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อารัมภกถา-พุทธโฆสุปปตติ

  คัมภีรพระวิสุทธิมรรคนี้ บัณฑิตทั้งปวงพึงรูวาพระคันถรจนาจารย ผูมีนามปรากฏวา พระ
พุทธโฆษาจารย ซึ่งไดจตุปฏิสัมภิทาญาณรูแตกฉานชํานาญในพระไตรปฎก ผูมีปญญาวิสารทะแกลว
กลา ไดรจนาตกแตงไว เพื่อใหประโยชนแกพระพุทธศาสนา

  จะกลาวความอุบัติบังเกิดขึ้นแหงพระพุทธโฆษาจารย เลือกคัดขอความตามนิทานประวัติ
ที่มีมาในคุมภีรพุทธโฆสุปปตติ แลคัมภีรญาโณทัยปกรณแตโดยสังเขป

  มีความวา พระผูเปนเจาพระพุทธโฆษาจารยพระองคนี้ แตปุเรชาติปางกอนไดบังเกิดเปน
เทพบุตร มีนามวาโฆสเทวบุตร เสวยทิพยสมบัติอยูในดาวดึงสเทวโลก

  ครั้นเมื่อพระพุทธศาสนากาลลวงได ๒๓๖ พรรษา นับตั้งแตสมเด็จพระผูมีพระภาค เสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน พระมหินทเถรเจาผูเปนองคพระอรหันตผูวิเศษ ไดออกไปประดิษฐานพระปริยัติ
ธรรมศาสนาไวในลังกาทวีป ครั้นลวงกาลนานมาในภายหลังกุลบัตรในชมพูทวีปนี้ จะเรียนรูพระปริยัติ
ธรรมไดโดยยากในกาลใดในกาลนั้น จึงมีมหาเถระองคหนึ่ง เปนพระมหาขีณาสพ มีนามวาพระธรรม
โฆษาจารย อีกนามหนึ่งเรียกวา พระเรวัตมหาวเถระเปนผูมีฤทธิ์ คิดจะบํารุงพระปริยัติศาสนาของ
สมเด็จพระบรมศาสดาใหถาวรรุงเรื่อง จึงเขาสูฌานสมาบัติ สําแดงฤทธิ์ขึ้นไปปรากฏอยูเฉพาะพระ
พักตรสมเด็จทาวสักกะเทวราช ในดาวดึงสพิภพ ขอใหอาราธนาโฆสเทวบุตร ผูมีสมภารบารมีไดสราง
สมอบรมมาในสํานัก พระพุทธเจาแตปางกอนหลายพระองคเปนผูมีไตรเหตุกปฏิสนธิปญญาอันแก
กลา ใหจุติลงมาบังเกิดในมนุษย ชวยบํารุง พระปริยัติศาสนา ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาให
ถาวรรุงเรืองสืบไป

  ครั้นในโฆสเทวบุตร รับอาราธนาสมเด็จทาวเทวามินทรเทวราชแลวก็จุติลงมาเกิดในครรภ
นางเกสินีพราหมณี ผูเปนภรรยาเกสิพราหมปุโรหิตาจารย ผูรูชํานาญในไตรเพท อยูในบานโฆสคาม
เปนที่ใกลตนพระมหาโพธิ์ในพระนคร อันเปนแวนแควนแผนดินมัชฌิมประเทศ ในชมพูทวีป

  ขณะเมื่อทารกนั้นบังเกิด เสียงคนในบานตลอดถึงทาสกรรมกรเปนตน กลาวคํามงคลแกกัน
และกัน ดังแซซองกึกกองไป มารดาบิดาแลญาติญึงใหนามแกทารกนั้นวา โฆสกุมาร เพราะเหตุเสียง
กลาวมงคลกถาอันดังกึกกองนั้น

  ครั้นโฆสกุมารมีวัยวัฒนาการอายุได ๗ ขวบ ก็มีสติปญญาสามารถเฉลียวฉลาดยิ่งนัก ได
เลาเรียนรูคัมภีรไตรเพทแตกฉานแตภายในอายุ ๗ ขวบ

  ฝายพราหมณปุโรหิตบิดาโฆสกุมาร เปนพระมหาราชครูผูสั่งสอนไตรเวททางคศาสตร แด
สมเด็จบรมกษัตริยในพระนครนั้น แลไดพาบุตรเขาไปในพระราชวังดวยเปนนิตย

  ในเวลาวันหนึ่ง พราหมณปุโรหิต บอกสอนไตรเพทแดพระมหากษัตริยถึงบทคัมภีรคัณฐี ใน
ไตรเพทบทหนึ่ง ก็มีความสงสัยคิดอรรถาธิบายไมออกได จึงทูลลาพาบุตรกลับมาบาน คิดตรึกตรอง
อยูเนือง ๆ ก็ยังไมลงเห็นอรรถาธิบายนั้นได

  ฝายโฆสกุมารรูวา บิดาคิดอรรถาธิบายแหงบทไตรเพทนั้นติดตัน จึงเขียนขออธิบายแหง
บทคัณฐีในเตรเพทลงไวในใบลาน ครั้นบิดาออกมาไดเห็นอักษร ก็เขาใจในอรรถาธิบายนั้น แลวรูวา
บุตรของตนมีปรีชาเชี่ยวชาญเลียวฉลาดยิ่งนัก มาเขียนอรรถาธิบายแหงขอสงสัยนั้นไวให ก็ชื่นชมดี
ใจหาที่สุดมิได จึงพาบุตรเขาไปเฝาพระมหากษัตริยกราบทูลประพฤติเหตุนั้น
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  สมเด็จบรมขัตติยราชก็ทรงพระโสมนัส ชอบพระราชหฤทัยยิ่งนัก จึงสวมกอดเจาโฆสกุมาร
ใหนั่งขึ้นนั่งเหนือพระเพลา จุมพิตศิรเกลา แลมีพระราชดํารัสวา แตนี้ไปเจาจงเปนบุตรบุญธรรมของ
เรา แลตรัสสรรเสริญปญญาโฆสกุมารเปนอันมาก

  ครั้นโฆสุกุมาร มีวัยวัฒนาการเจริญขึ้น ไดมาบรรพชาในสํานักพระธรรมโฆษาจารย ผูเปน
พระอุปชฌายาจารย ไดเลาเรียนพระธรรมวินัยไตรปฎก (เอามาเรเนว) ในประมาณเดือนเดียวเทานั้นก็
ไดสําเร็จรูพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม ทั้งสามปฎก ครั้นไดอุปสมบทบวรเปนภิกษุภาพใน
พระพุทธศาสนาแลว ก็มีปญญาวิสารทะแกลวกลา ไดสําเร็จจตุปฏิสัมภิทาญาณ รูแตกฉานชํานาญใน
บาลีแลอรรถกถา แลนิรุติ บทวิคคหะแลปฏิภาณ การกลาวโตตอบโดยคลองแคลว พรอมองคแหง
ปฏิสัมภิทาญาณทั้งสี่ มากิตติคุณสรรเสริญปญญา เลื่องลือกึกกองแผไปในสกลชมพูทวีป จึงมีนาม
ปรากฏวา พระพุทธโฆสภิกษุ และพระพุทธโฆษาจารยเปรียบปานดุจดังสมเด็จพระพุทธองค ยังทรง
ทรมานมีพระชนมอยู ซึ่งมีพระกิตติศัพท แลพระกิตติคุณแผฟุงเฟองไปในพื้นมหิดล หาที่สุดมิได

  ครั้นอยูมาถึงเวลาสมควร พระมหาเถระผูเปนพระอุปชฌายจึงมีเถรศาสนสั่งสอนพระพุทธ
โฆษาจารย ใหไปแปลพระพุทธวจนะปริยัติธรรมไตรปฎกในลังกาทวีป ออกจากสีหฬภาษากลับขึ้นมา
สูมคธภาษามายังชมพูทวีป เพื่อประโยชนแกพระพุทธศาสนาใหถาวรสืบไป

  ฝายพระพุทธโฆษาจารย รับอุปชฌายศาสน จึงขอผลัดเวลาไปทรมานบิดาซึ่งยังเปน
มิจฉาทิฏฐิอยู ใหกลับเปนสัมมาทิฏฐินับถือเลื่อมใสในพระรัตนตรัย จนไดสําเร็จพระโสดาปตติผลแลว
พระผูมีพระเปนเจาก็กลับมานมัสการลาพระอุปชฌาย ลงสูสําเภากับดวยพวกพาณิชสําเภาก็แลนออก
ไปสูมหาสมุทร ในขณะนั้น ดวยเดชะวิสุทธิมรรคศีลาทิคุณ แลอํานาจบุญเจตนาของพระพุทธโฆษ
จารย ซึ่งตั้งจิตจะแปลพระปริยัติธรรม ชวยบํารุงพระพุทธศาสนาใหถาวรสืบไปนั้น เปนบุญกิริยาวัตถม
หากุศล บังเกิดเปนทิฏฐธรรมเวทนีย ผลจึงมีเทวราชานุภาพของทาวสักกะเทวราช แลพรหมานุภาพ
ของพระพรหมผูมีมหิทธิฤทธิ์ มาชวยพิทักษรักษาสําเภาพระพุทธโฆษาจารยใหแลนไปในมหาสมุทร
โดยสวัสดี ไมมีภัยอันตราย

  เมื่อสําเภาพระพุทธโฆษาจารยแลนไปได ๓ วัน ไดพบสําเภาพระพุทธทัตตเถระองคหนึ่ง 
ซึ่งแลนออกจากทาลังกาทวีปาในมหาสมุทร พระเถระทั้ง ๒ ไดออกมาปฏิสันถารไตถามถึงกิจตอกัน 
ครั้นพระพุทธทัตตะทราบวา พระพุทธโฆษาจารยจะออกไปแปลพระปริยัติธรรมในลังกาทวีป ดังนั้น ก็
ยินดีเลื่อมใสยิ่งนัก จึงแจงวาทานไดแปลพระปริยัติธรรมไว ๓ คัมภีร คือบาลีชินาลังกา ๑ บาลีทันต
ธาตุ ๑ บาลีพุทธวงศ ๑ แตยังหาไดรจนาคัมภีรอรรถกถา แลคัมภีรฎกีกาไม จึงอาราธนาพระพุทธ
โฆษาจารยใหชวยตกแตงคัมภีรอรรถกถา แลคัมภีรฎีกาสําหรับบาลี ๓ คัมภีรนั้น เพื่อใหเปนประโยชน
แกพระพุทธศาสนาสืบไป แลวพระพุทธทัตตเถระ จึงถวายผลสมอเปนยาฉันแกโรค ๑ เหล็กจารมีดาม 
๑ ศิลาลับเหล็กจาร ๑ แกพระพุทธโฆษาจารย สิ่งของทั้ง ๓ สิ่งนี้ สมเด็จทาวสุชัมบดีเทวราชไดถวาย
แกพระผูเปนเจามาแตกอน ในคัมภีรญาโณทัยปกรณกลาววา สมเด็จทาวสักกะเทวราชก็ไดถวายผล
หริตกี คือสมอไทยฉันเปนยาแกโรคกับเลขณี กับเหล็กจาร แกพระพุทธโฆษาจารยดุจเดียวกัน ใน
วันที่พระผูเปนเจาลงสูทาสําเภา ออกมาจากชมพูทวีปนั้น

  ครั้นแลวสําเภาพระพุทธทัตตเถระ ก็แลนเขามาสูชมพูทวีปนี้ สําเภาพระพุทธโฆษาจารย ก็
แลนออกไปถึงทาที่จอดในลังกาทวีป

  ครั้นไดเวลาสมควร พระพุทธโฆษาจารย จึงไปสูสํานักสมเด็จพระสังฆราชาธิบดีผูมีนามวา
พระสังฆบาล ผูเปนจอมสงฆในลังกาทวีปซึ่งสถิตในมหาวิหาร นั่งอยูเบื้องหลังศิษยผูมาเรียนพระ
ปริยัติธรรมในเวลานั้น สมเด็จพระสังฆราช บอกพระอภิธรรมแลพระวินัยแกศิษยสงฆ ถึงบทคัณฐีพระ
อภิธรรมก็ไมไดเขาใจความอธิบาย จึงสงสงฆศิษยทั้งหลายใหกลับไปก็เขาสูหองคิดตรึกตรอง
อรรถาธิบายในบทคัณฐีพระอภิธรรมนั้นอยู

  ฝายพระพุทธโฆษาจารยรูวา สมเด็จพระสังฆราชไมทราบอรรถาธิบายในบทคัณฐีพระ
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อภิธรรม จึงเขียนความอธิบายแลอรรถกถาลงไวในแผนกระดานใกลอาศรมสมเด็จพระสังฆราช แลวก็
กลับมาสูที่อยู

  ครั้นสมเด็จพระสังฆราชออกมาจากหองไดเห็นอักษร ก็เขาใจความอธิบายในบทคัณฐีพระ
อภิธรรมนั้น โดยแจงชัด จึงใชคนปฏิบัติไปถามอาราธนาพระพุทธโฆษาจารยมาไตถาม ครั้นไดทราบ
ความวาพระพุทธโฆษาจารย เปนผูบอกกลาวสั่งสอนพระไตรปฎก พระพุทธโฆษาจารยไมรับ จึงแจง
กิจแหงตนอันพระอุปชฌายสงมาใหแปลพระปริยัติธรรมออกจากสีหฬสภาษา ขึ้นสูมคธภาษา

  ฝายสมเด็จพระสังฆราชก็มีความยินดียิ่งนัก รับคําวา สาธุดีแลวจึงอาราธนาพระพุทธโฆษา
จารย ใหรจนาตกแตงคัมภีรพระวิสุทธิมรรคซึ่งเปนยอดธรรมสั่งสอนของสมเด็จพระผูมีพระภาค ใหดู
คัมภีรหนึ่งเพื่อเห็นปญญาสามารถกอน

  ฝายพระพุทธโฆษาจารย รับคําอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช แลวจึงรจนาตกลงแตงคัมภีร
พระวิสุทธิมรรคซึ่งเปนยอดธรรมสั่งสอนของสมเด็จพระผูมีพระภาค ใหดูคัมภีรหนึ่งเพื่อเห็นปญญา
สามารถกอน

  ฝายพระพุทธโฆษาจารย รับคําอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช แลวจึงรจนาตกลงแตงคัมภีร
พระวิสุทธิมรรคปกรณ ตั้งคาถาพระพุทธฎีกาวา (สีเล ปติฏาย นโร สปฺโญ)เปนอาทิ ลงเปน
หลักสูตร จึงรจนาตกแตงอรรถกถาไดโดยรวดเร็วยิ่งนัก ครั้นสําเร็จจบพระคัมภีรแลวก็ตั้งไว จึงจําวัด
หลับไป พระคัมภีรนั้นก็หายไป ดวยสักกะเทวราชานุภาพ

  ครั้นพระผูเปนเจาตื่นขึ้นไมเห็นคัมภีรของตน ก็จารคัมภีรพระวิสุทธิมรรคขึ้นอีก เปนคัมภีร
คํารบสองโดยรวดเร็วยิ่งนัก ดวยแสงสวางแหงประทีป ครั้นสําเร็จแลวก็วางคัมภีรนั้นไว และจําวัดหลับ
ไปอีก พระคัมภีรนั้นก็หายไปดวยเทวราชานุภาพแหงทาวสักกะเทวราชอีกเลา

  ครั้นพระผูเปนเจาตื่นขึ้นไมเห็นคัมภีรเปนคํารบสองนั้นแลว ก็รีบดวนจารคัมภีรพระวิสุทธิ
มรรคขึ้นอีก เปนคัมภีรคํารบสาม ดวยแสงประทีปอันสวาง ครั้นจารเสร็จแลว จึงผูกคัมภีรพระวิสุทธิ
มรรคคํารบสามนั้นไวกับจีวร

  พอเวลารุงเชา พระผูเปนเจาตื่นขึ้น เห็นในพระคัมภีรพระวิสุทธิมรรคทั้งสองคัมภีร ที่พระผู
เปนเจาไดรจนาและจารซึ่งหายไปนั้นอันทาวสักกะเทวราชนํามาคืนใหตั้งไวในที่ดังเกา พระผูเปนเจา
ก็มีความโสมนัสชื่นชม

  ตามพระคัมภีรญาโณทัยปกรณกลาววา ซึ่งสักกะเทวราชานุภาพบันดาลใหเปนไปทั้งนี้ 
เพื่อใหเกิดบุญกิริยาว ัตถุแกมหาชน เพื่อไดถวายใบลานใหม ใหพระผูเปนเจาจารพระวิสุทธิมรรคเปน
ประโยชนแกพระพุทธศาสนาไดหลายคัมภีร

  แตบัณฑิตทั้งปวงอนุมานวา “ซึ่งสักกะเทวราชานุภาพใหเหตุเปนไปทั้งนี้ เพื่อแสดง
ความสามารถแหงปญญาวิสารทะ แลวิริยะอุตสาหะของพระผูเปนเจาใหปรากฏแกชนชาวลังกาทวีป
ทั่วไป” 

  ครั้นแลว พระผูเปนเจาจึงนําพระวิสุทธิมรรคทั้งสามพระคัมภีรนั้นไปแจงเหตุตอสมเด็จ
พระสังฆราช ๆ ก็มีความพิศวง จึงใหชุมนุมสงฆผูรูชํานาญในพระปริยัติธรรม ชวยตรวจสอนทานพระวิ
สุทธิมรรคทั้งสามคัมภีร ศัพทอันมีนิบาตแลอุปสรรคเปนตน อันพระผูเปนเจาไดรจนาตกแตงแลจารใน
บทใด ๆ ก็เสมอสมานกัน เปนอันดีในบทนั้น ๆ ตั้งอยูเหม ือนดังพระผูเปนเจาไดตกแตงแลจารไวแต
แรกสิ้นทั้งสามคัมภีร

  แลคัมภีรพระวิสุทธิมรรคนี้มี ๒๓ ปริจเฉท
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  ปริจเฉทเปนปฐมนั้น ชื่อศีลนิเทศ แสดงดวยศีลมีประเภทตาง ๆ

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๒ ชื่อธุงดงคนิเทศ แสดงดวยธุดงควัตร ๑๓ ประการ

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๓ ชื่อกัมมัฏฐานคหณนิเทศ แสดงดวยวิธีเลาเรียนพระสมถกรรมฐาน
๔๐ ประการ

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๔ ชื่อปถวีกสิณนิเทศ แสดงดวยปถวีกสิณเปนตนที่ ๑

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๕ ชื่อวาอวเสสกสิณนิเทศ แสดงดวยกสิณที่เหลือลง ๙ ประการ รวม
กับปถวีกสิณเปน ๑๐ ประการ

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๖ ชื่ออศุภนิเทศ แสดงดวยอศุภ ๙ ประการ

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๗ ชื่อฉานุสสตินิเทศ แสดงดวยอนุสสติ ๖ คือ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ 
สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๘ ชื่อเสสานุสสตินิเทศ แสดงดวยอนุสสติ ๔ ที่เหลือลงคือ มรณานุสส
ติ กายคตาสติ อานาปานสติ อุปมานุสสติ รวมกับอนุสสติ ๖ จึงเปนอนุสสติ ๑๐ ประการ

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๙ ชื่อพรหมวิหารนิเทศ แสดงดวยพรหมวิหารทั้ง ๔ คือเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๑๐ ชื่ออรูปนิเทศ แสดงดวยอรูปสมาบัติ ๔ คือ อากาสานัญจายตนะ
วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญายตนะสมาบัติ

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๑๑ ชื่อสมาธินิเทศ แสดงดวยสมาธิกับทั้งปฏิกูลสัญญาธาตุววัตถาน
นิเทศ

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๑๒ ชื่ออิทธิวิธีนิเทศ แสดงดวยฤทธิ์วิธีตาง ๆ

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๑๓ ชื่ออภิญญานิเทศ แสดงดวยอภิญญา ๕ มีทิพพโสต ทิพพจักษุ
และเจโตปริยญาณ คือรูวารจิตแหงผูอื่นเปนตน

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๑๔ ชื่อขันธนิเทศ แสดงดวยปญจขันธ และวิเศษนามแหงขันธตาง ๆ

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๑๕ ชื่ออายตนธาตุนิเทศ แสดงดวยอายตนะ ๒๑ และธาตุ ๑๘

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๑๖ ชื่ออินทรียสัจจนิเทศ แสดงดวยอินทรีย ๒๒ และอริยสัจ ๔

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๑๗ ชื่อภูมินิเทศ แสดงดวยธรรม ๖ คือขันธอายตนะ ธาตุ อินทรีย 
อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท อันเปนภูมิภาพพื้นแหงวิปสสนากัมมัฏฐาน

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๑๘ ชื่อวิสุทธินิเทศ แสดงดวยความบริสุทธิ์แหงทิฏฐิคือความเห็น

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๑๙ ชื่อกังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ แสดงดวยความบริสุทธิ์ที่ลวงขามความ
กังขาสงสัยเสียได
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  ปริจเฉทเปนคํารบ ๒๐ ชื่อมัคคามัคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ แสดงดวยความบริสุทธิ์ในการ
เห็นอริยมรรคดวยญาณปญญาวา สิ่งนี้เปนอริยมรรคสิ่งนี้มิใชอริยมรรค

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๒๑ ชื่อปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศแสดงดวยความบริสุทธิ์ในการ
เห็นดวยปญญาวา มรรคควรปฏิบัติสืบตอขึ้นไป

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๒๒ ชื่อญาณทัสสนนิเทศ แสดงดวยความบริสุทธิ์ในการเห็นอริยสัจและ
นิพพาน ดวยปญญาอันรูเห็นจริงแจงชัด

  ปริจเฉทเปนคํารบ ๒๓ ชื่อภาวนานิสังสนิเทศ แสดงดวยอานิสงสผลแหงการภาวนาในพระ
วิปสนากัมมัฏฐาน รวมเปน ๒๓ ปริจเฉทบริบูรณ

  สมเด็จพระสังฆราชาธิบดี ไดเห็นคัมภีรพระวิสุทธิมรรค มีบทอันสม่ําเสมอกันเปนอันดี ไมมี
วิปลาสคลาดเคลื่อนแตอยางหนึ่งอยางใด ดังนั้นแลว ก็บังเกิดโสมนัสยิ่งนัก จึงอนุญาตใ หพระพุทธ
โฆษาจารยแปลพระปริยัติธรรมจากสีหฬภาษาขึ้นสูมคธภาษา และอนุญาตใหเสนาสนะที่อยูในโลห
ปราสาทชั้นเปนปฐม เพื่อใหพระผูเปนเจาทํากิจปริวรรตพระปริยัติไดโดยสะดวกดี ในคัมภีรญาโณทัย
ปกรณกลาววา สมเด็จบรมกษัตริยผูทรงพระนามวาพระเจามหานามขัตติยราชผูครอบครองในลังกา
ทวีป ไดเสด็จมาดวยราชบริพาร ตรัสปวารณาถวายภิกขาหาร บิณฑบาตแกพระผูเปนเจา พระพุทธ
โฆษาจารย จนตลอดเสร็จการปริวรรตพระปริยัติธรรม

  แตนั้น พระพุทธโฆษาจารยก็ตั้งปณิธานวิริยะอุตสาหะแปลพระปริยัติธรรมพุทธวจนะ จาก
สีหฬภาษาขึ้นสูมคธภาษา พรอมทั้งบาลีและอรรถกถาฎีกา และอนุฎีกา สิ้นไตรมาสก็สําเร็จการ
ปริวรรต

  แตในคัมภีรญาโณทัยปกรณกลาววา สิ้นสมพัตสรหนึ่งจึงสําเร็จ

  ฝายสมเด็จพระสังฆราชผูเปนจอมสงฆ ก็ใหอนุโมทนาชื่นชมกลาวคาถาสรรเสริญคุณของ
พระพุทธโฆษาจารยเจาเปนอเนกปริยาย

  ครั้นการปริวรรตพระปริยัติธรรมสําเร็จแลว พระผูเปนเจาพระพุทธโฆษาจารย ก็นมัสการลา
สมเด็จพระสังฆราชาธิบดี และพระสงฆเถรานุเถระลงสูสําเภากับดวยพาณิช กลับเขามาสูชมพูทวีป 
นมัสการแจงเหตุแกพระอุปชฌายใหทราบสิ้นทุกประการ

  เรื่องนิทานประวัติแหงพระพุทธโฆษาจารย มีพิสดารในคัมภีรพุทธโฆสุปปตติ และคัมภีร
ญาโณทัยปกรณ และในที่อื่นอีกตาง ๆ ซึ่งเลือกคัดมากลาวในอารัมภกถานี้แตโดยยอ พอประดับ
สติปญญา และความศรัทธาเลื่อมใสของสาธุชนเพียงเทานี้

  อนึ่ง คัมภีรพระวิสุทธิมรรคนี้ แปลวาเปนพระคัมภีรแสดงทางของธรรมอันบริสุทธิ์ คือพระอม
ตมหานิพพาน ตั้งแตพระพุทธโฆษาจารยไดรจนาตกแตงขึ้น ก็เปนประโยชนอยางยิ่งแก
พระพุทธศาสนาทั้งในการเลาเรียนพระปริยัติธรรม และการแสดงพระธรรมเทศนาเปนที่ปลูกศรัทธา
พุทธศาสนิกชนทั้งคฤหัสถและบรรพชิต ใหตั้งจิตบําเพ็ญรักษาศีลบริสุทธิ์ และเลาเรียนพระสมถ
กัมมัฏฐาน และพระวิปสสนากัมมัฏฐาน แผไพศาลรุงเรืองไปทั้งชมพูทวีปและลังกาทวีปหาที่สุดมิได
สืบ ๆ มาจากปรัตยุบันกาลนี้

คัมภีรพระวิสุทธิมรรคนี้ พระพุทธโฆษาจารยเจาผูรจนาตกแตงพระคัมภีร ไดนําพระคาถาพระ
พุทธฎีกาซึ่งมีคําวา

  “สีเล ปติฏาย นโร สปฺโญ จิตตํ ปฺญฺเจ ภาวยํ อาตาป นิปโก ภิกฺขุ โส อิมํ 
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วิชฏเย ชฏนฺต”ิ ดังนี้

  อันพระธรรมสังคาหกาจารย ผูเปนพระอรหันตผูวิเศษทั้งหลายผูรวบรวมรอยกรอง
พระไตรปฎก ตั้งแตกระทําสังคายนามาในปฐมสังคีติกาล ไดยกขึ้นตั้งไวในชฏาสูตรที่ ๓ ตติยวรรค
ซึ่งเปนวรรคคํารบ ๓ หมวดเทวดาสังยัตต ในคัมภีรสังยุตตนิกายสคาถวรรคฝายพระสุตตันตปฎกมาตั้ง
ลงเปนหลักสูตร ในเบื้องตนคัมภีรพระวิสุทธิมรรคขั้นตนนี้แลว สังวรรณนาอรรถกถาพระวิสุทธิมรรค
ตามนัยแหงคาถาพระพุทธฎีกานี้โดยพิสดาร

  แตพระผูเปนเจาไมไดประพันธปณามคาถา นมัสการพระรัตนตรัยขึ้นใหมไวในตนคัมภีร
เหมือนอยางคัมภีรอื่น ๆ พระผูเปนเจานําบาลีปณามเ ดิมวา “นโม ตสฺส ฯลฯ” ดังนี้มาตั้งไวในพระ
คัมภีรบาลีปณามเดิมนี้ สําหรับนมัสการพระรัตนตรัย ใชเริ่มตนในสถานตาง ๆ ซึ่งเปนธรรมเนียมสืบมา
ในพระพุทธศาสนาแตสมัยพุทธกาลชานาน

  ขอนี้ นักปราชญในภายหลังอนุมานเห็นวาพระพุทธโฆษาจารยเจาไมนิพนธปณามคาถาขึ้น
ใหมไวในตนคัมภีรนี้ เพราะพระผูเปนเจาเปนอติธัมมครุ ผูเคารพยิ่งนักตอพระสัทธรรมของสมเด็จพระ
ผูมีพระภาค หวังในคาถาพระพุทธฎีกา ที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาวาดวยศีลสมาธิ
ปญญา เปนอรรถสารบริบูรณในพระคาถาบทเดียวเทานี้ เชิดชูปรากฏอยูในเบื้องตนพระคัมภีรไมใหมี
สํานวนคาถาของตนอยูเบื้องตนปกคลุมสํานวนคาถาพระพุทธฎีกาไปดังนั้น

  และพระผูเปนเจาเห็นสมควรยิ่งนัก ที่จะแสดงคํานมัสการพระรัตนตรัยดวยพระบาลีปณาม
เดิมวา “นโม ตสฺส” เปนตน ไวในเบื้องตนคัมภีรพระวิสุทธิมรรคนี้

  แตนอกนั้น พระผูเปนเจาไดนิพนธคาถาแกไขขอธรรมตาง ๆ เปนอรรถกถา ตามนัยแหงพระ
พุทธฎีกา ในคัมภีรพระวิสุทธิมรรคทั้งสองบั้นนี้มีอเนกประการ

  และในคัมภีรอื่น ๆ นั้น พระผูเปนเจาไดนิพนธปณามคาถาไวตนคัมภีรก็มีเปนอเนกวิธาน มี
คัมภีรพระปฐมสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัย ฝายพระวินัยปฎก และคัมภีรพระธรรมปทัฏฐกถา 
ในขุททกนิกาย ฝายพระสุตตันตปฎกเปนตน

  เพราะฉะนั้น ฉบับบาลีคัมภีรพระวิสุทธิมรรคซึ่งสืบ ๆ กันมาในประเทศสยามจึงมีแตบาลี
ปณามเดิมวา “นโม ฯลฯ” อยูเบื้องตนพระคัมภีรโดยมาก ไมพบฉบับที่มีปณามคาถาในที่แหงหนึ่ง
แหงใดเลยบัณฑิตควรพิจารณาในเหตุนี้

  ในบาลีปณามเดิมวา “นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทธสฺส” นั้น ประกอบบท
แปลตามโบราณจารยวา “โย ภควา” สมเด็จพระผูมีพระภาคพระองคใด “อุปฺปนฺโน โลเก” บังเกิด
ขึ้นแลวในโลก “นโม” ขาพระองคขอนอบนอมถวายนมัสการ “อตฺถ”ุ ขอจงมี “ตสฺส ภควโต” แต
องคพระผูทรงพระภาคพระองคนั้นผูบริบูรณ ดวยพระบารมีธรรม และทรงจําแนกแลว คือพระสัทธรรม
ใหแกเวไนยสัตว “อรหโต” พระองคเปนผูไกลจากกิเลส สมควรจะรับซึ่งเครื ่องสักการบูชาพิเศษของ
เทพามนุษยทั้งปวง “สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส” ตรัสรูดวยพระองคเอง โดยอาการอันชอบ มิไดวิปริต
เนื้อความดังนี้

  อนึ่ง คัมภีรพระวิสุทธิมรรคบางฉบับ บูรพาจารยเติมบาลีสังเขปปณามวา “นมตฺถุ 
รตนตฺตยสฺส” ซึ่งแปลวา “นโม อตฺถุ” ขอความนอบนอมนมัสการ ของพระองคจงม ี“รตนติตยสฺส” 
แกประชุมสามแหงพระรัตนะ ดังนี้

สีเล ปติฏาย นโร สปฺโญ จิตตํ ปฺญฺเจ ภาวยํ อาตาป นิปโก ภิกฺขุ โส อิมํ วิชฏ
เย ชฏนฺติ อิติหิทํ วุตฺตํ
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  วาระนี้จะไดรับพระราชทานถวายวิสัชนาในศีลนิเทศ ในคัมภีรพระวิสุทธิมรรคปกรณ อันพระ
พุทธโฆษาจารยเจาจารึกรจนาไว เพื่อเปนประโยชนจะยังสาธุชนใหมีตรุณปติปราโมทย

  มีเนื้อความในศีลนิเทศ ปริทเฉทเปนปฐมนั้นวา “สีเล ปติฏาย นโร สปฺโญ” องค
สมเด็จพระผูทรงพระภาค คือพระบารมีธรรมทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนาไววา นรชนใดประกอบดวย
ปญญาเปนไตรเหตุ มีเพียรยังกิเลสใหมีปญญาอันแกกลาเห็นภัยในสังสารวัฏ “โส อิมํ วิชฏเย ชฏํ”
นรชนนั้นอาจจะสางเสียซึ่งชัฏ คือตัณหา

  มีคําปุจฉาวา “กสฺมา ปเนตํ วุตฺตํ” เหตุดังฤๅ องคสมเด็จพระผูมีพระภาค จึงตรัสพระ
สัทธรรมเทศนาพระคาถานี้ มีคําอาจารยวิสัชนาวา “ควนตํ กิร สาวตฺถิยํ วิหรนฺต”ํ ดังไดสดับมาใน
เพลาราตรีหนึ่งถึงทุติยยาม เทวบุตรองคหนึ่งมิไดปรากฏโดยนามและโคตร เขาสูสํานักองคสมเด็จ
พระผูทรงพระภาคอันเสด็จอยูในพระเชตวนาราม มีนครสาวัตถีเปนที่โคจรคาม ทูลถามอรรถปญหา
เพื่อจะถอนเสียซึ่งวิกิจฉาความสงสัยของตน ดวยคํานิพนธคาถาวา “อนฺโตชฎา. พาหิชฏา 
ชฏายชฏิตา ปชา” ดังขาพระองคจะขอทูลถาม “ภนฺเต ภควา” ขาแตพระองคผูทรงพระภาค ตัณหา
มี ๒ ประการ คือตัณหาอันชัฏอยูในภายใน และตัณหาอันชัฏอยูภายนอก สัตวทั้งหลายที่เกิดมาใน
โลกนี้ ยอมมีจิตอันตัณหาชฏามีอุปมาดังขายแหงนายพราน ครอบงําปกคลุมหุมหอไว

  มีอรรถสังวรรณนาพระคาถาที่เทพยดาทูลถามปญหานั้นวา คํากลาววาชฏานั้น เปนชื่อของ
ตัณหา มีอุปมาดังขาย แทจริง ตัณหานั้นไดนามชื่อวา “ชฏา” เพราะเหตุวาตัณหานั้นยอมบังเกิดแลว
บังเกิดเลา โดยประเภทที่จะประพฤติเปนไปในเบื้องต่ําและเบื้องบน ยึดหนวงเอาอารมณมีรูปารมณ
เปนอาทิ ดวยอรรถวาตัณหานั้นรอยกรองไว เกี่ยวประสานไว ดุจดังวาแขนงแหงกิ่งไมทั้งหลายมี
สุมทุมพ มไมไผเปนประธาน

  อนึ่ง ตัณหานั้นชื่อวาชัฏในภายใน และชัฏในภายนอก เพราะเหตุวาตัณหานั้นบังเกิดขึ้นใน
บริขารของตน และบริขารของบุคคลผูอื่นบังเกิดขึ้นในอายตนะภายในและอายตนะภายนอก สัตว
ทั้งหลายในโลกนี้ ยอมมีจิตสันดานอันตัณหาภายในและตัณหาภายนอกบังเกิดขึ้นเนือง ๆ ดังนี้แลว ก็
กระทําใหฟนเฟอเหลือที่จะสางได

  มีคําอุปมาวา “ยถา นาม เวฬุชฏทีหิ เวฬุอาทโย” ตนไมในแผนปฐพีมีตนไมไผเปนอาทิ
เมื่อวัฒนาเจริญขึ้นมาแลวเปนแขนงหนามของตนที่เจริญขึ้นมานั้น พาใหรกเลี้ยวปกคลุมหุมหอซึ่งลํา
ตนไวมิใหสละสลวยได อันนี้แลมีอุปมาฉันใด ก็มีอุปไมยเหมือนดวยหมูสัตวที่เกิดมา ตัณหาที่เปนผู
ชักนําใหมาเกิดเปนกายก็ยอมกระทําใหฟนเฝอเหลือที่จะสางยังจิตสันดานใหซาน ไปในรูปแลเสียง
แลกลิ่นแลรสแลโผฏฐัพพะสัมผัสถูกตองดังนี้ “ตํ ตํ โคตม ปุจฺฉาม”ิ เพราะเหตุการณนั้น ขาแต
พระองคผูทรงพระนามวาโคตมะ ขาพระองคจะขอถามวา “โก อิมํ วิชฏเย ชฏํ” บุคคลดังฤๅจะสามารถ
อาจเพื่อจะสางเสียไดซึ่งชัฏ คือตัณหาอันหุมหอครอบงําเกี่ยวประสานจิตสันดานแหงสัตวไว ให
ประพฤติเปนไปดังนี้

  เมื่อเทพยดาทูลถามอรรถปญหาดังนี้ “สพฺพธมฺเมสุ อปฺปฏิหตณาณจาโร” องคสมเด็จ
พระผูทรงพระภาคพระผูมีพระญาณหาสิ่งจะกําจัดมิได พระญาณของพระองคนั้น ยอมสัญจรจาริกไป
ในไทยธรรมทั้งปวง มีธรรมอันเปนไปในอดีตกาลเปนอาทิ “เทวานํ อติเทโว” พระพุทธองคเปนวิสุทธิ
เทวดาอันเลิศลวงเสียซึ่งเทพยดาทั้งปวงและเปนวิสุทธิสักกะเทวราชอันลวงเสียซึ่งสักกะเทวราชใน
โลกธาตุทั้งปวง “พฺรหฺมานํ อติพรหมา” เปนวิสุทธิมหาพรหมอันลวงเสียซึ่งพรหมทั้งปวง พระองค
แกลวกลาในจตุเวสารัชญาณทั้งสี่ แลทรงซึ่งพลญาณมีประการสิบ แลมีพระญาณหาสิ่งจะกั้นมิได มา
พรอมดวยพระจักขุ กลาวคือปญญาสามารถอาจเห็นประจักษดวยอาการทั้งปวง เมื่อพระองคจะตรัส
วิสัชนาอรรถปญหานี้จึงกลาวพระคาถาวา “สีเล ปติฏาย นโร สปฺญ” เปนอาทิโดยนัยที่กลาว
มาแลวในหนหลัง “อิมิสฺสาทานิ คาถาย” ในกาลบัดนี้ขาพระองคผูมีนามชื่อวา พุทธโฆษาจารยจะ
ยังอรรถแหงพระคาถาที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาผูทรงแสวงหาศีลขันธาทิคุณ ตรัสวิสัชนาจําแนก
ศีล แลสมาธิปญญา เปนอาทิ อันมิไดวิปริตใหพิสดาร จักกลาวพระคัมภีรชื่อวาพระวิสุทธิมรรค มีคํา
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ตัดสินหมดจดดีไมมีเศษ เพราะเหตุวาพระคัมภีรพระวิสุทธิมรรคนี้มิไดเจือดวยลัทธิอันมีในนิกายอื่น ๆ
ซึ่งอาศัยในเทศนาแหงพระมหาเถระทั้งหลายอันอยูในมหาวิหาร

  คัมภีรพระวิสุทธิมรรคนี้ สามารถอาจจะกระทําปราโมทยกลาวคือตรุณปติอันออน ใหบังเกิด
มีแกพระภิกษุทั้งหลายอันไดบรรพชาในพระพุทธศาสนา อันสัตวโลกทั้งหลายไดดวยยาก พระผูเปน
เจายังมิไดรูจักหนทางพระนิพพานวา หนทางนี้ เปนหนทางตรง เปนหนทางมิไดผิด เปนหนทางอัน
เกษม สงเคราะหเขาในศีลขันธคือกองแหงศีล สมาธิขันธ กองแหงสมาธิ ปญญาขันธ กองแหงปญญา 
เมื่อยังไมรูจักหนทาง ถึงวาจะปรารถนาพระนิพพานก็ดี จะพยายามกระทําเพียรก็ดี ก็มิไดสําเร็จแกพระ
นิพพาน

  “สาธโว” ดูกรสาธุสัปบุรุษทั้งหลาย ทานทั้งปวงปรารถนาวิสุทธิกลาวคือพระนิพพาน
จงเงี่ยโสตสดับพระคัมภีรพระวิสุทธิมรรคแตสํานักแหงเรา ผูจะกลาวอรรถสังวรรณนา

  พระพุทธโฆษาจารยเจานิพนธพระบาลี แปลเปนภาษาสยามไดเนื้อความดังนี้ จึงดําเนิน
อรรถสังวรรณนาในบทคือวิสุทธินั้นวา “สพฺพมลวิรหิตํ อจฺจนตปริสุทฺธ”ํ พระนิพพานเวนจากมลทิน
ทั้งปวงบริสุทธิ์โดยแทบัณฑิตพึงรูดังนี้ หนทางพระนิพพานนั้น ชื่อวาวิสุทธิ อุบายที่จะตรัสรูนั้นชื่อวา
มรรค

  ขาพระพุทธเจา จักกลาวซึ่งพระคัมภีรชื่อวาวิสุทธิมรรคนั้นมีอรรถคือแปลวา ขาพระองคจะ
กลาวซึ่งอุบายที่จะตรัสรูพระนิพพาน “โส ปรนายํ วิสุทธิมคฺโค” อนึ่งพระวิสุทธิมรรคคืออุบายที่จะ
กระทําพระนิพพานนั้นใหแจง ในพระสูตรบางแหง องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาแสดง
วิปสสนาลวน มิไดเจือดวยสมถะ

  “ยถาห ภควา” พระผูทรงพระภาค ตรัสเทศนาไวเปนดังฤๅ พระผูมีพระภาคตรัสเทศนาไว
ดวยพระบาทพระคาถาวา “สพฺเพ สงฺขารา นิจฺจาติ, ยทา ปฺญาย ปสฺสต”ิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใน
กาลใดภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ พิจารณาเห็นดวยปญญาวา ธรรมอันยุติในภูมิ ๓ คือ กามาวจรภูมิ รู
ปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ทั้ง ๓ นี้เปนอนิจจังมิไดเที่ยง ในกาลนั้นคือกาลอันมีในภายหลัง ตั้งแตบังเกิด
ขึ้นแหงญาณทั้งหลาย มีอุทยัพพยญาณ คือปญญาอันพิจารณาเห็นซึ่งความดับเปนอาทิ พระภิกษุนั้น
ก็จะเหนื่อยหนายในกองทุกข คือปญจักขันธ อันเวียนตายเวียนเกิดอยูในภพทั้ง ๓ นี้ กามาวจรภพเปน
อาทิ “เอส มคฺโค วิสุทธิยา” ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมกลาวคือนิพพานญาณปญญาที่เหนื่อยหนายใน
กองทุกข กลาวคือปญจักขันธนี้ ชื่อวาเปนอุบายที่จะใหตรัสรูพระนิพพาน

  “กตฺถจิ ฌานปฺญาวเสน” อนึ่งวิสุทธิมรรค คืออุบายที่จะใหตรัสรูพระปรินิพพานนั้น ใน
พระสูตรบางแหง องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาไวดวยสามารถแหงฌานแลปญญา

  “ยถาห ภควา” พระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาไวเปนดังฤๅ สมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัส
เทศนาไววา “นตฺถิ ฌานํ อปฺญสฺส, นตฺถิ ปฺญา อฌายิโน” ดูกรภิกษุทั ้งหลาย ฌานไมมีแ ก
ภิกษุอันหาปญญามิได ปญญาไมมีแกภิกษุอันหาฌานมิได ฌานแลปญญาทั้ง ๒ นี้มีแกภิกษุรูปใด
ภิกษุรูปนั้นก็จะตั้งอยูในที่ใกลพระนิพพานโดยแท

  อนึ่งพระวิสุทธิมรรคนี้ ในพระสูตรบางแหง องคสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาดวย
สัมมากัมมันตะเปนอาทิ

  “ยถาห ภควา” พระผูมีพระภาคตรัสเทศนาไวเปนดังฤๅ พระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาไว
วา “กมฺมํ วิชฺชา จ ธมโม จ สีลํ ชีวิตมุตฺตมํ” ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งปวงยอมจะบริสุทธิ์ดวย
กรรม คือมรรคเจตนา ๑ ดวยวิชชาคือสัมมาทิฏฐิ ๑ ดวยศีลคือสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ ๑ ดวยอุดม
ชีวิตคือสัมมาอาชีวะ ๑ ดวยธัมมะ คือสัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ๑ ดังนี้
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  บางแหงวาดวยธรรม ๔ ประการ คือ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาวาจา ๑
สัมมาอาชีวะ ๑

  “น โคตฺเตน ธเนน วา” สัตวทั้งหลายจะบริสุทธิ์ดวยโคตรแลบริสุทธิ์ดวยทรัพยก็หาไม

  “กตฺถจิ สีลาทิวเสน” อนึ่งพระวิสุทธิมรรคนี้ ในพระสูตรบางแ หงองคพระผูทรงพระภาค
ตรัสเทศนาแสดงดวยศีลเปนอาทิ

  “ยถาห ภควา” องคพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาไวเปนดังฤๅ องคพระผูทรงพระภาค
ตรัสเทศนาไววา “สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน ปฺญวา สุสมาหิโต” พระภิกษุในพระศาสนานี้ ถึงพรอมดวย
จตุปาริสุทธิศีลมาแลวเนือง ๆ ดวยปญญาอันเปนโลกิยะแลปญญาอันเปนโลกุตตระ มีจิตอันตั้งมั่นดวย
สมาธิอันประกอบดวยประการเสมอ ดวยปญญาอันเปนโลกิยะแลเปนโลกุตตระ กระทําความเพียรเพื่อ
วาจะสละอกุศลธรรม จะยังกุศลธรรมใหบังเกิดในตน มิไดเอื้อเฟออาลัยในกายแลชีวิต “โอฆํ ตรติ 
ทุตฺตรํ” พระภิกษุนั้นสามารถอาจจะเขาโอฆะทั้ง ๔ มีกามโอฆะเปนประธานอันสามัญสัตวทั้งปวงมี
อาจจะขามได

  “กตฺถจิ สติปฏานาทิวเสน” พระวิสุทธิมรรคนี้ ในพระสูตรบางแหง องคสมเด็จพระผู
ทรงพระภาคตรัสพระสัทธรรมเทศนาดวยโพธิปกขิยธรรม มีพระสติปฏฐานทั้ง ๔ เปนอาทิ

  “ยถาห ภควา” พระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาไว เปนดังฤๅ พระผูทรงพระภาคตรัสเทศนา
ไววา “เอกายโน ภิกฺขเว อยํ มคฺโค” ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรรคมรรคานี้ เปนหนทางอันบุคคลผูเดียว
พึงสัญจรยอมประพฤติเปนไปเพื่อจะยังสัตวทั้งหลายใหบริสุทธิ์ แลจะยังสัตวทั้งหลายใหลวงเสียซึ่ง
ทุกขแลโทมนัส ใหตรัสรูพระนิพพานกระทําพระปรินิพพานใหแจง หนทางซึ่งบุคคลผูเดียวพึงสัญจร
นั้นคือ พระสติปฏฐานทั้ง ๔ แลพระสัมมัปปธาน ๔ เปนอาทิ

  อนึ่ง ในปญหาพยากรณที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาทรงพยากรณกลาวแก แกเทพยดาอัน
ลงมาทูลถามปญหานี้ พระพุทธองคทรงแสดงศีลเปนอาทิ

  อรรถสังวรรณนาโดยสังเขป ในคาถาเทพยดาถามปญหา ก็ยุติการแตเพียงเทานี้

  ในกาลนี้ พระพุทธโฆษาจารยเจาจะสังวรรณนาอรรถพระคาถาที่องคสมเด็จพระบรม
ศาสดาตรัสวิสัชนา จึงดําเนินเนื้อความวา “สีเล ปติฏาย นโร สปฺโญ” สัตวโลกที่มีปญญา อันมา
พรอมดวยปฏิสนธิ อันเปนไตรเหตุ อันบังเกิดแกกุศลธรรม ปฏิบัติบําเพ็ญศีลกระทําใหศีลของตน
บริบูรณมิใหดางพรอย จึงไดชื่อวาตั้งอยูในศีล

  เมื่อตั้งอยูในศีลแลว ก็อุตสาหะกระทําความเพียร ที่จะยังกิเลสทั้งหลายใหรอนจําเดิมแต
ตน แลใหรอนไปโดยภาคทั้งปวง

  อนึ่งสัตวผูนั้นมีปญญาอันแกกลาชื่อวา เนปกปญญา ในบทคือเนปกปญญานี้ คือองค
สมเด็จพระศาสดาตรัสเทศนา ประสงคเอาปญญา อันประกอบดวยวิธีจะรักษาพระกรรมฐาน แทจริงใน
ปญหาพยากรณนี้พระพุทธองคประสงคเอาปญญา ๓ ประการ

  ปญญาที่หนึ่งนั้น ประสงคเอาปญญาที่มาพรอมดวยปฏิสนทธิอันเปนไตรเหตุ

  ปญญาที่สองนั้น ประสงคเอาวิปสสนาปญญา อันพิจารณาเห็นพระไตรลักษณ

  ปญญาที่สามนั้น ประสงคเอาปริหาริกปญญา อันกําหนดกิจทั้งปวงมีกิจที่จะเลาเรียนพระ
กรรมฐานทั้งสอง คือพระสมถกรรมฐานและพระวิปสสนากรรมฐาน
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  สัตวนั้นไดนามชื่อวา ภิกษุ เพราะเหตุวาเห็นภัยในสังสารวัฏประกอบดวยโยนิโสมนสิการ
เจริญพระสมาธิ คือเลาเรียนกสิณบริกรรม แลเจริญวิปสสนาใหเห็นวา ปญจวิธขันธทั้ง ๕ เปนอนิจจัง
เปนทุกขังเปนอนัตตา “โส อิมํ วิชฏเย ชฏํ” สัตวที่ไดนามชื่อวาภิกษุนั้นยอมประกอบดวยธรรม ๖ 
ประการ คือ ศีล ๑ สมาธิ ๑ ปญญาทั้ง ๓ มีสหชาติปญญาอันเปนไตรเหตุเปนอาทิ แลความเพียรยัง
กิเลสใหรอน ๑ เปน ๖ ประกอบดวยกันดังนี้ พึงถางชัฏคือตัณหานี้

  มีคําอุปมาวา บุรุษอันประกอบดวยกําลัง ยืนอยูเหนือพื้นปฐพียกขึ้นซึ่งศาสตราอันตนลับ
อานไวเปนอันดี พึงถางเสียซึ่งพุมไมไผอันใหญอันชัฏไปดวยหนามหนา “เสยฺยถาป นาม” ชื่อวามี
อุปมาฉันใด ก็มีอุปไมยเหมือนหนึ่งสัตวคือภิกษุในพระพุทธศาสนายืนอยูเหนือปฐพี กลาวคือศีล
ยกขึ้นซึ่งศาสตรา กลาวคือวิปสสนาอันตนลับอานแลวเปนอันดี เหนือศิลากลาวคือความเพียรพึงดัด
เสียแหงตน

  อนึ่งพระภิกษุจะถางเสียไดซึ่งชัฏคือตัณหา ก็ถางเสียไดในขณะแหงตนไดพระ
อรหัตตมรรค ในขณะที่ไดสําเร็จแกพระอรหัตตผลแลว พระภิกษุนั้นก็ไดชื่อถางชัฏคือตัณหาสําเรจ็
แลว เปนอัคคทักขิไณยบุคคล ควรจะพึงรับทานอันเลิศแหงสัตวอันอยูในมนุษยโลก กับดวยสัตวอัน
อยูในเทวโลกเหตุการณดังนั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาค จึงโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาแก
เทพยดานั้นดวยบาทพระคาถามีคํากลาววา “สีเล ปติฏาย นโร สปฺโญ” เปนอาทิ เอวํ ก็มีดวย
ประการฉะนี้

  “ตตฺรายํ ยาย ปฺญาย สปญโญติ วุตฺโต ตตฺรายสฺส กรณียํ นตฺถิ ปุริมกมมานุภา
เวเนว หิสฺส สา สิทฺธา”

  “อาตาป นิปโกติ เอตฺถ วุตฺติวริยวเสน ปน เตน สาตจฺจ การินา ปฺญาวเสน จ สม
ปชานการิน หุตฺวา สีเล ปติฏาย จิตฺตปฺญาวเสน วุตฺตา สมถวิปสุสนา ภาเวตพฺพาต”ิ

  “อิมํ ตตฺร ภควา สิลสมาธิปฺญามุเขน วิสุทฺธิมคคํ ทสฺเสต”ิ

  พระสัทธรรมเทศนาสืบลําดับวาระพระบาลีมา มีเนื้อความวาองคสมเด็จพระศาสดา ตรัส
เทศนาในพระคาถาวา “สปฺโญ” พระโยคาวจร ภิกษุประกอบดวยปญญาอันใด กิจที่พระโยคาวจร
ภิกษุจะพึงกระทําในปญญานั้นบมิไดมี เหตุดังฤๅ เหตุวา ปญญานั้นยอมสําเร็จแ กพระโยคาวจรภิกษุนี้ 
ดวยอานุภาพแหงกุศลกรรม ที่พระโยคาวจรภิกษุสันนิจจยาการกอสรางมาแลวแตปุริมภพปางกอน

  ในบทคือ “อาตาป นิปโก” องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาดวยสามารถ ศีล 
สมาธิ ปญญา หวังจะใหพระโยคาวจรเจามีความอุตสาหะกระทําเนือง ๆ กระทําใหมากดวยวิริยะ
พยายาม แลกระทําตนใหรูรอบคอบดวยปญญา แลวพึงเจริญสมถะแลวิปสสนา

  ในพระคาถานี้ องคพระผูมีพระภาค ตรัสเทศนาชื่อวาพระวิสุทธิมรรค คือหนทางพระ
ปรินิพพาน ดวยศีล สมาธิ แลปญญาเปนประธาน

  “เอตฺตา หิ ติสฺโส สิกฺขา” แทจริง สิกขาทั้ง ๓ คืออธิศีล สิกขา อธิจิตตสิกขา อติปญญา
สิกขา องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคทรงแสดงดวยเทศนามีประมาณเทานี้

  อนึ่ง “ติวิธกลฺยาณสาสนํ” คําสั่งสอนที่จะใหปฏิบัติ แลคําสั่งสอนที่จะใหตรัสรูธรรมวิเศษ 
มีคุณอันบัณฑิตพึงนับ ๓ ประการ คือมีคุณอันบัณฑิตนับในตน แลทามกลางแลที่สุด แลอุปนิสัยแหง
ไตรวิชชา แลการที่จะเวนจากลามกทั้ง ๒ คือกามสุขัลลิกานุโยคกระทําความเพียรใหติดอยูในกามสุข
อัตตกิลมถานุโยคกระทําความเพียรใหตนไดความลําบาก

  แลการที่พึงเสพซึ่งมัชฌิมปฏิบัติอันเปนทามกลาง องคสมเด็จพระบรมศาสดา ก็ทรงแสดง



- 11 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 1
คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

ดวยเทศนามีประมาณเทานี้

  อนึ่ง “อปายาทิสมติกฺกมนุปาโย” อุบายที่จะลวงเสียซึ่งเตภูมิกวัฏมีบังเกิดในจตุราบาย
เปนอาทิ แลสละกิเลสดวยอาการทั้ง ๓ มีวิขัมภนปหานเปนประธาน

  แลธรรมอันเปนขาศึกแกวิตก แลวิจารเปนอาทิ แลการที่จะชําระเสียซึ่งสังกิเลสทั้ง ๓ แล
จะประพฤติปฏิบัติใหเปนอุปนิสัยแกมรรค แลผลมีพระโสดาปตติมรรคเปนตน องคสมเด็จพระบรม
ศาสดาก็ทรงแสดงดวยเทศนามีประมาณเทานี้

มีคําปุจฉาถามวา ธรรมทั้งหลายมีสิกขาทั้ง ๓ เปนอาทินั้น องคสมเด็จพระบรมศาสดาทรง
แสดงดวยเทศนามีประมาณเทานี้ คือทรงแสดงดวยพระคาถา มีคํากลาววา “สีเล ปติฏาย นโร 
สปฺ โญ” เปนอาทิฉะนี้ ดวยประการดังฤๅ

  มีคําวิสัชนาวา องคพระบรมศาสดาตรัสเทศนาพระวิสุทธิมรรคหนทางพระนิพพานดวยศีล
นั้น คือพระองคทรงแสดงดวยอธิศีลสิกขา

  พระบรมศาสดา ตรัสเทศนาพระวิสุทธิมรรคหนทางพระนิพพานดวยสมาธินั้น คือพระพุทธ
องคทรงแสดงดวยอธิจิตตสิกขา

  พระบรมศาสดาตรัสเทศนาพระวิสุทธิมรรค หนทางพระ นิพพานดวยปญญานั้น คือพระพุทธ
องคทรงแสดงดวยอธิปญญาสิกขา

  แทจริง “สาสนสฺส อาทิกลฺยาณตา” ศาสโนวาทคําสั่งสอนแหงพระบรมศาสดา ไพเราะ
ในเบื้องตนนั้น องคพระผูทรงพระภาคทรงแสดงศีล ศีลนั้นชื่อวาเปนเบื้องตนพระศาสนา เพราะเหตุวา
พระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาเปฯปุจฉาวา “โก จาทิ กุสลานํ ธมฺมานํ” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม
ดังฤๅ เปนเบื้องตนแหงธรรมทั้งหลายอันเปนกุศล

  แลทรงวิสัชนาวา “สีลฺจ วิสุทธํ” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศีลที่บุคคลรักษาไวใหบริสุทธิ์นั้นนั่น
แล เปนเบื้องตนแหงกุศลธรมคําสั่งสอนแหงเรา

  อนึ่งศีลนั้นชื่อวาเปนเบื้องตนพระศาสนา เพราะเหตุวาพระผูทรงพระภาค ตรัสเทศนาไว
โดยนัยเปนอาทิวา

  “สพฺพปาปสฺส อกรณํ” ภิกษุในศาสนานี้ อยาพึงกระทํากรรมอันลามกดวยตน แลอยาพึง
ยังบุคคลอื่นใหกระทํากรรมอันลามกดวยวาจา

  แทจริงศีลนั้นชื่อวากัลยาณะ แปลวามีคุณอันปราชญพึงนับเพราะเหตุวา ศีลนั้นจะนํามาซึ่ง
คุณ มีคุณคือมิไดเดือดรอนกินแหนงเปนอาทิ

  “สมาธินา มชฺเฌ กลฺยาณตา” อนึ่งพระศาสนาคือคําสั่งสอนของพระบรมศาสดามีคุณ
อันนักปราชญพึงนับในทามกลางนั้น องคพระผูทรงพระภาค ทรงแสดงดวยสมาธิ

  แทจริงสมาธินั้น เปนคําสั่งสอนแหงองคพระบรมศาสดาอันเปนทามกลาง เพราะเหตุวาพระ
พุทธองคตรัสเทศนาไว โดยนัยเปนอาทิวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระภิกษุในพระศาสนานี้ พึงยังกุศล
ธรรมใหสําเร็จ

  แทจริงสมาธินั้น ชื่อวามีคุณอันนักปราชญพึ่งนับ เพราะเหตุวาสมาธินั้นจะนํามาซึ่งคุณมี
อิทธิฤทธิ์เปนอาทิ
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  อนึ่ง “ปริโยสานกลฺยาณตา” พระศาสนาคําสั่งสอนของพระบรมศาสดา มีคุณอัน
นักปราชญพึงนับในที่สุดนั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาดวยปญญา

  แทจริงปญญานั้น ชื่อวาเปนที่สุดพระพุทธศาสนา เพราะเหตุวา พระผูทรงพระภาคตรัส
เทศนาไววา “สจิตฺตปริโยทปน”ํ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระภิกษุในศาสนานี้ พึงยังจิตใหผองใสชําระใจ
ใหบริสุทธิ์ตัดเสียซึ่งกิเลสโดยอาการทั้งปวงดวยปญญา

  “เอตํ พุทฺธานสาสนํ” พระภิกษุในศาสนา ปฏิบัติดังนี้ชื่อวาตั้งอยูในโอวาท รักษาพระ
ศาสนาคําสั่งสอนแหงองคสมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจา ปญญานี้เปนที่สุดแหงพระศาสนา

  แทจริงปญญานั้น ชื่อวามีคุณอันปราชญจะพึงนับ เพราะเหตุวาจะนํามาซึ่งตาทิคุณมิให
หวั่นไหว ในอิฏฐารมณคือลาภแลอนิฏฐารมณคือ หาลาภไมไดเปนอาทิ เพราะเหตุนั้น องคสมเด็๗
พระผูทรงพระภาค จึงโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาไววา

   “เสโล ยถา เอกฆโน, วาเตน น สมิรติ” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภูเขาอันแลวดวยศิลาแทง
เดียว ยอมมิไดหวั่นไหวดวยกําลัง “ยถา” อันนี้มีอุปมาฉันใด ก็มีอุปไมยเหมือนพระอริยเจา อันดําเนิน
ดวยญาณคติ กลาวคือปญญาอันเปนปริโยสานที่สุดพระพุทธศาสนา ยอมมีจิตมิไดหวั่นไหวในโลก ๘
ประการ มีนินทาแลสรรเสริญเปนอาทิ

  “ตถา สีเลน เตว ิชฺชตาย” อนึ่งธรรมเปนอุปนิสัย ที่จะใหพระภิกษุไดสําเร็จแกไตรวิชชา มี
ทิพพจักษุญาณเปนประธานองคพระบรมศาสดาก็ตรัสเทศนาแสดงดวยศีล

  แทจริง พระโยคาวจรภิกษุจะบรรลุถึงวิชชาทั้ง ๓ ก็อาศัยที่รักษาศีลของตนไวใหบริบูรณ

  “ น ตโต ปรํ” พระภิกษุนั้นก็ไมอาจสามารถจะบรรลุถึงธรรมอันอื่นยิ่งกวานั้น คือพระ
อภิญญาทั้ง ๖ ประการ

  ธรรมอันเปนอุปนิสัยที่จะใหพระโยคาวจรภิกษุ บรรลุถึงฉฬภิญญาทั้ง ๖ นั้น องคพระบรม
ศาสดาตรัสเทศนาดวยพระสมาธิ

  แทจริงพระโยคาวจรภิกษุในพระศาสนา จะบรรลุถึงอภิญญาทั้ง ๖ ก็อาศัยแกสมาธิมี
บริบูรณอยูในสันดานแหงตน

  “น ตโต ปรํ” พระภิกษุนั้นก็อาจจะบรรลุถึงธรรมอันอื่น อันยิ่งกวานั้น คือพระปฏิสัมภิทา
ญาณ

  “ปฺญาย ปฏิสมฺภิทาย เภทสสฺส” ธรรมอันเปนอุปนิสัยที่จะใหพระโยคาวจรภิกษุ
แตกฉานในปฏิสัมภิทานั้น องคสมเด็จพระมหากรุณาตรัสแสดงดวยปญญา

  แทจริง พระภิกษุจะบรรลุถึงพระปฏิสัมภิทาญาณทั้ง ๔ ก็อาศัยแกปญญาบริบูรณอยูในจิต
สันดาน มิไดบรรลุถึงดวยเหตุอันอื่น

  อนึ่ง “สีเล กามสุขลฺลิกานุโยคสงฺขาตสฺส” การที่จะละเสียเวนเสียซึ่งธรรมอันลามก 
กลาวคือประกอบเนือง ๆ ดวยสามารถยินดีในกามสุข องคพระบรมศาสดาตรัสเทศนาดวยศีล

  การที่เวนเสียซึ่งธรรมอันลามก กลาวคือประกอบเนือง ๆ ที่จะยังตนใหไดความลําบากนั้น 
องคพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาแสดงดวยสมาธิ
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  การที่จะเวนสองเสพมัชฌิมปฏิบ ัติ เปนสวนอันมีในทามกลางองคสมเด็จพระบรมศาสดา 
ตรัสเทศนาแสดงดวยปญญา

  “สีเลน อปายสมติกฺกมนุปาโย” อนึ่งอุบายที่จะลวงเสียซึ่งจตุราบายทั้ง ๔ มีนรกเปนอาทิ 
องคสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาแสดงดวยศีล กิริยาที่ลวงเสียซึ่งกามธาตุ คือมิไดบังเกิดใน
กามาวจรภพ องคพระบรมศาสดาตรัสเทศนาแสดงดวยสมาธิ

  “สพฺพภวสมุติกฺกมนุปาโย” อุบายที่ลวงเสียซึ่งภพทั้งปวง องคสมเด็จพระบรมศาสดา
แสดงดวยปญญา

  อนึ่งกิริยาที่จะละกิเลสดวยสามารถตทังคปหาน คือการที่จะละเสียซึ่งองคแหงอกุศลนัน ๆ 
ดวยองคแหงกุศลนั้น ๆ คือบุญกิริยาวัตถุเหมือนหนึ่งกําจัดซึ่งมืด ดวยแสงแหงประทีป องคสมเด็จ
พระบมศาสดาตรัสเทศนาดวยศีล

  กิริยาจะสละละกิเลสดวยวิกขัมภนปหาน ขมขี่ธรรมทั้งปวงมีนิวรณธรรมเปนอาทิ องค
สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาแสดงดวยสมาธิ

  กิริยาที่จะสละละกิเลส ดวยสามารถสมุจเฉทปหาน ละกิเลสแลวกิเลสไมกลับมา องค
สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาแสดงดวยปญญาอันเกิดกับดวยพระอริยมรรค

  “ตถา สีเลน กิเลสานํ” อนึ่งธรรมอันเปนขาศึกแกการที่จะลวงเสียซึ่งกิเลส องคสมเด็จพระ
บรมศาสดาตรัสเทศนาแสดงดวยศีล

  ธรรมอันเปนขาศึกแกกลา ที่จะลวงเสียซึ่งกิเลส องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนา
แสดงดวยสมาธิ

  “อนุสยปฏิปกฺโข” ธรรมอันเปนปฏิปกษแกอนุสัยมีตัณหานุสัยเปนอาทิ องคพระผูทรงพระ
ภาคตรัสแสดงดวยปญญา

  อนึ่งกิริยาที่จะชําระเสียซึ่งธรรมอันเศราหมองคือทุจริต องคสมเด็จพระบรมศาสดาตรัส
แสดงเทศนาดวยศีล

  การที่จะสละละสังกิเลสคือทิฏฐิ ๖๒ ประการ องคสมเด็จพระบรมศาสดาจารยตรัสเทศนา
แสดงดวยปญญา

  “สีเลน โสตาปนฺนสกิทาคามิภาวสฺส” อนึ่งเหตุที่จะใหไดเปนพระโสดาบันบุคคล และ
เปนพระสกิทาคามิบุคคลนั้น องคสมเด็จพระผูมีพระภาคตรัสเทศนาแสดงดวยศีล

  เหตุที่จะใหไดเปนพระอนาคามีอริยบุคคลนั้น องคสมเด็จพระผูมีพระภาคตรัสเทศนาแสดง
ดวยสมาธิ

  เหตุที่จะใหพระอรหัตตเปนองคพระอรหันตนั้น องคสมเด็จพระผูทรงสวัสดิภาคตรัสเทศนา
แสดงดวยปญญา

  “เอวํ เอตฺตาวตา ติสฺโส สิกฺขา” พระคุณทีละสาม ๆ ถึงเกาครั้ง คือสิกขาทั้ง ๓ คืออธิศีล
สิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปญญาสิกขา ๑ เปนสิกขาทั้ง ๓ ประการนับเปน ๑

  “ติวิธกลฺยาณสาสนํ” คือคําสั่งสอนของพระบรมศาสดา มีไพเราะ ๓ ประการดังกลาวแลว 



- 14 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 1
คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

๑

  คือ ธรรมอันเปนอุปนิสัยแกพระคุณทั้ง ๓ มีไตรวิชชาคุณเปนอาทิ ๑

  กิริยาที่จะเวนจากธรรมทั้ง ๒ แลเสพมัชฌิมปฏิบัติ ๑ เขากันเปน ๓ ประการ ๑

  คืออุบายที่ลวงจตุรา บายภูมิเปนอาทิ ๑ สละกิเลสดวยอาการ ๓ ประการ ๑

  คือธรรมอันเปนขาศึกที่จะลวงกิเลสเปนอาทิ ๑ จะชําระสังกิเลสทั้ง ๓ ประการ ๑ เหตุที่จะ
ใหไดเปนพระโสดาบันเปนอาทิ ๑

  นับพระคุณทีละ ๓ ๆ ถึง ๕ ครั้งนี้ แลประมาณ ๓ แหงพระคุณอันอื่น องคสมเด็จพระผูทรง
พระภาคตรัสเทศนาแสดงดวยศีลแลสมาธิแลปญญา มีประมาณเทานี้

อนึ่งพระวิสุทธิมรรคนี้ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคตรัสเทศนาแสดงศีล แลสมาธิ แลปญญา
เปนประธาน อันสงเคราะหเอาพระคุณเปนอันมากดังนี้ ไดชื่อวาพระพุทธองคทรงแสดงโดยยอยิ่งนัก
ไมสามารถอาจใหเปนอุปการแกกุลบุตรทั้งหลาย อันเปนวิปจจิตัญูบุคคลแลไนยบุคคล อันชอบใน
พระธรรมเทศนามิไดยอยิ่งนักแล มิไดพิสดารยิ่งนัก

  ในการนี้ขาพระองคผูมีนามชื่อวา พุทธโฆษาจารยจะปรารภศีลประกอบคําปุจฉาถามอรรถ
ปญหา เพื่อจะแสดงคัมภีรวิสุทธิมรรคนี้ใหพิสดารโดยนัยจะแสดงดังนี้

  ในปญหาปุจฉกนัยนั้น มีวาระพระบาลรจนาไวถามวา “กึ สีลํ” วัตถุสิ่งดังฤๅ เรียกวา ศีล คํา
เรียกวา ศีลนั้นดวยอรรถดังฤๅ

  ธรรมดังฤๅเปนลักษณะเปนกิจเปนผล เปนอาสันนเหตุแหงศีลนั้น

  ศีลมีธรรมดังฤๅเปนอานิสงส ศีลมีกี่ประการ

  ธรรมดังฤๅเปนธรรมอันเศราหมองของศีลนั้น มีธรรมดังฤๅเปนธรรมบริสุทธิ์ของศีล

  เมื่อพระพุทธโฆษาจารย กลาวปญหาปุจฉกนัยดังนี้แลว จึงกลาวคําวิสัชนาในปญหานั้น 
โดยพระวาระพระบาลตั้งบทปุจฉาขึ้นไวทีละบท ๆ แลวก็กลาวคําวิสัชนาไปทีละขอ ๆ ในปุจฉาถามวา
สิ่งดังฤๅชื่อวาศีลนั้น

  มีคําวิสัชนาวา ธรรมทั้งหลายมีเจตนาเปนอาทิของบุคคล ที่ละเวนจากบาปธรรมมี
ปาณาติบาตเปนตน และยังวัตตปฏิบัติ มีอุปชฌายวัตรเปนประธานใหบริบูรณ

  มีคํากลาวรับวาจริง วิสัชนาอยางนี้ พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไวคัมภีรพระปฏิสัมภิทา
มรรควา “กึ สีลนฺติ” ในบทปุจฉาสถามวา วัตถุสิ่งดังฤาชื่อวาศีลนั้น

  อาจารยวิสัชนาวา เจตนาชื่อวาศีล เจตสิกชื่อวาศีล สังขารชื่อวาศีล มิไดกระทําใหลวง
สิกขาบท ชื่อวาศีล

  อรรถาธิบายวา เจตนาของบุคคลที่เวนจากบาปธรรม มีปาณาติบาตเปนตน และปฏิบัติยัง
อุปชฌายวัตรเปนประธานใหบริบูรณดังนี้ ชื่อวาเจตนาศีล

  วิรัติแหงบุคคลอันเวนจากบาปธรรม มีปาณาติบาตเปนอาทิ ชื่อวาเจตสิกศีล
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  นัยหนึ่งกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ของบุคคลที่จะละเสียซึ่งบาปธรรมมีปาณาติบาตเปน
อาทิ ชื่อวาเจตนาศีล

  ธรรม ๓ ประการ คืออนภิชฌาไมโลภ คืออพยาบาทไมพยาบาทคือสัมมาทิฏฐิ ที่องคพระผู
ทรงพระภาคตรัสเทศนาไวโดยนับเปฯอาทิวา “อภิชฺฌํ ปหาย” พระภิกษุในพระพุทธศาสนาละ
อภิชฌาเสียแลว มีจิตปราศจากอภิชฌา อยูเปนสุขในอิริยาบถทั้ง ๔ ธรรม ๓ ประการนี้ชื่อวา เจตสิก
ศีล เอวังก็มีดวยประการดังนี้

  “สํวโร สีลนฺติ เอตฺถ ปฺจวิเธน สํวโร เวทิตพฺโพ ปาฏิโมกฺข สํวโร สติสํวโร
ญาณสํวโร ขนฺติสํวโร วิรียสํวโรติ ตต ฺถ อิมินา ปาฏิโมกฺขสํวเรน อุเปโต โหติ สมุเปโตติ อยํ
ปาฏิโมกฺขสํวโรติ รกฺขติ จกฺขุนทฺริเย สํวรํ อาปชฺชตีติ อยํ สติ สํวโร ยานิ โสตานิ โสกสฺมึ อชิ
ตาติ ภควา สตี เตสํ นิวารณํ โสตานํ สํวรํพรูมิ ปฺญาเยเตป ถิยเรติ อยํ ญาณสํวโร”

  แปลเนื้อความวา วินิจฉ ัยในบทคือ “สํวโร สีลํ” สังวรชื่อวาศีลนี้ พระพุทธโฆษาจารยเจา
นิพนธพระบาลีวา “ปฺจวิเธน สํวโร เวทิตพฺโพ” นักปราชญพึงรู สังวรมี ๔ ประการ คือ ปาฏิโมกข
สังวร ๑ สติสังวร ๑ ญาณสังวร ๑ ขันติสังวร ๑ วิริยสังวร ๑ เปนสังวร ๕ ประการดวยกันดังนี้

  สังวรที่องคสมเด็จพระบรมศาสดา ตรัสเทศนาโดยนัยเปนอาทิวา “อิมินา ปาฏิโมกฺขสํ
วเรน” พระภิกษุในพระศาสนานี้ ประกอบแลวแลประกอบแลวดวยดี ดวยพระปาฏิโมกขสังวรชื่อวา
ปาฏิโมกขสังวรเปนปฐมที่ ๑

  สังวรที่ ๒ นั้น องคสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาไวโดยนัยเปนอาทิ วา “รกฺขติ 
จกฺขุนฺทฺริย”ํ ภิกษุในพระศาสนายอมรักษาซึ่งจักขุนทรีย ถึงซึ่งสังวรในจักขุนทรีย สังวรดังนี้ชื่อวา สติ
สังวรเปนคํารบ ๒

         ญาณสังวรเปนคํารบ ๓ นั้น พระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาโดยนัยเปนอาทิวา อชิต 
ดูกรภิกษุชื่อวาอชิต “ยานิ โสตาน”ิ กระแสแหงตัณหา แลกระแสแหงทิฏฐิ แลกระแสแหงอวิชชา แล
กระแสแหงกิเลสอันเหลือลงจากทุจริตอันใด แลมีกิริยาที่จะหามเสียไดซึ่งกระแสแหงธรรมทั้งปวง ก็
อาศัยสติอันประกอบดวยเอกุปปาทาทิประการ เสมอดวยสมถะแลวิปสสนาญาณ พระตถาคตกลาวซึ่ง
สังวรคือกิริยาที่พระโยคาวจรภิกษุจะหามเสีย ซึ่งกระแสแหงธรรมทั้งปวงนั้นดวยอริยมรรคญาณ สังวร
ดังนี้ ชื่อวาญาณสังวรเปนคํารบ ๓

