(อยคอเป@นฺต(นฺ) ทิ1$ตกลงฺทิ1$ศั1รษุะ ทิ1$หนฺ(า หร#อทิ1$เทิ(า ต(องฺปาราช้	ก.

อค�คเหต�วิา วิ ยาต	  ทิGต	เย ปทิวิาเร ปาราช้	กw ฯ
ไม-ได(จ�บัเอาเลย แต-เด	นฺไป ต(องฺปาราช้	กในฺย-างฺเทิ(าทิ1$สองฺ.
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ยต�ถ ยต�ถ จ ปตต	.  ตส�ส ปต	ฏฺ�ฐ	โตกาโสวิ ฐานฺw.  นฺ สพื่�พื่w องฺ�คปจ�จงฺ�คw ปต�ตจ1วิรw วิาต	 ฯ
อนฺa$งฺ (เคร#$องฺประด�บัม1สร(อยคอเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺตกไปในฺทิ1$ใดๆ. 
เฉัพื่าะโอกาสทิ1$(เคร#$องฺประด�บัเป@นฺต(นฺ)ต�IงฺอยF-ในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ เป@นฺฐานฺข้องฺ(เคร#$องฺประด�บัเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ. 
อ�งฺคาพื่ยพื่ทิ�Iงฺหมดก>ด1 บัาตรและจ1วิรก>ด1 หาได(เป@นฺฐานฺไม- ฉัะนฺ1Iแล.

อากาสฏฺ�ฐกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$อยF-ในฺอากาศั.
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กถาว'าด้7วยทิร�พยAทิ� อยD'ในกลีางแจ7ง
เวิหาสฏฺ�เฐ ฯ
(พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺภ�ณฺฑะ)ทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺกลางฺแจ(งฺ.

มญฺ�จปnฐาทิ1สG ฐปJตw ภณฺ�ฑw อามาสw วิา โหตG อนฺามาสw วิา.  เถย�ยจ	ต�เตนฺ อามสนฺ�ตส�ส, ทิGก�กฏิw ฯ
ภ�ณฺฑะทิ1$เข้าวิางฺไวิ(บันฺเต1ยงฺและต�$งฺเป@นฺต(นฺ จะเป@นฺข้องฺควิรจ�บัต(องฺ หร#อไม-ควิรจ�บัต(องฺก>ตาม เม#$อภ	กษุGจ�บัต(องฺด(วิยไถยจ	ต เป@นฺทิGกกฏิ.

มญฺ�จปnเฐสG ฐปJตภณฺ�เฑ เจต�ถ ถลฏฺ�เฐ วิGต�ตนฺเยนฺ วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>แล ในฺ(ภ�ณฺฑะทิ1$เข้าวิางฺไวิ(บันฺเต1ยงฺและต�$งฺ)นฺ1I ควิรทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิไวิ(ในฺภ�ณฺฑะทิ1$ต�IงฺอยF-บันฺบัก.

อยw ปนฺ วิ	เสโส ฯ
ส-วินฺควิามแปลกก�นฺ พื่aงฺทิราบัด�งฺนฺ1I:

สเจ ข้ล	ยา ถทิ�ธสาฏิโก มญฺ�เจ วิา ปnเฐ [393] วิา ปต�ถโฏิ  มช้�เฌินฺ มญฺ�จตลw นฺ ผู้Gสต	  มญฺ�จปาเทิเยวิ ผู้Gสต	. 
เตสw วิเสนฺ ฐานฺw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ถ(าผู้(าสาฎกทิ1$แข้>งฺเพื่ราะนฺIำข้(าวิ ซ่a$งฺเข้าปFไวิ(ทิ1$เต1ยงฺหร#อต�$งฺ ตรงฺกลางฺไม-ถFกพื่#Iนฺเต1ยงฺ ถFกแต-เทิ(าเต1ยงฺเทิ-านฺ�Iนฺ. 
พื่aงฺทิราบัฐานฺด(วิยอำนฺาจแห-งฺ(เทิ(าทิ�Iงฺ ๔) ข้องฺเต1ยงฺนฺ�Iนฺ.

ปาทิานฺw อGปร	 ผู้Gฏฺ�โฐกาสเมวิ ห	 อต	ก�กาม	ตมต�เต, ตต�ถ ปาราช้	กw โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- เม#$อผู้(าสาฎกนฺ�Iนฺ ส�กวิ-าอ�นฺภ	กษุGให(ล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$ถFกเบั#Iองฺบันฺแห-งฺเทิ(าเต1ยงฺเทิ-านฺ�Iนฺ,  
ย-อมเป@นฺปาราช้	ก ในฺเพื่ราะ(เหตGให(ก(าวิล-วิงฺ)นฺ�Iนฺ.

สห มญฺ�จปnเฐห	 หรนฺ�ตส�ส, ปนฺ มญฺ�จปnฐปาทิานฺw ปต	ฏฺ�ฐ	โตกาสวิเสนฺ ฐานฺw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
แต-เม#$อภ	กษุGล�กไปพื่ร(อมทิ�Iงฺเต1ยงฺและต�$งฺ, พื่aงฺทิราบัฐานฺด(วิยอำนฺาจโอกาสทิ1$เทิ(าเต1ยงฺและต�$งฺต�IงฺจดอยF-.

“จ1วิรวิwเส วิาต	 จ1วิรฏฺ�ฐปนฺต�ถาย พื่นฺ�ธ	ต�วิา ฐปJเต วิwเส วิา กฏฺ�ฐทิณฺ�ฑเก วิา ฯ
บัทิวิ-า จ1วิรวิwเส วิา ม1ควิามวิ-า บันฺราวิหร#อบันฺทิ-อนฺไม(ทิ1$เข้าผู้Fกต�Iงฺไวิ( เพื่#$อประโยช้นฺEแก-การพื่าดจ1วิร.

ตต�ถ สwหร	ต�วิา ปารโต อนฺ�ตw โอรโต โภคw กต�วิา ฐปJตจ1วิรส�ส ปต	ฏฺ�ฐ	โตกาเสนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาโสวิ ฐานฺw.  นฺ สพื่�โพื่ จ1วิรวิwโส ฯ
เฉัพื่าะโอกาสทิ1$ถFกก�บัโอกาสทิ1$ต�IงฺอยF- เป@นฺฐานฺข้องฺจ1วิรทิ1$พื่าดไวิ(บันฺ(ราวิ)นฺ�Iนฺ ซ่a$งฺเอาช้ายไวิ(ข้(างฺนฺอก เอาข้นฺดไวิ(ข้(างฺในฺ. 
ราวิจ1วิรทิ�Iงฺหมด หาได(เป@นฺฐานฺไม-. 

ตส�มา เถย�ยจ	ต�เตนฺ ตw โภเค คเหต�วิา อากฑ�ฒนฺ�ตส�ส  ปารโต วิwเส ปต	ฏฺ�ฐ	โตกาสw โอรโต จ1วิรวิwสส�ส ผู้Gฏฺ�ฐป�ปเทิสw อต	ก�กาเมนฺ�ตส�ส, 
เอกทิ�วิงฺ�คGลมต�ตากฑ�ฒเนฺเนฺวิ ปาราช้	กw ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เม#$อภ	กษุGจ�บั(จ1วิร)นฺ�Iนฺทิ1$ข้นฺด ดaงฺมาด(วิยไถยจ	ต ให(โอกาสทิ1$ต�IงฺอยF-บันฺราวิด(านฺนฺอก ล-วิงฺเลยประเทิศัทิ1$ราวิจ1วิรถFกด(านฺ
ในฺ, เป@นฺปาราช้	ก ด(วิยการดaงฺมาเพื่1ยงฺนฺ	Iวิเด1ยวิหร#อสองฺนฺ	Iวิเทิ-านฺ�Iนฺ.

อนฺ�เต คเหต�วิา กฑ�ฒนฺ�ตส�สาปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(นฺ�ยแห-งฺภ	กษุGผู้F(จ�บัทิ1$ช้ายดaงฺมา ก>เหม#อนฺก�นฺนฺ1I.
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ตต�เถวิ ปนฺ จ1วิรวิwเส วิามโต วิา ทิก�ข้	ณฺโต วิา โอสาเรนฺ�ตส�ส, 
วิามนฺ�เตนฺ ทิก�ข้	ณฺนฺ�ตฏฺ�ฐานฺw ทิก�ข้	ณฺนฺ�เตนฺ วิา วิามนฺ�ตฏฺ�ฐานฺw อต	ก�กนฺ�ตมต�เต,  ทิสทิ�วิาทิสงฺ�คGลมต�ตสารเณฺเนฺวิ ปาราช้	กw ฯ
แต-เม#$อภ	กษุGรFดลงฺข้(างฺซ่(าย หร#อข้(างฺข้วิา บันฺราวิจ1วิรนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ, 
คร�Iนฺเม#$อจ1วิรนฺ�Iนฺ ส�กวิ-าล-วิงฺเลยฐานฺแห-งฺช้ายข้(างฺข้วิาทิางฺช้ายข้(างฺซ่(ายไป หร#อส�กวิ-าล-วิงฺเลยฐานฺแห-งฺซ่(ายทิางฺช้ายข้(างฺข้วิาไป, 
เป@นฺปาราช้	ก ด(วิยการรFดไปเพื่1ยงฺ ๑๐ นฺ	Iวิ หร#อ ๑๒ นฺ	Iวิเทิ-านฺ�Iนฺ.

อGทิ�ธw อGก�ข้	ปนฺ�ตส�ส, เกสค�คมต�ตGก�เข้ปเนฺนฺ ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGยกข้aIนฺข้(างฺบันฺ, เป@นฺปาราช้	ก ด(วิยการยกข้aIนฺเพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม.

จ1วิรวิwสw ผู้Gสนฺ�ตw วิา อผู้Gสนฺ�ตw วิา รช้�ช้Gเกนฺ พื่นฺ�ธ	ต�วิา ฐปJตจ1วิรw โมเจนฺ�ตส�ส, ถGล�ลจ�จยw.  มGต�เต, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGแก(จ1วิรทิ1$เข้าเอาเช้#อกผู้Fกแข้วินฺไวิ( จะถFกราวิจ1วิร หร#อไม-ถFกก>ตาม, เป@นฺถGลล�จจ�ย.  เม#$อแก(ออกแล(วิ, เป@นฺปาราช้	ก.

มGต�ตมต�ตเมวิ ห	 ตw “ฐานฺา มGต�ตนฺ�ต	 สงฺ�ข้�ยw คจ�ฉัต	 ฯ
จร	งฺอยF- (จ1วิร)นฺ�Iนฺ พื่อส�กวิ-าแก(ออกเทิ-านฺ�Iนฺ ย-อมถaงฺการนฺ�บัวิ-า “พื่(นฺจากฐานฺ”. 

วิwเส เวิเฐต�วิา ฐปJตw นฺ	พื่�เพื่เฐนฺ�ตส�ส, ถGล�ลจ�จยw.  นฺ	พื่�เพื่ฐ	ตมต�เต ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGคลายจ1วิรทิ1$เข้าพื่�นฺไวิ(ทิ1$ราวิออก, เป@นฺถGลล�จจ�ย.  คร�Iนฺเม#$อจ1วิรนฺ�Iนฺส�กวิ-าคลายออกเสร>จแล(วิ, เป@นฺปาราช้	ก.

วิลยw กต�วิา ฐปJเต, วิลยw ฉั	นฺ�ทิต	 วิา โมเจต	 วิา เอกw วิา วิwสโกฏิa โมเจต�วิา นฺ1หรต	, ถGล�ลจ�จยw. 
ฉั	นฺ�นฺมต�เต มGต�ตมต�เต นฺ1หฏิมต�เต จ, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อ(จ1วิร)ทิ1$เข้าทิำเป@นฺห-วิงฺเก>บัไวิ(, ภ	กษุGต�ดห-วิงฺออกก>ด1 แก(ออกก>ด1 ปลดปลายราวิข้(างฺหนฺa$งฺแล(วิรFดออกก>ด1, ต(องฺถGลล�จจ�ย. 
คร�Iนฺเม#$อ(ห-วิงฺ)นฺ�Iนฺ ส�กวิ-าข้าดก>ด1 ส�กวิ-าแก(ออกแล(วิก>ด1 ส�กวิ-ารFดออกแล(วิก>ด1, ต(องฺปาราช้	ก.

ตถา อกต�วิาวิ จ1วิรวิwเส อ	โตจ1โตจ สาเรต	, รก�ข้ต	 [394] ตาวิ ฯ
ภ	กษุGไม-ได(ทิำอย-างฺนฺ�Iนฺเลย รFดไปรFดมาบันฺราวิจ1วิร, ย�งฺร�กษุาอยF-ก-อนฺ.

วิลยส�ส ห	 สพื่�โพื่ปJ จ1วิรวิwโส ฐานฺw ฯ
จร	งฺอยF- ราวิจ1วิรแม(ทิ�Iงฺหมดเป@นฺฐานฺข้องฺห-วิงฺ.

กส�มา ฯ  ตต�ถ สwสรณฺธม�มตาย ฯ
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะควิามทิ1$(จ1วิร)ม1การข้ดเล#$อนฺไปบันฺ(ราวิจ1วิร)นฺ�Iนฺเป@นฺธรรมดา.

ยทิ	 ปนฺ นฺw หต�เถนฺ คเหต�วิา อากาสคตw กโรต	, ปาราช้	กw ฯ
แต-ถ(าภ	กษุGเอาม#อจ�บัจ1วิรนฺ�Iนฺ ทิำให(ไปในฺอากาศั, ต(องฺปาราช้	ก.

ปสาเรต�วิา ฐปJตส�ส ปต	ฏฺ�ฐ	โตกาเสนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาโสวิ ฐานฺw ฯ
เพื่1ยงฺโอกาสทิ1$ถFกก�บัโอกาสทิ1$ต�IงฺอยF- เป@นฺฐานฺข้องฺ(จ1วิร)ทิ1$เข้าคล1$พื่าดไวิ(.

ตต�ถ สwหร	ต�วิา ฐปJเต วิGต�ตนฺเยนฺ วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
วิ	นฺ	จฉั�ยในฺ(จ1วิรช้นฺ	ด)นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิในฺ(จ1วิร)ทิ1$พื่�บัพื่าดไวิ(.
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ยw ปนฺ เอเกนฺนฺ�เตนฺ ภFมa ผู้Gส	ต�วิา ฐ	ตw โหต	. ตส�ส จ1วิรวิwเส ภFม	ยญฺ�จ ปต	ฏฺ�ฐ	โตกาสวิเสนฺ เทิ�วิ ฐานฺานฺ	 ฯ
ส-วินฺ(จ1วิร)ใด เป@นฺข้องฺถFกพื่#Iนฺด(วิยช้ายข้(างฺหนฺa$งฺ. ฐานฺจ1วิรนฺ�Iนฺม1 ๒ ฐานฺ ด(วิยอำนฺาจโอกาสทิ1$ต�IงฺอยF-บันฺราวิจ1วิรและทิ1$พื่#Iนฺ.

ตต�ถ ภFม	ยw เอเกนฺนฺ�เตนฺ ปต	ฏฺ�ฐ	เต อต�ถทิ�ธสาฏิเก วิGต�ตนฺเยเนฺวิ วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
บัรรดา(จ1วิรทิ1$ต�IงฺอยF-บันฺราวิจ1วิรและทิ1$พื่#Iนฺ)นฺ�Iนฺ ในฺ(จ1วิร)ทิ1$จดพื่#Iนฺด(วิยช้ายข้(างฺหนฺa$งฺ 
พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิในฺผู้(าสาฎกไม-แข้>งฺนฺ�$นฺแหละ.

จ1วิรรช้�ช้GยาปJ อยเมวิ วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
แม(ในฺสายระเด1ยงฺ๑จ1วิร ก>พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1Iแล.

องฺ�กGสเก ลค�เคต�วิา ฐปJตภณฺ�ฑw ปนฺ เภสช้�ช้ฆ์โฏิ วิา เภสช้�ช้ต�ถวิ	กา วิา, 
สเจ ภ	ต�ตa วิา ภFมa วิา อผู้Gส	ต�วิา ฐ	ตw,  ลค�คนฺกw ฆ์wสนฺ�ตส�ส นฺ1หรโต, องฺ�กGสโกฏิ	โต นฺ	ก�ข้นฺ�ตมต�เต ปาราช้	กw ฯ
ส-วินฺภ�ณฺฑะทิ1$เข้าวิางฺแข้วินฺไวิ(บันฺข้อ จะเป@นฺหม(อยาหร#อถGงฺยาก>ตาม, ถ(าต�IงฺอยF-ไม-ถFกฝัาหร#อพื่#Iนฺ, 
เม#$อภ	กษุGรFดเช้#อกสำหร�บัคล(องฺปลดออก, เม#$อ(ภ�ณฺฑะ)นฺ�Iนฺ ส�กวิ-าออกจากปลายข้อไป, เป@นฺปาราช้	ก.

ลค�คนฺกw ถทิ�ธw โหต	,  พื่Gนฺ�เธนฺ อGก�ข้	ปJต�วิา อากาสคตw กโรนฺ�ตส�ส, องฺ�กGสโกฏิ	โต อนฺ	ก�ข้นฺ�เตปJ, ปาราช้	กw ฯ
(เช้#อก)สำหร�บัคล(องฺ เป@นฺข้องฺแข้>งฺ, เม#$อภ	กษุGยกข้aIนฺทิางฺก(นฺหม(อ ทิำให(ลอยไปในฺอากาศั, 
ถaงฺเม#$อเช้#อกทิ1$คล(องฺนฺ�Iนฺ ย�งฺไม-หลGดออกจากปลายข้อ, ก>เป@นฺปาราช้	ก.

ภ	ต�ต	นฺ	ส�ส	ตw โหต	, ปฐมw องฺ�กGสโกฏิ	โต นฺ1หรต	, ถGล�ลจ�จยw. ปจ�ฉัา ภ	ต�ตa โมเจต	, ปาราช้	กw ฯ
ภ�ณฺฑะ เป@นฺข้องฺต	ดอยF-ก�บัฝัา, ภ	กษุGดaงฺภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺออกจากปลายข้อคร�Iงฺแรก, ต(องฺถGลล�จจ�ย. ปลดให(พื่(นฺฝัาทิ1หล�งฺ, ต(องฺปาราช้	ก.

ปฐมw ภ	ต�ตa โมเจต�วิา ปจ�ฉัา องฺ�กGสโต นฺ1หรนฺ�ตส�สาปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
นฺ�ยแม(แห-งฺภ	กษุGผู้F(ปลดให(พื่(นฺฝัาก-อนฺแล(วิ ภายหล�งฺจaงฺนฺำออกจากข้อ ก>เหม#อนฺก�นฺ.

สเจ ปนฺ ภาร	ยw ภณฺ�ฑw นฺ1หร	ตGมสก�โกนฺ�โต สยw ภ	ต�ต	นฺ	ส�ส	ตw กต�วิา องฺ�กGสโต นฺ1หรต	. 
ปGนฺ ภ	ต�ตa อโมเจต�วิาปJ องฺ�กGสโต นฺ1หฏิมต�เตเยวิ ปาราช้	กw ฯ
ก>ถ(าภ	กษุGไม-อาจปลดภ�ณฺฑะทิ1$หนฺ�กออกได( ตนฺเองฺจaงฺทิำให(พื่	งฺฝัาแล(วิปลดออกจากข้อ. 
เม#$อภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺ แม(ภ	กษุGไม-ให(พื่(นฺฝัา ส�กวิ-าปลดออกจากข้อเทิ-านฺ�Iนฺ, เป@นฺปาราช้	ก.

อต�ตนฺา กตฏฺ�ฐานฺw ห	 ฐานฺw นฺ โหต	 ฯ
เพื่ราะวิ-า ฐานฺทิ1$ตนฺทิำ ไม-จ�ดเป@นฺฐานฺ.

ภFมa ผู้Gส	ต�วิา ฐ	ตส�ส ปนฺ เทิ�วิ เอวิ ฐานฺานฺ	 ฯ
แต-สำหร�บัภ�ณฺฑะทิ1$ต�IงฺถFกพื่#Iนฺ  ม1 ๒ ฐานฺเทิ-านฺ�Iนฺ.

ตต�ถ วิGต�โตเยวิ วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
วิ	นฺ	จฉั�ยในฺ(ภ�ณฺฑะทิ1$ต�IงฺถFกพื่#Iนฺ)นฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าได(กล-าวิไวิ(แล(วิแล.

๑ สายระเด1ยงฺ  สายราวิตากผู้(า ข้องฺภ	กษุGสามเณฺร
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ยw ปนฺ ส	ก�กาย ปก�ข้	ปJต�วิา ลค�ค	ตw โหต	. ตw ส	ก�กาโต นฺ1หรนฺ�ตส�สาปJ สห ส	ก�กาย องฺ�กGสโต นฺ1หรนฺ�ตส�สาปJ, ปาราช้	กw ฯ
ก>แล ภ�ณฺฑะใด เข้าใส-สาแหรกแข้วินฺไวิ(, 
เม#$อภ	กษุGนฺำภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺออกจากสาแหรกก>ด1 ปลดภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺทิ�Iงฺสาแหรกออกจากข้อก>ด1, เป@นฺปาราช้	ก.

ภ	ต�ต	ภFม	สนฺ�นฺ	ส�ส	ตวิเสนฺ เจต�ถ [395] ฐานฺเภโทิปJ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
และถaงฺควิามต-างฺก�นฺแห-งฺฐานฺ ในฺ(ภ�ณฺฑะทิ1$เข้าใส-สาแหรกแข้วินฺ)นฺ1I ก>พื่aงฺทิราบัอย-างฺภ�ณฺฑะทิ1$ต	ดฝัาและพื่#Iนฺ.

“ภ	ต�ต	ข้1โลต	 อGช้Gกw กต�วิา ภ	ต�ต	ยw อาโกฏฺ�ฏิ	โต วิา  ตต�ถ ช้าตโก เอวิ วิา ฯ
(หล�ก)ตอกทิ1$ฝัาตรงฺๆ  หร#อเด#อยเก	ดทิ1$(ฝัา)นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ช้#$อวิ-า ภ	ต�ต	ข้1ล๑.

นฺาคทินฺ�โต ปนฺ วิงฺ�โก อาโกฏฺ�ฏิ	โต เอวิ ฯ
ส-วินฺ นฺาคทินฺตE๒  งฺอๆ เข้าตอกไวิ(ทิ1$ฝัาเหม#อนฺก�นฺ.

เตสG ลค�เคต�วิา ฐปJตw องฺ�กGสเก วิGต�ตนฺเยนฺ วิ	นฺ	จ�ฉั	นฺ	ตพื่�พื่w ฯ
(ภ�ณฺฑะ)ทิ1$เข้าแข้วินฺไวิ(ทิ1$หมGดข้(างฺฝัาและนฺาคทินฺตEนฺ�Iนฺ พื่aงฺวิ	นฺ	จฉั�ยตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิ ในฺ(ภ�ณฺฑะทิ1$แข้วินฺไวิ()บันฺข้อ.

ทิ�วิ1สG ต1สG ปนฺ ปฏิ	ปาฏิ	ยา ฐ	เตสG อาโรเปต�วิา ฐปJตw กGนฺ�ตw วิา ภ	ณฺ�ฑa วิา วิาลw วิา๓ อค�เค วิา พื่Gนฺ�เธ วิา คเหต�วิา อากฑ�ฒต	. 
เอกเมกส�ส ผู้Gฏฺ�โฐกาสมต�เต อต	ก�กนฺ�เต, ปาราช้	กw ฯ
ก>หอกหร#อหลาวิ๔ หร#อทิวินฺ ซ่a$งฺเข้ายกข้aIนฺพื่าดไวิ( ทิ1$(หมGดข้(างฺฝัาหร#อนฺาคทินฺตE) ๒-๓ อ�นฺ ซ่a$งฺต	ดเร1ยงฺก�นฺเป@นฺลำด�บั 
ภ	กษุGจ�บัทิ1$ปลาย หร#อทิ1$โคนฺลากมา. เพื่1ยงฺแต-โอกาสทิ1$(หมGดข้(างฺฝัาหร#อนฺาคทินฺตE)อ�นฺหนฺa$งฺๆ ถFกล-วิงฺเลยไปเทิ-านฺ�Iนฺ, ต(องฺปาราช้	ก.

ผู้Gฏฺ�โฐกาสมต�ตเมวิ ห	 เตสw ฐานฺw โหต	,  นฺ สพื่�เพื่ ข้1ลา วิา นฺาคทินฺ�ตา วิา ฯ
เพื่ราะวิ-า เพื่1ยงฺโอกาสทิ1$ถFกเทิ-านฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺฐานฺข้องฺ(หอกหลาวิและทิวินฺ)เหล-านฺ�Iนฺ. 
หมGดข้(างฺฝัาหร#อนฺาคทินฺตEทิ�Iงฺหมด ไม-จ�ดเป@นฺฐานฺ.

ภ	ต�ต	อภ	มGโข้ ฐต�วิา มช้�เฌิ คเหต�วิา อากฑ�ฒต	. โอร	มนฺ�เตนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสw ปาร	มนฺ�เตนฺ อต	ก�กนฺ�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGย#นฺห�นฺหนฺ(าเข้(าฝัา จ�บัตรงฺกลางฺลากมา. เพื่1ยงฺแต-ส-วินฺด(านฺนฺอก ล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$ส-วินฺด(านฺในฺถFก, ต(องฺปาราช้	ก.

ปรโต เปเลนฺ�ตส�สาปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGเส#อกไปข้(างฺหนฺ(า ก>ม1นฺ�ยเหม#อนฺก�นฺ.

๑ ภ	ต�ต	ข้1ล หมGดหร#อเด#อยข้(างฺฝัา.
๒ นฺาคทินฺตE หล�กม1ส�ณฺฐานฺเหม#อนฺงฺาช้(างฺ  โบัราณฺเร1ยกวิ-า บั�นฺไดแก(วิ (เข้มรวิ-า ไดแกวิ เป@นฺทิ1$แข้วินฺหมวิกเป@นฺต(นฺ)
๓ คำวิ-า … กGนฺ�ตw วิา ภ	ณฺ�ฑa วิา วิาลw วิา … ซ่a$งฺหนฺ(า ๓๙๖ กล-าวิเทิ(าควิามถaงฺวิ-า … นฺาคทินฺ�เตสG ฐปJตภ	ณฺ�ฑ	วิาเล … 

นฺ-าจะเป@นฺศั�พื่ทิEเด1ยวิก�นฺวิ-า … กGนฺ�ตw วิาภ	ณฺ�ฑ	วิาสw วิา … เพื่ราะในฺตต	ยสม�นฺตปาสาทิ	กา หนฺ(า ๓๘๕ ก>เป@นฺภ	นฺ�ทิ	วิาโล ซ่a$งฺแปลก�นฺวิ-า สวิ-านฺ 
ในฺอภ	ธานฺ�ปปทิ1ปJกาคาถา ๓๙๔ วิ-า กณฺโย ภ	นฺ�ทิ	วิาโฬ จ วิ-าเป@นฺ ภ	นฺ�ทิ	วิาโล ก>ม1 แปลวิ-า หอกช้นฺ	ดหนฺa$งฺ 
ทิางฺสwสกฤตเป@นฺ ภ	นฺ�ทิ	ปาละ A small javelin thrown from the hand. หมายควิามวิ-า หอกซ่�ด ทิ1$แปลไวิ(นฺ�Iนฺก>แปลตามนฺ�ยข้องฺทิ-านฺผู้F(หนฺa$งฺ 
จaงฺใคร-ข้อฝัากเพื่#$อนฺนฺ�กศัaกษุาไวิ(ให(ช้-วิยสอบัสวินฺต-อไปด(วิยเทิอญ.

๔ ฉัมวิก ก>วิ-า
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หต�เถนฺ คเหต�วิา อGก�ข้	ปนฺ�โต เกสค�คมต�ตม�ปJ อากาสคตw กโรต	, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGเอาม#อจ�บัยกข้aIนฺ ทิำให(ไปในฺอากาศั แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม ต(องฺปาราช้	ก.

ภ	ต�ตa นฺ	ส�สาย ฐปJตw ภ	ต�ตa ฆ์wสนฺ�โต กฑ�ฒต	. อค�เคนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสw พื่Gนฺ�ธw  พื่Gนฺ�เธนฺ วิา ผู้Gฏฺ�โฐกาสw อค�คw อต	ก�กาเมนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGลากหอกเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺทิ1$เข้าวิางฺไวิ(ช้	ดฝัาครFดฝัาไป. 
เม#$อเธอให(โคนฺล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$ปลายถFก หร#อให(ปลายล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$โคนฺถFกไป, ต(องฺปาราช้	ก.

ภ	ต�ต	อภ	มGโข้ ฐต�วิา อากฑ�ฒนฺ�โต เอเกนฺนฺ�เตนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสw อปรนฺ�ตw อต	ก�กาเมต	, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGย#นฺห�นฺหนฺ(าเข้(าฝัา ลากมาให(ส-วินฺทิ1$สGดข้(างฺหนฺa$งฺล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$ส-วินฺอ1กข้(างฺหนฺa$งฺถFกไป, ต(องฺปาราช้	ก.

อGช้Gกw อGก�ข้	ปนฺ�โต เกสค�คมต�ตw อากาสคตw กโรต	, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อยกข้aIนฺตรงฺๆ ทิำให(ไปในฺอากาศั เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม, ต(องฺปาราช้	ก.

“รGก�เข้ วิา ลค�ค	ตนฺ�ต	 ตาลรGก�ข้าทิ1สG อาโรเปต�วิา ลค�ค	ตw ฯ
สองฺบัทิวิ-า รGก�เข้ วิา ลค�ค	ตw ได(แก- (ภ�ณฺฑะ)ทิ1$เข้ายกข้aIนฺแข้วินฺไวิ(ทิ1$ต(นฺตาลเป@นฺต(นฺ.

องฺ�กGสกาทิ1สG วิGต�ตนฺเยนฺ วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย ตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิในฺ(ภ�ณฺฑะทิ1$แข้วินฺไวิ(บันฺ)ข้อเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ ช้าตกw ปนฺ ตาลปJณฺ�ฑa จาเลนฺ�ตส�ส,  ยส�มa ผู้เล ปาราช้	กวิต�ถG ปFรต	๑, ตส�มa พื่นฺ�ธนฺา มGต�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
ก>แล เม#$อภ	กษุGเข้ย-าทิะลายตาลทิ1$เก	ดอยF-บันฺต(นฺตาลนฺ�Iนฺ วิ�ตถGแห-งฺปาราช้	กจะเต>มในฺผู้ลใด, 
เม#$อผู้ลนฺ�Iนฺ ส�กวิ-าหลGดจากข้�Iวิ, ต(องฺปาราช้	ก.

ปJณฺ�ฑa ฉั	นฺ�ทิต	, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGต�ดทิะลายตาล, ต(องฺปาราช้	ก.

อค�เคนฺ ปนฺ ปณฺ�ณฺนฺ�ตรw อาโรเปต�วิา ฐปJตา เทิ�วิ ฐานฺานฺ	 ลภต	 ฐปJตฏฺ�ฐานฺญฺ�จ [396] วิณฺ�ฏิฏฺ�ฐานฺญฺ�จ ฯ
ส-วินฺ(ทิะลายตาล)ทิ1$เข้ายกข้aIนฺ เอาปลายพื่าดไวิ(ในฺระหวิ-างฺใบั ได( ๒ ฐานฺ ค#อ ฐานฺทิ1$พื่าดไวิ( และฐานฺค#อข้�Iวิ.

ตต�ถ วิGต�ตนฺเยนฺ วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
วิ	นฺ	จฉั�ยในฺ (๒ ฐานฺ)นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิ.

โย ปนฺ “ฉั	นฺ�นฺมต�ตา ปตมานฺา สทิ�ทิw กเรย�ยาต	 ภเยนฺ สยw อค�เคนฺ ปณฺ�ณฺนฺ�ตรw อาโรเปต�วิา ฉั	นฺ�ทิต	.  ฉั	นฺ�นฺมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
ส-วินฺภ	กษุGใด ยกปลายพื่าดทิ1$ระหวิ-างฺใบัเองฺแล(วิจaงฺต�ด เพื่ราะกล�วิวิ-า “พื่อต�ดข้าดตกลงฺมา จะทิำเส1ยงฺด�งฺ”, 
ส�กวิ-าต�ดเสร>จ, ภ	กษุGนฺ�Iนฺต(องฺปาราช้	ก.

อต�ตนฺา กตฏฺ�ฐานฺw ห	 ฐานฺw นฺ โหต	 ฯ
เพื่ราะวิ-า ฐานฺทิ1$ตนฺทิำ ไม-จ�ดเป@นฺฐานฺ.

๑ วิต�ถGw ปFเรต1ต	ปJ ทิ	ส�สต	. เหตGกต�ตGวิาจกw อาข้�ยาตปทิw.
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เอเตนฺ อGปาเยนฺ สพื่�พื่รGก�ข้านฺw ปGป�ผู้ผู้เลสG วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ในฺดอกและผู้ลข้องฺต(นฺไม(ทิ�Iงฺปวิงฺ พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยโดยอGบัายนฺ1I.

“ปต�ตาธารเกปnต	 เอต�ถ 
รGก�ข้าธารโก วิา โหตG วิลยาธารโก วิา ทิณฺ�ฑาธารโก วิา ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ปต�ตฏฺ�ฐปนฺกw ปจ�ฉั	กาปJ โหตG “ปต�ตาธารโกเต�วิวิ สงฺ�ข้w คจ�ฉัต	 ฯ
ในฺคำวิ-า ปต�ตธารเกปJ นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

ทิ1$ต�Iงฺบัาตรช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺ จะเป@นฺเช้	งฺไม(ก>ตาม เช้	งฺวิล�ยก>ตาม เช้	งฺทิ-อนฺไม(ก>ตาม แม(เป@นฺกระเช้(าก>ตามทิ1 
(ทิGกอย-างฺ) ถaงฺควิามนฺ�บัวิ-า “เช้	งฺรองฺบัาตร” ทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ 

ตต�ถ ฐปJตปต�ตส�ส ปต�เตนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาโส เอวิ ฐานฺw ฯ
โอกาสทิ1$บัาตรถFกนฺ�$นฺเองฺ เป@นฺฐานฺข้องฺบัาตรทิ1$เข้าต�Iงฺไวิ(บันฺ(เช้	งฺรองฺบัาตร)นฺ�Iนฺ.

ตส�ส รGก�ข้าธารเก ปญฺ�จหากาเรห	 ฐานฺปร	จ�เฉัโทิ โหต	 ฯ
ในฺเช้	งฺไม(ข้องฺบัาตรนฺ�Iนฺ ม1กำหนฺดฐานฺโดยอาการ ๕ อย-างฺ.

ตต�ถ ฐ	ตปต�ตw มGข้วิฏฺ�ฏิ	ยw คเหต�วิา จตFสG ทิ	สาสG ยโต กGโตจ	 กฑ�ฒนฺ�โต เอเกนฺนฺ�เตนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสw อปรนฺ�ตw อต	ก�กาเมต	, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGจ�บับัาตรทิ1$ต�IงฺอยF-บันฺ(เช้	งฺไม()นฺ�Iนฺ ทิ1$ข้อบัปาก แล(วิลากไปข้(างฺใดข้(างฺหนฺa$งฺ ในฺทิ	ศัทิ�Iงฺ ๔ 
ให(ส-วินฺข้(างฺอ#$นฺล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$ส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺถFกไป, ต(องฺปาราช้	ก.

อGทิ�ธw เกสค�คมต�ตw อGก�ข้	ปโต, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อยกข้aIนฺข้(างฺบันฺ เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม ต(องฺปาราช้	ก.

สพื่�พื่ต�ถ จ ภณฺ�ฑw อค�ฆ์าเปต�วิา กาเรตพื่�พื่w ฯ
แต-พื่aงฺให(ต1ราคาข้องฺ ปร�บัอาบั�ต	 ทิGกๆ แห-งฺ.

สหาธารเกนฺ หรนฺ�ตส�สาปJ เอเสวิ นฺโยต	 ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGล�กบัาตรไปพื่ร(อมทิ�Iงฺเช้	งฺรองฺ ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ ฉัะนฺ1Iแล.

เวิหาสฏฺ�ฐกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺกลางฺแจ(งฺ.
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กถาว'าด้7วยทิร�พยAทิ� ต�LงอยD'ในนLำ
อGทิกฏฺ�เฐ ฯ
(พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺทิร�พื่ยE)ทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺนฺIำ:- 

“อGทิเก นฺ	ก�ข้	ต�ตw โหต1ต	 ราช้ภยาทิ1ห	 ภ1เตห	 อGทิเกนฺ อวิ	นฺส�สนฺธม�เมสG ตม�พื่โลหภาช้นฺาทิ1สG สGปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺw กต�วิา 
โปก�ข้รณฺ1อาทิ1สG อสนฺ�ทินฺเก อGทิเก นฺ	ก�ข้	ต�ตw ฯ
หลายบัทิวิ-า อGทิเก นฺ	ก�ข้	ต�ตw โหต	 ควิามวิ-า (ภ�ณฺฑะ)อ�นฺพื่วิกช้นฺผู้F(กล�วิแต-ราช้ภ�ยเป@นฺต(นฺ 
ทิำให(เป@นฺข้องฺทิ1$ปกปJดด1แล(วิ ในฺบัรรดาภาช้นฺะทิ�Iงฺหลายม1ภาช้นฺะทิองฺแดงฺและโลหะเป@นฺต(นฺ 
ซ่a$งฺจะไม-เส1ยหายไปด(วิยนฺIำเป@นฺธรรมดา แล(วิเก>บัไวิ(ในฺนฺIำนฺ	$งฺ ในฺสระโบักข้รณฺ1เป@นฺต(นฺ.

ตส�ส ปต	ฏฺ�ฐ	โตกาโสเยวิ ฐานฺw.  นฺ สพื่�พื่w อGทิกw ฯ
โอกาสทิ1$(ภ�ณฺฑะ)นฺ�Iนฺต�IงฺอยF-เทิ-านฺ�Iนฺเป@นฺฐานฺ.  นฺIำทิ�Iงฺหมด ไม-จ�ดเป@นฺฐานฺ.

“คจ�ฉัต	 วิา อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	  อคม�ภ1เร อGทิเก ปทิสา คจ�ฉันฺ�ตส�ส, ปทิวิาเร ปทิวิาเร ทิGก�กฏิw ฯ
หลายบัทิวิ-า คจ�ฉัต	 วิา อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ควิามวิ-า เม#$อภ	กษุGเด	นฺไปด(วิยเทิ(า ในฺนฺIำทิ1$ไม-ลaก เป@นฺทิGกกฏิทิGกๆ ก(าวิ.

คม�ภ1เร หต�เถห	 วิา ปาเทิห	 วิา ปโยคw กโรนฺ�ตส�ส หต�ถปาเทิห	 วิา, ปโยเค ทิGก�กฏิw ฯ
ในฺนฺIำลaก เม#$อทิำควิามพื่ยายามด(วิยม#อหร#อด(วิยเทิ(าก>ด1 ทิำควิามพื่ยายามทิ�Iงฺม#อและเทิ(าก>ด1, เป@นฺทิGกกฏิทิGกประโยค.

เอเสวิ นฺโย กGม�ภ1คหณฺต�ถw [397] นฺ	มGช้�ช้นฺGม�มGช้�ช้เนฺสGปJ ฯ
ถaงฺในฺการดำลงฺและผู้Gดข้aIนฺ เพื่#$อล�กเอาหม(อ ก>ม1นฺ�ยเหม#อนฺก�นฺนฺ1I.

สเจ ปนฺ อนฺ�ตรา ก	ญฺ�จ	 อGทิกสป�ป| วิา วิาฬมจ�ฉัw วิา ทิ	ส�วิา ภ1โต ปลายต	, อนฺาปต�ต	 ฯ
แต-ถ(าภ	กษุGเห>นฺภ�ยบัางฺอย-างฺ จะเป@นฺงฺFนฺIำ หร#อปลาร(ายก>ตาม กล�วิแล(วิหนฺ1ไปเส1ยในฺระหวิ-างฺ, ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

อามสนฺาทิ1สG ภFม	คตาย กGม�ภ	ยา วิGต�ตนฺเยเนฺวิ วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ในฺ(อาการ)ม1จ�บัต(องฺเป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย โดยนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิในฺหม(อ ซ่a$งฺอยF-ในฺแผู้-นฺด	นฺนฺ�$นฺแล.

อยw ปนฺ วิ	เสโส ฯ
ส-วินฺควิามแปลกก�นฺม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

ตต�ถ ภFม	ยw ข้นฺ	ต�วิา กฑ�ฒต	. 
ในฺ(กถาวิ-าด(วิยภ�ณฺฑะทิ1$อยF-ในฺแผู้-นฺด	นฺ)นฺ�Iนฺ ภ	กษุGข้Gดลากไปบันฺแผู้-นฺด	นฺ.

อ	ธ กทิ�ทิเม โอสาเทิต	 ฯ
ในฺกถาวิ-าด(วิยภ�ณฺฑะทิ1$อยF-ในฺนฺIำนฺ1I ภ	กษุGกดให(จมลงฺในฺโคลนฺ.

เอวิw ฉัหากาเรห	 ฐานฺปร	จ�เฉัโทิ โหต	 ฯ
ควิามกำหนฺดฐานฺ ย-อมม1ได( ด(วิยอาการ ๖ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.
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อGป�ปลาทิ1สG ยส�มa ปGป�เผู้ วิต�ถG ปFรต	, ตส�มa ฉั	นฺ�นฺมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
บัรรดาดอกอGบัลเป@นฺต(นฺ วิ�ตถG(แห-งฺปาราช้	ก) จะครบัในฺดอกใด, เม#$อดอกนฺ�Iนฺส�กวิ-าภ	กษุGเด>ดแล(วิ, ต(องฺปาราช้	ก.

อGป�ปลช้าต	กานฺญฺ�เจต�ถ ยาวิ เอกส�มaปJ ปส�เส วิาโก นฺ ฉั	ช้�ช้ต	, ตาวิ รก�ข้ต	 ฯ
ก>บัรรดาช้าต	ดอกบั�วิเหล-านฺ1I เปล#อกบั�วิ แม(ทิ1$ข้(างฺข้(างฺหนฺa$งฺแห-งฺอGบัลช้าต	ทิ�Iงฺหลาย ย�งฺไม-ข้าดไปเพื่1ยงฺใด, ย�งฺร�กษุาอยF-เพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ.

ปทิGมช้าต	กานฺw ปนฺ ทิณฺ�เฑ ฉั	นฺ�เนฺ, อพื่�ภนฺ�ตเร สGต�ตw อจ�ฉั	นฺ�นฺม�ปJ, นฺ รก�ข้ต	 ฯ
แต-เม#$อก(านฺแห-งฺปทิGมช้าต	ทิ�Iงฺหลายข้าดแล(วิ, ใยข้(างฺในฺแม(ย�งฺไม-ข้าด, ก>ร�กษุาไวิ(ไม-ได(.

สาม	เกห	 ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา ฐปJตานฺ	 อGป�ปลาทิ1นฺ	 โหนฺ�ต	.  ยw วิต�ถGw ปFเรต	, ตส�มa อGทิ�ธเฏิ, ปาราช้	กw ฯ
ดอกอGบัลเป@นฺต(นฺทิ1$เจ(าข้องฺต�ดวิางฺไวิ(. ดอกใดจะย�งฺวิ�ตถG(ปาราช้	ก)ให(เต>มได(, เม#$อดอกนฺ�Iนฺ อ�นฺภ	กษุGยกข้aIนฺแล(วิ, ก>เป@นฺปาราช้	ก.

หต�ถกพื่ทิ�ธานฺ	 โหนฺ�ต	, ยส�มa หต�ถเก วิต�ถG ปFรต	, ตส�มa อGทิ�ธเฏิ, ปาราช้	กw ฯ
(ดอกอGบัลเป@นฺต(นฺ) เป@นฺข้องฺทิ1$เข้าม�ดเป@นฺกำๆ๑ ไวิ(,  วิ�ตถG(ปาราช้	ก)จะเต>มได(ในฺกำใด, เม#$อกำนฺ�Iนฺ อ�นฺภ	กษุGยกข้aIนฺ, ก>ต(องฺปาราช้	ก.

ภารพื่ทิ�ธานฺ	 โหนฺ�ต	. ตw ภารw ฉันฺ�นฺw อาการานฺw เยนฺเกนฺจ	 อากาเรนฺ ฐานฺา จาเวินฺ�ตส�ส, ภGม�มฏฺ�ฐกGม�ภ	ยw วิGต�ตนฺเยนฺ ปาราช้	กw ฯ
(ดอกอGบัลเป@นฺต(นฺ) เป@นฺข้องฺม�ดเป@นฺกำใหญ-ไวิ(, เม#$อภ	กษุGให(กำใหญ-นฺ�Iนฺเคล#$อนฺจากฐานฺ 
ด(วิยอาการอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺแห-งฺอาการ ๖, ต(องฺปาราช้	ก ตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิ ในฺหม(อทิ1$ต�IงฺอยF-บันฺแผู้-นฺด	นฺ.

ทิ1ฆ์นฺาฬานฺ	 อGป�ปลาทิ1นฺ	 ปGป�เผู้สG วิา นฺาเฬสG วิา เวิณฺa กต�วิา อGทิกปJฏฺ�เฐ รช้�ช้GเกสG ต	ณฺานฺ	 สนฺ�ถร	ต�วิา ฐเปนฺ�ต	 วิา พื่นฺ�ธนฺ�ต	 วิา 
ดอกอGบัลเป@นฺต(นฺ ม1ก(านฺยาวิ เข้าทิำเข้นฺ>ด๒ไวิ(ทิ1$ดอกหร#อทิ1$ก(านฺ ลาดหญ(าไวิ(ทิ1$เช้#อกบันฺหล�งฺนฺIำ วิางฺไวิ(หร#อผู้Fกไวิ(, 

เตสw “ทิ1ฆ์โต ปGป�ผู้ค�เคนฺ จ นฺาฬนฺ�เตนฺ จ,  ต	ร	ยw ปร	ยนฺ�เตห	, เหฏฺ�ฐา ปต	ฏฺ�ฐ	โตกาเสนฺ, อGทิ�ธw อGปร	ฏฺ�ฐ	มส�ส ปJฏฺ�ฐ	ยาต	 
ฉัห	 อากาเรห	 ฐานฺา จาวินฺปร	จ�เฉัโทิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
กำหนฺดการให(เคล#$อนฺจากฐานฺแห-งฺ(ดอกอGบัลเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัโดยอาการ ๖ อย-างฺ ค#อ 

(๑) ด(านฺยาวิ กำหนฺดด(วิยปลายดอกและทิ1$สGดก(านฺ 
(๒) ด(านฺข้วิางฺ กำหนฺดด(วิยทิ1$สGด(สองฺข้(างฺ) 
(๓) เบั#Iองฺล-างฺ กำหนฺดด(วิยโอกาสทิ1$ต�Iงฺ 
(๔) เบั#Iองฺบันฺ กำหนฺดด(วิยหล�งฺ(แห-งฺดอก)ทิ1$อยF-ข้(างฺบันฺ.

โยปJ อGทิกปJฏฺ�ฐ	ยw ฐปJตปGป�ผู้กลาป| อGทิกw จาเลต�วิา วิ1จa อGฏฺ�ฐาเปต�วิา เกสค�คมต�ตม�ปJ ยถาฐ	ตฏฺ�ฐานฺโต จาเวิต	, ปาราช้	กw ฯ
แม(ภ	กษุGใดทิำนฺIำให(ไหวิ ให(เก	ดระลอก ย�งฺกำดอกไม(ทิ1$เข้าวิางฺไวิ(บันฺหล�งฺนฺIำ ให(เคล#$อนฺจากฐานฺทิ1$ต�Iงฺเด	ม แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม, 
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ต(องฺปาราช้	ก.

อถ ปนฺ ปร	กป�เปต	 “เอต�ถ คตw คเหส�สาม1ต	, รก�ข้ต	 ตาวิ ฯ
แต-ถ(าเธอกำหนฺดหมายไวิ(วิ-า “ถaงฺทิ1$นฺ1$แล(วิ เราจ�กถ#อเอา” ด�งฺนฺ1I ย�งฺร�กษุาอยF-ก-อนฺ.

๑ ฎ1กาวิ-า ม�ด ๑๐ ดอก เป@นฺกำเร1ยก หต�ถก. ม�ดเป@นฺกำใหญ-เร1ยก ภารพื่ทิ�ธ. 
๒ เข้นฺ>ด ข้ะเนฺ>ด  ฟัางฺทิ1$ทิwาเป@นฺเช้#อกม�ดฟัzอนฺข้(าวิ
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คตฏฺ�ฐาเนฺ อGทิ�ธรโต, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อเธอยกข้aIนฺในฺทิ1$(ซ่a$งฺกำดอกไม()ลอยไปถaงฺแล(วิ, เป@นฺปาราช้	ก.

[398] อGทิกโต อจ�จGค�คตส�ส ปGป�ผู้ส�ส สกลมGทิกw ฐานฺw ฯ
นฺIำทิ�Iงฺส	Iนฺ เป@นฺฐานฺข้องฺดอกไม(ทิ1$ข้aIนฺพื่(นฺนฺIำแล(วิ.

ตw อGป�ปาเฏิต�วิา อGช้Gกw อGทิ�ธรนฺ�ตส�ส, นฺาฬนฺ�เต เกสค�คมต�ตw อGทิกโต อต	ก�กนฺ�เต, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGถอนฺ(ดอกไม()นฺ�Iนฺ ยกข้aIนฺตรงฺๆ เม#$อทิ1$สGดข้องฺก(านฺพื่(นฺจากนฺIำเพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม เป@นฺปาราช้	ก.

ปGป�ผู้w คเหต�วิา อปนฺาเมต�วิา ปส�สโต อากฑ�ฒนฺ�โต อGป�ปาเฏิต	. นฺ อGทิกw ฐานฺw อGป�ปาฏิ	ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGจ�บัดอกไม(ให(โนฺ(มไป แล(วิฉัGดมาข้(างฺๆ ถอนฺข้aIนฺ, นฺIำไม-เป@นฺฐานฺ.  เม#$อดอกไม(นฺ�Iนฺส�กวิ-าภ	กษุGถอนฺข้aIนฺแล(วิ, ก>เป@นฺปาราช้	ก.

“กลาปพื่ทิ�ธานฺ	 ปGป�ผู้านฺ	 อGทิกฏฺ�ฐาเนฺ วิา รGก�เข้ วิา คจ�เฉั วิา พื่นฺ�ธ	ต�วิา ฐเปนฺ�ต	 ฯ 
พื่นฺ�ธนฺw อโมเจต�วิา อ	โตจ1โตจ กโรนฺ�ตส�ส, ถGล�ลจ�จยw ฯ  พื่นฺ�ธเนฺ มGต�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ 
ปฐมw พื่นฺ�ธนฺw โมเจต�วิา ปจ�ฉัา หรต	.  เอต�ถ ฉัหากาเรห	 ฐานฺปร	จ�เฉัโทิต	 อ	ทิw อGภยw มหาปจ�จร	ยาทิ1สG วิGต�ตw ฯ
ในฺอรรถกถามหาปbจจร1เป@นฺต(นฺ ทิ-านฺกล-าวิ(คำวิ	นฺ	จฉั�ย) ๒ ข้(อนฺ1Iไวิ( 
“ดอกไม(ทิ1$ม�ดเป@นฺกำๆ เข้าผู้Fกวิางฺไวิ(ในฺทิ1$นฺIำ หร#อทิ1$ต(นฺไม( หร#อทิ1$กอไม(. 
เม#$อภ	กษุGไม-แก(เคร#$องฺผู้Fกออก๑ เป@นฺแต-ทิำให(เล#$อนฺไปข้(างฺโนฺ(นฺและข้(างฺนฺ1I, เป@นฺถGลล�จจ�ย.
เม#$อเคร#$องฺผู้Fกเพื่1ยงฺหลGดออก, ต(องฺปาราช้	ก.
ภ	กษุGแก(เคร#$องฺผู้Fกก-อนฺ แล(วินฺำไปทิ1หล�งฺ. 
ในฺ(ดอกไม(ทิ1$เข้าผู้Fกไวิ()นฺ1I กำหนฺดฐานฺโดยอาการ ๖ อย-างฺ.”

ปทิGม	นฺ	ยw ปGป�ผู้านฺ	 สห ปทิGม	นฺ	ยา คณฺ�ห	ตGกามส�ส 
ปGป�ผู้นฺาเฬห	 ปต�ตนฺาเฬห	 จ ผู้GฏิฐอGทิกวิเสนฺ อGทิ�ธญฺ�เจวิ ต	ร	ยญฺ�จ ฐานฺปร	จ�เฉัโทิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
สำหร�บัภ	กษุGผู้F(ใคร-จะถ#อเอาดอกปทิGม ในฺกองฺปทิGมพื่ร(อมทิ�Iงฺกอ 
พื่aงฺทิราบักำหนฺดฐานฺเบั#Iองฺบันฺและเบั#Iองฺข้วิางฺ (ด(านฺกวิ(างฺ) ด(วิยอำนฺาจแห-งฺนฺIำ ทิ1$ก(านฺดอกและก(านฺใบัถFก.

ตw ปนฺส�ส ปทิGม	นฺa อนฺGป�ปาเฏิต�วิา ปGป�ผู้านฺ	 วิา ปต�ตานฺ	 วิา อต�ตโนฺ อภ	มGข้w อากฑ�ฒนฺ�ตส�ส, ถGล�ลจ�จยw. อGป�ปาฏิ	ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
และเม#$อเธอย�งฺไม-ได(ถอนฺกอปทิGมนฺ�Iนฺข้aIนฺ แต-เหนฺ1$ยวิดอกหร#อใบัมาเฉัพื่าะหนฺ(าตนฺ, เป@นฺถGลล�จจ�ย. พื่อถอนฺข้aIนฺ, เป@นฺปาราช้	ก.

ปGป�ผู้ปต�ตนฺาเฬ ฐานฺโต อจ�จาเวิต�วิาปJ ปฐมw ปทิGม	นฺa อGป�ปาเฏินฺ�ตส�ส, ถGล�ลจ�จยw ฯ
เม#$อเธอ แม(ไม-ย�งฺก(านฺดอกและก(านฺใบัให(เคล#$อนฺจากฐานฺ ถอนฺกอปทิGมข้aIนฺก-อนฺ, เป@นฺถGลล�จจ�ย.

ปจ�ฉัา ปGป�ผู้ปต�ตนฺาเฬสG ฐานฺา จาวิ	เตสG, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อก(านฺแห-งฺดอกและใบั เธอให(เคล#$อนฺจากฐานฺในฺภายหล�งฺ, ต(องฺปาราช้	ก.

๑ ฎ1กาทิ-านฺอธ	บัายไวิ(วิ-า คำวิ-า “เม#$อภ	กษุGไม-แก(เคร#$องฺผู้Fกออก แต-ทิำให(เล#$อนฺไปข้(างฺโนฺ(นฺและข้(างฺนฺ1I เป@นฺถGลล�จจ�ย.
เม#$อเคร#$องฺผู้Fกส�กวิ-าหลGดแล(วิ ก>เป@นฺปาราช้	ก” นฺ1Iเป@นฺคำวิ	นฺ	จฉั�ยข้(อทิ1$ ๑.
คำวิ-า “ภ	กษุGแก(เคร#$องฺผู้Fกออกก-อนฺแล(วิ จaงฺนฺำไปทิ1หล�งฺ, ในฺดอกไม(ทิ1$เข้าผู้Fกไวิ(นฺ1I กำหนฺดฐานฺโดยอาการ ๖” นฺ1Iเป@นฺคำวิ	นฺ	จฉั�ยข้(อทิ1$ ๒.
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อGป�ปาฏิ	ตาย ปทิGม	นฺ	ยา ปGป�ผู้w คณฺ�หนฺ�โต ปนฺ ภณฺ�ฑw อค�ฆ์าเปต�วิา กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ส-วินฺภ	กษุGผู้F(ถ#อเอาดอกในฺกอปทิGมทิ1$เข้าถอนฺข้aIนฺไวิ(แล(วิ พื่aงฺให(ต1ราคาภ�ณฺฑะปร�บัอาบั�ต	.

พื่ห	 ฐปJเต ราส	กตกลาปพื่ทิ�ธภารพื่ทิ�ธปGป�เผู้ปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺดอกทิ1$ทิำเป@นฺกองฺไวิ( ทิ1$ม�ดไวิ(เป@นฺกำเล>กๆ และทิ1$ม�ดเป@นฺกำเป@นฺม�ดใหญ- ซ่a$งฺวิางฺไวิ(นฺอก(สระ) ก>ม1นฺ�ยเหม#อนฺก�นฺนฺ1I.

ภ	สw วิา มFฬาลw วิา. เยนฺ วิต�ถG ปFรต	, ตw อGป�ปาเฏินฺ�ตส�ส, ปาราช้	กw ฯ
เหงฺ(าบั�วิหร#อรากบั�วิ. วิ�ตถG(ปาราช้	ก)จะครบั ด(วิยเหงฺ(าหร#อรากอ�นฺใด, เม#$อภ	กษุGถอนฺเหงฺ(าหร#อรากอ�นฺนฺ�Iนฺข้aIนฺ, ต(องฺปาราช้	ก.

ทิ�ทิเมนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสวิเสนฺ เจต�ถ ฐานฺw ปร	จ�ฉั	นฺ�ทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ก>ในฺ(เหงฺ(าและรากบั�วิ)นฺ1I พื่aงฺกำหนฺดฐานฺด(วิยอำนฺาจโอกาสทิ1$เป~อกตมถFก.

“ตานฺ	 อGป�ปาเฏินฺ�ตส�ส, สGข้Gมw มFลwปJ อจ�ฉั	นฺ�นฺw โหต	, รก�ข้ต	 ตาวิ.  
ภ	สปพื่�เพื่ ช้าตw ปต�ตw วิา ปGป�ผู้w วิา โหต	. ตwปJ รก�ข้ต1ต	 มหาอฏฺ�ฐกถายเมวิ [399] วิGต�ตw ฯ
ในฺมหาอรรถกถานฺ�$นฺเองฺ ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “เม#$อภ	กษุGถอนฺ(เหงฺ(าหร#อรากบั�วิ)เหล-านฺ�Iนฺข้aIนฺ แม(รากฝัอยย�งฺไม-ข้าด ก>ย�งฺร�กษุาอยF- 
ก-อนฺ.  ใบัก>ด1 ดอกก>ด1 เก	ดทิ1$ข้(อเหงฺ(าบั�วิ ม1อยF-, แม(ใบัและดอกนฺ�Iนฺ ก>ย�งฺร�กษุาอยF-” ด�งฺนฺ1I, 

ภ	สคณฺ�ฐ	ม�ห	 ปนฺ กณฺ�ฏิโก โหต	 โยพื่�พื่นฺป�ปต�ตานฺw มGข้ปJฬกา วิ	ย.  อยw อทิ1ฆ์ต�ตา นฺ รก�ข้ต	 ฯ
ก>แล ทิ1$ปGzมเหงฺ(าบั�วิ ม1หนฺาม เหม#อนฺตG-มส	วิทิ1$ใบัหนฺ(าข้องฺพื่วิกคนฺเป@นฺหนฺG-มสาวิฉัะนฺ�Iนฺ. 
หนฺามนฺ1Iร�กษุาไม-ได( เพื่ราะไม-ใช้-เป@นฺข้องฺยาวิ.

เสสw อGป�ปลาทิ1สG วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ
คำทิ1$เหล#อ ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิไวิ(แล(วิในฺดอกอGบัลเป@นฺต(นฺนฺ�$นฺเองฺ.

มจ�ฉักจ�ฉัปานฺw สส�สาม	กานฺw วิาปnอาทิ1สG สกลมGทิกw ฐานฺw ฯ
นฺIำทิ�Iงฺส	Iนฺ ในฺช้ลาล�ยทิ�Iงฺหลายม1บัaงฺเป@นฺต(นฺ เป@นฺฐานฺข้องฺปลาและเต-าทิ1$ม1เจ(าข้องฺ.

ตส�มา โย ปฏิ	ช้ค�คนฺฏฺ�ฐาเนฺ สส�สาม	กw มจ�ฉัw พื่ล	เสนฺ วิา ช้าเลนฺ วิา กGม�ม	เนฺนฺ วิา หต�เถนฺ วิา คณฺ�หาต	. 
ตส�ส เยนฺ มจ�เฉันฺ วิต�ถG ปFรต	,  ตส�มa เกสค�คมต�ตwปJ อGทิกโต อGทิ�ธฏิมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGใด เอาเบั>ดก>ด1 ข้-ายก>ด1 ไซ่ก>ด1 ม#อก>ด1 จ�บัเอาปลาทิ1$ม1เจ(าข้องฺ ในฺทิ1$ทิ1$เล1Iยงฺไวิ(, 
วิ�ตถGปาราช้	ก จะครบัด(วิยปลาต�วิใด, เม#$อ(ปลา)ต�วินฺ�Iนฺส�กวิ-าภ	กษุGยกข้aIนฺจากนฺIำ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม, ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ต(องฺปาราช้	ก.

โกจ	 มจ�โฉั คย�หมาโนฺ อ	โตจ1โตจ ธาวิต	. อากาสw อGป�ปตต	 ต1เร ปตต	.  ตw อากาเส วิา ฐ	ตw ต1เร วิา ปต	ตw คณฺ�หโตปJ, ปาราช้	กเมวิ ฯ
ปลาบัางฺต�วิเม#$อถFกจ�บั วิ-ายไปทิางฺโนฺ(นฺและทิางฺนฺ1I กระโดดข้aIนฺไปย�งฺอากาศั ตกลงฺไปทิ1$ตล	$งฺ, 
แม(เม#$อภ	กษุGจ�บัเอาปลาต�วิทิ1$อยF-ในฺอากาศัหร#อทิ1$ตกลงฺไปทิ1$ตล	$งฺนฺ�Iนฺ, ก>เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

กจ�ฉัป|ปJ พื่ห	 โคจรต�ถw คตw คณฺ�หโต, เอเสวิ นฺโย ฯ
เม#$อภ	กษุGจ�บัเอาแม(เต-าทิ1$คลานฺไปหาอาหารก	นฺภายนฺอกข้องฺสระ, ก>ม1นฺ�ยเหม#อนฺก�นฺนฺ1I.

อGทิกฏฺ�ฐw ปนฺ อGทิกา โมจยโต, ปาราช้	กw ฯ
ก>เม#$อภ	กษุGให(ส�ตวิEนฺIำพื่(นฺจากนฺIำ, เป@นฺปาราช้	ก.



หนฺ(า ๖๕๐ •   เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [สม�ยหล�งฺพื่Gทิธกาลพื่วิกช้นฺข้Gดบั-อนฺIำใช้(เล1Iยงฺ]

[สมั�ยหลี�งพ#ทิธกาลีพวกชนข#ด้บ'อนLำใช7เลี�Lยง]

เตสG เตสG ช้นฺปเทิสG สพื่�พื่สาธารณฺส�ส มหาตฬากส�ส นฺ	ทิ�ธมนฺตGม�พื่w นฺ	ส�สาย สพื่�พื่สาธารณฺเมวิ กGนฺ�นฺทิ1สทิ	สw อGทิกวิาหกw ข้นฺนฺ�ต	 ฯ
(ช้นฺทิ�Iงฺหลาย)ในฺ(ช้นฺบัทิ)นฺ�Iนฺๆ อาศั�ยทิ-อสำหร�บัไข้นฺIำข้องฺสระใหญ-ทิ1$ทิ�$วิไปแก-ช้นฺทิ�Iงฺปวิงฺ 
ข้Gดเหม#องฺใหญ-๑ เช้-นฺก�บัแม-นฺIำนฺ(อย อ�นฺทิ�$วิไปแก-ช้นฺทิ�Iงฺปวิงฺเหม#อนฺก�นฺ. 

ตโต ข้Gทิ�ทิกมาต	กาโย นฺ1หร	ต�วิา มาต	กาโกฏิ	ยw อต�ตโนฺ อต�ตโนฺ วิลญฺ�ช้นฺต�ถาย อาวิาเฏิ ข้นฺนฺ�ต	 ฯ
(พื่วิกเข้า)ได(ช้�กลำรางฺเล>กๆ จาก(เหม#องฺใหญ-)นฺ�Iนฺไป  แล(วิข้Gดเป@นฺบั-อไวิ( เพื่#$อประโยช้นฺEแก-การใช้(สอยข้องฺตนฺๆ ทิ1$ปลายลำรางฺ.

เตสw ปนฺ ยทิา อGทิเกนฺ อต�โถ โหต	  ตทิา อาวิาเฏิ ข้Gทิ�ทิกมาต	กาโย อGทิกวิาหกญฺ�จ โสเธต�วิา นฺ	ทิ�ธมนฺตGม�พื่w อGค�ฆ์าเฏินฺ�ต	 ฯ
และช้นฺเหล-านฺ�Iนฺม1ควิามต(องฺการนฺIำในฺเวิลาใด ในฺเวิลานฺ�Iนฺจaงฺช้ำระลำรางฺเล>กในฺบั-อและเหม#องฺใหญ-ให(สะอาด แล(วิก>เปJดทิ-อไข้นฺIำ.

ตโต อGทิเกนฺ สทิ�ธa มจ�ฉัา นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา อนฺGปGพื่�เพื่นฺ อาวิาเฏิ ปต�วิา วิสนฺ�ต	 ฯ
ปลาทิ�Iงฺหลายออกจาก(ทิ-อไข้นฺIำ)นฺ�Iนฺพื่ร(อมก�บันฺIำ ไปถaงฺบั-อโดยลำด�บัแล(วิอยF-. 

ตต�ถ ตฬาเก จ อGทิกวิาหเก จ มจ�เฉั คณฺ�หนฺ�เต นฺ วิาเรนฺ�ต	 ฯ
ในฺบัรรดา(สระใหญ-เป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ (ช้นฺทิ�Iงฺหลาย)ไม-ห(ามผู้F(ทิ1$จ�บัปลาในฺสระและเหม#องฺใหญ-. 

ข้Gทิ�ทิกาสG ปนฺ อต�ตโนฺ อต�ตโนฺ มาต	กาสG อGทิกอาวิาเฏิสG จ ปวิ	ฏฺ�ฐมจ�เฉั คณฺ�ห	ตGw นฺ เทินฺ�ต	 วิาเรนฺ�ต	 ฯ
แต-ห(ามไม-ยอมให(จ�บัปลาทิ�Iงฺหลายทิ1$เข้(าไปในฺลำรางฺและบั-อนฺIำเล>กๆ ข้องฺตนฺๆ.

[ภ	กษุ#จ�บเอาปลีาทิ� เขาเลี�Lยงปร�บอาบ�ต	ตามัราคาปลีา]

ตต�ถ โย ตฬาเก วิา นฺ	ทิ�ธมนฺตGม�เพื่ วิา อGทิกวิาหเก วิา มจ�เฉั คณฺ�หาต	. อวิหาเรนฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ในฺบัรรดา(สระเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ ภ	กษุGใด จ�บัปลาในฺสระ หร#อในฺทิ-อไข้นฺIำ หร#อในฺเหม#องฺใหญ-, 
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ (อ�นฺพื่ระวิ	นฺ�ยธร)พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ด(วิยอวิหาร.

ข้Gทิ�ทิกมาต	กาสG ปนฺ อาวิาเฏิ [400] วิา ปวิ	ฏฺ�ฐw มจ�ฉัw คณฺ�หนฺ�โต คห	ตส�ส อค�ฆ์วิเสนฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
แต-เม#$อจ�บัปลาทิ1$เข้(าไปในฺลำรางฺเล>กๆ หร#อในฺบั-อแล(วิ, พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	 ด(วิยอำนฺาจแห-งฺราคาปลาทิ1$จ�บัได(.

สเจ ตโต คย�หมาโนฺ มจ�โฉั อากาเส วิา อGป�ปตต	  ต1เร วิา ปตต	.  ตw อากาสฏฺ�ฐw ต1รฏฺ�ฐw วิา อGทิกวิ	นฺ	มGต�ตw คณฺ�หโต, อวิหาโร นฺต�ถ	 ฯ
ถ(าปลาทิ1$กำล�งฺถFกจ�บัจากลำรางฺเล>กๆ และบั-อนฺIำนฺ�Iนฺ กระโดดข้aIนฺไปในฺอากาศั หร#อตกลงฺมาทิ1$ตล	$งฺ, 
เม#$อภ	กษุGจ�บัเอาปลานฺ�Iนฺ ซ่a$งฺอยF-ในฺอากาศั หร#อทิ1$อยF-บันฺตล	$งฺ พื่(นฺจากนฺIำแล(วิ, ไม-เป@นฺอวิหาร.

กส�มา ฯ   ยส�มา อต�ตโนฺ ปร	ค�คหฏฺ�ฐาเนฺ ฐ	ตส�เสวิ เต สาม	กา ฯ
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะเหตGวิ-า ช้นฺเหล-านฺ�Iนฺเป@นฺเจ(าข้องฺปลา ซ่a$งฺอยF-ทิ1$หวิงฺห(ามข้องฺตนฺเทิ-านฺ�Iนฺ.

เอวิรFปา ห	 ตต�ถ กต	กา ฯ
จร	งฺอยF- (กต	กา)เห>นฺปานฺนฺ1I เป@นฺกต	กาในฺ(ช้นฺบัทิ)เหล-านฺ�Iนฺ.

๑ อGทิกวิาหกw ฎ1กาแก(วิ-า มหามาต	กw.



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [ภ	กษุGจ�บัเอาปลาทิ1$เข้าเล1Iยงฺปร�บัอาบั�ต	ตามราคาปลา] • หนฺ(า ๖๕๑

กจ�ฉัเปปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺเต-า ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

สเจ ปนฺ มจ�โฉั คย�หมาโนฺ อาวิาฏิโต ข้Gทิ�ทิกมาต	กw อารGหต	, ตต�ถ นฺw คณฺ�หโตปJ, อวิหาโรเยวิ ฯ
ก>ถ(าวิ-า ปลาทิ1$กำล�งฺจะถFกจ�บัวิ-ายข้aIนฺจากบั-อไปลงฺลำรางฺเล>ก, แม(เม#$อภ	กษุGจ�บัปลานฺ�Iนฺในฺลำรางฺเล>กนฺ�Iนฺ, เป@นฺอวิหารแทิ(.

ข้Gทิ�ทิกมาต	กาโต ปนฺ อGทิกวิาหกw  ตโต จ ตฬากw อารGฬ�หw คณฺ�หโต อวิหาโร นฺต�ถ	 ฯ
แต-ไม-เป@นฺอวิหาร แก-ภ	กษุGผู้F(จ�บัปลาทิ1$วิ-ายข้aIนฺจากลำรางฺเล>กไปลงฺเหม#องฺใหญ- และทิ1$วิ-ายข้aIนฺจากเหม#องฺใหญ-นฺ�Iนฺไปลงฺสระ.

โย อาวิาฏิโต ภต�ตส	ต�เถห	 ปโลเภต�วิา มาต	กw อาโรเปต�วิา คณฺ�หาต	, อวิหาโรวิ ฯ
ภ	กษุGเอาเมล>ดข้(าวิสGกกล-อปลาจากบั-อ ไปข้aIนฺลำรางฺแล(วิจ�บัเอา, เป@นฺอวิหารแก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺแทิ(.

ตโต ปนฺ ปโลเภต�วิา อGทิกวิาหกw อาโรเปต�วิา คณฺ�หนฺ�ตส�ส อวิหาโร นฺต�ถ	 ฯ
แต-ไม-เป@นฺอวิหาร แก-ภ	กษุGผู้F(ล-อจากลำรางฺนฺ�Iนฺไปข้aIนฺเหม#องฺใหญ-แล(วิจ�บัเอา.

เกจ	 กGโตจ	เทิวิ สพื่�พื่สาธารณฺฏฺ�ฐานฺโต มจ�เฉั อาเนฺต�วิา ปจ�ฉั	มวิต�ถGภาเค อGทิกอาวิาเฏิ ข้	ปJต�วิา โปเสต�วิา 
ทิ	วิเส ทิ	วิเส เทิ�วิ ต1ณฺ	 อGต�ตร	ภงฺ�คต�ถาย มาเรนฺ�ต	 ฯ
ช้นฺบัางฺพื่วิก นฺำเอาปลาจากทิ1$สาธารณฺะแก-ช้นฺทิ�Iงฺปวิงฺ บัางฺแห-งฺนฺ�$นฺแล ใส-เล1Iยงฺไวิ(ในฺบั-อทิ1$หล�งฺบั(านฺ
แล(วิฆ์-าเส1ยวิ�นฺละ ๒-๓ ต�วิ เพื่#$อประโยช้นฺEแก-แกงฺอ-อม.

เอวิรFป| มจ�ฉัw อGทิเก วิา อากาเส วิา ต1เร วิา ยต�ถกต�ถจ	 ฐ	ตw คณฺ�หโต อวิหาโร เอวิ ฯ
เม#$อภ	กษุGจ�บัปลาเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ ซ่a$งฺอยF-ในฺนฺIำ หร#อบันฺอากาศั หร#อร	มตล	$งฺ แห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺ เป@นฺอวิหารแทิ(.

กจ�ฉัเปปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺเต-า ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

นฺ	ทิาฆ์กาเล ปนฺ, นฺทิ	ยา โสเต ปจ�ฉั	นฺ�เนฺ, กต�ถจ	 นฺ	นฺ�นฺฏฺ�ฐาเนฺ อGทิกw ต	ฏฺ�ฐต	 ฯ
ก>ในฺฤดFแล(งฺ, เม#$อกระแสนฺIำในฺแม-นฺIำข้าดสาย, นฺIำย-อมข้�งฺอยF-ในฺทิ1$ลG-มบัางฺแห-งฺ.

ตต�ถ มนฺGส�สา มจ�ฉัานฺw วิ	นฺาสาย มทินฺผู้ลวิ	สาทิ1นฺ	 ปก�ข้	ปJต�วิา คจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายโปรยผู้ลไม(เบั#$อเมาและยาพื่	ษุเป@นฺต(นฺ ลงฺในฺ(นฺIำ)นฺ�Iนฺ เพื่#$อควิามวิอดวิายแห-งฺปลาทิ�Iงฺหลาย แล(วิไป.

มจ�ฉัา ตานฺ	 ข้าทินฺ�ตา มร	ต�วิา อGต�ตานฺา อGทิเก ปลวินฺ�ตา ต	ฏฺ�ฐนฺ�ต	 ฯ
ปลาทิ�Iงฺหลายก	นฺ(ผู้ลไม(เบั#$อเมาและยาพื่	ษุเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ แล(วิตายหงฺายทิ(องฺลอยอยF-บันฺนฺIำ.

โย ตต�ถ คนฺ�ต�วิา “ยาวิ สาม	กา นฺาคจ�ฉันฺ�ต	, ตาวิ	เม มจ�เฉั คณฺ�ห	ส�สาม1ต	 คณฺ�หาต	,  อค�ฆ์วิเสนฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ภ	กษุGใดไปในฺทิ1$นฺ�Iนฺแล(วิ จ�บัเอาด(วิยทิำในฺใจวิ-า “เจ(าข้องฺย�งฺไม-มาเพื่1ยงฺใด, เราจ�กจ�บัเอาปลาเหล-านฺ1Iเพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ”  
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ (พื่ระวิ	นฺ�ยธร)พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ตามราคา.

ป|สGกFลสญฺ�ญาย คณฺ�หโต อวิหาโร นฺต�ถ	 ฯ  อาหราเปนฺ�เต ปนฺ ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
เม#$อเธอถ#อเอาด(วิยบั�งฺสGกGลส�ญญา ไม-เป@นฺอวิหาร. แต-เม#$อเจ(าข้องฺให(นฺำมา, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.
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[401] มจ�ฉัวิ	สw ปก�ข้	ปJต�วิา คตมนฺGส�สา ภาช้นฺานฺ	 อาหร	ต�วิา ปFเรต�วิา คจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
(มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลาย) โปรยยาพื่	ษุเบั#$อปลา๑ แล(วิพื่าก�นฺ(กล�บั)ไป นฺำภาช้นฺะมาบัรรจGให(เต>มแล(วิไป.

ยาวิ “ปGนฺปJ อาคจ�ฉั	ส�สามาต	 สาลยา โหนฺ�ต	, ตาวิ เต สส�สาม	กมจ�ฉัาวิ ฯ
พื่วิกเข้าย�งฺม1อาล�ยอยF-วิ-า “พื่วิกเราจ�กกล�บัมาแม(อ1ก” เพื่1ยงฺใด, (ปลา)เหล-านฺ�Iนฺย�งฺจ�ดวิ-าเป@นฺปลาม1เจ(าข้องฺเพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ.

ยทิา ปนฺ เต “อลw อม�หากนฺ�ต	 นฺ	ราลยา ปก�กมนฺ�ต	, ตโต ปฏฺ�ฐาย เถย�ยจ	ต�เตนฺ คณฺ�หนฺ�ตส�ส, ทิGก�กฏิw, ป|สGกFลสญฺ�ญ	ส�ส, อนฺาปต�ต	 ฯ
แต-เม#$อใด พื่วิกเข้าส	Iนฺอาล�ย หล1กไปเส1ยด(วิยปลงฺใจวิ-า “เราพื่อละ”, จำเด	มแต-นฺ�Iนฺไป เป@นฺทิGกกฏิ แก-ภ	กษุGผู้F(ถ#อเอาด(วิยไถยจ	ต, 
ไม-เป@นฺอาบั�ต	 แก-ภ	กษุGผู้F(ม1บั�งฺสGกGลส�ญญา.

ยถา จ มจ�ฉักจ�ฉัเปสG  เอวิw สพื่�พื่ายปJ อGทิกช้าต	ยา วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺช้าต	ส�ตวิEนฺIำแม(ทิGกช้นฺ	ดเหม#อนฺในฺปลาและเต-า.

อGทิกฏฺ�ฐกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEต�IงฺอยF-ในฺนฺIำ.

๑ ยาเบั#$อ ยาพื่	ษุทิ1$ทิำให(เมาหร#อตาย
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กถาว'าด้7วยทิร�พยAทิ� ต�LงอยD'ในเร!อ
นฺาวิฏฺ�เฐ ฯ
(พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺทิร�พื่ยE)ทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺเร#อ:- 

ปฐมw ตาวิ นฺาวิw ทิส�เสนฺ�โต “นฺาวิา นฺาม ยาย ตรต1ต	 อาห ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)เม#$อทิรงฺแสดงฺเร#อเป@นฺอ�นฺด�บัแรกก-อนฺ จaงฺตร�สวิ-า นฺาวิา นฺาม ยาย ตรต	 ด�งฺนฺ1I.

ตส�มา อ	ธ อนฺ�ตมโส รช้นฺโทิณฺ	กาปJ เวิณฺGกลาปโกปJ “นฺาวิาเต�วิวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ในฺ(อธ	การวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺเร#อ)นฺ1I โดยทิ1$สGด แม(รางฺย(อมผู้(า แม(ม�ดไม(ไผู้- พื่aงฺทิราบัวิ-า “เร#อ” ทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

ส1มาสม�มนฺ�นฺเนฺ ปนฺ ธGวินฺาวิา อนฺ�โต ข้นฺ	ต�วิา วิา ผู้ลเกห	 พื่นฺ�ธ	ต�วิา วิา กตา สพื่�พื่นฺ�ต	เมนฺ ปร	จ�เฉัเทินฺ ต	ณฺ�ณฺw วิหนฺ	กาเอวิ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ส-วินฺในฺการสมมต	ส1มา เร#อประจำทิ1$เข้าข้Gดข้(างฺในฺ หร#อต-อด(วิยแผู้-นฺกระดานฺจ�ดทิำไวิ( 
โดยกำหนฺดอย-างฺต$ำทิ1$สGด บัรรทิGกคนฺได( ๓ คนฺเทิ-านฺ�Iนฺ จaงฺใช้(ได(.

อ	ธ ปนฺ เอกส�สาปJ วิหนฺ	กา “นฺาวิาเต�วิวิ วิGจ�จต	 ฯ
แต-ในฺ(อธ	การวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEอยF-ในฺเร#อ)นฺ1I บัรรทิGกคนฺได(แม(คนฺเด1ยวิ ทิ-านฺก>เร1ยกวิ-า “เร#อ” เหม#อนฺก�นฺ.

“นฺาวิาย นฺ	ก�ข้	ต�ตนฺ�ต	  ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 อ	นฺ�ทิ�ร	ยพื่ทิ�ธw วิา อนฺ	นฺ�ทิ�ร	ยพื่ทิ�ธw วิา ฯ
สองฺบัทิวิ-า นฺาวิาย นฺ	ก�ข้	ต�ตw ควิามวิ-า ภ�ณฺฑะอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺเนฺ#$องฺด(วิยอ	นฺทิร1ยEก>ตาม ไม-เนฺ#$องฺด(วิยอ	นฺทิร1ยEก>ตาม (เป@นฺข้องฺทิ1$เก>บัไวิ(ในฺ
เร#อ).

ตส�ส อวิหารลก�ข้ณฺw ถลฏฺ�เฐ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ล�กษุณฺะการล�ก(ภ�ณฺฑะทิ1$เก>บัไวิ(ในฺเร#อ)นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิ ในฺภ�ณฺฑะทิ1$ต�IงฺอยF-บันฺบักนฺ�$นฺแล.

“นฺาวิw อวิหร	ส�สาม1ต	อาทิ	ม�ห	 ทิGต	ยปร	เยสนฺคมนฺอามสนฺผู้นฺ�ทิาปนฺานฺ	 วิGต�ตนฺยาเนฺวิ ฯ
การแสวิงฺหาเพื่#$อนฺ การเด	นฺไป การจ�บัต(องฺ และการทิำให(ไหวิ ในฺคำเป@นฺต(นฺวิ-า นฺาวิw อวิหร	ส�สาม	 ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

“พื่นฺ�ธนฺw โมเจต1ต	 เอต�ถ ปนฺ 
ส-วินฺในฺคำวิ-า พื่นฺ�ธนฺw โมจต	 นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

ยา พื่นฺ�ธเนฺ มGต�เต ฐานฺา นฺ จวิต	, ตส�สา พื่นฺ�ธนฺw, ยาวิ นฺ มGต�ตw โหต	, ตาวิ ทิGก�กฏิw.  มGต�เต ปนฺ, ถGล�ลจ�จยม�ปJ ปาราช้	กม�ปJ โหต	 ฯ
เร#อลำใด เม#$อแก(เคร#$องฺผู้Fกแล(วิ ก>ย�งฺไม-เคล#$อนฺจากฐานฺ, เคร#$องฺผู้Fกข้องฺเร#อลำนฺ�Iนฺ ภ	กษุGย�งฺแก(ไม-ออกเพื่1ยงฺใด, เป@นฺทิGกกฏิเพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ,
แต-คร�Iนฺแก(ออกแล(วิ เป@นฺถGลล�จจ�ยก>ม1 เป@นฺปาราช้	กก>ม1.

ตw ปรโต อาวิ	ภวิ	ส�สต	 ฯ   เสสw วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ   อยw ตาวิ ปาล	วิณฺ�ณฺนฺา ฯ
คำนฺ�Iนฺ จ�กม1แจ(งฺข้(างฺหนฺ(า.   คำทิ1$เหล#อม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแหละ.   พื่รรณฺนฺาเฉัพื่าะบัาล1เทิ-านฺ1Iก-อนฺ.

อยม�ปเนฺต�ถ ปาล	มGต�ตกวิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
ส-วินฺวิ	นฺ	จฉั�ยนฺอกบัาล1 ในฺ(เร#$องฺภ�ณฺฑะอยF-ในฺเร#อ)นฺ1I ม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:
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จณฺ�ฑโสเต พื่นฺ�ธ	ต�วิา [402] ฐปJตนฺาวิาย เอกw ฐานฺw พื่นฺ�ธนฺเมวิ ฯ
สำหร�บัเร#อทิ1$ผู้Fกจอดไวิ(ในฺกระแสนฺIำเช้1$ยวิ ม1ฐานฺเด1ยวิ ค#อ เคร#$องฺผู้Fกเทิ-านฺ�Iนฺ.

ตส�มa มGต�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อเคร#$องฺผู้Fกนฺ�Iนฺ ส�กวิ-าแก(ออกแล(วิ, ต(องฺปาราช้	ก.

ตต�ถ ยGต�ต	 ปGพื่�เพื่ วิGต�ตาเยวิ ฯ
ควิามยGกต	ในฺ(เคร#$องฺผู้Fก)นฺ�Iนฺ ได(กล-าวิไวิ(แล(วิในฺเบั#Iองฺต(นฺนฺ�$นฺแล.

วิ	ป�ปนฺฏฺ�ฐา นฺาวิา ปนฺ ยw ยw อGทิกป�ปเทิสw ผู้ร	ต�วิา ฐ	ตา โหต	, ส�วิาส�สา ฐานฺw ฯ
ส-วินฺในฺเร#อทิ1$จม ต�IงฺอยF-แผู้-ไปตลอดประเทิศัแห-งฺนฺIำใดๆ ประเทิศัแห-งฺนฺIำนฺ�Iนฺๆ เป@นฺฐานฺข้องฺเร#อนฺนฺ�Iนฺ.

ตส�มา ตw อGทิ�ธw วิา อGจ�จาเรนฺ�ตส�ส อโธ วิา  โอปJลาเปนฺ�ตส�ส จตFสG วิา ทิ	สาสG ผู้Gฏฺ�โฐกาสw อต	ก�กาเมนฺ�ตส�ส, อต	ก�กนฺ�ตมต�เต ปาราช้	กw 
ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เม#$อภ	กษุGกF((เร#อ)นฺ�Iนฺข้aIนฺข้(างฺบันฺก>ด1 กดให(จมลงฺในฺเบั#Iองฺต$ำก>ด1  
ให(ล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$เร#อถFกในฺทิ	ศัทิ�Iงฺ ๔ ไปก>ด1 ก>เป@นฺปาราช้	กในฺข้ณฺะทิ1$พื่อเลยไป.

นฺ	จ�จเล อGทิเก อพื่นฺ�ธนฺw อต�ตโนฺ ธม�มตาย ฐ	ตนฺาวิw ปGรโต วิา ปจ�ฉัโต วิา วิามทิก�ข้	ณฺปส�สโต วิา กฑ�ฒนฺ�ตส�ส, 
เอเกนฺนฺ�เตนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสw อปเรนฺ อGทิเก ปต	ฏฺ�ฐ	ตนฺ�เตนฺ อต	ก�กนฺ�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
เร#อไม-ได(ผู้Fก จอดอยF-ตามธรรมดาข้องฺเร#อ ในฺนฺIำนฺ	$งฺ เม#$อภ	กษุGฉัGดลาก ไปข้(างฺหนฺ(าก>ด1 ไปข้(างฺหล�งฺก>ด1 ข้(างฺซ่(ายและข้(างฺข้วิาก>ด1 
คร�Iนฺเม#$อส�กวิ-าส-วินฺทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺนฺIำอ1กข้(างฺหนฺa$งฺ ล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$ส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺถFกไป เป@นฺปาราช้	ก.

อGทิ�ธw เกสค�คมต�ตw อGทิกโต โมจ	เต, อโธ นฺาวิาตเลนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสw มGข้วิฏฺ�ฏิa อต	ก�กนฺ�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อยกข้aIนฺข้(างฺบันฺให(พื่(นฺจากนฺIำ เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม, เป@นฺปาราช้	ก. 
เม#$อกดลงฺข้(างฺล-างฺให(ข้อบัปากล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$พื่#Iนฺทิ(องฺเร#อถFกต(องฺไป, เป@นฺปาราช้	ก.

ต1เร พื่นฺ�ธ	ต�วิา นฺ	จ�จเล อGทิเก ฐปJตนฺาวิาย “พื่นฺ�ธนฺญฺ�จ ฐ	โตกาโส จาต	 เทิ�วิ ฐานฺานฺ	 ฯ
สำหร�บัเร#อทิ1$ผู้Fกไวิ(ร	มตล	$งฺ จอดอยF-ในฺนฺIำนฺ	$งฺ ม1ฐานฺ ๒ ค#อ เคร#$องฺผู้Fก และโอกาสทิ1$จอด.

ตw ปฐมw พื่นฺ�ธนฺา โมเจต	, ถGล�ลจ�จยw ฯ
ภ	กษุGแก(เร#อนฺนฺ�Iนฺออกจากเคร#$องฺผู้Fกก-อนฺ, ต(องฺถGลล�จจ�ย.

ปจ�ฉัา ฉันฺ�นฺw อาการานฺw อญฺ�ญตเรนฺ ฐานฺา จาเวิต	, ปาราช้	กw ฯ
ภายหล�งฺให(เคล#$อนฺจากฐานฺ โดยอาการอ�นฺใดอ�นฺหนฺa$งฺ แห-งฺอาการ ๖ อย-างฺ, ต(องฺปาราช้	ก.

ปฐมw ฐานฺา จาเวิต�วิา ปจ�ฉัา พื่นฺ�ธนฺโมจเนฺปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺการให(เคล#$อนฺจากฐานฺก-อนฺ แก(เคร#$องฺผู้Fกทิ1หล�งฺ ก>ม1นฺ�ยเหม#อนฺก�นฺนฺ1I.

ถเล อGส�สาเทิต�วิา อGก�กGช้�ช้	ต�วิา ฐปJตนฺาวิาย ผู้Gฏฺ�โฐกาโสวิ ฐานฺw ฯ
โอกาสทิ1$ถFกเทิ1ยวิ เป@นฺฐานฺข้องฺเร#อทิ1$ยกข้aIนฺวิางฺหงฺายไวิ(บันฺบัก.
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ตส�สา ปญฺ�จหากาเรห	 ฐานฺปร	จ�เฉัโทิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
กำหนฺดฐานฺข้องฺเร#อนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัโดยอาการ ๕ อย-างฺ.

นฺ	กGช้�ช้	ต�วิา ฐปJตนฺาวิาย ปนฺ มGข้วิฏฺ�ฏิ	ยา ผู้Gฏฺ�โฐกาโสเยวิ ฐานฺw ฯ
แต-โอกาสทิ1$ข้อบัปากถFกเทิ-านฺ�Iนฺ เป@นฺฐานฺข้องฺเร#อทิ1$เข้าวิางฺควิ$ำไวิ(.

ตส�สาปJ ปญฺ�จหากาเรห	 ฐานฺปร	จ�เฉัทิw ญต�วิา ยโต กGโตจ	 ผู้Gฏฺ�โฐกาสw อGทิ�ธญฺ�จ เกสค�คมต�ตw อต	ก�กนฺ�ตมต�เต ปาราช้	กw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
(ผู้F(ศัaกษุา)พื่aงฺทิราบัการกำหนฺดฐานฺข้องฺเร#อแม(นฺ�Iนฺไป โดยอาการ ๕ อย-างฺ 
แล(วิทิราบัวิ-าเป@นฺปาราช้	ก ในฺเม#$อเร#อส�กวิ-าล-วิงฺเลยโอกาสทิ1$ถFกข้(างฺใดข้(างฺหนฺa$งฺ และเบั#Iองฺบันฺไป เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม.

ถลw ปนฺ อGส�สาเทิต�วิา ทิ�วิ	นฺ�นฺw ทิารGฆ์ฏิ	กานฺw อGปร	 ฐปJตนฺาวิาย ทิารGฆ์ฏิ	กานฺw ผู้Gฏฺ�โฐกาโสเยวิ ฐานฺw ฯ
ก>แล โอกาสทิ1$ไม(หมอนฺ (ข้อนฺไม() ถFกเทิ-านฺ�Iนฺ เป@นฺฐานฺข้องฺเร#อทิ1$เข้าเข้>นฺข้aIนฺบัก แล(วิวิางฺบันฺไม(หมอนฺสองฺอ�นฺ.

ตส�มา ตต�ถ มญฺ�จปาทิมต�ถเกสGเยวิ ปต	ฏฺ�ฐ	ตต�ถทิ�ธสาฏิเก  นฺาคทินฺ�เตสG [403] ฐปJตภ	ณฺ�ฑ	วิาเล จ วิGต�ตนฺเยนฺ วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ วิ	นฺ	จฉั�ย ในฺ(เร#อทิ1$เข้าวิางฺบันฺไม(หมอนฺ)นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิ 
ในฺผู้(าสาฎกเนฺ#Iอแข้>งฺทิ1$ (ปFไวิ( แต-) ต�IงฺอยF-เฉัพื่าะตอนฺบันฺเทิ(าเต1ยงฺเทิ-านฺ�Iนฺ และในฺหลาวิและทิวินฺทิ1$วิางฺพื่าดไวิ(บันฺนฺาคทินฺตE.

โยต�ตพื่ทิ�ธาย ปนฺ นฺาวิาย  สฏฺ�ฐ	สต�ตต	พื่�ยามป�ปมาณฺw โยต�ตw อโมเจต�วิา วิ อากฑ�เฒต�วิา 
ปฐวิ1ลค�คw กต�วิา สห โยต�เตนฺ ถเล ฐปJตาย นฺาวิาย นฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสมต�ตเมวิ ฐานฺw,  
แต-วิ-าเม#$อเร#อผู้Fกเช้#อกไวิ(   ไม-ใช้-เพื่1ยงฺแต-โอกาสทิ1$ถFกต(องฺเทิ-านฺ�Iนฺ เป@นฺฐานฺ แห-งฺเร#อทิ1$เข้าย�งฺม	ได(แก(เช้#อกซ่a$งฺยาวิประมาณฺ ๖๐-๗๐ วิา
แล(วิดaงฺมาทิำให(เกยต	ดแผู้-นฺด	นฺต�Iงฺไวิ(บันฺบักพื่ร(อมก�บัเช้#อก, 

อถโข้ “โยต�ตโกฏิ	โต ปฏฺ�ฐาย ยาวิ นฺาวิาย ปฐวิ	ยw ปต	ฏฺ�ฐ	โตกาสส�ส ปจ�ฉั	มนฺ�โต ตาวิ ทิ1ฆ์โต 
ต	ร	ยw ปนฺ นฺาวิาย จ โยต�ตส�ส จ ปฐวิ	ยw ปต	ฏฺ�ฐ	ตปร	ยนฺ�ตป�ปมาณฺw ฐานฺนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
โดยทิ1$แทิ( พื่aงฺทิราบัวิ-า 
“ด(านฺยาวิ เพื่1ยงฺทิ1$ส-วินฺเบั#Iองฺหล�งฺข้องฺโอกาสทิ1$เร#อต�IงฺอยF-บันฺแผู้-นฺด	นฺ ต�Iงฺแต-ปลายเช้#อกมา เป@นฺฐานฺ 
ส-วินฺด(านฺข้วิางฺ ประมาณฺทิ1$สGดรอบัทิ1$เร#อและเช้#อกต�IงฺอยF-บันฺแผู้-นฺด	นฺ เป@นฺฐานฺ”

ตw ทิ1ฆ์โต วิา ต	ร	ยโต วิา กฑ�ฒนฺ�ตส�ส, เอเกนฺนฺ�เตนฺ ผู้Gฏฺ�โฐกาสw อปเรนฺ ปฐวิ	ยw ปต	ฏฺ�ฐ	ตนฺ�เตนฺ อต	ก�กนฺ�ตมต�เต, 
อGทิ�ธw เกสค�คมต�ตw สห โยต�เตนฺ ปฐวิ	โต โมจ	เต ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGฉัGดลากเร#อนฺ�Iนฺไปตามยาวิก>ด1 ตามข้วิางฺก>ด1, 
พื่อส�กวิ-าให(ส-วินฺทิ1$จดด	นฺอ1กข้(างฺหนฺa$งฺเลยโอกาสทิ1$ส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺถFก, เป@นฺปาราช้	ก, 
เม#$อยกข้aIนฺข้(างฺบันฺให(พื่(นฺจากแผู้-นฺด	นฺพื่ร(อมทิ�Iงฺเช้#อก เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม, เป@นฺปาราช้	ก.

โย ปนฺ ต	ฏฺ�เฐ ฐ	ตนฺาวิw อภ	รGห	ต�วิา เถย�ยจ	ต�โต อร	ต�เตนฺ วิา ผู้	เยนฺ วิา ปาเช้ต	, ปาราช้	กw ฯ
อนฺa$งฺ ภ	กษุGใด ม1ไถยจ	ต ข้aIนฺไปย�งฺเร#อทิ1$จอดอยF-ทิ1$ทิ-า ใช้(ถ-อหร#อพื่ายให(แล-นฺไป, ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ต(องฺปาราช้	ก.
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สเจ ปนฺ ฉัต�ตw วิา ปณฺาเมต�วิา จ1วิรw วิา ปาเทิห	 อก�กม	ต�วิา หต�เถห	 อGก�ข้	ปJต�วิา ลงฺ�การสทิ	สw๑ กต�วิา วิาตw คณฺ�หาเปต	, 
พื่ลวิา วิาโต อาคม�ม นฺาวิw หรต	, วิาเตเนฺวิ สา หฏิา โหต	 ฯ
แต-ถ(าภ	กษุGกางฺร-ม หร#อเอาเทิ(าทิ�Iงฺสองฺเหย1ยบัจ1วิร แล(วิเอาม#อทิ�Iงฺสองฺยกช้Fข้aIนฺทิำต-างฺใบัเร#อ ให(ก	นฺลม, 
ลมแรงฺพื่�ดมาพื่าเร#อไป, (เร#อ)นฺ�Iนฺเป@นฺอ�นฺนฺำไปด(วิยลมนฺ�$นฺแล.

ปGค�คลส�ส นฺต�ถ	 อวิหาโร ฯ  ปโยโค อต�ถ	 ฯ   โส ปนฺ ฐานฺา จาวินฺป�ปโยโค นฺ โหต	 ฯ
อวิหารไม-ม1แก-บัGคคล. ม1แต-ควิามพื่ยายาม.   แต-ควิามพื่ยายามนฺ�Iนฺ หาใช้-เป@นฺควิามพื่ยายามในฺการให(เคล#$อนฺจากฐานฺไม-.

ยทิ	 ปนฺ ตw นฺาวิw เอวิw คจ�ฉันฺ�ตw ปกต	คมนฺw ปจ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา อญฺ�ญw ทิ	สาภาคw เนฺต	, ปาราช้	กw ฯ
ก>ถ(าเร#อนฺ�$นฺแล-นฺไปอยF-อย-างฺนฺ�Iนฺ ภ	กษุGงฺดไม-ให(แล-นฺไปตามปกต	เส1ย นฺำไปย�งฺทิ	สาภาคส-วินฺอ#$นฺ, ต(องฺปาราช้	ก.

สยเมวิ ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 คามต	ฏฺ�ฐw สม�ปต�ตw ฐานฺา อจ�จาเวินฺ�โตวิ วิ	ก�ก1ณฺ	ต�วิา คจ�ฉัต	,  
เนฺวิต�ถ	 อวิหาโร, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ปนฺ โหต1ต	 ฯ
เร#อทิ1$แล-นฺไปถaงฺทิ-าแห-งฺบั(านฺ ทิ-าใดทิ-าหนฺa$งฺเองฺ ภ	กษุGไม-ให(เคล#$อนฺจากฐานฺเลย ข้ายเส1ยแล(วิก>ไป. 
ไม-เป@นฺอวิหารเลย, แต-เป@นฺภ�ณฺฑไทิย ฉัะนฺ1Iแล.

นฺาวิฏฺ�ฐกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺเร#อ.

๑ ลการ อ	ต	ปJ ฯ
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กถาว'าด้7วยทิร�พยAทิ� ต�LงอยD'ในยาน
[404] ยานฺฏฺ�เฐ ฯ
(พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺทิร�พื่ยE)ทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺยานฺ:- 

ยานฺw ตาวิ ทิส�เสนฺ�โต “ยานฺw นฺาม วิย�หนฺ�ต	อาทิ	มาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเม#$อจะทิรงฺแสดงฺยานฺก-อนฺ จaงฺตร�สวิ-า ยานฺw นฺาม วิย�หw เป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ  อGปร	 มณฺ�ฑปสทิ	สw ปทิรจ�ฉันฺ�นฺw  สพื่�พื่ปร	คGณฺฐ	มw วิา ฉัาเทิต�วิา กตw  วิย�หw ฯ
ในฺคำวิ-า วิย�หw เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I): 
(ยานฺ)ทิ1$ปJดด(วิยแผู้-นฺกระดานฺข้(างฺบันฺ คล(ายก�บัมณฺฑปก>ตาม ทิ1$เข้าทิำปJดคลGมไวิ(ทิ�Iงฺหมดก>ตาม ช้#$อวิ-า วิอ.

อGโภสG ปส�เสสG สGวิณฺ�ณฺรช้ตาทิ	มยา โคปานฺส	โย ทิต�วิา ครGฬปก�ข้นฺเยนฺ กตา สนฺ�ทิมานฺ	กา ฯ
คานฺหาม (นฺ�Iนฺ) เข้าใส-ไม(กลอนฺ ซ่a$งฺสำเร>จด(วิยทิองฺและเงฺ	นฺเป@นฺต(นฺไวิ( ทิ1$ข้(างฺทิ�Iงฺสองฺ แล(วิทิำไวิ(โดยนฺ�ยด�งฺปnกครGฑ.

รโถ จ สกฏิญฺ�จ ปากฏิเมวิ ฯ
รถและเกวิ1ยนฺปรากฏิช้�ดแล(วิแล.

เตสG ยต�ถกต�ถจ	 สวิ	ญฺ�ญาณฺกw วิา อวิ	ญฺ�ญาณฺกw วิา ราส	อาทิ	วิเสนฺ ฐปJตw ภณฺ�ฑw เถย�ยจ	ต�เตนฺ ฐานฺา จาเวินฺ�ตส�ส, 
นฺาวิฏฺ�เฐ ถลฏฺ�เฐ จ วิGต�ตนฺเยนฺ ปาราช้	กw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ภ�ณฺฑะทิ1$ม1วิ	ญญาณฺหร#อไม-ม1วิ	ญญาณฺ ซ่a$งฺเข้าเก>บัไวิ(ด(วิยอำนฺาจเป@นฺกองฺเป@นฺต(นฺ ในฺบัรรดา(วิอเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ แห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺ 
เม#$อภ	กษุGให(เคล#$อนฺจากฐานฺด(วิยไถยจ	ต พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺปาราช้	ก โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิในฺทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺเร#อและทิ1$ต�IงฺอยF-บันฺบัก.

อยw ปนฺ วิ	เสโส ฯ
ส-วินฺควิามแปลกก�นฺม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

ยานฺฏฺ�ฐw ตณฺ�ฑGลาทิ	ภณฺ�ฑw ปJฏิเก คณฺ�หโต  ปJฏิเก อนฺGก�ข้	ต�เตปJ, ปJฏิกw ปหร	ต�วิา ตณฺ�ฑGลาทิ1นฺw เอกาพื่ทิ�ธภาเวิ วิ	โกปJเต, ปาราช้	กw ฯ
ภ�ณฺฑะม1ข้(าวิสารเป@นฺต(นฺอยF-ในฺยานฺ ภ	กษุGถ#อเอาในฺตะกร(า๑ แม(เม#$อไม-ยกตะกร(าข้aIนฺ 
เม#$อตบัตะกร(าแล(วิทิำควิามต	ดเนฺ#$องฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺแห-งฺข้(าวิสารเป@นฺต(นฺให(กำเร	บัข้าดจากก�นฺเทิ-านฺ�Iนฺ, ก>เป@นฺปาราช้	ก.

ถลฏฺ�ฐาทิ1สGปJ อยw นฺโย ลพื่�ภต	 ฯ
นฺ�ยนฺ1Iย-อมใช้(ได(แม(ในฺส	$งฺข้องฺทิ1$ต�IงฺอยF-บันฺบักเป@นฺต(นฺ.

“ยานฺw อวิหร	สสาม1ต	อาทิ	ม�ห	 ทิGต	ยปร	เยสนฺาทิ1นฺ	 วิGต�ตนฺยาเนฺวิ ฯ
ก	จทิ�Iงฺหลายม1การแสวิงฺหาเพื่#$อนฺเป@นฺต(นฺ ในฺคำวิ-า เราจ�กล�กยานฺ ม1นฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

๑ โยช้นฺาวิ-าเป@นฺ ปJฏิเกนฺ ก>ม1 ถ(าเช้-นฺนฺ�Iนฺก>นฺ-าจะหมายควิามวิ-า เอาตะกร(าโกยให(ข้(าวิสารเป@นฺต(นฺ ข้าดตอนฺก�นฺ.



หนฺ(า ๖๖๐ •   เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • กถาวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺยานฺ

“ฐานฺา จาเวิต1ต	 เอต�ถ ปนฺ 
ทิGกยGต�ตส�ส ยานฺส�ส  “ทิ�วิ	นฺ�นฺw โคณฺานฺw อฏฺ�ฐ ปาทิา  เทิ�วิ จ จก�กานฺ1ต	 ทิสฏฺ�ฐานฺานฺ	 ฯ
ก>ในฺคำวิ-า ฐานฺา จาเวิต	 นฺ1I (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
สำหร�บัยานฺทิ1$เทิ1ยมด(วิยโคคF- ม1 ๑๐ ฐานฺ ค#อ เทิ(าทิ�Iงฺ ๘ ข้องฺโคทิ�Iงฺ ๒  และ ล(อ ๒.

ตw เถย�ยจ	ต�ตส�ส อารGห	ต�วิา ธGเร นฺ	ส1ทิ	ต�วิา ปาช้ยโต โคณฺานฺw ปาทิGทิ�ธาเร ถGล�ลจ�จยw ฯ
เม#$อภ	กษุGม1ไถยจ	ต ข้aIนฺ(เกวิ1ยนฺ)นฺ�Iนฺ นฺ�$งฺบันฺแอก ข้�บัไป, เป@นฺถGลล�จจ�ย ในฺเม#$อโคทิ�Iงฺ ๒ ยกเทิ(าข้aIนฺ.

จก�กานฺw ปนฺ ปฐวิ	ยw ปต	ฏฺ�ฐ	ตป�ปเทิสโต เกสค�คมต�เต อต	ก�กนฺ�เต, ปาราช้	กw ฯ
และเม#$อโอกาสเพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้มล-วิงฺเลยไปจากประเทิศัทิ1$ล(อทิ�Iงฺ ๒ จดแผู้-นฺด	นฺ เป@นฺปาราช้	ก.

สเจ ปนฺ โคณฺา “นฺายw อม�หากw สาม	โกต	 ญต�วิา ธGรw ฉัฑ�เฑต�วิา อกฑ�ฒนฺ�ตา ต	ฏฺ�ฐนฺ�ต	 วิา ผู้นฺ�ทินฺ�ต	 วิา, รก�ข้ต	 ตาวิ ฯ
แต-ถ(าโคทิ�Iงฺ ๒ รF(วิ-า “ผู้F(นฺ1Iม	ใช้-เจ(าข้องฺข้องฺเรา” แล(วิสล�ดแอกทิ	Iงฺ ไม-ยอมเข้>นฺไป หยGดอยF-ก>ตาม 
ด	Iนฺรนฺ (พื่ยศั) อยF-ก>ตาม,  ย�งฺร�กษุาอยF-ก-อนฺ.

โคเณฺ ปGนฺ อGช้Gกw ปฏิ	ปาเทิต�วิา ธGรw อาโรเปต�วิา ทิฬ�หw โยเช้ต�วิา ปาจเนฺนฺ วิ	ช้�ฌิ	ต�วิา ปาเช้นฺ�ตส�ส, 
วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เตสw ปาทิGทิ�ธาเร ถGล�ลจ�จยw.   จก�กาต	ก�กเม ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGจ�ดโคทิ�Iงฺ ๒ ให(ย#นฺเค1ยงฺก�นฺตรงฺๆ แล(วิพื่าดแอกเทิ1ยมให(ม�$นฺ แทิงฺด(วิยปะฏิ�ก ข้�บัไปอ1ก, 
เป@นฺถGลล�จจ�ย ในฺเม#$อโคเหล-านฺ�Iนฺยกเทิ(าข้aIนฺ ตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล,  เป@นฺปาราช้	ก ในฺเม#$อล(อเคล#$อนฺทิ1$ไป.

สเจปJ สกทิ�ทิเม มค�เค  เอกw จก�กw กทิ�ทิเม ลค�คw โหต	, ทิGต	ยw จก�กw โคณฺา [405] ปร	วิต�เตนฺ�ตา ปวิฏฺ�ฏินฺ�ต	 ฯ
ถ(าแม(ในฺทิางฺทิ1$ม1โคลนฺตม ล(อข้(างฺหนฺa$งฺต	ดในฺโคลนฺ, โคหมGนฺล(อข้(างฺทิ1$ ๒ วินฺเวิ1ยนฺอยF-.

เอกส�ส ฐ	ตต�ตา นฺ ตาวิ อวิหาโร โหต	 ฯ
อวิหารย�งฺไม-ม1ก-อนฺ เพื่ราะล(อข้(างฺหนฺa$งฺย�งฺคงฺต�IงฺอยF-.

โคเณฺ ปนฺ ปGนฺ อGช้Gกw ปฏิ	ปาเทิต�วิา ปาเช้นฺ�ตส�ส,  ฐ	ตจก�เก เกสค�คมต�ตw ผู้Gฏฺ�โฐกาสw อต	ก�กนฺ�เต, ปาราช้	เก ฯ
แต-เม#$อภ	กษุGจ�ดโคทิ�Iงฺ ๒ ให(ย#นฺเค1ยงฺก�นฺตรงฺๆ อ1กแล(วิข้�บัไป, 
เม#$อล(อข้(างฺทิ1$ต�IงฺอยF- เลยโอกาสทิ1$ถFกไป เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม, เป@นฺปาราช้	ก.

“จตGยGต�ตกส�ส ปนฺ อฏฺ�ฐารส ฐานฺานฺ	, อฏฺ�ฐยGต�ตกส�ส จตGต�ตaสาต	 เอเตนฺFปาเยนฺ ยGต�ตยานฺส�ส ฐานฺเภโทิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
และพื่aงฺทิราบัควิามต-างฺก�นฺแห-งฺฐานฺข้องฺยานฺทิ1$เทิ1ยม๑ โดยอGบัายนฺ1I ค#อ “ยานฺทิ1$เทิ1ยม ๔ ม1ฐานฺ ๑๘, ยานฺทิ1$เทิ1ยม ๘ ม1ฐานฺ ๓๔”.

ยw ปนฺ อยGต�ตw ธGเร เอกาย ปจ�ฉัโต จ ทิ�วิ1ห	 อGปต�ถม�ภ	นฺ1ห	 อGปต�ถม�เภต�วิา ฐปJตw, 
ตส�ส ต	ณฺ�ณฺw อGปต�ถม�ภ	นฺ1นฺw จก�กานฺญฺ�จ วิเสนฺ ปญฺ�จฏฺ�ฐานฺานฺ	 ฯ
ส-วินฺ(ยานฺ)ใดทิ1$ม	ได(เทิ1ยม เข้าใช้(ไม(คIำ คIำทิ1$ตรงฺแอกอ�นฺหนฺa$งฺ และคIำข้(างฺหล�งฺ ๒ อ�นฺ จอดไวิ(, 
ยานฺนฺ�Iนฺ ม1ฐานฺ ๕ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺไม(คIำ ๓ อ�นฺ และล(อทิ�Iงฺ ๒.

๑ เทิ1ยม ผู้Fกส�ตวิEพื่าหนฺะเข้(าก�บัยานฺหร#อคราดไถเป@นฺต(นฺ เช้-นฺ เทิ1ยมเกวิ1ยนฺ เทิ1ยมรถ เทิ1ยมแอก.
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สเจ ธGเร อGปต�ถม�ภ	นฺ1 เหฏฺ�ฐภาเค กป�ปกตา โหต	.  ฉัฏฺ�ฐานฺานฺ	 ฯ
ถ(าไม(คIำทิ1$ตรงฺแอก เข้าบัากเป@นฺงฺ-ามทิ1$ตอนฺล-างฺ ม1ฐานฺ ๖.

ปจ�ฉัโต ปนฺ อนฺGปต�ถม�เภต�วิา  ธGเร อGปต�ถม�ภ	ตส�เสวิ  อGปต�ถม�ภ	นฺ1วิเสนฺ ต1ณฺ	 วิา จต�ตาร	 วิา ฐานฺานฺ	 ฯ
ส-วินฺ(ยานฺ)ทิ1$ไม-ได(คIำไวิ(ข้(างฺหล�งฺ คIำทิ1$แอกเทิ-านฺ�Iนฺ ม1ฐานฺ ๓ บั(างฺ ๔ บั(างฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺไม(คIำ.

ธGเรนฺ ผู้ลกส�ส วิา ทิารGกส�ส วิา อGปร	 ฐปJตส�ส ต1ณฺ	 ฐานฺานฺ	 ฯ
สำหร�บั(ยานฺ)ทิ1$เข้าต�Iงฺไวิ(บันฺแผู้-นฺกระดานฺหร#อทิ-อนฺไม(ทิางฺแอก ม1ฐานฺ ๓.

ตถา ปฐวิ	ยw ฐปJตส�ส ฯ
(ยานฺ)ทิ1$เข้าต�Iงฺไวิ(ทิ1$แผู้-นฺด	นฺ ก>เหม#อนฺก�นฺ.

ตw กฑ�ฒ	ต�วิา วิา อGก�ข้	ปJต�วิา วิา ปGรโต จ ปจ�ฉัโต จ ฐานฺา จาเวินฺ�ตส�ส ถGล�ลจ�จยw ฯ
เม#$อภ	กษุGฉัGดลากหร#อยก(ยานฺ)นฺ�Iนฺ ให(เคล#$อนฺฐานฺไปข้(างฺหนฺ(าและข้(างฺหล�งฺ, เป@นฺถGลล�จจ�ย.

จก�กานฺw ปต	ฏฺ�ฐ	ตฏฺ�ฐาเนฺ เกสค�คมต�ตw อต	ก�กนฺ�เต, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อเลยฐานฺทิ1$ล(อทิ�Iงฺ ๒ จดอยF-ไป เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม, ก>เป@นฺปาราช้	ก.

จก�กานฺ	 อปเนฺต�วิา ทิ�วิ1ห	 อก�ข้ส1เสห	 ทิารFนฺw อGปร	 ฐปJตส�ส เทิ�วิ ฐานฺานฺ	 ฯ
สำหร�บั(ยานฺ)ทิ1$เข้าถอดล(อออก แล(วิเอาห�วิเพื่ลาทิ�Iงฺ ๒ พื่าดไวิ(บันฺไม( ม1ฐานฺ ๒.

ตw กฑ�ฒนฺ�โต วิา อGก�ข้	ปนฺ�โต วิา ผู้Gฏฺ�โฐกาสw อต	ก�กาเมต	, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGเม#$อฉัGดลากหร#อยก(ยานฺ)นฺ�Iนฺ ให(ล-วิงฺเลยไปโอกาสทิ1$ถFกไป เป@นฺปาราช้	ก.

ภFม	ยา ฐปJตส�ส ธGเรนฺ จตFห	 จ อก�ข้Gทิ�ธ1ห	 ปต	ฏฺ�ฐ	ตวิเสนฺ ปญฺ�จฏฺ�ฐานฺานฺ	 ฯ
ยานฺทิ1$เข้าต�Iงฺไวิ(บันฺแผู้-นฺด	นฺ ม1ฐานฺ ๕ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺทิ1$ซ่a$งฺต�Iงฺไวิ(ด(วิยแอก และด(วิยไม(คIำเพื่ลา ๔ อ�นฺ.

ตw ธGเร คเหต�วิา กฑ�ฒโต อGทิ�ธ1นฺw ปจ�ฉั	มนฺ�เตห	 ปGร	มนฺ�เต อต	ก�กนฺ�เต, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGจ�บั(ยานฺ)นฺ�Iนฺทิ1$แอก ฉัGดลากไป เม#$อทิ1$สGดข้(างฺหล�งฺไม(คIำเพื่ลา เลยทิ1$สGดข้(างฺหนฺ(าไป, เป@นฺปาราช้	ก.

อGทิ�ธ1สG คเหต�วิา กฑ�ฒโต อGทิ�ธ1นฺw ปGร	มนฺ�เตห	 ปจ�ฉั	มนฺ�เต อต	ก�กนฺ�เต, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGจ�บัทิ1$ไม(คIำเพื่ลาฉัGดลากไป เม#$อทิ1$สGดข้(างฺหนฺ(าไม(คIำเพื่ลา เลยทิ1$สGดข้(างฺหล�งฺไป, เป@นฺปาราช้	ก.

ปส�เส คเหต�วิา กฑ�ฒโต อGทิ�ธ1นฺwเยวิ ต	ร	ยw ปต	ฏฺ�ฐ	ตฏฺ�ฐานฺส�ส อต	ก�กเม ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGจ�บัข้(างฺๆ ฉัGดลากไป เม#$อเลยฐานฺทิ1$ไม(คIำเพื่ลานฺ�$นฺแหละต�Iงฺข้วิางฺอยF-, เป@นฺปาราช้	ก.

มช้�เฌิ คเหต�วิา อGก�ข้	ปโต เกสค�คมต�เต [406] ปฐวิ	โต มGต�เต, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGจ�บัตรงฺกลางฺยกข้aIนฺ เม#$อพื่(นฺแผู้-นฺด	นฺ เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม, เป@นฺปาราช้	ก.
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อถ อGทิ�ธ1ข้าณฺGกา นฺ โหนฺ�ต	, สมเมวิ พื่าหw กต�วิา มช้�เฌิ วิ	ช้�ฌิ	ต�วิา อก�ข้ส1สานฺ	 ปเวิส	ตานฺ	 โหนฺ�ต	 ฯ
ถ(าไม-ม1ไม(คIำเพื่ลา๑ เข้าก>ทิำแปรก๒ให(เทิ-าก�นฺทิ1เด1ยวิ แล(วิเจาะตรงฺกลางฺ สอดห�วิเพื่ลาเข้(าไป.

ตw เหฏฺ�ฐ	มตลส�ส สมนฺ�ตา สพื่�พื่w ปฐวิa ผู้Gส	ต�วิา ต	ฏฺ�ฐต	 ฯ
ยานฺนฺ�Iนฺ ต�IงฺอยF-ถFกแผู้-นฺด	นฺทิ�Iงฺหมด โดยรอบัพื่#Iนฺเบั#Iองฺต$ำ.

ตต�ถ จตFสG ทิ	สาสG อGทิ�ธญฺ�จ ผู้Gฏฺ�ฐฏฺ�ฐานฺาต	ก�กมวิเสนฺ ปาราช้	กw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ในฺยานฺนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺปาราช้	ก ด(วิยอำนฺาจเลยฐานฺทิ1$ถFกในฺ ๔ ทิ	ศั และเบั#Iองฺบันฺ.

ภFม	ยw นฺาภ	ยา ฐปJตจก�กส�ส เอกเมวิ ฐานฺw ฯ
ล(อทิ1$เข้าวิางฺเอาดGมต�Iงฺบันฺภาคพื่#Iนฺ ม1ฐานฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ.

ตส�ส ปญฺ�จหากาเรห	 ปร	จ�เฉัโทิ ฯ
การกำหนฺดล(อนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัโดยอาการ ๕ อย-างฺ.

เนฺม	ปส�เสนฺ จ นฺาภ	ยา จ ผู้Gส	ต�วิา ฐ	ตส�ส เทิ�วิ ฐานฺานฺ	 ฯ
ล(อทิ1$ต�Iงฺให(ข้(างฺกงฺและดGมถFก (ด	นฺ) ม1ฐานฺ ๒.

เนฺม	ยา อGฏฺ�ฐ	ตภาคw ปาเทินฺ อก�กม	ต�วิา ภFม	ยw ผู้Gสาเปต�วิา อเรสG วิา เนฺม	ยา วิา คเหต�วิา อGก�ข้	ปนฺ�ตส�ส, 
อต�ตนฺา กตฏฺ�ฐานฺw ฐานฺw นฺ โหต	 ฯ
เม#$อภ	กษุGเอาเทิ(าเหย1ยบัส-วินฺทิ1$ต�Iงฺข้aIนฺแห-งฺกงฺให(ถFกทิ1$พื่#Iนฺแล(วิ จ�บัทิ1$กำหร#อทิ1$กงฺยกข้aIนฺ, ทิ1$ทิ1$ตนฺทิำ ไม-จ�ดเป@นฺฐานฺ.

ตส�มา ตส�มa ฐ	เตปJ อวิเสสฏฺ�ฐาเนฺ อต	ก�กนฺ�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เม#$อส-วินฺทิ1$ต�Iงฺข้aIนฺนฺ�Iนฺ แม(ย�งฺต�IงฺอยF- แต-พื่อเลยฐานฺทิ1$เหล#อ (จากส-วินฺนฺ�Iนฺ) ไป, ก>เป@นฺปาราช้	ก.

ภ	ต�ตa นฺ	ส�สาย ฐปJตจก�กส�สปJ เทิ�วิ ฐานฺานฺ	 ฯ
แม(ล(อทิ1$เข้าวิางฺพื่	งฺฝัาไวิ( ก>ม1ฐานฺ ๒.

ตต�ถ ปฐมw ภ	ต�ต	โต โมเจนฺ�ตส�ส, ถGล�ลจ�จยw. ปจ�ฉัา ปฐวิ	โต เกสค�คมต�ตGทิ�ธาเร ปาราช้	กw ฯ
บัรรดาฐานฺทิ�Iงฺ ๒ นฺ�Iนฺ เม#$อภ	กษุGทิำให(พื่(นฺจากฝัาคร�Iงฺแรก เป@นฺถGลล�จจ�ย. 
ภายหล�งฺ ในฺเม#$อยกข้aIนฺจากแผู้-นฺด	นฺ เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม เป@นฺปาราช้	ก.

ปฐมw ภFม	โต โมเจนฺ�ตส�ส ปนฺ, สเจ ภ	ต�ต	ยw ปต	ฏฺ�ฐ	ตฏฺ�ฐานฺw นฺ กGป�ปต	. เอเสวิ นฺโย ฯ
แต-เม#$อภ	กษุGทิำให(พื่(นฺจากแผู้-นฺด	นฺทิ1แรก ถ(าฐานฺอ�นฺต�IงฺอยF-ทิ1$ฝัาย�งฺไม-กำเร	บั ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

อถ อเรสG คเหต�วิา เหฏฺ�ฐา กฑ�ฒนฺ�ตส�ส, ภ	ต�ตa ผู้Gส	ต�วิา ฐ	โตกาสส�ส อGปร	โม อนฺ�โต เหฏฺ�ฐ	มw อนฺ�ตw อต	ก�กมต	, ปาราช้	กw ฯ
ถ(าเม#$อภ	กษุGจ�บัทิ1$กำ๓ ฉัGดลากไปข้(างฺล-างฺ ส-วินฺสGดข้(างฺบันฺแห-งฺโอกาสทิ1$ต�IงฺถFกฝัา เลยส-วินฺข้(างฺล-างฺไป เป@นฺปาราช้	ก.

๑ ฎ1กาวิ	มต	วิ	โนฺทินฺ1วิ-า อGทิ�ธ	โยวิ อGทิ�ธ	ข้าณฺGกาต	 วิGต�ตา.
๒ แปรก [ปะแห�รก] ไม(ยาวิประกบัห�วิเพื่ลาทิ�Iงฺ ๒ ข้(างฺข้องฺเกวิ1ยนฺ ก�นฺไม-ให(ล(อเล#$อนฺหลGด 
๓ ซ่1$ล(อ



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • กถาวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺยานฺ • หนฺ(า ๖๖๓

มค�คปฏิ	ปนฺ�เนฺ ยาเนฺ ยานฺส�สาม	โก เกนฺจ	เทิวิ กรณฺ1เยนฺ โอโรห	ต�วิา มค�คา โอก�กนฺ�โต โหต	 ฯ
เจ(าข้องฺยานฺในฺยานฺทิ1$กำล�งฺดำเนฺ	นฺไปตามทิางฺ ลงฺจากยานฺด(วิยกรณฺ1ยะบัางฺอย-างฺ แวิะออกจากทิางฺไป.

อถญฺ�โญ ภ	ก�ข้G ปฏิ	ปถw อาคจ�ฉันฺ�โต อารก�ข้สGญฺ�ญw ปส�ส	ต�วิา “ยานฺw อวิหร	ส�สาม1ต	 อาโรหต	 ฯ
ถ(าภ	กษุGรFปอ#$นฺเด	นฺสวินฺทิางฺมา เห>นฺยานฺวิ-างฺจากการอาร�กข้า ค	ดวิ-า “เราจ�กล�กยานฺไป” แล(วิจaงฺข้aIนฺยานฺนฺ�Iนฺ.

ตส�ส ปโยคw วิ	นฺาเยวิ โคณฺา คเหต�วิา ปก�กนฺ�ตา ฯ  อวิหาโร นฺต�ถ	 ฯ
โคทิ�Iงฺหลายพื่าหล1กไปเองฺ เวิ(นฺควิามพื่ยายามข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเทิ1ยวิ ไม-เป@นฺอวิหาร.

เสสw นฺาวิาย วิGต�ตสทิ	สนฺ�ต	 ฯ
คำทิ1$เหล#อ เป@นฺเช้-นฺด�งฺทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิในฺเร#อ ฉัะนฺ1Iแล.

ยานฺฏฺ�ฐกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺยานฺ.
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กถาว'าด้7วยภาระ
อ	โต ปรw ภาโรเยวิ ภารฏฺ�ฐw ฯ
ถ�ดจากภ�ณฺฑะทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺยานฺนฺ1Iไป ภาระนฺ�$นฺแล ช้#$อวิ-า ภาร�ฏิฐะ.๑

โส ส1สภาราทิ	วิเสนฺ จตGทิ�ธา [407] ทิส�ส	โต ฯ
(ภาระ)นฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ทิรงฺแสดงฺไวิ( ๔ ประการ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺภาระบันฺศั1รษุะเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ ส1สภาราทิ1สG อสม�โมหต�ถw ส1สาทิ1นฺw ปร	จ�เฉัโทิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ในฺ(เร#$องฺภาระ)นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัการกำหนฺดอวิ�ยวิะม1ศั1รษุะเป@นฺต(นฺ เพื่#$อควิามไม-ฟัb{นฺเฝั~อในฺภาระทิ�Iงฺหลาย ม1ภาระบันฺศั1รษุะเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ ส1สส�ส ตาวิ “(๑) ปGร	มคเล คลวิาฏฺ�โก.  (๒) ปJฏฺ�ฐ	คเล เกสญฺ�จ	 เกสนฺ�เต อาวิต�โต โหต	. 
(๓) คลวิาฏิกส�เสวิ อGโภสG ปส�เสสG เกสญฺ�จ	 เกสา โอรGย�ห ช้ายนฺ�ต	. 
(๔) เย ‘กณฺ�ณฺจFฬีJกาต	 วิGจ�จนฺ�ต	 เตสw อโธภาโค จาต	 อยw เหฏฺ�ฐ	มปร	จ�เฉัโทิ ฯ
บัรรดา(อวิ�ยวิะ)เหล-านฺ�Iนฺ (พื่aงฺทิราบัการกำหนฺด)ศั1รษุะก-อนฺ. 

(๑) หลGมคอทิ1$ข้(างฺหนฺ(าคอ (๒) ข้วิ�ญทิ1$ช้ายผู้มข้องฺคนฺบัางฺพื่วิกม1ทิ1$หล�งฺคอ.
(๓) ผู้มข้องฺคนฺบัางฺพื่วิก เก	ดลามลงฺมาทิ1$ข้(างฺทิ�Iงฺ ๒ ข้องฺหลGมคอนฺ�$นฺแหละ.  และ 
(๔) ส-วินฺเบั#Iองฺต$ำข้องฺอวิ�ยวิะทิ1$เร1ยกก�นฺวิ-า “หมวิกหF”.   
กำหนฺดด�งฺกล-าวินฺ1I เป@นฺกำหนฺดอย-างฺต$ำ.

ตโต อGปร	 ส1สw ฯ
เบั#Iองฺบันฺจากกำหนฺดอย-างฺต$ำนฺ�Iนฺข้aIนฺไป เป@นฺศั1รษุะ.

เอต�ถนฺ�ตเร ฐ	ตภาโร ส1สภาโร นฺาม ฯ
ภาระทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺระหวิ-างฺนฺ1I ช้#$อวิ-า ภาระบันฺศั1รษุะ.

อGโภสG ปส�เสสG กณฺ�ณฺจFฬีJกาห	 ปฏฺ�ฐาย เหฏฺ�ฐา,  กGป�ปเรห	 ปฏฺ�ฐาย อGปร	,  ปJฏฺ�ฐ	คลาวิต�ตโต จ คลวิาฏิกโต จ ปฏฺ�ฐาย เหฏฺ�ฐา, 
ปJฏฺ�ฐ	เวิมช้�ฌิาวิต�ตโต จ อGรปร	จ�เฉัทิมช้�เฌิ หทิยอาวิาฏิกโต จ ปฏฺ�ฐาย อGปร	, ข้นฺ�โธ ฯ
ในฺข้(างฺทิ�Iงฺ ๒  เบั#Iองฺต$ำ ต�Iงฺแต-หมวิกหFลงฺมา,  เบั#Iองฺบันฺ ต�Iงฺแต-ข้(อศัอกข้aIนฺไป,  เบั#Iองฺต$ำ ต�Iงฺแต-ข้วิ�ญทิ1$หล�งฺคอและหลGมคอลงฺมา,  
เบั#Iองฺบันฺ ต�Iงฺแต-ข้วิ�ญกลางฺหล�งฺและแต-ล	Iนฺปn{ตรงฺกลางฺกำหนฺดอกข้aIนฺไป  ช้#$อวิ-า คอ.

เอต�ถนฺ�ตเร ฐ	ตภาโร ข้นฺ�ธภาโร นฺาม ฯ
ภาระทิ1$อยF-ในฺระหวิ-างฺนฺ1I ช้#$อวิ-าภาระทิ1$คอ.

ปJฏฺ�ฐ	เวิมช้�ฌิาวิต�ตโต ปนฺ หทิยอาวิาฏิโต จ เหฏฺ�ฐา ยาวิ ปาทินฺข้ส	ข้า, อยw กฏิ	ปร	จ�เฉัโทิ ฯ
ส-วินฺเบั#Iองฺต$ำ แต-ข้วิ�ญกลางฺหล�งฺ และแต-ล	Iนฺปn{ลงฺมาจนฺถaงฺปลายเล>บัเทิ(า, นฺ1Iเป@นฺการกำหนฺดแห-งฺสะเอวิ.

๑ ควิามหมายวิ-า ภาระเทิ-านฺ�Iนฺ ทิ-านฺทิำศั�พื่ทิEเป@นฺ ภารฏฺ�ฐw ก>เพื่#$อจะให(ม1รFปเหม#อนฺก�บั ภGม�มฏฺ�ฐw ถลฏฺ�ฐw อากาสฏฺ�ฐw … 
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เอต�ถนฺ�ตเร สมนฺ�ตโต สร1เร ฐ	ตภาโร กฏิ	ภาโร นฺาม ฯ
ภาระทิ1$ต�IงฺอยF-ทิ1$สร1ระโดยรอบั ในฺระหวิ-างฺนฺ1I ช้#$อวิ-า ภาระทิ1$สะเอวิ.

กGป�ปรโต ปฏฺ�ฐาย ปนฺ เหฏฺ�ฐา ยาวิ หต�ถนฺข้ส	ข้า, อยw โอลม�พื่กปร	จ�เฉัโทิ ฯ
ส-วินฺเบั#Iองฺต$ำ ต�Iงฺแต-ข้(อศัอกลงฺมา จนฺถaงฺปลายเล>บัม#อ, นฺ1Iเป@นฺการกำหนฺดแห-งฺข้องฺทิ1$ห	Iวิ.

เอต�ถนฺ�ตเร ฐ	ตภาโร โอลม�พื่โก นฺาม ฯ
ภาระทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺหวิ-างฺนฺ1I ช้#$อวิ-า ภาระทิ1$ห	Iวิไป.

อ	ทิานฺ	 “ส1เส ภารนฺ�ต	อาทิ1สG อยw อนฺGปGพื่�พื่วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
บั�ดนฺ1I (พื่aงฺทิราบั)วิ	นฺ	จฉั�ยโดยลำด�บั ในฺคำวิ-า ส1เส ภารw เป@นฺต(นฺ ด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

โย ภ	ก�ข้G “อ	ทิw คเหต�วิา เอต�ถ ยาห1ต	 สาม	เกห	 อนฺาณฺต�โต สยเมวิ “มย�หw อ	ทินฺ�นฺาม เทิถ, อหw โวิ ภณฺ�ฑw วิหาม1ต	 
เตสw ภณฺ�ฑw ส1เสนฺ อาทิาย คจ�ฉันฺ�โต  เถย�ยจ	ต�เตนฺ ตw ภณฺ�ฑw อามสต	, ทิGก�กฏิw ฯ
ภ	กษุGใดอ�นฺพื่วิกเจ(าข้องฺม	ให(ส�$งฺวิ-า “ทิ-านฺจงฺถ#อเอาภ�ณฺฑะนฺ1Iไปในฺทิ1$นฺ1I” 
พื่Fดเองฺเลยวิ-า “ทิ-านฺจงฺมอบัภ�ณฺฑะช้#$อนฺ1Iให(แก-ข้(าพื่เจ(า, ข้(าพื่เจ(าจะนฺำเอาภ�ณฺฑะข้องฺพื่วิกทิ-านฺไป” ด�งฺนฺ1I 
แล(วิเอาศั1รษุะทิFนฺภ�ณฺฑะข้องฺพื่วิกช้นฺเหล-านฺ�Iนฺเด	นฺไป ลFบัคลำภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺด(วิยไถยจ	ต, ต(องฺทิGกกฏิ.

ยถาวิGต�ตส1สปร	จ�เฉัทิw อนฺต	ก�กาเมนฺ�โตวิ  อ	โตจ1โตจ ฆ์wสนฺ�โต สาเรต	ปJ ปจ�จาสาเรต	ปJ, ถGล�ลจ�จยw ฯ
เม#$อย�งฺไม-ทิ�นฺให(เลยเข้ตกำหนฺดศั1รษุะตามทิ1$กล-าวิแล(วิ 
เป@นฺแต-ลากให(เล#$อนฺไปข้(างฺโนฺ(นฺข้(างฺนฺ1Iบั(างฺ ให(เล#$อนฺกล�บัมาบั(างฺ, ต(องฺถGลล�จจ�ย.

ข้นฺ�ธw โอโรปJตมต�เต, ก	ญฺ�จาปJ สาม	กานฺw “วิหตFต	 จ	ต�ตw อต�ถ	, เตห	 ปนฺ อนฺาณฺต�ตต�ตา ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺ พื่อเธอลดลงฺสF-คอ, แม(พื่วิกเจ(าข้องฺจะม1ควิามค	ดวิ-า “จงฺนฺำไปเถ	ด” ด�งฺนฺ1I ก>ตาม, 
ถaงฺกระนฺ�Iนฺ ก>ต(องฺปาราช้	ก เพื่ราะเจ(าข้องฺม	ได(ส�$งฺไวิ(.

ข้นฺ�ธw ปนฺ [408] อโนฺโรเปต�วิาปJ ส1สโต เกสค�คมต�ตwปJ โมเจนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กw ฯ
อนฺa$งฺ เม#$อเธอแม(ไม-ได(ลดลงฺมาสF-คอ แต-ให(พื่(นฺจากศั1รษุะ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม, ก>เป@นฺปาราช้	ก.

ยมกภารส�ส ปนฺ เอโก ภาโค ส1เส ปต	ฏฺ�ฐาต	, เอโก ปJฏฺ�ฐ	ยw ฯ
อนฺa$งฺ สำหร�บัภาระคF-๑ ส-วินฺหนฺa$งฺต�IงฺอยF-บันฺศั1รษุะ, ส-วินฺหนฺa$งฺต�IงฺอยF-ทิ1$หล�งฺ.

ตต�ถ ทิ�วิ	นฺ�นฺw ฐานฺานฺw วิเสนฺ วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ในฺภาระคF-นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด(วิยอำนฺาจแห-งฺฐานฺ ๒.

อยw ปนฺ สGทิ�ธส1สภาราทิ1นฺwเยวิ วิเสนฺ เทิสนฺา อารทิ�ธา ฯ
แต-เทิสนฺานฺ1I ทิรงฺปรารภด(วิยอำนฺาจแห-งฺภาระบันฺศั1รษุะล(วินฺๆ เป@นฺต(นฺเทิ-านฺ�Iนฺ.

โย จายw ส1สภาเร วิGต�โต,  ข้นฺ�ธภาราทิ1สGปJ อยเมวิ วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
อนฺa$งฺ แม(ในฺภาระทิ1$คอเป@นฺต(นฺ ก>ม1วิ	นฺ	จฉั�ยเหม#อนฺทิ1$กล-าวิไวิ(ในฺภาระบันฺศั1รษุะนฺ1Iแหละ.

๑ โยช้นฺาต�Iงฺวิ	เคราะหEบัทิปลงฺเป@นฺวิ	เสสนฺะ แปลวิ-า ข้องฺผู้F(ม1ภาระคF-.
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“หต�เถ ภารนฺ�ต	 เอต�ถ ปนฺ 
หต�เถนฺ คห	ตต�ตา โอลม�พื่โก “หต�ถภาโรต	 วิGต�โต ฯ
ส-วินฺในฺคำวิ-า หต�เถ ภารw นฺ1I (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
(ภาระ)ทิ1$ห	Iวิไป เร1ยกวิ-า “ภาระในฺม#อ” เพื่ราะเป@นฺข้องฺทิ1$ถ#อไปด(วิยม#อ.

โส ปฐมwเยวิ ภFม	โต วิา คห	โต โหตG  สGทิ�ธจ	ต�เตนฺ ส1สาทิ1ห	 วิา “หต�ถภาโรเต�วิวิ สงฺ�ข้w คจ�ฉัต	 ฯ
(ภาระ)นฺ�Iนฺ จะเป@นฺข้องฺทิ1$ถ#อเอาจากพื่#Iนฺด	นฺก-อนฺทิ1เด1ยวิ หร#อจะเป@นฺข้องฺ(ทิ1$ถ#อเอา)จากศั1รษุะเป@นฺต(นฺ ด(วิยจ	ตบัร	สGทิธ	qก>ตามทิ1 
ย-อมถaงฺควิามนฺ�บัวิ-า “ภาระในฺม#อ” ทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

ตw เถย�ยจ	ต�เตนฺ ตาทิ	สw คหนฺฏฺ�ฐานฺw ทิ	ส�วิา ภFม	ยw วิา คจ�ฉัาทิ1สG วิา นฺ	ก�ข้	ปนฺ�ตส�ส, หต�ถโต มGต�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGม1ไถยจ	ตเห>นฺทิ1$รกช้�ฏิเช้-นฺนฺ�Iนฺ (ค#อพื่อจะซ่-อนฺข้องฺได() ปลงฺภาระนฺ�Iนฺลงฺทิ1$พื่#Iนฺด	นฺ หร#อทิ1$กอไม(เป@นฺต(นฺ, 
เม#$อภาระนฺ�Iนฺพื่อพื่(นฺจากม#อ, ก>เป@นฺปาราช้	ก.

“ภFม	โต คณฺ�หาต1ต	 เอต�ถ ปนฺ 
เตสw ภารานฺw ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ปาตราสาทิ	การณฺา สGทิ�ธจ	ต�เตนฺ ภFม	ยw นฺ	ก�ข้	ปJต�วิา ปGนฺ เถย�ยจ	ต�เตนฺ เกสค�คมต�ตwปJ อGทิ�ธรนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กนฺ�ต	 ฯ
ก>ในฺคำวิ-า ภFม	โต คณฺหาต	 นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
เม#$อภ	กษุGปลงฺภาระเหล-านฺ�Iนฺ อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ ลงฺบันฺพื่#Iนฺด	นฺ ด(วิยจ	ตบัร	สGทิธ	q เพื่ราะเหตGม1อาหารเช้(าเป@นฺต(นฺ 
แล(วิม1ไถยจ	ตยกข้aIนฺอ1ก แม(เพื่1ยงฺเส(นฺผู้มเด1ยวิ, ก>เป@นฺปาราช้	ก ฉัะนฺ1Iแล.

ภารฏฺ�ฐกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยภาระ.
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กถาว'าด้7วยทิร�พยAทิ� ต�LงอยD'ในสวน
อารามฏฺ�เฐปJ๑ ฯ
(พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)แม((ในฺทิร�พื่ยE)ทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺสวินฺ(ต-อไป):- 

อารามw ตาวิ ทิส�เสนฺ�โต “อาราโม นฺาม ปGป�ผู้าราโม ผู้ลาราโมต	 อาห ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อจะทิรงฺแสดงฺสวินฺก-อนฺ จaงฺตร�สวิ-า “สวินฺดอกไม( สวินฺผู้ลไม( ช้#$อวิ-า สวินฺ” ด�งฺนฺ1I.

เตสG วิส�ส	กาทิ1นฺw ปGป�ผู้นฺโก ปGป�ผู้าราโม ฯ
บัรรดา(สวินฺ)เหล-านฺ�Iนฺ (สวินฺ)เป@นฺทิ1$บัานฺแห-งฺดอกไม(ทิ�Iงฺหลาย ม1ดอกมะล	เป@นฺต(นฺ ช้#$อวิ-า สวินฺดอกไม(.

อม�พื่ผู้ลาทิ1นฺw ผู้ลนฺโก ผู้ลาราโม ฯ
(สวินฺ)เป@นฺทิ1$เผู้ล>ดแห-งฺผู้ลไม(ทิ�Iงฺหลาย ม1ผู้ลมะม-วิงฺเป@นฺต(นฺ ช้#$อวิ-า สวินฺผู้ลไม(

อาราเมปJ จตFห	 ฐาเนฺห	 นฺ	ก�ข้	ต�ตส�ส วิ	นฺ	จ�ฉัโย ภGม�มฏฺ�ฐาทิ1สG วิGต�ตนฺโยเอวิ ฯ
วิ	นฺ	จฉั�ยภ�ณฺฑะทิ1$เข้าเก>บัไวิ(โดยฐานฺ ๔ แม(ในฺสวินฺ ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วิในฺภ�ณฺฑะทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺแผู้-นฺด	นฺเป@นฺต(นฺนฺ�$นฺแล.

ตต�ถ ช้าตเก ปนฺ ฯ
ส-วินฺ(วิ	นฺ	จฉั�ย)ในฺข้องฺซ่a$งฺเก	ดในฺ(สวินฺ)นฺ�Iนฺ (พื่aงฺทิราบัด�งฺนฺ1I):- 

“มFลนฺ�ต	 อGส1รห	รเวิราทิ	กw ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 มFลw ฯ
บัทิวิ-า มFลw ได(แก- รากไม(ช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺ ม1แฝักและตะไคร(เป@นฺต(นฺ.

ตw อGป�ปาเฏิต�วิา วิา อGป�ปาฏิ	ตw วิา คณฺ�หโต, เยนฺ มFเลนฺ วิต�ถG ปFรต	, ตส�มa คห	เต, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGถอนฺ(ราก)นฺ�Iนฺ ถ#อเอาก>ด1  ถ#อเอา(ราก)ทิ1$เข้าถอนฺไวิ(แล(วิก>ด1, วิ�ตถGแห-งฺปาราช้	กจะเต>มด(วิยรากใด, 
คร�Iนฺเม#$อ(ราก)นฺ�Iนฺ อ�นฺเธอถ#อเอาแล(วิ, เป@นฺปาราช้	ก.

กนฺ�โทิปJ มFเลเนฺวิ สงฺ�คห	โต ฯ
แม(เหงฺ(าม�นฺ ก>สงฺเคราะหEเข้(าด(วิยรากเหม#อนฺก�นฺ.

[409] อGป�ปาเฏินฺ�ตส�ส, เจต�ถ อป�ปมต�ตเกปJ อจ�ฉั	นฺ�เนฺ, ถGล�ลจ�จยเมวิ ฯ
ก>เม#$อภ	กษุGถอนฺข้aIนฺ, เม#$อ(เหงฺ(า)นฺ�Iนฺแม(ม1ประมาณฺนฺ(อยย�งฺไม-ข้าด, เป@นฺถGลล�จจ�ยเทิ-านฺ�Iนฺ.

เสสw ภ	เส วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
คำทิ1$เหล#อ พื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิในฺเหงฺ(าบั�วินฺ�$นฺแล.

“ตจนฺ�ต	 เภสช้�ช้ต�ถาย วิา รช้นฺต�ถาย วิา อGปโยคคมนฺกw ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 รGก�ข้ต�ตจw ฯ
บัทิวิ-า ตจw ได(แก- เปล#อกไม(ช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺ ทิ1$ถaงฺควิามเป@นฺข้องฺควิรประกอบั เพื่#$อเป@นฺเภส�ช้ หร#อเพื่#$อเป@นฺเคร#$องฺย(อม.

๑ ปJสทิ�โทิ อต	เรโก ข้ายต	 ฯ เอวิw อ	โต ปเรสGปJ ฯ
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ตw อGป�ปาเฏิต�วิา วิา อGป�ปาฏิ	ตw วิา คณฺ�หนฺ�ตส�ส, มFเล วิGต�ตนฺเยเนฺวิ ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGลอก(เปล#อกไม()นฺ�Iนฺ แล(วิถ#อเอา หร#อถ#อเอา(เปล#อกไม()ทิ1$เข้าลอกไวิ(แล(วิ, เป@นฺปาราช้	ก โดยนฺ�ยทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิในฺรากไม(นฺ�$นฺ
แล.

“ปGป�ผู้นฺ�ต	 วิส�ส	กมล�ล	กาทิ	 ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ปGป�ผู้w ฯ
บัทิวิ-า ปGป�ผู้w ได(แก- ดอกไม(ช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺ ม1มะล	ลาและมะล	ซ่(อนฺเป@นฺต(นฺ.

ตw โอจ	นฺ	ต�วิา วิา โอจ	ตw วิา คณฺ�หนฺ�ตส�ส อGป�ปลปทิGเมสG วิGต�ตนฺเยเนฺวิ ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGเก>บัเอา(ดอกไม()นฺ�Iนฺ หร#อถ#อเอา(ดอกไม()ทิ1$เข้าเก>บัไวิ(แล(วิ, 
เป@นฺปาราช้	ก โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิในฺดอกอGบัลและดอกปทิGมนฺ�$นฺแล.

ปGป�ผู้านฺม�ปJ ห	 วิณฺ�ฏิw วิา พื่นฺ�ธนฺw วิา อจ�ฉั	นฺ�นฺw, รก�ข้ต	 ฯ
จร	งฺแล ก(านฺก>ด1 ข้�Iวิก>ด1 แม(ข้องฺดอกไม(ทิ�Iงฺหลาย ย�งฺไม-ข้าด, ก>ย�งฺร�กษุาอยF-.

วิณฺ�ฏิพื่�ภนฺ�ตเร ปนฺ เกสญฺ�จ	 สFจ	กา โหต	, สา นฺ รก�ข้ต	 ฯ
แต-สำหร�บั(ดอกไม()บัางฺเหล-า ม1แกนฺอยF-ภายในฺก(านฺ, แกนฺนฺ�Iนฺ ร�กษุาไม-ได(.

“ผู้ลนฺ�ต	 อม�พื่ผู้ลตาลผู้ลาทิ	 ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ฯ
บัทิวิ-า ผู้ลw ได(แก- ผู้ลไม(ช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺ ม1ผู้ลมะม-วิงฺและผู้ลตาลเป@นฺต(นฺ.

ตw รGก�ข้โต คณฺ�หนฺ�ตส�ส วิ	นฺ	จ�ฉัโย รGก�เข้ ลค�ค	ตกถายw วิGต�โต ฯ
วิ	นฺ	จฉั�ยสำหร�บัภ	กษุGผู้F(ถ#อเอาผู้ลไม(นฺ�Iนฺจากต(นฺไม( ข้(าพื่เจ(าได(กล-าวิไวิ(แล(วิในฺกถาวิ-าด(วิยภ�ณฺฑะทิ1$คล(องฺไวิ(บันฺต(นฺไม(.

อปเนฺต�วิา ฐปJตw ภGม�มฏฺ�ฐาทิ	สงฺ�คห	ตเมวิ ฯ
(ผู้ลไม()ทิ1$เข้าเอาออกไปวิางฺไวิ( สงฺเคราะหEเข้(าด(วิยภ�ณฺฑะทิ1$ต�IงฺอยF-บันฺพื่#Iนฺด	นฺเป@นฺต(นฺนฺ�$นฺแล.

“อารามw อภ	ยGญฺ�ช้ต1ต	  ปรสนฺ�ตกw “มม สนฺ�ตโก อยนฺ�ต	 มGสา ภณฺ	ต�วิา อภ	ยGญฺ�ช้ต	, อทิ	นฺ�นฺาทิานฺส�ส ปโยคต�ตา ทิGก�กฏิw ฯ
สองฺบัทิวิ-า อารามw อภ	ยGญฺ�ช้ต	 ควิามวิ-า ภ	กษุGกล-าวิเทิ>จตF-เอาสวินฺซ่a$งฺเป@นฺข้องฺคนฺอ#$นฺวิ-า “นฺ1Iเป@นฺสวินฺข้องฺข้(าพื่เจ(า” ด�งฺนฺ1I 
เป@นฺทิGกกฏิ เพื่ราะเป@นฺประโยคแห-งฺอทิ	นฺนฺาทิานฺ.

“สาม	กส�ส วิ	มตa อGป�ปาเทิต1ต	 วิ	นฺ	จ�ฉัยกGสลตาย พื่ลวินฺ	ส�ส	ตาทิ	ภาเวินฺ วิา อารามส�สาม	กส�ส สwสยw ช้เนฺต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า สาม	กส�ส วิ	มตa อGป�ปาเทิต	 ม1ควิามวิ-า 
ภ	กษุGย�งฺควิามสงฺส�ยให(เก	ดข้aIนฺแก-เจ(าข้องฺสวินฺ เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ฉัลาดในฺการวิ	นฺ	จฉั�ย หร#อเพื่ราะอาศั�ยคนฺทิ1$ม1กำล�งฺเป@นฺต(นฺ.

กถw ฯ   ตw ห	 ตถา วิ	นฺ	จ�ฉัยป�ปสGตw ทิ	ส�วิา สาม	โก จ	นฺ�เตส	 “สก�ก	ส�สาม	 นฺGโข้ อหw อ	มw อารามw อต�ตโนฺ กาตGw, นฺ สก�ก	ส�สาม	 นฺGโข้ต	.  
เอวิw ตส�ส วิ	มต	 อGป�ปช้�ช้มานฺา เตนฺ อGป�ปาทิ	ตา โหต	 ฯ   ตส�มา ถGล�ลจ�จยw อาปช้�ช้ต	 ฯ
ค#ออย-างฺไร?  ค#อตามควิามจร	งฺ เจ(าข้องฺเห>นฺ(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺ ซ่a$งฺเป@นฺผู้F(ข้วินฺข้วิายในฺการวิ	นฺ	จฉั�ยอยF-อย-างฺนฺ�Iนฺ จaงฺค	ดวิ-า 
“เราจ�กอาจทิำสวินฺนฺ1Iให(เป@นฺข้องฺตนฺ หร#อไม-อาจหนฺอ?”   
ควิามสงฺส�ย เม#$อเก	ดข้aIนฺแก-(เจ(าข้องฺ)นฺ�Iนฺอย-างฺนฺ1I ย-อมช้#$อวิ-า เป@นฺอ�นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺให(เก	ดข้aIนฺแล(วิ เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ย-อมต(องฺถGลล�จจ�ย.
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“ธGรw นฺ	ก�ข้	ปต1ต	  
ยทิา ปนฺ สาม	โก “อยw ถทิ�โธ กก�ข้โฬ ช้1วิ	ตพื่�รห�มจร	ยนฺ�ตรายwปJ เม กเรย�ย, อลw ทิานฺ	 มย�หw อ	ม	นฺา อาราเมนฺาต	 ธGรw นฺ	ก�ข้	ปต	.  
อภ	ยGญฺ�ช้โก ปาราช้	กw อาปช้�ช้ต	 สเจ สยม�ปJ กตธGรนฺ	ก�เข้โป โหต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ธGรw นฺ	ก�ข้	ปต	 ม1ควิามวิ-า 
ก>เม#$อใด เจ(าข้องฺทิอดธGระเส1ยด(วิยค	ดวิ-า “(ภ	กษุG)นฺ1I หยาบัช้(าทิารGณฺ พื่aงฺทิำแม(ซ่a$งฺอ�นฺตรายแก-ช้1วิ	ตและพื่รหมจรรยEข้องฺเรา, 
บั�ดนฺ1I เราไม-ต(องฺการสวินฺนฺ1Iละ,” เม#$อนฺ�Iนฺ (ภ	กษุG)ผู้F(ตF- ย-อมต(องฺปาราช้	ก หากแม(ตนฺจะเป@นฺผู้F(ทิำการทิอดธGระเส1ยเองฺ๑ก>ตาม.

อถ ปนฺ สาม	เกนฺ ธGเร นฺ	ก�ข้	ต�เตปJ, อภ	ยGญฺ�ช้โก ธGรw อนฺ	ก�ข้	ปJต�วิา [410] 
“อ	มw สGฏฺ�ฐุG ปnเฬต�วิา มม อาณฺาปวิต�ตa ทิส�เสต�วิา กaการปฏิ	ส�สาวิ	ภาเวิ นฺw ฐเปต�วิา ทิส�สาม1ต	 ทิาตพื่�พื่ภาเวิ สอGส�สาโหวิ, รก�ข้ต	 ตาวิ ฯ
แต-ถ(าเม#$อเจ(าข้องฺทิอดธGระแล(วิ, (ภ	กษุG)ผู้F(ตF-ไม-ทิอดธGระ ย�งฺม1ควิามอGตสาหะในฺควิามเป@นฺข้องฺจะพื่aงฺให(ค#นฺทิ1เด1ยวิ ด(วิยค	ดวิ-า 
“เราจ�กบั1บัค�Iนฺเจ(าข้องฺสวินฺนฺ1Iให(หนฺ�ก แล(วิแสดงฺการใช้(อำนฺาจข้องฺเรา ต�Iงฺ(เจ(าข้องฺสวินฺ)นฺ�Iนฺไวิ(ในฺควิามเป@นฺผู้F(ยอมร�บัฟัbงฺ 
แล(วิจaงฺจ�กให(ค#นฺ” ด�งฺนฺ1I ย�งฺร�กษุาอยF-ก-อนฺ.

อถาปJ อภ	ยGญฺ�ช้โก อจ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา “นฺ ทิานฺ	 อ	มส�ส ทิส�สาม1ต	 ธGรw นฺ	ก�ข้	ปต	.  
สาม	โก ปนฺ นฺ นฺ	ก�ข้	ปต	 ปก�ข้w ปร	เยสต	 กาลw อาคเมต	 “ลช้�ช้	ปร	สw ตาวิ ลภาม	, ปจ�ฉัา ช้านฺ	ส�สาม1ต	 ปGนฺ คหเณฺเยวิ สอGส�สาโห โหต	,
รก�ข้ต	เยวิ ฯ
ถ(าแม((ภ	กษุG)ผู้F(ตF- คร�Iนฺช้-วิงฺช้	งฺเอามาแล(วิ ก>ทิอดธGระเส1ย ด(วิยค	ดวิ-า “บั�ดนฺ1I เราจ�กไม-ค#นฺสวินฺนฺ�Iนฺให(แก-(เจ(าข้องฺ)นฺ1I”. 
ส-วินฺเจ(าข้องฺย�งฺไม-ทิอดธGระ ย�งฺแสวิงฺหาพื่รรคพื่วิก ย�งฺรอคอยเวิลาอยF- ด(วิยค	ดวิ-า “เราได(ล�ช้ช้1บัร	ษุ�ทิเส1ยก-อนฺ ภายหล�งฺจaงฺจ�กรF(” 
ด�งฺนฺ1I ย�งฺเป@นฺผู้F(ม1ควิามอGตสาหะในฺการเอาค#นฺนฺ�$นฺเทิ1ยวิ, ก>ย�งฺร�กษุาอยF-เหม#อนฺก�นฺ.

ยทิา ปนฺ โสปJ “นฺ ทิส�สาม1ต	.  สาม	โกปJ “นฺ ลจ�ฉัาม1ต	.  เอวิw อGโภ ธGรw นฺ	ก�ข้	ปนฺ�ต	.  ตทิา อภ	ยGญฺ�ช้กส�ส ปาราช้	กw ฯ
แต-เม#$อใด แม(ภ	กษุGผู้F(ตF-นฺ�IนฺทิอดธGระเส1ย ด(วิยค	ดวิ-า “เราจ�กไม-ค#นฺให(”. 
ทิ�Iงฺเจ(าข้องฺก>ทิอดธGระเส1ย ด(วิยค	ดวิ-า “เราจ�กไม-ได(ค#นฺ”. ทิ�IงฺสองฺฝัzายทิอดธGระเส1ยด�งฺกล-าวิมานฺ1I.  เม#$อนฺ�Iนฺ ภ	กษุGผู้F(ตF- เป@นฺปาราช้	ก.

อถ ปนฺ อภ	ยGญฺ�ช้	ต�วิา วิ	นฺ	จ�ฉัยw กGรGมาโนฺ, อนฺ	ฏฺ�ฐ	เต วิ	นฺ	จ�ฉัเย, สาม	เกนฺปJ ธGรนฺ	ก�เข้เป อกเต, อต�ตโนฺ อส�สาม	กภาวิw ช้านฺนฺ�โตเยวิ 
ตโต ก	ญฺ�จ	 ปGป�ผู้w วิา ผู้ลw วิา คณฺ�หาต	.  ภณฺ�ฑค�เฆ์นฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
แต-ถ(าภ	กษุG คร�IนฺตF-แล(วิ ก>ทิำการวิ	นฺ	จฉั�ยควิาม(เส1ยเองฺ), เม#$อวิ	นฺ	จฉั�ยย�งฺไม-เสร>จ, ทิ�Iงฺเจ(าข้องฺก>ม	ได(ทิำการทิอดธGระ, 
รF(อยF-ทิ1เด1ยวิวิ-าตนฺม	ใช้-เป@นฺเจ(าข้องฺ ถ#อเอาดอกไม( หร#อผู้ลไม(บัางฺอย-างฺ จาก(สวินฺ)นฺ�Iนฺ. (พื่ระวิ	นฺ�ยธร)พื่aงฺปร�บั(อาบั�ต	)ตามราคาส	$งฺข้องฺ.

“ธม�มญฺ�จรนฺ�โตต	 ภ	ก�ข้Gสงฺ�เฆ์ วิา ราช้กGเล วิา วิ	นฺ	จ�ฉัยw กโรนฺ�โต ฯ
บัทิวิ-า ธม�มญฺ�จรนฺ�โต ได(แก- (ภ	กษุGผู้F(ตF-) ทิำการต�ดส	นฺ ในฺภ	กษุGสงฺฆ์E หร#อในฺราช้ตระกFล.

“สาม	กw ปราเช้ต1ต	 วิ	นฺ	จ�ฉัยกานฺw อGก�โกจw ทิต�วิา กFฏิสก�ข้a โอตาเรต�วิา อารามส�สาม	กw ช้	นฺาต1ต	 อต�โถ ฯ
สองฺบัทิวิ-า สาม	กw ปราเช้ต	 ควิามวิ-า ต	ดส	นฺบันฺพื่วิกผู้F(พื่	พื่ากษุา แล(วิอ(างฺพื่ยานฺโกงฺ ย-อมช้นฺะเจ(าข้องฺสวินฺ.

๑ ฎ1กาก>เป@นฺ กตธGรนฺ	ก�เข้โป. แต-โยช้นฺา วิ-า อกโต ธGรนฺ	ก�เข้โป เอเตนฺาต	 อกตธGรนฺ	ก�เข้โป.
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“อาปต�ต	 ปาราช้	กส�สาต	  นฺ เกวิลw ตส�เสวิ. สญฺ�จ	จ�จ ตส�ส อต�ถสาธเนฺ ปวิต�ตานฺw กFฏิวิ	นฺ	จ�ฉัยกานฺม�ปJ กFฏิสก�ข้1นฺม�ปJ สพื่�เพื่สw ปาราช้	กw ฯ
สองฺบัทิวิ-า อาปต�ต	 ปาราช้	กส�ส ควิามวิ-า  ม	ใช้-(จะเป@นฺปาราช้	ก) เฉัพื่าะ(ภ	กษุGผู้F(ฟัrองฺร(องฺ)นฺ�Iนฺอย-างฺเด1ยวิก>หาม	ได(. 
(พื่วิกภ	กษุG) ผู้F(พื่	พื่ากษุาโกงฺก>ด1 ผู้F(เป@นฺพื่ยานฺโกงฺก>ด1 ผู้F(แกล(งฺดำเนฺ	นฺคด1ในฺการให(สำเร>จประโยช้นฺEแก-(ภ	กษุGผู้F(ฟัrองฺร(องฺ)นฺ�Iนฺ 
ก>เป@นฺปาราช้	กทิ�Iงฺหมด.

เอต�ถ จ สาม	กส�ส ธGรนฺ	ก�เข้ปวิเสเนฺวิ ปราช้โย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>ในฺ(คำวิ-า ธม�มญฺ�จรนฺ�โต) นฺ1I  พื่aงฺทิราบัควิามพื่-ายแพื่( ด(วิยอำนฺาจเจ(าข้องฺทิอดธGระเทิ-านฺ�Iนฺ.

อนฺ	ก�ข้	ต�ตธGโร ห	 อปราช้	โตวิ โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- (เจ(าข้องฺ)ผู้F(ย�งฺไม-ทิอดธGระ ช้#$อวิ-าอ�นฺผู้F(อ#$นฺให(พื่-ายแพื่(ไม-ได(เลย (ค#อย�งฺไม-จ�ดวิ-าแพื่().

“ธม�มญฺ�จรนฺ�โต ปรช้�ช้ต1ต	  สเจปJ ธม�เมนฺ วิ	นฺเยนฺ สต�ถGสาสเนฺนฺ วิ	นฺ	จ�ฉัยส�ส ปวิต�ตต�ตา สยw ปราช้ยw ปาปGณฺาต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า ธม�มญฺ�ตรนฺ�โต ปรช้�ช้ต	 ควิามวิ-า 
แม(ถ(า(ภ	กษุG)ถaงฺควิามพื่-ายแพื่(เองฺ เพื่ราะคำพื่	พื่ากษุาเป@นฺไปโดยธรรม โดยวิ	นฺ�ย โดยส�ตถGศัาสนฺE.

เอวิม�ปJ มGสาวิาเทินฺ สาม	กานฺw ปnฬากรณฺปจ�จยา ถGล�ลจ�จยw อาปช้�ช้ต1ต	 ฯ
แม(อย-างฺนฺ1I เธอก>ต(องฺถGลล�จจ�ย เพื่ราะทิำการบั1บัค�Iนฺเจ(าข้องฺด(วิยการกล-าวิเทิ>จเป@นฺปbจจ�ย ฉัะนฺ1Iแล.

อารามฏฺ�ฐกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺสวินฺ.
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กถาว'าด้7วยทิร�พยAทิ� ต�LงอยD'ในว	หาร
[411] วิ	หารฏฺ�เฐปJ ฯ
(พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)แม((ในฺทิร�พื่ยE)ทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺวิ	หาร(ต-อไป):- 

จตFห	 ฐาเนฺห	 นฺ	ก�ข้	ต�ตw วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ
(ทิร�พื่ยE)ทิ1$เก>บัไวิ(โดยฐานฺ ๔ ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

อภ	โยเคปJ เจต�ถ  จาตGทิ�ทิ	สสงฺ�ฆ์w อGทิ�ทิ	ส�ส ภ	ก�ข้Fนฺw ทิ	นฺ�นฺw วิ	หารw วิา ปร	เวิณฺw วิา อาวิาสw วิา มหนฺ�ตม�ปJ ข้Gทิ�ทิกม�ปJ อภ	ยGญฺ�ช้โต, 
อภ	โยโค นฺ รGหต	.  อจ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา คณฺ�ห	ตGม�ปJ นฺ สก�โกต	 ฯ
ก>(วิ	นฺ	จฉั�ย) แม(ในฺการตF-เอา(ในฺทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺวิ	หาร)นฺ1I (พื่aงฺทิราบัด�งฺนฺ1I):- 
เม#$อภ	กษุGตF-เอาวิ	หารก>ด1 บัร	เวิณฺก>ด1 อาวิาสก>ด1 ทิ�Iงฺใหญ- ทิ�Iงฺเล>ก ซ่a$งฺเข้าถวิายพื่วิกภ	กษุGอGทิ	ศัสงฺฆ์Eมาจากทิ	ศัทิ�Iงฺ ๔, 
ตF-ไม-ข้aIนฺ.  ทิ�Iงฺไม-อาจเพื่#$อจะช้-วิงฺช้	งฺถ#อเอาได(.

กส�มา ฯ   สพื่�เพื่สw ธGรนฺ	ก�เข้ปาภาวิโต ฯ
เพื่ราะเหตGไร? เพื่ราะไม-ม1การทิอดธGระ แห-งฺ(ภ	กษุG)ทิ�Iงฺปวิงฺ.

นฺ เหต�ถ สพื่�เพื่ จาตGทิ�ทิ	สา ภ	ก�ข้F ธGรนฺ	ก�เข้ป| กโรนฺ�ต1ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGทิ�Iงฺหมดผู้F(อยF-ในฺทิ	ศัทิ�Iงฺ ๔ จะทิำการทิอดธGระ ในฺ(วิ	หารเป@นฺต(นฺทิ1$เป@นฺข้องฺสงฺฆ์E)นฺ1I ไม-ได(แล.

ทิ1ฆ์ภาณฺกาทิ	เภทิส�ส ปนฺ คณฺส�ส วิา เอกปGค�คลส�ส วิา สนฺ�ตกw อภ	ยGญฺ�ช้	ต�วิา คณฺ�หนฺ�โต สก�โกต	 เต ธGรw นฺ	ก�ข้	ปาเปตGw ฯ
แต- (ภ	กษุG) ผู้F(ตF-ถ#อเอาส	$งฺข้องฺข้องฺคณฺะ อ�นฺต-างฺด(วิยคณฺะผู้F(กล-าวิทิ1ฆ์นฺ	กายเป@นฺต(นฺ หร#อข้องฺเฉัพื่าะบัGคคลหนฺa$งฺ 
ย-อมอาจทิำ(คณฺะและเฉัพื่าะบัGคคลหนฺa$งฺ)เหล-านฺ�Iนฺ ให(ทิอดธGระได(, 

ตส�มา ตต�ถ อาราเม วิGต�ตนฺเยเนฺวิ วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ในฺส	$งฺข้องฺข้องฺคณฺะและเฉัพื่าะบัGคคลคนฺหนฺa$งฺนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยโดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิในฺสวินฺ.

วิ	หารฏฺ�ฐกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺวิ	หาร.
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กถาว'าด้7วยทิร�พยAทิ� ต�LงอยD'ในนา
เข้ต�ตฏฺ�เฐปJ ฯ
(พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)แม((ในฺทิร�พื่ยE)ทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺนฺา(ต-อไป):- 

เข้ต�ตw ตาวิ ทิส�เสนฺ�โต “เข้ต�ตนฺ�นฺาม, ยต�ถ ปGพื่�พื่นฺ�นฺw วิา อปรนฺ�นฺw วิา ช้ายต1ต	 อาห ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อจะทิรงฺแสดงฺนฺาก-อนฺ จaงฺตร�สวิ-า “ทิ1$ซ่a$งฺปGพื่พื่�ณฺณฺช้าต	 หร#ออปร�ณฺณฺช้าต	เก	ด ช้#$อวิ-า นฺา.

ตต�ถ “ปGพื่�พื่นฺ�นฺนฺ�ต	 สาล	อาทิ1นฺ	 สต�ต ธญฺ�ญานฺ	 ฯ  
บัรรดา(ปGพื่พื่�ณฺณฺช้าต	เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ข้(าวิเปล#อก ๗ ช้นฺ	ด ม1ข้(าวิสาล1เป@นฺต(นฺ ช้#$อวิ-า ปGพื่พื่�ณฺณฺช้าต	.

“อปรนฺ�นฺนฺ�ต	 มGค�คมาสาทิ1นฺ	 ฯ
(พื่#ช้ทิ�Iงฺหลาย)ม1ถ�$วิเข้1ยวิและถ�$วิราช้มาสเป@นฺต(นฺ ช้#$อวิ-า อปร�ณฺณฺช้าต	.

อGจ�ฉัGก�เข้ต�ตาทิ	กม�ปJ เอต�เถวิ สงฺ�คห	ตw ฯ
แม(ไร-อ(อยเป@นฺต(นฺ ก>สงฺเคราะหEเข้(าในฺ(บัทิวิ-า อปร�ณฺณฺช้าต	) นฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

อ	ธาปJ จตFห	 ฐาเนฺห	 นฺ	ก�ข้	ต�ตw วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ
(ภ�ณฺฑะ)ทิ1$เข้าเก>บัไวิ(โดยฐานฺ ๔ แม(ในฺ(ทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺนฺา)นฺ1I ก>ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

ตต�ถ ช้าตเก ปนฺ 
สาล	ส1สาทิ1นฺ	 นฺ	รป�ปJต�วิา วิา  เอกเมกw หต�เถเนฺวิ ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา วิา  อส	เตนฺ ลาย	ต�วิา วิา  พื่หFนฺ	 เอกโต อGป�ปาเฏิต�วิา วิา คณฺ�หนฺ�ตส�ส, 
ยส�มa พื่1เช้ วิา ส1เส วิา มGฏฺ�ฐ	ยw วิา มGค�คมาสาทิ	ผู้เล วิา วิต�ถG ปFรต	,  ตส�มa พื่นฺ�ธนฺา โมจ	ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
ก>ในฺ(ทิร�พื่ยEทิ1$เก	ดข้aIนฺในฺนฺา)นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
เม#$อภ	กษุGรFด๑รวิงฺข้(าวิสาล1เป@นฺต(นฺเอา (เมล>ดข้(าวิ) ก>ด1  เอาม#อเด>ดเอาทิ1ละ(รวิงฺ)ๆ  
หร#อใช้(เค1ยวิเก1$ยวิเอาก>ด1  หร#อถอนฺรวิมก�นฺเอาทิ1ละมากๆ ๒ ก>ด1, 
วิ�ตถG(ปาราช้	ก)จะครบั ในฺเมล>ด ในฺรวิงฺ ในฺกำ หร#อในฺผู้ลม1ถ�$วิเข้1ยวิและถ�$วิราช้มาสเป@นฺต(นฺใดๆ, 
เม#$อ(เมล>ดเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺๆ ส�กวิ-าเธอให(หลGดจากข้�Iวิ, ก>เป@นฺปาราช้	ก. 

อจ�ฉั	ช้�ช้มาโนฺ ปนฺ ทิณฺ�ฑโก วิา วิาโก วิา ตโจ วิา อป�ปมต�ตโกปJ รก�ข้ต	 ฯ
ส-วินฺก(านฺก>ด1 ใยก>ด1 เปล#อกก>ด1 ทิ1$ย�งฺไม-ข้าด แม(ม1ประมาณฺนฺ(อย ก>ย�งฺร�กษุาอยF-. 

วิ1ห	นฺาฬี| ทิ1ฆ์ม�ปJ โหต	 ยาวิ อนฺ�โต นฺาฬโต วิ1ห	ส1สทิณฺ�ฑโก นฺ นฺ	ก�ข้มต	, ตาวิ รก�ข้ต	 ฯ
ลำต(นฺข้(าวิเปล#อกแม(เป@นฺข้องฺยาวิ ก(านฺข้องฺรวิงฺข้(าวิเปล#อก ย�งฺไม-หลGดออกไปจากลำต(นฺข้(าวิเพื่1ยงฺใด, ก>ย�งฺร�กษุาอยF-เพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ.

[412] เกสค�คมต�ตม�ปJ นฺาฬโต ทิณฺ�ฑกส�ส เหฏฺ�ฐ	มตเล นฺ	ก�ข้นฺ�เต, ภณฺ�ฑค�ฆ์วิเสนฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
เม#$อพื่#Iนฺล-างฺข้องฺก(านฺหลGดออกไปจากลำต(นฺข้(าวิแล(วิ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม, (พื่ระวิ	นฺ�ยธร)พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ด(วิยอำนฺาจราคาส	$งฺข้องฺ.

๑ นฺ�ยฎ1กาสารต�ถทิ1ปนฺ1 ภาค ๒ /๒๒๓.
๒ ฎ1กาวิ-า ถอนฺถ�$วิเข้1ยวิและถ�$วิราช้มาสเป@นฺต(นฺ.
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อส	เตนฺ ลาย	ต�วิา คณฺ�หโต ปนฺ, มGฏฺ�ฐ	คเตสG เหฏฺ�ฐา ฉั	นฺ�เนฺสGปJ, สเจ ส1สานฺ	 ช้ฏิ	ตานฺ	, รก�ข้นฺ�ต	 ตาวิ ฯ
วิ	ช้เฏิต�วิา ปนฺ เกสค�คมต�ตม�ปJ อGก�ข้	ปโต, สเจ วิต�ถG ปFรต	, ปาราช้	กw ฯ
ก>เม#$อ(ภ	กษุG)ใช้(เค1ยวิเก1$ยวิถ#อเอา, คร�Iนฺเม#$อ(ลำต(นฺข้(าวิ)อยF-ในฺกำม#อ แม(ข้าดแล(วิในฺตอนฺล-างฺ,
ถ(ารวิงฺทิ�Iงฺหลายย�งฺเก1$ยวิพื่�นฺก�นฺอยF-, ย�งฺร�กษุาอยF-ก-อนฺ.
แต-เม#$อเธอสางฺแล(วิยกข้aIนฺ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม, ถ(าวิ�ตถGปาราช้	กครบั, เป@นฺปาราช้	ก.

สาม	เกห	 ปนฺ ลาย	ต�วิา ฐปJตw  สภGสw๑ วิา อภGสw วิา กต�วิา คณฺ�หโต, เยนฺ วิต�ถG ปFรต	, ตส�มa คห	เต, ปาราช้	กw ฯ
ก>แล เม#$อภ	กษุGถ#อเอาข้(าวิเปล#อกทิ1$เจ(าข้องฺเก1$ยวิวิางฺไวิ( พื่ร(อมทิ�Iงฺฟัางฺ๒ หร#อทิำให(หมดฟัางฺ,๓๑๘ 
วิ�ตถG(ปาราช้	ก)จะครบัด(วิย(รวิงฺ)ใด, คร�Iนฺเม#$อ(รวิงฺ)นฺ�Iนฺอ�นฺเธอถ#อเอาแล(วิ, เป@นฺปาราช้	ก.

สเจ ปร	กป�เปต	 “อ	ทิw มทิ�ทิ	ต�วิา ปป�โผู้เฏิต�วิา สารเมวิ คณฺ�ห	ส�สาม1ต	 รก�ข้ต	 ตาวิ ฯ
ถ(าเธอกำหนฺดหมายไวิ(วิ-า “เราจ�กนฺวิดข้(าวิเปล#อกนฺ1I แล(วิจ�กฝัbด ถ#อเอาแต-ข้(าวิสารเทิ-านฺ�Iนฺ” ด�งฺนฺ1I, ย�งฺร�กษุาอยF-ก-อนฺ.

มทิ�ทินฺปป�โผู้ฏิเนฺสG ฐานฺา จาเวินฺ�ตส�สาปJ, ปาราช้	กw นฺต�ถ	 ฯ
แม(เม#$อเธอให(เคล#$อนฺจากฐานฺ ในฺการนฺวิดและฝัbด, ย�งฺไม-เป@นฺปาราช้	ก, 

ปจ�ฉัา ภาช้นฺคเต กตมต�เต ปาราช้	กw ฯ
ภายหล�งฺ เม#$อพื่อทิำให(เข้(าไปในฺภาช้นฺะ ก>เป@นฺปาราช้	ก. 

อภ	โยโค ปเนฺต�ถ วิGต�ตนฺโยเอวิ ฯ
ส-วินฺการตF-เอา ในฺ(ทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺนฺา)นฺ1I ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

ข้1ลสงฺ�กมนฺาทิ1สG
ในฺการปbกหล�กรGกลIำเป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

ปฐวิ1 นฺาม อนฺค�ฆ์า. 
ตส�มา สเจ เอเกเนฺวิ ข้1เลนฺ เกสค�คมต�ตม�ปJ ปฐวิ	ป�ปเทิสw, สาม	กานฺw ปส�สนฺ�ตานฺw วิา อปส�สนฺ�ตานฺw วิา, อต�ตโนฺ สนฺ�ตกw กโรต	, 
ตส�มa ข้1เล นฺามw ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา วิา อจ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา วิา สงฺ�กาม	ตมต�เต,  ตส�ส จ, เย จส�ส เอกจ�ฉันฺ�ทิา, สพื่�เพื่สw ปาราช้	กw ฯ
ข้aIนฺช้#$อวิ-าแผู้-นฺด	นฺ เป@นฺข้องฺหาค-าม	ได(.  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่วิกเจ(าข้องฺจะเห>นฺหร#อไม-เห>นฺก>ตาม, 
ถ(าวิ-าภ	กษุGทิำประเทิศัแห-งฺแผู้-นฺด	นฺ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม ให(เป@นฺข้องฺข้องฺตนฺ ด(วิยหล�กเพื่1ยงฺอ�นฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ, 
เม#$อหล�กนฺ�Iนฺจะจารaกช้#$อหร#อไม-จารaกก>ตาม พื่อเธอรGกลIำเสร>จ, ก>เป@นฺปาราช้	ก แก-เธอด(วิย แก-ภ	กษุGทิ�Iงฺปวิงฺผู้F(ร-วิมฉั�นฺทิะด(วิย.

สเจ ปนฺ ทิ�วิ1ห	 ข้1เลห	 คเหตพื่�พื่w โหต	. ปฐเม ข้1เล ถGล�ลจ�จยw.  ทิGต	เย ปาราช้	กw ฯ
แต-(ทิ1$นฺานฺ�Iนฺ) เป@นฺข้องฺทิ1$จะพื่aงฺถ#อเอาได(ด(วิยหล�ก ๒ อ�นฺ.  เป@นฺถGลล�จจ�ยเพื่ราะหล�กอ�นฺทิ1$ ๑.  เป@นฺปาราช้	กเพื่ราะหล�กอ�นฺทิ1$ ๒.

สเจ ต1ห	 คเหตพื่�พื่w โหต	. ปฐเม ทิGก�กฏิw. ทิGต	เย ถGล�ลจ�จยw. ตต	เย ปาราช้	กw ฯ
ถ(า(ทิ1$นฺานฺ�Iนฺ) เป@นฺข้องฺทิ1$จะพื่aงฺถ#อเอาได(ด(วิยหล�ก ๓ อ�นฺ. เป@นฺทิGกกฏิเพื่ราะหล�กอ�นฺทิ1$ ๑. 
เป@นฺถGลล�จจ�ย เพื่ราะหล�กอ�นฺทิ1$ ๒.  เป@นฺปาราช้	กเพื่ราะหล�กอ�นฺทิ1$ ๓.

๑ สก�กฏิw อGปนฺ	ธาย สพื่Gสw ภเวิย�ย ฯ
๒ ภGสw แปลก�นฺวิ-า แกลบั, ข้(าวิล1บั แต-ฎ1กาแก( สภGสw วิ-า ปลาลสห	ตw. แก(อภGสwวิ-า ปลาลรห	ตw.
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เอวิw พื่หGเกสGปJ อวิสาเนฺ เทิ�วิ ฐเปต�วิา ปGร	เมห	 ทิGก�กฏิw,  อวิสาเนฺ ทิ�วิ	นฺ�นฺw เอเกนฺ ถGล�ลจ�จยw, อ	ตเรนฺ ปาราช้	กw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
แม(ในฺ(หล�ก)มากอ�นฺ ก>พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺทิGกกฏิ เพื่ราะหล�กต(นฺๆ เวิ(นฺ ๒ หล�กตอนฺทิ(ายสGด, 
บัรรดา ๒ หล�กตอนฺทิ(ายสGด เป@นฺถGลล�จจ�ย เพื่ราะหล�กอ�นฺหนฺa$งฺ, 
เป@นฺปาราช้	ก เพื่ราะหล�กอ1กอ�นฺหนฺa$งฺ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

ตญฺ�จโข้ สาม	กานฺw ธGรนฺ	ก�เข้เปนฺ ฯ
ก>ปาราช้	กนฺ�Iนฺแล ย-อมม1 เพื่ราะควิามทิอดธGระข้องฺพื่วิกเจ(าข้องฺ.

เอวิw สพื่�พื่ต�ถ ฯ
ในฺ(การรGกลIำด(วิยเช้#อกเป@นฺต(นฺ) ทิ�Iงฺหมด (ก>ม1นฺ�ย)อย-างฺนฺ1I.

“รช้�ช้Gw วิาต	  “มม สนฺ�ตกw อ	ทินฺ�ต	 ญาเปตGกาโม รช้�ช้Gw วิา ปสาเรต	  ยฏฺ�ฐa วิา ปาเตต	 [413] ทิGก�กฏิw, 
“อ	ทิานฺ	 ทิ�วิ1ห	 ปโยเคห	 อต�ตโนฺ สนฺ�ตกw กร	ส�สาม1ต	  เตสw ปฐเม ถGล�ลจ�จยw, ทิGต	เย ปาราช้	กw ฯ
บัทิวิ-า รช้�ช้wG วิา ม1ควิามวิ-า 
ภ	กษุGม1ควิามประสงฺคEจะให(ผู้F(อ#$นฺรF(วิ-า “นฺานฺ1Iเป@นฺข้องฺเรา” ข้aงฺเช้#อกก>ตาม ทิอดไม(วิ�ด๑ลงฺก>ตาม ต(องฺทิGกกฏิ, 
(เม#$อเธอทิำในฺใจ)วิ-า “บั�ดนฺ1Iเราจ�กทิำให(เป@นฺข้องฺข้องฺตนฺด(วิย ๒ ประโยค” 
บัรรดา(สองฺประโยค)นฺ�Iนฺ เป@นฺถGลล�จจ�ย เพื่ราะประโยคทิ1$ ๑,  เป@นฺปาราช้	กเพื่ราะประโยคทิ1$ ๒.

“วิตa วิาต	  ปรส�ส เข้ต�ตw ปร	ก�เข้ปวิเสนฺ อต�ตโนฺ กาตGกาโม ทิารFนฺ	 นฺ	ข้นฺต	. 
ปโยเค ปโยเค ทิGก�กฏิw, เอกส�มa อนฺาคเต ถGล�ลจ�จยw,  ตส�มa อาคเต ปาราช้	กw ฯ
บัทิวิ-า วิตa วิา ม1ควิามวิ-า 
ภ	กษุGประสงฺคEจะทิำนฺาข้องฺผู้F(อ#$นฺให(เป@นฺข้องฺข้องฺตนฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺการล(อม จaงฺปbกหล�กกระทิF(๒ลงฺ. 
ต(องฺทิGกกฏิ ทิGกๆ ประโยค.  เม#$อ(ประโยค)หนฺa$งฺย�งฺไม-สำเร>จ, เป@นฺถGลล�จจ�ย. เม#$อ(ประโยค)นฺ�Iนฺสำเร>จแล(วิ, เป@นฺปาราช้	ก.

สเจ ตต�ตเกนฺ อสก�โกนฺ�โต สาข้าปร	วิาเรเนฺวิ อต�ตโนฺ กาตGw สก�โกนฺ�ต	, สาข้าปาตเนฺปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
ถ(าเธอไม-อาจ(ทิำ)ด(วิย(ประโยค)ม1ประมาณฺเทิ-านฺ�Iนฺ, แต-อาจทิำให(เป@นฺข้องฺข้องฺตนฺได( ด(วิยล(อมไวิ(ด(วิยก	$งฺไม(เทิ-านฺ�Iนฺ. 
แม(ในฺการทิอดก	$งฺไม(ลงฺ ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

เอวิw เยนฺ เกนฺจ	 ปร	ก�ข้	ปJต�วิา อต�ตโนฺ กาตGw สก�โกต	.  ตต�ถ ตต�ถ ปฐมป�ปโยเคห	 ทิGก�กฏิw. 
อวิสาเนฺ ทิ�วิ	นฺ�นฺw เอเกนฺ ถGล�ลจ�จยw.  อ	ตเรนฺ ปาราช้	กw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ภ	กษุGอาจเพื่#$อจะล(อมด(วิย(วิ�ตถG)อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ ทิำให(เป@นฺข้องฺข้องฺตนฺได( ด(วิยประการอย-างฺนฺ1I. 
ในฺ(วิ�ตถG)นฺ�Iนฺๆ พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺทิGกกฏิ เพื่ราะ(ประโยค)ต(นฺๆ. 
เป@นฺถGลล�จจ�ย เพื่ราะ(ประโยค)อ�นฺหนฺa$งฺ บัรรดาสองฺ(ประโยค)ในฺทิ1$สGด.  เป@นฺปาราช้	ก เพื่ราะ(ประโยค)นฺอกจากนฺ1I.

“มร	ยาทิw วิาต	  
ปรส�ส “เข้ต�ตw มม อ	ทินฺ�ต	 ญาเปตGกาโม อต�ตโนฺ เข้ต�ตมร	ยาทิw, เกทิารปาล	 ยถา ปรส�ส เข้ต�ตw อต	ก�กมต	, เอวิw สงฺ�กาเมต	,  

๑ ฎ1กาแก( ยฏฺ�ฐa วิ-า มานฺทิณฺ�ฑw.
๒ กระทิF( ค#อ หล�ก, เสาร�Iวิ
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ป|สGมต�ต	กาทิ1ห	 วิา วิฑ�เฒต�วิา วิ	ต�ถตw กโรต	,  อกฏิw วิา ปนฺ ปต	ฏฺ�ฐเปต	, 
ปGร	มป�ปโยเคสG ทิGก�กฏิw,  ทิ�วิ	นฺ�นฺw ปจ�ฉั	มานฺw เอเกนฺ ถGล�ลจ�จยw,  อ	ตเรนฺ ปาราช้	กนฺ�ต	 ฯ
บัทิวิ-า มร	ยาทิw วิา ม1ควิามวิ-า  
ภ	กษุGประสงฺคEจะให(เข้ารF(นฺาข้องฺผู้F(อ#$นฺวิ-า “นฺ1Iเป@นฺนฺาข้องฺเรา” จaงฺทิำเข้ตแดนฺนฺาข้องฺตนฺให(รGกลIำเข้(าไป โดยให(ค�นฺนฺาเลยนฺาข้องฺผู้F(อ#$นฺ 
หร#อเอาด	นฺร-วินฺและด	นฺเหนฺ1ยวิเป@นฺต(นฺ มาข้ยายทิำให(กวิ(างฺออกไป  หร#อวิ-าจ�ดต�Iงฺ(เข้ตแดนฺ)ทิ1$ย�งฺไม-ได(ทิำ 
ต(องฺทิGกกฏิในฺประโยคต(นฺๆ, เป@นฺถGลล�จจ�ยเพื่ราะประโยคอ�นฺหนฺa$งฺ บัรรดาสองฺประโยคสGดทิ(าย, 
เป@นฺปาราช้	กเพื่ราะประโยคนฺอกจากนฺ1I ฉัะนฺ1Iแล.

เข้ต�ตฏฺ�ฐกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺนฺา.
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กถาว'าด้7วยทิร�พยAทิ� ต�LงอยD'ในพ!Lนทิ� 
วิต�ถGฏฺ�เฐปJ ฯ
(พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)แม((ในฺทิร�พื่ยE)ทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺพื่#Iนฺทิ1$ (ต-อไป):- 

วิต�ถGw ตาวิ ทิส�เสนฺ�โต “วิต�ถG นฺาม อารามวิต�ถG วิ	หารวิต�ถFต	 อาห ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อจะทิรงฺแสดงฺพื่#Iนฺทิ1$ก-อนฺ จaงฺตร�สวิ-า 
วิต�ถG นฺามอารามวิต�ถG วิ	หารวิต�ถG (ทิ1$ช้#$อวิ-าพื่#Iนฺทิ1$ ได(แก-พื่#Iนฺทิ1$สวินฺ พื่#Iนฺทิ1$วิ	หาร) ด�งฺนฺ1I.

ตต�ถ พื่1ช้w วิา อGปโรปเก วิา อปโรเปต�วิา วิ เกวิลw ภFมa โสเธต�วิา 
ต	ณฺ�ณฺw ปาการานฺw เยนฺ เกนฺจ	 ปร	ก�ข้	ปJต�วิา วิา 
ปGป�ผู้ารามาทิ1นฺw อต�ถาย ฐปJโต ภFม	ภาโค อารามวิต�ถG นฺาม ฯ
บัรรดา(พื่#Iนฺทิ1$สวินฺเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ภFม	ภาคทิ1$เข้าไม-ได(ปลFกพื่#ช้ หร#อต(นฺไม(ทิ1$ควิรปลFกไวิ(เลย แผู้(วิถางฺพื่#Iนฺด	นฺได(อย-างฺเด1ยวิ 
หร#อล(อมด(วิยกำแพื่งฺ ๓ ช้นฺ	ด ช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺ  จ�ดวิางฺไวิ(เพื่#$อประโยช้นฺEแก-สวินฺดอกไม(เป@นฺต(นฺ ช้#$อวิ-า พื่#Iนฺทิ1$สวินฺ.

เอเตเนฺวิ นฺเยนฺ เอกวิ	หารปร	เวิณฺอาวิาสานฺw อต�ถาย ฐปJโต ภFม	ภาโค วิ	หารวิต�ถG นฺาม ฯ
ภFม	ภาคทิ1$เข้าจ�ดไวิ( เพื่#$อประโยช้นฺEแก-วิ	หารบัร	เวิณฺและอาวิาสแห-งฺหนฺa$งฺ โดยนฺ�ยนฺ�$นฺแหละ ช้#$อวิ-า พื่#Iนฺทิ1$วิ	หาร.

โยปJ ปGพื่�เพื่ อาราโม จ วิ	หาโร จ หGต�วิา ปจ�ฉัา วิ	นฺส�ส	ต�วิา ภFม	ภาคมต�โต ฐ	โต อารามวิ	หารก	จ�จw นฺ กโรต	, 
[414] โสปJ อารามวิต�ถGวิ	หารวิต�ถGสงฺ�คเหเนฺวิ สงฺ�คห	โต ฯ
(ภFม	ภาค)แม(ใด ในฺกาลก-อนฺ เป@นฺสวินฺ หร#อเป@นฺวิ	หาร ภายหล�งฺร(างฺไป ต�IงฺอยF-เพื่1ยงฺภFม	ภาค ไม-สำเร>จก	จแห-งฺสวินฺและวิ	หาร, 
(ภFม	ภาค)แม(นฺ�Iนฺ ก>สงฺเคราะหE โดยการรวิมเข้(าในฺอารามวิ�ตถGและวิ	หารวิ�ตถGเหม#อนฺก�นฺ.

วิ	นฺ	จ�ฉัโย ปเนฺต�ถ เข้ต�เต วิGต�ตสทิ	โสเยวิาต	 ฯ
ส-วินฺวิ	นฺ	จฉั�ย ในฺ(ทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺพื่#Iนฺทิ1$สวินฺและพื่#Iนฺวิ	หาร)นฺ1I เป@นฺเช้-นฺก�บัทิ1$กล-าวิแล(วิในฺนฺานฺ�$นฺเองฺ ฉัะนฺ1Iแล.

วิต�ถGฏฺ�ฐกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺพื่#Iนฺทิ1$.

คามฏฺ�เฐ ยw วิต�ตพื่�พื่w,  ตw วิGต�ตเมวิ ฯ
คำทิ1$ควิรจะกล-าวิในฺทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺบั(านฺ ข้(าพื่เจ(าได(กล-าวิไวิ(แล(วิทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • กถาวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺปzา • หนฺ(า ๖๗๗

กถาว'าด้7วยทิร�พยAทิ� ต�LงอยD'ในปMา
อรญฺ�ญฏฺ�เฐ ฯ
(วิ	นฺ	จฉั�ยในฺทิร�พื่ยE)ทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺปzา (พื่aงฺทิราบัด�งฺนฺ1I):- 

อรญฺ�ญw ตาวิ ทิส�เสนฺ�โต “อรญฺ�ญw นฺาม  ยw มนฺGส�สานฺw ปร	ค�คห	ตw โหต	 ตw อรญฺ�ญนฺ�ต	 อาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺแสดงฺปzาก-อนฺ จaงฺตร�สวิ-า 
อรญฺ�ญw นฺาม ยw มนฺGส�สานฺw ปร	ค�คห	ตw โหต	  ,   ตw อรญฺ�ญw   (ทิ1$ช้#$อวิ-าปzา ได(แก-สถานฺทิ1$ใดเป@นฺสถานฺทิ1$มนฺGษุยEหวิงฺแหนฺ สถานฺทิ1$นฺ�Iนฺช้#$อวิ-าปzา) ด�งฺนฺ1I.

ตต�ถ  ยส�มา อรญฺ�ญw นฺาม มนฺGส�สานฺw ปร	ค�คห	ตม�ปJ อต�ถ	 อปร	ค�คห	ตม�ปJ, 
อ	ธ ปนฺ ยw ปร	ค�คห	ตw สารก�ข้w, ยโต นฺ วิ	นฺา มFเลนฺ กฏฺ�ฐลตาทิ1นฺ	 คเหตGw ลพื่�ภนฺ�ต	, ตw อธ	ป�เปตw. 
ตส�มา “ยw มนฺGส�สานฺw ปร	ค�คห	ตw โหต1ต	 วิต�วิา ปGนฺ “อรญฺ�ญนฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ
ในฺคำวิ-า อรญฺ�ญw นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
เพื่ราะข้aIนฺช้#$อวิ-าปzา แม(ทิ1$พื่วิกมนฺGษุยEหวิงฺแหนฺก>ม1 แม(ทิ1$ไม-หวิงฺแหนฺก>ม1, 
แต-ในฺ(อธ	การ)นฺ1I ทิรงฺประสงฺคEเอาปzาทิ1$เข้าหวิงฺแหนฺ ม1การอาร�กข้า 
เป@นฺแดนฺทิ1$ไม(และเถาวิ�ลยEเป@นฺต(นฺ อ�นฺใครๆ ไม-ได(เพื่#$อจะถ#อเอาเวิ(นฺจากมFลค-า.  
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺตร�สวิ-า “สถานฺทิ1$ใดเป@นฺสถานฺทิ1$มนฺGษุยEหวิงฺแหนฺ” แล(วิตร�สอ1กวิ-า “ช้#$อวิ-าปzา” ด�งฺนฺ1I.

เตนฺ อ	มมต�ถw ทิส�เสต	 “นฺ ปร	ค�คห	ตภาโวิ อรญฺ�ญส�ส ลก�ข้ณฺw, 
ยw ปนฺ อต�ตโนฺ อรญฺ�ญลก�ข้เณฺนฺ อรญฺ�ญw  มนฺGส�สานฺญฺ�จ ปร	ค�คห	ตw,  ตw อ	มส�มa อต�เถ อรญฺ�ญนฺ�ต	 ฯ
ด(วิยคำวิ-า ปzา นฺ�Iนฺ ย-อมทิรงฺแสดงฺควิามหมายนฺ1Iไวิ( ด�งฺนฺ1Iวิ-า “ควิามเป@นฺทิ1$หวิงฺห(าม ไม-(จ�ด)เป@นฺล�กษุณฺะข้องฺปzา, 
แต-สถานฺทิ1$ใด เป@นฺปzาโดยล�กษุณฺะแห-งฺปzาข้องฺตนฺ และพื่วิกมนฺGษุยEหวิงฺแหนฺ, สถานฺทิ1$นฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-าปzา ในฺควิามหมายนฺ1I.” 

ตต�ถ วิ	นฺ	จ�ฉัโย อารามฏฺ�ฐาทิ1สG วิGต�ตาสทิ	โส ฯ
วิ	นฺ	จฉั�ยในฺ(ทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺปzา)นฺ�Iนฺ ก>เป@นฺเช้-นฺก�บัทิ1$กล-าวิแล(วิในฺทิร�พื่ยEต�IงฺอยF-ในฺสวินฺเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ ช้าตเกสG ปเนฺต�ถ เอกส�มaปJ มหค�ฆ์รGก�เข้ ฉั	นฺ�นฺมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
ก>บัรรดา(ทิร�พื่ยEทิ1$เก	ดในฺปzานฺ1I)เหล-านฺ�Iนฺ, เม#$อต(นฺไม(ทิ1$ม1ราคามาก แม(เพื่1ยงฺต(นฺเด1ยวิ ในฺปzานฺ11I ส�กวิ-าภ	กษุGต�ดแล(วิ, ก>เป@นฺปาราช้	ก.

“ลตw วิาต	 เอต�ถ จ เวิต�โตปJ ลตาปJ ลตาเอวิ ฯ
อนฺa$งฺ ในฺบัทิวิ-า ลตw วิา นฺ1I  หวิายก>ด1 เถาวิ�ลยEก>ด1 ก>ช้#$อวิ-าเถาวิ�ลยEทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

ตต�ถ โย เวิต�โต วิา ลตา วิา ทิ1ฆ์า โหต	  มหารGก�เข้ จ คจ�เฉั จ วิ	นฺ	วิ	ช้�ฌิ	ต�วิา วิา เวิเฐต�วิา วิา คตา, 
สา มFเล ฉั	นฺ�นฺาปJ อวิหารw นฺ ช้เนฺต	  อค�เค ฉั	นฺ�นฺาปJ ฯ
ยทิา ปนฺ อค�เคปJ มFเลปJ ฉั	นฺ�นฺา โหต	,  ตทิา อวิหารw ช้เนฺต	  สเจ นฺ เวิเฐต�วิา ฐ	ตา โหต	 ฯ
บัรรดา(หวิายและเถาวิ�ลยE)เหล-านฺ�Iนฺ หวิายหร#อเถาวิ�ลยEใด เป@นฺข้องฺยาวิ แทิงฺทิะลGหร#อพื่�นฺต(นฺไม(ใหญ-และกอไม(เล#Iอยไป,
เถาวิ�ลยEนฺ�Iนฺ ภ	กษุGต�ดทิ1$โคนฺก>ด1 หร#อต�ดทิ1$ปลายก>ด1 ไม-ย�งฺอวิหารให(เก	ดข้aIนฺได(. 
แต-เม#$อใดภ	กษุGต�ดทิ�Iงฺทิ1$ปลายทิ�Iงฺทิ1$โคนฺ, เม#$อนฺ�Iนฺ ย-อมย�งฺอวิหารให(เก	ดได( ถaงฺหากเถาวิ�ลยEไม-พื่�นฺ(ต(นฺไม() อยF-ก>ตาม.
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เวิเฐต�วิา ฐ	ตา ปนฺ รGก�ข้โต โมจ	ตมต�ตา อวิหารw ช้เนฺต	 ฯ
ส-วินฺทิ1$พื่�นฺ (ต(นฺไม() อยF- พื่อภ	กษุGให(พื่(นฺจากต(นฺไม( ย-อมย�งฺอวิหารให(เก	ด.

“ต	ณฺw วิาต	 เอต�ถ ต	ณฺw วิา โหตG ปณฺ�ณฺw วิา สพื่�พื่w ต	ณฺค�คหเณฺนฺ [415] สงฺ�คห	ตw ฯ
หญ(าก>ตาม ใบัไม(ก>ตาม ทิรงฺสงฺเคราะหEด(วิยศั�พื่ทิEวิ-าหญ(า ในฺบัทิวิ-า ต	ณฺw วิา นฺ1Iทิ�Iงฺหมด 

ตw เคหจ�ฉัทินฺาทิ1นฺมต�ถาย ปเรห	 ฉั	นฺ�นฺw วิา  อต�ตนฺา ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา วิา คณฺ�หนฺ�โต ภณฺ�ฑค�เฆ์นฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ภ	กษุGถ#อเอา(หญ(า)นฺ�Iนฺทิ1$ผู้F(อ#$นฺต�ดไวิ(เพื่#$อประโยช้นฺEแก-เคร#$องฺมGงฺเร#อนฺเป@นฺต(นฺ หร#อต�ดด(วิยตนฺเองฺถ#อเอา 
(พื่ระวิ	นฺ�ยธร)พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ตามราคาส	$งฺข้องฺ.

นฺ เกวิลญฺ�จ ต	ณฺปณฺ�ณฺเมวิ,  อญฺ�ญม�ปJ ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 วิากจ�ฉัล�ล	อาทิa ฯ
และจะปร�บัอาบั�ต	แต-เฉัพื่าะถ#อเอาหญ(าและใบัไม(อย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺหาม	ได(, 
ถ#อเอาเปล#อกและสะเก>ดเป@นฺต(นฺแม(อย-างฺอ#$นฺ ช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺ (ก>พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ตามราคาส	$งฺข้องฺเหม#อนฺก�นฺ).

ยต�ถ สาม	กา สาลยา,  ตw คณฺ�หนฺ�โต ภณฺ�ฑค�เฆ์นฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
เม#$อภ	กษุGถ#อเอาวิ�ตถGม1เปล#อกไม(เป@นฺต(นฺ ซ่a$งฺพื่วิกเจ(าข้องฺย�งฺม1ควิามอาล�ยอยF- พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ตามราคาส	$งฺข้องฺ.

ตจ�เฉัต�วิา ฐปJโต อทิ�ธคโตปJ รGก�โข้ นฺ คเหตพื่�โพื่ ฯ
แม(ต(นฺไม(ทิ1$เข้าถากทิ	Iงฺไวิ(นฺานฺแล(วิ ก>ไม-ควิรถ#อเอา.

โย ปนฺ อค�เค จ มFเล จ ฉั	นฺ�โนฺ โหต	. สาข้าปJส�ส ปFต	กา ช้าตา.  ฉัล�ล	โยปJ คล	ตา. “อยw สาม	เกห	 ฉัฑ�ฑ	โตต	 คเหตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ส-วินฺ(ต(นฺไม()ใด ซ่a$งฺเข้าต�ดทิ1$ปลายและโคนฺแล(วิ. ก	$งฺข้องฺต(นฺไม(นฺ�Iนฺผู้Gแล(วิบั(างฺ. สะเก>ดทิ�Iงฺหลายกะเทิาะออกแล(วิบั(างฺ.  
จะถ#อเอาด(วิยค	ดวิ-า “ต(นฺไม(นฺ1I พื่วิกเจ(าข้องฺทิ	Iงฺแล(วิ” ด�งฺนฺ1I ควิรอยF-.

ลก�ข้ณฺจ�ฉั	นฺ�นฺส�สาปJ, ยทิา ลก�ข้ณฺw ฉัล�ล	ยา ปร	โยนฺทิ�ธw โหต	,  ตทิา คเหตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แม((ต(นฺไม()ทิ1$สล�กเคร#$องฺหมายไวิ(, เม#$อใดเคร#$องฺหมายถFกสะเก>ดหG(มปJด, เม#$อนฺ�Iนฺ จะถ#อเอาก>ควิร.

เคหาทิ1นฺw อต�ถาย รGก�เข้ ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา, ยทิา ตานฺ	 กตานฺ	 อช้�ฌิาวิGฏฺ�ฐานฺ	 จ โหนฺ�ต	,  
ทิารFนฺ	ปJ อรญฺ�เญ วิส�เสนฺ จ อาตเปนฺ จ วิ	นฺส�สนฺ�ต	 ฯ
มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายต�ดต(นฺไม(เพื่#$อประโยช้นฺEแก-เร#อนฺเป@นฺต(นฺ, เม#$อใด เข้าสร(างฺ(เร#อนฺเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺเสร>จแล(วิ และอาศั�ยแล(วิ, 
(เม#$อนฺ�Iนฺ) แม(ไม(ทิ�Iงฺหลาย (ทิ1$เหล#อใช้() ก>จ�กเส1ยหายไปเพื่ราะฝันฺและแดดในฺปzา.

อ1ทิ	สานฺ	ปJ ทิ	ส�วิา “ฉัฑ�ฑ	ตานฺ1ต	 คเหตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ภ	กษุGพื่บัเห>นฺไม(แม(เช้-นฺนฺ1Iแล(วิ จะถ#อเอาด(วิยค	ดวิ-า “เข้าทิอดทิ	Iงฺแล(วิ” ด�งฺนฺ1I ควิรอยF-.

กส�มา ฯ   ยส�มา อรญฺ�ญส�สาม	กา เอเตสw อนฺ	ส�สรา ฯ
เพื่ราะเหตGไร?   เพื่ราะเหตGวิ-า ไม(เหล-านฺ�Iนฺ เจ(าข้องฺปzา ม	ได(เป@นฺใหญ-.
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เยห	 อรญฺ�ญส�สาม	กานฺw เทิย�ยธม�มw ทิต�วิา ฉั	นฺ�นฺานฺ	, เตเอวิ อ	ส�สรา.  เตห	 จ ตานฺ	 ฉัฑ�ฑ	ตานฺ	. นฺ	ราลยา ตต�ถ ช้าตาต	 ฯ
(ไม(ทิ�Iงฺหลาย)ทิ1$(ช้นฺ)เหล-าใดให(ไทิยธรรม๑ แก-เจ(าข้องฺปzาแล(วิจaงฺต�ด, (ช้นฺ)เหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ เป@นฺใหญ-. 
อนฺa$งฺ (ช้นฺ)เหล-านฺ�Iนฺก>ทิ	Iงฺไม(เหล-านฺ�Iนฺแล(วิ. เข้าเหล-านฺ�Iนฺม	ได(ม1อาล�ย(ในฺไม(เหล-านฺ�Iนฺ)แล(วิ๒ เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ภ	กษุGจะถ#อเอาก>ควิร).

โยปJ ภ	ก�ข้G ปฐมwเยวิ อรญฺ�ญ ปาลานฺw เทิย�ยธม�มw ทิต�วิา อรญฺ�ญw ปวิ	ส	ต�วิา ยถารGจ	เต รGก�เข้ คาหาเปต	, 
ตส�ส เตสw อารก�ข้ฏฺ�ฐานฺw อคนฺ�ต�วิาปJ ยถารGจ	เตนฺ มค�เคนฺ คนฺ�ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แม(ภ	กษุGรFปใด ให(ไทิยธรรมแก-พื่นฺ�กงฺานฺผู้F(ร�กษุาปzาไม(ก-อนฺทิ1เด1ยวิแล(วิเข้(าปzา ให(ถ#อเอาไม(ทิ�Iงฺหลายตามทิ1$พื่อใจ, 
การทิ1$ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ แม(จะไม-ไปย�งฺทิ1$อาร�กข้าข้องฺผู้F(ร�กษุาปzาไม(เหล-านฺ�Iนฺ ไปโดยทิางฺตามทิ1$ตนฺช้อบัใจ ก>ควิร.

อถาปJ ปวิ	สนฺ�โต อทิต�วิา “นฺ	ก�ข้มนฺ�โต ทิส�สาม1ต	 รGก�เข้ คาหาเปต�วิา นฺ	ก�ข้มนฺ�โต เตสw ทิาตพื่�พื่w ทิต�วิา คจ�ฉัต	, วิฏฺ�ฏิต	เอวิ ฯ
แม(ถ(าเธอเม#$อเข้(าไป ย�งฺไม-ได(ให(ไทิยธรรม แต-ทิำในฺใจวิ-า “เม#$อออกมาจ�กให(” ด�งฺนฺ1I ให(ถ#อเอาไม(ทิ�Iงฺหลาย 
แล(วิข้ณฺะออกมา ให(ไทิยธรรมทิ1$ควิรให( แก-พื่วิกผู้F(ร�กษุาปzาไม(เหล-านฺ�Iนฺแล(วิไป, สมควิรแทิ(.

อถาปJ อาโภคw กต�วิา คจ�ฉัต	, “เทิห1ต	 วิGต�เต, “ทิส�สาม1ต	,  “เทิห1ต	 วิGต�เต ทิาตพื่�พื่เมวิ ฯ
แม(ถ(าเธอทิำควิามผู้Fกใจไวิ(แล(วิจaงฺไป, เม#$อผู้F(ร�กษุาปzาไม(กล-าวิวิ-า “ทิ-านฺจงฺให(”, ตอบัวิ-า “อาตมาจ�กให(”, 
เม#$อเข้ากล-าวิอ1กวิ-า “จงฺให(” พื่aงฺให(ทิ1เด1ยวิ.

สเจ โกจ	 อต�ตโนฺ ธนฺw ทิต�วิา “ภ	ก�ข้Gส�ส คนฺ�ตGw เทิถาต	 วิทิต	, [416] ลทิ�ธกป�ปเมวิ, คนฺ�ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ถ(าใครๆ ให(ทิร�พื่ยEข้องฺตนฺแล(วิพื่Fด (ก�บัเจ(าพื่นฺ�กงฺานฺ) วิ-า “พื่วิกทิ-านฺจงฺให(ภ	กษุGไปเถ	ด” ด�งฺนฺ1I, 
เป@นฺอ�นฺเธอได(ข้(ออ(างฺแล(วิทิ1เด1ยวิ, จะไปก>ควิร.

สเจ ปนฺ โกจ	 อ	ส�สรช้าต	โก ธนฺw อทิต�วิาวิ “ภ	ก�ข้Fนฺw ภาคw มา คณฺ�หาถาต	 วิาเรต	 ฯ
แต-ถ(าบัางฺคนฺ ม1ปกต	เป@นฺใหญ- ไม-ได(ให(ทิร�พื่ยEเลย ห(ามวิ-า “พื่วิกทิ-านฺอย-าได(ถ#อเอาส-วินฺข้องฺพื่วิกภ	กษุGเลย” ด�งฺนฺ1I.

อรญฺ�ญปาลา จ “มยw ภ	ก�ข้Fนฺw ตาปสานฺญฺ�จ อค�คณฺ�หนฺ�ตา กGโต ลจ�ฉัาม. เทิถ ภนฺ�เตต	 วิทินฺ�ต	, ทิาตพื่�พื่เมวิ ฯ
แต-พื่วิกเจ(าพื่นฺ�กงฺานฺผู้F(ร�กษุาปzาไม( พื่Fดวิ-า 
“เม#$อพื่วิกเราไม-ถ#อเอาส-วินฺข้องฺพื่วิกภ	กษุGและพื่วิกดาบัสแล(วิ จ�กได(จากทิ1$ไหนฺเล-า? ให(เถ	ดข้อร�บั!” ด�งฺนฺ1I, ภ	กษุGพื่aงฺให(เด1ยวิ.

โย ปนฺ, อรญฺ�ญปาเลสG นฺ	ทิ�ทิายนฺ�เตสG วิา ก1ฬาปสGเตสG วิา กต�ถจ	 ปก�กนฺ�เตสG วิา, อาคนฺ�ต�วิา 
“กGหa อรญฺ�ญปาลาต	 ปก�โกส	ต�วิาปJ อทิ	ส�วิา คจ�ฉัต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
ส-วินฺภ	กษุGรFปใด, เม#$อเจ(าพื่นฺ�กงฺานฺผู้F(ร�กษุาปzาไม(นฺอนฺหล�บั หร#อข้ลGกข้ลG-ยในฺการเล-นฺ หร#อหล1กไปในฺทิ1$ไหนฺๆ เส1ย,  
มาแล(วิ แม(เร1ยกหาอยF-วิ-า “เจ(าพื่นฺ�กงฺานฺผู้F(ร�กษุาปzาไม( อยF-ทิ1$ไหนฺก�นฺ” ด�งฺนฺ1I ก>ไม-พื่บั จaงฺไปเส1ย, ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

โยปJ อารก�ข้ฏฺ�ฐานฺw ปต�วิา กม�มฏฺ�ฐานฺาทิ1นฺ	 มนฺส	กโรนฺ�โต วิา อญฺ�ญาวิ	ห	โต วิา อสต	ยา อต	ก�กมต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยเมวิ ฯ
ฝัzายภ	กษุGรFปใด คร�Iนฺไปถaงฺสถานฺทิ1$อาร�กข้าแล(วิ แต-มนฺส	การพื่ระกรรมฐานฺเป@นฺต(นฺอยF- หร#อส-งฺจ	ตไปทิ1$อ#$นฺเส1ย 
จaงฺเด	นฺเลยไป เพื่ราะระลaกไม-ได(,  ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺก>เป@นฺภ�ณฺฑไทิยเหม#อนฺก�นฺ.

๑ ส	$งฺทิ1$จะพื่aงฺให(ตอบัแทินฺ
๒ แปลตามโยช้นฺาภาค ๑/๓๒๘. จะแปลวิ-า เข้าเหล-านฺ�Iนฺม	ได(ม1อาล�ยในฺไม(เหล-านฺ�Iนฺแล(วิ ก>นฺ-าจะได(.
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ยส�สาปJ ตw ฐานฺw ปต�ตส�ส โจโร วิา หต�ถ1 วิา วิาฬม	โค วิา มหาเมโฆ์ วิา อGฏฺ�ฐหต	,  
โส ตม�หา อGปทิ�ทิวิา มGจ�จ	ตGกามตาย สหสา ตw ฐานฺw อต	ก�กมต	, รก�ข้ต	 ตาวิ. ภณฺ�ฑเทิย�ยw ปนฺ โหต	 ฯ
แม(ภ	กษุGรFปใด ไปถaงฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺแล(วิ เก	ดม1โจร ช้(างฺ เนฺ#Iอร(าย หร#อมหาเมฆ์ข้aIนฺ, 
ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ จaงฺร1บัเด	นฺเลยสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺไป เพื่ราะต(องฺการจะพื่(นฺจากอGปbทิวิะนฺ�Iนฺ, ย�งฺร�กษุาอยF-ก-อนฺ, แต-ก>เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

อ	ทิw ปนฺ อรญฺ�เญ อารก�ข้ฏฺ�ฐานฺw นฺาม สGงฺ�กฆ์าฏิโตปJ ครGกตรw ฯ
ก>ข้aIนฺช้#$อวิ-า สถานฺทิ1$อาร�กข้าในฺปzานฺ1I หนฺ�กมาก แม(กวิ-าด-านฺภาษุ1.

สGงฺ�กฆ์าฏิกส�ส ห	 ปร	จ�เฉัทิw อโนฺก�กม	ต�วิา ทิFรโต ปร	หรนฺ�โต ทิGก�กฏิเมวิ อาปช้�ช้ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGเม#$อไม-ก(าวิเข้(าไปสF-เข้ตกำหนฺดข้องฺด-านฺภาษุ1 หลบัหล1กไปเส1ยแต-ทิ1$ไกล จะต(องฺเพื่1ยงฺทิGกกฏิเทิ-านฺ�Iนฺ.

อ	ทิw ปนฺ เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปร	หรนฺ�ตส�ส อากาเสนฺ คจ�ฉัโตปJ ปาราช้	กเมวิ ฯ
แต-เม#$อเธอหลบัหล1กทิ1$อาร�กข้าในฺปzานฺ1Iไปด(วิยไถยจ	ต แม(จะไปทิางฺอากาศั ก>เป@นฺปาราช้	กทิ1เด1ยวิ.

ตส�มา เอต�ถ อป�ปมต�เตนฺ ภวิ	ตพื่�พื่นฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGพื่aงฺเป@นฺผู้F(ไม-ประมาทิในฺ(สถานฺทิ1$อาร�กข้าในฺปzา)นฺ1I ฉัะนฺ1Iแล.

อรญฺ�ญฏฺ�ฐกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺปzา.
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กถาว'าด้7วยนLำ
อGทิเก ปนฺ ฯ
(ก>ผู้F(ศัaกษุาพื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)ในฺนฺIำ(ด�งฺนฺ1I):- 

“ภาช้นฺคตนฺ�ต	 อGทิกw ทิGล�ลภกาเล อGทิกมณฺ	กาทิ1สG ภาช้เนฺสG สงฺ�โคปJต�วิา ฐปJตw ฯ
บัทิวิ-า ภาช้นฺคตw ได(แก- นฺIำทิ1$เข้าเก>บัร�กษุาไวิ( ในฺภาช้นฺะทิ�Iงฺหลายม1ไหใส-นฺIำเป@นฺต(นฺ ในฺเวิลาทิ1$หานฺIำได(ยาก.

ตw ยส�มa ภาช้เนฺ ฐปJตw โหต	  ตw ภาช้นฺw อาวิ	ช้�ฌิ	ต�วิา วิา ฉั	ทิ�ทิw วิา กต�วิา  
ตต�ถ โปก�ข้รณฺ1ตฬาเกสG จ อต�ตโนฺ ภาช้นฺw ปเวิเสต�วิา วิา คณฺ�หนฺ�ตส�ส, [417] สป�ปJเตเลสG วิGต�ตนฺเยเนฺวิ วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
นฺIำนฺ�Iนฺเข้าเก>บัไวิ(ในฺภาช้นฺะใด เม#$อภ	กษุGเอ1ยงฺภาช้นฺะนฺ�Iนฺ หร#อทิำให(เป@นฺช้-องฺทิะลG (ถ#อเอา) 
หร#อทิำ(นฺIำทิ1$ม1อยF-)ในฺ(ภาช้นฺะ)เหล-านฺ�Iนฺ และในฺสระโบักข้รณฺ1และบั-อ ให(เข้(าไปย�งฺภาช้นฺะข้องฺตนฺ แล(วิถ#อเอา 
ก>พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยโดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิไวิ( ในฺเนฺยใสและนฺIำม�นฺนฺ�$นฺแล.

มร	ยาทิจ�เฉัทิเนฺ ปนฺ ตต�ถ 
ช้าตภFตคาเมนฺ สทิ�ธ	ม�ปJ มร	ยาทิw ฉั	นฺ�ทินฺ�ตส�ส, อทิ	นฺ�นฺาทิานฺป�ปโยคต�ตา ทิGก�กฏิw ฯ
ส-วินฺในฺการทิำลายค�นฺก�IนฺนฺIำ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
เม#$อภ	กษุGทิำลายค�นฺก�IนฺนฺIำ๑ แม(พื่ร(อมทิ�IงฺภFตคามซ่a$งฺเก	ดทิ1$ค�นฺนฺ�Iนฺ, เป@นฺทิGกกฏิ เพื่ราะเป@นฺประโยคแห-งฺอทิ	นฺนฺาทิานฺ.

ตญฺ�จ ปนฺ ปหาเร ปหาเร โหต	 ฯ
ก>แล (ทิGกกฏิ)นฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺทิGกๆ คร�Iงฺทิ1$ทิำลาย.

อนฺ�โต ฐต�วิา พื่ห	มGโข้ ฉั	นฺ�ทินฺ�โต พื่ห	อนฺ�เตนฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ภ	กษุGย#นฺอยF-ข้(างฺในฺ แล(วิห�นฺหนฺ(าออกข้(างฺนฺอกทิำลายอยF- (พื่ระวิ	นฺ�ยธร)พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ด(วิยส-วินฺสGดข้(างฺนฺอก. 

พื่ห	 ฐต�วิา อนฺ�โตมGโข้ ฉั	นฺ�ทินฺ�โต อนฺ�โตอนฺ�เตนฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
เม#$อย#นฺอยF-ข้(างฺนฺอก แล(วิห�นฺหนฺ(าเข้(าข้(างฺในฺทิำลายอยF- พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ด(วิยส-วินฺสGดข้(างฺในฺ.

อนฺ�โต จ พื่ห	 จ มGโข้ ฉั	นฺ�ทินฺ�โต มช้�เฌิ ฐต�วิา ตw ภ	นฺ�ทินฺ�โต มช้�เฌินฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
เม#$อเธอทิำลายห�นฺหนฺ(าเข้(าข้(างฺในฺและออกข้(างฺนฺอก ย#นฺอยF-ทิ1$ตรงฺกลางฺ พื่�งฺค�นฺนฺ�IนฺอยF- พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ด(วิยส-วินฺตรงฺกลางฺ.

มร	ยาทิw ทิGพื่�พื่ลw กต�วิา คาโวิ ปก�โกสต	  คามทิารเกห	 วิา ปก�โกสาเปต	 ฯ
ภ	กษุGทิำค�นฺให(ช้ำรGดแล(วิ จaงฺร(องฺเร1ยกฝัFงฺโคมา(เองฺ) หร#อใช้(ให(พื่วิกเด>กช้าวิบั(านฺร(องฺเร1ยกมาก>ตาม.

เต อาคนฺ�ต�วิา ข้Gเรห	 มร	ยาทิw ฉั	นฺ�ทินฺ�ต	 ฯ  เตเนฺวิ ฉั	นฺ�นฺา โหต	 ฯ
(ฝัFงฺโค)เหล-านฺ�Iนฺพื่าก�นฺเอาก1บัเทิ(าทิำลายค�นฺ.  (ค�นฺก�IนฺนฺIำ)ย-อมเป@นฺ(อ�นฺภ	กษุG)นฺ�Iนฺแหละทิำลายแล(วิ.

๑ อรรถกถาตอนฺนฺ1Iแก(คำวิ-า มร	ยาทิw ฉั	นฺ�ทิต	 ในฺพื่ระบัาล1วิ	นฺ�ยปJฎก มหาวิ	ภ�งฺคE ๑/๙๕. 
มร	ยาทิw ในฺทิ1$นฺ1I หมายเอา คนฺหร#อเข้#$อนฺก�IนฺนฺIำ (embankment)  ในฺทิ1$อ#$นฺ หมายเอาเข้ตแดนฺ (boundary) 
ส-วินฺ ฉั	นฺ�ทิต	 จะแปลวิ-า ต�ด ตามศั�พื่ทิE หร#อจะแปลตามควิามหมายวิ-าทิำลาย ก>นฺ-าจะได(ทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.
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มร	ยาทิw ทิGพื่�พื่ลw กต�วิา คาโวิ อGทิเก ปเวิเสต	  คามทิารเกห	 วิา ปเวิสาเปต	 ฯ
(ภ	กษุG)ทิำค�นฺให(ช้ำรGดแล(วิ ต(อนฺฝัFงฺโคเข้(าไปในฺนฺIำ หร#อส�$งฺพื่วิกเด>กช้าวิบั(านฺให(ต(อนฺเข้(าไปก>ตาม.

เตห	 อGฏฺ�ฐาปJตวิ1จ	โย มร	ยาทิw ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา คจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
ระลอกคล#$นฺทิ1$โคเหล-านฺ�Iนฺทิำให(เก	ดข้aIนฺ ทิำลายค�นฺไป.

คามทิารเก วิา “อGทิเก ก1ฬถาต	 วิทิต	  ก1ฬนฺ�เต วิา อGต�ตาเสต	 ฯ
(ภ	กษุG)พื่Fดช้วินฺพื่วิกเด>กช้าวิบั(านฺวิ-า “จงฺพื่าก�นฺเล-นฺนฺIำเถ	ด”  หร#อตวิาด(พื่วิกเด>ก)ผู้F(เล-นฺอยF-ให(สะดG(งฺตกใจ.

เตห	 อGฏฺ�ฐาปJตวิ1จ	โย มร	ยาทิw ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา คจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
ระลอกคล#$นฺทิ1$(เด>ก)เหล-านฺ�Iนฺทิำให(ต�Iงฺข้aIนฺ ทิำลายค�นฺไป.

อนฺ�โตอGทิเก ช้าตรGก�ข้w ฉั	นฺ�ทิต	  อญฺ�เญนฺ วิา ฉั	นฺ�ทิาเปต	 ฯ
(ภ	กษุG)ต�ดต(นฺไม(ทิ1$เก	ดอยF-ภายในฺนฺIำ(เองฺ) หร#อใช้(ให(ผู้F(อ#$นฺต�ดก>ตาม.

เตนฺปJ ปตนฺ�เตนฺ อGฏฺ�ฐาปJตวิ1จ	โย มร	ยาทิw ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา คจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
ระลอกคล#$นฺแม(ทิ1$(ต(นฺไม()ซ่a$งฺล(มลงฺนฺ�Iนฺทิำให(ต�Iงฺข้aIนฺ ทิำลายค�นฺไป.

เตเนฺวิ ฉั	นฺ�นฺา โหต	 ฯ
(ค�นฺก�IนฺนฺIำ)ย-อมเป@นฺ(อ�นฺภ	กษุG)นฺ�Iนฺแหละทิำลายแล(วิ.

มร	ยาทิw ทิGพื่�พื่ลw กต�วิา ตฬากรก�ข้ณฺต�ถาย ตฬากโต นฺ	พื่�พื่หนฺอGทิกw วิา นฺ	ทิ�ธมนฺตGม�พื่w วิา ปJทิหต	, 
อญฺ�ญโต คจ�ฉันฺ�ตw อGทิกw ยถา เอต�ถ ปวิ	สต	, เอวิw  ปาลa วิา พื่นฺ�ธต	  มาต	กw วิา อGช้Gกw กโรต	 
ตส�ส อGปร	ภาเค ฐ	ตw อต�ตโนฺ ตฬากw วิา ภ	นฺ�ทิต	 ฯ
ภ	กษุGทิำค�นฺให(ช้ำรGดแล(วิ ปJดนฺIำทิ1$เข้าไข้ออกไป หร#อปJดทิ-อ สำหร�บัไข้นฺIำออกจากบั-อเพื่#$อประโยช้นฺEร�กษุาบั-อก>ด1 
ก-อค�นฺหร#อแต-งฺลำรางฺให(ตรงฺ โดยอาการทิ1$ นฺIำซ่a$งฺไหล(บั-า)มาจากทิ1$อ#$นฺ จะไหลเข้(าไปในฺ(บั-อ)นฺ1Iได(ก>ด1 
พื่�งฺบั-อข้องฺตนฺซ่a$งฺอยF-ตอนฺบันฺ(บั-อข้องฺคนฺอ#$นฺ)นฺ�Iนฺก>ด1.

อGส�สนฺ�นฺw อGทิกw มร	ยาทิw คเหต�วิา คจ�ฉัต	.  เตเนฺวิ ฉั	นฺ�นฺา โหต	 ฯ
นฺIำทิ1$(เอ-อ)สFงฺข้aIนฺ ไหล(บั-า)พื่�ดเอาค�นฺไป. (ค�นฺก�IนฺนฺIำ)ย-อมเป@นฺอ�นฺ(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺแหละทิำลายแล(วิ.

สพื่�พื่ต�ถ นฺ	ก�ข้นฺ�ตอGทิกค�ฆ์านฺGรFเปนฺ อวิหาเรนฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ในฺทิ1$ทิGกๆ แห-งฺ (พื่ระวิ	นฺ�ยธร)พื่aงฺปร�บัด(วิยอวิหาร ตามควิรแก-ราคานฺIำทิ1$ไหลออกไป.

นฺ	ทิ�ธมนฺนฺาฬี� อGค�ฆ์าเฏิต�วิา นฺ1หรนฺ�ตส�สาปJ [418] เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGเปJดทิ-อ สำหร�บัไข้นฺIำ ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

สเจ ปนฺ, เตนฺ มร	ยาทิาย ทิGพื่�พื่ลาย กตาย, 
อต�ตโนฺเยวิ ธม�มตาย อาคนฺ�ต�วิา วิา  อนฺาณฺต�เตห	 คามทิารเกห	 อาโรปJตา วิา คาวิ	โย  ข้Gเรห	 มร	ยาทิw ฉั	นฺ�ทินฺ�ต	 
อต�ตโนฺเยวิ ธม�มตาย อนฺาณฺต�เตห	 วิา คามทิารเกห	 อGทิเก ปเวิส	ตา วิ1จ	โย อGฏฺ�ฐาเปนฺ�ต	 
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คามทิารกา วิา สยเมวิ ปวิ	ส	ต�วิา ก1ฬนฺ�ตา อGฏฺ�ฐาเปนฺ�ต	. 
อนฺ�โตอGทิเก วิา รGก�โข้ อญฺ�เญห	 ฉั	ช้�ช้มาโนฺ ปต	ต�วิา อGฏฺ�ฐาเปต	, ตา วิ1จ	โย มร	ยาทิw ฉั	นฺ�ทินฺ�ต	 ฯ
อนฺa$งฺ เม#$อภ	กษุGนฺ�Iนฺทิำค�นฺก�IนฺนฺIำให(ช้ำรGดแล(วิ, 
ถ(าฝัFงฺโคซ่a$งฺเด	นฺมาตามธรรมดาข้องฺตนฺนฺ�$นฺเองฺ หร#อทิ1$พื่วิกเด>กช้าวิบั(านฺผู้F(ไม-ได(ถFกบั�งฺค�บั ช้-วิยก�นฺต(อนฺข้aIนฺไป เอาก1บัเทิ(าทิำลายค�นฺก>ด1

ฝัFงฺโคทิ1$พื่วิกเด>กช้าวิบั(านฺผู้F(ไม-ได(ถFกบั�งฺค�บั ช้-วิยก�นฺข้�บัต(อนฺให(เข้(าไปในฺนฺIำตามธรรมดาข้องฺตนฺเองฺ ทิำให(ระลอกคล#$นฺต�Iงฺข้aIนฺก>ด1, 
พื่วิกเด>กช้าวิบั(านฺพื่าก�นฺเข้(าไปเล-นฺนฺIำเองฺ ทิำให(ระลอกคล#$นฺต�Iงฺข้aIนฺก>ด1, 
ต(นฺไม( (ซ่a$งฺเก	ด)ภายในฺนฺIำ ทิ1$ถFกช้นฺเหล-าอ#$นฺต�ดข้าดล(มลงฺแล(วิ ทิำระลอกคล#$นฺให(ต�Iงฺข้aIนฺ, ระลอกคล#$นฺนฺ�Iนฺๆ ต�ดค�นฺนฺาข้าดไปก>ด1.

สเจปJ มร	ยาทิw ทิGพื่�พื่ลw กต�วิา  สGก�ข้ตฬากส�ส อGทิกนฺ	พื่�พื่หนฺฏฺ�ฐานฺw อGทิกนฺ	ทิ�ธมนฺตGม�พื่w วิา ปJทิหต	 
อญฺ�ญโต คมนฺมค�เค วิา ปาลa พื่นฺ�ธต	 สGก�ข้มาต	กw วิา อGช้Gกw กโรต	 
ปจ�ฉัา เทิเวิ วิGฏฺ�เฐ, อGทิกw อาคนฺ�ต�วิา มร	ยาทิw ภ	นฺ�ทิต	 สพื่�พื่ต�ถ ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
แม(หากวิ-า (ภ	กษุG)ทิำค�นฺนฺาให(ช้ำรGดแล(วิ ปJดทิ1$ทิ1$เข้าไข้นฺIำ หร#อทิ-อสำหร�บัไข้นฺIำ แห-งฺบั-อทิ1$แห(งฺ ก>ด1
ก-อค�นฺหร#อแต-งฺลำรางฺทิ1$แห(งฺ ให(ตรงฺทิางฺนฺIำเด	นฺจากทิ1$อ#$นฺ ก>ด1, 
ภายหล�งฺในฺเม#$อฝันฺตก, นฺIำไหล(บั-า)มา(เซ่าะ)ทิำลายค�นฺ, เป@นฺภ�ณฺฑไทิยในฺทิ1$ทิGกๆ แห-งฺ.

โย ปนฺ นฺ	ทิาเฆ์ สGก�ข้วิาปJยา มร	ยาทิw ยาวิตลw ปาเปต�วิา ภ	นฺ�ทิต	 
ปจ�ฉัา เทิเวิ วิGฏฺ�เฐ, อาคตาคตw อGทิกw ปลายต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
ส-วินฺ(ภ	กษุG)ใด ทิำลายค�นฺบัaงฺแห(งฺในฺฤดFแล(งฺ ให(พื่�งฺลงฺจนฺถaงฺพื่#Iนฺ, 
ภายหล�งฺในฺเม#$อฝันฺตก, นฺIำทิ1$ไหลมาคร�Iงฺแล(วิคร�Iงฺเล-า ก>ไหลไปหมด, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย(แก-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ).

ยต�ตกw ตป�ปจ�จยา สส�สw อGป�ปช้�ช้ต	,  ตโต ปาทิมต�ตค�ฆ์นฺกwปJ อเทินฺ�โต สาม	กานฺw ธGรนฺ	ก�เข้เปนฺ อส�สมโณฺ โหต	 ฯ
ข้(าวิกล(าม1ประมาณฺเทิ-าใด ทิ1$เก	ดข้aIนฺเพื่ราะ(นฺIำ)นฺ�Iนฺเป@นฺปbจจ�ย, 
(ภ	กษุG)เม#$อไม-ใช้((ค-าทิดแทินฺ) แม(เทิ-าราคาบัาทิหนฺa$งฺ จาก(ข้(าวิกล(าทิ1$เส1ยไป) นฺ�Iนฺ จ�ดวิ-าไม-เป@นฺสมณฺะ เพื่ราะพื่วิกเจ(าข้องฺทิอดธGระ.

ยw๑ ปนฺ สพื่�พื่สาธารณฺw ตฬากw โหต	,  ตฬาเก อGทิกส�ส สพื่�เพื่ปJ มนฺGส�สา อ	ส�สรา ฯ
อนฺa$งฺ บัaงฺใด เป@นฺข้องฺสาธารณฺะแก-คนฺทิ�Iงฺปวิงฺ,  มนฺGษุยEทิ�Iงฺหมด ย-อมเป@นฺใหญ-แห-งฺนฺIำในฺบัaงฺนฺ�Iนฺ.

เหฏฺ�ฐโต ปนฺส�ส สส�สานฺ	 กโรนฺ�ต	 ฯ
ก>(เข้าเหล-านฺ�Iนฺ) ย-อมทิำข้(าวิกล(าทิ�Iงฺหลายไวิ(ภายใต(แห-งฺ(บัaงฺ)นฺ�Iนฺด(วิย.

สส�สปาลนฺต�ถw ตฬากโต มหามาต	กา นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา เข้ต�ตมช้�เฌินฺ ยาต	 ฯ   สาปJ สทิา สนฺ�ทินฺกาเล สพื่�พื่สาธารณฺา ฯ
ลำรางฺใหญ- ออกจากบัaงฺไปทิางฺกลางฺนฺา เพื่#$อหล-อเล1Iยงฺข้(าวิกล(า. 
แม((ลำรางฺใหญ-)นฺ�Iนฺ ก>เป@นฺข้องฺสาธารณฺะแก-(ช้นฺ)ทิ�Iงฺปวิงฺ ในฺเวิลาทิ1$นฺIำไหลไป ทิGกเม#$อ.

ตโต ปนฺ ข้Gทิ�ทิกมาต	กา นฺ1หร	ต�วิา อต�ตโนฺ อต�ตโนฺ เกทิาเรสG อGทิกw ปเวิเสนฺ�ต	 ฯ  ตw อญฺ�เญสw คเหตGw นฺ เทินฺ�ต	 ฯ

๑ อ	ทิw ปทิw นฺ	รต�ถกw ข้ายต	 ฯ  “สาธารณฺw ปนฺ ตฬากw โหต1ต	 วิต�ตพื่�พื่w ฯ
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ส-วินฺพื่วิกช้นฺช้�กลำรางฺเล>กๆ ออกจาก(ลำรางฺใหญ-)นฺ�Iนฺ แล(วิไข้นฺIำให(เข้(าไปในฺนฺาข้องฺตนฺๆ 
ไม-ยอมให(คนฺเหล-าอ#$นฺถ#อเอา(นฺIำในฺลำรางฺเล>กข้องฺตนฺ)นฺ�Iนฺ.

นฺ	ทิาฆ์สมเยวิ อGทิเก มนฺ�ทิภFเต, [419] วิาเรนฺ อGทิกw เทินฺ�ต	 ฯ
เม#$อม1นฺIำนฺ(อย ในฺฤดFแล(งฺ, จaงฺแบั-งฺปbนฺนฺIำให(ก�นฺ ตามวิาระ.

โย, อGทิกวิาเร สม�ปต�เต, นฺ ลภต	,  ตส�ส สส�สานฺ	 ม	ลายนฺ�ต	 ฯ
ผู้F(ใด, เม#$อถaงฺวิาระนฺIำ, ไม-ได(นฺIำ, ข้(าวิกล(าข้องฺผู้F(นฺ�Iนฺ ย-อมเห1$ยวิแห(งฺไป.

ตส�มา อญฺ�เญสw วิาเร อญฺ�โญ คเหตGw นฺ ลภต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ คนฺอ#$นฺย-อมไม-ได(เพื่#$อจะถ#อเอาในฺวิาระข้องฺคนฺทิ�Iงฺหลายอ#$นฺ .

ตต�ถ โย ภ	ก�ข้G ปเรสw ข้Gทิ�ทิกมาต	กโต วิา เกทิารโต วิา อGทิกw เถย�ยจ	ต�เตนฺ อต�ตโนฺ วิา ปรส�ส วิา มาต	กw วิา เกทิารw วิา ปเวิเสต	, 
อฏิวิ1มGข้w วิา วิาเหต	,  อวิหาโรวิส�ส โหต	 ฯ
บัรรดา(ลำรางฺเป@นฺต(นฺ)นฺ�$นฺ 
ภ	กษุGใด ไข้นฺIำจากลำรางฺเล>กหร#อจากนฺา ข้องฺช้นฺเหล-าอ#$นฺ ให(เข้(าไปย�งฺเหม#องฺหร#อนฺา ข้องฺตนฺหร#อข้องฺคนฺอ#$นฺ ด(วิยไถยจ	ต ก>ด1, 
ให(นฺIำไหลเข้(าไปย�งฺปากดงฺไปก>ด1,  ภ	กษุGนฺ�Iนฺ เป@นฺอวิหารแทิ(.

โยปJ “จ	เรนฺ เม อGทิกวิาโร ภวิ	ส�สต	  อ	ทิญฺ�จ สส�สw ม	ลายต1ต	 
ปเรสw เกทิาเร ปวิ	สนฺ�ตส�ส อGทิกส�ส ปวิ	สนฺมค�คw ปJทิห	ต�วิา อต�ตโนฺ เกทิารw ปเวิเสต	, อวิหาโรเอวิ ฯ
ฝัzาย(ภ	กษุG)ใด ค	ดวิ-า “นฺานฺๆ เราจaงฺจ�กม1นฺIำส�กคราวิหนฺa$งฺ และข้(าวิกล(านฺ1Iก>เห1$ยวิแห(งฺ” 
จaงฺปJดทิางฺเข้(าไปข้องฺนฺIำทิ1$กำล�งฺไหลเข้(าไปในฺนฺาข้องฺช้นฺเหล-าอ#$นฺเส1ย แล(วิให(ไหลเข้(าไปย�งฺนฺาข้องฺตนฺ, ภ	กษุGนฺ�Iนฺเป@นฺอวิหารเหม#อนฺ
ก�นฺ.

สเจ ปนฺ, ตฬากโต อนฺ	ค�คเต  ปเรสw มาต	กามGข้w อสม�ปต�เต วิา อGทิเก,  
สGก�ข้มาต	กwเยวิ, ยถา อาคจ�ฉันฺ�ตw อGทิกw อญฺ�เญสw เกทิาเร อป�ปวิ	ส	ต�วิา อต�ตโนฺเยวิ เกทิาเร ปวิ	สต	, เอวิw ตต�ถ ตต�ถ พื่นฺ�ธต	, 
อนฺ	ก�ข้นฺ�เต, พื่ทิ�ธา สGพื่ทิ�ธา,  นฺ	ก�ข้นฺ�เต, พื่ทิ�ธา, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
ก>ถ(าวิ-า, เม#$อนฺIำย�งฺไม-ไหลออกจากบัaงฺ หร#อย�งฺไม-ถaงฺปากลำรางฺข้องฺช้นฺเหล-าอ#$นฺ, 
ภ	กษุGก-อ (ค�นฺ) ลำรางฺแห(งฺนฺ�$นฺเทิ1ยวิ ไวิ(ในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ 
โดยอาการทิ1$นฺIำซ่a$งฺกำล�งฺไหลมา จะไม-ไหลเข้(าไปในฺนฺาข้องฺช้นฺเหล-าอ#$นฺ ไหลเข้(าไปแต-ในฺนฺาข้องฺตนฺเทิ-านฺ�Iนฺ, 
เม#$อ(นฺIำ)ย�งฺไม-ได(ออกมา, (แต-)ภ	กษุGได(ก-อ(ค�นฺ)ไวิ(ก-อนฺแล(วิ ก>เป@นฺอ�นฺเธอก-อไวิ(ด1แล(วิ, 
เม#$อ(นฺIำ)ไหลออกมาแล(วิ, (ถ(า)ภ	กษุGก-อ(ค�นฺ)ไวิ( เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

ตฬากw คนฺ�ต�วิา สยเมวิ นฺ	ทิ�ธมนฺนฺาฬี� อGค�ฆ์าเฏิต�วิา อต�ตโนฺ เกทิารw ปเวิเสนฺ�ตส�สาปJ นฺต�ถ	 อวิหาโร ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGไปย�งฺบัaงฺแล(วิ เปJดทิ-อสำหร�บัไข้นฺIำเองฺ ให(นฺIำไหลเข้(าไปย�งฺนฺาข้องฺตนฺ ไม-เป@นฺอวิหาร.

กส�มา ฯ   ตฬากw นฺ	ส�สาย เข้ต�ตส�ส กตต�ตา ฯ
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะต-างฺก>อาศั�ยบัaงฺนฺ�Iนฺทิำนฺาก�นฺ 

กGรGนฺ�ทิ	อาทิ1สG ปนฺ “อวิหาโรต	 วิGต�ตw ฯ   ตw “วิต�ถG กาลญฺ�จ เทิสญฺ�จาต	 อ	ม	นฺา ลก�ข้เณฺนฺ นฺ สเมต	 ฯ
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แต-ในฺ(อรรถกถา)กGรGนฺทิ1เป@นฺต(นฺ กล-าวิวิ-า “เป@นฺอวิหาร”.
(คำทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ()นฺ�Iนฺ ย-อมไม-สมด(วิยล�กษุณฺะนฺ1Iวิ-า “วิ�ตถG กาละ และเทิสะ”๑ เป@นฺต(นฺ.

ตส�มา มหาอฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตเมวิ ยGต�ตนฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ คำทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺมหาอรรถกถานฺ�$นฺแหละ ช้อบัแล(วิ ฉัะนฺ1Iแล.

อGทิกกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยนฺIำ.

๑ สมนฺ�ตปาสาทิ	กาภาค ๑/๓๖๑. แต-เป@นฺ วิต�ถGw.
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กถาว'าด้7วยไมั7ชำระฟัJน
ทินฺ�ตโปนฺw อารามฏฺ�ฐกวิ	นฺ	จ�ฉัเยนฺ วิ	นฺ	จ�ฉั	นฺ	ตพื่�พื่w ฯ
ไม(ช้ำระฟัbนฺ อ�นฺ(ผู้F(ศัaกษุา)พื่aงฺวิ	นฺ	จฉั�ย ตามข้(อทิ1$วิ	นฺ	จฉั�ยภ�ณฺฑะต�IงฺอยF-ในฺสวินฺ.

อยw ปเนฺต�ถ วิ	เสโส ฯ
ส-วินฺควิามแปลกก�นฺในฺไม(ช้ำระฟัbนฺนฺ1I ม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:

โย สงฺ�ฆ์ส�ส เวิต�ตนฺภโฏิ หGต�วิา เทิวิส	กw วิา ปก�ข้มาสวิาเรนฺ วิา ทินฺ�ตกฏฺ�ฐw อาหรต	. 
โส ตw อาหร	ต�วิา ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิาปJ [420] ยาวิ ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์w นฺ ปฏิ	จ�ฉัาเปต	, ตาวิ ตส�เสวิ โหต	 ฯ
(ไวิยาวิ�จกร)ใด เป@นฺผู้F(ทิ1$สงฺฆ์Eเล1Iยงฺไวิ(ด(วิยค-าบัำเหนฺ>จ ย-อมนฺำไม(ช้ำระฟัbนฺมาถวิายทิGกวิ�นฺ หร#อตามวิาระปbกษุEและเด#อนฺ, 
(ไวิยาวิ�จกร)นฺ�Iนฺนฺำไม(ช้ำระฟัbนฺนฺ�Iนฺมา แม(ต�ดแล(วิ ย�งฺไม-ให(ภ	กษุGสงฺฆ์Eร�บัเพื่1ยงฺใด, 
ไม(ช้ำระฟัbนฺนฺ�Iนฺ ก>ย�งฺเป@นฺข้องฺไวิยาวิ�จกรผู้F(นฺำมานฺ�$นฺเองฺเพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ.

ตส�มา ตw เถย�ยจ	ต�เตนฺ คณฺ�หนฺ�โต ภณฺ�ฑค�เฆ์นฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGเม#$อถ#อเอา(ไม(ช้ำระฟัbนฺ)นฺ�Iนฺ ด(วิยไถยจ	ต พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ตามราคาส	$งฺข้องฺ.

ตต�ถ ช้าตกw ปนฺ ครGภณฺ�ฑw.  ตม�ปJ ภ	ก�ข้Gสงฺ�เฆ์นฺ รก�ข้	ตw โคปJตw คณฺ�หนฺ�โต ภณฺ�ฑค�เฆ์นฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
อนฺa$งฺ (ม1ข้องฺ)ครGภ�ณฺฑEซ่a$งฺเก	ดข้aIนฺในฺ(อาราม)นฺ�Iนฺ.  
ภ	กษุGเม#$อถ#อเอาข้องฺครGภ�ณฺฑEแม(นฺ�Iนฺ ทิ1$ภ	กษุGสงฺฆ์Eร�กษุาคG(มครองฺ ก>พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	 ตามราคาส	$งฺข้องฺ.

เอเสวิ นฺโย คณฺปGค�คลค	ห	มนฺGส�สสนฺ�ตเกปJ ฉั	นฺ�นฺเก อจ�ฉั	นฺ�นฺเก จ เตสw อารามGย�ยานฺภFม1สG ช้าเต ฯ
แม(ในฺไม(ช้ำระฟัbนฺทิ1$ต�ดแล(วิและย�งฺม	ได(ต�ด ซ่a$งฺเป@นฺข้องฺคณฺะบัGคคลและมนฺGษุยEคฤห�สถE 
ทิ1$เก	ดข้aIนฺ๑ในฺพื่#Iนฺทิ1$อารามและอGทิยานฺเป@นฺต(นฺ ข้องฺ(คณฺะบัGคคลและมนฺGษุยEคฤห�สถE)เหล-านฺ�Iนฺ ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

สามเณฺรา วิาเรนฺ ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ส�ส ทินฺ�ตกฏฺ�ฐw อาหรนฺ�ตา อาจร	ยอGปช้�ฌิายานฺม�ปJ อาหรนฺ�ต	 ฯ
สามเณฺรทิ�Iงฺหลาย เม#$อนฺำไม(ช้ำระฟัbนฺมาถวิายแก-ภ	กษุGสงฺฆ์E ตามวิาระ ย-อมนฺำมาถวิายแม(แก-พื่ระอาจารยEและอGปbช้ฌิายะ (ข้องฺตนฺ).

ตw ยาวิ ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา สงฺ�ฆ์w นฺ ปฏิ	จ�ฉัาเปนฺ�ต	,  ตาวิ สพื่�พื่w เตสwเยวิ โหต	 ฯ
(เธอเหล-านฺ�Iนฺ)ต�ด(ไม(ช้ำระฟัbนฺ)นฺ�Iนฺแล(วิ ย�งฺไม-ให(สงฺฆ์Eร�บัเพื่1ยงฺใด, 
(ไม(ช้ำระฟัbนฺนฺ�Iนฺ)แม(ทิ�Iงฺหมด ก>ย�งฺเป@นฺข้องฺ(เธอ)เหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ เพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ.

ตส�มา ตม�ปJ เถย�ยจ	ต�เตนฺ คณฺ�หนฺ�โต ภณฺ�ฑค�เฆ์นฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ภ	กษุG)เม#$อถ#อเอา(ไม(ช้ำระฟัbนฺแม(นฺ�Iนฺ ด(วิยไถยจ	ต ก>พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ตามราคาส	$งฺข้องฺ. 

ยทิา ปนฺ เต ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา สงฺ�ฆ์ส�ส ปฏิ	จ�ฉัาเปต�วิา ทินฺ�ตกฏฺ�ฐมาลเก นฺ	ก�ข้	ปนฺ�ต	 
“ยถาสGข้w ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ ปร	ภGญฺ�ช้ตFต	  ตโต ปฏฺ�ฐาย อวิหาโร นฺต�ถ	 ฯ  วิต�ตw ปนฺ ช้านฺ	ตพื่�พื่w ฯ
แต-เม#$อใด (สามเณฺร)เหล-านฺ�Iนฺ ต�ดไม(ช้ำระฟัbนฺแล(วิ ได(มอบัถวิายสงฺฆ์Eแล(วิ แต-ย�งฺเก>บัไวิ(ในฺโรงฺไม(ช้ำระฟัbนฺ ด(วิยค	ดในฺใจอยF-วิ-า 
“ภ	กษุGสงฺฆ์Eจงฺใช้(สอยตามสบัายเถ	ด” ด�งฺนฺ1I, ต�Iงฺแต-(กาล)นฺ�Iนฺไป ไม-เป@นฺอวิหาร.  แต-ก>ควิรทิราบัธรรมเนฺ1ยม.

๑ แต-โยช้นฺาให(เอา ช้าเต เป@นฺวิ	เสสนฺะข้องฺ ภณฺ�เฑ.
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โย ห	 เทิวิส	กw สงฺ�ฆ์มช้�เฌิ โอสรต	, เตนฺ ทิ	วิเส ทิ	วิเส เอกเมวิ ทินฺ�ตกฏฺ�ฐw คเหตพื่�พื่w ฯ
ค#อวิ-า (ภ	กษุG)รFปใด เข้(าไปในฺทิ-ามกลางฺสงฺฆ์EทิGกวิ�นฺ, ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ ควิรถ#อเอาไม(ช้ำระฟัbนฺได(เพื่1ยงฺวิ�นฺละอ�นฺเทิ-านฺ�Iนฺ.

โย ปนฺ เทิวิส	กw นฺ โอสรต	, ปธานฺฆ์เร วิส	ต�วิา ธม�มส�สวิเนฺ วิา อGโปสถค�เค วิา ทิ	ส�สต	, 
เตนฺ ปมาณฺw สล�ลก�เข้ต�วิา จต�ตาร	 ปญฺ�จ ทินฺ�ตกฏฺ�ฐานฺ	 อต�ตโนฺ วิสนฺฏฺ�ฐาเนฺ ฐเปต�วิา ข้าทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
ส-วินฺ(ภ	กษุG)รFปใด ไม-เข้(าไปในฺทิ-ามกลางฺสงฺฆ์EทิGกวิ�นฺ อยF-ในฺเร#อนฺทิ1$บัำเพื่>ญเพื่1ยร จะปรากฏิต�วิแต-ในฺทิ1$ฟัbงฺธรรมหร#อในฺโรงฺอGโบัสถ, 
(ภ	กษุG)รFปนฺ�Iนฺควิรกำหนฺดประมาณฺ แล(วิเก>บัไม(ช้ำระฟัbนฺ ๔-๕ อ�นฺไวิ(ในฺทิ1$อยF-ข้องฺตนฺ เค1Iยวิเถ	ด.

เตสG ข้1เณฺสG,  สเจ ปนฺ ทินฺ�ตกฏฺ�ฐมาลเก พื่หFนฺ	 โหนฺ�ต	เยวิ, ปGนฺ อาหร	ต�วิา ข้าทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
เม#$อไม(ช้ำระฟัbนฺเหล-านฺ�Iนฺ หมดไปแล(วิ, แต-ถ(าในฺโรงฺไม(ช้ำระฟัbนฺ ย�งฺม1อยF-มากทิ1เด1ยวิ, ก>ควิรนฺำมาเค1Iยวิได(อ1ก. 

ยทิ	 ปมาณฺw อสล�ลก�เข้ต�วิา อาหรต	, เตสG อก�ข้1เณฺสGเยวิ, มาลเก ข้1ยต	, 
ตโต เกจ	 เถรา “เยห	 คห	ตานฺ	, เต ปฏิ	อาหรนฺ�ตFต	 วิเทิย�ยGw. 
ถ(าเธอไม-กำหนฺดประมาณฺ นฺำมาไซ่ร(, เม#$อ(ไม(ช้ำระฟัbนฺ)เหล-านฺ�Iนฺย�งฺไม-หมดส	Iนฺไปเลย, แต-ในฺโรงฺหมดไป,  
คราวินฺ�Iนฺ พื่ระเถระบัางฺพื่วิกจะพื่aงฺพื่Fดวิ-า “ภ	กษุGเหล-าใดถ#อเอาไม(ส1ฟัbนฺทิ�Iงฺหลายไป ข้อให(ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺนฺำมาค#นฺเส1ยเถ	ด”

เกจ	 “ข้าทินฺ�ตG, ปGนฺ สามเณฺรา อาหร	ส�สนฺ�ต1ต	 ฯ
พื่ระเถระบัางฺพื่วิก(จะพื่aงฺพื่Fด)วิ-า “จงฺเค1Iยวิเถ	ด, พื่วิกสามเณฺรจะข้นฺมาอ1ก.” 

ตส�มา วิ	วิาทิปร	หารต�ถw ปมาณฺw สล�ลก�เข้ตพื่�พื่w ฯ   คหเณฺ ปนฺ โทิโส นฺต�ถ	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺควิรกำหนฺดประมาณฺ เพื่#$อหล1กเล1$ยงฺการวิ	วิาทิก�นฺ.   แต-ไม-ม1โทิษุในฺการถ#อเอา.

[421] ทินฺ�ตกฏฺ�ฐกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยไม(ช้ำระฟัbนฺ.

มค�คw คจ�ฉันฺ�เตนฺปJ เอกw วิา เทิ�วิ วิา ถวิ	กาย ปก�ข้	ปJต�วิา คนฺ�ตพื่�พื่นฺ�ต	.
แม(ภ	กษุGผู้F(จะเด	นฺทิางฺ ควิรใส-ไม(ช้ำระฟัbนฺอ�นฺหนฺa$งฺหร#อสองฺอ�นฺในฺถGงฺย-าม แล(วิจaงฺไป ฉัะนฺ1Iแล.
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กถาว'าด้7วยต7นไมั7
“วินฺป�ปต1ต	 วินฺส�ส ปต	 วินฺป�ปต	 ฯ
บัทิวิ-า วินฺป�ปต	 ควิามวิ-า (ต(นฺไม()เป@นฺเจ(าแห-งฺปzา ช้#$อ วินฺ�ปปต	.

วินฺเช้ฏฺ�ฐกรGก�ข้ส�เสตw อธ	วิจนฺw ฯ
คำวิ-า วินฺ�ปปต	 นฺ1I เป@นฺช้#$อข้องฺต(นฺไม(เจร	ญทิ1$สGดในฺปzา. 

อ	ธ ปนฺ สพื่�โพื่ปJ มนฺGส�เสห	 ปร	ค�คห	ตรGก�โข้ อธ	ป�เปโต อม�พื่ลพื่Gช้ปนฺสาทิ	โก ฯ
ก>ต(นฺไม(ทิ1$พื่วิกมนฺGษุยEหวิงฺแหนฺแม(ทิ�Iงฺหมด ม1มะม-วิงฺ ข้นฺGนฺสำมะลอ และข้นฺGนฺหนฺ�งฺเป@นฺต(นฺ ทิ-านฺประสงฺคEเอาในฺ(อธ	การ)นฺ1I.

ยต�ถ วิา ปนฺ มร	จวิล�ล	อาทิ1นฺ	 อาโรเปนฺ�ต	, โส ฉั	ช้�ช้มาโนฺ, สเจ เอกายปJ ฉัล�ล	ยา วิา วิาเกนฺ วิา สกล	กาย วิา เผู้ค�คGนฺา วิา 
สม�พื่ทิ�โธวิ หGต�วิา ภFม	ยw ปตต	, รก�ข้ต	 ตาวิ ฯ
ก>หร#อวิ-า (พื่วิกมนฺGษุยE)ปลFกพื่ร	กไทิยและเถาวิ�ลยE๑เป@นฺต(นฺ ไวิ(ทิ1$(ต(นฺไม()ใด, 
(ต(นฺไม()นฺ�Iนฺ เม#$อถFกภ	กษุGต�ด ถ(าเปล#อกก>ด1 ใบัก>ด1 สะเก>ดก>ด1 กระพื่1Iก>ด1 แม(อ�นฺเด1ยวิย�งฺต	ดเนฺ#$องฺอยF-เทิ1ยวิ, ล(มลงฺบันฺพื่#Iนฺด	นฺ, 
ก>ย�งฺร�กษุาอยF-ก-อนฺ, 

โย ปนฺ ฉั	นฺ�โนฺปJ  วิล�ล1ห	 วิา สามนฺ�ตรGก�ข้สาข้าห	 วิา สนฺ�ธาร	ตต�ตา อGช้Gกเมวิ ต	ฏฺ�ฐต	 
ปตนฺ�โต วิา ภFมa นฺ ปาปGณฺาต	.  นฺต�ถ	 ตต�ถ ปร	หาโร, อวิหาโรเอวิ โหต	 ฯ
ส-วินฺ(ต(นฺไม()ใด แม(ถFกต�ดข้าดแล(วิ ก>ย�งฺต�IงฺอยF-ตรงฺๆ ได(เทิ1ยวิ เพื่ราะเถาวิ�ลยEหร#อก	$งฺไม(ใกล(เค1ยงฺร�บัไวิ( ก>ด1, 
หร#อเม#$อล(มลงฺไป ย�งฺไม-ถaงฺพื่#Iนฺด	นฺ ก>ด1. ในฺ(ต(นฺไม()นฺ�Iนฺ ไม-ม1การหล1กเล1$ยงฺ, เป@นฺอวิหารทิ1เด1ยวิ.

โยปJ กกเจนฺ ฉั	นฺ�โนฺ อจ�ฉั	นฺ�โนฺ วิ	ย หGต�วิา ตต�เถวิ ต	ฏฺ�ฐต	,  ตส�ม	ม�ปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม((ต(นฺไม()ใด ภ	กษุGเอาเล#$อยต�ดข้าดแล(วิ ก>ย�งฺต�IงฺอยF-ในฺทิ1$นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ เป@นฺเหม#อนฺย�งฺไม-ข้าด, แม(ในฺ(ต(นฺไม()นฺ�Iนฺ ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

โย ปนฺ รGก�ข้w ทิGพื่�พื่ลw กต�วิา  ปจ�ฉัา จาเลต�วิา ปาเตต	 อญฺ�เญนฺ วิา จาลาเปต	 
อญฺ�ญw วิาส�ส สนฺ�ต	เก รGก�ข้w ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา อช้�โฌิต�ถรต	 ปเรนฺ วิา อช้�โฌิต�ถราเปต	 
มก�กเฏิ วิา ปร	ปาเปต�วิา ตต�ถ อาโรเปต	 อญฺ�เญนฺ วิา อาโรปาเปต	 
วิค�คGล	โย วิา ตต�ถ อาโรเปต	 ปเรนฺ วิา อาโรปาเปต	 
ตา ตw รGก�ข้w ปาเตนฺ�ต	 ตส�เสวิ อวิหาโร ฯ
ส-วินฺ(ภ	กษุG)รFปใด ทิำต(นฺไม(ให(หย-อนฺกำล�งฺ ภายหล�งฺจaงฺเข้ย-าให(ล(มลงฺก>ด1 ให(ผู้F(อ#$นฺเข้ย-าก>ด1 
ต�ดไม(ต(นฺอ#$นฺใกล((ต(นฺไม()นฺ�Iนฺทิ�บัก>ด1 ให(ผู้F(อ#$นฺต�ดทิ�บัก>ด1 
ต(อนฺพื่วิกล	งฺให(มารวิมก�นฺข้aIนฺบันฺต(นฺไม(นฺ�Iนฺก>ด1 ส�$งฺคนฺอ#$นฺให(ต(อนฺข้aIนฺไปก>ด1 
ต(อนฺพื่วิกค(างฺคาวิให(มารวิมก�นฺข้aIนฺบันฺต(นฺไม( ส�$งฺคนฺอ#$นฺให(ต(อนฺข้aIนฺไปก>ด1 
พื่วิก(ล	งฺและค(างฺคาวิ)เหล-านฺ�Iนฺ๒ ทิำ(ต(นฺไม()นฺ�Iนฺให(ล(มลงฺ,  อวิหารย-อมม1แก-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.

๑ แปลวิ-าเถาพื่ร	กไทิยจะได(หร#อไม- เพื่ราะ ผู้ค�ควิวิล�ล	 ก>แปลก�นฺวิ-า เถาบัอระเพื่>ด.
๒ โยช้นฺาให(เอา ตา ศั�พื่ทิE โยค วิค�คGล	โย  แต-นฺ-าจะโยค มก�กฏิวิค�คGล	โย.
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สเจ ปนฺ เตนฺ รGก�เข้ ทิGพื่�พื่เล กเต, 
อญฺ�โญ อนฺาณฺต�โตเอวิ ตw จาเลต�วิา ปาเตต	 รGก�เข้นฺ วิา อช้�โฌิต�ถรต	 
อต�ตโนฺ ธม�มตาย มก�กฏิา วิา วิค�คGล	โย วิา อาโรหนฺ�ต	.   ปโร วิา อนฺาณฺต�โต อาโรเปต	. 
สยw วิา เอส วิาตมGข้w โสเธต	 [422] พื่ลวิวิาโต อาคนฺ�ต�วิา รGก�ข้w ปาเตต	 สพื่�พื่ต�ถ ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
แต-ถ(าเม#$อเธอทิำต(นฺไม(ให(หย-อนฺกำล�งฺแล(วิ 
ผู้F(อ#$นฺซ่a$งฺเธอม	ได(ส�$งฺบั�งฺค�บัเลย เข้ย-าต(นฺไม(ให(ล(มลงฺก>ตาม เอาต(นฺไม(ทิ�บัก>ตาม 
พื่วิกล	งฺหร#อค(างฺคาวิข้aIนฺไปตามธรรมดาข้องฺตนฺก>ตาม   ผู้F(อ#$นฺซ่a$งฺเธอม	ได(ส�$งฺบั�งฺค�บัข้aIนฺไปเองฺก>ตาม 
เธอแผู้(วิถางฺทิางฺมาข้องฺลมเองฺ ลมแรงฺพื่�ดมาทิำต(นฺไม(ให(ล(มลงฺก>ตาม, เป@นฺภ�ณฺฑไทิยในฺทิ1$ทิGกแห-งฺ, 

วิาตมGข้โสธนฺw ปเนฺต�ถ อสม�ปต�เต วิาเต สGก�ข้มาต	กาย อGช้Gกรณฺาทิ1ห	 สเมต	, โนฺ อญฺ�ญถา ฯ
ก>ในฺ(อธ	การ)นฺ1I การแผู้(วิถางฺทิางฺลมในฺเม#$อลมย�งฺไม-พื่�ดมาถaงฺ ย-อมสมด(วิยก	จทิ�Iงฺหลาย ม1การแต-งฺลำรางฺทิ1$แห(งฺให(ตรงฺเป@นฺต(นฺ,  
หาสมโดยประการอ#$นฺไม-.

รGก�ข้w อาวิ	ช้�ฌิ	ต�วิา สต�เถนฺ วิา อาโกฏฺ�เฏิต	  อค�คa วิา เทิต	  มณฺ�ฑGกณฺ�ฏิกw วิา วิ	สw อาโกฏฺ�เฏิต	  
เยนฺ โส มรต	 สพื่�พื่ต�ถ ภณฺ�ฑเทิย�ยเมวิาต	 ฯ
(ภ	กษุG)เจาะต(นฺไม(แล(วิเอาศั�สตราตอกก>ด1 จGดไฟัเผู้าก>ด1 ตอกเงฺ1$ยงฺกระเบันฺทิ1$เป@นฺพื่	ษุไวิ(ก>ด1 
เป@นฺเหตGให((ต(นฺไม()นฺ�Iนฺตาย เป@นฺภ�ณฺฑไทิยทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ ในฺทิ1$ทิGกแห-งฺ ฉัะนฺ1Iแล.

วินฺป�ปต	กถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยต(นฺไม(เจ(าปzา.
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กถาว'าด้7วยทิร�พยAทิ� ผู้D7อ! นนำไป
หรณฺเก ฯ
ในฺ(ภ�ณฺฑะ)ทิ1$ผู้F(อ#$นฺนฺำไป (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

อญฺ�ญส�ส หรณฺกw ภณฺ�ฑw ฯ
ภ�ณฺฑะทิ1$คนฺอ#$นฺกำล�งฺนฺำไป (ช้#$อวิ-าทิร�พื่ยEทิ1$ผู้F(อ#$นฺนฺำไป๑)

“เถย�ยจ	ต�โต อามสต1ต	  ปรw ส1สภาราทิ1ห	 ภณฺ�ฑw อาทิาย คจ�ฉันฺ�ตw ทิ	ส�วิา “เอตw หร	ส�สาม1ต	 เวิเคนฺ คนฺ�ต�วิา อามสต	, 
เอต�ตาวิตาส�ส ทิGก�กฏิw ฯ
สองฺบัทิวิ-า เถย�ยจ	ต�โต อามสต	 ควิามวิ-า ภ	กษุGเห>นฺคนฺอ#$นฺใช้(ส1สภาระเป@นฺต(นฺทิFนฺส	$งฺข้องฺเด	นฺไป 
แล(วิค	ดอยF-ในฺใจวิ-า “เราจ�กแย-งฺเอาส	$งฺข้องฺนฺ�$นฺ” จaงฺร1บัไปแล(วิลFบัคลำ,  ด(วิยการลFบัคลำเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I เธอเป@นฺทิGกกฏิ.

“ผู้นฺ�ทิาเปต1ต	  อากฑ�ฒนฺวิ	กฑ�ฒนฺw กโรต	.  สาม	โก นฺ มGญฺ�จต	. เตนฺส�ส ถGล�ลจ�จยw ฯ
บัทิวิ-า ผู้นฺ�ทิาเปต	 ควิามวิ-า ภ	กษุGทิำการฉัGดลากมาและฉัGดลากไป. (แต-)เจ(าข้องฺย�งฺไม-ปล-อย. เธอเป@นฺถGลล�จจ�ย เพื่ราะทิำให(ไหวินฺ�Iนฺ.

“ฐานฺา จาเวิต1ต	  อากฑ�ฒ	ต�วิา สาม	กส�ส หต�ถโต โมเจต	. เตนฺส�ส ปาราช้	กw ฯ
สองฺบัทิวิ-า ฐานฺา จาเวิต	 ควิามวิ-า ภ	กษุGฉัGดลากมาให(พื่(นฺจากม#อเจ(าข้องฺ.  เพื่ราะเหตGทิ1$ให(พื่(นฺนฺ�Iนฺ เธอเป@นฺปาราช้	ก.

สเจ ปนฺ ตw ภณฺ�ฑสาม	โก อGฏฺ�ฐห	ต�วิา โปเถต�วิา ปGนฺ นฺw ภณฺ�ฑw โมจาเปต�วิา คณฺ�เหย�ย.  ภ	ก�ข้G ปฐมคหเณฺเนฺวิ ปาราช้	โก ฯ
แต-ถ(าเจ(าข้องฺภ�ณฺฑะลGกข้aIนฺแล(วิโบัยต1(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺ ให((ภ	กษุG)ปล-อยภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺ แล(วิจaงฺเอาค#นฺมาอ1ก, 
ภ	กษุGเป@นฺปาราช้	ก เพื่ราะการถ#อเอาคราวิแรกนฺ�$นฺเองฺ.

ส1สโต วิา กณฺ�ณฺโต วิา ค1วิโต วิา หต�ถโต วิา อลงฺ�การw ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา วิา โมเจต�วิา วิา คณฺ�หนฺ�ตส�ส, ส1สาทิ1ห	 โมจ	ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGต�ดหร#อปลดเคร#$องฺอล�งฺการจากศั1รษุะ หF คอ หร#อจากม#อ ถ#อเอา, 
พื่อส�กวิ-าเธอทิำให(พื่(นฺจากอวิ�ยวิะม1ศั1รษุะเป@นฺต(นฺ, ก>เป@นฺปาราช้	ก.

หต�เถ ปนฺ วิลยw วิา กฏิกw วิา อนฺ1หร	ต�วิา อค�คพื่าหw ฆ์wสนฺ�โตวิ อปราปรw วิา สาเรต	 อากาสคตw วิา กโรต	, รก�ข้ต	 ตาวิ ฯ
แต-เธอไม-ได(นฺำกำไลม#อ หร#อทิองฺปลายแข้นฺ๒ทิ1$ม#อออก เป@นฺแต-รFดไปทิางฺปลายแข้นฺ ให(เล#$อนฺไปๆ มาๆ 
หร#อทิำให(ลอยอยF-ในฺอากาศั, ก>ย�งฺร�กษุาอยF-ก-อนฺ.

รGก�ข้มFลจ1วิรวิwเสสG วิลยม	วิ นฺ ปาราช้	กw ช้เนฺต	 ฯ
(เคร#$องฺประด�บัม1กำไลม#อเป@นฺต(นฺ) ให(เก	ดเป@นฺปาราช้	กไม-ได( ดGจห-วิงฺทิ1$โคนฺต(นฺไม(และราวิจ1วิรฉัะนฺ�Iนฺ. 

กส�มา ฯ   สวิ	ญฺ�ญาณฺกต�ตา ฯ
เพื่ราะเหตGไร? เพื่ราะเหตGวิ-า (ม#อทิ1$สวิมเคร#$องฺประด�บั)ม1วิ	ญญาณฺ.

๑ ประโยคนฺ1Iกล-าวิลอยๆ จaงฺข้อเต	มควิามตามพื่ระบัาล1วิ	นฺ�ยปJฎก มหาวิ	ภ�งฺคE ภาค ๑/๙๕ ทิ1$วิ-า 
หรณฺกw นฺาม อญฺ�ญส�ส หรณฺกw ภณฺ�ฑw ฯ เถย�ยจ	ตโต อามสต	 อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส.

๒ วิลยw ก>ด1 กฏิกw ก>ด1 เป@นฺเคร#$องฺประด�บัแข้นฺตอนฺใต(ข้(อศัอกลงฺมา แต-รFปร-างฺนฺ-าจะต-างฺก�นฺ.
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สวิ	ญฺ�ญาณฺกโกฏฺ�ฐาสคตw ห	 ยาวิ ตโต นฺ นฺ1หฏิw, ตาวิ ตต�เถวิ โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- (เคร#$องฺประด�บัม1กำไลม#อเป@นฺต(นฺ) ซ่a$งฺสวิมอยF-ในฺส-วินฺแห-งฺอวิ�ยวิะทิ1$ม1วิ	ญญาณฺ 
ย�งฺนฺำออกจากม#อนฺ�Iนฺไม-ได(เพื่1ยงฺใด, ก>ย�งฺอยF-ในฺม#อนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺเพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ.

เอเสวิ นฺโย องฺ�คGล1มGทิ�ทิ	เก ปาทิFปคกฏฺ�ปคปJลนฺ�ธเนฺสG ฯ
ในฺแหวินฺทิ1$สวิมนฺ	Iวิม#อ ในฺเคร#$องฺประด�บัสำหร�บัเทิ(าและเคร#$องฺประด�บัสำหร�บัสะเอวิ ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

[423] โย ปนฺ ปรส�ส นฺ	วิต�ถสาฏิกw อจ�ฉั	นฺ�ทิต	  ปโร จ สลช้�ช้ตาย สหสา นฺ มGญฺ�จต	. 
เอเกนฺนฺ�เตนฺ โจโร กฑ�ฒต	, เอเกนฺนฺ�เตนฺ ปโร, รก�ข้ต	 ตาวิ ฯ
ส-วินฺภ	กษุGรFปใด แย-งฺช้	งฺเอาผู้(าสาฎกทิ1$ผู้F(อ#$นฺนฺG-งฺ และผู้F(อ#$นฺนฺ�Iนฺ ก>ไม-ยอมให(หลGดไปทิ�นฺทิ1 เพื่ราะม1ควิามละอาย, 
ภ	กษุGโจรดaงฺช้ายข้(างฺหนฺa$งฺ, ผู้F(อ#$นฺ (ค#อเจ(าข้องฺผู้(า) ก>ดaงฺทิางฺช้ายอ1กข้(างฺหนฺa$งฺ. ย�งฺร�กษุาอยF-ก-อนฺ.

ปรส�ส หต�ถโต มGต�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อ(ผู้(านฺ�Iนฺ)ส�กวิ-าพื่(นฺจากม#อข้องฺผู้F(อ#$นฺ, ภ	กษุGนฺ�Iนฺต(องฺปาราช้	ก.

อถาปJ อากฑ�ฒนฺ�ตส�ส, ฉั	ช้�ช้	ต�วิา เอกเทิโส หต�ถคโต โหต	. โส จ ปาทิw อค�ฆ์ต	, ปาราช้	กเมวิ ฯ
แม(ถ(าเม#$อกำล�งฺดaงฺมา ข้าดไปอยF-ในฺม#อส-วินฺหนฺa$งฺ. และส-วินฺหนฺa$งฺนฺ�Iนฺได(ราคาถaงฺบัาทิ ก>เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

“สหภณฺ�ฑหารกนฺ�ต	 “สหภณฺ�ฑหารกw ภณฺ�ฑw เนฺส�สาม1ต	 จ	นฺ�เตต�วิา “อ	โต ยาห1ต	 ภณฺ�ฑหารกw ตช้�เช้ต	 ฯ
บัทิวิ-า สหภณฺ�ฑหารกw ควิามวิ-า ภ	กษุGค	ดวิ-า “เราจ�กนฺำภ�ณฺฑะพื่ร(อมก�บัคนฺผู้F(ข้นฺภ�ณฺฑะไป” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
จaงฺคGกคามผู้F(ข้นฺภ�ณฺฑะไปวิ-า “เอ>งฺจงฺไปจากทิ1$นฺ1I.” 

โส ภ1โต โจเรนฺ อธ	ป�เปตทิ	สาภ	มGโข้ หGต�วิา เอกw ปาทิw สงฺ�กาเมต	, โจรส�ส ถGล�ลจ�จยw, ทิGต	เย, ปาราช้	กw ฯ
(บัGคคลผู้F(ข้นฺภ�ณฺฑะไป)นฺ�Iนฺกล�วิ จaงฺได(ห�นฺหนฺ(าไปย�งฺทิ	ศัตามทิ1$ภ	กษุGโจรประสงฺคE ก(าวิเทิ(าข้(างฺหนฺa$งฺไป เป@นฺถGลล�จจ�ยแก-ภ	กษุGโจร,
เป@นฺปาราช้	กเพื่ราะก(าวิทิ1$ ๒.

“ปาตาเปต1ต	 อถาปJ โจโร ภณฺ�ฑหารกส�ส หต�เถ อาวิGธw ทิ	ส�วิา สาสงฺ�โก หGต�วิา ปาตาเปต�วิา ตw คเหตGกาโม 
เอกมนฺ�ตw ปฏิ	ก�กม�ม สนฺ�ตช้�เช้ต�วิา ปาตาเปต	. ปรส�ส หต�ถโต มGต�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
บัทิวิ-า ปาตาเปต	 ควิามวิ-า 
แม(ถ(าภ	กษุGโจร เห>นฺอาวิGธในฺม#อข้องฺบัGคคลผู้F(ข้นฺภ�ณฺฑะไป เป@นฺผู้F(ม1ควิามหวิาดระแวิงฺ ใคร-จะทิำให((อาวิGธ)ตกไป แล(วิถ#อ(อาวิGธ)นฺ�Iนฺ
จaงฺถอยออกไปอยF- ณฺ ส-วินฺข้(างฺหนฺa$งฺแล(วิข้F- ทิำให(อาวิGธตกไป พื่อส�กวิ-าอาวิGธหลGดจากม#อข้องฺผู้F(อ#$นฺแล(วิ ก>ต(องฺปาราช้	ก.

“ปาตาเปต	 อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	อาทิ	 ปนฺ ปร	กป�ปวิเสนฺ วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺคำวิ-า “ทิำทิร�พื่ยEให(ตกไป ต(องฺอาบั�ต	ทิGกกฏิ” เป@นฺต(นฺ (พื่ระองฺคE)ตร�สไวิ(แล(วิด(วิยอำนฺาจการกำหนฺด.