  ใชแตเทานั้น กิริยาอาการที่พระภิกษุจะเสพปจจัยนั้น ก็ถึงซึ่งประชุมลงในญาณสังวรนี้

  ขันติสังวรเปนคํารบ ๔ นั้น ก็มาแลวแตพระบาลีมีนัยเปนอาทิวา “โย ปนายํ ขโม โหติ”
พระภิกษุในพระศาสนายอมจะอดกลั้นซึ่งเย็นรอน สังวรนี้ชื่อวาขันติสังวรเปนคํารบ ๔

  วิริยสังวรเปนคํารบ ๕ ก็มาแลวแตวาระพระบาลีมีนัยเปนอาทิวา “โยจายํ อุปฺปนฺนํ กาม
วิตกกํ” พระภิกษุในพระศาสนานี้ มิไดยังกามวิตกอันบังเกิดขึ้นในอารมณนัน ๆ ในแรมอยูในจิตแ หง
ตน สังวรนี้ชื่อวาวิริยสังวรเปนคํารบ ๕

  อาชีวปาริสุทธิศีลนั้นเลา ก็ถึงซึ่งประชุมลงในสังวรศีลนี้

  สังวรมี ๕ ประการก็ดี วิรัติคือเจตนาที่จะเวนจากสัมปตตวัตถุของกุลบ ุตรทั้งหลาย ที่มี
ความขลาดแตบาปก็ดี ธรรมทั้งปวงก็ดี สังวร ๕ ประการเปนอาทินี้ บัณฑิตพึงรูเรียกวาสังวรศีล

  ในบทคือ “อวิติกฺกโม สีลํ” นั้นมีอรรถสังวรรณนาวา การที่มิไดลวงซึ่งศีลที่ตนสมาทาน 
อันยุติในกายแลยุติในวาจา ชื่อวาอวิตกกมศีล
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  วิสัชนาปญหาในบทปุจฉาถามวา วัตถุสิ่งดังฤๅ ชื่อวาศีลก็ยุติเพียงนี้

  แตนี้จะไดวินิจฉัยในบทปุจฉาอันเศษสืบตอไปวา “เกนตฺเถน สีลํ” วัตถุที่เรียกวาศีลนั้น 
ดวยอรรถดังฤๅ

  อาจารยวิสัชนาวา อรรถที่เรียกวาศีลนั้นดวยอรรถวา สีลนะ สิ่งที่ตั้งไวเปนอันดี มีตั้งไวซึ่ง
กายสุจริตเปนอาทิ เรียกวา สัจนะ เปนอรรถแหงศีล

  มีอรรถาธิบายวา บุคคลที่ยังกุศลธรรมีกายกรรมเปนตน มิใหเรี่ยรายดวยสามารถประมวลไว
เปนอันดีนั้น ชื่อวาสีลนะ

  “อุธาณํ วา” อนึ่งการที่บุคคลทรงไว ชื่อวาสีลนะ มีอรรถาธิบายวา สภาวะที่บุคคลทรงไว
สามารถอาจยังกุลศลธรรมทั้งหลายใหตั้งอยูในตนชื่อวาสีลนะ เปนอรรถแหงศีล

  แทจริงอาจารยทั้งหลายที่รูลักษณะแหงศัพท ยอมอนุญาตอรรถทั้ง ๒ ที่กลาวมาแลว ให
เปนอรรถในบทคือ สีลํ

  อนึ่งอาจารยทั้งหลายอื่น ยอมสังวรรณนาอรรถในบท สีลํ นี้โดยนัยเปนอาทิวา “สีรตฺโถ 
สีตตฺโถ สีตลตฺโถ สีววตฺโถ” ศีลนั้นมีอรรถคือแปลวาอุดม ศีลนั้นมีอรรถคือแปลวาเปนที่ตั้ง แปลวา
ระงับเสียซึ่งกระวนกระวาย แลมีอรรถคือแปลวา อันปราชญพึงเสพ

  ในกาลบัดนี้ จะวินิจฉัยในปญหากรรม ที่พระพุทธโฆษาจารยเจาตั้งปุจฉาถามวา สิ่งดังฤๅ 
เปนลักษณะ เปนกิจ เปนผล เปนอาสันนเหตุแหงศีล

  วิสัชนา “สีลนํ ลกฺขณนฺตสมฺภินฺนสฺสาป อเนกธา” กิริยาที ่ตั้งไว แลสภาวะที่ทรงไว ชื่อ
วาเปนลักษณะแหงศีล อันมีประเภทตาง ๆ โดยประการเปนอันมาก เหมือนดวยจักษุวิญญาณจะพึง
เห็นเปนลักษณะที่กําหนดของรูปายตนะ อันมีประเภทตาง ๆ โดยประการเปนอันมาก

  มีคําอุปมาวา กิริยาที่จะเปนไปกับดวยจักษุวิญญาณ จะพึงเห็นก็เปนลักษณะที่กําหนดของ
รูปายตนะ อันมีประเภทตาง ๆ โดยประการเปนอันมาก คือรูปมีวรรณอันเขียวบาง คือรูปมีวรรณอัน
เหลืองบาง เปนอาทิดังนี้ เพราะเหตุวาไมลวงเสียซึ่งสภาวะ ที่จะเปนไปกับดวยการที่จักษุวิญญาณ จะ
พึงเห็น เปนลักษณะที่กําหนดของรูปายตนะมีสีเขียวเปนอา ท ิ “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใด ก็มี
อุปไมยเหมือนดวยกิริยาที่แสดงสภาวะแหงศีลมีประเภทตาง ๆ มีเจตนาศีลเปนประธาน

  อรรถคือสีลนะอันใด ที่เราจะกลาววาเปนที่ทรงไวซึ่งกุศลธรรมทั้ง ๓ คือกายกรรม แล
วจีกรรม แลมโนกรรม แลกลาวไววาเปนที่ตั้งไวซึ่งกุศลธรรมทั้งหลาย อรรถคือศีลนั้น ชื่อวาเปน
ลักษณะที่กําหนดแหงศีล เพราะเหตุวาไมลวงเสียไดซึ่งสภาวะแหงศีลอันมีประเภทตาง ๆ มีเจตนาศีล
เปนตน เปนที่ทรงไวซึ่งกุศลธรรมทั้ง ๓ มีกายกรรมเปนประธาน แลเปนที่ตั้งไวซึ่งธรรมอันเปนกุศล

  อนึ่ง ศีลมีลักษณะที่จะทรงไว ตั้งไวซึ่งกรรมอันเปนกุศล แลธรรมอันเปนกุศลดังนี้แลว ศีล
นั้นก็กําจัดเสียซึ่งสภาวะไมมีศีล ศีลนั้นก็ปราศจากโทษ จะประกอบดวยคุณ อาจารยจึงกลาววาชื่อวา
รสดวยอรรถวาเปนกิจแลถึงพรอม เพราะเหตุการณดังนั  น นักปราชญพึงรูวาศีลนั้นมีการที่จะกําจัดเสีย
ซึ่งภาวะทุศีลเปนกิจ แลโทษหามิไดเปนกิจ

  ศีลนั้นมีสภาวะสะอาดดวยกายแลวาจาแลจิตเปนผล การที่กลัวแตบาป ละอายแตบาป
นักปราชญทั้งหลายกลาวคําเรียกชื่อวาอาสันนเหตุแหงศีล

  แทจริง ในเมื่อหิริโอตตัปปะ ละอายแตบาปกลัวแตบาปมีอยูแลว ศีลก็บังเกิดมี ศีลก็ตั้งอยู 
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  เมื่อหิริโอตตัปปะ ละอายแตบาปกลัวแตบาป ไมมีแลว ศีลก็มิไดบังเกิด ศีลก็มิได ตั้งอยู

  เพราะเหตุการณดังนั้น ศีลจึงมีหิริโอตัปปะ เปนอาสันนเ หตุ

  ลักษณะแลกิจ แลผล แลอาสันนเหตุแหงศีล บัณฑิตพึงรูดวยพระบาลีมีแตประมาณเทานี้

ในบทปุจฉาถามวา “กึ อานิสํสํ” ศีลนั้นมีสิ่งดังฤๅเปนอานิสงส

  อาจารยวิสัชนาวา ศีลนั้นมีกิริยาที่จะไดซึ่งคุณเปนอันมากมีมิไดเดือดรอนกินแหนงเปนอา ท
เปนอานิสงส

  สมดวยพระบาลีที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนา แกพระอานนทเถรเจาวา
“อวิปฺปฏิสารตฺถานิ โข ปนานนฺท” ดูกรภิกษุชื่อวาอานนท ศีลทั้งหลายนี้เปนธรรมอันมิไดมีโทษ มี
ความระลึกถึงกรรมแหงตนที่รักษาศีล เปนธรรมอันนักปราชญ ไมพึงติเตียนไดเปนประโยชนและมิได
เดือดรอนกินแหนง เปนอานิสงส

  ใชแตเทานั้น องคสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสพระสัทธรรมเทศนาอันอื่นอีกเลาวา “ปฺจิเม 
คหปตโย อานิสํส”ํ ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีแกบุคคลอันมีศีล ยังศีลที่ตนรักษา
ใหบริบูรณ อานิสงส ๕ ประการนั้นเปนดังฤๅ

  ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้ มีศีล รักษาศีลบริบูรณบุคคลนั้นยอมจะไดกองสมบัติ
เปนอันมาก บังเกิดขึ ้นแ กตน เพราะตนมิไดประมาท อานิสงสนี้ เปนอานิสงสปฐมที่ ๑

  ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้ รักษาศีล ย ังศีลใหบริบูรณกิตติศัพทกิตติคุณอัน
สุนทรภาพไพบูลยของกุลบุตรนั้นยอมจะฟุงเฟองไปในทิศานุทิศทั้งปวง อานิสงสนี้เปนอานิสงสที่ ๒

  ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้ มีศีล แลยังมีศีลใหบริบูรณนั้น จะไปสูทามกลาง
บริษัท คือขัตติยบริษัท คือพราหมณบริษัท คือคฤหบดีบริษัท แลสมณบริษัท กุลบุตรผูนั้นก็ยอม
องอาจแกลวกลา เหตุวากุลบุตรนั้นปราศจากโทษ มิไดประกอบดวยโทษมิควรที่บุคคลจะพึงติเตียน
ตน จะไดเปนชนนั่งกมหนา เกอเขินหามิได อานิสงสนี้เปนอานิสงสที่ ๘

  ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้ มีศีล แลบริสูทธิ์ดวยศีลนั้นยอมประกอบดวยควา ม
เลื่อมใน มิไดหลงลืมสติ อานิสงสนี้เปนอานิสงสที่ ๔

  ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้ มีศีล แลบริบูรณดวยศีล ครั้นทําลายกาย กลาวคืออุ
ปาทินนกรูปเบื้องหนาแตมรณะ จะไดไปบังเกิดในมนุษยสุคติ แลสวรรคสังคเทวโลก อานิสงสนี้เปน
อานิสงสที่ ๓ ของบุคคลที่มีศีลบริบูรณดวยศีล

  ใชแตเทานั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาอีกอยางหนึ่งเลาวา “อากงฺเขยฺย 
เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ” ดูกรภิกษุทั้งหลายถาแลวาภิกษุในพระศาสนานั้น ปรารภวาในตนเปนผูที่รักแก
สมณพรหมจรรยทั้งปวง และจะยังตนใหเปนที่เลื่อมใส เปนที่เคารพ เปนที่สรรเสริญแหงพระสหพรหม
จรรยทั้งหลาย ภิกษุนั้นพยายามกระทําตนใหตั้งอยูในศีล รักษาศีลใหบริบูรณ

  อานิสงสศีลนั้น องคสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาไวในเบื้องตนนั้น คือจะใหเปนที่รัก
เปนที่เจริญใจ เปนที่เคารพ เปนที่สรรเสริญแหงสหพรหมจรรย โดยนัยเปนอาทิดังนี้

  ไปในอปรภาค อานิสงสศีลนี้จะใหกุลบุตรในพระศาสนา ไดสําเร็จแกพระอริยมรรคและพระ
อริยผล จะยังตนใหสําเร็จแกอาสวักขยะญาณเปนที่สุด
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  ศีลนี้มีอานิสงสคุณเปนอันมากมี มิไดเดือดรอนกินแหนงเปนอาทิ ดังนี้

  นัยหนึ่งที่ตั้งแหงตน กุลบุตรทั้งหลายในพระศาสนานี้ ถาเวนจากศีลแลวก็มิไดมี เมื ่อ
กุลบุตรมีศีลบริสุทธิ์ในพระศาสนา บุคคลดังฤๅจะสามารถอาจเพื่อจะแสดงอานิสงสศีลแหงกุลบุตรนั้น
ได

  มหานที น้ําในแมน้ําใหญทั้ง ๕ คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี มหิมหาสรภู ก็มิอาจสามารถจะ
ชําระราคามลทินแหงสัตวทั้งหลายในโลกนี้ใหบริสุทธิ์ได “ยํ เว สีลชํ มลํ” อุทกธารามหานที 
กลาวคือบริสุทธิ์ ศีลสังวรนี้แล สามารถอาจชําระราคามลทินโทษ อันหมนหมองดองอยูในจิตสันดาน
แหงสัตวทั้งหลายในโลกใหบริสุทธิ์ได

  "น ตํ สชลชา วาตา” อนึ่งลมแลฝนระคนกัน บันดาลตกลงมายังแผนพสุธาใหชุมไปดวย
ธาราวารี ยังคณานิกรสรรพสัตวโลกทั้งปวงนี้ใหเย็นทรวงดวงหฤทัย ระงับเสียไดซึ่งกระวนกระวายใน
ภายนอกก็ไมอาจระงับดับกระวนกระวาย กลาวคือราคาทิกิเลสในกายในไดดุจดังวาสังวรศีลแหง
กุลบุตรในพระพุทธศาสนา

   “นจาป หริจนฺทนํ” อนึ่งแกนจันทนมีพรรณอันแดงแลสัตตรตนะ มีแกวมุกดาหารเปนอาทิ 
แลรัศมีจันทรพิมานอันออน อันอุทัยขึ้นมาในปาจีนโลกธาตุ สรรพสิ่งทั้งปวงมีสัมผัสอันเย็นนี้ก็อาจ
ระงับกระวนกระวาย กลาวคือ ทุจริตได “ยํ สเมติทํ อริย”ํ ศีลอันใดที่พระโยคาวจรเจารักษาดี เปนศีล
อันบริสุทธิ์ ศีลนั้นแลเย็นโดยแทสามารถอาจระงับกระวนกระวาย กลาวคือทุจริตได

  “สีลคนฺธสโม คนฺโธ กุโต ภวิสฺสติ” อนึ่งกลิ่นอันใดอาจฟุงซานไปตามลม และจะฟุงไป
ในที่ทวนลม กลิ่นอันนั้นจะเสมอดวยกลิ่นศีล จักมีแตที่ดังฤๅ

  อนึ่ง “สคฺคาโรหณโสปฺาณ”ํ สิ่งอื่นจะเปนบันไดใหสัตวขึ้นไปสูสวรรค แลจะเปนประตูเขา
ไปสูมหานคร คือพระอมตมหานิพพานเสมอดวยศีลนั้นมิไดมี

  “โสภนฺเตว น ราชาโน” อนึ่งบรมขัตติยเจาทั้งหลาย มีพระวรกายประดับดวยอลังการ
วิภูษิต อันแลวดวยแกวมุกดาหารรสสรรพรตนาภรณทั้งปวง ก็ไมงามเหมือนพระยัติโยคาวจรภิกษุ อัน
ทรงศีลวิภูษิตอาภรณ กลาวคือศีลอันบริสุทธิ์

  “อตฺตานุวาทาทิ ภย”ํ อนึ่งพระภิกษุในพระพุทธศาสนาท ี ทรงศีลบริสุทธิ์นั้นจะกําจัดเสีย
ซึ่งภัย คือตนก็จมิไดติเตียนซึ่งตน บุคคลผูอื่นก็จะมิไดติเตียนพระภิกษุนั้น พระภิกษุนั้นก็ยอมยังความ
สรรเสริญปติโสมนัสใหบังเกิดมีแกตน

  บัณฑิตพึงรูเถิดวา อานิสงสแหงศีลนี้ มีคุณสามารถจะฆาเสียซึ่งหมูแหงอกุศลกรรม อัน
ประกอบไปดวยโทษมีทุจริตเปนมูลโดยนัยวิสัชนามา ดังนี้ เอวํ ก็มีดวยประการดังนี้

   “อิทานิ ยํ วุตฺตํ กติวิธฺเจตํ สีเลนฺต,ิ ตตฺริทํ วิสชฺชน,ํ สพฺพเมว ตาว ทิทํ สีลํ อตฺตโน 
สีลลกฺขเณน เอกวิธํ. จาริตฺต วาร ีตฺตวเสนทุวิธํ. ตถา อภิสมาจาริกอาทิพฺรหฺมจริยกวเสน วิรติอ
วิรติวเสน กาลปริยนฺตาอาปาณโกฏิกวเสน สปริยนฺตา ปริยนฺตวเสน โลกิยโลกุตฺตรวเสน จ ติ
วิธํ หีนมชฺฌิมปณีตวเสน ฯลฯ ปาริสุทฺธสีลนฺติ”

  มีเนื้อความวา “อิทานิ ยํ วุตฺต”ํ ปญหากรรมอันใด ที่เรากลาวไวแลววา ศีลมีประมาณเทา
ดังฤๅ เราจะวิสัชนาในปญหากรรมนั้น ณ กาลบัดนี้

  ศีลทั้งปวงนั้นมีประการเดียว คือศีลนะ มีอรรถวาทรงไวตั้งไว
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  ศีลทั้งปวงนั้นมีประเภท ๒ ประการ คือจาริตศีล ศีลที่กุลบุตรในพระพุทธศาสนาประพฤติ ๑ 
คือวาริตศีล สิกขาบทที่พระพุทธเจาทรงหาม ๑ เปน ๒ ประการนี้

  ภิกษุที่จะกระทําอภิสมาจาริกวัตร มีถือเอาบาตรแลจีวรเปนอาทิ ๑ คืออาทิพรหมจริยกศีล 
ศีลที่พระภิกษุประพฤติเปนเบื้องตนแหงมรรคพรหมจรรย ๑ เปน ๒ ประการดังนี้

  แลศีล ๒ ประการ คือวิรติศีล ศีลที่เวนจากบาปธรรม ๑ คือ อวิรติศีล ๑ เปน ๒ ประการนี้

  แลศีล ๒ ประการ คือนิสสิตศีล อาศัยตัณหาและทิฏฐิ ๑ คือ อนิสสิตศีล มิไดอาศัยตัณหา
แลทิฏฐิ เปนศีลอาศัยพระนิพพาน ๑ เปน ๒ ประการดังนี้

  แลกาลปริยันตศีล รักษาศีลกําหนดกาล ๑ คืออาปาณโมฏิกศีล รักษาศีลมีชีวิตเปนที่สุด ๑ 
เปน ๒ ประการดังนี้

  แลสปริยันตศีล ศีลมีที่สุด ๑ คืออปริยันตศีล ศีลไมมีที่สุด ๑ เปน ๒ ประการดังนี้

  แลศีลมี ๒ ประการ คือโลกิยศีล ๑ คือโลกุตตรศีล ๑ เปน ๒ ประการดังนี้

   “ติวิธํ สีลํ” อนึ่งศีลมี ๓ ประการ คือหีนศีล อยางต่ํา ๑ คือ มัชฌิมศีล อยางกลาง ๑ คือ
ปณีตศีล อยางยิ่งอยางอุดม ๑ เปน ๓ ประการดังนี้

  ใชแตเทานั้น ศีลมี ๓ ประการ คืออัตตาธิปติศีล มีตนเปนใหญ ๑ คือโลกาธิปติศีล มีโลก
เปนใหญ ๑ คือธัมมาธิปติศีล มีธรรมเปนใหญ ๑ เปน ๓ ประการดังนี้

  แลศีลมี ๓ ประการ คือปรามัฏฐิศีล อันตัณหาธิธรรมถือเอา ๑ คือ อปรามัฏฐศีล อันธรรม
ทั้งหลาย มีตัณหาเปนอาทิ มิไดถือเอา ๑ คือปฏิปสสัทธิศีลคือ ศีลอันเปนที่ระงับดับกิเลส ๑ เปน ๓ 
ประการดังนี้

  แลศีลมี ๓ ประการ คือเสขศีลของพระเสขบุขบุคคล ๑ คืออเสขศีลของพระอเสขบุคคล ๑
คือเนวเสขานาเสขศีล ศีลขอปุถุชน ๑ เปน ๓ ประการดังนี้

  อนึ่งศีลมี ๔ ประการ คือหายนภาคิยศีล เปนสวนจะใหเสื่อม ๑ คือฐิติภาคิยศีล เปนสวนที่
จะใหตั้งมั่น ๑ คือเวเสสภาคิยศีล เปนสวนที่จะใหวิเศษ ๑ คือนิพเพธภาคิยศีล เปนสวนที่จะใหเหนื่อย
หนายชําแรกออกจากกิเลส ๑ เปน ๔ ประการดังนี้

  ใชแตเทานั้น ศีลมีประเภท ๔ ประการ คือศีลพระภิกษุ ๑ พระภิกษุณี ๑ ศีลอนุปสัมบัน ๑ 
ศีลคฤหัสถ ๑ เปน ๔ ประการดังนี้

  แลศีลมี ๔ ประการ คือปกติศีล ๑ อาจารศีล ๑ ธรรมดาศีล ๑ บุพพเหตุกศีล ศีลที่เคย
รักษามาแลวแตกาลกอน ๑ เปน ๔ ประการดังนี้

  แลศีลมี ๔ ประการคือปกฏิโมกขสังวรศีล ๑ คืออินทริยสังวรศีล ๑ คืออาชีวปาริสุทธิศีล ๑ 
คือปจจัยสินนิสสติศีล ๑ เปน ๔ ประการ

  “ปญจวิธํ สีลํ อนึ่งศีลมี ๕ ประการ โดยประเภทแหงศีลทั้งหลาย มีปริยันตปาริสุทธิศีล
เปนประธาน อันพระธรรมเทสนาบดีสารีบุตรกลาวไวในปกรณชื่อวาปฏิสัมภิทาวา ปฺจสีลานิ
ประยนฺต ปาริสุทฺธิสีลํ ฯลฯ” 
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  ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ศีลมี ๕ ประการ คือปริยันตปาริสุทธิศีล ๑ คืออปริยันตปาริสุทธิศีล ๑ 
คือปริปุณณปาริสุทธิศีล ศีลที่พระภิกษุกระทําใหเต็มโดยสวนทั้งปวง ๑ คืออปรามัฏฐปาริสุทธิศีล ศีล
ที่พระภิกษุรักษาอันตัณหาทิธรรมไดถือเอา ๑ คือปฏิปสสัทธิปาริสุทธิศีลอันเปนที่ระงับดับราคาทิ
กิเลส ๑ เปน ๕ ประการดังนี้

  ใชแตเทานั้น ศีลยังมีอีก ๕ ประการ คือปหานศีล อันจะสละซึ่งบาปธรรม ๑ คือเวรมณีศีล 
และเวนจากบาปธรรม ๑ คือ เจตนาศีล ๑ รักษาดวยเจตนา ๑ คือสังวรศีล รักษาดวยสังวร ๑ คืออวิตก
กมศีล รักษามิไดใหลวงสิกขาบท ๑ เปน ๕ ประการดังนี้

  อรรถสังวรรณนาในสวนแหงศีลมีประการอยางเดียวนั้น บัณฑิตพึงรูโดยนัยวิสัชนามา
แลวแตหนหลัง

  “ทุวิธโกฏฐาเส” จะวินิจฉัยตัดสินในศีลมีประเภท ๒ ประการ คือ จาริตศีล แลวาริตศีลนั้น 
มีเนื้อความวา “ยํ ภควา อิทํ กตฺตพฺพํ” พระภิกษุรักษาสิกขาบท ที่องคสมเด็จพระผูทรงพระภาค
บัญญัติไววา พระภิกษุพึงกระทําอภิสมาจาริกวัตร ดังนี้ชื่ อวา จาริตศีล

  “ยํ อิทํ น กตฺตพฺพํ” กิริยาที่พระภิกษุมิไดกระทําใหลวงสิกขาบทที่พระองคพระบรม
ศาสดาตรัสหามวากรรมอันเปนทุจริตนี้ ภิกษุทั้งหลายอยาพึงกระทํา ดังนี้ชื่อวาวาริตศีล

  มีอรรถวิคหะวา พระภิกษุทั้งหลายประพฤติกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งปวง ชื่อวา จาริตศีล

  มีอรรถาธิบายวา สิกขาบทที่ภิกษุจะพึงใหสําเร็จดวยศรัทธาแลความเพียร ชื่อวา จาริตศีล

  พระภิกษุรักษาสิกขาบทที่พระพุทธองคทรงหาม ชื่อวา วาริตศีล

  มีอรรถาธิบายวา สิกขาบทที่พระภิกษุจะพึงใหสําเร็จดวยศรัทธาแลสติชื่อวา วาริตศีล

  ศีลมี ๒ ประการ คือจาริตศีล แลวาริตศีล บัณฑิตพึงรูดังนี้

  มีคําตัดสินในทุกกะที่ ๒ นั้นวา ศีลมี ๒ ประการ คืออภิสมาจาริกศีล แลอาทิพรหมจริยกศีล

  มีอรรถาสังวรรณนาในบทคืออภิสมาจารนั้นวา การที่ภิกษุประพฤติอุดม ชื่อวา อภิสมาจาริก
ศีล

  นัยหนึ่ง ศีลที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาค เฉพาะมรรคแลผล เปนประธานแลว แลบัญญัติ
ไว ชื่อวาอภิสมาจาริกศีล ๆ นี้ เปนชื่อแหงศีลอันเหลือลงจากศีลมีอาชีวะเปนคํารบ ๘

  แลอา ทิพรหมจริยกศีลนั้น มีอรรถวา ศีลอันใดเปนเบื้องตนแหงมรรคพรหมจรรย ศีลอันนั้น
ชื่อวา อาทิพรหมจริยกศีล

  อาทิพรหมจริยกศีลนี้ เปนชื่อแหงศีลมีอาชีวะเปนคํารบ ๘ ศีลนี้เปนตนแหงมรรค
พรหมจรรย เพราะเหตุวาศีลนั้น พระภิกษุจะพึงชําระในสวนแหงขอปฏิบัติอันเปนเบื้องตน

  เพราะเหตุการณนั้น องคพระผู ทรงพระภาคจึงตรัสเทศนาวา “ปุพฺเพว โข ปนสฺส กา
ยกมฺมํ” ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายกรรมของพระภิกษุนี้ยอมจะบริสุทธิ์ในเบื้องตน วจีกรรมแลอาชีวะการ
ที่จะเลี้ยงชีวิตพระภิกษุนี้ ก็ยอมจะบริสุทธิ์ในเบื้องตน

  อนึ่งสิกขาบททั้งหลาย ที่พระองคตรัสเรียกวา ขุททานุขุททกสิกขาบท นอยแลนอยตาม
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ลงมา สิกขาบททั้งปวงนี้ก็ไดนามชื่อวา อภิสมาจาริกศีล

  โลกิศีลอันเศษชื่อวา อา ทิพรหมจริยกศีล

  อนึ่งศีลอันนับเขาในวิภังคทั้ง ๒ คือภิกขุวิภังค แลภิกขุนีวิภังค ชื่อวา อาทิพรหมจริยกศีล

  ศีลนับเขาในขันวรรค ชื่อวา อภิสมาจาริกศีล

   “ตสฺสา สมฺปตฺติยา” เมื่อสมาจาริกศีลนั้น พระภิกษุกระทําใหบริบูรณแลว อาทิพรหมจริย
กศีลก็สําเร็จมิไดวิกล

  “เตเนวาห” เพราะเหตุการณนั้น องคพระผูทรงพระภาค จึงตรัสเทศนาวา “ภิกฺขเว” 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย “โส อภิสมาจารีกํ” พระภิกษุนั้นมิไดยังขออภิสมาจาริกศีลใหสมบูรณกอน
แลว แลจะยังอาทิพรหมจริยกศีลใหบริบูรณ ไดดวยเหตุอันใด เหตุอันนี้ จะเปนที่ตั้งแหงผลหามิได

  ศีลมี ๒ ประการ คืออภิสมาจาริกศีลแลอาทิพรหมจริยกศีลดังนี้

  มีคําวินิจฉัยตัดสิน ในทุกกะเปนคํารบสามนั้นวา ศีลมี ๒ ประการ คือวิรัติศีล แลอวิรัติศีล

  วิรัติศีลนั้น คือกิริยาที่จะเวนจากบาปธรรมทั้งหลายมีปาณาติบาตเปนตน

  อวิรัติศีลนั้น คือศีลอันเศษมีเจตนาศีลเปนตนเปนอาทิ เปน ๒ ประการดังนี้

  ในจตุตถะทุกกะที่ ๔ นั้น มีคําวินิจฉัยวา ศีลมี ๒ ประการคือ นิสสิตศีล แลอนิสสิตศีล

  นิสสิตศีลนั้น มีอรรถวา นิสสัยนั้นมี ๒ ประการ คือตัณหานิสสัยแลทิฏฐินิสสัย

  ตัณหานิสสัยนั้น ไดแกศีลที่บุคคลรักษา ดวยความปรารถนาสมาบัติในภพวา เราจะบังเกิด
เปนเทวดา แลจะเปนเทวบุตร เทวธิดาองคใดองคหนึ่งดวยศีลนี้ ศีลนั้นชื่อวา ตัณหานิสสิตศีล

  ศีลอันใดที่บุคคลรักษาไวดวยคิดเห็นวา เราจะบริสุทธิ์ดวยศีลนี้ศีลนั้น ชื่อวา ทิฏฐินิสสิตศีล

  “ยมฺปน โลกุตฺตร”ํ อนึ่งศีลอันใดเปนโลกุตตรศีล แลเปนโลกิยศีลที่บุคคลรักษา หมายวา
จะไดเปนเหตุที่จะไดโลกกุตตรสมมบัติคือ มรรค ๔ ผล ๔ ศีลนั้นชื่อวา อนิสสิตศีล

  ศีลมี ๒ ประการ คือนิสสิตศีล แลอนิสสิตศีลดังนี้

  มีคําวินิจฉัยตัดสิน ในทุกกะเปนคํารบ ๕ นั้นวา ศีลมี ๒ ประการ คือกาลปริยันตศีล ไดแก
ศีลที่บุคคลกระทํากาลปริจเฉทกําหนดกาลแลว แลสมาทาน ๑

  อปาณโกฏิกศีล ไดแกศีลที่บุคคลสมาทานตราบเทาสิ้นชีวิตแลว แลรักษาไปสิ้นชีวิต ๑ 
เปน ๒ ประการดังนี้

  วินิจฉัยในทุกกะเปนคํารบ ๖ นั้นวา ศีลมี ๒ ประการ คือสปริยันตศีล ไดแกศีลอันฉิบหาย 
ดวยลาภแลยศ แลญาติ แลอวัยวะแลชีวิต ๑ คือ อปริยันตศีล ไดแกศีลอันมิไดฉิบหาย ดวยลาภแลยศ 
แลญาติ แลอวัยวะแลชีวิต ๑ เปน ๒ ประการดังนี้

  สมดวยพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไววา ในปฏิสัมภิทาวา “กตมนฺติ สีลํ สปริยนต”ํ
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คือชื่อวาสปริยันตะนั้น คือ ศีลฉิบหายดวยลาภ แลฉิบหายดวยยศ และฉิบหายดวยญาติ และอวัยะ แล
ชีวิต

  “กตมนติ สีลํ ลาภปริยนต”ํ ศีลฉิบหายดวยลาภนั้นเปนดังฤๅ

  ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ในโลกนี้ ประพฤติลวงสิกขาบทที่ตนสมาทานเพราะเหตุลาภ เพราะ
ปจจัยคือลาภ เพราะการณคือลาภศีลนั้นชื่อวา ลาภปริยันตศีล

  สปริยันตศีล อื่นจากลาภรปริยันตศีล มียศปริยันตศีลเปนอาทิ อาจารยพึงใหพิสดาร โดย
อุบายที่กลาวแลวนี้

  เมื่อพระธรรมเสนาบดี จะวิสัชนาในอปริยันตศีลตอไปนั้น จึงกลาววา นลาภอปริยันตศีลนั้น
เปนดังฤๅ

  ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลจําพวกหนึ่ง ในพระพุทธศาสนานี้มิไดยังจิตใหบังเกิดขึ้นในการ
ที่จะลวงสิกขาบท เพราะเหตุลาภแลยศแลญาติ และอวัยวะ และชีวิต ศีลนี้ชื่อวา อปริยันตศีล ๑ เปน 
๒ ประการดังนี้

  วินิจฉัยในทุกกะ เปนคํารบ ๗ นั้นวา ศีลมี ๒ ประการ คือโลกิยศีล แลโลกุตตรศีล

  ศีลที่ประกอบดวยอาสวะมีตัณหาสวะเปนอาทิ ของอยูในสันดาน ชื่อวาโลกิยศีล

  ศีลที่ปราศจากอาสวะชื่อวาโลกุตตรศีล

  แทจริงโลกิยศีลนั้น ยอมจะนํามาซึ่งสมบัติอันวิเศษในภพ กับประการหนึ่ง โลกิยศีลนี้ จะ
เปนสัมภารเหตุ ที่จะรื้อตนออกจากภพ

  “ยถาห ภควา” องคสมเด็จพระผูทรงพระภาค ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไวเปนดังฤๅ

  องคพระผูทรงภาคตรัสเทศนาไววา “วินโย สํวรตถาย” กริริยาที่จะเลาเรียนพระวินัยปริยัติ
นี้ ยอมจะประพฤติเปนไปเพื่อประโยชนจะใหสังวร

  การที่สังวรนั้น จะประพฤติเปนไปเพื่อประโยชนจะมิไดระลึกถึงกรรมแหงตนควรที่
นักปราชญจะพึงติเตียน

  การที่จะไมระลึกถึงกรรมแหงตน ที่บัณฑิตจะพึงติเตียนนั้นยอมจะประพฤติเปนไปเพื่อ
ประโยชนจะใหไดความปราโมทย คือตรุณปติอันออน

  การที่ไดรับความปราโมทยนัน ยอมจะประพฤติเปนไปเพื่อประโยชนจะใหไดพระนิพพาน 
อันธรรมทั้งหลายมีตัณหาเปนอาทิ มิไดเขจาไปถือเอาได

  “เอตทตฺถกถา” การที่จะกลาวถึงพระวินัย แลการที่จะพิจารณาซึ่งอรรถแหงพระวินัย แล
การที่จะปฏิบัติสืบ ๆ ตามเหตุที่กลาวมา แลจะเงี่ยลงซึ่งโสตประสาทสดับฟงซึ่งธรรม ก็ยอมมีอนุ
ปาทานปรินิพพานเปนที่ประสงค “ยทิทํ วิโมกฺโข” วิโมกขคือกิริยาที่จะพนโดยวิเศษของจิตที่
อุปาทานทั้งหลายมิไดเขาไปใกลถือเอาซึ่งธรรม

  อนึ่งวิโมกขนั้น ก็มีอุปาทานปรินิพพานเปนประโยชน
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  อนึ่งโลกุตตรศีลนี้ ยอมจะนําซึ่งกิริยาที่จะรื้อตนออกจากภพ แลจะเปนภูมิคือจะเปนที่เขา
ไปอาศัยแหงปจจเวกขณญาณ

  บัณฑิตพึงรูวา ศีลมี ๒ ประการ คือโลกิยศีล ๑ โลกุตตรศีล ๑ เปน ๒ ประการดังวิสัชนามา
นี้ เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้

“ติกฺเกสุ ปมติกฺเก หีเนน ฉนฺเทน จิตฺเตน วิริเยน วีมํ สายวา ปวตฺติตํ หีนํ มชฺฌิเมหิ 
ฉนฺทาทีหิ ปวตฺติตํ มชฺฌิมํ ปณีเตหิ ปณีตํ ยสกามยตาย วา สนาทินนํ หีนํ ปฺุญผลกามตาย 
มชฺฌิมํ กตฺตพฺเพเมวิทนฺติ อริยภาวนิสสาย สมาทินฺนํ ปณีตํ อหมสฺมิ สีลสมปนฺโน อิเม ปนฺ
เญ ภิกขู ทุสฺสีลา ปาปธมฺมาติ เอวํ อตฺตุกํ สนปรวมฺภนาทีหิ อุปกิลิฏ  ฺ วา อนุปกิลิฏ ํ โลกิยสีลํ 
มชฺฌิมํ โลกุตฺตรํ ปณีตนฺติ"

  วาระนี้จะไดวิสัชนา ล้ําต ิกกะทั้งหลาย ในติกกะประมาณ ๓ แหง ศีลเปนปฐม มีเนื้อความวา 
ศีลมี ๓ ประการ คือหีนศีล ๑ มัชฌิมศีล ๑ ปณีตศีล ๑ เปน ๓ ประการดังนี้

  หีนศีลเปนปฐมนั้นวา “หีเนน ฉนฺเทน จิตฺเตน” ศีลที่บุคคลใหประพฤติเปนไป ดวยฉันทะ
ปรารถนาที่จะรักษา แลจิต แลความเ พียร แลปญญาอันต่ําชา ศีลนั้นชื่อวาหีนศีล ๑

  “มชฺฌิเมหํ ฉนฺทาทีหิ” ศีลที่บุคคลใหเปนไปดวยฉันทะแลจิต แลวิริยะความเพียร แล
ปญญาอันเปนทามกลาง ชื่อวามัชฌิมศีล ๑

  “ปณีเตหิ ปวตฺติตํ” ศีลที่บุคคลใหเปนไปดวยฉันทะ แลจิต แลวิริยะความเพียร แล
ปญญาอันอุดม ชื่อวาปณีตศีล ๑ เปน ๓ ประการดังนี้

  นัยหนึ่ง “ยสกามยตาย สมาทินฺนํ” ศีลที่บุคคลสมาทาน ดวยมีความปรารถนาจะมียศชื่อ
วา หีนศีล

  ศีลที่บุคคลสมาทาน ดวยความปรารถนาจะใหเปนบุญ ชื่อวามัชฌิมศีล

  ศีลที่บ ุคคลสมาทาน อาศัยจะใหตนเปนบุคคลละบาปประเสริฐ โดยวิเศษวาของสิ่งนี้ควรที่
จะพึงกระทํา ชื่อวาปณีตศีล

  อนึ่ง ศีลที่บุคคลรักษาเศราหมอง หมายวาจะยกแลขมขี่บุคคลผูอื่น ดวยความปริวิตกวา 
อาตมาจะเปนบุคคลประกอบดวยศีลพรหมจรรยอื่น ๆ นั้นเปนบุคคลไมมีศีล มีแตธรรมอันลามก ชื่อ
วาหีนศีล

  โลกิยศีลที่บุคคลรักษา มิไดกระทําใหมัวหมองดวยอัตตุกังสนะ ยกยอตน ขมขี่บุคคลผูอื่น 
ชื่อวา มัชฌิมศีล

  ศีลที่เปนโลกุตตระนั้น ชื่อวา ปณีตศีล

  ศีลที่บุคคลรักษา เพื่อประโยชนจะไดสมบัติในภพ เปนไปดวยสามารถแหงตัณหา ชื่อ
วาหีนศีล

  ศีลที่บุคคลรักษา เพื่อประโยชนจะเปนสาวก และเปนพระปจเจกโพธิ์ชื่อวา มิชฌิมศีล

  ศีลที่บุคคลรักษา เพื่อประโยชนจะยังสัตวโลกใหพนจากสังสารวัฏชื่อวา ปณีกศีล ศีลมี ๓ 
ประการดังนี้
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  วินิจฉัยในศีล ๓ ประการในติกกะที่ ๒ นั้นวา ศีลที่บุคคลรักษาแรารถนาจะละเสียซึ่งกรรม
อันมิไดสมควรแกตน มีตนเปนอธิบดี เคารพในตน ศีลนั้นชื่อวา อัตตาธิปไตย ๑

  ศีลที่บุคคลรักษา มีความปรารถนาจะหลีกหนีความครหาของสัตวโลกตนก็เปนคนเคารพ
ในโลก รักษาดวยความคารวะในโลกดังนี้ ชื่อวา โลกาธิปไตยศีล ๑

  ศีลที่บุคคลรักษา เพื่อประโยชนจะบูชาซึ่งพระธรรมเปนใหญเคารพในธรรม มีศรัทธาและ
ปญญาเปนประธาน การรักษาดวยความเคารพในพระธรรมดังนี้ ชื่อวาธรรมาธิปไตยศีล ๑ เปน ๓ 
ประการดังนี้

  ในติกกะที่ ๓ มีเนื้อความวา ศีลอันใดที่เรากลาวแลว ชื่อวานิสสิตศีลในทุกกะ ในติกกะนี้ 
ชื่อวาปรามัฏฐศีล ๑

  เพราะเห็นวาศีลนั้น อันตัณหาแลทิฏฐิถือเอาดวยสามารถจะใหวิบัติฉิบหาย

  ศีลที่ ๒ ชื่อวา อปรามัฏฐศีล คือศีลที่ปุถุชนรักษาใหเปนสัมภารเหตุแกที่จะไดมรรค แลศีล
ของพระเสขริยบุคคล ๗ จําพวก อันประกอบดวยเอกุปปาทาทิประการ เกิดกับดับพรอมดวยมรรคชื่อ
วาอปรามัฏฐศีลที่ ๒

  ศีลที่ ๓ ชื่อวา ปฏิปสสัทธิศีล ศีลนี้เปนของพระเสขบุคคลแลพระอเสขบุคคล เกิดกับดับ
พรอมดวยผล ศีลมี ๓ ประการดังนี้

  ในติกกะเปนคํารบ ๔ นั้น “ยํ อาปตฺตึ อาปชฺชนฺเตน” ศีลที่พระภิกษ ุรักษาไวมิใหตอง
อาบัติ แลพระภิกษุตองอาบัติแลว แลเทศนาบัติเสีย ศีลนั้นชื่อวาวิสุทธิศีลที่ ๑

  ศีลที่ ๒ นั้นชื่อวา อวิสุทธิศีล คือศีลของพระภิกษุที่ตองอาบัติแลว แลมิไดออกจากอาบัติ 
ดวยเทศนาเปนอาทิ ศีลนั้นชื่อวา อวิสุทธิศีล

   “วตฺถุมฺหิ วา อาปตฺติยา วา” ศีลพระภิกษุที่มีความสงสัยในวัตถุ แลอาบัติ แลอัชฌาจารย 
ประพฤติลวงสิกขาบท ชื่อวา เวมติกศีลที่ ๓

  ในเวมติศีลนั้น มีเนื้อความวา พระภิกษุมีความสงสัยวาศีลของตนไมบริสุทธิ์ ก็พึงชําระเสีย
ใหบริสุทธิ์ อยาประพฤติลวงในความสงสัย พึงบรรเทาเสียซึ่งความสงสัย ความผาสุกแหงพระภิกษุนั้น
จะพึงบังเกิดมี ศีลมี ๓ ประการ มีวิสุทธิศีลเปนประธานดังกลาวมานี้

  วินิจฉัยในศีล ๓ ประการในติกกะที่ ๕ นั้นวา “จตูหิ อริยมคฺเคห”ิ ศีลอันประกอบดวยเอ
กุปปาทาทิประการ เกิดในขณะเดียวกัน ดับในขณะเดียวกัน กับดวยพระอริยมรรคทั้ง ๔ มีพระโสดา
ปตติมรรคเปนอาทิ แลวเกิดดับกับพรอมดวยสามัญผลทั้ง ๓ คือพระโสดาปตติผล พระสกิทาคามิผล
พระอนาคามิผล ศีลนี้ชื่อวาเสขศีลที่ ๑

  “อรหตฺตผลสมฺปยุตฺต”ํ ศีลอันประกอบดวยเอกกุปาทาทิประการ เกิดกับดับพรอมเสมอ
ดวยพระอรหัตตผล ชื่อวา อเสขศีลที่ ๒

  ศีลอันเศษจากเสขศีลแลอเสขศีลทั้ง ๒ นั้น คือโลกิยศีลทั้งปวง ชื่อวา เนวเสขานาเสขศีล
ที่ ๓ รวมเขาดวยกันเปนศล ๔ ประการดังนี้

  “ปฏิสมฺภิทายมฺปน” อนึ่งพระธรรมเสนาบดี กลาวไ วในปฏิสัมิภทาวา ปกติของสัตว
ทั้งหลายนั้น ๆ ในโลก ชื่อวาศีล
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  ปกติของสัตวนั้น คือคําวา “อยํ สุขสีโล” บุคคลผูนั้นมีสุขเปนปกติ บุคคลผูนี้ มีเฉพาะเปน
ปกติ บุคคลผูนี้มีตกแตงประดับประดากายเปนปกติ เพราะเหตุการณดังนั้น ศีลจึงมีประเภท ๓ ประการ 
คือกุศลศีล ๑ อกุศล ๑ อพยากตศีล ๑ เปน ๓ ประการดังนี้

  ในอรรถอันนี้ องคสมเด็จพระบรมศาสดามิไดประสงคเอาอกุศลศีล เพราะเหตุวาอกุศลศีล
นั้น ไมสมดวยอาการทั้ง ๔ มีลักษณะของศีลเปนอาทิ จึงมิไดนับเขาในศีลนิเทศนี้ นักปราชญพึงรูวา
ศีลมี ๓ ประการดังกลาวมาแลว

  “จตุกฺเกสุ ปมจตุกฺเก” จะวินิจฉัยในปฐมจตุกกะ คือจะวาดวยศีลมี ๔ ประการเปนปฐม
หนึ่งกอน มีเนื้อความวา พระภิกษุรูปใดศาสนา เสพซึ่งบุคลทั้งหลายที่ไมมีศีล ไมเสพบุคลทั้งหลายที่
มีศีล ไมเห็นโทสที่ต ึวกระทําใหลวงวัตถุที่จะยังตนใหตองอาบัติเปนคนไมรู มากไปดวยความดําริผิด 
ไมรักษาอินทรีย “เอวรูปสส สีลํ” ศีลของพระภิกษุจําพวกนี้ ชื่อหายนภาคิยศีล เปนสวนที่ จะใหเสื่อม
สูญ เปนศีลที่ ๑

  อนึ่งพระภิกษุรูปใดในพระศาสนานี้ มีศีลบริบูรณแลว ก็กระทําความเพียรเรียนพระกรรมฐาน
สืบตอขึ้นไป เพื่อประโยชน จะใหไดสมาธิศีลแหงพระภิกษุนั้น ชื่อวา วิเลสภาคิยศีล เปนสวนจะให
วิเศษเปนศีลที่ ๓

  “จตุตฺโถ สีลมตฺเตน” อนึ่งพระภิกษุรูปใดในพระศาสนานี้ไมยินดีอยูดวยศีลสิ่งเดียว มี
อุตสาหะเจริญเรียนพระวิปสสนา ศีลพระภิกษุนั้นชื่อวา นิพเพทภาคิยศีล เปนสวนที่จะเหนื่อยหนาย
เปนศีลที่ ๔ ศีลมี ๔ ประการดวยกันดังนี้

  วินิจฉัยในศีล ๔ ประการที่ ๒ นั้นวา “ภิกฺขู อารพฺภ ปฺญตตสิกฺขาปทาน”ิ สิกขาบทอัน
ใดที่องคพระผูทรงพระภาคปรารภพระภิกษุทั้งหลายแลว แลบัญญัติไว สิกขาบทนั้น พระภิกษุพึง
รักษาเปนอสาธารณบัญญัติเฉพาะใหพระภิกษุรักษา ศีลนั้นชื่อวาพระภิกษุศีลที่ ๑

  สิกขาบทอันใด ที่พระองคผูทรงพระภาค ปรารภพระภิกษุณีแลว แลตั้งไวเปนสิกขา ควร
พระภิกษุณีจะพึงรักษา ศีลนั้นชื่อวาภิกษุณีศีลที่ ๒

  อนึ่ง “สามเณสามเณรีน”ํ ศีลของสามเณรแลสามเณรีมี ๑๐ ประการ ศีลนี้ชื่อวา 
อนุปสัมบันศีล เปนศีลที่ ๓

   “อุปาสกอุปาสิกาน”ํ ศีล ๕ ประการที่อุบาสกอุบาสิกา มีอุตสาหะจะรักษาใหยิ่งขึ้นไป ศีล 
๘ ประการก็ยอมจะประพฤติเปนไปแกอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายนั้น ดวยสามารถเปนองคอุโบสถ 
อุบาสกศีลมี ๔ ประการดวยกันดังนี้

  ศีล ๔ ประการที่ ๓ นั้นวา “อุตฺตรกุรุกานํ มนุสฺสานํ” การที่มิไดประพฤติลวงสิกขาบททั้ง 
๕ แหงมนุษยทั้งหลาย อันอยูในอุตตรกุรุทวีปชื่อวาปกติศีลที่ ๑

  อนึ่ง มนุษยทั้งหลายมีพราหมณเปนประธาน ไมดื่มกินซึ่งสุราเปนอาทิ มนุษยทั้งหลายอยู
ในชนบทบางแหงไมเบียดเบียนสัตวเปนอาทิ แลลัทธิอันตั้งไวซึ่งปวงมิใหกระทําบาปตามจารีต บุรพ
บุรุษคือมารดา บิดาในตระกูลนั้น อันเปนตนบังเกิดแหงตน แลตนประพฤติมาแลว ศีลนี้ชื่อวาอาจารศีล
ที่ ๒

  “เอวํ วุตฺตํ โพธิสตฺตมาสุสีลํ” อนึ่ง ศีลของมารดาพระโพธิสัตว ที่องคสมเด็จพระผูทรง
พระภาคโปรดประทานเทศนาไววา ดูกรอานนทในกาลใด พระโพธิสัตวลงสูครรภแหงมารดา ในกาล
นั้นจิตของมารดาพระบรมโพธิสัตว จะประกอบดวยความยินดี ในกามโกฏฐาสสวนแหงกามคุณ บังเกิด
ขึ้นในบุรุษทั้งหลายหามิได ศีลแหงพระพุทธมารดาดังกลาวมานี้ ชื่อวาธรรมดาศีลที่ ๓
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  อนึ่ง ศีลแหงสัตวทั้งหลายที่เปนสัตวอันบริสุทธิ์ มีพระมหากัสสปะเปนประธาน แลศีลของ
พระโพธิสัตวอันบําเพ็ญศีลบารมีในชาตินั้น ๆ ชื่อวาบุพพเหตุศีลที่ ๔ ศีลมี ๔ ประการดังนี้

  ศีลมี ๔ ประการในที่ ๔ นั้นวา “เอวํวุตฺตํ สีลมิทํ” ศีลอันใดที่องคสมเด็จพระบรมศาสดา
ตรัสเทศนาไววา พระภิกษุในพระศาสนานี้สังวรในพระปาฏิโมกขสังวรศีล ถึงพรอมดวยอาจาระแล
โคจรประพฤติอยูเปนนิจ เห็นภัยในโทษทั้งหลายมีอณูเปนประมาณ สมาทานแลว แลศึกษาใน
สิกขาบททั้งปวง ศีลนี้ชื่อวา ปาฏิโมกขสังวรศีลที่ ๑

  อนึ่ง ศีลอันใดที่องคสมเด็จพระผู ทรงพระภาคตรัสเทศนาไววา พระภิกษุในพระศาสนานี้ 
เห็นซึ่งรูปดวยจักษุก็ถือเอาซึ่งนิมิต แลถือเอาโดยอนุพยัญชนะวา เกศงามเปนอาทิ อกุศลธรรม
ทั้งหลาย อันลามก คือ โลภแลโทมนัสพึงติดตามพระภิกษุนั้น เพราะเหตุไมสํารวมจักษุอินทรียแลว
แลยับยั้งอยู พระภิกษุที่ตั้งอยูในพระปาฏิโมกขสังวรศีล ก็ยอมปฏิบัติเพื่อจะรักษาจักษุอินทรีย ถึงซึ่ง
สังวรในจักษุอินทรีย พระภิกษุนั้นไดฟงเสียงดวยโสต แลไดสูดดมซึ่งกลิ่นดวยฆานะ แลไดลิ้มเสียซึ่ง
รสดวยชิวหา ไดสัมผัสถูกตองซึ่งโผฏฐัพพะดวยกาย แลรูธรรมารมณดวยจิต ก็มิไดถือเอาซึ่งนิมิตแล
มิไดถือเอาโดยอนุพยัญชนะวา เสียงนี้ไพเราะเปนอาทิแลวแลยับยั้งอยู พระภิกษุนั้นก็ยอมปฏิบัติ เพื่อ
จะสังวรโสตอินทรียเปนประธาน รักษาโสตอินทรียเปนอาทิ ศีลนี้ชื่อวาอินทรียสังวรศีลที่ ๒

  “ปฺญตฺตานํ ฉนฺนํ สิกฺขาปทาน”ํ อนึ่ง พระภิกษุในพระศาสนานี้จะประพฤติลวง
สิกขาบททั้ง ๖ประการ ที่องคพระผูมีพระภาคบัญญัติไว เพราะเหตุจะเลี้ยงชีวิตนั้น คือการทําอาการ
กลาวใหทายกพิศวงดวยกุหนวัตถุ เหตุที่ตนโกหก ๓ ประการ มีเจรจากระซิบในที่ใกลเปน อาทิแล
กลาวยกยองตนตอทายกใหทายกถวายวัตถุปจจัยอันหนึ่ง แลกระทํานิมิตกรรมแลกลาวปดใหทายก
ถวายของดวยคําดา แลปรารถนาจะนํามาซึ่งลาภดวยลาภเปนอาทิดังนี้ เมื่อพระภิกษุเวนจากมิจฉาชีวะ
เลี้ยงชีวิตผิดดวยประเภทแหงกรรมอันลามกดังนี้ ศีลของพระภิกษุนั้นก็บริสุทธิ์ชื่อวา อาชีวปาริสุทธิศีล
ที่ ๓

  “จตุปจฺจยปริโภโค” อนึ่งพระภิกษุบริโภคจตุปจจัยทั้ง ๔ บริสุทธิ์ ดวยกิริยาที่พิจารณาที่
องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาไวโดยนัยเปนอา ทิวา “ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวรํ ปฏิเสวามิ” 
ใหพระภิกษุกระทํามนสิการวา อาตมาจะพิจารณาดวยปญญาเสียกอนแลวจึงจะนุงหมจีวรปจจัยเปน
อาทิ ศีลของพระภิกษุนั้นก็บริสุทธิ์ ชื่อวาปจจัยสันนิสสิตศีลที่ ๔

  จําเดิมแตนี้ ขาพระองคผูมีนามชื่อวาพุทธโฆษาจารย จะกลาววินิจฉัยตัดสินกับจะสังวรรณ
นาไปตามลําดับบท ในพระจตุปาริสุทธิศีลทั้ง ๔ มีพระปาฏิโมกขสังวรศีลเปนประธานวา “อิทานิ 
อิมสมึ” “สาสเน” บุคคลบวชดวยศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนานี้ มีนามชื่อวาภิกษุ เพราะเหตุวาเห็น
ภัยในสังสารวัฏ นัยหนึ่งชื่อวา ภิกษุ เพราะเหตุทรงไวซึ่งผาอันทําลาย ทรงไวซึ่งพระปาฏิโมกข คือ
สิกขาบทศีล

  ในบทคือปาฏิโมกขนั้น แปลวาสิกขาบทศีลยอมจะรักไวซึ่งพระภิกษุผูรักษาศีล อันนับเขา
ในพระวินัย จะใหพระภิกษุนั้นพนจากทุกขทั้งหลายมีอบายทุกขเปนอาทิ เพราะการณนั้นเองสมเด็จ
พระบรมศาสดาจึงเรียกสิกขาบทศีลนั้น ชื่อวาปาฏิโมกข

  แลสังวโรนั้น แปลวาภิกษุกั้นไวปดไว ซึ่งกายทวาร แลวจีทวาร บทคือสังวโรนั้นเปนชื่อ
ของสิ่งที่ไมลวงดวยกาย ไมลวงดวยวาจา สังวรนั้นก็คือพระปาฏิโมกข จึงไดชื่อวาพระปาฏิโมกขสังวร

  พระภิกษุในพระศาสนา ประกอบดวยปาฏิโมกขสังวรศีลแลว ใหประกอบดวยอาจาระแล
โคจรดวย เพราะเหตุการณนั้น พระธรรมสังคาหกเถระเจาทั้งหลาย จึงกลาวอรรถสังวรรณนาวา “อตฺถิ 
อาจาโร อตฺถิ อนาจาโร” อาจารก็มี อนาจารก็มี

  อนาจารนั้นเปนดังฤๅ อนาจารนั้นคือพระภิกษุประพฤติอนาจารใชการที่จะประพฤติ กระทํา
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ใหลวงสิกขาบทดวยกาย กระทําใหลวงสิกขาบทดวยวาจา กระทําใหลวงสิกขาบททั้งกายทั้งวาจา 
ดังนี้ชื่ออนาจาร สภาวะหาศีลสังวรมิไดทั้งปวง ชื่อวาอนาจาร

  “อิเธกจฺโจ เวฬุทาเนน วา” พระภิกษุจําพวกหนึ่ง ในพระศาสนานี้ยอมเลี้ยงชีวิตดวยให
ไมไผ ใหใบไม ใหดอกไม ใหผลไม ใหเครื่องอบ ใหไมสีฟน และตั้งตนไวในที่อันต่ํา แลวยกยอทายก
ปรารถนาจะใหรัก และกลาวถอยคําเสมอดวยแกงถั่ว และอุมทารกแหงสกุลดวยสะเอว และเปนคนใช
ไปดวยกําลังแขง และเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพอยางใดอยางหนึ่ง ที่พระพุทธเจากลาวติเตียนหามมิให
กระทํา ดังนี้ชื่อวาอนาจาร

  “ตตฺถ กตโม อาจาโร” อาจาระนั้นเปนดังฤๅ

  อาจารนั้น คือพระภิกษุรักษาสิกขาบท มิไดประพฤติใหลวงสิกขาบทดวยกาย ไมลวง
สิกขาบทดวยวาจา ไมลวงสิกขาบทดวยกาย และวาจาดังนี้ชื่ออาจาระ

  การที่วาพระภิกษุสํารวมศีลไวมิใหลวงสิกขาบททั้งปวง ชื่อวาสังวร

  “อิเธกจฺโจ น เวฬุทาเนน วา” พระภิกษุจําพวกหนึ่งในพระศาสนานี้ ไมเลี้ยงชีวิตดวยให
ไมไผ ใหใบไม ใหดอกไม ใหผลไม ใหเครื่องอบ ใหไมสีฟน ไมเลี้ยงชีวิตดวยตั้งตนในที่อันต่ําแลว 
และไ มยกยอทายกจะใหรัก และไมกลาวถอยคําเสมอดวยแกงถั่ว และไมอุมทารกดวยสะเอว และไม
เปนคนใชไปดวยกําลังแขง ไมเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีวะอยางใดอยางหนึ่ง ที่พระพุทธเจาทรงติเตียน
หามมิใหกระทําอยางนี้ชื่อวาอาจาระ

  อนึ่ง ในบทคือ โคจร นั้น มีอรรถกถาสังวรรณนาวา “อตฺถิ โคจโร อตฺถิ อโคจโร” โคจรก็
มี อโคจรก็มี

  “ตตฺถ กตโม อโคจโร” อโคจรนั้นเปนดังฤๅ

  “อิเธกจฺโจ ภิกขุ” ภิกษุจําพวกหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้ สกุลหญิงแพศยาเปนที่ไปสูมา
หา ดวยสามารถมิตรสันถวะ และมีหญิงหมาย หญิงสาวใหญ ละบัณฑกะ และภิกษุณี และโรงสุราเปน
ที่โคจรเปนภิกษุอันระคนกับดวยพระยาและมหาอํามาตยแหงพระยาและติตถีย และสาวกแหงติตถีย 
ดวยสังสัคคะระคนดวยกายและวาจา อันมิไดประพฤติเปนไปตาสิกขาบททั้ง ๓ มีอธิศีลสิกขาเปนอาทิ

  อนึ่ง สกุลอันใดมิไดศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนา ดาและบริภาษพระภิกษุสงฆ ไม
ปรารถนาจะใหเปนประโยชน เปนคุณปรารถนาแตจะใหมีความสบายแกพระภิกษุสงฆ ปรารถนาจะ
ไมใหเกษมจากโยคะแกพระภิกษุ พระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา พระภิกษุนั้นก็เขาไปสูมาหาสองเสพ
สกุลทั้งหลายนั้น

พระภิกษุโคจรเที่ยวไปดังนี้ ชื่อวาอโคจร เอวํ ก็มีดวยประการดังนี้

  “ตตฺถ กตโม โคจโร อิเธกจฺโจ น เสวิยโคจโร โหติ ฯลฯ น ปานาคารโคจโร โหติ
อสํสฏโ วิหรติ ราชูหิ ฯลฯ ติตฺถิยสาวเกหิ อนนุโลมิเกน สํสคฺเคน ยานิ วาปน ตานิ กุลานิ 
สทฺธาปสนฺนานิ โอปานภูตานิ กาสาปปโชตานิ อวาตปฏิวาตานิ อตฺถกามานิ ฯลฯ โยคกฺเขม
กามานิ ภิกฺขูนํ ภิกขูนีนํ อุปาสกานํ อุปาสิกานํ ตถารูปานิ กุลานิ เสวติ ภชติ ปยิรุปาสติ อยํ 
วุจฺจติโคจโรต”ิ

  วาระนี้ จะไดรับพระราชทานถวายวิสัชนาในโคจร สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี มี
เนื้อความในโคจรนั้น พระพุทธโฆษาจารยเจากลาวคําปุจฉาวา “ตตฺถ กตโม โคจโร” ถาธรรมทั้ง ๒ 
ประการคือ โคจร และอโคจรนั้น โคจรนั้นเปนดังฤๅ
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  “อิเธกจฺโจ น เสวิยโคจโร” พระภิกษุบางจําพวกในพระพุทธศาสนานี้ มิไดมีสุกลหญิง
แพศยาเปนที่โคจร มิไดมีหญิงหมายเปนที่โคจร มิไดมีสกุลหญิงสาวใหญและสกุลหญิงกุมารี 
และบัณฑกะและพระภิกษุณี และโรงเปนที่ดื่มกินสุราเปนที่โคจร “อสํสฏโฐ วิหรติ ราชูห”ิ ไมระคนกับ
พระยามหาอํามาตยของพระยา ไมระคนกับดวยติตถีย และสาวกของติตถีย ไมระคนดวยกายและวาจา
อันเปนขาศึกแกสิกขาทั้ง ๓ มีอธิศีลสิกขาเปนอาทิ

  “ยานิ วาปน กุลาน”ิ อนึ่ง สกุลทั้งหลายใด ไมศรัทธา ไมเลื่อมใส ยอมดาปริภาสนาการ
พระภิกษุและพระภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และปรารถนาจะไมใหประโยชน จะไมใหเปนคุณ จะไมให
สบายจะไมใหเกษมจากกามาทิโยคแกพระภิกษุ และพระภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระภิกษุก็บมิได
เสพ มิไดเขาไปสูมหาสกุลทั้งหลายนั้น “ยานิ วาปน ตานิ กุลาน”ิ อนึ่ง สกุลทั้งหลายนั้นมิไดมี
ศรัทธาเลื่อมใส ปรากฏดุจดังวาสระโบกขรณีอันมีบัวที่บุคคลขุดไวในที่ประชุมใหญทั้งสี่ และสกุลนั้น
รุงเรืองเปนอันหนึ่งอันเดียว ดวยรัศมีกาสาวพัตรผานุงผาหมแหงพระภิกษุและพระภิกษุณี และฟุงตลบ
ไปดวยลมสรีระ พระภิกษุและพระภิกษุณี อันเปนอิสีแสวงหาสีลักขันธาทิคุณและกุศลทั้งหลาย
ปรารถนาจะใหเปนประโยชน ปรารถนาจะใหอยูเปนผาสุก จะใหเกษมจากโยคะแกภิกษุและพระ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระภิกษุก็เสวนะคบคาเขาไปสูหาสกุลทังหลายนั้น พระภิกษุประพฤติเปน
ดังนี้ ชื่อวาโคจร

  พระภิกษุในพระศาสนานี้ ประกอบและประกอบดี ถึงพรอมมาพรอมดวยอาจารและโคจร
ดังนี้ จึงไดชื่อวาอาจารโคจรสัมปนโน

  อนึ่ง อาจาระและโคจรในปาฏิโมกขสังวรศีลนี้ นักปราชญพึงรูโดยนัยอันเราจะแสดงดังนี้

  “ทุวิโธ หิ อนาจาโร” แทจริงอนาจารมี ๒ ประเภท คืออนาจารประกอบในกาย ๑ คือ
อนาจารประกอบในวาจา ๑ เปน ๒ ประการ ดังนี้

  อนาจารอันยุติในกายนั้นเปนดังฤๅ

  “อิเธกจฺโจ สงฺฆคโตป”พระภิกษุจําพวกหนึ่ง ในพระพุทธศาสนานี้ อยูในที่ประชุมสงฆ 
ไมเคารพแกสงฆ ยืนเสียดสีพระภิกษุทั้งหลายที่เปนพระเถระดวยสรีระ และจีวร นั่งเสียดสีพระภิกษุที่
เปนพระเถระดวยสรีระและจีวร ยืนในเบื้  องหนานั่งในเบื้องหนาพระภิกษุที่เปนพระเถระนั่งอยูในอาสนะ
อันสูง คลุมศีรษะ ยืนเจรจา ไกวแขน เจรจา พระภิกษุทั้งหลายเปนพระเถระ มิไดขึ้นสูรองเทา เดินเทา
เปลาตนก็ขึ้นสูรองเทาเดิน พระภิกษุที่เปนเถระจงกรมในที่จงกรมต่ํา ตนก็จงกรมในที่จงกรมอันสูง 
พระภิกษุเถระจงกรมในแผนดิน ตนก็จงกรมในที่จงกรมยืนแทรกนั่งแทรกพระภิกษุทั้งหลายที่เปนเถระ
ในที่คับแคบ หามพระภิกษุบวชใหมดวยที่นั่งมิไดบอกกลาวพระภิกษุเปนเถระเสียใหรูกอน ใสฟนเขา
ในกองไฟในโรงไฟ มิไดบอกพระภิกษุเปนเถระกอน เปดประตูโรงไฟพระทบกระทั่งพระภิกษุเปนเถระ
แลวลงสูทาน้ําลวงลงไปในเบื้องหนาพระเถระอาบน้ํา กระทบกระทั่งพระเถระ อาบน้ําในเบื้องหนา
พระภิกษุอันเปนเถระ เมื่อขึ้นจากน้ํามีกระทบกระทั่งพระภิกษุเปนเถระขึ้นในเบื้องหนา “อนุตร”รํ
ปวิสนฺโตป” เมื่อจะเขาไปสูโคจรคาม ก็ครึดครือเสียดสีพระภิกษุที่เปนเถระเดินไปในหนทาง แทรก
ไปโดยตาง ๆ แลวก็เดินลวงขึ้นไปในเบื้องหนาพระภิกษุทั้งหลายอันเปนเถระ

  อนึ่ง หองทั้งหลายในเรือนสกุลเปนหองอันลับ เปนหองอันกําบัง หญิงสกุลกุมาริกาแหง
สกุลนั่งอยูในหอง พระภิกษุที่ประพฤติอนาจารก็เขาในหองนั้นโดยเร็วโดยพลัน ปรามาสเขาไปลูบคลํา
ศีรษะลูกเล็กเด็กทารก พระภิกษุประพฤติอนาจารดังนี้ชื่อวาประพฤติอนาจารดวยกาย

  “ตตฺถ กตโม วาจสิโก” พระภิกษุพระพฤติอนาจารดวยวาจานั้นเปนดังฤๅ

  พระภิกษุจําพวกหนึ่งในพระศาสนานี้ ตนตั้งอยูในที่ประชุมสงฆ ไ มกระทําเคารพสงฆ มิได
บอกกลาวพระภิกษุเปนเถระกอน ก็กลาวพระธรรมวิสัชนาอรรถปญหา แสดงพระปาฏิโมกข ยืนเจรจา
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ไกวแขนเจรจา

  อนึ่ง “อนุตรฆรํ ปวิฎโป” พระภิกษุนั้นเขาไปสูโคจรคาม แลวก็กลาววาจาแกหญิง และ
หญิงกุมารีวา ดูกอนหญิงชื่อนี้ โคตรนี้ ขาวยาคูมีอยูหรือ ขาวสวย และขาทนียะ และโภชนียะ ของ
เคี้ยว ของบริโภคมีอยูหรือ เราจักกินหรือจักกัดกินหรือจะบริโภค ทานจะใหแกเราหรือ

   “อยํ วุจฺจติ วาจสิโก อนาจาโร” พระภิกษุประพฤติดังนี้ ชื่อวาอนาจารอันประกอบในวาจา 
เปนอนาจาร ๒ ประการดังนี้

  พระภิกษุประพฤติอนาจารนั้น บัณฑิตพึงรูดวยสามารถแหงพระบาลี อันเปนปฏิปกษแกคํา
ที่กลาวมานี้

  อนึ่ง พระภิกษุในพระศาสนานี้ ประกอบดวยยําเยงมาพรอม ถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ
“สุนิวตฺโถ สุปาริโต” นุงผาเปนปริมณฑลงาม หมผาเปนปริมณฑลงาม จะยางกาวเขาไปและกาว
ถอยออกไป และจะเดินไปเบื้องหนา และจะแลไปขางโนนขางนี้ และจะคูแขนเขาและจะเหยียดแขน
ออก ก็ยอมจะนํามาซึ่งความเลื่อมใส มีจักษุทอดลงไปในเบื้องต่ํา ถึงพรอมดวยอริยาบถ รักษาอินทรีย
สํารวมทวาร รูประมาณในโภชนะประกอบเนือง ๆ ในชาคริยธรรม ตื่นอยูในกุศลสิ้นกาลเปนนิจพรอม
ดวยสติสัมปชัญญะ มีความปรารถนานอย ยินดีดวยปจจัยแหงตน ไมระคนดวยคฤหัสถและบรรพชิต 
กระทําเคารพในอภิสมาจาริกวัตร มากไปดวยเคารพคารวะในบุคคลจะเคารรพพระภิกษุประพฤติดังนี้ 
ชื่อวาประพฤติอาจาระ

  วาดวยอนาจาร บัณฑิตพึงรูดังนี้กอน

  แตนี้จะวาดวยโคจรตอไป

  โคจรนั้นมี ๓ ประการ คืออุปนิสยโคจร ๑ อารักขโคจร ๑ อุปนิพันธโคจร ๑ เปน ๓ ประการ 
ดังนี้

  “ตตฺถ กตโม อุปนิสสยโคจโร” ล้ําโคจรทั้ง ๓ นั้น อุปนิสยโคจรนั้นเปนดังฤๅ

  วิสัชนาวา พระภิกษุอาศัยกัลยาณมิตร ซึ่งประกอบดวยคุณ คือ ไดเลาเรียนและทรงไวซึ่ง
กถาวัตถุ ๑๐ ประการ ก็ยอมจะไดฟงนวังคสัตถุศาสนา อันประกอบดวยองค ๙ มีสุตตะและเคยยะเปน
อาทิ จะไดสั่งสมไวซึ่งสูตร ลวงขามซึ่งความสงสัย กระทําปญญาใหเห็นตรงยังจิตใหเลื่อมใสในพระ
รัตนตรัย ศึกษาตามภิกษุที่เปนกัลยาณมิตรตน ก็เจริญดวยศรัทธาและศีลและสดับและบริจาคและ
ปญญา พระภิกษุประพฤติโคจรดังนี้ ชื่อวา อุปนิสยโคจรที่ ๑

  “กตโม อคคกฺขโคจโร” อารักขโจรที่ ๒ นั้นเปนดังฤๅ

  อารักขโคจรนั้นวา พระภิกษุในพระศาสนานี้เขาไปในโคจรคามเดินไปตาสกุลก็มีจักษุทอด
ลงในเบื้องต่ํา เล็งแลดูไปชั่วแอกหนึ่งเปนประมาณ สํารวมเปนอันดี “น หตฺถึ โอโลเกนโต” ไมแลดู
ชาง ไ มแลดูมา ไมแลดูรถ ไ มแลดูพลเดินเทา ไมแลดูสตรี ไมแลดูบุรุษ ไมแลดูในเบื้องบน ไมแลดูใน
เบื้องต่ํา ไมแลดูสระใหญ และที่สระนอย พระภิกษุประพฤติดังนี้ชื่อวาอารักขโคจรที่ ๒

  อุปนิพันธโคจรนั้น เปนดังฤๅ

  อุปนิพันธโคจรนั้นวา พระภิกษุในพระศาสนานี้ ผูกจิตไวในพระสติปฏฐานทั้ง ๔ ใหสมดวย
วาระพระบาลีที่องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาวา “โก จ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน โคจโร” ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดังฤๅ ในสติปฏฐานทั้ง ๔ ชื ่อวาโคจร คือเปนอารมณแหงพระภิกษุเปนอารมณ
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ของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนพระบิดา

  พระสติปฏฐานทั้ง ๔ มีกายานุปสสนาสติปฏฐานเปนอาทินี้ ชื่อวาเปนโคจรแหงพระภิกษุ 
พระภิกษุประพฤติดังนี้ชื่อวาอุปนิพันธโคจรที่ ๒

  พระภิกษุประกอบแลว และประกอบดวยดี ดวยอาจาระนี้ก็ดีดวยโคจรนี้ก็ดี ชื่อวาอาจาร
โคจรสัมปนโน

  ในบทคือ “อนุมตฺเตสุ วชฺเชสฺ ภยทสฺเสวี” นั้นวา พระภิกษุถึงพรอมดวยโคจรและอาจาระ
แลว ก็เห็นภัยในโทษมีประประมาณนอย คือตนไมแกลงแลวและตองอาบัติ และบังเกิดแหงอกุสศล
จิต ในธรรมอันชื่อเสขิยะ เปนอาทิ สิกขาบทอันใดที่ตนจะพึงศึกษา ก็สมาทานสิกขาบทนั้น ศึกษา
สําเหนียกในสิกขาบทที่ตนสมาทาน องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาพระปาฏิโมกขสังวรศีล
ดวยปุคลาธิษฐาน มีบุคคลคือพระภิกษุเปนที่ตั้ง

  ในบทคือปาฏิโมกขสังวรสังวุโต มีประมาณเทานี้

  อนึ่ง บทพระบาลีวา “อาจารโคจรสมฺปนโน” แปลวาภิกษุถึงพรอมดวยวาจาและโคจร
เปนตนนั้น องคพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาปฏิบัติทั้งปวงที่พระภิกษุยังศีลใหสมบูรณ บัณฑิตพึงรู
ดังนี้

  “ยมฺปเนตํ ตทนนฺตร”ํ ในลําดับพระปาฏิโมกขสังวรศีลนี้องคพระผูทรงพระภาคตรัส
เทศนาอินทรียสังวรศีล โดยพระบาล ีคํากลาววา “โส จกขุนา รูปทิสวา” เปนอาทิ ดังนี้

  วินิจฉัยในอินทรียสังวรนั้นวา พระภิกษุที่ตั้งอยูแลวในพระปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น เห็นซึ่งรูป
ดวยจักษุวิญญาณ อันสามารถจะเห็นรูปเรียกชื่อวา จักขุ ดวยเหตุกลาวคือจักขุประสาท

  อนึ่ง โบราณจารยทั้งหลายกลาววา “จกฺขุ รูป น ปสฺสติ” จักษุไ มเห็นรูป เพราะเหตุจักษุ
นั้นใชจิต “จิตฺตํป ปูป น ปสฺสต”ิ อนึ่ง จิตก็มิไดเห็นรูป เพราะเหตุวาใชจักษุ เมื่ออารมณกระทบจักษุ
ทวารแลว บุคคลก็เห็นรูปดวยรูปดวยจิตตวิญญาณอาศัยจักขุประสาท

  การที่จะกลาวซึ่งสัมภารเหตุ คือจะเห็นรูปจักขุวิญญาณนั้นมีอุปมาเหมือนนายพรานยิงเนื้อ
ดวยธนู ตองประกอบกันทั้ง ๓ อยางเหตุการณนั้นนั้น พระอาจารยเจาจึงสัวรรณนาอรรถวา พระภิกษุ
เห็นรูปดวยจักษุวิญญาณแนแลว ก ็มิไดถือเอาซึ่งนิมิต วาเปนสตรีบุรุษ และมิไดถือเอาซึ่งนิมิตบังเกิด
เปนเหตุแ กกิเลสวาเกศางามโลมางามเปนอาทิ เพราะภิกษุนั้นก็กําหนดไววาเห็นเปนประมาณ แลมิได
ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ คือกระทําใหปรากฏแกกิเลสทั้งหลายไ มถือเอาซึ่งอาการ มีมือแลเทาแลยิ้ม
แยมแลกลาวเล็งแลไปแตขาง ๆ นี้ เปนอาทิ สวนอันใดมีเกศาแลโลมาเปนอาทิมีในสรีระ ก็ถือเอา
โกฏฐาสนั้นวาเปนปฏิกูลเหมือนพระมหาติสสเถระเจาอันอยูในเจติยบรรพตวิหาร

  ดังไดสดับมา หญิงสะใภแหงสกุลอันหนึ่ง ทะเลาะกันกับสามี แลวตกแตงสรีรกาย งามดุจ
ดังเทวกัญญา ออกจากเมืองอนุราธแตเพลาเชาจะไปเรือนญาตคิ ไดเห็นมหาติสสเถรเจา อันออกเจ
ติยบรรพตวิหารจะเขาไปบิณฑบาตในอนุราธนคร ณ ทามกลางมรรค มีจิตอันวิปลาสหัวเราะดัง พระ
มหาติสสเถรเจาจึงแลดวยนสิการกระทําไวในใจวา เสียงนี้เปนเสียงดังฤๅ จึงแลเห็นกระดูกคือฟนของ
หญิงนั้น พระผูเปนเจาก็ไดอสุภสัญญาในอัฏฐิคือฟนของหญิงนั้นบรรลุถึงพระอรหัตต เพราะเหตุการณ
นั้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย จึงนิพนธพระคาถาวา “ตสฺสา ทนตฏ ิกํ ทิสวา ปพฺพสฺญํ 
อนุสฺสร”ิ แปลเนื้อความวา พระมหาเถรเจาเห็นอัฏฐิ คือฟนของหญิงนั้น ก็ระลึกถึงบุพพสัญญายืนอยู
ในประเทศที่นั้นบรรลุถึงพระอรหันต

   “สามิโกป โข มนุสฺโส” ฝายบุรุษสามีของหญิงติดตาภรรยาไปพบพระมหาเถรเจา ถามวา
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พระผูเปนเจาเดินมา ไดเห็นหญิงคนหนึ่งเดินไปทางนี้บางหรือวาหามิได

  พระมหาเถรเจาจึงบอกวา รูปไมรูวาหญิงวาชายเดินไปทางนี้เห็นแตรางกระดูกเดินไปใน
หนทางอันใหญ

  ในบทคือ “ญตฺวาธิกรณเมนํ” นั้นมีอรรถวา พระภิกษุไมสํารวมจักษุอินทรีย ไมปด
จักษุทวยารดวยใบบานคือสติแลวแลดูอยูบาปธรรมทั้งหลาย มีอภิชฌาเปนอาทิ ก็ติดตามพระภิกษุนั้น 
เพราะเหตุไมสํารวมอินทรีย พระภิกษุรูดังนี้แลวเรงปฏิบัติปดจักษุอินทรียไวดวยใบบานคือสติ “เอวํ
ปฏิปชฺชนฺโต” เมื่อพระภิกษุปฏิบัติดังนี้องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคก็ตรัสวา พระภิกษุนั้นรักษาจักขุ
นทรียถึงซึ่งสังวรในจักขุนทรียไว การที่ไดสังวรแลมิไดสังวร มิไดมีในจักขุนทรียโดยแท สติตั้งมั่นแล
หลงลืมสติจะอาศัยจักขุประสาทแลวแลบังเกิดขึ้นนั้นก็หามิได

  นัยหนึ่ง อารมณคือรูปมาสูโยคประเทศคลองจักขุในกาลใด กาลนั้นภวังจิตก็บังเกิดขึ้นสอง
ขณะแลวก็ดับไป กิริยามโนธาตุก็ยังอาวัชชนะกิจคืพิจารณาใหสําเร็จ บังเกิดขึ้นแลวก็ดับไปในลําดับ
นั้นจักขุวิญญาณก็ยังทัสสนกิจ คือกระทําใหเห็นใหสําเร็จบังเกิดขึ้นแลวก็ดับไป

  ในลําดับนั้น วิปากมโนธาตุก็ยังสัมปฏิจฉันนกิจ คือการทํารับรองไวใหสําเร็จบังเกิดขึ้นแลว
ก็ดับไป

  ในลําดับนั้น วิปากเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ยังสันติรณกิจคือกระทําใหลวงเสียซึ่งความ
สงสัย ใหสําเร็จบังเกิดขึ้นแลวก็ดับไป

  ในลําดับนั้น กิริยาเหตุมโนวิญญาณธาตุ ก็ยังโผฏฐัพพนกิจคือ กระทําใหกําหนดไวได ให
สําเร็จบังเกิดขึ้นแลวก็ดับไป

  ในลําดับนั้น ชวนจิตก็เสวยอารมณ สํารวมแลไมไดสํารวมก็มิไดมีในภวังคทั้งปวง และมิได
มีในสมัยแหงวิถีจิต อาวัชชนจิตเปนอาทิต

  เมื่อขณะชวนจิตเสวยอารมณนั้น ถาวาทุศีลคือหาศีลมิไดแลมีสติอันหลง แลอญาณคือ
อวิชชาและขันติคือไมอดใจ แลสภาวะเกียจครานบังเกิดมีในจิตสันดานแลว องคสมเด็จพระผูทรงพระ
ภาคก็ตรัสพระสัทธรรมเทศนาวา พระภิกษุนั้นไมสํารวมในจักขุนทรีย

  มีคําปุจฉาถามวา “กสฺมา การณา” เหตุดังฤๅ องคสมเด็จพระผูทรงพระภาค จึงตรัสเรียก
พระภิกษุนั้นวา ไมสังวรในจักขุนทรีย

  มีคําอาจารยวิสัชนาวา “ตสฺมึ สติ ทฺวารมฺป อคุตฺตํ” ในเมื่อเหตุทั้งปวง มีสภาวทุศีลเปน
อาทิ บังเกิดแกพระภิกษุนั้นแลวภิกษุนั้นก็มิไดรักษาทวาร มิไดรักษาภวังค มิไดรักษาวิถีจิตทั้งหลายมี
อาวัชชนวิถีจิตเปนอาทิ เหตุใดเหตุดังนั้น องคพระผูทรงพระภาคจึงตรัสเรียกพระภิกษุนั้นชื่อวา ไม
สังวรในจักขุนทรีย

  มีอุปมาเปรียบเทียบในอธิการนี้วา “นคเร จตูสุ อสํวฺเตส”ุ ประตูเมืองทั้ง ๔ ประตู ผูรักษา
ทวารหาไดปดไม มนุษยทั้งหลายที่อยูในพระนครตางคนตางรักษาแตบานเรือนของตน ปดประตูเรือน
ปดประตูซุมปดประตูหองไวใหดีโดยแท ในเมื่อประการฉะนั้นแลมีหองเรือนอันเปนที่อยูของมนุษยทั้ง
ปวงที่ปดนั้น ก็เหมือนมิไดปดมิไดรักษา แทจริงโจรทั้งหลายเขาไปโดยประตูเมืองทั้ง ๔ ที่มิไดปด
ปรารถนาจะกระทํากิจอันใด ก็กระทํากิจอันนั้นไดดังความปรารถนา “เสยฺยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใด
ก็มีอุปไมยเหมือนทุศีลกรรมเปนอาทิบังเกิดขึ้นแลวภิกษุนั้นก็ตั้งอยูในอสังวร เมื่ออสังวรมีแลวก็ไดชื่อ
วา ไมรักษาทวาร ไมรักษาภวังค ไมรักษาวิถีจิตทั้งปวงมีอาวชชวิถีจิตเปนประธาน ก็มีอุปไมยเหมือน
ดังนั้น
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  อนึ่งในเมื่อธรรมทั้งหลายมีศีลเปนตน มีบริบูรณบังเกิดพรอมอยูแลว พระภิกษุนั้นก็ไดชื่อวา
รักษาทวารรักษาภวังค รักษาวิถีจิตทั้งปวง มีอาชชนวิถีเปนอาทิ มีคําอุปมาวา ประตูนครทั้ง ๔ ประตู
ปดไวดีแลว แทจริงเมื่อประตูเมืองปดแลว โจรทั้งหลายก็ไมมีอโกาสที่จะเขาไปประทุษรายได “ยถา” 
อันนี้แลมีอุปมาฉันใดก็มีอุปไมยเหมือนธรรมทั้งหลาย คือศีล แลสติ แลปญญา แลขันติแลความเพียร
บังเกิดในชวนวิถีจิตแลวทวารแลภวังคแลวิถีจิตทั้งหลาย มีอาวัชชวิถีจิตเปนอาทิก็ไดชื่อวารักษาไว
แลว เหตุใดเหตุดังนั้น ครั้นธรรมทั้งปวงมีทุศีลธรรมเปนอาทิบังเกิดในขณะชวนะแลว องคสมเด็จพระ
ผูทรงพระภาคก็ตรัสเรียกชื่อวาสังวรในจักขุนทรีย สังวรในโสตินทรีย แลฆานินทรียเปนอาทินั้น อันมี
ในบทบาลีมึคํากลาววา “โสเตน สทฺทํ สุตฺวา” เปนประธาน ก็มีนัยดุจเดียวกัน ดังวิสัชนาในจักขุนทรีย
สังวรนี้

บัณฑิตพึงรูวา อินทรียสังวรศีล มีเวนจากอันถือเอาซึ่งนิมิตอันเปนที่ติดตามซึ่งกิเลสเปนอาทิ
เปนลักษณะที่กําหนดของอินทรียสังวรศีล ดังรับพระราชทานถวายวิสัชนามาดังนี้ เอวํก็มีดวยประการ
ดังนี้

  อิทานิ อินฺทริยํวรสีลานนฺตรํ วุตเต อาชีวปาริสุทฺธสิเล อาชีวเหตุ ปฺญตตานิ ฉนฺนํ 
สิกฺขาปทานนฺติ ยาติ ตานิ อาชีวเหตุ อาชิวการณา ปาปจโฉ อิจฺฉาปกโต อสนฺตํ อนฺภูตํ อุตฺต 
ริมนุสสมฺมํ อุลลปติ อาปตติ ปาราชิกสฺส อาชีวเหตุ อาชีวการณา สฺจริตตฺ สมาปชฺชติ อา
ปา ตตฺ สงฺฆาทิเสสสฺส อาชีวเหตุ อาชีวการณา โย เต วิหาเร โส ภิกฺขุ อรหาติ ภณติ ปฏิวิชา 
นนฺตสส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส”

  ในการนี้ จะวินิจฉัยตัดสินในอาชีวปาริสุทธิศีล ที่องคสมเด็จพระผูทรงพระภาค ทรงแสดง
ในลําดับอินทรียสังวรศีล มีกระแสเนื้อความวาสิกขาบททั้ง ๖ ประการ ที่องคพระผูทรงพระภาค 
บัญญัติไมเปนปฐมนั้นวา พระภิกษุองคใดในพระศาสนานี้มีความปรารถนาลามก อันอิจฉาครอบงํา
กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม คือธรรมอันเปนของแหงพระอริยเจามิไดมีในตนวามีในตน มิไดมีบังเกิดใน
ตนวาบังเกิดมีในตน เพราะเหตุที่จะเลี้ยงชีวิต เพราะการณคือจะเลี้ยงชีวิตกองอาบัติชื่อปาราชิก ก็มีแก
พระภิกษุนั้น

  อนึ่งพระภิกษุใด ถึงซึ่งภาวะสัญจรเที่ยวไป ชักหญิงใหแกบุรุษชักบุรุษใหแกหญิงจะเปน
สามีภรรยากัน เพราะเหตุจะเลี ้ยงชีวิตแหงตนกองอาบัติชื่อวาสังฆาทิเสส ก็มีแกภิกษุนั้น

  “โย เต วิหาเร วสต ิ” อนึ่งพระภิกษุใดกลาวถอยคําแกอุบาสกเจาอาวาสวา พระภิกษุองค
ใดอยูในวิหารของทาน พระภิกษุองคนันเปนพระอรหันต กลาวคําดังนี้ เปนเหตุจะเลี้ยงชีวิต เมื่อ
อุบาสกรูวาพระภิกษุลวงดังนั้นแนแลว กองอาบัติชื่อวาถุลลัจจัย ก็มีแกพระภิกษุนั้น

  อนึ่งพระภิกษุรูปใด ตนมิไดเปนไข ขอโภชนะอันประณีตแตสกุล เพื่อประโยชนแกตนจะ
บริโภค เพราะเหตุแกอาชีวะเลี้ยงชีวิตกองอาบัติชื่อวาปาจิตติยะ ก็มีแกพระภิกษุนั้น

  อนึ่งพระภิกษุองคใด ตนมิไดเปนไข ขอโภชนาะอันประณีต เพื่อประโยชนแกตนแลว
บริโภค เพราะเหตุแกอาชีวะเลี้ยงชีวิตกองอาบัติชื่อวาปาฏิเทสนียะ ก็มีแกพระภิกษุนั้น

  อนึ่งพระภิกษุใดมิไดเปนไขขอดวยตน และยังบุคคลใหขอสูปะโอนทะ เพื่อประโยชนแก
ตนบริโภคเพราะเหตุอาชีวะเลี้ยงชีวิต กองอาบัติชื่อวาทุกกฏ ก็มีแกพระภิกษุนั้น

  สิกขาบทที่ ๖ องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคบัญญัติอยางนี้

  บัณฑิตพึงรูวา วาระพระบาลีที่เรากลาวตอไป ในบทคือกุหนะ เปนอาทิ ของพระภิกษุที่
ประพฤติลวงสิกขาบททั้ง ๖ นั้นวา
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  “ตตฺถ กตมา กุหนา” ล้ําบททั้งหลายมีกุหนะเปนตนนั้น บทคือกุหนะเปนดังฤๅ

  “ลาภสกฺการสิโลกสนฺตินิสฺสิตสฺส” พระภิกษุในพระศาสนานี้มีความปรารถนาลามก อัน
อิจฉาครอบงํา อาศัยแกลาภสักการะ แลกิตติศัพทตั้งไวแลตั้งไวดวยดี และกระทําหนาสยิ้ววาตน
กระทําเพียรอันยิ่ง และกระทําใหทายกพิศวงดวยอาการดังกลาว

   “ตตฺถ กตมา ลปนา” บทคือลปนาเปนดังฤๅ

  มีคําบริหารวา พระภิกษุในพระศาสนานี้ ปรารถนาลามก มีจิตสันดานอันอิจฉาครอบงํา
อาศัยแกลาภสักการ แลกิตติศัพท กลาวคําของตนขึ้นกอน แลยังทายกใหกลาวถนอมกลาวคํากระทํา
ในเบื้องบน กลาวคําโอบออม กลาวเกี่ยวพันในเบื้องบน กลาวเกี่ยวพันโดยภาคทังปวง ยกยอเสียกอน
แลวจึงกลาวโดยภาคทั้งปวง กลาวใหรักเนือง ๆ ทําอาการประพฤติตัวต่ํากลาวถอยคําเหมือนแกงถั่ว 
แลภักดี แลอารีอารอบดังนี้ ชื่อวาลปนา

  “กตมา เนมิตฺตกตา” สภาวะที่ภิกษุกระทําซึ่งนิมิตนั้นเปนดังฤๅ

  พระภิกษุในพระศาสนานี้ ปรารถนาลามก อันอิจฉาครอบงํา อาศัยแกลาภสักการ แล
กิตติศัพทกระทําซึ่งนิมิตที่จะยังทายกใหถวายจตุปจจัยและกระทําโอกาสกลาวถวอยคําดวยจตุปจจัย
แลกลาวคํากระซิบ แลกลาวคําเปรียบปรายดังนี้ ชื่อวา เนมิตตกตา

  “กตมา วิปฺเปสิกตา” สภาวะที่พระภิกษุกลาวถอยคํา ชื่อวานิปเปสิกตานั้นเปนดังฤๅ

  พระภิกษุในพระศานนานี้ มีความปรารถนาลามก อันอิจฉาครอบงํา อาศัยแกลาภแลสักการ
แลกิตติศัพท กลาวคําดา กลาวคําครอบงํา กลาวคําติเตียนบุคคลผูอื่น เพื่อใหทายากถวายจตุปจจัย 
แลกลาวคํายกยอแลยอโดยรอบคอบ แลกลาวคําเยยแลเยยโดยรอบคอบ แลกลาวถอยคํานําเสียซึ่ง
คุณ แลกลาวถอยคําเหมือนไดกินเนื้อกินหนังทายกดังนี้ ชื่อวานิปเปสิกตา

  “กตมา ลาเภน ลาภํ นิชิคึสนฺตา” พระภิกษุปรารถนาลามกดวยลาภนั้นเปนดังฤๅ

  พระภิกษุในพระศาสนานี้ มีความปรารถนาลามก อันอิจฉาครอบงํา อาศัยแกลาภแลสักการ
แลกิตติศัพท ไดอามิสแตเรือนนี้นําไปใหในเรือนโนนนําไปใหในเรือนนี้ เที่ยวแลกเปลี่ยนอามิสดวย
อามิส แสวงหาอามิสดวยอามิสดังนี้ ชื่อวา “ลาเภน ลาภํ นิชิคึสนฺตา” วาระพระบาลองคสมเด็จพระ
บรมศาสนาตรัสเทศนาไวดังนี้ มีเนื้อความวินิจฉัยในกุหนนิเทศดังนี้กอน

  ในบทคือ “ลาภสฺการสี โลกสนฺนิสฺสิตสฺสํ” นั้นวา พระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ 
ปรารถนาลาภ ๑ ปรารถนาสักการ ๑ ปรารถนากิตติศัพท ๑ แลมีปรารถนาลามก คือแสดงซึ่งคุณมิไดมี
ในวามีคุณในตน ความปรารถนาจะใครไดจตุปจจัยมาครอบงําจิตสันดานแหงตน จึงไดทํากลอุบาย
โกหกดังนี้

  ในคัมภีรมหานิเทศนันวา “ติวิธํ กุหนวตฺถุ” เหตุจะใหไดโกหกนั้นมี ๓ ประการ คือ
พระภิกษุจะเสพปจจัย ๑ คือพระภิกษุกลาวคําในที่ใกล ๑ คือปรารถนาจะตั้งไวซึ่งอริยาบถ ๑ เพราะ
เหตุการณดังนั้น พระอาจารยเจาจึงปรารภวาระพระบาลีมีคํากลาววา “ปจฺจยํ ปฏิเสธนสงฺขาเตน” เปน
อาทิฉะนี้ เพื่อจะแสดงซึ่งกุหนวัตถุทั้ง ๓ ประ การนั้น มีความวินิจฉัยวา พระภิกษุโกหกนั้น คฤหบดี
นิมนตใหรับจตุปจจัยทั้ง ๔ มีจีวรปจจัยเปนอาทิ ตนก็ปรารถนาจะใครไดจตุปจจัยทั้ง ๔ นั้นก็หามเสีย
ไมรับ เพราะปรารถนาอันลามก ครั้นรูวาคฤหบดีศรัทธาตั้งอยูในตนแลว เมื่อภายหลังคฤหบดีมีความ
ปริวิตกวา “อโห อยฺโย อปปจฺโฉ” ดังเราสรรเสริญพระผูเปนเจามีความปรารถนานอย ไมปรารถนา
เพื่อจะรับจตุปจจัยอันใดอันหนึ่ง พระผูเปนเจาปฏิบัติมักนอยดังนี้เราทั้งหลายไดปฏิบัติทาน เราเกิดมา
เปนมนุษยชาตินี้ ชื่อวาไดชา ติมนุษยก็ดี ถาแลวาพระผูเปนเจาจะพึงรับจตุปจจัยอันใดอันหนึ่ง บุญ
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ลาภก็จะพึงมีแกเราคฤหบดีปริวิตกดังนี้แลว ก็นําปจจัยทั้งหลาย มีจีวรปจจัยเปนตนภิกษุนั้นก็กระทํา
ใหแจงวาตนปรารถนาจะอนุเคราะหคฤหบดี จึงรับจตุปจจัยของคฤหบดี จําเดิมแตนั้นมา พระภิกษุก็
กลาววาจาใหคฤหบดีพิศวงเปนเหตุที่จะใหคฤหบดีนอมนําจตุปจจัยใสใหเต็มเลมเกวียนเขาไปใหแก
ตน พระภิกษุปรารถนาลามกปฏิบัติดังนี้ บัณฑิตพึงรูวากุหนวัตถุแปลวาเหตุที่จะโกหก กลาวคือจะเสพ
ซึ่งจตุปจจัย

  อนึ่ง พระธรรมเสนาบดี กลาวไวในคัมภีรมหานิเทศนั้นวา “กตมํ ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาตํ กุ
หนวตฺถุ” ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เหตุที่พระภิกษุโกหกกลาวคือปรารถนาจะเสพซึ่งปจจัยเปนดังฤๅ

  พระผูเปนเจากลาวคําปุจฉาแลว จึงกลาวคําวิสัชนาวา “อิธคหปติกา ภิก ฺข ุ นิมนฺเตนฺติ” 
คฤหบดีทั้งหลายในคําเปนเหตุสั่งสอนแหงพระบรมครูนี้ ยอมนิมนตพระภิกษุดวยจีวรปจจัย แล
บิณฑบาตแลเสนาสนะแลคลานปจจัยบริขาร พระภิกษุที่ปรารถนาลามกอันความอิจฉาครอบงํา ตนก็มี
ประโยชนดวยจีวรเปนปจจัยเปนอาทิ ก็หามเสียไมรับจีวรไมรับบิณฑบาตแลเสนาสนะแลคิลานปจจัย
เภสัชบริขาร เพราะเหตุปรารถนาจะใครไดใหมาก พระภิกษุนั้นจึงกลาวคําตอบแกคฤหบดีวา “กึ
สมณสฺส สหคฺเฆน จีวเรน” สมณะจะมีประโยชนดังฤๅดวยจีวรอันถึงซึ่งคาเปนอันมาก พระสมณะจะ
บริโภคนุงหมจีวรอันใด คือผาที่ตนแสวงหาไดในสุสานะประเทศปาชา แลที่ตนแสวงไดที่กอง
หยากเยื่อ แลผาอันตกอยูที ่ตลาด เปนผาอันหาชายมิได มากระทําเปนผาสังฆาฏิบริโภคทรงไว ผานั้น
สมควรแกสมณะจะนุงหมจะบริโภค

   “กึ สมณสฺส สหคฺเฆน ปณฺฑปาเตน” อันหนึ่งพระสมณะจะมีประโยชนสดังฤๅ ดวย
บิณฑบาตอันถึงซึ่งคาเปนอันมาก พระสมณะจะสําเร็จเลี้ยงชีวิตดวยคาแหงโภชนะ ที่ตนแสวงหาดวย
บิณฑบาตอันใดบิณฑบาตนันสมควรแกพระสมณะ

  กึ สมณสฺส สหคฺเฆน เสนาสเนน” พระสมณะจะมีประโยชนดังฤๅ ดวยเสนาสนะอันถึงซึ่ง
คาเปนอันมาก พระสมณะอยูรุกขมูลเปนวัตร และอยูอัพโภกาสเปนวัตร ดวยปฏิบัติอันใด ปฏิบัติอันนั้น
สมควรแกพระสมณะ

  อนึ่ง พระสมณะจะมีประโยชนดังฤๅ ดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารอันถึงซึ่งคาเปนอันมาก
พระสมณะจะพึงกระทําโอสถดวยมูตรเลาแลชิ้นแหงผลเสมอ ดวยปฏิบ ัติอันใด ปฏิบัติดังนี้สมควรแก
สมณะภิกษุกลาวแกคฤหบดี ดังนี้แล ว ก็บริโภคนุงหมจีวรอันเศราหมอง บริโภคบิณฑบาตอันเศรา
หมองอยูในเสนาสนะอันเศราหมอง เสพเภสัชอันเปนปจจัยแกความไขอันเปนบริขาร แหงชีวิตอันเศรา
หมอง เพราะเหตุปรารถนาจะใหไดจีวรแลบิณฑบาต แลเสนาสนะ แลคิลานปจจัยเภสัชบริขารใหได
มาก ๆ “ตเมนํ คหปติกา” คฤหบดีทั้งหลายรู วาพระภิกษุปฏิบัติดังนี้ก็ยินดีเลื่อมใสวา พระะสมณนี้มี
ความปรารถนานอยถือสันโดษยินดีในสงัดมิไดสัคคะระคนดวยคฤหัสถแลบรรพชิต ปรารภความเพียร
กลาวคําชําระกิเลสแกบุคคลทั้งหลายอื่น แลวก็นิมนตพระภิกษุนั้นดวยปจจัยทั้ง ๔ มีจีวรปจจัยเปน
อาทิ พระภิกษุนั้นจึงกลาววา กุลบุตรมีศรัทธายอมจะไดเสวยซึ่งบุญมาก เพราะเหตุมีหนาเฉพาะตอ
วัตถุทั้งสาม กุลบุตรมีศรัทธาจะไดเสวยบุญเปนอันมากก็เพราะเหตุมีหนาเฉพาะตอไทยธรรม กุลบุตรมี
ศรัทธายอมจะไดเสวยซึ่งบุญเปนอันมากก็เพราะเหตุมีหนาเฉพาะตอไทยธรรม กุลบุตรมีศรัทธายอมจะ
ไดเสวยซึ่งบุญเปนอันมากก็เพราะเหตุมีไทยธรรมตั้งอยูในที่เฉพาะหนาศรัทธาของทานก็มี แลวไทย
ธรรมคือวัตถุที่ทานจะพึงใหมีอยูแลวตัวของรูปก็เปนปฏิคคาหก ผูจะถือเอาก็มีอยูแลว ถาแลวารูปจะ
ไมรับ ทานก็จะไมไดสวนบุญ

  “น มยฺหํ อิมินา อตฺโถ” รูปจะมีประโยชนจะมีปจจัยนี้ก็หามิไดรูปรับครั้งนี้ก็อาศัยเพราะ
อนุเคราะหแกทานผูมีศรัทธา พระภิกษุโกหกกลาวดังนี้แลวก็ถือเอาจีวรเปนอันมาก ถือเอาซึ่ง
บิณฑบาตแลเสนาสนะและคิลาน ปจจัยเภสัชบริขารเปนอันมาก เพราะเหตุตนมีความปรารถนาอัน
ลามกอยากจะใครไดมาก

  อนึ่ง อาการที่พระภิกษุกลาวสยิ้วหนา แลกลาวใหทายกพิศวงกลาวโกหกดังนี้ ชื่อวากุหน
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วัตถุ กลาวคือจะเสพซึ่งปจจัย

  อนึ่ง พระภิกษุปรารถนาลามก กลาวคําใหทายกพิศวงดวยประการนั้น ๆ ดวยวาจาแสดงวา
ตนไดอุตตริมนุสสธรรม คือมรรคแลผลเปนของแหงพระอริยบุคคล ก็ไดชื่อวากุหนวัตถุ เหมือนวาระ
พระบาลีวา

  “กตมํ สามนฺตชปฺปนสงฺขาตํ กุหนวตฺถํ” องคสมเด็จพระมหากรุณาตรัสเทศนาเปนกเถตุ
กามยตาปุจฉาวากุหนวัตถุ กลาวคือพระภิกษุกระซิบเจรจาในที่ใกลนั้นเปนดังฤๅ

  จึงทรงวิสัชนาวา “อิเธกจฺโจ ปาปจฺฉาปกโต” พระภิกษุจําพวกหนึ่งในพระศาสนานี้ มี
อิจฉาลามก อันอิจฉาครอบงําปรารถนาจะกลาวคําสรรเสริญตนใหชนทั้งปวงรูวาตนไดธรรมวิเศษ หรือ
อุตริมนุสสธรรม ยอมกลาวถอยคําอันอาศัยธรรมเปนของพระอริยบุคคล “โย เอวรูป จีวรํ ธาเรต”ิ 
พระสมณะองคใดทรงจีวรอยางนี้พระสมณะองคนั้นมีศักดานุภาพมาก พระสมณะองคใดทรงบาตร
อยางนี้ ทรงภาชนะอันบุคคลกระทําใหแลวโดยโลหะอยางนี้ ทรงธรรมกรกผากรองน้ํา ลูกกุญแจ ทรง
กายพันธน ทรงรองเทาอยางนี้ ๆ พระสมณองคนั้นมีศักดานุภาพมาก

  อนึ่ง พระภิกษุนั้นกลาววา พระอุปชฌายของพระสมณะองคใดปฏิบัติอยางนี้ พระสมณะนี้มี
ศักดามาก พระภิกษุมีพระอุปชฌายเสมอกันกับพระสมณะองคใด พระสมณะองคนั้นมีศักดามาก 
พระภิกษุเปนมิตรอันเปนทามกลาง และเปนมิตรอันเห็นกองของพระสมณะองคใด พระสมณะองคนั้นมี
ศักดามาก “โย เอวรูเป วิหาเร วสติ” พระสมณะใดอยูในวิหารมีดังนี้เปนรูป คือปราสาทยาว และ
ปราสาทสี่เหลี่ยม แลปราสาทมีสัณฐานอันกลม ดุจดวงพระจันทรในวันเพ็ญแลอยูในคูหา แลที่เรนแล
กุฎีแลเรือนยอด แลหอรบ แลปอม แลศาลาอันยาวแลอุปฏฐานศาลาแลมณฑป แลรุกขมูล พระสมณะ
นั้นมีศักดามาก

  นัยหนึ่ง พระภิกษุมีคารมดุจธุลีอันบุคคลพึงเกลียด มีหนาสยิ้วยิ่งนักทักทายยิ่งนัก คน
ทั้งหลายอื่นกลาวคําสรรเสริญดวยปากแหงตนเปนประมาณ พระภิกษุนี้ยอมจะกลาวคําใหชนสําคัญตน
วาไดโลกุตตรคุณ อันลึกอันกําลังอันไพบูลย ควรจะปกปดไววาพระสมณะนี้ไดผลสมาบัติอันละเอียด
ดังนี้ ๆ อาการที่พระภิกษุสยิ้วหนากลาวคํากระซิบในที่ใกล เอวํก็มีดวยประการฉะนี้

  “ปาปจฺฉสฺเสว ปน สดต สมฺภาวนาธิปฺปายา เตน อิริยาปเถน วิมฺหาปนํ อิรี ยาปถสงฺ
ขาตํ กุหนวตฺถุ อิเธกจฺโจ ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต สมฺภาวนาธิปฺปาโย เอวํ มํ ชโน สมฺภาเวสฺสตีติ 
คมนํ สฌฺเปติ ปณิธาย คจฺฉติ ปณิธาย ติฏ ติ ปณิธาย นิสีทติ ปณิธาย เสยยํ กปฺเปติ สมาหิ
โต วิย คจฺฉติ สมาหิโต วิย ติฏติ เสยฺยํ นิสีทติ เสยฺยํ กปฺเปติ อาปาถกฌายี จ โหต”ิ

  พระบาลีมีเนื้อความวา “ปปปจุฉสฺเสว ปน สโต” พระภิกษุมีความปรารถนาลามกอันอิจฉา
ครอบงํา ยอมกระทําใหผูอื่นพิศวงดวยอิริยาบถที่ตนกระทําปรารถนาจะยังบุคคลผู อื่นใหสรรเสริญดังนี้
บัณฑิตพึงรูชื่อวา กุหนวัตถุ อาศัยซึ่งอิริยาบถเหมือนดวยวาระพระบาลีที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาค
ตรัสเทศนาเปนคําปุจฉาวา “กตมฺ อิริยาปถสงฺขาตํ กหนวตฺถุ” เหตุที่พระภิกษุโกหก กลาวคือตั้งไว
ซึ่งอิริยาบถนั้นเปนดังฤๅ

  จึงทรงวิสัชนาวา พระภิกษุจําพวกหนึ่งในพระศาสนานี้ มีความปรารถนาลามกอันอิจฉา
ครอบงํา ปรารถนาจะใหชนทั้งปวงสรรเสริญจึงวิตกวา มหาชนจักสรรเสริญเราก็เพราะเหตุอยางนี้ จึง
ตั้งไวซึ่งอิริยาบถคือจะเดินไปนั้นก็เดินไปดุจดังวามีธรรมวิเศษตรัสรูแลว อนึ่งเมื่อเดินไปก็ตั้งจิตไววา
ชนทั้งหลายจงรูวาเราเปนพระอรหันต เมื่อจะยืนก็ตั้งจิตไวเหมือนดังนี้ เมื่อจะนั่งจะนอนก็ตั้งจิตไว
เหมือนดังนั้น อนึ่งเมื่อจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอน กระทําอาการดุจดังวามีจิตอันตั้งมั่นไวในอิริยาบถดุจ
เขาสูสมาธิในที่ปรากฏมหาชนทั้งปวงกิริยาที่จะตั้งไวซึ่งอิริยาบถทั้ง ๔ ดวยเอื้อเฟอ แลอาการที่ตั้งไว
ซึ่งอิริยาบถทั้ง ๔ แลดัดแปลงอิริยาบถทั้ง ๔ ใหนํามาซึ่งความเลื่อมใส แลกระทําสยิ้วหนา ดวยจะ
แสดงซึ่งสภาวะแหงตนตั้งไวยิ่งซึ่งความเพียร แลมีปกติสยิ้วหนา แลสภาวะสยิ้วหนา แลกระทําให



- 36 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 1
คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

พิศวง แลยังโกหกใหประพฤติเปนไป แลสภาวะโหกดังนี้ ชื ่อวากุหนวัตถุ กลาวคือ ตั้งไวซึ่งอิริยาบถ

  วินิจฉัยในลปานานิเทศ คือแสดงอาการที่พระภิกษุมีความปรารถนาลามก จะวากลาวแก
คฤหบดี “อาลปนาติ วิหารํ อาคเต” จะสังวรรณนาอรรถในบทคืออาลปนานั้นกอน

  มีเนื้อความวา ภิกษุปรารถนาธรรมอันลามก เห็นมนุษยทั้งหลายออกมายังวิหารก็ทักทาย
กอนวา “โภนฺโต” ดูกรอุบาสกผูเจริญทานทั้งปวงพากันออกมาสูอาราม เพื่อประโยชนสิ่งอันใด ทาน
จะมานิมนตพระภิกษุทั้งหลายหรือ “ยทิ เอวํ คจฺฉถ” ถาทานจะนิมนตจะพระภิกษุแลวจงไปกอนเถิด
เราจึงจะพาพระภิกษุทั้งหลายเขาไปในบานเมื่อภายหลัง พระภิกษุกลาวคําดังนี้ ชื่อวา อลปนา แปลวา
ทักทายกอน

  นัยหนึ่งพระภิกษุนอมนําเขาไปถึงตนกลาววา “อหํ ติสฺส ราชา มยิ ปสนฺโน” มีนาม
ปรากฏชื่อวา พระติสสเถร บรมกษัตริยเลื่อมใสในเรา มหาอํามาตยชื่อนั้นเลื่อมใสในเรา พระภิกษุ
กลาวถอยคําดังนี้ ก็ไดชื่อวา อาลปนา

  ในบทคือ “ลปนา” ไมมีอาศัพทอยูในเบื้องตนนั้น มีเนื้อความนุษยทั้งหลายออกไปยัง
อารามถามวา “ติสฺโส นามโก” พระภิกษุดังฤๅชื่อวาติสสะ พระภิกษุนั้นก็กลาวคําตอบวา อาตมานี้แล
ชื่อติสสะบรมกษัตริยเจาพระนครนี้เลื่อมใสในเรา ใชแตเทานั้น มหาอํามาตยผูใหญมีนามชื่อนั้น ชื่อนี้ก็
เลื่อมใสในเรา ดังนี้ชื่อวาอาลปนา

  ในบทคือ “อุลฺลปนา” นั้น มีคําศัพทตั้งอยูในเบื้องตนนั้นมีอรรถสังวรรณนา แปลใน
เนื้อความ “คหปติกานํ อุกฺกณฺเน” พระภิกษุกลัววาคฤหบดีทั้งหลายจะมีความกระสัน ใหโอกาส
กลาวถอยคําเอาเนื้อเอาใจคฤหบดีดังนี้ ชื่อวา สลลปนา

  ในบทคือ “อุลฺลปนา” แปลวากลาวยกยอนั้น คือพระภิกษุกลาววา “มหากุฏมฺพิโก มหา
นาวิโก” ทานผูนี้เปนกุฏพีผูใหญ ทานผูนี้เปนนายสําเภาผูใหญ ทานผูนี้เปนทานบดีผูใหญ พระภิกษุ
กลาวคํายกยอดังนี้ ชื่อวา อุลฺลปนา

  ในบทคือ “สมุลฺลปนา” แปลวาภิกษุกระทํายกยอโดยสวนทั้งปวงชื่อวา สมุลฺลปนา

  ในบทคือ “อุนฺนหนา” นั้นวา พระภิกษุกลาวเกี่ยวพันดูกรอุบาสกทั้งหลาย แตปางกอนถึง
เทศกาลนี้แลว อุบาสกเคยถวายทานใหญไทยธรรมตาง ๆ มาในกาลบัดนี้ เหตุไฉนจึงไมกระทําทาน
เหมือนอยางนั้นเลา กลาวเกี่ยวพันไปกวาอุบาสกทั้งหลายจะกลาวตอบ วาขาแตพระผูเปนเจา
ขาพเจาทั้งปวงจะใหอยู แตทวายังหาโอกาสมิได

  “อถวา อุจฺฉุหตฺถํ ทิสฺวา” นัยหนึ่งพระภิกษุเห็นอุบาสกถือออยเดินมาถามวา ดูกรอุบาสก 
ออยนี้ทานนํามาแตดังฤๅ อุบาสกก็กลาวคําตอบวา ออยนี้ขาพเจานํามาแตไรออย ดูกรอุบาสก ออยใน
ไรออยนั้นหวานอยูหรือ ขาแตพระผูเปนเจา ออยนี้กินเขาไปดูจึงจะรูวาหวานหรือไมหวาน ดูกรอุบาสก 
พระภิกษุจะกลาววา ทานทั้งหลายจงใหแกภิกษุนั้นไมควร พระภิกษุกลาวเกี่ยวพันเบื้องตนดังนี้ ชื่อวา
อุนฺนหนา พระภิกษุกลาวยกยอแลว ๆ เลา ๆ โดยภาคทั้งปวงชื่อวา สมุนฺนหาน

  ในบท “อุกฺกาปนา” นั้นวา พระภิกษุยกยอตนแลวแสดงวา “เอตํ กุลํ มํ เอว ชานาต”ิ
ตระกูลนี้รูจักเราผูเดียว ถาแลวาไทยธรรมบังเกิดขึ้นในตระกูลนี้ก็จะถวายแกเรา มีอรรถรูปวา ภิกษุยก
ยอตัว ชื่อวา อุกกาปนา บัณฑิตพึงกลาวนิทานอุบาสิกา ชื่อวา เตลกัณฑริกา สาธกเขาในบทคือ
อุกกาปนา นี้

  พระภิกษุกลาวยกยอตนแล ว ยกยอตนเลา โดยสวนทั้งปวง ชื่อวา สมุกฺกาปนา
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  ในบทคือ “อนุปฺปยภาณิตา” นั้นวา ภิกษุไมแลดูการที่จะประกอบดวยประโยชน มีรูปอัน
เปนไปตามสัตยสมควรแกคําสัตยแลสมควรแกธรรมที่ตนประพฤติ กลาวถอยคําที่จะทายารักใครตน
แลว ๆ เลา ๆ ชื่อวา อนุปฺปยภาณิตา

  พระภิกษุประพฤติตนตั้งตนไวในเบื้องต่ํา แลวแลประพฤติเปนไปชื่อวา ปาตุกามยตา

  พระภิกษุกลาววาจาเหมือนดวยแกงถั่ว ชื่อวา มุคฺคสุปปนา มีคําอุปมาวา เมื่อบุคคลแกง
ถั่วนั้น ประเทศขางหนึ่งไมสุก ประเทศขางหนึ่งสุก ดิบบางสุกบาง อันนี้แลมีอุปมาฉันใด ก็มีอุปไมย
เหมือนวาจาที่ภิกษุกลาวนั้นจริงบาง เท็จบาง เท็จระคนกับจริง จริงระคนกับเท็จ สภาวะที่ภิกษุกลาว
ถอยคําเหมือนแกงถั่วนั้น ชื่อวา มุคฺคสุปฺปตา

  สภาวะที่ภิกษุบําเรอนั้น ชื่อวา ปาริภฏยตา

  ที่จริงพระภิกษุรูปหนึ่งอุมทารกตระกูลดวยสะเอว แลทรงทารกแหงตระกูลไวดวยบา การที่
ภิกษุอุมทารกแหงตระกูลนั้น ชื่อวา ปาริภฏยตา

  สภาวะที่พระภิกษุอุมทารกนั้น ชื่อวา ปาริภฏยตา

  วินิจฉัยในเนมิตติกตานิเทศนั้นวา “ยํกิฺจิ กายวจีกมฺม”ํ พระภิกษุกระทําดวยกายแล
วาจา อันประกอบดวยประโยชน ที่จะยังชนทั้งหลายอื่น ๆ ใหปจจัยแกตน ชื่อวา นิมิต

  อนึ่ง พระภิกษุเห็นชนทั้งหลายถือเอาซึ่งขาทนียะทั้งหลายแลวแลเดินไป ตนก็กระทํานิมิต
โดยนัยเปนอาทิวา ทานทั้งหลายไดขาทนียะของกันมาหรือดังนี้ ชื่อวา นิมิตกรรม

  พระภิกษุกลาวถอยคําอันประกอบดวยปจจัย ชื่อวา โอภาส

  อนึ่งพระภิกษุเห็นทารกเลี้ยงโค ถามทารกเลี้ยงโคนั้นวา “กึ อิเม วจฺฉา” ลูกโคทั้งปวงนี้
เปนลูกโคนมหรือ ๆ วาเปนลูกโ คเปรียง

  ทารกเลี้ยงโคก็กลาวตอบวา “ภนเต” ขาแตพระ  ผูเปนเจาผูเจริญ ลูกโคทั้งหลายนี้เปนลูก
โคนม พระภิกษุจึงกลาววา “นขีรโควจฺฉา” ลูกโคทั้งปวงนี้มิใชลูกโคนม ถาแลวาลูกโคเหลานี้เปนลูก
โคนมแลว พระภิกษุทั้งหลายก็จะไดนมโค พระภิกษุกลาวคําโดยนัยเปนอาทิดังนี้ แลวเด็กเลี้ยงโค
ทั้งหลายนั้นก็ไปบอกบิดามารดา ยังมารดาแลบิดาให ๆ น้ํานมโคแกภิกษุกลาวถอยคําดังนี้ ชื่อวา
โอภาสกรณกระทําโอภาส

  อนึ่ง พระภิกษุกลาวกระทําใหใกลกลาวกระซิบ ชื่อวา สามันตชัปปนา

  เรื่องราวพระภิกษุอันเขาไปสูตระกูล บัณฑิตพึงกลาวในบท คือ สามันตชัปปนา นี้

  “กิร” ดังไดสดับมา พระภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปสูตระกูลแลวปรารถนาจะบริโภค จึงเขาไปนั่ง
อยูในเรือน อุบาสิกาเจาของเรือนเห็นภิกษุนั้นแลวปรารถนาจะไมใหไทยธรรม จึงกลาวถอยคําวา
ขาวสารไมมีกระทําอาการ ดุจดังวาจะไปเที่ยวแสวงหาขาวสารแลวก็ไปสูเรือนที่คุนเคยพระภิกษุนั้นก็
เขาไปในหองเล็งแลดูที่ขางนั้นขางนี้ จึงเห็นออยที่อุบาสิกาพิงไวที่แงมประตู ดูไปอีกก็เห็นน้ําออยที่
อุบาสกใสไวในภาชนะเห็นปลาตําแบอยูในตะกรา เห็นขาวสารอยูในกระออม เห็นเปรียงในหมอ
พระภิกษุก็ออกมานั่งอยูอุบาสิกาก็รองวาหาขาวสารไมไดแลวก็กลับมา พระภิกษุจึงวา ดูกรอุบาสิกา
“อชฺช ภิกฺขา น สมฺปชฺชิสฺสติ” รูปเห็นเหตุเสียกอนแลววา วันนี้มีภิกขาหารจะไมสําเร็จแกอาตมา
อุบาสิกาจึงถามวาพระผูเปนเจาเห็นเหตุเปนดังฤๅ พระภิกษุจึงกลาวคําในที่ใกลอุบาสิกาวา อาตมา
เห็นอสรพิษเหมือนลําออยที่อุบาสิกาพิงไวที่แงมประตู “ตํ ปหริสสาม”ิ อาตมาก็คิดวาจะประหาร
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อสรพิษจึงจับเอากอนศิลาเหมือนหนึ่งน้ําออยที่อุบาสิกาใสไวในภาชนะ อสรพิษก็ทําพังพานเหมือน
ปลาตําแบที่อุบาสิกาใสไวในตะกรา เหมือนอสรพิษดูดเอากอนศิลานั้น อาตมาก็เห็นฟนอสรพิษ
เหมือนขาวสารที่อุบาสิกาใสไวในกระออมในขณะนั้นอสรพิษโกรธก็พนพิษออกจากปาก เขฬะที่เจือ
ดวยพิษก็ไหลออกจากปากอสรพิษ อาตมาแลเห็นเหมือนเปรียงที่อุบาสิกาใสไวในหมอ อุบาสิกา
เจาของเรือนไดฟงดังนั้นก็คิดวาเราไมอาจลวงพระสมณะที่มีศีรษะอันโกน จึงเอาออยออกมาถวาย
แลวก็หุงโภชนะนําเขาไปถวายกับปลาตําแบปง

  บัณฑิตพึงรูวา กิริยาที่พระภิกษุกระซิบกลาวในที่ใกลดังนี้ ชื่อวาสามันตชัปปนา

  ในบทปริกถานั้น มีอรรถสังวรรณนาวา พระภิกษุไดวัตถุมีอโทนะ เปนอาทิแล ว ก็เจรจาให
แลกเปลี่ยนดวยวัตถุอื่น ๆ ที่ตนปรารถนา ชื่อวาปริกถา กลาวโอบออมไปโดยภาคทั้งปวง

วินิจฉัยใน นิปเปสิกตานิเทศนั้นวา พระภิกษุดากลบเอาของดวยอักโกสวัตถุ ๑๐ ประการ ชื่อ
วา อักโกสนา

  พระภิกษุกลาวครอบงํา ชื่อวา อัมภนา

  พระภิกษุกลาวยกโทษโดยนัยเปนอาทิ “อสทฺโธ อปฺปสนฺโน” คฤหบดีนี้ไมมีศรัทธา ไมมี
ความเลื่อมใส ชื่อวา ครหนา

  พระภิกษุกลาวยกยอดวยวาจาวา ทานอยากลาวคําอยางนี้ ๆ แตตระกูลนี้ชื่อวา อุกเขปนา

  พระภิกษุกลาวคํายกยอ กระทําใหะเปนไปกับวัตถุ กระทําใหเปนไปกับดวยเหตุโดยภาคทั้ง
ปวง ชื่อวา สมุกเขปนา

  นัยหนึ่งพระภิกษุเห็นคฤหบดีไมใหแลว ก็กลาวยกยอวา “อโห ทานปติ” ดังเราสรรเสริญ 
คฤหบดีนี้เปนผูใหญในทานดังนี้ ชื่อวา อุกเขปนา

  พระภิกษุเห็นวาคฤหบดีไมใหแล ว ก็กลาวคํายกยอใหยิ่งขึ้นไปวา “อโห มหาทานปติ” ดัง
เราสรรเสริญ ทานคฤหบดีนี้เปนมหาทานบดีเปนใหญในมหาทาน ชื่อวา สมุกเขปนา

  พระภิกษุกลาวคําเยยยุใหคฤหบดีวา ชีวิตของทานนี้หาประโยชนมิได ทานนี้เปนคนบริโภค
พืชกินบุญหนหลังดังนี้ ชื่อวาขิปปนา

  พระภิกษุกลาวคําเยยยิ่งขึ้นไปกวานั้นวา ชนทังหลายกลาววาทานผูนี้เปนทายกเพื่อเหตุดัง
ฤา ทานผูนี้ยอมกลาวแตคําวา ไมมีแกพระภิกษุทั้งหลายสิ้นกาลเปนนิจดังนี้ ชื่อวา สังขัปปนา

  อนึ่ง พระภิกษุยังโทษคือมิไดเปนทายกใหถึงแกคฤหบดี ชื่อวา ปาปนา

  พระภิกษุยังโทษคือมิไดเปนทายกใหถึงแกคฤหบดี โดยภาคทั้งปวงชื่อวา สัมปาปนา

  พระภิกษุออกจากเรือนนี้ไปสูเรือนโนน ออกจากบานนี้ไปสูบานโนนออกจากชนบทนี้ไปสู
ชนบทโนน เที่ยวกลาวโทษไปทุกแหงวาคฤหบดีนี้ทําบุญใหทานแกเรา เพราะเหตุกลัวเราจะติเตียน
กลัววาเราจะไมสรรเสริญ ดังนี้ ชื่อวา อวัณณหาริกา

  อนึ่ง พระภิกษุกลาวคําไพเราะในที่ตอหนา กลาวโทษในที่ลับหลังชื่อวา ปรปฏฐิมังสิกตา

  แทจริงวาจานั้นเปนวาจาของบุคคล ไมอาจจะแลดูในที่เฉพาะหนาปรากฏดุจดังวา จะกัด
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กินซึ่งเนื้อหนังแหงชนทั้งหลาย อันตั้งอยูในที่ลับหลังเพราะเหตุการณนั้น องคพระผูทรงพระภาคจึง
ตรัสวา ปรปฏฐิมังสิกตา

  วาจาทั้งปวงที่กลาวมา มีครหนาวาจาติเตียนเปนอา ทิ ยอมเช็ดเสียซึ่งคุณแหงบุคคลผูอื่น 
เหมือนซีกไมไผที่บุคคลเช็ดเสีย ครูดเสียซึ่งน้ํามันอันแปดเปอนในสรีระ

  นัยหนึ่ง วาจาชื่อวา “นิปฺเปติกตา” นี้ ยอมกระทําซึ่งคุณทั้งหลายแหงบุคคลอื่น ใหเปน
จุณแลวแลแสวงหาลาภ มีอุปมาเหมือนบุคคลกําจัดเสียซึ่งคันธชาติแลว แลแสวงหาคันธชาติ เหตุใด
เหตุดังนั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคจึงตรัสวา นิปเปสิกตา ดังนี้ วินิจฉัยในบทคือ “ลาเภน ลาภํ 
นิชิคึสนตา” นิเทศนั้นวากิริยาที่ภิกษุแสวงหา ชื่อวา “นิชิคึสนตา” พระภิกษุไดภิกขาในเรือนนี้นําไป
ใหในเรือนโนน เที่ยวแลกเปลี่ยนไปกวาจะไดวัตถุที่ชอบใจตนในอธิการนี้ พระอาจารยนํานิทาน
พระภิกษุซึ่งไดภิกขาในเรือนเดิมแลว แลนําไปใหแกทารกทั้งหลายในเรือนนั้น ๆ ครั้นไดขีรยาคูของ
ชอบใจแลวก็ไป มาสาธกเขาในบทคือ “ลาเกน ลาภํ นิชิคึสนตา” นี้

  ในบทคือ “เอวมาทีนฺจ ปาปธมฺมาน”ํ นั้น พระพุทธโฆษาจารยเจากลาววา บัณฑิตพึงรู
วา กิริยาที่สมณะแลพราหมณจะถือเอาซึ่งธรรมอันลามกนั้น สมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาไวใน
พรหมชาลสูตรโดยนัยเปนอาทิวา “โภนฺโต สมณพฺราหมณา” ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย สมณะแล
พราหมณจําพวกหนึ่งบริโภคโภชนาหารอันบุคคลมีศรัทธาคือเชื่อซึ่งกรรมแลผลแหงกรรมแลวแลพึง
ใหแกสมณะแลพราหมณะทั้งหลายนั้น เลี้ยงชีวิตเปนมิจฉาชีพ คือวิชาที่เลี้ยงชีวิตดวยติรัจฉานวิชชา

   “เสยฺยถีท”ํ สมณะแลพราหมณะเลี้ยงชีวิตดวยติรัจฉานวิชานั้นเปนอยางไร

  มีคําวิสัชนาวา สมณแลพราหมณะเลี้ยงชีวิตดวยติรัจฉานวิชานั้นคือวิชาที่วาชั่วแลดีแหง
อวัยวะนอยใหญทั้งหลาย แลวิชานั้นอันหนึ่งกอบดวยอันบังเกิดขึ้นแหงเหตุทั้งหลาย มีอุกกาบาตแล
ไฟไหมในทิศแลแผนดินไหว เปนอาทิ แลวิชาสุบินศาสตรทายสุบินแลวิชาทายลักษณะหญิงแลบุรุษ 
แลวิชาหนูกัดผา แลวิชาวิธีบูชาเพลิง แลวิชาวิธีบังหวนควันตาง ๆ กันดังนี้ มิจฉาชีพนั้นพระภิกษุใน
พระศาสนานี้ ยอมใหประพฤติเปนไปดวยสามารถที่ตนลวงสิกขาบททั้ง ๖ ประการ ที่กลาวมาแลวใน
หนหลัง แลประพฤติเปนไปดวยสามารถแหงธรรมอันลามกทั้งหลาย แลโกหกแลกระทําผิดซึ่งน ิมติ 
แลกําจัดเสียซึ่งคุณแหงบุคคลผูอื่นแลว แลแสวงหาลาภดวยลาภเปนอาทิ “ตสฺมา สพฺพปฺปการา 
มิจฺฉาชีวา” เมื่อภิกษุเวนจากมิจฉาชีวะมีประการดังกลาวแลวทั้งปวงนั้น อาชีวิปาริสุทธิศีลของ
พระภิกษุนั้นก็บริสุทธิ์

  มีบทวิคคหะในอาชีวปาริสุทธิศีลนั้นวา “เอตํ อาคมฺม ชีวต ิติ อาชีโว” 

  พระภิกษุทั้งหลายอาศัยซึ่งสภาวะอันใดแลวแลมีชีวิตอยูสภาวะนั้น ชื่อวา อาชีวะ สภาวะนั้น
คือดังฤๅ

  สภาวะนั้นคือความเพียรที่จะแสวงหาปจจัยทั้ง ๔ สภาวะบริสุทธิ์นั้นชื่อวา “ปาริสุทธิ”
บริสุทธิ์แหงอาชีวะ จึงไดนามชื่อวา อาชีวปาริสุทธิศีล เอวํ ก็มีดวยประการดังนี้

   “ยมฺปเนตํ ตทนนฺตรํ ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลํ วุตฺตํ ตตฺถ ปฏิสงฺขาโยนิโสติ อฺปาเยน 
ปเถน ปฏิสงฺขาย ญตฺวา ปจฺจเวกขิตฺวาติ อตฺโถ เอตฺถ จ สีตสฺส ปฏิฆาฏายาติ อาทินา นเยน 
วุตฺตํ ปจฺจเวกฺขณเมวโยนิโส ปฏิสงฺขาติ เวทิตพฺพํ ตตฺถ จีวรนฺติ อนฺตรวาสกาทีสุ ยํกิฺจิ ปฏิ
เสวตีติปริภฺุชติ นิวาเสติ วา ปารุปติ วา ยาวเทวาติ ปโยชนาวธิปริจฺเฉทนิยมวจนํ เอตฺตกเมว 
หิ โยคิโน จีวรปฏิเสวเน ปโยชนํ ยิททํ สีตสฺส ปฏิฆาฏยาติ อาท”ิ

  วาระนี้จะไดวิสัชนาในปจจัยสันนิสสิตศีล สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี มีเนื้อความวา
ปจจัยสันนิสสิตศีลอันใด อันเรากลาวแลวในลําดับแหงอาชีวปาริสุทธิศีล เราจะวินิจฉัยตัดสินไปใน
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ปจจัยสินนิสสิตศีลนั้น พระพุทธโฆษาจารยเจาดําเนินวาระพระบาลีดังนี้ แลวจึงสังวรรณนาในบทคือ
“ปฏิสงฺขา โยนิโส” อันเปนเบื้องตนแหงปจจัยสันนิสสิตศีลนี้กอนวา พระภิกษุรูดวยอุบายปญญาปจ
จเรกขณะวิธีที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคตรัสเทศนาไว โดยนัยเปนอาทิ “สีตสฺส ปฏิฆาฏาย” นี้ 
บัณฑิตพึงรูชื่อวา “โยยิโสปฏิสงฺขา” แปลวาภิกษุรูดวยอุบายปญญา เห็นดวยปญญาแลว แลบริโภค
นุงหมจีวรมีผาอันตรวาสกเปนอาทิ

  ในบทคือ “ยาวเทว” นั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคกลาวกําหนดอันประพฤติเปนไป
ดวยสามารถ จะกําหนดแดนประโยชนแทจริง “ยํ อิทํ ปโยชนํ” ประโยชนอันใดที่พระองคสมเด็จพระ
ผูทรงพระภาคตรัสเทศนาไวเปนอาทิวา พระภิกษุนุงหมจีวรอันจะบําบัดเสียซึ่งเย็นแลรอน ประโยชน
นั้นก็เปนประโยชนของพระภิกษุ มีประมาณเทานี้ “น อิโต ภิยฺโย” ประโยชนอันอื่นจะยิ่งกวา
ประโยชนอันนี้ก็มิไดมี

  ในบทคือ “สีตสฺส” นั้นวา พระภิกษุบริโภคนุงหมจีวร เพื่อจะบําบัดเสียซึ่งหนาว อันบังเกิด
ขึ้นดวยสามารถธาตุภายในกําเริบแลบังเกิดขึ้น ดวยสามารถแปรปรวนแหงฤดูอันมีภายนอก ความ
อาพาธที่ปวยไขมิไดบังเกิดขึ้นในสรีระฉันใดก็จะบรรเทาเสียอาพาธปวยไขฉันนั้น

  เมื ่อสรีระของภิกษุนั้น อันอาพาธหากรันทําย่ํายีอยูแลวพระภิกษุผูมีจิตกําเริบ ไมอาจตั้งสติ
ไวซึ่งความเพียรใหประพฤติเปนไปดวยอุบายปญญาได เพราะเหตุการณนั้น พระภิกษุจึงบริโภคนุงหม
จีวรเพื่อบําบัดเสียซึ่งหนาว องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสอนุญาตไวดังนี้

  “เอส นโย สพฺพตฺถ” นัยหนึ่งบัณฑิตพึงรูในประโยชนอันเศษมีจะบําบัดเสียซึ่งรอนเปน
อาทิ

  แตนี้จะวินิจฉัยตัดสินในประโยชนทั้งหลาย มีประโยชนคือจะบําบัดเสียซึ่งรอนเปนอาทิ มี
เนื้อความวา พระภิกษุที่จะนุงหมจีวรเพื่อจะบําบัดเสียซึ่งรอนอันบังเกิดแตกองแหงอัคคี มีรอนบังเกิด
แตไฟไหมปาเปนประธาน

  อนึ่ง พระภิกษุจะพึงเสพคือนุงหมจีวรนั้น เพื่อจะบําบัดเสียซึ่งแมลงวันเหลือบ แลยุง แลลม 
แลแดด แลทีฆชาตินอยแลใหญเปนอันมาก

  ในบทคือ “ฑํสา” นันแปลวา แมลงเหลือบ บางอาจารยกลาววา แมลงวันสีขาวนั้นชื่อวา 
ฑํสา

  “มกสา” ศัพทนั้นแปลวายุง

  ลมทั้งหลายอันประพฤติเปนไปกับดวยธุลี แลลมอันหาธุลีบมิไดเปนอาทิ ชื่อวา วาตา

  รอนรัศมีวิมานสุริยเทวบุตรนั้นชื่อวา อาตปะ

  สัตวทั้งหลายมีชาติสรีสะอันยาวมีงูเปนตน อันสัญจรเลื้อยไปในปฐพี ชื่อวา สิริสัปปะ

  สัมผัสถูกตองแหงสัตวทั้งหลาย มีแมลงเหลือบเปนอาทินั้นมี ๒ ประการคือ ทิฏฐสัมผัส
ถูกตองดวยจักษุเห็นประการหนึ่ง คือผุฏฐสัมผัสถูกตองดวยตัวสัตวประการหนึ่ง

  "โสป จีวรํ ปารุปตฺวา นิสินฺโน” เมื่อภิกษุนุงหมจีวร คลุมจีวรแลวแลนั่งอยู สัมผัสแหง
แมลงเหลือบเปนอาทิ ก็มิไดเบียดเบียนพระภิกษุนั้น เพราะเหตุการณนั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระ
ภาคจึงตรัสอนุญาตใหพระภิกษุนุงหมจีวร เพื่อจะปองกันเสียซึ่งสัมผัสทั้งหลายในที่เห็นปานดังนั้น
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  พระบาลีกลาวซ้ําวา “ยาว” ใหมเลา เพื่อจะแสดงซึ่งปริจเฉท กําหนดแดนแหงประโยชนอัน
เที่ยง

  แทจริงกิริยาที่พระภิกษุจะปกปดไวซึ่งที่คับแคบ ควรที่จะพึงละอายนั้น เปนประโยชนอัน
แท ประโยชนอันอื่นนอกจากประโยชนนี้มีจะบําบัดเสียซึ่งหนาวเปนอาทินั้น ก็เปนประโยชนแตละครั้ง

  ในบทคือ “หิริโกปน” นี้ แปลวา ที่คับแคบนั้น ๆ “ยสฺมึ ยสฺมึ หิ องฺเค วิวริยมาเน”
แทจริงเมื่อองคาพยพใด ๆ พระภิกษุมิไดเปดปดไวแลว ความที่ละอายก็ตั้งอยู อวัยวะนั้น ๆ องค
สมเด็จพระศาสดาจึงตรัสเรียกชื่อวา หิริโกปนะ ยังความละอายใหกําเริบ จึงทรงอนุญาตไวให
พระภิกษุบริโภคนุงหมจีวร เพื่อจะปกปดเสียซึ่งกริยาที่จะยังความละอายใหกําเริบ เพราะเหตุดังนี้จึง
ตรัสเทศนาวา “หิริโกปน ปฏิจฺฉาทนตถํ" ดังนี้ บางบาลีวา “หิริโกปนํปฏิจฺฉาทนตฺท”ํ วิสัชนามาใน
ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวรํ ตงฺขณิกปจฺจเวกฺขณ เปนตน ก็ยุติแตเพียงเทานี้

  ในบทคือ “ตํขณิกปจฺจเวกฺขณ” เปนคํารบสองนั้น พระพุทธองคทรงอนุญาตไวให
พระภิกษุ พิจารณาบิณฑบาตดวยปญญาและบริโภคซึ่งวัตถุสิ่งของอันใดอันหนึ่ง ที่พระภิกษุจะพึง
กลืนกินชื่อวาบิณฑบาต

  แทจริง อาหารทั้งปวงนั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเรียกชื่อวา บิณฑบาต เพราะ
เหตุวาอาหารตกลงแลวในบาตรดวยภิกขาจารวัตรของพระภิกษุ

  นัยหนึ่ง ประชุมพรอมแหงภิกษาหาร พระภิกษุไดในเรือนนั้น ๆ ชื่อวาบิณฑบาต

  ในบทคือ “เนว ทวาย” นั้น อรรถกถาสังวรรณนาวา พระภิกษุบริโภคอาหารทั้งปวงเพื่อ
ประโยชนจะคะนองเลนดุจชนทั้งหลาย มีทารกแหงมนุษยอันในบานเปนอาทิก็หามิได

  มีอรรถรูปวา “กีฬานิมิตฺตํ” พระภิกษุจะบริโภคบิณฑบาตมีกิจที่จะเลนเปนนิมิตก็หามิได

  ในบทคือ “น มทาย” นั้นวา พระภิกษุจะบริโภคบิณฑบาตเพื่อมัวเมา เหมือนหนึ่งคนมวย
แลคนปล้ําเปนอาทิก็หามิได

  มีอรรถวา พระภิกษุจะบริโภคบิณฑบาต เพราะเหตุมัวเมาอันบังเกิดขึ้นอาศัยแกกําลัง และ
เพราะเหตุมัวเมาอันเปนของแหงบุรุษก็หามิไดในบทคือ “น มณฺฑนาย” นั้น พระภิกษุจะบริโภค
บิณฑบาต เพื่อประโยชนจะแตงตนใหงามดุจดังวาสาวสนมของบรมกษัตริย และนางนครโสเภณีเปน
อาทิก็หามิได

  มีอรรถรูปวา พระภิกษจะบริโภคบิณฑบาต เพราะเหตุวาจะยังอวัยวะนอยใหญอันบกพรอง
ใหเต็มก็หามิได

  ในบทคือ “น วิภูสนาย” นั้นวา พระภิกษุจะบริโภคบิณฑบาตเพื่อประดับกาย ดุจคนฟอน
คนรําเปนอาทิก็หามิได

  มีอรรถรูปวา พระภิกษุจะบริโภคบิณฑบาต เพราะเหตุวาจะใหฉวีวรรณะบริสุทธิ์ผองใสก็หา
มิได

  “เอตถ จะเนว ทวาย” อนึ่งในบทคือ “เนว ทวาย” ที่แปลไดความวา พระภิกษุจะบิรโภค
บิณฑบาตเพื่อประโยชนจะคะนองเลนหามิได องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาเพื่อประโยชน
จะใหพระภิกษุสละเสียซึ่งอุปนิสัยแหงโมหะมิไดหลงเลน
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  ในบทคือ “น มทาย” นั้นมีอรรถวา พระภิกษุจะพึงบริโภคบิณฑบาตเพื่อประโยชนจะมัว
เมาก็หามิไดนั้น พระสรรเพชญพุทธเจาตรัสเทศนาเพื่อจะใหพระภิกษุละเสียซึ่งเหตุมีกําลังแหงโทษ
มิไดประทุษรายดวยความโกรธ

  ในบทคือ “น มณฺฑนาย น วิภูสนาย” มีอรรถวา พระภิกษุไมพึงบริโภคบิณฑบาตเพื่อจะ
แตงตนใหงาม และจะยังที่พรองแหงสรีระใหเต็มก็หามิไดนั้น องคสมเด็จพระสัพพัญูบรมศาสดาตรัส
เทศนา เพื่อจะใหพระภิกษุละเสียซึ่งเหตุมีกําลังแหงราคะ คือจะใหหนายจากราคะ

  อีกอยางหนึ่ง ในบทคือ “เนว ทวาย น มทาย” มีอรรถดังกลาวแลว องคสมเด็จพระบรม
ศาสดาตรัสเทศนาเพื่อจะหามซึ่งสังโยชนมีกามสังโยชนเปนอาทิ มิไดบังเกิดแกตนของพระภิกษุ

  ในบทคือ “น มณฑนาย น วิภูสนาย” มีอรรถดังกลาวแลว พระผูทรงพระภาคตรัสเทศนา 
เพื่อจะหามซึ่งกิริยาที่จะบังเกิดขึ้นแหงสังโยชนแกตน แหงพระภิกษุและบุคคลผูอื่น อีกประการหนึ่ง
บททั้ง ๔ มี “เนว ทวาย” เปนอาทินี้ องคสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาเพื่อจะใหละเสีย ซึ่ง
ปฏิบัติดวยหาอุบายปญญามิได และจะใหละเสียซึ่งการที่กระทําความเพียรอันติดเนื่องอยูในกามสุข

  อนึ่ง พระภิกษุบริโภคบิณฑบาตินั้นเพื่อจะยังรูปกาย กลาวคือ มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐว ี
อาโป เตโช วาโย ใหประพฤติเปนไปอยาใหขาด

  นัยหนึ่ง พระภิกษุบริโภคบิณฑบาตนั้น เพื่อตั้งอยูสิ้นกาลนานตราบเทากําหนดอายุขัย มีคํา
อุปมาวา

  “ชณฺณฆรสามิโก” บุรุษเจาของเรือนที่คร่ําคราเกาลงแลวก็ยอมจะอุปถัมภบํารุงซอม
แปลงที่ทรุดทําลาย “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใด ก็มีอุปไมยเหมือนพระภิกษุบริโภคบิณฑบาตเพื่อจะ
ยังกาย กลาวคือมหาภูตรูปทั้ง ๔ ใหตั้งอยูสิ้นกาลนานตราบเทาอายุขัยฉันนั้น

  “อกฺขพฺภฺชนมิว” อนึ่ง มีคําวา บุรุษเจาของเกวียน เมื่อขับเกวียนไปนั้นยอมจะเทน้ํามัน
ออกทางเพลา เพื่อประโยชนจะใหจักรเกวียนนั้นประพฤติเปนไปโดยสะดวก “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉัน
ใดก็ยังมีอุปไมยเหมือนพระภิกษุบริโภคบิณฑบาต เพื่อจะยังรูปกายใหตั้งอยูและจะใหประพฤติเปนไป
สิ้นกลาลปริจเฉทกําหนดอายุขัยฉันนั้น

  “น ทวมทมณฺฑนวิภูสนตฺถํ” พระภิกษุจะบริโภคบิณฑบาต เพื่อจะคะนองเลนมัวเมาและ
จะตกแตงตนใหงาม และจะยังที่แหงสระระใหเต็มก็หามิได

  นัยหนึ่ง บทคือ “ ิต”ิ นั้น เปนชื่อแหงชีวิตอินทรียเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนั้นบัณฑิตพึงรูอรรถ
รูป เนื้อความในบทคือ “อิมสฺส กายสฺส  ิติยา ยาปนาย” นี้วา พระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ บริโภค
บิณฑบาต เพื่อจะยังชีวิตอินทรียแหงกายของพระภิกษุนี้ใหประพฤติเปนไป

  ในบทคือ “วิหึสุปรติยา” นั้นวา พระภิกษุเสพซึ่งอาหารบิณฑบาต เพื่อจะระงับเสียซึ่ง
ความอยาก ความอยากนั้นชื่อวา วิหิงสา เพราะเหตุแหงความอยากนั้นเปนที่เบียดเบียน และเปนที่
เสียดแทงกายแหงพระภิกษุ พระภิกษุบริโภคบิณฑบาตนั้น มีอุปมาดุจยาพอกแผลแหงบุคคลอันมีบาด
แผดแผลในสรีรกาย และจะปองกันเสียซึ่งรอนและเย็นเปนอาทิ ในกาลเมื่อรอนและเย็นครอบงําเปน
อาทิ กระทําอันตรายกายแหงพระภิกษุนี้

  ในบทคือ “พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย” นั้น มีอรรถสังวรรณนาวาพระภิกษุบริโภคอาหาร
บิณฑบาตนั้น เพื่อจะยังศาสนพรหมจรรย คือประพฤติซึ่งธรรมอันประเสริฐตามศาสโนวาท คําสั่งแหง
องคสมเด็จพระบรมศาสดาทั้งสิ้น และจะยังมรรคพรหมจรรยคือประพฤติซึ่งธรรมอันประเสริฐเปนอุบาย
ที่จะใหไดธรรมวิเศษคืออรหัตตมรรคและพระอรหัตตผล และพระนิพพานใหสําเร็จ
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  แทจริง พระภิกษุอาศัยซึ่งกําลังกายอันบังเกิดมี เพราะเหตุบริโภคซึ่งอาหารบิณฑบาต จึง
สามารถอาจปฏิบัติเพื่อจะรื้อออกซึ่งตนจากภพกันดารขามสังสารสาครได เ  มื่อลําดับความเพียร
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งสิกขาบท ๓ มีอธิสีลสิกขาเปนประธาน จึงบริโภคอาหารบิณฑบาตที่อุปมาดุจดังวา
สามีและภรรยาทั้งสอง ปรารถนาจะรื้อตนใหพนจากหนทางกันดารตองบริโภคเนื้อบุตรที่ตายลงเปน
อาหาร ไมฉะนั้นอุปาดุจดังวาบุรุษปรารถนาจะขามแมน้ําตองแสวงหาซึ่งพวงและแพ ไมฉันนั้นมีอุปมา
ดุจดังพวกพาณิชคิดคาขายขามสมุทรก็ตองแสวงหาสําเภา พระภิกษุบริโภคบิณฑบาตนั้นพึงมนสิการ
กําหนดวา อาตมาจะบําบัดเสียซึ่งเวทนาอันมีในกอน และจะยังเวทนาอันใหมมิใหบังเกิดขึ้นได

  มีอรรถสังวรรณนาในบทคือ “อิติ ปุราณฺจ เวทนํ ปฏิหํขามิ” นี้วา พระภิกษุบริโภค
บิณฑบาตดวยวิตกวา “อิมินา ปณฺฑปาตปฏิเสวเนน” อาตมาจะบําบัดเสียซึ่งเวทนา คือความอยาก
มีในกอนดวยกิริยาที่จะเสพอาหารบิณฑบาตนี้

  ในบทคือ “น วฺจ เวทนํ น อุปปาเทสฺสาม”ิ นั้น มีเนื้อความวา พระภิกษุบริโภค
บิณฑบาตดวยมนสิการกระแสจิต อาตมาจะยังเวทนาอันใหมมีบริโภคพนประมาณ เปนเหตุปจจัยให
ไดพนเวทนาเหมือนอาหารหัตถกพราหมณ และอลังสาฏกพราหมณ และตัดถวัฏฏกพราหมณ และ
กากมากพราหมณ และภูตตวัมิกพราหมณคนใดคนหนึ่ง ไมใหบังเกิดมี จะบริโภคบิณฑบาตนั้น 
เหมือนหนึ่งคนไขบริโภคบําบัดไข

  มีเนื้อความในอปรนัยวา พระภิกษุบริโภคบิณฑบาตดวยดําริจิตคิดวา เวทนาใดในกาลบัดนี้ 
ที่องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเรียกชื่อวาปุราณเวทา เพราะเหตุวาเวทนานั้นอาศัยบริโภคโภชนะ
พนประมาณอันมิไดเปนที่สบาย บังเกิดขึ้นดวยสามารถปจจัย คือกรรมในกาลกอน เมื่ออาตมาบริโภค
บิณฑบาตควรแกประมาณอันเปนที่สบาย ยังเหตุยังปจจัยแหงปุรเวทนานั้น ใหพินาศฉิบหายเสียแลว
ก็จะบําบัดเสียไดซึ่งปุรานเวทนา

  อนึ่ง เวทนาใดที่อาตมากระทํามาแลวในกาลอันเปนปจจุบันนั้น เวทนานั้นชื่อวา นวเวทนา 
แปลวาเวทนาใหม เพราะเหตุเวทนานั้นจะบังเกิดในอนาคตกาล เหตุอาศัยกรรมปจจัย คือมิได
พิจารณาแลว และบริโภคปจจัย ไมใหบังเกิดขึ้นได ดวยสามารถที่เราพิจารณาแลว และบริโภคซึ่ง
ปจจัย ก็จักยังเวทนาอันใหมนั้นไมใหบังเกิดขึ้น