โย ห	 “ภณฺ�ฑw ปาตาเปต�วิา, ยw มม รGจ�จต	, ตw คเหส�สาม1ต	 ปร	กป�เปต�วิา ปาตาเปต	. 
ตส�ส ปาตาปเนฺ จ อามสเนฺ จ ทิGก�กฏิw.  ผู้นฺ�ทิาปเนฺ ถGล�ลจ�จยw.  ปาทิค�ฆ์นฺกส�ส ฐานฺา จาวิเนฺ ปาราช้	กw ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGรFปใด กำหนฺดใจไวิ(วิ-า “เราจ�กทิำให(ส	$งฺข้องฺตกไป แล(วิจ�กถ#อเอาส	$งฺทิ1$เราช้อบัใจ” ด�งฺนฺ1Iแล(วิจaงฺทิำให(ตกไป, 
เธอรFปนฺ�Iนฺ ต(องฺทิGกกฏิ เพื่ราะทิำให(ส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺตกไป และเพื่ราะการจ�บัต(องฺส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺ, 
ต(องฺถGลล�จจ�ย เพื่ราะทิำให(ไหวิ,  ต(องฺปาราช้	ก เพื่ราะทิำส	$งฺข้องฺทิ1$ม1ราคาถaงฺบัาทิให(เคล#$อนฺจากฐานฺ.
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ตw ปจ�ฉัา ปร	ปาต	ยมานฺส�ส มGญฺ�จโตปJ, นฺต�ถ	เยวิ สมณฺภาโวิ ฯ
แม(เม#$อ(ภ	กษุG)ถFก(บัGคคลผู้F(ข้นฺภ�ณฺฑะไป) ผู้ล�กให(ล(มลงฺ ในฺภายหล�งฺ จaงฺปล-อยส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺ, ควิามเป@นฺสมณฺะไม-ม1เลย.

โยปJ ภณฺ�ฑหารกw อต	ก�กมนฺ�ตw ทิ	ส�วิา อนฺGพื่นฺ�ธนฺ�โต “ต	ฏฺ�ฐ ต	ฏฺ�ฐ, ภณฺ�ฑw ปาเตห1ต	 วิต�วิา ปาตาเปต	, 
ตส�สาปJ เตนฺ หต�ถโต มGต�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
ฝัzายภ	กษุGรFปใด เห>นฺบัGคคลผู้F(ข้นฺส	$งฺข้องฺเด	นฺเลยไป จaงฺต	ดตามไป พื่ลางฺพื่Fดวิ-า “หยGด หยGด, วิางฺส	$งฺข้องฺลงฺ” ทิำให(เข้าวิางฺส	$งฺข้องฺลงฺ, 
แม(ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ ก>เป@นฺปาราช้	ก ในฺเม#$อส�กวิ-าส	$งฺข้องฺพื่(นฺไปจากม#อข้องฺผู้F(ข้นฺไป เพื่ราะคำกล-าวินฺ�Iนฺเป@นฺเหตG.

โย ปนฺ “ต	ฏฺ�ฐ ต	ฏฺ�ฐาต	 วิทิต	  “ปาเตห1ต	 นฺ วิทิต	, 
อ	ตโร จ นฺw โอโลเกต�วิา “สเจ เอส มw ปาปGเณฺย�ย, ฆ์าเตย�ยาปJ มนฺ�ต	 สาลโยวิ หGต�วิา ตw ภณฺ�ฑw คหนฺฏฺ�ฐาเนฺ ปก�ข้	ปJต�วิา 
[424] “ปGนฺ นฺ	วิต�ต	ต�วิา คเหส�สาม1ต	 ปก�กมต	, 
ปาตนฺปจ�จยา ปาราช้	กw นฺต�ถ	 ฯ  อาคนฺ�ต�วิา ปนฺ เถย�ยจ	ต�เตนฺ คณฺ�หโต, อGทิ�ธาเร ปาราช้	กw ฯ
ส-วินฺภ	กษุGรFปใด พื่Fดวิ-า “หยGด หยGด” แต-ไม-ได(พื่Fดวิ-า “วิางฺส	$งฺข้องฺลงฺ”, 
และ(บัGคคลผู้F(ข้นฺส	$งฺข้องฺไป)นฺอกนฺ1I เหล1ยวิดF(ภ	กษุGโจร)นฺ�Iนฺ แล(วิค	ดวิ-า “ถ(าภ	กษุGโจรรFปนฺ1I พื่aงฺมาทิ�นฺเรา จะพื่aงฺฆ์-าเราเส1ยก>ได(” 
ย�งฺเป@นฺผู้F(ม1ควิามห-วิงฺใยอยF- จaงฺซ่-อนฺข้องฺส	$งฺนฺ�Iนฺไวิ(ในฺทิ1$รกช้�ฏิ ด(วิยค	ดในฺใจวิ-า “จ�กกล�บัมาถ#อเอา” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ หล1กไป, 
ย�งฺไม-เป@นฺปาราช้	ก เพื่ราะม1การทิำให(ตกเป@นฺปbจจ�ย,  แต-เม#$อภ	กษุGมาถ#อเอาด(วิยไถยจ	ต, เป@นฺปาราช้	กในฺข้ณฺะยกข้aIนฺ.

อถ ปนฺส�ส เอวิw โหต	 “มยา ปาตาเปนฺ�เตเนฺวิ อ	ทิw มม สนฺ�ตกw กตนฺ�ต	 
ตโต นฺw สกสญฺ�ญาย คณฺ�หาต	. คหเณฺ รก�ข้ต	. ภณฺ�ฑเทิย�ยw ปนฺ โหต	 ฯ
ก>ถ(า(ภ	กษุGโจร)นฺ�Iนฺ ม1ควิามรำพื่aงฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ส	$งฺข้องฺนฺ1Iเม#$อเราทิำให(ตกไปเทิ-านฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-า ได(ทิำให(เป@นฺข้องฺเราแล(วิ” 
ต-อจากนฺ�Iนฺ จaงฺถ#อเอา(ส	$งฺข้องฺ)นฺ�Iนฺ ด(วิยควิามสำค�ญวิ-าเป@นฺข้องฺตนฺ, ย�งฺร�กษุาอยF- ในฺเพื่ราะการถ#อเอา, แต-เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

“เทิห1ต	 วิGต�เต,  อเทินฺ�ตส�ส สาม	กานฺw ธGรนฺ	ก�เข้เป ปาราช้	กw ฯ
คร�Iนฺเม#$อเจ(าข้องฺพื่Fดวิ-า “ทิ-านฺจงฺค#นฺให(”,  เม#$อไม-ค#นฺให(, เป@นฺปาราช้	กในฺเม#$อเจ(าข้องฺทิอดธGระ.

โส “อ	มw ฉัฑ�เฑต�วิา คโต, อนฺช้�ฌิาวิGฏฺ�ฐกw ทิานฺ	 อ	ทินฺ�ต	 ป|สGกFลสญฺ�ญาย คณฺ�หโตปJ, เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGถ#อเอาด(วิยบั�งฺสGกGลส�ญญาวิ-า “(เจ(าข้องฺภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺ) ก>ทิ	Iงฺส	$งฺข้องฺนฺ1Iไปแล(วิ, บั�ดนฺ1I ข้องฺนฺ1Iไม-ม1ใครหวิงฺแหนฺแล(วิ” ด�งฺนฺ1I 
ก>ม1นฺ�ยเหม#อนฺก�นฺนฺ1I.

อถ ปนฺ สาม	โก “ต	ฏฺ�ฐ ต	ฏฺ�ฐาต	 วิGต�ตมต�เตเนฺวิ โอโลเกนฺ�โต  ตw ทิ	ส�วิา “นฺ ทิานฺ	 อ	ทิw มย�หนฺ�ต	 ธGรนฺ	ก�เข้ป| กต�วิา นฺ	ราลโย ฉัฑ�เฑต�วิา ปลาย
ต	,  ตw เถย�ยจ	ต�เตนฺ คณฺ�หโต, อGทิ�ธาเร ทิGก�กฏิw.  อาหราเปนฺ�เต, ทิาตพื่�พื่w.  อเทินฺ�ตส�ส, ปาราช้	กw ฯ 
กส�มา ฯ  ตส�ส ปโยเคนฺ ฉัฑ�ฑ	ตต�ตาต	  มหาอฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตw ฯ
ในฺมหาอรรถกถา ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“แต-ถ(าเจ(าข้องฺ (ห�นฺมา) มองฺดF ด(วิยเหตGเพื่1ยงฺ(คำทิ1$ภ	กษุGโจร)พื่Fดวิ-า “หยGด หยGด” เทิ-านฺ�Iนฺ 
เห>นฺภ	กษุGโจรนฺ�Iนฺ แล(วิทิอดธGระเส1ย ด(วิยค	ดวิ-า “บั�ดนฺ1I ข้องฺนฺ1Iไม-เป@นฺข้องฺเรา” หมดควิามห-วิงฺใย ทิ	Iงฺหนฺ1ไป, 
เม#$อภ	กษุGถ#อเอาส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺด(วิยไถยจ	ต เป@นฺทิGกกฏิในฺเม#$อยกข้aIนฺ, เม#$อเจ(าข้องฺให(นฺำมาค#นฺ พื่aงฺค#นฺให(, เม#$อไม-ค#นฺให( เป@นฺปาราช้	ก. 
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะเหตGวิ-า เข้าทิ	Iงฺส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺด(วิยประโยคข้องฺ(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺ.” 
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อญฺ�เญสG ปนฺ วิ	จรณฺาเอวิ นฺต�ถ	 ฯ
แต-ในฺอรรถกถาทิ�Iงฺหลายอ#$นฺ ไม-ม1คำวิ	จารณฺEไวิ(เลย.

ปGร	มนฺเยเนฺวิ สกสญฺ�ญาย วิา ป|สGกFลสญฺ�ญาย วิา คณฺ�หนฺ�เตปJ อยเมวิ วิ	นฺ	จ�ฉัโยต	 ฯ
วิ	นฺ	จฉั�ยแม(ในฺภ	กษุGผู้F(ถ#อเอาด(วิยควิามสำค�ญวิ-าเป@นฺข้องฺตนฺก>ด1 ด(วิยบั�งฺสGกGลส�ญญาก>ด1 โดยนฺ�ยก-อนฺนฺ�$นฺเองฺ ก>อย-างฺนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺแล.

หรณฺกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยผู้F(นฺำทิร�พื่ยEไป.
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กถาว'าด้7วยส	 งของทิ� เขาฝากไว7
อGปนฺ	ธ	ม�ห	 ฯ
(พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)ในฺข้องฺฝัาก(ต-อไป):- 

“นฺาหw คณฺ�หาม1ต	 สม�ปช้านฺมGสาวิาเทิปJ  อทิ	นฺ�นฺาทิานฺส�ส ปGพื่�พื่ป�ปโยคต�ตา ทิGก�กฏิw ฯ
แม(ในฺเพื่ราะการกล-าวิเทิ>จทิ�Iงฺทิ1$รF(ต�วิอยF-วิ-า “ข้(าพื่เจ(าไม-ได(ร�บัไวิ(” ด�งฺนฺ1I เป@นฺทิGกกฏิ เพื่ราะเป@นฺบัGพื่พื่ประโยคแห-งฺอทิ	นฺนฺาทิานฺ. 

“กa ตGม�เห ภณฺถ, เนฺวิ	ทิw มย�หw อนฺGรFป|, นฺ ตGม�หากนฺ�ต	อาทิ1นฺ	 วิทินฺ�ตส�สาปJ ทิGก�กฏิเมวิ ฯ
คงฺเป@นฺทิGกกฏิเหม#อนฺก�นฺ แม(แก-ภ	กษุGผู้F(กล-าวิคำเป@นฺต(นฺวิ-า “ทิ-านฺพื่Fดอะไร? คำนฺ1Iไม-สมควิรแก-ข้(าพื่เจ(า, ทิ�Iงฺไม-สมควิรแก-ทิ-านฺด(วิย”

“รโห มยา เอตส�ส หต�เถ ฐปJตw, นฺ อญฺ�โญ โกจ	 ช้านฺาต	, ทิส�สต	 นฺG โข้ เม โนฺต	 สาม	โก วิ	มตa อGป�ปาเทิต	, ภ	ก�ข้Gส�ส ถGล�ลจ�จยw ฯ
(เจ(าข้องฺ)ย�งฺควิามสงฺส�ยให(เก	ดข้aIนฺวิ-า 
“เราได(มอบั(ทิร�พื่ยE)ไวิ(ในฺม#อข้องฺ(ภ	กษุG)นฺ1I ในฺทิ1$ล�บั, คนฺอ#$นฺไม-ม1ใครรF(, เธอจ�กให(แก-เราหร#อไม-หนฺอ?” เป@นฺถGลล�จจ�ยแก-ภ	กษุG. 

ตส�ส ผู้รGสาทิ	ภาวิw ทิ	ส�วิา สาม	โก “นฺ มย�หw ทิส�สต1ต	 [425] ธGรw นฺ	ก�ข้	ปต	 ฯ
เจ(าข้องฺเห>นฺควิามทิ1$ภ	กษุGนฺ�Iนฺเป@นฺผู้F(หยาบัคายเป@นฺต(นฺ จaงฺทิอดธGระวิ-า “ภ	กษุGรFปนฺ1I จ�กไม-ค#นฺให(แก-เรา.” 

ตต�ถ สจายw ภ	ก�ข้G “ก	ลเมต�วิา นฺw ทิส�สาม1ต	 ทิาเนฺ สอGส�สาโห รก�ข้ต	 ตาวิ ฯ
สเจปJ โส ทิาเนฺ นฺ	รGส�สาโห, ภณฺ�ฑสาม	โก ปนฺ คหเณฺ สอGส�สาโห รก�ข้เตวิ ฯ
ในฺ(ภ	กษุGโจรและเจ(าข้องฺภ�ณฺฑะ)นฺ�Iนฺ 
ภ	กษุGนฺ1I ถ(าย�งฺม1ควิามอGตสาหะในฺการให(อยF-วิ-า “เราจ�กทิำให(เข้าลำบัาก แล(วิจ�กให(” ย�งฺร�กษุาอยF-ก-อนฺ. 
แม(ถ(าเธอไม-ม1ควิามอGตสาหะในฺการให(,  แต-เจ(าข้องฺภ�ณฺฑะย�งฺม1ควิามอGตสาหะในฺการเอาค#นฺ ย�งฺร�กษุาอยF-เหม#อนฺก�นฺ. 

ยทิ	 ปนฺ ตส�มa ทิาเนฺ นฺ	รGส�สาโห, ภณฺ�ฑสาม	โก “นฺ มย�หw ทิส�สต1ต	 ธGรw นฺ	ก�ข้	ปต	,  เอวิw อGภ	นฺ�นฺw ธGรนฺ	ก�เข้เปนฺ ภ	ก�ข้Gโนฺ ปาราช้	กw ฯ
แต-ถ(า(ภ	กษุG)ไม-ม1อGตสาหะในฺการให(นฺ�Iนฺ, เจ(าข้องฺภ�ณฺฑะก>ทิอดธGระวิ-า “(ภ	กษุGนฺ1I) จ�กไม-ให(แก-เรา”, 
เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุG เพื่ราะทิอดธGระข้องฺทิ�Iงฺสองฺฝัzาย ด(วิยประการฉัะนฺ1I. 

ยทิ	ปJ มGเข้นฺ “ทิส�สาม1ต	 วิทิต	  จ	ต�เตนฺ ปนฺ อทิาตGกาโม, เอวิม�ปJ สาม	กส�ส ธGรนฺ	ก�เข้เป ปาราช้	กw ฯ
แม(ถ(าวิ-า(ภ	กษุG)พื่Fดแต-ปากวิ-า “จ�กให(” แต-จ	ตใจไม-อยากให(, แม(เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ1I, ก>เป@นฺปาราช้	ก ในฺเพื่ราะเจ(าข้องฺทิอดธGระ.

ตw ปนฺ อGปนฺ	ธa นฺาม สงฺ�โคปนฺต�ถาย อต�ตโนฺ หต�เถ ปเรห	 ฐปJตw ภณฺ�ฑw 
อคGต�ตเทิสโต ฐานฺา จาเวิต�วิา  คGต�เต ฐาเนฺ ฐปนฺต�ถาย หรโต อนฺาปต�ต	 ฯ 
เถย�ยจ	ต�เตนฺปJ ฐานฺา จาเวินฺ�ตส�ส อวิหาโร นฺต�ถ	 ฯ
แต-ไม-เป@นฺอาบั�ต	 แก-ภ	กษุGผู้F(ย�งฺภ�ณฺฑะ ช้#$อวิ-าข้องฺฝัากไวิ( นฺ�Iนฺ  ทิ1$ช้นฺเหล-าอ#$นฺมอบัไวิ(ในฺม#อข้องฺตนฺ เพื่#$อประโยช้นฺEแก-การคG(มครองฺ 
ให(เคล#$อนฺไปจากฐานฺ จากประเทิศัทิ1$ตนฺไม-ได(คG(มครองฺ นฺำไปเพื่#$อต(องฺการเก>บัไวิ(ในฺทิ1$คG(มครองฺ. 
อวิหารย-อมไม-ม1แก-ภ	กษุGผู้F(ให(เคล#$อนฺจากฐานฺ แม(ด(วิยไถยจ	ต.

กส�มา ฯ  อต�ตโนฺ หต�เถ นฺ	ก�ข้	ต�ตต�ตา.  ภณฺ�ฑเทิย�ยw ปนฺ โหต	 ฯ
เพื่ราะเหตGไร ?  เพื่ราะเป@นฺข้องฺทิ1$เข้าฝัากไวิ(ในฺม#อข้องฺตนฺ.  แต-เป@นฺภ�ณฺฑไทิย. 
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เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปร	ภGญฺ�ช้โตปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGใช้(สอยด(วิยไถยจ	ต ก>ม1นฺ�ยเหม#อนฺก�นฺนฺ1I. 

ตาวิกาล	กค�คหเณฺปJ ตเถวิ ฯ
ถaงฺในฺการถ#อเอาเป@นฺข้องฺย#ม ก>เหม#อนฺก�นฺแล, 

“ธม�มw จรนฺ�โตต	ปJอาทิ	 วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ
แม(คำวิ-า ธม�มw จรนฺ�โต เป@นฺอาทิ	 ก>ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วิเหม#อนฺก�นฺ. 

อยw ตาวิ ปาล	วิณฺ�ณฺนฺา ฯ
พื่รรณฺนฺาพื่ระบัาล1 เทิ-านฺ1Iก-อนฺ.

ปาล	มGต�ตกวิ	นฺ	จ�ฉัโย ปเนฺต�ถ ปต�ตจตGก�กาทิ	วิเสนฺ เอวิw วิGต�โต ฯ
ส-วินฺวิ	นฺ	จฉั�ยนฺอกพื่ระบัาล1  ในฺ(ข้องฺฝัาก)นฺ1I ทิ-านฺกล-าวิไวิ(แล(วิ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺจตGกกะม1ปbตตจตGกกะเป@นฺต(นฺ อย-างฺนฺ1I :-

เอโก ก	ร ภ	ก�ข้G ปรส�ส มหค�เฆ์ ปต�เต โลภw อGป�ปาเทิต�วิา ตw หร	ตGกาโม 
ฐปJตฏฺ�ฐานฺมส�ส สGฏฺ�ฐุG สล�ลก�เข้ต�วิา  อต�ตโนฺปJ ปต�ตw ตส�เสวิ สนฺ�ต	เก ฐเปส	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺ ย�งฺควิามโลภให(เก	ดข้aIนฺในฺบัาตรทิ1$ม1ราคามากข้องฺผู้F(อ#$นฺ ใคร-จะล�กบัาตรนฺ�Iนฺ 
จaงฺกำหนฺดทิ1$ซ่a$งฺเข้าวิางฺบัาตรนฺ�Iนฺไวิ(ได(อย-างฺด1 แล(วิจaงฺวิางฺบัาตรแม(ข้องฺตนฺไวิ(ใกล(บัาตรนฺ�Iนฺทิ1เด1ยวิ. 

โสปJ ปจ�จFสสมเย อาคนฺ�ต�วิา ธม�มw วิาจาเปต�วิา นฺ	ทิ�ทิายมานฺw มหาเถรw เอวิมาห “วินฺ�ทิาม	 ภนฺ�เตต	 ฯ
แม((ภ	กษุG)นฺ�Iนฺมาแล(วิในฺสม�ยใกล(รG-งฺ บัอกธรรม๑ แล(วิเร1ยนฺพื่ระมหาเถระผู้F(กำล�งฺหล�บัอยF- อย-างฺนฺ1Iวิ-า “กระผู้มไหวิ( ข้อร�บั!”.

“โก เอโสต	 ฯ
พื่ระเถระถามวิ-า “นฺ�$นฺใคร?”.

“อหw ภนฺ�เต อาคนฺ�ตGกภ	ก�ข้G กาลส�เสวิม�ห	 คนฺ�ตGกาโม 
อสGกส�ม	ญฺ�จ เม ฐาเนฺ อ1ทิ	เสนฺ นฺาม อwสวิทิ�ธเกนฺ อ1ทิ	สาย ปต�ตต�ถวิ	กาย ปต�โต ฐปJโต. สาธาหw ภนฺ�เต. ตw ลเภย�ยนฺ�ต	 ฯ
เธอจaงฺตอบัวิ-า “กระผู้มเป@นฺภ	กษุGอาค�นฺตGกะ ข้อร�บั! อยากจะไปแต-เช้(านฺ1Iแหละ 
แต-บัาตรม1สายโยกเช้-นฺนฺ1I ม1ถลกบัาตรเช้-นฺนฺ1Iกระผู้มวิางฺไวิ(ทิ1$โนฺ(นฺ. ข้อโอกาสเถ	ด ข้อร�บั!  กระผู้มพื่aงฺได((บัาตร)นฺ�Iนฺ.”

[426] เถโร ปวิ	ส	ต�วิา ตw คณฺ�ห	 ฯ  อGทิ�ธาเรเยวิ โจรส�ส ปาราช้	กw ฯ
พื่ระเถระเข้(าไปหย	บับัาตรนฺ�Iนฺ.  เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGโจร ในฺข้ณฺะยกข้aIนฺทิ1เด1ยวิ.

สเจ, อาคนฺ�ต�วิา “โกส	 ต�วิw, อเวิลายw อาคโตต	 วิGต�เต, ภ1โต ปลายต	, ปาราช้	กw ปต�วิาวิ ปลายต	 ฯ 
เถรส�ส ปนฺ สGทิ�ธจ	ต�ตต�ตา อนฺาปต�ต	 ฯ
ถ(าวิ-า, เม#$อพื่ระเถระมาแล(วิ ถามวิ-า “คGณฺเป@นฺใคร, มาผู้	ดเวิลา”, เธอกล�วิแล(วิหนฺ1ไป ต(องฺปาราช้	กแล(วิเทิ1ยวิ จaงฺหนฺ1ไป. 
แต-ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-พื่ระเถระ เพื่ราะทิ-านฺม1จ	ตบัร	สGทิธ	q.

๑ แปลตามโยช้นฺาซ่a$งฺส�มพื่�นฺธE วิาจาเปต�วิา เป@นฺปGพื่พื่กาลก	ร	ยาในฺ อาห. 
แต-จะเอา วิาจาเปต�วิา เป@นฺปGพื่พื่กาลก	ร	ยา ในฺ นฺ	ทิ�ทิายมานฺw ก>นฺ-าจะได( แปลวิ-า พื่ระมหาเถระผู้F(บัอกธรรมแล(วิหล�บัอยF-.
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เถโร “ตw คณฺ�ห	ส�สาม1ต	 อญฺ�ญw คณฺ�ห	.   
ตต�ถาปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
พื่ระเถระ(ทิำในฺใจ)วิ-า “เราจ�กหย	บับัาตรใบันฺ�Iนฺ” แล(วิหย	บับัาตรใบัอ#$นฺ.  
แม(ในฺ(บัาตร)ใบันฺ�Iนฺ ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

อยw ปนฺ อญฺ�ญw ตาทิ	สเมวิ คณฺ�หนฺ�เต ยGช้�ช้ต	  มนฺGส�สวิ	ค�คเห อาณฺต�ตสทิ	สวิต�ถG วิ	ย ฯ
แต-(นฺ�ย)นฺ1I ย-อมควิรในฺเม#$อพื่ระเถระหย	บับัาตรใบัอ#$นฺ แต-เหม#อนฺใบันฺ�Iนฺ 
ด�งฺเร#$องฺคนฺทิ1$เหม#อนฺก�นฺก�บัคนฺทิ1$ถFกส�$งฺบั�งฺค�บั ในฺมนฺGสสวิ	คคหส	กข้าบัทิฉัะนฺ�Iนฺ.

กGรGนฺ�ทิ	ยw ปนฺ “ปทิวิาเรนฺ กาเรตพื่�โพื่ต	 วิGต�ตw ฯ   ตw อตาทิ	สเมวิ คณฺ�หนฺ�เต, ยGช้�ช้ต	 ฯ
ส-วินฺในฺกGรGนฺทิ1 ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ด(วิยวิาระย-างฺเทิ(าไป”. 
(คำทิ1$กล-าวิไวิ(ในฺกGรGนฺทิ1)นฺ�Iนฺ ย-อมใช้(ได( ในฺเม#$อ(พื่ระเถระ)หย	บับัาตรอ#$นฺ แต-ไม-เหม#อนฺใบันฺ�Iนฺเลย.

ตw มญฺ�ญมาโนฺ อต�ตโนฺ ปต�ตw คณฺ�ห	ต�วิา อทิาส	 ฯ
(พื่ระเถระ)สำค�ญวิ-าเป@นฺ(บัาตร)นฺ�Iนฺ แต-ได(หย	บัเอาบัาตรข้องฺตนฺให(ไป.

โจรส�ส สาม	เกนฺ ทิ	นฺ�นฺต�ตา ปาราช้	กw นฺต�ถ	 ฯ   อสGทิ�ธจ	ต�เตนฺ คห	ตต�ตา ทิGก�กฏิw ฯ
ไม-เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGโจร เพื่ราะบัาตรนฺ�Iนฺเจ(าข้องฺให(.   แต-เป@นฺทิGกกฏิ เพื่ราะตนฺถ#อเอาด(วิยจ	ตไม-บัร	สGทิธ	q.

ตw มญฺ�ญมาโนฺ โจรส�เสวิ ปต�ตw คณฺ�ห	ต�วิา อทิาส	 ฯ
(พื่ระเถระ)สำค�ญวิ-าเป@นฺ(บัาตร)นฺ�Iนฺ แต-ได(หย	บัเอาบัาตรข้องฺภ	กษุGโจรนฺ�$นฺเองฺให(ไป.

อ	ธาปJ โจรส�ส อต�ตโนฺ สนฺ�ตกต�ตา ปาราช้	กw นฺต�ถ	 ฯ   อสGทิ�ธจ	ต�เตนฺ ปนฺ คห	ตต�ตา ทิGก�กฏิเมวิ ฯ
แม(ในฺ(อธ	การ)นฺ1I  ไม-เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGโจร เพื่ราะบัาตรใบันฺ�Iนฺเป@นฺข้องฺข้องฺตนฺ. 
แต-เพื่ราะตนฺถ#อเอาด(วิยจ	ตไม-บัร	สGทิธ	q จaงฺเป@นฺแต-ทิGกกฏิ.

สพื่�พื่ต�ถ เถรส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-พื่ระเถระในฺทิ1$ทิ�Iงฺปวิงฺ.

อปโร “ปต�ตw โจเรส�สาม1ต	 ตเถวิ นฺ	ทิ�ทิายมานฺw เถรw วินฺ�ทิ	 ฯ
ภ	กษุGรFปอ#$นฺอ1ก ค	ดวิ-า “จ�กล�กบัาตร” แล(วิไหวิ(พื่ระเถระผู้F(กำล�งฺหล�บัอยF- อย-างฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.

“โก อยนฺ�ต	 จ วิGต�โต “อหw ภนฺ�เต ค	ลานฺภ	ก�ข้G  เอกw ตาวิ เม ปต�ตw เทิถ, คามทิ�วิารw คนฺ�ต�วิา เภสช้�ช้w อาหร	ส�สาม1ต	 ฯ
และถFกพื่ระเถระถามวิ-า “นฺ1Iใคร?” จaงฺเร1ยนฺวิ-า “กระผู้มเป@นฺภ	กษุGไข้( ข้อร�บั! ได(โปรดให(บัาตรใบัหนฺa$งฺแก-กระผู้มก-อนฺ,  
กระผู้มไปย�งฺประตFบั(านฺแล(วิ จ�กนฺำเภส�ช้มา".

เถโร “อ	ธ ค	ลาโนฺ นฺต�ถ	, โจโร อยw ภวิ	ส�สต1ต	 สล�ลก�เข้ต�วิา “อ	มw หรตFต	 อต�ตโนฺ เวิร	ภ	ก�ข้Gส�ส ปต�ตw นฺ1หร	ต�วิา อทิาส	 ฯ
พื่ระเถระกำหนฺดวิ-า “ในฺทิ1$นฺ1I ไม-ม1ภ	กษุGไข้(, นฺ1I จ�กเป@นฺโจร” 
จaงฺค	ดวิ-า “เอาบัาตรใบันฺ1Iไปเถ	ด” แล(วิได(นฺำบัาตรข้องฺภ	กษุGผู้F(คF-เวิรข้องฺตนฺให(ไป.
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ทิ�วิ	นฺ�นฺม�ปJ อGทิ�ธาเรเยวิ ปาราช้	กw ฯ
เป@นฺปาราช้	กแก-ทิ�Iงฺ ๒ รFป ในฺข้ณฺะทิ1$ยกข้aIนฺนฺ�$นฺเองฺ.

“เวิร	ภ	ก�ข้Gส�ส ปต�โตต	 สญฺ�ญาย อญฺ�ญส�ส ปต�ตw อGทิ�ธรนฺ�เตปJ, เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(เม#$อพื่ระเถระจำได(ด1วิ-า “เป@นฺบัาตรข้องฺภ	กษุGผู้F(คF-เวิร” แล(วิยกบัาตรข้องฺรFปอ#$นฺข้aIนฺ ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

สเจ ปนฺ “เวิร	ส�สายนฺ�ต	 สญฺ�ญาย โจรส�เสวิ ปต�ตw อGทิ�ธร	ต�วิา เทิต	, วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เถรส�ส ปาราช้	กw, โจรส�ส ทิGก�กฏิw ฯ
ก>ถ(าพื่ระเถระจำได(ด1วิ-า “บัาตรใบันฺ1I ข้องฺภ	กษุGผู้F(คF-เวิร” แต-ได(ยกเอาบัาตรข้องฺภ	กษุGผู้F(เป@นฺโจรนฺ�$นฺเองฺให(ไป,  
เป@นฺปาราช้	กแก-พื่ระเถระ, เป@นฺทิGกกฏิแก-ภ	กษุGโจร โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล. 

อถ[“]ส�ส เวิร	ส�สายนฺ�ต	 มญฺ�ญมาโนฺ อต�ตโนฺ [427] ปต�ตw เทิต	, วิGต�ตนฺเยเนฺวิ อGภ	นฺ�นฺม�ปJ ทิGก�กฏิw ฯ
ถ(าพื่ระเถระสำค�ญอยF-วิ-า “บัาตรใบันฺ1I ข้องฺภ	กษุGผู้F(คF-เวิร” จaงฺให(บัาตรข้องฺตนฺ (แก-ภ	กษุGโจรนฺ�Iนฺ), 
เป@นฺทิGกกฏิทิ�Iงฺ ๒ รFป โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

เอโก มหาเถโร อGปฏฺ�ฐากw ทิหรภ	ก�ข้Gw “ปต�ตจ1วิรw คณฺ�ห. อสGกนฺ�นฺาม คามw คนฺ�ต�วิา ปJณฺ�ฑาย จร	ส�สามาต	 อาห ฯ
พื่ระมหาเถระรFปหนฺa$งฺ พื่Fดกะภ	กษุGหนฺG-มผู้F(อGปbฏิฐากวิ-า “คGณฺจงฺถ#อเอาบัาตรและจ1วิร, เราจ�กไปย�งฺบั(านฺช้#$อโนฺ(นฺเทิ1$ยวิบั	ณฺฑบัาต”. 

ทิหโร คเหต�วิา เถรส�ส ปจ�ฉัโต คจ�ฉันฺ�โต เถย�ยจ	ต�ตw อGป�ปาเทิต�วิา สเจ ส1เส ภารw ข้นฺ�เธ กโรต	, ปาราช้	กw นฺต�ถ	 ฯ
ภ	กษุGหนฺG-มถ#อเอาแล(วิเด	นฺไปข้(างฺหล�งฺพื่ระเถระ ย�งฺไถยจ	ตให(เก	ดข้aIนฺ ถ(าเล#$อนฺภาระบันฺศั1รษุะลงฺมาทิ1$คอ ไม-เป@นฺปาราช้	ก. 

กส�มา ฯ  อาณฺต�ต	ยา คห	ตต�ตา ฯ
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะเหตGวิ-า(บัาตรและจ1วิรนฺ�Iนฺ) เธอถ#อตามคำส�$งฺ.

สเจ ปนฺ มค�คโต โอก�กม�ม อฏิวิa ปวิ	สต	, ปทิวิาเรนฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
แต-ถ(าเธอแวิะออกจากทิางฺ เข้(าดงฺไป, พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ด(วิยวิาระย-างฺเทิ(า.

อถ นฺ	วิต�ต	ต�วิา วิ	หาราภ	มGโข้ ปลาย	ต�วิา วิ	หารw ปวิ	ส	ต�วิา คจ�ฉัต	, อGปจาราต	ก�กเม ปาราช้	กw ฯ
ถ(าเธอกล�บับั-ายหนฺ(าไปทิางฺวิ	หาร หนฺ1เข้(าวิ	หารแล(วิจaงฺไป, เป@นฺปาราช้	กในฺข้ณฺะก(าวิล-วิงฺอGปจารไป.

อถาปJ มหาเถรส�ส นฺ	วิาสนฺปร	วิต�ตนฺฏฺ�ฐานฺโต คามาภ	มGโข้ ปลายต	, คามFปจาราต	ก�กเม ปาราช้	กw ฯ
ถ(าแม(เธอบั-ายหนฺ(าสF-บั(านฺ หนฺ1ไปจากสถานฺทิ1$พื่ระมหาเถระผู้ล�ดเปล1$ยนฺผู้(านฺG-งฺ, เป@นฺปาราช้	กในฺข้ณฺะก(าวิล-วิงฺอGปจารบั(านฺไป.

ยทิ	 ปนฺ อGโภปJ ปJณฺ�ฑาย จร	ต�วิา ภGต�วิา วิา คเหต�วิา วิา นฺ	ก�ข้มนฺ�ต	, 
เถโร จ ปGนฺปJ ตw วิเทิต	 “ปต�ตจ1วิรw คณฺ�ห, วิ	หารw คม	ส�สามาต	.
แต-ถ(า ๒ รFปเทิ1$ยวิบั	ณฺฑบัาต ฉั�นฺแล(วิ หร#อถ#อเอาแล(วิออกไป, 
และพื่ระเถระพื่Fดกะภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺแม(อ1กวิ-า “คGณฺจงฺถ#อเอาบัาตรและจ1วิร, เราจ�กไปย�งฺวิ	หาร”.

ตต�ถ เจโส ปGร	มนฺเยเนฺวิ ส1เส ภารw ข้นฺ�เธ กโรต	, รก�ข้ต	 ตาวิ ฯ
ก>(ภ	กษุGหนฺG-ม)รFปนฺ�Iนฺ เล#$อนฺภาระบันฺศั1รษุะลงฺมาทิ1$คอ ในฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺ โดยนฺ�ยก-อนฺนฺ�$นฺแล, ย�งฺร�กษุาอยF-ก-อนฺ.
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อฏิวิa ปวิ	สต	 ปทิวิาเรนฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ถ(าแวิะออกทิางฺเข้(าดงฺไป พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ด(วิยวิาระย-างฺเทิ(า.

นฺ	วิต�ต	ต�วิา คามาภ	มGโข้เยวิ ปลายต	, คามFปจาราต	ก�กเม ปาราช้	กw ฯ
เธอกล�บัแล(วิ มG-งฺหนฺ(าไปสF-บั(านฺนฺ�$นฺแล หนฺ1ไป, เป@นฺปาราช้	ก ในฺข้ณฺะก(าวิล-วิงฺอGปจารบั(านฺไป.

ปGรโต วิ	หาราภ	มGโข้ ปลาย	ต�วิา  วิ	หาเร อฏฺ�ฐต�วิา อนฺ	ส1ทิ	ต�วิา  อวิFปสนฺ�เตเนฺวิ เถย�ยจ	ต�เตนฺ คจ�ฉัต	, อGปจาราต	ก�กเม ปาราช้	กw ฯ
เธอมG-งฺหนฺ(าไปย�งฺวิ	หารข้(างฺหนฺ(า หนฺ1ไป แต-ไม-ย#นฺไม-นฺ�$งฺในฺวิ	หาร ไปเส1ยด(วิยไถยจ	ตย�งฺไม-สงฺบัทิ1เด1ยวิ, 
เป@นฺปาราช้	กในฺข้ณฺะก(าวิล-วิงฺอGปจารบั(านฺไป.

โย ปนฺ อนฺาณฺต�โต คณฺ�หาต	,  ตส�ส ส1เส ภารw ข้นฺ�เธ กรณฺาทิ1สG ปาราช้	กw ฯ
ฝัzายภ	กษุGรFปใด ทิ-านฺม	ได(ส�$งฺ ถ#อเอา(เองฺ)  เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ ในฺเพื่ราะเล#$อนฺภาระทิ1$ศั1รษุะลงฺมาทิ1$คอเป@นฺต(นฺ.

เสสw ปGร	มสทิ	สเมวิ ฯ
คำทิ1$เหล#อเหม#อนฺก�บัคำก-อนฺนฺ�$นฺแล.

โย ปนฺ “อสGกนฺ�นฺาม วิ	หารw คนฺ�ต�วิา จ1วิรw โธวิ	ต�วิา รช้	ต�วิา วิา เอห1ต	 วิGต�โต “สาธFต	 คเหต�วิา คจ�ฉัต	, 
ตส�สปJ อนฺ�ตรามค�เค เถย�ยจ	ต�ตw อGป�ปาเทิต�วิา ส1เส ภารw ข้นฺ�เธ กรณฺาทิ1สG, ปาราช้	กw [428] นฺต�ถ	 ฯ
ส-วินฺภ	กษุGใด อ�นฺพื่ระเถระส�$งฺวิ-า “คGณฺจงฺไปย�งฺวิ	หารช้#$อโนฺ(นฺ แล(วิซ่�กหร#อย(อมจ1วิร แล(วิจงฺมา” ด�งฺนฺ1I  ร�บัคำวิ-า “สาธG” แล(วิถ#อเอา
ไป,  ไม-เป@นฺปาราช้	กแม(แก-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ ในฺเพื่ราะย�งฺไถยจ	ตให(เก	ดข้aIนฺ แล(วิเล#$อนฺภาระบันฺศั1รษุะลงฺมาทิ1$คอเป@นฺต(นฺในฺระหวิ-างฺทิางฺ.

มค�คา โอก�กมเนฺ ปทิวิาเรนฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ในฺเพื่ราะแวิะออกจากทิางฺ พื่aงฺปร�บัเธอด(วิยวิาระย-างฺเทิ(า.

ตw วิ	หารw คนฺ�ต�วิา ตต�เถวิ วิสนฺ�โต เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�โต ช้	ราเปต	 ฯ  โจรา วิาส�ส ตw หรนฺ�ต	 ฯ 
เธอไปย�งฺวิ	หารนฺ�Iนฺแล(วิ พื่�กอยF-ในฺวิ	หารนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ใช้(สอยให(คร$ำคร-าไปด(วิยไถยจ	ต หร#อวิ-าพื่วิกโจรล�กเอาจ1วิรนฺ�Iนฺข้องฺพื่ระเถระนฺ�Iนฺไป.

อวิหาโร นฺต�ถ	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ปนฺ โหต	 ฯ
ไม-เป@นฺอวิหาร, แต-เป@นฺภ�ณฺฑไทิย. 

ตโต นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา อาคจ�ฉันฺ�โตปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(เม#$อเธอออกจากวิ	หารนฺ�Iนฺมา ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

โย ปนฺ อนฺาณฺต�โต  เถเรนฺ นฺ	ม	ต�เต วิา กเต  สยเมวิ วิา ก	ล	ฏฺ�ฐw สล�ลก�เข้ต�วิา 
“เทิถ ภนฺ�เต จ1วิรw, อมGกนฺ�นฺาม คามw คนฺ�ต�วิา รช้	ต�วิา อาหร	ส�สาม1ต	 คเหต�วิา คจ�ฉัต	, 
ตส�ส อนฺ�ตรามค�เค เถย�ยจ	ต�ตw อGป�ปาเทิต�วิา ส1เส ภารw ข้นฺ�เธ กรณฺาทิ1สG, ปาราช้	กw ฯ
ฝัzายภ	กษุGใด ทิ-านฺม	ได(ส�$งฺ, เม#$อพื่ระเถระทิำนฺ	ม	ตแล(วิ, หร#อตนฺเองฺกำหนฺดได( เห>นฺจ1วิรเศัร(าหมองฺแล(วิ จaงฺกล-าวิวิ-า 
“โปรดมอบัจ1วิรเถ	ด ข้อร�บั! ผู้มจ�กไปย�งฺบั(านฺช้#$อโนฺ(นฺ ย(อมแล(วิจ�กนฺำมา” ด�งฺนฺ1I แล(วิถ#อเอาไป, 
เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ในฺเพื่ราะย�งฺไถยจ	ตให(เก	ดข้aIนฺ แล(วิเล#$อนฺภาระบันฺศั1รษุะลงฺมาทิ1$คอเป@นฺต(นฺในฺระหวิ-างฺทิางฺ 
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กส�มา ฯ  อนฺาณฺต�ต	ยา คห	ตต�ตา ฯ
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะจ1วิรนฺ�Iนฺ ตนฺถ#อเอาโดยทิ-านฺม	ได(ส�$งฺ.

มค�คา โอก�กมโตปJ  ปฏิ	นฺ	วิต�ต	ต�วิา ตเมวิ วิ	หารw อาคนฺ�ต�วิา วิ	หารส1มw อต	ก�กมโตปJ วิGต�ตนฺยเมวิ ปาราช้	กw ฯ
เม#$อเธอแวิะออกจากทิางฺก>ด1  กล�บัมาย�งฺวิ	หารนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ แล(วิก(าวิล-วิงฺแดนฺวิ	หารไปก>ด1,  ก>เป@นฺปาราช้	ก ซ่a$งฺม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺ
แล.

ตต�ถ คนฺ�ต�วิา รช้	ต�วิา ปจ�จาคจ�ฉัโตปJ, เถย�ยจ	ต�เต อGป�ปนฺ�เนฺ, เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(เม#$อเธอไปแล(วิทิ1$(บั(านฺ)นฺ�Iนฺ ย(อมจ1วิรแล(วิกล�บัมาอยF-, เม#$อไถยจ	ตเก	ดข้aIนฺ, ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

สเจ ปนฺ ยต�ถ คโต ตต�ถ วิา  อนฺ�ตรามค�เค วิ	หาเร วิา  
ตเมวิ วิ	หารw ปจ�จาคนฺ�ต�วิา ตส�ส เอกปส�เส วิา อGปจารส1มw อนฺต	ก�กม	ต�วิา วิสนฺ�โต  
เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�โต ช้	ราเปต	,  โจรา วิาส�ส ตw หรนฺ�ต	,  ยถา วิา ตถา วิา นฺส�สต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
แต-ถ(าเธอ อยF-ในฺวิ	หารทิ1$ตนฺไป หร#ออยF-ในฺวิ	หารในฺระหวิ-างฺทิางฺ 
หร#อกล�บัมาวิ	หาร (เด	ม) นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล แล(วิไม-ล-วิงฺแดนฺอGปจาร อยF-ในฺข้(างฺข้(างฺหนฺa$งฺแห-งฺวิ	หารนฺ�Iนฺ  
ใช้(สอยให(คร$ำคร-าไปด(วิยไถยจ	ตก>ด1, พื่วิกโจรล�กจ1วิรนฺ�Iนฺข้องฺภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺไปก>ด1, 
(จ1วิรนฺ�Iนฺ)ฉั	บัหายไปด(วิยประการอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺก>ด1,  เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

อGปจารส1มw อต	ก�กมโต, ปนฺ ปาราช้	กw ฯ
แต-เม#$อเธอก(าวิล-วิงฺแดนฺอGปจารไป เป@นฺปาราช้	ก.

โย ปนฺ, เถเรนฺ นฺ	ม	ต�เต กร	ยมาเนฺ, “เทิถ ภนฺ�เต, อหw รช้	ต�วิา อาหร	ส�สาม1ต	 วิต�วิา “กต�ถ คนฺ�ต�วิา๑ ภนฺ�เต รช้าม1ต	 ปGจ�ฉัต	 ฯ
ฝัzายภ	กษุGใด เม#$อพื่ระเถระทิำนฺ	ม	ตอยF- จaงฺเร1ยนฺทิ-านฺวิ-า “โปรดให(เถ	ด ข้อร�บั! ผู้มจ�กย(อมมาถวิาย” ด�งฺนฺ1I 
แล(วิเร1ยนฺถามวิ-า “ผู้มจะไปย(อมทิ1$ไหนฺ ข้อร�บั?” 

เถโร ปนฺ นฺw “ยต�ถ อ	จ�ฉัส	, ตต�ถ คนฺ�ต�วิา รช้าต	 วิทิต	 ฯ
ส-วินฺพื่ระเถระกล-าวิกะภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺวิ-า “คGณฺจงฺไปย(อมในฺทิ1$ซ่a$งฺคGณฺปรารถนฺาเถ	ด.” 

อยw วิ	สฏฺ�ฐทิFโต นฺาม ฯ
ภ	กษุGรFปนฺ1I ช้#$อวิ-า ทิFตทิ1$เข้ามอบัหมายแล(วิไป.

[429] เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปลายนฺ�โตปJ นฺ อวิหาเรนฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ภ	กษุGนฺ1I แม(เม#$อหนฺ1ไปด(วิยไถยจ	ต ก>ไม-ควิรปร�บัด(วิยอวิหาร.

เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปนฺ ปลายโตปJ  ปร	โภเคนฺ วิา อญฺ�ญถา วิา นฺาสยโตปJ, ภณฺ�ฑเทิย�ยเมวิ โหต	 ฯ
แต-เม#$อเธอหนฺ1ไปด(วิยไถยจ	ตก>ด1 ทิำจ1วิรให(ฉั	บัหายเส1ยด(วิยการใช้(สอย หร#อด(วิยประการอ#$นฺก>ด1 ย-อมเป@นฺภ�ณฺฑไทิยเหม#อนฺก�นฺ.

ภ	ก�ข้G ภ	ก�ข้Gส�ส หต�เถ กญฺ�จ	 ปร	ก�ข้ารw ปห	ณฺาต	 “อสGกวิ	หาเร อสGกภ	ก�ข้Gส�ส เทิห1ต	 ฯ

๑ อ	ทิw ปทิw อต	เรกw ข้ายต	 ฯ ตส�มa อสนฺ�เต ภนฺ�เตต	 ปทิw ยGต�ตฏฺ�ฐาเนฺ ล	ข้	ตw โหต	 ฯ อยGต�ตฏฺ�ฐาเนฺ วิา ฯ 
ตถาห	 กต�ถ ภนฺ�เต คนฺ�ต�วิา รช้าม1ต	 ล	ข้	ตพื่�พื่w ฯ
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ภ	กษุGฝัากบัร	ข้ารบัางฺอย-างฺไปไวิ(ในฺม#อข้องฺภ	กษุG ด(วิยส�$งฺวิ-า “ทิ-านฺจงฺให(แก-ภ	กษุGช้#$อโนฺ(นฺ ในฺวิ	หารช้#$อโนฺ(นฺ.” 

ตส�ส เถย�ยจ	ต�เต อGป�ปนฺ�เนฺ สพื่�พื่ฏฺ�ฐาเนฺสG “อสGกนฺ�นฺาม วิ	หารw คนฺ�ต�วิา จ1วิรw โธวิ	ต�วิา รช้	ต�วิา วิา เอห1ต	 เอต�ถ วิGต�ตสทิ	โส วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
สำหร�บัภ	กษุGนฺ�Iนฺ เม#$อเก	ดไถยจ	ตข้aIนฺ, 
ก>ม1วิ	นฺ	จฉั�ยในฺทิ1$ทิGกแห-งฺ เช้-นฺก�บัทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิในฺคำนฺ1Iวิ-า “คGณฺจงฺไปย�งฺวิ	หารช้#$อโนฺ(นฺแล(วิ ซ่�กหร#อย(อมจ1วิรแล(วิจงฺมา” ด�งฺนฺ1I.

อปโร ภ	ก�ข้G ปห	ณฺ	ตGกาโม นฺ	ม	ต�ตw กโรต	 “โก นฺG โข้ คเหต�วิา คม	ส�สต1ต	 ฯ
ภ	กษุGอ1กรFปหนฺa$งฺ ใคร-จะส-งฺ (บัร	ข้าร) ไป จaงฺทิำนฺ	ม	ตโดยนฺ�ยวิ-า “ใครหนฺอ จ�กร�บัไป.”

ตต�ร เจโก “เทิถ ภนฺ�เต, อหw คเหต�วิา คม	ส�สาม1ต	 คเหต�วิา คจ�ฉัต	 ฯ
ก>ในฺ(สถานฺทิ1$)นฺ�Iนฺ ม1ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺกล-าวิวิ-า “โปรดให(เถ	ด ข้อร�บั! ผู้มจ�กร�บัไป” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ ก>ร�บัเอา (บัร	ข้ารนฺ�Iนฺ) ไป.

ตส�ส เถย�ยจ	ต�เต อGป�ปนฺ�เนฺ, สพื่�พื่ฏฺ�ฐาเนฺสG “เทิถ ภนฺ�เต จ1วิรw อสGกนฺ�นฺาม คามw คนฺ�ต�วิา รช้	ต�วิา อาหร	ส�สาม1ต	 เอต�ถ วิGต�ตสทิ	โส วิ	นฺ	จ�ฉัโย 
ฯ
สำหร�บัภ	กษุGนฺ�Iนฺ เม#$อเก	ดไถยจ	ตข้aIนฺ,  
ก>ม1วิ	นฺ	จฉั�ยในฺทิ1$ทิGกแห-งฺ เช้-นฺก�บัทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิในฺคำนฺ1Iวิ-า “โปรดให(จ1วิรเถ	ด ข้อร�บั! ผู้มไปย�งฺบั(านฺช้#$อโนฺ(นฺย(อมแล(วิจ�กนฺำมา” ด�งฺนฺ1I.

เถเรนฺ จ1วิรต�ถาย วิต�ถw ลภ	ต�วิา อGปฏฺ�ฐากกGเล ฐปJตw โหต	 ฯ
พื่ระเถระได(ผู้(าเพื่#$อประโยช้นฺEแก-จ1วิรแล(วิ ก>ฝัากเก>บัไวิ(ในฺตระกFลอGปbฏิฐาก.

อถส�ส อนฺ�เตวิาส	โก วิต�ถw หร	ตGกาโม ตต�ถ คนฺ�ต�วิา “ตw ก	ร วิต�ถw เทิถาต	 เถเรนฺ เปส	โต วิ	ย วิทิต	 ฯ
ถ(าอ�นฺเตวิาส	กข้องฺพื่ระเถระนฺ�Iนฺ ใคร-จะล�กเอาผู้(าไป จaงฺไปในฺ(ตระกFล)นฺ�Iนฺ 
แล(วิพื่Fดเหม#อนฺตนฺถFกพื่ระเถระใช้(ให(ไปวิ-า “นฺ�ยวิ-าพื่วิกทิ-านฺจงฺให(ผู้(านฺ�Iนฺเถ	ด.” 

ตส�ส วิจนฺw สทิ�ทิห	ต�วิา อGปาสเกนฺ ฐปJตw อGปาส	กา วิา  อGปาส	กาย ฐปJตw อGปาสโก วิา อญฺ�โญ วิา โกจ	 นฺ1หร	ต�วิา เทิต	 ฯ
อGบัาส	กาเช้#$อคำข้องฺภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺแล(วิ ได(นฺำเอาผู้(าทิ1$อGบัาสกเก>บัไวิ(มาถวิายก>ด1 
อGบัาสกหร#อใครๆ อ#$นฺ (เช้#$อคำข้องฺภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺแล(วิ) ได(นฺำเอาผู้(าทิ1$อGบัาส	กาเก>บัไวิ(มาถวิายก>ด1.

อGทิ�ธาเรเยวิส�ส ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺเป@นฺปาราช้	ก ในฺข้ณฺะทิ1$ยกข้aIนฺเทิ-านฺ�Iนฺ.

สเจ ปนฺ เถรส�ส อGปฏฺ�ฐาเกห	 “อ	มw เถรส�ส ทิส�สามาต	 อต�ตโนฺ วิต�ถw ฐปJตw โหต	 ฯ
แต-ถ(าพื่วิกอGปbฏิฐากข้องฺพื่ระเถระพื่Fดวิ-า “พื่วิกเราจ�กถวิายผู้(านฺ1Iแก-พื่ระเถระ” แล(วิก>เก>บัผู้(าข้องฺตนฺไวิ(,

อถส�ส อนฺ�เตวิาส	โก ตw หร	ตGกาโม ตต�ถ คนฺ�ต�วิา “เถรส�ส ก	ร วิต�ถw ทิาตGกามต�ถ, นฺw เทิถาต	 วิทิต	 ฯ
ถ(าอ�นฺเตวิาส	กข้องฺ(พื่ระเถระ)นฺ�Iนฺ ใคร-จะล�กเอา(ผู้(า)นฺ�Iนฺ จaงฺไปในฺ(ตระกFล)นฺ�Iนฺ 
แล(วิพื่Fดวิ-า “นฺ�ยวิ-า พื่วิกทิ-านฺใคร-จะถวิายผู้(าแก-พื่ระเถระ, จงฺให(ผู้(านฺ�Iนฺเถ	ด.” 

เต จส�ส สทิ�ทิห	ต�วิา “มยw ภนฺ�เต โภเช้ต�วิา ทิส�สามาต	 ฐปย	ม�หา, หนฺ�ทิ คณฺ�หาห1ต	 เทินฺ�ต	 ฯ
และ(อGปbฏิฐาก)เหล-านฺ�Iนฺ เช้#$ออ�นฺเตวิาส	กรFปนฺ�Iนฺ แล(วิพื่Fดวิ-า 
“ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! พื่วิกข้(าพื่เจ(าต�Iงฺใจวิ-า ‘นฺ	มนฺตEให(ทิ-านฺฉั�นฺแล(วิจ�กถวิาย’ จaงฺได(เก>บัไวิ(, นฺ	มนฺตEทิ-านฺร�บัเอาไปเถ	ด” แล(วิก>ถวิายไป.



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • กถาวิ-าด(วิยส	$งฺข้องฺทิ1$เข้าฝัากไวิ( • หนฺ(า ๗๐๑

สาม	เกห	 ทิ	นฺ�นฺต�ตา ปาราช้	กw นฺต�ถ	 ฯ   อสGทิ�ธจ	ต�เตนฺ ปนฺ คห	ตต�ตา ทิGก�กฏิw ภณฺ�ฑเทิย�ยญฺ�จ [430] โหต	 ฯ
ไม-เป@นฺปาราช้	ก เพื่ราะผู้(านฺ�Iนฺพื่วิกเจ(าข้องฺถวิายแล(วิ.  แต-เป@นฺทิGกกฏิ เพื่ราะเธอถ#อเอาด(วิยจ	ตไม-บัร	สGทิธ	q และเป@นฺภ�ณฺฑไทิยด(วิย.

ภ	ก�ข้G ภ	ก�ข้Gส�ส วิต�วิา คามw คจ�ฉัต	 “อ	ต�ถนฺ�นฺาโม มม วิส�สาวิาส	กw ทิส�สต	, ตw คเหต�วิา ฐเปย�ยาส1ต	 ฯ
ภ	กษุGเด	นฺไปย�งฺบั(านฺ บัอกแก-ภ	กษุGวิ-า “ผู้F(ม1ช้#$อนฺ1I จ�กถวิายผู้(าอาบันฺIำฝันฺแก-ผู้ม, ทิ-านฺพื่aงฺร�บัเอาผู้(าผู้#นฺนฺ�Iนฺ แล(วิเก>บัไวิ(ด(วิย.” 

“สาธFต	 โส ภ	ก�ข้G เตนฺ ทิ	นฺ�นฺw มหค�ฆ์สาฏิกw อต�ตนฺา ลทิ�เธนฺ อป�ปค�ฆ์สาฏิเกนฺ สทิ�ธa ฐเปต�วิา 
เตนฺ อาคเตนฺ อต�ตโนฺ มหค�ฆ์สาฏิกส�ส ลทิ�ธภาวิw ญต�วิา วิา อญต�วิา วิา “เทิห	 เม วิส�สาวิาส	กนฺ�ต	 วิGต�โต 
“ตวิ ถFลสาฏิโก ลทิ�โธ, มย�หw ปนฺ สาฏิโก มหค�โฆ์, เทิ�วิปJ อสGกส�มa นฺาม โอกาเส ฐปJตา, ปวิ	ส	ต�วิา คณฺ�หาห1ต	 วิทิต	 ฯ
ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺร�บัวิ-า “ด1ละ” แล(วิเก>บัผู้(าสาฎกทิ1$ม1ราคามากทิ1$ภ	กษุGนฺ�Iนฺให(ไวิ( ก�บัผู้(าสาฎกทิ1$ม1ราคานฺ(อยซ่a$งฺตนฺได(แล(วิ 
อ�นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺมาแล(วิ จะรF(วิ-าผู้(าทิ1$ตนฺได(ม1ราคามากหร#อไม-รF(ก>ตาม พื่Fดวิ-า “ทิ-านฺจงฺให(ผู้(าอาบันฺIำฝันฺแก-ผู้มเถ	ด” 
จaงฺตอบัวิ-า “ผู้(าสาฎกทิ1$ทิ-านฺได(มา ม1เนฺ#Iอหยาบั, ส-วินฺผู้(าสาฎกข้องฺผู้ม ม1ราคามาก, ทิ�Iงฺสองฺผู้#นฺ ผู้มได(เก>บัไวิ(ในฺโอกาสช้#$อโนฺ(นฺแล(วิ,
โปรดเข้(าไปเอาเถ	ด.”

เตนฺ ปวิ	ส	ต�วิา ถFลสาฏิเก คห	เต, อ	ตรส�ส อ	ตรw คณฺ�หโต, อGทิ�ธาเร ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGรFปทิ1$ทิวิงฺนฺ�Iนฺ เข้(าไปเอาผู้(าสาฎกเนฺ#Iอหยาบัแล(วิ, ภ	กษุGรFปนฺอกนฺ1Iถ#อเอาผู้(าสาฎกอ1กผู้#นฺหนฺa$งฺ, เป@นฺปาราช้	กในฺข้ณฺะยกข้aIนฺ.

อถาปJ ตส�ส สาฏิเก อต�ตโนฺ นฺามw  อต�ตโนฺ จ สาฏิเก ตส�ส นฺามw ล	ข้	ต�วิา  “คจ�ฉั, นฺามw วิาเจต�วิา คณฺ�หาห1ต	 วิทิต	 ฯ
แม(ถ(าภ	กษุGทิ1$เก>บัผู้(าไวิ(นฺ�Iนฺ ได(จารaกช้#$อข้องฺตนฺไวิ(ในฺผู้(าสาฎกข้องฺภ	กษุGทิ1$มาทิวิงฺนฺ�Iนฺ  และช้#$อข้องฺภ	กษุGทิ1$มาทิวิงฺนฺ�Iนฺไวิ(ในฺผู้(าสาฎกข้องฺตนฺ
แล(วิกล-าวิวิ-า “ทิ-านฺจงฺไป, อ-านฺดFช้#$อ แล(วิถ#อเอาไปเถ	ด” ด�งฺนฺ1I.

ตต�ราปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺ(ผู้(าสาฎก)นฺ�Iนฺ ก>นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

โย ปนฺ อต�ตนฺา จ เตนฺ จ ลทิ�ธสาฏิเก เอกโต ฐเปต�วิา ตw เอวิw วิทิต	 
“ตยา จ มยา จ ลทิ�ธสาฏิกา เทิ�วิปJ อนฺ�โตคพื่�เภ ฐปJตา,  คจ�ฉั, ยw อ	จ�ฉัส	, ตw วิ	จ	นฺ	ต�วิา คณฺ�หาห1ต	 ฯ
ส-วินฺ(ภ	กษุGเจ(าถ	$นฺ)รFปใด เก>บัผู้(าสาฎกทิ1$ตนฺเองฺและภ	กษุGอาค�นฺตGกะนฺ�Iนฺ ได(มารวิมก�นฺไวิ(แล(วิ พื่Fดกะภ	กษุGอาค�นฺตGกะนฺ�Iนฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ผู้(าสาฎกทิ1$ทิ-านฺและผู้มได( ทิ�Iงฺสองฺผู้#นฺเก>บัไวิ(ภายในฺห(องฺ, ทิ-านฺจงฺไปเล#อกเอาผู้(าทิ1$ทิ-านฺปรารถนฺาเถ	ด.” 

โส จ ลช้�ช้าย อาวิาส	เกนฺ ลทิ�ธw ถFลสาฏิกเมวิ คณฺ�เหย�ย ฯ
และ(ภ	กษุGอาค�นฺตGกะ)นฺ�Iนฺ ถ#อเอาผู้(าสาฎกเนฺ#Iอหยาบัทิ1$ภ	กษุGเจ(าถ	$นฺได(มานฺ�$นฺแล เพื่ราะควิามเกรงฺใจ.

ตต�ราวิาส	กส�ส วิ	จ	นฺ	ต�วิา คห	ตาวิเสสw อ	ตรw คณฺ�หโต อนฺาปต�ต	 ฯ
บัรรดา(ภ	กษุGอาค�นฺตGกะและภ	กษุGเจ(าถ	$นฺ)นฺ�Iนฺ, 
เม#$อภ	กษุGเจ(าถ	$นฺถ#อเอา(ผู้(าสาฎก)นฺอกนฺ1I เหล#อจากทิ1$(อาค�นฺตGกภ	กษุG)เล#อกเอาแล(วิ, ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

อาคนฺ�ตGโก ภ	ก�ข้G, อาวิาส	กานฺw จ1วิรกม�มw กโรนฺ�ตานฺw, สม1เป ปต�ตจ1วิรw ฐเปต�วิา 
“เอเต สงฺ�โคปJส�สนฺ�ต1ต	 มญฺ�ญมาโนฺ นฺหาย	ตGw วิา อญฺ�ญต�ร วิา คจ�ฉัต	 ฯ
ภ	กษุGอาค�นฺตGกะ เม#$อพื่วิกภ	กษุGเจ(าถ	$นฺทิำจ1วิรกรรมอยF- เก>บับัาตรและจ1วิรไวิ(ในฺทิ1$ใกล( 
เข้(าใจวิ-า “(พื่วิกภ	กษุGเจ(าถ	$นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ จ�กช้-วิยดFแลให(” จaงฺไปอาบันฺIำหร#อไปในฺทิ1$อ#$นฺ.
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สเจ นฺw อาวิาส	กา สงฺ�โคเปนฺ�ต	, อ	จ�เจตw กGสลw,  โนฺ เจ, นฺฏฺ�เฐ, ค1วิา นฺ โหต	 ฯ
ถ(าภ	กษุGเจ(าถ	$นฺดFแล(บัาตรและจ1วิร)นฺ�Iนฺไวิ(,  (การช้-วิยดFแล)อย-างฺนฺ1Iนฺ�Iนฺเป@นฺการด1, 
ถ(าไม-(ดFแลให(ไวิ(), (เม#$อบัาตรและจ1วิรนฺ�Iนฺ)สFญหายไป, ก>ไม-เป@นฺส	นฺใช้(.

สเจปJ โส “อ	ทิw ภนฺ�เต ฐเปถาต	 วิต�วิา คจ�ฉัต	,  อ	ตเร จ ก	จ�จป�ปสGตต�ตา นฺ ช้านฺนฺ�ต	, เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ถ(า(ภ	กษุGอาค�นฺตGกะ)นฺ�Iนฺกล-าวิวิ-า “จงฺเก>บับัาตรและจ1วิรนฺ1Iได(ด(วิยเถ	ด ข้อร�บั!” แล(วิไป, 
และ(ภ	กษุGเจ(าถ	$นฺ)นฺอกนฺ1Iไม-ทิราบั เพื่ราะม�วิข้วินฺข้วิายในฺก	จอยF-, ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

อถาปJ เต “อ	ทิw ภนฺ�เต ฐเปถาต	 วิGต�ตา “มยw [431] พื่�ยาวิฏิาต	 ปฏิ	ก�ข้	ปนฺ�ต	. 
อ	ตโร จ “อวิส�สw ฐเปส�สนฺ�ต1ต	 อนฺาทิ	ย	ต�วิา คจ�ฉัต	 เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ถ(า(ภ	กษุGเจ(าถ	$นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ (อ�นฺภ	กษุGอาค�นฺตGกะ)กล-าวิวิ-า “จงฺเก>บั(บัาตรและจ1วิร)นฺ1Iไวิ(ด(วิยเถ	ด ข้อร�บั!” 
ได(ปฏิ	เสธวิ-า “พื่วิกข้(าพื่เจ(ากำล�งฺยG-งฺ” และ(ภ	กษุGอาค�นฺตGกะ)นฺอกนฺ1I ก>ค	ดวิ-า “ทิ-านฺเหล-านฺ1Iจ�กเก>บัไวิ(ให(แนฺ-นฺอนฺ” ไม-ต	ดใจ แล(วิไปเส1ย, 
ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

สเจ ปนฺ เตนฺ ยาจ	ตา วิา อยาจ	ตา วิา “มยw ฐเปส�สาม, ต�วิw คจ�ฉัาต	 วิทินฺ�ต	,  ตw สงฺ�โคปJตพื่�พื่w ฯ
แต-ถ(า(ภ	กษุGเจ(าถ	$นฺ) ถFก(พื่ระอาค�นฺตGกะ)รFปนฺ�Iนฺ ข้อร(องฺหร#อไม-ข้อก>ตาม พื่Fดวิ-า “พื่วิกข้(าพื่เจ(าจ�กเก>บัไวิ(ให(เองฺ, ทิ-านฺจงฺไปเถ	ด” 
ด�งฺนฺ1I. (ภ	กษุGเจ(าถ	$นฺ)ต(องฺดFแล(บัาตรและจ1วิร)นฺ�Iนฺ.

โนฺ เจ สงฺ�โคเปนฺ�ต	, นฺฏฺ�เฐ, ค1วิา ฯ
ถ(าไม-ดFแลไซ่ร(, (เม#$อบัาตรและจ1วิรนฺ�Iนฺ) สFญหายไป, ย-อมเป@นฺส	นฺใช้(.

กส�มา ฯ  สม�ปฏิ	จ�ฉั	ตต�ตา ฯ
เพื่ราะเหตGไร? เพื่ราะเหตGวิ-า (บัาตรและจ1วิรนฺ�Iนฺพื่วิกเธอ)ร�บัรองฺเข้าไวิ(.

โย ภ	ก�ข้G ภณฺ�ฑาคาร	โก หGต�วิา  ปจ�จFสสมเยวิ ภ	ก�ข้Fนฺw ปต�ตจ1วิรานฺ	 เหฏฺ�ฐาปาสาทิw โอโรเปต�วิา ทิ�วิารw อปJทิห	ต�วิา 
เตสwปJ อนฺาโรเจต�วิา ทิFเร ภ	ก�ข้าจารw คจ�ฉัต	.  ตานฺ	 เจ โจรา หรนฺ�ต	, ตส�เสวิ ค1วิา ฯ
ภ	กษุGรFปใดเป@นฺภ�ณฺฑาคาร	ก๑ เวิลาจวินฺรG-งฺสางฺนฺ�$นฺเองฺ ได(ข้นฺบัาตรและจ1วิรข้องฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ลงฺไปไวิ(ย�งฺปราสาทิช้�Iนฺล-างฺ ไม-ได(ปJด
ประตF ทิ�Iงฺไม-ได(บัอกแม(แก-ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ไปเทิ1$ยวิภ	กข้าจารในฺทิ1$ไกล,  
ถ(าพื่วิกโจรล�กเอาบัาตรและจ1วิรเหล-านฺ�Iนฺไปไซ่ร(, ย-อมเป@นฺส	นฺใช้(แก-เธอแทิ(.

๑ ผู้F(ร�กษุาเร#อนฺคล�งฺ
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โย ปนฺ ภ	ก�ข้Fห	 “โอโรเปถ ภนฺ�เต ปต�ตจ1วิรานฺ	, กาโล สลากค�คหณฺส�สาต	 วิGต�โต “สมาคตต�ถาต	 ปGจ�ฉั	ต�วิา 
“อาม สมาคตม�หาต	 วิGต�เต, ปต�ตจ1วิรานฺ	 นฺ1หร	ต�วิา นฺ	ก�ข้	ปJต�วิา ภณฺ�ฑาคารทิ�วิารw พื่นฺ�ธ	ต�วิา 
“ตGม�เห ปต�ตจ1วิรานฺ	 คเหต�วิา เหฏฺ�ฐาปาสาทิทิ�วิารw ปฏิ	ช้ค�ค	ต�วิา คจ�เฉัย�ยาถาต	 วิต�วิา คจ�ฉัต	. 
ตต�ร เจโก อลสช้าต	โก ภ	ก�ข้G, ภ	ก�ข้FสG คเตสG, ปจ�ฉัา อก�ข้1นฺ	 ปGญฺ�ฉันฺ�โต อGฏฺ�ฐห	ต�วิา อGทิกฏฺ�ฐานฺw วิา มGข้โธวินฺฏฺ�ฐานฺw วิา คจ�ฉัต	 ฯ
ส-วินฺ(ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	ก)รFปใด อ�นฺพื่วิกภ	กษุGกล-าวิวิ-า “ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ทิ-านฺยกบัาตรและจ1วิรลงฺมาเถ	ด บั�ดนฺ1I ได(เวิลาจ�บัสลาก” 
จaงฺถามวิ-า “พื่วิกทิ-านฺมาประช้Gมพื่ร(อมก�นฺแล(วิหร#อ?"  เม#$อทิ-านฺเหล-านฺ�Iนฺเร1ยนฺวิ-า “มาประช้Gมพื่ร(อมแล(วิ ข้อร�บั!” 
จaงฺได(ข้นฺเอาบัาตรและจ1วิรออกมาวิางฺไวิ( แล(วิผู้FกประตF (ใส-กGญแจ) ภ�ณฺฑาคาร (เร#อนฺคล�งฺ) แล(วิส�$งฺวิ-า 
“พื่วิกทิ-านฺถ#อเอาบัาตรและจ1วิรแล(วิ ช้-วิยดFแลประตFปราสาทิช้�Iนฺล-างฺด(วิย แล(วิจaงฺไป” ด�งฺนฺ1Iแล(วิไป. 
ก>ในฺ(พื่วิกภ	กษุG)เหล-านฺ�Iนฺ ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺม1ช้าต	ข้1Iเก1ยจ, เม#$อภ	กษุGทิ�Iงฺหลายไปก�นฺแล(วิ, ม�วิเช้>ดนฺ�ยนฺEตา ลGกข้aIนฺทิ1หล�งฺ 
เด	นฺไปย�งฺทิ1$อาบันฺIำ หร#อทิ1$ล(างฺหนฺ(า.

ตw ข้ณฺw ทิ	ส�วิา โจรา ตส�ส ปต�ตจ1วิรw หรนฺ�ต	, สGหฏิw ฯ
ข้ณฺะนฺ�Iนฺพื่วิกโจรเห>นฺเข้(า จaงฺล�กบัาตรและจ1วิรข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺไป, (เป@นฺอ�นฺพื่วิกโจร)ล�กไปงฺ-ายๆ.

ภณฺ�ฑาคาร	กส�ส ค1วิา นฺ โหต	 ฯ
ไม-เป@นฺส	นฺใช้(แก-ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	ก (รFปนฺ�Iนฺ).

สเจปJ โกจ	 ภณฺ�ฑาคาร	กส�ส อนฺาโรเจต�วิา วิ ภณฺ�ฑาคาเร อต�ตโนฺ ปร	ก�ข้ารw ฐเปต	 ฯ
แม(ถ(า(ภ	กษุG)บัางฺรFป ไม-ได(แจ(งฺแก-ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	กเลย เก>บับัร	ข้ารข้องฺตนฺไวิ(ในฺภ�ณฺฑาคาร.

ตส�ม	ม�ปJ นฺฏฺ�เฐ, ภณฺ�ฑาคาร	กส�ส ค1วิา นฺ โหต	 ฯ
แม(เม#$อ(บัร	ข้าร)นฺ�IนฺสFญหายไป, ก>ไม-เป@นฺส	นฺใช้(แก-ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	ก.

สเจ ปนฺ ภณฺ�ฑาคาร	โก ตw ทิ	ส�วิา “อฏฺ�ฐาเนฺ ฐปJตนฺ�ต	  คเหต�วิา ฐเปต	,  นฺฏฺ�เฐ, ตส�ส ค1วิา ฯ
แต-ถ(าภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	ก เห>นฺบัร	ข้ารนฺ�Iนฺแล(วิ ค	ดวิ-า “เข้าเก>บัไวิ(ในฺทิ1$ไม-ควิร” จaงฺเอาไปเก>บัไวิ(ให(, 
(เม#$อบัร	ข้ารนฺ�Iนฺ)สFญหายไป, เป@นฺส	นฺใช้(แก-(ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	ก)รFปนฺ�Iนฺ.

สเจ ฐปJตภ	ก�ข้Gนฺา๑ “มยา ภนฺ�เต อ1ทิ	โส นฺาม ปร	ก�ข้าโร ฐปJโต, [432] อGปธาเรย�ยาถาต	 วิGต�โต “สาธFต	 สม�ปฏิ	จ�ฉัต	, 
ทิGนฺ�นฺ	ก�ข้	ต�ตw วิา มญฺ�ญมาโนฺ อญฺ�ญส�มa ฐาเนฺ ฐเปต	,  ตส�เสวิ ค1วิา ฯ
ถ(าภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	ก อ�นฺภ	กษุGผู้F(เก>บัไวิ(กล-าวิวิ-า “ผู้มเก>บับัร	ข้ารช้#$อนฺ1Iไวิ(แล(วิ ข้อร�บั! โปรดช้-วิยดFให(ด(วิย” ร�บัวิ-า “ได(” 
หร#อรF(วิ-าเก>บัไม-ด1 จaงฺเก>บัไวิ(ในฺทิ1$อ#$นฺเส1ย, (เม#$อบัร	ข้ารนฺ�IนฺสFญหายไป) เป@นฺส	นฺใช้(แก-(ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	ก)นฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.

“นฺาหw ช้านฺาม1ต	 ปฏิ	ก�ข้	ปนฺ�ตส�ส ปนฺ, นฺต�ถ	 ค1วิา ฯ
แต-เม#$อเธอปฏิ	เสธวิ-า “ข้(าพื่เจ(าไม-ร�บัรF(”,  ไม-เป@นฺส	นฺใช้(.

โยปJ, ตส�ส ปส�สนฺ�ตส�เสวิ, ฐเปต	,  ภณฺ�ฑาคาร	กญฺ�จ นฺ สม�ปฏิ	จ�ฉัาเปต	.  นฺฏฺ�ฐw สGนฺฏฺ�ฐเมวิ ฯ
ฝัzายภ	กษุGใด เม#$อ(ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	ก)เห>นฺอยF-นฺ�$นฺเองฺ เก>บัไวิ(, ทิ�Iงฺไม-ให(ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	กร�บัรองฺ, 
(บัร	ข้ารข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ)หายไป เป@นฺอ�นฺสFญหายไปด(วิยด1แล.

๑ ฐปนฺกภ	ก�ข้Gนฺา ฯ
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สเจ ตw ภณฺ�ฑาคาร	โก อญฺ�ญต�ร ฐเปต	, นฺฏฺ�เฐ, ค1วิา ฯ
ถ(าภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	ก เก>บับัร	ข้ารนฺ�Iนฺไวิ(ในฺทิ1$แห-งฺอ#$นฺ, เม#$อสFญหายไป, เป@นฺส	นฺใช้(.

[โจรลี�กของสงฆ์Aในเร!อนคลี�ง ปร�บส	นไหมัภ	กษุ#ผู้D7ร�กษุา]

สเจ ภณฺ�ฑาคารw สGคGต�ตw,  สพื่�โพื่ สงฺ�ฆ์ส�ส จ เจต	ยส�ส จ ปร	ก�ข้าโร ตต�เถวิ ฐปJยต	.
ถ(าภ�ณฺฑาคารเข้าคG(มครองฺเป@นฺอย-างฺด1,  บัร	ข้ารทิ�Iงฺปวิงฺข้องฺสงฺฆ์Eและข้องฺเจด1ยE เข้าก>เก>บัไวิ(ในฺภ�ณฺฑาคารนฺ�Iนฺแล.

ภณฺ�ฑาคาร	โก จ พื่าโล อพื่�ยต�โต ทิ�วิารw วิ	วิร	ต�วิา ธม�มกถw วิา โสตGw อญฺ�ญw วิา ก	ญฺ�จ	 กาตGw กต�ถจ	 คจ�ฉัต	. 
ตwข้ณฺw ทิ	ส�วิา ยต�ตกw โจรา หรนฺ�ต	, สพื่�พื่นฺ�ตส�ส ค1วิา ฯ
แต-ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	กเป@นฺคนฺโงฺ- ไม-ฉัลาด เปJดประตFทิ	Iงฺไวิ( แล(วิไปไหนฺๆ เส1ย เพื่#$อฟัbงฺธรรมกถา หร#อเพื่#$อทิำก	จอะไรๆ อ#$นฺ 
ข้ณฺะนฺ�Iนฺพื่วิกโจรเห>นฺแล(วิ ล�กภ�ณฺฑะไปเทิ-าใด, ภ�ณฺฑะเทิ-านฺ�Iนฺ เป@นฺส	นฺใช้(แก-เธอทิ�Iงฺหมด.

ภณฺ�ฑาคารโต นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา  พื่ห	 จงฺ�กมนฺ�ตส�ส วิา  ทิ�วิารw วิ	วิร	ต�วิา สร1รw อGตGw คาหาเปนฺ�ตส�ส วิา  
ตต�เถวิ สมณฺธม�มานฺGโยเคนฺ นฺ	ส	นฺ�นฺส�ส วิา   ตต�เถวิ นฺ	ส1ทิ	ต�วิา เกนฺจ	 กม�เมนฺ พื่�ยาวิฏิส�ส วิา 
อGจ�จารปส�สาวิปnฬีJตส�สาปJ สโต, ตต�เถวิ อGปจาเร วิ	ช้�ช้มาเนฺ, พื่ห	 คจ�ฉัโต วิา   
อญฺ�เญนฺ วิา เกนฺจ	 อากาเรนฺ ปมต�ตส�ส สโต 
ทิ�วิารw วิ	วิร	ต�วิา วิา วิ	วิฏิเมวิ ปวิ	ส	ต�วิา วิา สนฺ�ธa ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา วิา  ยต�ตกw ตส�ส ปมาทิปจ�จยา โจรา หรนฺ�ต	, สพื่�พื่w ตส�เสวิ ค1วิา ฯ
เม#$อ(ภ�ณฺฑาคาร	ก)ออกไปจากภ�ณฺฑาคาร  จงฺกรมอยF-ภายนฺอก 
หร#อเปJดประตFไวิ(เพื่#$อให(ร-างฺกายร�บัอากาศั   หร#อนฺ�$งฺอยF-ด(วิยการตามประกอบัสมณฺธรรมในฺ(ภ�ณฺฑาคาร)นฺ�$นฺเองฺ  
หร#อนฺ�$งฺในฺ(ภ�ณฺฑาคาร)นฺ�Iนฺเองฺ ข้วินฺข้วิายด(วิยกรรมบัางฺอย-างฺ   
หร#อเป@นฺผู้F(แม(ปวิดอGจจาระปbสสาวิะ เม#$ออGปจารในฺทิ1$นฺ�Iนฺเองฺม1อยF- แต-ไปเส1ยข้(างฺนฺอก   หร#อเป@นฺผู้F(เล	นฺเล-อด(วิยอาการอ#$นฺบัางฺอย-างฺ, 
พื่วิกโจรเปJดประตF หร#อเข้(าทิางฺประตFทิ1$เปJดไวิ(นฺ�$นฺเองฺ หร#อต�ดทิ1$ต-อ ล�ก(ภ�ณฺฑะ)ไปเทิ-าใด เพื่ราะควิามเล	นฺเล-อข้องฺเธอเป@นฺปbจจ�ย
(ภ�ณฺฑะ)เทิ-านฺ�Iนฺ เป@นฺส	นฺใช้(แก-เธอนฺ�Iนฺแลทิ�Iงฺหมด.

“อGณฺ�หสมเย ปนฺ วิาตปานฺw วิ	วิร	ต�วิา นฺ	ปช้�ช้	ตGw วิฏฺ�ฏิต1ต	 วิทินฺ�ต	 ฯ
ฝัzาย(พื่ระอาจารยEบัางฺพื่วิก)กล-าวิวิ-า “ในฺฤดFร(อนฺ จะเปJดหนฺ(าต-างฺนฺอนฺ ก>ควิร”. 

อGจ�จารปส�สาวิปnฬีJตส�ส ปนฺ, ตส�มa อGปจาเร อสต	, อญฺ�ญต�ถ คจ�ฉันฺ�ตส�ส, ค	ลานฺปก�เข้ ฐ	ตต�ตา อวิ	สโย, ตส�มา ค1วิา นฺ โหต	 ฯ
แต-เม#$อปวิดอGจจาระปbสสาวิะแล(วิ ไป(ในฺ)ทิ1$อ#$นฺ ในฺเม#$ออGปจารนฺ�Iนฺไม-ม1 ไม-ใช้-วิ	ส�ย เพื่ราะเธอต�IงฺอยF-ในฺฝัzายภ	กษุGไข้(. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺไม-เป@นฺส	นฺใช้(.

โย ปนฺ อนฺ�โต อGณฺ�หปnฬีJโต ทิ�วิารw สGคGต�ตw กต�วิา พื่ห	 นฺ	ก�ข้มต	 ฯ
ฝัzาย(ภ	กษุG)ใดถFกควิามร(อนฺภายในฺเบั1ยดเบั1ยนฺ จaงฺทิำประตFให(เป@นฺข้องฺร�กษุาด1 แล(วิออกไปข้(างฺนฺอก.

โจรา จ นฺw คเหต�วิา “ทิ�วิารw วิ	วิราต	 วิทินฺ�ต	 ฯ  ยาวิตต	ยw นฺ วิ	วิร	ตพื่�พื่w ฯ
และพื่วิกโจรจ�บัภ	กษุGนฺ�Iนฺแล(วิ ส�$งฺวิ-า “จงฺเปJดประตF”.  เธอไม-ควิรเปJด จนฺถaงฺคร�Iงฺทิ1$ ๓. 
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[433] ยทิ	 ปนฺ เต โจรา “สเจ นฺ วิ	วิรส	, ตญฺ�จ มาเรส�สาม  ทิ�วิารญฺ�จ ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา ปร	ก�ข้ารw หร	ส�สามาต	 ผู้รสGอาทิ1นฺ	 อGก�ข้	ปนฺ�ต	 ฯ
แต-ถ(าพื่วิกโจรนฺ�Iนฺข้F-วิ-า “ถ(าทิ-านฺไม-ยอมเปJด, พื่วิกเราจ�กฆ์-าทิ-านฺเส1ย และจ�กทิำลายประตFล�กบัร	ข้ารไป” แล(วิเงฺ#Iอข้วิานฺเป@นฺต(นฺข้aIนฺ.

“มย	 จ มเต, สงฺ�ฆ์ส�ส จ เสนฺาสเนฺ วิ	นฺฏฺ�เฐ, คGโณฺ นฺต�ถ1ต	 วิ	วิร	ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
เธอจะเปJดให( ด(วิยทิำในฺใจวิ-า “เม#$อเราตายแล(วิ และเม#$อเสนฺาสนฺะข้องฺสงฺฆ์Eฉั	บัหายแล(วิ, ไม-ม1คGณฺงฺามควิามด1เลย” ด�งฺนฺ1I สมควิรอยF-.

อ	ธาปJ “อวิ	สยต�ตา ค1วิา นฺต�ถ1ต	 วิทินฺ�ต	 ฯ
แม(ในฺ(อธ	การ)นฺ1I  (พื่ระอาจารยEบัางฺพื่วิก) กล-าวิวิ-า “ไม-ม1ส	นฺใช้( เพื่ราะไม-ใช้-วิ	ส�ย”. 

สเจ โกจ	 อาคนฺ�ตGโก กGญฺ�จ	กw วิา เทิต	  ทิ�วิารw วิา วิ	วิรต	,  ยต�ตกw โจรา หรนฺ�ต	, สพื่�พื่w ตส�ส ค1วิา ฯ
ถ(าภ	กษุGอาค�นฺตGกะบัางฺรFป ไข้กGญแจ หร#อเปJดประตFไวิ(, พื่วิกโจรล�ก(ภ�ณฺฑะ)ไปเทิ-าใด, 
(ภ�ณฺฑะ)เทิ-านฺ�Iนฺ เป@นฺส	นฺใช้(แก-อาค�นฺตGกะนฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด.

สงฺ�เฆ์นฺ ภณฺ�ฑาคารคGต�ตต�ถาย สFจ	ยนฺ�ตกw จ กGญฺ�จ	กมGทิ�ทิ	กา จ โยเช้ต�วิา ทิ	นฺ�นฺา โหต	 ฯ
สล�กยนฺตEและห-วิงฺกGญแจ เป@นฺข้องฺทิ1$สงฺฆ์Eจ�ดให(ไวิ( เพื่#$อประโยช้นฺEแก-การร�กษุาภ�ณฺฑาคาร.

ภณฺ�ฑาคาร	โก ฆ์ฏิ	กมต�ตw ทิต�วิา นฺ	ปช้�ช้ต	 ฯ
ภ�ณฺฑาคาร	กใส-เพื่1ยงฺล	$มสล�ก แล(วินฺอนฺ.

โจรา วิ	วิร	ต�วิา ปร	ก�ข้ารw หรนฺ�ต	 ฯ  ตส�เสวิ ค1วิา ฯ
พื่วิกโจรเปJดเข้(าไป ล�กบัร	ข้าร.  เป@นฺส	นฺใช้(แก-เธอแทิ(.

สFจ	ยนฺ�ตกญฺ�จ กGญฺ�จ	กมGทิ�ทิ	กญฺ�จ โยเช้ต�วิา นฺ	ปนฺ�นฺw ปเนฺตw.  สเจ โจรา อาคนฺ�ต�วิา “วิ	วิราต	 วิทินฺ�ต	, ตต�ถ ปGร	มนฺเยเนฺวิ ปฏิ	ปช้�ช้	ตพื่�พื่w ฯ
แต-ภ�ณฺฑาคาร	กนฺ�Iนฺ ใส-สล�กยนฺตEและห-วิงฺกGญแจแล(วินฺอนฺ, 
ถ(าพื่วิกโจรมา ข้F-วิ-า “จงฺเปJด” เธอพื่aงฺปฏิ	บั�ต	 ในฺ(คำข้F-)ข้องฺพื่วิกโจรนฺ�Iนฺ ตามนฺ�ยก-อนฺนฺ�$นฺแล.

เอวิw คGต�ตa กต�วิา นฺ	ปนฺ�เนฺ, ปนฺ สเจ ภ	ต�ตa วิา ฉัทินฺw วิา ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา  อGม�มงฺ�เคนฺ วิา ปวิ	ส	ต�วิา หรนฺ�ต	.  นฺ ตส�ส ค1วิา ฯ
ก>เม#$อ(ภ�ณฺฑาคาร	ก)นฺ�IนฺทิำการคG(มครองฺอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺนฺอนฺ, 
ถ(า(พื่วิกโจร)ทิำลายฝัาหร#อหล�งฺคา หร#อเข้(าไปทิางฺอGโมงฺคE ล�กข้องฺไป, ไม-เป@นฺส	นฺใช้(แก-เธอ.

สเจ ภณฺ�ฑาคาเร อญฺ�เญปJ เถรา วิสนฺ�ต	,  วิ	วิเฏิ ทิ�วิาเร, อต�ตโนฺ ปร	ก�ข้ารw คเหต�วิา คจ�ฉันฺ�ต	. 
ภณฺ�ฑาคาร	โก, เตสG คเตสG, ทิ�วิารw นฺ ช้ค�คต	.  สเจ ตต�ถ ก	ญฺ�จ	 อวิหร	ยต	, ภณฺ�ฑาคาร	กส�ส อ	ส�สรตาย ภณฺ�ฑาคาร	กส�เสวิ ค1วิา ฯ
ถ(าพื่ระเถระแม(เหล-าอ#$นฺอยF-ในฺภ�ณฺฑาคาร.  เม#$อประตFเปJดแล(วิ, ทิ-านฺจaงฺถ#อเอาบัร	ข้ารข้องฺตนฺๆ ไป. 
ภ�ณฺฑาคาร	ก ไม-ระวิ�งฺประตF ในฺเม#$อพื่ระเถระเหล-านฺ�Iนฺไปแล(วิ.  
ถ(าข้องฺอะไรๆ ในฺ(ภ�ณฺฑาคาร)นฺ�IนฺถFกล�กไป, เป@นฺส	นฺใช้(แก-ภ�ณฺฑาคาร	กเทิ-านฺ�Iนฺ เพื่ราะภ�ณฺฑาคาร	กเป@นฺใหญ- (ในฺการดFแล).

เถเรห	 ปนฺ สหาเยห	 ภวิ	ตพื่�พื่w ฯ   อยw ตต�ถ สาม1จ	 ฯ
แต-พื่วิกพื่ระเถระต(องฺเป@นฺสหายช้-วิยเหล#อ.   นฺ1Iเป@นฺสาม1จ	(กรรม)ในฺ(ภ�ณฺฑาคาร)นฺ�Iนฺ.
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ยทิ	 ปนฺ ภณฺ�ฑาคาร	โก “ตGม�เห พื่ห	 ฐต�วิาวิ ตGม�หากw ปร	ก�ข้ารw คณฺ�หาถ, มา ปวิ	สถาต	 วิทิต	. 
เตสญฺ�จ เอโก โลลมหาเถโร สามเณฺเรห	 เจวิ อGปฏฺ�ฐาเกห	 จ สทิ�ธa ภณฺ�ฑาคารw ปวิ	ส	ต�วิา นฺ	ส1ทิต	 เจวิ นฺ	ปช้�ช้ต	 จ. 
ยต�ตกw ภณฺ�ฑw นฺส�สต	, สพื่�พื่นฺ�ตส�ส ค1วิา ฯ
แต-ถ(าภ�ณฺฑาคาร	กบัอกวิ-า “ข้อพื่วิกทิ-านฺจงฺย#นฺอยF-ข้(างฺนฺอกนฺ�$นฺแหละ แล(วิร�บับัร	ข้ารข้องฺพื่วิกทิ-านฺเถ	ด อย-าเข้(ามา”. 
ก>บัรรดา(ภ	กษุG)เหล-านฺ�Iนฺ พื่ระมหาเถระเหลวิไหลรFปหนฺa$งฺ พื่ร(อมด(วิยสามเณฺรและอGปbฏิฐากทิ�Iงฺหลาย 
เข้(าไปย�งฺภ�ณฺฑาคาร นฺ�$งฺและนฺอนฺ.  (ภ�ณฺฑะ)หายไปเทิ-าใด เป@นฺส	นฺใช้(แก-(พื่ระเถระ)นฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด.

[434] ภณฺฑาคาร	เกนฺ ปนฺ อวิเสสต�เถเรห	 จ สหาเยห	 ภวิ	ตพื่�พื่w ฯ
ฝัzายภ�ณฺฑาคาร	กและพื่ระเถระทิ1$เหล#อ ต(องฺเป@นฺสหายช้-วิยเหล#อ.

อถ ภณฺ�ฑาคาร	โกวิ โลลสามเณฺเร จ อGปฏฺ�ฐาเก จ คเหต�วิา ภณฺ�ฑาคาเร นฺ	ส1ทิต	 เจวิ นฺ	ปช้�ช้ต	 จ. 
ยw ตต�ถ นฺส�สต	 สพื่�พื่นฺ�ตส�เสวิ ค1วิา ฯ
ถ(าภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	กนฺ�$นฺเองฺ พื่าเอาพื่วิกสามเณฺรเหลวิไหลและพื่วิกอGปbฏิฐาก ไปนฺ�$งฺและนฺอนฺอยF-ในฺภ�ณฺฑาคาร. 
(ส	$งฺข้องฺ)ใดในฺภ�ณฺฑาคารนฺ�Iนฺ หายไป, ข้องฺทิ�Iงฺหมดนฺ�Iนฺ เป@นฺส	นฺใช้( แก-(ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	ก)นฺ�Iนฺเทิ-านฺ�Iนฺ.

ตส�มา ภณฺ�ฑาคาร	เกเนฺวิ ตต�ถ วิส	ตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	กเทิ-านฺ�Iนฺ พื่aงฺอยF-ในฺภ�ณฺฑาคารนฺ�Iนฺ.

อวิเสเสห	 มณฺ�ฑเป จ รGก�ข้มFเล จ วิส	ตพื่�พื่w,  นฺ จ ภณฺ�ฑาคาเรต	 ฯ
ทิ1$เหล#อ ควิรอยF-ทิ1$มณฺฑป หร#อโคนฺต(นฺไม( ไม-ควิรอยF-ในฺภ�ณฺฑาคารเลย ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

เย ปนฺ อต�ตโนฺ อต�ตโนฺ สภาคภ	ก�ข้Fนฺw วิสนฺคพื่�เภสG ปร	ก�ข้ารw ฐเปนฺ�ต	.  ปร	ก�ข้าเร นฺฏฺ�เฐ, เยห	 ฐปJโต, เตสwเยวิ ค1วิา ฯ
อนฺa$งฺ ภ	กษุGเหล-าใด เก>บับัร	ข้ารข้องฺพื่วิกภ	กษุGผู้F(เป@นฺสภาคก�นฺไวิ(ในฺห(องฺทิ1$อยF-ข้องฺตนฺๆ. 
เม#$อบัร	ข้ารหายไป, ก>เป@นฺส	นฺใช้(แก-พื่วิกภ	กษุGทิ1$เก>บัไวิ(เทิ-านฺ�Iนฺ.

อ	ตเรห	 ปนฺ สหาเยห	 ภวิ	ตพื่�พื่w ฯ
ฝัzายภ	กษุGนฺอกนฺ1I ต(องฺเป@นฺสหายช้-วิยเหล#อ.

ยทิ	 ปนฺ สงฺ�โฆ์ ภณฺ�ฑาคาร	กส�ส วิ	หาเรเยวิ ยาคGภต�ตw ทิาเปต	.  โส จ ภ	ก�ข้าจารต�ถาย คามw คจ�ฉัต	 นฺฏฺ�ฐนฺ�ตส�เสวิ, ค1วิา ฯ
แต-ถ(าสงฺฆ์Eส�$งฺให(ถวิายข้(าวิยาคFและภ�ตร แก-ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	ก ในฺวิ	หารนฺ�$นฺเองฺ.
แต-(ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	ก)รFปนฺ�Iนฺ (ย�งฺข้#นฺ) เข้(าไปสF-บั(านฺ เพื่#$อต(องฺการภ	กข้าจาร.  
(ส	$งฺข้องฺ)หายไป, ย-อมเป@นฺส	นฺใช้( แก-(ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	ก)รFปนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเทิ1ยวิ.

ภ	ก�ข้าจารw ปวิ	สนฺ�เตห	 อต	เรกจ1วิรw รก�ข้ณฺต�ถาย ฐปJตวิ	หารวิาร	กส�สาปJ ยาคGภต�ตw วิา นฺ	วิาป| วิา ลภมานฺส�เสวิ ภ	ก�ข้าจารw คจ�ฉัโต 
ยw ตต�ถ นฺส�สต	,  สพื่�พื่w ค1วิา ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGผู้F(อยF-เวิรเฝัrาวิ	หาร ทิ1$พื่วิกภ	กษุGผู้F(เข้(าไปภ	กข้าจารต�Iงฺไวิ( เพื่#$อต(องฺการให(ร�กษุาอต	เรกจ1วิร 
ทิ�Iงฺๆ เม#$อได(ยาคFและภ�ตร หร#อค-าภ�ตตาหาร (ก>ย�งฺข้#นฺ) ไปภ	กข้าจาร, 
ส	$งฺข้องฺใด ในฺ(วิ	หาร)นฺ�Iนฺ หายไป, ส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด เป@นฺส	นฺใช้( (แก-เธอ).
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นฺ เกวิลญฺ�จ เอตเมวิ,  ภณฺ�ฑาคาร	กส�ส วิ	ย ยw ตส�ส จ ปมาทิปจ�จยา นฺส�สต	, สพื่�พื่w ค1วิา ฯ
และ(ส	$งฺข้องฺ)นฺ�Iนฺเทิ-านฺ�Iนฺ (จะเป@นฺส	นฺใช้()อย-างฺเด1ยวิก>หาม	ได(, 
ก>ส	$งฺข้องฺใดหายไป เพื่ราะควิามเล	นฺเล-อข้องฺภ	กษุGผู้F(อยF-เวิรเฝัrาวิ	หารนฺ�Iนฺเป@นฺปbจจ�ย, 
ส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด เป@นฺส	นฺใช้(แก-เธอ  ดGจเป@นฺส	นฺใช้(แก-ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	กฉัะนฺ�Iนฺ๑  

สเจ วิ	หาโร มหา โหต	,  อญฺ�ญw ปเทิสw รก�ข้	ตGw คจ�ฉันฺ�ตส�ส, อญฺ�ญส�มa ปเทิเส นฺ	ก�ข้	ต�ตw หรนฺ�ต	, อวิ	สยต�ตา ค1วิา นฺ โหต	 ฯ
ถ(าเป@นฺวิ	หารใหญ-, เม#$อเธอเด	นฺไปเพื่#$อร�กษุาส-วินฺอ#$นฺ, (พื่วิกโจร)ล�กเอาส	$งฺข้องฺทิ1$เก>บัไวิ(ในฺทิ1$อ1กส-วินฺหนฺa$งฺ,  
ย-อมไม-เป@นฺส	นฺใช้(เพื่ราะเป@นฺเหตGเหล#อวิ	ส�ย.

อ1ทิ	เส ปนฺ วิ	หารเวิมช้�เฌิ สพื่�เพื่สw โอสรณฺฏฺ�ฐาเนฺ ปร	ก�ข้าเร ฐเปต�วิา นฺ	ส1ทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ก>ในฺ(วิ	หารใหญ-)เช้-นฺนฺ1I (อ�นฺภ	กษุGผู้F(อยF-เวิรเฝัrาวิ	หาร) ควิรเก>บับัร	ข้ารทิ�Iงฺหลายไวิ( ในฺทิ1$ประช้Gมแห-งฺ(ภ	กษุG)ทิ�Iงฺปวิงฺ 
แล(วินฺ�$งฺ (เฝัrา) อยF-ในฺทิ-ามกลางฺวิ	หาร.

วิ	หารวิาร	กา วิา เทิ�วิ ตโย ฐเปตพื่�พื่า ฯ
อนฺa$งฺ พื่aงฺต�Iงฺภ	กษุGอยF-เวิรเฝัrาวิ	หารไวิ( ๒-๓ รFป.

สเจ เตสม�ปJ อป�ปมต�ตานฺw อ	โตจ1โตจ รก�ข้ตwเยวิ ก	ญฺ�จ	 นฺส�สต	 ค1วิา นฺ โหต	 ฯ
ถ(าแม(เม#$อเธอเหล-านฺ�Iนฺ ม	ได(เป@นฺผู้F(เล	นฺเล-อเลย (คอยระวิ�งฺ)ร�กษุาอยF-ข้(างฺโนฺ(นฺและข้(างฺนฺ1Iทิ1เด1ยวิ, 
ส	$งฺข้องฺอะไรๆ หายไป, ก>ไม-เป@นฺส	นฺใช้(แก-เธอเหล-านฺ�Iนฺ.

วิ	หารวิาร	เก พื่นฺ�ธ	ต�วิา หร	ตภณฺ�ฑwปJ  โจรานฺw ปฏิ	ปถw คเตสG อญฺ�เญนฺ มค�เคนฺ หร	ตภณฺ�ฑม�ปJ นฺ เตสw ค1วิา ฯ
ส	$งฺข้องฺทิ1$พื่วิกโจรม�ดภ	กษุGผู้F(อยF-เวิรเฝัrาวิ	หารไวิ(แล(วิ ล�กเอาไปก>ด1 
ส	$งฺข้องฺทิ1$ถFกโจรล�กไปโดยทิางฺอ#$นฺ ในฺเม#$อภ	กษุGอยF-เวิรเฝัrาวิ	หารเด	นฺสวินฺทิางฺพื่วิกโจรก>ด1  ไม-เป@นฺส	นฺใช้(แก-เธอเหล-านฺ�Iนฺ.

สเจ วิ	หารวิาร	กานฺw วิ	หาเร ทิาตพื่�พื่w ยาคGภต�ตw วิา นฺ	วิาโป วิา [435] นฺ โหต	, 
เตห	 ปต�ตพื่�พื่ลาภโต อต	เรกา เทิ�วิ ต	ส�โส ยาคGสลากา เตสw ปโหนฺกภต�ตสลากา จ,  ฐเปตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ถ(าข้(าวิยาคFและภ�ตร หร#อค-าภ�ตตาหารทิ1$จะพื่aงฺถวิายในฺวิ	หาร ไม-ม1แก-ภ	กษุGอยF-เวิรเฝัrาวิ	หาร,  
จะต�Iงฺสลากข้(าวิยาคF ๒-๓ ทิ1$ ซ่a$งฺเหล#อเฟั~อจากลาภทิ1$(ภ	กษุG)เหล-านฺ�Iนฺพื่aงฺได( และสลากภ�ตรอ�นฺเพื่1ยงฺพื่อแก-เธอเหล-านฺ�Iนฺ ก>ควิร.

นฺ	พื่ทิ�ธw กต�วิา ปนฺ นฺ ฐเปตพื่�พื่า ฯ
แต-ไม-ควิรต�Iงฺให(เป@นฺประจำ.

มนฺGส�สา ห	 วิ	ปฏิ	สาร	โนฺ โหนฺ�ต	 “วิ	หารวิาร	กาเยวิ อม�หากw ภต�ตw ภGญฺ�ช้นฺ�ต1ต	 ฯ
ตส�มา ปร	วิต�เตต�วิา ปร	วิต�เตต�วิา ฐเปตพื่�พื่า ฯ
เพื่ราะวิ-า พื่วิกช้าวิบั(านฺ จะม1ควิามร(อนฺใจวิ-า “พื่วิกภ	กษุGผู้F(อยF-เวิรเฝัrาวิ	หารเทิ-านฺ�Iนฺ ย-อมฉั�นฺภ�ตรข้องฺพื่วิกเรา”. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺควิรต�Iงฺผู้ล�ดเปล1$ยนฺเวิ1ยนฺก�นฺไป.

๑ เหม#อนฺส	$งฺข้องฺทิ1$หายไปเพื่ราะควิามประมาทิข้องฺภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	ก เป@นฺส	นฺใช้(แก-ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	กฉัะนฺ�Iนฺ
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สเจ เตสw สภาคา สลากภต�ตานฺ	 อาหร	ต�วิา เทินฺ�ต	,  อ	จ�เจตw กGสลw.  โนฺ เจ เทินฺ�ต	, วิารw คาหาเปต�วิา นฺ1หราเปตพื่�พื่านฺ	 ฯ
ถ(าพื่วิกภ	กษุGทิ1$เป@นฺสภาคก�นฺข้องฺ(ภ	กษุGอยF-เวิรเฝัrาวิ	หาร)เหล-านฺ1I นฺำสลากภ�ตรมาถวิาย, การถวิายอย-างฺนฺ1Iนฺ�Iนฺ เป@นฺการด1.  
ถ(าไม-ถวิาย, ควิรให(ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายร�บัวิาระ แล(วิให(นฺำมาถวิายเถ	ด.

สเจ วิ	หารวิาร	โก เทิ�วิ ต	ส�โส ยาคGสลากา จต�ตาร	 ปญฺ�จ สลากภต�ตานฺ	 จ ลภมาโนฺวิ ภ	ก�ข้าจารw คจ�ฉัต	, 
ภณฺ�ฑาคาร	กส�ส วิ	ย สพื่�พื่w นฺฏฺ�ฐw ค1วิา โหต	 ฯ
ถ(าภ	กษุGผู้F(อยF-เวิรเฝัrาวิ	หาร เม#$อได(ร�บัสลากข้(าวิยาคF ๒-๓ ทิ1$และสลากภ�ตร ๔-๕ ทิ1$อยF-เทิ1ยวิ (ก>ย�งฺข้#นฺ) ไปภ	กข้าจาร, 
(ส	$งฺข้องฺหายไป), ทิ�Iงฺหมดเป@นฺส	นฺใช้(แก-เธอ เหม#อนฺเป@นฺส	นฺใช้(แก-ภ	กษุGภ�ณฺฑาคาร	กฉัะนฺ�Iนฺ.

สเจ สงฺ�ฆ์ส�ส วิ	หารปาลานฺw ทิาตพื่�พื่w ภต�ตw วิา นฺ	วิาโป วิา นฺต�ถ	,  
ภ	ก�ข้F วิ	หารวิารw คเหต�วิา อต�ตโนฺ อต�ตโนฺ นฺ	ส�ส	ตเก ช้ค�คนฺ�ต	๑  สม�ปต�ตw วิารw อค�คเหตGw นฺ ลภนฺ�ต	.  
ยถา อญฺ�เญ ภ	ก�ข้F กโรนฺ�ต	, ตเถวิ กาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าภ�ตรหร#อค-าภ�ตตาหารข้องฺสงฺฆ์E ทิ1$จะพื่aงฺถวิายแก-ภ	กษุGผู้F(เฝัrาวิ	หารไม-ม1, 
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายร�บัวิาระเฝัrาวิ	หารแล(วิ จaงฺให(นฺ	ส	ตข้องฺตนฺๆ ช้-วิยปฏิ	บั�ต	 จะไม-ร�บัเอาวิาระทิ1$มาถaงฺไม-ได(, 
ควิรทิำเหม#อนฺอย-างฺทิ1$ภ	กษุGเหล-าอ#$นฺทิำอยF-ฉัะนฺ�Iนฺ.

ภ	ก�ข้Fห	 ปนฺ,  อสหายส�ส วิา อต�ตทิGต	ยส�ส วิา ยส�ส สภาโค ภ	ก�ข้G ภต�ตw อาเนฺต�วิา ทิาตา นฺต�ถ	,  เอวิรFปส�ส วิาโร นฺ ปาเปตพื่�โพื่ ฯ
แต-วิ-าภ	กษุGใด ไม-ม1สหายหร#อไม-ม1เพื่#$อนฺ ไม-ม1ภ	กษุGผู้F(ช้อบัพื่อก�นฺทิ1$จะนฺำภ�ตรมาให(, 
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ไม-ควิรให(วิาระถaงฺแก-ภ	กษุGเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ.

ยม�ปJ ปากวิฏฺ�ฏิต�ถาย วิ	หาเร ฐเปนฺ�ต	,  ตw คเหต�วิา อGปช้1วินฺ�เตนฺ ฐาตพื่�พื่w ฯ
(ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย) ต�Iงฺแม((ส-วินฺ)ใด ไวิ(ในฺวิ	หาร เพื่#$อประโยช้นฺEเป@นฺเสบั1ยงฺ,  ภ	กษุGผู้F(ถ#อเอา(ส-วินฺ)นฺ�Iนฺเล1Iยงฺช้1พื่ ต(องฺดำรงฺหนฺ(าทิ1$.

โย ตw นฺ อGปช้1วิต	,  วิารw นฺ คาหาเปตพื่�โพื่ ฯ
(ภ	กษุG)ใด ม	ได((ร�บัเอาส-วินฺ)นฺ�Iนฺเล1Iยงฺช้1พื่,  ไม-ควิรให(ภ	กษุGนฺ�Iนฺร�บัวิาระ.

ผู้ลาผู้ลต�ถายปJ วิ	หาเร ภ	ก�ข้Gw ฐเปนฺ�ต	 ช้ค�ค	ต�วิา โคเปต�วิา ผู้ลวิาเรนฺ ภาเช้ต�วิา ข้าทินฺ�ต	 ฯ
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายแต-งฺต�Iงฺภ	กษุGไวิ(ในฺวิ	หาร แม(เพื่#$อต(องฺการให(ร�กษุาผู้ลไม(นฺ(อยใหญ-. 
คร�IนฺดFแลคG(มครองฺแล(วิ ก>แจกก�นฺ ข้บัฉั�นฺ ตามคราวิแห-งฺผู้ลไม(.

โย ตานฺ	 ข้าทิต	 เตนฺ ฐาตพื่�พื่w ฯ  อนฺGปช้1วินฺ�โต นฺ คาหาเปตพื่�โพื่ ฯ
ภ	กษุGทิ1$ข้บัฉั�นฺผู้ลไม(เหล-านฺ�Iนฺ ต(องฺร�บัหนฺ(าทิ1$,  ภ	กษุGผู้F(ไม-ได(อาศั�ย(ผู้ลไม(เหล-านฺ�Iนฺ)เล1Iยงฺช้1พื่ ไม-ควิรให(ร�บัวิาระ.

เสนฺาสนฺมญฺ�จปnฐปจ�จต�ถรณฺรก�ข้ณฺต�ถายปJ ฐเปนฺ�ต	 ฯ 
(ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย)ย-อมแต-งฺต�Iงฺภ	กษุGไวิ( แม(เพื่#$อต(องฺการให(ร�กษุาเสนฺาสนฺะ เต1ยงฺ ต�$งฺ และเคร#$องฺปFลาด, 

อาวิาเส วิสนฺ�เตนฺ ฐาตพื่�พื่w ฯ
ภ	กษุGผู้F(อยF-ในฺอาวิาสต(องฺปฏิ	บั�ต	หนฺ(าทิ1$.

๑ ช้ค�คาเปนฺ�ต	 ฯ
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อพื่�โภกาส	โก ปนฺ [436] รGก�ข้มFล	โก วิา นฺ คาหาเปตพื่�โพื่ ฯ
ส-วินฺภ	กษุGผู้F(ถ#ออ�พื่โภกาส	กธGดงฺคEก>ด1 ผู้F(ถ#อรGกข้มFล	กธGดงฺคEก>ด1 ไม-ควิรให(ร�บัวิาระ.

“เอโก นฺวิโก โหต	.  พื่หGส�สGโต ปนฺ พื่หFนฺw  ธม�มw วิาเจต	 ปร	ปGจ�ฉัw เทิต	  ปาลa วิณฺ�เณฺต	  ธม�มกถw กเถต	. 
สงฺ�ฆ์ส�ส ภารw นฺ	ต�ถรต	.  อยw ลาภw ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�โตปJ อาวิาเส วิสนฺ�โตปJ วิารw นฺ คาเหตพื่�โพื่ ปGร	สวิ	เสโส นฺาม ญาตพื่�โพื่ต	 วิทินฺ�ต	 ฯ
อาจารยEบัางฺพื่วิกกล-าวิวิ-า “ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺย�งฺเป@นฺพื่ระนฺวิกะอยF-. แต-เธอเป@นฺพื่หGสFต สอนฺธรรม ให(การสอบัถาม พื่รรณฺนฺาบัาล1 
แสดงฺธรรมกถา แก-ภ	กษุGเป@นฺอ�นฺมาก ทิ�Iงฺช้-วิยภาระข้องฺสงฺฆ์Eด(วิย, ภ	กษุGนฺ1I บัร	โภคลาภอยF-ก>ด1 อยF-ในฺอาวิาสก>ด1 ไม-ควิรให(ร�บัวิาระ, 
พื่aงฺรF(วิ-าช้#$อวิ-าเป@นฺคนฺพื่	เศัษุ.” 

อGโปสถาคารปฏิ	มาฆ์รช้ค�คกส�ส ปนฺ เทิ�วิคGณฺw ยาคGภต�ตw  เทิวิส	กw ตณฺ�ฑGลนฺาฬีn  สwวิจ�ฉัเร ต	จ1วิรw  
ทิสวิ1สค�ฆ์นฺกw กป�ปJยภณฺ�ฑญฺ�จ ทิาตพื่�พื่w ฯ
แต-ภ	กษุGผู้F(ร�กษุาโรงฺอGโบัสถและเร#อนฺพื่ระปฏิ	มา ควิรให(ข้(าวิยาคFและภ�ตรเป@นฺทิวิ1คFณฺ 
ข้(าวิสารทิะนฺานฺหนฺa$งฺทิGกวิ�นฺ ไตรจ1วิรประจำปn และก�ปปJยภ�ณฺฑEทิ1$ม1ราคาถaงฺ ๑๐ หร#อ ๒๐ กหาปณฺะ.

สเจ ปนฺ ตw ลภมานฺส�เสวิ, ปมาเทินฺ ตต�ถ ก	ญฺ�จ	 นฺส�สต	, สพื่�พื่w ค1วิา ฯ
ก>ถ(าเม#$อเธอได(ร�บัข้(าวิยาคFและภ�ตรนฺ�IนฺอยF-นฺ�$นฺเองฺ, 
ส	$งฺข้องฺอะไรๆ ในฺ(โรงฺอGโบัสถและเร#อนฺพื่ระปฏิ	มา)นฺ�Iนฺ หายไป เพื่ราะควิามเล	นฺเล-อ, เป@นฺส	นฺใช้(แก-เธอทิ�Iงฺหมด.

พื่นฺ�ธ	ต�วิา พื่ลก�กาเรนฺ อจ�ฉั	นฺ�นฺw ปนฺ นฺ ค1วิา ตส�ส ฯ
แต-(ส	$งฺข้องฺ)ทิ1$ถFก(พื่วิกโจร)ผู้Fกม�ดต�วิเธอไวิ(แล(วิ แย-งฺช้	งฺเอาไป โดยพื่ลการ ย-อมไม-เป@นฺส	นฺใช้(แก-เธอ.

ตต�ถ เจต	ยส�ส วิา สงฺ�ฆ์ส�ส วิา สนฺ�ตเกนฺ เจต	ยส�ส สนฺ�ตกw รก�ข้าเปตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
การทิ1$จะให(เธอร�กษุาสมบั�ต	ข้องฺเจด1ยE พื่ร(อมด(วิยสมบั�ต	ข้องฺเจด1ยE (ด(วิยก�นฺ) หร#อ (พื่ร(อมด(วิยสมบั�ต	) ข้องฺสงฺฆ์E 
ในฺ(โรงฺอGโบัสถเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ สมควิรอยF-.

เจต	ยส�ส สนฺ�ตเกนฺ สงฺ�ฆ์ส�ส สนฺ�ตกw รก�ข้าเปตGw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-การทิ1$จะให(เธอร�กษุาสมบั�ต	ข้องฺสงฺฆ์E พื่ร(อมด(วิยสมบั�ต	ข้องฺเจด1ยE ไม-ควิร.

ยw ปนฺ เจต	ยส�ส สนฺ�ตเกนฺ สทิ�ธa สงฺ�ฆ์ส�ส สนฺ�ตกw ฐปJตw โหต	,  
ตw เจต	ยส�ส สนฺ�ตเก รก�ข้าปJเต รก�ข้	ตเมวิ โหต1ต	  เอวิw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-(ส	$งฺข้องฺ)อ�นฺใด ทิ1$เป@นฺข้องฺสงฺฆ์E เก>บัไวิ(ก�บัด(วิยข้องฺเจด1ยE, 
(ส	$งฺข้องฺ)ข้องฺสงฺฆ์Eนฺ�Iนฺ เม#$อให(ร�กษุาข้องฺเจด1ยEแล(วิ ก>เป@นฺอ�นฺร�กษุาไวิ(แล(วิเหม#อนฺก�นฺ  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (การร�กษุาไวิ()อย-างฺนฺ�Iนฺ ควิรอยF-.

ปก�ข้วิาเรนฺ อGโปสถาคาราทิ1นฺ	 รก�ข้โตปJ, ปมาทิวิเสนฺ นฺฏฺ�ฐw ค1วิาเยวิาต	 ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGร�กษุา(สถานฺทิ1$ทิ�Iงฺหลาย)ม1โรงฺอGโบัสถเป@นฺต(นฺ ตามวิาระแห-งฺปbกษุE, 
(ส	$งฺข้องฺ)ทิ1$หายไป เพื่ราะอำนฺาจควิามเล	นฺเล-อ ย-อมเป@นฺส	นฺใช้(เหม#อนฺก�นฺ ฉัะนฺ1Iแล.

อGปนฺ	ธ	กถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยข้องฺทิ1$เข้าฝัากไวิ(.
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กถาว'าด้7วยด้'านภาษุ�
สGงฺ�กw ตโต หนฺนฺ�ต1ต	๑ สGงฺ�กฆ์าฏิw ฯ
(ช้นฺทิ�Iงฺหลาย) ย-อมตระบั�ดภาษุ1 จาก(ทิ1$)นฺ�Iนฺ เหตGนฺ�Iนฺ (ทิ1$)นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าสGงฺกฆ์าฏิะ (ทิ1$เป@นฺแดนฺตระบั�ดภาษุ1).

สGงฺ�กฏฺ�ฐานฺส�เสตw อธ	วิจนฺw ฯ
คำวิ-า สGงฺกฆ์าฏิะ นฺ�$นฺ เป@นฺช้#$อข้องฺด-านฺภาษุ1.

ตw ห	 ยส�มา ตโต สGงฺ�การหw ภณฺ�ฑw สGงฺ�กw อทิต�วิา นฺ1หรนฺ�ตา  รญฺ�โญ สGงฺ�กw หนฺนฺ�ต	 วิ	นฺาเสนฺ�ต	  ตส�มา “สGงฺ�กฆ์าฏินฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ
จร	งฺอยF- (ด-านฺภาษุ1)นฺ�Iนฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า สGงฺกฆ์าฏิะ 
เพื่ราะเหตGทิ1$ ช้นฺทิ�Iงฺหลาย เม#$อไม-เส1ยภาษุ1  นฺำภ�ณฺฑะอ�นฺควิรแก-ภาษุ1 ออกไปจากทิ1$นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าตระบั�ดภาษุ1 
ค#อย�งฺภาษุ1ข้องฺพื่ระราช้าให(พื่	นฺาศั.

“ตต�ร ปวิ	ส	ต�วิาต	  ตต�ร ปพื่�พื่ตข้ณฺ�ฑาทิ1สG รญฺ�ญา ปร	จ�เฉัทิw กต�วิา ฐปJเต สGงฺ�กฏฺ�ฐาเนฺ ปวิ	ส	ต�วิา ฯ
สองฺบัทิวิ-า ตต�ร ปวิ	ส	ต�วิา๒ ม1ควิามวิ-า เข้(าไปในฺด-านฺภาษุ1 ทิ1$พื่ระราช้าทิรงฺทิำกำหนฺดเข้ตต�Iงฺไวิ( ในฺทิ1$ทิ�Iงฺหลายม1เข้าข้าดเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ.

“ราช้ค�ฆ์w ภณฺ�ฑนฺ�ต	 ราช้ารหw [437] ภณฺ�ฑw ฯ 
สองฺบัทิวิ-า ราช้ค�ฆ์w ภณฺ�ฑw ได(แก- ภ�ณฺฑะทิ1$ควิรแก-พื่ระราช้า.

ยโต รญฺ�โญ ปญฺ�จมาสกw วิา อต	เรกปญฺ�จมาสกw วิา อค�ฆ์นฺกw สGงฺ�กw ทิาตพื่�พื่w โหต	,  ตw ภณฺ�ฑนฺ�ต	 อต�โถ ฯ
อธ	บัายวิ-า “ภาษุ1ม1ราคาถaงฺ ๕ มาสก หร#อเก	นฺกวิ-า ๕ มาสก เป@นฺข้องฺทิ1$ตนฺควิรถวิายแด-พื่ระราช้า จาก(ภ�ณฺฑะ)ใด, 
ซ่a$งฺ(ภ�ณฺฑะ)นฺ�Iนฺ.” 

“ราช้กนฺ�ต	ปJ ปาโฐ ฯ  อยเมวิต�โถ ฯ
ปาฐะวิ-า ราช้กw บั(างฺ.   เนฺ#Iอควิามก>อย-างฺนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

เถย�ยจ	ต�โต “อ	โต รญฺ�โญ สGงฺ�กw นฺ ทิส�สาม1ต	 เถย�ยจ	ต�ตw อGป�ปาเทิต�วิา  ตw ภณฺ�ฑw อามสต	 ทิGก�กฏิw ฯ
ภ	กษุGเป@นฺผู้F(ม1ไถยจ	ต ค#อย�งฺไถยจ	ตให(เก	ดข้aIนฺวิ-า “เราจะไม-เส1ยภาษุ1แก-พื่ระราช้าจาก(ภ�ณฺฑะ)นฺ1I” 
แล(วิลFบัคลำจ�บัต(องฺภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺ ต(องฺทิGกกฏิ.

ฐปJตฏฺ�ฐานฺโต คเหต�วิา ถวิ	กาย วิา ปก�ข้	ปต	  ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺฏฺ�ฐาเนฺ วิา อFรGนฺา สทิ�ธa พื่นฺ�ธต	 ถGล�ลจ�จยw ฯ
หย	บัจากทิ1$ทิ1$วิางฺไวิ( ใส-ในฺย-าม หร#อผู้Fกต	ดไวิ(ก�บัข้าอ-อนฺในฺทิ1$ปกปJด ต(องฺถGลล�จจ�ย.

สGงฺ�กฏฺ�ฐาเนฺนฺ ปร	จ�ฉั	นฺ�นฺต�ตา ฐานฺา จาวินฺw นฺ โหต	 ฯ
การทิ1$ให(เคล#$อนฺจากฐานฺ ช้#$อวิ-าย-อมไม-ม1  เพื่ราะอวิหารนฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺกำหนฺดด(วิยด-านฺภาษุ1.

สGงฺ�กฏฺ�ฐานฺปร	จ�เฉัทิw ทิGต	ยw ปาทิw อต	ก�กาเมต	 ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGย�งฺเทิ(าทิ1$ ๒ ให(ก(าวิล-วิงฺเข้ตกำหนฺดด-านฺภาษุ1ไป ต(องฺปาราช้	ก.

๑ สGงฺ�กw ฆ์ฏฺ�เฏินฺ�ต	 อาหจ�จ คณฺ�หนฺ�ต	 เอต�ถาต1ต	 อม�หากw มต	 ฯ
๒ บัาล1มหาวิ	ภ�งฺคEตรงฺนฺ1Iวิ-า ตต�ร ปวิ	ส	ต�วิา ราช้ค�ฆ์w ภณฺ�ฑw ปญฺ�จมาสกw วิา อต	เรกปญฺ�จมาสกw วิา อค�ฆ์นฺกw เถย�ยจ	ต�โต อามสต	.
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“พื่ห	 สGงฺ�กฆ์าฏิw ปาเตต1ต	 ราช้ปGร	สานฺw อญฺ�ญาวิ	ห	ตภาวิw ปส�ส	ต�วิา อนฺ�โต ฐ	โตวิ พื่ห	 ปาตนฺต�ถาย ข้	ปต	. 
ตญฺ�เจ อวิส�สw ปตนฺกw, หต�ถโต มGต�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
สองฺบัทิวิ-า พื่ห	 สGงฺ�กฆ์าฏิw ปาเตต	 ม1ควิามวิ-า ภ	กษุGเห>นฺราช้บัGรGษุทิ�Iงฺหลายส-งฺใจไปในฺทิ1$อ#$นฺ  
ย#นฺอยF-ภายในฺนฺ�$นฺเทิ1ยวิ ข้วิ(างฺภ�ณฺฑะไป เพื่#$อต(องฺการให(ตกไปภายนฺอก.  
ถ(า(ภ�ณฺฑะ)นฺ�Iนฺ เป@นฺข้องฺจะต(องฺตกไปได(แนฺ-, พื่อหลGดจากม#อ, เธอต(องฺปาราช้	ก.

ตญฺ�จ รGก�เข้ วิา ข้าณฺGม�ห	 วิา ปฏิ	หตw  พื่ลวิวิาตเวิคGก�ข้	ต�ตw วิา หGต�วิา ปGนฺ อนฺ�โตเยวิ ปตต	 รก�ข้ต	 ฯ
ถ(า(ภ�ณฺฑะ)นฺ�Iนฺ กระทิบัต(นฺไม( หร#อตอไม(  หร#อถFกกำล�งฺลมแรงฺหอบัข้aIนฺ ตกไปในฺภายในฺนฺ�$นฺแลอ1ก ย�งฺร�กษุาอยF-.

ปGนฺ คณฺ�ห	ต�วิา ข้	ปต	  ปGพื่�เพื่ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ ปาราช้	กw ฯ
เธอหย	บัข้วิ(างฺไปอ1ก ต(องฺปาราช้	ก ตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิในฺหนฺหล�งฺนฺ�$นฺแล.

ภFม	ยw ปต	ต�วิา วิฏฺ�ฏินฺ�ตw ปGนฺ อนฺ�โต ปวิ	สต	 ปาราช้	กเมวิ ฯ
ถ(าภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺตกทิ1$พื่#Iนฺด	นฺ แล(วิกล	Iงฺเข้(ามาข้(างฺในฺอ1ก เธอต(องฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

กGรGนฺ�ทิ1สงฺ�เข้ปฏฺ�ฐกถาสG ปนฺ “สเจ พื่ห	 ปต	ตw ฐต�วิา วิฏฺ�ฏินฺ�ตw ปวิ	สต	 ปาราช้	กw. สเจ อต	ฏฺ�ฐมานฺwเยวิ วิฏฺ�ฏิ	ต�วิา ปวิ	สต	 รก�ข้ต1ต	 วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺในฺกGรGนฺทิ1 และส�งฺเข้ปอรรถกถากล-าวิวิ-า 
“ถ(าภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺตกไปข้(างฺนฺอก หยGดแล(วิจaงฺกล	Iงฺเข้(าไป เธอต(องฺปาราช้	ก.  ถ(าย�งฺไม-ทิ�นฺหยGดเลย กล	Iงฺเข้(าไป ย�งฺร�กษุาอยF-.” 

อนฺ�โต ฐต�วิา หต�เถนฺ วิา ปาเทินฺ วิา ยฏฺ�ฐ	ยา วิา วิฏฺ�เฏิต	 อญฺ�เญนฺ วิา วิฏฺ�ฏิาเปต	. 
สเจ อฏฺ�ฐต�วิา วิฏฺ�ฏิมานฺw คตw ปาราช้	กw ฯ  อนฺ�โต ฐต�วิา พื่ห	 คจ�ฉันฺ�ตw รก�ข้ต	 ฯ
ภ	กษุGย#นฺอยF-ภายในฺ ใช้(ม#อ หร#อเทิ(า หร#อไม(เทิ(าเข้1$ยกล	Iงฺไป หร#อวิ-าให(ผู้F(อ#$นฺกล	Iงฺไป, 
ถ(าภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺไม-หยGด กล	Iงฺออกไป ต(องฺปาราช้	ก,  ภ�ณฺฑะนฺ�IนฺหยGดอยF-ข้(างฺในฺแล(วิ จaงฺ (กล	Iงฺ) ออกไปข้(างฺนฺอก ย�งฺร�กษุาอยF-.

“วิฏฺ�ฏิ	ต�วิา คม	ส�สต1ต	 วิา “อญฺ�โญ นฺw วิฏฺ�เฏิส�สต1ต	 วิา อนฺ�โต ฐปJตw  
ปจ�ฉัา สยw วิา วิฏฺ�ฏิมานฺw  อญฺ�เญนฺ วิา วิฏฺ�ฏิ	ตw พื่ห	 คจ�ฉัต	 รก�ข้ต	เยวิ ฯ
ภ�ณฺฑะทิ1$ภ	กษุGวิางฺไวิ(ภายในฺ ด(วิยค	ดวิ-า “จ�กกล	Iงฺออกไปเองฺ” หร#อวิ-า “ผู้F(อ#$นฺจ�กให(ม�นฺกล	Iงฺออกไป” 
ภายหล�งฺกล	Iงฺไปเองฺ หร#อผู้F(อ#$นฺกล	Iงฺจaงฺออกไปข้(างฺนฺอก. ย�งฺร�กษุาอยF-เหม#อนฺก�นฺ.

สGทิ�ธจ	ต�เตนฺ ฐปJเต ปนฺ ตถา คจ�ฉันฺ�เต วิต�ตพื่�พื่เมวิ [438] นฺต�ถ	 ฯ
แต-ในฺภ�ณฺฑะทิ1$ภ	กษุGวิางฺไวิ(ด(วิยจ	ตบัร	สGทิธ	q กล	Iงฺออกไปอย-างฺนฺ�Iนฺ ไม-ม1คำทิ1$จะพื่aงฺกล-าวิเลย.

เทิ�วิ ปGฏิเก เอกาพื่ทิ�เธ กต�วิา สGงฺ�กฏฺ�ฐานฺส1มนฺ�ตเร ฐเปต	 ฯ 
ก	ญฺ�จาปJ พื่ห	ปGฏิเก สGงฺ�กw ปาทิw อค�ฆ์ต	,  เตนฺ สทิ�ธa เอกาพื่ทิ�ธตาย อนฺ�โต ปGฏิโก รก�ข้ต	 ฯ 
สเจ ปนฺ ปร	วิต�เตต�วิา อพื่�ภนฺ�ตร	มw พื่ห	 ฐเปต	 ปาราช้	กw ฯ
(ภ	กษุG)ทิำห-อสองฺห-อให(เนฺ#$องฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺ วิางฺไวิ(ระหวิ-างฺแดนฺข้องฺด-านฺภาษุ1. 
แม(วิ-า(ภาษุ1)๑ในฺห-อนฺอกจะได(ราคาบัาทิหนฺa$งฺ ก>จร	งฺ  ถaงฺกระนฺ�Iนฺ ห-อในฺย�งฺร�กษุาไวิ(ได( เพื่ราะเนฺ#$องฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺก�บัห-อนฺอกนฺ�Iนฺ. 
แต-ถ(าเธอย(ายห-อทิ1$อยF-ภายในฺไปวิางฺไวิ(ข้(างฺนฺอก ต(องฺปาราช้	ก.

๑ โยช้นฺาเต	ม ภณฺ�ฑw เข้(ามา จะให(แปลวิ-า ภ�ณฺฑะ ม1ในฺห-อนฺอก ควิรค-าภาษุ1ราคาบัาทิหนฺa$งฺ.
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กาเช้ปJ เอกาพื่ทิ�ธw กต�วิา ฐปJเต เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺเคร#$องฺหาบัทิ1$ภ	กษุGทิำให(เนฺ#$องฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺวิางฺไวิ( ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

สเจ ปนฺ อพื่นฺ�ธ	ต�วิา กาช้โกฏิ	ยw ฐปJตมต�ตเมวิ โหต	 ปาราช้	กw ฯ
แต-ถ(าภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺ เป@นฺข้องฺไม-ได(ผู้Fก ส�กวิ-าพื่าดไวิ(บันฺปลายเคร#$องฺหาบัเทิ-านฺ�Iนฺ เป@นฺปาราช้	ก.

คจ�ฉันฺ�เต ยาเนฺ วิา อส�สปJฏฺ�ฐ	อาทิ1สG วิา ฐเปต	 “พื่ห	 นฺ1หร1ย	ส�สต1ต	.  นฺ1หเฏิปJ, อวิหาโร นฺต�ถ	,  ภณฺ�ฑเทิย�ยม�ปJ นฺ โหต	 ฯ
ภ	กษุGต�Iงฺภ�ณฺฑะไวิ(ในฺยานฺซ่a$งฺกำล�งฺไป หร#อบันฺหล�งฺม(าเป@นฺต(นฺ ด(วิยทิำในฺใจวิ-า “ภ�ณฺฑะนฺ1I จ�กถFกนฺำออกไปในฺภายนฺอก”. 
เม#$อภ�ณฺฑะนฺ�IนฺถFกนฺำออกไปแล(วิ, อวิหารย-อมไม-ม1, แม(ภ�ณฺฑไทิยก>ไม-ม1.

กส�มา ฯ  “อต�ร ปวิ	ฏฺ�ฐส�ส สGงฺ�กw คณฺ�หนฺ�ตFต	 วิGต�ตต�ตา 
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะพื่ระราช้าตร�สไวิ(วิ-า “จงฺเก>บัภาษุ1แก-คนฺผู้F(เข้(ามาในฺทิ1$นฺ1I,” 

อ	ทิญฺ�จ สGงฺ�กฏฺ�ฐานฺส�ส พื่ห	 ฐ	ตw๑ นฺ จ เตนฺ นฺ1ตw.  ตส�มา เนฺวิ ภณฺ�ฑเทิย�ยw นฺ ปาราช้	กw ฯ
จร	งฺอยF- ภ�ณฺฑะนฺ1I ภ	กษุGต�Iงฺไวิ(นฺอกด-านฺภาษุ1 และเธอก>ม	ได(นฺำไป.  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺไม-เป@นฺภ�ณฺฑไทิย ไม-เป@นฺปาราช้	ก.

ฐ	ตยานฺาทิ1สG ฐปJเตปJ เตสG วิ	นฺา ตส�ส ปโยคw คเตสG, เถย�ยจ	ต�เตปJ สต	, เนฺวิต�ถ	 อวิหาโร ฯ
แม(ในฺ(ภ�ณฺฑะ)ทิ1$วิางฺไวิ(ในฺยานฺทิ1$หยGดแล(วิเป@นฺต(นฺ, คร�Iนฺเม#$อยานฺเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺไป เวิ(นฺประโยคข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ, 
แม(เม#$อม1ไถยจ	ต, อวิหารย-อมไม-ม1เหม#อนฺก�นฺ.

ยทิ	 ปนฺ ฐเปต�วิา ยานฺาทิ1นฺ	 ปาเช้นฺ�โต อต	ก�กาเมต	  
หต�ถ	สGต�ตาทิ1สG วิา กตปร	จยต�ตา ปGรโต ฐต�วิา “เอห	 เรต	 ปก�โกสต	,  ส1มาต	ก�กเม ปาราช้	กw ฯ
แต-ถ(าภ	กษุGต�Iงฺภ�ณฺฑะแล(วิ ข้�บัยานฺเป@นฺต(นฺไป ให(ก(าวิล-วิงฺ(ด-านฺภาษุ1)ก>ด1 
ย#นฺข้(างฺหนฺ(า แล(วิเร1ยกวิ-า “มาเถ	ดโวิ(ย” ด�งฺนฺ1I เพื่ราะควิามทิ1$ตนฺม1การส�$งฺสมอบัรมอ�นฺทิำแล(วิในฺการศัaกษุาเก1$ยวิข้(องฺเร#$องฺช้(างฺเป@นฺต(นฺ๒ก>ด1,
ต(องฺปาราช้	ก ในฺข้ณฺะก(าวิล-วิงฺแดนฺไป.

เอฬกโลมส	ก�ข้าปเทิ อ	มส�มa ฐาเนฺ “อญฺ�ญw หราเปต1ต	 อนฺาปต�ต	, อ	ธ ปาราช้	กw ฯ
ในฺเอฬกโลมส	กข้าบัทิ ไม-เป@นฺอาบั�ต	ในฺฐานฺะนฺ1I ทิ1$วิ-า “ภ	กษุGใช้(ผู้F(อ#$นฺให(นฺำ(ข้นฺเจ1ยม)ไป”.๓  ในฺ(ส	กข้าบัทิ)นฺ1Iเป@นฺปาราช้	ก.

ตต�ร อญฺ�ญส�ส ยาเนฺ วิา ภณฺ�เฑ วิา อช้านฺนฺ�ตส�ส ปก�ข้	ปJต�วิา ต	โยช้นฺw อต	ก�กาเมต	. นฺ	ส�สค�ค	ยานฺ	 โหนฺ�ต1ต	 ปาจ	ต�ต	ยw.  อ	ธ อนฺาปต�ต	 ฯ
ในฺ(เอฬกโลมส	กข้าบัทิ)นฺ�Iนฺ (ภ	กษุG)ใส-(ข้นฺเจ1ยม)ในฺยานฺ หร#อในฺภ�ณฺฑะข้องฺช้นฺอ#$นฺผู้F(ไม-รF( ให(ก(าวิล-วิงฺ ๓ โยช้นฺEไป. 
ข้นฺเจ1ยมเป@นฺนฺ	สส�คค1ยE เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGต(องฺปาจ	ตต1ยE.  ในฺ(ส	กข้าบัทิ)นฺ1Iหาเป@นฺอาบั�ต	ไม-.

สGงฺ�กฏฺ�ฐาเนฺ สGงฺ�กw ทิต�วิา วิ คนฺ�ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
การทิ1$ภ	กษุGเส1ยภาษุ1ทิ1$ด-านฺภาษุ1ก-อนฺแล(วิเทิ1ยวิ จaงฺไป ย-อมควิร.

๑ ฐปJตw ฯ
๒ แปลตามฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1 ภาค ๒/๒๓๕ ทิ1$วิ-า หต�ถ	สGต�ตาทิ1สFต	 หต�ถ	ส	ก�ข้าทิ1สG.
๓ มาในฺอนฺาปbตต	วิารแห-งฺเอฬกโลมส	กข้าบัทิ วิ	นฺ�ยปJฎก มหาวิ	ภ�งฺคE ภาค ๒/๘๔ และตรงฺนฺ1Iแปลตามนฺ�ยโยช้นฺา.
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เอโก อาโภคw กต�วิา คจ�ฉัต	 “สเจ ‘สGงฺ�กw เทิห1ต	 วิก�ข้นฺ�ต	, ทิส�สาม	.  โนฺ เจ วิก�ข้นฺ�ต	 ‘คม	ส�สาม1ต	 ฯ
(ภ	กษุG)รFปหนฺa$งฺ ทิำควิามผู้Fกใจไวิ(วิ-า “ถ(าเข้าจ�กบัอกวิ-า ‘ทิ-านฺจงฺเส1ยภาษุ1,’ เราก>จ�กให(, ถ(าพื่วิกเข้าไม-บัอก เราก>จ�กไป” ด�งฺนฺ1Iแล(วิจaงฺไป.

ตw ทิ	ส�วิา เอโก สGงฺ�ก	โก “เอโส ภ	ก�ข้G คจ�ฉัต	.  คณฺ�หาถ นฺw สGงฺ�กนฺ�ต	๑ วิทิต	 ฯ
เจ(าหนฺ(าทิ1$ศัGลกากรคนฺหนฺa$งฺ ได(เห>นฺภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ จaงฺกล-าวิวิ-า “ภ	กษุGนฺ�$นฺ กำล�งฺไป, พื่วิกทิ-านฺจงฺเก>บัภาษุ1ภ	กษุGนฺ�Iนฺ.” 

[439] อปโร “กGโต ปพื่�พื่ช้	ตส�ส สGงฺ�กw, คจ�ฉัตFต	 วิทิต	.  ลทิ�ธกป�ป| โหต	, คนฺ�ตพื่�พื่w ฯ
เจ(าหนฺ(าทิ1$ศัGลกากรอ1กนฺายหนฺa$งฺ พื่Fดข้aIนฺวิ-า “บัรรพื่ช้	ตจ�กม1ค-าภาษุ1แต-ทิ1$ไหนฺเล-า นฺ	มนฺตEไปเถ	ด” ด�งฺนฺ1I. 
เป@นฺอ�นฺได(ข้(ออ(างฺ, ภ	กษุGนฺ�Iนฺพื่aงฺไป. 

“ภ	ก�ข้Fนฺw สGงฺ�กw อทิต�วิา คนฺ�ตGw นฺ วิฏฺ�ฏิต1ต	 คณฺ�หาถ อGปาสกาต	 วิGต�เต, ปนฺ 
ภ	ก�ข้Gส�ส สGงฺ�กw คณฺ�หนฺ�เตห	 ปต�ตจ1วิรw คเหตพื่�พื่w ภวิ	ส�สต	, ก	นฺ�เตนฺ, คจ�ฉัตFต	 วิGต�เตปJ, ลทิ�ธกป�ปเมวิ ฯ
แต-เม#$อภ	กษุGกล-าวิวิ-า การไม-เส1ยภาษุ1แล(วิไป ไม-ควิรแก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺจงฺเก>บัภาษุ1เถ	ด อGบัาสก!” ด�งฺนฺ1I ก>ด1 
เม#$อเจ(าหนฺ(าทิ1$พื่Fดวิ-า “เม#$อเราจะเก>บัค-าภาษุ1ข้องฺภ	กษุG ก>ต(องฺเอาได(แต-บัาตรและจ1วิร, 
จะม1ประโยช้นฺEอะไรด(วิยบัาตรและจ1วิรนฺ�Iนฺ, นฺ	มนฺตEไปเถ	ด” ด�งฺนฺ1I ก>ด1,  เป@นฺอ�นฺได(ข้(ออ(างฺเหม#อนฺก�นฺ.

สเจ สGงฺ�ก	กา นฺ	ทิ�ทิายนฺ�ต	 วิา  ช้Fตw วิา ก1ฬนฺ�ต	  กต�ถจ	 วิา คตา  อยญฺ�จ “กGหa สGงฺ�ก	กาต	 ปก�โกส	ต�วิาปJ นฺ ปส�สต	,  ลทิ�ธกป�ปเมวิ ฯ
ถ(าพื่วิกเจ(าหนฺ(าทิ1$ศัGลกากรนฺอนฺหล�บัอยF-ก>ด1 เล-นฺการพื่นฺ�นฺก�นฺอยF-ก>ด1 หร#อไปในฺทิ1$ไหนฺๆ เส1ยก>ด1, 
และภ	กษุGนฺ1I แม(ร(องฺเร1ยกวิ-า “พื่วิกเจ(าหนฺ(าทิ1$ศัGลกากรอยF-ทิ1$ไหนฺก�นฺ?” ก>ไม-พื่บั, เป@นฺอ�นฺได(ข้(ออ(างฺเหม#อนฺก�นฺ.

สเจปJ สGงฺ�กฏฺ�ฐานฺw ปต�วิา อญฺ�ญาวิ	ห	โต ก	ญฺ�จ	 จ	นฺ�เตนฺ�โต วิา  สช้�ฌิายนฺ�โต วิา  มนฺส	การw อนฺGยGญฺ�ช้นฺ�โต วิา  
โจรหต�ถ	ส1หพื่�ยค�ฆ์าทิ1ห	 สหสา วิGฏฺ�ฐาย สมนฺGพื่ทิ�โธ วิา  มหาเมฆ์w อGฏฺ�ฐ	ตw ทิ	ส�วิา ปGรโต สาลw ปวิ	ส	ตGกาโม วิา หGต�วิา 
ตw ฐานฺw อต	ก�กมต	, ลทิ�ธกป�ปเมวิ ฯ
แม(ถ(า(ภ	กษุG)ไปถaงฺด-านฺภาษุ1แล(วิ ส-งฺใจไปในฺทิ1$อ#$นฺ ค	ดอะไรๆ อยF-ก>ด1  สาธยายอยF-ก>ด1 ตามประกอบัมนฺส	การอยF-ก>ด1  
ถFกโจรและส�ตวิEร(าย ม1ช้(างฺ ราช้ส1หE และเส#อโคร-งฺ เป@นฺต(นฺ ลGกไล-ต	ดตามไปโดยเร>วิก>ด1  
เห>นฺมหาเมฆ์ต�Iงฺข้aIนฺแล(วิ ประสงฺคEจะเข้(าไปย�งฺศัาลาข้(างฺหนฺ(าก>ด1  จaงฺก(าวิล-วิงฺเลยสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺไป, ก>เป@นฺอ�นฺได(ข้(ออ(างฺเหม#อนฺก�นฺ.

“สGงฺ�กw ปร	หรต1ต	 เอต�ถ อGปจารw โอก�กม	ต�วิา ก	ญฺ�จาปJ ปร	หรต	 อวิหาโรเยวิาต	 กGรGนฺ�ทิฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตw ฯ
ในฺคำวิ-า สงฺ�กw ปร	หรต	 นฺ1I ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺอรรถกถากGรGนฺทิ1วิ-า 
“ถaงฺภ	กษุGก(าวิลงฺสF-อGปจาร๒แล(วิหลบัเล1$ยงฺภาษุ1ไป ก>จร	งฺแล ก>เป@นฺอวิหารทิ1เด1ยวิ.” 

มหาอฏฺ�ฐกถายw ปนฺ “‘ปร	หรนฺ�ตw ราช้ปGร	สา วิ	เหเฐนฺ�ต1ต	 เกวิลw อาทิ1นฺวิw ทิส�เสต�วิา อGปจารw โอก�กม	ต�วิา ปร	หรโต, ทิGก�กฏิw. 
อโนฺก�กม	ต�วิา ปร	หรโต อนฺาปต�ต1ต	 วิGต�ตw ฯ
แต-ในฺมหาอรรถกถา ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “เม#$อ(ภ	กษุG)เห>นฺ๓โทิษุอย-างฺเด1ยวิวิ-า ‘พื่วิกราช้บัGรGษุ ย-อมเบั1ยดเบั1ยนฺผู้F(หลบัเล1$ยงฺภาษุ1’ ด�งฺนฺ1I 
จaงฺก(าวิลงฺสF-อGปจารก-อนฺ แล(วิหลบัเล1$ยงฺไป, เป@นฺทิGกกฏิ.  เม#$อไม-ได(ก(าวิลงฺแล(วิ หลบัเล1$ยงฺไป, ไม-เป@นฺอาบั�ต	.” 

๑ คณฺ�หาถ นฺนฺ�ต	 วิา คณฺ�หาถ สGงฺ�กนฺ�ต	 วิา วิต�ตพื่�พื่w ฯ
๒ ฎ1กาอธ	บัายวิ-า ได(แก-ภายในฺ ๒ เลฑฑGบัาต รอบันฺอกเข้ตด-านฺภาษุ1.
๓ โยช้นฺาแก( ทิส�เสต�วิา วิ-า ปส�ส	ต�วิา ญต�วิา.
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อ	ทิw ปาล	ยา สเมต	 ฯ
(คำในฺมหาอรรถกถา)นฺ1I ย-อมสมด(วิยพื่ระบัาล1.๑ 

เอต�ถ ทิ�วิ1ห	 เลฑ�ฑGปาเตห	 อGปจาโร ปร	จ�ฉั	นฺ�ทิ	ตพื่�โพื่ต	 ฯ
ในฺ(ด-านฺภาษุ1)นฺ1I พื่aงฺกำหนฺดอGปจารด(วิย ๒ เลฑฑGบัาต ฉัะนฺ1Iแล.

สGงฺ�กฆ์าฏิกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยด-านฺภาษุ1.

๑ พื่ระบัาล1วิ	นฺ�ยปJฎก มหาวิ	ภ�งฺคE ภาค ๒/๙๖ ทิ1$วิ-า สGงฺ�กw ปร	หรต	, อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส.
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กถาว'าด้7วยส�ตวAมั�ช�ว	ต
อ	โต ปรส�มa เอกwเสนฺ อวิหารปโหนฺกw ปาณฺw ทิส�เสนฺ�โต “มนฺGส�สปาโณฺต	 อาห ฯ
ถ�ดจากกถาวิ-าด(วิยด-านฺภาษุ1นฺ1Iไป (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อจะทิรงฺแสดงฺส�ตวิEทิ1$ม1ช้1วิ	ต ซ่a$งฺพื่อแก-อวิหารโดยส-วินฺเด1ยวิ 
จaงฺตร�สวิ-า มนฺGส�สปาโณฺ เป@นฺต(นฺ.

ตม�ปJ ภGช้	ส�สw หรนฺ�ตส�ส อวิหาโร นฺต�ถ	 ฯ
เม#$อ(ภ	กษุG)ล�ก(ส�ตวิEม1ช้1วิ	ตค#อมนฺGษุยE)แม(นฺ�Iนฺ ซ่a$งฺเป@นฺไทิ (ม	ใช้-ทิาส) ไป ย-อมไม-เป@นฺอวิหาร.

โยปJ ภGช้	ส�โส มาตรา วิา ปJตรา วิา อาฐปJโต โหต	  อต�ตนฺา วิา อต�ตโนฺ อGปร	 กต�วิา ปญฺ�ญาสw วิา สฏฺ�ฐa วิา อค�คเหส	 
[440] ตม�ปJ หรนฺ�ตส�ส, อวิหาโร นฺต�ถ	 ฯ
แม(บัGคคลใดเป@นฺไทิ ถFกมารดาหร#อบั	ดาเอาไปจำนฺำไวิ( หร#อต�วิเองฺเอาต�วิเป@นฺประก�นฺไวิ( 
แล(วิได(ถ#อเอาทิร�พื่ยE ๕๐ หร#อ ๖๐ กหาปณฺะไป, เม#$อภ	กษุGล�กเอาบัGคคลแม(นฺ�Iนฺไม-ก>เป@นฺอวิหาร.

ธนฺw ปนฺ คตฏฺ�ฐาเนฺ วิฑ�ฒต	 ฯ
ส-วินฺทิร�พื่ยEย-อมเพื่	$ม(ดอกเบั1Iย) ในฺสถานฺทิ1$(เข้า)ไปแล(วิ.

อนฺ�โตช้าตกธนฺก�ก1ตกกรมรานฺ1ตกป�ปเภทิw ปนฺ ทิาสwเยวิ หรนฺ�ตส�ส อวิหาโร โหต	 ฯ
แต-เม#$อภ	กษุGล�กทิาสนฺ�$นฺแล ต-างฺโดยเป@นฺทิาสทิ1$เก	ดในฺเร#อนฺเบั1Iย ทิาสส	นฺไถ- และทิาสทิ1$ถFกนฺำมาเป@นฺเช้ลย ย-อมเป@นฺอวิหาร.

ตเมวิ ห	 สนฺ�ธาย อ	ทิw วิGต�ตw “ปาโณฺ นฺาม มนฺGส�สปาโณฺ วิGจ�จต1ต	 ฯ
จร	งฺอยF- (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ทิรงฺหมายเอา(ทิาสผู้F(เก	ดในฺเร#อนฺเบั1Iยเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺแล จaงฺตร�สพื่ระดำร�สนฺ1Iไวิ(วิ-า 
“ส�ตวิEม1ช้1วิ	ตค#อมนฺGษุยE เราเร1ยกให(ช้#$อวิ-า ส�ตวิEม1ช้1วิ	ต” ด�งฺนฺ1I.

เอต�ถ จ  เคหทิาส	ยา กGจ�ฉั	ม�ห	 ช้าโต “อนฺ�โตช้าตโก”   ธเนฺนฺ ก1โต “ธนฺก�ก1ตโก”  
ปรเทิสโต อาหร	ต�วิา อาเนฺต�วิา ทิาสพื่�ยw อGปคม	โต “กรมรานฺ1โตต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>บัรรดา(ทิาส)เหล-านฺ1I  ทิาสทิ1$เก	ดในฺทิ(องฺข้องฺนฺางฺทิาส1ในฺเร#อนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า ช้#$อวิ-า “ทิาสทิ1$เก	ดในฺเร#อนฺเบั1Iย” 
ทิาสทิ1$ถFกซ่#Iอมาด(วิยทิร�พื่ยE พื่aงฺทิราบัวิ-า ช้#$อวิ-า “ทิาสส	นฺไถ-”  
บัGคคลทิ1$ถFกกวิาดต(อนฺมาจากต-างฺประเทิศัแล(วิเข้(าถaงฺควิามเป@นฺทิาส พื่aงฺทิราบัวิ-า ช้#$อวิ-า “ทิาสทิ1$ถFกนฺำมาเป@นฺเช้ลย”.

[บ#คคลีผู้D7เปKนทิาส ๓ จำพวก]

“เอวิรFป| ปาณฺw หร	ส�สาม1ต	 อามสต	 ทิGก�กฏิw ฯ
ภ	กษุGค	ดวิ-า “เราจ�กล�กส�ตวิEม1ช้1วิ	ตเห>นฺปานฺนฺ1Iไป” แล(วิลFบัคลำ ต(องฺทิGกกฏิ.

หต�เถ วิา ปาเทิ วิา คเหต�วิา อGก�ข้	ปนฺ�โต ผู้นฺ�ทิาเปต	 ถGล�ลจ�จยw ฯ
เม#$อเธอจ�บัทิ1$ม#อหร#อเทิ(ายกข้aIนฺ ทิำให(ไหวิ ต(องฺถGลล�จจ�ย.

อGก�ข้	ปJต�วิา ปลาย	ตGกาโม เกสค�คมต�ตม�ปJ ฐ	ตฏฺ�ฐานฺโต อต	ก�กาเมต	 ปาราช้	กw ฯ
เธอใคร-จะยกหนฺ1ไป ให(ก(าวิล-วิงฺจากสถานฺทิ1$ทิ1$ย#นฺอยF- แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้มไป ต(องฺปาราช้	ก.
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เกเสสG วิา หต�เถสG วิา คเหต�วิา กฑ�ฒต	.  ปทิวิาเรนฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
เธอจ�บัทิ1$ผู้มหร#อทิ1$ม#อ ฉัGดคร-าไป.  พื่aงฺปร�บัด(วิยวิาระย-างฺเทิ(า.

“ปทิสา เนฺส�สาม1ต	 ตช้�เช้นฺ�โต วิา ปหรนฺ�โต วิา “อ	โต คจ�ฉัาห1ต	 วิทิต	 ฯ
ภ	กษุGค	ดวิ-า “เราจ�กนฺำให(เด	นฺไป” ข้F-หร#อต1 พื่ลางฺพื่Fดวิ-า “แกจงฺไปทิางฺนฺ1I.” 

เตนฺ วิGต�ตw ทิ	สาภาคw คจ�ฉันฺ�ตส�ส, ทิGต	ยปทิวิาเร ปาราช้	กw ฯ
เม#$อเข้าไปย�งฺทิ	สาภาคตามทิ1$(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺส�$งฺ, เธอต(องฺปาราช้	กในฺวิาระย-างฺเทิ(าทิ1$ ๒.

เยปJ เตนฺ สทิ�ธa เอกจ�ฉันฺ�ทิา โหนฺ�ต	, สพื่�เพื่สw เอกก�ข้เณฺ ปาราช้	กw ฯ
แม(ภ	กษุGเหล-าใด ม1ฉั�นฺทิะร-วิมก�บัภ	กษุGนฺ�Iนฺ ก>เป@นฺปาราช้	กในฺข้ณฺะเด1ยวิก�นฺแก-ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด.

ภ	ก�ข้G ทิาสw ทิ	ส�วิา สGข้ทิGก�ข้w ปGจ�ฉั	ต�วิา วิา อปGจ�ฉั	ต�วิา วิา “คจ�ฉั ปลาย	ต�วิา สGข้w ช้1วิาต	 วิทิต	 ฯ
ภ	กษุGเห>นฺทิาสแล(วิ ถามถaงฺสGข้ทิGกข้E หร#อไม-ถามก>ตาม พื่Fดวิ-า “แกจงฺไป จงฺหนฺ1ไปอยF-เป@นฺสGข้เถ	ด”. 

โส เจ ปลายต	, ทิGต	ยปทิวิาเร ปาราช้	กw ฯ
ถ(าทิาสคนฺนฺ�Iนฺหนฺ1ไปไซ่ร(, เธอต(องฺปาราช้	กในฺวิาระย-างฺเทิ(าทิ1$ ๒.

ตw อต�ตโนฺ สม1ป| อาคตw อญฺ�โญ “ปลาห1ต	 วิทิต	 ฯ  สเจ ภ	ก�ข้Gสตw ปฏิ	ปาฏิ	ยา อต�ตโนฺ อต�ตโนฺ สม1ปาคตw วิทิต	, สพื่�เพื่สw ปาราช้	กw ฯ
(ภ	กษุG)รFปอ#$นฺ พื่Fดกะ(ทิาส)คนฺนฺ�Iนฺ ผู้F(มาสF-ทิ1$ใกล(ตนฺวิ-า “แกจงฺหนฺ1ไป.” 
ถ(าภ	กษุGต�Iงฺร(อยรFป พื่Fด(กะทิาส)ผู้F(มาสF-ทิ1$ใกล(ตนฺๆ ตามลำด�บั, ก>เป@นฺปาราช้	กด(วิยก�นฺทิ�Iงฺหมด.

โย ปนฺ เวิคสา ปลายนฺ�ตwเยวิ “ปลาย, ยาวิ ตw สาม	กา นฺ คณฺ�หนฺ�ต1ต	 ภณฺต	,  อนฺาปต�ต	 ปาราช้	กส�ส ฯ
ส-วินฺ(ภ	กษุG)รFปใด พื่Fดกะ(ทิาส)ผู้F(กำล�งฺวิ	$งฺหนฺ1ไปโดยเร>วินฺ�$นฺเทิ1ยวิ วิ-า “แกจงฺหนฺ1ไป ตราบัทิ1$เจ(าข้องฺย�งฺจ�บัแกไม-ได(.” 
ไม-เป@นฺอาบั�ต	ปาราช้	กแก-เธอรFปนฺ�Iนฺ.

สเจ ปนฺ สณฺ	กw คจ�ฉันฺ�ตw ภณฺต	  โส จ ตส�ส วิจเนฺนฺ ส1ฆ์w คจ�ฉัต	, ปาราช้	กw ฯ
แต-ถ(าเธอพื่Fดกะทิาสผู้F(ค-อยๆ เด	นฺไป  และทิาสคนฺนฺ�Iนฺก>เด	นฺไปเร>วิตามคำข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ, เป@นฺปาราช้	ก.

ปลาย	ต�วิา อญฺ�ญw คามw วิา เทิสw วิา คตw [441] ทิ	ส�วิา  ตโตปJ ปลาเปนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กเมวิ ฯ
เม#$อภ	กษุGเห>นฺทิาส ผู้F(หนฺ1ไปย�งฺบั(านฺหร#อประเทิศัอ#$นฺ  แล(วิให(หนฺ1ไป แม((จากบั(านฺหร#อจากประเทิศั)นฺ�Iนฺ, ก>เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

อทิ	นฺ�นฺาทิานฺนฺ�นฺาม ปร	ยาเยนฺ มGจ�จต	 ฯ
ช้#$อวิ-า อทิ	นฺนฺาทิานฺ ย-อมพื่(นฺได(ด(วิยคำพื่Fดเป@นฺปร	ยาย.

โย ห	 เอวิw วิเทิต	 “ต�วิw อ	ธ กa กโรส	, ก	นฺ�เต ปลาย	ตGw นฺ วิฏฺ�ฏิต1ต	 วิา 
“กa กต�ถจ	 คนฺ�ต�วิา สGข้w ช้1วิ	ตGw นฺ วิฏฺ�ฏิต1ต	 วิา 
“ทิาสาทิาส	โย ปลาย	ต�วิา อมGกนฺ�นฺาม ปเทิสw คนฺ�ต�วิา สGข้w ช้1วินฺ�ต1ต	 วิา,  
โส จ ตส�ส วิจนฺw สGต�วิา ปลายต	 อวิหาโร นฺต�ถ	 ฯ
จร	งฺอยF- (ภ	กษุG)รFปใด พื่Fดอย-างฺนฺ1I
วิ-า “เธอทิำอะไรอยF-ในฺทิ1$นฺ1I? เธอหนฺ1ไปเส1ยไม-ควิรหร#อ?” ก>ด1 
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วิ-า “การทิ1$เธอไปในฺทิ1$ไหนฺๆ แล(วิเป@นฺอยF-อย-างฺสบัาย ไม-ควิรหร#อ?” ก>ด1 
วิ-า “พื่วิกทิาสและพื่วิกทิาส1 (พื่าก�นฺ)หนฺ1ไปย�งฺประเทิศัช้#$อโนฺ(นฺแล(วิ ย-อมเป@นฺอยF-ก�นฺอย-างฺสบัาย” ก>ด1, 
และ(ทิาส)นฺ�Iนฺได(คำพื่Fดข้องฺ(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺแล(วิ ก>หนฺ1ไป, ย-อมไม-เป@นฺอวิหาร.

โยปJ “มยw อสGกนฺ�นฺาม เทิสw คจ�ฉัาม, ตต�ร คตา สGข้w ช้1วินฺ�ต	, 
อม�เหห	 จ สทิ�ธa คจ�ฉันฺ�ตานฺw, อนฺ�ตรามค�เคปJ ปาเถย�ยาทิ1ห	 ก	ลมโถ นฺต�ถ1ต	 วิต�วิา 
อต�ตนฺา สทิ�ธa อาคจ�ฉันฺ�ตw คเหต�วิา คจ�ฉัต	 มค�คคมนฺวิเสนฺ, นฺ เถย�ยจ	ต�เตนฺ, เนฺวิต�ถ	 อวิหาโร ฯ
ฝัzาย(ภ	กษุG)ใดพื่Fดวิ-า “พื่วิกอาตมา จะไปย�งฺประเทิศัช้#$อโนฺ(นฺ, พื่วิกคนฺทิ1$ไปในฺประเทิศันฺ�Iนฺแล(วิ ย-อมเป@นฺอยF-อย-างฺสบัาย, 
และเม#$อพื่วิกทิ-านฺไปพื่ร(อมก�บัพื่วิกอาตมาจะไม-ม1ควิามลำบัากด(วิยเสบั1ยงฺทิางฺเป@นฺต(นฺ แม(ในฺระหวิ-างฺทิางฺ” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
พื่าเอาทิาสผู้F(มาก�บัตนฺไป ด(วิยอำนฺาจการเด	นฺทิางฺ, ม	ใช้-ไปด(วิยไถยจ	ต ไม-เป@นฺอวิหารเลย. 

อนฺ�ตรามค�เค จ โจเรสG อGฏฺ�ฐ	เตสG, “อเร โจรา อGฏฺ�ฐ	ตา, เวิเคนฺ ปลาห	, เอห	 ยาห1ต	 วิทินฺ�ตส�สาปJ, 
โจรนฺ�ตรายโมจนฺต�ถาย วิGต�ตต�ตา อวิหารw นฺ วิทินฺ�ต1ต	 ฯ
และเม#$อพื่วิกโจรปรากฏิข้aIนฺแล(วิในฺระหวิ-างฺทิางฺ, 
แม(เม#$อภ	กษุGกล-าวิวิ-า “เฮ้(ย! พื่วิกโจรปรากฏิข้aIนฺแล(วิ, แกจงฺร1บัหนฺ1ไป จงฺร1บัมาไปก�นฺ” ด�งฺนฺ1I 
(พื่ระอาจารยEทิ�Iงฺหลาย)ก>ไม-ปร�บัเป@นฺอวิหาร เพื่ราะเธอกล-าวิเพื่#$อต(องฺการให(พื่(นฺจากโจร�นฺตรายด(วิยประการฉัะนฺ1I.

ปาณฺกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยส�ตวิEม1ช้1วิ	ต.
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กถาว'าด้7วยส�ตวAไมั'มั�เทิ7า
อปเทิสG อห	 นฺาม สส�สาม	โก อห	ตGณฺ�ฑ	กาทิ1ห	๑ คห	ตสป�โป 
ยw ก1ฬาเปนฺ�ตา อฑ�ฒม�ปJ ปาทิม�ปJ กหาปณฺม�ปJ ลภนฺ�ต	,  มGญฺ�จนฺ�ตาปJ ห	รญฺ�ญw วิา สGวิณฺ�ณฺw วิา คเหต�วิาวิ มGญฺ�จนฺ�ต	 ฯ
บัรรดา(ส�ตวิEไม-ม1เทิ(าทิ�Iงฺหลาย) ช้#$อวิ-างฺF  ค#อ งฺFทิ1$พื่วิกหมองฺFเป@นฺต(นฺจ�บัไวิ( เป@นฺงฺFม1เจ(าข้องฺ.  เม#$อให(ม�นฺเล-นฺ 
ย-อมได(ค-าดFกa$งฺบัาทิบั(างฺ บัาทิหนฺa$งฺบั(างฺ กหาปณฺะหนฺa$งฺบั(างฺ, แม(เม#$อจะปล-อยม�นฺไป ก>ร�บัเอาเงฺ	นฺและทิองฺแล(วิแล จaงฺปล-อยไป.

เต กส�สจ	 ภ	ก�ข้Gโนฺ นฺ	ส	นฺ�โนฺกาสw คนฺ�ต�วิา สป�ปกรณฺ�ฑกw ฐเปต�วิา  นฺ	ทิ�ทิายนฺ�ต	 วิา  กต�ถจ	 วิา คจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
(เจ(าข้องฺงฺF)เหล-านฺ�Iนฺ ไปย�งฺโอกาสทิ1$ภ	กษุGบัางฺรFปนฺ�$งฺ แล(วิวิางฺกะโปรงฺ๒ข้�งฺงฺFไวิ(  นฺอนฺหล�บัไป หร#อไปในฺทิ1$ไหนฺๆ เส1ย.

ตต�ร เจ โส ภ	ก�ข้G เถย�ยจ	ต�เตนฺ ตw กรณฺ�ฑw อามสต	, ทิGก�กฏิw.  ผู้นฺ�ทิาเปต	, ถGล�ลจ�จยw.  ฐานฺา จาเวิต	, ปาราช้	กw ฯ
ถ(าภ	กษุGนฺ�Iนฺจ�บัต(องฺกระโปรงฺนฺ�Iนฺในฺ(สถานฺทิ1$)นฺ�Iนฺ ด(วิยไถยจ	ต ต(องฺทิGกกฏิ.  ทิำให(ไหวิ, ต(องฺถGลล�จจ�ย. 
ให(เคล#$อนฺจากฐานฺ, ต(องฺปาราช้	ก.

สเจ ปนฺ กรณฺ�ฑw อGค�ฆ์าเฏิต�วิา สป�ป| ค1วิายw คณฺ�หาต	, ทิGก�กฏิw.  อGทิ�ธรต	, ถGล�ลจ�จยw. 
อGช้Gw กต�วิา อGทิ�ธรนฺ�ตส�ส, กรณฺ�ฑตลโต สป�ปส�ส นฺงฺ�คGฏฺ�เฐ [442] เกสค�คมต�ตw มGต�เต, ปาราช้	กw ฯ
แต-ถ(าเธอเปJดกะโปรงฺแล(วิจ�บังฺFทิ1$คอ ต(องฺทิGกกฏิ.  ยกงฺFข้aIนฺ, ต(องฺถGลล�จจ�ย. 
เม#$อเธอยกข้aIนฺตรงฺๆ พื่อหางฺงฺFพื่(นฺจากพื่#Iนฺกระโปรงฺ เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม, ก>ต(องฺปาราช้	ก.

ฆ์wส	ต�วิา กฑ�ฒนฺ�ตส�ส, นฺงฺ�คGฏฺ�เฐ มGข้วิฏฺ�ฏิ	โต มGต�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อเธอดaงฺครFดออกไป, พื่อหางฺงฺFพื่(นฺจากข้อบัปาก, ต(องฺปาราช้	ก.

กรณฺ�ฑมGข้w อ1สกw วิ	วิร	ต�วิา  ปหารw วิา ทิต�วิา  “เอห	 เรต	 นฺาเมนฺ ปก�โกส	ต�วิา วิา  นฺ	ก�ข้าเมต	, ปาราช้	กw ฯ
เธอเปJดปากกะโปรงฺออกนฺ	ดหนฺ-อย  แล(วิต1 หร#อร(องฺเร1ยกออกช้#$อวิ-า “เฮ้(ย! จงฺออกมา” แล(วิให(ออกไป, ต(องฺปาราช้	ก.

ตเถวิ วิ	วิร	ต�วิา  มณฺ�ฑFกสทิ�ทิw วิา มFส	กสทิ�ทิw วิา ลาช้วิ	ก1รณฺw วิา กต�วิา  นฺาเมนฺ ปก�โกสต	 วิา อจ�ฉัรw วิา ปหรต	  
เอวิw นฺ	ก�ข้นฺ�เตปJ, ปาราช้	กw ฯ
เธอเปJดออกเหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺทิำเส1ยงฺกบัร(องฺ หร#อเส1ยงฺหนฺFร(องฺ หร#อโปรยข้(าวิตอกลงฺก>ตาม  
แล(วิร(องฺเร1ยกออกช้#$อ หร#อด1ดนฺ	Iวิม#อก>ตาม, แม(เม#$องฺFออกไป (ด(วิยก	ร	ยาทิ1$ทิำเส1ยงฺเป@นฺต(นฺ)อย-างฺนฺ�Iนฺ, ก>ต(องฺปาราช้	ก.

มGข้w อวิ	วิร	ต�วิา เอวิw กเต,  ฉัาโต สป�โป ส1เสนฺ กรณฺ�ฑปGฏิw อาหจ�จ โอกาสw กต�วิา ปลายต	, ปาราช้	กเมวิ ฯ
เม#$อเธอไม-ได(เปJดปากออก (แต-)ได(ทิำก	ร	ยาอย-างฺนฺ�Iนฺ,  งฺFห	วิ จaงฺเอาศั1รษุะด�นฺฝัากะโปรงฺ ทิำโอกาส (ช้-องฺทิางฺ) แล(วิหนฺ1ไป, 
เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

สเจ ปนฺ มGเข้ วิ	วิร	เต, สยเมวิ สป�โป นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา ปลายต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
แต-เม#$อเธอเปJดปากกะโปรงฺไวิ(,  งฺFออกแล(วิหนฺ1ไปเองฺนฺ�$นฺเทิ1ยวิ, ย-อมเป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

๑ อห	ตGณฺ�ฑ	โก อห	คGณฺ�ฐโกต	 เทิ�วิ ปาฐา เยภGย�เยนฺ วิลญฺ�ช้1ยต	 ฯ อห	กGณฺ�ฑ	โกต	ปJ ทิ	ส�สต	 ฯ
๒ กรณฺ�ฑก ในฺทิ1$นฺ1Iแปลก�นฺมาวิ-า กะโปรงฺ แต-จะแปลวิ-า ข้(องฺ ก>ได(.
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อถาปJ มGข้w วิ	วิร	ต�วิา วิา อวิ	วิร	ต�วิา วิา  เกวิลw มณฺ�ฑFกมFส	กสทิ�ทิw ลาช้วิ	ก1รณฺเมวิ วิา กโรต	,  นฺ นฺามw คเหต�วิา ปก�โกสต	  นฺ อจ�ฉัรw วิา ปห
รต	. สป�โป ฉัาตต�ตา “มณฺ�ฑFกาทิ1นฺ	 ข้าทิ	ส�สาม1ต	 นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา ปลายต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยเมวิ ฯ
แม(ถ(าเธอเปJดปากก>ตาม ไม-ได(เปJดก>ตาม แต-ได(ทิำเป@นฺเส1ยงฺกบัและเส1ยงฺหนฺFร(องฺหร#อโปรยข้(าวิตอกลงฺเทิ-านฺ�Iนฺอย-างฺเด1ยวิ 
ไม-ได(ร(องฺเร1ยกระบัGช้#$อ หร#อไม-ได(ด1ดนฺ	Iวิม#อ,  งฺFค	ดวิ-า “จ�กก	นฺกบัเป@นฺต(นฺ” เพื่ราะห	วิ จaงฺออกหนฺ1ไป, เป@นฺภ�ณฺฑไทิยเหม#อนฺก�นฺ.

มจ�โฉั เกวิลw อ	ธ อปทิค�คหเณฺนฺ อาคโต ฯ
ปลามาแล(วิในฺ(อธ	การ)นฺ1Iอย-างฺเด1ยวิ ด(วิยศั�พื่ทิEวิ-าส�ตวิEไม-ม1เทิ(า.

ยw ปเนฺต�ถ วิต�ตพื่�พื่w  ตw อGทิกฏฺ�เฐ วิGต�ตเมวิาต	 ฯ
ก>คำทิ1$จะพื่aงฺกล-าวิในฺปลานฺ1I ข้(าพื่เจ(าได(กล-าวิไวิ(แล(วิ ในฺภ�ณฺฑะต�IงฺอยF-ในฺนฺIำนฺ�$นฺเทิ1ยวิ ฉัะนฺ1Iแล.

อปทิกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถากวิ-าด(วิยส�ตวิEไม-ม1เทิ(า.
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กถาว'าด้7วยส�ตวA ๒ เทิ7า
ทิ�วิ	ปเทิสG, เย อวิหร	ตGw สก�กา, เต ทิส�เสนฺ�โต “มนฺGส�สา ปก�ข้ช้าตาต	 อาห ฯ
บัรรดาส�ตวิE ๒ เทิ(าทิ�Iงฺหลาย (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อจะทิรงฺแสดงฺจำพื่วิกส�ตวิE ๒ เทิ(า ซ่a$งฺใครๆ อาจล�กเอาไปได( 
จaงฺตร�สคำวิ-า “พื่วิกมนฺGษุยE พื่วิกปbกษุาช้าต” เป@นฺต(นฺ.

เทิวิตา ปนฺ อวิหร	ตGw นฺ สก�กา ฯ
ส-วินฺพื่วิกเทิวิดา ใครๆ ไม-อาจล�กเอาไปได(.

ปก�ข้า ช้าตา เอเตสนฺ�ต	 ปก�ข้ช้าตา ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า พื่วิกปbกษุาช้าต เพื่ราะอรรถวิ-า ม1ปnกเก	ดแล(วิ.

เต “โลมปก�ข้า จม�มปก�ข้า อฏฺ�ฐ	ปก�ข้าต	 ต	วิ	ธา ฯ
พื่วิกปbกษุาช้าตเหล-านฺ�Iนฺ ม1 ๓ จำพื่วิก ค#อ “พื่วิกม1ข้นฺเป@นฺปnก พื่วิกม1หนฺ�งฺเป@นฺปnก พื่วิกม1กระดFกเป@นฺปnก”. 

ตต�ถ โมรกGก�กGฏิาทิโย “โลมปก�ข้า”  วิค�คGล	อาทิโย “จม�มปก�ข้า”  ภมราทิโย๑ “อฏฺ�ฐ	ปก�ข้าต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
บัรรดา(ปbกษุาช้าต)เหล-านฺ�Iนฺ นฺกยFงฺและไก-เป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “พื่วิกม1ข้นฺเป@นฺปnก”, 
ค(างฺคาวิเป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “พื่วิกม1หนฺ�งฺเป@นฺปnก”,  แมลงฺภF-เป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “พื่วิกม1กระดFกเป@นฺปnก”.

เต สพื่�เพื่ มนฺGส�สา จ [443] ปก�ข้ช้าตา จ เกวิลw อ	ธ ทิ�วิ	ปทิค�คหเณฺนฺ อาคตา ฯ
พื่วิกมนฺGษุยEและ(พื่วิกปbกษุาช้าต)เหล-านฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด มาแล(วิในฺ(อธ	การ)นฺ1Iอย-างฺเด1ยวิ ด(วิยศั�พื่ทิEวิ-าส�ตวิE ๒ เทิ(า.

ยw ปเนฺต�ถ วิต�ตพื่�พื่w,  ตw อากาสฏฺ�เฐ จ ปาเณฺ จ วิGต�ตเมวิาต	 ฯ
ส-วินฺ(คำทิ1$จะพื่aงฺกล-าวิในฺส�ตวิE ๒ เทิ(า)นฺ1I ข้(าพื่เจ(าได(กล-าวิไวิ(แล(วิ ในฺภ�ณฺฑะทิ1$อยF-ในฺอากาศัและส�ตวิEม1ช้1วิ	ตนฺ�$นฺเทิ1ยวิ ฉัะนฺ1Iแล.

ทิ�วิ	ปทิกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยส�ตวิE ๒ เทิ(า.

๑ ก	ญฺ�จาปJ ปก�ข้ช้าตา นฺ ปนฺ ทิ�วิ	ปทิา โหนฺ�ต	 ฯ
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กถาว'าด้7วยส�ตวA ๔ เทิ7า
จตGป�ปเทิสG 
(พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)ในฺส�ตวิE ๔ เทิ(า(ต-อไป):- 

“ปสGกาต	 ปาล	ยw อาคตาวิเสสา สพื่�พื่า จตGป�ปทิช้าต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ช้นฺ	ดแห-งฺส�ตวิE ๔ เทิ(าทิ�Iงฺหมด ทิ1$เหล#อจากทิ1$มาในฺพื่ระบัาล1 พื่aงฺทิราบัวิ-า “ส�ตวิEข้องฺเล1Iยงฺ”.

หต�ถ	อาทิโย ปากฏิาเยวิ ฯ
(ส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย)ม1ช้(างฺเป@นฺต(นฺ ปรากฏิช้�ดแล(วิแล.

ตต�ถ เถย�ยจ	ต�เตนฺ หต�ถa อามสนฺ�ตส�ส, ทิGก�กฏิw.  ผู้นฺ�ทิาเปนฺ�ตส�ส, ถGล�ลจ�จยw ฯ
บัรรดา(ส�ตวิEม1ช้(างฺเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ เม#$อภ	กษุGลFบัคลำช้(างฺด(วิยไถยจ	ต, เป@นฺทิGกกฏิ.  ทิำให(ไหวิ, เป@นฺถGลล�จจ�ย.

โย ปนฺ มหาพื่โล พื่ลมเทินฺ ตรGณฺw ภ	กจ�ฉัาป| นฺาภ	มFเล ส1เสนฺ อGจ�จาเรต�วิา คณฺ�หนฺ�โต 
จต�ตาโร ปาเทิ โสณฺ�ฑญฺ�จ ภFม	โต เกสค�คมต�ตม�ปJ โมเจต	, ปาราช้	กw ฯ
ส-วินฺ(ภ	กษุG)รFปใด ม1กำล�งฺมาก ใช้(ศั1รษุะทิFนฺเอาลFกช้(างฺรG-นฺๆ ทิ1$ใกล(สะด#อ ข้aIนฺ เพื่ราะควิามเมากำล�งฺ 
ให(เทิ(าทิ�Iงฺ ๔ และงฺวิงฺพื่(นฺจากพื่#Iนฺด	นฺ แม(เพื่1ยงฺปลายเส(นฺผู้ม, ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ ต(องฺปาราช้	ก.

หต�ถ1 ปนฺ โกจ	 หต�ถ	สาลายw พื่นฺ�ธ	ต�วิา ฐปJโต โหต	.  โกจ	 อพื่ทิ�โธวิ ต	ฏฺ�ฐต	.  โกจ	 อนฺ�โตวิต�ถGม�ห	 ต	ฏฺ�ฐต	.  โกจ	 ราช้งฺ�คเณฺ ฯ
ก>ช้(างฺบัางฺเช้#อก เข้าล-ามข้�งฺไวิ(ในฺโรงฺช้(างฺ. บัางฺเช้#อกย#นฺอยF- ไม-ได(ล-ามไวิ(เลย. 
บัางฺเช้#อกย#นฺอยF-ภายในฺทิ1$อยF-. บัางฺเช้#อกย#นฺอยF-ทิ1$พื่ระลานฺหลวิงฺ.

ตต�ถ หต�ถ	สาลายw ค1วิายw พื่นฺ�ธ	ต�วิา ฐปJตส�ส “ค1วิาพื่นฺ�ธนฺญฺ�จ  จต�ตาโร ปาทิา จาต	 ปญฺ�จฏฺ�ฐานฺานฺ	 โหนฺ�ต	 ฯ
บัรรดา(ช้(างฺ)เหล-านฺ�Iนฺ ช้(างฺเช้#อกทิ1$เข้าล-ามคอ ข้�งฺไวิ(ในฺโรงฺช้(างฺ  ม1ฐานฺ ๕ ค#อ “เคร#$องฺผู้Fกทิ1$คอ และเทิ(าทิ�Iงฺ ๔”.

ค1วิาย จ เอกส�ม	ญฺ�จ ปาเทิ อยสงฺ�ข้ล	กาย พื่ทิ�ธส�ส ฉัฏฺ�ฐานฺานฺ	 ฯ
(สำหร�บัช้(างฺ)เช้#อกทิ1$เข้าเอาโซ่-เหล>ก ล-ามไวิ(ทิ1$คอและทิ1$เทิ(าข้(างฺหนฺa$งฺ  ม1ฐานฺ ๖.

ค1วิายญฺ�จ ทิ�วิ1สG จ ปาเทิสG พื่ทิ�ธส�ส สต�ตฏฺ�ฐานฺานฺ	 ฯ
(ช้(างฺ)เช้#อกทิ1$เข้าล-ามไวิ(ทิ1$คอและทิ1$เทิ(าทิ�Iงฺ ๒  ม1ฐานฺ ๗.

เตสw วิเสนฺ ผู้นฺ�ทิาปนฺฏฺ�ฐานฺาจาวินฺานฺ	๑ เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
พื่aงฺทิราบัการทิำให(ไหวิ และทิำให(เคล#$อนฺจากฐานฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺฐานฺเหล-านฺ�Iนฺ.

อพื่ทิ�ธส�ส สกลหต�ถ	สาลา ฐานฺw ฯ   ตโต อต	ก�กมเนฺ ปาราช้	กw ฯ
โรงฺช้(างฺทิ�Iงฺส	Iนฺ เป@นฺฐานฺข้องฺช้(างฺทิ1$เข้าไม-ได(ล-ามไวิ(.   เป@นฺปาราช้	ก ในฺเม#$อให(ก(าวิล-วิงฺจากโรงฺช้(างฺนฺ�Iนฺไป.

อนฺ�โตวิต�ถGม�ห	 ฐ	ตส�ส สกลw อนฺ�โตวิต�ถGเอวิ ฐานฺw ฯ   ตส�ส วิต�ถGทิ�วิาราต	ก�กมเนฺ ปาราช้	กw ฯ
ภายในฺทิ1$อยF-ทิ�Iงฺส	Iนฺนฺ�$นฺแล เป@นฺฐานฺข้องฺช้(างฺทิ1$ย#นฺอยF-ภายในฺทิ1$อยF-.  เป@นฺปาราช้	กในฺเม#$อให(ล-วิงฺเลยประตFทิ1$อยF-ข้องฺช้(างฺนฺ�Iนฺไป.

๑ อ	ทิw สมาสลก�ข้ณฺโต วิ	รGช้�ฌิต	 ฯ ฐานฺาต	 ห	 วิ	ภต�ต	ปทิw ฯ
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ราช้งฺ�คเณฺ ฐ	ตส�ส สกลนฺครw ฐานฺw ฯ   ตส�ส นฺครทิ�วิาราต	ก�กมเนฺ ปาราช้	กw ฯ
พื่ระนฺครทิ�Iงฺส	Iนฺ เป@นฺฐานฺข้องฺช้(างฺทิ1$ย#นฺอยF-ทิ1$พื่ระลานฺหลวิงฺ.   เป@นฺปาราช้	ก ในฺเม#$อให(ล-วิงฺเลยประตFพื่ระนฺครไป.

พื่ห	นฺคเร ฐ	ตส�ส ฐ	ตฏฺ�ฐานฺเมวิ ฐานฺw ฯ   ตw หรนฺ�โต ปทิวิาเรนฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
สถานฺทิ1$ย#นฺอยF-นฺ�$นฺเองฺ เป@นฺฐานฺข้องฺช้(างฺทิ1$ย#นฺอยF-ภายนฺอกพื่ระนฺคร.  ภ	กษุGเม#$อล�กช้(างฺนฺ�Iนฺไป พื่aงฺปร�บัด(วิยวิาระย-างฺเทิ(า.

นฺ	ปนฺ�นฺส�ส เอกเมวิ ฐานฺw ฯ   เถย�ยจ	ต�เตนฺ อGฏฺ�ฐาเปนฺ�ตส�ส, อGฏฺ�ฐ	ต[444]มต�เต, ปาราช้	กw ฯ
สำหร�บัช้(างฺทิ1$นฺอนฺอยF-ม1ฐานฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ.  เม#$อภ	กษุGให(ช้(างฺนฺ�IนฺลGกข้aIนฺ ด(วิยไถยจ	ต, พื่อช้(างฺลGกข้aIนฺ, ก>เป@นฺปาราช้	ก.

อส�เสปJ อยเมวิ วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
ถaงฺในฺม(า ก>ม1วิ	นฺ	จฉั�ยอย-างฺนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

สเจ ปนฺ โส จตFสG ปาเทิสG พื่ทิ�โธวิ โหต	.  อฏฺ�ฐฏฺ�ฐานฺานฺ	 เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
แต-ถ(า(ม(า)นฺ�Iนฺเข้าล-ามไวิ(ทิ1$เทิ(าทิ�Iงฺ ๔ เทิ1ยวิ.  พื่aงฺทิราบัวิ-าม1ฐานฺ ๘.

เอส นฺโย โอฏฺ�เฐปJ ฯ
ถaงฺในฺอFฐก>ม1นฺ�ยเช้-นฺนฺ1I.

โคโณฺปJ โกจ	 เคเห พื่นฺ�ธ	ต�วิา ฐปJโต โหต	.  โกจ	 อพื่ทิ�โธวิ ต	ฏฺ�ฐต	.  
โกจ	 ปนฺ วิเช้ พื่นฺ�ธ	ต�วิา ฐปJโต โหต	.  โกจ	 อพื่ทิ�โธวิ ต	ฏฺ�ฐต	 ฯ
แม(โคบัางฺต�วิเป@นฺส�ตวิEทิ1$เข้าผู้Fกข้�งฺไวิ(ในฺเร#อนฺ, บัางฺต�วิย#นฺอยF-ไม-ได(ล-ามไวิ(เลย, 
แต-บัางฺต�วิเข้าล-ามไวิ(ในฺคอก, บัางฺต�วิก>ย#นฺอยF-ไม-ได(ล-ามไวิ(เลย.

ตต�ถ เคเห พื่นฺ�ธ	ต�วิา ฐปJตส�ส “จต�ตาโร ปาทิา พื่นฺ�ธนฺญฺ�จาต	 ปญฺ�จฏฺ�ฐานฺานฺ	 ฯ
บัรรดา(โค)เหล-านฺ�Iนฺ โคทิ1$เข้าล-ามข้�งฺไวิ(ในฺเร#อนฺ ม1ฐานฺ ๕ ค#อ “เทิ(าทิ�Iงฺ ๔ และเคร#$องฺผู้Fก”.

อพื่ทิ�ธส�ส สกลw เคหw ฯ
เร#อนฺทิ�Iงฺส	Iนฺ เป@นฺฐานฺข้องฺโคทิ1$ไม-ได(ล-าม.

วิเช้ปJ พื่ทิ�ธส�ส ปญฺ�จฏฺ�ฐานฺานฺ	 ฯ
โคทิ1$เข้าล-ามไวิ(แม(ในฺคอก ก>ม1ฐานฺ ๕.

อพื่ทิ�ธส�ส สกโล วิโช้ ฯ   ตw วิช้ทิ�วิารw อต	ก�กาเมต	, ปาราช้	กw ฯ   วิช้w ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา หรนฺ�โต ข้นฺ�ธทิ�วิารw อต	ก�กาเมต	, ปาราช้	กw ฯ
คอกทิ�Iงฺส	Iนฺ เป@นฺฐานฺข้องฺโคทิ1$ไม-ได(ล-าม.  ภ	กษุGให(โคนฺ�Iนฺล-วิงฺเลยประตFคอกไป, ต(องฺปาราช้	ก. 
เม#$อเธอทิำลายคอกล�กไป ให(ล-วิงฺเลยช้-องฺทิางฺทิ1$ตนฺทิำลายแล(วิไป๑ เป@นฺปาราช้	ก.

ทิ�วิารw วิา วิ	วิร	ต�วิา  วิช้w ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา วิา พื่ห	 ฐ	โต  นฺาเมนฺ ปก�โกส	ต�วิา นฺ	ก�ข้าเมต	, ปาราช้	กw ฯ
เธอเปJดประตFออก หร#อทิำลายคอกแล(วิ ย#นฺอยF-ข้(างฺนฺอก แล(วิร(องฺเร1ยกออกช้#$อ ให(โคออกไป, ต(องฺปาราช้	ก.

๑ ฎ1กาสารต�ถทิ1ปนฺ1เป@นฺต(นฺ ข้ณฺ�ฑทิ�วิารw และแก(วิ-า “อต�ตนฺา ข้ณฺ�ฑ	ตทิ�วิารw.
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สาข้าภงฺ�คw ทิส�เสต�วิา ปก�โกสนฺ�ตส�สาปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(สำหร�บัภ	กษุGผู้F(แสดงฺก	$งฺไม(ทิ1$ห�ก แล(วิเร1ยกมา ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

ทิ�วิารw อวิ	วิร	ต�วิา วิช้w อภ	นฺ�ทิ	ต�วิา สาข้าภงฺ�คw จาเลต�วิา ปก�โกสต	 ฯ  โคโณฺ ฉัาตตาย ลงฺ�เฆ์ต�วิา นฺ	ก�ข้มต	, ปาราช้	กเมวิ ฯ
ภ	กษุGไม-ได(เปJดประตF คอกก>ไม-ได(ทิำลาย เป@นฺแต-ทิำก	$งฺไม(ทิ1$ห�กแล(วิให(ไหวิเร1ยกมา. 
โคกระโดดออกมาเพื่ราะควิามห	วิ เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

สเจ ปนฺ ทิ�วิาเร วิ	วิร	เต วิเช้ วิา ภ	นฺ�เนฺ, สยเมวิ นฺ	ก�ข้มต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
แต-ถ(าเม#$อเปJดประตFออก หร#อทิำลายคอกแล(วิ, โคก>ออกไปเองฺ, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

ทิ�วิารw วิ	วิร	ต�วิา วิา อวิ	วิร	ต�วิา วิา  วิช้w ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา วิา อภ	นฺ�ทิ	ต�วิา วิา  เกวิลw สาข้าภงฺ�คw จาเลต	  นฺ ปก�โกสต	 ฯ
โคโณฺ ฉัาตตาย ปทิสา วิา ลงฺ�เฆ์ต�วิา วิา นฺ	ก�ข้มต	 ภณฺ�ฑเทิย�ยเมวิ ฯ
เธอปJดประตF หร#อไม-ได(เปJดก>ตาม ทิำลายคอก หร#อไม-ได(ทิำลายก>ตาม เป@นฺแต-ทิำก	$งฺไม(ทิ1$ห�กแล(วิให(ไหวิอย-างฺเด1ยวิ ไม-ได(เร1ยกโค.
โคเด	นฺออกไปหร#อกระโดดออกไป เพื่ราะควิามห	วิ, เป@นฺภ�ณฺฑไทิยเหม#อนฺก�นฺ.

เอโก มช้�เฌิคาเม๑ พื่ทิ�โธ ฐ	โต  เอโก นฺ	ปนฺ�โนฺ ฯ   ฐ	ตโคณฺส�ส ปญฺ�จฏฺ�ฐานฺานฺ	 โหนฺ�ต	 ฯ  นฺ	ปนฺ�นฺส�ส เทิ�วิ ฯ
โคทิ1$เข้าล-ามไวิ(กลางฺบั(านฺ ย#นฺอยF-ต�วิหนฺa$งฺ นฺอนฺอยF-ต�วิหนฺa$งฺ.   โคต�วิทิ1$ย#นฺอยF-ม1ฐานฺ ๕.  ต�วิทิ1$นฺอนฺอยF-ม1ฐานฺ ๒.

เตสw วิเสนฺ ผู้นฺ�ทิาปนฺฏฺ�ฐานฺาจาวินฺานฺ	 เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
พื่aงฺทิราบัการทิำให(ไหวิและทิำให(เคล#$อนฺจากฐานฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺฐานฺเหล-านฺ�Iนฺ.

โย ปนฺ นฺ	ปนฺ�นฺw อนฺGฏฺ�ฐาเปต�วิา [445] ตต�เถวิ ฆ์าเตต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
ก>ภ	กษุGรFปใด ไม-ได(ให(โคทิ1$นฺอนฺอยF-ลGกข้aIนฺ แต-ฆ์-าเส1ยในฺทิ1$นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ, เป@นฺภ�ณฺฑไทิยแก-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ.

สGปร	ก�ข้	ต�เต ปนฺ ทิ�วิารยGต�เต คาเม ฐ	ตโคณฺส�ส สกลคาโม ฐานฺw ฯ
ก>บั(านฺทิ�Iงฺส	Iนฺ เป@นฺฐานฺข้องฺโคทิ1$ย#นฺอยF-ในฺบั(านฺทิ1$ได(ประกอบัประตFล(อมได(เป@นฺอย-างฺด1 

อปร	ก�ข้	ต�เต ฐ	ตส�ส วิา จรนฺ�ตส�ส วิา ปาเทิห	 อก�กนฺ�ตาก�กนฺ�ตฏฺ�ฐานฺเมวิ ฐานฺw ฯ
สำหร�บัโคต�วิทิ1$ย#นฺอยF- หร#อทิ1$เทิ1$ยวิไป ในฺบั(านฺซ่a$งฺไม-ได(ล(อม,  สถานฺทิ1$ทิ1$ม�นฺเหย1ยบัด(วิยเทิ(าทิ�Iงฺหลายนฺ�$นฺ เป@นฺฐานฺ.

คทิ�รภปสGกาทิ1สGปJ อยเมวิ วิ	นฺ	จ�ฉัโยต	 ฯ
แม(ในฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ม1ลา และส�ตวิEข้องฺเล1Iยงฺเป@นฺต(นฺ ก>ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ ฉัะนฺ1Iแล.

จตGป�ปทิกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยส�ตวิE ๔ เทิ(า.

๑ คามมช้�เฌิ ฯ
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กถาว'าด้7วยส�ตวAมั�เทิ7ามัาก
พื่หGปเทิสG ฯ
(พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)ในฺส�ตวิEม1เทิ(ามาก(ต-อไป):- 

สเจ เอกาย สตปทิ	ยา วิต�ถG ปFรต	,  ตw ปทิสา เนฺนฺ�ตส�ส, นฺวินฺวิGต	 ถGล�ลจ�จยานฺ	 เอกw ปาราช้	กw ฯ
ถ(าวิ�ตถGปาราช้	ก จะเต>มด(วิยตะข้าบัต�วิเด1ยวิ เม#$อภ	กษุGล�ก(ตะข้าบั)ต�วินฺ�Iนฺไปด(วิยเทิ(า  เป@นฺถGลล�จจ�ย ๙๙ ต�วิ, เป@นฺปาราช้	ก ๑ ต�วิ.

เสสw วิGต�ตนฺยเมวิาต	 ฯ
คำทิ1$เหล#อ ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

พื่หGปทิกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยส�ตวิEม1เทิ(ามาก.
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กถาว'าด้7วยภ	กษุ#ผู้D7เปKนสาย
โอจรต1ต	 โอจรโก ฯ   “ตต�ถ ตต�ถ อนฺ�โต อนฺGปวิ	สต1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ภ	กษุGช้#$อวิ-าผู้F(เป@นฺสาย เพื่ราะอรรถวิ-า เทิ1$ยวิดFลาดเลา.  ทิ-านฺกล-าวิอธ	บัายวิ-า “คอยเข้(าไปโดยลำด�บัในฺภายในฺ ในฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ.”

“โอจร	ต�วิาต	 สล�ลก�เข้ต�วิา อGปธาเรต�วิาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า โอจร	ต�วิา ควิามวิ-า คอยกำหนฺด ค#อใคร-ครวิญดFแล(วิ.

“อาจ	ก�ข้ต1ต	 ปรกGเลสG วิา วิ	หาราทิ1สG วิา ทิGฏฺ�ฐปJตw อสwวิ	ห	ตารก�ข้w ภณฺ�ฑw อญฺ�ญส�ส โจรกม�มw กาตGw ปฏิ	พื่ลส�ส อาโรเจต	 ฯ
บัทิวิ-า อาจ	ก�ข้ต	 ควิามวิ-า บัอกทิร�พื่ยEทิ1$เก>บัไวิ(ไม-ด1 ในฺตระกFลข้องฺช้นฺอ#$นฺหร#อในฺวิ	หารเป@นฺต(นฺ ซ่a$งฺม	ได(จ�ดการอาร�กข้าไวิ( 
แก-ภ	กษุGรFปอ#$นฺ ผู้F(สามารถจะทิำโจรกรรมได(.

“อาปต�ต	 อGภ	นฺ�นฺw ปาราช้	กส�สาต	  
อวิส�สw หาร	เย ภณฺ�เฑ,  “โอจรกส�ส อาณฺต�ต	ก�ข้เณฺ, อ	ตรส�ส ฐานฺา จาวิเนฺต	 เอวิw อาปต�ต	 อGภ	นฺ�นฺw ปาราช้	กส�ส ฯ
หลายบัทิวิ-า อาปต�ต	 อGภ	นฺ�นฺw ปาราช้	กส�ส ควิามวิ-า คร�Iนฺเม#$อทิร�พื่ยEจะต(องฺล�กได(แนฺ-นฺอนฺ ก>เป@นฺอาบั�ต	ปาราช้	กทิ�Iงฺ ๒ รFป 
ค#อ “รFปทิ1$เป@นฺสายในฺข้ณฺะส�$งฺ รFปทิ1$ล�กนฺอกนฺ1I ในฺข้ณฺะทิำให(เคล#$อนฺจากฐานฺ”.

โย ปนฺ ภ	ก�ข้G “ปGร	โส เคเห นฺต�ถ	,  ภณฺ�ฑw อมGกนฺ�นฺาม ปเทิเส ฐปJตw อสwวิ	ห	ตารก�ข้w, ทิ�วิารw อสwวิGตw, คตมค�เคเนฺวิ สก�กา หร	ตGw. 
นฺต�ถ	 นฺาม โกจ	 ปGร	สการGปช้1วิ1, โย ตw คนฺ�ต�วิา หเรย�ยาต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ ปร	ยายw กโรต	 ฯ
ส-วินฺภ	กษุGรFปใด ทิำปร	ยายโดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า “ในฺเร#อนฺไม-ม1ผู้F(ช้าย เข้าเก>บัทิร�พื่ยEช้#$อโนฺ(นฺไวิ(ในฺส-วินฺหนฺa$งฺ ไม-ได(จ�ดการอาร�กข้าไวิ(.  
ทิ�IงฺประตFก>ไม-ได(ปJด. อาจจะล�กเอาไปได( ตามทิางฺทิ1$ไปแล(วินฺ�$นฺแหละ. 
ไม-ม1บัGคคลไรๆ ช้#$อวิ-าเป@นฺอยF-ด(วิยควิามพื่ยายามอย-างฺลFกผู้F(ช้าย จะพื่aงฺไปล�ก(ทิร�พื่ยE)นฺ�Iนฺได(เลย” 

ตญฺ�จ สGต�วิา อญฺ�โญ “อหw ทิานฺ	 หร	ส�สาม1ต	 คนฺ�ต�วิา หรต	 ฯ
ก>(ภ	กษุG)รFปอ#$นฺ ได(ฟัbงฺคำนฺ�Iนฺข้องฺ(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺแล(วิ ค	ดวิ-า “บั�ดนฺ1I เราจ�กล�กเอา (ทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺ)” จaงฺเด	นฺไปล�ก.

ตส�ส ฐานฺา จาวิเนฺ ปาราช้	กw ฯ  อ	ตรส�ส ปนฺ อนฺาปต�ต	 ฯ  ปร	ยาเยนฺ ห	 อทิ	นฺ�นฺาทิานฺโต มGจ�จต1ต	 ฯ
เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGรFปทิ1$ล�กนฺ�Iนฺ ในฺข้ณฺะทิ1$ทิำให(เคล#$อนฺจากฐานฺ.  ส-วินฺภ	กษุGนฺอกนฺ1Iไม-เป@นฺอาบั�ต	. 
เพื่ราะวิ-า (ภ	กษุG)ย-อมพื่(นฺจากอทิ	นฺนฺาทิานฺ ด(วิย(คำพื่Fด)เป@นฺปร	ยาย ฉัะนฺ1Iแล.

โอจรกกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ.
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กถาว'าด้7วยภ	กษุ#ผู้D7ร�บของฝาก
[446] โอณฺa รก�ข้ต1ต	 โอณฺ	รก�โข้ ฯ
ภ	กษุGผู้F(ช้#$อวิ-า ผู้F(ร�บัข้องฺฝัาก เพื่ราะอรรถวิ-า ร�กษุาทิร�พื่ยEทิ1$เข้านฺำมาฝัาไวิ(.

โย ปเรนฺ อต�ตโนฺ วิสนฺฏฺ�ฐาเนฺ อาภฏิw ภณฺ�ฑw 
“อ	ทิw ตาวิ ภนฺ�เต มGหGต�ตw โอโลเกถ, ยาวิ อหw อ	ทินฺ�นฺาม ก	จ�จw กต�วิา อาคจ�ฉัาม1ต	 วิGต�โต รก�ข้ต	,  ตส�เสตw อธ	วิจนฺw ฯ
ภ	กษุGใด อ�นฺช้นฺอ#$นฺ กล-าวิวิ-า “ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! ช้-วิยดFแลทิร�พื่ยEนฺ1Iส�กครF- จนฺกวิ-ากระผู้มจะทิำก	จช้#$อนฺ1I แล(วิกล�บัมา” ได(ร�กษุาทิร�พื่ยEทิ1$
เข้านฺำมาในฺสถานฺทิ1$อยF-ข้องฺตนฺไวิ(,  (คำวิ-า “ภ	กษุGผู้F(ร�บัข้องฺฝัาก”) นฺ�$นฺ เป@นฺช้#$อข้องฺ(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺ.

เตเนฺวิาห “โอณฺ	รก�โข้ นฺาม อาหฏิw ภณฺ�ฑw โคเปนฺ�โตต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) จaงฺตร�สวิ-า “ภ	กษุGช้#$อวิ-า ผู้F(ร�บัข้องฺฝัาก ได(แก- ผู้F(ร�กษุาทิร�พื่ยEทิ1$เข้านฺำมาฝัากไวิ(” ด�งฺนฺ1I.

ตต�ถ โอณฺ	รก�โข้ เยภGย�เยนฺ พื่นฺ�ธ	ต�วิา ลญฺ�เจต�วิา ฐปJตภณฺ�ฑw อโมเจต�วิาวิ  เหฏฺ�ฐา ปส	พื่�พื่กw วิา ปGฏิกw วิา ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา  
ก	ญฺ�จ	มต�ตw คเหต�วิา ส	พื่�พื่นฺาทิa ปGนฺ ปากต	กw กโรต	 ฯ
ในฺ(เร#$องฺ)นฺ�Iนฺ ภ	กษุGผู้F(ร�บัข้องฺฝัาก ไม-ได(แก(ห-อส	$งฺข้องฺทิ1$เจ(าข้องฺเข้าผู้Fกแล(วิต1ตราไวิ(โดยมาก ต�ดแต-กระสอบัหร#อห-อข้(างฺล-างฺออก
แล(วิ ถ#อเอาแต-เพื่1ยงฺเล>กนฺ(อย ทิำการเย>บัเป@นฺต(นฺให(เป@นฺปกต	ตามเด	มอ1ก.

“เอวิw คณฺ�ห	ส�สาม1ต	 อามสนฺาทิ1นฺ	 กโรนฺ�ตส�ส, อนฺGรFปา อาปต�ต	โย เวิทิ	ตพื่�พื่าต	 ฯ
สำหร�บัภ	กษุGผู้F(ค	ดวิ-า “เราจ�กถ#อเอาด(วิยวิ	ธ1อย-างฺนฺ1I” แล(วิทิำการจ�บัต(องฺเป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺอาบั�ต	ตามสมควิร ฉัะนฺ1Iแล.

โอณฺ	รก�ข้กถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยภ	กษุGผู้F(ร�บัข้องฺฝัาก.



หนฺ(า ๗๒๘ •   เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • กถาวิ-าด(วิยการช้�กช้วินฺก�นฺล�ก

กถาว'าด้7วยการช�กชวนก�นลี�ก
สwวิ	ธาย อวิหาโร สwวิ	ธาวิหาโร ฯ  “อญฺ�ญมญฺ�ญw สญฺ�ญต�ต	ยา กตาวิหาโรต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
การช้�กช้วินฺก�นฺล�ก ช้#$อวิ-า ส�งฺวิ	ธาวิหาร.  ม1คำอธ	บัายวิ-า “การล�กทิ1$ทิำด(วิยควิามสมรF(ร-วิมค	ด กะก�นฺและก�นฺ.”

“สwวิ	ทิห	ต�วิาต	 เอกจ�ฉันฺ�ทิตาย เอกช้�ฌิาสยตาย สม�มนฺ�ตย	ต�วิาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า สwวิ	ทิห	ต�วิา ม1ควิามวิ-า ปรaกษุาหาร#อก�นฺ ด(วิยควิามเป@นฺผู้F(ร-วิมฉั�นฺทิะก�นฺ ค#อด(วิยควิามเป@นฺผู้F(ร-วิมอ�ธยาศั�ยก�นฺ.

[ภ	กษุ#หลีายรDปชวนก�นไปลี�กทิร�พยA ต7องอาบ�ต	หมัด้ทิ#กรDป] 

ตต�รายw วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
วิ	นฺ	จฉั�ยในฺ(ส�งฺวิ	ธาวิหาร)นฺ�Iนฺ ด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

สม�พื่หGลา ภ	ก�ข้F “อสGกนฺ�นฺาม เคหw คนฺ�ต�วิา ฉัทินฺw วิา ภ	ต�ตa วิา ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา  สนฺ�ธa วิา ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา ภณฺ�ฑw หร	ส�สามาต	 สwวิ	ทิห	ต�วิา คจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
ภ	กษุGหลายรFปด(วิยก�นฺช้�กช้วินฺก�นฺวิ-า “พื่วิกเราจ�กไปเร#อนฺช้#$อโนฺ(นฺ ทิำลายหล�งฺคาหร#อฝัา หร#อต�ดทิ1$ต-อ ล�กข้องฺ” แล(วิพื่าก�นฺไป. 

เตสG เอโก ภณฺ�ฑw อวิหรต	 ฯ  ตส�สGทิ�ธาเร สพื่�เพื่สw ปาราช้	กw ฯ
ในฺ(ภ	กษุG)เหล-านฺ�Iนฺ รFปหนฺa$งฺล�กข้องฺได(.   เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหมด ในฺข้ณฺะยกภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺข้aIนฺ.

ปร	วิาเรปJ เจตw วิGต�ตw 
จตGโร ช้นฺา สwวิ	ธาย ครGภณฺ�ฑw อวิหรGw

ตโย ปาราช้	กา  เอโก นฺ ปาราช้	โก 
ปญฺ�หา เมสา กGสเลห	 จ	นฺ�ต	ตาต	

จร	งฺอยF- แม(ในฺค�มภ1รEปร	วิาร (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ได(ตร�สคำนฺ1Iวิ-า

“ภ	กษุG ๔ รFป ได(ช้วินฺก�นฺล�กครGภ�ณฺฑE.  
๓ รFปเป@นฺปาราช้	ก. รFปหนฺa$งฺไม-เป@นฺปาราช้	ก. 
ปbญหานฺ1I ทิ-านฺผู้F(ฉัลาดทิ�Iงฺหลายค	ดก�นฺแล(วิ๑”

ตส�สายw อต�โถ.
เนฺ#Iอควิามแห-งฺคำนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัด�งฺต-อไปนฺ1I. 

จต�ตาโร ช้นฺา อาจร	ยนฺ�เตวิาส	กา  ฉัม�มาสกw ครGภณฺ�ฑw อวิหร	ตGกามา ช้าตา ฯ
ภ	กษุG ๔ รFป ค#อ อาจารยEก�บัอ�นฺเตวิาส	ก เป@นฺผู้F(ใคร-จะล�กครGภ�ณฺฑE ราคา ๖ มาสก.

ตต�ถ อาจร	โย “ต�วิw เอกw มาสกw หร, [447] ต�วิw เอกw, ต�วิw เอกw, อหw ตโย หร	ส�สาม1ต	 อาห ฯ
ในฺ (๔ รFป)นฺ�Iนฺ  อาจารยEส�$งฺวิ-า “คGณฺจงฺล�ก ๑ มาสก, คGณฺจงฺล�ก ๑ มาสก, คGณฺจงฺล�ก ๑ มาสก, ฉั�นฺจ�กล�ก ๓ มาสก.” 

๑ วิ	. ปร	วิาร. ๘/๕๓๐.



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • [ภ	กษุGหลายรFปช้วินฺก�นฺไปล�กทิร�พื่ยE ต(องฺอาบั�ต	หมดทิGกรFป]  • หนฺ(า ๗๒๙

อนฺ�เตวิาส	เกสG ปนฺ ปฐโม “ตGม�เห ภนฺ�เต ตโย หรถ ต�วิw เอกw หร ต�วิw เอกw หร อหw เอกw หร	ส�สาม1ต	 อาห ฯ
ฝัzายบัรรดาอ�นฺเตวิาส	กทิ�Iงฺหลาย  อ�นฺเตวิาส	กรFปทิ1$หนฺa$งฺกล-าวิวิ-า 
“ทิ-านฺจงฺล�ก ๓ มาสก นฺะคร�บั! คGณฺจงฺล�ก ๑ มาสก, คGณฺจงฺล�ก ๑ มาสก, ผู้มจ�กล�ก ๑ มาสก”. 

อ	ตเรปJ เทิ�วิ เอวิเมวิ อาหwสG ฯ
แม(อ�นฺเตวิาส	ก ๒ รFปนฺอกจากนฺ1Iก>ได(กล-าวิอย-างฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.

ตต�ถ อนฺ�เตวิาส	เกสG เอกเมกส�ส เอโก มาสโก สาหต�ถ	โก โหต	 ฯ
บัรรดา(ภ	กษุG ๔ รFป)นฺ�Iนฺ มาสกหนฺa$งฺข้องฺอ�นฺเตวิาส	กรFปหนฺa$งฺๆ ในฺพื่วิกอ�นฺเตวิาส	ก เป@นฺสาห�ตถ	กอวิหาร.

เตนฺ เตสw ทิGก�กฏิาปต�ต	โย ฯ   
เป@นฺอาบั�ต	ทิGกกฏิแก-(อ�นฺเตวิาส	กทิ�Iงฺ ๓ รFป)นฺ�Iนฺ ด(วิย(มาสกหนฺa$งฺ)นฺ�Iนฺ.  

ปญฺ�จ อาณฺต�ต	กา ฯ  เตห	 ต	ณฺ�ณฺม�ปJ ปาราช้	กw ฯ
๕ มาสกเป@นฺอาณฺ�ตต	กอวิหาร.  เป@นฺปาราช้	กแก-อ�นฺเตวิาส	กทิ�Iงฺ ๓ รFป ด(วิย ๕ มาสกนฺ�Iนฺ.

อาจร	ยส�ส ปนฺ ตโย สาหต�ถ	กา ฯ   เตห	ส�ส ถGล�ลจ�จยw ฯ
ส-วินฺ ๓ มาสก ข้องฺอาจารยE เป@นฺสาห�ตถ	กะ.  เป@นฺถGลล�จจ�ยแก-อาจารยEนฺ�Iนฺ ด(วิย ๓ มาสกนฺ�Iนฺ.

ตโย อาณฺต�ต	กา ฯ   เตห	ปJ ถGล�ลจ�จยเมวิ ฯ
๓ มาสกเป@นฺอาณฺ�ตต	กะ.  แม(ด(วิย ๓ มาสกนฺ�Iนฺก>เป@นฺถGลล�จจ�ยเหม#อนฺก�นฺ.

อ	มส�มa ห	 อทิ	นฺ�นฺาทิานฺส	ก�ข้าปเทิ สาหต�ถ	กw วิา อาณฺต�ต	ยส�ส  อาณฺต�ต	ยw วิา สาหต�ถ	กส�ส องฺ�คw นฺ โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- ในฺอทิ	นฺนฺาทิานฺส	กข้าบัทินฺ1I สาห�ตถ	กะไม-เป@นฺองฺคEข้องฺอาณฺ�ตต	ยะ หร#ออาณฺ�ตต	ยะก>ไม-เป@นฺองฺคEข้องฺสาห�ตถ	กะ.

สาหต�ถ	ยม�ปนฺ สาหต�ถ	เยเนฺวิ กาเรตพื่�พื่w ฯ   อาณฺต�ต	ยw อาณฺต�ต	เยเนฺวิ ฯ
แต-สาห�ตถ	ยะ พื่aงฺปร�บัรวิมก�บัสาห�ตถ	ยะด(วิยก�นฺได(.   อาณฺ�ตต	ยะพื่aงฺปร�บัรวิมก�บัอาณฺ�ตต	ยะด(วิยก�นฺได(.

เตเนฺวิ วิGต�ตw “จตGโร ช้นฺา สwวิ	ธาย ฯเปฯ ปญฺ�หา เมสา กGสเลห	 จ	นฺ�ต	ตาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺแล ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า

“ภ	กษุG ๔ รFป ได(ช้วินฺก�นฺล�กครGภ�ณฺฑE.  
๓ รFปเป@นฺปาราช้	ก. รFปหนฺa$งฺไม-เป@นฺปาราช้	ก. 
ปbญหานฺ1I ทิ-านฺผู้F(ฉัลาดทิ�Iงฺหลายค	ดก�นฺแล(วิ๑”

อปJจ สwวิ	ธาวิหาเร อสม�โมหต�ถw  “เอกภณฺ�ฑw เอกฏฺ�ฐานฺw, เอกภณฺ�ฑw นฺานฺาฐานฺw, นฺานฺาภณฺ�ฑw เอกฏฺ�ฐานฺw, นฺานฺาภณฺ�ฑw นฺานฺาฐานฺนฺ�ต	
อ	ทิwปJ จตGก�กw อต�ถโต สล�ลก�เข้ตพื่�พื่w ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เพื่#$อควิามไม-ฟัb{นฺเฟั~อนฺในฺส�งฺวิ	ธาวิหาร พื่aงฺกำหนฺดจตGกกะแม(นฺ1I โดยเนฺ#Iอควิามวิ-า 
“ข้องฺส	$งฺเด1ยวิ ม1ฐานฺเด1ยวิ, ข้องฺส	$งฺเด1ยวิม1หลายฐานฺ, ข้องฺหลายส	$งฺ ม1ฐานฺเด1ยวิ, ข้องฺหลายส	$งฺ ม1หลายฐานฺ”.

๑ วิ	. ปร	วิาร. ๘/๕๓๐.
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ตต�ถ “เอกภณฺ�ฑw เอกฏฺ�ฐานฺนฺ�ต	  
เอกกGลส�ส อาปณฺผู้ลเก ปญฺ�จมาสกw ภณฺ�ฑw ทิGฏฺ�ฐปJตw ทิ	ส�วิา สม�พื่หGลา เอกw อาณฺาเปนฺ�ต	 “คจ�เฉัตw อาหราต	 ฯ 
ตส�สGทิ�ธาเร สพื่�เพื่สw, ปาราช้	กw ฯ
ในฺ(จตGกกะ)เหล-านฺ�Iนฺ 
ข้(อวิ-า ข้องฺส	$งฺเด1ยวิ ม1ฐานฺเด1ยวิ นฺ�Iนฺ ค#อ ภ	กษุGหลายรFป เห>นฺข้องฺม1ราคา ๕ มาสก ซ่a$งฺเข้าวิางฺไวิ(ไม-ด1 
ทิ1$แผู้-นฺกระดานฺร(านฺตลาด ข้องฺสกGลหนฺa$งฺ จaงฺบั�งฺค�บัภ	กษุGรFปหนฺa$งฺวิ-า “คGณฺจงฺไปล�กข้องฺส	$งฺนฺ�$นฺมา.” 
เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหมด ในฺข้ณฺะทิ1$ยกภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺข้aIนฺ.

“เอกภณฺ�ฑw นฺานฺาฐานฺนฺ�ต	  เอกกGลส�ส ปญฺ�จสG อาปณฺผู้ลเกสG เอเกกw มาสกw ทิGฏฺ�ฐปJตw ทิ	ส�วิา สม�พื่หGลา 
เอกw อาณฺาเปนฺ�ต	 “คจ�เฉัเต อาหราต	 ฯ  ปญฺ�จมส�ส มาสกส�ส อGทิ�ธาเร สพื่�เพื่สw, ปาราช้	กw ฯ
ข้(อวิ-า ข้องฺส	$งฺเด1ยวิ ม1หลายฐานฺ นฺ�Iนฺ ค#อ ภ	กษุGหลายรFปเห>นฺมาสกซ่a$งฺเข้าวิางฺไวิ(ไม-ด1 
บันฺแผู้-นฺกระดานฺร(านฺตลาดห(าแผู้-นฺๆ ละมาสกข้องฺสกGลหนฺa$งฺ จaงฺส�$งฺบั�งฺค�บัภ	กษุGรFปหนฺa$งฺวิ-า “คGณฺจงฺไปล�กมาสกเหล-านฺ�Iนฺมา.” 
เป@นฺปาราช้	กแก-ทิGกรFป ในฺข้ณฺะทิ1$ยกมาสกทิ1$ ๕ ข้aIนฺ.

“นฺานฺาภณฺ�ฑw เอกฏฺ�ฐานฺนฺ�ต	  
พื่หFนฺw สนฺ�ตกw ปญฺ�จมาสกw วิา อต	เรกปญฺ�จมาสกw วิา อค�ฆ์นฺกw ภณฺ�ฑw เอกส�มa [448] ฐาเนฺ ทิGฏฺ�ฐปJตw ทิ	ส�วิา สม�พื่หGลา 
เอกw อาณฺาเปนฺ�ต	 “คจ�เฉัตw อาหราต	 ฯ   ตส�สGทิ�ธาเร สพื่�เพื่สw, ปาราช้	กw ฯ
ข้(อวิ-า ข้องฺหลายส	$งฺ ม1ฐานฺเด1ยวิ นฺ�Iนฺ ค#อ ภ	กษุGหลายรFป เห>นฺข้องฺม1ราคา ๕ มาสก หร#อเก	นฺกวิ-า ๕ มาสก 
เป@นฺข้องฺข้องฺคนฺหลายคนฺซ่a$งฺวิางฺไวิ(ไม-ด1ในฺทิ1$เด1ยวิก�นฺ จaงฺส�$งฺบั�งฺค�บัภ	กษุGรFปหนฺa$งฺวิ-า “คGณฺจงฺไปล�กข้องฺนฺ�Iนฺมา”. 
เป@นฺปาราช้	กแก-ทิGกรFป ในฺข้ณฺะยกภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺข้aIนฺ.

“นฺานฺาภณฺ�ฑw นฺานฺาฐานฺนฺ�ต	  ปญฺ�จนฺ�นฺw กGลานฺw ปญฺ�จสG อาปณฺผู้ลเกสG เอเกกw มาสกw ทิGฏฺ�ฐปJตw ทิ	ส�วิา สม�พื่หGลา 
เอกw อาณฺาเปนฺ�ต	 “คจ�เฉัเต อาหราต	 ฯ   ปญฺ�จมส�ส มาสกส�ส อGทิ�ธาเร สพื่�เพื่สw, ปาราช้	กนฺ�ต	 ฯ
ข้(อวิ-า ข้องฺหลายส	$งฺ ม1หลายฐานฺ นฺ�Iนฺ ค#อภ	กษุGหลายรFปเห>นฺมาสกข้องฺห(าสกGลๆ ละหนฺa$งฺมาสก ซ่a$งฺวิางฺไวิ(ไม-ด1 
บันฺแผู้-นฺกระดานฺร(านฺตลาดห(าแผู้-นฺๆ ละหนฺa$งฺมาสก จaงฺส�$งฺบั�งฺค�บัภ	กษุGรFปหนฺa$งฺวิ-า “คGณฺจงฺไปล�กมาสกเหล-านฺ�Iนฺมา”. 
เป@นฺปาราช้	กแก-ทิGกรFป ในฺข้ณฺะทิ1$ยกมาสกทิ1$ ๕ ข้aIนฺด(วิยประการฉัะนฺ1I.

สwวิ	ธาวิหารกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยการช้�กช้วินฺก�นฺล�ก.
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กถาว'าด้7วยการน�ด้หมัาย
สงฺ�เกตกม�มนฺ�ต	 สญฺ�ช้านฺนฺกม�มw ฯ  “กาลปร	จ�เฉัทิวิเสนฺ สญฺ�ญาณฺกรณฺนฺ�ต	 อต�โถ ฯ
การทิำควิามหมายรF(ก�นฺ ช้#$อวิ-า การนฺ�ดหมาย.  อธ	บัายวิ-า “การทิำควิามหมายรF(ก�นฺ ด(วิยอำนฺาจกำหนฺดเวิลา.” 

เอต�ถ จ “ปGเรภต�ตw อวิหราต	 วิGต�เต,  อช้�ช้ วิา ปGเรภต�ตw อวิหรตG  เส�วิ วิา  อนฺาคเต วิา สwวิจ�ฉัเร.  นฺต�ถ	 วิ	สงฺ�เกโต.  
อGภ	นฺ�นฺม�ปJ โอจรเก วิGต�ตนฺเยเนฺวิ, ปาราช้	กw ฯ
ก>ในฺ(การทิำการนฺ�ดหมาย)นฺ1I (เม#$อภ	กษุGผู้F(ใช้()ส�$งฺวิ-า “คGณฺจงฺล�กในฺเวิลาก-อนฺอาหาร”, 
(ภ	กษุGผู้F(ร�บัใช้() จะล�กในฺเวิลาก-อนฺอาหาร วิ�นฺนฺ1I หร#อพื่รG-งฺนฺ1I หร#อในฺปnหนฺ(าก>ตามทิ1, 
ควิามผู้	ดนฺ�ดหมาย ย-อมไม-ม1,   เป@นฺปาราช้	กแม(แก-เธอทิ�Iงฺ ๒ รFป ตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิ ในฺภ	กษุGผู้F(เป@นฺสายนฺ�$นฺแล.

สเจ ปนฺ “อช้�ช้ ปGเรภต�ตw อวิหราต	 วิGต�เต, เส�วิ หรต	. “อช้�ช้าต	 นฺ	ยาม	ตw ตw สงฺ�เกตw อต	ก�กม�ม ปจ�ฉัา อวิหฏิw โหต	 ฯ
แต-เม#$อ(ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ)ใช้(วิ-า “คGณฺจงฺล�กในฺเวิลาก-อนฺอาหาร วิ�นฺนฺ1I”,  (ภ	กษุGผู้F(ร�บัใช้() ล�กในฺวิ�นฺพื่รG-งฺนฺ1I. 
(ส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺ)ย-อมเป@นฺอ�นฺ(ภ	กษุGผู้F(ร�บัใช้()ล�กมาภายหล�งฺ ล-วิงฺเลยการนฺ�ดหมายนฺ�Iนฺ ทิ1$(ผู้F(ใช้()กำหนฺดไวิ(วิ-า “วิ�นฺนฺ1I”. 

สเจ “เส�วิ ปGเรภต�ตw อวิหราต	 วิGต�เต, อช้�ช้ ปGเรภต�ตw หรต	. “เส�วิต	 นฺ	ยาม	ตw ตw สงฺ�เกตw อป�ปต�วิา ปGเร อวิหฏิw โหต	 ฯ
ถ(าเม#$อ(ภ	กษุGผู้F(ใช้()ส�$งฺวิ-า “จงฺล�กในฺเวิลาก-อนฺอาหาร พื่รG-งฺนฺ1I”,  (ภ	กษุGผู้F(ร�บัใช้()ล�กในฺเวิลาก-อนฺอาหารวิ�นฺนฺ1I, 
(ส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺ)ย-อมเป@นฺอ�นฺ(ผู้F(ร�บัใช้()ล�กมาเส1ยก-อนฺ ย�งฺไม-ทิ�นฺถaงฺการนฺ�ดหมายนฺ�Iนฺ ทิ1$ผู้F(ใช้(กำหนฺดวิ-า “พื่รG-งฺนฺ1I”. 

เอวิw อวิหรนฺ�ตส�ส อวิหารกส�เสวิ ปาราช้	กw.  มFลฏฺ�ฐส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
เป@นฺปาราช้	กเฉัพื่าะภ	กษุGผู้F(ล�ก ซ่a$งฺล�กอย-างฺนฺ�Iนฺเทิ-านฺ�Iนฺ, ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGผู้F(ต�Iงฺต(นฺ.

“เส�วิ ปGเรภต�ตนฺ�ต	 วิGต�เต, ตทิเหวิ วิา  เส�วิ ปจ�ฉัาภต�ตw วิา หรนฺ�โตปJ “ตw สงฺ�เกตw ปGเร จ ปจ�ฉัา จ หรต1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เม#$อ(ผู้F(ใช้()ส�$งฺวิ-า “จงฺล�กในฺเวิลาก-อนฺอาหาร พื่รG-งฺนฺ1I”,  ฝัzาย(ภ	กษุGผู้F(ร�บัใช้()ล�กในฺวิ�นฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ หร#อในฺเวิลาหล�งฺอาหารพื่รG-งฺนฺ1I 
พื่aงฺทิราบัวิ-า “ล�กมาเส1ยก-อนฺ และหล�งฺแห-งฺการนฺ�ดหมาย๑นฺ�Iนฺ.” 

เอเสวิ นฺโย ปจ�ฉัาภต�ตรต�ต	นฺ�ทิ	เวิสGปJ ฯ
แม(ในฺเวิลาหล�งฺอาหารกลางฺค#นฺและกลางฺวิ�นฺ ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

ปGร	มยามมช้�ฌิ	มยามปจ�ฉั	มยามกาลช้Gณฺ�หมาสอGตGสwวิจ�ฉัราทิ	วิเสนฺาปJ เจต�ถ สงฺ�เกตวิ	สงฺ�เกตตา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ก>ในฺ(การทิำการนฺ�ดหมาย)นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัควิามถFกการนฺ�ดหมายและควิามผู้	ดการนฺ�ดหมาย 
แม(ด(วิยอำนฺาจแห-งฺเวิลา ม1ปGร	มยาม ม�ช้ฌิ	มยาม ปbจฉั	มยาม กาฬปbกษุE ช้GณฺหปbกษุE เด#อนฺ ฤดF และปn เป@นฺต(นฺ.

“‘ปGเรภต�ตw หราต	 วิGต�เต, ‘ปGเรภต�ตเมวิ หร	ส�สาม1ต	 วิายมนฺ�ตส�ส, ปจ�ฉัาภต�ตw โหต	.  เอต�ถ กถนฺ�ต	 ฯ
ถามวิ-า “เม#$อภ	กษุGผู้F(ใช้(ส�$งฺวิ-า ‘จงฺล�กในฺเวิลาก-อนฺอาหาร’, 
ภ	กษุGผู้F(ร�บัใช้( พื่ยายามอยF- ด(วิยอ�นฺค	ดวิ-า ‘จ�กล�กในฺเวิลาก-อนฺอาหารนฺ�$นฺเองฺ’, 
แต-(ส	$งฺข้องฺ)นฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺ(อ�นฺเธอล�กมาได() ในฺเวิลาหล�งฺอาหาร.  ในฺ(อวิหาร)ข้(อนฺ1I เป@นฺอย-างฺไร?

๑ บัาล1มหาวิ	ภ�งฺคEวิ	นฺ�ยปJฎก ๑/๙๘ วิ-า ตw สงฺ�เกตw ปGเร วิา ปจ�ฉัา วิา ... ฎ1กาวิ-า ตw สงฺ�เกตw เป@นฺทิGต	ยาวิ	ภ�ตต	 ใช้(ในฺอรรถแห-งฺฉั�ฏิฐ1วิ	ภ�ตต	.



หนฺ(า ๗๓๒ •   เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • กถาวิ-าด(วิยการนฺ�ดหมาย

“มหาสGมต�เถโร ตาวิ อาห ‘ปGเรภต�ตป�ปโยโควิ เอโส  [449] ตส�มา มFลฏฺ�โฐ นฺ มGจ�จต1ต	 ฯ 
มหาปทิGมต�เถโร ปนฺาห ‘กาลปร	จ�เฉัทิw อต	ก�กนฺ�ตต�ตา วิ	สงฺ�เกตw  ตส�มา มFลฏฺ�โฐ มGจ�จต1ต	 ฯ
แก(วิ-า “พื่ระมหาสGม�ตเถระ กล-าวิไวิ(ก-อนฺวิ-า 
‘ประโยคนฺ�$นฺเป@นฺประโยคในฺเวิลาก-อนฺอาหารแทิ( เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGผู้F(ต�Iงฺต(นฺ ย-อมไม-พื่(นฺ.’
ส-วินฺพื่ระมหาปทิGม�ตเถระ กล-าวิวิ-า 
‘(ข้(อนฺ�Iนฺ)เป@นฺการผู้	ดการนฺ�ดหมาย เพื่ราะล-วิงฺเลยกำหนฺดกาลไป  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGผู้F(ต�Iงฺต(นฺจaงฺรอดต�วิไป.

สงฺ�เกตกม�มกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยการนฺ�ดหมาย.



เร#$องฺอนฺGบั�ญญ�ต	ทิGต	ยปาราช้	ก • กถาวิ-าด(วิยการทิำนฺ	ม	ต • หนฺ(า ๗๓๓

กถาว'าด้7วยการทิำน	มั	ต
นฺ	ม	ต�ตกม�มนฺ�ต	 สญฺ�ญฺGป�ปาทินฺต�ถw กส�สจ	 นฺ	ม	ต�ตส�ส กรณฺw ฯ
การทิำนฺ	ม	ตบัางฺอย-างฺ เพื่#$อให(เก	ดควิามหมายรF( ช้#$อวิ-า การทิำนฺ	ม	ต.

ตw “อก�ข้a วิา นฺ	ก�ข้นฺ	ส�สาม1ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ ต	ธา วิGต�ตw ฯ
(การทิำนฺ	ม	ต)นฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ( ๓ อย-างฺ โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า “เราจ�กข้ย	บัตา ก>ด1.” 

อญฺ�ญม�ปJ ปเนฺต�ถ หต�ถลงฺ�ฆ์นฺปาณฺ	ป�ปหารองฺ�คGล	โปถนฺค1วิFปนฺามนฺข้	ปJต อGก�กาสนฺาทิ	มเนฺกป�ปการw สงฺ�คเหตพื่�พื่w ฯ
ก>(การทิำนฺ	ม	ต)แม(อย-างฺอ#$นฺ ม1เป@นฺอเนฺกประการเป@นฺต(นฺวิ-า แกวิ-งฺไกวิม#อ ปรบัม#อ ด1ดนฺ	Iวิม#อ เอ1ยงฺคอ จาม และไอ 
พื่aงฺสงฺเคราะหEเข้(าในฺ(การทิำนฺ	ม	ต)นฺ1I.

เสสเมต�ถ สงฺ�เกตกม�เม วิGต�ตนฺยเมวิาต	 ฯ
ส-วินฺคำทิ1$เหล#อ ในฺ(การทิำนฺ	ม	ต)นฺ1I ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วิ ในฺการทิำการนฺ�ดหมายฉัะนฺ1I.

นฺ	ม	ต�ตกม�มกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยการทิำนฺ	ม	ต.
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กถาว'าด้7วยการส� ง
อ	ทิานฺ	 เอเตเส�วิวิ สงฺ�เกตกม�มนฺ	ม	ต�ตกม�เมสG อสม�โมหต�ถw ภ	ก�ข้Gw อาณฺาเปต1ต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I เพื่#$อควิามไม-ฟัb{นฺเฟั~อนฺในฺการทิำการนฺ�ดหมายและการทิำนฺ	ม	ตเหล-านฺ1Iนฺ�$นฺเองฺ 
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สวิ-า ภ	ก�ข้Gw อาณฺาเปต	 ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ “โส ตw มญฺ�ญมาโนฺต	  โส อวิหารโก, ยw อาณฺาปเกนฺ นฺ	ม	ต�ตสญฺ�ญw กต�วิา วิGต�ตw, ตw “เอตนฺ�ต	 มญฺ�ญมาโนฺ ตเมวิ อวิหรต	. 
อGภ	นฺ�นฺw ปาราช้	กw ฯ
บัรรดาเหล-านฺ�Iนฺ หลายบัทิวิ-า โส ตw มญฺ�ญมาโนฺ ควิามวิ-า 
ภ	กษุGผู้F(ล�กนฺ�Iนฺ เข้(าใจ(ทิร�พื่ยE) ทิ1$ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺบัอกทิำนฺ	ม	ตเคร#$องฺหมายไวิ(วิ-า “เป@นฺ(ทิร�พื่ยE)นฺ�$นฺ” จaงฺล�ก(ทิร�พื่ยE)นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล. 
เป@นฺปาราช้	กทิ�Iงฺ ๒ รFป.

“โส ตw มญฺ�ญมาโนฺ อญฺ�ญนฺ�ต	  ยw “อวิหราต	 วิGต�โต๑, ตw “เอตนฺ�ต	 มญฺ�ญมาโนฺ  อญฺ�ญw ตส�มaเยวิ ฐาเนฺ ฐปJตw อวิหรต	. 
มFลฏฺ�ฐส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า โส ตw มญฺ�ญมาโนฺ อญฺ�ญw ควิามวิ-า (ภ	กษุGผู้F(ล�กนฺ�Iนฺ)เข้(าใจ(ทิร�พื่ยE) ทิ1$ถFก(ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ)ส�$งฺให(ล�ก วิ-า “เป@นฺ(ทิร�พื่ยE)นฺ�$นฺ” 
แต-ล�ก(ทิร�พื่ยE)อ#$นฺทิ1$เข้าวิางฺไวิ(ในฺทิ1$นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.  ภ	กษุGผู้F(ต�Iงฺต(นฺ ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

“อญฺ�ญw มญฺ�ญมาโนฺ ตนฺ�ต	  อาณฺาปเกนฺ นฺ	ม	ต�ตสญฺ�ญw กต�วิา วิGต�ตw ภณฺ�ฑw “อป�ปค�ฆ์w อ	ทิw, อญฺ�ญw ตส�เสวิ สม1เป ฐปJตw สารภณฺ�ฑนฺ�ต	 
เอวิw อญฺ�ญw มญฺ�ญมาโนฺ ตเมวิ อวิหรต	.  อGภ	นฺ�นฺw ปาราช้	กw ฯ
หลายบัทิวิ-า อญฺ�ญw มญฺ�ญมาโนฺ ตw ควิามวิ-า (ภ	กษุGผู้F(ล�ก)เข้(าใจทิร�พื่ยEอ#$นฺ ทิ1$ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ ทิำนฺ	ม	ตเคร#$องฺหมายบัอกไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ทิร�พื่ยEนฺ1Iม1ราคานฺ(อย, แต-ทิร�พื่ยEอย-างฺอ#$นฺ ทิ1$เข้าวิางฺไวิ(ในฺทิ1$ใกล(ทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเทิ1ยวิ เป@นฺทิร�พื่ยEทิ1$ม1คGณฺค-า” ด�งฺนฺ1I 
จaงฺล�กทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.  เป@นฺปาราช้	กทิ�Iงฺ ๒ รFป.

“อญฺ�ญw มญฺ�ญมาโนฺ อญฺ�ญนฺ�ต	  ปGร	มนฺเยเนฺวิ “อ	ทิมญฺ�ญw ตส�เสวิ สม1เป ฐปJตw สารภณฺ�ฑนฺ�ต	 มญฺ�ญต	.  
ตญฺ�เจ อญฺ�ญเมวิ โหต	, ตส�เสวิ ปาราช้	กw ฯ
หลายบัทิวิ-า อญฺ�ญw มญฺ�ญมาโนฺ อญฺ�ญw ควิามวิ-า (ภ	กษุGผู้F(ล�กนฺ�Iนฺ)ย-อมเข้(าใจ โดยนฺ�ยก-อนฺนฺ�$นฺแลวิ-า 
“ทิร�พื่ยEนฺ1Iเป@นฺทิร�พื่ยEอย-างฺอ#$นฺ ทิ1$เข้าเก>บัไวิ(ในฺทิ1$ใกล(ทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ เป@นฺทิร�พื่ยEทิ1$ม1คGณฺค-า” ด�งฺนฺ1I. 
ถ(า(ทิร�พื่ยEทิ1$ล�กมา)นฺ�Iนฺ เป@นฺทิร�พื่ยEอย-างฺอ#$นฺนฺ�$นฺแล, เป@นฺปาราช้	กแก-เธอผู้F(ล�กเทิ-านฺ�Iนฺ.

[450] อ	ต�ถนฺ�นฺามส�ส ปาวิทิาต	อาทิ1สG 
ในฺคำวิ-า อ	ต�ถนฺ�นฺามส�ส ปาวิทิ เป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

เอโก อาจร	โย ตโย พื่Gทิ�ธรก�ข้	ต ธม�มรก�ข้	ต สงฺ�ฆ์รก�ข้	ตนฺามกา อนฺ�เตวิาส	กา ทิฏฺ�ฐพื่�พื่า ฯ
พื่aงฺเห>นฺ อาจารยEรFปหนฺa$งฺ  อ�นฺเตวิาส	ก ๓ รFป ม1ช้#$อวิ-า พื่Gทิธร�กข้	ต ธรรมร�กข้	ต ส�งฺฆ์ร�กข้	ต.

ตต�ถ “ภ	ก�ข้G ภ	ก�ข้Gw อาณฺาเปต1ต	  อาจร	โย ก	ญฺ�จ	 ภณฺ�ฑw กต�ถจ	 สล�ลก�เข้ต�วิา ตส�ส หรณฺต�ถาย พื่Gทิ�ธรก�ข้	ตw อาณฺาเปต	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ หลายบัทิวิ-า ภ	ก�ข้G ภ	ก�ข้Gw   อาณฺาเปต	  ๒ ควิามวิ-า 
อาจารยEกำหนฺดทิร�พื่ยEบัางฺอย-างฺ ในฺสถานฺทิ1$บัางฺแห-งฺ แล(วิส�$งฺพื่ระพื่Gทิธร�กข้	ตเพื่#$อต(องฺการล�กทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺ.

๑ วิGต�ตw.
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“อ	ต�ถนฺ�นฺามส�ส ปาวิทิาต	  คจ�ฉั ต�วิw พื่Gทิ�ธรก�ข้	ต, เอตมต�ถw ธม�มรก�ข้	ตส�ส ปาวิทิ ฯ
สองฺบัทิวิ-า อ	ต�ถนฺ�นฺามส�ส ปาวิทิ ควิามวิ-า (อาจารยEส�$งฺวิ-า) “ดFก-อนฺพื่Gทิธร�กข้	ต! คGณฺจงฺไปบัอกเนฺ#Iอควิามนฺ�$นฺแก-พื่ระธรรมร�กข้	ต.”

“อ	ต�ถนฺ�นฺาโม อ	ต�ถนฺ�นฺามส�ส ปาวิทิตFต	  ธม�มรก�ข้	โตปJ สงฺ�ฆ์รก�ข้	ตส�ส ปาวิทิตG ฯ
หลายบัทิวิ-า อ	ต�ถนฺ�นฺาโม อ	ต�ถนฺ�นฺามส�ส ปาวิทิตG ควิามวิ-า แม(พื่ระธรรมร�กข้	ต จงฺบัอกแก-พื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ต.

“อ	ต�ถนฺ�นฺาโม อ	ต�ถนฺ�นฺามw ภณฺ�ฑw อวิหรตFต	  “เอวิw ตยา อาณฺต�เตนฺ ธม�มรก�ข้	เตนฺ อาณฺต�โต สงฺ�ฆ์รก�ข้	โต อ	ต�ถนฺ�นฺามw ภณฺ�ฑw อวิหรตG, 
โส ห	 อม�เหสG วิ1รช้าต	โก ปฏิ	พื่โล อ	มส�มa กม�เมต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า อ	ต�ถนฺ�นฺาโม อ	ต�ถนฺ�นฺามw ภณฺ�ฑw อวิหรตG ควิามวิ-า 
“พื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ต อ�นฺพื่ระธรรมร�กข้	ต ผู้F(ทิ1$คGณฺ (หมายเอาพื่ระพื่Gทิธร�กข้	ต) ส�$งฺแล(วิอย-างฺนฺ1I ส�$งฺแล(วิ จงฺล�กข้องฺช้#$อนฺ1I.  
จร	งฺอยF- บัรรดาพื่วิกเรา (ทิ-านฺส�งฺฆ์ร�กข้	ต)นฺ�Iนฺ เป@นฺคนฺม1ช้าต	แกล(วิกล(า สามารถ ในฺกรรมนฺ1I ด�งฺนฺ1I.๒

“อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	  เอวิw อาณฺาเปนฺ�ตส�ส อาจร	ยส�ส ตาวิ ทิGก�กฏิw ฯ
สองฺบัทิวิ-า อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ควิามวิ-า เป@นฺทิGกกฏิแก-อาจารยEผู้F(ส�$งฺอย-างฺนฺ1Iก-อนฺ.

สเจ ปนฺ สา อาณฺต�ต	 ยถาอธ	ป�ปายw คจ�ฉัต	,  ยw ปรโต ถGล�ลจ�จยw วิGต�ตw, อาณฺต�ต	ก�ข้เณฺ ตเทิวิ โหต	. 
อถ ตw ภณฺ�ฑw อวิส�สw หาร	ยw โหต	,  ยw ปรโต “สพื่�เพื่สw อาปต�ต	 ปาราช้	กส�สาต	 วิGต�ตw, ตโต อ	มส�ส ตwข้ณฺwเยวิ ปาราช้	กw โหต1ต	 
อยw ยGตต	 สพื่พื่ต�ถ เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
แต-ถ(าคำส�$งฺนฺ�Iนฺ ดำเนฺ	นฺไปตามควิามประสงฺคE ย-อมเป@นฺถGลล�จจ�ยทิ1$ตร�สไวิ(ข้(างฺหนฺ(านฺ�$นฺเทิ1ยวิ ในฺข้ณฺะส�$งฺ. 
ถ(าส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺเป@นฺข้องฺจะพื่aงฺล�กมาได(แนฺ-นฺอนฺ, (อาจารยE)นฺ1Iย-อมเป@นฺปาราช้	กในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ 
เพื่ราะพื่ระดำร�สทิ1$ตร�สไวิ(ข้(างฺหนฺ(าวิ-า “ทิGกรFปต(องฺปาราช้	ก” ด�งฺนฺ1I  ยGกต	นฺ1Iอย-างฺนฺ1I บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัในฺทิ1$ทิ�Iงฺปวิงฺ.

“โส อ	ตรส�ส อาโรเจต1ต	  พื่Gทิ�ธรก�ข้	โต ธม�มรก�ข้	ตส�ส  ธม�มรก�ข้	โต จ สงฺ�ฆ์รก�ข้	ตส�ส 
“อม�หากw อาจร	โย เอวิw วิทิต	 ‘อ	ต�ถนฺ�นฺามw ก	ร ภณฺ�ฑw อวิหร, ต�วิw ก	ร อม�เหสG วิ1รปGร	โสต	 อาโรเจต	.  เอวิw เตสม�ปJ ทิGก�กฏิw ฯ
หลายบัทิวิ-า โส อ	ตรส�ส อาโรเจต	 ควิามวิ-า พื่ระพื่Gทิธร�กข้	ตบัอกแก-พื่ระธรรมร�กข้	ต และพื่ระธรรมร�กข้	ตบัอกแก-พื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ตวิ-า 
“อาจารยEข้องฺพื่วิกเรา กล-าวิอย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘ได(ย	นฺวิ-า คGณฺจงฺล�กทิร�พื่ยEช้#$อนฺ1I’. ได(ย	นฺวิ-า บัรรดาพื่วิกเรา คGณฺเป@นฺบัGรGษุผู้F(กล(าหาญ” ด�งฺนฺ1I 
(ด(วิยอาการ)อย-างฺนฺ1I เป@นฺทิGกกฏิแม(แก-เธอเหล-านฺ�Iนฺ.

“อวิหารโก ปฏิ	ค�คณฺ�หาต1ต	  “สาธG หร	ส�สาม1ต	 สงฺ�ฆ์รก�ข้	โต สม�ปฏิ	จ�ฉัต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อวิหารโก ปฏิ	ค�คณฺ�หาต	 ควิามวิ-า พื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ตร�บัวิ-า “ด1ละ ผู้มจ�กล�ก.”

“มFลฏฺ�ฐส�ส อาปต�ต	 ถGล�ลจ�จยส�สาต	  สงฺ�ฆ์รก�ข้	เตนฺ ปฏิ	ค�คห	ตมต�เต, อาจร	ยส�ส ถGล�ลจ�จยw.  มหาช้โนฺ ห	 เตนฺ ปาเป นฺ	โยช้	โตต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า มFลฏฺ�ฐส�ส อาปต�ต	 ถGล�ลจ�จยส�ส ควิามวิ-า 
พื่อพื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ตร�บั(คำส�$งฺ), เป@นฺถGลล�จจ�ยแก-อาจารยE.  จร	งฺอยF- มหาช้นฺถFกอาจารยEนฺ�Iนฺช้�กจFงฺแล(วิในฺบัาป ฉัะนฺ1Iแล.

๒ บัาล1วิ	นฺ�ยปJฎกมหาวิ	ภ�งฺคE ๑/๙๙ วิ-า ภ	ก�ข้G ภ	ก�ข้Gw อาณฺาเปต	 อ	ต�ถนฺ	นฺามาส�ส ปาวิทิ อ	ต�ถนฺ�นฺาโม อ	ต�ถนฺ�นฺามส�ส ปาวิทิตG 
อ	ต�ถนฺ�นฺาโม อ	ต�ถนฺ�นฺามw ภณฺ�ฑw อวิหารต�ต	 อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส.

๒ โยช้นฺา ภาค ๑/๓๔๓ ทิ-านฺประกอบัควิามไปอ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เห>นฺจะถ#อตามสามนฺตEฉับั�บัข้องฺทิ-านฺ.
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[451] “โส ตw ภณฺ�ฑนฺ�ต	 โส เจ สงฺ�ฆ์รก�ข้	โต ตw ภณฺ�ฑw อวิหรต	, สพื่�เพื่สw จตGนฺ�นฺม�ปJ ช้นฺานฺw ปาราช้	กw ฯ
หลายบัทิวิ-า โส ตw ภณฺ�ฑw ควิามวิ-า ถ(าภ	กษุGนฺ�Iนฺ ค#อ พื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ต ล�กส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺมาได(ไซ่ร(, เป@นฺปาราช้	กทิ�Iงฺหมด ค#อ ทิ�Iงฺ ๔ รFป

นฺ เกวิลญฺ�จ จตGนฺ�นฺw, เอเตนฺ อGปาเยนฺ วิ	สงฺ�เกตw อกต�วิา ปรม�ปราย อาณฺาเปนฺ�ตw สมณฺสตw วิา สมณฺสหส�สw วิา โหตG. 
สพื่�เพื่สw ปาราช้	กเมวิ ฯ
และไม-ใช้-แต- ๔ รFปเทิ-านฺ�Iนฺ, สมณฺะต�Iงฺร(อย หร#อสมณฺะต�Iงฺพื่�นฺก>ตาม ทิ1$ส�$งฺโดยส#บัต-อก�นฺตามลำด�บั 
ไม-ทิำให(ผู้	ดการนฺ�ดหมาย โดยอGบัายอย-างฺนฺ1I ก>เป@นฺปาราช้	กทิ�Iงฺหมดทิ1เด1ยวิ.

ทิGต	ยวิาเร ฯ
ในฺทิGต	ยวิาร (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

“โส อญฺ�ญw อาณฺาเปต1ต	 โส อาจร	เยนฺ อาณฺต�โต พื่Gทิ�ธรก�ข้	โต ธม�มรก�ข้	ตw อทิ	ส�วิา วิา  อวิต�ตGกาโม วิา หGต�วิา 
สงฺ�ฆ์รก�ข้	ตเมวิ อGปสงฺ�กม	ต�วิา “อม�หากw อาจร	โย เอวิมาห ‘อ	ต�ถนฺ�นฺามw ก	ร ภณฺ�ฑw อวิหราต	 อาณฺาเปต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า โส อญฺ�ญw อาณฺาเปต	 ควิามวิ-า 
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ค#อ พื่ระพื่Gทิธร�กข้	ต อ�นฺอาจารยEส�$งฺไวิ(แล(วิ แต-ไม-พื่บัพื่ระธรรมร�กข้	ต หร#อเป@นฺผู้F(ไม-อยากจะบัอก 
จaงฺเข้(าไปหาพื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ตทิ1เด1ยวิ แล(วิส�$งฺวิ-า “อาจารยEข้องฺพื่วิกเราส�$งฺไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘ได(ย	นฺวิ-า คGณฺจงฺล�กส	$งฺข้องฺช้#$อนฺ1I’”.

“อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	  อาณฺต�ต	ยา ตาวิ พื่Gทิ�ธรก�ข้	ตส�ส ทิGกกฏิw ฯ
สองฺบัทิวิ-า อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ควิามวิ-า พื่ระพื่Gทิธร�กข้	ต เป@นฺทิGกกฏิก-อนฺ เพื่ราะส�$งฺ.

“ปฏิ	ค�คณฺ�หาต	 อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	  สงฺ�ฆ์รก�ข้	เตนฺ สม�ปฏิ	จ�ฉั	เต, มFลฏฺ�ฐส�เสวิ ทิGก�กฏินฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
หลายบัทิวิ-า ปฏิ	ค�คณฺ�หาต	 อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ควิามวิ-า 
เม#$อพื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ตร�บัคำแล(วิ, พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺทิGกกฏิ แก-ภ	กษุGผู้F(ต�Iงฺต(นฺนฺ�$นฺเทิ1ยวิ”.

สเจ ปนฺ โส ตw ภณฺ�ฑw อวิหรต	, “อาณฺาปกส�ส จ พื่Gทิ�ธรก�ข้	ตส�ส  อวิหารกส�ส จ สงฺ�ฆ์รก�ข้	ตส�สาต	 อGภ	นฺ�นฺม�ปJ ปาราช้	กw ฯ
ก>ถ(า(พื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ต)นฺ�Iนฺ ล�กทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺมาได(, เป@นฺปาราช้	กแม(ทิ�Iงฺ ๒ รFป ค#อ พื่ระพื่Gทิธร�กข้	ตผู้F(ส�$งฺ และพื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ตผู้F(ล�ก. 

มFลฏฺ�ฐส�ส ปนฺ อาจร	ยส�ส วิ	สงฺ�เกตต�ตา ปาราช้	เกนฺ อนฺาปต�ต	 ฯ
แต-สำหร�บัอาจารยEผู้F(ต�Iงฺต(นฺ ไม-เป@นฺอาบั�ต	ปาราช้	ก เพื่ราะผู้	ดการนฺ�ดหมาย.

ธม�มรก�ข้	ตส�ส อช้านฺนฺต�ตา สพื่�เพื่นฺ สพื่�พื่w อนฺาปต�ต	 ฯ
ไม-เป@นฺอาบั�ต	ทิGกอย-างฺแก-พื่ระธรรมร�กข้	ต เพื่ราะไม-ทิราบั.

พื่Gทิ�ธรก�ข้	โต ปนฺ ทิ�วิ	นฺ�นฺw โสต�ถ	ภาวิw กต�วิา อต�ตนฺา นฺฏฺ�โฐ ฯ
ส-วินฺพื่ระพื่Gทิธร�กข้	ตทิำควิามสวิ�สด1แก-ทิ-านฺทิ�Iงฺ ๒ รFปแล(วิ ตนฺเองฺพื่	นฺาศัแล(วิ.

อ	โต ปเรสG จตFสG อาณฺต�ต	วิาเรสG  ปฐเม ตาวิ ฯ
บัรรดาวิาระแห-งฺการส�$งฺทิ�Iงฺ ๔ ถ�ดจาก(ทิGต	ยวิาร)นฺ1Iไป (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)ในฺ(วิาระแห-งฺการส�$งฺ)ข้(อแรกก-อนฺ.
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“โส คนฺ�ต�วิา ปGนฺ ปจ�จาคจ�ฉัต1ต	  ภณฺ�ฑฏฺ�ฐานฺw คนฺ�ต�วิา อนฺ�โต จ พื่ห	 จ อารก�ข้w ทิ	ส�วิา อวิหร	ตGw อสก�โกนฺ�โต อาคจ�ฉัต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า โส คนฺ�ตวิา ปGนฺ ปจ�จาคจ�ฉัต	 ควิามวิ-า 
(ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺนฺ�Iนฺ) ไปย�งฺทิ1$ทิร�พื่ยEต�IงฺอยF-แล(วิ เห>นฺการอาร�กข้า ทิ�Iงฺภายในฺและภายนฺอก ไม-อาจล�กเอาได( จaงฺกล�บัมา.

“ยทิา สก�โกส	 ตทิาต	  “กa อช้�เช้วิ หฏิw หฏิw โหต	.  คจ�ฉั. ยทิา สก�โกส	, ตทิา ตw อวิหราต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า ยทิา สก�โกส	 ตทิา ควิามวิ-า (ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺนฺ�Iนฺส�$งฺใหม-วิ-า) 
“ทิร�พื่ยEทิ1$ทิ-านฺล�กมาแล(วิในฺวิ�นฺนฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺหร#อ จaงฺเป@นฺอ�นฺล�ก. ไปเถ	ดทิ-านฺ ทิ-านฺอาจจะล�กมาได( เม#$อใด, ก>จงฺล�กทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺมา เม#$อ
นฺ�Iนฺ.”

“อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	  เอวิw ปGนฺ อาณฺต�ต	ยาปJ ทิGก�กฏิเมวิ โหต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ควิามวิ-า แม(เพื่ราะส�$งฺอ1กอย-างฺนฺ�Iนฺ ก>เป@นฺทิGกกฏิเทิ-านฺ�Iนฺ 

สเจ ปนฺ ตw ภณฺ�ฑw อวิส�สw หาร	ยw โหต	,  อต�ถสาธ	กเจตนฺา นฺาม [452] มค�คานฺนฺ�ตรผู้ลสทิ	สา, 
ตส�มา อยw อาณฺต�ต	ก�ข้เณฺเยวิ ปาราช้	โก ฯ
แต-ถ(าทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺข้องฺทิ1$จะพื่aงฺล�กมาได(แนฺ-นฺอนฺ, ช้#$อวิ-าเจตนฺาทิ1$ให(สำเร>จประโยช้นฺE ก>เป@นฺเช้-นฺก�บัผู้ลทิ1$เก	ดในฺลำด�บัแห-งฺ
มรรค, เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺนฺ1I จaงฺเป@นฺปาราช้	กในฺข้ณฺะส�$งฺทิ1เด1ยวิ.

สเจปJ อวิหารโก สฏฺ�ฐ	วิส�สาต	ก�กเมนฺ ตw ภณฺ�ฑw อวิหรต	, 
อาณฺาปโก จ อนฺ�ตราเยวิ กาลw กโรต	  ห1นฺาย วิา อาวิต�ตต	,  อส�สมโณฺวิ หGต�วิา กาลw กร	ส�สต	 ห1นฺาย วิา อาวิต�ต	ส�สต	. 
อวิหารกส�ส ปนฺ อวิหารกข้เณฺเยวิ ปาราช้	กw ฯ
แม(ถ(าภ	กษุGผู้F(ล�ก จะล�กทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺมาได( โดยล-วิงฺไป ๖๐ ปn 
และภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ จะทิำกาลก	ร	ยา หร#อสaกไปเส1ยในฺระหวิ-างฺนฺ�$นฺเทิ1ยวิ ก>จ�กเป@นฺผู้F(ไม-ใช้-สมณฺะเลย ทิำกาลก	ร	ยา หร#อสaกไป, 
แต-สำหร�บัภ	กษุGผู้F(ล�ก ย-อมเป@นฺปาราช้	กในฺข้ณฺะทิ1$ล�กนฺ�$นฺเองฺ.

ทิGต	ยวิาเร ยส�มา ตw สณฺ	กw วิา ภณฺนฺ�โต  ตส�ส วิา พื่ธ	รตาย “มา อวิหร1ต	 เอตw วิจนฺw นฺ สาเวิต	  ตส�มา มFลฏฺ�โฐ นฺ มGต�โต ฯ
ในฺทิGต	ยวิาร เพื่ราะ(ภ	กษุGผู้F(ต�Iงฺต(นฺ)พื่Fดเบัาไป ทิำให((ภ	กษุGผู้F(ล�ก)ไม-ได(ย	นฺคำนฺ1Iวิ-า “อย-าล�ก” 
หร#อทิำให(ได(ย	นฺคำนฺ1Iไม-ได( เพื่ราะภ	กษุGผู้F(ล�กนฺ�Iนฺเป@นฺคนฺหFหนฺวิก๑  ฉัะนฺ�Iนฺ ภ	กษุGผู้F(ต�Iงฺต(นฺ จaงฺไม-พื่(นฺ.

ตต	ยวิาเร ปนฺ สาวิ	ตต�ตา มGต�โต ฯ
ส-วินฺในฺตต	ยวิาร ช้#$อวิ-าพื่(นฺ เพื่ราะพื่Fดให(ภ	กษุGผู้F(ล�กได(ย	นฺ.

จตGต�ถวิาเร เตนฺ จ สาวิ	ตต�ตา อ	ตเรนฺ จ “สาธFต	 สม�ปฏิ	จ�ฉั	ต�วิา โอรม	ตต�ตา อGโภปJ มGต�ตาต	 ฯ
ในฺจตGตถวิาร แม(ทิ�Iงฺ ๒ รFปพื่(นฺได( 
เพื่ราะ(ภ	กษุGผู้F(ต�Iงฺต(นฺ)นฺ�Iนฺพื่Fดให(ได(ย	นฺ และเพื่ราะ(ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ)นฺอกนฺ1I ร�บัคำวิ-า “ด1ละ” แล(วิก>งฺดเวิ(นฺเส1ย ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

อาณฺต�ต	กถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยการส�$งฺ.

๑ แปลตามรFปควิามทิ1$ควิรจะเป@นฺ แต-ในฺโยช้นฺาวิ-า ตส�ส มFลฏฺ�ฐส�ส พื่ธ	รตาย นฺ สาเวิต	.
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พรรณฺนาบทิภาชน�ยA
อ	ทิานฺ	 ตต�ถ ตต�ถ ฐานฺา จาวินฺวิเสนฺ วิGต�ตส�ส อทิ	นฺ�นฺาทิานฺส�ส องฺ�คญฺ�จ  วิต�ถGเภเทินฺ จ อาปต�ต	เภทิw ทิส�เสนฺ�โต 
“ปญฺ�จหากาเรห1ต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺแสดงฺ 
องฺคEแห-งฺอทิ	นฺนฺาทิานฺ ทิ1$ตร�สไวิ( ด(วิยอำนฺาจการทิำให(เคล#$อนฺจากฐานฺ ในฺ(ทิร�พื่ยEทิ1$ต�IงฺอยF-ในฺพื่#Iนฺด	นฺเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺๆ 
และควิามต-างฺแห-งฺอาบั�ต	 ด(วิยควิามต-างฺก�นฺแห-งฺวิ�ตถG  จaงฺตร�สคำเป@นฺต(นฺ ปญฺ�จหากาเรห	 ด�งฺนฺ1I.

ตต�ถ “ปญฺ�จหากาเรห1ต	  ปญฺ�จห	 การเณฺห	 ฯ   “ปญฺ�จองฺ�เคห1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า ปญฺ�จหากาเรห	 ได(แก- ด(วิยเหตG ๕ อย-างฺ.  ม1คำอธ	บัายวิ-า “ด(วิยองฺคE ๕”. 

ตต�รายw สงฺ�เข้ปต�โถ. 
ในฺ(คำวิ-า ปญฺ�จหากาเรห	 เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ม1เนฺ#Iอควิามย-อ ด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

อทิ	นฺ�นฺw อาทิ	ยนฺ�ตส�ส “ปรปร	คคห	ตญฺ�จ โหต1ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ วิGต�เตห	 ปญฺ�จหากาเรห	 ปาราช้	กw โหต	,  นฺ ตโต อFเนฺห1ต	 ฯ
ค#อ “ปาราช้	ก ย-อมม1แก-ภ	กษุGผู้F(ถ#อเอาทิร�พื่ยEทิ1$เจ(าข้องฺไม-ได(ให( ด(วิยอาการ ๕ อย-างฺทิ1$ตร�สไวิ(โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า 
‘เป@นฺทิร�พื่ยEอ�นฺผู้F(อ#$นฺหวิงฺแหนฺ’.  (ด(วิยอาการ)หย-อนฺกวิ-า(อาการ ๕) อย-างฺนฺ�Iนฺ ไม-เป@นฺปาราช้	ก.” 

ตต�ร	เม ปญฺ�จ อาการา “ปรปร	ค�คห	ตw, ปรปร	ค�คห	ตสญฺ�ญา, ปร	ก�ข้ารส�ส ครGกภาโวิ, เถย�ยจ	ต�ตw, ฐานฺา จาวินฺนฺ�ต	 ฯ
ในฺ(คำวิ-า ด(วิยอาการ ๕ อย-างฺ) นฺ�Iนฺ   อาการ ๕ อย-างฺ เหล-านฺ1I ค#อ (๑) ทิร�พื่ยEอ�นฺผู้F(อ#$นฺหวิงฺแหนฺ  
(๒) ควิามสำค�ญวิ-าทิร�พื่ยEอ�นฺผู้F(อ#$นฺหวิงฺแหนฺ  (๓) ควิามทิ1$บัร	ข้ารเป@นฺครGภ�ณฺฑE  (๔) ม1ไถยจ	ต (๕) การทิำให(เคล#$อนฺจากฐานฺ.

อ	โต ปเรห	 ปนฺ ทิ�วิ1ห	 วิาเรห	 ลหGเก ปร	ก�ข้าเร วิต�ถGเภเทินฺ ถGล�ลจ�จยญฺ�จ ทิGก�กฏิญฺ�จ ทิส�ส	ตw ฯ
ส-วินฺในฺบัร	ข้ารทิ1$เป@นฺลหGภ�ณฺฑE ทิรงฺแสดงฺถGลล�จจ�ยและทิGกกฏิไวิ( โดยควิามต-างฺก�นฺแห-งฺวิ�ตถG 
ด(วิยวิาระทิ�Iงฺ ๒ อ#$นฺจากอาการ ๕ อย-างฺนฺ1I.

[อาการ ๖ อย'างทิ� ให7ภ	กษุ#ต7องอาบ�ต	ปาราช	ก]

“ฉัหากาเรห1ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ วิGต�ตวิารต�ตเยปJ 
นฺ สกสญฺ�ญ	ตา, นฺ วิ	ส�สาสค�คาห	ตา, นฺ ตาวิกาล	กตา, ปร	ก�ข้ารส�ส ครGกภาโวิ, เถย�ยจ	ต�ตw, ฐานฺา จาวินฺนฺ�ต	 
เอวิw [453] ฉั อาการา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
แม(ในฺวิาระทิ�Iงฺ ๓ ทิ1$ตร�สไวิ( โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า ฉัหากาเรห	 ก>ควิรทิราบัอาการ ๖ อย-างฺนฺ1I ค#อ 
(๑) ม	ใช้-ม1ควิามสำค�ญวิ-าเป@นฺข้องฺตนฺ  (๒) ม	ใช้-ถ#อเอาด(วิยวิ	สาสะ (๓) ม	ใช้-ข้องฺย#ม 
(๔) ควิามทิ1$บัร	ข้ารเป@นฺครGภ�ณฺฑE  (๕) ม1ไถยจ	ต (๖) การทิำให(เคล#$อนฺจากฐานฺ.

วิต�ถGเภเทินฺ ปเนฺต�ถาปJ ปฐมวิาเร ปาราช้	กw ทิGต	ยตต	เยสG ถGล�ลจ�จยทิGก�กฏิานฺ	 วิGต�ตานฺ	 ฯ
ก>บัรรดา(วิาระทิ�Iงฺ ๓) แม(นฺ1I ตร�สปาราช้	กในฺวิาระแรก  ตร�สถGลล�จจ�ยและทิGกกฏิ ในฺวิาระทิ1$สองฺและทิ1$สาม โดยควิามต-างฺก�นฺแห-งฺวิ�ตถG.
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ตโต ปเรสG ปนฺ ต1สG วิาเรสG วิ	ช้�ช้มาเนฺปJ วิต�ถGเภเทิ  วิต�ถGส�ส ปเรห	 อปร	ค�คห	ตต�ตา ทิGก�กฏิเมวิ วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺในฺควิามต-างฺก�นฺแห-งฺวิ�ตถG แม(ทิ1$ม1อยF-ในฺวิาระ(อ1ก) ๓ อ#$นฺจาก (๓ วิาระ)นฺ�Iนฺ 
ตร�สทิGกกฏิอย-างฺเด1ยวิ เพื่ราะเป@นฺวิ�ตถGอ�นฺช้นฺเหล-าอ#$นฺไม-ได(หวิงฺแหนฺ.

ตต�ร ยเทิตw นฺ จ “ปรปร	ค�คห	ตนฺ�ต	 วิGต�ตw  
ตw อนฺช้�ฌิาวิต�ถGกw วิา โหตG ฉัฑ�ฑ	ตw ฉั	นฺ�นฺมFลกw อส�สาม	กw วิต�ถG อต�ตโนฺ สนฺ�ตกw วิา 
อGภยม�ปJ “นฺ จ ปรปร	ค�คห	ตนฺ�เต�วิวิ สงฺ�ข้�ยw คจ�ฉัต	 ฯ
วิ�ตถGทิ1$ตร�สไวิ(ในฺ (๓ วิาระ)นฺ�Iนฺวิ-า “ม	ใช้-ข้องฺอ�นฺผู้F(อ#$นฺหวิงฺแหนฺ” 
จะเป@นฺข้องฺไม-ม1ใครครอบัครองฺ เป@นฺข้องฺทิ1$เข้าทิ	Iงฺแล(วิ ม1มFล๑อ�นฺเจ(าข้องฺต�ดแล(วิ หาเจ(าข้องฺม	ได( หร#อจะเป@นฺข้องฺข้องฺตนฺก>ตาม, 
วิ�ตถGแม(ทิ�Iงฺ ๒ ย-อมถaงฺควิามนฺ�บัวิ-า “ม	ใช้-ข้องฺอ�นฺผู้F(อ#$นฺหวิงฺแหนฺ.” 

ยส�มา ปเนฺต�ถ ปรปร	ค�คห	ตสญฺ�ญา จ อต�ถ	  เถย�ยจ	ต�เตนฺ จ คห	ตw  ตส�มา อนฺาปต�ต	 นฺ วิGต�ตาต	 ฯ
ก>เพื่ราะในฺ(ทิร�พื่ยE ๒ อย-างฺ)นฺ1I  ย�งฺม1ควิามสำค�ญวิ-าทิร�พื่ยEอ�นฺผู้F(อ#$นฺหวิงฺแหนฺไวิ( 
และ(ทิร�พื่ยE ๒ อย-างฺนฺ�Iนฺ) ภ	กษุGถ#อเอาด(วิยไถยจ	ต เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺไม-ตร�สอาบั�ต	ไวิ( ฉัะนฺ1Iแล.

[อรรถาธ	บายในอนาปJตต	วาร]

เอวิw วิต�ถGวิเสนฺ จ จ	ต�ตวิเสนฺ จ อาปต�ต	เภทิw ทิส�เสต�วิา  อ	ทิานฺ	 อนฺาปต�ตa ทิส�เสนฺ�โต “อนฺาปต�ต	 สกสญฺ�ญ	ส�สาต	อาทิ	มาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺแสดงฺควิามต-างฺแห-งฺอาบั�ต	 ด(วิยอำนฺาจแห-งฺวิ�ตถGและด(วิยอำนฺาจแห-งฺจ	ต อย-างฺนฺ1Iแล(วิ 
บั�ดนฺ1I เม#$อจะทิรงฺแสดงฺอนฺาบั�ต	 จaงฺตร�สคำวิ-า อนฺาปต�ต	 สกสญฺ�ญ	ส�ส ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ “สกสญฺ�ญ	ส�สาต	 สกสญฺ�ญ	ส�ส  “มย�หw สนฺ�ตกw อ	ทิw ภณฺ�ฑนฺ�ต	 เอวิw สญฺ�ญ	ส�ส  ปรภณฺ�ฑม�ปJ คณฺ�หโต คหเณฺ อนฺาปต�ต	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ1I บัทิวิ-า สกสญฺ�ญ	ส�ส ได(แก- ภ	กษุGผู้F(ม1ควิามสำค�ญวิ-าเป@นฺข้องฺตนฺ ค#อ 
ผู้F(ม1ควิามสำค�ญอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ภ�ณฺฑะนฺ1Iเป@นฺข้องฺเรา” เม#$อถ#อเอาแม(ซ่a$งฺภ�ณฺฑะข้องฺผู้F(อ#$นฺ ก>ไม-เป@นฺอาบั�ต	เพื่ราะการถ#อเอา.

คห	ตw ปGนฺ ทิาตพื่�พื่w, สเจ สาม	เกห	 “เทิห1ต	 วิGต�โต ฯ  นฺ เทิต	, เตสw ธGรนฺ	ก�เข้เป ปาราช้	กw ฯ
ควิรให(ทิร�พื่ยEทิ1$ตนฺถ#อเอาแล(วินฺ�Iนฺค#นฺ ถ(าถFกพื่วิกเจ(าข้องฺทิวิงฺวิ-า “จงฺให(.” 
เธอไม-ยอมค#นฺให( เป@นฺปาราช้	ก เพื่ราะเจ(าข้องฺทิร�พื่ยEเหล-านฺ�IนฺทิอดธGระ.

“วิ	ส�สาสค�คาเหต	  วิ	ส�สาสค�คหเณฺ อนฺาปต�ต	 ฯ
บัทิวิ-า วิ	ส�สาสค�คาเห ได(แก- ไม-เป@นฺอาบั�ต	 เพื่ราะการถ#อเอาด(วิยวิ	สาสะ.

วิ	ส�สาสค�คาหลก�ข้ณฺw ปนฺ อ	ม	นฺา สGต�เตนฺ ช้านฺ	ตพื่�พื่w  “อนฺGช้านฺาม	 ภ	ก�ข้เวิ ปญฺ�จหงฺ�เคห	 สมนฺ�นฺาคตส�ส วิ	ส�สาสw คเหตGw 
สนฺ�ทิ	ฏฺ�โฐ จ โหต	, สม�ภต�โต จ, อาลปJโต จ, ช้1วิต	 จ, คห	เต จ อต�ตมโนฺต	 ฯ
แต-ควิรรF(ล�กษุณฺะแห-งฺการถ#อเอาด(วิยควิามวิ	สาสะ โดยสFตร๒นฺ1Iวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เราอนฺGญาตให(ภ	กษุGผู้F(ประกอบัด(วิยองฺคE ๕ ถ#อวิ	สาสะได( ค#อ 
(๑) เคยเห>นฺก�นฺมา (๒) เคยคบัก�นฺมา (๓) เคยพื่Fดก�นฺไวิ( (๔) ย�งฺม1ช้1วิ	ตอยF- (๕) เม#$อถ#อเอาแล(วิ ก>พื่อใจ.”

๑ มFล ค#อควิามอาล�ย
๒ วิ	. มหา. ๕/๒๑๘.
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ตต�ถ “สนฺ�ทิ	ฏฺ�โฐต	  ทิ	ฏฺ�ฐมต�ตกม	ต�โต ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า สนฺ�ทิ	ฏฺ�โฐ ได(แก- เป@นฺเพื่#$อนฺด(วิยเหตGส�กวิ-าเห>นฺก�นฺมา.

“สม�ภต�โตต	 ทิฬ�หม	ต�โต ฯ
บัทิวิ-า สม�ภต�โต ได(แก- เป@นฺเพื่#$อนฺสนฺ	ทิ.

“อาลปJโตต	  “มม สนฺ�ตกw ยw อ	จ�ฉัส	, ตw คณฺ�เหย�ยาส	.  อาปGจ�ฉั	ต�วิา คหเณฺ การณฺw นฺต�ถ1ต	 วิGต�โต ฯ
บัทิวิ-า อาลปJโต ได(แก- (อ�นฺเพื่#$อนฺภ	กษุG)พื่Fดไวิ(วิ-า 
“ทิ-านฺต(องฺการส	$งฺใด ซ่a$งฺเป@นฺข้องฺผู้ม ทิ-านฺพื่aงฺถ#อเอาส	$งฺนฺ�Iนฺเถ	ด, ไม-ม1เหตGในฺการทิ1$ทิ-านฺจะข้ออนฺGญาตแล(วิ ถ#อเอา”. 

“ช้1วิต1ต	  อนฺGฏฺ�ฐานฺเสย�ยาย สย	โตปJ, ยาวิ ช้1วิ	ต	นฺ�ทิ�ร	ยFปจ�เฉัทิw นฺ ปาปGณฺาต	 ฯ
บัทิวิ-า ช้1วิต	 ได(แก- แม(นฺอนฺแล(วิด(วิยการนฺอนฺทิ1$ไม-ลGกข้aIนฺอ1กต-อไป ตราบัเทิ-าทิ1$ย�งฺไม-ถaงฺควิามข้าดเด>ดแห-งฺช้1วิ	ต	นฺทิร1ยE.

“คห	เต จ อต�ตมโนฺต	 [454]  คห	เต ตGฏฺ�ฐจ	ต�โต โหต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า คห	เต จ อต�ตมโนฺ ควิามวิ-า เม#$อเราถ#อเอาแล(วิ เข้าก>จะพื่อใจ.

เอวิรFปส�ส สนฺ�ตกw “คห	เต, อต�ตมโนฺ ภวิ	ส�สต1ต	 ช้านฺนฺ�เต คเหตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
การทิ1$ภ	กษุGเม#$อรF(วิ-า “เม#$อเราถ#อเอาแล(วิ เข้าจ�กพื่อใจ” จaงฺถ#อเอาข้องฺม1อยF-ข้องฺบัGคคลเห>นฺปานฺนฺ1I ย-อมสมควิร.

อวิเสสปร	ยาทิานฺวิเสนฺ เจตานฺ	 ปญฺ�จ องฺ�คานฺ	 วิGต�ตานฺ	 ฯ
ก>พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สองฺคE ๕ เหล-านฺ1Iไวิ( ด(วิยอำนฺาจแห-งฺการรวิบัรวิมไวิ(ไม-ม1ส-วินฺเหล#อ๑ 

วิ	ส�สาสค�คาโห ปนฺ ต1ห	 องฺ�เคห	 รGหต	 
“(๑) สนฺ�ทิ	ฏฺ�โฐ, ช้1วิต	, คห	เต อต�ตมโนฺ  (๒) สม�ภต�โต, ช้1วิต	, คห	เต อต�ตมโนฺ  (๓) อาลปJโต, ช้1วิต	, คห	เต อต�ตมโนฺต	 ฯ
แต-การถ#อเอาด(วิยวิ	สาสะ ย-อมข้aIนฺด(วิยองฺคE ๓ ค#อ

(๑) เคยเห>นฺก�นฺมา ย�งฺม1ช้1วิ	ตอยF- เม#$อถ#อเอาแล(วิ ก>พื่อใจ  
(๒) เคยคบัก�นฺมา ย�งฺม1ช้1วิ	ตอยF- เม#$อถ#อเอาแล(วิ ก>พื่อใจ  
(๓) เคยบัอกก�นฺไวิ( ย�งฺม1ช้1วิ	ตอยF- เม#$อถ#อเอาแล(วิ ก>พื่อใจ 

โย ปนฺ ช้1วิต	  นฺ จ คห	เต อต�ตมโนฺ โหต	, ตส�ส สนฺ�ตกw วิ	ส�สาสค�คาเหนฺ คห	ตม�ปJ ปGนฺ ทิาตพื่�พื่w ฯ 
ทิทิมาเนฺนฺ จ มตกธนฺนฺ�ตาวิ, เย ตส�ส ธเนฺ อ	ส�สรา คหฏฺ�ฐา วิา ปพื่�พื่ช้	ตา วิา, เตสw ทิาตพื่�พื่w ฯ
ส-วินฺเพื่#$อนฺคนฺใด ย�งฺม1ช้1วิ	ตอยF- แต-เม#$อถ#อเอาแล(วิเข้าไม-พื่อใจ, 
ส	$งฺข้องฺข้องฺเพื่#$อนฺคนฺนฺ�Iนฺ แม(ภ	กษุGถ#อเอาแล(วิด(วิยการถ#อวิ	สาสะ ก>ควิรค#นฺให(. 
และเม#$อจะค#นฺให( ทิร�พื่ยEข้องฺผู้F(ตาย ควิรค#นฺให(แก-พื่วิกคฤห�สถEหร#อบัรรพื่ช้	ต ผู้F(เป@นฺใหญ-ในฺทิร�พื่ยEข้องฺ(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺก-อนฺ,

อนฺต�ตมนฺส�ส สนฺ�ตกw ตส�เสวิ ทิาตพื่�พื่w ฯ
ทิร�พื่ยEข้องฺเพื่#$อนฺผู้F(ไม-พื่อใจ ก>ควิรค#นฺให(แก-เข้านฺ�$นฺเทิ1ยวิ.