  อรรถในบททั้ง ๒ มี “อิติ ปุราณํ” เปนอาทิ บัณฑิตพึงรูโดยนัยดังแสดงมาแลวนี้

  “ยุตฺตปริโภคสงฺคโห” บัณฑิตพึงรูวากิริยาที่จะถือเอาโดยสังเขป ซึ่งบิรโภคบิณฑบาติ
ปจจัยอันควร และจะสละเสียซึ่งอัตตกิลมถานโยค ประกอบเนือง ๆ ใหลําบากตน และมิไดเสียซึ่งสุข
ในกายอันบังเกิดเปนปจจัยแกฌาน องคสมเด็จพระบรมศาสดาจารยทรงแสดงไวดวยพระบาลีมี
ประมาณเทานี้

  ในบทคือ “ยาตรา จ เม ภวิสฺสติ” นั้นวา พระภิกษุบริโภคบิณฑบาต ดวยปริวิตกวา กิริยา
ที่จะยังอัตตภาพนี้อันประพฤติเนื่องดวยปจจัยใหประพฤติเปนไปสิ้นกาลชานาน เพราะเหตุหา มิไดแหง
อันตราย คือโรคที่ตัดซึ่งชีวิตอินทรีย และจะหักเสียซึ่งอิริยาบถ ๔ จัดมิไดมีแกอาตมาก็เพราะบริโภค
ซึ่งบิณฑบาตอันควรแกประมาณ

  พระภิกษุบริโภคบิณฑบาตนั้น มีอุปมาดุจดังวาบุคคลมีโรคอยูสิ้นกาลเปนนิจ ตองบริโภค
ยา มียานั้นเปนปจจัยไดบําบัดโรค

  ในบทคือ “อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร” นั้นวา พระภิกษุบริโภคบิณฑบาตดวยปริวิตกวา 
สภาวะจะหาโทษมิได จักไดมีแกอาตมา เพราะเหตุเวนจากกิริยาที่แสวงหาจตุปจจัยดวยมิจฉาชีพ อัน
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสติเตียน และเวนจากกิริยาที่จะรับ ไมรูประมาณแหงไทยธรรมของ
ทายกและประมาณตน และเวนจากบริโภคซึ่งปจจัยอันมิควร
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  อนึ่ง กิริยาที่จะอยูสบาย จักมีแกอาตมา ก็เพราะเหตุบริโภคพอประมาณ

  นัยหนึ่ง โทษทั้งหลายมี มิไดยินดีในเสนาสนะอันสงัด และมิไดยินดีในกุศลธรรมอันเที่ยง 
และนอนหลับซบเซางวงงุนและครานกาย อันบัณฑิตทั้งหลายพึงติเตียน จึงบังเกิดมีแกอาตมา ก็
เพราะเหตุบริโภคบิณฑบาตพนประมาณอันมิไดเปนที่สบาย สภาวะที่จะหาโทษมิไดมีก็จักมีแกอาตมา 
ก็เ พราะเหตุปราศจากโทษที่กลาวแลวนั้น

  อนึ่ง กิริยาที่จะอยูสบายก็จะบังเกิดมีแกอาตมา ก็เพราะเหตุกําลังกายบังเกิดแกอาตมา 
เหตุบริโภคโภชนะควรแกประมาณอันเปนที่สบาย

  นัยหนึ่ง เมื่ออาตมาบริโภคบิณฑบาตควรแกประโยชน ยังอุทรประเทศใหพรองอยู สภาวะ
ที่หาโทษมิไดก็บังเกิดมีแกอาตมา เพราะเหตุละเสียซึ่งสุขที่เราจะพึงไดดวยกิริยาอันนอน และสุขที่
เรานอนกลับขางทั้ง ๒ และส ุขอันบังเกิดขึ้นดวยอันประพฤติซึ่งถิ่นมิทธะ คืองวงเหงาหาวนอน

  อนึ่ง เมื่อเราบริโภคหยอนประมาณอาหารลงมา ๔ - ๕ คํา อาการอยูสบายก็จักบังเกิดมีแก
เรา เพราะเหตุปฏิบัติสมควรแกอิริยาบถทั้ง ๔

  “วุตฺตมฺป เจตํ” สมดวยพระบาลีที่องคพระผู ทรงพระภาคตรัสเทศนาไววา “จตฺตาโร ปฺจ 
อาโรเป อภุตวา อุทกํ ปเว” พระภิกษุบริโภคอาหารบิณฑบาต ยังอีก ๔ – ๕ คําจะพอประโยชน ก็
อยาพึงบริโภค พึงดื่มกินอุทกัง เมื่อพระภิกษุมีจิตอันประพฤติเปนไปในพระกัมมัฏฐานปฏิบัติดังนี้แลว
ก็ควรที่จะอยูเปนผาสุกได “ปโยชนปริคฺคโห” กิริยาที่จะกําหนดซึ่งประโยชน และปฏิบัติเปนมัชฌิม
ปฏิบัติทั้ง ๒ ประการ บัณฑิตพึงรูวา องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคทรงแสดงแลวดวยบททั้ง ๓ มี
“ยาตรา จเม ภวิสสฺสต”ิ เปนอา ทิ เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้

“เสนาสนนฺติ สยนฺจ ยตฺถ หิ เสติ วหาเร วา อฑฺ ฒโยคาทิมฺหิ วา ตํ ตํ เสนํ ยตฺถ อา
สติ นิสีทติ ตํ ตํ อาสนํ ตํ เอกโตกตฺวา เสนาสนนฺติ วุจฺจติ อุตุปริสฺสยวิโนทนปฏิสลฺลานา
รามตฺถนฺติ ปริสหนตฺเถน อุตุเยว อุตุปริสฺสโย อุตุปริสฺสยวิ โนทนตฺถญจ ปฏิสลฺลานา
รามตฺถณฺจ โย สรีราพาธจิตฺตวิกฺเขปกโร อสปฺปาโย อุตุเสนาสนปฏิเสวเนน วิโนเทตพฺโพ โหติ 
ตสฺส วิโนทนตฺถ”ํ 

  วาระนี้จะไดรับพระราชทานถวายวิสัชนา ในปจจัยสันนิสสิตศีล สังวรรณนาในบทคือ
“ปฏิสงฺขา โยนิโส เสนาสนํ” เปนอาทิสืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี มีเนื้อความวา พระภิกษุ
เสพซึ่งเสนาสนะนั้นดวยมนสิการกําหนดจิตวา

  “ปฏิสงฺขา โยนิโส” อาตมาพิจารณาแลวดวยอุบายปญญา จะบริโภคเสนาสนะ

  มีอรรถสังวรรณนาในบทคือ “เสนาสน”ํ นั้นวา “สยนฺจ อาสนฺจ” ที่อันเปนที่นอนแลที่
อันเปนที่นั่ง ชื่อวาเสนาสนะ

  แทจริงพระภิกษุนอนอยูในที่ใด ๆ คือวิหารก็ดี แลนอนอยูในที่มีปราสาทมีสวนหนึ่ง อัน
บุคคลประกอบแลวเปนอาทิก็ดี ที่นั้น ๆ ชื่อวาที่นอน

  “ยตฺถ ยตฺถ อาสติ นิสีทติ” พระภิกษุนั่งอยูในที่ใด ที่นั้นชื่อวาที่นั่ง “ตํ เอกโต กตฺวา”
องคพระผูทรงพระภาคกระทําซึ่งศัพททั้งสองคือ “สยน แล อาสน” ในที่อันเดียวกัน จึงตรัสเทศนาวา 
เสนาสนัง ดังนี้

  ในบทคือ “อุตุปริสุสยวิโนทนปฏิสลฺลานารามตฺถํ” นั้นมีอรรถวาพระภิกษุกําหนดจิตคิด
วา อาตมาจะเสพเสนาสนะนั้น เพื่อจะครอบงําเสียซึ่งอันตรายคือฤดู แลจะเสพซึ่งเสนาสนะนั้น เพื่อจะ
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ยินดีในกิริยาที่จะหลีกออกจากอารมณตาง ๆ แลว เรนอยูดวยสามารถแหงพระกรรมฐาน ฤดูอันใดมิได
เปนที่สบาย กระทําใหสรีรกายไดความอาพาธเจ็บไข แลกระทําใหจิตกําเริบตาง ๆ พระภิกษุก็จะพึง
บรรเทาเสียได ดวยการจะเสพซึ่งเสนาสนะ เพื่อวาจะบรรเทาเสียซึ่งฤดูอันมิไดเปนที่สบาย จะกระทํา
อันตรายตาง ๆ อยางนั้น

  มีอรรถรูปวา พระภิกษุเสพเสนาสนะเพื่อจะอยูผูเดียวใหเปนสุข อนึ่งกิริยาที่จะบรรเทาเสีย
ซึ่งอันตรายคือฤดู องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาแลวดวยบท มิคํากลาววา “สีตสฺส ปฏิ
ฆาฏาย” คือวาเพื่อจะบําบัดเสียซึ่งความหนาวในจีวรปจจัยโดยแท ถึงประการฉะนั้นก็ดี ในบท
เสนาสนะปจจัยนี้ องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาดวยคําอุปมาดวยจีวรปจจัยวา “หิริ
โกปนปฏิจฺฉาทนตฺถ”ํ พระภิกษุจะปกปดไวไดซึ่งอวัยวะที่จะยังความละอายใหกําเริบ ก็เพราะเหตุ
เสพซึ่งจีวรปจจัย ตองนุ งหมไวใหเปนประโยชนอันเที่ยง ประโยชนอื่น ๆ ก็มีแตละครั้งแตละท ี“ยถา” 
อันนี้แลมีอุปมาฉันใดก็มีอุปไมยเหมือนพระภิกษุจะอยูในเสนาสนะก็เปนประโยชนอันเที่ยง คือจะ
บรรเทาเสียซึ่งอันตราย ประโยชนอื่น ๆ นั้น ก็มีแตละครั้งแตละที บัณฑิตพึงรูดวยประการดังนี้

  มีเนื้อความในอปรนัยวา “อยํ วุตฺตปฺปกาโร อุตุ” ฤดูที่มีประการอันองคสมเด็จพระผูทรง
พระภาคตรัสเทศนาแลวนี้ ชื่อวาอุตุแทจริง

  “ปริยสฺสโย ปน ทุวิโธ” อนึ่งอันตรายมี ๒ ประการคือ ปรากฏปริสสัย แปลวาอันตรายอัน
ปรากฏประการ ๑ ปฏิจฉ ันนปริสสัยคืออันตรายอันกําบังปกปดอยูประการ ๑ อันตรายอันปรากฏคือ
อันตรายจะบังเกิดมีแตเนื้อรายมีไกรสรราชสีห และเสือโครงเปนอาทิ

  อันตรายอันกําบังปกปดอยูนั้น มีอันตรายคือราคะ แลอันตรายคือโทสะเปนประธาน ยอม
กระทําใหไดความเดือดรอน ดวยแรงราครสฤดี แลกระทํารายใหน้ําใจขึ้งโกรธ ประทุษทารุณเรารอน
ปกปดปวนอยูในสันดาน

  อันตรายทั้ง ๒ ประการ มิไดกระทําอันตรายใหไดความอาพาธ อันยุติในกายแหงพระภิกษุ
อันอยูในเสนาสนะอันใด แลมิไดกระทําอันตรายใหไดความอาพาธอันยุติในจิต เพราะเหตุเห็นซึ่งรูปา
รมณ อันมิไดเปนที่สบายเปนอาทิแกพระภิกษุอันอยูในเสนาสนะอันใด พระภิกษุรูวาเสนาสนะนั้น
ปองกันเสียซึ่งอันตรายไดดังนี้แลว ก็บริโภคเสนาสนะนั้นปฏิบัติไปตามพระบาลี ที่องคสมเด็จพระบรม
ศาสดาตรัสเทศนาไว วา “ปฏิสงฺขา โยนิโส เสนาสนํ” พระภิกษุพิจารณาดวยอุบายปญญาแลว แล
เสพเสนาสนะเพื่อประโยชนจะบรรเทาเสียซึ่งอันตรายคือฤดู บัณฑิตพึงรูดวยประการดังนี้

  มีคําวินิจฉัยตัดสินในบทคือ “คิลานปจฺจยเภชฺชปริกฺขาร”ํนั้นวาวัตถุชื่อวาปจจัย เพราะ
เหตุวาเปนขาศึกแกโรค

  มีอรรถสังวรรณนาวา วัตถุชื่อวาปจจัยนั้น เพราะเหตุยังโรคใหระงับ คํากลาววาปจจัยนี้ เปน
ชื่อแหงความสบาย วัตถุอันใดเปนการแหงบุคคลอันมีวิชา คําไทยเรากลาววาหมอ เพราะเหตุวัตถุนั้น
อันหมอจะพึงตกแตง เหตุใดเหตุดังนั้น วัตถุอันนั้นจึงมีนามชื่อวา เภสัชชะ วัตถุที่เปนกรรมแหงหมอ
คือปจจัยอันเปนขาศึกแกโรค ชื่อวา คิลานปจจัยเภสัชชะ

  มีอรรถรูปวา การแหงหมออันเปนที่สบาย แกภิกษุอันเปนไขนั้น มีน้ํามันแลน้ําอึ้งน้ําออยเปน
อา ทิ

  อนึ่งเครื่องแวดลอมอันมาแลวในพระบาลี มีคํากลาววา “นครํ สุปริกฺขิตตํ” เมื่อนายชาง
สรางพระนครนั้นยอมกระทํากําแพงแวดลอมพระนครนั้นถึง ๗ ชั้นเปนอา ทิ องคสมเด็จพระบรมศาสดา 
ก็ยอมตรัสเทศนาเรียกวา ปริกขาโร

  อนึ่งเครื่องประดับอันมาในพระบาลี มีคํากลาววา “รโถ เสตปริกฺขาโร” รถคือพระอริยมรรค
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มีปริขารเครื่องประดับ คือศีลอันบริสุทธิ์ มีฌานเปนเพลา มีความเพียรเปนจักรเปนอาทิดังนี้ สมเด็จ
พระผูทรงพระภาค ก็ยอมตรัสเทศนนาเรียกชื่อวา ปริกขาโร

  ใชแตเทานั้นสัมภาระอันมาแลวในพระบาลีวา “เยเกจิ ชีวิตปริกฺขารา” ปริขารเครื่อง
สัมภาระอันจะยังชีวิตใหประพฤติเปนไปอันใดอันหนึ  ง บรรพชิตพึงแสวงหาเปนอาทิ องคสมเด็จพระผู
ทรงพระภาคก็ตรัสเทศนาเรียกวา ปริกขาโร

  ในบทคือ “เภสชฺชปริกฺขร”ํ องคสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาประสงคเอาปริขาร
ศัพทนี้ ใหแปลวาสัมภาระ ใหแปลวาบริวารเครื่องแวดลอมจึงจะควรในอธิการนี้

  แทจริง วัตถุอันเปนการแหงหมอ อันเปนที่สบายของพระภิกษุอันเปนไขขึ้น ชื่อวาสัมภาระ
บาง ชื่อวาบริวารบางนั้น เพราะเหตุวาวัตถุที่เปนการแหงหมอ เปนที่สบายของภิกษุไขนี้ เปนเครื่อง
แวดลอมของชีวิต แลชื่อวาสัมภาระนั้น เพราะเหตุวัตถุที่เปนการของหมอนี้ ไมใหชองไมใหโอกาสที่
จะยังอาพาธกระทําใหพินาศแกชีวิตบังเกิดขึ้นได ยอมปกครองรักษาชีวิต จะประพฤติเปนไปสิ้นกาล
ชานานฉันใด ก็เปนเหตุเปนปจจัยที่จะยังชีวิตใหประพฤติเปนไปสิ้นกาลชานานฉันนั้น

  เพราะเหตุการณนั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคจึงตรัสเทศนาวา ปริกขาโร ดังนี้

  มีอรรถวิคคหะวา วัตถุที่เปนการแหงหมอเปนที่สบายของภิกษุเปนไข เปนเครื่องแวดลอม
ของชีวิต วัตถุนั้นชื่อวา คิลานปจจัยเภสัชบริขาร

  มีอรรถรูปวา เครื่องของชีวิตมีน้ํามันแลน้ําผึ้งแลน้ําออยเปนอาทิ ที่หมออนุญาตตกแตงไว
ใหเปนที่สบาย ของชนอันเปนไข ชื่อวาคิลานปจจัยเภสัชบริขาร

  บัณฑิตพึงรูวา พระภิกษุพิจารณาดวยอุบายปญญา แลวแลเสพซึ่งคิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
อันมีนัยดังกลาวมาแลวนี้ เพื่อบรรเทาเสียซึ่งความเวทนาทั้งหลาย มีโรคเรื้อน แลเปนฝ แลเปนตอม
เปนอาทิ อันบังเกิดขึ้นเพราะเหตุกําเริบแหงธาตุ และจะใหปราศจากทุกขเปนประมาณ

  มีอรรถาธิบายวา ทุกขมีโรคเปนเหตุใหไดเวทนา เสวยผลแหงอกุศลกรรมทั้งปวง พระภิกษุ
จะละเสียไดตราบใด พระภิกษุนั้นก็บริโภคคิลานปจจัยเภสัชบริขารไปตราบนั้น

  “เอวมิทํ สงฺเขปโต” ศีลอันนี้มีกิริยาที่พระภิกษุพิจารณาดวยอุบายปญญา แลวบริโภคซึ่ง
ปจจัย เปนลักษณะที่กําหนดบัณฑิตพึงรูชื่อวาปจจัยสันนิสสิตศีลโดยสังเขปดังวิสัชนามาฉะนี้

  ในบทคือ “ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล”ํ นี้มีอรรถแหงพระบาลีวาแทจริง “จีวราทโย” วัตถุสิ่งของ
ทั้ง ๔ มีจีวรเปนตน องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเรียกชื่อวา ปจจัย เพราะเหตุวาพระภิกษุ
ทั้งหลายอาศัยซึ่งวัตถุทั้ง ๔ สิ่งนั้น แลวบริโภคจึงไดประพฤติเปนอยู เหตุใด เหตุดังนั้นวัตถุทั้ง ๔ จึง
มีนามชื ่ อวาปจจัย จีวรก็ชื่อวาปจจัย บิณฑบาตแลเสนาสนะ แลคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ก็มีนาม
บัญญัติชื่อวา ปจจัย

  “เต ปจฺจเย สทฺนิสฺสิตํ” ศีลอันใดอาศัยซึ่งปจจัยทั้ง ๔ มีจีวรปจจัยเปนอาทิ ศีลนั้นชื่อวา 
ปจจัยสันนิสสิตศีล

  ล้ําศีลทั้ง ๔ ประการนี้ อันวาพระปาฏิโมกขสังวรศีลนั้นพระภิกษุทั้งหลายพึงใหสําเร็จดวย
ศรัทธา

  แทจริง พระปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น “สทฺธสาธโน” มีศรัทธาเปนเหตุที่จะใหสําเร็จ เพราะ
เหตุวาสิกขาบทที่องคพระผูทรงพระภาคทรงบัญญัติไวนั้น ลวงเสียซึ่งวิสัยแหงสาวก พระสาวก
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บัญญัติมิได เมื่อกุลบุตรบวชในพระพุทธศาสนา มีศรัทธาเชื่อฟงพระพุทธวจนะคําของพระผูมีพระภาค
เจา พึงปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติกระทําใหบริบูรณ

  เนื้อความที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรทูลอาราธนา ขอใหพระพุทธองคทรงบัญญัติ
สิกขาบท พระบรมศาสดาตรัสหาม ขอความอันนี้มีพิสดารอยูในพระวินัยปฎก อาจารยพึงสาธกยกมา
กลาวในอธิการคือวินัย อันเปนที่กลาวซึ่งสิกขาบทบัญญัติลวงเสียซึ่งวิสัยแหงพระสาวกนี้

  เพราะเหตุการณนั้น อันวาพระปาฏิโมกขสังวรศีลนี้ พระภิกษุมีศรัทธาสมาทานสิกขาบทที่
พระพุทธองคทรงบัญญัติไว ดวยประการใดอยาใหเหลือแลว อยากระทําความอาลัยในชีวิต พึงมีจิต
จํานงปลงรักเรงปฏิบัติกระทําใหบริบูรณ

  “วุตฺตํ เหต”ํ คําที่กลาวมานี้ก็จริงเหมือนพระบาลี ที่พระองคผูทรงพระภาคตรัสเทศนาไว
เปนคําอุปมาวา “กิกีว อณฺฑํ จามรีว พาลธี” นางนกกระตอยตีวิดรักษาฟอง ทรายจามรีรักษาขน
มารดาบิดารักษาบุตรของตนเปนบุตรผูเดียว บุรุษมีจักษุขางเดียว ขางหนึ่งบอดเสียแลว ก็รักใคร
หวงใยดวงจักษุแหงตน สัตว ๔ จําพวกนี้ ปฏิบัติฉันใด พระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ เรงปฏิบัติรักษา
ศีลแหงตนโดยเคารพคารวะ จงรักภักดีตอสิกขาบทบัญญัติใหจงได มีอุปไมยเหมือนสัตว ๔ จําพวก
นั้น

  “อปรมฺป วุตตํ” ใชแตเทานั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาไวเปนอุปมาวา
“มหาสมุทฺโท ถีติธมฺโม” มหาสมุทรเปนถีติธรรมตั้งอยูเปนปกติ ไมไหลลวงซึ่งฝงได “ยถา” อันนี้
แลมีอุปมาฉันใด สิกขาบทที่เราบัญญัติแกสาวกทั้งหลาย สาวกแหงเราก็ไมประพฤติลวงสิกขาบท 
เพราะเหตุชีวิตแหงตน “เอวเมวโข ตถาเอว” อันนี้ก็มีอุปไมยเหมือนดังนั้น

  “โจเรหิ พนฺธเถรานํ” วัตถุนิทานแหงพระเถระทั้งหลายที่โจรผูกไวในอรัญราวปา บัณฑิต
พึงรูในอรรถ คือพระสาวกมิไดลวงสิกขาบทบัญญัติเพราะเหตุชีวิตนี้

  “กิร” ดังไดสดับมา โจรทั้งหลายอยูในดงใกลหนทางอันใหญ จับพระเถระนั้นใหนอนอยูใน
ปา พระมหาเถระนอนอยูดวยประการนั้น เจริญพระวิปสสนาเจ็ดทิวาราตรี บรรลุถึงพระอนาคามิผล
กระทํากาลกิริยาตายในสถานที่นั้น ไดไปบังเกิดในพรหมโลก

  “อปริป เถรํ พนฺธิตฺวา” ใชแตเทานั้น โจรทั้งหลายในตามพปณณิทวีป ผูกพระมหาเถรเจา
องคหนึ่งไวดวยปูติลดาเถาวัลยเนาใหนอนอยูในปา เมื่อไฟปามาถึงพระผูเปนเจาก็มิไดตัดปูติลดา
เจริญพระวิปสสนาไดสําเร็จพระอรหัตตเปนองคพระอรหันต ชื่อสมสีสีแลวก็ปรินิพพาน พระฑีฆภาณก
อภัยเถรเจาไปในสถานที่นั้นกับดวยพระภิกษุหารอย ไดเห็นแลวก็เผาสรีระใหไหมไดพระธาตุ จึงให
ชนทั้งหลายกระทําพระเจดีย บรรจุพระธาตุไวในพระเจดีย เพราะเหตุการณนั้น กุลบุตรผูบวชในพระ
ศาสนาประกอบดวยศรัทธาอื่น ๆ นั้นเมื่อจะชําระพระปาฏิโมกขสังวรศีล ก็พึงละเสียซึ่งชีวิต อยาพึง
ทําลายศีลสังวรที่องคพระบรมโลกนาถบัญญัติไวโดยแทจริง

  อนึ่งพระภิกษุในพระศาสนานี้ ยังพระปาฏิโมกขสังวรศีลใหบริบูรณดวยศรัทธาฉันใด ก็พึงยัง
อินทรียสังวรศีลใหบริบูรณดวยสติฉันนั้น

  อินทรียสังวรศีลนี้สําเร็จดวยสติ เพราะเหตุอินทรียทั้งหลายมีจักษุอินทรียเปนอาทินั้น
พระภิกษุตั้งไวยิ่งรักษาไวใหดีดวยสติแลวบาปธรรมทั้งหลายมีอภิชฌา เปนประธานก็มิอาจติดตาม
ครอบงําไดเหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุพึงมีจิตคิดคํานึงถึงพระอาทิตตปริยายสูตรที่องคสมเด็จพระผู 
ทรงพระภาคตรัสเทศนาไวโดยนัยเปนอาทิวา “ภิกฺขเว” ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุอินทรียที่บุคคล
แทงเขาดวยซี่เหล็กอันไฟไหมแลวลุกรุงเรืองจําเดิมแตตน แลมีเปลวไฟรุงเรืองไปโดยรอบคอบ ก็
ประเสริฐกวาอนุพยัญชนะ
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  “โส นิมิตฺตคาโห” การที่พระภิกษุถือเอาซึ่งนิมิตโดยอนุพยัญชนะวา เกศางามเปนอาทิใน
รูปทั้งหลาย อันพระภิกษุจะพึงเห็นนั้นมิไดประเสริฐโดยแท

  เมื่อพระภิกษุ อนุสสร คํานึงถึงพระธรรมเทศนาพระอา ทิตตปริยายสูตรดังนี้แลว หามเสีย
ซึ่งนิมิตโดยอนุพยัญชนะ อันบาปธรรมทั้งหลาย มีอภิชฌาเปนตน จะพึงติดตามครอบงําเปนของขวน
แหงวิญญาณ อันประพฤติเปนไปดวยทวารทั้งหลายมีจักษุทวารเปนอาทิ ในอารมณเปนประธาน ดวย
สติอันไดหลงลืมแลว แลพึงชําระอินทรียสังวรศีลนั้นใหบริสุทธิ์ เอวํ ก็มีดวยประการดังนี้

  เอวํ อสมฺปาทิเตหิ เอตสมึ ปาฏิโมกฺขสีลํป อนทฺธนียํ โหติ อจิรฏฐิติกํ อสํ วิหิตสาขา
ปริวารมิว สสฺสํ หฺญเต จายํ กิเลสโจเรหิ วิวฏทฺวาโร วิย คาโม ปรสฺสหารีภี จิตฺตฺจสฺส ราโค 
สมติ วิชฺฌติ ทุจฺฉนฺน อคารํ วุฏ ิ วิย วุต ฺตมฺปเจตํ

รูเปสุ สทฺเทสุ อโถ รเสสุ
คนฺเธสุ ผสฺเสสุ จ น รกฺขตินฺทฺริยํ
เอเต หิ ทฺวารา วิวฏา อรกฺขิตา

หินนฺติ คามํว ปรสฺส หาริโน
ยถา อคารํ ทุจฉนฺนํ วุฏฐิ สมติวิชฺฌติ
เอวํ อภาวิตํ จิตฺติ ราโค สมติวิชฺฌตีติ

  วาระนี้จะไดรับพระราชทานถวายวิสัชนาในจตุปาริสุทธิศีลสืบ อนุสนธิตามกระแสวาระพระ
บารมี มีเนื้อความวา “เอวํ อสมฺปาทิเตหิ” แทจริงในเมื่ออินทรียสังวรศีล อันพระภิกษุมิไดกระทําให
บริบูรณแลวพระปาฏิโมกขสังวรศีลนั้นก็ไมควรแกกาล ไมตั้งอยูสิ้นกาลชานาน มีอุปมาดุจดังขาวกลา 
อันชาวนามิไดลอมรั้ว

ไมฉะนั้น โจรทั้งหลายกลาวคือราคาทิกิเลส ก็จะเบียดเบียนพระภิกษุมีอุปมาดุจดังวาประตู
บานอันบุคคลมิไดปด โจรทั้งหลายก็เขาไปฉกลักสรรพพัสดุขาวของเงินทองทั้งปวง “จิตฺตฺจสฺส 
ราโค” ใชแตเทานั้น ราคาทิกิเลสก็จะรันทําย่ํายีจิตสันดานแหลงพระภิกษุนี้มีอุปมาดุจดังวาหยาด
น้ําฝนอันรั่วลงมาสูเรือนอันบุคคลมุงหาง

 “วุตตมฺป เจตํ” นัยหนึ่ง องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาไววา “รูเปสุ สทเทสุ 
อโถ” อนึ่งโยคาวจรภิกษุไมรักษาอินทรียใหปราศจากการที่จะถือเอาซึ่งนิมิตเปนอาทิ ในรูปแลเสียง
แลกลิ่น แลรส แลโผฏฐัพพะสัมผัสถูกตอง ไมรักษาทวารทั้งหลายมีจักษุทวารเปนอาทิ เปนทวารไม
สังวร โจรทั้งหลายคือราคาทิกิเลสก็จะเบียดเบียนจิตสันดานแหงพระภิกษุนั้น มีอุปมาดังวาโจร
ทั้งหลายอันเบียดเบียนชาวบาน

  อนึ่ง หยาดน้ําฝนยอมรั่วลงมาสูเรือนอันบุคคลมุงมิไดดี “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใด ก็มี
อุปไมยเหมือนหนึ่งราคะ ยอมรับทําจิตสันดานแหงบุคคลอันเวนแลวจากโลกุตตรภาวนา “สมฺปาทิเต 
ปน ตสฺม”ึ ในเมื่ออินทรียสังวรศีลนั้น อันพระภิกษุกระทําใหบริบูรณแลว พระปาฏิโมกขสังวรศีลควร
แกกาลนาน และจะตั้งแวดลอมไวเปนดี กิเลสโจรทั้งหลายก็มิไดเบียดเบียนพระภิกษุนี้มีอุปมาดุจดัง
บานมีทวารอันบุคคลปดดีแลว โจรทั้งหลายก็มิไดเบียดเบียนได

“น จสฺส จิตฺตํ ราโค” อนึ่งราคะก็มิไดรันทําย่ํายีจิตแหงพระภิกษุนี้ มีอุปมาดุจดังวาหยาด
น้ําฝนอันมิไดตกลงมาสูเรือนอันบุคคลมุงดีได

  “วุต ฺตมฺป เจต”ํ นัยหนึ่ง องคสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาไววา พระภิกษุรักษา
อินทรีย ใหเวนจากกิริยาที่จะถือเอาโดยนิมิตเปนอาทิ ในรูปเสียงแลกลิ่นแลรส แลโผฏฐัพพะสัมผัส
ถูกตอง ปดทวารมีจักษุทวารเปนอาทิไว โจรทั้งหลายคือกิเลสก็มิไดเบียดเบียนจิตสันดานของ
พระภิกษุ มีอุปมาดุจดังวาโจรทั้งหลายไมเบียดเบียนได ซึ่งบุคคลทั้งหลายอันปดประตูแลวแลอยูใน
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บาน “ยถา อคารํ ทุจฺฉนฺนํ” เมล็ดฝนไมรั่วลงมาสูเรือนอันบุคคลมุงแลวก็ดี “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉัน
ใด “เอวํ อุภาวิตํ จิตฺต”ํ ราคะอันมิไดรันทําย่ํายีจิตพระภิกษุอันเจริญโลกุตตรภาวนาฉันนั้น

  พระคาถาทั้ง ๒ ที่องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนานี้เปนพระธรรมเทศนาอัน
อุกฤษฏ “จิตตํ นาเมตํ ลหุปริวตฺติ” ธรรมดาจิตนี้ยอมกลับกลายประพฤติไปเปนพลัน เพราะเหตุนั้น
ภิกษุบรรเทาเสียซึ่งราคะอันบังเกิดในจิต ดวยกระทําไวในใจซึ่งอสุภกัมมัฏฐานภาวนาแลว แลยัง
อินทรียสังวรใหบริบูรณเหมือนพระวังคีลเถรเจา อันบรรพชาสิ้นกาลมิไดนาน

  “กิร” ดังไดสดับมา พระวังคีสเถระนี้ เมื่อพระผูเปนเจาบวชใหม เที่ยวไปบิณฑบาตได
ทัศนาการเห็นหญิงคนหนึ่ง ราคะก็บังเกิดขึ้นในจิตพระผูเปนเจาจึงกลาวแกพระอานนทเถรเจาวา
“กามราเคน ทยฺหา ม”ิ กามราคะเผาอันจิตแหงขาใหไดความรอน เพราะแรงราคะเขารันทําดังขา
พระองคขออาราธนาทานอันบังเกิดในโคตมวงศ ทานจงกลาวอุบายที่จะยังราคะใหดับ เพื่ออนุเคราะห
แกขาพระองคในกาลบัดนี้

  พระอานนทเถรเจาจึงกลาววา ดูกรอาวุโส จิตของทานไดความเดือดรอนเพราะเหตุมีสําคัญ
วิปริต ทานจงเวนเสียซึ่งนิมิตเปนเหตุที่จะยังราคะใหบังเกิดคือสําคัญวางาม ดวยสามารถมิไดกระทํา
ไวในใจ จงเจริญจิตแหงตนใหมีอารมณเปนหนึ่ง ใหตั้งมั่นดวยอสุภภาวนาสําคัญวาไมงาม จงเห็นซึ่ง
สังขารธรรมทั้งหลายคือนามแลรูป อันประพฤติเปนไปโดยฝายอื่น คือจะนํามาซึ่งทุกขแลมิใชของแหง
ตน “นิพฺพาเปหิ มหา ราคํ” จงยังกองแหงกามราคะอันใหญใหดับ อยาใหราคะกระทําจิตแหงทาน
ใหรอนเนือง ๆ

  “เถโร ราคํ วิโนเทตฺวา” พระวังคีสเถรเจาก็ยังราคะนั้นใหดับแลวก็เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต

  นัยหนึ่ง “อินฺทริยสํวรปริปูรเกน” พระภิกษุในพุทธศาสนาจะยังอินทรียสังวรใหบริบูรณ
พึงปฏิบัติดุจดังวาพระจิตตคุตตเถรเจาอันอยูในถ้ําชื่อวากุรุณฑกะ และพึงปฏิบัติใหเหมือนพระมหา
มิตตเถรเจาอันอยูในโจรกมหาวิหาร

   “กิร” ดังไดสดับ “จิตฺตกมฺมํ มโนรมฺมํ” จิตคือนายชางเขียนเขาเขียนเรื่ องราว
พระพุทธเจาทั้ง ๗ พระองคออกทรงบรรพชาอันเปนที่จะยังจิตใหยินดีมีในถ้ําอันใหญชื่อวา กุรุณฑกะ
พระภิกษุทั้งหลายเที่ยวจาริกไปในเสนาสนะ ไดเห็นจตรกรรมในถ้ําที่อยูพระจิตตคุตตเถรเจา จึงมา
กลาวคําสรรเสริญในสํานักพระผูเปนเจาวา “มโนรมํ ภนฺเต” ขาแตพระผูเปนเจา จิตรกรรมในถ้ําอันนี้
ควรจะเปนที่ยินดีแหงจิต พระจิตตคุตตเถรเจาจึงกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย แตเราอยูในถ้ําอันนี้
มามากกวาหกสิบวัสสาแลว เรามิไดรูวาจิตกรรมมีหรือวาไมมีในถ้ํา เราพึ่งรูในเพลาวันนี้ เพราะเหตุ
อาศัยทานทั้งหลายอันมีจักษุ แทจริงพระจิตตคุตตเถรเจาอยูในถ้ําสิ้นกาลนานถึงเทานี้ พระผูเปนเจา
ไมเคยจะเงยหนาลืมตาขึ้นแลในเบื้องบนถ้ําเลย อนึ่งตนกากะทิงใหญมีอยูแทบประตูน้ํา พระผูเปนเจา
ก็มิไดเงยพักตร แลขึ้นไปในเบื้องบนตนกากะทิง ครั้นถึงปตนกากะทิงนั้นมีดอกเกสรดอกกากะทิงนั้น
โรยรวงมายังพื้นแผนดินภายใตใกลปากถ้ํา พระมหาเถรเจาจึงรูวาตนกากะทิงนี้มีดอก “ราชา ตสฺส 
คุณสมฺปตฺตึ สุตฺวา” บรมกษัตริยทรงทราบวา พระหาเถรเจาบริบูรณดวยคุณดังนี้ มีความปรารถนาจะ
ถวายนมัสการ สงขาวสารไปอาราธนาเขามาสูมหาคามถึงสามครั้ง พระมหาเถรเจาก็มิไดมา พระองค
จึงยังราชบุรุษ ใหผูกถันแหงหญิงทั้งหลายที่มีบุตรอันออนอยู ในมหาคามดวยผาผูกถันนั้นตีตรา
ประทับมีใหแกดวยพระโองการตรัสวา พระมหาเถรเจายังไมมาตราบใด ทารกทั้งหลายอยาไดดื่ม
น้ํานมตราบนั้นพระหาเถรเจาก็มาสูมหาคาม เพื่อจะอนุเคราะหแกทารกทั้งหลาย บรมกษัตริยไดทรง
ฟงวา พระจิตตคุตตเถรเจามาแลว จึงตรัสสั่งราชบุรุษทั้งหลายวา ดูกรนายทานจงเรงออกไปอาราธนา
พระผูเปนเจาเขามาเราจะรักษาศีล ตรัสดังนี้แลว ราชบุรุษก็ไปนิมนตพระมหาเถรเจาเขาไปใน
พระราชฐาน แลวทรงนมัสการอังคาสดวยขาทนียะโภชนียะ แลวตรัสวาขาแตพระผูเปนเจา เพลาวันนี้
ขาพระอาวไมมีโอกาสตอวันพรุงนี้จึงจะสมาทานศีล ทรงถือเอาบาตรแหงพระมหาเถรเจาตามไปสงถึง
วารพระราชวัง พระมหาเถรเจาก็มิไดกระทําเปนแผนกแยกออกวาบรมกษัตริยแลราชเทวีกลาววา
“มหาราช” ดูกรมหาราช มหาบพิตรจงอยูเปนสุขเถิด แตพระมหาเถรเจาประพฤติดังนี้ จนลวงไปเจ็ด
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วันแลว พระภิกษุทั้งหลายจึงถามวา ขาแตพระผูเปนเจา เมื่อบรมกษัตริยถวายนมัสการพระผูเปนเจา
กลาววา มหาราชอยูเปนสุขเถิด เมื่อราชเทวีถวายนมัสการพระผูเปนเจากลาววา ดูกรมหาราช ทานจง
อยูเปนสุขเถิด เหตุดังฤๅพระผูเปนเจาจึงกลาวเหมือนกันไปดังนี้ พระมหาเถรจึงกลาวตอบคําวา เรา
มิไดกําหนดวา บุคคลนี้เปนกษัตริย บุคคลนี้เปนราชเทว ี “สตฺตา หาติกฺกเม” ในเมื่อ ๗ วันลวงไป
แลว บรมกษัตริยทรงคิดวาพระผูเปนเจามาอยูในมหาคามนี้มีความลําบาก ทรงอนุญาตแลว พระผูเปน
เจาก็ไปสูถ้ําอันใหญชื่อวา กุรุณฑกะ ในเพลาราตรีก็ขึ้นสูที่จงกรม “นาครุกเขอธิวฏา เทวตา”
เทพยดาที่สิงอยู ณ ตนกากะทิง มีมือถือประทีปดามสองแสงเพลิงถวายยื่นอยูในที่ใกลจงกรม ในกาล
นั้น พระกรรมฐานของพระผูเปนเจาบริสุทธิ์ยิ่งนักปรากกฏแกพระผูที่เปนเจา พระมหาเถรเจาก็มีจิต
ยินดีวา วันนี้พระกรรมฐานปรากฏแกเรายิ่งนัก ในเพลาลําดับมิชฌิมยาม พระผูเปนก็ยังภูเขาทั้งปวงให
สะเทื้อนสะทานหวั่นไหว ไดบรรลุถึงพระอรหันต

  เหตุการณนั้น กุลบุตรพุทธชิโนรสองคอื่นในพระพุทธศาสนานี้มีความปรารถนาซึ่ง
ประโยชน อยามีจักษุอันเหลือกลาน ดุจวานรในอรัญราวปา แลเนื้อในอรัญประเทศอยาตื่นตระหนก
ตกใจ จงทอดทิ้งจักษุทั้งหลายไปในเบื้องต่ํา “ยุคมตตทสฺโส” เล็งแลไปแตชั่วแอกหนึ่ง อยาพึงถึง
ซึ่งอํานาจแหงจิต ดุจพรานปาอันลนลาน

  ในวัตถุนิทานพระมหามิตตเถรเจาวา “วิสคณฺฑโรโค” โรคฝอันมีพิษ บังเกิดขึ้นแก
อุบาสิกามารดาของพระมหามิตตเถรเจา

  อันธิดาของอุบาสิกานี้ ก็บวชเปนภิกษุณี มหาอุบาสิกาจึงวาแกพระภิกษุณีนั้นวา ทานจง
ไปสูสํานักแหงพระผูเปนเจาผูเปนพี่บอกวามารดาไมสบาย ใหพระผูเปนเจาหายามารักษา พระภิกษุณี
นั้นก็ไปบอกแกพระมหามิตตเถรเจา ๆ จึงกลาววา อาตมาไมรูจักที่จะประมาณมาซึ่งเภสัชมีรากไม เปน
อาทิ แลวแลจะไดปรุงตมสงไปใหแกอุบาสิกา อนึ่งเราจะบอกใหแกทาน ทานจงไปเถิด ไปกลาววา
“อหํ ยโต ปพฺพชิโต” เราบวชแลวกาลใด จําเดิมแตกาลนั้นมา เรามิไดทําลายอินทรียสังวรศีล แลว
แลเล็งดูซึ่งวิสภาครูปารมณ คือรูปแหงหญิงดวยจิตอันสหรคตถึงพรอมดวยโลภ ดวยความสัตยอันนี้
มารดาแหงขาจะผาสุกเถิด เมื่อทานกลาวคําดังนี้แลวจงเอามือปรามาสลูบคลําสรีรกายแหงอุบาสิกา
“สา คนฺตวา ตมตฺถํ อาโรเจตวา” พระภิกษุณีนั้นกลับไปบอกประพฤติเหตุนั้นแกมารดา แลวก็
กระทําเหมือนคําพระมหามิตตเถรเจาสั่งโรคคือฝพิษแหงอุบาสิกาก็ฝอไป ดุจดังวาฟองน้ําอันตรธาน
หายในขณะนั้นแทจริง อุบาสิกาก็ลุกขึ้นทันที เปลงวจีเภทดวยจิตอันชื่นชมวา “สเจ สมฺมาสมฺพุทโธ” 
ถาแลวาองคพระสัมมาสัมพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ดังฤๅจะไมพึงปรามาสศีรษะพระภิกษุเห็นปาน
ดุจดังวาบุตรแหงเรา ดวยพระหัตถอันวิจิตรอันเลขามีขออันตรงตั้งอยูแลวดวยอาการดุจดังวาขาย อัน
บุคคลขึงไวในชองหนาตาง

  เหตุการณนั้น กุลบุตรอื่นถือตนวาบังเกิดในสกุลแหงบุคคลอันเปนอาจารยแหงสกุล
ทั้งหลาย บรรพชาในพระศาสนาแลว พึงตั้งอยูในอินทรียสังวรศีลอันประเสริฐ ดุจดังวาพระมหา ม ิตต
เถรเจานี้

  อนึ่ง มีคําอุปมาวา “อนฺทริยสํวโร” อินทรียสังวรศีลนั้นพระภิกษุพึงกระทําใหบริบูรณดวย
สติอยางไร อาชีวปราริสุทธิศีลนั้น พระภิกษุพึงกระทําใหบริบูรณดวยความเพียรเหมือนอยางนั้น

  แทจริง อาชีวปาริสุทธิศีลนั้นสําเร็จดวยความเพียร เพราะเหตุวาความเพียรที่พระภิกษุ
ปรารภดวยอาการอันดีนั้น ก็จะสละเสียซึ่งมิจฉาชีวะ เพราะเหตุดังนั้น พระภิกษุไมปรารถนาจะเสพซึ่ง
ปจจัยอันไมบริสุทธิ์ดุจดังอสรพิษ พึงละเสียซึ่งอเนสนะแสวงหามิไดควรแลว ยังอาชีวปาริสุทธิศีลให
บริบูรณ ดวยกิจที่จะแสวงหาดวยอาจาระอันชอบธรรม มีบิณฑบาตจาริกวัตร คือเที่ยวไปบิณฑบาต
เปนอาทิดวยความเพียรแหงตน ปจจัยทั้งหลายบังเกิดขึ้นแตสํานักแหงสงฆ และคณะแกพระภิกษุอัน
มิไดรักษาธุดงค ปจจัยนั้นก็ไดชื่อวาบังเกิดขึ้นดวยบริสุทธิ์ อนึ่งปจจัยทั้งหลายบังเกิดขึ้นแตสํานักแหง
คฤหัสถ อันเลื่อมใสดวยคุณทั้งหลายของพระภิกษุนี ้มีธรรมเทศนาคุณเปนอาทิ ปจจัยนั้นก็ไดชื่อวาบัง
เกิดขึ้นดวยบริสุทธิ์ อนึ่งปจจัยทั้งหลายบังเกิดดวยสัมมาเอสนา คือภิกษุแสวงโดยชอบมีเที่ยวไป
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บิณฑบาตเปนอาทิ ชื่อวาบังเอิญดวยบริสุทธิ์ยิ่งนัก เมื่อพระภิกษุรักษาธุงดงคอยู ปจจัยทั้งหลายเกิด
ดวยวัตร มีอันเที่ยวไปบิณฑบาตเปนอาทิ แลบังเกิดขึ้นแตสํานักแหงคฤหัสถทั้งหลายอันเลื่อมใสใน
ธุดงค คุณของพระภิกษุนี้โดยอนุโลมตากําหนดซึ่งธุดงคนั้น ปจจัยอันนั้นก็ชื่อวาบังเกิดขึ้นดวยบริสุทธิ์ 
อนึ่งเภสัชคือสมอดองดวยมูตรโคบูด แลจตุมธุรสทั้ง ๔ บังเกิดแกพระภิกษุอันเปนไข เพื่อจะระงับเสีย
ซึ่งพยาธิอันหนึ่ง พระภิกษุนั้นคิดวาสพรหมจรรยทั้งหลายอื่นจะไดบริโภค จตุมธุรสตนก็บริโภค แตชิ้น
สมอธุดงคสมาทานของพระภิกษุนั้น ก็สมควรแกพระภิกษุนั่น ก็ไดชื่อวารักษาไวซึ่งวงศแหงพระอริย
เจาอันอุดม

  อนึ่ง เมื่อพระภิกษุชําระอาชีวปาริสุทธิศีล ธรรมทั้ง ๔ ประการคือ นิมิต ๑ โอภาส ๑ ปริกถา 
๑ วิญญัติ ๑ อันพระภิกษุจะใหประพฤติเปนไปในจีวร แลบิณฑบาตนั่นมิไดควร

  อนึ่ง พระภิกษุมิไดรักษาซึ่งธุดงค นิมิตแลโอภาสแลปริกถาทั้ง ๓ นี้ อันพระภิกษุนั้นให
ประพฤติเปนไปในเสนาสนะนั้นควร

  จะสังวรรณนาในนิมิตนั้นกอน มีเนื้อความวา พระภิกษุกระทํากิจทั้งหลาย มีบริกรรมภาคพื้น
เพื่อประโยชนแกเสนาสนะ คือที่นอนที่นั่งคฤหัสถทั้งหลายถาวา “กึ ภนฺเต กริยติ” ขาแตพระผูเปน
เจาผูเจริญ พระผูเปนเจากระทํากิจดังฤๅ บุคคลงดังฤๅ ยังพระผูเปนเจาใหกระทํากิจการนี้

  พระภิกษุก็กลาวคําตอบวา “น โกจิ การาเปติ” ใครที่ไหนจะใหรูปกระทํา รูปกระทําเอง 
กรรมคือพระภิกษุกระทําดังนี้ ชื่อวานิมิตกรรม

  อนึ่ง พระภิกษุกระทํานิมิตอยางอื่น เหมือนิมิตกรรมนี้ชื่อวา นิ มิตกรรม

  โอกาสที่ ๒ นั้น มีเนื้อความอันพระภิกษุถามวา ดูกรอุบาสกทั้งหลาย ทานทั้งหลายนี้อยูใน
ที่ดังฤๅ

  อุบาสกก็กลาวคําตอบวา “ปาสาเท ภนฺเต” ขาแตพระผูเปนเจา ผูเจริญ ขาพระองคทั้งปวง
นี้ อยูในปราสาท

  พระภิกษุถามวา ดูกรอุบาสกทั้งหลาย ปราสาทใหมควรแกพระภิกษุแลฤๅ ดังนี้ชื่อวา 
โอภาส

  ภิกษุกลาวคําอันใดอันอื่นเหมือนอยางนี้ คําอันนี้ก็ชื่อวาโอภาสกรรม เอวํ ก็มีดวยประการ
ดังนี้

  "ปริกถา นาม ภิกฺขุสงฺฆสฺส เสนาสนํ สมฺพาธนฺติ วจนํ ยา วาปนฺญาป เอวรูปา
ปริยายกถา เกสชฺเช สพฺพํ วุฏฏติ ตถา อุปฺปนฺนํ ปน เภสชฺชํ โรเค วูปสนฺเต ปริภฺุชิตุ  ํ น วุฏฏ
ติ ตตฺถ วินยธรา ภควตา ทฺวารํ ทินฺนํ ตสมา วุฏฏตีติ วาทนฺติ สุตฺตนฺติกา ปน กิฺจาป อาปตฺโต 
ปโหติ อาชีวํ ปน โกเปติ ตสฺมา น วุฏฏติ อิจฺเจวํ วทนฺติ โย ปน ภควตา อนฺุญาตาป นิมตฺโต
ภาสปริกถา วิฺญตฺติ อกโรนฺโต อปฺปจฺฉตาทิคฺเณเยว นิสฺสาย ชีวิตกฺขเยป ปจฺจุปฏฐิเต อฺญ
เตรโวภาสาทีหิ อุปปนนํ ปจฺจเย ปฏิเสวติ"

  วาระนี้จะไดรับพระราชทานถวายวิสัชนาในจตุปาริสุทธิศีล สืบอนุสนธิตามกระแสงวาระพระ
บาลี มีเนื้อความวา พระภิกษุกลาววา “เสนาสนํ สมฺพาธ”ํ เสนาสนะที่อยูแหงพระภิกษุสงฆคับแคบ
นักดังนี้ ชื่อวาปริกถา

  อนึ่ง คําที่พระภิกษุกลาวอยางอื่น ๆ เหมือนอยางนี้ ก็ชื่อวาปริยายกถา “เภสชฺเช สพพมฺป 
วุฏฏต”ิ นิมิตแลโอภาส แลปริกถาทั้งปวงนี้ พระภิกษุใหประพฤติเปนไปในเภสัชก็ควร
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  อนึ่ง เภสัชบังเกิดขึ้นแกพระภิกษุ อันกระทํานิมิตแลโอภาส แลปริกถา เมื่อโรคระงับแลว 
พระภิกษุจะบริโภคเภสัชนั้นไมควรในเภสัชนั้น พระมหาเถระผูทรงวินัยกลวา “ภควตา ทวารํ ทินุนํ” 
องคพระผูทรงพระภาคประทานชองไวใหอยู เพราะเหตุการณนั้น พระภิกษุบริโภคเภสัช ที่เกิดขึ้นดวย
นิมิตกรรมเปนอาทิ ในกาลเมื่อไขหายแลวก็ควร

  พระมหาเถระทั้งหลาย อันทรงไวซึ่งพระสูตรกลาววา

  “อาปตฺติ น โหติ” อาบัติไมมีโดยแท ถึงกระนั้นก็ดี พระภิกษุบริโภคเภสัชอันบังเกิดขึ้นดวย
ประการนั้น ชื่อวายังอาชีวปาริสุทธิศีลใหกําเริบ เหตใดเหตุนั้น พระภิกษุจะบริโภคเภสัชอันนั้นในกาล
หาโรคมิไดก็ไมควร

  อนึ่ง พระภิกษุรูปใด ไมกระทํานิมิต แลโอภาส แลปริกถา แลวิญญัติที่พระพุทธองคทรง
อนุญาตอาศัยคุณทั้งหลาย มีอัปปจตาคุณคือมีความปรารถนานอยเปนอาทิ ถึงวาชีวิตจะสิ้นไปก็เสพ
แตปจจัยทั้งหลายอันบังเกิดขึ้น ดวยอันเวนจากโอภาสเปนอาทิ

  “เอส ปรมสลฺเลขวุตติ” พระภิกษุนั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาค ตรัสเทศนาสรรเสริญ
วาประพฤติสัลเลขพึงกระทําใหนอยแหงกิเลสจิตอันอุดม “เสยฺยถาป เถโร สารีปุตฺโต” เหมือนพระ
ธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจา

  กิร ดังไดสดับมา ในสมัยหนึ่ง พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเจริญวิเวกอยูในอรัญราวปาแหง
หนึ่ง กับดวยพระมหาโมคคัลลานะเถรเจาวันหนึ่งอาพาธลมในอุทรประเทศ บังเกิดแกพระผูเปนเจาให
ไดความทุกขเวทนาอันยิ่ง ครั้นถึงเพลาสายัณห พระมหาโมคคัลลานะเถรเจาผูมีอายุไปสูที่อุปฏฐาก
เห็นพระผูเปนเจานอนอยูทราบวาอาพาธจึงถามวา “ปุพฺเพวเต อาวุโส” ขาแตทานผูมีอายุแตกาลปาง
กอน ความไมสบายนี้เคยบังเกิดแกทานแลหรือ

  จึงมีเถรวาทบอกประพฤติเหตุแกพระมหาโมคคัลลานะวา ขาแตอาวุโส โมคคัลลานะ ใน
กาลเมื่ออาตมาเปนคฤหัสถอยูนั้น โรคลมอยางนี้บังเกิดมีแลว อุบาสิกาผูเปนมารดาเคยใหขาวขีร
ปายาสอันมิไดเจือกับน้ําประกอบดวยสัปปแลน้ําผ ึ ง แลน้ําตาลกรวดแกอาตมาครั้นบริโภคแลวโรคลมนี้
ก็ระงับหายไดรับความผาสุก พระมหาโมคคัลลานะผูมีอายุจึงกลาววา ขาแตอาวุโสเหตุอันนี้จงยกไว
ถาแลวาบุญของขาพระองค และบุญของพระผูเปนเจามี วันพรุงนี้ก็จะไดขีรปายาสโดยแท เมื่อพระ
มหาเถรเจาทั้งสองกลาวถอยคําดวยกันดังนี้ เทพยดาสิงสูอยูในตนไมใกลที่สุดที่จงกรม ไดฟงแลวคิด
วา ในวันพรุงนี้ เราจักยังขีรปายาสใหบังเกิดแกพระผูเปนเจารุกขเทพยดาก็ไปสูสกุลกุลบุตร ผูปฏิบัติ
พระมหาเถรเจาเขาสิงอยูในสรีระบุตรแหงผูใหญในสกุล ยังความลําบากใหบังเกิดขึ้นในกาลนั้น ญาติ
ทั้งหลายแหงกุลบุตรนี้ ประชุมกันพรอมเพื่อวาจะเยียวยารักษากัน เทพยดาจึงกลาววา ถาทาน
ทั้งหลายจะตกแตงขาวปายาสอยางนี้ ไปถวายแกพระผูเปนเจาในเพลารุงเชา เราก็จะปลอยปละ
ละเลยเสียซึ่งบุตรแหงทาน มนุษยทั้งหลายในสกุลนั้นจึงกลาววาถึงทานไมบอกแกเรา ขาพเจาทั้ง
ปวงก็คงจะถวายภิกขาหาร แกพระผูเปนเจาทั้งสองนั้นสิ้นกาลเปนนิตย กลาวดังนี้แลวในวันเปนคํารบ 
๒ ก็ตกแตงขาวปายาสไว คอยจะถวายใสบาตรพระผูเปนเจาเพลาเชา พระมหาโมคคัลลานะเถรเจาก็
ไปยังสํานักแหงพระธรรมเสนาบดี มีเถรวาทวา ขาแตผูอาวุโส ทานจงอยูในสถานที่นี้ ตราบเทาถึง
เพลาที่ขาพระองคจะกลับมา พระมหาโมคคัลลานะเถรเจากลาวคําสั่งพระธรรมเสนาบดีเถรเจาดังนี้
แลว ก็เขาไปสูโคจรคามนุษยทั้งหลายในสกุลนั้น ก็กระทําตอนรับโดยเคารพ รับเอาบาตรอาราธนาให
นั่งเหนืออาสนะ ใสขาวปายาสในบาตร แลวก็อังคาสถวายแกพระผูเปนเจา พระมหาโมคคัลลานะเถร
เจา รับขาวปายาสแลวก็กระทําอาการที่จะกลับไป มนุษยทั้งหลายเหลานั้นจึงกลาววา ขาแตพระผูเปน
เจา พระผูเปนเจาจงกระทําภัตตกิจเสียกอนเถิด เมื่อกลับไปขาพระองคจะถวายขีรปายาสอันอื่นแก
พระผูเปนเจา กลาวดังนี้ยังพระมหาโมคคัลลานเถรเจาใหบริโภค จึงใสขาวปายาสอื่นลงใหเต็มบาตร
ถวายพระผูเปนเจา พระมหาโมคคัลลานะไดขีรปายาสกลับมาถึงแลวจึงเถรวาทวา ขาแตอาวุโสสารี
บุตร ขออาราธนาบริโภคขีรปายาส จึงนอมบาตรเขาสูที่ใกล “เถโรป ตํ ทิสฺวา” พระสารีบุตรเถรเจา
ไดเห็นขาวปายาสนั้น จึงคิดวาขาวปายาสนี้ เปนที่ยังจิตใหเจริญยิ่งนัก “กถํนุโข โส อุปฺปนฺโน” ดัง
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เรารําพึงขาวปายาสนั้นบังเกิดขึ้น เพราะพระผูเปนเจาบอกแกพระมหาโมคคัลลานะ จึงมีเถรวาทวา ขา
แตพระมหาโมคคัลลานะ ทานจงนําเอาขาวปายาสนี้ออกไป บิณฑบาตินี้ไมควรที่เราจะบริโภค

  พระมหาโมคคัลลานะก็มิไดคิดวา พระสารีบุตรไมบริโภคบิณฑบาต บาตรอันพระภิกษุเห็น
ปานดังเรานี้นํามาถวาย ก็จับเอาขอบบาตรไปเททิ้งเสียในที่สุดขางหนึ่ง ดวยคํา ๆ เดียว อาพาธลม
แหงสารีบุตรเถรเจาก็อันตรธานหายไป พรอมดวยกาลที่ขาวปายาสตกจากบาตรลงไปตั้งอยูเหนือ
ปฐพี

  จําเดิมแตนั้นมา ลมอาพาธอยางนั้นก็มิไดกลับมาบังเกิดมีแกพระผูเปนเจาประมาณเขานาน
ถึง ๔๕ ปเปนกําหนด

  ในกาลเมื่ออาพาธอันตรธานหายไปนั้น พระธรรมเสนาบดีจึงกลาวแกพระมหาโมคคัลลานะ
วา ขาแตอาวุโส ขาวปายาสบังเกิดขึ้น เพราะเหตุอาศัยวจีวิญญัติ ถึงวาไสใหญในสรีกายแหงเราออก
มาแลวแลเรียงรายอยูเหนือแผนดิน ก็ไมควรที่เราจะบริโภคขีรปายาสนี้ พระผูเปนเจากลาวคําดังนี้แลว
ก็เปลงขึ้นซึ่งอุทานกถาวา “วจี วิฺญตฺติวิปฺผารา อุปฺปนฺนํ มธุปายาสํ” เปนอาทิ อรรถาธิบายใน
อุทานคาถาวา ขาแตอาวุโสโมคคัลลานะ ถาแลขาพเจาจะพึงบริโภคมธุปายาสอันบังเกิดขึ้น เพราะ
เหตุขาพเจาเปลงออกซึ่งวาจาอันประกอบดวยอามิส อาชีวปาริสุทธิศีลของเรานั้น องคพระผูเปนเจา
ทรงพระภาคก็พึงติเตียน

  อนึ่ง ไสใหญในอุทรประเทศของเรานี้ จะออกจากกายแหงเราแลว แลเรี่ยรายอยูภายนอก 
เราก็จะสละเสียซึ่งชีวิตแหง ที่เราจะทําลายอาชีวปาริสุทธิศีลแหงเรานั้นหามิได “อาราเธมิ สกํ 
จิตฺต”ํ เราจะยังจิตแหงเราใหยินดีที่จะเวนเสีย ซึ่งอเนสนะแสวงหามิไดควร นหํ “พุทฺธปฏิกุฏ ํ” เราก็
มิไดกระทําอเนสนะที่พระพุทธเจาทรงติเตียน

  ใชแตเทานั้นวัตถุนิทานแหงอัมพขาทกมหาติสสะเถระ อันบริโภคอัมพปานอยูในวิหารชื่อ
วาจิรคุมพกะ อาจารยพึงนํามาแสดงในประพฤติสัลเลขอันอุดม ในอาชีวปาริสุทธิศีลนี้

  เพราะเหตุการณนั้น พระยัติโยคาพจรภิกษุผูบวชดวยศรัทธาประกอบดวยวิจารณปญญา
อยาพึงใหบังเกิดซึ่งจิตอันจะประพฤติเปนไปในอเนนะคือแสวงหามิไดควร พึงชําระอาชีวิปาริสุทธิศีล
ดวยประการทั้งปวงดังนี้

  “ยถา จ วิริเยน อาชีวปาริสุทธิ” อนึ่งอาชีวปาริสุทธิศีลนั้น พระภิกษุจะพึงใหบริบูรณดวย
ความเพียรฉันใด ปจจัยสันนิสสิตศีลนี้ พระภิกษุก็พึงกระทําใหบริบูรณดวยปญญาเหมือนฉันนั้น

  แทจริงปจจัยสันนิสสิตศีลนั้นสําเร็จดวยปญญา เพราะเหตุวาพระภิกษุประกอบดวยปญญา
จึงจะสามารถอาจเห็นซึ่งโทษแลอานิสงสในปจจัยทั้งหลาย เหตุใดเหตุดังนั้น พระโยคาพจรภิกษุพึง
สละเสียซึ่งความกําหนัดในปจจัย พิจารณาปจจัยทั้งหลายอันบังเกิดขึ้นโดยธรรมโดยชอบด วยปญญา
โดยวิธีกลาวแลวในหนหลัง จะยังปจจัยสันนิสสิตศีลนั้นใหบริบูรณ

  กิริยาที่พระภิกษุจะทําปจจเวกขณะ คือพิจารณาในปจจัยสันนิสสติศีลมี ๒ ประการ

  คือพิจารณาในกาลเมื่อไดปจจัยทั้งหลายประการ ๑ คือพิจารณาในกาลเมื่อบริโภคปจจัย
ทั้งหลายประการ ๑ เปนปจจเวกขณะวิธี ๒ ประการดวยกันดังนี้

  แทจริงพระภิกษุบริโภคปจจัยทั้งหลาย มีจีวรปจจัยเปนอาทิที่ตนพิจารณาดวยธาตุปจจเวก
ขณะ และปฏิกูลปจจเวกขณะ แลวแลตั้งไวในกาลเมื่อไดก็หาโทษมิได แลบริโภคในกาลอันยิ่งขึ้นไป
กวากาลที่ตนไดนั้น ก็หาโทษมิได
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  อนึ่ง ปจจัยบริโภคแหงพระภิกษุอันพิจารณาดวยปญญา ในวิธีอันเรากลาวแลวในกาลเมื่อ
บริโภคนั้นก็หาโทษมิได

  วินิจฉัยตัดสินใหหายสนเทหในปจจเวกขณะ คือพระภิกษุพิจารณาในกาลเมื่อบริโภค
บัณฑิตพึงรูโดยนัยอันเราจะกลาวดังนี้

  ดังเราจะกลาวโดยพิสดาร “จตฺตาโร ปริโภคา” บริโภคมี ๔ ประการคือ ไถยบริโภคต ๑ 
อิณบริโภค ๑ ทายัชชบริโภค ๑ สามีบริโภค ๑ เปน ๔ ประการดวยกันดังนี้

  ไถยบริโภคปฐมนั้นมีเนื้อความวา "ตตฺถ สงฺฆมชฺเฌป นิสีทิตฺวา" พระภิกษุทุศีลอยูใน
ทามกลางสงฆแลวแลบริโภค ชื่อวาไถยบริโภค บริโภคดวยภาวะแหงตนเปนโจร

  อิณบริโภคเปนคํารบสองนั้นวา พระภิกษุมีศีลมิไดพิจารณาแลวบริโภค ชื่อวาอิณบริโภค 
เพราะเหตุการณนั้น ภิกษุพึงพิจารณาจีวรในกาลเมื่อบริโภคนุงหมทุก ๆ ครั้ง พระภิกษุพึงพิจารณา
บิณฑบาตทุกคํารบบริโภค

  เมื่อพระภิกษุไมอาจพิจารณาดวยประการดังนั้น ก็พิจารณาจีวรแลบิณฑบาตนัน ในปุโรภัต
ตกาล แตเชาจนเที่ยง แลปจฉาภัตตกาล แตเที่ยงจนถึงเพลาเย็น แลปุริมยาม แลมัชฌิมยาม แล
ปจฉิมยาม

  ถาแลวาพระภิกษุไมพิจารณาแลวแลบริโภค แลมิไดพิจารณาในปุเรพัตตกาลเปนอาทิ ยัง
อรุณใหขึ้นมา พระภิกษุนั้นก็ตั้งอยูในที่แหงอิณบริโภค

  อนึ่ง พระภิกษุพึงพิจารณาเสนาสนะ ในกาลเมื่อเขาไปสูที่นอนแลที่นั่งทุก ๆ ครั้ง

  “สติปจฺจยตา วุฏฏต”ิ พระภิกษุมีสติระลึกอยูที่จะพึงพิจารณาใหเปนเหตุปจจัย ในกาลที่
จะรับแลกาลที่จะบริโภคเภสัชจึงจะควรเมื่อพระภิกษุพิจารณาในกาลทั้ง ๒ ดังนี้มีแลว เมื่อพระภิกษุ
กระทําซึ่งสติพิจารณาในกาลเมื่อรับ เมื่อบริโภคไมกระทําปจจเวกขณะสติอาบัติก็มีแกพระภิกษุนั้น

  เ  มื่อพระภิกษุพิจารณาในกาลทั้ง ๒ ดังนี้มีแลว เมื่อพระภิกษุกระทําซึ่งสติพิจารณาในกาล
เมื่อรับ เมื่อบริโภคไมกระทําปจจเวกขณสติอาบัติก็มีแกพระภิกษุนั้น

  อนึ่ง เมื่อพระภิกษุรับมิไดกระทําปจจเวกขณะสติ เ มื่อจะบริโภคไดกระทําปจจเวกขณสติ
แลว อาบัติก็ไดมีแกพระภิกษุนั้น

  แทจริง “สุทธิ” แปลวาบริสุทธิ์ ๆ มี ๔ ประการคือ เทศนาสุทธิ ๑ สังวรสุทธิ ๑ ปริเยฏฐิ
สุทธิ ๑ ปจจเวกขณสุทธิ ๑ เปนสุทธิ ๔ ประการดวยกันดังนี้

  “ตตฺถ เทสนาสุทฺธิ นาม” แทจริงพระปาฏิโมกขสังวรศีลชื่อวา เทศนาสุทธิ นับเขาในสุทธิ
ทั้ง ๔ ประการนั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาค ตรัสพระสัทธรรมเทศนาเรียกชื่อวา เทศนาสุทธิ 
เพราะเหตุเพราะปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น บริสุทธิ์ดวยกิริยาที่พระภิกษุแสดงซึ่งอาบัติ

  อินทรียสังวรศีลนี้ องคสมเด็จพระผูทรงพระภาค ตรัสเทศนาเรียกชื่อวาสังวรสุทธิศีล 
เพราะเหตุวาอินทรียสังวรศีลนั้น บริสุทธิ์ดวยสังวรคือพระภิกษุอธิษฐานจิตวา “น ปุเนวํ กริสฺสาม”ิ
อาตมาจะไมกระทํากรรมเหมือนที่กระทํามาแลวใหมเลา

  อาชีวิปาริสุทธิศีลที่ ๓ ชื่อวาปริเยฏฐิสุทธิ
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  แทจริงอาชีวปาริสุทธิศีลนั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนารองเรียกชื่อวาปริ
เยฏฐิสุทธิ เพราะเหตุวาอาชีวิปาริสุทธิศีลนั้นบริสุทธิ์ดวยกิริยาที่พระภิกษุละเสียซึ่งแสวงหาไมควร
แลวแลยังปจจัยทั้งหลายใหบังเกิดขึ้นโดยธรรมโดยชอบ ปจจัยสันนิสสิตศีลที่ ๔ นั้นชื่อวาปจจเวกขณ
สุทธิ

  แทจริงปจจัยสันนิสสิตศีลนั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนารองเรียกชื่อวาปจจ
เวกขณสุทธิ เพราะเหตุวาปจจัยสันนิสสิตนั้นบริสุทธิ์ดวยวิธีที่พระภิกษุพิจารณา โดยประการอันเรา
กลาวแลว

  เพราะเหตุการณนั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาวา “ปฏิคฺคหเณ ปน สติ 
อกตฺวา” ดังวิสุชนามาในหนหลัง

  ในทายัชชบริโภคที่ ๔ นั้น มีเนื้อความวา การที่จะบริโภคซึ่งปจจัยทั้ง ๔ แหงพระเสขอริย
บุคคล ๗ จําพวกนั้น ชื่อวาทายัชชบริโภคคือบริโภคปจจัยอันองคพระสัมมาสัมพุทธเจาประทานให
“เต หิ ภควโต ปุตฺตา”

  แทจริงพระเสขอริยบุคคล ๗ จําพวกนั้น เปนบุตรแหงองคสมเด็จพระผูทรงพระภาค เพราะ
เหตุการณนั้น พระเสขอริยบุคคลจึงควรเพื่อถือเอาซึ่งปจจัยอันเปนของแหงบิดา จึงบริโภคไดซึ่ง
ปจจัยทั้งหลายนั้น

  มีคําปุจฉาถามวา “กึ ปน เต ภควโต” พระเสขริยบุคคลทั้งหลายนั้นบริโภคซึ่งปจจัย
ทั้งหลาย อันเปนของพระผูทรงพระภาคหรือวาบริโภคปจจัยอันเปนของแหงคฤหัสถ

  อาจารยวิสัชนาวา “ดิหีหิ ทินฺนาป ภควตา” ปจจัยทั้งหลายนั้นคฤหัสถถวาย ก็ไดชื่อวา
เปนของแหงพระผูทรงพระภาค เหตุวาปจจัยทั้งหลายนั้นพระผูมีพระภาคทรงอนุญาต เหตุใดเหตุ
ดังนั้นนักปราชญพึงรูวา พระเสขภิกษุทั้งหลายบริโภคซึ่งปจจัยทั้ง ๔ อันเปนของแหงพระผูทรงพระ
ภาค

  อาจารยพึงนํามาซึ่งธรรมทายาทสูตร สาธกเขาในอรรถ คือกลาววาปจจัยทั้งหลายเปนของ
แหงพระผูทรงพระภาคนี้

  อนึ่ง “ขีณาสวานํ ปริโภโค” พระภิกษุทั้งหลายมีอาสวะอันสิ้นแลว บริโภคปจจัยก็ไดชื่อวา
สามีบริโภค

  แทจริงพระอเสขอริยบุคคลทั้งหลายจําพวกนี้ ชื่อวาเปนเจาของปจจัยเพราะเหตุพระอเส
ขอริยเจาทั้งหลายจําพวกนั้น ลวงเสียซึ่งภาวะเปนทาสแหงตัณหา แลวแลบริโภคซึ่งจตุปจจัย

  “อิเมสุ ปริโภเคสุ” ล้ําบริโภคทั้งหลาย ๔ นี้ อันวาบริโภคทั้ง ๒ ประการ คือสามีบริโภคแล
ทายัชชบริโภค ควรแกพระอริยบุคคลแลปุถุชนทั้งหลาย

  อิณบริโภค ไมควรแกพระอริยบุคคลแลปุถุชนทั้งปวง การที่จะกลาวในไถยบริโภคมิไดมี 
คือไมควรกลาวแลว

  อนึ่ง กิริยาที่พิจารณาแลวแลบริโภคอันใด แหงพระภิกษุที่มีศีลบริโภคนั้นชื่อวาบริโภคมิได
เปนหนี้บาง สงเคราะหเขาในทายัชชบริโภคบาง เพราะเหตุวาพิจารณาแลวแลบริโภคนั้น เปนขาศึก
แกอิณบริโภค

  แทจริงพระภิกษุที่มีศีลนั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคก็ทรงตรัสเรียกชื่อวา เสขะ เพราะ
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เหตุวาพระภิกษุที่มีศีลนั้นประกอบพรอมเพียงดวยอธิศีลสิกขานี้

  อนึ่ง บริโภคทั้ง ๔ ประการนั้น สามีบริโภคสิ่งเดียว เลิศกวาบริโภคทั้งปวง เหตุใดเหตุดังนี้
“ตํ ปตฺถยมาเนน ภิกฺขุนา” เมื่อพระภิกษุปรารถนาสามีบริโภคนั้น ใหพิจารณาดวยปจจเวกขณวิธีมี
ประการอันเรากลาวแลว จึงบริโภคจตุปจจัย ปจจัยสันนิสสิตศีลแหงพระภิกษุนั้นจึงบริบูรณ เอวํ ก็มี
ดวยประการฉะนี้

“เอวํ กโรนฺโต หิ กิจฺจการี โหติ วุตฺตมฺป เจตํ
  ปณฺฑํ วิหารํ สยนาสนฺจ
  อาปญจ สงฺฆาฏิรชูปาหนํ

  สุตฺวาน ธมฺมํ สุคเตน เทสิตํ
  สงฺขาย เสเว วรปฺญสาวโก
  ตสฺมา หิ ปณฺเฑ สยนาสเส จ

  อเป จ สงฺฆาฏิรชูปวาหเน
  เอเตสุ ธมฺเมสุ อนุปฺปลิตฺโต
  ภิกฺขุ ยถา โปกฺขเร วาริวินฺทฺ

  กาเลน ลทฺธา ปรโต อนุคฺคหา
  ขชุเชสุ โกเชสุ จ สายเนสุ จ

  มตฺตํ โส ชฺญา สตตํ อุปฏฐิโต
  วณสฺส อาเลปนรูหเน ยถา

  กนฺตาเร ปุตตมํสฺจ     อกฺขสสพภญชนํ ยถา-
  เอวํ อาหริ อาหารํ     ยาปนาย อมุจฺฉิโตตี”

  วาระนี้จะไดรับพระราชทานถวายวิสัชนาในจตุปาริสุทธิศีล อันมีในศีลนิเทศ ในพระวิสุทธิ
มรรคปกรณ สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี “เอวํ กโรนฺโต หิ กิจฺจการี” แทจริงเมื่อพระภิกษุ
กระทําดังกลาวแลวนี้ก็ไดชื่อวา “กิจฺจการี” คือจะยังสามีบริโภคใหสําเร็จสมดังวาระพระบาลีอันพระ
ธรรมสังคาหกเถรเจาทั้งหลายกลาวไววา “ปณฺฑํ วหารํ สยนาสนฺจ” พระภิกษุอันเปนเสขบุคคล
แลเปนปุถุชน เปนสาวกแหงองคพระผูทรงพระภาค ผูทรงปญญาอันอุดม ไดสดับพระธรรมเทศนาอัน
พระสุคตทรงแสดงแลวก็พิจารณาซึ่งกอนอามิสแลวิหาร แลเสนาสนะมีเตียงเปนอาทิ แลอุทกังคือน้ํา
อันจะชําระผาสังฆาฏิ อันแปดเปอนดวยธุลี มีมลทินคือฝุนเปนอาทิ ดวยปญญาแลว แลเสพซึ่ง
จตุปจจัยทั้ง ๔ เหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุอันเปนพระอริยสาวก อยามีจิตระคนขางอยูในธรรม
ทั้งหลาย คือกอนอามิสแลที่อันเปนที่นอนแลที่อันเปนที่นั่งแลน้ําอันจะชําระธุลีอันแปดเปอนซึ่งผา
สังฆาฏิ หยาดน้ํามิไดติดอยูในใบบัวฉันใด พึงปฏิบัติพึงประพฤติเปนไปในธรรมทั้งหลาย มีกอนอามิส
เปนอาทิ เหมือนกันฉันนั้น

  “กาเลน ลทฺธา ปรโต อนุคฺคหา” พระภิกษุนั้นไดซึ่งวัตถุมีขาทนียะเปนตน ในสํานักแหง
บุคคลผูอื่นคือทายก ดวยความอนุเคราะหวาตนมีศีล ในเวลาบิณฑบาต ก็มีสติอันตั้งมั่น รูประมาณใน
วัตถุคือขาทนียะ โภชนียะอันตนจะพึงเคี้ยวแลจะพึงบริโภค แลจะลิ้มเลียแลจะดื่มกินสิ้นกาลทั้งปวง มี
อุปไมยดังวาบุรุษมีโรค คือบาดแผลในสรีระตองพอกยายังเนื้อใหงอกขึ้น

  “กนฺตาเร ปุตฺตมํสฺจ” ไมฉะนั้น มีอุปมาวา สามีกับภรรยาอุมบาตรไปในหนทางกันดาร 
เสบียงอาหารสิ้นแลวก็กินเนื้อบุตรเปนอาหาร จึงขามเสนกันดารได “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใดก็ดี

  อนึ่ง นายสารถีจะขับรถไป ก็ตองเอาน้ํามันทาเพลารถเสียกอนจึงจะขับไปได “ยถา” อันนี้
แลอุปมาฉันใดก็ดี พระภิกษุในพระศาสนานี้มิไดสยบซบอยูดวยตัณหา คือความปรารถนาในสูบกลิ่น
กินซึ่งอาหาร เพี  อจะยังสรีระใหประพฤติเปนไป “เอวํ ตถา” อันนี้ก็มีอุปไมยเหมือนคําอุปมาทั้ง ๒ นั้น

  อาจารยพึงกลาวนิทานแหงพระสังฆรักขิตสามเณร อันเปนหลานแหงพระสังฆรักขิตเถรเจา
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สาธกเขาในวิธีที่พระภิกษุกระทําปจจัยสันนิสสิตนี้บริบูรณ

   “โส หิ สมฺมา ปจฺจเวกฺขิตฺวา” แทจริงพระสังฆรักขิตสามเณรนั้น พิจารณาดวยอาการอันดี
แลวจึงบริโภค เหตุใดเหตุดังนั้นพระสามเณรจึงกลาวพระคาถาวา “อุปชฺฌาโย มํ ภฺุชมานํ สาลิรุกํ 
สนิพฺพุต”ํ เมื่อเราจะบริโภคขาวสุก อันบุคคลหุงดวยขาวสารสาลีอันเย็นแลว พระอุปชฌายะทานวา
แกเราวา ดูกรเจาสามเณร ทานมิไดสํารวมบริโภคอยายังชิวหาแหงทานใหไหม “อุชฺฌายสฺส วโจ 
สุตฺวา” เราไดฟงวาจาพระอุปชฌายะกลาวดังนี้ ไดความสังเวชขึ้นมาในกาลนั้น “เอกาสเน นิสี
ทิตฺวา” เราก็นั่งอยูเหนืออาสนะอันเดียว เจริญพระวิปสสนาบรรลุถึงพระอรหันต เราก็มีความปรารถนา
บริบูรณ “จนฺโท ปณฺณรโส ยถา” ดุจดังวาดวงจันทรในวันเพ็ญสิบหาค่ํา ตนของเรานั้นก็มีอาสวะอัน
สิ้นไปภพใหมก็มิไดมีแกเรา

  เพราะเหตุการณนั้น พระภิกษ ุรูปอื่นปรารถนาจะยังวัฏฏทุกขให สิ้นไป พึงพิจารณาดวย
อุบายปญญาแลวจึงบริโภคจตุปจจัย

  บัณฑิตพึงรูวาศีลมี ๕ ประการ มีพระปฏิโมกขสังวรศีลเปนประธาน โดยนัยดังแสดงมาแลว
นี้

  แตนี้จะวินิจฉัยในปฐมปญจกะแหงศีล ๕ ประการ

  เนื้อความอันนี้ บัณฑิตพึงรูดวยสามารถแหงศีลทั้งหลาย มีอนุปสัมปนนศีล คือศีลแหงพระ
สามเณรเปนอาทิ

  “ว ุตฺตํ เหต ปฏิสมฺภิทาย”ํ สมดวยพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจากลาวไวในคัมภีร
ปฏิสัมภิทาวา “กตมํ ปรยินฺตปาริสุทธิสีลํ” ปริยันตปาริสุทธิศีลนั้นเปนดังฤๅ

  ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ศีลอันใดเปนศีลแหงอนุปสัมบัน ศีลแหงพระสามเณรอันที่มีกําหนด 
ศีลนั้นชื่อวาปริยันตปาริส ุทธิศีลที่ ๑

   “กตมํ อปริยนฺตปาริสุทธิสีล”ํ อปริยันตปาริสุทธิศีลเปนดังฤๅ

  ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ศีลอันใดเปนศีลแหงอุปสัมบันคือพระภิกษุมีสิกขาบทจะกําหนดมิได
ศีลนี้ชื่อวาอปริยันตปาริสุทธิศีลที่ ๒

  “กตมํ ปรามฏฐปาริสุทฺธิสีล”ํ ปริปุณเณหาริสุทธิศีลนั้นเปนดังฤๅ

  ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ศีลอันใดเปนศีลแหงปุถุชนทั้งหลาย มีคุณอันนักปราชญจะพึงนับถือ 
ยอมประกอบในกุศลธรรม แลกระทําใหบริบูรณในวิปสสนาธรรมเปนโลกิยะ อันเพงเอาซึ่งโคตรภูญาณ
แลวแลตั้งอยู มีเสขิยธรรมคือพระโสดามรรคนั้นเปนแดนมิไดอาลัยในกายแลชีวิต มีจิตอันบริจาคชนม
ชีพแหงตน ศีลนี้ชื่อวาปริสุทธิศีลที่ ๓

  “กตมํ อปารามฏฐปริสุทธิสีล”ํ อปรามัฏฐปาริสุทธิศีลนั้นเปนดังฤๅ

  ดูกรอาวุโส ศีลอันใดแหงพระเสขบุคคลทั้งหลาย ๗ จําพวก ศีลนี้ชื่อวา อปรามัฏฐปาริสุทธิ
ศีลที่ ๔

  “กตมํ ปฏิปสฺสทฺธิปาริสุทธิสีล”ํ ปฏิปสสัทธิปาริสุทธิศีลนั้น เปนดังฤๅ

  ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ศีลอันใดแหงพระขีณาสวะเจา อันเปนสาวกของพระตถาคตแลเปน
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ของแหงพระปจเจกพุทธเจา แลพระสัมมาสัมพุทธเจาอันมาสูพระภูมิ เปนองคพระอรหันตอันประเสริฐ
ศีลนี้ชื่อวาปฏิปสสัทธิศีลที่ ๕

  แทจริง ศีลแหงอนุปสัมบันทั้งหลาย บัณฑิตพึงรูชื่อวา ปริยันตปาริสุทธิศีล เพราะเหตุวามี
ที่กําหนด ดวยสามารถอาจนับได

  อนึ่ง ศีลแหงอุปสัมบันบุคคลทั้งหลาย คือพระภิกษุนั้น เปนไปกับดวยที่สุดบาง หาที่สุด
มิไดบาง เปนไปกับดวยที่สุดนั้นดวยสามารถแหงอาจารยนับวาสังวรวินัย ศีลแหงพระภิกษุนั้นนับได ๙ 
พัน ๑๘๐ โกฏิ ๕๐ แสนเศษ ๓๖ สังวรวินัยทั้งปวง กลาวคือสิกขาบท โดยนัยมาดังกลาวแลวนี้ โดย
เปยยาลเปนประธาน อันองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไวในพระวินัยปฎก

  แลสังวรวินัย กลาวคือสิกขาบทหาที่สุดมิไดนั้น บัณฑิตอาศัยซึ่งสมาทานบมิไดเหลือแลมี
ที่สุดบมิไดปรากฏ สมดวยสามารถแหงลาภแลยศ แลญาติแลอวัยวะแลชีวิต แลวแลพึงรูชื่อวาอปริยัน
ตปาริสุทธิศีล

  ดุจดังวาศีลแหงพระอัมพขาทกมหาดิสสเถรเจา อันอยูในจิรคุมพกวิหาร “ตถา ตทิทิมินา 
สจฺจํ” คําที่กลาวมานั้นก็สามดวยคํานี้

  “โส มหาติสฺสเถโร” พระมหาดิสสเถรเจานั้น บมิไดละเสียซึ่งอนุสสติระลึกเนือง ๆ ซึ่งคํา
แหงองคสมเด็จพระบรมโลกนารถผูเปนองคอริยสัปบุรุษ ทรงประทานพระสัทธรรมเทศนาไววา

  “ธนํ จเช องฺควรสฺส เหตุ” บุคคลพึงละเสียซึ่งทรัพย เพราะเหตุจะรักษาซึ่งอวัยวะอัน
ประเสริฐ

  “องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน” เมื่อบุคคลจะรักษาไวซึ่งชีวิตก็พึงสละเสียซึ่งอวัยวะ

  “องฺคํ ธนํ ชีวิตฺจาป สพฺพํ นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต” เมื่อบุคคลระลึกเนือง ๆ ซึ่งพระ
สัทธรรม เปนคําแหงองคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาสั่งสอน ก็พึงสละเสียซึ่งวัตถุสิ่งของทั้ง 
๓ ประการ คือทรัพยแลอวัยวะนอยใหญแลชีวิต อยาไดคิดอาลัยในวัตถุสิ่งของทั้ง ๓ ประการนี้

  ในเมื่อความสงสัยในชีวิตบังเกิดมี เพราะเหตุกระวนกระวายในความอยาก “สกฺขปทํ อวิ
ติกฺกม” พระผูเปนเจาก็มิไดลวงสิกขาบทตั้งอยูเหนือหลังแหงอุบาสก บรรลุถึงพระอรหันต เพราะเหตุ
อาศัยซึ่งอปริยันตปาริสุทธิศีล

  เหตุใดเหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารยจึงนิพนธพระคาถาไววา

  “น ปตา น ป เต มาตา ฯ ญาติ น ป พนฺธวา” เปนอาทิ

  แปลเนื้อความวาพระอัมพขาทกมหาดิสสเถรเจานั้น ตั้งอยูเหนือหลังอุบาสกยังสังเวชให
บังเกิดขึ้นดวยความปริวิตกวา อุบาสกนี้มิไดเปนมารดาบิดาของทาน แลจะเปนญาติของทานก็หามิได 
ใชแตเทานั้น อุบาสกนี้จะเปนเผาพันธุแหงทานก็หามิได อุบาสกนี้กระทําซึ่งกิจคือยังทานใหนั่งอยู
เหนือบาแลวแลพาไป ก็เพราะเหตุอาศัยแกทานเปนบรรพชิตอันมีศีล

  “สมฺมสิตฺวาน โยนิโส” พระมหาเถรเจาบังเกิดธรรมสังเวชดังนี้ แลวพิจารณาพระ
กรรมฐานดวยวิปสสนาปญญา ตั้งอยูเหนือหลังแหงอุบาสกนั้น บรรลุถึงพระอรหันต

  “ปุถุชฺชนกลฺยาณกานํ สีลํ” ศีลแหงพระภิกษุทั้งหลายที่เปนปุถุชน มีคุณอันบัณฑิตพึง
นับปราศจากมลทินแลว ก็เปนปทัฏฐานที่ตั้งแหงพระอรหัตต ดวยประมาณแหงจิตตุบาทคือดําริจิตคิด
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วาอาตมาจะยกตนออกจากวัฏฏทุกข จะประพฤติเปนไปดังนี้ ก็เพราะวาภิกษุนั้นมีศีลอันบริสุทธิ์ยิ่งนัก
ดุจดังวาแกวมณีอันนายชางชําระแลวเปนอันดี มิฉะนั้นดุจดังวาทองอันชางทองกระทําบริกรรมแลว
เปนอันดี จําเดิมแตอุปสมบทแลวมา เพราะเหตุการณนั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคจึงตรัสเรียกศีล
แหงพระภิกษุอันเปนกัลยาณปุถุชนชื่อวาปริปุณณปาริสุทธิศีล ดุจดังวาศีลแหงพระมหาสังฆรักขิตเถร
เจาแลพระภาคิเนยยสังฆรักขิตเถรเจา

  “กิร” ดังไดสดับมา เมื่อพระมหาสังฆรักขิตเถรเจามีวัสสาลวงได ๖๐ วัสสาแลว พระผูเปน
เจานอนอยูเหนือเตียงอันเปนที่กระทํามรณกาลกิริยา พระภิกษุทั้งหลายไถถามกิริยาที่พระผูเปนเจาได
สําเร็จมรรคแลผล พระมหาเถรเจาจึงบอกวาโลกุตตธรรมแหงเรานั้นมิไดมี

  ในกาลนั้น พระภิกษุหนุมผูเปนอุปฏฐากปฏิบัติ พระมหาเถรเจาจึงกลาววา “ภนฺเต” ขาแต
พระผูเปนเจาผูเจริญ มนุษยทั้งหลายอยูในที่ ๑๒ โยชน โดยรอบคอบพระอาราม มาประชุมพรอมกัน
เพราะเหตุกิตติศัพทกลาวกันวาพระผูเปนเจาจะปรินิพพาน “ตุมฺหากํ ปุถุชฺชนกาลกิริยาย” เมื่อพระ
ผูเปนเจากระทํากาลกิริยาอันเปนของแหงปุถุชนคนทั้งหลายที่มาประชุมกันนี้ก็มีความวิปฏิสารี
เดือดรอนกินแหนงเปนอันมาก

  จึงมีเถรวาทกลาววา ดูกรอาวุโส เรามีความปรารถนาจะทัศนาการเห็นองคพระผูทรงพระ
ภาค ผูทรงพระนามวาอริยเมตไตย เราจึงมิไดตั้งไวซึ่งพระวิปสสนา ถากระนั้นดูกรอาวุโส ทานจงยัง
เราใหนั่งจงกระทําซึ่งโอกาสแหงเรา

  พระภิกษุหนุมนั้นก็ยังพระมหาเถรเจาใหนั่ง ตั้งสรีรวายไดแลวก็ลุกออกไปภายนอก

  พระมหาเถรเจาก็บรรลุถึงพระอรหัตต พรอมกับดวยการที่พระภิกษุหนุมลุกออกไปภายนอก
นั้น พระผูเปนเจาก็ใหสําคัญสัญญาดวยอันดีดนิ้ว

  พระภิกษุสงฆก็ประชุมพรอมกัน เขาไปกลาวแกพระผูเปนเจาวา “ภนฺเต” ขาแตทานผูเปน
อริยสัปบุรุษ พระผูเปนเจายังโลกุตตรธรรมอันขามขึ้นจากโรค ใหบังเกิดไดในกาลเมื่อจะกระทํามรณ
กาลนี้พระผูเปนเจากระทําไดดวยยาก

  จึงมีเถรวาทวา ดูกรวาวุโสทั้งหลาย กิริยาที่เรายังโลกุตตรธรรมใหบังเกิดในกาลครั้งนี้ เรา
จะกระทําดวยยากหามิได “อปจ โว ทุกฺกรํ” อนึ่งเราจะบอกการที่กระทําไดดวยยากใหทานทั้งหลาย
ฟง ดูกรอาวุโสทั้งหลายเราระลึกไมไดซึ่งการที่เราไมรูแลวแลกระทําดวยหาสติมิได จําเดิมแต
บรรพชาแลว

  อนึ่ง พระภาคิเนยยสงฆรักขิตเถรเจาผูเปนหลานแหงพระมหาสังฆรักขิตเถรเจานี้ เมื่อพระผู
เปนเจามีวัสสา ๕๐ ก็บรรลุพระอรหัตตเปนองคพระอรหัตตเหมือนกันดังนี้

  “อปฺปสฺสุโตป เจ โตติ” นัยหนึ่งพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ ถาแลไดสดับฟงพระพุทธ
วจนะคือพระไตรปฎกนั้นนอย แลมิไดตั้งอยูดวยอาการอันดี ในพระจตุปาริสุทธิศีล ชนทั้งหลายก็
นินทาพระภิกษุนั้นโดยสวนทั้งสอง คือมิไดมีศีลประการหนึ่ง คือมิไดสดับฟงพระพุทธวจนะประการ
หนึ่ง

  “อปฺปสฺสุโตป เจ โหติ” อนึ่งพระภิกษุในพระศาสนานี้ ถาแลวาไดสดับฟงพระพุทธวจนะ
นอย แตทวาตั้งอยูดวยอาการอันดีในพระจตุปาริสุทธิศีล ชนทั้งหลายก็สรรเสริญพระภิกษุนั้นโดยสวน
แหงศีล การที่สดับพระพุทธวจนะจะใหนํามาซึ่งบริบูรณแกตน และใหบริบูรณแกบุคคลทั้งหลายอื่น ก็
มิไดสําเร็จแกพระภิกษุนั้น

  “พหุสฺสุโตป เจ โตติ” อนึ่งถาแลวาพระภิกษุเปนพหุสูต ไดสดับพระพุทธวจนะคือ
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พระไตรปฎกทั้งหลายมาก แตทวามิไดตั้งมั่นอยูในศีล “สิลโต นํ ครหนฺติ” ชนทั้งหลายก็ติเตียน
พระภิกษุนั้นโดยสวนแหงศีลวา พระภิกษุนั้นไมมีศีล แตกิจสดับฟงพระพุทธวจนะนั้น ก็บริบูรณแก
พระภิกษุนั้น

  “พหุสฺสุโตป เจ โหติ” อนึ่งถาแลวาพระภิกษุเปนพหุสูตไดสดับพุทธวจนะมาก ตั้งอยูใน
พระจตุปาริสุทธิศีล ชนทั้งหลายก็สรรเสริญพระภิกษุนั้นโดยสวนทั้งหลาย คือเปนภิกษุมีศีลนั้นสวน
หนึ่ง คือเปนพหุสูตนั้นสวนหนึ่ง

  “โก ตํ นินฺทิตุมรหติ” บุคคลดังฤๅจะสมควรเพื่อจะนินทาพระภิกษุนั้น อันเปนพหุสูตทรง
ไวซึ่งธรรม ประกอบดวยปญญา เปนสาวกแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา ดุจดังวาทอนทองชมพู เทพยดา
แลมนุษยยอมสรรเสริญพระภิกษุนั้น

  “พฺรหฺมุนาป ปสํสิโต” ถึงทาวมหาพรหมก็ยอมสรรเสริญพระภิกษุนั้น เอวํ ก็มีดวยประการ
ดังนี้

“เสขานํ ปน สีลํ ทิฏริวเส อปรามฎตฺตา ปุถุชฺชนานํ วาปน ภาวเสน อปรามฎตฺตา
สีลํ อปรามฎปาริสุทฺธิติ เวทิตพฺพํ กุฏมฺพิปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส สีลํ วิย” 
  โส หิ อายสฺมา ตถารูป สีลํ นิสฺสาย อรหัตฺเต ปติฏา ตุกาโม เวรเก อาห
   “อุ โภ ปาทานิ กินฺทิตฺวา    สฺญมิสฺสามิ โว อหํ
  อฏิยามิ หรายามิ           สราคํ มรณํ อหนฺติ
  เอวาหํ จินฺตยิตวาน     สมฺมสิตฺวาน โยนิโส
  สมฺปตฺเต อรุณุคฺคมฺหิ       อรหตฺตมฺป ปาปุณินฺติ

  วาระนี้จะไดรับพระราชทานถวายวิสัชนา ในปฐมปญจะกะแหงศีลมีประการหา สืบอนุสนธิ
ตามกระแสวาระพระบาลี มีเนื้อความวา

  “เสขานํ ปน สีลํ” ดังกลาวฝกฝายอันอื่น ศีลแหงพระเสขะอริยบุคคลทั้งหลายนั้น บัณฑิต
พึงรูวาชื่อวา อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล เพราะเหตุวาศีลของพระอริยบุคคลนั้น อํานาจแหงทิฏฐิไมถือเอา
ได

  อนึ่งศีลแหงปุถุชนทั้งหลายที่มีคุณอันบัณฑิตพึงนับ นักปราชญพึงรูชื่อวา อปรามัฏฐปาริ
สุทธิศีล เพราะเหตุวาศีล ของปุถุชนจําพวกนั้น อันอํานาจแหงภวตัณหามิไดถือเอาได ดุจดังวาศีล
แหงพระดิสสเถรเจาอันเปนบุตรแหงกุฎมพี

  แทจริง พระดิสสเถรเจาผูมีอายุนั้น ปรารถนาจะอาศัยอปรามัฏฐปาริสุทธิศีล อันอํานาจแหง
ภวตัณหาไมถือเอาแลวแลจะตั้งอยูในพระอรหัตต จึงมีวาจาแกโจรทั้งหลายที่ภรรยาแหงพี่ชายของ
พระผูเปนเจาสงไป เพื่อจะใหฆาพระผูเปนเจาวา “อุโก ปาทานิ ภินฺทิตฺวา” เราจักทําลายเทาทั้งสอง
ของเราเสียใหเปนสําคัญแกทานทั้งหลาย แลวพระผูเปนเจาจึงคิดวาเราเกลียดชังเหนื่อยหนายความ
มรณะของเราอันประพฤติเปนไปกับดวยราคะ คิดดังนี้แลวก็พิจารณาพระกรรมฐานดวยอุบายปญญา
ครั้นเพลาอรุณขึ้นมาแลวพระผูเปฯเจาก็บรรลุถึงพระอรหันต

  “อฺญตโรป มหาเถโร” ใชแตเทานั้น พระมหาเถรเจาองคหนึ่ง มิไดปรากฏโดยนามและ
โคตร พระผูเปนเจาเปนไขหนักไมอาจบริโภคอาหารดวยมือแหงตน จนอยูในมูตรแลกรีสของตนกลิ้ง
เกลือกไปมาดวยความเวทนาเปนกําลัง

  พระภิกษุรูปหนึ่งไดเห็นดังนั้นจึงกลาววา “อโห ทุกฺขา ชีวิต สงฺขารา” โอหนอ สังขารอัน
บัณฑิตกลาววาชีวิตนี้ยอมจะนํามาซึ่งทุกข
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  พระมหาเถรเจาจึงกลาวกับพระภิกษุหนุมนั้นวา ดูกรอาวุโส เมื่อจะกระทํากาลกิริยาตายลง
ในกาลบัดนี้ เราก็จะไดสมบัติในสวรรคความสงสัยในมรณะนี้ไมมีแกเรา

  อนึ่ง เราจะทําลายศีลของเรานี้แลวแลจะไปไดสมบัตินั้น ก็เหมือนเราละเสียซึ่งอธิศีลสิกขา 
แลวไดสภาวะแหงเราเปนคฤหัสถ

  พระผูเปนเจากลาวดังนี้แลวจึงดําริวา “สีเลเนว สทฺธึ มริสฺสาม”ิ เราจะกระทํากาลกิริยา
ตายกันดวยศีล ก็นอนอยูดวยประการนั้นพิจารณาซึ่งเวทนา อันบังเกิดขึ้นเพราะเหตุโรคบรรลุถึงพระ
อรหันตแลวก็กลาวพระอรหันตแกพระภิกษุสงฆ ดวยพระคาถาทั้งหลายวา

  “ผุฏสฺสิ เม อฺญตเรน พยาธินา โรเคน พาฬฺหํ ทุกขิตฺตสฺส รุปฺปโต ปริสุสฺสติ”
เปนอาทิดังนี้

  อรรถาธิบายในบาทพระคาถาวา “อิติ เกฬวรํ” กเฬวระรางกายแหงเรานี้ พยาธิอันใด
อันหนึ่งถูกตองแลว ก็กระทําสรีระใหถึงซึ่งวิกาลดวยโรคอันยิ่ง ไดรับความเดือดรอนเสวยทุกขเวทนา
เหี่ยวแหงไปโดยเร็วโดยพลัน มีอุปไมยดุจดังวาดอกไมมีดอกซีกเปนอาทิอันบุคลวางไวในที่มีแสง
แหงพระอาทิตยอันรอน “ยตฺถปฺปมตฺตา อธิมุจฺจิตาปชา” สัตวทั้งหลายมีจิตประมาทปราศจากสติ
มากไปดวยความกําหนัดในกายอันเปอยเนาอันใด ยิ่งศีลเปนอาทิ อันเปนหนทางที่จะยังตนใหไป
บังเกิดในสวรรคใหวิบัติฉิบหาย

  ดังเราติเตียน กายเราเปอยเนานี้ มิไดเปนที่ยังจิตใหเจริญเปนที่พึงเกลียด คนพาล
สรรเสริญวาเปนที่ชอบใจเปนที่รัก อนึ่งกายนี้ไมสะอาดคนพาลกวาวาสะอาด กายนี้เต็มไปดวยอสุจิ
ตาง ๆ คนพาลไมคิดเห็นวาจะนํามาซึ่งทุกข ยอมสรรเสริญวาดีวางามตามวิสัยโลกอันนี้ กายอันเนานี้มี
กลิ่นอันชั่ว เปนอสุจิประกอบดวยพยาธิกรรมกระทําใหไดความคับแคน

  “อรหนฺตาทีนํ สีลํ” อันนี้ศีลแหงพระอรหันตอริยบุคคลทั้งหลาย มีองคพระสัมมาสัมพุทธ
เจาเปนอรหันตเปนประธาน บัณฑิตพึงรู ชื่อวาปฏิปสสิทธิปาริสุทธิศีล เพราะเหตุบริสุทธิ์ดวยกิริยาที่
ระงับกระวนกระวายมีราคะเปนอาทิ

  ศีลมี ๕ ประการ มีปริยันตปาริสุทธิศีลเปนตน ดังพระราชทานวิสัชนามานี้

  แตนี้จะวินิจฉัยในศีลมี ๕ ประการเปนคํารบ ๒ บัณฑิตพึงรูโดยนัยแหงคําอันเราจะกลาว
ดังนี้

  “ปาณาติปาตาทีนํ อตฺโถ” อรรถแหงศีล ๕ ประการมีปาณาติบาตเปนตน นักปราชญพึงรู
ดวยประเภทแหงเจตนาเหตุสละเปนอาทิสมดวยพระบาลี ที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไวใน
ปฏิสัมภิทาวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ศีลมี ๕ ประการ

  คือกิริยาที่จะเสียสละซึ่งปาณาติบาต ก็ชื่อวาศีลประการ ๑

  คือเจตนาเปนที่จะเวนจากปาณาติบาต ก็ชื่อวาศีลประการ ๑

  คือเจตนาอันเปนขาศึกแกปาณาติบาต ก็ชื่อศีลประการ ๑

  คือสังวรปดไวซึ่งชองอันเปนที่เขาไปแหงปาณาติบาต ก็ชื่อวาศีลประการ ๑

  คือกริยาที่ไมกระทําใหลวง คือไปยังสัตวอันมีปาณะใหตกพลันก็ชื่อวา ศีลประการ ๑
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  ศีลนั้นอันประพฤติเปนไปในปาณาติบาต มี ๕ ประการดวยกันดังนี้

  ในอทินนาทาน และกาเสุมิจฉาจาร แลมุสาวาท แลเปสุญวาท แลผรุสวาท แล
สัมผัปปลาปวาท และอภิชฌา แลพยาบาท แลมิจฉาทิฏฐิ กรรมบถ ๙ ประการนี้ ก็จัดเปนศีลสิ่งละหา 
ๆ คือปหานศีลแลเวรมณีศีลแลเจตนาศีล แลสังวโรศีล แลอวิติกกโมศีลเหมือนหนึ่งปฐมกรรมบถคือ 
ปาณาติบาตนั้น

  การที่จะสละเสียแลเวนเสีย แลเจตนาคือกิริยาที่จะคิดและสังวรปดไวซึ่งชอง แลมิได
กระทําใหลวงซึ่งความปรารถนาในกามดวยเนกขัมมะ คือ ไมโลภ ซึ่งพยาบาทดวยไ มมีพยาบาท ซึ่ง
ถีนมิทธะคืองวงเหงาหาวนอนดวยอาโลกสัญญา คือยังสวางอันปรากฏดวยมนสิการกระทําใหแจงให
บังเกิดมี ซึ่งอุทธัจจะฟุงซานดวยสมาธิซึ่งวิกิจฉาสงสัยวินิจฉัยโดยแทซึ่งธรรม มีกรรมอันเปนกุศลเปน
ตน ซึ่งอวิชชาดวยปญญา ซึ่งไมยินดีดวยปราโมทย

  แลการที่จะละเสียและเวนเสียแลปดไวซึ่งชอง แลมิไดกระทําใหลวงนิวรณธรรมทั้งหลาย
ดวยปฐมฌาน ซึ่งวิตกแลวิจารทั้งหลายดวยทุติยฌานซึ่งปติดวยตติยฌาน ซึ่งสุขแลทุกขดวยจตุตถ
ฌาน ซึ่งรูปสัญญาคือสําคัญวารูป แลปฏิฆสัญญาสําคัญวาครืดครือ แลนานัตตสัญญาสําคัญวาตาง ๆ 
ดวยอากาสานัญจยตนสมาบัติ ซึ่งอากาสานัญจายตนสัญญาดวยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ ซึ่งอา
กิญจัญญายตนสัญญาดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติก็จัดเปนศีลสิ่งละหา ๆ ดุจเดียวกัน

  อนึ่ง การที่จะละเสียและเวนเสีย และเจตนา แลสังขารและไมกระทําใหลวงซึ่งนิจจสัญญา 
คือสําคัญวาเที่ยงดวยอนิจจานุปสสนา คือเห็นเนือง ๆ วาไมเที่ยง ซึ่งสุขสัญญาคือสําคัญวาเปนสุข
ดวยทุกขานุปสสนา คือเห็นเนือง ๆ วานํามาซึ่งทุกข ซึ่งอัตตสัญญาสําคัญวาตนดวยอนัตตาทุปสสนา
เห็นเนื่อง ๆ วาไมใชตน ซึ่งความยินดีคือตัณหาอันเปนไปกับดวยปติ ดวยนิพพิทานุปสสนาเห็นเนือง 
ๆ ดวยอาการอันเหนื่อยหนายในสังขารธรรมทั้งหลาย ซึ่งราคะดวยวิราคานุปสสนา คือเห็นเนือง ๆ 
ดวยอาการอันไปปราศจากความยินดี ซึ่งสมุทัยคือตัณหานิโรธานุปสสนาคือเห็นเนือง ๆ ซึ่งนิโรธคือ
ความดับแหงตัณหา ซึ่งจะสละเสียไดดวยมุญจิตุกามยตานุปสสนาคือเห็นเนือง ๆ ซึ่งภาวะปรารถนา
เพื่อจะสละเสีย ซึ่งถือเอาดวยสามารถวาเที่ยงเปนอาทิ ดวยปฏินิสสัคคานุปสสนา คือเห็นเนือง ๆ ซึ่ง
สละตอบ คือสละคืนซึ่งฆนสัญญาสําคัญวาเปนแทงดวยขยานุปสสนาคือเห็นเนือง ๆ วาสิ้นไป ซึ่ง
อายุหนะคือตกแตงไวดวยวยานุปสสนา คือเห็นเนือง ๆ วาประลัยไป ซึ่งธุวสัญญาสําคัญวาเที่ยงดวย
ปริณามานุปสสนา คือเห็นเนือง ๆ วามิไดตั้งมั่นแหงสังขารธรรมทั้งหลาย ซึ่งราคาทินิมิตดวยอนิมิตตา
นุปสสนา เห็นเนือง ๆ วาใชนิมิตซึ่งปณิธิมีราคาปณิธิเปนตนดวยอัปปณิหิตานุปสสนา เห็นเนือง ๆ วา
ไมทรงอยู ซึ่งอภินิเวส ความถือมั่นดวยสุญญตานุปสสนา เห็นเนือง ๆ วาสูญวาเปลาซึ่งวิปลาสคืออัน
ถือเอาวามีสารในธรรมทั้งหลาย อันหาแกนสารมิได ดวยอันเห็นซึ่งธรรมดวยปญญาอันเที่ยง คือ
พิจารณาเห็นธรรมอันยุตติในภูมิ ๓ คือกามาวจรภูมิ แลรูปาวจรภูมิ แลอรูปาวจรภูมิ ดวยสามารถเปน
อนิจจังไมเที่ยง เปนทุกขังนํามาซึ่งทุกข เปนอนัตตาไมใชตน

  แลละเสียเวนเสียแลมีเจตนาแลมีสังวรแลไมลวง ซึ่งถือเอาดวยความหลงวาโลกนี้ อิสสร
เทวราชตกแตงเปนอาทิ ดวยยถาภูตญาณทัสสนะ เห็นเนือง ๆ ซึ่งพระไตรลักษณ อันถึงซึ่งภาวะเปน
ธรรมอันตั้งมั่น ซึ่งอันถือเอาซึ่งภาวะเปนที่พึ่ง แลเปนที่เรนในสังขารธรรมทั้งหลาย ดวยอาทีนวา
นุปสสนาเห็นเนือง ๆ ซึ่งโทษ

  ซึ่งมิไดสละเสียซึ่งสังขารทั้งหลาย ดวยปฏิสังขารานุปสสนาคือเห็นเนือง ๆ ซึ่งสละเสียซึ่ง
สังขารธรรมทั้งหลาย ซึ่งอันถือเอาซึ่งสังโยคคือจะประกอบไวดวยดี ดวยวิวัฏฏานุปสสนาเห็นเนือง ๆ 
ซึ่งวิวัฏ คือปราศจากที่อันเปนที่วนคือสังขาร แลสละเสียเวนเสียแลเจตนาแลสังวรแลไมใหหลงซึ่ง
กิเลสทั้งหลาย อันเปนเอกัฏฐานบังเกิดกับดวยทิฏฐิดวยพระโสดาปตติมรรคซึ่งกิเลสทั ้งหลายอัน
หยาบดวยพระสกิทาคามิมรรค ซึ่งกิเลสทั้งหลายอันเบาบางบังเกิดแลวดวยพระอนาคามีผลมรรค แล
ละเสียแลเวนเสียแลเจตนาและสังวรแลมิไดกาวลวงแหงกิเลสทั้งปวง ดวยพระอรหัตตมรรคก็จัดเปน
ศีลสิ่งละหา ๆ ดุจเดียวกันดังนี้
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  “เอวรูปานิ สีลานิ” ศีลทั้งหลายที่พรรณนามานี้ ยอมจะประพฤติเปนไป คือจะมิให
เดือดรอนกินแหนงแหงจิต

  แลจะประพฤิตเปนไปเพื่อจะใหไดดรุณปติ คือปติอันออน

  แลจะประพฤติเปนไปเพื่อจะใหไดพลวปติ คือปติอันกลามีกําลัง

  แลจะประพฤติเปนไปเ พื่อจะใหไดปสสัทธิ ระงับกาย แลวาจา

  แลจะประพฤติเปนไปเพื่อจะใหไดโสมนัส

  แลจะประพฤติเปนไปเพื่อจะใหไดเสพซึ่งสมาธิ

  แลจะประพฤติเปนไปเพื่อจะยังสมาธินั้นใหเจริญ แลจะกระทําใหมากซึ่งสมาธิ

  และจะกระทําประดับซึ่งพระสมาธินั้น และเปนไปเพื่อจะเปนสัมภาระแหงพระสมาธิ

  แลจะยังธรรมวิเศษมีมติและวิริยะเปนอาทิ อันบังเกิดเปนบริวารแหงสมาธิใหถึงพรอม

  แลจะยังสมาธิใหบริบูรณ แลจะใหเหนื่อยหนายเตภูมิกธรรม และใหประพฤติเปนไปเพื่อ
วิราคะ คือปราศจากยินดี

  และจะเปนไปเพื่อนิโรธแลเขาไปใกลระงับ แลตรัสรูยิ่งแลตรัสรูดวย และจะประพฤติเปนไป
เพื่อจะใหไดสําเร็จแกพระนิพพานอันหาปจจัยมิได

  ในบทคือ “ปหาน”ํ แปลวาสละชื่อวาหานศีลที่ ๑ นั้น มีอรรถสังวรรณนาวา “โกจิ ธมฺโม 
นาม นตฺถิ” ธรรมอันใดอันหนึ่งเวนจากมาตรวา คืออันจะยังบาปทั้งหลายมีปาณาติบาตเปนตน มี
ประการอันเรากลาวแลวไมใหบังเกิดขึ้นนั้น จะไดชื่อวาปหานะหาบมิได

  อนึ่ง กิริยาที่จะสละเสียซึ่งอกุศลธรรมนั้น ๆ มีสละปาณาติบาตเปนตน ชื่อวาอุปธารณะ ดวย
อรรถวา คือสภาวะที่สละบาปธรรมนั้นเปนที่ตั้งแหงกุศลกรรมนั้น ๆ แลชื่อวาสมาทาน เพราะเหตุวาไม
กระทําใหเรี่ยราย

  เหตุใดเหตุดังนั้น การที่สละละอกุศลธรรมนี้ พระธรรมเสนาบัติสารีบุตรจึงมีเถรวาทเรียกชื่อ
วาศีล ดวยอรรถคือสภาวะบาปธรรมนั้นชื่อวาสีลนา กลาวคือเปนที่ตั้ง แลมิไดกระทําใหเรี่ยราย

  ศีลทั้ง ๔ คือเวรมณีศีลแลเจตนาศีล แลสังวโรศีลแลอวิติกกโมศีลนั้น พระธรรมเสนาบดีสา
รีบุตร ก็กลาวสหายเอาซึ่งสภาวะ คือประพฤติเปนไปแหงจิตที่จะเวนจากอกุศลกรรม มีปาณาติบาต
เปนตนนั้น ๆ

  แลจะประพฤติเปนไปแหงจิต ที่จะปกปดไมใหชองแกอกุศลมีปาณาติบาตเปนตนนั้น ๆ

  แลจะประพฤติเปนไปแหงจิต ดวยสามารถแหงเจตนาอันประกอบดวยเอกุปปาทิปหาน เกิด
กับดับพรอมดวยเวรมณีแลสังวรทั้ง ๒ นั้น

  แลจะประพฤติเปนไปแหงจิตที่จะไมลวง แหงบุคคลอันมิไดลวงซึ่งอกุศลธรรม มี
ปาณาติบาตเปนตนนั้น ๆ
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  อนึ่ง อรรถคือศีลนะแหงศีลทั้งหลายมีเวรมณีศีลเปนตน ขาพระองคมีนามชื่อวาพุทธโฆษา
จารยแสดงแลวในหนหลัง

  “เอวํ ปญจวิธํ สีลํ” ศีลมี ๕ ประการ โดยประเภทมีปหานศีลเปนประธาน ดังวิสัชนามา
ดังนี้

  กิริยาที่วิสัชนาซึ่งอรรถปญหาที่ถามวา “กึ สีลํ” ธรรมดังฤๅชื่อวา ศีล

  แลถามวาธรรมชื่อวาศีลนั้นดวยอรรถเปนดังฤๅ

  แลธรรมดังฤๅ ชื่อวาลักษณะแลเปนกิจแลเปนผลแลเปนอาสันนเหตุแหงศีล

  แลถามวา ศีลนี้มีธรรมดังฤๅเปนอานิสงส

  แลถามวาศีลนี้มีประการเทาดังฤๅ

  ก็ตั้งอยูแลวดวยอาการอันสําเร็จ โดยลําดับแหงพระบาลีมีประมาณเทานี้

  “ยํ ปน วุตฺติ” อันหนึ่งปญหากรรมคําปุจฉาอันใด ที่กลาวไววา “โก จสฺส สงฺกิเลโส”
ธรรมดังฤๅชื่อวาสังกิเลส คือเศราหมองแหงศีลแลธรรมดังฤๅชื่อ บริสุทธิ์แหงศีล

  เราจะวิสุชนากลาวแกในปญาหากรรมที่ถามนั้น

  สภาวะมีศีลขาดเปนอาทิ ชื่อวาสังกิเลสคือเศราหมองแหงศีล

  สภาวะมีศีลไมขาดเปนอาทิ ชื่อวาบริสุทธิ์แหงศีล

  สภาวะธรรมที่จะกระทําใหมีศีลขาดเปนอาทินั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนา
ประสงคเอาดวยการที่จะทําลายมีลาภแลมียศเปนอา ทิ เปนเหตุที่จะใหทําลายดวยเมถุนสังโยค ๗ 
ประการ

  “ตถา หิ” คําที่กลาวดังนั้นจริง “ยสฺส สิกฺขาปทํ ภินฺนํ” สิกขาบทแหงพระภิกษุใดทําลาย
ในเบื้องตนก็ดี ในที่สุดก็ดี ในอาบัติขันธทั้ง ๗ “ตสฺส สีลํ ปริยเนฺต” ศีลแหงพระภิกษุนั้นก็ชื่อวาขาด
ดุจดังผาสาฎกอันขาดโดยภาคทั้งหลาย

  อนึ่ง ศีลแหงพระภิกษุรูปใดทําลายในทามกลาง ศีลแหงพระภิกษุนั้น ชื่อวาเปนชองดุจดัง
ผาสาฎกอันทะลุเปนชองอยูในทามกลาง

  ศีลแหงพระภิกษุใดทําลายทั้งสองทั้งสามสถานโดยลําดับ ศีลแหงพระภิกษุนั้น ก็เปนศีล
อันดางพรอย ดุจดังโคมีสีดําแลสีแดงเปนอาทิ เปนสีอันใดอันหนึ่งดวยวรรณอันเปนวิสภาค มีสวนแหง
สีมิไดเสมอกันคือดําบางแดงบาง อันตั้งขึ้นในหลังแลทอง

  “ยสฺส อนฺตรนฺตรา ภินฺนานิ” ศีลทั้งหลายแหงพระภิกษุใดทําลายในระหวางแลระหวาง
ศีลแหงพระภิกษุนั้น ชื่อวาพรอมดุจดังวาโคมีสรีระอันเปนของดางดวยสีอันเปนวิสภาคมีสวนมิไดเสมอ
กัน

  “เอวํ ตาว ลาภทิเหตุเกน” สภาวะแหงศีลมีศีลอันขาดเปนตน ดวยทําลายเพราะเหตุลาภ
เปนอาทิ บัณฑิตพึงรูวามีดวยประการดังนี้กอนเอวํ ก็มีดวยประการดังนี้
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“กถํ เอวํ สตฺตวิธเมถุนสํโยควเสน วุตฺตํ หิ ภควตา อิธ พฺราหฺม เอกจฺโจ สมโณวา พฺ
ราหฺมโณ วา สมฺมา พฺรหฺมจารี ปฏิชานมโน น เหวโข มาตุคาเมน สทฺธึ ทฺวยสมาปตฺตึ
สมาปชฺชติ อปจโข มาตุคามสฺส อุจฺฉานํ ปริมทฺทนํ นหาปนํ สมฺพาหนํ สาทิยติ โส ตทสสาเทติ 
ตํ นิกาเมติ เตน จ วิตฺตึ อาปชฺชติ อทํป โข พฺราหฺมณ พฺรหฺมจริยสฺส ขณฺฑมฺป ฉิทฺทมฺปส
พลมฺป กมฺมาสมฺป อยํ วุจฺจติ พฺราหฺมณ อปริสุทฺธํ พฺรหมจริยํ จรติ สํยุตฺโต เมถุนสํโยเคน น ปริ
มุจฺจติ ชาติยา ชรายมรเณน ฯลฯ”

  วาระนี้จะไดรับพระราชทานถวายวิสัชนาในเมถุนสังโยค ๗ ประการ อันมีในศีลนิเทศนี้ สืบ
อนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลีมีเนื้อความเปนปุจฉาถามวา

  “กถํ เกน ปกาเรน” สภาวะมีศีลขาดเปนตนนั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนา 
ประสงคเอาดวยเมถุนสังโยค ๗ ประการนั้น ดวยประการดังฤๅ

  มีคําอาจารยวิสัชนาวาสภาวะมีศีลขาดเปนตน ที่องคพระบรมศาสดาตรัสเทศนาประสงค
เอาดวยเหตุแหงเมถ ุนสังโยค ๗ ประการนั้น นักปราชญพึงรูโดยนัยที่เราจะแสดงนี้

  ๑. “วุตตํ หิ ภควตา” แทจริงองคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนากับมหาพราหมณ
ที่มาทูลถามซึ่งความปฏิบัติแหงสมณะแลพราหมณในโลกนี้วา “อิธ พฺราหฺมณ เอกจฺโจ” ดูกร
พราหมณ สมณะ แลพราหมณจําพวกหนึ่งในโลกนี้ปฏิญาณตนวา เปนบุคคลประพฤติพรหมจรรยดวย
อาการอันดี “น เหวโข มาตุคาเมน สทฺธึ” สมณะแลพราหมณนั้น ไมยินดีอยูเปนคูสองแลสองกับ
ดวยมาตุคามแตที่วายินดีซึ่งอันอบสรีระแลนวดนั้น แลยังตนใหอาบแลลูบคลําแหงมาตุคาม แลยิ่งดียิ่ง
นักและปรารถนาซึ่งอันอบสรีระเปนอาทิแหงมาตุคาม “อิทําปโข พฺราหฺมณ” ดูกรพราหมณความ
ยินดียิ่งนักแล แลความปรารถนาซึ่งวัตถุมีอันอบซึ่งสรีระ เปนอาทิแหงมาตุคามนี้ชื่อวาขาดชื่อวาเปน
ชอง ชื่อวาดางชื่อวาพรอมแหงพรหมจรรยของสมณะแลพราหมณนั้น “อยํ วุจฺจติ พฺราหฺมณ” ดูกร
พราหมณสมณะ และพราหมณจําพวกนี้บุคคลที่มีปญญาดําเนินดวยญาณคติเหมือนตถาคตอยางนี้
รองเรียกสมณะแลพราหมณจําพวกนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ประกอบดวยเมถุนสังโยค ไมพน
จากชาติทุกข ชราทุกข มรณทุกข ไมพนจากทุกขธรรมทั้งปวง

  ๒. “ปุน จ ปรํ” เหตุอันอื่นมีใหมเลา “อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา” ดูกร
พราหมณ สมณะแลพราหมณในโลกนี้ ประพฤติพรหมจรรยดวยอาการอันดี มิไดมีคูอยูกับจาตุคาม ใช
แตเทานั้นไมยินดีซึ่งอันอบสรีระแหงมาตุคาม

  อนึ่งโสด สมณะแลพราหมณนั้นหัวเราะใหญดวยสามารถแหงกิเลสเลนดวยสามารถกายสัง
สัคคะระคนกายแอบอิงกับดวยมาตุคาม แลยินดีซึ่งแยมหัวดวยสามารถแหงกิเลสเปนอา ทิ กับดวย
มาตุคาม “อยํวุจฺจติ พฺราหฺหมณ” ดูกรพราหมณ สมณะแลพราหมณจําพวกนี้ ตถาคตกลาววาเปน
สมณะแลพราหมณประพฤติพรหมจรรย มิไดบริสุทธิ์ประกอบดวยเมถุน สังโยค มิไดพนจากชา ติทุกข
แลชราทุกข แลมรณทุกข แลมิพนจากทุกขธรรมทั้งปวง

  ๓. “ปุน จปรํ” เหตุอันอื่นยังมีใหมเลา ดูกรพราหมณ “อิเธกจฺโจสมโณ วา พฺราหฺมโณ 
วา” สมณะแลพราหมณจําพวกหนึ่งในโลกนี้ ไมถึงพรอมเปนคูอยูกับดวยมาตุคาม ไมยินดีซึ่งอันอบ
สรีระแหงมาตุคาม ไมหัวเราะดังดวยอํานาจแหงกิเลส ไมเลนดวยสามารถกายสังสัคคะระคนกับดวย
กาย ไมหยอกเอินดวยมาตุคามดวยประการทั้งปวง

  อนึ่ง สมณะแลพราหมณนั้น เขาไปใกลมาตุคามดวยจุกษุแหงตน แลยินดีที่จะยังแหงตน
ใหตอบตอมาตุคาม

  “อยํ วุจฺจติ พฺราหฺมณ” ดูกรพราหมณ สมณะแลพราหมณจําพวกนี้ ตถาคตกลาววาเปน
สมณะแลพราหมณ ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ประกอบดวยเมถุนสังโยค ไมพนจากชาติทุกขแล
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ชราทุกขแลมรณทุกข ไมพนจากทุกขธรรมทั้งปวง

  ๔. “ปุน จ ปรํ” เหตุอันอื่นมีใหมเลา ดูกรพราหมณ “อิเธกจฺโจสมโณ วา พฺราหฺมโณ 
วา” สมณะแลพราหมณจําพวกหนึ่งไมเขาไปใกลแลวแลดูยิ่งนักซึ่งมาตุคามดวยสามารถแหงราคะ ไม
แลดูมาตุคามดวยตาแหงตน

  “อปจโข มาตุคามสฺส” อันหนึ่งสมณะแลพราหมณนั้น ฟงซึ่งเสียงแหงมาตุคาม ยินดีที่จะ
สดับฟงซึ่งเสียงแหงหญิงอันหัวเราะแลกลาวถอยคําแลมาขับแลรองอยูในภายนอกฝาแลอยูใน
ภายนอกกําแพง ดูกรพราหมณสมณะแลพราหมณยินดีดังนี้แลว ก็ชื่อวาขาดชื่อวาทะลุชื่อวาดางชื่อวา
พรอยแหงพรหมจรรยสมณะแลพราหมณจําพวกนี้ ตถาคตกลาววาเปนสมณะแลพราหมณประพฤติ
พรหมจรรยไมบริสุทธิ์ ประกอบดวยเมถุนสังโยคไมพนจากชาติทุกขแลชราทุกข ไมพนจากทุกขธรรม
ทั้งปวง

  ๕. “ปุน จ ปรํ” อันวาเหตุอันอื่นมีใหมเลา ดูกรพราหมณ “อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺม
โณ วา” สมณะแลพราหมณจําพวกหนึ่งในโลกนี้ ไมถึงซึ่งเปนคนคูอยูเปนสองดวยมาตุคาม ไมยินดี
ซึ่งอันอบแหงสรีระอันเปนอาทิดวยมาตุคาม ไมหัวเราะใหญดวยสามารถแหงกิเลส ไมเลนดวย
สามารถแหงกายสังสัคคะระคนกับดวยมาตุคาม ไมเพงดูจักษุแหงมาตุคามดวยจักษุแหงตน ไมฟง
เสียงแหงมาตุคามอันหัวเราะเปนอาทิในภายนอกฝาในภายนอกกําแพง ไมระลึกเนือง ๆ ซึ่งอันหัวเราะ
อันกล าวอันเลนกับดวยมาตุคาม

  ๖. “อปจโข ปสฺสติ”” อนึ่งสมณะและพราหมณนั้น เห็นซึ่งคฤหบดีและบุตรแหงคฤหบดี
อันอิ่มไปดวยปญญากามคุณ อันพรอมเพรียงดวยปญจกามคุณ อันบุคคลทั้งหลายบําเรอดวยปญจ
กามคุณ ยินดีซึ่งกิริยาที่คฤหบดีและบุตรของคฤหบดี อันอิ่มไปดวยปญจวิธกามคุณนั้น พรหมจรรย
ของสมณะแลพราหมณจําพวกนี้ก็ขาดทะลุ ก็ดางพรอยไป “อยํวุจฺจติ พฺราหฺมณ” ดูกรพราหมณ 
สมณะและพราหมณจําพวกนี้ตถาคตรองเรียกวา เปนสมณะและพราหมณประพฤติพรหมจรรยไม
บริสุทธิ์ ประกอบดวยเมถุนสังโยคไมพนจากชาติชราและมรณะ ไมพนจากทุกขธรรมทั้งปวง

  ๗. “ปุน จ ปรํ” อันวาเหตุอันอื่นมีใหมเลา ดูกรพราหมณ “อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺม
โณ วา” สมณะและพราหมณจําพวกหนึ่งในโลกนี้ ไมยินดีไมปรารถนา ไมถึงซึ่งความยินดีดังกลาว
แลวในหนหลัง ไมดูคฤหบดีและบุตรคฤหบดี อันอิ่มไปดวยกามคุณเปนอาทิอันบุคคลบําเรออยู “อปจ
โข อฺญธรเทวนิกายํ”อนึ่ง สมณและพราหมณนั้นปรารถนาจะเปนเทพยดาองคใดองคหนึ่ง จึง
ประพฤติพรหมจรรยดวยความปริวิตกวาเราจะเปนเทพยดาและเทวดาองคใดองคหนึ่งดวยศีลอันนี้
ดวยวัตรอันนี้ ประพฤติซึ่งธรรมอันบุคคลมิอาจประพฤติไดนี้ ดวยพรหมจรรยประพฤติธรรมอันประเสริฐ
นี้ “โส ตทสฺสาเทติ” สมณะและพราหมณนั้นก็ยินดีและปรารถนาซึ่งการอันจะเปนเทพยดานั้น และถึง
ซึ่งความยินดีดวยกิริยาที่จะเปนเทพยดานั้น “อิทํป พฺราหฺมณ พฺราหมจริยสฺส” ดูกรพราหมณสมณะ
และพราหมณประพฤติพรหมจรรย ดวยปริวิตกวาจะเปนเทพยดาดังนี้ ชื่อวาขาดชื่อวาทะลุทําลายชื่อ
วาดางพรอยแหงพรหมจรรย

  บัณฑิตพึงรูวา สภาวะมีขาดเปนอาทิแหงพรหมจรรย องคสมเด็จพระสรรเพชญพุทธเจา
ตรัสเทศนา ประสงคเอาดวยประเภทมีลาภเปนตน เปนเหตุปจจัย และเมถุนสังโยค ๗ ประการ ดังร ับ
พระราชทานถวายวิสัชนา มาดังนี้

  “อขณฺฑทิภาโว ปน” อนึ่ง สภาวะที่มิไดขาดเปนอาทิแหงพรหมจรรยนั้น องคสมเด็จพระ 
ผูทรงพระภาคตรัสเทศนาประสงคเอาดวยมิไดทําลายสิกขาบททั้งหลายทั้งปวง และการกระทําซึ่ง
เยียวยาสิกขาบทที่ทําลายแลวจะกระทําคืนไดดวยเทศนาแสดงซึ่งอาบัติเปนอาทิ และสภาวะหามิได
แหงเมถุนสังโยค ๗ ประการ และมิไดบังเกิดขึ้นแหงธรรมทั้งหลายอันลามกอันอื่นมีความโกรธและผูก
เวรและลบหลูคุณทาน และถือเอาเปนคูและอิสสาอดกลั้น มิไดซึ่งสมบัติแหงบุคคลผูอื่น และมัจฉริยะ
ซอนไวแหงตน และมารยาปดไวซึ่งโทษแหงตน และสาไถยแสดงซึ่งคุณแหงตนมิได และถัมภะมีจิต
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กระดาง และสารัมภะกลาวใหยิ่งกวาเหตุ และมานะและอติมานะ และมัวเมาแและประมาทเปนอาทิ
และทรงสงเคราะหดวยอันบังเกิดขึ้นแหงคุณทั้งหลาย มีอัปปจฉตาคุณ ปรารถนานอยไมมากนัก และ
สันตุฏฐิคุณ คือยินดีดวยปจจัยแหงตน และสัลเลขคุณ กระทําใหเบาบางจากกิเลส เปนตน

  “ยานิ หิ สีลาน”ิ แทจริง ศีลทั้งหลายใด มิไดทําลายดวยประโยชนลาภและยศเปนอาทิ 
และทําลายดวยโทษ คือประมาทแตทวาเยียวยาไดเปนศีลอันธรรมทั้งหลายเปนบาป คือประกอบดวย
เมถุน และโกรธและผูกเวรเปนตนไมจํากัดได “ตานิ สพฺพโส อขณฺฑาติ” ศีลทั้งหลายนั้น องคพระ
ตถาคตก็เรียกวาไมขาด ไมทะลุทําลาย ไมดางไมพรอย

  “ตานิ จ สีลานิ” อนึ่ง ศีลทั้งหลายนั้น ชื่อวาเปนไป เพราะเหตุกระทําไมใหเปนทาสแหง
ตัณหา เหตุศีลทั้งหลายอาศัยวิวัฏฏสมบัติคือจะใหสําเร็จแกพระนิพพาน และชื่อวาวิญูปสัฏฐา
เพราะเหตุอันพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนประธานตรัสสรรเสริญ และชื่อวาอปรามัฏฏศีล
เพราะเหตุอันตัณหาและทิฏฐิทั้งหลายมิไดถือเอาศีลทั้งหลายนั้นยอมจะยังอุปจารสมาธิและอัปปนา
สมาธิใหประพฤติเปนไป เหตุการณดังนั้นจึงไดชื่อวายังสมาธิใหประพฤติเปนไป เหตุใดเหตุดังนั้น
สภาวะคือมิไดขาดมิไดทําลาย มิไดดาง มิไดพรอย แหงศีลทั้งหลายนั้น ชื่อวาบริสุทธิ์บัณฑิตพึงรูดังนี้

  อนึ่ง กิริยาที่บริสุทธิ์แหงศีลสําเร็จดวยอาการ ๒ ประการ คือเห็นโทษที่วิบัติจากศีลประการ 
๑ คือเห็นซึ่งอานิสงสแหงบริบูรณดวยศีลประการ ๑ เปน ๒ ประการดวยกัน

  โทษแหงวิบัติจากศีลนั้น นักปราชญพึงรูโดยนัยแหงพระสูตรที่องคสมเด็จพระผูทรงพระ
ภาคตรัสเทศนาไว โดยนัยเปนอาทิวา “ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา” ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษแหงวิบัติ
จากศีลแหงบุคคลอันทุศีลมี ๕ ประการ

  นัยหนึ่ง “ทุสฺสีโล ปุคคโล” บุคคลที ่ไมมีศีลนั้น ไมเปนที่รักแหงเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย เพราเหตุวาตนเปนบุคคลไมมีศีล และเปนที่เกลียดชังแหงสพรหมจารีทั้งปวง และถึงซึ่ง
ความท ุกขเพราะเหตุชนทั้งหลายติเตียนตนวาเปนบุคคลไมมีศีล และจะบังเกิดวิปฏิสารเดือดรอนกิน
แหนง ในกาลเมื่อชนทั้งหลายสรรเสริญซึ่งบุคคลอันมีศีล

  “ตาย จ ปน ทุสฺสีลตาย” อนึ่ง บุคคลที่ไมมีศีลนั้น เปนชนมีผิวสรีระอันชั่ว ดุจดังวาผาสา
กฎกอันบุคคลทอดวยปาน เพราะเหตุไมมีศีล

  อนึ่ง บุคคลทั้งหลายใดถึงซึ่งทิษฐานนุคติ ดูเยี่ยงดูอยางปฏิบัติตามบุคคลที่ไมมีศีลนั้น
ทุกขสัมผัสถูกตองอันจะนํามาซึ่งทุกข ก็จะบังเกิดมีแกบุคคลทั้งหลายนั้น เพราะเหตุจะนํามาซึ่งอบาย
ทุกขสิ้นกาลชานาน

  อนึ่ง บุคคลที่ไมมีศีลนั้น ถือเอาซึ่งไทยธรรมวัตถุที่บุคคลพึงใหแกทายกทั้งหลายใด ไทย
ธรรมนั้นก็มีคานอย เพราะเหตุไมกระทําใหมีผลมากแกทายกทั้งหลายนั้น

  บุคคลที่ไมมีศีลนั้น บัณฑิตชาติไมอาจชําระใหบริสุทธิ์ได มีอุปมาดุจขุมคูถอันสั่งสมอยูสิ้น
ปเปนอันมาก

  “อุภโต ปริพาหิโร” อนึ่ง บุคคลทุศีลนั้น เสื่อมจากคุณสมบัติทั้งสอง คือสมบัติอันเปน
ของแหงสมณะ และสมบัติอันเปนของแหงคฤหัสถมีอุปมาดุจดังวาถานฟน

  ใชแตเทานั้น “ภิกฺขุภาวํ ปฏิชานนฺโตป” บุคคลที่ไมมีศีลปฏิญาณตนวาเปนภิกษุ ก็มิได
เปนภิกษุแทจริง มีอุปมาดุจดังวาลาอันติดตามซึ่งฝูงแหงโค

  “สตฺตุพฺพิโต” สะดุงอยูสิ้นกาลเปนนิจ ดุจดังวาบุรุษมีบุคคลทั้งปวงเปนเวร
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  “อํสวาสรโห” ไมควรแกสังวาสแหงสพรหมจรรย ดุจดังวากเฬวระ แหงมนุษยอันตายแลว

  ถึงวาพระภิกษุเปนบุคคลอันทุศีลนั้น จะประกอบดวยคุณมีสดับพระพุทธวจนะเปนตน ก็ไม
สมควรที่จะกระทําสักการะบูชาแหงพระภิกษุทั้งหลายอันเปนสพรหมจรรย ดุจดังวาสุสานประเทศปา
ชาไมเปนของควรจะบูชาแหงพราหมณ

  “อภพฺโพ วิเสสาคเม” ไมควรในการตรัสรูธรรมวิเศษเหมือนคนตาบอดไมควรในการแล
เห็นรูป

  “นิราโส สทฺธมฺเม” ไมมีความปรารถนาในปปตฏิติธรรมและปฏิเวธธรรม ดุจดังวากุมารอัน
เกิดในตระกูลจัณฑาล อันมิไดมีความปรารถนาในราชสมบัติ

  อนึ่ง บุคคลเปนภิกษุอันทุศีลนั้นสําคัญวาเปนสุข คือจะไดซึ่งสวนแหงความทุกข อันองค
พระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาในอัคคิขันธปริยายสูตร

  “หิ” ดังจะกลาวโดยพิสดาร “ภควา” องคสมเด็จพระผูทรงพระภาค ผูมีพระพุทธญาณอัน
ประจักษแจงผลแหงกรรมดวยอาการทั้งปวง “อติกกํ ทุกฺฏขํ เทเสนฺโต” เมื่อพระองคทรงแสดงซึ่ง
ความทุกขอันเดือดรอนยิ่งนัก อาจจะยังใหรอนในหฤทัยใหบังเกิดแลว และใหรากโลหิตอันรอน
ประพฤติเปนไปแกภิกษุทั้งหลายอันมิไดมีศีล มีจิตอันของอยูในความยินดีวา มีสุขมีบริโภคปญจกาม
คุณ และเปนที่ไหวที่นับถือแหงชนทั้งหลายเปนอาทิ จึงตรัสถามพระภิกษุทั้งปวงวา “ภิกฺขเว” ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย “ปสฺสถ โน ตุมฺเห” ดังเราจะขอถามทานทั้งปวงแลเห็นกองเพลิงอันใหญนี้ อันไฟไหม
รุ งเรืองโดยรอบคอบมีประชุมเปลวอันบังเกิดแลวแลหรือ

  พระภิกษุทั้งหลายก็รับพระพุทธบรรหารวา “เอวํ ภนฺเต” ขาแตพระองคผูทรงพระภาคผู
เจริญ ขาพระองคทั้งปวงไดเห็นแลว จึงตรัสวา “ตํ กึ มฺญถ” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งปวงจะ
สําคัญคําที่เราจะกลาวในกาลบัดนี้นั้น เปนดังฤๅ

  ดูกรพระภิกษุทั้งหลาย บุคคลจะเคลาคลึงสวมกอดแลว และนั่งทับและนอนทับกองอัคคี
อันใหญนี้ อันเพลิงไหมรุงเรืองโดยรอบ มีประชุมเปลวอันบังเกิดแลว ดวยเวทนาอันใดก็ดี อันหนึ่ง
บุคคลเคลาคลึงสวมกอดนางขัตติยกัญญา และนางพราหมณกัญญา และนางคฤหบดีกัญญา แลวนั่ง
ใกลนอนใกล ดวยเวทนาอันใดก็ดี เวทนาทั้งสองนี้ขอไหนจะประเสริฐกวากัน

  พระภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลวา “ภนฺเต” ขาแตพระผูทรงพระภาคผูเจริญ บุคคลที่เคลา
คลึงสวมกอดแลว ดวยเวทนาอันใด เวทนาอันนั้นไมประเสริฐ

  จึงตรัสวา “ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตจะบอกแกทานทั้งหลาย ตถาคตจะยังทาน
ทั้งหลายใหรูอยางนี้วา “ยํ อมุ   ํ มหนฺตํ” บุคคลผูใดสวมกอดซึ่งกองเพลิงอันไฟไหมรุงเรืองโดยรอบ 
มีประชุมเปลวบังเกิดแลว ดวยเวทนาอันใด เวทนาแหงบุคคลนั้นประเสริฐกวาภิกษุไมมีศีล มีสภาวะ
ลามก มีมารยาทอันนารังเกียจชื่อวามิไดสะอาด เพราะมีกายกรรมเปนตนไมบริสุทธิ์ มีกรรมอันปกปด 
เหตุกรรมนั้นพึงละอายยังตนใหรูตนไมเปนสมณะ ปฏิญญาณตนวาเปนสมณะ ตนมิไดประพฤติธรรม
อันประเสริฐ ปฏิญญาณตนวาประพฤติธรรมอันประเสริฐอันกรรมเบียดเบียนเขาไปภายในจิต เพราะ
เหตุวิบัติจากศีล มีจิตอันชุมไปดวยโทษทั้งหลายมีหยากเยื่อ คือราคาทิกิเลสบังเกิดแลว

  “ตํ กิสฺส เหตุ” เหตุที่ตถาคตบอกแกทานทั้งหลายนั้น จะประพฤติเปนไปเพื่อเหตุดังฤๅ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่กอดกองเพลิงจะถึงซึ่งความตาย และจะถึงซึ่งเวทนาแทบบรรดาตาย
เพราะเหตุกองเพลิงนั้น ก็ไมพึงไปบังเกิดในอบาย และทุคคติ และอสุรกาย และนรกเบื้องหนาแต
ทําลายกาย เพราะเหตุกองเพลิงอันใหญไหมซึ่งตนนั้น
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  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมมีศีล มีธรรมอันลามก มีมรรยาทอันระลึกดวยรังเกียจ ชื่อวามิได
สะอาด เพราะเหตุมีกายกรรมเปนตนไมบริสุทธิ์ มีกรรมอันปกปด เพราะเหตุกรรมนั้นควรจะพึงละอาย
ตนไมเปนสมณะปฏิญญาณตนวาเปนสมณะ ตนไมประพฤติธรรมอันประเสริฐ มีกรรมอันเปอยเนาเขา
ไปในภายใน เพราะวาวิบัติจากศีล มีจิตอันชุมไปดวยโทษ มีหยากเยื่อคือราคาทิกิเลสอันบังเกิดแลว
“ขตฺติยกฺญํ วา พฺราหฺมณกญญํวา” เคลาคลึงสวมกอดนางขัตติยกัญญา และนางพราหมณ
กัญญา และนางคฤหบดีกัญญา แลวและนั่งใกลและนอนใกล อกุศลกรรมของภิกษุนั้นก็จะประพฤติ
เปนไปใหนํามาซึ่งสิ่งที่มิไดเปนประโยชน และจะนามาซึ่งทุกขสิ้นกาลชานานเบื้องหนาแตทําลายกาย
ภิกษุนั้นจะไปบังเกิดในอบายและคติอันชั่วคืออสุรกายและนรก เอวํ ก็มีดวยประการดังนี้

“เอวํ อคฺคิขนฺโธปมาย อตฺถีปฏิพทฺธปฺจกามคุณปริโภคปฺ ปจฺจยํ ทุกขํ ทสฺเสตฺวา เอ
เตเนว อุปาเยน ตํ กึ มฺญถ ภิกฺขเว กตมํ นุโข วรํ ยํ พลวา ปุริโส ทฬฺหาย วาลรชฺชุยา อุโภ 
ชงฺฆา เวเตฺวา “ ํเสยฺย สา ฉวี ฉินฺเทยฺย ฉวึ เฉตฺวา จมฺมํ ฉินฺเทยฺย จมมํ เฉตฺวา มํสํ ฉินฺเทยฺย 
มํสํ เฉตฺวา นหาร ุ  ํ ฉินฺเทยฺย นหารุ  ํ เฉตฺวา อฏ ึ ฉินฺเทยฺย อฏ ึ เฉตฺวา อฏ ิมิฺชํ อาหจจ ติฏเ
ยฺย ยํ วา ขตฺติยมหาสาลานํ วา พราหมณมหาสาลานํ วา คหปติ มหาสาลานํ วา อภิวาทตํ 
สาทิเยยฺยาติ ฯลฯ”

  วาระนี้จะไดรับพระราชทานถวายวิสัชนาในศีลนิเทศ อันมีในคัมภีรพระวิสุทธมรรคปกรณ 
สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี มีเนื้อความวา “ภควา” องคพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาแสดง
ซึ่งทุกข มีบริโภคซึ่งกามคุณทั้ง ๕ อันเนื่องในหญิงเปนเหตุปจจัย ดวยอัคคิขันธรูปมาเทียบดวยกอง
เพลิงดังนี้แลว จึงตรัสพระธรรมเทศนาตอไปวา “ตํ กึ มฺญถ ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้ง
ปวงจะสําคัญคําที่เราจะกลาวในกาลบัดนี้นั้นเปนดังฤๅ

  “ยํ พลวา ปุริโส” บุรุษที่มีกําลังพึงผูกพันซึ่งแขงทั้งสองของบุคคลดวยเชือกอันบุคคลฟน
ดวยขนทรายอันมั่นมิไดขาด แลวพึงสีไปดวยสามารถที่จะใหเชือกนั้นตัดเขาไปในภายใน “สา ฉวึ ฉินฺ
เทยฺย” เชือกนั้นก็พึงตัดเอาผิวหนังแหงทานทั้งปวง เมื่อเชือกนั้นตัดเอาผิวหนังแลว ก็จะพึงตัดเอาซึ่ง
หนัง เมื่อตัดเอาหนังแลว ก็จะตองพึงตัดเอาซึ่งเนื้อ เมื่อตัดเอาซึ่งเนื้อแลว ก็จะพึงตัดเอาซึ่งเอ็น เมื่อ
ตัดเอาซึ่งเอ็นแลว ก็จะพึงตัดเอาซึ่งอัฏฐิ เมื่อตัดเอาอัฐิแลว ก็จะพึงตัดเอาซึ่งเยื่อกระดูกแหงบุคคลผู
นั้น ใหบุคคลผูนั้นไดความทุกขเวทนา

  อนึ่งดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมมีศีลธรรมอันลามก ฯลฯ มีหยากเยื่อคือโทษอันบังเกิดแลว
จะพึงยินดีซึ่งกิริยาที่ไหวนบเคารพรักใครแหงขัตติยมหาศาล แลพราหมณมหาศาล และคฤหบดี
มหาศาลทั้งหลายดวยเวทนาอันใด ดังเราจะขอถาม ดูกรภิกษุทั้งหลายเวทนาแหงบุคคลทั้งสอง
จําพวกนี้ ใครจะประเสริฐกวากัน

  นัยหนึ่ง “ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย “ตํ กึ มณฺญถ” ทานทั้งปวงจะสําคัญคําที่เราจะ
กลาวในกาลบัดนี้นั้นเปนดังฤๅ

  “ยํ พลวา ปุริโส” บุรุษมีกําลังพึ่งประหารในทามกลางอกดวยหอกอันแหลมคม อันโซม
แลวดวยน้ํามัน ดวยเวทนาอันใด

  อนึ่ง พระภิกษุศีลมีสภาวะลามก ฯลฯ มิไดเปนสมณะปฏิญาณตนวาเปนสมณะ ไมประพฤติ
พรหมจรรยปฏิภาณตนวาประพฤติพรหมจรรย ฯลฯ พึงยินดีซึ่งอัญชลีกรรมยกขึ้นซึ่งกระพุมหัตถ
นมัสการ ของขัตติยมหาศาลแลพรหมณมหาศาล แลคฤหบดีมหาศาลดวยเวทนาอันใด ดังเราจะขอ
ถาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนาทั้งสองประการนี้ขางไหนจะประเสริฐกวากัน

  นัยหนึ่ง “ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย “ตํ กึ มฺญถ” ทานทั้งหลายจะสําคัญที่เราจะ
กลาวในกาลบัดนี้นั้นเปนดังฤๅ
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   “ยํ พลวา ปุริโส” บุรุษอันมีกําลังจะพึงนาบซึ่งกายดวยพืดเหล็กอันไฟไหมแลว อันลุก
รุงเรือง มีประชุมเปลวอันบังเกิดแลว

  อนึ่ง พระภิกษุไมมีศีล มีสภาวะลามก ฯลฯ ตนมิไดเปนสมณะปฏิญาณตนวาเปนสมณะ ตน
ไมประพฤติพรหมจรรย ปฏิญาณตนวาประพฤติพรหมจรรย พึงบริโภคนุงหมจีวร อันขัตติยมหาศาลแล
พรหมณมหาศาล มลคฤหบดีมหาศาลทั้งหลาย เชื่อซึ่งกรรมแลผลแลว แลใหดวยเวทนาอันใด 
เวทนาทั้งสองประการนี้ขางไหนจะประเสริฐกวากัน

  นัยหนึ่ง “ตํ กึ มฺญถ ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญคําที่เรา
ตถาคตจะกลาวในกาลบัดนี้นั้นเปนดังฤๅ

  “ยํ พลวา ปุริโส” บุรุษผูนั้นมีกําลังมีกําลังเปดออกซึ่งปากแหงบุคคลดวยขอเหล็ก อันไฟ
ไหมแลวรอนจําเดิมแตตน รุงเรืองโดยภาคทั้งปวงมีประชุมเปลวอันบังเกิดขึ้นในปากแหงบุคคลผูนั้น
กอนเหล็กแดงนั้น ก็จะพึงเผาเอาฝปาก และเผาเอาซึ่งลิ้น เผาซึ่งคอ เผาเอาซึ่งทอง เผาเอาซึ้งไส
ใหญแลไสนอยแลวก็พึงไหลออกไป โดยเบื้องต่ําดวยเวทนาอันใด

  อนึ่ง พระภิกษุไมมีศีลพึงบริโภคซึ่งบิณฑบาต อันขัตติยมหาศาลแลพราหมณมหาศาล แล
คฤหบดีมหาศาลทั้งหลาย เชื่อซึ่งกรรมแลผลแลว แลพึงใหดวยเวทนาอันใด เวทนาทั้งสองนี้ ขาง
ไหนจะประเสริฐกวากัน ฯลฯ

  นัยหนึ่ง “ตํ กึ มฺญถ ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งปวงจะสําคัญคําที่เราจะกลาว
ในกาลบัดนี้นั้นเปนดังฤๅ

  “ยํ พลวา ปุริโส” บุรุษมีกําลังจะจับเอาศีรษะแหงบุคคลแลวก็จับเอาบา กดศีรษะใหลง
นอนทับแลนั่งทับเตียงอันแลวดวยเหล็กตั่งอันแลวดวยเหล็กอันรอน อันไฟไหมจําเดิมแตตนรุงเรือง
โดยรอบคอบมีประชุมเปลวอันบังเกิดแลวพรอมดวยเวทนาอันใด

  อนึ่ง พระภิกษุไมมีศีล มีธรรมอันลามก พึงบริโภคซึ่งเตียงและตั่งอันขัตติยมหาศาล แลพ
ราหมณมหาศาล และคฤหบดีมหาศาลพึงใหดวยศรัทธาดวยเวทนาอันใด ดังเราจะขอถาม เวทนาทั้ง
สองนี้ใครจะประเสริฐกวากัน ฯลฯ