๑ ศั�พื่ทิEนฺ1Iนฺ-าจะถFกตามอ�ตถโยช้นฺาวิ-า อเสส … จaงฺได(แปลไวิ(อย-างฺนฺ�Iนฺ.
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โย ปนฺ ปฐมเมวิ “สGฏฺ�ฐุG กตw ตยา มม สนฺ�ตกw คณฺ�หนฺ�เตนฺาต	 วิจ1เภเทินฺ วิา จ	ต�ตGป�ปาทิมต�เตเนฺวิ วิา อนฺGโมทิ	ต�วิา 
ปจ�ฉัา เกนฺจ	 การเณฺนฺ กGปJโต ปจ�จาหราเปตGw นฺ ลภต	๑ ฯ
ส-วินฺ(ภ	กษุG)ใด อนฺGโมทินฺาแล(วิแต-แรกนฺ�$นฺเทิ1ยวิ ด(วิยการเปล-งฺวิาจาวิ-า “ทิ-านฺเม#$อถ#อเอาข้องฺข้องฺผู้ม ช้#$อวิ-าทิำช้อบัแล(วิ” 
หร#อด(วิยเพื่1ยงฺจ	ตตGปบัาทิเทิ-านฺ�Iนฺ,  ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ภายหล�งฺโกรธด(วิยเหตGบัางฺอย-างฺ ย-อมไม-ได(เพื่#$อจะให(นฺำมาค#นฺ.

โยปJ อทิาตGกาโม จ	ต�เตนฺ ปนฺ อธ	วิาเสต	 นฺ ก	ญฺ�จ	 วิทิต	,  โสปJ ปGนฺ ปจ�จาหราเปตGw นฺ ลภต	 ฯ
แม(เธอรFปใด ไม-ประสงฺคEจะให( แต-ร�บัคำไวิ(ด(วิยจ	ต ไม-พื่Fดอะไรๆ แม(เธอรFปนฺ�Iนฺ ก>ย-อมไม-ได(เพื่#$อจะให(นฺำมาค#นฺ.

โย ปนฺ “มยา ตGม�หากw สนฺ�ตกw คห	ตw วิา ปร	ภGต�ตw วิาต	 วิGต�เต,  
“คห	ตw วิา โหตG ปร	ภGต�ตw วิา.  มยา ปนฺ ตw เกนฺจ	เทิวิ กรณฺ1เยนฺ ฐปJตw. ตw ปากต	กw กาตGw วิฏฺ�ฏิต1ต	 วิทิต	.  อยw ปจ�จาหราเปตGw ลภต	 ฯ
ส-วินฺ(ภ	กษุG)ใด เม#$อเพื่#$อนฺภ	กษุGพื่Fดวิ-า “ส	$งฺข้องฺข้องฺทิ-านฺ ผู้มถ#อเอาแล(วิ หร#อใช้(สอยแล(วิ” จaงฺพื่Fดวิ-า 
“(ส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺ) ทิ-านฺถ#อเอาหร#อใช้(สอยแล(วิก>ตามเถ	ด. แต-วิ-าส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺ ผู้มเก>บัไวิ(ด(วิยกรณฺ1บัางฺอย-างฺนฺ�$นฺเทิ1ยวิ 
ทิ-านฺควิรทิำส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺให(เป@นฺปกต	อย-างฺเด	ม” ด�งฺนฺ1I.  ภ	กษุGนฺ1I ย-อมได(เพื่#$อให(นฺำมาค#นฺ.

“ตาวิกาล	เกต	  “ปฏิ	ทิส�สาม	 ปฏิ	กร	ส�สาม1ต	 เอวิw คณฺ�หนฺ�ตส�ส ตาวิกาล	เกปJ คหเณฺ อนฺาปต�ต	 ฯ
บัทิวิ-า ตาวิกาล	เก ควิามวิ-า สำหร�บัภ	กษุGผู้F(ถ#อเอา ด(วิยค	ดอย-างฺนฺ1Iวิ-า “เราจ�กให(ค#นฺ จ�กทิำค#นฺ”, 
ไม-เป@นฺอาบั�ต	 เพื่ราะการถ#อเอาแม(เป@นฺการข้อย#ม.

คห	ตม�ปนฺ,  สเจ ภณฺ�ฑส�สาม	โก ปGค�คโล วิา คโณฺ วิา “ตGย�เหเวิตw โหตFต	 อนฺGช้านฺาต	, อ	จ�เจตw กGสลw.   
โนฺ เจ อนฺGช้านฺาต	, อาหราเปนฺ�เต, ทิาตพื่�พื่w ฯ
แต-ส	$งฺข้องฺทิ1$ภ	กษุGถ#อเอาแล(วิ,  
ถ(าบัGคคลหร#อคณฺะผู้F(เป@นฺเจ(าข้องฺส	$งฺข้องฺ อนฺGญาตให(วิ-า “ข้องฺส	$งฺนฺ�$นฺจงฺเป@นฺข้องฺทิ-านฺนฺ�$นฺแหละ”, การอนฺGญาตอย-างฺนฺ1Iนฺ�$นฺเป@นฺการด1.  
ถ(าไม-อนฺGญาตไซ่ร(, เม#$อเข้าให(นฺำมาค#นฺควิรค#นฺให(.

สงฺ�ฆ์สนฺ�ตกw ปนฺ ปฏิ	ทิาตGเมวิ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ส-วินฺข้องฺสงฺฆ์E ควิรให(ค#นฺทิ1เด1ยวิ.

[455] เปตปร	ค�คเหต	 เอต�ถ ปนฺ ปJต�ต	วิ	สเย อGป�ปนฺ�นฺาปJ  กาลw กต�วิา ตส�มaเยวิ อต�ตภาเวิ นฺ	พื่�พื่ต�ตาปJ  
จาตGม�มหาราช้	กาทิโยปJ เทิวิา.  สพื่�เพื่ “เปตาเต�วิวิ สงฺ�ข้�ยw คตา,   เตสw ปร	ค�คเห อนฺาปต�ต	 ฯ
ก> (ส�ตวิE)ทิ1$เก	ดในฺเปรตวิ	ส�ยก>ด1  ทิ1$ทิำกาละแล(วิ เก	ด (เป@นฺเปรต) ในฺอ�ตตภาพื่นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺก>ด1๒ 
เทิวิดาทิ�Iงฺหลาย ม1เทิวิดาช้�IนฺจาตGมหาราช้	กเป@นฺต(นฺก>ด1, ทิ�Iงฺหมดถaงฺควิามนฺ�บัวิ-า “เปรต” ทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ ในฺคำวิ-า เปตปร	ค�คเห นฺ1I. 
ไม-เป@นฺอาบั�ต	 ในฺเพื่ราะข้องฺหวิงฺแหนฺข้องฺเปรตเหล-านฺ�Iนฺ.

๑ โย ปนฺ ปฐมเมวิ … อนฺGโมทิต	  โส ปจ�ฉัา … นฺ ลภต1ต	 ปร	ปGณฺ�ณฺวิาก�เยนฺ ภวิ	ตพื่�พื่w ฯ
๒ ฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1วิ-า เก	ดแล(วิในฺสร1ระทิ1$ตายแล(วินฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ อ(างฺเร#$องฺเปรตหวิงฺผู้(าสาฎก ในฺวิ	นฺ1ตวิ�ตถG วิ	นฺ�ยปJฎก มหาวิ	ภ�งฺคE ภาค ๑/๑๐๘.
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สเจปJ ห	 สก�โก เทิวิราช้า อาปณฺw ปสาเรต�วิา นฺ	ส	นฺ�โนฺ โหต	.  
ทิ	พื่�พื่จก�ข้Gโก จ ภ	ก�ข้G ตw ญต�วิา อต�ตโนฺ จ1วิรต�ถาย สตสหส�สค�ฆ์นฺกม�ปJ สาฏิกw, 
ตส�ส “มา คณฺ�ห มา คณฺ�หาต	 วิ	รวินฺ�ตส�สาปJ,  คเหต�วิา คจ�ฉัต	.  วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
จร	งฺอยF- ถ(าแม(ทิ(าวิส�กกเทิวิราช้ประทิ�บันฺ�$งฺออกร(านฺข้ายข้องฺ, 
และภ	กษุGผู้F(ได(ทิ	พื่ยจ�กษุG รF(วิ-าเป@นฺทิ(าวิส�กกะ, แม(เม#$อทิ(าวิส�กกะนฺ�Iนฺทิรงฺร(องฺห(ามอยF-วิ-า “อย-าถ#อเอาๆ”, 
ก>ถ#อเอาผู้(าสาฎกแม(ม1ราคาต�Iงฺแสนฺ เพื่#$อประโยช้นฺEแก-จ1วิรข้องฺตนฺไป.  (การถ#อเอาข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ) ย-อมควิร.

เทิวิตา ปนฺ อGทิ�ทิ	ส�ส พื่ล	กม�มw กโรนฺ�เตห	 รGก�ข้าทิ1สG ลค�ค	ตสาฏิเก วิต�ตพื่�พื่เมวิ นฺต�ถ	 ฯ
ส-วินฺในฺผู้(าสาฎก ทิ1$คนฺทิ�Iงฺหลายทิำพื่ล1กรรมอGทิ	ศัพื่วิกเทิวิดา คล(องฺไวิ(ทิ1$ต(นฺไม(เป@นฺต(นฺ ไม-ม1คำทิ1$จะพื่aงฺพื่Fดถaงฺเลย.

“ต	รจ�ฉัานฺคตปร	ค�คเหต	 ต	รจ�ฉัานฺคตานฺม�ปJ ปร	ค�คเห อนฺาปต�ต	 ฯ
บัทิวิ-า ต	รจ�ฉัานฺคตปร	ค�คเห ได(แก- ไม-เป@นฺอาบั�ต	 ในฺเพื่ราะข้องฺหวิงฺแหนฺแม(ข้องฺพื่วิกส�ตวิEด	ร�จฉัานฺ, 

สเจปJ ห	 นฺาคราช้า วิา สGปณฺ�ณฺมาณฺวิโก วิา มนฺGส�สรFเปนฺ อาปณฺw ปสาเรต	. 
ตโต จส�ส สนฺ�ตกw โกจ	 ภ	ก�ข้G ปGร	มนฺเยเนฺวิ คเหต�วิา คจ�ฉัต	.  วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ก>แม(ถ(าพื่ญานฺาค หร#อสGบัรรณฺมาณฺพื่ จำแลงฺกายเป@นฺมนฺGษุยE ออกร(านฺข้ายข้องฺอยF-, 
และม1ภ	กษุGบัางฺรFปถ#อเอา(ส	$งฺข้องฺข้องฺพื่ญานฺาคหร#อข้องฺสGบัรรณฺมาณฺพื่)นฺ�Iนฺ จาก(ร(านฺข้ายข้องฺ)นฺ�Iนฺไป โดยนฺ�ยก-อนฺนฺ�$นฺแล, 
การถ#อเอาข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ ย-อมควิร.

ส1โห วิา พื่ยค�โฆ์ วิา ม	คมห	สาทิโย วิธ	ต�วิา อข้าทินฺ�โต ช้	ฆ์จ�ฉัาปnฬีJโต อาทิ	โตวิ นฺ วิาเรตพื่�โพื่. อนฺต�ถม�ปJ ห	 กเรย�ย ฯ
ราช้ส1หE หร#อเส#อโคร-งฺ ฆ์-าส�ตวิEม1เนฺ#Iอและกระบั#อเป@นฺต(นฺแล(วิ ย�งฺไม-เค1Iยวิก	นฺ ถFกควิามห	วิเบั1ยดเบั1ยนฺ ไม-พื่aงฺห(ามในฺตอนฺต(นฺทิ1เด1ยวิ,
เพื่ราะวิ-าม�นฺจะพื่aงฺทิำแม(ควิามฉั	บัหายให(.

ยทิ	 ปนฺ โถเก ข้าย	เต, วิาเรตGw สก�โกต	.  วิาเรต�วิา คเหตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-ถ(าเม#$อม�นฺเค1Iยวิก	นฺไปได(ส�กหนฺ-อยหนฺa$งฺแล(วิ, ภ	กษุGก>สามารถห(ามได(.  จะห(ามแล(วิถ#อเอาก>ควิร.

เสนฺาทิโยปJ อาม	สw คเหต�วิา คจ�ฉันฺ�เต ปาตาเปต�วิา คณฺ�ห	ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แม(จำพื่วิกนฺกม1เหย1$ยวิเป@นฺต(นฺ คาบัเอาเหย#$อแล(วิบั	นฺไปอยF- จะทิำให(ม�นฺทิ	Iงฺเหย#$อให(ตกไป แล(วิถ#อเอาก>ควิร.

“ป|สGกFลสญฺ�ญ	ส�สาต	 “อส�สาม	กw อ	ทิw ป|สGกFลนฺ�ต	 เอวิw สญฺ�ญ	ส�สาปJ คหเณฺ อนฺาปต�ต	 ฯ 
สเจ ปนฺ ตw สส�สาม	กw โหต	, อาหราเปนฺ�เต, ทิาตพื่�พื่w ฯ
บัทิวิ-า ป|สGกFลสญฺ�ญ	ส�ส ควิามวิ-า 
แม(สำหร�บัภ	กษุGผู้F(ม1ควิามสำค�ญอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ส	$งฺข้องฺนฺ1I ไม-ม1เจ(าข้องฺ เป@นฺข้องฺบั�งฺสGกGล” ไม-เป@นฺอาบั�ต	เพื่ราะการถ#อเอา.๑ 
แต-ถ(าส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺม1เจ(าข้องฺไซ่ร(, เม#$อเข้าให(นฺำมาค#นฺ, ก>ควิรค#นฺให(,

“อGม�มต�ตกส�สาต	  ปGพื่�เพื่ วิGต�ตป�ปการส�ส อGม�มต�ตกส�สาปJ อนฺาปต�ต	 ฯ
บัทิวิ-า อGม�มต�ตกส�ส ควิามวิ-า ไม-เป@นฺอาบั�ต	แม(แก-ภ	กษุGเป@นฺบั(า ซ่a$งฺม1ประการด�งฺกล-าวิแล(วิในฺเบั#Iองฺต(นฺ.

๑ ถ(าถ#อตามโยช้นฺาก>แปลวิ-า ไม-เป@นฺอาบั�ต	ในฺเพื่ราะการถ#อเอาแม(ข้องฺภ	กษุGผู้F( … 
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“อาทิ	กม�ม	กส�สาต	 อ	ธ ธนฺ	โย อาทิ	กม�ม	โก, ตส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
บัทิวิ-า อาทิ	กม�ม	กส�ส ควิามวิ-า ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-พื่ระธนฺ	ยะผู้F(เป@นฺอาทิ	ก�มม	กะ (ผู้F(เป@นฺต(นฺบั�ญญ�ต	) ในฺ(ส	กข้าบัทิ)นฺ1I.

อวิเสสานฺw ปนฺ รช้กภณฺ�ฑ	กาทิ	โจรานฺw ฉัพื่�พื่ค�ค	ยาทิ1นฺw อาปต�ต	เยวิาต	 ฯ
แต-สำหร�บัภ	กษุGฉั�พื่พื่�คค1ยEเป@นฺต(นฺ ผู้F(ล�กห-อผู้(าข้องฺช้-างฺย(อมเป@นฺต(นฺทิ1$เหล#อ เป@นฺอาบั�ต	ทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ ฉัะนฺ1Iแล.

ปทิภาช้นฺ1ยวิณฺ�ณฺนฺา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบัการพื่รรณฺนฺาบัทิภาช้นฺ1ยE.
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กถาว'าด้7วยปก	ณฺณฺกะ
[456] 

สมGฏฺ�ฐานฺญฺ�จ ก	ร	ยา อโถ สญฺ�ญา สจ	ต�ตกw
โลกวิช้�ช้ญฺ�จ กม�มญฺ�จ กGสลw เวิทินฺาย จาต	

อ	มส�มa ปนฺ ปก	ณฺ�ณฺเก 
ก>ในฺปก	ณฺณฺกะนฺ1Iวิ-า

สมGฏิฐานฺ ๑ ก	ร	ยา ๑ ส�ญญา ๑ สจ	ตตกะ ๑ โลกวิ�ช้ช้ะ ๑ กรรม ๑ กGศัล ๑ 
พื่ร(อมด(วิยเวิทินฺา ๑

อ	ทิw ต	สมGฏฺ�ฐานฺw  
สาหต�ถ	กw กายโต จ จ	ต�ตโต จ สมGฏฺ�ฐาต	.  อาณฺต�ต	กw วิาจโต จ จ	ต�ตโต จ สมGฏฺ�ฐาต	. 
สาหต�ถ	กาณฺต�ต	กw กายโต จ วิาจโต จ จ	ต�ตโต จ สมGฏฺ�ฐาต	. 
ก	ร	ยาสมGฏฺ�ฐานฺญฺ�จ.  กโรนฺ�โตเยวิ ห	 เอตw อาปช้�ช้ต	  นฺ, อกโรนฺ�โต. 
‘อทิ	นฺ�นฺw อาทิ	ยาม1ต	 สญฺ�ญาย อภาเวินฺ มGจ�จนฺโต สญฺ�ญาวิ	โมก�ข้w. 
สจ	ต�ตกw โลกวิช้�ช้w กายกม�มw วิจ1กม�มw อกGสลจ	ต�ตw. 
ตGฏฺ�โฐ วิา ภ1โต วิา มช้�ฌิต�โต วิา ตw อาปช้�ช้ต1ต	 ต	เวิทินฺ	กนฺ�ต	 
สพื่�พื่w ปฐมส	ก�ข้าปเทิ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัคำทิ�Iงฺหมด โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิในฺปฐมส	กข้าบัทินฺ�$นฺเองฺ วิ-า 

“(ส	กข้าบัทิ)นฺ1I ม1สมGฏิฐานฺ ๓ ค#อ 
เป@นฺสาห�ตถ	กะ เก	ดทิางฺกายและทิางฺจ	ต,  เป@นฺอาณฺ�ตต	กะ เก	ดทิางฺวิาจาและทิางฺจ	ต, 
เป@นฺสาห�ตถ	กะและอาณฺ�ตต	กะ เก	ดทิางฺกาย ทิางฺวิาจา และทิางฺจ	ต,  
และเก	ดเพื่ราะทิำ. จร	งฺอยF- เม#$อทิำเทิ-านฺ�Iนฺ จaงฺต(องฺอาบั�ต	นฺ�Iนฺ. เม#$อไม-ทิำก>ไม-ต(องฺ.

เป@นฺส�ญญาวิ	โมกข้E เพื่ราะพื่(นฺด(วิยไม-ม1สำค�ญวิ-า ‘เราจะถ#อเอาส	$งฺข้องฺทิ1$เจ(าข้องฺเข้าไม-ได(ให(, 
เป@นฺสจ	ตตกะ, เป@นฺโลกวิ�ช้ช้ะ, เป@นฺกายกรรม, เป@นฺวิจ1กรรม, เป@นฺอกGศัลจ	ต, 
ภ	กษุGย	นฺด1 หร#อกล�วิ หร#อวิางฺใจเป@นฺกลางฺๆ ย-อมต(องฺอาบั�ต	นฺ�Iนฺ. เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ส	กข้าบัทินฺ1I จaงฺช้#$อวิ-า ม1เวิทินฺา ๓.”
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พรรณฺนาว	น�ตว�ตถ#คาถา
วิ	นฺ1ตวิต�ถGคาถาสG ฯ
ในฺคาถาแห-งฺวิ	นฺ1ตวิ�ตถG (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺต-อไปนฺ1I):- 

ฉัพื่�พื่ค�ค	ยวิต�ถG อนฺGป�ปญฺ�ญต�ต	ยw วิGต�ตเมวิ ฯ
เร#$องฺภ	กษุGฉั�พื่พื่�คค1ยE ข้(าพื่เจ(าได(กล-าวิไวิ(แล(วิในฺอนฺGบั�ญญ�ต	นฺ�$นฺแล.

ทิGต	ยวิต�ถGม�ห	 ฯ   จ	ต�ตนฺ�นฺาม ปGถGช้�ช้นฺานฺw ราคาทิ	วิเสนฺ ปกตa วิ	ช้ห	ต�วิา ธาวิต	 สนฺ�ธาวิต	 วิ	ธาวิต	 ฯ
ในฺเร#$องฺทิ1$ ๒ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
ข้aIนฺช้#$อวิ-า จ	ตข้องฺพื่วิกปGถGช้นฺ ละปกต	ไปด(วิยอำนฺาจก	เสสม1ราคะเป@นฺต(นฺแล(วิ ย-อมแล-นฺไป ค#อ พื่ล-านฺไป ได(แก- ซ่�ดส-ายไป.

สเจ ภควิา กายวิจ1ทิ�วิารเภทิw วิ	นฺาปJ จ	ต�ตGป�ปาทิมต�เตนฺ อาปต�ตa ปญฺ�ญาเปย�ย, โก สก�กGเณฺย�ย อนฺาปต�ต	กw อต�ตานฺw กาตGw ฯ
ถ(าพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จะพื่aงฺทิรงฺบั�ญญ�ต	อาบั�ต	ด(วิยเหตGเพื่1ยงฺจ	ตเก	ดข้aIนฺ (ลำพื่�งฺค	ด) 
แม(เวิ(นฺควิามเปล1$ยนฺแปลงฺทิางฺกายทิวิารและวิจ1ทิวิาร๑,  ใครจะพื่aงฺสามารถทิำตนฺไม-ให(อาบั�ต	ได(เล-า? 

เตนฺาห ภควิา “อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้G จ	ต�ตGป�ปาเทิต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺตร�สไวิ(วิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุG! เธอไม-ต(องฺอาบั�ต	 เพื่ราะเพื่1ยงฺแต-จ	ตเก	ดข้aIนฺ๒.” 

จ	ต�ตวิส	เกนฺ ปนฺ นฺ ภวิ	ตพื่�พื่w ฯ   ปฏิ	สงฺ�ข้านฺพื่เลนฺ จ	ต�ตw นฺ	วิาเรตพื่�พื่เมวิาต	 ฯ
แต-ภ	กษุGก>ไม-ควิรเป@นฺไปในฺอำนฺาจแห-งฺจ	ต.  ควิรห(ามจ	ตไวิ(ด(วิยกำล�งฺแห-งฺการพื่	จารณฺาทิ1เด1ยวิแล.

อามสนฺผู้นฺ�ทิาปนฺฏฺ�ฐานฺาจาวินฺวิต�ถFนฺ	 อGต�ตานฺต�ถาเนฺวิ ฯ
เร#$องฺการจ�บัต(องฺผู้(า ทิำให(ผู้(าไหวิและทิำให(ผู้(าเคล#$อนฺจากฐานฺ ม1เนฺ#Iอควิามต#Iนฺแล(วิทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

ตโต ปรานฺ	 จ “เถย�ยจ	ต�โต ภFม	โต อค�คเหส1ต	 วิต�ถGปร	โยสานฺานฺ	 ฯ
ส-วินฺ(เร#$องฺทิ�Iงฺหลาย)ซ่a$งฺถ�ดจาก(เร#$องฺทิ1$ทิำผู้(าให(เคล#$อนฺจากฐานฺ)นฺ�Iนฺไป 
ม1เร#$องฺวิ-า “ภ	กษุGม1ไถยจ	ต ถ#อเอาทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺจากพื่#Iนฺด	นฺ”๓ เป@นฺทิ1$สGด ม1เนฺ#Iอควิามต#Iนฺแล(วิทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

นฺ	รGต�ต	ปถวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺเพื่1ยงฺแต-พื่Fด (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

“อาทิ	ย1ต	  คณฺ�ห	 “โจโรส	 ต�วินฺ�ต	 ปรามส	 ฯ
บัทิวิ-า อาทิ	ย	 ควิามวิ-า (ภ	กษุGเจ(าข้องฺจ1วิร) จ�บัแล(วิ ค#อ ยaดไวิ(วิ-า “ทิ-านฺเป@นฺโจร.” 

๑ ฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1 แก(วิ-า ได(แก-การไหวิกาย และเปล-งฺวิาจา.
๒ วิ	. มหา. ๑/๑๐๕.
๓ วิ	. มหา. ๑/๑๐๗.
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อ	ตโร ปนฺ “เกนฺ อวิหฏินฺ�ต	 วิGต�เต, “มยา อวิหฏินฺ�ต	 ปGจ�ฉัาสภาเคนฺ ปฏิ	ญฺ�ญw อทิาส	 ฯ
ส-วินฺ(ภ	กษุGผู้F(ล�กจ1วิร)นฺอกนฺ1I เม#$อถFกภ	กษุGเจ(าข้องฺจ1วิรถามวิ-า “จ1วิรข้องฺผู้ม ใครล�กไป?” 
จaงฺได(ให(คำร�บั ด(วิยคำตอบัตรงฺคำถามวิ-า “ผู้มล�กไป”. 

ยทิ	 ห	 อ	ตเรนฺ “เกนฺ คห	ตw, เกนฺ [457] อปนฺ1ตw, เกนฺ ฐปJตนฺ�ต	 วิGต�ตw อภวิ	ส�ส, 
อทิ�ธา อยม�ปJ “มยา คห	ตw อปนฺ1ตw ฐปJตนฺ�ต	 วิา วิเทิย�ย ฯ
จร	งฺอยF- ถ(า(ภ	กษุGเจ(าข้องฺ)นฺอกนฺ1I จ�กกล-าวิวิ-า “(จ1วิรข้องฺผู้ม) ใครถ#อเอา ใครนฺำไป ใครเก>บัไวิ(?”, 
แม(ภ	กษุGนฺ1I ก>คงฺจ�กตอบัวิ-า “ผู้มถ#อเอา” หร#อวิ-า “ผู้มนฺำไป” หร#อวิ-า “ผู้มเก>บัไวิ(” เป@นฺแนฺ-นฺอนฺ.

มGข้w นฺาม ภGญฺ�ช้นฺต�ถาย จ กถนฺต�ถาย กตw ฯ
ข้aIนฺช้#$อวิ-าปาก อ�นฺธรรมดาสร(างฺไวิ(๑ ก>เพื่#$อประโยช้นฺEแก-การก	นฺ และเพื่#$อประโยช้นฺEแก-การพื่Fด.

เถย�ยจ	ต�ตw ปนฺ วิ	นฺา อวิหาโร นฺต�ถ	 ฯ
แต-เวิ(นฺไถยจ	ตเส1ย ก>ไม-เป@นฺอวิหาร.

เตนฺาห ภควิา “อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้G นฺ	รGต�ต	ปเถต	 ฯ   “โวิหารวิจนฺมต�เต อนฺาปต�ต1ต	 อต�โถ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺตร�สไวิ(วิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุG! เธอไม-เป@นฺอาบั�ต	 เพื่ราะเพื่1ยงฺแต-พื่Fด”๒ ด�งฺนฺ1I. 
อธ	บัายวิ-า “ไม-เป@นฺอาบั�ต	 เพื่ราะเหตGเพื่1ยงฺแต-พื่Fดๆ ไปเทิ-านฺ�Iนฺ.” 

ตโต ปรw เวิฐนฺวิต�ถGปร	โยสานฺw สพื่�พื่w อGต�ตานฺต�ถเมวิ ฯ
(เร#$องฺ)ทิ1$ถ�ดจาก(เร#$องฺเพื่1ยงฺแต-พื่Fด)นฺ�Iนฺไป ซ่a$งฺม1เร#$องฺผู้(าโพื่กเป@นฺทิ1$สGด ทิ�Iงฺหมดม1เนฺ#Iอควิามต#Iนฺแล(วิทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

อภ	นฺ�นฺสร1รวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺศัพื่ทิ1$ย�งฺสด (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

“อธ	วิต�โถต	 สาฏิกตณฺ�หาย ตส�มaเยวิ สร1เร นฺ	พื่�พื่ต�โต ฯ
บัทิวิ-า อธ	วิต�โถ ควิามวิ-า (เปรต)เก	ดข้aIนฺในฺสร1ระ (ศัพื่) นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ เพื่ราะต�ณฺหาในฺผู้(าสาฎก.

“อนฺาทิ	ยนฺ�โตต	 ตส�ส วิจนฺw อค�คณฺ�หนฺ�โต  อาทิรw วิา อกโรนฺ�โต ฯ
บัทิวิ-า อนฺาทิ	ยนฺ�โต ควิามวิ-า ภ	กษุGไม-ถ#อเอาถ(อยคำข้องฺ(เปรต)นฺ�Iนฺ หร#อไม-ทิำควิามเอ#Iอเฟั~�อ.

“ตw สร1รw อGฏฺ�ฐห	ต�วิาต	  เปโต อต�ตโนฺ อานฺGภาเวินฺ ตw สร1รw อGฏฺ�ฐาเปส	 ฯ   เตนฺ วิGต�ตw “ตw สร1รw อGฏฺ�ฐห	ต�วิาต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า ตw สร1รw อฏฺ�ฐห	ต�วิา ควิามวิ-า เปรตย�งฺสร1ระนฺ�Iนฺให(ลGกข้aIนฺ ด(วิยอานฺGภาพื่ข้องฺตนฺ. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระอGบัาล1เถระ)นฺ�Iนฺจaงฺกล-าวิวิ-า “สร1ระนฺ�IนฺลGกข้aIนฺ (เด	นฺตามหล�งฺภ	กษุGนฺ�Iนฺไป)”๓

๑ แต-โยช้นฺาแก(วิ-า กตนฺ�ต	 ช้าตw.
๒ วิ	. มหา ๑/๑๐๗.
๓ วิ	. มหา. ๑/๑๐๙.
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“ทิ�วิารw ถเกส1ต	 ภ	ก�ข้Gส�ส สGสานฺสม1เปเยวิ วิ	หาโร  ตส�มา ภ1รGกช้าต	โก ภ	ก�ข้G ข้	ป�ปเมวิ ตต�ถ ปวิ	ส	ต�วิา ทิ�วิารw ถเกส	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ทิ�วิารw ถเกส	 ควิามวิ-า วิ	หารข้องฺภ	กษุG ม1อยF-ในฺทิ1$ใกล(ปzาช้(านฺ�Iนฺเองฺ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGเป@นฺคนฺข้ลาดอยF-โดยปกต	 จaงฺร1บัเข้(าไปในฺวิ	หารนฺ�Iนฺทิ�นฺทิ1 แล(วิปJดประตF.

“ตต�เถวิ ปร	ปต1ต	  ทิ�วิาเร ถก	เต, เปโต สาฏิเก นฺ	ราลโย หGต�วิา ตw สร1รw ปหาย ยถากม�มw คโต ฯ
สองฺบัทิวิ-า ตต�เถวิ ปร	ปต	 ควิามวิ-า 
เม#$อภ	กษุGปJดประตFแล(วิ เปรตเป@นฺผู้F(หมดควิามอาล�ยในฺผู้(าสาฎก จaงฺละทิ	Iงฺสร1ระนฺ�Iนฺ แล(วิไปตามยถากรรม.” 

ตส�มา ตw สร1รw ตต�เถวิ ปร	ปต	 ฯ   “ปต	ตนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ สร1ระนฺ�Iนฺจaงฺล(มลงฺ.  ม1คำอธ	บัายวิ-า “ตกไปในฺทิ1$นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.”

“อภ	นฺ�เนฺ สร1เรต	  อพื่�ภGณฺ�เห อล�ลสร1เร ป|สGกFลw นฺ คเหตพื่�พื่w ฯ
สองฺบัทิวิ-า อภ	นฺ�เนฺ สร1เร ควิามวิ-า ภ	กษุGไม-พื่aงฺถ#อเอาผู้(าบั�งฺสGกGลทิ1$สร1ระ (ศัพื่) สด ย�งฺอG-นฺๆ อยF-.

คณฺ�หนฺ�ตส�ส, เอวิรFปา อGปทิ�ทิวิา โหนฺ�ต	, ทิGก�กฏิญฺ�จ อาปช้�ช้ต	 ฯ
เม#$อภ	กษุGถ#อเอา อGปbทิวิะเห>นฺปานฺนฺ1Iย-อมม1  และภ	กษุGย-อมต(องฺทิGกกฏิ.

ภ	นฺ�เนฺ ปนฺ คเหตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-จะถ#อเอาทิ1$สร1ระ (ศัพื่) ซ่a$งฺแตกแล(วิ ควิรอยF-.

ก	ต�ตาวิตา ปนฺ ภ	นฺ�นฺw โหต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>ศัพื่ จะจ�ดวิ-า แตกแล(วิ ด(วิยเหตGเพื่1ยงฺไร?

กากกGลล โสณฺส	คาลาทิ1ห	 มGข้ตGณฺ�ฑเกนฺ วิา ทิาฒาย วิา อ1สกw ผู้าล	ตมต�เตนฺาปJ ฯ
แก(วิ-า “แม(ด(วิยเหตGเพื่1ยงฺถFกส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ม1กา นฺกตะกรGม สGนฺ�ข้บั(านฺ และสGนฺ�ข้จ	Iงฺจอก เป@นฺต(นฺ 
เอาจะงฺอยปากหร#อเข้1Iยวิทิำให(ฉั1กข้าดแล(วินฺ	ดหนฺ-อย.” 

ยส�ส ปนฺ ปตโต ฆ์wสเนฺนฺ ฉัวิ	มต�ตw ฉั	นฺ�นฺw โหต	. จม�มw อจ�ฉั	นฺ�นฺw.  เอตw อภ	นฺ�นฺเมวิ ฯ
ส-วินฺอวิ�ยวิะข้องฺศัพื่ใด ทิ1$ล(มลงฺ เพื่1ยงฺผู้	วิหนฺ�งฺข้าดไปด(วิยการครFดส1, หนฺ�งฺย�งฺไม-ข้าด, ศัพื่นฺ�Iนฺ นฺ�บัวิ-าย�งฺไม-แตกนฺ�$นฺเทิ1ยวิ.

จม�เม ปนฺ ฉั	นฺ�เนฺ, ภ	นฺ�นฺw ฯ
แต-เม#$อหนฺ�งฺข้าด จ�ดวิ-าเป@นฺศัพื่ทิ1$แตก.

ยส�สาปJ สช้1วิกาเลเยวิ ปภ	นฺ�นฺา คณฺ�ฑกGฏฺ�ฐ	ปJฬกา วิา วิโณฺ วิา โหต	,  อ	ทิม�ปJ ภ	นฺ�นฺw ฯ
แม(ศัพื่ใด ในฺเวิลาย�งฺม1ช้1วิ	ตนฺ�$นฺแล ม1ฝัnโรคเร#Iอนฺและต-อม หร#อแผู้ลแตกเฟัะไปทิ�$วิ, แม(ศัพื่นฺ1I ช้#$อวิ-าแตกแล(วิ.

ตต	ย[458]ทิ	วิสโต ปภFต	 อGทิ�ธGมาตกาทิ	ภาเวินฺ กGณฺปภาวิw อGปคตม�ปJ ภ	นฺ�นฺเมวิ ฯ
(สร1ระ) แม(ทิ1$ถaงฺควิามเป@นฺซ่ากศัพื่ โดยเป@นฺศัพื่ทิ1$ข้aIนฺพื่องฺเป@นฺต(นฺ ต�Iงฺแต-วิ�นฺทิ1$ ๓ ไป จ�ดวิ-าเป@นฺศัพื่ทิ1$แตกแล(วิเหม#อนฺก�นฺ.

สพื่�เพื่นฺ สพื่�พื่w ปนฺ อภ	นฺ�เนฺปJ สGสานฺโคปเกห	 วิา อญฺ�เญห	 วิา มนฺGส�เสห	 คาหาเปตGw วิฏฺ�ฏิต	. 
โนฺ เจ อญฺ�ญw ลภต	, สต�ถเกนฺ วิา เกนฺจ	 วิา วิณฺw กต�วิา คเหตพื่�พื่w ฯ
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อนฺa$งฺ ในฺศัพื่แม(ทิ1$ย�งฺไม-แตกโดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ จะให(คนฺเฝัrาปzาช้(า หร#อมนฺGษุยEเหล-าอ#$นฺ ถ#อเอา๑ (ให() ควิรอยF-. 
ถ(าไม-ได(ผู้F(อ#$นฺ, ควิรจะใช้(ศั�สตรา หร#อวิ�ตถGบัางฺอย-างฺทิำให(เป@นฺแผู้ลแล(วิ จaงฺถ#อเอา.

วิ	สภาคสร1เร ปนฺ สตa อGปฏฺ�ฐเปต�วิา สมณฺสญฺ�ญw อGป�ปาเทิต�วิา ส1เส วิา หต�ถปาทิปJฏฺ�ฐ	ยw วิา วิณฺw กต�วิา คเหตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-ในฺศัพื่เพื่ศัตรงฺก�นฺข้(าม ภ	กษุGควิรเข้(าไปต�Iงฺสต	ไวิ( ย�งฺสมณฺส�ญญาให(เก	ดข้aIนฺ ทิำให(เป@นฺแผู้ลทิ1$ศั1รษุะ หร#อทิ1$หล�งฺม#อและหล�งฺเทิ(า
แล(วิถ#อเอาสมควิรอยF-.

๑ แปลตามนฺ�ยโยช้นฺาทิ1$สอนฺให(เอา สGสานฺโคปเกห	 และ มนฺGส�เสห	 เป@นฺกรรมในฺ คาหาเปตGw.
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กถาว'าด้7วยการส�บเปลี� ยนสลีาก
ตทินฺนฺ�ตเร วิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺอ�นฺเป@นฺลำด�บัแห-งฺ(เร#$องฺสร1ระทิ1$ย�งฺไม-แตก)นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

“กGสw สงฺ�กาเมต�วิา จ1วิรw อค�คเหส1ต	  ปGพื่�เพื่ “อาทิ	เยย�ยาต	 อ	มส�ส ปทิส�ส อต�ถวิณฺ�ณฺนฺาย นฺามมต�เตนฺ ทิส�ส	เตสG 
เถย�ยาวิหารปสย�หาวิหารปร	กป�ปาวิหารปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺาวิหารกGสาวิหาเรสG กGสาวิหาเรนฺ อวิหร1ต	 อต�โถ ฯ
หลายบัทิวิ-า กGสw สงฺ�กาเมต�วิา จ1วิรw อค�คเหส	 ม1ควิามวิ-า 
ภ	กษุGล�กด(วิยกGสาวิหาร  ในฺบัรรดาเถยยาวิหาร ปส�ยหาวิหาร ปร	ก�ปปาวิหาร ปฏิ	จฉั�นฺนฺาวิหาร และกGสาวิหาร 
ซ่a$งฺได(แสดงฺไวิ(แล(วิแต-โดยเพื่1ยงฺช้#$อ ในฺการพื่รรณฺนฺาเนฺ#Iอควิามแห-งฺบัทินฺ1Iวิ-า อาทิ	เยย�ย ในฺเบั#Iองฺต(นฺ.

อ	เมสw ปนฺ อวิหารานฺw เอวิw นฺานฺต�ตw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
และพื่aงฺทิราบัควิามต-างฺก�นฺแห-งฺอวิหารเหล-านฺ1I ด�งฺต-อไปนฺ1I:

[อรรถาธ	บายอวหาร ๕ อย'าง]

โย ห	 โกจ	 สส�สาม	กw ภณฺ�ฑw รต�ต	ภาเค วิา ทิ	วิสภาเค วิา สนฺ�ธ	จ�เฉัทินฺาทิ1นฺ	 กต�วิา อทิ	ส�สมาโนฺ อวิหรต	 
กFฏิมานฺกFฏิกหาปณฺาทิ1ห	 วิา วิญฺ�เจต�วิา คณฺ�หาต	.  ตส�เสวิ ตw คณฺ�หโต อวิหาโร “เถย�ยาวิหาโรต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>ภ	กษุGรFปใดรFปหนฺa$งฺ ทิำโจรกรรมม1การต�ดทิ1$ต-อเป@นฺต(นฺ ในฺเวิลากลางฺค#นฺหร#อกลางฺวิ�นฺ ม	ให(ใครเห>นฺ ล�กทิร�พื่ยEซ่a$งฺม1เจ(าข้องฺ 
หร#อหลอกลวิงฺด(วิยเคร#$องฺนฺ�บัโกงฺและกหาปณฺะปลอมเป@นฺต(นฺถ#อเอา.  
อวิหารข้องฺภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล ผู้F(ถ#อเอาทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺเถยยาวิหาร”.

โย ปนฺ ปเร ปสย�ห  พื่ลสา๑ อภ	ภGย�ย อถวิา ปนฺ สนฺ�ตช้�เช้ต�วิา ภยw ทิส�เสต�วิา เตสw สนฺ�ตกw คณฺ�หาต	 
ปนฺ�ถฆ์าตคามฆ์าตาทิ1นฺ	 กโรนฺ�ตา ทิามร	กโจรา วิ	ย 
โกธวิเสนฺ ปรฆ์รวิ	โลป| กโรนฺ�ตา อต�ตโนฺ ปต�ตพื่ล	โต จ อธ	กw พื่ลก�กาเรนฺ คณฺ�หนฺ�ตา ราช้ราช้มหามต�ตาทิโย วิ	ย 
ตส�เสวิw คณฺ�หโต อวิหาโร “ปสย�หาวิหาโรต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ฝัzายภ	กษุGใด ข้-มข้1$ผู้F(อ#$นฺ ค#อ กดข้1$เอาด(วิยกำล�งฺ, หร#อคGกคาม, ค#อแสดงฺภ�ย ถ#อเอาทิร�พื่ยEเป@นฺข้องฺช้นฺเหล-านฺ�Iนฺ 
เหม#อนฺพื่วิกโจรกบัฏิ๒ ทิำประทิGษุกรรม ม1ฆ์-าคนฺเด	นฺทิางฺและฆ์-าช้าวิบั(านฺเป@นฺต(นฺ  (และ) 
เหม#อนฺอ	สรช้นฺ ม1พื่ระราช้าและมหาอมาตยEข้องฺพื่ระราช้าเป@นฺต(นฺ ทิำการร	บัเอาเร#อนฺข้องฺผู้F(อ#$นฺ ด(วิยอำนฺาจควิามโกรธ 
และใช้(พื่ลการเก>บัพื่ล1 เก	นฺกวิ-าพื่ล1ทิ1$ถaงฺแก-ตนฺ, อวิหารข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ ผู้F(ถ#อเอาอยF-อย-างฺนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺปส�ยหาวิหาร”. 

ปร	กป�เปต�วิา [459] คณฺ�หโต ปนฺ อวิหาโร “ปร	กป�ปาวิหาโรต	 วิGจ�จต	 ฯ
ส-วินฺอวิหารข้องฺภ	กษุGผู้F(กำหนฺดหมายแล(วิถ#อเอา ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ปร	ก�ปปาหาร.” 

โส ภณฺ�ฑปร	กป�ป โอกาสปร	กป�ปวิเสนฺ ทิGวิ	โธ ฯ
ปร	ก�ปปาวิหารนฺ�Iนฺ ม1 ๒ อย-างฺ ด(วิยสามารถกำหนฺดหมายส	$งฺข้องฺ และกำหนฺดหมายโอกาส.

๑ พื่ลสาต	 พื่เลนฺาต	 ฏิ1กายw ทิ	ส�สต	 ฯ
๒ ฎ1กาสารต�ถทิ1ปนฺ1 ภาค ๒/๔๒๗ แก(คำนฺ1Iไวิ(วิ-า ทิามร	กโจรส�สาต	 รช้�ช้w ปฏฺ�ฐยมานฺส�ส ปากฏิโจรส�ส.
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[อรรถาธ	บายภ�ณฺฑปร	ก�ป]

ตต�รายw ภณฺ�ฑปร	กป�โป ฯ
ในฺ (๒ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ การกำหนฺดส	$งฺข้องฺ (พื่aงฺทิราบัด�งฺนฺ1I):- 

อ	เธกจ�โจ สาฏิกต�ถ	โก อนฺ�โตคพื่�ภw ปวิ	ส	ต�วิา “สเจ สาฏิโก ภวิ	ส�สต	, คณฺ�ห	ส�สาม	.  สเจ สGต�ตw, นฺ คณฺ�ห	ส�สาม1ต	 ปร	กป�เปต�วิา 
อนฺ�ธกาเร ปส	พื่�พื่กw คณฺ�หาต	 ฯ
ภ	กษุGบัางฺรFปในฺศัาสนฺานฺ1I ม1ควิามต(องฺการด(วิยผู้(าสาฎก จaงฺเข้(าไปภายในฺห(องฺ หมายใจไวิ(วิ-า 
“ถ(าจ�กเป@นฺผู้(าสาฎก, เราจ�กถ#อเอา.  ถ(าจ�กเป@นฺด(าย, เราจ�กไม-ถ#อเอา” แล(วิถ#อเอากระสอบัในฺทิ1$ม#ด.

สาฏิโก เจ ตต�ร โหต	, อGทิ�ธาเรเยวิ ปาราช้	กw ฯ
ถ(าในฺ(กระสอบั)นฺ�Iนฺ ม1ผู้(าสาฎก,  เป@นฺปาราช้	ก ในฺข้ณฺะทิ1$ยกข้aIนฺนฺ�$นฺเองฺ.

สGต�ตw เจ โหต	 รก�ข้ต	 ฯ
ถ(าม1ด(ายย�งฺร�กษุาอยF-.

พื่ห	 นฺ1หร	ต�วิา มGญฺ�จ	ต�วิา “สGต�ตนฺ�ต	 ญต�วิา ปGนฺ อาหร	ต�วิา ยถาฐาเนฺ ฐเปต	, รก�ข้ต	เยวิ ฯ
เธอนฺำออกไปข้(างฺนฺอก แก(ออก รF(วิ-า “เป@นฺด(าย” จaงฺนฺำมาวิางฺไวิ(ย�งฺทิ1$เด	มอ1ก, ย�งฺร�กษุาอยF-เหม#อนฺก�นฺ.

“สGต�ตนฺ�ต	 ญต�วิาปJ “ยw ลทิ�ธw, ตw คเหตพื่�พื่นฺ�ต	 คจ�ฉัต	.  ปทิวิาเรนฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
แม(รF(วิ-า “เป@นฺด(าย” แล(วิเด	นฺไปด(วิยค	ดวิ-า “ได(ส	$งฺใด ก>ต(องฺถ#อเอาส	$งฺนฺ�Iนฺ”. พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ด(วิยวิาระย-างฺเทิ(า.

ภFม	ยw ฐเปต�วิา คณฺ�หาต	, อGทิ�ธาเร ปาราช้	กw ฯ
วิางฺไวิ(บันฺภาคพื่#Iนฺแล(วิ ถ#อเอา, ต(องฺปาราช้	ก ในฺข้ณฺะทิ1$ยกข้aIนฺ.

“โจโร โจโรต	 สาม	เกห	 ปร	ยGฏฺ�ฐ	โต  ฉัฑ�เฑต�วิา ปลายต	, รก�ข้ต	 ฯ
เธอถFกพื่วิกเจ(าข้องฺต	ดตาม๑ร(องฺวิ-า “ข้โมย ข้โมย” จaงฺทิ	Iงฺแล(วิหนฺ1ไป, ย�งฺร�กษุาอยF-.

สาม	กา ทิ	ส�วิา คณฺ�หนฺ�ต	, อ	จ�เจตw กGสลw.  อญฺ�โญ เจ โกจ	 คณฺ�หาต	 ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
พื่วิกเจ(าข้องฺพื่บัแล(วิถ#อเอา การถ#อเอาอย-างฺนฺ1Iนฺ�$นฺเป@นฺการด1.  ถ(าคนฺอ#$นฺบัางฺคนฺถ#อเอา, เป@นฺภ�ณฺฑไทิยแก-เธอ.

อถ นฺ	วิต�เตสG สาม	เกสG, สยเมวิ ตw ทิ	ส�วิา “ปเคเวิตw มยา นฺ1หฏิw.  มม ทิานฺ	 สนฺ�ตกนฺ�ต	 คณฺ�หาต	, รก�ข้ต	.  ภณฺ�ฑเทิย�ยw ปนฺ โหต	 ฯ
ถ(าเม#$อพื่วิกเจ(าข้องฺกล�บัไปแล(วิ เธอเห>นฺข้องฺนฺ�Iนฺเข้(าเองฺ จaงฺถ#อเอาด(วิยค	ดวิ-า 
“ข้องฺนฺ1I เรานฺำออกมาก-อนฺ, บั�ดนฺ1I เป@นฺข้องฺข้องฺเราละ” ด�งฺนฺ1I, ย�งฺร�กษุาอยF-.  แต-เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

“สเจ สGต�ตw ภวิ	ส�สต	, คณฺ�ห	ส�สาม	. สเจ สาฏิโก, นฺ คณฺ�ห	ส�สาม	, 
สเจ สป�ปJ ภวิ	ส�สต	, คณฺ�ห	ส�สาม	.  สเจ เตลw, นฺ คณฺ�ห	ส�สาม1ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ ปร	กป�เปต�วิา คณฺ�หนฺ�ตส�สาปJ, เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGกำหนฺดหมายไวิ( แล(วิถ#อเอา โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า 
“ถ(าจ�กเป@นฺด(าย, เราจ�กถ#อเอา.  ถ(าจ�กเป@นฺผู้(าสาฎก, เราจ�กไม-ถ#อเอา. 
ถ(าจ�กเป@นฺเนฺยใส, เราจ�กถ#อเอา.  ถ(าจ�กเป@นฺนฺIำม�นฺ, เราจ�กไม-ถ#อเอา” ด�งฺนฺ1I ก>นฺ�ยนฺ1Iนฺ�$นฺเทิ1ยวิ.

๑ ฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1แก(วิ-า ปร	ยGฏฺ�ฐ	โตต	 อนฺGพื่นฺ�โธ.
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มหาปจ�จร	ยาทิ1สG ปนฺ “สาฏิกต�ถ	โกปJ สาฏิกปส	พื่�พื่กเมวิ คเหต�วิา นฺ	ก�ข้นฺ�โต พื่ห	 ฐต�วิา มGญฺ�จ	ต�วิา 
‘สาฏิโก อยนฺ�ต	 ทิ	ส�วิา คจ�ฉันฺ�โต ปทิGทิ�ธาเรเนฺวิ กาเรตพื่�โพื่ต	 วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺในฺอรรถกถามหาปbจจร1เป@นฺต(นฺ ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “แม(ภ	กษุGม1ควิามต(องฺการด(วิยผู้(าสาฎก ถ#อเอากระสอบัผู้(าสากฎนฺ�$นฺแหละ
ออกไปวิางฺไวิ(ข้(างฺนฺอก แก(ออกแล(วิ เห>นฺวิ-า ‘นฺ1I เป@นฺผู้(าสาฎก’ แล(วิไป พื่aงฺปร�บัด(วิยการยกเทิ(าข้aIนฺนฺ�$นฺเทิ1ยวิ”. 

เอต�ถ ปนฺ “สเจ สาฏิโก ภวิ	ส�สต	, คณฺ�ห	ส�สาม1ต	 ปร	กป�ปJตต�ตา ปร	กป�โป ทิ	ส�สต	. 
ทิ	ส�วิา หฏิต�ตา ปร	กป�ปาวิหาโร [460] นฺ ทิ	ส�สต	 ฯ 
ก>ในฺ(อรรถกถามหาปbจจร1เป@นฺต(นฺ)นฺ1I  การกำหนฺด ย-อมปรากฏิ เพื่ราะเธอได(กำหนฺดหมายส	$งฺข้องฺไวิ(วิ-า 
“ถ(าจ�กเป@นฺผู้(าสาฎก, เราจ�กถ#อเอา” ปร	ก�ปปาวิหาร ไม-ปรากฏิเพื่ราะเห>นฺแล(วิจaงฺล�ก.

มหาอฏฺ�ฐกถายw ปนฺ, ยw ปร	กป�ปJตw, ตw อทิ	ฏฺ�ฐw  ปร	กป�ปJตภาเวิ ฐ	ตwเยวิ อGทิ�ธรนฺ�ตส�ส อวิหาโร วิGต�โต ฯ
แต-ในฺมหาอรรถกถา ทิ-านฺปร�บัอวิหารแก-ภ	กษุGผู้F(ยกข้aIนฺซ่a$งฺภ�ณฺฑะทิ1$กำหนฺดไวิ( ตนฺย�งฺไม-ได(เห>นฺ 
แต-ก>คงฺต�IงฺอยF-ในฺควิามเป@นฺข้องฺอ�นฺตนฺกำหนฺดไวิ(แล(วินฺ�$นฺเองฺ.

ตส�มา ตต�ถ ปร	กป�ปาวิหาโร ทิ	ส�สต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ปร	ก�ปปาวิหาร จaงฺปรากฏิในฺ(มหาอรรถกถา)นฺ�Iนฺ.

“ตw มญฺ�ญมาโนฺ ตw อวิหร1ต	 ปาล	ยาวิ สเมต1ต	 ฯ
(อวิหารทิ1$กล-าวิไวิ(ในฺมหาอรรถกถา)นฺ�Iนฺ สมด(วิยพื่ระบัาล1วิ-า ตw มญฺ�ญมาโนฺ ตw อวิหร	๑ สำค�ญวิ-า เป@นฺส	$งฺนฺ�Iนฺ ล�กส	$งฺนฺ�Iนฺฉัะนฺ1Iแล. 

ตต�ถ ย�วิายw “สเจ สาฏิโก ภวิ	ส�สต	, คณฺ�ห	ส�สาม1ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ ปวิต�โต ปร	กป�โป, อยw ภณฺ�ฑปร	กป�โป นฺาม ฯ
บัรรดา(ปร	ก�ปทิ�Iงฺ ๒) นฺ�Iนฺ การกำหนฺดนฺ1Iใด ทิ1$เป@นฺไปโดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า “ถ(าจ�กเป@นฺผู้(าสาฎก, เราจ�กถ#อเอา” ด�งฺนฺ1I 
การกำหนฺดนฺ1Iช้#$อวิ-า ภ�ณฺฑปร	ก�ป (การกำหนฺดส	$งฺข้องฺ).

[อรรถาธ	บายโอกาสปร	ก�ป]

โอกาสปร	กป�โป ปนฺ เอวิw เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ส-วินฺการกำหนฺดโอกาส พื่aงฺทิราบัอย-างฺนฺ1I:- 

อ	เธกจ�โจ โลลภ	ก�ข้G ปรปร	เวิณฺw วิา กGลฆ์รw วิา อรญฺ�เญ กม�มนฺ�ตสาลw วิา ปวิ	ส	ต�วิา ตต�ถ กถาสล�ลาเปนฺ นฺ	ส	นฺ�โนฺ 
ก	ญฺ�จ	 โลภเนฺย�ยw ปร	ก�ข้ารw โอโลเกต	 ฯ
ภ	กษุGโลเลบัางฺรFปในฺ(ศัาสนฺา)นฺ1I เข้(าไปย�งฺบัร	เวิณฺข้องฺผู้F(อ#$นฺ หร#อเร#อนฺข้องฺตระกFล หร#อโรงฺซ่a$งฺเป@นฺทิ1$ทิำการงฺานฺในฺปzาก>ด1 
แล(วินฺ�$งฺในฺ(ทิ1$)นฺ�Iนฺ ด(วิยการสนฺทินฺาปราศัร�ย  มองฺดFบัร	ข้ารอ�นฺเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺควิามโลภบัางฺอย-างฺ, 

โอโลเกนฺ�โต จ ปนฺ ทิ	ส�วิา ทิ�วิารป�ปมGข้ เหฏฺ�ฐาปาสาทิปร	เวิณฺทิ�วิารโกฏฺ�ฐกรGก�ข้มFลาทิ	วิเสนฺ ปร	จ�เฉัทิw กต�วิา 
“สเจ มw เอต�ถนฺ�ตเร ปส�ส	ส�สนฺ�ต	, ทิฏฺ�ฐุGกามตาย คเหต�วิา วิ	จรนฺ�โต วิ	ย เอเตสwเยวิ ทิส�สาม	. โนฺ เจ ปส�ส	ส�สนฺ�ต	, หร	ส�สาม1ต	 ปร	กป�เปต	 ฯ
ก>แล เม#$อมองฺดF พื่บัเห>นฺแล(วิ จaงฺได(ทิำควิามกำหนฺด 
ด(วิยอำนฺาจ(สถานฺทิ1$)ม1ประตF หนฺ(ามGข้ ภายใต(ปราสาทิ บัร	เวิณฺ ซ่G(มประตF และโคนฺไม( เป@นฺต(นฺ แล(วิกำหนฺดหมายไวิ(วิ-า 

๑ บัาล1เป@นฺ อวิหรต	.
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“ถ(าพื่วิกเจ(าข้องฺจ�กเห>นฺเราในฺระหวิ-างฺนฺ1I, เราจะทิำทิ1เป@นฺหย	บั เพื่#$อต(องฺการจะดFเทิ1$ยวิไป จ�กค#นฺให(แก-เข้าเหล-านฺ�Iนฺแหละ, 
ถ(าพื่วิกเข้าจ�กไม-เห>นฺไซ่ร(, เราก>จ�กล�กเอา” ด�งฺนฺ1I.

ตส�เสตw อาทิาย ปร	กป�ปJตปร	จ�เฉัทิw อต	ก�กนฺ�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
พื่อภ	กษุGนฺ�Iนฺถ#อเอาทิร�พื่ยEนฺ�Iนฺ ล-วิงฺเลยแดนฺกำหนฺดทิ1$หมายไวิ(ไป, เป@นฺปาราช้	ก.

สเจ อGปจารส1มw ปร	กป�เปต	 ตทิภ	มGโข้ วิ คจ�ฉันฺ�โต  กม�มฏฺ�ฐานฺาทิ1นฺ	 มนฺส	 กโรนฺ�โต วิา  อญฺ�ญาวิ	ห	โต วิา 
อสต	ยา อGปจารส1มw อต	ก�กมต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
ถ(าเธอกำหนฺดหมายแดนฺอGปจารไวิ( เด	นฺมG-งฺหนฺ(าไปทิางฺนฺ�Iนฺเองฺ มนฺส	การพื่ระกรรมฐานฺเป@นฺต(นฺอยF-ก>ด1 ส-งฺใจไปทิางฺอ#$นฺก>ด1 
ก(าวิล-วิงฺแดนฺอGปจารไปด(วิยทิ�Iงฺไม-ม1สต	, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

อถาปJส�ส ตw ฐานฺw ปต�ตส�ส, โจโร วิา หต�ถ1 วิา วิาฬม	โค วิา มหาเมโฆ์ วิา อGฏฺ�ฐหต	, 
โส จ ตม�หา อGปทิ�ทิวิา มGจ�จ	ตGกม�ยตาย สหสา ตw ฐานฺw อต	ก�กมต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยเมวิ ฯ
แม(ถ(าเม#$อเธอไปถaงฺทิ1$นฺ�Iนฺแล(วิ โจร ช้(างฺ เนฺ#Iอร(าย หร#อมหาเมฆ์ต�Iงฺข้aIนฺ 
และเธอก(าวิล-วิงฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺไปโดยเร>วิ เพื่ราะใคร-จะพื่(นฺจากอGปbทิวิะนฺ�Iนฺ, เป@นฺภ�ณฺฑไทิยเหม#อนฺก�นฺ.

เกจ	 ปเนฺต�ถ “ยส�มา มFเลวิ เถย�ยจ	ต�เตนฺ คห	ตw  ตส�มา นฺ รก�ข้ต	, อวิหาโรเยวิาต	 วิทินฺ�ต	 ฯ
ก>ในฺคำนฺ1I (อาจารยEบัางฺพื่วิก)กล-าวิวิ-า “เพื่ราะในฺเบั#Iองฺต(นฺนฺ�$นฺเองฺ เธอถ#อเอาด(วิยไถยจ	ต. ฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺร�กษุาไม-ได(, เป@นฺอวิหารทิ1
เด1ยวิ.” 

อยw ตาวิ มหาอฏฺ�ฐกถานฺโย ฯ
นฺ1Iเป@นฺนฺ�ยในฺมหาอรรถกถาก-อนฺ.

มหาปจ�จร	ยw ปนฺ [461] “สเจปJ โส อนฺ�โตปร	จ�เฉัเทิ หต�ถa วิา อส�สw วิา อภ	รGห	ต�วิา ตw เนฺวิ ปาเช้ต	, นฺ ปาช้าเปต	.  
ปร	จ�เฉัเทิ อต	ก�กนฺ�เตปJ, ปาราช้	กw นฺต�ถ	, ภณฺ�ฑเทิย�ยเมวิาต	 วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺในฺมหาปbจจร1 ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“แม(ถ(าเธอรFปนฺ�Iนฺข้aIนฺข้1$ช้(างฺหร#อม(าภายในฺแดนฺกำหนฺดแล(วิ ย�งฺไม-ข้�บัช้(างฺ หร#อม(านฺ�Iนฺไปเองฺ ทิ�Iงฺไม-ให(ผู้F(อ#$นฺข้�บัไป.  
แม(เม#$อล-วิงฺเลยแดนฺกำหนฺดไป, ย-อมไม-เป@นฺปาราช้	ก, เป@นฺเพื่1ยงฺภ�ณฺฑไทิยเทิ-านฺ�Iนฺ.” 

ตต�ร ย�วิายw “สเจ มw เอต�ถนฺ�ตเร ปส�ส	ส�สนฺ�ต	, ทิฏฺ�ฐุGกามตาย คเหต�วิา วิ	จรนฺ�โต วิ	ย เอเตสwเยวิ ทิส�สาม1ต	 ปวิต�โต ปร	กป�โป. 
อยw โอกาสปร	กป�โป นฺาม ฯ
ในฺ(ปร	ก�ป ๒ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ การกำหนฺดทิ1$เป@นฺไปวิ-า “ถ(าพื่วิกเจ(าข้องฺ จ�กเห>นฺเราในฺระหวิ-างฺนฺ1I, เราจะทิำทิ1เป@นฺหย	บั 
เพื่#$อต(องฺการจะดFเทิ1$ยวิไป จ�กค#นฺให(แก-เข้าเหล-านฺ�Iนฺแหละ”   นฺ1I ช้#$อวิ-าโอกาสปร	ก�ป.

เอวิม	เมสw ทิ�วิ	นฺ�นฺม�ปJ ปร	กป�ปานฺw วิเสนฺ ปร	กป�เปต�วิา คณฺ�หโต อวิหาโร “ปร	กป�ปาวิหาโรต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
อวิหารข้องฺภ	กษุGผู้F(กำหนฺดไวิ(แล(วิถ#อเอา ด(วิยอำนฺาจแห-งฺการกำหนฺด แม(ทิ�Iงฺ ๒ เหล-านฺ1I ด�งฺพื่รรณฺนฺามาอย-างฺนฺ1I 
พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺปร	ก�ปปาวิหาร”.
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[อรรถาธ	บายปฏ	จฉั�นนาวหาร]

ปฏิ	จ�ฉัาเทิต�วิา ปนฺ อวิหรณฺw ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺาวิหาโร ฯ
ส-วินฺการปกปJดไวิ(แล(วิจaงฺล�กเอา ช้#$อวิ-าปฏิ	จฉั�นฺนฺาวิหาร.

โส เอวิw เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
(ปฏิ	จฉั�นฺนฺาวิหาร)นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัอย-างฺนฺ1I:- 

โย ปนฺ ภ	ก�ข้G,  มนฺGส�สานฺw อGย�ยานฺาทิ1สG ก1ฬนฺ�ตานฺw วิา ปวิ	สนฺ�ตานฺw วิา,  มGญฺ�จ	ต�วิา ฐปJตw อลงฺ�การภณฺ�ฑw ทิ	ส�วิา 
“สเจ โอนฺม	ต�วิา คณฺ�ห	ส�สาม	  ‘กa สมโณฺ คณฺ�หาต1ต	 มw ช้านฺ	ต�วิา วิ	เหเฐย�ยGนฺ�ต	  
ป|สGนฺา วิา ปณฺ�เณฺนฺ วิา ปฏิ	จ�ฉัาเทิต	 “ปจ�ฉัา คณฺ�ห	ส�สาม1ต	.  ตส�ส เอต�ตาวิตา อGทิ�ธาโร นฺต�ถ1ต	 นฺ ตาวิ อวิหาโร โหต	 ฯ
ก>ภ	กษุGรFปใด เม#$อพื่วิกมนฺGษุยEกำล�งฺเล-นฺอยF- หร#อกำล�งฺเข้(าไปในฺสวินฺเป@นฺต(นฺ เห>นฺเคร#$องฺอล�งฺการซ่a$งฺเข้าถอดวิางฺไวิ( ค	ดวิ-า 
“ถ(าเราจ�กก(มลงฺถ#อเอา, พื่วิกมนฺGษุยEจะพื่aงฺรF(เราวิ-า ‘สมณฺะถ#อเอาอะไร?’ แล(วิจะเบั1ยดเบั1ยนฺเรา” 
จaงฺเอาด	นฺร-วินฺ หร#อใบัไม(ปกปJดไวิ( (ด(วิยทิำในฺใจ)วิ-า “ภายหล�งฺเราจ�กถ#อเอา” ด�งฺนฺ1I, 
เพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I การยกส	$งฺข้องฺข้aIนฺ ย�งฺไม-ม1แก-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ. เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺย�งฺไม-เป@นฺอวิหารก-อนฺ.

ยทิา ปนฺ เต มนฺGส�สา อนฺ�โตคามw ปวิ	ส	ตGกามา ตw ภณฺ�ฑw วิ	จ	นฺนฺ�ตาปJ อปส�ส	ต�วิา “อ	ทิานฺ	 อนฺ�ธกาโร. เส�วิ ช้านฺ	ส�สามาต	 
สาลยา เอวิ คตา โหนฺ�ต	.  อถส�ส ตw อGทิ�ธรโต, อGทิ�ธาเร ปาราช้	กw ฯ
แต-เม#$อใด พื่วิกมนฺGษุยEเหล-านฺ�Iนฺ ประสงฺคEจะเข้(าไปภายในฺบั(านฺ แม(ค(นฺหาส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺ ก>ไม-เห>นฺ จaงฺค	ดวิ-า 
“บั�ดนฺ1I ค$ำม#ดแล(วิ, พื่รG-งฺนฺ1Iก-อนฺเถ	ด พื่วิกเราจaงฺจ�กรF(” แล(วิก>ไปทิ�Iงฺทิ1$ย�งฺม1ควิามอาล�ยอยF-นฺ�$นฺเทิ1ยวิ. 
เม#$อนฺ�Iนฺ เม#$อภ	กษุGนฺ�Iนฺ ยกส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺข้aIนฺ, เป@นฺปาราช้	กในฺข้ณฺะทิ1$ยกข้aIนฺ,

ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺกาเลเยวิ 
“มม สนฺ�ตกนฺ�ต	 สกสญฺ�ญาย วิา “คตา ทิานฺ	. เต เตห	 ฉัฑ�ฑ	ตw ภณฺ�ฑw อ	ทินฺ�ต	 ป|สGกFลสญฺ�ญาย วิา คณฺ�หนฺ�ตส�ส ปนฺ, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
แต-เม#$อภ	กษุGถ#อเอา ในฺเวิลาทิ1$ปกปJดไวิ(แล(วินฺ�$นฺเองฺ  ด(วิยสกส�ญญาวิ-า “เป@นฺข้องฺเรา” 
หร#อด(วิยบั�งฺสGกGลส�ญญาวิ-า “บั�ดนฺ1I มนฺGษุยEเหล-านฺ�Iนฺไปแล(วิ. พื่วิกเข้าได(ทิ	Iงฺส	$งฺข้องฺนฺ1Iแล(วิ”, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

เตสG ทิGต	ยทิ	วิเส อาคนฺ�ต�วิา วิ	จ	นฺ	ต�วิา อทิ	ส�วิา ธGรนฺ	ก�เข้ป| กต�วิา คเตสGปJ,  คห	ตw ภณฺ�ฑเทิย�ยเมวิ ฯ
เม#$อมนฺGษุยEเหล-านฺ�Iนฺ แม(มาในฺวิ�นฺทิ1$ ๒ ตรวิจค(นฺดFแล(วิ ก>ไม-เห>นฺ จaงฺทิำการทิอดธGระกล�บัไป,  
ส	$งฺข้องฺทิ1$เธอถ#อเอาแล(วิ ก>เป@นฺภ�ณฺฑไทิยเหม#อนฺก�นฺ.

กส�มา ฯ  ยส�มา ตส�ส ปโยเคนฺ เตห	 นฺ ทิ	ฏฺ�ฐw ฯ
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะเหตGวิ-าพื่วิกเข้าไม-เห>นฺส	$งฺข้องฺ ด(วิยควิามพื่ยายามข้องฺ(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺ.

โย ปนฺ ตถารFป| ภณฺ�ฑw ทิ	ส�วิา ยถาฐาเนฺ ฐ	ตwเยวิ อปฏิ	จ�ฉัาเทิต�วิา เถย�ยจ	ต�โต [462] 
ปาเทินฺ อก�กม	ต�วิา กทิ�ทิเม วิา วิาล	กาย วิา ปเวิเสต	.  ตส�ส ปเวิส	ตมต�เตเยวิ, ปาราช้	กw ฯ
อนฺa$งฺ ภ	กษุGใด พื่บัเห>นฺส	$งฺข้องฺเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ ย�งฺคงฺต�IงฺอยF-ในฺทิ1$เด	มนฺ�$นฺเองฺ ไม-ได(ปกปJด แต-ม1ไถยจ	ต 
เอาเทิ(าเหย1ยบัให(เข้(าไปในฺเป~อกตมหร#อในฺทิราย.  พื่อภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺอ�นฺเธอให(เข้(าไปแล(วิเทิ-านฺ�Iนฺ, ก>เป@นฺปาราช้	ก.
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[อรรถาธ	บายก#สาวหาร]

กGสw สงฺ�กาเมต�วิา อวิหรณฺw “กGสาวิหาโรต	 วิGจ�จต	 ฯ
การส�บัเปล1$ยนฺสลาก แล(วิล�กเอา ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “กGสาวิหาร”. 

โสปJ เอวิw เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
แม(กGสาวิหารนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัด�งฺนฺ1I:-

โย ภ	ก�ข้G, กGสw ปาเตต�วิา จ1วิเร ภาช้	ยมาเนฺ,  อต�ตโนฺ โกฏฺ�ฐาสส�ส สม1เป ฐ	ตw มหค�ฆ์ตรw๑ ปรส�ส โกฏฺ�ฐาสw หร	ตGกาโม 
อต�ตโนฺ โกฏฺ�ฐาเส ปต	ตw กGสทิณฺ�ฑกw ปรส�ส โกฏฺ�ฐาเส ปาเตตGกาโม อGทิ�ธรต	. รก�ข้ต	 ตาวิ ฯ
ภ	กษุGรFปใด, เม#$อภ	กษุGทิ�Iงฺหลายกำล�งฺจ�ดวิางฺสลากแจกจ1วิร, 
ใคร-จะล�กส-วินฺข้องฺภ	กษุGรFปอ#$นฺ ซ่a$งฺม1ราคา(นฺ(อยกวิ-า หร#อ)มากกวิ-า (หร#อเทิ-าๆ ก�นฺ โดยราคาแห-งฺส-วินฺข้องฺตนฺ)๒ ทิ1$ต�IงฺอยF-ใกล(ส-วินฺข้องฺตนฺไป
ใคร-จะทิำไม(สลากทิ1$ตกไปในฺส-วินฺข้องฺตนฺ ให(ตกลงฺไปในฺส-วินฺข้องฺภ	กษุGรFปอ#$นฺ จaงฺยกข้aIนฺ. ย�งฺร�กษุาอยF-ก-อนฺ.

ปรส�ส โกฏฺ�ฐาเส ปาเตต	, รก�ข้เตวิ ฯ
เธอให(ตกลงฺไปในฺส-วินฺข้องฺภ	กษุGรFปอ#$นฺ, ก>ย�งฺร�กษุาอยF-เหม#อนฺก�นฺ.

ยทิา ปนฺ, ตส�มa ปต	เต,  ปรส�ส โกฏฺ�ฐาสโต ปรส�ส กGสทิณฺ�ฑกw อGทิ�ธรต	, อGทิ�ธฏิมต�เต, ปาราช้	โก โหต	 ฯ
แต-เม#$อใด เม#$อไม(สลากนฺ�Iนฺตกไปแล(วิ เธอยกไม(สลากข้องฺภ	กษุGรFปอ#$นฺข้aIนฺจากส-วินฺข้องฺภ	กษุGรFปอ#$นฺ, 
เม#$อนฺ�Iนฺ พื่อเธอส�กวิ-ายกข้aIนฺ, ก>เป@นฺปาราช้	ก.

สเจ ปฐมตรw ปรโกฏฺ�ฐาสโต กGสทิณฺ�ฑw อGทิ�ธรต	 อต�ตโนฺ โกฏฺ�ฐาเส ปาเตตGกามตาย. อGทิ�ธาเร รก�ข้ต	. ปาตเนฺ รก�ข้ต	.   
อต�ตโนฺ โกฏฺ�ฐาสโต ปนฺ๓ อต�ตโนฺ กGสทิณฺ�ฑกw อGทิ�ธรต	.  อGทิ�ธาเรเยวิ รก�ข้ต	. 
ตw อGทิ�ธร	ต�วิา ปรโกฏฺ�ฐาเส ปาเตนฺ�ตส�ส, หต�ถโต มGต�ตมต�เต, ปาราช้	กw ฯ
ถ(าเธอยกไม(สลากข้aIนฺจากส-วินฺข้องฺภ	กษุGรFปอ#$นฺ ก-อนฺกวิ-า เพื่ราะใคร-จะให(ตกลงฺไปในฺส-วินฺข้องฺตนฺ. 
ในฺข้ณฺะทิ1$ยกข้aIนฺ ย�งฺร�กษุาอยF-.  ในฺข้ณฺะทิ1$ให(ตกลงฺไป ก>ย�งฺร�กษุาอยF-.  
อนฺa$งฺ ยกไม(สลากข้องฺตนฺข้aIนฺจากส-วินฺข้องฺตนฺ.  ในฺข้ณฺะทิ1$ยกข้aIนฺนฺ�$นฺเองฺ ย�งฺร�กษุาอยF-. 
เม#$อยกไม(สลากนฺ�Iนฺข้aIนฺแล(วิ ให(ตกลงฺไปในฺส-วินฺข้องฺภ	กษุGรFปอ#$นฺ, พื่อพื่(นฺจากม#อ, ก>เป@นฺปาราช้	ก.

สเจ ปนฺ ทิ�วิ1สG โกฏฺ�ฐาเสสG ปต	ตกGสทิณฺ�ฑโก อทิส�สนฺw คเมต	 ฯ
แต-ถ(าไม(สลากทิ1$ตกไปในฺส-วินฺทิ�Iงฺ ๒  มองฺไม-เห>นฺ.

ตโต, อวิเสสภ	ก�ข้FสG คเตสG,  อ	ตโร “มย�หw ภนฺ�เต กGสทิณฺ�ฑโก ปนฺ ปญฺ�ญายต1ต	 ฯ
ภายหล�งฺ เม#$อภ	กษุGทิ1$เหล#อไปแล(วิ (นฺวิกภ	กษุG)รFปนฺอกนฺ1I ถามวิ-า “ทิ-านฺข้อร�บั! ไม(สลากข้องฺผู้มย-อมไม-ปรากฏิ”. 

๑ อ	มส�มa ฐาเนฺ สมค�ฆ์ตรw วิา มหค�ฆ์ตรw วิา สมสมw วิา อค�เฆ์นฺาต	 สพื่�เพื่สG โปต�ถเกสG ทิ	ส�สต	 ฯ ตw อาลGลw โหต	 อต�ถโต อาเมฑ	ตญฺ�จ ฯ 
กGสสงฺ�กมนฺญฺ�จ อต�ตโนฺ อป�ปค�เฆ์นฺ โกฏฺ�ฐาเสนฺ ปรส�ส มหค�ฆ์ส�เสวิ โกฏิฐาสส�ส คหณฺต�ถาย กตนฺ�ต	 ทิ	ส�ส	ตw ฯ

๒ ประโยควิรรคนฺ1I ตามเช้	งฺอรรถไวิ(ก>ด1 ในฺอ�ตถโยช้นฺาก>ด1 และสาร�ตถทิ1ปนฺ1ก>ด1 ม1ตกหล-นฺอยF-หลายศั�พื่ทิE แปลตามเช้	งฺอรรถด�งฺนฺ1I:- 
“ภ	กษุGรFปใด … ใคร-จะนฺำเอาส-วินฺข้องฺภ	กษุGรFปอ#$นฺ ซ่a$งฺม1ราคานฺ(อยกวิ-าหร#อมากกวิ-า หร#อเทิ-าๆ ก�นฺ โดยราคาแห-งฺส-วินฺข้องฺตนฺ 
ซ่a$งฺต�IงฺอยF-ใกล(ส-วินฺข้องฺตนฺไป” ด�งฺนฺ1I.  สามนฺตEฉับั�บัทิ1$เราใช้(อยF-นฺ1I จะลอกค�ดตกไปกระม�งฺ เพื่ราะในฺอ�ตถโยช้นฺาและสาร�ตถทิ1ปนฺ1ก>ม1แก(ไวิ(.

๓ ปJสทิ�โทิ ภเวิย�ย ฯ
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“มย�หม�ปJ อาวิGโส นฺ ปญฺ�ญายต1ต	 ฯ
ภ	กษุGผู้F(เฒ-าจaงฺพื่Fดวิ-า “คGณฺ! แม(ข้องฺข้(าพื่เจ(า ก>ไม-ปรากฏิ.” 

“กตโม ปนฺ ภนฺ�เต มย�หw ภาโคต	 ฯ
นฺวิกภ	กษุGถามวิ-า “ทิ-านฺข้อร�บั! ก>ส-วินฺข้องฺผู้มส-วินฺไหนฺ!”

“อยw ตGย�หw ภาโคต	 อต�ตโนฺ ภาคw ทิส�เสต	 ฯ
ภ	กษุGผู้F(แก-กวิ-าจaงฺแสดงฺส-วินฺข้องฺตนฺวิ-า “นฺ1Iส-วินฺข้องฺคGณฺ.” 

ตส�มa วิ	วิทิ	ต�วิา วิา อวิ	วิทิ	ต�วิา วิา ตw คณฺ�ห	ต�วิา คเต,  อ	ตโร ตส�ส [463] ภาคw อGทิ�ธรต	.  อGทิ�ธาเร ปาราช้	กw ฯ
เม#$อนฺวิกภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ โต(แย(งฺ หร#อไม-โต(แย(งฺก>ตาม ถ#อเอาส-วินฺนฺ�Iนฺไป, 
ภ	กษุGนฺอกนฺ1I ยกส-วินฺข้องฺนฺวิกภ	กษุGนฺ�Iนฺข้aIนฺ. ต(องฺปาราช้	กในฺข้ณฺะทิ1$ยกข้aIนฺ.

สเจปJ เตนฺ “อหw มม ภาคw ตGย�หw นฺ เทิม	. ต�วิw ปนฺ อต�ตโนฺ ภาคw ญต�วิา คณฺ�หาต	 วิGต�เตปJ, 
“นฺายw มมาต	 ช้านฺนฺ�โตปJ ตส�เสวิ ภาคw คณฺ�หาต	. อGทิ�ธาเร ปาราช้	กw ฯ
แม(หากวิ-า เม#$อ(นฺวิกภ	กษุG)นฺ�Iนฺ ถaงฺจะเร1ยนฺวิ-า “ผู้มจะไม-ยอมให(ส-วินฺข้องฺผู้มแก-ทิ-านฺ และถ(าทิ-านฺรF(ส-วินฺข้องฺตนฺแล(วิ จงฺถ#อเอาเถ	ด”. 
(ภ	กษุGผู้F(แก-กวิ-า) ถaงฺแม(รF(อยF-วิ-า “นฺ1Iไม-ใช้-ส-วินฺข้องฺเรา” ก>ย�งฺถ#อเอาส-วินฺข้องฺ(นฺวิกภ	กษุG)รFปนฺ�Iนฺเองฺ เป@นฺปาราช้	กในฺข้ณฺะทิ1$ยกข้aIนฺ.

สเจ ปนฺ อ	ตโร “อยw ตGย�หw ภาโค, อยw มย�หw ภาโคต	 กa อ	ม	นฺา วิ	วิาเทินฺาต	 จ	นฺ�เตต�วิา 
“มย�หw วิา ปต�โต โหตG ตGม�หากw วิา,  โย วิโร ภาโค, ตw ตGม�เห คณฺ�หาถาต	 วิทิต	.  ทิ	นฺ�นฺกw นฺาม คห	ตw โหต	 นฺต�เถต�ถ อวิหาโร ฯ
แต-ถ(า(นฺวิกภ	กษุG)นฺอกนฺ1Iค	ดวิ-า “จะม1ประโยช้นฺEอะไรด(วิยการวิ	วิาทินฺ1Iวิ-า ‘นฺ1Iส-วินฺข้องฺทิ-านฺ, นฺ1Iส-วินฺข้องฺผู้ม” 
จaงฺพื่Fดวิ-า “จะเป@นฺส-วินฺทิ1$ถaงฺแก-ผู้มก>ตาม ถaงฺแก-ทิ-านฺก>ตาม. ส-วินฺใดด1, ทิ-านฺจงฺถ#อเอาส-วินฺนฺ�Iนฺเถ	ด” ด�งฺนฺ1I. 
ย-อมเป@นฺอ�นฺภ	กษุGผู้F(แก-กวิ-า ถ#อเอาส-วินฺทิ1$ช้#$อวิ-าเข้าให(แล(วิ. จaงฺไม-ม1อวิหารในฺการถ#อเอานฺ1I.

สเจ โส วิ	วิาทิภ1รGโก ภ	ก�ข้G “ยw ตGย�หw รGจ�จต	, ตw คณฺ�หาต	 วิGต�โต  อต�ตโนฺ ปต�ตw วิรภาคw ฐเปต�วิา ลามกwเยวิ คเหต�วิา คจ�ฉัต	. 
ตโต อ	ตรส�ส วิ	จ	ตาวิเสสw คณฺ�หนฺ�ตส�สาปJ, อวิหาโร นฺต�เถวิาต	 ฯ
ถ(าภ	กษุGนฺ�Iนฺกล�วิต-อควิามถกเถ1ยงฺก�นฺ (อ�นฺพื่วิกภ	กษุG)เต#อนฺวิ-า “คGณฺจงฺถ#อเอาส-วินฺทิ1$คGณฺช้อบัใจเถ	ด” 
จaงฺเวิ(นฺส-วินฺทิ1$ด1ซ่a$งฺถaงฺแก-ตนฺเส1ยแล(วิ ถ#อเอาส-วินฺทิ1$เลวินฺ�$นฺแลไป, 
ภายหล�งฺ แม(เม#$อภ	กษุGนฺอกนฺ1I ถ#อเอาส-วินฺทิ1$ย�งฺเหล#อจากทิ1$เล#อกแล(วิ, ก>ไม-เป@นฺอวิหารเหม#อนฺก�นฺ ฉัะนฺ1Iแล.

กGสสงฺ�กมนฺวิต�ถGกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบักถาวิ-าด(วิยการส�บัเปล1$ยนฺสลาก.
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กถาปรารภเร! องทิ� วไป
อฏฺ�ฐกถาสG ปนฺ วิGต�ตw “อ	มส�มa ฐาเนฺ กGสสงฺ�กมนฺวิเสนฺ จ1วิรภาช้นฺ1ยเมวิ เอกw อาคตw. 
จตGนฺ�นฺม�ปJ ปนฺ ปจ�จยานฺw อGป�ปต�ต	ญฺ�จ ภาช้นฺ1ยญฺ�จ นฺ1หร	ต�วิา ทิส�เสตพื่�พื่นฺ�ต	 ฯ
ก>(พื่ระอรรถกถาจารยEทิ�Iงฺหลาย) กล-าวิไวิ(ในฺอรรถกถาทิ�Iงฺหลายวิ-า 
“การแจกจ1วิรอย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ มาแล(วิในฺทิ1$นฺ1I ด(วิยอำนฺาจการส�บัเปล1$ยนฺสลาก, 
แต-ควิรนฺำเร#$องฺเก	ดข้aIนฺแห-งฺปbจจ�ยทิ�Iงฺ ๔ และการแจกมา แสดงฺไวิ(ด(วิย.” 

เอวิญฺ�จ วิต�วิา 
(๑) จ1วิรก�ข้นฺ�ธเก “ปฏิ	ค�คณฺ�หาตG เม ภนฺ�เต ภควิา ส	เวิย�ยกw ทิGส�สยGคw ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ส�ส จ  คหปต	จ1วิรw อนฺGช้านฺาตFต	  

อ	ทิw ช้1วิกวิต�ถGw อาทิa กต�วิา อGป�ปนฺ�นฺจ1วิรกถา
(๒) เสนฺาสนฺก�ข้นฺ�ธเก “เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ ราช้คหw ทิGพื่�ภ	ก�ข้w โหต	. มนฺGส�สา นฺ สก�โกนฺ�ต	 สงฺ�ฆ์ภต�ตw กาตGw 

อ	จ�ฉันฺ�ต	 อGทิ�เทิสภต�ตw นฺ	มนฺ�ตนฺw สลากภต�ตw ปก�ข้	กw อGโปสถ	กw ปาฏิ	ปทิ	กw กาตGนฺ�ต	 อ	ทิw สGต�ตมาทิa กต�วิา ปJณฺ�ฑปาตกถา
(๓) เสนฺาสนฺก�ข้นฺ�ธเกเยวิ “เตนฺ โข้ ปนฺ สมเยนฺ สต�ตรสวิค�ค	ยา ภ	ก�ข้F อญฺ�ญตรw ปจ�จนฺ�ต	มw วิ	หารw [464] ปฏิ	สงฺ�ข้โรนฺ�ต	 

‘อ	ธ มยw วิส�สw วิส	ส�สามาต	.  อทิ�ทิสwสG โข้ ฉัพื่�พื่ค�ค	ยา ภ	ก�ข้F สต�ตรสวิค�ค	เย ภ	ก�ข้F วิ	หารw ปฏิ	สงฺ�ข้โรนฺ�เตต	 
อ	ทิw ฉัพื่�พื่ค�ค	ยวิต�ถGw อาทิa กต�วิา อาคตเสนฺาสนฺกถา  

(๔) ตทิวิสาเนฺ จ สป�ปJอาทิ	เภสช้�ช้กถา วิ	ต�ถาเรนฺ กถ	ตา ฯ
ก>แล คร�Iนฺกล-าวิไวิ(อย-างฺนฺ1Iแล(วิ จaงฺกล-าวิ

(๑) กถาปรารภจ1วิรทิ1$เก	ดข้aIนฺ ต�Iงฺต(นฺแต-เร#$องฺหมอช้1วิกนฺ1Iวิ-า “พื่ระเจ(าข้(า! ข้อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺร�บัคF-ผู้(าทิ1$ทิอในฺแควิ(นฺส1พื่1 
ข้องฺข้(าพื่ระองฺคEเถ	ด, และข้อทิรงฺอนฺGญาตคฤหบัด1จ1วิร แก-ภ	กษุGสงฺฆ์Eด(วิยเถ	ด.”๑ ด�งฺนฺ1I (อ�นฺมาแล(วิ)ในฺจ1วิรข้�นฺธกะ, 

(๒) กล-าวิบั	ณฺฑบัาตกถา ต�Iงฺต(นฺแต-สFตรนฺ1Iวิ-า “ก>โดยสม�ยนฺ�Iนฺแล กรGงฺราช้คฤหE ม1ภ	กษุาฝั~ดเค#องฺ. 
มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายไม-อาจทิำส�งฺฆ์ภ�ต จaงฺปรารถนฺาจะทิำอGเทิสภ�ต นฺ	ม�นฺตนฺภ�ต สลากภ�ต ปbกข้	กภ�ต อGโปสถ	กภ�ต 
ปาฏิ	ปทิ	กภ�ต๒” ด�งฺนฺ1I (อ�นฺมาแล(วิ)ในฺเสนฺาสนฺข้�นฺธกะ, 

(๓) กล-าวิเสนฺาสนฺกถา ต�Iงฺต(นฺแต-เร#$องฺภ	กษุGฉั�พื่พื่�คค1ยEนฺ1Iวิ-า “ก>โดยสม�ยนฺ�Iนฺแล พื่วิกภ	กษุGส�ตตรสวิ�คค1ยE 
ซ่-อมแซ่มวิ	หารแห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺซ่a$งฺต�IงฺอยF-ช้ายแดนฺ ด(วิยหมายใจวิ-า ‘พื่วิกเราจ�กอยF-จำพื่รรษุาในฺวิ	หารนฺ1I’. 
พื่วิกภ	กษุGฉั�พื่พื่�คค1ยEได(เห>นฺพื่วิกภ	กษุGส�ตตรสวิ�คค1ยE กำล�งฺซ่-อมแซ่มวิ	หารแล๓” ด�งฺนฺ1I 
อ�นฺมาแล(วิ ในฺเสนฺาสนฺข้�นฺธกะเหม#อนฺก�นฺ, 

(๔) และ กล-าวิกถาปรารภเภส�ช้ม1เนฺยใสเป@นฺต(นฺ ในฺทิ1$สGดแห-งฺเสนฺาสนฺกถานฺ�Iนฺ โดยพื่	สดาร.

๑ วิ	. มหา. ๕/๑๙๑.
๒ วิ	. จGลล. ๗/๑๔๖.
๓ วิ	. จGลล. ๗/๑๒๔.
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มยw ปนฺ ตw สพื่�พื่w อาคตาคตฏฺ�ฐาเนฺเยวิ กถย	ส�สาม ฯ
เอวิw กถ	เต การณฺw ปGพื่�เพื่ วิGต�ตเมวิ ฯ
ส-วินฺข้(าพื่เจ(าจ�กกล-าวิ(กถา)นฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด ในฺทิ1$ทิ1$แต-ละเร#$องฺมาถaงฺเข้(าเทิ-านฺ�Iนฺ. 
เหตGในฺคำทิ1$ข้(าพื่เจ(ากล-าวิอย-างฺนฺ1I ข้(าพื่เจ(ากล-าวิไวิ(แล(วิในฺตอนฺต(นฺนฺ�$นฺเทิ1ยวิ.

อ	โต ปรw ช้นฺ�ตาฆ์รวิต�ถG อGต�ตานฺต�ถเมวิ ฯ
เร#$องฺเร#อนฺไฟัถ�ดจากเร#$องฺนฺ1Iไป ม1เนฺ#Iอควิามต#Iนฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

ปญฺ�จสG วิ	ฆ์าสวิต�ถFสG ฯ
ในฺวิ	ฆ์าสวิ�ตถG ๕ เร#$องฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

เต ภ	ก�ข้F อนฺGปสม�ปนฺ�เนฺ กป�ปJยw การาเปต�วิา ปร	ภGญฺ�ช้aสG ฯ
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายเหล-านฺ�Iนฺ ให(อนฺGปส�มบั�นฺทิำให(เป@นฺข้องฺควิร แล(วิฉั�นฺ.

วิ	ฆ์าสw ปนฺ คณฺ�หนฺ�เตนฺ ข้ย	ตาวิเสสw ฉัฑ�ฑ	ตw คเหตพื่�พื่w ฯ
แต-เม#$อภ	กษุGจะถ#อเอาเนฺ#Iอซ่a$งฺเป@นฺเดนฺ พื่aงฺถ#อเอาเนฺ#Iอทิ1$ส�ตวิEเหล-านฺ�Iนฺก	นฺเหล#อทิ	Iงฺแล(วิ.

ยทิ	 สก�โกต	 ข้าทินฺ�เต ฉัฑ�ฑาเปต�วิา คณฺ�ห	ตGw,  เอตม�ปJ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ถ(าอาจจะให(ส�ตวิEเหล-านฺ�Iนฺ ซ่a$งฺกำล�งฺก	นฺอยF-ให(ทิ	Iงฺไป แล(วิถ#อเอา, แม(เนฺ#Iอทิ1$เป@นฺเดนฺนฺ�Iนฺ ก>ควิร.

อต�ตคGต�ตต�ถาย ปนฺ ปรานฺGทิยตาย จ นฺ คเหตพื่�พื่w ฯ
แต-ไม-ควิรถ#อเอา เพื่#$อประโยช้นฺEแก-การคG(มครองฺตนฺและเพื่#$อควิามเอ>นฺดFในฺส�ตวิEอ#$นฺ.

โอทินฺข้าทินฺ1ยปFวิอGจ�ฉัGต	ม�พื่รGสกภาช้นฺ1ยวิต�ถFสG ฯ
ในฺเร#$องฺแจกข้(าวิสGก ข้องฺควิรเค1Iยวิ ข้นฺม อ(อย และผู้ลมะพื่ล�บั (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

“อปรส�ส ภาคw เทิห1ต	 อสนฺ�ตw ปGค�คลw อาห ฯ
(ภ	กษุG)อ(างฺบัGคคลซ่a$งฺไม-ม1ต�วิวิ-า “ทิ-านฺจงฺให(ส-วินฺข้องฺภ	กษุGรFปอ#$นฺอ1ก.”

“อมFลกw อค�คเหส1ต	 เกวิลw มGสาวิาทิw วิต�วิา อมFลกw อค�คเหส	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อมFลกw อค�คเหส	 ควิามวิ-า เธอได(กล-าวิมGสาวิาทิ ถ#อเอาส-วินฺทิ1$ไม-ม1ต�วิบัGคคลเป@นฺมFล อย-างฺเด1ยวิ.

ตw นฺ เถย�ยจ	ต�เตนฺ ฯ
เธอหาได(ถ#อเอาส-วินฺนฺ�Iนฺ ด(วิยไถยจ	ตไม-.

เตเนฺวิ ภควิา “ก	ญฺ�จ	ต�โต ต�วินฺ�ต	 อปGจ�ฉั	ต�วิา “ปาจ	ต�ต	ยนฺ�ต	 อาห ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺไม-ตร�สถามวิ-า “เธอม1จ	ตอย-างฺไร?” ตร�สวิ-า “เป@นฺปาจ	ตต1ยE.” 

นฺ ห	 “อปรส�ส ภาคw เทิห1ต	 วิGต�เต, ปาราช้	กวิต�ถG ปญฺ�ญายต	.  นฺ จ อ1ทิ	เส ฐาเนฺ พื่Gทิ�ธา ปGจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
เม#$อเธอกล-าวิวิ-า “ทิ-านฺจงฺให(ส-วินฺข้องฺภ	กษุGรFปอ#$นฺอ1ก”, 
วิ�ตถGแห-งฺปาราช้	ก ย-อมไม-ปรากฏิ และพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย ย-อมไม-ตร�สถามในฺฐานฺะเช้-นฺนฺ1I.
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ยทิ	 เจตw ปาราช้	กวิต�ถG ส	ยา,  ยถา อารามาภ	ยGญฺ�ช้เนฺ ทิGก�กฏิw,  เอวิw ทิGก�กฏิเมวิ ภเวิย�ยาต	 ฯ
แต-ถ(าข้(อนฺ�Iนฺจะพื่aงฺเป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	กไซ่ร(, ก>พื่aงฺเป@นฺทิGกกฏิเทิ-านฺ�Iนฺ เช้-นฺเด1ยวิก�นฺก�บัเป@นฺทิGกกฏิ ในฺเพื่ราะการตF-เอาสวินฺ ฉัะนฺ1Iแล.

อยเมต�ถ สงฺ�เข้ปต�โถ ฯ   อยw ปนฺ วิ	ต�ถาโร ฯ
ควิามส�งฺเข้ปในฺเร#$องฺนฺ1Iม1เทิ-านฺ1I.   ส-วินฺควิามพื่	สดาร พื่aงฺทิราบัด�งฺนฺ1I:- 

ยw ปนฺ สงฺ�ฆ์ส�เสวิ สนฺ�ตกw โหต	,  ตส�มa สม�มเตนฺ วิา อสม�มเตนฺ วิา ภาช้	ยมาเนฺ, 
“อปรส�ส ภาคw เทิห1ต	 วิต�วิา เอวิw อสนฺ�ตw ปGค�คลw อGทิ�ทิ	ส	ต�วิา เกวิลw มGสาวิาเทินฺ คณฺ�หโต” ปาจ	ต�ต	ยw ภณฺ�ฑเทิย�ยwปJ โหต	 ฯ
ก>ส	$งฺใดเป@นฺข้องฺม1อยF-แห-งฺสงฺฆ์Eนฺ�$นฺเทิ1ยวิ, เม#$อส	$งฺนฺ�Iนฺ อ�นฺภ	กษุGซ่a$งฺสงฺฆ์Eสมมต	 หร#อม	ได(สมมต	ก>ตาม แจกอยF-, 
เม#$อภ	กษุGกล-าวิวิ-า “ทิ-านฺจงฺให(ส-วินฺข้องฺภ	กษุGรFปอ#$นฺอ1ก” อ(างฺบัGคคลทิ1$ไม-ต�วิอยF-อย-างฺนฺ�Iนฺ ถ#อเอาด(วิยการกล-าวิเทิ>จอย-างฺเด1ยวิ, 
เป@นฺปาจ	ตต1ยEด(วิย เป@นฺภ�ณฺฑไทิยด(วิย.

[465] เถย�ยจ	ต�เตนฺ คณฺ�หโต, เอเสวิ นฺโย ฯ
เม#$อภ	กษุGถ#อเอาด(วิยไถยจ	ต ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

โย ปGค�คลw อนฺGทิ�ทิ	ส	ต�วิา “อปรwปJ ภาคw เทิห1ต	 วิต�วิา วิา  กFฏิวิส�สw วิา คเณฺต�วิา  คณฺ�หนฺ�โต ภณฺ�ฑค�เฆ์นฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ภ	กษุGใด ไม-ได(อ(างฺบัGคคล กล-าวิวิ-า “ทิ-านฺจงฺให(ส-วินฺแม(อ#$นฺอ1ก” หร#อนฺ�บัพื่รรษุาโกงฺ ถ#อเอา (พื่ระวิ	นฺ�ยธร)พื่aงฺปร�บัตามราคาข้องฺ.

ยw ปนฺ ค	ห1นฺw สนฺ�ตกw  เตสw ฆ์เร วิา อาราเม วิา สงฺ�ฆ์ส�ส ภาช้1ยต	, 
ตส�มa สาม	เกนฺ วิา สาม	เกนฺ “อ	มส�ส เทิห1ต	 เอวิw อาณฺต�เตนฺ วิา ทิ1ยมาเนฺ,  
“อปรwปJ ภาคw เทิห1ต	 เถย�ยจ	ต�เตนฺ คณฺ�หโตปJ, เนฺวิ ปาราช้	กw, นฺ ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ  กFฏิวิส�เสนฺ ปนฺ คณฺ�หโต, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
ส-วินฺส	$งฺข้องฺใด เป@นฺข้องฺพื่วิกคฤห�สถE ทิ1$เข้าแจกถวิายสงฺฆ์E ในฺเร#อนฺหร#อในฺอาราม ข้องฺคฤห�สถEเหล-านฺ�Iนฺ, 
คร�Iนฺเม#$อส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺ อ�นฺเจ(าข้องฺก>ด1 ช้นฺอ#$นฺซ่a$งฺเจ(าข้องฺส�$งฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ทิ-านฺจงฺถวิายแก-ภ	กษุGนฺ1I” ก>ด1 ถวิายอยF-, 
แม(เม#$อภ	กษุGกล-าวิวิ-า “ทิ-านฺจงฺให(ส-วินฺแม(อ#$นฺอ1ก” แล(วิถ#อเอา ด(วิยไถยจ	ต, ไม-เป@นฺทิ�Iงฺปาราช้	ก ไม-เป@นฺทิ�Iงฺภ�ณฺฑไทิย. 
แต-เม#$อถ#อเอาด(วิยโกงฺพื่รรษุา, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

“อ	มส�ส เทิห1ต	 เอวิw อนฺาณฺต�เตนฺ ทิ1ยมาเนฺ, ปGร	มนฺเยเนฺวิ ปGค�คลw อGทิ�ทิ	ส	ต�วิา คณฺ�หโต, ปาจ	ต�ต	ยญฺ�จ ภณฺ�ฑเทิย�ยญฺ�จ ฯ
(เม#$อส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺ) อ�นฺช้นฺอ#$นฺซ่a$งฺเจ(าข้องฺม	ได(ส�$งฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ทิ-านฺจงฺถวิายแก-ภ	กษุGนฺ1I” ถวิายอยF-, 
เม#$อภ	กษุGอ(างฺบัGคคล ถ#อเอา ตามนฺ�ยก-อนฺนฺ�$นฺแล, เป@นฺปาจ	ตต1ยEด(วิย เป@นฺภ�ณฺฑไทิยด(วิย.

เถย�ยจ	ต�เตนฺ “อปรw โกฏฺ�ฐาสw เทิห1ต	 วิต�วิา วิา  กFฏิวิส�สคณฺนฺาย วิา คณฺ�หนฺ�โต  ภณฺ�ฑค�เฆ์นฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ภ	กษุGม1ไถยจ	ตกล-าวิวิ-า “ทิ-านฺจงฺให(ส-วินฺอ#$นฺอ1ก” แล(วิถ#อเอาก>ด1  ถ#อเอาด(วิยนฺ�บัพื่รรษุาโกงฺก>ด1 พื่aงฺปร�บัตามราคาข้องฺ.

อยw ปนฺ วิ	นฺ	จ�ฉัโย กGรGนฺ�ทิฏฺ�ฐกถายw สก�กา ช้านฺ	ตGw,  อญฺ�ญต�ถ ทิFวิ	ญฺ�เญย�โย เจวิ วิ	รGทิ�โธ จ ฯ
ก>วิ	นฺ	จฉั�ยนฺ1Iใครๆ ก>อาจรF(ได( ในฺอรรถกถาช้#$อกGรGนฺทิ1, แต-ในฺอรรถกถาอ#$นฺๆ รF(ได(ยาก ทิ�Iงฺพื่	รGธด(วิย.

“อมFลกw อค�คเหส1ต	 สาม	เกสG เทินฺ�เตสG, อค�คเหส	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อมFลกw อค�คเหส	 ควิามวิ-า เม#$อพื่วิกเจ(าข้องฺถวิายอยF- ภ	กษุGได(ถ#อเอาแล(วิ.
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“อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้G ปาราช้	กส�สาต	  สาม	เกห	 ทิ	นฺ�นฺw อค�คเหส	,  เตนฺส�ส อนฺาปต�ต	 วิGต�ตา ฯ
หลายบัทิวิ-า อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้G ปาราช้	กส�ส ควิามวิ-า ภ	กษุGได(ถ#อเอาส-วินฺทิ1$เจ(าข้องฺถวิายแล(วิ, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺตร�สอนฺาบั�ต	 แก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ.”

“อาปต�ต	 สม�ปช้านฺมGสาวิาเทิ ปาจ	ต�ต	ยส�สาต	 โย เตนฺ สม�ปช้านฺมGสาวิาโทิ วิGต�โต, ตส�มa ปาจ	ต�ต	ยw อาห ฯ 
ปGรโต เตกฏฺ�ลยาคGวิต�ถGม�ห	 วิ	ย ฯ
หลายบัทิวิ-า อาปต�ต	 สม�ปช้านฺมGสาสวิาเทิ ปาจ	ต�ต	ยส�ส ควิามวิ-า เพื่ราะส�มปช้านฺมGสาวิาทิทิ1$ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺกล-าวิแล(วิ 
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) จaงฺปร�บัเป@นฺปาจ	ตต1ยE ดGจในฺเร#$องฺข้(าวิยาคFทิ1$ปรGงฺด(วิยข้องฺ ๓ อย-างฺ ข้(างฺหนฺ(า.

คหเณฺ ปนฺ อยw วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
ส-วินฺในฺการถ#อเอา (พื่aงฺทิราบั)วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I:- 

สงฺ�ฆ์ส�ส สนฺ�ตกw สม�มเตนฺ วิา อาณฺต�เตห	 วิา อาราม	กาทิ1ห	 ทิ1ยมานฺw 
ค	ห1นฺญฺ�จ สนฺ�ตกw สาม	เกนฺ วิา อาณฺต�เตนฺ วิา ทิ1ยมานฺw, 
“อปรส�ส ภาคw เทิห1ต	 วิต�วิา คณฺ�หโต, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
(อาหารม1ข้(าวิสGกเป@นฺต(นฺ)ข้องฺสงฺฆ์E  (อ�นฺภ	กษุG)ซ่a$งฺสงฺฆ์Eสมมต	 หร#อช้นฺทิ�Iงฺหลายม1คนฺงฺานฺวิ�ดเป@นฺต(นฺ ซ่a$งฺภ	กษุGส�$งฺไวิ( กำล�งฺถวิาย 
และ(อาหารม1ข้(าวิสGกเป@นฺต(นฺ) เป@นฺข้องฺพื่วิกคฤห�สถE อ�นฺเจ(าข้องฺ หร#อช้นฺอ#$นฺซ่a$งฺเจ(าข้องฺส�$งฺไวิ( กำล�งฺถวิาย 
เม#$อภ	กษุGกล-าวิวิ-า “ทิ-านฺจงฺให(ส-วินฺข้องฺภ	กษุGอ#$นฺอ1ก” แล(วิถ#อเอา, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

อญฺ�เญนฺ ทิ1ยมานฺw คณฺ�หนฺ�โต ภณฺ�ฑค�เฆ์นฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
เม#$อภ	กษุGถ#อเอา(อาหารม1ข้(าวิสGกเป@นฺต(นฺ) ทิ1$ช้นฺอ#$นฺกำล�งฺถวิาย พื่aงฺปร�บัตามราคาส	$งฺข้องฺ.

อสม�มเตนฺ วิา อนฺาณฺต�เตนฺ วิา ทิ1ยมาเนฺ,  “อปรม�ปJ ภาคw เทิห1ต	 วิต�วิา [466] วิา กFฏิวิส�สานฺ	 คเณฺต�วิา วิา คณฺ�หนฺ�โต 
ปต�ตจตGก�เก วิ	ย ตส�ส อGทิ�ธาเรเยวิ ภณฺ�ฑค�เฆ์นฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
เม#$อ(อาหารม1ข้(าวิสGกเป@นฺต(นฺ) อ�นฺภ	กษุGซ่a$งฺสงฺฆ์Eม	ได(สมมต	 หร#อคนฺทิ1$เจ(าข้องฺม	ได(ส�$งฺ ถวิายอยF-, 
ภ	กษุGกล-าวิวิ-า “ทิ-านฺจงฺให(ส-วินฺแม(อ#$นฺอ1ก” แล(วิถ#อเอาก>ด1 นฺ�บัพื่รรษุาโกงฺถ#อเอาก>ด1 
พื่aงฺปร�บัตามราคาส	$งฺข้องฺ ในฺข้ณฺะทิ1$ยก(ส-วินฺ)นฺ�Iนฺข้aIนฺทิ1เด1ยวิ ดGจในฺหมวิด ๔ วิ-าด(วิยเร#$องฺบัาตรฉัะนฺ�Iนฺ.

อ	ตเรห	 ทิ1ยมานฺw เอวิw คณฺ�หโต, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
(อาหารม1ข้(าวิสGกเป@นฺต(นฺ) ทิ1$เหล-าช้นฺนฺอกนฺ1IถวิายอยF-, เม#$อภ	กษุGถ#อเอาด(วิยการอย-างฺนฺ�Iนฺ, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

สาม	เกนฺ ปนฺ “อ	มส�ส เทิห1ต	 ทิาปJตw วิา  สยw ทิ	นฺ�นฺw วิา  สGทิ	นฺ�นฺนฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺ (ส	$งฺข้องฺ) ทิ1$เจ(าข้องฺเข้าวิานฺให(ถวิาย ด(วิยส�$งฺวิ-า “ทิ-านฺจงฺถวิายแก-ภ	กษุGนฺ1I” ก>ด1  
เจ(าข้องฺเข้าถวิายเองฺก>ด1  ก>เป@นฺอ�นฺถวิายด1แล(วิ ฉัะนฺ1Iแล.

อยเมต�ถ สพื่�พื่ฏฺ�ฐกถาวิ	นฺ	จ�ฉัยโต สาโร ฯ
ในฺ(อธ	การวิ-าด(วิยวิ�ตถGม1ข้(าวิสGกเป@นฺต(นฺ)นฺ1I ม1สาระจากคำวิ	นฺ	จฉั�ยในฺอรรถกถาทิ�Iงฺปวิงฺ เพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I.

โอทินฺ	ยฆ์ราทิ	วิต�ถFสG ฯ
ในฺเร#$องฺทิ�Iงฺหลายม1เร#$องฺร(านฺข้ายข้(าวิสGกเป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):
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โอทินฺ	ยฆ์รนฺ�นฺาม วิ	ก�กาย	กภต�ตปจนฺฆ์รw ฯ
ร(านฺหGงฺข้(าวิข้าย ช้#$อโอทินฺ	ยฆ์ระ (ร(านฺข้ายข้(าวิสGก).

สFนฺาฆ์รนฺ�นฺาม วิ	ก�กาย	กมwสปจนฺฆ์รw ฯ
ร(านฺต(มแกงฺเนฺ#Iอข้าย ช้#$อสFนฺาฆ์ระ๑ (ร(านฺข้ายแกงฺเนฺ#Iอ).

ปFวิฆ์รนฺ�นฺาม วิ	ก�กาย	กข้ช้�ช้กปจนฺฆ์รw ฯ
ร(านฺหGงฺต(มข้องฺข้บัเค1Iยวิข้าย ช้#$อปFวิฆ์ระ (ร(านฺข้ายข้นฺม) .

เสสเมต�ถ ปร	ก�ข้ารวิต�ถFสG ปากฏิเมวิ ฯ
คำทิ1$เหล#อ ในฺ(เร#$องฺร(านฺข้ายข้(าวิสGกเป@นฺต(นฺ)นฺ1I ม1ปรากฏิช้�ดแล(วิ ในฺเร#$องฺบัร	ข้ารนฺ�$นฺแล.

ปnฐวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺต�$งฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

โส ภ	ก�ข้G ปร	กป�เปต�วิา “เอตw ฐานฺw สม�ปต�ตw คณฺ�ห	ส�สาม1ต	 สงฺ�กาเมต	 ฯ   เตนฺส�ส สงฺ�กมเนฺ อวิหาโร นฺต�ถ	 ฯ
ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ กำหนฺดหมายแล(วิ จaงฺให(ถGงฺเล#$อนฺไป (พื่ร(อมก�บัต�$งฺ) ด(วิยค	ดวิ-า “เราจ�กถ#อเอาถGงฺ ซ่a$งฺมาถaงฺทิ1$นฺ1I” 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ในฺเพื่ราะการเล#$อนฺไป อวิหารจaงฺไม-ม1แก-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ.

สงฺ�กาเมต�วิา ปนฺ ปร	กป�ปJโตกาสโต คหเณฺ ปาราช้	กw วิGต�ตw ฯ
แต-พื่ระองฺคEปร�บัเป@นฺปาราช้	ก ในฺเพื่ราะการให(เล#$อนฺไปแล(วิถ#อเอา จากโอกาสทิ1$กำหนฺดหมายไวิ(.

เอวิw หรนฺ�โต จ  ยทิ	 ปnฐเก เถย�ยจ	ต�ตw นฺต�ถ	 ถวิ	กw อค�ฆ์าเปต�วิา กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ก>ภ	กษุGเม#$อนฺำไปอย-างฺนฺ�Iนฺ ถ(าไม-ม1ไถยจ	ตในฺต�$งฺ (พื่ระวิ	นฺ�ยธร)พื่aงฺให(ต1ราคาถGงฺ แล(วิปร�บัอาบั�ต	.

อถ ปnฐเกปJ อต�ถ	,   อGโภ อค�ฆ์าเปต�วิา กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ถ(าม1ไถยจ	ตแม(ในฺต�$งฺ ควิรให(ต1ราคาทิ�Iงฺ ๒ อย-างฺแล(วิปร�บัอาบั�ต	.

ภ	ส1อาทิ1นฺ	 ต1ณฺ	 วิต�ถFนฺ	 ปากฏิาเนฺวิ ฯ
๓ เร#$องฺ ม1เร#$องฺฟัFกเป@นฺต(นฺ ปรากฏิช้�ดแล(วิทิ1เด1ยวิ.

วิ	ส�สาสค�คาหาทิ1สG ต1สG วิต�ถFสG.  
ในฺ ๓ เร#$องฺ ม1เร#$องฺการถ#อเอาด(วิยวิ	สาสะเป@นฺต(นฺ (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

คหเณฺ อนฺาปต�ต	.  อาหราเปนฺ�เตสG, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
ไม-เป@นฺอาบั�ต	ในฺเพื่ราะการถ#อเอา.  เม#$อพื่วิกเจ(าข้องฺให(นฺำมาค#นฺ, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

ปJณฺ�ฑาย ปวิ	ฏฺ�ฐส�ส ปฏิ	วิ	โส อนฺ�โตอGปจารส1มาย ฐ	ตส�เสวิ คเหตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ส-วินฺข้องฺภ	กษุGผู้F(เข้(าไปบั	ณฺฑบัาต ย-อมควิรเพื่#$อจะถ#อเอา เฉัพื่าะรFปทิ1$ย�งฺอยF-ภายในฺอGปจารส1มาเทิ-านฺ�Iนฺ.

๑ บัาล1เด	มเป@นฺ สFนฺฆ์รw ฯ
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ยทิ	 ปนฺ ทิายกา พื่ห	อGปจารฏฺ�ฐานฺม�ปJ “ภนฺ�เต คณฺ�หาถ, อาคนฺ�ต�วิา ปร	ภGญฺ�ช้	ส�สนฺ�ต1ต	 วิทินฺ�ต	. 
เอวิw อนฺ�โตคามฏฺ�ฐานฺม�ปJ คเหตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-ถ(าพื่วิกทิายก เผู้ด1ยงฺแม(แก-พื่วิกภ	กษุGผู้F(อยF-ภายนฺอกอGปจารวิ-า “พื่วิกทิ-านฺร�บัเอาเถ	ด ข้อร�บั! ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายมาแล(วิ จ�กฉั�นฺ”
(ด(วิยคำเผู้ด1ยงฺ)อย-างฺนฺ1I แม(พื่วิกภ	กษุGผู้F(อยF-ภายในฺบั(านฺ จะถ#อเอา ก>ควิร.

เสสเมต�ถ อGต�ตานฺต�ถเมวิ ฯ
คำทิ1$เหล#อในฺเร#$องฺทิ�Iงฺ ๓ นฺ1I ม1เนฺ#Iอควิามต#Iนฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

สต�ตสG อม�พื่โจราทิ1สG วิต�ถFสG ฯ
ในฺ ๗ เร#$องฺ ม1เร#$องฺข้โมยล�กมะม-วิงฺเป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

ป|สGกFลสญฺ�ญาย คหเณฺ อนฺาปต�ต	. อาหราเปนฺ�เตสG, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ   เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปร	โภเค ปาราช้	กw ฯ
ไม-เป@นฺอาบั�ต	 เพื่ราะถ#อเอาด(วิยบั�งฺสGกGลส�ญญา.  เม#$อพื่วิกเจ(าข้องฺให(นฺำมาค#นฺ, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.  
เพื่ราะบัร	โภคด(วิยไถยจ	ต เป@นฺปาราช้	ก.

ตต�รายw วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
ในฺ(เร#$องฺทิ�Iงฺหลาย ม1เร#$องฺข้โมยล�กมะม-วิงฺเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

สาม	กาปJ สาลยา,  โจราปJ [467] สาลยา.  ป|สGกFลสญฺ�ญาย ข้าทินฺ�ตส�ส, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
แม(พื่วิกเจ(าข้องฺก>ม1ควิามอาล�ย, แม(พื่วิกโจรก>ม1ควิามอาล�ย.  เม#$อภ	กษุGฉั�นฺด(วิยบั�งฺสGกGลส�ญญา, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

เถย�ยจ	ต�เตนฺ คณฺ�หโต, อGทิ�ธาเรเยวิ อวิหาโร.  ภณฺ�ฑw อค�ฆ์าเปต�วิา กาเรตพื่�โพื่ ฯ
เม#$อถ#อเอาด(วิยไถยจ	ต เป@นฺอวิหารในฺข้ณฺะทิ1$ยกข้aIนฺนฺ�$นฺเองฺ.  ภ	กษุGนฺ�Iนฺ (อ�นฺพื่ระวิ	นฺ�ยธร)พื่aงฺให(ต1ราคาส	$งฺข้องฺ แล(วิปร�บัอาบั�ต	.

สาม	กา สาลยา, โจรา นฺ	ราลยา.  เอเสวิ นฺโย ฯ
พื่วิกเจ(าข้องฺย�งฺม1ควิามอาล�ย, แต-พื่วิกโจรหมดควิามอาล�ย ก>นฺ�ยเหม#อนฺก�นฺนฺ1I.

สาม	กา นฺ	ราลยา, โจรา สาลยา “ปGนฺ คณฺ�ห	ส�สามาต	 ก	ส�ม	ญฺ�จ	เทิวิ คหนฺฏฺ�ฐาเนฺ ข้	ปJต�วิา คตา. เอเสวิ นฺโย ฯ
พื่วิกเจ(าข้องฺหมดควิามอาล�ย, 
พื่วิกโจรย�งฺม1ควิามอาล�ย ซ่-อนฺไวิ(ในฺทิ1$รกช้�ฏิแห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺ ด(วิยค	ดวิ-า “จ�กถ#อเอาอ1ก” ด�งฺนฺ1I แล(วิไป ม1นฺ�ยเหม#อนฺก�นฺนฺ1I.

อGโภ นฺ	ราลยา.  ป|สGกFลสญฺ�ญาย ข้าทิโต อนฺาปต�ต	 ฯ  เถย�ยจ	ต�เตนฺ ทิGก�กฏิw ฯ
ทิ�Iงฺ ๒ ฝัzายหมดควิามอาล�ย, เม#$อภ	กษุGข้บัฉั�นฺด(วิยบั�งฺสGกGลส�ญญา, ไม-เป@นฺอาบั�ต	.  เม#$อข้บัฉั�นฺด(วิยไถยจ	ต, เป@นฺทิGกกฏิ.

สงฺ�ฆ์ส�ส อม�พื่าทิ1สG ปนฺ ฯ
ส-วินฺในฺมะม-วิงฺเป@นฺต(นฺข้องฺสงฺฆ์E (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

สงฺ�ฆ์าราเม ช้าตw วิา โหตG  อาเนฺต�วิา ทิ	นฺ�นฺw วิา.  ปญฺ�จมาสกw วิา อต	เรกปญฺ�จมาสกw วิา อค�ฆ์นฺกw อวิหรนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กw ฯ
(ผู้ลไม(ม1มะม-วิงฺเป@นฺต(นฺ) ซ่a$งฺเก	ดในฺส�งฺฆ์าราม หร#อทิ1$เข้านฺำมาถวิายก>ตามทิ1.  
เม#$อภ	กษุGล�กเอาผู้ลทิ1$ม1ราคา ๕ มาสก หร#อเก	นฺวิ-า ๕ มาสก, เป@นฺปาราช้	ก.
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ปจ�จนฺ�เต โจรFปทิ�ทิเวินฺ คาเมสG วิGฏฺ�ฐหนฺ�เตสG,  
ภ	ก�ข้F วิ	หาเร ฉัฑ�เฑต�วิา “ปGนฺ อาวิสนฺ�เต ช้นฺปเทิ, อาคม	ส�สามาต	 สอGส�สาหาวิ คจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
ในฺปbจจ�นฺตช้นฺบัทิ เม#$อพื่วิก(ช้าวิบั(านฺ)อพื่ยพื่หนฺ1ไป๑ เพื่ราะอGปbทิวิะค#อโจร,  
พื่วิกภ	กษุGก>ละทิ	Iงฺวิ�ดไป ทิ�Iงฺทิ1$ย�งฺม1ควิามอGตสาหะอยF-นฺ�Iนฺเทิ1ยวิ วิ-า “เม#$อช้าวิช้นฺบัทิกล�บัมาอยF- พื่วิกเราก>จ�กกล�บัมา.” 

ภ	ก�ข้F ตาทิ	สw วิ	หารw ปต�วิา “อม�พื่ปก�กาทิ1นฺ	 ฉัฑ�ฑ	ตกานฺ1ต	 ป|สGกFลสญฺ�ญาย ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�ต	, อนฺาปต�ต	 ฯ
พื่วิกภ	กษุGไปถaงฺวิ�ดเช้-นฺนฺ�Iนฺแล(วิ ค	ดวิ-า “ผู้ลไม(ทิ�Iงฺหลายม1มะม-วิงฺสGกเป@นฺต(นฺ เป@นฺข้องฺทิ1$เข้าละทิ	Iงฺแล(วิ” จaงฺฉั�นฺด(วิยบั�งฺสGกGลส�ญญา. 
ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปร	ภGญฺ�ช้โต, อวิหาโร โหต	.  ภณฺ�ฑw อค�ฆ์าเปต�วิา กาเรตพื่�โพื่ ฯ
เม#$อภ	กษุGฉั�นฺด(วิยไถยจ	ต, เป@นฺอวิหาร.  ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ (อ�นฺพื่ระวิ	นฺ�ยธร)พื่aงฺให(ต1ราคาข้องฺ แล(วิปร�บัอาบั�ต	.

มหาปจ�จร	ยw ปนฺ สงฺ�เข้ปฏฺ�ฐกถายญฺ�จ อวิ	เสเสนฺ วิGต�ตw 
“ฉัฑ�ฑ	ตวิ	หาเร ผู้ลาผู้ลw เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปร	ภGญฺ�ช้โต, นฺ ปาราช้	กw.  กส�มา.  อาคตาคตานฺw สนฺ�ตกต�ตาต	 ฯ
ส-วินฺในฺมหาปbจจร1และในฺส�งฺเข้ปอรรถกถา ทิ-านฺกล-าวิไวิ(โดยไม-แปลกก�นฺวิ-า 
“เม#$อภ	กษุGฉั�นฺผู้ลไม(นฺ(อยใหญ-ในฺวิ�ดร(างฺ ด(วิยไถยจ	ต ไม-เป@นฺปาราช้	ก เพื่ราะเหตGไร? 
เพื่ราะเหตGวิ-า (ผู้ลไม(ทิ�Iงฺหลายในฺวิ�ดร(างฺ)เป@นฺข้องฺข้องฺพื่วิกภ	กษุGทิ1$มาแล(วิ.” 

คณฺสนฺ�ตเก ปนฺ ปGค�คล	เก จ สอGส�สาหมต�ตเมวิ ปมาณฺw ฯ
ก>เหตGส�กวิ-าม1ควิามอGตสาหะเทิ-านฺ�Iนฺเป@นฺประมาณฺ ในฺผู้ลไม(ทิ1$เป@นฺข้องฺข้องฺคณฺะ และทิ1$เป@นฺข้องฺจำเพื่าะบัGคคล.

สเจ ปนฺ ตโต อม�พื่ปก�กาทิa กGลสงฺ�คณฺ�หณฺต�ถาย เทิต	.  กGลทิFสกทิGก�กฏิw ฯ
แต-ถ(าภ	กษุGให(ผู้ลมะม-วิงฺสGกเป@นฺต(นฺ จาก(ผู้ลไม(ทิ1$เป@นฺข้องฺคณฺะและข้องฺบัGคคล)นฺ�Iนฺ เพื่#$อประโยช้นฺEแก-การสงฺเคราะหEตระกFล. 
ย-อมต(องฺทิGกกฏิเพื่ราะกGลทิFสกส	กข้าบัทิ.

เถย�ยจ	ต�เตนฺ เทินฺ�โต อค�เฆ์นฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ภ	กษุGเม#$อให(ด(วิยไถยจ	ต พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ตามราคา (ส	$งฺข้องฺ).

สงฺ�ฆ์	เกปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺผู้ลไม(ทิ1$เป@นฺข้องฺสงฺฆ์E ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

เสนฺาสนฺต�ถาย นฺ	ยม	ตw กGลสงฺ�คณฺ�หณฺต�ถาย ทิทิโต, ทิGก�กฏิw.  อ	ส�สรวิตาย, ถGล�ลจ�จยw.  เถย�ยจ	ต�เตนฺ, ปาราช้	กw ฯ
(ผู้ลมะม-วิงฺสGกเป@นฺต(นฺ) ทิ1$เข้ากำหนฺดไวิ( เพื่#$อประโยช้นฺEแก-เสนฺาสนฺะ เม#$อภ	กษุGให( เพื่#$อประโยช้นฺEแก-การสงฺเคราะหEตระกFล 
เป@นฺทิGกกฏิ,  เม#$อให(ด(วิยควิามทิ1$ตนฺเป@นฺใหญ-, เป@นฺถGลล�จจ�ย.   เม#$อให(ด(วิยไถยจ	ต, เป@นฺปาราช้	ก.

โนฺ เจ วิต�ถG ปโหต	, อค�เฆ์นฺ [468] กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ถ(าวิ�ตถG(แห-งฺปาราช้	ก)ย�งฺไม-พื่อ, พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	ตามราคา (ส	$งฺข้องฺ).

๑ ฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1แก(วิ-า วิGฏฺ�ฐหนฺ�เตสFต	 คามw ฉัฑ�เฑต�วิา ปลายนฺ�เตสG.
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พื่ห	อGปจารส1มายw นฺ	ส1ทิ	ต�วิา อ	ส�สรวิตาย ปร	ภGญฺ�ช้โต, ค1วิา ฯ
เม#$อภ	กษุGนฺ�$งฺฉั�นฺอยF-ภายนฺอกอGปจารส1มา เพื่ราะควิามทิ1$ตนฺเป@นฺใหญ-, ก>เป@นฺส	นฺใช้(.

คณฺ�ฑa ปหร	ต�วิา กาลw โฆ์เสต�วิา “มย�หw ปาปGณฺาต1ต	 ข้าทิ	ตw  สGข้าทิ	ตw ฯ
(ผู้ลไม() ทิ1$ภ	กษุGเคาะระฆ์�งฺ ประกาศัเวิลา แล(วิข้บัฉั�นฺ ด(วิยทิำในฺใจวิ-า “ข้องฺนฺ1Iถaงฺแก-เรา” ด�งฺนฺ1I ก>เป@นฺอ�นฺข้บัฉั�นฺด1แล(วิ.

คณฺ�ฑa อปหร	ต�วิา กาลเมวิ โฆ์เสต�วิา  คณฺ�ฑ	เมวิ ปหร	ต�วิา กาลw อโฆ์เสต�วิา  
คณฺ�ฑ	ม�ปJ อปหร	ต�วิา กาลม�ปJ อโฆ์เสต�วิา  อญฺ�เญสw นฺต�ถ	ภาวิw ญต�วิา “มย�หw ปาปGณฺาต1ต	 ข้าทิ	ตwปJ สGข้าทิ	ตเมวิ ฯ
(ผู้ลไม() ทิ1$ภ	กษุGไม-เคาะระฆ์�งฺ เป@นฺแต-ประกาศัเวิลาอย-างฺเด1ยวิ แล(วิฉั�นฺก>ด1  เคาะระฆ์�งฺอย-างฺเด1ยวิ แต-ไม-ประกาศั ฉั�นฺก>ด1 
แม(ระฆ์�งฺก>ม	ได(เคาะ แม(เวิลาก>ม	ได(ประกาศั ฉั�นฺก>ด1  
รF(วิ-าไม-ม1ภ	กษุGเหล-าอ#$นฺ แล(วิฉั�นฺ ด(วิยค	ดวิ-า “ผู้ลไม(นฺ1Iถaงฺแก-เรา” ด�งฺนฺ1Iก>ด1 เป@นฺอ�นฺข้บัฉั�นฺด1แล(วิเหม#อนฺก�นฺ.

ปGป�ผู้ารามวิต�ถGทิ�วิยw ปากฏิเมวิ ฯ
เร#$องฺสวินฺดอกไม( ๒ เร#$องฺ ปรากฏิช้�ดแล(วิทิ1เด1ยวิ.

วิGต�ตวิาทิ	กวิต�ถGต�ตเย ฯ
ในฺเร#$องฺข้องฺภ	กษุGผู้F(บัอกตามคำบัอก ๓ เร#$องฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

“วิGต�โต วิช้�เช้ม1ต	 ตยา วิGต�โต หGต�วิา  ตวิ วิจเนฺนฺ วิทิาม1ต	 อต�โถ ฯ
สองฺบัทิวิ-า วิGต�โต วิช้�เช้ม	 ควิามวิ-า ผู้มเป@นฺผู้F(อ�นฺทิ-านฺบัอกแล(วิ จะบัอกตามคำข้องฺทิ-านฺ.

“อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้G ปาราช้	กส�สาต	  สาม	เกห	 ทิ	นฺ�นฺา อนฺาปต�ต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้G ปาราช้	กส�ส ควิามวิ-า เพื่ราะผู้(าสาฎกนฺ�Iนฺ อ�นฺพื่วิกเจ(าข้องฺถวิายแล(วิ จaงฺไม-เป@นฺอาบั�ต	.

“นฺ จ ภ	ก�ข้เวิ วิGต�โต วิช้�เช้ม1ต	 วิต�ตพื่�โพื่ต	  
“อหw ตยา วิGต�โต หGต�วิา ตวิ วิจเนฺนฺ วิทิาม1ต	 เอวิw อญฺ�โญ ภ	ก�ข้G อญฺ�เญนฺ ภ	ก�ข้Gนฺา นฺ วิต�ตพื่�โพื่ต	 อต�โถ ฯ
หลายบัทิวิ-า นฺ จ ภ	ก�ข้เวิ วิGต�โต วิช้�เช้ม1ต	 วิต�ตพื่�โพื่ ควิามวิ-า 
ภ	กษุGรFปอ#$นฺ อ�นฺภ	กษุGรFปหนฺa$งฺ ไม-พื่aงฺกล-าวิอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ผู้มเป@นฺผู้F(อ�นฺทิ-านฺบัอกแล(วิ จะบัอกตามคำข้องฺทิ-านฺ.” 

ปร	จ�เฉัทิw ปนฺ กต�วิา “อ	ทิw นฺาม ตวิ วิจเนฺนฺ คณฺ�ห	ส�สาม1ต	 วิต�ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-จะทิำควิามกำหนฺดแล(วิพื่Fดวิ-า “ผู้มจ�กถ#อเอาข้องฺช้#$อนฺ1I ตามคำข้องฺทิ-านฺ” ควิรอยF-.

“วิGต�โต วิช้�เช้ห1ต	  มยา วิGต�โต หGต�วิา  มม วิจเนฺนฺ วิเทิห1ต	 อต�โถ ฯ
สองฺบัทิวิ-า วิGต�โต วิช้�เช้ห	 ควิามวิ-า ทิ-านฺเป@นฺผู้F(อ�นฺผู้มบัอกแล(วิ จงฺบัอกตามคำข้องฺผู้ม.

เสสw วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ
คำทิ1$เหล#อม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

อ	เมสGปJ ทิ�วิ1สG วิต�ถFสG ปร	จ�เฉัทิw กต�วิา วิต�ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ในฺ ๒ เร#$องฺแม(นฺ1I ภ	กษุGจะทิำควิามกำหนฺด แล(วิพื่Fด ควิรอยF-.
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เอต�ตาวิตา ห	 อGปารม�ภา มGต�โต โหต1ต	 ฯ
ภ	กษุGย-อมเป@นฺผู้F(พื่(นฺจากการค-อนฺข้อด (หร#อตำหนฺ	โทิษุ) ด(วิย(เหตG)เพื่1ยงฺเทิ-านฺ1Iแล.

มณฺ	วิต�ถGต�ตยส�ส มช้�ฌิ	เม วิต�ถGส�มa ฯ  “นฺาหw อกล�ลโกต	  นฺาหw ค	ลาโนฺต	 อต�โถ ฯ
ในฺเร#$องฺซ่a$งฺม1อยF-ทิ-ามกลางฺ แห-งฺเร#$องฺแก(วิมณฺ1 ๓ เร#$องฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
สองฺบัทิวิ-า นฺาหw อกล�ลโก ควิามวิ-า ผู้มหาได(เป@นฺผู้F(อาพื่าธไม-.

เสสw ปากฏิเมวิ ฯ
คำทิ1$เหล#อปรากฏิช้�ดแล(วิทิ1เด1ยวิ.

สFกรวิต�ถGทิ�วิเย ฯ
ในฺเร#$องฺสGกร ๒ เร#$องฺ (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

ก	ญฺ�จาปJ ปฐมส�ส ภ	ก�ข้Gโนฺ ฉัาตช้�ฌิต�ตw ทิ	ส�วิา การGญฺ�เญนฺ โมจ	ตต�ตา อนฺาปต�ต	.  สาม	เกสG ปนฺ อสม�ปฏิ	จ�ฉันฺ�เตสG, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGรFปทิ1$ ๑ เพื่ราะเธอเห>นฺม�นฺถFกควิามห	วิเผู้า๑แล(วิ จaงฺปล-อยไปด(วิยควิามกรGณฺา แม(โดยแทิ(, 
ถaงฺกระนฺ�Iนฺ เม#$อพื่วิกเจ(าข้องฺไม-ย	นฺยอม ย-อมเป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

ตาวิมหนฺ�โต วิา มตสFกโร อาหร	ต�วิา [469] ทิาตพื่�โพื่ ฯ  ตทิค�ฆ์นฺกw วิา ภณฺ�ฑw ฯ
ควิรจะนฺำสGกรทิ1$ตาย ทิ1$ใหญ-เทิ-านฺ�Iนฺ มาใช้(ให(  หร#อให(ส	$งฺข้องฺทิ1$ม1ราคาเทิ-าสGกรนฺ�Iนฺก>ได(.

สเจ ปาสสาม	เก กGห	ญฺ�จ	ปJ นฺ ปส�สต	, 
ปาสสามนฺ�ตา ตทิค�ฆ์นฺกw๒ กาสาวิw วิา ถาลกw วิา, ยถา เต อาคตา ปส�สนฺ�ต	, อ1ทิ	เส ฐาเนฺ ฐเปต�วิา คนฺ�ตพื่�พื่w ฯ
ถ(าเธอไม-เห>นฺพื่วิกเจ(าข้องฺบั-วิงฺ แม(ในฺทิ1$ไหนฺๆ พื่aงฺวิางฺผู้(ากาสาวิะ หร#อโอนฺIำ ซ่a$งฺม1ราคาเทิ-าสGกรนฺ�Iนฺ ไวิ(ใกล(ๆ บั-วิงฺ 
ในฺทิ1$ ซ่a$งฺพื่วิกเจ(าข้องฺนฺ�Iนฺมาแล(วิ จะเห>นฺได( แล(วิจaงฺไป.

เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปนฺ โมเจนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กเมวิ ฯ
แต-เม#$อปล-อยไปด(วิยไถยจ	ต เป@นฺปาราช้	กทิ1เด1ยวิ.

เอต�ถ จ โกจ	 สFกโร ปาสw ปาเทินฺ กฑ�ฒ	ต�วิา, ฉั	นฺ�นฺมต�เต ปาเส, ฐานฺาจาวินฺธม�เมนฺ ฐาเนฺนฺ ฐ	โต โหต	 จณฺ�ฑโสตพื่ทิ�ธนฺาวิา วิ	ย ฯ
ก>บัรรดา(สGกร)เหล-านฺ�Iนฺ สGกรบัางฺต�วิ เอาเทิ(าดaงฺบั-วิงฺ พื่อบั-วิงฺข้าดแล(วิ, ย#นฺอยF- ด(วิยการย#นฺ 
ซ่a$งฺม1อ�นฺให(เคล#$อนฺจากฐานฺได(เป@นฺธรรมดา เหม#อนฺเร#อทิ1$ผู้Fกไวิ(ทิ1$กระแสนฺIำเช้1$ยวิฉัะนฺ�Iนฺ.

โกจ	 อต�ตโนฺ ธม�มตาย ฐ	โต ฯ  โกจ	 นฺ	ปนฺ�โนฺ ฯ  โกจ	 กFฏิปาเสนฺ พื่ทิ�โธ โหต	 ฯ
บัางฺต�วิย#นฺอยF-ตามธรรมดาข้องฺตนฺ.  บัางฺต�วินฺอนฺ.  บัางฺต�วิเป@นฺส�ตวิEต	ดแร(วิ.

๑ ฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1แก(วิ-า ฉัาตช้�ฌิต�ตนฺ�ต	 ช้	ฆ์จ�ฉัาทิGก�เข้นฺ ปnฬีJตw อต�ตสนฺ�ตนฺw. 
ส-วินฺฎ1กาวิ	มต	วิ	โนฺทินฺ1แก(วิ-า ฉัาตช้�ฌิต�ตนฺ�ต	 เตนฺ ฉัาเตนฺ ช้	ฆ์จ�ฉัาย อGทิรค�ค	นฺา ฌิต�ตw ทิฑ�ฒw ปnฬีJตนฺ�ต	 อต�โถ. งฺามด1กวิ-า.

๒ อ	โต ปรw กต�ถจ	 สาฏิกw วิาต	 อต�ถ	 ฯ
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กFฏิปาโส นฺาม, ยส�ส อนฺ�เต ธนฺGกw วิา องฺ�กGสโก วิา อญฺ�โญ วิา โกจ	 ทิณฺ�ฑโก พื่ทิ�โธ โหต	, 
โย ตต�ถ ตต�ถ รGก�ข้าทิ1สG ลค�ค	ต�วิา สFกรส�ส คมนฺw นฺ	วิาเรต	 ฯ
บั-วิงฺ ทิ1$ม1ไม(ค�นฺธนฺFนฺ(อย๑ หร#อข้อ หร#อทิ-อนฺไม(อ#$นฺบัางฺอย-างฺ ต	ดทิ1$ปลาย 
ซ่a$งฺคล(องฺไวิ(ในฺ(ทิ1$)นฺ�Iนฺๆ ม1ต(นฺไม(เป@นฺต(นฺ แล(วิห(ามสGกรไป  ช้#$อวิ-า แร(วิ.

ตต�ร ปาสw กฑ�ฒ	ต�วิา ฐ	ตส�ส เอกเมวิ ฐานฺw ปาสพื่นฺ�ธนฺw ฯ
ในฺ(สGกร)เหล-านฺ�Iนฺ สGกรทิ1$ดaงฺบั-วิงฺย#นฺอยF- ม1ฐานฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ ได(แก-เคร#$องฺผู้Fกค#อบั-วิงฺ.

โส ห	, ปาเส มGต�ตมต�เต วิา ฉั	นฺ�นฺมต�เต วิา, ปลายต	 ฯ
จร	งฺอยF- สGกรนฺ�Iนฺ, เม#$อบั-วิงฺหลGด หร#อพื่อบั-วิงฺข้าด, ย-อมหนฺ1ไปได(.

อต�ตโนฺ ธม�มตาย ฐ	ตส�ส “พื่นฺ�ธนฺญฺ�จ จต�ตาโร จ ปาทิาต	 ปญฺ�จฏฺ�ฐานฺานฺ	 ฯ
(สGกร)ทิ1$ย#นฺอยF-ตามธรรมดาข้องฺตนฺ ม1ฐานฺ ๕ ค#อ เคร#$องฺผู้Fก และเทิ(าทิ�Iงฺ ๔.

นฺ	ปนฺ�นฺส�ส “พื่นฺ�ธนฺญฺ�จ สยนฺญฺ�จาต	 เทิ�วิ ฐานฺานฺ	 ฯ
(สGกร)ทิ1$นฺอนฺอยF- ม1ฐานฺ ๒ ค#อ เคร#$องฺผู้Fก ๑ ทิ1$นฺอนฺ ๑, 

กFฏิปาสพื่ทิ�ธส�ส, ยต�ถ ยต�ถ คจ�ฉัต	, ตw ตเทิวิ ฐานฺw ฯ
(สGกร)ทิ1$ต	ดแร(วิ ม�นฺไปในฺทิ1$ใดๆ  ทิ1$นฺ�Iนฺๆ แลเป@นฺฐานฺ.

ตส�มา ตw ตโต ตโต โมเจนฺ�ตา ทิสปJ วิ1สต	ปJ สตม�ปJ ภ	ก�ข้F ปาราช้	กw อาปช้�ช้นฺ�ต	  
ตต�ถ ตต�ถ อาคตw ทิ	ส�วิา เอกเมวิ ทิาสw ปลาเปนฺ�ตา วิ	ย ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุG ๑๐ รFปก>ด1 ๒๐ รFปก>ด1 ๑๐๐ รFปก>ด1 เม#$อปล-อย(สGกร)นฺ�Iนฺ พื่(นฺไป จาก(ฐานฺ)นฺ�Iนฺๆ ย-อมต(องฺปาราช้	ก 
เหม#อนฺเห>นฺทิาสคนฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ มาแล(วิในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ แล(วิให(หนฺ1ไป (ต(องฺปาราช้	ก)ฉัะนฺ�Iนฺ.

ปGร	มานฺw ปนฺ ต	ณฺ�ณฺw จตGป�ปทิกถายw วิGต�ตนฺเยนฺ ผู้ณฺ�ฑาปนฺฏฺ�ฐานฺาจาวินฺานฺ	 เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
ส-วินฺการทิำสGกรทิ�Iงฺ ๓ ข้(างฺต(นฺ ให(ด	Iนฺและเคล#$อนฺจากฐานฺ พื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิ ในฺกถาวิ-าด(วิยส�ตวิE ๔ เทิ(า.

สGนฺข้ทิฏฺ�ฐสFกรw วิ	สช้�ช้าเปนฺ�ตส�สปJ การGญฺ�ญาธ	ป�ปาเยนฺ ภณฺ�ฑเทิย�ยw.  เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปาราช้	กw ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGให(ปล-อยสGกรทิ1$สGนฺ�ข้ก�ดไปด(วิยประสงฺคEจะช้-วิยเหล#อ เป@นฺภ�ณฺฑไทิย. เม#$อให(ปล-อยไปด(วิยไถยจ	ต, เป@นฺปาราช้	ก.

ปาสฏฺ�ฐานฺw ปนฺ สGนฺข้สม1ป| วิา อสม�ปต�ตw ปฏิ	ปถw [470] คนฺ�ต�วิา ปฐมเมวิ ปลาเปนฺ�ตส�ส อวิหาโร นฺต�ถ	 ฯ
แต-ไม-เป@นฺอวิหารแก-ภ	กษุGผู้F(เด	นฺสวินฺทิางฺไป แล(วิย�งฺสGกรซ่a$งฺย�งฺไม-ทิ�นฺถaงฺทิ1$ต�Iงฺบั-วิงฺ หร#อทิ1$ใกล(สGนฺ�ข้ ให(หนฺ1ไปเส1ยก-อนฺ.

โยปJ พื่ทิ�ธสFกรส�ส ฆ์าสญฺ�จ ปานฺ1ยญฺ�จ ทิต�วิา พื่ลw คาหาเปต�วิา อGก�กGฏฺ�ฐa กโรต	 “อGต�ราโส�ต๒ ปลาย	ส�สต1ต	. 
โส เจ ปลายต	, ปาราช้	กw. ฯ
แม(ภ	กษุGรFปใด ให(อาหารและนฺIำแก-สGกรทิ1$ต	ดแร(วิ ให(ม�นฺได(กำล�งฺ แล(วิทิำเส1ยงฺโห-ร(องฺ ด(วิยต�Iงฺใจวิ-า “ม�นฺจ�กตกใจ แล(วิหนฺ1ไปเส1ย”,
ถ(าม�นฺหนฺ1ไป,  ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ต(องฺปาราช้	ก.

๑ ฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1แก(วิ-า ธนฺGกนฺ�ต	 ข้Gทิ�ทิกธนฺGw แต-ฎ1กาวิ	มต	วิ	โนฺทินฺ1แก(วิ-า ธนฺGกนฺ�ต	 ข้Gทิ�ทิกธนฺGสณฺ�ฐานฺw ลค�คนฺกทิณฺ�ฑw.
๒ อGต�ตาโส ม1ควิามหวิาดสะดG(งฺ 
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ปาสw ทิGพื่�พื่ลw กต�วิา อGก�กGฏฺ�ฐ	สทิ�เทินฺ ปลาเปนฺ�ตส�สาปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGทิำบั-วิงฺให(ช้ำรGด แล(วิทิำให(หนฺ1ไป ด(วิยเส1ยงฺโห-ร(องฺ ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ. 

โย ปนฺ ฆ์าสญฺ�จ ปานฺ1ยญฺ�จ ทิต�วิา คจ�ฉัต	 “พื่ลw คเหต�วิา ปลาย	ส�สต1ต	,  โส เจ ปลายต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
ฝัzายภ	กษุGใด ให(อาหารและนฺIำแล(วิไปเส1ย ด(วิยทิำในฺใจวิ-า “ม�นฺจ�กได(กำล�งฺแล(วิหนฺ1ไป”, 
ถ(าม�นฺหนฺ1ไป, เป@นฺภ�ณฺฑไทิยแก-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ.

ปาสw ทิGพื่�พื่ลw กต�วิา คจ�ฉันฺ�ตส�สาปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGทิำบั-วิงฺให(ช้ำรGดแล(วิไปเส1ย ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

ปาสสนฺ�ต	เก สต�ถw วิา อค�คa วิา ฐเปต	 “ฉั	นฺ�เนฺ วิา ทิฑ�เฒ วิา ปลาย	ส�สต1ต	 ฯ 
สFกโร ปาสw จาเลนฺ�โต ฉั	นฺ�เนฺ วิา ทิฑ�เฒ วิา ปลายต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยเมวิ ฯ
(ภ	กษุG)วิางฺศั�สตราหร#อก-อไฟัไวิ(ใกล(บั-วิงฺ ด(วิยค	ดวิ-า “เม#$อบั-วิงฺข้าด หร#อถFกไฟัไหม( ม�นฺจ�กหนฺ1เองฺ.” 
สGกรทิำบั-วิงฺให(ไหวิ หนฺ1ไปได( ในฺเม#$อบั-วิงฺข้าดหร#อถFกไฟัไหม(, เป@นฺภ�ณฺฑไทิยแก-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺโดยแทิ(.

ปาสw ยฏฺ�ฐ	ยา สห ปาเตต	.  ปจ�ฉัา สFกโร ตw มทิ�ทินฺ�โต คจ�ฉัต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
ภ	กษุGทิำให(บั-วิงฺพื่ร(อมทิ�IงฺเสาคIำ๒ล(มลงฺ.  ภายหล�งฺสGกรเหย1ยบัย$ำบั-วิงฺนฺ�Iนฺไป, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

สFกโร อทิ�ทิGหลปาสาเณฺห	 อก�กนฺ�โต โหต	 ฯ  
ตw ปลาเปตGกามส�ส อทิ�ทิGหลw การGญฺ�เญนฺ อGก�ข้	ปโต, ภณฺ�ฑเทิย�ยw. เถย�ยจ	ต�เตนฺ, ปาราช้	กw ฯ
สGกรเป@นฺส�ตวิEถFกห	นฺทิ1$ฟัrาทิ�บัเหวิ๓ทิ�บัแล(วิ. 
เม#$อภ	กษุGใคร-จะให(สGกรนฺ�Iนฺหนฺ1ไป จaงฺยกฟัrาทิ�บัเหวิ๔ข้aIนฺด(วิยควิามกรGณฺา, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.  ยกข้aIนฺด(วิยไถยจ	ต, เป@นฺปาราช้	ก.

สเจ, อGก�ข้	ต�ตมต�เต, อคนฺ�ต�วิา ปจ�ฉัา คจ�ฉัต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยเมวิ ฯ
ถ(าเม#$อฟัrาทิ�บัเหวินฺ�Iนฺ พื่อภ	กษุGยกข้aIนฺแล(วิ, สGกรย�งฺไม-ไป ภายหล�งฺจaงฺไป, เป@นฺภ�ณฺฑไทิยเทิ-านฺ�Iนฺ.

อGก�ข้	ปJต�วิา ฐปJตw อทิ�ทิGหลw ปาเตต	.  ปจ�ฉัา สFกโร ตw มทิ�ทินฺ�โต คจ�ฉัต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
ภ	กษุGย�งฺฟัrาทิ�บัเหวิทิ1$เข้ายกข้aIนฺต�Iงฺไวิ( ให(ตกลงฺ.  ภายหล�งฺสGกรเหย1ยบัฟัrาทิ�บัเหวินฺ�Iนฺไป, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

โอปาเต ปต	ตw สFกรม�ปJ การGญฺ�เญนฺ อGทิ�ธรโต, ภณฺ�ฑเทิย�ยw.  เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGช้-วิยยกข้aIนฺ แม(ซ่a$งฺสGกรทิ1$ตกหลGมพื่รางฺแล(วิ ด(วิยควิามกรGณฺา, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย. ยกข้aIนฺด(วิยไถยจ	ต, เป@นฺปาราช้	ก.

โอปาตw ปFเรต�วิา นฺาเสต	. ปจ�ฉัา สFกโร ตw มทิ�ทินฺ�โต คจ�ฉัต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
ภ	กษุGถมหลGมพื่รางฺให(เต>ม ให(ใช้(ไม-ได(.  ภายหล�งฺสGกรเหย1ยบัย$ำหลGมพื่รางฺนฺ�Iนฺไป เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

๒ ยฏฺ�ฐุ	 ไม(เทิ(า, หล�กเสา 
๓ อทิ�ทิGหลw ฟัrาทิ�บัเหวิ เป@นฺเคร#$องฺม#อจ�บัตาย ทิ1$ใช้(จ�บั(ฆ์-า)หนฺFตามบั(านฺ  ม1ไม(แผู้-นฺบันฺทิรงฺส1$เหล1$ยมทิ1$หนฺาและหนฺ�ก เหม#อนฺเป@นฺ “ฟัrา”

และไม(แผู้-นฺล-างฺทิ1$เป@นฺฐานฺรองฺ ม1ฝัาประกบั ๒ ด(านฺ เหม#อนฺเป@นฺ “เหวิ” เม#$อหนฺFเข้(าไปก	นฺอาหารทิ1$วิางฺเส1ยบัไวิ(ในฺเหวิ 
ฟัrาจะหล-นฺมาทิ�บัหนฺFทิ�นฺทิ1 พื่ร(อมๆ ก�บัเส1ยงฺกระแทิกด�งฺ ซ่a$งฺเป@นฺการบัอกให(คนฺด�กรF(ด(วิย. Link
นฺ-าจะเป@นฺเคร#$องฺด�กส�ตวิEช้นฺ	ดเด1ยวิก�นฺก�บั อทิFหลw ฟัrาถล-ม ในฺห�วิข้(อ วิ-าด(วิยการใช้(ฟัrาถล-มด�กส�ตวิEข้องฺภ	กษุG (คล	ก) 

๔ ฎ1กาวิ	มต	วิ	โนฺทินฺ1วิ-า อทิFหลนฺ�ต	 ยนฺ�ตปาสาโณฺ เยนฺ อช้�โฌิต�ถฏิต�ตา ม	คา ปลาย	ตGw นฺ สก�โกนฺ�ต	.

http://203.150.20.122/~thaivi/board/viewtopic.php?f=1&t=51163
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สFเลนฺ วิ	ทิ�ธw การGญฺ�เญนฺ อGทิ�ธรต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw.  เถย�ยจ	ต�เตนฺ, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGช้-วิยยกสGกรทิ1$ถFกหลาวิแทิงฺข้aIนฺ ด(วิยควิามกรGณฺา, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.  ยกข้aIนฺด(วิยไถยจ	ต, เป@นฺปาราช้	ก.

สFลw อGทิ�ธร	ต�วิา ฉัฑ�เฑต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
ภ	กษุGถอนฺหลาวิทิ	Iงฺเส1ย, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

วิ	หารภFม	ยw ปนฺ ปาเส วิา อทิ�ทิGหลw วิา โอเฑนฺ�ตา วิาเรตพื่�พื่า “ม	ครFปานฺw ปฏิ	ส�สรณฺฏฺ�ฐานฺเมตw. มา อ	ธ เอวิw กโรถาต	 ฯ
อนฺa$งฺ เม#$อ(มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลาย) ด�กบั-วิงฺหร#อฟัrาทิ�บัเหวิ ไวิ(ในฺพื่#Iนฺทิ1$วิ�ด ภ	กษุGควิรห(ามวิ-า 
“ทิ1$นฺ1Iเป@นฺสถานฺทิ1$พื่a$งฺอาศั�ยข้องฺพื่วิกเนฺ#Iอ, พื่วิกทิ-านฺอย-าทิำอย-างฺนฺ1Iในฺทิ1$นฺ1Iเลย”. 

[471] สเจ “หราเปถ ภนฺ�เตต	 วิทินฺ�ต	, หราเปตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ   อถ สยw หรนฺ�ต	, สGนฺ�ทิรเมวิ ฯ
ถ(าพื่วิกเข้ากล-าวิวิ-า “ทิ-านฺจงฺให(นฺำออกไปเส1ยข้อร�บั!”, ภ	กษุGจะให(นฺำออกไปเส1ย ก>ควิร. 
ถ(าพื่วิกเข้านฺำออกไปเส1ยเองฺ, ก>เป@นฺการด1แทิ(.

อถ เนฺวิ หรนฺ�ต	  นฺ หราเปตGw เทินฺ�ต	.  รก�ข้w ยาจ	ต�วิา หราเปตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ถ(า(เจ(าข้องฺ)ไม-นฺำออกไปเองฺ ทิ�Iงฺไม-ยอมให(ผู้F(อ#$นฺนฺำออกไป, จะข้ออาร�กข้า แล(วิให(นฺำออกไปเส1ย ก>ควิร.

มนฺGส�สา สส�สรก�ข้ณฺกาเล เข้ต�เตสG ปาเส จ อทิ�ทิGหลาทิ1นฺ	 จ กโรนฺ�ต	 “มwสw ข้าทินฺ�ตา สส�สานฺ	 รก�ข้	ส�สามาต	 ฯ
ในฺเวิลาร�กษุาข้(าวิกล(า มนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายย-อมทิำบั-วิงฺ และเคร#$องฺด�กส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ม1ฟัrาทิ�บัเหวิเป@นฺต(นฺ ไวิ(ในฺนฺา 
ด(วิยพื่Fดวิ-า “พื่วิกเราจ�กเค1Iยวิก	นฺเนฺ#Iอไปพื่ลางฺร�กษุาข้(าวิกล(า.” 

วิ1ต	วิต�เต สส�สกาเล, เตสG อนฺาลเยสG ปก�กนฺ�เตสG,  ตต�ถ พื่ทิ�ธw วิา ปต	ตw วิา โมเจตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
คร�IนฺฤดFข้(าวิกล(าผู้-านฺไปแล(วิ เม#$อพื่วิกเข้าไม-ม1ควิามอาล�ย หล1กไป, 
ภ	กษุGจะปล-อยสGกรทิ1$ต	ดหร#อทิ1$ตกไปแล(วิ ในฺ(บั-วิงฺและฟัrาทิ�บัเหวิ)นฺ�Iนฺ ควิรอยF-.

ม	ควิต�ถGทิ�วิเยปJ สFกรวิต�ถFสG วิGต�ตสทิ	โสเยวิ วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
วิ	นฺ	จฉั�ยแม(ในฺเร#$องฺเนฺ#Iอ ๒ เร#$องฺ ก>เป@นฺเช้-นฺก�บัทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิในฺเร#$องฺสGกรนฺ�$นฺเองฺ.

มจ�ฉัวิต�ถGทิ�วิเยปJ เอเสวิ นฺโย ฯ   อยw ปนฺ วิ	เสโส ฯ
แม(ในฺเร#$องฺปลา ๒ เร#$องฺ ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.  ส-วินฺควิามแปลกก�นฺ (ม1ด�งฺต-อไปนฺ1I):- 

กGม	นฺมGข้w วิ	วิร	ต�วิา  ปจ�ฉัา ปGฏิกw มGญฺ�จ	ต�วิา วิา  ปส�เส ฉั	ทิ�ทิw กต�วิา วิา  กGม	นฺโต มจ�เฉั โปเถต�วิา ปลาเปนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGเปJดปากไซ่ออก ภายหล�งฺจaงฺแก(กระพื่G(งฺออก หร#อทิำเป@นฺช้-องฺไวิ(ทิ1$ข้(างฺ  แล(วิต1ปลาให(หนฺ1ออกไปจากไซ่, เป@นฺปาราช้	ก.

ภต�ตส	ต�ถานฺ	 ทิส�เสต�วิาเอวิ ปลาเปนฺ�ตส�สาปJ, ปาราช้	กw ฯ  สห กGม	เนฺนฺ อGทิ�ธรโต, ปาราช้	กw ฯ
เป@นฺปาราช้	ก แม(แก-ภ	กษุGผู้F(แสดงฺเม>ดข้(าวินฺ�$นฺแล แล(วิล-อปลาให(หนฺ1ไป.  เม#$อยกปลาข้aIนฺพื่ร(อมทิ�Iงฺไซ่ ก>เป@นฺปาราช้	ก.

เกวิลw กGม	นฺมGข้w วิ	วิรต	  ปจ�ฉัา ปGฏิกw มGญฺ�จต	  ฉั	ทิ�ทิw วิา กโรต	.  มจ�ฉัา ปนฺ อต�ตโนฺ ธม�มตาย ปลายนฺ�ต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ฯ
ภ	กษุGเปJดปากไซ่ออกอย-างฺเด1ยวิ ภายหล�งฺจaงฺแก(กระพื่G(งฺออก หร#อทิำเป@นฺช้-องฺไวิ(. 
ส-วินฺปลาทิ�Iงฺหลายก>หนฺ1ไปตามธรรมดาข้องฺตนฺ, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.
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เอวิw กต�วิา ภต�ตส	ต�ถานฺ	 ทิส�เสต	.  มจ�ฉัา โคจรต�ถาย นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา ปลายนฺ�ต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยเมวิ ฯ
ภ	กษุGทิำไวิ(อย-างฺนฺ1Iแล(วิ จaงฺแสดงฺเม>ดข้(าวิล-อปลา ปลาทิ�Iงฺหลายหนฺ1ออกไป เพื่#$อต(องฺการเหย#$อ, เป@นฺภ�ณฺฑไทิยเหม#อนฺก�นฺ.

มGข้w วิ	วิร	ต�วิา  ปจ�ฉัา ปGฏิกw อมGญฺ�จ	ต�วิา ปส�เส ฉั	ทิ�ทิw อกต�วิา เกวิลw ภต�ตส	ต�ถานฺ	 ทิส�เสต	. 
มจ�ฉัา ปนฺ ฉัาตช้�ฌิต�ตา ส1เสนฺ ปหร	ต�วิา โอกาสw กต�วิา โคจรต�ถาย นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา ปลายนฺ�ต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยเมวิ ฯ
ภ	กษุGเปJดปาก (ไซ่) ออกแล(วิ ภายหล�งฺไม-ได(แก(กระพื่G(งฺออก ทิ�Iงฺไม-ได(ทิำเป@นฺช้-องฺไวิ(ทิ1$ข้(างฺ แสดงฺแต-เมล>ดข้(าวิล-ออย-างฺเด1ยวิ, 
ส-วินฺปลาทิ�Iงฺหลาย ถFกควิามห	วิเผู้าแล(วิ จaงฺเอาศั1รษุะกระแทิกทิำช้-องฺ แล(วิหนฺ1ออกไป เพื่#$อต(องฺการเหย#$อ, เป@นฺภ�ณฺฑไทิยเหม#อนฺ
ก�นฺ.

ตGจ�ฉักGม	นฺส�ส มGข้w วิา วิ	วิรต	  ปจ�ฉัา ปGฏิกw วิา มGญฺ�จต	  ฉั	นฺ�ทิw วิา กโรต	. 
อาคตาคตา มจ�ฉัา ทิ�วิารป�ปต�ตา ปGฏิกฉั	ทิ�เทิห	 ปลายนฺ�ต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยเมวิ ฯ
ภ	กษุGเปJดปากไซ่เปล-าไวิ( หร#อภายหล�งฺแก(กระพื่G(งฺออก หร#อทิำเป@นฺช้-องฺไวิ(. 
ปลาทิ�Iงฺหลายทิ1$วิ-ายมาแล(วิๆ ถaงฺประตFแล(วิก>หนฺ1ไปทิางฺกระพื่G(งฺและช้-องฺ, เป@นฺภ�ณฺฑไทิยเหม#อนฺก�นฺ.

ตGจ�ฉักGม	นฺw คเหต�วิา คGม�เพื่ ข้	ปต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยเมวิาต	 ฯ
ภ	กษุGจ�บัไซ่เปล-า โยนฺไปไวิ(บันฺพื่G-มไม(, เป@นฺภ�ณฺฑไทิยเหม#อนฺก�นฺ ฉัะนฺ1Iแล.

[472] ยาเนฺ ภณฺ�ฑw  ปnเฐ ถวิ	กาย สทิ	สw ฯ
ภ�ณฺฑะบันฺยานฺ ก>เป@นฺเช้-นฺก�บัถGงฺบันฺต�$งฺ.

มwสเปส1วิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺช้	Iนฺเนฺ#Iอ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

สเจ อากาเส คณฺ�หาต	, คห	ตฏฺ�ฐานฺเมวิ ฐานฺw ฯ
ถ(าภ	กษุGถ#อเอา (ช้	Iนฺเนฺ#Iอ) ในฺอากาศั, ทิ1$ทิ1$ภ	กษุGถ#อเอานฺ�$นฺเองฺ เป@นฺฐานฺ.

ตw ฉัหากาเรห	 ปร	จ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา ฐานฺา จาวินฺw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
พื่aงฺกำหนฺดฐานฺนฺ�Iนฺด(วิยอาการ ๖ แล(วิทิราบัการทิำให(เคล#$อนฺจากฐานฺ.

เสสเมต�ถ ทิารGโคปาลกรช้กสาฏิกวิต�ถFสG จ อม�พื่โจรกาทิ	วิต�ถGนฺเยนฺ วิ	นฺ	จ�ฉั	นฺ	ตพื่�พื่w ฯ
คำทิ1$เหล#อ ในฺ(เร#$องฺช้	Iนฺเนฺ#Iอ)นฺ1I และในฺเร#$องฺไม( (แพื่แตก) และเร#$องฺผู้(าสาฎกข้องฺคนฺเล1Iยงฺโคและข้องฺช้-างฺย(อม
พื่aงฺวิ	นฺ	จฉั�ย โดยนฺ�ยแห-งฺเร#$องฺม1เร#$องฺข้โมยล�กมะม-วิงฺเป@นฺต(นฺ.

กGม�ภ1วิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺหม(อ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

โย สป�ปJเตลาทิ1นฺ	 อปาทิค�ฆ์นฺกานฺ	 คเหต�วิา “นฺ ปGนฺ เอวิw กร	ส�สาม1ต	 สwวิเร ฐต�วิา 
ทิGต	ยทิ	วิสาทิ1สGปJ, ปGนฺ จ	ต�เต อGป�ปนฺ�เนฺ, เอวิเมวิ ธGรนฺ	ก�เข้ป| กต�วิา 
ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�โต สพื่�พื่ม�ปJ ตw ปร	ภGญฺ�ช้ต	.  เนฺวิต�ถ	 ปาราช้	กw,  ทิGก�กฏิw วิา ถGล�ลจ�จยw วิา อาปช้�ช้ต	, ภณฺ�ฑเทิย�ยw ปนฺ โหต	 ฯ
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ภ	กษุGใด ถ#อเอาเนฺยใสและนฺIำม�นฺเป@นฺต(นฺ ซ่a$งฺม1ราคาไม-ถaงฺบัาทิแล(วิ ต�IงฺอยF-ในฺส�งฺวิร ด(วิยทิำใจวิ-า “เราจ�กไม-ทิำอย-างฺนฺ1Iอ1ก”
แม(ในฺวิ�นฺทิ1$ ๒ เป@นฺต(นฺ, เม#$อเก	ดควิามค	ดข้aIนฺอ1ก, ก>ทิำการทิอดธGระอย-างฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล 
เม#$อฉั�นฺ ก>ฉั�นฺเนฺยใสและนฺIำม�นฺเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺแม(ทิ�Iงฺหมด, ไม-เป@นฺปาราช้	กเลย, 
เธอย-อมต(องฺทิGกกฏิหร#อถGลล�จจ�ย และเป@นฺภ�ณฺฑไทิยด(วิย.

อยม�ปJ ภ	ก�ข้G เอวิเมวิ อกาส	 ฯ
ภ	กษุGแม(นฺ1I ก>ได(ทิำอย-างฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.

เตนฺ วิGต�ตw “อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้G ปาราช้	กส�สาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) จaงฺตร�สวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุG! เธอไม-ต(องฺอาบั�ต	ปาราช้	ก.” 

ธGรนฺ	ก�เข้ป| ปนฺ อกต�วิา “ทิ	วิเส ทิ	วิเส ปร	ภGญฺ�ช้	ส�สาม1ต	 ตw โถกw โถกม�ปJ ปร	ภGญฺ�ช้โต, 
ยส�มa ทิ	วิเส ปาทิค�ฆ์นฺกw ปFรต	, ตส�มa ปาราช้	กw ฯ
ก>เม#$อภ	กษุGไม-ทิำการทิอดธGระ แต-ฉั�นฺเนฺยใสและนฺIำม�นฺเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ แม(ทิ1ละนฺ(อยๆ ด(วิยต�Iงฺใจวิ-า “เราจ�กฉั�นฺทิGกวิ�นฺๆ” ด�งฺนฺ1I, 
ในฺวิ�นฺใด ราคาเต>มบัาทิ, ในฺวิ�นฺนฺ�Iนฺ ก>เป@นฺปาราช้	ก.

สwวิ	ธาวิหารวิต�ถFนฺ	 สwวิ	ธาวิหาเร,  มGฏฺ�ฐ	วิต�ถFนฺ	 โอทินฺ	ยฆ์ราทิ	วิต�ถFสG, 
เทิ�วิ วิ	ฆ์าสวิต�ถFนฺ	 อม�พื่โจราทิ	วิต�ถFสG วิGต�ตวิ	นฺ	จ�ฉัยนฺเยนฺ เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
เร#$องฺช้�กช้วินฺก�นฺล�ก (พื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยแห-งฺการวิ	นฺ	จฉั�ยทิ1$กล-าวิแล(วิ)ในฺส�งฺวิ	ธาวิหาร, 
เร#$องฺกำม#อ (พื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยแห-งฺการวิ	นฺ	จฉั�ยทิ1$กล-าวิแล(วิ)ในฺเร#$องฺทิ�Iงฺหลาย ม1เร#$องฺร(านฺข้ายข้(าวิสGกเป@นฺต(นฺ, 
เร#$องฺเนฺ#Iอเดนฺ ๒ เร#$องฺ พื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยแห-งฺการวิ	นฺ	จฉั�ยทิ1$กล-าวิแล(วิ ในฺเร#$องฺทิ�Iงฺหลายม1เร#$องฺข้โมยล�กมะม-วิงฺเป@นฺต(นฺ.

เทิ�วิ ต	ณฺวิต�ถFนฺ	 อGต�ตานฺต�ถาเนฺวิ ฯ
เร#$องฺหญ(า ๒ เร#$องฺ ม1เนฺ#Iอควิามต#Iนฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

อม�พื่ภาช้าปนฺาทิ	วิต�ถFสG ฯ
ในฺเร#$องฺทิ�Iงฺหลาย ม1เร#$องฺให(แบั-งฺมะม-วิงฺเป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

เต ภ	ก�ข้F เอกw คามกาวิาสw ปร	จ�ฉั	นฺ�นฺภ	ก�ข้Gกw อคมwสG ฯ
ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ได(ไปย�งฺอาวิาสใกล(หมF-บั(านฺแห-งฺหนฺa$งฺ ซ่a$งฺม1กำหนฺดจำนฺวินฺภ	กษุGไวิ(.

ตต�เถวิ ภ	ก�ข้F ผู้ลาผู้ลw ปร	ภGญฺ�ช้มานฺาปJ, เตสG อาคเตสG, “เถรานฺw ผู้ลานฺ	 เทิถาต	 กป�ปJยการเก นฺ อโวิจGw ฯ
พื่วิกภ	กษุG(ผู้F(อยF-)ในฺ(อาวิาส)แห-งฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแหละ๑ แม(เม#$อฉั�นฺผู้ลไม(นฺ(อยใหญ-, คร�Iนฺเม#$อพื่ระอาค�นฺตGกะเหล-านฺ�Iนฺมาแล(วิ, 
ไม-ได(บัอกก�ปปJยการกวิ-า “พื่วิกเธอจงฺถวิายผู้ลไม(แก-พื่ระเถระทิ�Iงฺหลาย”. 

อถ เต ภ	ก�ข้F “กa สงฺ�ฆ์	กw อม�หากw นฺ ปาปGณฺาต1ต	 คณฺ�ฑa ปหร	ต�วิา ภาช้าเปต�วิา 
เตสม�ปJ วิส�สค�เคนฺ ภาคw ทิต�วิา อต�ตนฺาปJ ปร	ภGญฺ�ช้aสG ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ ภ	กษุG (อาค�นฺตGกะ) เหล-านฺ�Iนฺ จaงฺกล-าวิวิ-า “ผู้ลไม(ข้องฺสงฺฆ์E ไม-ถaงฺแก-พื่วิกกระผู้มหร#อ?” 
จaงฺเคาะระฆ์�งฺแจกก�นฺ ได(ถวิายส-วินฺ(ข้องฺภ	กษุGเจ(าถ	$นฺ)แม(เหล-านฺ�Iนฺ ตามลำด�บัพื่รรษุา แล(วิฉั�นฺแม(ด(วิยตนฺเองฺ.

๑ โยช้นฺาสอนฺให(เต	ม วิสนฺ�ตา.
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เตนฺ เตสw ภควิา “อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้เวิ ปร	โภคต�ถายาต	 อาห ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺตร�สแก-พื่ระอาค�นฺตGกะเหล-านฺ�Iนฺวิ-า 
“ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ไม-เป@นฺอาบั�ต	 ในฺเพื่ราะการถ#อเอา๑ เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ฉั�นฺ” 

ตส�มา อ	ทิานฺ	 ยต�ถ อาวิาส	กา อาคนฺ�ตGกานฺw นฺ เทินฺ�ต	. [473] 
ผู้ลวิาเร จ สม�ปต�เต, อญฺ�เญสw อภาวิw ทิ	ส�วิา โจร	กาย อต�ตนฺาวิ ข้าทินฺ�ต	, 
ตต�ถ อาคนฺ�ตGเกห	 คณฺ�ฑa ปหร	ต�วิา ภาเช้ต�วิา ปร	ภGญฺ�ช้	ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ1นฺ1I ในฺอาวิาสใด ภ	กษุGเจ(าถ	$นฺไม-ถวิายแก-พื่วิกภ	กษุGอาค�นฺตGกะ 
และเม#$อถaงฺหนฺ(าผู้ลไม( เห>นฺวิ-า(ภ	กษุGอาค�นฺตGกะ)เหล-าอ#$นฺไม-ม1 ก>ข้บัฉั�นฺด(วิยตนฺเองฺ ด(วิยก	ร	ยาข้องฺโจร, 
ในฺอาวิาสเช้-นฺนฺ�Iนฺ พื่วิกภ	กษุGอาค�นฺตGกะจะเคาะระฆ์�งฺแล(วิ แจกก�นฺฉั�นฺ ย-อมควิร.

ยต�ถ ปนฺ อาวิาส	กา รGก�เข้ รก�ข้	ต�วิา, ผู้ลวิาเร สม�ปต�เต, ภาเช้ต�วิา ข้าทินฺ�ต	. จตFสG ปจ�จเยสG สม�มา อGปเนฺนฺ�ต	. 
อนฺ	ส�สรา ตต�ถ อาคนฺ�ตGกา ฯ
ส-วินฺบัรรดา(ต(นฺไม()เหล-าใด พื่วิกเจ(าถ	$นฺร�กษุาต(นฺไม(ทิ�Iงฺหลายแล(วิ, เม#$อถaงฺหนฺ(าผู้ลไม(, ก>แจกก�นฺฉั�นฺ 
แล(วินฺ(อมเข้(าไปโดยช้อบัในฺปbจจ�ย ๔.   พื่วิกภ	กษุGอาค�นฺตGกะ ไม-เป@นฺใหญ-ในฺ(ต(นฺไม()เหล-านฺ�Iนฺ.

เยปJ รGก�ข้า จ1วิรต�ถาย นฺ	ยเมต�วิา ทิ	นฺ�นฺา, เตสGปJ อาคนฺ�ตGกา อนฺ	ส�สรา ฯ
ต(นฺไม(แม(เหล-าใด ทิ1$(ทิายก)กำหนฺดถวิายไวิ( เพื่#$อประโยช้นฺEแก-จ1วิร, พื่วิกภ	กษุGอาค�นฺตGกะ ก>ไม-เป@นฺใหญ-ในฺ(ต(นฺไม()แม(เหล-านฺ�Iนฺ.

เอเสวิ นฺโย เสสปจ�จยต�ถาย นฺ	ยเมต�วิา ทิ	นฺ�เนฺสGปJ ฯ
แม(ในฺต(นฺไม(ทิ�Iงฺหลายทิ1$(ทิายก)กำหนฺดถวิายไวิ( เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ปbจจ�ยทิ1$เหล#อ ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

เย ปนฺ ตถา อนฺ	ยม	ตา  อาวิาส	กา จ เนฺ รก�ข้	ต�วิา โคปJต�วิา โจร	กาย ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�ต	.  นฺ เตสG อาวิาส	กานฺw กต	กาย ฐาตพื่�พื่w ฯ
ส-วินฺ(ต(นฺไม()เหล-าใด ทิ1$(ทิายก)ไม-ได(กำหนฺดไวิ(อย-างฺนฺ�Iนฺ 
และพื่วิกภ	กษุGเจ(าถ	$นฺ ก>ร�กษุาคG(มครองฺ(ต(นฺไม()เหล-านฺ�Iนฺไวิ(แล(วิ ทิ�Iงฺฉั�นฺอยF-ด(วิยก	ร	ยาข้องฺโจร,๒  
ในฺ(ต(นฺไม()เหล-านฺ�Iนฺ (พื่ระอาค�นฺตGกะทิ�Iงฺหลาย) ไม-ควิรต�IงฺอยF-ในฺข้(อกต	กาข้องฺพื่วิกภ	กษุGเจ(าถ	$นฺ.

เย ผู้ลปร	โภคต�ถาย ทิ	นฺ�นฺา  อาวิาส	กา จ เนฺ รก�ข้	ต�วิา โคปJต�วิา สม�มา อGปเนฺนฺ�ต	.  เตสGเยวิ เตสw กต	กาย ฐาตพื่�พื่w ฯ
(ต(นฺไม()เหล-าใด ทิายกถวิายไวิ( เพื่#$อให(เป@นฺประโยช้นฺEแก-การบัร	โภคผู้ล 
และพื่วิกภ	กษุGเจ(าถ	$นฺ ก>ร�กษุาคG(มครองฺ(ต(นฺไม()เหล-านฺ�Iนฺไวิ(แล(วินฺ(อมเข้(าไปโดยช้อบั, 
ในฺ(ต(นฺไม()เหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺแหละ (พื่ระอาค�นฺตGกะทิ�Iงฺหลาย) ควิรต�IงฺอยF-ในฺข้(อกต	กาข้องฺ(พื่วิกภ	กษุGเจ(าถ	$นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ.

มหาปจ�จร	ยw ปนฺ วิGต�ตw “จตGนฺ�นฺw ปจ�จยานฺw นฺ	ยเมต�วิา ทิ	นฺ�นฺw เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�โต ภณฺ�ฑw อค�ฆ์าเปต�วิา กาเรตพื่�โพื่. 
ปร	โภควิเสนฺ ภาเช้ต�วิา ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�ตส�ส, ภณฺ�ฑเทิย�ยw. 
ยw ปเนฺต�ถ เสนฺาสนฺต�ถาย นฺ	ยม	ตw,  ตw ปร	โภควิเสนฺ ภาเช้ต�วิา ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�ตส�ส, ถGล�ลจ�จยญฺ�จ ภณฺ�ฑเทิย�ยญฺ�จาต	 ฯ

๑ ฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1 สอนฺให(เต	ม คหเณฺ.
๒ ประโยคนฺ1I อ�ตถโยช้นฺา ๑/๓๕๔ วิ-า ถ(าเป@นฺ … เนฺวิ รก�ข้	ต�วิา นฺ โคปJต�วิา โจร	กาย ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�ต	 

แปลวิ-า … ทิ�Iงฺไม-ได(ร�กษุาไม-ได(คG(มครองฺแล(วิ ฉั�นฺด(วิยก	ร	ยาข้องฺโจร จะสมควิร.
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ส-วินฺในฺมหาปbจจร1 ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“ภ	กษุG เม#$อฉั�นฺ(ผู้ลไม() ทิ1$ทิายกกำหนฺดถวิายไวิ(เพื่#$อปbจจ�ย ๔ ด(วิยไถยจ	ต พื่aงฺให(ต1ราคาส	$งฺข้องฺ ปร�บัอาบั�ต	. 
เม#$อแจกก�นฺฉั�นฺ ด(วิยอำนฺาจการบัร	โภค, เป@นฺภ�ณฺฑไทิย. 
ก>บัรรดา(ผู้ลไม()เหล-านฺ1I เม#$อภ	กษุGแจกก�นฺฉั�นฺผู้ลไม(ทิ1$ทิายกกำหนฺดไวิ(เพื่#$อประโยช้นฺEแก-เสนฺาสนฺะ ด(วิยอำนฺาจการบัร	โภค, 
เป@นฺถGลล�จจ�ยด(วิย เป@นฺภ�ณฺฑไทิยด(วิย.”

อGทิ�ทิ	ส�ส จ1วิรต�ถาย ทิ	นฺ�นฺw จ1วิเรเยวิ อGปเนฺตพื่�พื่w ฯ 
(ผู้ลไม()ทิ1$ทิายกอGทิ	ศัถวิายไวิ( เพื่#$อประโยช้นฺEแก-จ1วิร ควิรนฺ(อมเข้(าไปในฺจ1วิรเทิ-านฺ�Iนฺ.

สเจ ทิGพื่�ภ	ก�ข้w โหต	, ภ	ก�ข้F ปJณฺ�ฑปาเตนฺ ก	ลมนฺ�ต	 ฯ
ถ(าม1ภ	กษุาหาได(โดยยาก, ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายย-อมลำบัากด(วิยบั	ณฺฑบัาต. 

จ1วิรw ปนฺ สGลทิ�ธw,  สงฺ�ฆ์สGฏฺ�ฐุGตาย อปโลกนฺกม�มw กต�วิา ปJณฺ�ฑปาเต อGปเนฺตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ส-วินฺจ1วิรหาได(งฺ-าย.  จะทิำอปโลกนฺกรรม เพื่#$อควิามเห>นฺช้อบัแห-งฺสงฺฆ์E แล(วินฺ(อมเข้(าไปในฺบั	ณฺฑบัาต ก>ควิร.

เสนฺาสเนฺนฺ ค	ลานฺปจ�จเยนฺ วิา ก	ลมนฺ�เตสG, สงฺ�ฆ์สGฏฺ�ฐุGตาย อปโลกนฺกม�มw กต�วิา ตทิต�ถายปJ อGปเนฺตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
เม#$อภ	กษุGทิ�IงฺหลายลำบัากอยF-ด(วิยเสนฺาสนฺะ หร#อค	ลานฺปbจจ�ย, 
จะทิำอปโลกนฺกรรม เพื่#$อควิามเห>นฺช้อบัแห-งฺสงฺฆ์E แล(วินฺ(อมเข้(าไป เพื่#$อประโยช้นฺEแก-เสนฺาสนฺะและค	ลานฺปbจจ�ยนฺ�Iนฺ ก>ควิร.

อGทิ�ทิ	ส�ส ปJณฺ�ฑปาตต�ถาย ค	ลานฺปจ�จยต�ถาย จ ทิ	นฺ�เนฺปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺ(ผู้ลไม()ทิ1$ทิายกอGทิ	ศัถวิายไวิ( เพื่#$อประโยช้นฺEแก-บั	ณฺฑบัาต และเพื่#$อประโยช้นฺEแก-ค	ลานฺปbจจ�ย ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

อGทิ�ทิ	ส�ส เสนฺาสนฺต�ถาย ทิ	นฺ�นฺw ปนฺ ครGภณฺ�ฑw โหต	.  ตw [474] รก�ข้	ต�วิา โคเปต�วิา ตทิต�ถเมวิ อGปเนฺตพื่�พื่w ฯ
ส-วินฺ(ผู้ลไม()ทิ1$ทิายกอGทิ	ศัถวิายไวิ( เพื่#$อประโยช้นฺEแก-เสนฺาสนฺะ ย-อมเป@นฺครGภ�ณฺฑE, 
ควิรร�กษุาคG(มครองฺผู้ลไม(นฺ�Iนฺไวิ( แล(วินฺ(อมเข้(าไปเพื่#$อประโยช้นฺEแก-เสนฺาสนฺะนฺ�Iนฺเทิ-านฺ�Iนฺ.

สเจ ปนฺ ทิGพื่�ภ	ก�ข้w โหต	, ภ	ก�ข้F ปJณฺ�ฑปาเตนฺ นฺ ยาเปนฺ�ต	.  
เอต�ถ ราช้โรคโจรภยาทิ1ห	 อญฺ�ญต�ถ คจ�ฉันฺ�ตานฺw วิ	หารา ปลGช้�ช้นฺ�ต	.  ตาลนฺาฬีJเกราทิ	เก วิ	นฺาเสนฺ�ต	. 
เสนฺาสนฺปจ�จยw ปนฺ นฺ	ส�สาย ยาเปตGw สก�กา โหต	 
เอวิรFเป กาเล เสนฺาสนฺw วิ	ส�สช้�เช้ต�วิาปJ เสนฺาสนฺช้ค�คนฺต�ถาย ปร	โภโค ภควิตา อนฺGญฺ�ญาโต ฯ
ก>ถ(าม1ภ	กษุาหาได(โดยยาก, ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายจะย�งฺอ�ตตภาพื่ให(เป@นฺไปด(วิยบั	ณฺฑบัาตไม-ได(, 
ในฺ(วิ�ดหร#อร�ฐ)นฺ1I วิ	หารข้องฺมนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายผู้F(อพื่ยพื่ไปในฺทิ1$อ#$นฺ เพื่ราะราช้ภ�ย โรคภ�ย และโจรภ�ยเป@นฺต(นฺ ย-อมทิรGดโทิรม.  
(ช้นฺเหล-าอ#$นฺ) ย-อมทิำต(นฺตาลและต(นฺมะพื่ร(าวิเป@นฺต(นฺ ให(เส1ยหายไป. 
ส-วินฺ(ภ	กษุG)อาศั�ยเสนฺาสนฺะปbจจ�ยแล(วิ๑ ย-อมอาจย�งฺอ�ตตภาพื่ให(เป@นฺไปได(, 
ในฺกาลเห>นฺปานฺนฺ1I แม(การจำหนฺ-ายเสนฺาสนฺะแล(วิบัร	โภค เพื่#$อประโยช้นฺEแก-การร�กษุาเสนฺาสนฺะ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺอนฺGญาตไวิ(แล(วิ.

๑ ฎ1กาสาร�ตถทิ1ปนฺ1แก(วิ-า ได(แก-เสนฺาสนฺะและผู้ลไม(ทิ1$เข้ากำหนฺดต�Iงฺไวิ( เพื่#$อประโยช้นฺEแก-เสนฺาสนฺะนฺ�Iนฺ.
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ตส�มา เอกw วิา เทิ�วิ วิา วิรเสนฺาสนฺานฺ	 ฐเปต�วิา อ	ตรานฺ	 ลามกโกฏิ	ยา ปJณฺ�ฑปาตต�ถาย วิ	ส�สช้�เช้ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เวิ(นฺเสนฺาสนฺะทิ1$ด1ไวิ( ๑ หล�งฺหร#อ ๒ หล�งฺ 
เสนฺาสนฺะนฺอกนฺ1I ต�Iงฺต(นฺแต-เสนฺาสนฺะเลวิ จะจำหนฺ-ายเพื่#$อประโยช้นฺEแก-บั	ณฺฑบัาต ก>ควิร.

มFลวิต�ถGจ�เฉัทิw ปนฺ กต�วิา นฺ อGปเนฺตพื่�พื่w ฯ
แต-ไม-พื่aงฺทิำการต�ดรากเหงฺ(าทิ1$อยF- (หร#อทิ1$ทิางฺ๑) แล(วินฺ(อมเข้(าไป.

โย ปนฺ อาราโม จตGป�ปจ�จยต�ถาย นฺ	ยเมต�วิา ทิ	นฺ�โนฺ,  ตต�ถ อปโลกนฺกม�มw นฺ กาตพื่�พื่w ฯ
ส-วินฺในฺสวินฺทิ1$ทิายกกำหนฺดถวิายไวิ( เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ปbจจ�ย ๔  ไม-ควิรทิำอปโลกนฺกรรม, 

เยนฺ ปนฺ ปจ�จเยนฺ อFนฺw,  ตทิต�ถw อGปเนฺตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-จะนฺ(อมเข้(าไป เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ปbจจ�ยทิ1$ย�งฺพื่ร-องฺอยF- ย-อมสมควิร,

อาราโม ช้ค�ค	ตพื่�โพื่,  เวิต�ตนฺw ทิต�วิาปJ ช้ค�คาเปตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
สวินฺควิรดFแลร�กษุาไวิ(.  แม(จะให(ค-าจ(างฺแล(วิให(คนฺอ#$นฺร�กษุาไวิ( ก>ควิร.

เย ปนฺ เวิต�ตนฺw ลภ	ต�วิา อาราเมเยวิ เคหw กต�วิา วิสนฺ�ตา รก�ข้นฺ�ต	.  
เต เจ อาคตานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw นฺาฬีJเกรw วิา ตาลปก�กw วิา เทินฺ�ต	.  
ยw เตสw สงฺ�เฆ์นฺ อนฺGญฺ�ญาตw โหต	  ทิ	วิเส ทิ	วิเส เอต�ตกนฺ�นฺาม ข้าทิถาต	 ตเทิวิ เต ทิาตGw ลภนฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺช้นฺเหล-าใด ได(ร�บัค-าจ(างฺ  สร(างฺบั(านฺเร#อนฺ อยF-ร�กษุาในฺสวินฺนฺ�$นฺเองฺ, 
ถ(าช้นฺเหล-านฺ�Iนฺ ถวิายมะพื่ร(าวิหร#อผู้ลตาลสGก แก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(มาแล(วิ, 
ช้นฺผู้F(ร�กษุาสวินฺเหล-านฺ�Iนฺ ย-อมได(เพื่#$อถวิายผู้ลไม( เฉัพื่าะทิ1$สงฺฆ์EอนฺGญาตแก-พื่วิกเข้าวิ-า “พื่วิกเธอจะก	นฺผู้ลไม(ม1ประมาณฺเทิ-านฺ1Iได(
ทิGกวิ�นฺ’ ด�งฺนฺ1I.

ตโต อGต�ตรa เตสw ทิทินฺ�ตานฺม�ปJ คเหตGw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
การทิ1$ภ	กษุGจะร�บัเอาผู้ลไม(ข้องฺช้นฺเหล-านฺ�Iนฺ แม(ถวิายมากย	$งฺข้aIนฺไป กวิ-าผู้ลไม(ทิ1$สงฺฆ์EอนฺGญาตนฺ�Iนฺ ย-อมไม-ควิร.

โย ปนฺารามw เกณฺ	ยา คเหต�วิา  สงฺ�ฆ์ส�ส จตGป�ปจ�จยต�ถาย กป�ปJยภณฺ�ฑเมวิ เทิต	, อยw พื่หGกม�ปJ ทิาตGw ลภต	 ฯ
ส-วินฺผู้F(ใดถ#อเอาสวินฺด(วิยการซ่#Iอ๒แล(วิ  ย-อมถวิายก�ปปJยภ�ณฺฑEนฺ�$นฺเทิ1ยวิแก-สงฺฆ์E เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ปbจจ�ย ๔. 
ผู้F(นฺ1Iย-อมได(เพื่#$อถวิายผู้ลไม(แม(มาก

เจต	ยส�ส ปทิ1ปต�ถาย วิา ข้ณฺ�ฑผู้Gล�ลปฏิ	สงฺ�ข้รณฺต�ถาย วิา ทิ	นฺ�โนฺ อาราโมปJ ช้ค�ค	ตพื่�โพื่ เวิต�ตนฺw ทิต�วิาปJ ช้ค�คาเปตพื่�โพื่ ฯ
แม(สวินฺทิ1$ทิายกถวิาย ได(แก-พื่ระเจด1ยE เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ประทิ1ป หร#อเพื่#$อต(องฺการปฏิ	ส�งฺข้รณฺEส	$งฺทิ1$ห�กพื่�งฺ ควิรดFแลร�กษุาไวิ(, 
ถaงฺจะให(ค-าจ(างฺไปบั(างฺก>ควิรให(คนฺอ#$นฺดFและร�กษุาไวิ(.

๑ ฎ1กาวิ	มต	วิ	โนฺทินฺ1แก(วิ-า เสนฺาสนฺสงฺ�ข้าตวิต�ถGโนฺ มFลจ�เฉัทิw กต�วิา สพื่�พื่านฺ	 เสนฺาสนฺานฺ	 นฺ วิ	ส�สช้�เช้ตพื่�พื่านฺ1ต	 อต�โถ. หมายควิามวิ-า 
ม	ให(จำหนฺำยเสนฺาสนฺะเส1ยจนฺหมดจนฺส	Iนฺ และย�งฺกล-าวิมต	เกจ	อาจารยEวิ-า อย-าจำหนฺ-ายเส1ยจะกระทิ�$งฺพื่#Iนฺทิ1$เสนฺาสนฺะด(วิย.

๒ บัางฺทิ-านฺต1ควิามหมายวิ-า เช้-าสวินฺก>ม1 แต-โยช้นฺาแก(วิ-า เกณฺ	ยาต	 กเยนฺ. 
ทิางฺสwสกฤตเป@นฺ เก�รณฺ	 หร#อ เก�รณฺ1 ก>แปลวิ-า การซ่#Iอ. จaงฺแปลอย-างฺนฺ1I.
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เวิต�ตนฺญฺ�จ ปเนฺต�ถ เจต	ยสนฺ�ตกม�ปJ สงฺ�ฆ์สนฺ�ตกม�ปJ ทิาตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ก>แล ในฺสวินฺทิ1$ทิายกถวิายไวิ(แก-พื่ระเจด1ยEนฺ1Iจะให(ค-าจ(างฺแม(ทิ1$เป@นฺข้องฺเจด1ยE แม(ทิ1$เป@นฺข้องฺสงฺฆ์E ควิรอยF-.

เอตม�ปJ อารามw เวิต�ตเนฺนฺ ตต�เถวิ วิส	ต�วิา รก�ข้นฺ�ตานฺญฺ�จ เกณฺ	ยา [475] คเหต�วิา กป�ปJยภณฺ�ฑทิายกานฺญฺ�จ ตต�ถ ช้าตกผู้ลทิานฺw 
วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
การถวิายผู้ลไม(ทิ1$เก	ดข้aIนฺในฺสวินฺนฺ�Iนฺ (แก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(มาแล(วิๆ) ข้องฺพื่วิกช้นฺผู้F(อยF-ในฺสวินฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ร�กษุาสวินฺแม(นฺ�IนฺอยF-ด(วิยค-า
จ(างฺ และข้องฺพื่วิกช้นฺถ#อเอาสวินฺแม(นฺ�Iนฺด(วิยการซ่#Iอ แล(วิถวิายก�ปปJยภ�ณฺฑE (แก-สงฺฆ์E) พื่aงฺทิราบัโดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.

อม�พื่ปาลกาทิ	วิต�ถFสG “อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้เวิ โคปกส�ส ทิาเนฺต	 เอต�ถ 
ในฺคำนฺ1Iวิ-า๑ “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ไม-ต(องฺอาบั�ต	 เพื่ราะคนฺเฝัrาสวินฺถวิาย” 
ซ่a$งฺม1อยF-ในฺเร#$องฺทิ�Iงฺหลาย ม1เร#$องฺคนฺร�กษุามะม-วิงฺเป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

กตรw โคปกส�ส ทิานฺw วิฏฺ�ฏิต	,  กตรw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ถามวิ-า “การถวิาย ข้องฺคนฺเฝัrาสวินฺ อย-างฺไหนฺจaงฺควิร? อย-างฺไหนฺไม-ควิร?”

“มหาสGมต�เถโร ตาวิ อาห 
“ยw โคปกส�ส ปร	จ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา ทิ	นฺ�นฺw โหต	 “เอต�ตกw ทิ	วิเส ทิ	วิเส คณฺ�หาต	, ตเทิวิ วิฏฺ�ฏิต	, ตโต อGต�ตรa นฺ วิฏฺ�ฏิต1ต	 ฯ
แก(วิ-า “พื่ระมหาสGม�ตเถระ กล-าวิก-อนฺวิ-า ‘ผู้ลไม(ใด เป@นฺข้องฺทิ1$เจ(าข้องฺกำหนฺดให(ไวิ(แก-คนฺร�กษุา 
ด(วิยคำวิ-า ‘จงฺถ#อเอาผู้ลไม(ม1ประมาณฺเทิ-านฺ1IทิGกวิ�นฺๆ’,  ผู้ลไม(นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแหละ ย-อมควิร, เก	นฺไปกวิ-านฺ�Iนฺ ไม-ควิร.’”

มหาปทิGมต�เถโร ปนฺาห “กa โคปกานฺw ปณฺ�ณฺw อาโรเปต�วิา นฺ	ม	ต�ตสญฺ�ญw วิา กต�วิา ทิ	นฺ�นฺw อต�ถ	. 
เตสw หต�เถ วิ	สฏฺ�ฐกส�ส เอเต อ	ส�สรา.  ตส�มา ยนฺ�เต เทินฺ�ต	, ตw พื่หGกม�ปJ วิฏฺ�ฏิต1ต	 ฯ
ส-วินฺพื่ระมหาปทิGม�ตเถระ กล-าวิไวิ(วิ-า ผู้ลไม(ทิ1$(เจ(าข้องฺ)เข้1ยนฺหนฺ�งฺส#อหร#อทิำนฺ	ม	ตหมายให(แก-พื่วิกคนฺร�กษุา จะม1ประโยช้นฺEอะไร? 
คนฺร�กษุาเหล-านฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺใหญ-แห-งฺผู้ลไม(ทิ1$(เจ(าข้องฺ?)สละแล(วิในฺม#อข้องฺพื่วิกเข้า.  
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ผู้ลไม(ซ่a$งฺ(คนฺร�กษุา)เหล-านฺ�Iนฺถวิายแม(มาก ก>ควิร.”

กGรGนฺ�ทิฏฺ�ฐกถายw ปนฺ วิGต�ตw “มนฺGส�สานฺw อารามw วิา อญฺ�ญw วิา ผู้ลาผู้ลw ทิารกา รก�ข้นฺ�ต	.  เตห	 ทิ	นฺ�นฺw วิฏฺ�ฏิต	.  
อาหราเปต�วิา ปนฺ นฺ คเหตพื่�พื่w.  
สงฺ�ฆ์	เก เจต	ยสนฺ�ตเก จ เกณฺ	ยา คเหต�วิา รก�ข้นฺ�ตส�เสวิ ทิานฺw วิฏฺ�ฏิต	. 
เวิต�ตเนฺนฺ รก�ข้นฺ�ตส�ส อต�ตโนฺ ภาคมต�ตw วิฏฺ�ฏิต1ต	 ฯ
ส-วินฺในฺอรรถกถากGรGนฺทิ1 ทิ-านฺกล-าวิวิ-า “พื่วิกเด>กๆ ข้องฺคนฺทิ�Iงฺหลาย ย-อมร�กษุาสวินฺหร#อผู้ลไม(นฺ(อยใหญ-อย-างฺอ#$นฺ, 
ผู้ลไม(ทิ1$(พื่วิกเด>กๆ)เหล-านฺ�Iนฺถวิาย ย-อมควิร,  แต-ภ	กษุGไม-ควิรใช้(ให((พื่วิกเด>กๆ)เหล-านฺ�Iนฺนฺำมา แล(วิจaงฺร�บั, 
การถวิายผู้ลไม( ข้องฺช้นฺผู้F(ถ#อเอา (สวินฺ) ข้องฺสงฺฆ์Eและข้องฺเจด1ยE ด(วิยการซ่#Iอ ร�กษุาอยF- ย-อมควิร. 
(การถวิายผู้ลไม() ข้องฺช้นฺผู้F(ร�กษุา เพื่1ยงฺส-วินฺข้องฺตนฺ ด(วิยค-าจ(างฺ จaงฺควิร.”

มหาปจ�จร	ยw “ยw ค	ห1นฺw อารามรก�ข้กา ภ	ก�ข้Fนฺw เทินฺ�ต	, เอตw วิฏฺ�ฏิต	. 
ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ส�ส อารามโคปกา ยw อต�ตโนฺ ภต	ยา ข้ณฺ�เฑต�วิา เทินฺ�ต	, เอตw วิฏฺ�ฏิต	. 

๑ แปลตามอ�ตถโยช้นฺา ๑/๓๕๕-๖.
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โยปJ อGปฑ�ฒารามw วิา เกจ	เทิวิ รGก�เข้ วิา  ภตa ลภ	ต�วิา รก�ข้ต	.  ตส�สาปJ อต�ตโนฺ สม�ปต�ตรก�ข้โตเยวิ ทิาตGw วิฏฺ�ฏิต	.  
เกณฺ	ยา คเหต�วิา รก�ข้นฺ�ตส�ส ปนฺ สพื่�พื่ม�ปJ วิฏฺ�ฏิต1ต	 วิGต�ตw ฯ
ในฺมหาปbจจร1 ทิ-านฺกล-าวิวิ-า 
“พื่วิกคนฺร�กษุาสวินฺข้องฺคฤห�สถE ถวิายผู้ลไม(ใด แก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย, ผู้ลไม(นฺ�Iนฺ ย-อมควิร. 
พื่วิกคนฺร�กษุาสวินฺข้องฺภ	กษุGสงฺฆ์E ห�กส-วินฺผู้ลไม(ใด จากค-าจ(างฺข้องฺตนฺ แล(วิถวิาย, ผู้ลไม(นฺ�Iนฺ ก>สมควิร. 
แม(ผู้F(ใด ได(ร�บัค-าจ(างฺแล(วิ จaงฺร�กษุาสวินฺเพื่1ยงฺกa$งฺหนฺa$งฺหร#อต(นฺไม(บัางฺต(นฺเทิ-านฺ�Iนฺ. 
การถวิายผู้ลไม(จากต(นฺทิ1$ถaงฺแก-ตนฺนฺ�$นฺแหละ แม(ข้องฺผู้F(นฺ�Iนฺ ก>ควิร.  
แต-สำหร�บัผู้F(ถ#อเอาด(วิยการซ่#Iอ จะถวิายผู้ลไม(แม(ทิ�Iงฺหมด ก>ควิร”.

เอตw ปนฺ สพื่�พื่w พื่�ยญฺ�ช้นฺโต นฺานฺw  อต�ถโต เอกเมวิ  ตส�มา อธ	ป�ปายw ญต�วิา คเหตพื่�พื่w ฯ
ก>คำทิ�Iงฺหมดนฺ1I ต-างฺก�นฺแต-โดยพื่ย�ญช้นฺะ โดยอรรถก>เป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺนฺ�$นฺเองฺ, 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (ผู้F(ศัaกษุา)ควิรทิราบัควิามอธ	บัายแล(วิถ#อเอาเถ	ด.

ทิารGวิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺไม( (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

“ตาวิกาล	โก อหw ภควิาต	  “ตาวิกาล	กจ	ต�โต [476] อหw ภควิาต	 วิต�ตGกาเมนฺ วิGต�ตw ฯ
ภ	กษุGนฺ�Iนฺต(องฺการจะกราบัทิFลวิ-า “ข้(าแต-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ข้(าพื่ระองฺคEค	ดข้อย#ม” ด�งฺนฺ1I 
จaงฺได(กราบัทิFลคำวิ-า ตาวิกาล	โก อหw ภนฺ�เต ด�งฺนฺ1I.

“ตาวิกาล	กจ	ต�โตต	  “‘ปGนฺ อาหร	ต�วิา ทิส�สาม1ต	 เอวิw จ	ต�โต อหนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
คำวิ-า ตาวิกาล	กจ	ต�โต นฺ1I ม1คำกล-าวิอธ	บัายวิ-า “ข้(าพื่ระองฺคE ม1ควิามค	ดอย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘จ�กนฺำมาค#นฺให(อ1ก’”.

ภควิา “ตาวิกาล	เก อนฺาปต�ต1ต	 อาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สวิ-า “เธอไม-เป@นฺอาบั�ต	 เพื่ราะ (ค	ด) ข้อย#ม.”

อยw ปเนฺต�ถ ปาล	มGต�ตกวิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
ก>ในฺเร#$องฺไม(นฺ1I ม1วิ	นฺ	จฉั�ยทิ1$พื่(นฺจากบัาล1 ด�งฺต-อไปนฺ1I:- 

สเจ สงฺ�โฆ์ สงฺ�ฆ์	กw กม�มw กาเรต	 อGโปสถาคารw วิา โภช้นฺสาลw วิา,  ตโต อาปGจ�ฉั	ต�วิา ตาวิกาล	กw หร	ตพื่�พื่w ฯ
ถ(าสงฺฆ์Eใช้(ให(ภ	กษุGทิำการงฺานฺข้องฺสงฺฆ์E จะเป@นฺโรงฺอGโบัสถหร#อหอฉั�นฺก>ตาม, 
ภ	กษุGต(องฺบัอกกล-าวิ(การกสงฺฆ์E)เส1ยก-อนฺ จaงฺควิรข้อย#มเอาไป จากไม(ทิ�พื่พื่ส�มภาระ ซ่a$งฺเก>บัไวิ(เพื่#$อสร(างฺอGโบัสถเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ.

โย ปนฺ สงฺ�ฆ์	โก ทิพื่�พื่สม�ภาโร อคGต�โต, เทิเวิ วิส�สนฺ�เต, เตเมต	  อาตเปนฺ สGก�ข้ต	. 
ตw สพื่�พื่ม�ปJ อาหร	ต�วิา อต�ตโนฺ อาวิาสw กาตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ส-วินฺทิ�พื่พื่ส�มภาระทิ1$เป@นฺข้องฺสงฺฆ์Eอ�นฺใด ไม-ได(คG(มครองฺไวิ( เม#$อฝันฺตกย-อมเปnยก, ทิ�Iงฺแห(งฺเพื่ราะแดดเผู้า, 
ภ	กษุGจะนฺำทิ�พื่พื่ส�มภาระแม(ทิ�Iงฺหมดนฺ�Iนฺ มาสร(างฺเป@นฺทิ1$อยF-ข้องฺตนฺ ก>ควิร, 

สงฺ�โฆ์ อาหราเปนฺ�โต อญฺ�เญนฺ วิา ทิพื่�พื่สม�ภาเรนฺ มFเลนฺ วิา สญฺ�ญาเปตพื่�โพื่ ฯ
สงฺฆ์Eให(นฺำมาค#นฺ พื่aงฺตกลงฺก�นฺด(วิยทิ�พื่พื่ส�มภาระ หร#อด(วิยมFลค-าอย-างฺอ#$นฺ.
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นฺ สก�กา เจ โหต	 สญฺ�ญาเปตGw  “สงฺ�ฆ์	เกนฺ ภนฺ�เต กตw. สงฺ�ฆ์ปร	โภเคนฺ วิลญฺ�เช้ถาต	 วิต�ตพื่�พื่w ฯ
ถ(าไม-อาจตกลงฺก�นฺได(, เธอควิรจะกล-าวิวิ-า 
“ข้(าแต-ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ!  (เสนฺาสนฺะ) ผู้มสร(างฺด(วิยทิ�พื่พื่ส�มภาระข้องฺสงฺฆ์E. ข้อทิ-านฺทิ�Iงฺหลายจงฺใช้(สอยด(วิยการบัร	โภคเป@นฺข้องฺสงฺฆ์Eเถ	ด”.

เสนฺาสนฺส�ส ปนฺ อยเมวิ ภ	ก�ข้G อ	ส�สโรต	 ฯ
แต-ภ	กษุGนฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺ เป@นฺใหญ-แห-งฺเสนฺาสนฺะ ฉัะนฺ1Iแล.

สเจปJ ปาสาณฺต�ถม�โภ วิา รGก�ข้ต�ถม�โภ วิา กวิาฏิw วิา วิาตปานฺw วิา นฺป�ปโหต	, สงฺ�ฆ์	กw ตาวิกาล	กw อาหร	ต�วิา ปากต	กw กาตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แม(ถ(าเสาห	นฺก>ด1 เสาไม(ก>ด1 บัานฺประตFก>ด1หนฺ(าต-างฺก>ด1 ไม-เพื่1ยงฺพื่อไซ่ร(, จะข้อย#มข้องฺสงฺฆ์Eมา ทิำให(เป@นฺปรกต	 ก>ควิร.

เอเสวิ นฺโย อญฺ�เญสGปJ ทิพื่�พื่สม�ภาเรสG ฯ
ในฺทิ�พื่พื่ส�มภาระแม(อย-างฺอ#$นฺ ก>ม1นฺ�ยเหม#อนฺก�นฺนฺ1I.

อGทิกวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺนฺIำ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

ยทิา อGทิกw ทิGล�ลภw โหต	,  โยช้นฺโตปJ อฑ�ฒโยช้นฺโตปJ อาหร1ยต	.  เอวิรFเป ปร	ค�คห	ตอGทิเก อวิหาโร ฯ
ในฺกาลใด นฺIำย-อมเป@นฺข้องฺหาได(ยาก, 
ในฺกาลนฺ�Iนฺ ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายย-อมนฺำนฺIำมาจากทิ1$ไกล โยช้นฺEหนฺa$งฺบั(างฺกa$งฺโยช้นฺEบั(างฺ ในฺนฺIำทิ1$เข้าหวิงฺแหนฺเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺอวิหาร.

ยโตปJ อาหร1มโต วิา โปก�ข้รณฺ1อาทิ1สG ฐ	ตโต วิา เกวิลw ยาคGภต�ตw สม�ปาเทินฺ�ต	. ปานฺ1ยปร	โภคญฺ�จ กโรนฺ�ต	 นฺ อญฺ�ญw มหาปร	โภคw, 
ตม�ปJ เถย�ยจ	ต�เตนฺ คณฺ�หโต อวิหาโร ฯ
(พื่วิกช้นฺ)ย-อมย�งฺข้(าวิต(มและข้(าวิสวิยให(สำเร>จแม(ด(วิยนฺIำใด ทิ1$เข้านฺำมา หร#อทิ1$ข้�งฺอยF-ในฺช้ลาล�ยทิ�Iงฺหลายม1สระโบักข้รณฺ1เป@นฺต(นฺ 
และย-อมทิำเป@นฺนฺIำใช้(ด#$มอย-างฺเด1ยวิ หาได(ทิำเป@นฺนฺIำสำหร�บัใช้(สอยอย-างฺมากมายอ#$นฺไม-, 
เม#$อภ	กษุGถ#อเอานฺIำแม(นฺ�Iนฺ ด(วิยไถยจ	ต, ย-อมเป@นฺอวิหาร.

ยโต ปนฺ เอกw วิา เทิ�วิ วิา ฆ์เฏิ คเหต�วิา อาสนฺw โธวิ	ตGw  โพื่ธ	รGก�เข้ ส	ญฺ�จ	ตGw  อGทิกปFช้w กาตGw  รช้นฺw ปจ	ตGw ลภต	 ฯ 
ตต�ถ สงฺ�ฆ์ส�ส กต	กาวิเสเนฺวิ [477] ปฏิ	ปช้�ช้	ตพื่�พื่w ฯ
ส-วินฺภ	กษุGถ#อเอานฺIำ ๑ หม(อ หร#อ ๒ หม(อ จากนฺIำใด 
ย-อมได(เพื่#$อล(างฺอาสนฺะ เพื่#$อรดต(นฺโพื่ธ	q เพื่#$อทิำการบัFช้าด(วิยนฺIำ (ค#อรดพื่ระเจด1ยE) เพื่#$อต(มนฺIำย(อม.
ควิรปฏิ	บั�ต	ในฺนฺIำนฺ�Iนฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺข้(อกต	กาข้องฺสงฺฆ์Eทิ1เด1ยวิ.

อต	เรกw คณฺ�หนฺ�โต มต�ต	กาทิ1นฺ	 วิา เถย�ยจ	ต�เตนฺ ปก�ข้	ปนฺ�โต ภณฺ�ฑw อค�ฆ์าเปต�วิา กาเรตพื่�โพื่ ฯ
ภ	กษุผู้F(ถ#อเอานฺIำมากเก	นฺไป หร#อใส-วิ�ตถGทิ�Iงฺหลายม1ด	นฺเหนฺ1ยวิเป@นฺต(นฺลงฺไป ด(วิยไถยจ	ต (พื่ระวิ	นฺ�ยธร)พื่aงฺให(ต1ราคาส	$งฺข้องฺปร�บัอาบั�ต	.

สเจ อาวิาส	กา กต	กวิต�ตw ทิฬ�หw กโรนฺ�ต	, อญฺ�เญสw ภณฺ�ฑกw โธวิ	ตGw วิา รช้	ตGw วิา นฺ เทินฺ�ต	, 
อต�ตนฺา ปนฺ อญฺ�เญสw อปส�สนฺ�ตานฺw, คเหต�วิา สพื่�พื่w กโรนฺ�ต	. 
ถ(าพื่วิกภ	กษุGเจ(าข้องฺถ	$นฺ ทิำข้(อกต	กาวิ�ตรไวิ(อย-างฺแข้>งฺแรงฺ ไม-ยอมให(ภ	กษุGเหล-าอ#$นฺ ใช้(ล(างฺส	$งฺข้องฺ หร#อใช้(ย(อมผู้(า. 
แต-เม#$อภ	กษุGเหล-าอ#$นฺไม-เห>นฺ ตนฺก>เอามาทิำทิGกอย-างฺ.  
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เตสw กต	กาย นฺ ฐาตพื่�พื่w ฯ   ยต�ตกw เต โธวินฺ�ต	, ตต�ตกw โธวิ	ตพื่�พื่w ฯ
(พื่วิกภ	กษุGอาค�นฺตGกะ)ไม-ต(องฺต�IงฺอยF-ในฺข้(อกต	กาข้องฺภ	กษุGเจ(าถ	$นฺเหล-านฺ�Iนฺ. 
(พื่วิกภ	กษุGเจ(าถ	$นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ ล(างฺ(ข้องฺเคร#$องฺใช้()เทิ-าใด, ก>พื่aงฺล(างฺ(ข้องฺ)เทิ-านฺ�Iนฺ.

สเจ สงฺ�ฆ์ส�ส เทิ�วิ ต	ส�โส โปก�ข้รณฺ	โย อGทิกโสณฺ�ฑ	โย วิา โหนฺ�ต	.  
กต	กา จ กตา “เอต�ถ นฺหาย	ตพื่�พื่w, อ	โต ปานฺ1ยw คเหตพื่�พื่w, อ	ธ สพื่�พื่ปร	โภโค กาตพื่�โพื่ต	,  
ถ(าสงฺฆ์Eม1สระโบักข้รณฺ1 หร#อตระพื่�งฺนฺIำอยF- ๒-๓ แห-งฺ.  
และสงฺฆ์Eก>ทิำข้(อกต	กาไวิ(วิ-า “ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ควิรสรงฺนฺIำในฺสระโบักข้รณฺ1และตระพื่�งฺนฺIำนฺ1I, 
ควิรถ#อเอานฺIำด#$มจากสระโบักข้รณฺ1และตระพื่�งฺนฺIำนฺ1I, ควิรทิำการใช้(สอยทิGกอย-างฺ ในฺสระโบักข้รณฺ1และตระพื่�งฺนฺIำนฺ1I” ไซ่ร(

กต	กวิต�เตเนฺวิ สพื่�พื่w กาตพื่�พื่w ฯ
(พื่วิกภ	กษุGอาค�นฺตGกะ) ก>พื่aงฺทิำก	จทิ�Iงฺหมด ตามข้(อกต	กาวิ�ตรนฺ�$นฺแล.

ยต�ถ กต	กา นฺต�ถ	, ตต�ถ สพื่�พื่ปร	โภโค วิฏฺ�ฏิต1ต	 ฯ
ในฺ(สระโบักข้รณฺ1เป@นฺต(นฺ)ใด ไม-ม1ข้(อกต	กา,  การใช้(สอยทิGกอย-างฺ ในฺสระโบักข้รณฺ1เป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ ย-อมควิร ฉัะนฺ1Iแล.

มต�ต	กาวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺด	นฺเหนฺ1ยวิ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

ยต�ถ มต�ต	กา ทิGล�ลภา โหต	  นฺานฺป�ปการา วิา วิณฺ�ณฺมต�ต	กา อาหร	ต�วิา ฐปJตา 
ตต�ถ โถกาปJ ปญฺ�จมาสกw อค�ฆ์ต	  ตส�มา ปาราช้	กw ฯ
ในฺทิ1$ใด ด	นฺเหนฺ1ยวิเป@นฺข้องฺหาได(ยาก หร#อด	นฺเหนฺ1ยวิม1ส1 ม1ประการต-างฺๆ อ�นฺสงฺฆ์Eนฺำมากองฺไวิ(, 
ในฺทิ1$นฺ�Iนฺ ด	นฺเหนฺ1ยวิแม(นฺ	ดหนฺ-อย ก>ม1ราคาถaงฺ ๕ มาสก เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺจaงฺเป@นฺปาราช้	ก.

สงฺ�ฆ์	เก ปนฺ กม�เม เจต	ยกม�เม จ นฺ	ฏฺ�ฐ	เต, สงฺ�ฆ์w อาปGจ�ฉั	ต�วิา วิา ตาวิกาล	กw วิา คเหตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
อนฺa$งฺ เม#$อการงฺานฺข้องฺสงฺฆ์E และการงฺานฺในฺพื่ระเจด1ยEสำเร>จแล(วิ, 
การทิ1$ภ	กษุGบัอกกล-าวิสงฺฆ์Eเส1ยก-อนฺ จaงฺถ#อเอา หร#อข้อย#มเอามาควิรอยF-.

สGธายปJ จ	ต�ตกม�มวิณฺ�เณฺสGปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
ในฺปFนฺข้าวิก>ด1 ในฺส1สำหร�บัเข้1ยนฺภาพื่ก>ด1 ก>นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

ต	ณฺวิต�ถFสG ฯ
ในฺเร#$องฺหญ(าทิ�Iงฺหลาย (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

ฌิาปJตต	เณฺ ฐานฺา จาวินฺส�ส อภาเวินฺ ทิGก�กฏิw.  ภณฺ�ฑเทิย�ยw ปนฺ โหต	 ฯ
ในฺหญ(าทิ1$ถFกเผู้าเป@นฺทิGกกฏิ เพื่ราะไม-ม1การทิำให(เคล#$อนฺจากฐานฺ, แต-เป@นฺภ�ณฺฑไทิย.

สงฺ�โฆ์ ต	ณฺวิต�ถGw ช้ค�ค	ต�วิา สงฺ�ฆ์	กw อาวิาสw ฉัาเทิต	 ฯ  ปGนฺ กทิาจ	 ช้ค�ค	ตGw นฺ สก�โกต	 ฯ
สงฺฆ์Eร�กษุาพื่#Iนฺทิ1$ปลFกหญ(าไวิ( แล(วิใช้(หญ(านฺ�IนฺมGงฺทิ1$อยF-ข้องฺสงฺฆ์E.  บัางฺคราวิ สงฺฆ์Eย-อมไม-อาจดFแลร�กษุาได(อ1ก.
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อถญฺ�โญ เอโก ภ	ก�ข้G วิต�ตส1เสนฺ ช้ค�คต	 ฯ  สงฺ�ฆ์ส�เสเวิตw ฯ
คร�Iงฺนฺ�Iนฺ ภ	กษุGอ#$นฺรFปหนฺa$งฺ ร�กษุาไวิ( ด(วิยมG-งฺวิ�ตรเป@นฺใหญ-.   หญ(านฺ1Iก>เป@นฺข้องฺสงฺฆ์Eเหม#อนฺก�นฺ.

โนฺ เจ ช้ค�คต	,  สงฺ�เฆ์เนฺโก ภ	ก�ข้G วิต�ตพื่�โพื่ “ช้ค�ค	ต�วิา เทิห1ต	 ฯ
ถ(าไม-ม1(ใคร)ดFแลร�กษุา, สงฺฆ์Eควิรส�$งฺภ	กษุGรFปหนฺa$งฺวิ-า “ทิ-านฺจงฺช้-วิยดFแลร�กษุาให(ทิ1,”

โส เจ ภาคw อ	จ�ฉัต	, ภาคw ทิต�วิาปJ ช้ค�คาเปตพื่�พื่w ฯ
ถ(าเธอรFปนฺ�Iนฺปรารถนฺาส-วินฺแบั-งฺไซ่ร(,  สงฺฆ์Eแม(จะต(องฺเส1ยส-วินฺแบั-งฺให( ก>ควิรให(เธอรFปนฺ�IนฺดFแลร�กษุา.

สเจ ภาคw วิฑ�เฒต	,  ทิาตพื่�พื่เมวิ ฯ
ถ(าเธอข้อเพื่	$มส-วินฺแบั-งฺไซ่ร(, (สงฺฆ์E)ควิรให(โดยแทิ(.

วิฑ�เฒต	เยวิ “คจ�ฉั ช้ค�ค	ต�วิา สพื่�พื่w คเหต�วิา อต�ตโนฺ เสนฺาสนฺw [478] ฉัาเทิห1ต	 วิต�ตพื่�โพื่ ฯ
ภ	กษุGข้อเพื่	$มเต	มข้aIนฺอ1ก. สงฺฆ์Eควิรพื่Fดวิ-า “ทิ-านฺจงฺไป, จงฺดFแลร�กษุา แล(วิเอา(หญ(า)ทิ�Iงฺหมด มGงฺเสนฺาสนฺะข้องฺตนฺเถ	ด”. 

กส�มา ฯ  นฺฏฺ�เฐ, อต�โถ นฺต�ถ	 ฯ
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะเหตGวิ-า เม#$อหญ(าเส1ยหายแล(วิ ก>ไม-ม1ประโยช้นฺE.

ทิทินฺ�เตห	 ปนฺ สวิต�ถGกw นฺ ทิาตพื่�พื่w.  ครGภณฺ�ฑw โหต	 ฯ  ต	ณฺมต�ตw ปนฺ ทิาตพื่�พื่w ฯ
แต-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายเม#$อจะให( ไม-ควิรให(พื่ร(อมทิ�Iงฺพื่#Iนฺทิ1$ (เพื่ราะ) พื่#Iนฺทิ1$เป@นฺครGภ�ณฺฑE จaงฺควิรให(เพื่1ยงฺหญ(าเทิ-านฺ�Iนฺ.

ตส�มa เจ ช้ค�ค	ต�วิา อต�ตโนฺ เสนฺาสนฺw ฉัาเทินฺ�เต, ปGนฺ สงฺ�โฆ์ ช้ค�ค	ตGw ปโหต	 “ต�วิw มา ช้ค�ค	. สงฺ�โฆ์ ช้ค�ค	ส�สต1ต	 วิต�ตพื่�โพื่ ฯ
เม#$อภ	กษุGรFปนฺ�IนฺดFแลร�กษุาแล(วิ มGงฺเสนฺาสนฺะข้องฺตนฺ, ถ(าสงฺฆ์Eพื่อจะดFแลร�กษุาได((เองฺ)อ1ก, 
สงฺฆ์Eพื่aงฺพื่Fดกะภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺวิ-า “ทิ-านฺอย-าดFแลร�กษุาเลย, สงฺฆ์Eจ�กดFแลร�กษุา(เองฺ)” ด�งฺนฺ1I

มญฺ�จาทิ1นฺ	 สต�ต วิต�ถFนฺ	 ปากฏิาเนฺวิ ฯ
เร#$องฺ ๗ เร#$องฺ ม1เร#$องฺเต1ยงฺเป@นฺต(นฺ ปรากฏิช้�ดแล(วิแล.

ปาล	ยา ปนฺ อนฺาคตม�ปJ ปาสาณฺต�ถม�ภw วิา รGก�ข้ต�ถม�ภw วิา อญฺ�ญw วิา ก	ญฺ�จ	 ปาทิค�ฆ์นฺกw หรนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กเมวิ ฯ
ก>เม#$อภ	กษุGล�กเสาห	นฺก>ด1 เสาไม(ก>ด1 หร#อส	$งฺข้องฺอะไรๆ อย-างฺอ#$นฺ แม(ทิ1$ไม-ได(มาในฺบัาล1 ซ่a$งฺม1ราคาถaงฺบัาทิ, เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

ปธานฺฆ์ราทิ1สG ฯ
ในฺเร#อนฺสำหร�บัทิำควิามเพื่1ยรเป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

ฉัฑ�ฑ	ตปต	ตานฺw ปร	เวิณฺาทิ1นฺw กGฑ�ฑม�ปJ ปาการม�ปJ ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา อ	ฏฺ�ฐกาทิ1นฺ	 อวิหรนฺ�ตส�สาปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGพื่�งฺฝัาก>ด1 กำแพื่งฺก>ด1 แห-งฺสถานฺทิ1$ม1บัร	เวิณฺเป@นฺต(นฺ ซ่a$งฺถFกทิอดทิ	Iงฺเร1$ยราดไวิ( แล(วิล�กเอาอ	ฐเป@นฺต(นฺไป ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺ
ก�นฺ.

กส�มา ฯ   สงฺ�ฆ์	กนฺ�นฺาม กทิาจ	 อช้�ฌิาวิสนฺ�ต	  กทิาจ	 นฺ อช้�ฌิาวิสนฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGไร?  
เพื่ราะเหตGวิ-า ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายบัางฺคราวิย-อมอยF-ครอบัครองฺเสนฺาสนฺะ ทิ1$ช้#$อวิ-าเป@นฺข้องฺสงฺฆ์E บัางฺคราวิก>ไม-อยF-ครอบัครองฺ.
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ปจ�จนฺ�เต โจรภเยนฺ ช้นฺปเทิ วิGฏฺ�ฐหนฺ�เต, ฉัฑ�ฑ	ตวิ	หาราทิ1สG กญฺ�จ	 ปร	ก�ข้ารw หรนฺ�ตส�สาปJ, เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGล�กเอาบัร	ข้ารบัางฺอย-างฺ ในฺสถานฺทิ1$ทิ�Iงฺหลาย ม1วิ�ดทิ1$ถFกทิอดทิ	Iงฺแล(วิเป@นฺต(นฺ 
ในฺเม#$อช้าวิช้นฺบัทิอพื่ยพื่หนฺ1ไป เพื่ราะโจรภ�ยในฺช้ายแดนฺ ก>ม1นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

เย ปนฺ ตโต ตาวิกาล	กw หรนฺ�ต	,  ปGนฺ อาวิาส	เตสG จ วิ	หาเรสG, ภ	ก�ข้F อาหราเปนฺ�ต	, ทิาตพื่�พื่w ฯ
ส-วินฺภ	กษุGเหล-าใดนฺำทิ�พื่พื่ส�มภาระไปใช้(ช้�$วิคราวิ จาก(วิ�ดทิ1$ถFกทิอดทิ	Iงฺแล(วิ)นฺ�Iนฺ 
และคร�Iนฺเม#$อวิ�ดอ�นฺภ	กษุGกล�บัมาอยF-อ1ก, ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายให(ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺนฺำมาค#นฺ, ต(องฺให(ค#นฺ.

สเจปJ ตโต อาหร	ต�วิา เสนฺาสนฺw กตw โหต	,  ตw วิา ตทิค�ฆ์นฺกw วิา ทิาตพื่�พื่เมวิ ฯ
แม(ถ(าเธอทิ�Iงฺหลาย นฺำส�มภาระไม(เป@นฺต(นฺ จาก(วิ�ดทิ1$ถFกทิอดทิ	Iงฺแล(วิ)นฺ�Iนฺ มาสร(างฺเป@นฺเสนฺาสนฺะ, 
ก>พื่aงฺให(ส	$งฺข้องฺ ทิ1$พื่วิกเธอนฺำมานฺ�Iนฺ หร#อ(เสนฺาสนฺะ)ทิ1$ม1ราคาเทิ-าก�บัส	$งฺข้องฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเทิ1ยวิ.

“ปGนฺ อาวิส	ส�สามาต	 อาลยw อจ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา วิGฏฺ�ฐ	เตสG ช้นฺปเทิสG,  คณฺสนฺ�ตกw วิา ปGค�คล	กw วิา คห	ตw โหต	 ฯ
เม#$อช้าวิช้นฺบัทิย�งฺไม-ต�ดควิามอาล�ย อพื่ยพื่ไป ด(วิยค	ดวิ-า “พื่วิกเราจ�กอยF-ครอบัครองฺอ1ก.” 
ส	$งฺข้องฺทิ1$เป@นฺข้องฺคณฺะหร#อเป@นฺข้องฺบัGคคล เป@นฺข้องฺอ�นฺภ	กษุGถ#อเอาแล(วิ.

เต เจ อนฺGช้านฺนฺ�ต	,  ปฏิ	กม�เมนฺ ก	จ�จw นฺต�ถ	 ฯ
ถ(าคณฺะและบัGคคลเหล-านฺ�IนฺอนฺGญาตให(, ก>ไม-ม1ก	จด(วิยการทิำค#นฺ.

สงฺ�ฆ์	กw ปนฺ ครGภณฺ�ฑw,  ตส�มา ปฏิ	กม�มw กต�ตพื่�พื่เมวิ ฯ
ส-วินฺทิ1$เป@นฺข้องฺสงฺฆ์E จ�ดเป@นฺครGภ�ณฺฑE, เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ต(องฺการทิำค#นฺทิ1เด1ยวิ.

วิ	หารปร	โภควิต�ถG อGต�ตานฺต�ถเมวิ ฯ
เร#$องฺเคร#$องฺใช้(สอยในฺวิ	หารม1เนฺ#Iอควิามงฺ-ายทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

“อนฺGช้านฺาม	 ภ	ก�ข้เวิ ตาวิกาล	กw หร	ตGนฺ�ต	 เอต�ถ 
ในฺคำนฺ1Iวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เราอนฺGญาตให(ย#มไปใช้(ได(ช้�$วิคราวิ” ด�งฺนฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

โย ภ	ก�ข้G สงฺ�ฆ์	กw มญฺ�จw วิา ปnฐw วิา ตาวิกาล	กw หร	ต�วิา อต�ตโนฺ ผู้าสGกฏฺ�ฐาเนฺสG เอกม�ปJ เทิ�วิปJ มาเส สงฺ�ฆ์ปร	โภเคนฺ [479] ปร	ภGญฺ�ช้ต	. 
อาคตานฺw พื่Gฑ�ฒตรานฺw เทิต	, นฺ ปฏิ	พื่าหต	.
ภ	กษุGใดย#มเต1ยงฺหร#อต�$งฺข้องฺสงฺฆ์Eไปใช้(สอย โดยการใช้(สอยอย-างฺสงฺฆ์E  ๑ เด#อนฺบั(างฺ ๒ เด#อนฺบั(างฺ ในฺสถานฺทิ1$ผู้าสGกข้องฺตนฺ 
เม#$อภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(แก-กวิ-ามาแล(วิ ก>ถวิาย, ไม-ห(ามก�นฺ.

ตส�ส,  ตส�มa นฺฏฺ�เฐปJ ช้	ณฺ�เณฺปJ  เถย�ยาย อวิหเฏิปJ, ค1วิา นฺ โหต	 ฯ
เม#$อเต1ยงฺและต�$งฺนฺ�Iนฺเส1ยหายไปก>ด1 เก-าไปก>ด1 ถFกคนฺอ#$นฺล�กไปด(วิยควิามเป@นฺข้โมยก>ด1 ย-อมไม-เป@นฺส	นฺไหมแก-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ.

วิส	ต�วิา ปนฺ คจ�ฉันฺ�เตนฺ ยถาฐาเนฺ ฐเปตพื่�พื่w ฯ
แต-เม#$อเธออยF-แล(วิจะไป ต(องฺเก>บัไวิ(ในฺทิ1$เด	ม.
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โย ปนฺ ปGค�คล	กปร	โภเคนฺ ปร	ภGญฺ�ช้ต	, อาคตาคตานฺw พื่Gฑ�ฒตรานฺw นฺ เทิต	, ตส�ส ค1วิา โหต	 ฯ
ส-วินฺภ	กษุGใดใช้(สอย โดยการใช้(สอยเป@นฺข้องฺบัGคคล ไม-ได(ถวิายแก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(แก-กวิ-า ซ่a$งฺมาแล(วิๆ 
(เม#$อเต1ยงฺและต�$งฺนฺ�Iนฺเส1ยหายไปก>ด1 เก-าไปก>ด1 ถFกคนฺอ#$นฺล�กไปด(วิยควิามเป@นฺข้โมยก>ด1) ย-อมเป@นฺส	นฺใช้(แก-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ.

“อญฺ�ญม�ปนฺ อาวิาสw หร	ต�วิา ปร	ภGญฺ�ช้นฺ�เตนฺ,  สเจ ตต�ถ พื่Gฑ�ฒตโร อาคนฺ�ต�วิา วิGฏฺ�ฐาเปต	, 
‘มยา อ	ทิw อสGกาวิาสโต นฺาม อาหฏิw, คจ�ฉัาม	, ตw ปากต	กw กโรม1ต	 วิต�ตพื่�พื่w ฯ 
สเจ โส ภ	ก�ข้G “อหw ปากต	กw กร	ส�สาม1ต	 วิทิต	, ตส�ส ภารw กต�วิาปJ คนฺ�ตGw วิฏฺ�ฏิต1ต	 สงฺ�เข้ปฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตw ฯ
ในฺส�งฺเข้ปอรรถกถาทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“ก>ภ	กษุGเม#$อนฺำไปสF-อาวิาสอ#$นฺแล(วิใช้(สอย, ถ(าภ	กษุGผู้F(แก-กวิ-าในฺอาวิาสนฺ�Iนฺมาแล(วิ ให(ภ	กษุGนฺ�Iนฺออกไปเส1ย,  
ก>พื่aงฺพื่Fดวิ-า ‘ผู้มนฺำเต1ยงฺและต�$งฺนฺ1Iมาจากอาวิาสช้#$อโนฺ(นฺ, ผู้มจะไป, ผู้มจะจ�ดเต1ยงฺและต�$งฺนฺ�Iนฺให(เป@นฺปรกต	’.
ถ(าภ	กษุGผู้F(แก-กวิ-านฺ�Iนฺ พื่Fดวิ-า ‘ข้(าพื่เจ(าจ�กจ�ดให(เป@นฺปรกต	(เองฺ)’. แม(จะทิำให(เป@นฺภาระข้องฺ(ภ	กษุGผู้F(เฒ-า)นฺ�Iนฺ แล(วิจaงฺไป ก>ควิร.’”

จม�ปาวิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺเม#องฺจ�มปา (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

“เตกตGลาต	 ต	ลตณฺ�ฑGลมGค�เคห	 วิา  ต	ลตณฺ�ฑGลมาเสห	 วิา  ต	ลตณฺ�ฑGลกGลต�เถห	 วิา 
ต	ลตณฺ�ฑGเลห	 สทิ�ธa ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 เอตw อปรนฺ�นฺw ปก�ข้	ปJต�วิา ต1ห	 กตา ฯ
(ข้(าวิยาคF)ทิ1$เข้าใส-อปร�ณฺณฺช้าตอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ อย�างเด#ยว่ ก�บัด(วิยงฺาและข้(าวิสาร 
แล(วิทิำด(วิยวิ�ตถG ๓ อย-างฺ ค#อ  งฺา ข้(าวิสาร และถ�$วิเข้1ยวิ, หร#อด(วิยงฺา ข้(าวิสาร และถ�$วิราช้มาส, 
หร#อด(วิยงฺา ข้(าวิสาร และถ�$วิพื่F  ช้#$อวิ-า เตกฏฺ�ลยาคF.๑

เอตw ก	ร อ	เมห	 ต1ห	 จตGพื่�ภาคอGทิกสม�ภ	นฺ�เนฺ ข้1เร  สป�ปJมธGสก�กราทิ1ห	 โยเช้ต�วิา กโรนฺ�ต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า (ช้นฺทิ�Iงฺหลาย)ย-อมทิำ(เตกฏฺ�ลยาคF)นฺ1I ด(วิยวิ�ตถG ๓ อย-างฺ เหล-านฺ1I 
ในฺนฺมสดทิ1$เจ#อด(วิยนฺIำเป@นฺส-วินฺทิ1$ ๔ ปรGงฺด(วิยเนฺยใส นฺIำผู้aIงฺ และนฺIำตาลกรวิดเป@นฺต(นฺ

ราช้คหวิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺเม#องฺราช้คฤหE (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 

“มธGโคฬโกต	 อต	รสปFโวิ วิGจ�จต	,   “มธGส1สกนฺ�ต	ปJ วิทินฺ�ต	 ฯ
ข้นฺมทิ1$ม1รสด1ย	$งฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า มธGโคฬกะ๒,   ช้นฺทิ�Iงฺหลายเร1ยกก�นฺวิ-า มธGส1ส1กะ บั(างฺ.

เสสเมต�ถ วิต�ถGทิ�วิเยปJ โอทินฺภาช้นฺ1ยวิต�ถGส�มa วิGต�ตนฺเยนฺ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
คำทิ1$เหล#อแม(ในฺ ๒ เร#$องฺนฺ1I ก>พื่aงฺทิราบัโดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วิ ในฺเร#$องฺแจกข้(าวิสGกนฺ�$นฺแล.

อช้�ช้Gกวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺพื่ระอ�ช้ช้Gกะ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

๑ ข้(าวิยาคFปรGงฺด(วิยข้องฺเผู้>ดร(อนฺ ๓ ช้นฺ	ด เห>นฺจะอย-างฺทิ1$เร1ยกวิ-า ตร1กฏฺ�ก ค#อ พื่ร	กไทิย ด1ปล1 ข้	งฺแห(งฺ. 
๒ บัาล1วิ	นฺ�ยแปล ฉับั�บัต-างฺประเทิศัวิ-า a honey-ball.
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“เอตทิโวิจาต	  ค	ลาโนฺ หGต�วิา อโวิจ ฯ
บัทิวิ-า เอตทิโวิจ ควิามวิ-า (คฤหบัด1นฺ�Iนฺ)เป@นฺไข้( ได(กล-าวิแล(วิ.

“อายส�มา อGปาล	 อายส�มโต อช้�ช้Gกส�ส ปก�โข้ต	  
นฺ อคต	คมนฺวิเสนฺ ปก�โข้,  อปJจ โข้ อนฺาปต�ต	สญฺ�ญ	ตาย ลช้�ช้	อนฺGค�คเหนฺ วิ	นฺยานฺGค�คเหนฺ จ เถโร ปก�โข้ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
หลายบัทิวิ-า อายส�มา อGปาล	 อายส�มโต อช้�ช้Gกส�ส ปก�โข้ ควิามวิ-า 
(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1) หาใช้-เป@นฺฝัbกฝัzาย (ข้องฺทิ-านฺพื่ระอ�ช้ช้Gกะนฺ�Iนฺ) ด(วิยอำนฺาจถaงฺควิามลำเอ1ยงฺไม-, 
โดยทิ1$แทิ( บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “พื่ระเถระเป@นฺฝัbกฝัzาย (ข้องฺทิ-านฺพื่ระอ�ช้ช้Gกะนฺ�Iนฺ) 
ด(วิยควิามอนฺGเคราะหEภ	กษุGผู้F(เป@นฺล�ช้ช้1 และด(วิยอนฺGเคราะหEพื่ระวิ	นฺ�ย เพื่ราะม1ควิามสำค�ญวิ-าไม-เป@นฺอาบั�ต	.” 

เสสเมต�ถ อGต�ตานฺต�ถเมวิ ฯ
คำทิ1$เหล#อในฺเร#$องฺพื่ระอ�ช้ช้Gกะนฺ1I ม1เนฺ#Iอควิามต#Iนฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

พื่าราณฺส1วิต�ถGม�ห	 ฯ
ในฺเร#$องฺเม#องฺพื่าราณฺส1 (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):

“โจเรห	 อGป�ปทิ�ทิGตนฺ�ต	  โจเรห	 วิ	ลGต�ตw ฯ
สองฺบัทิวิ-า โจเรห	 อGป�ปทิ�ทิGตw ควิามวิ-า ถFกพื่วิกโจรปล(นฺแล(วิ.

“อ	ทิ�ธ	ยา อาเนฺต�วิา ปาสาเทิ ฐเปส1ต	  เถโร [480] ก	ร ตw กGลw โสกสล�ลสมป�ปJตw อาวิฏฺ�ฏินฺ�ตw วิ	วิฏฺ�ฏินฺ�ตw ทิ	ส�วิา 
ตส�ส กGลส�ส อนฺGกม�ปาย ปสาทิานฺGรก�ข้ณฺต�ถาย ธม�มานฺGค�คเหนฺ อต�ตโนฺ อ	ทิ�ธ	ยา เตสwเยวิ ปาสาทิw “ทิารกานฺw สม1เป โหตFต	 อธ	ฏฺ�ฐาส	 ฯ
หลายบัทิวิ-า อ	ทิ�ธ	ยา อาเนฺต�วิา ปาสาเทิ ฐเปส	 ควิามวิ-า  ได(ย	นฺวิ-า 
พื่ระเถระได(เห>นฺสกGลนฺ�Iนฺ เพื่1ยบัพื่ร(อมด(วิยลFกศัรค#อควิามโศักวินฺเวิ1ยนฺไปมาอยF- จaงฺได(อธ	ษุฐานฺปราสาทิข้องฺคนฺเหล-านฺ�Iนฺแล 
ด(วิยฤทิธ	qข้องฺตนฺวิ-า “จงฺม1ในฺทิ1$ใกล(เด>กทิ�Iงฺหลาย” โดยควิามอนฺGเคราะหEธรรม 
เพื่#$อควิามเอ>นฺดFแก-ตระกFลนฺ�Iนฺ เพื่#$อประโยช้นฺEแก-การตามร�กษุาควิามเล#$อมใสแห-งฺตระกFลนฺ�Iนฺ.

ทิารกา “อม�หากw ปาสาโทิต	 สญฺ�ช้านฺ	ต�วิา อภ	รGหaสG ฯ
เด>กทิ�Iงฺ ๒ จำได(วิ-า “ปราสาทิข้องฺพื่วิกเรา” จaงฺได(ข้aIนฺไป.

ตโต เถโร อ	ทิ�ธa ปฏิ	สwหร	 ฯ   ปาสาโทิปJ สกฏฺ�ฐาเนฺเยวิ อฏฺ�ฐาส	 ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระเถระก>คลายฤทิธ	q.   แม(ปราสาทิก>ได(ต�IงฺอยF-ในฺทิ1$ข้องฺตนฺตามเด	ม.

โวิหารวิเสนฺ ปนฺ วิGต�ตw “เต ทิารเก อ	ทิ�ธ	ยา อาเนฺต�วิา ปาสาเทิ ฐเปส1ต	 ฯ
แต-(พื่ระธรรมส�งฺคาหกาจารยEทิ�Iงฺหลาย) กล-าวิไวิ(ด(วิยสามารถโวิหารวิ-า “พื่ระเถระนฺำเด>ก ๒ คนฺนฺ�Iนฺมา พื่�กไวิ(ในฺปราสาทิด(วิยฤทิธ	q”.

“อ	ทิ�ธ	วิ	สเยต	  อ1ทิ	สาย อธ	ฏฺ�ฐานฺ	ทิ�ธ	ยา อนฺาปต�ต	 ฯ
บัทิวิ-า อ	ทิ�ธ	วิ	สเย ค#อ ไม-เป@นฺอาบั�ต	 เพื่ราะฤทิธ	qทิ1$สำเร>จด(วิยการอธ	ษุฐานฺเช้-นฺนฺ1I.

วิ	กGพื่�พื่นฺอ	ทิ�ธ	 ปนฺ นฺ วิฏฺ�ฏิต1ต	 ฯ
ส-วินฺฤทิธ	qทิ1$นฺ	รม	ตบั	ดเบั#อนฺเป@นฺต-างฺๆ ย-อมไม-ควิรฉัะนฺ1Iแล.
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อวิสาเนฺ วิต�ถGทิ�วิยw อGต�ตานฺต�ถเมวิาต	 ฯ
เร#$องฺ ๒ เร#$องฺในฺทิ1$สGด ม1เนฺ#Iอควิามต#Iนฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺแล.

สมนฺ�ตปาสาทิ	กาย วิ	นฺยสwวิณฺ�ณฺนฺาย ทิGต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จบัทิGต	ยปาราช้	กวิรรณฺนฺา ในฺวิ	นฺ�ยส�งฺวิรรณฺนฺาช้#$อสม�นฺตปาสาทิ	กา.

คาถาอน#ศาสน�

ตต�รายw อนฺGสาสนฺ1 
ในฺทิGต	ยปาราช้	กส	กข้าบัทินฺ1I ม1อนฺGศัาสนฺ1 ด�งฺต-อไปนฺ1I 

ทิGต	ยw อทิGต	เยนฺ ยw ช้	เนฺนฺ ปกาส	ตw
ปราช้	ตก	เลเสนฺ ปาราช้	กม	ทิw อ	ธ

“ทิGต	ยปาราช้	กส	กข้าบัทินฺ1Iใด อ�นฺพื่ระช้	นฺเจ(าผู้F(ไม-ม1ผู้F(ใดเป@นฺทิ1$ ๒ 
ม1ก	เลสพื่-ายแพื่(แล(วิ ทิรงฺประกาศัแล(วิ ในฺพื่ระศัาสนฺานฺ1I.

ส	ก�ข้าปทิw สมนฺ�เตนฺ อญฺ�ญw ก	ญฺ�จ	 นฺ วิ	ช้�ช้ต	
อเนฺกนฺยโวิก	ณฺ�ณฺw คม�ภ1รต�ถวิ	นฺ	จ�ฉัยw ฯ

ส	กข้าบัทิอ#$นฺไรๆ ทิ1$เกล#$อนฺกล-นฺด(วิยนฺ�ยเป@นฺอเนฺก ม1เนฺ#Iอควิามและวิ	นฺ	จฉั�ยลaกซ่aIงฺ
เสมอด(วิยทิGต	ยปาราช้	กส	กข้าบัทินฺ�Iนฺย-อมไม-ม1.

ตส�มา วิต�ถGม�ห	 โอต	ณฺ�เณฺ, ภ	ก�ข้Gนฺา วิ	นฺยญฺ�ญฺGนฺา
วิ	นฺยานฺGค�คเหเนฺต�ถ กโรนฺ�เตนฺ วิ	นฺ	จ�ฉัยw

เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เม#$อเร#$องฺหย�$งฺลงฺแล(วิ ภ	กษุGรF(พื่ระวิ	นฺ�ย จะทิำการวิ	นฺ	จฉั�ยในฺเร#$องฺทิ1$
หย�$งฺลงฺแล(วินฺ1I ด(วิยควิามอนฺGเคราะหEพื่ระวิ	นฺ�ย 

ปาลa อฏฺ�ฐกถญฺ�เจวิ สาธ	ป�ปายมเสสโต
โอคย�ห อป�ปมต�เตนฺ กรณฺ1โย วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ

พื่aงฺตรวิจตราพื่ระบัาล1 และอรรถกถาพื่ร(อมทิ�Iงฺอธ	บัาย โดยไม-เหล#อ 
แล(วิเป@นฺผู้F(ไม-ประมาทิทิำการวิ	นฺ	จฉั�ยเถ	ด.

อาปต�ต	ทิส�สนฺGส�สาโห นฺ กต�ตพื่�โพื่ กGทิาจนฺw
[481] ปส�ส	ส�สาม	 อนฺาปต�ต	 ม	ต	 กย	ราถ มานฺสw

ไม-พื่aงฺทิำควิามอGตสาหะในฺการเห>นฺอาบั�ต	ในฺกาลไหนฺๆ เลย, ควิรทิำใจไวิ(วิ-า 
‘เราจ�กเห>นฺอนฺาบั�ต	.’ 

ปส�ส	ต�วิาปJ จ อาปต�ตa อวิต�วิาวิ ปGนฺป�ปGนฺw
วิ1มwส	ต�วิาถ วิ	ญฺ�ญฺFห	 สwสนฺ�ทิ	ต�วิา จ ตw วิเทิ ฯ
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อนฺa$งฺ แม(เห>นฺอาบั�ต	แล(วิ ก>อย-าเพื่-อพื่Fดพื่ร$ำเพื่#$อไปก-อนฺ พื่aงฺสอบัสวินฺและหาร#อ
ก�บัทิ-านฺผู้F(รF(ทิ�Iงฺหลายแล(วิ จaงฺค-อยปร�บัอาบั�ต	นฺ�Iนฺ.

กป�ปJเยปJ จ วิต�ถGส�มa จ	ต�ตส�ส ลหGวิGต�ต	โนฺ
วิเสนฺ สามญฺ�ญคGณฺา จวินฺ�ต1ธ ปGถGช้�ช้นฺา ฯ

อ1กประการหนฺa$งฺ ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(เป@นฺปGถGช้นฺในฺศัาสนฺานฺ1I 
ย-อมเคล#$อนฺจากคGณฺค#อควิามเป@นฺสมณฺะ ในฺเพื่ราะพื่�สดGแม(ทิ1$ควิร 
ด(วิยอำนฺาจแห-งฺจ	ต อ�นฺเป@นฺไปรวิดเร>วิ.

ตส�มา ปรปร	ก�ข้ารw อาส1วิ	สม	โวิรคw
อค�คa วิ	ย จ สม�ปส�สw อามเสย�ย วิ	จก�ข้โณฺต	 ฯ

เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGผู้F(ม1ปbญญาเห>นฺประจ�กษุE เล>งฺเห>นฺอยF-ซ่a$งฺบัร	ข้ารข้องฺผู้F(อ#$นฺ 
เป@นฺเหม#อนฺงฺFอสรพื่	ษุ และเป@นฺเหม#อนฺไฟั พื่aงฺจ�บัต(องฺเถ	ด” ด�งฺนฺ1I.

[482]
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ตต	ยปาราช	กวณฺ�ณฺนา
ตต	ยปาราช้	ก วิรรณฺนฺา

ตต	ยนฺ�ต1ห	 สGทิ�เธนฺ ยw พื่Gทิ�เธนฺ วิ	ภาวิ	ตw
ปาราช้	กนฺ�ตส�ส	ทิานฺ	 ปต�โต สwวิณฺ�ณฺนฺาก�กโม.
ยส�มา ตส�มา สGวิ	ญฺ�เญย�ยw ยw ปGพื่�เพื่ จ ปกาส	ตw,
ตw วิช้�ช้ย	ต�วิา อส�สาปJ โหต	 สwวิณฺ�ณฺนฺา อยนฺ�ต	 ฯ

ตต	ยปาราช้	กใด ซ่a$งฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าผู้F(หมดจดทิางฺไตรทิวิารทิรงฺประกาศัแล(วิ, 
บั�ดนฺ1I ถaงฺลำด�บัส�งฺวิรรณฺาแห-งฺตต	ยปาราช้	กนฺ�Iนฺแล(วิ.  
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ คำใดทิ1$จะพื่aงฺรF(ได(งฺ-าย และคำใดทิ1$ข้(าพื่เจ(าได(ประกาศัไวิ(แล(วิ
ในฺก-อนฺ ส�งฺวิรรณฺนฺานฺ1Iแม(แห-งฺตต	ยปาราช้	กนฺ�Iนฺจะเวิ(นฺคำนฺ�Iนฺๆ เส1ยฉัะนฺ1Iแล.

[อธ	บายเร! องเมั!องไพศาลี�]

“เตนฺ สมเยนฺ พื่Gทิ�โธ ภควิา เวิสาล	ยw วิ	หรต	 มหาวิเนฺ กFฏิาคารสาลายนฺ�ต	 
“เวิสาล	ยนฺ�ต	 เอวิwนฺามเก อ	ต�ถ1ล	งฺ�ควิเสนฺ ปวิต�ตโวิหาเร นฺคเร ฯ
(พื่ระบัาล1อGกเข้ปพื่จนฺE)วิ-า เตนฺ สมเยนฺ พื่Gทิ�โธ ภควิา เวิสาล	ยw วิ	หรต	 มหาวิเนฺ กFฏิาคารสาลายw เป@นฺต(นฺ 
(ข้(าพื่เจ(าจะกล-าวิต-อไปนฺ1I):-
บัทิวิ-า เวิสาล	ยw ม1ควิามวิ-า ใกล(นฺครทิ1$ม1ช้#$ออย-างฺนฺ�Iนฺ ค#อม1โวิหารเป@นฺไป ด(วิยอำนฺาจแห-งฺอ	ตถ1ล	งฺคE.

ตญฺ�ห	 นฺครw ต	ก�ข้ต�ตGw ปาการปร	ก�เข้ปวิฑ�ฒเนฺนฺ วิ	สาล1ภFตต�ตา “เวิสาล1ต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- นฺครนฺ�Iนฺ เร1ยกวิ-า เวิสาล1 เพื่ราะเป@นฺเม#องฺทิ1$กวิ(างฺข้วิางฺ ด(วิยข้ยายเคร#$องฺล(อมค#อกำแพื่งฺ ถaงฺ ๓ คร�Iงฺ.

อยเมต�ถ สงฺ�เข้โป ฯ
ควิามส�งฺเข้ปในฺตต	ยปาราช้	กนฺ1I ม1เทิ-านฺ1I.

วิ	ต�ถาโร ปนฺส�ส อนฺGปGพื่�พื่1กถw อ	จ�ฉันฺ�เตห	 ปรมต�ถโช้ต	กาย ข้Gทิ�ทิกฏฺ�ฐกถาย รตนฺสGต�ตวิณฺ�ณฺนฺาโต คเหตพื่�โพื่ ฯ
ส-วินฺควิามพื่	สดารแห-งฺบัทิวิ-า เวิสาล1 นฺ�Iนฺ อ�นฺผู้F(ปรารถนฺาอนฺGปGพื่พื่	กถา 
พื่aงฺถ#อเอาจากวิรรณฺนฺาแห-งฺร�ตนฺสFตร ในฺอรรถกถาแห-งฺข้Gทิทิกปาฐะช้#$อปรม�ตถโช้ต	กาเถ	ด.

อ	ทิม�ปJ จ นฺครw, สพื่�พื่ญฺ�ญฺGตป�ปต�เตเยวิ สม�มาสม�พื่Gทิ�เธ, “สพื่�พื่าการเวิปGล�ลต�ตw ปต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ก>แล นฺครแม(นฺ1I พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺเม#องฺถaงฺควิามไพื่บัFลยEโดยอาการทิ�Iงฺปวิงฺ” 
ในฺเม#$อสมเด>จพื่ระส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าทิรงฺบัรรลGพื่ระส�พื่พื่�ญญฺGตญาณฺแล(วิเทิ-านฺ�Iนฺ.

เอวิw โคจรคามw ทิส�เสต�วิา นฺ	วิาสนฺฏฺ�ฐานฺมาห “มหาวิเนฺ กFฏิาคารสาลายนฺ�ต	 ฯ
(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ) คร�Iนฺแสดงฺโคจรคามอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ 
จaงฺกล-าวิทิ1$เสด>จประทิ�บัไวิ(วิ-า มหาวิเนฺ กFฏิาคารสาลายw (ทิ1$กFฏิาคารศัาลา ในฺปzามหาวิ�นฺ).
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ตต�ถ มหาวินฺw นฺาม สยw ช้าตมโรปJมw สปร	จ�เฉัทิw มหนฺ�ตw วินฺw ฯ
บัรรดา(ปzามหาวิ�นฺและกFฏิาคารศัาลา)นฺ�Iนฺ ปzาใหญ- ม1โอกาสเป@นฺทิ1$กำหนฺด เก	ดเองฺ ไม-ได(ปลFก ช้#$อวิ-าปzามหาวิ�นฺ.

กปJลวิต�ถGสามนฺ�ตา ปนฺ มหาวินฺw ห	มวินฺ�เตนฺ สห เอกาพื่ทิ�ธw  อปร	จ�เฉัทิw หGต�วิา  มหาสมGทิ�ทิw อาหจ�จ ฐ	ตw ฯ
ส-วินฺปzามหาวิ�นฺใกล(กรGงฺกบั	ลพื่�สดGE เนฺ#$องฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺก�บัปzาห	มพื่านฺตE ไม-ม1โอกาสเป@นฺทิ1$กำหนฺด ต�IงฺจดมหาสมGทิร.

อ	ทิw ตาทิ	สw นฺ โหต	  สปร	จ�เฉัทิw มหนฺ�ตw วินฺนฺ�ต	 มหาวินฺw ฯ
ปzามหาวิ�นฺนฺ1I ไม-เป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ ค#อเป@นฺปzาใหญ- ม1โอกาสเป@นฺทิ1$กำหนฺด  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-าปzามหาวิ�นฺ.

กFฏิาคารสาลา ปนฺ มหาวินฺw นฺ	ส�สาย กเต อาราเม กFฏิาคารw อนฺ�โต กต�วิา หwสวิฏฺ�ฏิกจ�ฉัทิเนฺนฺ กตา สพื่�พื่าการสม�ปนฺ�นฺา 
พื่Gทิ�ธส�ส ภควิโต [483] คนฺ�ธกGฏิ1 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ส-วินฺกFฏิาคารศัาลา อ�นฺถaงฺพื่ร(อมด(วิยอาการทิ�Iงฺปวิงฺ ซ่a$งฺสร(างฺให(ม1หล�งฺคาคล(ายทิรวิดทิรงฺแห-งฺหงฺสE ทิำเร#อนฺยอดไวิ(ข้(างฺในฺ 
ณฺ อารามทิ1$สร(างฺไวิ(อาศั�ยปzามหาวิ�นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺพื่ระค�นฺธกGฎ1สำหร�บัพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่Gทิธเจ(า”.

[พระผู้D7มั�พระภาคทิรงแสด้งอส#ภกรรมัฐานแก'พวกภ	กษุ#]

“อเนฺกปร	ยาเยนฺ อสGภกถw กเถต1ต	  อเนฺเกห	 การเณฺห	 อสGภาการสนฺ�ทิส�สนฺป�ปวิต�ตw กายวิ	จ�ฉันฺ�ทินฺ1ยกถw กเถต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า อเนฺกปร	ยาเยนฺ อสGภกถw กเถต	 ม1ควิามวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺแสดงฺกถาเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺควิามเบั#$อหนฺ-ายในฺกาย 
ซ่a$งฺเป@นฺไปด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามเล>งฺเห>นฺอาการอ�นฺไม-งฺาม ด(วิยเหตGมากมาย.

เสย�ยถ1ทิw ฯ   “อต�ถ	 อ	มส�มa กาเย  เกสา โลมา ฯเปฯ มGต�ตนฺ�ต	 ฯ
ทิรงฺแสดงฺอย-างฺไร?  ทิรงฺแสดงฺวิ-า “ม1อยF-ในฺกายนฺ1I ค#อ ผู้ม ข้นฺ ฯลฯ มFตร”. 

กa วิGต�ตw โหต	 ฯ
ม1คำอธ	บัายอย-างฺไร? 

| “ภ	ก�ข้เวิ อ	มส�มa พื่�ยามมต�เต กเลวิเร สพื่�พื่าทิเรนฺปJ วิ	จ	นฺนฺ�โต นฺ โกจ	 ก	ญฺ�จ	 มGต�ตw วิา มณฺa วิา เวิฑGร	ยw วิา อครGw วิา จนฺ�ทินฺw วิา 
กGก�กGมw วิา กป�ปGรw วิา วิาสจGณฺ�ณฺาทิ1นฺw วิา อนฺGมต�ตม�ปJ๑ สGจ	ภาวิw ปส�สต	 
อถโข้ ปรมทิGค�คนฺ�ธw เช้คGจ�ฉัมส�ส	ร	กทิส�สนฺw เกสโลมาทิ	นฺานฺป�ปการมสGจaเยวิ ปส�สต	 
ตส�มา นฺ เอต�ถ ฉันฺ�โทิ วิา ราโค วิา กรณฺ1โย.
ม1คำอธ	บัายอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! บัางฺคนฺ เม#$อค(นฺหาดF แม(ด(วิยควิามเอาใจใส-ในฺทิGกอย-างฺ ในฺกเลวิระม1ประมาณฺวิาหนฺa$งฺ น#) 
จะไม-เห>นฺส	$งฺอะไรๆ จะเป@นฺแก(วิมGกดา หร#อแก(วิมณฺ1 แก(วิไพื่ฑFรยE หร#อกฤษุณฺา แก-นฺจ�นฺทินฺE หร#อกำยานฺ การบัFร 
หร#อบัรรดาเคร#$องฺหอมม1จGณฺสำหร�บัอบัเป@นฺต(นฺ อย�างใดอย�างหน=$ง ก>ตามทิ1 ซ่a$งฺเป@นฺข้องฺสะอาด แม(มาตรวิ-านฺ(อย. 
โดยทิ1$แทิ( จะเห>นฺแต-ข้องฺไม-สะอาดม1ประการต-างฺๆ ม1ผู้มและข้นฺเป@นฺต(นฺเทิ-านฺ�Iนฺ ซ่a$งฺม1กล	$นฺเหม>นฺอย-างฺย	$งฺ นฺ-าเกล1ยด 
ม1การเห>นฺไม-เป@นฺม	$งฺข้วิ�ญ.  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺไม-ควิรทิำควิามพื่อใจ หร#อควิามร�กใคร-ในฺกายนฺ1I. 

๑ อณฺGมต�ตม�ปJ ฯ
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เยปJ ห	 อGต�ตมงฺ�เค ส	รส�มa ช้าตา เกสา นฺาม, เตปJ อสGภาเยวิ อสGจ	โนฺ จ ปฏิ	กFลา จ. 
โส จ เนฺสw อสGภาสGจ	ปฏิ	กFลภาโวิ “วิณฺ�ณฺโตปJ สณฺ�ฐานฺโตปJ คนฺ�ธโตปJ อาสยโตปJ โอกาสโตปnต	 ปญฺ�จห	 การเณฺห	 เวิทิ	ตพื่�โพื่. 
เอวิw โลมาทิ1นฺนฺ�ต	 ฯ |
อ�นฺทิ1$จร	งฺ ข้aIนฺช้#$อวิ-าผู้มแม(เหล-าใด ซ่a$งฺเก	ดบันฺศั1รษุะ อ�นฺเป@นฺอวิ�ยวิะสFงฺสGด, แม(ผู้มเหล-านฺ�Iนฺ ก>เป@นฺข้องฺไม-งฺามเหม#อนฺก�นฺ 
ทิ�Iงฺไม-สะอาด ทิ�Iงฺเป@นฺข้องฺปฏิ	กFล.
ก>แล ข้(อทิ1$ผู้มเหล-านฺ�Iนฺเป@นฺข้องฺไม-งฺาม ไม-สะอาด และเป@นฺข้องฺปฏิ	กFลนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัโดยเหตG ๕ อย-างฺ ค#อ 
โดยส1บั(างฺ โดยส�นฺฐานฺบั(างฺ โดยกล	$นฺบั(างฺ โดยทิ1$อยF-บั(างฺ โดยโอกาสบั(างฺ. 
ข้(อทิ1$ส-วินฺทิ�Iงฺหลายม1ข้นฺเป@นฺต(นฺ เป@นฺข้องฺไม-งฺาม ไม-สะอาด และเป@นฺข้องฺปฏิ	กFล ก>พื่aงฺทิราบัด(วิยอาการอย-างฺนฺ1Iแล. 

อยเมต�ถ สงฺ�เข้โป ฯ
ควิามส�งฺเข้ปในฺอธ	การแห-งฺตต	ยปาราช้	กนฺ1Iม1เทิ-านฺ1I. 

วิ	ต�ถาโร ปนฺ วิ	สGทิ�ธ	มค�เค วิGต�ตนฺเยนฺ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ส-วินฺควิามพื่	สดารพื่aงฺทิราบัโดยนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิ ในฺปกรณฺEวิ	เสสช้#$อวิ	สGทิธ	มรรค. 

อ	ต	 ภควิา เอกเมกส�มa๑ โกฏฺ�ฐาเส ปญฺ�จปญฺ�จป�ปเภเทินฺ อเนฺกปร	ยาเยนฺ อสGภกถw กเถต	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สอสGภกถาในฺส-วินฺอ�นฺหนฺa$งฺๆ โดยอเนฺกปร	ยาย ม1ประเภทิส-วินฺละ ๕ๆ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

“อสGภาย วิณฺ�ณฺw ภาสต1ต	  
อGทิ�ธGมาตกาทิ	วิเสนฺ อสGภมาต	กw นฺ	ก�ข้	ปJต�วิา ปทิภาช้นฺ1เยนฺ ตw วิ	ภช้นฺ�โต วิณฺ�เณฺนฺ�โต สwวิณฺ�เณฺนฺ�โต อสGภาย วิณฺ�ณฺw ภาสต	 ฯ
ข้(อวิ-า อสGภาย วิณฺ�ณฺw ภาสต	 ม1ควิามวิ-า พื่ระองฺคEทิรงฺต�IงฺอสGภมาต	กา ด(วิยอำนฺาจแห-งฺอGทิธGมาตกอสGภะเป@นฺต(นฺแล(วิ 
เม#$อจะทิรงฺจำแนฺก ค#อทิรงฺพื่รรณฺนฺา ส�งฺวิรรณฺนฺา (อสGภมาต	กา)นฺ�Iนฺ ด(วิยบัทิภาช้นฺ1ยE จaงฺตร�สคGณฺานฺ	สงฺสEแห-งฺอสGภะ.

“อสGภภาวินฺาย วิณฺ�ณฺw ภาสต1ต	  
ยา อยw เกสาทิ1สG วิา อGทิ�ธGมาตกาทิ1สG วิา อช้�ฌิต�ตพื่ห	ทิ�ธาวิต�ถFสG วิา อสGภาการw คเหต�วิา ปวิต�ตส�ส จ	ต�ตส�ส ภาวินฺา วิฑ�ฒนฺา ผู้าต	กม�มw,

ตส�สา [484] อสGภภาวินฺาย อานฺ	สwสw ทิส�เสนฺ�โต วิณฺ�ณฺw ภาสต	 คGณฺw ปร	ก	ต�เตต	 ฯ
ข้(อวิ-า อสGภภาวินฺาย วิณฺ�ณฺw ภาสต	 ม1ควิามวิ-า ควิามอบัรม ค#อควิามเจร	ญ ควิามเพื่	$มเต	ม จ	ต ทิ1$ถ#อเอาอาการอ�นฺไม-งฺาม 
ในฺส-วินฺทิ�Iงฺหลายม1ผู้มเป@นฺต(นฺ หร#อในฺอสGภะม1อGทิธGมาตกอสGภะเป@นฺต(นฺ หร#อในฺวิ�ตถGภายในฺและภายนฺอกทิ�Iงฺหลาย เป@นฺไป นฺ1Iใด, 
พื่ระองฺคEจะทิรงฺแสดงฺอานฺ	สงฺสEแห-งฺอสGภภาวินฺานฺ�Iนฺ จaงฺตร�สสรรเสร	ญ ค#อทิรงฺประกาศัคGณฺ.

เสย�ยถ1ทิw ฯ
ตร�สอย-างฺไรเล-า ? 

๑ เอเกกส�มa ฯ
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“อสGภภาวินฺาภ	ยGต�โต ภ	ก�ข้เวิ ภ	ก�ข้G เกสาทิ1สG วิา วิต�ถFสG  อGทิ�ธGมาตกาทิ1สG วิา วิต�ถFสG  
ปญฺ�จงฺ�ควิ	ป�ปห1นฺw ปญฺ�จงฺ�คสมนฺ�นฺาคตw ต	วิ	ธกล�ยาณฺw ทิสลก�ข้ณฺสม�ปนฺ�นฺญฺ�จ ปฐมw ฌิานฺw ปฏิ	ลภต	. 
โส ตw ปฐมช้�ฌิานฺสงฺ�ข้าตw จ	ต�ตมญฺ�ช้Gสw นฺ	ส�สาย วิ	ปส�สนฺw วิฑ�เฒต�วิา อGต�ตมต�ถw อรหต�ตw ปาปGณฺาต1ต	 ฯ
ตร�สวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ภ	กษุGผู้F(ประกอบัเฉัพื่าะซ่a$งฺอสGภภาวินฺา ในฺวิ�ตถGม1ผู้มเป@นฺต(นฺ หร#อในฺวิ�ตถGม1อGทิธGมาตกอสGภะเป@นฺต(นฺ 
ย-อมได(เฉัพื่าะซ่a$งฺปฐมฌิานฺ อ�นฺละองฺคE ๕ ประกอบัด(วิยองฺคE ๕ ม1ควิามงฺาม ๓ อย-างฺ และถaงฺพื่ร(อมด(วิยล�กษุณฺะ ๑๐, 
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ อาศั�ยห1บัใจ กล-าวิค#อปฐมฌิานฺนฺ�Iนฺ เจร	ญวิ	ปbสสนฺา ย-อมบัรรลGพื่ระอรห�ต ซ่a$งฺเป@นฺประโยช้นฺEสFงฺสGด”.

[ปฐมัฌานมั�ลี�กษุณฺะ ๑๐ แลีะความังามั ๑๐]

ตต�ร1มานฺ	 ปฐมส�ส ฌิานฺส�ส ทิสลก�ข้ณฺานฺ	 “
๑) ปาร	ปนฺ�ถ	กโต จ	ต�ตวิ	สGทิ�ธ	 
๒) มช้�ฌิ	มส�ส สมาธ	นฺ	ม	ต�ตส�ส ปฏิ	ปต�ต	 
๓) ตต�ถ จ	ต�ตป�ปก�ข้นฺ�ทินฺw 
๔) วิ	สGทิ�ธส�ส จ	ต�ตส�ส อช้�ฌิGเปก�ข้ณฺw 
๕) สมถปฏิ	ปนฺ�นฺส�ส อช้�ฌิGเปก�ข้ณฺw 

๖) เอกค�คFปฏฺ�ฐานฺส�ส อช้�ฌิGเปก�ข้ณฺw 
๗) ตต�ถ ช้าตานฺw ธม�มานฺw อนฺต	วิต�ตนฺฏฺ�เฐนฺ สม�ปหwสนฺา 
๘) อ	นฺ�ทิ�ร	ยานฺw เอกรสฏฺ�เฐนฺ [สม�ปหwสนฺา]
๙) ตทินฺGรFปควิ	ร	ยวิาหนฺฏฺ�เฐนฺ [สม�ปหwสนฺา]
๑๐)อาเสวินฺฏฺ�เฐนฺ สม�ปหwสนฺาต	 ฯ

บัรรดา(ควิามงฺาม ๓ และล�กษุณฺะ ๑๐) เหล-านฺ�Iนฺ 
ล�กษุณฺะ ๑๐ แห-งฺปฐมฌิานฺเหล-านฺ1I ค#อ 

๑) ควิามหมดจดแห-งฺจ	ต จากธรรมทิ1$เป@นฺอ�นฺตราย
๒) ควิามปฏิ	บั�ต	สมาธ	นฺ	ม	ต อ�นฺเป@นฺทิ-ามกลางฺ
๓) ควิามแล-นฺไปแห-งฺจ	ตในฺ(สมาธ	นฺ	ม	ต)นฺ�Iนฺ
๔) ควิามเพื่	กเฉัยแห-งฺจ	ตทิ1$หมดจด
๕) ควิามเพื่	กเฉัยแห-งฺจ	ตทิ1$ดำเนฺ	นฺถaงฺควิามสงฺบั
๖) ควิามเพื่	กเฉัยแห-งฺจ	ตทิ1$ปรากฏิด(วิยอารมณฺEอ�นฺเด1ยวิ
๗) ควิามผู้Gดผู้-องฺด(วิยอรรถค#อควิามไม-กล�บักลาย แห-งฺธรรมทิ�Iงฺหลายทิ1$เก	ดในฺ(ฌิานฺจ	ต)นฺ�Iนฺ
๘) ควิามผู้Gดผู้-องฺด(วิยอรรถค#อควิามทิ1$อ	นฺทิร1ยEทิ�Iงฺหลายม1รสเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺ
๙) ควิามผู้Gดผู้-องฺด(วิยอรรถค#อควิามเป@นฺไปแห-งฺควิามเพื่1ยร 

อ�นฺสมควิร(แก-สมาธ	ปbญญาและอ	นฺทิร1ยEซ่a$งฺเป@นฺธรรมไม-กล�บักลาย และม1รสเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺ)นฺ�Iนฺ
๑๐)ควิามผู้Gดผู้-องฺด(วิยอรรถค#อควิามเสพื่คG(นฺ

ตต�รายw ปาล	  
ปฐมส�ส ฌิานฺส�ส โก อาทิ	,  กa มช้�เฌิ, กa ปร	โยสานฺw ฯ
บัาล1 ในฺ(วิ	ส�ยเป@นฺทิ1$เปJดเผู้ยล�กษุณฺะ ๑๐) นฺ�Iนฺ๑ ด�งฺนฺ1I:-
อะไรเป@นฺเบั#Iองฺต(นฺ, อะไรเป@นฺทิ-ามกลางฺ, อะไรเป@นฺทิ1$สGด แห-งฺปฐมฌิานฺ?

๑ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๕๒-๓.
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ปฐมส�ส ฌิานฺส�ส  ปฏิ	ปทิาวิ	สGทิ�ธ	 อาทิ	, อGเปก�ข้านฺGพื่�รFหนฺา มช้�เฌิ, สม�ปหwสนฺา ปร	โยสานฺw ฯ
ควิามหมดจดแห-งฺปฏิ	ปทิา เป@นฺเบั#Iองฺต(นฺ, ควิามเพื่	$มพื่FนฺอGเบักข้า เป@นฺทิ-ามกลางฺ,  ควิามผู้Gดผู้-องฺ เป@นฺทิ1$สGด  แห-งฺปฐมฌิานฺ.

ปฐมส�ส ฌิานฺส�ส ปฏิ	ปทิาวิ	สGทิ�ธ	 อาทิ	.  อาทิ	ส�ส กต	ลก�ข้ณฺานฺ	 ฯ
ควิามหมดจดแห-งฺปฏิ	ปทิา เป@นฺเบั#Iองฺต(นฺแห-งฺปฐมฌิานฺ.  เบั#Iองฺต(นฺม1ล�กษุณฺะเทิ-าไร? 

อาทิ	ส�ส ต1ณฺ	 ลก�ข้ณฺานฺ	 ฯ
เบั#Iองฺต(นฺม1ล�กษุณฺะ ๓.

โย ตส�ส ปร	ปนฺ�โถ๑ ตโต จ	ต�ตw วิ	สGช้�ฌิต	.  วิ	สGทิ�ธต�ตา จ	ต�ตw มช้�ฌิ	มw สมาธ	นฺ	ม	ต�ตw ปฏิ	ปช้�ช้ต	.  ปฏิ	ปนฺ�นฺต�ตา ตต�ถ จ	ต�ตw ปก�ข้นฺ�ทิต	 ฯ
(ธรรม)ใดเป@นฺอ�นฺตรายข้องฺจ	ตนฺ�Iนฺ จ	ตย-อมหมดจดจาก(ธรรม)นฺ�Iนฺ. 
จ	ตย-อมดำเนฺ	นฺไปสF-สมาธ	นฺ	ม	ตอ�นฺเป@นฺทิ-ามกลางฺ เพื่ราะควิามเป@นฺธรรมช้าตหมดจด. 
จ	ตแล-นฺไปในฺ(สมาธ	นฺ	ม	ต) (ซ่a$งฺเป@นฺโคจรแห-งฺอ�ปปนฺา) นฺ�Iนฺ เพื่ราะควิามเป@นฺธรรมช้าตดำเนฺ	นฺไปแล(วิ.

ยญฺ�จ ปร	ปนฺ�ถโต จ	ต�ตw วิ	สGช้�ฌิต	 
ยญฺ�จ วิ	สGทิ�ธต�ตา จ	ต�ตw มช้�ฌิ	มw สมาธ	นฺ	ม	ต�ตw ปฏิ	ปช้�ช้ต	 
ยญฺ�จ ปฏิ	ปนฺ�นฺต�ตา ตต�ถ จ	ต�ตw [485] ปก�ข้นฺ�ทิต	  
ปฐมส�ส ฌิานฺส�ส ปฏิ	ปทิาวิ	สGทิ�ธ	 อาทิ	.  อาทิ	ส�ส อ	มานฺ	 ต1ณฺ	 ลก�ข้ณฺานฺ	 ฯ
จ	ตหมดจดจาก(ธรรม)ทิ1$เป@นฺอ�นฺตราย ๑  
จ	ตดำเนฺ	นฺไปสF-สมาธ	นฺ	ม	ตอ�นฺเป@นฺทิ-ามกลางฺ เพื่ราะควิามเป@นฺธรรมช้าตหมดจด ๑ 
จ	ตแล-นฺไปในฺสมาธ	นฺ	ม	ตนฺ�Iนฺ เพื่ราะเป@นฺธรรมช้าตดำเนฺ	นฺไป ๑ 
เป@นฺปฏิ	ปทิาวิ	สGทิธ	 ซ่a$งฺเป@นฺเบั#Iองฺต(นฺแห-งฺปฐมฌิานฺ.  เบั#Iองฺต(นฺ ม1ล�กษุณฺะ ๓ เหล-านฺ1I.

เตนฺ วิGจ�จต	 ปฐมw ฌิานฺw “อาทิ	กล�ยาณฺญฺ�เจวิ โหต	 ต	ลก�ข้ณฺสม�ปนฺ�นฺญฺ�จาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ปฐมฌิานฺ ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า “เป@นฺคGณฺช้าตงฺามในฺเบั#Iองฺต(นฺ และถaงฺพื่ร(อมด(วิยล�กษุณฺะ ๓”.

ปฐมส�ส ฌิานฺส�ส อGเปก�ข้านฺGพื่�รFหนฺา มช้�เฌิ,  มช้�ฌิส�ส กต	ลก�ข้ณฺานฺ	 ฯ
ควิามเพื่	$มพื่FนฺอGเบักข้า เป@นฺทิ-ามกลางฺแห-งฺปฐมฌิานฺ, ทิ-ามกลางฺม1ล�กษุณฺะเทิ-าไร? 

มช้�ฌิส�ส ต1ณฺ	 ลก�ข้ณฺานฺ	 ฯ
ทิ-ามกลางฺม1ล�กษุณฺะ ๓.

วิ	สGทิ�ธw จ	ต�ตw อช้�ฌิGเปก�ข้ต	.  สมถปฏิ	ปนฺ�นฺw อช้�ฌิGเปก�ข้ต	.  เอกค�คFปฏฺ�ฐานฺw อช้�ฌิGเปก�ข้ต	 ฯ
จ	ตหมดจด ย-อมเพื่	กเฉัย. (จ	ต)ดำเนฺ	นฺถaงฺควิามสงฺบั ย-อมเพื่	กเฉัย.  (จ	ต)ปรากฏิด(วิยอารมณฺEอ�นฺเด1ยวิ ย-อมเพื่	กเฉัย.

๑ ปร	ปณฺ�โฐต	 ปGราณฺป�ปกรเณฺสG ทิ	ส�สต	 ฯ
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ยญฺ�จ วิ	สGทิ�ธw จ	ต�ตw อช้�ฌิGเปก�ข้ต	  ยญฺ�จ สมถปฏิ	ปนฺ�นฺw อช้�ฌิGเปก�ข้ต	  ยญฺ�จ เอกค�คFปฏฺ�ฐานฺw อช้�ฌิGเปก�ข้ต	 
ปฐมส�ส ฌิานฺส�ส อGเปก�ข้านฺGพื่�รFหนฺา มช้�เฌิ.  มช้�ฌิส�ส อ	มานฺ	 ต1ณฺ	 ลก�ข้ณฺานฺ	 ฯ
จ	ตหมดจดเพื่	กเฉัย ๑ (จ	ต)ดำเนฺ	นฺถaงฺควิามสงฺบัเพื่	กเฉัย ๑ (จ	ต)ปรากฏิด(วิยอารมณฺEอ�นฺเด1ยวิเพื่	กเฉัย ๑ 
เป@นฺควิามเพื่	$มพื่FนฺอGเบักข้า ซ่a$งฺเป@นฺทิ-ามกลางฺแห-งฺปฐมฌิานฺ.  ทิ-ามกลางฺม1ล�กษุณฺะ ๓ เหล-านฺ1I.