  นัยหนึ่ง “ตํ กึ มฺญถ ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งปวงจะสําคัญคําที่เราจะกลาว
ในกาลบัดนี้นั้นเปนดังฤๅ

   “ยํ พลวา ปุริโส” บุรุษผูมีกําลังจะกระทําบุคคลอันหาศีลมิไดใหมีเทาในเบื้องบนใหมี
ศีรษะในเบื้องต่ํา พึงซัดไปในโลหกุมภีอันรอนอันไฟลไหมจําเดิมแตตน แลรุงเรืองโดยรอบคอบ มี
ประชุมเปลวเพลิงอันลุกลามพรอม “โส ตตฺถ เผณุเทหกํ” บุคคลที่ทุศีลนั้นก็ไหมอยูในโลหกุมภี มี
ฟองอันตั้งขึ้นสิ้นวาระเปนอันมาก ในกาลบางทีก็ไปในเบื้องบนในกาลบางทีก็ไปในเบื้องต่ํา บางทีก็ไป
โดยขวางดวยเวทนาอันใด

  อนึ่ง พระภิกษุที่ไมมีศีลอยูในวิหาร อันขัตติยมหาศาล แลพราหมณมหาศาล แลคฤหบดี
มหาศาลทั้งหลาย เชื่อซึ่งกรรมแลผลแลว แลพึงใหดวยเวทนาอันใด เวทนาทั้งสองนี้ ใครจะประเสริฐ
กวากัน

  พระภิกษุทั้งหลายรับพระพุทธบรรหาร แลวจึงกราบทูลวาเวทนาที่พระภิกษุทุศีล ยินดีใน
อภิวาทนกรรมไหวดวยเอื้อเฟอแลว แลยินดีในอภิวาทอัญชลีกรรมเปนอาทิ แหงขัตติยมหาศาล แลพ
ราหมณมหาศาล แลคฤหบดีมหาศาลนั้นประเสริฐ
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  องคสมเด็จพระผูทรงมีพระภาค ก็ตรัสพระสัทธรรมเทศนา โทษแหงพระภิกษุทุศีล ผูยินดี
ในอภิวาทนกรรมเปนอาทิ แหงขัตติยมหาศาล แลพราหมณมหาศาล แลคฤหบดีมหาศาล แลวแลไป
บังเกิดในจตุราบายเบื้องหนาแตจุติจิต โดยวิสัชนาแลวในหนหลัง

  “อิติ ภควา ทุกฺขํ ทสเสต”ิ องคสมเด็จพระผูทรงสวัสดิภาพทรงแสดงทุกข มีกิริยาที่
พระภิกษุทุศีลยินดีในอภิวาทนกรรม แลอัญชลีกรรมแลรับซึ่งจีวรแลรับซึ่งบิณฑบาต แลบริโภคซึ่ง
เตียงแลตั่ง แลวิหารเปนเหตุเปนปจจัยดวยวาลรัชชุปมา เปรียบดวยเชือกอันบุคคล ฟนดวยขนทราย
แลหอกอันคม แลแผนเหล็ก แลกอนเหล็ก แลเตียงเหล็ก แลตั่งเหล็ก แลโลหกุมภี เหตุใดเหตุดังนั้น 
เมื่องอคสมเด็จพระบรมศาสดาผูที่เคารพของสัตวโลก ติเตียนซึ่งพระภิกษุมีศีลอันวิบัติ จึงตรัสพระ
สัทธรรมเทศนาวา “ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย “อวิชฺชหโต กามสุขํ” เมื่อภิกษุมิไดสละเสียซึ่งกาม
สุข มีผลอันเปนที่เดือดรอนจะใหถึงซึ่งทุกขอันยิ่งกวาทุกขที่จะสวมกอดเคลาคลึงกองอัคคี ตนก็จะ
เปนภิกษุมีศีลอันทําลายไมเปนสมณะ ความสุขจะมีแกภิกษุนั้นแตที่ดังฤๅ

  นัยหนึ่ง “อภิวาทนสาทิเยน” พระภิกษุมีศีลอันวิบัติ มีความยินดีในอภิวาทนกรรม ไหว
ดวยเอื้อเฟอแหงบุคคลทั้งหลายอันเปนมหาศาล มีขัตติยมหาศาลเปนประธาน เปนสวนที่จะนํามาซึ่ง
ความทุกข อันยิ่งกวาทุกขที่บุคคลจะเชือดจะติดผิวหนังและมังสะ กระทั่งถึงเยื่อกระดูก ดวยเชือกอัน
ฟนดวยขนทราย ความสุขดังฤๅจะมีแกพระภิกษุนั้น

  อนึ่ง พระภิกษุไมมีศีลยินดีในอัญชลีกรรม ประนมนิ้วนอมนมัสการ การแหงขัตติยมหาศาล 
แลพราหมณมหาศาล แลคฤหบดีมหาศาลอันมีศรัทธาเปนเหตุที่จะนํามาซึ่งทุกข อันยิ่งกวาทุกขที่
บุคคลจะประหารดวยหอกความสุขจะมีแกพระภิกษุนั้นแตที่ดังฤๅ

  อนึ่งพระภิกษุมีศีลอันวิบัติรูปใด จะพึงเสวยซึ่งสัมผัสนุงหมผาแผนเหล็ก อันรุงเรืองอยูใน
นรกสิ้นกาลชานาน พระภิกษุนั้นจะมีประโยชนดังฤๅ ดวยความสุขคือจะนุงหมจีวร อันมหาศาลบุคคล
ทั้งหลายถวายดวยศรัทธา

  อนึ่งพระภิกษุอันมีศีลวิบัติรูปใด จะพึงกลืนกินซึ่งกอนเหล็กอันรอนอันไฟไหมลุกรุงเรือง มี
เปลวประชุมบังเกิดแลวในนรกสิ้นกาลชานาน เพราะเหตุบริโภคซึ่งบิณฑบาต อันขัตติยมหาศาล 
และพราหมณมหาศาล และคฤหบดีมหาศาล เชื่อซึ่งกรรมแลผลแลวแลใหบิณฑบาตินั้นมีรสอรอยเปน
ที่ปรารถนา ก็มีอุปมาเหมือนยาพิษอันกินตาย จะเปนประโยชนดังฤๅแกพระภิกษุอันหาศีลมิไดนั้น

  อนึ่งเตียงแลตั่งทั้งหลาย อันแลวดวยเหล็กอันรุงเรืองเปนที่นํามาซึ่งทุกข จะเบียดเบียน
พระภิกษุรูปใดอันหาศีลมิได อันบังเกิดในนรกสิ้นกาลชานนาน พระภิกษุหาศีลมิไดนั้น จะบริโภคซึ่ง
เตียงแลตั่ง อันตนสมมติสําคัญวาเปนสุข คือจะนํามาซึ่งอุบายทุกขเพื่อประโยชนดังฤๅ

   “ชลิเตสุ นิวสิตพฺพ” อนึ่งพระภิกษุรูปใดหาศีลมิไดจะพึงอยูในทามกลางหมอเหล็กอัน
รุงเรือง ความยินดีในอาสนะที่นั่งแลที่นอนในวิหารอันมหาศาลบุคคลจะพ ึงใหดวยศรัทธา จะพึงมีแก
พระภิกษุนั้นเพื่อประโยชนดังฤๅ

  อันนี้องคสมเด็จพระศาสดา ทรงติเตียนพระภิกษุมีศีลอันวิบัตินั้นวา เปนพระภิกษุมีมรรยาท
อันตนพึงระลึกดวยรังเกียจ เพราะเหตุวา กายกรรมเปนอาทิไมบริสุทธิ์ ดุจหยากเยื่ออันบุคคลจะพึงทิ้ง
เสียชุมไปดวยราคาทิกิเลส มีสภาวะลามกเปอยเนาอยูภายในชีวิตแหงภิกษุมีศีลอันวิบัติปราศจาก
ปญญา ตนมิไดเปนสมณะทรงไวซึ่งเพศแหงชนอันเปนสมณะ กําจัดเสียซึ่งตนดวยความฉิบหายแหง
ศีล ชื่อวาขุดเสียซึ่งตน กนเสียซึ่งตนเพราะเหตุขุดเสียซึ่งมูล คือกุศล “สีลวนฺโต สนฺโต” พระภิกษุ
ทั้งหลายในพระศาสนานี้ ที่มีศีลทรงศีลอันบริสุทธิ์ระงับราคาทิกิเลสแลว ก็ยอมจะเวนเสียสละซึ่งภิกษุ
ทุศีล ดุจดังวาภิกษุทั้งหลายมีความปรารถนาจะประดับกาย ยอมเวนเสียซึ่งคูถแลซากศีพ “กึ ชีวิตํ 
ตสฺส” ชีวิตแหงภิกษุมีศีลอันวิบัตินั้นจะเปนประโยชนดังฤๅ
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  “สพฺพภเยหิ อมุตฺโต” พระภิกษุทุศีลนั้นมิไดพนจากภัยทั้งปวง มีภัยคือตนก็จะพึงติเตียน
ตนเปนอาทิ พนจากสุขคือกรรมพิเศษมีพระโสดามรรคเปนประธาน มีทวารคือชองมรรคาที่จะครรไป
ไปสูสวรรคอันทุศีลธรรมปดเสียแลว มีแตจะบายหนาขึ้นสูมรรคที่จะไปสูอบาย

  “กรุณาย วตฺถุภูโต” เปนบุคคลควรจะกรุณาแหงชนทั้งหลายอันประกอบดวยกรุณา
บุคคลดังฤๅจะเสมอดวยภิกษุที่หาศีลมิไดไมมีแลว

  นักปราชญผูเจริญดวยญาณคติพึงรูวา องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสพระสัทธรรม
เทศนา แสดงโทษแหงภิกษุมีศีลอันวิบัติดวยประ การเปนอันมาก โดยนัยเปนอาทิที่แสดงมาแลวนี้

  อนึ่ง บัณฑิตพึงรูวา องคสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาแสดงอานิสงสศีลของพระภิกษุ
ที่ทรงศีล โดยคําอันวิปริตจากคําอันกลาวแลว

  อนึ่งพระพุทธโฆษาจารยเจาผูเปนพุทธกตัญู รูพระบรมพุทธาธิบายนิพนธพระคาถามไว
วา “ตสฺส ปาสาทิกํ โหต ปตฺตจีวระารณํ” เปนอาทิ อรรถาธิบายในบาทพระคาถานั้นวา ศีลแหง
พระภิกษุรุปใดปราศจากมลทิน อาการที่จะทรงไวซึ่งบาตรแลจีวรขจองพระภิกษุนั้นก็เปนที่จะนํามาซึ่ง
ความเลื่อมใส

  อนึ่ง ศีลแหงพระภิกษุรูปใดบริสุทธิ์ไมมีมลทิน บรรพชาของพระภิกษุนั้น ก็เปนบรรพชาอัน
ประกอบดวยผล

  อนึ่งภัยที่จะเบียดเบียนตนเปนตนนั้น ก็มิหยั่งลงสูหฤทัยแหงพระภิกษุมีศีลอันบริสุทืธิ์ ดุจ
ดังดวงพระอาทิตยไมยังอันธการใหหยั่งลงไดในโลกธาตุ

  พระภิกษุมีศีลอันบริสุทธิ์อยูแลว ก็จะงามในศาสนาพรหมจรรย ดุจดังวาปริมณฑลจันทร
ทิพยวิมาน อันไพโรจนรุงเรืองอยูในคัดนาลัยประเทศอากาศ

  ใชแตเทานั้น “กายคนฺโธป ปาโมชฺช”ํ กลิ่นกายแหงพระภิกษุอันมีศีลอันบริสุทธิ์ ก็ฟุงไป
ในที่ทวนลมแลที่ตามลม ยังปราโมทยคือตรุณปติใหบังเกิดแกเทวดามนุษยทั้งหลาย “สีลคนฺเธ 
กถาวกา” จะปวยกลาวไปไยถึงกลิ่นศีล เมื่อพระภิกษุทรงศีลบริสุทธิ์แลว กลิ่นศีลของพระภิกษุนั้น 
ก็จคงจะครอบงําเสียซึ่งกล นแหงคันธชาติทั้งปวง มีกลิ ่นจันทนแลกลิ่นกฤษณาเปนอาทิ ฟุงไปใน
ทิศานุทิศมิไดขัดของหาสิ่งจะเคียงคูมิได

   “อปฺปกาป กตา การา” ถึงวาไทยธรรมนั้นจะนอย ทายกมีศรัทธากระทําสักการะบูชาแก
พระภิกษุอันทรงศีลก็มีผลมาก เพราะเหตุการณนั้น พระภิกษุที่มีศีล ชื่อวาเปนภาชนะรับรองเครื่อง
สักการบูชา “สีลวนฺตํ น พาเธนฺติ” อนึ่งอาสวะทั้ง ๔ มีกามาสวะเปนอาทิ อันยุติในทิฏฐธรรมคืออัตต
ภาพชาตินี้ ก็มิไดเบียดเบียนพระภิกษุผูมีศีล พระภิกษุผูทรงศีลนั้น ยอมจะขุดเสียซึ่งรากเงาแหงทุกข
ทั้งหลายในปรโลก สมบัติอันใดมีในมนุษยโลกแลเทวโลกเมื่อพระภิกษุผูมีศีลปรารถนาแลว จะได
สมบัตินั้นดวยยากหามิได

  อนึ่ง จิตของพระภิกษุที่มีศีลนั้นยอมจะนอมไปสูนิพพานสมบัติ อันเปนที่ระงับดับราคาทิ
กิเลสโดยแท

  แทจริงศีลคุณนี้เปนมูลแหงสมบัติทั้งปวง “อเนกาการโวการํ” บัณฑิตพึงแสดงซึ่ง
อานิสงสศีล อันเจือดวยอาการเปนอันมากดังนี้

  เมื่อบัณฑิตชาติแสดงซึ่งอานิสงสศีล ดวยประการดังนี้แลวก็มีจิตสะดุงจากศีลวิบัติ นอม
ไปสูศีลสมบัติ คือจะยังตนใหถึงพรอมดวยศีล เหตุใดเหตุดังนั้น นักปราชญผูดําเนินดวยญาณคติเห็น
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โทษแหงวิบัติจากศีล และเห็นอานิสงสที่บริบูรณดวยศีล ดังเรากลาวแลวนี้ ก็พึงชําระศีลใหบริสุทธิ์ใน
พระพุทธศาสนา

  ขาพระองคมีนามชื่อวาพุทธโฆษาจารย แสดงซึ่งศีลอันมีในคัมภีรพระวิสุทธิมรรค อันองค
สมเด็จพระผูทรงสวัสดิภาคตรัสเทศนาดวยศีลสมาธิปญญาเปนประธาน ในพระคาถาที่มีคํากลาววา
“สีเลปติฏาย นโร สปญโญ” เปนอาทิ โดยลําดับพระบาลีมีประมาณเทานี้

  “อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย” ปฐมปริจเฉทชื่อวาศีลนิเทศ ในคัมภีรพระวิสุทธิมรรค อันขา
พระองคแตงไวเพื่อประโยชนจะยังสาธุชนใหปราโมทย โดยสังเขปกลาวไวแตเพียงนี้ เอวํ ก็มีดวย
ประการดังนี้

ธุดงคนิเทศ

  “อิทานิ เยหิ อปฺปจฺฉตานสนฺตุฎ ิตาทีหิ คุเณหิ วุตฺตปฺปการสฺส สีลสส โวทานํ โหติ 
เต คุเณ สมฺปาเทตุ  ํ ยสฺมา สมาทินฺนสีเลน โยคินา ธุตงฺคสมาทานํ กาตพฺพํ เอว หิสฺส อปจฺฉตา
สนตุฎ ิตา สลฺเลขตาปวิเวกาปจฺจยวิริยารมภสฺภรตาทิ คุณสถิลวิกฺขาลิตมาลํ สีลํ เจว สุปริ
สุทธํ ภวิสสติ วตฺตานิ จ ปมฺปชฺชิสฺสนฺตีติ อิติ อนวชชสีลพฺพตฺตคุณปริสุทฺธสพพสาจาโร โป
ราเณ อริยวํสตฺตเย ปติฎาย จตุตถสสภาวนารามตาสงฺขาตสฺส อริยวํสสส อธิคมารโห ภวิสฺ
สต”ิ

  วาระนี้ จะไดรับพระราชทานถวายวิสัชนาในเตรสธุดงนิเทศปริจเฉท ๒ อันมีในคัมภีรพระ
สุทธิมรรค สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี

  พระพุทธโฆษาจารยรจนาไววา “โยคินา ธุตงฺคสมาทาน”ํ พระโยคาวาจรภิกษุผูประพฤติ
ความเพียร เมื่อมีศีลอันถือเอาดีแลว พึงกระทําธุดงคสมาทาน ถือเอาซึ่งธุดงสืบขึ้นไปในกาลบัดนี้

  กิริยาที่บริสุทธิ์แหงศีลอันเรากลาวแลว จะอุบัติบังเกิดมีดวยคุณทั้งหลายใด มีอัปปจฉตา
คุณ คือมีปรารถนานอย แลสันตุฎฐิตาคุณ คือยินดีในปจัยแหงตนเปนอาทิ แลจะยังคุณทั้งหลายนั้นให
บริบูรณ เพราะเหตุสมาทานธุดงค

  แทจริงเมื่อพระโยคาวจรลางเสียซึ่งมลทินแหงศีลดวยน้ํา กลาวคืออัปปจฉตาคุณ คือ
ปรารถนานอย แลสัตุฏฐิตาคุณ ยินดีในปจจัยแหงตน แลสัลเลขตาคุณ กระทําใหนอมแหงกิเลส
ทั้งหลาย แลยินดีในปวิเวกแลปจจัยคุณ กิเลสทั้งหลายมิไดสั่งสมอยูเพราะเหตุปฏิบัติฉันใด ก็ปฏิบัติ
ฉันนั้น

  แลววิริยารัมภตาคุณ ยังความเพียรใหประพฤติเปนไปเนือง ๆ แลสุภรตาคุณ คือเปนบุคคล
พึงเลี้ยงงาย เพราะมิไดปรารถนามากเปนอาทิศีล แหงพระภิกษุนั้นก็จะบริสุทธิ์ดี อนึ่งวัตตปฏิบัติก็จะ
บริบูรณ

  พระโยคาวจรภิกษุมีสมาจารทั้งปวง อันบริสุทธิ์ดวยศีลคุณแลวัตตคุณ อันปราศจากโทษ
ดังนี้แลว ก็จะตั้งอยูในที่ประชุม ๓ แหงอริยวงศ คือสันโดษในจีวรแลบิณฑบาต แลเสนาสนะ แล
สมควรที่จะไดซึ่งอริยวงศเปนคํารบ ๔ กลาวคือภาวะยินดีในภาวนา “ตสฺมา ธุตงฺคกถ อารพฺภิสฺสา
ม”ิ เพราะเหตุการณดังนี้ ขาพระองคผูมีนามชื่อวา พุทธโฆษาจารยจักปรารภซึ่งธุงดงกถาสืบตอไป
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  “ภควา หิ เตรส ธุตงฺคาตานิ” แทจริงธุงค ๑๓ ประการนี้ สมเด็จพระผูทรงสวัสดิภาค 
ทรงอนุญาตแดพระภิกษุทั้งหลาย มีอามิสในโลกอันละเสียแลว มิไดอาลัยในกายแลชีวิต มีความ
ปรารถนาเพื่อจะยินดีในอนุโลมปฏิบัติคือเจริญวิปสสนา

  “เสยฺยถีท”ํ ธุดงค ๑๓ ประการนั้น คือสิ่งดังฤๅ

  ธุดงค ๑๓ ประการนั้น คือปงสุกุลิกังคธุดงค ๑ เตจีวริกังธุดงค ๑ ปณฑปาติกังคธุดงค ๑ 
สปทานจาริกังคธุดงค ๑ เอกาสนิกังคธุดงค ๑ ปตตปณฑิกังคธุดงค ๑ ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค ๑ 
อารัญญิกังคธุดงค ๑ รุกขมูลิกังคธุดงค ๑ อัพโภกาสิกังคธุดงค ๑ โสสานิกังคธุดงค ๑ ยถาสันถติกังค
ธุดงค ๑ เนสัชชิกังคธุดงค ๑ ผสมเขาดวยกัน เปนธุดงค ๑๓ ประการดวยกันดังนี้

  แตนี้จะวินิจฉัยในธุดงค ๑๓ ประการโดยอรรถวิคหะ ๑ โดยอรรถมีลักษณะเปนตน ๑ โดย
สมาทานวิธาน ๑ โดยประเภทคือจําแนก ๑ โดยเภทะคือทําลายหรือพินาศ ๑ โดยอานิสงสแหงธุดงค
นั้น ๆ ๑ โดยประมาณ ๓ ตามกําหนดดวยธุดงค ๑ โดยจําแนกชื่อธุดงคเปนตน ๑ โดยสังเขปแล
พิสดาร ๑

  เปนบทวินิจฉัย ๙ ประการ บัณฑิตพึงรูดวยประการดังนี้

  ๑. จะวินิจฉัยโดยอรรถวิคคหะในบท ปงสุกุลิกังคธุดงคเปนปฐมนั้นกอน

  มีเนื้อความวา จีวรอันใดเปนประดุจดังวาฟุงไปดวยฝุน ดวยอรรถคือสภาวะแหงจีวรนั้นอยู
ในที่สูง เพราะเหตุวาผานั้นตั้งอยูบนฝุนทั้งหลายในที่ใดที่หนึ่ง มีตรอกแลสุสานประเทศปาชาแลกอง
หยากเยื่อเปนอาทิ เหตุใดเหตุดังนั้น จีวรนั้นจึงไดชื่อวา ปงสุกุล

  นัยหนึ่งวา จีวรอันใดถึงซึ่งสภาวะเปนของอันบุคลพึงเกลียดดุจดังวาฝุน จีวรนั้นชื่อวา
ปงสุกุล

  กิริยาที่พระภิกษุทรงไวซึ่งผาบังสุกุล อันไดซึ่งอรรถวิคคหะถือเอาตางซึ่งเนื้อความดังนี้ ชื่อ
วาปงสุกุล

  กิริยาที่ทรงไวซึ่งผาปงสุกุลเปนปกติแหงภิกษุนี้ พระภิกษุนั้นชื่อปงสุกุลิกะ แปลวามีทรงไว
ซึ่งปงสุกุลจีวรเปนปกติ

  เหตุแหงภิกษุมีทรงไวซึ่งปงสุกุลจีวรเปนปกตินั้นชื่อวาปงสุกุลิกังคะ

  การณศัพทนี้ องคสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาเรียกชื่อวาองคเหตุใดพระภิกษุมีทรง
ไวซึ่งปงสุกุลจีวรเปนปกติ ยอมจะมีดวยสมาทานอันใด คํากลาววาปงสุกุลิกะนี้ กระนี้ บัณฑิตพึงร ูวา
เปนชื่อแหงสมาทานเจตนานั้น

  ๒. ในบทคือ เตจีวริกังคธุดงค เปนคํารบ ๒ นั้น มีอรรถวิคคหะวา “ติจีวร”ํ ผา ๓ ผืน คือผา
สังฆาฏิ แลผาอุตราสงค แลผาชื่ออันตรวาสก เปนปกติแหงพระภิกษุนี้ เหตุดังนั้นพระภิกษุนี้จึงมีนาม
ชื่อวา เตจีวริกะ โดยนัยกลาวมาแลวในปงสุกุลธุดงค

  องค คือเหตุ ไดแกสมาทานเจตนาของพระภิกษุในที่ทรงไวซึ่งไตรจีวร มีผาสังฆาฏิเปนตน 
ชื่อวา เตจีวริกังคะ

  ๓. ในปาฑปาติกังคธุดงคที่ ๓ นั้นมีอรรถวิคคหะวา กิริยาที่ตกแหงกอนอามิสทั้งหลาย
กลาวคือภิกขะ ชื่อวา บิณฑบาต
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  มีอรรถรูป อาจารยกลาววากอนอามิสที่บุคลผู อื่นใหตกลงอยูในบาตรแหงพระภิกษุ ชื่อวา
บิณฑบาต

  พระภิกษุรูปใดแสวงหาบิณฑบาต เขาไปสูสกุลนั้น ๆ เที่ยวแสวงหาหวังบิณฑบาต ภิกษุรูป
นั้นชื่อวาปณฑปาติโก

  นัยหนึ่ง กิริยาที่ตนแหงกอนอามิส เปนวัตตปฏิบัติของพระภิกษุนี้ ภิกษุนั้น ชื่อวา ปณฑ
ปาตี

  “ปณฺฑปาติ เอว ปณฺฑปาติโก” กิริยาที่ภิกษุเที่ยวไปเพื่อกอนอามิสชื่อวา ปณฑปาติโก
เหตุคือสมาทานเจตนาของพระภิกษุอันเที่ยวไปเพื่อกอนอามิส ชื่อวา ปณฑปาติกังคะ

  ๔. ในสปทานจาริกังคธุดงคเปนคํารบ ๔ นั้น มีบทวิคคหะวาทานศัพท แปลวา ขาด
แปลวามิไดประพฤติเปนไปมีระหวาง กิริยาที่พระภิกษุเวนจากประพฤติเปนไป ไมมีระหวางนั้นชื่อวา
อปทาน อธิบายวาไมขาด

  ประพฤติอยางใด เปนไปกับดวยไมขาด ประพฤติอยางนั้นชื่อวา สปทาน

  มีอรรถรูปวา ภิกษุเที่ยวไปไมใหขาด ไมเวนเรือน ไมลวงลําดับเรือน ชื่อวา สปทาน

  กิริยาที่เที่ยวไปไมลวงลําดับเรือน เปนปกติของพระภิกษุนี้เพราะเหตุดังนั้น พระภิกษุรูปนั้น
ชื่อวา สปทานจารี “สปทานจารี เอว สปทานจารโก” พระภิกษุเที่ยวกับดวยมิไดขาด คือเที่ยวไป
โดยลําดับเรือนชื่อวา สปทานจาริกะ

  องค คือเจตนาที่จะถือเอาดวยดีของพระภิกษุที่จะเที่ยวไปกับดวยมิไดขาดตามลําดับเรือน
ชื่อวา สปาทานจาริกังคะ

  ๕. ในเอกาสนิกังคธุดงคเปนคํารบ ๕ มีอรรควิคคหะวากิริยาที่ปบริโภคในอาสนะที่นั่งอัน
เดียว ชื่อวา เอกาสนะ

  บริโภคในอาสนะอันเดียวนั้นเปนปกติของพระภิกษุนี้ พระภิกษุนั้นชื่อวาเอกาสนิกะ

  “ตสฺมา องฺคํ เอกาสนิกงฺคํ องคคือสมาทานของพระภิกษุบริโภคในอาสนะอันเดียวนั้น 
ชื่อวา เอกาสนิกังคะ

  ๖. ในปตตปณฑกังคธุดงคเปนคํารบ ๖ นั้น มีอรรถวิคคหะวากอนอามิสในบาตรอันเดียวแท 
ชื่อวา ปตตปณฑิก เพราะเหตุธุดงคนี้สมาทาน สมาทานวิธีหามภาชนะเปนคํารบ ๒

  กิริยาที่ถือเอากอนอามิสในบาตร การทําสําคัญวากอนอามิสในบาตร ในกาลเมื่อจะถือเอา
กอนอามิสในบาตร เปนปกติของพระภิกษุนี้ เหตุดังนั้น พระภิกษุนั้นไดชื่อวา ปตตปณฑิกะ

  องค คือสมาทานเจตนาแหงพระภิกษุ มีอันถือเอากอนอามิสในบาตรกระทําสําคัญวากอน
อามิสในบาตรเปนปกตินั้น ชื่อวา ปตตะปณฑิกังคะ

  ๗. ในขลุ ปจฉาภัตติกังคธุดงคเปนคํารบ ๗ นั้นวา ขลุศัพทเปนนิบาตประพฤติเปนไปใน
อรรถคือแปลวา ปฏิเสธ

  มีบทวิเคราะหวา พระภิกษุกระทําซึ่งหามโภชนะแลวแลตั้งอยูได ซึ่งภัตรในภายหลัง ชื่อวา 
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ปจฉาภัอตัง

  โภชนะของภิกษุอันหามขาวแลวแลไดภัตรในภายหลังนั้นชื่อวาปจฉาภัตะโภชนะ

  ภัตรอันภิกษุหามขาวแลวแลไดในภายหลัง กระทําสําคัญวาปจฉาภัตรในโภชนะปจฉาภัตร
นั้นเปนปกติของพระภิกษุ เหตุดังนั้นพระภิกษุนั้นชื่อวาปจฉาภัติกะ แปลวาพระภิกษุหามขาวแลวซึ่ง
ภัตรในภายหลังเปนปกติ

  “น ปจฺฉาภตติโก ขลุปจฺฉาภตฺติโก” ภัตรที่พระภิกษุหามขาวแลวแลไดในภายหลัง
กระทําสําคัญวาปจฉาภัตรในโภชนะปจฉาภัตรนั้นเปนปกติของพระภิกษุนี้หามิได พระภิกษุนั้นชื่อวาข
ลุปจฉาภัตติกะ

  คํากลาววา ขลุปจฉาภัตติโก นี้เปนชื่อแหงบริโภคอันยิ่ง อันกําลังแหงสมาทานหามแลว

  อนึ่ง มีคําพระอรรถกถาจารยเจากลาวไวในอรรถกถาวา “ขลูติ เอโก สกุโณ” นกจําพวก
หนึ่ง ชื่อวาขลุ ถือเอาแลวซึ่งผลไมดวยปาก เมื่อผลไมนั้นตกเสียแลว นกนั้นก็มิไดจิกกัดกินซึ่งผลไม
อื่น ๆ “ตาทิโส อย”ํ พระภิกษุที่มีขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค เปนปกตินี้ก็เหมือนหนึ่งนกนั้น จึงไดนาม
ชื่อวา ขลุปจฉาภัตติโก

  องค ซึ่งสมาทานเจตนาของพระภิกษุที่หามขาวแลวไดซึ่งภัตรในภายหลัง กระทําสําคัญวา
ภัตรในภายหลังเปนปกติของตนหามิไดนั้นชื่อวา ขลุปจฉาภัตติกังคะ

  ๘. ในอารัญญิกกังคธุดงคเปนคํารบ ๘ นั้น “อญเญ นิวาโส อารฺญํ” กิริยาที่นอนอยูใน
ประเทศอันบุคคลไมยินดีชื่อวา อารัญญัง

  การที่อยูในอรัญราวปาเปนปกติของพระภิกษุนี้ เหตุดังนั้นพระภิกษุจึงไดชื่อวา อารัญญิโก

  องค คือสมาทานเจตนาของพระภิกษุอันอยูในประเทศไมพึงยินดีเปนปกตินั้น ชื่อวา 
อารัญญิกังคะ

  ๙. ในรุกขมูลิกังคธุดงคเปนคํารบ ๙ นั้น มีบทวิคคหะวา “รุกฺขมูเล นิวาโส” กิริยาที่อยูใน
ภายใตตนไมนั้นชื่อวา รุกขมูล

  การที่อยูในภายใตตนไมนั้น เปนปกติของพระภิกษุนั้น เหตุดังนั้นพระภิกษุนั้นจึงไดชื่อวา 
รุกขมูลิกะ

  องค คือสมาทานเจตนาของพระภิกษุ มีอันอยูในภายใตตนไมเปนปกตินั้นชื่อวา รุกขมูลิกัง
คะ

  ๑๐. ในอัพโภกาสิกังคธุดงคเปนคํารบ ๑๐ แลโสสานิกังคธุดงคเปนคํารบ ๑๑ ก็มีนัยดุจ
เดียวกันกับดวยอารัญญิกกังคธุดงค แลรุกขมูลิกังคธุดงคฉันนั้น

  ๑๒. ในยถาสันถติกังคธุดงคเปนคํารบ ๑๒ นั้น มีบทวิคหะวา “ยเถว สนฺถตํ” เสนาสนะใด 
ๆ อันพระภิกษุเปนผูปูเสนาสนะใหถึงแกพระภิกษุ เสนาสนะนั้นชื่อวา ยถาสันถตัง

  ยถาสันถติกังคธุดงคนี้เปนชื่อแหงเสนาสนะ ที่พระภิกษุเปนผูตกแตงเสนาสนะแสดงขึ้น
กอนวา เสนาสนะนี้ถึงแกทาน
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  กิริยาที่อยูในเสนาสนะ อันพระภิกษุเปนผูตกแตงจัดแจงเสนาสนะแสดงขึ้นกอนวา
เสนาสนะนี้ถึงแกทาน เปนปกติของพระภิกษุนั้นเหตุดังนี้ พระภิกษุนั้นจึงชื่อวา ยถาสันถตินะ

  องคคือสมาทานเจตนาของพระภิกษุมีอันอยูในเสนาสนะ อันพระภิกษุเปนผูตกแตง
เสนาสนะแสดงขึ้นกอนวา เสนาสนะถึงแกทาน เปนปกตินั้นชื่อวา ยถาสันถติกังคะ

  ๑๓. ในสัชชิกังคธุดงคเปนคํารบ ๑๓ นั้น มีบทวิคคหะวา “สยนํ ปฏิกฺขิปตฺวา” กิริยาที่
พระภิกษุหามซึ่งอิริยาบท คือนอนแลวแลอยูดวยอิริยาบถคือนั่งนั้น เปนปกติแหงพระภิกษุนั้น เหตุ
ดังนั้นพระภิกษุนั้นจึงไดชื่อวา เนสัชชิกะ

  องคคือสมาทานเจตนาของพระภิกษุ ที่จะหามซึ่งอิริยาบถนอนแลวอยูดวยอิริยาบถนั่งเปน
ปกตินั้น ชื่อวา เนสัชชิกังคะ

  อนึ่ง ธุดงคทั้งปวงนี้ ชื่อวาเปนองคแหงพระภิกษุ ชื่อวาธุตะเพราะเหตุวาภิกษุนั้น มีกิเลส
อันกําจัดเสียแลวดวยวิธีสมาทานนั้น ๆ

  นัยหนึ่ง ปญญามีคําเรียกวาธุตะอันไดแลว เพราะเหตุวาปญญานั้นชําระเสียแลวซึ่งกิเลส
เปนองคแหงธุดงคทั้งหลาย มีปงสุกุลีกังคธุดงคเปนอาทิ เหตุดังนั้น ปงสุกุลิกังคะเปนประธานนั้น จึงมี
นามชื่อวา ธุตังคาตานิ

  นัยหนึ่ง ปงสุกุลิกังคะเปนอาทินั้น ชื่อวา ธุตะ เพราะเหตุกําจัดเสียซึ่งขาศึก แลชื่อวาองค 
เพราะเหตุปฏิบัติดวยอาการอันดี ในธรรมทั้งหลายมีศีลเปนประธาน เหตุดังนั้น จึงไดนามชื่อวา ธุดงค

  วินิจฉัยโดยอรรถวิคหะในธุดงค ๑๓ ประการ บัณฑิตพึงรูดวยประการดังนี้กอน

  แตนี้จะวินิจฉัยโดยลักษณะเปนอาทิในธุดงค ๑๓ ประการ บัณฑิตพึงรูโดยนัยเราจะกลาว
ตอไปนี้

  แทจริง ธุดงค ๑๓ ประการทั้งนี้ มีเจตนาอันประพฤติเปนไปดวยสามารถสมาทานเปน
ลักษณะ

  สมดวยพระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาวา “โย สมาทิยติ โส ปุคฺคโล” แปล
เนื้อความวาการกบุคคล คือพระภิกษุผูจะปฏิบัติพระองคใด สมาทานถือเอาดวยดี พระภิกษุผูจะปฏิบัติ
นั้นจะถือเอาดวยดี ดวยธรรมทั้งหลายใด ธรรมทั้งหลายนั้น คือจิตแลเจตสิก

  เจตนาที่ประพฤติเปนไปดวย สามารถแหงสมาทานเจตนาอันใด สมาทานเจตนานั้น ชื่อวา 
ธุดงค

  วจีประโยค คือประกอบซึ่งวาจาหามเสียซึ่งวัตถุทั้งหลาย มีจีวรอันคฤหบดีถวายเปนอาทิ
นั้น ชื่อวา วัตถุ

  แทจริง ธุดงค ๑๓ ประการทั้งปวงนี้ มีกําจัดเสียซึ่งโลภอันยิ่งคือโลภในรูปในเสียงเปนอาทิ
อันประพฤติเปนไปดวยสามารถแหงตัณหาเปนกิจ

  มีสภาวะมิไดโลเลเปนผล มีปรารถนาอันนอยเปนอาทิเปนธรรมแหงพระอริยบุคคล เปนอา
สันการณ

  วินิจฉัยโดยวัตถุทั้งหลาย มีลักษณะเปนตน ในธุดงค ๑๓ ประการ บัณฑิตพึงรูโดยนัยดัง
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แสดงมาแลวนี้

  แตนี้จะวินิจฉัยในบททั้ง ๕ มี “สมาทานวิทานโต” เปนอาทิ

  มีเนื้อความวาธุดงคทั้งปวงนี้ เมื่อองคสมเด็จพระผูทรงพระภาคยังทรงพระชนมอยู
พระภิกษุทั้งหลายพึงสมาทานในสํานักแหงพระองค

  เมื่อองคพระผูทรงพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พระภิกษุทั้งหลายพึงสมาทานใน
สํานักแหงพระมหาสาวก

  เมื่อพระมหาสาวกทั้งหลายมิไดมีแลว พระภิกษุทั้งหลายพึงสมาทานในสํานักแหงพระ
ขีณาสพ

  เมื่อพระขีณาสพเจามิไดมีแลว พึงสมาทานในสํานักพระอนาคามี แลพระสกิทาคามี แล
พระโสดาบัน แลพระมหาเถระที่ทรงพระไตรปฎกแลปฎก ๒ แลทรงไวซึ่งพระปฎก ๑ แลพระสังคีติก
เถระ แลพระอรรถกถาจารย เมื่อพระอรรถกถาจารยไมมีแลว พึงสมาทานในสํานักพระเถระองคใดองค
หนึ่งผูทรงซึ่งธุดงค เมื่อพระเถระผูทรงซึ่งคุณคือธุดงคไมมีแลวพระภิกษุทั้งหลายพึงไปกวาดลานพระ
เจดียแลวนั่งยองแลว แลกลาวพระบาลีสมาทาน ดุจกลาวพระบาลีสมาทานในสํานักองคสัมมา
พระสัมพุทธเจาแลวพึงสมาทาน อนึ่ง จะสมาทานดวยตนเองนั้นก็ควร

อาจารยพึงกลาวนิทานแหงพระเถระอันเปนพี่แหงพระเถระสองพี่นอง อันอยูในเจติยบรรพต
วิหาร อันมีความปรารถนานอยในธุดงคสาธกเขาในอธิการนี้

  กิริยาที่กลาวทั่วไป บัณฑิตพึงรูดังนี้กอน เอวํ ก็มีดวยประการดังนี้

  “อิทานิ เอเกกสฺส สมาทานวิธานปฺปเภทเภทานิสํเส วณฺณ นิสฺสามิ ปสุกุลิทงฺคํ ตาว 
คยปติทานจีวรํ ปฏิก ฺขิปามิ ปสุกุลิกงฺคํ สมาทิยามิติ อิเมสุ ทฺวิสุ วจเนสุ อฺญตเรน สมาทินฺ โห
ติ อิทํ ตาเวตฺถ สมาทานํ เอวํ สมาทินฺนํ ธุตงฺเคน ปนเตน โสสานิกํ อาปฎิกํ รถิยโจฬํ สงฺการ
โจฬํ โสตฺถิยํ นฺหานโจฬํ ติตฺฉโจฬํ คตปจฺจาคตํ อคฺคิทฑ ฺฒํ โคขายิตํ อุปจิกาขยิตํ อุนฺทูรกฺ
ขายิตํา อนฺตจุฉินฺนํ ทสาจฺฉินฺนํ ธชาหตํ ถูปจีวรํ สมณจีวรํ อาภิเสรกิกํ อิทฺธิมยํ ปนฺถิกํ วา
ตาหฏํ เทวทตติยํ สามุทฺทิยนฺติ

  วาระนี้ จะไดรับพระราชทานถวายวิสุชนาในเตรสธุดงคนิเทศปริเฉท ๒ ในปกรณ ชื่อวา วิ
สุทธิมรรค สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี มีเนื้อความวา “อิทานิ เอเกกสฺส วณฺณยิสฺสามิ” ใน
กาลบัดนี้ขาพระองคผู มีนามชื่อวาพุทธโฆษาจารย จักสังวรรณนาสมาทานแลวิธานแลประเภทแลเภ
ทะแลอานิสงส แหงธุดงคสิ่งหนึ่ง

  “ปสุกฺลิกิงคํ ตาว” จะกลาวดวยวิธีสมาทานปงสุกุลิกังคธุดงคกอนวิธีจะสมาทานปงสุกุลิ
กังคธุงดงคนั้น พระโยคาวจรภิกษุผูประพฤติซึ่งความเพียร พึงสมาทานดวยพระบาลีทั้งสองอยาง

  คือพระบาลีวา “คหปติทานจีวรํ ปฏิกฺขิปาม”ิ อยาง ๑

  คือพระบาลีวา “ปสุกุลิกงฺคํ สมาทิยาม”ิ อยาง ๑

  พระบาลีทั้งสองอยางนั้น จะสมาทานอยางใดอยางหนึ่งก็ได ชื่อวาสมาทานแลว

  สมาทานบทตนวา “คหปติทานจีวรํ ปฏิกฺขิปามิ” นั้น แปลเนื้อความวา ขาพระองคจะ
หามเสียบัดนี้ ซึ่งจีวรอันคฤหบดีถวาย
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  จะสมาทานบทปลายวา “ปสุกุลิกงฺคํ สมาททิยามิ” แปลวา ขาพระองคจะสมาทาน
ถือเอาบัดนี้ ซึ่งปงสุกุลิกังคธุดงค

  กิริยาที่สมาทานในปงสุกุงลิกังคธุดงค บัณฑิตพึงรูดังนี้กอน

  “เอวํ สมาทินฺนํ ธุตงฺเคน ปน” อนึ่งพระโยคาวจรภิกษุสมาทานดังนี้แลว พึงถือเอาซึ่งจีวร
อันใดอันหนึ่ง คือจีวรชื่อวาโสสานิก แลจีวรชื่อวาอาปณิกัง ชื่อวารถิยโจฬัง ชื่อวาสังการโจฬัง โสตถิ
ยังนหาน โจฬัง ติตกโจฬัง คตปจจาคตัง อัคคิทัฑฒัง โคขายิตัง อุปจิกาขายิตัง อุนทูรักขายิตัง 
อันตัจฉินนัง ทสาจฉินนัง ธชาหตัง ถูปจีวรัง สมณจีวรัง อาภิเสกิกัง อิทธิมยัง ปนถิถัง วาตาหฏัง แล
ชื่อวาเทวทัตติยัง แลวจีรชื่อวาสมุททิยัง เขากันเปนจีวร ๒๓ อยาง ฉีกผาเสียแลวละเสียซึ่งที่อัน
ทุพพลภาพ ซักซึ่งที่อัน มักกระทํา ใหเปนจีวรนําเสียซึ่งจีวรที่คฤหัสถถวายอันมีในกอน จึงบริโภคนุง
หม

  มีอรรถสังวรรณนาในบท คือโสสานิกังเปนปฐมนั้นวา “สุสาเน ฉฑฺฑิต” ผาอันใดที่บุคคล
ทิ้งเสียแลว ในสุสานประเทศปาชา ผาอันนั้นชื่อวา โสสานิกจีวรที่ ๑

  ผาอันใดที่ตกอยูในที่ประตูรานตลาด ผานั้นชื่อวา อาปณิกจีวรเปนคํารบ ๒

  ผาอันใดที่บุคคลทั้งหลายมีประโยชนดวยบุญ ทิ้งลงมาโดยชองหนาตางใหตกอยูในตรอก
สถล ผานั้นชื่อวา รถิยโจฬะ เปนคํารบ ๓

  ทอนผาที่บุคคลทิ้งเสียแลวในกองหยากเยื่อ ชื่อวา สังการโจฬะจีวร เปนคํารบ ๔

  ผาที่บุคคลเช็คคัพภมลทินแลวแลทิ้งเสีย ชื่อวา โสตถิยจีวรเปนคํารบ ๕

  “กิร” ดังไดสดับมา “ติสฺสามจฺจมาตา” มารดาแหงอํามาตย ชื่อวาดิสสะ เช็คคัพภมลทิน
ดวยผาคาควรแสนตําลึง ยังหญิงทาสีใหนําไปทิ้งไวในทางที่จะไปสูตาลเวฬิวิหาร ดวยมนสิการกระทํา
ไวในใจวา “ปสุกุลิกา คณฺหิสฺสนฺติ” พระภิกษุทั้งหลายที่มีบังสุกุลจีวรเปนปกตินั้น จะไดถือเอา 
พระภิกษุทั้งหลายก็ถือเอาผานั้น เพื่อประโยชนแกจีวรอันคร่ําครา

  “ยํ ภูตเวชฺเชหิ” ชนทั้งหลายที่หมอภูตปศาจ ใหอาบน้ํากับดวยศีรษะ ทิ้งผาอาบน้ําอันใด
เสียดวยอาโภคคิดวา ผานี้เปนกาลกิณีแลวก็ไป ผานั้นชื่อวา นหานโจฬจีวร เปนคํารบที่ ๖

  ผาทอนเกาที่บุคคลทิ้งไวในทาน้ํา ผานั้น ชื่อวาติดถโจฬจีวร เปนคํารบที่ ๗

  มนุษยทั้งหลายไปสูสุสานประเทศ กลับมาอาบน้ําแลวทิ้งผาชุบอาบอันใดไว ผานั้นชื่อวา 
คตปจจาคตจีวร เปนคํารบที่ ๘

  ผาอันใดมีประเภทบางแหงอันไฟไหม ผานั้นชื่อวา อัคคิทัฑฒจีวร เปนคํารบที่ ๙

  แทจริงผาที่ไฟไหมนั้น มนุษยทั้งหลายก็ยอมทิ้งเสีย

  ผาทั้งหลายที่โคเคี้ยวแลปลวกกัด แลหนูกัด แลขาดในที่สุด แลผาชายขาด ผาทั้ง ๙ 
ประการนี้ มนุษยทั้งหลายยอมจะทิ้งเสีย

  แลผาชื่อวา ธชาหตจีวรเปนคํารบ ๑๕ นั้น อรรถสังวรรณนาวา “นาวํ อภิรุยฺหตฺตา” มนุษย
ทั้งหลายเมื่อจะขึ้นสูสําเภา ยอมผูกธงปกไวที่ทา แลวจึงขึ้นสูสําเภา เมื่อลวงทัศนาวิสัยแหงมนุษย
ทั้งหลายนั้นแลวพระภิกษุทั้งหลายมีบังสกุลเปนวัตรจะถือเอาผานั้นก็ควร
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  อนึ่ง ผาอันใดที่เสนาของพระราชาทั้งสองผูเปนธงแลวแลตั้งไวในยุทธภูมิ ในการเมื่อเสนา
ทั้งสองฝายไปแลว พระภิกษุมีปงสุกุลเปนปกติ จะถือเอาผานั้นก็ควร ผานั้นชื่อวา ธชาหฏจีวรเปนคํา
รบ ๑๕

  ผาที่มนุษยทั้งหลายโอบพันจอมปลอม แลวแลกระทําพลีกรรม ผานั้นชื่อวา ถูปจีวร เปนคํา
รบ ๑๖

  ผาอันใดเปนของแหงพระภิกษุ ผานั้นชื่อวา สมณจีวร เปนคํารบ ๑๗

  ผาอันใดที่บุคคลทิ้งไวในที่อภิเษกแหงบรมขัตติยราช ผาอันนั้นชื่อวา อาภิเสกิกจีวร เปน
คํารบ ๑๘

  จีวรแหงเอหิภิกษุ ชื่อวา อิทธิมยจีวร เปนคํารบ ๑๙

  ผาอันใดตกอยูในระหวางหนทาง ผานั้นชื่อวา ปกถิกจีวร เปนคํารบ ๒๐

  อนึ่ง ผาอันใดตนอยูแลเพราะเหตุลืมสติ แหงมนุษยทั้งหลายอันเปนเจาของ ผาอันนั้นให
พระภิกษุรักษาอยูหนอยหนึ่งแลวจึงถือเอาผาอันนั้นชื่อวา ปนถิกจีวร เปนคํารบ ๒๐ ดุจเดียวกัน

  ผาอันใดลมประหารแลวพาไปตกลงในที่ไกล ผานั้นชื่อวา วาตาหฎา เปนคํารบ ๒๑

  อนึ่ง ผานั้นเจาของไมเห็นแลว ภิกษุจะถือเอาก็ควร

  ผาอันใดเปนผาอันเทวดาให เหมือนกันกับผาอันนางเทวธิดาถวายแกพระอนุรุทธ ผานั้น
ชื่อวา เทวทัตติยะ เปนคํารบ ๒๒

  ผาอันใดคลื่นซัดไปบนบกผานั้นชื่อวา สามุททิยจีวรเปนคํารบ ๒๓

  อนึ่ง ผาอันใดที่ทายกถวายวา “สงฺฆสฺส เทม” ขาพระองคถวายแกพระสงฆ แลผาที่ภิกษุ
ทั้งหลายเที่ยวไปเพื่อภิกขะแลวแลไดผาอันนั้นไมเปนปงสกุลจีวร

  วินิจฉัยในภิกขุทัตติยจีวรนั้นวา “ยํ วสฺ สคฺเคนคา เหตฺวา ทียฺยติ” จีวรอันใดที่พระภิกษุ
ทั้งหลาย ยังพระภิกษุมีปงสกุลธุดงคเปนปกติใหถือเอาตามวัสสาอายุแลวแลให

  ใชแตเทานั้น จีวรที่พระภิกษุแลคฤหัสถทั้งหลายใหดวยวาจาวาพระภิ กษุทั้งหลายอยูใน
เสนาสนะนี้ จงบริโภคนุงหมจีวรนี้ “นตํ ปสุกุลํ” จีวรทั้งสองสถานนั้นไมเปนปงสุกุลจีวร

  ถาพระภิกษุคฤหัสถทั้งหลายไมถวายเอง จึงจะเปนปงสุกุลจีวร

  อนึ่ง จีวรอันใดที่ทายกทั้งหลายตั้งไวในที่ใกลเท าของพระภิกษุ พระภิกษุนั้นก็ถวายตั้งไว
ในมือของปงสุกุลิกภิกษุ จีวรนั้น ชื่อวา บริสุทธิ์ แตฝายอันหนึ่ง

  จีวรอันใด ทายกถวายตั้งไวในหัตถแหงพระภิกษุนั้น ๆ ก็เอาไปตั้งไวในที่ใกลเทาของ
ปงสุกุลลิกภิกษุ จึวรนั้นก็บริสุทธิ์อีกฝายหนึ่ง

  จีวรอันใด ทายกตั้งไวในที่ใกลเทาแหงพระภิกษุ ๆ ก็เอาไปถวายแกปงสุกุลิกเหมือนอยาง
นั้น จีวรนั้นชื่อวาบริสุทธิ์ทั้งสองฝาย
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  จีวรอันใด ที่พระภิกษุไดเพราะเหตุทายกตั้งไวในมือ พระภิกษุนั้นก็ถวายตั้งไวในมือแหงปง
สุกุลิกภิกษุ จีวรนั้นชื่อวาไมเปนจีวรอันอุกฤษฏ

  พระภิกษุที่ปงสุกุลเปนปกติ รูซึ่งเภทะคือกิริยาแตกทําลายแหงปงสุกุลจีวรดังนี้แลว พึง
บริโภคนุงหมจีวร

  “อิเมตฺถ วิธาน”ํ วิธีในปงสุกุลิกธุดงคนี้ บัณฑิตพึงรูโดยนัยแหงคําอันเราจะกลาวมาแลวนี้

  “อยมฺปน ปเภโท” อนึ่งประเภทแหงปงสุกุลิกภิกษุ บัณฑิตพึงรูโดยนัยแหงคําอันเราจะ
กลาวดังนี้

  “ตโย ปสุกุลิกา” พระภิกษุที่มีปงสุกุลเปนปกตินี้มี ๓ จําพวกคือ ปงสุกุลิกภิกษุเปน
อุกฤษฏ ปฏิบัติเปนอยางสูงจําพวกหนึ่ง

  คือปงสุกุลิกภิกษุเปนมัชฌิม ปฏิบัติเปนอยางทามกลางจําพวกหนึ่ง

  คือปงสุกุลิกภิกษุเปนมุทุ ปฏิบัติเปนอยางต่ําจําพวกหนึ่ง เปน ๓ จําพวกดวยกันดังนี้

  พระปงสุกุลิกภิกษุที่ถือเอาผาโสสานิกจีวร ที่บุคคลทิ้งเสียแลวในสุสานประเทศอยางเดียว
ชื่อวาปฏิบัติเปนอุกฤษฏเปนปฐมที่หนึ่ง

  พระปงสุกุลิกภิกษุที่ถือเอาผาปงสุกุล ที่บุคคลตั้งไววาบรรพชิตจะไดถือเอาผาอันนี้ ชื่อวา
ปฏิบัติเปนมัชฌิมที่สอง

  พระปงสุกุลิกภิกษุ ที่ถือเอาผาทายกตั้งไวในที่ใกลแหงเทาแลวแลถวาย ชื่อวาปฏิบัติเปน
มุทุที่สาม

  พระปงสุกุลิกภิกษุทั้ง ๓ จําพวกนี้ เมื่อยินดีจีวรที่คฤหัสถทั้งหลายใหธุดงคก็ทําลายใน
ขณะที่ตนยินดี ดวยฉันทะแหงตน

  อธิบายวา พระภิกษุไมชอบใจที่ทรงไวแกตน แลบริโภคนุงหมดวยตน แตวาไมหามที่
คฤหัสถทั้งหลายถวายเพื่อจะรักษาไว ซึ่งความเลื่อมใสของคฤหัสถ ยินดีวาจะไดถวายแกพระภิกษุ
ทั้งหลายอื่น ดุจดังวาธุดงคเภทแหงพระภิกษุทั้งหลาย มีพระอานนทเถรเจาเปนอาทิ แลทําลาย
ในขณะแหงตนยินดีดวยอภิวาสนขันติ อธิบายวาปงสุกุลิกังคภิกษุนั้น ยินดีดวยปรารถนาวาจะบริโภค

  “อยเมตฺถ เภโท” วาดวยธุดงคทําลายในปงสุกุลิกธุดงค บัณฑิตพึงรูโดยนัยดังกลาวมานี้

  อนึ่ง อานิสงสปงสุกุลิกธุดงค บัณฑิตพึงรูโดยนัยจะกลาวดังตอไปนี้

  “ปสุกุลจีวรํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา” บังสุกุภิกษุ ชื่อวาสภาวะปฏิบัติสมควรแกนิสัยเปน
อานิสงส เพราะเหตุวา องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาไววา บรรพชานี้อาศัยปงสุกุลจีวร

  อนึ่ง ปงสุกุลิกภิกษุนี้จะไดอานิสงส คือจะยังตนใหตั้งอยูในอริยวงศเปนปฐม

  ตนจะไมมีทุกขที่จะรักษาจีวร แลจะไมประพฤติเนื่องดวยบุคคลผูอื่น แลมิไดกลัวแตโจร
ไพร แลปราศจากบริโภคตัณหา ปรารถนาจะนุงหมจีวรทั้งปวงและจะทรงไวซึ่งบริขารสมควรแกสมณะ
บังสุกุลจีวรนั้นมีคานอย เปนจีวรอันไดดวยงาย จะบริโภคนุงหมก็ปราศจากโทษ องคสมเด็จพระผู ทรง
พระภาคตรัสสรรเสริญไวดังนี้
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  อนึ่ง “ปาสาทิกตา” ปงสุกุลิกภิกษุนั้น จะนํามาซึ่งความเลื่อมใสแกชนทั้งหลายอื่น เพราะ
เหตุวาภิกษุที่ทรงปงสุกุลจีวรนั้นเปนที่เลื่อมใสของสัตวโลกที่เปนลูขปมาณ แลจะยังผลแหงคุณ
ทั้งหลายมีอัปปจฉตาคุณ คือภาวะมักนอยเปนตนใหสําเร็จ

  “สมฺมาปฏิปตฺติยา อนฺพฺรูหนํ” อนึ่งพระภิกษุที่ทรงผาปงสุกุลนั้นจะยังสัมมาปฏิบัติให
เจริญ แลจะยังชนอันมีในภายหลังใหถึงซึ่งทิฏฐานุคติดูเยี่ยงอยางปฏิบัติ

  พระพุทธโฆษาจารยเจา นิพนธคาถาสรรเสริญพระภิกษุทีทรงบังสุกุลจีวรไววา “มารเสน
วิฆาฏาย ปสุกุลธโร ยติ” แปลเนื้อความวา “ยต”ิ อันวาพระโยคาวจรภิกษุ ทรงบังสุกุลจีวรเพื่อวาจะ
กําจัดเสียซึ่งมารแลเสนามาร งานในพระพุทธศาสนาปรากฏดุจดังวาบรมขัตติยราชผูกสอดทรงไวซึ่ง
เกราะ อันพิจิตรดวยสัตตรัตนะกาญจนมัย งามในยุทธภูมิที่รบระงับเสียซึ่งขาศึก

  อนึ่ง “ยํ โลกครุนา โก ตํ” องคสมเด็จพระสัพพัญูผูเปนพระบรมครูแหงสัตวโลก 
พระองคทรงสละเสียซึ่งวรวัตถา พระภูษาอันประเสริฐมีโกสิยพัตรเปนอาทิ ทรมานพระองคทรง
ปงสุกุลจีวรนั้นเลา เหตุอันใดพระโยคาวจรภิกษุดังฤๅ จะไมทรงปงสุกุลจีวรนั้นเลาเหตุใดเหตุดังนั้น
พระภิกษุที่ระลึกถึงคําปฏิญาณแหงตนที่รับคําวาบรรพชาอาศัยปงสุกุลจีวรเปนอาทิแลว ก็พึงยินดีดวย
ปงสุกุลจีวรอันประพฤติเปนไปตามความเพียรแหงตน

  สังวรรณนามาในสมาทานแลวิธาน แลประเภทแลเภทะแลอานิสงส ในบังสุกุลลิกังคธุดงค
นี้ บัณฑิตพึงรูดวยประการดังนี้กอน

  ในลําดับนั้นขาพระองคผูมีนามวา พุทธโฆษาจารย จักแสดงเตจีวริกังคธุดงคเปนคํารบ ๒

  เตจีวริกังคธุดงคนี้ พระภิกษุยอมสมาทานถือเอาดวยพระบาลีทั้งสองคือสมาทานวา
“จตุตฺถจีวรํ ปฏิกฺขิปามิ” แปลวาขาพระองคจะหามเสียซึ่งจีวรเปนคํารบ ๔

  แลสมาทานวา “เตจีวริกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวาขาพระองคจะสมาทานถือเอา ซึ่งจีวร
กังคธุดงค

  พระภิกษุจะสมาทานดวยพระบาลีอันใดอันหนึ่ง ก็ไดชื่อวาเปนอันสมาทานแลว

  “เตน ปน เตยีวริเกน” อนึ่งภิกษุที่มีไตรจีวรผาสามผืนเปนปกตินั้น มีจีวรอันคร่ําครา ไดผา
เพื่อประโยชนจะทําจีวรแลวยังไมสามารถอาจเพื่อจะกระทําได เพราะเหตุไมมีความสบาย แลไมไดซึ่ง
วิจารณกรรมกระทําจัดแจง แลสิ่งของอันใดอันหนึ่งมีเข็มเปนตน ยังมิไดสําเร็จตามใดก็พึงเก็บไวตราบ
นั้น โทษจะบังเกิดขึ้นเหตุเก็บผาไวนั้นมิไดมี

  อนึ่ง จําเดิมแตยอมแลวนั้น พระภิกษุจะเก็บไวไมควร เมื ่อพระภิกษุเก็บไว กระทําสันนิธิสั่ง
สม พระภิกษุนั้นชื่อวาธุดงคโจร

  วิธานแหงเตจีวริกธุดงค บัณฑิตพึงรูดังนี้

  อนึ่ง วินิจฉัยโดยประเภทแหงเตจีวริกังคธุดงคนั้นวา “อยํป ติวิโธโหติ” พระภิกษุที่มีไตร
จีวรเปนปกติมี ๓ ประการ คืออุกฤษฏ แลมัชฌิมะ แลมุทุกะ

  ในกาลเมื่อพระภิกษุอันเปนอุกฤษฏ จะยอมไตรจีวรนั้น พึงยอมผาชื่อวาอันตรวาสกกอน

  เ  มื่อจะยอมผาอันตรวาสกนั้น นุงผาชื่อวาอุตราสงคแลวยอมผา ชื่อวาอันตรวาสก
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  เมื่อจะยอมผาอุตราสงคนั้น นุงผาชื่อวาอันตรวาสกแลว พึงยอมผาชื ่อวาอุตราสงค

  เมื ่ อจะยอมผาสังฆาฏิ “ตํ ปรุปตฺวา” หมผาชื่อวาอุตราสงคนั้นแลว พึงยอมผาสังฆาฏิ อนึ่ง
อุกฤษฏภิกษุนั้น จะนุงผาสังฆาฏิไมควร

  วัตรอันนี้เปนวัตตปฏิบัติของอุกฤษฏภิกษุ อันอยูในเสนาสนะใกลบาน

  อนึ่ง อุกฤษฏภิกษุที่อยูในอรัญเสนาสนะ จะซักจะยอมซึ่งผาทั้งสอง คืออันตรวาสก แลผา
อุตราสงค ในกาลอันเดียวกันก็ควร

  พระอุกฤษฏืภิกษุที่อยูปายอมผานั้น เห็นบุคคลผูหนึ่งเดินมาแลว แลอาจะเพื่อจะฉุดครามา
ซึ่งผายอมฝาด กระทําในเบื้องบนไดฉันใด พระภิกษุนั้นก็พึงนั่งอยูในที่ใกลจีวรฉันนั้น

  อนึ่ง พระภิกษุมีไตรจีวรเปนปกติ อันเปนมัชฌิมปฏิบัติอยางกลางนั้น จะยอมไตรจีวรในโรง
เปนที่ยอมนั้น ยอมมีผาฝากสําหรับพระภิกษุบริโภคนุงหม ในขณะจะยอมจีวร มัชฌิมภิกษุนั้นจะนุงหม
ซึ่งผานั้นแลว แลกระทําซึ่งรัชชนกรรมก็ควร

  มุทุกภิกษุปฏิบัติอยางต่ําจะนุงจะหมจีวรทั้งหลาย แหงพระภิกษุอันเปนสภาพ แลวแล
กระทําซึ่งรัชชนกรรมก็ควร

  อนึ่ง เครื่องลาดอันเปนของสงฆ แลเปนของแหงบุคคลอื่นอันบุคคลกระทําใหแลวดวยผา
ยอมฝาด ตั้งไวดวยความสามารถเปนเครื่องลาดในอาสนะนั้น ก็ควรแกมุทุกภิกษุนั้น

  พระมุทุกภิกษุจะยังชนใหรักษา แลวแลนําไปซึ่งเครื่องลาดนั้นเพื่อประโยชนแกตนไมควร

  อนึ่ง มุทุกภิกษุจะนุงหมจีวร แหงพระภิกษุทั้งหลายอันเปสภาคเนือง ๆ นั้น ก็มิไดควร

  อนึ่ง ผายอมฝาดกระทําเปนอังสะผืนหนึ่ง เพิ่มขึ้นไปเปนคํารบ ๔ ผืน ก็ควรแกพระภิกษุ
อันมีไตรจีวรเปนปกติ

  ผาอังสะนั้น ถาจะวาโดยกวางคืบหนึ่งเปนประมาณ ถาจะวาโดยยาว ๓ ศอกเปนประมาณ
นั้นแลควร

  อนึ่ง ธุดงคแหงพระภิกษุทั้ง ๓ มีอุกฤษฏภิกษุเปนอาทิ ยอมทําลายในขณะที่ตนยินดีจีวร
เปนคํารบ ๔

  เภทะ คือกิริยาทําลายในเตจีวริกธุดงค บัณฑิตพึงรูดังกลาวมานี้ เอวํ ก็มีดวยประการดังนี้

  “อยํ ปน อานิสํโส เตจีวริโก ภิกฺขุ สนุตุฏโ โหติ กายปริหาริเกน จีวเรน เตนสฺส 
ปกฺขิโนวิยสมาทาเยว คมนํ อปฺปสมารมฺภตา วตฺถสนฺนิธิปริวชฺชนํ สลฺลหุกวุตฺติตา อติเรกจีว
โลลุปฺปหานํ กปฺปเย มตฺตการิตา สลฺเลขวุตฺติ ตา อปฺปจฺฉตาทีนํ ผลนิปฺผตฺตีติ เอวมาทาทโย 
คุณา สมฺปชฺชนฺตีติ อติเรกวตฺถตณฺหํ ปหาย สนฺนิธิวิวชฺชิโต ธีโร สนฺโต สสุขรสฺู ติจิวรธโร 
ภวติโยคี ตสฺมา สปตตจรโณ ปกฺขีว สจีวโรธ โยคีวโร สุขมนุวิจริตุกาโม ติจีวรนิยเม รตึ กยิรา
ติ”

  วาระนี้จะไดรับพระราชทานถวายวิสัชนาในธุดงคนิเทศ ในคัมภีรพระวิสุทธิมรรค สังวรรณ
นาในอานิสงสเตจีวริกภิกษุที่ทรงไตรจีวรสืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี
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  มีเนื้อความวา “อยํ ปน อานิสํโส” อนึ่งอานิสงสแหงพระภิกษุมีไตรจีวรเปนปกตินั้น 
บัณฑิตพึงรูโดยนัยแหงพระบาลี อันขาพระองคผูชื่อวาพุทธโฆษาจารย จะแสดงดังนี้

  “เตจิวรีโก ภิกฺขุ” พระภิกษุที่มีไตรจีวรเปนปกตินั้น จะไดซึ่งอานิสงส คือสันโดษยินดีใน
ปจจัยแหงตน คือจีวรอันรักษากายไมใหมีอันตราย คือลมแลแดดเปนอาทิ แลจะถือเอาไตรจีวรไปดวย
ตนไดดุจนกอันมีปกบินไปในอากาศ แลจะมีกิจนอย เพราะเหตุหามิไดแหงกิจทั้งหลาย มีกิจที่จะนําไป
ซึ่งอติเรกจีวรเปนอาทิ แลจะเวนจากสันนิธิสั่งสมซึ่งผา แลจะประพฤติเบากายแลจะละเสีย ซึ่งโลภใน
อติเรกจีวร และจะกระทําซึ่งประมาณในปจจัยอันควร แลประพฤติสัลเลขากระทําใหจิตเบาจากกิเลส
แลยังผลแหงคุณทั้งหลายมีอัปปจฉตาคุณคือมีความปรารถนานอยเปนตน ใหสําเร็จคุณอานิสงสแหง
เตจีวริกธุดงค มีคํากลาวมาแลวในหนหลังดังนี้เปนตน ยอมจะสําเร็จแ กพระโยคาวจรภิกษุผูมีไตรจีวร
เปนปกติ

  ใชแตเทานั้น พระพุทธโฆษาจารยเจารจนาพระบาลีสรรเสริญอานิสงสเตจีวรธ ุดงคไววา
“อติเรกวตฺถตณฺหํ ปหาย” พระโยคาวจรภิกษุอันดําเนินดวยญาณคติละเสียซึ่งตัณหากลาวคือความ
ปรารถนาอติเรกจีวร เวนแลวจากสันนิธิสั่งสมผา รูซึ่งรสแหงความสุขอันบังเกิดแตสันโดษ จึงทรงไตร
จีวรบริโภคผานุงหมแตสามผืนเทานั้น เหตุดังนั้น พระภิกษุในพระศาสนานี้ ปรารถนาจะเปนโยคาวจร
อันประเสริฐ มีจีวร ๓ ผืนไปกับดวยกาย ปรารถนาเพื่อจะเที่ยวไปตามความสุขสบาย ดุจดังปกษาชาติ
ทั้งหลาย อันเที่ยวไปกับดวยปกแหงตนพึงกระทําซึ่งความยินดีในกิริยาที่กําหนดซึ่งจีวรรักษาเตจีวริก
ธุดงค

  สังวรรณนามาในสมาทาน แลวิธาน แลประเภท แลเภทะแลอานิสงสในเตจีวริกธุดงค ก็ยุติ
เพียงเทานี้

แตนี้จะสังวรรณนาในปณฑปาติกังคธุดงคสืบตอไปมีเนื้อความวา

  พระภิกษุละสมาทานปณฑปาติกังคธุดงคนั้น ยอมสมาทานดวยพระบาลีทั้งสองวา
“อติเรกลาภํ ปฏิกฺขิปามิ” ซึ่งแปลวาขาพระองคจะหามเสียซึ่งอดิเรกลาภ แลสมาทานวา “ปณฺฑปา
ติกงฺคํ สมาทิยามิ” ซึ่งแปลวาขาพระองคจะสมาทาน ถือเอาซึ่งปณฑปาติกังคธุดงค สมาทานดวย
พระบาลีทั้งสองนี้ แตอันใดอันหนึ่ง ก็ไดชื่อวาสมาทานแลว

  อนึ่ง พระภิกษุที่บิณฑบาตเปนปกตินั้น อยาพึงยินดีดวยภัตรทั้ง ๑๔ ประการ

  คือสังฆภัตร ไดแกภัตรที่ทายกพึงถวายแกพระสงฆทั้งสิ้น ๑

  คืออุทเทสภัตร ไดแกภัตรที่ทายกเฉพาะพระภิกษุสองสามรูปแลวจะพึงถวาย ๑

  คือนิมัตนภัตร ไดแกภัตรอันทายกนิมนตพระภิกษุทั้งปวงก็ดีพระภิกษุสองสามรูปก็ดี เพื่อ
จะบริโภคในวันพรุงนี้แลวแลพึงถวาย ๑

  คือสลากภัตร ไดแกภัตรอันบุคคลเขียนชื่อแหงทายกทั้งหลายแลว แลพึงใหดวยสามารถ
แหงสลากทั้งหลาย ที่พระภ ิกษุถือเอาแลว ๑

  คือปกขิกภัตร ไดแกภัตรอันทายกพึงใหในวันหนึ่งในปกอันหนึ่ง ๑

  คืออุโปสถิกภัตร.....อันทายกพึงใหในวันอุโบสถ ๑

  คือปาฏิปทิกภัตร.....อันทายกพึงใหในวันค่ําหนึ่ง ๑
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  คืออาคันตุกภัตร......อันทายกพึงใหแกพระภิกษุทั้งหลายมีอาคันตุกภิกษุเปนตน ๑

  คือคมิกภัตร.....อันทายกพึงใหแกพระภิกษุอันจะไป ๑

  คือคิลานภัตร....อันทายกพึงใหแกภิกษุไข ๑

  คือคิลานุปฏฐากภัตร......อันทายกพึงใหแก พระภิกษุ อันอุปฏฐากซึ่งภิกษุไข ๑

  คือวิหารภัตร.....อันทายกเฉพาะซึ่งวิหารแลวแลพึงให ๑

  คือธุรภัทร.........อันทายกตั้งไวในเรือนอันใกลแลวแลพึงถวาย ๑

  คือวารภัตร........อันทายกทั้งหลาย มีทายกอยูในบานเปนอาทิ พึงถวายโดยวาระ ๑

  รวมเปนภัตร ๑๕ ประการดวยกัน

  หามมิใหพระภิกษุมีบิณฑบาตเปนปกติยินดีดวยภัตรทั้ง ๑๔ อยาง ดังพรรณนามานี้

  อนึ่ง ถาแลวาทายกผูจะถวายภิกขาหาร ไมกลาวโดยนัยมีคําวา “สงฺฆภตฺตํ คนหถ” พระผู
เปนเจาจงถือเอาสังฆภัตรเปนอาทิ กลาวถอยคําวา “อมฺหากํ เคเห สงฺโฆ” สงฆจะถือเอาภิกขาหาร
ในเรือนแหงขาพเจา พระผูเปนเจาจงถือซึ่งภิกขจะ ทายกกลาวดังนี้แลวก็ถวายซึ่งภัตรทั้งหลาย
พระภิกษุมีบิณฑบาตเปนธุดงควัตร จะยินดีภัตรทั้งปวงนั้นก็ควร เพราะเหตุวาทายกกลาวถอยคําอัน
เปนปริยายในภิกขะ

  อนึ่งสลากอันปราศจากอามิส อันบังเกิดแตสํานักสงฆ แลภัตรอันทายกทั้งหลายหุงใน
วิหาร เพื่อประโยชนแกสงฆนั้น ก็ควรแทจริง เพราะเหตุวาภัตรนั้น ชื่อวาภิกขะอันทายกนํา ไปแลวดวย
เอื้อเฟอ

  วิธานแหงปณฑปาติกธุดงค บัณฑิตพึงรูดังกลาวมาแลว

  อนึ่ง จะวาโดยประเภทแหงพระภิกษุที่มีบิณฑบาต เปนปกตินั้นมีประเภท ๓ ประการ คือ
อุกฤษฏ แลมัชฌิมะ แลมุทุกะ

  ปณฑปาติกภิกษุอันเปนอุกฤษฏนั้น ยอมไมถือเอาซึ่งภิกขะอันทายกนํามาแตเบื้องหนาแล
นํามาแตเบื้องหลัง

  อนึ่งอุกฤษฏภิกษุนั้น ยืนอยูในที่เฉพาะหนาประตูเรือน เมื่อชนทั้งหลายมารับเอาบาตรแลว
ก็ใหบาตร

  อนึ่งอุกฤษฏภิกษุนั้น ยอมถือเอาซึ่งภิกขะอันทายกนําบาตรมา

  อนึ่งอุกฤษฏภิกษุนั้น ยอมถือเอาซึ่งภิกขะอันทายกนําบาตรมาจากเรือนแลวแลให ใน
ประเทศอันเปนที่กลับมาจากโคจรคาม เพื่อประโยชนแกบริโภค

  อนึ่งทายกทั้งหลายกลาววา พระผูเปนเจาจงอยาเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเลย ขาพเจา
ทั้งหลายจะนําภิกขะมาถวายในวิหาร พระภิกษุนั้นรับคํานั่งอยูแลว ในวันนั้นจะถือเอาภิกขะไมได

  ปณฑปาติกภิกษุเปนมัชฌิมะ รับคําทายกทั้งหลายกลาวอยางนั้นนั่งอยูแลว ในวันนั้น
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ถือเอาภิกขะได

  อนึ่งมัชฌิมภิกษุไมรับภิกขะเพื่อประโยชนจะบริโภคในวันพรุงนี้

  มุทุกภิกษุรับภิกขะในวันพรุงนี้ก็ได จะรับภิกขะในวันเปนคํารบ ๓ ก็ได

  “เต อุโคป เสร ิวิหารสุขํ น ลภนฺติ” มัชฌิมภิกษุ แลทุมุกภิกษุทั้งสองนั้น ไมไดสุขที่จะ
อยูตามอําเภอใจ คือประพฤติเนื่องดวยบุคคลผูอื่น

  “อุกฏเว ลภต”ิ อุกฤษฏภิกษุจําพวกเดียวไดความสุข คือจะอยูมิไดเนื่องดวยบุคคลผูอื่น

  “กิร” ดังไดสดับมา พระธรรมกถึกเถระเจาแสดงธรรมเทศนาอันประกอบดวยอริยวังสสูตร 
ในบานอันหนึ่ง

  พระอุกฤษฏภิกษุจึงกลาวแกพระมัชฌิมภิกษุ และพระมุทุกภิกษุทั้งสอง “อาวุโส” ดูกร
ทานทั้งหลายผูมีอายุ เรามาพากันไปเพื่อจะฟงพระธรรมเทศนา

  ในพระมัชฌิมภิกษุและพระมุทุกภิกษุทั้งสองนั้น พระมัชฌิมภิกษุรูปหนึ่งตอบวา “ภนฺเต”
ขาแตทานผูเจริญ ขาพระองคนี้ มนุษยผูหนึ่งใหนั่งอยู

  พระมุทุกภิกษุกลาวคําตอบวา ขาพระองคนี้รับภิกษาแตมนุษยผูหนึ่งเพื่อวาจะบริโภคในวัน
พรุงนี้

  พระภิกษุทั้งสองรูปนั้น เสื่อมจากธรรมสวนะ ไมไดไปฟงธรรมพระอุกฤษฏภิกษุนั้น เพลา
เชาก็ไปเที่ยวเพื่อบิณฑบาต แลวก็ไปฟงธรรม, เทศนา ไดเสวยซึ่งธรรมรส คือรสแหงปราโมทยเปน
อาทิ อันประกอบดวยธรรม

  อนึ่ง ธุดงคแหงพระภิกษุทั้ง ๓ จําพวกนี้ ยอมทําลายในขณะเมื่อตนยินดีในอติเรกลาภ มี
สังฆภัตรเปนอาทิ

  “อยเมตฺถ เภโท” การทําลายในปณฑปาติกธุดงค บัณฑิตพึงรูดังกลาวมานี้

  อนึ่ง อานิสงสในปณฑปาติกธุดงคนี้ บัณฑิตพึงรูโดยนัยแหงคําอันเราจะกลาวดังนี้

  พระภิกษุมีปณฑปาติกธุดงคเปนปกตินั้น ประกอบดวยอานิสงส คือ สภาวะปฏิบัติสมควรแก
นิสัย เพราะเหตุพระบาลีองคสมเด็จพระมหากรุณาตรัสเทศนาไววา “ปณฺฑิยาโลปโภชนํ นิสฺสาย 
ปพฺพชฺชา” เปนอาทิดังนี้

  แลจะมีอานิสงส คือจะตั้งอยูในอริยวงศเปนคํารบ ๒

  แลจะมีอานิสงส คือมิไดประพฤติเนื่องดวยบุคคลผูอื่น

  แลจะมีอานิสงส คือมีปจจัยนอย และมีปจจัยดวยงาย ปจจัยทั้งหลายนั้นก็หาโทษมิได มี
ปจจัยอันพระผูทรงพระภาคสรรเสริญดังนี้

  แลจะย่ํายีเสียซึ่งความเกียจคราน คือจะถึงซึ่งความเพียร คือจะเที่ยวไปตามลําดับเรือน แล
จะเลี้ยงชีวิตบริสุทธิ์
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  แลจะยังเสขิยปฏิบัติใหบริบูรณ คือสภาวะจะไดเดินดวยกายอันปกปดดี มีระหวางไมมี แล
ไมเลี้ยงบุคคลผูอื่น และจะกระทําอนุเคราะหแกบุคคลผูอื่น

  แลจะละเสียซึ่งมานะ แลจะหามเสียซึ่งความปรารถนาอยากในรส

  แลจะไมตองอาบัติดวยคณโภชนสิกขาบท แลปรัมปรโภชนสิกขาบท แลจาริตตสิกขาบท
ทั้งหลาย เพราะเหตุไมรับนิมนต แลประพฤติเปนไปตามแหงคุณทั้งหลาย มีอัปปจฉาคุณ คือสภาวะมี
ปรารถนานอยเปนอาทิ

  แลจะยังสัมมาปฏิบัติใหเจริญ อนุเคราะหแกชนอันมีในภายหลัง

  พระพุทธโฆษาจารยเจา พรรรณนาอานิสงสพระภิกษุที่มีบิณฑบาตเปนปกติดังนี้แลว จึง
นิพนธพระคาถาสรรเสริญในอวสานที่สุดไว “ปณฺฑิยาโลปสนฺตฏโ อปรายตฺตชีวิโก” แปล
เนื้อความในพระคาถาวา พระภิกษุมีบิณฑบาตเปนปกติ ยอมสันโดษยินดีในอันกลืนกินซึ่งอาหารอัน
ประมวล แลเลี้ยงชีวิตไมเนื่องดวยผูอื่น มีโลภในอาหารอันละเสียแลว อาจไปไมใหขัดของในทิศทั้งสี่ 
แลบรรเทาความเกียจคราน “อาชีวสฺส วิสุชฺฌติ” อาชีวปาริสุทธิศีลของพระโยคาวจรภิกษุนี้ก็บริสุทธิ์
เหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ มีปญญาอันงามก็อยาพึงดูหมิ่นภิกขาจารการที่จะไป
เที่ยวเพื่อภิกขา “เทวาปหยนฺติตตาทิโน” เทพยดาแลมนุษยทั้งหลายยอมปรารถนาจะเห็นแลจะไหว
เปนอา ทิ ซึ่งพระภิกษุมีบิณฑบาตเปนปกติอันเลี้ยงซึ่งตน ไมเลี้ยงซึ่งบุคคลอื่น ปราศจากวิการเห็น
ปานดังนั้นเหมือนภิกษุนี้

  อนึ่งพระโยคาวจรภิกษุ จะไดอาศัยแกลาภแลยศแลคําสรรเสริญแหงสัตวโลกหามิได

  สังวรรณนามาในสมาทาน แลวิธานแลประเภท แลทําลาย แลอานิสงสในปณฑปาติกังค
ธุดงค ก็ยุติลงแตเพียงนี้

  แตนี้จะไดสังวรรณนาในสปทานจาริกธุดงคตอไป

  มีเนื้อความวา พระภิกษุจะสมาทานสปทานจาริกธุดงคนั้น พึงสมาทานดวยพระบาลีทั้งสอง

  คือสมาทานดวยพระบาลี “โลลุปฺปจารํ ปฏิกฺขิปามิ” แปลวาขาพระองคจะหามเสียซึ่งอัน
เปนไปแหงโลเล

  แลพึงสมาทานดวยพระบาลีวา “สปาทานจาริกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา ขาพระองคจะ
ถือเอาดวยดีซึ่งอันประพฤติเปนไปดวยมิไดขาดอยางนี้เปนอันสมาทานเหมือนกัน

  อนึ่ง พระภิกษุที่มีสมาทานจาริกเปนปกตินั้น “คามทฺวาเร ตฺวา” ยืนอยู แทนประตูบาน
แลว พึงกําหนดที่จะหาอันตรายมิได “ยสฺลา รจฺฉาย วา คาเม วา” อันตรายจะมีในตรอกอันใด แลจะ
มีในบานอันใด ก็พึงละเสียซึ่งตรอกอันนั้น แลบานอันนั้น พึงเที่ยวไปในตรอกอันอื่นแลบานอันอื่น

  เมื่อไมไดวัตถุอันหนึ่งในประตูบานแลตรอกแลบาน กระทําสําคัญวา ไมมีบานแลว ก็พึงไป
ในบานอื่น

  เมื่อไดวัตถุในบานใด จะละเสียซึ่งบานนั้นแลวไปก็ไมควร

  อนึ่ง พระภิกษุที่มีสปทานจาริกเปนปกตินี้ พึงเขาไปสูโคจรคามในเพลาเชาโดยพิเศษ เมื่อ
ประพฤติดังนี้แลว ก็สามารถอาจละเสียซึ่งอันมิไดสบายแลวแลจะไปในที่อันอื่น
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  อนึ่ง ถาวามนุษยทั้งหลาย ทําบุญทําทานในวิหารของพระภิกษุสมาทานจาริกนี้ก็ดี หรือมา
พบในทามกลางมรรคาก็ดี เขาถือเอาบาตรแลว แลถวายบิณฑบาตอยางนี้ก็ควร

  อนึ่ง ก็ควรพระภิกษุสปาทานจาริกนี้เดินไปในบานนั้น จะไมไดภิกขาก็ดี จะไดนอยก็ดีใน
บานนั้น ก็พึงเที่ยวไปโดยลําดับบาน

   “อทมสฺส วิธานํ” วิธานแหงสปทานจาริกธุดงคบัณฑิตพึงรูดังนี้

  อนึ่ง จะวาโดยประเภทแหงภิกษุสปาทานจาริกธุดงคนี้มีประเภท ๓ ประการ คือ อุกฤษฏ 
แลมัชฌิมะ แลมุทุกะ

  อุกฤษฏภิกษุนั้นไมรับซึ่งภิกขาอันทายก นํามาแตเบื้องหนา แหงตนอันเดินไปในสถล แล
ไมรับซึ่งภิกขาอันทายกนํามาแตเบื้องหลังแหงตนอันเดินไปในสถล แลไมรับซึ่งภิกขาอันทายกนํามา
ในที่กลับมาจากโคจรคามเพื่อประโยชนจะบริโภคแลวก็ถวาย

  อนึ่งอุกฤษฏภิกษุนั้น ยอมสละซึ่งบาตรแทบประตูเรือนแหงบุคคลผูอื่น

  แทจริงในสปทานจาริกธุดงคนี้ พระภิกษุรูปใดปฏิบัติไดเหมือนพระมหากัสสปเถระเจานั้น 
ยอมจะปรากฏมี

  อนึ่ง พระสปทานจาริกภิกษุ อันเปนมัชฌิมะนั้น ถือเอาซึ่งภิกขาอันทายกนํามาแตเบื้องหนา 
แลนําแตเบื้องหลัง จะถือเอาซึ่งภิกขาที่ทายกนํามาในที่กลับมาจากโคจรคาม เพื่อจะบริโภคแลสละ
ซึ่งบาตรแทบประตูเรือนแหงบุคคลผูอื่น

  มัชฌิมภิกษุนั้น จะนั่งคอยถาภิกขาไมไดควร ยอมอนุโลมตามอุกฤษฏปณฑปาติกภิกษุ

  มุทุกภิกษุนั้น จะนั่งคอยถาในวันนั้นก็ควร

  อนึ่ง เมื่อประพฤติเปนไปดวยสามารถแหงโลก มาตรวาบังเกิดขึ้นแกพระภิกษุทั้ง ๓ นี้ 
ธุดงค ก็ทําลาย

  เภทะ กริยาทําลายสปทานจาริกธุดงค บัณฑิตพึงรูดังนี้

  “อยํ ปนานิสํโส” อนึ่งอานิสงสพระภิกษุที่สปทานจาริกเปนปกตินั้น องคสมเด็จพระผูทรง
พระภาคตรัสเทศนาสรรเสริญไววา “กุเลสุนิจฺจนวกตา” สปทานจาริกภิกษุนี้เปนภิกษุอันใหมอยูสิ้น
กาลเปนนิจในสกุลทั้งหลาย แลเปนภิกษุมิไดขัดของในสกุล แลมีสภาวะเหมือนดวยดวงจันทร แลละ
เสียซึ่งตระหนี่ในตระกูล แลมีความอนุเคราะหเสมอกันคือมิไดเวนสกุล แลสภาวะหามิไดแหงโทษคือ
ที่เขาไปสูสกุล แลมิไดยินดีในอาหารคือมิไดรับบิณฑบาตแหงทายก แลประพฤติเปนไปตามแกคุณ
ทั้งหลาย มีปรารถนานอยเปนประธานเพราะเหตุการณนั้น พระพุทธโฆษาจารยเจา จึงนิพนธคาถาไว
“จนฺทูปโม นิจฺจนโว กุเลสุ” แปลเนื้อความวา พระภิกษุที่มีสปทานจาริกธุดงคเปนปกตินั้น มีจันทรพิ
มานเปนอุปมาใหมอยูเปนนิจในสกุลทั้งหลายปราศจากมัจฉริยะ อนุเคาาะหเสมอในสกุลทั้งปวง พน
จากลามกโทษที่เขาไปสูสกุล แลละเสียซึ่งประพฤติเปนไปแหงโลก เหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาดําเนินดวยญาณคติปรารถนาจะเที่ยวไปตามอําเภอน้ําใจ พึงทอดจักษุลงไปในที่ต่ํา
เพงดูซึ่งที่มีชั่วแอกหนึ่งเปนประมาณพึงประพฤติสปทานจาริกธ ุดงค

  สังวรรณนามาในสมาทานแลวิธานแลประเภทแลเภทะ แลอานิสงสในสปทานจาริกธุดงค
ก็ยุติแตเพียงนี้ เอวํ ก็มีดวยประการดังนี้
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  “เอกาสนิกงคํป นานาสนโภชนํ ปฏิกฺขิปามิ เอกาสนิกงฺคํ สมาทิยามีติ อิเมสํ อฺญ
ตรวจเนน สมาทินฺนิ โหติ เตน ปน เอกาสนิเกน อาสนสาลายํ นิสีทนฺเตน เถราสเน อนิสีทิตฺวา 
อิทํ มยฺหํ ปาปฺณิสฺสตีติ ปฏิรูป อาสนํ สลฺลกฺเขตฺวา นิสีติตพฺพํ สจสฺส วิปุปกเต โภชเน อาจริโย 
วา อุปชฺฌาโย วา อาคจฺฉติ อุฏาย วตฺตํ กาตุ  ํ วฏฏติ ติปฏกจุฬาภยตฺเกโร อาห อาสนํ วา รกฺ
เขยฺย โภชนํ วา อยํ จ วิปฺปกตโภชโน ตสฺมา วตฺตํ กโรตุ โภชนํ ปนมา ภฺุชตูติ

  วาระนี้จะไดรับพระราชทานถวายวิสัชนาในเอกาสนิกธุดงค อันมีในธุดงคนิเทศ ในปกรณ
ชื่อวาวิสุทธิมรรค สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลีมีเนื้อความวา

  “เอกาสนิกงฺคํป” แมอันวาเอกาสนิกังคธุดงค องคพระภิกษุจะสมาทาน ก็พึงสมาทานดวย
พระบาลีทั้ง ๒ คือสมาทานวา “นานาสนโภชนํ ปฏิกฺขิปาม”ิ แปลวาขาพระองคจะหามเสียซึ่ง
บริโภคโภชนะในอาสนะตาง ๆ

  แลสมาทานดวยพระบาลีวา “เอกาสนิกงฺคํ สมาทิยาม”ิ แปลวาขาพระองคจะสมาทานซึ่ง
เอกาสนิกกังคธุดงคอันใดอันหนึ่งก็ไดซึ่งวาสมาทานแลว

  อนึ่ง เอกาสนิกภิกษุนั้น เมื่อนั่งอยูในศาลาอันเปนที่บริโภคนั้นอยานั่งในอาสนะพระมหา
เถระ พึงกําหนดอาสนะพอสมควรดวยมสิการกระทําไวในใจวา อาสนะนี้จะถึงแกเราแลวพึงนั่งอยู

  อนึ่ง เมื่อเอกาสนิกภิกษุนี้บริโภคยังคางอยู พระเถระผูเปนอาจารยแลเปนพระอุปชฌายมา
ในอาสนศาลา ก็พึงลุกขึ้นกระทําวัตรจึงจะควร

พระติปฎกจุฬาภยเถระกลาววา อาสนะและโภชนะจะพึงรักษา

  มีอรรถรูปวาอาสนะจะพึงรักษา พระภิกษุมีอาสนะอันหนึ่งเปนปกติอันจะบริโภคมิไดให
ธุดงคจะทําลาย พระภิกษุบริโภคยังไมแลวตราบใดอยาพึงลุกขึ้นจากอาสนะตราบนั้น

  โภชนะจะพึงรักษา พระภิกษุเมื่อจะบริโภคมิไดใหธุดงคทําลายภิกษุนั้น ยังไมปรารภเพื่อ
จะบริโภคตราบใด ก็พึงลุกขึ้นไดตราบนั้น

  “อยํ จ วิปฺปกตโภชโน” แทจริงพระเอกาสนิกภิกษุนี้ ยังบริโภคคางอยู เพราะเหตุดังนั้น 
พระภิกษุจึงกระทําวัตรแกพระเถระอันเปนอาจารยเปนอาทิ จงอยาบริโภคโภชนะ

  วิธานแหงพระภิกษุมีเอกาสนิกธุดงคเปนอาทิ บัณฑิตพึงรูดังกลาวมานี้

  อนึ่ง จะวาโดยประเภทเอกาสนิกภิกษุนี้มีประเภท ๓ ประการ คือ อุกฤษฏ แลมัชฌิมะ แล
มุทุกะ

  เอกาสนิกภิกษุอันเปนอุกฤษฏนั้น ยังหัตถใหหยอนลงในภาชนะอันใด อันนอยก็ดี อันมากก็
ดี ก็มิไดเพื่อจะถือเอาซึ่งโภชนะอันอื่นจากโภชนะนั้น

  ถาแลจะวามนุษยทั้งหลายรูวาพระมหาเถระของเราบริโภคนอยจะนํามาซึ่งวัตถุมีสัปปเปน
ตนเขาไปถวาย ภิกษุนั้นจะรับเพื่อเภสัชจึงจะควรถาจะรับเพื่ออาหารแลวก็ไมควร

  เอกาสนิกภิกษุอันเปนมัชฌิมะนั้น ภัตรในบาตรยังไมสิ้นตราบใดก็ได เพื่อจะรับเอาซึ่งวัตถุ
อันอื่นตราบนั้น

  แทจริงมัชฌิมะภิกษุนั้น ชื่อวาโภชะเปนที่สุด
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  มุทุกภิกษุนั้น ไมลุกจากอาสนะตราบใด ก็ไดเพื่อจะบริโภคไปตราบนั้น

  แทจริงมุทุกภิกษุนั้น ชื่อวามีน้ําเปนที่สุด เพราะเหตุวาไมถือเอาน้ําชําระบาตรตราบใด ก็ได
เพื่อจะบริโภคโภชนะตราบนั้น แลชื่อวามีอาสนะเปนที่สุด เพราะเหตุวาไมลุกขึ้นจากอาสนะตราบใดก็
ไดเพื่อจะบริโภคตราบนั้น

  ธุดงคแหงภิกษุทั้งสามจําพวกนี้ ยอมทําลายในขณะบริโภคโชนะในอาสนะตาง ๆ

  “อยเมตฺถ เภโท” กิริยาทําลายในเอกาสนิกธุดงค บัณฑิตพึงรูดังกลาวมานี้

  อนึ่ง อานิสงสของพระภิกษุที่มีเอกาสนิกธุดงค เปนปกตินั้นวา “อปฺปาพาธตา” คือจะมี
อาพาธนอย แลจะใหปราศจากทุกขอันบังเกิดแกสรีระ เพราะเหตุบริโภคปจจัยสิ้นวาระเปนอันมาก แล
จะประพฤติเบากาย แลจะมีกําลังกาย แลจะอยูสบาย แลจะหาอาบัติมิได เพราะปจจัยคืออนติริต
โภชนะ แลจะบรรเทาเสียซึ่งความปรารถนาในรส แลจะเปนไปตามคุณทั้งหลาย มีปรารถนานอยเปน
อาทิ

  พระพุทธโฆษาจารยเจา นิพนธพระบาลีสรรเสริญเอกาสนิกธุดงควา “เอกาสนโภชเน รตํ 
น ยตึ โภชนปจฺจยา” โรคทั้งหลายมีโภชนะเปนเหตุปจจัย มิไดเบียดเบียนซึ่งพระยัติโยคาวจรภิกษุ 
ผูยินดีในเอกาสนิกธุดงค พระภิกษุนั้นปราศจากโลกในรสอาหารมิไดยังโยคกรรม คือกระทําความ
เพียรแหงตนใหเสื่อม เหตุใดเหตุนั้นพระโยคาวจรมีกมลจิตอันบริสุทธิ์พึงยังความยินดีใหบังเกิดใน
เอกาสนิกธุดงคเปนเหตุที่จะใหอยูสบาย เปนที่เขาไปใกล เสพซึ่งความยินดีในสัลเลขอันบริสุทธิ์

  สังวรรณนาในสมาทานแลวิธานแลประเภท แลเภทะ คือทําลาย แลอานิสงสในเอกาสนิก
ธุดงค ก็ยุติแตเพียงนี้

อนึ่ง ปตตปณฑิกธุดงคนั้น เมื่อพระภิกษุจะสมาทาน ใหสมาทานดวยพระบาลีทั้งสอง

  คือ “ทุติยภาชนํ ปฏิกฺขิปาม”ิ แปลวา ขาพระองคจะหามเสียซึ่งภาชนะเปนคํารบ ๒

  แลสมาทานดวยพระบาลีวา “ปตฺตปฑิณฺกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา ขาพระองคจะ
สมาทานปตตปณฑิกธุดงค อันใดอันหนึ่งก็ไดชื่อวาเปนสมาทานแลว

  “เตน ปน ปตฺตบฺฑิเกน” พระภิกษุที่มีปตตปณฑิกธุดงคเปนปกตินั้น พึงตั้งใจไวซึ่งขาว
ยาคูในภาชนะ ในกาลเมื่อดื ่มกินซึ่งขาวยาคูแลพยัญชนะที่ตนไดแลว พึงกัดกินเคี้ยวกินเสียกอน จึงจะ
ดื่มกินขาวยาคู

  อนึ่ง ถาแลพระภิกษุนั้น จะใสลงซึ่งพยัญชนะปนในขาวยาคู เมื่อพยัญชนะปนมัจฉะอันบูด
เปนตน ลงไปแปดเปอนในขาวยาคู ขาวยาคูก็เปนปฏิกูล พระภิกษุนั้นจะกระทําใหเปนปฏิกูลแลว แล
บริโภคก็ควรเหตุใดเหตุดังนั้น คําที่วาควรนี้ องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาหมายเอาซึ่ง
พยัญชนะเห็นปานดังนั้น

  “ยํ ปน มธุสกฺกราทิกํ” อนึ่งวัตถุอันใดมีน้ําผึ้งแลน้ําตาลกรวดเปนอาทิ เปนของมิไดเปน
ปฏิกูล พระภิกษุก็พึงใสวัตถุนั้นในขาวยาคู

  เมื่อพระภิกษุจะรับซึ่งน้ําผึ้งแลน้ําตาลกรวดนั้น พึงรับควรแกประมาณ

  พระภิกษุจะถือเอาผักดองแลมูลมันดวยหัตถ แลวแลจะกัดกินก็ควร
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  อนึ่ง ถาไมกระทําอยางนั้น พึงใสในบาตร จะใสไปในที่อื่นไมควร เพราะเหตุหามภาชนะ
เปนคํารบสอง

  วิธานในปตตปณฑิกธุดงค บัณฑิตพึงรูดงนี้

  อนึ่ง ถาจะวาโดยประเภท พระภิกษุมีปตตปณฑิกธุดงคเปนปกตินี้ มีประเภท ๓ ประการ 
คืออุกฤษฎ แลมัชฌิมะ แลมุทุกะ

  พระอุกฤษฎนั้น จะทิ้งกากหยากเยื่อแหงวัตถุที่ตนจะพึงเคี้ยวกินนั้นไมควร เวนไวแตกาลที่
จะกัดกินซึ่งออย

  อนึ่ง อุกฤษฎภิกษุ จะทําลายซึ่งกอนขาว แลปลาแลเนื้อแลขนมออกกัดกินนั้นไมควร

  พระมัชฌิมภิกษุ จะทําลายกอนขาวแลปลาแลเนื้อแลขนมออกดวยมือขางหนึ่ง แลวแลกัด
กินก็ควร

  พระมัชฌิมภิกษุนี้ ชื่อวาหัตถาโยคี แปลวามีประกอบซึ่งอาหารอันตนทําลายดวยมือ แลใส
ในมุขประเทศเปนปกติ

  อนึ่ง มุทุกภิกษุนั้น อาจเพื่อจะใสเขาซึ่งวัตถุอันใดในบาตร ก็ควรเมื่อจะทําลายวัตถุทั้งปวง
นั้น ดวยหัตถก็ดี ดวยทันตก็ดี แลแลกัดกิน

  อนึ่ง ธุดงคของภิกษุ ๓ จําพวกนี้ เมื่อจะทําลายก็ทําลายในขณะซึ่งยินดีที่ภาชนะเปนคํารบ
สอง

  การทําลายในปตตปณฑิกธุดงค บัณฑิตพึงรูดังนี้

  อนึ่งโสด อานิสงสของพระภิกษุที่มีปตตปณฑิกธุดงคนี้เปนปกติเห็นซึ่งประมาณใน
ประโยชนในอาหารอันสมเด็จพระบรมศาสดาจารยทรงอนุญาต แลปราศจากความกําหนัดที่จะนําไป
ซึ่งภาชนะทั้งหลายมีโอกาสเปนอาทิ แลปราศจากขวนขวายที่จะถือเอาซึ่งพยัญชนะอันตั้งอยูใน
ภาชนะตาง ๆ แลประพฤติเปนไปตามแกคุณทั้งหลายอัปปจฉตาคุณ คือมีความปรารถนานอยเปนอาทิ

  เพราะเหตุการณนั้น พระพุทธโฆษาจารยเจาจึงนิพนธคาถาสรรเสริญพระภิกษุที่มีปตตปณ
ฑิกธุดงคเปนปกติวา “นานาภาชนวิกฺเขป หิตฺวา โอกฺขิตฺตโลจโน” พระยัติโยคาวจรภิกษุ
มีปตตปณฑิกธุดงคเปนปกตินั้น ละเสียแลวซึ่งกําเริบแหงภาชนะตาง ๆ มีจักษุอันทอดลงในเบื้องต่ํา
กระทําสัญญาควรแกประมาณ เมื่อเปนประดุจดังวาจะขุดเสียถอนเสียซึ่งมูลแหงรสตัณหา หรือความ
ปรารถนาในรส มีวัตรอันดีมีจิตอันงาม ทรงไวซึ่งสันตุฏฐีดุจดังรูปแหงตนแลวแลอาจเพื่อจะบริโภค
อาหาร “โกอฺโญ ปตฺตปณฺฑิโก” พระภิกษุองคอื่น ดังฤๅจะมิไดปตตปณฑิกธุดงคเปนปกติ บริโภค
ซึ่งอาหารดังนี้

  สังวรรณนามาในสมาทานแลวิธาน แลประเภทแลเภทะ แลอานิสงสในปตตปณฑิกธุดงค ก็
ยุติแตเพียงนี้

  ในขลุปจฉาภัตติกธุดงคนั้น พระภิกษุพึงสมาทานดวยพระบาลีคือ “อนติริตฺตโภชนํ 
ปฏิกฺขิปามิ” แปลวา ขาพระองคหามอนติริตตโภชนะ

  แลพระบาลีวา “ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา ขาพระองคสมาทานบัดนี้ ซึ่งขลุ
ปจฉาภัตติกธุดงค แตอันใดอันหนึ ่งก็ได ชื่อวาสมาทานแลว
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  “เตน ปน ขลุปจฺฉาภตฺติเกน” อนึ่งพระภิกษุที่มีขลุปจฉาภัติติกธุดงค เปนปกตินั้น หาม
ขาวแลวแลยังบุคคลใหกระทําโภชภะใหเปนกับปยะใหมเลา แลวจะพึงบริโภคนั้นไมควร

  วิธานแหงขลุปจฉาภัตติกธุดงค บัณฑิตพึงรูดังนี้

  อนึ่ง ถาจะวาโดยประเภทนั้น ขลุปจฉาภัตติกธุดงคภิกษุนี้มีประเภท ๓ ประการ คืออุกฤษฏ
แลมัชฌิมะแลมุทุกะ

  กิริยาที่จะหามขาวในกอนอามิสเปนปฐม มิไดมีแกอุกฤษฏภิกษุเหตุใดเหตุดังนั้น อุกฤษฏ
ภิกษุหามขาวแลวดวยประการดังนี้ อยาบริโภคกอนอามิสเปนคํารบสอง

  อนึ่ง เมื่ออุกฤษฏภิกษุจะกลืนกินกอนอามิสเปนปฐมนั้น ยอมจะหามเสียซึ่งกอนอามิสอื่น 
เพราะเหตุการณนั้น อุกฤษฏภิกษุหามขาวแลวดวยประการดังนี้ กลืนกินกอนอามิสเปนปฐมแลวก็มิได
บริโภคก อนอามิสเปนคํารบสอง

  มัชฌิมภิกษุนั้นหามขาวแลว โภชนะอันใดตั้งอยูแลวในบาตรก็ยอมจะบริโภคซึ่งโภชนะนั้น
อันตั้งอยูแลวในบาตรแทจริง

  มุทุกภิกษุนั้น ไมลุกจากอาสนะตราบใด ยอมจะบริโภคไดตราบนั้น

  อนึ่ง ธุดงคแหงพระภิกษุ ๓ จําพวกนี้ ยอมจะทําลายในขณะที่ตนหามขาวแลว แลจะยังชน
ใหกระทําเปนกัปปยะแล วแลบริโภค

  “อยเมตตฺถ เกโท” กิริยาที่ทําลายในขลุปจฉาภัตติกธุดงคนี้ บัณฑิตพึงรูดังนี้

  “อยํ ปนานิสํโส” อนึ่ง อานิสงสแหงขลุปจฉาภัตติกธุดงคนั้นวา

  “อนติริตฺตโภชนาปตฺติยา” พระภิกษุผูประพฤติความเพียรในขลุปจฉาภัตติกธุดงคนี้ จะ
ตั้งอยูในที่ไกลจากอาบัติอันบังเกิดแกปจจัย คือ บริโภคแลกัดกินแลเคี้ยวกินซึ่งอาหาร มีอนติริตตวินัย
กรรมอันตนมิไดกระทําแลว แลภาวะหามิไดที่กระทําใหเต็มทองแลจะปราศจากสันนิธิสั่งสมอามิสไว
เพื่อจะบริโภคใหมเลา ในตนที่ตนหามขามแลวแลสภาวะหามิไดแหงแสวงหาใหมเลา แลจะประพฤติ
เปนไปตามแกคุณทั้งหลาย มีอัปปจฉตาคุณ คือปรารถนานอยเปนอาทิ พระโยคาวจรภิกษุอันดําเนิน
ดวยญาณคติ มีขลุปจฉาภัตติกธุดงคเปนปกติมิไดถึงซึ่งความกําหนัด ในการที่จะแสวงหาไมกระทํา
สันนิธิสั่งสม ละเสียซึ่งกิริยาที่กระทําอาการใหเต็มทอง มีขลุปจฉาภัตติกธุดงคเปนปกติ เหตุใดเหตุ
ดังนั้น พระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ มีความปรารถนาเพื่อจะกําจัดเสียซึ่งความปรารถนาทั้งปวง มี
เสพซึ่งขลุปจฉาภัตติกธุดงค อันองคสมเด็จพระสุคตสรรเสริญ เปนที่ยังความเจริญแหงคุณทั้งหลาย
มีสันโดษยินดีในปจจัยเปนของแหงตนใหบังเกิด

  สังวรรณนาในสมาทานแลวิธาน แลประเภทแลเภททําลายแลอานิสงสในขลุปจฉาภัตติก
ธุดงค ก็ตั้งอยูดวยอาการอันสําเร็จดังนี้

  ในอารัญญิกธุดงคนั้น เมื่อพระภิกษุจะสมาทาน ก็พึงสมาทานพระบาลีทั้งสอง อยางใด
อยางหนึ่ง

  “คามนฺตเสนาสนํ ปฏิกฺขิปาม”ิ แปลวา ขาพระองคจะหามเสียซึ่งเสนาสนะใกลบาน

  แลสมาทานวา “อารฺญิกงฺคํ สมาทิยามิ” ขาพระองคจะถือเอาซึ่งอารัญญิกธุดงค มีอยู
ในประเทศอันบุคคลไมพึงยินดีเปนปกติ
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  “เตน ปน อารฺญิเกน” อนึ่งอารัญญิกภิกษุนั้น ละเสียซึ่งเสนาสนะอันใกลบาน แลวแล
พึงยังอรุณใหตั้งขึ้นในอรัญประเทศบานอันเปนไปกับดวยอุปจารบาน ชื่อวาคามันตเสนาสนะ

  อนึ่งโสด ประเทศอันใดอันหนึ่ง มีกุฎีพันหนึ่งก็ดี มีกุฎีมากก็ดี มีรั้วลอมก็ดี ไมมีรั้วลอมก็ดี มี
มนุษยอยูก็ดี ไมมีมนุษยก็ดี ประเทศนั้นชื่อวา คาโม แปลวาบาน กําหนดที่สุดนั้นพวกพาณิชยมาตั้ง
ทับอยูในประเทศที่ใดมากกวา ๔ เดือน ในประเทศนั้นชื่อวาบาน

  ถาแลวาธรณีทั้งสองแหงบานอันแวดลอมอยู ดุจดังวาธรณีทั้งสองแหงเมืองอนุราธ มัชฌิม
บุรุษที่มีกําลังยืนอยูเห็นธรณีอันมีอยูภายในทิ้งกอนดินออกไปใหตกลงในที่ใด ประเทศที่นั้นชื่อวา
คามูปจารแปลวาอุปจารแหงบาน

  พระเถระทั้งหลายอันทรงซึ่งวินัย กลาวลักษณะกําหนดเลฑฑุบาตนั้นวา

  “ตรุณมนุสฺสา อตฺตโน พลํ ทสฺเสนฺตา” มนุษยทั้งหลายที่เปนหนุม เมื่อจะแสดงซึ่ง
กําหนดแหงตน เหยียดออกซึ่งแขนแลวแลทิ้งไปซึ่งกอนดินฉันใด ภายในแหงที่อันเปนที่ตกแหงกอน
ดินอันตรุณมนุษยทิ้งไปฉันนั้น ชื่อวาอุปจารแหงบาน

  อนึ่ง พระเถระทั้งหลายอันเลาเรียนพระสูตรกลาววา “กากวา รณนิยเมน ขิตฺตสฺส”
ภายในแหงที่อันเปนที่ตกแหงกอนดิน อันชนทิ้งไปแลวโโยกําหนดที่จะหามเสียซึ่งกา ชื่อวาคามูปจาร

  ถาจะวาโดยบานมิไดมีรั้วลอมนั้น มาตุคามยืนอยูแทบประตูแหงเรือน อันมีในที่สุดแหง
เรือนทั้งปวง แลวแลสาดไปซึ่งน้ําอันใดดวยภาชนะที่อันเปนที่ตกแหงน้ํานั้น ชื ่อวาอุปจารแหงเรือน

  “เอโก เลทฺฑุปาโต” กิริยาที่ตกแหงกอนดินอันมัชฌิมบุรุษทิ้งออกไปแตอุปจารแหงเรือน
นั้น โดยนัยอันกลาวมาแลว ชื่อวาบานหนึ่ง

  เลฑฑุบาต คือตกแหงกอนดิน ที่มัชฌิมบุรุษทิ้งไปเปนคํารบสองนั้น ชื่อวาอุปจารแหงบาน

  อนึ่ง คํากลาววา “สพฺพเมตํ อรฺญํ” แปลวาประเทศทั้งปวงนี้ ชื่อวาอรัญราวปา พระ
อาจารยเวนไวซึ่งบานแลอุปจารแหงบานแลว แลกลาวโดยวินัยปริยายนั้นกอน แลคํากลาววาประเทศ
ทั้งปวงออกไปภายนอกแหงธรณีชื่อวาอรัญราวปาอาจารยกลาวไวโดยอธิธรรมปริยาย

  อนึ่ง ในสุตตันตปริยายนี้ อาจารยซึ่งลักษณะกําหนดวาที่สุด ๕๐๐ ชั่วธนูชื่อวาอรัญญิก
เสนาสนะ

  มีคําพระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาวไวในอรรกถา พระวินัยวานักปราชญพึงกําหนด
จําเดิมแตธรณีแหงบานมีรั้วลอม ดวยธนูแหงอาจารยยันโกงไว ตราบเทาถึงที่ลอมแหงวิหาร ไมฉะนั้น
บัณฑิตพึงนับกําหนดจําเดิมแตเลฑฑุบาตเปนปฐมแหงบาน มิไดมีรั้วลอมตราบเทาถึงที่ลอมแหงวิหาร 
ดวยธนูแหงอาจารยอันโกงแลวใหได ๕๐๐ ชั่วธนูจึงไดชื่อวา อรัญญิกเสนาสนะ

  อนึ่ง ถาแลวาวิหารไมมีที่ลอมเสนาสนะ แลภัตตศาลา แลที่ประชุมสิ้นกาลเปนนิจ แลไม
พระมหาโพธิ แลพระเจดียอันใดกอนกวาสิ่งทั้งปวง ผิวแลวามีในที่ใกลแตเสนาสนะ บัณฑิตพึงกระทํา
กําหนดซึ่งเสนาสนะเปนอาทิแลวนับได ๕๐๐ ชั่ว ดวยธนูของอาจารยที่โกงไวแลว

  อนึ่ง พระอรรถกถาจารย กลาวในอรรถกถามัชฌิมนิกายวา “วิหานสฺสป คามสฺเสว”
นักปราชญพึงนําออกซึ่งที่อุปจารแหงวิหารดุจดังวาอุปจารแหงบาน แลวแลพึงนับในระหวางแหงเลฑุ
บาตกลาวประมาณในอารัญญิกธุดงค บัณฑิตพึงรูดังนี้ เอวํ ก็มีดวยประการดังนี้
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  “สเจป อาสนฺเน คาโม โหติ วิหาเร  ิเตหิ มนุสฺสการ สทฺโถ สุยฺยติ ปพฺพตนทีอาทีหิ 
ปน อนฺตริตตฺตา น สกฺกา อุชุ  ํคนฺต ุ   ํ โย ตสฺส ปกติมกฺโค โหติ สเจป นาวาย สยฺจริตพฺโพเตน 
มคฺเคน ปฺจธนุสติกํ คเหตุพฺพํ โย ปน อาสนฺนคามสฺส องฺคสมฺปาทนตฺถํ ตโต ตโต มคฺคํ ปทห
ติ อยํป ธุตงฺกโจโร โหติ สเจ ปน อารยฺญิกสฺส ภิกฺขุโน อุปชฺฌาโย วา อาจริโย วา คิลาโน โห
ติ” 

  วาระนี้ไดรับพระราชทานถวายวิสัชนา ในอารัญญิกธุดงคสืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระ
บาลี มีเนื้อความวา “สเจป อาสนฺเน คาโม” ถาแลบานมีอยูในที่ใกล พระภิกษุทั้งหลายอยูในวิหารได
ยินเสียงมนุษย ชาวบานเจรจากัน ชนทั้งหลายไมอาจเดินตรงไปไดเพราะเหตุภูเขาแลแมน้ําเปนอาทิ
กั้นอยู หนทางอันใดเปนหนทางอันปกติที่จะไปบานนั้น บัณฑิตพึงวัดทวนออกไปใหได ๕๐๐ ชั่วธนู
โดยหนทางนั้น

  อนึ่งหนทางที่จะไปบานนั้น บุคคลจะเขาไปดวยนาวา บัณฑิตพึงถือเอาใหได ๕๐๐ ชั่วธนู 
โดยหนทางเรือนั้น

  อนึ่ง อรัญญิกภิกษุรูปใดปดหนทางที่จะไปมาโดยอากาศนั้น ๆ เพื่อจะยังองคแหงบานอัน
ตั้งอยูในที่ใกลใหสําเร็จ อารัญญิกภิกษุนี้ชื่อวา ธุดงคโคจร

  อนึ่ง ถาแลวาพระเถระอันเปนพระอุปชฌาย แลพระเถระอันเปนพระอาจารยของพระ
อารัญญิกภิกษุนั้นเปนไข อารัญญิกภิกษุนั้นไมไดที่สบายจะรักษาไข ก็พึงรับอุปชฌายเปนอาทิไปสู
เสนาสนะอันใกลบาน แลวพึงกระทําอุปฏฐาก

  อนึ่ง อารัญญิกภิกษุ พึงออกจากคามันตเสนาสนะในเพลาเชามืดยังอรุณใหตั้งขึ้นในที่อัน
ประกอบดวยองคแหงอารัญญิกธุดงค ถาแลวาอาพาธแหงพระอุปชฌายแลอาจารย เจริญเจ็บปวยมาก
ในเวลาที่จะยังอรุณใหตั้งขึ้น อารัญญิกภิกษุนั้นพึงกระทําซึ่งกิจของพระเถระอันเปนพระอุปชฌายแล
อาจารยนั้น ภิกษุนั้นก็มีธุดงคมิไดบริสุทธิ์

  “อิทมสฺส วิธานํ” วิธานแหงอารัญญิกธุดงค บัณฑิตพึงรูดังนี้

  อนึ่ง ถาวาโดยประเภทนั้น อารัญญิกภิกษุธุดงคนี้มีประเภท ๓ ประการ คืออุกฤษฏแลมัชฌิ
มะแลมุทุกะ เปนประเภท ๓ ประการดังนี้

  พระอุกฤษฏภิกษุนั้น พึงยังอรุณใหตั้งขึ้นในอรัญประเทศสิ้นกาลทั้งปวง

  มัชฌิมภิกษุไดเพื่อจะอยูในคามันตะเสนาสนะ ในฤดูฝน ๔ เดือน

  มุกทุกภิกษุนั้น ไดเพื่อจะอยูในคามันตเสนาสนะ ในเหมันตฤดูหนาวดวย

  อนึ่ง อารัญญิกภิกษุทั้ง ๓ นี้ ออกจากอรัญประเทศมาฟงธรรมเทศนาในคามันตเสนาสนะ
ในกาลควรแกอาจารยกําหนด ผิววาอรุณจะตั้งขึ้นธุดงคก็มิไดทําลาย

  อนึ่ง ฟงธรรมเทศนา กลับไปไมทันถึงธรณี อรุณตั้งขึ้นในมรรคาธุดงคก็มิไดทําลาย

  อนึ่ง พระธรรมกถึกเถระผูแสดงธรรมลุกขึ้นจากอาสนะแลว ถาแลวาอารัญญิกภิกษุนั้นคิด
วาอาตมาจะนอนเสียสักครูหนึ่จึงจะไป เมื่อหลับอรุณตั้งขึ้น ธุดงคแหงพระภิกษุนั้นก็ทําลาย

  อนึ่ง พระภิกษุทั้ง ๓ จําพวกนี้ ยังอรุณใหตั้งขึ้นในคามันตเสนาโดยชอบใจตน ธุดงคของ
พระภิกษุทั้งหลายนั่นก็ทําลาย
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  “อยเมตฺถ เภโท” การทําลายในอารัญญิกธุดงค บัณฑิตพึงรูดังนี้

  อนึ่ง อานิสงสแหงพระอารัญญิกธุดงคนั้น องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสสรรเสริญไววา
“อารฺญิโก ภิกฺขุ” พระภิกษุที่มีอารัญญิกธุดงคเปนปกตินั้น กระทําอารัญญสัญญาไวในจิต ควรที่
เพื่อจะไดสมาธิที่ตนยังไมได แลควรเพื่อจะรักษาไวซึ่งสมาธิที่ตนไดแลว

  “สตฺถาปสฺส อตฺตมโน” อนึ่งพระบรมศาสดายอมมีพระหฤทัยชื ่ นชม แกพระภิกษุที่มี
อรัญญิกธุดงคเปนปกติ องคสมเด็จพระผูทรงพระภาค “เตนหํ นาคิตสฺส ภิกฺขุโน” ดูกรพระภิกษุ
ทั้งหลาย พระตถาคตมีพระหฤทัยชื่นชมแกพระนาคิตภิกษุ เพราะเหตุวานาคิตภิกษุนั้นทรงธุดงค คือมี
อยูในอรัญราวปาเปนปกติ “อสปฺปายรูปาทโย” รูปแลเสียงแลกลิ่นแลรสแลโผฏฐัพพารมณทั้งปวง มิ
อาจสามารถที่จะยังจิตแหงพระภิกษุอันอยูในเสนาสนะอันสงัดใหฟุงซานได พระภิกษุที่อยูในอรัญ
เสนาสนะนั้นปราศจากสะดุงจิตแลว ยอมจะละเสียซึ่งอาลัยในชีวิต ยินดีซึ่งรถแหงความสุขอันบังเกิด
แตวิเวก นัยหนึ่งสภาวะที่ทรงไวซึ่งธุดงคมีบังสุกุลธุดงคเปนอาทิ ก็สมควรแกพระภิกษุที่ทรงอารัญญิก
ธุดงคนี้

  เพราะเหตุดังนั้น พระพุทธโฆษาจารยเจาจึงนิพนธพระคาถาวา “ปวิวิตฺโต อสํสฏโ”
พระยัติโควาจรเจามีอรัญญิกธุดงคเปนปกตินี้ ยอมยินดีในที่สงัดมิไดระคนดวยคฤหัสถแลบรรพชิต แล
ยินดีในอารัญญิกเสนาสนะ ยังพระหฤทัยแหงพระองคพระบรมโลกนาถใหยินดีดวยกิริยาที่อยูปาเปน
ปกติ “เอโก อรฺเญ นิวาส”ํ ใชแตเทานั้นพระโยคาวจรเจานี้ เมื่ออยูในอรัญประเทศ ยอมจะไดซึ่งรส
อันบังเกิดแตความสุข คือเปนองคพระอรหันตอันใด เทพยดาทั้งหลายมีองคอมรินทราธิราชเปนใหญ
เปนประธาน ก็มิไดซึ่งความสุขนั้น “ปสุกุลฺจ เอ โสว” พระโยคาวจรเจานี้เมื่อทรงไวซึ่งบังสุกุล
ธุดงค เปรียบประดุจดังวากษัตริยอันทรงเกราะ ตั้งอยูในแผนดินอันเปนที่กระทําซึ่งสงคราม กลาวคือ
อยูในอรัญประเทศราวปา หัตถซายขวาทรงซึ่งอาวุธจะยุทนาการ กลาวคือทรงธุดงคอันวิเศษสามารถ
เพื่อจะผจญเสียซึ่งมารอันเปนไปกับดวยพาหนะ ในกาลมิไดนาน

  เหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุในพระพุทธศาสนาผูดําเนินดวยญาณคติพึงกระทําความยินดีใน
อรัญวาส อยูรักษาทรงไวซึ่งอารัญญิกธุดงคดังนี้

  สังวรรณนามาในสมาทานแลวิธานแลประเภทะ แลอา นิสงสในอารัญญิกธุดงค ก็ตั้งอยูแลว
ดวยอาการอันสําเร็จดังกลาวมานี้

ในรุกขมูลิกธุดงคนั้นเมื่อพระภิกษุจะสมาทาน ก็พึงสมาทานดวยพระบาลีทั้งสองคือ “ฉนฺนํ 
ปฏิกฺขิปามิ” แปลวาขาพระองคจะหามเสียซึ่งอาวาสที่อยู อันมุงดวยวัตถุทั้งหลายมีกระเบื้องเปนตน

  แลพระบาลีวา "รุกฺขมูลิกงฺคํ สมาทิยามิ" ขาพระองคจะพึงถือเอาซึ่งรุกขมูลิกธุดงคอันใด
อันหนึ่ง ก็ชื่อวาสมาทานแลว

  "เต ปน รุกขมูลิเกน" อนึ่งพระภิกษุที่มีรุกขมูลธุดงคเปนปกติ พึงเวนเสียซึ่งตนไม
ทั้งหลายนี้ คือตนไมอันตั้งอยูในแดนพระนครแหงบรมกษัตริยทั้งสอง แลรุกขเจดียที่มนุษยทั้งหลาย
สมมติกลาวกันวา เปนตนไมอันเทพยดาสิงสถิตอยูแลตนไมมียางมีไมรกฟาเปนอาทิ แลตนไมมีผล
แลตนไมมีดอก แลตนไมอันคางคาวทั้งหลายเสพอาศัยอยู แลตนไมมีโพรง สัตวทั้งหลายมีทีฆชาติ
เปนอาทิ จะยังเบียดเบียนใหบังเกิด แลตนไมอยูในทามกลางวิหาร เมื่อเวนตนไมดังกลาวมานี้แลวพึง
ถือเอาตนไมที่ตั้งอยูในที่ตังอยูในที่สุดวิหาร

  วิหารแหงรุกขมูลธุดงค บัณฑิตพึงรูดังนี้

  อนึ่งถาจะวาโดยประเภท พระภิกษุที่มีรุกขมูลธุดงคเปนปกตินั้นมีประเภท ๓ ประการ คือ
อุกฤษฎแลมัชฌิมะแลมุทุกะ
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  อุกฤษฏภิกษุนั้นถือซึ่งตนไมควรแกชอบใจแลว จะยังชนใหชําระนั้นไมได พึงนําเสียซึ่ง
ใบไมอันตกลงแตตนไมนั้นดวยเทาแลแลพึงอยู

  มัชฌิมภิกษุนั้น ไดเพื่อจะยังชนทั้งหลายอันมาถึงสถานที่นั้นใหชวยชําระภายใตตนไมที่ตน
ถือเอานั้น

  พระมุทุกภิกษุนั้น ไดเพื่อจะเรียกมาซึ่งชนทั้งหลายอันรักษาอารามแลสมณุเทเทศ
ทั้งหลายแลว แลใหชําระใหกระทําแผนดินใหเสมอใหโปรยลงซึ่งทรายใหกระทํากําแพงรอบตนไม
ใหประกอบประตูแลวแลพึงอยู

  อนึ่งเมื่อวันฉลอง พระภิกษุรุกขมูลิกธุดงค นั่งอยูภายใตตนไมนั้น พึงไปนั่งอยูในที่อื่นเปนที่
อันกําบัง

  อนึ่งธุดงคแหงพระภิกษุรุกขมูลิกทั้ง ๓ จําพวกนั้ ยอมจะทําลายในขณะเมื่ อตนสําเร็จซึ่ง
กิริยาที่อยูในที่มุงดวยหญาแลใบไม

  อังคุตตรภาณกาจารยกลาววา ธุดงคแหงพระภิษุ ๓ จําพวกนั้น ยอมจะทําลายในกาลคือ
ตนรูอยูวาอรุณจะขึ้นมาแลว แลยังอรุณใหตั้งขึ้นในที่มุง

  "อยเมตฺล เภโท" การที่ทําลายในรุกขมูลิกธุดงค บัณฑิตพึงรูดังนี้

  อนึ่งอานิสงสแหงรุกขมูลิกธุดงคนี้ คือสภาวะปฏิบัติมีรูปอันเปนไปตามแกนิสัย เพราะเหตุ
พระบาลี องคสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาไววา “รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา” แปลวา
บรรพชาอาศัยซึ่งที่นอนแลที่นั่ง ณ ภายใตตนพฤกษา

  อนึ่งสภาวะที่พระภิกษุทรงซึ่งรุกขมูลิกธุดงคนี้ เปนเหตุเปนปจจัยที่จะใหพระผู ทรงพระภาค
ตรัสสรรเสริญวา ปจจัยจะบังเกิดแกพระภิกษุนี้นอย ปจจัยนั้นไดดวยงายไมมีโทษ

  ใชแตเทานั้น อนิจจสัญญายอมจะบังเกิดแกพระโยคาวจรภิกษุนั้น เพราะเหตุถึงซึ่งวิกาล
แหงตนไมเนือง ๆ แลปราศจากตระหนี่ในเสนาสนะแลยินดีในนวกรรมแลจะอยูกับดวยรุกขเทวดา แล
จะประพฤติเปนไปตามแกคุณทั้งหลาย มีอัปปจฉตาคุณเปนประธาน

  เหตุใดเหตุดังนั้น พระพุทธโฆษาจารยเจาจึงนิพนธพระคาถาไว "พุทฺธเสฏเนวณฺณิโต”
พระผูมีรุกขมูลิกธุดงคเปนปกตินี้ องคพระสัมมาสัมพุทธเจาสรรเสริญวา ปฏิบัติสมควรแกนิสัย
พระภิกษุยินดีในที่สงัดนั้น จะเสมอเหมือนดวยภิกษุอันทรงรุกขมูลธุดงคนี้หามิได พระภิกษุที่ทรง
ธุดงคอันนี้ จะนําเสียซึ่งตระหนี่ในอาวาส ปวิติตฺ เตน สนฺโต ห”ิ แทจริงพระภิกษุมีวัตรอันงาม อยูในที่
สงัดคือรุกขมูลอันเทพยดารักษา ก็จะไดทัศนาการเห็นตนไมมีใบไมอันเขียวแลแดงอันหลนลงจากขั้ว
ก็จะละเสียซึ่งอนิจจสัญญาสําคัญวาเที่ยง เหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุผูประกอบดวยวิจารณปญญา
ยินดีในวิปสสนา อยาพึงดูหมิ่นรุกขมูลเสนาสนะอันสงัด อันเปนทรัพยมรดกแหงพระองคสัมมาสัมพุทธ
เจา

  สังวรรณนามาในสมาทานแลวิธาน แลประเภทแลทําลายแลอานิสงสในรุกขมูลิกธุดงค ก็
ตั้งอยูดวยอาการอันสําเร็จแลวนี้

  อนึ่งอัพโภกาสิกธุดงคนั้น พระภิกษุพึงสมาทานดวยพระบาลีทั้งสองคือ “ฉนฺนญจรุกฺข
มูลลญิจ ปฏิกฺขิปามิ” แปลวาขาพระองคหามเสียบัดนี้ซึ่งเสนาสนะอันมุงแลรุกขมูล

  แลสมาทานวา "อพฺโภกาสิกงฺคํ สยาทิยามิ" แปลวาขาพระองคจักสมาทานถือเอาอัพโภ
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กาสิกธุดงคอันใดอันหนึ่ง ก็ไดชื่อวาสมาทานแลว

  "ตสฺส ปน อพฺโภกาสิกสฺส" อนึ่งพระภิกษุที่มีอัพโภกาสิกธุดงคเปนปกตินั้น จะเขาไปสู
เรือนอันเปนที่กระทําอุโบสถเพื่อจะฟงธรรม และจะกระทําอุโบสถกรรมก็ควร

  ถาแลพระภิกษุนั้นเขาไปในเรือนเปนที่กระทําอุโบสถแลว ฝนก็ตกลงมา เมื่อฝนยังตกอยูก็
อยาออกไปเลย เมื่อฝนหยุดแลวจึงออกไป พระภิกษุนั้นจะเขาไปสูศาลาโรงภาชนะ แลจะเขาไปสูโรง
ไฟเพื่อจะกระทําซึ่งวัตรก็ควร

  แลจะเขาไปไตถาม พระภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระในโรงบริโภคดวยภัตราก็ควร

  อนึ่งพระภิกษุนั้นมีกิจเ พื่อจะใหซึ่งอุเทศ แกพระภิกษุทั้งหลายอื่นแลจะเรียนซึ่งอุเทศดวย
ตน เขาสูที่มุงดวยอิฐเปนอาทิก็ควร

  และจะยังเตียงแลตั่งเปนอา ทิ อันบุคคลเก็บไวไมดีในภายนอก ใหเขาไปอยูในภายในดังนี้
ก็ควร

  อนึ่งถาแลวาพระภิกษุนั้นเดินไปในหนทาง ตนก็ถือเอาบริขารแหงพระเถระผูใหญไวดวย 
เมื่อฝนตกลงมา พระภิกษุนั้นจะเขาไปในศาลาที่ตั้งอยูในทามกลางมรรคาก็ควร

  ถาแลตนมิไดถือเอาบริขารอันใดอันหนึ่ง จะไปโดยเร็วมนสิการวาอาตมาอยูในศาลาดังนี้
ไมควร

  อนึ่งพระภิกษุนั้นไปโดยปกติแลว แลเขาไปสูศาลาอยูตราบเทาฝนหายจึงควรไป

  วิธานแหงพระภิกษุมีอัพโภสิกธุดงคเปนปกติบัณฑิต พึงรูดังนี้

  นัยแหงรุขมูลิกธุดงค ก็เหมือนกันกับอัพโอภกาสิกธุดงคนี้

  อนึ่ง ถาจะวาไปโดยประเภทพระภิกษุมีอัพโภกาสิกธุดงคเปนปกติ ๓ ประการ คือ อุกฤษฏ 
แลมัชฌิมะแลมุทุกะ

  อุกฤษฏภิกษุจะอาศัยตนไมแลภูเขา แลเรือนแกวแลอยูนั้นไมควรพึงกระทํากระทอมจีวรใน
ที่แจงแทจริงแลวจะพึงอยู

  มัชฌิมภิกษุนั้นจะอาศัยตนไม ภูเขา แลเร ือน แลวแลอยูก็ควรแตทวาอยาเขาไปภายใน

  มุทุกภิกษุนั้น จะอาศัยเงื้อมภูเขามีแดดอันมิไดบังดวยผาเปนอาทิ แลมณฑปมุงดวยกิ่งไม
แลผาอันคาดดวยผาขาว แลกระทอมอันชนทั้งหลายมีชนรักษานาเปนอาทิทิ้งเสียแลวก็ควร

  อนึ่ง ธุดงคแหงพระภิกษุทั้ง ๓ จําพวกนี้ ยอมทําลายในขณะที่เขาไปสูที่มุงแลรุกขมูลเปน
อาทิเพื่อประโยชนจะอยู

  พระอังคุตตรภาณกาจารยทั้งหลายกลาววา ธุดงคแหงพระภิกษุทั้ง ๓ จําพวกนั้นทําลายใน
กาลที่ตนรูวาอรุณจะขึ้นมาแลว แลยังอรุณใหขึ้นมาในที่มุงดวยกระเบื้องเปนอาทิเปนประมาณ

  "อยเมตฺถ เภโท" กิริยาที่ทําลายในอัพโภกาสิกธุดงค บัณฑิตพึงรูดังนี้
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  อนึ่ง อานิสงสอัพโภกาสิกธุดงค องคสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาไววา “อาวาสปลิ
โพธูปจฺเฉโท” พระโยคาวจรภิกษุผูทรงไวซึ่งอพฺโพกาสิกธุดงคนี้ จะตัดเสียซึ่งปลิโพธกังวลในอาวาส 
แลบรรเทาเสียซึ่งถิ่นมิทธะ และมีปกติเที่ยวไปมิไดขัดของ ดุจมฤคชาติอันไมอาศัยในที่อยู พระภิกษุ
นั้นประพฤติเปนไปตามคําสรรเสริญดังนี้ แลไมมีความหวงแหนในอาวาส อาจจาริกไปในทิศทั้งสี่และ
จะประพฤติเปนไปตามแกคุณทั้งหลาย มีอัปปจฉาตาทิคุณเปนประธาน

  เพราะเหตุการณนั้น พระพุทธโฆษาจารยเจาพึงนิพนธพระคาถาไววา

  "อนาคาริยภาวสฺส อนุรูเป อทุลฺลเภ" แปลเนื้อความวาพระภิกษุที่อยูในอัพโภกาสที่แจง
นั้น สมควรแกภาวะแหงตนเปนบรรพชิต เปนที่อันรุ งเรืองดวยประทีปคือรัศมีพิมานจันทรเทวบุตร มี
เพดานดาดไปดวยแกวกลาวคือดวงดาวดาราในอากาศ เปนที่อันบุคคลกะพึงไดดวยยาก พระภิกษุนั้น
ยอมมีจิตประพฤติดุจดังวามฤคชาติ เพราะเหตุวาหาหวงแหนมิไดในที่อยู “ถีนมิทฺธํ วิโนเทตฺวา”
บรรเทาเสียแลว ซึ่งถีนและมิทธะอาศัยซึ่งความยินดีในภาวนา ไมชาไมนานก็จสําเร็จซึ่งรสอันบังเกิด
แตบริเวกคือพระนิพพาน เหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุผูประกอบดวยปรีชาญาณพึงยินดีในอัพโภกาสิก
ธุดงคนี้

  สังวรรณนามาในสมาทานและ วิธานและประเภท และทําลาย และอนิสงสในอัพโภกาสิก
ธุดงคก็ตั้งอยูดวยอาการสําเร็จดังพรรณนามาฉะนี้ เอวํ ก็มีดวยประการฉะนี้

  “โสสานิกงฺคํป น นุสานํ ปฏิกฺขิปามิ โสสานิกงฺคํ สมาทิยามีติ อิเมสํ อฺญตรวจเนน 
สมาทินฺนํ โหติ เตน ปน โสสานิเกน ยํมนุสฺสคามํ นเวเสนฺตา อมํ สุสาสนฺติ ววตฺถเปนฺติ น ตตฺถว
สิตพฺพํ น หิ มตกสรีเร อชฺฌาปเต ตํ สุสานํ นาม โหติ ฌา ปตกาลโพ ปฏาย สเจป ทฺวาทสวสฺ
สานิ ฉฑฺฑิตํ สุสานเมวตสฺมิ ปน วสนฺเตน จงฺกมมฎฑปานีทิ การาเปตฺวา มฺรป ํ ปฺญาเปตฺ
วา ปานียํ บริโภชนียํ อุปฏฐาเปตฺวา ธมฺมํ วาเจนฺเตน น เวทิตพฺพํ”

  วาระนี้จะไดรับพระราชทานถวายวิสัชนา ในโสสานิกธุดงคสืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระ
บาลีมีเนื้อความวา “โสสานิกงฺคํป” เมื่อพระภิกษุจะสมาทานโสสานิกธุดงคนั้น ยอมสมาทานดวยพระ
บาลีทั้งสองคือ สมาทานวา “น สุสานํ ปฏิกฺขิปามิ” ขาพระองคจะหามเสียบัดนี้ซึ่งประเทศอันใชปา
ชา

  และบทสมาทานวา "โสสานิกงฺคํ สมาทิยามิ" ขาพเจาจะถือเอาบัดนี้โสสานิกธุดงค คือ
จะอยูในประเทศอันเปนที่นอนแหงสัตยอันตรายเปนปกติ

  อนึ่ง เมื่อมนุษยทั้งหลายจะตั้งบาน ยอมกําหนดซึ่งที่อันใดไวแลว "อิมํ สุสาน”ํ ที่อันนี้จะ
เปนที่สุสานประเทศปาชา โสสานิกภิกษุอยาพึงอยูในที่นั้น “มตกสรีเร อชฺฌาปเต” เมื่อมนุษย
ทั้งหลายยังมิไดเผาสรีระมนุษยที่ตายแลว ประเทศที่กําหนดไวนั้นจะไดชื่อวาสุสานประเทศหามิได
“ฌาปตกาลโต ปฏาย” จําเดิมแตการเผาสรีระมนุษยทั้งหลายอันตรายแลวที่อันนั้นถึงจะมิไดเผา
มนุษยที่ตาย ชนทั้งหลายทิ้งไวถึงสิบป ที่อันนั้นก็ชื่อวาสุสานแทจริง

  "ตสฺมึ ปน วสนฺเตน" อนึ่งเมื่อโสสานิกภิกษุอยูในที่นั้น จะยังชนทั้งหลายใหกระทําที่
จงกรมและมณฑปเปนอาทิ แลวและยังชนใชตั้งไวซึ่งเตียงและตั่งและหมอน้ําฉันและหมอน้ําใชแลว
และบอกซึ่งธรรมนั้นไมควร

  โสสานิกธุดงคนี้ พระภิกษุจะพึงรักษาดวยยาก เหตุใดเหตุดังนั้น ใหพระภิกษุบอกกลาว 
ซึ่งพระสังฆเถระและบุรุษนายบานอันบรมกษัตริยประกอบใหรูกอน เพื่อจะปองกันอันตรายอันบังเกิด
ขึ้น จึงอยูในสุสานประเทศอยาประมาณ

  เมื่อจงกรมพึงแลดูประเทศที่เผาดวยจักษุกึ่งหนึ่งจึงจงกรม
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  อนึ่ง เมื่อพระภิกษุนั้นไปสูสุสานประเทศ ใหแวะลงจากทางใหญ พึงเดินไปโดยทางอันผิด
จากทางเพื่อจะไมใหปราฏวาตนเปนโภสานิกภิกษุ

  และพึงกําหนดอารมณ มีจอมปลวกและตนไมและตอไมเปนตน ไวในเวลากลางวัน
แทจริงโสสานิกภิกษุกําหนดไวดังนี้แลว ความสะดุงตกใจกลัวก็จักไมมีแกพระภิกษุนี้ในเวลากลางคืน

  อนึ่ง เมื่อมนุษยทั้งหลายร่ํารองจะเที่ยวไปในราตรี อยาใหภิกษุนั้นประหารดวยวัตถสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง

  อนึ่ง โสสานิกภิกษุนั้น จะไมไปสูสุสานประเทศแตสักวันหนึ่งก็มิไดควร

  ยังคุตตรภาณกาจารยทั้งหลายกลาววา "มชฺฌิมยามํ สุสาเน เข เปตฺวา” โสสานิกภิกษุ
นั้นอยูในสุสานประเทศสิ้นมัชฌิมยามแลวก็กลับไปในปจฉิมยามก็ควร

  อนึ่ง วัตถุอันบุคคลพึงกัดเคี้ยวและพึงบริโภค มีงา และแปง และภัตตอันเจือดวยถั่วและ
มัจฉะและมังสะและชีวะ น้ํามัน และน้ําออยเปนอาทิ สิ่งของตาง ๆ นี้เปนที่ชอบใจแกมนุษย พระโส
สานิกภิกษุนั้นอยาพึงเสพอยาพึงเขาไปในเรือนสกุล เพราะเหตุวาพระภิกษุนั้นมีสรีระอบไปดวยควรใน
สุสานประเทศ และอมนุษยจะติดตามพระภิกษุนั้นเขาไป เพื่อจะยังภัยและโรคเปนอาทิใหประพฤติ
เปนไปแกมนุษยทั้งหลายในสุกลนั้น

  "อิทมสฺส วิธานํ" วิธานแหงโสสานิกธุดงค บัณฑิตพึงรูดังนี้

  "ปเภโต ปน อยํป ติวิโธ" อนึ่ง ถาจะวาโดยประเภทนั้น พระภิกษุที่อยูในสุสานประเทศ
เปนปกตินี้มี ๓ จําพวก คือ อุกฏฐะ จําพวก ๑ มัจฉิมะจําพวก ๑ มุทุกะจําพวก ๑

  "ธุวทาห ธุวกฺณป ธุวโรทนานิ" มนุษยทั้งหลายเผาซากอสุภสิ้นกาลเปนนิจ และมีซาก
อสุภมีอยูเปนนิจ และรองไหอยูเปนนิจมีอยูในสุสานประเทศอันใด พระภิกษุที่รักษาโสสานิกธุดงคเปน
อุกฤกษฏพึงอยูในสุสานประเทศอันนั้น

  ล้ําลักษณะ ๓ ประการ มีเผาอสุภซากสรีระสิ้นกาลเปนนิจเปนอาทิ ในเมื่อลักษณะอันหนึ่งมี
อยูในสุสานประเทศอันใด พระภิกษุรักษาโสสานิกธุดงคเปนมัชฌิมมะควรจะอยูในสุสานประเทศอันนั้น

  ที่อันใดมาตรวาถึงซึ่งลักษณะ กําหนดเรียกวาสุสานประเทศปาชา โดยนัยดังกลาวมาแลว 
พระภิกษุโสสานิกธุดงค เปนมุทุกะอยางต่ําสมควรที่จะอยูในสถานที่นั้น

  "อิเมสํ ปน ติณฺณํ น สุสานมฺหิ วาสํ" อนึ่ง ภิกษุ ๓ จําพวกนี้สําเร็จซึ่งอันมิอยูในที่อันใช
สุสานประเทศปาชา โสสานิกธุดงคของพระภิกษุ ๓ จําพวกนั้นทําลาย

  อาจารยผูรจนาตกแตงพระคัมภีรอังคุตตร กลาววา “สุสานอมตทิวเส” ธุดงคพระภิกษุ ๓ 
จําพวกนี้ ทําลายในวันที่ตนมิไดไปยังสุสานประเทศปาชา เภทคือการทําลายในโสสามิกธุดงค 
บัณฑิตพึงรูดวยประการดังนี้

  “อยํ ปนานิสํโส” อนึ่งอานิสงสแหงโสสานิกธุดงคนี้ คือจะใหไดสติที่ระลึกถึงซึ่งความตาย 
และจะใหอยูดวยมิไดประมาท แลจะใหอสุภนิมิตในสรีระวางามหามิได และจะบรรเทาเสียซึ่งกามราคะ
และจะใหเห็นสภาวะของกายมิไดสะอาด แลมีกลิ่นอันชั่วเปนอา ทิอยูเนือง ๆ และจะใหมากไปดวย
ความสังเวช และจะใหละเสียซึ่งความมัวเมาในสภาวะหาโรคมิไดเปนประธาน และจะใหอดกลั้นไดซึ่ง
ความสะดุงพ ึงกลัว และจะเปนที่เคารพของอมนุษย และจะประพฤติเปนไปตามสมควรในคุณ มี
อับปจฉตาปรารถนานอยมิไดมักมากเปนอา ทิ แทจริงโทษคือประมาท ยอมมิไดถูกตองพระภิกษุ
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ผูรักษาโสสานิกธุดงค อันหยั่งลงสูหลับดวยอานุภาพมรณานุสสติ ที่ตนไดในสุสานประเทศ ใชแต
เทานั้น จิตของภิกษุที่ไดเห็นอสุภเปนตนมากนั้น จะมิไดถึงซึ่งอํานาจแหงความกําหนัดในวัตถุกาม จิต
ของพระภิกษุนั้นจะถึงซึ่งความสังเวชเปนอันมาก “นิพุติเมสมาโน โสสานิกงุคํ” พระภิกษุผูแสวงหา
พระนิพพาน เรงกระทําซึ่งความเพียรรักษาโสสานิกธุดงคดังนี้ พระภิกษุที่เปนบัณฑิตชาติมีหทัย นอย
ไปในพระนิพพานพึงเสวนะซองเสพเพราะเหตุวา โสสานิกธุดงคนี้นํามาซึ่งคุณเปนอันมาก มีประการ
อันเรากลาวแลว

  สังวรรณนามาในสมาทาน และวธาน และประเภท และทําลาย และอานิสงสในโสสานิก
ธุดงคนี้ ก็ตั้งอยูดวยอาการอันสําเร็จ

  ในยถาสันถติกังคธุดงคที่ ๑๒ นั้น มีวาจะพระบาลีวา “อิเมสํ อฺญตรวจเนน” พระภิกษุ
สมาทานยถาสันถติกังคธุงดค ล้ําพระบาลีทั้ง ๒ คือ สมาทานดวยพระบาลีวา “เสนาสนโลลุปฺป 
ปฏิกฺขิปามิ” แปลวา ขาพระองคจะหามเสียซึ่งตัณหา คือความปรารถนาในเสนาสนะและสมาทาน
ดวยพระบาลีวา “ยถาสนฺถติกงฺคํ สมาทิยาม” แปลวาขาพระองคสมาทานบัดนี้ซึ่งยถาสันถติกังค
ธุดงค สมาทานดวยพระบาลีอันใดอันหนึ่งก็ชื่อวาสมาทานแลว

  “เตน ปน ยถาสนฺถติเกน” อนึ่ง เสนาสนะอันใดที่เสนาสนคาหาปกภิกษุ ยังภิกษุที่
รักษายถาสันถติกธุดงค ใหถือเอาดวยวาจารวาเสนาสนะนี้ถึงแกทาน ภิกษุที่รักษายถาสันถติกธุดงค
พึงยินดีเสนาสนะนั้น ภิกษุที่รักษายถาสันถติกธุดงคอยาใหภิกษุอื่นเขาไปอยู

  วิธานแหงยถาสันถติกังคธุดงคนี้ บัณฑิตพึงรูดวยประการดังนี้

  “ปเภทโต ปน อยํป ติวิโธ” อนึ่งถาจะวาโดยประเภทภิกษุ ผูรักษายถาสันถติกธุดงคนี้ มี
ประเภท ๓ ประการ คือ อุกัฏฐภิกษุ ๑ มัชฌิมภิกษุ ๑ มุทุกภิกษุ ๑

  อุกัฏฐิภิกษุที่รักษาเปนอุกฤษฏ ไมไดเพื่อจะถามเสนาสนะที่ถึงแก ตนวา เสนาสนะนี้มีในที่
ไกลแลฤๅ เสนาสนะนี้มีในที่ใกลแลฤๅ เสนาสนะนี้อมุษยและทีฆชาติเปนอาทิเบียดเบียนแลฤๅ 
เสนาสนะนี้รอนแลฤๅ เสนาสนะนี้เย็นแลฤๅ

  มัชฌิมภิกษุทีปฏิบัติอยางกลางนั้น ไดเพื่อจะถามแตทวาไมไดเพื่อจะไปแลดูดวยสามารถ
แหงความปรารถนา

  มุทุกภิกษุที่ปฏิบัติอยางต่ํานั้น ไดเพื่อจะไปแลดู ถาแลวาไมชอบใจเสนาสนะนั้นก็ถือเอา
เสนาสนะอื่น

  “อิเมสํ ปน ติณฺณํป” อนึ่ง ถาจะวาโดยทําลายนั้น โลภในเสนาสนะนั้นมาตรวาเกิดขึ้นแก
ภิกษุ ๓ พวกนี้ ธุดงคของพระภิกษุ ๓ จําพวกนั้นก็ทําลาย

  “อยํ ปนานิสํโส” อนึ่ง อานิสงสยถาสักถติกธุดงคนี้ คือจะใหพระภ ิกษุกระทําตามโอวาท 
ที่องคสมเด็จพระผูทรงพระภาคกลาวสอนไววา “ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฐพฺพํ” พระภิกษุผูรักษายถาสัน
ถติกธุดงคในเสนาสนะอยางไรก็พึงยินดีเสนาสนะนั้น แลพระภิกษุนั้นจะไดอานิสงสคือแสวงหาซึ่ง
ประโยชนแกพรหมจรรยทั้งหลาย และจะละเสียซึ่งกําหนดเสนาสนะวาชั่ววาดี และจะละเสียซึ่งยินดี
และไมยินดีในเสนาสนะ และจะปดเสียซึ่งชองแหงตัณหามักมาก และจะประพฤติเปนไปสมควรแกคุณ
ทั้งหลาย มีอัปปจฉาตาคุณ เปนอาทิ

  “ยํ ยํ กทฺธํ สนฺตุฏโฐ” พระพุทธโฆษาจารยพึงนิพนธผูกพระคาถาสรรเสริญไววา พระยัติ
โยคาวจรเจาผูรักษายถาสันถติกธุดงคไดเสนาสนะอันใดก็ยินดีดวยเสนาสนะอันนั้น และปราศจากว ิ
กัปปกําหนดตามเสนาสนะวาชั่ววาดี นอนเปนสุขเหนือที่ลาดอันเรียบดวยหญา พระโยคาวจรภิกษุนั้น
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ไมยินดีในเสนาสนะอันประเสริฐวิเศษ “หีนํ ลทฺธํ น กุปฺปติ” เมื่อไดเสนาสนะอันชั่วก็มิไดโกรธ ยอม
สงเคราหสพรหมจารี อันเปนพวกบวชใหมดวยเสนาสนะ “ตสฺมา อริยตาจิณฺณํ” เหตุใดเหตุดังนั้น
พระภิกษุผูประกอบดวยธัมโมชปญญาที่ประกอบเนือง ๆ ซึ่งสภาวะยินดีในยถาสันถติกธุดงคอันองค
พระอริยเจาซองเสพ เปนที่สรรเสริญแหงพระพุทธเจาอันประเสริฐกวานักปราชญทั้งหลาย

  สังวรรณนาในสมาทานและวิธาน และประเภท และทําลาย และอานิสงสในยถาสันถติกังค
ธุดงคนี้ ก็ตั้งอยูดวยอาการอันสําเร็จ

  ในเนสัชชิกังคธุดงคเปนคํารบ ๑๓ นั้น พระภิกษุจะสมาทานเนสัชชิกธุดงคดวยพระบาลี
“เสยฺยํ ปฏกฺขิปามิ” แปลวาขาพระองคจะหามเสียซึ่งอิริยาบถนอน