เตนฺ วิGจ�จต	 ปฐมw ฌิานฺw “มช้�เฌิกล�ยาณฺญฺ�เจวิ โหต	 ต	ลก�ข้ณฺสม�ปนฺ�นฺญฺ�จาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ปฐมฌิานฺ ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า ‘เป@นฺคGณฺช้าตงฺามในฺทิ-ามกลางฺ และถaงฺพื่ร(อมด(วิยล�กษุณฺะ ๓.'

ปฐมส�ส ฌิานฺส�ส สม�ปหwสนฺา ปร	โยสานฺw.  ปร	โยสานฺส�ส กต	ลก�ข้ณฺานฺ	 ฯ
ควิามผู้Gดผู้-องฺ เป@นฺทิ1$สGดแห-งฺปฐมฌิานฺ.  ทิ1$สGดม1ล�กษุณฺะเทิ-าไร?

ปร	โยสานฺส�ส จต�ตาร	 ลก�ข้ณฺานฺ	 ฯ
ทิ1$สGดม1ล�กษุณฺะ ๔.

ตต�ถ ช้าตานฺw ธม�มานฺw อนฺต	วิต�ตนฺฏฺ�เฐนฺ สม�ปหwสนฺา.  อ	นฺ�ทิ�ร	ยานฺw เอกรสฏิเฐนฺ สม�ปหwสนฺา.  
ตทินฺGรFปควิ	ร	ยวิาหนฺฏฺ�เฐนฺ สม�ปหwสนฺา.  อาเสวินฺฏฺ�เฐนฺ สม�ปหwสนฺา ฯ
ควิามผู้Gดผู้-องฺด(วิยอรรถค#อควิามไม-กล�บักลายแห-งฺธรรมทิ�Iงฺหลาย ทิ1$เก	ดในฺ(ฌิานฺจ	ต)นฺ�Iนฺ ๑ 
ควิามผู้Gดผู้-องฺด(วิยอรรถค#อควิามทิ1$อ	นฺทิร1ยEทิ�Iงฺหลายม1รสเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺ ๑ 
ควิามผู้Gดผู้-องฺด(วิยอรรถค#อควิามเป@นฺไปแห-งฺควิามเพื่1ยรอ�นฺสมควิรแก-(สมาธ	ปbญญาและอ	นฺทิร1ยEซ่a$งฺเป@นฺธรรมไม-กล�บักลาย 
และม1รสเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺ)นฺ�Iนฺ ๑ 
ควิามผู้Gดผู้-องฺด(วิยอรรถค#อควิามเสพื่คG(นฺ ๑.

ปฐมส�ส ฌิานฺส�ส สม�ปหwสนฺา ปร	โยสานฺw.   ปร	โยสานฺส�ส อ	มานฺ	 จต�ตาร	 ลก�ข้ณฺานฺ	 ฯ
ควิามผู้Gดผู้-องฺ เป@นฺทิ1$สGดแห-งฺปฐมฌิานฺ.  ทิ1$สGดม1ล�กษุณฺะ ๔ เหล-านฺ1I.

เตนฺ วิGจ�จต	 ปฐมw ฌิานฺw “ปร	โยสานฺกล�ยาณฺญฺ�เจวิ โหต	 จตGล�ลก�ข้ณฺสม�ปนฺ�นฺญฺ�จาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ปฐมฌิานฺ ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า ‘เป@นฺคGณฺช้าตงฺามในฺทิ1$สGด และถaงฺพื่ร(อมด(วิยล�กษุณฺะ ๔.’ 

เอวิw ต	วิ	ธต�ตคตw จ	ต�ตw ต	วิ	ธกล�ยาณฺกw ทิสลก�ข้ณฺสม�ปนฺ�นฺw  วิ	ตก�กสม�ปนฺ�นฺญฺ�เจวิ โหต	 วิ	จารปnต	สGข้สม�ปนฺ�นฺญฺ�จ 
จ	ต�ตส�ส อธ	ฏฺ�ฐานฺสม�ปนฺ�นฺญฺ�จ  สทิ�ธาสม�ปนฺ�นฺญฺ�จ วิ	ร	ยสต	สมาธ	ปญฺ�ญาสม�ปนฺ�นฺญฺ�จาต	 ฯ
จ	ตทิ1$ถaงฺควิามเป@นฺธรรมช้าต ๓ อย-างฺ ม1ควิามงฺาม ๓ อย-างฺ ถaงฺพื่ร(อมด(วิยล�กษุณฺะ ๑๐ 
ย-อมเป@นฺจ	ตถaงฺพื่ร(อมด(วิยวิ	ตก ถaงฺพื่ร(อมด(วิยวิ	จาร ปnต	 และสGข้  ถaงฺพื่ร(อมด(วิยการต�Iงฺม�$นฺแห-งฺจ	ต 
ถaงฺพื่ร(อมด(วิยศัร�ทิธา และเป@นฺจ	ตทิ1$ถaงฺพื่ร(อมวิ	ร	ยะ สต	 สมาธ	 และปbญญา ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

“อาทิ	ส�ส อาทิ	ส�ส อสGภสมาปต�ต	ยา วิณฺ�ณฺw ภาสต1ต	  
“เอวิม�ปJ อ	ต�ถม�ปnต	 ปGนฺป�ปGนฺw วิวิฏฺ�ฐานฺw กต�วิา อาทิ	สนฺโต  อสGภสมาปต�ต	ยา [486] วิณฺ�ณฺw ภาสต	 อานฺ	สwสw กเถต	 คGณฺw ปร	ก	ต�เตต	 ฯ
ข้(อวิ-า อาทิ	ส�ส อาทิ	ส�ส อสGภสมาปต�ต	ยา วิณฺ�ณฺw ภาสต	 ม1ควิามวิ-า (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สสรรเสร	ญ ค#อตร�สอานฺ	สงฺสE 
ทิรงฺประกาศัคGณฺแห-งฺอสGภสมาบั�ต	 เพื่ราะทิรงฺทิำการกำหนฺดอ(างฺถaงฺบั-อยๆ วิ-า “เป@นฺอย-างฺนฺ�Iนฺบั(างฺ เป@นฺอย-างฺนฺ1Iบั(างฺ.” 
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เสย�ยถ1ทิw ฯ
ตร�สอย-างฺไร? 

อสGภสญฺ�ญาปร	จ	เตนฺ ภ	ก�ข้เวิ ภ	ก�ข้Gโนฺ เจตสา พื่หGลw วิ	หรโต,  
เมถGนฺธม�มสมาปต�ต	ยา จ	ต�ตw ปฏิ	ล1ยต	 ปฏิ	กGฏฺ�ฏิต	 ปฏิ	วิฏฺ�ฏิต	 นฺ สม�ปสาร1ยต	  อGเปก�ข้า วิา ปฏิ	กGล�ยตา วิา สณฺ�ฐาต	.  
เสย�ยถาปJ ภ	ก�ข้เวิ กGก�กGฏิปต�ตw วิา นฺหารGทิทิ�ทิลw๑ วิา อค�ค	ม�ห	 ปก�ข้	ต�ตw ปฏิ	ล1ยต	 ปฏิ	กGฏฺ�ฏิต	 ปฏิ	วิฏฺ�ฏิต	 นฺ สม�ปสาร1ยต	. 
เอวิเมวิ โข้ ภ	ก�ข้เวิ อสGภสญฺ�ญาปร	จ	เตนฺ ภ	ก�ข้Gโนฺ เจตสา พื่หGลw วิ	หรโต,  
เมถGนฺธม�มสมาปต�ต	ยา จ	ต�ตw ปฏิ	ล1ยต	 ปฏิ	กGฏฺ�ฏิต	 ปฏิ	วิฏฺ�ฏิต	 นฺ สม�ปสาร1ยต1ต	 ฯ
ตร�สอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เม#$อภ	กษุG ม1จ	ตอบัรมด(วิยอสGภส�ญญาอยF-เนฺ#องฺๆ,  จ	ต ย-อมงฺอ หดเข้(า หวินฺกล�บั 
จากควิามเข้(าประช้	ดด(วิยเมถGนฺธรรม ค#อไม-ฟัGrงฺซ่-านฺไป ย-อมต�IงฺอยF-โดยควิามวิางฺเฉัย หร#อโดยควิามเป@นฺข้องฺปฏิ	กFล, 
ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เปร1ยบัเหม#อนฺปnกไก- หร#อทิ-อนฺเอ>นฺ ทิ1$บัGคคลใส-เข้(าไปในฺไฟั ย-อมงฺอ หดเข้(า ม(วินฺเข้(า ค#อไม-แผู้-ออกแม(ฉั�นฺใด
ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เม#$อภ	กษุG ม1จ	ตอบัรมด(วิยอสGภส�ญญาอยF-เนฺ#องฺๆ,  จ	ต ย-อมงฺอ หดเข้(า หวินฺกล�บั 
จากควิามเข้(าประช้	ดด(วิยเมถGนฺธรรม ค#อไม-ฟัGrงฺซ่-านฺไป ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺแล.”

“อ	จ�ฉัามหw ภ	ก�ข้เวิ อฑ�ฒมาสw ปฏิ	สล�ล	ย	ตGนฺ�ต	  อหw ภ	ก�ข้เวิ เอกw อฑ�ฒมาสw ปฏิ	สล�ล	ย	ตGw นฺ	ล	ย	ตGw เอโกวิ หGต�วิา วิ	หร	ตGw อ	จ�ฉัาม1ต	 อต�โถ 
ฯ
ข้(อวิ-า อ	จ�ฉัามหw ภ	ก�ข้เวิ อฑ�ฒมาสw ปฏิ	สล�ล	ย	ตGw ควิามวิ-า 
ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เราปรารถนฺาจะหล1กออก ค#อหล1กเร(นฺอยF-โดดเด1$ยวิลำพื่�งฺผู้F(เด1ยวิ ตลอดกa$งฺเด#อนฺหนฺa$งฺ.

“นฺม�ห	 เกนฺจ	 อGปสงฺ�กม	ตพื่�โพื่ อญฺ�ญต�ร เอเกนฺ ปJณฺ�ฑปาตนฺ1หารเกนฺาต	 
โย อต�ตนฺา ปยGต�ตวิาจw อกต�วิา มมต�ถาย สทิ�เธสG กGเลสG ปฏิ	ยต�ตw ปJณฺ�ฑปาตw นฺ1หร	ต�วิา มย�หw อGปนฺาเมต	, 
ตw ปJณฺ�ฑปาตนฺ1หารกw เอกw ภ	ก�ข้Gw ฐเปต�วิา นฺม�ห	 อญฺ�เญนฺ เกนฺจ	 ภ	ก�ข้Gนฺา วิา คหฏฺ�เฐนฺ วิา อGปสงฺ�กม	ตพื่�โพื่ต	 ฯ
ข้(อวิ-า นฺม�ห	 เกนฺจ	 อGปสงฺ�กม	ตพื่�โพื่ อญฺ�ญต�ร เอเกนฺ ปJณฺ�ฑปาตนฺ1หารเกนฺ ม1ควิามวิ-า 
ภ	กษุGรFปใด ไม-ทิำปยGตวิาจา๒ ด(วิยตนฺ นฺำบั	ณฺฑบัาตทิ1$เข้าตกแต-งฺเพื่#$อประโยช้นฺEแก-เรา ในฺตระกFลม1ศัร�ทิธา นฺ(อมเข้(ามาแก-เรา, 
ยกเวิ(นฺภ	กษุGผู้F(นฺำบั	ณฺฑบัาตเข้(าไปให(นฺ�IนฺรFปเด1ยวิ ใครๆ คนฺอ#$นฺจะเป@นฺภ	กษุGหร#อคฤห�สถEก>ตาม อย-าเข้(าไปหาเรา.

[พระผู้D7มั�พระภาคไมั'ทิรงห7ามัภ	กษุ#ฆ์'าก�น เพราะทิรงเหWนกรรมัเก'า]

กส�มา ปนฺ เอวิมาหาต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>เพื่ราะเหตGไร (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺตร�สอย-างฺนฺ1I?”

อต1เต ก	ร ปญฺ�จสตา ม	คลGทิ�ธกา มหต1ห	 ทิณฺ�ฑวิาคGราห	 อรญฺ�ญw ปร	ก�ข้	ปJต�วิา หฏฺ�ฐตGฏฺ�ฐา 
เอกโตเยวิ ยาวิช้1วิw ม	คปก�ข้	ฆ์าตกม�เมนฺ ช้1วิ	ตw กป�เปต�วิา นฺ	รเย อGป�ปนฺ�นฺา ฯ

๑ องฺ�. สต�ตก. ๒๓/๔๘ ฯ ปาล	ยม�ปนฺ นฺ�หารGทิทิ�ทิGลนฺ�ต	 ทิ	ส�สต	 ฯ
๒ วิาจาเนฺ#$องฺด(วิยปbจจ�ย



ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคไม-ทิรงฺห(ามภ	กษุGฆ์-าก�นฺ เพื่ราะทิรงฺเห>นฺกรรมเก-า] • หนฺ(า ๗๙๓

แก(วิ-า “ได(ย	นฺวิ-า ในฺคร�Iงฺดaกดำบัรรพื่E นฺายพื่รานฺเนฺ#Iอประมาณฺ ๕๐๐ คนฺเอาทิ-อนฺไม(และข้-ายเคร#$องฺจ�บัส�ตวิEเป@นฺอ�นฺมาก ล(อมปzาไวิ(
พื่าก�นฺห�วิเราะร#$นฺเร	งฺ รวิมเป@นฺพื่วิกเด1ยวิก�นฺนฺ�$นฺแล สำเร>จการเล1Iยงฺช้1วิ	ตด(วิยกรรมค#อการฆ์-าเนฺ#Iอและนฺก จนฺตลอดช้1วิ	ต 
แล(วิเก	ดในฺนฺรก”.

เต ตต�ถ ปจ	ต�วิา ปGพื่�เพื่ กเตนฺ เกนฺจ	เทิวิ กGสลกม�เมนฺ มนฺGส�เสสG อGป�ปนฺ�นฺา 
กล�ยาณฺFปนฺ	ส�สยวิเสนฺ สพื่�เพื่ปJ ภควิโต สนฺ�ต	เก ปพื่�พื่ช้�ช้ญฺ�จ อGปสม�ปทิญฺ�จ ลภaสG ฯ
พื่รานฺเนฺ#Iอเหล-านฺ�Iนฺ หมกไหม(ในฺนฺรกนฺ�Iนฺแล(วิ เก	ดในฺหมF-มนฺGษุยE เพื่ราะกGศัลกรรมบัางฺอย-างฺ ทิ1$ตนฺทิำไวิ(แล(วิในฺหนฺหล�งฺนฺ�$นฺแล 
จaงฺได(บัรรพื่ช้าและอGปสมบัทิในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคแม(ทิ�Iงฺหมด ด(วิยอำนฺาจแห-งฺอGปนฺ	ส�ยแห-งฺกรรมอ�นฺงฺาม.

เตสw ตโต มFลากGสลกม�มโต อวิ	ปก�กวิ	ปากา [487] อปราปรเจตนฺา 
ตส�มa อฑ�ฒมาสพื่�ภนฺ�ตเร อต�ตFปก�กเมนฺ จ ปรFปก�กเมนฺ จ ช้1วิ	ตFปจ�เฉัทิาย โอกาสw อกาส	 ฯ
อปราปรเจตนฺาข้องฺพื่รานฺเนฺ#Iอเหล-านฺ�Iนฺ ทิ1$ย�งฺไม-ได(เผู้ล>ดผู้ล เพื่ราะอกGศัลกรรมทิ1$เป@นฺรากเหงฺ(านฺ�Iนฺ 
ได(กระทิำโอกาส เพื่#$อเข้(าไปต�ดรอนฺช้1วิ	ตเส1ย ด(วิยควิามพื่ยายามข้องฺตนฺเองฺ และด(วิยควิามพื่ยายามข้องฺผู้F(อ#$นฺ ในฺภายในฺกa$งฺเด#อนฺนฺ�Iนฺ.

ตw ภควิา อทิ�ทิส ฯ   กม�มวิ	ปาโก นฺาม นฺ สก�กา เกนฺจ	 ปฏิ	พื่าห	ตGw ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ได(ทิรงฺเห>นฺ(ควิามข้าดไปแห-งฺช้1วิ	ต)นฺ�Iนฺแล(วิ.   ข้aIนฺช้#$อวิ-ากรรมวิ	บัาก ใครๆ ไม-สามารถจะห(ามได(.

เตสG จ ภ	ก�ข้FสG  ปGถGช้�ช้นฺาปJ อต�ถ	  โสตาปนฺ�นฺสกทิาคาม	อนฺาคาม	ข้1ณฺาสวิาปJ ฯ
ก>บัรรดา(ภ	กษุG)เหล-านฺ�Iนฺ ภ	กษุGผู้F(ย�งฺเป@นฺปGถGช้นฺก>ม1  เป@นฺพื่ระโสดาบั�นฺ พื่ระสกทิาคาม1 พื่ระอนฺาคาม1 และพื่ระข้1ณฺาสพื่ก>ม1 

ตต�ถ ข้1ณฺาสวิา อปฏิ	สนฺ�ธ	กา, อ	ตเร อร	ยสาวิกา นฺ	ยตคต	กา สGคต	ปรายนฺา.  ปGถGช้�ช้นฺานฺw คต	 อนฺ	ยตา ฯ
ในฺภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(เป@นฺพื่ระข้1ณฺาสพื่ ไม-ม1การถ#อปฏิ	สนฺธ	. 
พื่ระอร	ยสาวิกทิ�Iงฺหลายนฺอกนฺ1I เป@นฺผู้F(ม1คต	แนฺ-นฺอนฺ ค#อม1สGคต	เป@นฺทิ1$ไปในฺเบั#Iองฺหนฺ(า.  
คต	ข้องฺพื่วิกภ	กษุGผู้F(ย�งฺเป@นฺปGถGช้นฺ ไม-แนฺ-นฺอนฺ.

อถ ภควิา จ	นฺ�เตส	 “อ	เม อต�ตภาเวิ ฉันฺ�ทิราเคนฺ มรณฺภยภ1ตา นฺ สก�ก	ส�สนฺ�ต	 คตa วิ	โสเธตGw, 
หนฺ�ทิ เนฺสw ฉันฺ�ทิราคป�ปหานฺาย อสGภกถw กเถม	, 
ตw สGต�วิา อต�ตภาเวิ วิ	คตจ�ฉันฺ�ทิราคตาย คต	วิ	โสธนฺw กต�วิา สค�เค ปฏิ	สนฺ�ธa คณฺ�ห	ส�สนฺ�ต	 
เอวิw เนฺสw มม สนฺ�ต	เก ปพื่�พื่ช้�ช้า สาต�ถ	กา ภวิ	ส�สต1ต	 ฯ
คราวินฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺดำร	วิ-า 
“ภ	กษุGเหล-านฺ1I กล�วิต-อมรณฺภ�ย เพื่ราะควิามร�กด(วิยอำนฺาจควิามพื่อใจในฺอ�ตตภาพื่ จ�กไม-อาจช้ำระคต	ให(บัร	สGทิธ	qได(. 
เอาเถ	ด! เราจะแสดงฺอสGภกถาเพื่#$อละควิามร�กด(วิยอำนฺาจควิามพื่อใจ แก-เธอเหล-านฺ�Iนฺ 
เธอเหล-านฺ�Iนฺ คร�Iนฺได(ฟัbงฺอสGภกถานฺ�Iนฺแล(วิ จ�กทิำการช้ำระคต	ให(บัร	สGทิธ	qได( เพื่ราะเป@นฺผู้F(ปราศัจากควิามร�กด(วิยอำนฺาจควิามพื่อใจ
ในฺอ�ตตภาพื่แล(วิ จ�กถ#อเอาปฏิ	สนฺธ	ในฺสวิรรคE, 
การบัรรพื่ช้าในฺสำนฺ�กข้องฺเรา จ�กเป@นฺคGณฺช้าตม1ประโยช้นฺEแก-เธอเหล-านฺ�Iนฺ ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.” 

ตโต เนฺสw อนฺGค�คหาย อสGภกถw กเถส	 กม�มฏฺ�ฐานฺส1เสนฺ,  โนฺ มรณฺวิณฺ�ณฺสwวิณฺ�ณฺนฺาธ	ป�ปาเยนฺ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺทิรงฺแสดงฺอสGภกถา ด(วิยห�วิข้(อพื่ระกรรมฐานฺ เพื่#$ออนฺGเคราะหEแก-เธอเหล-านฺ�Iนฺ, 
หาได(แสดงฺด(วิยควิามประสงฺคEในฺการพื่รรณฺนฺาถaงฺคGณฺแห-งฺควิามตายไม-.



หนฺ(า ๗๙๔ •   ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคไม-ทิรงฺห(ามภ	กษุGฆ์-าก�นฺ เพื่ราะทิรงฺเห>นฺกรรมเก-า]



ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคไม-ทิรงฺห(ามภ	กษุGฆ์-าก�นฺ เพื่ราะทิรงฺเห>นฺกรรมเก-า] • หนฺ(า ๗๙๕

กเถต�วิา จ ปนฺส�ส เอตทิโหส	 
“สเจ มw อ	มw อฑ�ฒมาสw ภ	ก�ข้F ปส�ส	ส�สนฺ�ต	 ‘อช้�ช้ เอโก ภ	ก�ข้G มโต, อช้�ช้ เทิ�วิ ฯเปฯ อช้�ช้ ทิสาต	 อาคนฺ�ต�วิา อาโรเจส�สนฺ�ต	. 
อยญฺ�จ กม�มวิ	ปาโก นฺ สก�กา มยา วิา อญฺ�เญนฺ วิา ปฏิ	พื่าห	ตGw. 
ส�วิาหนฺ�ตw สGต�วิาปJ กa กร	ส�สาม	.  ก	ม�เม อนฺต�ถเกนฺ อนฺยพื่�ยสเนฺนฺ สGเตนฺ.  หนฺ�ทิาหw ภ	ก�ข้Fนฺw อทิส�สนฺw อGปคจ�ฉัาม1ต	 
ก>แล คร�Iนฺทิรงฺแสดงฺแล(วิ พื่ระองฺคEได(ม1ควิามดำร	อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ถ(าภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย จ�กพื่บัเห>นฺเราตลอดกa$งฺเด#อนฺนฺ1Iไซ่ร(, เธอเหล-านฺ�Iนฺจ�กมาบัอกเราวิ-า 
‘วิ�นฺนฺ1Iภ	กษุGมรณฺภาพื่ไปรFปหนฺa$งฺ วิ�นฺนฺ1Iมรณฺภาพื่ไป ๒ รFป ฯลฯ วิ�นฺนฺ1Iมรณฺภาพื่ไป ๑๐ รFป’ ด�งฺนฺ1I, 
ก>แล กรรมวิ	บัากนฺ1I เราหร#อใครคนฺอ#$นฺก>ไม-สามารถจะห(ามได(,  เรานฺ�Iนฺ แม(ได(ฟัbงฺเหตGนฺ�Iนฺแล(วิจ�กทิำอะไรได(เล-า? 
จะม1ประโยช้นฺEอะไรแก-เรา ด(วิยการฟัbงฺทิ1$หาประโยช้นฺEม	ได( ม1แต-ควิามฉั	บัหายใช้-ประโยช้นฺE,  
เอาเถ	ด! เราจะเข้(าไปย�งฺสถานฺทิ1$ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายจะเห>นฺไม-ได(” 

ตส�มา เอวิมาห “อ	จ�ฉัามหw ภ	ก�ข้เวิ อฑ�ฒมาสw ปฏิ	สล�ล	ย	ตGw, 
นฺม�ห	 เกนฺจ	 อGปสงฺ�กม	ตพื่�โพื่ อญฺ�ญต�ร เอเกนฺ ปJณฺ�ฑปาตนฺ1หารเกนฺาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! 
เราปรารถนฺาจะหล1กออกเร(นฺอยF-ตลอดกa$งฺเด#อนฺ ใครๆ อย-าเข้(าไปหาเรา นฺอกจากภ	กษุGผู้F(นฺำบั	ณฺฑบัาตเข้(าไปให(รFปเด1ยวิ.”

อปเร ปนฺาหG “ปรFปวิาทิวิ	วิช้�ช้นฺต�ถw เอวิw วิต�วิา ปฏิ	สล�ล1โนฺต	 ฯ
ส-วินฺ(อาจารยE)เหล-าอ#$นฺกล-าวิวิ-า “พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย ตร�สอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺได(หล1กออกเร(นฺอยF- เพื่#$อจะเวิ(นฺควิามต	เต1ยนฺข้องฺผู้F(อ#$นฺ”.

ปเร ก	ร ภควินฺ�ตw อGปวิทิ	ส�สนฺ�ต	 “อยw สพื่�พื่ญฺ�ญฺF ‘อหw สทิ�ธม�มป�ปวิร[488]จก�กวิต�ต1ต	 ปฏิ	ช้านฺมาโนฺ 
อต�ตโนฺปJ สาวิเก อญฺ�ญมญฺ�ญw ฆ์าเตนฺ�เต นฺ	วิาเรตGw นฺ สก�โกต	, ก	มญฺ�ญw สก�ก	ส�สต1ต	.
นฺ�ยวิ-าช้นฺพื่วิกอ#$นฺ จ�กกล-าวิต	เต1ยนฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาควิ-า 
“พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคพื่ระองฺคEนฺ1I เป@นฺผู้F(ทิรงฺรF(ส	$งฺทิ�Iงฺปวิงฺ ทิ�Iงฺปฏิ	ญาณฺอยF-วิ-า ‘เราเป@นฺผู้F(ย�งฺจ�กรค#อพื่ระส�ทิธรรมอ�นฺบัวิรให(เป@นฺไป’ 
ไม-ทิรงฺสามารถจะห(ามพื่ระสาวิกทิ�Iงฺหลายแม(ข้องฺพื่ระองฺคE ผู้F(วิานฺก�นฺและก�นฺให(ฆ์-าก�นฺอยF-, ไฉันฺจ�กทิรงฺอาจห(ามบัGคลอ#$นฺได(เล-า?” 

ตต�ถ ปณฺ�ฑ	ตา วิก�ข้นฺ�ต	 “ภควิา ปฏิ	สล�ลานฺมนฺGยGต�โต. นฺย	มw ปวิGต�ตa ช้านฺาต	.  โกจ	ส�ส อาโรจย	ตาปJ นฺต�ถ	. 
สเจ ช้าเนฺย�ย, อทิ�ธา นฺ	วิาเรย�ยาต	 ฯ
ในฺ(ข้(อทิ1$ผู้F(อ#$นฺกล-าวิต	เต1ยนฺ)นฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตทิ�Iงฺหลาย จ�กกล-าวิแก(วิ-า “พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺประกอบัการหล1กออกเร(นฺอยF- 
หาได(ทิรงฺทิราบัควิามเป@นฺไปนฺ1Iไม-. แม(ผู้F(จะทิFลบัอกพื่ระองฺคEบัางฺคนฺก>ไม-ม1.   ถ(าพื่aงฺทิราบัไซ่ร(, ก>จะพื่aงฺทิรงฺห(ามแนฺ-นฺอนฺ”.

อ	ทิw ปนฺ อ	จ�ฉัามต�ตw ปฐมเมเวิต�ถ การณฺw ฯ
แต-เพื่1ยงฺข้(อทิ1$ทิรงฺม1ควิามปรารถนฺา เป@นฺข้(อแรกนฺ1Iนฺ�$นฺเองฺ ย-อมเป@นฺเหตGในฺ(คำ)นฺ1Iได(.”

“นฺาส�สGธาต	 เอต�ถ  “อส�สGธาต	 ปทิปFรณฺมต�เต อวิธารณฺต�เถ วิา นฺ	ปาโต “เนฺวิ โกจ	 ภควินฺ�ตw อGปสงฺ�กมต1ต	 ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า อส�สGธ ในฺคำวิ-า นฺาส�สGธ เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถส�กวิ-าทิำบัทิให(เต>ม  
หร#อในฺอรรถค#อการห(ามวิ-า “ใครๆ อย-าเข้(าไปเฝัrาพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเลย.”
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อเนฺเกห	 วิณฺ�ณฺสณฺ�ฐานฺาทิ1ห	 การเณฺห	 โวิกาโร อส�สาต	 อเนฺกาการโวิกาโร ฯ 
“อเนฺกาการโวิก	ณฺ�โณฺ อเนฺกการณฺสม�ม	ส�โสต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
อสGภภาวินฺานฺGโยค๑ นฺ�Iนฺ ม1กระบัวินฺการทิำต-างฺๆ ด(วิยเหตGทิ�Iงฺหลายม1ส1และส�ณฺฐานฺเป@นฺต(นฺมากมาย. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า อเนฺกาการโวิการ (ม1กระบัวินฺการทิำต-างฺๆ มากมาย). 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “เคล(าคละปะปนฺก�นฺด(วิยอาการมากมาย ค#อเจ#อปนฺก�นฺด(วิยเหตGหลายอย-างฺ.”

โก โส ฯ   อสGภภาวินฺานฺGโยโค ฯ   ตw  อเนฺกาการโวิการอสGภภาวินฺานฺGโยคw ฯ
(อเนฺกการโวิการ)นฺ�Iนฺ ได(แก-อะไร?  
ได(แก- อสGภภาวินฺานฺGโยค.  ซ่a$งฺควิามหม�$นฺประกอบัเนฺ#องฺๆ ในฺการเจร	ญอสGภกรรมฐานฺม1กระบัวินฺการทิำต-างฺๆ มากมาย นฺ�Iนฺ.

“อนฺGยGต�ตา วิ	หรนฺ�ต1ต	  ยGต�ตา ปยGต�ตา วิ	หรนฺ�ต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อนฺGยGต�ตา วิ	หรนฺ�ต	 ควิามวิ-า (ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ) ประกอบั ค#อ ข้วินฺข้วิายอยF-.

“อฏฺ�ฏิ	ยนฺ�ต1ต	  เตนฺ กาเยนฺ อฏฺ�ฏิา ทิGก�ข้	ตา โหนฺ�ต	 ฯ
บัทิวิ-า อฏฺ�ฏิ	ยนฺ�ต	 ควิามวิ-า ย-อมเป@นฺผู้F(อaดอ�ด ค#อ ม1ควิามลำบัากด(วิยกายนฺ�Iนฺ.

“หรายนฺ�ต1ต	  ลช้�ช้นฺ�ต	 ฯ   “ช้	คGจ�ฉันฺ�ต1ต	  สญฺ�ช้าตช้	คGจ�ฉัา โหนฺ�ต	 ฯ
บัทิวิ-า หรายนฺ�ต	 แปลวิ-า ย-อมระอา.   บัทิวิ-า ช้	คGจ�ฉันฺ�ต	 แปลวิ-า เป@นฺผู้F(เก	ดควิามเกล1ยดช้�งฺข้aIนฺเองฺ.

“ทิหโรต	  ตรGโณฺ ฯ    “ยGวิาต	 โยพื่�พื่เนฺนฺ สมนฺ�นฺาคโต ฯ
บัทิวิ-า ทิหโร แปลวิ-า เด>กรG-นฺหนฺG-ม.  บัทิวิ-า ยGวิา แปลวิ-า ผู้F(ประกอบัด(วิยควิามเป@นฺหนฺG-ม.

“มณฺ�ฑนฺกช้าต	โยต	 มณฺ�ฑนฺปกต	โก ฯ   “ส1สw นฺหาโตต	 ส1เสนฺ สทิ�ธa นฺหาโต ฯ
บัทิวิ-า มณฺ�ฑนฺกช้าต	โย แปลวิ-า ผู้F(ช้อบัแต-งฺต�วิเป@นฺปกต	.   สองฺบัทิวิ-า ส1ลw นฺหาโต แปลวิ-า ผู้F(อาบันฺIำพื่ร(อมทิ�Iงฺศั1รษุะ.

“ทิหโร ยGวิาต	 เอต�ถ ทิหรวิจเนฺนฺ ปฐมโยพื่�พื่นฺภาวิw ทิส�เสต	 ฯ
ในฺสองฺคำวิ-า ทิหโร ยGวิา นฺ1I ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ แสดงฺควิามเป@นฺผู้F(แตกเป@นฺหนฺG-ม ด(วิยคำวิ-าทิหระ.

ปฐมโยพื่�พื่เนฺ ห	 สต�ตา วิ	เสเสนฺ มณฺ�ฑนฺกช้าต	ยา โหนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ในฺคราวิแรกเป@นฺหนฺG-ม ย-อมม1ปกต	เป@นฺผู้F(ช้อบัแต-งฺต�วิโดยพื่	เศัษุ.

“ส1สw นฺหาโตต	 อ	ม	นฺา มณฺ�ฑนฺานฺGโยคกาลw ฯ 
ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ แสดงฺถaงฺเวิลาข้วินฺข้วิายการแต-งฺต�วิ ด(วิยคำทิ�Iงฺสองฺวิ-า ส1สw นฺหาโต นฺ1I.

ยGวิาปJ ห	 ก	ญฺ�จ	 กม�มw กต�วิา สงฺ�ก	ล	ฏฺ�ฐสร1โร  นฺ มณฺ�ฑนฺานฺGยGต�โต โหต	 ฯ
แทิ(จร	งฺ แม(คนฺหนฺG-ม ทิำการงฺานฺบัางฺอย-างฺ แล(วิม1ร-างฺกายเศัร(าหมองฺ ก>หาเป@นฺผู้F(ข้วินฺข้วิายการแต-งฺต�วิไม-.

ส1สw นฺหาโต ปนฺ โส มณฺ�ฑนฺเมวิานฺGยGญฺ�ช้ต	  อห	กGณฺปาทิ1นฺ	 ทิฏฺ�ฐุGม�ปJ นฺ อ	จ�ฉัต	 ฯ
แต-เข้าอาบันฺIำสระเกล(าเสร>จแล(วิ จaงฺตามประกอบัการแต-งฺต�วิทิ1เด1ยวิ  ย-อมไม-ปรารถนฺาแม(ทิ1$จะเห>นฺข้องฺสกปรกม1ซ่ากงฺFเป@นฺต(นฺ.

๑ ควิามหม�$นฺประกอบัเนฺ#องฺๆ ในฺการเจร	ญอสGภกรรมฐานฺ
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[พวกภ	กษุ#ฆ์'าก�นเองแลีะวานให7ผู้D7อ! นฆ์'า]

โส ตส�มa ข้เณฺ อห	กGณฺเปนฺ วิา กGก�กGรกGณฺเปนฺ วิา [489] มนฺGส�สกGณฺเปนฺ วิา กณฺ�เฐ อาลค�เคนฺ 
เกนฺจ	เทิวิ ปจ�จต�ถ	เกนฺ อาเนฺต�วิา กณฺ�เฐ พื่ทิ�เธนฺ ปฏิ	มGก�เกนฺ  ยถา อฏฺ�ฏิ	เยย�ย หราเยย�ย ช้	คGจ�เฉัย�ย. 
ข้ณฺะนฺ�Iนฺ (บัGรGษุหนฺG-ม)นฺ�Iนฺ พื่aงฺอaดอ�ด สะอ	ดสะเอ1ยนฺ เกล1ยดช้�งฺ ด(วิยซ่ากงฺF ซ่ากสGนฺ�ข้ หร#อซ่ากศัพื่มนฺGษุยE อ�นฺคล(องฺอยF-ทิ1$คอ 
ค#อม1บัGคคลผู้F(เป@นฺข้(าศัaกบัางฺคนฺนฺ�$นฺเองฺนฺำมาผู้Fกไวิ( ค#อสวิมไวิ(ทิ1$คอ ฉั�นฺใด, 

เอวิเมวิ เต ภ	ก�ข้F  สเกนฺ กาเยนฺ อฏฺ�ฏิ	ยนฺ�ตา หรายนฺ�ตา ช้	คGจ�ฉันฺ�ตา 
โส วิ	ย ปGร	โส ตw กGณฺป|  วิ	คตจ�ฉันฺ�ทิราคตาย อต�ตโนฺ กายw ปร	จ�จช้	ตGกามา หGต�วิา 
สต�ถw อาทิาย อต�ตนฺาปJ อต�ตานฺw ช้1วิ	ตา โวิโรเปนฺ�ต	 “ต�วิw มw ช้1วิ	ตา โวิโรเปห	, อหw ตนฺ�ต	 เอวิw อญฺ�ญมญฺ�ญม�ปJ ช้1วิ	ตา โวิโรเปนฺ�ต	 ฯ
ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ก>อaดอ�ด ระอา เกล1ยดช้�งฺด(วิยร-างฺกายข้องฺตนฺ ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ 
เป@นฺผู้F(ใคร-จะสละร-างฺกายข้องฺตนฺเส1ย เพื่ราะเป@นฺผู้F(ปราศัจากควิามร�กด(วิยอำนฺาจควิามพื่อใจ 
ดGจบัGรGษุคนฺนฺ�Iนฺผู้F(ใคร-จะสละทิ	Iงฺซ่ากศัพื่นฺ�Iนฺเส1ยฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺถ#อเอาศั�สตรา แล(วิปลงฺช้1วิ	ตตนฺเองฺบั(างฺ วิานฺก�นฺและก�นฺให(ปลงฺช้1วิ	ต 
ด(วิยพื่Fดอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ทิ-านฺจงฺปลงฺกระผู้มเส1ยจากช้1วิ	ต กระผู้มจะปลงฺทิ-านฺเส1ยจากช้1วิ	ต.”

“ม	คลณฺ�ฑ	กม�ปJ สมณฺกGต�ตกนฺ�ต	 “ม	คลณฺ�ฑ	โกต	 ตส�ส นฺามw ฯ
คำวิ-า ม	คล�ณฺฑ	กะ ในฺสองฺบัทิวิ-า ม	คลณฺ�ฑ	กมปJ สมณฺกGต�ตกw นฺ1I เป@นฺช้#$อข้องฺเข้า.

“สมณฺกGต�ตโกต	 สมณฺเวิสธารโก ฯ
บัทิวิ-า สมณฺกGต�ตโก ได(แก- ผู้F(ทิรงฺเพื่ศัสมณฺะ.

โส ก	ร ส	ข้ามต�ตw ฐเปต�วิา ส1สw มGณฺ�เฑต�วิา เอกw กาสาวิw นฺ	วิาเสต�วิา  เอกw อwเส กต�วิา วิ	หารwเยวิ อGปนฺ	ส�สาย วิ	ฆ์าสาทิภาเวินฺ ช้1วิต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า (ม	คล�ณฺฑ	กะ)นฺ�Iนฺ โกนฺศั1รษุะ ไวิ(เพื่1ยงฺจGก นฺG-งฺผู้(ากาสาวิะผู้#นฺหนฺa$งฺ อ1กผู้#นฺหนฺa$งฺ พื่าดไวิ(บันฺไหล-  
เข้(าอาศั�ยวิ	หารนฺ�Iนฺแล เป@นฺอยF-โดยควิามเป@นฺคนฺก	นฺเดนฺ.

ตม�ปJ ม	คลณฺ�ฑ	กw สมณฺกGต�ตกw อGปสงฺ�กม	ต�วิา เอวิw วิทินฺ�ต	 ฯ
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายเข้(าไปหาม	คล�ณฺฑ	กะ ผู้F(ทิรงฺเพื่ศัสมณฺะแม(นฺ�Iนฺ แล(วิกล-าวิอย-างฺนฺ�Iนฺ.

“สาธFต	  อายาจนฺต�เถ นฺ	ปาโต ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า สาธG เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถวิ-าข้อร(องฺ.

“โนฺต	  อGปโยคพื่หGวิจนฺw ฯ   “สาธG อาวิGโส อม�เห ช้1วิ	ตา โวิโรเปห1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัทิวิ-า โนฺ เป@นฺทิGต	ยาวิ	ภ�ตต	 พื่หGวิจนฺะ.   ม1คำอธ	บัายวิ-า “พื่-อคGณฺ! ด1ละ เธอจงฺช้-วิยปลงฺช้1วิ	ตพื่วิกฉั�นฺทิ1.”

เอต�ถ จ อร	ยา เนฺวิ ปาณฺาต	ปาตw กรaสG  นฺ สมาทิเปสGw  นฺ สมนฺGญฺ�ญาเปสGw๑ ฯ   ปGถGช้�ช้นฺา ปนฺ สพื่�พื่มกwสG ฯ
ก>บัรรดาภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ภ	กษุGผู้F(เป@นฺอร	ยะไม-กระทิำปาณฺาต	บัาต ไม-ช้�กช้วินฺบัGคคลอ#$นฺ ทิ�Iงฺไม-อนฺGญาตด(วิย. 
ส-วินฺภ	กษุGผู้F(เป@นฺปGถGช้นฺ กระทิำได(แทิบัทิGกอย-างฺ.

๑ นฺ สมนฺGช้านฺaสG ฯ
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“โลห	ตกนฺ�ต	  โลห	ตมก�ข้	ตw ฯ
บัทิวิ-า โลห	ตกw แปลวิ-า เป~�อนฺเล#อด.

“เยนฺ วิค�คGมGทิาต	 วิค�คGมตา โลกส�ส ปGญฺ�ญสม�มตา นฺทิ1 ฯ
แม-นฺIำทิ1$เข้าสมมต	ก�นฺวิ-าเป@นฺบัGญข้องฺช้าวิโลก เร1ยกวิ-าวิ�คคG ในฺคำวิ-า เยนฺ วิค�คGมGทิา นฺ1I.

โสปJ ก	ร “ตw ปาป| ตต�ถ ปวิาเหส�สาม1ต	 สญฺ�ญาย คโต ฯ
ได(ย	นฺวิ-า แม(ม	คล�ณฺฑ	กะนฺ�Iนฺ ไปย�งฺแม-นฺIำนฺ�Iนฺ ด(วิยควิามสำค�ญวิ-า “จ�กลอยบัาปในฺแม-นฺIำนฺ�Iนฺ.”

[มั	คลี�ณฺฑ	กะฆ์'าภ	กษุ#แลี7วเก	ด้ความัเส�ยใจ]

“อหGเทิวิ กGก�กGจ�จนฺ�ต	 เตสG ก	ร ภ	ก�ข้FสG เกนฺจ	 กายวิ	กาโร วิา วิจ1วิ	กาโร วิา นฺ กโต.  
สพื่�เพื่ สตา สม�ปช้านฺา ทิก�ข้	เณฺนฺ ปส�เสนฺ นฺ	ปช้�ช้aสG ฯ
สองฺบัทิวิ-า อหGเทิวิ กGก�กGจ�จw ควิามวิ-า ได(ย	นฺวิ-า บัรรดาภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ภ	กษุGไรๆ ไม-ได(ทิำกายวิ	การ หร#อวิจ1วิ	การ. 
ทิ�IงฺหมดทิGกรFป ม1สต	 รF(สaกต�วิอยF- นฺอนฺลงฺโดยตะแคงฺข้วิา.

ตw อนฺGส�สรโต [490] ตส�ส, กGก�กGจ�จw อโหส	เยวิ ฯ
เม#$อม	คล�ณฺฑ	กะนฺ�Iนฺ ตามระลaกถaงฺ(ควิามไม-กระทิำกายวิ	การและวิจ1วิ	การ)นฺ�Iนฺ, ได(ม1ควิามรำคาญใจแล(วินฺ�$นฺเทิ1ยวิ.

นฺทิ	ยา อานฺGภาเวินฺ อป�ปมต�ตกม�ปJ ปาป| ปห1นฺนฺ�นฺาม นฺต�ถ	 ฯ
บัาปแม(ม1ประมาณฺนฺ(อย ช้#$อวิ-าเข้าละได(แล(วิ ด(วิยอานฺGภาพื่แห-งฺแม-นฺIำย-อมไม-ม1.

“อหG วิ	ปฏิ	สาโรต	 ตส�เสวิ กGก�กGจ�จส�ส สภาวินฺ	ยมนฺต�ถเมตw วิGต�ตw ฯ
คำวิ-า อหG วิ	ป�ปฏิ	สาโร นฺ�$นฺ ทิ-านฺกล-าวิไวิ( เพื่#$อกำหนฺดสภาพื่แห-งฺควิามรำคาญนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.

วิ	ปฏิ	สารกGก�กGจ�จw อโหส	,  นฺ วิ	นฺยกGก�กGจ�จนฺ�ต	 ฯ
ได(ม1ควิามรำคาญ เพื่ราะควิามวิ	ปฏิ	สาร ม	ใช้-ควิามรำคาญทิางฺพื่ระวิ	นฺ�ยแล.

“อลาภา วิต เมต	อาทิ	 กGก�กGจ�จส�ส ปวิต�ต	อาการทิส�สนฺต�ถw วิGต�ตw ฯ
ทิ-านฺกล-าวิคำวิ-า อลาภา วิต เม เป@นฺต(นฺ เพื่#$อแสดงฺอาการค#อควิามเป@นฺไป แห-งฺควิามรำคาญ.

ตต�ถ “อลาภา วิต เมต	  “อายตa ทิานฺ	 มม ห	ตสGข้ลาภา นฺาม นฺต�ถ1ต	 อนฺGต�ถGนฺาต	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ คำวิ-า อลาภา วิต เม ควิามวิ-า (ม	คล�ณฺฑ	กะนฺ�Iนฺ) ทิอดถอนฺใจอยF-วิ-า 
“บั�ดนฺ1I ช้#$อวิ-าลาภค#อประโยช้นฺEเก#IอกFลและควิามสGข้ ข้องฺเรา ย-อมไม-ม1ต-อไป”.

“นฺ วิต เม ลาภาต	 อ	ม	นฺา ปนฺ ตเมวิต�ถw ทิฬ�หw กโรต	 ฯ
ก>เข้าเนฺ(นฺเนฺ#Iอควิามนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ให(หนฺ�กแนฺ-นฺ ด(วิยคำวิ-า “ลาภข้องฺเราไม-ม1หนฺอ” นฺ1I.

อยw เหต�ถ อธ	ป�ปาโย “สเจปJ โกจ	 ‘ลาโภ เตต	 วิเทิย�ย, ตw ม	จ�ฉัา.  นฺต�เถวิ เม ลาภาต	 ฯ
แทิ(จร	งฺ ในฺคำวิ-า นฺ วิต เม ลาภา นฺ1I ม1อธ	บัายด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“แม(ถ(าม1ใครๆ พื่aงฺกล-าวิวิ-า ‘เป@นฺลาภข้องฺทิ-านฺ’, คำนฺ�Iนฺผู้	ด.  ลาภข้องฺเรา ย-อมไม-ม1เลย”.



ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ม	คล�ณฺฑ	กะฆ์-าภ	กษุGแล(วิเก	ดควิามเส1ยใจ] • หนฺ(า ๗๙๙

“ทิGล�ลทิ�ธw วิต เมต	 กGสลานฺGภาเวินฺ ลทิ�ธม�ปJ อ	ทิw มนฺGส�สต�ตw ทิGล�ลทิ�ธw วิต เม ฯ
ข้(อวิ-า ทิGล�ลทิ�ธw วิต เม ม1ควิามวิ-า ควิามเป@นฺมนฺGษุยEนฺ1I แม(ทิ1$เราได(แล(วิด(วิยกGศัลานฺGภาพื่ ก>เป@นฺอ�นฺเราได(ไม-ด1หนฺอ.

“นฺ วิต เม สGลทิ�ธนฺ�ต	 อ	ม	นฺา ปนฺ ตเมวิ อต�ถw ทิฬ�หw กโรต	 ฯ
ก>เข้าย-อมเนฺ(นฺเนฺ#Iอควิามนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ให(หนฺ�กแนฺ-นฺ ด(วิยคำนฺ1Iวิ-า “เราได(ไม-ด1หนฺอ”.

อยw เหต�ถ อธ	ป�ปาโย “สเจปJ โกจ	 สGลทิ�ธนฺ�เตต	 วิเทิย�ย, ตw ม	จ�ฉัา, นฺ วิต เม สGลทิ�ธนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ในฺคำวิ-า นฺ วิต เม สGลทิ�ธw นฺ1I ม1อธ	บัายด�งฺนฺ1Iวิ-า “แม(ถ(าใครๆ พื่aงฺกล-าวิวิ-า ‘ทิ-านฺได(ด1แล(วิ’, คำนฺ�Iนฺผู้	ด. เราได(ไม-ด1หนฺอ.”

“อปGญฺ�ญw ปสGตนฺ�ต	  อปGญฺ�ญw อGปจ	ตw ช้นฺ	ตw วิา ฯ
สองฺบัทิวิ-า อปGญฺ�ญw ปสGตw ควิามวิ-า ส	$งฺม	ใช้-บัGญ เราส�$งฺสมหร#อก-อให(เก	ดข้aIนฺแล(วิ.

“กส�มา อ	ต	 เจ ฯ   “ย�วิาหw ภ	ก�ข้F ฯเปฯ โวิโรเปส	นฺ�ต	 ฯ
หากจะพื่aงฺม1ผู้F(ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร?”  
พื่aงฺเฉัลยวิ-า “เพื่ราะเหตGทิ1$เราได(ปลงฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ซ่a$งฺเป@นฺผู้F(ม1ศั1ล ม1ก�ลยาณฺธรรม เส1ยจากช้1วิ	ต.”

ตส�สต�โถ “โย อหw ส1ลวินฺ�เต ตาย เอวิ ส1ลวินฺ�ตตาย กล�ยาณฺธม�เม อGต�ตมธม�เม เสฏฺ�ฐธม�เม ภ	ก�ข้F ช้1วิ	ตา โวิโรเปส	นฺ�ต	 ฯ
คำนฺ�Iนฺม1อธ	บัายวิ-า “เพื่ราะเหตGทิ1$เราได(ปลงฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ซ่a$งฺเป@นฺผู้F(ม1ศั1ล ม1ก�ลยาณฺธรรม ค#อผู้F(ม1อGดมธรรม ม1ธรรมอ�นฺประเสร	ฐ 
เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ม1ศั1ลนฺ�Iนฺแล จากช้1วิ	ต”.

[เทิวด้าช'วยปลีอบโยนมั	คลี�ณฺฑ	กะให7ฆ์'าภ	กษุ#ต'อไป]

“อญฺ�ญตรา มารกาย	กาต	  นฺามวิเสนฺ อปากฏิา เอกา ภGม�มเทิวิตา ม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	กา มารปก�ข้	กา มารส�ส อนฺGวิต�ต	กา 
“เอวิw อยw มารเธย�ยw มารวิ	สยw นฺาต	ก�กม	ส�สต1ต	 จ	นฺ�เตต�วิา  สพื่�พื่าภรณฺวิ	ภFส	ตา หGต�วิา อต�ตโนฺ อานฺGภาวิw ทิส�สยมานฺา 
อภ	ช้�ช้มาเนฺ อGทิเก ปฐวิ1ตเล จงฺ�กมมานฺา วิ	ย อาคนฺ�ต�วิา ม	คลณฺ�ฑ	กw สมณฺกGต�ตกw เอตทิโวิจ ฯ
สองฺบัทิวิ-า อญฺ�ญตรา มารกาย	กา ม1ควิามวิ-า  ภGมมเทิวิดาตนฺหนฺa$งฺ ไม-ปรากฏิช้#$อ เป@นฺม	จฉัาทิ	ฏิฐ	 เป@นฺฝัbกฝัzายแห-งฺมาร 
ประพื่ฤต	ตามมารค	ดวิ-า “ม	คล�ณฺฑ	กะนฺ1I จ�กไม-กล(าล-วิงฺบั-วิงฺข้องฺมาร ค#อวิ	ส�ยข้องฺมารไปได( ด(วิยอGบัายอย-างฺนฺ1I” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ
จaงฺประด�บัด(วิยเคร#$องฺอาภรณฺEทิ�Iงฺปวิงฺ เม#$อจะแสดงฺอานฺGภาพื่ข้องฺตนฺ จaงฺเด	นฺมาบันฺนฺIำ อ�นฺไม-แตกแยก 
ดGจเด	นฺไปมาอยF-บันฺพื่#Iนฺด	นฺฉัะนฺ�Iนฺ ได(กล-าวิคำนฺ�$นฺ กะม	คล�ณฺฑ	กะสมณฺกGตกE.

“สาธG สาธFต	 สม�ปหwสนฺต�เถ นฺ	ปาโต ฯ   [491] ตส�มา เอวิญฺ�เจต�ถ ทิ�วิ	วิจนฺw๑ ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า สาธG สาธG เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถ ค#อควิามร-าเร	งฺ.   เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ในฺ(พื่ระบัาล1)นฺ1I จaงฺกล-าวิยIำ ๒ คร�Iงฺ อย-างฺนฺ1Iแล.

“อต	ณฺ�เณฺ ตาเรส1ต	  สwสารโต อต	ณฺ�เณฺ อ	ม	นฺา ช้1วิ	ตาโวิโรปเนฺนฺ ตาเรส	 ปร	โมเจส1ต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อต	ณฺ�เณฺ ตาเรส	 ควิามวิ-า 
ทิ-านฺช้-วิยส-งฺพื่วิกคนฺทิ1$ย�งฺข้(ามไม-พื่(นฺ ให(ข้(ามพื่(นฺ ค#อช้-วิยเปล#Iองฺ ให(พื่(นฺจากสงฺสาร ด(วิยการปลงฺเส1ยจากช้1วิ	ตนฺ1I.

๑ อาเมฑ	ตวิจนฺw ฯ
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อยw ก	ร เอต	ส�สา เทิวิตาย พื่าลาย ทิGม�เมธาย ลทิ�ธ	 “เย นฺ มตา, เต สwสารโต นฺ มGต�ตา.  เย มตา, เต มGต�ตาต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า เทิวิดาผู้F(เป@นฺพื่าลทิรามปbญญาตนฺนฺ�Iนฺ ม1ล�ทิธ	ด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“บัGคคลทิ�Iงฺหลาย ผู้F(ย�งฺไม-ตาย ช้#$อวิ-าย�งฺไม-พื่(นฺจากสงฺสาร. ผู้F(ทิ1$ตายแล(วิจaงฺพื่(นฺ.”

ตส�มา สwสารโมจกม	ลก�ข้G๑ วิ	ย เอวิwลทิ�ธ	กา หGต�วิา ตม�ปJ ตต�ถ นฺ	โยเช้นฺ�ต1 เอวิมาห ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เทิวิดาผู้F(ม1ล�ทิธ	อย-างฺนฺ�Iนฺ ก>เป@นฺเหม#อนฺช้นฺช้าวิปzา๒ ผู้F(จะเปล#Iองฺตนฺจากสงฺสารฉัะนฺ�Iนฺ 
ได(ประกอบัแม(ม	คล�ณฺฑ	กะนฺ�Iนฺไวิ( ในฺการให(ช้-วิยปลงฺเส1ยจากช้1วิ	ตนฺ�Iนฺ จaงฺกล-าวิอย-างฺนฺ�Iนฺ.

[มั	คลี�ณฺฑ	กะฆ์'าภ	กษุ#ต'อไป ว�นลีะ ๑ รDปถIง ๕๐๐ รDป]

อถโข้ ม	คลณฺ�ฑ	โก สมณฺกGต�ตโก ตาวิภGสw อGป�ปนฺ�นฺวิ	ปฏิ	สาโรปJ ตw เทิวิตาย อานฺGภาวิw ทิ	ส�วิา 
“อยw เทิวิตา เอวิมาห, อทิ�ธา อ	ม	นฺา อต�เถนฺ เอวิเมวิ ภวิ	ตพื่�พื่นฺ�ต	 นฺ	ฏฺ�ฐw คนฺ�ต�วิา “ลาภา ก	ร เมต	อาทิ1นฺ	 ปร	ก	ต�ตยนฺ�โต 
วิ	หาเรนฺ วิ	หารw  ปร	เวิเณฺนฺ ปร	เวิณฺw อGปสงฺ�กม	ต�วิา  เอวิw วิเทิต	 
ตwตw วิ	หารญฺ�จ ปร	เวิณฺญฺ�จ อGปสงฺ�กม	ต�วิา ทิ�วิารw วิ	วิร	ต�วิา อนฺ�โต ปวิ	ส	ต�วิา ภ	ก�ข้F เอวิw วิเทิต	 “โก อต	ณฺ�โณฺ, กนฺ�ตาเรม1ต	 ฯ
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล ม	คล�ณฺฑ	กะสมณฺกGตกE ถaงฺแม(เป@นฺผู้F(ม1ควิามเด#อดร(อนฺเก	ดข้aIนฺกล(าแข้>งฺเพื่1ยงฺนฺ�Iนฺก>ตาม 
คร�Iนฺเห>นฺอานฺGภาพื่ข้องฺเทิวิดานฺ�Iนฺ ก>ถaงฺควิามตกลงฺใจวิ-า “เทิวิดาตนฺนฺ1I ได(กล-าวิอย-างฺนฺ1I, ประโยช้นฺEนฺ1I พื่aงฺเป@นฺอย-างฺนฺ1Iทิ1เด1ยวิ แนฺ-แทิ(” 
แล(วิกล-าวิคำเป@นฺต(นฺวิ-า “นฺ�ยวิ-าเป@นฺลาภข้องฺเรา” จaงฺจากวิ	หารเข้(าไปสF-วิ	หาร จากบัร	เวิณฺเข้(าไปสF-บัร	เวิณฺ แล(วิกล-าวิอย-างฺนฺ1I 
ค#อ เข้(าไปย�งฺวิ	หารและบัร	เวิณฺนฺ�Iนฺๆ แล(วิเปJดประตF เข้(าไปภายในฺ กล-าวิกะภ	กษุGทิ�Iงฺหลายอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ใครย�งฺข้(ามไม-พื่(นฺ, ข้(าพื่เจ(าจะช้-วิยส-งฺให(ข้(ามพื่(นฺ.”

“โหต	เยวิ ภยนฺ�ต	  มรณฺw ปฏิ	จ�จ จ	ต�ตGต�ราโส โหต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า โหต	เยวิ ภยw ควิามวิ-า ม1จ	ตสะดG(งฺ เพื่ราะอาศั�ยควิามตาย.

“ฉัม�ภ	ตต�ตนฺ�ต	  หทิยมwสw อาทิa กต�วิา สร1รจลนฺw โหต	 ฯ   “อต	ภเยนฺ ถทิ�ธสร1รต�ตนฺ�ต	ปJ เอเก ฯ
บัทิวิ-า ฉัม�ภ	ตต�ตw ควิามวิ-า ม1ร-างฺกายส�$นฺเทิา ต�Iงฺแต-เนฺ#Iอห�วิใจเป@นฺต(นฺไป. 
อาจารยEพื่วิกหนฺa$งฺกล-าวิวิ-า “ควิามม1ร-างฺกายแข้>งฺทิ#$อ เพื่ราะกล�วิจ�ด” ด�งฺนฺ1Iบั(างฺ.

“ถม�ภ	ตต�ตw ห	 “ฉัม�ภ	ตต�ตนฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- ควิามม1ร-างฺกายแข้>งฺดGจเสา ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ควิามหวิาดเส1ยวิ” 

“โลมหwโสต	 อGทิ�ธwฐ	ตโลมตา ฯ
ควิามม1ข้นฺต�Iงฺช้Fข้aIนฺข้(างฺบันฺ ช้#$อวิ-าควิามม1ข้นฺช้Fช้�นฺ.

ข้1ณฺาสวิา ปนฺ สต�ตสGญฺ�ญตาย สGทิ	ฏฺ�ฐต�ตา มรณฺกสต�ตเมวิ นฺ ปส�สนฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺพื่ระข้1ณฺาสพื่ทิ�Iงฺหลาย ย-อมไม-เห>นฺส�ตวิEตายเลย เพื่ราะทิ-านฺเห>นฺด1แล(วิ โดยควิามเป@นฺข้องฺวิ-างฺจากส�ตวิE.

๑ ม	ลก�โข้ ฯ
๒ ม	ลก�ข้G ม	ลก�โข้ คนฺช้าวิปzา, คนฺปzา, ผู้F(พื่Fดอย-างฺเส1ยงฺส�ตวิEร(องฺ, เป@นฺคนฺม	ได(ร�บัการศัaกษุาเลย.
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ตส�มา “เตสw สพื่�พื่ม�เปตw นฺาโหส1ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “(อ�นฺตรายม1ควิามกล�วิเป@นฺต(นฺ)นฺ�$นฺแม(ทิ�Iงฺหมด หาได(ม1แก-(พื่ระข้1ณฺาสพื่)เหล-านฺ�Iนฺไม-.” 

“เอกม�ปJ เทิ�วิปJ ฯเปฯ สฏฺ�ฐaปJ ภ	ก�ข้F เอกาเหเนฺวิ ช้1วิ	ตา โวิโรเปส1ต	 
เอวิw คณฺนฺวิเสนฺ สพื่�พื่านฺ	ปJ ตานฺ	 ปญฺ�จ ภ	ก�ข้Gสตานฺ	 ช้1วิ	ตา โวิโรเปส	 ฯ
(ม	คล�ณฺฑ	กะนฺ�Iนฺ) ได(ปลงฺภ	กษุGม1ประมาณฺ ๕๐๐ รFป แม(ทิ�Iงฺหมดเหล-านฺ�Iนฺ เส1ยจากช้1วิ	ต ด(วิยอำนฺาจการคำนฺวิณฺอย-างฺนฺ1Iค#อ 
“เข้าได(ปลงฺภ	กษุGจากช้1วิ	ตเส1ย วิ�นฺละ ๑ รFปบั(างฺ ๒ รFปบั(างฺ ฯลฯ ๖๐ รFปบั(างฺ”.

[พระผู้D7มั�พระภาคทิรงทิราบว'าภ	กษุ#สงฆ์Aเบาบางไป]

[492] “ปฏิ	สล�ลานฺา วิGฏฺ�ฐ	โตต	  เตสw ปญฺ�จนฺ�นฺw ภ	ก�ข้Gสตานฺw ช้1วิ	ตก�ข้ยป�ปต�ต	ภาวิw ญต�วิา ตโต เอก1ภาวิโต วิGฏฺ�ฐ	โต 
ช้านฺนฺ�โตปJ อช้านฺนฺ�โต วิ	ย  กถาสมGฏฺ�ฐาปนฺต�ถw อายส�มนฺ�ตw อานฺนฺ�ทิw อามนฺ�เตส	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ปฏิ	สล�ลานฺา วิGฏฺ�ฐ	โต ควิามวิ-า (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ทิรงฺทิราบัข้(อทิ1$ภ	กษุGม1ประมาณฺ ๕๐๐ รFปเหล-านฺ�Iนฺถaงฺมรณฺภาพื่ 
จaงฺเสด>จออกจากควิามเป@นฺผู้F(โดดเด1$ยวินฺ�Iนฺ  ถaงฺแม(จะทิรงฺทิราบั ก>เป@นฺเหม#อนฺไม-ทิรงฺทิราบั 
จaงฺได(ตร�สเร1ยกทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิEมา เพื่#$อให(ต�Iงฺเร#$องฺข้aIนฺ.

“ก	นฺ�นฺGโข้ อานฺนฺ�ทิ ตนฺGภFโต วิ	ย ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ต	  
“อานฺนฺ�ทิ อ	โต ปGพื่�เพื่ พื่หF ภ	ก�ข้F เอกโต อGปฏฺ�ฐานฺw อาคจ�ฉันฺ�ต	  อGทิ�เทิสw ปร	ปGจ�ฉัw คณฺ�หนฺ�ต	 สช้�ฌิายนฺ�ต	, 
เอกป�ปช้�โช้โต วิ	ย อาราโม ทิ	ส�สต	, 
อ	ทิานฺ	 ปนฺ อฑ�ฒมาสมต�ตส�ส อจ�จเยนฺ ตนฺGภFโต วิ	ย  ตนฺGโก มนฺ�โทิ อป�ปโก วิ	รโล วิ	ย ช้าโต ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์. 
ก	นฺ�นฺGโข้ การณฺw.  กa ทิ	สาสG ปก�กนฺ�ตา ภ	ก�ข้Fต	 ฯ
ข้(อวิ-า ก	นฺ�นฺG โข้ อานฺนฺ�ทิ ตนฺGภFโต วิ	ย ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ ม1ควิามวิ-า พื่ระองฺคEทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า 
“ดFก-อนฺอานฺนฺทิE! ในฺกาลก-อนฺแต-นฺ1Iไป พื่วิกภ	กษุGเป@นฺจำนฺวินฺมาก ย-อมมาสF-ทิ1$อGปbฏิฐาก โดยรวิมเป@นฺพื่วิกเด1ยวิก�นฺ
เร1ยนฺเอาอGเทิศั ปร	ปGจฉัา สาธยายอยF-, อารามย-อมปรากฏิดGจรG-งฺเร#องฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺ, 
แต-บั�ดนฺ1I โดยล-วิงฺไปเพื่1ยงฺกa$งฺเด#อนฺ ภ	กษุGสงฺฆ์EดFเหม#อนฺนฺ(อยไป ค#อเป@นฺประหนฺa$งฺวิ-าเบัาบัางฺ เล>กนฺ(อย ร-อยหรอ โหรงฺเหรงฺไป. 
ม1เหตGอะไรหร#อ? พื่วิกภ	กษุGหล1กไปในฺทิ	ศัทิ�Iงฺหลายหร#อ?”

[พระอานนทิAทิDลีให7ตร�สบอกกรรมัฐานอย'างอ! นแก'พวกภ	กษุ#]

อถายส�มา อานฺนฺ�โทิ กม�มวิ	ปาเกนฺ เตสw ช้1วิ	ตก�ข้ยป�ปต�ตa อสล�ลก�เข้นฺ�โต อสGภกม�มฏฺ�ฐานฺานฺGโยคปจ�จยา ปนฺ สล�ลก�เข้นฺ�โต 
“ตถาห	 ปนฺ ภนฺ�เต ภควิาต	อาทิa วิต�วิา ภ	ก�ข้Fนฺw อรหต�ตป�ปต�ต	ยา อญฺ�ญw กม�มฏฺ�ฐานฺw ยาจนฺ�โต “สาธG ภนฺ�เต ภควิาต	อาทิ	มาห ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอานฺนฺทิE เม#$อไม-กำหนฺดเหตGทิ1$ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺถaงฺมรณฺภาพื่ไป เพื่ราะผู้ลแห-งฺกรรม 
แต-มากำหนฺดเพื่ราะควิามหม�$นฺประกอบัในฺอสGภกรรมฐานฺเป@นฺปbจจ�ย จaงฺได(กราบัทิFลคำเป@นฺต(นฺวิ-า ตถาห	 ปนฺ ภนฺ�เต ภควิา ด�งฺนฺ1I 
เม#$อจะทิFลข้อพื่ระกรรมฐานฺอย-างฺอ#$นฺ เพื่#$อให(ภ	กษุGทิ�IงฺหลายบัรรลGอรห�ตตผู้ล จaงฺได(กราบัทิFลคำเป@นฺต(นฺวิ-า สาธG ภนฺ�เต ภควิา ด�งฺนฺ1I 
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ตส�สต�โถ “สาธG ภนฺ�เต ภควิา อญฺ�ญw การณฺw อาจ	ก�ข้ตG, เยนฺ ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ อรหต�เต ปต	ฏฺ�ฐเหย�ย๑ ฯ
คำนฺ�Iนฺม1ใจควิามวิ-า “ข้(าแต-พื่ระองฺคEผู้F(เจร	ญ! ด�งฺข้(าพื่ระองฺคEข้อโอกาส ข้อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคโปรดตร�สบัอกการณฺEอย-างฺอ#$นฺ 
ซ่a$งฺเป@นฺเหตGให(ภ	กษุGสงฺฆ์EดำรงฺอยF-ในฺพื่ระอรห�ตตผู้ล.” 

มหาสมGทิ�ทิโอโรหณฺต	ฏฺ�ฐานฺ	 วิ	ย ห	 อญฺ�ญานฺ	ปJ ทิสานฺGส�สต	ทิสกส	ณฺจตGทิ�ธาตGวิวิฏฺ�ฐานฺพื่�รห�มวิ	หารอานฺาปานฺส�สต	ป�ปเภทิานฺ	 
พื่หFนฺ	 นฺ	พื่�พื่าโนฺโรหณฺกม�มฏฺ�ฐานฺานฺ	 สนฺ�ต	,  เตสG ภควิา ภ	ก�ข้F สมส�สาเสต�วิา อญฺ�ญตรw กม�มฏฺ�ฐานฺw อาจ	ก�ข้ตFต	 อธ	ป�ปาโย ฯ
อธ	บัายวิ-า “จร	งฺอยF- พื่ระกรรมฐานฺทิ1$เป@นฺคGณฺช้าตหย�$งฺลงฺสF-พื่ระนฺ	พื่พื่านฺ ดGจทิ-าเป@นฺทิ1$หย�$งฺลงฺสF-มหาสมGทิร แม(เหล-าอ#$นฺก>ม1มาก 
ต-างฺโดยประเภทิ ค#อ อนฺGสสต	 ๑๐ กส	ณฺ ๑๐ จตGธาตGวิวิ�ฏิฐานฺ ๔ พื่รหมวิ	หาร ๔ และอานฺาปานฺ�สสต	. 
ข้อพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺปลอบัภ	กษุGทิ�Iงฺหลายให(เบัาใจในฺ(พื่ระกรรมฐานฺ)เหล-านฺ�Iนฺ 
แล(วิตร�สบัอกพื่ระกรรมฐานฺอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺเถ	ด.”

อถ ภควิา ตถา กาตGกาโม เถรw อGย�โยเช้นฺ�โต “เตนฺห	 อานฺนฺ�ทิาต	อาทิ	มาห ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ม1พื่ระประสงฺคEจะทิรงฺทิำเช้-นฺนฺ�Iนฺ เม#$อจะส-งฺพื่ระเถระไป จaงฺทิรงฺร�บัส�$งฺวิ-า เตนฺห	 อานฺนฺ�ทิ ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ “เวิสาลa อGปนฺ	ส�สายาต	  เวิสาลa อGปนฺ	ส�สาย สมนฺ�ตา คาวิGเตปJ [493] อฑ�ฒโยช้เนฺปJ ยาวิต	กา วิ	หรนฺ�ต	. 
เต สพื่�เพื่ สนฺ�นฺ	ปาเตห1ต	 อต�โถ ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ สองฺบัทิวิ-า เวิสาลa อGปนฺ	ส�สาย ควิามวิ-า (ภ	กษุG)ม1ประมาณฺเทิ-าใด ซ่a$งฺอาศั�ยเม#องฺไพื่ศัาล1อยF- โดยรอบั 
ในฺทิ1$คาวิGตหนฺa$งฺบั(างฺ กa$งฺโยช้นฺEบั(างฺ.  เธอจงฺเผู้ด1ยงฺภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมดให(ประช้Gมก�นฺ.

“สพื่�เพื่ อGปฏฺ�ฐานฺสาลายw สนฺ�นฺ	ปาเตต�วิาต	  
อต�ตนฺา คนฺ�ตGw ยGต�ตฏฺ�ฐานฺw สยw คนฺ�ต�วิา อญฺ�ญต�ถ ทิหรภ	ก�ข้Gw ปห	ณฺ	ต�วิา มGหGต�เตเนฺวิ อนฺวิเสเส ภ	ก�ข้F อGปฏฺ�ฐานฺสาลายw สมFหw กต�วิา ฯ
ข้(อวิ-า สพื่�เพื่ อGปฏฺ�ฐานฺสาลายw สนฺ�นฺ	ปาเตต�วิา ควิามวิ-า ไปสF-ทิ1$ทิ1$ตนฺควิรจะไปเองฺแล(วิ  ในฺทิ1$อ#$นฺส-งฺภ	กษุGหนฺG-มไปแทินฺ 
จ�ดพื่วิกภ	กษุGให(ประช้Gมก�นฺไม-ให(เหล#อ ทิ1$อGปbฏิฐานฺศัาลา โดยครF-เด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ.

“ยส�ส	ทิานฺ	 ภนฺ�เต ภควิา กาลw มญฺ�ญต1ต	 เอต�ถ อยมธ	ป�ปาโย “ภควิา ภ	ก�ข้Gสงฺ�โฆ์ สนฺ�นฺ	ปต	โต.  
เอส กาโล ภ	ก�ข้Fนฺw ธม�มกถw กาตGw อนฺGสาสนฺa ทิาตGw.  อ	ทิานฺ	 ยส�ส ตGม�เห กาลw ช้านฺาถ, ตw กต�ตพื่�พื่นฺ�ต	 ฯ
ในฺคำวิ-า ยส�ส	ทิานฺ	 ภนฺ�เต ภควิา กาลw มญฺ�ญต	 นฺ1Iม1อธ	บัายด�งฺนฺ1Iวิ-า “ข้(าแต-พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค! ภ	กษุGสงฺฆ์Eประช้Gมพื่ร(อมก�นฺแล(วิ,
นฺ1Iเป@นฺกาลเพื่#$อทิรงฺทิำธรรมกถา เพื่#$อประทิานฺพื่ระอนฺGศัาสนฺ1แก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย, 
ข้อพื่ระองฺคEทิรงฺทิราบักาลแห-งฺก	จทิ1$ควิรทิรงฺกระทิำในฺบั�ดนฺ1Iเถ	ด.”

[พระผู้D7มั�พระภาคตร�สบอกอานาปาน�สสต	แก'พวกภ	กษุ#]

“อถโข้ ภควิา ฯเปฯ ภ	ก�ข้F อามนฺ�เตส	 อยม�ปJ โข้ ภ	ก�ข้เวิต	   อามนฺ�เตต�วิา จ ปนฺ  
ภ	ก�ข้Fนฺw อรหต�ตป�ปต�ต	ยา ปGพื่�เพื่ อาจ	ก�ข้	ตอสGภกม�มฏฺ�ฐานฺโต อญฺ�ญw ปร	ยายw อาจ	ก�ข้นฺ�โต “อานฺาปานฺส�สต	สมาธ1ต	 อาห ฯ
ข้(อวิ-า อถโข้ ภควิา ฯเปฯ ภ	ก�ข้F อามนฺ�เตส	 อยม�ปJ โข้ ภ	ก�ข้เวิ ม1ควิามวิ-า 
ก>แล พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺร�บัส�$งฺต�กเต#อนฺแล(วิ เม#$อจะตร�สบัอกปร	ยายอย-างฺอ#$นฺจากอสGภกรรมฐานฺทิ1$ตร�สบัอกแล(วิในฺก-อนฺ 
เพื่#$อบัรรลGพื่ระอรห�ต แก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย จaงฺตร�สวิ-า อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	 เป@นฺต(นฺ.

๑ อ	ธ อ	ต	สทิ�โทิ อ	จ�ฉั	ตพื่�โพื่ ฯ
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อ	ทิานฺ	 ยส�มา ภควิตา ภ	ก�ข้Fนฺw สนฺ�ตป�ปณฺ1ตกม�มฏฺ�ฐานฺทิส�สนฺต�ถเมวิ อยw ปาล	 วิGต�ตา 
ตส�มา อปร	หาเปต�วิา อต�ถโยช้นฺาก�กมw เอต�ถ วิณฺ�ณฺนฺw กร	ส�สาม	 ฯ
บั�ดนฺ1I เพื่ราะวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สบัาล1นฺ1I เพื่#$อทิรงฺแสดงฺพื่ระกรรมฐานฺ ทิ1$เป@นฺคGณฺสงฺบัและประณฺ1ตจร	งฺๆ แก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย 
ฉัะนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจ�กทิำการพื่รรณฺนฺาในฺพื่ระบัาล1 ตามลำด�บัอรรถโยช้นฺา ไม-ละทิ	Iงฺให(เส1ยไป.

ตต�ร “อยม�ปJ โข้ ภ	ก�ข้เวิต	 อ	มส�ส ตาวิ ปทิส�ส อยw โยช้นฺา 
“ภ	ก�ข้เวิ นฺ เกวิลw อสGภภาวินฺาเยวิ ก	เลสป�ปหานฺาย สwวิต�ตต	.  อปJจ อยม�ปJ โข้ อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	 ฯเปฯ วิFปสเมต1ต	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า อยม�ปJ โข้ ภ	ก�ข้เวิ เป@นฺต(นฺนฺ1I ม1โยช้นฺาด�งฺต-อไปนฺ1Iก-อนฺวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! อสGภภาวินฺาอย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺไปเพื่#$อละก	เลส หาม	ได(.  
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ อานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	แม(นฺ1Iแล อ�นฺภ	กษุGอบัรมทิำให(มากแล(วิ ย-อมเป@นฺคGณฺสงฺบัประณฺ1ต เย#อกเย>นฺ อยF-เป@นฺสGข้ 
และย�งฺบัาปอกGศัลธรรมทิ1$เก	ดข้aIนฺแล(วิๆ ให(อ�นฺตรธานฺสงฺบัไปโดยฉั�บัพื่ล�นฺ.”

อยw ปเนฺต�ถ อต�ถวิณฺ�ณฺนฺา ฯ
ก>ในฺคำวิ-า อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	 เป@นฺต(นฺนฺ1I ม1อรรถวิรรณฺนฺาด�งฺต-อไปนฺ1I:-

“อานฺาปานฺส�สต1ต	 อส�สาสป�ปส�สาสปร	ค�คาห	กา สต	 ฯ
สต	กำหนฺดลมหายใจเข้(าและลมหายใจออก ช้#$อวิ-า อานฺาปานฺ�สสต	.

วิGต�ตw เหตw ปฏิ	สม�ภ	ทิายw “‘อานฺนฺ�ต	 อส�สาโส, โนฺ ปส�สาโส.  ‘ปานฺนฺ�ต	 ปส�สาโส, โนฺ อส�สาโส. 
อส�สาสวิเสนฺ อGปฏฺ�ฐานฺw สต	.  ปส�สาสวิเสนฺ อGปฏฺ�ฐานฺw สต	.  โย อส�สสต	 ตส�ส อGปฏฺ�ฐาต	. โย ปส�สสต	 ตส�ส อGปฏฺ�ฐาต1ต	 ฯ
สมจร	งฺด�งฺคำทิ1$พื่ระธรรมเสนฺาบัด1สาร1บัGตรกล-าวิไวิ(ในฺปฏิ	ส�มภ	ทิาวิ-า 
“ลมหายใจเข้(า ช้#$อวิ-า ‘อานฺะ’, ไม-ใช้-ปbสสาสะ.  ลมหายใจออก ช้#$อวิ-า ‘ปานฺะ’๑, ไม-ใช้-อ�สสาสะ.  
สต	เข้(าไปต�IงฺอยF- ด(วิยอำนฺาจลมหายใจเข้(า สต	เข้(าไปต�IงฺอยF- ด(วิยอำนฺาจลมหายใจออก 
ย-อมปรากฏิแก-บัGคคลผู้F(หายใจเข้(า ย-อมปรากฏิแก-บัGคคลผู้F(หายใจออก๒.”

[494] “สมาธ1ต	 ตาย อานฺาปานฺปร	ค�คาห	กาย สต	ยา สทิ�ธa อGป�ปนฺ�นฺา จ	ต�เตกค�คตา ฯ
ควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเด1ยวิ ซ่a$งฺเก	ดข้aIนฺพื่ร(อมก�บัสต	ทิ1$กำหนฺดลมหายใจเข้(าและหายใจออกนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-า “สมาธ	”.

สมาธ	ส1เสนฺ จายw เทิสนฺา, นฺ สต	ส1เสนฺ ฯ
ก>เทิศันฺานฺ1I ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ด(วิยห�วิข้(อค#อสมาธ	, หาใช้-ด(วิยห�วิข้(อค#อสต	ไม-.

ตส�มา “อานฺาปานฺส�สต	ยา ยGต�โต สมาธ	  อานฺาปานฺส�สต	ยw วิา สมาธ	 อานฺาปานฺส�สต	สมาธ1ต	 เอวิเมต�ถ อต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ในฺบัทิวิ-า อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	 นฺ1I พื่aงฺทิราบัใจควิามอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“สมาธ	ทิ1$ประกอบัด(วิยอานฺาปานฺ�สสต	 หร#อสมาธ	ในฺอาปานฺ�สสต	 ช้#$อวิ-า อานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	.”

“ภาวิ	โตต	  อGป�ปาทิ	โต วิฑ�ฒ	โต วิา ฯ
บัทิวิ-า ภาวิ	โต แปลวิ-า ให(เก	ดข้aIนฺ หร#อให(เจร	ญแล(วิ.

๑ อปานฺนฺ�ต	 ปาล	.
๒ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๕๘.
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“พื่หGล1กโตต	  ปGนฺป�ปGนฺw กโต ฯ
บัทิวิ-า พื่หGล1กโต แปลวิ-า กระทิำบั-อยๆ.

“สนฺ�โต เจวิ ปณฺ1โต จาต	  สนฺ�โต เจวิ ปณฺ1โต เจวิ ฯ   อGภยต�ถ เอวิสทิ�เทินฺ นฺ	ยโม เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
สองฺบัทิวิ-า สนฺ�โต เจวิ ปณฺ1โต จ ค#อ เป@นฺคGณฺสงฺบัด(วิยนฺ�$นฺเทิ1ยวิ เป@นฺคGณฺประณฺ1ตด(วิยทิ1เด1ยวิ. 
ในฺบัทิทิ�Iงฺสองฺ พื่aงฺทิราบัควิามแนฺ-นฺอนฺด(วิยเอวิศั�พื่ทิE.

กa วิGต�ตw โหต	 ฯ
ทิ-านฺกล-าวิอธ	บัายไวิ(อย-างฺไร? 

“อยw ห	,  ยถา อสGภกม�มฏฺ�ฐานฺw เกวิลw ปฏิ	เวิธวิเสนฺ สนฺ�ตญฺ�จ ปณฺ1ตญฺ�จ  
โอฬาร	การม�มณฺต�ตา ปนฺ ปฏิ	กFลารม�มณฺต�ตา จ อารม�มณฺวิเสนฺ เนฺวิ สนฺ�ตw นฺ ปณฺ1ตw, นฺ เอวิw เกนฺจ	 ปร	ยาเยนฺ อสนฺ�โต วิา อป�ปณฺ1โต 
วิา. อปJจ โข้ อารม�มณฺสนฺ�ตตายปJ สนฺ�โต วิFปสนฺ�โต นฺ	พื่�พื่Gโต ปฏิ	เวิธสงฺ�ข้าตองฺ�คสนฺ�ตตายปJ อารม�มณฺป�ปณฺ1ตตายปJ 
ปณฺ1โต อก	ต�ต	กโร องฺ�คป�ปณฺ1ตตายปnต	 ฯ
ทิ-านฺกล-าวิอธ	บัายไวิ(วิ-า “จร	งฺอยF- อานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	นฺ1I จะเป@นฺธรรมไม-สงฺบั หร#อไม-ประณฺ1ต โดยปร	ยายอะไรๆ 
เหม#อนฺอสGภกรรมฐานฺซ่a$งฺเป@นฺกรรมฐานฺสงฺบั และประณฺ1ต ด(วิยอำนฺาจการแทิงฺตลอดอย-างฺเด1ยวิ 
แต-ไม-สงฺบัไม-ประณฺ1ตด(วิยอำนฺาจอารมณฺE เพื่ราะม1อารมณฺEหยาบัและเพื่ราะม1อารมณฺEปฏิ	กFลฉั�นฺนฺ�Iนฺ หาม	ได(, 
อนฺa$งฺแล (อานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	นฺ1I) สงฺบั ค#อระงฺ�บั ด�บัสนฺ	ทิ เพื่ราะม1อารมณฺEสงฺบับั(างฺ เพื่ราะม1องฺคEค#อการแทิงฺตลอดสงฺบับั(างฺ 
ประณฺ1ต ค#อไม-กระทิำให(เส1ยเก1ยรต	 เพื่ราะม1อารมณฺEประณฺ1ตบั(างฺ เพื่ราะม1องฺคEประณฺ1ตบั(างฺ, 

เตนฺ วิGต�ตw “สนฺ�โต เจวิ ปณฺ1โต จาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) จaงฺตร�สคำวิ-า “สงฺบัและประณฺ1ต.”

“อเสจนฺโก จ สGโข้ จ วิ	หาโรต	 เอต�ถ ปนฺ 
ก>ในฺคำวิ-า อเสจนฺโก จ สGโข้ จ วิ	หาโร นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

นฺาส�ส เสจนฺนฺ�ต	 อเสจนฺโก อนฺาส	ต�ตโก อพื่�โพื่ก	ณฺ�โณฺ เปฏิาก�โก อาเวิณฺ	โก ฯ
อานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	นฺ�Iนฺ ไม-ม1เคร#$องฺรด เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-าเย#อกเย>นฺ ค#อไม-ม1เคร#$องฺราด ไม-เจ#อปนฺ แผู้นฺกหนฺa$งฺต-างฺหาก ไม-
ทิ�$วิไป.

นฺต�ถ	 เจต�ถ ปร	กม�เมนฺ วิา อGปจาเรนฺ วิา สนฺ�ตตา ฯ
อนฺa$งฺ ควิามสงฺบัโดยบัร	กรรม หร#อโดยอGปจาร ในฺ(อานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	)นฺ1I ไม-ม1.

“อาทิ	มนฺส	การโต ปภFต	 อต�ตโนฺ สภาเวิเนฺวิ สนฺ�โต จ ปณฺ1โต จาต	 อต�โถ ฯ
อธ	บัายวิ-า “เป@นฺธรรมสงฺบัและประณฺ1ต โดยสภาพื่ข้องฺตนฺทิ1เด1ยวิ จำเด	มแต-เร	$มต(นฺใฝัzใจ.”

เกจ	 ปนฺ “อเสจนฺโกต	 อนฺาส	ต�ตโก โอช้วินฺ�โต สภาเวิเนฺวิ มธGโรต	 วิทินฺ�ต	 ฯ
แต-อาจารยEบัางฺพื่วิกกล-าวิวิ-า “บัทิวิ-า อเสจนฺโก ควิามวิ-า ไม-ม1เคร#$องฺราด ค#อม1โอช้ะ ม1รสอร-อยโดยสภาพื่ทิ1เด1ยวิ.” 
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เอวิมยw “อเสจนฺโก จ  อป�ปJตป�ปJตก�ข้เณฺ กาย	กเจตส	กสGข้ปฏิ	ลาภาย สwวิต�ตนฺโต สGโข้ จ วิ	หาโรต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
โดยอรรถด�งฺกล-าวิมาอย-างฺนฺ1I (อาปานฺ�สสต	สมาธ	)นฺ1I บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า 
“เย#อกเย>นฺและอยF-เป@นฺสGข้ เพื่ราะเป@นฺไปเพื่#$อให(ได(ควิามสGข้ทิางฺกายและทิางฺจ	ต ในฺข้ณฺะทิ1$เข้(าถaงฺแล(วิๆ.”

“อGป�ปนฺ�นฺGป�ปนฺ�เนฺต	  อวิ	ก�ข้ม�ภ	เต [495] อวิ	ก�ข้ม�ภ	เต ฯ
บัทิวิ-า อGป�ปนฺ�นฺGป�ปนฺ�เนฺ หมายควิามวิ-า ทิ1$ย�งฺข้-มไม-ได(ๆ.

“ปาปเกต	  ลามเก ฯ    “อกGสเล ธม�เมต	  อโกสล�ลสม�ภFเต ธม�เม ฯ
บัทิวิ-า ปาปเก หมายควิามวิ-า เลวิทิราม.  สองฺบัทิวิ-า อกGสเล ธม�เม ได(แก- ธรรมทิ1$เก	ดจากควิามไม-ฉัลาด.

“ฐานฺโส อนฺ�ตรธาเปต1ต	  ข้เณฺเนฺวิ อนฺ�ตรธาเปต	 วิ	ก�ข้ม�เภต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ฐานฺโส อนฺ�ตรธาเปต	 ควิามวิ-า ย-อมให(อ�นฺตรธานฺไป ค#อข้-มไวิ(ได(โดยฉั�บัพื่ล�นฺทิ1เด1ยวิ.

“วิFปสเมต1ต	  สGฏฺ�ฐุG อGปสเมต	 ฯ
บัทิวิ-า วิFปสเมต	 ควิามวิ-า ย-อมให(สงฺบัไปด(วิยด1.

“นฺ	พื่�เพื่ธภาค	ยต�ตา วิา อนฺGปGพื่�เพื่นฺ อร	ยมค�ควิGฑ�ฒ	ป�ปต�โต สมGจ�ฉั	นฺ�ทิต	 ปฏิ	ป�ปส�สม�เภต1ต	 อต�โถ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺอธ	บัายวิ-า “(อานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	นฺ1I) ย-อมถaงฺควิามเจร	ญด(วิยอร	ยมรรคโดยลำด�บั เพื่ราะม1ส-วินฺแห-งฺการแทิงฺตลอด 
ย-อมต�ดข้าดด(วิยด1 ค#อย-อมสงฺบัราบัคาบัได(.”

“เสย�ยถาปnต	  โอปม�มนฺ	ทิส�สนฺเมตw ฯ   “ค	ม�หานฺw ปจ�ฉั	เม มาเสต	  อาสาฬ�หมาเส ฯ
คำวิ-า เสย�ยถาปJ นฺ1I เป@นฺคำแสดงฺควิามอGปมา.   หลายบัทิวิ-า ค	ม�หานฺw ปจ�ฉั	เม มาเส ได(แก- ในฺเด#อนฺอาสาฬหะ (เด#อนฺ ๘).

“อFหตรโช้ช้ล�ลนฺ�ต	  
อฑ�ฒมาเส วิาตาตปสGก�ข้าย โคมห	สาทิ	ปาทิป�ปหารสม�ภ	นฺ�นฺาย ปฐวิ	ยา  อGทิ�ธw หตw อFหตw  อากาเส สมGฏฺ�ฐ	ตw รช้ญฺ�จ เรณฺGญฺ�จ ฯ
บัทิวิ-า อFหตรโช้ช้ลลw ควิามวิ-า ฝัGzนฺละอองฺ ถFก(ลม)พื่�ดฟัGrงฺข้aIนฺเบั#Iองฺบันฺ ค#อลอยข้aIนฺบันฺอากาศั 
จากพื่#Iนฺด	นฺทิ1$แตกระแหงฺ เพื่ราะก1บัโคและกระบั#อเป@นฺต(นฺกระทิบั ซ่a$งฺแห(งฺเพื่ราะลมและแดดแผู้ดเผู้าตลอดกa$งฺเด#อนฺ.

“มหาอกาลเมโฆ์ต	 สพื่�พื่w นฺภw อช้�โฌิต�ถร	ต�วิา อGฏฺ�ฐ	โต อาสาฬ�หช้Gณฺ�หปก�เข้ สกลw อฑ�ฒมาสวิส�สนฺกเมโฆ์ ฯ
เมฆ์ซ่a$งฺข้aIนฺเต>มทิ(องฺฟัrาทิ�Iงฺหมด แล(วิให(ฝันฺตกตลอดกa$งฺเด#อนฺทิ�Iงฺส	Iนฺ ในฺช้Gณฺหปbกข้Eแห-งฺเด#อนฺอาสาฬหะ 
ช้#$อวิ-า “ฝันฺห-าใหญ-ทิ1$ตกในฺสม�ยม	ใช้-ฤดFกาล”.

โส ห	 อสม�ปต�เต วิส�สกาเล อGป�ปนฺ�นฺต�ตา “อกาลเมโฆ์ต	 อ	ธ อธ	ป�เปโต ฯ
จร	งฺอยF- (เมฆ์)นฺ�Iนฺ ทิ-านฺประสงฺคEเอาในฺอธ	การนฺ1Iวิ-า “อกาลเมฆ์” เพื่ราะเก	ดข้aIนฺในฺเวิลาย�งฺไม-ถaงฺฤดFฝันฺ.

“ฐานฺโส อนฺ�ตรธาเปต	 วิFปสเมต1ต	 ข้เณฺเนฺวิ อทิส�สนฺw เนฺต	 ปฐวิ	ยw สนฺ�นฺ	ส1ทิาเปต	 ฯ
หลายบัทิวิ-า ฐานฺโส อนฺ�ตรธานฺเปต	 วิFปสเมต	 ควิามวิ-า (ฝันฺห-าใหญ- ทิ1$ตกในฺสม�ยม	ใช้-ฤดFกาลนฺ�Iนฺ) 
ย-อมพื่�ดเอา(ฝัGzนฺและละอองฺนฺ�Iนฺๆ) ไปไม-ให(แลเห>นฺ ค#อพื่�ดให(จมหายไปในฺแผู้-นฺด	นฺ โดยฉั�บัพื่ล�นฺทิ1เด1ยวิ.

“เอวิเมวิ โข้ต	 โอปม�มสม�ปฏิ	ปาทินฺเมตw ฯ
คำวิ-า เอวิเมวิ โข้ นฺ1I เป@นฺคำเปร1ยบัเทิ1ยบัข้(ออGปไมย.
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ตโต ปรw วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ
ถ�ดจาก(คำวิ-า เอวิเมวิ โข้) นฺ�Iนฺไป ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิมาแล(วินฺ�$นฺแล.

อ	ทิานฺ	 “กถw ภาวิ	โต จ ภ	ก�ข้เวิ อานฺาปานฺส�สต	สมาธ1ต	 เอต�ถ ฯ
บั�ดนฺ1I ในฺคำวิ-า กถw ภาวิ	โต จ ภ	ก�ข้เวิ อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	 นฺ1I (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺต-อไปนฺ1I):-

“กถนฺ�ต	 อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	ภาวินฺw นฺานฺป�ปการโต วิ	ต�ถาเรตGม�ยตาปGจ�ฉัา ฯ
คำวิ-า กถw เป@นฺคำถามค#อควิามเป@นฺผู้F(ใคร-จะย�งฺอานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	ภาวินฺาให(พื่	สดาร โดยประการต-างฺๆ.

“ภาวิ	โต จ ภ	ก�ข้เวิ อานฺาปานฺส�สต	สมาธ1ต	 นฺานฺป�ปการโต วิ	ต�ถาเรตGกาม�ยตาย ปGฏฺ�ฐธม�มนฺ	ทิส�สนฺw ฯ
คำวิ-า ภาวิ	โต จ ภ	ก�ข้เวิ อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	 เป@นฺคำแสดงฺไข้ข้(อธรรมทิ1$ถFกถาม 
เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ใคร-จะย�งฺอานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	นฺ�Iนฺให(พื่	สดาร โดยประการต-างฺๆ.

เอส นฺโย ทิGต	ยปเทิปJ ฯ
แม(บัทิทิ1$สองฺ ก>นฺ�ยนฺ�$นฺ.

อยม�ปเนฺต�ถ สงฺ�เข้ปต�โถ 
“ภ	ก�ข้เวิ เกนฺ ปกาเรนฺ  เกนฺากาเรนฺ  เกนฺ วิ	ธ	นฺา ภาวิ	โต อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	 เกนฺ ปกาเรนฺ พื่หGล1กโต 
สนฺ�โต เจวิ ฯเปฯ วิFปสเมต1ต	 ฯ
ก>ในฺคำวิ-า กถw ภาวิ	โต จ เป@นฺต(นฺนฺ1I ม1ควิามส�งฺเข้ปด�งฺนฺ1Iวิ-า  “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! อานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	 
อ�นฺภ	กษุGอบัรมแล(วิด(วิยประการไร ด(วิยอาการไร ด(วิยวิ	ธ1ไร? ทิำให(มากแล(วิ ด(วิยประการไร? 
จaงฺเป@นฺคGณฺสงฺบั ประณฺ1ต เย#อกเย>นฺ อยF-เป@นฺสGข้ และย�งฺบัาปอกGศัลธรรมทิ1$เก	ดข้aIนฺแล(วิๆ ให(อ�นฺตรธานฺไปโดยฉั�บัพื่ล�นฺ.”

อ	ทิานฺ	 ตมต�ถw วิ	ต�ถาเรนฺ�โต “อ	ธ ภ	ก�ข้เวิต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อจะทิรงฺย�งฺเนฺ#Iอควิามนฺ�Iนฺให(พื่	สดารจaงฺตร�สวิ-า อ	ธ ภ	ก�ข้เวิ เป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ “อ	ธ ภ	ก�ข้เวิ ภ	ก�ข้Fต	  ภ	ก�ข้เวิ [496] อ	มส�มa สาสเนฺ ภ	ก�ข้G ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ ข้(อวิ-า อ	ธ ภ	ก�ข้เวิ ภ	ก�ข้G ม1ควิามวิ-า ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ภ	กษุGในฺศัาสนฺานฺ1I.

อยw เหต�ถ อ	ธสทิ�โทิ สพื่�พื่ป�ปการอานฺาปานฺส�สต	สมาธ	นฺ	พื่�พื่ต�ตกส�ส ปGค�คลส�ส นฺ	ส�สยภFตสาสนฺปร	ทิ1ปโนฺ 
อญฺ�ญสาสนฺส�ส ตถาภาวิปฏิ	เสธโนฺ จ ฯ
จร	งฺอยF- อ	ธศั�พื่ทิEนฺ1I ในฺ(บัทิวิ-า ภ	ก�ข้เวิ) นฺ1I แสดงฺศัาสนฺาซ่a$งฺเป@นฺทิ1$อาศั�ยข้องฺบัGคคลผู้F(ให(อานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	เก	ดข้aIนฺโดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ
และปฏิ	เสธควิามไม-เป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺแห-งฺศัาสนฺาอ#$นฺ.

วิGต�ตw เหตw “อ	เธวิ ภ	ก�ข้เวิ สมโณฺ ฯเปฯ สGญฺ�ญา ปรป�ปวิาทิา สมเณฺภ	 อญฺ�เญห1ต	 ฯ
สมจร	งฺด�งฺพื่ระดำร�สทิ1$(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(วิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! สมณฺะ (ทิ1$ ๑) ม1ในฺธรรมวิ	นฺ�ยนฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺ 
สมณฺะทิ1$ ๒ ม1ในฺธรรมวิ	นฺ�ยนฺ1I, สมณฺะทิ1$ ๓ ม1ในฺธรรมวิ	นฺ�ยนฺ1I, สมณฺะทิ1$ ๔ ม1ในฺธรรมวิ	นฺ�ยนฺ1I.  ล�ทิธ	อ#$นฺวิ-างฺจากสมณฺะทิ�Iงฺ ๔๑.”

๑ องฺ�. จตGก�ก. ๒๑/๓๒๓.
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เตนฺ วิGต�ตw “อ	มส�มa สาสเนฺ ภ	ก�ข้Fต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺกล-าวิไวิ(วิ-า “ภ	กษุGในฺศัาสนฺานฺ1I.”

“อรญฺ�ญคโต วิา ฯเปฯ สGญฺ�ญาคารคโต วิาต	  อ	ทิมส�ส อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	ภาวินฺานฺGรFปเสนฺาสนฺปร	ค�คหปร	ทิ1ปนฺw ฯ
คำวิ-า อรญฺ�ญคโต วิา ฯเปฯ สGญฺ�ญาคารคโต วิา นฺ1Iแสดงฺการทิ1$ภ	กษุGนฺ�Iนฺเล#อกหาเสนฺาสนฺะทิ1$เหมาะแก-การเจร	ญอานฺาปานฺ�สสต	
สมาธ	.

อ	มส�ส ห	 ภ	ก�ข้Gโนฺ ทิ1ฆ์รต�ตw รFปาทิ1สG อารม�มเณฺสG อนฺGวิ	สฏิw จ	ต�ตw 
อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	อารม�มณฺw อภ	รGห	ตGw นฺ อ	จ�ฉัต	  กFฏิโคณฺยGต�ตรโถ วิ	ย อGป�ปถเมวิ ธาวิต	 ฯ
เพื่ราะวิ-า จ	ตข้องฺภ	กษุGนฺ1Iเคยซ่-านฺไปในฺอารมณฺEทิ�Iงฺหลายม1รFปเป@นฺต(นฺเส1ยนฺานฺ จaงฺไม-อยากจะก(าวิข้aIนฺสF-อารมณฺEข้องฺอานฺาปานฺ�สต	
สมาธ	 คอยแต-จะแล-นฺไปนฺอกทิางฺอย-างฺเด1ยวิ ดGจรถทิ1$เข้าเทิ1ยมด(วิยโคโกงฺฉัะนฺ�Iนฺ.

ตส�มา เสย�ยถาปJ นฺาม โคโป กFฏิเธนฺGยา สพื่�พื่w ข้1รม�ปJวิ	ต�วิา วิฑ�ฒ	ตw กFฏิวิจ�ฉัw ทิเมตGกาโม 
เธนฺGโต อปเนฺต�วิา เอกมนฺ�เต มหนฺ�ตw ถม�ภw นฺ	ข้นฺ	ต�วิา  ตต�ถ โยต�เตนฺ พื่นฺ�เธย�ย 
อถส�ส โส วิจ�โฉั อ	โตจ1โตจ วิ	ป�ผู้นฺ�ทิ	ต�วิา ปลาย	ตGw อสก�โกนฺ�โต  ตเมวิ ถม�ภw อGปนฺ	ส1เทิย�ย วิา อGปนฺ	ปช้�เช้ย�ย วิา. 
เอวิเมวิ อ	ม	นฺาปJ ภ	ก�ข้Gนฺา ทิ1ฆ์รต�ตw รFปาทิ	อารม�มณฺรสปานฺวิฑ�ฒ	ตw๑ ทิGฏฺ�ฐจ	ต�ตw ทิเมตGกาเมนฺ รFปาทิ	อารม�มณฺโต อปเนฺต�วิา 
อรญฺ�ญw วิา ฯเปฯ สGญฺ�ญาคารw วิา ปเวิเสต�วิา ตต�ถ อส�สาสป�ปส�สาสต�ถม�เภ สต	โยต�เตนฺ พื่นฺ�ธ	ตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ คนฺเล1Iยงฺโคต(องฺการจะฝั�กลFกโคโกงฺ ต�วิด#$มนฺIำนฺมทิ�Iงฺหมดข้องฺแม-โคโกงฺ เต	บัโตแล(วิ พื่aงฺพื่รากออกจากแม-โคนฺม 
ปbกหล�กใหญ-ไวิ(ส-วินฺหนฺa$งฺ แล(วิเอาเช้#อกผู้Fกไวิ(ทิ1$หล�กนฺ�Iนฺ, 
คราวินฺ�IนฺลFกโคนฺ�Iนฺข้องฺเข้า ด	Iนฺรนฺไปทิางฺโนฺ(นฺทิางฺนฺ1I ไม-อาจหนฺ1ไปได( พื่aงฺย#นฺพื่	งฺหร#อนฺอนฺอ	งฺหล�กนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล ช้#$อแม(ฉั�นฺใด. 
ภ	กษุGแม(รFปนฺ1I ก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ ประสงฺคEจะฝั�กฝันฺจ	ตทิ1$ถFกโทิษุประทิGษุร(าย ซ่a$งฺเจร	ญด(วิยการด#$มรสแห-งฺอารมณฺEม1รFปเป@นฺต(นฺมานฺานฺ 
พื่aงฺพื่รากออกจากอารมณฺEม1รFปเป@นฺต(นฺ แล(วิเข้(าไปสF-ปzา หร#อโคนฺไม( หร#อเร#อนฺวิ-างฺเปล-า 
แล(วิพื่aงฺเอาเช้#อกค#อสต	 ผู้Fกไวิ(ทิ1$หล�ก ค#อลมอ�สสาสะและปbสสาสะนฺ�Iนฺ 

เอวิมส�ส ตw จ	ต�ตw อ	โตจ1โตจ วิ	ป�ผู้นฺ�ทิ	ต�วิาปJ ปGพื่�เพื่ อาจ	ณฺ�ณฺารม�มณฺw อลภมานฺw  สต	โยต�ตw ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา ปลาย	ตGw อสก�โกนฺ�ตw 
ตเมวิ อารม�มณฺw [497] อGปจารป�ปนฺาวิเสนฺ อGปนฺ	ส1ทิต	 เจวิ อGปนฺ	ปช้�ช้ต	 จ ฯ
เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ จ	ตข้องฺเธอนฺ�Iนฺ แม(จะกวิ�ดแกวิ-งฺไปทิางฺโนฺ(นฺและทิางฺนฺ1Iก>ตาม เม#$อไม-ได(ร�บัอารมณฺEทิ1$เคยช้	นฺมาในฺกาลก-อนฺ 
ไม-สามารถจะต�ดเช้#อกค#อสต	หนฺ1ไปได( ย-อมจดจ-อและแนฺบัสนฺ	ทิอารมณฺEนฺ�Iนฺแล ด(วิยอำนฺาจอGปจาระและอ�ปปนฺา.

เตนฺาหG โปราณฺา 
ยถา ถม�เภ นฺ	พื่นฺ�เธย�ย วิจ�ฉัw ทิม�มw๒ นฺโร อ	ธ
พื่นฺ�เธย�เยวิw สกw จ	ต�ตw สต	ยารม�มเณฺ ทิฬ�หนฺ�ต	 ฯ

เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระโบัราณฺาจารยEทิ�Iงฺหลายจaงฺกล-าวิวิ-า 

“นฺรช้นฺ เม#$อจะฝั�กลFกโค พื่aงฺผู้Fกต	ดไวิ(ทิ1$หล�ก ฉั�นฺใด 
ภ	กษุGในฺศัาสนฺานฺ1I พื่aงฺเอาสต	ผู้Fกจ	ตข้องฺตนฺไวิ(ทิ1$อารมณฺEให(ม�$นฺ ฉั�นฺนฺ�Iนฺ”.

๑ เยภGย�เยนฺ รFปารม�มณฺาทิ	รสปานฺวิฑ�ฒ	ตw ฯ  ตญฺ�จ รFปาทิ	อารม�มณฺโตต	 วิก�ข้มานฺปเทินฺ นฺ สเมต	 ฯ
๒ ทิมw ฯ



หนฺ(า ๘๐๘ •   ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สบัอกอานฺาปานฺ�สสต	แก-พื่วิกภ	กษุG]



ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สบัอกอานฺาปานฺ�สสต	แก-พื่วิกภ	กษุG] • หนฺ(า ๘๐๙

เอวิมส�ส ตw เสนฺาสนฺw ภาวินฺานฺGรFป| โหต	 ฯ
เสนฺาสนฺะนฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺสถานฺทิ1$เหมาะแก-การเจร	ญอานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	นฺ�Iนฺ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

เตนฺ วิGต�ตw “อ	ทิมส�ส อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	ภาวินฺานฺGรFปเสนฺาสนฺปร	ค�คหปร	ทิ1ปนฺนฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ข้(าพื่เจ(า)จaงฺกล-าวิวิ-า “คำนฺ1Iแสดงฺการทิ1$ภ	กษุGนฺ�Iนฺ เล#อกหาเสนฺาสนฺะทิ1$เหมาะแก-การเจร	ญอานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	.” 

อถวิา ยส�มา อ	ทิw กม�มฏฺ�ฐานฺป�ปเภเทิ มGทิ�ธภFตw สพื่�พื่ญฺ�ญฺGพื่Gทิ�ธปจ�เจกพื่Gทิ�ธสาวิกานฺw วิ	เสสาธ	คมทิ	ฏฺ�ฐธม�มสGข้วิ	หารปทิฏฺ�ฐานฺw 
อานฺาปานฺส�สต	กม�มฏฺ�ฐานฺw อ	ต�ถ1ปGร	สหต�ถ	อส�สาทิ	สทิ�ทิสมากGลw คามนฺ�ตw อปร	จ�จช้	ต�วิา นฺ สGกรw สม�ปาเทิตGw สทิ�ทิกณฺ�ฏิกต�ตา ฌิานฺส�ส, 
อคามเก ปนฺ อรญฺ�เญ สGกรw โยคาวิจเรนฺ อ	ทิw กม�มฏฺ�ฐานฺw ปร	ค�คเหต�วิา อานฺาปานฺจตGต�ถช้�ฌิานฺw นฺ	พื่�พื่ต�เตต�วิา ตเทิวิ ปาทิกw กต�วิา 
สงฺ�ข้าเร สม�มส	ต�วิา อค�คผู้ลw อรหต�ตw สม�ปาปGณฺ	ตGw.  ตส�มาส�ส อนฺGรFปเสนฺาสนฺw ทิส�เสนฺ�โต ภควิา “อรญฺ�ญคโต วิาต	อาทิ	มาห ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เพื่ราะอานฺาปานฺ�สสต	กรรมฐานฺนฺ1Iเป@นฺยอดในฺประเภทิแห-งฺกรรมฐานฺ เป@นฺปทิ�ฏิฐานฺแห-งฺการบัรรลGคGณฺพื่	เศัษุและ
เป@นฺสGข้วิ	หารธรรมในฺปbจจGบั�นฺ ข้องฺพื่ระส�พื่พื่�ญญฺFพื่Gทิธเจ(า พื่ระปbจเจกพื่Gทิธเจ(า และพื่ระสาวิก (อ�นฺพื่ระโยคาวิจร) ไม-ละช้ายบั(านฺ
ทิ1$อ#Iออaงฺด(วิยเส1ยงฺสตร1 บัGรGษุ ช้(างฺ และม(า เป@นฺต(นฺ จะเจร	ญให(ถaงฺพื่ร(อม ทิำไม-ได(งฺ-าย เพื่ราะเส1ยงฺเป@นฺข้(าศัaกต-อฌิานฺ.,
แต-ในฺปzา ซ่a$งฺไม-ใช้-บั(านฺ พื่ระโยคาวิจรกำหนฺดกรรมฐานฺนฺ1Iแล(วิ ย�งฺจตGตถฌิานฺอ�นฺม1ลมหายใจเข้(าและหายใจออกเป@นฺอารมณฺE 
ให(เก	ดแล(วิ ทิำฌิานฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺให(เป@นฺบัาทิ พื่	จารณฺาส�งฺข้ารทิ�Iงฺหลาย ได(บัรรลGพื่ระอรห�ตอ�นฺเป@นฺผู้ลทิ1$เล	ศั จะทิำได(งฺ-าย. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺแสดงฺเสนฺาสนฺะทิ1$เหมาะแก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ จaงฺตร�สพื่ระดำร�สม1อาทิ	วิ-า อรญฺ�ญคโต วิา ด�งฺนฺ1I.

วิต�ถGวิ	ช้�ช้าจร	โย วิ	ย ห	 ภควิา. โส, ยถา วิต�ถGวิ	ช้�ช้าจร	โย นฺครภFมa ปส�ส	ต�วิา สGฏฺ�ฐุG อGปปร	ก�ข้	ต�วิา “เอต�ถ นฺครw มาเปถาต	 อGปทิ	ส�สต	,
โสต�ถ	นฺา วิ นฺคเร นฺ	ฏฺ�ฐ	เต, ราช้กGลโต มหาสก�การw ลภต	, 
เอวิเมวิ โยคาวิจรส�ส อนฺGรFปเสนฺาสนฺw อGปปร	ก�ข้	ต�วิา “เอต�ถ กม�มฏฺ�ฐานฺw อนฺGยGญฺ�ช้	ตพื่�พื่นฺ�ต	 อGปทิ	ส�สต	,  
ตโต ตต�ถ กม�มฏฺ�ฐานฺมนฺGยGต�เตนฺ โยค	นฺา กเมนฺ อรหต�เต ปต�เต, “สม�มาสม�พื่Gทิ�โธ วิต โส ภควิาต	 มหนฺ�ตw [498] สก�การw ลภต	 ฯ
ด(วิยวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เป@นฺประดGจอาจารยEผู้F(ทิรงฺวิ	ทิยาคGณฺรF(ช้�ยภFม	พื่#Iนฺทิ1$,  
อาจารยEผู้F(ทิรงฺวิ	ทิยารF(พื่#Iนฺทิ1$ เห>นฺพื่#Iนฺทิ1$ทิ1$จะสร(างฺนฺครแล(วิ พื่	จารณฺาโดยตระหนฺ�ก แล(วิช้1Iวิ-า “ข้อพื่ระองฺคEจงฺโปรดสร(างฺพื่ระนฺครในฺทิ1$
นฺ1I”, เม#$อนฺครสำเร>จแล(วิโดยสวิ�สด1, ย-อมได(มหาส�กการะจากราช้ตระกFล ฉั�นฺใด, 
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)นฺ�Iนฺ ทิรงฺพื่	จารณฺาเสนฺาสนฺะอ�นฺสมควิรแก-พื่ระโยคาวิจรแล(วิ ย-อมทิรงฺช้1Iวิ-า 
“กรรมฐานฺ (อ�นฺกGลบัGตรผู้F(ม1ควิามเพื่1ยร) พื่aงฺพื่ากเพื่1ยรพื่ยายามในฺทิ1$นฺ1I”, 
แต-นฺ�Iนฺ เม#$อพื่ระโยคาวิจรประกอบักรรมฐานฺอยF-ในฺ(เสนฺาสนฺะ)นฺ�Iนฺแล(วิ บัรรลGพื่ระอรห�ตโดยลำด�บั, 
ย-อมทิรงฺได(มหาส�กการะวิ-า “พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺ เป@นฺส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(าแทิ(แล” ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.

อยw ปนฺ ภ	ก�ข้G “ทิ1ปJสทิ	โสต	 วิGจ�จต	 ฯ
ส-วินฺภ	กษุGนฺ1I ทิ-านฺวิ-า “เช้-นฺก�บัพื่ย�คฆ์E”. 

ยถา ห	 มหาทิ1ปJราช้า อรญฺ�เญ ต	ณฺคหนฺw วิา วินฺคหนฺw วิา ปพื่�พื่ตคหนฺw วิา นฺ	ส�สาย นฺ	ล	ย	ต�วิา 
วินฺมห	สโคกณฺ�ณฺสFกราทิโย ม	เค คณฺ�หาต	,  
เอวิเมวิายw อรญฺ�ญาทิ1สG กม�มฏฺ�ฐานฺw อนฺGยGญฺ�ช้นฺ�โต ภ	ก�ข้G 
“ยถาก�กเมนฺ โสตาปต�ต	สกทิาคาม	อนฺาคาม	อรหต�ตมค�เค เจวิ อร	ยผู้ลญฺ�จ คณฺ�หาต1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
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เหม#อนฺอย-างฺพื่ญาเส#อใหญ- แอบัอาศั�ยพื่งฺหญ(า ช้�ฏิปzา หร#อเทิ#อกเข้า อยF-ในฺไพื่ร 
ย-อมจ�บัหมF-มฤค ม1กระบั#อปzา ช้ะมด (หร#อกวิางฺ) และสGกรเป@นฺต(นฺ (เป@นฺภ�กษุา) ฉั�นฺใด, 
ภ	กษุGนฺ1I พื่ากเพื่1ยรกรรมฐานฺ อยF-ในฺเสนฺาสนฺะม1ปzาเป@นฺต(นฺ ก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺ 
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “ย-อมยaดไวิ(ได(ซ่a$งฺโสดาปbตต	มรรค สกทิาคาม	มรรค อนฺาคาม	มรรค อรห�ตมรรค และอร	ยผู้ลโดยลำด�บั”.

เตนฺาหG โปราณฺา
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระโบัราณฺาจารยEทิ�Iงฺหลาย จaงฺกล-าวิวิ-า 

ยถาปJ ทิ1ปJโก นฺาม นฺ	ล	ย	ต�วิา๑ คณฺ�หต1 ม	เค 
ตเถวิายw พื่Gทิ�ธปGต�โต ยGต�ตโยโค วิ	ปส�สโก 
อรญฺ�ญw ปวิ	ส	ต�วิานฺ คณฺ�หาต	 ผู้ลมGต�ตมนฺ�ต	 ฯ

“ข้aIนฺช้#$อวิ-า พื่ย�คฆ์E ย-อมแอบัจ�บัหมF-มฤค (เป@นฺภ�กษุา) แม(ฉั�นฺใด 
พื่GทิธบัGตรผู้F(ประกอบัควิามเพื่1ยร บัำเพื่>ญวิ	ปbสสนฺานฺ1I ก>เหม#อนฺก�นฺ 
เข้(าไปสF-ปzาแล(วิ ย-อมยaดไวิ(ได(ซ่a$งฺผู้ลอ�นฺอGดม.”

เตนฺส�ส ปรก�กมช้วิโยค�คภFมa อรญฺ�ญเสนฺาสนฺw ทิส�เสนฺ�โต ภควิา “อรญฺ�ญคโต วิาต	อาทิ	มาห ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺแสดงฺเสนฺาสนฺะปzา อ�นฺเป@นฺภFม	ควิรแก-การประกอบัเช้าวินฺปbญญาเพื่#$อควิามเจร	ญก(าวิหนฺ(า 
แก-พื่ระโยคาวิจรนฺ�Iนฺ  จaงฺตร�สพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEม1อาทิ	วิ-า อรญฺ�ญคโต วิา ด�งฺนฺ1I.

ตต�ถ “อรญฺ�ญคโต วิาต	 “อรญฺ�ญw นฺาม นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา พื่ห	อ	นฺ�ทิข้1ลา สพื่�พื่เมตw อรญฺ�ญนฺ�ต	 จ 
“อรญฺ�ญ	กw นฺาม เสนฺาสนฺw ปญฺ�จธนฺGสต	กw ปจ�ฉั	มนฺ�ต	 จ   เอวิw วิGต�ตลก�ข้เณฺสG อรญฺ�เญสG ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ปวิ	เวิกสGข้มรญฺ�ญw คโต ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า อรญฺ�ญคโต วิา ควิามวิ-า 
ไปสF-ปzา อ�นฺสะดวิกแก-ควิามสงฺ�ด แห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺ ในฺบัรรดาปzาซ่a$งฺม1ล�กษุณฺะทิ1$กล-าวิไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ทิ1$ช้#$อวิ-าปzา ได(แก- (สถานฺทิ1$)ภายนฺอกจากเสาเข้#$อนฺออกไป นฺ�$นฺทิ�Iงฺหมด ช้#$อวิ-า ปzา๒” และวิ-า 
“เสนฺาสนฺะทิ1$สGด ไกลประมาณฺ ๕๐๐ ช้�$วิธนฺF ช้#$อวิ-า เสนฺาสนฺะปzา.๓”

“รGก�ข้มFลคโต วิาต	  รGก�ข้สม1ป| คโต ฯ
บัทิวิ-า รFก�ข้มFลคโต วิา ควิามวิ-า ไปสF-ทิ1$ใกล(ต(นฺไม(.

“สGญฺ�ญาคารคโต วิาต	  สGญฺ�ญw วิ	วิ	ต�โตกาสw คโต ฯ
บัทิวิ-า สGญฺ�ญาคารโต วิา ควิามวิ-า ไปสF-โอกาสทิ1$สงฺ�ด ซ่a$งฺวิ-างฺเปล-า.

เอต�ถ จ ฐเปต�วิา อรญฺ�ญญฺ�จ รGก�ข้มFลญฺ�จ อวิเสสสต�ตวิ	ธเสนฺาสนฺw คโตปJ “สGญฺ�ญาคารคโตต	 วิต�ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-ในฺ(อธ	การ)นฺ1I แม((ภ	กษุG)จะเวิ(นฺปzาและโคนฺต(นฺไม(เส1ย ไปย�งฺเสนฺาสนฺะ ๗ อย-างฺทิ1$เหล#อ ก>ควิรเร1ยกได(วิ-า “ไปสF-เร#อนฺวิ-างฺเปล-า”.

๑ นฺ	ล1ย	ต�วิาต	ปJ ทิ	ส�สต	 ฯ
๒ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๖๔. อภ	. วิ	. ๓๕/๓๓๘.
๓ วิ	. มหา. ๒/๑๔๖.



ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สบัอกอานฺาปานฺ�สสต	แก-พื่วิกภ	กษุG] • หนฺ(า ๘๑๑

เอวิมส�ส อGตGต�ตยานฺGกGลw ธาตGจร	ยานฺGกGลญฺ�จ อานฺาปานฺส�สต	ภาวินฺานฺGรFป| เสนฺาสนฺw อGปทิ	ส	ต�วิา 
อล1นฺานฺGทิ�ธจ�จปก�ข้	กw สนฺ�ตม	ร	ยาปถw อGปทิ	สนฺ�โต “นฺ	ส1ทิต1ต	 อาห ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) คร�Iนฺทิรงฺช้1Iเสนฺาสนฺะ อ�นฺสมควิรแก-การเจร	ญอานฺาปานฺ�สสต	 
ซ่a$งฺเหมาะแก-ฤดFทิ�Iงฺ ๓ และเหมาะแก-ธาตGและจร	ยา แก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ อย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ 
เม#$อจะทิรงฺช้1Iอ	ร	ยาบัถทิ1$สงฺบั ซ่a$งฺเป@นฺฝัzายแห-งฺควิามไม-ทิ(อแทิ(และไม-ฟัGrงฺซ่-านฺ จaงฺตร�สวิ-า นฺ	ส1ทิต	 ด�งฺนฺ1I, 

อถส�ส นฺ	สช้�ช้าย ทิฬ�หภาวิw  อส�สาสป�ปส�สาสานฺw ปวิต�ตนฺสGข้ตw  อารม�มณฺปร	ค�คหFปายญฺ�จ [499] ทิส�เสนฺ�โต 
“ปล�ลงฺ�กw อาภGช้	ต�วิาต	อาทิ	มาห ฯ
ภายหล�งฺ เม#$อจะทิรงฺแสดงฺภาวิะแห-งฺการนฺ�$งฺเป@นฺข้องฺม�$นฺคงฺ  ข้(อทิ1$ลมอ�สสาสะปbสสาสะเป@นฺไปสะดวิก 
และอGบัายเคร#$องฺกำหนฺดจ�บัอารมณฺE แก-เธอนฺ�Iนฺ จaงฺตร�สพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEม1อาทิ	วิ-า ปล�ลงฺ�กw อาภGช้	ต�วิา ด�งฺนฺ1I.

ตต�ถ “ปล�ลงฺ�กนฺ�ต	  สมนฺ�ตโต อFรGพื่ทิ�ธาสนฺw ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า ปล�ลงฺ�กw ได(แก- การนฺ�$งฺพื่�บัข้าทิ�Iงฺ ๒ โดยรอบั (ค#อนฺ�$งฺข้�ดสมาธ	).

“อาภGช้	ต�วิาต	  อาพื่นฺ�ธ	ต�วิา ฯ
บัทิวิ-า อาภGช้	ต�วิา แปลวิ-า คF(เข้(าไวิ(.

“อGช้Gw กายw ปณฺ	ธายาต	  อGปร	มw สร1รw อGช้Gกw ฐเปต�วิา  อฏฺ�ฐารส ปJฏฺ�ฐ	กณฺ�ฏิเก โกฏิ	ยา โกฏิa ปฏิ	ปาเทิต�วิา ฯ
ข้(อวิ-า อGช้wG กายw ปณฺ	ธาย ม1ควิามวิ-า ต�Iงฺร-างฺกายส-วินฺบันฺให(ตรงฺ ค#อให(กระดFกส�นฺหล�งฺ ๑๘ ทิ-อนฺ จดทิ1$สGดต-อทิ1$สGด.

เอวิw ห	 นฺ	ส	นฺ�นฺส�ส, จม�มมwสนฺหารFนฺ	 นฺ ปณฺมนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- เม#$อภ	กษุGนฺ�$งฺด(วิยอาการอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ, หนฺ�งฺ เนฺ#Iอ และเส(นฺเอ>นฺ ย-อมไม-หงฺ	กงฺอ.

อถส�ส ยา เตสw ปณฺมนฺปจ�จยาเอวิ ข้เณฺ ข้เณฺ เวิทินฺา อGป�ปช้�เช้ย�ยGw,  ตา นฺ อGป�ปช้�ช้นฺ�ต	 ฯ
เวิลานฺ�Iนฺ  เวิทินฺาทิ�Iงฺหลาย ทิ1$จะพื่aงฺเก	ดข้aIนฺแก-เธอในฺข้ณฺะๆ 
เพื่ราะควิามหงฺ	กงฺอ แห-งฺ(หนฺ�งฺเนฺ#Iอและเอ>นฺ)เหล-านฺ�Iนฺเป@นฺปbจจ�ยนฺ�$นฺแล ย-อมไม-เก	ดข้aIนฺ.

ตาสG อนฺGป�ปช้�ช้มานฺาสG,  จ	ต�ตw เอกค�คw โหต	. 
เม#$อเวิทินฺาเหล-านฺ�Iนฺไม-เก	ดข้aIนฺ, จ	ตก>ม1อารมณฺEเป@นฺอ�นฺเด1ยวิ.

กม�มฏฺ�ฐานฺw นฺ ปร	ปตต	 วิGฑ�ฒa ผู้าตa อGปคจ�ฉัต	 ฯ
กรรมฐานฺไม-ตกไป ย-อมเข้(าถaงฺควิามเจร	ญรG-งฺเร#องฺ.

“ปร	มGข้w สตa อGปฏฺ�ฐเปต�วิาต	  กม�มฏฺ�ฐานฺาภ	มGข้w สตa ฐปย	ต�วิา ฯ
ข้(อวิ-า ปร	มGข้w สตa อGปฏฺ�ฐเปต�วิา ม1ควิามวิ-า ต�Iงฺสต	มG-งฺหนฺ(าต-อกรรมฐานฺ.
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อถวิา “‘ปร1ต	 ปร	ค�คหฏฺ�โฐ, ‘มGข้นฺ�ต	 นฺ	ย�ยานฺฏฺ�โฐ, ‘สต1ต	 อGปฏฺ�ฐานฺฏฺ�โฐ. เตนฺ วิGจ�จต	 ‘ปร	มGข้w สต	นฺ�ต	๑ 
เอวิw ปฏิ	สม�ภ	ทิายw วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เจต�ถ อต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ก>ในฺ(คำวิ-า ปร	มGข้w สตa อGปฏฺ�ฐเปต�วิา) นฺ1I พื่aงฺเห>นฺใจควิาม ตามนฺ�ยทิ1$(พื่ระธรรมเสนฺาบัด1สาร1บัGตร)กล-าวิไวิ( 
ในฺปฏิ	ส�มภ	ทิานฺ�Iนฺแล อย-างฺนฺ1Iวิ-า  “ศั�พื่ทิEวิ-า ปร	 ม1ควิามกำหนฺดถ#อเอาเป@นฺอรรถ,  ศั�พื่ทิEวิ-า มGข้w ม1ควิามนฺำออกเป@นฺอรรถ, 
ศั�พื่ทิEวิ-า สต	 ม1ควิามเข้(าไปต�Iงฺไวิ(เป@นฺอรรถ. เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า ‘ต�Iงฺสต	ไวิ(เฉัพื่าะหนฺ(า’.๒

ตต�รายw สงฺ�เข้โป “ปร	ค�คห	ตนฺ	ย�ยานฺw สตa กต�วิาต	 ฯ
ในฺ(บัทิวิ-า ปร	มGข้w สตa) นฺ�Iนฺ ม1ควิามย-อด�งฺนฺ1Iวิ-า “ทิำสต	เป@นฺเคร#$องฺนฺำออกทิ1$ตนฺกำหนฺดถ#อเอาแล(วิ”.

[อรรถาธ	บายว	ธ�อบรมัสต	 ๓๒ อย'าง]

“โส สโตวิ อส�สสต1ต	 โส ภ	ก�ข้G เอวิw นฺ	ส1ทิ	ต�วิา เอวิญฺ�จ สตa อGปฏฺ�ฐเปต�วิา ตw สตa อวิ	ช้หนฺ�โต  สโตเอวิ อส�สสต	  สโต ปส�สสต	 ฯ 
“สโตการ1 โหต1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ข้(อวิ-า โส สโตวิ อส�สสต	 ม1ควิามวิ-า 
ภ	กษุGนฺ�Iนฺนฺ�$งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ และต�Iงฺสต	ไวิ(อย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ เม#$อไม-ละสต	นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-า ม1สต	หายใจเข้(า ช้#$อวิ-า ม1สต	หายใจออก. 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “เป@นฺผู้F(อบัรมสต	”.

อ	ทิานฺ	, เยหากาเรห	 สโตการ1 โหต	, เต ทิส�เสนฺ�โต “ทิ1ฆ์w วิา อส�สสนฺ�โตต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อจะทิรงฺแสดงฺอาการเป@นฺเคร#$องฺอบัรมสต	เหล-านฺ�Iนฺ จaงฺตร�สพื่ระดำร�สวิ-า ทิ1ฆ์w วิา อส�สสนฺ�โต เป@นฺต(นฺ.

วิGต�ตw เหตw ปฏิ	สม�ภ	ทิายw “โส สโตวิ อส�สสต	 สโต ปส�สสต1ต	 เอตส�เสวิ วิ	ภงฺ�เค 
“พื่ต�ตaสาย อากาเรห	 สโตการ1 โหต	 
ทิ1ฆ์w อส�สาสวิเสนฺ จ	ต�ตส�ส เอกค�คตw อวิ	ก�เข้ป| ปช้านฺโต สต	 อGปฏฺ�ฐ	ตา โหต	, ตาย สต	ยา เตนฺ ญาเณฺนฺ สโตการ1 โหต	. 
ทิ1ฆ์w ปส�สาสวิเสนฺ ฯเปฯ 
ปฏิ	นฺ	ส�สค�คานฺGปส�ส1 [500] อส�สาสวิเสนฺ ปฏิ	นฺ	ส�สค�คานฺGปส�ส1 ปส�สาสวิเสนฺ จ	ต�ตส�ส เอกค�คตw อวิ	ก�เข้ป| ปช้านฺโต สต	 อGปฏฺ�ฐ	ตา โหต	, 
ตาย สต	ยา เตนฺ ญาเณฺนฺ สโตการ1 โหต1ต	 ฯ
สมจร	งฺด�งฺคำทิ1$(พื่ระธรรมเสนฺาบัด1สาร1บัGตร)กล-าวิไวิ(ในฺวิ	ภ�งฺคE เฉัพื่าะแห-งฺ(๒ คำ)นฺ1Iวิ-า โส สโตวิ อส�สสต	 สโต ปส�สสต	 ในฺปฏิ	ส�มภ	ทิาวิ-า
“ภ	กษุG ย-อมเป@นฺผู้F(อบัรมสต	 โดยอาการ ๓๒ อย-างฺ ค#อ 
สต	ข้องฺภ	กษุGผู้F(รF(ควิามทิ1$ม1จ	ตอารมณฺEเด1ยวิ ไม-ฟัGrงฺซ่-านฺ ด(วิยอำนฺาจลมหายใจเข้(ายาวิ ย-อมต�Iงฺม�$นฺ, 
เธอช้#$อวิ-าเป@นฺผู้F(อบัรมสต	 ด(วิยสต	นฺ�Iนฺ ด(วิยญาณฺนฺ�Iนฺ, 
สต	ข้องฺภ	กษุGผู้F(รF(ควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเด1ยวิ ไม-ฟัGrงฺซ่-านฺ ด(วิยอำนฺาจลมหายใจออกยาวิ ย-อมต�Iงฺม�$นฺ, 
เธอช้#$อวิ-าเป@นฺผู้F(อบัรมสต	 ด(วิยสต	นฺ�Iนฺด(วิยญาณฺนฺ�Iนฺ ฯลฯ 
สต	ข้องฺภ	กษุGผู้F(รF(ควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเด1ยวิ ไม-ฟัGrงฺซ่-านฺด(วิยอำนฺาจควิามเป@นฺผู้F(พื่	จารณฺาเห>นฺควิามสละค#นฺ หายใจเข้(า 
ด(วิยอำนฺาจควิามเป@นฺผู้F(พื่	จารณฺาเห>นฺควิามสละค#นฺ หายใจออก ย-อมต�Iงฺม�$นฺ, เธอช้#$อวิ-าเป@นฺผู้F(อบัรมสต	 ด(วิยสต	นฺ�Iนฺ ด(วิยญาณฺนฺ�Iนฺ.๓”

๑ ปร	มGข้w สตa อGปฏฺ�ฐเปต�วิาต	 ปร1ต	 ปร	ค�คหฏฺ�โฐ มGข้นฺ�ต	 นฺ	ย�ยานฺฏฺ�โฐ สต1ต	 อGปฏฺ�ฐานฺฏฺ�โฐ เตนฺ วิGจ�จต	 ปร	มGข้w สตa อGปฏฺ�ฐเปต�วิาต	 ฯ 
๒ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๖๔-๕. 
๓ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๖๔-๕.



ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [มต	ลมหายใจเข้(าและออกตามอรรถกถาวิ	นฺ�ยและพื่ระสFตร] • หนฺ(า ๘๑๓

[มัต	ลีมัหายใจเข7าแลีะออกตามัอรรถกถาว	น�ยแลีะพระสDตร]

ตต�ถ “ทิ1ฆ์w วิา อส�สสนฺ�โตต	  ทิ1ฆ์w วิา อส�สาสw ปวิต�เตนฺ�โต ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ สองฺบัทิวิ-า ทิ1ฆ์w วิา อส�สสนฺ�โต ได(แก- เม#$อให(ลมหายใจเข้(ายาวิเป@นฺไปอยF-.

“‘อส�สาโสต	 พื่ห	 นฺ	ก�ข้มนฺวิาโต  ‘ปส�สาโสต	 อนฺ�โต ปวิ	สนฺวิาโตต	 วิ	นฺยฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตw ฯ
ในฺอรรถกถาวิ	นฺ�ย ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“ลมทิ1$ออกไปข้(างฺนฺอก ช้#$อวิ-า อ�สสาสะ ค#อลมหายใจออก.๑  ลมทิ1$เข้(าไปข้(างฺในฺ ช้#$อวิ-า ปbสสาสะ ค#อลมหายใจเข้(า.” 

สGต�ตนฺ�ตฏฺ�ฐกถาสG ปนฺ อGปปฏิ	ปาฏิ	ยา อาคตw ฯ
ส-วินฺในฺอรรถกถาแห-งฺพื่ระสFตรทิ�Iงฺหลาย มาโดยกล�บัลำด�บัก�นฺ.

ตต�ถ สพื่�เพื่สม�ปJ คพื่�ภเสย�ยกานฺw มาตGกGจ�ฉั	โต นฺ	ก�ข้มนฺกาเล  
ปฐมw คพื่�ภนฺ�ตรวิาโต พื่ห	 นฺ	ก�ข้มต	.  ปจ�ฉัา พื่าห	รวิาโต สGข้Gมw รช้w คเหต�วิา อพื่�ภนฺ�ตรw ปวิ	สนฺ�โต ตาลGw อาหจ�จ นฺ	พื่�พื่ายต	 ฯ
บัรรดา(ลมทิ�Iงฺสองฺ)นฺ�Iนฺ ในฺเวิลาทิ1$ส�ตวิEผู้F(นฺอนฺอยF-ในฺครรภEแม(ทิGกช้นฺ	ด ออกมาจากทิ(องฺแม-, 
ลมภายในฺครรภEย-อมออกไปข้(างฺนฺอกก-อนฺ, ภายหล�งฺ ลมข้(างฺนฺอกพื่าเอาละอองฺทิ1$ละเอ1ยดเข้(าไปข้(างฺในฺ กระทิบัเพื่ดานฺแล(วิด�บัไป.

เอวินฺ�ตาวิ อส�สาสป�ปส�สาสา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
พื่aงฺทิราบัลมอ�สสาสะและปbสสาสะอย-างฺนฺ1Iก-อนฺ.

ยา ปนฺ เตสw ทิ1ฆ์รส�สตา, สา อทิ�ธานฺวิเสนฺ เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ส-วินฺควิามทิ1$(ลมหายใจเข้(าและลมหายใจออก)เหล-านฺ�Iนฺ (ม1ระยะ)ยาวิและส�Iนฺ พื่aงฺทิราบัด(วิยอำนฺาจแห-งฺกาล.

ยถา ห	 โอกาสทิ�ธานฺw ผู้ร	ต�วิา ฐ	ตw อGทิกw วิา วิาล	กา วิา “ทิ1ฆ์มGทิกw, ทิ1ฆ์า วิาล	กา, รส�สมGทิกw, รส�สา วิาล	กาต	 วิGจ�จต	. 
เอวิw จGณฺ�ณฺวิ	จGณฺ�ณฺาปJ อส�สาสป�ปส�สาสา หต�ถ	สร1เร อห	สร1เร จ เตสw อต�ตภาวิสงฺ�ข้าตw ทิ1ฆ์w อทิ�ธานฺw สณฺ	กw ปFเรต�วิา 
สณฺ	กเมวิ นฺ	ก�ข้มนฺ�ต	.  ตส�มา “ทิ1ฆ์าต	 วิGจ�จนฺ�ต	 ฯ
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า นฺIำหร#อทิราย แผู้-ออกไปตลอดระยะค#อโอกาสต�IงฺอยF- เข้าเร1ยกวิ-า “นฺIำยาวิ ทิรายยาวิ นฺIำส�Iนฺ ทิรายส�Iนฺ” ฉั�นฺใด, 
ลมหายใจเข้(าและหายใจออก แม(ทิ1$ละเอ1ยดจนฺย	บั ก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺ ย�งฺประเทิศัอ�นฺยาวิในฺต�วิช้(างฺและต�วิงฺF 
กล-าวิค#ออ�ตตภาพื่ข้องฺช้(างฺและงฺFเหล-านฺ�Iนฺ ให(ค-อยๆ เต>มแล(วิก>ค-อยๆ ออกไป.  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “ยาวิ”.

๑ ศั�พื่ทิEวิ-า อส�สาโส และ ปส�สาโส หร#อ อส�สสต	 และ ปส�สสต	 ทิ�Iงฺ ๒ ศั�พื่ทิEนฺ1I บัางฺทิ-านฺ แปล อส�สาโส หร#อ อส�สสต	 วิ-า หายใจออก, 
ปส�สาโส หร#อ ปส�สสต	 วิ-า หายใจเข้(า,   ส-วินฺในฺหนฺ�งฺส#อเล-มนฺ1Iต�Iงฺแต-ต(นฺมาได(แปล อส�สาโส หร#อ อส�สสต	 วิ-า หายใจเข้(า, 
ปส�สาโส หร#อ ปส�สสต	 วิ-า หายใจออก,  ทิ1$แปลเช้-นฺนฺ1I ก>เพื่ราะอาศั�ยนฺ�ยอรรถกถาแห-งฺพื่ระสFตรเป@นฺหล�ก เช้-นฺ 
อรรถกถามหาห�ตถ	ปโทิปมสFตรในฺปปbญจสFทินฺ1 ทิGต	ยภาค หนฺ(า ๓๐๘ เป@นฺต(นฺ ซ่a$งฺทิ-านฺอธ	บัายไวิ(ด�งฺนฺ1Iค#อ:-
อส�สาโสต	 อนฺ�โต ปวิ	สนฺนฺาส	กวิาโต ลมทิ1$จมFกเข้(าไปข้(างฺในฺ ช้#$อวิ-าอ�สสาสะ ค#อ ลมหายใจเข้(า, 
ปส�สาโสต	 พื่ห	 นฺ	ก�ข้มนฺนฺาส	กวิาโต ลมทิ1$ออกไปภายนฺอก ช้#$อวิ-าปbสสาสะ ค#อ ลมหายใจออก, 
ส-วินฺในฺอรรถกถาวิ	นฺ�ย ทิ-านฺก>อธ	บัายไวิ(กล�บัก�นฺด�งฺทิ1$ปรากฏิอยF-ข้(างฺบันฺนฺ1I 
แม(ในฺปกรณฺEวิ	สGทิธ	มรรค ภาค ๒ หนฺ(า ๑๖๕ ทิ-านฺก>ช้�กอรรถกถามหาห�ตถ	ปโทิปมสFตรนฺ�$นฺเองฺมาอธ	บัายไวิ(.
เร#$องฺ ศั�พื่ทิEวิ-า อ�สสาสะ และ ปbสสาสะ นฺ1I ควิามจร	งฺทิ-านฺผู้F(แต-งฺอรรถกถาทิ�Iงฺพื่ระวิ	นฺ�ยและพื่ระสFตรก>คนฺเด1ยวิก�นฺ ค#อทิ-านฺพื่ระพื่Gทิธโฆ์สะ และก>
ค(านฺก�นฺอยF-ทิ�Iงฺสองฺแห-งฺ ค#อทิ�Iงฺอรรถกถาพื่ระวิ	นฺ�ย และพื่ระสFตร ถaงฺในฺอรรถกถาอภ	ธรรมก>แก(อธ	บัายไวิ(เหม#อนฺพื่ระสFตร ข้อได(พื่	จารณฺาดFเถ	ด.



หนฺ(า ๘๑๔ •   ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [มต	ลมหายใจเข้(าและออกตามอรรถกถาวิ	นฺ�ยและพื่ระสFตร]

สGนฺข้สสาทิ1นฺw อต�ตภาวิสงฺ�ข้าตw รส�สw อทิ�ธานฺw ส1ฆ์w ปFเรต�วิา ส1ฆ์เมวิ นฺ	ก�ข้มนฺ�ต	.  ตส�มา “รส�สาต	 วิGจ�จนฺ�ต	 ฯ
(ลมหายใจเข้(าและหายใจออก) ย�งฺประเทิศัอ�นฺส�Iนฺ กล-าวิค#ออ�ตตภาพื่แห-งฺสGนฺ�ข้และกระต-ายเป@นฺต(นฺ ให(เต>มเร>วิ แล(วิก>ออกเร>วิ
เหม#อนฺก�นฺ. เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “ส�Iนฺ”. 

มนฺGส�เสสG ปนฺ เกจ	 หต�ถ	อห	อาทิโย วิ	ย กาลทิ�ธานฺวิเสนฺ ทิ1ฆ์w อส�สสนฺ�ต	 จ ปส�สสนฺ�ต	 จ.  เกจ	 สGนฺข้สสาทิโย วิ	ย รส�สw.  
ตส�มา เตสw กาลวิเสนฺ ทิ1ฆ์มทิ�ธานฺw นฺ	ก�ข้มนฺ�ตา จ ปวิ	สนฺ�ตา จ เต ทิ1ฆ์า 
อ	ต�ตรมทิ�ธานฺw นฺ	ก�ข้มนฺ�ตา จ ปวิ	สนฺ�ตา จ รส�สาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
แต-บัรรดาหมF-มนฺGษุยE (มนฺGษุยE)บัางฺจำพื่วิกหายใจเข้(าและหายใจออกยาวิ ด(วิยอำนฺาจระยะกาล ดGจช้(างฺและงฺFเป@นฺต(นฺ, 
บัางฺจำพื่วิกหายใจเข้(าและหายใจออกส�Iนฺ ดGจสGนฺ�ข้และกระต-ายเป@นฺต(นฺ 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (ลมหายใจเข้(าและหายใจออก)เหล-านฺ�Iนฺ ข้องฺ(มนฺGษุยE)เหล-านฺ�Iนฺ 
ด(วิยอำนฺาจกาลทิ1$ออกและเข้(าอยF-ก	นฺเวิลานฺานฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “ยาวิ” ทิ1$ออกและเข้(าอยF-ช้�$วิเวิลานฺ(อย พื่aงฺทิราบัวิ-า “ส�Iนฺ”

[ผู้D7เจร	ญอานาปาน�สสต	กรรมัฐานย'อมัได้7ความัปราโมัทิยAเปKนต7น]

ตต�รายw ภ	ก�ข้G นฺวิหากาเรห	 ทิ1ฆ์w อส�สสนฺ�โต [501] จ ปส�สสนฺ�โต จ “ทิ1ฆ์w อส�สสาม	 ปส�สสาม1ต	 ปช้านฺาต	 ฯ
ในฺ(ลมหายใจเข้(าและออก)นฺ�Iนฺ  ภ	กษุGนฺ1I เม#$อหายใจเข้(าและหายใจออกยาวิ โดยอาการ ๙ อย-างฺ ย-อมรF(ช้�ดวิ-า 
“เราหายใจเข้(าหายใจออกยาวิ.”

เอวิw ปช้านฺโต จส�ส, “เอเกนฺากาเรนฺ กายานฺGปส�สนฺาสต	ปฏฺ�ฐานฺภาวินฺา สม�ปช้�ช้ต1ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ก>เม#$อเธอรF(ช้�ดอย-างฺนฺ1I, พื่aงฺทิราบัวิ-า “การเจร	ญกายานฺGปbสสนฺาสต	ปbฏิฐานฺ ย-อมสำเร>จ ด(วิยอาการอ�นฺหนฺa$งฺ.”

| ยถาห ปฏิ	สม�ภ	ทิายw “กถw ‘ทิ1ฆ์w อส�สสนฺ�โต ทิ1ฆ์w อส�สสาม1ต	 ปช้านฺาต	 ฯเปฯ รส�สw ปส�สสนฺ�โต รส�สw ปส�สสาม1ต	 ปช้านฺาต	 ฯ
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$ทิ-านฺ(พื่ระธรรมเสนฺาบัด1สาร1บัGตร)กล-าวิไวิ(ในฺปฏิ	ส�มภ	ทิาวิ-า 
“ถามวิ-า ‘ภ	กษุGเม#$อหายใจเข้(ายาวิ ก>รF(ช้�ดวิ-า ‘เราหายใจเข้(ายาวิ’๑ ฯลฯ  เม#$อหายใจออกส�Iนฺ ก>รF(ช้�ดวิ-า ‘เราหายใจออกส�Iนฺ’ 
อย-างฺไร๒?

ทิ1ฆ์w อส�สาสw, อทิ�ธานฺสงฺ�ข้าเต อส�สสต	, 
ทิ1ฆ์w ปส�สาสw, อทิ�ธานฺสงฺ�ข้าเต ปส�สสต	, 
ทิ1ฆ์w อส�สาสป�ปส�สาสw, อทิ�ธานฺสงฺ�ข้าเต อส�สสต	ปJ ปส�สสต	ปJ, 
ทิ1ฆ์w อส�สาสป�ปส�สาสw, อทิ�ธานฺสงฺ�ข้าเต อส�สสโตปJ ปส�สสโตปJ ฉันฺ�โทิ อGป�ปช้�ช้ต	 ฯ
“แก(วิ-า ‘ภ	กษุGเม#$อหายใจเข้(ายาวิ ย-อมหายใจเข้(าในฺข้ณฺะทิ1$นฺ�บัวิ-ายาวิ, 
เม#$อหายใจออกยาวิ ย-อมหายใจออกในฺข้ณฺะทิ1$นฺ�บัวิ-ายาวิ, 
เม#$อหายใจเข้(าและหายใจออกยาวิ ย-อมหายใจเข้(าบั(างฺ หายใจออกบั(างฺ ในฺข้ณฺะทิ1$นฺ�บัวิ-ายาวิ, 
ฉั�นฺทิะย-อมเก	ดแก-ภ	กษุG ผู้F(เม#$อหายใจเข้(าและหายใจออกยาวิ หายใจเข้(าบั(างฺ หายใจออกบั(างฺ ในฺข้ณฺะทิ1$นฺ�บัวิ-ายาวิ, 

๑ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๑๖๕.
๒ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๒๔.



ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ผู้F(เจร	ญอานฺาปานฺ�สสต	กรรมฐานฺย-อมได(ควิามปราโมทิยEเป@นฺต(นฺ] • หนฺ(า ๘๑๕

ฉันฺ�ทิวิเสนฺ ตโต สGข้Gมตรw ทิ1ฆ์w อส�สาสw อทิ�ธานฺสงฺ�ข้าเต อส�สสต	 
ฉันฺ�ทิวิเสนฺ ตโต สGข้Gมตรw ทิ1ฆ์w ปส�สาสw อทิ�ธานฺสงฺ�ข้าเต ปส�สสต	 
ฉันฺ�ทิวิเสนฺ ตโต สGข้Gมตรw อส�สาสป�ปส�สาสw อทิ�ธานฺสงฺ�ข้าเต อส�สสต	ปJ ปส�สสต	ปJ 
ฉันฺ�ทิวิเสนฺ ตโต สGข้Gมตรw ทิ1ฆ์w อส�สาสป�ปส�สาสw อทิ�ธานฺสงฺ�ข้าเต อส�สสโตปJ ปส�สสโตปJ ปามGช้�ช้w อGป�ปช้�ช้ต	 ฯ
ภ	กษุGเม#$อหายใจเข้(ายาวิละเอ1ยดกวิ-านฺ�Iนฺ ด(วิยอำนฺาจฉั�นฺทิะ ย-อมหายใจเข้(าในฺข้ณฺะทิ1$นฺ�บัวิ-ายาวิ,
เม#$อหายใจออกยาวิละเอ1ยดกวิ-านฺ�Iนฺ ด(วิยอำนฺาจฉั�นฺทิะ ย-อมหายใจออกในฺข้ณฺะทิ1$นฺ�บัวิ-ายาวิ, 
เม#$อหายใจเข้(าและหายใจออกละเอ1ยดกวิ-านฺ�Iนฺ ด(วิยอำนฺาจฉั�นฺทิะ ย-อมหายใจเข้(าบั(างฺ หายใจออกบั(างฺ ในฺข้ณฺะทิ1$นฺ�บัวิ-ายาวิ,
ควิามปราโมทิยEย-อมเก	ดข้aIนฺแก-ภ	กษุG ผู้F(เม#$อหายใจเข้(าและหายใจออกยาวิละเอ1ยดกวิ-านฺ�Iนฺ ด(วิยอำนฺาจฉั�นฺทิะ 
หายใจเข้(าบั(างฺ หายใจออกบั(างฺ ในฺข้ณฺะทิ1$นฺ�บัวิ-ายาวิ, 

ปามGช้�ช้วิเสนฺ ตโต สGข้Gมตรw ทิ1ฆ์w อส�สาสw อทิ�ธานฺสงฺ�ข้าเต อส�สสต	 
ปามGช้�ช้วิเสนฺ ตโต สGข้Gมตรw ทิ1ฆ์w ปส�สาสw ฯเปฯ ทิ1ฆ์w อส�สาสป�ปส�สาสw อทิ�ธานฺสงฺ�ข้าเต อส�สสต	ปJ ปส�สสต	ปJ 
เม#$อหายใจเข้(ายาวิละเอ1ยดกวิ-านฺ�Iนฺ ด(วิยอำนฺาจควิามปราโมทิยE ย-อมหายใจเข้(าในฺข้ณฺะทิ1$นฺ�บัวิ-ายาวิ, 
เม#$อหายใจออกยาวิละเอ1ยดกวิ-านฺ�Iนฺ ด(วิยอำนฺาจควิามปราโมทิยE ย-อมหายใจออกในฺข้ณฺะทิ1$นฺ�บัวิ-ายาวิ ฯลฯ 
เม#$อหายใจเข้(าและหายใจออกยาวิละเอ1ยดกวิ-านฺ�Iนฺ ด(วิยอำนฺาจควิามปราโมทิยE ย-อมหายใจเข้(าบั(างฺ หายใจออกบั(างฺ 
ในฺข้ณฺะทิ1$นฺ�บัวิ-ายาวิ,

ปามGช้�ช้วิเสนฺ ตโต สGข้Gมตรw ทิ1ฆ์w อส�สาสป�ปส�สาสw อทิ�ธานฺสงฺ�ข้าเต อส�สสโตปJ ปส�สสโตปJ ทิ1ฆ์w  อส�สาสป�ปส�สาสา จ	ต�ตw วิ	วิฏฺ�ฏิต	, 
อGเปก�ข้า สณฺ�ฐาต	 ฯ
จ	ตข้องฺภ	กษุGผู้F(เม#$อหายใจเข้(าและหายใจออกยาวิละเอ1ยดกวิ-านฺ�Iนฺ ด(วิยอำนฺาจควิามปราโมทิยE 
หายใจเข้(าบั(างฺ หายใจออกบั(างฺ ในฺข้ณฺะทิ1$นฺ�บัวิ-ายาวิ ย-อมหล1กออกจากการหายใจเข้(าและหายใจออกยาวิ, 
อGเบักข้าย-อมดำรงฺอยF-.

อ	เมห	 นฺวิหากาเรห	 ทิ1ฆ์w อส�สาสป�ปส�สาสา กาโย อGปฏฺ�ฐานฺw, 
สต	 อนฺGปส�สนฺา ญาณฺw, กาโย อGปฏฺ�ฐานฺw, โนฺ สต	, สต	 อGปฏฺ�ฐานฺญฺ�เจวิ สต	 จ, 
ตาย สต	ยา เตนฺ ญาเณฺนฺ ตw กายw อนฺGปส�สต1ต	 
เตนฺ [502] วิGจ�จต	 ‘กาเย กายานฺGปส�สนฺาสต	ปฏฺ�ฐานฺภาวินฺาต	 ฯ
กายค#อลมหายใจเข้(าและหายใจออกยาวิ ด(วิยอาการ ๙ อย-างฺเหล-านฺ1I ย-อมปรากฏิ, 
สต	เป@นฺอนฺGปbสสนฺาญาณฺ, กายปรากฏิ ไม-ใช้-สต	, สต	ปรากฏิด(วิย เป@นฺต�วิสต	ด(วิย. 
ภ	กษุGย-อมพื่	จารณฺาเห>นฺกายนฺ�Iนฺ ด(วิยสต	นฺ�Iนฺ ด(วิยญาณฺนฺ�Iนฺ. 
เพื่ราะเหตGด�งฺนฺ1Iนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า ‘การเจร	ญสต	ปbฏิฐานฺ ค#อการพื่	จารณฺาเห>นฺกายในฺกาย๑” ด�งฺนฺ1I.

เอเสวิ นฺโย รส�สปเทิปJ ฯ
แม(ในฺบัทิทิ1$กำหนฺดด(วิยลมส�Iนฺ ก>นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

๑ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๖๕-๒๗๔.
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อยw ปนฺ วิ	เสโส ฯ
ส-วินฺควิามแปลกก�นฺม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:-

ยถา เอต�ถ “ทิ1ฆ์w อส�สาสw อทิ�ธานฺสงฺ�ข้าเตต	 วิGต�ตw, เอวิw อ	ธ “รส�สw อส�สาสw อ	ต�ตรสงฺ�ข้าเต อส�สสต1ต	 อาคตw ฯ
ในฺ(บัทิทิ1$กำหนฺดด(วิยลมยาวิ)นฺ�$นฺ ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “เม#$อลมหายใจยาวิ ย-อมหายใจเข้(าในฺข้ณฺะทิ1$นฺ�บัวิ-ายาวิ” ด�งฺนฺ1I ฉั�นฺใด, 
ในฺ(บัทิทิ1$กำหนฺดด(วิยลมส�Iนฺ)นฺ1I ก>ม1คำทิ1$มาในฺบัาล1วิ-า “เม#$อหายใจเข้(าส�Iนฺ ย-อมหายใจเข้(าในฺข้ณฺะทิ1$นฺ�บัวิ-าเล>กนฺ(อย” ฉั�นฺนฺ�Iนฺ.

ตส�มา ตส�ส วิเสนฺ ยาวิ “เตนฺ วิGจ�จต	 กาเย กายานฺGปส�สนฺาสต	ปฏฺ�ฐานฺาภาวินฺาต	 ตาวิ โยเช้ตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่aงฺประกอบัด(วิยสามารถแห-งฺบัทิทิ1$กำหนฺดวิ-าส�Iนฺนฺ�Iนฺ จนฺถaงฺคำวิ-า 
“เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า ‘การเจร	ญสต	ปbฏิฐานฺ ค#อการพื่	จารณฺาเห>นฺกายในฺกาย”.

เอวิมยw อทิ�ธานฺวิเสนฺ อ	ต�ตรวิเสนฺ จ อ	เมห	 นฺวิห	 อากาเรห	 อส�สาสป�ปส�สาเส ปช้านฺนฺ�โต 
“ทิ1ฆ์w วิา อส�สสนฺ�โต ‘ทิ1ฆ์w อส�สสาม1ต	 ปช้านฺาต	 ฯเปฯ รส�สw วิา ปส�สสนฺ�โต ‘รส�สw ปส�สสาม1ต	 ปช้านฺาต1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ภ	กษุGนฺ1I เม#$อรF(ช้�ดลมหายใจเข้(าและหายใจออกโดยอาการ ๙ อย-างฺเหล-านฺ1I ด(วิยอำนฺาจกาลยาวิและด(วิยอำนฺาจกาลนฺ	ดหนฺ-อย
ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า 
“ภ	กษุGเม#$อหายใจเข้(ายาวิย-อมรF(ช้�ดวิ-า ‘เราหายใจเข้(ายาวิ’ ฯลฯ หร#อเม#$อหายใจออกส�Iนฺย-อมรF(ช้�ดวิ-า ‘เราหายใจออกส�Iนฺ’ ด�งฺนฺ1I.

เอวิw ปช้านฺโต จส�ส ทิ1โฆ์ รส�โส จ อส�สาโส  ปส�สาโสปJ จ ตาทิ	โส จต�ตาโร วิณฺ�ณฺา วิต�ตนฺ�ต	 นฺาส	กค�เควิ ภ	ก�ข้Gโนฺต	 ฯ
อนฺa$งฺ เม#$อภ	กษุGนฺ�IนฺรF(อย-างฺนฺ1I วิรรณฺะ (ค#ออาการ) ทิ�Iงฺ ๔ ค#อ ลมหายใจเข้(ายาวิและส�Iนฺ แม(ลมหายใจออกก>เช้-นฺนฺ�Iนฺ 
ย-อมเป@นฺไปเฉัพื่าะทิ1$ปลายจมFกข้องฺภ	กษุG ฉัะนฺ1Iแล.

“สพื่�พื่กายปฏิ	สwเวิทิ1 อส�สส	ส�สาม1ต	 ฯเปฯ ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต1ต	  
สกลส�ส อส�สาสกายส�ส อาทิ	มช้�ฌิปร	โยสานฺw วิ	ทิ	ตw กโรนฺ�โต ปากฏิw กโรนฺ�โต อส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต	 
สกลส�ส ปส�สาสกายส�ส อาทิ	มช้�ฌิปร	โยสานฺw วิ	ทิ	ตw กโรนฺ�โต ปากฏิw กโรนฺ�โต ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต	 ฯ
ข้(อวิ-า สพื่�พื่กายปฏิ	สwเวิทิ1 อส�สส	ส�สาม1ต	 ฯเปฯ ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต	 ม1อธ	บัายวิ-า 
เธอย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า “เราจ�กทิำเบั#Iองฺต(นฺทิ-ามกลางฺ และทิ1$สGด แห-งฺกองฺลมหายใจเข้(าทิ�Iงฺส	Iนฺ ให(รF(แจ(งฺ ค#อทิำให(ปรากฏิหายใจเข้(า”
(และ) ย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า “เราจ�กทิำเบั#Iองฺต(นฺทิ-ามกลางฺและทิ1$สGด แห-งฺกองฺลมหายใจออกทิ�Iงฺส	Iนฺ ให(รF(แจ(งฺ ค#อทิำให(ปรากฏิหายใจ
ออก”

เอวิw วิ	ทิ	ตw กโรนฺ�โต ปากฏิw กโรนฺ�โต ญาณฺสม�ปยGต�ตจ	ต�เตนฺ อส�สสต	 เจวิ ปส�สสต	 จ 
ตส�มา “อส�สส	ส�สาม	 ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต1ต	 วิGจ�จต	 ฯ
เม#$อเธอทิำให(รF(แจ(งฺ ค#อทิำให(ปรากฏิด(วิยอาการอย-างฺนฺ�Iนฺ ย-อมหายใจเข้(าและหายใจออก ด(วิยจ	ตทิ1$ส�มปยGตด(วิยญาณฺ. 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “ย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า ‘เราจ�กหายใจเข้(าจ�กหายใจออก”.

เอกส�ส ห	 ภ	ก�ข้Gโนฺ จGณฺ�ณฺวิ	คเต๑ อส�สาสกาเย วิา ปส�สาสกาเย วิา อาทิ	 ปากโฏิ โหต	  นฺ มช้�ฌิปร	โยสานฺw. 
โส อาทิ	เมวิ ปร	ค�คเหตGw สก�โกต	 มช้�ฌิปร	โยสาเนฺ ก	ลมต	 ฯ

๑ วิ	สGทิ�ธ	มค�เค ปนฺ จGณฺ�ณฺวิ	สเฏิต	 ทิ	ส�สต	 ฯ
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จร	งฺอยF- เบั#Iองฺต(นฺในฺกองฺลมหายใจเข้(าหร#อในฺกองฺลมหายใจออกทิ1$แล-นฺไปอย-างฺละเอ1ยด๑ ย-อมปรากฏิแก-ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺ, 
แต-ทิ-ามกลางฺและทิ1$สGดไม-ปรากฏิ, เธอสามารถกำหนฺดได(เฉัพื่าะเบั#Iองฺต(นฺเทิ-านฺ�Iนฺ ย-อมลำบัากในฺทิ-ามกลางฺและทิ1$สGด.

เอกส�ส มช้�ฌิw ปากฏิw โหต	 นฺ อาทิ	ปร	โยสานฺw โส [503] มช้�ฌิเมวิ ปร	ค�คเหตGw สก�โกต	 อาทิ	ปร	โยสาเนฺ ก	ลมต	 ฯ
อ1กรFปหนฺa$งฺ ย-อมปรากฏิแต-ทิ-ามกลางฺ, เบั#Iองฺต(นฺและทิ1$สGด ไม-ปรากฏิ, 
เธอสามารถกำหนฺดได(เฉัพื่าะทิ-ามกลางฺเทิ-านฺ�Iนฺย-อมลำบัากในฺเบั#Iองฺต(นฺและทิ1$สGด, 

เอกส�ส ปร	โยสานฺw ปากฏิw โหต	 นฺ อาทิ	มช้�ฌิw โส ปร	โยสานฺเมวิ ปร	ค�คเหตGw สก�โกต	 อาทิ	มช้�เฌิ ก	ลมต	 ฯ
อ1กรFปหนฺa$งฺ ย-อมปรากฏิแต-ทิ1$สGด, เบั#Iองฺต(นฺและทิ-ามกลางฺไม-ปรากฏิ, 
เธอสามารถกำหนฺดได(เฉัพื่าะทิ1$สGดเทิ-านฺ�Iนฺ ย-อมลำบัากในฺเบั#Iองฺต(นฺและทิ-ามกลางฺ.

เอกส�ส สพื่�พื่ม�ปJ ปากฏิw โหต	 โส สพื่�พื่ม�ปJ ปร	ค�คเหตGw สก�โกต	 นฺ กต�ถจ	 ก	ลมต	 ฯ
อ1กรFปหนฺa$งฺ ย-อมปรากฏิได(แม(ทิ�Iงฺหมด, เธอสามารถกำหนฺดได(แม(ทิ�Iงฺหมด ย-อมไม-ลำบัากในฺส-วินฺไหนฺๆ.

ตาทิ	เสนฺ ภวิ	ตพื่�พื่นฺ�ต	 ทิส�เสนฺ�โต อาห สพื่�พื่กายปฏิ	สwเวิทิ1 อส�สส	ส�สาม1ต	 ฯเปฯ ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต1ต	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจะทิรงฺช้1Iวิ-า “อ�นฺภ	กษุGพื่aงฺเป@นฺผู้F(เช้-นฺนฺ�Iนฺ” จaงฺตร�สวิ-า 
“ภ	กษุGย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า ‘เราจ�กรF(แจ(งฺซ่a$งฺกองฺลมทิ�Iงฺปวิงฺหายใจเข้(า ย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า ‘เราจ�กรF(แจ(งฺซ่a$งฺกองฺลมทิ�Iงฺปวิงฺหายใจออก” 
ด�งฺนฺ1I.

ตต�ถ ส	ก�ข้ต1ต	  เอวิw ฆ์ฏิต	 วิายมต	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า ส	ก�ข้ต	 ควิามวิ-า ย-อมพื่ากเพื่1ยร ค#อพื่ยายามอย-างฺนฺ�Iนฺ.

“โย ว่า ตถาภFตส�ส สwวิโร, อยเมต�ถ อธ	ส1ลส	ก�ข้า.  โย ตถาภFตส�ส สมาธ	, อยw อธ	จ	ต�ตส	ก�ข้า.  
ยา ตถาภFตส�ส ปญฺ�ญา, อยw อธ	ปญฺ�ญาส	ก�ข้าต	 อ	มา ต	ส�โส ส	ก�ข้าโย 
ตส�มa อารม�มเณฺ ตาย สต	ยา เตนฺ มนฺส	กาเรนฺ ส	ก�ข้ต	 อาเสวิต	 ภาเวิต	 พื่หGล1กโรต1ต	 เอวิเมต�ถ อต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ในฺ(บัทิวิ-า ส	ก�ข้ต	) นฺ1I พื่aงฺเห>นฺใจควิามอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ควิามสำรวิมข้องฺภ	กษุGผู้F(เป@นฺอย-างฺนฺ�Iนฺ นฺ1Iช้#$อวิ-าอธ	ส1ลส	กข้า ในฺอธ	การวิ-าด(วิยอานฺาปานฺ�สสต	ภาวินฺานฺ1I, 
สมาธ	ข้องฺเธอผู้F(เป@นฺอย-างฺนฺ�Iนฺ นฺ1Iช้#$อวิ-า อธ	จ	ตตส	กข้า, ปbญญาข้องฺเธอผู้F(เป@นฺอย-างฺนฺ�Iนฺนฺ1I ช้#$อวิ-า อธ	ปbญญาส	กข้า, 
เธอย-อมสำเหนฺ1ยก ค#อย-อมส(องฺเสพื่ เจร	ญกระทิำให(มาก ซ่a$งฺส	กข้า ๓ อย-างฺ ด�งฺพื่รรณฺนฺามานฺ1I 
ด(วิยสต	นฺ�Iนฺ ด(วิยมนฺส	การนฺ�Iนฺ ในฺอารมณฺEนฺ�Iนฺ.

ตต�ถ ยส�มา ปGร	มนฺเยนฺ เกวิลw อส�สส	ตพื่�พื่w ปส�สส	ตพื่�พื่เมวิ จ  นฺ อญฺ�ญw ก	ญฺ�จ	 กาตพื่�พื่w. 
อ	โต ปฏฺ�ฐาย ปนฺ ญาณฺGป�ปาทินฺาทิ1สG โยโค กรณฺ1โย 
ตส�มา “ตต�ถ อส�สสาม1ต	 ปช้านฺาต	 ปส�สสาม1ต	 ปช้านฺาต1เต�วิวิ วิต�ตมานฺกาลวิเสนฺ ปาลa วิต�วิา 
อ	โต ปฏฺ�ฐาย กต�ตพื่�พื่ส�ส ญาณฺGป�ปาทินฺาทิ	โนฺ อาการส�ส ทิส�สนฺต�ถw สพื่�พื่กายปฏิ	สwเวิทิ1 อส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต1ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ 
อนฺาคตวิจนฺวิเสนฺ ปาล	 อาโรปJตาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
เพื่ราะวิ-า โดยนฺ�ยก-อนฺ บัรรดา(สองฺนฺ�ย)นฺ�Iนฺ ภ	กษุGพื่aงฺหายใจเข้(าและหายใจออกอย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ ไม-ต(องฺทิำก	จอะไรๆ อ#$นฺ, 
แต-จำเด	มแต-เวิลาทิ1$รF(ช้�ดลมหายใจเข้(าและหายใจออกนฺ1Iไป ควิรทิำควิามพื่ากเพื่1ยรในฺอาการทิ1$ให(ญาณฺเก	ดข้aIนฺเป@นฺต(นฺ: 

๑ วิ	สGทิธ	มรรค. ๒/๖๑ เป@นฺ จGณฺ�ณฺวิ	สเฏิ. สาร�ตถทิ1ปนฺ1 ๒/๒๙๕ แก(วิ-า จGณฺ�ณฺวิ	คเตต	 อเนฺกกลาปตาย จGณฺ�ณฺวิ	จGณฺ�ณฺภาเวินฺ วิ	สเฏิ.



หนฺ(า ๘๑๘ •   ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ผู้F(เจร	ญอานฺาปานฺ�สสต	กรรมฐานฺย-อมได(ควิามปราโมทิยEเป@นฺต(นฺ]

เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (ผู้F(ศัaกษุา)พื่aงฺทิราบัวิ-า 
“ในฺนฺ�ยก-อนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สบัาล1ไวิ(ด(วิยอำนฺาจเป@นฺวิ�ตตมานฺาวิ	ภ�ตต	วิ-า 
‘ย-อมรF(ช้�ดวิ-า เราหายใจเข้(า, ย-อมรF(ช้�ดวิ-า เราหายใจออก’ เทิ-านฺ�Iนฺ 
แล(วิยกพื่ระบัาล1ข้aIนฺด(วิยอำนฺาจคำทิ1$เป@นฺอนฺาคตกาลโดยนฺ�ยม1อาทิ	วิ-า 
‘เธอย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า ‘เราจ�กรF(แจ(งฺ ซ่a$งฺกองฺลมทิ�Iงฺปวิงฺหายใจเข้(า” ด�งฺนฺ1I 
เพื่#$อจะทิรงฺแสดงฺอาการทิ1$ให(ญาณฺเก	ดข้aIนฺเป@นฺต(นฺ ซ่a$งฺควิรทิำจำเด	มแต-กาลนฺ1Iไป.

[ภ	กษุ#กำหนด้กรรมัฐานแลี7ว กายส�งขารจIงสงบ]

“ปส�สม�ภยw กายสงฺ�ข้ารw อส�สส	ส�สาม1ต	 ฯเปฯ ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต1ต	 
โอฬาร	กw กายสงฺ�ข้ารw ปส�สม�เภนฺ�โต ปฏิ	ป�ปส�สม�เภนฺ�โต นฺ	โรเธนฺ�โต วิFปสเมนฺ�โต อส�สส	ส�สาม	 ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต	 ฯ
ข้(อวิ-า ปส�สม�ภยw กายสงฺ�ข้ารw อส�สส	ส�สาม1ต	 ฯเปฯ ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต	 ควิามวิ-า 
เธอย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า “เราจ�กเป@นฺผู้F(สงฺบัค#อ ระงฺ�บั ด�บั ได(แก- ให(กายส�งฺข้ารทิ1$หยาบัสงฺบัไป หายใจเข้(าหายใจออก”.

[504] "ตเต�รวิw โอฬาร	กสGข้Gมตา จ ปส�สทิ�ธ	 จ เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ในฺคำวิ-า จ�กเป@นฺผู้F(ระงฺ�บักายส�งฺข้ารทิ1$หยาบั นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัควิามทิ1$ลมเป@นฺข้องฺหยาบัและละเอ1ยด และควิามระงฺ�บัอย-างฺนฺ1I ค#อ:-

อ	มส�ส ห	 ภ	ก�ข้Gโนฺ ปGพื่�เพื่ อปร	ค�คห	ตกาเล กาโย จ จ	ต�ตญฺ�จ สทิรถา โหนฺ�ต	.  
โอฬาร�กาน, กายจ	ต�ตานฺw โอฬาร	กต�เต อวิFปสนฺ�เต, อส�สาสป�ปส�สาสาปJ โอฬาร	กา โหนฺ�ต	 พื่ลวิตรา หGต�วิา ปวิต�ตนฺ�ต	. 
นฺาส	กา นฺป�ปโหต	.  มGเข้นฺ อส�สสนฺ�โตปJ ปส�สสนฺ�โตปJ ต	ฏฺ�ฐต	 ฯ
ก>ในฺกาลก-อนฺ ค#อในฺเวิลาทิ1$ภ	กษุGนฺ1I ย�งฺไม-ได(กำหนฺดกรรมฐานฺ กายและจ	ตย�งฺม1ควิามกระวินฺกระวิาย ย�งฺหยาบั.๑ 
เม#$อกายและจ	ตซ่a$งฺเป@นฺข้องฺหยาบั ย�งฺไม-สงฺบั, แม(ลมหายใจเข้(าและลมหายใจออก ก>เป@นฺข้องฺหยาบั 
ค#อเป@นฺไปเก	นฺกำล�งฺ  จมFกไม-พื่อหายใจ ต(องฺย#นฺหายใจเข้(าบั(างฺ หายใจออกบั(างฺ ทิางฺปาก. 

ยทิา ปนฺส�ส กาโยปJ จ	ต�ตม�ปJ ปร	ค�คห	ตา โหนฺ�ต	,  ตทิา เต สนฺ�ตา โหนฺ�ต	 วิFปสนฺ�ตา ฯ
ต-อเม#$อใด กายก>ด1 จ	ตก>ด1 เป@นฺข้องฺอ�นฺเธอกำหนฺดแล(วิ, เม#$อนฺ�Iนฺ (กายและจ	ต)นฺ�Iนฺจaงฺเป@นฺข้องฺสงฺบัระงฺ�บั.

เตสG สนฺ�เตสG, อส�สาสป�ปส�สาสา สGข้Gมา หGต�วิา ปวิต�ตนฺ�ต	 “อต�ถ	 นฺGโข้, นฺต�ถ1ต	 วิ	เจตพื่�พื่าการป�ปต�ตา โหนฺ�ต	 ฯ
คร�Iนฺเม#$อ(กายและจ	ต)นฺ�Iนฺสงฺบัแล(วิ, ลมหายใจเข้(าและหายใจออกย-อมเป@นฺไปละเอ1ยด 
ค#อเป@นฺสภาพื่ถaงฺอาการทิ1$จะต(องฺค(นฺหาวิ-า “ม1อยF-หร#อไม-หนฺอ”. 

เสย�ยถาปJ ปGร	สส�ส ธาวิ	ต�วิา ปพื่�พื่ตา วิา โอโรห	ต�วิา  มหาภารw วิา ส1สโต โอโรเปต�วิา ฐ	ตส�ส โอฬาร	กา อส�สาสป�ปส�สาสา โหนฺ�ต	.
นฺาส	กา นฺป�ปโหต	.  มGเข้นฺ อส�สสนฺ�โตปJ ปส�สสนฺ�โตปJ ต	ฏฺ�ฐต	 ฯ
เปร1ยบัเหม#อนฺลมหายใจเข้(าและหายใจออก ข้องฺบัGรGษุผู้F(วิ	$งฺลงฺจากภFเข้า หร#อผู้F(ปลงฺข้องฺหนฺ�กลงฺจากศั1รษุะ แล(วิย#นฺอยF- 
ย-อมเป@นฺข้องฺหยาบั.  จมFกไม-พื่อหายใจ.  ต(องฺย#นฺหายใจเข้(าบั(างฺ หายใจออกบั(างฺทิางฺปาก. 

ยทิา ปเนฺส ตw ปร	ส�สมw วิ	โนฺเทิต�วิา นฺหาต�วิา จ ปJวิ	ต�วิา จ อล�ลสาฏิกw หทิเย กต�วิา ส1ตาย ฉัายาย นฺ	ปนฺ�โนฺ โหต	 
อถส�ส เต อส�สาสป�ปส�สาสา สGข้Gมา โหนฺ�ต	 “อต�ถ	 นฺGโข้ นฺต�ถ1ต	 วิ	เจตพื่�พื่าการป�ปต�ตา ฯ

๑ ศั�พื่ทิEวิ-า โอฬาร	กานฺw ให(แก(เป@นฺ โอฬาร	กา เป@นฺบัทิคGณฺข้องฺกายและจ	ต. วิ	สGทิธ	มรรคภาค ๒/๖๒ ก>เป@นฺอย-างฺนฺ1I.



ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ภ	กษุGกำหนฺดกรรมฐานฺแล(วิ กายส�งฺข้ารจaงฺสงฺบั] • หนฺ(า ๘๑๙

ต-อเม#$อใด เข้าบัรรเทิาควิามกระวินฺกระวิายนฺ�Iนฺเส1ย อาบัและด#$มนฺIำแล(วิ เอาผู้(าเปnยกคลGมทิ1$หนฺ(าอก นฺอนฺพื่�กทิ1$ร-มไม(เย>นฺๆ, 
เม#$อนฺ�Iนฺ ลมหายใจเข้(าและหายใจออกนฺ�Iนฺข้องฺเข้า จaงฺเป@นฺข้องฺละเอ1ยด ค#อถaงฺอาการทิ1$จะต(องฺค(นฺหาวิ-า “ม1อยF-หร#อไม-หนฺอ” แม(ฉั�นฺใด.



หนฺ(า ๘๒๐ •   ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ภ	กษุGกำหนฺดกรรมฐานฺแล(วิ กายส�งฺข้ารจaงฺสงฺบั]

เอวิเมวิ อ	มส�ส ภ	ก�ข้Gโนฺ ปGพื่�เพื่ อปร	ค�คห	ตกาเล กาโย จ ฯเปฯ วิ	เจตพื่�พื่าการป�ปต�ตา โหนฺ�ต	 ฯ
ในฺกาลก-อนฺ ค#อในฺเวิลาทิ1$ภ	กษุGนฺ1Iย�งฺไม-ได(กำหนฺดกรรมฐานฺ กายและจ	ต ฯลฯ ค#อถaงฺอาการทิ1$ต(องฺค(นฺหาวิ-า “ม1อยF-หร#อไม-หนฺอ” 
ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.

ตw ก	ส�ส เหตG ฯ
ข้(อนฺ�Iนฺเป@นฺเพื่ราะเหตGไร? 

ตถาห	ส�ส ปGพื่�เพื่ อปร	ค�คห	ตกาเล โอฬาร	โกฬาร	เก กายสงฺ�ข้าเร ปส�สม�เภม1ต	 อาโภคสมนฺ�นฺาหารมนฺส	การปจ�จเวิก�ข้ณฺา นฺต�ถ	 ฯ
ปร	ค�คห	ตกาเล ปนฺ อต�ถ	 ฯ
เพื่ราะควิามจร	งฺเป@นฺอย-างฺนฺ�Iนฺ ในฺกาลก-อนฺ ค#อในฺเวิลาทิ1$เธอย�งฺม	ได(กำหนฺดกรรมฐานฺ 
การคำนฺaงฺ การประมวิลมา การมนฺส	การ และการพื่	จารณฺาวิ-า “เราจะระงฺ�บักายส�งฺข้ารส-วินฺหยาบัๆ” ด�งฺนฺ1I หาม1แก-เธอนฺ�Iนฺไม-. 
แต-ในฺเวิลาทิ1$เธอกำหนฺดแล(วิ จaงฺม1ได(.

เตนฺส�ส อปร	ค�คห	ตกาลโต ปร	ค�คห	ตกาเล กายสงฺ�ข้าโร สGข้Gโม โหต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ในฺเวิลาทิ1$กำหนฺดกรรมฐานฺ กายส�งฺข้ารข้องฺเธอนฺ�Iนฺ จaงฺเป@นฺข้องฺละเอ1ยด กวิ-าเวิลาทิ1$ย�งฺไม-ได(กำหนฺด.

เตนฺาหG โปราณฺา [505] “สารทิ�เธ กาเย จ	ต�เต จ, อธ	มต�ตw ปวิต�ตต	.  อสารทิ�ธม�ห	 กายม�ห	, สGข้Gมw สม�ปวิต�ตต1ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระโบัราณฺาจารยEทิ�Iงฺหลายจaงฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“เม#$อกายและจ	ต ย�งฺระส$ำระสายอยF- (กายส�งฺข้าร)ย-อมเป@นฺไปเก	นฺประมาณฺ, 
เม#$อกายและจ	ต ไม-ระส$ำระสาย (กายส�งฺข้าร)ย-อมเป@นฺไปละเอ1ยด.”

[กายส�งขารในฌานช�LนสDงขILนไปย'อมัลีะเอ�ยด้ไปตามัลีำด้�บ]

ปร	ค�คเหปJ โอฬาร	โก.  ปฐมช้�ฌิานฺFปจาเร สGข้Gโม ฯ
(กายส�งฺข้าร)แม(ในฺเวิลากำหนฺด ก>ย�งฺหยาบั.  (แต-) ในฺอGปจารแห-งฺปฐมฌิานฺ ละเอ1ยด.

ตส�ม	ม�ปJ โอฬาร	โก.  ปฐมช้�ฌิาเนฺ สGข้Gโม ฯ
ถaงฺแม(ในฺอGปจารแห-งฺ(ปฐมฌิานฺ)นฺ�Iนฺ ก>ย�งฺหยาบั. ในฺปฐมฌิานฺ ละเอ1ยด.

ปฐมช้�ฌิาเนฺ จ ทิGต	ยช้�ฌิานฺFปจาเร จ โอฬาร	โก.  ทิGต	ยช้�ฌิาเนฺ สGข้Gโม ฯ
ในฺปฐมฌิานฺและในฺอGปจารแห-งฺทิGต	ยฌิานฺย�งฺหยาบั.  ในฺทิGต	ยฌิานฺ ละเอ1ยด.

ทิGต	ยช้�ฌิาเนฺ จ ตต	ยช้�ฌิานฺFปจาเร จ โอฬาร	โก ตต	ยช้�ฌิาเนฺ สGข้Gโม ฯ
ในฺทิGต	ยฌิานฺและในฺอGปจารแห-งฺตต	ยฌิานฺ ย�งฺหยาบั.  ในฺตต	ยฌิานฺละเอ1ยด.

ตต	ยช้�ฌิาเนฺ จ จตGต�ถช้�ฌิานฺFปจาเร จ โอฬาร	โก.  จตGต�ถช้�ฌิาเนฺ อต	สGข้Gโม อป�ปวิต�ต	เมวิ ปาปGณฺาต	 ฯ
ในฺตต	ยฌิานฺและอGปจารแห-งฺจตGตถฌิานฺ ย�งฺหยาบั.  ในฺจตGตถฌิานฺละเอ1ยดย	$งฺนฺ�ก ถaงฺควิามไม-เป@นฺไปทิ1เด1ยวิ.

อ	ทิw ตาวิ ทิ1ฆ์ภาณฺกสwยGต�ตภาณฺกานฺw มตw ฯ
คำนฺ1I เป@นฺมต	ข้องฺพื่ระอาจารยEผู้F(กล-าวิทิ1ฆ์นฺ	กายและส�งฺยGตตนฺ	กายก-อนฺ.



ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [กายส�งฺข้ารในฺฌิานฺช้�IนฺสFงฺข้aIนฺไปย-อมละเอ1ยดไปตามลำด�บั] • หนฺ(า ๘๒๑

มช้�ฌิ	มภาณฺกา ปนฺ “ปฐมช้�ฌิาเนฺ โอฬาร	โก. ทิGต	ยช้�ฌิานฺFปจาเร สGข้Gโมต	 
เอวิw เหฏฺ�ฐ	มเหฏฺ�ฐ	มช้�ฌิานฺโต อGปรFปร	ช้�ฌิานฺFปจาเรปJ สGข้Gมตรw อ	จ�ฉันฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺพื่ระอาจารยEทิ�Iงฺหลายผู้F(กล-าวิม�ช้ฌิ	มนฺ	กาย 
ย-อมปรารถนฺาควิามละเอ1ยดกวิ-าก�นฺ แม(ในฺอGปจารแห-งฺฌิานฺช้�IนฺสFงฺๆ ข้aIนฺไปกวิ-าฌิานฺช้�Iนฺต$ำๆ อย-างฺนฺ1I ค#อ 
“กายส�งฺข้ารทิ1$เป@นฺไปในฺปฐมฌิานฺ ย�งฺเป@นฺข้องฺหยาบั. ในฺอGปจารแห-งฺทิGต	ยฌิานฺ จaงฺจ�ดวิ-าละเอ1ยด” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

สพื่�เพื่สwเยวิ ปนฺ มเตนฺ “อปร	ค�คห	ตกาเล ปวิต�ตกายสงฺ�ข้าโร ปร	ค�คห	ตกาเล ปฏิ	ป�ปส�สม�ภต	. 
ปร	ค�คห	ตกาเล ปวิต�ตกายสงฺ�ข้าโร ปฐมช้�ฌิานฺFปจาเร ฯเปฯ 
จตGต�ถช้�ฌิานฺFปจาเร ปวิต�ตกายสงฺ�ข้าโร จตGต�ถช้�ฌิาเณฺ ปฏิ	ป�ปส�สม�ภต	 ฯ
ก>ตามมต	ข้องฺพื่ระอาจารยEทิ�Iงฺหมดนฺ�Iนฺแล (ควิรทิราบั) ด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“กายส�งฺข้ารทิ1$เป@นฺไปในฺเวิลาทิ1$ย�งฺม	ได(กำหนฺด (กรรมฐานฺ) ย-อมระงฺ�บัไปในฺเวิลาทิ1$กำหนฺดแล(วิ, 
กายส�งฺข้ารทิ1$เป@นฺไปในฺเวิลาทิ1$ได(กำหนฺด ย-อมระงฺ�บัไปในฺอGปจารแห-งฺปฐมฌิานฺ ฯลฯ 
กายส�งฺข้ารทิ1$เป@นฺไปในฺอGปจารแห-งฺจตGตถฌิานฺ ย-อมระงฺ�บัไปในฺจตGตถฌิานฺ”. 

อยw ตาวิ สมเถ นฺโย ฯ
ในฺสมถะม1นฺ�ยเทิ-านฺ1Iก-อนฺ.

วิ	ปส�สนฺายw ปนฺ 
อปร	ค�คเห ปวิต�โต กายสงฺ�ข้าโร โอฬาร	โก มหาภFตปร	ค�คเห สGข้Gโม  โสปJ โอฬาร	โก อGปาทิารFปปร	ค�คเห สGข้Gโม, 
โสปJ โอฬาร	โก สกลรFปปร	ค�คเห สGข้Gโม  โสปJ โอฬาร	โก อรFปปร	ค�คเห สGข้Gโม, 
โสปJ โอฬาร	โก รFปารFปปร	ค�คเห สGข้Gโม   โสปJ โอฬาร	โก ปจ�จยปร	ค�คเห สGข้Gโม, 
โสปJ โอฬาร	โก สปจ�จยนฺามรFปทิส�สเนฺ สGข้Gโม  โสปJ โอฬาร	โก ลก�ข้ณฺารม�มณฺ	กวิ	ปส�สนฺาย สGข้Gโม, 
โสปJ ทิGพื่�พื่ลวิ	ปส�สนฺาย โอฬาร	โก พื่ลวิวิ	ปส�สนฺาย สGข้Gโม ฯ
ส-วินฺในฺวิ	ปbสสนฺา พื่aงฺทิราบันฺ�ยด�งฺนฺ1I:-

กายส�งฺข้ารทิ1$เป@นฺไปในฺเม#$อย�งฺม	ได(กำหนฺด ย�งฺหยาบั ในฺการกำหนฺดมหาภFตรFปละเอ1ยด, 
แม(การกำหนฺดมหาภFตรFปนฺ�Iนฺ ก>ย�งฺหยาบั, ในฺการกำหนฺดอGปาทิายรFป ละเอ1ยด,

แม(การกำหนฺดอGปาทิายรFปนฺ�Iนฺ ก>ย�งฺหยาบั, ในฺการกำหนฺดรFปทิ�Iงฺส	Iนฺละเอ1ยด, 
แม(การกำหนฺดรFปทิ�Iงฺส	Iนฺนฺ�Iนฺ ก>ย�งฺหยาบั, ในฺการกำหนฺดอรFปละเอ1ยด, 

แม(การกำหนฺดอรFปนฺ�Iนฺ ก>ย�งฺหยาบั, ในฺการกำหนฺดรFปและอรFปละเอ1ยด, 
แม(การกำหนฺดรFปและอรFปนฺ�Iนฺ ก>ย�งฺหยาบั, ในฺการกำหนฺดปbจจ�ยละเอ1ยด, 

แม(การกำหนฺดปbจจ�ยนฺ�Iนฺ ก>ย�งฺหยาบั, ในฺการเห>นฺนฺามรFปพื่ร(อมทิ�Iงฺปbจจ�ย ละเอ1ยด, 
แม(การเห>นฺนฺามรFปพื่ร(อมทิ�Iงฺปbจจ�ยนฺ�Iนฺ ก>ย�งฺหยาบั, ในฺวิ	ปbสสนฺาทิ1$ประกอบัด(วิยล�กษุณฺะและอารมณฺE ละเอ1ยด, 

แม(นฺ�Iนฺก>ย�งฺหยาบัในฺวิ	ปbสสนฺาทิ1$ม1กำล�งฺเพื่ลา, ในฺวิ	ปbสสนฺาทิ1$ม1กำล�งฺจaงฺจ�ดวิ-าละเอ1ยด, 



หนฺ(า ๘๒๒ •   ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [กายส�งฺข้ารในฺฌิานฺช้�IนฺสFงฺข้aIนฺไปย-อมละเอ1ยดไปตามลำด�บั]

ตต�ถ [506] ปGพื่�เพื่ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ  ปGร	มส�ส ปGร	มส�ส ปจ�ฉั	เมนฺ ปจ�ฉั	เมนฺ ปส�สทิ�ธ	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ในฺ(วิ	ปbสสนฺานฺ�ย)นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัควิามสงฺบัไป แห-งฺ(ลมอ�สสาสะและปbสสาสะ)ก-อนฺๆ 
ด(วิย(ลมอ�สสาสะและปbสสาสะ)หล�งฺๆ  โดยนฺ�ยกล-าวิแล(วิในฺก-อนฺนฺ�$นฺแล.

เอวิเมต�ถ โอฬาร	กสGข้Gมตา จ ปส�สทิ�ธ	 จ เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ในฺ(คำวิ-า ระงฺ�บักายส�งฺข้ารทิ1$หยาบั) นฺ1I พื่aงฺทิราบัควิามทิ1$ลมหยาบัละเอ1ยดและสงฺบัไป โดยนฺ�ยด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1Iแล.

ปฏิ	สม�ภ	ทิายw ปนฺส�ส สทิ�ธa โจทินฺาโสธนฺาห	 เอวิมต�โถ วิGต�โต ฯ
ส-วินฺในฺปฏิ	ส�มภ	ทิา (พื่ระธรรมเสนฺาบัด1สาร1บัGตร) กล-าวิเนฺ#Iอควิามแห-งฺบัทินฺ�Iนฺ พื่ร(อมก�บัคำทิ(วิงฺและคำแก(ให(กระจ-างฺ อย-างฺนฺ1I:-

| “กถw ฯ   
ปส�สม�ภยw กายสงฺ�ข้ารw อส�สส	ส�สาม	 ฯเปฯ ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต	 ฯ
“ภ	กษุGย-อมสำเหนฺ1ยกอย-างฺไร? 

ย-อมสำเหนฺ1ยก (อย-างฺนฺ1I) วิ-า “เราจ�กระงฺ�บักายส�งฺข้ารหายใจเข้(า, ย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า ‘เราจ�กระงฺ�บักายส�งฺข้ารหายใจออก.”

กตเม กายสงฺ�ข้ารา ฯ 
ทิ1ฆ์w อส�สาสา กาย	กา.  เอเต ธม�มา กายปฏิ	พื่ทิ�ธา กายสงฺ�ข้ารา.  เต กายสงฺ�ข้าเร ปส�สม�เภนฺ�โต นฺ	โรเธนฺ�โต วิFปสเมนฺ�โต ส	ก�ข้ต	. 
ทิ1ฆ์w ปส�สาสา กาย	กา เอเต ธม�มา ฯเปฯ 
รส�สw อส�สาสา รส�สw ปส�สาสา.  สพื่�พื่กายปฏิ	สwเวิทิ1 อส�สาสา สพื่�พื่กายปฏิ	สwเวิทิ1 ปส�สาสา กาย	กา. 
เอเต ธม�มา กายปฏิ	พื่ทิ�ธา กายสงฺ�ข้ารา.  เต กายสงฺ�ข้าเร ปส�สม�เภนฺ�โต นฺ	โรเธนฺ�โต วิFปสเมนฺ�โต ส	ก�ข้ต	 ฯ
กายส�งฺข้ารเป@นฺไฉันฺ? 
ลมหายใจเข้(ายาวิ เป@นฺไปทิางฺกาย.  ธรรมเหล-านฺ1Iเนฺ#$องฺด(วิยกาย เป@นฺกายส�งฺข้าร.  
ภ	กษุGระงฺ�บั ค#อด�บั สงฺบักายส�งฺข้ารเหล-านฺ�Iนฺ สำเหนฺ1ยกอยF-. 
ลมหายใจออกยาวิเป@นฺไปทิางฺกาย. ธรรมเหล-านฺ1Iเนฺ#$องฺด(วิยกาย เป@นฺกายส�งฺข้าร.  
ภ	กษุGระงฺ�บั ค#อด�บั สงฺบักายส�งฺข้ารเหล-านฺ�Iนฺ สำเหนฺ1ยกอยF-. 
ลมหายใจเข้(าส�Iนฺ ลมหายใจออกส�Iนฺ. 
ลมทิ1$ภ	กษุGรF(แจ(งฺซ่a$งฺกองฺลมทิ�Iงฺปวิงฺหายใจเข้(า ลมทิ1$ภ	กษุGรF(แจ(งฺซ่a$งฺกองฺลมทิ�Iงฺปวิงฺหายใจออก เป@นฺไปทิางฺกาย.  
ธรรมเหล-านฺ1Iเนฺ#$องฺด(วิยกาย เป@นฺกายส�งฺข้าร.  ภ	กษุGระงฺ�บั ค#อด�บั สงฺบักายส�งฺข้ารเหล-านฺ�Iนฺ สำเหนฺ1ยกอยF-.

ยถารFเปห	 กายสงฺ�ข้าเรห	 ยา กายส�ส อานฺมนฺา วิ	นฺมนฺา สนฺ�นฺมนฺา ปณฺมนฺา อ	ญฺ�ช้นฺา ผู้นฺ�ทินฺา จลนฺา กม�ปนฺา 
“ปส�สม�ภยw กายสงฺ�ข้ารw อส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต	  “ปส�สม�ภยw กายสงฺ�ข้ารw ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต	 ฯ
ควิามอ-อนฺไป ควิามนฺ(อมไป ควิามเอนฺไป ควิามโอนฺไป ควิามหวิ�$นฺไป ควิามด	Iนฺรนฺ ควิามโยก ควิามโคลงฺ แห-งฺกาย 
เพื่ราะกายส�งฺข้ารเห>นฺปานฺใด,  ภ	กษุGย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า ‘เราจ�กระงฺ�บักายส�งฺข้ารเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ หายใจเข้(า’. 
ย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า ‘เราจ�กระงฺ�บักายส�งฺข้ารเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ หายใจออก.'

ยถารFเปห	 กายสงฺ�ข้าเรห	 ยา กายส�ส นฺ อานฺมนฺา นฺ วิ	นฺมนฺา นฺ สนฺ�นฺมนฺา นฺ ปณฺมนฺา อนฺ	ญฺ�ช้นฺา อผู้นฺ�ทินฺา อจลนฺา อกม�ปนฺา.
 “สนฺ�ตw สGข้Gมw ปส�สม�ภยw กายสงฺ�ข้ารw อส�สส	ส�สาม	 ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต	 ฯ
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ควิามไม-อ-อนฺไป ควิามไม-นฺ(อมไป ควิามไม-เอนฺไป ควิามไม-โอนฺไป ควิามไม-หวิ�$นฺไหวิ ควิามไม-ด	Iนฺรนฺ ควิามไม-โยก ควิามไม-โคลงฺแห-งฺกาย
เพื่ราะกายส�งฺข้ารเห>นฺปานฺใด,  ภ	กษุGย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า ‘เราจ�กระงฺ�บักายส�งฺข้ารทิ1$ละเอ1ยดสGข้Gมเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ หายใจเข้(า หายใจ
ออก'.

อ	ต	 ก	ร “ปส�สม�ภยw กายสงฺ�ข้ารw อส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต	. “ปส�สม�ภยw กายสงฺ�ข้ารw ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต	 ฯ
หากวิ-าภ	กษุGสำเหนฺ1ยกอยF-อย-างฺนฺ1I วิ-า ‘เราจ�กระงฺ�บักายส�งฺข้ารหายใจเข้(า’ ย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า ‘เราจ�กระงฺ�บักายส�งฺข้ารหายใจออก.'

เอวิw สนฺ�เต, วิาตFปลทิ�ธ	ยา จ ปภาวินฺา นฺ โหต	.  อส�สาสป�ปส�สาสานฺญฺ�จ ปภาวินฺา นฺ โหต	. อานฺาปานฺส�สต	ยา จ ปภาวินฺา นฺ โหต	.
[507] อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	ส�ส จ ปภาวินฺา นฺ โหต	.  นฺ จ ตw สมาปต�ตa ปณฺ�ฑ	ตา สมาปช้�ช้นฺ�ต	ปJ วิGฏฺ�ฐหนฺ�ต	ปJ ฯ
เม#$อเป@นฺอย-างฺนฺ�Iนฺ ควิามได(ลม๑ (อ�สสาสะและปbสสาสะ) ก>ไม-เป@นฺไป (ค#อไม-เก	ดข้aIนฺ). 
ลมอ�สสาสะและปbสสาสะ ก>ไม-เป@นฺไป,  อานฺาปานฺ�สสต	ก>ไม-เป@นฺไป,  อานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	 ก>ไม-เป@นฺไป, 
และสมาบั�ต	นฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตทิ�Iงฺหลายจะเข้(าบั(างฺ จะออกบั(างฺ ก>หาไม-. 

อ	ต	 ก	ร “ปส�สม�ภยw กายสงฺ�ข้ารw อส�สส	ส�สาม	 ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต	 ฯ
ถ(าหากวิ-าภ	กษุG สำเหนฺ1ยกอยF-อย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘เราจ�กระงฺ�บักายส�งฺข้ารหายใจเข้(า หายใจออก.’ 

เอวิw สนฺ�เต, วิาตFปลทิ�ธ	ยา จ ปภาวินฺา โหต	. อส�สาสป�ปส�สาสานฺญฺ�จ ปภาวินฺา โหต	. อานฺาปานฺส�สต	ยา จ ปภาวินฺา โหต	. 
อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	ส�ส จ ปภาวินฺา โหต	. ตญฺ�จ นฺw สมาปต�ตa ปณฺ�ฑ	ตา สมาปช้�ช้นฺ�ต	ปJ วิGฏฺ�ฐหนฺ�ต	ปJ ฯ
เม#$อเป@นฺอย-างฺนฺ1I, ควิามได(ลม๒ (อ�สสาสะและปbสสาสะ) ย-อมเป@นฺไป (ค#อเก	ดข้aIนฺ),  ลมอ�สสาสะและปbสสาสะ ย-อมเป@นฺไป,  
อานฺาปานฺ�สสต	 ย-อมเป@นฺไป,  อานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	 ย-อมเป@นฺไป, และสมาบั�ต	นฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตทิ�Iงฺหลาย ย-อมเข้(าบั(างฺ ย-อมออกบั(างฺ.

ยถากถw วิ	ย ฯ
(ข้(อนฺ�Iนฺ) เปร1ยบัเหม#อนฺอะไร? 

เสย�ยถาปJ กwเส อาโกฏฺ�ฏิ	เต, ปฐมw โอฬาร	กา สทิ�ทิา ปวิต�ตนฺ�ต	 ฯ
เปร1ยบัเหม#อนฺเม#$อบัGคคลต1ก�งฺสดาล, เส1ยงฺด�งฺ (เส1ยงฺหยาบั) ย-อมกระจายไปก-อนฺ.

โอฬาร	กานฺw สทิ�ทิานฺw นฺ	ม	ต�ตw สGค�คห	ตต�ตา สGมนฺส	กตต�ตา สFปธาร	ตต�ตา, 
นฺ	รGทิ�เธปJ โอฬาร	เก สทิ�เทิ,  อถ ปจ�ฉัา สGข้Gมกา สทิ�ทิา ปวิต�ตนฺ�ต	. 
สGข้Gมกานฺw สทิ�ทิานฺw นฺ	ม	ต�ตw สGค�คห	ตต�ตา สGมนฺส	กตต�ตา สFปธาร	ตต�ตา, 
นฺ	รGทิ�เธปJ สGข้Gมเก สทิ�เทิ,  อถ ปจ�ฉัา สGข้Gมสทิ�ทินฺ	ม	ต�ตารม�มณฺตาปJ จ	ต�ตw ปวิต�ตต	 ฯ
เพื่ราะกำหนฺด ใส-ใจ จำไวิ(ด(วิยด1 ซ่a$งฺนฺ	ม	ตแห-งฺเส1ยงฺด�งฺ, แม(เม#$อเส1ยงฺด�งฺด�บัไปแล(วิ, 
ต-อมา เส1ยงฺละเอ1ยด (เส1ยงฺครวิญ) ย-อมกระจายไปภายหล�งฺ. 
เพื่ราะกำหนฺด ใส-ใจ จำไวิ(ด(วิยด1ซ่a$งฺนฺ	ม	ตแห-งฺเส1ยงฺครวิญ, แม(เม#$อเส1ยงฺครวิญด�บัไปแล(วิ, 
ต-อมา จ	ตย-อมเป@นฺไปภายหล�งฺ แม(เพื่ราะม1นฺ	ม	ตแห-งฺเส1ยงฺครวิญเป@นฺอารมณฺE. 

๑ วิาตปลทิ�ธ	 ควิามสำเหนฺ1ยก, กำหนฺดหมายลม.
๒ วิาตปลทิ�ธ	 ควิามสำเหนฺ1ยก, กำหนฺดหมายลม.
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เอวิเมวิ ปฐมw โอฬาร	กา อส�สาสป�ปส�สาสา ปวิต�ตนฺ�ต	.  
โอฬาร	กานฺw อส�สาสป�ปส�สาสานฺw นฺ	ม	ต�ตw สGค�คห	ตต�ตา สGมนฺส	กตต�ตา สFปธาร	ตต�ตา, นฺ	รGทิ�เธปJ โอฬาร	เก อส�สาสป�ปส�สาเส, 
อถ ปจ�ฉัา สGข้Gมกา อส�สาสป�ปส�สาสา ปวิต�ตนฺ�ต	. 
สGข้Gมกานฺw อส�สาสป�ปส�สาสานฺw นฺ	ม	ต�ตw สGค�คห	ตต�ตา สGมนฺส	กตต�ตา สFปธาร	ตต�ตา, นฺ	รGทิ�เธปJ สGข้Gมเก อส�สาสป�ปส�สาเส, 
อถ ปจ�ฉัา สGข้Gมอส�สาสป�ปส�สาสนฺ	ม	ต�ตารม�มณฺตาปJ จ	ต�ตw นฺ วิ	ก�เข้ป| คจ�ฉัต	 ฯ
ข้(อนฺ1Iก>เหม#อนฺก�นฺฉัะนฺ�Iนฺ ลมหายใจเข้(าและหายใจออกทิ1$หยาบั ย-อมไปก-อนฺ, 
เพื่ราะกำหนฺด ใส-ใจ จำไวิ(ด(วิยด1 ซ่a$งฺนฺ	ม	ตแห-งฺลมหายใจเข้(าและหายใจออกทิ1$หยาบั, 
เม#$อลมหายใจเข้(าและหายใจออกทิ1$หยาบั แม(ด�บัไปแล(วิ, ต-อมาลมหายใจเข้(าและหายใจออกทิ1$ละเอ1ยด ย-อมเป@นฺไปภายหล�งฺ.
เพื่ราะกำหนฺดใส-ใจจำไวิ(ด(วิยด1 ซ่a$งฺนฺ	ม	ตแห-งฺลมหายใจเข้(าและหายใจออกทิ1$ละเอ1ยด, 
เม#$อลมหายใจเข้(าและลมหายใจออกทิ1$ละเอ1ยดแม(ด�บัไปแล(วิ, ต-อมาจ	ตไม-ถaงฺควิามฟัGrงฺซ่-านฺในฺภายหล�งฺ 
แม(เพื่ราะม1นฺ	ม	ตแห-งฺลมหายใจเข้(าและหายใจออกทิ1$ละเอ1ยดเป@นฺอารมณฺE.

เอวิw สนฺ�เต, วิาตFปลทิ�ธ	ยา จ ปภาวินฺา โหต	. อส�สาสป�ปส�สาสานฺญฺ�จ ปภาวินฺา โหต	. อานฺาปานฺส�สต	ยา จ ปภาวินฺา โหต	. 
[508] อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	ส�ส จ ปภาวินฺา โหต	. ตญฺ�จ นฺw สมาปต�ตa ปณฺ�ฑ	ตา สมาปช้�ช้นฺ�ต	ปJ วิGฏฺ�ฐหนฺ�ต	ปJ ฯ
เม#$อเป@นฺอย-างฺนฺ1I ควิามได(ลม (อ�สสาสะและปbสสาสะ) ย-อมเป@นฺไป, ลมอ�สสาสะและปbสสาสะ ย-อมเป@นฺไป, 
อานฺาปานฺ�สสต	 ย-อมเป@นฺไป, อานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	 ย-อมเป@นฺไป, และสมาบั�ต	นฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตทิ�Iงฺหลายย-อมเข้(าบั(างฺ ย-อมออกบั(างฺ.

ปส�สม�ภยw กายสงฺ�ข้ารw อส�สาสป�ปส�สาสา กาโย อGปฏฺ�ฐานฺw.  สต	 อนฺGปส�สนฺา ญาณฺw, กาโย อGปฏฺ�ฐานฺw, โนฺ สต	. 
สต	 อGปฏฺ�ฐานฺญฺ�เจวิ สต	 จ.  ตาย สต	ยา เตนฺ ญาเณฺนฺ ตw กายw อนฺGปส�สต1ต	  เตนฺ วิGจ�จต	 “กาเย กายานฺGปส�สนฺาสต	ปฏฺ�ฐานฺภาวินฺาต	 ฯ |
กาย ค#อ ควิามทิ1$บัGคคลระงฺ�บักายส�งฺข้ารหายใจเข้(าและหายใจออก ย-อมปรากฏิ. 
สต	เป@นฺอนฺGปbสสนฺาญาณฺ, กายย-อมปรากฏิ, ไม-ใช้-สต	. สต	ปรากฏิด(วิย เป@นฺต�วิสต	ด(วิย. 
ภ	กษุGย-อมพื่	จารณฺาเห>นฺกายนฺ�Iนฺด(วิยสต	นฺ�Iนฺ ด(วิยญาณฺนฺ�Iนฺ, เพื่ราะเหตGด�งฺนฺ1Iนฺ�Iนฺ 
ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า “การเจร	ญสต	ปbฏิฐานฺค#อการพื่	จารณฺาเห>นฺกายในฺกาย๑” ด�งฺนฺ1I.

อยw ตาเวิต�ถ กายานฺGปส�สนฺาวิเสนฺ วิGต�ตส�ส ปฐมจตGก�กส�ส อนฺGปGพื่�พื่ปทิวิณฺ�ณฺนฺา ฯ
ในฺ(บัทิวิ-า ปส�สม�ภยw กายสงฺ�ข้ารw) นฺ1I ม1การพื่รรณฺนฺาตามลำด�บับัทิ แห-งฺปฐมจตGกกะ 
ซ่a$งฺตร�สไวิ(ด(วิยสามารถแห-งฺกายานฺGปbสสนฺาเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1Iก-อนฺ.

ยส�มา ปเนฺต�ถ อ	ทิเมวิ จตGก�กw อาทิ	กม�ม	กส�ส กม�มฏฺ�ฐานฺวิเสนฺ วิGต�ตw.  
อ	ตรานฺ	 ปนฺ ต1ณฺ	 จตGก�กานฺ	 เอต�ถ ปต�ตช้�ฌิานฺส�ส เวิทินฺาจ	ต�ตธม�มานฺGปส�สนฺาวิเสนฺ วิGต�ตานฺ	. 
ตส�มา อ	ทิw กม�มฏฺ�ฐานฺw ภาเวิต�วิา อานฺาปานฺจตGต�ถช้�ฌิานฺปทิฏฺ�ฐานฺาย วิ	ปส�สนฺาย สห ปฏิ	สม�ภ	ทิาห	 อรหต�ตw ปาปGณฺ	ตGกาเมนฺ 
พื่Gทิ�ธปGต�เตนฺ, ยw กาตพื่�พื่w, ตw สพื่�พื่w อ	เธวิ ตาวิ อาทิ	กม�ม	กส�ส กGลปGต�ตส�ส วิเสนฺ อาทิ	โต ปภFต	 เอวิw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
แต-เพื่ราะในฺ(อธ	การ)นฺ1I จตGกกะนฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺ ตร�สไวิ(ด(วิยสามารถแห-งฺกรรมฐานฺข้องฺกGลบัGตรผู้F(เร	$มทิำ, 
ส-วินฺอ1ก ๓ จตGกกะนฺอกนฺ1I ตร�สไวิ(ด(วิยสามารถแห-งฺเวิทินฺานฺGปbสสนฺา จ	ตตานฺGปbสสนฺา และธ�มมานฺGปbสสนฺา 
ข้องฺกGลบัGตรผู้F(บัรรลGฌิานฺแล(วิ ในฺ(ปฐมจตGกกะ)นฺ1I.  
ฉัะนฺ�Iนฺ พื่GทิธบัGตร ผู้F(ปรารถนฺาจะเจร	ญกรรมฐานฺนฺ1I แล(วิบัรรลGพื่ระอรห�ต พื่ร(อมก�บัปฏิ	ส�มภ	ทิา ด(วิยวิ	ปbสสนฺา 

๑ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๗๘-๒๘๐.
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อ�นฺม1อานฺาปานฺจตGตถฌิานฺเป@นฺปทิ�ฏิฐานฺ ควิรทิราบัก	จทิ1$ตนฺควิรทิำก-อนฺทิ�Iงฺหมด ต�Iงฺแต-ต(นฺ 
ในฺ(อธ	การแห-งฺอานฺาปานฺ�สสต	กรรมฐานฺ)นฺ1Iแล ด(วิยสามารถแห-งฺกGลบัGตรผู้F(เร	$มทิำ.

[ก#ลีบ#ตรจะเร�ยนกรรมัฐาน ต7องบำเพWญศ�ลีให7บร	ส#ทิธ	Xก'อน]

จตGพื่�พื่	ธw ตาวิ ส1ลw วิ	โสเธตพื่�พื่w ฯ
กGลบัGตรควิรช้ำระศั1ล ๔ อย-างฺให(หมดจดก-อนฺ.

ตต�ถ ต	วิ	ธา วิ	โสธนฺา  อนฺาปช้�ช้นฺw, อาปนฺ�นฺวิGฏฺ�ฐานฺw, ก	เลเสห	 จ อปฏิ	ปnฬนฺw ฯ
ในฺ(ศั1ล)นฺ�Iนฺ ม1วิ	ธ1ช้ำระให(หมดจด ๓ อย-างฺ ค#อ ไม-ต(องฺอาบั�ต	, ออกจากอาบั�ต	ทิ1$ต(องฺแล(วิ, และ ไม-เศัร(าหมองฺด(วิยก	เลสทิ�Iงฺหลาย.

เอวิw วิ	สGทิ�ธส1ลส�ส ห	 ภาวินฺา สม�ปช้�ช้ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภาวินฺาย-อมสำเร>จแก-กGลบัGตรผู้F(ม1ศั1ลอย-างฺนฺ�Iนฺ.

ยม	ทิw “เจต	ยงฺ�คณฺวิต�ตw โพื่ธ	องฺ�คณฺวิต�ตw อGปช้�ฌิายวิต�ตw อาจร	ยวิต�ตw ช้นฺ�ตาฆ์รวิต�ตw อGโปสถาคารวิต�ตw 
เทิ�วิอส1ต	ก�ข้นฺ�ธกวิต�ตานฺ	 จGทิ�ทิสวิ	ธw มหาวิต�ตนฺ�ต	 อ	เมสw วิเสนฺ อภ	สมาจาร	กส1ลw วิGจ�จต	,  ตม�ปJ สาธGกw ปร	ปFเรตพื่�พื่w ฯ
กGลบัGตรควิรบัำเพื่>ญ แม(ศั1ลทิ1$ทิ-านฺเร1ยกวิ-าอภ	สมาจาร	กศั1ล ให(บัร	บัFรณฺEด1เส1ยก-อนฺ ด(วิยอำนฺาจ(วิ�ตร)เหล-านฺ1I ค#อ 
“วิ�ตรทิ1$ลานฺพื่ระเจด1ยE วิ�ตรทิ1$ลานฺต(นฺโพื่ธ	q อGปbช้ฌิายวิ�ตร อาจร	ยวิ�ตร วิ�ตรทิ1$เร#อนฺไฟั วิ�ตรทิ1$โรงฺอGโบัสถ ข้�นฺธกวิ�ตร ๘๒  มหาวิ�ตร ๑๔”.

โย ห	 “อหw ส1ลw รก�ข้าม	, กa อาภ	สมาจาร	เกนฺ กม�มนฺ�ต	 [509] วิเทิย�ย,   “ตส�ส ส1ลw ปร	ปFร	ส�สต1ต	 เนฺตw ฐานฺw วิ	ช้�ช้ต	 ฯ
จร	งฺอยF- กGลบัGตรใด พื่aงฺกล-าวิวิ-า “เราร�กษุาศั1ลอยF-, กรรมด(วิยอภ	สมาจาร	กวิ�ตรจะม1ประโยช้นฺEอะไร?” 
ข้(อทิ1$ศั1ลข้องฺกGลบัGตรนฺ�Iนฺ จ�กบัร	บัFรณฺEได( นฺ�$นฺไม-ใช้-ฐานฺะทิ1$จะม1ได(.

อาภ	สมาจาร	กวิต�เต ปนฺ ปร	ปFเร๑,  ส1ลw ปร	ปFรต	 ฯ   ส1เล ปร	ปFเร๑,  สมาธ	 คพื่�ภw คณฺ�หาต	 ฯ
แต-เม#$ออภ	สมาจาร	กวิ�ตรบัร	บัFรณฺE, ศั1ลก>จะบัร	บัFรณฺE.  เม#$อศั1ลบัร	บัFรณฺE, สมาธ	ย-อมถ#อเอาห(องฺ.

วิGต�ตw เหตw ภควิตา “โส วิต ภ	ก�ข้เวิ ภ	ก�ข้G อาภ	สมาจาร	กw ธม�มw อปร	ปFเรต�วิา ส1ลานฺ	 ปร	ปFเรส�สต1ต	 เนฺตw ฐานฺw วิ	ช้�ช้ต1ต	 ฯ
สมจร	งฺด�งฺพื่ระดำร�ส ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ(วิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ข้(อทิ1$ภ	กษุGนฺ�Iนฺหนฺอ ไม-บัำเพื่>ญธรรม 
ค#อ อภ	สมาจาร	กวิ�ตร ให(บัร	บัFรณฺEแล(วิ จ�กบัำเพื่>ญศั1ลทิ�Iงฺหลายให(บัร	บัFรณฺEได( นฺ�$นฺม	ใช้-ฐานฺะทิ1$จะม1ได(” 

วิ	ต�ถาเรตพื่�พื่w ฯ
เร#$องฺนฺ1Iควิรให(พื่	สดาร.

ตส�มาเนฺนฺ ยม�ปJทิw เจต	ยงฺ�คณฺวิต�ตาทิ	 อาภ	สมาจาร	กw วิGจ�จต	, ตม�ปJ สาธGกw ปร	ปFเรตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะเหตGฉัะนฺ�Iนฺ กGลบัGตรนฺ1Iควิรบัำเพื่>ญแม(วิ�ตร ม1เจต	ย�งฺคณฺวิ�ตรเป@นฺต(นฺ ทิ1$ทิ-านฺเร1ยกวิ-า อภ	สมาจาร	กวิ�ตร ให(บัร	บัFรณฺEด(วิยด1เส1ยก-อนฺ.

๑ ปร	ปGณฺ�เณฺ ฯ



หนฺ(า ๘๒๖ •   ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [กGลบัGตรจะเร1ยนฺกรรมฐานฺ ต(องฺบัำเพื่>ญศั1ลให(บัร	สGทิธ	qก-อนฺ]

ตโต 
“‘อาวิาโส จ กGลw ลาโภ คโณฺ กม�เมนฺ ปญฺ�จมw
อทิ�ธานฺw ญาต	 อาพื่าโธ คณฺ�โฐ อ	ทิ�ธ1ต	 เต ทิสาต	 ฯ

เอวิw วิGต�เตสG ทิสสG ปล	โพื่เธสG โย ปล	โพื่โธ อต�ถ	,  โส อGปจ�ฉั	นฺ�ทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
(เบั#Iองฺหนฺ(า)แต-(การช้ำระศั1ลให(หมดจด)นฺ�Iนฺ ก>ควิรต�ดปล	โพื่ธ (ควิามก�งฺวิล) (อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ) ซ่a$งฺม1อยF- 
ในฺบัรรดาปล	โพื่ธ ๑๐ อย-างฺทิ1$(พื่ระอาจารยEทิ�Iงฺหลาย)กล-าวิไวิ( อย-างฺนฺ1Iวิ-า 

“ปล	โพื่ธ (ควิามก�งฺวิล) ๑๐ อย-างฺนฺ�Iนฺ ค#อ ‘อาวิาส, ตระกFล, ลาภ (ค#อปbจจ�ย ๔), 
คณฺะ (ค#อหมF-), การงฺานฺ (ค#อการก-อสร(างฺ) เป@นฺทิ1$คำรบัห(า, 
อ�ทิธานฺะ (ค#อเด	นฺทิางฺไกล), ญาต	, อาพื่าธ, ค�ณฺฐะ (ค#อการเร1ยนฺปร	ย�ต	), และฤทิธ	q”

เอวิw อGปจ�ฉั	นฺ�นฺปล	โพื่เธนฺ กม�มฏฺ�ฐานฺw อGค�คเหตพื่�พื่w ฯ
กGลบัGตรผู้F(ต�ดปล	โพื่ธได(อย-างฺนฺ1Iแล(วิ จaงฺควิรเร1ยนฺกรรมฐานฺ.

[กรรมัฐาน ๒ พร7อมัทิ�Lงอธ	บาย]

ตw ทิGพื่�พื่	ธw โหต	 สพื่�พื่ต�ถกกม�มฏฺ�ฐานฺญฺ�จ ปาร	หาร	ยกม�มฏฺ�ฐานฺญฺ�จ ฯ
กรรมฐานฺนฺ�Iนฺ ม1อยF- ๒ อย-างฺ ค#อ 
ส�พื่พื่�ตถก�มม�ฏิฐานฺ (กรรมฐานฺม1ประโยช้นฺEในฺกGศัลธรรมทิ�Iงฺปวิงฺ) ๑  ปาร	หาร	ยก�มม�ฏิฐานฺ (กรรมฐานฺควิรบัร	หารร�กษุา) ๑.

ตต�ถ สพื่�พื่ต�ถกกม�มฏฺ�ฐานฺนฺ�นฺาม ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์าทิ1สG เมต�ตา มรณฺส�สต	 จ ฯ   “อสGภสญฺ�ญาต	ปJ เอเก ฯ
บัรรดา(กรรมฐานฺ ๒ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ ทิ1$ช้#$อวิ-าส�พื่พื่�ตถกก�มม�ฏิฐานฺ ได(แก- 
เมตตา (ทิ1$เจร	ญไป) ในฺหมF-ภ	กษุGเป@นฺต(นฺ  และมรณฺ�สสต	 (การระลaกถaงฺควิามตาย). 
(พื่ระอาจารยE)พื่วิกหนฺa$งฺกล-าวิวิ-า “อสGภส�ญญา” บั(างฺ.

กม�มฏฺ�ฐานฺ	เกนฺ ห	 ภ	ก�ข้Gนฺา ปฐมw ตาวิ ปร	จ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา ส1มฏฺ�ฐกภ	ก�ข้Gสงฺ�เฆ์ เมต�ตา ภาเวิตพื่�พื่า. 
ตโต ส1มฏฺ�ฐกเทิวิตาสG.  ตโต โคจรคาเม อ	ส�สรช้เนฺ.  ตโต ตต�ถ มนฺGส�เส อGปาทิาย สพื่�พื่สต�เตสG. ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGผู้F(จะเจร	ญกรรมฐานฺ คร�Iงฺแรกต(องฺต�ดปล	โพื่ธเส1ยก-อนฺ แล(วิจaงฺเจร	ญเมตตาไปในฺหมF-ภ	กษุGผู้F(อยF-ในฺส1มา. 
ลำด�บันฺ�Iนฺ (พื่aงฺเจร	ญไป)ในฺเหล-าเทิวิดาผู้F(อยF-ในฺส1มา.  ถ�ดจากนฺ�Iนฺ (พื่aงฺเจร	ญไป)ในฺอ	สรช้นฺในฺโคจรคาม. 
ต-อจากนฺ�Iนฺ (พื่aงฺเจร	ญไป)ในฺเหล-าสรรพื่ส�ตวิE กระทิ�$งฺถaงฺช้าวิบั(านฺในฺ(โคจรคาม)นฺ�Iนฺ.

โส ห	 ภ	ก�ข้Gสงฺ�เฆ์ เมต�ตาย สหวิาส1นฺw มGทิGจ	ต�ตตw ช้เนฺต	 ฯ  อถส�ส สGข้สwวิาสตา โหต	 ฯ
แทิ(จร	งฺ ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ทิำพื่วิกช้นฺผู้F(อยF-ร-วิมก�นฺให(เก	ดม1จ	ตอ-อนฺโยนฺ เพื่ราะเมตตาในฺหมF-ภ	กษุG.  เวิลานฺ�Iนฺ เธอจะม1ควิามอยF-เป@นฺสGข้.

ส1มฏฺ�ฐกเทิวิตาสG เมต�ตาย มGทิGกตจ	ต�ตาห	 เทิวิตาห	  ธม�ม	กาย รก�ข้าย สGสwวิ	ห	ตารก�โข้ [510] โหต	 ฯ
(เธอ)ย-อมเป@นฺผู้F(อ�นฺเหล-าเทิวิดาผู้F(ม1จ	ตอ-อนฺโยนฺ เพื่ราะเมตตา ในฺเหล-าเทิวิดาผู้F(อยF-ในฺส1มา 
จ�ดการอาร�กข้าไวิ(อย-างฺด1 ด(วิยการร�กษุาทิ1$ช้อบัธรรม.



ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [กรรมฐานฺ ๒ พื่ร(อมทิ�Iงฺอธ	บัาย] • หนฺ(า ๘๒๗

โคจรคาเม อ	ส�สรช้เนฺ เมต�ตาย มGทิGกตจ	ต�ตสนฺ�ตาเนฺห	 อ	ส�สเรห	  ธม�ม	กาย รก�ข้าย สGรก�ข้	ตปร	ก�ข้าโร โหต	 ฯ
ทิ�Iงฺเป@นฺผู้F(อ�นฺอ	สรช้นฺทิ�Iงฺหลาย ผู้F(ม1จ	ตส�นฺดานฺอ�นฺอ-อนฺโยนฺเพื่ราะเมตตา ในฺอ	สรช้นฺ ในฺโคจรคาม 
จ�ดร�กษุาระแวิดระวิ�งฺไวิ(อย-างฺด1 ด(วิยการร�กษุาทิ1$ช้อบัธรรม.

ตต�ถ มนฺGส�เสสG เมต�ตาย ปสาทิ	ตจ	ต�เตห	 เตห	 อปร	ภFโต หGต�วิา วิ	จรต	 ฯ
และเป@นฺผู้F(อ�นฺช้าวิบั(านฺเหล-านฺ�Iนฺ ผู้F(ม1จ	ตถFกอบัรมให(เล#$อมใส เพื่ราะเมตตา ในฺพื่วิกช้าวิบั(านฺ ในฺโคจรคามนฺ�Iนฺ  ไม-ดFหม	$นฺเทิ1$ยวิไป.

สพื่�พื่สต�เตสG เมต�ตาย สพื่�พื่ต�ถ อปฏิ	หตจาโร โหต	 ฯ
เป@นฺผู้F(เทิ1$ยวิไปไม-ถFกอะไรๆ กระทิบักระทิ�$งฺ ในฺทิ1$ทิGกสถานฺ เพื่ราะเมตตาในฺเหล-าสรรพื่ส�ตวิE.

มรณฺส�สต	ยา ปนฺ “อวิส�สw มร	ตพื่�พื่นฺ�ต	 จ	นฺ�เตนฺ�โต อเนฺสนฺw ปหาย อGปรFปร	วิฑ�ฒมานฺสwเวิโค อโนฺล1นฺวิGต�ต	โก โหต	 ฯ
อนฺa$งฺ (เธอ) เม#$อค	ดวิ-า “เราจะต(องฺตายแนฺ-แทิ(” ด(วิยมรณฺ�สสต	  ละการแสวิงฺหาทิ1$ไม-สมควิรเส1ย 
เป@นฺผู้F(ม1ควิามสลดใจสFงฺข้aIนฺเป@นฺลำด�บั ย-อมเป@นฺผู้F(ม1ควิามประพื่ฤต	ไม-ย-อหย-อนฺ.

อสGภสญฺ�ญาย ทิ	พื่�เพื่สGปJ อารม�มเณฺสG ตณฺ�หา นฺ อGป�ปช้�ช้ต	 ฯ
ต�ณฺหาย-อมไม-เก	ดข้aIนฺ แม(ในฺอารมณฺEทิ1$เป@นฺทิ	พื่ยE เพื่ราะอสGภส�ญญา.

เตนฺส�เสตw ตยw เอวิw “พื่หFปการต�ตา สพื่�พื่ต�ถ อต�ถย	ตพื่�พื่w อ	จ�ฉั	ตพื่�พื่นฺ�ต	 กต�วิา  อธ	ป�เปตส�ส จ โยคานฺGโยคกม�มส�ส ปทิฏฺ�ฐานฺต�ต
า “สพื่�พื่ต�ถกกม�มฏฺ�ฐานฺนฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ คGณฺธรรมทิ�Iงฺ ๓ (ค#อ เมตตา มรณฺ�สสต	 อสGภส�ญญา) นฺ�Iนฺ ข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ส�พื่พื่�ตถกก�มม�ฏิฐานฺ” 
เพื่ราะทิำ(อธ	บัาย)วิ-า “เป@นฺกรรมฐานฺอ�นฺกGลบัGตรพื่aงฺปรารถนฺา ค#อ พื่aงฺต(องฺการ ในฺทิ1$ทิGกสถานฺ เพื่ราะเป@นฺธรรมม1อGปการะมาก” 
และเพื่ราะควิามเป@นฺปทิ�ฏิฐานฺ แห-งฺการหม�$นฺประกอบัเนฺ#องฺๆ ซ่a$งฺควิามเพื่1ยร ตามทิ1$ประสงฺคEไวิ(  (โดยนฺ�ย)ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I.

อฏฺ�ฐต�ตaสารม�มเณฺสG ปนฺ ยw ยส�ส จร	ตานฺGกGลw,  ตw ตส�ส นฺ	จ�จw ปร	หร	ตพื่�พื่ตาย ยถาวิGต�เตเนฺวิ นฺเยนฺ “ปาร	หาร	ยกม�มฏฺ�ฐานฺนฺ�ต	 วิGจ�จต	 
ฯ
ก>บัรรดาอารมณฺE ๓๘ ประการ (กรรมฐานฺ)ใด ทิ1$คล(อยตามจร	ตข้องฺกGลบัGตรใด, (กรรมฐานฺ)นฺ�Iนฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ปาร	หาร	ยกรรมฐานฺ” 
เพื่ราะเป@นฺกรรมฐานฺทิ1$กGลบัGตรนฺ�Iนฺ ควิรบัร	หารไวิ(เป@นฺนฺ	ตยE โดยนฺ�ยตามทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�$นฺเองฺ.

อ	ธ ปนฺ อ	ทิเมวิ อานฺาปานฺกม�มฏฺ�ฐานฺw “ปาร	หาร	ยกม�มฏฺ�ฐานฺนฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
แต-ในฺตต	ยปาราช้	กนฺ1I อานฺาปานฺกรรมฐานฺนฺ1Iแล ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ปาร	หาร	ยกรรมฐานฺ”. 

อยเมต�ถ สงฺ�เข้โป ฯ
ในฺอธ	การวิ-าด(วิยอานฺาปานฺก�มม�ฏิฐานฺนฺ1I ม1ควิามส�งฺเข้ปเทิ-านฺ1I.

วิ	ต�ถาโร ปนฺ ส1ลวิ	โสธนฺกถw ปล	โพื่ธFปจ�เฉัทิกถญฺ�จ อ	จ�ฉันฺ�เตนฺ วิ	สGทิ�ธ	มค�คโต คเหตพื่�โพื่ ฯ
ส-วินฺควิามพื่	สดาร (นฺ�กศัaกษุา)ผู้F(ต(องฺการกถาวิ-าด(วิยการช้ำระศั1ลให(หมดจด และกถาวิ-าด(วิยการต�ดปล	โพื่ธ 
พื่aงฺถ#อเอาจากปกรณฺEวิ	เสสช้#$อวิ	สGทิธ	มรรคเถ	ด.



หนฺ(า ๘๒๘ •   ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [ควิรเร1ยนฺกรรมฐานฺในฺสำนฺ�กพื่Gทิธโอรส กระทิ�$งฺถaงฺทิ-านฺผู้F(ได(ฌิานฺ]

[ควรเร�ยนกรรมัฐานในสำน�กพ#ทิธโอรส กระทิ� งถIงทิ'านผู้D7ได้7ฌาน]

เอวิw วิ	สGทิ�ธส1เลนฺ ปนฺ อGปจ�ฉั	นฺ�นฺปล	โพื่เธนฺ จ อ	ทิw กม�มฏฺ�ฐานฺw อGค�คณฺ�หนฺ�เตนฺ 
อ	ม	นฺาวิ กม�มฏฺ�ฐาเนฺนฺ จตGต�ถช้�ฌิานฺw นฺ	พื่�พื่ต�เตต�วิา วิ	ปส�สนฺw วิฑ�เฒต�วิา อรหต�ตw ปต�ตส�ส พื่Gทิ�ธปGต�ตส�ส สนฺ�ต	เก อGค�คเหตพื่�พื่w ฯ
อนฺa$งฺ กGลบัGตรผู้F(ม1ศั1ลบัร	สGทิธ	q และต�ดปล	โพื่ธได(แล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ เม#$อจะเร1ยนฺกรรมฐานฺนฺ1I 
ควิรเร1ยนฺเอา ในฺสำนฺ�กพื่GทิธบัGตร ผู้F(ให(จตGตถฌิานฺเก	ดข้aIนฺด(วิยกรรมฐานฺนฺ1Iแล แล(วิเจร	ญวิ	ปbสสนฺา ได(บัรรลGควิามเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE.

ตw อลภนฺ�เตนฺ, อนฺาคาม	ส�ส.  ตม�ปJ อลภนฺ�เตนฺ, สกทิาคาม	ส�ส.  
ตม�ปJ อลภนฺ�เตนฺ, โสตาปนฺ�นฺส�ส.  ตม�ปJ อลภนฺ�เตนฺ, อานฺาปานฺจตGต�ถช้�ฌิานฺลาภ	ส�ส. 
ตwปJ อลภนฺ�เตนฺ, ปาล	ยา อฏฺ�ฐกถาย จ อสม�มGฬ�หส�ส วิ	นฺ	จ�ฉัยาจร	ยส�ส สนฺ�ต	เก [511] อGค�คเหตพื่�พื่w ฯ
เม#$อไม-ได(พื่ระข้1ณฺาสพื่นฺ�Iนฺ, ควิรเร1ยนฺเอาในฺสำนฺ�กพื่ระอนฺาคาม1.  
เม#$อไม-ได(แม(ในฺพื่ระอนฺาคาม1นฺ�Iนฺ, ก>ควิรเร1ยนฺเอาในฺสำนฺ�กพื่ระสกทิาคาม1. 
เม#$อไม-ได(แม(พื่ระสกทิาคาม1นฺ�Iนฺ, ก>ควิรเร1ยนฺเอาในฺสำนฺ�กพื่ระโสดาบั�นฺ.  
เม#$อไม-ได(แม(พื่ระโสดาบั�นฺนฺ�Iนฺ, ก>ควิรเร1ยนฺเอาในฺสำนฺ�กข้องฺทิ-านฺผู้F(ได(จตGตถฌิานฺซ่a$งฺม1อานฺาปานฺะเป@นฺอารมณฺE.  
เม#$อไม-ได(ทิ-านฺผู้F(ได(จตGตถฌิานฺแม(นฺ�Iนฺ, ก>ควิรเร1ยนฺเอาในฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระวิ	นฺ	จฉัยาจารยE ผู้F(ไม-เลอะเล#อนฺทิ�Iงฺในฺบัาล1และอรรถกถา.

อรหนฺ�ตาทิโย ห	 อต�ตนฺา อธ	คตมค�คเมวิ อาจ	ก�ข้นฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระอร	ยบัGคคลทิ�Iงฺหลาย ม1พื่ระอรห�นฺตEเป@นฺต(นฺ ย-อมบัอกเฉัพื่าะมรรคทิ1$ตนฺได(บัรรลGแล(วิเทิ-านฺ�Iนฺ.

อยw ปนฺ คหนฺป�ปเทิเส มหาหต�ถ	ปถw นฺ1หรนฺ�โต วิ	ย สพื่�พื่ต�ถารม�มเณฺ อสม�มGฬ�โห สป�ปายาสป�ปายw ปร	จ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา กเถต	 ฯ
ส-วินฺ(พื่ระวิ	นฺ	จฉัยาจารยE)นฺ1I เป@นฺผู้F(ไม-เลอะเล#อนฺ กำหนฺดอารมณฺEเป@นฺทิ1$สบัายและไม-สบัาย ในฺอารมณฺEทิ�Iงฺปวิงฺแล(วิ จaงฺบัอกให( 
เหม#อนฺผู้F(นฺำไปสF-ทิางฺช้(างฺใหญ- ในฺปzาทิ1$รกช้�ฏิ ฉัะนฺ�Iนฺ.

[กรรมัฐานมั�สนธ	ค!อทิ� ต'อ ๕ อย'าง]

ตต�รายw อนฺGปGพื่�พื่1กถา ฯ
ในฺอธ	การวิ-าด(วิยการเร1ยนฺกรรมฐานฺนฺ�Iนฺ ม1อนฺGบัGพื่พื่1กถาด�งฺต-อไปนฺ1I:-

เตนฺ ภ	ก�ข้Gนฺา สล�ลหGกวิGต�ต	นฺา วิ	นฺยาจารสม�ปนฺ�เนฺนฺ วิGต�ตป�ปการมาจร	ยw อGปสงฺ�กม	ต�วิา 
วิต�ตปฏิ	ปต�ต	ยา อาราธ	ตจ	ต�ตส�ส ตส�ส สนฺ�ต	เก ปญฺ�จสนฺ�ธ	กw กม�มฏฺ�ฐานฺw อGค�คเหตพื่�พื่w ฯ
ภ	กษุGนฺ�Iนฺควิรเป@นฺผู้F(ม1ควิามประพื่ฤต	เบัา สมบัFรณฺEด(วิยวิ	นฺ�ยและมรรยาทิ เข้(าไปหาอาจารยEซ่a$งฺม1ประการด�งฺกล-าวิแล(วิ 
พื่aงฺเร1ยนฺกรรมฐานฺ ม1สนฺธ	 ๕ ในฺสำนฺ�กข้องฺอาจารยEนฺ�Iนฺ ผู้F(ม1จ	ตอ�นฺตนฺให(ย	นฺด1 ด(วิยวิ�ตรและข้(อปฏิ	บั�ต	.

ตต�ร1มา ปญฺ�จ สนฺ�ธ	โย อGค�คโห ปร	ปGจ�ฉัา อGปฏฺ�ฐานฺw อป�ปนฺา ลก�ข้ณฺนฺ�ต	 ฯ
ในฺ(คำวิ-า กรรมฐานฺ ม1สนฺธ	 ๕) นฺ�Iนฺ  สนฺธ	ม1 ๕ อย-างฺเหล-านฺ1I ค#อ 
อGคคหะ (การเร1ยนฺ), ปร	ปGจฉัา (การสอบัถาม), อGปbฏิฐานฺะ (ควิามปรากฏิ), อ�ปปนฺา (ควิามแนฺ-นฺแฟัrนฺ), ล�กษุณฺะ (ควิามกำหนฺดหมาย).

ตต�ถ  อGค�คโห นฺาม กม�มฏฺ�ฐานฺส�ส อGค�คณฺ�หนฺw ฯ    ปร	ปGจ�ฉัา นฺาม กม�มฏฺ�ฐานฺส�ส ปร	ปGจ�ฉันฺา ฯ
ในฺ(อGคคหะเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ  การเร1ยนฺกรรมฐานฺ ช้#$อวิ-า อGคคหะ.   การสอบัถามกรรมฐานฺ ช้#$อวิ-า ปร	ปGจฉัา.



ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [กรรมฐานฺม1สนฺธ	ค#อทิ1$ต-อ ๕ อย-างฺ] • หนฺ(า ๘๒๙

อGปฏฺ�ฐานฺw นฺาม กม�มฏฺ�ฐานฺส�ส อGปฏฺ�ฐานฺw ฯ   อป�ปนฺา นฺาม กม�มฏฺ�ฐานฺส�ส อป�ปนฺา ฯ
ควิามปรากฏิแห-งฺกรรมฐานฺช้#$อวิ-า อGปbฏิฐานฺะ.   ควิามแนฺ-วิแนฺ-แห-งฺกรรมฐานฺ ช้#$อวิ-าอ�ปปนฺา.

ลก�ข้ณฺw นฺาม กม�มฏฺ�ฐานฺส�ส ลก�ข้ณฺw ฯ   “‘เอวิw ลก�ข้ณฺม	ทิw กม�มฏฺ�ฐานฺนฺ�ต	 กม�มฏฺ�ฐานฺสภาวิFปธารณฺนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ล�กษุณฺะแห-งฺกรรมฐานฺ ช้#$อวิ-า ล�กษุณฺะ.  ม1คำอธ	บัายวิ-า “ควิามใคร-ครวิญแห-งฺสภาพื่กรรมฐานฺวิ-า ‘กรรมฐานฺนฺ1I ม1ล�กษุณฺะอย-างฺนฺ1I’”

เอวิw ปญฺ�จสนฺ�ธ	กw กม�มฏฺ�ฐานฺw อGค�คณฺ�หนฺ�โต อต�ตนฺาปJ นฺ ก	ลมต	 อาจร	ยม�ปJ นฺ วิ	เหเฐต	 ฯ
(ภ	กษุG)เม#$อเร1ยนฺกรรมฐานฺ ซ่a$งฺม1สนฺธ	 ๕ อย-างฺนฺ1I แม(ตนฺเองฺก>ไม-ลำบัาก ทิ�Iงฺไม-ต(องฺรบักวินฺอาจารยEให(ลำบัาก.

ตส�มา โถกw อGทิ�ทิ	สาเปต�วิา พื่หGw กาลw สช้�ฌิาย	ต�วิา  เอวิw ปญฺ�จสนฺ�ธ	กw กม�มฏฺ�ฐานฺw อGค�คเหต�วิา,  สเจ ตต�ถ สป�ปายw โหต	, ตต�เถวิ วิส	ต
พื่�พื่w.  โนฺ เจ ตต�ถ สป�ปายw โหต	, อาจร	ยw อาปGจ�ฉั	ต�วิา,  สเจ มนฺ�ทิปญฺ�โญ, โยช้นฺปรมw คนฺ�ต�วิา,  สเจ ต	ก�ข้ปญฺ�โญ, ทิFรม�ปJ คนฺ�ต�วิา 
อฏฺ�ฐารสเสนฺาสนฺโทิสวิ	วิช้�ช้	ตw ปญฺ�จเสนฺาสนฺงฺ�คสมนฺ�นฺาคตw เสนฺาสนฺw อGปคม�ม  ตต�ถ วิสนฺ�เตนฺ อGปจ�ฉั	นฺ�นฺข้Gทิ�ทิกปล	โพื่เธนฺ 
กตภต�ตก	จ�เจนฺ ภต�ตสม�มทิw ปฏิ	วิ	โนฺเทิต�วิา [512] รตนฺต�ตยคGณฺานฺGส�สรเณฺนฺ จ	ต�ตw สม�ปหwเสต�วิา 
อาจร	ยGค�คหโต เอกปทิม�ปJ อป�ปมGส�สนฺ�เตนฺ  อ	มw อานฺาปานฺส�สต	กม�มฏฺ�ฐานฺw มนฺส	กาตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ควิรเร1ยนฺอาจารยEให(บัอกแต-นฺ(อย สาธยายตลอดเวิลาเป@นฺอ�นฺมาก 
คร�Iนฺเร1ยนฺกรรมฐานฺ ซ่a$งฺม1สนฺธ	 ๕ อย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ, 
ถ(าในฺอาวิาสนฺ�Iนฺ ม1เสนฺาสนฺะเป@นฺต(นฺเป@นฺทิ1$สบัายไซ่ร(, ควิรอยF-ในฺอาวิาสนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.  
ถ(าในฺอาวิาสนฺ�Iนฺ ไม-ม1เสนฺาสนฺะเป@นฺทิ1$สบัายไซ่ร(, ควิรบัอกลาอาจารยE,  
ถ(าเป@นฺผู้F(ม1ปbญญาอ-อนฺ ควิรไปส	Iนฺระยะโยช้นฺEหนฺa$งฺเป@นฺอย-างฺย	$งฺ, 
ถ(าเป@นฺผู้F(ม1ปbญญากล(า ก>ควิรไปแม(ไกล (กวิ-านฺ�Iนฺ) ได( แล(วิเข้(าไปย�งฺเสนฺาสนฺะทิ1$ประกอบัด(วิยองฺคEแห-งฺเสนฺาสนฺะ ๕ อย-างฺ 
เวิ(นฺเสนฺาสนฺะทิ1$ม1โทิษุ ๑๘ อย-างฺ แล(วิพื่�กอยF-ในฺเสนฺาสนฺะนฺ�Iนฺ  ต�ดปล	โพื่ธหยGมหย	มเส1ย ฉั�นฺภ�ตตาหารเสร>จแล(วิ 
บัรรเทิาควิามเมาอาหาร ทิำจ	ตให(ร-าเร	งฺด(วิยการอนฺGสรณฺEถaงฺคGณฺพื่ระร�ตนฺตร�ย 
ไม-หลงฺล#มกรรมฐานฺแม(บัทิหนฺa$งฺแต-ทิ1$เร1ยนฺเอาจากอาจารยE พื่aงฺมนฺส	การอานฺาปานฺ�สสต	กรรมฐานฺนฺ1I.

อยเมต�ถ สงฺ�เข้โป ฯ
ในฺวิ	ส�ยแห-งฺตต	ยปาราช้	กนฺ1I ม1ควิามส�งฺเข้ปเทิ-านฺ1I.

วิ	ต�ถาโร ปนฺ อ	มw กถามค�คw อ	จ�ฉันฺ�เตนฺ วิ	สGทิ�ธ	มค�คโต คเหตพื่�โพื่ ฯ
ส-วินฺควิามพื่	สดาร (นฺ�กศัaกษุา)ผู้F(ต(องฺการกถามรรคนฺ1I พื่aงฺถ#อเอาจากปกรณฺEวิ	เสสช้#$อวิ	สGทิธ	มรรคเถ	ด.

[ว	ธ�มันส	การอานาปาน�สสต	กรรมัฐาน ๘ อย'าง]

ยw ปนฺ วิGต�ตw “อ	มw อานฺาปานฺส�สต	กม�มฏฺ�ฐานฺw มนฺส	กาตพื่�พื่นฺ�ต	, ตต�รายw มนฺส	การวิ	ธ	 
“คณฺนฺา อนฺGพื่นฺ�ธนฺา ผู้Gสนฺา ฐปนฺา สล�ลก�ข้ณฺา วิ	วิฏฺ�ฏินฺา ปาร	สGทิ�ธ	 เตสญฺ�จ ปฏิ	ปส�สนฺาต	 ฯ
ก>ในฺคำทิ1$ข้(าพื่เจ(ากล-าวิวิ-า “พื่aงฺมนฺส	การอานฺาปานฺ�สสต	กรรมฐานฺนฺ1I” ม1มนฺส	การวิ	ธ1ด�งฺต-อไปนฺ1I:-
ค#อ “การนฺ�บั การตามผู้Fก การถFกต(องฺการหยGดไวิ( การกำหนฺด การเปล1$ยนฺแปลงฺ ควิามหมดจด และการเห>นฺธรรมเหล-านฺ�Iนฺแจ-ม
แจ(งฺ”.

คณฺนฺาต	 คณฺนฺาเยวิ ฯ   อนฺGพื่นฺ�ธนฺาต	 อนฺGวิหนฺา ฯ
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การนฺ�บันฺ�$นฺแล ช้#$อวิ-า คณฺนฺา.  การกำหนฺดตามไป ช้#$อวิ-า อนฺGพื่�นฺธนฺา. 

ผู้Gสนฺาต	 ผู้Gฏฺ�ฐฏฺ�ฐานฺw ฯ   ฐปนฺาต	 อป�ปนฺา ฯ
ฐานฺทิ1$ลมถFกต(องฺ ช้#$อวิ-า ผู้Gสนฺา.   ควิามแนฺ-วิแนฺ- ช้#$อวิ-า ฐปนฺา.

สล�ลก�ข้ณฺาต	 วิ	ปส�สนฺา ฯ   วิ	วิฏฺ�ฏินฺาต	 มค�โค ฯ   ปาร	สGทิ�ธ1ต	 ผู้ลw ฯ
ควิามเห>นฺแจ(งฺ ช้#$อวิ-า ส�ลล�กข้ณฺา.   มรรค ช้#$อวิ-า วิ	วิ�ฏิฏินฺา.   ผู้ลช้#$อวิ-า ปาร	สGทิธ	.

เตสญฺ�จ ปฏิ	ปส�สนฺาต	 ปจ�จเวิก�ข้ณฺา ฯ
การพื่	จารณฺา ช้#$อวิ-า เตส�ญจะ ปฏิ	ปbสสนฺา.

[อธ	บายว	ธ�น�บลีมัหายใจเข7าออก]

ตต�ถ อ	ม	นฺา อาทิ	กม�ม	กกGลปGต�เตนฺ ปฐมw คณฺนฺาย อ	มw กม�มฏฺ�ฐานฺw มนฺส	กาตพื่�พื่w ฯ
บัรรดา(มนฺส	การวิ	ธ1ม1การนฺ�บัเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ กGลบัGตรผู้F(เร	$มบัำเพื่>ญนฺ1Iควิรมนฺส	การกรรมฐานฺนฺ1Iโดยการนฺ�บัก-อนฺ.

คณฺนฺ�เตนฺ จ ปญฺ�จนฺ�นฺw เหฏฺ�ฐา นฺ ฐเปตพื่�พื่w.  ทิสนฺ�นฺw อGปร	 นฺ เนฺตพื่�พื่w.  อนฺ�ตเร ข้ณฺ�ฑw นฺ ทิส�เสตพื่�พื่w ฯ
และเม#$อจะนฺ�บัไม-ควิรหยGดนฺ�บัต$ำกวิ-า ๕.  ไม-ควิรนฺ�บัให(เก	นฺกวิ-า ๑๐.  ไม-ควิรแสดงฺ (การนฺ�บั) ให(ข้าดในฺระหวิ-างฺ.

ปญฺ�จนฺ�นฺw เหฏฺ�ฐา ฐเปนฺ�ตส�ส, ห	 สม�พื่าเธ โอกาเส จ	ต�ตGป�ปาโทิ วิ	ป�ผู้นฺ�ทิต	  สม�พื่าเธ วิเช้ สนฺ�นฺ	รGทิ�ธโคโณฺ วิ	ย ฯ
เพื่ราะเม#$อหยGดนฺ�บัต$ำกวิ-า ๕ จ	ตตGปบัาทิย-อมด	Iนฺรนฺในฺโอกาสค�บัแคบั ดGจฝัFงฺโคทิ1$รวิมข้�งฺไวิ(ในฺคอกทิ1$ค�บัแคบัฉัะนฺ�Iนฺ.

ทิสนฺ�นฺw อGปร	 เนฺนฺ�ตส�ส, คณฺนฺานฺ	ส�ส	โตวิ จ	ต�ตGป�ปาโทิ โหต	 ฯ
เม#$อนฺ�บัเก	นฺกวิ-า ๑๐ ไป จ	ตตGปบัาทิก>พื่ะวิงฺอยF-ด(วิยการนฺ�บัเทิ-านฺ�Iนฺ.

อนฺ�ตรา ข้ณฺ�ฑw ทิส�เสนฺ�ตส�ส, “ส	ข้าป�ปต�ตw นฺGโข้ เม กม�มฏฺ�ฐานฺw โนฺต	 จ	ต�ตw วิ	กม�ปต	 ฯ
เม#$อแสดงฺ (การนฺ�บั) ให(ข้าดในฺระหวิ-างฺ, จ	ตย-อมหวิ�$นฺไปวิ-า “กรรมฐานฺข้องฺเราถaงฺทิ1$สGดหร#อไม-หนฺอ.” 

ตส�มา เอเต โทิเส วิช้�เช้ต�วิา คเณฺตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ต(องฺเวิ(นฺโทิษุเหล-านฺ1Iเส1ยแล(วิ จaงฺค-อยนฺ�บั.

คณฺนฺ�เตนฺ ปฐมw ทินฺ�ธคณฺนฺาย ธญฺ�ญมาปกคณฺนฺาย คเณฺตพื่�พื่w ฯ
เม#$อจะนฺ�บั คร�Iงฺแรก ควิรนฺ�บัโดยวิ	ธ1นฺ�บัช้(าๆ ค#อนฺ�บัอย-างฺวิ	ธ1คนฺตวิงฺข้(าวิเปล#อก.

ธญฺ�ญมาปโก ห	 นฺาฬี� ปFเรต�วิา “เอกนฺ�ต	 วิต�วิา โอก1รต	.  ปGนฺ ปFเรนฺ�โต กญฺ�จ	๑ [513] กจวิรw ทิ	ส�วิา ตw ฉัฑ�เฑนฺ�โต “เอกw เอกนฺ�ต	 วิทิต	 ฯ
จร	งฺอยF- คนฺตวิงฺข้(าวิเปล#อก ตวิงฺเต>มทิะนฺานฺแล(วิบัอกวิ-า “๑” จaงฺเทิลงฺ, 
เม#$อตวิงฺเต>มอ1ก พื่บัหยากเย#$อบัางฺอย-างฺ เก>บัม�นฺทิ	Iงฺเส1ยจaงฺบัอกวิ-า “๑-๑”.

เอส นฺโย “เทิ�วิ เทิ�วิต	อาทิ1สG ฯ
ในฺคำวิ-า ๒  -  ๒   เป@นฺต(นฺ ก>นฺ�ยนฺ1I.

๑ ก	ญฺ�จ1ต	ปJ ทิ	ส�สต	 ฯ
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เอวิเมวิ อ	ม	นฺาปJ, อส�สาสป�ปส�สาเสสG โย อGปฏฺ�ฐาต	, 
ตw คเหต�วิา “เอกw เอกนฺ�ต	อาทิa กต�วิา  ยาวิ “ทิส ทิสาต	 ปวิต�ตมานฺw ปวิต�ตมานฺw อGปลก�เข้ต�วิา คเณฺตพื่�พื่w ฯ
(กGลบัGตร)แม(นฺ1I ก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ, บัรรดาลมหายใจเข้(าและหายใจออก ส-วินฺใดปรากฏิ, 
พื่aงฺจ�บัเอาส-วินฺนฺ�Iนฺ แล(วิพื่aงฺกำหนฺดลมทิ1$กำล�งฺผู้-านฺไปๆ ต�Iงฺแต-ต(นฺวิ-า “๑-๑” ไป จนฺถaงฺวิ-า “๑๐-๑๐”. 

ตส�ส เอวิw คณฺยโต, นฺ	ก�ข้มนฺ�ตา จ ปวิ	สนฺ�ตา จ อส�สาสป�ปส�สาสา ปากฏิา โหนฺ�ต	 ฯ
เม#$อ(กGลบัGตร)นฺ�Iนฺนฺ�บัอยF- (โดยวิ	ธ1)อย-างฺนฺ1I, ลมอ�สสาสะปbสสาสะ ทิ1$กำล�งฺผู้-านฺออกและผู้-านฺเข้(า ย-อมปรากฏิ.

อถาเนฺนฺ ตw ทินฺ�ธคณฺนฺw ธญฺ�ญมาปกคณฺนฺw ปหาย ส1ฆ์คณฺนฺาย โคปาลคณฺนฺาย คเณฺตพื่�พื่w ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ (กGลบัGตร)นฺ1Iควิรละวิ	ธ1นฺ�บัช้(าๆ ค#อนฺ�บัอย-างฺวิ	ธ1คนฺตวิงฺข้(าวิเปล#อกนฺ�Iนฺเส1ย 
แล(วิพื่aงฺนฺ�บัโดยวิ	ธ1นฺ�บัเร>วิๆ ค#อนฺ�บัอย-างฺวิ	ธ1นฺายโคบัาล.

เฉัโก ห	 โคปาลโก สก�ข้ราโย อGจ�ฉังฺ�เคนฺ คเหต�วิา รช้�ช้Gทิณฺ�ฑหต�โถ ปาโตวิ วิช้w คนฺ�ต�วิา 
คาโวิ ปJฏฺ�ฐ	ยw ปหร	ต�วิา ปล	ฆ์ต�ถม�ภมต�ถเก นฺ	ส	นฺ�โนฺ ทิ�วิารw ปต�ตw ปต�ตwเยวิ คาวิa “เอกา เทิ�วิต	 สก�ข้รw ข้	ปJต�วิา คเณฺต	 ฯ
แทิ(จร	งฺ นฺายโคบัาลผู้F(ฉัลาด เอาก(อนฺกรวิดใส-พื่ก ม#อถ#อเช้#อกและไม(ตะพื่ด ไปสF-คอกแต-เช้(าตรF- 
ต1โคทิ1$หล�งฺแล(วิ นฺ�$งฺอยF-บันฺเสาล	$มสล�ก นฺ�บัแม-โคต�วิมาถaงฺประตFแล(วิๆ ใส-ก(อนฺกรวิดลงฺไปวิ-า “๑-๒” เป@นฺต(นฺ.

ต	ยามรต�ตa สม�พื่าเธ โอกาเส ทิGก�ข้w วิGฏฺ�ฐโคคโณฺ นฺ	ก�ข้มนฺ�โต อญฺ�ญมญฺ�ญw อGปนฺ	ฆ์wเสนฺ�โต เวิคเวิเคนฺ ปGญฺ�ช้ปGญฺ�โช้ หGต�วิา นฺ	ก�ข้มต	 ฯ
ฝัFงฺโคทิ1$อยF-ลำบัากในฺโอกาสทิ1$ค�บัแคบั ตลอดราตร1 ๓ ยาม เม#$อออก (จากคอก) เบั1ยดเส1ยดก�นฺและก�นฺร1บัออกเป@นฺหมF-ๆ.

โส เวิคเวิเคนฺ “ต1ณฺ	 จต�ตาร	 ปญฺ�จ ทิสาต	 คเณฺต	เยวิ ฯ
นฺายโคบัาลนฺ�Iนฺย-อมนฺ�บัอย-างฺรวิดเร>วิทิ1เด1ยวิวิ-า “๓-๔-๕-๑๐” เป@นฺต(นฺ.

เอวิw อ	มส�สาปJ ปGร	มนฺเยนฺ คณฺยโต, อส�สาสป�ปส�สาสา ปากฏิา หGต�วิา ส1ฆ์w ส1ฆ์w ปGนฺป�ปGนฺw สญฺ�จรนฺ�ต	 ฯ
แม(เม#$อกGลบัGตรนฺ1I นฺ�บัอยF-โดยนฺ�ยก-อนฺอย-างฺวิ-ามาแล(วินฺ1I ลมอ�สสาสะและปbสสาสะ ย-อมปรากฏิส�ญจรไปมา อย-างฺรวิดเร>วิ.

ตโต เตนฺ “ส1ฆ์w ส1ฆ์w ปGนฺป�ปGนฺw สญฺ�จรนฺ�ต1ต	 ญต�วิา  อนฺ�โต จ พื่ห	 จ อค�คเหต�วิา ทิ�วิารป�ปต�ตw ทิ�วิารป�ปต�ตwเยวิ คเหต�วิา 
“เอโก เทิ�วิ ต1ณฺ	 จต�ตาร	 ปญฺ�จ,  เอโก เทิ�วิ ต1ณฺ	 จต�ตาร	 ปญฺ�จ ฉั,  เอโก เทิ�วิ ต1ณฺ	 จต�ตาร	 ปญฺ�จ ฉั สต�ต, … อฏฺ�ฐ, … นฺวิ, … ทิสาต	 
ส1ฆ์w ส1ฆ์w คเณฺตพื่�พื่เมวิ ฯ
ลำด�บันฺ�IนฺเธอรF(อยF-วิ-า “(ลมอ�สสาสะและปbสสาสะ) ย-อมส�ญจรไปมา อย-างฺรวิดเร>วิ” 
แล(วิไม-ถ#อเอาลมภายในฺและภายนฺอก พื่aงฺกำหนฺดเอาเฉัพื่าะลมทิ1$มาถaงฺช้-องฺๆ เทิ-านฺ�Iนฺ นฺ�บัอย-างฺเร>วิๆ ทิ1เด1ยวิวิ-า 
“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”

คณฺนฺปฏิ	พื่ทิ�เธ ห	 กม�มฏฺ�ฐาเนฺ คณฺนฺพื่เลเนฺวิ จ	ต�ตw เอกค�คw โหต	  อร	ต�ตFปต�ถม�ภนฺวิเสนฺ [514] จณฺ�ฑโสเต นฺาวิาฐปนฺม	วิ ฯ
เพื่ราะวิ-า ในฺกรรมฐานฺทิ1$เนฺ#$องฺด(วิยการนฺ�บั จ	ตย-อมม1อารมณฺEเป@นฺหนฺa$งฺได( ด(วิยกำล�งฺแห-งฺการนฺ�บัเทิ-านฺ�Iนฺ 
ดGจการหยGดเร#อไวิ(ในฺกระแสนฺIำเช้1$ยวิ ด(วิยอำนฺาจทิ1$เอาถ-อคIำไวิ(ฉัะนฺ�Iนฺ.

ตส�เสวิw ส1ฆ์w ส1ฆ์w คณฺยโต, กม�มฏฺ�ฐานฺw นฺ	รนฺ�ตรป�ปวิต�ตw วิ	ย หGต�วิา อGปฏฺ�ฐาต	 ฯ
เม#$อเธอนฺ�บัอยF-เร>วิๆ อย-างฺนฺ1Iกรรมฐานฺย-อมปรากฏิเป@นฺดGจวิ-า ดำเนฺ	นฺไปไม-ข้าดสาย.



ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [อธ	บัายวิ	ธ1นฺ�บัลมหายใจเข้(าออก] • หนฺ(า ๘๓๓

อถ “นฺ	รนฺ�ตรw ปวิต�ตต1ต	 ญต�วิา อนฺ�โต จ พื่ห	 จ วิาตw อปร	ค�คเหต�วิา ปGร	มนฺเยเนฺวิ เวิคเวิเคนฺ คเณฺตพื่�พื่w ฯ
เวิลานฺ�Iนฺ คร�IนฺเธอรF(วิ-า “กรรมฐานฺดำเนฺ	นฺไปไม-ข้าดสาย” แล(วิ  อย-ากำหนฺดลมทิ�Iงฺภายในฺและภายนฺอก พื่aงฺนฺ�บัเร>วิๆ ตามนฺ�ยก-อนฺนฺ�$นฺแล.

อนฺ�โตปวิ	สนฺวิาเตห	 สทิ�ธa จ	ต�ตw ปเวิสยโต, อพื่�ภนฺ�ตรw๑ วิาตพื่�ภาหตw  เมทิปFร	ตw วิ	ย โหต	 ฯ
เม#$อเธอส-งฺจ	ตเข้(าไปพื่ร(อมก�บัลมทิ1$เข้(าไปภายในฺ (ฐานฺ)ภายในฺ ถFกลมกระทิบัแล(วิ ย-อมเป@นฺเหม#อนฺเต>มด(วิยม�นฺข้(นฺฉัะนฺ�Iนฺ.

พื่ห	นฺ	ก�ข้มนฺวิาเตนฺ สทิ�ธa จ	ต�ตw นฺ1หรโต พื่ห	ทิ�ธา ปGถGต�ตารม�มเณฺ จ	ต�ตw วิ	ก�ข้	ปต	 ฯ
เม#$อนฺำจ	ตออกมาพื่ร(อมก�บัลมทิ1$ออกมาภายนฺอก, จ	ตย-อมส-ายไปในฺอารมณฺEมากหลายในฺภายนฺอก.

ผู้Gฏฺ�โฐกาเส ปนฺ สตa ฐเปต�วิา ภาเวินฺ�ตส�เสวิ ภาวินฺา สม�ปช้�ช้ต	 ฯ
แต-ภาวินฺาย-อมสำเร>จแก-ผู้F(ต�Iงฺสต	ไวิ( ในฺโอกาสทิ1$ลมถFกต(องฺ เจร	ญอยF-เทิ-านฺ�Iนฺ.

เตนฺ วิGต�ตw “อนฺ�โต จ พื่ห	 จ วิาตw อปร	ค�คเหต�วิา ปGร	มนฺเยเนฺวิ เวิคเวิเคนฺ คเณฺตพื่�พื่นฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจaงฺกล-าวิวิ-า “อย-ากำหนฺดลมทิ�Iงฺภายในฺและภายนฺอก พื่aงฺนฺ�บัเร>วิๆ ตามนฺ�ยก-อนฺนฺ�$นฺแล”.

“ก1วิจ	รw ปเนฺตw คเณฺตพื่�พื่นฺ�ต	 ฯ
ถามวิ-า “จะพื่aงฺนฺ�บัลมอ�สสาสะและปbสสาสะนฺ�$นฺ นฺานฺเทิ-าไร?”

ยาวิ วิ	นฺา คณฺนฺาย อส�สาสป�ปส�สาสารม�มเณฺ สต	 สนฺ�ต	ฏฺ�ฐต	 ฯ 
พื่ห	วิ	สฏิวิ	ตก�กวิ	จ�เฉัทิw กต�วิา อส�สาสป�ปส�สาสารม�มเณฺ สต	สณฺ�ฐปนฺต�ถwเยวิ ห	 คณฺนฺาต	 ฯ
แก(วิ-า “พื่aงฺนฺ�บัไปจนฺกวิ-าสต	ทิ1$เวิ(นฺจากการนฺ�บั จะต�Iงฺม�$นฺอยF-ในฺอารมณฺE ค#อลมอ�สสาสะและปbสสาสะ. 
เพื่ราะวิ-าการนฺ�บั ก>เพื่#$อจะต�ดวิ	ตกทิ1$พื่ล-านฺไปในฺภายนฺอก แล(วิต�Iงฺสต	ไวิ( ในฺอารมณฺEค#อลมอ�สสาสะและปbสสาสะเทิ-านฺ�Iนฺ.”

[อธ	บายเบ!Lองต7นทิ'ามักลีางแลีะทิ� ส#ด้ลีมัหายใจเข7าออก]

เอวิw คณฺนฺาย มนฺส	กต�วิา อนฺGพื่นฺ�ธนฺาย มนฺส	กาตพื่�พื่w ฯ
(พื่ระโยคาวิจร) คร�Iนฺมนฺส	การโดยการนฺ�บัอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ พื่aงฺมนฺส	การโดยการตามผู้Fก.

อนฺGพื่นฺ�ธนฺา นฺาม คณฺนฺw ปฏิ	สwหร	ต�วิา สต	ยา นฺ	รนฺ�ตรw อส�สาสป�ปส�สาสานฺw อนฺGคมนฺw ฯ
(ก	ร	ยา)ทิ1$หยGดพื่�กการนฺ�บั แล(วิส-งฺสต	ไปตามลมอ�สสาสะและปbสสาสะต	ดต-อก�นฺไป ช้#$อวิ-าการตามผู้Fก.

ตญฺ�จ โข้ นฺ อาทิ	มช้�ฌิปร	โยสานฺานฺGคมนฺวิเสนฺ ฯ
ก>แล (การส-งฺสต	ไปตาม)นฺ�Iนฺ หาใช้-ด(วิยอำนฺาจการไปตามเบั#Iองฺต(นฺ ทิ-ามกลางฺ และทิ1$สGด (แห-งฺลมอ�สสาสะและปbสสาสะ) ไม-.

พื่ห	นฺ	ก�ข้มนฺวิาตส�ส ห	 นฺาภ	 อาทิ	,  หทิยw มช้�ฌิw,  นฺาส	กา ปร	โยสานฺw ฯ
จร	งฺอยF- นฺาภ1 (สะด#อ) เป@นฺเบั#Iองฺต(นฺแห-งฺลมออกไปภายนฺอก, หทิ�ย (ห�วิใจ) เป@นฺทิ-ามกลางฺ, นฺาส	ก (จมFก) เป@นฺทิ1$สGด.

อพื่�ภนฺ�ตรw ปวิ	สนฺวิาตส�ส นฺาส	กค�คw อาทิ	, หทิยw มช้�ฌิw, นฺาภ	 ปร	โยสานฺw ฯ
ปลายนฺาส	ก เป@นฺเบั#Iองฺต(นฺ แห-งฺลมเข้(าไปภายในฺ, หทิ�ย เป@นฺทิ-ามกลางฺ, นฺาภ1 เป@นฺทิ1$สGด.

๑ วิ	สGทิ�ธ	มค�เค ปนฺ อพื่�ภนฺ�ตเรต	 ทิ	ส�สต	 ฯ



หนฺ(า ๘๓๔ •   ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [อธ	บัายเบั#Iองฺต(นฺทิ-ามกลางฺและทิ1$สGดลมหายใจเข้(าออก]

ตญฺ�จส�ส อนฺGคจ�ฉัโต, วิ	ก�เข้ปคตw จ	ต�ตw สารม�ภาย เจวิ โหต	 อ	ญฺ�ช้นฺาย จ ฯ
ก>เม#$อพื่ระโยคาวิจรนฺ�Iนฺ ไปตาม(เบั#Iองฺต(นฺทิ-ามกลางฺและทิ1$สGด) (แห-งฺลมอ�สสาสะและปbสสาสะ) นฺ�Iนฺ 
จ	ตทิ1$ถaงฺควิามฟัGrงฺซ่-านฺ ย-อมเป@นฺไป เพื่#$อควิามกระวินฺกระวิาย และเพื่#$อควิามหวิ�$นฺไหวิ.

ยถาห “อส�สาสาทิ	มช้�ฌิปร	โยสานฺw สต	ยา อนฺGคจ�ฉัโต, 
อช้�ฌิต�ตw วิ	ก�เข้ปคเตนฺ จ	ต�เตนฺ กาโยปJ จ	ต�ตม�ปJ สารทิ�ธา จ [515] โหนฺ�ต	 อ	ญฺ�ช้	ตา จ ผู้นฺ�ทิ	ตา จ.
ปส�สาสาทิ	มช้�ฌิปร	โยสานฺw สต	ยา อนฺGคจ�ฉัโต, 
พื่ห	ทิ�ธา วิ	ก�เข้ปคเตนฺ จ	ต�เตนฺ กาโยปJ จ	ต�ตม�ปJ สารทิ�ธา จ โหนฺ�ต	 อ	ญฺ�ช้	ตา จ ผู้นฺ�ทิ	ตา จาต	 ฯ
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$(ทิ-านฺพื่ระธรรมเสนฺาบัด1สาร1บัGตร)กล-าวิไวิ(วิ-า 
“เม#$อพื่ระโยคาวิจรส-งฺสต	ไปตามเบั#Iองฺต(นฺ ทิ-ามกลางฺ และทิ1$สGด แห-งฺลมหายใจเข้(า, 
กายก>ด1 จ	ตก>ด1 ย-อมม1ควิามระส$ำระสาย หวิ�$นฺไหวิ และด	Iนฺรนฺ เพื่ราะจ	ตถaงฺควิามฟัGrงฺซ่-านฺไปภายในฺ, 
เม#$อพื่ระโยคาวิจรส-งฺสต	ไปตามเบั#Iองฺต(นฺ ทิ-ามกลางฺ และทิ1$สGด แห-งฺลมหายใจออก 
กายก>ด1 จ	ตก>ด1 ย-อมม1ควิามระส$ำระสาย หวิ�$นฺไหวิ และด	Iนฺรนฺ เพื่ราะจ	ตถaงฺควิามฟัGrงฺซ่-านฺไปภายนฺอก๑”.

ตส�มา อนฺGพื่นฺ�ธนฺาย มนฺส	กโรนฺ�เตนฺ นฺ อาทิ	มช้�ฌิปร	โยสานฺวิเสนฺ มนฺส	กาตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (พื่ระโยคาวิจร) เม#$อมนฺส	การโดยการตามผู้Fก ไม-พื่aงฺมนฺส	การด(วิยอำนฺาจแห-งฺเบั#Iองฺต(นฺ ทิ-ามกลางฺ และทิ1$สGด. 

อปJจ โข้ ผู้Gสนฺาวิเสนฺ จ ฐปนฺาวิเสนฺ จ มนฺส	กาตพื่�พื่w ฯ
อนฺa$งฺแล พื่aงฺมนฺส	การ ด(วิยอำนฺาจการถFกต(องฺ และด(วิยอำนฺาจการหยGดไวิ(.

คณฺนฺานฺGพื่นฺ�ธนฺวิเสนฺ วิ	ย ห	 ผู้Gสนฺาฐปนฺาวิเสนฺ วิ	สGw มนฺส	กาโร นฺต�ถ	 ฯ
เพื่ราะวิ-า ไม-ม1การมนฺส	การเป@นฺแผู้นฺกหนฺa$งฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺการถFกต(องฺและหยGดไวิ( 
เหม#อนฺก�บัด(วิยอำนฺาจแห-งฺการนฺ�บัและการตามผู้Fก.

ผู้Gฏฺ�ฐผู้Gฏฺ�ฐฏฺ�ฐาเนฺเยวิ ปนฺ คเณฺนฺ�โต คณฺนฺาย จ ผู้Gสนฺาย จ มนฺส	กโรต	 ฯ
แต-(พื่ระโยคาวิจร) เม#$อนฺ�บัอยF-ในฺฐานฺทิ1$ลมถFกต(องฺแล(วิๆ นฺ�$นฺแหละ ช้#$อวิ-ามนฺส	การด(วิยการนฺ�บัและการถFกต(องฺ.

ตต�เถวิ คณฺนฺw ปฏิ	สwหร	ต�วิา เต สต	ยา อนฺGพื่นฺ�ธนฺ�โต อป�ปนฺาวิเสนฺ จ จ	ต�ตw ฐเปนฺ�โต 
“อนฺGพื่นฺ�ธนฺาย จ ผู้Gสนฺาย จ ฐปนฺาย จ มนฺส	กโรต1ต	 วิGจ�จต	 ฯ
(พื่ระโยคาวิจร) เม#$อหยGดพื่�กการนฺ�บั ในฺ(ฐานฺทิ1$ลมถFกต(องฺแล(วิๆ) นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล ใช้(สต	ตามผู้Fกลมอ�สสาสะและปbสสาสะนฺ�Iนฺ 
และต�Iงฺจ	ตไวิ(ด(วิยอำนฺาจอ�ปปนฺา ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “มนฺส	การด(วิยการตามผู้Fก การถFกต(องฺ และการหยGดไวิ(”.

ส�วิายมต�โถ อฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตปงฺ�คGลโทิวิาร	โกปมาห	  ปฏิ	สม�ภ	ทิายw วิGต�ตกกโจปมาย จ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ใจควิามนฺ1Iนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัด(วิยข้(ออGปมาเหม#อนฺคนฺงฺ-อยและคนฺร�กษุาประตF ทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺอรรถกถา 
และด(วิยข้(ออGปมาเหม#อนฺเล#$อย ทิ1$ทิ-านฺพื่ระธรรมเสนฺาบัด1สาร1บัGตรกล-าวิไวิ(ในฺปฏิ	ส�มภ	ทิา.

๑ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๔๙.
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[ข7ออ#ปมัาเหมั!อนคนง'อยโลี7ช	งช7า]

ตต�รายw ปงฺ�คGโลปมา 
เสย�ยถาปJ ปงฺ�คGโล โทิลาย ก1ฬตw มาตาปGต�ตานฺw โทิลw ข้	ปJต�วิา  ตต�เถวิ โทิลต�ถม�ภมFเล นฺ	ส	นฺ�โนฺ, 
กเมนฺ อาคจ�ฉันฺ�ตส�ส จ คจ�ฉันฺ�ตส�ส จ โทิลาผู้ลกส�ส,  อGโภ โกฏิ	โย มช้�ฌิญฺ�จ ปส�สต	.  
นฺ จ อGโภโกฏิ	มช้�ฌิานฺw ทิส�สนฺต�ถw พื่�ยาวิโฏิ โหต	. 
เอวิเมวิายw ภ	ก�ข้G สต	วิเสนฺ อGปนฺ	พื่นฺ�ธนฺต�ถม�ภมFเล ฐเปต�วิา อส�สาสป�ปส�สาสโทิลw ข้	ปJต�วิา ตต�เถวิ นฺ	ม	ต�เต สต	ยา นฺ	ส	นฺ�โนฺ, 
กเมนฺ อาคจ�ฉันฺ�ตานฺญฺ�จ คจ�ฉันฺ�ตานฺญฺ�จ ผู้Gฏฺ�ฐฏฺ�ฐาเนฺ อส�สาสป�ปส�สาสานฺw อาทิ	มช้�ฌิปร	โยสานฺw สต	ยา อนฺGคจ�ฉันฺ�โต, 
ตต�ถ จ จ	ต�ตw ฐเปนฺ�โต ปส�สต	 นฺ จ เตสw ทิส�สนฺต�ถw พื่�ยาวิโฏิ โหต	 ฯ  
บัรรดา(ข้(ออGปมา ๓ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ ข้(ออGปมาเหม#อนฺคนฺงฺ-อยโล(ช้	งฺช้(า ม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:- 
เปร1ยบัเหม#อนฺคนฺงฺ-อย ไกวิช้	งฺช้(า ให(แก-มารดาและบัGตรผู้F(เล-นฺช้	งฺช้(าอยF- แล(วินฺ�$งฺอยF-ทิ1$โคนฺเสาช้	งฺช้(าในฺทิ1$นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ 
เม#$อกระดานฺช้	งฺช้(าไกวิมาและไกวิไปอยF-โดยลำด�บั, ย-อมเห>นฺทิ1$สGดทิ�Iงฺสองฺข้(างฺและตรงฺกลางฺ, 
แต-ม	ได(ข้วินฺข้วิายเพื่#$อจะแลดFทิ1$สGดทิ�Iงฺสองฺข้(างฺและตรงฺกลางฺ แม(ฉั�นฺใด, 

ภ	กษุGนฺ1Iก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ ย#นฺทิ1$ใกล(โคนฺเสาอ�นฺเข้(าไปผู้Fกไวิ( ด(วิยอำนฺาจสต	 แล(วิโล(ช้	งฺช้(าค#อลมหายใจเข้(าและลมหายใจออก 
นฺ�$งฺอยF-ด(วิยสต	ในฺนฺ	ม	ตนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ  ส-งฺสต	ไปตามเบั#Iองฺต(นฺ ทิ-ามกลางฺ และทิ1$สGดแห-งฺลมหายใจเข้(าและลมหายใจออก 
ในฺฐานฺทิ1$(ลม)ถFกต(องฺแล(วิ ซ่a$งฺพื่�ดผู้-านฺมาและผู้-านฺไปอยF-โดยลำด�บั 
และต�Iงฺจ	ต(เฉัย)ไวิ( ในฺ(นฺ	ม	ต)นฺ�Iนฺ  และไม-ข้วินฺข้วิายเพื่#$อจะแลดF(ลม)เหล-านฺ�Iนฺ.

[516] อยw ปงฺ�คGโลปมา ฯ
นฺ1Iเป@นฺข้(ออGปมาเหม#อนฺคนฺงฺ-อย.

[ข7ออ#ปมัาเหมั!อนคนร�กษุาประตD]

อยม�ปนฺ โทิวิาร	โกปมา 
เสย�ยถาปJ โทิวิาร	โก นฺครส�ส อนฺ�โต จ พื่ห	 จ ปGร	เส “โก ต�วิw, กGโต วิา อาคโต, กGหa วิา คจ�ฉัต	, กa วิา เต หต�เถต	 นฺ วิ1มwสต	. 
นฺ ห	 ตส�ส เต ภารา.  ทิ�วิารป�ปต�ตw ทิ�วิารป�ปต�ตwเยวิ ปนฺ วิ1มwสต	.
เอวิเมวิ อ	มส�ส ภ	ก�ข้Gโนฺ อนฺ�โต ปวิ	ฏฺ�ฐวิาตา จ พื่ห	 นฺ	ก�ข้นฺ�ตวิาตา จ นฺ ภารา โหนฺ�ต	, ทิ�วิารป�ปต�ตา ทิ�วิารป�ปต�ตาเยวิ ภาราต	 ฯ
ส-วินฺข้(ออGปมาเหม#อนฺคนฺร�กษุาประตF ม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:- 
คนฺร�กษุาประตF จะไม-สอบัสวินฺบัGรGษุทิ�Iงฺหลาย ทิ�Iงฺภายในฺและภายนฺอกพื่ระนฺครวิ-า 
“ทิ-านฺเป@นฺใคร? มาจากไหนฺ? จะไปไหนฺ? หร#อวิ-า ในฺม#อข้องฺทิ-านฺม1อะไร?” 
ควิามจร	งฺ (พื่วิกมนฺGษุยEผู้F(เด	นฺไปทิ�Iงฺภายในฺและภายนฺอกพื่ระนฺคร) เหล-านฺ�Iนฺ ไม-ใช้-หนฺ(าทิ1$ ข้องฺ(คนฺร�กษุาประตF)นฺ�Iนฺ. 
แต-เข้าย-อมสอบัสวินฺ เฉัพื่าะคนฺผู้F(มาถaงฺประตFแล(วิๆ เทิ-านฺ�Iนฺ แม(ฉั�นฺใด, 
ลมทิ1$เข้(าไปข้(างฺในฺและลมทิ1$ออกไปข้(างฺนฺอก ย-อมไม-เป@นฺหนฺ(าทิ1$ข้องฺภ	กษุGนฺ1I ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ, 
จะเป@นฺหนฺ(าทิ1$ ก>เฉัพื่าะแต-(ลม)ทิ1$มาถaงฺช้-องฺแล(วิๆ เทิ-านฺ�Iนฺ.

อยw โทิวิาร	โกปมา ฯ
นฺ1Iเป@นฺข้(ออGปมาเหม#อนฺคนฺร�กษุาประตF.
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[การกำหนด้ลีมัหายใจเปร�ยบเหมั!อนเลี! อย]

กกโจปมา ปนฺ อาทิ	โต ปภFต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ส-วินฺข้(ออGปมาเหม#อนฺเล#$อย ควิรทิราบัจำเด	มแต-ต(นฺไป.

วิGต�ตw เหตw 
สมด�งฺคำทิ1$(ทิ-านฺพื่ระธรรมเสนฺาบัด1สาร1บัGตร)กล-าวิไวิ(วิ-า 

นฺ	ม	ต�ตw อส�สาสป�ปส�สาสา อนฺารม�มณฺเมกจ	ต�ตส�ส.
อช้านฺโต จ ตโย ธม�เม, ภาวินฺา นฺFปลพื่�ภต	 ฯ

“นฺ	ม	ต ลมหายใจเข้(า และลมหายใจออก ม	ใช้-เป@นฺอารมณฺEแห-งฺจ	ตดวิงฺเด1ยวิ. 
และเม#$อบัGคคลไม-รF(ธรรมทิ�Iงฺ ๓ ประการ ย-อมไม-ได(ภาวินฺา  (ภาวินฺาย-อมไม-สำเร>จ).

นฺ	ม	ต�ตw อส�สาสป�ปส�สาสา อนฺารม�มณฺเมกจ	ต�ตส�ส.
ช้านฺโต จ ตโย ธม�เม, ภาวินฺา อGปลพื่�ภต1ต	 ฯ

นฺ	ม	ต ลมหายใจเข้(า และลมหายใจออก ม	ใช้-เป@นฺอารมณฺEแห-งฺจ	ตดวิงฺเด1ยวิ. 
และเม#$อบัGคคลรF(ซ่a$งฺธรรม ๓ ประการ ย-อมได(ภาวินฺา.”

กถw อ	เม ตโย ธม�มา เอกจ	ต�ตส�ส อารม�มณฺw นฺ โหนฺ�ต	, 
นฺ จ1เม ตโย ธม�มา อวิ	ทิ	ตา โหนฺ�ต	.  นฺ จ จ	ต�ตw วิ	ก�เข้ป| คจ�ฉัต	, ปธานฺญฺ�จ ปญฺ�ญายต	, ปโยคญฺ�จ สาเธต	 วิ	เสสมธ	คจ�ฉัต	 ฯ
ถามวิ-า “ธรรม ๓ ประการเหล-านฺ1I จะไม-เป@นฺอารมณฺEแห-งฺจ	ตดวิงฺเด1ยวิ และธรรม ๓ ประการเหล-านฺ1I จะไม-ปรากฏิก>หาม	ได(.  
จ	ตจะไม-ถaงฺควิามฟัGrงฺซ่-านฺ ประธานฺ (ควิามเพื่1ยร) ย-อมปรากฏิ และ(พื่ระโยคาวิจร)จะทิำประโยคให(สำเร>จ ได(บัรรลGคGณฺวิ	เศัษุ
อย-างฺไร?

เสย�ยถาปJ รGก�โข้ สเม ภFม	ภาเค นฺ	ก�ข้	ต�โต, ตเมนฺw ปGร	โส กกเจนฺ ฉั	นฺ�เทิย�ย, 
รGก�เข้ ผู้Gฏฺ�ฐกกจทินฺ�ตานฺw วิเสนฺ ปGร	สส�ส สต	 อGปฏฺ�ฐ	ตา โหต	, 
นฺ จ อาคเต วิา คเต วิา กกจทินฺ�เต มนฺส	กโรต	, 
นฺ จ อาคตา วิา คตา วิา กกจทินฺ�ตา อวิ	ทิ	ตา โหนฺ�ต	, 
ปธานฺญฺ�จ ปญฺ�ญายต	.  ปโยคญฺ�จ สาเธต	 ฯ
แก(วิ-า “เปร1ยบัเหม#อนฺต(นฺไม(ทิ1$เข้าวิางฺไวิ(บันฺภาคพื่#Iนฺทิ1$เร1ยบัเสมอ บัGรGษุเอาเล#$อยเล#$อยต(นฺไม(นฺ�Iนฺ, 
สต	ข้องฺบัGรGษุ ย-อมปรากฏิ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺฟัbนฺเล#$อยทิ1$ถFกต(นฺไม(, 
และเข้าย-อมไม-ได(ใฝัzใจถaงฺฟัbนฺเล#$อยทิ1$ผู้-านฺมาหร#อผู้-านฺไป,  ทิ�Iงฺฟัbนฺเล#$อยทิ1$ผู้-านฺมาหร#อผู้-านฺไป จะไม-ปรากฏิก>หาม	ได(,
ประธานฺ (ควิามเพื่1ยรในฺการต�ดต(นฺไม() ย-อมปรากฏิ และเข้าย-อมให(ประโยค (ก	ร	ยาทิ1$ต�ดไม(นฺ�Iนฺ) สำเร>จได(.๑ 

ยถาปJ รGก�โข้ สเม ภFม	ภาเค นฺ	ก�ข้	ต�โต, [517] เอวิw อGปนฺ	พื่นฺ�ธนฺนฺ	ม	ต�ตw ฯ
นฺ	ม	ต(ค#อสต	)เป@นฺเคร#$องฺเข้(าไปผู้Fกไวิ(  เปร1ยบัเหม#อนฺต(นฺไม(ทิ1$เข้าวิางฺให(บันฺภาคพื่#Iนฺทิ1$เร1ยบัเสมอ.

๑ บัาล1ทิ1$มาเด	ม ม1ศั�พื่ทิEวิ-า วิ	เสสมธ	คจ�ฉัต	. ข้G. ปฏิ	. ๓๒/๒๕๗.
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ยถา กกจทินฺ�ตา, เอวิw อส�สาสป�ปส�สาสา ฯ
ลมหายใจเข้(าและลมหายใจออก เปร1ยบัเหม#อนฺฟัbนฺเล#$อย.

ยถา รGก�เข้ ผู้Gฏฺ�ฐกกจทินฺ�ตานฺw วิเสนฺ ปGร	สส�ส สต	 อGปฏฺ�ฐ	ตา โหต	 
นฺ อาคเต วิา คเต วิา กกจทินฺ�เต มนฺส	กโรต	.  นฺ อาคตา วิา คตา วิา กกจทินฺ�ตา อวิ	ทิ	ตา โหนฺ�ต	 
ปธานฺญฺ�จ ปญฺ�ญายต	 ปโยคญฺ�จ สาเธต	, 
เอวิเมวิ ภ	ก�ข้G นฺาส	กค�เค วิา มGข้นฺ	ม	ต�เต วิา สตa อGปฏฺ�ฐเปต�วิา นฺ	ส	นฺ�โนฺ โหต	 
นฺ อาคเต วิา คเต วิา อส�สาสป�ปส�สาเส มนฺส	กโรต	.  นฺ อาคตา วิา คตา วิา อส�สาสป�ปส�สาสา อวิ	ทิ	ตา โหนฺ�ต	 
ปธานฺญฺ�จ ปญฺ�ญายต	 ปโยคญฺ�จ สาเธต	 วิ	เสสมธ	คจ�ฉัต	 ฯ
ภ	กษุGนฺ�$งฺต�Iงฺสต	ไวิ(ม�$นฺ ทิ1$ปลายจมFกหร#อทิ1$ร	มฝัnปาก ย-อมไม-ใฝัzใจถaงฺลมหายใจเข้(าและหายใจออกทิ1$ผู้-านฺมาหร#อทิ1$ผู้-านฺไป, 
ลมหายใจเข้(าและลมหายใจออกทิ1$ผู้-านฺมาหร#อผู้-านฺไป จะไม-ปรากฏิก>หาม	ได(, 
ประธานฺย-อมปรากฏิ และภ	กษุGนฺ�Iนฺย-อมให(ประโยคสำเร>จได( ทิ�Iงฺได(บัรรลGคGณฺพื่	เศัษุด(วิย 
เหม#อนฺบัGรGษุต�Iงฺสต	ไวิ( ด(วิยอำนฺาจแห-งฺฟัbนฺเล#$อยซ่a$งฺถFกทิ1$ต(นฺไม(. 
เข้าย-อมไม-ได(ใฝัzใจถaงฺฟัbนฺเล#$อยทิ1$ผู้-านฺมาหร#อทิ1$ผู้-านฺไป.  ทิ�Iงฺฟัbนฺเล#$อยทิ1$ผู้-านฺมาหร#อทิ1$ผู้-านฺไป จะไม-ปรากฏิก>หาม	ได(, 
ประธานฺย-อมปรากฏิ, และเข้าย-อมทิำประโยคให(สำเร>จได(ฉัะนฺ�Iนฺ.

“ปธานฺนฺ�ต	.  กตมw ปธานฺw. 
อารทิ�ธวิ	ร	ยส�ส กาโยปJ จ	ต�ตม�ปJ กม�มนฺ	ยw โหต	.  อ	ทิw ปธานฺw ฯ
คำวิ-า ประธานฺ.  ประธานฺเป@นฺไฉันฺ? 
กายก>ด1 จ	ตก>ด1 ข้องฺภ	กษุGผู้F(ปรารภควิามเพื่1ยร ย-อมควิรแก-การงฺานฺ.  นฺ1Iเป@นฺประธานฺ.

กตโม ปโยโค? 
อารทิ�ธวิ	ร	ยส�ส อGปก�ก	เลสา ปห1ยนฺ�ต	. วิ	ตก�กา วิFปสมนฺ�ต	.  อยw ปโยโค ฯ
ประโยคเป@นฺไฉันฺ? 
ภ	กษุGผู้F(ปรารภควิามเพื่1ยร ย-อมละอGปก	เลสได(, วิ	ตกย-อมสงฺบัไป.  นฺ1Iเป@นฺประโยค.

กตโม วิ	เสโส? 
อารทิ�ธวิ	ร	ยส�ส สwโยช้นฺา ปห1ยนฺ�ต	,  อนฺGสยา พื่�ยนฺ�ต1 โหนฺ�ต	.  อยw วิ	เสโส ฯ
คGณฺพื่	เศัษุเป@นฺไฉันฺ? 
ภ	กษุGผู้F(ปรารภควิามเพื่1ยรย-อมละส�งฺโยช้นฺEได(, อนฺGส�ยย-อมหมดส	Iนฺไป. นฺ1Iเป@นฺคGณฺพื่	เศัษุ.

เอวิw อ	เม ตโย ธม�มา เอกจ	ต�ตส�ส อารม�มณฺw นฺ โหนฺ�ต	.  
นฺ จ1เม ตโย ธม�มา อวิ	ทิ	ตา โหนฺ�ต	.  นฺ จ จ	ต�ตw วิ	ก�เข้ป| คจ�ฉัต	, ปธานฺญฺ�จ ปญฺ�ญายต	, 
ปโยคญฺ�จ สาเธต	.  วิ	เสสมธ	คจ�ฉัต	 ฯ
ธรรม ๓ ประการเหล-านฺ1I ย-อมไม-เป@นฺอารมณฺEแห-งฺจ	ตดวิงฺเด1ยวิ 
และธรรม ๓ ประการเหล-านฺ1I จะไม-ปรากฏิก>หาม	ได(, จ	ตย-อมไม-ถaงฺควิามฟัGrงฺซ่-านฺ, ประธานฺ (ควิามเพื่1ยร) ย-อมปรากฏิ, 
และพื่ระโยคาวิจร ทิำให(ประโยค (การหม�$นฺประกอบัภาวินฺา) สำเร>จได(.  ทิ�Iงฺได(บัรรลGคGณฺพื่	เศัษุด(วิย.



หนฺ(า ๘๓๘ •   ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [การกำหนฺดลมหายใจเปร1ยบัเหม#อนฺเล#$อย]

อานฺาปานฺส�สต1 ยส�ส ปร	ปGณฺ�ณฺา สGภาวิ	ตา
อนฺGปGพื่�พื่ม�ปร	จ	ตา ยถา พื่Gทิ�เธนฺ เทิส	ตา, 
โสมw โลกw ปภาเสต	 อพื่�ภามGต�โตวิ จนฺ�ทิ	มาต	 ฯ

ภ	กษุGใด เจร	ญอานฺาปานฺ�สสต	ให(บัร	บัFรณฺEด1 อบัรมมาโดยลำด�บั 
ตามทิ1$พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิรงฺแสดงฺไวิ(แล(วิ,  
ภ	กษุGนฺ�Iนฺย-อมทิำโลกนฺ1Iให(สวิ-างฺได( เหม#อนฺพื่ระจ�นฺทิรEพื่(นฺแล(วิจากหมอกฉัะนฺ�Iนฺแล๑.

อยw กกโจปมา ฯ
ข้(อนฺ1IอGปมาเหม#อนฺเล#$อย.

อ	ธ ปนฺส�ส อาคตาคตวิเสนฺ อมนฺส	การมต�ตเมวิ [518] ปโยช้นฺนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ก>ในฺ(ข้(ออGปมาเหม#อนฺเล#$อย)นฺ1I พื่aงฺทิราบัวิ-า 
“เหตGเพื่1ยงฺไม-ใฝัzใจด(วิยอำนฺาจลมหายใจเข้(าและลมหายใจออก ทิ1$ผู้-านฺมาแล(วิๆ เทิ-านฺ�Iนฺ เป@นฺประโยช้นฺEแก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ.”

อ	ทิw กม�มฏฺ�ฐานฺw มนฺส	กโรโต กส�สจ	, นฺ จ	เรเนฺวิ นฺ	ม	ต�ตญฺ�จ อGป�ปช้�ช้ต	. 
อวิเสสช้�ฌิานฺงฺ�คปฏิ	มณฺ�ฑ	ตา อป�ปนฺา สงฺ�ข้าตา ฐปนฺา จ สม�ปช้�ช้ต	 ฯ
กรรมฐานฺนฺ1I เม#$อภ	กษุGบัางฺรFปมนฺส	การ นฺ	ม	ตย-อมเก	ดข้aIนฺโดยไม-ช้�กช้(าเลย 
และฐปนฺา กล-าวิค#ออ�ปปนฺา ซ่a$งฺประกอบัด(วิยองฺคEฌิานฺทิ1$เหล#อ ก>ย-อมสำเร>จ.

กส�สจ	 ปนฺ คณฺนฺาวิเสเนฺวิ มนฺส	การกาลโต ปภFต	,  
ยถา สารทิ�ธกายส�ส มญฺ�เจ วิา ปnเฐ วิา นฺ	ส1ทิโต มญฺ�จปnฐw โอนฺมต	 วิ	กGฏฺ�ฏิต	. ปจ�จต�ถรณฺw วิลa คณฺ�หาต	. 
อสารทิ�ธกายส�ส ปนฺ นฺ	ส1ทิโต, เนฺวิ มญฺ�จปnฐw โอนฺมต	 นฺ วิ	กGฏฺ�ฏิต	.  นฺ ปจ�จต�ถรณฺw วิลa คณฺ�หาต	. ตFลปJจGปFร	ตw วิ	ย มญฺ�จปnฐw โหต	. 
กส�มา.  ยส�มา อสารทิ�ธกาโย ลหGโก โหต	. 
เอวิเมวิ คณฺนฺาวิเสนฺ มนฺส	การกาลโต ปภFต	  อนฺGก�กมโต โอฬาร	กอส�สาสป�ปส�สาสนฺ	โรธวิเสนฺ กายทิรเถ วิFปสนฺ�เต, 
กาโยปJ จ	ต�ตม�ปJ ลหGกw โหต	.  สร1รw อากาเส ลงฺ�ฆ์นฺาการป�ปต�ตw วิ	ย โหต	. 
แต-สำหร�บัภ	กษุGบัางฺรFป ม1จำเด	มแต-เวิลามนฺส	การโดยอำนฺาจการนฺ�บันฺ�$นฺแล,  
ค#อต�Iงฺแต-เวิลาทิำไวิ(ในฺใจด(วิยอำนฺาจการนฺ�บั 
เม#$อควิามกระวินฺกระวิายทิางฺกายสงฺบัไป ด(วิยอำนฺาจลมหายใจเข้(าและลมหายใจออกทิ1$หยาบัด�บัไปโดยลำด�บั, 
กายก>ด1 จ	ตก>ด1 ย-อมเป@นฺข้องฺเบัา. ร-างฺกายย-อมเป@นฺดGจถaงฺอาการลอยข้aIนฺไปในฺอากาศั. 
เหม#อนฺภ	กษุGผู้F(ม1กายกระส�บักระส-าย เม#$อนฺ�$งฺลงฺบันฺเต1ยงฺหร#อต�$งฺ, เต1ยงฺและต�$งฺย-อมโอนฺเอนฺคดงฺอไป. เคร#$องฺปFลาดย-อมย-นฺเป@นฺ
เกล1ยวิ,  แต-เม#$อเธอม1กายไม-กระส�บักระส-าย นฺ�$งฺลงฺ เต1ยงฺและต�$งฺย-อมไม-โอนฺเอนฺ ไม-คดงฺอ. เคร#$องฺปFลาดก>ไม-ย-นฺเป@นฺเกล1ยวิ, 
เต1ยงฺต�$งฺเป@นฺเหม#อนฺเต>มด(วิยปGยนฺG-นฺ, เพื่ราะเหตGไร? เพื่ราะเหตGวิ-า กายไม-กระส�บักระส-าย ย-อมเป@นฺข้องฺเบัาฉัะนฺ�Iนฺ.

๑ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๕๗-๒๕๘.
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ตส�ส,  โอฬาร	เก อส�สาสป�ปส�สาเส นฺ	รGทิ�เธ, สGข้Gมส�สาสป�ปส�สาสนฺ	ม	ต�ตารม�มณฺw จ	ต�ตw ปวิต�ตต	. 
ตส�ม	ม�ปJ นฺ	รGทิ�เธ, อปราปรw ตโต สGข้GมตรสGข้Gมตรนฺ	ม	ต�ตารม�มณฺw ปวิต�ตต	เยวิ ฯ
เม#$อลมอ�สสาสะและปbสสาสะทิ1$หยาบัด�บัไปแล(วิ, 
จ	ตข้องฺ(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺ ม1นฺ	ม	ตค#อลมอ�สสาสะและปbสสาสะทิ1$ละเอ1ยดเป@นฺอารมณฺE ย-อมเป@นฺไป.  
แม(เม#$อจ	ตดวิงฺนฺ�Iนฺด�บัไปแล(วิ, (จ	ต)ดวิงฺต-อๆ ไป ซ่a$งฺม1อารมณฺEค#อนฺ	ม	ตทิ1$ละเอ1ยดจนฺละเอ1ยดกวิ-าจ	ตนฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺไปนฺ�$นฺเทิ1ยวิ.

กถw ฯ
ถามวิ-า “(จ	ตดวิงฺต-อๆ ไป ย-อมเป@นฺไป)อย-างฺไร?”

ยถา ปGร	โส มหต	ยา โลหสลากาย กwสตาลw อาโกฏฺ�เฏิย�ย. เอกป�ปหาเรนฺ มหาสทิ�โทิ อGป�ปช้�เช้ย�ย. 
ตส�ส โอฬาร	กสทิ�ทิารม�มณฺw จ	ต�ตw ปวิต�เตย�ย.  นฺ	รGทิ�เธ โอฬาร	เก สทิ�เทิ, อถ ปจ�ฉัา สGข้Gมสทิ�ทินฺ	ม	ต�ตารม�มณฺw. 
ตส�ม	ม�ปJ นฺ	รGทิ�เธ, อปราปรw ตโต สGข้GมตรสGข้Gมตรสทิ�ทินฺ	ม	ต�ตารม�มณฺw ปวิต�ตเตวิ เอวินฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
แก(วิ-า “เปร1ยบัเหม#อนฺบัGรGษุ พื่aงฺเอาซ่1$เหล>กทิ-อนฺใหญ-ต1ก�งฺสดาล.  ด(วิยการต1เพื่1ยงฺคร�Iงฺเด1ยวิ เส1ยงฺด�งฺ พื่aงฺเก	ดข้aIนฺ. 
จ	ตข้องฺ(บัGรGษุ)นฺ�Iนฺ ซ่a$งฺม1เส1ยงฺด�งฺ (หยาบั) เป@นฺอารมณฺE พื่aงฺเป@นฺไป, 
เม#$อเส1ยงฺด�งฺด�บัไป, ต-อจากนฺ�Iนฺภายหล�งฺ จ	ตซ่a$งฺม1เส1ยงฺละเอ1ยดเป@นฺอารมณฺE (พื่aงฺเป@นฺไป). 
แม(เม#$อจ	ต(ซ่a$งฺม1นฺ	ม	ตค#อเส1ยงฺละเอ1ยดเป@นฺอารมณฺE)นฺ�Iนฺ ด�บัไปแล(วิ, 
(จ	ต)ดวิงฺต-อๆ ไปซ่a$งฺม1อารมณฺEค#อนฺ	ม	ตทิ1$ละเอ1ยดจนฺละเอ1ยดกวิ-าจ	ต ซ่a$งฺม1นฺ	ม	ตค#อเส1ยงฺละเอ1ยดเป@นฺอารมณฺEนฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺไปทิ1เด1ยวิ 
ฉั�นฺใด, 
(จ	ตซ่a$งฺม1นฺ	ม	ตค#อลมอ�สสาสะและปbสสาสะเป@นฺอารมณฺEนฺ�Iนฺ) บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า ย-อมเป@นฺไปฉั�นฺนฺ�Iนฺ.”

วิGต�ตม�ปJ เจตw “เสย�ยถาปJ กwเส อาโกฏฺ�ฏิ	เตต	 ฯ
แม(ข้(อนฺ1I สมจร	งฺด�งฺคำทิ1$(พื่ระธรรมเสนฺาบัด1สาร1บัGตร)กล-าวิไวิ(วิ-า 
“เปร1ยบัเหม#อนฺบัGคคลต1ก�งฺสดาล (เส1ยงฺด�งฺค#อเส1ยงฺหยาบั ย-อมกระจายไปก-อนฺ๑)” ด�งฺนฺ1I เป@นฺต(นฺ. 

วิ	ต�ถาโร ฯ
ควิรให(พื่	สดาร.

ยถา ห	 อญฺ�ญานฺ	 กม�มฏฺ�ฐานฺานฺ	 อGปรFปร	 วิ	ภตานฺ	 โหนฺ�ต	, [519] นฺ ตถา อ	ทิw ฯ
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า กรรมฐานฺเหล-าอ#$นฺ ย-อมปรากฏิช้�ดในฺช้�IนฺสFงฺๆ ข้aIนฺไป ฉั�นฺใด, 
(อานฺาปานฺ�สสต	กรรมฐานฺ)นฺ1I (จะเป@นฺ)ฉั�นฺนฺ�Iนฺ ก>หาม	ได(.

อ	ทิม�ปนฺ, อGปรFปร	 ภาเวินฺ�ตส�ส ภาเวินฺ�ตส�ส, สGข้Gมตw คจ�ฉัต	  อGปฏฺ�ฐานฺม�ปJ นฺ อGปคจ�ฉัต	 ฯ
แต-อานฺาปานฺ�สสต	กรรมฐานฺนฺ1I, เม#$อภ	กษุGเจร	ญๆ ในฺช้�IนฺสFงฺข้aIนฺไป, ย-อมถaงฺควิามเป@นฺข้องฺละเอ1ยด ค#อจะไม-ถaงฺแม(ควิามปรากฏิ.

เอวิw อนฺGปฏฺ�ฐหนฺ�เต ปนฺ ตส�มa,  นฺ เตนฺ ภ	ก�ข้Gนฺา อGฏฺ�ฐายาสนฺา จม�มข้ณฺ�ฑw ปป�โผู้เฏิต�วิา คนฺ�ตพื่�พื่w ฯ
ก>เม#$อกรรมฐานฺนฺ�Iนฺ ไม-ปรากฏิอยF-อย-างฺนฺ�Iนฺ,  ภ	กษุGนฺ�Iนฺไม-ควิรลGกข้aIนฺจากอาสนฺะ ตบัทิ-อนฺหนฺ�งฺไปเส1ย.

“กa กาตพื่�พื่w, อาจร	ยw ปGจ�ฉั	ส�สาม1ต	 วิา  “นฺฏฺ�ฐw ทิานฺ	 เม กม�มฏฺ�ฐานฺนฺ�ต	 วิา  นฺ วิGฏฺ�ฐาตพื่�พื่w ฯ

๑ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๗๙.
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ไม-ควิรลGกข้aIนฺด(วิยค	ดวิ-า “จะพื่aงฺทิำอย-างฺไร? เราจ�กถามพื่ระอาจารยE” หร#อวิ-า “บั�ดนฺ1Iกรรมฐานฺข้องฺเราเส#$อมแล(วิ.”

อ	ร	ยาปถw วิ	โกเปต�วิา คจ�ฉัโต, ห	 กม�มฏฺ�ฐานฺw นฺวิw นฺวิเมวิ โหต	.  ตส�มา ยถานฺ	ส	นฺ�เนฺเนฺวิ เทิสโต อาหร	ตพื่�พื่w ฯ
จร	งฺอยF- เม#$อเธอให(อ	ร	ยาบัถกำเร	บัเด	นฺไป กรรมฐานฺย-อมปรากฏิเป@นฺข้องฺใหม-ๆ เร#$อยไป 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ควิรนฺ�$งฺอยF-ตามเด	มนฺ�$นฺแหละ นฺำกรรมฐานฺมาจากทิ1$ถFกต(องฺตามปกต	.

[อ#บายเปKนเหต#นำอานาปาน�สสต	กรรมัฐานมัา]

ตต�รายw อาหรณฺFปาโย ฯ
ในฺ(อธ	การวิ-าด(วิยอานฺาปานฺ�สสต	กรรมฐานฺ)นฺ�Iนฺ ม1อGบัายเป@นฺเคร#$องฺนฺำมา ด�งฺต-อไปนฺ1I:-

เตนฺ ห	 ภ	ก�ข้Gนฺา กม�มฏฺ�ฐานฺส�ส อนฺGปฏฺ�ฐหนฺภาวิw ญต�วิา อ	ต	 ปฏิ	สญฺ�จ	ก�ข้	ตพื่�พื่w 
“อ	เม อส�สาสป�ปส�สาสา นฺาม กต�ถ อต�ถ	, กต�ถ นฺต�ถ	, กส�ส วิา อต�ถ	, กส�ส วิา นฺต�ถ1ต	. 
อเถวิw ปฏิ	สญฺ�จ	ก�ข้โต “อ	เม อนฺ�โตมาตGกGจ�ฉั	ยw นฺต�ถ	. อGทิเก นฺ	มGค�คานฺw นฺต�ถ	.  ตถา อสญฺ�ญ	ภFตานฺw มตานฺw จตGต�ถช้�ฌิานฺสมาปนฺ�นฺานฺw 
รFปารFปภวิสมงฺ�ค1นฺw นฺ	โรธสมาปนฺ�นฺานฺนฺ�ต	 ญต�วิา เอวิw อต�ตนฺา วิ อต�ตา ปฏิ	โจเทิตพื่�โพื่ 
“นฺนฺG ต�วิw ปณฺ�ฑ	ต เนฺวิ มาตGกGจ�ฉั	คโต นฺ อGทิเก นฺ	มGค�โค นฺ อสญฺ�ญ	ภFโต นฺ มโต นฺ จตGต�ถช้�ฌิานฺสมาปนฺ�โนฺ นฺ รFปารFปภวิสมงฺ�ค1 
นฺ นฺ	โรธสมาปนฺ�โนฺ. อต�ถ	เยวิ เต อส�สาสป�ปส�สาสา. มนฺ�ทิปญฺ�ญตาย ปนฺ ปร	ค�คเหตGw นฺ สก�โกส1ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGนฺ�IนฺรF(วิ-า กรรมฐานฺไม-ปรากฏิ ควิรพื่	จารณฺาสำเหนฺ1ยกอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ช้#$อวิ-า ลมหายใจเข้(าและหายใจออกนฺ1I ม1อยF-ในฺทิ1$ไหนฺ?  ไม-ม1ในฺทิ1$ไหนฺ? ข้องฺใครม1? ข้องฺใครไม-ม1?”. 
ภายหล�งฺ เม#$อภ	กษุGนฺ�Iนฺ พื่	จารณฺาดFอยF-อย-างฺนฺ1I ก>รF(ได(วิ-า 
“(ลมหายใจเข้(าและหายใจออก)นฺ1I (ข้องฺทิารกผู้F(อยF-) ภายในฺทิ(องฺข้องฺมารดา ไม-ม1, พื่วิกช้นฺผู้F(ดำนฺIำก>ไม-ม1, พื่วิกอส�ญญ1ส�ตวิE 
คนฺตายแล(วิ ผู้F(เข้(าจตGตถฌิานฺ ทิ-านฺผู้F(พื่ร(อมเพื่ร1ยงฺด(วิยรFปภพื่และอรFปภพื่ ทิ-านฺผู้F(เข้(านฺ	โรธ ก>ไม-ม1เหม#อนฺก�นฺ” 
แล(วิพื่aงฺต�กเต#อนฺตนฺด(วิยตนฺเองฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า “แนฺ-ะบั�ณฺฑ	ต! ต�วิเธอไม-ใช้-ผู้F(อยF-ในฺทิ(องฺมารดา ไม-ใช้-ผู้F(ดำนฺIำ ไม-ใช้-เป@นฺอส�ญญ1ส�ตวิE 
ไม-ใช้-คนฺตาย ไม-ใช้-ผู้F(เข้(าจตGตถฌิานฺ ไม-ใช้-ผู้F(พื่ร(อมเพื่ร1ยงฺด(วิยรFปภพื่และอรFปภพื่ ไม-ใช้-ผู้F(เข้(านฺ	โรธ ม	ใช้-หร#อ? 
ต�วิเธอย�งฺม1ลมหายใจเข้(าและหายใจออกอยF-แทิ(ๆ, แต-(ต�วิเธอ)ก>ไม-สามารถจะกำหนฺดได( เพื่ราะย�งฺม1ปbญญาอ-อนฺ.”

อถาเนฺนฺ ปกต	ผู้Gฏฺ�ฐวิเสเนฺวิ จ	ต�ตw ฐเปต�วิา มนฺส	กาโร ปวิต�เตตพื่�โพื่ ฯ
ภายหล�งฺ เธอนฺ�$นฺ ควิรต�Iงฺจ	ตไวิ( ด(วิยอำนฺาจทิ1$ลมถFกต(องฺโดยปกต	นฺ�$นฺเองฺ ให(มนฺส	การเป@นฺไป.

อ	เม ห	 ทิ1ฆ์นฺาส	กส�ส นฺาสาปGฏิw ฆ์ฏฺ�เฏินฺ�ตา ปวิต�ตนฺ�ต	.  รส�สนฺาส	กส�ส อGต�ตโรฏฺ�ฐw ฯ
จร	งฺอยF- (ลมหายใจเข้(าและหายใจออก)นฺ1I กระทิบัโครงฺจมFกข้องฺผู้F(ม1จมFกยาวิผู้-านฺไป. 
กระทิบัร	มฝัnปากข้(างฺบันฺ ข้องฺผู้F(ม1จมFกส�Iนฺ (ผู้-านฺไป).

ตส�มาเนฺนฺ “อ	มw นฺาม ฐานฺw ฆ์ฏฺ�เฏินฺ�ต1ต	 นฺ	ม	ต�ตw ฐเปตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เธอนฺ�$นฺ จaงฺควิรต�Iงฺนฺ	ม	ตไวิ(วิ-า “(ลมหายใจเข้(าและหายใจออก) ย-อมกระทิบัฐานฺช้#$อนฺ1I.”

อ	มเมวิ ห	 [520] อต�ถวิสw ปฏิ	จ�จ วิGต�ตw ภควิตา “นฺาหw ภ	ก�ข้เวิ มGฏฺ�ฐส�สต	ส�ส อสม�ปช้านฺส�ส อานฺาปานฺส�สต	ภาวินฺw วิทิาม1ต	 ฯ
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ควิามจร	งฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ทิรงฺอาศั�ยอำนฺาจประโยช้นฺEนฺ1Iแล จaงฺตร�สวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เราไม-กล-าวิการเจร	ญอานฺาปานฺ�สสต	 แก-ภ	กษุGผู้F(หลงฺล#มสต	 ไม-รF(สaกต�วิอยF-.๑”

ก	ญฺ�จาปJ ห	 ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 กม�มฏฺ�ฐานฺw สตส�ส สม�ปช้านฺส�เสวิ สม�ปช้�ช้ต	,  อ	โต อญฺ�ญw ปนฺ มนฺส	กโรนฺ�ตส�ส ปากฏิw โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- กรรมฐานฺอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ ย-อมสำเร>จแก-ผู้F(ม1สต	 ม1ควิามรF(ต�วิเทิ-านฺ�Iนฺ แม(ก>จร	งฺ, 
ถaงฺกระนฺ�Iนฺ (กรรมฐานฺ)อย-างฺอ#$นฺ นฺอกจาก(อานฺาปานฺ�สสต	กรรมฐานฺ)นฺ1I ย-อมปรากฏิได( แก-ผู้F(ทิ1$มนฺส	การอยF-.

อ	ทิw ปนฺ อานฺาปานฺส�สต	กม�มฏฺ�ฐานฺw ครGกw ครGกภาวินฺw  
พื่Gทิ�ธปจ�เจกพื่Gทิ�ธพื่Gทิ�ธปGต�ตานฺw มหาปGร	สานฺwเยวิ มนฺส	การภFม	ภFตw, นฺ เจวิ อ	ต�ตรw, นฺ อ	ต�ตรสต�ตสมาเสวิ	ตw. 
ยถา ยถา มนฺส	กร	ยต	, ตถา ตถา สนฺ�ตญฺ�เจวิ โหต	 สGข้Gมญฺ�จ.  ตส�มา เอต�ถ พื่ลวิต1 สต	 จ ปญฺ�ญา จ อ	จ�ฉั	ตพื่�พื่า ฯ
แต-อานฺาปานฺ�สสต	กรรมฐานฺนฺ1Iเป@นฺภาระหนฺ�ก เจร	ญสำเร>จได(ยาก, 
ทิ�Iงฺเป@นฺภFม	แห-งฺมนฺส	การ ข้องฺมหาบัGรGษุทิ�Iงฺหลาย ค#อ พื่ระพื่Gทิธเจ(า พื่ระปbจเจกพื่Gทิธเจ(า และพื่GทิธบัGตรเทิ-านฺ�Iนฺ, 
ไม-ใช้-เป@นฺกรรมฐานฺต$ำต(อย, ทิ�Iงฺม	ได(เป@นฺกรรมฐานฺทิ1$ส�ตวิEผู้F(ต$ำต(อยส(องฺเสพื่, 
เป@นฺกรรมฐานฺสงฺบัและละเอ1ยด โดยประการทิ1$มหาบัGรGษุทิ�Iงฺหลายย-อมทิำไวิ(ในฺใจ. 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ในฺ(อานฺาปานฺ�สสต	กรรมฐานฺ)นฺ1I จำต(องฺปรารถนฺาสต	และปbญญาอ�นฺม1กำล�งฺ.

ยถา ห	 มฏฺ�ฐสาฏิกส�ส ตGนฺ�นฺกรณฺกาเล สFจ	ปJ สGข้Gมา อ	จ�ฉั	ตพื่�พื่า. สFจ	ปาสเวิธนฺม�ปJ ตโต สGข้Gมตรw,  
เอวิเมวิ มฏฺ�ฐสาฏิกสทิ	สส�ส อ	มส�ส กม�มฏฺ�ฐานฺส�ส ภาวินฺากาเล 
สFจ	ปฏิ	ภาคา สต	ปJ  สFจ	ปาสเวิธนฺปฏิ	ภาคา ตw สม�ปยGต�ตา ปญฺ�ญาปJ พื่ลวิต1 อ	จ�ฉั	ตพื่�พื่า ฯ
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า ในฺเวิลาช้Gนฺผู้(าสาฎกเนฺ#Iอเกล1Iยงฺ แม(เข้>มก>จำต(องฺปรารถนฺาอย-างฺเล>ก. 
แม(ด(ายซ่a$งฺร(อยในฺบั-วิงฺเข้>ม ก>จำต(องฺปรารถนฺาเส(นฺละเอ1ยดกวิ-านฺ�Iนฺฉั�นฺใด, 
ในฺเวิลาเจร	ญกรรมฐานฺนฺ1I ซ่a$งฺเป@นฺเช้-นฺก�บัผู้(าสาฎกเนฺ#Iอเกล1Iยงฺก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ 
สต	ม1ส-วินฺเปร1ยบัด(วิยเข้>มก>ด1 ปbญญาทิ1$ส�มปยGตด(วิยสต	นฺ�Iนฺ ม1ส-วินฺเปร1ยบัด(วิยด(ายร(อยบั-วิงฺเข้>มก>ด1 จำต(องฺปรารถนฺาให(กำล�งฺ.

ตาห	 จ ปนฺ สต	ปญฺ�ญาห	 สมนฺ�นฺาคเตนฺ ภ	ก�ข้Gนฺา นฺ เต อส�สาสป�ปส�สาสา อญฺ�ญต�ร ปกต	ผู้Gฏฺ�โฐกาสา ปร	เยส	ตพื่�พื่า ฯ
ก>แล ภ	กษุGผู้F(ประกอบัด(วิยสต	และปbญญานฺ�Iนฺแล(วิ ไม-จำต(องฺแสวิงฺหาลมหายใจเข้(าและหายใจออกนฺ�Iนฺ 
นฺอกจากโอกาสทิ1$ลมถFกต(องฺโดยปกต	.

ยถา ปนฺ กสโก กส	ต�วิา พื่ล	วิทิ�เทิ มGญฺ�จ	ต�วิา โคจราภ	มGเข้ กต�วิา ฉัายาย นฺ	ส	นฺ�โนฺ วิ	สเมย�ย, 
อถส�ส เต พื่ล	วิทิ�ทิา เวิเคนฺ อฏิวิa ปวิ	เสย�ยGw ฯ
เปร1ยบัเหม#อนฺช้าวินฺาไถนฺา แล(วิปล-อยพื่วิกโคถaกให(บั-ายหนฺ(าไปสF-ทิ1$หาก	นฺ แล(วิพื่aงฺนฺ�$งฺพื่�กทิ1$ร-มไม(, 
คราวินฺ�Iนฺพื่วิกโคถaกเหล-านฺ�Iนฺข้องฺเข้า ก>เข้(าดงฺไปโดยเร>วิ.

โย โหต	 เฉัโก กสโก,  โส ปGนฺ เต คเหต�วิา โยเช้ตGกาโม  นฺ เตสw อนฺGปทิw คนฺ�ต�วิา อฏิวิa อาห	ณฺ�ฑต	,  
อถโข้ รส�ม	ญฺ�จ ปโฏิทิญฺ�จ คเหต�วิา อGช้Gกเมวิ เตสw นฺ	ปาตต	ฏฺ�ฐw คนฺ�ต�วิา นฺ	ส1ทิต	 วิา นฺ	ปช้�ช้ต	 วิา ฯ
ช้าวินฺาผู้F(ฉัลาด ประสงฺคEจะจ�บัโคถaกเหล-านฺ�Iนฺมาเทิ1ยมไถอ1ก จะไม-เด	นฺตามรอยเทิ-าโคถaกเหล-านฺ�Iนฺเข้(าไปย�งฺดงฺ, 
โดยทิ1$แทิ( เข้าจะถ#อเอาเช้#อกและประต�ก เด	นฺตรงฺไปย�งฺทิ-านฺIำซ่a$งฺโคถaกเหล-านฺ�Iนฺลงฺทิ1เด1ยวิ นฺ�$งฺหร#อนฺอนฺคอยอยF-.

๑ ม. อGป. ๑๔/๑๙๖-๗.
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อถ เต โคเณฺ ทิ	วิสภาคw จร	ต�วิา อGทิปานฺต	ฏฺ�ฐw โอตร	ต�วิา นฺหาต�วิา จ ปJวิ	ต�วิา จ [521] ปจ�จGต�ตร	ต�วิา ฐ	เต ทิ	ส�วิา 
รส�ม	ยา พื่นฺ�ธ	ต�วิา ปโฏิเทินฺ วิ	ช้�ฌินฺ�โต อาเนฺต�วิา โยเช้ต�วิา ปGนฺ กม�มw กโรต	 ฯ
เวิลานฺ�Iนฺ เข้าได(เห>นฺโคเหล-านฺ�Iนฺ ซ่a$งฺเทิ1$ยวิไปส	Iนฺทิ�Iงฺวิ�นฺ แล(วิลงฺไปสF-ทิ-านฺIำด#$มอาบัและก	นฺนฺIำแล(วิ ข้aIนฺมาย#นฺอยF- 
จaงฺเอาเช้#อกผู้Fก แล(วิเอาประต�กทิ	$มแทิงฺ นฺำไปเทิ1ยม (ไถ) ทิำการงฺานฺอ1ก ฉั�นฺใด.

เอวิเมวิ เตนฺ ภ	ก�ข้Gนฺา นฺ เต อญฺ�ญต�ร ปกต	ผู้Gฏฺ�โฐกาสา ปร	เยส	ตพื่�พื่า ฯ 
สต	รส�มa ปนฺ ปญฺ�ญาปโฏิทิญฺ�จ คเหต�วิา ปกต	ผู้Gฏฺ�โฐกาเส จ	ต�ตw ฐเปต�วิา มนฺส	กาโร ปวิต�เตตพื่�โพื่ ฯ
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ ไม-จำต(องฺแสวิงฺหา(ลมหายใจเข้(าและหายใจออก)นฺ�Iนฺ นฺอกจากโอกาสทิ1$ลมถFกต(องฺโดยปกต	, 
แต-พื่aงฺถ#อเอาเช้#อกค#อสต	 และประต�กค#อปbญญาแล(วิ ต�Iงฺจ	ตไวิ(ในฺโอกาสทิ1$ลมถFกต(องฺโดยปกต	 ย�งฺมนฺส	การให(เป@นฺไป.

เอวิw ห	ส�ส มนฺส	กโรโต, นฺ จ	รส�เสวิ เต อGปฏฺ�ฐหนฺ�ต	  นฺ	ปาตต	ฏฺ�เฐ วิ	ย โคณฺา ฯ
เพื่ราะวิ-า เม#$อเธอมนฺส	การอยF-อย-างฺนฺ�Iนฺ, 
ต-อกาลไม-นฺานฺเลย ลมหายใจเข้(าและหายใจออกนฺ�Iนฺ จะปรากฏิ  ดGจพื่วิกโคปรากฏิทิ1$ทิ-าลงฺด#$มฉัะนฺ�Iนฺ.

ตโต เตนฺ สต	รส�ม	ยา พื่นฺ�ธ	ต�วิา ตส�มaเยวิ ฐาเนฺ โยเช้ต�วิา ปญฺ�ญาปโฏิเทินฺ วิ	ช้�ฌินฺ�เตนฺ ปGนฺ กม�มฏฺ�ฐานฺw อนฺGยGญฺ�ช้	ตพื่�พื่w ฯ
ในฺลำด�บันฺ�Iนฺ เธอพื่aงฺเอาเช้#อกค#อสต	 ผู้Fกประกอบัไวิ(ในฺทิ1$นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแหละ แล(วิแทิงฺด(วิยประต�กค#อปbญญา ตามประกอบักรรมฐานฺอ1ก.

ตส�เสวิมนฺGยGญฺ�ช้โต, นฺ จ	รส�เสวิ นฺ	ม	ต�ตw อGปฏฺ�ฐาต	 ฯ
เม#$อเธอหม�$นฺประกอบัอยF-อย-างฺนฺ�Iนฺ, ต-อกาลไม-นฺานฺเลย นฺ	ม	ตจะปรากฏิ.

“ตw ปเนฺตw นฺ สพื่�เพื่สw เอกสทิ	สw โหต	 ฯ 
อปJจ โข้ กส�สจ	 สGข้สม�ผู้ส�สw อGป�ปาทิยมาโนฺ ตFลปJจG วิ	ย กป�ปาตปJจG วิ	ย วิาตธารา วิ	ย จ อGปฏฺ�ฐาต1ต	 เอกจ�เจ อาหG ฯ
(อาจารยEบัางฺพื่วิก)กล-าวิไวิ(วิ-า “ก>นฺ	ม	ตนฺ1Iนฺ�Iนฺ ย-อมไม-เป@นฺเช้-นฺเด1ยวิก�นฺ แก-(พื่ระโยคาวิจร)ทิGกรFป. 
อนฺa$งฺแล (นฺ	ม	ตนฺ�Iนฺ) ย-อมปรากฏิแก-พื่ระโยคาวิจรบัางฺรFป ดGจปGยนฺG-นฺ ดGจปGยฝัrาย และดGจสายลม ให(เก	ดสGข้ส�มผู้�ส.

อยw ปนฺ อฏฺ�ฐกถาวิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
ส-วินฺวิ	นฺ	จฉั�ยในฺอรรถกถา ม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:-

อ	ทิw ห	 กส�สจ	 ตารกรFป| วิ	ย มณฺ	คGฬีJกา วิ	ย มGต�ตาคGฬีJกา วิ	ย จ 
กส�สจ	 ข้รสม�ผู้ส�สw หGต�วิา กป�ปาสฏฺ�ฐ	 วิ	ย สารทิารGสFจ	 วิ	ย จ 
กส�สจ	 ทิ1ฆ์ปามงฺ�คสGต�ตw วิ	ย กGสGมทิามw วิ	ย ธFมส	ข้า วิ	ย จ
กส�สจ	 วิ	ต�ถตมก�กฏิกสGต�ตw วิ	ย พื่ลาหกปฏิลw วิ	ย ปทิGมปGป�ผู้w วิ	ย รถจก�กw วิ	ย จนฺ�ทิมณฺ�ฑลw วิ	ย สGร	ยมณฺ�ฑลw วิ	ย จ อGปฏฺ�ฐาต	 ฯ
จร	งฺอยF- นฺ	ม	ตนฺ1I ย-อมปรากฏิแก-พื่ระโยคาวิจรบัางฺรFป ดGจดวิงฺดาวิ ดGจพื่วิงฺแก(วิมณฺ1 และดGจพื่วิงฺแก(วิมGกดา 
บัางฺรFปปรากฏิเป@นฺข้องฺม1ส�มผู้�สหยาบั ดGจเมล>ดฝัrายและดGจเส1Iยนฺไม(แก-นฺ, 
บัางฺรFปปรากฏิเป@นฺดGจสายส�งฺวิาลทิ1$ยาวิ ดGจพื่วิงฺแห-งฺดอกคำ และดGจเปลวิควิ�นฺไฟั. 
บัางฺรFปปรากฏิดGจใยแมลงฺมGมทิ1$กวิ(างฺ ดGจช้-อกล1บัเมฆ์ ดGจดอกปทิGม ดGจล(อรถ ดGจมณฺฑลพื่ระจ�นฺทิรE และดGจมลฑลพื่ระอาทิ	ตยEฉัะนฺ�Iนฺ.
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ตญฺ�จ ปเนฺตw, 
ยถา สม�พื่หGเลสG ภ	ก�ข้FสG สGต�ตนฺ�ตw สช้�ฌิาย	ต�วิา นฺ	ส	นฺ�เนฺสG,  เอเกนฺ ภ	ก�ข้Gนฺา “ตGม�หากw ก1ทิ	สw หGต�วิา อ	ทิw สGต�ตw อGปฏฺ�ฐาต1ต	 วิGต�เต,  
เอโก “มย�หw มหต1 ปพื่�พื่เตย�ยา นฺทิ1 วิ	ย หGต�วิา อGปฏฺ�ฐาต1ต	 อาห ฯ 
อปโร “มย�หw เอกวินฺราช้	 [522] วิ	ย”  
อญฺ�โญ “มย�หw ส1ตจ�ฉัาโย สาข้าสม�ปนฺ�โนฺ ผู้ลภารภร	ตรGก�โข้ วิ	ยาต	 ฯ 
เตสw ห	 เอกเมวิ สGต�ตw สญฺ�ญานฺานฺตาย นฺานฺโต อGปฏฺ�ฐาส	 ฯ
ก>แล กรรมฐานฺนฺ1Iนฺ�Iนฺเป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺแทิ(ๆ  (แต-ปรากฏิโดยควิามต-างฺก�นฺ เพื่ราะม1ส�ญญาต-างฺก�นฺ),  
เหม#อนฺบัรรดาภ	กษุGหลายรFปด(วิยก�นฺ เม#$อนฺ�$งฺสาธยายพื่ระสFตรอยF-, 
เม#$อภ	กษุGรFปหนฺa$งฺพื่Fดวิ-า “พื่ระสFตรนฺ1I ย-อมปรากฏิแก-พื่วิกทิ-านฺเป@นฺเช้-นฺไร?”, 
รFปหนฺa$งฺพื่Fดวิ-า “(ย-อมปรากฏิ)แก-ผู้ม เป@นฺเหม#อนฺแม-นฺIำไหลตกจากภFเข้าใหญ-”. 
อ1กรFปอ#$นฺพื่Fดวิ-า “ย-อมปรากฏิแก-ผู้ม เป@นฺเหม#อนฺแนฺวิปzาอ�นฺเด1ยวิ”. 
รFปอ#$นฺพื่Fดวิ-า “ย-อมปรากฏิแก-ผู้ม เป@นฺเหม#อนฺรGกข้ช้าต	ทิ1$เพื่1ยบัพื่ร(อมด(วิยภาระค#อผู้ลไม( ซ่a$งฺม1ร-มเงฺาเย>นฺ สมบัFรณฺEด(วิยก	$งฺ”.

เอวิw เอกเมวิ กม�มฏฺ�ฐานฺw สญฺ�ญานฺานฺตาย นฺานฺโต อGปฏฺ�ฐาส	 ฯ
จร	งฺอยF- พื่ระสFตรข้องฺ(เธอ)เหล-านฺ�Iนฺก>เป@นฺสFตรเด1ยวิก�นฺนฺ�$นฺเองฺ แต-ปรากฏิโดยควิามเป@นฺข้องฺต-างฺก�นฺ เพื่ราะม1ส�ญญาต-างฺก�นฺฉัะนฺ�Iนฺ.

สญฺ�ญาช้w ห	 เอตw สญฺ�ญานฺ	ทิานฺw สญฺ�ญาปภวิw  ตส�มา “สญฺ�ญานฺานฺตาย นฺานฺโต อGปฏฺ�ฐาต1ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ควิามจร	งฺ (กรรมฐานฺ)นฺ1I เก	ดแต-ส�ญญา ม1ส�ญญาเป@นฺต(นฺเหตG ม1ส�ญญาเป@นฺแดนฺเก	ด  
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “ย-อมปรากฏิโดยควิามต-างฺก�นฺ เพื่ราะม1ส�ญญาต-างฺก�นฺ”.

เอต�ถ จ อญฺ�ญเมวิ อส�สาสารม�มณฺw จ	ต�ตw.  อญฺ�ญw ปส�สาสารม�มณฺw.  อญฺ�ญw นฺ	ม	ต�ตารม�มณฺw ฯ
ก>บัรรดา(ลมหายใจเข้(า หายใจออก และนฺ	ม	ต)นฺ1I 
จ	ตทิ1$ม1ลมหายใจเข้(าเป@นฺอารมณฺE ก>อย-างฺหนฺa$งฺต-างฺหาก 
(จ	ต)ทิ1$ม1ลมหายใจออกเป@นฺอารมณฺE ก>อย-างฺหนฺa$งฺ 
(จ	ต)ทิ1$ม1นฺ	ม	ตเป@นฺอารมณฺE ก>อย-างฺหนฺa$งฺ.

[ธรรมั ๓ อย'างมั�บร	บDรณฺA กรรมัฐานจIงถIงอ�ปปนา]

ยส�ส ห	 อ	เม ตโย ธม�มา นฺต�ถ	, ตส�ส กม�มฏฺ�ฐานฺw เนฺวิ อป�ปนฺw นฺ อGปจารw ปาปGณฺาต	 ฯ
จร	งฺอยF- กรรมฐานฺข้องฺภ	กษุGผู้F(ไม-ม1ธรรม ๓ อย-างฺนฺ1I ย-อมไม-ถaงฺอ�ปปนฺา ไม-ถaงฺอGปจาระ.

ยส�ส ปนฺ1เม ตโย ธม�มา อต�ถ	, ตส�เสวิ กม�มฏฺ�ฐานฺw อป�ปนฺญฺ�จ อGปจารญฺ�จ ปาปGณฺาต	 ฯ
ส-วินฺกรรมฐานฺข้องฺภ	กษุGผู้F(ม1ธรรม ๓ อย-างฺนฺ1I ย-อมถaงฺอ�ปปนฺาและอGปจาระด(วิย

วิGต�ตw เหตw 
สมจร	งฺด�งฺคำทิ1$(ทิ-านฺพื่ระธรรมเสนฺาบัด1สาร1บัGตร)กล-าวิไวิ(วิ-า
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นฺ	ม	ต�ตw อส�สาสป�ปส�สาสา๑ อนฺารม�มณฺเมกจ	ต�ตส�ส.
อช้านฺโต จ ตโย ธม�เม, ภาวินฺา นฺFปลพื่�ภต	 ฯ
นฺ	ม	ต�ตw อส�สาสป�ปส�สาสา๑ อนฺารม�มณฺเมกจ	ต�ตส�ส.
ช้านฺโต จ ตโย ธม�เม, ภาวินฺา อGปลพื่�ภต1ต	 ฯ

“นฺ	ม	ต ลมหายใจเข้(า และลมหายใจออก ม	ใช้-เป@นฺอารมณฺEแห-งฺจ	ตดวิงฺเด1ยวิ, 
และเม#$อภ	กษุGไม-รF(ธรรม ๓ ประการ ย-อมไม-ได(ภาวินฺา (ย-อมไม-สำเร>จ), 
นฺ	ม	ต ลมหายใจเข้(า และลมหายใจออก ม	ใช้-เป@นฺอารมณฺEแห-งฺจ	ตดวิงฺเด1ยวิ, 
และเม#$อภ	กษุGรF(ซ่a$งฺธรรม ๓ ประการ ย-อมได(ภาวินฺา๒.”

| “เอวิw อGปฏฺ�ฐ	เต ปนฺ นฺ	ม	ต�เต, เตนฺ ภ	ก�ข้Gนฺา อาจร	ยส�ส สนฺ�ต	กw คนฺ�ต�วิา อาโรเจตพื่�พื่w ‘มย�หw ภนฺ�เต เอวิรFปนฺ�นฺาม อGปฏฺ�ฐาต1ต	 ฯ
(พื่ระอาจารยEทิ�Iงฺหลาย) ผู้F(กล-าวิทิ1ฆ์นฺ	กาย ได(กล-าวิไวิ(อย-างฺนฺ1Iก-อนฺวิ-า 
“ก>เม#$อนฺ	ม	ตปรากฏิแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ, ภ	กษุGนฺ�Iนฺควิรไปสำนฺ�กข้องฺอาจารยEแล(วิบัอกวิ-า ‘(นฺ	ม	ต)ช้#$อเห>นฺปานฺนฺ1I ย-อมปรากฏิแก-ผู้มคร�บั!’

อาจร	เยนฺ ปนฺ ‘เอตw นฺ	ม	ต�ตนฺ�ต	 วิา  นฺ วิา ‘นฺ	ม	ต�ตนฺ�ต	  นฺ วิต�ตพื่�พื่w ฯ 
‘เอวิw โหต	 อาวิGโสต	 วิต�วิา ‘ปGนฺป�ปGนฺw มนฺส	กโรห1ต	 วิต�ตพื่�โพื่ ฯ
ส-วินฺอาจารยEไม-ควิรพื่Fดวิ-า ‘นฺ�$นฺเป@นฺนฺ	ม	ต’ หร#อวิ-า ‘ไม-ใช้-นฺ	ม	ต’ 
ควิรพื่Fดวิ-า ‘ย-อมเป@นฺอย-างฺนฺ�IนฺละคGณฺ!’ แล(วิพื่aงฺพื่Fดวิ-า ‘คGณฺจงฺมนฺส	การบั-อยๆ’.

‘นฺ	ม	ต�ตนฺ�ต	 ห	 วิGต�เต, โวิสานฺw อาปช้�เช้ย�ย.  ‘นฺ นฺ	ม	ต�ตนฺ�ต	 วิGต�เต, นฺ	ราโส วิ	ส1เทิย�ย. 
จร	งฺอยF- เม#$ออาจารยEพื่Fดวิ-า ‘เป@นฺนฺ	ม	ต’, เธอจะพื่aงฺถaงฺควิามถอยหล�งฺ.  
เม#$ออาจารยEพื่Fดวิ-า ‘ไม-ใช้-นฺ	ม	ต’, เธอก>จะเป@นฺผู้F(หมดหวิ�งฺจมอยF-. 

ตส�มา ตทิGภยม�ปJ อวิต�วิา มนฺส	กาเรเยวิ นฺ	โยเช้ตพื่�โพื่ต	  เอวินฺ�ตาวิ ทิ1ฆ์ภาณฺกา ฯ |
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ไม-ควิรพื่Fดแม(ทิ�Iงฺสองฺอย-างฺนฺ�Iนฺ ควิรประกอบัเธอนฺ�Iนฺไวิ(ในฺมนฺส	การนฺ�$นฺแล”.

มช้�ฌิ	ม[523]ภาณฺกา ปนฺาหG “นฺ	ม	ต�ตม	ทิw อาวิGโส, กม�มฏฺ�ฐานฺw ปGนฺป�ปGนฺw มนฺส	กโรห	 สป�ปGร	สาต	 วิต�ตพื่�โพื่ต	 ฯ
ส-วินฺ(อาจารยEทิ�Iงฺหลาย)ผู้F(กล-าวิม�ช้ฌิ	มนฺ	กาย ได(กล-าวิไวิ(วิ-า 
“เธออ�นฺอาจารยEพื่aงฺพื่Fดวิ-า ‘นฺ1Iเป@นฺนฺ	ม	ต คGณฺ! ข้อให(คGณฺจงฺมนฺส	การกรรมฐานฺบั-อยๆ เถ	ดส�ตบัGรGษุ!”

อถาเนฺนฺ นฺ	ม	ต�เตเยวิ จ	ต�ตw ฐเปตพื่�พื่w ฯ
ภายหล�งฺ เธอรFปนฺ�Iนฺ พื่aงฺต�Iงฺจ	ตไวิ(ในฺนฺ	ม	ตนฺ�$นฺเองฺ.

เอวิมส�สายw อ	โต ปภFต	 ฐปนฺาวิเสนฺ ภาวินฺา โหต	 ฯ
จำเด	มแต-ปฏิ	ภาคนฺ	ม	ตเก	ดข้aIนฺนฺ1I ภาวินฺานฺ1Iข้องฺเธอรFปนฺ�Iนฺ ย-อมม1ได( ด(วิยอำนฺาจการต�Iงฺไวิ( ด(วิยประการอย-างฺนฺ1I.

๑ วิ	สGทิ�. ๒/๗๑ อส�สาสปส�สาสา ฯ  เอวิมGปร	ปJ ฯ
๒ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๕๗.
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วิGต�ตw เหตw โปราเณฺห	 
“นฺ	ม	ต�เต ฐปยw จ	ต�ตw นฺานฺาการw วิ	ภาวิยw
ธ1โร อส�สาสป�ปส�สาเส สกw จ	ต�ตw นฺ	พื่นฺ�ธต1ต	 ฯ

สมจร	งฺด�งฺคำทิ1$พื่ระโบัราณฺาจารยEทิ�Iงฺหลายกล-าวิไวิ(วิ-า

“(พื่ระโยค1)ผู้F(เป@นฺธ1รช้นฺ เม#$อต�Iงฺจ	ตไวิ(ในฺนฺ	ม	ต เจร	ญลมหายใจเข้(าและหายใจออก 
ซ่a$งฺม1อาการต-างฺๆ อยF-  ช้#$อวิ-า ย-อมผู้Fกจ	ตข้องฺตนฺไวิ(”.

ตส�เสวิw นฺ	ม	ต�ตFปฏฺ�ฐานฺโต ปภFต	  นฺ1วิรณฺานฺ	 วิ	ก�ข้ม�ภ	ตาเนฺวิ โหนฺ�ต	.  ก	เลสา สนฺ�นฺ	ส	นฺ�นฺาวิ. สต	 อGปฏฺ�ฐ	ตาเยวิ. จ	ต�ตw สมาห	ตเมวิ ฯ
จำเด	มต�Iงฺแต-นฺ	ม	ตปรากฏิ โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�Iนฺ นฺ	วิรณฺEทิ�Iงฺหลายย-อมเป@นฺอ�นฺพื่ระโยค1นฺ�Iนฺข้-มได(โดยแทิ(. 
ก	เลสทิ�Iงฺหลายสงฺบันฺ	$งฺ.  สต	เข้(าไปต�Iงฺม�$นฺทิ1เด1ยวิ.  จ	ตก>ต�Iงฺม�$นฺเช้-นฺก�นฺ.

[จ	ตย'อมัต�Lงมั� นเปKนสมัาธ	ด้7วยองคA ๒]

อ	ทิw ห	 ทิ�วิ1หากาเรห	 จ	ต�ตw สมาห	ตนฺ�นฺาม โหต	  อGปจารภFม	ยw วิา นฺ1วิรณฺป�ปหาเนฺนฺ  ปฏิ	ลาภภFม	ยw วิา องฺ�คปาตGภาเวินฺ ฯ
จร	งฺอยF- จ	ตนฺ1I ย-อมช้#$อวิ-าเป@นฺธรรมช้าต	ต�Iงฺม�$นฺ ด(วิยองฺคE ๒ ค#อ 
ด(วิยการละนฺ	วิรณฺEในฺอGปจารภFม	 หร#อด(วิยควิามปรากฏิแห-งฺองฺคEในฺปฏิ	ลาภภFม	.

ตต�ถ “อGปจารภFม1ต	 อGปจารสมาธ	 ฯ
บัรรดา(ภFม	 ๒ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ ทิ1$ช้#$อวิ-า อGปจารภFม	 ได(แก- อGปจารสมาธ	.

“ปฏิ	ลาภภFม1ต	 อป�ปนฺาสมาธ	 ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า ปฏิ	ลาภภFม	 ได(แก- อ�ปปนฺาสมาธ	.

เตสw กa นฺานฺากรณฺw ฯ
ถามวิ-า “สมาธ	ทิ�Iงฺสองฺนฺ�Iนฺ ม1การทิำต-างฺก�นฺอย-างฺไร?”

| อGปจารสมาธ	 กGสลวิ1ถ	ยw ช้วิ	ต�วิา ภวิงฺ�คw โอตรต	 ฯ
แก(วิ-า “อGปจารสมาธ	 แล-นฺไปในฺกGศัลวิ	ถ1แล(วิ ก>หย�$งฺลงฺสF-ภวิ�งฺคE”.

อป�ปนฺาสมาธ	, ทิ	วิสภาเค อป�เปต�วิา นฺ	ส	นฺ�นฺส�ส ทิ	วิสภาคม�ปJ กGสลวิ1ถ	ยw ช้วิต	, ภวิงฺ�คw นฺ โอตรต	 ฯ
อ�ปปนฺาสมาธ	, เม#$อพื่ระโยค1นฺ�$งฺแนฺบัสนฺ	ทิตลอดทิ�Iงฺวิ�นฺ แล-นฺไปในฺกGศัลวิ	ถ1แม(ตลอดทิ�Iงฺวิ�นฺ, ก>ไม-หย�$งฺลงฺสF-ภวิ�งฺคE.

อ	เมสG ทิ�วิ1สG สมาธ1สG นฺ	ม	ต�ตปาตGภาเวินฺ อGปจารสมาธ	นฺา สมาห	ตw จ	ต�ตw โหต	 ฯ |
บัรรดาสมาธ	 ๒ อย-างฺเหล-านฺ1I จ	ตย-อมเป@นฺธรรมช้าต	ต�Iงฺม�$นฺ ด(วิยอGปจารสมาธ	 เพื่ราะนฺ	ม	ตปรากฏิ”.

อถาเนฺนฺ ตw นฺ	ม	ต�ตw เนฺวิ วิณฺ�ณฺโต มนฺส	กาตพื่�พื่w  นฺ ลก�ข้ณฺโต ปจ�จเวิก�ข้	ตพื่�พื่w ฯ
ภายหล�งฺ (ภ	กษุG)นฺ1I ไม-พื่aงฺมนฺส	การนฺ	ม	ตนฺ�Iนฺโดยส1 ทิ�Iงฺไม-พื่aงฺพื่	จารณฺาโดยล�กษุณฺะ.
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อปJจ โข้  ข้ต�ต	ยมเหส	ยา จก�กวิต�ต	คพื่�โภ วิ	ย  กสเกนฺ สาล	ยวิคพื่�โภ วิ	ย จ  อป�ปมต�เตนฺ รก�ข้	ตพื่�พื่w ฯ
ก>อ1กอย-างฺหนฺa$งฺแล เธออย-าประมาทิ ควิรร�กษุานฺ	ม	ตไวิ( ดGจพื่ระมเหส1ข้องฺกษุ�ตร	ยE ทิรงฺร�กษุาครรภEแห-งฺพื่ระเจ(าจ�กรพื่รรด	 
และดGจช้าวินฺาร�กษุารวิงฺแห-งฺข้(าวิสาล1และข้(าวิเหนฺ1ยวิฉัะนฺ�Iนฺ.

รก�ข้	ตw ห	ส�ส ผู้ลทิw โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- (นฺ	ม	ต)ทิ1$ร�กษุาไวิ(ได( ย-อมจะอำนฺวิยผู้ลแก-เธอ.

นฺ	ม	ต�ตw รก�ข้โต, ลทิ�ธw๑ ปร	หานฺ	 นฺ วิ	ช้�ช้ต	.
อารก�ข้ม�ห	 อสนฺ�ตม�ห	 ลทิ�ธw ลทิ�ธw วิ	นฺส�สต1ต	 ฯ

เม#$อ(พื่ระโยค1)ร�กษุานฺ	ม	ตไวิ(ได( จะไม-ม1ควิามเส#$อมจาก(อGปจารฌิานฺ)ทิ1$ตนฺได(แล(วิ,
เม#$อไม-ม1การอาร�กข้า(นฺ	ม	ต),  (ฌิานฺ)ทิ1$ตนฺได(แล(วิๆ ก>จะพื่	นฺาศัไปฉัะนฺ1Iแล.

[อ#บายสำหร�บร�กษุาอานาปาน�สสต	กรรมัฐานไมั'ให7เส! อมั]

[524] ตต�รายw รก�ข้ณฺGปาโย ฯ
ในฺ(อธ	การแห-งฺอานฺาปานฺ�สสต	กรรมฐานฺ)นฺ�Iนฺ อGบัายสำหร�บัร�กษุาด�งฺต-อไปนฺ1I:-

เตนฺ ภ	ก�ข้Gนฺา “อาวิาโส โคจโร ภส�สw ปGค�คโล โภช้นฺw อGตG อ	ร	ยาปโถต	 อ	มานฺ	 สต�ต อสป�ปายานฺ	 วิช้�เช้ต�วิา 
ตาเนฺวิ สต�ต สป�ปายานฺ	 เสวินฺ�เตนฺ ปGนฺป�ปGนฺw ตw นฺ	ม	ต�ตw มนฺส	กาตพื่�พื่w ฯ
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ควิรเวิ(นฺอส�ปปายะ ๗ อย-างฺเหล-านฺ1I ค#อ “อาวิาส โคจร การสนฺทินฺา บัGคคล โภช้นฺะ ฤดF อ	ร	ยาบัถ” 
แล(วิเสพื่ส�ปปายะ ๗ อย-างฺเหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล มนฺส	การนฺ	ม	ตนฺ�Iนฺบั-อยๆ.

| เอวิw สป�ปายเสวิเนฺนฺ นฺ	ม	ต�ตw ถ	รw กต�วิา วิGฑ�ฒa วิ	รGฬ�หa เวิปGล�ลw คมย	ต�วิา 
(พื่ระโยค1)นฺ�Iนฺ คร�Iนฺทิำนฺ	ม	ตให(ม�$นฺคงฺด(วิยการเสพื่ส�ปปายะอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ ควิรรอคอยควิามเจร	ญงฺอกงฺามไพื่บัFลยE 
บัำเพื่>ญควิามเพื่1ยรไม-ละทิ	Iงฺอ�ปปนฺาโกศัล ๑๐ อย-างฺเหล-านฺ1I ค#อ 

๑) “วิต�ถGวิ	สทิก	ร	ยา 
๒) อ	นฺ�ทิ�ร	ยสมต�ตปฏิ	ปาทินฺตา 
๓) นฺ	ม	ต�ตกGสลตา 
๔) ยส�มa สมเย จ	ต�ตw นฺ	ค�คเหตพื่�พื่w ตส�มa สมเย จ	ต�ตw นฺ	ค�คณฺ�

หนฺา 
๕) ยส�มa สมเย จ	ต�ตw ปค�คเหตพื่�พื่w ตส�มa สมเย จ	ต�ตป�ปค�คณฺ�

หนฺา 
๖) ยส�มa สมเย จ	ต�ตw สม�ปหwเสตพื่�พื่w ตส�มa สมเย จ	ต�ตสม�ปหw

สนฺา 
๗) ยส�มa สมเย จ	ต�ตw อช้�ฌิGเปก�ข้	ตพื่�พื่w ตส�มa สมเย จ	ต�ตอช้�ฌิGเปก�

ข้นฺา 

๘) อสมาห	ตปGค�คลปร	วิช้�ช้นฺา 
๙) สมาห	ตปGค�คลเสวินฺา 
๑๐) ตทิธ	มGต�ตตาต	 

๑) “ทิำวิ�ตถGให(สละสลวิย
๒) ประคองฺอ	นฺทิร1ยEให(เป@นฺไปเสมอ
๓) ฉัลาดในฺนฺ	ม	ต
๔) ข้-มจ	ตใจสม�ยทิ1$ควิรข้-ม
๕) ประคองฺจ	ตให(สม�ยทิ1$ควิรประคองฺ
๖) ปลอบัจ	ตให(ร-าเร	งฺในฺสม�ยทิ1$ควิรปลอบัจ	ตให(ร-าเร	งฺ
๗) เพื่-งฺดFจ	ตในฺสม�ยทิ1$ควิรเพื่-งฺดF
๘) เวิ(นฺบัGคคลผู้F(ม1จ	ตไม-ต�Iงฺม�$นฺ

๑ ลทิ�ธโต
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๙) เสพื่บัGคคลผู้F(ม1จ	ตต�Iงฺม�$นฺ ๑๐) นฺ(อมไปในฺ(สมาธ	)นฺ�Iนฺ”

อ	มานฺ	 ทิส อป�ปนฺาโกสล�ลานฺ	 อวิ	ช้หนฺ�เตนฺ โยโค กรณฺ1โย ฯ |

ตส�เสวิมนฺGยGญฺ�ช้นฺ�ตส�ส วิ	หรโต, “อ	ทิานฺ	 อป�ปนฺา อGป�ปช้�ช้	ส�สต1ต	 ภวิงฺ�คw วิ	จ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา นฺ	ม	ต�ตารม�มณฺw มโนฺทิ�วิาราวิช้�ช้นฺw อGป�ปช้�ช้ต	 ฯ
เม#$อ(พื่ระโยค1)นฺ�Iนฺ หม�$นฺประกอบั (โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิมา)อย-างฺนฺ1I อยF-, 
มโนฺทิวิาราวิ�ช้ช้นฺะ ซ่a$งฺม1นฺ	ม	ตเป@นฺอารมณฺE ต�ดภวิ�งฺคEแล(วิก>เก	ดข้aIนฺ (ในฺข้ณฺะทิ1$ควิรกล-าวิ)วิ-า “อ�ปปนฺา จ�กเก	ดข้aIนฺในฺบั�ดนฺ1I”.

ตส�ม	ญฺ�จ นฺ	รGทิ�เธ, ตเทิวิารม�มณฺw คเหต�วิา จต�ตาร	 ปญฺ�จ วิา ช้วินฺานฺ	 ช้วินฺ�ต	. 
เยสw ปฐมw ปร	กม�มw, ทิGต	ยw อGปจารw, ตต	ยw อนฺGโลมw, จตGต�ถw โคต�รภF, ปญฺ�จมw อป�ปนฺาจ	ต�ตw. 
ปฐมw วิา ปร	กม�มญฺ�เจวิ อGปจารญฺ�จ  ทิGต	ยw อนฺGโลมw  ตต	ยw โคต�รภF  จตGต�ถw อป�ปนฺาจ	ต�ตนฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
ก> เม#$อ(มโนฺทิวิาราวิ�ช้ช้นฺะ)นฺ�Iนฺด�บัไป, บัรรดาช้วินฺะทิ�Iงฺหลาย ๔ หร#อ ๕ ดวิงฺ ยaดเอาอารมณฺEนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแลแล-นฺไป 
ซ่a$งฺ (ช้วินฺะ)ดวิงฺแรก ช้#$อบัร	กรรม, ทิ1$ ๒ ช้#$ออGปจาระ, ทิ1$ ๓ ช้#$ออนฺGโลม, ทิ1$ ๔ ช้#$อโคตรภF, ทิ1$ ๕ ช้#$ออ�ปปนฺาจ	ต. 
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ดวิงฺแรกเร1ยกวิ-า บัร	กรรมและอGปจาระ, ทิ1$ ๒ เร1ยกวิ-า อนฺGโลม, ทิ1$ ๓ เร1ยกวิ-า โคตรภF, ทิ1$ ๔ เร1ยกวิ-า อ�ปปนฺาจ	ต.

จตGต�ถเมวิ ห	 ปญฺ�จมw วิา อป�เปต	  นฺ ฉัฏฺ�ฐw สต�ตมw วิา อาสนฺ�นฺภวิงฺ�คปาตต�ตา ฯ
จร	งฺอยF- ช้วินฺะดวิงฺทิ1$ ๔ เทิ-านฺ�Iนฺ บัางฺทิ1ทิ1$ ๕  ย-อมเป@นฺไป๑  ไม-ถaงฺดวิงฺทิ1$ ๖ หร#อทิ1$ ๗ เพื่ราะอาส�นฺนฺภวิ�งฺคE (ภวิ�งฺคEใกล(อ�ปปนฺา) ตกไป.

อาภ	ธม�ม	กโคทิต�ตต�เถโร ปนฺาห “อาเสวินฺปจ�จเยนฺ กGสลา ธม�มา พื่ลวินฺ�โต โหนฺ�ต	  ตส�มา ฉัฏฺ�ฐw สต�ตมw วิา อป�เปต1ต	 ฯ
ส-วินฺพื่ระโคทิ�ตตเถระ ผู้F(ช้ำนฺาญอภ	ธรรม กล-าวิไวิ(วิ-า 
“กGศัลธรรมทิ�Iงฺหลาย ย-อมเป@นฺธรรมม1กำล�งฺ โดยอาเสวินฺปbจจ�ย  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ช้วินฺะย-อมถaงฺทิ1$ ๖ หร#อทิ1$ ๗”.

ตw [525] อฏฺ�ฐกถาสG ปฏิ	ก�ข้	ต�ตw ฯ
คำนฺ�IนฺถFกค�ดค(านฺในฺอรรถกถาทิ�Iงฺหลาย.

ตต�ถ ปGพื่�พื่ภาคจ	ต�ตานฺ	 กามาวิจรานฺ	.  อป�ปนฺาจ	ต�ตw ปนฺ รFปาวิจรw ฯ
ในฺ(ช้วินฺจ	ต)เหล-านฺ�Iนฺ จ	ตทิ1$เป@นฺบัGรพื่ภาค เป@นฺกามาวิจร, ส-วินฺอ�ปปนฺาจ	ตเป@นฺรFปาวิจร.

เอวิมเนฺนฺ ปญฺ�จงฺ�ควิ	ป�ปห1นฺw ปญฺ�จงฺ�คสมนฺ�นฺาคตw ทิสลก�ข้ณฺสม�ปนฺ�นฺw ต	วิ	ธกล�ยาณฺw ปฐมช้�ฌิานฺมธ	คตw โหต	 ฯ
ปฐมฌิานฺ ซ่a$งฺละองฺคE ๕ ประกอบัด(วิยองฺคE ๕ สมบัFรณฺEด(วิยล�กษุณฺะ ๑๐ ม1ควิามงฺาม ๓ 
ย-อมเป@นฺอ�นฺพื่ระโยค1นฺ1IบัรรลGแล(วิ โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิมาฉัะนฺ1I.

โส ตส�มaเยวิ อารม�มเณฺ วิ	ตก�กาทิโย วิFปสเมต�วิา ทิGต	ยตต	ยจตGต�ถช้�ฌิานฺานฺ	 ปาปGณฺาต	 ฯ
เธอ ย�งฺ(องฺคEฌิานฺทิ�Iงฺหลาย)ม1วิ	ตกเป@นฺต(นฺ ให(สงฺบัราบัคาบั ในฺ(อารมณฺE)นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ย-อมบัรรลGฌิานฺทิ1$ ๒ ทิ1$ ๓ และทิ1$ ๔.

เอต�ตาวิตา จ ฐปนฺวิเสนฺ ภาวินฺาย ปร	โยสานฺป�ปต�โต โหต	 ฯ
และ(ด(วิยเหตG)ม1ประมาณฺเพื่1ยงฺนฺ1I เธอย-อมเป@นฺผู้F(ถaงฺทิ1$สGดแห-งฺภาวินฺา ด(วิยอำนฺาจแห-งฺการหยGดไวิ(.

อยเมต�ถ สงฺ�เข้ปกถา ฯ  วิ	ต�ถารw ปนฺ อ	จ�ฉันฺ�เตนฺ วิ	สGทิ�ธ	มค�คโต คเหตพื่�พื่w ฯ
ในฺอธ	การนฺ1I ม1ส�งฺเข้ปกถาเทิ-านฺ1I,  ส-วินฺ(นฺ�กศัaกษุา)ผู้F(ต(องฺการควิามพื่	สดาร พื่aงฺถ#อเอาจากปกรณฺEวิ	เสส ช้#$อวิ	สGทิธ	มรรคเถ	ด.

๑ โยช้นฺา ๑/๓๓๘ แก( อป�เปต	 เป@นฺ ปวิต�ตต	.
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เอวิw ปต�ตจตGต�ถช้�ฌิาโนฺ ปเนฺต�ถ ภ	ก�ข้G สล�ลก�ข้ณฺาวิ	วิฏฺ�ฏินฺาวิเสนฺ กม�มฏฺ�ฐานฺw วิฑ�เฒต�วิา ปาร	สGทิ�ธa ปต�ตGกาโม 
ตเทิวิ ฌิานฺw อาวิช้�ช้นฺสมาปช้�ช้นฺาธ	ฏฺ�ฐานฺวิGฏฺ�ฐานฺปจ�จเวิก�ข้ณฺสงฺ�ข้าเตห	 ปญฺ�จหากาเรห	 วิส	ป�ปต�ตw ปคGณฺw กต�วิา 
“อรFปปGพื่�พื่งฺ�คมw วิา รFป|  รFปปGพื่�พื่งฺ�คมw วิา อรFปนฺ�ต	 รFปารFป| ปร	ค�คเหต�วิา วิ	ปส�สนฺw ปฏฺ�ฐเปต	 ฯ
ส-วินฺในฺ(กายานฺGปbสสนฺา)นฺ1I ภ	กษุGผู้F(บัรรลGจตGตถฌิานฺแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ 
ประสงฺคEจะเจร	ญกรรมฐานฺ ด(วิยอำนฺาจการกำหนฺดและการเปล1$ยนฺแปลงฺ แล(วิบัรรลGควิามหมดจด 
กระทิำฌิานฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล ให(ถaงฺควิามช้ำนฺ	ช้ำนฺาญ (วิส1) ด(วิยอาการ ๕ อย-างฺ กล-าวิค#อ อาวิ�ช้ช้นฺะ (การรำพื่aงฺ) 
สมาปbช้ช้นฺะ (การเข้(า) อธ	ฏิฐานฺะ (การต�Iงฺใจ) วิGฏิฐานฺะ (การออก) และ ปbจจเวิกข้ณฺะ (การพื่	จารณฺา)  
แล(วิกำหนฺดรFปและอรFป วิ-า “รFป ม1อรFปเป@นฺห�วิหนฺ(า หร#ออรFป ม1รFปเป@นฺห�วิหนฺ(า” แล(วิเร	$มต�Iงฺวิ	ปbสสนฺา.

กถw ฯ
ถามวิ-า “เร	$มต�Iงฺวิ	ปbสสนฺาอย-างฺไร?”

| โส ห	 ฌิานฺา วิGฏฺ�ฐห	ต�วิา ฌิานฺงฺ�คานฺ	 ปร	ค�คเหต�วิา  
เตสw นฺ	ส�สยw หทิยวิต�ถGw  ตนฺ�นฺ	ส�สยานฺ	 จ ภFตานฺ	  เตสญฺ�จ นฺ	ส�สยw สกลม�ปJ กรช้กายw ปส�สต	 ฯ
แก(วิ-า “จร	งฺอยF- (พื่ระโยค1)นฺ�Iนฺ คร�Iนฺออกจากฌิานฺแล(วิ กำหนฺดองฺคEฌิานฺ 
ย-อมเห>นฺหทิ�ยวิ�ตถG ซ่a$งฺเป@นฺทิ1$อาศั�ยแห-งฺ(องฺคEฌิานฺ)เหล-านฺ�Iนฺ 
ย-อมเห>นฺภFตรFป ซ่a$งฺเป@นฺทิ1$อาศั�ยแห-งฺ(หทิ�ยวิ�ตถG)นฺ�Iนฺ และ
ย-อมเห>นฺกร�ช้กายแม(ทิ�Iงฺส	Iนฺ ซ่a$งฺเป@นฺทิ1$อาศั�ยแห-งฺ(ภFตรFป)เหล-านฺ�Iนฺ.

ตโต ‘ฌิานฺงฺ�คานฺ	 อรFป|  วิต�ถาทิ1นฺ	 รFปนฺ�ต	  รFปารFป| วิวิฏฺ�ฐเปต	 ฯ
ในฺ(ลำด�บัแห-งฺการเห>นฺ)นฺ�Iนฺ เธอย-อมกำหนฺดรFปและอรFปวิ-า ‘องฺคEฌิานฺจ�ดเป@นฺอรFป, (หทิ�ย)วิ�ตถGเป@นฺต(นฺจ�ดเป@นฺรFป’.

อถวิา สมาปต�ต	โต วิGฏฺ�ฐห	ต�วิา เกสาทิ1สG โกฏฺ�ฐาเสสG ปฐวิ1ธาตGอาทิ	วิเสนฺ จต�ตาร	 ภFตานฺ	  ตนฺ�นฺ	ส�ส	ตรFปานฺ	 จ ปร	ค�คเหต�วิา 
ยถาปร	ค�คห	ตรFปารม�มณฺw ยถาปร	ค�คห	ตรFปวิต�ถGทิ�วิารารม�มณฺw วิา  สสม�ปยGต�ตธม�มw วิ	ญฺ�ญาณฺw ปส�สต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เธอนฺ�Iนฺคร�Iนฺออกจากสมาบั�ต	แล(วิ 
กำหนฺดภFตรFปทิ�Iงฺ ๔ ด(วิยอำนฺาจปฐวิ1ธาตGเป@นฺต(นฺ ในฺบัรรดาส-วินฺทิ�Iงฺหลายม1ผู้มเป@นฺอาทิ	 และรFปซ่a$งฺอาศั�ยภFตรFปนฺ�Iนฺ 
ย-อมเห>นฺวิ	ญญาณฺพื่ร(อมทิ�Iงฺส�มปยGตธรรม ซ่a$งฺม1รFปตามทิ1$ตนฺกำหนฺดแล(วิเป@นฺอารมณฺE 
หร#อม1รFปวิ�ตถGและทิวิารตามทิ1$ตนฺกำหนฺดแล(วิเป@นฺอารมณฺE.

ตโต ‘ภFตาทิ1นฺ	 รFป| สม�ปยGต�ตธม�มw วิ	ญฺ�ญาณฺมรFปนฺ�ต	 วิวิฏฺ�ฐเปต	 ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ เธอย-อมกำหนฺดวิ-า ‘ภFตรFปเป@นฺต(นฺ จ�ดเป@นฺรFป, วิ	ญญาณฺทิ1$ม1ส�มปยGตธรรม จ�ดเป@นฺอรFป”.

อถวิา สมาปต�ต	โต วิGฏฺ�ฐห	ต�วิา ‘อส�สาสป�ปส�สาสานฺw สมGทิโย กรช้กาโย [526] จ จ	ต�ตญฺ�จาต	 ปส�สต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เธอคร�Iนฺออกจากสมาบั�ต	แล(วิ ย-อมเห>นฺวิ-า ‘กร�ช้กายและจ	ต เป@นฺทิ1$เก	ดข้aIนฺแห-งฺลมอ�สสาสะและปbสสาสะ’.
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ยถา ห	 กม�มารคค�คร	ยา ธมมานฺาย, ภส�ตญฺ�จ ปGร	สส�ส จ ตช้�ช้w วิายามw ปฏิ	จ�จ วิาโต สญฺ�จรต	 
เอวิเมวิ กายญฺ�จ จ	ต�ตญฺ�จ ปฏิ	จ�จ อส�สาสป�ปส�สาสาต	 ฯ
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า เม#$อสFบัข้องฺช้-างฺทิองฺย�งฺสFบัอยF-, 
ลมย-อมส�ญจรไปมา เพื่ราะอาศั�ยการสFบั และควิามพื่ยายามอ�นฺเก	ดจากการสFบันฺ�Iนฺข้องฺบัGรGษุ ฉั�นฺใด, 
ลมหายใจเข้(าและหายใจออก (ย-อมเข้(าออก) เพื่ราะอาศั�ยกายและจ	ต ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺแล.

ตโต อส�สาสป�ปส�สาเส จ กายญฺ�จ ‘รFป|’  จ	ต�ตญฺ�จ ตw สม�ปยGต�ตธม�เม จ ‘อรFปนฺ�ต	 วิวิฏฺ�ฐเปต	 ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ เธอกำหนฺดลมหายใจเข้(าหายใจออกและกายวิ-า ‘เป@นฺรFป’  
กำหนฺดจ	ตนฺ�Iนฺและธรรมทิ1$ส�มปยGตด(วิยจ	ตวิ-า ‘เป@นฺอรFป’.

เอวิw นฺามรFป| วิวิฏฺ�ฐเปต�วิา ตส�ส ปจ�จยw ปร	เยสต	 ฯ
คร�IนฺเธอกำหนฺดนฺามรFป (ด(วิยอาการ)อย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ ย-อมแสวิงฺหาปbจจ�ยแห-งฺ(นฺามรFป)นฺ�Iนฺ. 

ปร	เยสนฺ�โต จ ตw ทิ	ส�วิา ต1สGปJ อทิ�ธาสG นฺามรFปส�ส ปวิต�ตa อารพื่�ภ กงฺ�ข้w วิ	ตรต	 ฯ |
และเธอเม#$อแสวิงฺหาอยF- ก>ได(เห>นฺ(ปbจจ�ยม1อวิ	ช้ช้าและต�ณฺหาเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺแล(วิ 
ย-อมข้(ามควิามสงฺส�ย ปรารภควิามเป@นฺไปแห-งฺนฺามรFปในฺกาลทิ�Iงฺ ๓ เส1ยได(.”

วิ	ต	ณฺ�ณฺกงฺ�โข้ กลาปสม�มสนฺวิเสนฺ ต	ลก�ข้ณฺw อาโรเปต�วิา  
อGทิยพื่�พื่ยานฺGปส�สนฺาย ปGพื่�พื่ภาเค อGป�ปนฺ�เนฺ โอภาสาทิโย ทิสวิ	ปส�สนฺFปก�ก	เลเส ปหาย 
อGปก�ก	เลสวิ	มGต�ตw ปฏิ	ปทิาญาณฺw ‘มค�โคต	 วิวิฏฺ�ฐเปต�วิา  อGทิยw ปหาย  ภงฺ�คานฺGปส�สนฺw ปต�วิา 
นฺ	รนฺ�ตรw ภงฺ�คานฺGปส�สเนฺนฺ ภยโต อGปฏฺ�ฐ	เตสG สพื่�พื่สงฺ�ข้าเรสG นฺ	พื่�พื่	นฺ�ทินฺ�โต วิ	รช้�ช้นฺ�โต วิ	มGจ�จนฺ�โต 
ยถาก�กมw จต�ตาโร อร	ยมค�เค ปาปGณฺ	ต�วิา  อรหต�ตผู้เล ปต	ฏฺ�ฐาย  เอกFนฺวิ1สต	เภทิส�ส ปจ�จเวิก�ข้ณฺญฺ�ญาณฺส�ส ปร	ยนฺ�ตป�ปต�โต 
สเทิวิกส�ส โลกส�ส อค�คทิก�ข้	เณฺย�โย โหต	 ฯ
เธอนฺ�Iนฺ ข้(ามควิามสงฺส�ยได(แล(วิ  ยกไตรล�กษุณฺEข้aIนฺด(วิยอำนฺาจพื่	จารณฺากลาป  
ละวิ	ปbสสนฺFปก	เลส ๑๐ อย-างฺม1โอภาสเป@นฺต(นฺ ซ่a$งฺเก	ดข้aIนฺแล(วิในฺส-วินฺเบั#Iองฺต(นฺ ด(วิยอGทิย�พื่พื่ยานฺGปbสสนฺา๑

กำหนฺดปฏิ	ปทิาญาณฺทิ1$พื่(นฺจากอGปก	เลสวิ-า ‘เป@นฺมรรค’  ละควิามเก	ดเส1ย  ถaงฺภ�งฺคานฺGปbสสนฺา๒

เบั#$อหนฺ-ายคลายกำหนฺ�ดพื่(นฺไปในฺสรรพื่ส�งฺข้าร ซ่a$งฺปรากฏิโดยควิามเป@นฺข้องฺนฺ-ากล�วิ ด(วิยพื่	จารณฺาเห>นฺควิามด�บัต	ดต-อก�นฺไป 
ได(บัรรลGอร	ยมรรคทิ�Iงฺ ๔ ตามลำด�บั แล(วิต�IงฺอยF-ในฺพื่ระอรห�ตตผู้ล  ถaงฺทิ1$สGดแห-งฺปbจจเวิกข้ณฺญาณฺ ๑๙ อย-างฺ 
เป@นฺอ�ครทิ�กข้	ไณฺยแห-งฺโลก พื่ร(อมทิ�Iงฺเทิวิดา.

เอต�ตาวิตา จส�ส  คณฺนฺw อาทิa กต�วิา ปฏิ	ปส�สนฺาปร	โยสานฺา อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	ภาวินฺา สมต�ตา๓ โหต1ต	 ฯ
ก>การเจร	ญอานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	 ข้องฺ(ภ	กษุGผู้F(ประกอบัในฺอานฺาปานฺกรรมฐานฺ)นฺ�Iนฺ 
ต�Iงฺต(นฺแต-การนฺ�บั จนฺถaงฺควิามเห>นฺแจ(งฺเป@นฺทิ1$สGด๔ จบับัร	บัFรณฺEเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1Iแล.

๑ การพื่	จารณฺาเห>นฺควิามเก	ดและควิามด�บั
๒ การพื่	จารณฺาเห>นฺควิามด�บั
๓ สมต�ต จบั, บัร	บัFรณฺE
๔ ปฏิ	ปส�สนฺาปร	โยสานฺา ในฺหนฺ�งฺส#อแปลวิ-า “จนฺถaงฺมรรคผู้ลเป@นฺทิ1$สGด”
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อยw สพื่�พื่าการโต ปฐมจตGก�กวิณฺ�ณฺนฺา ฯ
นฺ1Iพื่รรณฺนฺาปฐมจตGกกะ โดยอาการทิGกอย-างฺ.

อ	ตเรสG ปนฺ ต1สG จตGก�เกสG ยส�มา วิ	สGw กม�มฏฺ�ฐานฺภาวินฺานฺโย นฺาม นฺต�ถ	  ตส�มา อนฺGปทิวิณฺ�ณฺนฺานฺเยเนฺวิ เตสw อต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>เพื่ราะในฺ( ๓ จตGกกะ)นฺอกนฺ1I ข้aIนฺช้#$อวิ-านฺ�ยแห-งฺการเจร	ญกรรมฐานฺแผู้นฺกหนฺa$งฺย-อมไม-ม1 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (ผู้F(ศัaกษุา)ควิรทิราบัเนฺ#Iอควิามแห-งฺ (๓ จตGกกะ) เหล-านฺ�Iนฺ โดยนฺ�ยแห-งฺการพื่รรณฺนฺาตามบัทินฺ�$นฺแล.

[527] “ปnต	ปฏิ	สwเวิทิ1ต	  ปnตa ปฏิ	สwวิ	ทิ	ตw กโรนฺ�โต ปากฏิw กโรนฺ�โต อส�สส	ส�สาม	 ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต	 ฯ
บัทิวิ-า ปnต	ปฏิ	สwเวิทิ1 ควิามวิ-า เธอย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า “เราจ�กทิำปnต	ให(รF(แจ(งฺ ค#อทิำให(ปรากฏิหายใจเข้(า หายใจออก.”

ตต�ถ ทิ�วิ1หากาเรห	 ปnต	 ปฏิ	สwวิ	ทิ	ตา โหต	 อารม�มณฺโต จ อสม�โมหโต จ ฯ
บัรรดา(ปnต	และสGข้)เหล-านฺ�Iนฺ ปnต	 ย-อมเป@นฺอ�นฺภ	กษุGรF(แจ(งฺแล(วิโดยอาการ ๒ อย-างฺ ค#อโดยอารมณฺE และโดยควิามไม-งฺมงฺาย.

กถw อารม�มณฺโต ปnต	 ปฏิ	สwวิ	ทิ	ตา โหต	 ฯ
ถามวิ-า “ปnต	 ย-อมเป@นฺอ�นฺภ	กษุGรF(แจ(งฺแล(วิ โดยอารมณฺEอย-างฺไร?”

สป�ปnต	เก เทิ�วิ ฌิาเนฺ สมาปช้�ช้ต	. 
ตส�ส สมาปต�ต	ก�ข้เณฺ ฌิานฺปฏิ	ลาเภนฺ อารม�มณฺโต ปnต	 ปฏิ	สwเวิทิ	ตา โหต	 อารม�มณฺส�ส ปฏิ	สwวิ	ทิ	ตต�ตา ฯ
แก(วิ-า “ภ	กษุGย-อมเข้(าฌิานฺทิ�Iงฺ ๒ (ปฐมฌิานฺและทิGต	ยฌิานฺ) ซ่a$งฺม1ปnต	, 
ปnต	 ช้#$อวิ-าเป@นฺอ�นฺภ	กษุGนฺ�IนฺรF(แจ(งฺแล(วิโดยอารมณฺE ด(วิยการได(ฌิานฺ ในฺข้ณฺะเข้(าสมาบั�ต	 
เพื่ราะอารมณฺEเป@นฺธรรมช้าต	อ�นฺภ	กษุGนฺ�IนฺรF(แจ(งฺแล(วิ.”

กถw อสม�โมหโต ฯ
ถามวิ-า “(ปnต	 ย-อมเป@นฺอ�นฺภ	กษุGรF(แจ(งฺแล(วิ) โดยควิามไม-งฺมงฺายอย-างฺไร?”

สป�ปnต	เก เทิ�วิ ฌิาเนฺ สมาปช้�ช้	ต�วิา วิGฏฺ�ฐาย ฌิานฺสม�ปยGต�ตกปnตa ข้ยโต วิยโต สม�มสต	. 
ตส�ส วิ	ปส�สนฺาก�ข้เณฺ ลก�ข้ณฺปฏิ	เวิเธนฺ อสม�โมหโต ปnต	 ปฏิ	สwวิ	ทิ	ตา โหต	 ฯ
แก(วิ-า “ภ	กษุGนฺ�Iนฺเข้(าฌิานฺทิ�Iงฺ ๒ ซ่a$งฺม1ปnต	 ออก(จากฌิานฺ)แล(วิ ย-อมพื่	จารณฺาปnต	ทิ1$ส�มปยGตด(วิยฌิานฺ โดยควิามส	Iนฺ ควิามเส#$อม. 
ปnต	ช้#$อวิ-าเป@นฺอ�นฺภ	กษุGรFปนฺ�IนฺรF(แจ(งฺแล(วิ โดยควิามไม-งฺมงฺาย เพื่ราะแทิงฺตลอดล�กษุณฺะ ในฺข้ณฺะแห-งฺวิ	ปbสสนฺา.
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| วิGต�ตญฺ�เจตw ปฏิ	สม�ภ	ทิายw 
“ทิ1ฆ์w อส�สาสวิเสนฺ จ	ต�ตส�ส เอกค�คตw อวิ	ก�เข้ป| ปช้านฺโต, สต	 อGปฏฺ�ฐ	ตา โหต	.
ตาย สต	ยา เตนฺ ญาเณฺนฺ สา ปnต	 ปฏิ	สwวิ	ทิ	ตา โหต	.
ทิ1ฆ์w ปส�สาสวิเสนฺ, รส�สw อส�สาสวิเสนฺ, รส�สw ปส�สาสวิเสนฺ, 
ข้(อนฺ1I สมจร	งฺด�งฺคำทิ1$(ทิ-านฺพื่ระธรรมเสนฺาบัด1สาร1บัGตร)กล-าวิไวิ(ในฺปฏิ	ส�มภ	ทิาวิ-า 
‘เม#$อภ	กษุGรF(ควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเด1ยวิไม-ฟัGrงฺซ่-านฺ ด(วิยอำนฺาจลมหายใจเข้(ายาวิ, สต	ย-อมต�Iงฺม�$นฺ. 
ปnต	นฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺอ�นฺเธอนฺ�IนฺรF(แจ(งฺแล(วิ ด(วิยสต	นฺ�Iนฺ ด(วิยญาณฺนฺ�Iนฺ. 
(เม#$อภ	กษุGรF(ควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเด1ยวิ ไม-ฟัGrงฺซ่-านฺ) ด(วิยอำนฺาจลมหายใจออกยาวิ, (สต	ย-อมต�Iงฺม�$นฺ), 
(ปnต	นฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺอ�นฺเธอรF(แจ(งฺแล(วิ ด(วิยสต	นฺ�Iนฺ ด(วิยฌิานฺนฺ�Iนฺ), 
(เม#$อภ	กษุGรF(ควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเด1ยวิ ไม-ฟัGrงฺซ่-านฺ) ด(วิยอำนฺาจลมหายใจเข้(าส�Iนฺ, (สต	ย-อมต�Iงฺม�$นฺ), 
(ปnต	นฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺอ�นฺเธอนฺ�IนฺรF(แจ(งฺแล(วิ ด(วิยสต	นฺ�Iนฺ ด(วิยญาณฺนฺ�Iนฺ), 
(เม#$อภ	กษุGรF(ควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเด1ยวิ ไม-ฟัGrงฺซ่-านฺ) ด(วิยอำนฺาจลมหายใจออกส�Iนฺ, (สต	ย-อมต�Iงฺม�$นฺ), 
(ปnต	นฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺอ�นฺเธอนฺ�IนฺรF(แจ(งฺแล(วิด(วิยสต	นฺ�Iนฺ ด(วิยญาณฺนฺ�Iนฺ), 

สพื่�พื่กายปฏิ	สwเวิทิ1 อส�สาสป�ปส�สาสวิเสนฺ, 
ปส�สม�ภยw กายสงฺ�ข้ารw อส�สาสป�ปส�สาสวิเสนฺ จ	ต�ตส�ส เอกค�คตw อวิ	ก�เข้ป| ปช้านฺโต สต	 อGปฏฺ�ฐ	ตา โหต	. 
ตาย สต	ยา เตนฺ ญาเณฺนฺ สา ปnต	 ปฏิ	สwวิ	ทิ	ตา โหต	. 
(เม#$อภ	กษุGรF(ควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเด1ยวิ ไม-ฟัGrงฺซ่-านฺ) ด(วิยอำนฺาจควิามเป@นฺผู้F(รF(แจ(งฺกองฺลมทิ�Iงฺปวิงฺ หายใจเข้(าและหายใจออก, 
(สต	ย-อมต�Iงฺม�$นฺ.  ปnต	นฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺอ�นฺเธอนฺ�IนฺรF(แจ(งฺแล(วิ ด(วิยสต	นฺ�Iนฺ ด(วิยญาณฺนฺ�Iนฺ). 
(เม#$อภ	กษุGรF(ควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเด1ยวิ ไม-ฟัGrงฺซ่-านฺ) ด(วิยอำนฺาจควิามเป@นฺผู้F(ระงฺ�บักายส�งฺข้าร หายใจเข้(าและหายใจออก, 
สต	ย-อมต�Iงฺม�$นฺ.  ปnต	นฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺอ�นฺเธอนฺ�IนฺรF(แจ(งฺแล(วิ ด(วิยสต	นฺ�Iนฺ ด(วิยญาณฺนฺ�Iนฺ. 

อาวิช้�ช้ยโต, สา ปnต	 ปฏิ	สwวิ	ทิ	ตา โหต	. 
ช้านฺโต, ปส�สโต, ปจ�จเวิก�ข้โต, จ	ต�ตw อธ	ฏฺ�ฐหโต, สทิ�ธาย อธ	มGจ�จโต, วิ	ร	ยw ปค�คณฺ�หโต, สตa อGปฏฺ�ฐาปยโต, จ	ต�ตw สมาทิหโต, 
ปญฺ�ญาย ปช้านฺโต,  อภ	ญฺ�เญย�ยw, ปร	ญฺ�เญย�ยw, ปหาตพื่�พื่w, ภาเวิตพื่�พื่w, สจ�ฉั	กาตพื่�พื่w สจ�ฉั	กโรโต, 
สา ปnต	 ปฏิ	สwวิ	ทิ	ตา โหต	,  เอวิw สา ปnต	 ปฏิ	สwวิ	ทิ	ตา โหต1ต	 ฯ |
เม#$อรำพื่aงฺถaงฺ, ปnต	นฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺอ�นฺเธอนฺ�IนฺรF(แจ(งฺแล(วิ. 
เม#$อรF(, เม#$อเห>นฺ, เม#$อพื่	จารณฺา, เม#$ออธ	ษุฐานฺจ	ต, เม#$อนฺ(อมใจไปด(วิยศัร�ทิธา, 
เม#$อประคองฺควิามเพื่1ยร, เม#$อเข้(าไปต�Iงฺสต	ไวิ(, เม#$อต�Iงฺจ	ตไวิ(ม�$นฺ, เม#$อรF(ช้�ดด(วิยปbญญา,  
เม#$อรF(ย	$งฺซ่a$งฺธรรมทิ1$ควิรรF(ย	$งฺ, เม#$อกำหนฺดรF(ธรรมทิ1$ควิรกำหนฺดรF(, เม#$อละธรรมทิ1$ควิรละ, เม#$อเจร	ญธรรมทิ1$ควิรเจร	ญ, 
เม#$อทิำให(แจ(งฺซ่a$งฺธรรมทิ1$ควิรทิำให(แจ(งฺ,  ปnต	นฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺอ�นฺเธอนฺ�IนฺรF(แจ(งฺแล(วิ.  
ปnต	นฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺอ�นฺภ	กษุGรF(แจ(งฺแล(วิ ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.๑”

[528] เอเตเนฺวิ นฺเยนฺ อวิเสสปทิานฺ	ปJ อต�ถโต เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
แม(บัทิทิ1$เหล#อ ก>พื่aงฺทิราบัโดยเนฺ#Iอควิามตามนฺ�ยนฺ1Iนฺ�$นฺแล.

๑ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๘๑-๒.
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อ	ทิw ปเนฺต�ถ วิ	เสสมต�ตw ฯ
แต-ในฺ(สองฺบัทิ)นฺ1I ม1ควิามส�กวิ-าแปลกก�นฺ ด�งฺต-อไปนฺ1I:-

ต	ณฺ�ณฺw ฌิานฺานฺw วิเสนฺ สGข้ปฏิ	สwเวิทิ	ตา, จตGนฺ�นฺม�ปJ วิเสนฺ จ	ต�ตสงฺ�ข้ารปฏิ	สwเวิทิ	ตา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
พื่aงฺทิราบัควิามเป@นฺผู้F(รF(แจ(งฺสGข้ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺฌิานฺ ๓,  
พื่aงฺทิราบัควิามเป@นฺผู้F(รF(แจ(งฺจ	ตตส�งฺข้าร ด(วิยอำนฺาจแห-งฺฌิานฺทิ�Iงฺ ๔.

“จ	ต�ตสงฺ�ข้าโรต	 เวิทินฺาทิโย เทิ�วิ ข้นฺ�ธา ฯ
ข้�นฺธE ๒ ม1เวิทินฺาเป@นฺต(นฺ ช้#$อวิ-าจ	ตตส�งฺข้าร.

สGข้ปฏิ	สwเวิทิ	ปเทิ เจต�ถ วิ	ปส�สนฺาภFม	ทิส�สนฺต�ถw “สGข้นฺ�ต	 เทิ�วิ สGข้านฺ	  กาย	กญฺ�จ สGข้w  เจตส	กญฺ�จาต	 ปฏิ	สมภ	ทิายw วิGต�ตw ฯ
ก>บัรรดา(สองฺบัทิ)นฺ1I ในฺสGข้ปฏิ	ส�งฺเวิทิ	บัทิ (ทิ-านฺพื่ระสาร1บัGตรเถระ)กล-าวิไวิ(ในฺปฏิ	ส�มภ	ทิา เพื่#$อแสดงฺภFม	แห-งฺวิ	ปbสสนฺาวิ-า 
“คำวิ-า สGข้ ได(แก- สGข้ ๒ อย-างฺ ค#อ กาย	กสGข้ และเจตส	กสGข้.๑”

“ปส�สม�ภยw จ	ต�ตสงฺ�ข้ารนฺ�ต	  โอฬาร	กw โอฬาร	กw จ	ต�ตสงฺ�ข้ารw ปส�สม�เภนฺ�โต นฺ	โรเธนฺ�โตต	 อต�โถ ฯ
สองฺบัทิวิ-า ปส�สม�ภยw จ	ต�ตสงฺ�ข้ารw ควิามวิ-า ระงฺ�บั ค#อด�บัจ	ตตส�งฺข้ารทิ1$หยาบัๆ เส1ย.

โส วิ	ต�ถารโต กายสงฺ�ข้าเร วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
(ควิามด�บัจ	ตตส�งฺข้าร)นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัโดยพื่	สดาร ตามนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิแล(วิ ในฺกายส�งฺข้ารนฺ�Iนฺแหละ.

อปJเจต�ถ ปnต	ปเทิ ปnต	ส1เสนฺ เวิทินฺา วิGต�ตา. สGข้ปฏิ	สwเวิทิ	ปเทิ สรFเปเนฺวิ เวิทินฺา. 
ทิ�วิ1สG จ	ต�ตสงฺ�ข้ารปเทิสG “สญฺ�ญา จ เวิทินฺา จ เจตส	กา, เอเต ธม�มา จ	ต�ตปฏิ	พื่ทิ�ธา จ	ต�ตสงฺ�ข้าราต	 วิจนฺโต 
สญฺ�ญาสม�ปยGต�ตา เวิทินฺาต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ บัรรดา(บัทิ)เหล-านฺ�Iนฺ ในฺปnต	บัทิ ทิ-านฺกล-าวิเวิทินฺาไวิ(ด(วิยปnต	เป@นฺประธานฺ. 
ในฺสGข้ปฏิ	ส�งฺเวิทิ	บัทิ (ทิ-านฺกล-าวิ)เวิทินฺาไวิ( โดยสรFปทิ1เด1ยวิ.
ในฺจ	ตตส�งฺข้ารบัทิทิ�Iงฺสองฺ เป@นฺอ�นฺทิ-านฺกล-าวิเวิทินฺาทิ1$ส�มปยGตด(วิยส�ญญาไวิ( 
เพื่ราะพื่ระบัาล1วิ-า “ส�ญญา และเวิทินฺา เป@นฺเจตส	ก. ธรรมเหล-านฺ1Iเนฺ#$องฺด(วิยจ	ต เป@นฺจ	ตตส�งฺข้าร๒” ด�งฺนฺ1I.

“เอวิw เวิทินฺานฺGปส�สนฺานฺเยนฺ อ	ทิw จตGก�กw ภาส	ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
จตGกกะนฺ1I บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สโดยเวิทินฺานฺGปbสสนฺานฺ�ย ด(วิยประการอย-างฺนฺ1I.

ตต	ยจตGก�เกปJ  
จตGนฺ�นฺw ฌิานฺานฺw วิเสนฺ จ	ต�ตปฏิ	สwเวิทิ	ตา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
แม(ในฺจตGกกะทิ1$ ๓ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัควิามเป@นฺผู้F(รF(แจ(งฺจ	ต ด(วิยอำนฺาจแห-งฺฌิานฺ ๔.

๑ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๘๓-๔.
๒ ข้G. ปฏิ	. ๓๑/๒๘๓-๔.
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“อภ	ป�ปโมทิยw จ	ต�ตนฺ�ต	  จ	ต�ตw โมเทินฺ�โต หาเสนฺ�โต ปหาเสนฺ�โต อส�สส	ส�สาม	 ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อภ	ป�ปโมทิยw จ	ต�ตw ควิามวิ-า ภ	กษุGย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า 
“เราจ�กย�งฺจ	ตให(บั�นฺเทิ	งฺ ค#อให(ร-าเร	งฺ ได(แก- ให(เบั	กบัานฺ หายใจเข้(าหายใจออก.”

ตต�ถ ทิ�วิ1หากาเรห	 อภ	ป�ปโมโทิ โหต	 สมาธ	วิเสนฺ วิ	ปส�สนฺาวิเสนฺ จ ฯ
ในฺ(สองฺบัทิ)นฺ�Iนฺ ควิามบั�นฺเทิ	งฺ ย-อมม1ได(ด(วิยอาการ ๒ อย-างฺ ค#อ ด(วิยอำนฺาจสมาธ	 และด(วิยอำนฺาจวิ	ปbสสนฺา.

กถw สมาธ	วิเสนฺ ฯ
ถามวิ-า “(ควิามบั�นฺเทิ	งฺ ย-อมม1ได() ด(วิยอำนฺาจสมาธ	 อย-างฺไร?”

สป�ปnต	เก เทิ�วิ ฌิาเนฺ สมาปช้�ช้ต	.  โส สมาปต�ต	ก�ข้เณฺ สม�ปยGต�ตาย ปnต	ยา จ	ต�ตw อาโมเทิต	 ปโมเทิต	 ฯ
แก(วิ-า “ภ	กษุGย-อมเข้(าฌิานฺทิ�Iงฺ ๒ (ปฐมฌิานฺและทิGต	ยฌิานฺ) ซ่a$งฺม1ปnต	. 
เธอนฺ�Iนฺ ย-อมให(จ	ตร#$นฺเร	งฺ บั�นฺเทิ	งฺ ด(วิยปnต	ทิ1$ส�มปยGตในฺข้ณฺะแห-งฺสมาบั�ต	.”

กถw วิ	ปส�สนฺาวิเสนฺ ฯ
ถามวิ-า “(ควิามบั�นฺเทิ	งฺ ย-อมม1ได() ด(วิยอำนฺาจวิ	ปbสสนฺา อย-างฺไร?”

สป�ปnต	เก เทิ�วิ ฌิาเนฺ สมาปช้�ช้	ต�วิา วิGฏฺ�ฐาย ฌิานฺสม�ปยGต�ตw ปnตa ข้ยโต วิยโต [529] สม�มสต	 ฯ
เอวิw วิ	ปส�สนฺาก�ข้เณฺ ฌิานฺสม�ปยGต�ตa ปnตa อารม�มณฺw กต�วิา จ	ต�ตw อาโมเทิต	 ปโมเทิต	 ฯ
แก(วิ-า “ภ	กษุGคร�Iนฺเข้(าฌิานฺทิ�Iงฺ ๒ ซ่a$งฺม1ปnต	 ออก(จากฌิานฺ)แล(วิ พื่	จารณฺาอยF-ซ่a$งฺปnต	ทิ1$ส�ปยGตด(วิยฌิานฺ โดยควิามส	Iนฺ ควิามเส#$อม. 
เธอทิำปnต	ทิ1$ส�มปยGตด(วิยฌิานฺให(เป@นฺอารมณฺE ในฺข้ณฺะแห-งฺวิ	ปbสสนฺาอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ ให(จ	ตร#$นฺเร	งฺ บั�นฺเทิ	งฺอยF-.

เอวิw ปฏิ	ปนฺ�โนฺ “อภ	ป�ปโมทิยw จ	ต�ตw อส�สส	ส�สาม	 ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต1ต	 วิGจ�จต	 ฯ
ผู้F(ปฏิ	บั�ต	อย-างฺนฺ�Iนฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า ‘เราจ�กย�งฺจ	ตให(บั�นฺเทิ	งฺ หายใจเข้(าหายใจออก.”

“สมาทิหw จ	ต�ตนฺ�ต	  ปฐมช้�ฌิานฺาทิ	วิเสนฺ อารม�มเณฺ จ	ต�ตw สมw อาทิหนฺ�โต  สมw ฐเปนฺ�โต ฯ
สองฺบัทิวิ-า สมาทิหw จ	ต�ตw ควิามวิ-า ดำรงฺจ	ตไวิ(เสมอ ค#อต�Iงฺจ	ตไวิ(เสมอในฺอารมณฺE ด(วิยอำนฺาจแห-งฺฌิานฺม1ปฐมฌิานฺเป@นฺต(นฺ.

ตานฺ	 วิา ปนฺ ฌิานฺานฺ	 สมาปช้�ช้	ต�วิา วิGฏฺ�ฐาย  ฌิานฺสม�ปยGต�ตw จ	ต�ตw ข้ยโต วิยโต สม�มสโต 
วิ	ปส�สนฺาก�ข้เณฺ ลก�ข้ณฺปฏิ	เวิเธนฺ อGป�ปช้�ช้ต	 ข้ณฺ	กจ	ต�เตกค�คตา. 
เอวิw อGป�ปนฺ�นฺาย ข้ณฺ	กจ	ต�เตกค�คตาย วิเสนฺปJ อารม�มเณฺ จ	ต�ตw สมw อาทิหนฺ�โต สมw ฐเปนฺ�โต 
“สมาทิหw จ	ต�ตw อส�สส	ส�สาม	 ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต1ต	 วิGจ�จต	 ฯ
ก>หร#อวิ-า เม#$อเธอเข้(าฌิานฺเหล-านฺ�Iนฺแล(วิ ออกจากฌิานฺ พื่	จารณฺาอยF-ซ่a$งฺจ	ตทิ1$ส�มปยGตด(วิยฌิานฺ โดยควิามส	Iนฺ ควิามเส#$อม, 
ควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเด1ยวิช้�$วิข้ณฺะ (ข้ณฺ	กสมาธ	) ย-อมเก	ดข้aIนฺ เพื่ราะการแทิงฺตลอดล�กษุณฺะในฺข้ณฺะแห-งฺวิ	ปbสสนฺา. 
(ภ	กษุG)ผู้F(ดำรงฺจ	ตไวิ(เสมอ ค#อต�Iงฺจ	ตไวิ(เสมอในฺอารมณฺE แม(ด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามทิ1$จ	ตม1อารมณฺEเด1ยวิช้�$วิข้ณฺะ 
ซ่a$งฺเก	ดข้aIนฺแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ ทิ-านฺก>เร1ยกวิ-า “ย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า ‘เราจ�กต�Iงฺจ	ตไวิ(ม�$นฺ หายใจเข้(าหายใจออก’”.
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“วิ	โมจยw จ	ต�ตนฺ�ต	 ปฐมช้�ฌิาเนฺนฺ นฺ1วิรเณฺห	 จ	ต�ตw โมเจนฺ�โต วิ	โมเจนฺ�โต 
ทิGต	เยนฺ วิ	ตก�กวิ	จาเรห	  ตต	เยนฺ ปnต	ยา  จตGต�เถนฺ สGข้ทิGก�เข้ห	  จ	ต�ตw โมเจนฺ�โต วิ	โมเจนฺ�โต ฯ
สองฺบัทิวิ-า วิ	โมจยw จ	ต�ตw ควิามวิ-า เม#$อเปล#Iองฺ เม#$อปล-อยจ	ต ให(พื่(นฺจากนฺ	วิรณฺEทิ�Iงฺหลาย ด(วิยปฐมฌิานฺ 
ค#อ เม#$อเปล#Iองฺ ปล-อยจ	ตให(พื่(นฺ จากวิ	ตกวิ	จาร ด(วิยทิGต	ยฌิานฺ  จากปnต	 ด(วิยตต	ยฌิานฺ จากสGข้และทิGกข้E ด(วิยจตGตถฌิานฺ.

ตานฺ	 วิา ปนฺ ฌิานฺานฺ	 สมาปช้�ช้	ต�วิา วิGฏฺ�ฐาย ฌิานฺสม�ปยGต�ตw จ	ต�ตw ข้ยโต วิยโต สม�มสต	. 
โส วิ	ปส�สนฺาก�ข้เณฺ อนฺ	จ�จานฺGปส�สนฺาย นฺ	จ�จสญฺ�ญาโต จ	ต�ตw โมเจนฺ�โต วิ	โมเจนฺ�โต 
ทิGก�ข้านฺGปส�สนฺาย สGข้สญฺ�ญาโต  อนฺต�ตานฺGปส�สนฺาย อต�ตสญฺ�ญาโต  นฺ	พื่�พื่	ทิานฺGปส�สนฺาย นฺนฺ�ทิ	โต  วิ	ราคานฺGปส�สนฺาย ราคโต 
นฺ	โรธานฺGปส�สนฺาย สมGทิยโต  ปฏิ	นฺ	ส�สค�คานฺGปส�สนฺาย อาทิานฺโต จ	ต�ตw โมเจนฺ�โต วิ	โมเจนฺ�โต อส�สสต	 เจวิ ปส�สสต	 จ ฯ
ก>หร#อวิ-า เธอเข้(าฌิานฺเหล-านฺ�Iนฺแล(วิ ออกมา พื่	จารณฺาอยF-ซ่a$งฺจ	ตทิ1$ส�มปยGตด(วิยฌิานฺ โดยควิามส	Iนฺ ควิามเส#$อม. 
ในฺข้ณฺะแห-งฺวิ	ปbสสนฺา 
เธอนฺ�Iนฺเปล#Iองฺ ค#อปล-อยจ	ตให(พื่(นฺจากนฺ	จจส�ญญา (ควิามสำค�ญวิ-าเทิ1$ยงฺ)  ด(วิยอนฺ	จจานฺGปbสสนฺา (ควิามพื่	จารณฺาเห>นฺวิ-าไม-เทิ1$ยงฺ) 
เปล#Iองฺ ค#อปล-อยจ	ตให(พื่(นฺจากสGข้ส�ญญา (ควิามสำค�ญวิ-าเป@นฺสGข้) ด(วิยทิGกข้านฺGปbสสนฺา (ควิามพื่	จารณฺาเห>นฺวิ-าเป@นฺทิGกข้E) 
จากอ�ตตส�ญญา (ควิามสำค�ญวิ-าเป@นฺต�วิตนฺ) ด(วิยอนฺ�ตตานฺGปbสสนฺา (ควิามพื่	จารณฺาเห>นฺวิ-าไม-ใช้-ต�วิตนฺ) 
จากนฺ�นฺทิ	 (ควิามเพื่ล	ดเพื่ล	นฺ) ด(วิยนฺ	พื่พื่	ทิานฺGปbสสนฺา (ควิามพื่	จารณฺาเห>นฺควิามเบั#$อหนฺ-าย) 
จากราคะ (ควิามกำหนฺ�ด) ด(วิยวิ	ราคานฺGปbสสนฺา (ควิามพื่	จารณฺาเห>นฺธรรมเคร#$องฺคลายกำหนฺ�ด) 
จากสมGทิ�ย (ต�ณฺหาทิ1$ย�งฺทิGกข้Eให(เก	ด) ด(วิยนฺ	โรธานฺGปbสสนฺา (ควิามพื่	จารณฺาเห>นฺธรรมเป@นฺเคร#$องฺด�บั) 
จากอาทิานฺ (ควิามยaดถ#อ) ด(วิยปฏิ	นฺ	สส�คคานฺGปbสสนฺา (ควิามพื่	จารณฺาเห>นฺธรรมเป@นฺเคร#$องฺสละค#นฺซ่a$งฺอGปธ	) หายใจเข้(าและหายใจออกอยF-.

เตนฺ วิGต�ตw “วิ	โมจยw จ	ต�ตw อส�สส	ส�สาม	 ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต1ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺตร�สวิ-า “ย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า ‘เราจ�กปล-อยจ	ตหายใจเข้(าหายใจออก.”

เอวิw จ	ต�ตานฺGปส�สนฺาย วิเสนฺ อ	ทิw [530] จตGก�กw ภาส	ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
จตGกกะนฺ1I บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ตร�สด(วิยอำนฺาจ แห-งฺจ	ตตานฺGปbสสนฺา อย-างฺนฺ1I.

จตGต�ถจตGก�เก ปนฺ 
“อนฺ	จ�จานฺGปส�ส1ต	 เอต�ถ ตาวิ อนฺ	จ�จw เวิทิ	ตพื่�พื่w  อนฺ	จ�จตา เวิทิ	ตพื่�พื่า  อนฺ	จ�จานฺGปส�สนฺา เวิทิ	ตพื่�พื่า  อนฺ	จ�จานฺGปส�ส1 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ส-วินฺในฺจตGกกะทิ1$ ๔ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
ในฺบัทิวิ-า อนฺ	จ�จานฺGปส�ส1 นฺ1I พื่aงฺทิราบัอนฺ	จจ�งฺ (ข้องฺไม-เทิ1$ยงฺ)  พื่aงฺทิราบัอนฺ	จจตา (ควิามเป@นฺข้องฺไม-เทิ1$ยงฺ)  
พื่aงฺทิราบัอนฺ	จจตานฺGปbสสนฺา (การพื่	จารณฺาเห>นฺข้องฺไม-เทิ1$ยงฺ)  พื่aงฺทิราบัอนฺ	จจานฺGปbสส1 (ผู้F(พื่	จารณฺาเห>นฺข้องฺไม-เทิ1$ยงฺ) เส1ยก-อนฺ.

ตต�ถ “อนฺ	จ�จนฺ�ต	 ปญฺ�จก�ข้นฺ�ธา ฯ
ในฺ(ล�กษุณฺะ ๔ อย-างฺม1อนฺ	จจ�งฺเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ทิ1$ช้#$อวิ-า อนฺ	จจ�งฺ ได(แก- เบัญจข้�นฺธE. 

กส�มา ฯ  อGป�ปาทิวิยญฺ�ญถต�ตภาวิา ฯ
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะเหตGวิ-า (เบัญจข้�นฺธE) ม1ควิามเก	ดข้aIนฺ ม1ควิามเส#$อมไป และม1ควิามเป@นฺไปโดยประการอ#$นฺ.
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“อนฺ	จ�จตาต	 เตสwเยวิ อGป�ปาทิวิยญฺ�ญถต�ตw  หGต�วิา อภาโวิ วิา.  
“นฺ	พื่�พื่ต�ตานฺw เตเนฺวิากาเรนฺ อฏฺ�ฐต�วิา ข้ณฺภงฺ�เคนฺ เภโทิต	 อต�โถ ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า อนฺ	จจตา ได(แก- ข้(อทิ1$(เบัญจข้�นฺธE)เหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ม1ควิามเก	ดข้aIนฺ ม1ควิามเส#$อมไป และม1ควิามเป@นฺไปโดยอาการอ#$นฺ 
หร#อ ม1แล(วิกล�บัไม-ม1. 

อธ	บัายวิ-า “(เบัญจข้�นฺธEเหล-านฺ�Iนฺ) เก	ดข้aIนฺแล(วิ ไม-ต�IงฺอยF-โดยอาการนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล แตกด�บัเพื่ราะควิามแตกด�บัไปช้�$วิข้ณฺะ.”

“อนฺ	จ�จานฺGปส�สนฺาต	  ตส�สา อนฺ	จ�จตาย วิเสนฺ รFปาทิ1สG “อนฺ	จ�จนฺ�ต	 อนฺGปส�สนฺา ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า อนฺ	จจานฺGปbสสนฺา ได(แก- การพื่	จารณฺาเห>นฺ ในฺเบัญจข้�นฺธEทิ�Iงฺหลายม1รFปเป@นฺต(นฺ วิ-า “ไม-เทิ1$ยงฺ” 
ด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามเป@นฺข้องฺไม-เทิ1$ยงฺนฺ�Iนฺ.

“อนฺ	จ�จานฺGปส�ส1ต	  ตาย อนฺGปส�สนฺาย สมนฺ�นฺาคโต ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า อนฺ	จจานฺGปbสส1 ได(แก- พื่ระโยคาวิจรผู้F(ประกอบัด(วิยอนฺGปbสสนฺานฺ�Iนฺ.

ตส�มา เอวิwภFโต อส�สสนฺ�โต ปส�สสนฺ�โต จ อ	ธ “อนฺ	จ�จานฺGปส�ส1 อส�สส	ส�สาม	 ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระโยคาวิจร) ผู้F(เป@นฺแล(วิอย-างฺนฺ1I หายใจเข้(าและหายใจออกอยF- 
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัในฺอธ	การนฺ1Iวิ-า “ย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า ‘เราจ�กพื่	จารณฺาเห>นฺวิ-าไม-เทิ1$ยงฺ หายใจเข้(า หายใจออก’”.

“วิ	ราคานฺGปส�ส1ต	 เอต�ถ ปนฺ เทิ�วิ วิ	ราคา ข้ยวิ	ราโค จ อจ�จนฺ�ตวิ	ราโค จ ฯ
ส-วินฺวิ	ราคะ ในฺบัทิวิ-า วิ	ราคานฺGปbสส1 นฺ1I ม1 ๒ อย-างฺ ค#อ 
ข้ยวิ	ราคะ (คลายควิามกำหนฺ�ด ค#อควิามส	Iนฺไป)  และ อ�จจ�นฺตวิ	ราคะ (คลายควิามกำหนฺ�ดโดยส-วินฺเด1ยวิ).

ตต�ถ “ข้ยวิ	ราโคต	 สงฺ�ข้ารานฺw ข้ณฺภงฺ�โค ฯ
บัรรดา(วิ	ราคะ ๒ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ ควิามแตกด�บัไปช้�$วิข้ณฺะ แห-งฺส�งฺข้ารทิ�Iงฺหลาย ช้#$อวิ-า ข้ยวิ	ราคะ.

“อจ�จนฺ�ตวิ	ราโคต	 นฺ	พื่�พื่านฺw ฯ
พื่ระนฺ	พื่พื่านฺช้#$อวิ-า อ�จจ�นฺตวิ	ราคะ.

“วิ	ราคานฺGปส�สนฺาต	  ตทิGภยทิส�สนฺวิเสนฺ ปวิต�ตา วิ	ปส�สนฺา จ มค�โค จ ฯ
วิ	ปbสสนฺาและมรรค ทิ1$เป@นฺไปด(วิยอำนฺาจแห-งฺการเห>นฺ(วิ	ราคะ)ทิ�Iงฺ ๒ อย-างฺนฺ�Iนฺ 
ช้#$อวิ-า วิ	ราคานฺGปbสสนฺา (การพื่	จารณฺาเห>นฺการคลายควิามกำหนฺ�ด).

ตาย ทิGวิ	ธายปJ อนฺGปส�สนฺาย สมนฺ�นฺาคโต หGต�วิา  อส�สสนฺ�โต จ ปส�สสนฺ�โต จ 
“วิ	ราคานฺGปส�ส1 อส�สส	ส�สาม	 ปส�สส	ส�สาม1ต	 ส	ก�ข้ต1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
(พื่ระโยคาวิจร) เป@นฺผู้F(ประกอบัด(วิยอนฺGปbสสนฺาแม(ทิ�Iงฺ ๒ อย-างฺนฺ�Iนฺ หายใจเข้(าและหายใจออกอยF- 
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “ย-อมสำเหนฺ1ยกวิ-า ‘เราจ�กพื่	จารณฺาเห>นฺวิ	ราคะ หายใจเข้(า หายใจออก.’”

นฺ	โรธานฺGปส�ส	ปเทิปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺบัทิวิ-านฺ	โรธานฺGปbสส1 ก>ม1นฺ�ยเหม#อนฺก�นฺนฺ1I.
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“ปฏิ	นฺ	ส�สค�คานฺGปส�ส1ต	 เอต�ถาปJ เทิ�วิ ปฏิ	นฺ	ส�สค�คา ปร	จ�จาคปฏิ	นฺ	ส�สค�โค จ ปก�ข้นฺ�ทินฺปฏิ	นฺ	ส�สค�โค จ ฯ
ปฏิ	นฺ	สส�คคะ (ควิามสละค#นฺอGปธ	) แม(ในฺบัทิวิ-า ปฏิ	นฺ	ส�สค�คานฺGปส�ส1 นฺ1Iก>ม1 ๒ อย-างฺค#อ 
ปร	จจาคปฏิ	นฺ	สส�คคะ (ควิามสละค#นฺค#อควิามเส1ยสละ)  ปbกข้�นฺทินฺปฏิ	นฺ	สส�คคะ (ควิามสละค#นฺ ค#อควิามแล-นฺไป).

ปฏิ	นฺ	ส�สค�โคเยวิ อนฺGปส�สนฺา ปฏิ	นฺ	ส�สค�คานฺGปส�สนฺา ฯ
การพื่	จารณฺาเห>นฺ ค#อควิามสละค#นฺนฺ�$นฺเองฺ ช้#$อวิ-า ปฏิ	นฺ	สส�คคานฺGปbสสนฺา.

วิ	ปส�สนฺามค�คานฺw เอตw อธ	วิจนฺw ฯ
คำวิ-า ปฏิ	นฺ	สส�คคานฺGปbสสนฺา นฺ�$นฺ เป@นฺช้#$อแห-งฺวิ	ปbสสนฺาและมรรค.

วิ	ปส�สนฺา ห	 ตทิงฺ�ควิเสนฺ สทิ�ธa ข้นฺ�ธาภ	สงฺ�ข้าเรห	 [531] ก	เลเส ปร	จ�จช้ต	 
สงฺ�ข้ตโทิสทิส�สเนฺนฺ จ ตพื่�พื่1ปร	เต นฺ	พื่�พื่าเนฺ ตนฺ�นฺ	นฺ�นฺตาย ปก�ข้นฺ�ทิต1ต	 
ปร	จ�จาคปฏิ	นฺ	ส�สค�โค เจวิ ปก�ข้นฺ�ทินฺปฏิ	นฺ	ส�สค�โค จาต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- วิ	ปbสสนฺา (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สเร1ยกวิ-า 
“การสละค#นฺค#อการละ” เพื่ราะย-อมละก	เลสทิ�Iงฺหลายพื่ร(อมทิ�Iงฺข้�นฺธาภ	ส�งฺข้าร ด(วิยอำนฺาจตทิ�งฺคปหานฺ และวิ-า 
“การสละค#นฺค#อการแล-นฺไป” เพื่ราะย-อมแล-นฺไปในฺพื่ระนฺ	พื่พื่านฺ ซ่a$งฺผู้	ดจากส�งฺข้ารนฺ�Iนฺ เหตGทิ1$นฺ(อมไปในฺพื่ระนฺ	พื่พื่านฺนฺ�Iนฺ 
เพื่ราะเห>นฺโทิษุแห-งฺส�งฺข้ตธรรม.”

มค�โค สมGจ�เฉัทิวิเสนฺ สทิ�ธa ข้นฺ�ธาภ	สงฺ�ข้าเรห	 ก	เลเส ปร	จ�จช้ต	  อารม�มณฺกรเณฺนฺ จ นฺ	พื่�พื่าเนฺ ปก�ข้นฺ�ทิต1ต	 
ปร	จ�จาคปฏิ	นฺ	ส�สค�โค เจวิ ปก�ข้นฺ�ทินฺปฏิ	นฺ	ส�สค�โค จาต	 วิGจ�จต	 ฯ
มรรค (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สเร1ยกวิ-า 
“การสละค#นฺค#อการละ” เพื่ราะย-อมละก	เลสพื่ร(อมทิ�Iงฺข้�นฺธาภ	ส�งฺข้าร ด(วิยสามารถสมGจเฉัทิปหานฺ และวิ-า 
“การสละค#นฺค#อการแล-นฺไป” เพื่ราะย-อมแล-นฺไปในฺพื่ระนฺ	พื่พื่านฺ ด(วิยการกระทิำให(เป@นฺอารมณฺE.

อGภยม�ปJ ปนฺ ปGร	มปGร	มญฺ�ญาณฺานฺw อนฺGปส�สนฺโต “อนฺGปส�สนฺาต	 วิGจ�จต	 ฯ
ก>(วิ	ปbสสนฺาญาณฺและมรรคญาณฺ)แม(ทิ�Iงฺ ๒ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สเร1ยกวิ-า “อนฺGปbสสนฺา” เพื่ราะเล>งฺเห>นฺญาณฺต(นฺๆ ในฺภายหล�งฺ.

ตาย ทิGวิ	ธาย ปฏิ	นฺ	ส�สค�คานฺGปส�สนฺาย สมนฺ�นฺาคโต หGต�วิา อส�สสนฺ�โต จ ปส�สสนฺ�โต จ ปฏิ	นฺ	ส�สค�คานฺGปส�ส1 อส�สส	ส�สาม	 ปส�สส	ส�
สาม1ต	 ส	ก�ข้ต1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ภ	กษุGเป@นฺผู้F(ประกอบัด(วิยปฏิ	นฺ	สส�คคานฺGปbสสนฺาทิ�Iงฺ ๒ อย-างฺนฺ�Iนฺ หายใจออกและหายใจเข้(าอยF- 
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “สำเหนฺ1ยกอยF-วิ-า ‘เราจ�กเป@นฺผู้F(ม1ปกต	เล>งฺเห>นฺญาณฺช้#$อปฏิ	นฺ	สส�คคะ ในฺภายหล�งฺ หายใจออก หายใจเข้(า” ด�งฺนฺ1I.

“เอวิw ภาวิ	โตต	  เอวิw  โสฬสห	 อากาเรห	 ภาวิ	โต ฯ
คำวิ-า เอวิw ภาวิ	โต ควิามวิ-า เจร	ญแล(วิด(วิยการอาการอย-างฺนฺ1I ค#อ ด(วิยอาการ ๑๖ อย-างฺ.

เสสw วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ
คำทิ1$เหล#อม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	กถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
กถาวิ-าด(วิยอานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	 จบั.
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ประช#มัสงฆ์A ทิรงบ�ญญ�ต	ตต	ยปาราช	กส	กขาบทิ
“อถโข้ ภควิาต	อาทิ	ม�ห	 ปนฺ อยw สงฺ�เข้ปต�โถ ฯ
ก>ในฺคำวิ-า อถโข้ ภควิา เป@นฺต(นฺ ม1ควิามส�งฺเข้ปด�งฺต-อไปนฺ1I:-

เอวิw ภควิา อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	กถาย ภ	ก�ข้F สมส�สาเสต�วิา 
อถ, ยนฺ�ตw ตต	ยปาราช้	กป�ปญฺ�ญต�ต	ยา นฺ	ทิานฺญฺ�เจวิ ปกรณฺญฺ�จ อGป�ปนฺ�นฺw ภ	ก�ข้Fนฺw อญฺ�ญมญฺ�ญw ช้1วิ	ตา โวิโรปนฺw, 
เอตส�มa นฺ	ทิาเนฺ เอตส�มa ปกรเณฺ ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์w สนฺ�นฺ	ปาตาเปต�วิา  ปฏิ	ปGจ�ฉั	ต�วิา วิ	ครห	ต�วิา จ, 
ยส�มา ตต�ถ อต�ตนฺา อต�ตานฺw ช้1วิ	ตา โวิโรปนฺw  ม	คลณฺ�ฑ	เกนฺ จ โวิโรปาปนฺw ปาราช้	กวิต�ถG นฺ โหต	, 
ตส�มา ตw ฐเปต�วิา ปาราช้	กส�ส วิต�ถGภFตw อญฺ�ญมญฺ�ญw ช้1วิ	ตา โวิโรปนฺเมวิ คเหต�วิา ปาราช้	กw ปญฺ�ญาเปนฺ�โต 
“โย ปนฺ ภ	ก�ข้G สญฺ�จ	จ�จ มนฺGส�สวิ	ค�คหนฺ�ต	[532]อาทิ	มาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺปลอบัภ	กษุGทิ�Iงฺหลายให(เบัาใจ ด(วิยอานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	กถาอย-างฺนฺ1Iแล(วิ 
ในฺลำด�บันฺ�Iนฺ ตร�สให(ประช้Gมภ	กษุGสงฺฆ์E เพื่ราะเก	ดเร#$องฺทิ1$ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายปลงฺช้1วิ	ตซ่a$งฺก�นฺและก�นฺ อ�นฺเป@นฺเหตGก-อให(เก	ดผู้ล 
และเป@นฺเหตGเร	$มแรกแห-งฺการบั�ญญ�ต	ตต	ยปาราช้	กส	กข้าบัทินฺ1Iแล(วิ 
ตร�สสอบัถาม และทิรงฺต	เต1ยนฺแล(วิ 
เพื่ราะในฺ(การปลงฺช้1วิ	ต)นฺ�Iนฺ การปลงฺช้1วิ	ตตนฺเองฺ และการใช้(ให(ม	คล�ณฺฑ	กสมณฺกGตกEปลงฺช้1วิ	ตตนฺ ย-อมไม-เป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	ก. 
ฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺทิรงฺเวิ(นฺ(การปลงฺช้1วิ	ต ๒ อย-างฺ)นฺ�Iนฺเส1ย ทิรงฺถ#อเอาการปลงฺช้1วิ	ตซ่a$งฺก�นฺและก�นฺ อ�นฺเป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	กอย-างฺเด1ยวิ 
ทิรงฺบั�ญญ�ต	ปาราช้	กส	กข้าบัทิ ตร�สพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺE ม1คำวิ-า “อนฺa$งฺภ	กษุGใด แกล(งฺพื่รากกายมนฺGษุยEจากช้1วิ	ต” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.๑ 

อร	ยปGค�คลม	ส�สกต�ตา ปเนฺต�ถ “โมฆ์ปGร	สาต	 อวิต�วิา “เต ภ	ก�ข้Fต	 วิGต�ตw ฯ
ก>ในฺ(พื่ระบัาล1)นฺ1I (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ไม-ตร�สวิ-า “โมฆ์ปGร	สา” ตร�สวิ-า “เต ภ	ก�ข้F” เพื่ราะภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ เจ#อด(วิยพื่ระอร	ยบัGคคล.

[ภ	กษุ#ฉั�พพ�คค�ยAพรรณฺนาค#ณฺแห'งความัตาย]

เอวิw มFลจ�เฉัช้�ช้วิเสนฺ ทิฬ�หw กต�วิา ตต	ยปาราช้	เก ปญฺ�ญต�เต, อปรม�ปJ อนฺGป�ปญฺ�ญต�ตต�ถาย มรณฺวิณฺ�ณฺสwวิณฺ�ณฺนฺาวิต�ถG อGทิปาทิ	 ฯ
คร�Iนฺเม#$อตต	ยปาราช้	ก อ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺบั�ญญ�ต	ทิำให(ม�$นฺด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามข้าดมFล ด(วิยประการฉัะนฺ1Iแล(วิ,  
เร#$องฺพื่รรณฺนฺาคGณฺแห-งฺควิามตายแม(อ#$นฺอ1ก ก>ได(เก	ดข้aIนฺ เพื่#$อประโยช้นฺEแก-อนฺGบั�ญญ�ต	.

ตส�สGป�ปต�ต	ทิ1ปนฺต�ถw “เอวิญฺ�จ	ทิw ภควิตาต	อาทิ	 วิGต�ตw ฯ
เพื่#$อแสดงฺควิามเก	ดข้aIนฺแห-งฺเร#$องฺนฺ�Iนฺ (ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ) จaงฺกล-าวิวิ-า เอวิญฺ�จ	ทิw ภควิตา เป@นฺอาทิ	.

ตต�ถ “ปฏิ	พื่ทิ�ธจ	ต�ตาต	  ฉันฺ�ทิราเคนฺ ปฏิ	พื่ทิ�ธจ	ต�ตา.  “สารต�ตา อเปก�ข้วินฺ�โตต	 อต�โถ ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า ปฏิ	พื่ทิ�ธจ	ต�ตา ม1ควิามวิ-า ผู้F(ม1จ	ตร�กใคร-ด(วิยฉั�นฺทิราคะ, 
อธ	บัายวิ-า “เป@นฺผู้F(ม1ควิามร�กมาก ค#อม1ควิามเพื่-งฺเล>งฺ.”

“มรณฺวิณฺ�ณฺw สwวิณฺ�เณฺมาต	  ช้1วิ	เต อาทิ1นฺวิw ทิส�เสต�วิา  มรณฺส�ส คGณฺw วิณฺ�เณฺม  อานฺ	สwสw ทิส�เสมาต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า มรณฺวิรณฺ�ณฺw สwวิณฺ�เณฺม ม1ควิามวิ-า เราจะช้1Iโทิษุในฺควิามเป@นฺอยF- แล(วิพื่รรณฺาคGณฺ ค#อแสดงฺอานฺ	สงฺสEแห-งฺควิามตาย.

๑ วิ	. มหา. ๑/๑๓๔.
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“กตกล�ยาโณฺต	อาทิ1สG อยw ปทิต�โถ ฯ
ในฺบัทิวิ-า กตกล�ยาโณฺ เป@นฺอาทิ	 ม1เนฺ#Iอควิามเฉัพื่าะบัทิด�งฺต-อไปนฺ1I:-

กล�ยาณฺw สGจ	กม�มw กตw ตยาต	  ต�วิw โข้ อส	 กตกล�ยาโณฺ ฯ
กรรมอ�นฺงฺาม ค#อสะอาด อ�นฺทิ-านฺทิำแล(วิ เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺย-อมเป@นฺผู้F(ช้#$อวิ-าม1กรรมงฺามอ�นฺทิำแล(วิแล.

ตถา กGสลw อนฺวิช้�ช้กม�มw กตw ตยาต	 กตกGสโล ฯ
อนฺa$งฺ กGศัล ค#อกรรมอ�นฺหาโทิษุม	ได( อ�นฺทิ-านฺทิำแล(วิ  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺช้#$อวิ-าผู้F(ม1กGศัลอ�นฺทิำแล(วิ.

มรณฺกาเล สม�ปต�เต ยา สต�ตานฺw อGป�ปช้�ช้ต	 ภยสงฺ�ข้าตา ภ1รGตา  
ตโต ตายนฺw รก�ข้ณฺกม�มw กตw ตยาต	 กตภ1รGต�ตาโณฺ ฯ
ควิามเป@นฺผู้F(ข้ลาด กล-าวิค#อควิามกล�วิ อ�นฺใด ย-อมเก	ดข้aIนฺแก-ส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ในฺเม#$อมรณฺกาลมาถaงฺเข้(า. 
เคร#$องฺต(านฺทิานฺ ค#อกรรมเคร#$องฺปrองฺก�นฺ จาก(ควิามเป@นฺผู้F(ข้ลาด)นฺ�Iนฺ อ�นฺทิ-านฺทิำแล(วิ  
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺช้#$อวิ-าผู้F(ม1เคร#$องฺต(านฺทิานฺจากควิามเป@นฺผู้F(ข้ลาดอ�นฺกระทิำแล(วิ.

ปาป| ลามกw กม�มw อกตw ตยาต	 อกตปาโป ฯ
กรรมทิ1$เป@นฺบัาป ค#อลามก อ�นฺทิ-านฺม	ได(ทิำแล(วิ  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺช้#$อวิ-าผู้F(ไม-ได(ทิำบัาป.

ลGทิ�ธ๑ทิารGณฺw ทิGส�ส1ล�ยกม�มw อกตw ตยาต	 อกตลGทิ�โธ ฯ
กรรมข้องฺผู้F(ละโมบั ค#อกรรมทิารGณฺ ได(แก-กรรมเคร#$องฺเป@นฺผู้F(ทิGศั1ล อ�นฺทิ-านฺม	ได(ทิำไวิ( 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺช้#$อวิ-าผู้F(ม	ได(ทิำกรรมข้องฺผู้F(ละโมบั.

ก	พื่�พื่	สw สาหส	ยกม�มw โลภาทิ	ก�ก	เลสGส�สทิw อกตนฺ�ตยาต	 อกตก	พื่�พื่	โส ฯ
กรรมหยาบัช้(า ค#อกรรมเลวิทิราม เป@นฺทิ1$หนฺาข้aIนฺแห-งฺก	เลสม1โลภะเป@นฺต(นฺ อ�นฺทิ-านฺม	ได(ทิำไวิ( 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺช้#$อวิ-าผู้F(ม	ได(ทิำกรรมทิ1$หยาบัช้(า.

กส�มา อ	ทิw วิGจ�จต	 ฯ
(คำวิ-า ทิ-านฺม1กรรมงฺามได(ทิำแล(วิ เป@นฺต(นฺ)นฺ1I เราทิ�Iงฺหลายย-อมกล-าวิ เพื่ราะเหตGไร? 

ยส�มา สพื่�พื่ป�ปการม�ปJ กตw ตยา กล�ยาณฺw,  อกตw ตยา ปาป|, เตนฺ ตw วิทิาม 
“กa ตGย�หw อ	ม	นฺา โรคาภ	ภFตต�ตา ลามเกนฺ ปาปเกนฺ ทิGก�ข้พื่หGลต�ตา ทิGก�เข้นฺ.  
ช้1วิ	เตนฺ มตนฺ�เต ช้1วิ	ตา เสย�โยต	 ตวิ มรณฺw ช้1วิ	ตา สGนฺ�ทิรตรw ฯ
เพื่ราะกรรมงฺามแม(ทิGกประการอ�นฺทิ-านฺทิำแล(วิ, กรรมอ�นฺเป@นฺบัาป(แม(ทิGกประการ)อ�นฺทิ-านฺม	ได(ทิำแล(วิ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เราทิ�Iงฺหลาย จaงฺกล-าวิกะทิ-านฺวิ-า 
“จะม1ประโยช้นฺEอะไรข้องฺทิ-านฺด(วิยช้1วิ	ต อ�นฺช้#$อวิ-าเลวิทิราม ค#อต$ำช้(า เพื่ราะถFกโรคครอบังฺำ อ�นฺช้#$อวิ-าเป@นฺทิGกข้E เพื่ราะมากไปด(วิยทิGกข้E
นฺ1I, ควิามตายข้องฺทิ-านฺประเสร	ฐกวิ-าควิามเป@นฺอยF-” เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (จaงฺม1อธ	บัายวิ-า) “ควิามตายข้องฺทิ-านฺ ด1กวิ-าควิามเป@นฺอยF-.”

๑ ลGทิ�ทิw ฯ
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กส�มา ฯ
เพื่ราะเหตGไร? 

ยส�มา อ	โต ต�วิw กาลกโต  กตกาโล หGต�วิา, “กาลw กต�วิา มร	ต�วิาต	 อต�โถ, กายส�ส เภทิา ฯเปฯ อGปปช้�ช้	ส�สส	 [533] 
เอวิw อGป�ปนฺ�โนฺ จ ตต�ถ ทิ	พื่�เพื่ห	 เทิวิโลเก อGป�ปนฺ�เนฺห	 ปญฺ�จห	 กามคGเณฺห	 มนฺาปJยรFปาทิ	เกห	 ปญฺ�จห	 วิต�ถGกามโกฏฺ�ฐาเสห	 
สมป�ปJโต สมงฺ�ค	ภFโต ปร	จาเรส�สส1ต	 
“สม�ปยGต�โต สโมธานฺคโต หGต�วิา อ	โตจ1โต จ จร	ส�สส	 วิ	หร	ส�สส	 อภ	รม	ส�สส	 วิาต	 อต�โถ ฯ
เพื่ราะเหตGวิ-า ทิ-านฺเป@นฺผู้F(ทิำกาละแล(วิ ค#อม1กาละอ�นฺทิำแล(วิ, อธ	บัายวิ-า ทิำกาลก	ร	ยา ค#อตายแล(วิจาก(โลก)นฺ1I, 
ต-อจากตายเพื่ราะกายแตก จ�กเข้(าถaงฺสGคต	โลกสวิรรคE,   และทิ-านฺเข้(าถaงฺแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ จ�กเอ	บัอ	$มพื่ร�$งฺพื่ร(อมด(วิยกามคGณฺ ๕ 
ค#อส-วินฺแห-งฺวิ�ตถGกาม ๕ ม1รFปเป@นฺทิ1$นฺ-าช้อบัใจเป@นฺต(นฺ อ�นฺเป@นฺทิ	พื่ยE ซ่a$งฺเก	ดข้aIนฺในฺ(เทิวิโลก)นฺ�Iนฺ ย�งฺอ�ตตภาพื่ให(เทิ1$ยวิไป. 
อธ	บัายวิ-า “จ�กเป@นฺผู้F(ประกอบัพื่ร(อม ค#อถaงฺควิามพื่ร�$งฺพื่ร(อม (ด(วิยกามคGณฺ ๕ ค#อส-วินฺแห-งฺวิ�ตถGกาม ๕ อ�นฺเป@นฺทิ	พื่ยE
ซ่a$งฺเก	ดข้aIนฺในฺเทิวิโลกนฺ�Iนฺ) จ�กเทิ1$ยวิไปข้(างฺนฺ1Iและข้(างฺนฺ1I ค#อจ�กอยF- หร#อจ�กอภ	รมยE”.

“อสป�ปายานฺ1ต	  อห	ตานฺ	 อวิGฑ�ฒ	กรานฺ	, ยานฺ	 ข้	ป�ปเมวิ ช้1วิ	ตก�ข้ยw ปาเปนฺ�ต	 ฯ
บัทิวิ-า อสป�ปายานฺ	 ควิามวิ-า (โภช้นฺาหารเหล-าใด) ย�งฺตนฺให(ถaงฺควิามส	Iนฺไปแห-งฺช้1วิ	ต อย-างฺเร>วิพื่ล�นฺ, 
โภช้นฺาหารเหล-านฺ�Iนฺ จ�ดวิ-าไม-เก#IอกFลค#อไม-ทิำควิามเจร	ญให(.

[อธ	บาย ส�ญจ	จจ ศ�พทิA]

“สญฺ�จ	จ�จาต	 อยw “สญฺ�จ	จ�จ มนฺGส�สวิ	ค�คหนฺ�ต	 มาต	กาย วิGต�ตส�ส สญฺ�จ	จ�จปทิส�ส อGทิ�ธาโร ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า สญฺ�จ	จ�จ นฺ1I เป@นฺศั�พื่ทิEหนฺGนฺส�ญจ	จจบัทิ ทิ1$พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สแล(วิในฺมาต	กาวิ-า สญฺ�จ	จ�จ มนฺGส�สวิ	ค�คหw.

ตต�ถ “สนฺ�ต	 อGปสค�โค. 
ศั�พื่ทิEวิ-า สw ในฺบัทิวิ-า สญฺ�จ	จ�จ นฺ�Iนฺ เป@นฺอGปส�ค. 

เตนฺ สทิ�ธa อGส�สGก�กวิจนฺเมตw “สญฺ�จ	จ�จาต	 ฯ
คำวิ-า สญฺ�จ	จ�จ นฺ1I เป@นฺคำบั-งฺถaงฺบัGพื่พื่กาลก	ร	ยา รวิมก�บั (สw อGปส�ค)นฺ�Iนฺ.

ตส�ส “สญฺ�เจเตต�วิา  สGฏฺ�ฐุG เจเตต�วิาต	 อต�โถ ฯ
ใจควิามแห-งฺบัทิวิ-า สญฺ�จ	จ�จ นฺ�Iนฺ วิ-า “จงฺใจ ค#อแกล(งฺ.”

ยส�มา ปนฺ, โย สญฺ�จ	จ�จ โวิโรเปต	, โส ช้านฺนฺ�โต สญฺ�ช้านฺนฺ�โต โหต	.  ตญฺ�จส�ส โวิโรปนฺw เจจ�จ อภ	วิ	ตร	ต�วิา วิ1ต	ก�กโม โหต	. 
ตส�มา พื่�ยญฺ�ช้เนฺ อาทิรw อกต�วิา อต�ถเมวิ ทิส�เสตGw “ช้านฺนฺ�โต สญฺ�ช้านฺนฺ�โต เจจ�จ อภ	วิ	ตร	ต�วิา วิ1ต	ก�กโมต	 เอวิมส�ส ปทิภาช้นฺw วิGต�ตw ฯ
ก>ภ	กษุGใดแกล(งฺปลงฺ, ภ	กษุGนฺ�Iนฺเป@นฺผู้F(รF(อยF- ค#อรF(พื่ร(อมอยF-, และการปลงฺนฺ�Iนฺข้องฺ(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺเป@นฺควิามแกล(งฺ ค#อฝัzาฝั~นฺละเม	ด. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เพื่#$อจะไม-ทิำควิามเอ#Iอเฟั~�อในฺพื่ย�ญช้นฺะ แสดงฺแต-ใจควิามเทิ-านฺ�Iนฺ 
(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ)จaงฺกล-าวิบัทิภาช้นฺะแห-งฺบัทิวิ-า สญฺ�จ	จ�จ นฺ�Iนฺ อย-างฺนฺ1Iวิ-า “รF(อยF-รF(พื่ร(อมอยF- แกล(งฺ ค#อฝัzาฝั~นฺละเม	ด.”

ตต�ถ “ช้านฺนฺ�โตต	  “ปาโณฺต	 ช้านฺนฺ�โต ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า ช้านฺนฺ�โต ค#อ รF(อยF-วิ-า “ส�ตวิEม1ปราณฺ.”
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“สญฺ�ช้านฺนฺ�โตต	  ช้1วิ	ตา โวิโรเปม1ต	 สญฺ�ช้านฺนฺ�โต ฯ   “เตเนฺวิ ปาณฺช้านฺนฺากาเรนฺ สทิ�ธa ช้านฺนฺ�โตต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า สญฺ�ช้านฺนฺ�โต ค#อ รF(พื่ร(อมอยF-วิ-า “เราจะปลงฺเส1ยจากช้1วิ	ต.” 
อธ	บัายวิ-า “รF(อยF-พื่ร(อมก�บัอาการทิ1$รF(วิ-า ส�ตวิEม1ปราณฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.”

“เจจ�จาต	  วิธกเจตนฺาวิเสนฺ เจเตต�วิา ปกป�เปต�วิา ฯ
บัทิวิ-า เจจ�จ ควิามวิ-า จงฺใจ ค#อปbกใจ ด(วิยอำนฺาจเจตนฺาจะฆ์-า.

“อภ	วิ	ตร	ต�วิาต	  อGปก�กมวิเสนฺ มทิ�ทินฺ�โต นฺ	ราสงฺ�กจ	ต�ตw เปเสต�วิา ฯ
บัทิวิ-า อภ	วิ	ตร	ต�วิา ควิามวิ-า ส-งฺจ	ตทิ1$หมดควิามระแวิงฺสงฺส�ยไปย$ำย1 ด(วิยอำนฺาจควิามพื่ยายาม.

“วิ1ต	ก�กโมต	 เอวิw ปวิต�ตส�ส โย วิ1ต	ก�กโม, อยw สญฺ�จ	จ�จสทิ�ทิส�ส ส	ข้าป�ปต�โต อต�โถต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ด(วิยบัทิวิ-า วิ1ต	ก�กโม ม1คำอธ	บัายทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“ควิามล-วิงฺละเม	ด(แห-งฺจ	ตหร#อบัGคคล) ซ่a$งฺเป@นฺไปแล(วิอย-างฺนฺ�Iนฺ นฺ1I เป@นฺควิามอธ	บัายสGดยอดแห-งฺ ส�ญจ	จจ ศั�พื่ทิE.”

[อธ	บายปฐมัจ	ตของมัน#ษุยAผู้D7เร	 มัลีงสD'ครรภA]

อ	ทิานฺ	 “มนฺGส�สวิ	ค�คหw ช้1วิ	ตา โวิโรเปย�ยาต	 เอต�ถ วิGต�ตw [534] มนฺGส�สต�ตภาวิw อาทิ	โต ปฏฺ�ฐาย ทิส�เสตGw 
“มนฺGส�สวิ	ค�คโห นฺามาต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I (ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ)กล-าวิคำเป@นฺต(นฺวิ-า “ช้#$อวิ-ากายมนฺGษุยE” 
เพื่#$อจะแสดงฺอ�ตตภาพื่ข้องฺมนฺGษุยE ทิ1$(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ( ในฺคำวิ-า ปลงฺกายมนฺGษุยEเส1ยจากควิามเป@นฺอยF- นฺ1I ต�Iงฺแต-แรก.

ตต�ถ คพื่�ภเสย�ยกานฺw วิเสนฺ สพื่�พื่สGข้Gมอต�ตภาวิทิส�สนฺต�ถw “ยw มาตG กGจ�ฉั	ส�ม	นฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ หลายบัทิวิ-า (  ปฐมจ	ต  )   อ�นฺใด   (  เก	ดข้aIนฺแล(วิ  )   ในฺทิ(องฺแห-งฺมารดา   
(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ)กล-าวิเพื่#$อแสดงฺอ�ตตภาพื่อ�นฺละเอ1ยดทิ1$สGด ด(วิยอำนฺาจแห-งฺเหล-าส�ตวิEผู้F(นฺอนฺในฺครรภE.

“ปฐมw จ	ต�ตนฺ�ต	 ปฏิ	สนฺ�ธ	จ	ต�ตw ฯ
ปฏิ	สนฺธ	จ	ต ช้#$อ จ	ตดวิงฺแรก.

“อGป�ปนฺ�นฺนฺ�ต	 ช้าตw ฯ
บัทิวิ-า ผู้Gดข้aIนฺ ได(แก- เก	ด.

“ปฐมw วิ	ญฺ�ญาณฺw ปาตGภFตนฺ�ต	 อ	ทินฺ�ตส�เสวิ เวิวิจนฺw ฯ
คำวิ-า วิ	ญญาณฺดวิงฺแรก ม1ปรากฏิ นฺ1I เป@นฺคำไข้ ข้องฺ(คำวิ-า จ	ตดวิงฺแรก ทิ1$ผู้Gดข้aIนฺ) นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแหละ.

“มาตG กGจ�ฉั	ส�มa ปฐมw จ	ต�ตนฺ�ต	 วิจเนฺเนฺเวิต�ถ  สกลาปJ ปญฺ�จโวิการปฏิ	สนฺ�ธ	 ทิส�ส	ตา โหต	 ฯ
บัรรดาคำเหล-านฺ1I ด(วิยคำวิ-า จ	ตดวิงฺแรก   (  ทิ1$ผู้Gดข้aIนฺ  )   ในฺทิ(องฺมารดา   นฺ�$นฺแหละ 
เป@นฺอ�นฺทิ-านฺแสดงฺปฏิ	สนฺธ	ข้องฺส�ตวิEผู้F(ม1ข้�นฺธE ๕ แม(ทิ�Iงฺส	Iนฺ.

ตส�มา “ตญฺ�จ ปฐมw จ	ต�ตw  ตwสม�ปยGต�ตา จ ตโย อรFปก�ข้นฺ�ธา  เตนฺ สหนฺ	พื่�พื่ต�ตญฺ�จ กลลรFปนฺ�ต	 อยw สพื่�พื่ปฐโม มนฺGส�สวิ	ค�คโห ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ กายมนฺGษุยEอ�นฺเป@นฺทิ1แรกทิ1$สGดนฺ1I ค#อ 
“จ	ตดวิงฺแรกนฺ�Iนฺ, อรFปข้�นฺธE ๓ ทิ1$เก1$ยวิเกาะด(วิยจ	ตนฺ�Iนฺ, และกลละรFปทิ1$เก	ดพื่ร(อมก�บัจ	ตนฺ�Iนฺ”.
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ตต�ถ “กลลรFปนฺ�ต	 อ	ต�ถ1ปGร	สานฺw กายวิต�ถGภาวิทิสกวิเสนฺ สมต�ตaสรFปานฺ	  นฺปG|สกานฺw กายวิต�ถGทิสกวิเสนฺ วิ1สต	 ฯ
บัรรดา(อรFปข้�นฺธE และกลละรFปแห-งฺจ	ตดวิงฺแรก)นฺ�Iนฺ 
รFป ๓๐ ถ(วินฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺกาย ๑๐ วิ�ตถG ๑๐ และภาวิะ ๑๐ แห-งฺสตร1และบัGรGษุ,  (และ)
รFป ๒๐ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺกาย ๑๐ และวิ�ตถG ๑๐ แห-งฺพื่วิกกะเทิย   ช้#$อวิ-ากลละรFป.

ตต�ถ อ	ต�ถ1ปGร	สานฺw กลลรFป| ช้าต	อGณฺ�ณฺาย เอเกนฺ อwสGนฺา อGทิ�ธฏิเตลพื่	นฺ�ทิGมต�ตw โหต	 อจ�ฉัw วิ	ป�ปสนฺ�นฺw ฯ
บัรรดา(สตร1 บัGรGษุ และกะเทิย)นฺ�Iนฺ 
กลลรFป ข้องฺสตร1และบัGรGษุ ม1ข้นฺาดเทิ-าหยาดนฺIำม�นฺทิ1$ช้(อนฺข้aIนฺด(วิยปลายข้(างฺหนฺa$งฺ แห-งฺข้นฺแกะแรกเก	ด เป@นฺข้องฺใส กระจ-างฺ.

วิGต�ตญฺ�เจตw อฏฺ�ฐกถายw 
จร	งฺอยF- ในฺอรรถกถาทิ-านฺกล-าวิคำนฺ1Iวิ-า

ต	ลเตลส�ส ยถา พื่	นฺ�ทิG สป�ปJมณฺ�โฑ อนฺาวิ	โล
เอวิw วิณฺ�ณฺปฏิ	ภาคw “กลลรFปนฺ�ต	 ปวิGจ�จต1ต	 ฯ

“หยาดนฺIำม�นฺงฺา หร#อส�ปปJใส ไม-ข้G-นฺม�วิ ฉั�นฺใด, 
รFปม1ส-วินฺเปร1ยบัด(วิยส1 ฉั�นฺนฺ�Iนฺ เร1ยกวิ-า ‘กลลรFป’”.

เอวิw ปร	ต�ตกw วิต�ถGw อาทิa กต�วิา ปกต	ยา วิ1สวิส�สสตายGกส�ส สต�ตส�ส ยาวิ มรณฺกาลา 
เอต�ถนฺ�ตเร อนฺGปGพื่�เพื่นฺ วิGฑ�ฒ	ป�ปต�โต อต�ตภาโวิ  เอโส มนฺGส�สวิ	ค�คโห นฺาม ฯ
อ�ตตภาพื่ข้องฺส�ตวิEม1อายG ๑๒๐ ปnตามปกต	 ทิ1$ถaงฺควิามเต	บัโตโดยลำด�บัในฺระหวิ-างฺนฺ1I 
ค#อต�Iงฺต(นฺแต-เป@นฺวิ�ตถGเล>กนฺ	ดอย-างฺนฺ�Iนฺ จนฺถaงฺเวิลาตาย นฺ1Iช้#$อวิ-ากายมนฺGษุยE.

“ช้1วิ	ตา โวิโรเปย�ยาต	 
กลลกาเลปJ ตาปนฺมทิ�ทิเนฺห	 วิา เภสช้�ช้สม�ปาทิเนฺนฺ วิา  ตโต วิา อGทิ�ธม�ปJ ตทินฺGรFเปนฺ อGปก�กเมนฺ ช้1วิ	ตา วิ	โยเช้ย�ยาต	 อต�โถ ฯ
สองฺบัทิวิ-า ปลงฺเส1ยจากช้1วิ	ต ควิามวิ-า พื่aงฺพื่รากเส1ยจากช้1วิ	ต ด(วิยการนฺาบัและร1ด หร#อด(วิยการวิางฺยา ในฺกาลทิ1$ย�งฺเป@นฺกลละก>ด1
หร#อด(วิยควิามพื่ยายามทิ1$เหมาะแก-(รFป)นฺ�Iนฺๆ ในฺกาลถ�ดจาก(เป@นฺกลละ)นฺ�Iนฺไปก>ด1.

ยส�มา ปนฺ ช้1วิ	ตา โวิโรปนฺw นฺาม อต�ถโต ช้1วิ	ต	นฺ�ทิ�ร	ยปจ�เฉัทินฺเมวิ โหต	  
ตส�มา เอตส�ส ปทิภาช้เนฺ “ช้1วิ	ต	นฺ�ทิ�ร	ยw อGปจ�ฉั	นฺ�ทิต	 [535] อGปโรเธต	  สนฺ�ตตa วิ	โกเปต1ต	 วิGต�ตw ฯ
ก>ข้aIนฺช้#$อวิ-าปลงฺเส1ยจากช้1วิ	ต โดยควิาม ก>ค#อการเข้(าไปต�ดอ	นฺทิร1ยEค#อช้1วิ	ตเส1ยนฺ�$นฺเองฺ. 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ในฺวิาระจำแนฺกบัทิ แห-งฺ(สองฺบัทิวิ-า ปลงฺเส1ยจากช้1วิ	ต) นฺ�Iนฺ 
(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1) จaงฺกล-าวิวิ-า “เข้(าไปต�ด ค#อเข้(าไปบั�$นฺ อ	นฺทิร1ยEค#อช้1วิ	ตเส1ย (ไข้ควิามวิ-า!) ทิำควิามส#บัต-อให(ข้าดสาย.”

ตต�ถ ช้1วิ	ต	นฺ�ทิ�ร	ยส�ส ปเวิณฺ	ฆ์ฏินฺw อGปจ�ฉั	นฺ�ทินฺ�โต อGปโรเธนฺ�โต จ “ช้1วิ	ต	นฺ�ทิ�ร	ยw อGปจ�ฉั	นฺ�ทิต	 อGปโรเธต1ต	 วิGจ�จต	 ฯ
เม#$อเข้(าไปต�ด และเข้(าไปบั�$นฺ ควิามส#บัต-อเช้#Iอสายแห-งฺอ	นฺทิร1ยEค#อช้1วิ	ตเส1ย ทิ-านฺกล-าวิวิ-า 
“ย-อมเข้(าไปต�ด เข้(าไปบั�$นฺอ	นฺทิร1ยEค#อช้1วิ	ตเส1ย” ในฺ(บัทิภาช้นฺะ)นฺ�Iนฺ.

ส�วิายมต�โถ “สนฺ�ตตa วิ	โกเปต1ต	 ปเทินฺ ทิส�ส	โต ฯ
เนฺ#Iอควิามนฺ1Iนฺ�Iนฺ ทิ-านฺแสดงฺด(วิยบัทิวิ-า “ทิำควิามส#บัต-อให(ข้าดสาย”.
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“วิ	โกเปต1ต	 วิ	โยเช้ต	 ฯ
บัทิวิ-า ให(ข้าดสาย ค#อพื่รากเส1ย.

ตต�ถ ทิGวิ	ธw ช้1วิ	ต	นฺ�ทิ�ร	ยw  รFปช้1วิ	ต	นฺ�ทิ�ร	ยญฺ�จ อรFปช้1วิ	ต	นฺ�ทิ�ร	ยญฺ�จ ฯ
ในฺ(บัทิวิ-า อ	นฺทิร1ยEค#อช้1วิ	ต) นฺ�Iนฺ อ	นฺทิร1ยEค#อช้1วิ	ต ม1 ๒ อย-างฺ ค#อ รFปช้1วิ	ต	นฺทิร1ยE และ อรFปช้1วิ	ต	นฺทิร1ยE.

เตสG อรFปช้1วิ	ต	นฺ�ทิ�ร	เย อGปก�กโม นฺต�ถ	.  ตw โวิโรเปตGw นฺ สก�กา ฯ
ในฺ (๒ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ ในฺอรFปช้1วิ	ต	นฺทิร1ยE ไม-ม1ควิามพื่ยายาม ใครๆ ไม-สามารถปลงฺอรFปช้1วิ	ต	นฺทิร1ยEนฺ�Iนฺได(.

รFปช้1วิ	ต	นฺ�ทิ�ร	เย ปนฺ อต�ถ	.  ตw โวิโรเปตGw สก�กา ฯ
แต-(ควิามพื่ยายาม) ในฺรFปช้1วิ	ต	นฺทิร1ยE ม1.  บัGคคลอาจปลงฺได(.

ตw ปนฺ โวิโรเปนฺ�โต อรFปช้1วิ	ต	นฺ�ทิ�ร	ยม�ปJ โวิโรเปต	 ฯ
ก>เม#$อปลงฺ(รFปช้1วิ	ต	นฺทิร1ยE)นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าปลงฺอรFปช้1วิ	ต	นฺทิร1ยEด(วิย.

เตเนฺวิ ห	 สทิ�ธa ตw นฺ	รGช้�ฌิต	 ตทิายต�ตวิGต�ต	โต ฯ
จร	งฺอยF- (อรFปช้1วิ	ต	นฺทิร1ยE)นฺ�Iนฺ ย-อมด�บัพื่ร(อมก�บั(รFปช้1วิ	ต	นฺทิร1ยE)นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ เพื่ราะควิามเป@นฺไปเนฺ#$องฺด(วิย(รFปช้1วิ	ต	นฺทิร1ยE)นฺ�Iนฺ.

“ตw ปนฺ โวิโรเปนฺ�โต กa อต1ตw โวิโรเปต	 อนฺาคตw ปจ�จGป�ปนฺ�นฺนฺ�ต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>เม#$อปลงฺ(ช้1วิ	ต	นฺทิร1ยE)นฺ�Iนฺ ย-อมปลงฺทิ1$เป@นฺอด1ต หร#อเป@นฺอนฺาคต หร#อปbจจGบั�นฺ?”

เนฺวิ อต1ตw  นฺ อนฺาคตw ฯ
ตอบัวิ-า “ไม-ใช้-อด1ต ไม-ใช้-อนฺาคต”. 

เตสG ห	 เอกw นฺ	รGทิ�ธเมกมนฺGป�ปนฺ�นฺนฺ�ต	 อGภยม�ปJ อสนฺ�ตw.  
อสนฺ�ตต�ตา อGปก�กโม นฺต�ถ	,  อGปก�กมส�ส นฺต�ถ	ตาย เอกม�ปJ โวิโรเปตGw นฺ สกกา ฯ
ก>ในฺ(ช้1วิ	ต	นฺทิร1ยE ๒ ประการ)นฺ�Iนฺ ประการหนฺa$งฺด�บัไปแล(วิ ประการหนฺa$งฺย�งฺไม-เก	ดข้aIนฺ. เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าไม-ม1ทิ�Iงฺ ๒ ประการ.  
เพื่ราะเป@นฺส	$งฺทิ1$ไม-ม1 ควิามพื่ยายามจaงฺไม-ม1,  เพื่ราะควิามพื่ยายามไม-ม1 จaงฺไม-อาจปลงฺได( แม(ประการหนฺa$งฺ.

วิGต�ตม�ปJ เจตw “อต1เต จ	ต�ตก�ข้เณฺ ช้1วิ	ต�ถ  นฺ ช้1วิต	 นฺ ช้1วิ	ส�สต	,  อนฺาคเต จ	ต�ตก�ข้เณฺ ช้1วิ	ส�สต	  นฺ ช้1วิ	ต�ถ นฺ ช้1วิต	, 
ปจ�จGป�ปนฺ�เนฺ จ	ต�ตก�ข้เณฺ ช้1วิต	  นฺ ช้1วิ	ต�ถ นฺ ช้1วิ	ส�สต1ต	๑ ฯ  ตส�มา ยต�ถ ช้1วิต	, ตต�ถ อGปก�กโม ยGต�โตต	 ปจ�จGป�ปนฺ�นฺw โวิโรเปต	 ฯ
จร	งฺอยF- แม(คำนฺ1I(ทิ-านฺพื่ระธรรมเสนฺาบัด1สาร1บัGตร)ก>ได(กล-าวิไวิ(วิ-า 
‘(ส�ตวิE)เป@นฺอยF-แล(วิในฺข้ณฺะจ	ตทิ1$เป@นฺอด1ต ไม-ใช้-กำล�งฺเป@นฺอยF- ไม-ใช้-จ�กเป@นฺอยF-, 
จ�กเป@นฺอยF-ในฺข้ณฺะจ	ตทิ1$เป@นฺอนฺาคต ไม-ใช้-เป@นฺอยF-แล(วิ ไม-ใช้-กำล�งฺเป@นฺอยF- 
กำล�งฺเป@นฺอยF- ในฺข้ณฺะจ	ตทิ1$เป@นฺปbจจGบั�นฺ ไม-ใช้-เป@นฺอยF-แล(วิ ไม-ใช้-จ�กเป@นฺอยF-๒’ 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (ช้1วิ	ต)ย-อมเป@นฺอยF- ในฺ(ข้ณฺะจ	ต)ใด, ควิามพื่ยายามเป@นฺข้องฺสมควิร ในฺ(ข้ณฺะจ	ต)นฺ�Iนฺ. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (บัGคคล) ช้#$อวิ-าย-อมปลงฺ(ช้1วิ	ต	นฺทิร1ยE)ทิ1$เป@นฺปbจจGบั�นฺ.”

๑ ข้G. มหา. ๒๙/๔๘.
๒ ข้G. มหา. ๒๙/๔๘.
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[ช�ว	ต	นทิร�ยAปJจจ#บ�น มั� ๓ ขณฺะ]

ปจ�จGป�ปนฺ�นฺญฺ�จ นฺาเมตw “ข้ณฺปจ�จGป�ปนฺ�นฺw สนฺ�ตต	ปจ�จGป�ปนฺ�นฺw อทิ�ธาปจ�จGป�ปนฺ�นฺนฺ�ต	 ต	วิ	ธw ฯ
ก>ข้aIนฺช้#$อวิ-า ช้1วิ	ต	นฺทิร1ยEเป@นฺปbจจGบั�นฺนฺ1I ม1 ๓ อย-างฺ ค#อ “ข้ณฺปbจจGบั�นฺ ๑ ส�นฺตต	ปbจจGบั�นฺ ๑ อ�ทิธาปbจจGบั�นฺ ๑”.

ตต�ถ ข้ณฺปจ�จGป�ปนฺ�นฺw นฺาม อGป�ปาทิช้ราภงฺ�คสมงฺ�ค	.  ตw โวิโรเปตGw นฺ สก�กา ฯ
ในฺ (๓ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ (ปbจจGบั�นฺ)ทิ1$พื่ร(อมเพื่ร1ยงฺด(วิยควิามเก	ด ควิามเส#$อม และควิามสลาย ช้#$อข้ณฺปbจจGบั�นฺ. 
ใครๆ ไม-สามารถจะปลงฺข้ณฺปbจจGบั�นฺนฺ�Iนฺได(.

กส�มา ฯ  สยเมวิ นฺ	รGช้�ฌินฺโต ฯ
เพื่ราะเหตGไร? เพื่ราะเหตGวิ-า ด�บัไปเองฺทิ1เด1ยวิ.

สนฺ�ตต	ปจ�จGป�ปนฺ�นฺนฺ�นฺาม [536] สต�ตฏฺ�ฐช้วินฺวิารมต�ตw สภาคสนฺ�ตต	วิเสนฺ ปวิต�ต	ต�วิา นฺ	รGช้�ฌินฺกw. 
ยาวิตา อGณฺ�หโต อาคนฺ�ต�วิา โอวิรกw ปวิ	ส	ต�วิา นฺ	ส	นฺ�นฺส�ส, อนฺ�ธการw โหต	, 
ส1ตโต วิา อาคนฺ�ต�วิา โอวิรเก นฺ	ส	นฺ�นฺส�ส, ยาวิ วิ	สภาคอGตGปาตGภาเวินฺ ปGร	มโก อGตG นฺ ปฏิ	ปส�สม�ภต	, 
เอต�ถนฺ�ตเร “สนฺ�ตต	ปจ�จGป�ปนฺ�นฺนฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ
(ข้ณฺะจ	ต) ช้�$วิ ๗-๘ ช้วินฺวิาระ ทิ1$เป@นฺไปด(วิยอำนฺาจสภาคส�นฺตต	 แล(วิด�บัไป ช้#$อส�นฺตต	ปbจจGบั�นฺ. 
เม#$อบัGคคลมาจากทิ1$ร(อนฺ เข้(าสF-ห(องฺนฺ(อยแล(วินฺ�$งฺ, อ�นฺธการย�งฺม1เพื่1ยงฺใด. 
หร#อวิ-าเม#$อบัGคคลมาจากทิ1$เย>นฺ นฺ�$งฺในฺห(องฺนฺ(อย, ฤดFทิ1$ม1อยF-ก-อนฺ ย�งฺไม-ระงฺ�บัไป ด(วิยควิามปรากฏิแห-งฺฤดFทิ1$เป@นฺวิ	สภาคก�นฺเพื่1ยงฺใด,
ในฺระหวิ-างฺนฺ1I ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ส�นฺตต	ปbจจGบั�นฺ” เพื่1ยงฺนฺ�Iนฺ.

ปฏิ	สนฺ�ธ	โต ปนฺ ยาวิ จGต	 เอตw อทิ�ธาปจ�จGป�ปนฺ�นฺw นฺาม ฯ
ส-วินฺ ต�Iงฺแต-ปฏิ	สนฺธ	ไปจนฺถaงฺจGต	 นฺ1Iช้#$อวิ-าอ�ทิธาปbจจGบั�นฺ.

ตทิGภยม�ปJ โวิโรเปตGw สก�กา ฯ
บัGคคลอาจปลงฺหมวิดสองฺ(แห-งฺช้1วิ	ต	นฺทิร1ยEทิ1$เป@นฺส�นฺตต	ปbจจGบั�นฺและอ�ทิธาปbจจGบั�นฺ)นฺ�Iนฺได(บั(างฺ.

กถw ฯ
ถามวิ-า “อาจปลงฺได(อย-างฺไร?” 

ตส�มa ห	 อGปก�กเม กเต, ลทิ�ธFปก�กมw ช้1วิ	ตทิสกw นฺ	รGช้�ฌิมานฺw ทิGพื่�พื่ลส�ส ปร	ห1นฺเวิคส�ส สนฺ�ตานฺส�ส ปจ�จโย โหต	. 
ตโต สนฺ�ตต	ปจ�จGป�ปนฺ�นฺw วิา อทิ�ธาปจ�จGป�ปนฺ�นฺw วิา ยถา ปร	จ�ฉั	นฺ�นฺw กาลw อป�ปต�วิา อนฺ�ตราวิ นฺ	รGช้�ฌิต	, 
เอวิw ตทิGภยม�ปJ โวิโรเปตGw สก�กา ฯ
แก(วิ-า “จร	งฺอยF- เม#$อ(บัGคคล)ทิำควิามพื่ยายามในฺ(หมวิด ๒ แห-งฺส�นฺตต	ปbจจGบั�นฺและอ�ทิธาปbจจGบั�นฺ)นฺ�Iนฺ, 
หมวิดแห-งฺรFป ๑๐ ซ่a$งฺกำหนฺดด(วิยช้1วิ	ต ได(ควิามพื่ยายามแล(วิ เม#$อด�บั ย-อมเป@นฺปbจจ�ยแห-งฺส�นฺดานฺทิ1$ทิGรพื่ล ม1กำล�งฺเส#$อมส	Iนฺไปแล(วิ.

ต-อจากนฺ�Iนฺ ส�นฺตต	ปbจจGบั�นฺ หร#ออ�ทิธาปbจจGบั�นฺ ย�งฺไม-ทิ�นฺถaงฺกาลทิ1$กำหนฺดไวิ( ย-อมด�บัไปในฺระหวิ-างฺเทิ1ยวิ ด(วิยประการใด, 
(บัGคคล)อาจปลงฺ แม(ซ่a$งฺหมวิดสองฺ(แห-งฺช้1วิ	ต	นฺทิร1ยEทิ1$เป@นฺส�นฺตต	ปbจจGบั�นฺและอ�ทิธาปbจจGบั�นฺ)นฺ�Iนฺได(บั(างฺ ด(วิยประการนฺ�Iนฺ.

ตส�มา ตเทิวิ สนฺ�ธาย “สนฺ�ตตa วิ	โกเปต1ต	 อ	ทิw วิGต�ตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
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เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัส�นฺนฺ	ษุฐานฺวิ-า “คำวิ-า ทิำควิามส#บัต-อให(ข้าดสาย นฺ1I ทิ-านฺกล-าวิหมายเอา(หมวิดสองฺ
ปbจจGบั�นฺ)นฺ�$นฺเองฺ”.

อ	มส�ส ปนฺต�ถส�ส อาวิ	ภาวิต�ถw ปาโณฺ เวิทิ	ตพื่�โพื่,  ปาณฺาต	ปาโต เวิทิ	ตพื่�โพื่,  
ปาณฺาต	ปาต1 เวิทิ	ตพื่�โพื่,  ปาณฺาต	ปาตส�ส ปโยโค เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>แล เพื่#$อประกาศัเนฺ#Iอควิามนฺ1I ควิรทิราบัปาณฺะ, ควิรทิราบัปาณฺาต	บัาต, 
ควิรทิราบัปาณฺาต	ปาต1, ควิรทิราบัประโยคแห-งฺปาณฺาต	บัาต.

ตต�ถ “ปาโณฺต	 โวิหารโต สต�โต  ปรมต�ถโต ช้1วิ	ต	นฺ�ทิ�ร	ยw ฯ
บัรรดา(ปาณฺะเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ ทิ1$ช้#$อวิ-า ปาณฺะ โดยโวิหาร ได(แก-ส�ตวิE  โดยปรม�ตถE ได(แก-ช้1วิ	ต	นฺทิร1ยE.

ช้1วิ	ต	นฺ�ทิ�ร	ยw ห	 อต	ปาเตนฺ�โต “ปาณฺมต	ปาเตต1ต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- บัGคคลผู้F(ย�งฺช้1วิ	ต	นฺทิร1ยEให(ตกล-วิงฺไป ทิ-านฺกล-าวิวิ-า “ย�งฺส�ตวิEม1ช้1วิ	ตให(ตกล-วิงฺไป.” 

ตw วิGต�ตป�ปการเมวิ ฯ
(ช้1วิ	ต	นฺทิร1ยE)นฺ�Iนฺ ม1ประการด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�Iนฺแล.

“ปาณฺาต	ปาโตต	 ยาย เจตนฺาย ช้1วิ	ต	นฺ�ทิ�ร	ยFปจ�เฉัทิกw ปโยคw สมGฏฺ�ฐาเปต	  สา วิธกเจตนฺา “ปาณฺาต	ปาโตต	 วิGจ�จต	 ฯ
ปาณฺาต	บัาต (นฺ�Iนฺ) ค#อ (บัGคคล)ย�งฺประโยคอ�นฺเข้(าไปต�ดเส1ย ซ่a$งฺช้1วิ	ต	นฺทิร1ยE ให(ต�Iงฺข้aIนฺด(วิยเจตนฺาใด 
เจตนฺานฺ�Iนฺช้#$อวิ-า วิธกเจตนฺา ทิ-านฺเร1ยกวิ-า ปาณฺาต	บัาต (เจตนฺาธรรมเป@นฺเหตGล(างฺผู้ลาญช้1วิ	ตส�ตวิEม1ปราณฺ).

“ปาณฺาต	ปาต1ต	 วิGต�ตเจตนฺาสมงฺ�ค	ปGค�คโล ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
บัGคคลผู้F(พื่ร(อมเพื่ร1ยงฺด(วิยเจตนฺาด�งฺกล-าวิแล(วิ พื่aงฺเห>นฺวิ-า “ผู้F(ล(างฺผู้ลาญส�ตวิEม1ปราณฺ.”

[ประโยคแห'งการฆ์'า ๖ อย'าง]

“ปาณฺาต	ปาตส�ส ปโยโคต	 ปาณฺาต	ปาตส�ส ฉัป�ปโยคา “สาหต�ถ	โก อาณฺต�ต	โก นฺ	ส�สค�ค	โย ถาวิโร วิ	ช้�ช้ามโย อ	ทิ�ธ	มโยต	 ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า ประโยคแห-งฺปาณฺาต	บัาตนฺ�Iนฺ ได(แก- ประโยคแห-งฺปาณฺาต	บัาต ๖ อย-างฺ ค#อ 
“สาห�ตถ	กประโยค อาณฺ�ตต	กประโยค นฺ	สส�คค	ยประโยค ถาวิรประโยค วิ	ช้ช้ามยประโยค อ	ทิธ	มยประโยค”.

ตต�ถ  “สาหต�ถ	โกต	 สยw มาเรนฺ�ตส�ส กาเยนฺ วิา กายปฏิ	พื่ทิ�เธนฺ วิา [537] ปหรณฺw ฯ
บัรรดาประโยคเหล-านฺ�Iนฺ การประหารด(วิยกาย หร#อข้องฺทิ1$เนฺ#$องฺด(วิยกาย แห-งฺบัGคคลผู้F(ฆ์-าให(ตายเองฺ ช้#$อวิ-า สาห�ตถ	กประโยค.

“อาณฺต�ต	โกต	 อญฺ�ญw อาณฺาเปนฺ�ตส�ส เอวิw วิ	ช้�ฌิ	ต�วิา วิา ปหร	ต�วิา วิา มาเรห1ต	 อาณฺาปนฺw ฯ
การส�$งฺบั�งฺค�บัวิ-า “ทิ-านฺจงฺแทิงฺ หร#อประหาร ให(ตาย ด(วิยวิ	ธ1อย-างฺนฺ1I” ข้องฺบัGคคลผู้F(ใช้(คนฺอ#$นฺ ช้#$อวิ-า อาณฺ�ตต	กประโยค.

“นฺ	ส�สค�ค	โยต	 ทิFเร ฐ	ตw มาเรตGกามส�ส กาเยนฺ วิา กายปฏิ	พื่ทิ�เธนฺ วิา อGสGสต�ต	ยนฺ�ตปาสาณฺาทิ1นฺw นฺ	ส�สช้�ช้นฺw ฯ
การซ่�ดเคร#$องฺประหาร ม1ลFกศัร หอกยนฺตE และห	นฺเป@นฺต(นฺไป ด(วิยกาย หร#อข้องฺทิ1$เนฺ#$องฺด(วิยกาย 
แห-งฺบัGคคลผู้F(มG-งฺหมายจะฆ์-าบัGคคลซ่a$งฺอยF-ในฺทิ1$ไกล ช้#$อวิ-า นฺ	สส�คค	ยประโยค.

“ถาวิโรต	 อสwหาร	เมนฺ อGปกรเณฺนฺ มาเรตGกามส�ส โอปาตอปส�เสนฺอGปนฺ	ก�ข้	ปนฺ เภสช้�ช้สwวิ	ธานฺw ฯ
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การข้GดหลGมพื่รางฺวิางฺกระดานฺหก วิางฺ (เคร#$องฺประหาร) ไวิ(ใกล( และการจ�ดยา (พื่	ษุ) 
แห-งฺบัGคคลผู้F(มG-งฺหมายจะฆ์-า ด(วิยเคร#$องฺม#ออ�นฺไม-เคล#$อนฺทิ1$ ช้#$อวิ-า ถาวิรประโยค.

เต จต�ตาโรปJ ปรโต ปาล	วิณฺ�ณฺนฺายเมวิ วิ	ต�ถารโต อาวิ	ภวิ	ส�สนฺ�ต	 ฯ
ประโยคแม(ทิ�Iงฺ ๔ นฺ�Iนฺ จ�กม1แจ(งฺโดยพื่	สดาร ในฺอรรถกถาแห-งฺบัาล1ข้(างฺหนฺ(านฺ�$นฺแล.

วิ	ช้�ช้ามยอ	ทิ�ธ	มยา ปนฺ ปาล	ยw อนฺาคตา ฯ
ส-วินฺวิ	ช้ช้ามยประโยค และอ	ทิธ	มยประโยค ไม-ได(มาในฺบัาล1.

เต เอวิw เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
พื่aงฺทิราบัประโยคทิ�Iงฺ ๒ นฺ�Iนฺอย-างฺนฺ1I.

สงฺ�เข้ปโต ห	 มารณฺต�ถw วิ	ช้�ช้าปร	ช้ป�ปนฺw วิ	ช้�ช้ามโย ปโยโค ฯ
ก>โดยส�งฺเข้ป การร-ายมนฺตEเพื่#$อจะให(เข้าตาย ช้#$อวิ-า วิ	ช้ช้ามยประโยค.

อฏฺ�ฐกถาสG ปนฺ “กตโม วิ	ช้�ช้ามโย ปโยโค.  
อาถพื่�พื่นฺ	กา อถพื่�พื่นฺw ปโยเช้นฺ�ต	. นฺคเร วิา รGทิ�เธ, สงฺ�คาเม วิา ปจ�จGปฏฺ�ฐ	เต, ปฏิ	เสธาย ปจ�จต�ถ	เกสG ปจ�จาม	ต�เตสG อ1ตa อGป�ปาเทินฺ�ต	 
อGปทิ�ทิวิw อGป�ปาเทินฺ�ต	  โรคw อGป�ปาเทินฺ�ต	  ปช้�ช้รกw อGป�ปาเทินฺ�ต	  สFจ	กw กโรนฺ�ต	  ปก�ข้นฺ�ทิ	ยw กโรนฺ�ต	. 
เอวิw อาถพื่�พื่นฺ	กา อถพื่�พื่นฺw ปโยเช้นฺ�ต	. 
วิ	ช้�ช้าธรา วิ	ช้�ช้w ปร	วิต�เตต�วิา นฺคเร วิา รGทิ�เธ ฯเปฯ ปก�ข้นฺ�ทิ	ยw กโรนฺ�ต1ต	 เอวิw วิ	ช้�ช้ามยw ปโยคw ทิส�เสต�วิา 
อาถพื่�พื่นฺ	เกห	 จ วิ	ช้�ช้าธเรห	 จ มาร	ตานฺw พื่หFนฺ	 วิต�ถFนฺ	 วิGต�ตานฺ	 ฯ   ก	นฺ�เตห	 ฯ
แต-ในฺอรรถกถาทิ�Iงฺหลาย ทิ-านฺแสดงฺวิ	ช้ช้ามยประโยคไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“วิ	ช้ช้ามยประโยคเป@นฺไฉันฺ? พื่วิกหมออาถรรพื่ณฺE ย-อมประกอบัอาถรรพื่ณฺE. เม#$อเม#องฺถFกล(อม หร#อเม#$อสงฺครามเข้(าประช้	ดก�นฺ, 
ย-อมก-อควิามจ�ญไร ควิามอGบัาทิวิE โรค ควิามไข้( ให(เก	ดข้aIนฺ ในฺพื่วิกปbจจาม	ตรผู้F(เป@นฺข้(าศัaก 
ย-อมทิำให(เป@นฺโรคจGกเส1ยด ให(เป@นฺโรคปzวิงฺ  เพื่#$อจะปrองฺก�นฺ. พื่วิกหมออาถรรพื่ณฺEย-อมประกอบัอาถรรพื่ณฺEอย-างฺนฺ1I. 
พื่วิกทิรงฺวิ	ช้ช้าคGณฺ ร-ายเวิทิแล(วิ, เม#$อเม#องฺถFกล(อม หร#อ ฯลฯ ย-อมทิำให(เป@นฺโรคปzวิงฺ” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
กล-าวิเร#$องฺเป@นฺอ�นฺมากข้องฺคนฺทิ�Iงฺหลายทิ1$ถFกพื่วิกหมออาถรรพื่ณฺEและพื่วิกทิรงฺวิ	ช้ช้าคGณฺฆ์-าเส1ย.  
จะม1ประโยช้นฺEอะไร ด(วิยเร#$องฺเหล-านฺ�Iนฺ? 

อ	ทิw เหต�ถ ลก�ข้ณฺw  
“มารณฺต�ถw วิ	ช้�ช้าปร	ช้ป�ปนฺw วิ	ช้�ช้ามโย ปโยโคต	 ฯ
ก>ล�กษุณฺะ ในฺ(วิ	ช้ช้ามยประโยค)นฺ1I ม1ด�งฺนฺ1I:- 
ค#อการร-ายมนฺตEเพื่#$อจะให(เข้าตาย ช้#$อวิ-าวิ	ช้ช้ามยประโยค.

กม�มวิ	ปากช้าย อ	ทิ�ธ	ยา ปโยช้นฺw อ	ทิ�ธ	มโย ปโยโค ฯ
การประกอบัฤทิธ	qอ�นฺเก	ดแต-ผู้ลแห-งฺกรรม ช้#$อวิ-าอ	ทิธ	มยประโยค.

กม�มวิ	ปากช้	ทิ�ธ	 จ นฺาเมสา 
“นฺาคานฺw นฺาค	ทิ�ธ	, สGปณฺ�ณฺานฺw สGปณฺ�ณฺ	ทิ�ธ	, ยก�ข้านฺw ยก�ข้	ทิ�ธ	, เทิวิานฺw เทิวิ	ทิ�ธ	, ราช้Fนฺw ราช้	ทิ�ธ1ต	 พื่หGวิ	ธา ฯ
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จร	งฺอยF- ข้aIนฺช้#$อวิ-าฤทิธ	qอ�นฺเก	ดแต-ผู้ลแห-งฺกรรมนฺ1I ม1มากอย-างฺ เป@นฺต(นฺวิ-า “ฤทิธ	qนฺาคข้องฺพื่วิกนฺาค 
ฤทิธ	qสGบัรรณฺข้องฺพื่วิกสGบัรรณฺ ฤทิธ	qย�กษุEข้องฺพื่วิกย�กษุE เทิวิฤทิธ	qข้องฺพื่วิกเทิพื่ ราช้ฤทิธ	qข้องฺพื่วิกพื่ระราช้า.”

ตต�ถ ทิ	ฏฺ�ฐทิฏฺ�ฐผู้Gฏฺ�ฐวิ	สานฺw นฺาคานฺw ทิ	ส�วิา ฑwส	ต�วิา [538] ผู้Gส	ต�วิา ปรFปฆ์าตกรเณฺ นฺาค	ทิ�ธ	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
บัรรดา(ฤทิธ	qนฺาคเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ  พื่aงฺทิราบัฤทิธ	qนฺาคข้องฺพื่วิกนฺาค ซ่a$งฺม1พื่	ษุในฺข้ณฺะเห>นฺ ข้บัก�ด และถFกต(องฺ 
ข้ณฺะทิำการเบั1ยดเบั1ยนฺส�ตวิEอ#$นฺ เพื่ราะเห>นฺ ข้บัก�ด ถFกต(องฺ.

สGปณฺ�ณฺานฺw มหาสมGทิ�ทิโต ทิ�วิต�ตaสพื่�ยามสตป�ปมาณฺนฺาคGทิ�ธรเณฺ สGปณฺ�ณฺ	ทิ�ธ	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
พื่aงฺทิราบัฤทิธ	qสGบัรรณฺข้องฺพื่วิกสGบัรรณฺ ในฺการฉัGดนฺาคยาวิประมาณฺ ๑๓๒ วิา ข้aIนฺจากมหาสมGทิร.

ยก�ข้า ปนฺ เนฺวิ อาคจ�ฉันฺ�ตา นฺ ปหรนฺ�ตา ทิ	ส�สนฺ�ต	, เตห	 ปหตสต�ตา ปนฺ ตส�มaเยวิ ฐาเนฺ มรนฺ�ต	. ตต�ร เตสw ยก�ข้	ทิ�ธ	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ส-วินฺพื่วิกย�กษุE เม#$อมาไม-ปรากฏิ เม#$อประหารก>ไม-ปรากฏิ, แต-ส�ตวิEทิ1$(พื่วิกย�กษุE)เหล-านฺ�Iนฺประหารแล(วิ ย-อมตายในฺทิ1$นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ, 
พื่aงฺทิราบัฤทิธ	qย�กษุE ข้องฺ(พื่วิกย�กษุE)เหล-านฺ�Iนฺ ในฺเพื่ราะ(เหตG)นฺ�Iนฺ. 

เวิส�สวิณฺส�ส โสตาปนฺ�นฺกาลโต ปGพื่�เพื่ นฺยนฺาวิGเธนฺ๑ โอโลก	ตกGม�ภณฺ�ฑานฺw มรเณฺ 
อญฺ�เญสญฺ�จ เทิวิานฺw ยถาสกw อ	ทิ�ธานฺGภาเวิ เทิวิ	ทิ�ธ	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
พื่aงฺทิราบัเทิวิฤทิธ	q ในฺเพื่ราะควิามตายข้องฺพื่วิกกGมภ�ณฺฑE ทิ1$ทิ(าวิเวิสสGวิรรณฺมองฺดFด(วิยนฺ�ยนฺาวิGธ 
ในฺกาลก-อนฺแต-กาลเป@นฺพื่ระโสดาบั�นฺ และในฺเพื่ราะฤทิธานฺGภาพื่ข้องฺตนฺๆ แห-งฺพื่วิกเทิวิดาเหล-าอ#$นฺ.

รญฺ�โญ จก�กวิต�ต	ส�ส สปร	สส�ส อากาสคมนฺาทิ1สG   อโสกส�ส เหฏฺ�ฐา อGปร	 จ โยช้เนฺ อาณฺป�ปวิต�ตนฺาทิ1สG 
ปJตGรญฺ�โญ จ ส1หลนฺร	นฺ�ทิส�ส ทิาฒาโกฏฺ�ฏิเนฺนฺ จFฬสGมนฺกGฏฺ�ม�พื่	ยมารเณฺ  ราช้	ทิ�ธ	 ทิฏฺ�ฐพื่�พื่าต	 ฯ
พื่aงฺทิราบัราช้ฤทิธ	q ในฺเพื่ราะควิามเหาะไปได( ในฺอากาศัเป@นฺต(นฺ ข้องฺพื่ระเจ(าจ�กรพื่รรด	พื่ร(อมทิ�Iงฺบัร	ษุ�ทิ 
ในฺเพื่ราะควิามแผู้-พื่ระราช้อำนฺาจไปเป@นฺต(นฺ ในฺทิ1$โยช้นฺEหนฺa$งฺ ทิ�Iงฺเบั#Iองฺต$ำและเบั#Iองฺบันฺข้องฺพื่ระเจ(าอโศัก 
และในฺเพื่ราะการฆ์-าเส1ยซ่a$งฺกGฎุ�มพื่1ช้#$อวิ-าจFฬสGมนฺะ ด(วิยการตอกเข้1Iยวิแห-งฺจอมนฺระช้าวิส	งฺหลพื่ระนฺามวิ-าปJตGราช้ ด�งฺนฺ1Iแล.

เกจ	 ปนฺ “ปGนฺ จปรw ภ	ก�ข้เวิ  สมโณฺ วิา พื่�ราห�มโณฺ วิา อ	ทิ�ธ	มา เจโตวิส	ป�ปต�โต 
อญฺ�ญ	ส�สา กGจ�ฉั	คตw คพื่�ภw ปาปเกนฺ มนฺสานฺGเปก�ข้	ตา โหต	 “อโห วิตายw ตw กGจ�ฉั	คตw คพื่�ภw นฺ โสต�ถ	นฺา อภ	นฺ	ก�ข้เมย�ยาต	 
เอวิม�ปJ ภ	ก�ข้เวิ กGลGม�ภส�ส๒ อGปฆ์าโต โหต1ต	อาทิ	กานฺ	 สGต�ตานฺ	 ทิส�เสต�วิา  ภาวินฺามย	ทิ�ธ	ยาปJ ปรFปฆ์าตกม�มw วิทินฺ�ต	  
สห ปรFปฆ์าตกรเณฺนฺ จ อาทิ	ต�ตฆ์รFปร	ก�ข้	ต�ตส�ส อGทิกฆ์ฏิส�ส เภทินฺม	วิ อ	ทิ�ธ	วิ	นฺาสนฺญฺ�จ อ	จ�ฉันฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺ(พื่ระอาจารยE)บัางฺพื่วิก แสดงฺพื่ระสFตรทิ�Iงฺหลายเป@นฺต(นฺวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! (เร#$องฺ)อ#$นฺ(ย�งฺม1อยF-)อ1ก สมณฺะหร#อพื่ราหมณฺE ผู้F(ม1ฤทิธ	q ถaงฺควิามเป@นฺผู้F(ม1ควิามช้ำนฺาญแห-งฺจ	ต 
ย-อมเป@นฺผู้F(เพื่-งฺเล>งฺทิารกทิ1$อยF-ในฺทิ(องฺข้องฺหญ	งฺอ#$นฺ ด(วิยใจอ�นฺลามกวิ-า 
‘ทิำไฉันฺหนฺอ หญ	งฺคนฺนฺ1Iไม-พื่aงฺคลอดทิารกทิ1$อยF-ในฺทิ(องฺนฺ�Iนฺโดยควิามสวิ�สด1’ 
ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! แม(อย-างฺนฺ1Iก>เป@นฺการเบั1ยดเบั1ยนฺส�ตวิEทิ1$อยF-ในฺครรภE” ด�งฺนฺ1I 

๑ วิ	จาเรตพื่�พื่ม	ทิw สก�กส�ส วิช้	ราวิGธw เวิส�สวิณฺ�ณฺส�ส คทิาวิGธw
ยมส�ส นฺยนฺาวิGธw อาฬวิกส�ส ทิGส�สาวิGธนฺ�ต	 วิGต�ตต�ตา ฯ

๒ กGลGมGภส�สาต	 คพื่�ภส�ส กGลส�เสวิ วิา. กฏฺ�ม�พื่ส�สาต	 วิGต�ตw โหต1ต	 ฏิ1กา.
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แล(วิกล-าวิถaงฺกรรมค#อการเบั1ยดเบั1ยนฺส�ตวิEอ#$นฺ แม(ด(วิยภาวินฺามยฤทิธ	q  และปรารถนฺาควิามพื่	นฺาศัไปแห-งฺฤทิธ	q 
พื่ร(อมก�บัการเบั1ยดเบั1ยนฺส�ตวิEอ#$นฺ เหม#อนฺการแตกแห-งฺหม(อนฺIำ ทิ1$เข้าโยนฺข้aIนฺไปบันฺเร#อนฺทิ1$ถFกไฟัไหม(ฉัะนฺ�Iนฺ.
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ตw เตสw อ	จ�ฉัามต�ตเมวิ ฯ
(คำทิ1$กล-าวิมา)นฺ�Iนฺเป@นฺแต-เพื่1ยงฺควิามปรารถนฺา ข้องฺ(เกจ	อาจารยE)เหล-านฺ�Iนฺเทิ-านฺ�Iนฺ.

กส�มา ฯ  ยส�มา กGสลเวิทินฺาวิ	ตก�กปร	ต�ตต�ต	เกห	 นฺ สเมต	 ฯ
เพื่ราะเหตGไร?    เพื่ราะไม-สมด(วิย กGสล�ตต	กะ เวิทินฺ�ตต	กะ วิ	ต�กก�ตต	กะ และปร	ตต�ตต	กะ.

กถw ฯ
อยw ห	 ภาวินฺามย	ทิ�ธ	 นฺาม กGสลต�ต	เก กGสลา เจวิ อพื่�ยากตา จ. 
ปาณฺาต	ปาโต อกGสโล เวิทินฺาต�ต	เก [539] อทิGก�ข้มสGข้สม�ปยGต�ตา.  ปาณฺาต	ปาโต ทิGก�ข้สม�ปยGต�โต วิ	ตก�กต�ต	เก อวิ	ตก�กาวิ	จารา. 
ปาณฺาต	ปาโต สวิ	ตก�โก สวิ	จาโร ปร	ต�ตต�ต	เก มหค�คตา ปาณฺาต	ปาโต ปร	ต�โตต	 ฯ
ข้(อนฺ1Iอย-างฺไร? 
ก>ช้#$อวิ-าภาวินฺามยฤทิธ	qนฺ1I ในฺกGสล�ตต	กะ เป@นฺทิ�IงฺกGศัลด(วิย เป@นฺทิ�Iงฺอ�พื่ยากฤตด(วิย, ปาณฺาต	บัาตเป@นฺอกGศัล. 
ในฺเวิทินฺ�ตต	กะ ส�มปยGตด(วิยอทิGกข้มสGข้. ปาณฺาต	บัาตส�มปยGตด(วิยทิGกข้E, ในฺวิ	ต�กก�ตต	กะ เป@นฺอวิ	ตกกอวิ	จาระ, 
ปาณฺาต	บัาตเป@นฺสวิ	ต�กกสวิ	จาระ, ในฺปร	ตต�ตต	กะ เป@นฺมห�คคตะ, ปาณฺาต	บัาต เป@นฺปร	ตตะ.

[อธ	บายว�ตถ#ทิ� เปKนเคร! องประหาร]

“สต�ถหารกw วิาส�ส ปร	เยเสย�ยาต	 เอต�ถ ฯ
พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺคำวิ-า สต�ถหารกw วิาส�ส ปร	เยเสย�ย นฺ1I ด�งฺต-อไปนฺ1I:-

หรต1ต	 หารกw ฯ    กa หรต	 ฯ  ช้1วิ	ตw ฯ
เคร#$องฺประหารใด ย-อมนฺำเส1ย เหตGนฺ�Iนฺ เคร#$องฺประหารนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-า ส	$งฺนฺำเส1ย.  
ถามวิ-า “นฺำเส1ยซ่a$งฺอะไร?” ตอบัวิ-า “นฺำเส1ยซ่a$งฺช้1วิ	ต.”

อถวิา หร	ตพื่�พื่นฺ�ต	 หารกw ฯ   “อGปนฺ	ก�ข้	ปJตพื่�พื่นฺ�ต	 อต�โถ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ เคร#$องฺประหารใด อ�นฺบัGคคลพื่aงฺนฺำไป. เหตGนฺ�Iนฺเคร#$องฺประหารนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าส	$งฺอ�นฺบัGคคลพื่aงฺนฺำไป. 
อธ	บัายวิ-า “เคร#$องฺประหารอ�นฺบัGคคลพื่aงฺจ�ดเตร1ยมไวิ(” 

สต�ถญฺ�จ ตw หารกญฺ�จาต	 สต�ถหารกw ฯ
ศั�สตรานฺ�Iนฺด(วิย เป@นฺส	$งฺนฺำเส1ยด(วิย  เหตGนฺ�Iนฺ ช้#$อ ศั�สตราอ�นฺนฺำเส1ย.

“อส�สาต	 มนฺGส�สวิ	ค�คหส�ส ฯ
บัทิวิ-า อส�ส ได(แก- กายข้องฺมนฺGษุยE.

“ปร	เยเสย�ยาต	  ยถา ลภต	, ตถา กเรย�ย ฯ  “อGปนฺ	ก�ข้	เปย�ยาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ปร	เยเสย�ย ม1ควิามวิ-า พื่aงฺทิำโดยประการทิ1$ตนฺจะได(.   อธ	บัายวิ-า “พื่aงฺจ�ดเตร1ยมไวิ(.” 

เอเตนฺ ถาวิรป�ปโยคw ทิส�เสต	 ฯ
ด(วิย(คำวิ-า สต�ถหารกw วิาส�ส ปร	เยเสย�ย) นฺ1I (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ทิรงฺแสดงฺถาวิรประโยค.
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อ	ตรถาปJ ปร	ย	ฏฺ�ฐมต�เตเนฺวิ ปาราช้	โก ภเวิย�ย ฯ
(เม#$อจะถ#อเอาเนฺ#Iอควิาม)แม((โดยประการ)อ#$นฺจากนฺ1Iแล(วิ 
ภ	กษุGจะพื่aงฺเป@นฺปาราช้	กด(วิยเหตGส�กวิ-าศั�สตราอ�นฺตนฺแสวิงฺหามาแล(วิเทิ-านฺ�Iนฺ.

นฺ เจตw ยGต�ตw ฯ
อ�นฺทิ1$จร	งฺ ข้(อนฺ�Iนฺไม-ถFก.

ปาล	ยม�ปนฺ สพื่�พื่w พื่�ยญฺ�ช้นฺw อนฺาทิ	ย	ต�วิา, ยw เอต�ถ ถาวิรป�ปโยคสงฺ�คห	ตw สต�ถw, 
ตเทิวิ ทิส�เสตGw “อสa วิา ฯเปฯ รช้�ช้Gw วิาต	 ปทิภาช้เนฺ วิGต�ตw ฯ
แต-ในฺพื่ระบัาล1 (ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ) ไม-เอ#Iอเฟั~�อพื่ย�ญช้นฺะทิ�Iงฺปวิงฺ เพื่#$อจะแสดงฺเฉัพื่าะศั�สตราทิ1$สงฺเคราะหEเข้(าในฺถาวิรประโยค 
ในฺคำวิ-า สต�ถหารกw นฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺ จaงฺกล-าวิไวิ(ในฺบัทิภาช้นฺะวิ-า อสa วิา ฯเปฯ รช้�ช้w วิา ด�งฺนฺ1I.

ตต�ถ “สต�ถนฺ�ต	 วิGต�ตาวิเสสw ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 สมGข้w เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
บัรรดา(เคร#$องฺประหาร)เหล-านฺ�Iนฺ เคร#$องฺประหารทิ1$ม1คมช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺ ซ่a$งฺนฺอกจากทิ1$กล-าวิแล(วิ พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺศั�สตรา.” 

ลคGฬปาสาณฺวิ	สรช้�ช้Fนฺญฺ�จ ช้1วิ	ตวิ	นฺาสนฺภาวิโต สต�ถสงฺ�คโห เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
และพื่aงฺทิราบัวิ-า สงฺเคราะหEไม(ค(อนฺ ก(อนฺห	นฺ ยาพื่	ษุ และเช้#อกเข้(าเป@นฺศั�สตราด(วิย เพื่ราะเป@นฺเคร#$องฺผู้ลาญช้1วิ	ตให(พื่	นฺาศั.

“มรณฺวิณฺ�ณฺw วิาต	 เอต�ถ ฯ
(พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)ในฺคำวิ-า มรณฺวิณฺณฺw วิา นฺ1I (ด�งฺต-อไปนฺ1I):-

ยส�มา “กa ตGย�หw อ	ม	นฺา ปาปเกนฺ ทิGช้�ช้1วิ	เตนฺ, โย ต�วิw นฺ ลภส	 ปณฺ1ตานฺ	 โภช้นฺานฺ	 ภGญฺ�ช้	ตGนฺ�ต	อาทิ	นฺา 
นฺเยนฺ ช้1วิ	เต อาทิ1นฺวิw ทิส�เสนฺ�โตปJ 
“ต�วิw โข้ส	 อGปาสก กตกล�ยาโณฺ ฯเปฯ อกตนฺ�ตยา ปาป|, มตนฺ�เต ช้1วิ	ตา เสย�โย, อ	โต ต�วิw กาลกโต ฯเปฯ ปร	จาร	ส�สส	๑ 
อจ�ฉัราปร	วิGโต นฺนฺ�ทินฺวิเนฺ สGข้ป�ปต�โต วิ	หร	ส�สส1ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ มรณฺวิณฺ�ณฺw ภณฺนฺ�โตปJ  มรณฺวิณฺ�ณฺเมวิ [540] สwวิณฺ�เณฺต	 ฯ
ภ	กษุGแม(แสดงฺโทิษุในฺควิามเป@นฺอยF- โดยนฺ�ยม1คำวิ-า 
“จะม1ประโยช้นฺEอะไรด(วิยควิามเป@นฺอยF-อ�นฺช้�$วิช้(าลามกเช้-นฺนฺ1I ข้องฺทิ-านฺผู้F(ไม-ได(เพื่#$อบัร	โภคโภช้นฺะอ�นฺด1” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ 
แม(กล-าวิสรรเสร	ญคGณฺแห-งฺควิามตาย โดยนฺ�ยม1คำวิ-า 
“อGบัาสก! ทิ-านฺแล เป@นฺผู้F(ทิำกรรมงฺามไวิ(แล(วิ ฯลฯ บัาปทิ-านฺไม-ได(ทิำเลย, ควิามตายข้องฺทิ-านฺด1กวิ-าควิามเป@นฺอยF-, 
ทิ-านฺทิำกาละจากอ�ตตภาพื่นฺ1Iแล(วิ ฯลฯ จ�กย�งฺตนฺให(เทิ1$ยวิไป ค#อจ�กม1นฺางฺอ�ปสรแวิดล(อม ถaงฺควิามสGข้อยF-ในฺสวินฺนฺ�นฺทิวิ�นฺ” 
ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ ช้#$อวิ-าพื่รรณฺนฺาคGณฺแห-งฺควิามตายทิ1เด1ยวิ.

ตส�มา ทิ�วิ	ธา ภ	นฺ�ทิ	ต�วิา ปทิภาช้นฺw วิGต�ตw  “ช้1วิ	เต อาทิ1นฺวิw ทิส�เสต	, มรเณฺ วิณฺ�ณฺw ภณฺต1ต	 ฯ
ฉัะนฺ�Iนฺ (ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ)จaงฺกล-าวิบัทิภาช้นฺะแยกออกเป@นฺ ๒ ส-วินฺวิ-า 
“ช้1Iโทิษุในฺควิามเป@นฺอยF- ๑, สรรเสร	ญคGณฺในฺควิามตาย ๑”

“มรณฺาย วิา สมาทิเปย�ยาต	  มรณฺต�ถาย อGปายw คาหาเปย�ย ฯ
คำวิ-า มรณฺาย วิา สมาทิเปย�ย ม1ควิามวิ-า พื่aงฺ(แนฺะนฺำ)ให(ฉัวิยเอาอGบัาย เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ควิามตาย.

๑ ปร	จาเรส�สต1ต	 ปาล	 ฯ
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“สต�ถw วิา อาหราต	อาทิ1สG จ ยม�ปJ นฺ วิGต�ตw, 
“โสพื่�เภ วิา ปปต นฺรเก วิา ปปาตาต	อาทิ	 ตw สพื่�พื่w ปรโต วิGต�ตนฺยต�ตา อต�ถโต วิGต�ตเมวิาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ส-วินฺคำวิ-า ทิ-านฺจงฺตกบั-อตาย หร#อวิ-าจงฺตกเหวิตาย เป@นฺต(นฺ แม(ทิ1$(พื่ระอGบัาล1เถระ)ม	ได(กล-าวิไวิ( ในฺคำม1อาทิ	วิ-า สต�ถw วิา อาหร 
ด�งฺนฺ1I ทิ�Iงฺหมด ก>พื่aงฺทิราบัวิ-า “ทิ-านฺกล-าวิไวิ(แล(วิโดยใจควิามนฺ�$นฺเองฺ” เพื่ราะเป@นฺคำซ่a$งฺม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วิข้(างฺหนฺ(า.

นฺ ห	 สก�กา สพื่�พื่w สรFเปเนฺวิ วิต�ตGw ฯ
จร	งฺอยF- ใครๆ ก>ไม-สามารถกล-าวิคำช้�กช้วินฺทิGกอย-างฺโดยส	Iนฺเช้	งฺได(.

“อ	ต	 จ	ต�ตมโนฺต	  อ	ต	 จ	ต�โต  อ	ต	 มโนฺ ฯ   “มตนฺ�เต ช้1วิ	ตา เสย�โยต	 เอต�ถ วิGต�ตมรณฺจ	ต�โต มรณฺมโนฺต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า อ	ต	 จ	ต�ตมโนฺ ม1ควิามวิ-า เธอม1จ	ตอย-างฺนฺ1I ม1ใจอย-างฺนฺ1I.  
อธ	บัายวิ-า “เธอม1จ	ตหมายควิามตาย ม1ใจหมายควิามตาย ด�งฺกล-าวิแล(วิ ในฺคำนฺ1Iวิ-า “ควิามตายข้องฺทิ-านฺด1กวิ-าควิามเป@นฺอยF-”.

ยส�มา ปเนฺต�ถ มโนฺ จ	ต�ตส�ส อต�ถทิ1ปนฺต�ถw วิGต�โต 
ก>เพื่ราะในฺ(บัทิวิ-า จ	ต�ตมโนฺ) นฺ1I  มนฺศั�พื่ทิE ทิ-านฺกล-าวิแล(วิ เพื่#$อแสดงฺใจควิามแห-งฺจ	ตตศั�พื่ทิE.

อต�ถโต ปเนฺตw อGภยม�ปJ เอกเมวิ,  
ตส�มา ตส�ส อต�ถโต อเภทิw ทิส�เสตGw “ยw จ	ต�ตw ตw มโนฺ, ยw มโนฺ ตw จ	ต�ตนฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ
แต-(จ	ตและใจ) แม(ทิ�Iงฺ ๒ นฺ1I โดยใจควิาม ก>เป@นฺอ�นฺเด1ยวิก�นฺนฺ�$นฺเองฺ.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เพื่#$อแสดงฺควิามไม-ต-างฺก�นฺโดยใจควิาม แห-งฺ(จ	ตและใจ)นฺ�Iนฺ  (ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ)จaงฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“ธรรมช้าต	อ�นฺใด เป@นฺจ	ต ธรรมช้าต	อ�นฺนฺ�Iนฺ ก>ค#อใจ,  ธรรมช้าต	อ�นฺใด เป@นฺใจ ธรรมช้าต	อ�นฺนฺ�Iนฺ ก>ค#อจ	ต.”

อ	ต	สทิ�ทิw ปนฺ อGทิ�ธร	ต�วิาปJ นฺ ตาวิ อต�โถ วิGต�โต ฯ
ส-วินฺเนฺ#Iอควิามย�งฺไม-ได(กล-าวิก-อนฺ แม(เพื่ราะถอนฺอ	ต	ศั�พื่ทิEออกเส1ย.

“จ	ต�ตสงฺ�กป�โปต	 อ	มส�มa ปเทิ อธ	การวิเสนฺ อ	ต	สทิ�โทิ อาหร	ตพื่�โพื่ ฯ
อ	ต	ศั�พื่ทิEพื่aงฺช้�กมาด(วิยอำนฺาจเป@นฺเจ(าหนฺ(าทิ1$ในฺบัทิวิ-า จ	ต�ตสงฺ�กป�โป นฺ1I.

อ	ทิw ห	 “อ	ต	 จ	ต�ตสงฺ�กป�โปต	 เอวิw อวิGต�ตม�ปJ “อธ	การโต วิGต�ตเมวิ โหต1ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
จร	งฺอยF- (บัทิวิ-า จ	ต�ตสงฺ�กป�โป) นฺ1I แม(ไม-ได(ตร�สอย-างฺนฺ1Iวิ-า อ	ต	 จ	ต�ตสงฺ�กป�โป 
ก>พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺอ�นฺตร�สแล(วิโดยควิามเป@นฺเจ(าหนฺ(าทิ1$นฺ�$นฺเองฺ”.

ตถา ห	ส�ส ตเมวิ อต�ถw ทิส�เสนฺ�โต “มรณฺสญฺ�ญ1ต	อาทิ	มาห ฯ
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ เม#$อทิ-านฺจะแสดงฺเฉัพื่าะ(เนฺ#Iอควิาม)นฺ�Iนฺ แห-งฺบัทิวิ-า จ	ต�ตสงฺ�กป�โป นฺ�Iนฺ 
จaงฺกล-าวิคำวิ-า มรณฺสญฺ�ญ1 (ม1ควิามหมายในฺอ�นฺตาย) เป@นฺอาทิ	.
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ยส�มา เจต�ถ “สงฺ�กป�โปต	 นฺ อ	ทิw วิ	ตก�กส�ส นฺามw. 
อถโข้ สwวิ	ทิหนฺมต�ตส�เสตw อธ	วิจนฺw. 
ตญฺ�จ สwวิ	ทิหนฺw อ	มส�มa อต�เถ สญฺ�ญา เจตนฺาธ	ป�ปาเยห	 สงฺ�คหw คจ�ฉัต	. 
ตส�มา จ	ต�โต นฺานฺป�ปการโก สงฺ�กป�โป อส�สาต	 จ	ต�ตสงฺ�กป�โปต	 เอวิมต�โถ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
แต-คำวิ-า สงฺ�กป�โป นฺ1I ในฺ(บัทิวิ-า จ	ต�ตสงฺ�กป�โป) นฺ�Iนฺ ม	ได(เป@นฺช้#$อข้องฺวิ	ตก. 
อ�นฺทิ1$แทิ( คำนฺ�$นฺ เป@นฺคำเร1ยกกรรมเพื่1ยงฺการจ�ดแจงฺ. 
และการจ�ดแจงฺนฺ�Iนฺ ย-อมถaงฺควิามสงฺเคราะหEด(วิยควิามหมาย ควิามจงฺใจ และควิามประสงฺคE ในฺอรรถนฺ1I. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ผู้F(ศัaกษุา)พื่aงฺเห>นฺเนฺ#Iอควิามอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ช้#$อวิ-าผู้F(ม1จ	ตตส�งฺก�ปปะ เพื่ราะอรรถวิ	เคราะหEวิ-า เธอม1ควิามจ�ดแจงฺแปลก ค#อม1ประการต-างฺๆ.”

ตถา ห	ส�ส ปทิภาช้นฺม�ปJ สญฺ�ญา เจตนฺาธ	ป�ปายวิเสนฺ วิGต�ตw ฯ
จร	งฺอย-างฺนฺ�Iนฺ แม(บัทิภาช้นฺะ แห-งฺ(บัทิวิ-า จ	ต�ตสงฺ�กป�โป) นฺ�Iนฺ 
(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ) ก>กล-าวิด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามหมาย ควิามจงฺใจ และควิามประสงฺคE.

เอต�ถ จ “อธ	ป�ปาโยต	 วิ	ตก�โก เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
แต-ในฺ(อธ	การ)นฺ1I วิ	ตก พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺควิามประสงฺคE.”

[541] “อGจ�จาวิเจห	 อากาเรห1ต	  มหนฺ�ตามหนฺ�เตห	 อGปาเยห	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อGจ�จาวิเจห	 อากาเรห	 ม1ควิามวิ-า ด(วิยอGบัายทิ�Iงฺหลาย ทิ1$ใหญ-และใหญ-โดยลำด�บั.

ตต�ถ มรณฺวิณฺ�ณฺสwวิณฺ�ณฺเนฺ ตาวิ ช้1วิ	เต อาทิ1นฺวิทิส�สนฺวิเสนฺ อวิจาการตา.  มรณฺวิณฺ�ณฺภณฺนฺวิเสนฺ อGจ�จาการตา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
บัรรดา(การพื่รรณฺนฺาคGณฺควิามตายและการช้�กช้วินฺในฺควิามตาย)เหล-านฺ�Iนฺ  ในฺการพื่รรณฺนฺาคGณฺควิามตายก-อนฺ 
อวิจาการตา พื่aงฺทิราบัด(วิยอำนฺาจการช้1Iโทิษุในฺควิามเป@นฺอยF-. 
อGจ�จาการตา พื่aงฺทิราบัด(วิยอำนฺาจการสรรเสร	ญคGณฺแห-งฺควิามตาย.

สมาทิปเนฺ ปนฺ มGฏฺ�ฐ	ช้านฺGนฺ	ป�โผู้ฏินฺาทิ1ห	 มรณฺสมาทิปนฺวิเสนฺ อGจ�จาการตา 
เอกโต ภGญฺ�ช้นฺ�ตส�ส นฺเข้ วิ	สw ปก�ข้	ปJต�วิา มรณฺาทิ	สมาทิปนฺวิเสนฺ อวิจาการตา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ส-วินฺในฺการช้�กช้วินฺ 
อGจ�จาการตา พื่aงฺทิราบัด(วิยอำนฺาจการช้�กช้วินฺในฺควิามตาย เพื่ราะเหตGทิ�Iงฺหลายม1กำม#อและปรบัเข้-าเป@นฺต(นฺ, 
อวิจาการตา พื่aงฺทิราบัด(วิยอำนฺาจการใส-ยาพื่	ษุเข้(าในฺเล>บัม#อ ข้องฺบัGคคลผู้F(บัร	โภคร-วิมก�นฺ แล(วิช้�กช้วินฺในฺควิามตายเป@นฺต(นฺ.

“โสพื่�เภ วิา นฺรเก วิา ปปาเต วิาต	 เอต�ถ 
โสพื่�โภ นฺาม  สมนฺ�ตโต ฉั	นฺ�นฺตโฏิ คม�ภ1โร อาวิาโฏิ๑ ฯ
ในฺคำนฺ1Iวิ-า โสพื่�เภ วิา นฺรเก วิา ปปาเต วิา นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-
บั-อทิ1$ลaก ซ่a$งฺม1ตล	$งฺช้�นฺโดยรอบั ช้#$อวิ-า โสพื่ภะ.

๑ สก�กฏิภาสายw อวิโฏิ โหต	 ฯ
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นฺรโก นฺาม, ตต�ถ ตต�ถ ผู้ลนฺ�ต	ยา ภFม	ยา, สยเมวิ นฺ	พื่�พื่ต�ตา มหาทิร1,  ยต�ถ หต�ถ1ปJ ปตนฺ�ต	. โจราปJ นฺ	ล1นฺา ต	ฏฺ�ฐนฺ�ต	 ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า นฺรกะ ได(แก- ซ่อกใหญ-ทิ1$เก	ดเองฺโดยแทิ( ในฺเม#$อพื่#Iนฺด	นฺแตกระแหงฺในฺทิ1$นฺ�Iนฺๆ 
อ�นฺเป@นฺทิ1$ซ่a$งฺช้(างฺตกไปบั(างฺ พื่วิกโจรแอบัซ่-อนฺอยF-บั(างฺ.

“ปปาโตต	 ปพื่�พื่ตนฺ�ตเร วิา ถลนฺ�ตเร วิา เอกโต ฉั	นฺ�โนฺ โหต	 ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า ปปาตะ ได(แก- (ประเทิศั)ทิ1$ข้าดแหวิ-งฺข้(างฺเด1ยวิ ในฺระหวิ-างฺภFเข้า หร#อในฺระหวิ-างฺบันฺบัก.

“ปGร	เม อGปาทิายาต	 เมถGนฺw ธม�มw ปฏิ	เสวิ	ต�วิา  อทิ	นฺ�นฺญฺ�จ อาทิ	ย	ต�วิา  ปาราช้	กw อาปต�ตa อาปนฺ�เนฺ ปGค�คเล อGปาทิาย ฯ
สองฺบัทิวิ-า ปGร	เม อGปาทิาย ควิามวิ-า 
ทิรงฺเทิ1ยบัเค1ยงฺบัGคคลผู้F(เสพื่เมถGนฺธรรม และผู้F(ถ#อเอาส	$งฺข้องฺทิ1$เจ(าข้องฺไม-ได(ให( แล(วิต(องฺอาบั�ต	ปาราช้	ก.

เสสw ปGพื่�เพื่ วิGต�ตนฺยต�ตา อGต�ตานฺต�ถต�ตา จ ปากฏิเมวิาต	 ฯ
คำทิ1$เหล#อ ปรากฏิช้�ดแล(วิแล เพื่ราะม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วิในฺก-อนฺ และเพื่ราะม1เนฺ#Iอควิามต#Iนฺ ฉัะนฺ1Iแล.

[อธ	บายมัาต	กาในบทิภาชน�ยA]

เอวิw อGทิ�ทิ	ฏฺ�ฐส	ก�ข้าปทิw ปทิานฺGก�กเมนฺ วิ	ภช้	ต�วิา  อ	ทิานฺ	 
ยส�มา เหฏฺ�ฐา ปทิภาช้นฺ1ยม�ห	 สงฺ�เข้เปเนฺวิ มนฺGส�สวิ	ค�คหปาราช้	กw ทิส�ส	ตw,  นฺ วิ	ต�ถาเรนฺ อาปต�ตa อาโรเปต�วิา ตนฺ�ต	 ฐปJตา, 
สงฺ�เข้ปทิส�ส	เต จ อต�เถ นฺ สพื่�พื่ากาเรเนฺวิ ภ	ก�ข้F นฺยw คเหตGw สก�โกนฺ�ต	, อนฺาคเต จ ปาปปGค�คลานฺม�ปJ โอกาโส โหต	, 
ตส�มา ภ	ก�ข้Fนฺญฺ�จ สพื่�พื่ากาเรนฺ นฺยค�คหณฺต�ถw  อนฺาคเต จ ปาปปGค�คลานฺw โอกาสปฏิ	พื่าหนฺต�ถw 
ปGนฺ “สามw อธ	ฏฺ�ฐายาต	 [542] อาทิ	นฺา นฺเยนฺ มาต	กw ฐเปต�วิา วิ	ต�ถารโต มนฺGส�สวิ	ค�คหปาราช้	กw ทิส�เสนฺ�โต “สามนฺ�ต	 สยw หนฺต1ต	อาทิ	มาห ฯ
(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ) คร�Iนฺจำแนฺกส	กข้าบัทิทิ1$(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ทิรงฺอGเทิศัไวิ(แล(วิตามลำด�บับัทิอย-างฺนฺ1I  บั�ดนฺ1I 
เม#$อจะต�Iงฺมาต	กาแสดงฺมนฺGสสวิ	คคหปาราช้	กโดยพื่	สดารไวิ( โดยนฺ�ยม1อาทิ	วิ-า สามw อธ	ฏฺ�ฐาย ด�งฺนฺ1Iอ1ก 
เพื่#$อให(ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายถ#อเอานฺ�ยโดยอาการทิGกอย-างฺ และเพื่#$อปrองฺก�นฺโอกาสข้องฺบัาปบัGคคลทิ�Iงฺหลายในฺอนฺาคต 
เพื่ราะเหตGวิ-า มนฺGสสวิ	คคหปาราช้	ก พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺแสดงฺในฺบัทิภาช้นฺ1ยEในฺหนฺหล�งฺโดยส�งฺเข้ปเทิ-านฺ�Iนฺ 
ไม-ได(ทิรงฺยกอาบั�ต	ข้aIนฺ(ปร�บั)แล(วิวิางฺแบับัแผู้นฺไวิ(โดยพื่	สดาร 
และภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ไม-สามารถจะถ#อเอานฺ�ยได(โดยอาการทิ�Iงฺปวิงฺในฺเนฺ#Iอควิามทิ1$ทิรงฺแสดงฺไวิ(โดยส�งฺเข้ป 
ทิ�Iงฺแม(บัาปบัGคคลทิ�Iงฺหลาย ในฺอนฺาคต ก>ม1โอกาส จaงฺกล-าวิคำวิ-า สามนฺ�ต	 สยw หนฺต	 ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตต�รายw อนฺGต�ตานฺปทิวิณฺ�ณฺนฺาย สทิ�ธa วิ	นฺ	จ�ฉัยกถา ฯ
ในฺ(คำ)เหล-านฺ�Iนฺ ม1ถ(อยคำสำหร�บัวิ	นฺ	จฉั�ย พื่ร(อมด(วิยการพื่รรณฺนฺาบัทิทิ1$ย�งฺไม-งฺ-าย ด�งฺต-อไปนฺ1I:-

“กาเยนฺาต	  หต�เถนฺ วิา ปาเทินฺ วิา มGฏฺ�ฐ	นฺา วิา ช้านฺGนฺา วิา เยนฺเกนฺจ	 องฺ�คปจ�จงฺ�เคนฺ ฯ
บัทิวิ-า กาเยนฺ ควิามวิ-า ด(วิยม#อ เทิ(า กำม#อ หร#อเข้-า หร#อด(วิยอวิ�ยวิะนฺ(อยใหญ- อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ.

“กายปฏิ	พื่ทิ�เธนฺาต	  กายโต อโมจ	เตนฺ อส	อาทิ	นฺา ปหรเณฺนฺ ฯ
บัทิวิ-า กายปฏิ	พื่ทิ�เธนฺ ควิามวิ-า ด(วิยเคร#$องฺประหารม1ดาบัเป@นฺต(นฺทิ1$ไม-พื่(นฺจากกาย.
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“นฺ	ส�สค�ค	เยนฺาต	  กายโต จ กายปฏิ	พื่ทิ�ธโต จ โมจ	เตนฺ อGสGสต�ต	อาทิ	นฺา ฯ
บัทิวิ-า นฺ	ส�สค�ค	เยนฺ ควิามวิ-า ด(วิยเคร#$องฺประหารม1ลFกศัรและหอกเป@นฺต(นฺ ทิ1$พื่(นฺจากกาย หร#อจากข้องฺทิ1$เนฺ#$องฺด(วิยกาย. 

เอต�ตาวิตา “สาหต�ถ	โก จ นฺ	ส�สค�ค	โย จาต	 เทิ�วิ ปโยคา วิGต�ตา โหนฺ�ต	 ฯ
ด(วิย(ลำด�บัแห-งฺคำ)เพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I ประโยคทิ�Iงฺ ๒ ค#อ “สาห�ตถ	กประโยค และนฺ	สส�คค	ยประโยค” เป@นฺอ�นฺทิ-านฺกล-าวิแล(วิ.

ตต�ถ เอกเมโก๑ อGทิ�ทิ	ส�สานฺGทิ�ทิ	ส�สเภทิโต ทิGวิ	โธ ฯ
ในฺ(ประโยคทิ�Iงฺ ๒) นฺ�Iนฺ แต-ละประโยคม1 ๒ อย-างฺ โดยจำแนฺกเป@นฺประโยคเจาะจงฺและไม-เจาะจงฺ.

ตต�ถ อGทิ�ทิ	ส	เก  ยw อGทิ�ทิ	ส�ส ปหรต	,  ตส�เสวิ มรเณฺนฺ กม�มGนฺา พื่ช้�ฌิต	 ฯ
บัรรดา(ประโยคเจาะจงฺและไม-เจาะจงฺ)นฺ�Iนฺ (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)ในฺประโยคเจาะจงฺ (ด�งฺต-อไปนฺ1I):- 
ภ	กษุGประหารเจาะจงฺผู้F(ใด ด(วิยการตายข้องฺผู้F(นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล ภ	กษุGนฺ�Iนฺย-อมถFกกรรมผู้Fกพื่�นฺ.

“โยโกจ	 มรตFต	 เอวิw อนฺGทิ�ทิ	ส	เก 
ปหารปจ�จยา ยส�ส กส�สจ	 มรเณฺนฺ กม�มGนฺา พื่ช้�ฌิต	 ฯ
ในฺ(ประโยค)ทิ1$ไม-เจาะจงฺ อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ผู้F(ใดผู้F(หนฺa$งฺ จงฺตาย” ด�งฺนฺ1I 
ด(วิยการตายข้องฺผู้F(ใดผู้F(หนฺa$งฺ เพื่ราะการประหารเป@นฺปbจจ�ย ภ	กษุGย-อมถFกกรรมผู้Fกพื่�นฺ.

อGภยถาปJ ปหร	ตมต�เต วิา มรตG  ปจ�ฉัา วิา เตเนฺวิ โรเคนฺ มรตG  ปหร	ตมต�เตเยวิ กม�มGนฺา พื่ช้�ฌิต	 ฯ
ทิ�Iงฺ ๒ ประโยค (ผู้F(ถFกประหาร)จะตายในฺข้ณฺะพื่อถFกประหาร หร#อจะตายในฺภายหล�งฺด(วิยโรคนฺ�Iนฺก>ตามทิ1, 
ภ	กษุGย-อมถFกกรรมผู้Fกพื่�นฺ ในฺข้ณฺะทิ1$ผู้F(ตายถFกประหารนฺ�$นฺเองฺ.

มรณฺาธ	ป�ปาเยนฺ จ ปหารw ทิต�วิา, เตนฺ อมตส�ส, ปGนฺ อญฺ�ญจ	ต�เตนฺ ปหาเร ทิ	นฺ�เนฺ, 
ปจ�ฉัาปJ ยทิ	 ปฐมป�ปหาเรเนฺวิ มรต	, ตทิาเอวิ กม�มGนฺา พื่ทิ�โธ.  อถ ทิGต	ยป�ปหาเรนฺ มรต	, นฺต�ถ	 ปาณฺาต	ปาโต ฯ
แต-เม#$อ(ภ	กษุG)ให(ประหาร ด(วิยควิามประสงฺคEเพื่#$อการตาย, 
เม#$อ(ผู้F(ถFกประหาร)ไม-ตายด(วิย(การประหาร)นฺ�Iนฺ, จaงฺให(การประหารด(วิยจ	ตดวิงฺอ#$นฺต-อไป 
ถ(า(ผู้F(ถFกประหาร)ตายด(วิยการประหารคร�Iงฺแรก แม(ในฺภายหล�งฺ, (ภ	กษุG)ถFกกรรมผู้Fกพื่�นฺในฺเว่ล่าปัระหารคร!)งแรกเทิ-านฺ�Iนฺ, 
ถ(าตายด(วิยการประหารคร�Iงฺทิ1$ ๒, ไม-ม1ปาณฺาต	บัาต.

อGภเยห	 มเตปJ, ปฐมป�ปหาเรเนฺวิ กม�มGนฺา พื่ทิ�โธวิ ฯ
แม(เม#$อ(ผู้F(ถFกประหาร)ตายด(วิยการประหารทิ�Iงฺ ๒ คร�Iงฺ, ภ	กษุGก>ถFกกรรมผู้Fกพื่�นฺแทิ( ด(วิยการประหารคร�Iงฺแรกนฺ�$นฺเองฺ.

อGภเยห	 อมเต, เนฺวิต�ถ	 ปาณฺาต	ปาโต ฯ
เม#$อไม-ตายด(วิยการประหารทิ�Iงฺ ๒ คราวิ, ก>ไม-ม1ปาณฺาต	บัาตเหม#อนฺก�นฺ.

เอส นฺโย พื่หFห	ปJ เอกส�ส ปหาเร ทิ	นฺ�เนฺ ฯ
ในฺการทิ1$คนฺแม(มาก ให(การประหารแก-บัGคคลผู้F(เด1ยวิ ก>นฺ�ยนฺ1I.

๑ เอเกโก ฯ
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ตต�ราปJ ห	 ยส�ส ปหาเรนฺ มรต	, ตส�เสวิ กม�มGนฺา พื่นฺ�โธ [543] โหต1ต	 ฯ
ถaงฺในฺ(การทิ1$คนฺมากคนฺให(การประหาร)แม(นฺ�Iนฺ  
(ผู้F(ถFกประหาร)ตายด(วิยการประหารข้องฺผู้F(ใด, กรรมพื่�นฺธEย-อมม1แก-ผู้F(นฺ�Iนฺเทิ-านฺ�Iนฺ ฉัะนฺ1Iแล.

[ภ	กษุ#ฆ์'าพ'อแมั'เปKนต7น เปKนอน�นตร	ยกรรมัแลีะปาราช	ก]

กม�มาปต�ต	พื่�ยต�ต	ภาวิต�ถญฺ�เจต�ถ เอฬกจตGก�กม�ปJ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
อนฺa$งฺ ในฺ(อธ	การแห-งฺตต	ยปาราช้	ก)นฺ1I เพื่#$อควิามฉัลาดในฺกรรมและอาบั�ต	 พื่aงฺทิราบัแม(หมวิด ๔ วิ-าด(วิยเร#$องฺแพื่ะ.

โย ห	 เอฬกw เอกส�มa ฐาเนฺ นฺ	ปนฺ�นฺw อGปธาเรต	 “รต�ตa อาคนฺ�ต�วิา วิธ	ส�สาม1ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGรFปใดสำรวิจดFแพื่ะซ่a$งฺนฺอนฺอยF-ในฺทิ1$แห-งฺหนฺa$งฺ ด(วิยค	ดในฺใจวิ-า “เราจ�กมาฆ์-าม�นฺในฺเวิลากลางฺค#นฺ.” 

เอฬกส�ส จ นฺ	ปนฺ�โนฺกาเส ตส�ส มาตา วิา ปJตา วิา อรหา วิา ปณฺ�ฑGกาสาวิw ปารGปJต�วิา นฺ	ปนฺ�โนฺ โหต	 ฯ
และมารดาหร#อบั	ดาข้องฺ(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺ หร#อพื่ระอรห�นฺตE ห-มผู้(ากาสาวิะส1เหล#องฺ แล(วินฺอนฺอยF-ในฺโอกาสทิ1$แพื่ะนฺอนฺ.

โส รต�ต	ภาเค อาคนฺ�ต�วิา “เอฬกw มาเรม1ต	 มาตรw วิา ปJตรw วิา อรหนฺ�ตw วิา มาเรต	 ฯ
เธอมาเวิลากลางฺค#นฺ (ทิำในฺใจ)วิ-า “เราจะฆ์-าแพื่ะให(ตาย” ด�งฺนฺ1I จaงฺฆ์-ามารดาบั	ดาหร#อพื่ระอรห�นฺตEตาย.

“อ	มw วิต�ถGw มาเรม1ต	 เจตนฺาย อต�ถ	ภาวิโต ฆ์าตโก จ โหต	 อานฺนฺ�ตร	ยกม�มญฺ�จ ผู้Gสต	 ปาราช้	กญฺ�จ อาปช้�ช้ต	 ฯ
เพื่ราะม1เจตนฺาอยF-วิ-า “เราจะฆ์-าวิ�ตถGนฺ1Iให(ตาย” เธอจaงฺเป@นฺผู้F(ฆ์-าด(วิย ถFกต(องฺอนฺ�นฺตร	ยกรรมด(วิย ต(องฺปาราช้	กด(วิย.

อญฺ�โญ โกจ	 อาคนฺ�ตGโก นฺ	ปนฺ�โนฺ โหต	 ฯ 
ม1คนฺอาค�นฺตGกะอ#$นฺบัางฺคนฺนฺอนฺอยF-.

“เอฬกw มาเรม1ต	 ตw มาเรต	,  ฆ์าตโก จ โหต	  ปาราช้	กญฺ�จ อาปช้�ช้ต	  อานฺนฺ�ตร	ยw นฺ ผู้Gสต	 ฯ
เธอ(ทิำในฺใจ)วิ-า “เราจะฆ์-าแพื่ะให(ตาย” จaงฺฆ์-า(คนฺอาค�นฺตGกะ)นฺ�Iนฺตาย, 
จ�ดเป@นฺฆ์าตกรด(วิย ต(องฺปาราช้	กด(วิย แต-ไม-ถFกต(องฺอนฺ�นฺตร	ยกรรม.

ยก�โข้ วิา เปโต วิา นฺ	ปนฺ�โนฺ โหต	 ฯ
ม1ย�กษุEหร#อเปรตนฺอนฺอยF-.  

“เอฬกw มาเรม1ต	 ตw มาเรต	,  ฆ์าตโก จ โหต	 นฺ จ อานฺนฺ�ตร	ยw ผู้Gสต	 นฺ จ ปาราช้	กw อาปช้�ช้ต	.  ถGล�ลจ�จยw ปนฺ โหต	 ฯ
เธอนฺ�Iนฺ(ทิำในฺใจ)วิ-า “เราจะฆ์-าแพื่ะให(ตาย” จaงฺฆ์-าย�กษุEหร#อเปรตนฺ�Iนฺตาย. 
เป@นฺเฉัพื่าะฆ์าตกร ไม-ถFกต(องฺอนฺ�นฺตร	ยกรรม และไม-ต(องฺปาราช้	ก, แต-เป@นฺถGลล�จจ�ย.

อญฺ�โญ โกจ	 นฺ	ปนฺ�โนฺ นฺต�ถ	.  เอฬโกวิ โหต	 ฯ
ไม-ม1ใครๆ อ#$นฺนฺอนฺอยF-.  ม1แต-แพื่ะเทิ-านฺ�Iนฺ. 

ตw มาเรต	,  ฆ์าตโก จ โหต	 ปาจ	ต�ต	ยญฺ�จ อาปช้�ช้ต	 ฯ
เธอฆ์-าแพื่ะต�วินฺ�Iนฺตาย,  เป@นฺฆ์าตกรด(วิย ต(องฺปาจ	ตต1ยEด(วิย.
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“มาตาปJตGอรหนฺ�ตานฺw อญฺ�ญตรw มาเรม1ต	 
เตสwเยวิ อญฺ�ญตรw มาเรต	,  ฆ์าตโก จ โหต	 อานฺนฺ�ตร	ยญฺ�จ ผู้Gสต	 ปาราช้	กญฺ�จ อาปช้�ช้ต	 ฯ
ภ	กษุGใดทิำในฺใจวิ-า “เราจะฆ์-ามารดาบั	ดาและพื่ระอรห�นฺตE คนฺใดคนฺหนฺa$งฺให(ตาย” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
ก>ฆ์-าบัรรดาทิ-านฺเหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺแหละ คนฺใดคนฺหนฺa$งฺให(ตาย, 
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ เป@นฺฆ์าตกรด(วิย ถFกต(องฺอนฺ�นฺตร	ยกรรมด(วิย ต(องฺปาราช้	กด(วิย.

เตสwเยวิ อญฺ�ญตรw มาเรส�สาม1ต	 อญฺ�ญw อาคนฺ�ตGกw มาเรต	 ยก�ข้w วิา เปตw วิา มาเรต	 เอฬกw วิา มาเรต	 ฯ
ปGพื่�เพื่ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
เธอทิำในฺใจวิ-า “เราจ�กฆ์-ามารดาบั	ดาและพื่ระอรห�นฺตEเหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺแหละ คนฺใดคนฺหนฺa$งฺให(ตาย” แล(วิ 
ก>ฆ์-าอาค�นฺตGกะคนฺอ#$นฺตาย หร#อฆ์-าย�กษุE เปรต หร#อแพื่ะ ตาย.
(ผู้F(ศัaกษุา)พื่aงฺทิราบั (อาบั�ต	ค#อปาราช้	ก ถGลล�จจ�ยและปาจ	ตต1ยE) โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วิในฺก-อนฺนฺ�$นฺแล.

อ	ธ ปนฺ เจตนฺา ทิารGณฺา โหต1ต	 ฯ
แต-ในฺ(วิ	ส�ยแห-งฺการฆ์-าส�ตวิEม1อาค�นฺตGกะเป@นฺต(นฺ)นฺ1I เจตนฺาย-อมเป@นฺข้องฺทิารGณฺ แล.

[ภ	กษุ#ฆ์'าพ'อแมั'เปKนต7นในกองฟัาง ไมั'ต7องปาราช	ก]

อญฺ�ญานฺ	ปJ เอต�ถ ปลาสปGญฺ�ช้าทิ1นฺ	 วิต�ถFนฺ	 เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
ในฺ(วิ	ส�ยแห-งฺตต	ยปาราช้	ก)นฺ1I (ผู้F(ศัaกษุา)ควิรทิราบัเร#$องฺทิ�Iงฺหลายแม(เหล-าอ#$นฺ ม1กองฺฟัางฺเป@นฺต(นฺ.

โย ห	 “โลห	ตกw อสa วิา สต�ตa วิา [544] ปGญฺ�ฉั	ส�สาม1ต	 ปลาสปGญฺ�เช้ ปเวิเสนฺ�โต 
ตต�ถ นฺ	ปนฺ�นฺw มาตรw วิา ปJตรw วิา อรหนฺ�ตw วิา อาคนฺ�ตGกปGร	สw วิา ยก�ข้w วิา เปตw วิา ต	รจ�ฉัานฺคตw วิา มาเรต	, 
โวิหารวิเสนฺ “ฆ์าตโกต	 วิGจ�จต	,  วิธกเจตนฺาย ปนฺ อภาวิโต เนฺวิ กม�มw ผู้Gสต	  นฺ อาปต�ตa อาปช้�ช้ต	 ฯ
จร	งฺอยF- (ภ	กษุG)ใด (ทิำในฺใจ)วิ-า “เราจ�กเช้>ดดาบัหร#อหอกทิ1$เป~�อนฺเล#อด” แล(วิสอดเข้(าไปในฺกองฺฟัางฺ 
ฆ์-ามารดาก>ด1 บั	ดาก>ด1 พื่ระอรห�นฺตEก>ด1 คนฺอาค�นฺตGกะก>ด1 ย�กษุEก>ด1 เปรตก>ด1 ส�ตวิEด	ร�จฉัานฺก>ด1 ซ่a$งฺนฺอนฺอยF-ในฺกองฺฟัางฺนฺ�Iนฺตาย, 
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺโวิหาร เร1ยกวิ-า “ฆ์าตกร” ได(, แต-เพื่ราะไม-ม1วิธกเจตนฺา เธอจaงฺไม-ถFกต(องฺกรรม ทิ�Iงฺไม-ต(องฺอาบั�ต	.

โย ปนฺ เอวิw ปเวิเสนฺ�โต สร1รสม�ผู้ส�สw สล�ลก�เข้ต�วิา “สต�โต มญฺ�เญ อพื่�ภนฺ�ตรคโต มรตFต	 ปเวิเสต�วิา มาเรต	 ฯ
ส-วินฺภ	กษุGใด เม#$อกำล�งฺสอด (ดาบัหร#อหอกนฺ�Iนฺ) เข้(าไปด(วิยอาการอย-างฺนฺ�Iนฺ 
กำหนฺดได(วิ-าส�มผู้�สก�บัร-างฺกาย ก>สอดเข้(าไปฆ์-าให(ตาย ด(วิยค	ดวิ-า “ช้ะรอยจะม1ส�ตวิEอยF-ภายในฺ จงฺตายเส1ยเถอะ.”

ตส�ส เตสw วิต�ถFนฺw อนฺGรFเปนฺ กม�มพื่นฺ�โธ จ อาปต�ต	 จ เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
กรรมพื่�นฺธE (ข้(อผู้Fกพื่�นฺทิางฺกรรม) และอาบั�ต	 ข้องฺ(เธอ)นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัโดยสมควิร แก-(เร#$องฺ)เหล-านฺ�Iนฺ.

เอส นฺโย ตต�ถ นฺ	ทิหนฺต�ถw ปเวิเสนฺ�ตส�สาปJ, วินฺป�ปคGม�พื่าทิ1สG ข้	ปนฺ�ตส�สาปJ ฯ
เม#$อภ	กษุGสอด (ดาบัหร#อหอกนฺ�Iนฺ) เข้(าไปเพื่#$อเก>บัไวิ(ในฺ(กองฺฟัางฺ)นฺ�Iนฺก>ด1 โยนฺเข้(าไปทิ1$พื่G-มไม(ในฺปzาเป@นฺต(นฺก>ด1 ก>นฺ�ยนฺ1I.
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[ภ	กษุ#ฆ์'าพ'อในสนามัรบ เปKนทิ�Lงปาราช	กแลีะป+ต#ฆ์าต]

โยปJ “โจรw มาเรม1ต	 โจรเวิเสนฺ คจ�ฉันฺ�ตw ปJตรw มาเรต	, อานฺนฺ�ตร	ยญฺ�จ ผู้Gสต	 ปาราช้	โก จ โหต	 ฯ
(ภ	กษุG)ใด (ค	ด)วิ-า “เราจะฆ์-าโจรให(ตาย” แล(วิก>ฆ์-าบั	ดาซ่a$งฺกำล�งฺเด	นฺไปด(วิยเพื่ศัเหม#อนฺโจร ตาย, 
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ย-อมถFกต(องฺอนฺ�นฺตร	ยกรรมด(วิย เป@นฺปาราช้	กด(วิย.

โย ปนฺ ปรเสนฺาย อญฺ�ญญฺ�จ โยธw ปJตรญฺ�จ กม�มw กโรนฺ�เต ทิ	ส�วิา โยธส�ส อGสGw ข้	ปต	 
“เอตw วิ	ช้�ฌิ	ต�วิา มม ปJตรw วิ	ช้�ฌิ	ส�สต1ต	,  ยถาธ	ป�ปายw คเต ปJตGฆ์าตโก โหต	 ฯ
ส-วินฺ(ภ	กษุG)ใด เห>นฺนฺ�กรบัคนฺอ#$นฺและบั	ดาซ่a$งฺกำล�งฺทิำงฺานฺ (ทิำการรบั) อยF-ในฺเสนฺาฝัzายข้(าศัaก 
จaงฺย	งฺลFกศัรไปเฉัพื่าะต�วินฺ�กรบั (ด(วิยค	ดในฺใจ)วิ-า “ลFกศัรแทิงฺนฺ�กรบัคนฺนฺ�Iนฺแล(วิจ�กแทิงฺบั	ดาข้องฺเรา” 
(ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ) ย-อมช้#$อวิ-าเป@นฺปJตGฆ์าตกE (ผู้F(ฆ์-าบั	ดา) ในฺเม#$อ(ลFกศัร)พื่G-งฺไปตามควิามประสงฺคE.

“โยเธ วิ	ทิ�เธ, มม ปJตา ปลาย	ส�สต1ต	 ข้	ปต	, อGสG นฺ ยถาธ	ป�ปายw คนฺ�ต�วิา ปJตรw มาเรต	, 
โวิหารวิเสนฺ “ปJตGฆ์าตโกต	 วิGจ�จต	, อานฺนฺ�ตร	ยw ปนฺ นฺต�ถ1ต	 ฯ
เธอ(ค	ดอยF-ในฺใจ)วิ-า “เม#$อนฺ�กรบัถFก(ลFกศัร)แทิงฺแล(วิ บั	ดาข้องฺเราก>จ�กหนฺ1ไป” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ จaงฺย	งฺ(ลFกศัร)ไป, 
ลFกศัรไม-พื่G-งฺไปตามควิามประสงฺคE กล�บัทิำให(บั	ดาตาย, เธอรFปนฺ�Iนฺ ทิ-านฺเร1ยก ปJตGฆ์าตกE (ผู้F(ฆ์-าบั	ดา) ด(วิยอำนฺาจแห-งฺโวิหาร, 
แต-ไม-เป@นฺอนฺ�นฺตร	ยกรรม ด(วิยประการฉัะนฺ1Iแล.

“อธ	ฏฺ�ฐห	ต�วิาต	  สม1เป ฐต�วิา ฯ
บัทิวิ-า อธ	ฏฺ�ฐห	ต�วิา ได(แก- ย#นฺอยF-ในฺทิ1$ใกล(.

“อาณฺาเปต1ต	  อGทิ�ทิ	ส�ส วิา อนฺGทิ�ทิ	ส�ส วิา อาณฺาเปต	 ฯ
บัทิวิ-า อาณฺาเปต	 ได(แก- (ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ) ส�$งฺเจาะต�วิหร#อไม-เจาะต�วิ.

ตต�ถ,  ปรเสนฺาย ปจ�จGปฏฺ�ฐ	ตาย, อนฺGทิ�ทิ	ส�เสวิ “เอวิw วิ	ช้�ฌิ  เอวิw ปหร  เอวิw ฆ์าเตห1ต	 อาณฺต�เต,  
ยต�ตเก อาณฺต�โต ฆ์าเตต	, ตต�ตกา อGภ	นฺ�นฺw ปาณฺาต	ปาตา ฯ
บัรรดา(การส�$งฺเจาะจงฺต�วิ ไม-เจาะจงฺต�วิ)นฺ�Iนฺ, คร�IนฺหมF-เสนฺาฝัzายข้(าศัaก ปรากฏิข้aIนฺเฉัพื่าะแล(วิ, 
เม#$อภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ ส�$งฺไม-เจาะต�วิเลยวิ-า “เธอจงฺแทิงฺอย-างฺนฺ1I จงฺประหารอย-างฺนฺ1I จงฺฆ์-าอย-างฺนฺ1I”,  
เป@นฺปาณฺาต	บัาตแก-เธอทิ�Iงฺ ๒ รFป ม1ประมาณฺเทิ-าจำนฺวินฺข้(าศัaกทิ1$ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺฆ์-า.

สเจ ตต�ถ อาณฺาปกส�ส มาตาปJตโร โหนฺ�ต	, อานฺนฺ�ตร	ยม�ปJ [545] ผู้Gสต	 ฯ
สเจ อรหา โหต	, อGโภปJ อานฺนฺ�ตร	ยw ผู้Gสนฺ�ต	 ฯ
บัรรดา(ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺและผู้F(ร�บัส�$งฺ)นฺ�Iนฺ ถ(าภ	กษุGผู้F(ส�$งฺม1มารดาและบั	ดาอยF-ด(วิย, (เธอผู้F(ส�$งฺ) ย-อมต(องฺอนฺ�นฺตร	ยกรรมด(วิย, 
ถ(าม1พื่ระอรห�นฺตEอยF-ด(วิย, เธอแม(ทิ�Iงฺ ๒ รFป ย-อมต(องฺอนฺ�นฺต	ยกรรมด(วิย.

สเจ อาณฺต�ตส�เสวิ มาตาปJตโร, โสวิ อานฺนฺ�ตร	ยw ผู้Gสต	 ฯ
ถ(าภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺเทิ-านฺ�Iนฺ ม1มารดาและบั	ดาอยF- (ในฺสนฺามรบั), (ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ)เทิ-านฺ�Iนฺแล ย-อมต(องฺอนฺ�นฺตร	ยกรรม.
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อGทิ�ทิ	ส	ต�วิา ปนฺ “เอตw ทิ1ฆ์w รส�สw รต�ตกญฺ�จGกw นฺ1ลกญฺ�จGกw  หต�ถ	ก�ข้นฺ�เธ นฺ	ส	นฺ�นฺw, มช้�เฌิ นฺ	ส	นฺ�นฺw วิ	ช้�ฌิ ปหร ฆ์าเตห1ต	 อาณฺต�เต, 
สเจ โส ตเมวิ ฆ์าเตต	, อGภ	นฺ�นฺม�ปJ ปาณฺาต	ปาโต, อานฺนฺ�ตร	ยวิต�ถGม�ห	 จ อานฺนฺ�ตร	ยw ฯ
แต-เม#$อภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ ส�$งฺเจาะต�วิวิ-า “เธอจงฺแทิงฺ จงฺประหาร จงฺฆ์-านฺ�กรบัคนฺนฺ�Iนฺ 
ผู้F(สFงฺ ต$ำ ม1เส#Iอส1แดงฺ ม1เส#Iอส1เข้1ยวิ ซ่a$งฺนฺ�$งฺอยF-บันฺคอช้(างฺ (หร#อ) นฺ�$งฺอยF-ตรงฺกลางฺ (หล�งฺช้(างฺ)”, 
ถ(า(ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ)นฺ�Iนฺฆ์-า(นฺ�กรบั)คนฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ, เป@นฺปาณฺาต	บัาตแม(ด(วิยก�นฺทิ�Iงฺ ๒ รFป, 
และในฺเร#$องฺแห-งฺอนฺ�นฺตร	ยกรรม (ย-อมต(องฺ)อนฺ�นฺต	ยกรรมด(วิยก�นฺ(ทิ�Iงฺ ๒ รFป).

สเจ อญฺ�ญw มาเรต	, อาณฺาปกส�ส นฺต�ถ	 ปาณฺาต	ปาโต ฯ
ถ(า(ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ)ฆ์-าคนฺอ#$นฺตาย, ปาณฺาต	บัาต ย-อมไม-ม1แก-ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ.

เอเตนฺ อาณฺต�ต	โก ปโยโค วิGต�โต โหต	 ฯ
 อาณฺ�ตต	กประโยค ย-อมเป@นฺอ�นฺทิ-านฺกล-าวิไวิ(แล(วิ ด(วิยคำวิ-า อธ	ฏฺ�ฐห	ต�วิา อาณฺาเปต	 เป@นฺต(นฺนฺ�$นฺ.

[ฐานะ ๕ แลีะ ๖ พร7อมัทิ�Lงอรรถาธ	บาย]

ตต�ถ 
วิต�ถGw กาลญฺ�จ โอกาสw อาวิGธw อ	ร	ยาปถw
ตGลย	ต�วิา ปญฺ�จ ฐานฺานฺ	 ธาเรย�ยต�ถw วิ	จก�ข้โณฺ ฯ

ในฺอาณฺ�ตต	กประโยคนฺ�Iนฺ:-
ผู้F(พื่	จารณฺาทิ1$ฉัลาด พื่aงฺสอบัสวินฺฐานฺะ ๕ ประการ ค#อ 
วิ�ตถG กาล โอกาส อาวิGธ และอ	ร	ยาบัถ แล(วิพื่aงฺทิรงฺไวิ(ซ่a$งฺอรรถคด1.

อปโร นฺโย ฯ
อ1กนฺ�ยหนฺa$งฺ:-

เหตGทิำให(การส�$งฺแนฺ-นฺอนฺ (สำเร>จได() ม1 ๖ อย-างฺนฺ1I ค#อ 
วิ�ตถG กาล โอกาส อาวิGธ อ	ร	ยาบัถ และก	ร	ยาพื่	เศัษุ.

วิต�ถG กาโล จ โอกาโส อาวิGธw อ	ร	ยาปโถ
ก	ร	ยาวิ	เสโสต	 อ	เม ฉั อาณฺต�ต	นฺ	ยามกา ฯ

ตต�ถ “วิต�ถGนฺ�ต	  มาเรตพื่�โพื่ สต�โต ฯ
บัรรดา(ฐานฺะม1วิ�ตถGเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ฐานฺะวิ-า วิ�ตถG ได(แก- ส�ตวิEทิ1$จะพื่aงฺถFกฆ์-าให(ตาย.

“กาโลต	 ปGพื่�พื่ณฺ�หสายณฺ�หาทิ	กาโล จ โยพื่�พื่นฺต�ถามวิ	ร	ยาทิ	กาโล จ ฯ
ฐานฺะวิ-า กาล ได(แก- กาลม1กาลเช้(าและเย>นฺเป@นฺต(นฺ และกาลม1วิ�ยเป@นฺหนฺG-มสาวิม1เร1$ยวิแรงฺและม1ควิามเพื่1ยรเป@นฺต(นฺ.

“โอกาโสต	  “คาโม วิา วินฺw วิา เคหทิ�วิารw วิา เคหมช้�ฌิw วิา รถ	กา วิา สaฆ์าฏิกw วิาต	 เอวิมาทิ	 ฯ
ฐานฺะวิ-า โอกาส ได(แก- (สถานฺทิ1$) ม1อาทิ	อย-างฺนฺ1I ค#อ “(หมF-)บั(านฺ ปzา ประตFเร#อนฺ ทิ-ามกลางฺเร#อนฺ ถนฺนฺรถ๑ หร#อทิางฺ ๓ แพื่ร-งฺ”.

๑ ถนฺนฺสำหร�บัรถแล-นฺ, ทิางฺเด	นฺรถ
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“อาวิGธนฺ�ต	  อส	 วิา อGสG วิา สต�ต	 วิาต	เอวิมาทิ	 ฯ
ฐานฺะวิ-า อาวิGธ ได(แก- (อาวิGธ) ม1อาทิ	อย-างฺนฺ1I ค#อ “ดาบัลFกศัร หร#อหอก”.

“อ	ร	ยาปโถต	  มาเรตพื่�พื่ส�ส คมนฺw วิา นฺ	สช้�ช้า วิาต	 เอวิมาทิ	 ฯ
ฐานฺะวิ-า อ	ร	ยาบัถ ได(แก- (อ	ร	ยาบัถ) ม1อาทิ	อย-างฺนฺ1I ค#อ “การเด	นฺ หร#อนฺ�$งฺ ข้องฺผู้F(ทิ1$จะพื่aงฺถFกฆ์-าให(ตาย”.

“ก	ร	ยาวิ	เสโสต	  วิ	ช้�ฌินฺw วิา เฉัทินฺw วิา เภทินฺw วิา สงฺ�ข้มGณฺ�ฑกw วิาต	เอวิมาทิ	 ฯ
ฐานฺะวิ-า ก	ร	ยาพื่	เศัษุ ได(แก- (ก	ร	ยาทิ1$ทิำ) ม1อาทิ	อย-างฺนฺ1I ค#อ “แทิงฺ ต�ด ทิำลาย (ถลกหนฺ�งฺศั1รษุะทิำให()เกล1Iยงฺเหม#อนฺส�งฺข้E”.๒

[อธ	บายว�ตถ#ทิ� จะพIงถDกฆ์'า]

ยทิ	 ห	 วิต�ถGw วิ	สwวิาเทิต�วิา ยw “มาเรห1ต	 อาณฺต�โต ตโต อญฺ�ญw มาเรต	, 
“ปGรโต ปหร	ต�วิา มาเรห1ต	 วิา อาณฺต�โต  ปจ�ฉัโต วิา ปส�สโต วิา อญฺ�ญส�มa วิา ปเทิเส ปหร	ต�วิา มาเรต	, 
อาณฺาปกส�ส นฺต�ถ	 กม�มพื่นฺ�โธ, อาณฺต�ตส�เสวิ [546] กม�มพื่นฺ�โธ ฯ
ก> ถ(าหากวิ-า (ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ)ทิำให(วิ�ตถGพื่ลาดไป ไพื่ล-ไปฆ์-าคนฺอ#$นฺจากบัGคคลทิ1$ผู้F(ส�$งฺ ส�$งฺให(ฆ์-า, 
หร#อถFกส�$งฺวิ-า “ทิ-านฺจงฺประหารข้(างฺหนฺ(าฆ์-าให(ตาย” ไพื่ล-ไปประหารข้(างฺหล�งฺ หร#อข้(างฺๆ หร#อทิ1$อวิ�ยวิะแห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺ ให(ตายไป, 
ข้(อผู้Fกพื่�นฺทิางฺกรรมย-อมไม-ม1แก-ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ, ข้(อผู้Fกพื่�นฺทิางฺกรรม ย-อมม1แก-ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺเทิ-านฺ�Iนฺ.

อถวิา วิต�ถGw อวิ	สwวิาเทิต�วิา ยถาอาณฺต�ต	ยา มาเรต	, 
“อาณฺาปกส�ส อาณฺต�ต	ก�ข้เณฺ  อาณฺต�ตส�ส ปหรณฺก�ข้เณฺต	 อGภเยสม�ปJ กม�มพื่นฺ�โธ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ (ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ)ไม-ทิำวิ�ตถGให(พื่ลาดไป ฆ์-าผู้F(นฺ�Iนฺตายตามทิ1$ส�$งฺไวิ(, 
ข้(อผู้Fกพื่�นฺทิางฺกรรมย-อมม1แก-เธอทิ�Iงฺ ๒ รFป ค#อ แก-ผู้F(ส�$งฺในฺข้ณฺะทิ1$ส�$งฺ ผู้F(ร�บัส�$งฺในฺข้ณฺะทิ1$ประหาร.

วิต�ถGวิ	เสเสนฺ ปเนฺต�ถ กม�มวิ	เสโส จ อาปต�ต	วิ	เสโส จ โหต	 ฯ
ก>ในฺ(เร#$องฺวิ�ตถG)นฺ1I ควิามแปลกก�นฺแห-งฺกรรม และควิามแปลกก�นฺแห-งฺอาบั�ต	 ย-อมม1 เพื่ราะควิามแปลกก�นฺแห-งฺวิ�ตถG.

เอวิw ตาวิ วิต�ถGม�ห	 สงฺ�เกตวิ	สงฺ�เกตตา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัควิามถFกทิ1$หมายและผู้	ดทิ1$หมาย ในฺวิ�ตถGอย-างฺนฺ1Iก-อนฺ.

[อธ	บายกาลีทิ� ส� งให7ทิำการฆ์'า]

กาเล ปนฺ ฯ
ส-วินฺในฺกาล (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โย “อช้�ช้ เส�วิต	 อนฺ	ยเมต�วิา “ปGพื่�พื่ณฺ�เห มาเรห1ต	 อาณฺต�โต  ยทิา กทิาจ	 ปGพื่�พื่ณฺ�เห มาเรต	. นฺต�ถ	 วิ	สงฺ�เกโต ฯ
(ภ	กษุG)รFปใด ได(ร�บัคำส�$งฺวิ-า “ทิ-านฺจงฺฆ์-าให(ตายในฺเวิลาเช้(า” ไม-กำหนฺดวิ-า “วิ�นฺนฺ1I หร#อพื่รG-งฺนฺ1I” 
(ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺนฺ�Iนฺ) ฆ์-าเข้าตายเวิลาเช้(า ในฺกาลใดกาลหนฺa$งฺ. ควิามผู้	ดทิ1$หมายย-อมไม-ม1.

๒ ควิามหมายข้องฺศั�พื่ทิEนฺ1I ในฺสาร�ตถทิ1ปนฺ1 ๒/๔๐๕ อธ	บัายไวิ(วิ-า ต(องฺต�ดหนฺ�งฺออก (จากศั1รษุะ) กำหนฺดเพื่1ยงฺหมวิกหF และหลGมคอ 
แล(วิเอาก(อนฺกรวิดข้�ดกะโหลกศั1รษุะให(ม1ส1ข้าวิเหม#อนฺส�งฺข้E.



หนฺ(า ๘๘๐ •   ประช้Gมสงฺฆ์E ทิรงฺบั�ญญ�ต	ตต	ยปาราช้	กส	กข้าบัทิ • [อธ	บัายกาลทิ1$ส�$งฺให(ทิำการฆ์-า]

โย ปนฺ “อช้�ช้ ปGพื่�พื่ณฺ�เหต	 วิGต�โต, “มช้�ฌิณฺ�เห วิา สายณฺ�เห วิา เส�วิ วิา ปGพื่�พื่ณฺ�เห มาเรต	. วิ	สงฺ�เกโต โหต	.  
อาณฺาปกส�ส นฺต�ถ	 กม�มพื่นฺ�โธ ฯ
ส-วินฺ(ภ	กษุG)รFปใด ได(ร�บัส�$งฺวิ-า “ทิ-านฺจงฺฆ์-าให(ตายในฺเวิลาเช้(าวิ�นฺนฺ1I,”, 
(ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺนฺ�Iนฺ) ฆ์-าเข้าตายในฺเวิลาเทิ1$ยงฺวิ�นฺ หร#อเวิลาเย>นฺ หร#อเวิลาเช้(าพื่รG-งฺนฺ1I. ย-อมผู้	ดทิ1$หมาย. 
สำหร�บัภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ ไม-ม1ควิามผู้Fกพื่�นฺทิางฺกรรม.

ปGพื่�พื่ณฺ�เห มาเรตGw วิายมนฺ�ตส�ส มช้�ฌิณฺ�เห ช้าเตปJ, เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺเม#$อภ	กษุGพื่ยายามจะฆ์-าให(ตายในฺเวิลาเช้(า แต-กลายเป@นฺเทิ1$ยงฺวิ�นฺไป, ก>ม1นฺ�ยเหม#อนฺก�นฺ.

เอเตนฺ นฺเยนฺ สพื่�พื่กาลป�ปเภเทิสG สงฺ�เกตวิ	สงฺ�เกตตา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
บั�ณฺฑ	ต พื่aงฺทิราบัถFกทิ1$หมายและผู้	ดทิ1$หมาย ในฺประเภทิแห-งฺกาลทิ�Iงฺปวิงฺ โดยนฺ�ยนฺ1I. 

[อธ	บายโอกาสทิ� ส� งให7ทิำการฆ์'า]

โอกาเสปJ ฯ
แม(ในฺโอกาส (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โย “เอตw คาเม ฐ	ตw มาเรห1ต	 อาณฺต�โต,  ตw ยต�ถกต�ถจ	 มาเรต	.  นฺต�ถ	 วิ	สงฺ�เกโต ฯ
(ภ	กษุG)รFปใด ถFกส�$งฺวิ-า “ทิ-านฺจงฺฆ์-าบัGคคลนฺ�$นฺ ผู้F(ย#นฺอยF-ในฺบั(านฺให(ตาย” 
(แต-ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺนฺ�Iนฺ) ฆ์-า(บัGคคล)นฺ�Iนฺตายในฺทิ1$ใดทิ1$หนฺa$งฺ. ย-อมไม-ผู้	ดทิ1$หมาย.

โย ปนฺ “คาเมเยวิาต	 นฺ	ยเมต�วิา อาณฺต�โต วิเนฺ มาเรต	. 
ตถา “วิเนฺต	 อาณฺต�โต คาเม มาเรต	. 
“อนฺ�โตเคหทิ�วิาเรต	 อาณฺต�โต เคหมช้�เฌิ มาเรต	. วิ	สงฺ�เกโต ฯ
ส-วินฺภ	กษุGรFปใด ถFกส�$งฺกำหนฺดไวิ(วิ-า “(จงฺฆ์-าให(ตาย)ในฺบั(านฺเทิ-านฺ�Iนฺ” แต-ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺนฺ�Iนฺฆ์-าเข้าตายในฺปzา.
อนฺa$งฺ เธอถFกส�$งฺวิ-า “(จงฺฆ์-าให(ตาย)ในฺปzา” แต-เธอฆ์-าเข้าตายในฺบั(านฺ.
ถFกส�$งฺวิ-า “(จงฺฆ์-าให(ตาย)ทิ1$ประตFภายในฺบั(านฺ” ฆ์-าเข้าตายตรงฺทิ-ามกลางฺเร#อนฺ”.  ย-อมผู้	ดทิ1$หมาย.

เอเตนฺ นฺเยนฺ สพื่�โพื่กาสเภเทิสG สงฺ�เกตวิ	สงฺ�เกตตา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัควิามถFกทิ1$หมายและผู้	ดทิ1$หมาย ในฺควิามต-างฺก�นฺแห-งฺโอกาสทิ�Iงฺปวิงฺ โดยนฺ�ยนฺ1I.

[อธ	บายอาว#ธทิ� เปKนเคร! องมั!อใช7ให7ฆ์'า]

อาวิGเธปJ ฯ
แม(ในฺอาวิGธ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โย “อส	นฺา วิา อGสGนฺา วิาต	 อนฺ	ยเมต�วิา “อาวิGเธนฺ มาเรห1ต	 อาณฺต�โต  เยนฺเกนฺจ	 อาวิGเธนฺ มาเรต	. นฺต�ถ	 วิ	สงฺ�เกโต ฯ
(ภ	กษุG)รFปใด ถFกส�$งฺวิ-า “ทิ-านฺจงฺเอาอาวิGธฆ์-าให(ตาย” ไม-ได(กำหนฺดไวิ(วิ-า “ดาบั หร#อ ลFกศัร” 
ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺนฺ�Iนฺ เอาอาวิGธช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺฆ์-าให(ตาย. ย-อมไม-ผู้	ดทิ1$หมาย.



ประช้Gมสงฺฆ์E ทิรงฺบั�ญญ�ต	ตต	ยปาราช้	กส	กข้าบัทิ • [อธ	บัายอาวิGธทิ1$เป@นฺเคร#$องฺม#อใช้(ให(ฆ์-า] • หนฺ(า ๘๘๑

โย ปนฺ “อส	นฺาต	 วิGต�โต อGสGนฺา, 
“อ	ม	นฺา ว่า อส	นฺาต	 วิGต�โต อญฺ�เญนฺ อส	นฺา, 
“เอกส�เสวิ ว่า อส	ส�ส อ	มาย ธาราย มาเรห1ต	 วิGต�โต  อ	ตราย วิา ธาราย ตเลนฺ วิา ตGณฺ�เฑนฺ วิา ถรGนฺา [547] วิา มาเรต	.  
วิ	สงฺ�เกโต ฯ
ส-วินฺ(ภ	กษุG)รFปใด ถFกส�$งฺวิ-า “(จงฺ)ใช้(ดาบั(ฆ์-า)” (แต-ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺนฺ�Iนฺ) ใช้(ลFกศัร(ฆ์-า), 
หร#อถFกส�$งฺวิ-า “จงฺใช้(ดาบัเล-มนฺ1Iฆ์-า” (ผู้F(ร�บัส�$งฺ)ใช้(ดาบัเล-มอ#$นฺ(ฆ์-า), 
หร#อถFกส�$งฺวิ-า “จงฺเอาคมดาบัเล-มเด1ยวินฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺฆ์-า” (แต-ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ) (ใช้(คมดาบั)นฺอกนฺ1I หร#อใช้(ฝัzาม#อ หร#อใช้(จะงฺอยปาก หร#อ
ใช้(ด(ามกระบั1$ฆ์-า.  ย-อมผู้	ดทิ1$หมาย.

เอเตนฺ นฺเยนฺ สพื่�พื่อาวิGธเภเทิสG สงฺ�เกตวิ	สงฺ�เกตตา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัควิามถFกทิ1$หมายและผู้	ดทิ1$หมายในฺควิามแตกต-างฺก�นฺแห-งฺอาวิGธทิ�Iงฺปวิงฺ โดยนฺ�ยนฺ1I.

[อธ	บายอ	ร	ยาบถทิ� ส� งให7ทิำการฆ์'า]

อ	ร	ยาปเถ ปนฺ ฯ
ส-วินฺในฺอ	ร	ยาบัถ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โย “เอตw คจ�ฉันฺ�ตw มาเรห1ต	 อาณฺต�โต ปนฺ สเจปJ คจ�ฉันฺ�ตw มาเรต	.  นฺต�ถ	 วิ	สงฺ�เกโต ฯ
(ภ	กษุG)รFปใด ถFกส�$งฺวิ-า “ทิ-านฺจงฺฆ์-าบัGคคลผู้F(นฺ�Iนฺซ่a$งฺกำล�งฺเด	นฺ ให(ตาย” 
แต-แม(ถ(าภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺนฺ�Iนฺ ฆ์-าบัGคคลผู้F(กำล�งฺเด	นฺไปตาย.  ย-อมไม-ผู้	ดทิ1$หมาย.

“คจ�ฉันฺ�ตเมวิ มาเรห1ต	 วิGต�เต, ปนฺ สเจ นฺ	ส	นฺ�นฺw มาเรต	, 
“นฺ	ส	นฺ�นฺเมวิ วิา มาเรห1ต	 วิGต�เต, คจ�ฉันฺ�ตw มาเรต	.  วิ	สงฺ�เกโต โหต	 ฯ
เม#$อภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ ส�$งฺวิ-า “ทิ-านฺจงฺฆ์-าบัGคคลผู้F(กำล�งฺเด	นฺอยF-เทิ-านฺ�Iนฺ ให(ตาย”, (แต-ถ(าภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ ฆ์-าบัGคคลผู้F(นฺ�$งฺอยF-ตาย, 
หร#อภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ ส�$งฺวิ-า “ทิ-านฺจงฺฆ์-าบัGคคลผู้F(นฺ�$งฺอยF-เทิ-านฺ�Iนฺให(ตาย,” (แต-ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ) ฆ์-าบัGคคลผู้F(กำล�งฺเด	นฺไปตาย. 
ย-อมผู้	ดทิ1$หมาย.

เอเตนฺ นฺเยนฺ สพื่�พื่อ	ร	ยาปถเภเทิสG สงฺ�เกตวิ	สงฺ�เกตตา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัควิามถFกทิ1$หมายและผู้	ดทิ1$หมาย ในฺควิามต-างฺแห-งฺอ	ร	ยาบัถทิ�Iงฺปวิงฺ โดยนฺ�ยนฺ1I.

[อธ	บายก	ร	ยาพ	เศษุทิ� ส� งให7ทิำการฆ์'า]

ก	ร	ยาวิ	เสเสปJ ฯ
แม(ในฺก	ร	ยาพื่	เศัษุ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โย “วิ	ช้�ฌิ	ต�วิา มาเรห1ต	 วิGต�โต  วิ	ช้�ฌิ	ต�วิา มาเรต	. นฺต�ถ	 วิ	สงฺ�เกโต ฯ
(ภ	กษุG)รFปใด ถFกส�$งฺวิ-า “ทิ-านฺจงฺแทิงฺให(ตาย” (ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺนฺ�Iนฺ) แทิงฺให(ตาย. ย-อมไม-ผู้	ดทิ1$หมาย.

โย ปนฺ วิ	ช้�ฌิ	ต�วิา มาเรห1ต	 วิGต�โต ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิาวิ มาเรต	.  วิ	สงฺ�เกโต ฯ
ส-วินฺ(ภ	กษุG)รFปใด ถFกส�$งฺวิ-า “จงฺแทิงฺให(ตาย” (แต-ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺนฺ�Iนฺ) ต�ด (ฟัbนฺ) ให(ตายเทิ1ยวิ. ย-อมผู้	ดทิ1$หมาย.



หนฺ(า ๘๘๒ •   ประช้Gมสงฺฆ์E ทิรงฺบั�ญญ�ต	ตต	ยปาราช้	กส	กข้าบัทิ • [อธ	บัายก	ร	ยาพื่	เศัษุทิ1$ส�$งฺให(ทิำการฆ์-า]

เอเตนฺ นฺเยนฺ สพื่�พื่ก	ร	ยาวิ	เสสเภเทิสG สงฺ�เกตวิ	สงฺ�เกตตา เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัควิามถFกทิ1$หมายและผู้	ดทิ1$หมาย ในฺควิามต-างฺก�นฺแห-งฺก	ร	ยาพื่	เศัษุทิ�Iงฺปวิงฺโดยนฺ�ยนฺ1I.

โย ปนฺ ล	งฺ�ควิเสนฺ “ทิ1ฆ์w รส�สw กาฬี| โอทิาตw ก	สw ถFลw มาเรห1ต	 อนฺ	ยเมต�วิา อาณฺาเปต	, 
อาณฺต�โต จ ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ตาทิ	สw มาเรต	.  นฺต�ถ	 วิ	สงฺ�เกโต,  อGภ	นฺ�นฺw ปาราช้	กw ฯ
ส-วินฺภ	กษุGรFปใด ส�$งฺ ไม-กำหนฺด ด(วิยอำนฺาจเพื่ศัวิ-า “ทิ-านฺจงฺฆ์-าคนฺผู้F(ทิ1$ สFงฺ ต$ำ ดำ ข้าวิ ผู้อม อ(วินฺ ให(ตาย” 
และภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺฆ์-าคนฺใดคนฺหนฺa$งฺ เช้-นฺนฺ�Iนฺตาย.  ย-อมไม-ผู้	ดทิ1$หมาย, เป@นฺปาราช้	กด(วิยก�นฺทิ�Iงฺ ๒ รFป.

อถ ปนฺ โส อต�ตานฺw สนฺ�ธาย อาณฺาเปต	, อาณฺต�โต จ “อยเมวิ อ1ทิ	โสต	 อาณฺาปกเมวิ มาเรต	, 
อาณฺาปกส�ส ทิGก�กฏิw, วิธกส�ส ปาราช้	กw ฯ
แต-ถ(า(ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ)นฺ�Iนฺ ส�$งฺหมายเอาตนฺเองฺ, และภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ ฆ์-าภ	กษุGผู้F(ส�$งฺนฺ�$นฺเองฺตาย ด(วิยค	ดวิ-า “(ทิ-านฺผู้F(ส�$งฺ)นฺ1Iแหละ เป@นฺเช้-นฺนฺ1I” 
สำหร�บัภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ เป@นฺทิGกกฏิ, ภ	กษุGผู้F(ฆ์-าเป@นฺปาราช้	ก.

อาณฺาปโก อต�ตานฺw สนฺ�ธาย อาณฺาเปต	, อ	ตโร อญฺ�ญw ตาทิ	สw มาเรต	. 
อาณฺาปโก มGจ�จต	, วิธกส�เสวิ ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺส�$งฺหมายเอาตนฺเองฺ, ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺนฺอกนฺ1I ฆ์-าคนฺอ#$นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺตาย. 
ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ ย-อมพื่(นฺ (จากอาบั�ต	), เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGผู้F(ฆ์-าเทิ-านฺ�Iนฺ.

กส�มา ฯ  โอกาสส�ส อนฺ	ยม	ตต�ตา ฯ
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร?” แก(วิ-า “เพื่ราะไม-ได(กำหนฺดโอกาสไวิ(.” 

สเจ ปนฺ อต�ตานฺw สนฺ�ธาย อาณฺาเปนฺ�โตปJ โอกาสw นฺ	ยเมต	 
“อสGกส�มa นฺาม รต�ต	ฏฺ�ฐาเนฺ วิา ทิ	วิาฏฺ�ฐาเนฺ วิา เถราสเนฺ วิา มช้�ฌิ	มาสเนฺ วิา นฺ	ส	นฺ�นฺw เอวิรFปนฺ�นฺาม มาเรห1ต	 
ตต�ถ จ อญฺ�โญ นฺ	ส	นฺ�โนฺ [548] โหต	, สเจ อาณฺต�โต ตw มาเรต	, 
เนฺวิ วิธโก มGจ�จต	, นฺ อาณฺาปโก. 
แต-ถ(า(ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ) แม(เม#$อส�$งฺหมายเอาตนฺเองฺ ก>กำหนฺดโอกาสไวิ(วิ-า “ทิ-านฺจงฺฆ์-าบัGคคลช้#$อเห>นฺปานฺนฺ1I 
ซ่a$งฺนฺ�$งฺอยF-บันฺอาสนฺะพื่ระเถระ หร#อบันฺอาสนฺะพื่ระม�ช้ฌิ	มะ ในฺทิ1$พื่�กกลางฺค#นฺหร#อทิ1$พื่�กกลางฺวิ�นฺ ช้#$อโนฺ(นฺให(ตาย” 
แต-ในฺ(โอกาส)นฺ�Iนฺ ม1ภ	กษุGรFปอ#$นฺนฺ�$งฺแทินฺอยF-, ถ(าภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ ฆ์-าภ	กษุGผู้F(ทิ1$มานฺ�$นฺอยF-นฺ�Iนฺตาย, 
ภ	กษุGผู้F(ฆ์-า ย-อมไม-พื่(นฺ (จากอาบั�ต	) แนฺ-, ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺก>ไม-พื่(นฺ.

กส�มา ฯ โอกาสส�ส นฺ	ยม	ตต�ตา ฯ
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร?” แก(วิ-า “เพื่ราะได(กำหนฺดโอกาสไวิ(”.

สเจ ปนฺ นฺ	ยม	โตกาสโต อญฺ�ญต�ร มาเรต	, อาณฺาปโก มGจ�จต1ต	 
อยนฺ�นฺโย มหาอฏฺ�ฐกถายw สGฏฺ�ฐุG ทิฬ�หw กต�วิา วิGต�โต.  ตส�มา เอต�ถ นฺ อนฺาทิร	ยw กาตพื่�พื่นฺ�ต	 ฯ
แต-ถ(า(ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ) ฆ์-าเข้าตาย เวิ(นฺจากโอกาสทิ1$กำหนฺดไวิ(, ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺย-อมพื่(นฺ (จากอาบั�ต	). 
นฺ�ยด�งฺอธ	บัายมานฺ1I พื่ระอรรถกถาจารยEกล-าวิไวิ(เป@นฺหล�กฐานฺด1 ในฺมหาอรรถกถา. 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ควิามไม-เอ#Iอเฟั~�อในฺ(นฺ�ย)นฺ1I (บั�ณฺฑ	ต)จaงฺไม-ควิรทิำ ฉัะนฺ1Iแล.
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“อธ	ฏฺ�ฐายาต	 มาต	กาวิเสนฺ อาณฺต�ต	กป�ปโยคกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
อาณฺ�ตต	กปโยคกถา ด(วิยอำนฺาจมาต	กาวิ-า อธ	ฏิฐาย จบั.
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กถาว'าด้7วยการส� งทิDต
อ	ทิานฺ	, เย “ทิFเตนฺาต	 อ	มส�ส มาต	กาปทิส�ส นฺ	ทิ�เทิสต�ถw “ภ	ก�ข้G ภ	ก�ข้Gw อาณฺาเปต1ต	อาทิโย จต�ตาโร วิารา วิGต�ตา, เตสG ฯ
บั�ดนฺ1I (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)ในฺ ๔ วิาระม1วิ-า ภ	ก�ข้G ภ	ก�ข้Gw อาณฺาเปต	 เป@นฺต(นฺ 
ทิ1$(พื่ระอGบัาล1เถระ)กล-าวิไวิ( เพื่#$อแสดงฺไข้บัทิมาต	กาวิ-า ทิFเตนฺ นฺ1I.

“โส ตw มญฺ�ญมาโนฺต	  โส อาณฺต�โต, โย อาณฺาปเกนฺ “อ	ต�ถนฺ�นฺาโมต	 อก�ข้าโต,  
ตw มญฺ�ญมาโนฺ ตเมวิ ช้1วิ	ตา โวิโรเปต	,  อGภ	นฺ�นฺw ปาราช้	กw ฯ
ข้(อวิ-า โส ตw มญฺ�ญมาโนฺ ควิามวิ-า (ภ	กษุG)รFปใด อ�นฺภ	กษุGผู้F(ส�$งฺบัอกวิ-า “บัGคคลช้#$อนฺ1I” 
ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺรFปนฺ�Iนฺ เข้(าใจวิ-าบัGคคลนฺ�Iนฺแนฺ- จaงฺปลงฺบัGคคลนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺเส1ยจากช้1วิ	ต, เป@นฺปาราช้	กด(วิยก�นฺทิ�Iงฺ ๒ รFป.

“ตw มญฺ�ญมาโนฺ อญฺ�ญนฺ�ต	  ยw “ช้1วิ	ตา โวิโรเปห1ต	 วิGต�โต, ตw มญฺ�ญมาโนฺ  อญฺ�ญw ตาทิ	สw ช้1วิ	ตา โวิโรเปต	, มFลฏฺ�ฐส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
ข้(อวิ-า ตw มญฺ�ญมาโนฺ อญฺ�ญw ควิามวิ-า ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ เข้(าใจบัGคคลทิ1$ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ ส�$งฺให(ปลงฺเส1ยจากช้1วิ	ต 
แต-ไพื่ล-ไปปลงฺบัGคคลอ#$นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺจากช้1วิ	ตเส1ย, ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	มไม-เป@นฺอาบั�ต	.

“อญฺ�ญw มญฺ�ญมาโนฺ ตนฺ�ต	  โย อาณฺาปเกนฺ วิGต�โต ตส�ส พื่ลวิสหายw สม1เป ฐ	ตw ทิ	ส�วิา 
“อ	มส�ส พื่เลนฺายw ตช้�ช้ต	, อ	มนฺ�ตาวิ ช้1วิ	ตา โวิโรเปม1ต	 ปหรนฺ�โต อ	ตรเมวิ ปร	วิต�ต	ต�วิา ตส�มa ฐาเนฺ ฐ	ตw สหาโยต	 มญฺ�ญมาโนฺ ช้1วิ	ตา 
โวิโรเปต	.  อGภ	นฺ�นฺw ปาราช้	กw ฯ
ข้(อวิ-า อญฺ�ญw มญฺ�ญมาโนฺ ตw ควิามวิ-า (ภ	กษุG)รFปใด อ�นฺภ	กษุGผู้F(ส�$งฺส�$งฺไวิ(แล(วิ, เธอเห>นฺบัGคคลผู้F(เป@นฺสหายทิ1$ม1กำล�งฺข้องฺภ	กษุGผู้F(ส�$งฺนฺ�Iนฺ 
ซ่a$งฺย#นฺอยF-ในฺทิ1$ใกล( จaงฺค	ดวิ-า “บัGคคลผู้F(นฺ1I ย-อมข้F-ด(วิยกำล�งฺข้องฺ(ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ)นฺ1I, เราจะปลงฺบัGคคลนฺ1Iจากช้1วิ	ตเส1ยก-อนฺ” 
เม#$อจะประหาร เข้(าใจวิ-าเป@นฺบัGคคลทิ1$ส�$งฺให(ฆ์-านฺอกนฺ1Iแนฺ-นฺอนฺ ซ่a$งฺเปล1$ยนฺก�นฺมาย#นฺอยF-ในฺทิ1$นฺ�Iนฺแทินฺวิ-า “เป@นฺสหาย” 
จaงฺได(ปลงฺเส1ยจากช้1วิ	ต, เป@นฺปาราช้	กด(วิยก�นฺทิ�Iงฺ ๒ รFป.

“อญฺ�ญw มญฺ�ญมาโนฺ อญฺ�ญนฺ�ต	  ปGร	มนฺเยเนฺวิ “อ	มw ตาวิส�ส สหายw ช้1วิ	ตา โวิโรเปม1ต	 สหายเมวิ ช้1วิ	ตา โวิโรเปต	. ตส�เสวิ ปาราช้	กw ฯ
ข้(อวิ-า อญฺ�ญw มญฺ�ญมาโนฺ อญฺ�ญw ควิามวิ-า (ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ) ค	ดโดยนฺ�ยก-อนฺนฺ�$นฺแหละวิ-า 
“เราจะปลงฺบัGคคลผู้F(เป@นฺสหายคนฺนฺ1I ข้องฺ(ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ)นฺ�Iนฺจากช้1วิ	ต เส1ยก-อนฺ” แล(วิก>ปลงฺบัGคคลผู้F(เป@นฺสหายนฺ�$นฺแลจากช้1วิ	ต. 
เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺนฺ�Iนฺเทิ-านฺ�Iนฺ.

ทิFตปรม�ปราปทิส�ส นฺ	ทิ�เทิสวิาเร “อ	ต�ถนฺ�นฺามส�ส ปาวิทิาต	อาทิ1สG ฯ
ในฺคำเป@นฺต(นฺวิ-า อ	ต�ถนฺ�นฺามส�ส ปาวิทิ ในฺนฺ	เทิศัวิาร แห-งฺบัทิวิ-าด(วิยการนฺำคำส�$งฺส#บัๆ ก�นฺมาแห-งฺทิFต (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

เอโก อาจร	โย  ตโย พื่Gทิ�ธรก�ข้	ต ธม�มรก�ข้	ต สงฺ�ฆ์รก�ข้	ตนฺามกา [549] อนฺ�เตวิาส	กา ทิฏฺ�ฐพื่�พื่า ฯ
พื่aงฺเห>นฺอาจารยEรFปหนฺa$งฺ อ�นฺเตวิาส	ก ๓ รFป ม1ช้#$อวิ-า พื่Gทิธร�กข้	ต ธรรมร�กข้	ต และส�งฺฆ์ร�กข้	ต.

ตต�ถ “ภ	ก�ข้Gw ภ	ก�ข้Gw อาณฺาเปต1ต	  อาจร	โย กญฺ�จ	 ปGค�คลw มาราเปตGกาโม เอตมต�ถw อาจ	ก�ข้	ต�วิา พื่Gทิ�ธรก�ข้	ตw อาณฺาเปต	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ คำวิ-า ภ	ก�ข้G ภ	ก�ข้Gw อาณฺาเปต	 ควิามวิ-า อาจารยEประสงฺคEจะให(ฆ์-าบัGคคลบัางฺคนฺ 
จaงฺบัอกเนฺ#Iอควิามนฺ�Iนฺ แล(วิส�$งฺพื่ระพื่Gทิธร�กข้	ต.
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[อาณฺ�ตต	กประโยคเร! องส� งทิDตต'อ]

“อ	ต�ถนฺ�นฺามส�ส ปาวิทิาต	  คจ�ฉั ต�วิw พื่Gทิ�ธรก�ข้	ต เอตมต�ถw ธม�มรก�ข้	ตส�ส ปาวิทิ ฯ
สองฺบัทิวิ-า อ	ต�ถนฺ�นฺามส�ส ปาวิทิ ควิามวิ-า (อาจารยEส�$งฺวิ-า) “ดFก-อนฺพื่Gทิธร�กข้	ต! คGณฺจงฺไปบัอกเนฺ#Iอควิามนฺ�$นฺแก-พื่ระธรรมร�กข้	ต.”

“อ	ต�ถนฺ�นฺาโม อ	ต�ถนฺ�นฺามส�ส ปาวิทิตFต	  ธม�มรก�ข้	โตปJ สงฺ�ฆ์รก�ข้	ตส�ส ปาวิทิตG ฯ
ข้(อวิ-า อ	ต�ถนฺ�นฺาโม อ	ต�ถนฺ�นฺามส�ส ปาวิทิตG ควิามวิ-า แม(พื่ระธรรมร�กข้	ต ก>บัอกแก-พื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ต (ต-อไป).

“อ	ต�ถนฺ�นฺาโม อ	ต�ถนฺ�นฺามw ช้1วิ	ตา โวิโรเปตFต	  เอวิw ตยา อาณฺต�เตนฺ ธม�มรก�ข้	เตนฺ อาณฺต�โต สงฺ�ฆ์รก�ข้	โต 
“อ	ต�ถนฺ�นฺามw ปGค�คลw ช้1วิ	ตา โวิโรเปตG. โส ห	 อม�เหสG วิ1รช้าต	โก ปฏิ	พื่โล อ	มส�มa กม�เมต	 ฯ
ข้(อวิ-า อ	ต�ถนฺ�นฺาโม อ	ต�ถนฺ�นฺามw ช้1วิ	ตา โวิโรเปตG ควิามวิ-า พื่ระธรรมร�กข้	ตถFกทิ-านฺส�$งฺไวิ(อย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ ก>ส�$งฺทิ-านฺพื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ต (ต-อไป)
วิ-า “จงฺปลงฺบัGคคลช้#$อนฺ1Iเส1ยจากช้1วิ	ต, เพื่ราะวิ-าบัรรดาเราทิ�Iงฺ ๒ ต�วิทิ-านฺเป@นฺคนฺผู้F(ม1ช้าต	กล(าหาญ สามารถในฺกรรมนฺ1I.”

“อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	  เอวิw อาณฺาเปนฺ�ตส�ส อาจร	ยส�ส ตาวิ ทิGก�กฏิw ฯ
ข้(อวิ-า อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ควิามวิ-า เป@นฺอาบั�ต	ทิGกกฏิแก-อาจารยEผู้F(ส�$งฺอยF-อย-างฺนฺ�Iนฺก-อนฺ.

“โส อ	ตรส�ส อาโรเจต1ต	  พื่Gทิ�ธรก�ข้	โต ธม�มรก�ข้	ตส�ส.  ธม�มรก�ข้	โต สงฺ�ฆ์รก�ข้	ตส�ส “อม�หากw อาจร	โย เอวิw วิทิต	 
‘อ	ต�ถนฺ�นฺามw ก	ร ช้1วิ	ตา โวิโรเปห	, ต�วิw ก	ร อม�เหสG วิ1รปGร	โสต	 อาโรเจต	 ฯ  เอวิw เตสwปJ ทิGก�กฏิw ฯ
ข้(อวิ-า โส อ	ตรส�ส อาโรเจต	 ควิามวิ-า พื่ระพื่Gทิธร�กข้	ตบัอกพื่ระธรรมร�กข้	ต. พื่ระธรรมร�กข้	ตบัอกพื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ตวิ-า 
“อาจารยEข้องฺพื่วิกเราส�$งฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘ได(ย	นฺวิ-า คGณฺจงฺปลงฺบัGคคลช้#$อนฺ1Iเส1ยจากช้1วิ	ต, ได(ย	นฺวิ-า บัรรดาเราทิ�Iงฺ ๒ ต�วิทิ-านฺเป@นฺบัGรGษุผู้F(กล(า
หาญ”. เป@นฺทิGกกฏิแม(แก-เธอเหล-านฺ�Iนฺ (ด(วิยการบัอกต-อก�นฺไป)อย-างฺนฺ�Iนฺ(เป@นฺปbจจ�ย).

“วิธโก ปฏิ	ค�คณฺ�หาต1ต	  “สาธG โวิโรเปส�สาม1ต	 สงฺ�ฆ์รก�ข้	โต สม�ปฏิ	จ�ฉัต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า วิธโก ปฏิ	ค�คณฺ�หาต	 ควิามวิ-า พื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ตร�บัวิ-า “ด1ละ ผู้มจ�กปลงฺ”.

“มFลฏฺ�ฐส�ส อาปต�ต	 ถGล�ลจ�จยส�สาต	  สงฺ�ฆ์รก�ข้	เตนฺ ปฏิ	ค�คห	ตมต�เต, อาจร	ยส�ส ถGล�ลจ�จยw ฯ  มหาช้โนฺ ห	 เตนฺ ปาเป นฺ	โยช้	โตต	 ฯ
ข้(อวิ-า มFลฏฺ�ฐส�ส อาปต�ต	 ถGล�ลจ�จยส�ส ม1ควิามวิ-า คร�Iนฺเม#$อคำส�$งฺนฺ�Iนฺ พื่อพื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ตร�บัแล(วิ, เป@นฺถGลล�จจ�ยแก-อาจารยE. 
แต-มหาช้นฺอ�นฺอาจารยEนฺ�Iนฺช้�กนฺำในฺควิามช้�$วิแล(วิแล.

“โส ตนฺ�ต	 โส เจ สงฺ�ฆ์รก�ข้	โต ตw ปGค�คลw ช้1วิ	ตา โวิโรเปต	, สพื่�เพื่สw จตGนฺ�นฺwปJ ช้นฺานฺw ปาราช้	กw ฯ 
นฺ เกวิลญฺ�จ จตGนฺ�นฺw,  เอเตนฺ อGปาเยนฺ วิ	สงฺ�เกตw อกต�วิา ปรม�ปราย อาณฺาเปนฺ�ตw สมณฺสตw วิา สมณฺสหส�สw วิา โหตG, 
สพื่�เพื่สw ปาราช้	กเมวิ ฯ
สองฺบัทิวิ-า โส ตw ควิามวิ-า ถ(าภ	กษุGนฺ�Iนฺ ค#อพื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ต ปลงฺบัGคคลนฺ�Iนฺเส1ยจากช้1วิ	ตไซ่ร(,  เป@นฺปาราช้	กทิ�Iงฺหมด ค#อทิ�Iงฺ ๔ คนฺ. 
และไม-ใช้-เพื่1ยงฺ ๔ คนฺอย-างฺเด1ยวิ, เม#$อทิำไม-ให(ล�กล�$นฺ ส�$งฺตามลำด�บัโดยอGบัายนฺ1I สมณฺะต�Iงฺร(อย หร#อสมณฺะต�Iงฺพื่�นฺก>ตาม 
เป@นฺปาราช้	กด(วิยทิ�Iงฺหมด.

วิ	สก�ก	ยทิFตปทินฺ	ทิ�เทิเส ฯ
ในฺนฺ	เทิศัแห-งฺบัทิวิ	ส�กก	ยทิFต (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-
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“โส อญฺ�ญw อาณฺาเปต1ต	  โส อาจร	เยนฺ [550] อาณฺต�โต พื่Gทิ�ธรก�ข้	โต ธม�มรก�ข้	ตw อทิ	ส�วิา วิา อวิต�ตGกาโม วิา หGต�วิา 
สงฺ�ฆ์รก�ข้	ตเมวิ อGปสงฺ�กม	ต�วิา “อม�หากw อาจร	โย เอวิมาห ‘อ	ต�ถนฺ�นฺามw ก	ร ช้1วิ	ตา โวิโรเปห1ต	 วิ	สงฺ�เกตw กโรนฺ�โต อาณฺาเปต	 ฯ
ข้(อวิ-า โส อญฺ�ญw อาณฺาเปต	 ควิามวิ-า (ภ	กษุG)นฺ�Iนฺ ค#อพื่ระพื่Gทิธร�กข้	ต ทิ1$อาจารยEส�$งฺไวิ( ไม-พื่บัพื่ระธรรมร�กข้	ต หร#อเป@นฺผู้F(ไม-อยากบัอก
จaงฺเข้(าไปหาพื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ตทิ1เด1ยวิ แล(วิทิำให(ล�กล�$นฺ ส�$งฺวิ-า 
“อาจารยEข้องฺเราส�$งฺไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘ได(ย	นฺวิ-า คGณฺจงฺปลงฺบัGคคลช้#$อนฺ1Iเส1ยจากช้1วิ	ต’”.

“วิ	สงฺ�เกตกรเณฺเนฺวิ ห	 เอส “วิ	สก�ก	ยทิFโตต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGนฺ1I ทิ-านฺเร1ยกวิ-า วิ	ส�กก	ยทิFต เพื่ราะทิำให(ล�กล�$นฺนฺ�$นฺเองฺ.

“อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	  อาณฺต�ต	ยา ตาวิ พื่Gทิ�ธรก�ข้	ตส�ส ทิGก�กฏิw ฯ
ข้(อวิ-า อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ค#อ เป@นฺทิGกกฏิ แก-พื่ระพื่Gทิธร�กข้	ต เพื่ราะส�$งฺก-อนฺ.

“ปฏิ	ค�คณฺ�หาต	 อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	  สงฺ�ฆ์รก�ข้	เตนฺ สม�ปฏิ	จ�ฉั	เต, “มFลฏฺ�ฐส�เสวิ ทิGก�กฏินฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ข้(อวิ-า ปฏิ	ค�คณฺ�หาต	 อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส นฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺทิGกกฏิแก-ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	มทิ1เด1ยวิ” ในฺเม#$อพื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ตร�บั.

เอวิw สนฺ�เต, ปฏิ	ค�คหเณฺ อาปต�ต	เยวิ นฺ ส	ยา.  สญฺ�จร	ต�ตปฏิ	ค�คหณฺมรณฺาภ	นฺนฺ�ทิเนฺสGปJ จ อาปต�ต	 โหต	. 
มรณฺปฏิ	ค�คหเณฺ กถw นฺ ส	ยา.  ตส�มา ปฏิ	ค�คณฺ�หนฺ�ตส�เสเวิตw ทิGก�กฏิw ฯ
เม#$อเป@นฺอย-างฺนฺ�Iนฺ อาบั�ต	ในฺเพื่ราะร�บั ไม-พื่aงฺม1.  แต-แม(ในฺการร�บัช้�กส#$อ และพื่อใจในฺการตาย ก>ย�งฺเป@นฺอาบั�ต	. 
อย-างฺไร จะไม-พื่aงฺเป@นฺอาบั�ต	 เพื่ราะร�บัฆ์-าเล-า?  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ทิGกกฏินฺ1I ม1แก-ภ	กษุGผู้F(ร�บันฺ�$นฺเองฺ. 

เตเนฺเวิต�ถ “มFลฏฺ�ฐส�สาต	 นฺ วิGต�ตw ฯ
ด(วิยเหตGนฺ�$นฺแล (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺไม-ตร�สคำวิ-า มFลฏฺ�ฐส�ส ในฺ(นฺ�ย)นฺ1I.

ปGร	มนฺเยปJ เจตw ปฏิ	ค�คณฺ�หนฺ�ตส�ส เวิทิ	ตพื่�พื่เมวิ ฯ   โอกาสาภาเวินฺ ปนฺ นฺ วิGต�ตw ฯ
และแม(ในฺนฺ�ยก-อนฺ ก>พื่aงฺทิราบั(ทิGกกฏิ)นฺ1I แก-ภ	กษุGผู้F(ร�บัเหม#อนฺก�นฺ.  แต-เพื่ราะไม-ม1โอกาส จaงฺไม-ตร�ส(ทิGกกฏินฺ1I)ไวิ(.

ตส�มา โย โย ปฏิ	ค�คณฺ�หาต	, ตส�ส ตส�ส ตป�ปจ�จยา อาปต�ต	เยวิาต	  อยเมต�ถ อม�หากw ข้นฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ภ	กษุGใดๆ ร�บั เป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺๆ เพื่ราะม1การร�บันฺ�Iนฺเป@นฺปbจจ�ยแทิ(. 
นฺ1Iเป@นฺควิามช้อบัใจข้องฺเราทิ�Iงฺหลาย ในฺ(เร#$องฺ)นฺ1Iแล.

ยถา เจต�ถ เอวิw อทิ	นฺ�นฺาทิาเนฺปnต	 ฯ
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า ในฺ(มนฺGสสวิ	คคหะ)นฺ1Iฉั�นฺใด  แม(ในฺอทิ	นฺนฺาทิานฺ ก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺแล.

สเจ ปนฺ โส ตw ช้1วิ	ตา โวิโรเปต	, อาณฺาปกส�ส พื่Gทิ�ธรก�ข้	ตส�ส โวิโรปกส�ส จ สงฺ�ฆ์รก�ข้	ตส�สาต	 อGภ	นฺ�นฺม�ปJ ปาราช้	กw ฯ
ก>ถ(า(พื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ต)นฺ�IนฺปลงฺบัGคคลนฺ�Iนฺจากช้1วิ	ตได(ไซ่ร(, เป@นฺปาราช้	กทิ�Iงฺ ๒ รFป ค#อ “พื่ระพื่Gทิธร�กข้	ตผู้F(ส�$งฺ และพื่ระส�งฺฆ์ร�กข้	ตผู้F(ฆ์-า”.

มFลฏฺ�ฐส�ส ปนฺ อาจร	ยส�ส วิ	สงฺ�เกตต�ตา ปาราช้	เกนฺ อนฺาปต�ต	 ฯ
ไม-เป@นฺอาบั�ต	ปาราช้	ก แก-พื่ระอาจารยEผู้F(เป@นฺต(นฺเด	ม เพื่ราะการส�$งฺล�กล�$นฺ.

ธม�มรก�ข้	ตส�ส อช้านฺนฺตาย สพื่�เพื่นฺ สพื่�พื่w อนฺาปต�ต	 ฯ
ไม-เป@นฺอาบั�ต	โดยประการทิ�Iงฺปวิงฺแก-พื่ระธรรมร�กข้	ต เพื่ราะไม-รF(.



ประช้Gมสงฺฆ์E ทิรงฺบั�ญญ�ต	ตต	ยปาราช้	กส	กข้าบัทิ • [อาณฺ�ตต	กประโยคเร#$องฺส�$งฺทิFตต-อ] • หนฺ(า ๘๘๗

พื่Gทิ�ธรก�ข้	โต ปนฺ ทิ�วิ	นฺ�นฺw โสต�ถ	ภาวิw กต�วิา อต�ตนฺา นฺฏฺ�โฐต	 ฯ
ส-วินฺพื่ระพื่Gทิธร�กข้	ตทิำควิามสวิ�สด1แก-ภ	กษุGทิ�Iงฺ ๒ รFป แล(วิพื่	นฺาศัด(วิยตนฺเองฺ ฉัะนฺ1Iแล.

คตปจ�จาคตทิFตนฺ	ทิ�เทิเส ฯ
ในฺนฺ	เทิศัแห-งฺคตปbจจาคตทิFต (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“โส คนฺ�ต�วิา ปGนฺ ปจ�จาคจ�ฉัต1ต	 
ตส�ส ช้1วิ	ตา โวิโรเปตพื่�พื่ส�ส สม1ป| คนฺ�ต�วิา สGสwวิ	ห	ตารก�ข้ต�ตา ตw ช้1วิ	ตา โวิโรเปตGw อสก�โกนฺ�โต [551] อาคจ�ฉัต	 ฯ
ข้(อวิ-า โส คนฺ�ต�วิา ปGนฺ ปจ�จาคจ�ฉัต	 ควิามวิ-า  (ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺนฺ�Iนฺ)ไปสF-ทิ1$ใกล(แห-งฺบัGคคลซ่a$งฺตนฺจะพื่aงฺปลงฺเส1ยจากช้1วิ	ตนฺ�Iนฺ 
เม#$อไม-อาจปลงฺบัGคคลนฺ�Iนฺจากช้1วิ	ต เพื่ราะเข้าทิ1$การอาร�กข้าจ�ดไวิ(ด1แล(วิ จaงฺกล�บัมา.

“ยทิา สก�โกส	 ตทิา ตนฺ�ต	  “กa อช้�เช้วิ มาร	โต มาร	โต โหต	.  คจ�ฉั. ยทิา สก�โกส	, ตทิา นฺw ช้1วิ	ตา โวิโรเปห1ต	 ฯ
ข้(อวิ-า ยทิา สก�โกส	 ตทิา ตw ม1ควิามวิ-า (ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺนฺ�Iนฺ) ส�$งฺใหม-วิ-า “ต(องฺฆ์-าในฺวิ�นฺนฺ1Iทิ1เด1ยวิหร#อ จaงฺเป@นฺอ�นฺฆ์-า? 
ไปเถ	ด. ทิ-านฺอาจเม#$อใด, จงฺปลงฺเข้าเส1ยจากช้1วิ	ตเม#$อนฺ�Iนฺ.”

“อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	  เอวิw ปGนฺ อาณฺต�ต	ยา ทิGก�กฏิเมวิ โหต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ม1ควิามวิ-า เพื่ราะส�$งฺอ1กอย-างฺนฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺทิGกกฏิเหม#อนฺก�นฺ.

สเจ ปนฺ โส อวิส�สw ช้1วิ	ตา โวิโรเปตพื่�โพื่ โหต	,  อต�ถสาธกเจตนฺา มค�คานฺนฺ�ตรผู้ลสทิ	สา. ตส�มา อยw อาณฺต�ต	ก�ข้เณฺเยวิ ปาราช้	โก ฯ
ก>ถ(าบัGคคลนฺ�Iนฺ เป@นฺผู้F(จะพื่aงฺถFกปลงฺจากช้1วิ	ตแนฺ-นฺอนฺไซ่ร(, เจตนฺาทิ1$ย�งฺอรรถให(สำเร>จ ย-อมเป@นฺเช้-นฺก�บัผู้ลทิ1$เก	ดในฺลำด�บัแห-งฺมรรค. 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺ)นฺ1I จaงฺเป@นฺปาราช้	กในฺข้ณฺะส�$งฺทิ1เด1ยวิ.

สเจปJ วิธโก สฏฺ�ฐ	วิส�สาต	ก�กเมนฺ ตw วิเธต	, อาณฺาปโก จ อนฺ�ตราวิ กาลw กโรต	. ห1นฺาย วิา อาวิต�ตต	, 
อส�สมโณฺวิ หGต�วิา กาลw กร	ส�สต	 ห1นฺาย วิา อาวิต�ต	ส�สต	 ฯ
ถ(าแม((ภ	กษุG)ผู้F(ฆ์-า จะฆ์-าบัGคคลนฺ�Iนฺได( โดยล-วิงฺไป ๖๐ ปnไซ่ร(, และ(ภ	กษุG)ผู้F(ส�$งฺ จะทิำกาลก	ร	ยา หร#อสaกเส1ยในฺระหวิ-างฺนฺ�Iนฺ, 
จ�กเป@นฺผู้F(ไม-ใช้-สมณฺะทิำกาลก	ร	ยาหร#อสaกแทิ(.

สเจ อาณฺาปโก ค	ห	กาเล มาตรw วิา ปJตรw วิา อรหนฺ�ตw วิา สนฺ�ธาย เอวิw อาณฺาเปต�วิา ปพื่�พื่ช้ต	. 
ตส�มa ปพื่�พื่ช้	เต, อาณฺต�โต ตw มาเรต	.  อาณฺาปโก ค	ห	กาเลเยวิ มาตGฆ์าตโก ปJตGฆ์าตโก อรหนฺ�ตฆ์าตโกวิ โหต	. 
ตส�มา เนฺวิส�ส ปพื่�พื่ช้�ช้า นฺ อGปสม�ปทิา รGหต	 ฯ
ถ(าผู้F(ส�$งฺ หมายเอามารดาบั	ดา หร#อพื่ระอรห�นฺตE ส�$งฺอย-างฺนฺ�Iนฺในฺเวิลาเป@นฺคฤห�สถE แล(วิจaงฺบัวิช้, 
คนฺผู้F(ร�บัส�$งฺฆ์-าบัGคคลนฺ�Iนฺได( ในฺเม#$อผู้F(ส�$งฺนฺ�Iนฺบัวิช้แล(วิ, ผู้F(ส�$งฺ ย-อมเป@นฺผู้F(ฆ์-ามารดา ฆ์-าบั	ดา ฆ์-าพื่ระอรห�นฺตEแต-ในฺเวิลาเป@นฺคฤห�สถEทิ1เด1ยวิ. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ บัรรพื่ช้า อGปสมบัทิ ข้องฺเข้า ย-อมไม-ข้aIนฺเลย. 
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สเจปJ มาเรตพื่�พื่ปGค�คโล อาณฺต�ต	ก�ข้เณฺ ปGถGช้�ช้โนฺ,  ยทิา ปนฺ นฺw อาณฺต�โต มาเรต	, ตทิา อรหา โหต	. 
อาณฺต�ตโต วิา ปหารw ลภ	ต�วิา ทิGก�ข้มFล	กw สทิ�ธw นฺ	ส�สาย วิ	ปส�สนฺ�โต อรหต�ตw ปต�วิา เตเนฺวิาพื่าเธนฺ กาลw กโรต	, 
อาณฺาปโก อาณฺต�ต	ก�ข้เณฺเยวิ อรหนฺ�ตฆ์าตโก,  วิธโก ปนฺ สพื่�พื่ต�ถ อGปก�กมกรณฺก�ข้เณฺเยวิ ปาราช้	โกต	 ฯ
ถ(าแม(บัGคคลทิ1$จะพื่aงฺถFกฆ์-า ในฺข้ณฺะส�$งฺย�งฺเป@นฺปGถGช้นฺอยF-, แต-เป@นฺพื่ระอรห�นฺตEในฺเวิลาทิ1$ถFกผู้F(ร�บัส�$งฺฆ์-า.
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ (บัGคคลทิ1$จะพื่aงฺถFกฆ์-า)นฺ�Iนฺ ได(การประหารจากผู้F(ร�บัส�$งฺแล(วิ อาศั�ยศัร�ทิธาม1ทิGกข้Eเป@นฺมFล เจร	ญวิ	ปbสสนฺา 
บัรรลGพื่ระอรห�ต แล(วิทิำกาลก	ร	ยาไปเพื่ราะอาพื่าธนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ. 
ผู้F(ส�$งฺ ย-อมเป@นฺผู้F(ฆ์-าพื่ระอรห�นฺตEในฺข้ณฺะส�$งฺนฺ�$นฺเองฺ, ส-วินฺผู้F(ฆ์-าย-อมเป@นฺปาราช้	กในฺข้ณฺะทิำควิามพื่ยายามในฺทิ1$ทิ�Iงฺปวิงฺทิ1เด1ยวิแล.

อ	ทิานฺ	 เย จ สพื่�เพื่สGปnเมสG ทิFตวิเสนฺ วิGต�ตมาต	กาปเทิสG สงฺ�เกตวิ	สงฺ�เกตทิส�สนฺต�ถw วิGต�ตา ตโย วิารา,  เตสG ปฐมวิาเร ตาวิ ฯ
ก>ในฺบัรรดาวิาระทิ�Iงฺ ๓ ทิ1$(พื่ระอGบัาล1เถระ)กล-าวิไวิ( เพื่#$อแสดงฺควิามถFกทิ1$หมายและผู้	ดทิ1$หมาย 
ในฺบัทิมาต	กาทิ1$ตร�สด(วิยอำนฺาจทิFตทิ�Iงฺหมดนฺ1Iนฺ�Iนฺ บั�ดนฺ1I (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)ในฺปฐมวิารก-อนฺ.

ยส�มา ตw สณฺ	กw วิา ภณฺนฺ�โต  ตส�ส วิา พื่ธ	รตาย “มา ฆ์าเตห1ต	 เอตw วิจนฺw [552] นฺ สาเวิต	  ตส�มา มFลฏฺ�โฐ นฺ มGต�โต ฯ
(ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	ม) พื่Fด(คำ)นฺ�Iนฺเบัาๆ  หร#อเพื่ราะ(ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ)นฺ�Iนฺเป@นฺคนฺหFหนฺวิก จaงฺประกาศัให(ได(ย	นฺคำส�$งฺนฺ1Iวิ-า 
“เธอจงฺอย-าฆ์-า” ไม-ได(.  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGผู้F(ต(นฺเด	มจaงฺไม-พื่(นฺ.

ทิGต	ยวิาเร สาวิ	ตต�ตา มGตโต ฯ
ในฺทิGต	ยวิาร พื่(นฺได( เพื่ราะทิ-านฺประกาศัให(ได(ย	นฺ.

ตต	ยวิาเร ปนฺ  เตนฺ จ สาวิ	ตต�ตา อ	ตเรนฺ จ  “สาธFต	 สม�ปฏิ	จ�ฉั	ต�วิา โอรม	ตต�ตา อGโภปJ มGต�ตาต	 ฯ
ส-วินฺในฺตต	ยวิาร แม(ทิ�Iงฺ ๒ รFป ก>พื่(นฺได( เพื่ราะพื่ระภ	กษุGทิ1$เป@นฺต(นฺเด	มนฺ�Iนฺ ประกาศัให( (ภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺ) ได(ย	นฺ 
และเพื่ราะภ	กษุGผู้F(ร�บัส�$งฺนฺอกนฺ1I ก>ร�บัคำวิ-า “ด1ละ” แล(วิงฺดเวิ(นฺเส1ย ฉัะนฺ1Iแล

ทิFตกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
ทิFตกถา จบั.
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เร! องทิ� ไมั'ลี�บ สำค�ญว'าทิ� ลี�บ
อรโห รโหสญฺ�ญ	นฺ	ทิ�เทิสาทิ1สG ฯ
ในฺ อรโห รโหส�ญญ	นฺ	เทิส เป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“อรโหต	 สม�มGเข้ ฯ   “รโหต	 ปรม�มGเข้ ฯ
บัทิวิ-า อรโห ได(แก- ต-อหนฺ(า.   บัทิวิ-า รโห ได(แก- ล�บัหล�งฺ.

ตต�ถ โย อGปฏฺ�ฐานฺกาเล เวิร	ภ	ก�ข้Gม�ห	 ภ	ก�ข้Fห	 สทิ�ธa อาคนฺ�ต�วิา ปGรโต นฺ	ส	นฺ�เนฺเยวิ อนฺ�ธการโทิเสนฺ ตส�ส อาคตภาวิw อช้านฺนฺ�โต 
“อโห วิต อ	ต�ถนฺ�นฺาโม หโต อส�ส. โจราปJ นฺาม ตw นฺ หนฺนฺ�ต	.  สป�โป นฺ ฑwสต	. นฺ โกจ	 สต�ถw วิา วิ	สw วิา อาหรต1ต	 
ตส�ส มรณฺw อภ	นฺนฺ�ทินฺ�โต อ1ทิ	สานฺ	 วิจนฺานฺ	 อGล�ลปต	. 
บัรรดาช้นฺ ๒ คนฺ (ค#อ ผู้F(ม1ควิามสำค�ญต-อหนฺ(าวิ-าล�บัหล�งฺ และผู้F(ม1ควิามสำค�ญล�บัหล�งฺวิ-าต-อหนฺ(า) นฺ�Iนฺ 
ภ	กษุGใด, เม#$อภ	กษุGผู้F(ม1เวิรก�นฺ มาพื่ร(อมก�บัภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย แล(วินฺ�$งฺอยF-ข้(างฺหนฺ(านฺ�$นฺเองฺ ในฺเวิลาอGปbฏิฐาก, 
ไม-ทิราบัควิามทิ1$เธอมา เพื่ราะโทิษุค#อควิามม#ด  พื่อใจควิามตายข้องฺภ	กษุGผู้F(ม1เวิรก�นฺนฺ�Iนฺ จaงฺพื่Fดจาถ(อยคำเช้-นฺนฺ1Iข้aIนฺมา 
“เจ(าพื่ระคGณฺ! ข้อให(ภ	กษุGม1ช้#$ออย-างฺนฺ1IถFกฆ์-า, ทิำไมพื่วิกโจรจaงฺไม-ฆ์-าม�นฺเส1ย, งฺFจaงฺไม-ก�ดม�นฺเส1ย, 
ใครๆ จaงฺไม-เอาศั�สตราหร#อยาพื่	ษุมาวิางฺม�นฺเส1ย,” 

อยw อรโห รโหสญฺ�ญ1 อGล�ลปต	 นฺาม ฯ   “สม�มGเข้ จ ตส�มa ปรม�มGข้สญฺ�ญ1ต	 อต�โถ ฯ
ภ	กษุGนฺ1I ช้#$อวิ-าผู้F(ม1ควิามสำค�ญต-อหนฺ(าวิ-าล�บัหล�งฺพื่Fดจา.   อธ	บัายวิ-า “ผู้F(ม1ควิามสำค�ญในฺทิ1$ต-อหนฺ(านฺ�Iนฺวิ-าล�บัหล�งฺ.” 

โย ปนฺ ตw ปGรโต นฺ	ส	นฺ�นฺw ทิ	ส�วิา,  ปGนฺ อGปฏฺ�ฐานฺw กต�วิา คเตห	 ภ	ก�ข้Fห	 สทิ�ธa คเตปJ ตส�มa, “อ	เธวิ โส นฺ	ส	นฺ�โนฺต	 สญฺ�ญ1 หGต�วิา 
ปGร	มนฺเยเนฺวิ อGล�ลปต	. 
ฝัzายภ	กษุGใด เห>นฺ(ภ	กษุGผู้F(ม1เวิรก�นฺ)นฺ�Iนฺนฺ�$งฺอยF-ข้(างฺหนฺ(า, เม#$อเธอแม(ไป พื่ร(อมก�บัภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(ทิำอGปbฏิฐากแล(วิกล�บัไป,  
เป@นฺผู้F(ม1ควิามสำค�ญวิ-า “เธอย�งฺนฺ�$งฺอยF-ทิ1$นฺ1Iเองฺ” พื่Fดจาข้aIนฺตามนฺ�ยก-อนฺนฺ�$นฺแล.

อยw รโห อรโหสญฺ�ญ1 อGล�ลปต	 นฺาม ฯ
ภ	กษุGนฺ1I ช้#$อวิ-าผู้F(ม1ควิามสำค�ญล�บัหล�งฺวิ-าต-อหนฺ(าพื่Fดจา.

เอเตเนฺวิ อGปาเยนฺ อรโห อรโหสญฺ�ญ1  รโห รโหสญฺ�ญ1 จ เวิทิ	ตพื่�โพื่๑ ฯ
บัGคคลผู้F(ม1ควิามสำค�ญในฺต-อหนฺ(าวิ-าต-อหนฺ(า และบัGคคลผู้F(ม1ควิามสำค�ญในฺล�บัหล�งฺวิ-าล�บัหล�งฺ  (ผู้F(ศัaกษุา)พื่aงฺทิราบัโดยอGบัายนฺ1Iแล.

จตGนฺ�นฺม�ปJ เจเตสw “วิาจาย วิาจาย ทิGก�กฏินฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
และพื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺทิGกกฏิทิGกๆ คำพื่Fด แก-ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺแม(ทิ�Iงฺ ๔ รFป.

๑ เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
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อ	ทิานฺ	 มรณฺสwวิณฺ�ณฺนฺาย วิ	ภาคทิส�สนฺต�ถw วิGต�เตสG ปญฺ�จสG กาเยนฺ สwวิณฺ�ณฺนฺาทิ	มาต	กานฺ	ทิ�เทิเสสG ฯ
บั�ดนฺ1I (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)ในฺนฺ	เทิศัแห-งฺมาต	กา ๕ ม1พื่รรณฺนฺาด(วิยกายเป@นฺต(นฺ ทิ1$(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1)กล-าวิไวิ( 
เพื่#$อแสดงฺวิ	ภาคแห-งฺการพื่รรณฺนฺาควิามตาย.

“กาเยนฺ วิ	การw ทิส�เสต1ต	   ยถา โส ช้านฺาต	   “สต�ถw วิา อาหร	ต�วิา  วิ	สw วิา ข้าทิ	ต�วิา [553]  รช้�ช้Gยา วิา อGพื่�พื่นฺ�ธ	ต�วิา  
โสพื่�ภาทิ1สG วิา ปปต	ต�วิา โย มรต	,  โส ก	ร ธนฺw วิา ลภต	  ยสw วิา ลภต	  สค�คw วิา คจ�ฉัต1ต	 อยมต�โถ เอเตนฺ วิGต�โตต	  
ตถา หต�ถมGทิ�ธาทิ1ห	 ทิส�เสต	 ฯ
ข้(อวิ-า กาเยนฺ วิ	การw ทิส�เสต	๑ ม1ควิามวิ-า  เข้าจะได(รF(วิ-า “เนฺ#Iอควิามนฺ1I อ�นฺ(บัGคคล)นฺ1Iกล-าวิวิ-า 
‘ผู้F(ใดใช้(ศั�สตราฆ์-าต�วิตาย หร#อเค1Iยวิก	นฺยาพื่	ษุตาย หร#อเอาเช้#อกผู้Fกคอตาย หร#อกระโดดบั-อเป@นฺต(นฺตาย, 
ได(ย	นฺวิ-า ผู้F(นฺ�Iนฺ จะได(ทิร�พื่ยE จะได(ยศั หร#อจะไปสวิรรคE’” ด�งฺนฺ1I ด(วิยประการใด,  
ภ	กษุGแสดงฺด(วิยประการนฺ�Iนฺ ด(วิยอวิ�ยวิะทิ�Iงฺหลายม1ห�วิแม-ม#อเป@นฺต(นฺ.

“วิาจาย ภณฺต1ต	  ตเมวิต�ถw วิาก�ยเภทิw กต�วิา ภณฺต	 ฯ
ข้(อวิ-า วิาจาย ภณฺต	 ควิามวิ-า (ภ	กษุG)ล�$นฺวิาจา กล-าวิเนฺ#Iอควิามนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.

ตต	ยวิาโร อGภยวิเสนฺ วิGต�โต ฯ
วิาระทิ1$ ๓ เป@นฺอ�นฺกล-าวิแล(วิ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺ(วิาระ)ทิ�Iงฺ ๒.

สพื่�พื่ต�ถ สwวิณฺ�ณฺนฺาย ปโยเค ปโยเค ทิGก�กฏิw ฯ
ทิGกๆ (วิาระ) ปร�บัเป@นฺทิGกกฏิ ทิGกๆ ประโยค แห-งฺการพื่รรณฺนฺา.

ตส�ส ทิGก�ข้Gป�ปต�ต	ยw สwวิณฺ�ณฺกส�ส ถGล�ลจ�จยw ฯ
เป@นฺถGลล�จจ�ยแก-ภ	กษุGผู้F(พื่รรณฺนฺา ในฺเพื่ราะทิGกข้Eเก	ดข้aIนฺแก-เข้า.

ยw อGทิ�ทิ	ส�ส สwวิณฺ�ณฺนฺา กตา ตส�มa มเต, สwวิณฺ�ณฺนฺาก�ข้เณฺเยวิ สwวิณฺ�ณฺกส�ส ปาราช้	กw ฯ
เม#$อบัGคคลทิ1$ตนฺเจาะจงฺทิำการพื่รรณฺนฺา ตายไป เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGผู้F(พื่รรณฺนฺา ในฺข้ณฺะทิ1$พื่รรณฺนฺาทิ1เด1ยวิ.

โส ตw นฺ ช้านฺาต	,  อญฺ�โญ ญต�วิา “ลทิ�โธ วิต เม สGข้Gป�ปต�ต	อGปาโยต	 ตาย สwวิณฺ�ณฺนฺาย มรต	, อนฺาปต�ต	 ฯ
ผู้F(นฺ�Iนฺ ย-อมไม-รF((ข้(อควิาม)นฺ�Iนฺ, ผู้F(อ#$นฺรF(แล(วิค	ดวิ-า “เราได(อGบัายเป@นฺเหตGเก	ดควิามสGข้แล(วิหนฺอ” ด�งฺนฺ1I 
ตายไปเพื่ราะการพื่รรณฺนฺานฺ�Iนฺ ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

ทิ�วิ	นฺ�นฺw อGทิ�ทิ	ส�ส สwวิณฺ�ณฺนฺาย กตาย, เอโก ญต�วิา มรต	, ปาราช้	กw,  เทิ�วิปJ มรนฺ�ต	, ปาราช้	กญฺ�จ อกGสลราส	 จ ฯ
เม#$อภ	กษุGเจาะจงฺทิำการพื่รรณฺนฺาแก-คนฺ ๒ คนฺ, รF(คนฺเด1ยวิแล(วิตายไป เป@นฺปาราช้	ก, 
ทิ�Iงฺ ๒ คนฺตายเป@นฺปาราช้	กด(วิย เป@นฺกองฺอกGศัลด(วิย.

เอส นฺโย สม�พื่หGเลสG ฯ
ในฺบัGคคลมากหลาย ก>นฺ�ยนฺ1I. 

๑ บัาล1 เป@นฺ กโรต	.
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อนฺGทิ�ทิ	ส�ส มรณฺw สwวิณฺ�เณฺนฺ�โต อาห	ณฺ�ฑต	.  โย โย ตw สwวิณฺ�ณฺนฺw ญต�วิา มรต	. สพื่�โพื่ เตนฺ มาร	โต โหต	 ฯ
(ภ	กษุG)เทิ1$ยวิพื่รรณฺนฺาควิามตายไม-เจาะจงฺ.  บัGคคลใดๆ รF(การพื่รรณฺนฺานฺ�Iนฺแล(วิตายไป. 
บัGคคลนฺ�Iนฺๆ ทิ�Iงฺหมด เป@นฺอ�นฺภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ ฆ์-าแล(วิ.

[อธ	บายพรรณฺนาความัตายด้7วยทิDตแลีะหน�งส!อ]

ทิFเตนฺ สwวิณฺ�ณฺนฺาย ฯ
ในฺการพื่รรณฺนฺาด(วิยทิFต (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“อสGกนฺ�นฺาม เคหw วิา คามw วิา คนฺ�ต�วิา อ	ต�ถนฺ�นฺามส�สเอวิ มรณฺวิณฺ�ณฺw สwวิณฺ�เณฺห1ต	 สาสเนฺ อาโรจ	ตมต�เต, ทิGก�กฏิw ฯ
เป@นฺทิGกกฏิ เม#$อภ	กษุGเพื่1ยงฺแต-บัอกข้-าวิวิ-า 
“ทิ-านฺจงฺไปสF-เร#อนฺ หร#อบั(านฺช้#$อโนฺ(นฺ แล(วิพื่รรณฺนฺาคGณฺควิามตาย แก-บัGคคลม1ช้#$ออย-างฺนฺ1Iนฺ�$นฺแล.”

ยส�สต�ถาย ปห	โต, ตส�ส ทิGก�ข้Gป�ปต�ต	ยา มFลฏฺ�ฐส�ส ถGล�ลจ�จยw, มรเณฺ ปาราช้	กw ฯ
(ทิFต)อ�นฺตนฺส-งฺไปเพื่#$อประโยช้นฺEแก-บัGคคลใด เพื่ราะทิGกข้Eเก	ดแก-บัGคคลนฺ�Iนฺ เป@นฺถGลล�จจ�ยแก-ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	ม, 
เพื่ราะเข้าตาย เป@นฺปาราช้	ก.

ทิFโต “ญาโต ทิานฺ	 อยw สค�คมค�โคต	 ตส�ส อนฺาโรเจต�วิา อต�ตโนฺ ญาตกส�ส วิา สาโลห	ตส�ส วิา อาโรเจต	. 
ตส�มa มเต, วิ	สงฺ�เกโต โหต	.  มFลฏฺ�โฐ มGจ�จต	 ฯ
ทิFต (ค	ด)วิ-า “บั�ดนฺ1IเรารF(ทิางฺสวิรรคEนฺ1Iแล(วิ” ไม-บัอกแก-บัGคคลนฺ�Iนฺ บัอกแก-ญาต	หร#อสายโลห	ตข้องฺตนฺ. 
เม#$อเข้าตาย, ย-อมผู้	ดทิ1$หมาย. ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	มรอดต�วิไป.

ทิFโต ตเถวิ จ	นฺ�เตต�วิา สยw สwวิณฺ�ณฺนฺาย วิGต�ตw กต�วิา มรต	.  วิ	สงฺ�เกโตวิ ฯ
ทิFตค	ดอย-างฺนฺ�Iนฺแล ทิำก	จทิ1$กล-าวิไวิ(ในฺการพื่รรณฺนฺาเส1ยเองฺ ตายไป.  ผู้	ดทิ1$หมายเหม#อนฺก�นฺ.

อนฺGทิ�ทิ	ส�ส [554] ปนฺ สาสเนฺ อาโรจ	เต, ยต�ตกา ทิFตส�ส สwวิณฺ�ณฺนฺาย มรนฺ�ต	, ตต�ตกา ปาณฺาต	ปาตา ฯ
แต-เม#$อภ	กษุGบัอกข้-าวิไม-เจาะจงฺ, เป@นฺปาณฺาต	บัาต ประมาณฺเทิ-าจำนฺวินฺมนฺGษุยEทิ1$ตายไป ด(วิยการพื่รรณฺนฺาข้องฺทิFต.

สเจ มาตาปJตโร มรนฺ�ต	, อานฺนฺ�ตร	ยม�ปJ โหต	 ฯ
ถ(ามารดาและบั	ดาตายไป, เป@นฺอนฺ�นฺตร	ยกรรมด(วิย.

เลข้าสwวิณฺ�ณฺนฺาย ฯ
ในฺเลข้าส�งฺวิรรณฺนฺา (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“เลข้w ฉั	นฺ�ทิต1ต	  ปณฺ�เณฺ วิา โปต�ถเก วิา อก�ข้รานฺ	 ล	ข้ต	 “โย สต�ถw วิา อาหร	ต�วิา  ปปาเต วิา ปปต	ต�วิา  
อญฺ�เญห	 วิา อค�ค	ป�ปเวิสนฺอGทิกป�ปเวิสนฺาทิ1ห	 อGปาเยห	 มรต	 โส อ	ทิญฺ�จ1ทิญฺ�จ ลภต1ต	 วิา ตส�ส ธม�โม โหต1ต	 วิา ฯ
ข้(อวิ-า เลข้w ฉั	นฺ�ทิต	 ม1ควิามวิ-า ภ	กษุGเข้1ยนฺหนฺ�งฺส#อลงฺ ทิ1$ใบัไม(หร#อทิ1$ใบัลานฺวิ-า “ผู้F(ใด ใช้(ศั�สตราฆ์-าต�วิตาย 
หร#อกระโดดเหวิตาย หร#อตายด(วิยอGบัายอย-างฺอ#$นฺ ม1การกระโดดเข้(าไฟัและกระโดดนฺIำเป@นฺต(นฺ, ผู้F(นฺ�Iนฺ จะได(ส	$งฺนฺ1I และส	$งฺนฺ1I” 
หร#อวิ-า “… เป@นฺควิามช้อบัข้องฺผู้F(นฺ�Iนฺ.” 
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เอต�ถาปJ ทิGก�กฏิถGล�ลจ�จยปาราช้	กา วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
แม(ในฺ(การเข้1ยนฺหนฺ�งฺส#อทิ1$ไม-เจาะจงฺ)นฺ1I บั�ณฺฑ	ตก>พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺทิGกกฏิ ถGลล�จจ�ย และปาราช้	ก โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

อGทิ�ทิ	ส�ส ล	ข้	เต ปนฺ, ยw อGทิ�ทิ	ส�ส ล	ข้	ตw, ตส�เสวิ มรเณฺ ปาราช้	กw ฯ
แต-เม#$อภ	กษุGเข้1ยนฺหนฺ�งฺส#อเจาะจงฺ, ตนฺเข้1ยนฺเจาะจงฺบัGคคลใด, เพื่ราะผู้F(นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแลตาย เป@นฺปาราช้	ก.

พื่หF อGทิ�ทิ	ส�ส ล	ข้	เต, ยต�ตกา มรนฺ�ต	, ตต�ตกา ปาณฺาต	ปาตา ฯ
เม#$อเข้1ยนฺหนฺ�งฺส#อเจาะจงฺบัGคคลหลายคนฺ, เป@นฺปาณฺาต	บัาต ม1ประมาณฺเทิ-าจำนฺวินฺคนฺทิ1$ตายไป.

มาตาปJตFนฺw มรเณฺ อานฺนฺ�ตร	ยw ฯ
เพื่ราะมารดาและบั	ดาตาย เป@นฺอนฺ�นฺตร	ยกรรม.

อนฺGทิ�ทิ	ส�ส ล	ข้	เตปJ, เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺหนฺ�งฺส#อทิ1$เข้1ยนฺไม-เจาะจงฺ ก>นฺ�ยนฺ1Iแล.

“พื่หF มรนฺ�ต1ต	 วิ	ปฏิ	สาเร อGป�ปนฺ�เนฺ, ตw โปต�ถกw ฌิาเปต�วิา วิา,  ยถา วิา อก�ข้รานฺ	 นฺ ปญฺ�ญายนฺ�ต	, ตถา กต�วิา มGจ�จต	 ฯ
ภ	กษุG, เม#$อเก	ดควิามเด#อดร(อนฺข้aIนฺวิ-า “(คนฺส�ตวิE)เป@นฺอ�นฺมากจะตาย”, จaงฺเผู้าใบัลานฺนฺ�Iนฺเส1ย 
หร#อทิำโดยประการทิ1$อ�กษุรทิ�Iงฺหลายจะไม-ปรากฏิ ย-อมพื่(นฺได(.

สเจ โส ปรส�ส โปต�ถโก โหต	, อGทิ�ทิ	ส�ส ล	ข้	โต วิา โหตG  อนฺGทิ�ทิ	ส�ส ล	ข้	โต วิา,  คห	ตฏฺ�ฐาเนฺ ฐเปต�วิา มGจ�จต	 ฯ
ถ(าใบัลานฺนฺ�Iนฺ เป@นฺข้องฺคนฺอ#$นฺ, ภ	กษุGจะเข้1ยนฺหนฺ�งฺส#อเจาะจงฺก>ตาม หร#อเข้1ยนฺไวิ(ไม-เจาะจงฺก>ตาม, 
วิางฺไวิ(ในฺทิ1$ทิ1$ตนฺถ#อเอามา ย-อมพื่(นฺ.

สเจ มFเลนฺ ก1โต โหต	, โปต�ถกส�สาม	กานฺw โปต�ถกw, เยสw หต�ถโต มFลw คห	ตw,  เตสw มFลw ทิต�วิา มGจ�จต	 ฯ
ถ(าใบัลานฺนฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺข้องฺทิ1$เข้าซ่#Iอมาด(วิยมFลค-า, เธอให(ใบัลานฺแก-เจ(าข้องฺใบัลานฺแล(วิ 
ให(มFลค-าแก-เหล-าช้นฺผู้F(ทิ1$ตนฺร�บัเอามFลค-าจากม#อแล(วิ ย-อมพื่(นฺได(.

สเจ สม�พื่หGลา “มรณฺวิณฺ�ณฺw ล	ข้	ส�สามาต	 เอกช้�ฌิาสยา หGต�วิา, เอโก ตาลรGก�ข้w อาโรห	ต�วิา ปณฺ�ณฺw ฉั	นฺ�ทิต	, เอโก อาหรต	, 
เอโก โปต�ถกw กโรต	, เอโก ล	ข้ต	, เอโก, สเจ กณฺ�ฏิกเลข้า โหต	, มสa มก�เข้ต	.  มสa มก�เข้ต�วิา ตw โปต�ถกw สช้�เช้ต�วิา 
สพื่�เพื่วิ สภายw วิา อาปเณฺ วิา ยต�ถ วิา [555] ปนฺ, เลข้าทิส�สนฺโกตGหลกา พื่หF สนฺ�นฺ	ปตนฺ�ต	, ตต�ถ ฐเปนฺ�ต	 ฯ
ถ(าภ	กษุGมากรFปด(วิยก�นฺ เป@นฺผู้F(อ�ธยาศั�ยร-วิมก�นฺวิ-า “พื่วิกเราจ�กเข้1ยนฺพื่รรณฺนฺาคGณฺควิามตาย ด�งฺนฺ1I  
รFปหนฺa$งฺข้aIนฺต(นฺตาลแล(วิ ต�ดใบัตาล, รFปหนฺa$งฺนฺำมา, รFปหนฺa$งฺทิำให(เป@นฺใบัลานฺ, อ1กรFปหนฺa$งฺเข้1ยนฺ, 
อ1กรFปหนฺa$งฺ, ถ(าเป@นฺการเข้1ยนฺด(วิยเหล>กจาร, ก>เอาเข้ม-าทิา.  คร�Iนฺทิาเข้ม-าแล(วิ จ�ดใบัลานฺนฺ�Iนฺเข้(าเป@นฺผู้Fก, 
เธอทิ�Iงฺหมดเทิ1ยวิ เอาไปวิางฺไวิ(ทิ1$สภา หร#อทิ1$ร(านฺตลาด หร#อในฺสถานฺทิ1$ทิ1$ประช้าช้นฺเป@นฺอ�นฺมากผู้F(แตกต#$นฺเพื่#$อดFหนฺ�งฺส#อประช้Gมก�นฺ.

ตw วิาจาเปต�วิา๑ สเจ เอโก มรต	, สพื่�เพื่สw ปาราช้	กw ฯ
ประช้าช้นฺอ-านฺหนฺ�งฺส#อนฺ�Iนฺแล(วิ, ถ(าตายไปคนฺเด1ยวิไซ่ร(, เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหมด.

๑ วิาเจต�วิา ฯ
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สเจ พื่หGกา มรนฺ�ต	, วิGต�ตสทิ	โสวิ นฺโย ฯ
ถ(าตายไปมากคนฺไซ่ร(, ก>ม1นฺ�ยเช้-นฺเด1ยวิก�นฺก�บัทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

วิ	ปฏิ	สาเร ปนฺ อGป�ปนฺ�เนฺ, ตw โปต�ถกw สเจ มญฺ�ช้Gสาย โคเปนฺ�ต	, อญฺ�โญ จ นฺw ทิ	ส�วิา นฺ1หร	ต�วิา ปGนฺ พื่หFนฺw ทิส�เสต	, เนฺวิ มGจ�จนฺ�ต	 ฯ
แต-เม#$อเก	ดควิามเด#อดร(อนฺข้aIนฺ ถ(าภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ เอาใบัลานฺนฺ�Iนฺเก>บัไวิ(ในฺห1บั, 
และม1ผู้F(อ#$นฺพื่บัเห>นฺใบัลานฺนฺ�Iนฺ แล(วินฺำออกมาแสดงฺแก-ช้นฺเป@นฺอ�นฺมากอ1ก, (เธอทิ�Iงฺหมดนฺ�Iนฺ) จะไม-พื่(นฺเลย.

ต	ฏฺ�ฐตG มญฺ�ช้Gสา. สเจปJ ตw โปต�ถกw นฺทิ	ยา วิา สมGทิ�เทิ วิา ข้	ปนฺ�ต	 วิา โธวินฺ�ต	 วิา  ข้ณฺ�ฑาข้ณฺ�ฑw วิา ฉั	นฺ�ทินฺ�ต	  อค�ค	ม�ห	 วิา ฌิาเปนฺ�ต	 
ยาวิ สงฺ�ฆ์ฏิ	เตปJ ทิGทิ�โธเต ทิGช้�ฌิาปJเต วิา ปณฺ�เณฺ อก�ข้รานฺ	 ปญฺ�ญายนฺ�ต	, ตาวิ นฺ มGจ�จนฺ�ต	 ฯ
ห1บัจงฺยกไวิ(, ถ(าแม(พื่วิกเธอเหวิ1$ยงฺใบัลานฺนฺ�Iนฺลงฺ หร#อล(างฺ ในฺแม-นฺIำหร#อทิะเล ห�$นฺเป@นฺทิ-อนฺนฺ(อยทิ-อนฺใหญ- หร#อใส-ไฟัเผู้า ก>ย�งฺไม-พื่(นฺ
ตราบัเทิ-าทิ1$ต�วิหนฺ�งฺส#อย�งฺปรากฏิอยF-ในฺใบัลานฺ แม(ทิ1$ย�งฺเช้#$อมต-อก�นฺได(ซ่a$งฺล(างฺไม-ด1 หร#อเผู้าไม-ด1.

ยถา ปนฺ อก�ข้รานฺ	 นฺ ปญฺ�ญายนฺ�ต	, ตเถวิ กเต, มGจ�จนฺ�ต1ต	 ฯ
แต-เม#$อกระทิำโดยประการทิ1$อ�กษุรทิ�Iงฺหลายจะไม-ปรากฏิเลย, จaงฺพื่(นฺได( แล.

[อธ	บายข#ด้หลี#มัพรางให7คนตกตาย]

อ	ทิานฺ	 ถาวิรป�ปโยคส�ส วิ	ภาคทิส�สนฺต�ถw วิGต�เตสG โอปาตาทิ	มาต	กานฺ	ทิ�เทิเสสG ฯ
บั�ดนฺ1I (จะวิ	นฺ	จฉั�ย)ในฺนฺ	เทิศัแห-งฺมาต	กาม1หลGมพื่รางฺเป@นฺต(นฺ ทิ1$(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1)กล-าวิไวิ( เพื่#$อแสดงฺวิ	ภาคแห-งฺถาวิรประโยค.

“มนฺGส�สw อGทิ�ทิ	ส�ส โอปาตw ข้นฺต1ต	  
“อ	ต�ถนฺ�นฺาโม ปปต	ต�วิา มร	ส�สต1ต	 กญฺ�จ	 มนฺGส�สw อGทิ�ทิ	ส	ต�วิา, ยต�ถ โส เอกโก วิ	จรต	, ตต�ถ อาวิาฏิw ข้นฺต	 ฯ
ข้(อวิ-า มนฺGส�สw อGทิ�ทิ	ส�ส โอปาตw ข้นฺต	 ควิามวิ-า 
ภ	กษุGข้GดหลGมเจาะจงฺคนฺบัางฺคนฺด(วิยต�Iงฺใจวิ-า “ผู้F(ม1ช้#$อนฺ1I จะตกไปตาย” ในฺทิ1$ทิ1$ผู้F(นฺ�Iนฺเทิ1$ยวิไปแต-ลำพื่�งฺ.

ข้นฺนฺ�ตส�ส, ตาวิ สเจปJ ช้าตปฐวิa ข้นฺต	, ปาณฺาต	ปาตส�ส ปโยคต�ตา ปโยเค ปโยเค ทิGก�กฏิw ฯ
ก-อนฺอ#$นฺ ถ(าแม(ข้Gดช้าตปฐพื่1,  เป@นฺทิGกกฏิทิGกๆ ประโยคแก-ภ	กษุGผู้F(ข้Gด เพื่ราะเป@นฺประโยคแห-งฺปาณฺาต	บัาต.

ยw อGทิ�ทิ	ส�ส ข้นฺต	, ตส�ส ทิGก�ข้Gป�ปต�ต	ยา ถGล�ลจ�จยw, มรเณฺ ปาราช้	กw ฯ
เป@นฺถGลล�จจ�ย เพื่ราะก-อให(เก	ดทิGกข้Eแก-คนฺผู้F(ทิ1$ตนฺเจาะจงฺข้Gดไวิ(,  เป@นฺปาราช้	ก เพื่ราะเข้าตาย.

อญฺ�ญส�มa ปต	ต�วิา มเตปJ, อนฺาปต�ต	 ฯ
เม#$อผู้F(อ#$นฺ แม(ตกไปตาย, ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

สเจ อนฺGทิ�ทิ	ส�ส “โยโกจ	 มร	ส�สต1ต	 ข้นฺนฺ�โต โหต	,  ยต�ตกา ปต	ต�วิา มรนฺ�ต	, ตต�ตกา ปาณฺาต	ปาตา. 
อานฺนฺ�ตร	ยวิต�ถFสG จ อานฺนฺ�ตร	ยw, ถGล�ลจ�จยปาจ	ต�ต	ยวิต�ถFสG ถGล�ลจ�จยปาจ	ต�ต	ยานฺ	 ฯ
ถ(าข้Gดไวิ(ไม-เจาะจงฺด(วิยค	ดวิ-า “ผู้F(ใดใครผู้F(หนฺa$งฺจ�กตาย” เป@นฺปาณฺาต	บัาตเทิ-าจำนฺวินฺส�ตวิEทิ1$ตกไปตาย, 
เป@นฺอนฺ�นฺตร	ยกรรม ในฺเพื่ราะวิ�ตถGแห-งฺอนฺ�นฺตร	ยกรรม เป@นฺถGลล�จจ�ยและปาจ	ตต1ยE ในฺเพื่ราะวิ�ตถGแห-งฺถGลล�จจ�ยและปาจ	ตต1ยE.

พื่หF [556] ตต�ถ เจตนฺา. กตมาย ปาราช้	กw โหต1ต	 ฯ
ถามวิ-า “เจตนฺาในฺ(การข้GดหลGม)นฺ�Iนฺม1มาก.  เป@นฺปาราช้	กด(วิยเจตนฺาไหนฺ?”
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“มหาอฏฺ�ฐกถายw ตาวิ วิGต�ตw “อาวิาฏิw คม�ภ1รโต จ อายามวิ	ต�ถารโต จ ข้นฺ	ต�วิา ปมาเณฺ ฐเปต�วิา ตจ�เฉัต�วิา ปGญฺ�ช้	ต�วิา 
ป|สGปจ�ฉัa อGทิ�ธรนฺ�ตส�ส, สนฺ�นฺ	ฏฺ�ฐาปJกา อต�ถสาธ	กเจตนฺา มค�คานฺนฺ�ตรสทิ	สา ฯ 
สเจปJ วิส�สสตส�ส อจ�จเยนฺ ปต	ต�วิา อวิส�สw มรณฺกสต�โต โหต	. สนฺ�นฺ	ฏฺ�ฐาปJกเจตนฺาเยวิ ปาราช้	กนฺ�ต	 ฯ
แก(วิ-า “ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺมหาอรรถกถาก-อนฺวิ-า 
‘เม#$อภ	กษุGข้GดหลGม ทิ�Iงฺโดยส-วินฺลaก ทิ�Iงฺโดยส-วินฺยาวิและกวิ(างฺ ได(ประมาณฺ๑ แล(วิถากเซ่าะกองฺไวิ( ใช้(ปGrงฺก1�สำหร�บัใส-ฝัGzนฺโกยข้aIนฺ, 
เจตนฺาทิ1$ย�งฺอรรถให(สำเร>จซ่a$งฺเป@นฺเหตGให(ต�Iงฺข้aIนฺ เป@นฺเช้-นฺเด1ยวิก�นฺก�บัผู้ลในฺลำด�บัแห-งฺมรรค. 
ถ(าแม(วิ-า โดยล-วิงฺไปถaงฺร(อยปn จะม1ส�ตวิEตกลงฺตายแนฺ-นฺอนฺ. เป@นฺปาราช้	กด(วิยเจตนฺาซ่a$งฺเป@นฺเหตGให(ต�Iงฺข้aIนฺนฺ�$นฺเองฺ.”

มหาปจ�จร	ยw ปนฺ สงฺ�เข้ปฏฺ�ฐกถายญฺ�จ “อ	มส�มa อาวิาเฏิ ปต	ต�วิา มร	ส�สต1ต	 เอกส�ม	ม�ปJ กGทิ�ทิาลป�ปหาเร ทิ	นฺ�เนฺ, 
สเจ โกจ	 ตต�ถ ปก�ข้ล	โต ปต	ต�วิา มรต	, ปาราช้	กเมวิ.  สGต�ตนฺ�ต	กต�เถรา ปนฺ สนฺ�นฺ	ฏฺ�ฐาปJกเจตนฺw คณฺ�หนฺ�ต1ต	 วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺในฺมหาปbจจร1และในฺส�งฺเข้ปอรรถกถา ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“เม#$อภ	กษุGใช้(จอบัประหาร (ฟัbนฺ) แม(คร�Iงฺเด1ยวิ ด(วิยค	ดวิ-า ‘บัGคคลจ�กตกทิ1$หลGมนฺ�Iนฺตาย’ ด�งฺนฺ1I,  ถ(าม1ใครๆ พื่ลาดตกลงฺไปทิ1$หลGมนฺ�Iนฺ
ตาย, เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.  ส-วินฺพื่วิกพื่ระเถระผู้F(ช้ำนฺาญในฺพื่ระสFตร ย�งฺยaดเอาเจตนฺาซ่a$งฺเป@นฺเหตGให(ต�Iงฺข้aIนฺ (เป@นฺหล�ก).”

เอโก โอปาตw ข้นฺ	ต�วิา “อสGกนฺ�นฺาม อาเนฺต�วิา อ	ธ ปาเตต�วิา มาเรห1ต	 อญฺ�ญw อาณฺาเปต	 ฯ
ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺข้GดหลGมพื่รางฺ แล(วิส�$งฺภ	กษุGรFปอ#$นฺวิ-า “จงฺนฺำคนฺช้#$อโนฺ(นฺมาแล(วิ ผู้ล�กให(ตกตาย ในฺ(หลGมพื่รางฺ)นฺ1I.”

โส ตw ปาเตต�วิา มาเรต	, อGภ	นฺ�นฺw ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGอ#$นฺนฺ�Iนฺ ย�งฺผู้F(นฺ�Iนฺให(ตกตาย, เป@นฺปาราช้	กทิ�Iงฺ ๒ รFป.

อญฺ�ญw ปาเตต�วิา มาเรต	. สยw ปต	ต�วิา มรต	. อญฺ�โญ อต�ตโนฺ ธม�มตาย ปต	ต�วิา มรต	 ฯ  สพื่�พื่ต�ถ วิ	สงฺ�เกโต โหต	. มFลฏฺ�โฐ มGจ�จต	 ฯ
ย�งฺผู้F(อ#$นฺให(ตกตาย.  ต�วิเองฺตกไปตาย.  คนฺอ#$นฺตกไปตายตามธรรมดาข้องฺตนฺ. 
ในฺทิGกกรณฺ1ม1การผู้	ดทิ1$หมาย.  ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	มรอดต�วิไป.

“อสGโก อสGกw อาเนฺต�วิา อ	ธ มาเรส�สต1ต	 ข้เตปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺ(หลGมพื่รางฺทิ1$ภ	กษุG)ข้Gดไวิ( ด(วิยค	ดวิ-า “ภ	กษุGช้#$อโนฺ(นฺ จ�กนฺำคนฺช้#$อโนฺ(นฺมา ให( (ตก) ตายในฺหลGมพื่รางฺนฺ1I” ก>นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

“มร	ตGกามา อ	ธ มร	ส�สนฺ�ต1ต	 ข้นฺต	 ฯ
(ภ	กษุG)ข้Gดไวิ( (ด(วิยค	ด)วิ-า “(คนฺทิ�Iงฺหลาย)ผู้F(อยากจะตาย จ�กตายในฺ(หลGมพื่รางฺ)นฺ1I.” 

เอกส�ส มรเณฺ ปาราช้	กw ฯ    พื่หGนฺ�นฺw มรเณฺ อกGสลราส	 ฯ  มาตาปJตFนฺw มรเณฺ อานฺนฺ�ตร	ยw ฯ  
ถGล�ลจ�จยปาจ	ต�ต	ยวิต�ถFสG ถGล�ลจ�จยปาจ	ต�ต	ยานฺ	 ฯ
เป@นฺปาราช้	ก เพื่ราะ(คนฺ)คนฺเด1ยวิตาย.  เป@นฺกองฺอกGศัล เพื่ราะ(คนฺ)มากคนฺตาย.  เป@นฺอนฺ�นฺตร	ยกรรม เพื่ราะมารดาและบั	ดาตาย.
เป@นฺถGลล�จจ�ยและปาจ	ตต1ยE ในฺเพื่ราะวิ�ตถGแห-งฺถGลล�จจ�ยและปาจ	ตต1ยE.

๑ ได(ข้นฺาด
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“เย เกจ	 มาเรตGกามา เต อ	ธ ปาเตต�วิา มาเรส�สนฺ�ต1ต	 ข้นฺต	 ฯ   ตต�ถ ปาเตต�วิา มาเรนฺ�ต	 ฯ 
เอกส�มa มเต, ปาราช้	กw ฯ  พื่หFสG, อกGสลราส	 ฯ  
(ภ	กษุG)ข้Gดไวิ((ด(วิยค	ด)วิ-า “ช้นฺเหล-าใดเหล-าหนฺa$งฺประสงฺคEจะฆ์-าเข้าให(ตาย จ�กผู้ล�กช้นฺเหล-านฺ�Iนฺ ให(ตกตายในฺ(หลGมพื่รางฺ)นฺ1I” ด�งฺนฺ1I. 
พื่วิกเข้าผู้ล�ก ให(ตกตายในฺหลGมพื่รางฺนฺ�Iนฺ.  เม#$อตายคนฺเด1ยวิ เป@นฺปาราช้	ก.  เม#$อมากคนฺตาย เป@นฺกองฺอกGศัล.  

อานฺนฺ�ตร	ยาทิ	วิต�ถFสG อานฺนฺ�ตร	ยาทิ1นฺ	 ฯ
เป@นฺอนฺ�นฺตร	ยกรรมเป@นฺต(นฺ ในฺเพื่ราะวิ�ตถGแห-งฺอนฺ�นฺตร	ยกรรมเป@นฺต(นฺ.

อ	ธ จ อรหนฺ�ตาปJ สงฺ�คหw คจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
และแม(พื่ระอรห�นฺตEทิ�Iงฺหลาย ก>ถaงฺควิามสงฺเคราะหEเข้(าในฺ(นฺ�ยหล�งฺ)นฺ1Iด(วิย.

ปGร	มนฺเย ปนฺ เตสw [557] มร	ตGกามตาย ปตนฺw นฺต�ถ1ต	  นฺ สงฺ�คย�หนฺ�ต	 ฯ
แต-ในฺนฺ�ยแรก ก	ร	ยาทิ1$พื่ระอรห�นฺตEเหล-านฺ�Iนฺจะตกไปเพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ใคร-จะตาย ย-อมไม-ม1. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระอรห�นฺตEทิ�Iงฺหลาย) ทิ-านฺจaงฺไม-สงฺเคราะหEเข้(าด(วิย.

ทิ�วิ1สGปJ นฺเยสG อต�ตโนฺ ธม�มตาย ปต	ต�วิา มเต, วิ	สงฺ�เกโต ฯ
แม(ในฺนฺ�ยทิ�Iงฺสองฺ เม#$อบัGคคลตกไปตายตามธรรมดาข้องฺตนฺ ย-อมม1การผู้	ดทิ1$หมาย.

“เยเกจ	 อต�ตโนฺ เวิร	เก เอต�ถ ปาเตต�วิา มาเรส�สนฺ�ต1ต	 ข้นฺต	 ฯ  ตต�ถ จ เวิร	กา เวิร	เก ปาเตต�วิา มาเรนฺ�ต	 ฯ
ภ	กษุGค	ดวิ-า “ช้นฺเหล-าใดเหล-าหนฺa$งฺ จ�กผู้ล�กคนฺผู้F(ม1เวิรข้องฺตนฺให(ตกตาย ในฺ(หลGมพื่รางฺ)นฺ1I” แล(วิข้Gดไวิ(. 
และเหล-าช้นฺผู้F(ม1เวิรก�นฺ ก>ผู้ล�กคนฺม1เวิร ให(ตกตายในฺ(หลGมพื่รางฺ)นฺ�Iนฺ.

เอกส�มa มาร	เต, ปาราช้	กw ฯ  พื่หFสG, อกGสลราส	 ฯ
เม#$อถFกฆ์-าตายคนฺเด1ยวิ, เป@นฺปาราช้	ก.  เม#$อถFกฆ์-าตายมากคนฺ, เป@นฺกองฺอกGศัล. 

มาตร	 วิา ปJตร	 วิา อรหนฺ�เต วิา เวิร	เกห	 อาเนฺต�วิา ตต�ถ มาร	เต, อานฺนฺ�ตร	ยw ฯ 
เม#$อมารดาหร#อบั	ดา หร#อพื่ระอรห�นฺตE ถFกเหล-าช้นฺผู้F(ม1เวิร นฺำมาฆ์-าให(ตายในฺ(หลGมพื่รางฺ)นฺ�Iนฺ, เป@นฺอนฺ�นฺตร	ยกรรม, 

อต�ตโนฺ ธม�มตาย มเตสG, วิ	สงฺ�เกโต ฯ
เม#$อมารดาเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ ตายตามธรรมดาข้องฺตนฺ, ย-อมม1การผู้	ดทิ1$หมาย.

โย ปนฺ “มร	ตGกามา วิา อมร	ตGกามา วิา  มาเรตGกามา วิา อมาเรตGกามา วิา เยเกจ	 เอต�ถ ปต	ตา วิา ปาต	ตา วิา มร	ส�สนฺ�ต1ต	 
สพื่�พื่ถาปJ อนฺGทิ�ทิ	ส�เสวิ ข้นฺต	,  โย โย มรต	, ตส�ส ตส�ส มรเณฺนฺ,  ยถานฺGรFป| กม�มญฺ�จ ผู้Gสต	 อาปต�ต	ญฺ�จ อาปช้�ช้ต	 ฯ
ส-วินฺภ	กษุGรFปใด ข้Gดไวิ(ม	ได(เจาะจงฺ แม(โดยประการทิ�Iงฺปวิงฺเลยวิ-า 
“ช้นฺเหล-าใดเหล-าหนฺa$งฺ ผู้F(อยากจะตายก>ด1 ไม-อยากจะตายก>ด1 ผู้F(ประสงฺคEจะฆ์-าเข้าก>ด1 ไม-ประสงฺคEจะฆ์-าก>ด1  
จ�กตกไปตาย หร#อถFกผู้ล�กให(ตกไปตาย ในฺ(หลGมพื่รางฺ)นฺ1I,” ภ	กษุGนฺ�Iนฺย-อมถFกต(องฺกรรม และย-อมต(องฺอาบั�ต	 ตามสมควิร 
เพื่ราะควิามตายข้องฺบัGคคลผู้F(ทิ1$ตายไปนฺ�Iนฺๆ.
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สเจ คพื่�ภ	นฺ1 ปต	ต�วิา สคพื่�ภา มรต	, เทิ�วิ ปาณฺาต	ปาตา ฯ
ถ(าสตร1ม1ครรภE ตกไป ตายทิ�Iงฺกลม๑ เป@นฺปาณฺาต	บัาต ๒ กระทิงฺ.

คพื่�โภเยวิ วิ	นฺส�สต	, เอโก.   คพื่�โภ นฺ วิ	นฺส�สต	 มาตา มรต	, เอโกเยวิ ฯ
เฉัพื่าะส�ตวิEผู้F(อยF-ในฺครรภEเทิ-านฺ�Iนฺพื่	นฺาศัไป, เป@นฺปาณฺาต	บัาตกระทิงฺเด1ยวิ. 
ส�ตวิEเก	ดในฺครรภEไม-พื่	นฺาศั แต-มารดาตาย, เป@นฺปาณฺาต	บัาตกระทิงฺเด1ยวิเหม#อนฺก�นฺ.

โจเรห	 อนฺGพื่ทิ�โธ ปต	ต�วิา มรต	, โอปาตข้นฺกส�เสวิ ปาราช้	กw ฯ  โจรา ตต�ถ ปาเตต�วิา มาเรนฺ�ต	, ปาราช้	กเมวิ ฯ
คนฺถFกพื่วิกโจรไล-ต	ดตาม ตกไปตาย, เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGผู้F(ข้GดหลGมพื่รางฺเช้-นฺก�นฺ. 
พื่วิกโจรตกลงฺไปตายในฺหลGมพื่รางฺนฺ�Iนฺ เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

ตต�ถ ปต	ตw พื่ห	 นฺ1หร	ต�วิา มาเรนฺ�ต	, ปาราช้	กเมวิ ฯ
พื่วิกโจรนฺำผู้F(ตกไปในฺหลGมพื่รางฺนฺ�Iนฺออกไปภายนฺอก แล(วิฆ์-าให(ตาย, เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

กส�มา ฯ  โอปาเต ปต	ตป�ปโยเคนฺ คห	ตต�ตา ฯ
ถามวิ-า “เพื่ราะเหตGไร?”   แก(วิ-า “เพื่ราะเข้าถFกพื่วิกโจรจ�บัได( ก>เพื่ราะประโยคทิ1$ตกไปในฺหลGมพื่รางฺ.”

โอปาตโต นฺ	ก�ข้ม	ต�วิา เตเนฺวิาพื่าเธนฺ มรต	, ปาราช้	กเมวิ ฯ
ผู้F(ทิ1$ตกหลGมพื่รางฺ ออกมาจากหลGมพื่รางฺได(แล(วิตายไป ด(วิยควิามเจ>บัไข้(นฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล, เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

พื่หFนฺ	 วิส�สานฺ	 อต	ก�กม	ต�วิา ปGนฺ กGปJเตนฺ เตเนฺวิาพื่าเธนฺ มรต	, ปาราช้	กเมวิ ฯ
คร�Iนฺล-วิงฺเลยมาหลายปnแล(วิ จaงฺตายเพื่ราะควิามเจ>บัไข้(นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺซ่a$งฺกำเร	บัข้aIนฺอ1ก, เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

โอปาเต ปตนฺปจ�จยา อGป�ปนฺ�นฺโรเคนฺ ค	ลานฺส�เสวิ อญฺ�โญ โรโค อGป�ปช้�ช้ต	. 
โอปาตโรโค พื่ลวิตโร โหต	.  เตนฺ มเตปJ, โอปาตข้นฺโก นฺ มGจ�จต	 ฯ
โรคช้นฺ	ดอ#$นฺเก	ดแทิรกข้aIนฺแก-บัGคคลผู้F(ปzวิยไข้( ด(วิยโรคทิ1$เก	ดข้aIนฺเพื่ราะม1การตกไปในฺหลGมพื่รางฺนฺ�Iนฺเป@นฺปbจจ�ยนฺ�$นฺแล. 
แต-โรคทิ1$เก	ดข้aIนฺเพื่ราะหลGมพื่รางฺ เป@นฺข้องฺม1กำล�งฺกวิ-า.  แม(เม#$อเข้าตายเพื่ราะโรคทิ1$เก	ดข้aIนฺนฺ�Iนฺ, ภ	กษุGข้GดหลGมพื่รางฺ ย-อมไม-พื่(นฺ.

[558] สเจ ปจ�ฉัา อGป�ปนฺ�นฺโรโค พื่ลวิา โหต	, เตนฺ มเต, มGจ�จต	 ฯ  อGโภห	 มเต, นฺ มGจ�จต	 ฯ
ถ(าโรคทิ1$เก	ดข้aIนฺภายหล�งฺ เป@นฺข้องฺม1กำล�งฺไซ่ร(, เม#$อผู้F(นฺ�Iนฺตายเพื่ราะโรคทิ1$เก	ดข้aIนฺภายหล�งฺ, เธอรอดต�วิ. 
เม#$อผู้F(นฺ�Iนฺตายด(วิยโรคทิ�Iงฺ ๒ ช้นฺ	ด, ไม-พื่(นฺ.

โอปาเต อGปปาต	กมนฺGส�โส นฺ	พื่�พื่ต�ต	ต�วิา อGต�ตร	ตGw อสก�โกนฺ�โต มรต	, ปาราช้	กเมวิ ฯ
มนฺGษุยEผู้F(ผู้Gดเก	ด ในฺหลGมพื่รางฺ คร�Iนฺเก	ดแล(วิไม-สามารถจะข้aIนฺได( ก>ตายไป, เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

[มัต	พระเถระสองรDป ในการข#ด้หลี#มัพราง]

| “มนฺGส�สw อGทิ�ทิ	ส�ส ข้เต ยก�ข้าทิ1สG ปต	ต�วิา มเตสG, อนฺาปต�ต	 ฯ
พื่ระอGปต	สสเถระ กล-าวิวิ-า “เม#$อย�กษุEเป@นฺต(นฺ ตกไปตายในฺหลGมพื่รางฺทิ1$ภ	กษุGข้Gดไวิ(เจาะจงฺมนฺGษุยE ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

๑ กร-อนฺมาจากคำวิ-า “ตายทิ(องฺกลม” ค#อ ตายพื่ร(อมทิ�IงฺครรภE ค#อลFกในฺทิ(องฺ.
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ยก�ข้าทิโย อGทิ�ทิ	ส�ส ข้เต มนฺGส�สาทิ1สG มรนฺ�เตสGปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
ในฺมนฺGษุยEเป@นฺต(นฺ แม(ตายอยF-ในฺหลGมพื่รางฺ ทิ1$ภ	กษุGข้Gดไวิ(เจาะจงฺย�กษุEเป@นฺต(นฺ ก>นฺ�ยนฺ�$นฺแล.

ยก�ข้าทิโย อGทิ�ทิ	ส�ส ข้นฺนฺ�ตส�ส ปนฺ ข้นฺเนฺปJ เตสw ทิGก�ข้Gป�ปต�ต	ยม�ปJ ทิGก�กฏิเมวิ. มรเณฺ วิต�ถGวิเสเนฺวิ ถGล�ลจ�จยw วิา ปาจ	ต�ต	ยw วิา ฯ
แต-เป@นฺทิGกกฏิทิ1เด1ยวิ แก-ภ	กษุGผู้F(ข้Gดเจาะจงฺย�กษุEเป@นฺต(นฺ เพื่ราะการข้Gดบั(างฺ เพื่ราะก-อทิGกข้Eให(เก	ดข้aIนฺ แก-(ย�กษุEเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺบั(างฺ.
เพื่ราะ (ย�กษุEเป@นฺต(นฺ) ตาย เป@นฺถGลล�จจ�ยหร#อปาจ	ตต1ยE ตามอำนฺาจแห-งฺวิ�ตถGทิ1เด1ยวิ.

อนฺGทิ�ทิ	ส�ส ข้เต โอปาเต  ยก�ข้รFเปนฺ วิา เปตรFเปนฺ วิา ปตต	  ต	รจ�ฉัานฺรFเปนฺ มรต	.  
ปตนฺรFปญฺ�จ ปมาณฺw  ตส�มา ถGล�ลจ�จยนฺ�ต	 อGปต	ส�สต�เถโร ฯ |
(ส�ตวิE)ตกลงฺในฺหลGมพื่รางฺทิ1$ภ	กษุGข้Gดไวิ(ม	ได(เจาะจงฺ โดยรFปย�กษุE หร#อรFปเปรต ตายไป โดยรFปส�ตวิEด	ร�จฉัานฺ. 
ก>รFปทิ1$ตกไป ย-อมเป@นฺประมาณฺ  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺเป@นฺถGลล�จจ�ย.”

“มรณฺรFป| ปมาณฺw  ตส�มา ปาจ	ต�ต	ยนฺ�ต	 ปGส�สเทิวิต�เถโร ฯ
พื่ระปGสสเทิวิเถระ กล-าวิวิ-า “รFปทิ1$ตายเป@นฺประมาณฺ  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺเป@นฺปาจ	ตต1ยE.”

ต	รจ�ฉัานฺรFเปนฺ ปต	ต�วิา ยก�ข้รFปเปตรFเปนฺ มเตปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺส�ตวิEทิ1$ตกไปด(วิยรFปส�ตวิEด	ร�จฉัานฺ แล(วิตายด(วิยรFปย�กษุEและรFปเปรต ก>นฺ�ยนฺ�$นฺเหม#อนฺก�นฺ.

โอปาตข้นฺโก โอปาตw อญฺ�ญส�ส วิ	ก�ก1ณฺาต	 วิา มGธา วิา เทิต	. 
โย โย ปต	ต�วิา มรต	,  ตป�ปจ�จยา ตส�เสวิ อาปต�ต	 จ กม�มพื่นฺ�โธ จ.  เยนฺ ลทิ�โธ, โส นฺ	ทิ�โทิโสต	 ฯ
ภ	กษุGผู้F(ข้GดหลGมพื่รางฺ ข้ายหร#อให(เปล-า ซ่a$งฺหลGมพื่รางฺ แก-ภ	กษุGอ#$นฺ. 
ภ	กษุGนฺ�Iนฺแลย�งฺต(องฺอาบั�ต	 และม1ข้(อผู้Fกพื่�นฺทิางฺกรรม เพื่ราะม1ผู้F(ตกตายเป@นฺปbจจ�ย.  ผู้F(ทิ1$ได(หลGมพื่รางฺ ไม-ม1โทิษุแล.

“เอวิw ปต	ตา อGต�ตร	ตGw สก�โกนฺ�ตา นฺ นฺส�ส	ส�สนฺ�ต	 สGอGทิ�ธรา ภวิ	ส�สนฺ�ต1ต	  
ตw โอปาตw คม�ภ1รตรw วิา อGต�ตานฺตรw วิา  ทิ1ฆ์ตรw วิา รส�สตรw วิา  วิ	ต�ถตรw วิา สม�พื่าธตรw วิา กโรต	. 
อGภ	นฺ�นฺม�ปJ อาปต�ต	 จ กม�มพื่นฺ�โธ จ ฯ
ภ	กษุGผู้F(ได( (หลGมพื่รางฺ) แล(วิค	ดวิ-า “ส�ตวิEผู้F(ตกไปอย-างฺนฺ1I ย�งฺอาจข้aIนฺได( จ�กไม-พื่	นฺาศั จ�กทิรงฺต�วิข้aIนฺได(งฺ-าย” 
จaงฺทิำหลGมพื่รางฺนฺ�Iนฺ ให(ลaกลงฺไป หร#อให(ต#Iนฺข้aIนฺ ให(ยาวิออกไป หร#อให(ส�Iนฺเข้(า ให(กวิ(างฺออกไป หร#อให(แคบัเข้(า, 
ต(องฺอาบั�ต	 และม1ข้(อผู้Fกพื่�นฺทิางฺกรรมด(วิยก�นฺ แม(ทิ�Iงฺ ๒ รFป.

“พื่หF มรนฺ�ต1ต	 วิ	ปฏิ	สาเร อGป�ปนฺ�เนฺ, โอปาตw ป|สGนฺา ปFเรต	 ฯ
เม#$อเก	ดวิ	ปฏิ	สารข้aIนฺวิ-า “(คนฺส�ตวิE)จะตายก�นฺมาก”, จaงฺกลบัหลGมพื่รางฺให(เต>มด(วิยด	นฺ.

สเจ โกจ	 ป|สGม�ห	 ปต	ต�วิา มรต	,  ปFเรต�วิาปJ นฺ มGจ�จต	 ฯ
ถ(าส�ตวิEไรๆ ย�งฺตกไปในฺด	นฺตายได(, แม(กลบัให(เต>มแล(วิ ก>ไม-พื่(นฺ.
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เทิเวิ วิส�สนฺ�เต, กทิ�ทิโม โหต	.  ตต�ถ ลค�ค	ต�วิา มเตปJ, 
รGก�โข้ วิา ปตนฺ�โต  วิาโต วิา วิส�โสทิกw วิา ป|สGw หรต	 [559] 
กนฺ�ทิมFลต�ถw วิา ปฐวิa ข้นฺนฺ�ตา ตต�ถ อาวิาฏิw กโรนฺ�ต	.  ตต�ถ สเจ โกจ	 ลค�ค	ต�วิา วิา ปต	ต�วิา วิา มรต	, มFลฏฺ�โฐ นฺ มGจ�จต	 ฯ
เม#$อฝันฺตก, ม1โคลนฺ, แม(เม#$อส�ตวิEไรๆ ต	ดตายในฺ(โคลนฺ)นฺ�Iนฺ, ต(นฺไม(ล(มก>ด1  ลมพื่�ดก>ด1 นฺIำฝันฺตกก>ด1 พื่�ดพื่าด	นฺไป. 
หร#อพื่วิกข้Gดแผู้-นฺด	นฺเพื่#$อเหงฺ(าม�นฺ ข้Gดเป@นฺหลGมบั-อไวิ(ในฺ(ทิ1$)นฺ�Iนฺ. 
ถ(าส�ตวิEไรๆ ต	ดหร#อตกไปตายในฺหลGมนฺ�Iนฺ, ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	มย�งฺไม-พื่(นฺ.

ตส�มa ปนฺ โอกาเส มหนฺ�ตw ตฬากw วิา โปก�ข้รณฺa วิา กาเรต�วิา เจต	ยw วิา ปต	ฏฺ�ฐาเปต�วิา  โพื่ธa วิา โรเปต�วิา  
อาวิาสw วิา สกฏิมค�คw วิา การาเปต�วิา มGจ�จต	 ฯ
แต-ในฺโอกาสนฺ�Iนฺ ภ	กษุGให(ทิำบัaงฺหร#อสระบั�วิใหญ-ให(ประด	ษุฐานฺเจด1ยE 
ปลFกต(นฺโพื่ธ	qหร#อให(สร(างฺวิ�ด หร#อให(ทิำทิางฺเกวิ1ยนฺแล(วิ จaงฺพื่(นฺได(.

ยทิาปJ ถ	รw กต�วิา ปFร	เต โอปาเต รGก�ข้าทิ1นฺw มFลานฺ	 มFเลห	 สwส	พื่�พื่	ตานฺ	 โหนฺ�ต	. ช้าตปฐวิ1 ช้าตา, ตทิาปJ มGจ�จต	 ฯ
แม(ในฺกาลใด ต(นฺไม(เป@นฺต(นฺ ในฺหลGมพื่รางฺอ�นฺถFกกลบัเต>มทิำให(แนฺ-นฺแล(วิ รากต-อรากเก1$ยวิพื่�นฺก�นฺ. เก	ดช้าตปฐพื่1, 
แม(ในฺกาลนฺ�Iนฺก>พื่(นฺได(.

สเจปJ นฺทิ1 อาคนฺ�ต�วิา โอปาตw หรต	. เอวิม�ปJ มGจ�จต1ต	 
ถ(าแม(แม-นฺIำหลากมาลบัล(างฺหลGมพื่รางฺเส1ย. แม(อย-างฺนฺ�Iนฺ จaงฺพื่(นฺได(แล.

อยw ตาวิ โอปาตกถา ฯ
กถาวิ-าด(วิยหลGมพื่รางฺเทิ-านฺ1Iก-อนฺ.

[ว'าด้7วยการด้�กบ'วงของภ	กษุ#]

โอปาตส�เสวิ ปนฺ อนฺGโลเมสG ปาสาทิ1สGปJ 
โย ตาวิ ปาสw โอเฑต	  “เอต�ถ พื่ช้�ฌิ	ต�วิา สต�ตา มร	ส�สนฺ�ต1ต	,  
อวิส�สw พื่ช้�ฌินฺกสต�ตานฺw วิเสนฺ หต�ถา มGต�ตมต�เต, ปาราช้	กานฺนฺ�ตร	ยถGล�ลจ�จยปาจ	ต�ต	ยานฺ	 เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
ก>(พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย) แม(ในฺบั-วิงฺเป@นฺต(นฺ อ�นฺอนฺGโลมแก-หลGมพื่รางฺนฺ�$นฺแล (ด�งฺต-อไปนฺ1I):- 
ภ	กษุGรFปใด ด�กบั-วิงฺไวิ(ก-อนฺ ด(วิยค	ดวิ-า “ส�ตวิEทิ�Iงฺหลายจ�กต	ดในฺบั-วิงฺนฺ1Iตาย” เม#$อบั-วิงฺพื่อพื่(นฺไปจากม#อ พื่aงฺทิราบัวิ-าเป@นฺปาราช้	ก 
อนฺ�นฺต	ยกรรม ถGลล�จจ�ย และปาจ	ตต1ยE  แก-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺแนฺ-นฺอนฺ ด(วิยอำนฺาจส�ตวิEทิ1$ต	ด (บั-วิงฺ).

อGทิ�ทิ	ส�ส กเต  
ยw อGทิ�ทิ	ส�ส โอฑ	โต, ตโต อญฺ�เญสw พื่นฺ�ธเนฺ อนฺาปต�ต	 ฯ
ในฺ(บั-วิงฺ)ทิ1$ภ	กษุGทิำเจาะจงฺไวิ( (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
(บั-วิงฺ)ทิ1$ภ	กษุGด�กเจาะจงฺส�ตวิEต�วิใดไวิ( เพื่ราะส�ตวิEเหล-าอ#$นฺจากส�ตวิEต�วินฺ�Iนฺมาต	ด ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

ปาเส มFเลนฺ วิา มGธา วิา ทิ	นฺ�เนฺปJ, มFลฏฺ�ฐส�เสวิ กม�มพื่นฺ�โธ ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGจำหนฺ-ายบั-วิงฺไป ด(วิยมFลค-าหร#อให(เปล-าก>ตาม, ข้(อผู้Fกพื่�นฺทิางฺกรรม ย-อมม1แก-ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	มเช้-นฺก�นฺ. 
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สเจ, เยนฺ ลทิ�โธ, โส อGค�คล	ตw วิา ปาสw สณฺ�ฐเปต	,  ปส�เสนฺ วิา คจ�ฉันฺ�เต ทิ	ส�วิา วิตa กต�วิา สม�มGเข้ ปเวิเสต	,  
ถทิ�ธตรw วิา ปาสยฏฺ�ฐa ฐเปต	,  ทิฬ�หตรw วิา ปาสรช้�ช้Gw พื่นฺ�ธต	,  ถ	รตรw วิา ข้าณฺGกw อาโกฏฺ�เฏิต	, อGโภปJ นฺ มGจ�จนฺ�ต	 ฯ
ถ(าภ	กษุGผู้F(ได(บั-วิงฺไป ด�กบั-วิงฺเคล#$อนฺทิ1$ได(ไวิ(,  หร#อเห>นฺพื่วิกส�ตวิEเด	นฺไปข้(างฺๆ จaงฺทิำร�Iวิก�Iนฺไวิ( ต(อนฺส�ตวิEให(เข้(าไปตรงฺหนฺ(า, 
หร#อจ�ดค�นฺบั-วิงฺไวิ(ให(แข้>งฺแรงฺ, หร#อผู้Fกเช้#อกบั-วิงฺไวิ(ให(ม�$นฺข้aIนฺ, หร#อตอกหล�กไวิ(ให(ม�$นฺคงฺ,  เธอทิ�Iงฺ ๒ รFป ไม-พื่(นฺ.

สเจ วิ	ปฏิ	สาเร อGป�ปนฺ�เนฺ, ปาสw อGค�คลาเปต�วิา คจ�ฉัต	.  
ตw ทิ	ส�วิา ปGนฺ อญฺ�เญ สณฺ�ฐเปนฺ�ต	.  พื่ทิ�ธา พื่ทิ�ธา มรนฺ�ต	.   มFลฏฺ�โฐ [560] นฺ มGจ�จต	 ฯ
ถ(าเม#$อเก	ดควิามเด#อดร(อนฺข้aIนฺ, เธอจaงฺรFดบั-วิงฺให(หลGดออก แล(วิไปเส1ย. 
คนฺเหล-าอ#$นฺพื่บัเห>นฺ(บั-วิงฺทิ1$รFดออกแล(วิ)นฺ�Iนฺ เอาด�กไวิ(อ1ก. (ส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย)ทิ1$ต	ด (บั-วิงฺ) แล(วิๆ ตายไป. ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	ม ไม-พื่(นฺไปได(.

สเจ ปนฺ เตนฺ ปาสยฏฺ�ฐ	 สยw อกตา โหต	,  คห	ตฏฺ�ฐาเนฺ ฐเปต�วิา มGจ�จต	 ฯ
แต-ถ(าค�นฺบั-วิงฺ อ�นฺเธอผู้F(เป@นฺต(นฺเด	มนฺ�Iนฺ ไม-ได(ทิำไวิ(เองฺ,  เธอวิางฺไวิ(ในฺทิ1$ทิ1$ตนฺร�บัมา ย-อมพื่(นฺ.

ตต�ถ ช้าตกยฏฺ�ฐa ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา มGจ�จต	 ฯ  สยw กตยฏฺ�ฐa ปนฺ โคเปนฺ�โตปJ นฺ มGจ�จต	 ฯ
เธอต�ดไม(ค�นฺบั-วิงฺซ่a$งฺเก	ดอยF-ในฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺเส1ย ย-อมพื่(นฺ.  แต-แม(เม#$อเธอเก>บัร�กษุาไม(ค�นฺบั-วิงฺทิ1$ตนฺทิำเองฺไวิ( ย-อมไม-พื่(นฺ. 

ยทิ	 ห	 ตw อญฺ�โญ คณฺ�ห	ต�วิา ปาสw สณฺ�ฐเปต	,  ตป�ปจ�จยา มรนฺ�เตสG, มFลฏฺ�โฐ นฺ มGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- ถ(าภ	กษุGรFปอ#$นฺถ#อเอา(ไม(ค�นฺบั-วิงฺ)นฺ�Iนฺ ไปด�กบั-วิงฺไวิ(อ1กไซ่ร(, 
เม#$อส�ตวิEทิ�Iงฺหลายตายไป เพื่ราะม1การด�กบั-วิงฺนฺ�Iนฺเป@นฺปbจจ�ย, ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	ม ย-อมไม-พื่(นฺ. 

สเจ ตw ฌิาเปต�วิา อลาตw กต�วิา ฉัฑ�เฑต	,  เตนฺ อลาเตนฺ ปหารw ลทิ�ธา มรนฺ�เตสGปJ, นฺ มGจ�จต	 ฯ 
สพื่�พื่โส ปนฺ ฌิาเปต�วิา วิา นฺาเสต�วิา วิา มGจ�จต	 ฯ
ถ(าเธอเผู้าค�นฺบั-วิงฺนฺ�Iนฺ ทิำให(เป@นฺดG(นฺไฟัแล(วิทิ	Iงฺเส1ย, แม(เม#$อส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย ได(การประหารด(วิยดG(นฺไฟันฺ�Iนฺตายไป, ย-อมไม-พื่(นฺ. 
แต-เผู้าหร#อทิำให(เส1ยหายไป โดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ ย-อมพื่(นฺ. 

ปาสรช้�ช้Gม�ปJ อญฺ�เญห	 วิฏฺ�ฏิ	ตw คห	ตฏฺ�ฐาเนฺ ฐเปต�วิา มGจ�จต	 ฯ
เธอวิางฺแม(เช้#อกบั-วิงฺทิ1$คนฺเหล-าอ#$นฺฟัb{นฺเสร>จแล(วิไวิ(ในฺทิ1$ทิ1$ตนฺร�บัมา ย-อมพื่(นฺ. 

รช้�ช้Gเก ลภ	ต�วิา สยw วิฏฺ�ฏิ	ตw อGพื่�พื่ฏฺ�เฏิต�วิา  วิาเก ลภ	ต�วิา วิฏฺ�ฏิ	ตw ห	ราห	รw กต�วิา มGจ�จต	 ฯ
เธอได(เช้#อกมาแล(วิ คล1$เกล1ยวิทิ1$เข้าฟัb{นฺไวิ(ออกเส1ยเองฺ 
(หร#อ) ทิำเช้#อกทิ1$ตนฺได(ปอมาแล(วิฟัb{นฺไวิ( ให(เป@นฺช้	Iนฺนฺ(อยและช้	Iนฺใหญ- ย-อมพื่(นฺ. 

อรญฺ�ญโต ปนฺ สยw วิาเก อาหร	ต�วิา วิฏฺ�ฏิ	ตw โคเปนฺ�โตปJ นฺ มGจ�จต	 ฯ   สพื่�พื่โส ปนฺ ฌิาเปต�วิา วิา นฺาเสต�วิา วิา มGจ�จต	 ฯ
แต-แม(เม#$อเธอเก>บัร�กษุาเช้#อกทิ1$ตนฺเองฺนฺำปอมาจากปzาฟัb{นฺไวิ( ย-อมไม-พื่(นฺ. 
แต-เผู้าหร#อทิำให(เส1ยหายไปโดยประการทิ�Iงฺปวิงฺ ย-อมพื่(นฺ.
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[ว'าด้7วยการใช7ฟัYาถลี'มัด้�กส�ตวAของภ	กษุ#]

อทิFหลw สช้�เช้นฺ�โต จตFสG ปาเทิสG อทิFหลมญฺ�จw ฐเปต�วิา ปาสาเณฺ อาโรเปต	, ปโยเค ปโยเค ทิGก�กฏิw ฯ
ภ	กษุGเม#$อจ�ดแจงฺฟัrาถล-ม๑ วิางฺเต1ยงฺฟัrาถล-มไวิ(บันฺเทิ(าทิ�Iงฺ ๔  ยกห	นฺข้aIนฺ เป@นฺทิGกกฏิทิGกๆ ประโยค.

สพื่�พื่สช้�ช้w กต�วิา, หต�ถโต มGต�ตมต�เต, 
อวิส�สw อช้�โฌิต�ถร	ตพื่�พื่กสต�ตานฺw วิเสนฺ อGทิ�ทิ	ส�สานฺGทิ�ทิ	ส�สกานฺGรFเปนฺ ปาราช้	กาทิ1นฺ	 เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
เม#$อทิำการตระเตร1ยมทิGกอย-างฺแล(วิ, พื่อฟัrาถล-มพื่(นฺไปจากม#อ, พื่aงฺทิราบัวิ-าเป@นฺปาราช้	กเป@นฺต(นฺ 
ตามสมควิรแก-ประโยคทิ1$ทิำเจาะจงฺและไม-เจาะจงฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺพื่วิกส�ตวิEทิ1$จะพื่aงฺถFกทิ�บัแนฺ-นฺอนฺ.

อทิFหเล มFเลนฺ วิา มGธา วิา ทิ	นฺ�เนฺปJ, มFลฏฺ�ฐส�เสวิ กม�มพื่นฺ�โธ ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGจำหนฺ-ายฟัrาถล-ม ด(วิยมFลค-า หร#อให(เปล-าก>ตาม, ข้(อผู้Fกพื่�นฺทิางฺกรรม ย-อมม1แก-ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	มทิ1เด1ยวิ.

สเจ, เยนฺ ลทิ�ธw, โส ปต	ตw วิา อGก�ข้	ปต	  อญฺ�เญปJ ปาสาเณฺ อาโรเปต�วิา ครGกตรw วิา กโรต	  
ปส�เสนฺ วิา คจ�ฉันฺ�เต ทิ	ส�วิา วิตa กต�วิา อทิFหเล ปเวิเสต	,  อGโภปJ นฺ มGจ�จนฺ�ต	 ฯ
ถ(าภ	กษุGผู้F(ได(ฟัrาถล-มไป ยกฟัrาถล-มทิ1$ตกข้aIนฺไวิ( หร#อยกห	นฺแม(ก(อนฺอ#$นฺข้aIนฺ ทิำให(ม1นฺIำหนฺ�กกวิ-า 
หร#อเห>นฺพื่วิกส�ตวิEเด	นฺไปข้(างฺๆ ทิำร�Iวิก�Iนฺไวิ(ต(อนฺส�ตวิEให(เข้(าไปทิ1$ฟัrาถล-ม, เธอทิ�Iงฺ ๒ รFป ย-อมไม-พื่(นฺ.

สเจ วิ	ปฏิ	สาเร อGป�ปนฺ�เนฺ, อทิFหลw ปาเตต�วิา คจ�ฉัต	, ตw ทิ	ส�วิา อญฺ�โญ สณฺ�ฐเปต	,  มFลฏฺ�โฐ [561] นฺ มGจ�จต	 ฯ
ถ(าเม#$อเก	ดควิามเด#อดร(อนฺข้aIนฺ, เธอจงฺทิำฟัrาถล-มให(ตกแล(วิ ไปเส1ย, ภ	กษุGรFปอ#$นฺพื่บัเห>นฺฟัrาถล-มทิ1$ตกแล(วินฺ�Iนฺ ก>ต�Iงฺด�กไวิ(อ1ก, 
ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	ม ไม-พื่(นฺ.

ปาสาเณฺ ปนฺ คห	ตฏฺ�ฐาเนฺ ฐเปต�วิา  อทิFหลปาเทิ จ ปาสยฏฺ�ฐ	ยw  วิGต�ตนฺเยนฺ คห	ตฏฺ�ฐาเนฺ วิา ฐเปต�วิา  ฌิาเปต�วิา วิา มGจ�จต	 ฯ
ภ	กษุGวิางฺก(อนฺห	นฺไวิ(ในฺทิ1$ทิ1$ตนฺร�บัมา และวิางฺข้าฟัrาถล-มไวิ(ในฺทิ1$ทิ1$ตนฺร�บัมา หร#อเผู้าเส1ยโดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิไวิ(แล(วิในฺค�นฺบั-วิงฺ ย-อมพื่(นฺ.

สFลw โรเปนฺ�ตส�สาปJ, สพื่�พื่สช้�ช้w กต�วิา, หต�ถโต มGต�ตมต�เต, 
สFลมGเข้ ปต	ต�วิา อวิส�สw มรณฺกสต�ตานฺw วิเสนฺ อGทิ�ทิ	ส�สานฺGทิ�ทิ	ส�สานฺGรFปโต ปาราช้	กาทิ1นฺ	 เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGปbกหลาวิ, พื่อทิำการตระเตร1ยมทิGกอย-างฺเสร>จแล(วิ, พื่(นฺจากม#อ, พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺปาราช้	กเป@นฺต(นฺ 
โดยสมควิรแก-ประโยคทิ1$ทิำเจาะจงฺและไม-เจาะจงฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺพื่วิกส�ตวิEทิ1$จะตกไปตายบันฺคมหลาวิแนฺ-นฺอนฺ.

สFเล มFเลนฺ วิา มGธา วิา ทิ	นฺ�เนฺปJ,  มFลฏฺ�ฐส�เสวิ กม�มพื่นฺ�โธ ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGจำหนฺ-ายหลาวิ ด(วิยมFลค-า หร#อให(เปล-าก>ตาม, ข้(อผู้Fกพื่�นฺทิางฺกรรม ย-อมม1แก-ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	มเช้-นฺก�นฺ.

๑ ดF  ฟัrาทิ�บัเหวิ (คล	ก)
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สเจ, เยนฺ ลทิ�ธw, โส “เอกป�ปหาเรเนฺวิ มร	ส�สนฺ�ต1ต	 ต	ข้	ณฺตรw วิา กโรต	. 
“ทิGก�ข้w มร	ส�สนฺ�ต1ต	 กGณฺ�ฐตรw วิา กโรต	. “อGจ�จนฺ�ต	 สล�ลก�เข้ต�วิา นฺ1จตรw วิา  “นฺ1จนฺ�ต	 สล�ลก�เข้ต�วิา อGจ�จตรw วิา ปGนฺ โรเปต	. 
วิงฺ�กw วิา อGช้Gกw  อต	อGช้Gกw วิา อ1สกw โปณฺw กโรต	,  อGโภปJ นฺ มGจ�จนฺ�ต	 ฯ
ถ(าภ	กษุGผู้F(ได(หลาวิไป แต-งฺหลาวิให(คมกร	บั ด(วิยค	ดวิ-า “ส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย จ�กตายด(วิยการประหารคร�Iงฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ” 
หร#อแต-งฺหลาวิให(ทิ#$อเข้(า ด(วิยค	ดวิ-า “ส�ตวิEทิ�Iงฺหลาย จ�กตายเป@นฺทิGกข้E” 
หร#อกำหนฺดวิ-า “หลาวิสFงฺไป” ปbกให(ต$ำลงฺ  หร#อกำหนฺดวิ-า “หลาวิต$ำไป” ปbกให(สFงฺข้aIนฺอ1ก 
หร#อด�ดทิ1$คดให(ตรงฺ หร#อด�ดทิ1$ตรงฺเก	นฺไปให(โค(งฺนฺ	ดหนฺ-อย,  เธอทิ�Iงฺ ๒ รFปไม-พื่(นฺ.

สเจ ปนฺ “อฏฺ�ฐาเนฺ ฐ	ตนฺ�ต	  อญฺ�ญส�มa ฐาเนฺ ฐเปต	.
ตญฺ�เจ มารณฺต�ถาย อาทิ	โต ปภFต	 ปร	เยส	ต�วิา กตw โหต	,  มFลฏฺ�โฐ นฺ มGจ�จต	 ฯ
ก>ถ(าเธอ(เห>นฺ)วิ-า “ไวิ(ในฺทิ1$ไม-เหมาะ แล(วิเอาไปปbกไวิ(ในฺทิ1$อ#$นฺ, 
ถ(าหลาวินฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺข้องฺทิ1$เธอแสวิงฺหามาทิำไวิ(ต�Iงฺแต-ต(นฺเพื่#$อต(องฺการฆ์-าให(ตาย, ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	ม ไม-พื่(นฺ.

อปร	เยส	ต�วิา ปนฺ กตเมวิ ลภ	ต�วิา อาโรปJเต, มFลฏฺ�โฐ มGจ�จต	 ฯ
แต-เม#$อม	ได(แสวิงฺหา ได(ข้องฺทิ1$เข้าทิำไวิ(แล(วินฺ�$นฺแล ยกข้aIนฺไวิ(, ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	ม ย-อมพื่(นฺ.

วิ	ป�ปฏิ	สาเร อGป�ปนฺ�เนฺ, ปาสยฏฺ�ฐ	ยw วิGต�ตนฺเยนฺ คห	ตฏฺ�ฐาเนฺ วิา ฐเปต�วิา ฌิาเปต�วิา วิา มGจ�จต	 ฯ
เม#$อเก	ดควิามเด#อดร(อนฺข้aIนฺ, เธอวิางฺหลาวิไวิ(ในฺทิ1$ทิ1$ตนฺร�บัมา หร#อเผู้าเส1ย โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิไวิ(แล(วิในฺค�นฺบั-วิงฺ ย-อมพื่(นฺ.

[ลีอบวางศ�สตราไว7ในว�ตถ#สำหร�บพ	ง]

“อปส�เสเนฺ สต�ถw วิาต	 เอต�ถ 
ในฺคำวิ-า อปส�เสเนฺ สต�ถw วิา นฺ1I (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

อปส�เสนฺนฺ�นฺาม นฺ	จ�จปร	โภโค มญฺ�โจ วิา ปnฐw วิา อปส�เสนฺผู้ลกw วิา  ทิ	วิาฏฺ�ฐาเนฺ นฺ	ส1ทินฺ�ตส�ส อปส�เสนฺกต�ถม�โภ วิา 
ตต�ถ ช้าตกรGก�โข้ วิา  จงฺ�กเม อปส�สาย ต	ฏฺ�ฐนฺ�ตส�ส อาลม�พื่นฺรGก�โข้ วิา อาลม�พื่นฺผู้ลกw วิา.  
สพื่�พื่ม�เปตw อปส�สนฺ1ยฏฺ�เฐนฺ อปส�เสนฺw นฺาม ฯ
ช้#$อวิ-า ทิ1$พื่	งฺ ได(แก- เต1ยงฺ หร#อต�$งฺ หร#อกระดานฺสำหร�บัพื่	งฺ ทิ1$ใช้(เป@นฺนฺ	จ  หร#อเสาสำหร�บัพื่	งฺ ข้องฺภ	กษุGผู้F(นฺ�$งฺพื่�กอยF-ในฺทิ1$พื่�กกลางฺวิ�นฺ 
หร#อต(นฺไม(ซ่a$งฺเก	ดอยF-ในฺทิ1$นฺ�Iนฺ หร#อต(นฺไม(สำหร�บัยaดเหนฺ1$ยวิ ข้องฺภ	กษุGผู้F(ย	นฺพื่	งฺอยF-ในฺทิ1$จงฺกรม หร#อกระดานฺสำหร�บัยaดเหนฺ1$ยวิ. 
วิ�ตถGม1เต1ยงฺเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺแม(ทิ�Iงฺหมด ช้#$อวิ-าทิ1$พื่	งฺ เพื่ราะอรรถวิ-า เป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺการพื่	งฺ (เป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺการมองฺไม-เห>นฺ).

ตส�มa อปส�เสเนฺ, ยถา [562] อปส�สยนฺ�ตw วิ	ช้�ฌิต	 วิา ฉั	นฺ�ทิต	 วิา,  
ตถา กต�วิา วิาส1ผู้รสGสต�ต	อารกณฺ�ฏิกาทิ1นฺw อญฺ�ญตรw สต�ถw ฐเปต	, ทิGก�กฏิw ฯ
ภ	กษุGทิำเหม#อนฺอย-างฺคนฺแทิงฺหร#อฟัbนฺบัGคคลทิ1$ไม-เห>นฺ 
วิางฺบัรรดาศั�สตราช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺ ม1ม1ด ข้วิานฺ หอก เหล>กแหลม และหนฺามเป@นฺต(นฺไวิ(ในฺทิ1$สำหร�บัพื่	งฺนฺ�Iนฺ เป@นฺทิGกกฏิ.



หนฺ(า ๙๐๒ •   เร#$องฺทิ1$ไม-ล�บั สำค�ญวิ-าทิ1$ล�บั • [ลอบัวิางฺศั�สตราไวิ(ในฺวิ�ตถGสำหร�บัพื่	งฺ]

ธGวิปร	โภคฏฺ�ฐาเนฺ นฺ	ราสงฺ�กส�ส นฺ	ส1ทิโต วิา นฺ	ปช้�ช้โต วิา อปส�สยนฺ�ตส�ส วิา, 
สต�ถสม�ผู้ส�สปจ�จยา ทิGก�ข้Gป�ปต�ต	ยา ถGล�ลจ�จยw.  มรเณฺ ปาราช้	กw ฯ
เม#$อผู้F(หมดควิามสงฺส�ย นฺ�$งฺ หร#อนฺอนฺ หร#อพื่	งฺอยF- ในฺสถานฺทิ1$ใช้(ประจำ, 
เป@นฺถGลล�จจ�ย เพื่ราะก-อทิGกข้Eให(เก	ดข้aIนฺ ซ่a$งฺม1ควิามถFกต(องฺศั�สตราเป@นฺปbจจ�ย.  เป@นฺปาราช้	ก ในฺเพื่ราะเข้าตาย.

ตญฺ�เจ อญฺ�โญปJ ตส�ส เวิร1 ภ	ก�ข้G วิ	หารจาร	กญฺ�จรนฺ�โต ทิ	ส�วิา 
“อ	มส�ส มญฺ�เญ มารณฺต�ถาย อ	มw นฺ	ก�ข้	ต�ตw.  สาธG สGฏฺ�ฐุG มรตFต	 อภ	นฺนฺ�ทินฺ�โต คจ�ฉัต	, ทิGก�กฏิw ฯ
ถ(าภ	กษุGผู้F(ม1เวิรข้องฺเธอนฺ�Iนฺ แม(รFปอ#$นฺ เทิ1$ยวิจาร	กไปในฺวิ	หาร พื่บัเห>นฺศั�สตรานฺ�Iนฺแล(วิ 
ย	นฺด1อยF-วิ-า “ช้ะรอยศั�สตรานฺ1Iเป@นฺข้องฺทิ1$เธอรFปนฺ1Iวิางฺไวิ( เพื่#$อเป@นฺเคร#$องฺส�งฺหาร, ด1ละ จงฺตายให(สนฺ	ทิเถ	ด” เด	นฺไปเป@นฺทิGกกฏิ.

สเจ ปนฺ โสปJ “ตต�ถ เอวิw กเต, สGกตw ภวิ	ส�สต1ต	 ต	ข้	ณฺตราทิ	กรเณฺนฺ ก	ญฺ�จ	 กม�มw กโรต	, ตส�สปJ ปาราช้	กw ฯ
แต-ถ(าภ	กษุGผู้F(ม1เวิรแม(รFปนฺ�Iนฺ ค	ดวิ-า “เม#$อเธอทิำศั�สตรานฺ�Iนฺ ไวิ(อย-างฺนฺ�Iนฺ ในฺทิ1$นฺ�Iนฺแล(วิ จ�กเป@นฺอ�นฺเธอทิำไวิ(ด1แล(วิ” 
จaงฺทิำกรรมบัางฺอย-างฺ ด(วิยการทิำศั�สตราให(คมกร	บัเป@นฺต(นฺ, เป@นฺปาราช้	กแม(แก-เธอผู้F(ม1เวิรรFปนฺ�Iนฺ.

สเจ ปนฺ “อฏฺ�ฐาเนฺ ฐ	ตนฺ�ต	 อGทิ�ธร	ต�วิา อญฺ�ญส�มa ฐาเนฺ ฐเปต	, ตทิต�ถเมวิ กต�วิา ฐปJเต, มFลฏฺ�โฐ นฺ มGจ�จต	 ฯ
แต-ถ(าภ	กษุGผู้F(ม1เวิร(เห>นฺ)วิ-า “เธอรFปนฺ�Iนฺวิางฺศั�สตราไวิ(ในฺทิ1$ไม-เหมาะ” จaงฺยกข้aIนฺมาวิางฺไวิ(ในฺทิ1$อ#$นฺ, 
เม#$อเธอทิำแล(วิวิางฺไวิ( เพื่#$อประโยช้นฺEนฺ�Iนฺๆ เองฺ, ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	ม ย-อมไม-พื่(นฺ.

ปากต	กw ลภ	ต�วิา ฐปJตw โหต	, มGจ�จต	 ฯ
ภ	กษุGได(ศั�สตราแล(วิวิางฺไวิ(ตามปกต	เด	ม, ย-อมพื่(นฺ.

ตw อปเนฺต�วิา อญฺ�ญw ต	ข้	ณฺตรw ฐเปต	, มFลฏฺ�โฐ มGจ�จเตวิ ฯ
ภ	กษุGนฺำศั�สตรานฺ�Iนฺออกไปเส1ย แล(วิจaงฺเอาศั�สตราอย-างฺอ#$นฺทิ1$คมกวิ-ามาวิางฺไวิ(แทินฺ, ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	ม ย-อมพื่(นฺทิ1เด1ยวิ๑.

[ลีอบวางยาพ	ษุแทิรกไว7ในเภส�ช]

วิ	สมก�ข้เนฺปJ ฯ
แม(ในฺการทิายาพื่	ษุไวิ( (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

ยาวิ มรณฺาภ	นฺนฺ�ทิเนฺ ทิGก�กฏิw ตาวิ เอเสวิ นฺโย ฯ
เป@นฺทิGกกฏิ เพื่ราะเข้าย	นฺด1ควิามตาย จนฺกระทิ�$งฺถaงฺนฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

สเจ ปนฺ โสปJ “ข้Gทิ�ทิกw วิ	สมณฺ�ฑลนฺ�ต	 สล�ลก�เข้ต�วิา มหนฺ�ตw กโรต	  “มหนฺ�ตw วิา อต	ตนฺGกw๒ โหต1ต	 ข้Gทิ�ทิกw กโรต	 
ตนฺGกw วิา พื่หลw  พื่หลw วิา ตนฺGกw กโรต	  อค�ค	นฺา ตาเปต�วิา  เหฏฺ�ฐา วิา อGปร	 วิา สญฺ�จาเรต	, ตส�สปJ ปาราช้	กw ฯ
ก> ถ(าภ	กษุGแม(รFปนฺ�Iนฺกำหนฺดได(วิ-า “ก(อนฺยาพื่	ษุเล>กไป” จaงฺทิำให(เข้#$องฺข้aIนฺ 
หร#อกำหนฺดได(วิ-า “ก(อนฺยาพื่	ษุเข้#$องฺไป หร#อเข้#$องฺเก	นฺไป” จaงฺทิำให(เล>กลงฺ  หร#อบัางฺไปจaงฺทิำให(หนฺา หร#อหนฺาไป จaงฺทิำให(บัางฺลงฺ
แล(วิลนฺให(ร(อนฺด(วิยไฟั ทิำให(แล-นฺไปข้(างฺล-างฺหร#อข้(างฺบันฺ, เป@นฺปาราช้	กแม(แก-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ.

๑ ในฺหนฺ�งฺส#อแปลวิ-า “ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	ม ย-อมไมั'พื่(นฺเหม#อนฺก�นฺ”
๒ อต	มหนฺ�ตw ฯ



เร#$องฺทิ1$ไม-ล�บั สำค�ญวิ-าทิ1$ล�บั • [ลอบัวิางฺยาพื่	ษุแทิรกไวิ(ในฺเภส�ช้] • หนฺ(า ๙๐๓

อ	ทิw “อฏฺ�ฐาเนฺ ฐ	ตนฺ�ต	 สพื่�พื่เมวิ ตจ�เฉัต�วิา ปGญฺ�ฉั	ต�วิา อญฺ�ญส�มa ฐาเนฺ ฐเปต	 ฯ
เธอเห>นฺวิ-า “ก(อนฺยาพื่	ษุนฺ1I วิางฺไวิ(ในฺทิ1$ไม-เหมาะ จaงฺถากไสให(บัางฺทิGกส-วินฺทิ1เด1ยวิ แล(วิเช้>ดถF (ให(เกล1Iยงฺ) เอาวิางฺไวิ(ในฺทิ1$อ#$นฺ.

อต�ตนฺา เภสช้�ช้านฺ	 โยเช้ต�วิา กเต, มFลฏฺ�โฐ นฺ [563] มGจ�จต	.   อต�ตนฺา อกเต, มGจ�จต	 ฯ
เม#$อภ	กษุGปรGงฺเภส�ช้ด(วิยตนฺเองฺ แล(วิแทิรกยาพื่	ษุเข้(าด(วิย, ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	ม ย-อมไม-พื่(นฺ.  เม#$อตนฺเองฺไม-ได(ทิำ, ย-อมพื่(นฺ.

สเจ ปนฺ โส “อ	มw วิ	สw อต	ปร	ต�ตนฺ�ต	 อญฺ�ญม�ปJ อาเนฺต�วิา ปก�ข้	ปต	,  ยส�ส วิ	เสนฺ มรต	, ตส�ส ปาราช้	กw ฯ
แต-ถ(าภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺเห>นฺวิ-า “ยาพื่	ษุนฺ1Iม1นฺ(อยเก	นฺไป” จaงฺนฺำเอายาพื่	ษุแม(อ#$นฺมาเต	มใส-ไวิ(, 
เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGเจ(าข้องฺยาพื่	ษุซ่a$งฺเป@นฺเหตGให(เข้าตาย.

สเจ อGภ	นฺ�นฺม�ปJ สนฺ�ตเกนฺ มรต	,  อGภ	นฺ�นฺม�ปJ ปาราช้	กw ฯ
ถ(าเข้าตายไปเพื่ราะยาพื่	ษุซ่a$งฺเป@นฺข้องฺภ	กษุGแม(ทิ�Iงฺ ๒ รFป, ก>เป@นฺปาราช้	กแก-เธอแม(ทิ�Iงฺ ๒ รFป.

“อ	มw วิ	สw นฺ	พื่�พื่	ร	ยนฺ�ต	 ตw อปเนฺต�วิา อต�ตโนฺ วิ	สเมวิ ฐเปต	,  ตส�เสวิ ปาราช้	กw. มFลฏฺ�โฐ มGจ�จต	 ฯ
ภ	กษุGเห>นฺวิ-า “ยาพื่	ษุนฺ1I หมดฤทิธ	qกล(าแล(วิ” จaงฺนฺำยาพื่	ษุนฺ�Iนฺออกเส1ย แล(วิวิางฺยาพื่	ษุข้องฺตนฺเองฺไวิ(แทินฺ, 
เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺเทิ-านฺ�Iนฺ.  ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	ม รอดต�วิไป.

[ลีอบวางอาว#ธไว7ใต7เต�ยงหร!อต� ง]

“ทิGพื่�พื่ลw วิา กโรต1ต	 มญฺ�จปnฐw อฏินฺ	ยา เหฏฺ�ฐาภาเค ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา 
วิ	ทิเลห	 วิา รช้�ช้Gเกห	 วิา เยห	 วิ1ตw โหต	, เต วิา ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา อป�ปาวิเสสเมวิ กต�วิา เหฏฺ�ฐา อาวิGธw นฺ	ก�ข้	ปต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ทิGพื่�พื่ลw วิา กโรต	 ควิามวิ-า ภ	กษุGต�ดเต1ยงฺและต�$งฺ ภายใต(แม-แคร- 
หร#อต�ดหวิายและเช้#อกทิ1$เข้าร(อยไวิ( ทิำให(เหล#อไวิ(นฺ	ดหนฺ-อยเทิ-านฺ�Iนฺ จaงฺสอดอาวิGธไวิ(ภายใต(.

“เอต�ถ ปต	ต�วิา มร	ส�สต1ต	 อปส�เสนฺผู้ลกาทิ1นฺม�ปJ จงฺ�กเม อาลม�พื่นฺรGก�ข้ผู้ลกปร	โยสานฺานฺw ปรภาคw ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา เหฏฺ�ฐา อาวิGธw นฺ	ก�ข้	ปต	 ฯ
เธอต�ดส-วินฺอ#$นฺ แม(แห-งฺวิ�ตถGม1กระดานฺสำหร�บัพื่	งฺเป@นฺต(นฺ ซ่a$งฺม1ต(นฺไม(และกระดานฺสำหร�บัยaดเหนฺ1$ยวิในฺทิ1$จงฺกรมเป@นฺทิ1$สGดออก 
แล(วิเอาอาวิGธสอดไวิ(ภายใต( ด(วิยหวิ�งฺวิ-า “คนฺจ�กตกตายทิ1$อาวิGธนฺ1I.”

โสพื่�ภาทิ1สG มญฺ�จw วิา ปnฐw วิา อปส�เสนฺผู้ลกw วิา อาเนฺต�วิา ฐเปต	, ยถา ตต�ถ นฺ	ส	นฺ�นฺมต�โต วิา อปส�เสนฺมต�โต๑ วิา, ปตต	 ฯ
ภ	กษุGนฺำเต1ยงฺ ต�$งฺ หร#อกระดานฺสำหร�บัพื่	งฺ มาวิางฺไวิ(ใกล(บั-อเป@นฺต(นฺ โดยประการทิ1$คนฺพื่อนฺ�$งฺหร#อพื่	งฺทิ1$เต1ยงฺเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ ก>จะตกลงฺไป.

โสพื่�ภาทิ1สG วิา สญฺ�จรณฺเสตG โหต	, ตw ทิGพื่�พื่ลw กโรต	 ฯ
หร#อทิำสะพื่านฺสำหร�บัเด	นฺไปมาบันฺบั-อเป@นฺต(นฺ ให(ช้ำรGดไวิ(.

เอวิw กโรนฺ�ตส�ส, กรเณฺ ทิGก�กฏิw.  อ	ตรส�ส ทิGก�ข้Gป�ปต�ต	ยา ถGล�ลจ�จยw.  มรเณฺ ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGทิำอยF-อย-างฺนฺ�Iนฺ เป@นฺทิGกกฏิ เพื่ราะทิำ, เป@นฺถGลล�จจ�ย เพื่ราะก-อทิGกข้Eให(เก	ดข้aIนฺแก-คนฺนฺอกนฺ1I, เป@นฺปาราช้	ก ในฺเพื่ราะเข้าตาย.

๑ อปส�ส	ตมต�โต ฯ
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ภ	ก�ข้Gw อาเนฺต�วิา โสพื่�ภาทิ1นฺw ตเฏิวิ ฐเปต	 “ทิ	ส�วิา ภเยนฺ กม�เปนฺ�โต ปต	ต�วิา มร	ส�สต1ต	, ทิGก�กฏิw ฯ 
โส ตเถวิ ปตต	,  ทิGก�ข้Gป�ปต�ต	ยา ถGล�ลจ�จยw. มรเณฺ ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGนฺำเอาภ	กษุGด(วิยก�นฺไป แล(วิพื่�กไวิ(บันฺร	มปากบั-อเป@นฺต(นฺ 
ด(วิยค	ดวิ-า “เธอเห>นฺแล(วิ สะทิกสะทิ(านฺ เพื่ราะกล�วิ จ�กตกตาย” ด�งฺนฺ1I เป@นฺทิGกกฏิ. 
เธอตกไปอย-างฺนฺ�Iนฺจร	งฺๆ,  เป@นฺถGลล�จจ�ย เพื่ราะก-อทิGกข้Eให(เก	ดข้aIนฺ.  เป@นฺปาราช้	ก ในฺเพื่ราะเข้าตาย.

สยw ปาเตต	.  อญฺ�เญนฺ ปาตาเปต	. อญฺ�โญ อวิGต�โต วิ อต�ตโนฺ ธม�มตาย ปาเตต	.  อมนฺGส�โส ปาเตต	. วิาตป�ปหาเรนฺ ปตต	 
อต�ตโนฺ ธม�มตาย ปต�ต	.  สพื่�พื่ต�ถ มรเณฺ ปาราช้	กw ฯ
ตนฺเองฺผู้ล�กภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺให(ตกไป, ให(ผู้F(อ#$นฺให(ผู้ล�กตกไป, ผู้F(อ#$นฺม	ได(ส�$งฺเลยผู้ล�กให(ตกไปตามธรรมดาข้องฺตนฺ, 
อมนฺGษุยEผู้ล�กให(ตกลงฺไป, ตกไปเพื่ราะถFกลมพื่�ด, ตกไปตามธรรมดาข้องฺตนฺ. เป@นฺปาราช้	ก ในฺเพื่ราะผู้F(นฺ�IนฺตายทิGกกรณฺ1.

[564] กส�มา ฯ  ตส�ส ปโยเคนฺ โสพื่�ภาทิ	ตเฏิ ฐ	ตต�ตา ฯ
เพื่ราะเหตGไร.  เพื่ราะผู้F(ตายอยF-ใกล(ร	มปากบั-อเป@นฺต(นฺ ด(วิยประโยคข้องฺภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	มนฺ�Iนฺ.

[ว'าด้7วยการลีอบวางด้าบไว7]

อGปนฺ	ก�ข้	ปนฺw นฺาม สม1เป นฺ	ก�ข้	ปนฺw ฯ
การวิางฺ (ดาบัเป@นฺต(นฺ) ไวิ(ในฺทิ1$ใกล( ช้#$อวิ-า การลอบัวิางฺ.

ตต�ถ  “โย อ	ม	นฺา อส	นฺา มโต, โส ธนฺw วิา ลภต1ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ มรณฺวิณฺ�ณฺw วิา สwวิณฺ�เณฺต�วิา 
“อ	ม	นฺา มรณฺต�ถ	กา มรนฺ�ตG.  มรณฺต�ถ	กา มาเรนฺ�ตFต	 วิา วิต�วิา อสa อGปนฺ	ก�ข้	ปต	,  ตส�ส อGปนฺ	ก�ข้	ปเนฺ ทิGก�กฏิw ฯ
ในฺการลอบัวิางฺนฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
(ภ	กษุGใด) พื่รรณฺนฺาคGณฺแห-งฺควิามตายโดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า “ผู้F(ใด ตายด(วิยดาบันฺ1I, ผู้F(นฺ�Iนฺ จะได(ทิร�พื่ยE” ก>ด1 
พื่Fดวิ-า “ผู้F(ต(องฺการตาย จงฺตายด(วิยดาบันฺ1I” ก>ด1   พื่Fดวิ-า “ผู้F(ต(องฺการตาย จงฺให(เข้าฆ์-าด(วิยดาบันฺ1I๑” ก>ด1 
แล(วิลอบัวิางฺดาบัไวิ(, เป@นฺทิGกกฏิแก-ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ ในฺการลอบัวิางฺไวิ(.

มร	ตGกาโม วิา เตนฺ อต�ตานฺw ปหรตG.  มาเรตGกาโม วิา อญฺ�ญw ปหรตG.
อGภยถาปJ ปรส�ส ทิGก�ข้Gป�ปต�ต	ยา อGปนฺ	ก�เข้ปกส�ส ถGล�ลจ�จยw.  มรเณฺ ปาราช้	กw ฯ
บัGคคลผู้F(อยากจะตาย จะใช้(ดาบันฺ�Iนฺประหารตนฺเองฺก>ตาม.  ผู้F(ม1ควิามประสงฺคEEจะใช้(ให(คนฺอ#$นฺฆ์-า จะเอาดาบันฺ�Iนฺประหารคนฺอ#$นฺก>ตาม. 
แม(ด(วิยการประหารทิ�Iงฺ ๒ วิ	ธ1 เป@นฺถGลล�จจ�ยแก-ภ	กษุGผู้F(ลอบัวิางฺ เพื่ราะก-อทิGกข้Eให(เก	ดข้aIนฺแก-บัGคคลอ#$นฺ, เป@นฺปาราช้	ก ในฺเพื่ราะเข้า
ตาย.

อนฺGทิ�ทิ	ส�ส นฺ	ก�ข้	ต�เต, พื่หFนฺw มรเณฺ อกGสลราส	.  ปาราช้	กาทิ	วิต�ถFสG ปาราช้	กาทิ1นฺ	 ฯ
เม#$อภ	กษุGวิางฺไวิ(ไม-เจาะจงฺ เป@นฺกองฺอกGศัล ในฺเพื่ราะคนฺส�ตวิEเป@นฺอ�นฺมากตาย, 
เป@นฺปาราช้	กเป@นฺต(นฺ ในฺเพื่ราะวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	กเป@นฺต(นฺ.

วิ	ปฏิ	สาเร อGป�ปนฺ�เนฺ, อสa คห	ตฏฺ�ฐาเนฺ ฐเปต�วิา มGจ�จต	 ฯ
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ เม#$อเก	ดควิามเด#อดร(อนฺข้aIนฺ, จaงฺเก>บัดาบัไวิ(ในฺทิ1$ทิ1$ตนฺร�บัมา ย-อมพื่(นฺ.

๑ ผู้F(ต(องฺการตาย จงฺ ให(เข้า/ย�งฺเข้าให( ย�งฺตนฺให(ตาย ด(วิยดาบันฺ1I



เร#$องฺทิ1$ไม-ล�บั สำค�ญวิ-าทิ1$ล�บั • [วิ-าด(วิยการลอบัวิางฺดาบัไวิ(] • หนฺ(า ๙๐๕

ก1ณฺ	ต�วิา คห	โต โหต	. อส	ส�สาม	กานฺw อสa, เยสw หต�ถโต มFลw คห	ตw, เตสw มFลw ทิต�วิา มGจ�จต	 ฯ
ดาบัเป@นฺข้องฺทิ1$เธอร�บัซ่#Iอมา, เธอค#นฺดาบัให(แก-เจ(าข้องฺดาบั ให(มFลค-าแก-เหล-าช้นฺผู้F(ทิ1$ตนฺร�บัเอามFลค-ามาจากม#อข้องฺเข้าแล(วิ ย-อม
พื่(นฺ.

สเจ โลหปJณฺ�ฑw วิา ผู้าลw วิา กGทิ�ทิาลw วิา คเหต�วิา อส	 การาปJโต โหต	, ยw ภณฺ�ฑw คเหต�วิา การ	โต ตเทิวิ กต�วิา มGจ�จต	 ฯ
ถ(าภ	กษุGเอาแทิ-งฺโลหะ ผู้าล ไถ หร#อจอบั ไปให(ช้-างฺทิำเป@นฺดาบัไซ่ร(, 
ถ#อเอาภ�ณฺฑะใดมาให(ทิำดาบั คร�Iนฺทิำกล�บัให(เป@นฺภ�ณฺฑะนฺ�Iนฺอย-างฺเด	มแล(วิจaงฺจะพื่(นฺ.

สเจ กGทิ�ทิาลw คเหต�วิา การ	ตw วิ	นฺาเสต�วิา ผู้าลw กโรต	,  ผู้าเลนฺ ปหารw ลภ	ต�วิา มรนฺ�เตสGปJ, ปาณฺาต	ปาตา นฺ มGจ�จต	 ฯ
ถ(าภ	กษุGย�งฺ(ดาบั)ทิ1$เอาจอบัมาให(ช้-างฺทิำ ให(เส1ยหายไป แล(วิทิำให(เป@นฺผู้าลไซ่ร(, 
แม(เม#$อส�ตวิEมากหลาย ได(การประหารด(วิยผู้าลตายไป, ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ย-อมไม-พื่(นฺจากปาณฺาต	บัาต.

สเจ ปนฺ โลหw สมGฏฺ�ฐาเปต�วิา อGปนฺ	ก�ข้	ปนฺต�ถเมวิ การ	โต โหต	, อาเรนฺ ฆ์wส	ต�วิา จGณฺ�ณฺวิ	จGณฺ�ณฺw กต�วิา วิ	ป�ปก	ณฺ�เณฺ, มGจ�จต	 ฯ
แต-ถ(าเธอให(หลอมโลหะข้aIนฺมาแล(วิให(ช้-างฺทิำเป@นฺดาบั เพื่#$อการลอบัวิางฺนฺ�$นฺเองฺ, 
เม#$อดาบัทิ1$เธอเอาปลายเหล>กครFดถFแล(วิทิำให(แหลกละเอ1ยดกระจ�ดกระจายไป, เธอจaงฺจะพื่(นฺ.

สเจปJ สwวิณฺ�ณฺนฺาโปต�ถโก วิ	ย พื่หFห	 เอกช้�ฌิาสเยห	 กโต โหต	,  โปต�ถเก วิGต�ตนฺเยเนฺวิ กม�มพื่นฺ�ธวิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
แม(ถ(าเป@นฺดาบัทิ1$ภ	กษุGมากรFปร-วิมอ�ธยาศั�ยก�นฺทิำไวิ( เป@นฺเหม#อนฺใบัลานฺทิ1$เข้1ยนฺพื่รรณฺนฺา (คGณฺควิามตาย) ไวิ(ฉัะนฺ�Iนฺ, 
วิ	นฺ	จฉั�ยถaงฺข้(อผู้Fกพื่�นฺทิางฺกรรม พื่aงฺทิราบัโดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิแล(วิในฺใบัลานฺนฺ�$นฺแล.

เอส นฺโย สต�ต	ภ	นฺ�ทิ1สG ฯ  สFลลคGเฬสG ปาสยฏฺ�ฐ	สทิ	โส วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ    ตถา ปาสาเณฺ ฯ   สต�เถ อส	สทิ	โสวิ ฯ
ในฺหอกและฉัมวิกก>นฺ�ยนฺ1I.  ในฺหลาวิและไม(ค(อนฺ ม1วิ	นฺ	จฉั�ยเช้-นฺก�บัทิ1$กล-าวิแล(วิในฺไม(ค�นฺบั-วิงฺ.
ในฺห	นฺก>อย-างฺนฺ�Iนฺ.   ในฺศั�สตราก>ม1วิ	นฺ	จฉั�ยเหม#อนฺดาบันฺ�$นฺเองฺ.

[ว'าด้7วยการลีอบวางยาพ	ษุไว7เปKนต7น]

“วิ	สw วิาต	 [565] วิ	สw อGปนฺ	ก�ข้	ปนฺ�ตส�ส, วิต�ถGวิเสนฺ อGทิ�ทิ	ส�สานฺGทิ�ทิ	ส�สานฺGรFปโต ปาราช้	กาทิ	วิต�ถFสG ปาราช้	กาทิ1นฺ	 เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
บัทิวิ-า วิ	สw วิา ควิามวิ-า เม#$อภ	กษุGลอบัวิางฺยาพื่	ษุไวิ( พื่aงฺทิราบัวิ-าเป@นฺปาราช้	กเป@นฺต(นฺ 
ในฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	กเป@นฺต(นฺ โดยควิรแก-การเจาะจงฺและไม-เจาะจงฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺวิ�ตถG.

ก1ณฺ	ต�วิา ฐปJเต, ปGร	มนฺเยนฺ ปฏิ	ปากต	กw กต�วิา มGจ�จต	 ฯ
ในฺยาพื่	ษุทิ1$ภ	กษุGซ่#Iอมาเก>บัไวิ(, เธอทิำให(เป@นฺปกต	เด	มโดยนฺ�ยก-อนฺแล(วิ จaงฺจะพื่(นฺ.

สยw เภสช้�เช้ห	 โยช้	เต, อวิ	สw กต�วิา มGจ�จต	 ฯ
เม#$อภ	กษุGผู้สมยาพื่	ษุเข้(าก�บัเภส�ช้เส1ยเองฺ, เธอทิำไม-ให(เป@นฺยาพื่	ษุแล(วิจaงฺจะพื่(นฺได(.

รช้�ช้Gยา ปาสรช้�ช้Gสทิ	โสวิ วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
ในฺเช้#อกม1วิ	นฺ	จฉั�ยเช้-นฺก�บัด(วิยเช้#อกบั-วิงฺนฺ�$นฺแล.

เภสช้�เช้ ฯ
ในฺเภส�ช้ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-
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โย ภ	ก�ข้G, เวิร	ภ	ก�ข้Gส�ส ปช้�ช้รเก วิา วิ	สภาคโรเค วิา อGป�ปนฺ�เนฺ, อสป�ปายานฺ	ปJ “สป�ปJอาทิ1นฺ	 สป�ปายานฺ1ต	 มรณฺาธ	ป�ปาโย เทิต	 
อญฺ�ญw วิา ก	ญฺ�จ	 กนฺ�ทิมFลผู้ลw ฯ
ภ	กษุGใด, เม#$อภ	กษุGผู้F(ม1เวิร เก	ดเป@นฺไข้(เช้#$อม หร#อโรคม1ส-วินฺเป@นฺพื่	ษุข้aIนฺ, ประสงฺคEจะให(ตาย เร1ยนฺวิ-า “วิ�ตถGม1เนฺยใสเป@นฺต(นฺ เป@นฺทิ1$
สบัาย”  (แต-) ถวิายเภส�ช้แม(อ�นฺเป@นฺทิ1$ไม-สบัาย หร#อเหงฺ(าบั�วิรากไม(และผู้ลไม(ช้นฺ	ดอ#$นฺบัางฺอย-างฺ.

ตส�ส เอวิw เภสช้�ช้ทิาเนฺ ทิGก�กฏิw. ปรส�ส ทิGก�ข้Gป�ปต�ต	ยw มรเณฺ จ ถGล�ลจ�จยปาราช้	กานฺ	. อานฺนฺ�ตร	ยวิต�ถGม�ห	 อานฺนฺ�ตร	ยนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
พื่aงฺทิราบัวิ-าเป@นฺทิGกกฏิแก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ในฺเพื่ราะถวิายเภส�ช้อย-างฺนฺ�Iนฺ. เป@นฺถGลล�จจ�ยและปาราช้	ก 
ในฺเพื่ราะก-อทิGกข้Eให(เก	ดข้aIนฺแก-ผู้F(อ#$นฺ และในฺเพื่ราะเข้าตาย, เป@นฺอนฺ�นฺตร	ยกรรม ในฺวิ�ตถGแห-งฺอนฺ�นฺตร	ยกรรม.

[การนำรDปแลีะเส�ยงเปKนต7นเข7าไป]

รFปFปหาเร ฯ
ในฺการนฺำรFปเข้(าไป (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“อGปสwหรต1ต	 ปรw วิา อมนฺาปรFป| ตส�ส สม1เป ฐเปต	๑ อต�ตนฺา วิา ยก�ข้เปตาทิ	เวิสw คเหต�วิา ต	ฏฺ�ฐต	 ฯ 
ตส�ส, อGปสwหารมต�เต, ทิGก�กฏิw ฯ
บัทิวิ-า อGปสwหรต	 ควิามวิ-า ภ	กษุGพื่�กคนฺอ#$นฺผู้F(ม1รFปไม-นฺ-าพื่อใจ ไวิ(ในฺทิ1$ใกล(ๆ บัGคคลนฺ�Iนฺ 
หร#อเธอแปลงฺเพื่ศัเป@นฺย�กษุEและเปรตเป@นฺต(นฺ ด(วิยตนฺเองฺแล(วิย#นฺอยF-. พื่อเม#$อนฺำรFปเข้(าไป, เป@นฺทิGกกฏิแก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ.

ปรส�ส ตw รFป| ทิ	ส�วิา ภยGป�ปต�ต	ยw ถGล�ลจ�จยw.  มรเณฺ ปาราช้	กw ฯ
เป@นฺถGลล�จจ�ย ในฺการก-อภ�ยให(เก	ดข้aIนฺแก-คนฺอ#$นฺ เพื่ราะเห>นฺรFปนฺ�Iนฺ. เป@นฺปาราช้	ก ในฺเพื่ราะเข้าตาย.

สเจ ปนฺ ตเทิวิ รFป| เอกจ�จส�ส มนฺาป| โหต	, อลาภเกนฺ จ สGส�ส	ต�วิา มรต	 วิ	สงฺ�เกโต ฯ
แต-ถ(ารFปนฺ�Iนฺเองฺ ย-อมเป@นฺทิ1$ช้อบัใจข้องฺคนฺบัางฺคนฺไซ่ร(, และเข้าย-อมซ่Fบัผู้อมตายเพื่ราะไม-ได( (รFปนฺ�Iนฺ), ย-อมผู้	ดทิ1$หมาย.

มนฺาปJเยปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺรFปซ่a$งฺเป@นฺทิ1$ช้อบัใจ ก>ม1นฺ�ยเหม#อนฺก�นฺนฺ1I.

ตต�ถ ปนฺ วิ	เสเสนฺ อ	ต�ถ1นฺw ปGร	สรFป|  ปGร	สานฺญฺ�จ อ	ต�ถ1รFป| มนฺาป| ฯ
ก>บัรรดา(รFปซ่a$งฺเป@นฺทิ1$ช้อบัใจ)เหล-านฺ�Iนฺ วิ-าโดยพื่	เศัษุ 
รFปบัGรGษุ ย-อมเป@นฺทิ1$ช้อบัใจข้องฺเหล-าสตร1 และรFปสตร1 ย-อมเป@นฺทิ1$ช้อบัใจข้องฺเหล-าบัGรGษุ.

ตw อลงฺ�กร	ต�วิา อGปสwหรต	  ทิ	ฏฺ�ฐมต�ตกเมวิ กโรต	  อต	จ	รw ปส�ส	ตGม�ปJ นฺ เทิต	 ฯ  
อ	ตโร อลาภเกนฺ สGส�ส	ต�วิา มรต	, ปาราช้	กw ฯ
ภ	กษุGตกแต-งฺรFปนฺ�Iนฺแล(วิก>นฺำเข้(าไป ค#อทิำเพื่1ยงฺให(เข้าเห>นฺเทิ-านฺ�Iนฺ,  แต-ไม-ยอมให(แม(เพื่#$อจะดFนฺานฺๆ. 
คนฺนฺอกนฺ1Iย-อมซ่Fบัผู้อมตาย เพื่ราะไม-ได((รFปนฺ�Iนฺ), ภ	กษุGเป@นฺปาราช้	ก.

สเจ อGต�ตส	ต�วิา มรต	, วิ	สงฺ�เกโต ฯ
ถ(าเข้าตกใจตาย, ย-อมผู้	ดทิ1$หมาย.

๑ ฐปาเปต	 ฯ



เร#$องฺทิ1$ไม-ล�บั สำค�ญวิ-าทิ1$ล�บั • [การนฺำรFปและเส1ยงฺเป@นฺต(นฺเข้(าไป] • หนฺ(า ๙๐๗

อถ ปนฺ “อGต�ตส	ต�วิา วิา อลาภเกนฺ วิาต	 อวิ	จาเรต�วิา  เกวิลw “ปส�ส	ต�วิา มร	ส�สต1ต	 อGปสwหรต	. 
อGต�ตส	ต�วิา [566] วิา สGส�ส	ต�วิา วิา มเต, ปาราช้	กเมวิ ฯ
แต-ถ(าภ	กษุGไม-พื่	จารณฺาเลยวิ-า “(เข้าจ�ก)ตกใจ(ตาย) หร#อ(จ�กซ่Fบัผู้อมตาย) เพื่ราะไม-ได(” 
นฺำเข้(าไป ด(วิยค	ดอย-างฺเด1ยวิวิ-า “เข้าเห>นฺแล(วิ จ�กตาย” ด�งฺนฺ1I,  เม#$อเข้าตกใจตาย หร#อซ่Fบัผู้อมตาย, เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

เอเตเนฺวิ อGปาเยนฺ สทิ�ทิFปสwหาราทิโยปJ เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
แม(ก	จทิ�Iงฺหลาย ม1การนฺำเส1ยงฺเข้(าไปเป@นฺต(นฺ ก>พื่aงฺทิราบัโดยอGบัายนฺ1Iนฺ�$นฺแล.

เกวิลw เหต�ถ อมนฺGส�สสทิ�ทิาทิโย อGต�ราสช้นฺกา อมนฺาปสทิ�ทิา, 
ปGร	สานฺw อ	ต�ถ1สทิ�ทิมธGรคนฺ�ธพื่�พื่สทิ�ทิาทิโย จ	ต�ตส�สาทิกรา มนฺาปสทิ�ทิา,
ห	มวินฺ�เต วิ	สรGก�ข้านฺw มFลาทิ	คนฺ�ธา จ กGณฺปคนฺ�ธา จ อมนฺาปคนฺ�ธา,  กาฬานฺGสาร	ยาทิ	มFลคนฺ�ธาทิโย มนฺาปคนฺ�ธา, 
ปฏิ	กFลมFลรสาทิโย อมนฺาปรสา,  อปฏิ	กFลมFลรสาทิโย มนฺาปรสา, 
วิ	สผู้ส�สมหากGจ�ฉัGผู้ส�สาทิโย อมนฺาปโผู้ฏฺ�ฐพื่�พื่า,  จ1นฺปฏิหwสปGป�ผู้ตGล	กผู้ส�สาทิโย มนฺาปโผู้ฏฺ�ฐพื่�พื่าต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
จร	งฺอยF- ในฺ(เส1ยงฺเป@นฺต(นฺ)นฺ1I (ม1ควิามแปลกก�นฺ) อย-างฺเด1ยวิ ค#อ 
(อารมณฺEภายนฺอก) ม1เส1ยงฺข้องฺอมนฺGษุยEเป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺเหตGให(เก	ดควิามสะดG(งฺ เป@นฺส	$งฺทิ1$ไม-ช้อบัใจ, 
เส1ยงฺสตร1และเส1ยงฺข้องฺนฺ�กฟัrอนฺทิ1$ไพื่เราะเป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า ทิำควิามช้#$นฺจ	ตให( เป@นฺเส1ยงฺทิ1$ช้อบัใจ แก-เหล-าบัGรGษุ,
กล	$นฺแห-งฺรากไม(เป@นฺต(นฺ ข้องฺต(นฺไม(ทิ1$ม1พื่	ษุ ในฺปzาห	มพื่านฺตE และกล	$นฺแห-งฺซ่ากศัพื่ พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺกล	$นฺทิ1$ไม-ช้อบัใจ, 
กล	$นฺอ�นฺเก	ดแต-รากไม(ม1กฤษุณฺาและกำยานฺเป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺกล	$นฺทิ1$ช้อบัใจ, 
รสอ�นฺเก	ดแต-รากไม(ทิ1$ปฏิ	กFลเป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺรสทิ1$ไม-ช้อบัใจ, 
รสอ�นฺเก	ดแต-รากไม(ทิ1$ไม-ปฏิ	กFลเป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺรสทิ1$ช้อบัใจ, 
ควิามส�มผู้�สยาพื่	ษุ และส�มผู้�สหมามG(ยใหญ-เป@นฺต(นฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺโผู้ฏิฐ�พื่พื่ะทิ1$ไม-ช้อบัใจ, 
ควิามส�มผู้�สผู้(าทิ1$ทิอในฺเม#องฺจ1นฺ ข้นฺปnกหงฺสEและนฺG-นฺสำล1เป@นฺต(นฺพื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺโผู้ฏิฐ�พื่พื่ะทิ1$ช้อบัใจ.

[การนำธรรมัารมัณฺAเข7าไป]

ธม�มFปหาเร   “ธม�โมต	 เทิสนฺาธม�โม เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ในฺการนฺำธรรมเข้(าไป (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
เทิศันฺาธรรม พื่aงฺทิราบัวิ-า ธรรม.

เทิสนฺาวิเสนฺ วิา นฺ	รเย จ สค�เค จ วิ	ปต�ต	สม�ปต�ต	เภทิw ธม�มารม�มณฺเมวิ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ธรรมารมณฺEแล อ�นฺต-างฺก�นฺด(วิยควิามวิ	บั�ต	ในฺนฺรก และสมบั�ต	ในฺสวิรรคE ด(วิยอำนฺาจแห-งฺเทิศันฺา (ก>พื่aงฺทิราบัวิ-า ธรรม)

“เนฺรย	กส�สาต	  ภ	นฺ�นฺสwวิรส�ส กตปาปส�ส นฺ	รเย นฺ	พื่�พื่ต�ตนฺารหส�ส สต�ตส�ส ปญฺ�จวิ	ธพื่นฺ�ธนฺกม�มกรณฺาทิ	เนฺรย	กกถw กเถต	 ฯ
บัทิวิ-า เนฺรย	กส�ส ได(แก- 
กล-าวิกถาพื่รรณฺนฺาเร#$องฺนฺรก ม1เคร#$องฺจองฺจำ ๕ อย-างฺ และเคร#$องฺกรรมกรณฺEเป@นฺต(นฺ แก-ส�ตวิEผู้F(เส1ยส�งฺวิร ทิำบัาปไวิ( ซ่a$งฺควิรเก	ดในฺ
นฺรก.

ตญฺ�เจ สGต�วิา โส อGต�ตส	ต�วิา มรต	, กถ	กส�ส ปาราช้	กw ฯ
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ถ(าเข้าฟัbงฺนฺ	รยกถานฺ�Iนฺตกใจตาย, เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGผู้F(กล-าวิ.

สเจ ปนฺ สGต�วิาปJ อต�ตโนฺ ธม�มตาย มรต	, อนฺาปต�ต	 ฯ
แต-ถ(าแม(เข้าฟัbงฺแล(วิ ตายไปตามธรรมดาข้องฺตนฺ, ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

“อ	มw สGต�วิา เอวิรFป| นฺ กร	ส�สต	 โอรม	ส�สต	 วิ	รม	ส�สต1ต	 นฺ	รยกถw กเถต	 ฯ  ตw สGต�วิา อ	ตโร อGต�ตส	ต�วิา มรต	, อนฺาปต�ต	 ฯ
ภ	กษุGแสดงฺนฺ	รยกถาด(วิยต�Iงฺใจวิ-า “ผู้F(นฺ1Iได(ฟัbงฺนฺ	รยกถานฺ1Iแล(วิ จ�กไม-ทิำกรรมเห>นฺปานฺนฺ1I จ�กงฺด จ�กเวิ(นฺ”. 
บัGคคลนฺอกนฺ1Iฟัbงฺนฺ	รยกถานฺ�Iนฺตกใจตาย, ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

“สค�คกถนฺ�ต	 เทิวินฺาฏิกาทิ1นฺw นฺนฺ�ทินฺวินฺาทิ1นฺญฺ�จ สม�ปต�ต	กถw ฯ
บัทิวิ-า สค�คกถw ได(แก- 
กล-าวิกถาพื่รรณฺนฺาสมบั�ต	แห-งฺข้องฺม1วิ	ญญาณฺม1เทิพื่นฺาฏิกาเป@นฺต(นฺ และแห-งฺข้องฺไม-ม1วิ	ญญาณฺม1สวินฺนฺ�นฺทิวิ�นฺเป@นฺต(นฺ.

ตw สGต�วิา อ	ตโร สค�คาธ	มGต�โต ส1ฆ์w ตw สม�ปต�ตa ปาปGณฺ	ตGกาโม 
สต�ถาหรณฺวิ	สข้าทินฺอาหารFปจ�เฉัทิอส�สาสป�ปส�สาสสนฺ�นฺ	รGนฺ�ธนฺาทิ1ห	 ทิGก�ข้w อGป�ปาเทิต	, กถ	กส�ส ถGล�ลจ�จยw.  มรต	, ปาราช้	กw ฯ
บัGคคลนฺอกนฺ1Iได(ฟัbงฺส�คคกถานฺ�Iนฺ นฺ(อมใจไปในฺสวิรรคE ต(องฺการได(สมบั�ต	นฺ�Iนฺเร>วิๆ 
ย�งฺทิGกข้Eให(เก	ดข้aIนฺ ด(วิยใช้(ศั�สตราประหาร ก	นฺยาพื่	ษุอดอาหาร และกล�Iนฺลมอ�สสาสะปbสสาสะเป@นฺต(นฺ, 
เป@นฺถGลล�จจ�ยแก-ภ	กษุGผู้F(กล-าวิ. เข้าตายไป เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGผู้F(กล-าวิ.

สเจ ปนฺ โส สGต�วิาปJ ยาวิตายGกw ฐต�วิา อต�ตโนฺ ธม�มตาย มรต	, อนฺาปต�ต	 ฯ
แต-ถ(าแม(เข้าฟัbงฺแล(วิ ต�IงฺอยF-ตลอดอายG แล(วิจaงฺตายตามธรรมดาข้องฺตนฺ, ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

“อ	มw สGต�วิา ปGญฺ�ญานฺ	 [567] กร	ส�สต1ต	 กเถต	 ฯ   ตw สGต�วิา อ	ตโร อธ	มGต�โต กาลw กโรต	, อนฺาปต�ต	 ฯ
ภ	กษุGกล-าวิด(วิยต�Iงฺใจวิ-า “ผู้F(นฺ1Iได(ฟัbงฺส�คคกถานฺ1Iแล(วิ จ�กทิำบัGญ”. 
บัGคคลนฺอกนฺ1Iฟัbงฺส�คคกถานฺ�Iนฺแล(วิ กล�Iนฺใจทิำกาลก	ร	ยา, ไม-เป@นฺอาบั�ต	 (แก-ผู้F(กล-าวิ).

อาจ	ก�ข้นฺาย ฯ
ในฺการบัอก (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“ปGฏฺ�โฐ ภณฺต1ต	  “ภนฺ�เต กถw มโต ธนฺw วิา ลภต	  สค�เค วิา อGป�ปช้�ช้ต1ต	 เอวิw ปGจ�ฉั	โต ภณฺต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ปGฏฺ�โฐ ภณฺต	 ม1ควิามวิ-า 
ภ	กษุGถFกเข้าถามอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ทิ-านฺข้อร�บั บัGคคลตายอย-างฺไร จaงฺจะได(ทิร�พื่ยE หร#อจะเก	ดข้aIนฺในฺสวิรรคE?” ด�งฺนฺ1I จaงฺบัอก.

อนฺGสาสนฺ	ยw ฯ
ในฺการพื่ร$ำสอนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“อปGฏฺ�โฐต	 เอวิw อปGจ�ฉั	โต สามญฺ�เญวิ ภณฺต	 ฯ
บัทิวิ-า อปGฏฺ�โฐ ได(แก- ไม-ถFกเข้าถามอย-างฺนฺ�Iนฺ บัอกเส1ยเองฺนฺ�$นฺแล.

สงฺ�เกตกม�มนฺ	ม	ต�ตกม�มานฺ	 อทิ	นฺ�นฺาทิานฺกถายw วิGต�ตนฺเยนฺ เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
ส�งฺเกตกรรมและนฺ	ม	ตกรรม พื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิมาแล(วิ ในฺอทิ	นฺนฺาทิานฺกถา.
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[ว'าด้7วยอนาปJตต	วาร]

เอวิw นฺานฺป�ปการโต อาปต�ต	เภทิw ทิส�เสต�วิา อ	ทิานฺ	 อนฺาปต�ตa ทิส�เสนฺ�โต “อนฺาปต�ต	 อสญฺ�จ	จ�จาต	อาทิ	มาห ฯ
(พื่ระอGบัาล1เถระ) คร�Iนฺแสดงฺประเภทิข้องฺอาบั�ต	โดยประการต-างฺๆ อย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ 
บั�ดนฺ1I เม#$อจะแสดงฺอนฺาบั�ต	 จaงฺกล-าวิคำวิ-า อนฺาปต�ต	 อสญฺ�จ	จ�จ เป@นฺอาทิ	.

ตต�ถ “อสญฺ�จ	จ�จาต	  “อ	ม	นฺา อGปก�กเมนฺ อ	มw มาเรม1ต	 อเจเตต�วิา ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า อสญฺ�จ	จ�จ ได(แก- ไม-ได(ค	ดวิ-า “เราจ�กฆ์-าผู้F(นฺ1I ด(วิยควิามพื่ยายามนฺ1I.”

เอวิw ห	 อเจเตต�วิา กเตนฺ อGปก�กเมนฺ ปเร มเตปJ, อนฺาปต�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- เม#$อผู้F(อ#$นฺแม(ตายไป ด(วิยควิามพื่ยายามทิ1$ตนฺไม-ได(ค	ดทิำอย-างฺนฺ�Iนฺ ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

วิก�ข้ต	 จ “อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้G อสญฺ�จ	จ�จาต	 ฯ
ประหนฺa$งฺ(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(วิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุG! ไม-เป@นฺอาบั�ต	เพื่ราะไม-แกล(งฺ.”

“อช้านฺนฺ�ตส�สาต	  “อ	ม	นฺา อยw มร	ส�สต1ต	 อช้านฺนฺ�ตส�ส ฯ   อGปก�กเมนฺ ปเร มเตปJ, อนฺาปต�ต	 ฯ
บัทิวิ-า อช้านฺนฺ�ตส�ส ได(แก- ไม-รF(วิ-า “ผู้F(นฺ1I จ�กตายด(วิย(ควิามพื่ยายาม)นฺ1I.” เม#$อผู้F(อ#$นฺแม(ตายไปด(วิยควิามพื่ยายาม, ไม-เป@นฺอาบั�ต	.

วิก�ข้ต	 จ วิ	สปJณฺ�ฑปาตวิต�ถGส�มa “อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้G อช้านฺนฺ�ตส�สาต	 ฯ
ด�งฺ(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(ในฺเร#$องฺบั	ณฺฑบัาตเจ#อด(วิยยาพื่	ษุวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุG! ไม-ต(องฺอาบั�ต	แก-เธอผู้F(ไม-รF(.”

“นฺ มรณฺาธ	ป�ปายส�สาต	  มรณฺw อนฺ	จ�ฉันฺ�ตส�ส ฯ
ข้(อวิ-า นฺ มรณฺาธ	ป�ปายส�ส ได(แก- ไม-ปรารถนฺาจะให(ตาย.

เยนฺ ห	 อGปก�กเมนฺ ปโร มรต	, เตนฺ อGปก�กเมนฺ ตส�มa มาร	เตปJ, นฺ มรณฺาธ	ป�ปายส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
วิก�ข้ต	 จ “อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้G นฺ มรณฺาธ	ป�ปายส�สาต	 ฯ
จร	งฺอยF- ผู้F(อ#$นฺจะตายด(วิยควิามพื่ยายามใด, คร�Iนฺเม#$อผู้F(นฺ�Iนฺ แม(ถFกฆ์-าตายด(วิยควิามพื่ยายามนฺ�Iนฺ 
ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGผู้F(ไม-ประสงฺคEจะให(ตาย.  
ด�งฺ(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(วิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุG! ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-เธอผู้F(ไม-ประสงฺคEจะให(ตาย”.

อGม�มต�ตกาทิโย ปGพื่�เพื่ วิGต�ตนฺยาเอวิ ฯ
ภ	กษุGบั(าเป@นฺต(นฺ ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วิในฺก-อนฺนฺ�$นฺแล.

อ	ธ ปนฺ อาทิ	กม�ม	กา อญฺ�ญมญฺ�ญw ช้1วิ	ตา โวิโรปJตภ	ก�ข้F.  เตสw อนฺาปต�ต	 ฯ 
อวิเสสานฺw มรณฺวิณฺ�ณฺสwวิณฺ�ณฺนฺกาทิ1นฺw อาปต�ต	เยวิาต	 ฯ
ก>แล ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(ฆ์-าก�นฺและก�นฺ เป@นฺต(นฺบั�ญญ�ต	 ในฺ(ส	กข้าบัทิ)นฺ1I.  ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ. 
แต-คงฺเป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายทิ1$เหล#อ ม1ภ	กษุGผู้F(พื่รรณฺนฺาคGณฺควิามตายเป@นฺต(นฺแล.

ปทิภาช้นฺ1ยวิณฺ�ณฺนฺา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
ปทิภาช้นฺ1ยวิรรณฺนฺา จบั.
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[ตต	ยปาราช	กส	กขาบทิ มั�สมั#ฏฐาน ๓]

[568] สมGฏฺ�ฐานฺาทิ1สG ฯ
ในฺสมGฏิฐานฺเป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

อ	ทิw ส	ก�ข้าปทิw ต	สมGฏฺ�ฐานฺw กายจ	ต�ตโต จ  วิาจาจ	ต�ตโต จ  กายวิาจาจ	ต�ตโต จ สมGฏฺ�ฐาต	.  
ก	ร	ยา สญฺ�ญาวิ	โมก�ข้w สจ	ต�ตกw โลกวิช้�ช้w กายกม�มw วิจ1กม�มw อกGสลจ	ต�ตw ทิGก�ข้เวิทินฺw ฯ
ส	กข้าบัทินฺ1I ม1สมGฏิฐานฺ ๓ ค#อ เก	ดแต-กายก�บัจ	ต ๑ เก	ดแต-วิาจาก�บัจ	ต ๑ เก	ดแต-กายวิาจาก�บัจ	ต ๑, 
เป@นฺก	ร	ยา เป@นฺส�ญญาวิ	โมกข้E เป@นฺสจ	ตตกะ เป@นฺโลกวิ�ช้ช้ะ เป@นฺกายกรรม วิจ1กรรม เป@นฺอกGศัลจ	ต เป@นฺทิGกข้เวิทินฺา.

สเจปJ ห	 ส	ร	สยนฺw อารGฬ�โห รช้�ช้สม�ปต�ต	สGข้w อนฺGภวินฺ�โต ราช้า, “โจโร เทิวิ อานฺ1โตต	 วิGต�เต, 
“คจ�ฉัถ, นฺw มาเรถาต	 หสมาโนฺวิ ภณฺต	,  “โทิมนฺส�สจ	ต�เตเนฺวิ ภณฺต1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
จร	งฺอยF- ถ(าแม(พื่ระราช้าเสด>จข้aIนฺสF-พื่ระทิ1$บัรรทิมอ�นฺทิรงฺส	ร	 เสวิยสGข้ในฺราช้สมบั�ต	อยF-, 
เม#$อราช้บัGรGษุกราบัทิFลวิ-า “ข้(าแต-สมมต	เทิพื่! โจรถFกนฺำมาแล(วิ”, ตร�สทิ�Iงฺทิ1$ทิรงฺร#$นฺเร	งฺแลวิ-า “จงฺไปฆ์-าม�นฺเส1ยเถ	ด”, 
(พื่ระราช้านฺ�Iนฺ) บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “ตร�สด(วิยพื่ระหทิ�ยอ	งฺโทิมนฺ�สนฺ�$นฺแล”.

สGข้โวิก	ณฺ�ณฺต�ตา ปนฺ อนฺGป�ปพื่นฺ�ธาภาวิา จ ทิGช้�ช้านฺเมตw ปGถGช้�ช้เนฺห1ต	 ฯ
แต-(พื่ระหทิ�ยทิ1$อ	งฺโทิมนฺ�ส)นฺ�Iนฺ อ�นฺ(ปGถGช้นฺทิ�Iงฺหลาย)รF(ได(ยาก 
เพื่ราะเจ#อด(วิยควิามสGข้ และเพื่ราะไม-ต	ดต-อก�นฺ (ในฺวิ	ถ1แห-งฺโทิมนฺ�ส) ด(วิยประการฉัะนฺ1Iแล.
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ว	น�ตว�ตถ#ในตต	ยปาราช	ก

[เร! องพรรณฺนาค#ณฺความัตาย]

วิ	นฺ1ตวิต�ถGคาถาสG ปฐมวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺแรก (ซ่a$งฺม1อยF-) ในฺคาถาแห-งฺวิ	นฺ1ตวิ�ตถGทิ�Iงฺหลาย (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺต-อไปนฺ1I):-

“การGญฺ�เญนฺาต	  เต ภ	ก�ข้F ตส�ส มหนฺ�ตw เคลญฺ�ญทิGก�ข้w ทิ	ส�วิา การGญฺ�ญw อGป�ปาเทิต�วิา 
“ส1ลวิา ต�วิw กตกGสโล. กส�มา ม1ยมาโนฺ ภายส	. นฺนฺG ส1ลวิโต สค�โค นฺาม มรณฺมต�ตปฏิ	พื่ทิ�โธเยวิาต	 เอวิw มรณฺต�ถ	กาวิ หGต�วิา 
มรณฺต�ถ	กภาวิw อช้านฺนฺ�ตา มรณฺวิณฺ�ณฺw สwวิณฺ�เณฺสGw ฯ
บัทิวิ-า การGญฺ�เญนฺ ควิามวิ-า ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ เห>นฺควิามทิGกข้Eเพื่ราะควิามเป@นฺไข้(อย-างฺมากข้องฺเธอแล(วิ เก	ดควิามกรGณฺาข้aIนฺ 
ทิ�Iงฺเป@นฺผู้F(ม1ควิามต(องฺการจะให(ตายด(วิย แต-ไม-ทิราบัวิ-าเธอม1ควิามต(องฺการจะตาย จaงฺได(พื่รรณฺนฺาคGณฺควิามตายอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ทิ-านฺเป@นฺผู้F(ม1ศั1ล ได(ทิำกGศัลไวิ(แล(วิ. เพื่ราะเหตGไร เม#$อจะตายจaงฺกล�วิเล-า? 
ข้aIนฺช้#$อวิ-า สวิรรคEข้องฺผู้F(ม1ศั1ล เป@นฺข้องฺเนฺ#$องฺด(วิยเหตGเพื่1ยงฺควิามตายเทิ-านฺ�Iนฺ ม	ใช้-หร#อ?”

โสปJ ภ	ก�ข้G เตสw สwวิณฺ�ณฺนฺาย อาหารFปจ�เฉัทิw กต�วิา อนฺ�ตราวิ กาลมกาส	 ฯ  ตส�มา อาปต�ตa อาปนฺ�นฺา ฯ
ภ	กษุGแม(นฺ�Iนฺ ก>ต�ดอาหาร เพื่ราะการพื่รรณฺนฺา (คGณฺควิามตาย) ข้องฺภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ แล(วิก>มรณฺภาพื่ไปในฺระหวิ-างฺนฺ�Iนฺเองฺ.  
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ จaงฺต(องฺอาบั�ต	.

โวิหารวิเสนฺ ปนฺ วิGต�ตw “การGญฺ�เญนฺ มรณฺวิณฺ�ณฺw สwวิณฺ�เณฺสGนฺ�ต	 ฯ
แต-(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ)กล-าวิไวิ(ด(วิยอำนฺาจโวิหารวิ-า “ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ได(พื่รรณฺนฺาคGณฺควิามตายด(วิยควิามกรGณฺา,”

ตส�มา อ	ทิานฺ	ปJ ปณฺ�ฑ	เตนฺ ภ	ก�ข้Gนฺา ค	ลานฺส�ส ภ	ก�ข้Gโนฺ เอวิw มรณฺวิณฺ�โณฺ นฺ สwวิณฺ�เณฺตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ถaงฺในฺบั�ดนฺ1I ภ	กษุGผู้F(เป@นฺบั�ณฺฑ	ต ก>ไม-ควิรพื่รรณฺนฺาคGณฺควิามตายอย-างฺนฺ�Iนฺ แก-ภ	กษุGผู้F(อาพื่าธ.

สเจ ห	 ตส�ส สwวิณฺ�ณฺนฺw สGต�วิา อาหารFปจ�เฉัทิาทิ	นฺา อGปก�กเมนฺ เอกช้วินฺวิาราวิเสเสปJ อายGส�มa อนฺ�ตรา กาลw กโรต	, 
อ	ม	นฺาวิ มาร	โต โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- ถ(า(ภ	กษุGผู้F(อาพื่าธนฺ�Iนฺ)ได(ฟัbงฺการพื่รรณฺนฺาข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺแล(วิ มรณฺภาพื่ลงฺในฺระหวิ-างฺ ในฺเม#$ออายGแม(ย�งฺเหล#ออยF-
ช้�$วิช้วินฺวิาระเด1ยวิ ด(วิยควิามพื่ยายามม1การอดอาหารเป@นฺต(นฺไซ่ร(, เธอเป@นฺผู้F(ช้#$อวิ-าอ�นฺภ	กษุGนฺ1Iแลฆ์-าแล(วิ.

อ	ม	นฺา ปนฺ นฺเยนฺ อนฺGสฏฺ�ฐ1 ทิาตพื่�พื่า “ส1ลวิโต นฺาม อนฺจ�ฉัร	ยา มค�คผู้ลGป�ปต�ต	,  
ตส�มา วิ	หาราทิ1สG [569] อาสต�ตa อกต�วิา พื่Gทิ�ธคตw ธม�มคตw สงฺ�ฆ์คตw กายคตญฺ�จ สตa อGปฏฺ�ฐเปต�วิา มนฺส	กาเร อป�ปมาโทิ กาตพื่�โพื่ต	 ฯ
แต-ควิรให(คำพื่ร$ำสอนฺโดยนฺ�ยนฺ1Iวิ-า “ควิามเก	ดข้aIนฺแห-งฺมรรคและผู้ลข้องฺทิ-านฺผู้F(ม1ศั1ล เป@นฺข้องฺไม-นฺ-าอ�ศัจรรยEเลย.  
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺไม-ควิรทิำควิามเก1$ยวิข้(องฺในฺสถานฺทิ1$ม1วิ	หารเป@นฺต(นฺ 
ควิรต�Iงฺสต	ให(ไปในฺพื่ระพื่Gทิธเจ(า พื่ระธรรมพื่ระสงฺฆ์E และในฺกาย ทิำควิามไม-ประมาทิในฺมนฺส	การ.
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มรณฺวิณฺ�เณฺ จ สwวิณฺ�ณฺ	เตปJ, โย ตาย สwวิณฺ�ณฺนฺาย กญฺ�จ	 อGปก�กมw อกต�วิา อต�ตโนฺ ธม�มตาย ยถายGนฺา ยถานฺGสนฺ�ธ	นฺา จ มรต	. 
ตป�ปจ�จยา สwวิณฺ�ณฺโก อาปต�ต	ยา นฺ กาเรตพื่�โพื่ต	 ฯ
และแม(เม#$อภ	กษุGพื่รรณฺนฺาคGณฺควิามตายแล(วิ, ภ	กษุGใดไม-ทิำควิามพื่ยายามอะไรๆ เพื่ราะการพื่รรณฺนฺานฺ�Iนฺ 
มรณฺภาพื่ไปตามธรรมดาข้องฺตนฺตามอายG และตามควิามส#บัต-อ (แห-งฺอายG), 
ภ	กษุGผู้F(พื่รรณฺนฺา (อ�นฺพื่ระวิ	นฺ�ยธร)ไม-ควิรปร�บัอาบั�ต	 เพื่ราะควิามตายข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺเป@นฺปbจจ�ย ฉัะนฺ1Iแล.

[เร! องภ	กษุ#น� งทิ�บเด้Wกตาย]

ทิGต	ยวิต�ถGส�มa “นฺ จ ภ	ก�ข้เวิ อปฏิ	เวิก�ข้	ต�วิาต	 เอต�ถ ฯ
ในฺคำวิ-า นฺ จ ภ	ก�ข้เวิ อปฏิ	เวิก�ข้	ต�วิา เป@นฺต(นฺนฺ1I (ซ่a$งฺม1อยF-) ในฺเร#$องฺทิ1$ ๒ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

ก1ทิ	สw อาสนฺw ปฏิ	เวิก�ข้	ตพื่�พื่w  ก1ทิ	สw นฺ ปฏิ	เวิก�ข้	ตพื่�พื่w ฯ
ถามวิ-า “อาสนฺะ เช้-นฺไรต(องฺพื่	จารณฺา?  เช้-นฺไรไม-ต(องฺพื่	จารณฺา?”

ยw สGทิ�ธw อาสนฺเมวิ โหต	 อปจ�จต�ถรณฺกw  ยญฺ�จ อาคนฺ�ต�วิา ฐ	ตานฺw ปส�สตwเยวิ อต�ถร1ยต	, ตw นฺ ปจ�จเวิก�ข้	ตพื่�พื่w. นฺ	ส1ทิ	ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แก(วิ-า “อาสนฺะล(วินฺๆ ไม-ม1เคร#$องฺปFลาดข้(างฺบันฺ และอาสนฺะทิ1$เข้าปFลาดต-อหนฺ(าพื่วิกภ	กษุGผู้F(มาย#นฺดFอยF- ไม-ต(องฺพื่	จารณฺา. 
ควิรนฺ�$งฺได(.

ยม�ปJ มนฺGส�สา สยw หต�เถนฺ อก�กม	ต�วิา “อ	ธ ภนฺ�เต นฺ	ส1ทิถาต	 เทินฺ�ต	.  ตส�ม	ม�ปJ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แม(บันฺอาสนฺะทิ1$ช้าวิบั(านฺเข้าเอาม#อปรบัๆ เองฺแล(วิถวิายวิ-า ‘ข้อนฺ	มนฺตEนฺ�$งฺบันฺอาสนฺะนฺ1Iเถ	ดข้อร�บั ด�งฺนฺ1I ก>ควิรนฺ�$งฺได(.

สเจปJ ปฐมเมวิ อาคนฺ�ต�วิา นฺ	ส	นฺ�นฺา  ปจ�ฉัา อGทิ�ธw วิา อโธ วิา สงฺ�กมนฺ�ต	, ปฏิ	เวิก�ข้ณฺก	จ�จw นฺต�ถ	 ฯ
ถ(าแม(วิ-า (ภ	กษุGหลายรFป)มานฺ�$งฺอยF-ก-อนฺแล(วิ, ภายหล�งฺจaงฺข้ย�บัข้aIนฺไปข้(างฺบันฺหร#อถอยร-นฺลงฺมาข้(างฺล-างฺ, ไม-ม1ก	จทิ1$จะต(องฺพื่	จารณฺา.

ยม�ปJ ตนฺGเกนฺ วิต�เถนฺ, ยถา ตลw ทิ	ส�สต	, เอวิw ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺw โหต	, ตส�ม	ม�ปJ ปฏิ	เวิก�ข้ณฺก	จ�จw นฺต�ถ	 ฯ
แม(บันฺอาสนฺะทิ1$เข้าเอาผู้(าบัางฺๆ คลGมไวิ(ให(มองฺเห>นฺพื่#Iนฺ (อาสนฺะ) ได( ไม-ม1ก	จทิ1$จะต(องฺพื่	จารณฺา.

ยม�ปนฺ ปฏิ	กจ�เจวิ ปาวิารโกช้วิกาทิ1ห	 อต�ถตw โหต	, ตw หต�เถนฺ ปรามส	ต�วิา สล�ลก�เข้ต�วิา นฺ	ส1ทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ส-วินฺอาสนฺะใด ซ่a$งฺเป@นฺข้องฺทิ1$เข้าเอาผู้(าปาวิารและผู้(าโกเช้าวิEเป@นฺต(นฺ ปFลาดไวิ(ก-อนฺทิ1เด1ยวิ, 
ภ	กษุGควิรเอาม#อลFบัคลำกำหนฺดดFอาสนฺะนฺ�Iนฺเส1ยก-อนฺจaงฺนฺ�$งฺ.

มหาปจ�จร	ยw ปนฺ “ฆ์นฺสาฏิเกนฺาปJ อต�ถเต ยส�มa วิล1 นฺ ปญฺ�ญายต	, ตw นฺ ปฏิ	เวิก�ข้	ตพื่�พื่นฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ
แต-ในฺมหาปbจจร1 ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“ในฺอาสนฺะใด แม(ทิ1$เข้าเอาผู้(าสาฎกทิ1$หนฺาปFลาดไวิ( รอยย-นฺย-อมไม-ปรากฏิ, อาสนฺะนฺ�Iนฺ ไม-ต(องฺพื่	จารณฺา.”

[เร! องภ	กษุ#ทิำสากลี7มั ฟัาด้ถDกเด้Wกตาย]

มGสลวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺสาก (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-
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“อสญฺ�จ	จ�โจต	 อวิธกเจตโนฺ ฯ
บัทิวิ-า อสญฺ�จ	จ�โจ ได(แก- ผู้F(ไม-ม1เจตนฺาจะฆ์-า.

วิ	รทิ�ธป�ปโยโค ห	 โส เตนฺาห “อสญฺ�จ	จ�โจ อหนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGนฺ�Iนฺม1ควิามประกอบัผู้	ดพื่ลาดไป  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เธอจaงฺกราบัทิFลวิ-า “ข้(าพื่ระองฺคEม	ได(แกล(งฺ” 

อGทิGก�ข้ลวิต�ถG อGต�ตานฺต�ถเมวิ ฯ
เร#$องฺครกม1เนฺ#Iอควิามช้�ดเจนฺแล(วิแล.

[เร! องภ	กษุ#ผู้D7บ#ตรผู้ลี�กภ	กษุ#ผู้D7บ	ด้าลี7มัตาย]

วิGฑ�ฒปพื่�พื่ช้	ตวิต�ถFสG ปฐมวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺแรก (ซ่a$งฺม1อยF-) ในฺเร#$องฺพื่วิกพื่ระข้ร�วิตา (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ส�ส ปล	พื่Gทิ�ธw มา อกาส1ต	 ปณฺาเมส	 ฯ
(ภ	กษุGผู้F(บัGตรได(กล-าวิกะภ	กษุGผู้F(บั	ดา) วิ-า “ทิ-านฺอย-าได(ทิำให(ภ	กษุGสงฺฆ์Eเป@นฺก�งฺวิล” ด�งฺนฺ1I จaงฺผู้ล�ก (ภ	กษุGผู้F(บั	ดา) ไป.

ทิGต	ยวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺทิ1$ ๒ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

สงฺ�ฆ์มช้�เฌิปJ [570] คณฺมช้�เฌิปJ “มหล�ลกต�เถรส�ส ปGต�โตต	 วิGจ�จมาโนฺ เตนฺ วิจเนฺนฺ อฏฺ�ฏิ	ยมาโนฺ “มรตG อยนฺ�ต	 ปณฺาเมส	 ฯ
(ภ	กษุGผู้F(บัGตรถFกเพื่#$อนฺพื่รหมจาร1) กล-าวิ(ล(อเล1ยนฺ)อยF- ทิ�Iงฺในฺทิ-ามกลางฺสงฺฆ์Eบั(างฺ ในฺทิ-ามกลางฺคณฺะบั(างฺวิ-า “บัGตรข้องฺพื่ระเถระแก-”
อaดอ�ดอยF-ด(วิยคำพื่Fดนฺ�Iนฺ จaงฺได(ผู้ล�ก (ภ	กษุGผู้F(บั	ดา) ไป ด(วิยค	ดวิ-า “(พื่ระข้ร�วิตา)นฺ1I จงฺตายเส1ยเถ	ด”.

ตต	ยวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺทิ1$ ๓ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

ตส�ส ทิGก�ข้Gป�ปาทิเนฺนฺ ถGล�ลจ�จยw ฯ
เป@นฺถGลล�จจ�ยแก-ภ	กษุGผู้F(บัGตร เพื่ราะก-อทิGกข้Eให(เก	ดแก-ภ	กษุGผู้F(บั	ดานฺ�Iนฺ.

ตโต ปรานฺ	 ต1ณฺ	 วิต�ถFนฺ	 อGต�ตานฺต�ถาเนฺวิ ฯ
๓ เร#$องฺถ�ดจากนฺ�Iนฺไป ม1เนฺ#Iอควิามช้�ดเจนฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

[เร! องภ	กษุ#ฉั�นบ	ณฺฑบาตเจ!อยาพ	ษุตาย]

วิ	สคตปJณฺ�ฑปาตวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺบั	ณฺฑบัาตเจ#อด(วิยยาพื่	ษุ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

สาราณฺ1ยธม�มปFรโก โส ภ	ก�ข้G อค�คปJณฺ�ฑw สพื่�รห�มจาร1นฺw ทิต�วิาวิ ภGญฺ�ช้ต	 ฯ
ภ	กษุGผู้F(บัำเพื่>ญสาราณฺ1ยธรรมนฺ�Iนฺ ถวิายบั	ณฺฑบัาตส-วินฺเล	ศัแก-เพื่#$อนฺพื่รหมจาร1ทิ�Iงฺหลายเส1ยก-อนฺจaงฺฉั�นฺ.
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เตนฺ วิGต�ตw “อค�คการ	กw อทิาส1ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ) จaงฺกล-าวิไวิ(วิ-า “ได(ถวิาย(บั	ณฺฑบัาตนฺ�Iนฺ) ทิำให(เป@นฺส-วินฺเล	ศั.”

“อค�คการ	กนฺ�ต	 อค�คก	ร	ยw ปฐมลทิ�ธปJณฺ�ฑปาตw  “อค�คค�คw วิา ปณฺ1ตป�ปณฺ1ตw ปJณฺ�ฑปาตนฺ�ต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า อค�คการ	กw ได(แก- บั	ณฺฑบัาตทิ1$ตนฺได(มาคร�Iงฺแรก ซ่a$งฺทิำให(เป@นฺส-วินฺเล	ศั, 
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ อธ	บัายวิ-า “บั	ณฺฑบัาตทิ1$ยอดเย1$ยม ค#อทิ1$ประณฺ1ตๆ.”

ยา ปนฺ ตส�ส ทิานฺสงฺ�ข้าตา อค�คก	ร	ยา, สา นฺ สก�กา ทิาตGw ฯ
ก>ก	ร	ยาทิ1$ทิำให(เป@นฺส-วินฺเล	ศั กล-าวิค#อ การให(ข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ ใครๆ ไม-อาจถวิายได(.

ปJณฺ�ฑปาตม�ปJ ห	 โส เถราสนฺโต ปฏฺ�ฐาย อทิาส	 ฯ
จร	งฺอยF- ถaงฺบั	ณฺฑบัาต (ตามปกต	) เธอก>ได(ถวิายต�Iงฺต(นฺแต-อาสนฺะพื่ระเถระลงฺไป.

“เต ภ	ก�ข้Fต	  เต เถราสนฺโต ปฏฺ�ฐาย ปร	ภGต�ตปJณฺ�ฑปาตา ภ	ก�ข้F ฯ
สองฺบัทิวิ-า เต ภ	ก�ข้F ได(แก- ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ค#อ ผู้F(ฉั�นฺบั	ณฺฑบัาต ต�Iงฺต(นฺแต-อาสนฺะพื่ระเถระลงฺไป, 

เต ก	ร สพื่�เพื่ปJ กาลมกwสG ฯ
ได(ย	นฺวิ-า ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ได(มรณฺภาพื่ทิ�IงฺหมดทิGกรFป.

เสสเมต�ถ อGต�ตานฺเมวิ ฯ
คำทิ1$เหล#อในฺเร#$องฺนฺ1I ช้�ดเจนฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

อสทิ�เธสG ปนฺ ม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐ	กกGเลสG สก�กจ�จw ปณฺ1ตโภช้นฺw ลภ	ต�วิา อนฺGปปร	ก�ข้	ต�วิา เนฺวิ อต�ตนฺา ปร	ภGญฺ�ช้	ตพื่�พื่w, นฺ ปเรสw ทิาตพื่�พื่w ฯ
อ�นฺภ	กษุGได(บั	ณฺฑบัาตทิ1$ประณฺ1ตโดยเคารพื่ ในฺตระกFลพื่วิกม	จฉัาทิ	ฏิฐ	 ผู้F(ไม-ม1ศัร�ทิธา ย�งฺไม-ได(พื่	จารณฺา ตนฺเองฺไม-ควิรฉั�นฺด(วิย, 
ทิ�Iงฺไม-ควิรถวิายแก-ภ	กษุGเหล-าอ#$นฺด(วิย.

ยwปJ อาภ	โทิส	กw ภต�ตw วิา ข้ช้�ช้กw วิา ตโต ลภต	, ตม�ปJ นฺ ปร	ภGญฺ�ช้	ตพื่�พื่w ฯ
อปJห	ตวิต�ถGม�ปJ ห	 สป�ปวิ	จ�ฉั	กาทิ1ห	 อธ	สย	ตw ฉัฑ�ฑนฺ1ยธม�มw ตานฺ	 กGลานฺ	 เทินฺ�ต	 ฯ
ภ	กษุGได(ภ�ตตาหาร หร#อข้องฺควิรข้บัฉั�นฺ แม(ส	$งฺใด ทิ1$เป@นฺข้องฺค(างฺค#นฺมาจากตระกFลม	จฉัาทิ	ฏิฐ	นฺ�Iนฺ, ภ�ตตาหารเป@นฺต(นฺแม(นฺ�Iนฺ ไม-ควิรฉั�นฺ.

เพื่ราะวิ-า ตระกFลเหล-านฺ�Iนฺ ย-อมถวิายแม(วิ�ตถGทิ1$เข้าไม-ได(เอาอะไรปJดไวิ( อ�นฺม1งฺFและแมลงฺปzองฺเป@นฺต(นฺนฺอนฺทิ�บัอยF- 
เป@นฺข้องฺทิ1$จะต(องฺทิ	Iงฺเป@นฺธรรมดา.

คนฺ�ธหล	ทิ�ทิาทิ	มก�ข้	โตปJ ตโต ปJณฺ�ฑปาโต นฺ คเหตพื่�โพื่ ฯ
ภ	กษุGไม-ควิรร�บับั	ณฺฑบัาตแม(ทิ1$เป~�อนฺด(วิยวิ�ตถG ม1ข้องฺหอมและข้ม	Iนฺเป@นฺต(นฺจากตระกFลม	จฉัาทิ	ฏิฐ	นฺ�Iนฺ.

สร1เร โรคฏฺ�ฐานฺานฺ	 ปGญฺ�ฉั	ต�วิา ฐปJตภต�ตม�ปJ ห	 ตานฺ	 ทิาตพื่�พื่w มญฺ�ญนฺ�ต1ต	 ฯ
จร	งฺอยF- (ตระกFลม	จฉัาทิ	ฏิฐ	)เหล-านฺ�Iนฺ ย-อมสำค�ญซ่a$งฺภ�ตตาหารอ�นฺตนฺเองฺเช้>ดถFซ่a$งฺทิ1$ม1โรคในฺร-างฺกายแล(วิเก>บัไวิ(วิ-า 
เป@นฺข้องฺควิรถวิายแล.
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[เร! องภ	กษุ#ทิด้ลีองยาพ	ษุ]

วิ1มwสนฺวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺทิดลองฺยาพื่	ษุ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

วิ1มwสมาโนฺ เทิ�วิ วิ1มwสต	  “สก�โกต	 นฺGโข้ อ	ทิw มาเรตGw โนฺต	 วิ	สw วิา วิ1มwสต	,  
“มเรย�ย นฺGโข้ อยw อ	มw วิ	สw ข้าทิ	ต�วิา โนฺต	 ปGค�คลw วิา ฯ
ภ	กษุGเม#$อจะทิดลองฺจaงฺทิดลองฺทิ�Iงฺ ๒ อย-างฺ (ทิดลองฺยาพื่	ษุและบัGคคล) ค#อ 
ทิดลองฺยาพื่	ษุ ด(วิยค	ดวิ-า “ยาพื่	ษุ(ข้นฺานฺนฺ1I) จะสามารถฆ์-าบัGคคลคนฺนฺ1Iตายหร#อไม-หนฺอ?” 
หร#อทิดลองฺบัGคคล ด(วิยค	ดวิ-า “บัGคคลคนฺนฺ1I ด#$มยาพื่	ษุข้นฺานฺนฺ1Iแล(วิจะพื่aงฺตายหร#อไม-หนฺอ?” 

อGภยถาปJ วิ1มwสาธ	ป�ปาเยนฺ ทิ	นฺ�เนฺ, มรตG วิา มา วิา, ถGล�ลจ�จยw ฯ
เม#$อภ	กษุGให(ยาพื่	ษุด(วิยควิามประสงฺคEจะทิดลองฺแม(ทิ�Iงฺ ๒ อย-างฺ, เข้าจะตายหร#อไม-ก>ตาม, เป@นฺถGลล�จจ�ย.

“อ	มw วิ	สw เอตw มาเรตFต	 [571] วิา  “อ	มw วิ	สw ข้าทิ	ต�วิา อยw มรตFต	 วิา เอวิw ทิ	นฺ�เนฺ, 
ปนฺ สเจ มรต	, ปาราช้	กw.  โนฺ เจ, ถGล�ลจ�จยw ฯ
แต-เม#$อภ	กษุGให(ยาพื่	ษุด(วิยค	ดอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ยาพื่	ษุข้นฺานฺนฺ1I จงฺฆ์-าบัGคคลนฺ1Iให(ตาย” 
หร#อวิ-า “บัGคคลคนฺนฺ1I ด#$มยาพื่	ษุข้นฺานฺนฺ1Iแล(วิ จงฺตาย” ด�งฺนฺ1I,  ถ(าบัGคคลนฺ�Iนฺตาย, เป@นฺปาราช้	ก. ถ(าไม-ตาย เป@นฺถGลล�จจ�ย.

อ	โต ปรานฺ	 ต1ณฺ	 ส	ลากม�มวิต�ถFนฺ	 ต1ณฺ	 อ	ฏฺ�ฐกวิาส1โคปานฺส1วิต�ถFนฺ	 จ อGต�ตานฺต�ถาเนฺวิ ฯ
เร#$องฺการส-งฺศั	ลา ๓ เร#$องฺ ถ�ดจาก(เร#$องฺทิดลองฺยาพื่	ษุ)นฺ1Iไป และ
เร#$องฺก-ออ	ฐ เร#$องฺส-งฺม1ด และเร#$องฺส-งฺกลอนฺ อย-างฺละ ๓ เร#$องฺ  ม1เนฺ#Iอควิามช้�ดเจนฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

นฺ เกวิลญฺ�จ ส	ลาทิ1นฺwเยวิ วิเสนฺ อยw อาปต�ตานฺาปต�ต	เภโทิ โหต	 ฯ   ทิณฺ�ฑมGค�ครนฺ	ข้าทินฺ เวิมาทิ1นฺม�ปJ วิเสนฺ โหต	เยวิ ฯ
ก>ควิามแตกต-างฺแห-งฺอาบั�ต	และอนฺาบั�ต	นฺ1I หาม1ด(วิยอำนฺาจแห-งฺศั	ลาเป@นฺต(นฺอย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺไม-. 
แต-ย-อมม1ได( ด(วิยอำนฺาจแม(แห-งฺวิ�ตถGม1ไม(พื่ลองฺ ค(อนฺ ส	$วิ และฟั~นฺ เป@นฺต(นฺเหม#อนฺก�นฺ.

ตส�มา ปาล	ยw อนฺาคตม�ปJ อาคตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (วิ�ตถGม1ไม(พื่ลอยเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ) แม(ม	ได(มาในฺพื่ระบัาล1 ก>พื่aงฺทิราบัโดยนฺ�ยทิ1$มาแล(วินฺ�$นฺเองฺ.

[เร! องภ	กษุ#ผู้Dกร'างร7าน]

อฏฺ�ฏิกวิต�ถFสG ฯ
ในฺเร#$องฺผู้Fกร-างฺร(านฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“อฏฺ�ฏิโกต	 เวิหาสมญฺ�โจ วิGจ�จต	 ยw เสตกม�มมาลากม�มลตากม�มาทิ1นฺw อต�ถาย พื่นฺ�ธนฺ�ต	 ฯ 
เต1ยงฺเห	นฺฟัrา๑ ซ่a$งฺเป@นฺข้องฺทิ1$พื่วิกช้นฺผู้Fกไวิ( เพื่#$อประโยช้นฺEแก-การงฺานฺ 
ม1เสตกรรม (ฉัาบัทิาส1ข้าวิ) มาลากรรม (เข้1ยนฺลายดอกไม() และลดากรรม (เข้1ยนฺลายเถาวิ�ลยE) เป@นฺต(นฺ เข้าเร1ยกวิ-า “ร-างฺร(านฺ”.

๑ เต1ยงฺทิ1$ผู้Fกไวิ(บันฺอากาศั หร#อข้�ดห(างฺทิ1$เข้าทิำไวิ(บันฺต(นฺไม(สำหร�บัพื่�กเพื่#$อด�กย	งฺส�ตวิE เร1ยกวิ-าเต1ยงฺเห	นฺฟัrา หร#อข้�ดห(างฺ.



หนฺ(า ๙๑๖ •   วิ	นฺ1ตวิ�ตถGในฺตต	ยปาราช้	ก • [เร#$องฺภ	กษุGผู้Fกร-างฺร(านฺ]

ตต�ถ “อาวิGโส อต�ร ฐ	โต พื่นฺ�ธาห1ต	 มรณฺาธ	ป�ปาโย, 
ยต�ร ฐ	โต ปต	ต�วิา ข้าณฺGนฺา วิา ภ	ช้�เช้ย�ย  โสพื่�ภปปาตาทิ1สG วิา มเรย�ย,  ตาทิ	สw ฐานฺw สนฺ�ธายาห ฯ
ในฺ(เร#$องฺผู้Fกร-างฺร(านฺ)นฺ�Iนฺ ภ	กษุGผู้F(ม1ควิามประสงฺคEจะให(ตาย กล-าวิหมายเอาสถานฺทิ1$ซ่a$งฺภ	กษุGผู้F(ย#นฺอยF-แล(วิ 
จะพื่aงฺพื่ล�ดตกลงฺกระทิบัตอ หร#อจะพื่aงฺมรณฺภาพื่ไปในฺบั-อและเหวิเป@นฺต(นฺวิ-า “อาวิGโส คGณฺจงฺย#นฺผู้Fกทิ1$ตรงฺนฺ1I”.

เอต�ถ จ โกจ	 อGปร	ฏฺ�ฐานฺw นฺ	ยเมต	 “อ	โต ปต	ต�วิา มร	ส�สต1ต	.  โกจ	 เหฏฺ�ฐาฐานฺw “อ	ธ ปต	ต�วิา มร	ส�สต1ต	. 
โกจ	 อGภยม�ปJ “อ	โต อ	ธ ปต	ต�วิา มร	ส�สต1ต	 ฯ
ก>บัรรดา(สถานฺทิ1$)เหล-านฺ1I ภ	กษุGบัางฺรFป ย-อมกำหนฺดทิ1$ข้(างฺบันฺไวิ(ด(วิยค	ดวิ-า “เข้าจ�กพื่ล�ดตกจากทิ1$นฺ1$ตาย”. 
บัางฺรFป ย-อมกำหนฺดทิ1$ข้(างฺล-างฺไวิ(ด(วิยค	ดวิ-า “เข้าจ�กพื่ล�ดตกตายจากทิ1$นฺ1I”. 
บัางฺรFป ย-อมกำหนฺดทิ1$แม(ทิ�Iงฺ ๒ แห-งฺ ด(วิยค	ดวิ-า “เข้าจ�กพื่ล�ดตกตายจากทิ1$นฺ1I แล(วิตายในฺทิ1$นฺ1I”.

ตต�ร โย อGปร	นฺ	ยม	ตฏฺ�ฐานฺา อปต	ต�วิา อญฺ�ญโต ปตต	,  เหฏฺ�ฐานฺ	ยม	ตฏฺ�ฐาเนฺ วิา อปต	ต�วิา อญฺ�ญต�ถ ปตต	, 
อGภยนฺ	ยเม วิา ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 เอกw วิ	ราเธต�วิา ปตต	,   ตส�มa มเต, วิ	สงฺ�เกตต�ตา อนฺาปต�ต	 ฯ
บัรรดา(สถานฺทิ1$ทิ1$ภ	กษุGกำหนฺดไวิ()นฺ�Iนฺ ผู้F(ใดไม-พื่ล�ดตกไปจากทิ1$ทิ1$ภ	กษุGกำหนฺดข้(างฺบันฺ พื่ล�ดตกไปจากทิ1$อ#$นฺก>ด1, 
ไม-พื่ล�ดตกไปในฺทิ1$ภ	กษุGกำหนฺดไวิ(ข้(างฺล-างฺ พื่ล�ดตกไปในฺทิ1$อ#$นฺก>ด1.  
พื่ล�ดตกพื่ลาดไปในฺบัรรดาทิ1$กำหนฺดไวิ(ทิ�Iงฺ ๒ แห-งฺ แห-งฺใดแห-งฺหนฺa$งฺก>ด1, เม#$อผู้F(นฺ�Iนฺตาย ช้#$อวิ-าไม-เป@นฺอาบั�ต	เพื่ราะม1ควิามล�กล�$นฺ.

วิ	หารจ�ฉัาทินฺวิต�ถGส�มaปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺเร#$องฺมGงฺวิ	หารก>นฺ�ยนฺ1I.

[เร! องภ	กษุ#โจนลีงเหวทิ�บช'างสานตาย]

อนฺภ	รตวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺภ	กษุGกระส�นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โส ก	ร ภ	ก�ข้G กามวิ	ตก�กาทิ1นฺw สมGทิาจารw ทิ	ส�วิา  นฺ	วิาเรตGw อสก�โกนฺ�โต สาสเนฺ อนฺภ	รโต ค	ห	ภาวิาภ	มGโข้ ช้าโต 
ตโต จ	นฺ�เตส	 “ยาวิ ส1ลเภทิw นฺ ปาปGณฺาม	, ตาวิ มร	ส�สาม1ต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า ภ	กษุGนฺ�Iนฺเห>นฺควิามฟัGrงฺข้aIนฺแห-งฺอกGศัลวิ	ตกทิ�Iงฺหลาย ม1กามวิ	ตกเป@นฺต(นฺ เม#$อไม-อาจห(ามได( ทิ�Iงฺไม-ย	นฺด1ในฺพื่ระศัาสนฺา 
จaงฺเป@นฺผู้F(มG-งฺหนฺ(าไปเพื่#$อเป@นฺคฤห�สถE แต-ภายหล�งฺค	ดได(วิ-า “เราจ�กตาย ตราบัเทิ-าทิ1$เราย�งฺไม-เส1ยศั1ล.”

อถ นฺw ปพื่�พื่ตw อภ	รGห	ต�วิา ปปาเต ปตนฺ�โต [572] อญฺ�ญตรw วิ	ล	วิการw โอต�ถร	ต�วิา มาเรส	 ฯ
คราวินฺ�Iนฺเธอจaงฺข้aIนฺภFเข้านฺ�Iนฺ แล(วิโจนฺลงฺไปในฺเหวิ ทิ�บัช้-างฺสานฺคนฺใดคนฺหนฺa$งฺตาย.

“วิ	ล	วิการนฺ�ต	  เวิณฺGการw ฯ
บัทิวิ-า วิ	ล	วิการw แปลวิ-า ช้-างฺสานฺไม(ไผู้-.

“นฺ จ ภ	ก�ข้เวิ อต�ตานฺw ปาเตตพื่�พื่นฺ�ต	  นฺ อต�ตา ปาเตตพื่�โพื่ ฯ
หลายบัทิวิ-า นฺ จ ภ	ก�ข้เวิ อต�ตานฺw ปาเตตพื่�พื่w ควิามวิ-า ตนฺอ�นฺภ	กษุGไม-พื่aงฺให(ตกลงฺไป.



วิ	นฺ1ตวิ�ตถGในฺตต	ยปาราช้	ก • [เร#$องฺภ	กษุGโจนฺลงฺเหวิทิ�บัช้-างฺสานฺตาย] • หนฺ(า ๙๑๗

วิ	ภต�ต	พื่�ยต�ตเยนฺ ปเนฺตw วิGต�ตw ฯ
ก>บัทิวิ-า อต�ตานฺw นฺ�$นฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สด(วิยวิ	ภ�ตต	เปล1$ยนฺแปลงฺไป.

เอต�ถ จ  นฺ เกวิลw นฺ ปาเตตพื่�พื่w,  อญฺ�เญนฺปJ เยนฺเกนฺจ	 อGปก�กเมนฺ อนฺ�ตมโส อาหารFปจ�เฉัทิเนฺนฺปJ นฺ มาเรตพื่�พื่w ฯ
แต-ในฺ(อธ	การวิ-าด(วิยการย�งฺตนฺให(ตกไป)นฺ1I  (ภ	กษุG)ไม-ควิรย�งฺตนฺให(ตกไปอย-างฺเด1ยวิก>หาไม-, 
ถaงฺบัGคคลอ#$นฺก>ไม-ควิรฆ์-า (ตนฺเองฺ) ด(วิยควิามพื่ยายามอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ โดยทิ1$สGดแม(ด(วิยการอดอาหาร.

โยปJ ห	 ค	ลาโนฺ, วิ	ช้�ช้มาเนฺ เภสช้�เช้ อGปฏฺ�ฐาเกสG จ, มร	ตGกาโม อาหารw อGปจ�ฉั	นฺ�ทิต	, ทิGก�กฏิเมวิ ฯ
จร	งฺอยF- แม(ภ	กษุGใด อาพื่าธ ม1ควิามประสงฺคEจะตาย เม#$อเภส�ช้และผู้F(อGปbฏิฐากม1อยF- ก>ต�ดอาหารเส1ย, ภ	กษุGต(องฺทิGกกฏิทิ1เด1ยวิ.

ยส�ส ปนฺ มหาอาพื่าโธ จ	รานฺGพื่นฺ�โธ,  ภ	ก�ข้F อGปฏฺ�ฐหนฺ�ตา ก	ลมนฺ�ต	 ช้	คGจ�ฉันฺ�ต	 “กทิา นฺGโข้ ค	ลานฺโต มGจ�จ	ส�สามาต	 อฏฺ�ฏิ	ยนฺ�ต	 ฯ
ส-วินฺภ	กษุGใดอาพื่าธหนฺ�กเป@นฺเคร#$องฺผู้Fกพื่�นฺอยF-นฺานฺ (ต(องฺร�กษุาพื่ยาบัาลอยF-นฺานฺ), 
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ผู้F(อGปbฏิฐากอยF- ย-อมลำบัาก เกล1ยดช้�งฺ ค#ออaดอ�ดอยF- ด(วิยค	ดวิ-า “เม#$อไรหนฺอ? พื่วิกเราจ�กพื่(นฺจากภ	กษุGอาพื่าธ”.

สเจ โส “อยw อต�ตภาโวิ ปฏิ	ช้ค�ค	ยมาโนฺปJ นฺ ต	ฏฺ�ฐต	, ภ	ก�ข้F จ ก	ลมนฺ�ต1ต	 อาหารw อGปจ�ฉั	นฺ�ทิต	 เภสช้�ช้w นฺ เสวิต	, วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ถ(าภ	กษุGนฺ�Iนฺ ค	ดวิ-า “อ�ตตภาพื่นฺ1I แม(ถFกประค�บัประคองฺไวิ(ก>ไม-ดำรงฺอยF-, และภ	กษุGทิ�Iงฺหลายก>ลำบัาก” 
แล(วิต�ดอาหารเส1ย ไม-เสพื่เภส�ช้,  ข้(อทิ1$เธอต�ดอาหารเส1ยนฺ�Iนฺย-อมควิร.

โย ปนฺ “อยw โรโค ข้โร. อายGสงฺ�ข้ารา นฺ ต	ฏฺ�ฐนฺ�ต	. อยญฺ�จ เม วิ	เสสาธ	คโม หต�ถป�ปต�โต วิ	ย ทิ	ส�สต1ต	 อGปจ�ฉั	นฺ�ทิต	, วิฏฺ�ฏิต	เยวิ ฯ
ส-วินฺภ	กษุGใดค	ดวิ-า “โรคนฺ1Iร(ายแรงฺ. อายGส�งฺข้าร ย-อมไม-ดำรงฺอยF-, และการบัรรลGคGณฺวิ	เศัษุข้องฺเรานฺ1I 
ย-อมปรากฏิ เหม#อนฺอยF-ในฺเงฺ#Iอมม#อแล(วิ” จaงฺต�ดอาหารเส1ย,  ข้(อทิ1$เธอต�ดอาหารเส1ยนฺ�Iนฺ ย-อมควิรเหม#อนฺก�นฺ.

อค	ลานฺส�สาปJ อGป�ปนฺ�นฺสwเวิคส�ส “อาหารปร	เยสนฺนฺ�นฺาม ปปญฺ�โจ. กม�มฏฺ�ฐานฺเมวิ อนฺGยGญฺ�ช้	ส�สาม1ต	 
กม�มฏฺ�ฐานฺส1เสนฺ อGปจ�ฉั	นฺ�ทินฺ�ตส�ส, วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGผู้F(ไม-อาพื่าธ เก	ดควิามส�งฺเวิช้ข้aIนฺแล(วิ ต�ดอาหารเส1ยด(วิยห�วิข้(อกรรมฐานฺ เพื่ราะค	ดได(วิ-า 
“ช้#$อวิ-าการแสวิงฺหาอาหารเป@นฺทิ1$เนฺ	$นฺช้(า. เราจ�กตามประกอบักรรมฐานฺเทิ-านฺ�Iนฺ” ด�งฺนฺ1I,  ข้(อทิ1$เธอต�ดอาหารเส1ยนฺ�Iนฺ ย-อมควิร. 

วิ	เสสาธ	คมw พื่�ยากร	ต�วิา อาหารw อGปจ�ฉั	นฺ�ทิต	, นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ภ	กษุGพื่ยากรณฺEการบัรรลGคGณฺวิ	เศัษุ แล(วิต�ดอาหารเส1ย,  ข้(อนฺ�Iนฺ ย-อมไม-ควิร.

สภาคานฺw ห	 ลช้�ช้	ภ	ก�ข้Fนฺw กเถตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
แต-จะบัอกแก-ล�ช้ช้1ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ผู้F(เป@นฺสภาคก�นฺควิรอยF-.

[เร! องภ	กษุ#ฉั�พพ�คค�ยAกลี	Lงศ	ลีาเลี'นทิ�บคนเลี�Lยงโคตาย]

ส	ลาวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺศั	ลา (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“ทิวิายาต	  ทิเวินฺ หส�เสนฺ.  “ข้	ฑ�ฑายาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ทิวิาย แปลวิ-า ด(วิยการเล-นฺ ค#อด(วิยการห�วิเราะ.  อธ	บัายวิ-า “ด(วิยการเล-นฺคะนฺองฺ”.



หนฺ(า ๙๑๘ •   วิ	นฺ1ตวิ�ตถGในฺตต	ยปาราช้	ก • [เร#$องฺภ	กษุGฉั�พื่พื่�คค1ยEกล	Iงฺศั	ลาเล-นฺทิ�บัคนฺเล1Iยงฺโคตาย]

“ส	ลาต	 ปาสาโณฺ ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า ศั	ลา ได(แก-ก(อนฺห	นฺ.

นฺ เกวิลญฺ�จ ปาสาโณฺ, อญฺ�ญม�ปJ ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ทิารGข้ณฺ�ฑw วิา อ	ฏฺ�ฐกข้ณฺ�ฑw วิา หต�เถนฺ วิา ยนฺ�เตนฺ วิา ปวิ	ช้�ฌิ	ตGw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
และไม-ใช้-แต-ห	นฺอย-างฺเด1ยวิ, ถaงฺทิ-อนฺไม(หร#อก(อนฺอ	ฐอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺแม(อ#$นฺ ภ	กษุGจะใช้(ม#อหร#อเคร#$องฺยนฺตEกล	Iงฺ ย-อมไม-ควิร.

เจต	ยาทิ1นฺw อต�ถาย ปาสาณฺาทิโย หสนฺ�ตา หสนฺ�ตา ปวิฏฺ�เฏินฺ�ต	ปJ อGก�ข้	ปนฺ�ต	ปJ. กม�มสมโยต	, วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
(พื่วิกภ	กษุG)พื่าก�นฺห�วิเราะเสสรวิลกล	IงฺอยF-ก>ด1, ยกข้aIนฺอยF-ก>ด1 ซ่a$งฺวิ�ตถGม1ห	นฺเป@นฺต(นฺ เพื่#$อประโยช้นฺEแก-พื่ระเจด1ยEเป@นฺต(นฺ  
จ�ดเป@นฺคราวิทิำการงฺานฺ,   เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ก	จม1การกล	Iงฺเป@นฺต(นฺ) จaงฺควิร. 

[573] อญฺ�ญม�ปJ อ1ทิ	สw นฺวิกม�มw วิา กโรนฺ�ตา ภณฺ�ฑกw วิา โธวินฺ�ตา รGก�ข้w วิา โธวินฺทิณฺ�ฑกw วิา อGก�ข้	ปJต�วิา ปวิ	ช้�ฌินฺ�ต	, วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
(พื่วิกภ	กษุG) เม#$อจะทิำนฺวิกรรมแม(อย-างฺอ#$นฺเช้-นฺนฺ1I หร#อจะซ่�กส	$งฺข้องฺ ยกต(นฺไม(หร#อทิ-อนฺไม(สำหร�บัซ่�กข้aIนฺแล(วิ กล	Iงฺไป, 
ข้(อนฺ�Iนฺ ย-อมควิร.

ภต�ตวิ	สค�คกาลาทิ1สG กาเก วิา โสเณฺ วิา กฏฺ�ฐw วิา กถลw วิา ข้	ปJต�วิา ปลาเปต	, วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ในฺเวิลาทิำภ�ตก	จเป@นฺต(นฺ (ภ	กษุG)ข้วิ(างฺทิ-อนฺไม(หร#อกระเบั#Iองฺถ(วิย ไปไล-ฝัFงฺกาหร#อเหล-าสGนฺ�ข้ ให(หนฺ1ไป, ข้(อนฺ�Iนฺย-อมควิร.

เสทินฺาทิ	วิต�ถFนฺ	 สพื่�พื่าเนฺวิ อGต�ตานฺต�ถานฺ	 ฯ
เร#$องฺทิ�Iงฺหลายม1เร#$องฺนฺa$งฺต�วิเป@นฺต(นฺ ม1เนฺ#Iอควิามช้�ดเจนฺทิ�Iงฺหมดแล(วิแล.

เอต�ถ จ “อหw กGก�กGจ�จโกต	 ค	ลานฺFปฏฺ�ฐานฺw นฺ กาตพื่�พื่w ฯ
อนฺa$งฺ ในฺ(วิ	ส�ยแห-งฺเร#$องฺนฺa$งฺต�วิเป@นฺต(นฺ)นฺ1I อ�นฺภ	กษุGไม-ควิรทิำค	ลานฺGปbฏิฐาก ด(วิยค	ดวิ-า “เราม1ควิามร�งฺเก1ยจ”. 

ห	ตกามตาย สพื่�พื่w ค	ลานฺส�ส พื่ลาพื่ลญฺ�จ รGจ	ญฺ�จ สป�ปายญฺ�จ อGปลก�เข้ต�วิา กาตพื่�พื่w ฯ
พื่aงฺเข้(าไปกำหนฺดกำล�งฺหร#อไม-ม1กำล�งฺ ควิามช้อบัใจ และควิามสบัาย ทิGกอย-างฺ ข้องฺภ	กษุGอาพื่าธ 
แล(วิทิำโดยควิามเป@นฺผู้F(หวิ�งฺประโยช้นฺEเก#IอกFล.

[เร! องภ	กษุ#ทิำยาให7หญ	งมั�ครรภAก�บชD7ตกไปเปKนต7น]

ช้ารคพื่�ภ	นฺ1วิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺหญ	งฺม1ครรภEก�บัช้F( (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“ปวิGฏฺ�ฐปต	กาต	  ปวิาสงฺ�คตปต	กา ฯ
บัทิวิ-า ปวิGฏฺ�ฐปต	กา แปลวิ-า หญ	งฺผู้F(ม1สาม1หย-าร(างฺไปนฺานฺแล(วิ.

“คพื่�ภปาตนฺนฺ�ต	  เยนฺ ปร	ภGต�เตนฺ คพื่�โภ ปตต	,  ตาทิ	สw เภสช้�ช้w ฯ
บัทิวิ-า คพื่�ภปาตนฺw ได(แก- เภส�ช้เช้-นฺก�บัข้นฺานฺทิ1$หญ	งฺบัร	โภคแล(วิ เป@นฺเหตGให(ครรภEตกไป.

ทิ�วิ	ปช้าปต	กวิต�ถFนฺ	 อGต�ตานฺต�ถาเนฺวิ ฯ
เร#$องฺหญ	งฺร-วิมผู้�วิ ๒ คนฺ ม1เนฺ#Iอควิามช้�ดเจนฺแล(วิแล.



วิ	นฺ1ตวิ�ตถGในฺตต	ยปาราช้	ก • [เร#$องฺภ	กษุGทิำยาให(หญ	งฺม1ครรภEก�บัช้F(ตกไปเป@นฺต(นฺ] • หนฺ(า ๙๑๙

คพื่�ภมนฺ�ทินฺวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺร1ดลFก (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“มทิ�ทิ	ต�วิา ปาเตห1ต	 วิGต�เต,  อญฺ�เญนฺ มทิ�ทิาเปต�วิา ปาเตต	, วิ	สงฺ�เกตw ฯ
(หญ	งฺม1ครรภEนฺ�Iนฺ), เม#$อภ	กษุGบัอกวิ-า “จงฺร1ดให(ตกไป(เองฺ)เถ	ด”, วิานฺให(ผู้F(อ#$นฺร1ด ทิำให(ตกไป, เป@นฺผู้	ดควิามมG-งฺหมาย.

มทิ�ทิาเปต�วิา ปาตาเปห1ต	 วิGต�เตปJ, สยw มทิ�ทิ	ต�วิา ปาเตต	, วิ	สงฺ�เกตเมวิ ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGบัอกวิ-า “จงฺวิานฺผู้F(อ#$นฺร1ดทิำให(ตกไปเถ	ด”, แต-นฺางฺร1ดทิำให(ตกไปเส1ยเองฺ,  เป@นฺผู้	ดควิามมG-งฺหมายเหม#อนฺก�นฺ.

มนฺGส�สวิ	ค�คเห ปร	ยาโย นฺาม นฺต�ถ	. 
ช้#$อวิ-าปร	ยาย ในฺมนฺGสสวิ	คคหะ ย-อมไม-ม1. 

ตส�มา “คพื่�โภ นฺาม มทิ�ทิ	โต ปตต1ต	 วิGต�เต, สา สยw วิา มทิ�ทิตG  อญฺ�เญนฺ วิา มทิ�ทิาเปต�วิา ปาเตตG,  วิ	สงฺ�เกโต นฺต�ถ	, ปาราช้	กเมวิ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เม#$อภ	กษุGพื่Fดวิ-า “ข้aIนฺช้#$อวิ-าครรภEถFกร1ดแล(วิ จะตกไป(เองฺ)”, 
(หญ	งฺม1ครรภEนฺ�Iนฺ) จงฺร1ดเองฺหร#อจงฺวิานฺให(ผู้F(อ#$นฺร1ดให(ตกไปก>ตาม, ไม-ม1ควิามล�กล�$นฺ เป@นฺปาราช้	กทิ1เด1ยวิ.

ตาปนฺวิต�ถGส�ม	ม�ปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺเร#$องฺนฺาบัครรภEให(ร(อนฺ ก>นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

[เร! องภ	กษุ#ทิำยาให7หญ	งหมั�นมั�บ#ตรตาย]

วิญฺ�ฌิ	ต�ถ1วิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺหญ	งฺหม�นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

วิญฺ�ฌิ	ต�ถ1 นฺาม, ยา คพื่�ภw นฺ คณฺ�หาต	 ฯ
หญ	งฺผู้F(ไม-ต�IงฺครรภE ช้#$อวิ-าหญ	งฺหม�นฺ.

คพื่�ภอคณฺ�หนฺกอ	ต�ถ1 นฺาม นฺต�ถ	.  ยส�สา ปนฺ คห	โตปJ คพื่�โภ นฺ สณฺ�ฐาต	, ตw สนฺ�ธาเยตw วิGต�ตw ฯ
ธรรมดาหญ	งฺไม-ต�IงฺครรภE ย-อมไม-ม1, แต-วิ-าครรภEแม(ทิ1$หญ	งฺคนฺใดต�Iงฺข้aIนฺแล(วิ ไม-ดำรงฺอยF-, ข้(อนฺ1I ทิ-านฺกล-าวิหมายเอาหญ	งฺนฺ�Iนฺ.

อGตGสมเย ก	ร สพื่�พื่	ต�ถ	โย คพื่�ภw คณฺ�หนฺ�ต	. ยา ปนฺายw “วิญฺ�ฌิาต	 วิGจ�จต	, ตส�สา กGจ�ฉั	ยw นฺ	พื่�พื่ต�ตสต�ตานฺw อกGสลวิ	ปาโก สม�ปาปGณฺาต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า ในฺคราวิม1ระดF หญ	งฺทิGกจำพื่วิก ย-อมต�IงฺครรภE. 
แต-กGศัลวิ	บัากมาประจวิบัเข้(า แก-พื่วิกส�ตวิEผู้F(เก	ดในฺทิ(องฺข้องฺหญ	งฺทิ1$เร1ยกก�นฺวิ-า “เป@นฺหม�นฺ” นฺ1I.

เต ปร	ต�ตกGสลวิ	ปาเกนฺ คห	ตปฏิ	สนฺ�ธ	กา อกGสล[574]วิ	ปาเกนฺ อภ	ภFตา วิ	นฺส�สนฺ�ต	 ฯ
ส�ตวิEเหล-านฺ�Iนฺ ถ#อปฏิ	สนฺธ	มาด(วิยกGศัลวิ	บัากเพื่1ยงฺเล>กนฺ(อย ถFกอกGศัลวิ	บัากครอบังฺำ จaงฺพื่	นฺาศัไป.

อภ	นฺวิปฏิ	สนฺ�ธ	ยwเยวิ ห	 กม�มานฺGภาเวินฺ ทิ�วิ1หากาเรห	 คพื่�โภ นฺ สณฺ�ฐาต	  วิาเตนฺ วิา  ปาณฺเกห	 วิา ฯ
จร	งฺอยF- ในฺข้ณฺะปฏิ	สนฺธ	ใหม-ๆ นฺ�$นฺเองฺ ครรภEต�IงฺอยF-ไม-ได( ด(วิยอาการ ๒ อย-างฺ ค#อ ด(วิยลมหร#อส�ตวิEเล>กๆ เพื่ราะกรรมานฺGภาพื่. 

วิาโต โสเสต�วิา อนฺ�ตรธาเปต	 ฯ   ปาณฺกา ข้าทิ	ต�วิา ฯ
ลมพื่�ด (ครรภE) ให(แห(งฺแล(วิ ทิำให(อ�นฺตรธานฺไป.   ส�ตวิEเล>กๆ ทิ�Iงฺหลาย ก�ดก	นฺ(ครรภE ทิำให(อ�นฺตรธานฺไป). 



หนฺ(า ๙๒๐ •   วิ	นฺ1ตวิ�ตถGในฺตต	ยปาราช้	ก • [เร#$องฺภ	กษุGทิำยาให(หญ	งฺหม�นฺม1บัGตรตาย]

ตส�ส ปนฺ วิาตส�ส ปาณฺกานฺw วิา ปฏิ	ฆ์าตาย เภสช้�เช้ กเต, คพื่�โภ สณฺ�ฐเหย�ย ฯ
แต-เม#$อแพื่ทิยEประกอบัเภส�ช้ เพื่#$อกำจ�ดลมและพื่วิกส�ตวิEเล>กนฺ�Iนฺแล(วิ ครรภEพื่aงฺต�IงฺอยF-ได(.

โส ภ	ก�ข้G ตw อกต�วิา อญฺ�ญw ข้รw เภสช้�ช้w อทิาส	 ฯ   เตนฺ สา กาลมกาส	 ฯ
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ไม-ได(ปรGงฺเภส�ช้ข้นฺานฺนฺ�Iนฺ ได(ให(เภส�ช้ทิ1$ร(ายแรงฺข้นฺานฺอ#$นฺ.  นฺางฺได(ตายไป เพื่ราะเภส�ช้ข้นฺานฺนฺ�Iนฺ. 

ภควิา เภสช้�ช้ส�ส กตต�ตา ทิGก�กฏิw ปญฺ�ญาเปส	 ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคได(ทิรงฺบั�ญญ�ต	ทิGกกฏิไวิ( เพื่ราะภ	กษุGปรGงฺเภส�ช้.

ทิGต	ยวิต�ถGส�ม	ม�ปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺเร#$องฺทิ1$ ๒ ก>นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

[ภ	กษุ#ไมั'ควรทิำยาแก'ชนอ! น แต'ควรทิำให7สหธรรมั	กทิ�Lง ๕]

ตส�มา อาคตาคตส�ส ปรช้นฺส�ส เภสช้�ช้w นฺ กาตพื่�พื่w ฯ  กโรนฺ�โต ทิGก�กฏิw อาปช้�ช้ต	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ภ	กษุGไม-ควิรทิำเภส�ช้แก-ช้นฺอ#$นฺผู้F(มาแล(วิๆ.  เม#$อทิำต(องฺทิGกกฏิ.

ปญฺ�จนฺ�นฺw ปนฺ สหธม�ม	กานฺw กาตพื่�พื่w ภ	ก�ข้Gส�ส ภ	ก�ข้Gนฺ	ยา ส	ก�ข้มานฺาย สามเณฺรส�ส สามเณฺร	ยา ฯ
แต-ควิรทิำให(แก-สหธรรม	กทิ�Iงฺ ๕ ค#อ ภ	กษุG ภ	กษุGณฺ1 ส	กข้มานฺาสามเณฺร สามเณฺร1.

สมส1ลสทิ�ธาปญฺ�ญานฺw ห	 เอเตสw ต1สG ส	ก�ข้าสG ยGต�ตานฺw เภสช้�ช้w อกาตGw นฺ ลภต	 ฯ
จร	งฺอยF- สหธรรม	กทิ�Iงฺ ๕ เหล-านฺ�Iนฺเป@นฺผู้F(ม1ศั1ล ศัร�ทิธา และปbญญาเสมอก�นฺ ทิ�Iงฺประกอบัในฺไตรส	กข้าด(วิย 
ภ	กษุGจะไม-ทิำเภส�ช้ให(ย-อมไม-ได(.

กโรนฺ�เตนฺ จ, สเจ เตสw อต�ถ	, เตสw สนฺ�ตกw คเหต�วิา โยเช้ต�วิา ทิาตพื่�พื่w ฯ
และเม#$อจะทิำ, ถ(าส	$งฺข้องฺข้องฺสหธรรม	กเหล-านฺ�Iนฺม1อยF-, พื่aงฺถ#อเอาส	$งฺข้องฺข้องฺสหธรรม	กเหล-านฺ�Iนฺ ปรGงฺให(.

สเจ นฺต�ถ	, อต�ตโนฺ สนฺ�ตกw กาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าไม-ม1, ควิรเอาข้องฺข้องฺตนฺทิำให(. 

สเจ อต�ตโนฺปJ นฺต�ถ	, ภ	ก�ข้าจารวิต�เตนฺ วิา ญาตกปวิาร	ตฏฺ�ฐานฺโต วิา ปร	เยส	ตพื่�พื่w ฯ
ถ(าแม(ข้องฺข้องฺตนฺก>ไม-ม1 พื่aงฺแสวิงฺหาด(วิยภ	กข้าจารวิ�ตร หร#อจากทิ1$แห-งฺญาต	และคนฺปวิารณฺา (ข้องฺตนฺ).

อลภนฺ�เตนฺ ค	ลานฺส�สต�ถาย อกตวิ	ญฺ�ญต�ต	ยาปJ อาหร	ต�วิา กาตพื่�พื่w ฯ
เม#$อไม-ได( ควิรนฺำส	$งฺข้องฺมาทิำให( แม(ด(วิยการไม-ทิำวิ	ญญ�ต	 (ค#อข้อในฺทิ1$ทิ1$เข้าไม-ได(ทิำปวิารณฺาไวิ() เพื่#$อประโยช้นฺEแก-คนฺไข้(.

อปเรสwปJ ปญฺ�จนฺ�นฺw กาตGw วิฏฺ�ฏิต	 มาตาปJตFนฺw, ตทิGปฏฺ�ฐากานฺw, อต�ตโนฺ เวิย�ยาวิจ�จกรส�ส, ปณฺ�ฑGปลาสส�สาต	 ฯ
ควิรทิำยาให(แก-คนฺ ๕ จำพื่วิก แม(อ#$นฺอ1กค#อ มารดา บั	ดา คนฺบัำรGงฺมารดาบั	ดานฺ�Iนฺ ไวิยาวิ�จกรข้องฺตนฺ (และ) คนฺปbณฺฑGปลาส. 

ปณฺ�ฑGปลาโส นฺาม โย ปพื่�พื่ช้�ช้าเปก�โข้, ยาวิ ปต�ตจ1วิรw ปฏิ	ยาทิ	ยต	, ตาวิ วิ	หาเร วิสต	 ฯ
คนฺผู้F(ทิ1$ช้#$อวิ-าปbณฺฑGปลาส ได(แก- คนฺผู้F(เพื่-งฺบัรรพื่ช้า ย�งฺอยF-ในฺวิ	หารตลอดเวิลาทิ1$ย�งฺตระเตร1ยมบัาตรและจ1วิร.
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เตสG สเจ มาตาปJตโร อ	ส�สรา โหนฺ�ต	 นฺ ปจ�จาสaสนฺ�ต	, อกาตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ  สเจ ปนฺ รช้�เช้ ฐ	ตา ปจ�จาสaสนฺ�ต	, อกาตGw นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
บัรรดา(ช้นฺ ๕ จำพื่วิก)เหล-านฺ�Iนฺ ถ(ามารดาและบั	ดาเป@นฺใหญ- ไม-หวิ�งฺตอบัแทินฺไซ่ร(, จะไม-ทิำให( ก>ควิร. 
แต-ถ(าทิ-านฺทิ�Iงฺ ๒ ดำรงฺอยF-ในฺราช้สมบั�ต	 ย�งฺหวิ�งฺตอบัแทินฺอยF-, จะไม-ทิำ ไม-ควิร.

เภสช้�ช้w [575] ปจ�จาสaสนฺ�ตานฺw, เภสช้�ช้w ทิาตพื่�พื่w ฯ   โยเช้ตGw อช้านฺนฺ�ตานฺw, โยเช้ต�วิา ทิาตพื่�พื่w ฯ
เม#$อทิ-านฺทิ�Iงฺ ๒ หวิ�งฺเภส�ช้, ควิรให(เภส�ช้.  เม#$อทิ-านฺทิ�Iงฺ ๒ ไม-รF(วิ	ธ1ประกอบัยา, ควิรประกอบัยาให(.

สพื่�เพื่สw อต�ถาย สหธม�ม	เกสG วิGต�ตนฺเยเนฺวิ ปร	เยส	ตพื่�พื่w ฯ
ควิรแสวิงฺหาเภส�ช้เพื่#$อประโยช้นฺEแก-ช้นฺ ๕ จำพื่วิก ม1มารดาเป@นฺต(นฺแม(ทิ�Iงฺหมด โดยนฺ�ยด�งฺทิ1$กล-าวิแล(วิในฺสหธรรม	กานฺ�$นฺแล.

สเจ ปนฺ มาตรw วิ	หาเร อาเนฺต�วิา ปฏิ	ช้ค�คต	, สพื่�พื่w ปร	กม�มw อนฺามสนฺ�เตนฺ กาตพื่�พื่w ฯ
ก>ถ(าภ	กษุGนฺำมารดาปรนฺนฺ	บั�ต	อยF-ในฺวิ	หาร,  อย-าถFกต(องฺ พื่aงฺบัร	กรรมทิGกอย-างฺ.  

ข้าทินฺ1ยโภช้นฺ1ยw สหต�ถา ทิาตพื่�พื่w ฯ
พื่aงฺให(ข้องฺเค1Iยวิข้องฺบัร	โภคด(วิยม#อตนฺเองฺ.

ปJตา ปนฺ ยถา สามเณฺโร เอวิw สหต�เถนฺ นฺหาปนฺสม�พื่าหนฺาทิ1นฺ	 กต�วิา อGปฏฺ�ฐาตพื่�โพื่ ฯ
ส-วินฺบั	ดา พื่aงฺบัำรGงฺทิำก	จทิ�Iงฺหลายม1การให(อาบันฺIำและการนฺวิดเป@นฺต(นฺด(วิยม#อตนฺเองฺ เหม#อนฺอย-างฺสามเณฺรฉัะนฺ�Iนฺ.

เย มาตาปJตโร อGปฏฺ�ฐหนฺ�ต	 ปฏิ	ช้ค�คนฺ�ต	, เตสม�ปJ เอวิเมวิ กาตพื่�พื่w ฯ
ช้นฺเหล-าใดย-อมบัำรGงฺ ประค�บัประคองฺมารดาและบั	ดา, ภ	กษุGควิรทิำเภส�ช้แม(แก-ช้นฺเหล-านฺ�Iนฺ อย-างฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.

เวิย�ยาวิจ�จกโร นฺาม โย เวิต�ตนฺw คเหต�วิา อรญฺ�เญ ทิารFนฺ	 วิา ฉั	นฺ�ทิต	 อญฺ�ญw วิา ก	ญฺ�จ	 กม�มw กโรต	 ฯ
คนฺผู้F(ทิ1$ช้#$อวิ-า ไวิยาจ�กร ได(แก- ผู้F(ร�บัเอาค-าจ(างฺแล(วิต�ดฟั~นฺในฺปzา หร#อทิำการงฺานฺอะไรๆ อย-างฺอ#$นฺ.

ตส�ส โรเค อGป�ปนฺ�เนฺ, ยาวิ ญาตกา ปส�สนฺ�ต	, ตาวิ เภสช้�ช้w กาตพื่�พื่w ฯ
เม#$อเก	ดเป@นฺโรคข้aIนฺแก-เข้า ภ	กษุGควิรทิำเภส�ช้ให(จนฺกวิ-าพื่วิกญาต	จะพื่บัเห>นฺ.

โย ปนฺ ภ	ก�ข้Gนฺ	ส�ส	ตโกวิ หGต�วิา สพื่�พื่กม�มานฺ	 กโรต	, ตส�ส เภสช้�ช้w กาตพื่�พื่เมวิ ฯ
ส-วินฺผู้F(ใดเป@นฺเพื่1ยงฺคนฺอาศั�ยภ	กษุG ทิำการงฺานฺทิGกอย-างฺ, ภ	กษุGควิรทิำเภส�ช้ให(แก-คนฺคนฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.

ปณฺ�ฑGปลาเสปJ สามเณฺเร วิ	ย ปฏิ	ปช้�ช้	ตพื่�พื่w ฯ
แม(ในฺปbณฺฑGปลาส ก>ควิรปฏิ	บั�ต	เหม#อนฺในฺสามเณฺร ฉัะนฺ�Iนฺ.

[ภ	กษุ#ควรทิำยาให7คน ๑๐ จำพวก]

อปเรสwปJ ทิสนฺ�นฺw กาตGw วิฏฺ�ฏิต	 
“เช้ฏฺ�ฐภาตG กนฺ	ฏฺ�ฐภาตG เช้ฏฺ�ฐภค	นฺ	ยา กนฺ	ฏฺ�ฐภค	นฺ	ยา จFฬมาตGยา มหามาตGยา จFฬปJตGโนฺ มหาปJตGโนฺ ปJตGจ�ฉัาย มาตGลส�สาต	 ฯ
ภ	กษุGควิรทิำยาให(แก-ช้นฺ ๑๐ จำพื่วิก แม(อ#$นฺอ1ก ค#อ 
พื่1$ช้าย, นฺ(องฺช้าย, พื่1$หญ	งฺ, นฺ(องฺหญ	งฺ, นฺ(าหญ	งฺ, ปrา, อาช้าย, ลGงฺ, อาหญ	งฺ, นฺ(าช้าย.
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เตสม�ปนฺ สพื่�เพื่สม�ปJ กโรนฺ�เตนฺ เตสwเยวิ สนฺ�ตกw เภสช้�ช้w คเหต�วิา เกวิลw โยเช้ต�วิา ทิาตพื่�พื่w ฯ
ก>เม#$อจะทิำให(แก-(ช้นฺม1พื่1$ช้ายเป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺแม(ทิ�Iงฺหมด ควิรเอาเภส�ช้อ�นฺเป@นฺข้องฺข้องฺคนฺเหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล ปรGงฺให(อย-างฺเด1ยวิ.

สเจ ปนฺ นฺป�ปโหนฺ�ต	, ยาจนฺ�ต	 จ “เทิถ โนฺ ภนฺ�เต, ตGม�หากw ปฏิ	ทิส�สามาต	,  ตาวิกาล	กw ทิาตพื่�พื่w ฯ
แต-ถ(าส	$งฺข้องฺข้องฺช้นฺเหล-านฺ�Iนฺ ไม-เพื่1ยงฺพื่อ และช้นฺเหล-านฺ�Iนฺก>ข้อร(องฺอยF-วิ-า 
“ทิ-านฺข้อร�บั! โปรดให(พื่วิกกระผู้มเถ	ด, พื่วิกกระผู้มจ�กถวิายค#นฺแก-พื่ระคGณฺทิ-านฺ,” ควิรให(เป@นฺข้องฺย#ม.

สเจปJ นฺ ยาจนฺ�ต	, “อม�หากw เภสช้�ช้w อต�ถ	, ตาวิกาล	กw คณฺ�หาถาต	 วิต�วิา วิา, 
ยทิา เตสw ภวิ	ส�สต	, ตทิา ทิส�สนฺ�ต1ต	 อาโภคw วิา กต�วิา ทิาตพื่�พื่w ฯ
ถaงฺหากพื่วิกเข้าไม-ข้อร(องฺ, ภ	กษุGควิรพื่Fดวิ-า “อาตมา ม1เภส�ช้อยF-. พื่วิกทิ-านฺจงฺถ#อเอาเป@นฺข้องฺย#มเถ	ด” 
หร#อควิรทิำควิามผู้Fกใจไวิ(วิ-า “ส	$งฺข้องฺข้องฺช้นฺเหล-านฺ�Iนฺจ�กม1เม#$อใด เข้าจ�กให(เม#$อนฺ�Iนฺ” ด�งฺนฺ1I แล(วิพื่aงฺให(ไป.

สเจ ปฏิ	เทินฺ�ต	, คเหตพื่�พื่w.   โนฺ เจ เทินฺ�ต	๑, นฺ โจเทิตพื่�พื่า ฯ
ถ(าเข้าค#นฺให(, ควิรร�บัเอา.  ถ(าไม-ค#นฺให(, ไม-ควิรทิวิงฺ.

เอเต ทิส ญาตเก ฐเปต�วิา [576] อญฺ�เญสw นฺ ทิาตพื่�พื่w ฯ
เวิ(นฺญาต	 ๑๐ จำพื่วิกเหล-านฺ�Iนฺเส1ย ไม-ควิรให(เภส�ช้แก-ช้นฺเหล-าอ#$นฺ.

เอเตสw ปGต�ตปรม�ปราย ปนฺ, ยาวิ สต�ตโม กGลปร	วิฏฺ�โฏิ, ตาวิ จต�ตาโร ปจ�จเย อาหราเปนฺ�ตส�ส, อกตวิ	ญฺ�ญต�ต	 วิา. 
เภสช้�ช้w กโรนฺ�ตส�ส, เวิช้�ช้กม�มw วิา กGลทิFสกาปต�ต	 วิา นฺ โหต	 ฯ
ก>เม#$อภ	กษุGใช้(ให(ญาต	นฺำปbจจ�ย ๔ มา ตราบัเทิ-าจนฺถaงฺ ๗ ช้�$วิเคร#อสกGล 
โดยส#บัๆ ก�นฺมาแห-งฺบัGตรข้องฺ(ญาต	 ๑๐ จำพื่วิก ม1พื่1$ช้ายเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ, ไม-เป@นฺการทิำวิ	ญญ�ต	. 
เม#$อทิำเภส�ช้ (แก-ช้นฺเหล-านฺ�Iนฺ) ก>ไม-เป@นฺเวิช้กรรม หร#อไม-เป@นฺอาบั�ต	เพื่ราะประทิGษุร(ายสกGล.

สเจ ภาตGช้ายา ภค	นฺ1สาม	โก วิา ค	ลานฺา โหนฺ�ต	, ญาตกา เจ เตสม�ปJ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ถ(าพื่1$สะใภ( นฺ(องฺสะใภ( หร#อพื่1$เข้ย นฺ(องฺเข้ย เป@นฺไข้(, ถ(าเข้าเป@นฺญาต	, จะทิำเภส�ช้แก-ญาต	แม(เหล-านฺ�Iนฺ ก>ควิร.

อญาตกา เจ, ภาตG จ ภค	นฺ	ยา จ กต�วิา ทิาตพื่�พื่w “ตGม�หากw ช้ค�คนฺฏฺ�ฐาเนฺ เทิถาต	 ฯ
ถ(าเข้าม	ใช้-ญาต	, พื่aงฺทิำให(แก-พื่1$ช้ายและพื่1$หญ	งฺด(วิยส�$งฺวิ-า “จงฺให(ในฺทิ1$ปฏิ	บั�ต	ข้องฺพื่วิกทิ-านฺ.” 

อถวิา เตสw ปGต�ตานฺw กต�วิา ทิาตพื่�พื่w “ตGม�หากw มาตาปJตFนฺw เทิถาต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ พื่aงฺทิำให(แก-บัGตรข้องฺเข้า ด(วิยส�$งฺวิ-า “จงฺให(แก-มารดาและบั	ดาข้องฺพื่วิกเจ(าเถ	ด.”

เอเตนฺ อGปาเยนฺ สพื่�พื่ปเทิสG วิ	นฺ	จ�ฉัโย เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยในฺบัทิทิ�IงฺปวิงฺโดยอGบัายนฺ1I.

๑ ปฏิ	เทินฺ�ต	 ฯ
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เตสw อต�ถาย สามเณฺเรห	 อรญฺ�ญโต เภสช้�ช้w อาหราเปนฺ�เตนฺ ญาต	สามเณฺเรห	 วิา อาหราเปตพื่�พื่w. 
อต�ตโนฺ อต�ถาย วิา อาหราเปต�วิา ทิาตพื่�พื่w ฯ
อ�นฺภ	กษุGเม#$อจะใช้(สามเณฺรทิ�Iงฺหลาย ให(นฺำเภส�ช้มาจากปzา เพื่#$อประโยช้นฺEแก-(พื่1$สะใภ( นฺ(องฺสะใภ( เป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ 
ควิรใช้(พื่วิกสามเณฺรทิ1$เป@นฺญาต	ให(นฺำมา หร#อพื่aงฺให(นฺำมาเพื่#$อประโยช้นฺEแก-ตนฺแล(วิจaงฺให(ไป.

เตห	ปJ “อGปช้�ฌิายส�ส อาหรามาต	 วิต�ตส1เสนฺ อาหร	ตพื่�พื่w ฯ
แม((พื่วิกสามเณฺรผู้F(ไม-ใช้-ญาต	)เหล-านฺ�Iนฺ ก>ควิรนฺำมาด(วิยห�วิข้(อวิ�ตรวิ-า “พื่วิกเราจะนฺำมาถวิายพื่ระอGปbช้ฌิายะ.”

อGปช้�ฌิายส�ส มาตาปJตโร ค	ลานฺา วิ	หารw อาคจ�ฉันฺ�ต	 ฯ  อGปช้�ฌิาโย จ ทิ	สาปก�กนฺ�โต โหต	 ฯ
โยมมารดาและบั	ดาข้องฺพื่ระอGปbช้ฌิายะ เป@นฺไข้( มาย�งฺวิ	หาร.  และพื่ระอGปbช้ฌิายะหล1กไปสF-ทิ	ศัเส1ย.

สทิ�ธ	วิ	หาร	เกนฺ อGปช้�ฌิายส�ส สนฺ�ตกw เภสช้�ช้w ทิาตพื่�พื่w ฯ   โนฺ เจ อต�ถ	, อต�ตโนฺ เภสช้�ช้w อGปช้�ฌิายส�ส ปร	จ�จช้	ต�วิา ทิาตพื่�พื่w ฯ
ส�ทิธ	วิ	หาร	ก ควิรให(เภส�ช้อ�นฺเป@นฺข้องฺข้องฺพื่ระอGปbช้ฌิายะ.  ถ(าไม-ม1, ควิรบัร	จาคเภส�ช้ข้องฺตนฺ ถวิายพื่ระอGปbช้ฌิายะให(ไป.

อต�ตโนฺปJ อสนฺ�เต, วิGต�ตนฺเยนฺ ปร	เยส	ต�วิา อGปช้�ฌิายส�ส สนฺ�ตกw กต�วิา ทิาตพื่�พื่w ฯ
แม(เม#$อข้องฺข้องฺตนฺ ก>ไม-ม1 ควิรแสวิงฺหาทิำให(เป@นฺข้องฺข้องฺพื่ระอGปbช้ฌิายะแล(วิให(ไป โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วิ.

อGปช้�ฌิาเยนฺปJ สทิ�ธ	วิ	หาร	กส�ส มาตาปJตFสG เอวิเมวิ ปฏิ	ปช้�ช้	ตพื่�พื่w ฯ
ในฺโยมมารดาและบั	ดาข้องฺส�ทิธ	วิ	หาร	ก แม(พื่ระอGปbช้ฌิายะ ก>ควิรปฏิ	บั�ต	เหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.

เอส นฺโย อาจร	ยนฺ�เตวิาส	เกสG ฯ
ในฺอาจารยEและอ�นฺเตวิาส	กก>นฺ�ยนฺ1I.

[ภ	กษุ#ควรทิำยาให7แก'คน ๕ จำพวก]

อญฺ�โญปJ โย อาคนฺ�ตGโก วิา  โจโร วิา  ยGทิ�ธปราช้	โต วิา  อ	ส�สโร วิา  ญาตเกห	 ปร	จ�จต�โต คม	ยมนฺGส�โส วิา  
ค	ลาโนฺ หGต�วิา วิ	หารw ปวิ	สต	 ฯ
บัGคคลแม(อ#$นฺใด ค#อ คนฺจรมา, โจร, นฺ�กรบัแพื่(, ผู้F(เป@นฺใหญ-, คนฺทิ1$พื่วิกญาต	สละเตร1ยมจะไป  เป@นฺไข้( เข้(าไปสF-วิ	หาร.

สพื่�เพื่สw อปจ�จาสaสนฺ�เตนฺ เภสช้�ช้w กาตพื่�พื่w ฯ
ภ	กษุGผู้F(ไม-หวิ�งฺตอบัแทินฺ ควิรทิำเภส�ช้แก-คนฺทิ�Iงฺหมดนฺ�Iนฺ.

สทิ�ธw กGลw [577] โหต	 จตFห	 ปจ�จเยห	 อGปฏฺ�ฐายกw ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์ส�ส มาตาปJตGฏฺ�ฐานฺ	ยw ฯ
ตระกFลทิ1$ม1ศัร�ทิธา บัำรGงฺด(วิยปbจจ�ย ๔ ย-อมต�IงฺอยF-ในฺฐานฺเป@นฺมารดาและบั	ดาข้องฺภ	กษุGสงฺฆ์E.

ตต�ร เจ โกจ	 ค	ลาโนฺ โหต	, “ตส�สต�ถาย วิ	ส�สาเสนฺ เภสช้�ช้w กต�วิา ภนฺ�เต เทิถาต	 วิทินฺ�ต	,  เนฺวิ ทิาตพื่�พื่w นฺ กาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าในฺ(ตระกFล)นฺ�Iนฺ ม1คนฺบัางฺคนฺเป@นฺไข้(, (ช้นฺทิ�Iงฺหลาย)เร1ยนฺข้อเพื่#$อประโยช้นฺEแก-ผู้F(เป@นฺไข้(นฺ�Iนฺวิ-า 
“ทิ-านฺข้อร�บั! ข้อพื่ระคGณฺทิ-านฺทิำเภส�ช้ให(ด(วิยควิามวิ	สาสะเถ	ด.” ไม-ควิรให( ทิ�Iงฺไม-ควิรทิำเลย.
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อถ ปนฺ กป�ปJยw ญต�วิา เอวิw ปGจ�ฉันฺ�ต	 “ภนฺ�เต อสGกส�ส นฺาม โรคส�ส กa เภสช้�ช้w กโรนฺ�ต1ต	, 
“อ	ทิญฺ�จ1ทิญฺ�จ คเหต�วิา กโรนฺ�ต1ต	 วิต�ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ก>ถ(า(พื่วิกเข้า)รF(ส	$งฺทิ1$ควิร เร1ยนฺถามอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ทิ-านฺข้อร�บั! เข้าปรGงฺเภส�ช้อะไรแก(โรคช้#$อโนฺ(นฺ?, 
ภ	กษุGจะตอบัวิ-า “เข้าเอาส	$งฺนฺ1Iและส	$งฺนฺ1I ทิำ (เภส�ช้)” ด�งฺนฺ1I ก>ควิร.

“ภนฺ�เต มย�หw มาตา ค	ลานฺา. เภสช้�ช้w ตาวิ อาจ	ก�ข้ถาต	 เอวิw ปGจ�ฉั	เตนฺ ปนฺ นฺ อาจ	ก�ข้	ตพื่�พื่w ฯ
ก>ภ	กษุGถFกคฤห�สถEเร1ยนฺถามอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ทิ-านฺข้อร�บั! มารดาข้องฺกระผู้มเป@นฺไข้( ข้อได(โปรดบัอกเภส�ช้ด(วิยเถ	ด” ด�งฺนฺ1I ไม-ควิรบัอก.

อญฺ�ญมญฺ�ญw ปนฺ กถา กาตพื่�พื่า “อาวิGโส อสGกส�ส นฺาม ภ	ก�ข้Gโนฺ อ	มส�มa โรเค กa เภสช้�ช้w กรaสFต	. 
แต-ควิรสนฺทินฺาถ(อยคำกะก�นฺและก�นฺวิ-า “อาวิGโส ในฺโรคช้นฺ	ดนฺ1Iข้องฺภ	กษุGช้#$อโนฺ(นฺ เข้าปรGงฺเภส�ช้อะไรแก(?” 

“อ	ทิญฺ�จ1ทิญฺ�จ ภนฺ�เตต	 ฯ
(ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย)เร1ยนฺวิ-า “เข้าเอาส	$งฺนฺ1Iและนฺ1I(ปรGงฺเภส�ช้) ข้อร�บั!”.

ตw สGต�วิา อ	ตโร มาตG เภสช้�ช้w กโรต	,  วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
(ฝัzายช้าวิบั(านฺ) นฺอกนฺ1I ฟัbงฺคำสนฺทินฺานฺ�Iนฺแล(วิ ย-อมปรGงฺเภส�ช้แก-มารดา. (ข้(อทิ1$ภ	กษุGสนฺทินฺาก�นฺนฺ�Iนฺ) ย-อมสมควิร.

[เร! องพระมัหาปทิ#มัเถระสนทินาเร! องยาแก7โรค]

มหาปทิGมต�เถโรปJ ก	ร, วิสภรญฺ�โญ เทิวิ	ยา โรเค อGป�ปนฺ�เนฺ, เอกาย อ	ต�ถ	ยา อาคนฺ�ต�วิา ปGจ�ฉั	โต 
“นฺ ช้านฺาม1ต	 อวิต�วิา เอวิเมวิ ภ	ก�ข้Fห	 สทิ�ธa สมGล�ลเปส	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า แม(พื่ระมหาปทิGมเถระ, เม#$อพื่ระเทิวิ1ข้องฺพื่ระเจ(าวิสภะเก	ดประช้วิรพื่ระโรคข้aIนฺ, 
ถFกนฺางฺนฺ�กสนฺมคนฺหนฺa$งฺมาเร1ยนฺถาม ก>ไม-พื่Fดวิ-า “ไม-รF(” ได(สนฺทินฺาก�บัพื่วิกภ	กษุGเหม#อนฺอย-างฺทิ1$กล-าวิมาแล(วินฺ�$นฺแล.

ตw สGต�วิา ตส�สา เภสช้�ช้มกwสG ฯ
(ข้(าราช้บัร	พื่าร)ฟัbงฺ(คำสนฺทินฺา)นฺ�Iนฺแล(วิ ได(ปรGงฺเภส�ช้ ถวิายแด-(พื่ระเทิวิ1)พื่ระองฺคEนฺ�Iนฺ.

วิFปสนฺ�เต จ โรเค, ต	จ1วิเรนฺ ต1ห	 จ กหาปณฺสเตห	 สทิ�ธa เภสช้�ช้จงฺ�โกฏิกw ปFเรต�วิา อาหร	ต�วิา เถรส�ส ปาทิมFเล ฐเปต�วิา 
“ภนฺ�เต ปGป�ผู้ปFช้w กโรถาต	 อาหwสG ฯ
และเม#$อพื่ระโรคสงฺบัลงฺแล(วิ, ข้(าราช้บัร	พื่ารได(บัรรจGผู้อบัเภส�ช้ให(เต>ม พื่ร(อมทิ�Iงฺไตรจ1วิรและกหาปณฺะ ๓๐๐ 
นฺำไปวิางฺไวิ(ใกล(เทิ(าข้องฺพื่ระเถระ แล(วิเร1ยนฺวิ-า “ทิ-านฺเจ(าข้(า! โปรดทิำการบัFช้าด(วิยดอกไม(เถ	ด.”

เถโร “อาจร	ยภาโค นฺาม อยนฺ�ต	 กป�ปJยวิเสนฺ คาหาเปต�วิา ปGป�ผู้ปFช้w อกาส	 ฯ
พื่ระเถระค	ดวิ-า “นฺ1Iช้#$อวิ-าเป@นฺส-วินฺข้องฺอาจารยE” แล(วิให((ไวิยาวิ�จกร)ร�บัไวิ( ด(วิยอำนฺาจเป@นฺข้องฺก�บัปJยะ 
ได(ทิำการบัFช้าด(วิยดอกไม(แล(วิ.

เอวิw ตาวิ เภสช้�เช้ ปฏิ	ปช้�ช้	ตพื่�พื่w ฯ
(ภ	กษุG)ควิรปฏิ	บั�ต	ในฺเภส�ช้อย-างฺนฺ1Iก-อนฺ.
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[เร! องสวด้พระปร	ตร]

ปร	ต�เต ปนฺ 
“ค	ลานฺส�ส ปร	ต�ตw กโรถ ภนฺ�เตต	 วิGต�เตนฺ นฺ กาตพื่�พื่w ฯ  “ภณฺถาต	 วิGต�เต, ปนฺ กาตพื่�พื่w ฯ
ก>ในฺพื่ระปร	ตร (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
ภ	กษุGถFกช้าวิบั(านฺอาราธนฺาวิ-า “โปรดทิำพื่ระปร	ตรแก-คนฺไข้(เถ	ด ข้อร�บั!” ด�งฺนฺ1I ไม-ควิรทิำ.  
แต-เม#$อเข้าอาราธนฺาวิ-า “โปรดสวิดเถ	ด”, ควิรทิำ.

สเจปJส�ส โหต	 “มนฺGส�สา นฺาม นฺ ช้านฺนฺ�ต	 อกร1ยมาเนฺ วิ	ปฏิ	สาร	โนฺ ภวิ	ส�สนฺ�ต1ต	 กาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าแม(ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ม1(ควิามวิ	ตก)วิ-า “ธรรมดามนฺGษุยEทิ�Iงฺหลาย ย-อมไม-รF(, เม#$อเราไม-ทิำ จ�กเป@นฺผู้F(เด#อดร(อนฺ” ด�งฺนฺ1I, ก>ควิรทิำ.

“ปร	ต�โตทิกw ปร	ต�ตสGต�ตw กต�วิา เทิถาต	 วิGต�เตนฺ ปนฺ [578] เตสwเยวิ อGทิกw หต�เถนฺ จาเลต�วิา สGต�ตw ปร	มช้�เช้ต�วิา๑ ทิาตพื่�พื่w ฯ
ส-วินฺภ	กษุGถFกอาราธนฺาวิ-า “โปรดทิำนฺIำพื่ระปร	ตร เส(นฺด(ายพื่ระปร	ตร ให(เถ	ด” 
ควิรเอาม#อ (ข้องฺตนฺ) กวินฺนฺIำลFบัคลำเส(นฺด(าย ข้องฺมนฺGษุยEเหล-านฺ�Iนฺนฺ�$นฺแลให(ไป.

สเจ วิ	หารโต อGทิกw อต�ตโนฺ สนฺ�ตกw วิา สGต�ตw เทิต	, ทิGก�กฏิw ฯ
ถ(า(ภ	กษุG)ให(นฺIำจากวิ	หารหร#อเส(นฺด(ายซ่a$งฺเป@นฺข้องฺข้องฺตนฺ เป@นฺทิGกกฏิ.

มนฺGส�สา อGทิกญฺ�จ สGต�ตญฺ�จ คเหต�วิา นฺ	ส1ทิ	ต�วิา “ปร	ต�ตw ภณฺถาต	 วิทินฺ�ต	, กาตพื่�พื่w ฯ   โนฺ เจ ช้านฺนฺ�ต	, อาจ	ก�ข้	ตพื่�พื่w ฯ
พื่วิกช้าวิบั(านฺนฺ�$งฺถ#อนฺIำและเส(นฺด(าย กล-าวิอยF-วิ-า “ข้อนฺ	มนฺตEสวิดพื่ระปร	ตร” ด�งฺนฺ1I ควิรทิำ.  ถ(าเข้าไม-รF(, ควิรบัอกให(.

ภ	ก�ข้Fนฺw นฺ	ส	นฺ�นฺานฺw ปาเทิสG อGทิกw อาก1ร	ต�วิา สGต�ตญฺ�จ ฐเปต�วิา คจ�ฉันฺ�ต	 “ปร	ต�ตw กโรถ, ปร	ต�ตw ภณฺถาต	. นฺ ปาทิา อปเนฺตพื่�พื่า ฯ
พื่วิกช้าวิบั(านฺกรวิดนฺIำ(ทิ�กษุ	โณฺทิก)๒ลงฺ และวิางฺเส(นฺด(ายไวิ( ใกล(เทิ(าทิ�Iงฺหลายข้องฺพื่วิกภ	กษุGผู้F(นฺ�$งฺอยF-แล(วิ ก>ไป ด(วิยเร1ยนฺวิ-า 
“ข้อนฺ	มนฺตEทิำพื่ระปร	ตร สวิดพื่ระปร	ตรเถ	ด” ด�งฺนฺ1I.  ภ	กษุGไม-พื่aงฺช้�กเทิ(าออก.

มนฺGส�สา ห	 วิ	ปฏิ	สาร	โนฺ โหนฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะวิ-าพื่วิกช้าวิบั(านฺจะเป@นฺผู้F(ม1ควิามเด#อดร(อนฺ.

อนฺ�โตคาเม ค	ลานฺส�สต�ถาย วิ	หารw เปเสนฺ�ต	 “ปร	ต�ตw ภณฺนฺ�ตFต	.  ภณฺ	ตพื่�พื่w ฯ
(พื่วิกช้าวิบั(านฺ)ส-งฺคนฺไปย�งฺวิ	หาร เพื่#$อประโยช้นฺEแก-คนฺไข้(ภายในฺบั(านฺ ด(วิยส�$งฺวิ-า 
“ข้อ(ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย)โปรดสวิดพื่ระปร	ตร” ด�งฺนฺ1I.  (ภ	กษุG)ควิรสวิด.

อนฺ�โตคาเม ราช้เคหาทิ1สG โรเค วิา อGปทิ�ทิเวิ วิา อGป�ปนฺ�เนฺ ปก�โกสาเปต�วิา ภณฺาเปนฺ�ต	 ฯ
เม#$อโรคหร#อควิามจ�ญไร เก	ดข้aIนฺในฺพื่ระราช้มณฺเฑ1ยรเป@นฺต(นฺ ภายในฺบั(านฺ, 
(อ	สรช้นฺม1กษุ�ตร	ยEเป@นฺต(นฺ) ร�บัส�$งฺให(อาราธนฺา(ภ	กษุG)มาแล(วิ นฺ	มนฺตEให(สวิด (พื่ระปร	ตรเป@นฺต(นฺ).

อาฏิานฺาฏิ	ยสGต�ตาทิ1นฺ	 ภณฺ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
ภ	กษุGพื่aงฺสวิดพื่ระสFตรทิ�Iงฺหลาย ม1อาฏิานฺาฏิ	ยสFตรเป@นฺต(นฺ.

๑ ปร	มช้�ช้	ต�วิา ฯ
๒ อGทิกนฺ�ต	 ทิก�ข้	โณฺทิกw. บัทิวิ-า อGทิกw ได(แก- นฺIำทิ�กษุ	โณฺทิก. สารต�ถทิ1ปนฺ1 ๒/๔๒๗.



หนฺ(า ๙๒๖ •   วิ	นฺ1ตวิ�ตถGในฺตต	ยปาราช้	ก • [เร#$องฺสวิดพื่ระปร	ตร]

“อาคนฺ�ต�วิา ค	ลานฺส�ส ส	ก�ข้าปทิานฺ	 เทินฺ�ตG, ธม�มw กเถนฺ�ตG. 
“ราช้นฺ�เตปGเร ว่า อมจ�จเคเห วิา อาคนฺ�ต�วิา ส	ก�ข้าปทิานฺ	 เทินฺ�ตG, ธม�มw กเถนฺ�ตFต	 เปส	เตปJ, 
คนฺ�ต�วิา ส	ก�ข้าปทิานฺ	 ทิาตพื่�พื่านฺ	  ธม�โม กเถตพื่�โพื่ ฯ
แม(เม#$อพื่วิกช้าวิบั(านฺส-งฺคนฺไปนฺ	มนฺตEวิ-า “ข้อภ	กษุGทิ�Iงฺหลายจงฺมาให(ส	กข้าบัทิ แสดงฺธรรมแก-คนฺไข้(เถ	ด” 
หร#อวิ-า “จงฺมาให(ส	กข้าบัทิ แสดงฺธรรมทิ1$พื่ระราช้วิ�งฺหลวิงฺ หร#อทิ1$เร#อนฺข้องฺอมาตยEเถ	ด” ด�งฺนฺ1I 
ภ	กษุGควิรไปให(ส	กข้าบัทิ ควิรกล-าวิธรรม.

“มตานฺw ปร	วิารต�ถw อาคจ�ฉันฺ�ตFต	 ปก�โกสนฺ�ต	,  นฺ คนฺ�ตพื่�พื่w ฯ
(พื่วิกช้าวิบั(านฺ)นฺ	มนฺตEวิ-า “ข้อ(ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย)จงฺมา เพื่#$อเป@นฺบัร	วิาร (เพื่#$อนฺ) ข้องฺคนฺตาย”, ไม-ควิรไป.

“ส	วิฏฺ�ฐ	กทิส�สเนฺ๑ อสGภทิส�สเนฺ จ มรณฺส�สตa ปฏิ	ลภ	ส�สามาต	 กม�มฏฺ�ฐานฺส1เสนฺ คนฺ�ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
(ภ	กษุG)จะไปด(วิยมG-งฺกรรมฐานฺเป@นฺหล�กวิ-า 
“เราจ�กกล�บัได(มรณฺสต	 เพื่ราะเห>นฺกระดFกในฺปzาช้(า และเพื่ราะเห>นฺอสGภ” ด�งฺนฺ1I ควิรอยF-.

เอวิw ปร	ต�เต ปฏิ	ปช้�ช้	ตพื่�พื่w ฯ
(ภ	กษุG)ควิรปฏิ	บั�ต	ในฺปร	ตร ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I.

[ว'าด้7วยเร! องอนาก�ฏฐบ	ณฺฑบาต]

ปJณฺ�ฑปาเต ปนฺ ฯ
ส-วินฺในฺบั	ณฺฑบัาต (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

อนฺามฏฺ�ฐปJณฺ�ฑปาโต กส�ส ทิาตพื่�โพื่, กส�ส นฺ ทิาตพื่�โพื่ ฯ   มาตาปJตFนฺw ตาวิ ทิาตพื่�โพื่ ฯ
ถามวิ-า “อนฺาม�ฏิฐบั	ณฺฑบัาตควิรให(แก-ใคร ไม-ควิรให(แก-ใคร?”.  แก(วิ-า “ควิรให(แก-มารดาและบั	ดาก-อนฺ”.

สเจ ปนฺ กหาปณฺค�ฆ์นฺโก โหต	,  สทิ�ธาเทิย�ยวิ	นฺ	ปาตนฺw นฺต�ถ	 ฯ
ก>หากวิ-า บั	ณฺฑบัาตนฺ�Iนฺ จะเป@นฺข้องฺม1ราคาต�Iงฺกหาปณฺะ, ก>ไม-จ�ดวิ-าเป@นฺการศัร�ทิธาไทิยให(ตกไป.

“มาตาปJตGอGปฏฺ�ฐากานฺw เวิย�ยาวิจ�จกรส�ส ปณฺ�ฑGปลาสส�สาต	 เอเตสwปJ ทิาตพื่�โพื่ ฯ
ควิรให(แม(แก-คนฺเหล-านฺ1I ค#อ “พื่วิกคนฺบัำรGงฺมารดาบั	ดา ไวิยาวิ�จกร คนฺปbณฺฑGปลาส”.

[579] ตต�ถ ปณฺ�ฑGปลาสส�ส ถาลเก นฺ	ก�ข้	ปJต�วิา ทิาตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
บัรรดา(คนฺ)เหล-านฺ�Iนฺ สำหร�บัคนฺปbณฺฑGปลาส จะใส-ในฺภาช้นฺะให( ก>ควิร.

ตw ฐเปต�วิา อญฺ�เญสw อาคาร	กานฺw มาตาปJตFนฺwปJ นฺ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
เวิ(นฺ(คนฺปbณฺฑGปลาส)นฺ�Iนฺเส1ย จะใส-ในฺภาช้นฺะให(แก-คฤห�สถEเหล-าอ#$นฺ แม(เป@นฺมารดาบั	ดา ก>ไม-ควิร.

ปพื่�พื่ช้	ตปร	โภโค ห	 อาคาร	กานฺw เจต	ยฏฺ�ฐานฺ	โย ฯ
เพื่ราะวิ-าเคร#$องฺบัร	โภคข้องฺบัรรพื่ช้	ต ต�IงฺอยF-ในฺฐานฺเป@นฺเจด1ยEข้องฺพื่วิกคฤห�สถE.

๑ ส1วิถ	กา … อ	ต	 เยภGย�เยนฺ ทิ	ส�สต	 ฯ



วิ	นฺ1ตวิ�ตถGในฺตต	ยปาราช้	ก • [วิ-าด(วิยเร#$องฺอนฺาก�ฏิฐบั	ณฺฑบัาต] • หนฺ(า ๙๒๗

อปJจ อนฺามฏฺ�ฐปJณฺ�ฑปาโต นฺาเมส สม�ปต�ตส�ส ทิามร	กโจรส�สาปJ อ	ส�สรส�สาปJ ทิาตพื่�โพื่ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ช้#$อวิ-าอนฺาม�ฏิฐบั	ณฺฑบัาตนฺ1I พื่aงฺให(แก-โจรผู้F(ล#อช้#$อบั(างฺ ทิ�Iงฺแก-อ	สรช้นฺบั(างฺ ผู้F(มาถaงฺเข้(า.

กส�มา ฯ  เต ห	, อทิ1ยมาเนฺปJ, “นฺ เทินฺ�ต1ต	,  อามส	ต�วิา ทิ1ยมาเนฺปJ, “อGจ�ฉั	ฏฺ�ฐกw เทินฺ�ต1ต	 กGช้�ฌินฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGไร? เพื่ราเหตGวิ-า ช้นฺเหล-านฺ�Iนฺ, แม(เม#$อไม-ให(, ก>โกรธวิ-า “ไม-ให(”,  แม(เม#$อจ�บัต(องฺให(, ก>โกรธวิ-า “ให(ข้องฺเป@นฺเดนฺ”.

กGทิ�ธา ช้1วิ	ตา โวิโรเปนฺ�ต	.  สาสนฺส�สาปJ อนฺ�ตรายw กโรนฺ�ต	 ฯ
ช้นฺเหล-านฺ�Iนฺ โกรธแล(วิ ย-อมปลงฺจากช้1วิ	ตเส1ยบั(างฺ ย-อมทิำอ�นฺตรายแก-พื่ระศัาสนฺาบั(างฺ.

รช้�ช้w ปฏฺ�ฐยมานฺส�ส วิ	จรโต โจรนฺาคส�ส วิต�ถG เจต�ถ กเถตพื่�พื่w ฯ
ก>ในฺ(ข้(อ)นฺ1I พื่aงฺแสดงฺเร#$องฺพื่ระเจ(าโจรนฺาคผู้F(เทิ1$ยวิปรารถนฺาราช้สมบั�ต	 (เป@นฺอGทิาหรณฺE).

เอวิw ปJณฺ�ฑปาเต ปฏิ	ปช้�ช้	ตพื่�พื่w ฯ
(ภ	กษุG)ควิรปฏิ	บั�ต	ในฺบั	ณฺฑบัาต ด�งฺพื่รรณฺนฺามาฉัะนฺ1I.

[ว'าด้7วยเร! องปฏ	ส�นถาร]

ปฏิ	สนฺ�ถาเร ปนฺ ฯ
ส-วินฺในฺปฏิ	ส�นฺถาร (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

ปฏิ	สนฺ�ถาโร กส�ส กาตพื่�โพื่, กส�ส นฺ กาตพื่�โพื่ ฯ
ถามวิ-า “ปฏิ	ส�นฺถารควิรทิำแก-ใคร ไม-ควิรทิำแก-ใคร.

ปฏิ	สนฺ�ถาโร นฺาม วิ	หารw สม�ปต�ตส�ส ยส�ส กส�สจ	 อาคนฺ�ตGกส�ส วิา  ทิล	ทิ�ทิส�ส วิา  โจรส�ส วิา  อ	ส�สรส�ส วิา กาตพื่�โพื่เยวิ ฯ
แก(วิ-า “ช้#$อวิ-าปฏิ	ส�นฺถาร อ�นฺภ	กษุGควิรทิำทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ 
แก-ผู้F(ใดผู้F(หนฺa$งฺทิ1$มาถaงฺวิ	หาร จะเป@นฺคนฺจรมา คนฺเข้>ญใจ เป@นฺโจรหร#อเป@นฺอ	สรช้นฺก>ตาม.”

กถw ฯ
ถามวิ-า “พื่aงฺทิำอย-างฺไร.”

อาคนฺ�ตGกw ตาวิ ข้1ณฺปร	พื่�พื่ยw วิ	หารสม�ปต�ตw ทิ	ส�วิา ปานฺ1ยw “ปJวิาต	 ทิาตพื่�พื่w ฯ   ปาทิมก�ข้นฺเตลw ทิาตพื่�พื่w ฯ
แก(วิ-า “เห>นฺอาค�นฺตGกะหมดเสบั1ยงฺลงฺ มาถaงฺวิ	หาร พื่aงฺให(นฺIำด#$มก-อนฺ ด(วิยกล-าวิวิ-า “เช้	ญด#$ม(นฺIำ)เถ	ด.”  
พื่aงฺให(นฺIำม�นฺทิาเทิ(า.

กาเล อาคตส�ส ยาคGภต�ตw ฯ
อาค�นฺตGกะมาในฺกาล พื่aงฺให(ข้(าวิยาคFและภ�ต.

วิ	กาเล อาคตส�ส  สเจ ตณฺ�ฑGลา อต�ถ	, ตณฺ�ฑGลา ทิาตพื่�พื่า ฯ  
“อเวิลาย สม�ปต�โตส	, คจ�ฉัาห1ต	 นฺ วิต�ตพื่�โพื่ ฯ  สยนฺฏฺ�ฐานฺw ทิาตพื่�พื่w ฯ
(อาค�นฺตGกะมา)ในฺเวิลาวิ	กาล ถ(าข้(าวิสารม1 พื่aงฺให(ข้(าวิสาร.  
ไม-ควิรพื่Fดวิ-า ‘ทิ-านฺมาถaงฺในฺคราวิม	ใช้-เวิลา, จงฺไปเส1ย’ พื่aงฺให(ทิ1$นฺอนฺ.



หนฺ(า ๙๒๘ •   วิ	นฺ1ตวิ�ตถGในฺตต	ยปาราช้	ก • [วิ-าด(วิยเร#$องฺปฏิ	ส�นฺถาร]

สพื่�พื่w อปจ�จาสaสนฺ�เตเนฺวิ กาตพื่�พื่w ฯ
ไม-หวิ�งฺควิามตอบัแทินฺเลย ควิรทิำก	จทิGกอย-างฺ.

“มนฺGส�สา นฺาม จตGป�ปจ�จยทิายกา เอวิw สงฺ�คเห กร1ยมาเนฺ, ปGนฺป�ปGนฺw ปส1ทิ	ต�วิา อGปการw กร	ส�สนฺ�ต1ต	 จ	ต�ตw นฺ อGป�ปาเทิตพื่�พื่w ฯ
ไม-ควิรให(ควิามค	ดเก	ดข้aIนฺวิ-า ‘ธรรมดามนฺGษุยEผู้F(ให(ปbจจ�ย ๔, เม#$อเราทิำการสงฺเคราะหEอยF-อย-างฺนฺ1I จ�กเล#$อมใสทิำอGปการะบั-อยๆ.”

โจรานฺw ปนฺ สงฺ�ฆ์	กม�ปJ ทิาตพื่�พื่w ฯ
ถaงฺแม(วิ�ตถGข้องฺสงฺฆ์E ก>ควิรให(แก-พื่วิกโจรได(.

ปฏิ	สนฺ�ถารานฺ	สwสทิ1ปนฺต�ถญฺ�จ 
“โจรนฺาควิต�ถG, ภาตรา สทิ�ธa ช้ม�พื่Fทิ1ปคตส�ส มหานฺาค[580]รญฺ�โญ วิต�ถG, ปJตGราช้ส�ส รช้�เช้ จตGนฺ�นฺw อมจ�จานฺw วิต�ถG, อภยโจรวิต�ถFต	
เอวิมาทิ1นฺ	 พื่หFนฺ	 วิต�ถFนฺ	 มหาอฏฺ�ฐกถายw วิ	ต�ถารโต วิGต�ตานฺ	 ฯ
และเพื่#$อแสดงฺอานฺ	สงฺสEปฏิ	ส�นฺถาร (พื่ระอรรถกถาจารยE) จaงฺกล-าวิเร#$องฺไวิ(หลายเร#$องฺ ในฺมหาอรรถกถา โดยพื่	สดาร ม1อาทิ	อย-างฺนฺ1I
ค#อ “เร#$องฺพื่ระเจ(าโจรนฺาค, เร#$องฺพื่ระเจ(ามหานฺาคผู้F(เสด>จไปช้มพื่Fทิวิ1ปพื่ร(อมก�บัพื่ระราช้ภาดา, 
เร#$องฺอมาตยE ๔ นฺาย ในฺร�ช้สม�ยแห-งฺพื่ระเจ(าปJตGราช้, เร#$องฺอภ�ยโจร”.

[เร! องพระอภ�ยเถระทิำปฏ	ส�นถารก�บอภ�ยโจร]

ตต�รายw เอกวิต�ถGทิ1ปนฺา ฯ
บัรรดาเร#$องฺเหล-านฺ�Iนฺ จะแสดงฺเร#$องฺหนฺa$งฺด�งฺต-อไปนฺ1I:-

ส1หลทิ1เป ก	ร อภโย นฺาม โจโร ปญฺ�จสตปร	วิาโร เอกส�มa ฐาเนฺ ข้นฺ�ธาวิารw พื่นฺ�ธ	ต�วิา สมนฺ�ตา ต	โยช้นฺw อGพื่�พื่าเสต�วิา วิสต	 ฯ
ด�งฺได(สด�บัมา ในฺเกาะส	งฺหล โจรช้#$ออภ�ย ม1บัร	วิารประมาณฺ ๕๐๐ คนฺ ต�Iงฺค-ายอยF- ณฺ ทิ1$แห-งฺหนฺa$งฺ 
ทิำประช้าช้นฺให(อพื่ยพื่ไปตลอด (ทิ1$ม1ประมาณฺ) ๓ โยช้นฺEโดยรอบั.

อนฺGราธปGรวิาส	โนฺ กฬม�พื่นฺทิa นฺ อGต�ตรนฺ�ต	 ฯ  เจต	ยค	ร	มค�เค ช้นฺสญฺ�จาโร อGปจ�ฉั	นฺ�โนฺ ฯ
ช้าวิเม#องฺอนฺGราธบัGร1 ข้(ามแม-นฺIำกฬีbมพื่นฺทิ1ไม-ได(.   ในฺทิางฺไปเจต	ยค	ร1วิ	หาร ข้าดการส�ญจรไปมาข้องฺประช้าช้นฺ.

อเถกทิ	วิสw โจโร “เจต	ยค	รa วิ	ลGม�ปJส�สาม1ต	 อคมาส	 ฯ
ต-อมาวิ�นฺหนฺa$งฺ โจรได(ไปด(วิยหมายใจวิ-า “จ�กปล(นฺเจต	ยค	ร1ยวิ	หาร.” 

อาราม	กา ทิ	ส�วิา ทิ1ฆ์ภาณฺกอภยต�เถรส�ส อาโรเจสGw ฯ
พื่วิกคนฺวิ�ดเห>นฺ จaงฺบัอกแก-พื่ระทิ1ฆ์ภาณฺกอภ�ยเถระ.

เถโร “สป�ปJผู้าณฺ	ตาทิ1นฺ	 อต�ถ1ต	 ปGจ�ฉั	 ฯ
พื่ระเถระถามวิ-า “เนฺยใสและนฺIำอ(อยเป@นฺต(นฺ ม1ไหม!”

“อต�ถ	 ภนฺ�เตต	 ฯ
พื่วิกคนฺวิ�ด. ม1 ข้อร�บั!
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“โจรานฺw เทิถ ฯ
พื่ระเถระ. พื่วิกทิ-านฺจงฺให(แก-พื่วิกโจร.

“ตณฺ�ฑGลา อต�ถ1ต	 ฯ
พื่ระเถระ. ข้(าวิสาร ม1ไหม?

“อต�ถ	 ภนฺ�เต สงฺ�ฆ์ส�สต�ถาย อาหฏิา ตณฺ�ฑGลา จ ปก�กสากญฺ�จ โครโส จาต	 ฯ
พื่วิกคนฺวิ�ด. ม1 ข้อร�บั! ข้(าวิสาร ผู้�กดองฺ และโครส ทิ1$เข้(านฺำมาเพื่#$อประโยช้นฺEแก-สงฺฆ์E.

“ภต�ตw สม�ปาเทิต�วิา โจรานฺw เทิถาต	 ฯ
พื่ระเถระ. พื่วิกทิ-านฺจงฺจ�ดภ�ตให(แก-พื่วิกโจร

อาราม	กา ตถา กรaสG ฯ
พื่วิกคนฺวิ�ด ทิำตามพื่ระเถระส�$งฺแล(วิ.

โจรา ภต�ตw ภGญฺ�ช้	ต�วิา “เกนฺายw ปฏิ	สนฺ�ถาโร กโตต	 ปGจ�ฉัaสG ฯ
พื่วิกโจรบัร	โภคภ�ตแล(วิจaงฺถามวิ-า “ใครทิำการต(อนฺร�บั!”

“อม�หากw อย�เยนฺ อภยต�เถเรนฺาต	 ฯ
พื่วิกคนฺวิ�ด. พื่ระอภ�ยเถระผู้F(เป@นฺเจ(าข้องฺพื่วิกเรา.

โจรา เถรส�ส สนฺ�ต	กw คนฺ�ต�วิา วินฺ�ทิ	ต�วิา อาหwสG “มยw สงฺ�ฆ์ส�ส จ เจต	ยส�ส จ สนฺ�ตกw อจ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา คเหส�สามาต	 อาคตา, 
ตGม�หากw ปนฺ อ	ม	นฺา ปฏิ	สนฺ�ถาเรนฺม�หา ปสนฺ�นฺา.  อช้�ช้โต ปฏฺ�ฐาย วิ	หาเร ธม�ม	กา รก�ข้า อม�หากw อายต�ตา โหตG. 
นฺาครา อาคนฺ�ต�วิา ทิานฺw เทินฺ�ตG เจต	ยw วินฺ�ทินฺ�ตFต	 ฯ
พื่วิกโจรไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺพื่ระเถระ ไหวิ(แล(วิ กราบัเร1ยนฺวิ-า “พื่วิกกระผู้มมาด(วิยหมายใจวิ-า ‘จ�กปล(นฺเอาข้องฺสงฺฆ์Eและข้องฺเจด1ยE’
แต-กล�บัเล#$อมใสด(วิยปฏิ	ส�นฺถารนฺ1Iข้องฺพื่วิกทิ-านฺ, ต�Iงฺแต-วิ�นฺนฺ1Iไป การร�กษุาทิ1$ช้อบัธรรมในฺพื่ระวิ	หาร จงฺเป@นฺหนฺ(าทิ1$ข้องฺพื่วิกกระผู้ม,
พื่วิกช้าวิเม#องฺจงฺมาถวิายทิานฺ จงฺไหวิ(พื่ระเจด1ยEเถ	ด.” 

ตโต ปฏฺ�ฐาย จ นฺาคเร ทิานฺw ทิาตGw อาคจ�ฉันฺ�เต, นฺทิ1ต1เรเยวิ ปจ�จGค�คนฺ�ต�วิา รก�ข้นฺ�ตา วิ	หารw เนฺนฺ�ต	. 
วิ	หาเรปJ ทิานฺw เทินฺ�ตานฺw, รก�ข้w กต�วิา ต	ฏฺ�ฐนฺ�ต	 ฯ
และต�Iงฺแต-วิ�นฺนฺ�Iนฺมา เม#$อช้าวิเม#องฺมาถวิายทิานฺ (พื่วิกโจร)ก>ไปต(อนฺร�บัถaงฺร	มฝัb{งฺแม-นฺIำทิ1เด1ยวิ คอยร�กษุานฺำไปพื่ระวิ	หาร. 
เม#$อพื่วิกช้าวิเม#องฺกำล�งฺถวิายทิานฺอยF-แม(ในฺพื่ระวิ	หาร, ก>พื่าก�นฺย#นฺทิำการร�กษุาอยF-.

เตปJ ภ	ก�ข้Fนฺw ภGต�ตาวิเสสw โจรานฺw เทินฺ�ต	 ฯ
แม((ช้าวิเม#องฺ)เหล-านฺ�Iนฺ ก>ให(ภ�ตทิ1$เหล#อจากภ	กษุGทิ�Iงฺหลายฉั�นฺแล(วิ แก-พื่วิกโจร.

คมนฺกาเลปJ เต โจรา [581] นฺทิ1ต1รw ปาเปต�วิา นฺ	วิต�ตนฺ�ต	 ฯ
แม(ในฺเวิลากล�บัไป พื่วิกโจรเหล-านฺ�Iนฺ ก>ช้-วิยส-งฺช้าวิเม#องฺถaงฺร	มฝัb{งฺแม-นฺIำ แล(วิจaงฺกล�บั.
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[พระเถระถDกพวกภ	กษุ#โพนทิะนา]

อเถกทิ	วิสw ภ	ก�ข้Gสงฺ�เฆ์ ข้1ยนฺกถา อGป�ปนฺ�นฺา “เถโร อ	ส�สรวิตาย สงฺ�ฆ์ส�ส สนฺ�ตกw โจรานฺw อทิาส1ต	 ฯ
ต-อมาวิ�นฺหนฺa$งฺ เก	ดคำค-อนฺข้อดข้aIนฺในฺหมF-ภ	กษุGวิ-า “พื่ระเถระได(ให(ข้องฺๆ สงฺฆ์Eแก-พื่วิกโจร เพื่ราะถ#อวิ-าต�วิเป@นฺใหญ-.” 

เถโร สนฺ�นฺ	ปาตw การาเปต�วิา อาห “โจรา สงฺ�ฆ์ส�ส ปกต	วิฏฺ�ฏิญฺ�จ เจต	ยสนฺ�ตกญฺ�จ อจ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา คณฺ�ห	ส�สามาต	 อาคมaสG, 
อถ, เนฺสw มยา “เอวิw นฺ หร	ส�สนฺ�ต1ต	 เอต�ตโก นฺาม ปฏิ	สนฺ�ถาโร กโต. 
ตw สพื่�พื่ม�ปJ เอกโต สม�ปJณฺ�เฑต�วิา อค�ฆ์าเปถ.  เตนฺ การเณฺนฺ อวิ	ลGต�ตw ภณฺ�ฑw เอกโต สม�ปJณฺ�เฑต�วิา อค�ฆ์าเปถาต	 ฯ
พื่ระเถระส�$งฺให(ทิำการประช้Gม (สงฺฆ์E) แล(วิ กล-าวิวิ-า 
“พื่วิกโจรพื่าก�นฺมา ด(วิยหมายใจวิ-า ‘จ�กปล(นฺเอาทิร�พื่ยEค-าอาหารตามปกต	ข้องฺสงฺฆ์E และข้องฺเจด1ยE. 
เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ, เราจaงฺได(ทิำปฏิ	ส�นฺถารแก-พื่วิกโจรนฺ�Iนฺ ซ่a$งฺม1ประมาณฺเทิ-านฺ1I ด(วิยค	ดเห>นฺวิ-า ‘พื่วิกโจรจ�กไม-ปล(นฺด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I’.
พื่วิกทิ-านฺจงฺประมวิล(ส	$งฺข้องฺ)นฺ�Iนฺแม(ทิ�Iงฺหมด รวิมก�นฺเข้(า แล(วิให(ต1ราคา. 
จงฺประมวิลส	$งฺข้องฺทิ1$พื่วิกโจรไม-ปล(นฺไป ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ รวิมก�นฺเข้(า แล(วิให(ต1ราคา (เทิ1ยบัก�นฺดF).”

ตโต สพื่�พื่ม�ปJ เถเรนฺ ทิ	นฺ�นฺกw เจต	ยฆ์เร เอกw วิรโปต�ถกจ	ต�ตต�ถรกw นฺ อค�ฆ์	 ฯ
(ทิร�พื่ยE)ทิ1$พื่ระเถระให(ไปแม(ทิ�Iงฺหมดจาก(ทิร�พื่ยEข้องฺสงฺฆ์E)นฺ�Iนฺ 
ม1ราคาไม-เทิ-าเคร#$องฺลาดอ�นฺวิ	จ	ตรด(วิยรFปภาพื่อ�นฺงฺามผู้#นฺหนฺa$งฺ ในฺเร#อนฺพื่ระเจด1ยE.

ตโต อาหwสG “เถเรนฺ กตปฏิ	สนฺ�ถาโร สGกโต.  โจเทิตGw วิา สาเรตGw วิา นฺ ลภต	.  ค1วิา วิา อวิหาโร วิา นฺต�ถ1ต	 ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ (ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย)กล-าวิวิ-า 
“ปฏิ	ส�นฺถารทิ1$พื่ระเถระทิำแล(วิเป@นฺอ�นฺทิำช้อบัแล(วิ, (ใครๆ) ไม-ได(เพื่#$อจะโจทิหร#อเพื่#$อทิำให(ทิ-านฺให(การ, ไม-ม1ส	นฺใช้( หร#ออวิหาร”. 

เอวิw มหานฺ	สwโส ปฏิ	สนฺ�ถาโรต	 สล�ลก�เข้ต�วิา กต�ตพื่�โพื่ ปณฺ�ฑ	เตนฺ ภ	ก�ข้Gนฺาต	 ฯ
ปฏิ	ส�นฺถารม1อานฺ	สงฺสEมากอย-างฺนฺ1I. ภ	กษุGผู้F(บั�ณฺฑ	ต กำหนฺดด�งฺกล-าวิมานฺ1Iแล(วิ ควิรทิำ(ปฏิ	ส�นฺถาร) ฉัะนฺ1Iแล.

[เร! องภ	กษุ#ฉั�พพ�คค�ยAจ�Lภ	กษุ#ส�ตตรสว�คค�ยAเปKนต7น]

องฺ�คGล	ปโฏิทิวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺจ1Iด(วิยนฺ	Iวิม#อ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“อGต�ตสนฺ�โตต	 ก	ลนฺ�โต ฯ
บัทิวิ-า อGต�ตสนฺ�โต ได(แก- ผู้F(เหนฺ>ดเหนฺ#$อย.

“อนฺส�สาสโกต	 นฺ	รส�สาโส ฯ
บัทิวิ-า อนฺส�สาสโก ได(แก- ผู้F(หายใจออกไม-ทิ�นฺ.

อ	มส�ม	ญฺ�จ ปนฺ วิต�ถGส�มa ยาย อาปต�ต	ยา ภวิ	ตพื่�พื่w, สา ข้Gทิ�ทิเกสG นฺ	ทิ�ทิ	ฏฺ�ฐาต	 อ	ธ นฺ วิGต�ตา ฯ
ก>แล อาบั�ต	ทิ1$จะพื่aงฺม1ในฺเร#$องฺนฺ1I ทิรงฺแสดงฺไวิ(แล(วิ ในฺพื่วิกข้Gทิทิกส	กข้าบัทิ.  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺไม-ตร�สไวิ(ในฺส	กข้าบัทินฺ1I.

ตทินฺนฺ�ตเร วิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺอ�นฺม1ในฺลำด�บั(แห-งฺเร#$องฺจ1Iด(วิยนฺ	Iวิม#อ)นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-
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“โอต�ถร	ต�วิาต	 อก�กม	ต�วิา ฯ
บัทิวิ-า โอต�ถร	ต�วิา แปลวิ-า เหย1ยบัแล(วิ.

โส ก	ร เตห	 อากฑ�ฒ	ยมาโนฺ ปต	โต ฯ
ได(สด�บัมาวิ-า ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺล(มลงฺ ถFก(พื่วิกภ	กษุGส�ตตรสวิ�คค1ยE)เหล-านฺ�Iนฺ ฉัGดลากไปอยF-.

เอโก ตส�ส อGทิรw อารGห	ต�วิา นฺ	ส1ทิ	 ฯ
ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺข้aIนฺนฺ�$งฺทิ�บัทิ(องฺเธอ.

เสสาปJ ปณฺ�ณฺรส ช้นฺา ปฐวิ	ยw อช้�โฌิต�ถร	ต�วิา อทิFหลปาสาณฺา วิ	ย ม	คw มาเรสGw ฯ
ภ	กษุG ๑๕ รFปแม(ทิ1$เหล#อ ก>(ช้-วิยก�นฺ)ทิ�บัลงฺไปทิ1$แผู้-นฺด	นฺ จนฺตาย เหม#อนฺห	นฺฟัrาถล-มทิ�บัมฤคตายฉัะนฺ�Iนฺ.

ยส�มา ปนฺ เต กม�มาธ	ป�ปายา นฺ มรณฺาธ	ป�ปายา  ตส�มา ปาราช้	กw นฺ วิGต�ตw ฯ
ก>เพื่ราะภ	กษุGส�ตตรสวิ�คค1ยEเหล-านฺ�Iนฺ ม1ควิามประสงฺฆ์Eจะลงฺโทิษุ หาม1ควิามประสงฺคEจะฆ์-าให(ตายไม-. 
ฉัะนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) จaงฺไม-ปร�บัเป@นฺปาราช้	ก.

[เร! องภ	กษุ#ฆ์'าย�กษุAต7องถ#ลีลี�จจ�ย]

ภFตเวิช้�ช้กวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺภ	กษุGหมอผู้1 (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“ยก�ข้w มาเรส1ต	  ภFตเวิช้�ช้กปาฐกา ยก�ข้คห	ตกw โมเจตGกามา ยก�ข้w อาวิาเหต�วิา “มGญฺ�จาต	 วิทินฺ�ต	 ฯ  
สองฺบัทิวิ-า ยก�ข้w มาเรส	 ควิามวิ-า 
พื่วิกอาจารยEผู้F(ข้�บัไล-ภFตผู้1 ต(องฺการจะปลดเปล#IองฺบัGคคลผู้F(ถFกย�กษุEเข้(าส	งฺ จaงฺเร1ยกย�กษุEให(ออกมา แล(วิพื่Fดวิ-า “จงฺปล-อย,” 

[582] โนฺ เจ มGญฺ�จต	, ปJฏฺ�เฐนฺ วิา มต�ต	กาย วิา รFป| กต�วิา หต�ถปาทิาทิ1นฺ	 ฉั	นฺ�ทินฺ�ต	 ฯ
ถ(าย�กษุEไม-ปล-อย, อาจารยEหมอผู้1 ก>เอาแปrงฺหร#อด	นฺเหนฺ1ยวิ ทิำเป@นฺรFปหG-นฺ แล(วิต�ดอวิ�ยวิะม1ม#อและเทิ(าเป@นฺต(นฺเส1ย. 

ยwยw ตส�ส ฉั	ช้�ช้ต	, ตwตw ยก�ข้ส�ส ฉั	นฺ�นฺเมวิ โหต	 ฯ
(อวิ�ยวิะ)ใดๆ ข้องฺรFปหG-นฺนฺ�Iนฺข้าดไป, (อวิ�ยวิะ)นฺ�Iนฺๆ ข้องฺย�กษุE ย-อมช้#$อวิ-าเป@นฺอ�นฺ(หมอผู้1)ต�ดแล(วิเช้-นฺก�นฺ.

ส1เส ฉั	นฺ�เนฺ, ยก�โข้ปJ มรต	 ฯ
เม#$อศั1รษุะ (ข้องฺรFปหG-นฺนฺ�Iนฺ) ถFกต�ด, แม(ย�กษุEก>ตาย.

เอวิw โสปJ มาเรส	 ฯ   ตส�มา ถGล�ลจ�จยw วิGต�ตw ฯ
(ภ	กษุGหมอผู้1)แม(นฺ�Iนฺได(ฆ์-า(ย�กษุE)ตาย ด(วิยวิ	ธ1ด�งฺกล-าวิมานฺ1I.  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺปร�บัเป@นฺถGลล�จจ�ย.

นฺ เกวิลญฺ�จ ยก�ข้เมวิ ฯ   โยปJ ห	 สก�กw เทิวิราช้านฺw มาเรยGw, โสปJ ถGล�ลจ�จยเมวิ อาปช้�ช้ต	 ฯ
(เป@นฺถGลล�จจ�ยแก-ภ	กษุGผู้F(ฆ์-า)ย�กษุEอย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺก>หาไม-.  
จร	งฺอยF- แม((ภ	กษุG)ใด พื่aงฺฆ์-าทิ(าวิส�กกเทิวิราช้ตาย, (ภ	กษุG)แม(นฺ�Iนฺก>ต(องฺถGลล�จจ�ยเหม#อนฺก�นฺ.
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[เร! องส'งภ	กษุ#ไปสD'ทิ� มั�ส�ตวAร7ายแลีะย�กษุAด้#]

วิาฬยก�ข้วิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺย�กษุEดGร(าย (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“วิาฬยก�ข้วิ	หารนฺ�ต	  ยส�มa วิ	หาเร วิาโฬ จณฺ�โฑ ยก�โข้ วิสต	,  ตw วิ	หารw ฯ
บัทิวิ-า วิาฬยก�ข้วิ	หารw ควิามวิ-า (ส-งฺไป) สF-วิ	หารทิ1$ม1ย�กษุEดGร(ายอยF-, 

โย ห	 เอวิรFป| วิ	หารw อช้านฺนฺ�โต เกวิลw วิสนฺต�ถาย เปเสต	, อนฺาปต�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGใด เม#$อไม-ทิราบัวิ	หารเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ จaงฺส-งฺ (ภ	กษุGบัางฺรFป) ไป เพื่#$อต(องฺการให(พื่�กอยF-อย-างฺเด1ยวิ, ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ.

โย มรณฺาธ	ป�ปาโย เปเสต	, โส อ	ตรส�ส มรเณฺ ปาราช้	กw, อมรเณฺ ถGล�ลจ�จยw อาปช้�ช้ต	 ฯ
ภ	กษุGใด ม1ควิามประสงฺคEจะให(ตาย จaงฺส-งฺไป, ภ	กษุGนฺ�Iนฺต(องฺปาราช้	ก ในฺเพื่ราะภ	กษุGนฺอกนฺ1Iตาย, ต(องฺถGลล�จจ�ย เพื่ราะไม-ตาย.

ยถา จ วิาฬยก�ข้วิ	หารw,  เอวิw ยต�ถ วิาฬส1หพื่�ยค�ฆ์าทิ	ม	คา วิา อช้ครกณฺ�หสป�ปาทิโย ทิ1ฆ์ช้าต	กา วิา วิสนฺ�ต	,  
ตw วิาฬวิ	หารw เปเสนฺ�ตส�สาปJ อาปต�ตานฺาปต�ต	เภโทิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัควิามต-างฺก�นฺแห-งฺอาบั�ต	และอนฺาบั�ต	 แม(ข้องฺภ	กษุGผู้F(ส-งฺ (ภ	กษุGอ1กรFปหนฺa$งฺ) ไปสF-วิ	หารทิ1$ดGร(าย 
ซ่a$งฺม1พื่วิกมฤคม1ราช้ส1หEและเส#อโคร-งฺทิ1$ดGร(ายเป@นฺต(นฺ หร#อม1ทิ1ฆ์ช้าต	ทิ�Iงฺหลายม1งฺFเหล#อมและงฺFเห-าเป@นฺต(นฺอยF-อาศั�ย 
เหม#อนฺอย-างฺภ	กษุGส-งฺภ	กษุGอ1กรFปหนฺa$งฺไปสF-วิ	หารทิ1$ย�กษุEดGร(ายฉัะนฺ�Iนฺ.

อยw ปาล	มGต�ตกนฺโย ฯ
นฺ�ยทิ1$พื่(นฺจากบัาล1 ม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:-

ยถา จ ภ	ก�ข้Gw วิาฬยก�ข้วิ	หารw เปเสนฺ�ตส�ส  เอวิw วิาฬยก�ข้ม�ปJ ภ	ก�ข้Gสนฺ�ต	กw เปเสนฺ�ตส�ส อาปต�ตาปต�ต	เภโทิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัควิามต-างฺแห-งฺอาบั�ต	และอนฺาบั�ต	 ข้องฺภ	กษุGผู้F(ส-งฺแม(ย�กษุEทิ1$ดGร(ายไปสF-สำนฺ�กข้องฺภ	กษุG 
เหม#อนฺอย-างฺภ	กษุGส-งฺภ	กษุGไปสF-วิ	หารทิ1$ม1ย�กษุEดGร(ายฉัะนฺ�Iนฺ.

เอเสวิ นฺโย วิาฬกนฺ�ตาราทิ1สG วิต�ถFสG ฯ
ในฺเร#$องฺทิ�Iงฺหลายม1ทิางฺก�นฺดารด(วิยส�ตวิEร(ายเป@นฺต(นฺ ก>นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

เกวิลw เหต�ถ  “ยส�มa กนฺ�ตาเร วิาฬม	คา วิา ทิ1ฆ์ช้าต	กา วิา อต�ถ	, โส วิาฬกนฺ�ตาโร. 
ยส�มa โจรา อต�ถ	, โส โจรกนฺ�ตาโรต	 เอวิw ปทิต�ถมต�ตเมวิ นฺามw ฯ
จร	งฺอยF- ในฺ(เร#$องฺทิางฺก�นฺดารม1ส�ตวิEร(ายเป@นฺต(นฺ)นฺ1I  ม1เพื่1ยงฺใจควิามเฉัพื่าะบัทิอย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺเป@นฺช้#$อ (ทิ1$ต-างฺก�นฺ) อย-างฺนฺ1I ค#อ 
“ทิางฺก�นฺดารทิ1$ม1พื่วิกมฤคทิ1$ดGร(าย หร#อม1ทิ1ฆ์ช้าต	อยF- ช้#$อวิาฬก�นฺดาร.  ทิางฺก�นฺดาร ทิ1$ม1พื่วิกโจรอยF- ช้#$อโจรก�นฺดาร.

มนฺGส�สวิ	ค�คหปาราช้	กญฺ�จ นฺาเมตw สณฺ�หw ปร	ยายกถาย นฺ มGจ�จต	 ฯ
อ�นฺธรรมดาวิ-า มนฺGสสวิ	คคหปาราช้	กนฺ1I ละเอ1ยด ย-อมไม-พื่(นฺด(วิยปร	ยายกถา (กถาโดยทิางฺอ(อม).



วิ	นฺ1ตวิ�ตถGในฺตต	ยปาราช้	ก • [เร#$องฺส-งฺภ	กษุGไปสF-ทิ1$ม1ส�ตวิEร(ายและย�กษุEดG] • หนฺ(า ๙๓๓

ตส�มา โย วิเทิย�ย “อสGกส�มa นฺาม โอกาเส โจโร นฺ	ส	นฺ�โนฺ.  โย ตส�ส ส1สw ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา อาหรต	, โส ราช้โต สก�การวิ	เสสw ลภต1ต	. 
ตส�ส เจ วิจนฺw [583] สGต�วิา โกจ	 นฺw คนฺ�ต�วิา มาเรต	, อยw ปาราช้	โก โหต1ต	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ภ	กษุGใด พื่aงฺกล-าวิวิ-า 
“ผู้F(ใดต�ดศั1รษุะข้องฺโจร ผู้F(นฺ�$งฺอยF-ในฺโอกาสช้#$อโนฺ(นฺแล(วินฺำมา, ผู้F(นฺ�Iนฺย-อมได(ส�กการะวิ	เศัษุจากพื่ระราช้า” ด�งฺนฺ1I.  
ถ(าม1ใครๆ ได(ฟัbงฺคำข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺแล(วิไปฆ์-าโจรนฺ�Iนฺเส1ย, ภ	กษุGนฺ1Iย-อมเป@นฺปาราช้	กแล.

[เร! องสำค�ญว'าเปKนภ	กษุ#คD'เวรแน'จIงฆ์'าเส�ย]

“ตw มญฺ�ญมาโนฺต	อาทิ1สG ฯ
ในฺคำม1อาทิ	วิ-า ตw มญฺ�ญมาโนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โส ก	ร ภ	ก�ข้G อต�ตโนฺ เวิร	ภ	ก�ข้Gw มาเรตGกาโม จ	นฺ�เตส	 
“อ	มw เม ทิ	วิา มาเรนฺ�ตส�ส, นฺ สGกรw ภเวิย�ย โสต�ถ	นฺา คนฺ�ตGw. รต�ตa นฺw มาเรส�สาม1ต	 
สล�ลก�เข้ต�วิา รต�ตa อาคม�ม พื่หFนฺw สย	ตฏฺ�ฐาเนฺ ตw มญฺ�ญมาโนฺ ตเมวิ ช้1วิ	ตา โวิโรเปส	, 
อปโร ตw มญฺ�ญมาโนฺ อญฺ�ญw๑, 
อปโร อญฺ�ญw ตส�เสวิ สหายw มญฺ�ญมาโนฺ ตw,    
อปโร อญฺ�ญw ตส�เสวิ สหายw มญฺ�ญมาโนฺ อญฺ�ญw ตส�ส สหายเมวิ ช้1วิ	ตา โวิโรเปส	.  สพื่�เพื่สม�ปJ ปาราช้	กเมวิ ฯ
ได(ย	นฺวิ-าภ	กษุGนฺ�Iนฺ ใคร-จะฆ์-าภ	กษุGผู้F(ม1เวิรข้องฺตนฺ จaงฺค	ดวิ-า 
“การทิ1$เราจะฆ์-าภ	กษุGผู้F(คF-เวิรนฺ1Iในฺกลางฺวิ�นฺ หนฺ1ไปโดยควิามปลอดภ�ย ไม-พื่aงฺเป@นฺส	$งฺทิ1$ทิำได(งฺ-าย เราจ�กฆ์-าภ	กษุGนฺ�Iนฺในฺกลางฺค#นฺ,” 
คร�Iนฺกำหนฺดไวิ(แล(วิ มาในฺกลางฺค#นฺ (๑) สำค�ญวิ-าภ	กษุGผู้F(คF-เวิรนฺ�Iนฺแนฺ- ในฺสถานฺทิ1$ภ	กษุGมากรFปจำวิ�ด จaงฺปลงฺภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺจากช้1วิ	ต, 
(๒) อ1กรFปหนฺa$งฺ สำค�ญวิ-าภ	กษุGผู้F(คF-เวิรนฺ�Iนฺแนฺ- แต์� ปลงฺภ	กษุGรFปอ#$นฺจากช้1วิ	ต, 
(๓) อ1กรFปหนฺa$งฺ สำค�ญวิ-าภ	กษุGอ#$นฺแนฺ- ซ่a$งฺเป@นฺสหายข้องฺภ	กษุGผู้F(คF-เวิรนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ แต์� ก>ปลงฺภ	กษุGผู้F(คF-เวิรนฺ�Iนฺจากช้1วิ	ต, 
(๔) อ1กรFปหนฺa$งฺ สำค�ญวิ-าภ	กษุGอ#$นฺแนฺ- ซ่a$งฺเป@นฺสหายข้องฺภ	กษุGผู้F(คF-เวิรนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ปลงฺภ	กษุGอ#$นฺ ซ่a$งฺเป@นฺสหายข้องฺภ	กษุGผู้F(คF-เวิรนฺ�Iนฺ
นฺ�$นฺแลจากช้1วิ	ต.  เป@นฺปาราช้	กแก-เธอทิ�Iงฺหมดเหม#อนฺก�นฺ.๒

[เร! องผู้�เข7าส	งภ	กษุ#]

อมนฺGส�สคห	ตวิต�ถFสG ฯ
ในฺเร#$องฺข้องฺภ	กษุGผู้F(ถFกผู้1เข้(าส	งฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“ยก�ข้w ปลาเปส�สาม1ต	 ปหารw อทิาส	 ฯ
(ภ	กษุGอ1กรFปหนฺa$งฺ) ได(ให(การประหาร (แก-ภ	กษุGผู้F(ถFกผู้1เข้(าส	งฺนฺ�Iนฺ) ด(วิยค	ดวิ-า “จ�กข้�บัไล-ย�กษุEให(หนฺ1ไป.”

อ	ตโร “นฺ ทิานฺายw วิ	รช้�ฌิ	ตGw สมต�โถ.  มาเรส�สาม	 นฺนฺ�ต	 ฯ
ภ	กษุGนฺอกนฺ1I ค	ดวิ-า “คราวินฺ1I ย�กษุEนฺ1I ไม-สามารถจะทิำพื่	รGธได(, เราจ�กฆ์-าม�นฺเส1ย” (ได(ให(การประหาร).

๑ ตส�เสวิ สหายนฺ�ต	 ปทิทิ�วิยw นฺฏฺ�ฐw ข้ายต	 ฯ
๒ ค	ดวิ-าเป@นฺคF-เวิร แล(วิฆ์-าคF-เวิร, ค	ดวิ-าเป@นฺคF-เวิร แต-ฆ์-าคนฺอ#$นฺ, ค	ดวิ-าเป@นฺคนฺอ#$นฺ แต-ฆ์-าคF-เวิร, ค	ดวิ-าเป@นฺคนฺอ#$นฺ แล(วิฆ์-าคนฺอ#$นฺ.



หนฺ(า ๙๓๔ •   วิ	นฺ1ตวิ�ตถGในฺตต	ยปาราช้	ก • [เร#$องฺผู้1เข้(าส	งฺภ	กษุG]

เอต�ถ จ “นฺมรณฺาธ	ป�ปายส�ส อนฺาปต�ต	 วิGต�ตาต	  นฺ เอต�ตเกเนฺวิ อมนฺGส�สคห	ตส�ส ปหาโร ทิาตพื่�โพื่. 
ตาลปณฺ�ณฺw ปนฺ ปร	ต�ตสGต�ตw วิา หต�เถ วิา ปาเทิ วิา พื่นฺ�ธ	ตพื่�พื่w.  รตนฺสGต�ตาทิ1นฺ	 ปร	ต�ตานฺ	 ภณฺ	ตพื่�พื่านฺ	. 
“มา ส1ลวินฺ�ตw ภ	ก�ข้Gw วิ	เหเฐห1ต	 ธม�มกถา กาตพื่�พื่า ฯ
และในฺ(เร#$องฺข้องฺภ	กษุGผู้F(ถFกผู้1เข้(าส	งฺเร#$องฺแรก)นฺ1I (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�ส)วิ-า “ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุG ผู้F(ไม-ม1ควิามประสงฺคEจะให(ตาย”.  
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ด(วิยพื่ระพื่Gทิธดำร�สเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1Iนฺ�$นฺแล ภ	กษุGจaงฺไม-ควิรให(การประหารแก-ภ	กษุGผู้F(ถFกผู้1ส	งฺ. 
แต-พื่aงฺเอาใบัตาลหร#อเส(นฺด(ายพื่ระปร	ตร ผู้Fกไวิ(ทิ1$ม#อหร#อเทิ(า.  พื่aงฺสวิดพื่ระปร	ตรทิ�Iงฺหลายม1ร�ตนฺสFตรเป@นฺต(นฺ. 
พื่aงฺทิำธรรมกถาวิ-า “ทิ-านฺอย-าเบั1ยดเบั1ยนฺภ	กษุGผู้F(ม1ศั1ล” ด�งฺนฺ1I.

สค�คกถาทิ1นฺ	 อGต�ตานฺต�ถานฺ	 ฯ
เร#$องฺพื่รรณฺนฺาสวิรรคEเป@นฺต(นฺ ม1เนฺ#Iอควิามช้�ดเจนฺแล(วิ.

ยw เหต�ถ วิต�ตพื่�พื่w, ตw วิGต�ตเมวิ ฯ
ก>คำทิ1$จะพื่aงฺกล-าวิในฺเร#$องฺพื่รรณฺนฺาสวิรรคEเป@นฺต(นฺนฺ1I ข้(าพื่เจ(าได(กล-าวิไวิ(แล(วิแล.

[เร! องภ	กษุ#ต�ด้ต7นไมั7]

รGก�ข้จ�เฉัทินฺวิต�ถG อฏฺ�ฏิพื่นฺ�ธนฺวิต�ถGสทิ	สw ฯ
เร#$องฺต�ดต(นฺไม( ก>เช้-นฺเด1ยวิก�บัเร#$องฺผู้Fกร-างฺร(านฺ.

อยw ปนฺ วิ	เสโส ฯ
แต-ม1ควิามแปลกก�นฺด�งฺต-อไปนฺ1I:-

โย รGก�เข้นฺ โอต�ถโตปJ นฺ มรต	,  สก�กา จ โหต	 เอเกนฺ ปส�เสนฺ รGก�ข้w เฉัต�วิา ปฐวิa วิา ข้นฺ	ต�วิา นฺ	ก�ข้ม	ตGw 
หต�เถ จส�ส วิาส1 วิา กGธาร1 วิา อต�ถ	.  เตนฺปJ ช้1วิ	ตw ปร	จ�จช้	ตพื่�พื่w, [584] นฺ จ รGก�โข้ วิา ฉั	นฺ�ทิ	ตพื่�โพื่. นฺ ปฐวิ1 วิา ข้นฺ	ตพื่�พื่า ฯ
ภ	กษุGใด แม(ถFกต(นฺไม(ล(มทิ�บัแล(วิ ย�งฺไม-มรณฺภาพื่ และเธอสามารถจะต�ดต(นฺไม( หร#อข้Gดแผู้-นฺด	นฺแล(วิออกไปโดยข้(างฺๆ หนฺa$งฺได(, 
และในฺม#อข้องฺเธอก>ม1ม1ดและจอบั๑อยF-, ภ	กษุGแม(นฺ�Iนฺควิรสละช้1วิ	ตเส1ย, และไม-ควิรต�ดต(นฺไม( หร#อไม-ควิรข้Gดด	นฺ.

กส�มา ฯ
เอวิw กโรนฺ�โต ห	 ปาจ	ต�ต	ยw อาปช้�ช้ต	. พื่Gทิ�ธส�ส อาณฺw ภญฺ�ช้ต	.  นฺ ช้1วิ	ตปร	ยนฺ�ตw ส1ลw กโรต	. 
ตส�มา อปJ ช้1วิ	ตw ปร	จ�จช้	ตพื่�พื่w นฺ จ ส1ลนฺ�ต	  ปร	คเณฺต�วิา นฺ เอวิw กาตพื่�พื่w ฯ
เพื่ราะเหตGไร? เพื่ราะเหตGวิ-าภ	กษุGเม#$อทิำอย-างฺนฺ�Iนฺ ย-อมต(องฺปาจ	ตต1ยE. ย-อมห�กรานฺเส1ยซ่a$งฺพื่Gทิธอาณฺา. 
ย-อมไม-ทิำศั1ลให(ม1ช้1วิ	ตเป@นฺทิ1$สGด.  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ถaงฺแม(ช้1วิ	ตก>ควิรสละเส1ย, แต-ไม-ควิรสละศั1ล. 
คร�Iนฺภ	กษุGคำนฺวิณฺได(รอบัคอบัด�งฺกล-าวิมาแล(วินฺ1I ไม-พื่aงฺทิำ (การต�ดต(นฺไม(และข้Gดด	นฺ) ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I.

อญฺ�ญส�ส ปนฺ ภ	ก�ข้Gโนฺ รGก�ข้w วิา ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา ปฐวิa วิา ข้นฺ	ต�วิา ตw นฺ1หร	ตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
การต�ดต(นฺไม( หร#อข้Gดด	นฺ แล(วินฺำภ	กษุGนฺ�Iนฺออก ย-อมควิรแก-ภ	กษุGรFปอ#$นฺ.

๑ กGธาร1 ผู้a$งฺถากไม(, ข้วิานฺโยนฺ, จอบั.



วิ	นฺ1ตวิ�ตถGในฺตต	ยปาราช้	ก • [เร#$องฺภ	กษุGต�ดต(นฺไม(] • หนฺ(า ๙๓๕

สเจ อGทิGก�ข้ลยนฺ�ตเกนฺ รGก�ข้w ปวิฏฺ�เฏิต�วิา นฺ1หร	ตพื่�โพื่ โหต	, ตwเยวิ รGก�ข้w ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา อGทิGก�ข้ลw คเหตพื่�พื่นฺ�ต	 ฯ
ถ(าเธอจะพื่aงฺถFกเข้ากล	Iงฺต(นฺไม(ไปด(วิยครกยนฺตEนฺำออก, ควิรต�ดเอาต(นฺไม(นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺใช้(เป@นฺครกแล.

มหาสGมต�เถโร อาห “อญฺ�ญม�ปJ ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา คเหตGw วิฏฺ�ฏิต1ต	 ฯ
พื่ระมหาสGม�ตเถระกล-าวิวิ-า “จะต�ดเอาต(นฺไม(แม(อ#$นฺก>ควิร.”

มหาปทิGมต�เถโร “โสพื่�ภาทิ1สG ปต	ตส�สาปJ นฺ	ส�เสณฺa พื่นฺ�ธ	ต�วิา อGต�ตารเณฺ เอเสวิ นฺโย.
อต�ตนฺา ภFตคามw ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา นฺ	ส�เสณฺ1 นฺ กาตพื่�พื่า. อญฺ�เญสw กต�วิา อGทิ�ธร	ตGw วิฏฺ�ฏิต1ต	 ฯ
พื่ระมหาปทิGมเถระกล-าวิวิ-า “ในฺการผู้Fกพื่ะองฺ (บั�นฺได) ช้-วิยคนฺแม(ผู้F(ตกลงฺไปในฺบั-อเป@นฺต(นฺให(ข้aIนฺได( ก>นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ, 
ภ	กษุGไม-ควิรต�ดภFตคามทิำพื่ะองฺด(วิยตนฺเองฺ. การทิำ (พื่ะองฺ) แล(วิยกข้aIนฺ ย-อมสมควิรแก-ภ	กษุGเหล-าอ#$นฺ.

[เร! องภ	กษุ#ฉั�พพ�คค�ยAเผู้าปMา]

ทิายาล	ม�ปนฺวิต�ถFสG ฯ
ในฺเร#$องฺเผู้าปzา (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“ทิายw ล	ม�เปสGนฺ�ต	  วิเนฺ อค�คa อทิwสG ฯ
สองฺบัทิวิ-า ทิายw ล	ม�เปสGw ควิามวิ-า (พื่วิกภ	กษุGฉั�พื่พื่�คค1ยE) ได(จGดไฟัในฺปzา.

เอต�ถ ปนฺ อGทิ�ทิ	ส�สานฺGทิ�ทิ	ส�สวิเสนฺ ปาราช้	กานฺนฺ�ตร	ยถGล�ลจ�จยปาจ	ต�ต	ยวิต�ถFนฺw อนฺGรFปโต ปาราช้	กาทิ1นฺ	 อกGสลราส	ภาโวิ จ 
ปGพื่�เพื่ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ก>ในฺ(เร#$องฺเผู้าปzา)นฺ1I บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-าเป@นฺปาราช้	กเป@นฺต(นฺ โดยสมควิรแก-วิ�ตถGแห-งฺปาราช้	ก อนฺ�นฺตร	ยกรรม ถGลล�จจ�ย 
และปาจ	ตต1ยE  ด(วิยอำนฺาจประโยคทิ1$เจาะจงฺและไม-เจาะจงฺ และควิามเป@นฺกองฺกGศัล โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วิในฺก-อนฺนฺ�$นฺแล.

“อล�ลต	ณฺวินฺป�ปตโย ทิย�หนฺ�ตFต	 อาล	ม�เปนฺ�ตส�ส จ, ปาจ	ต�ต	ยw.  “ทิพื่�พื่Fปกรณฺานฺ	 วิ	นฺส�สนฺ�ตFต	 อาล	ม�เปนฺ�ตส�ส, ทิGก�กฏิw. 
ข้	ฑ�ฑาธ	ป�ปาเยนฺาปJ ทิGก�กฏินฺ�ต	 สงฺ�เข้ปฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตw ฯ
(พื่ระอรรถกถาจารยE)กล-าวิไวิ(ในฺส�งฺเข้ปอรรถกถาวิ-า 
“ก>เม#$อภ	กษุGเผู้าด(วิยค	ดวิ-า ‘หญ(าสดและไม(เจ(าปzาทิ�Iงฺหลาย จงฺถFกไฟัไหม(’ เป@นฺปาจ	ตต1ยE, 
เม#$อเผู้าด(วิยค	ดวิ-า ‘เคร#$องฺอGปกรณฺEไม(ทิ�Iงฺหลาย จงฺพื่	นฺาศัไป’ เป@นฺทิGกกฏิ, 
เม#$อเผู้าแม(ด(วิยควิามประสงฺคEจะเล-นฺ ก>เป@นฺทิGกกฏิ”.

“ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 อล�ลสGก�ข้w สอ	นฺ�ทิ�ร	ยานฺ	นฺ�ทิ�ร	ยw ทิย�หตFต	 อาล	ม�เปนฺ�ตส�ส, วิต�ถGวิเสนฺ ปาราช้	กถGล�ลจ�จยปาจ	ต�ต	ยทิGก�กฏิานฺ	 เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
เม#$อเผู้าด(วิยค	ดวิ-า “ไม(สดและไม(แห(งฺช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺ ซ่a$งฺม1อ	นฺทิร1ยEและไม-ม1อ	นฺทิร1ยEก>ตามจงฺถFกไฟัไหม(”,  
พื่aงฺทิราบัวิ-าเป@นฺปาราช้	ก ถGลล�จจ�ย ปาจ	ตต1ยE และทิGกกฏิ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺวิ�ตถG.

ปฏิค�ค	ทิานฺw ปนฺ ปร	ต�ตกรณฺญฺ�จ ภควิตา อนฺGญฺ�ญาตw ฯ
ก>การจGดไฟัร�บัและทิำการปrองฺก�นฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺอนฺGญาตไวิ(แล(วิ.
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ตส�มา อรญฺ�เญ วินฺกม�ม	เกห	 ทิ	นฺ�นฺw  สยw วิา อGฏฺ�ฐ	ตw อค�คa อาคจ�ฉันฺ�ตw ทิ	ส�วิา [585] 
“ต	ณฺกGฏิ	โย มา วิ	นฺส�สนฺ�ตFต	 ตส�ส อค�ค	โนฺ ปฏิ	อค�คa ทิาตGw วิฏฺ�ฏิต	,  เยนฺ สทิ�ธa อาคจ�ฉันฺ�โต อค�ค	 เอกโต หGต�วิา นฺ	รGปาทิาโนฺ นฺ	พื่�พื่าต	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ การทิ1$ภ	กษุGเห>นฺไฟัทิ1$พื่วิกวินฺกรรม	กช้นฺจGด หร#อเก	ดข้aIนฺเองฺในฺปzา กำล�งฺลGกลามมา 
แล(วิจGดไฟัร�บัไฟัซ่a$งฺจะเป@นฺเหตGให(ไฟัลGกลามมาบัรรจบัก�นฺเข้(าไหม(เช้#Iอหมดแล(วิด�บัไป 
ด(วิยต�Iงฺใจวิ-า “กระทิ-อมหญ(าทิ�Iงฺหลาย จงฺอย-าพื่	นฺาศั” ด�งฺนฺ1I ย-อมควิร.

ปร	ต�ตม�ปJ กาตGw วิฏฺ�ฏิต	  ต	ณฺกGฏิ	กานฺw สมนฺ�ตา ภFม	ตจ�ฉันฺw ปร	ก�ข้าข้นฺนฺw วิา, ยถา อาคโต อค�ค	 อGปาทิานฺw อลภ	ต�วิา นฺ	พื่�พื่าต	 ฯ
การทิ1$ภ	กษุGจะทิำแม(เคร#$องฺปrองฺก�นฺ ค#อการถากพื่#Iนฺด	นฺ หร#อข้GดคFไวิ(โดยรอบักระทิ-อมมGงฺหญ(า 
โดยประการทิ1$ไฟัซ่a$งฺลGกลามมา ไม-ได(เช้#Iอแล(วิจะด�บัไปเองฺ ก>ควิร.

เอตญฺ�จ สพื่�พื่w, อGฏฺ�ฐ	เตเยวิ อค�ค	ส�มa, กาตGw วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
และเม#$อไฟัลGกลามข้aIนฺแล(วิเทิ-านฺ�Iนฺ จaงฺควิรทิำ(ก	จม1จGดไฟัร�บัเป@นฺต(นฺ)ทิ�Iงฺหมดนฺ�Iนฺ.

อนฺGฏฺ�ฐ	เต, อนฺGปสม�ปนฺ�เนฺห	 กป�ปJยโวิหาเรนฺ กาเรตพื่�พื่w ฯ
เม#$อไฟัย�งฺไม-ลGกลามข้aIนฺ, พื่aงฺใช้(อนฺGปส�มบั�นฺให(ทิำ ด(วิยก�ปปJยโวิหาร.

อGทิเกนฺ จ นฺ	พื่�พื่าเปนฺ�เตห	 อป�ปาณฺกเมวิ อGทิกw อาส	ญฺ�จ	ตพื่�พื่w ฯ
และเม#$อจะให(ด�บัด(วิยนฺIำ ควิรใช้(นฺIำทิ1$ไม-ม1ต�วิส�ตวิEเทิ-านฺ�Iนฺรด.

[เร! องภ	กษุ#ส� งนายเพชฌฆ์าตให7ประหารหนเด้�ยว]

อาฆ์าตนฺวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺตะแลงฺแกงฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

ยถา เอกป�ปหารวิจเนฺ, เอวิw “ทิ�วิ1ห	 ปหาเรห1ต	อาทิ	วิจเนฺสGปJ ปาราช้	กw เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
(เป@นฺปาราช้	ก) เพื่ราะวิ-าส�$งฺประหารคร�Iงฺเด1ยวิ ฉั�นฺใด, 
แม(ในฺคำส�$งฺเป@นฺต(นฺวิ-า ทิ�วิ1ห	 ปหาเรห	 ก>พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺปาราช้	ก ฉัะนฺ�Iนฺ.

“ทิ�วิ1ห1ต	 วิGต�เต, จ เอเกนฺ ปหาเรนฺ มาร	เตปJ, เข้ต�ตเมวิ โอต	ณฺ�ณฺต�ตา ปาราช้	กw ฯ
ก>เม#$อภ	กษุGส�$งฺวิ-า ทิ�วิ1ห	 ด�งฺนฺ1I แม(เม#$อ(นฺ�กโทิษุถFกนฺายเพื่ช้ฌิฆ์าต)ฆ์-าตาย ด(วิยการประหารคร�Iงฺเด1ยวิ 
ช้#$อวิ-าเป@นฺปาราช้	ก เพื่ราะหย�$งฺลงฺสF-เข้ตแล(วินฺ�$นฺเองฺ.

ต1ห	 มาร	เต, ปนฺ วิ	สงฺ�เกตw ฯ
แต-เม#$อ(นฺ�กโทิษุถFกนฺายเพื่ช้ฌิฆ์าต)ฆ์-าตาย ด(วิย(การประหาร) ๓ คร�Iงฺ, เป@นฺผู้	ดทิ1$หมาย.

อ	ต	 ยถาปร	จ�เฉัเทิ วิา ปร	จ�เฉัทิพื่�ภนฺ�ตเร วิา อวิ	สงฺ�เกตw ฯ
เม#$อ(ถFกฆ์-าตาย) ในฺเข้ตตามทิ1$กำหนฺดไวิ( หร#อในฺร-วิมในฺทิ1$กำหนฺดไวิ( ย-อมไม-ผู้	ดทิ1$หมาย ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

ปร	จ�เฉัทิาต	ก�กเม ปนฺ สพื่�พื่ต�ถ วิ	สงฺ�เกตw โหต	. อาณฺาปโก มGจ�จต	. วิธกส�เสวิ โทิโส ฯ
แต- (เม#$อถFกฆ์-าตาย) ในฺเม#$อล-วิงฺเลยทิ1$กำหนฺดไวิ( ย-อมผู้	ดทิ1$หมาย ในฺทิ1$ทิGกแห-งฺ. ภ	กษุGผู้F(ส�$งฺย-อมพื่(นฺ, เพื่ช้ฌิฆ์าตผู้F(ฆ์-าเทิ-านฺ�Iนฺ ม1โทิษุ.
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ยถา จ ปหาเรสG,  เอวิw 
“‘ปGร	เสสGปJ เอโก เอกw มาเรตFต	 วิGต�เต,  เอเกเนฺวิ มาร	เต ปาราช้	กw.  ทิ�วิ1ห	 มาร	เต, วิ	สงฺ�เกตw.  
‘เทิ�วิ มาเรนฺ�ตFต	 วิGต�เต,  เอเกนฺ วิา ทิ�วิ1ห	 วิา มาร	เต, ปาราช้	กw.  ต1ห	 มาร	เต, วิ	สงฺ�เกตนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า (นฺ�ยทิ1$กล-าวิไวิ(แล(วิ)ในฺการประหารหลายคร�Iงฺ เป@นฺฉั�นฺใด,   ข้(อนฺ1Iก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า 
“เม#$อภ	กษุGส�$งฺวิ-า ‘แม(บัรรดาบัGรGษุทิ�Iงฺหลาย บัGรGษุนฺายหนฺa$งฺ จงฺฆ์-าบัGคคลคนฺหนฺa$งฺให(ตาย’ ด�งฺนฺ1I. 
เม#$อบัGคคลนฺ�Iนฺ ถFกบัGรGษุนฺายหนฺa$งฺนฺ�$นฺเองฺ ฆ์-าตาย, ภ	กษุGต(องฺปาราช้	ก.  เม#$อบัGคคลนฺ�Iนฺ ถFกบัGรGษุสองฺนฺายฆ์-าตาย เป@นฺผู้	ดทิ1$หมาย. 
เม#$อภ	กษุGส�$งฺวิ-า ‘บัGรGษุสองฺคนฺ จงฺพื่าก�นฺฆ์-าบัGรGษุคนฺหนฺa$งฺให(ตาย’ ด�งฺนฺ1I 
เม#$อบัGคคลนฺ�IนฺถFกบัGรGษุนฺายหนฺa$งฺ หร#อสองฺนฺายฆ์-าตาย ภ	กษุGต(องฺปาราช้	ก.  เม#$อถFกบัGรGษุสามนฺายฆ์-าตาย เป@นฺผู้	ดทิ1$หมาย.” 

“เอโก สงฺ�คาเม เวิเคนฺ ธาวิโต ปGร	สส�ส อส	นฺา ส1สw ฉั	นฺ�ทิ	. อส1สกพื่นฺ�ธw๑ ธาวิต	. 
ตมญฺ�โญ ปหร	ต�วิา ปาเตส	. กส�ส ปาราช้	กนฺ�ต	 วิGต�เต, อGปฑ�ฒต�เถรา “คมนฺFปจ�เฉัทิกส�สาต	 อาหwสG ฯ
เม#$อ(ม1ผู้F(ถาม) กล-าวิวิ-า 
“ภ	กษุGรFปหนฺa$งฺ เอาดาบัต�ดศั1รษุะข้องฺบัGรGษุผู้F(วิ	$งฺไปโดยเร>วิในฺสนฺามรบัข้าด. ต�วิกพื่�นฺธEไม-ม1ศั1รษุะ ย-อมวิ	$งฺพื่ล-านฺไป. 
ภ	กษุGรFปอ#$นฺ จaงฺประหารต�วิกพื่�นฺธEไม-ม1ศั1รษุะนฺ�Iนฺให(ตกไป. ภ	กษุGรFปไหนฺเล-า เป@นฺปาราช้	ก? ด�งฺนฺ1I, 
พื่ระเถระจำนฺวินฺครa$งฺกล-าวิแก(วิ-า “เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGผู้F(ต�ดการไป.”

อาภ	ธม�ม	กโคทิต�ตต�เถโร “ส1สจ�เฉัทิกส�สาต	 ฯ
พื่ระโคทิ�ตตเถระผู้F(ช้ำนฺาญพื่ระอภ	ธรรม (กล-าวิแก()วิ-า “เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGผู้F(ต�ดศั1รษุะ.”

เอวิรFปานฺ	ปJ วิต�ถFนฺ	  อ	มส�ส วิต�ถGส�ส อต�ถทิ1ปเนฺ วิต�ตพื่�พื่านฺ1ต	 ฯ
ในฺการแสดงฺเนฺ#Iอควิามแห-งฺเร#$องฺนฺ1I บั�ณฺฑ	ตควิรกล-าวิเร#$องฺทิ�Iงฺหลาย แม(เห>นฺปานฺฉัะนฺ1Iแล.

[เร! องภ	กษุ#ส� งให7บ#ร#ษุด้7วนด้! มัเปร�ยงตาย]

[586] ตก�กวิต�ถGส�มa 
อนฺ	ยเมต�วิา “ตก�กw ปาเยถาต	 วิGต�เต, ยw วิา ตw วิา ตก�กw ปาเยต�วิา มาร	เต, ปาราช้	กw ฯ
ในฺเร#$องฺเปร1ยงฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
เม#$อภ	กษุGส�$งฺไม-กำหนฺดวิ-า “พื่วิกทิ-านฺจงฺให((บัGรGษุผู้F(ม1ม#อและเทิ(าด(วินฺนฺ�Iนฺ)ด#$มเปร1ยงฺ” ด�งฺนฺ1I, 
เม#$อบัGรGษุนฺ�Iนฺ (ถFกพื่วิกญาต	)ให(ด#$ม(เปร1ยงฺ)ช้นฺ	ดใดช้นฺ	ดหนฺa$งฺตายไป, ภ	กษุGต(องฺปาราช้	ก.

นฺ	ยเมต�วิา ปนฺ “โคตก�กw มห	สตก�กw อช้	กาตก�กนฺ�ต	 วิา  “ส1ตw อGณฺ�หw ธFปJตw อธFปJตนฺ�ต	 วิา วิGต�เต, 
ยw วิGต�ตw, ตโต อญฺ�ญw ปาเยต�วิา มาร	เต, วิ	สงฺ�เกตw ฯ
แต-เม#$อภ	กษุGส�$งฺกำหนฺดไวิ(วิ-า “จงฺให(ด#$มเปร1ยงฺโค เปร1ยงฺกระบั#อ เปร1ยงฺแพื่ะ” 
หร#อส�$งฺไวิ(วิ-า “จงฺให(ด#$มเปร1ยงฺทิ1$เย>นฺ เปร1ยงฺทิ1$ร(อนฺ เปร1ยงฺทิ1$รมควิ�นฺ ทิ1$ไม-ได(รมควิ�นฺ”, 
เม#$อบัGรGษุนฺ�Iนฺ (ถFกพื่วิกญาต	)ให(ด#$ม(เปร1ยงฺ)ช้นฺ	ดอ#$นฺจาก(เปร1ยงฺ)ทิ1$ภ	กษุGส�$งฺไวิ(นฺ�Iนฺ ตายไป, เป@นฺผู้	ดทิ1$หมาย.

๑ กพื่นฺ�ธ ร-างฺอ�นฺไร(ศั1รษุะ, ผู้1ห�วิข้าด.
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[เร! องยาด้องพ	เศษุช! อโลีณฺโสจ	รกะ]

โลณฺโสจ	รกวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺยาดองฺโลณฺโสจ	รกะ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โลณฺโสจ	รกนฺ�นฺาม สพื่�พื่สส�สาภ	สงฺ�ข้ตw เอกw เภสช้�ช้w ฯ
เภส�ช้ข้นฺานฺหนฺa$งฺซ่a$งฺปรGงฺด(วิยข้(าวิทิGกช้นฺ	ด ช้#$อวิ-า โลณฺโสจ	รกะ.

ตw ก	ร กโรนฺ�โต หร1ตกามลกวิ	ภ1ตกกสาเวิ๑, สพื่�พื่ธญฺ�ญานฺ	, สพื่�พื่อปรนฺ�นฺานฺ	, สต�ตนฺ�นฺม�ปJ ธญฺ�ญานฺw โอทินฺw, 
กทิล1ผู้ลาทิ1นฺ	 สพื่�พื่ผู้ลานฺ	, เวิต�ตเกตกข้ช้�ช้Fร1กล1ราทิโย, สพื่�พื่กล1เร มจ�ฉัมwสข้ณฺ�ฑานฺ	 อเนฺกานฺ	 จ มธGผู้าณฺ	ตส	นฺ�ธวิโลณฺต	กฏฺ�กาทิ1นฺ	 
เภสช้�ช้านฺ	 ปก�ข้	ปJต�วิา กGม�ภ1มGข้w วิ	ล	ม�ปJต�วิา เอกw วิา เทิ�วิ วิา ต1ณฺ	 วิา สwวิจ�ฉัรานฺ	 ฐเปนฺ�ต	 ฯ
ตw ปร	ปจ	ต�วิา ช้ม�พื่Fรสวิณฺ�ณฺw โหต	 วิาตกาสกGฏฺ�ฐปณฺ�ฑGภคนฺ�ทิราทิ1นฺw๒ ส	นฺ	ทิ�ธโภช้นฺw  ภGต�ตานฺญฺ�จ อGต�ตรปานฺw ฯ
เม#$อเข้าจะทิำ(เภส�ช้)ข้นฺานฺนฺ�Iนฺ เอานฺIำฝัาดแห-งฺผู้ลสมอ มะข้ามปrอม และสมอพื่	เภก, ธ�ญช้าต	ทิGกช้นฺ	ด, อปร�ณฺช้าต	ทิGกช้นฺ	ด, 
ข้(าวิสGกแห-งฺธ�ญช้าต	ทิ�Iงฺ ๗ ช้นฺ	ด, ผู้ลทิGกช้นฺ	ดม1ผู้ลกล(วิยเป@นฺต(นฺ, (ผู้ลไม(ซ่a$งฺงฺอกในฺห�วิทิGกช้นฺ	ด) ม1ผู้ลแห-งฺหวิายการะเกด และเปrงฺ
เป@นฺต(นฺ, ช้	Iนฺปลาและเนฺ#Iอ, และเภส�ช้หลายอย-างฺ ม1นฺIำผู้aIงฺ นฺIำอ(อย เกล#อส	นฺเธาวิE เกล#อธรรมดา และเคร#$องฺเผู้>ดร(อนฺ ๓ ช้นฺ	ด
เป@นฺต(นฺ  
แล(วิใส-(รวิมก�นฺ)ลงฺ (ในฺหม(อ) (ปJดฉัาบั) ไล(ปากหม(อไวิ(อย-างฺด1 แล(วิเก>บัไวิ( ๑ ปn ๒ ปn หร#อ ๓ ปn. 
(ยาโลณฺโสจ	รกะ)นฺ�Iนฺ กล�$นฺให(ม1ส1เหม#อนฺรสนฺIำช้มพื่F เป@นฺเคร#$องฺบัร	โภคอย-างฺสนฺ	ทิ (เป@นฺยาแก(โรคอย-างฺสงฺ�ด) แห-งฺบัGคคลผู้F(เป@นฺโรคลม 
โรคไอ โรคเร#Iอนฺ โรคผู้อมเหล#องฺ และบัานฺทิะโรคเป@นฺต(นฺ  และเป@นฺเคร#$องฺด#$มภายหล�งฺ แห-งฺบัGคคลผู้F(ร�บัประทิานฺอาหารแล(วิ.

ภต�ตช้1รณฺกเภสช้�ช้w ตาทิ	สw นฺต�ถ	 ฯ
เภส�ช้เป@นฺเคร#$องฺย-อยอาหารทิ1$บัร	โภคแล(วิ เช้-นฺยาข้นฺานฺนฺ�Iนฺย-อมไม-ม1.

ตw ปเนฺตw ภ	ก�ข้Fนฺw ปจ�ฉัาภต�ตม�ปJ วิฏฺ�ฏิต	 ฯ
ก>ยาโลณฺโสจ	รกะนฺ1Iนฺ�Iนฺ ย-อมควิรแก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายแม(ในฺปbจฉัาภ�ต.

ค	ลานฺานฺw ปากต	กเมวิ, อค	ลานฺานฺw ปนฺ อGทิกสม�ภ	นฺ�นฺw ปานฺปร	โภเคนฺาต	 ฯ
สำหร�บัภ	กษุGผู้F(อาพื่าธ จ�ดเป@นฺ(ยา)ตามปกต	ทิ1เด1ยวิ. 
แต-ผู้F(ไม-อาพื่าธ ต(องฺผู้สมก�บันฺIำ จaงฺควิร โดยควิามเป@นฺเคร#$องฺด#$มและเคร#$องฺบัร	โภคแล.

สมนฺ�ตปาสาทิ	กาย วิ	นฺยสwวิณฺ�ณฺนฺาย ตต	ยปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
ตต	ยปาราช้	กวิรรณฺนฺา ในฺอรรถกถาพื่ระวิ	นฺ�ยช้#$อสม�นฺตปาสาทิ	กา จบั.

[587]

๑ วิ	ภ1ทิกอ	ต	 วิา วิ	เภทิก อ	ต	 วิา ล	ข้	ยต	 ฯ
๒ ภคนฺ�ทิลาต	ปJ ล	ข้	ยต	 ฯ
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จต#ต�ถปาราช	กวณฺ�ณฺนา
จตGตถปาราช้	ก วิรรณฺนฺา

จตGสจ�จวิ	ทิF สต�ถา จตGต�ถw ยw ปกาสย	
ปาราช้	กw ตส�ส ทิานฺ	 ปต�โต สwวิณฺ�ณฺนฺาก�กโม.
ยส�มา ตส�มา สGวิ	ญฺ�เญย�ยw ยw ปGพื่�เพื่ จ ปกาส	ตw,
ตw วิช้�ช้ย	ต�วิา อส�สาปJ โหต	 สwวิณฺ�ณฺนฺา อยw ฯ

พื่ระศัาสดา ผู้F(ทิรงฺรF(แจ(งฺส�จจะทิ�Iงฺ ๔ ทิรงฺประกาศัจตGตถปาราช้	กใดไวิ(แล(วิ, 
บั�ดนฺ1I มาถaงฺลำด�บัส�งฺวิรรณฺนฺาแห-งฺจตGตถปาราช้	กนฺ�Iนฺแล(วิ. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ คำใดทิ1$จะพื่aงฺรF(ได(งฺ-าย และคำทิ1$ข้(าพื่เจ(าได(ประกาศัแล(วิในฺเบั#Iองฺต(นฺ,
ส�งฺวิรรณฺนฺานฺ1I แห-งฺ(จตGตถปาราช้	ก)แม(นฺ�Iนฺ จะเวิ(นฺคำนฺ�Iนฺๆ เส1ย.

[เร! องภ	กษุ#พวกจำพรรษุาร	มัฝJ^งแมั'นLำว�คค#มั#ทิา]

“เตนฺ สมเยนฺ พื่Gทิ�โธ ภควิา เวิสาล	ยw วิ	หรต	 ฯเปฯ ค	ห1นฺw กม�มนฺ�ตw อธ	ฏฺ�เฐมาต	 
ค	ห1นฺw เข้ต�เตสG เจวิ อารามาทิ1สG จ กต�ตพื่�พื่ก	จ�จw อธ	ฏฺ�ฐาม ฯ
คำวิ-า เตนฺ สมเยนฺ พื่Gทิ�โธ ภควิา เวิสาล	ยw วิ	หรต	 ฯเปฯ ค	ห1นฺw กม�มนฺ�ตw อธ	ฏฺ�เฐม ควิามวิ-า 
พื่วิกเราจงฺช้-วิยก�นฺอำนฺวิยก	จการทิ1$ควิรทิำ ในฺนฺาและในฺสวินฺเป@นฺต(นฺ ข้องฺพื่วิกคฤห�สถEเถ	ด.

“เอวิw กาตพื่�พื่w, เอวิw นฺ กาตพื่�พื่นฺ�ต	 อาจ	ก�ข้าม เจวิ  อนฺGสาสาม จาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ม1คำอธ	บัายวิ-า “พื่วิกเราจงฺบัอก และจงฺพื่ร$ำสอนฺวิ-า ‘พื่วิกทิ-านฺควิรทิำอย-างฺนฺ1I ไม-ควิรทิำอย-างฺนฺ1I.”

“ทิFเตย�ยนฺ�ต	 ทิFตกม�มw ฯ
บัทิวิ-า ทิFเตย�ยw ได(แก- การงฺานฺข้องฺทิFต.

“อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มส�สาต	  มนฺGส�เส อGต�ต	ณฺ�ณฺธม�มส�ส ฯ  
มนฺGส�เส อต	ก�กม	ต�วิา พื่�รห�มต�ตw วิา นฺ	พื่�พื่านฺw วิา ปาปนฺกธม�มส�สาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มส�ส ได(แก- ธรรมทิ1$ล-วิงฺเลยพื่วิกมนฺGษุยEไป. 
อธ	บัายวิ-า “ธรรมทิ1$ล-วิงฺเลยพื่วิกมนฺGษุยEไป ให(ลGถaงฺควิามเป@นฺพื่รหม หร#อพื่ระนฺ	พื่พื่านฺ.”

อGต�ตร	มนฺGส�สานฺw วิา เสฏฺ�ฐปGร	สานฺw ฌิาย1นฺญฺ�เจวิ อร	ยานฺญฺ�จ ธม�มส�ส ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ได(แก-ธรรมข้องฺมนฺGษุยEผู้F(ยวิดย	$งฺ ค#อบัGรGษุผู้F(ประเสร	ฐสGด ซ่a$งฺเป@นฺผู้F(ได(ฌิานฺ และเป@นฺพื่ระอร	ยเจ(า.



หนฺ(า ๙๔๐ •   จตGต�ถปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [เร#$องฺภ	กษุGพื่วิกจำพื่รรษุาร	มฝัb{งฺแม-นฺIำวิ�คคGมGทิา]

“อสGโก ภ	ก�ข้Fต	อาทิ1สG 
อต�ตนฺา เอวิw มนฺ�ตย	ต�วิา  ปจ�ฉัา ค	ห1นฺw ภาสนฺ�ตา 
“พื่Gทิ�ธรก�ข้	โต นฺาม ภ	ก�ข้G ปฐมส�ส ฌิานฺส�ส ลาภ1. ธม�มรก�ข้	โต ทิGต	ยส�สาต	 เอวิw นฺามวิเสเนฺวิ วิณฺ�ณฺw ภาสaสFต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ในฺคำวิ-า อสGโก ภ	ก�ข้G เป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ปรaกษุาก�บัตนฺอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ ภายหล�งฺ เม#$อกล-าวิแก-พื่วิกคฤห�สถE พื่aงฺทิราบัวิ-า 
“ได(กล-าวิสรรเสร	ญด(วิยอำนฺาจแห-งฺช้#$อทิ1เด1ยวิ อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
‘ภ	กษุGช้#$อพื่Gทิธร�กข้	ต ได(ปฐมฌิานฺ, ช้#$อวิ-าธรรมร�กข้	ต ได(ทิGต	ยฌิานฺ’ ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ “เอโสเยวิ โข้ อาวิGโส เสย�โยต	  
กม�มนฺ�ตาธ	ฏฺ�ฐานฺw ทิFเตย�ยหรณฺญฺ�จ พื่หGสปต�ตw มหาสมารม�ภw นฺ จ สมณฺสารGป�ป|. 
ตโต ปนฺ อGภยโต เอโสเยวิ ปาสwสตโร อนฺGต�ตโร สGนฺ�ทิรตโร,  โย อม�หากw ค	ห1นฺw อญฺ�ญมญฺ�ญส�ส [588] อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มส�ส วิณฺ�โณฺ ภาส	โต 
ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ ข้(อวิ-า เอโสเยวิ โข้ อาวิGโส เสย�โย ม1ควิามวิ-า 
การช้-วิยอำนฺวิยก	จการ และการนฺำข้-าวิสาสนฺEไปด(วิยควิามเป@นฺทิFต ม1ข้(าศัaกมาก ม1การแข้-งฺด1ก�นฺมาก ทิ�Iงฺเป@นฺข้องฺไม-สมควิรแก-สมณฺะ, 
ส-วินฺข้(อทิ1$พื่วิกเราพื่าก�นฺกล-าวิช้มอGตตร	มนฺGสสธรรมข้องฺก�นฺและก�นฺแก-พื่วิกคฤห�สถEนฺ1Iแล เป@นฺส	$งฺทิ1$นฺ-าสรรเสร	ญกวิ-า 
ค#อยอดเย1$ยมกวิ-า ได(แก-ด1กวิ-าก	จทิ�Iงฺสองฺนฺ1Iเป@นฺไหนฺๆ.

กa วิGต�ตw โหต	 ฯ
ทิ-านฺกล-าวิอธ	บัายไวิ(อย-างฺไร? 

อ	ร	ยาปถw สณฺ�ฐเปต�วิา นฺ	ส	นฺ�นฺw วิา จงฺ�กมนฺ�ตw วิา ปGจ�ฉันฺ�ตานฺw วิา อปGจ�ฉันฺ�ตานฺw วิา ค	ห1นฺw, 
“อยw อสGโก นฺาม ภ	ก�ข้G ปฐมส�ส ฌิานฺส�ส ลาภ1ต	เอวิมาทิ	นฺา นฺเยนฺ 
โย อม�หากw อญฺ�ญมญฺ�ญส�ส อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มส�ส วิณฺ�โณฺ ภาส	โต ภวิ	ส�สต	, เอโสเยวิ เสย�โยต	 ฯ
กล-าวิไวิ(วิ-า “ข้(อทิ1$พื่วิกเราจ�กพื่าก�นฺกล-าวิช้มอGตตร	มนฺGสสธรรมข้องฺก�นฺและก�นฺ 
แก-พื่วิกคฤห�สถEผู้F(ถามถaงฺ หร#อผู้F(ม	ได(ถามถaงฺภ	กษุGผู้F(นฺ�$งฺพื่�กอ	ร	ยาบัถอยF- หร#อจงฺกรมอยF- 
โดยนฺ�ยม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘ภ	กษุGช้#$อโนฺ(นฺนฺ1I ได(ปฐมฌิานฺ’ นฺ1Iแลประเสร	ฐทิ1$สGด.”

[อธ	บายศ�พทิAกร	ยาอนาคต]

อนฺาคตสม�พื่นฺ�เธ ปนฺ อสต	, นฺ๑ เอเตห	 โส ตส�มa ข้เณฺ ภาส	โตวิ  ตส�มา นฺ ยGช้�ช้ต	 
ก>เม#$อควิามส�มพื่�นฺธEด(วิยกร	ยาอนฺาคต ไม-ม1, ภ	กษุGเหล-านฺ�$นฺจ�กกล-าวิช้ม(คGณฺ)นฺ�Iนฺ ในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺไม-ได(เลย, 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (เนฺ#Iอควิามทิ1$ทิ-านฺม	ได(แต-งฺปาฐะทิ1$เหล#อ กล-าวิไวิ(วิ-า ภาส	โต ภวิ	ส�สต	) จaงฺไม-ถFก. 

ตส�มา อนฺาคตสม�พื่นฺ�ธw กต�วิา “โย เอวิw ภาส	โต ภวิ	ส�สต	, โส เสย�โยต	 เอวิเมต�ถ อต�โถ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ในฺ(บัทิวิ-า ภาส	โต) นฺ1I บั�ณฺฑ	ตควิรทิำให(ม1ควิามส�มพื่�นฺธEด(วิยกร	ยาอนฺาคต แล(วิพื่aงฺทิราบัอรรถอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“(คGณฺ)อย-างฺใด จ�กเป@นฺส	$งฺทิ1$พื่วิกเรากล-าวิช้มเช้ยอย-างฺนฺ�Iนฺ, (คGณฺ)อย-างฺนฺ�Iนฺต(องฺประเสร	ฐกวิ-า.” 

๑ ปมาทิล	ข้	โต ภเวิย�ย ฯ
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ลก�ข้ณฺw ปนฺ สทิ�ทิสต�ถโต ปร	เยส	ตพื่�พื่w ฯ
แต-(นฺ�กศัaกษุา) ควิรแสวิงฺหาล�กษุณฺะ จากค�มภ1รEศั�พื่ทิEศัาสตรE.

“วิณฺ�ณฺวิา อเหสGนฺ�ต	  อญฺ�โญเยวิ เตสw อภ	นฺโวิ สร1รวิณฺ�โณฺ อGป�ปช้�ช้ต	.  เตนฺ วิณฺ�เณฺนฺ วิณฺ�ณฺวินฺ�โต อเหสGw ฯ
สองฺบัทิวิ-า วิณฺ�ณฺวิา อเหสGw ควิามวิ-า 
วิรรณฺะแห-งฺสร1ระทิ1$ใหม-เอ1$ยมอย-างฺอ#$นฺแล เก	ดข้aIนฺแก-ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ. ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ได(เป@นฺผู้F(ม1นฺIำนฺวิล ด(วิยวิรรณฺะนฺ�Iนฺ.

“ปnนฺ	นฺ�ทิ�ร	ยาต	 ปญฺ�จห	 ปสาเทิห	 อภ	นฺ	วิ	ฏฺ�โฐกาสส�ส ปร	ปGณฺ�ณฺต�ตา มนฺฉัฏฺ�ฐานฺw อ	นฺ�ทิ�ร	ยานฺw อม	ลาตภาเวินฺ ปnนฺ	นฺ�ทิ�ร	ยา ฯ
บัทิวิ-า ปJนฺ	นฺ�ทิ�ร	ยา ควิามวิ-า ช้#$อวิ-าเป@นฺผู้F(ม1อ	นฺทิร1ยEอ	$ม โดยควิามทิ1$อ	นฺทิร1ยEทิ�Iงฺหลายม1ใจเป@นฺทิ1$ ๖ ไม-เห1$ยวิแห(งฺ 
เพื่ราะโอกาสทิ1$ประสาทิทิ�Iงฺ ๕ ต�Iงฺม�$นฺ เป@นฺข้องฺบัร	บัFรณฺE.

“ปสนฺ�นฺมGข้วิณฺ�ณฺาต	  ก	ญฺ�จาปJ อวิ	เสเสนฺ วิณฺ�ณฺวินฺ�โต, สร1รวิณฺ�ณฺโต ปนฺ เนฺสw มGข้วิณฺ�โณฺ อธ	กตรw ปสนฺ�โนฺ, 
“อจ�โฉั อนฺาวิ	โล ปร	สGทิ�โธต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า ปสนฺ�นฺมGข้วิณฺ�ณฺา ม1ควิามวิ-า 
เป@นฺผู้F(ม1นฺIำนฺวิลโดยไม-แปลกก�นฺ แม(ก>จร	งฺ, ถaงฺกระนฺ�Iนฺ ส1หนฺ(าข้องฺภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ก>ผู้-องฺใสเก	นฺไปกวิ-าวิรรณฺะแห-งฺสร1ระ. 
อธ	บัายวิ-า “ผู้-องฺใสไม-หม-นฺหมองฺ ค#อบัร	สGทิธ	q.”

“วิ	ป�ปสนฺ�นฺจ�ฉัวิ	วิณฺ�ณฺาต	  เยนฺ จ เต กณฺ�ณฺ	การปGป�ผู้สทิ	เสนฺ วิณฺ�เณฺนฺ วิณฺ�ณฺวินฺ�โต, ตาทิ	โส สญฺ�เญสwปJ มนฺGส�สานฺw วิณฺ�โณฺ อต�ถ	. 
ยถา ปนฺ อ	เมสw, เอวิw นฺ.  เตสw ฉัวิ	วิณฺ�โณฺ วิ	ป�ปสนฺ�โนฺ ฯ
บัทิวิ-า วิ	ป�ปสนฺ�นฺจ�ฉัวิ	วิณฺ�ณฺา ม1ควิามวิ-า ก>ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺเป@นฺผู้F(ม1นฺIำนฺวิลด(วิยวิรรณฺะใด ซ่a$งฺเป@นฺเช้-นฺก�บัดอกกรรณฺ	การE, 
วิรรณฺะเช้-นฺนฺ�Iนฺข้องฺมนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายแม(เหล-าอ#$นฺ ก>ม1อยF-.๑ 
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า (วิรรณฺะเช้-นฺนฺ�Iนฺ) ข้องฺมนฺGษุยEเหล-านฺ1I เป@นฺฉั�นฺใด, ข้องฺภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ไม-เป@นฺฉั�นฺนฺ�Iนฺ, 
ค#อ ผู้	วิพื่รรณฺข้องฺภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ผู้Gดผู้-องฺ.

เตนฺ วิGต�ตw “วิ	ป�ปสนฺ�นฺจ�ฉัวิ	วิณฺ�ณฺาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระธรรมส�งฺคาหกาจารยEทิ�Iงฺหลาย) จaงฺกล-าวิไวิ(วิ-า “ม1ผู้	วิพื่รรณฺผู้Gดผู้-องฺ” ด(วิยประการอย-างฺนฺ1Iแล.

อ	ต	ห เต ภ	ก�ข้F เนฺวิ อGทิ�เทิสปร	ปGจ�ฉัw นฺ กม�มฏฺ�ฐานฺw อนฺGยGญฺ�ช้นฺ�ตา, 
อถโข้ กGหกตาย [589] อภFตคGณฺสwวิณฺ�ณฺนฺาย ลทิ�ธานฺ	 ปณฺ1ตโภช้นฺานฺ	 ภGญฺ�ช้	ต�วิา 
ยถาสGข้w นฺ	ทิ�ทิารามตw สงฺ�คณฺ	การามตญฺ�จ อนฺGยGญฺ�ช้นฺ�ตา อ	มw สร1รโสภw ปาปGณฺaสG. ยถา ตw พื่าลา ภนฺ�ตม	คปฏิ	ภาคาต	 ฯ
ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ไม-หม�$นฺประกอบัอGเทิศัและปร	ปGจฉัาเลย ทิ�Iงฺไม-หม�$นฺประกอบัพื่ระกรรมฐานฺด(วิย, 
โดยทิ1$แทิ( คร�Iนฺฉั�นฺโภช้นฺะทิ1$ประณฺ1ต ซ่a$งฺได(มาด(วิยการพื่รรณฺนฺาคGณฺทิ1$ไม-เป@นฺจร	งฺ เป@นฺการหลอกลวิงฺแล(วิ 
ตามประกอบัอยF-ซ่a$งฺควิามเป@นฺผู้F(ย	นฺด1ในฺควิามหล�บัตามสบัาย และควิามเป@นฺผู้F(ย	นฺด1ในฺการคลGกคล1ด(วิยหมF- 
จaงฺถaงฺควิามโสภาทิางฺสร1ระนฺ1I ม1ส-วินฺเปร1ยบัเหม#อนฺพื่วิกพื่าลมฤคคaกคะนฺองฺ ฉัะนฺ1Iแล.

๑ นฺ-าจะเป@นฺ นฺต�ถ	 ตามในฺอ�ตถโยช้นฺา ๒/๔๑๔. เพื่ราะรFปเร#$องฺก>เป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ 
ค#อพื่วิกภ	กษุGม1ส1หนฺ(าผู้-องฺใส แต-พื่วิกมนฺGษุยEไม-ผู้-องฺใสเหม#อนฺพื่วิกภ	กษุG.
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[พระผู้D7มั�พระภาคตร�สถามัภ	กษุ#ทิ� อยD'ฝJ^งแมั'นLำว�คค#มั#ทิา]

“วิค�คGมGทิาต1ร	ยาต	 วิค�คGมGทิาต1รวิาส	โนฺ ฯ
บัทิวิ-า วิค�คGม	ทิาต1ร	ยา ได(แก- พื่วิกภ	กษุGผู้F(อยF-ทิ1$ฝัb{งฺแม-นฺIำวิ�คคGมGทิา.

“กจ�จ	 ภ	ก�ข้เวิ ข้มนฺ1ยนฺ�ต	  
“ภ	ก�ข้เวิ กจ�จ	 ตGม�หากw อ	ทิw จตGจ�จก�กw นฺวิทิ�วิารw สร1รยนฺ�ตw ข้มนฺ1ยw.  สก�กา ข้ม	ตGw สห	ตGw ปร	หร	ตGw. นฺ ก	ญฺ�จ	 ทิGก�ข้w อGป�ปาเทิต1ต	 ฯ
ข้(อวิ-า กจ�จ	 ภ	ก�ข้เวิ ข้มนฺ1ยw ควิามวิ-า (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สถามวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! สร1รยนฺตEนฺ1Iข้องฺพื่วิกเธอ ซ่a$งฺม1จ�กร ๔ ม1ทิวิาร ๙ ย�งฺพื่อทินฺได(แลหร#อ? 
ค#อพื่วิกเธอย�งฺอาจเพื่#$ออดทินฺอดกล�Iนฺ เพื่#$อบัร	หารได(ละหร#อ?  (สร1รยนฺตEข้องฺพื่วิกเธอ) ไม-ให(ทิGกข้Eอะไรๆ เก	ดข้aIนฺบั(างฺหร#อ?”

“กจ�จ	 ยาปนฺ1ยนฺ�ต	  “กจ�จ	 สพื่�พื่ก	จ�เจสG ยาเปตGw คเมตGw สก�กา.  นฺ ก	ญฺ�จ	 อนฺ�ตรายw ทิส�เสต1ต	 ฯ
ข้(อวิ-า กจ�จ	 ยาปนฺ1ยw ควิามวิ-า (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สถามวิ-า “พื่วิกเธอย�งฺอาจเพื่#$อให(สร1รยนฺตEเป@นฺไป 
ค#อให(ดำเนฺ	นฺไป ในฺก	จทิ�Iงฺปวิงฺบั(างฺหร#อ? สร1รยนฺตEข้องฺพื่วิกเธอไม-แสดงฺอ�นฺตรายอะไรๆ บั(างฺหร#อ?”

“กGจ�ฉั	 ปร	กนฺ�โตต	  กGจ�ฉั	 ปร	กนฺ�ต	โต วิรw ภเวิย�ย ฯ
สองฺบัทิวิ-า กGจ�ฉั	 ปร	กนฺ�โต ควิามวิ-า ทิ(องฺอ�นฺพื่วิกเธอควิ(านฺแล(วิพื่aงฺเป@นฺข้องฺด1กวิ-า.

“กGจ�ฉั	 ปร	กต�โถต	ปJ๑ ปาโฐ ยGช้�ช้ต	 ฯ
ปาฐะวิ-า กGจ�ฉั	 ปร	กตโถ บั(างฺ ก>ใช้(ได(.

[โจรภายนอกศาสนาเทิ� ยวปลี7นบ7านชายแด้นเปKนต7น]

เอวิw วิค�คGมGทิาต1ร	เย อเนฺกปร	ยาเยนฺ วิ	ครห	ต�วิา อ	ทิานฺ	, 
ยส�มา เตห	 กตกม�มw โจรกม�มw โหต	, ตส�มา อายตa อญฺ�เญสม�ปJ เอวิรFปส�ส กม�มส�ส อกรณฺต�ถw 
อถโข้ ภควิา ภ	ก�ข้F อามนฺ�เตส	.  อามนฺ�เตต�วิา จ ปนฺ “ปญฺ�จ	เม ภ	ก�ข้เวิ มหาโจราต	อาทิ	มาห ฯ
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺต	เต1ยนฺพื่วิกภ	กษุGผู้F(อยF-ร	มฝัb{งฺแม-นฺIำวิ�คคGมGทิา โดยอเนฺกปร	ยายอย-างฺนฺ1Iแล(วิ 
บั�ดนฺ1I จaงฺตร�สเร1ยกภ	กษุGทิ�Iงฺหลายมา, ก>แล คร�Iนฺตร�สเร1ยกมาแล(วิ จaงฺตร�สวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! มหาโจร ๕ จำพื่วิกเหล-านฺ1I” 
เป@นฺต(นฺ เพื่#$อม	ให(ภ	กษุGแม(เหล-าอ#$นฺกระทิำกรรมเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺต-อไป 
เพื่ราะกรรมทิ1$ภ	กษุGผู้F(อยF-ร	มฝัb{งฺแม-นฺIำวิ�คคGมGทิาเหล-านฺ�Iนฺกระทิำ จ�ดเป@นฺโจรกรรม.

ตต�ถ “สนฺ�โต สwวิ	ช้�ช้มานฺาต	  “อต�ถ	 เจวิ อGปลพื่�ภนฺ�ต	 จาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ สองฺบัทิวิ-า สนฺ�โต สwวิ	ช้�ช้มานฺา ม1คำอธ	บัายวิ-า “ม1อยF- และหาได(อยF-.”

“อ	ธาต	  อ	มส�มa สต�ตโลเก ฯ
บัทิวิ-า อ	ธ ค#อ ในฺส�ตวิEโลกนฺ1I.

“เอวิw โหต1ต	  เอวิw ปGพื่�พื่ภาเค อ	จ�ฉัา อGป�ปช้�ช้ต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า เอวิw โหห	 ควิามวิ-า ควิามปรารถนฺาในฺส-วินฺเบั#Iองฺต(นฺย-อมเก	ดข้aIนฺอย-างฺนฺ1I.

๑ ปร	กต�โตต	 มญฺ�เญ ฯ



หนฺ(า ๙๔๔ •   จตGต�ถปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [โจรภายนฺอกศัาสนฺาเทิ1$ยวิปล(นฺบั(านฺช้ายแดนฺเป@นฺต(นฺ]

“กGทิาสG นฺามาหนฺ�ต	 เอต�ถ “สGอ	ต	 นฺ	ปาโต ฯ   “กGทิา นฺามาต	 อต�โถ ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า สG ในฺคำวิ-า กทิาสG นฺามาหw นฺ1I เป@นฺนฺ	บัาต.  ควิามวิ-า “ช้#$อ เม#$อไรหนฺอ?”

“โส อปเรนฺ สมเยนฺาต	  โส ปGพื่�พื่ภาเค เอวิw จ	นฺ�เตต�วิา อนฺGก�กเมนฺ ปร	สw 
วิฑ�เฒนฺ�โต “ปนฺ�ถทิGหนฺกม�มw ปจ�จนฺ�ต	มคามวิ	โลปนฺ�ต	เอวิมาทิ1นฺ	 กต�วิา  เวิปGล�ลป�ปต�ตปGร	โส หGต�วิา 
คาเมปJ อคาเม  ช้นฺปเทิปJ อช้นฺปเทิ กโรนฺ�โต  หนฺนฺ�โต ฆ์าเตนฺ�โต ฯเปฯ ปจนฺ�โต ปาเจนฺ�โต ฯ
ข้(อวิ-า โส อปเรนฺ สมเยนฺ ควิามวิ-า มหาโจรนฺ�Iนฺ คร�Iนฺค	ดในฺส-วินฺเบั#Iองฺต(นฺอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ. ก>เพื่	$มพื่Fนฺบัร	ษุ�ทิข้aIนฺโดยลำด�บั 
กระทิำกรรมม1อาทิ	อย-างฺนฺ1I ค#อ “กรรมเป@นฺเหตGประทิGษุร(ายคนฺเด	นฺทิางฺ ปล(นฺสะดมช้าวิบั(านฺทิ1$อยF-ช้ายแดนฺ”  
เป@นฺบัGรGษุผู้F(ถaงฺควิามเจร	ญไพื่บัFลยEข้aIนฺแล(วิ ทิำบั(านฺม	ให(เป@นฺบั(านฺบั(างฺ ทิำช้นฺบัทิม	ให(เป@นฺช้นฺบัทิบั(างฺ  
ฆ์-าเองฺ ให(ผู้F(อ#$นฺฆ์-า  ต�ดเองฺ ให(ผู้F(อ#$นฺต�ด  เผู้าผู้ลาญเองฺ ให(ผู้F(อ#$นฺเผู้าผู้ลาญ.

[มัหาโจรในพระศาสนาเทิ� ยวย ำย�ส	กขาบทิน7อยใหญ']

อ	ต	 พื่าห	รกโจรw ทิส�เสต�วิา  เตนฺ [590] สทิ	เส สาสเนฺ ปญฺ�จ มหาโจเร ทิส�เสตGw “เอวิเมวิ โข้ต	อาทิ	มาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺแสดงฺโจรภายนฺอกอย-างฺนฺ1Iแล(วิ จaงฺตร�สพื่ระดำร�สวิ-า เอวิเมวิ โข้ เป@นฺต(นฺ 
เพื่#$อทิรงฺแสดงฺมหาโจร ๕ จำพื่วิกในฺพื่ระศัาสนฺา ผู้F(เช้-นฺก�บัโจรภายนฺอกนฺ�Iนฺ.

ตต�ถ “ปาปภ	ก�ข้Gโนฺต	  อญฺ�เญสG ฐาเนฺสG มFลจ�ฉั	นฺ�โนฺ ปาราช้	กป�ปต�โต “ปาปภ	ก�ข้Fต	 วิGจ�จต	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า ปาปภ	ก�ข้Gโนฺ ควิามวิ-า ในฺทิ1$อ#$นฺๆ ภ	กษุGต(องฺปาราช้	ก ม1มFลข้าดแล(วิ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “ภ	กษุGผู้F(เลวิทิราม.”

อ	ธ ปนฺ ปาราช้	กw อนฺาปนฺ�โนฺ อ	จ�ฉัาจาเร ฐ	โต ข้Gทิ�ทิานฺGข้Gทิ�ทิกานฺ	 ส	ก�ข้าปทิานฺ	 มทิ�ทิ	ต�วิา จรนฺ�โต “ปาปภ	ก�ข้Fต	 อธ	ป�เปโต ฯ
ส-วินฺในฺส	กข้าบัทินฺ1I ภ	กษุGผู้F(ม	ได(ต(องฺปาราช้	ก แต-ต�IงฺอยF-ในฺอ	จฉัาจาร เทิ1$ยวิย$ำย1ส	กข้าบัทินฺ(อยใหญ- 
ทิ-านฺประสงฺคEเอาวิ-า “ภ	กษุGผู้F(เลวิทิราม.”

ตส�สาปJ พื่าห	รกมหาโจรส�ส วิ	ย ปGพื่�พื่ภาเค เอวิw โหต	 “กGทิาสG นฺามาหw ฯเปฯ ปร	ก�ข้ารานฺนฺ�ต	๑ ฯ
(ควิามปรารถนฺา)ในฺส-วินฺเบั#Iองฺต(นฺ ย-อมเก	ดข้aIนฺแม(แก-(ภ	กษุGผู้F(เลวิทิราม)นฺ�Iนฺ เหม#อนฺเก	ดข้aIนฺแก-มหาโจรภายนฺอก อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“เม#$อไรหนฺอ เราจaงฺจ�กเป@นฺผู้F(อ�นฺภ	กษุGร(อยหนฺa$งฺหร#อพื่�นฺหนฺa$งฺแวิดล(อมแล(วิ เทิ1$ยวิจาร	กไปในฺคามนฺ	คมและราช้ธานฺ1 
อ�นฺคฤห�สถEและบัรรพื่ช้	ตส�กการะ เคารพื่ นฺ�บัถ#อ บัFช้ายำเกรงฺ ได(จ1วิร บั	ณฺฑบัาต เสนฺาสนฺะ และค	ลานฺปbจจ�ยเภส�ช้บัร	ข้าร?”.

ตต�ถ “สก�กโตต	  สก�การป�ปต�โต ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า สก�กโต ได(แก- ผู้F(ประสบัส�กการะ.

“ครGกโตต	  ครGกป�ปต�โต ฯ
บัทิวิ-า ครGกโต ได(แก- ผู้F(ได(ร�บัควิามเคารพื่.

“มานฺ	โตต	  มนฺสา ปJยาย	โต ฯ
บัทิวิ-า มานฺ	โต ได(แก- ผู้F(อ�นฺเข้าร�กด(วิยนฺIำใจ.

๑ “กGทิาส�สG นฺามาห| …”  วิ	. มหา. ๑/๒๓๐/๑๖๙-๑๗๐. 
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“ปFช้	โตต	  จตGป�ปจ�จยาภ	หารปFช้าย ปFช้	โต ฯ
บัทิวิ-า ปFช้	โต ได(แก- ผู้F(อ�นฺเข้าบัFช้าแล(วิ ด(วิยการบัFช้า ค#อนฺำมาเฉัพื่าะซ่a$งฺปbจจ�ยทิ�Iงฺ ๔.

“อปจ	โตต	  อปจ	ต	ป�ปต�โต ฯ  ตต�ถ ยส�ส จต�ตาโร ปจ�จเย สก�กร	ต�วิา สGฏฺ�ฐุG อภ	สงฺ�ข้เต๑ ปณฺ1ตป�ปณฺ1เต กต�วิา เทินฺ�ต	, โส สก�กโต ฯ
บัทิวิ-า อปจ	โต ได(แก- ผู้F(ลGถaงฺควิามยำเกรงฺ.  บัรรดาบัGคคลเหล-านฺ�Iนฺ ช้นฺทิ�Iงฺหลายส�กการะปbจจ�ย ๔ ค#อ ทิำปbจจ�ย ๔ ทิ1$ตกแต-งฺไวิ(
อย-างฺด1ให(ประณฺ1ตๆ แล(วิจaงฺถวิายแก-ทิ-านฺผู้F(ใด, ทิ-านฺผู้F(นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าอ�นฺเข้าส�กการะแล(วิ.

ยส�มa ครGภาวิw ปจ�จGปฏฺ�ฐเปต�วิา เทินฺ�ต	, โส ครGกโต ฯ
ช้นฺทิ�Iงฺหลายให(ควิามเคารพื่เข้(าไปต�IงฺอยF-เฉัพื่าะในฺทิ-านฺผู้F(ใด แล(วิจaงฺถวิาย, ทิ-านฺผู้F(นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าอ�นฺเข้าเคารพื่แล(วิ.

ยw มนฺสา ปJยายนฺ�ต	, โส มานฺ	โต ฯ   ตส�ส สพื่�พื่wเปตw กโรนฺ�ต	, โส ปFช้	โต ฯ
ช้นฺทิ�Iงฺหลาย ย-อมร�กใคร-ทิ-านฺผู้F(ใด ด(วิยนฺIำใจ, ทิ-านฺผู้F(นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-าอ�นฺเข้านฺ�บัถ#อแล(วิ.

ช้นฺทิ�Iงฺหลาย ย-อมทิำก	จ ม1การส�กการะเป@นฺต(นฺนฺ�$นฺ แม(ทิ�Iงฺหมด แก-ทิ-านฺผู้F(ใด, ทิ-านฺผู้F(นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-า อ�นฺเข้าบัFช้าแล(วิ.

ยส�ส อภ	วิาทินฺปจ�จGฏฺ�ฐานฺอญฺ�ช้ล	กม�มาทิ	วิเสนฺ ปรมนฺ	ปจ�จการw กโรนฺ�ต	, โส อปจ	โต ฯ
ช้นฺทิ�Iงฺหลายย-อมทิำควิามนฺบันฺอบัอย-างฺย	$งฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺจ	ต ม1การกราบัไหวิ( ลGกร�บัและประณฺมม#อไหวิ(เป@นฺต(นฺ แก-ทิ-านฺผู้F(ใด, 
ทิ-านฺผู้F(นฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-า อ�นฺเข้ายำเกรงฺแล(วิ.

อ	มส�ส ปนฺ สพื่�พื่ม�ปJ อ	มw โลกาม	สw ปฏฺ�ฐยมานฺส�ส เอวิw โหต	 ฯ
ก>(ควิามปรารถนฺา)อย-างฺนฺ1I ย-อมม1แก-(ภ	กษุGผู้F(เลวิทิราม)นฺ1I ผู้F(ปรารถนฺาอยF-ซ่a$งฺโลกาม	ส แม(ทิ�Iงฺหมดนฺ1I.

“โส อปเรนฺ สมเยนฺาต	  โส ปGพื่�พื่ภาเค เอวิw จ	นฺ�เตต�วิา 
อนฺGก�กเมนฺ ส	ก�ข้าย อต	พื่�พื่คารเวิ อGทิ�ธเต อGนฺ�นฺเฬ จปเล มGข้เร วิ	ก	ณฺ�ณฺวิาเจ มGฏฺ�ฐส�สต1 อสม�ปช้าเนฺ ปากฏิ	นฺ�ทิ�ร	เย 
อาจร	ยอGปช้�ฌิาเยห	 ปร	จ�จต�ตเก ลาภครGเก ปาปภ	ก�ข้F สงฺ�คณฺ�ห	ต�วิา  อ	ร	ยาปถสณฺ�ฐปนฺาทิ1นฺ	 กGหกวิต�ตานฺ	 ส	ก�ข้าเปต�วิา 
“อยw เถโร อมGกส�มa นฺาม เสนฺาสเนฺ [591] วิส�สw อGปคม�ม วิต�ตปฏิ	วิต�ตw ปFรยมาโนฺ วิส�สw วิส	ต�วิา นฺ	ค�คโตต	 
โลกสม�มตเสนฺาสนฺสwวิณฺ�ณฺนฺาทิ1ห	 อGปาเยห	 โลกw ปร	ปาเจตGw ปฏิ	พื่เลห	 ช้าตกาทิ1สG กตปร	จ�จเยห	 สรสม�ปนฺ�เนฺห	 ปาปภ	ก�ข้Fห	 
สwวิณฺ�ณฺ	ยมานฺคGโณฺ หGต�วิา  สเตนฺ วิา สหส�เสนฺ วิา ปร	วิGโต ฯเปฯ เภสช้�ช้ปร	ก�ข้ารานฺw ฯ
ข้(อวิ-า โส อปเรนฺ สมเยนฺ ม1ควิามวิ-า ภ	กษุGผู้F(เลวิทิรามนฺ�Iนฺ คร�Iนฺค	ดในฺส-วินฺเบั#Iองฺต(นฺ อย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ 
สงฺเคราะหEพื่วิกภ	กษุGเลวิทิรามผู้F(ไม-ม1ควิามเคารพื่กล(าในฺส	กข้า ฟัGrงฺซ่-านฺ จองฺหองฺ หลGกหล	ก ปากจ�ด พื่Fดพื่ร$ำเพื่#$อ หลงฺล#มสต	 
ไม-ม1ส�มปช้�ญญะ ม1อ	นฺทิร1ยEเปJด (ค#อไม-สำรวิมอ	นฺทิร1ยE) ทิ1$พื่ระอาจารยEและอGปbช้ฌิายEละทิ	Iงฺแล(วิ ผู้F(หนฺ�กในฺลาภ โดยลำด�บั 
แล(วิให(สำเหนฺ1ยก ธรรมเนฺ1ยมข้องฺคนฺหลอกลวิงฺทิ�Iงฺหลายม1การวิางฺก	ร	ยาทิ-าทิางฺเป@นฺต(นฺ 
เป@นฺผู้F(ม1คGณฺอ�นฺพื่วิกภ	กษุGเลวิทิราม ผู้F(ทิำควิามส�$งฺสม ในฺนฺ	ทิานฺช้าดกเป@นฺต(นฺ สมบัFรณฺEด(วิยกระแสเส1ยงฺ 
สามารถเพื่#$อลวิงฺต(มช้าวิโลก สรรเสร	ญอยF- ด(วิยอGบัายทิ�Iงฺหลาย ม1การพื่รรณฺนฺาถaงฺเสนฺาสนฺะทิ1$ช้าวิโลกสมมต	เป@นฺต(นฺ อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“พื่ระเถระรFปนฺ1I เข้(าจำพื่รรษุาอยF-ในฺเสนฺาสนฺะช้#$อโนฺ(นฺ บัำเพื่>ญวิ�ตรปฏิ	บั�ต	อยF- ออกพื่รรษุาแล(วิก>จะออกไป” 
เป@นฺผู้F(อ�นฺภ	กษุGร(อยหนฺa$งฺ หร#อพื่�นฺหนฺa$งฺ แวิดล(อม เทิ1$ยวิจาร	กไปในฺคามนฺ	คม และราช้ธานฺ1 
อ�นฺคฤห�สถEและบัรรพื่ช้	ต ส�กการะเคารพื่ นฺ�บัถ#อ บัFช้า ยำเกรงฺ ได(จ1วิร บั	ณฺฑบัาต เสนฺาสนฺะ และค	ลานฺปbจจ�ยเภส�ช้บัร	ข้าร.

๑ กต�ถจ	 สงฺ�ข้เฏิต	 ล	ข้	ยต	 ฯ
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[มัหาโจรในพระศาสนามั� ๕ จำพวก]

“อยw ภ	ก�ข้เวิ ปฐโม มหาโจโรต	  
อยw สนฺ�ธ	จ�เฉัทิกาทิ	โจรโก วิ	ย  นฺ เอกw กGลw นฺ เทิ�วิ อถโข้ มหาช้นฺw วิญฺ�เจต�วิา จตGป�ปจ�จยค�คหณฺโต “ปฐโม มหาโจโรต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ข้(อวิ-า อยw ภ	ก�ข้เวิ ปฐโม มหาโจโร ม1ควิามวิ-า 
ภ	กษุGผู้F(เลวิทิราม เป@นฺเหม#อนฺโจรผู้F(ต�ดทิ1$ต-อเป@นฺต(นฺ นฺ1I พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺมหาโจรจำพื่วิกทิ1$ ๑” 
เพื่ราะม	ใช้-(จะหลอกลวิงฺ)ตระกFลหนฺa$งฺ หร#อสองฺตระกFลเทิ-านฺ�Iนฺ ก>หาไม-, โดยทิ1$แทิ( ย�งฺหลอกลวิงฺมหาช้นฺ ถ#อเอาปbจจ�ย ๔ ด(วิย.

เย ปนฺ สGต�ตนฺ�ต	กา วิา อาภ	ธม�ม	กา วิา วิ	นฺยธรา วิา ภ	ก�ข้F ภ	ก�ข้าจาเร อสม�ปช้�ช้มาเนฺ ปาลa วิาเจนฺ�ตา อฏฺ�ฐกถw กเถนฺ�ตา อนฺGโม
ทินฺาย ธม�มกถาย อ	ร	ยาปถสม�ปต�ต	ยา จ โลกw ปสาเทินฺ�ตา ช้นฺปทิจาร	กw จรนฺ�ต	, 
สก�กตา ครGกตา มานฺ	ตา ปFช้	ตา อปจ	ตา เต “ตนฺ�ต	ป�ปเวิณฺ	ฆ์ฏินฺกา สาสนฺโช้ตกาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ส-วินฺภ	กษุGเหล-าใด ผู้F(เช้1$ยวิช้าญในฺพื่ระสFตร เช้1$ยวิช้าญในฺพื่ระอภ	ธรรม หร#อทิรงฺพื่ระวิ	นฺ�ย, เม#$อภ	กษุาจารไม-สมบัFรณฺE, 
เทิ1$ยวิจาร	กไปตามช้นฺบัทิ บัอกบัาล1 กล-าวิอรรถกถา ย�งฺช้าวิโลกให(เล#$อมใสด(วิยอนฺGโมทินฺา ด(วิยธรรมกถา 
และด(วิยควิามเร1ยบัร(อยแห-งฺก	ร	ยาทิ-าทิางฺ,  ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ เข้าส�กการะ เคารพื่ นฺ�บัถ#อ บัFช้า ยำเกรงฺแล(วิ 
พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺผู้F(ย�งฺพื่ระศัาสนฺาให(รG-งฺเร#องฺ ส#บัต-อแบับัแผู้นฺและประเพื่ณฺ1ไวิ(.”

“ตถาคตป�ปเวิทิ	ตนฺ�ต	  ตถาคเตนฺ ปฏิ	วิ	ทิ�ธw ปจ�จก�ข้กตw ช้านฺาปJตw วิา ฯ
บัทิวิ-า ตถาคตป�ปเวิทิ	ตw ควิามวิ-า อ�นฺพื่ระตถาคตแทิงฺตลอดแล(วิค#อ กระทิำให(ประจ�กษุEแล(วิ หร#อย�งฺผู้F(อ#$นฺให(รF(แล(วิ.

“อต�ตโนฺ ทิหต1ต	  ปร	สมช้�เฌิ ปาล	ญฺ�จ อฏฺ�ฐกถญฺ�จ สwสนฺ�เทิต�วิา มธGเรนฺ สทิ�เทินฺ ปสาทินฺ1ยw สGต�ตนฺ�ตw กเถต�วิา 
ธม�มกถาวิสาเนฺ อจ�ฉัร	ยพื่�ภGตช้าเตนฺ วิ	ญฺ�ญฺGช้เนฺนฺ “อโห ภนฺ�เต ปาล	 จ อฏฺ�ฐกถา จ สGปร	สGทิ�ธา. กส�ส สนฺ�ต	เก อGค�คณฺ�ห	ต�ถาต	 ปGจ�ฉั	โต
“โก อม�หาทิ	เส อGค�คณฺ�หาเปตGw สมต�โถต	 อาจร	ยw อนฺGทิ�ทิ	ส	ต�วิา  อต�ตนฺา ปฏิ	วิ	ทิ�ธw สยม�ภFญาณฺาธ	คตw ธม�มวิ	นฺยw ปเวิเทิต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า อต�ตโนฺ ทิหต	 ม1ควิามวิ-า ภ	กษุGผู้F(เลวิทิราม เทิ1ยบัเค1ยงฺบัาล1และอรรถกถา อยF-ในฺทิ-ามกลางฺบัร	ษุ�ทิ กล-าวิพื่ระสFตรอ�นฺ
เป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺควิามเล#$อมใส ด(วิยเส1ยงฺอ�นฺไพื่เราะ ถFกวิ	ญญฺFช้นฺ ผู้F(เก	ดม1ควิามอ�ศัจรรยEใจ ไต-ถาม ในฺทิ1$สGดแห-งฺธรรมกถาวิ-า 
“โอ! ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ บัาล1และอรรถกถา บัร	สGทิธ	qนฺ�ก, พื่ระคGณฺเจ(าเร1ยนฺเอาในฺสำนฺ�กข้องฺใคร?” ด�งฺนฺ1I กล-าวิวิ-า 
“ใครจะสามารถให(คนฺเช้-นฺเราเร1ยนฺ” แล(วิไม-แสดงฺอาจารยE ประกาศัธรรมวิ	นฺ�ยทิ1$ตนฺแทิงฺตลอดเองฺ ค#อ ทิ1$ตนฺได(บัรรลGด(วิยสย�มภF
ญาณฺ.

อยw ตถาคเตนฺ สตสหส�สกป�ปาธ	กานฺ	 จต�ตาร	 อสงฺ�เข้ย�ยานฺ	 ปารม	โย ปFเรต�วิา ก	จ�เฉันฺ กส	เรนฺ ปฏิ	วิ	ทิ�ธธม�มต�เถนฺโก 
ทิGต	โย มหาโจโร ฯ
ภ	กษุGผู้F(ข้โมยธรรมทิ1$พื่ระตถาคตทิรงฺบัำเพื่>ญบัารม1ส	Iนฺ ๔ อสงฺไข้ยย	$งฺด(วิยแสนฺก�ป ได(ตร�สรF(โดยแสนฺยากลำบัาก นฺ1I 
จ�ดเป@นฺมหาโจรจำพื่วิกทิ1$ ๒.

“สGทิ�ธw พื่�รห�มจาร	นฺ�ต	  ข้1ณฺาสวิw ภ	ก�ข้Gw ฯ
ข้(อวิ-า สGทิ�ธw พื่�รห�มจารa ได(แก- ภ	กษุGผู้F(ส	Iนฺอาสวิะแล(วิ.

[592] “ปร	สGทิ�ธw พื่�รห�มจร	ยw จรนฺ�ตนฺ�ต	  นฺ	รGปก�ก	เลสw เสฏฺ�ฐจร	ยw จรนฺ�ตw ฯ
ข้(อวิ-า ปร	สGทิ�ธw พื่�รห�มจร	ยw จรนฺ�ตw ได(แก- (เพื่#$อนฺพื่รหมจาร1)ผู้F(ประพื่ฤต	จร	ยาทิ1$ประเสร	ฐ อ�นฺหาอGปก	เลสม	ได(.
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หนฺ(า ๙๔๘ •   จตGต�ถปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [มหาโจรในฺพื่ระศัาสนฺาม1 ๕ จำพื่วิก]

อญฺ�ญwปJ วิา อนฺาคามa อาทิa กต�วิา ยาวิ ส1ลวินฺ�ตw ปGถGช้�ช้นฺw อวิ	ปฏิ	สาราทิ	วิต�ถGกw ปร	สGทิ�ธw พื่�รห�มจร	ยw จรนฺ�ตw ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ได(แก- ผู้F(ประพื่ฤต	พื่รหมจรรยEทิ1$บัร	สGทิธ	q อ�นฺเป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺควิามไม-เด#อดร(อนฺเป@นฺต(นฺแม(อ#$นฺ 
ต�Iงฺต(นฺแต-พื่ระอนฺาคาม1 ตราบัเทิ-าถaงฺปGถGช้นฺผู้F(ม1ศั1ล.

“อมFลเกนฺ อพื่�รห�มจร	เยนฺ อนฺGทิ�ธwเสต1ต	  ตส�มa ปGค�คเล อวิ	ช้�ช้มาเนฺนฺ อนฺ�ต	มวิต�ถGนฺา อนฺGวิทิต	 โจเทิต	 ฯ
ข้(อวิ-า อมFลเกนฺ อพื่�รห�มจร	เยนฺ อนฺGทิ�ธwเสต	 ม1ควิามวิ-า 
ภ	กษุGผู้F(เลวิทิราม ย-อมกล-าวิหา ค#อโจทิ ด(วิยอ�นฺต	มวิ�ตถG ซ่a$งฺไม-ม1อยF-ในฺบัGคคลนฺ�Iนฺ. 

อยw วิ	ช้�ช้มานฺคGณฺมก�ข้1 อร	ยคGณฺต�เถนฺโก ตต	โย มหาโจโร ฯ
ภ	กษุGผู้F(ลบัหลF-คGณฺทิ1$ม1อยF- ข้โมยอร	ยคGณฺ นฺ1I จ�ดเป@นฺมหาโจรจำพื่วิกทิ1$ ๓.

| “ครGภณฺ�ฑานฺ	 ครGปร	ก�ข้ารานฺ1ต	 
(ในฺสองฺบัทิ)วิ-า ครGภณฺ�ฑานฺ	 ครFปร	ก�ข้ารานฺ	 (นฺ1I พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I) :- 

“ยถา อทิ	นฺ�นฺาทิาเนฺ ‘จตGโร ช้นฺา สwวิ	ธาย ครGภณฺ�ฑw อวิาหรGนฺ�ต	 เอต�ถ ปญฺ�จมาสกค�ฆ์นฺกw ‘ครGภณฺ�ฑนฺ�ต	 วิGจ�จต	,  อ	ธ นฺ เอวิw.
“ในฺอทิ	นฺนฺาทิานฺส	กข้าบัทิ (ภ�ณฺฑะ)ม1ราคา ๕ มาสก ทิ-านฺจ�ดวิ-า ครGภ�ณฺฑE ในฺคำวิ-า ช้นฺ ๔ คนฺ ช้วินฺก�นฺล�กครGภ�ณฺฑE ๑นฺ1Iฉั�นฺใด, 
ในฺ(ส	กข้าบัทิ)นฺ1I (จะได(จ�ด)ฉั�นฺนฺ�Iนฺ หาม	ได(.

อถโข้ ‘ปญฺ�จ	มานฺ	 ภ	ก�ข้เวิ อวิ	ส�สช้�ช้นฺ1ยานฺ	 นฺ วิ	ส�สช้�เช้ตพื่�พื่านฺ	, 
สงฺ�เฆ์นฺ วิา คเณฺนฺ วิา ปGค�คเลนฺ วิา วิ	ส�สช้�ช้	ตานฺ	ปJ อวิ	ส�สช้�ช้	ตานฺ	 โหนฺ�ต	.  โย วิ	ส�สช้�เช้ย�ย, อาปต�ต	 ถGล�ลจ�จยส�ส. 
กตมานฺ	 ปญฺ�จ, อาราโม อารามวิต�ถG ฯเปฯ ทิารGภณฺ�ฑw มต�ต	กาภณฺ�ฑนฺ�ต	๒ วิจนฺโต อวิ	ส�สช้�ช้	ตพื่�พื่ต�ตา ครGภณฺ�ฑานฺ	. 
โดยทิ1$แทิ( (ภ�ณฺฑะ)ทิ1$จ�ดเป@นฺครGภ�ณฺฑE ก>เพื่ราะเป@นฺข้องฺทิ1$ไม-ควิรจำหนฺ-าย โดยพื่ระบัาล1วิ-า 
‘ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! (ภ�ณฺฑะ) ๕ หมวิดนฺ1I ไม-ควิรจำหนฺ-าย อย-าจำหนฺ-าย. 
สงฺฆ์E หร#อคณฺะ หร#อบัGคคล แม(จำหนฺ-ายไป ก>ไม-เป@นฺอ�นฺจำหนฺ-าย. ภ	กษุGใดพื่aงฺจำหนฺ-าย ปร�บัอาบั�ต	ถGลล�จจ�ยแก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ. 
(ภ�ณฺฑะ) ๕ หมวิด ค#ออะไรบั(างฺ? ค#อ อาราม อารามวิ�ตถG ฯลฯ ภ�ณฺฑะไม( ภ�ณฺฑะด	นฺ๓” 

๑ วิ	. ปร	วิาร. ๘/๕๓๐.
๒ อาราโม อารามวิต�ถG วิ	หาโร วิ	หารวิต�ถG มญฺ�โจ ปnฐw ภ	ส1 พื่	ม�โพื่หนฺw โลหกGม�ภ1 โลหภาณฺกw โลหวิารโก โลหกฏิาหw วิาส1 ผู้รสG กGฐาร1 กGทิ�ทิาโล 

นฺ	ข้าทินฺw วิล�ล1 เวิฬG มGญฺ�ช้w ปพื่�พื่ช้w ต	ณฺw มต�ต	กา ทิารGภณฺ�ฑw มต�ต	กาภณฺ�ฑw
อาราม พื่#Iนฺทิ1$อาราม วิ	หาร พื่#Iนฺทิ1$วิ	หาร เต1ยงฺ ต�$งฺ ฟัFก หมอนฺ หม(อโลหะ อ-างฺโลหะ กะถางฺโลหะ กะทิะโลหะ ม1ด ข้วิานฺ ผู้a$งฺ จอบั สวิ-านฺ 
เถาวิ�ลยE ไม(ไผู้- หญ(ามGงฺกะต-าย หญ(าปล(องฺ หญ(าสาม�ญ ด	นฺเหนฺ1ยวิ เคร#$องฺไม( เคร#$องฺด	นฺ 

๓ วิ	. จGล. ๗/๑๓๓-๔.
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‘ปญฺ�จ	มานฺ	 ภ	ก�ข้เวิ อเวิภงฺ�ค	ยานฺ	 นฺ วิ	ภช้	ตพื่�พื่านฺ	. 
สงฺ�เฆ์นฺ วิา คเณฺนฺ วิา ปGค�คเลนฺ วิา วิ	ภต�ตานฺ	ปJ อวิ	ภต�ตานฺ	 โหนฺ�ต	.  โย วิ	ภเช้ย�ย, อาปต�ต	 ถGล�ลจ�จยส�ส. 
กตมานฺ	 ปญฺ�จ, อาราโม อารามวิต�ถG ฯเปฯ ทิารGภณฺ�ฑw มต�ต	กาภณฺ�ฑนฺ�ต	 
วิจนฺโต อเวิภงฺ�ค	กต�ตา สาธารณฺปร	ก�ข้ารภาเวินฺ ครGปร	ก�ข้ารานฺ	” ฯ |
(บัร	ข้าร)ทิ1$จ�ดเป@นฺครGบัร	ข้าร โดยควิามเป@นฺบัร	ข้ารสาธารณฺะ เพื่ราะเป@นฺข้องฺไม-ควิรแจก โดยพื่ระบัาล1วิ-า 
‘ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! บัร	ข้าร ๕ หมวิดนฺ1I ก>ไม-ควิรแจก อย-าแจก. 
สงฺฆ์E หร#อคณฺะ หร#อบัGคคล แม(แจกไปแล(วิ ไม-เป@นฺอ�นฺแจก. ภ	กษุGใดพื่aงฺแจก, ปร�บัอาบั�ต	ถGลล�จจ�ยแก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ. 
(บัร	ข้าร) ๕ หมวิด ค#ออะไรบั(างฺ? ค#ออาราม อารามวิ�ตถG ฯลฯ ภ�ณฺฑะไม( ภ�ณฺฑะด	นฺ๑.” 

“อาราโม อารามวิต�ถFต	อาทิ1สG ยw วิต�ตพื่�พื่w, ตw สพื่�พื่w “ปญฺ�จ	มานฺ	 ภ	ก�ข้เวิ อวิ	ส�สช้�ช้	ยนฺ1ต	 ข้นฺ�ธเก อาคตสGต�ตวิณฺ�ณฺนฺายเมวิ ภณฺ	ส�สาม 
ฯ
คำใดทิ1$ควิรกล-าวิในฺบัทิวิ-า อาราโม อารามวิต�ถG เป@นฺต(นฺ 
ข้(าพื่เจ(าจ�กกล-าวิคำนฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด ในฺวิรรณฺนฺาแห-งฺสFตรซ่a$งฺมา ในฺข้�นฺธกะวิ-า ปญฺ�จ	มานฺ	 ภ	กFข้เวิ อวิ	สช้�ช้	ยานฺ	 นฺ�$นฺเทิ1ยวิ.

“เตห	 ค	ห1 สงฺ�คณฺ�หาต1ต	  ตานฺ	 ทิต�วิา ค	ห1 สงฺ�คณฺ�หาต	 อนฺGค�คณฺ�หาต	 ฯ
ข้(อวิ-า เตห	 ค	ห1 สงฺ�คณฺ�หาต	 ม1ควิามวิ-า ให(ครGภ�ณฺฑE ครGบัร	ข้าร (ม1อารามเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ สงฺเคราะหE ค#ออนฺGเคราะหE พื่วิกคฤห�สถE.

[593] “อGปลาเปต1ต	  “อโห อม�หากw อย�โยต	 เอวิw ลปนฺเก อนฺGพื่นฺ�ธนฺเก ส	เนฺเห๒ กโรต	 ฯ
บัทิวิ-า อGปลาเปต	 ม1ควิามวิ-า ทิำให(พื่วิกคฤห�สถEบั-นฺถaงฺ ค#อให(เป@นฺผู้F(ต	ดใจ ได(แก- ให(ม1ควิามร�กใคร- อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ด1จร	งฺ! พื่ระผู้F(เป@นฺเจ(าข้องฺพื่วิกเรา.”

อยw อวิ	ส�สช้�ช้	ยw อเวิภงฺ�ค	ยญฺ�จ ครGปร	ก�ข้ารw ตถาภาวิโต เถเนฺต�วิา ค	ห	สงฺ�คณฺ�หนฺโก จตGต�โถ มหาโจโร ฯ
ภ	กษุGผู้F(ล�กครGบัร	ข้าร ทิ1$ไม-ควิรจำหนฺ-าย และไม-ควิรแจก โดยควิามเป@นฺอย-างฺนฺ�Iนฺ สงฺเคราะหEคฤห�สถE นฺ1I จ�ดเป@นฺมหาโจรพื่วิกทิ1$ ๔.

โส จ ปนฺายw อ	มw ครGภณฺ�ฑw กGลสงฺ�คณฺ�หนฺต�ถw วิ	ส�สช้�เช้นฺ�โต กGลทิFสกทิGก�กฏิw อาปช้�ช้ต	  ปพื่�พื่าช้นฺ1ยกม�มารโห จ โหต	. 
ภ	ก�ข้Gสงฺ�ฆ์w อภ	ภวิ	ต�วิา อ	ส�สรวิตาย วิ	ส�สช้�เช้นฺ�โต ถGล�ลจ�จยw อาปช้�ช้ต	. เถย�ยจ	ต�เตนฺ วิ	ส�สช้�เช้นฺ�โต ภณฺ�ฑw อค�ฆ์าเปต�วิา กาเรตพื่�โพื่ต	 ฯ
ก>แล ภ	กษุGนฺ1Iนฺ�Iนฺ เม#$อจำหนฺ-ายครGภ�ณฺฑEนฺ1I เพื่#$อสงฺเคราะหEสกGล ย-อมต(องฺกGลทิFสกทิGกกฏิด(วิย ย-อมเป@นฺผู้F(ควิรแก-ปbพื่พื่าช้นฺ1ยกรรมด(วิย.
เม#$อจำหนฺ-ายด(วิยควิามเป@นฺผู้F(ม1ควิามเป@นฺใหญ-เหนฺ#อภ	กษุGสงฺฆ์E ย-อมต(องฺถGลล�จจ�ย. 
เม#$อจำหนฺ-ายด(วิยไถยจ	ต พื่aงฺให(ต1ราคาส	$งฺข้องฺ ปร�บัอาบั�ต	แล.

“อยw อค�โค มหาโจโรต	  
อยw อ	เมสw มหาโจรานฺw เช้ฏฺ�ฐโจโร, อ	ม	นฺา สทิ	โส โจโร นฺาม นฺต�ถ	,  โย ปญฺ�จ	นฺ�ทิ�ร	ยค�คหณฺาต1ตw อต	สณฺ�หw สGข้Gมw โลกGต�ตรธม�มw เถเนฺต	 ฯ
ข้(อวิ-า อยw อค�โค มหาโจโร ม1ควิามวิ-า ภ	กษุGทิ1$ล�กฉั(อโลกGตตรธรรมซ่a$งฺสGข้Gมละเอ1ยดนฺ�ก เป@นฺไปล-วิงฺการถ#อเอาด(วิยอ	นฺทิร1ยE ๕ นฺ1I 
จ�ดเป@นฺโจรใหญ-ทิ1$สGดข้องฺมหาโจรเหล-านฺ1I, ข้aIนฺช้#$อวิ-าโจรผู้F(เช้-นฺก�บัภ	กษุGนฺ1I ย-อมไม-ม1.

“กa ปนฺ สก�กา โลกGต�ตรธม�โม ห	รญฺ�ญสGวิณฺ�ณฺาทิ1นฺ	 วิ	ย วิญฺ�เจต�วิา เถเนฺต�วิา คเหตGนฺ�ต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>โลกGตตรธรรม บัGคคลอาจลวิงฺ ค#อล�กฉั(อเอา เหม#อนฺทิร�พื่ยEม1เงฺ	นฺและทิองฺเป@นฺต(นฺหร#อ?”

๑ วิ	. จGล. ๗/๑๓๓-๔.
๒ สส	เนฺเห ฯ
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นฺ สก�กา ฯ
แก(วิ-า “ไม-อาจ.”

เตเนฺวิาห “โย อสนฺ�ตw อภFตw อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มw อGล�ลปต1ต	 ฯ
ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สวิ-า “ภ	กษุGใด กล-าวิอวิดอGตตร	มนฺGสสธรรม ทิ1$ไม-ม1อยF- ไม-เป@นฺจร	งฺ.”

อยw ห	 อต�ตนฺ	 อสนฺ�ตw ธม�มw เกวิลw “อต�ถ	 มย�หw เอโสต	 อGล�ลปต	.  นฺ ปนฺ สก�โกต	 ฐานฺา จาเวิตGw  อต�ตนฺ	 วิา สwวิ	ช้�ช้มานฺw กาตGw ฯ
แทิ(จร	งฺ ภ	กษุGนฺ1I ย-อมกล-าวิอวิดธรรมทิ1$ไม-ม1อยF-ในฺตนฺอย-างฺเด1ยวิวิ-า “ธรรมนฺ1Iข้องฺเรา ม1อยF-.” 
แต-ไม-อาจให(อGตตร	มนฺGสสธรรมนฺ�Iนฺ เคล#$อนฺไปจากทิ1$ได( หร#อไม-อาจทิำให(ม1อยF-ในฺตนฺได(.

“อถ กส�มา “โจโรต	 วิGต�โตต	 ฯ
ถามวิ-า “เม#$อเป@นฺเช้-นฺนฺ�Iนฺ เพื่ราะเหตGไร จaงฺกล-าวิวิ-า ‘เป@นฺโจร’ เล-า?”

ยส�มา ตw อGล�ลปJต�วิา อสนฺ�ตสม�ภาวินฺาย อGป�ปนฺ�เนฺ ปจ�จเย คณฺ�หาต	. 
เอวิw ห	 คณฺ�หตา เต ปจ�จยา สGข้Gเมนฺ อGปาเยนฺ วิญฺ�เจต�วิา เถเนฺต�วิา คห	ตา โหนฺ�ต	 ฯ
แก(วิ-า “เพื่ราะวิ-าภ	กษุGนฺ1I กล-าวิอวิด(อGตตร	มนฺGสสธรรม)นฺ�Iนฺ แล(วิถ#อเอาปbจจ�ยทิ1$เก	ดข้aIนฺ เพื่ราะการอวิดคGณฺทิ1$ไม-ม1อยF-. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ปbจจ�ยเหล-านฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺอ�นฺเธอผู้F(ถ#อเอา (ด(วิยการอวิดธรรมทิ1$ไม-ม1อยF-) อย-างฺนฺ�Iนฺ ล-อลวิงฺ ค#อล�กฉั(อ เอาด(วิยอGบัายอ�นฺ
สGข้Gม.”

เตเนฺวิาห “ตw ก	ส�ส เหตG  เถย�ยาย โวิ ภ	ก�ข้เวิ รฏฺ�ฐปJณฺ�โฑ ภGต�โตต	 ฯ
ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺแล (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) จaงฺตร�สวิ-า 
“ข้(อนฺ�Iนฺเพื่ราะเหตGไร? ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! เพื่ราะเหตGทิ1$ก(อนฺข้(าวิข้องฺช้าวิแวิ-นฺแควิ(นฺ อ�นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺฉั�นฺแล(วิ ด(วิยควิามเป@นฺข้โมย.”

อยญฺ�ห	 เอต�ถ อต�โถ. 
ยw อโวิจGม�หา “อยw อค�โค มหาโจโร โย อสนฺ�ตw อภFตw อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มw อGล�ลปต1ต	, 
‘ตw ก	ส�ส เหตG [594]  เกนฺ การเณฺนฺ เอตw อโวิจGม�หาต	 เจ. 
“เถย�ยาย โวิ ภ	ก�ข้เวิ รฏฺ�ฐปJณฺ�โฑ ภGต�โตต	  ภ	ก�ข้เวิ ยส�มา โวิ เตนฺ รฏฺ�ฐปJณฺ�โฑ เถย�ยจ	ต�เตนฺ ภGต�โต โหต	 ฯ
อ�นฺเนฺ#Iอควิามในฺคำวิ-า ตw ก	ส�ส เหตG นฺ1I (พื่aงฺทิราบั)ด�งฺต-อไปนฺ1I:- 
เราได(กล-าวิคำใดวิ-า ‘ภ	กษุGใด กล-าวิอวิดอGตรมนฺGสธรรมทิ1$ไม-ม1ไม-จร	งฺ, ภ	กษุGนฺ1I เป@นฺยอดมหาโจร’,
ถ(า(จะม1ผู้F(โจทิกEทิ(วิงฺ)วิ-า ‘ข้(อนฺ�Iนฺเพื่ราะเหตGไร? ค#อ เราได(กล-าวิคำนฺ�Iนฺ ด(วิยเหตGอะไร?’ 
เราพื่aงฺเฉัลยวิ-า “เพื่ราะเหตGทิ1$ก(อนฺข้(าวิข้องฺช้าวิแวิ-นฺแควิ(นฺ อ�นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺฉั�นฺแล(วิด(วิยควิามเป@นฺข้โมยแล ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย!.” 
อธ	บัายวิ-า ‘ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย เพื่ราะก(อนฺข้(าวิข้องฺช้าวิแวิ-นฺแควิ(นฺ เป@นฺอ�นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺฉั�นฺแล(วิด(วิยไถยจ	ต 
(เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เราจaงฺได(กล-าวิคำนฺ�Iนฺ).”

เอต�ถ ห	 โวิกาโร  “เย ห	 โวิ อร	ยา อรญฺ�ญวินฺปฏฺ�ฐานฺ1ต	อาทิ1สG วิ	ย  ปทิปFรณฺมต�เต นฺ	ปาโต ฯ
จร	งฺอยF- โวิ ศั�พื่ทิE ในฺ(คำวิ-า เถย�ยาย โวิ) นฺ1I เป@นฺนฺ	บัาต ลงฺในฺอรรถส�กวิ-าเป@นฺเคร#$องฺทิำบัทิให(เต>ม 
เหม#อนฺ โวิ ศั�พื่ทิE ในฺคำวิ-า เย ห	 โวิ อร	ยา อรญฺ�ญวินฺปฏฺ�ฐานฺ	 (จร	งฺอยF- พื่ระอร	ยเจ(าทิ�Iงฺหลายแล ย-อมเสพื่ราวิไพื่รในฺปzา) เป@นฺอาทิ	.
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ตส�มา “ตGม�เหห	 ภGต�โตต	 เอวิมส�ส อต�โถ นฺ๑ ทิฏฺ�ฐพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (ผู้F(ศัaกษุา)ไม-พื่aงฺเห>นฺเนฺ#Iอควิามแห-งฺ โวิ ศั�พื่ทิEนฺ�Iนฺ อย-างฺนฺ1Iวิ-า ตGม�เหห	 ภGต�โต (อ�นฺทิ-านฺทิ�Iงฺหลายฉั�นฺแล(วิ) ด�งฺนฺ1I.

[แก7อรรถน	คมัคาถา]

อ	ทิานฺ	 ตเมวิต�ถw คาถาห	 วิ	ภFตตรw กโรนฺ�โต “อญฺ�ญถา สนฺ�ตนฺ�ต	อาทิ	มาห ฯ
บั�ดนฺ1I (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) เม#$อจะทิรงฺทิำเนฺ#Iอควิามนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแลให(แจ-มแจ(งฺข้aIนฺโดยคาถา จaงฺตร�สพื่ระคาถาวิ-า อญฺ�ญถา สนฺ�ตw เป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ “อญฺ�ญถา สนฺ�ตนฺ�ต	  อปร	สGทิ�ธกายสมาจาราทิ	เกนฺ อญฺ�เญนฺ อากาเรนฺ สนฺ�ตw ฯ
บัรรดาเหล-านฺ�Iนฺ สองฺบัทิวิ-า อญฺ�ญถา สนฺ�ตw ควิามวิ-า อ�นฺม1อยF-โดยอาการอ#$นฺ ซ่a$งฺม1กายสมาจารไม-บัร	สGทิธ	qเป@นฺต(นฺ.

“อญฺ�ญถา โย ปเวิทิเยต	  ปร	สGทิ�ธกายสมาจาราทิ	เกนฺ อญฺ�เญนฺ อากาเรนฺ โย ปเวิเทิย�ย 
“ปรมปร	สGทิ�โธ อหw. อต�ถ	 เม อพื่�ภนฺ�ตเร โลกGต�ตรธม�โมต	 เอวิw ช้านฺาเปย�ย ฯ  
ปเวิเทิต�วิา จ ปนฺ ตาย ปเวิทินฺาย อGป�ปนฺ�นฺw โภช้นฺw อรหา วิ	ย ภGญฺ�ช้ต	 ฯ
บัาทิคาถาวิ-า อญฺ�ญถา โย ปเวิทิเย ควิามวิ-า ภ	กษุGรFปใด พื่aงฺประกาศัด(วิยอาการอย-างฺอ#$นฺ ซ่a$งฺม1กายสมาจารบัร	สGทิธ	qเป@นฺต(นฺ 
ค#อให(ช้นฺอ#$นฺเข้(าใจอย-างฺนฺ1Iวิ-า “เราเป@นฺผู้F(บัร	สGทิธ	qอย-างฺย	$งฺ โลกGตตรธรรมม1อยF-ในฺภายในฺข้องฺเรา.” 
ก>แล คร�Iนฺประกาศัแล(วิ (แสดงฺตนฺ) ดGจพื่ระอรห�นฺตEฉั�นฺโภช้นฺะทิ1$เก	ดข้aIนฺเพื่ราะการประกาศันฺ�Iนฺ.

“นฺ	กจ�จ ก	ตวิส�เสวิ ภGต�ตw เถย�เยนฺ ตส�ส ตนฺ�ต	  “นฺ	กจ�จาต	  วิญฺ�เจต�วิา อญฺ�ญถา สนฺ�ตw อญฺ�ญถา ทิส�เสต�วิา 
อคGม�พื่าคจ�ฉัภFตเมวิ สาข้าปลาสปล�ลวิาทิ	จ�ฉัาทิเนฺนฺ คGม�พื่ม	วิ คจ�ฉัม	วิ จ อต�ตานฺw ทิส�เสต�วิา ฯ
บัทิวิ-า นฺ	กจ�จ (ในฺสองฺบัาทิคาถา)วิ-า นฺ	กจ�จ ก	ตวิส�เสวิภGต�ตw เถย�เยนฺ ตส�ส ตw (นฺ1I) 
แปลวิ-า ล-อลวิงฺ ค#อแสดงฺ(ตนฺ)อ�นฺม1อยF- โดยอาการอ#$นฺ ด(วิย(อาการ)อย-างฺอ#$นฺ 
ได(แก- แสดงฺตนฺ ซ่a$งฺไม-ใช้-พื่G-มไม(และไม-ใช้-กอไม(เลย ให(เป@นฺเหม#อนฺพื่G-มไม(และให(เหม#อนฺกอไม( 
เพื่ราะเอาก	$งฺไม( ใบัไม( และใบัอ-อนฺเป@นฺต(นฺ ปJดบั�งฺไวิ(.

“ก	ตวิส�เสวิาต	  วิญฺ�จกส�ส เกราฏิ	กส�ส คGม�พื่คจ�ฉัสญฺ�ญาย อรญฺ�เญ อาคตาคเต สกGเณฺ คเหต�วิา ช้1วิ	ตกป�ปกส�ส สากGณฺ	กส�เสวิ ฯ
บัทิวิ-า ก	ตวิส�เสวิ ควิามวิ-า 
ดGจพื่รานฺนฺกผู้F(ลวิงฺ ค#อหลอก จ�บันฺกต�วิทิ1$มาแล(วิๆ ในฺปzา ด(วิยม1ควิามสำค�ญวิ-า เป@นฺพื่G-มไม(และกอไม( แล(วิเล1Iยงฺช้1วิ	ตฉัะนฺ�Iนฺ.

“ภGต�ตw เถย�เยนฺ ตส�ส ตนฺ�ต	  ตส�สาปJ อนฺรหนฺ�ตส�เสวิ สโต อรหนฺ�ตภาวิw ทิส�เสต�วิา ลทิ�ธw โภช้นฺw ภGญฺ�ช้โต, 
ยw ตw ภGต�ตw,  ตw ยถา สากGณฺ	กก	ตวิส�ส นฺ	กจ�จ วิญฺ�เจต�วิา สกGณฺค�คหณฺw เอวิw มนฺGส�เส วิญฺ�เจต�วิา ลทิ�ธส�ส โภช้นฺส�ส ภGต�ตต�ตา 
เถย�เยนฺ ภGต�ตw [595] นฺาม โหต	 ฯ
บัาทิคาถาวิ-า ภGต�ตw เถย�เยนฺ ตส�ส ตw ควิามวิ-า 
เม#$อภ	กษุGแม(นฺ�Iนฺ ผู้F(ไม-ใช้-พื่ระอรห�นฺตEเลย แสดงฺวิ-าเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE ฉั�นฺโภช้นฺะทิ1$ตนฺได(มา, 
โภช้นฺะทิ1$เธอฉั�นฺ ช้#$อวิ-าเป@นฺอ�นฺเธอฉั�นฺแล(วิ ด(วิยควิามเป@นฺข้โมย เพื่ราะเธอฉั�นฺโภช้นฺะทิ1$ตนฺล-อลวิงฺมนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายแล(วิได(มา
เปร1ยบัเหม#อนฺนฺายพื่รานฺนฺกผู้F(ม1เคร#$องฺปกปJด ล-อ ค#อ ลวิงฺจ�บันฺกฉัะนฺ�Iนฺ.

๑ อยw อต	เรโก ข้ายต	 ฯ
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อ	มw ปนฺ อต�ถวิสw อช้านฺนฺ�ตา เย เอวิw ภGญฺ�ช้นฺ�ต	 กาสาวิกณฺ�ฐา ฯเปฯ นฺ	รยw เต อGปปช้�ช้เร ฯ
ก>ภ	กษุGเหล-าใด เม#$อไม-รF(อำนฺาจแห-งฺประโยช้นฺEนฺ1I ย-อมฉั�นฺด(วิยอาการอย-างฺนฺ�Iนฺ, 
ภ	กษุGเป@นฺอ�นฺมาก ม1ผู้(ากาสาวิะพื่�นฺคอ ม1กรรมเลวิทิราม ไม-สำรวิมแล(วิ, 
ภ	กษุGผู้F(เลวิทิรามเหล-านฺ�Iนฺ ย-อมเข้(าถaงฺซ่a$งฺนฺรกเพื่ราะกรรมทิ�Iงฺหลายทิ1$เลวิทิราม.

“กาสาวิกณฺ�ฐาต	  กาสาเวินฺ เวิฐ	ตกณฺ�ฐา ฯ  “เอต�ตกเมวิ อร	ยทิ�ธช้ธารณฺมต�ตw, เยสw สามญฺ�ญw อญฺ�ญw นฺต�ถ1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
บัทิวิ-า กาสาวิกณฺ�ฐา ได(แก- ผู้F(ม1คอทิ1$พื่�นฺด(วิยผู้(ากาสาวิะ. 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “คGณฺเคร#$องฺเป@นฺสมณฺะ ค#อ พื่ระอรห�ตตผู้ล ย-อมไม-ม1แก-บัGคคลเหล-าใด, 
บัGคคลเหล-านฺ�Iนฺ ม1แต-การทิรงฺไวิ(ซ่a$งฺธงฺช้�ยแห-งฺพื่ระอร	ยะเพื่1ยงฺนฺ1Iเทิ-านฺ�Iนฺ.”

“ภวิ	ส�สนฺ�ต	 โข้ ปนฺานฺนฺ�ทิ อนฺาคตมทิ�ธานฺw โคต�รภGโนฺ กาสาวิกณฺ�ฐาต	 เอวิw วิGต�ตทิGส�ส1ลานฺw เอตw อธ	วิจนฺw ฯ
(คำวิ-า ผู้F(ม1ผู้(ากาสาวิะพื่�นฺคอ) นฺ1I เป@นฺช้#$อ แห-งฺ(บัรรพื่ช้	ต)ผู้F(ทิGศั1ล ทิ1$(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ดFก-อนฺอานฺนฺทิE! ก>แล โคตรภF(สงฺฆ์E)ทิ�Iงฺหลาย ผู้F(ม1ผู้(ากาสาวิะพื่�นฺคอ จ�กม1ในฺกาลอนฺาคต.”

“ปาปธม�มาต	  ลามกธม�มา ฯ
บัทิวิ-า ปาปธม�มา ได(แก- ผู้F(ม1ธรรมลามก.

“อสญฺ�ญตาต	  กายาทิ1ห	 อสญฺ�ญตา ฯ
บัทิวิ-า อสญฺ�ญตา ได(แก- ผู้F(ไม-สำรวิมทิางฺกายเป@นฺต(นฺ

“ปาปาต	  ลามกปGค�คลา ฯ
บัทิวิ-า ปาปา ได(แก- บัGคคลลามก.

“ปาเปห	 กม�เมห1ต	  เตห	 กรณฺกาเล อาทิ1นฺวิw อทิ	ส�วิา กเตห	 ปรวิญฺ�จนฺาทิ1ห	 ปาปกม�เมห	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ปาเปห	 กม�เมห	 ควิามวิ-า 
เพื่ราะกรรมทิ1$เลวิทิรามทิ�Iงฺหลาย ม1การล-อลวิงฺผู้F(อ#$นฺเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ อ�นฺตนฺทิำแล(วิ เพื่ราะไม-เห>นฺโทิษุในฺเวิลากระทิำ.

“นฺ	รยนฺ�เต อGปปช้�ช้เรต	  นฺ	รส�สาทิw ทิGค�คตa เต อGปปช้�ช้นฺ�ต	 ฯ
บัาทิคาถาวิ-า นฺ	รยนฺ�เต อGปปช้�ช้เร ควิามวิ-า ภ	กษุGผู้F(เลวิทิรามเหล-านฺ�Iนฺ ย-อมเข้(าถaงฺทิGคต	 ทิ1$หมดควิามแช้-มช้#$นฺ.

ตส�มา “เสย�โย อโยคGโฬต	 คาถา ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สพื่ระคาถาวิ-า เสย�โย อโยคGโฬ เป@นฺต(นฺ.
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ตส�สต�โถ๑ 
“สจายw ทิGส�ส1โล อสญฺ�ญโต อ	จ�ฉัาจาเร ฐ	โต กGหนฺาย โลกวิญฺ�จโก ปGค�คโล ตต�ตw อค�ค	ส	ข้Fปมw อโยคGฬี| ภGญฺ�เช้ย�ย อช้�โฌิหเรย�ย. 
ตส�ส ยญฺ�เจตw รฏฺ�ฐปJณฺ�ฑw ภGญฺ�เช้ย�ย  ยญฺ�เจตw อโยคGฬี|,  เตสG ทิ�วิ1สG อโยคGโฬวิ ภGต�โต เสย�โย สGนฺ�ทิรตโร ปณฺ1ตตโร จ ภเวิย�ย, 
นฺ ห	 อโยคGฬส�ส ภGต�ตต�ตา สม�ปราเย สพื่�พื่ญฺ�ญฺGตญฺ�ญาเณฺนฺาปJ ทิGช้�ช้านฺปร	จ�เฉัทิw ทิGก�ข้w อนฺGภวิต	 
เอวิw ปฏิ	ลทิ�ธส�ส ปนฺ รฏฺ�ฐปJณฺ�ฑส�ส ภGต�ตต�ตา สม�ปราเย วิGต�ตป�ปการw ทิGก�ข้w อนฺGโภต	.   อยw ห	 โกฏิ	ป�ปต�โต ม	จ�ฉัาช้1โวิต	 ฯ
พื่aงฺทิราบัเนฺ#Iอควิามแห-งฺพื่ระคาถานฺ�Iนฺวิ-า  “ถ(าบัGคคลผู้F(ทิGศั1ล ไม-สำรวิม ต�IงฺอยF-ในฺอ	จฉัาจาร เป@นฺผู้F(ลวิงฺโลก ด(วิยก	ร	ยาหลอกลวิงฺนฺ1I 
พื่aงฺบัร	โภค ค#อพื่aงฺกล#นฺก	นฺ ก(อนฺเหล>กแดงฺด�งฺเปลวิไฟั, 
การทิ1$ผู้F(ทิGศั1ล พื่aงฺฉั�นฺก(อนฺข้(าวิข้องฺช้าวิแวิ-นฺแควิ(นฺนฺ1I ๑ การทิ1$บัGคคลพื่aงฺก	นฺก(อนฺเหล>กแดงฺนฺ1I ๑  
ในฺ ๒ อย-างฺนฺ�Iนฺ ก(อนฺเหล>กเทิ1ยวิ อ�นฺภ	กษุGนฺ�Iนฺบัร	โภคแล(วิ พื่aงฺเป@นฺข้องฺประเสร	ฐกวิ-า ค#อ ด1กวิ-า และประณฺ1ตกวิ-า, 
เพื่ราะวิ-า ภ	กษุGนฺ�Iนฺจะไม-เสวิยทิGกข้Eซ่a$งฺม1การกำหนฺดรF(ได(ยาก แม(ด(วิยส�พื่พื่�ญญฺGตญาณฺ ในฺส�มปรายภพื่ เพื่ราะบัร	โภคก(อนฺเหล>กแดงฺ, 
แต-จะได(เสวิยทิGกข้Eม1ประการด�งฺกล-าวิแล(วิในฺส�มปรายภพื่ เพื่ราะเธอบัร	โภคก(อนฺข้(าวิข้องฺช้าวิแวิ-นฺแควิ(นฺซ่a$งฺตนฺได(มาแล(วิ 
ด(วิยอาการอย-างฺนฺ�Iนฺ.  จร	งฺอยF- อาช้1พื่นฺ1I จ�ดเป@นฺม	จฉัาช้1พื่ข้�IนฺสGดยอด.

[ปฐมับ�ญญ�ต	จต#ตถปาราช	ก]

เอวิw ปาปก	ร	ยาย อนฺาทิ1นฺวิทิส�สาวิ1นฺw อาทิ1นฺวิw ทิส�เสต�วิา อถโข้ ภควิา วิค�คGมGทิาต1ร	เย ภ	ก�ข้F อเนฺกปร	ยาเยนฺ วิ	ครห	ต�วิา 
ทิGพื่�ภรตาย ทิGป�โปสตาย ฯเปฯ อ	มw ส	ก�ข้าปทิw อGทิ�ทิ	เสย�ยาถาต	 วิต�วิา 
จตGต�ถw [596] ปาราช้	กw ปญฺ�ญาเปนฺ�โต “โย ปนฺ ภ	ก�ข้G อนฺภ	ช้านฺนฺ�ต	อาทิ	มาห ฯ
คร�Iงฺนฺ�Iนฺแล พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺแสดงฺโทิษุแก-พื่วิกภ	กษุGผู้F(ไม-เห>นฺโทิษุในฺการกระทิำควิามช้�$วิอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ จaงฺทิรงฺต	เต1ยนฺ
พื่วิกภ	กษุGผู้F(อยF-ร	มฝัb{งฺแม-นฺIำวิ�คคGมGทิา โดยอเนฺกปร	ยาย แล(วิตร�สโทิษุแห-งฺควิามเป@นฺผู้F(เล1Iยงฺยาก ควิามเป@นฺบัำรGงฺยาก ฯลฯ แล(วิทิรงฺ
ร�บัส�$งฺวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ก>แล พื่วิกเธอพื่aงฺแสดงฺส	กข้าบัทินฺ1Iข้aIนฺอย-างฺนฺ1I …” ด�งฺนฺ1Iแล(วิ 
เม#$อจะทิรงฺบั�ญญ�ต	จตGตถปาราช้	ก จaงฺตร�สวิ-า โย ปนฺ ภ	ก�ข้G อนฺภ	ช้านฺw (อนฺa$งฺ ภ	กษุGใดไม-รF(เฉัพื่าะ) ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ”.

๑ ตส�สาต�โถ ฯ
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[อน#บ�ญญ�ต	จต#ตถปาราช	ก]
เอวิw มFลจ�เฉัช้�ช้วิเสนฺ ทิฬ�หw กต�วิา จตGต�ถปาราช้	เก ปญฺ�ญต�เต,  อปรม�ปJ อนฺGป�ปญฺ�ญต�ตต�ถาย อธ	มานฺวิต�ถG อGทิปาทิ	 ฯ
คร�Iนฺเม#$อ(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ทิรงฺบั�ญญ�ต	จตGตถปาราช้	ก ทิำให(หนฺ�กแนฺ-นฺข้aIนฺด(วิยอำนฺาจควิามข้าดมFลอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ, 
เร#$องฺสำค�ญวิ-าได(บัรรลGแม(อ#$นฺอ1ก ก>เก	ดข้aIนฺ เพื่#$อประโยช้นฺEแก-อนฺGบั�ญญ�ต	.

ตส�สGป�ปต�ต	ทิ1ปนฺต�ถw เอวิw วิGต�ตw “เอวิญฺ�จ	ทิw ภควิตา ภ	ก�ข้Fนฺw ส	ก�ข้าปทิw ปญฺ�ญต�ตw โหต1ต	 ฯ
เพื่#$อแสดงฺควิามเก	ดข้aIนฺแห-งฺเร#$องฺสำค�ญวิ-าได(บัรรลGนฺ�Iนฺ (พื่ระธรรมส�งฺคาหกเถระทิ�Iงฺหลาย) จaงฺได(กล-าวิไวิ(อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ก>ส	กข้าบัทินฺ1I ย-อมเป@นฺอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺบั�ญญ�ต	แล(วิแก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ด(วิยประการอย-างฺนฺ1I.”

ตต�ถ “อทิ	ฏฺ�เฐ ทิ	ฏฺ�ฐสญฺ�ญ	โนฺต	  อรหต�เต ญาณฺจก�ข้Gนฺา อทิ	ฏฺ�เฐเยวิ “ทิ	ฏฺ�ฐw อม�เหห	 อรหต�ตนฺ�ต	 ทิ	ฏฺ�ฐสญฺ�ญ	โนฺ หGต�วิา ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ สองฺบัทิวิ-า อทิ	ฏฺ�เฐ ทิ	ฏฺ�ฐสญฺ�ญ	โนฺ ควิามวิ-า (ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย) เป@นฺผู้F(ม1ควิามสำค�ญในฺพื่ระอรห�ตตผู้ล 
อ�นฺตนฺย�งฺม	ได(เห>นฺด(วิยญาณฺจ�กษุGเลย วิ-าได(เห>นฺ ด(วิยคำวิ-า “พื่ระอรห�ตตผู้ล อ�นฺเราทิ�Iงฺหลายเห>นฺแล(วิ.”

เอส นฺโย อป�ปต�ตาทิ1สG ฯ
ในฺพื่ระอรห�ตตผู้ลทิ1$ตนฺย�งฺม	ได(ถaงฺเป@นฺต(นฺ ก>นฺ�ยนฺ1I.

อยw ปนฺ วิ	เสโส ฯ
แต-ม1ควิามแปลกก�นฺด�งฺต-อไปนฺ1I:-

“อป�ปต�เตต	  อต�ตโนฺ สนฺ�ตาเนฺ อGป�ปต�ต	วิเสนฺ อป�ปต�เต ฯ
บัทิวิ-า อป�ปต�เต ควิามวิ-า ทิ1$ตนฺย�งฺม	ได(ถaงฺ ด(วิยอำนฺาจควิามเก	ดข้aIนฺ ในฺส�นฺดานฺข้องฺตนฺ.

“อนฺธ	คเตต	  มค�คภาวินฺาย อนฺธ	คเต ฯ   “อปฏิ	ลทิ�เธต	ปJ อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า อนฺธ	คเต ได(แก- ทิ1$ตนฺย�งฺม	ได(บัรรลG ด(วิยมรรคภาวินฺา.  ควิามวิ-า “อ�นฺตนฺย�งฺไม-ได(” บั(างฺ.

“อสจ�ฉั	กเตต	  อปฏิ	วิ	ทิ�เธ ปจ�จเวิก�ข้ณฺวิเสนฺ วิา อปจ�จก�ข้กเต ฯ
บัทิวิ-า อสจ�ฉั	กเต ได(แก- ทิ1$ตนฺย�งฺม	ได(แทิงฺตลอด หร#อย�งฺม	ได(ทิำให(ประจ�กษุE ด(วิยอำนฺาจการพื่	จารณฺา.

“อธ	มาเนฺนฺาต	  อธ	คตมาเนฺนฺ ฯ   “อธ	คตา มยนฺ�ต	 เอวิw อGป�ปนฺ�นฺมาเนฺนฺาต	 อต�โถ ฯ  “อธ	กมาเนฺนฺ วิา ถทิ�ธมาเนฺนฺาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า อธ	มาเนฺนฺ ได(แก- ด(วิยควิามสำค�ญวิ-าตนฺได(บัรรลG.  อธ	บัายวิ-า “ด(วิยควิามสำค�ญทิ1$เก	ดข้aIนฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘เราได(บัรรลGแล(วิ”
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ควิามวิ-า “ด(วิยควิามถ#อต�วิย	$งฺ ค#อ ด(วิยมานฺะทิ1$แข้>งฺกระด(างฺ.”

“อญฺ�ญw พื่�ยากรaสFต	 อรหต�ตw พื่�ยากรaสG ฯ   “ปต�ตw อาวิGโส อม�เหห	 อรหต�ตw.  กตw กรณฺ1ยนฺ�ต	 ภ	ก�ข้Fนฺw อาโรเจสGw ฯ
สองฺบัทิวิ-า อญฺ�ญw พื่�ยากรaสG ควิามวิ-า ได(พื่ยากรณฺEพื่ระอรห�ตตผู้ล ค#อ ได(บัอกแก-ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายวิ-า 
“อาวิGโส! พื่วิกเราได(บัรรลGพื่ระอรห�ตตผู้ลแล(วิ.  ก	จทิ1$ควิรทิำ พื่วิกเราได(ทิำเสร>จแล(วิ.”
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เตสw มค�เคนฺ อป�ปห1นฺก	เลสต�ตา  เกวิลw สมถวิ	ปส�สนฺาวิเสนฺ วิ	ก�ข้ม�ภ	ตก	เลสานฺw 
อปเรนฺ สมเยนฺ ตถารFปปจ�จยสมาโยเค ราคายปJ จ	ต�ตw นฺมต	.  “ราคต�ถาย นฺมต1ต	 อต�โถ ฯ
เพื่ราะย�งฺละก	เลสไม-ได(ด(วิยมรรค จ	ตข้องฺเธอเหล-านฺ�Iนฺ ผู้F(ข้-มก	เลสไวิ(ได( ด(วิยอำนฺาจสมถะและวิ	ปbสสนฺาอย-างฺเด1ยวิ 
โดยสม�ยต-อมา ค#อ ในฺเวิลาประกอบัพื่ร(อมด(วิยปbจจ�ยเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ ย-อมนฺ(อมไปเพื่#$อควิามกำหนฺ�ดบั(างฺ.  
อธ	บัายวิ-า “ย-อมนฺ(อมไปเพื่#$อต(องฺการควิามกำหนฺ�ด.”

เอส นฺโย อ	ตเรสG ฯ
ในฺบัทิทิ�Iงฺหลายนฺอกนฺ1I ก>นฺ�ยนฺ1I.

“ตญฺ�จ โข้ เอตw อพื่�โพื่หาร	กนฺ�ต	  ตญฺ�จโข้ เอตw เตสw อญฺ�ญw พื่�ยากรณฺw อพื่�โพื่หาร	กw อาปต�ต	ป�ปญฺ�ญาปเนฺ โวิหารw นฺ คจ�ฉัต	. 
“อาปต�ต	ยา องฺ�คw นฺ โหต1ต	 อต�โถ ฯ
ข้(อวิ-า ตญฺ�จ โข้ เอตw อพื่�โพื่หาร	กw ม1ควิามวิ-า ก>แล การพื่ยากรณฺEพื่ระอรห�ตนฺ1Iนฺ�Iนฺ ข้องฺเธอเหล-านฺ1Iนฺ�Iนฺ เป@นฺอ�พื่โพื่หาร	ก ย�งฺไม-ถaงฺ
โวิหารในฺการเป@นฺเหตGให(บั�ญญ�ต	อาบั�ต	.  อธ	บัายวิ-า “ย�งฺไม-เป@นฺองฺคEแห-งฺอาบั�ต	.”

“กส�ส ปนฺายw อธ	มาโนฺ อGป�ปช้�ช้ต	, กส�ส นฺGป�ปช้�ช้ต1ต	 ฯ
ถามวิ-า “ก> ควิามสำค�ญวิ-าได(บัรรลGนฺ1I ย-อมเก	ดข้aIนฺแก-ใคร? ไม-เก	ดข้aIนฺแก-ใคร?”

| อร	ยสาวิกส�ส ตาวิ นฺGป�ปช้�ช้ต	 ฯ
แก(วิ-า “ย-อมไม-เก	ดข้aIนฺแก-พื่ระอร	ยสาวิกก-อนฺ”.

โส ห	 มค�คผู้ลนฺ	พื่�พื่านฺปห1นฺก�ก	เลสาวิส	ฏฺ�ฐก�ก	เลส[597]ปจ�จเวิก�ข้เณฺนฺ สญฺ�ช้าตโสมนฺส�โส อร	ยคGณฺปฏิ	เวิเธ นฺ	ก�กงฺ�โข้ 
ตส�มา โสตาปนฺ�นฺาทิ1นฺw อหw สกทิาคาม1ต	อาทิ	วิเสนฺ มาโนฺ นฺGป�ปช้�ช้ต	 ฯ
จร	งฺอยF- (พื่ระอร	ยสาวิก)นฺ�Iนฺ ม1โสมนฺ�สเก	ดข้aIนฺแล(วิ ด(วิยญาณฺเป@นฺเคร#$องฺพื่	จารณฺา มรรคผู้ล นฺ	พื่พื่านฺ ก	เลสทิ1$ละได(แล(วิ 
และก	เลสทิ1$ย�งฺเหล#อ เป@นฺผู้F(ไม-ม1ควิามสงฺส�ยในฺการแทิงฺตลอดอร	ยคGณฺ,  
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ มานฺะ (ควิามถ#อต�วิ) จaงฺไม-เก	ดข้aIนฺแก-พื่ระอร	ยสาวิกทิ�Iงฺหลาย ม1พื่ระโสดาบั�นฺเป@นฺต(นฺ 
ด(วิยอำนฺาจควิามถ#อวิ-า “เราเป@นฺพื่ระสกทิาคาม1” เป@นฺต(นฺ.

ทิGส�ส1ลส�ส นฺGป�ปช้�ช้ต	 ฯ  โส ห	 อร	ยคGณฺาธ	คเม นฺ	ราโสวิ ฯ
และไม-เก	ดข้aIนฺแม(แก-บัGคคลผู้F(ทิGศั1ล.  เพื่ราะวิ-า บัGคคลผู้F(ทิGศั1ลนฺ�Iนฺ เป@นฺผู้F(หมดควิามหวิ�งฺในฺการบัรรลGอร	ยคGณฺทิ1เด1ยวิ.

ส1ลวิโตปJ ปร	จ�จต�ตกม�มฏฺ�ฐานฺส�ส นฺ	ทิ�ทิารามตาทิ	มนฺGยGต�ตส�ส นฺGป�ปช้�ช้ต	 ฯ
ทิ�Iงฺไม-เก	ดข้aIนฺแม(แก-ผู้F(ม1ศั1ล ซ่a$งฺสละกรรมฐานฺเส1ย 
แล(วิตามประกอบัเหตGแห-งฺควิามเก1ยจคร(านฺ ม1ควิามเป@นฺผู้F(ย	นฺด1ในฺควิามหล�บันฺอนฺเป@นฺต(นฺ.

สGปร	สGทิ�ธส1ลส�ส ปนฺ  กม�มฏฺ�ฐาเนฺ อป�ปมต�ตส�ส  นฺามรFป| วิวิฏฺ�ฐเปต�วิา ปจ�จยปร	ค�คเหนฺ วิ	ต	ณฺ�ณฺกงฺ�ข้ส�ส 
ต	ลก�ข้ณฺw อาโรเปต�วิา สงฺ�ข้าเร สม�มสนฺ�ตส�ส อารทิ�ธวิ	ปส�สกส�ส อGป�ปช้�ช้ต	 ฯ
แต-จะเก	ดข้aIนฺแก-ทิ-านฺผู้F(เร	$มเจร	ญวิ	ปbสสนฺา ม1ศั1ลบัร	สGทิธ	qด1 ไม-ประมาทิในฺกรรมฐานฺ 
ข้(ามพื่(นฺควิามสงฺส�ยแล(วิ เพื่ราะกำหนฺดนฺามรFป จ�บัปbจจ�ยได( ยกไตรล�กษุณฺEข้aIนฺพื่	จารณฺาส�งฺข้ารทิ�IงฺหลายอยF-.
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อGป�ปนฺ�โนฺ จ สGทิ�ธสมถลาภa สGทิ�ธวิ	ปส�สนฺาลาภa วิา อนฺ�ตรา ฐเปต	 ฯ
และ(ควิามสำค�ญวิ-าได(บัรรลG)เก	ดข้aIนฺแล(วิ ย-อมพื่�กบัGคคลผู้F(ได(สมถะล(วินฺๆ หร#อผู้F(ได(วิ	ปbสสนฺาล(วินฺๆ เส1ยในฺกลางฺค�นฺ.

โส ห	 ทิสม�ปJ วิ1สต	ม�ปJ ตaสม�ปJ วิส�สานฺ	 ก	เลสสมGทิาจารw อปส�สนฺ�โต 
“อหw โสตาปนฺ�โนฺต	 วิา  “สกทิาคาม1ต	 วิา  “อนฺาคาม1ต	 วิา มญฺ�ญต	 ฯ
จร	งฺอยF- บัGคคลนฺ�Iนฺ เม#$อไม-เห>นฺควิามฟัGrงฺข้aIนฺแห-งฺก	เลส ตลอด ๑๐ ปnบั(างฺ ๒๐ ปnบั(างฺ ๓๐ ปnบั(างฺ 
ย-อมเข้(าใจวิ-า “เราเป@นฺพื่ระโสดาบั�นฺ” หร#อวิ-า “เราเป@นฺพื่ระสกทิาคาม1” หร#อวิ-า “เราเป@นฺพื่ระอนฺาคาม1.”

สมถวิ	ปส�สนฺาลาภa ปนฺ อรหต�เตเยวิ ฐเปต	 ฯ
แต-(ควิามสำค�ญวิ-าได(บัรรลG)นฺ�Iนฺ ย-อมต�IงฺบัGคคลผู้F(ได(ทิ�Iงฺสมถะและวิ	ปbสสนฺา ไวิ(ในฺพื่ระอรห�ตตผู้ลทิ1เด1ยวิ.

ตส�ส ห	 สมาธ	พื่เลนฺ ก	เลสา วิ	ก�ข้ม�ภ	ตา,  วิ	ปส�สนฺาพื่เลนฺ สงฺ�ข้ารา สGปร	ค�คห	ตา. 
ตส�มา สฏฺ�ฐ	ม�ปJ วิส�สานฺ	 อส1ต	ม�ปJ วิส�สานฺ	 วิส�สสตม�ปJ ก	เลสา นฺ สมGทิาจรนฺ�ต	.   ข้1ณฺาสวิส�เสวิ จ	ต�ตจาโร โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- บัGคคลนฺ�Iนฺข้-มก	เลสทิ�Iงฺหลายได(ด(วิยกำล�งฺสมาธ	, กำหนฺดส�งฺข้ารทิ�Iงฺหลายได(ด1ด(วิยกำล�งฺวิ	ปbสสนฺา. 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ก	เลสทิ�Iงฺหลายจaงฺไม-ฟัGrงฺข้aIนฺ ตลอด ๖๐ ปnบั(างฺ ๘๐ ปnบั(างฺ ๑๐๐ ปnบั(างฺ. 
ควิามเทิ1$ยวิไปแห-งฺจ	ต เป@นฺเหม#อนฺข้องฺพื่ระข้1ณฺาสพื่ฉัะนฺ�Iนฺ.

โส เอวิw ทิ1ฆ์รต�ตw ก	เลสสมGทิาจารw อปส�สนฺ�โต อนฺ�ตรา อฏฺ�ฐต�วิาวิ  “อรหา อหนฺ�ต	 มญฺ�ญต1ต	 ฯ |
บัGคคลนฺ�Iนฺ เม#$อไม-เห>นฺควิามฟัGrงฺข้aIนฺแห-งฺก	เลสตลอดราตร1นฺานฺด(วิยอาการอย-างฺนฺ�Iนฺ ไม-หยGดในฺกลางฺค�นฺเลย 
จaงฺสำค�ญวิ-า “เราเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE” ฉัะนฺ1Iแล.

“อนฺภ	ช้านฺนฺ�ต	  นฺ อภ	ช้านฺw ฯ
บัทิวิ-า อนฺภ	ช้านฺw ได(แก- ไม-รF(เฉัพื่าะ.

ยส�มา ปนฺายw อนฺภ	ช้านฺw สมGทิาจรต	.  ส�วิาส�ส สนฺ�ตาเนฺ อนฺGป�ปนฺ�โนฺ  ญาเณฺนฺ จ อสจ�ฉั	กโต อภFโต.
ก>เพื่ราะเหตGทิ1$ภ	กษุGนฺ1Iไม-รF(จร	งฺ กล-าวิอวิดอยF-. 
(อGตตร	มนฺGสสธรรม)นฺ�Iนฺ ไม-เก	ดข้aIนฺในฺส�นฺดานฺข้องฺเธอ, ทิ�Iงฺเธอก>ม	ได(ทิำให(แจ(งฺด(วิยญาณฺ จaงฺช้#$อวิ-าไม-ม1จร	งฺ. 

เตนฺส�ส ปทิภาช้เนฺ “อสนฺ�ตw อภFตw อสwวิ	ช้�ช้มานฺนฺ�ต	 วิต�วิา “อช้านฺนฺ�โต อปส�สนฺ�โตต	 วิGต�ตw ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ในฺวิาระแจกบัทิ แห-งฺ(บัทิวิ-า อนฺภ	ช้านฺw) นฺ�Iนฺ 
(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1)กล-าวิวิ-า “(อGตตร	มนฺGสสธรรม) ไม-ม1จร	งฺ ไม-เป@นฺจร	งฺ ไม-ม1อยF-” แล(วิจaงฺกล-าวิวิ-า “(ภ	กษุG) ไม-รF(อยF- ไม-เห>นฺอยF-” ด�งฺนฺ1I.

“อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มนฺ�ต	  อGต�ตร	มนฺGส�สานฺw ฌิาย1นฺญฺ�เจวิ อร	ยานฺญฺ�จ ธม�มw ฯ
บัทิวิ-า อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มw แปลวิ-า ธรรมข้องฺมนฺGษุยEผู้F(ยวิดย	$งฺค#อ ทิ-านฺผู้F(ได(ฌิานฺ และพื่ระอร	ยเจ(าทิ�Iงฺหลาย.

“อต�ตFปนฺาย	กนฺ�ต	  อต�ตนฺ	 ตw อGปเนฺต	  อต�ตานฺw วิา ตต�ถ อGปเนฺต1ต	 อต�ตFปนฺาย	โก ฯ
บัทิวิ-า อต�ตFปนฺาย	กw ม1อรรถวิ	เคราะหEวิ-า 
ภ	กษุGย-อมนฺ(อมอGตตร	มนฺGสสธรรมนฺ�Iนฺเข้(ามาในฺตนฺ หร#อวิ-า ย-อมนฺ(อมตนฺเข้(าไปในฺอGตตร	มนฺGสสธรรมนฺ�Iนฺ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ อGตตร	มนฺGสสธรรมนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า อ�ตตFปนฺาย	กะ.
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[598] ตw อต�ตFปนฺาย	กw ฯ
(ภ	กษุGกล-าวิอวิด อGตตร	มนฺGสสธรรม)นฺ�Iนฺ เป@นฺทิ1$นฺ(อมเข้(ามาในฺตนฺ หร#อวิ-าเป@นฺทิ1$นฺ(อมเข้(าไปหา.

เอวิw กต�วิา สมGทิาจเรย�ยาต	 สม�พื่นฺ�โธ ฯ
เช้#$อมควิามวิ-า “ภ	กษุGทิำอย-างฺนฺ1I กล-าวิอวิด”.

ปทิภาช้เนฺ ปนฺ ยส�มา “อGต�ตร	มนฺGส�สธม�โม นฺาม ฌิานฺw วิ	โมก�ข้w สมาธ	 สมาปต�ต	 ญาณฺทิส�สนฺw ฯเปฯ สGญฺ�ญาคาเร อภ	รต1ต	 
เอวิw ฌิานฺาทิโย อเนฺกธม�มา วิGต�ตา,
แต-ในฺวิาระแจกบัทิ เพื่ราะเหตGทิ1$ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1กล-าวิธรรมหลายประการ ม1ฌิานฺเป@นฺต(นฺไวิ( อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ฌิานฺ วิ	โมกข้E สมาธ	 สมาบั�ต	 ญาณฺทิ�สสนฺะ ฯลฯ (การย�งฺมรรคให(เจร	ญ การทิำให(แจ(งฺซ่a$งฺผู้ล การละก	เลส ควิามทิ1$จ	ตปราศัจากนฺ	วิรณฺE) 
ควิามย	นฺด1ย	$งฺในฺเร#อนฺวิ-างฺเปล-า ช้#$อวิ-าอGตตร	มนฺGสสธรรม” ด�งฺนฺ1I. 

ตส�มา เตสw สพื่�เพื่สw วิเสนฺ อต�ตFปนฺาย	กภาวิw ทิส�เสนฺ�โต “เต วิา กGสลธม�เม อต�ตนฺ	 อGปเนฺต1ต	 พื่หGวิจนฺนฺ	ทิ�เทิสw อกาส	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เม#$อทิ-านฺจะแสดงฺควิามทิ1$อGตตร	มนฺGสสธรรมนฺ�Iนฺเป@นฺธรรมทิ1$นฺ(อมเข้(ามาในฺตนฺ ด(วิยอำนฺาจแห-งฺธรรมเหล-านฺ�Iนฺทิ�Iงฺหมด
จaงฺได(กระทิำนฺ	เทิศัเป@นฺพื่หGวิจนฺะวิ-า “ภ	กษุGย-อมนฺ(อมกGศัลธรรมเหล-านฺ�Iนฺเข้(ามาในฺตนฺ ก>ด1”.

ตต�ถ “เอเต ธม�มา มย	 สนฺ�ทิ	ส�สนฺ�ต1ต	 สมGทิาจรนฺ�โต อต�ตนฺ	 อGปเนฺต	 
“อหw เอเตสG สนฺ�ทิ	ส�สาม1ต	 สมGทิาจรนฺ�โต “อต�ตานฺw เตสG อGปเนฺต1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ในฺ(บัรรดาการนฺ(อม ๒ อย-างฺ)นฺ�Iนฺ 
เม#$อภ	กษุGอวิดวิ-า “ธรรมเหล-านฺ1I ย-อมปรากฏิในฺข้(าพื่เจ(า” พื่aงฺทิราบัวิ-า “ช้#$อวิ-านฺ(อม (ธรรมเหล-านฺ�Iนฺ) เข้(ามาในฺตนฺ” 
เม#$ออวิดวิ-า “ข้(าพื่เจ(า ย-อมปรากฏิในฺธรรมเหล-านฺ1I” พื่aงฺทิราบัวิ-า “ช้#$อวิ-านฺ(อมตนฺเข้(าไปในฺธรรมเหล-านฺ�Iนฺ.”

| “อลมร	ยญาณฺทิส�สนฺนฺ�ต	 เอต�ถ 
“โลก	ยโลกGต�ตรา ปญฺ�ญา ช้านฺนฺฏฺ�เฐนฺ ญาณฺw  จก�ข้Gนฺา ทิ	ฏฺ�ฐม	วิ ธม�มw กรณฺโต ทิส�สนฺฏฺ�เฐนฺ ทิส�สนฺนฺ�ต	  ญาณฺทิส�สนฺw ฯ
พื่aงฺทิราบัควิามเช้#$อมอรรถแห-งฺบัทิ ในฺคำวิ-า อลมร	ยญาณฺทิส�สนฺw นฺ1I อย-างฺนฺ1I ค#อ 
“ปbญญาทิ�Iงฺทิ1$เป@นฺโลก	ยะและโลกGตตระ ช้#$อวิ-า ญาณฺ เพื่ราะอรรถวิ-ารF(  
ช้#$อวิ-า ทิ�สสนฺะ เพื่ราะอรรถวิ-า เห>นฺ เพื่ราะกระทิำซ่a$งฺธรรมให(เป@นฺประดGจเห>นฺด(วิยจ�กษุG   เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า ญาณฺทิ�สสนฺะ.

อร	ยw วิ	สGทิ�ธw อGต�ตมw ญาณฺทิส�สนฺนฺ�ต	 อร	ยญาณฺทิส�สนฺw ฯ
ญาณฺทิ�สสนฺะ อย-างฺประเสร	ฐ ค#อ อย-างฺบัร	สGทิธ	q อย-างฺสFงฺสGด  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-า อร	ยญาณฺทิ�สสนฺะ. 

อลw ปร	ยต�ตw ก	เลสวิ	ทิ�ธwสนฺสมต�ถw อร	ยญาณฺทิส�สนฺเมต�ถ ฌิานฺาทิ	เภเทิ อGต�ตร	มนฺGส�สธม�เม 
อลw วิา อร	ยญาณฺทิส�สนฺมส�สาต	  อลมร	ยญาณฺทิส�สโนฺ ฯ
ญาณฺทิ�สสนฺะอย-างฺประเสร	ฐ อย-างฺสามารถ ค#อ แกล(วิกล(า สามารถกำจ�ดก	เลส ม1อยF-ในฺอGตตร	มนฺGสสธรรมต-างฺประเภทิม1ฌิานฺเป@นฺต(นฺนฺ1I 
หร#อวิ-าญาณฺทิ�สสนฺะอย-างฺประเสร	ฐ อย-างฺสามารถ เป@นฺข้องฺแห-งฺอGตตร	มนฺGสสธรรมนฺ�Iนฺ. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (อGตตร	มนฺGสสธรรมนฺ�Iนฺ) จaงฺช้#$อวิ-า ม1ควิามรF(เห>นฺอย-างฺประเสร	ฐ อย-างฺสามารถ.

ตw อลมร	ยญาณฺทิส�สนฺw อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มนฺ�ต	 เอวิw ปทิต�ถสม�พื่นฺ�โธ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ |
(ภ	กษุGไม-รF(จร	งฺ กล-าวิ)อวิดอGตตร	มนฺGสสธรรม อ�นฺม1ควิามรF(เห>นฺอย-างฺประเสร	ฐอย-างฺสามารถนฺ�Iนฺ.”



หนฺ(า ๙๕๘ •   จตGต�ถปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [อนฺGบั�ญญ�ต	จตGตถปาราช้	ก]

ตต�ถ เยนฺ ญาณฺทิส�สเนฺนฺ โส “อลมร	ยญาณฺทิส�สโนฺต	 วิGจ�จต	, 
ตเทิวิ ทิส�เสตGw “ญาณฺนฺ�ต	 ต	ส�โส วิ	ช้�ช้า, ทิส�สนฺนฺ�ต	 ยw ญาณฺw ตw ทิส�สนฺw, ยw ทิส�สนฺw ตw ญาณฺนฺ�ต	 วิ	ช้�ช้าส1เสนฺ ปทิภาช้นฺw วิGต�ตw ฯ
ในฺ(บัทิภาช้นฺะ)นฺ�Iนฺ  (อGตตร	มนฺGสสธรรม)นฺ�Iนฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “อลมร	ยญาณฺทิ�สสนฺะ” ด(วิยญาณฺทิ�สสนฺะใด, 
เพื่#$อแสดงฺญาณฺทิ�สสนฺะนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล  (ทิ-านฺอGบัาล1)จaงฺกล-าวิบัทิภาช้นฺะ ด(วิยวิ	ช้ช้าเป@นฺใหญ-วิ-า 
“ญาณฺ (นฺ�Iนฺ) ได(แก- วิ	ช้ช้า ๓,  ทิ�สสนฺะ (นฺ�Iนฺ) ค#อ ญาณฺอ�นฺใด ทิ�สสนฺะก>อ�นฺนฺ�Iนฺ, ทิ�สสนฺะอ�นฺใด ญาณฺก>อ�นฺนฺ�Iนฺ.”

มหค�คตโลกGต�ตรา ปเนฺต�ถ สพื่�พื่าปJ ปญฺ�ญา “ญาณฺนฺ�ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
แต-ในฺ(บัทิวิ-า ญาณฺw) นฺ1I ปbญญาแม(ทิ�Iงฺหมด ทิ1$เป@นฺมห�คคตะและโลกGตตระ พื่aงฺทิราบัวิ-า “ญาณฺ”.

“สมGทิาจเรย�ยาต	  วิGต�ตป�ปการเมตw อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มw อต�ตFปนฺาย	กw กต�วิา อาโรเจย�ย ฯ
บัทิวิ-า สมGทิาจเรย�ย ควิามวิ-า พื่aงฺอวิดอGตตร	มนฺGสสธรรม ม1ประการด�งฺกล-าวิแล(วินฺ1I ทิำให(นฺ(อมเข้(ามาในฺตนฺ.

“อ	ต�ถ	ยา วิาต	อาทิ	 ปนฺ อาโรเจตพื่�พื่ปGค�คลนฺ	ทิส�สนฺw ฯ
ส-วินฺบัทิวิ-า อ	ต�ถ	ยา วิา เป@นฺต(นฺ ช้1IถaงฺบัGคคลทิ1$ภ	กษุGจะพื่aงฺอวิด.

เอเตสw ห	 อาโรจ	เต, อาโรจ	ตw โหต	. 
จร	งฺอยF- เม#$ออวิดอGตตร	มนฺGสสธรรมแก-บัGคคลเหล-านฺ�Iนฺ, ย-อมเป@นฺอ�นฺอวิด.

[599] นฺ เทิวิมารพื่�รห�มานฺw นฺาปJ เปตยก�ข้ต	รจ�ฉัานฺคตานฺนฺ�ต	 ฯ
เม#$ออวิดแก-เทิวิดา มาร พื่รหม หร#อแม(แก-เปรต ย�กษุE และส�ตวิEด	ร�จฉัานฺ หา(เป@นฺอ�นฺอวิด)ไม- แล.

“อ	ต	 ช้านฺาม	 อ	ต	 ปส�สาม1ต	  สมGทิาจรณฺาการทิส�สนฺเมตw ฯ
คำวิ-า อ	ต	 ช้านฺาม	 อ	ต	 ปส�สาม	 นฺ1I แสดงฺอาการอวิด.

ปทิภาช้เนฺ ปนฺส�ส “ช้านฺามหw เอเต ธม�เม, ปส�สามหw เอเต ธม�เมต	 อ	ทิw เตสG ฌิานฺาทิ1สG ธม�เมสG ช้านฺนฺปส�สนฺานฺw ปวิต�ต	ทิ1ปนฺw ฯ
แต-ในฺบัทิภาช้นฺะแห-งฺ(บัทิวิ-า อ	ต	 ช้านฺาม	 อ	ต	 ปส�สาม	) นฺ�Iนฺ คำวิ-า “ข้(าพื่เจ(ารF(ธรรมเหล-านฺ1I ข้(าพื่เจ(าเห>นฺธรรมเหล-านฺ1I” นฺ1I 
แสดงฺถaงฺควิามเป@นฺไปแห-งฺควิามรF(และควิามเห>นฺ ในฺธรรมม1ฌิานฺเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺ.

“อต�ถ	 จ เม เอเต ธม�มาต	อาทิ	 อต�ตFปนฺาย	กภาวิทิ1ปนฺw ฯ
คำวิ-า และธรรมเหล-านฺ1I ม1แก-ข้(าพื่เจ(า เป@นฺต(นฺ แสดงฺควิามนฺ(อมเข้(ามาในฺตนฺ.

“ตโต อปเรนฺ สมเยนฺาต	 อาปต�ต	ปฏิ	ช้านฺนฺสมยทิส�สนฺเมตw ฯ
คำวิ-า โดยสม�ยอ#$นฺแต-สม�ยนฺ�Iนฺ นฺ1I แสดงฺถaงฺสม�ยทิ1$ปฏิ	ญญาวิ-าเป@นฺอาบั�ต	.

อยw ปนฺ อาโรจ	ตก�ข้เณฺเยวิ ปาราช้	กw อาปช้�ช้ต	 ฯ
แต-ภ	กษุGนฺ1Iต(องฺปาราช้	กในฺข้ณฺะทิ1$อวิดทิ1เด1ยวิ.

อาปต�ตa ปนฺ อาปนฺ�โนฺ ยส�มา ปเรนฺ โจทิ	โต วิา อโจทิ	โต วิา ปฏิ	ช้านฺาต	 
ตส�มา “สมนฺGค�คาห	ยมาโนฺ วิา อสมนฺGค�คาห	ยมาโนฺ วิาต	 วิGต�ตw ฯ
และเธอต(องฺอาบั�ต	แล(วิ ถFกภ	กษุGอ#$นฺโจทิก>ตาม ไม-ถFกโจทิก>ตาม ย-อมปฏิ	ญญา. 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า “เธออ�นฺผู้F(ใดผู้F(หนฺa$งฺ เช้#$อก>ตาม ไม-เช้#$อก>ตาม.



จตGต�ถปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [เหตGทิ1$ให(เช้#$อถ#อม1ฐานฺะ ๖ อย-างฺ] • หนฺ(า ๙๕๙

[เหต#ทิ� ให7เช! อถ!อมั�ฐานะ ๖ อย'าง]

ตต�ถ  สมนฺGค�คาหนฺาย ตาวิ 
“ก	นฺ�เต อธ	คตนฺ�ต	 อธ	คมปGจ�ฉัา ฯ  “ฌิานฺวิ	โมก�ข้าทิ1สG โสตาปต�ต	มค�คาทิ1สG วิา ก	นฺ�ตยา อธ	คตนฺ�ต	 ฯ
บัรรดา(ควิามเช้#$อและไม-เช้#$อ)นฺ�Iนฺ ในฺควิามเช้#$อ พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยก-อนฺ ค#อ:-
(๑) ข้(อวิ-า “ทิ-านฺได(บัรรลGอะไร?” ค#อ เป@นฺคำถามถaงฺธรรมทิ1$ได(บัรรลG. 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “บัรรดาคGณฺธรรมม1ฌิานฺและวิ	โมกข้Eเป@นฺต(นฺ หร#อบัรรดามรรค ม1โสดาปbตต	มรรคเป@นฺต(นฺ ทิ-านฺได(บัรรลGอะไร?”

“ก	นฺ�ต	 เต อธ	คตนฺ�ต	 อGปายปGจ�ฉัา ฯ
(๒) ข้(อวิ-า “ทิ-านฺได(บัรรลGด(วิยวิ	ธ1อะไร?” ค#อ เป@นฺคำถามถaงฺอGบัาย.

อยw ห	 เอต�ถ อธ	ป�ปาโย “ก	นฺ�ตยา อนฺ	จ�จลก�ข้ณฺw ธGรw กต�วิา อธ	คตw  ทิGก�ข้านฺต�ตลก�ข้เณฺสG อญฺ�ญตรw
กa วิา สมาธ	วิเสนฺ อภ	นฺ	วิ	ส	ต�วิา อGทิาหG วิ	ปส�สนฺาวิเสนฺ  ตถา กa รFเป อภ	นฺ	วิ	ส	ต�วิา อGทิาหG อรFเป, 
กa วิา อช้�ฌิต�ตw อภ	นฺ	วิ	ส	ต�วิา อGทิาหG พื่ห	ทิ�ธาต	 ฯ
ควิามจร	งฺ ในฺข้(อนฺ1I ม1อธ	บัายด�งฺต-อไปนฺ1I ค#อ  ทิ-านฺทิำอนฺ	จจล�กษุณฺะให(เป@นฺธGระ แล(วิจaงฺได(บัรรลG?  
หร#อ(ทิ-านฺทิำ)บัรรดาทิGกข้ล�กษุณฺะและอนฺ�ตตล�กษุณฺะ อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺ (ให(เป@นฺธGระแล(วิ จaงฺได(บัรรลG)?
ทิ-านฺต�Iงฺม�$นฺแล(วิด(วิยอำนฺาจสมาธ	 หร#อ(ต�Iงฺม�$นฺแล(วิ)ด(วิยอำนฺาจวิ	ปbสสนฺา (จaงฺได(บัรรลG)? 
อนฺa$งฺ ทิ-านฺต�Iงฺม�$นฺแล(วิในฺรFปธรรม หร#อ(ต�Iงฺม�$นฺแล(วิ)ในฺอรFปธรรม (จaงฺได(บัรรลG)? 
ทิ-านฺต�Iงฺม�$นฺแล(วิในฺกายเป@นฺภายในฺ หร#อ(ต�Iงฺม�$นฺแล(วิ)ในฺกายเป@นฺภายนฺอก (จaงฺได(บัรรลG)?

“กทิา เต อธ	คตนฺ�ต	 กาลปGจ�ฉัา ฯ   “ปGพื่�พื่ณฺ�หมช้�ฌินฺ�ต	กาทิ1สG กตรส�มa กาเลต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
(๓) ข้(อวิ-า “ทิ-านฺได(บัรรลGเม#$อไร?” ค#อ เป@นฺคำถามถaงฺกาล. 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ในฺบัรรดากาลเช้(าและเทิ1$ยงฺเป@นฺต(นฺ กาลใดกาลหนฺa$งฺ?”

“กต�ถ เต อธ	คตนฺ�ต	 โอกาสปGจ�ฉัา ฯ  “กส�มa โอกาเส  กa รต�ต	ฏฺ�ฐาเนฺ ทิ	วิาฏฺ�ฐาเนฺ รGก�ข้มFเล มณฺ�ฑเป  กตรส�มa วิา วิ	หาเรต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
(๔) ข้(อวิ-า “ทิ-านฺได(บัรรลGทิ1$ไหนฺ?” ค#อ เป@นฺคำถามถaงฺโอกาส. 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ในฺโอกาสไหนฺ? ค#อในฺทิ1$พื่�กกลางฺค#นฺ ในฺทิ1$พื่�กกลางฺวิ�นฺ ทิ1$โคนฺต(นฺไม( ทิ1$มณฺฑป หร#อในฺวิ	หารหล�งฺไหนฺ?”

“กตเม เต ก	เลสา ปห1นฺาต	 ปห1นฺก�ก	เลสปGจ�ฉัา ฯ   “กตรมค�ควิช้�ฌิา ตวิ ก	เลสา ปห1นฺาต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
(๕) ข้(อวิ-า “ทิ-านฺละก	เลสเหล-าไหนฺได(?” ค#อ เป@นฺคำถามถaงฺก	เลสทิ1$ละได(แล(วิ. 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ก	เลสทิ�Iงฺหลายม1มรรคจำพื่วิกไหนฺฆ์-า ทิ-านฺละได(แล(วิ.”

“กตเมสw ต�วิw ธม�มานฺw ลาภ1ต	 [600] ปฏิ	ลทิ�ธธม�มปGจ�ฉัา ฯ  “ปฐมมค�คาทิ1สG กตเมสw ธม�มานฺw ต�วิw ลาภ1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
(๖) ข้(อวิ-า ทิ-านฺได(ธรรมเหล-าไหนฺ? ค#อ เป@นฺคำถามถaงฺธรรมทิ1$ได(แล(วิ. 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “บัรรดามรรคม1ปฐมมรรคเป@นฺต(นฺ ทิ-านฺได(ธรรมเหล-าไหนฺ?”



หนฺ(า ๙๖๐ •   จตGต�ถปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [อรรถาธ	บัายฐานฺะ ๖ อย-างฺ]

[อรรถาธ	บายฐานะ ๖ อย'าง]

ตส�มา อ	ทิานฺ	 เจปJ โกจ	 ภ	ก�ข้G อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มาธ	คมw พื่�ยากเรย�ย, นฺ โส เอต�ตาวิตาวิ สก�กาตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ในฺบั�ดนฺ1I ถ(าแม(ภ	กษุGรFปไรๆ พื่aงฺพื่ยากรณฺEการบัรรลGอGตตร	มนฺGสสธรรม, 
เธออ�นฺใครๆ ไม-ควิรส�กการะ (ด(วิยคำพื่ยากรณฺE)ม1ประมาณฺเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1Iก-อนฺ.

อ	เมสG ปนฺ ฉัสG ฐาเนฺสG โสธนฺต�ถw วิต�ตพื่�โพื่ “ก	นฺ�เต อธ	คตw. กa ฌิานฺw อGทิาหG วิ	โมก�ข้าทิ1สG อญฺ�ญตรนฺ�ต	 ฯ
แต-เธอควิรถFกทิ�กทิ(วิงฺ เพื่#$อสอบัสวินฺให(ข้าวิสะอาด ในฺฐานฺะทิ�Iงฺ ๖ เหล-านฺ1Iวิ-า 
“ทิ-านฺได(บัรรลGอะไร? ค#อวิ-าทิ-านฺได(บัรรลGฌิานฺ หร#อได(บัรรลGบัรรดาวิ	โมกข้Eเป@นฺต(นฺ อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺหร#อ?”

โย ห	 เยนฺ อธ	คโต ธม�โม, โส ตส�ส ปากโฏิ โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- ธรรมทิ1$บัGคคลใด ได(บัรรลGแล(วิ ย-อมเป@นฺข้องฺปรากฏิแก-บัGคคลนฺ�Iนฺ.

สเจ “อ	ทินฺ�นฺาม เม อธ	คตนฺ�ต	 วิทิต	  ตโต “ก	นฺ�ต	 เต อธ	คตนฺ�ต	 ปGจ�ฉั	ตพื่�โพื่  
“อนฺ	จ�จลก�ข้ณฺาทิ1สG กa ธGรw กต�วิา  อฏฺ�ฐต�ตaสาย วิา อารม�มเณฺสG รFปารFปอช้�ฌิต�ตพื่ห	ทิ�ธาทิ	เภเทิสG วิา ธม�เมสG เกนฺ มGเข้นฺ อภ	นฺ	วิ	ส	ต�วิาต	 
ฯ
โย ห	 ยส�สาภ	นฺ	เวิโส โส ตส�ส ปากโฏิ โหต	 ฯ
ถ(าเธอกล-าวิวิ-า “ข้(าพื่เจ(าได(บัรรลGธรรมช้#$อนฺ1I,” ลำด�บันฺ�Iนฺ ควิรสอบัถามเธอวิ-า “ทิ-านฺได(บัรรลGด(วิยวิ	ธ1ไร?” 
ค#อควิรซ่�กถามวิ-า “ทิ-านฺทิำอะไร ในฺบัรรดาไตรล�กษุณฺE ม1อนฺ	จจล�กษุณฺะเป@นฺต(นฺ ให(เป@นฺธGระ  
หร#อต�Iงฺม�$นฺอยF-ด(วิยห�วิข้(ออะไร ในฺบัรรดาอารมณฺE ๓๘ อย-างฺ หร#อในฺบัรรดาธรรมอ�นฺต-างฺด(วิยรFปธรรม อรFปธรรม 
กายเป@นฺภายในฺและกายเป@นฺภายนฺอกเป@นฺต(นฺ จaงฺได(บัรรลG?” 
แทิ(จร	งฺ ควิามต�Iงฺม�$นฺใดข้องฺบัGคคลใดม1  ควิามต�Iงฺม�$นฺนฺ�Iนฺย-อมปรากฏิแก-บัGคคลนฺ�Iนฺ.

สเจ “อยนฺ�นฺาม เม อภ	นฺ	เวิโส เอวิw มยา อธ	คตนฺ�ต	 วิทิต	  ตโต “กทิา เต อธ	คตนฺ�ต	 ปGจ�ฉั	ตพื่�โพื่ 
“กa ปGพื่�พื่ณฺ�เห อGทิาหG มช้�ฌินฺ�ต	กาทิ1สG อญฺ�ญตรส�มa กาเลต	 ฯ   สพื่�เพื่สw ห	 อต�ตนฺา อธ	คตกาโล ปากโฏิ โหต	 ฯ
ถ(าภ	กษุGกล-าวิวิ-า “ควิามต�Iงฺม�$นฺช้#$อนฺ1Iข้องฺข้(าพื่เจ(าม1อยF-, ข้(าพื่เจ(าได(บัรรลGด(วิยวิ	ธ1อย-างฺนฺ1I” ด�งฺนฺ1I,  ลำด�บันฺ�IนฺควิรสอบัถามเธอดFวิ-า 
“ทิ-านฺได(บัรรลGเม#$อไร?” ค#อ ควิรซ่�กถามเธอวิ-า “ทิ-านฺได(บัรรลGในฺเวิลาเช้(า หร#อในฺเวิลาเทิ1$ยงฺเป@นฺต(นฺ เวิลาใดเวิลาหนฺa$งฺหร#อ?” 
ควิามจร	งฺ กาลทิ1$ตนฺได(บัรรลG ย-อมเป@นฺข้องฺปรากฏิแก-ช้นฺทิGกจำพื่วิก.

สเจ “อมGกส�มa นฺาม กาเล อธ	คตนฺ�ต	 วิทิต	   ตโต “กต�ถ เต อธ	คตนฺ�ต	 ปGจ�ฉั	ตพื่�โพื่  
“กa ทิ	วิาฏฺ�ฐาเนฺ อGทิาหG รต�ต	ฏฺ�ฐานฺาทิ1สG อญฺ�ญตรส�มa โอกาเสต	 ฯ   สพื่�เพื่สw ห	 อต�ตนฺา อธ	คโตกาโส ปากโฏิ โหต	 ฯ
ถ(าภ	กษุGกล-าวิวิ-า “ข้(าพื่เจ(าได(บัรรลGในฺกาลช้#$อโนฺ(นฺ,” ลำด�บันฺ�Iนฺ ควิรสอบัถามเธอดFวิ-า “ทิ-านฺได(บัรรลGทิ1$ไหนฺ?” 
ค#อ ควิรซ่�กถามเธอวิ-า “ทิ-านฺได(บัรรลGในฺทิ1$พื่�กกลางฺวิ�นฺ หร#อในฺบัรรดาทิ1$พื่�กกลางฺค#นฺเป@นฺต(นฺ โอกาสใดโอกาสหนฺa$งฺหร#อ?” 
ควิามจร	งฺ โอกาสทิ1$ตนฺได(บัรรลGย-อมปรากฏิแก-ช้นฺทิGกจำพื่วิก.
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สเจ “อมGกส�มa นฺาม เม โอกาเส อธ	คตนฺ�ต	 วิทิต	   ตโต “กตเม เต ก	เลสา ปห1นฺาต	 ปGจ�ฉั	ตพื่�โพื่ 
“กa ปฐมมค�ควิช้�ฌิา อGทิาหG ทิGต	ยาทิ	มค�ควิช้�ฌิาต	 ฯ   สพื่�เพื่สw ห	 อต�ตนฺา อธ	คตมค�เคนฺ ปห1นฺก�ก	เลสา ปากฏิา โหนฺ�ต	 ฯ
ถ(าภ	กษุGกล-าวิวิ-า “ข้(าพื่เจ(าได(บัรรลGในฺโอกาสช้#$อโนฺ(นฺ,” ลำด�บันฺ�Iนฺ ควิรสอบัถามเธอดFวิ-า “ทิ-านฺละก	เลสเหล-าไหนฺได(?” 
ค#อ ควิรซ่�กถามเธอวิ-า “ก	เลสทิ�Iงฺหลาย ทิ1$ปฐมมรรคพื่aงฺฆ์-าหร#อทิ1$ทิGต	ยมรรคเป@นฺต(นฺพื่aงฺฆ์-า ทิ-านฺละได(แล(วิ?” 
ควิามจร	งฺ ก	เลสอ�นฺมรรคทิ1$ตนฺได(บัรรลGละได(แล(วิ ย-อมปรากฏิแก-ช้นฺทิGกจำพื่วิก.

สเจ “อ	เม นฺาม เม ก	เลสา ปห1นฺาต	 วิทิต	   ตโต “กตเมสw [601] ต�วิw ธม�มานฺw ลาภ1ต	 ปGจ�ฉั	ตพื่�โพื่  
“กa โสตาปต�ต	มค�คส�ส อGทิาหG สกทิาคาม	มค�คาทิ1สG อญฺ�ญตรส�สาต	 ฯ   สพื่�เพื่สw ห	 อต�ตนฺา อธ	คตธม�โม ปากโฏิ โหต	 ฯ
ถ(าภ	กษุGกล-าวิวิ-า “ก	เลสช้#$อเหล-านฺ1I ข้(าพื่เจ(าละได(แล(วิ,” ลำด�บันฺ�Iนฺ ควิรสอบัถามเธอดFวิ-า “ทิ-านฺได(ธรรมเหล-าไหนฺ?” 
ค#อ ควิรซ่�กถามเธอดFวิ-า “ทิ-านฺได(โสดาปbตต	มรรค หร#อได(บัรรดามรรคม1สกทิาคาม	มรรคเป@นฺต(นฺอย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺหร#อ? 
ควิามจร	งฺ ธรรมทิ1$ตนฺได(บัรรลGแล(วิ ย-อมปรากฏิแก-ช้นฺทิGกจำพื่วิก.

สเจ “อ	เมสw นฺามาหw ธม�มานฺw ลาภ1ต	 วิทิต	  เอต�ตาวิตาปJส�ส วิจนฺw นฺ สทิ�ธาตพื่�พื่w ฯ
ถ(าภ	กษุGกล-าวิวิ-า “ข้(าพื่เจ(าได(ธรรมช้#$อเหล-านฺ1I,”  ไม-ควิรเช้#$อถ#อคำพื่Fดข้องฺเธอ แม(ด(วิยคำพื่ยากรณฺEม1ประมาณฺเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I.

พื่หGส�สGตา ห	 อGค�คหปร	ปGจ�ฉัากGสลา ภ	ก�ข้F อ	มานฺ	 ฉัฏฺ�ฐานฺานฺ	 โสเธตGw สก�โกนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ผู้F(พื่หFสFต เป@นฺผู้F(ฉัลาดในฺการเร1ยนฺและการสอบัถาม ย-อมสามารถสอบัสวินฺฐานฺะทิ�Iงฺ ๖ เหล-านฺ1I ให(ข้าวิ
สะอาดได(.

[เร! องสอบสวนด้Dปฏ	ปทิาของภ	กษุ#ผู้D7อ7างตนว'าได้7บรรลี#ธรรมั]

อ	มส�ส ปนฺ ภ	ก�ข้Gโนฺ อาคมนฺปฏิ	ปทิา โสเธตพื่�พื่า ฯ
ส-วินฺอาคมนฺปฏิ	ปทิา (ข้(อปฏิ	บั�ต	เป@นฺเหตGมาแห-งฺมรรค) ข้องฺภ	กษุGนฺ1I ควิรสอบัสวินฺให(ข้าวิสะอาด.

ยทิ	 อาคมนฺปฏิ	ปทิา นฺ สGช้�ฌิต	, “อ	มาย ปฏิ	ปทิาย โลกGต�ตรธม�โม นฺาม นฺ ลพื่�ภต1ต	 อปเนฺตพื่�โพื่ ฯ
ถ(าอาคมนฺปฏิ	ปทิา ไม-บัร	สGทิธ	q, 
(ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย)ควิรกล-าวิวิ-า “ข้aIนฺช้#$อวิ-าโลกGตตรธรรม ทิ-านฺจะไม-ได(ด(วิยปฏิ	ปทิานฺ1I” แล(วินฺำเธอออกไปเส1ย. 

ยทิ	 ปนฺส�ส อาคมนฺปฏิ	ปทิา สGช้�ฌิต	.  
“ทิ1ฆ์รต�ตw ต1สG ส	ก�ข้าสG อป�ปมต�โต ช้าคร	ยมนฺGยGต�โต จตFสG ปจ�จเยสG อลค�โค  อากาเส ปาณฺ	สเมนฺ เจตสา วิ	หรต1ต	 ปญฺ�ญายต	 
ตส�ส ภ	ก�ข้Gโนฺ พื่�ยากรณฺw ปฏิ	ปทิาย สทิ�ธa สwสนฺ�ทิต	 
“เสย�ยถาปJ นฺาม คงฺ�โคทิกw ยมGโนฺทิเกนฺ สทิ�ธa สwสนฺ�ทิต	 สเมต	, เอวิเมวิ สGป�ปญฺ�ญต�ตา เตนฺ ภควิตา สาวิกานฺw นฺ	พื่�พื่านฺคาม	นฺ1 
ปฏิ	ปทิา. สwสนฺ�ทิต	 นฺ	พื่�พื่านฺญฺ�จ ปฏิ	ปทิา จาต	 วิGต�ตสทิ	สw โหต	 ฯ
แต-ถ(าอาคมนฺปฏิ	ปทิาข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺบัร	สGทิธ	q.  (ภ	กษุG๑ นฺ�Iนฺ) ปรากฏิในฺปฏิ	ปทิานฺ�Iนฺวิ-า “เป@นฺผู้F(ไม-ประมาทิในฺไตรส	กข้า 
ทิ�Iงฺหม�$นฺ ประกอบัธรรมเป@นฺเคร#$องฺต#$นฺอยF- ตลอดราตร1นฺานฺ ไม-ข้(องฺอยF-ในฺปbจจ�ยทิ�Iงฺ ๔ อยF-ด(วิยใจเสมอด(วิยฝัzาม#อในฺอากาศั”, 
คำพื่ยากรณฺEข้องฺ(ภ	กษุG)นฺ�Iนฺ ย-อมเทิ1ยบัเค1ยงฺก�บัข้(อปฏิ	บั�ต	ได( 
ค#อ เป@นฺเช้-นฺก�บัพื่ระพื่Gทิธพื่จนฺEทิ1$ตร�สไวิ(วิ-า “นฺIำแม-นฺIำคงฺคาก�บันฺIำแม-นฺIำยมGนฺา เทิ1ยบัเค1ยงฺก�นฺได( เข้(าก�นฺได( ช้#$อแม(ฉั�นฺใด, 

๑ แปลตามสาร�ตถทิ1ปนฺ1 ๒/๔๔๑.
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ปฏิ	ปทิาทิ1$ให(ถaงฺพื่ระนฺ	พื่พื่านฺอ�นฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคนฺ�Iนฺทิรงฺบั�ญญ�ต	ด1แล(วิแก-สาวิกทิ�Iงฺหลาย ก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ, 
ทิ�Iงฺพื่ระนฺ	พื่พื่านฺและปฏิ	ปทิาเทิ1ยบัเค1ยงฺก�นฺได(.”

อปJจ โข้ นฺ เอต�ตเกนฺาปJ สก�กาโร กต�ตพื่�โพื่ ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺแล ส�กการะอ�นฺใครๆ ไม-ควิรทิำ แม((ด(วิยคำพื่ยากรณฺE)ม1ประมาณฺเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I.

กส�มา ฯ  เอกจ�จส�ส ห	 ปGถGช้�ช้นฺส�สาปJ สโต ข้1ณฺาสวิปฏิ	ปต�ต	สทิ	สา ปฏิ	ปทิา โหต	 ฯ
เพื่ราะเหตGไร? เพื่ราะวิ-า แม(ภ	กษุGผู้F(เป@นฺปGถGช้นฺบัางฺรFปก>ม1ปฏิ	ปทิาเป@นฺเหม#อนฺข้(อปฏิ	บั�ต	ข้องฺพื่ระข้1ณฺาสพื่.

ตส�มา โส ภ	ก�ข้G เตห	 เตห	 อGปาเยห	 อGต�ตาเสตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ อ�นฺใครๆ พื่aงฺทิำให(หวิาดสะดG(งฺได(ด(วิยอGบัายนฺ�Iนฺๆ.

ข้1ณฺาสวิส�ส นฺาม อสนฺ	ยาปJ มต�ถเก ปตมานฺาย, ภยw วิา ฉัม�ภ	ตต�ตw วิา โลมหwโส วิา นฺ โหต	 ฯ
ธรรมดาพื่ระข้1ณฺาสพื่ แม(เม#$ออสนฺ1บัาตผู้-าลงฺมาบันฺกระหม-อม, ก>หาม1ควิามกล�วิ ควิามหวิาดสะดG(งฺ หร#อข้นฺพื่องฺสยองฺเกล(าไม-.

สจส�ส ภยw วิา ฉัม�ภ	ตต�ตw วิา โลมหwโส วิา อGป�ปช้�ช้ต	, “นฺ ต�วิw อรหาต	 อปเนฺตพื่�โพื่ ฯ
ถ(าควิามกล�วิก>ด1 ควิามหวิาดสะดG(งฺก>ด1 ข้นฺพื่องฺสยองฺเกล(าก>ด1 เก	ดข้aIนฺแก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ, 
เธออ�นฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลายพื่aงฺกล-าวิเต#อนฺวิ-า “ทิ-านฺไม-ใช้-เป@นฺพื่ระอรห�นฺตE” แล(วิพื่aงฺนฺำออกเส1ย.

สเจ ปนฺ อภ1รG อจ�ฉัม�ภ1 อนฺGต�ราส1 หGต�วิา ส1โห วิ	ย นฺ	ส1ทิต	, 
อยw ภ	ก�ข้G สม�ปนฺ�นฺเวิย�ยากรโณฺ [602] สมนฺ�ตา ราช้ราช้มหามต�ตาทิ1ห	 เปส	ตw สก�การw อรหต1ต	 ฯ
แต-ถ(าภ	กษุGนฺ�Iนฺ เป@นฺผู้F(ไม-กล�วิ เป@นฺผู้F(ไม-หวิาดเส1ยวิ เป@นฺผู้F(ไม-สะดG(งฺ ย-อมนฺ�$งฺนฺ	$งฺเหม#อนฺราช้ส1หEฉัะนฺ�Iนฺ,   
ภ	กษุGนฺ1I ช้#$อวิ-าเป@นฺผู้F(ม1การพื่ยากรณฺEอย-างฺสมบัFรณฺE ย-อมควิรร�บัส�กการะ ทิ1$พื่ระราช้าและราช้มหาอมาตยEเป@นฺต(นฺ 
ส-งฺไปถวิายโดยรอบัฉัะนฺ1Iแล.

“ปาปJจ�โฉัต	  ยา สา “อ	เธกจ�โจ ทิGส�ส1โลวิ สมาโนฺ ‘‘ส1ลวิาต	 มw ช้โนฺ ช้านฺาตFต	 อ	จ�ฉัต1ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ วิGต�ตา ปาปJจ�ฉัตา, 
ตาย สมนฺ�นฺาคโต ฯ
บัทิวิ-า ปาปJจ�โฉั ได(แก- ภ	กษุGผู้F(ประกอบัด(วิยควิามเป@นฺผู้F(ปรารถนฺาลามก ซ่a$งฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สไวิ( โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า 
“ภ	กษุGบัางฺรFปในฺศัาสนฺานฺ1I เป@นฺผู้F(ทิGศั1ลแล ย-อมปรารถนฺาวิ-า ‘ข้อช้นฺจงฺรF(เราวิ-า ‘เป@นฺผู้F(ม1ศั1ล” ด�งฺนฺ1I.

“อ	จ�ฉัาปกโตต	  ตาย ปาปJกาย อ	จ�ฉัาย ปกโต อภ	ภFโต ปาราช้	โก หGต�วิา ฯ
บัทิวิ-า อ	จ�ฉัาปกโต ได(แก- ภ	กษุGผู้F(เป@นฺปาราช้	ก ถFกควิามปรารถนฺาลามกนฺ�Iนฺครอบังฺำ ค#อย$ำย1.

“วิ	สGทิ�ธาเปก�โข้ต	  อต�ตโนฺ วิ	สGทิ�ธa อเปก�ข้มาโนฺ อ	จ�ฉัมาโนฺ ปฏฺ�ฐยมาโนฺ ฯ
บัทิวิ-า วิ	สGทิ�ธาเปก�โข้ ได(แก- ผู้F(มG-งฺ ค#อต(องฺการ ปรารถนฺาควิามบัร	สGทิธ	qเพื่#$อตนฺ.

อยw ห	 ยส�มา ปาราช้	กw อาปนฺ�โนฺ  ตส�มา ภ	ก�ข้Gภาเวิ ฐต�วิา อภพื่�โพื่ ฌิานฺาทิ1นฺ	 อธ	คนฺ�ตGw ฯ
จร	งฺอยF- เพื่ราะเหตGทิ1$ภ	กษุGนฺ1I ต(องฺปาราช้	กแล(วิ  ฉัะนฺ�Iนฺ เธอย�งฺดำรงฺอยF-ในฺควิามเป@นฺภ	กษุG เป@นฺผู้F(ไม-ควิรเพื่#$อบัรรลGคGณฺธรรมม1ฌิานฺ
เป@นฺต(นฺ.

ภ	ก�ข้Gภาโวิ ห	ส�ส สค�คนฺ�ตราโย เจวิ โหต	 มค�คนฺ�ตราโย จ ฯ
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แทิ(จร	งฺ ควิามเป@นฺภ	กษุGข้องฺเธอ ย-อมเป@นฺอ�นฺตรายต-อสวิรรคEด(วิย เป@นฺอ�นฺตรายต-อมรรคด(วิย.

วิGต�ตญฺ�เหตw “สามญฺ�ญw ทิGป�ปรามฏฺ�ฐw นฺ	รยายFปกฑ�ฒต1ต	 ฯ
สมจร	งฺด�งฺพื่ระดำร�สทิ1$(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(วิ-า “คGณฺเคร#$องฺเป@นฺสมณฺะ ทิ1$บัGคคลลFบัคลำไม-ด1 ย-อมฉัGดคร-าเข้าไปในฺนฺรก๑.” 

อปรwปJ วิGต�ตw “ส	ถ	โล ห	 ปร	พื่�พื่าโช้ ภ	ย�โย อาก1รเต รช้นฺ�ต	 ฯ
แม(พื่ระดำร�สอ#$นฺอ1กก>ตร�สวิ-า “เพื่ราะวิ-า (สมณฺธรรม)เคร#$องฺละเวิ(นฺทิ1$ย-อหย-อนฺ ย	$งฺเกล1$ยธGล1ลงฺ.๒” ด�งฺนฺ1I. 

อ	จ�จส�ส ภ	ก�ข้Gภาโวิ วิ	สGทิ�ธ	 นฺาม นฺ โหต	 ฯ
ควิามเป@นฺภ	กษุGข้องฺเธอ ย-อมช้#$อวิ-าเป@นฺข้องฺไม-บัร	สGทิธ	q ฉัะนฺ1Iแล.

ยส�มา ปนฺ ค	ห1 วิา อGปาสโก วิา อาราม	โก วิา สามเณฺโร วิา หGต�วิา  
ทิานฺสรณฺส1ลสwวิราทิ1ห	 สค�คมค�คw วิา  ฌิานฺวิ	โมก�ข้าทิ1ห	 โมก�ข้มค�คw วิา อาราเธตGw ภพื่�โพื่ โหต	 
ตส�มาส�ส ค	ห	อาทิ	ภาโวิ วิ	สGทิ�ธ	 นฺาม โหต	 ฯ
อนฺa$งฺ (ภ	กษุGผู้F(ต(องฺปาราช้	กนฺ�Iนฺ) (ละภ	กษุGภาวิะ) เป@นฺคฤห�สถE หร#อเป@นฺอGบัาสก เป@นฺอาราม	กะ หร#อเป@นฺสามเณฺร 
ย-อมเป@นฺผู้F(ควิร เพื่#$อย�งฺทิางฺสวิรรคEให(สำเร>จ ด(วิยคGณฺธรรมทิ�Iงฺหลายม1 ทิานฺ สรณฺะ ศั1ล และส�งฺวิรเป@นฺต(นฺ 
หร#อย�งฺทิางฺพื่ระนฺ	พื่พื่านฺให(สำเร>จ ด(วิยคGณฺธรรมทิ�Iงฺหลายม1ฌิานฺและวิ	โมกข้Eเป@นฺต(นฺ 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ควิามเป@นฺคฤห�สถEเป@นฺต(นฺข้องฺเธอ จaงฺช้#$อวิ-าเป@นฺควิามบัร	สGทิธ	q.

ตส�มา ตw วิ	สGทิ�ธa อเปก�ข้ณฺโต “วิ	สGทิ�ธาเปก�โข้ต	 วิGจ�จต	 ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺตร�สเร1ยกเธอวิ-า “ผู้F(มG-งฺควิามบัร	สGทิธ	q” เพื่ราะเพื่-งฺถaงฺควิามบัร	สGทิธ	qนฺ�Iนฺ.

เตเนฺวิ จส�ส ปทิภาช้เนฺ “ค	ห1 วิา โหตGกาโมต	อาทิ	 วิGต�ตw ฯ
ก>ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล ในฺบัทิภาช้นฺะแห-งฺ(บัทิวิ-า วิ	สGทิ�ธาเปก�โข้) นฺ�Iนฺ  
ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระจaงฺกล-าวิคำเป@นฺต(นฺวิ-า “ประสงฺคEจะเป@นฺคฤห�สถE”.

“เอวิw วิเทิย�ยาต	  เอวิw ภเณฺย�ย ฯ
สองฺบัทิวิ-า เอวิw วิเทิย�ย แปลวิ-า พื่aงฺกล-าวิอย-างฺนฺ1I.

กถw ฯ  “อช้านฺเมวิw อาวิGโส อวิจw ‘ช้านฺาม	’.  อปส�สw ‘ปส�สาม1ต	 ฯ
ถามวิ-า “พื่aงฺกล-าวิอย-างฺไร?”  
แก(วิ-า “พื่aงฺกล-าวิวิ-า แนฺ-ะทิ-านฺ! ข้(าพื่เจ(าไม-รF(อย-างฺนฺ�Iนฺ ได(กล-าวิวิ-า ‘รF(’.  ไม-เห>นฺ(อย-างฺนฺ�Iนฺ ได(กล-าวิวิ-า) ‘เห>นฺ’”.

ปทิภาช้เนฺ ปนฺ เอวิw วิเทิย�ยาต	 อ	ทิw ปทิw อนฺGทิ�ธร	ต�วิาวิ, ยถา วิทินฺ�โต อช้านฺเมวิw อาวิGโส อวิจw ช้านฺาม	 อปส�สw ปส�สาม1ต	 วิทิต	 นฺาม 
วิGจ�จต	 ตw อาการw ทิส�เสตGw นฺาหw เอเต ธม�เม ช้านฺาม1ต	อาทิ	 วิGต�ตw ฯ [603]

ส-วินฺในฺบัทิภาช้นฺะ (ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ)ม	ได(ยกบัทิวิ-า เอวิw วิเทิย�ย นฺ1Iข้aIนฺเลยได(กล-าวิคำเป@นฺต(นฺวิ-า 
“ข้(าพื่เจ(าไม-รF(ธรรมเหล-านฺ�Iนฺ” ด�งฺนฺ1I เพื่#$อแสดงฺอาการทิ1$ภ	กษุGผู้F(กล-าวิเป@นฺเหตGให(ทิ-านฺเร1ยกช้#$อวิ-า ย-อมกล-าวิวิ-า 
“แนฺ-ะทิ-านฺ! ข้(าพื่เจ(าไม-รF(อย-างฺนฺ�Iนฺ ได(กล-าวิวิ-ารF( ไม-เห>นฺอย-างฺนฺ�Iนฺ ได(กล-าวิวิ-าเห>นฺ.”

๑ ข้G. ธ. ๒๕/๖๕.
๒ ข้G. ธ. ๒๕/๖๕.
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“ตGจ�ฉัw มGสา วิ	ลปJนฺ�ต	  “อหw วิจนฺต�ถวิ	หรโต ตGจ�ฉัw วิญฺ�จนฺาธ	ป�ปายโต มGสา วิ	ลป� อภณฺ	นฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ข้(อวิ-า ตGจ�ฉัw มGสา วิ	ลป� ม1คำอธ	บัายวิ-า 
“ข้(าพื่เจ(าได(พื่Fด ค#อได(กล-าวิพื่ล-อยๆ โดยเวิ(นฺจากประโยช้นฺEแห-งฺคำพื่Fด เป@นฺเทิ>จเปล-าๆ โดยควิามประสงฺคEจะลวิงฺ.”

ปทิภาช้เนฺ ปนฺส�ส อญฺ�เญนฺ ปทิพื่�ยญฺ�ช้เนฺนฺ อต�ถมต�ตw ทิส�เสตGw “ตGจ�ฉักw มยา ภณฺ	ตนฺ�ต	อาทิ	 วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺในฺบัทิภาช้นฺะแห-งฺบัทินฺ�Iนฺ (ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1)กล-าวิคำเป@นฺต(นฺไวิ(วิ-า “ข้(าพื่เจ(าพื่Fดพื่ล-อยๆ” ด�งฺนฺ1I 
ก>เพื่#$อแสดงฺเพื่1ยงฺเนฺ#Iอควิาม ด(วิยบัทิและพื่ย�ญช้นฺะอย-างฺอ#$นฺ.

“ปGร	เม อGปาทิายาต	  ปGร	มานฺ	 ต1ณฺ	 ปาราช้	กานฺ	 อาปนฺ�เนฺ ปGค�คเล อGปาทิาย ฯ
สองฺบัทิวิ-า ปGร	เม อGปาทิาย ควิามวิ-า เทิ1ยบับัGคคลผู้F(ต(องฺปาราช้	กทิ�Iงฺ ๓ ก-อนฺๆ.

เสสw ปGพื่�เพื่ วิGต�ตนฺยต�ตา อGต�ตานฺต�ถต�ตา จ ปากฏิเมวิาต	 ฯ
คำทิ1$เหล#อ ช้#$อวิ-าปรากฏิช้�ดแล(วิแล เพื่ราะม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วิในฺเบั#Iองฺต(นฺ และเพื่ราะม1เนฺ#Iอควิามช้�ดเจนฺ ฉัะนฺ1Iแล.

[อธ	บายบทิภาชน�ยA]

เอวิw อGทิ�ทิ	ฏฺ�ฐส	ก�ข้าปทิw ปทิานฺGก�กเมนฺ วิ	ภช้	ต�วิา อ	ทิานฺ	 
ยส�มา เหฏฺ�ฐาปทิภาช้นฺ1ยม�ห	 “ฌิานฺw วิ	โมก�ข้w สมาธ	 สมาปต�ต	 ญาณฺทิส�สนฺw ฯเปฯ สGญฺ�ญาคาเร อภ	รต1ต	 เอวิw สงฺ�ข้	ต�เตเนฺวิ 
อGต�ตร	มนฺGส�สธม�โม ทิส�ส	โต, นฺ วิ	ต�ถาเรนฺ อาปต�ตa อาโรเปต�วิา ตนฺ�ต	 ฐปJตา, 
สงฺ�เข้ปทิส�ส	เต จ อต�เถ, นฺ สพื่�เพื่ สพื่�พื่ากาเรนฺ นฺยw คเหตGw สก�โกนฺ�ต	 
ตส�มา สพื่�พื่ากาเรนฺ นฺยค�คหณฺต�ถw ปGนฺ ตเทิวิ ปทิภาช้นฺw มาต	กาฐาเนฺ ฐเปต�วิา 
วิ	ต�ถารโต อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มw ทิส�เสต�วิา อาปต�ต	เภทิw ทิส�เสตGกาโม “ฌิานฺนฺ�ต	 ปฐมw ฌิานฺw ทิGต	ยw ฌิานฺนฺ�ต	อาทิ	มาห ฯ
พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค คร�Iนฺทิรงฺจำแนฺกส	กข้าบัทิทิ1$ทิรงฺอGเทิศัไวิ(ตามลำด�บับัทิอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ บั�ดนฺ1I 
ทิรงฺประสงฺคEจะทิรงฺต�Iงฺบัทิภาช้นฺะนฺ�Iนฺแล ในฺฐานฺเป@นฺมาต	กาอ1ก แล(วิแสดงฺอGตตร	มนฺGสสธรรมโดยพื่	สดาร 
แสดงฺประเภทิอาบั�ต	 เพื่#$อถ#อเอาใจควิามโดยอาการทิ�Iงฺปวิงฺ จaงฺตร�สคำวิ-า “ฌิานฺ (นฺ�Iนฺ) ได(แก- ปฐมฌิานฺ ทิGต	ยฌิานฺ” เป@นฺอาทิ	 
เพื่ราะเหตGวิ-า ในฺบัทิภาช้นฺ1ยEในฺหนฺหล�งฺ ได(ทิรงฺแสดงฺอGตตร	มนฺGสสธรรมไวิ(แต-โดยย-ออย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ฌิานฺ วิ	โมกข้E สมาธ	 สมาบั�ต	 ญาณฺทิ�สสนฺะ ฯลฯ ควิามย	นฺด1เฉัพื่าะในฺสGญญาคาร” ไม-ได(ทิรงฺยกอาบั�ต	ต�Iงฺเป@นฺแบับัไวิ(โดยพื่	สดาร
และเม#$อแสดงฺเนฺ#Iอควิามไวิ(แต-โดยย-อแล(วิ (ผู้F(ศัaกษุา)ทิ�Iงฺหลายไม-อาจถ#อเอาใจควิามได(โดยถ1$ถ(วินฺ.

ตต�ถ “ปฐมช้�ฌิานฺาทิ1ห	 เมต�ตาฌิานฺาทิ1นฺ	ปJ อสGภช้�ฌิานฺาทิ1นฺ	ปJ อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	ช้�ฌิานฺม�ปJ 
โลก	ยช้�ฌิานฺม�ปJ โลกGต�ตรฌิานฺม�ปJ สงฺ�คห	ตเมวิ ฯ
ในฺ(คำวิ-า ปฐมช้�ฌิานฺw เป@นฺต(นฺ) นฺ�Iนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):- 
อ�ปปม�ญญาฌิานฺ ม1เมตตาฌิานฺเป@นฺต(นฺก>ด1 อสGภฌิานฺเป@นฺต(นฺก>ด1 อานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	ฌิานฺก>ด1 
โลก	ยฌิานฺก>ด1 โลกGตตรฌิานฺก>ด1 สงฺเคราะหEเข้(าด(วิยปฐมฌิานฺเป@นฺต(นฺนฺ�$นฺแล. 
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ตส�มา “ปฐมช้�ฌิานฺw สมาปช้�ช้	นฺ�ต	ปJ, จตGต�ถw ฌิานฺw๑ เมต�ตาฌิานฺw ฯเปฯ อGเปก�ข้าฌิานฺw อสGภช้�ฌิานฺw 
อานฺาปานฺส�สต	สมาธ	ช้�ฌิานฺw โลก	ยช้�ฌิานฺw โลกGต�ตรช้�ฌิานฺw สมาปช้�ช้	นฺ�ต	ปJ ภณฺนฺ�โต ปาราช้	โกวิ โหต1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เม#$อภ	กษุGอวิดวิ-า “ข้(าพื่เจ(าเข้(าปฐมฌิานฺแล(วิก>ด1 … 
ข้(าพื่เจ(าเข้(าจตGตถฌิานฺแล(วิก>ด1” อวิดวิ-า “ข้(าพื่เจ(าเข้(าเมตตาฌิานฺก>ด1 … 
ข้(าพื่เจ(าเข้(าอGเบักข้าฌิานฺก>ด1 ข้(าพื่เจ(าเข้(าอสGภฌิานฺแล(วิก>ด1 ข้(าพื่เจ(าเข้(าอานฺาปานฺ�สสต	สมาธ	ฌิานฺแล(วิก>ด1 
ข้(าพื่เจ(าเข้(าโลก	ยฌิานฺแล(วิก>ด1 ข้(าพื่เจ(าเข้(าโลกGตตรฌิานฺแล(วิก>ด1” พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺปาราช้	กทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.”

สGฏฺ�ฐุG มGต�โต [604]  วิ	วิ	เธห	 วิา ก	เลเสห	 มGต�โตต	 วิ	โมก�โข้ ฯ
(อร	ยมรรค) ทิ1$พื่(นฺด(วิยด1  หร#อทิ1$พื่(นฺจากก	เลสม1อย-างฺต-างฺๆ  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ อร	ยมรรคนฺ�Iนฺ จaงฺช้#$อวิ-าวิ	โมกข้E.

โส ปนฺายw ราคโทิสโมเหห	 สGญฺ�ญตต�ตา สGญฺ�ญโต, 
ราคโทิสโมหนฺ	ม	ต�เตห	 อนฺ	ม	ต�ตต�ตา อนฺ	ม	ต�โต, 
ราคโทิสโมหปณฺ	ธ1นฺw อภาวิโต อป�ปณฺ	ห	โตต	 วิGจ�จต	 ฯ
ก>แล (วิ	โมกข้E)นฺ1Iนฺ�Iนฺ ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “สGญญตวิ	โมกข้E” เพื่ราะเปล-าจากราคะ โทิสะ และโมหะ,
ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “อนฺ	ม	ตตวิ	โมกข้E” เพื่ราะไม-ม1นฺ	ม	ต ด(วิยนฺ	ม	ต ค#อ ราคะ โทิสะ และโมหะ, 
ทิ-านฺเร1ยกวิ-า “อ�ปปณฺ	ห	ตวิ	โมกข้E” เพื่ราะไม-ม1ทิ1$ต�Iงฺ ค#อ ราคะ โทิสะ และโมหะ.

จ	ต�ตw สมw อาทิหต	 อารม�มเณฺ ฐเปต1ต	 สมาธ	 ฯ
(ธรรมช้าต	)ทิ1$ช้#$อวิ-า สมาธ	 เพื่ราะอรรถวิ-า ต�Iงฺจ	ตไวิ(เสมอ ค#อ ต�Iงฺจ	ตไวิ(ในฺอารมณฺE.

อร	เยห	 สมาปช้�ช้	ตพื่�พื่โต สมาปต�ต	 ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า สมาบั�ต	 เพื่ราะเป@นฺธรรมช้าต	 ทิ1$พื่ระอร	ยเจ(าทิ�Iงฺหลายพื่aงฺเข้(า.

เสสเมต�ถ วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ
บัทิทิ1$เหล#อในฺคำเหล-านฺ1I ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

เอต�ถ จ วิ	โมก�ข้ต�ต	เกนฺ สมาธ	ต�ต	เกนฺ จ อร	ยมค�โควิ วิGต�โต ฯ
ก>อร	ยมรรคเทิ1ยวิ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ( ในฺ(ต	กะ)เหล-านฺ1I ด(วิยหมวิด ๓ แห-งฺวิ	โมกข้E และด(วิยหมวิด ๓ แห-งฺสมาธ	.

สมาปต�ต	ต�ต	เกนฺ ผู้ลสมาปต�ต	 ฯ
ผู้ลสมาบั�ต	 (ตร�สไวิ() ด(วิยหมวิด ๓ แห-งฺสมาบั�ต	.

เตสG ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 เอกwปJ ปทิw คเหต�วิา “อหw อ	มส�ส ลาภ1ต	 ภณฺนฺ�โต ปาราช้	โกวิ โหต	 ฯ
ในฺบัทิเหล-านฺ�Iนฺ ภ	กษุGถ#อเอาบัทิอ�นฺใดอ�นฺหนฺa$งฺเพื่1ยงฺบัทิเด1ยวิ กล-าวิวิ-า “ข้(าพื่เจ(าม1ปกต	ได(ธรรมนฺ1I” ย-อมเป@นฺปาราช้	กแทิ(.

ต	ส�โส วิ	ช้�ช้าต	 ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสานฺGส�สต	 ทิ	พื่�พื่จก�ข้G อาสวิานฺw ข้ยญฺ�ญาณฺนฺ�ต	 ฯ
ทิ1$ช้#$อวิ-า วิ	ช้ช้า ๓ ได(แก- ปGพื่เพื่นฺ	วิาสานฺGสสต	 ทิ	พื่พื่จ�กษุG อาสวิ�กข้ยญาณฺแล.

๑ อ	โต ปGพื่�เพื่ ทิGต	ยw ฌิานฺw วิา เปย�ยาโล วิา ภเวิย�ย ฯ
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ตต�ถ เอก	ส�สาปJ นฺามw คเหต�วิา “อหw อ	ม	ส�สา วิ	ช้�ช้าย ลาภ1ต	 ภณฺนฺ�โต ปาราช้	โก วิ โหต	 ฯ
ในฺ(วิ	ช้ช้า ๓) นฺ�Iนฺ เม#$อภ	กษุGถ#อเอาช้#$อแม(แห-งฺวิ	ช้ช้าอ�นฺหนฺa$งฺอวิดวิ-า “ข้(าพื่เจ(าม1ปกต	ได(วิ	ช้ช้านฺ1I” ย-อมเป@นฺปาราช้	กแทิ(.

สงฺ�เข้ปฏฺ�ฐกถายw ปนฺ “วิ	ช้�ช้านฺw ลาภ1ต	 ภณฺนฺ�โตปJ  “ต	ส�สนฺ�นฺw วิ	ช้�ช้านฺw ลาภ1ต	 ภณฺนฺ�โตปJ ปาราช้	โกต	 วิGต�ตw ฯ
แต-ในฺส�งฺเข้ปอรรถกถา ทิ-านฺกล-าวิวิ-า “เม#$อภ	กษุGกล-าวิวิ-า ‘ข้(าพื่เจ(าม1ปกต	ได(วิ	ช้ช้าทิ�Iงฺหลาย’ ด�งฺนฺ1Iก>ด1 
กล-าวิวิ-า ‘ข้(าพื่เจ(าม1ปกต	ได(วิ	ช้ช้า ๓ ด�งฺนฺ1Iก>ด1 ย-อมเป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.” 

มค�คภาวินฺา ปทิภาช้เนฺ วิGต�ตา ฯ
มรรคภาวินฺา ได(กล-าวิแล(วิในฺบัทิภาช้นฺะ.

สต�ตต�ตaส โพื่ธ	ปก�ข้	ยธม�มา มค�คสม�ปยGต�ตา โลกGต�ตราวิ อ	ธ อธ	ป�เปตา ฯ
โพื่ธ	ปbกข้	ยธรรม ๓๗ ประการ ทิ1$ส�มปยGตด(วิยมรรค เป@นฺโลกGตตระแทิ( ทิ-านฺประสงฺคEเอา ในฺ(บัทิวิ-า มรรคภาวินฺา) นฺ1I 

ตส�มา “โลกGต�ตรานฺw สต	ปฏฺ�ฐานฺานฺw สม�มป�ปธานฺานฺw อ	ทิ�ธ	ปาทิานฺw อ	นฺ�ทิ�ร	ยานฺw พื่ลานฺw โพื่ช้�ฌิงฺ�คานฺw 
อร	ยส�ส อฏฺ�ฐงฺ�ค	กส�ส มค�คส�ส ลาภ	ม�ห1ต	 วิทิโต ปาราช้	กนฺ�ต	 มหาอฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตw ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ในฺมหาอรรถกถา ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า “เป@นฺปาราช้	กแก-ภ	กษุGผู้F(กล-าวิวิ-า ‘ข้(าพื่เจ(าม1ปกต	ได(สต	ปbฏิฐานฺทิ1$เป@นฺโลกGตตระ
ข้(าพื่เจ(าม1ปกต	ได(ส�มม�ปปธานฺ … อ	ทิธ	บัาทิ … อ	นฺทิร1ยE … พื่ละ … โพื่ช้ฌิงฺคE … อร	ยมรรค ม1องฺคE ๘ ทิ1$เป@นฺโลกGตตระ.”

มหาปจ�จร	ยาทิ1สG ปนฺ “สต	ปฏฺ�ฐานฺw ลาภ	ม�ห1ต	 เอวิw เอเกกโกฏฺ�ฐาสวิเสนฺาปJ กายานฺGปส�สนฺาสต	ปฏฺ�ฐานฺส�ส ลาภ	ม�ห1ต	 
เอวิw ตต�ถ เอเกกธม�มวิเสนฺาปJ วิทิโต ปาราช้	กเมวิาต	 วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺในฺมหาปbจจร1เป@นฺต(นฺ ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “เม#$อภ	กษุGกล-าวิด(วิยอำนฺาจส-วินฺอ�นฺหนฺa$งฺๆ อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
‘ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(สต	ปbฏิฐานฺ’ ด�งฺนฺ1Iก>ด1 ด(วิยอำนฺาจธรรมอย-างฺหนฺa$งฺๆ ในฺส-วินฺเหล-านฺ�Iนฺ อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
‘ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(กายานฺGปbสสนฺาสต	ปbฏิฐานฺ’ ด�งฺนฺ1Iก>ด1 เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.”

ตwปJ สเมต	 ฯ
แม((คำทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺมหาปbจจร1เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ย-อมสมก�นฺ.

กส�มา ฯ  มค�คข้ณฺGป�ปนฺ�เนฺเยวิ สนฺ�ธาย วิGต�ตต�ตา ฯ
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะเหตGทิ1$ทิ-านฺกล-าวิหมายเอาสต	ปbฏิฐานฺ ทิ1$เก	ดข้aIนฺในฺข้ณฺะแห-งฺมรรคเหม#อนฺก�นฺ.

ผู้ลสจ�ฉั	ก	ร	ยายปJ เอเกกผู้ลวิเสนฺ ปาราช้	กw [605] เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
แม(ในฺการทิำให(แจ(งฺซ่a$งฺผู้ล ก>พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺปาราช้	ก ด(วิยอำนฺาจแห-งฺผู้ลอ�นฺหนฺa$งฺๆ.

“ราคส�ส ปหานฺนฺ�ต	อาทิ	ต�ต	เก ก	เลสป�ปหานฺเมวิ วิGต�ตw ฯ
เฉัพื่าะควิามละก	เลส พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สในฺหมวิด ๓ ม1คำวิ-า ราคส�ส ปหานฺw เป@นฺต(นฺ.

ตw ปนฺ ยส�มา มค�เคนฺ วิ	นฺา นฺต�ถ	.  ตต	ยมค�เคนฺ ห	 ราคโทิสานฺw ปหานฺw.  จตGต�เถนฺ โมหส�ส.   
ตส�มา “ราโค เม ปห1โนฺต	อาทิ1นฺ	 วิทิโตปJ ปาราช้	กw ฯ
ก>(การละก	เลส)นฺ�Iนฺ เวิ(นฺมรรคเส1ยแล(วิ ย-อมไม-ม1, จร	งฺอยF- การละราคะและโทิสะ ย-อมม1ด(วิยมรรคทิ1$ ๓, 
(การละ)โมหะ (ย-อมม1)ด(วิยมรรคทิ1$ ๔. เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺเป@นฺปาราช้	กแม(แก-ภ	กษุGผู้F(กล-าวิคำเป@นฺต(นฺวิ-า “ราคะ ข้(าพื่เจ(าละได(แล(วิ.”



หนฺ(า ๙๖๘ •   จตGต�ถปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [อธ	บัายบัทิภาช้นฺ1ยE]

“ราคา จ	ต�ตw วิ	นฺ1วิรณฺตาต	อาทิ	ต�ต	เก สห สมาปต�ต	ยา โลกGต�ตรจ	ต�ตเมวิ วิGต�ตw ฯ
เฉัพื่าะโลกGตตรจ	ต ก�บัสมาบั�ต	 พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคตร�สในฺหมวิด ๓ ม1คำวิ-า ราคา จ	ต�ตw วิ	นฺ1วิรณฺตา เป@นฺอาทิ	.

ตส�มา “ราคา เม จ	ต�ตw วิ	นฺ1วิรณฺนฺ�ต	อาทิ1นฺ	 วิทิโตปJ, ปาราช้	กเมวิ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ แม(เม#$อภ	กษุGกล-าวิคำเป@นฺต(นฺวิ-า “จ	ตข้องฺข้(าพื่เจ(า พื่รากออกจากราคะ” ก>เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

สGญฺ�ญาคารปทิภาช้เนฺ ปนฺ ยส�มา ฌิาเนฺนฺ อฆ์เฏิต�วิา “สGญฺ�ญาคาเร อภ	รมาม1ต	 วิจนฺมต�เตนฺ ปาราช้	กw นฺาธ	ป�เปตw 
ตส�มา “ปฐเมนฺ ฌิาเนฺนฺ สGญฺ�ญาคาเร อภ	รมาม1ต	อาทิ	 วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺในฺบัทิภาช้นฺะแห-งฺบัทิสGญญาคาร ทิ-านฺไม-ประสงฺคEปาราช้	ก ด(วิยเพื่1ยงฺคำทิ1$ไม-เนฺ#$องฺด(วิยฌิานฺวิ-า 
“ข้(าพื่เจ(าย	นฺด1เฉัพื่าะในฺสGญญาคาร”  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺกล-าวิคำเป@นฺต(นฺไวิ(วิ-า 
“ข้(าพื่เจ(าย	นฺด1เฉัพื่าะในฺสGญญาคาร ด(วิยปฐมฌิานฺ.”

ตส�มา โย ฌิาเนฺนฺ ฆ์เฏิต�วิา “อ	ม	นฺา นฺาม ฌิาเนฺนฺ สGญฺ�ญาคาเร อภ	รมาม1ต	 วิทิต	, อยเมวิ ปาราช้	โก โหต1ต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGใด กล-าวิเนฺ#$องฺด(วิยฌิานฺวิ-า “ข้(าพื่เจ(าย	นฺด1เฉัพื่าะในฺสGญญาคาร ด(วิยฌิานฺช้#$อนฺ1I”
ภ	กษุGนฺ1Iแหละ พื่aงฺทิราบัวิ-า “เป@นฺปาราช้	ก.”

ยา จ “ญาณฺนฺ�ต	 อ	มส�ส ปทิภาช้เนฺ อม�พื่ฏฺ�ฐสGต�ตาทิ1สG วิGต�ตาสG อฏฺ�ฐสG วิ	ช้�ช้าสG 
วิ	ปส�สนฺาญาณฺมโนฺมย	ทิ�ธ	อ	ทิ�ธวิ	ธ	ทิ	พื่�พื่โสต เจโตปร	ญฺ�ญาณฺเภทิา ปญฺ�จ วิ	ช้�ช้า นฺ อาคตา. 
ตาสG เอกา วิ	ปส�สนฺาวิ ปาราช้	กวิต�ถG นฺ โหต	.  เสสา โหนฺ�ต1ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ก> บัรรดาวิ	ช้ช้า ๘ ทิ1$ตร�สไวิ(ในฺพื่ระสFตรทิ�Iงฺหลาย ม1อ�มพื่�ฏิฐสFตรเป@นฺต(นฺ 
วิ	ช้ช้า ๕ เหล-าใด ต-างฺโดยวิ	ปbสสนฺาญาณฺ มโนฺมย	ทิธ	วิ	ธ1ทิ	พื่พื่โสต และเจโตปร	ยญาณฺ ไม-ได(มาแล(วิในฺบัทิภาช้นฺะ แห-งฺบัทิวิ-า ญาณฺw นฺ1I,

บัรรดา(วิ	ช้ช้า ๕) เหล-านฺ�Iนฺ เฉัพื่าะวิ	ปbสสนฺาอย-างฺเด1ยวิ ย-อมไม-เป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	ก, 
(วิ	ช้ช้า)ทิ1$เหล#อ พื่aงฺทิราบัวิ-า เป@นฺ(วิ�ตถGแห-งฺปาราช้	ก).

ตส�มา “วิ	ปส�สนฺาย ลาภ	ม�ห1ต	ปJ  “วิ	ปส�สนฺาญาณฺส�ส ลาภ	ม�ห1ต	ปJ วิทิโต ปาราช้	กw นฺต�ถ	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เม#$อภ	กษุGกล-าวิวิ-า “ข้(าพื่เจ(า เป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(วิ	ปbสสนฺา” ก>ด1 วิ-า 
“ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(วิ	ปbสสนฺาญาณฺ” ก>ด1 ย�งฺไม-เป@นฺปาราช้	ก.

ปGส�สเทิวิต�เถโร ปนฺ ภณฺต	 “อ	ตราปJ จตส�โส วิ	ช้�ช้า ญาเณฺนฺ อฆ์ฏิ	ตา ปาราช้	กวิต�ถF นฺ โหนฺ�ต	. 
ตส�มา “มโนฺมยส�ส ลาภ	ม�ห	  อ	ทิ�ธ	วิ	ธ	ส�ส  ทิ	พื่�พื่าย โสตธาตGยา  เจโตปร	ยส�ส ลาภ	ม�ห1ต	 วิทิโตปJ ปาราช้	กw นฺต�ถ1ต	 ฯ
แต-พื่ระปGสสเทิวิเถระกล-าวิวิ-า “วิ	ช้ช้า ๔ แม(นฺอกจากนฺ1Iไม-ส#บัเนฺ#$องฺด(วิยญาณฺ ย-อมไม-เป@นฺวิ�ตถGแห-งฺปาราช้	ก. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺไม-เป@นฺปาราช้	กแม(แก-ภ	กษุGผู้F(กล-าวิอยF-วิ-า ‘ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(มโนฺม�ย, ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(อ	ทิธ	วิ	ธ1, 
ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(ทิ	พื่พื่โสตธาตG, ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(เจโตปร	ยาย๑.”

๑ เจโตปร	ยาโย  การกำหนฺดใจ/วิาระจ	ต. เจโตปร	ยญฺาณฺw ญาณฺกำหนฺดรF(จ	ต.
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ตนฺ�ตส�ส อนฺ�เตวิาส	เกเหวิ ปฏิ	ก�ข้	ต�ตw “อาจร	โย นฺ อาภ	ธม�ม	โก ภGม�มนฺ�ตรw นฺ ช้านฺาต	. 
อภ	ญฺ�ญา นฺาม จตGต�ถช้�ฌิานฺ[606] ปาทิโกวิ มหค�คตธม�โม ฌิาเนฺเนฺวิ อ	ช้�ฌิต	. 
ตส�มา “มโนฺมยส�ส ลาภ	ม�ห1ต	 วิา มโนฺมยญาณฺส�ส ลาภ	ม�ห1ต	 วิา ยถา ตถา วิา วิทิตG ปาราช้	กเมวิาต	 ฯ
(คำ)นฺ�Iนฺ ถFกพื่วิกอ�นฺเตวิาส	กข้องฺทิ-านฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ ค(านฺแล(วิวิ-า 
“ทิ-านฺอาจารยE ไม-ใช้-ผู้F(ช้ำนฺาญในฺอภ	ธรรม ย-อมไม-ทิราบัธรรมเป@นฺภFม	อ#$นฺ, 
ข้aIนฺช้#$อวิ-าอภ	ญญาม1จตGตถฌิานฺเป@นฺบัาทิ ทิ�Iงฺเป@นฺมห�คคตธรรมด(วิย ย-อมสำเร>จได(ด(วิยฌิานฺเทิ-านฺ�Iนฺ. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGจะกล-าวิวิ-า ‘ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(มโนฺม�ย, หร#อวิ-า ‘ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(มโนฺมยญาณฺ’ 
หร#อจะกล-าวิโดยประการตามทิ1$ตนฺมG-งฺจะกล-าวิก>ตามทิ1, เธอย-อมต(องฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.”

เอต�ถ จ ก	ญฺ�จาปJ นฺ	พื่�พื่านฺw ปาล	ยา นฺาคตw.  อถโข้ “นฺ	พื่�พื่านฺw เม ปต�ตนฺ�ต	 วิา “สจ�ฉั	กตนฺ�ต	 วิา วิทิโต, ปาราช้	กเมวิ ฯ
จร	งฺอยF- ในฺ(จตGตถปาราช้	ก)นฺ1I พื่ระนฺ	พื่พื่านฺไม-ได(มาในฺพื่ระบัาล1 แม(โดยแทิ(, 
ถaงฺกระนฺ�Iนฺ เม#$อภ	กษุGกล-าวิวิ-า “พื่ระนฺ	พื่พื่านฺ ข้(าพื่เจ(าบัรรลGแล(วิ” 
หร#อวิ-า “พื่ระนฺ	พื่พื่านฺข้(าพื่เจ(าทิำให(แจ(งฺแล(วิ.” ย-อมเป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

กส�มา ฯ   นฺ	พื่�พื่านฺส�ส นฺ	พื่�พื่ฏฺ�ฏิ	ตโลกGต�ตรต�ตา ฯ
เพื่ราะเหตGไร?   เพื่ราะเหตGวิ-า พื่ระนฺ	พื่พื่านฺเป@นฺโลกGตตรธรรม ซ่a$งฺม1วิ�ฏิฏิะอ�นฺปล(อนฺออกแล(วิ.

ตถา “จต�ตาร	 สจ�จานฺ	 ปฏิ	วิ	ช้�ฌิa.  ปฏิ	วิ	ทิ�ธานฺ	 มยาต	 วิทิโตปJ, ปาราช้	กเมวิ ฯ
อนฺa$งฺ แม(เม#$อภ	กษุGกล-าวิวิ-า “ข้(าพื่เจ(าแทิงฺตลอดส�จจะ ๔, (หร#อวิ-า) (ส�จจะ ๔) อ�นฺข้(าพื่เจ(าแทิงฺตลอดแล(วิ” 
คงฺเป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

กส�มา ฯ  ยส�มา สจ�จปฏิ	เวิโธต	 มค�คส�ส ปร	ยายวิจนฺw ฯ
เพื่ราะเหตGไร?  เพื่ราะเหตGวิ-า คำวิ-า แทิงฺตลอดส�จจะ เป@นฺคำย�กเร1ยกมรรค.

ยส�มา ปนฺ “ต	ส�โส ปฏิ	สม�ภ	ทิา กามาวิจรกGสลโต จตFสG ญาณฺสม�ปยGต�เตสG จ	ต�ตGป�ปาเทิสG อGป�ปช้�ช้นฺ�ต	 
ก	ร	ยโต จตFสG ญาณฺสม�ปยGต�เตสG จ	ต�ตGป�ปาเทิสG อGป�ปช้�ช้นฺ�ต	 
อต�ถปฏิ	สม�ภ	ทิา เอเตสG เจวิ อGป�ปช้�ช้ต	  จตFสG มค�เคสG จตFสG ผู้เลสG จ อGป�ปช้�ช้ต1ต	 วิ	ภงฺ�เค วิGต�ตw. 
ตส�มา “ธม�มปฏิ	สม�ภ	ทิาย ลาภ	ม�ห1ต	 วิา  “นฺ	รGต�ต	ปฏิ	สม�ภ	ทิาย ลาภ	ม�ห1ต	 วิา  “ปฏิ	ภาณฺปฏิ	สม�ภ	ทิาย ลาภ	ม�ห1ต	 วิา 
“โลก	ยอต�ถปฏิ	สม�ภ	ทิาย ลาภ	ม�ห1ต	 วิา วิGต�เต, ปาราช้	กw นฺต�ถ	 ฯ   “ปฏิ	สม�ภ	ทิานฺw ลาภ	ม�ห1ต	 วิGต�เตปJ นฺ ตาวิ ส1สw โอตรต	 ฯ
อนฺa$งฺ ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺวิ	ภ�งฺคEวิ-า 
“ปฏิ	ส�มภ	ทิา ๓ ย-อมเก	ดข้aIนฺในฺจ	ตตGปบัาทิทิ1$ส�มปยGตด(วิยญาณฺ ฝัzายกามาวิจรกGศัล ๔ ดวิงฺ, ย-อมเก	ดข้aIนฺในฺจ	ตตGปบัาทิทิ1$ส�มปยGต
ด(วิยญาณฺฝัzายก	ร	ยา ๔ ดวิงฺ, อ�ตถปฏิ	ส�มภ	ทิาย-อมเก	ดข้aIนฺในฺจ	ตตGปบัาทิเหล-านฺ1Iด(วิย ย-อมเก	ดข้aIนฺในฺมรรค ๔ ผู้ล ๔ ด(วิย๑,” 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เม#$อภ	กษุGกล-าวิคำวิ-า “ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(ธ�มมปฏิ	ส�มภ	ทิา” หร#อวิ-า “ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(นฺ	รGตต	ปฏิ	ส�มภ	ทิา”
หร#อวิ-า “ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(ปฏิ	ภาณฺปฏิ	ส�มภ	ทิา” หร#อวิ-า “ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(โลก	ยอ�ตถปฏิ	ส�มภ	ทิา” ด�งฺนฺ1I 
ย�งฺไม-เป@นฺปาราช้	ก.   แม(เม#$อภ	กษุGกล-าวิคำวิ-า “ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(ปฏิ	ส�มภ	ทิาทิ�Iงฺหลาย” อาบั�ต	ย�งฺไม-ถaงฺทิ1$สGดก-อนฺ.

๑ อภ	. วิ	. ๓๕/๔๑๔-๔๑๕.
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“โลกGต�ตรอต�ถปฏิ	สม�ภ	ทิาย ลาภ	ม�ห1ต	 วิGต�เต, ปนฺ ปาราช้	กw โหต	 ฯ
แต-เม#$อเธอกล-าวิวิ-า “ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(โลกGตตรอ�ตถปฏิ	ส�มภ	ทิา” ย-อมเป@นฺปาราช้	ก.

สงฺ�เข้ปฏฺ�ฐกถายw ปนฺ “อต�ถปฏิ	สม�ภ	ทิป�ปต�โตม�ห1ต	 อวิ	เสเสนฺาปJ วิทิโต, ปาราช้	กนฺ�ต	 วิGต�ตw ฯ
ส-วินฺในฺส�งฺเข้ปอรรถกถา ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า 
“เม#$อภ	กษุGกล-าวิแม(ด(วิยควิามไม-แปลกก�นฺวิ-า ‘ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ได(บัรรลGอ�ตถปฏิ	ส�มภ	ทิา’ ก>เป@นฺปาราช้	ก.

กGรGนฺ�ทิ	ยม�ปJ “นฺ มGจ�จต1ต	 วิGต�ตw ฯ
แม(ในฺกGรGนฺทิ1 ทิ-านฺก>กล-าวิวิ-า “ย-อมไม-พื่(นฺ.” 

มหาอฏฺ�ฐกถายw ปนฺ “เอต�ตาวิตา ปาราช้	กw นฺต�ถ	.  เอต�ตาวิตา ส1สw นฺ โอตรต	. 
“เอต�ตาวิตา นฺ ปาราช้	กนฺ�ต	 วิ	จาร	ตต�ตา นฺ สก�กา อญฺ�ญw ปมาณฺw กาตGนฺ�ต	 ฯ
“นฺ	โรธสมาปต�ตa สมาปช้�ช้าม1ต	 วิา “ลาภ1 วิาหนฺ�ตส�สาต	 วิทิโตปJ [607] ปาราช้	กw นฺต�ถ	 ฯ
แต-ในฺมหาอรรถกถา ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “ปาราช้	ก ย-อมไม-ม1ด(วิยเหตGเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I. (อาบั�ต	)ย�งฺไม-ถaงฺทิ1$สGดด(วิยเหตGเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I, 
ใครๆ ไม-อาจทิำอรรถกกถาอ#$นฺให(เป@นฺประมาณฺได( เพื่ราะทิ-านฺได(วิ	จารณฺEไวิ(แล(วิวิ-า ‘ภ	กษุGย�งฺไม-ต(องฺปาราช้	กด(วิยเหตGเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I.”
แม(เม#$อภ	กษุGกล-าวิวิ-า “ข้(าพื่เจ(าเข้(านฺ	โรธสมาบั�ต	” หร#อวิ-า “ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(นฺ	โรธสมาบั�ต	นฺ�Iนฺ” ก>ไม-เป@นฺปาราช้	ก.

กส�มา ฯ   นฺ	โรธสมาปต�ต	ยา เนฺวิ โลก	ยต�ตา นฺ โลกGต�ตรต�ตาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGไร? เพื่ราะเหตGวิ-า นฺ	โรธสมาบั�ต	ไม-ใช้-โลก	ยะ ทิ�Iงฺไม-ใช้-โลกGตตระ ฉัะนฺ1Iแล.

“สเจ ปนฺส�ส เอวิw โหต	 ‘นฺ	โรธw นฺาม อนฺาคาม1 วิา ข้1ณฺาสโวิ วิา สมาปช้�ช้ต	. ‘เตสw มw อญฺ�ญตโรต	 ช้านฺ	ส�สนฺ�ต1ต	 พื่�ยากโรต	 
โส จ นฺw ตถา ช้านฺาต	, ปาราช้	กนฺ�ต	 มหาปจ�จร1สงฺ�เข้ปฏฺ�ฐกถาสG วิGต�ตw ฯ   ตw วิ1มwส	ต�วิา คเหตพื่�พื่w ฯ
ในฺมหาปbจจร1และส�งฺเข้ปอรรถกถา (ทิ-านฺ)กล-าวิไวิ(วิ-า “ก>ถ(าบัGคคลนฺ�Iนฺม1ควิามรำพื่aงฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
‘พื่ระอนฺาคาม1 หร#อพื่ระข้1ณฺาสพื่ ย-อมเข้(านฺ	โรธได(. ช้นฺจ�กรF(เราวิ-าเป@นฺผู้F(ใดผู้F(หนฺa$งฺแห-งฺบัรรดาพื่ระอนฺาคาม1และพื่ระข้1ณฺาสพื่เหล-า
นฺ�Iนฺ’ จaงฺพื่ยากรณฺE. และเข้าก>เข้(าใจเธออย-างฺนฺ�Iนฺ, เป@นฺปาราช้	ก”.๑   
คำนฺ�Iนฺ ควิรพื่	จารณฺาเส1ยก-อนฺ จaงฺถ#อเอา.

“อต1เต ภเวิ กส�สปสม�มาสม�พื่Gทิ�ธกาเล โสตาปนฺ�โนฺม�ห1ต	 วิทิโตปJ, ปาราช้	กw นฺต�ถ	.  อต1ตก�ข้นฺ�ธานฺw ห	 ปรามฏฺ�ฐต�ตา ส1สw นฺ โอตรต1ต	 
ฯ
แม(เม#$อภ	กษุGกล-าวิวิ-า “ในฺภพื่ทิ1$ล-วิงฺไปแล(วิ ค#อ ในฺกาลแห-งฺพื่ระก�สสปส�มมาส�มพื่Gทิธเจ(า ข้(าพื่เจ(าเป@นฺพื่ระโสดาบั�นฺ” 
ไม-เป@นฺปาราช้	ก.   จร	งฺอยF- (อาบั�ต	)ย�งฺไม-ถaงฺทิ1$สGด เพื่ราะเธออ(างฺถaงฺข้�นฺธEทิ1$ล-วิงฺไปแล(วิแล.

สงฺ�เข้ปฏฺ�ฐกถายw ปนฺ 
“อต1เต อฏฺ�ฐสมาปต�ต	ลาภ	ม�ห1ต	 วิทิโต, ปาราช้	กw นฺต�ถ	 กGป�ปธม�มต�ตา. ‘อ	ธ’ ปนฺ, อต�ถ	 อกGป�ปธม�มต�ตาต	 เกจ	 วิทินฺ�ต1ต	 วิGต�ตw ฯ

๑ …  ย-อมเข้(านฺ	โรธได(. จaงฺพื่ยากรณฺEด(วิยทิำไวิ(ในฺใจวิ-า ‘ช้นฺจ�กรF(เราวิ-าเป@นฺผู้F(ใดผู้F(หนฺa$งฺแห-งฺบัรรดาพื่ระอนฺาคาม1และพื่ระข้1ณฺาสพื่เหล-านฺ�Iนฺ,’ 
และเข้าก> … 
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ส-วินฺในฺส�งฺเข้ปอรรถกถา ทิ-านฺกล-าวิไวิ(วิ-า “อาจารยEบัางฺพื่วิกกล-าวิวิ-า 
‘เม#$อภ	กษุGกล-าวิวิ-า ‘ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(สมาบั�ต	 ๘ ในฺอด1ต, ไม-เป@นฺปาราช้	ก เพื่ราะ(สมาบั�ต	 ๘ ในฺอด1ต)เป@นฺกGปธรรม, 
แต-(เม#$อกล-าวิวิ-า ‘ข้(าพื่เจ(าเป@นฺผู้F(ม1ปกต	ได(สมาบั�ต	 ๘) ในฺภพื่นฺ1I’ (ด�งฺนฺ1I, )เป@นฺ(ปาราช้	ก) เพื่ราะ(สมาบั�ต	 ๘ ในฺภพื่นฺ1I)เป@นฺอกGปธรรม.”

ตม�ปJ ตต�เถวิ “อต1ตต�ตภาวิw สนฺ�ธาย กเถนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กw นฺ โหต	. ปจ�จGป�ปนฺ�นฺต�ตภาวิw สนฺ�ธาย กเถนฺ�ตส�เสวิ, โหต1ต	 ปฏิ	ก�ข้	ต�ตw ฯ
แม((คำทิ1$กล-าวิไวิ(ในฺส�งฺเข้ปอรรถกถา)นฺ�Iนฺ ทิ-านฺก>ค(านฺไวิ( ในฺ(ส�งฺเข้ปอรรถกกถา)นฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺวิ-า 
“เม#$อภ	กษุGกล-าวิหมายเอาอ�ตตภาพื่ในฺอด1ต, ไม-เป@นฺปาราช้	ก. ต-อเม#$อกล-าวิหมายเอาอ�ตตภาพื่ในฺปbจจGบั�นฺนฺ�$นฺแหละ, จaงฺเป@นฺ.”

เอวิw ฌิานฺาทิ1นฺ	 ทิส มาต	กาปทิานฺ	 วิ	ต�ถาเรต�วิา อ	ทิานฺ	 อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มw อGล�ลปนฺ�โต ยw สม�ปช้านฺมGสาวิาทิw ภณฺต	, 
ตส�ส องฺ�คw ทิส�เสต�วิา ตส�เสวิ วิ	ต�ถารส�ส วิเสนฺ จก�กเปย�ยาลw พื่นฺ�ธนฺ�โต อGล�ลปนฺาการญฺ�จ อาปต�ต	เภทิญฺ�จ ทิส�เสตGw 
“ต1หากาเรห1ต	อาทิ	มาห ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) คร�Iนฺทิรงฺย�งฺบัทิมาต	กา ๑๐ ม1ฌิานฺเป@นฺต(นฺให(พื่	สดาร อย-างฺนฺ1Iแล(วิ 
บั�ดนฺ1I ภ	กษุGผู้F(อวิดอGตตร	มนฺGสสธรรม ย-อมกล-าวิส�มปช้านฺGสาวิาทิใด, เม#$อจะทิรงฺแสดงฺองฺคEแห-งฺส�มปช้านฺมGสาวิาทินฺ�Iนฺ 
แล(วิผู้Fกจ�กรเปยยาล ด(วิยอำนฺาจแห-งฺควิามพื่	สดารนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ เพื่#$อแสดงฺอาการแห-งฺการอวิด และประเภทิแห-งฺอาบั�ต	 จaงฺตร�สวิ-า 
ต1หากาเรห	 ด�งฺนฺ1I เป@นฺอาทิ	.

[กถาว'าด้7วยส#ทิธ	กมัหาวาร]

ตต�ถ “สGทิ�ธ	กวิาโร วิต�ตGกามวิาโร ปจ�จยปฏิ	สwยGต�ตวิาโรต	 ตโย มหาวิารา ฯ
ในฺคำนฺ�Iนฺ ม1วิ	นฺ	จฉั�ย ด�งฺต-อไปนฺ1I:-
มหาวิาร ๓ ค#อ สGทิธ	กวิาร (วิารกำหนฺดด(วิยการอวิดล(วินฺ) ๑ วิ�ตตGกามวิาร (วิารกำหนฺดด(วิยภ	กษุGผู้F(ประสงฺคEจะอวิด) ๑ 
ปbจจ�ยปฏิ	ส�งฺยGตตวิาร (วิารกำหนฺดด(วิยการอวิดอ�นฺเก1$ยวิด(วิยปbจจ�ย) ๑ 

เตสG สGทิ�ธ	กวิาเร  ปฐมw ฌิานฺw อาทิa กต�วิา ยาวิ โมหา จ	ต�ตw วิ	นฺ1วิรณฺตาปทิw๑ ตาวิ เอกเมกส�มa๒ ปเทิ 
“สมาปช้�ช้a สมาปช้�ช้าม	 สมาปนฺ�โนฺ ลาภ	ม�ห	 วิส	ม�ห	 สจ�ฉั	กตw [608] มยาต	 อ	เมสG ฉัสG ปเทิสG เอกเมกw ปทิw 
“ต1หากาเรห	 จตFห	 ปญฺ�จห	 ฉัห	 สต�ตหากาเรห1ต	 เอวิw ปญฺ�จก�ข้ต�ตGw โยเช้ต�วิา สGทิ�ธ	กนฺโย นฺาม วิGต�โต ฯ
บัรรดา(มหาวิาร ๓) เหล-านฺ�Iนฺ ในฺสGทิธ	กวิาร ในฺ ๖ บัทิเหล-านฺ1I ค#อ สมาปช้�ช้a สมาปช้�ช้าม	 สมาปนฺ�โนฺ ลาภ	ม�ห	 วิส	ม�ห	 สจ�ฉั	กตw มยา 
ทิรงฺประกอบั(บัทิอ�นฺหนฺa$งฺๆ) ๕ คร�Iงฺ อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ด(วิยอาการ ๓ ด(วิยอาการ ๔ ด(วิยอาการ ๕ ด(วิยอาการ ๖ ด(วิยอาการ ๗” 
ในฺบัทิอ�นฺหนฺa$งฺๆ  ต�Iงฺต(นฺแต-ปฐมฌิานฺ จนฺถaงฺบัทิวิ-า “เปล#Iองฺจ	ตจากโมหะ” ตร�สช้#$อวิ-า สGทิธ	กนฺ�ย.

ตโต “ปฐมw ฌิานฺw ทิGต	ยw ฌิานฺนฺ�ต	 เอวิw ปฐมช้�ฌิาเนฺนฺ สทิ�ธa เอกเมกw ปทิw ฆ์เฏินฺ�เตนฺ 
สพื่�พื่ปทิานฺ	 ฆ์เฏิต�วิา เตเนฺวิ วิ	ต�ถาเรนฺ ข้ณฺ�ฑจก�กนฺ�นฺาม วิGต�ตw ฯ 
ตw ห	 ปGนฺ อาเนฺต�วิา ปฐมช้�ฌิานฺาทิ1ห	 สทิ�ธa นฺ โยช้	ตw ตส�มา “ข้ณฺ�ฑจก�กนฺ�ต	 วิGจ�จต	 ฯ 
ลำด�บันฺ�Iนฺ เม#$อทิรงฺต-อบัทิอ�นฺหนฺa$งฺๆ ก�บัด(วิยปฐมฌิานฺ อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ซ่a$งฺปฐมฌิานฺ ซ่a$งฺทิGต	ยฌิานฺ” ด�งฺนฺ1I 
ทิรงฺต-อทิGกๆ บัทิ ตร�สช้#$อวิ-า ข้�ณฺฑจ�กร โดยอรรถอ�นฺพื่	สดารนฺ�Iนฺเทิ1ยวิ. 
จร	งฺอยF- ข้�ณฺฑจ�กรนฺ�Iนฺ ตร�สวิ-า “ข้�ณฺฑจ�กร” เพื่ราะไม-ทิรงฺนฺำมาประกอบัก�บัฌิานฺม1ปฐมฌิานฺเป@นฺต(นฺอ1ก.

๑ เอต�ถ อ	ต	สทิ�โทิ อ	จ�ฉั	ตพื่โพื่ ฯ
๒ เอเกกส�มa ฯ



หนฺ(า ๙๗๒ •   จตGต�ถปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [กถาวิ-าด(วิยสGทิธ	กมหาวิาร]



จตGต�ถปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [กถาวิ-าด(วิยสGทิธ	กมหาวิาร] • หนฺ(า ๙๗๓

ตโต “ทิGต	ยw ฌิานฺw ตต	ยw ฌิานฺนฺ�ต	 เอวิw ทิGต	ยช้�ฌิาเนฺนฺ สทิ�ธa เอกเมกw ปทิw ฆ์เฏิต�วิา 
ปGนฺ อาเนฺต�วิา ปฐมช้�ฌิาเนฺนฺ สทิ�ธa สม�พื่นฺ�ธ	ต�วิา เตเนฺวิ วิ	ต�ถาเรนฺ พื่ทิ�ธจก�กนฺ�นฺาม วิGต�ตw ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ ทิรงฺต-อบัทิอ�นฺหนฺa$งฺๆ ก�บัด(วิยทิGต	ยฌิานฺ อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ซ่a$งฺทิGต	ยฌิานฺ ซ่a$งฺตต	ยฌิานฺ” ด�งฺนฺ1I 
แล(วิทิรงฺนฺำมาเช้#$อมก�บัปฐมฌิานฺอ1ก ตร�สช้#$อวิ-าพื่�ทิธจ�กร โดยอรรถอ�นฺพื่	สดารนฺ�Iนฺเทิ1ยวิ.

ตโต ยถา ทิGต	ยช้�ฌิาเนฺนฺ สทิ�ธa เอวิw ตต	ยช้�ฌิานฺาทิ1ห	 สทิ�ธa เอกเมกw ปทิw ฆ์เฏิต�วิา  ปGนฺ อาเนฺต�วิา ทิGต	ยช้�ฌิานฺาทิ1ห	 สทิ�ธa สม�พื่นฺ�ธ	ต�วิา

เตเนฺวิ วิ	ต�ถาเรนฺ อญฺ�ญานฺ	ปJ เอกFนฺต�ตaสw พื่ทิ�ธจก�กานฺ	 วิต�วิา เอกมFลกนฺโย นฺ	ฏฺ�ฐาปJโต ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ ทิรงฺต-อบัทิอ�นฺหนฺa$งฺๆ ก�บัด(วิยฌิานฺม1ตต	ยฌิานฺเป@นฺต(นฺ อย-างฺเด1ยวิก�บัต-อบัทิหนฺa$งฺๆ ก�บัทิGต	ยฌิานฺ 
แล(วิทิรงฺนฺำมาเช้#$อมก�บัฌิานฺม1ทิGต	ยฌิานฺเป@นฺต(นฺอ1ก ตร�สพื่�ทิธจ�กร ๒๙ แม(อ#$นฺ โดยอรรถอ�นฺพื่	สดารนฺ�Iนฺเทิ1ยวิ 
ให(สำเร>จเป@นฺเอกมFลกนฺ�ยแล(วิ.

ปาโฐ ปนฺ สงฺ�เข้เปนฺ ทิส�ส	โต ฯ
อนฺa$งฺ ปาฐะ พื่ระองฺคEก>ทิรงฺแสดงฺไวิ(โดยส�งฺเข้ป.

โส อสม�มGย�หนฺ�เตนฺ วิ	ต�ถารโต เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
ปาฐะนฺ�Iนฺ อ�นฺ(นฺ�กศัaกษุา)ผู้F(ไม-หลงฺงฺมงฺาย ควิรทิราบัโดยพื่	สดาร.

ยถา จ เอกมFลโก, เอวิw ทิGมFลกาทิโยปJ.  สพื่�พื่มFลปร	โยสานฺา จตGนฺ�นฺw สตานฺw อGปร	 ปญฺ�จต�ตaส นฺยา วิGต�ตา ฯ
แม(ทิGมFลกนฺ�ยเป@นฺต(นฺ พื่ระองฺคEก>ตร�สเหม#อนฺเอกมFลกนฺ�ย แล(วิได(ตร�สนฺ�ย ๔๓๕ นฺ�ย ซ่a$งฺม1มFลทิGกอย-างฺเป@นฺทิ1$สGด.

เสย�ยถ1ทิw ฯ  ทิ�วิ	มFลกา เอกFนฺตaส,  ต	มFลกา อฏฺ�ฐวิ1ส,  จตGม�มFลกา สต�ตวิ1ส ฯ
ค#ออย-างฺไร?  ค#อ ตร�สทิวิ	มFลกนฺ�ยไวิ( ๒๙ ตร�สต	มFลกนฺ�ยไวิ( ๒๘ ตร�สจตGมFลกนฺ�ยไวิ( ๒๗.

เอวิw ปญฺ�จมFลกาทิโยปJ เอเกกw อFนฺw กต�วิา ยาวิ ตaสมFลกา ตาวิ เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
แม(ปbญจมFลกนฺ�ยเป@นฺต(นฺ (ผู้F(ศัaกษุา) ก>ควิรลดอย-างฺละหนฺa$งฺนฺ�ย แล(วิทิราบัจนฺกระทิ�$งฺถaงฺต	งฺสมFลกนฺ�ยอย-างฺนฺ1I.

ปาเฐ ปนฺ เตสw นฺามม�ปJ สงฺ�ข้	ปJต�วิา “อ	ทิw สพื่�พื่มFลกนฺ�ต	 ตaสมFลกนฺโยวิ เอโก ทิส�ส	โต ฯ
แต-ในฺปาฐะ ทิ-านฺย-อแม(ช้#$อข้องฺนฺ�ยเหล-านฺ�Iนฺเข้(าแล(วิ แสดงฺเฉัพื่าะต	งฺสมFลกนฺ�ยอ�นฺเด1ยวิวิ-า “นฺ1Iเป@นฺมFลนฺ�ยทิ�Iงฺหมด.”

ยส�มา จ สGญฺ�ญาคารปทิw ฌิาเนฺนฺ อฆ์ฏิ	ตw, ส1สw นฺ โอตรต	.  
ตส�มา ตw อนฺามส	ต�วิา  โมหา จ	ต�ตw [609] วิ	นฺ1วิรณฺปทิปร	โยสานฺาเยวิ สพื่�พื่ต�ถ โยช้นฺา “ทิส�ส	ตาต	 เวิทิ	ตพื่�พื่า ฯ
ก>เพื่ราะภ	กษุGไม-ต-อบัทิสGญญาคารเข้(าก�บัฌิานฺ, (อาบั�ต	) จaงฺไม-ถaงฺทิ1$สGด. 
เหตGนฺ�Iนฺ การประกอบัควิาม ในฺ(บัทิ)ทิ�Iงฺปวิงฺ ม1บัทิวิ-าเปล#Iองฺจ	ตจากโมหะเป@นฺทิ1$สGดแล พื่aงฺทิราบัวิ-า “ทิ-านฺแสดงฺแล(วิ” 
เพื่ราะไม-แตะต(องฺ(บัทิสGญญาคาร)นฺ�Iนฺ.

เอวิw ปฐมช้�ฌิานฺาทิ1นฺ	 ปฏิ	ปาฏิ	ยา วิา อGป�ปฏิ	ปาฏิ	ยา วิา ทิGต	ยช้�ฌิานฺาทิ1ห	 ฆ์เฏิต�วิา วิา อฆ์เฏิต�วิา วิา 
“สมาปช้�ช้	นฺ�ต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ อGล�ลปโต โมก�โข้ นฺต�ถ	. ปาราช้	กw อาปช้�ช้ต	เยวิาต	 อ	มส�ส อต�ถส�ส ทิส�สนฺวิเสนฺ วิGต�เต จ 
ปเนฺกส�มa สGทิ�ธ	กมหาวิาเร อยw สงฺ�เข้ปโต อต�ถวิณฺ�ณฺนฺา ฯ
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ก>แล ในฺสGทิธ	กมหาวิารตอนฺหนฺa$งฺทิ1$(ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1)กล-าวิไวิ( ด(วิยอำนฺาจการแสดงฺเนฺ#Iอควิามนฺ1Iวิ-า 
“เม#$อภ	กษุGต-อก>ด1 ไม-ต-อก>ด1 ซ่a$งฺปฐมฌิานฺเป@นฺต(นฺ ก�บัทิGต	ยฌิานฺเป@นฺต(นฺ ตามลำด�บัก>ด1 ผู้	ดลำด�บัก>ด1 
อวิดอยF- โดยนฺ�ยวิ-า ‘เราเข้(าแล(วิ’ เป@นฺต(นฺ อย-างฺนฺ1I, ควิามพื่(นฺย-อมไม-ม1. ย-อมต(องฺปาราช้	กแทิ(ทิ1เด1ยวิ”  
นฺ1Iเป@นฺการพื่รรณฺนฺาเนฺ#Iอควิามโดยส�งฺเข้ป.

“ต1หากาเรห1ต	  สม�ปช้านฺมGสาวิาทิส�ส องฺ�คภFเตห	 ต1ห	 การเณฺห	 ฯ
บัทิวิ-า ต1หากาเรห	 ค#อ ด(วิยเหตG ๓ อย-างฺ อ�นฺเป@นฺองฺคEแห-งฺส�มปช้านฺมGสาวิาทิ.

“ปGพื่�เพื่วิส�ส โหต1ต	  ปGพื่�พื่ภาเคเยวิ อส�ส ปGค�คลส�ส เอวิw โหต	 “มGสา ภณฺ	ส�สนฺ�ต	 ฯ
คำวิ-า ปGพื่�เพื่วิส�ส โหต	 ควิามวิ-า ในฺส-วินฺเบั#Iองฺต(นฺทิ1เด1ยวิ บัGคคลนฺ�Iนฺ ย-อมม1ควิามค	ดอย-างฺนฺ1Iวิ-า “เราจ�กกล-าวิเทิ>จ.”

“ภณฺนฺ�ตส�ส โหต1ต	  ภณฺมานฺส�ส, โหต	 ฯ
คำวิ-า ภณฺนฺ�ตส�ส โหต	 ควิามวิ-า (บัGคคลนฺ�Iนฺ) กำล�งฺกล-าวิ, ย-อมม1(ควิามรF(อย-างฺนฺ1Iวิ-า “เรากำล�งฺกล-าวิเทิ>จ.”)

“ภณฺ	ตส�ส โหต1ต	 ภณฺ	เต, อส�ส โหต	 ฯ   “ยw วิต�ตพื่�พื่w, ตส�มa วิGต�เต, โหต1ต	 อต�โถ ฯ
คำวิ-า ภณฺ	ตส�ส โหต	 ควิามวิ-า เม#$อกล-าวิ(เทิ>จ)แล(วิ (บัGคคล)นฺ�Iนฺ ย-อมม1(ควิามรF(อย-างฺนฺ1Iวิ-า “เรากล-าวิเทิ>จแล(วิ.”)
อธ	บัายวิ-า “เม#$อเธอกล-าวิคำทิ1$พื่aงฺกล-าวินฺ�Iนฺแล(วิ ย-อมม1ควิามรF(อย-างฺนฺ1I.”

อถวิา “ภณฺ	ตส�สาต	 วิGต�ตวิโต นฺ	ฏฺ�ฐ	ตวิจนฺส�ส โหต1ต	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ บัทิวิ-า ภณฺ	ตส�ส ควิามวิ-า (ควิามรF(อย-างฺนฺ�Iนฺ) ย-อมม1แก-บัGคคลนฺ�Iนฺ ผู้F(ม1คำพื่Fดอ�นฺพื่Fดแล(วิ ค#อม1คำพื่Fดสำเร>จแล(วิ.

“เอวิw โย ปGพื่�พื่ภาเคปJ ช้านฺาต	, ภณฺนฺ�โตปJ ช้านฺาต	, ปจ�ฉัาปJ ช้านฺาต	 “มGสา มยา ภณฺ	ตนฺ�ต	, 
โส “ปฐมw ฌิานฺw สมาปช้�ช้	นฺ�ต	 ภณฺนฺ�โต ปาราช้	กw อาปช้�ช้ต1ต	 อยเมต�ถ อต�โถ ทิส�ส	โต ฯ
ในฺ(องฺคEแห-งฺส�มปช้านฺมGสาวิาทิ)นฺ1I ทิ-านฺแสดงฺอรรถไวิ(ด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“ภ	กษุGใด แม(ในฺเบั#Iองฺต(นฺก>รF(อย-างฺนฺ1I, แม(กำล�งฺกล-าวิ ก>รF(อยF-, แม(ในฺภายหล�งฺ ก>รF(อยF-วิ-า ‘เรากล-าวิเทิ>จแล(วิ,’ 
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ เม#$อกล-าวิวิ-า ‘เราเข้(าปฐมฌิานฺ’ ด�งฺนฺ1I ย-อมต(องฺปาราช้	ก.”

ก	ญฺ�จาปJ ทิส�ส	โต, อถโข้ อยเมต�ถ วิ	เสโส ฯ
แม(ทิ-านฺแสดงฺ(อรรถ)ไวิ(แล(วิก>จร	งฺ, ถaงฺอย-างฺนฺ�Iนฺ ในฺ(องฺคEแห-งฺส�มปช้านฺมGสาวิาทิ)นฺ1I ย�งฺม1ควิามแปลกก�นฺ ด�งฺนฺ1I:-

ปGจ�ฉัา ตาวิ โหต	 “มGสา ภณฺ	ส�สนฺ�ต	 ปGพื่�พื่ภาโค อต�ถ	,  “มGสา มยา ภณฺ	ตนฺ�ต	 ปจ�ฉัาภาโค นฺต�ถ	. 
วิGต�ตมต�ตเมวิ ห	 โกจ	 ปมGส�สต	, ก	นฺ�ตส�ส ปาราช้	กw โหต	 นฺ โหต1ต	 ฯ
ม1คำถามก-อนฺวิ-า “ส-วินฺเบั#Iองฺต(นฺวิ-า ‘เราจ�กพื่FดมGสา’ ม1อยF-,  ส-วินฺภายหล�งฺวิ-า ‘เราพื่FดมGสาแล(วิ’ ไม-ม1. 
จร	งฺอยF- คนฺบัางฺคนฺย-อมล#มคำพื่Fดทิ1$พื่อพื่Fดออกไปทิ1เด1ยวิ, ภ	กษุGนฺ�Iนฺ จะเป@นฺปาราช้	กหร#อไม-เป@นฺ?”

สา เอวิw อฏฺ�ฐกถาสG วิ	ส�สช้�ช้	ตา 
“ปGพื่�พื่ภาเค ‘มGสา ภณฺ	ส�สนฺ�ต	 จ, ภณฺนฺ�ตส�ส ‘มGสา ภณฺาม1ต	 จ ช้านฺโต, 
ปจ�ฉัาภาเค ‘มGสา มยา ภณฺ	ตนฺ�ต	 นฺ สก�กา นฺ ภวิ	ตGw.  สเจปJ นฺ โหต	, ปาราช้	กเมวิ ฯ
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คำถามนฺ�Iนฺ ทิ-านฺแก(ไวิ(แล(วิในฺอรรถกถาทิ�Iงฺหลาย อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ภ	กษุGค	ดวิ-า ‘เราจ�กพื่Fดเทิ>จ’ ในฺช้�Iนฺต(นฺ, และเม#$อพื่FดอยF-, ก>รF(วิ-า ‘เรากำล�งฺพื่Fดเทิ>จ’, 
การไม-รF(วิ-า ‘เราพื่Fดเทิ>จแล(วิ’ ในฺช้�Iนฺหล�งฺ ไม-อาจจะไม-ม1.  ถaงฺหากจะไม-ม1, ก>เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

ปGร	มเมวิ ห	 [610] องฺ�คทิ�วิยw ปมาณฺw ฯ
เพื่ราะ ๒ องฺคEเบั#Iองฺต(นฺนฺ�$นฺแลเป@นฺสำค�ญ.

ยส�สาปJ ปGพื่�พื่ภาเค ‘มGสา ภณฺ	ส�สนฺ�ต	 อาโภโค นฺต�ถ	, ภณฺนฺ�โต ปนฺ ‘มGสา ภณฺาม1ต	 ช้านฺาต	, 
ภณฺ	เตปJ, ‘มGสา มยา ภณฺ	ตนฺ�ต	 ช้านฺาต	, โส อาปต�ต	ยา นฺ กาเรตพื่�โพื่ ฯ
แม(ภ	กษุGใด ในฺช้�Iนฺต(นฺ ไม-ม1ควิามผู้Fกใจวิ-า “เราจ�กกล-าวิเทิ>จ” แต-เม#$อกล-าวิ ย-อมรF(วิ-า “เรากล-าวิเทิ>จ,” 
แม(เม#$อกล-าวิแล(วิ ก>รF(อยF-วิ-า “เรากล-าวิเทิ>จแล(วิ”, ภ	กษุGนฺ�Iนฺ พื่ระวิ	นฺ�ยธรไม-พื่aงฺปร�บัอาบั�ต	.

ปGพื่�พื่ภาโค ห	 ปมาณฺตรw.  ตส�มa อสต	, ทิวิาภณฺ	ตw วิา รวิาภณฺ	ตw วิา โหต1ต	 ฯ
เพื่ราะส-วินฺเบั#Iองฺต(นฺสำค�ญกวิ-า.  เม#$อเบั#Iองฺต(นฺนฺ�Iนฺไม-ม1, ย-อมเป@นฺอ�นฺพื่Fดเล-นฺหร#อพื่Fดพื่ล�Iงฺไปก>ได( ด�งฺนฺ1Iแล.

เอต�ถ จ ตwญาณฺตา จ ญาณฺสโมธานฺญฺ�จ ปร	จ�จช้	ตพื่�พื่w ฯ
ก>แล ในฺ(คำวิ-า มGสา ภณฺ	ส�สw เป@นฺต(นฺ)นฺ1I ควิรละควิามม1ควิามรF(อ�นฺนฺ�Iนฺ และควิามประช้Gมพื่ร(อมแห-งฺควิามรF(เส1ย.

“ตw ญาณฺตา ปร	จ�จช้	ตพื่�พื่าต	  “เยนฺ จ	ต�เตนฺ ‘มGสา ภณฺ	ส�สนฺ�ต	 ช้านฺาต	,  เตเนฺวิ ‘มGสา ภณฺาม1ต	 จ ‘มGสา มยา ภณฺ	ตนฺ�ต	 จ ช้านฺาต1ต	 
เอวิw เอกจ	ต�เตเนฺวิ ต1สG ข้เณฺสG ช้านฺาต1ต	  อยw ตw ญาณฺตา ปร	จ�จช้	ตพื่�พื่า ฯ
ข้(อวิ-า ควิรละควิามม1ควิามรF(อ�นฺนฺ�Iนฺเส1ย ได(แก- พื่aงฺละควิามม1ควิามรF(อ�นฺนฺ�Iนฺนฺ1Iวิ-า 
“ย-อมรF(ได(ในฺ ๓ ข้ณฺะ ด(วิยจ	ตดวิงฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘ภ	กษุGรF(อยF-วิ-า ‘เราจ�กกล-าวิเทิ>จ’ ด�งฺนฺ1I ด(วิยจ	ตดวิงฺใด, 
ย-อมรF(วิ-า ‘เรากำล�งฺกล-าวิเทิ>จ’ และวิ-า ‘เรากล-าวิเทิ>จแล(วิ’ ด�งฺนฺ1I ด(วิยจ	ตดวิงฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.”

นฺ ห	 สก�กา เตเนฺวิ จ	ต�เตนฺ จ	ต�ตw ช้านฺ	ตGw, ยถา นฺ สก�กา เตเนฺวิ อส	นฺา โส อส	 ฉั	นฺ�ทิ	ตGนฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- ใครๆ ไม-อาจจะรF(จ	ตด(วิยจ	ตดวิงฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺได( เหม#อนฺบัGคคลไม-อาจเอาดาบัเล-มนฺ�Iนฺต�ดดาบัเล-มนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺได( ฉัะนฺ�Iนฺแล.

ปGร	มw ปGร	มw ปนฺ จ	ต�ตw ปจ�ฉั	มส�ส ปจ�ฉั	มส�ส จ	ต�ตส�ส ตถา อGป�ปต�ต	ยา ปจ�จโย หGต�วิา นฺ	รGช้�ฌิต	 ฯ
ก>จ	ตดวิงฺทิ1$เก	ดข้aIนฺก-อนฺๆ เป@นฺปbจจ�ยแห-งฺควิามเก	ดข้aIนฺอย-างฺนฺ�Iนฺ ข้องฺจ	ตดวิงฺหล�งฺๆ แล(วิย-อมด�บัไป.

เตเนฺตw วิGจ�จต	 
ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ บั�ณฺฑ	ตจaงฺกล-าวิคำนฺ1Iไวิ(วิ-า 

“ปมาณฺw ปGพื่�พื่ภาโควิ. ตส�มa สต	, ‘นฺ เหส�สต	
เสสทิ�วิยนฺ�ต	 นฺต�เถตw. อ	ต	 วิาจา ต	วิงฺ�ค	กาต	 ฯ

“ส-วินฺเบั#Iองฺต(นฺเทิ-านฺ�Iนฺ เป@นฺประมาณฺ. 
เม#$อ(ส-วินฺเบั#Iองฺต(นฺ)นฺ�Iนฺม1อยF-, คำวิ-า ‘สองฺบัทิทิ1$เหล#อ จ�กไม-ม1’ ด�งฺนฺ1Iนฺ�Iนฺ ย-อมไม-ม1. 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ วิาจา จaงฺช้#$อวิ-าม1องฺคE ๓.”

“ญาณฺสโมธานฺw ปร	จ�จช้	ตพื่�พื่นฺ�ต	  เอตานฺ	 ต1ณฺ	 จ	ต�ตานฺ	 “เอกก�ข้เณฺ อGป�ปช้�ช้นฺ�ต1ต	 นฺ คเหตพื่�พื่านฺ	 ฯ
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ข้(อวิ-า ควิรละควิามประช้Gมพื่ร(อมแห-งฺควิามรF( ควิามวิ-า จ	ต ๓ ดวิงฺเหล-านฺ1I ไม-ควิรถ#อเอาวิ-า “เก	ดข้aIนฺข้ณฺะเด1ยวิก�นฺ.”

อ	ทิw ห	 จ	ต�ตw นฺาม 
จร	งฺอยF- ธรรมดาจ	ตนฺ1I

อนฺ	รGทิ�ธม�ห	 ปฐเม, นฺ อGป�ปช้�ช้ต	 ปจ�ฉั	มw.
นฺ	รนฺ�ตรGป�ปช้�ช้นฺโต เอกw วิ	ย ปกาสต1ต	 ฯ

ย-อมปรากฏิเหม#อนฺเป@นฺดวิงฺเด1ยวิ เพื่ราะเก	ดข้aIนฺต	ดต-อก�นฺ. 
เม#$อดวิงฺแรกย�งฺไม-ด�บั, ดวิงฺหล�งฺก>ย�งฺไม-เก	ดข้aIนฺ ด�งฺนฺ1Iแล.

| อ	โต ปรw ปนฺ 
ก>แล (ข้(าพื่เจ(าจ�กกล-าวิคำ)ทิ1$ถ�ดจากนฺ1I(ต-อไป):- 

ย�วิายw “ปฐมw ฌิานฺw สมาปช้�ช้	นฺ�ต	 สม�ปช้านฺมGสา ภณฺต	, ยส�มา โส “นฺต�ถ	 เม ปฐมw ฌิานฺนฺ�ต	 เอวิw ทิ	ฏฺ�ฐ	โก โหต	. 
ตส�ส ห	 อต�เถวิ อยw ลทิ�ธ	. 
บัGคคลนฺ1Iใด ย-อมกล-าวิส�มปช้านฺมGสาวิาทิวิ-า “ข้(าพื่เจ(าเข้(าปฐมฌิานฺ” 
บัGคคลนฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺผู้F(ม1ควิามเห>นฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ปฐมฌิานฺข้องฺเรา ย-อมไม-ม1” จร	งฺอยF- ล�ทิธ	นฺ1I ข้องฺบัGคคลนฺ�Iนฺ ม1อยF-แทิ(. 

ตถา “นฺต�ถ	 เม ปฐมw ฌิานฺนฺ�ต	 [611] เอวิมส�ส ข้มต	 เจวิ รGจ�จต	 จ,  เอวิwสภาวิเมวิ จส�ส “จ	ต�ตw นฺต�ถ	 เม ปฐมw ฌิานฺนฺ�ต	. 
อนฺa$งฺ ล�ทิธ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ปฐมฌิานฺข้องฺเรา ย-อมไม-ม1” ด�งฺนฺ1I ย-อมพื่อใจ และช้อบัใจแก-บัGคคลนฺ�Iนฺ, 
และบัGคคลนฺ�Iนฺ ม1จ	ตม1สภาพื่อย-างฺนฺ1Iนฺ�$นฺเทิ1ยวิวิ-า “ปฐมฌิานฺข้องฺเรา ย-อมไม-ม1”. 

ยทิา ปนฺ มGสา วิต�ตGกาโม โหต	, ตทิา ตw ทิ	ฏฺ�ฐa วิา  ทิ	ฏฺ�ฐ	ยา สห ข้นฺ�ตa วิา  ทิ	ฏฺ�ฐ	ข้นฺ�ต1ห	 สทิ�ธa รGจa วิา  ทิ	ฏฺ�ฐ	ข้นฺ�ต	รGจ1ห	 สทิ�ธa ภาวิw วิา  
วิ	นฺ	ธาย นฺ	ก�ข้	ปJต�วิา ปฏิ	จ�ฉัาเทิต�วิา  อภFตw กต�วิา ภณฺต	.  
ก>แล ในฺกาลใด ตนฺเป@นฺผู้F(ใคร-จะกล-าวิเทิ>จ, ในฺกาลนฺ�Iนฺ บัGคคลนฺ�Iนฺ ละ ค#อ ทิ	Iงฺ ปJดบั�งฺ ควิามเห>นฺนฺ�Iนฺ หร#อควิามพื่อใจก�บัควิามเห>นฺ 
หร#อควิามช้อบัใจก�บัควิามเห>นฺและควิามพื่อใจ หร#อควิามเป@นฺก�บัควิามเห>นฺควิามพื่อใจและควิามช้อบัใจ 
แล(วิกล-าวิทิำให(เป@นฺคำเทิ>จ.    

ตส�มา เตสม�ปJ วิเสนฺ องฺ�คเภทิw ทิส�เสตGw “จตFห	 อากาเรห1ต	อาทิ	๑ วิGต�ตw ฯ |
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺตร�สคำวิ-า จตFห	 อากาเรห	 เป@นฺอาทิ	 
เพื่#$อแสดงฺควิามต-างฺแห-งฺองฺคEด(วิยอำนฺาจ(ควิามเห>นฺเป@นฺต(นฺ)แม(เหล-านฺ�Iนฺ.

ปร	วิาเร จ “อฏฺ�ฐงฺ�ค	โก มGสาวิาโทิต	 วิGต�ตต�ตา ตต�ถ อธ	ป�เปตาย สญฺ�ญาย สทิ�ธa อญฺ�โญปJ อ	ธ “อฏฺ�ฐหากาเรห1ต	 เอโก นฺโย โยเช้ตพื่�โพื่ ฯ
ก>เพื่ราะในฺค�มภ1รEปร	วิาร ทิ-านฺกล-าวิวิ-า “มGสาวิาทิม1องฺคE ๘” 
ในฺ(อธ	การ)นฺ1I จaงฺควิรประกอบันฺ�ยอ�นฺหนฺa$งฺวิ-า อฏฺ�ฐหากาเรห	 เป@นฺอ1กนฺ�ยหนฺa$งฺ(ผู้สม)ก�บัส�ญญาทิ1$ทิ-านฺประสงฺคE ในฺ(ค�มภ1รEปร	วิาร)นฺ�Iนฺ.

เอต�ถ จ “วิ	นฺ	ธาย ทิ	ฏฺ�ฐ	นฺ�ต	 พื่ลวิธม�มวิ	นฺ	ธานฺวิเสนฺ วิGต�ตw ฯ
ก>แล บัรรดาบัทิเหล-านฺ1I บัทิวิ-า วิ	นฺ	ธาย ทิ	ฏฺ�ฐa ตร�สด(วิยอำนฺาจการละธรรมอ�นฺม1กำล�งฺเส1ย.

๑ จตFหากาเรห1ต	 ฯ
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“วิ	นฺ	ธาย ข้นฺ�ต	นฺ�ต	อาทิ1นฺ	 ตโต ทิGพื่�พื่ลทิGพื่�พื่ลานฺw วิ	นฺ	ธานฺวิเสนฺ ฯ
บัทิวิ-า วิ	นฺ	ธาย ข้นฺ�ตa เป@นฺอาทิ	 ตร�สด(วิยอำนฺาจการละ(ธรรมทิ�Iงฺหลาย)ทิ1$ทิรามกำล�งฺและทิ1$หย-อนฺกำล�งฺกวิ-า(ธรรมทิ1$ม1กำล�งฺ)นฺ�Iนฺ.

“วิ	นฺ	ธาย สญฺ�ญนฺ�ต	 อ	ทิw ปเนฺต�ถ สพื่�พื่ทิGพื่�พื่ลธม�มวิ	นฺ	ธานฺสญฺ�ญามต�ตม�ปJ นฺาม ฯ
ส-วินฺบัทิวิ-า วิ	นฺ	ธาย สญฺ�ญw นฺ1I ช้#$อวิ-า แม(เป@นฺเพื่1ยงฺส�ญญาทิ1$เป@นฺไปด(วิยอำนฺาจการละธรรมทิ1$ทิรามกำล�งฺกวิ-าธรรมทิ�Iงฺปวิงฺ ในฺทิ1$นฺ1I.

“อวิ	นฺ	ธาย สม�ปช้านฺมGสา ภณฺ	ส�สต1ต	 เนฺตw ฐานฺw วิ	ช้�ช้ต	 ฯ
ฐานฺะวิ-า “ไม-ละ จ�กกล-าวิส�มปช้านฺมGสาวิาทิ” นฺ1Iจะไม-ม1.

ยส�มา ปนฺ “สมาปช้�ช้	ส�สาม1ต	อาทิ	นฺา อนฺาคตวิจเนฺนฺ ปาราช้	กw นฺ โหต	, 
ตส�มา “สมาปช้�ช้	นฺ�ต	อาทิ1นฺ	 อต1ตวิต�ตมานฺปทิาเนฺวิ “ปาเฐ วิGต�ตานฺ1ต	 เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
ก>เพื่ราะไม-เป@นฺปาราช้	ก ด(วิยคำทิ1$บั-งฺอนฺาคตเป@นฺต(นฺวิ-า “ข้(าพื่เจ(าจ�กเข้(า”, 
เหตGฉัะนฺ�Iนฺ บัทิทิ1$บั-งฺอด1ตและปbจจGบั�นฺวิ-า “ข้(าพื่เจ(าเข้(าแล(วิ” เป@นฺต(นฺเทิ-านฺ�Iนฺ พื่aงฺทิราบัวิ-า “ตร�สไวิ(ในฺพื่ระบัาล1.”

อ	โต ปรw สพื่�พื่ม�ปJ อ	มส�มa สGทิ�ธ	กมหาวิาเร อGต�ตานฺต�ถเมวิ ฯ
เบั#Iองฺหนฺ(าแต-นฺ1Iไป (คำ)แม(ทิ�Iงฺหมด ในฺสGทิธ	กมหาวิารนฺ1I ม1เนฺ#Iอควิามต#Iนฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ.

นฺ เหต�ถ อต�ถ	, ยw อ	ม	นฺา วิ	นฺ	จ�ฉัเยนฺ นฺ สก�กา ภเวิย�ย วิ	ญฺ�ญาตGw. 
ฐเปต�วิา ก	เลสป�ปหานฺปทิส�ส ปทิภาช้เนฺ “ราโค เม จต�โต วินฺ�โตต	อาทิ1นฺw ปทิานฺw อต�ถw ฯ
จร	งฺอยF- ในฺ(สGทิธ	กมหาวิาร)นฺ1I ไม-ม1คำทิ1$ไม-อาจรF(ได(ด(วิยวิ	นฺ	จฉั�ยนฺ1I. 
เวิ(นฺแต-เนฺ#Iอควิามแห-งฺบัทิวิ-า ราโค เม จต�โต วินฺ�โต เป@นฺต(นฺ ในฺบัทิภาช้นฺะ แห-งฺบัทิวิ-าการละก	เลส.

ส�วิายw วิGจ�จต	 ฯ
เนฺ#Iอควิามนฺ1Iนฺ�Iนฺ ข้(าพื่เจ(าจ�กกล-าวิต-อไป:-

เอต�ถ ห	 “จต�โตต	 อ	ทิw สกภาวิปร	จ�จช้นฺวิเสนฺ วิGต�ตw ฯ
ก>บัรรดาบัทิเหล-านฺ1I บัทิวิ-า จต�โต นฺ1I พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ตร�สด(วิยอำนฺาจการสละภาวิะแห-งฺตนฺ.

“วินฺ�โตต	 อ	ทิw ปGนฺ อนฺาทิ	ยนฺภาวิทิส�สนฺวิเสนฺ ฯ
บัทิวิ-า วินฺ�โต นฺ1I ตร�สด(วิยอำนฺาจแสดงฺภาวิะทิ1$ราคะยaดถ#อไม-ได(อ1ก.

“มGต�โตต	 อ	ทิw สนฺ�ตต	โต วิ	โมจนฺวิเสนฺ ฯ
บัทิวิ-า มGต�โต นฺ1I ตร�สด(วิยอำนฺาจควิามพื่(นฺจากส�นฺตต	.

“ปห1โนฺต	 อ	ทิw [612] มGต�ตส�สาปJ ก�วิจ	 อนฺวิฏฺ�ฐานฺทิส�สนฺวิเสนฺ ฯ
บัทิวิ-า ปห1โนฺ นฺ1I ตร�สด(วิยอำนฺาจแสดงฺควิามต�Iงฺลงฺไม-ได( ในฺทิ1$ไหนฺๆ แม(แห-งฺราคะทิ1$หลGดไปแล(วิ.

“ปฏิ	นฺ	ส�สฏฺ�โฐต	 อ	ทิw ปGพื่�เพื่ อาทิ	นฺ�นฺปGพื่�พื่ส�ส ปฏิ	นฺ	ส�สค�คทิส�สนฺวิเสนฺ ฯ
บัทิวิ-า ปฏิ	นฺ	ส�สฏฺ�โฐ นฺ1I ตร�สด(วิยอำนฺาจแสดงฺควิามสละค#นฺราคะทิ1$เคยยaดถ#อไวิ(ในฺหนฺหล�งฺเส1ย.

“อGก�เข้ฏิ	โตต	 อ	ทิw อร	ยมค�เคนฺ อGต�ตาส	ตต�ตา ปGนฺ อนฺาล1ยนฺภาวิทิส�สนฺวิเสนฺ ฯ
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บัทิวิ-า อGก�เข้ฏิ	โต นฺ1I ตร�สไวิ(ด(วิยอำนฺาจแสดงฺภาวิะทิ1$กล�บัแอบัแนฺบัไม-ได(อ1ก เพื่ราะถFกอร	ยมรรคถอนฺข้aIนฺเส1ยแล(วิ.

ส�วิายมต�โถ สทิ�ทิสต�ถโต ปร	เยส	ตพื่�โพื่ ฯ
เนฺ#Iอควิามนฺ1Iนฺ�Iนฺ (ผู้F(ศัaกษุาทิ�Iงฺหลาย) พื่aงฺค(นฺดFจากค�มภ1รEศั�พื่ทิศัาสตรE.

“สมGก�เข้ฏิ	โตต	 อ	ทิw สGฏฺ�ฐุG อGต�ตาเสต�วิา อณฺGสหคตส�สาปJ ปGนฺ อนฺาล1ยนฺภาวิทิส�สนฺวิเสนฺ วิGต�ตนฺ�ต	 ฯ
บัทิวิ-า สมGก�เข้ฏิ	โต นฺ1I ตร�สไวิ(ด(วิยอำนฺาจแสดงฺภาวิะทิ1$กล�บัแอบัแนฺบัไม-ได(อ1ก 
แม(แห-งฺราคะทิ1$สหรคตเพื่1ยงฺเล>กนฺ(อย เพื่ราะถอนฺข้aIนฺเด>ดข้าด ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

สGทิ�ธ	กวิารกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
สGทิธ	กวิารกถา จบั.

[กถาว'าด้7วยผู้D7มั�ความัประสงคAจะกลี'าว]

วิต�ตGกามวิาเรปJ “ต1หากาเรห1ต	อาทิ1นฺw อต�โถ วิารเปย�ยาลป�ปเภโทิ จ สพื่�โพื่ อ	ธ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
เนฺ#Iอควิามแห-งฺบัทิวิ-า ต1หากาเรห	 เป@นฺอาทิ	 และประเภทิแห-งฺวิารเปยยาลทิ�Iงฺปวิงฺ 
แม(ในฺวิ�ตตGกามวิาร พื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิในฺสGทิธ	กวิารนฺ1Iแล.

เกวิลw ห	 “ยw อ	ทิw, มยา วิ	รช้�ฌิ	ต�วิา อญฺ�ญw วิต�ตGกาเมนฺ อญฺ�ญw วิGต�ตw.  ตส�มา นฺต�ถ	 มย�หw อาปต�ต1ต	 
เอวิw โอกาสคเวิสกานฺw ปาปปGค�คลานฺw โอกาสนฺ	เสธนฺต�ถw วิGต�โต ฯ
ก> (วิ�ตตGกามวิารนฺ1I) (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)ตร�สไวิ(เพื่#$อก�นฺโอกาสข้องฺบัาปบัGคคลทิ�Iงฺหลายอย-างฺเด1ยวิ ผู้F(แสวิงฺหาช้-องฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“คำนฺ1Iใดเล-า, เราประสงฺคEจะกล-าวิคำอ#$นฺ กล-าวิผู้	ดเป@นฺคำอ#$นฺไป. เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ อาบั�ต	จaงฺไม-ม1แก-เรา.”

ยเถวิ ห	 “พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้าม1ต	 วิต�ตGกาโม “ธม�มw ปจ�จก�ข้าม1ต	อาทิ1สG ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺปเทิสG ยw วิา ตw วิา วิทินฺ�โต 
เข้ต�เต โอต	ณฺ�ณฺต�ตา ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้าตโกวิ โหต	, 
เอวิw ปฐมช้�ฌิานฺาทิ	อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มปเทิสG ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 เอกw วิต�ตGกาโม 
ตโต อญฺ�ญw ยw วิา ตw วิา วิทินฺ�โตปJ  เข้ต�เต โอต	ณฺ�ณฺต�ตา ปาราช้	โกวิ โหต	, 
สเจปJ ยส�ส วิทิต	, โส ตมต�ถw ตwข้ณฺwเยวิ ช้านฺาต	 ฯ
เหม#อนฺอย-างฺวิ-า ภ	กษุGปรารถนฺาจะกล-าวิวิ-า พื่Gทิ�ธw ปจ�จก�ข้าม	 
เม#$อกล-าวิบัทิใดบัทิหนฺa$งฺ บัรรดาบัทิสำหร�บับัอกลาส	กข้าม1วิ-า ธม�มw ปจ�จก�ข้าม	 เป@นฺต(นฺ 
ย-อมเป@นฺผู้F(บัอกลาส	กข้าแล(วิแทิ( เพื่ราะบัทิเหล-านฺ�Iนฺหย�$งฺลงฺในฺเข้ต ฉั�นฺใดแล, 
ข้(อนฺ1Iก>ฉั�นฺนฺ�Iนฺ ภ	กษุGผู้F(ใคร-จะกล-าวิบัทิใดบัทิหนฺa$งฺบัทิเด1ยวิ บัรรดาบัทิอGตตร	มนฺGสสธรรมม1ปฐมฌิานฺเป@นฺต(นฺ 
แม(เม#$อกล-าวิบัทิใดบัทิหนฺa$งฺอย-างฺอ#$นฺจากบัทินฺ�Iนฺ ย-อมเป@นฺปาราช้	กทิ1เด1ยวิ เพื่ราะบัทินฺ�Iนฺหย�$งฺลงฺในฺเข้ต. 
แม(ถ(าเธอกล-าวิแก-ผู้F(ใด, ผู้F(นฺ�Iนฺ ย-อมรF(ควิามนฺ�Iนฺในฺข้ณฺะนฺ�Iนฺทิ�นฺทิ1.

ช้านฺนฺลก�ข้ณฺญฺ�เจต�ถ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้าเนฺ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�พื่w ฯ
ก>แล ล�กษุณฺะแห-งฺการรF( ในฺ(การอวิดอGตตร	มนฺGสสธรรมทิ1$ไม-ม1จร	งฺ)นฺ1I พื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิ ในฺการบัอกลาส	กข้านฺ�$นฺแล.

อยw ปนฺ วิ	เสโส ฯ
แต-ควิามแปลกก�นฺ ม1ด�งฺต-อไปนฺ1I:-
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ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺw หต�ถมGทิ�ธาย ส1สw นฺ โอตรต	 ฯ   อ	ทิw อภFตาโรจนฺw หต�ถมGทิ�ธายปJ โอตรต	 ฯ
การบัอกลาส	กข้าย-อมไม-ถaงฺควิามสำเร>จด(วิยห�ตถมGทิธา. (การกระด	กห�วิแม-ม#อ) 
การอวิดอGตตร	มนฺGสสธรรมทิ1$ไม-ม1จร	งฺนฺ1I ย-อมหย�$งฺลงฺ (สF-ควิามสำเร>จ) แม(ด(วิยห�ตถมGทิธา.

โย ห	 หต�ถวิ	การาทิ1ห	 องฺ�คปจจงฺ�คโจปเนฺห	 อภFตw อGต�ตร	มนฺGส�สธม�มw วิ	ญฺ�ญต�ต	ปเถ ฐ	ตส�ส ปGค�คลส�ส อาโรเจส	, 
โส จ ตw อต�ถw ช้านฺาต	. ปาราช้	โกวิ [613] โหต	 ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGใดอวิดอGตตร	มนฺGสสธรรมทิ1$ไม-ม1จร	งฺ ด(วิยควิามเคล#$อนฺไหวิแห-งฺอวิ�ยวิะนฺ(อยใหญ- ม1ห�ตถวิ	การ (แกวิ-งฺม#อ) เป@นฺต(นฺ 
แก-บัGคคลผู้F(ย#นฺอยF-ในฺคลองฺแห-งฺวิ	ญญ�ต	, และบัGคคลนฺ�Iนฺ รF(ใจควิามนฺ�Iนฺได(, ภ	กษุGนฺ�Iนฺ เป@นฺปาราช้	กแทิ(.

อถ ปนฺ ยส�ส อาโรเจต	, โส นฺ ช้านฺาต	 วิา  “กa อยw ภณฺต1ต	 สwสยw วิา อาปช้�ช้ต	  จ	รw วิ1มwส	ต�วิา วิา ปจ�ฉัา ช้านฺาต	 
“อปฏิ	วิ	ช้านฺนฺ�โต อ	จ�เจวิ สงฺ�ข้w คจ�ฉัต	 ฯ
แต-ถ(าเธอบัอกแก-ผู้F(ใด, ผู้F(นฺ�Iนฺไม-เข้(าใจ  หร#อถaงฺควิามสงฺส�ยวิ-า “ภ	กษุGนฺ1I พื่Fดอะไร?” หร#อพื่	จารณฺานฺานฺจaงฺรF(ในฺภายหล�งฺ, 
ย-อมถaงฺควิามนฺ�บัวิ-า ผู้F(ไม-เข้(าใจ ทิ�นฺทิ1เหม#อนฺก�นฺ.

เอวิw อปฏิ	วิ	ช้านฺนฺ�ตส�ส วิGต�เต, ถGล�ลจ�จยw โหต	 ฯ
เม#$อภ	กษุGบัอกแก-บัGคคลผู้F(ไม-เข้(าใจทิ�นฺทิ1อย-างฺนฺ�Iนฺ เป@นฺถGลล�จจ�ย.

โย ปนฺ ฌิานฺาทิ1นฺ	 อต�ตนฺา อธ	คมนฺวิเสนฺ วิา อGค�คหปร	ปGจ�ฉัาทิ	วิเสนฺ วิา นฺ ช้านฺาต	, 
เกวิลw “ฌิานฺนฺ�ต	 วิา “วิ	โมก�โข้ต	 วิา วิจนฺมต�ตเมวิ สGตw โหต	, 
โสปJ, เตนฺ วิGต�เต, “‘ฌิานฺw ก�ร สมาปช้�ช้	นฺ�ต	 เอส วิทิต1ต	 ยทิ	 เอต�ตกมต�ตม�ปJ ช้านฺาต	 “ช้านฺาต	จ�เจวิ สงฺ�ข้w คจ�ฉัต	. 
ตส�ส วิGต�เต, ปาราช้	กเมวิ ฯ
ส-วินฺบัGคคลใดไม-รF(จ�กอGตตร	มนฺGสสธรรมม1ฌิานฺเป@นฺต(นฺด(วิยตนฺเองฺ ด(วิยอำนฺาจการได(บัรรลG 
หร#อด(วิยอำนฺาจการเร1ยนฺและการสอบัถามเป@นฺต(นฺ ได(ย	นฺแต-เพื่1ยงฺคำวิ-า “ฌิานฺ” หร#อวิ-า “วิ	โมกข้E” อย-างฺเด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ, 
แม(บัGคคลนฺ�Iนฺ, เม#$อภ	กษุGนฺ�Iนฺบัอกแล(วิ, ถ(ารF(ได(แม(เพื่1ยงฺเทิ-านฺ1Iวิ-า “ได(ย	นฺวิ-า ภ	กษุGนฺ1Iกล-าวิวิ-า ‘เราเข้(าฌิานฺแล(วิ’” ด�งฺนฺ1I 
ย-อมถaงฺควิามนฺ�บัวิ-า “รF(” เหม#อนฺก�นฺ, เม#$อภ	กษุGบัอกแก-บัGคคลนฺ�Iนฺ เป@นฺปาราช้	กแทิ(.

โส๑ เอกส�ส วิา ทิ�วิ	นฺ�นฺw วิา พื่หFนฺw วิา นฺ	ยม	ตานฺ	ยม	ตวิเสนฺ วิ	เสโส สพื่�โพื่ปJ ส	ก�ข้าปจ�จก�ข้านฺกถายw วิGต�ตนฺเยเนฺวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ต	 ฯ
ควิามแปลกก�นฺด(วิยอำนฺาจบัGคคลผู้F(เด1ยวิ สองฺคนฺ หร#อมากคนฺ ทิ1$ภ	กษุGกำหนฺดไวิ(หร#อม	ได(กำหนฺดไวิ(แม(ทิ�Iงฺหมดนฺ�Iนฺ 
พื่aงฺทิราบัตามนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วิ ในฺกถาวิ-าด(วิยการบัอกลาส	กข้านฺ�Iนฺแล ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

วิต�ตGกามวิารกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
วิ�ตตGกามวิารกถา จบั.

[กถาว'าด้7วยปJจจ�ยปฏ	ส�งย#ตตวาร]

ปจ�จยปฏิ	สwยGต�ตวิาเรปJ สพื่�พื่w วิารเปย�ยาลป�ปเภทิw ปGพื่�เพื่ อาคตปทิานฺญฺ�จ อต�ถw วิGต�ตนฺเยเนฺวิ ญต�วิา 
ปาล	ก�กโม ตาวิ เอวิw ช้านฺ	ตพื่�โพื่ ฯ

๑ อต	เรโก มญฺ�เญ ฯ
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แม(ในฺวิาระการอวิดเก1$ยวิด(วิยปbจจ�ย พื่aงฺทิราบัประเภทิแห-งฺวิารเปยยาลทิ�Iงฺหมด และอรรถแห-งฺบัทิทิ1$มาในฺเบั#Iองฺต(นฺ 
โดยนฺ�ยทิ1$กล-าวิแล(วินฺ�$นฺแหละ แล(วิทิราบัลำด�บัพื่ระบัาล1 อย-างฺนฺ1Iก-อนฺ.
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เอต�ถ ห	  “โย เต วิ	หาเร วิส	,  โย เต จ1วิรw ปร	ภGญฺ�ช้	,  โย เต ปJณฺ�ฑปาตw ปร	ภGญฺ�ช้	,  โย เต เสนฺาสนฺw ปร	ภGญฺ�ช้	,  
โย เต ค	ลานฺปจ�จยเภสช้�ช้ปร	ก�ข้ารw ปร	ภGญฺ�ช้1ต	 อ	เม ปญฺ�จ ปจ�จต�ตวิจนฺวิารา 
“เยนฺ เต วิ	หาโร ปร	ภGต�โตต	อาทิโย ปญฺ�จ กรณฺวิจนฺวิารา 
“ยw ต�วิw อาคม�ม วิ	หารw อทิาส1ต	อาทิโย ปญฺ�จ อGปโยควิจนฺวิารา วิGต�ตา 
ก>ในฺ(ปbจจ�ยปฏิ	ส�งฺยGตตวิาร)นฺ1I ทิ-านฺกล-าวิวิาระกำหนฺดด(วิยปฐมาวิ	ภ�ตต	 ๕ เหล-านฺ1Iวิ-า 
“ภ	กษุGใด อยF-ในฺวิ	หารข้องฺทิ-านฺ. ภ	กษุGใด บัร	โภคจ1วิรข้องฺทิ-านฺ. ภ	กษุGใด ฉั�นฺบั	ณฺฑบัาตข้องฺทิ-านฺ. 
ภ	กษุGใด ใช้(สอยเสนฺาสนฺะข้องฺทิ-านฺ. ภ	กษุGใด บัร	โภคค	ลานฺปbจจ�ยเภส�ช้บัร	ข้ารข้องฺทิ-านฺ” ด�งฺนฺ1I, 
กล-าวิวิาระกำหนฺดด(วิยตต	ยาวิ	ภ�ตต	 ๕ ม1วิ-า “วิ	หารข้องฺทิ-านฺ อ�นฺภ	กษุGใดใช้(สอยแล(วิ” เป@นฺต(นฺ, 
กล-าวิวิาระกำหนฺดด(วิยทิGต	ยาวิ	ภ�ตต	 ๕ ม1วิ-า “ทิ-านฺอาศั�ยภ	กษุGใด จaงฺได(ถวิายวิ	หาร” ด�งฺนฺ1Iเป@นฺต(นฺ. 

เตสw วิเสนฺ อ	ธ วิGต�เตนฺ สGญฺ�ญาคารปเทินฺ สทิ�ธa ปGพื่�เพื่ วิGต�เตสG ปฐมช้�ฌิานฺาทิ1สG สพื่�พื่ปเทิสG [614] วิารเปย�ยาลเภโทิ เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
พื่aงฺทิราบัประเภทิแห-งฺวิารเปยยาล ในฺทิGกๆ บัทิ ม1ปฐมฌิานฺเป@นฺต(นฺ ทิ1$ทิ-านฺกล-าวิไวิ(ในฺเบั#Iองฺต(นฺพื่ร(อมก�บับัทิสGญญาคาร 
ทิ1$กล-าวิแล(วิในฺ(ปbจจ�ยปฏิ	ส�งฺยGตตวิาร)นฺ1I ด(วิยอำนฺาจแห-งฺ(วิาระ)เหล-านฺ�Iนฺ.

“โย เต วิ	หาเร, เยนฺ เต วิ	หาโร, ยw ต�วิw อาคม�ม วิ	หารนฺ�ต	 เอวิw ปร	ยาเยนฺ วิGต�ตต�ตา ปนฺ  “อหนฺ�ต	 อวิGต�ตต�ตา จ 
ปฏิ	วิ	ช้านฺนฺ�ตส�ส วิGต�เตปJ, อ	ธ ถGล�ลจ�จยw, อปฏิ	วิ	ช้านฺนฺ�ตส�ส, ทิGก�กฏินฺ�ต	 อยเมต�ถ วิ	นฺ	จ�ฉัโย๑ ฯ
ในฺปbจจ�ยปฏิ	ส�งฺยGตตวิารนฺ1I (พื่aงฺทิราบั)วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1Iวิ-า “ก>เพื่ราะภ	กษุGกล-าวิโดยอ(อมอย-างฺนฺ1Iวิ-า ‘ภ	กษุGใด อยF-ในฺวิ	หารข้องฺทิ-านฺ, 
วิ	หารข้องฺทิ-านฺอ�นฺภ	กษุGใดอยF-แล(วิ, ทิ-านฺอาศั�ยภ	กษุGใด จaงฺได(ถวิายวิ	หาร,’ และเพื่ราะเธอไม-ได(กล-าวิวิ-า ‘เรา’ 
ในฺ(ปbจจ�ยปฏิ	ส�งฺยGตตวิาร)นฺ1I แม(เม#$อกล-าวิอวิดอGตตร	มนฺGสสธรรม แก-บัGคคลผู้F(เข้(าใจทิ�นฺทิ1, จaงฺเป@นฺถGลล�จจ�ย. 
กล-าวิอวิดแก-บัGคคลผู้F(ไม-เข้(าใจทิ�นฺทิ1, จaงฺเป@นฺทิGกกฏิ.”

เอวิw วิ	ต�ถารวิเสนฺ อาปต�ต	เภทิw ทิส�เสต�วิา อ	ทิานฺ	 อนฺาปต�ตa ทิส�เสนฺ�โต “อนฺาปต�ต	 อธ	มาเนฺนฺาต	อาทิ	มาห ฯ
(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) คร�Iนฺทิรงฺแสดงฺประเภทิแห-งฺอาบั�ต	 ด(วิยอำนฺาจควิามพื่	สดารอย-างฺนฺ1Iแล(วิ 
บั�ดนฺ1I จะทิรงฺแสดงฺอนฺาบั�ต	 จaงฺตร�สคำวิ-า อนฺาปต�ต	 อธ	มาเนฺนฺ เป@นฺอาทิ	.

ตต�ถ “อธ	มาเนฺนฺาต	 อธ	กมาเนฺนฺ สมGทิาจรนฺ�ตส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า อธ	มาเนฺนฺ ม1ควิามวิ-า ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGผู้F(อวิด ด(วิยสำค�ญวิ-าตนฺได(บัรรลG.

“อนฺGล�ลปนฺาธ	ป�ปายส�สาต	  
โกหญฺ�เญนฺ อ	จ�ฉัาจาเร อฏฺ�ฐต�วิา อนฺGล�ลปนฺาธ	ป�ปายส�ส สพื่�รห�มจาร1นฺw สนฺ�ต	เก อญฺ�ญw พื่�ยากโรนฺ�ตส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
บัทิวิ-า อนฺGล�ลปนฺาธ	ป�ปายส�ส ม1ควิามวิ-า ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGผู้F(ม	ได(ต�IงฺอยF-ในฺอ	จฉัาจาร ด(วิยควิามเป@นฺผู้F(หลอกลวิงฺ 
ไม-ประสงฺคEจะอวิดพื่ยากรณฺEพื่ระอรห�ตตผู้ล ในฺสำนฺ�กข้องฺเพื่#$อนฺพื่รหมจาร1ทิ�Iงฺหลาย.

อGม�มต�ตกาทิโย ปGพื่�เพื่ วิGต�ตนฺยาเอวิ ฯ
ภ	กษุGบั(าเป@นฺต(นฺ ม1นฺ�ยด(งฺกล-าวิแล(วิในฺเบั#Iองฺต(นฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.

๑ เทิ�วิ วิาเร อGปาทิาย ปจ�จยปฏิ	สwยGต�ตวิารกถา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตาต	 วิต�ตพื่�พื่w ฯ



หนฺ(า ๙๘๒ •   จตGต�ถปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [กถาวิ-าด(วิยปbจจ�ยปฏิ	ส�งฺยGตตวิาร]

อ	ธ ปนฺ อาทิ	กม�ม	กา วิค�คGมGทิาต1ร	ยา ภ	ก�ข้F. เตสw อนฺาปต�ต1ต	 ฯ
อนฺa$งฺ พื่วิกภ	กษุGผู้F(จำพื่รรษุาใกล(ฝัb{งฺแม-นฺIำวิ�คคGมGทิา ผู้F(เป@นฺต(นฺบั�ญญ�ต	 ในฺ(ส	กข้าบัทิ)นฺ1I, ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-เธอเหล-านฺ�Iนฺ ฉัะนฺ1Iแล.

ปทิภาช้นฺ1ยวิณฺ�ณฺนฺา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
ปทิภาช้นฺ1ยวิรรณฺนฺา จบั.

[จต#ตถปาราช	กส	กขาบทิมั�สมั#ฏฐาน ๓]

สมGฏฺ�ฐานฺาทิ1สG ฯ
ในฺสมGฏิฐานฺเป@นฺต(นฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

อ	ทิw ส	ก�ข้าปทิw ต	สมGฏฺ�ฐานฺw “(๑) หต�ถมGทิ�ธาย อาโรเจนฺ�ตส�ส กายจ	ต�ตโต,  (๒) วิจ1เภเทินฺ อาโรเจนฺ�ตส�ส วิาจาจ	ต�ตโต, 
(๓) อGภยw กโรนฺ�ตส�ส กายวิาจาจ	ต�ตโต สมGฏฺ�ฐาต	 ก	ร	ยา สญฺ�ญาวิ	โมก�ข้w สจ	ต�ตกw โลกวิช้�ช้w กายกม�มw วิจ1กม�มw อกGสลจ	ต�ตw ต	เวิทินฺ	กw ฯ
ส	กข้าบัทินฺ1I ม1สมGฏิฐานฺ ๓ ค#อ (๑) (เก	ด)แต-กายก�บัจ	ต ข้องฺภ	กษุGผู้F(อวิดอยF-ด(วิยห�วิแม-ม#อ 
(๒) (เก	ด)แต-วิาจาก�บัจ	ต ข้องฺภ	กษุGผู้F(อวิดด(วิยการเปล-งฺวิาจา (๓) เก	ดแต-กายวิาจาก�บัจ	ต ข้องฺภ	กษุGผู้F(ทิำอยF-ทิ�Iงฺ ๒  
เป@นฺก	ร	ยา เป@นฺส�ญญาวิ	โมกข้E เป@นฺสจ	ตตกะ เป@นฺโลกวิ�ช้ช้ะ เป@นฺกายกรรม วิจ1กรรม เป@นฺอกGศัลจ	ต ม1เวิทินฺา ๓.

หสนฺ�โตปJ ห	 โสมนฺ	ส�ส	โต อGล�ลปต	 ภายนฺ�โตปJ มช้�ฌิต�โตปJ ฯ
จร	งฺอยF- ภ	กษุGย-อมกล-าวิอวิด ทิ�Iงฺทิ1$ม1โสมนฺ�สร#$นฺเร	งฺใจก>ม1 กล�วิอวิดก>ม1 ม1ตนฺเป@นฺกลางฺอวิดก>ม1.
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ว	น�ตว�ตถ#ในจต#ตถปาราช	ก

[เร! องสำค�ญว'าได้7บรรลี#]

วิ	นฺ1ตวิต�ถFสG อธ	มานฺวิต�ถG อนฺGป�ปญฺ�ญต�ต	ยw วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ
เร#$องฺสำค�ญวิ-าได(บัรรลG ในฺวิ	นฺ1ตวิ�ตถGทิ�Iงฺหลาย ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วิในฺอนฺGบั�ญญ�ต	นฺ�$นฺแล.

ทิGต	ยวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺทิ1$ ๒ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“ปณฺ	ธายาต	  ปฏฺ�ฐนฺw กต�วิา ฯ
บัทิวิ-า ปณฺ	ธาย ได(แก- ทิำควิามปรารถนฺาไวิ(.

“เอวิw มw ช้โนฺ สม�ภาเวิส�สต1ต	  “เอวิw อรญฺ�เญ วิสนฺ�ตw มw ช้โนฺ อรหต�เต [615] วิา เสก�ข้ภFม	ยw วิา สม�ภาเวิส�สต	, 
ตโต โลกส�ส สก�กโต ภวิ	ส�สาม	 ครGกโต มานฺ	โต ปFช้	โตต	 ฯ
ข้(อวิ-า เอวิw มw ช้โนฺ สม�ภาเวิส�สต	 ม1ควิามวิ-า (ภ	กษุGรFปใดรFปหนฺa$งฺ อยF-ในฺปzาด(วิยต�Iงฺใจ)วิ-า 
“ช้นฺจ�กยกย-องฺเราผู้F(อยF-ในฺปzา ในฺควิามเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE หร#อในฺภFม	แห-งฺพื่ระเสข้ะ ด(วิยวิ	ธ1อย-างฺนฺ1I, 
แต-กาลนฺ�Iนฺไป เราจ�กเป@นฺผู้F(อ�นฺช้าวิโลกส�กการะ เคารพื่ นฺ�บัถ#อ บัFช้า.”

“อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�สาต	  เอวิw ปณฺ	ธาย อรญฺ�เญ วิส	ส�สาม1ต	 คจ�ฉันฺ�ตส�ส, ปทิวิาเร ปทิวิาเร ทิGก�กฏิw ฯ
สองฺบัทิวิ-า อาปต�ต	 ทิGก�กฏิส�ส ควิามวิ-า เม#$อเธอ เด	นฺไปด(วิยต�Iงฺใจอย-างฺนฺ1Iวิ-า “เราจ�กอยF-ในฺปzา”, เป@นฺทิGกกฏิทิGกๆ ย-างฺเทิ(า.

ตถา อรญฺ�เญ กGฏิ	กรณฺจงฺ�กมนฺนฺ	ส1ทินฺนฺ	วิาสนฺปารGปนฺาทิ1สG สพื่�พื่ก	จ�เจสG ปโยเค ปโยเค ทิGก�กฏิw ฯ ตส�มา เอวิw อรญฺ�เญ นฺ วิส	ตพื่�พื่w ฯ
ในฺก	จทิ�Iงฺปวิงฺ ม1การสร(างฺกGฎ1 เด	นฺจงฺกรม นฺ�$งฺ และนฺG-งฺห-มเป@นฺต(นฺในฺปzา เป@นฺทิGกกฏิทิGกๆ ประโยค เหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺ. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGไม-ควิรอยF-ในฺปzา ด(วิยควิามต�Iงฺใจอย-างฺนฺ�Iนฺ.

เอวิw วิสนฺ�โต ห	 สม�ภาวินฺw ลภตG วิา มา วิา  ทิGก�กฏิw อาปช้�ช้ต	 ฯ
จร	งฺอยF- เม#$ออยF-ด(วิยควิามต�Iงฺใจอย-างฺนฺ�Iนฺ จะได(ร�บัควิามยกย-องฺหร#อไม-ก>ตาม ย-อมต(องฺทิGกกฏิ.

โย ปนฺ สมาทิ	นฺ�นฺธGตงฺ�โค “ธGตงฺ�คw รก�ข้	ส�สาม1ต	 วิา “คามนฺ�เต เม วิสโต, จ	ต�ตw วิ	ก�ข้	ปต	. อรญฺ�ญw สป�ปายนฺ�ต	 วิา จ	นฺ�เตต�วิา 
“อทิ�ธา อรญฺ�เญ ต	ณฺ�ณฺw วิ	เวิกานฺw อญฺ�ญตรw ปาปGณฺ	ส�สาม1ต	 วิา  “อรญฺ�ญw ปวิ	ส	ต�วิา อรหต�ตw อปาปGณฺ	ต�วิา นฺ นฺ	ก�ข้ม	ส�สาม1ต	 วิา 
“อรญฺ�ญวิาโส นฺาม ภควิตา ปสต�โถ. มย	 จ อรญฺ�เญ วิสนฺ�เต, พื่หF สพื่�รห�มจาร	โนฺ คามนฺ�ตw ห	ต�วิา อารญฺ�ญ	กา ภวิ	ส�สนฺ�ต1ต	 วิา 
เอวิw อนฺวิช้�ช้วิาสw วิส	ตGกาโม โหต	.  เตนฺ วิส	ตพื่�พื่w ฯ
ส-วินฺภ	กษุGใดสมาทิานฺธGดงฺคEแล(วิ ค	ดวิ-า “เราจ�กร�กษุาธGดงฺคE” หร#อวิ-า “เม#$อเราพื่�กอยF-ในฺแดนฺบั(านฺ จ	ตย-อมฟัGrงฺซ่-านฺ, ปzาเป@นฺทิ1$สบัาย”
จaงฺเป@นฺผู้F(ประสงฺคEจะอยF-ปzาอ�นฺหาโทิษุม	ได( ด(วิยทิำควิามปรารถนฺาอย-างฺนฺ1I 
วิ-า “เราจ�กบัรรลGบัรรดาวิ	เวิกทิ�Iงฺ ๓ อย-างฺใดอย-างฺหนฺa$งฺในฺปzาแนฺ-แทิ(” ด�งฺนฺ1I ก>ด1 
วิ-า “เราเข้(าไปสF-ปzาย�งฺไม-บัรรลGเป@นฺพื่ระอรห�นฺตEแล(วิ จ�กไม-ออกมา” ด�งฺนฺ1I ก>ด1 
วิ-า “ช้#$อวิ-าการอยF-ปzา พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคทิรงฺสรรเสร	ญ และเม#$อเราพื่�กอยF-ในฺปzา เพื่#$อนฺพื่รหมจาร1มากหลาย จ�กละทิ	Iงฺแดนฺบั(านฺ
แล(วิอยF-ปzาเป@นฺวิ�ตร” ด�งฺนฺ1Iก>ด1.  ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ควิรอยF-ในฺปzา.
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| ตต	ยวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺทิ1$ ๓ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“อภ	ก�กมาทิ1นฺ	 สณฺ�ฐเปต�วิา ปJณฺ�ฑาย จร	ส�สาม1ต	 นฺ	วิาสนฺปารGปนฺก	จ�จโต ปภFต	 ยาวิ โภช้นฺปร	โยสานฺw ตาวิ ปโยเค ปโยเค ทิGก�กฏิw. 
สม�ภาวินฺw ลภตG วิา มา วิา ทิGก�กฏิเมวิ ฯ
เป@นฺทิGกกฏิทิGกๆ ประโยค ต�Iงฺต(นฺแต-ก	จค#อการนฺG-งฺห-ม ด(วิยต�Iงฺใจวิ-า “เราจ�กวิางฺอ	ร	ยาบัถ ม1การก(าวิไปเป@นฺต(นฺ เทิ1$ยวิบั	ณฺฑบัาต” 
จนฺกระทิ�$งฺถaงฺการข้บัฉั�นฺเป@นฺทิ1$สGด, เธอจะได(ร�บัควิามยกย-องฺหร#อไม-ก>ตาม เป@นฺทิGกกฏิทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ. 

ข้นฺ�ธกวิต�ตเสข้	ยวิต�ตปร	ปFรณฺต�ถw ปนฺ สพื่�รห�มจาร1นฺw ทิ	ฏฺ�ฐานฺGคต	อาปช้�ช้นฺต�ถw วิา 
ปาสาทิ	เกห	 อภ	ก�กมปฏิ	ก�กมาทิ1ห	 ปJณฺ�ฑาย ปวิ	สนฺ�โต อนฺGปวิช้�โช้ วิ	ญฺ�ญฺFนฺนฺ�ต	 ฯ |
แต-ภ	กษุGผู้F(เข้(าไปบั	ณฺฑบัาต ด(วิย(อ	ร	ยาบัถ)ทิ1$นฺ-าเล#$อมใส ม1การก(าวิไปและถอยกล�บัเป@นฺต(นฺ 
เพื่#$อบัำเพื่>ญข้�นฺธกวิ�ตรและเสข้	ยวิ�ตรให(บัร	บัFรณฺE หร#อเพื่#$อถaงฺควิามเป@นฺทิ	ฏิฐานฺGคต	 แก-เพื่#$อนฺพื่รหมจาร1ทิ�Iงฺหลาย 
เป@นฺผู้F(อ�นฺวิ	ญญฺFช้นฺทิ�Iงฺหลายไม-พื่aงฺต	เต1ยนฺแล.

จตGต�ถปญฺ�จมวิต�ถFสG  “โย เต วิ	หาเร วิส1ต	 เอต�ถ วิGต�ตนฺเยเนฺวิ “อหนฺ�ต	 อวิGต�ตต�ตา ปาราช้	กw นฺต�ถ	 ฯ
ในฺเร#$องฺทิ1$ ๔ และทิ1$ ๕ 
เพื่ราะภ	กษุGม	ได(กล-าวิวิ-า “เรา” โดยนฺ�ยด�งฺกล-าวิไวิ(แล(วิในฺคำนฺ1Iวิ-า “ภ	กษุGใด อยF-ในฺวิ	หารข้องฺทิ-านฺ” จaงฺไม-เป@นฺปาราช้	ก.

อต�ตFปนฺาย	กเมวิ ห	 สมGทิาจรนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กw วิGต�ตw ฯ
จร	งฺอยF- เม#$อภ	กษุGอวิดอGตตร	มนฺGสสธรรมเป@นฺทิ1$นฺ(อมเข้(ามาในฺตนฺเทิ-านฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺปร�บัเป@นฺปาราช้	ก.

“ปณฺ	ธาย จงฺ�กม1ต	อาทิ1นฺ	 [616] เหฏฺ�ฐา วิGต�ตนฺยาเนฺวิ ฯ
คำเป@นฺต(นฺวิ-า “(ภ	กษุGรFปใดรFปหนฺa$งฺ) เด	นฺจงฺกรมด(วิยต�Iงฺใจวิ-า …” ด�งฺนฺ1I ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วิในฺหนฺหล�งฺนฺ�Iนฺแล.

สwโยช้นฺวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺละส�งฺโยช้นฺE (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“สwโยช้นฺา ปห1นฺาต	ปJ  “ทิส สwโยช้นฺา ปห1นฺาต	ปJ  “เอกw สwโยช้นฺw ปห1นฺนฺ�ต	ปJ วิทิโต, 
ก	เลสป�ปหานฺเมวิ อาโรจ	ตw โหต	, ตส�มา ปาราช้	กw ฯ
เม#$อภ	กษุGกล-าวิวิ-า “ส�งฺโยช้นฺEทิ�Iงฺหลาย เราละได(แล(วิ” ก>ด1, วิ-า “ส�งฺโยช้นฺEทิ�Iงฺ ๑๐ เราละได(แล(วิ” ก>ด1, 
วิ-า “ส�งฺโยช้นฺEข้(อหนฺa$งฺ เราละได(แล(วิ” ก>ด1 การละก	เลสนฺ�Iนฺแหละเป@นฺอ�นฺเธอบัอกแล(วิ.  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺเป@นฺปาราช้	ก.

รโหวิต�ถFสG ฯ
ในฺเร#$องฺธรรมในฺทิ1$ล�บั (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“รโห อGล�ลปต1ต	 รโหคโต “อรหา อหนฺ�ต	 วิทิต	,  นฺ มนฺสา จ	นฺ�ต	ตเมวิ กโรต	, เตเนฺต�ถ ทิGก�กฏิw วิGต�ตw ฯ
ข้(อวิ-า รโห อGล�ลปต	๑ ควิามวิ-า ภ	กษุGอยF-ในฺทิ1$ล�บั พื่Fดวิ-า “เราเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE” ด�งฺนฺ1I, 
แต-ไม-ได(ทิำการค	ดด(วิยใจเลย” เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ในฺ(เร#$องฺ)นฺ1I ทิ-านฺจaงฺปร�บัเป@นฺทิGกกฏิ.

๑ บัาล1. มหา. วิ	. ๑/๒๐๔ เป@นฺ รโหคโต … อGล�ลปต	.
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วิ	หารวิต�ถG อGปฏฺ�ฐานฺวิต�ถG จ วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ
เร#$องฺวิ	หาร และเร#$องฺบัำรGงฺ ม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

นฺ ทิGก�กรวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺทิำได(ไม-ยาก (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

ตส�ส ภ	ก�ข้Gโนฺ อยw ลทิ�ธ	 “อร	ยปGค�คลาวิ ภควิโต สาวิกาต	 ฯ
ล�ทิธ	ข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ(ม1)ด�งฺนฺ1Iวิ-า “พื่ระอร	ยบัGคคลทิ�Iงฺหลายแล ผู้F(เป@นฺสาวิกข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค (พื่aงฺพื่Fดอย-างฺนฺ�Iนฺ).” 

เตนฺาห “เย โข้ เต ภควิโต สาวิกา, เต เอวิw วิเทิย�ยGนฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ เธอจaงฺกล-าวิวิ-า “เฉัพื่าะทิ-านฺทิ1$เป@นฺสาวิกข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเทิ-านฺ�Iนฺ พื่aงฺพื่Fดอย-างฺนฺ�Iนฺ.”

ยส�มา จส�ส อยw อธ	ป�ปาโย “ส1ลวิตา อารทิ�ธวิ	ปส�สเกนฺ นฺ ทิGก�กรw อญฺ�ญw พื่�ยากาตGw, ปฏิ	พื่โล โส อรหต�ตw ปาปGณฺ	ตGนฺ�ต	 
ตส�มา อนฺGล�ลปนฺาธ	ป�ปาโย อหนฺ�ต	 อาห ฯ
ก>แล ควิามประสงฺคEข้องฺเธอ ม1ด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“การทิ1$ภ	กษุGผู้F(ม1ศั1ล เจร	ญวิ	ปbสสนฺา พื่ยากรณฺEพื่ระอรห�ตตผู้ล ทิำได(ไม-ยากเลย, เธอสามารถบัรรลGพื่ระอรห�ตได(” 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGรFปนฺ�Iนฺ จaงฺกราบัทิFลวิ-า “ข้(าพื่ระองฺคE ม	ได(ม1ควิามประสงฺคEจะพื่Fดอวิด.”

วิ	ร	ยวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺควิามเพื่1ยร (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“อาราธนฺ1โยต	  สก�กา อาราเธตGw สม�ปาเปตGw.  “นฺ	พื่�พื่ต�เตตGนฺ�ต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า อาราธนฺ1โย ควิามวิ-า สามารถเพื่#$อย�งฺธรรมให(ส�มฤทิธ	ผู้ลได( ค#อย�งฺตนฺให(บัรรลGได(.  ควิามวิ-า “เพื่#$อให(เก	ดได(”.

เสสw วิGต�ตนฺยเมวิ ฯ
คำทิ1$เหล#อม1นฺ�ยด�งฺกล-าวิแล(วินฺ�$นฺแล.

มจ�จGวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺควิามตาย (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โส ภ	ก�ข ต์� ยส�ส วิ	ปฏิ	สาโร อGป�ปช้�ช้ต	 โส ภาเยย�ย. มย�หw ปนฺ อวิ	ปฏิ	สารวิต�ถGกานฺ	 ปร	สGทิ�ธานฺ	 ส1ลานฺ	. ส�วิาหw กa มรณฺส�ส ภาย	ส�สาม1ต	
เอตมต�ถวิสw ปฏิ	จ�จ “นฺาหw อาวิGโส มจ�จGโนฺ ภายาม1ต	 อาห ฯ  เตนฺส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
ภ	กษุG๑นฺ�Iนฺ อาศั�ยอำนฺาจแห-งฺประโยช้นฺEนฺ1Iวิ-า “ทิ-านฺผู้F(ม1ควิามเด#อดร(อนฺใจเก	ดข้aIนฺ ต(องฺกล�วิแนฺ-, 
แต-ศั1ลข้องฺเราบัร	สGทิธ	q ไม-เป@นฺทิ1$ต�Iงฺแห-งฺควิามเด#อดร(อนฺใจเลย. เรานฺ�Iนฺจ�กต(องฺกล�วิต-อควิามตายทิำไม” ด�งฺนฺ1I 
จaงฺตอบัวิ-า “ดFก-อนฺอาวิGโสทิ�Iงฺหลาย! ผู้มย-อมไม-กล�วิต-อควิามตาย.”  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺไม-ม1อาบั�ต	แก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ.

วิ	ปฏิ	สารวิต�ถGส�มaปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺเร#$องฺควิามเด#อดร(อนฺใจ ก>ม1นฺ�ยเหม#อนฺก�นฺนฺ1I.

๑ ไม-ใช้-เป@นฺบัทิต�Iงฺ เพื่ราะในฺบัาล1ไม-ม1 ควิรแก(ไม-ให(ม1 อ	ต	 ศั�พื่ทิE จaงฺจะถFก.
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ตโต ปรานฺ	 ต1ณฺ	 วิต�ถFนฺ	 วิ	ร	ยวิต�ถGสทิ	สาเนฺวิ ฯ
๓ เร#$องฺถ�ดจากเร#$องฺควิามเด#อดร(อนฺใจนฺ�Iนฺไป เป@นฺเหม#อนฺเร#$องฺควิามเพื่1ยรนฺ�$นฺเองฺ.

เทสูนาวิต�ถFสG ปฐมวิต�ถGส�มa ตาวิ ฯ
บัรรดาเร#$องฺเวิทินฺา๑ ทิ�Iงฺหลาย (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย)ในฺเร#$องฺทิ1แรกก-อนฺ:-

โส ภ	ก�ข้G ปฏิ	สงฺ�ข้านฺพื่เลนฺ อธ	วิาสนฺข้นฺ�ต	ยw ฐต�วิา “นฺาวิGโส สก�กา เยนฺ วิา เตนฺ วิา อธ	วิาเสตGนฺ�ต	 อาห ฯ  เตนฺส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
ภ	กษุGนฺ�Iนฺต�IงฺอยF-ในฺอธ	วิาสนฺข้�นฺต	 ด(วิยกำล�งฺแห-งฺควิามพื่	จารณฺาจaงฺตอบัวิ-า 
“ดFก-อนฺอาวิGโสทิ�Iงฺหลาย! อ�นฺคนฺพื่อด1พื่อร(าย ไม-สามารถจะอดกล�Iนฺได(.” เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺไม-ม1อาบั�ต	แก-เธอ.

ทิGต	เย ปนฺ อต�ตFปนฺาย	กw อกต�วิา “นฺาวิGโส สก�กา ปGถGช้�ช้เนฺนฺาต	 ปร	ยาเยนฺ วิGต�ตต�ตา ถGล�ลจ�จยw ฯ
ส-วินฺในฺเร#$องฺทิ1$ ๒ เป@นฺถGลล�จจ�ย เพื่ราะภ	กษุGนฺ�Iนฺไม-ได(ทิำการอวิดอGตตร	มนฺGสสธรรมทิ1$เป@นฺทิ1$นฺ(อมเข้(ามาในฺตนฺ 
กล-าวิโดยอ(อมวิ-า “ดFก-อนฺอาวิGโสทิ�Iงฺหลาย! อ�นฺปGถGช้นฺไม-สามารถ (จะอดกล�Iนฺได().”

[617] พื่�ราห�มณฺวิต�ถFสG ฯ
ในฺเร#$องฺพื่ราหมณฺEทิ�Iงฺหลาย (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โส ก	ร พื่�ราห�มโณฺ นฺ เกวิลw “อายนฺ�ตG โภนฺ�โต อรหนฺ�โตต	 อาห.  ยwยw ปนฺส�ส วิจนฺw มGข้โต นฺ	ค�คจ�ฉัต	, 
สพื่�พื่w “อรหนฺ�ตานฺw อาสนฺานฺ	 ปญฺ�ญาเปถ ปาโทิทิกw เทิถ. อรหนฺ�โต ปาเทิ โธวินฺ�ตFต	 อรหนฺ�ตวิาทิปฏิ	สwยGต�ตwเยวิ ฯ
ได(ย	นฺวิ-า พื่ราหมณฺEคนฺนฺ�Iนฺ ได(กล-าวิวิ-า “นฺ	มนฺตEพื่ระอรห�นฺตEทิ�Iงฺหลาย จงฺมาเถ	ดเจ(าข้(า!” ด�งฺนฺ1I อย-างฺเด1ยวิก>หาม	ได(, 
(โดยทิ1$แทิ() คำพื่Fดทิ�Iงฺหมดทิ1$เปล-งฺออกจากปากข้องฺพื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺ ประกอบัด(วิยวิาทิะวิ-าอรห�นฺตEทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ ด�งฺนฺ1Iวิ-า 
“ทิ-านฺทิ�Iงฺหลาย จงฺปFลาดอาสนฺะ จงฺถวิายนฺIำล(างฺเทิ(าแก-พื่ระอรห�นฺตEทิ�Iงฺหลาย, ข้อพื่ระอรห�นฺตEทิ�Iงฺหลาย จงฺล(างฺเทิ(าเถ	ด.” 

ตw ปนฺส�ส ปสาทิภญฺ�ญw สทิ�ธาจร	ตต�ตา อต�ตโนฺ สทิ�ธาพื่เลนฺ สมGส�สาห	ตส�ส วิจนฺw ฯ
ก>คำพื่Fดนฺ�Iนฺข้องฺพื่ราหมณฺEนฺ�Iนฺ เป@นฺการกล-าวิด(วิยควิามเล#$อมใส ค#อ เป@นฺคำกล-าวิข้องฺพื่ราหมณฺE 
ผู้F(ถFกกำล�งฺศัร�ทิธาข้องฺตนฺให(ข้ะม�กเข้ม(นฺแล(วิ เพื่ราะควิามเป@นฺผู้F(ส�ทิธาจร	ต.

ตส�มา ภควิา “อนฺาปต�ต	 ภ	ก�ข้เวิ ปสาทิภญฺ�เญต	 อาห ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺตร�สวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! ไม-เป@นฺอาบั�ต	 เพื่ราะการกล-าวิด(วิยควิามเล#$อมใส.”

เอวิw วิGจ�จมาเนฺนฺ ปนฺ ภ	ก�ข้Gนฺา นฺ หฏฺ�ฐตGฏฺ�เฐเนฺวิ ปจ�จยา ปร	ภGญฺ�ช้	ตพื่�พื่า. 
“อรหต�ตสม�ปาปJกw ปนฺ ปฏิ	ปทิw ปร	ปFเรส�สาม1ต	 เอวิw โยโค กรณฺ1โยต	 ฯ
อ�นฺภ	กษุGผู้F(ถFกเข้ากล-าวิอย-างฺนฺ�Iนฺ ไม-ควิรเป@นฺผู้F(ร-าเร	งฺย	นฺด1เลยบัร	โภคปbจจ�ยทิ�Iงฺหลาย. 
ควิรทิำควิามเพื่1ยร ด(วิยค	ดอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ก>เราจ�กบัำเพื่>ญข้(อปฏิ	บั�ต	 อ�นฺจะย�งฺตนฺให(ถaงฺควิามเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE” ด�งฺนฺ1Iแล.

อญฺ�ญพื่�ยากรณฺวิต�ถFนฺ	 สwโยช้นฺวิต�ถGสทิ	สาเนฺวิ ฯ
เร#$องฺพื่ยากรณฺEอรห�ตตผู้ล เป@นฺเหม#อนฺเร#$องฺละส�งฺโยช้นฺEนฺ�$นฺแล.

๑ เทิสนฺาวิต�ถFสG นฺ-าจะผู้	ด เพื่ราะพื่Fดถaงฺเร#$องฺอดกล�Iนฺเวิทินฺา ฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺควิรแก(เป@นฺ เวิทินฺาวิต�ถFสG ด�งฺทิ1$แปลไวิ(แล(วินฺ�$นฺ.



จตGต�ถปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [เร#$องฺสำค�ญวิ-าได(บัรรลG] • หนฺ(า ๙๘๗

อคารวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺครองฺเร#อนฺ (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โส ภ	ก�ข้G ค	ห	ภาเวิ อนฺต�ถ	กตาย อนฺเปก�ข้ตาย “อภพื่�โพื่ โข้ อาวิGโส มาทิ	โสต	 อาห, นฺ อGล�ลปนฺาธ	ป�ปาเยนฺ. เตนฺส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ได(กล-าวิวิ-า “ดFก-อนฺผู้F(ม1อายG! คนฺอย-างฺฉั�นฺ ไม-ควิรแล” ด�งฺนฺ1I เพื่ราะเธอไม-ม1ควิามต(องฺการ 
ไม-ม1ควิามเย#$อใยในฺควิามเป@นฺคฤห�สถE, หาได(กล-าวิด(วิยควิามประสงฺคEจะอวิดไม-.  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-เธอ.

อาวิฏิกามวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺห(ามกาม (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โส ภ	ก�ข้G วิต�ถGกาเมสG จ ก	เลสกาเมสG จ โลก	เกเนฺวิ อาทิ1นฺวิทิส�สเนฺนฺ นฺ	รเปก�โข้.  
ตส�มา “อาวิฏิา เม อาวิGโส กามาต	 อาห. เตนฺส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ เป@นฺผู้F(หมดควิามเย#$อใยในฺวิ�ตถGกามและก	เลสกาม เพื่ราะเล>งฺเห>นฺโทิษุทิ1$เป@นฺโลก1ยEนฺ�$นฺเองฺ. 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ เธอจaงฺกล-าวิวิ-า “ดFก-อนฺคGณฺ! กามทิ�Iงฺหลาย ฉั�นฺห(ามได(แล(วิ” ด�งฺนฺ1I.  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-เธอ.

เอต�ถ จ “อาวิฏิาต	 อาวิาร	ตา นฺ	วิาร	ตา ปฏิ	ก�ข้	ต�ตาต	 อต�โถ ฯ
ก>คำวิ-า อาวิฏิา ในฺ(คำวิ-า อาวิฏิา เม) นฺ1I ม1ใจควิามวิ-า “ฉั�นฺปrองฺก�นฺได(แล(วิ ค#อ ห(ามเส1ยแล(วิ ปฏิ	เสธแล(วิ.”

อภ	รต	วิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺควิามอภ	รมยE (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โส ภ	ก�ข้G สาสเนฺ อนฺGก�กณฺ�ฐ	ตภาเวินฺ อGทิ�เทิสปร	ปGจ�ฉัาทิ1สG จ อภ	รต	ภาเวินฺ “อภ	รโต อหw อาวิGโส ปรมาย อภ	รต	ยาต	 อาห, 
นฺ อGล�ลปนฺาธ	ป�ปาเยนฺ.   เตนฺส�ส อนฺาปต�ต	 ฯ
ภ	กษุGนฺ�Iนฺ กล-าวิวิ-า “ดFก-อนฺคGณฺ ฉั�นฺย�งฺย	นฺด1ย	$งฺ ด(วิยควิามย	นฺด1อย-างฺเย1$ยม” ด�งฺนฺ1I 
เพื่ราะเธอเป@นฺผู้F(ไม-กระส�นฺ และเพื่ราะย�งฺม1ควิามย	นฺด1ในฺอGเทิศัและปGจฉัาเป@นฺต(นฺ ในฺศัาสนฺา, 
หาได(กล-าวิด(วิยควิามประสงฺคEจะอวิดไม-.  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-เธอ.

[เร! องต�Lงกต	กาแลี7วหลี�กไป]

ปก�กมนฺวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺหล1กไป (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“โย อ	มม�หา อาวิาสา ปฐมw ปก�กม	ส�สต1ต	 เอวิw อาวิาสw วิา มณฺ�ฑลw วิา ส1มw วิา ยงฺ�ก	ญฺ�จ	 ฐานฺw ปร	จ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา กตาย กต	กาย, 
โย “‘มw อรหาต	 ช้านฺนฺ�ตFต	 ตม�หา ฐานฺา ปฐมw [618] ปก�กมต	, ปาราช้	โก โหต	 ฯ
ข้(อวิ-า ภ	กษุGใด จ�กหล1กไปจากอาวิาสนฺ1Iก-อนฺ ม1อธ	บัายวิ-า เม#$อสงฺฆ์Eกำหนฺดอาวิาส มณฺฑลส1มา หร#อสถานฺทิ1$ใดทิ1$หนฺa$งฺ แล(วิต�Iงฺกต	กา
ไวิ(, ภ	กษุGใดหล1กไปจากสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺก-อนฺด(วิยค	ดวิ-า “ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย จงฺเข้(าใจเราวิ-าเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE”, ภ	กษุGนฺ�Iนฺเป@นฺปาราช้	ก.



หนฺ(า ๙๘๘ •   จตGต�ถปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา • [เร#$องฺต�Iงฺกต	กาแล(วิหล1กไป]

โย ปนฺ อาจร	ยFปช้�ฌิายานฺw วิา ก	จ�เจนฺ  มาตาปJตFนฺw วิา เกนฺจ	เทิวิ กรณฺ1เยนฺ  
ภ	ก�ข้าจารต�ถw วิา อGทิ�เทิสปร	ปGจ�ฉัานฺw วิา อต�ถาย อญฺ�เญนฺ วิา ตาทิ	เสนฺ กรณฺ1เยนฺ  ตw ฐานฺw อต	ก�กม	ต�วิา คจ�ฉัต	, อนฺาปต�ต	 ฯ
ส-วินฺภ	กษุGใด เด	นฺเลยสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺไป ด(วิยก	จธGระข้องฺอาจารยEและอGปbช้ฌิายะก>ด1  ด(วิยกรณฺ1ยะบัางฺอย-างฺนฺ�$นฺแลข้องฺมารดาและบั	ดาก>ด1
ด(วิยกรณฺ1ยะเช้-นฺนฺ�Iนฺอย-างฺอ#$นฺ เพื่#$อภ	กข้าจาร หร#อเพื่#$อประโยช้นฺEแก-อGเทิศัและปร	ปGจฉัาก>ด1, ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ.

สเจปJส�ส เอวิw คตส�ส, ปจ�ฉัา อ	จ�ฉัาจาโร อGป�ปช้�ช้ต	 “นฺ ทิานฺาหw ตต�ถ คม	ส�สาม	. เอวิw มw ‘อรหาต	 สม�ภาเวิส�สนฺ�ต1ต	, อนฺาปต�ต	เยวิ ฯ
ถ(าแม(เม#$อภ	กษุGนฺ�Iนฺ เด	นฺไปด(วิยก	จอย-างฺนฺ�Iนฺ, ภายหล�งฺอ	จฉัาจารเก	ดข้aIนฺวิ-า  “บั�ดนฺ1I เราจ�กไม-ไปในฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺ. 
(เพื่ราะวิ-า) ช้นฺทิ�Iงฺหลายจ�กยกย-องฺเราวิ-า ‘เป@นฺพื่ระอรห�นฺตE’ ด(วิยอาการอย-างฺนฺ1I” ไม-เป@นฺอาบั�ต	เหม#อนฺก�นฺ.

โยปJ เกนฺจ	เทิวิ กรณฺ1เยนฺ ตw ฐานฺw ปต�วิา สช้�ฌิายมนฺส	การาทิ	วิเสนฺ อญฺ�ญาวิ	ห	โต วิา หGต�วิา  โจราทิ1ห	 วิา อนฺGพื่ทิ�โธ 
เมฆ์w วิา อGฏฺ�ฐ	ตw ทิ	ส�วิา อโนฺวิส�สกw ปวิ	ส	ตGกาโม  ตw ฐานฺw อต	ก�กมต	, อนฺาปต�ต	 ฯ
ฝัzายภ	กษุGใด ลGถaงฺสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺ ด(วิยกรณฺ1ยะบัางฺอย-างฺแล(วิ เป@นฺผู้F(ส-งฺใจไปในฺทิ1$อ#$นฺ ด(วิยอำนฺาจการใฝัzใจในฺการสาธยายเป@นฺต(นฺ 
หร#อถFกโจรเป@นฺต(นฺไล-ต	ดตาม หร#อเห>นฺเมฆ์ต�Iงฺเค(าข้aIนฺแล(วิ ม1ประสงฺคEจะเข้(าไปหลบัฝันฺ จaงฺล-วิงฺเลยสถานฺทิ1$นฺ�Iนฺไป, 
ไม-เป@นฺอาบั�ต	แก-ภ	กษุGนฺ�Iนฺ.

ยาเนฺนฺ วิา อ	ทิ�ธ	ยา วิา คจ�ฉันฺ�โตปJ ปาราช้	กw นฺ อาปช้�ช้ต	, ปทิคมเนฺเนฺวิ อาปช้�ช้ต	 ฯ
แม(ภ	กษุGผู้F(ไปด(วิยยานฺหร#อด(วิยฤทิธ	q ก>ไม-ต(องฺปาราช้	ก, แต-ย-อมต(องฺ(อาบั�ต	) ด(วิยการเด	นฺไปด(วิยเทิ(านฺ�Iนฺ.

ตwปJ, เยห	 สห กต	กา กตา, เตห	 สทิ�ธa อปGพื่�พื่w อจร	มw คจ�ฉันฺ�โต นฺ อาปช้�ช้ต	 ฯ
ภ	กษุGผู้F(เด	นฺไปถaงฺสถานฺทิ1$แม(นฺ�Iนฺ ไม-ก-อนฺไม-หล�งฺ พื่ร(อมด(วิยพื่วิกภ	กษุGผู้F(ร-วิมก�นฺต�Iงฺข้(อกต	กาไวิ( ไม-ต(องฺอาบั�ต	.

เอวิw คจ�ฉันฺ�ตา ห	 สพื่�เพื่ปJ อญฺ�ญมญฺ�ญw รก�ข้นฺ�ต	 ฯ
เพื่ราะวิ-า ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย เม#$อเด	นฺไปอย-างฺนฺ�Iนฺ ย�งฺร�กษุาก�นฺและก�นฺได(แม(ทิ�Iงฺหมด.

สเจปJ มณฺ�ฑปรGก�ข้มFลาทิ1สG ก	ญฺ�จ	 ฐานฺw ปร	จ�ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา “โย เอต�ถ นฺ	ส1ทิต	 วิา จงฺ�กมต	 วิา, ตw ‘อรหาต	 ช้านฺ	ส�สามาต	 
ปGป�ผู้านฺ	 วิา ฐเปต�วิา “โย อ	มานฺ	 คเหต�วิา ปFช้w กร	ส�สต	, ตw ‘อรหาต	 ช้านฺ	ส�สามาต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ กต	กา กตา โหต	 ฯ
แม(ถ(า(ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย) กำหนฺดสถานฺทิ1$บัางฺแห-งฺ บัรรดามณฺฑปและโคนฺต(นฺไม(เป@นฺต(นฺ แล(วิต�Iงฺข้(อกต	กาไวิ(โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า 
“พื่วิกเราจ�กรF(ภ	กษุGผู้F(นฺ�$งฺหร#อเด	นฺจงฺกรมอยF-ในฺทิ1$นฺ1Iวิ-า ‘เป@นฺพื่ระอรห�นฺตE” 
หร#อวิางฺดอกไม(ไวิ( (แล(วิต�Iงฺข้(อกต	กาไวิ() โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า 
“พื่วิกเราจ�กทิราบัภ	กษุGผู้F(ถ#อเอาดอกไม(เหล-านฺ1Iแล(วิทิำการบัFช้าวิ-า ‘เป@นฺพื่ระอรห�นฺตE.” 

ตต�ราปJ อ	จ�ฉัาจารวิเสนฺ ตถา กโรนฺ�ตส�ส, ปาราช้	กเมวิ ฯ
แม(ในฺ(ข้(อกต	กาวิ�ตร)นฺ�Iนฺ เม#$อภ	กษุGทิำอยF-เหม#อนฺอย-างฺนฺ�Iนฺ ด(วิยอำนฺาจอ	จฉัาจาร, เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

สเจปJ อGปาสเกนฺ อนฺ�ตรามค�เค วิ	หาโร วิา กโต โหต	.  จ1วิราทิ1นฺ	 วิา ฐปJตานฺ	 โหนฺ�ต	. 
“เย อรหนฺ�โต, เต อ	มส�มa วิ	หาเร วิสนฺ�ตG จ1วิราทิ1นฺ	 จ คณฺ�หนฺ�ตFต	 ฯ 
ตต�ราปJ อ	จ�ฉัาจารวิเสนฺ วิสนฺ�ตส�ส วิา ตานฺ	 วิา คณฺ�หนฺ�ตส�ส, [619] ปาราช้	กเมวิ ฯ
แม(ถ(าอGบัาสกสร(างฺวิ	หารไวิ(ในฺระหวิ-างฺทิางฺก>ด1 ต�Iงฺปbจจ�ยม1จ1วิรเป@นฺต(นฺไวิ(ก>ด1 ด(วิยกล-าวิวิ-า 
“ข้อภ	กษุGผู้F(เป@นฺพื่ระอรห�นฺตEทิ�Iงฺหลาย จงฺพื่�กอยF-ในฺวิ	หารหล�งฺนฺ1I และจงฺถ#อเอาปbจจ�ยม1จ1วิรเป@นฺต(นฺ.”, 
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แม(ในฺ(ข้(อกต	กาวิ�ตรทิ1$อGบัาสกต�Iงฺไวิ()นฺ�Iนฺ เม#$อภ	กษุGพื่�กอยF- หร#อถ#อเอาปbจจ�ยม1จ1วิรเป@นฺต(นฺเหล-านฺ�Iนฺด(วิยอำนฺาจอ	จฉัาจาร, 
เป@นฺปาราช้	กเหม#อนฺก�นฺ.

เอตw ปนฺ อธม�ม	กw กต	กวิต�ตw. ตส�มา นฺ กาตพื่�พื่w ฯ
แต-วิ-านฺ�$นฺ เป@นฺกต	กาวิ�ตรทิ1$ไม-ช้อบัธรรม, เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺไม-ควิรทิำ.

อญฺ�ญw วิา เอวิรFป| อ	มส�มa เตมาสพื่�ภนฺ�ตเร สพื่�เพื่ อารญฺ�ญ	กา โหนฺ�ตG ปJณฺ�ฑปาต	กงฺ�คาทิ	อวิเสสธGตงฺ�คธรา วิา 
อถวิา สพื่�เพื่วิ ข้1ณฺาสวิา โหนฺ�ตFต	เอวิมาทิ	 ฯ
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ (วิ�ตร)อ#$นฺเห>นฺปานฺนฺ1I ม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า 
“ในฺภายในฺไตรมาสนฺ1I ภ	กษุGทิ�Iงฺหมดจงฺเป@นฺผู้F(ถ#อการอยF-ปzาเป@นฺวิ�ตร หร#อวิ-าทิรงฺไวิ(ซ่a$งฺธGดงฺคEทิ1$เหล#อ ม1องฺคEแห-งฺภ	กษุGผู้F(เทิ1$ยวิ
บั	ณฺฑบัาตเป@นฺวิ�ตรเป@นฺต(นฺ, หร#อวิ-า จงฺเป@นฺผู้F(ส	IนฺอาสวิะหมดทิGกรFปด(วิยก�นฺ,” ด�งฺนฺ1I (ช้#$อวิ-าวิ�ตรทิ1$ไม-ช้อบัธรรม).

นฺานฺาเวิรช้�ช้กา ห	 ภ	ก�ข้F สนฺ�นฺ	ปตนฺ�ต	 ฯ   ตต�ถ เกจ	 ทิGพื่�พื่ลา อป�ปต�ถามา เอวิรFป| วิต�ตw อนฺGปาเลตGw นฺ สก�โกนฺ�ต	 ฯ 
ตส�มา เอวิรFปม�ปJ วิต�ตw นฺ กาตพื่�พื่w ฯ
แทิ(จร	งฺ ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ผู้F(อยF-ในฺช้นฺบัทิต-างฺๆ ย-อมประช้Gมก�นฺ.  
บัรรดาภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺ ภ	กษุGบัางฺพื่วิกทิGพื่พื่ลภาพื่ม1กำล�งฺนฺ(อย ย-อมไม-สามารถจะตามร�กษุาข้(อวิ�ตรเห>นฺปานฺนฺ�Iนฺได(. 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ข้(อวิ�ตรแม(เห>นฺปานฺนฺ�Iนฺ จaงฺไม-ควิรทิำ.

“อ	มw เตมาสw สพื่�เพื่เหวิ นฺ อGทิ�ทิ	ส	ตพื่�พื่w  นฺ ปร	ปGจ�ฉั	ตพื่�พื่w  นฺ ปพื่�พื่าเช้ตพื่�พื่w มFควิต�ตw คณฺ�ห	ตพื่�พื่w 
พื่ห	 ส1มฏฺ�ฐส�สาปJ สงฺ�ฆ์ลาโภ ทิาตพื่�โพื่ต	เอวิมาทิ	กw ปนฺ นฺ กาตพื่�พื่เมวิ ฯ
และ(ข้(อวิ�ตร)ม1อาทิ	อย-างฺนฺ1Iวิ-า “ตลอดไตรมาสนฺ1I ภ	กษุGหมดทิGกรFปด(วิยก�นฺ ไม-พื่aงฺแสดงฺ(ธรรม) ไม-พื่aงฺเร1ยนฺ(ธรรม) ไม-พื่aงฺให(บัรรพื่ช้า, 
แต-ควิรเร1ยนฺเอามFควิ�ตร ควิรให(ลาภสงฺฆ์Eแม(แก-ภ	กษุGผู้F(อยF-ภายนฺอกส1มาด(วิย” ด�งฺนฺ1I ก>ไม-ควิรทิำเหม#อนฺก�นฺ.

[เร! องพระมัหาโมัคค�ลีลีานะเหWนอ�ฏฐ	กส�งขลี	กเปรต]

ลก�ข้ณฺสwยGต�เต ย�วิายw “อายส�มา จ ลก�ข้โณฺต	 ลก�ข้ณฺต�เถโร วิGต�โต,  เอส “ช้ฏิ	ลสหส�สส�ส อพื่�ภนฺ�ตโร 
เอห	ภ	ก�ข้GอGปสม�ปทิาย อGปสม�ปนฺ�โนฺ อาทิ	ต�ตปร	ยายาวิสาเนฺ อรหต�ตw ปต�โต เอโก มหาสาวิโกต	 เวิทิ	ตพื่�โพื่ ฯ
พื่ระล�กข้ณฺะเถระ ทิ1$(พื่ระธรรมส�งฺคาหกาจารยE)กล-าวิไวิ(ในฺล�กข้ณฺะส�งฺยGตวิ-า “อายส�มา จ ลก�ข้โณฺ๑,” เป@นฺต(นฺนฺ1I 
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “ม1อยF-ภายในฺแห-งฺภ	กษุGช้ฎ	ลพื่�นฺองฺคE อGปสมบัทิด(วิยเอห	ภ	กข้GอGปส�มปทิา 
ได(บัรรลGควิามเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE ในฺทิ1$สGดแห-งฺอาทิ	ตตปร	ยายสFตร เป@นฺพื่ระมหาสาวิกองฺคEหนฺa$งฺ.”

ยส�มา ปเนฺส ลก�ข้ณฺสม�ปนฺ�เนฺนฺ สพื่�พื่าการปร	ปFเรนฺ พื่�รห�มสเมนฺ อต�ตภาเวินฺ สมนฺ�นฺาคโต  ตส�มา “ลก�ข้โณฺต	 สงฺ�ข้�ยw คโต ฯ
ก>เพื่ราะทิ-านฺองฺคEนฺ1I ประกอบัด(วิยอ�ตตภาพื่เหม#อนฺพื่รหม สมบัFรณฺEด(วิยล�กษุณฺะ เต>มเปn{ยมด(วิยอาการทิGกอย-างฺ 
ฉัะนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺถaงฺควิามนฺ�บัวิ-า “ล�กข้ณฺะ”.

มหาโมค�คล�ลานฺต�เถโร ปนฺ ปพื่�พื่ช้	ตทิ	วิสโต สต�ตเม ทิ	วิเส อรหต�ตw ปต�โต ทิGต	โย อค�คสาวิโก ฯ
ส-วินฺพื่ระมหาโมคค�ลลานฺเถระ เป@นฺพื่ระอ�ครสาวิกทิ1$ ๒ ได(บัรรลGควิามเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE ในฺวิ�นฺทิ1$ ๗ แต-วิ�นฺทิ1$ทิ-านฺบัวิช้แล(วิ.

๑ สw. นฺ	ทิานฺ. ๑๖/๒๖๘.
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“ส	ตw ปาต�วิากาส1ต	  มนฺ�ทิหส	กw ปาตGw อกาส	 ฯ   “ปกาสย	 ทิส�เสส1ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ส	ตw ปาต�วิากาส	 ควิามวิ-า พื่ระมหาโมคค�ลลานฺเถระได(ทิำการย	Iมนฺ(อยๆ ให(ปรากฏิ.  
ม1คำอธ	บัายวิ-า “ประกาศั ค#อแสดงฺ.”

“กa ปนฺ ทิ	ส�วิา เถโร ส	ตw ปาต�วิากาส1ต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>พื่ระเถระเห>นฺอะไร จaงฺได(ทิำการแย(มให(ปรากฏิ?”

“อGปร	 ปาล	ยw อาคตw อฏฺ�ฐ	กสงฺ�ข้ล	กw เอกw เปตโลเก นฺ	พื่�พื่ต�ตสต�ตw ทิ	ส�วิา ฯ
แก(วิ-า “(พื่ระเถระ)เห>นฺส�ตวิEผู้F(เก	ดอยF-ในฺเปตโลกตนฺหนฺa$งฺ ม1แต-ร-างฺกระดFก ซ่a$งฺมาแล(วิในฺบัาล1ข้(างฺหนฺ(า.”

ตญฺ�จ โข้ ทิ	พื่�เพื่นฺ จก�ข้Gนฺา นฺ ปสาทิจก�ข้Gนฺา ฯ
ก>แล (การเห>นฺส�ตวิEตนฺ)นฺ�Iนฺ เห>นฺได(ด(วิยทิ	พื่ยจ�กษุG ไม-ใช้-เห>นฺด(วิยจ�กษุGประสาทิ.

ปสาทิจก�ข้Gส�ส ห	 เอเต อต�ตภาวิา นฺ อาปาถw อาคจ�ฉันฺ�ต	 ฯ
จร	งฺอยF- อ�ตตภาพื่เหล-านฺ�Iนฺหาได(มาสF-คลองฺแห-งฺจ�กษุGประสาทิไม-.

เอวิรFป| ปนฺ อต�ตภาวิw [620] ทิ	ส�วิา, การGญฺ�เญ กต�ตพื่�เพื่, กส�มา ส	ตw ปาต�วิากาส1ต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>พื่ระเถระเห>นฺอ�ตตภาพื่ม1รFปอย-างฺนฺ�Iนฺแล(วิ เพื่ราะเหตGไรจaงฺได(ทิำการแย(มให(ปรากฏิ ในฺเม#$อควิรทิำควิามกรGณฺาเล-า?”

อต�ตโนฺ จ พื่Gทิ�ธญาณฺส�ส จ สม�ปต�ต	สมนฺGส�สรณฺโต ฯ
แก(วิ-า “เพื่ราะทิ-านฺอนฺGสรณฺEถaงฺสมบั�ต	ข้องฺตนฺ และพื่ระญาณฺข้องฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าด(วิย.”

ตw ห	 ทิ	ส�วิา เถโร “อทิ	ฏฺ�ฐสจ�เจนฺ นฺาม ปGค�คเลนฺ ปฏิ	ลภ	ตพื่�พื่า เอวิรFปา อต�ตภาวิา. มGต�โต อหw. ลาภา วิต เม. สGลทิ�ธw วิต เมต	 
อต�ตโนฺ จ สม�ปต�ตa อนฺGส�สร	ต�วิา “อโห พื่Gทิ�ธส�ส ภควิโต ญาณฺสม�ปต�ต	, โย กม�มวิ	ปาโก ภ	ก�ข้เวิ อจ	นฺ�เตย�โย นฺ จ	นฺ�เตตพื่�โพื่ต	 เทิเสส	.
ปจ�จก�ข้w วิต กต�วิา พื่Gทิ�ธา เทิเสนฺ�ต	. สGปฏิ	วิ	ทิ�ธา พื่Gทิ�ธานฺw ธม�มธาตFต	 เอวิw พื่Gทิ�ธญาณฺสม�ปต�ต	ญฺ�จ สร	ต�วิา ส	ตw ปาต�วิากาส1ต	 ฯ
แทิ(จร	งฺ พื่ระเถระเห>นฺเปรตตนฺนฺ�Iนฺแล(วิ ได(อนฺGสรณฺEถaงฺสมบั�ต	ข้องฺตนฺวิ-า “อ�ตตภาพื่เห>นฺปานฺนฺ1I อ�นฺบัGคคลผู้F(ช้#$อวิ-าย�งฺไม-เห>นฺส�จจะพื่aงฺ
ได(. เราพื่(นฺแล(วิ(จากอ�ตตภาพื่เช้-นฺนฺ�Iนฺ). เป@นฺลาภข้องฺเราหนฺอ! เราได(ด1แล(วิหนฺอ!” 
และได(ระลaกถaงฺสมบั�ต	แห-งฺพื่ระพื่Gทิธญาณฺอย-างฺนฺ1Iวิ-า “ญาณฺสมบั�ต	ข้องฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค ผู้F(ทิรงฺแสดงฺวิ-า ‘ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! 
กรรมวิ	บัาก เป@นฺอจ	นฺไตย อ�นฺบัGคคลไม-พื่aงฺค	ด’. นฺ-าอ�ศัจรรยE, พื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย ย-อมทิรงฺแสดงฺธรรมให(ประจ�กษุEหนฺอ!  
ธรรมธาตG อ�นฺพื่ระพื่Gทิธเจ(าทิ�Iงฺหลาย ทิรงฺแทิงฺตลอดด1แล(วิ” ด�งฺนฺ1I จaงฺได(ทิำการแย(มพื่รายให(ปรากฏิ.”

ยส�มา ปนฺ ข้1ณฺาสวิา นฺาม นฺ อการณฺา ส	ตw กโรนฺ�ต	  
ตส�มา ตw ลก�ข้ณฺต�เถโร ปGจ�ฉั	 “โก นฺGโข้ อาวิGโส โมค�คล�ลานฺ เหตG  โก ปจ�จโย ส	ตส�ส ปาตGกม�มายาต	 ฯ
ก>ธรรมดาวิ-า พื่ระข้1ณฺาสพื่ทิ�Iงฺหลาย ไม-ทิำการแย(มพื่รายให(ปรากฏิเพื่ราะไม-ม1เหตG  
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระล�กข้ณฺเถระจaงฺถาม(พื่ระมหาโมคค�ลลานฺเถระ)นฺ�Iนฺวิ-า 
“ดFก-อนฺอาวิGโส โมคค�ลลานฺะ! อะไรหนฺอเป@นฺเหตG? อะไรหนฺอเป@นฺปbจจ�ย แห-งฺการทิำการแย(มพื่รายให(ปรากฏิ?”
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เถโร ปนฺ ยส�มา, เยห	 อยw อGป�ปต�ต	 สามw อทิ	ฏฺ�ฐา, เต ทิGส�สทิ�ธาปยา โหนฺ�ต	 
ตส�มา ภควินฺ�ตw สก�ข้a กต�วิา พื่�ยากาตGกามตาย “อกาโล โข้ อาวิGโสต	อาทิ	มาห ฯ
แต-พื่ระเถระกล-าวิตอบัวิ-า “อาวิGโส ล�กข้ณฺะ! ย�งฺไม-เป@นฺกาลสมควิรแล” เป@นฺต(นฺ 
โดยเหตGทิ1$ทิ-านฺม1ควิามประสงฺคEจะให(พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคเป@นฺพื่ยานฺเส1ยก-อนฺ จaงฺพื่ยากรณฺE  
เพื่ราะเหตGวิ-า (ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย) ผู้F(ทิ1$ย�งฺม	ได(เห>นฺควิามอGบั�ต	ข้aIนฺนฺ1Iด(วิยตนฺเองฺแล(วิ จะบั�งฺค�บัให(เช้#$อได(โดยยาก.

ตโต ภควิโต สนฺ�ต	เก ปGฏฺ�โฐ “อ	ธาหw อาวิGโสต	อาทิ	นฺา นฺเยนฺ พื่�ยากาส	 ฯ
ภายหล�งฺแต-นฺ�Iนฺ พื่ระมหาโมคค�ลลานฺเถระ ถFกพื่ระล�กข้ณฺเถระถามในฺสำนฺ�กพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺได(พื่ยากรณฺE โดยนฺ�ยม1อาทิ	วิ-า 
อ	ธาหw อาวิGโส.

ตต�ถ “อฏฺ�ฐ	กสงฺ�ข้ล	กนฺ�ต	  เสตw นฺ	ม�มwสโลห	ตw อฏฺ�ฐ	กสงฺ�ฆ์าฏิw ฯ
บัรรดาบัทิเหล-านฺ�Iนฺ บัทิวิ-า อฏฺ�ฐ	กสงฺ�ข้ล	กw ได(แก- ผู้F(ม1แต-ร-างฺกระดFก ซ่a$งฺม1ส1ข้าวิ ไม-ม1เนฺ#Iอและโลห	ต.

“ค	ช้�ฌิาปJ กงฺ�กาปJ กGลลาปnต	 เอเตปJ ยก�ข้ค	ช้�ฌิา เจวิ ยก�ข้กงฺ�กา จ ยก�ข้กGลลา จ ปจ�เจตพื่�พื่า ฯ
แร(งฺย�กษุE เหย1$ยวิย�กษุE และนฺกตะกรGมย�กษุE แม(เหล-านฺ1I พื่aงฺทิราบัวิ-า “แร(งฺบั(างฺ เหย1$ยวิบั(างฺ นฺกตระกรGมบั(างฺ.”

ปากต	กานฺw ปนฺ ค	ช้�ฌิาทิ1นฺw อาปาถม�ปJ เอตw รFป| นฺาคจ�ฉัต	 ฯ
ก>รFปนฺ�Iนฺ ไม-มาแม(สF-คลองฺ(แห-งฺจ�กษุG) ข้องฺฝัFงฺแร(งฺเป@นฺต(นฺตามปกต	.

“อนฺGปต	ต�วิา อนฺGปต	ต�วิาต	  อนฺGพื่นฺ�ธ	ต�วิา อนฺGพื่นฺ�ธ	ต�วิา ฯ
สองฺบัทิวิ-า อนฺGปต	ต�วิา อนฺGปต	ต�วิา ได(แก- พื่าก�นฺต	ดตามไปแล(วิๆ.

“วิ	ตGเทินฺ�ต1ต	  วิ	นฺ	วิ	ช้�ฌิ	ต�วิา คจ�ฉันฺ�ต	 ฯ  “วิ	ตGทินฺ�ต1ต	 วิา ปาโฐ ฯ  อส	ธารFปเมห	 ต	ข้	เณฺห	 โลหตGณฺ�เฑห	 วิ	ช้�ฌินฺ�ต1ต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า วิ	ตG  เทิ  นฺ�ต	   ได(แก- จ	กแล(วิบั	นฺไป.  อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ ปาฐะวิ-า วิ	ตGทินฺ�ต	 ก>ม1. 
อธ	บัายวิ-า “ย-อมส�บัจ	ก ด(วิยจะงฺอยปากซ่1$โลหะทิ1$คมกร	บั เปร1ยบัด(วิยคมดาบั.”

“สา สGทิw อฏฺ�ฏิส�สรw [621] กโรต1ต	 เอต�ถ “สGทินฺ�ต	 นฺ	ปาโต ฯ  “สา อฏฺ�ฐ	กสงฺ�ข้ล	กา อฏฺ�ฏิส�สรw อาตGรส�สรw กโรต1ต	 อต�โถ ฯ
ศั�พื่ทิEวิ-า สGทิw ในฺคำวิ-า สา สGทิw อฏฺ�ฏิส�สรw กโรต	 นฺ1I เป@นฺนฺ	บัาต. 
อธ	บัายวิ-า “อ�ฏิฐ	กส�งฺข้ล	กเปรตตนฺนฺ�Iนฺ ย-อมทิำเส1ยงฺร(องฺครวิญครางฺ ค#อ เส1ยงฺโอดครวิญ.

อกGสลวิ	ปากานฺGภวินฺต�ถw ก	ร โยช้นฺป�ปมาณฺาปJ ตาทิ	สา อต�ตภาวิา นฺ	พื่�พื่ต�ตนฺ�ต	  ปสาทิGส�สทิา จ โหนฺ�ต	 ปก�กคณฺ�ฑสทิ	สา ฯ
ตส�มา สา อฏฺ�ฐ	กสงฺ�ข้ล	กา พื่ลวิเวิทินฺาตGรา ตาทิ	สw สรมกาส1ต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า อ�ตตภาพื่เช้-นฺนฺ�Iนฺ แม(ม1ประมาณฺต�Iงฺโยช้นฺEหนฺa$งฺ ย-อมเก	ดข้aIนฺ และม1ประสาทิทิ1$พื่องฺข้aIนฺ เป@นฺเช้-นฺก�บัห�วิฝัnทิ1$งฺอมแล(วิ 
เพื่#$อตามเสวิยผู้ลแห-งฺอกGศัล เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ อ�ฏิฐ	กส�งฺข้ล	ก(เปรต)ตนฺนฺ�Iนฺ เด#อดร(อนฺเพื่ราะเวิทินฺาทิ1$ม1กำล�งฺ จaงฺได(ทิำเส1ยงฺเช้-นฺนฺ�Iนฺแล.
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เอวิญฺ�จ วิต�วิา ปGนฺ อายส�มา มหาโมค�คล�ลาโนฺ 
“วิฏฺ�ฏิคาม	สต�ตา นฺาม เอวิรFปา อต�ตภาวิา นฺ มGจ�จนฺ�ต1ต	 สต�เตสG การGญฺ�ญw ปฏิ	จ�จ อGป�ปนฺ�นฺw ธม�มสwเวิคw ทิส�เสนฺ�โต 
“ตส�ส มย�หw อาวิGโส เอตทิโหส	 “อจ�ฉัร	ยw วิต โภต	อาทิ	มาห ฯ
ก>แล ทิ-านฺพื่ระมหาโมคค�ลลานฺะ คร�Iนฺกล-าวิอย-างฺนฺ1Iแล(วิ เม#$อจะแสดงฺยIำธรรมส�งฺเวิช้ซ่a$งฺเก	ดข้aIนฺ 
เพื่ราะอาศั�ยควิามกรGณฺา ในฺส�ตวิEทิ�Iงฺหลายวิ-า “ข้aIนฺช้#$อวิ-าส�ตวิEทิ�Iงฺหลายผู้F(ไปในฺวิ�ฏิฏิะ ย-อมไม-พื่(นฺจากอ�ตตภาพื่เห>นฺปานฺนฺ1Iไปได(” 
จaงฺกล-าวิคำเป@นฺต(นฺวิ-า “ดFก-อนฺอาวิGโส! เรานฺ�Iนฺได(ม1ควิามค	ดเช้-นฺนฺ1Iวิ-า ‘ทิ-านฺผู้F(เจร	ญ! นฺ-าอ�ศัจรรยEจร	งฺหนฺอ” ด�งฺนฺ1I.

“ภ	ก�ข้F อGช้�ฌิายนฺ�ต1ต	  เยสw สา เปตGป�ปต�ต	 อปจ�จก�ข้า, เต อGช้�ฌิายนฺ�ต	 ฯ
สองฺบัทิวิ-า ภ	ก�ข้F อGช้�ฌิายนฺ�ต	 ควิามวิ-า 
ควิามอGบั�ต	ข้aIนฺแห-งฺเปรตนฺ�Iนฺ ไม-เห>นฺประจ�กษุEแก-ภ	กษุGเหล-าใด, ภ	กษุGเหล-านฺ�Iนฺพื่าก�นฺโพื่นฺทิะนฺา.

ภควิา ปนฺ เถรส�ส อานฺGภาวิw ปกาเสนฺ�โต “จก�ข้GภFตา วิต ภ	ก�ข้เวิ สาวิกา วิ	หรนฺ�ต1ต	อาทิ	มาห ฯ
ส-วินฺพื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค เม#$อจะทิรงฺประกาศัอานฺGภาพื่ข้องฺพื่ระเถระ จaงฺตร�สพื่ระดำร�สวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! สาวิกทิ�Iงฺหลายเป@นฺผู้F(ม1จ�กษุGอยF-หนฺอ” เป@นฺต(นฺ.

ตต�ถ จก�ข้G ภFตw ช้าตมGป�ปนฺ�นฺw เตสนฺ�ต	 จก�ข้GภFตา ฯ
ในฺบัทิเหล-านฺ�Iนฺ (สาวิกทิ�Iงฺหลาย) ช้#$อวิ-าเป@นฺผู้F(ม1จ�กษุG เพื่ราะอรรถวิ-าสาวิกเหล-านฺ�Iนฺม1จ�กษุGเป@นฺแล(วิ เก	ดแล(วิ อGบั�ต	แล(วิ.

ภFตจก�ข้Gกา อGป�ปนฺ�นฺจก�ข้Gกา จก�ข้Gw อGป�ปาเทิต�วิา วิ	หรนฺ�ต1ต	 อต�โถ ฯ
ควิามวิ-า “เป@นฺผู้F(ม1จ�กษุGเป@นฺแล(วิ ค#อม1จ�กษุGเก	ดแล(วิ ย�งฺจ�กษุGให(เก	ดข้aIนฺแล(วิอยF-.”

ทิGต	เย ปเทิปJ เอเสวิ นฺโย ฯ
แม(ในฺบัทิทิ1$ ๒ ก>นฺ�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

“ยต�ร ห	 นฺามาต	 เอต�ถ “ยต�ราต	 การณฺวิจนฺw ฯ
คำวิ-า ยต�ร ซ่a$งฺม1อยF-ในฺคำวิ-า ยต�ร ห	 นฺาม นฺ1I เป@นฺคำระบัGถaงฺเหตG.

ตต�รายมต�ถโยช้นฺา “ยส�มา นฺาม สาวิโกปJ เอวิรFป| ญส�สต	 วิา ทิก�ข้	ส�สต	 วิา สก�ข้a วิา กร	ส�สต	 
ตส�มา อโวิจGม�หา ‘จก�ข้GภFตา วิต ภ	ก�ข้เวิ สาวิกา วิ	หรนฺ�ต	.  ญาณฺภFตา วิต ภ	ก�ข้เวิ สาวิกา วิ	หรนฺ�ต1ต	 ฯ
ในฺ(คำวิ-า จก�ข้GภFตา เป@นฺต(นฺ)นฺ�Iนฺ ม1การประกอบัเนฺ#Iอควิามด�งฺต-อไปนฺ1I: - 
เพื่ราะเหตGวิ-า แม(สาวิกจ�กรF( หร#อจ�กเห>นฺ หร#อจ�กทิำอ�ตตภาพื่เห>นฺปานฺนฺ1I ให(เป@นฺพื่ยานฺได(.  ฉัะนฺ�Iนฺ เราจaงฺได(กล-าวิวิ-า 
‘ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! สาวิกทิ�Iงฺหลาย เป@นฺผู้F(ม1จ�กษุGอยF-หนฺอ.  ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! สาวิกทิ�Iงฺหลายเป@นฺผู้F(ม1ญาณฺอยF-หนฺอ” ด�งฺนฺ1I.

“ปGพื่�เพื่วิ เม โส ภ	ก�ข้เวิ สต�โต ทิ	ฏฺ�โฐต	  “โพื่ธ	มณฺ�เฑ สพื่�พื่ญฺ�ญฺGตญฺ�ญาณฺปฏิ	เวิเธนฺ อป�ปมาเณฺสG จก�กวิาเฬสG อป�ปมาเณฺ 
สต�ตนฺ	กาเย ภวิคต	ฐ	ต	นฺ	วิาเส จ ปจ�จก�ข้w กโรนฺ�เตนฺ มยา ปGพื่�เพื่วิ โส สต�โต ทิ	ฏฺ�โฐต	 วิทิต	 ฯ
ข้(อวิ-า ปGพื่�เพื่วิ เม โส ภ	ก�ข้เวิ สต�โต ทิ	ฏฺ�โฐ ม1ควิามวิ-า (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค) ตร�สวิ-า “เราได(แทิงฺตลอดส�พื่พื่�ญญฺGตญาณฺ 
ณฺ โพื่ธ	ม�ณฺฑE ทิำหมF-ส�ตวิE และภพื่ คต	 ฐ	ต	 และนฺ	วิาส หาประมาณฺม	ได( ในฺจ�กรวิาลทิ�Iงฺหลายหาประมาณฺม	ได( ให(ประจ�กษุEอยF- 
ได(เห>นฺส�ตวิEนฺ�Iนฺแล(วิในฺกาลก-อนฺแล.”
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“โคฆ์าตโกต	  คาโวิ วิธ	ต�วิา อฏฺ�ฐ	โต มwสw [622] โมเจต�วิา วิ	ก�ก1ณฺ	ต�วิา ช้1วิ	ตกป�ปนฺกสต�โต ฯ
บัทิวิ-า โคฆ์าตโก ควิามวิ-า เป@นฺส�ตวิEผู้F(ฆ์-าโคทิ�Iงฺหลาย แล(วิปล(อนฺเนฺ#IอออกจากกระดFกข้ายเล1Iยงฺช้1วิ	ต.

“ตส�เสวิ กม�มส�ส วิ	ปากาวิเสเสนฺาต	  ตส�เสวิ นฺานฺาเจตนฺาห	 อายFห	ตส�ส อปราปร	ยกม�มส�ส ฯ
หลายบัทิวิ-า ตส�เสวิ กม�มส�ส วิ	ปากาวิเสเสนฺ ควิามวิ-า แห-งฺอปราปรเวิทินฺ1ยกรรมอ�นฺเจตนฺาต-างฺๆ ประมวิลมาแล(วินฺ�Iนฺแล.

ตต�ร ห	 ยาย เจตนฺาย นฺรเก ปฏิ	สนฺ�ธ	 ช้นฺ	ตา, ตส�สา วิ	ปาเก ปร	ก�ข้1เณฺ, 
อวิเสสกม�มw วิา กม�มนฺ	ม	ต�ตw วิา อารม�มณฺw กต�วิา ปGนฺ เปตาทิ1สG ปฏิ	สนฺ�ธ	 นฺ	พื่�พื่ต�ตต	.  
ตส�มา สา ปฏิ	สนฺ�ธ	 กม�มสภาคตาย วิา อารม�มณฺสภาคตาย วิา “ตส�เสวิ กม�มส�ส วิ	ปากาวิเสโสต	 วิGจ�จต	 ฯ
จร	งฺอยF- บัรรดา(เจตนฺา)เหล-านฺ�Iนฺ ปฏิ	สนฺธ	ในฺนฺรกอ�นฺเจตนฺาใดให(เก	ดข้aIนฺแล(วิ เม#$อวิ	บัากแห-งฺเจตนฺาดวิงฺนฺ�Iนฺ ส	Iนฺไปแล(วิ, 
ปฏิ	สนฺธ	ในฺเปรตเป@นฺต(นฺ ย-อมบั�งฺเก	ดอ1ก. เพื่ราะทิำกรรมทิ1$เหล#อ หร#อกรรมนฺ	ม	ตให(เป@นฺอารมณฺE.  เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ปฏิ	สนฺธ	นฺ�Iนฺ 
ทิ-านฺจaงฺเร1ยกวิ-า “วิ	บัากทิ1$เหล#อแห-งฺกรรมนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ” เพื่ราะม1ส-วินฺเสมอด(วิยกรรม หร#อเพื่ราะม1ส-วินฺเสมอด(วิยอารมณฺE.

อยญฺ�จ สต�โต เอวิw อGป�ปนฺ�โนฺ ฯ
ก>ส�ตวิEนฺ1Iเก	ดข้aIนฺแล(วิอย-างฺนฺ1I.

เตนฺาห “ตส�เสวิ กม�มส�ส วิ	ปากาวิเสเสนฺาต	 ฯ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาคจaงฺตร�สวิ-า “ด(วิยวิ	บัากย�งฺเหล#ออยF-แห-งฺกรรมนฺ�Iนฺนฺ�$นฺเองฺ.”

ตส�ส ก	ร นฺรกา จวินฺกาเล นฺ	ม�มwสกตานฺw คGนฺ�นฺw อฏฺ�ฐ	ราส	 เอวิ นฺ	ม	ต�ตw อโหส	. 
โส ปฏิ	จ�ฉันฺ�นฺม�ปJ ตw กม�มw วิ	ญฺ�ญฺFนฺw ปากฏิw วิ	ย กโรนฺ�โต อฏฺ�ฐ	กสงฺ�ข้ล	กเปโต ช้าโต ฯ
ได(ย	นฺวิ-า ในฺเวิลาเคล#$อนฺจากนฺรก ส�ตวิEนฺ�Iนฺ ได(ม1นฺ	ม	ต ค#อกองฺกระดFกแห-งฺโคทิ�Iงฺหลายอ�นฺถFกทิำไม-ให(ม1เนฺ#Iอ. 
ส�ตวิEนฺ�Iนฺ เม#$อจะทิำกรรมนฺ�Iนฺ แม(ทิ1$ปกปJด ให(เป@นฺดGจปรากฏิแก-วิ	ญญฺFช้นฺทิ�Iงฺหลาย จaงฺเก	ดเป@นฺอ�ฏิฐ	กส�งฺข้ล	กเปรต.

[เร! องมั�งสเปส�เปรต]

มwสเปส1วิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺม�งฺสเปส1เปรต (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โคฆ์าตโก มwสเปส	โย กต�วิา สGก�ข้าเปต�วิา วิล�ลFรวิ	ก�กเยนฺ อเนฺกานฺ	 วิส�สานฺ	 ช้1วิ	ตw กป�เปส	 ฯ
(ม�งฺสเปส1เปรตนฺ�Iนฺ) เป@นฺคนฺฆ์-าโค นฺำช้	Iนฺเนฺ#Iอตากให(แห(งฺแล(วิ เล1Iยงฺช้1วิ	ตด(วิยการข้ายเนฺ#Iอแห(งฺหลายปn.

เตนฺส�ส นฺรกา จวินฺกาเล มwสเปส1เยวิ นฺ	ม	ต�ตw อโหส	 ฯ   โส มwสเปส1เปโต ช้าโต ฯ
ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ เวิลาเคล#$อนฺจากนฺรก เข้าจaงฺได(ม1นฺ	ม	ต ค#อช้	Iนฺเนฺ#Iอนฺ�$นฺเองฺ.   เข้าจaงฺเก	ดเป@นฺม�งฺสเปส1เปรต.

[เร! องมั�งสป+ณฺฑเปรต]

มwสปJณฺ�ฑวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺม�งฺสปJณฺฑเปรต (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-
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โส สากGณฺ	โก สกGเณฺ คเหต�วิา วิ	ก�ก1ณฺกาเล นฺ	ป�ปก�ข้จม�เม มwสปJณฺ�ฑมต�เต กต�วิา วิ	ก�ก1ณฺนฺ�โต ช้1วิ	ตw กป�เปส	 ฯ
ม�งฺสปJณฺฑเปรตนฺ�Iนฺเป@นฺนฺายพื่รานฺนฺก จ�บันฺกได(แล(วิ 
เวิลาข้าย ได(ทิำการถอนฺข้นฺปnกและหนฺ�งฺออกหมด ให(เป@นฺเพื่1ยงฺก(อนฺเนฺ#Iอแล(วิ ข้ายเล1Iยงฺช้1วิ	ต.

เตนฺส�ส นฺรกา จวินฺกาเล มwสปJณฺ�โฑวิ นฺ	ม	ต�ตw อโหส	 ฯ   โส มwสปJณฺ�ฑเปโต ช้าโต ฯ
ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺเวิลาเคล#$อนฺจากนฺรก เข้าจaงฺได(ม1นฺ	ม	ต ค#อก(อนฺเนฺ#Iอเทิ-านฺ�Iนฺ.   เข้าจaงฺเก	ดเป@นฺม�งฺสปJณฺฑเปรต.

[เร! องน	จฉัว�เปรต]

นฺ	จ�ฉัวิ	วิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺนฺ	จฉัวิ1เปรต (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

ตส�ส โอรพื่�ภ	กส�ส เอฬเก วิธ	ต�วิา นฺ	จ�จม�เม กต�วิา กป�ปJตช้1วิ	ตส�ส ปGร	มนฺเยเนฺวิ นฺ	จ�จม�มw เอฬกสร1รw นฺ	ม	ต�ตw อโหส	 ฯ
(นฺ	จฉัวิ1เปรตนฺ�Iนฺ) เป@นฺคนฺฆ์-าแพื่ะ ฆ์-าแพื่ะแล(วิถลกหนฺ�งฺ เล1Iยงฺช้1วิ	ต จaงฺได(ม1นฺ	ม	ตค#อร-างฺแพื่ะปราศัจากหนฺ�งฺ ตามนฺ�ยก-อนฺนฺ�$นฺแล.

โส นฺ	จ�ฉัวิ	เปโต ช้าโต ฯ
เข้าจaงฺได(เก	ดเป@นฺนฺ	จฉัวิ1เปรต.

[เร! องอส	โลีมัเปรต]

อส	โลมวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺอส	โลมเปรต (ม1วิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โส สFกร	โก๑ ทิ1ฆ์รต�ตw นฺ	วิาปวิGฏฺ�เฐ สFกเร [623] อส	นฺา วิธ	ต�วิา ทิ1ฆ์รต�ตw ช้1วิ	ตw กป�เปส	 ฯ
(อส	โลมเปรต)นฺ�Iนฺ เป@นฺคนฺฆ์-าสGกร ใช้(ดาบัฆ์-าสGกรทิ�Iงฺหลายอ�นฺตนฺปรนฺปร#อด(วิยเหย#$อส	Iนฺกาลนฺานฺแล(วิเล1Iยงฺช้1วิ	ตมาตลอดราตร1นฺานฺ.

ตส�ส อGก�ข้	ต�ตาส	กภาโวิ วิ นฺ	ม	ต�ตw อโหส	 ฯ   ตส�มา อส	โลมเปโต ช้าโต ฯ
เข้าจaงฺได(ม1นฺ	ม	ต ค#อภาวิะข้องฺคนฺทิ1$เงฺ#Iอดาบัข้aIนฺ.  ฉัะนฺ�Iนฺ เข้าจaงฺเก	ดเป@นฺอส	โลมเปรต.

[เร! องส�ตต	โลีมัเปรต]

สต�ต	โลมวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺส�ตต	โลมเปรต พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยต-อไป:-

โส มาควิ	โก เอกw ม	คญฺ�จ สต�ต	ญฺ�จ คเหต�วิา วินฺw คนฺ�ต�วิา ตส�ส ม	คส�ส สม1ป| อาคตาคเต ม	เค สต�ต	ยา วิ	ช้�ฌิ	ต�วิา มาเรส	 ฯ
(ส�ตต	โลมเปรต)นฺ�Iนฺ เป@นฺคนฺล-าเนฺ#Iอ พื่าเอาเนฺ#Iอต�วิหนฺa$งฺและถ#อหอกเล-มหนฺa$งฺ 
ไปปzาแล(วิ ใช้(หอกแทิงฺเนฺ#Iอทิ1$พื่าก�นฺมาสF-ทิ1$ใกล(เนฺ#Iอนฺ�Iนฺให(ตาย.

ตส�ส สต�ต	ยา วิ	ช้�ฌินฺภาโวิเยวิ นฺ	ม	ต�ตw อโหส	 ฯ   ตส�มา สต�ต	โลมเปโต ช้าโต ฯ
เข้าจaงฺได(ม1นฺ	ม	ตค#อภาวิะทิ1$ใช้(หอกแทิงฺ.  ฉัะนฺ�Iนฺ เข้าจaงฺเก	ดเป@นฺส�ตต	โลมเปรต.

๑ โสกร	โก ฯ
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[เร! องอ#ส#โลีมัเปรต]

อGสGโลมวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺอGสGโลมเปรต พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยต-อไป:-

“การณฺ	โกต	  ราช้าปราธ	เก อเนฺกาห	 การณฺาห	 ปnเฬต�วิา อวิสาเนฺ กณฺ�เฑนฺ วิ	ช้�ฌิ	ต�วิา มารณฺปGร	โส ฯ
บัทิวิ-า การณฺ	โก ควิามวิ-า เป@นฺบัGรGษุผู้F(เบั1ยดเบั1ยนฺพื่วิกคนฺผู้F(ผู้	ดต-อพื่ระราช้า ด(วิยเหตGทิ�Iงฺหลายเป@นฺอ�นฺมาก ลงฺทิ(ายใช้(ลFกศัรย	งฺให(
ตาย.

โส ก	ร “อมGกส�มa ปเทิเส วิ	ทิ�โธ มรต1ต	 ญต�วิา วิ วิ	ช้�ฌิต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า เข้าทิราบัก-อนฺวิ-า “คนฺถFกย	งฺส-วินฺโนฺ(นฺ จaงฺจะตาย” ด�งฺนฺ1I แล(วิจaงฺย	งฺ.

ตส�เสวิ ช้1วิ	ตw กป�เปต�วิา นฺรเก อGป�ปนฺ�นฺส�ส ตโต วิ	ปากาวิเสเสนฺ อ	ธFปปต�ต	กาเล อGสGนฺา วิ	ช้�ฌินฺภาโวิเยวิ นฺ	ม	ต�ตw อโหส	 ฯ
เข้านฺ�$นฺเองฺเล1Iยงฺช้1วิ	ตแล(วิบั�งฺเก	ดในฺนฺรก ในฺเวิลาเก	ดในฺเปรตวิ	ส�ยนฺ1I ได(ม1นฺ	ม	ต ค#อภาวิะทิ1$ใช้(ศัรย	งฺ ด(วิยวิ	บัากทิ1$ย�งฺเหล#อจากนฺรกนฺ�Iนฺ.

ตส�มา อGสGโลมเปโต ช้าโต ฯ
ฉัะนฺ�Iนฺ เข้าจaงฺเก	ดเป@นฺอGสGโลมเปรต.

[เร! องสDจ	โลีมัเปรต]

สFจ	โลมวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺสFจ	โลมเปรต พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยต-อไป:-

“สารถ1ต	  อส�สทิมโก ฯ   “โคทิมโกต	ปJ กGรGนฺ�ทิฏฺ�ฐกถายw วิGต�ตw ฯ
บัทิวิ-า สารถ	 ค#อ เป@นฺคนฺฝั�กม(า.  ในฺอรรถกถากGรGนฺทิ1 ทิ-านฺกล-าวิวิ-า “เป@นฺคนฺฝั�กโค” ด�งฺนฺ1Iบั(างฺ.

ตส�ส ปโฏิทิสFจ	ยา วิ	ช้�ฌินฺภาโวิเยวิ นฺ	ม	ต�ตw อโหส	 ฯ   ตส�มา สFจ	โลมเปโต ช้าโต ฯ
เข้าได(ม1นฺ	ม	ต ค#อภาวิะทิ1$แทิงฺด(วิยเข้>มปฏิ�ก.   เข้าเก	ดเป@นฺสFจ	โลมเปรต.

[เร! องสDจ	โลีมัเปรตทิ�  ๒]

ทิGต	ยสFจ	โลมวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺสFจ	โลมเปรตเร#$องฺทิ1$ ๒ พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยต-อไป:-

“สFจ	โกต	 เปสGญฺ�ญการโก ฯ
บัทิวิ-า สFจ	โก ค#อ เป@นฺคนฺทิำการส-อเส1ยด.

โส ก	ร มนฺGส�เส อญฺ�ญมญฺ�ญญฺ�จ ภ	นฺ�ทิ	 ราช้กGเล จ “อ	มส�ส อ	มw๑ นฺาม อต�ถ	. อ	ม	นฺา อ	ทินฺ�นฺาม กตนฺ�ต	 สFเจต�วิา 
สFเจต�วิา อนฺยพื่�ยสนฺw ปาเปส	 ฯ

๑ อ	ทิw ฯ
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ได(ย	นฺวิ-า เข้าทิำลายมนฺGษุยEทิ�Iงฺหลายและพื่วิกเด1ยวิก�นฺ และยGยงฺในฺราช้ตระกFลวิ-า “คนฺนฺ1I ม1ควิามผู้	ดช้#$อนฺ1I. คนฺนฺ1Iทิำผู้	ดช้#$อนฺ1I” ด�งฺนฺ1I,
คร�IนฺยGยงฺแล(วิ ทิำให(ถaงฺควิามพื่	นฺาศัวิอดวิาย.

ตส�มา, ยถา เตนฺ สFเจต�วิา มนฺGส�สา ภ	นฺ�นฺา, ตถา สFจ1ห	 เภทินฺทิGก�ข้w ปจ�จนฺGโภตGw กม�มเมวิ นฺ	ม	ต�ตw กต�วิา สFจ	โลมเปโต ช้าโต ฯ
ฉัะนฺ�Iนฺ เข้าจaงฺเก	ดเป@นฺสFจ	โลมเปรต เพื่ราะทิำนฺ	ม	ต ค#อ กรรมเพื่#$อการเสวิยทิGกข้Eจากการทิำลายด(วิยเข้>มทิ�Iงฺหลาย 
เหม#อนฺอย-างฺทิ1$เข้าทิ	$มแทิงฺทิำลายพื่วิกมนฺGษุยEฉัะนฺ�Iนฺ.

[เร! องอ�ณฺฑภารเปรต]

อณฺ�ฑภารวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺเปรตแบักลFกอ�ณฺฑะ พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยต-อไป:-

“คามกFโฏิต	 วิ	นฺ	จ�ฉัยามจ�โจ ฯ
บัทิวิ-า คามกFโฏิ ค#อ เป@นฺอมาตยEผู้F(ต�ดส	นฺควิาม.

ตส�ส กม�มสภาคตาย กGม�ภมต�ตา [624] มหาฆ์ฏิป�ปมาณฺา อณฺ�ฑา อเหสGw ฯ
ส�ตวิEนฺ�Iนฺได(ม1อ�ณฺฑะเทิ-าหม(อ ค#อ ม1ข้นฺาดเทิ-าหม(อใหญ- เพื่ราะม1ส-วินฺเสมอด(วิยกรรม.

โส ห	 ยส�มา รโหปฏิ	จ�ฉันฺ�เนฺ ฐาเนฺ ลญฺ�จw คเหต�วิา กFฏิวิ	นฺ	จ�ฉัเยนฺ ปากฏิw โทิสw กโรนฺ�โต สาม	เก อส�สาม	เก อกาส	 
ตส�มาสส�ส รหส�สw องฺ�คw ปากฏิw นฺ	พื่�พื่ต�ตw ฯ
ด(วิยวิ-า ส�ตวิEนฺ�Iนฺ เพื่ราะเหตGทิ1$ร�บัส	นฺบันฺในฺสถานฺทิ1$ล�บัปกปJด เม#$อจะทิำโทิษุให(ปรากฏิ ด(วิยการต�ดส	นฺควิามโกงฺ 
ได(กระทิำพื่วิกเจ(าข้องฺไม-ให(เป@นฺเจ(าข้องฺ.  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ อวิ�ยวิะล�บัข้องฺส�ตวิEนฺ�Iนฺ จaงฺบั�งฺเก	ดปรากฏิ.

ยส�มา ทิณฺ�ฑw ปฏฺ�ฐเปนฺ�โต ปเรสw อสย�หภารw อาโรเปส	  ตส�มาส�ส รหส�สw องฺ�คw อสย�หภาโร หGต�วิา นฺ	พื่�พื่ต�ตw ฯ
เพื่ราะเหตGทิ1$ส�ตวิEนฺ�Iนฺ เม#$อเร	$มต�Iงฺอาญา ได(ยกข้องฺหนฺ�กอ�นฺไม-ควิรจะทินฺได( ให(แก-ช้นฺเหล-าอ#$นฺ.
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ อวิ�ยวิะล�บัข้องฺส�ตวิEนฺ�Iนฺ จaงฺบั�งฺเก	ดเป@นฺข้องฺหนฺ�กอ�นฺไม-ควิรจะทินฺ.

ยส�มา, ยส�มa ฐาเนฺ ฐ	เตนฺ สเมนฺ ภวิ	ตพื่�พื่w, ตส�มa ฐต�วิา วิ	สโม อโหส	   ตส�มาส�ส รหส�สงฺ�เค วิ	สมา นฺ	สช้�ช้า อโหส1ต	 ฯ
เพื่ราะเหตGทิ1$ส�ตวิEนฺ�IนฺดำรงฺอยF-ในฺตำแหนฺ-งฺใด ควิรจะเป@นฺผู้F(สม$ำเสมอ, แต-ดำรงฺอยF-ในฺตำแหนฺ-งฺนฺ�Iนฺแล(วิ หาได(เป@นฺผู้F(สม$ำเสมอไม-. 
ฉัะนฺ�Iนฺส�ตวิEนฺ�Iนฺ จaงฺได(ม1การนฺ�$งฺไม-สม$ำเสมอบันฺอวิ�ยวิะล�บั.

[เร! องปรทิาร	กเปรต]

ปารทิาร	กวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺเปรตผู้	ดเม1ยทิ-านฺ (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โส สต�โต ปรส�ส รก�ข้	ตโคปJตw สส�สาม	กw ผู้ส�สw ผู้Gสนฺ�โต  ม1ฬ�หสGเข้นฺ กามสGเข้นฺ จ	ต�ตw รมย	ต�วิา 
กม�มสภาคตาย คFถผู้ส�สw ผู้Gสนฺ�โต ทิGก�ข้มนฺGภวิ	ตGw ตต�ถ นฺ	พื่�พื่ต�โต ฯ
ส�ตวิEนฺ�Iนฺเม#$อส�มผู้�สผู้�สสะทิ1$ม1เจ(าข้องฺทิ1$เข้าคG(มครองฺร�กษุาแล(วิข้องฺคนฺอ#$นฺ 
ย�งฺจ	ตให(ร#$นฺรมยEด(วิยควิามสGข้ในฺกามอ�นฺเป@นฺควิามสGข้ในฺอGจจาระ 
จaงฺบั�งฺเก	ดในฺเปรตวิ	ส�ยนฺ�Iนฺ เพื่#$อจะส�มผู้�สผู้�สสะ เป@นฺคFถ เสวิยทิGกข้E เพื่ราะม1ส-วินฺเสมอด(วิยกรรม.
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[เร! องเปรตพราหมัณฺAช� ว]

ทิGฏฺ�ฐพื่�ราห�มณฺวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺพื่ราหมณฺEช้�$วิ (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I)๑:-

ยส�มา มาตGคาโม นฺาม อต�ตโนฺ ผู้ส�เส อนฺ	ส�สโร. สา จ ตw สาม	กส�ส สนฺ�ตกw ผู้ส�สw เถเนฺต�วิา ปเรสw อภ	รตa อGป�ปาเทิส	, 
ตส�มา กม�มสภาคตาย สGข้สม�ผู้ส�สw ธwส	ต�วิา ทิGก�ข้สม�ผู้ส�สw อนฺGภวิ	ตGw นฺ	จ�ฉัวิ	ต�ถ1 หGต�วิา อGป�ปนฺ�นฺา ฯ
เพื่ราะช้#$อวิ-า มาตGคาม ไม-เป@นฺอ	สระในฺผู้�สสะข้องฺตนฺ, แต-หญ	งฺนฺ�Iนฺข้โมยผู้�สสะข้องฺสาม1นฺ�Iนฺ ย�งฺควิามอภ	รมยEให(เก	ดแก-คนฺเหล-าอ#$นฺ.
ฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺได(บั�งฺเก	ดเป@นฺหญ	งฺเปรตปราศัจากผู้	วิ เพื่#$อกำจ�ดส�มผู้�สเป@นฺสGข้นฺ�Iนฺเส1ยแล(วิ เสวิยส�มผู้�สเป@นฺทิGกข้E 
เพื่ราะม1ส-วินฺเสมอด(วิยกรรม.

[เร! องมั�งค#ลี�หญ	งเปรต]

มงฺ�คGฬีJต�ถ1วิต�ถGส�มa ฯ  “มงฺ�คGฬีJนฺ�ต	  วิ	รFป| ทิGทิ�ทิส	กw วิ	ภจ�ฉัw ฯ
ในฺเร#$องฺม�งฺคGล1หญ	งฺเปรต (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-  บัทิวิ-า มงฺ�คGฬี� ได(แก- ม1รFปผู้	ดไป ค#อ มองฺดFนฺ-าช้�งฺ นฺ-าเกล1ยด.

สา ก	ร อ	ก�ข้ณฺ	กากม�มw ยก�ข้ทิาส1กม�มw กโรนฺ�ต1 “อ	ม	นฺา จ อ	ม	นฺา จ เอวิw พื่ล	กม�เม กเต, อยนฺ�นฺาม ตGม�หากw วิGฑ�ฒ	 ภวิ	ส�สต1ต	 
มหาช้นฺส�ส คนฺ�ธปGป�ผู้าทิ1นฺ	 วิญฺ�จนฺาย คเหต�วิา มหาช้นฺw ทิGทิ�ทิ	ฏฺ�ฐa ม	จ�ฉัาทิ	ฏฺ�ฐa คณฺ�หาเปส	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า หญ	งฺนฺ�Iนฺทิำหนฺ(าทิ1$เป@นฺแม-มด ค#อหนฺ(าทิ1$เป@นฺทิาส1ข้องฺย�กษุE กล-าวิวิ-า 
“เม#$อทิำพื่ล1กรรมอย-างฺนฺ1I ด(วิยส	$งฺนฺ1Iและส	$งฺนฺ1I ควิามเจร	ญข้องฺพื่วิกทิ-านฺ ช้#$อนฺ1Iจ�กม1” ด�งฺนฺ1I 
แล(วิถ#อเอาข้องฺหอมและดอกไม(เป@นฺต(นฺ ข้องฺมหาช้นฺด(วิยการล-อลวิงฺย�งฺมหาช้นฺให(ยaดถ#อม	จฉัาทิ	ฏิฐ	 อ�นฺเป@นฺทิ	ฏิฐ	ช้�$วิ.

ตส�มา ตาย กม�มสภาคตาย คนฺ�ธปGป�ผู้าทิ1นฺw เถนฺ	ตต�ตา ทิGค�คนฺ�ธา 
ทิGทิ�ทิส�สนฺส�ส คาห	ตต�ตา ทิGทิ�ทิส	กา  วิ	รFปา วิ	ภจ�ฉัา หGต�วิา นฺ	พื่�พื่ต�ตา ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ หล-อนฺจaงฺเก	ดเป@นฺนฺางฺเปรตม1กล	$นฺเหม>นฺ เพื่ราะข้โมยข้องฺหอมและดอกไม(เป@นฺต(นฺ 
เป@นฺนฺางฺเปรตมองฺดFนฺ-าช้�งฺ ผู้	ดรFป นฺ-าเกล1ยด เหตGให(มหาช้นฺยaดถ#อควิามเห>นฺช้�$วิ เพื่ราะม1ส-วินฺเสมอด(วิยกรรมนฺ�Iนฺ.

[เร! องโอก	ลี	น�หญ	งเปรต]

โอก	ล	นฺ	ต�ถ1วิต�ถGส�มa ฯ
เร#$องฺโอก	ล	นฺ1หญ	งฺเปรต (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺต-อไปนฺ1I):-

“อGป�ปก�กw โอก	ล	นฺa โอก1รณฺ	นฺ�ต	  สา ก	ร [625] องฺ�คารจ	ต�ตเก นฺ	ปนฺ�นฺา วิ	ป�ผู้นฺ�ทิมานฺา ปร	วิต�ตมานฺา ปจ�จต	 
ตส�มา อGป�ปก�กา เจวิ โหต	  ข้เรนฺ อค�ค	นฺา ปก�กสร1รา จ  โอก	ล	นฺ1 จ  ก	ล	นฺ�นฺสร1รา จ  พื่	นฺ�ทิGพื่	นฺ�ทิFนฺ	ส�สา สร1รโต ปค�ฆ์รนฺ�ต	 
โอก1รณฺ1 จ องฺ�คารปร	ก	ณฺ�ณฺา ฯ
ข้(อวิ-า อGป�ปก�กwโอก	ล	นฺa โอก1รณฺa ม1ควิามวิ-า ได(ย	นฺวิ-า นฺางฺเปรตนฺ�Iนฺ นฺอนฺอยF-บันฺเช้	งฺตะกอนฺ ถ-านฺเพื่ล	งฺ ด	Iนฺพื่ล	กไปมาถFกไฟัไหม(. 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ นฺางฺจaงฺเป@นฺผู้F(ถFกไฟัคลอก ม1สร1ระสGกด(วิยไฟักรด ม1นฺIำเหงฺ#$อหยด ม1สร1ระเปnยก 
ค#อ หยาดนฺIำเหงฺ#$อทิ�Iงฺหลาย ย-อมหล�$งฺออกจากสร1ระข้องฺนฺางฺเปรตนฺ�Iนฺ และม1ถ-านฺเพื่ล	งฺเกล#$อนฺกล-นฺ ค#อ เกล#$อนฺกล-นฺด(วิยถ-านฺเพื่ล	งฺ.

๑ ในฺเร#$องฺนฺ1I ไม-ม1อธ	บัาย อาจจะตกไปก>เป@นฺได(, เลยไปอธ	บัายเร#$องฺหญ	งฺเปรตถ�ดไป.
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ตส�สา ห	 เหฏฺ�ฐโตปJ กaสGกปGป�ผู้วิณฺ�ณฺา องฺ�คารา. อGภยปส�เสสGปJ อากาสโตปJส�สา อGปร	 องฺ�คารา ปตนฺ�ต	 ฯ
ด(วิยวิ-า ถ-านฺเพื่ล	งฺทิ�Iงฺหลาย ม1ส1ด�งฺดอกทิองฺกวิาวิ ย-อมตกแม(จากเบั#Iองฺล-างฺข้องฺนฺางฺเปรตนฺ�Iนฺ 
ถ-านฺเพื่ล	งฺทิ�Iงฺหลาย ย-อมตกแม(ในฺข้(างฺทิ�Iงฺ ๒ แม(จากอากาศัในฺเบั#Iองฺบันฺข้องฺนฺางฺเปรตนฺ�Iนฺ.

เตนฺ วิGต�ตw “อGป�ปก�กw โอก	ล	นฺa โอก1รณฺ	นฺ�ต	 ฯ
ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ ทิ-านฺจaงฺกล-าวิวิ-า “ถFกไฟัคลอก นฺIำเหงฺ#$อหยด ม1ถ-านฺเพื่ล	งฺเกล#$อนฺกล-นฺ.” 

สา อ	ส�สาปกตา สปต�ตa องฺ�คารกฏิาเหนฺ โอก1รต	 ฯ
นฺางฺนฺ�Iนฺเป@นฺคนฺข้1Iหaงฺ เอากระทิะถ-านฺเพื่ล	งฺ ราดหญ	งฺร-วิมผู้�วิ.

ตส�ส ก	ร รญฺ�โญ เอกา นฺาฏิก	นฺ1 องฺ�คารกฏิาหw สม1เป ฐเปต�วิา คต�ตโต อGทิกญฺ�จ ปGญฺ�ฉัต	  ปาณฺ	นฺา จ เสทิw กโรต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า นฺางฺระบัำคนฺหนฺa$งฺข้องฺพื่ระราช้านฺ�Iนฺ วิางฺกระทิะถ-านฺเพื่ล	งฺไวิ(ในฺทิ1$ใกล( เช้>ดนฺIำจากต�วิและอบัด(วิยฝัzาม#อ.

ราช้า ตาย สทิ�ธa กถญฺ�จ กโรต	  อGปร	 ตGฏฺ�ฐาการญฺ�จ ทิส�เสต	 ฯ
พื่ระราช้าทิรงฺสนฺทินฺาก�บันฺางฺระบัำนฺ�Iนฺ และทิรงฺแสดงฺอาการโปรดปรานฺมากไป.

อค�คมเหส1 ตw อสหมานฺา อ	ส�สาปกตา หGต�วิา, อจ	รปก�กนฺ�ตส�ส รญฺ�โญ, ตw องฺ�คารกฏิาหw คเหต�วิา ตส�สา อGปร	 องฺ�คาเร โอก1ร	 ฯ
พื่ระอ�ครมเหส1ทิรงฺทินฺดFเหตGการณฺEนฺ�Iนฺไม-ไหวิ ทิรงฺหaงฺ เม#$อพื่ระราช้าเสด>จออกไปไม-ทิ�นฺนฺานฺ 
ก>ทิรงฺหย	บักระทิะถ-านฺเพื่ล	งฺนฺ�Iนฺ ราดถ-านฺเพื่ล	งฺลงฺเบั#Iองฺบันฺนฺางฺระบัำนฺ�Iนฺ.

สา ตw กม�มw กต�วิา ตาทิ	สwเยวิ วิ	ปากw ปจ�จนฺGภวิ	ตGw เปตโลเก นฺ	พื่�พื่ต�ตา ฯ
พื่ระนฺางฺทิำกรรมนฺ�Iนฺแล(วิ บั�งฺเก	ดในฺเปตโลก เพื่#$อเสวิยวิ	บัากเช้-นฺนฺ�Iนฺนฺ�$นฺแล.

[เร! องโจรฆ์าตเปรต]

โจรฆ์าตวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺโจรฆ์าตเปรต (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

โส รญฺ�โญ อาณฺาย ทิ1ฆ์รต�ตw โจรานฺw ส1สานฺ	 ฉั	นฺ�ทิ	ต�วิา เปตโลเก นฺ	พื่�พื่ต�ตนฺ�โต อส1สกพื่นฺ�ธw หGต�วิา นฺ	พื่�พื่ต�ต	 ฯ
(เพื่ช้ฌิฆ์าตโจร)นฺ�Iนฺต�ดศั1รษุะพื่วิกโจรมาช้(านฺานฺ ตามคำส�$งฺข้องฺพื่ระราช้า เม#$อบั�งฺเก	ดในฺเปตโลก จaงฺได(บั�งฺเก	ดเป@นฺต�วิกพื่�นฺธGEไม-ม1ศั1รษุะ.

[เร! องพระภ	กษุ#เปรตเปKนต7น]

ภ	ก�ข้Gวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺภ	กษุG (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“ปาปภ	ก�ข้Fต	  ลามกภ	ก�ข้G ฯ
บัทิวิ-า ปาปภ	ก�ข้G ค#อเป@นฺภ	กษุGลามก.
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โส ก	ร โลกส�ส สทิ�ธาเทิย�เย จต�ตาโร ปจ�จเย ปร	ภGญฺ�ช้	ต�วิา กายวิจ1ทิ�วิาเรห	 อสญฺ�ญโต ภ	นฺ�นฺาช้1โวิ จ	ต�ตเกฬี� ก1ฬนฺ�โต วิ	จร	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า ภ	กษุGนฺ�Iนฺบัร	โภคปbจจ�ย ๔ ทิ1$เข้าถวิายด(วิยศัร�ทิธาข้องฺช้าวิโลก เป@นฺผู้F(ไม-สำรวิมทิางฺกายทิวิารและวิจ1ทิวิาร 
ม1อาช้1พื่อ�นฺทิำลายแล(วิ เทิ1$ยวิเล-นฺสนฺGกสนฺานฺตามช้อบัใจ. 

ตโต เอกw พื่Gทิ�ธนฺ�ตรw นฺ	รเย ปจ�จ	ต�วิา เปตโลเก นฺ	พื่�พื่ต�ตนฺ�โต ภ	ก�ข้Gสทิ	เสเนฺวิ อต�ตภาเวินฺ นฺ	พื่�พื่ต�ต	 ฯ
ภายหล�งฺถFกไฟัไหม(อยF-ในฺนฺรก ตลอดพื่Gทิธ�นฺดรหนฺa$งฺ เม#$อเก	ดในฺเปตโลก ก>บั�งฺเก	ดด(วิยอ�ตตภาพื่เช้-นฺก�บัภ	กษุGนฺ�$นฺแหละ.

ภ	ก�ข้Gนฺ1ส	ก�ข้มานฺาสามเณฺรสามเณฺร1วิต�ถFสGปJ อยเมวิ วิ	นฺ	จ�ฉัโย ฯ
แม(ในฺเร#$องฺภ	กษุGณฺ1 เร#$องฺส	กข้มานฺา เร#$องฺสามเณฺรเร#$องฺสามเณฺร1เปรต ก>วิ	นฺ	จฉั�ยนฺ1Iเหม#อนฺก�นฺ.

[เร! องแมั'นLำตโปทิา]

ตโปทิาวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺแม-นฺIำตโปทิา (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“อจ�โฉัทิโกต	 ปสนฺ�โนฺทิโก ฯ   “ส1โตทิโกต	 [626] ส1ตลFทิโก ฯ   “สาโตทิโกต	 มธGโรทิโก ฯ
บัทิวิ-า อจ�โฉัทิโก แปลวิ-า ม1นฺIำใส.   บัทิวิ-า ส1โตทิโก แปลวิ-า ม1นฺIำเย>นฺ.   บัทิวิ-า สาโตทิโก แปลวิ-า ม1นฺIำรสอร-อย.

“เสโตทิโกต	  ปร	สGทิ�โธทิโก นฺ	ส�เสวิาลปณฺกกทิ�ทิโม ฯ
บัทิวิ-า เสโตทิโก แปลวิ-า ม1นฺIำบัร	สGทิธ	q ค#อไม-ม1สาหร-าย แหนฺและเป~อกตม.

“สGต	ฏฺ�โฐต	๑  สGนฺ�ทิเรห	 ต	ฏฺ�เฐห	๒ อGปปนฺ�โนฺ ฯ
บัทิวิ-า สGต	ฏฺ�โฐ     ค#อ เข้(าถaงฺแล(วิด(วิยทิ-าทิ�Iงฺหลายทิ1$ด1.

“รมณฺ1โยต	  รต	ช้นฺโก ฯ
บัทิวิ-า รมณฺ1โย แปลวิ-า นฺ-าให(เก	ดควิามย	นฺด1.

“จก�กมต�ตานฺ1ต	 รถจก�กป�ปมาณฺานฺ	 ฯ
บัทิวิ-า จก�กมต�ตานฺ	 แปลวิ-า ม1ประมาณฺเทิ-าล(อรถ.

“กGฏฺ�ฐ	ตา๓ สนฺ�ทิต1ต	 ตต�ตา สนฺ�ตต�ตา หGต�วิา สนฺ�ทิต	 ฯ
ข้(อวิ-า กGฏฺ�ฐ	ตา สนฺ�ทิต	 ควิามวิ-า เป@นฺแม-นฺIำร(อนฺจ�ด เด#อดพื่ล-านฺไหลไปอยF-.

“ยตายw ภ	ก�ข้เวิต	  ยโต อยw ภ	ก�ข้เวิ ฯ
บัทิวิ-า ยตายw ภ	ก�ข้เวิ (ต�ดบัทิเป@นฺ) ยโต อยw ภ	ก�ข้เวิ (ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! แม-นฺIำตโปทิานฺ1I ไหลมาแต-ทิ1$ใด...?)

“โส ทิโหต	  โส รหโทิ ฯ
บัทิวิ-า โส ทิโห แปลวิ-า ห(วิงฺนฺIำนฺ�Iนฺ.

๑ ปาล	ยม�ปนฺ สGปต	ต�โถต	 ทิ	ส�สต	 ฯ
๒ ต	ต�เถห1ต	 ภเวิย�ย ฯ 
๓ ปาล	ยม�ปนฺ กGถ	ตาต	 ทิ	ส�สต	 ฯ
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“กGโต ปนฺายw สนฺ�ทิต1ต	 ฯ
ถามวิ-า “ก>แม-นฺIำตโปทิานฺ1I ไหลมาแต-ทิ1$ไหนฺ?”

“เวิภารปพื่�พื่ตส�ส ก	ร เหฏฺ�ฐา ภGม�มฏฺ�ฐกนฺาคานฺw ปญฺ�จโยช้นฺสต	กw นฺาคภวินฺw เทิวิโลกสทิ	สw 
มณฺ	มเยนฺ ตเลนฺ อารามGย�ยาเนฺห	 จ สมนฺ�นฺาคตw ฯ   ตต�ถ นฺาคานฺw ก1ฬนฺฏฺ�ฐาเนฺ โส อGทิกทิโห ฯ  ตโต อยw ตโปทิา สนฺ�ทิต	 ฯ
แก(วิ-า “ได(ย	นฺวิ-า ภายใต(ภFเข้าเวิภารบัรรพื่ต ม1ภพื่นฺาคประมาณฺ ๕๐๐ โยช้นฺE ข้องฺพื่วิกนฺาคผู้F(อยF-บันฺภาคพื่#Iนฺ เช้-นฺก�บัเทิวิโลก
ประกอบัด(วิยพื่#Iนฺอ�นฺสำเร>จด(วิยแก(วิมณฺ1 และด(วิยอาราม และอGทิยานฺ.  ห(วิงฺนฺIำนฺ�Iนฺ(อยF-)ในฺทิ1$เล-นฺข้องฺพื่วิกนฺาคในฺภพื่นฺาคนฺ�Iนฺ. 
แม-นฺIำตโปทิานฺ1I ไหลมาแต-ห(วิงฺนฺIำนฺ�Iนฺ.”

“ทิ�วิ	นฺ�นฺw มหานฺ	รยานฺw อนฺ�ตร	กาย อาคจ�ฉัต1ต	  ราช้คหนฺครw ก	ร อาวิ	ช้�ฌิ	ต�วิา มหาเปตโลโก, 
ตต�ถ ทิ�วิ	นฺ�นฺw มหาโลหกGม�ภ1นฺ	รยานฺw อนฺ�ตเรนฺ อยw ตโปทิา อาคจ�ฉัต	.  ตส�มา กGฏฺ�ฐ	ตา สนฺ�ทิต1ต	 ฯ
ข้(อวิ-า ทิ�วิ	นฺ�นฺw มหานฺ	รยานฺw อนฺ�ตร	กาย อาคจ�ฉัต	 ควิามวิ-า ได(ย	นฺวิ-า มหาเปตโลกผู้-านฺเม#องฺราช้คฤหEมา, 
แม-นฺIำตโปทิานฺ1Iมาจากระหวิ-างฺมหาโลหกGมภ1นฺรก ๒ ข้Gมในฺมหาเปตโลกนฺ�Iนฺ.  ฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺเด#อดพื่ล-านฺไหลไปอยF-.

[เร! องการรบ]

ยGทิ�ธวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺการรบั (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“นฺนฺ�ทิ	 จรต1ต	  วิ	ช้ยเภร1 อาห	ณฺ�ฑต	 ฯ
ข้(อวิ-า นฺนฺ�ทิ	 จรต	 ได(แก- ต1กลองฺพื่	ช้�ยเภร1เทิ1$ยวิประกาศัไป.

“ราช้า อาวิGโส ล	จ�ฉัวิ1ห1ต	  เถโร ก	ร อต�ตโนฺ ทิ	วิาฏฺ�ฐาเนฺ จ รต�ต	ฏฺ�ฐาเนฺ จ นฺ	ส1ทิ	ต�วิา 
“ล	จ�ฉัวิ	โย กตหต�ถา กตFปาสนฺา, ราช้า จ เตห	 สทิ�ธa สม�ปหารw เทิต1ต	 อาวิช้�เช้นฺ�โต 
ทิ	พื่�เพื่นฺ จก�ข้Gนฺา ราช้านฺw ปราช้	ตw ปลายมานฺw อทิ�ทิส ฯ
ข้(อวิ-า ราช้า อาวิGโส ล	จ�ฉัวิ1ห	 ควิามวิ-า ได(ย	นฺวิ-า พื่ระเถระนฺ�$งฺในฺทิ1$พื่�กกลางฺวิ�นฺและทิ1$พื่�กกลางฺค#นฺข้องฺตนฺ 
เม#$อคำนฺaงฺวิ-า “พื่วิกเจ(าล	จฉัวิ1ผู้F(ม1ฝัnม#อช้ำนฺาญ ย	งฺได(แม-นฺยำ, ก>พื่ระราช้าทิรงฺก-อสงฺครามก�บัพื่วิกเจ(าล	จฉัวิ1เหล-านฺ�Iนฺ” 
ได(เห>นฺพื่ระราช้าทิรงฺปราช้�ย หนฺ1ไปอยF- ด(วิยทิ	พื่ยจ�กษุG.

ตโต ภ	ก�ข้F อามนฺ�เตต�วิา “ราช้า อาวิGโส ตGม�หากw อGปฏฺ�ฐาโก ล	จ�ฉัวิ1ห	 ปภค�โคต	 อาห ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ พื่ระเถระจaงฺเร1ยกภ	กษุGทิ�Iงฺหลายมากล-าวิวิ-า 
“ผู้F(ม1อายGทิ�Iงฺหลาย! พื่ระราช้าผู้F(เป@นฺอGปbฏิฐากข้องฺพื่วิกทิ-านฺ ทิรงฺปราช้�ยพื่วิกเจ(าล	จฉัวิ1แล(วิ.”

“สจ�จw ภ	ก�ข้เวิ โมค�คล�ลาโนฺ อาหาต	  ปราช้	ตกาเล อาวิช้�ช้	ต�วิา, ยw ทิ	ฏฺ�ฐw, ตw ภณฺนฺ�โต สจ�จw อาห ฯ
คำวิ-า สจ�จw ภ	ก�ข้เวิ โมค�คล�ลาโนฺ อาห ควิามวิ-า 
(โมคค�ลลานฺะ) เม#$อคำนฺaงฺในฺเวิลาพื่ระราช้าทิรงฺปราช้�ย กล-าวิส	$งฺทิ1$ตนฺเห>นฺ ช้#$อวิ-ากล-าวิจร	งฺ.
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[เร! องช7างลีงนLำ]

นฺาโคคาหวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺช้(างฺลงฺนฺIำ (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺนฺ1I):-

“สป�ปJนฺ	กายาต	 เอวิwนฺาม	กาย ฯ
บัทิวิ-า ส	ป�ปJนฺ	กาย ค#อ แม-นฺIำทิ1$ม1ช้#$ออย-างฺนฺ1I.

“อาเนฺญฺ�ช้w สมาธ	นฺ�ต	  อาเนฺญฺ�ช้มจลw กายวิาจาวิ	ป�ผู้นฺ�ทินฺวิ	รห	ตw [627] จตGต�ถช้�ฌิานฺสมาธa ฯ
บัทิวิ-า อเนฺญช้w สมาธa ได(แก- จตGตถฌิานฺสมาธ	 อ�นฺเป@นฺอเนฺญช้ะค#อไม-หวิ�$นฺไหวิ เวิ(นฺจากควิามด	Iนฺรนฺทิางฺกายและวิาจา.

“นฺาคานฺนฺ�ต	  หต�ถ1นฺw ฯ
บัทิวิ-า นฺาคานฺw แปลวิ-า แห-งฺช้(างฺทิ�Iงฺหลาย.

“โอคาหw อGต�ตรนฺ�ตานฺนฺ�ต	  โอคาห	ต�วิา ปGนฺ อGต�ตรนฺ�ตานฺw ฯ
ข้(อวิ-า โอคาหw อGต�ตรนฺ�ตานฺw ควิามวิ-า ลงฺนฺIำแล(วิ ข้aIนฺอ1ก.

เต ก	ร คม�ภ1รw อGทิกw โอตร	ต�วิา ตต�ถ นฺหาต�วิา จ ปJวิ	ต�วิา จ โสณฺ�ฑาย อGทิกw คเหต�วิา อญฺ�ญมญฺ�ญw อาโลเลต�วิา อGต�ตรนฺ�ต	 ฯ 
“เตสw เอวิw โอคย�ห อGต�ตรนฺ�ตานฺนฺ�ต	 วิGต�ตw โหต	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า (ช้(างฺ)เหล-านฺ�IนฺลงฺนฺIำลaกแล(วิ อาบัและด#$มในฺนฺIำนฺ�Iนฺ เอางฺวิงฺดFดนฺIำแล(วิพื่-นฺใส-ก�นฺและก�นฺจaงฺข้aIนฺไป. 
ม1คำอธ	บัายวิ-า “แห-งฺช้(างฺเหล-านฺ�Iนฺ ต�วิลงฺนฺIำแล(วิข้aIนฺอยF-อย-างฺนฺ1I.”

“โกญฺ�จw กโรนฺ�ตานฺนฺ�ต	  นฺทิ1ต1เร ฐต�วิา โสณฺ�ฑw มGเข้ ปก�ข้	ปJต�วิา โกญฺ�จนฺาทิw กโรนฺ�ตานฺw ฯ
ข้(อวิ-า โกญฺ�จw กโรนฺ�ตานฺw ควิามวิ-า ย#นฺอยF-ร	มฝัb{งฺแม-นฺIำ สอดงฺวิงฺเข้(าในฺปากแล(วิ ทิำเส1ยงฺด�งฺนฺกกระเร1ยนฺ.

“สทิ�ทิw อส�โสส	นฺ�ต	  ตw โกญฺ�จนฺาทิสทิ�ทิw อส�โสสa ฯ
คำวิ-า สทิ�ทิw อส�โสสa ควิามวิ-า เราได(ย	นฺเส1ยงฺโกญจนฺาทินฺ�Iนฺ.

“อต�เถโส ภ	ก�ข้เวิ สมาธ	 โส จ โข้ อปร	สGทิ�โธต	  อต�ถ	 เอโส สมาธ	 โมค�คล�ลานฺส�ส, โส จ โข้ ปร	สGทิ�โธ นฺ โหต	 ฯ
ข้(อวิ-า อต�เถโส ภ	ก�ข้เวิ สมาธ	 โส จ โข้ อปร	สGทิ�โธ ควิามวิ-า สมาธ	นฺ�$นฺข้องฺโมคค�ลลานฺะ ม1อยF-, แต-สมาธ	นฺ�Iนฺแล เป@นฺข้องฺไม-บัร	สGทิธ	q.

เถโร ก	ร ปพื่�พื่ช้	ตโต สต�ตเม ทิ	วิเส ตทิหG อรหต�ตป�ปต�โต  
อฏฺ�ฐสG สมาปต�ต1สG ปญฺ�จหากาเรห	 อจ	ณฺ�ณฺวิส	ภาโวิ  สมาธ	ปาร	ปนฺ�ถ	เก ธม�เม นฺ สGฏฺ�ฐุG ปร	โสเธต�วิา  
อาวิช้�ช้นฺสมาปช้�ช้นฺอธ	ฏฺ�ฐานฺวิGฏฺ�ฐานฺปจ�จเวิก�ข้ณฺานฺw สญฺ�ญามต�ตกเมวิ กต�วิา จตGต�ถช้�ฌิานฺw อป�เปต�วิา นฺ	ส	นฺ�โนฺ 
ฌิานฺงฺ�เคห	 วิGฏฺ�ฐาย  นฺาคานฺw สทิ�ทิw สGต�วิา “อนฺ�โตสมาปต�ต	ยw อส�โสส	นฺ�ต	 เอวิwสญฺ�ญ1 อโหส	 ฯ
ได(ย	นฺวิ-า พื่ระเถระ ในฺวิ�นฺทิ1$ ๗ แต-เวิลาบัวิช้ ได(บัรรลGพื่ระอรห�ตตผู้ลในฺวิ�นฺนฺ�Iนฺ 
ย�งฺไม-ม1วิส1 (ควิามช้ำนฺาญ) อ�นฺประพื่ฤต	แล(วิด(วิยอาการ ๕ อย-างฺ ในฺสมาบั�ต	 ๘   ย�งฺม	ได(ย�งฺธรรมอ�นฺเป@นฺข้(าศัaกต-อสมาธ	ให(บัร	สGทิธ	qด(วิยด1

นฺ�$งฺเข้(าจตGตถฌิานฺแนฺ-วิแนฺ- กระทิำให(ม1เพื่1ยงฺแต-ส�ญญาแห-งฺการนฺaก การเข้(า การต�Iงฺใจ การออก และการพื่	จารณฺาเทิ-านฺ�Iนฺ 
ออกจากองฺคEฌิานฺแล(วิ ได(ย	นฺเส1ยงฺแห-งฺช้(างฺทิ�Iงฺหลาย ได(ม1ควิามสำค�ญอย-างฺนฺ1Iวิ-า “เราได(ย	นฺเส1ยงฺภายในฺสมาบั�ต	” ด�งฺนฺ1I.
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เตนฺ วิGต�ตw “อต�เถโส ภ	ก�ข้เวิ สมาธ	, โส จ โข้ อปร	สGทิ�โธต	 ฯ
ด(วิยเหตGนฺ�Iนฺ (พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค)จaงฺตร�สวิ-า “ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! สมาธ	นฺ�$นฺ ม1อยF-, แต-สมาธ	นฺ�Iนฺแล ไม-บัร	สGทิธ	q.”

[เร! องพระโสภ	ตะ]

โสภ	ตวิต�ถGส�มa ฯ
ในฺเร#$องฺพื่ระโสภ	ตะ (พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ยด�งฺต-อไปนฺ1I):-

“อหw อาวิGโส ปญฺ�จกป�ปสตานฺ	 อนฺGส�สราม1ต	  “เอกาวิช้�ช้เนฺนฺ อนฺGส�สราม1ต	 อาห ฯ
ข้(อวิ-า อหw อาวิGโส ปญฺ�จกป�ปสตานฺ	 อนฺGส�สราม	 ควิามวิ-า (พื่ระเถระ)กล-าวิวิ-า “เราระลaกช้าต	ได( ด(วิยอาวิ�ช้ช้นฺจ	ตเด1ยวิ.”

อ	ตรถา ห	 อนฺจ�ฉัร	ยw อร	ยสาวิกานฺw ปฏิ	ปาฏิ	ยา นฺานฺาวิช้�ช้เนฺนฺ ตส�ส ตส�ส อต1ตนฺ	วิาสส�ส อนฺGส�สรณฺนฺ�ต	 นฺ ภ	ก�ข้F อGช้�ฌิาเยย�ยGw ฯ
ก>(เม#$อถ#อเอาควิาม)อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ การระลaกถaงฺข้�นฺธEทิ1$เคยอาศั�ยอยF-ในฺอด1ตนฺ�Iนฺๆ ด(วิยอาวิ�ช้ช้นฺจ	ตต-างฺๆ ก�นฺ โดยลำด�บั 
ข้องฺพื่ระสาวิกทิ�Iงฺหลาย ไม-นฺ-าอ�ศัจรรยE. เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ภ	กษุGทิ�Iงฺหลายจaงฺไม-ยกโทิษุ.

ยส�มา ปเนฺส “เอกาวิช้�ช้เนฺนฺ อนฺGส�สราม1ต	 อาห  ตส�มา ภ	ก�ข้F อGช้�ฌิายaสG ฯ
แต-เพื่ราะ(พื่ระโสภ	ตะ)นฺ�Iนฺกล-าวิวิ-า “เราระลaกช้าต	ได(ด(วิยอาวิ�ช้ช้นฺจ	ตเด1ยวิ” ด�งฺนฺ1I  เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ ภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย จaงฺยกโทิษุ.

อต�เถสา ภ	ก�ข้เวิ [628] โสภ	ตส�ส สา จ โข้ เอกาเยวิ ช้าต1ต	   ยw โสภ	โต “ช้าตa อนฺGส�สราม1ต	 อาห, อต�เถสา ช้าต	 โสภ	ตส�ส. 
สา จ โข้ เอกาเยวิ.  “อนฺนฺ�ตรา นฺ อGป�ปฏิ	ปาฏิ	ยา อนฺGส�สร	ตาต	 อธ	ป�ปาโย ฯ
ข้(อวิ-า อต�เถสา ภ	ก�ข้เวิ โลภ	ตส�ส สา จ โข้ เอกาเยวิ ช้าต	 ควิามวิ-า  ช้าต	ทิ1$โสภ	ตะกล-าวิวิ-า “เราระลaกช้าต	ได(” ด�งฺนฺ1I ข้องฺโสภ	ตะม1อยF-. 
ก>แล ช้าต	นฺ�Iนฺม1เพื่1ยงฺช้าต	เด1ยวิเทิ-านฺ�Iนฺ.  อธ	บัายวิ-า “โสภ	ตะ ม	ได(ระลaกโดยผู้	ดลำด�บั ไม-ต	ดต-อก�นฺ.”

“กถw ปนฺายw เอตw อนฺGส�สร1ต	 ฯ
ถามวิ-า “(พื่ระโสภ	ตะ)นฺ1Iระลaกช้าต	ได(อย-างฺไร?”

“อยw ก	ร ปญฺ�จนฺ�นฺw กป�ปสตานฺw อGปร	 ต	ต�ถายตเนฺ ปพื่�พื่ช้	ต�วิา อสญฺ�ญ	สมาปต�ตa นฺ	พื่�พื่ต�เตต�วิา อปร	ห1นฺช้�ฌิาโนฺ กาลw กต�วิา 
อสญฺ�ญ	ภเวิ นฺ	พื่�พื่ต�ต	 ฯ
แก(วิ-า “ได(ย	นฺวิ-า (พื่ระโสภ	ตะ)นฺ1I บัวิช้ในฺล�ทิธ	เด1ยรถ1ยE ย�งฺส�ญญ1สมาบั�ต	ให(บั�งฺเก	ดแล(วิ 
เป@นฺผู้F(ม1ฌิานฺไม-เส#$อม ทิำกาละแล(วิ บั�งฺเก	ดในฺอส�ญญ1ภพื่กวิ-า ๕๐๐ ก�ป.

ตต�ถ ยาวิตายGกw ฐต�วิา อวิสาเนฺ มนฺGส�สโลเก อGป�ปนฺ�โนฺ สาสเนฺ ปพื่�พื่ช้	ต�วิา ต	ส�โส วิ	ช้�ช้า สจ�ฉัากาส	 ฯ
ทิ-านฺอยF-ในฺอส�ญญ1ภพื่นฺ�Iนฺตราบัเทิ-าช้นฺมายG ในฺทิ1$สGดอGบั�ต	ในฺมนฺGษุยโลก แล(วิบัวิช้ในฺพื่ระศัาสนฺา ได(ทิำวิ	ช้ช้า ๓ ให(แจ(งฺ.

โส ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสw อนฺGส�สรมาโนฺ อ	มส�มa อต�ตภาเวิ ปฏิ	สนฺ�ธa ทิ	ส�วิา ตโต ปรw ตต	เย อต�ตภาเวิ จGต	เมวิ อทิ�ทิส ฯ
ทิ-านฺเม#$อระลaกถaงฺข้�นฺธEทิ1$เคยอาศั�ยอยF-ในฺกาลก-อนฺ เห>นฺปฏิ	สนฺธ	ในฺอ�ตตภาพื่นฺ1Iต-อจากนฺ�Iนฺ ได(เห>นฺเฉัพื่าะจGต	ในฺอ�ตตภาพื่ทิ1$ ๓.

อถ อGภ	นฺ�นฺมนฺ�ตรา อจ	ต�ตกw อต�ตภาวิw อนฺGส�สร	ตGw อสก�โกนฺ�โต นฺยโต สล�ลก�เข้ส	 “อทิ�ธาหw อสญฺ�ญ	ภเวิ นฺ	พื่�พื่ต�โตต	 ฯ
ลำด�บันฺ�Iนฺ ทิ-านฺไม-อาจจะระลaกถaงฺอ�ตตภาพื่อ�นฺไม-ม1จ	ตในฺระหวิ-างฺจGต	และปฏิ	สนฺธ	ทิ�Iงฺ ๒ ได( 
จaงฺได(กำหนฺดโดยนฺ�ยวิ-า “เราบั�งฺเก	ดในฺอส�ญญ1ภพื่แนฺ-นฺอนฺ.” 
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เอวิw สล�ลก�เข้นฺ�เตนฺ เตนฺ ทิGก�กรw กตw,  สต�ตธา ภ	นฺ�นฺส�ส วิาลส�ส โกฏิ	ยา โกฏิ	 ปฏิ	วิ	ทิ�ธา,  อากาเส ปทิw ทิส�ส	ตw 
ตส�มา นฺw ภควิา อ	มส�มaเยวิ วิต�ถGส�มa เอตทิค�เค ฐเปส	 
“เอตทิค�คw ภ	ก�ข้เวิ มม สาวิกานฺw ภ	ก�ข้Fนฺw ปGพื่�เพื่นฺ	วิาสw อนฺGส�สรนฺ�ตานฺw ยทิ	ทิw โสภ	โตต	 ฯ
(พื่ระโสภ	ตเถระ)นฺ�Iนฺ กำหนฺดได(อยF-อย-างฺนฺ1I ได(กระทิำส	$งฺทิ1$ทิำได(ยาก 
เหม#อนฺก�บัแยงฺปลายแห-งฺข้นฺทิรายทิ1$ผู้-าเป@นฺ ๗ ส-วินฺเข้(าก�บัปลาย  เหม#อนฺก�บัการแสดงฺรอยเทิ(าในฺอากาศั. 
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ พื่ระผู้F(ม1พื่ระภาค จaงฺทิรงฺต�Iงฺทิ-านฺไวิ(ในฺตำแหนฺ-งฺเอตทิ�คคะ ในฺเพื่ราะเร#$องฺนฺ1Iนฺ�$นฺแหละวิ-า 
“ดFก-อนฺภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย! บัรรดาภ	กษุGทิ�Iงฺหลายผู้F(สาวิกข้องฺเรา ผู้F(ระลaกถaงฺข้�นฺธEทิ1$เคยอาศั�ยในฺกาลก-อนฺ โสภ	ตะนฺ1I เป@นฺเล	ศั๑” ด�งฺนฺ1I.

๑ องฺ�. เอก. ๒๐/๓๒.



[บัทิสรFปปาราช้	ก] • [บัทิสรFปปาราช้	ก] • หนฺ(า ๑๐๐๕

[บทิสรDปปาราช	ก]
“อGทิ�ทิ	ฏฺ�ฐา โข้ อายส�มนฺ�โต จต�ตาโร ปาราช้	กา ธม�มาต	 อ	ทิw อ	ธ อGทิ�ทิ	ฏฺ�ฐปาราช้	กปร	ทิ1ปนฺเมวิ ฯ
คำวิ-า “ดFก-อนฺทิ-านฺผู้F(ม1อายGทิ�Iงฺหลาย ธรรม ค#อ ปาราช้	ก ๔ ข้(าพื่เจ(ายกข้aIนฺสวิดแล(วิแล” นฺ1I 
เป@นฺคำแสดงฺถaงฺปาราช้	กทิ1$ยกข้aIนฺแสดงฺในฺปาราช้	กGทิเทิสนฺ1Iนฺ�$นฺแล 

สโมธาเนฺต�วิา ปนฺ สพื่�พื่าเนฺวิ จตGวิ1สต	 ปาราช้	กานฺ	 เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
แต-ประมวิลก�นฺเข้(าแล(วิ พื่aงฺทิราบัปาราช้	กทิ�Iงฺหมดทิ1เด1ยวิ วิ-าม1 ๒๔ อย-างฺ.

กตมานฺ	 จตGวิ1สต	 ฯ
๒๔ อย-างฺ ค#ออะไรบั(างฺ? 

ปาล	อาคตานฺ	 ตาวิ “ภ	ก�ข้Fนฺw จต�ตาร	  ภ	ก�ข้Gนฺ1นฺw อสาธารณฺานฺ	 จต�ตาร1ต	 อฏฺ�ฐ ฯ
ค#อทิ1$มาในฺพื่ระบัาล1 ๘ อย-างฺก-อนฺ ค#อ “ข้องฺพื่วิกภ	กษุG ๔  เฉัพื่าะข้องฺพื่วิกนฺางฺภ	กษุGณฺ1 ๔”.

เอกาทิส อภพื่�พื่ปGค�คลา ฯ
อภ�พื่พื่บัGคคล ๑๑ จำพื่วิก.

เตสG ปณฺ�ฑก [629]ต	รจ�ฉัานฺคตอGภโตพื่�ยญฺ�ช้นฺโก ตโย วิต�ถGวิ	ปนฺ�นฺา อเหตGกปฏิ	สนฺ�ธ	กา ฯ  เตสw สค�โค อวิาร	โต, มค�โค ปนฺ วิาร	โต ฯ
บัรรดา(อภ�พื่พื่บัGคคล ๑๑ จำพื่วิก)เหล-านฺ�Iนฺ บั�ณฺเฑาะกE ส�ตวิEด	ร�จฉัานฺ และอGภโตพื่ย�ญช้นฺก ๓ จำพื่วิก 
เป@นฺพื่วิกอเหตGกปฏิ	สนฺธ	 จ�ดเป@นฺพื่วิกวิ�ตถGวิ	บั�ต	.  (พื่วิกวิ�ตถGวิ	บั�ต	)เหล-านฺ�Iนฺ ไม-ถFกห(ามสวิรรคE, แต-ถFกห(ามมรรค.

อภพื่�พื่า ห	 เต มค�คปฏิ	ลาภาย วิต�ถGวิ	ปนฺ�นฺต�ตา ฯ
จร	งฺอยF- (บั�ณฺเฑาะกEเป@นฺต(นฺ)เหล-านฺ�Iนฺ จ�ดเป@นฺอภ�พื่พื่บัGคคลสำหร�บัการได(มรรค เพื่ราะเป@นฺพื่วิกวิ�ตถGวิ	บั�ต	.

ปพื่�พื่ช้�ช้าปJ เนฺสw ปฏิ	ก�ข้	ต�ตา ฯ
ถaงฺการบัรรพื่ช้าสำหร�บัพื่วิกเข้า ก>ทิรงฺห(ามไวิ(.

ตส�มา เตปJ ปาราช้	กา ฯ
เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ บั�ณฺเฑาะกEเป@นฺต(นฺแม(เหล-านฺ�Iนฺ จaงฺจ�ดเป@นฺผู้F(พื่-ายแพื่( (เป@นฺปาราช้	ก).

“เถย�ยสwวิาสโก ต	ต�ถ	ยปก�กนฺ�ตโก มาตGฆ์าตโก ปJตGฆ์าตโก อรหนฺ�ตฆ์าตโก ภ	ก�ข้Gนฺ1ทิFสโก รGห	รGป�ปาทิโก สงฺ�ฆ์เภทิโกต	 อ	เม อฏฺ�ฐ 
อต�ตโนฺ ก	ร	ยาย วิ	ปนฺ�นฺต�ตา อภพื่�พื่ฏฺ�ฐานฺw ปต�ตาต	  ปาราช้	กา จ ฯ
(บัGคคล) ๘ จำพื่วิกเหล-านฺ1I ค#อ “คนฺล�กเพื่ศั (ภ	กษุG)เข้(าร1ตเด1ยรถ1ยE คนฺฆ์-ามารดา คนฺฆ์-าบั	ดา คนฺฆ์-าพื่ระอรห�นฺตE 
(สามเณฺร)ผู้F(ประทิGษุร(ายนฺางฺภ	กษุGณฺ1 คนฺทิำโลห	ตGปบัาทิ (ภ	กษุG)ผู้F(ทิำส�งฺฆ์เภทิ” 
ช้#$อวิ-าถaงฺฐานฺะเป@นฺอภ�พื่พื่บัGคคล เพื่ราะเป@นฺผู้F(วิ	บั�ต	ด(วิยการกระทิำข้องฺตนฺ เพื่ราะฉัะนฺ�Iนฺ จaงฺจ�ดเป@นฺผู้F(พื่-ายแพื่(ด(วิย.

เตสG “เถย�ยสwวิาสโก ต	ต�ถ	ยปก�กนฺ�ตโก ภ	ก�ข้Gนฺ1ทิFสโกต	 อ	เมสw ต	ณฺ�ณฺw  สค�โค อวิาร	โต, มค�โค ปนฺ วิาร	โตวิ ฯ
บัรรดา(บัGคคล ๘ จำพื่วิก)นฺ�Iนฺ สำหร�บับัGคคล ๓ จำพื่วิกเหล-านฺ1I ค#อ 
“คนฺล�กเพื่ศั (ภ	กษุG)เข้(าร1ตเด1ยรถ1ยE (สามเณฺร)ผู้F(ประทิGษุร(ายนฺางฺภ	กษุGณฺ1” ไม-ถFกห(ามสวิรรคE แต-ถFกห(ามมรรคแทิ(.
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อ	ตเรสw ปญฺ�จนฺ�นฺw อGภยม�ปJ วิาร	ตw ฯ  เต ห	 อนฺนฺ�ตรา นฺรเก นฺ	พื่�พื่ต�ตนฺกสต�ตา ฯ
อ1ก ๕ จำพื่วิก ถFกห(ามแม(ทิ�Iงฺ ๒ อย-างฺ.  เพื่ราะวิ-าบัGคคลเหล-านฺ�Iนฺ เป@นฺจำพื่วิกส�ตวิEทิ1$จะต(องฺเก	ดในฺนฺรก ไม-ม1ระหวิ-างฺ.

อ	ต	 อ	เม จ เอกาทิส  ปGร	มา จ อฏฺ�ฐ  เอกFนฺวิ1สต	 ฯ
(อภ�พื่พื่บัGคคล) ๑๑ จำพื่วิกเหล-านฺ1I และ(บัGคคลผู้F(เป@นฺปาราช้	ก) ๘ ข้(างฺต(นฺ (จaงฺรวิม)เป@นฺ ๑๙ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

เตปJ  ค	ห	ล	งฺ�เค รGจa อGป�ปาเทิต�วิา ค	ห	นฺ	วิาสw นฺ	วิต�ถาย ภ	ก�ข้Gนฺ	ยา สทิ�ธa วิ1สต	 ฯ
แม(บัGคคลเหล-านฺ�Iนฺ รวิมก�บันฺางฺภ	กษุGณฺ1ผู้F(ย�งฺควิามพื่อใจให(เก	ดในฺเพื่ศัคฤห�สถE แล(วินฺG-งฺห-มอย-างฺคฤห�สถE (จaงฺรวิม)เป@นฺ ๒๐.

สา ห	 อช้�ฌิาจารวิ1ต	ก�กมw อกต�วิาปJ เอต�ตาวิตา อส�สมณฺ1ต	 อ	มานฺ	 ตาวิ วิ1สต	 ปาราช้	กานฺ	 ฯ
จร	งฺอยF- นฺางฺภ	กษุGณฺ1นฺ�Iนฺ ถaงฺจะไม-ได(กระทิำการล-วิงฺละเม	ดด(วิยอ�ช้ฌิาจาร ก>จ�ดวิ-า ไม-เป@นฺสมณฺ1 ด(วิยเหตGเพื่1ยงฺเทิ-านฺ1I 
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ปาราช้	กเหล-านฺ1I จaงฺม1 ๒๐ ก-อนฺ.

“อปรานฺ	ปJ “ลม�พื่1  มGทิGปJฏฺ�ฐ	โก  ปรส�ส องฺ�คช้าตw มGเข้นฺ คณฺ�หาต	  ปรส�ส องฺ�คช้าเต อภ	นฺ	ส1ทิต1ต	 
อ	เมสw จตGนฺ�นฺw วิเสนฺ จต�ตาร	 อนฺGโลมปาราช้	กานฺ1ต	 วิทินฺ�ต	 ฯ
(อาจารยEบัางฺพื่วิก)กล-าวิวิ-า “อนฺGโลมปาราช้	กแม(อย-างฺอ#$นฺ ย�งฺม1อ1ก ๔ ด(วิยอำนฺาจภ	กษุG ๔ จำพื่วิกเหล-านฺ1I ค#อ 
ภ	กษุGม1องฺคEกำเนฺ	ดยาวิ (ปรารถนฺาจะเสพื่เมถGนฺธรรม จaงฺสอดองฺคEกำเนฺ	ดเข้(าไปทิางฺวิ�จจมรรคข้องฺตนฺ) ๑ 
ภ	กษุGม1หล�งฺอ-อนฺ (ปรารถนฺาจะเสพื่เมถGนฺธรรม ก(มลงฺอมองฺคEกำเนฺ	ดข้องฺตนฺ) ๑ 
ภ	กษุGเอาปากอมองฺคEกำเนฺ	ดข้องฺผู้F(อ#$นฺ ๑  ภ	กษุGนฺ�$งฺสวิมองฺคEกำเนฺ	ดข้องฺผู้F(อ#$นฺ ๑.”

เอตานฺ	, ห	 ยส�มา อGภ	นฺ�นฺw ราควิเสนฺ สทิ	สภาวิFปคตานฺw ธม�โม “เมถGนฺธม�โมต	 วิGจ�จต	,  
ตส�มา เอเตนฺ ปร	ยาเยนฺ เมถGนฺธม�มw อปฏิ	เสวิ	ต�วิาเยวิ เกวิลw มค�เคนฺ มค�คป�ปเวิสนฺวิเสนฺ อาปช้�ช้	ตพื่�พื่ต�ตา 
เมถGนฺธม�มปาราช้	กส�ส อนฺGโลเมนฺ�ต1ต	 “อนฺGโลมปาราช้	กานฺ1ต	 วิGจ�จนฺ�ต1ต	 ฯ
ก>เพื่ราะเหตGทิ1$ธรรมข้องฺคนฺ ๒ คนฺ ผู้F(เข้(าถaงฺควิามเป@นฺเช้-นฺเด1ยวิก�นฺ ด(วิยอำนฺาจราคะ ตร�สเร1ยกวิ-า “เมถGนฺธรรม”  
ฉัะนฺ�Iนฺ (ปาราช้	ก ๔) เหล-านฺ1I ช้#$อวิ-าย-อมอนฺGโลมแก-เมถGนฺธรรมปาราช้	ก โดยปร	ยายนฺ1I 
เพื่ราะภ	กษุG ๔ จำพื่วิกนฺ�Iนฺ ถaงฺจะไม-ได(เสพื่เมถGนฺธรรมเลย ก>พื่aงฺต(องฺอาบั�ต	ได( ด(วิยอำนฺาจการย�งฺมรรคให(เข้(าไปทิางฺมรรคอย-างฺเด1ยวิ
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ จaงฺเร1ยกวิ-า “อนฺGโลมปาราช้	ก” ฉัะนฺ1Iแล.

อ	ต	 อ	มานฺ	 จต�ตาร	  ปGร	มานฺ	 จ วิ1สต	 สโมธาเนฺต�วิา สพื่�พื่าเนฺวิ จตGวิ1สต	 ปาราช้	กานฺ	 [630] เวิทิ	ตพื่�พื่านฺ	 ฯ
พื่aงฺประมวิลอนฺGโลม(ปาราช้	ก) ๔ เหล-านฺ1I และ(ปาราช้	ก) ๒๐ ประการข้(างฺต(นฺ เข้(าด(วิยก�นฺแล(วิ 
ทิราบัปาราช้	กทิ�Iงฺหมดทิ1เด1ยวิ วิ-าม1 ๒๔ อย-างฺ ด(วิยประการฉัะนฺ1I.

“นฺ ลภต	 ภ	ก�ข้Fห	 สทิ�ธa สwวิาสนฺ�ต	  อGโปสถป�ปวิารณฺาปาฏิ	โมก�ข้Gทิ�เทิสสงฺ�ฆ์กม�มป�ปเภทิw ภ	ก�ข้Fห	 สทิ�ธa สwวิาสw นฺ ลภต	 ฯ
ข้(อวิ-า นฺ ลภต	 ภ	ก�ข้Fห	 สทิ�ธa สwวิาสw ม1ควิามวิ-า 
ย-อมไม-ได(ส�งฺวิาส ต-างฺโดยประเภทิ ม1อGโบัสถ ปวิารณฺา ปาฏิ	โมกข้Gทิเทิส และส�งฺฆ์กรรม  ก�บัด(วิยภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย.

“ยถา ปGเร ตถา ปจ�ฉัาต	  ยถา ปGพื่�เพื่ ค	ห	กาเล จ อนฺGปสม�ปนฺ�นฺกาเล จ  ปจ�ฉัา ปาราช้	กw อาปนฺ�โนฺปJ  ตเถวิ อสwวิาโส โหต	 ฯ
ข้(อวิ-า ยถา ปGเร ตถา ปจ�ฉัา ม1ควิามวิ-า ในฺกาลก-อนฺ ค#อในฺเวิลาเป@นฺคฤห�สถEและเวิลาทิ1$ย�งฺม	ได(อGปสมบัทิ (ย-อมเป@นฺผู้F(ไม-ม1ส�งฺวิาส) 
ฉั�นฺใด, ภายหล�งฺแม(ต(องฺปาราช้	กแล(วิ ก>เป@นฺผู้F(ไม-ม1ส�งฺวิาส ฉั�นฺนฺ�Iนฺเหม#อนฺก�นฺ.



[บัทิสรFปปาราช้	ก] • [บัทิสรFปปาราช้	ก] • หนฺ(า ๑๐๐๗

นฺต�ถ	 ตส�ส ภ	ก�ข้Fห	 สทิ�ธa อGโปสถป�ปวิารณฺาปาฏิ	โมก�ข้Gทิ�เทิสสงฺ�ฆ์กม�มป�ปเภโทิ สwวิาโสต	  ภ	ก�ข้Fห	 สทิ�ธa สwวิาสw นฺ ลภต	 ฯ
ส�งฺวิาสต-างฺโดยประเภทิ ม1อGโบัสถ ปวิารณฺา ปาฏิ	โมกข้Gทิเทิส และส�งฺฆ์กรรม ก�บัด(วิยภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย ข้องฺภ	กษุGนฺ�Iนฺ ไม-ม1
เพื่ราะเหตGนฺ�Iนฺ ภ	กษุGนฺ�Iนฺ ช้#$อวิ-า ย-อมไม-ได(ส�งฺวิาสก�บัด(วิยภ	กษุGทิ�Iงฺหลาย.

“ตต�ถายส�มนฺ�เต ปGจ�ฉัาม1ต	  เตสG จตFสG ปาราช้	เกสG อายส�มนฺ�เต “กจ�จ	ต�ถ ปร	สGทิ�ธาต	 ปGจ�ฉัาม	 ฯ
ข้(อวิ-า ตต�ถายส�มนฺ�เต ปGจ�ฉัาม	 ม1ควิามวิ-า ข้(าพื่เจ(าข้อถามทิ-านฺทิ�Iงฺหลาย ในฺปาราช้	ก ๔ เหล-านฺ�Iนฺวิ-า “ทิ-านฺเป@นฺผู้F(บัร	สGทิธ	qแลหร#อ?”

“กจ�จ	ต�ถาต	 กจ�จ	 เอต�ถ.  “เอเตสG จตFสG ปาราช้	เกสG กจ�จ	 ปร	สGทิ�ธาต	 อต�โถ ฯ
บัทิวิ-า กจ�จ	ต�ถ (ต�ดบัทิวิ-า) กจ�จ	 เอต�ถ.  ม1ควิามวิ-า “ในฺปาราช้	ก ๔ เหล-านฺ1I ทิ-านฺทิ�Iงฺหลายเป@นฺผู้F(บัร	สGทิธ	qแลหร#อ?”

อถวิา “กจ�จ	ต�ถ ปร	สGทิ�ธาต	  “กจ�จ	 ปร	สGทิ�ธา ภวิถาต	 อต�โถ ฯ
อ1กประการหนฺa$งฺ สองฺบัทิวิ-า กจ�จ	ต�ถ ปร	สGทิ�ธา ม1ควิามวิ-า “ทิ-านฺทิ�Iงฺหลาย ย-อมเป@นฺผู้F(บัร	สGทิธ	qแลหร#อ?” 

เสสw สพื่�พื่ต�ถ อGต�ตานฺต�ถเมวิาต	 ฯ
บัทิทิ1$เหล#อทิGกๆ แห-งฺม1เนฺ#Iอควิามต#Iนฺทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ ฉัะนฺ1Iแล.

สมนฺ�ตปาสาทิ	กาย วิ	นฺยสwวิณฺ�ณฺนฺาย จตGต�ถปาราช้	กวิณฺ�ณฺนฺา นฺ	ฏฺ�ฐ	ตา ฯ
จตGตถปาราช้	กวิรรณฺนฺา ในฺอรรถกถาพื่ระวิ	นฺ�ยช้#$อสม�นฺตปาสาทิ	กา จบั.



หนฺ(า ๑๐๐๘ •   [อธ	ษุฐานฺคาถาข้องฺทิ-านฺผู้F(รจนฺา] • [อธ	ษุฐานฺคาถาข้องฺทิ-านฺผู้F(รจนฺา]

[อธ	ษุฐานคาถาของทิ'านผู้D7รจนา]
จ	รw ต	ฏฺ�ฐตG สทิ�ธม�โม. กาเล วิส�สw จ	รw ปช้w
ตป�เปตG เทิโวิ. ธม�เมนฺ ราช้า รก�ข้ตG เมทินฺ	นฺ�ต	

ข้อพื่ระส�ทิธรรม จงฺดำรงฺอยF-ส	Iนฺกาลนฺานฺ 
ข้อฝันฺจงฺตกต(องฺตามฤดFกาล ย�งฺหมF-ส�ตวิEให(เอ	บัอ	$ม ส	Iนฺกาลนฺานฺ 
ข้อพื่ระราช้าจงฺปกครองฺแผู้-นฺด	นฺ โดยธรรมเทิอญ.



คำผู้	ดในฺหนฺ�งฺส#อ • คำผู้	ดในฺหนฺ�งฺส#อ • หนฺ(า ๑๐๐๙

คำผู้	ด้ในหน�งส!อ

ปฐมัสมัน�ตปาสาทิ	กา 

หน7า/ตอน ข7อความั แก7เปKน

16 ทิ(าย    จต�ตาฬีnสวิส�สานฺ	 ปญฺ�จจต�ตาฬีnสวิส�สานฺ	

25 กลางฺ จต�ตาโร เม จต�ตาโรเม

27 ต(นฺ ฐ	ตา ฐ	ตาน	

63 ทิ(าย ตต�ถ นฺGโข้ กต�ถ นฺGโข้

64 ทิ(าย หมวิต	 ห	มวิต	

118 ทิ(าย เอตw จตสงฺ�เข้ป| เอตw จต#สงฺ�เข้ป|

122 สGดทิ(าย วิาจw ช้านฺาต	 ภตw วิาจw ช้านฺาต	 ภDตw

165 สGดทิ(าย วิปสโม วDปสโม

204 ต(นฺ อGปคญฺ�จ	 อGปคญฺ�ฉั	

259 กลางฺ วิGต�ตสมานฺสทิ�เทินฺ วิGต�ตนามัสทิ�เทินฺ

217 ทิ(าย อ	ต�ถ	นฺ�ทิ�รยw อ	ต�ถ	นฺ�ทิ�ร	ยw

219 ทิ(าย วิต�ตw วิฏฺ�ฏิต	 วิต�ต#\ วิฏฺ�ฏิต	

244 กลางฺ อGก�กGฏฺ�ฐปJณฺ�ฑปาต	โกปJ อGก�กฏฺ�ฐปJณฺ�ฑปาต	โกปJ

277 กลางฺ ปGจ�ฉั	มาโนฺ ปGจ�ฉั	ยมาโนฺ

278 สGดทิ(าย เยภย�เยนฺ เยภ#ย�เยนฺ

279 สGดทิ(าย ผู้ฏฺ�โฐกาสw ผู้#ฏฺ�โฐกาสw

323 ต(นฺ สาทิ	ย	นฺ�ต	 สาทิ	ยน�ต�ต	

325 ทิ(าย มGจ�จนฺ�โต มGจ�จนโต

359 ทิ(าย ฆ์รปจาโร นฺาม ฆ์รDปจาโร นฺาม

360 ทิ(าย ฆ์รปจาเร ฐ	ตส�สาต	 ฆ์รDปจาเร ฐ	ตส�สาต	

415 ต(นฺ ภณฺ�ทิค�เฆ์นฺ ภณฺ�ฑค�เฆ์นฺ

426 ทิ(าย มญฺ�ฌิมาโนฺ มญฺ�ญมาโนฺ

435 กลางฺ ภ	ก�ข้G วิ	หารวิารw คเหต�วิา ภ	ก�ขD วิ	หารวิารw คเหต�วิา

448 ทิ(าย ปจ�ฉัา ภต�ตw ปจ�ฉัาภต�ตw



หนฺ(า ๑๐๑๐ •   คำผู้	ดในฺหนฺ�งฺส#อ • ปฐมสมนฺ�ตปาสาทิ	กา 

450 กลางฺ ยถา อธ	ป�ปายw ยถาอธ	ป�ปายw

456 ต(นฺ มGจ�จนฺ�โต มGจ�จนโต 

486 ทิ(าย มหต1ต	 มหต1ห	

494 กลางฺ อต	ต�ต	กโร อก	ต�ต	กโร 

532 ต(นฺ ตส�สGป�ปต�ต	 ทิ1ปนฺต�ถw ตส�สGป�ปต�ต	ทิ�ปนฺต�ถw

599 ทิ(าย ตต�ถ เต อธ	คตนฺ�ต	 กต�ถ เต อธ	คตนฺ�ต	

589 ต(นฺ นฺ	นฺ�ทิารามตw นฺ	ทิ�ทิารามตw

598 กลางฺ อยw เอเตสG สนฺ�ทิ	ส�สาม1ต	 อห\ เอเตสG สนฺ�ทิ	ส�สาม1ต	

603 กลางฺ สญฺ�ญาคาเร อภ	รต1ต	 ส#ญฺ�ญาคาเร อภ	รต1ต	

617 ต(นฺ โภนฺ�โต อรหนฺ�โต  อาห โภนฺ�โต อรหนฺ�โตต	 อาห 

618 ทิ(าย จ1วิราทิ1นฺ	 จ คณฺ�หนฺ�ตต	 จ1วิราทิ1นฺ	 จ คณฺ�หนฺ�ตDต	

629 กลางฺ เตห	 เต ห	 

ปฐมัสมั�นตปาสาทิ	กา แปลี เลี'มั ๑

หน7า/ตอน ข7อความั แก7เปKน บาลี�

4 ทิ(าย จ�กพื่รรณฺนฺาพื่ระวิ	นฺ�ยน�Lน    (ข(อคว่ามต์ก)

8 ต(นฺ พื่ระธรรมัวิ	นฺ�ยย�งฺต�IงฺอยF-ตราบัใด    (ข(อคว่ามต์ก) ธม�มวิ	นฺโย ต	ฏฺ�ฐต	

17 กลางฺ แต-ทิ-านฺย�งฺเป@นฺเสข้ะบัGคคลอยF-
แต-ทิ-านฺย�งฺเป@นฺเสขบ#คคลี มั�ก	จจำต7องทิำอยD'  

เสก�โข้ สกรณฺ1โย

18 กลางฺ ได(บัรรลGพื่ระอรห�นฺตE
ได(บัรรลGพื่ระอรห�ต

อรหต�ตw ปต�โตต	

27 กลางฺ พื่ระวิ	นฺ�ยน�L   (ข(อคว่ามต์ก) อยw วิ	นฺโย

38 กลางฺ อ�นฺตามร�กษุาซ่a$งฺวิงฺศัE อย'างเด้�ยว   (ข(อคว่ามต์ก) เกวิลw ... วิwสานฺGรก�ข้ณฺต�ถาย

60 ต(นฺ ม1ประมาณฺหกแสนฺ ม1ประมาณฺหกหมั! น สฏฺ�ฐ	สหส�สมต�ตานฺw

77 กลางฺ หกแสนฺ หกหมั! น  (ผิ�ด 2 แห�ง) สฏฺ�ฐ	สหส�สานฺw

77 ทิ(าย หกแสนฺ หกหมั! น สฏฺ�ฐ	สหส�สานฺw

78 ต(นฺ หกแสนฺ หกหมั! น สฏฺ�ฐ	สหส�สสงฺ�ข้ยส�ส

95 ทิ(าย เข้(าจตGตถฌิานฺซ่a$งฺม1อภ	ญญาเป@นฺบัาทิ
เข้(าจตGตถฌิานฺอ�นเปKนบาทิแห'งอภ	ญญา

อภ	ญฺ�ญาปาทิกw จตGต�ถช้�ฌิานฺw 
สมาปช้�ช้	ต�วิา



คำผู้	ดในฺหนฺ�งฺส#อ • ปฐมสม�นฺตปาสาทิ	กา แปล เล-ม ๑ • หนฺ(า ๑๐๑๑

หน7า/ตอน ข7อความั แก7เปKน บาลี�

101 ทิ(าย อร	ฏิฐเถาะ อร	ฏิฐเถระ

112 ต(นฺ พื่ระก�สสปะโคตตรเถระ พื่ระก�สสปโคตตเถระ กส�สปโคต�ตต�เถเรนฺ

132 ต(นฺ ม1อภ	ญญาเป@นฺบัาทิ
อ�นเปKนบาทิแห'งอภ	ญญา

อภ	ญฺ�ญาปาทิกw จตGต�ถช้�ฌิานฺw 
สมาปช้�ช้	ต�วิา

150 ต(นฺ เม#$อการบัFช้าพื่ระธาตG   (  และ  )   พื่ระธาตGเจด1ยEสำเร>จแล(วิ  
เม#$อการบัFช้าพื่ระธาตGสำเรWจแลี7ว (และ) พื่ระธาตGเจด1ยEประด้	ษุฐานแล(วิ

นฺ	ฏฺ�ฐ	ตาย ปนฺ ธาตGปFช้าย, 
ปต	ฏฺ�ฐ	เต ธาตGวิเร,

151 กลางฺ ในฺส-วินฺหนฺa$งฺแห'งพื่ระนฺคร  (ข(อคว่ามต์ก) นฺครส�ส เอกเทิเส 

159 ทิ(าย เสด>จไปถaงฺทิ-าช้#$อตามพื่ล	ตต1 ตลอด ๗ วิ�นฺ
เสด>จไปถaงฺทิ-าช้#$อตามพื่ล	ตต1 โด้ย ๗ วิ�นฺ

สต�ตห	 ทิ	วิเสห	 ตาม�พื่ล	ต�ตa 
อนฺGป�ปต�โต

162 ต(นฺ ผู้F(แวิดล(อมต(นฺมหาโพื่ธ	qมัา   (ข(อคว่ามต์ก) ปร	วิาเรต�วิา อาคเตห	

180 กลางฺ ด(วิยตต	ยาวิ	ภ�ตต	และส�ตตม1วิ	ภ�ตต	 ด(วิยทิ#ต	ยาวิ	ภ�ตต	และส�ตตม1วิ	ภ�ตต	 อGปโยเคนฺ ภGม�เมนฺ 

181 ต(นฺ คำวิ-า “เวิรญฺ�ช้ายw” นฺ1I “เวิรญฺ�ช้าต	

181 กลางฺ บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “เสด>จประทิ�บัอยF-ทิ�Iงฺนฺ�Iนฺ  .”  
บั�ณฺฑ	ตพื่aงฺทิราบัวิ-า “เสด้Wจประทิ�บอยD'” ทิ�Lงน�Lน.

“วิ	หรต	จ�เจวิ เวิทิ	ตพื่�โพื่

182 ต(นฺ อาทิ	เช้-นฺวิ-า

189 ทิ(าย เพื่ราะเป@นฺผู้F(ไกล และทิรงฺทิำลายข้(าศัaกทิ�Iงฺหลาย และทิรงฺห�กกำจ�กร ...
เพื่ราะเป@นฺผู้F(ไกล เพราะทิรงฺทิำลายข้(าศัaกทิ�Iงฺหลาย และทิรงฺห�กกำจ�กร … 

อารกต�ตา  อร1นฺw อรานฺญฺ�จ 
หตต�ตา

190 ต(นฺ ข้(าศัaกค#อก	เลสทิ�Iงฺหลายเหลี'าน�Lน   (ข(อคว่ามต์ก) เต ... ก	เลสารโย

231 ทิ(าย ไม-ลGกจากอาสนะ(ร�บ)  (ข(อคว่ามต์ก) นฺาสนฺา วิGฏฺ�ฐหต	

239 กลางฺ ต-อไปอ1กเปKนต7นวิ-า “พื่ระโคดม   (ข(อคว่ามต์ก) ภวินฺ�ต	อาทิ	มาห

239 ทิ(าย เป@นฺผู้F(รF(โภคะ เป@นฺผู้F(ไร7โภคะ นฺ	พื่�โภโคต	

241 ทิ(าย ร�งฺเก1ยจคFถฉัะนฺ�Iนฺ เพราะเหต#น�Lน พระผู้D7มั�พระภาค ทิรงพ	จารณฺาเหWนความั
เปKนผู้D7ร�งเก�ยจน�Lน (มั�อยD') ในพระองคA จaงฺทิรงฺร�บัรองฺบัรรยายอ#$นฺอ1ก.”
(ข(อคว่ามต์ก)

ตส�มา ตw เช้คGจ�ฉั	ตw อต�ตนฺ	 
สม�ปส�สมาโนฺ อปรw ปร	ยายw 
อนฺGช้านฺาต	

247 ต(นฺ ๘ ฟัองฺ ๑๐ ฟัอง หร#อ ๑๒ ฟัองฺ   (ข(อคว่ามต์ก) อฏฺ�ฐ วิา ทิส วิา ทิ�วิาทิส วิา

247 กลางฺ สองฺบัทิวิ-า สม�มา ปร	เสวิ	ตานฺ	 สองฺบัทิวิ-า สม�มา ปร	ภาวิ	ตานฺ	 สม�มา ปร	ภาวิ	ตานฺ1ต	

250 ต(นฺ ซ่a$งฺควิามตร�สรF(โดยช้อบัและด(วิยพื่ระองฺคEเองฺ. 
อ1กอย-างฺหนฺa$งฺ แปลวิ-า ซ่a$งฺควิามตร�สรF(โดยช้อบัและด(วิยพื่ระองฺคEเองฺ.
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หน7า/ตอน ข7อความั แก7เปKน บาลี�

260 ต(นฺ ส-วินฺในฺฝัzายก	เลสกามั    (ข(อคว่ามต์ก) ก	เลสกามปก�เข้

277 ต(นฺ จ ศั�พื่ทิEน�Lน   (ข(อคว่ามต์ก)

278 ต(นฺ ละโอร�มภาค	ยส�งฺโยช้นฺEทิ�Iงฺ ๒ ละโอร�มภาค	ยส�งฺโยช้นฺEทิ�Iงฺ ๕ ปญฺ�จนฺ�นฺw โอรม�ภาค	ยานฺw

280 ทิ(าย ช้#$อวิ-า สโต ช้#$อวิ-า สตะ

282 ทิ(าย ย-อมสรรเสร	ญวิ-า “อย-างฺไร ?” “ย'อมัสรรเสร	ญว'าอย'างไร?” ก	นฺ�ต	 ฯ

293 ทิ(าย ม1อภ	ญญาเป@นฺบัาทิ
อ�นเปKนบาทิแห'งอภ	ญญา

อภ	ญฺ�ญาปาทิกw ฌิานฺw

318 ต(นฺ ก>เพื่#$อประกาศัข้(อทิ1$การด-าเป@นฺกรรมทิ1$หนฺ�กนฺ�Iนฺให7แจ7งช�ด้  (ข(อคว่ามต์ก) ตส�ส จ อาวิ	ภาวิต�ถw

340 ต(นฺ ก>จะไม-พื่aงฺทิราบัถaงฺพื่ระพื่Gทิธ ก>จะไม-พื่aงฺกลี'าวถaงฺพื่ระพื่Gทิธ วิเทิย�ยนฺ�ต	

390 ต(นฺ แต-ม1ควิามสำค�ญวิ-าเป@นฺสมณฺะ แต-ปฏ	ญญาวิ-าเป@นฺสมณฺะ สมณฺปฏิ	ญฺ�ญตาย

ปฐมัสมั�นตปาสาทิ	กา แปลี เลี'มั ๒

หน7า ข7อความั แก7เปKน บาลี�

6 ต(นฺ แล(วิหวินฺกล�วิมาอ1ก แล(วิหวินฺกลี�บมาอ1ก ปGนฺ ... นฺ	วิต�ต	ต�วิา

22 กลางฺ ในฺบัทิวิ-า “อต�ถ	ยาย อ	ต�ถ1ธนฺw” นฺ1I ในฺบัทิวิ-า “อ	ต�ถ	กาย อ	ต�ถ1ธนฺw” นฺ1I

24 ทิ(าย ได(หญ	งฺคนฺทิ1$สองฺ ได(แก' หญ	งฺคนฺทิ1$สองฺ

26 ทิ(าย เจ(าล�จฉัวิ1ผู้F(เป@นฺคณฺราช้ เจ(าลี	จฉัว�ผู้F(เป@นฺคณฺราช้

53 ต(นฺ ญาณฺและมรรค กล-าวิค#อส	กข้าอ#$นฺจากเมถGนฺส�งฺวิรนฺ�Iนฺ
ฌานและมรรค กล-าวิค#อ ส	กขา อ! นจากเมถGนฺส�งฺวิรนฺ�Iนฺ

57 กลางฺ ทิ1$ตนฺจะพื่aยบัรรลG ทิ1$ตนฺจะพIงบัรรลG

58 ต(นฺ ฐานฺะหร#อโอกาสนฺ1Iไม-ม1. 
ข้(อวิ-า “ยw ตถาคโต” ค#อ ม	ใช้-โอกาส.   ควิามวิ-า ฐานฺะหร#อโอกาสนฺ1I ไม-ม1.

71 กลางฺ ด(วิยการถ#อเอานฺ�ย ด(วิยการถ#อเอาใจควิาม  .   
ด(วิยการถ#อเอานฺ�ย (ค!อด(วิยการถ#อเอาใจควิาม). 

76 กลางฺ และว	น�ยวิ	นฺ	จฉั�ยทิ�Iงฺส	Iนฺ    (ข(อคว่ามต์ก) วิ	นฺยวิ	นฺ	จ�ฉัเย

83 ต(นฺ ม1แต-ภ	กษุGผู้F(เป@นฺอ�นฺเตวิาส	กนฺ�Iนฺ ด(วิยส�$งฺวิ-า
ม1แต-ภ	กษุGบ�ณฺฑ	ตผู้D7เปKนอ�นเตวาส	ก, พIงส'งเธอไปย�งสำน�กของภ	กษุ#นฺ�Iนฺ 
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ด(วิยส�$งฺวิ-า

84 ต(นฺ เธอมาแล(วิ พIงถามวิ-า   (ข(อคว่ามต์ก)

94 ต(นฺ จ�กไม-ข้-มข้#นฺบั�ญญ�ต	 โดยกดข้1$” จIงตร�สคำว'า สง�ฆ์ส#ฏฺcฐุ#ตาย เปKนต7น.   
(ข(อคว่ามต์ก)

95 ต(นฺ อ�นฺจะพื่aงฺทิำด(วิยอนฺGสาวินฺา ๒ คร�Iงฺ
อ�นฺจะพื่aงฺทิำด(วิยอนฺGสาวินฺา ๓ คร�Iงฺ

ต1ห	 อนฺGส�สาวินฺาห	 

112 ต(นฺ อนฺa$งฺ ถ(าวิ-าภ	กษุGผู้F(ถFกควิามไม-ย	นฺด1ย	$งฺ (ค#อควิามกระส�นฺ) บ�บค�Lน  (ข(อคว่ามต์ก)

142 
เช้	งฺอรรถ

หมาไม( Yhellow Throated Marten MarTes flavigula. 
เป@นฺส�ตวิEก	นฺเนฺ#Iอ อยF-ในฺตระกFลเด1ยวิก�บันฺาค …
หมาไม( Yellow-throated Marten (Martes flavigula).  
เป@นฺส�ตวิEก	นฺเนฺ#Iอ อยF-ในฺตระกFลเด1ยวิก�บันาก ...

154 ทิ(าย ในฺเข้ตแห-งฺปาราช้	ก เปKนปาราช	ก, ในเข้ตแห-งฺถGลล�จจ�ย เปKนถ#ลีลี�จจ�ย, 
ในฺเข้ตแห-งฺทิGกกฏิ เป@นฺทิGกกฏิ.   (ข(อคว่ามต์ก)

มเต อล�ลสร1เร ปาราช้	กก�เข้ต�เต
ปาราช้	กw  ถGล�ลจ�จยก�เข้ต�เต ถGล�
ลจ�จยw ทิGก�กฏิก�เข้ต�เต ทิGก�กฏิw ฯ

172 ทิ(าย ทิรงฺควิามกำหนฺดนฺ�Iนฺ
ทิรงฺทิราบความักำหน�ด้นฺ�Iนฺ

ตw ราคw ญต�วิา

185 กลางฺ ตราบัเทิ-าทิ1$ย�งฺถaงฺก	จทิ1$สGด
ตราบัเทิ-าทิ1$ย�งฺไมั'ถIงทิ1$สGด

ยาวิ ส1สw นฺ ปาปGณฺาต	

186 ทิ(าย เป@นฺภ	กษุGองฺคEใดองฺคEหนฺa$งฺในฺบัรรดาภ	กษุGทิ1$เป@นฺก�ลยาณฺปGถGช้นฺ
เป@นฺภ	กษุGรDปใดรDปหนฺa$งฺในฺบัรรดาภ	กษุGทิ1$เป@นฺก�ลยาณฺปGถGช้นฺ

193 ทิ(าย ควิามต-างฺแห-งฺว	นฺ�ยในฺวิ	ภ�งฺคE 

201 ต(นฺ ล�กษุณฺะแห-งฺการกล-าวิก	ร	ยาอนฺาคตลงฺในฺอรรถอด1ตน�Lน  (ข(อคว่ามต์ก)

205 ต(นฺ การเย>บัด(ายเข้>ม การเย>บัด้7วยเข้>ม ปกต	สFจ	กม�มเมวิ

223 ต(นฺ นฺ	คมก>ด1 บั(านฺก>ด1
นฺ	คมก>ด1 เมั!องก>ด1

นฺ	คโมปJ นฺครม�ปJ

226 ทิ(าย วิ	ภาคนฺ1I ... ย-อมไม-ปะปนฺก�นฺ เอส วิ	ภาโค สงฺ�กร	ยต	

228 สGดทิ(าย ด(วิยก	จม1อ�นฺย�งฺไม-ละทิ	Iงฺย�งร�กษุาค#7มัครองไว7เปKนต7น  น�Lช! อว'า ของทิ� เขาไม-ได(
ให(.  (ข(อคว่ามต์ก)

อปร	จ�จาครก�ข้ณฺโคปนฺาทิ1ห	 ... 
เอตw อทิ	นฺ�นฺw นฺาม ฯ

240 กลางฺ ในว�นหนI ง ผู้มใช้(ต�ดไม(ส1ฟัbนฺบั(างฺ   (ข(อคว่ามต์ก)
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240 ทิ(าย ภระวิ	นฺ�ยธร พระวิ	นฺ�ยธร

243 กลางฺ จaงฺทิรงฺต�Iงฺมาต	กา โดยน�ยเป@นฺต(นฺวิ-า    (ข(อคว่ามต์ก)

244 ทิ(าย เด	นฺไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺสหายบัางฺรFป เปJดประตF ก>ต(องฺทิGกกฏิทิGก ๆ ย-างฺเทิ(า
ต7องการไปย�งฺสำนฺ�กข้องฺสหายบัางฺรFป เปJดประตF[ออกไป] ก>ต(องฺทิGกกฏิทิGกๆ 
ย-างฺเทิ(า

สหายส�ส สนฺ�ต	กw คนฺ�ตGกาโม 
ทิ�วิารw วิ	วิรต	 ปทิวิาเร

251 คาถา และมนฺGษุยEทิ�Lงหลีาย
ย-อมประกาศัโทิษุนฺ�Iนฺวิ-า ‘ทิGกกฏิ’   ย-อมประกาศักรรมันฺ�Iนฺวิ-า ‘ทิGกกฏิ’

253 กลางฺ พื่ราะวิ	นฺ�ยธร 

258 กลางฺ เม#$อเนฺยใสเป@นฺต(นฺนฺ�Iนฺ   (ข(อคว่ามต์ก)

258 กลางฺ และเนฺยใสเป@นฺต(นฺทิ1$เข้(าไปในฺลำคอ
ถ7าเนฺยใสเป@นฺต(นฺทิ1$เข้(าไปในฺลำคอ

264 ต(นฺ แต-เม#$อเจ(าข้องฺให(นฺำมาให(, ม1ภ�ณฺฑไทิย
แต-เม#$อเจ(าข้องฺให(นฺำมาให(, เปKนภ�ณฺฑไทิย

265 ต(นฺ โดยอรรถวิ-า ‘เทิ ราด อGจจาระ หร#อปbสสาวิะ
โดยอรรถวิ-า ‘เทิ อาเจ�ยน อGจจาระ หร#อปbสสาวิะ 
(ในฺหนฺ�งฺส#อใช้(คำเก-าวิ-า “ราก” และพื่	มพื่Eผู้	ดเป@นฺ ราด)

267 กลางฺ หร#อให(ปลายปnกข้(ายซ่(าย หร#อให(ปลายปnกข7างซ่(าย

273 ทิ(าย พื่aงฺทิราบัวิ	นฺ	จฉั�ย วิ	นฺ	จ�ฉั	นฺ	ตพื่�พื่w

276 กลางฺ หร#อปลายร(ายก>ตาม 

276 ทิ(าย ในฺกถาวิ-าด(วิยภ�ณฺฑะอยF-ในฺนฺIำบัรรดานฺ1I

279 ต(นฺ ม1บัaงฺเป@นฺต(นฺเปKนฐานฺข้องฺปลาและเต-า  (ข(อคว่ามต์ก)

279 กลางฺ ปลางฺบัางฺต�วิเม#$อถFกจ�บั วิ	$งฺไปทิางฺโนฺ(นฺและทิางฺนฺ1I
ปลางฺบัางฺต�วิเม#$อถFกจ�บั ว'ายไปทิางฺโนฺ(นฺและทิางฺนฺ1I

283 กลางฺ สำหร�บัหร#อทิ1$ผู้Fกไวิ(ร	มตล	$งฺ    สำหร�บัเร!อทิ1$ผู้Fกไวิ(ร	มตล	$งฺ

291 ทิ(าย *เม#$อภ	กษุGมั�ไถยจ	ตเห>นฺทิ1$รกช้�ฏิเช้-นฺนฺ�Iนฺ (ข(อคว่ามต์ก)

302 กลางฺ ภFม	ภาคทิ1$เข้าไมั'ได(ปลFกพื่#ช้ หร#อต(นฺไม(ทิ1$ควิรปลFกไวิ(เลย  (ข(อคว่ามต์ก) อปโรเปต�วิา วิ 

308 ล-างฺ ต(นฺไม( (  ซ่a$งฺเก	ดอยF-ภายในฺนฺIำ  )  ต(นฺไม( (ซ่I งเก	ด้)ภายในนLำ 

319 กลางฺ ภ	กษุGนฺ1I ถ7าย�งฺม1ควิามอGตสาหะ  (ข(อคว่ามต์ก)
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321 ต(นฺ … แต-ไม-เหม#อนฺใบันฺ�Iนฺเลย. พระเถระสำค�ญว'าเปKนบาตรน�Lน แต'ได้7หย	บเอา
บาตรของตนให7ไป.  ไม-เป@นฺปาราช้	กแก-...  (ข(อคว่ามต์ก)

ตw มญฺ�ญมาโนฺ อต�ตโนฺ ปต�ตw 
คณฺ�ห	ต�วิา อทิาส	 ฯ

321 ทิ(าย จIงเร�ยนว'า “กระผู้มเป@นฺภ	กษุGไข้(   (ข(อคว่ามต์ก)

329 กลางฺ หร!อเป@นฺผู้F(เล	นฺเล-อด(วิยอาการอ#$นฺบัางฺอย-างฺ  (ข(อคว่ามต์ก)

329 กลางฺ หร#อต�ดทิ1$ต-อ ล�กข้องฺ” แลี7วพาก�นไป.   (ข(อคว่ามต์ก) สwวิ	ทิห	ต�วิา คจ�ฉันฺ�ต	

356 ต(นฺ กาฬปbกษุE ช#ณฺหปJกษุA  (ข(อคว่ามต์ก)

356 กลางฺ เพื่ราะล-วิงฺเลยกำหนฺดการไป
เพื่ราะล-วิงฺเลยกำหนฺดกาลีไป

กาลปร	จ�เฉัทิw อต	ก�กนฺ�ตต�ตา

362 ต(นฺ ในทิ#ต	ยวาร เพื่ราะภ	กษุGผู้F(ต�Iงฺต(นฺพื่Fดเบัาไป   (ข(อคว่ามต์ก)

363 ทิ(าย ทิ1$ทิ-านฺตร�สไวิ(

369 ต(นฺ กล-าวิวิ-าด(วิยปก	ณฺณฺกะ
กถาวิ-าด(วิยปก	ณฺณฺกะ  (ห!ว่ข(อเร�$อง)

401 กลางฺ *ก>ภ	กษุGเม#$อนำไปสF-อาวิาสอ#$นฺแล(วิใช้(สอย  (ข(อคว่ามต์ก) อญฺ�ญม�ปนฺ อาวิาสw หร	ต�วิา

ปฐมัสมั�นตปาสาทิ	กา แปลี เลี'มั ๓
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21 กลางฺ บ�ด้น�L ในฺคำวิ-า “กถw ภาวิ	โต …    (ข(อคว่ามต์ก)

24 ทิ(าย ย-อมทิรงได(มหาส�กการะ    (ข(อคว่ามต์ก)

24 ทิ(าย ภ	กษุGน�L พื่ากเพื่1ยรกรรมฐานฺ  (ข(อคว่ามต์ก)

57 กลางฺ ไหลตกจากภFเข้าใหญ-”. อ�กรDปอ! นพDด้ว'า “ย'อมัปรากฏแก'ผู้มั เปKนเหมั!อน
แนวปMาอ�นเด้�ยว”.    (ข(อคว่ามต์ก)

อปโร มย�หw เอกวินฺราช้	 วิ	ย  

63 กลางฺ ต�Iงฺต(นฺแต-การนฺ�บั จนฺถaงฺมรรคผู้ลเป@นฺทิ1$สGด
ต�Iงฺต(นฺแต-การนฺ�บั จนฺถaงฺความัเหWนแจ7งเป@นฺทิ1$สGด

ปฏิ	ปส�สนฺาปร	โยสานฺา

66 ทิ(าย ย-อมให(จ	ตร#$นฺเร	งฺ บ�นเทิ	ง   (ข(อคว่ามต์ก) อาโมเทิต	 ปโมเทิต	

71 ทิ(าย เม#$อแสดงฺควิามเก	ดข้aIนฺแห-งฺเร#$องฺนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ
เพ! อแสดงฺควิามเก	ดข้aIนฺแห-งฺเร#$องฺนฺ�Iนฺ ทิ-านฺพื่ระอGบัาล1เถระ

75 กลางฺ อ�ตภาพื่ข้องฺส�ตวิEม1อยF- ๑๒๐ ปn อ�ตตภาพื่ข้องฺส�ตวิEม1อาย# ๑๒๐ ปn วิ1สวิส�สสตายGกส�ส สต�ตส�ส

98 ต(นฺ ทิGกกฏิน�L ม1แก-ภ	กษุGผู้F(ร�บันฺ�$นฺเองฺ.   (ข(อคว่ามต์ก)
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99 กลางฺ บัรรลGพื่ระอรห�นฺตE บัรรลGพื่ระอรห�ต

106 ต(นฺ แม(คร�Iงฺเด1ยวิ ด้7วยค	ด้ว'า ‘บัGคคลจ�กตกทิ1$หลGมนฺ�Iนฺตาย’  (ข(อคว่ามต์ก)

106 สGดทิ(าย แต-ในนฺ�ยแรก   (ข(อคว่ามต์ก) ปGร	มนฺเย 

113 กลางฺ เม#$อเธอทิำศั�สตรานฺ�Iนฺ ไวิ(อย-างฺนฺ�Iนฺ ในทิ� น�Lนแล(วิ  (ข(อคว่ามต์ก) ตต�ถ เอวิw กเต

113 ทิ(าย ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	ม ย-อมไม-พื่(นฺเหม#อนฺก�นฺ
ภ	กษุGผู้F(เป@นฺต(นฺเด	ม ย'อมัพ7นทิ�เด้�ยว.

มFลฏฺ�โฐ มGจ�จต	 

118 กลางฺ เป@นฺเส1ยงฺทิ1$ช้อบัใจ แก'เหลี'าบ#ร#ษุ   (ข(อคว่ามต์ก) ปGร	สานฺw อ	ต�ถ1สทิ�ทิ...

126 ทิ(าย ภ�ตตาหารอ�นฺตนฺเอาเช้>ดถFทิ1$ม1โรค
ภ�ตตาหารอ�นฺตนฺเองเช้>ดถFซ่a$งฺทิ1$ม1โรค  

130 ต(นฺ *หร#อจะช้�กส	$งฺข้องฺ ยกต(นฺไม(หร#อทิ-อนฺไม(สำหร�บัข้�กข้aIนฺแล(วิ กล	Iงฺไป
หร#อจะซ่�กส	$งฺข้องฺ ยกต(นฺไม(หร#อทิ-อนฺไม(สำหร�บัซ่�กข้aIนฺแล(วิ กล	Iงฺไป

ภณฺ�ฑกw วิา โธวินฺ�ตา รGก�ข้w วิา 
โธวินฺทิณฺ�ฑกw วิา

130 กลางฺ ไปไล-ฝัFงฺกา และเหล-าสGนฺ�ข้   ไปไล-ฝัFงฺกาหร!อเหล-าสGนฺ�ข้

135 ทิ(าย บัรรทิGกผู้อบัเภส�ช้ให(เต>ม บรรจ#ผู้อบัเภส�ช้ให(เต>ม 

150 กลางฺ นฺ�$งฺพื่�กอ	ร	ยาบัถอยF- หร#อจงกรมัอยD' โดย…    (ข(อคว่ามต์ก)

150 ทิ(าย คGณฺอย-างฺนฺ�Iนฺต(องฺประเสร	ฐทิ1$สGด คGณฺอย-างฺนฺ�Iนฺต(องฺประเสร	ฐกว'า เสย�โย

166 ทิ(าย “ภ	กษุGย-อมนฺ(อมกGศัลธรรมเหล-านฺ�Iนฺเข้(ามาในฺตนฺ” ก>ด1.  
“ภ	กษุGย-อมนฺ(อมกGศัลธรรมเหล-านฺ�Iนฺเข้(ามาในฺตนฺ กWด้�”. 

168 ทิ(าย เหม#อนฺต�Iงฺม�$นฺแล(วิด(วิยอำนฺาจวิ	ปbสสนฺา
หร!อต�Iงฺม�$นฺแล(วิด(วิยอำนฺาจวิ	ปbสสนฺา

169 ต(นฺ ม1มณฺฑป  ทิ� มณฺฑป 

180 ต(นฺ และเพื่#$อแสดงฺอาการแห-งฺการอวิด และประเภทิแห-งฺอาบั�ต	 อGล�ลปนฺาการญฺ�จ 
อาปต�ต	เภทิญฺ�จ ทิส�เสตGw

180 กลางฺ ในฺสGทิธ	กวิาร ใน ๖ บัทิเหล-านฺ1I    (ข(อคว่ามต์ก)

182 ต(นฺ กล-าวิคำเทิ>จแล(วิ  (2 แห�ง)

182 กลางฺ ม1คำถามก-อนฺวิ-า “ส'วนเบั#Iองฺต(นฺวิ-า  (ข(อคว่ามต์ก)

197 ต(นฺ ด(วิยก	จธGระข้องฺอาจารยEและอGปbช้ฌิายะก>ด1 ด้7วยกรณฺ�ยะบางอย'างน� นแลีของ
มัารด้าแลีะบ	ด้ากWด้�   (ข(อคว่ามต์ก)

197 ทิ(าย หร#อวิางฺดอกไม(ไวิ( (แลี7วต�Lงข7อกต	กาไว7) โดยนฺ�ยเป@นฺต(นฺวิ-า   (ข(อคว่ามต์ก)



คำผู้	ดในฺหนฺ�งฺส#อ • ปฐมสม�นฺตปาสาทิ	กา แปล เล-ม ๓ • หนฺ(า ๑๐๑๗

หน7า ข7อความั แก7เปKน บาลี�

199 ต(นฺ ได(บัรรลGความัเป@นฺพื่ระอรห�นฺตE 

210 ต(นฺ เห>นฺพื่วิกเจ(าล	จฉัวิ1ผู้F(ม1ฝัnม#อ … แม-นฺยำ เม#$อคำนฺaงฺวิ-า “ก>พื่ระราช้า … 
เมั! อคำนIงว'า “พวกเจ7าลี	จฉัว�ผู้D7มั�ฝUมั!อ … แมั'นยำ, กWพระราชา … 

213 กลางฺ คนฆ์'ามัารด้า คนฺฆ์-าบั	ดา    (ข(อคว่ามต์ก) มาตGฆ์าตโก

214 ต(นฺ จaงฺจะไม-ได(กระทิำ ถIงจะไม-ได(กระทิำ


	อารมฺภกถา
	พาหิรนิทานวณฺณนา
	[พระมหากัสสปะชักชวนทำสังคายนา]
	[พระมหากัสสปะคัดเลือกภิกษุ ๔๙๙ รูป]
	[ทำสังคายนาจะเว้นพระอานนท์ไม่ได้]
	[ภิกษุทั้งหลายขอให้เลือกพระอานนท์]
	[เลือกกรุงราชคฤห์เป็นที่ทำปฐมสังคายนา]
	[พระมหาเถระแยกกันเดินทางไปสู่กรุงราชคฤห์]
	[พระอานนท์ไปถึงที่ไหนมีเสียงร้องไห้ในที่นั้น]
	[พระอานนท์ปัดกวาดเสนาสนะที่เคยประทับ]
	[พระอานนท์ฉันยาระบาย]
	[พระเถระทั้งหลายคิดซ่อมวิหาร ๑๘ แห่ง]
	[พระเถระไปทูลขอหัตถกรรมจากพระเจ้าอชาตศัตรู]
	[พระราชาทรงอุปถัมภ์กิจสงฆ์ทุกอย่าง]
	[พระราชารับสั่งให้ประดับถ้ำดุจวิมานพรหม]
	[พวกภิกษุเตือนพระอานนท์มิให้ประมาท]
	[พระอานนท์ดำดินไปเข้าประชุมสงฆ์]
	[พระเถระเริ่มปรึกษาและสมมติตนเป็นผู้ปุจฉาวิสัชชนา]
	[คำสมมติตนปุจฉาวิสัชชนาพระวินัย]
	[ปุจฉาและวิสัชชนาพระวินัย]
	[รวบรวมพระวินัยของภิกษุไว้เป็นหมวดๆ]
	[รวบรวมวินัยของภิกษุณีเป็นหมวดๆ]
	[เริ่มสังคายนาพระสูตร]
	[คำสวดสมมติปุจฉาวิสัชชนาพระสูตร]
	[ปุจฉาและวิสัชชนาพระสูตร]
	[นิกาย ๕]
	[พระพุทธพจน์มีจำนวนต่างๆ กัน]
	[พระพุทธพจน์มีอย่างเดียว]
	[พระพุทธพจน์มี ๒ อย่าง]
	[พระพุทธพจน์มี ๓ อย่าง]
	[ปิฎก ๓]
	[อรรถาธิบายคำว่าวินัย]
	[อรรถาธิบายคำว่าสูตร]
	[อรรถาธิบายคำว่าอภิธรรม]
	[ปิฎกเปรียบเหมือนตะกร้า]
	[อธิบายคัมภีรภาพ ๔ อย่าง]
	[อธิบายคัมภีรภาพอีกนัยหนึ่ง]
	[ปริยัติ ๓ อย่าง]
	[ภิกษุผู้ปฏิบัติดีใน ๓ ปิฎกได้ผลดีต่างกัน]
	[ผู้ปฏิบัติไม่ดีใน ๓ ปิฎกได้ผลเสียต่างกัน]
	[พระพุทธพจน์มี ๕ นิกาย]
	[ทีฆนิกาย ๓๔ สูตร]
	[มัชฌิมนิกายมี ๑๕๒ สูตร]
	[สังยุตตนิกายมี ๗,๗๖๒ สูตร]
	[อังคุตตรนิกายมี ๙,๕๕๗ สูตร]
	[ขุททกนิกายมี ๑๕ ประเภท]
	[พระพุทธพจน์มี ๙ อย่าง]
	[อธิบายพระพุทธพจน์มีองค์ ๙ ทีละองค์]
	[พระพุทธพจน์มี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์]
	[วิธีคำนวณนับพระธรรมขันธ์เฉพาะขันธ์หนึ่งๆ]
	[ปฐมสังคายนาจัดพระพุทธพจน์ไว้เป็นหมวดๆ]
	[พระพุทธศาสนาอาจตั้งอยู่ได้ ๕,๐๐๐ ปี]
	[อธิบายความเริ่มต้นแห่งนิทานวินัย]
	[พระมหาเถระมีพระอุบาลีเป็นต้นนำพระวินัยปิฎกสืบต่อมา]
	[พระอุบาลีเถระเรียนพระวินัยปิฎกจากพุทธสำนัก]
	[พระทาสกเถระเรียนพระวินัยปิฏกจากสำนักพระอุบาลีเถระ]
	[พระโสณกเถระเรียนพระวินัยปิฎกจากสำนักพระทาสกเถระ]
	[พระสิคควเถระเรียนพระวินัยปิฎกจากสำนักพระโสณกเถระ]

	เริ่มเรื่องทุติยสังคายนา
	[ภิกษุชาววัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ]
	[พระยสเถระได้ทราบเรื่องภิกษุวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ]
	[คัดเลือกพระเถระทำทุติยสังคายนาได้ ๗๐๐ องค์]

	เรื่องระหว่างทุติยตติยสังคายนา
	[ติสสมหาพรหมจักแก้ความเสื่อมพระศาสนาในอนาคต]
	[พวกพระเถระไปเชิญติสสมหาพรหมให้มาเกิดในมนุษยโลก]
	[ติสสมหาพรหมรับปฏิญญามาเกิดในมนุษยโลก]
	[พวกพระเถระลงทัณฑกรรมแก่พระสิคควะและพระจัณฑวัชชี]

	เริ่มเรื่องตติยสังคายนา
	[ติสสมหาพรหมเกิดในมนุษยโลก]
	[พราหมณ์ผู้บิดาของติสสมหาพรหมพบพระสิคควเถระ]
	[โมคคลีพราหมณ์คอยจับมุสาของพระเถระ]
	[โมคคลีพราหมณ์เลื่อมใสในพระเถระ]
	[พระสิคควเถระเริ่มสนทนาปราศรัยกับติสสมาณพ]
	[ติสสมาณพถามปัญหากับพระเถระ]
	[พระสิคควเถระถามปัญหากับมาณพ]
	[ติสสมาณพขออนุญาตมารดาบิดาบวชเพื่อเรียนมนต์]
	[พระเถระส่งสามเณรติสสะไปยังสำนักพระจัณฑวัชชีเถระ]
	[สามเณรติสสะไปอยู่ในสำนักของพระจัณฑวัชชีเถระ]
	[สามเณรติสสะปฏิบัติกิจวัตรตามระเบียบพระวินัย]
	[พระจัณฑวัชชีเถระให้สามเณรติสสะเรียนพระพุทธพจน์]
	[สามเณรติสสะเรียนพระพุทธพจน์พร้อมทั้งอรรถกถา]
	[พระราชประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราช]
	[พระราชอำนาจแผ่ไปเบื้องบนเบื้องต่ำประมาณ ๑ โยชน์]
	[พระเจ้าอโศกรับสั่งพญากาฬนาคเนรมิตพระพุทธรูปให้ดู]
	[พระเจ้าอโศกไม่ทรงเลื่อมใสนักบวชนอกศาสนา]
	[ประวัตินิโครธสามเณร]
	[นิโครธกุมารบวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระชนม์ ๗ ปี]
	[พระเจ้าอโศกทรงเลื่อมใสนิโครธสามเณร]
	[พระเจ้าอโศกมหาราชรับสั่งให้นิมนต์สามเณรเข้ามา]
	[พระเจ้าอโศกมหาราชตรัสถามข้อธรรม]
	[พระเจ้าอโศกมหาราชถวายนิตยภัตสามเณรเป็นทวีคูณ]
	[พระเจ้าอโศกมหาราชถวายนิตยภัตแก่ภิกษุหกแสนรูป]
	[พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างวัด และเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ แห่ง]
	[พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทำการฉลองพระวิหาร]
	[พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเห็นทั่วทั้งชมพูทวีป]
	[พระเจ้าอโศกยังไม่เป็นทายาทแห่งพระศาสนา]
	[ผู้ที่ให้บุตรบวชชื่อว่าได้เป็นทายาทแห่งพระศาสนา]
	[พระมหินทเถระได้บรรลุพระอรหัตเวลาอุปสมบท]
	[พระเจ้าอโศกทรงตั้งมูลนิธิถวายสงฆ์ ๕๐๐,๐๐๐]
	[พวกเดียรถีย์ปลอมบวชในพระพุทธศาสนา]
	[พวกเดียรถีย์แสดงลัทธินอกพุทธศาสนา]
	[พระเจ้าอโศกทรงใช้อมาตย์ให้ไประงับอธิกรณ์]
	[ประวัติของพระติสสเถระจะออกบวช]
	[พระติสสเถระนั่งกันไม่ให้อมาตย์ตัดศีรษะพระ]
	[พวกภิกษุถวายความเห็นแด่พระราชาเป็น ๒ นัย]
	[พระโมคคลีบุตรติสสเถระไม่มาเพราะอาราธนาไม่ถูกเรื่อง]
	[พระเจ้าอโศกมหาราชทรงพระสุบินเห็นช้างเผือกล้วน]
	[ราชบุรุษถือดาบจะตัดศีรษะพระโมคคลีบุตรติสสเถระ]
	[พระเจ้าอโศกทรงสงสัยท่านพระโมคคลีบุตรติสสเถระ]
	[พระโมคคลีบุตรติสสเถระอธิษฐานให้แผ่นดินไหว]
	[พระเจ้าอโศกตรัสถามข้อสงสัยในเรื่องบาป]
	[พระโมคคลีบุตรติสสเถระอ้างพระพุทธพจน์เล่าอดีตนิทาน]
	[พระเจ้าอโศกทรงชำระเสี้ยนหนามแห่งพระพุทธศาสนา]
	[พระเจ้าอโศกทรงรับสั่งให้สึกพวกที่มิใช่ภิกษุ ๖๐,๐๐๐ รูป]
	[พระโมคคลีบุตรติสสเถระเลือกภิกษุพันรูปทำตติยสังคายนา]

	เรื่องนำพระวินัยปิฎกสืบต่อกันมา
	[รายนามพระเถระผู้นำพระวินัยปิฎกสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้]

	เรื่องส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศ
	[พระมัชฌันติกเถระไปประกาศพระศาสนาที่กัสมีรคันธารรัฐ]
	[พญานาคอารวาฬแผลงฤทธิ์ไล่พระเถระ]
	[พระเถระทรมานพวกนาคให้คลายพยศแล้ว]
	[พระเถระให้โอวาทพวกยักษ์และรากษสเป็นต้น]
	[พระมหาเทวเถระไปประกาศพระศาสนาที่มหิสสกมณฑล]
	[พระรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่แคว้นวนวาสี]
	[พระโยนกธรรมรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่อปรันตกชนบท]
	[พระมหาธรรมรักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่มหารัฐ]
	[พระมหารักขิตเถระไปประกาศพระศาสนาที่รัฐโยนก]
	[พระมัชฌิมเถระไปประกาศพระศาสนาที่หิมวันตประเทศ]
	[พระโสณกะกับพระอุตตระไปประกาศพระศาสนาที่สุวรรณภูมิ]
	[พระเถระทรมานพวกรากษสให้หนีไปแล้วป้องกันเกาะไว้]
	[พระมหินทเถระไปประกาศพระศาสนาที่เกาะลังกา]
	[พระมหินทเถระเที่ยวเยี่ยมญาติจนกว่าจะถึงเวลาไปเกาะลังกา]
	[ประวัติย่อของพระมหินทเถระ]
	[พระอินทร์ทรงเล่าเรื่องพระพุทธพยากรณ์ถวายให้พระมหินท์ทราบ]
	[พระมหินทเถระพร้อมกับคณะไปเกาะลังกา]
	[ลำดับราชวงศ์ที่เสวยราชย์ในเกาะลังกาและชมพูทวีป]
	[พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงพบพระมหินทเถระ]
	[ไม้ไผ่ ๓ ลำประมาณค่าไม่ได้ เกิดแก่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ]
	[รัตนะคือแก้ววิเศษ ๘ ชนิดเกิดแก่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ]
	[พระเจ้าอโศกส่งเบญจราชกกุธภัณฑ์ไปถวายพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ]
	[พระเถระแสดงให้พระราชาทรงเห็นจริงอีก ๖ คน]
	[พระเถระถามปัญหาเพื่อหยั่งทราบพระปัญญาของพระราชา]
	[พระราชาพร้อมด้วยข้าราชบริพารดำรงอยู่ในไตรสรณคมน์]
	[สุมนสามเณรประกาศโฆษณาเวลาฟังธรรมทั่วเกาะลังกา]
	[เสียงโฆษณาเวลาฟังธรรมกระฉ่อนไปถึงชั้นพรหมโลก]
	[พระปฐมเจดีย์เมืองอนุราธบุรี]
	[พระราชาทรงรับสั่งให้เตรียมการต้อนรับพระเถระ]
	[พระเถระแสดงธรรมโปรดพระราชาและชาวเกาะ]
	[พระราชาถวายอุทยานสร้างวัด]
	[พระเถระแสดงธรรมโปรดชาวเกาะติดต่อกันไป]
	[พระราชาทรงรถติดตามพระเถระไป]
	[อริฏฐอมาตย์ขอพระบรมราชานุญาตบวช]
	[พระเถระแนะให้หาสิ่งที่ควรกราบไหว้บูชา]
	[สุมนสามเณรรับจัดหาพระธาตุ]
	[พระเถระสั่งการให้สุมนสามเณรไปเชิญพระธาตุ]
	[สุมนสามเณรไปเชิญพระธาตุมาเกาะลังกาตามเถรบัญชา]
	[พระเถระและราชาตลอดถึงชาวเกาะต้อนรับพระธาตุ]
	[ช้างนำพระธาตุไปยังที่จะสร้างพระเจดีย์]
	[ประวัติเกาะลังกาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า]
	[ช้างไม่ยอมให้ยกพระธาตุลงจากกระพอง]
	[พระธาตุแสดงปาฏิหาริย์แก่มหาชน]
	[พระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปเกาะลังกาเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่]
	[กุลบุตรชาวเกาะออกบวชในพระศาสนา]
	[พระนางอนุฬาเทวีทรงมีพระประสงค์จะบวช]
	[พระราชาส่งทูตไปยังชมพูทวีป]
	[ทูตถวายพระราชสาสน์และเถรสาสน์]
	[พระเจ้าอโศกตั้งพระทัยจะส่งต้นมหาโพธ์ิไปเกาะลังกาอยู่ก่อน]
	[มหาอธิษฐาน ๕ ข้อ ของพระผู้มีพระภาค]
	[วิสสุกรรมเทพบุตรปลอมตัวเป็นช่างเนรมิตกระถางทอง]
	[พระราชาพร้อมด้วยเสนาเสด็จไปยังต้นมหาโพธิ์]
	[พระราชาทรงทำสัตยาธิษฐาน]
	[กิ่งต้นมหาโพธิ์ลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้า ๗ วัน]
	[ต้นมหาโพธิ์แตกหน่อออกใหม่]
	[พระเจ้าอโศกทรงตั้งตระกูลต่างๆ ไว้เพื่อรักษาต้นมหาโพธิ์]
	[พระเจ้าอโศกทรงลุยน้ำส่งต้นมหาโพธิ์ไปเกาะลังกา]
	[พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะกรุงลังกาเตรียมต้อนรับต้นมหาโพธิ์]
	[พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะพักต้นมหาโพธิ์ไว้ในปูชนียสถาน ๔ แห่ง]
	[ต้นมหาโพธิ์แสดงอิทธิปาฏิหาริย์]
	[ต้นมหาโพธิ์แตกสาขาออกถึง ๘ ต้นและ ๓๒ ต้น]
	[พระนางอนุฬาเทวีและอริฏฐอมาตย์ผนวชแล้วสำเร็จพระอรหัต]
	[พระศาสนาจักตั้งมั่นเพราะกุลบุตรชาวเกาะลังกาบวชเรียน]
	[พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะสร้างมณฑปเพื่อทำจตุตถสังคายนา]

	เริ่มเรื่องจตุตถสังคายนา
	[แก้บทมาติกาว่า พระวินัยปิฎกตั้งอยู่แล้วในบุคคลใด]
	[อานิสงส์แห่งการเรียนพระวินัย ๕ ข้อ]
	[วินัยเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุความหลุดพันจากกิเลสเป็นที่สุด]
	[คาถาสรูปเรื่อง]

	เวรญฺชกณฺฑวณฺณนา
	[อธิบายบทว่า “เตน” เป็นต้น]
	[อธิบายบทว่า “สมเยน” เป็นต้น]
	[อรรถาธิบายคำว่า เวรญฺชายํ วิหรติ]
	[อรรถาธิบายคำว่า นเฬรูปุจิมนฺทมูเล เป็นต้น]
	[อธิบายคำว่า เวรญฺชายํ และ นเฬรูปุจิมนฺทมูเล]
	[อธิบายคำว่า “มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ”]
	[อธิบายคำว่า “อสฺโสสิ โข” เป็นต้น]
	[อธิบายเรื่องที่พราหมณ์ได้ฟัง]

	พุทธคุณกถา
	[อธิบายพุทธคุณบทว่า อรหํ]
	[สังสารวัฏ คือปฏิจจสมุปบาทเป็นปัจจัยกัน]
	[ธัมมัฏฐิติญาณ]
	[สังเขปและอัทธาในปฏิจจสมุปบาท]
	[วัฏฏะและสนธิ ๓ ในปฏิจจสมุปบาท]
	[อธิบายพุทธคุณบทว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ]
	[อรรถาธิบายพุทธคุณบทว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน]
	[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า สุคโต]
	[อรรถาธิบายพุทธคุณบทว่า โลกวิทู]
	[อรรถาธิบายโลก ๓]
	[พระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งโลกทั้ง ๓]
	[ขนาดพระจันทร์เป็นต้นประมาณ ๔๙ โยชน์]
	[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า อนุตฺตโร]
	[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า ปุริสทมฺมสารถิ]
	[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า สตฺถา]
	[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า เทวมนุสฺสานํ]
	[เรื่องกบฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นเทพบุตร]
	[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า พุทฺโธ]
	[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า ภควา]
	[ชื่อมี ๔ อย่าง]
	[พระผู้มีพระภาคทรงหักกิเลสได้ตั้งแสนอย่าง]
	[อรรถาธิบาย สเทวกะ ศัพท์ เป็นต้น]
	[อรรถาธิบาย สยํ ศัพท์เป็นต้น]
	[พระธรรมงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด]
	[อรรถาธิบายศัพท์ว่า สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ]
	[อรรถาธิบายวิเสสนสัพพนามว่า เยน เตน]
	[อรรถาธิบายศัพท์ว่า สมฺโมทนียํ และ สาราณียํ]
	[อรรถาธิบายสองศัพท์ เอกมนฺตํ นิสีทิ]
	[การนั่งเว้นโทษ ๖ อย่าง]
	[อรรถาธิบายศัพท์ต่างๆ มี เอตํ ศัพท์ เป็นต้น]
	[พระผู้มีพระภาคทรงคัดค้าน]
	[เวรัญชพราหมณ์กล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าเป็นคนไม่มีรส]
	[ปริยายศัพท์ลงในอรรถ ๓ อย่าง]
	[พระผู้มีพระภาคทรงละรสในรูปเป็นต้นได้เด็ดขาด]
	[อรรถาธิบายศัพท์ อนภาวํ กตา-อนภาวํ คตา]
	[เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ไร้โภคะ]
	[เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้กล่าวการขาดสูญ]
	[เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้รังเกียจ]
	[เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้กำจัด]
	[เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้มักเผาผลาญ]
	[เวรัญชพราหมณ์กล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ปราศจากครรภ์]
	[ไก่ตัวออกก่อนเรียกว่าไก่ตัวพี่]
	[โพธิศัพท์หมายความถึง ๔ นัย]
	[ข้อเปรียบเทียบการทรงบำเพ็ญอนุปัสสนาเหมือนการฟักไข่]
	[พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ประเสริฐเพราะบำเพ็ญเพียร]

	กถาว่าด้วยปฐมฌาน
	[อธิบาย เอว อักษร]
	[อรรถาธิบายองค์ ๕ แห่งปฐมฌาน]
	[อรรถาธิบายองค์ฌาน คือ ปีติ และสุข]
	[ฌานย่อมเผาผลาญธรรมที่เป็นข้าศึก]
	[ฌานมี ๒ นัย]
	[ความหมายแห่ง อุปสัมปัชชศัพท์]

	กถาว่าด้วยทุติยฌาน
	[อรรถาธิบาย อัชฌัตตศัพท์]
	[อรรถาธิบาย สัมปสาทนศัพท์]
	[อรรถาธิบาย เอโกทิภาวศัพท์]
	[อรรถาธิบายทุติยฌานไม่มีวิตกและวิจารเพราะสงบไปแล้ว]
	[ปฐมฌานมีองค์ ๕ ทุติยฌานมีองค์ ๓]

	กถาว่าด้วยตติยฌาน
	[อุเบกขา ๑๐ อย่าง]
	[อรรถาธิบายลักษณะแห่งอุเบกขา]
	[อธิบายลักษณะแห่งสติและสัมปชัญญะ]
	[ทุติยฌานมีองค์ ๔ ตติยฌานมีองค์ ๕]

	กถาว่าด้วยจตุตถฌาน
	[อรรถาธิบายอุเบกขาในจตุตถฌาน]
	[ตติยฌานมีองค์ ๕ จตุตถฌานมีองค์ ๓]
	[อรรถาธิบายฌาน ๔ ของบุคคล ๕ ประเภท]

	กถาว่าด้วยปุพเพนิวาสญาณ
	[จิตประกอบด้วยธรรม ๖ อย่าง เป็นจิตไม่หวั่นไหว]
	[อรรถาธิบายวิเคราะห์ ปุพเพนิวาสศัพท์]
	[อรรถาธิบายเรื่องกัป]
	[พุทธเขต ๓ พร้อมทั้งอรรถาธิบาย]
	[พวกเดียรถีย์ระลึกชาติได้ ๔๐ กัป]
	[พระอสีติมหาสาวกระลึกชาติได้แสนกัป]

	กถาว่าด้วยทิพยจักษุ
	[อรรถาธิบายคำว่าทิพยจักษุเป็นต้น]
	[ทิพยจักษุของพระผู้มีพระภาคปราศจากอุปกิเลส ๑๑ อย่าง]
	[ลำดับความเกิดขึ้นแห่งยถากัมมูปคญาณ]
	[การด่าพระอริยเจ้าห้ามสวรรค์และห้ามมรรค]
	[เรื่องภิกษุหนุ่มกล่าวใส่ร้ายพระอริยเจ้าชั้นสูง]
	[วิธีขอขมาเพื่อให้อดโทษให้ในการด่าใส่ร้าย]
	[การกล่าวใส่ร้ายพระอริยเจ้ามีโทษเช่นกับอนันตริยกรรม]
	[อรรถาธิบายคำว่านรกได้ชื่อว่าอบายเป็นต้น]

	กถาว่าด้วยอาสวักขยญาณ
	[พระผู้มีพระภาคทรงเกิดก่อนใครทั้งหมดด้วยคุณธรรม]
	[เวรัญชพราหมณ์ได้สติรู้สึกตัว]
	[อรรถาธิบายอภิกกันตศัพท์ลงในอรรถ ๔ และ ๙ อย่าง]
	[ปาพจน์มีความดี ๑๘ อย่าง]
	[เวรัญชพราหมณ์ชมเชยพระธรรมเทศนาด้วยอุปมา ๔ อย่าง]
	[เวรัญชพราหมณ์แสดงตนถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง]
	[อรรถาธิบายคำว่าพระธรรม]
	[อรรถาธิบายคำว่า พระสงฆ์]
	[อธิบายอัคคะศัพท์ที่ลงในอรรถ ๔ อย่าง]
	[เวรัญชพราหมณ์ไม่กล่าวล่วงเกินพระรัตนตรัยจนตลอดชีวิต]
	[พราหมณ์ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคจำพรรษา ณ เมืองเวรัญชา]
	[พระผู้มีพระภาคทรงรับการอยู่จำพรรษาเมืองเวรัญชา]

	เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย
	[เมืองเวรัญชามีปันส่วนซื้ออาหารเลี้ยงชีพ]
	[พ่อค้าม้าถวายข้าวทะนานหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่ง]
	[อรรถาธิบาย ปุพพัณหสมัยศัพท์]
	[พวกภิกษุได้ข้าวแดงแล่งหนึ่งๆ นำไปจัดการฉันเอง]
	[พ่อค้าม้าถวายข้าวแดงแด่พระผู้มีพระภาค]
	[พระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้ว ๒๐ ปี ไม่มีผู้อุปัฏฐากประจำ]
	[พราหมณ์และชาวเมืองไม่ได้ถวายภัตแด่พระผู้มีพระภาค]
	[มารไม่สามารถทำอันตรายแก่ปัจจัย ๔ ได้]
	[พระผู้มีพระภาคตรัสถามสิ่งที่เป็นประโยชน์]
	[พวกภิกษุจำพรรษาเมืองเวรัญชาชนะความอดอยากได้]

	มหาโมคคัลลานสีหนาทกถา
	[ท่านพระมหาโมคคัลลานะทูลขออนุญาตพลิกแผ่นดิน]
	[ภายใต้แผ่นดิน มีง้วนดินที่มีรสโอชา]
	[พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้พลิกแผ่นดิน]
	เรื่องปัญหาของพระสารีบุตร
	[พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพราะบริษัทมีมากหรือน้อยก็หาไม่]
	[พระวิปัสสีเป็นต้นหาได้ทรงบัญญัติสิกขาบทเป็นต้นไม่]
	[พวกเทวดาบอกวันทำอุโบสถแก่พวกภิกษุ]
	[โอวาทปาฏิโมกขคาถา]
	[เหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงทำอุโบสถและปาฏิโมกข์]
	[เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน]
	[ความต่างกันแห่งอายุกาลของพระวิปัสสีพุทธเจ้าเป็นต้น]
	[เหตุที่พระพุทธเจ้าของเราเกิดในกาลแห่งคนมีอายุน้อย]
	[พระสารีบุตรทูลให้ทรงบัญญัติสิกขาบท]
	[พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามท่านพระสารีบุตร]
	[ข้อที่จะถูกตำหนิในการบัญญัติสิกขาบท]
	[เปรียบด้วยแพทย์ผู้ไม่ฉลาดทำการผ่าตัด]
	[อธิบายเหตุที่ให้ทรงบัญญัติสิกขาบท]
	[อรรถาธิบาย คำว่า นิรพฺพุโท เป็นต้น]
	[อาจิณณะ ความเคยประพฤติมามี ๒ อย่าง]
	[พระพุทธเจ้าเสด็จเที่ยวจาริกไปเฉพาะ ๓ มณฑล]
	[สาวกาจิณณะ ความเคยประพฤติมาของพระสาวก]
	[เวรัญชพราหมณ์ทูลเรื่องที่มิได้ถวายทานตลอดไตรมาส]
	[เวรัญชพราหมณ์ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเพื่อเสวยภัตตาหาร]
	[พระผู้มีพระภาคทรงรับคำอาราธนาของพราหมณ์]
	[เวรัญชพราหมณ์สั่งให้เตรียมภัตตาหารถวายพรุ่งนี้]
	[พระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังนิเวศน์ของเวรัญชพราหมณ์]
	[พราหมณ์ถวายไตรจีวรแก่พระผู้มีพระภาคและพระภิกษุสงฆ์]
	[พระผู้มีพระภาคเสด็จจากเมืองเวรัญชาไปประทับที่เมืองไพศาลี]

	ปฐมปาราชิกวณฺณนา
	[เรื่องพระสุทิน]
	[อรรถาธิบายชื่อบ้านและชื่อบุตรเศรษฐี]
	[สุทินกลันทบุตรไปเพื่อฟังธรรม]
	[สุทินกลันทบุตรได้ฟังธรรมแล้วคิดจะบวช]
	[สุทินกลันทบุตรทูลขอบรรพชากะพระผู้มีพระภาค]
	[มารดาบิดาไม่อนุญาตให้สุทินบวช]
	[สหายไปห้ามไม่ให้สุทินบวชไม่สำเร็จ]
	[สหายไปขออนุญาตมารดาบิดาให้สุทินบวช]
	[มารดาบิดาอนุญาตให้สุทินบุตรชายบวช]
	[พระพุทธเจ้ารับสั่งภิกษุบวชให้สุทินกลันทบุตร]
	[ญาติของท่านสุทินที่เมืองไพศาลีมีสมบัติมาก]
	[ญาตินำภัตตาหารไปถวายท่านสุทิน ๖๐ ถาด]
	[อธิบายเรื่องขนมบูด]
	[พระสุทินออกบวชได้ ๘ ปี นางทาสีจำอวัยวะบางส่วนได้]
	[พวกบรรพชิตไม่นั่งฉันในที่ไม่สมควร เหมือนคนขอทาน]
	[บิดาติเตียนพระสุทินว่าฉันขนมบูดเหมือนดื่มน้ำอมฤต]
	[บิดามอบทรัพย์เพื่อให้พระสุทินสึก]
	[บิดาสั่งภรรยาเก่าให้ล่อหลอกพระสุทินสึก]
	[มารดาขอร้องให้พระสุทินเพาะพืชพันธุ์ไว้]
	[สตรีมีระดูหยุดก็ตั้งครรภ์]
	[พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปฐมปาราชิกเมื่อ ๒๐ พระพรรษา]
	[เหตุที่ให้สตรีตั้งครรภ์มี ๗ อย่าง]
	[เทวดาประกาศความชั่วของพระสุทิน]
	[บุตรชายของท่านพระสุทินชื่อว่าพีชกะ]
	[มารดาและพีชกทารกบวชแล้วได้สำเร็จพระอรหัต]
	[ท่านพระสุทินเดือดร้อนใจเพราะประพฤติชั่วหยาบ]
	[พวกภิกษุสหายถามท่านพระสุทินถึงความซูบผอม]
	[พวกภิกษุสหายเห็นด้วยว่ากรรมนั้นให้เกิดความสำราญได้]
	[อรรถาธิบายชื่อพระนิพพาน ๙ บท]
	[ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องพระสุทินเสพเมถุนธรรม]
	[พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิพระสุทิน]
	[อรรถาธิบายกรรมที่ไม่ควรแก่สมณะเป็นต้น]
	[พระสุทินเป็นคนแรกในการเสพเมถุนธรรม]
	[ผู้ไม่ตั้งอยู่ในสังวรเป็นผู้มักมากในปัจจัย ๔]
	[ผู้ตั้งอยู่ในสังวรไม่เป็นผู้มักมากในปัจจัย ๔]
	[ผู้ตั้งอยู่ในสังวรเป็นผู้ไม่สั่งสมกิเลสทั้งปวง]
	[ประโยชน์แห่งการบัญญัติสิกขาบท ๑๐ อย่าง]
	[อธิบายประโยชน์ของการบัญญัติสิกขาบท ๑๐ อย่าง]
	[พระสัทธรรม ๓ อย่าง]
	[ทรงบัญญัติปฐมปาราชิกสิกขาบท]
	อนุบัญญัติปฐมปาราชิกเรื่องที่หนึ่ง
	[เรื่องลิงตัวเมีย]
	[ลิงตัวเมียแสดงของลับแก่ภิกษุอาคันตุกะ]
	[สิกขาบททั้งหมด มีโทษ ๒ อย่าง]

	อนุบัญญัติปฐมปาราชิกเรื่องที่สอง
	[เรื่องภิกษุชาววัชชีบุตร]
	[เรื่องทรงห้ามมิให้ภิกษุชาววัชชีบุตรบรรพชาอุปสมบท]
	[วินัย ๔ อย่าง]
	[อรรถาธิบายวินัย ๔ อย่าง]
	[วิธีสอบสวนสูตรและสุตตานุโลมเป็นต้น]
	[พระวินัยธรประกอบด้วยลักษณะ ๓ อย่าง]
	[อรรถาธิบายลักษณะ ๓ ของพระวินัยธร]
	[ลำดับอาจารย์ตั้งแต่พระอุบาลีเถระเป็นต้นมา]
	[พระวินัยธรจะวินิจฉัยอธิกรณ์ ควรตรวจดูฐานะ ๖ อย่างก่อน]
	[อรรถาธิบายฐานะ ๖ อย่าง]
	[วิธีวินิจฉัยอธิกรณ์]
	[ภิกษุผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์ กรรมฐานย่อมไม่เจริญ]

	อรรถาธิบายสิกขาบทวิภังค์ปฐมปาราชิก
	[อรรถาธิบายความหมายแห่งภิกษุศัพท์เป็นต้น]
	[วิธีอุปสมบท ๘ อย่าง]
	[อรรถาธิบายอุปสัมปทา ๘ อย่าง]
	[อรรถาธิบายอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา]
	[อรรถาธิบายบทว่า สิกขาและสาชีพ]
	[อรรถาธิบายวิธีลาสิกขา]
	[ภิกษุตะโกนบอกลาสิกขาก็ได้]
	[การบอกลาสิกขาระบุพระนามที่เป็นไวพจน์ของพระพุทธเจ้า]
	[วิธีลาสิกขาระบุคำไวพจน์พระธรรม]
	[วิธีลาสิกขาระบุคำไวพจน์พระสงฆ์]
	[อรรถาธิบายวิธีบอกลาสิกขาทั่วไป]
	[ลาสิกขากับคนวิกลจริตเป็นต้นไม่เป็นอันบอกลา]
	[อรรถาธิบายความหมายแห่งเมถุนธรรม]
	[สตรีนิมิตได้ฐาน ๕ บุรุษนิมิตได้ฐาน ๖]
	[ภิกษุเมื่อจะพรรณนาเมถุนกถา ควรระลึกถึงพระพุทธคุณ]

	อนุปัญญัติวาร
	[กำหนดสัตว์ที่เป็นวัตถุแห่งปาราชิกเป็นต้น]
	[อรรถาธิบายประเภทสัตว์ต่างๆ]
	[ปาราชิกศัพท์เป็นไปในสิกขาบทเป็นต้น]
	[อรรถาธิบายความในพระคาถา]
	[มรรคที่เป็นวัตถุแห่งปาราชิกรวม ๓๐]
	[ภิกษุถูกผู้อื่นข่มขืนแล้วยินดีเป็นปาราชิก]

	กถาว่าด้วยจตุกกะ ๒๖๙ ที่เหลือ
	[มรรคของมนุษย์ผู้หญิงมี ๒๗ จตุกกะ]
	[เรื่องพระวินัยธร ๒ รูป]
	[เรื่องอันเตวาสิกถามปัญหาวินัยพระเถระ]

	กถาว่าด้วยองคชาตมีเครื่องลาดและไม่มี
	เรื่องพระราชาและโจรผู้เป็นข้าศึกต่อภิกษุเป็นต้น
	[ข้าศึกสังหารภิกษุเซ่นไหว้เทวดาเพื่อสำเร็จการงาน]

	เรื่องภิกษุเสพเมถุนธรรมทางมรรคและมิใช่มรรค
	[ภิกษุเสพเมถุนธรรมในทวารของภิกษุหลับไม่พ้นอาบัติ]
	[ภิกษุผู้ถูกปฏิบัติผิดไม่รู้ ไม่ยินดี ไม่เป็นอาบัติ]
	[ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุบ้าและมีจิตฟุ้งซ่าน]


	สมุฏฐานที่เกิดแห่งอาบัติมี ๖ อย่าง
	[อธิบายสิกขาบทที่เป็นสจิตตกะและอจิตตกะ]
	[อธิบายสิกขาบทที่เป็นกายกรรมเป็นต้น]

	วินีตวัตถุปฐมปาราชิก
	[อุทานคาถา]
	[เรื่องนันทมาณพเสพเมถุนธรรมกับนางอุบลวรรณาเถรี]
	[เรื่องเพศชายกลับเป็นเพศหญิง]
	[ต้องอาบัติเพราะนอนร่วมกับภิกษุผู้มีเพศกลับ]
	[วิธีปฏิบัติกับภิกษุณีผู้มีเพศกลับ]
	[วิธีปฏิบัติในเครื่องบริขารต่างๆ]
	[ขาดประเคนเพราะเหตุ ๗ อย่าง]
	[ภิกษุเสพเมถุนธรรมทางปากศพเป็นปาราชิก]
	[ภิกษุเสพเมถุนธรรมในหญิงเปรตเป็นต้นเป็นปาราชิก]
	[เรื่องภิกษุอรหันต์ชาวภัททิยนครจำวัดหลับ]
	[เรื่องภิกษุเปิดประตูจำวัด]
	[อธิบายประตูเช่นไรควรปิดและไม่ควรปิด]
	[เรื่องภิกษุฝันได้เสพเมถุนธรรม]

	ทุติยปาราชิกวณฺณนา
	[เรื่องพระธนิยะกุมภการบุตร]
	[ภิกษุจำพรรษาไม่มีเสนาสนะ ปรับอาบัติทุกกฏ]
	[ปรับอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้สร้างกุฎีด้วยดินล้วน]
	[พระผู้มีพระภาคทรงรับสั่งให้ทำลายกุฎีเป็นอกัปปิยะ]
	[ข้อแนะนำเรื่องการใช้ร่มและจีวร]
	[วิธีซักและย้อมจีวร]
	[บริขารที่ควรใช้และไม่ควรใช้]
	[กล่องยาตาที่ควรใช้และไม่ควรใช้]
	[ฝักกุญแจและบริขารเบ็ดเตล็ดที่ควรใช้และไม่ควรใช้]
	[เสนาสนะที่ผิดควรทำลายเสีย]
	พระธนิยะเริ่มสร้างกุฎีไม้
	[วัสสการพราหมณ์ลงโทษเจ้าพนักงานผู้รักษาไม้]?
	[ประชาชนเพ่งโทษติเตียนเหล่าสมณศายบุตร]
	[ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท]
	[พระพุทธเจ้าทุกองค์ ปรับโทษถึงที่สุดเพียงบาทเดียว]


	เรื่องอนุบัญญัติทุติยปาราชิก
	[อรรถาธิบายบ้านที่มีกระท่อมหลังเดียวเป็นต้น]
	[อรรถาธิบายเขตอุปจารบ้านและเรือนเป็นต้น]
	[อรรถาธิบายกำหนดเขตป่า]
	[อรรถาธิบายสิ่งของที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์อยู่]
	[อรรถาธิบายสังเขตศัพท์ลงในอรรถตติยาวิภัตติ]
	[อรรถาธิบายบทมาติกา ๖ บท]
	[อรรถาธิบายกิริยาแห่งการลัก ๖ อย่าง]
	[ปัญจกะ ๕ หมวดๆ ละ ๕ๆ รวมเป็นอวหาร ๒๕]
	[สาหัตถิกปัญจกะ มีอวหาร ๕ อย่าง]
	[บุพพประโยคปัญจกะ มีอวหาร ๕ อย่าง]
	[เถยยาวหารปัญจกะ มีอวหาร ๕ อย่าง]
	[อรรถาธิบายฐานะ ๕ ประการ]
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