  และจะสมาทานดวยพระบาลีวา “เนสชฺชิกงฺคํ สมาทิยาม”ิ แปลวาขาพระองคจะสมาทาน
เนสัชชิกธุดงคอยางนี้ก็ไดชื่อวาสมาทานแลว “เตน ปน เนสชฺชิเกน” อนึ ่ งพระภิกษุผูรักษาเนสัชชิก
ธุดงคนั้น ราตรีหนึ่ง ๓ ยาม คือปฐมยาม มัชฌิมยาม และปจฉิมยาม พึงลุกขึ้นจงกรมยามหนึ่งแทจริง
ล้ําอิริยาบททั้ง ๔ อิริยาบถคือนอนนี้มิไดควรแกภิกษุที่จะรักษาเนสัชชิกธุดงค

  วิธานแหงเนสัชชิกธุดงคนี้ บัณฑิตพึงรูดวยประการดังนี้

  “ปเภทโต ปน อยํป ติวิโธ” อนึ่งถาจะวาโดยประเภทเนสัชชิกธุดงคนี้มีประเภท ๓ ประ 
การ คืออุกฤษฏ และมัชฌิมะ และมุทุกะ

  อนึ่ง พนักพิงและอาโยค อันบุคคลกระทําดวยผาแผนนั้นมิไดควรแกพระภิกษุผูรักษาเนสัช
ชิกธุดงคอันเปนอุกฤษฏ

  ของทั้ง ๓ สิ่ง คือพนักพิงและอาโยคผา วัตถุสิ่งของอันใดอันหนึ่ง ควรแกภิกษุอันรักษา
เนสัชชิกธุดงคเปนมัชฌิมะทามกลาง

  พนักและอาโยคผา แลแผนอาโยค และหมอน และเตียง อันประกอบดวยองค ๙ และองค 
๗ ก็ควรแกภิกษุอันรักษาเนสัชชิกธุดงคอันเปนมุทุกะอยางต่ํา

  เตียงอันบุคคลกระทําดวยพนักพิงหลัง และกระทํากับดวยพนักพิงขางทั้ง ๒ นั้น ชื่อวา
เตียงประกอบดวย ๗

  “กิร” ดังไดสดับมา มนุษยทั้งหลายกระทําเตียงอยางนั้นถวายแกพระติปฎกจุฬาภยเถระ
พระผูเปนเจากระทําความเพียรไดพระอนาคามีมรรคแลว ไดพระอรหัตตเขาสูพระปรินิพพาน

  อนึ่ง ธุงดคของภิกษุ ๓ จําพวกนี้ ยอมทําลายในกาลเมื่อถึงซึ่งสําเร็จอิริยบถนอน

  การที่จะทําลายในเนสัชชิกธุดงควา “วินิพนฺธสฺส อุปจฺเฉทนํ” พระภิกษุรักษาธุดงคนี้ จะ
ตัดเสียซึ่งอกุศลอันผูกไวซึ่งจิต ที่องคพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาไววา “เมยุยสุขํ อนุยุตฺโต”
พระภิกษุประกอบไวเนือง ๆ ซึ่งความสุขคือนอน แลลงไปในขาง ๆ นี้ แลขาง ๆ โนน แลประกอบเนือง 
ๆ ซึ่งมิทธะ คือเงียบเหงางวงนอนแลวแลยับยั้งอยู แลจะมีอานิสงสคือสภาวะจะใหภิกษุนั้นประกอบ
เนือง ๆ ซึ่งกรรมฐานทั้งปวง แลจะใหมีอริยาบถนํามาซึ่งความเลื่อมใส แลจะใหเปนไปตามความ
ปรารถนาจะกระทําเพียร แลจะประกอบอยูเนือง ๆ ซึ่งสัมมาปฏิบัติ

  “อาภุชิตฺวาน ปลฺลงฺกํ” พระยัติโยคาวจรภิกษุคูเขาแลวซึ่งบัลลังก นั่งตั้งกายไวใหตรง 
อาจสามารถจะยังหทัยแหงมารใหไหว
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  “เสยฺยสุขมิทฺธขํสุ หิตฺวา” พระโยคาวจรเจาสละเสียซึ่งนอนเปนสุขแลงวงเหงาเปนสุข มี
ความเพียรอันปรารภแลว ยินดีในอิริยาบถนั่งงาม อยูในทาที่จะประพฤติตน ยอมจะไดปติสุขอัน
ปราศจากอามิสเหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุที่มีเพียรพึงประกอบเนือง ๆ ซึ่งเนสัชชิกธุดงควัตร

  สังวรรณนามาในสมาทาน แลวิธาน แลประเภท แลทําลาย แลอานิสงสในเนสัชชิกธุดงคนี้
บัณฑิตพึงรูดวยประการดังนี้

  ในกาลบัดนี้จะสังวรรณนาดวยสามารถแหงพระคาถานี้คือ “กุสลติกฺกโตเจว” จะวินิจฉัย
ตัดสินโดยประมาณ ๑ แหงกุศล แลจําแนกซึ่งคุณมีธุดงคคุณเปนอาทิโดยยอแลพิสดาร บัณฑิตพึงรู
โดยนัยที่เราแสดงมานี้

  มีอรรถสังวรรณนาในบทคือ “กุสลติกฺกโต” นั้นวา แทจริง “สพฺพาเนว ธุตงฺคานิ” ธุดงค
ทั้งปวงนี้ คือมีประเภท ๑๓ ประการ บางทีก็เปนกุศล บางทีก็เปนอพยากตธรรม ดวยสามารถแหง
ปุถุชนแลพระเสขอริยบุคคล และพระขีณาสวเจา

   “นตฺถิ ธุตงฺคํ อกฺสลํ” ธุดงคจะเปนอกุศลนั้นมิได

  อนึ่ง อาจารยองคใดจะพึงกลาววา ธุดงคเปนอกุศลมี “ปาปจฺโฒ อจฺฉาปกโต” พระภิกษุ
มีความปรารถนาลามก แลมีอิจฉาความปรารถนาครอบงําย่ํายียอมจะรักษาอารัญญิกธุดงคมิอยูในปา
เปนปกติ

  เมื่ออาจารยกลาวคําอยางนี้แลว บัณฑิตพึงกลาวคําตอบอาจารยนั้นวา เราทั้งหลายมิได
กลาววา ภิกษุยอมจะอยูในอรัญราวปาดวยอกุศลจิตแทจริง การที่อยูในอรัญราวปามีพระภิกษุรูปใด 
พระภิกษุรูปนั้น ก็ชื่อวา อรัญญิกภิกษุ แปลวาภิกษุมีอยูปาเปนปกติ อนึ่งพระภิกษูมีปรารถนาลามกบาง
มีปรารถนานอยเปนอัปปจฉบุคคลก็จะพึงมี

  อนึ่ง “อิมานิ ธุตงฺคานิ” ธุดงคทั้ง ๑๓ ประการนี้ชื่อวาองคแหงพระภิกษุชื่อธุตะ เพราะเหตุ
วาภิกษุนั้นมีกิเลสอันกําจัดเสียแลวดวยสามารถสมาทานถือเอาดวยดีซึ่งธุดงค “กิเลสธุนฺนโตวา” นัย
หนึ่งญาณคือปญญาไดคําเรียกวาธุตะ เพราะเหตุกําจัดบําบัดเสียซึ่งกิเลสเปนองคแหงธุดงคทั้งหลาย
นี้ เพราะเหตุดังนั้นจึงไดชื่อวาธุดงค

  มีเนื้อความในอปรนัยวา “ตาทิสํ วจนํ” คําเหมือนคํานั้นวาธรรมทั้งหลายชื่อธุตะ เพราะ
เหตุวากําจัดเสียซึ่งขาศึก ชื่อวาเปนองคแหงปฏิบัติ เพราะเหตุดังนี้ ธรรมทั้งหลายนั้นจึงชื่อวาธุตังคานิ
คําอันนี้อาจารยกลาวแลวในวินิจฉัยอรรถแหงศัพทในหนหลัง

  การที่จะสมาทานนี้ ชื่อวาเปนองคแหงพระภิกษุใด “น จ อกุสเลน” พระภิกษุรูปนั้นจะได
ชื่อวาธุตะ ดวยอกุศลนั้นมิไดมีแทจริงอกุศลนั้นมิไ ดชําระธรรมอันลามกอันใดอันหนึ่ง การที่จะสมาทาน
นั้นอาจารยพึงรองเรียกวา “ธุตงฺคานิ” เพราะเหตุอรรถวิคคหะวา “เยสํ ตํ องฺคํ” กุศลนั้นชื่อวาเปน
องคแหงสมาทานทั้งหลายใด สมาทานทั้งหลายนั้นชื่อวา ธุตังคานิ

  “นาป อกุสลํ” อกุศลไมชําระโลภทั้งปวงมีโลภในจีวรเปนอาทิได กุศลนั้นไดชื่อวาเปน
องคแหงปฏิบัติหามิได เหตุใดเหตุดังนั้นคําที่อาจารยกลาววา “นตฺถิ อกุสลํ ธุตงฺกํ” อกุศลจะไดชื่อ
วาธุดงคหามิได คําอันนี้อาจารยกลาวดีแลว

  อนึ่ง ธุดงคพนแลวจากประมาณ ๓ แหงกุศล เปนอธิบายแหงอาจารยทั้งหลายในธุดงคก็
มิไดมี โดยอรรถแหงอาจารยทั้งหลายนั้นธรรมชาติชื่อวาธุดงคมักบังเกิดมี เพราะเหตุธรรมชาตินั้นจะ
ชําระเสียกิเลสอันมิไดมี
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  อนึ่ง “วจนวิโรโธ” ผิดจากคํากลาววา ภิกษุสมาทานซึ่งคุณทั้งหลายชื่อวาธุดงค แลวแล
ประพฤติเปนไปก็จะถึงแกอาจารยทั้งหลายนั้น “ตสฺมา ตํ น คเหตพฺพํ” เหตุใดเหตุดังนั้น คําที่กลาว
วาอกุศลชื่อวาธุดงคนั้น นักปราชญอยาพึงถือเอา การที่สังวรรณนาซึ่งบทโดยกุศลติกกะ บัณฑิตพึงรู
ดังนี้กอน ในบทคือ “ธุตาทีนํ วิภาคโต” นั้นมีอรรถสังวรรณนาวา “ธุโต เวทิตพฺโพ” สภาวะชื่อวาธุ
ตะ บัณฑิตพึงรูในบทคือ “ธุตาทีนํ วิภาคโต” บุคคลชื่อวาธุตวาท กลาวซึ่งธุตะ บัณฑิตพึงรูในบทคือ
“ธุตาทีนํ วิภาคโต” ธรรมทั้งหลายชื่อวาธุตะ บัณฑิตพึงรูในบทตนนั้น ธุดงคทั้งหลายบัณฑิตพึงรูใน
บทตนนั้น “กสฺส ธุตงฺคเสวนา” การที่จะเสพซึ่งธุดงค ชื่อวาเปนที่สบายแกบุคคลดังฤๅ บัณฑิตพึงรูใน
บทคือ “ธุตาทีนํ วิภาคโต” นั้นในบทคือ “ธุโต” นั้นมีอรรถสังวรรณนาวา บุคคลมีกิเลสอันกําจัดเสีย
แลวก็ดี ธรรมอันกําจัดเสียซึ่งกิเลสก็ดี ชื่อวา “ธุโต” เปนตนนั้น “ธุตวาโทป เอตถ ปน” อนึ่งวินิจฉัย
ในบทคือ “ธุตาวาโท” ที่แปลวาบุคคลกลาวธุตะนั้นวา “อตฺถิ ธุโต น ธุตวาโท” บ ุคคลมีกิเลสอัน
ขจัดแลวมิไดกลาวซึ่งการที่ขจัดเสียซึ่งกิเลสมีจําพวก ๑ “อตฺถิ น ธุวาโท” บุคคลมิไดขจัดกิเลส มิได
กลาวซึ่งการที่ขจัดเสียซึ่งกิเลสมีจําพวก ๑ “อตฺถิ เนว ธุโต น ธุตาโท” บุคคลมิไดขจัดกิเลส มิได
กลาวซึ่งธรรมที่จะขจัดกิเลสมีจําพวก ๑ “อตฺถิ ธุโต เจว ธุตวาโท” บุคคลมิไดขจัดกิเลสแลว กลาว
ซึ่งธรรมอันขจัดกิเลสมีจําพวก ๑ เปน ๔ จําพวกดวยกันดังนี้

  บุคคลผูใดขจัดเสียซึ่งกิเลสแหงตน ดวยธุดงคคุณมิไดใหโอวาท แลอนุศาสนสั่งสอน
บุคคลผูอื่นดวยธุดงค ดุจดังพระพักกุลเถรเจาบุคคลผูนี้ชื่อวา “ธุโต ธุตวาโท” คือขจัดกิเลสดวยตน
ไมกลาวธรรมอันขจัดเสียซึ่งกิเลส “ยถาห ตยิทํ อายสฺมา พกฺกุโล” เหตุใดเหตุนั้นอาจารยพึงกลาว
วา “อติทํ อายสฺมา พกฺกุโล” พระพักกุลเถรเจาผูมีอายุ “ธุโต น ธุตวาโท” ทานเปนผูกําจัดเสียซึ่ง
กิเลส แตไมกลาวธรรมอันขจัดเสียซึ่งกิเลสแกบุคคลอื่น

  “โย ปน น ธุตงฺเคน” อนึ่งบุคคลผูใดไมรักษาซึ่งธุดงค มิไดขจัดเสียซึ่งกิเลสทั้งหลาย
แหงตน กลาวคําโอวาทสั่งสอนบุคคลผูอื่นดวยธุดงค ดุจดังวาพระอุปนันทเถระ “อยํ น ธุโต ธุตวา
โท” บุคคลผูนี้ชื่อวา “น ธุโต ธ ุตวาโท” คือตนไมรักษาธุดงคมีแตจะกลาวธุดงคใหบุคคลอื่นรักษา
อยางเดียว เหตุใดเหตุดังนั้น อาจารยกลาววา “ตยิทํ อายสฺมา อุปนนฺโท” พระอุปนันทเถรเจาผูมี
อายุอันเปนบุตรแหงศากยราชนั้นชื่อวา “น ธุโต ธุตวาโท”

  “โย ปน อุภยวิปฺปนฺโน” อนึ่งบุคคลผูใดวิบัติจากธรรมทั้งสองคือตนก็มิไดรักษาธุดงค แล
มิไดกลาวโอวาทอนุศาสนสั่งสอนบุคคลผูอื่นใหรักษาธุดงค ดุจดังพระเถระชื่อวาโลฬุทายี “อยํ เนว ธุ
โต นธุตวาโท” บุคคลนี้ชื่อวา “เนว ธุโต น ธุตวาโท” แปลวาตนไมรักษาธุดงค แลไมกลาวธุดงคให
โอวาทสั่งสอนบุคคลอื่น เหตุใดเหตุดังนั้น อาจารยจึงกลาววา “ตยิทํ อายสฺมา โลฬุทายี” พระโลฬุ
ทายีเถรเจาผูมีอายุนั้นชื่อวา “เนว ธุโต น ธุตวาโท” แปลวาวิบัติจากธรรมทั้ง ๒ ประการดังกลาว
มาแลว

  “โย ปน อุภยสมฺปนฺโน” อนึ่งบุคคลผูใดถึงพรอมดวยธรรมทั้ง ๒ ประการ คือตนก็รักษา
ธุดงคแลกลาวโดยโอวาทสั่งสอนบุคคลผูอื่นใหรักษาธุดงคดวย ดังพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจา
“อยํ ธุโต เจว ธุตวาโท จ” บุคคลนี้ชื่อวาธุตะธุตวาท แปลวาตนก็รักษาธุดงคผูกําจัดกิเลส ทั้งไดสั่ง
สอนผูอื่นใหรักษาธุดงคดวย เหตุใดเหตุดังนั้น อาจารยจึงกลาววา “ตยิทํ อายสฺมา สารีปุตฺโต” พระ
ผูเปนเจาสารีบุตร ทั้งไดชื่อวา ธุโต ทั้งไดชื่อวา ธุตวา โท ดวยประการดังนี้ เอวํ ก็มีดวยประการดังนี้

วาระนี้จะไดรับพระราชทานถวายวิสัชนาในสภาวธรรม ๕ ประการ อันเปนบริวารธุดงคเจตนา
ในธุดงคนิเทศปริจเฉทที่ ๒ ในคัมภีรพระวิสุทธิมรรคปกรณ สืบอนุสนธิตามกระแสพระบาลี มีเนื้อความ
พระพุทธโฆษาจารยผูรจนาคัมภีรไดแสดงบทวิภาควา “ธุตาทีนํ วิภาคโต” ซึ่งแปลวาโดยจําแนก
แหงธรรมชื่อวาธุ ตะ คือธุดงคอันขจัดกิเลสเปนตน แลมีบทวินิจฉัย ๕ บท ไขอรรถออกจากบท
“วภาค ธุตาทีนํ วิภาคโต” นี้คือบท “ธุโต เวทิตพฺโพ” วาธรรมเปนเหตุขจัดกิเลส ชื่อวาธุดงค
บัณฑิตพึงรูเปนปฐมที่ ๑ แลบท “ธุตวาโท เวทิตพฺโพ” คือบุคคลผูกลาวธรรมอันขจัดกิเลสคือธุดงค 
ชื่อวาธุตวาท เปนคํารบ ๒ ทั้ง ๒ บทนี้ ไดวินิจฉัยตามอรรถสังวรรณนามาในขางตนนั้นแลว แตยังอีก 
๓ บทคือบท “ธุตธมฺมา เวทิตพฺพา” เปนคํารบ ๓ บทคือบท “ธ ุตงฺคานิ เวทิตพฺพาน”ิ เปนคํารบ ๔ 
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บท “กสฺส ธุตงฺคเสวนา สปฺปายา” เปนคํารบ ๕ นั้น ยังหาไดแสดงไม จะไดวินิจฉัยโดยลําดับบท
สืบไป

  วินิจฉัยในบท “ธ ุตธมฺมา เวทิตพฺพา” เปนคํารบ ๓ นั้น มีอรรถสังวรรณนาวา “อิเม ปฺจ 
ธมฺมา” สภาวธรรม ๕ ประการนี้ อันเปนบริวารแหงธุดงคเจตนา “อปฺปจฺฉตา” คือความมีปรารถนามัก
นอย ๑ “สนฺตุฏ ิตา” คือความสันโดษยินดีแตปจจัยของตนที่มีอยู ๑ “สลฺเลขตา” คือความสัลเลข
ขัดเกลากิเลสใหเบาบาง ๑ “ปวิเวกตา” คือความยินดีในที่ปริเวกอันสงัดเงียบ ๑ “อิทมฏ ิตา” คือ
ความมีญาณปญญา ๑ สภาวะทั้ง ๕ ประการ ชื่อวาธุตธรรมนี้ คือธุดงคอันเปนเหตุขจัดกิเลส เพราะ
เหตุบาลี สมเด็จพระผูมีพระภาคไดตรัสเทศนาไววา “อปฺปจฺฉํเยว นิสฺสาย” ดังนี้เปนซึ่งแปลวา
สภาวะคือธุดงคอันเปนเหตุขจัดกิเลสนั้น เพราะอาศัยความมีปรารถนานอยแทจริง

  มีอรรถรูปวา ในธุตธรรม คือสาภวะแหงธุดงคอันเปนเหตุขจัดกิเลสอันปจฉตาคุณ คือความ
ปรารถนานอยในปจจัย กับสันตุฏฐิตาคุณ คือความมีสันโดษยินดีในปจจัยของตนที่ม ีสภาวะ ๓ ประการ
นี้ ไดแกโลโภ คือความไมโลภ

  สัลเลขตาคุณ คือความสัลเลขขัดเกลากิเลสใหเบาบาง กับปริเวณตาคุณ คือยินดีในปริเวก
อันสงัดเงียบ สภาวะทั้ง ๒ นี้ ยอมตกตามคือเปนไปในภายธรรมทั้ง ๒ คือ อโลโภ อโมโห คือความไม
โลภ และความไ มหลง

  อิทมัฏฐิตาคุณ คือความถือวาสิ่งนี้เปนประโยชน ไดแกญาณปญญา อันเปนเหตุรูแทจริง

  มีอรรถสังวรรณนาในบทอิมัฏฐิตานั้นวา พระโยคาพจรยอมขจัดโลภในปฏิกเขปวัตถุคือ
สิ่งของอันตองหาม ดวยอโลภะคือไมโลภหวงแหนแลขจัดโมหะที่ปดบังโทษ ในปฏิกเขปวัตถุ
เหลานั้นดวยอโมหะ คือไมหลง

  ใชแตเทานั้น พระโยคาพจรนั้นขจัดเสียไดซึ่งกามสุขัลลิกานุโยค คือความเพียรอัน
ประกอบตามความติดชุมอยูในกามสุข อันประพฤติเปนไปดวยอโลภะ คือเสพอาศัยซึ่งปจจัยที่สมเด็จ
พระพุทธองคทรงอนุญาตเปนประธาน แลขจัดเสียซึ่งอัตตกิลมถานุโยคคือเพียรกระทําตนใหลําบาก 
อันประพฤติเปนไปดวยอโมหะ คือไมหลงมีความสัลเลขขัดเกลากิเลสใหเบาบางยิ่งนัก ในธุดงคคุณ
ทั้งหลายเหตุใดเหตุดังนั้น สภาวธรรมทั้ง ๕ ประการนี้ บัณฑิตพึงรูวาเปนธุตธรรมคือธุดงคเปนเหตุ
ขจัดกิเลส วินิจฉัยในบท “ธุตงฺคานิ เวทิตพฺพาน”ิ เปนคํารบ ๔ นั้น มีอรรถสังวรรณนาวา “เตรส 
ธุตงฺคานิ เวทิตพฺพาน”ิ ธุงดคทั้งหลายบัณฑิตพึงรูมีชื่อดังนี้ คือปงสุกุลิกังดธุดงค ๑ เตจีวริกังค
ธุดงค ๑ ปณฑปาติกังคธุดงค ๑ สปทานจริกังคธุดงค ๑ เอกาสนิกังคธุดงค ๑ ปตตปณฑิกังคธุดงค ๑ 
ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค ๑ อารัญญิกกังคธุดงค ๑ อัพโภกาสิกังคธุดงค ๑ โสสานิกังคธ ุดงค ๑ ยถา
สันติกังคธุดงค ๑ เนสัชชิกังคธุดงค ๒ รวมเปน ๑๓ ประการ

  มีอรรถรูปวา อนึ่งกลาวโดยเนื้อความ “ลกฺขณาทีหิ วุตฺตาเนว” ธ ุดงคทั้ง ๑๓ ประการนี้
สมเด็จพระผูทรงพระภาคตรัสเทศนาดวยเหตุมีลักษณะเปนตนแทจริง

  วินิจฉัยในบท “กสฺส ธุตงฺคเสวนา สปฺปายา” ซึ่งเปนบทคํารบ ๕ มีคําปุจฉาวา การเสพ
รักษาซึ่งธุดงคเปนที่สบายของโยคาวจรผูมีจริตเปนดังฤๅ

  มีคําบริหารโดยอรรถวินิจฉัยวา การเสพรักษาซึ่งธุดงคนั้นเปนที่สบายของโยคาวจรสอง
จําพวก คือผูเปนราคจริต แลเปนโมหจริต

  มีคําปุจฉาวา การเสพรักษาซึ่งธุดงคนั้นเปนที่สบายของโยคาวจรผูเปนราคจริต แลโม
หจริตนั้น เพราะเหตุอยางไร
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  มีคําวิสัชนาวา “ธุตงฺเสวนา หิ” การเสพยารักษาซึ่งธุดงคเปนปฏิบัติยากยิ่ง ๑ เปนวิหาร
ธรรมอันสัลเลขคือขัดเกลากิเลสใหเบาบางอยาง ๑

  แทจริง ราคะคือความกําหนัดในวัตถุกามกิเลสกาม ของโยคาวจรผูเปนราคจริตนั้น “ทุก
ขาปฏิปทํ นิสฺสาย” ถาอาศัยความปฏิบัติอันยากลําบากแลวก็ยอมสงบระงับ

  โมหะ คือความหลงฟนเฟอน อันโยคาวจรผูเปนโมหจริตไมมีความประมาท “สลฺเลขํ นิสฺ
สาย” ถาอาศัยความสัลเลขขัดเกลากิเลสใหเบาบางแลวยอมจะละเสียได

  “หิ ยสฺมา การณา” เพราะเหตุใดเพราะเหตุดังนั้น ในอรรถสังวรรณนาอันเปนบุรพนัยนี้
จึงกลาวการเสพรักษาซึ่งธุดงคเปนที่สบายของโยคาวจรสองจําพวก คือผูเปนราคจริต แลผูเปนโม
หจริตดังกลาวแลว

  ในอปรนัยนั้น “อารฺญิกงฺค รุกฺขมูลิกงฺค ปฏิเสวนาวา” อีกประการหนึ่งล้ําธุดงค ๑๓ 
ประการ การเสพรักษาในอรัญญังกังคธุดงค แลรุกขมูลิกังคธุดงคทั้งสองนี้ เปนที่สบายแกโยคาวจรผู
เปนโทสจริตบาง

  มีอรรถรูปวา แทจริง เมื่อพระโยคาวจรผูเปนโทสจริตมีวิหารธรรมอยู ไมมีวัตถุแลบุคคลใด
มากระทบครึดครือ เพราะความเสพปฏิบัติซึ่งธุดงค “โทโสป วูปสมต”ิ แมวาโทโสความโกรธเคือง
ประทุษรายก็ยอมระงับ

  สังวรรณนามาในบพวิภาคคือ “ธุตาทีนํ วิภาโต” บัณฑิต

  วินิจฉัยในบท “สมาสพฺยาสโต” คือวาดวยธุดงคโดยยอแลธุดงคโดยพิสดารตอไป

  “อิมานิ ปน ธุตงฺคานิ สมาสโต ตีณิ สีสงคานิ ปฺจ อสมฺภินฺนงฺคานีติ อฏเว โหนฺติ”

  มีอรรถสังวรรณนาวา “อิมานิ ปน ธุตงฺคานิ” ดังกลาววาโดยพิเศษ ถาวาโดยยอธุดงค
เหลานี้จัดเปนสีสังคธุดงค คือมีองคเปนศีรษะเปนประธาน แตสามธุดงค ธุดงคที่เปนอภิสัมภีนนังค
ธุดงคคือมีองคไมเจือกัน ๕ ธุดงค มีเพียง ๘ เท านั้น

  ล้ําธุดงค ๘ นั้น ธุดงคเหลานี้คือสปทานจาริกังคธุดงค ๑ เอกาสนิกังคธุดงค ๑ อัพโภกาสิ
กังคธุดงค ๑ ทั้ง ๓ นี้เปนองคศีรษะประธานแหงธุดงคทั้ง ๑๓ ประการ

  อธิบายวา แทจริงโยคาวจร เมื่อรักษาสปทานจาริกังคธุดงคก็ชื่อวา จักรักษาปณฑปาติกัง
ธุดงคดวย

  “เอกาสนิกงฺคํ จ รกฺขโต” ใชแตเทานั้น โยคาวจรเมื่อรักษาเอกาสนิกังคธุดงคอยู
“ปตฺตปณฺฑิกงฺคขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคานิป สุรกฺขนียานิป” อันวาปตตปณฑิกังคธุดงคก็ดี แลขลุ
ปจฉาภัตติกังคธุดงคก็ดี ชื่อวาโยคาวจรนั้นพึงรักษาดวยแลว

  “อพฺโภกาสิกงฺคํ รกฺขนฺตสฺส” เมื่อโยคาวจรรักษาอัพโภกาสิกังคธุดงคอยู “กึ อตฺถิ 
รุกฺขมูลิกงฺค”ํ รุกขมูลิกังคธุดงคยังมีอยางไรเลา อธิบายวาพระโยคาวจรรักษาอัพโภกาสิกังคธุดงค
แลวก็ชื่อวารักษารุกขมูลิกังคธุดงคดวย

  “ยถาสนฺถติกงฺคํ จ รกฺขิตพฺพํ นาม” ใชแตเทานั้น ยถาสันถติกังคธุดงคก็ชื่อวา อันพระ
โยคาวจรภิกษุนั้นพึงรักษาดวยอยางเดียวกัน
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  อธิบายวา โยคาวจรภิกษุเมื่อรักษาอัพโภกาสิกังคธุดงคแลวทั้งสองดวยพรอมกัน

  “อิมา นิ ตีณี สีสงฺคานิ” จึงสรุปรวมความวา สีสังคธุดงคคงมีองคเปนศีรษะประธาน ๓ 
ธุดงคเหลานี้ ดังที่กลาวมาแลวกับอสัมภินนังคธุดงค คือมีองคไมเจือกัน คืออารัญญิกังคธุดงค ๑ ปง
สุกกุลิกังคธุดงค ๑ เตจีวรีกังคธุดงค ๑ เนสัชชิกังคธุดงค ๑ โสสานีกังคธุดงค ๑ เปน ๕ ธุดงคเหลานี้ 
จึงรวมดวยกันเปนธุดงค ๘ ประการดังนี้

  “จตฺตาเรว โหนฺติ” อนึ่งพระพุทธโฆษาจารยเจา แสดงลักษณะธุดงคตามนัยพระพุทธ
ฎีกามี ๔ ประเภท อีกใหมเลาวาธุดงคทั้ง ๑๓ ประการนัน ถาจัดเปนปฏสังยุตต คือประกอบอาศัยซึ่ง
ปจจัย แลวิริยะเปนปฏิสังยุตตธุดงคแลว ก็มีลักษณะเปน ๔ ประการ

  “เทฺว จีวรปฏิสํยุตฺตานิ” คือธุดงคเปนปฏิสังยุตตดวยจีวรปจจัย ๒ “ปฺจ ปณฺฑ
ปาตปฏิสํยุตฺตาน”ิ คือธุดงคเปนปฏิสังยุตตดวยบิณฑบาตปจจัย ๕ “ปฺจ เสนาสนปฏิสํยุตฺตาน”ิ
คือธุดงคเปนปฏิสังยุตตเสนาสนะ ๕ “เอกํ วิริยปฏิสํยุตฺต”ํ คือธุดงคเปนปฏิสังยุตตดวยความเพียร ๑

  เปนลักษณะประเภทแหงธุดงคเปน ๔ ประการดังนี้ มีความอธิบายวา ล้ําลักษณะแหงธุดงค
ทั้ง ๔ ประเภทนั้น เนสัชชิกังคธุดงคเปนวิริยปฏิสังยุตต คือประกอบพรอมจําเพาะดวยความเพียร

  ธุดงคอีก ๑๒ ขางนอกนี้ มีลักษณะปรากฏใหเห็นชัดอยูแทจริง ธุดงคยังมีอีกเลาเรียกวานิ
สสิตธุดงค พระพุทธโฆษาจารยเจาจึงแสดงบทในอรรถสังวรรณนาวา “สพฺพเนว นิสฺสยวเสน เทฺวว
โหติ” ธุดงคอันมีลักษณะเปน ๒ ดวยสามารถจัดเปนนิสัย คืออาศัยเปนปจจัยแลวิริยะชื่อวานิสสิต
ธุดงค

  มีความอธิบายวา ธุดงค ๑๒ อันอาศัยซึ่งปจจัย คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะ เรียกวาปจจัยนิ
สสิตธุดงค

  แลธุดงค ๑ อันอาศัยซึ่งความเพียรเรียกวาวิริยนิสสิตธุดงค

  องคธุดงคมีอีก ๒ “เสวิตพฺพาเสวิตพฺพวเสน” ดวยสามารถธุดงคอันโยคาวจรภิกษุพึง
เสพรักษาเรียกวา เสวิตัพพธุดงค และธุดงคอันโยคาวจรภิกษุไมพึงเสพรักษาเรียกวา อเสวิตัพพธุดงค

  มีอรรถสังวรรณนาวา แทจริงเมื่อพระโยคาวจรภิกษุรูปใดเสพรักษาธุดงคอยู “กมฺมฏานํ 
วฑฺฒติ” กรรมฐานภาวนายอมเจริญขึ้น “เตน เสวิตพฺพานิ” ธุดงคทั้งหลายนั้น อันโยคาวจรภิกษุรูป
นั้นก็ควรเสพรักษา

  ถาโยคาวจรภิกษุรูปใด ผูเสพรักษาธุดงคอยู กรรมฐานภาวนายอมเสื่อมถอยไป “เตน น 
เสวิตพฺพานิ” ธุดงคทั้งหลายนั้น อันโยคาวจร ภิกษุรูปนั้นไมควรเสพรักษา

  อีกประการหนึ่ง โยคาวจรภิกษุใด เมื่อเสพรักษาธุดงคก็ดี ไมเสพรักษาธุดงคก็ดี “วฑฺฒเว 
น หายติ” กรรมฐานภาวนาของโยคาวจรภิกษุนั้นยอมเจริญไมเสื่อมถอย โยคาวจรภิกษุนั้นเมื่อมีความ
อนุเคราะหแกปจฉิมาชนตาชน ผูเกิดมาในภายหลังก็พึงเสพรักษาธุดงคทั้งหลายนั้นเถิด

  อนึ่ง โยคาวจรภิกษุใด รักษาธุดงคอยูก็ดี มิไดรักษาธุดงคก็ดี “น วฑฺฒเตว” กรรมฐาน
ภาวนาของโยคาวจรภิกษุนั้นยอมไมเจริญแทจริง โยคาวจรภิกษุนั้นควรรักษาธุดงคทังหลายนั้นเถิด
“อายตึ” เพื่อประโยชนแกวาสนาบารมีเปนเหตุอบรมสืบตอไปในภพเบื้องหนา

  “เอวํ เสวิตพฺพาเสวิตพฺพวเสน ทุวิธานิป” ธุดงคมี ๒ ประการดวยสามารถเปนเสวิตัพพ
ธุดงคแลอเสวิตัพพธุดงค ดังพรรณนามาฉะนี้
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  อนึ่ง ธุดงคทั้งหลายทั้งปวง ถากลาวดวยสามารถเจตนาก็มีแตประการเดียวเทานั้น สมดวย
คําพระอรรถกถาจารยกลาวในอรรถกถาทั้งหลายมีดังนี้วา “เอกาเยว หิ ธุตงฺคสมาทานเจตนา” มี
ความวาแทจริง เจตนาในการสมาทานซึ่งธุดงคเปนอยางเดียวเทานั้น

  อาจารยบางจําพวกยอมกลาววา “ยา เจตนาธุตงฺค”ํ เจตนาเปนความดําริจะสมาทานใด 
เจตนาคือความดําริสมาทานนั้นนั่นแลชื่อวาธุดงค คือเปนเหตุอันขจัดกิเลส

  แสดงลักษณะแหงธุดงคโดยยอ มีสีสังคธุดงค ๓ เปนตน ก็ยุติกาลเทานี้

  แตนี้จะสังวรรณนาลักษณะแหงธุดงคโดยวิตถารตอไป

  “พฺยาสโต ปน” ประการหนึ่ง ถาจะกลาวโดยพิสดาร ธุดงคมี ๔๒ ประการ คือธุดงคแหง
ภิกษุ ๑๓ ธุดงค แหงนางภิกษุณี ๘ ธุดงคของสามเณร ๑๒ ธุดงคของนางสิกขมานา แลสามเณรี ๗ 
ธุดงคของอุบาสก อุบาสิกา ๒ จึงเปนธุดงค ๔๒ ดังนี้

  “สเจ หิ อพฺโภกาเส อารฺญิกงฺคสมฺปนฺนสุสานํ โหติ” มีสังวรรณนาวา แทจริง ถา
สุสานประเทศปาชาถึงพรอมแกอารัญญิกังคธุดงคมีใดอัพโภกาสอันเปนที่กลางแจง พระภิกษุแมแต
รูปเดียวก็อาจเพื่อจะเสพรักษาธุดงคทั้งปวงไดคราวเดียวกัน คืออธิบายวาเปนอันรักษาธุดงคตลอด
ทั่วถึงกันสิ้นทั้ง ๑๓ ธุดงคแล

  ดังจะกลาวโดยพิเศษ ธุดงคทั้ง ๒ คืออารัญญิกกังคธุดงค ๑ ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค ๑ 
สมเด็จพระผูทรงพระภาค ก็ตรัสหามแกนางภิกษุณีดวยมีสิกขาบทไดทรงบัญญัติไว

  ธุดงคทั้ง ๓ นี้ คืออัพโภกาสิกังคธุดงค ๑ รุกขมูลิกังคธุดงค ๑ โสสานิกังคธุดงค ๑ “ทุปฺ
ปริหาราน”ิ อันนางภิกษุณีจะรักษาไดดวยยาก “ภิกฺขุนิยา หิ ทุตยิกํ วินาวสิตุ  ํ นฺ วฏฏติ” เพราะ
เหตุใดเพราะเหตุวาอันนางภิกษุณี ถาเวนทุติยิกาภิกษุณี ที่เปนเพื่อนสองแลวก็ไมควรจะอยู

  อีกประการหนึ่ง “สมานจฺฉนฺทา ทุติยิกา ทุลฺลภา” นางภิกษุณีทุติยิกาที่เปนเพื่อนสอง
ซึ่งมีฉันทะความปรารถนาพอใจอันเสมอกันก็เปนอันไดดวยยากในสถานเห็นปานดังนี้

  อนึ่งถาหากนางภิกษุณีนั้น จะพึงไดทุติยิกาภิกษุณีเปนเพื่อนสองที่มีความปรารถนาพอใจ
เสมอกันไซร “สํสฏวิหารโต น มุจฺเจยฺย” ก็ไมพึงดนจากวิหารโทษ คือความอยูระคนกัน

  “เอวํ สติ” ในเมื่อเหตุขัดของอยางนี้มี นางภิกษุณีจะพึงรักษาธุดงคไดเพื่อหวังแก
ประโยชนอยางใด “เสววสสา อตฺโถ สมฺปชฺเชยฺย” ประโยชนนั้นไมพึงสําเร็จแกนางภิกษุณีนั้น
แทจริง

  เพราะเหตุแหงนางภิกษุณี ไมพึงอาจปฏิบัติรักษาธุดงคไดดังที่กลาวมานี้ “ปญจ หาเปตฺ
วา ภิกขุนีนํ อฏเฐว โหนฺตีติ เวทิตพฺพานิ” ธุดงคทั้งหลาย บัณฑิตพึงรูวา ลดเสีย ๕ ธุดงค แลว
ธุดงคของนางภิกษุณียังมีอยู ๘ ธุดงค

  อธิบายธุดงคทั้ง ๘ นั้น นางภิกษุณีจะพึงเลือกธุดงคหนึ่งธุดงคใด ปฏิบัติรักษาได โดยควร
แกจริต แลความสบาย แลความศรัทธาเลื่อมใสของตน ตามพระพุทธบัญญัติที่ทรงอนุญาตไว

  ประการหนึ่งล้ําธุดงคเหลานั้น โดยควรแกคําที่กลาวแลว ธุดงคทั้งหลายอันเศษยกเตจีวริ
กังคธุดงคเสียมี ๑๒ บัณฑิตพึงรูวาเปนธุดงคของสามเณร แลธุดงค ๗ เปนของสิกขมานาแลสามเณรี

  อนึ่งธุดงคเหลานี้ คือเอกาสนิกังคธุดงค ๑ ปตตปณฑิกังคธุดงค ๖ เปนธุดงคสมควรแก



- 108 -

หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เลม 1
คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพโดย  แมพลอย โกกนุท

อุบาสกอุบาสิกา ธุดงคทั้ง ๒ ดังนี้ อันอุบาสกแลอุบาสิกา อาจเพื่อจะปฏิบัติรักษาได เพราะเหตุฉะนี้
ธุดงคมี ๔๒ โดยพิสดารดังที่กลาวมาดวยประการดังนี้

  “อยํ สมาสพฺยาส โต วณฺณนา” แสดงดวยอรรถวรรณนาในบท “สมาสพฺยาสโต” คือ
ยอแลพิสดารแหงธุดงค อันมีประการตาง ๆ นี้ ก็ยุติกาลแตเทานี้

  “สีลสฺส โวทานํ” ความบริสุทธิ์แหงศีลมีประการอันกลาวแลวดวยคุณทั้งหลายใด 
มีอัปปจฉตาคุณ แลสันตุฏฐิตาคุณเปนตน “เตสํ สมฺปาทนตฺถํ สมาทานตพฺพธุตงฺคกถา กถิตา”
การกลาวซึ่งธุดงคอันพระโยคาวจรพึงสมาทาน เพื่อจะใหถึงพรอมแหงคุณมีอัปปจฉตาคุณ แลสันตุฏฐิ
ตาคุณเปนตนเหลานั้น อันขาพระองคผูชื่อวาพุทธโฆษาจารยกลาวแลวในคัมภีรพระวิสุทธิมรร ที่
สมเด็จพระผูมีพระภาคไดตรัสเทศนาดวยศีลแลสมาธิปญญา เปนประธานในพระคาถานี้ดวยคําวา
“สีเล ปติฏาย นโร สปฺโฺ” มีประมาณเทานี้

  “ธุตงฺคนิทเทโส นาม ทุติโย ปริจเฉโท” แสดงมาดวยปริจเฉทเปนคํารบ ๒ ชื่อธุดงคนิ
เทส คืแแสดงออกซึ่งธุดงคอันมีประเภท ๑๓ ประการ แลลักษณะแหงธุดงคทั้งยอแลพิสดาร ในคัมภีร
พระวิสุทธิมรรค อันขาพระองคผูมีนามวาพุทธโฆษาจารยไดรจนาตกแต งเพื่อใหเกิดความปราโมทย
คือตรุณปติอันออนแกสาธุชน ดวยประการดังนี้

  รับพระราชทานถวายวิสัชนา ในสภาวธรรมอันเปนบริวารแหงธุดงคเจตนาในบท ธุตธมฺมา 
เวทิตพฺพา” เปนตนจนตลอดจบธุดงคนิเทศปริจเฉทที่ ๒ ก็ยุติกาลเพียงเทานี้

เอวํก็มีดวยประการฉะนี้
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อารัมภกถา-พุทธโฆสุปปัตติ 



   คัมภีร์พระวิสุทธิมรรคนี้ บัณฑิตทั้งปวงพึงรู้ว่าพระคันถรจนาจารย์ ผู้มีนามปรากฏว่า พระพุทธโฆษาจารย์ ซึ่งได้จตุปฏิสัมภิทาญาณรู้แตกฉานชำนาญในพระไตรปิฎก ผู้มีปัญญาวิสารทะแกล้วกล้า ได้รจนาตกแต่งไว้ เพื่อให้ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา 


   จะกล่าวความอุบัติบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธโฆษาจารย์ เลือกคัดข้อความตามนิทานประวัติที่มีมาในคุมภีร์พุทธโฆสุปปัตติ แลคัมภีร์ญาโณทัยปกรณ์แต่โดยสังเขป 


  มีความว่า พระผู้เป็นเจ้าพระพุทธโฆษาจารย์พระองค์นี้ แต่ปุเรชาติปางก่อนได้บังเกิดเป็นเทพบุตร มีนามว่าโฆสเทวบุตร เสวยทิพยสมบัติอยู่ในดาวดึงส์เทวโลก 


   ครั้นเมื่อพระพุทธศาสนากาลล่วงได้ ๒๓๖ พรรษา นับตั้งแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาค เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระมหินทเถรเจ้าผู้เป็นองค์พระอรหันต์ผู้วิเศษ ได้ออกไปประดิษฐานพระปริยัติธรรมศาสนาไว้ในลังกาทวีป ครั้นล่วงกาลนานมาในภายหลังกุลบัตรในชมพูทวีปนี้ จะเรียนรู้พระปริยัติธรรมได้โดยยากในกาลใดในกาลนั้น จึงมีมหาเถระองค์หนึ่ง เป็นพระมหาขีณาสพ มีนามว่าพระธรรมโฆษาจารย์ อีกนามหนึ่งเรียกว่า พระเรวัตมหาวเถระเป็นผู้มีฤทธิ์ คิดจะบำรุงพระปริยัติศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาให้ถาวรรุ่งเรื่อง จึงเข้าสู่ฌานสมาบัติ สำแดงฤทธิ์ขึ้นไปปรากฏอยู่เฉพาะพระพักตร์สมเด็จท้าวสักกะเทวราช ในดาวดึงส์พิภพ ขอให้อาราธนาโฆสเทวบุตร ผู้มีสมภารบารมีได้สร้างสมอบรมมาในสำนัก พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนหลายพระองค์เป็นผู้มีไตรเหตุกปฏิสนธิปัญญาอันแก่กล้า ให้จุติลงมาบังเกิดในมนุษย์ ช่วยบำรุง พระปริยัติศาสนา ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ถาวรรุ่งเรืองสืบไป 


   ครั้นในโฆสเทวบุตร รับอาราธนาสมเด็จท้าวเทวามินทรเทวราชแล้วก็จุติลงมาเกิดในครรภ์นางเกสินีพราหมณี ผู้เป็นภรรยาเกสิพราหม์ปุโรหิตาจารย์ ผู้รู้ชำนาญในไตรเพท อยู่ในบ้านโฆสคามเป็นที่ใกล้ต้นพระมหาโพธิ์ในพระนคร อันเป็นแว่นแคว้นแผ่นดินมัชฌิมประเทศ ในชมพูทวีป 


  ขณะเมื่อทารกนั้นบังเกิด เสียงคนในบ้านตลอดถึงทาสกรรมกรเป็นต้น กล่าวคำมงคลแก่กันและกัน ดังแซ่ซ้องกึกก้องไป มารดาบิดาแลญาติญึงให้นามแก่ทารกนั้นว่า โฆสกุมาร เพราะเหตุเสียงกล่าวมงคลกถาอันดังกึกก้องนั้น 


  ครั้นโฆสกุมารมีวัยวัฒนาการอายุได้ ๗ ขวบ ก็มีสติปัญญาสามารถเฉลียวฉลาดยิ่งนัก ได้เล่าเรียนรู้คัมภีร์ไตรเพทแตกฉานแต่ภายในอายุ ๗ ขวบ 


  ฝ่ายพราหมณ์ปุโรหิตบิดาโฆสกุมาร เป็นพระมหาราชครูผู้สั่งสอนไตรเวททางคศาสตร์ แด่สมเด็จบรมกษัตริย์ในพระนครนั้น แลได้พาบุตรเข้าไปในพระราชวังด้วยเป็นนิตย์ 


  ในเวลาวันหนึ่ง พราหมณ์ปุโรหิต บอกสอนไตรเพทแด่พระมหากษัตริย์ถึงบทคัมภีร์คัณฐี ในไตรเพทบทหนึ่ง ก็มีความสงสัยคิดอรรถาธิบายไม่ออกได้ จึงทูลลาพาบุตรกลับมาบ้าน คิดตรึกตรองอยู่เนือง ๆ ก็ยังไม่ลงเห็นอรรถาธิบายนั้นได้ 


   ฝ่ายโฆสกุมารรู้ว่า บิดาคิดอรรถาธิบายแห่งบทไตรเพทนั้นติดตัน จึงเขียนข้ออธิบายแห่งบทคัณฐีในเตรเพทลงไว้ในใบลาน ครั้นบิดาออกมาได้เห็นอักษร ก็เข้าใจในอรรถาธิบายนั้น แล้วรู้ว่าบุตรของตนมีปรีชาเชี่ยวชาญเลียวฉลาดยิ่งนัก มาเขียนอรรถาธิบายแห่งข้อสงสัยนั้นไว้ให้ ก็ชื่นชมดีใจหาที่สุดมิได้ จึงพาบุตรเข้าไปเฝ้าพระมหากษัตริย์กราบทูลประพฤติเหตุนั้น 


  สมเด็จบรมขัตติยราชก็ทรงพระโสมนัส ชอบพระราชหฤทัยยิ่งนัก จึงสวมกอดเจ้าโฆสกุมารให้นั่งขึ้นนั่งเหนือพระเพลา จุมพิตศิรเกล้า แลมีพระราชดำรัสว่า แต่นี้ไปเจ้าจงเป็นบุตรบุญธรรมของเรา แลตรัสสรรเสริญปัญญาโฆสกุมารเป็นอันมาก 


   ครั้นโฆสุกุมาร มีวัยวัฒนาการเจริญขึ้น ได้มาบรรพชาในสำนักพระธรรมโฆษาจารย์ ผู้เป็นพระอุปัชฌายาจารย์ ได้เล่าเรียนพระธรรมวินัยไตรปิฎก (เอามาเรเนว) ในประมาณเดือนเดียวเท่านั้นก็ได้สำเร็จรู้พระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม ทั้งสามปิฎก ครั้นได้อุปสมบทบวรเป็นภิกษุภาพในพระพุทธศาสนาแล้ว ก็มีปัญญาวิสารทะแกล้วกล้า ได้สำเร็จจตุปฏิสัมภิทาญาณ รู้แตกฉานชำนาญในบาลีแลอรรถกถา แลนิรุติ บทวิคคหะแลปฏิภาณ การกล่าวโต้ตอบโดยคล่องแคล่ว พร้อมองค์แห่งปฏิสัมภิทาญาณทั้งสี่ มากิตติคุณสรรเสริญปัญญา เลื่องลือกึกก้องแผ่ไปในสกลชมพูทวีป จึงมีนามปรากฏว่า พระพุทธโฆสภิกษุ และพระพุทธโฆษาจารย์เปรียบปานดุจดังสมเด็จพระพุทธองค์ ยังทรงทรมานมีพระชนม์อยู่ ซึ่งมีพระกิตติศัพท์ แลพระกิตติคุณแผ่ฟุ้งเฟื่องไปในพื้นมหิดล หาที่สุดมิได้ 


   ครั้นอยู่มาถึงเวลาสมควร พระมหาเถระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์จึงมีเถรศาสน์สั่งสอนพระพุทธโฆษาจารย์ ให้ไปแปลพระพุทธวจนะปริยัติธรรมไตรปิฎกในลังกาทวีป ออกจากสีหฬภาษากลับขึ้นมาสู่มคธภาษามายังชมพูทวีป เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาให้ถาวรสืบไป 


  ฝ่ายพระพุทธโฆษาจารย์ รับอุปัชฌาย์ศาสน์ จึงขอผลัดเวลาไปทรมานบิดาซึ่งยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ ให้กลับเป็นสัมมาทิฏฐินับถือเลื่อมใสในพระรัตนตรัย จนได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลแล้ว พระผู้มีพระเป็นเจ้าก็กลับมานมัสการลาพระอุปัชฌาย์ ลงสู่สำเภากับด้วยพวกพาณิชสำเภาก็แล่นออกไปสู่มหาสมุทร ในขณะนั้น ด้วยเดชะวิสุทธิมรรคศีลาทิคุณ แลอำนาจบุญเจตนาของพระพุทธโฆษจารย์ ซึ่งตั้งจิตจะแปลพระปริยัติธรรม ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาให้ถาวรสืบไปนั้น เป็นบุญกิริยาวัตถมหากุศล บังเกิดเป็นทิฏฐธรรมเวทนีย์ ผลจึงมีเทวราชานุภาพของท้าวสักกะเทวราช แลพรหมานุภาพของพระพรหมผู้มีมหิทธิฤทธิ์ มาช่วยพิทักษ์รักษาสำเภาพระพุทธโฆษาจารย์ให้แล่นไปในมหาสมุทรโดยสวัสดี ไม่มีภัยอันตราย 


   เมื่อสำเภาพระพุทธโฆษาจารย์แล่นไปได้ ๓ วัน ได้พบสำเภาพระพุทธทัตตเถระองค์หนึ่ง ซึ่งแล่นออกจากท่าลังกาทวีปาในมหาสมุทร พระเถระทั้ง ๒ ได้ออกมาปฏิสันถารไต่ถามถึงกิจต่อกัน ครั้นพระพุทธทัตตะทราบว่า พระพุทธโฆษาจารย์จะออกไปแปลพระปริยัติธรรมในลังกาทวีป ดังนั้น ก็ยินดีเลื่อมใสยิ่งนัก จึงแจ้งว่าท่านได้แปลพระปริยัติธรรมไว้ ๓ คัมภีร์ คือบาลีชินาลังกา ๑ บาลีทันตธาตุ ๑ บาลีพุทธวงศ์ ๑ แต่ยังหาได้รจนาคัมภีร์อรรถกถา แลคัมภีร์ฎกีกาไม่ จึงอาราธนาพระพุทธโฆษาจารย์ให้ช่วยตกแต่งคัมภีร์อรรถกถา แลคัมภีร์ฎีกาสำหรับบาลี ๓ คัมภีร์นั้น เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาสืบไป แล้วพระพุทธทัตตเถระ จึงถวายผลสมอเป็นยาฉันแก้โรค ๑ เหล็กจารมีด้าม ๑ ศิลาลับเหล็กจาร ๑ แก่พระพุทธโฆษาจารย์ สิ่งของทั้ง ๓ สิ่งนี้ สมเด็จท้าวสุชัมบดีเทวราชได้ถวายแก่พระผู้เป็นเจ้ามาแต่ก่อน ในคัมภีร์ญาโณทัยปกรณ์กล่าวว่า สมเด็จท้าวสักกะเทวราชก็ได้ถวายผลหริตกี คือสมอไทยฉันเป็นยาแก้โรคกับเลขณี กับเหล็กจาร แก่พระพุทธโฆษาจารย์ดุจเดียวกัน ในวันที่พระผู้เป็นเจ้าลงสู่ท่าสำเภา ออกมาจากชมพูทวีปนั้น 


   ครั้นแล้วสำเภาพระพุทธทัตตเถระ ก็แล่นเข้ามาสู่ชมพูทวีปนี้ สำเภาพระพุทธโฆษาจารย์ ก็แล่นออกไปถึงท่าที่จอดในลังกาทวีป 


   ครั้นได้เวลาสมควร พระพุทธโฆษาจารย์ จึงไปสู่สำนักสมเด็จพระสังฆราชาธิบดีผู้มีนามว่าพระสังฆบาล ผู้เป็นจอมสงฆ์ในลังกาทวีปซึ่งสถิตในมหาวิหาร นั่งอยู่เบื้องหลังศิษย์ผู้มาเรียนพระปริยัติธรรมในเวลานั้น สมเด็จพระสังฆราช บอกพระอภิธรรมแลพระวินัยแก่ศิษย์สงฆ์ ถึงบทคัณฐีพระอภิธรรมก็ไม่ได้เข้าใจความอธิบาย จึงส่งสงฆ์ศิษย์ทั้งหลายให้กลับไปก็เข้าสู่ห้องคิดตรึกตรองอรรถาธิบายในบทคัณฐีพระอภิธรรมนั้นอยู่ 


   ฝ่ายพระพุทธโฆษาจารย์รู้ว่า สมเด็จพระสังฆราชไม่ทราบอรรถาธิบายในบทคัณฐีพระอภิธรรม จึงเขียนความอธิบายแลอรรถกถาลงไว้ในแผ่นกระดานใกล้อาศรมสมเด็จพระสังฆราช แล้วก็กลับมาสู่ที่อยู่ 


  ครั้นสมเด็จพระสังฆราชออกมาจากห้องได้เห็นอักษร ก็เข้าใจความอธิบายในบทคัณฐีพระอภิธรรมนั้น โดยแจ้งชัด จึงใช้คนปฏิบัติไปถามอาราธนาพระพุทธโฆษาจารย์มาไต่ถาม ครั้นได้ทราบความว่าพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้บอกกล่าวสั่งสอนพระไตรปิฎก พระพุทธโฆษาจารย์ไม่รับ จึงแจ้งกิจแห่งตนอันพระอุปัชฌาย์ส่งมาให้แปลพระปริยัติธรรมออกจากสีหฬสภาษา ขึ้นสู่มคธภาษา 


   ฝ่ายสมเด็จพระสังฆราชก็มีความยินดียิ่งนัก รับคำว่า่สาธุดีแล้วจึงอาราธนาพระพุทธโฆษาจารย์ ให้รจนาตกแต่งคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคซึ่งเป็นยอดธรรมสั่งสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาค ให้ดูคัมภีร์หนึ่งเพื่อเห็นปัญญาสามารถก่อน 


   ฝ่ายพระพุทธโฆษาจารย์ รับคำอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช แล้วจึงรจนาตกลงแต่งคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคซึ่งเป็นยอดธรรมสั่งสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาค ให้ดูคัมภีร์หนึ่งเพื่อเห็นปัญญาสามารถก่อน 


   ฝ่ายพระพุทธโฆษาจารย์ รับคำอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช แล้วจึงรจนาตกลงแต่งคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคปกรณ์ ตั้งคาถาพระพุทธฎีกาว่า (สีเล ปติฏาย นโร สปญฺโญ)เป็นอาทิ ลงเป็นหลักสูตร จึงรจนาตกแต่งอรรถกถาได้โดยรวดเร็วยิ่งนัก ครั้นสำเร็จจบพระคัมภีร์แล้วก็ตั้งไว้ จึงจำวัดหลับไป พระคัมภีร์นั้นก็หายไป ด้วยสักกะเทวราชานุภาพ 


   ครั้นพระผู้เป็นเจ้าตื่นขึ้นไม่เห็นคัมภีร์ของตน ก็จารคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคขึ้นอีก เป็นคัมภีร์คำรบสองโดยรวดเร็วยิ่งนัก ด้วยแสงสว่างแห่งประทีป ครั้นสำเร็จแล้วก็วางคัมภีร์นั้นไว้ และจำวัดหลับไปอีก พระคัมภีร์นั้นก็หายไปด้วยเทวราชานุภาพแห่งท้าวสักกะเทวราชอีกเล่า 


   ครั้นพระผู้เป็นเจ้าตื่นขึ้นไม่เห็นคัมภีร์เป็นคำรบสองนั้นแล้ว ก็รีบด่วนจารคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคขึ้นอีก เป็นคัมภีร์คำรบสาม ด้วยแสงประทีปอันสว่าง ครั้นจารเสร็จแล้ว จึงผูกคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคคำรบสามนั้นไว้กับจีวร 


   พอเวลารุ่งเช้า พระผู้เป็นเจ้าตื่นขึ้น เห็นในพระคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคทั้งสองคัมภีร์ ที่พระผู้เป็นเจ้าได้รจนาและจารซึ่งหายไปนั้นอันท้าวสักกะเทวราชนำมาคืนให้ตั้งไว้ในที่ดังเก่า พระผู้เป็นเจ้าก็มีความโสมนัสชื่นชม 


   ตามพระคัมภีร์ญาโณทัยปกรณ์กล่าวว่า ซึ่งสักกะเทวราชานุภาพบันดาลให้เป็นไปทั้งนี้ เพื่อให้เกิดบุญกิริยาวััตถุแก่มหาชน เพื่อได้ถวายใบลานใหม่ ให้พระผู้เป็นเจ้าจารพระวิสุทธิมรรคเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาได้หลายคัมภีร์ 


   แต่บัณฑิตทั้งปวงอนุมานว่า “ซึ่งสักกะเทวราชานุภาพให้เหตุเป็นไปทั้งนี้ เพื่อแสดงความสามารถแห่งปัญญาวิสารทะ แลวิริยะอุตสาหะของพระผู้เป็นเจ้าให้ปรากฏแก่ชนชาวลังกาทวีปทั่วไป” 


   ครั้นแล้ว พระผู้เป็นเจ้าจึงนำพระวิสุทธิมรรคทั้งสามพระคัมภีร์นั้นไปแจ้งเหตุต่อสมเด็จพระสังฆราช ๆ ก็มีความพิศวง จึงให้ชุมนุมสงฆ์ผู้รู้ชำนาญในพระปริยัติธรรม ช่วยตรวจสอนทานพระวิสุทธิมรรคทั้งสามคัมภีร์ ศัพท์อันมีนิบาตแลอุปสรรคเป็นต้น อันพระผู้เป็นเจ้าได้รจนาตกแต่งแลจารในบทใด ๆ ก็เสมอสมานกัน เป็นอันดีในบทนั้น ๆ ตั้งอยู่เหมืือนดังพระผู้เป็นเจ้าได้ตกแต่งแลจารไว้แต่แรกสิ้นทั้งสามคัมภีร์ 


   แลคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคนี้มี ๒๓ ปริจเฉท 


   ปริจเฉทเป็นปฐมนั้น ชื่อศีลนิเทศ แสดงด้วยศีลมีประเภทต่าง ๆ 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๒ ชื่อธุงดงคนิเทศ แสดงด้วยธุดงควัตร ๑๓ ประการ 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๓ ชื่อกัมมัฏฐานคหณนิเทศ แสดงด้วยวิธีเล่าเรียนพระสมถกรรมฐาน ๔๐ ประการ 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๔ ชื่อปถวีกสิณนิเทศ แสดงด้วยปถวีกสิณเป็นต้นที่ ๑ 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๕ ชื่อว่าอวเสสกสิณนิเทศ แสดงด้วยกสิณที่เหลือลง ๙ ประการ รวมกับปถวีกสิณเป็น ๑๐ ประการ 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๖ ชื่ออศุภนิเทศ แสดงด้วยอศุภ ๙ ประการ 


  ปริจเฉทเป็นคำรบ ๗ ชื่อฉานุสสตินิเทศ แสดงด้วยอนุสสติ ๖ คือ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๘ ชื่อเสสานุสสตินิเทศ แสดงด้วยอนุสสติ ๔ ที่เหลือลงคือ มรณานุสสติ กายคตาสติ อานาปานสติ อุปมานุสสติ รวมกับอนุสสติ ๖ จึงเป็นอนุสสติ ๑๐ ประการ 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๙ ชื่อพรหมวิหารนิเทศ แสดงด้วยพรหมวิหารทั้ง ๔ คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๑๐ ชื่ออรูปนิเทศ แสดงด้วยอรูปสมาบัติ ๔ คือ อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญายตนะสมาบัติ 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๑๑ ชื่อสมาธินิเทศ แสดงด้วยสมาธิกับทั้งปฏิกูลสัญญาธาตุววัตถานนิเทศ 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๑๒ ชื่ออิทธิวิธีนิเทศ แสดงด้วยฤทธิ์วิธีต่าง ๆ 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๑๓ ชื่ออภิญญานิเทศ แสดงด้วยอภิญญา ๕ มีทิพพโสต ทิพพจักษุ และเจโตปริยญาณ คือรู้วารจิตแห่งผู้อื่นเป็นต้น 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๑๔ ชื่อขันธนิเทศ แสดงด้วยปัญจขันธ์ และวิเศษนามแห่งขันธ์ต่าง ๆ 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๑๕ ชื่ออายตนธาตุนิเทศ แสดงด้วยอายตนะ ๒๑ และธาตุ ๑๘ 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๑๖ ชื่ออินทรียสัจจนิเทศ แสดงด้วยอินทรีย์ ๒๒ และอริยสัจ ๔ 


  ปริจเฉทเป็นคำรบ ๑๗ ชื่อภูมินิเทศ แสดงด้วยธรรม ๖ คือขันธ์อายตนะ ธาตุ อินทรีย์ อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท อันเป็นภูมิภาพพื้นแห่งวิปัสสนากัมมัฏฐาน 


  ปริจเฉทเป็นคำรบ ๑๘ ชื่อวิสุทธินิเทศ แสดงด้วยความบริสุทธิ์แห่งทิฏฐิคือความเห็น 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๑๙ ชื่อกังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ แสดงด้วยความบริสุทธิ์ที่ล่วงข้ามความกังขาสงสัยเสียได้ 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๒๐ ชื่อมัคคามัคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ แสดงด้วยความบริสุทธิ์ในการเห็นอริยมรรคด้วยญาณปัญญาว่า สิ่งนี้เป็นอริยมรรคสิ่งนี้มิใช่อริยมรรค 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๒๑ ชื่อปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศแสดงด้วยความบริสุทธิ์ในการเห็นด้วยปัญญาว่า มรรคควรปฏิบัติสืบต่อขึ้นไป 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๒๒ ชื่อญาณทัสสนนิเทศ แสดงด้วยความบริสุทธิ์ในการเห็นอริยสัจและนิพพาน ด้วยปัญญาอันรู้เห็นจริงแจ้งชัด 


   ปริจเฉทเป็นคำรบ ๒๓ ชื่อภาวนานิสังสนิเทศ แสดงด้วยอานิสงส์ผลแห่งการภาวนาในพระวิปัสนากัมมัฏฐาน รวมเป็น ๒๓ ปริจเฉทบริบูรณ์ 


   สมเด็จพระสังฆราชาธิบดี ได้เห็นคัมภีร์พระวิสุทธิมรรค มีบทอันสม่ำเสมอกันเป็นอันดี ไม่มีวิปลาสคลาดเคลื่อนแต่อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนั้นแล้ว ก็บังเกิดโสมนัสยิ่งนัก จึงอนุญาตใ้ห้พระพุทธโฆษาจารย์แปลพระปริยัติธรรมจากสีหฬภาษาขึ้นสู่มคธภาษา และอนุญาตให้เสนาสนะที่อยู่ในโลหปราสาทชั้นเป็นปฐม เพื่อให้พระผู้เป็นเจ้าทำกิจปริวรรตพระปริยัติได้โดยสะดวกดี ในคัมภีร์ญาโณทัยปกรณ์กล่าวว่า สมเด็จบรมกษัตริย์ผู้ทรงพระนามว่าพระเจ้ามหานามขัตติยราชผู้ครอบครองในลังกาทวีป ได้เสด็จมาด้วยราชบริพาร ตรัสปวารณาถวายภิกขาหาร บิณฑบาตแก่พระผู้เป็นเจ้า พระพุทธโฆษาจารย์ จนตลอดเสร็จการปริวรรตพระปริยัติธรรม 


   แต่นั้น พระพุทธโฆษาจารย์ก็ตั้งปณิธานวิริยะอุตสาหะแปลพระปริยัติธรรมพุทธวจนะ จากสีหฬภาษาขึ้นสู่มคธภาษา พร้อมทั้งบาลีและอรรถกถาฎีกา และอนุฎีกา สิ้นไตรมาสก็สำเร็จการปริวรรต 


   แต่ในคัมภีร์ญาโณทัยปกรณ์กล่าวว่า สิ้นสมพัตสรหนึ่งจึงสำเร็จ 


   ฝ่ายสมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นจอมสงฆ์ ก็ให้อนุโมทนาชื่นชมกล่าวคาถาสรรเสริญคุณของพระพุทธโฆษาจารย์เจ้าเป็นอเนกปริยาย 


   ครั้นการปริวรรตพระปริยัติธรรมสำเร็จแล้ว พระผู้เป็นเจ้าพระพุทธโฆษาจารย์ ก็นมัสการลาสมเด็จพระสังฆราชาธิบดี และพระสงฆ์เถรานุเถระลงสู่สำเภากับด้วยพาณิช กลับเข้ามาสู่ชมพูทวีป นมัสการแจ้งเหตุแก่พระอุปัชฌาย์ให้ทราบสิ้นทุกประการ 


   เรื่องนิทานประวัติแห่งพระพุทธโฆษาจารย์ มีพิสดารในคัมภีร์พุทธโฆสุปปัตติ และคัมภีร์ญาโณทัยปกรณ์ และในที่อื่นอีกต่าง ๆ ซึ่งเลือกคัดมากล่าวในอารัมภกถานี้แต่โดยย่อ พอประดับสติปัญญา และความศรัทธาเลื่อมใสของสาธุชนเพียงเท่านี้ 


  อนึ่ง คัมภีร์พระวิสุทธิมรรคนี้ แปลว่าเป็นพระคัมภีร์แสดงทางของธรรมอันบริสุทธิ์ คือพระอมตมหานิพพาน ตั้งแต่พระพุทธโฆษาจารย์ได้รจนาตกแต่งขึ้น ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พระพุทธศาสนาทั้งในการเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นที่ปลูกศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต ให้ตั้งจิตบำเพ็ญรักษาศีลบริสุทธิ์ และเล่าเรียนพระสมถกัมมัฏฐาน และพระวิปัสสนากัมมัฏฐาน แผ่ไพศาลรุ่งเรืองไปทั้งชมพูทวีปและลังกาทวีปหาที่สุดมิได้ สืบ ๆ มาจากปรัตยุบันกาลนี้ 


คัมภีร์พระวิสุทธิมรรคนี้ พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าผู้รจนาตกแต่งพระคัมภีร์ ได้นำพระคาถาพระพุทธฎีกาซึ่งมีคำว่า 


  “สีเล ปติฏาย นโร สปญฺโญ จิตตํ ปญฺญญฺเจ ภาวยํ อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ โส อิมํ วิชฏเย ชฏนฺติ” ดังนี้ 


  อันพระธรรมสังคาหกาจารย์ ผู้เป็นพระอรหันต์ผู้วิเศษทั้งหลายผู้รวบรวมร้อยกรองพระไตรปิฎก ตั้งแต่กระทำสังคายนามาในปฐมสังคีติกาล ได้ยกขึ้นตั้งไว้ในชฏาสูตรที่ ๓ ตติยวรรค ซึ่งเป็นวรรคคำรบ ๓ หมวดเทวดาสังยัตต์ ในคัมภีร์สังยุตตนิกายสคาถวรรคฝ่ายพระสุตตันตปิฎกมาตั้งลงเป็นหลักสูตร ในเบื้องต้นคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคขั้นต้นนี้แล้ว สังวรรณนาอรรถกถาพระวิสุทธิมรรคตามนัยแห่งคาถาพระพุทธฎีกานี้โดยพิสดาร 


   แต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประพันธ์ปณามคาถา นมัสการพระรัตนตรัยขึ้นใหม่ไว้ในต้นคัมภีร์เหมือนอย่างคัมภีร์อื่น ๆ พระผู้เป็นเจ้านำบาลีปณามเิดิมว่า “นโม ตสฺส ฯลฯ” ดังนี้มาตั้งไว้ในพระคัมภีร์บาลีปณามเดิมนี้ สำหรับนมัสการพระรัตนตรัย ใช้เริ่มต้นในสถานต่าง ๆ ซึ่งเป็นธรรมเนียมสืบมาในพระพุทธศาสนาแต่สมัยพุทธกาลช้านาน 


  ข้อนี้ นักปราชญ์ในภายหลังอนุมานเห็นว่าพระพุทธโฆษาจารย์เจ้าไม่นิพนธ์ปณามคาถาขึ้นใหม่ไว้ในต้นคัมภีร์นี้ เพราะพระผู้เป็นเจ้าเป็นอติธัมมครุ ผู้เคารพยิ่งนักต่อพระสัทธรรมของสมเด็จพระผู้มีพระภาค หวังในคาถาพระพุทธฎีกา ที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาว่าด้วยศีลสมาธิปัญญา เป็นอรรถสารบริบูรณ์ในพระคาถาบทเดียวเท่านี้ เชิดชูปรากฏอยู่ในเบื้องต้นพระคัมภีร์ไม่ให้มีสำนวนคาถาของตนอยู่เบื้องต้นปกคลุมสำนวนคาถาพระพุทธฎีกาไปดังนั้น 


  และพระผู้เป็นเจ้าเห็นสมควรยิ่งนัก ที่จะแสดงคำนมัสการพระรัตนตรัยด้วยพระบาลีปณามเดิมว่า “นโม ตสฺส” เป็นต้น ไว้ในเบื้องต้นคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคนี้ 


  แต่นอกนั้น พระผู้เป็นเจ้าได้นิพนธ์คาถาแก้ไขข้อธรรมต่าง ๆ เป็นอรรถกถา ตามนัยแห่งพระพุทธฎีกา ในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคทั้งสองบั้นนี้มีอเนกประการ 


  และในคัมภีร์อื่น ๆ นั้น พระผู้เป็นเจ้าได้นิพนธ์ปณามคาถาไว้ต้นคัมภีร์ก็มีเป็นอเนกวิธาน มีคัมภีร์พระปฐมสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัย ฝ่ายพระวินัยปิฎก และคัมภีร์พระธรรมปทัฏฐกถา ในขุททกนิกาย ฝ่ายพระสุตตันตปิฎกเป็นต้น 


  เพราะฉะนั้น ฉบับบาลีคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคซึ่งสืบ ๆ กันมาในประเทศสยามจึงมีแต่บาลีปณามเดิมว่า “นโม ฯลฯ” อยู่เบื้องต้นพระคัมภีร์โดยมาก ไม่พบฉบับที่มีปณามคาถาในที่แห่งหนึ่งแห่งใดเลยบัณฑิตควรพิจารณาในเหตุนี้ 


  ในบาลีปณามเดิมว่า “นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทธสฺส” นั้น ประกอบบทแปลตามโบราณจารย์ว่า “โย ภควา” สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด “อุปฺปนฺโน โลเก” บังเกิดขึ้นแล้วในโลก “นโม” ข้าพระองค์ขอนอบน้อมถวายนมัสการ “อตฺถุ” ขอจงมี “ตสฺส ภควโต” แต่องค์พระผู้ทรงพระภาคพระองค์นั้นผู้บริบูรณ์ ด้วยพระบารมีธรรม และทรงจำแนกแล้ว คือพระสัทธรรมให้แก่เวไนยสัตว์ “อรหโต” พระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลส สมควรจะรับซึ่งเครื่้องสักการบูชาพิเศษของเทพามนุษย์ทั้งปวง “สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส” ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยอาการอันชอบ มิได้วิปริต เนื้อความดังนี้ 


  อนึ่ง คัมภีร์พระวิสุทธิมรรคบางฉบับ บูรพาจารย์เติมบาลีสังเขปปณามว่า “นมตฺถุ รตนตฺตยสฺส” ซึ่งแปลว่า “นโม อตฺถุ” ขอความนอบน้อมนมัสการ ของพระองค์จงมี “รตนติตยสฺส” แก่ประชุมสามแห่งพระรัตนะ ดังนี้ 

 สีเล ปติฏาย นโร สปญฺโญ จิตตํ ปญฺญญฺเจ ภาวยํ อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ โส อิมํ วิชฏเย ชฏนฺติ อิติหิทํ วุตฺตํ 


  วาระนี้จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนาในศีลนิเทศ ในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคปกรณ์ อันพระพุทธโฆษาจารย์เจ้าจารึกรจนาไว้ เพื่อเป็นประโยชน์จะยังสาธุชนให้มีตรุณปีติปราโมทย์ 


  มีเนื้อความในศีลนิเทศ ปริทเฉทเป็นปฐมนั้นว่า “สีเล ปติฏาย นโร สปญฺโญ” องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค คือพระบารมีธรรมทรงพระมหากรุณาตรัสเทศนาไว้ว่า นรชนใดประกอบด้วยปัญญาเป็นไตรเหตุ มีเพียรยังกิเลสให้มีปัญญาอันแก่กล้าเห็นภัยในสังสารวัฏ “โส อิมํ วิชฏเย ชฏํ” นรชนนั้นอาจจะสางเสียซึ่งชัฏ คือตัณหา 


  มีคำปุจฉาว่า “กสฺมา ปเนตํ　วุตฺตํ”　เหตุดังฤๅ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค จึงตรัสพระสัทธรรมเทศนาพระคาถานี้ มีคำอาจารย์วิสัชนาว่า “ควนตํ กิร สาวตฺถิยํ วิหรนฺตํ” ดังได้สดับมาในเพลาราตรีหนึ่งถึงทุติยยาม เทวบุตรองค์หนึ่งมิได้ปรากฏโดยนามและโคตร เข้าสู่สำนักองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคอันเสด็จอยู่ในพระเชตวนาราม มีนครสาวัตถีเป็นที่โคจรคาม ทูลถามอรรถปัญหา เพื่อจะถอนเสียซึ่งวิกิจฉาความสงสัยของตน ด้วยคำนิพนธ์คาถาว่า “อนฺโตชฎา. พาหิชฏา ชฏายชฏิตา ปชา” ดังข้าพระองค์จะขอทูลถาม “ภนฺเต ภควา” ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาค ตัณหามี ๒ ประการ คือตัณหาอันชัฏอยู่ในภายใน และตัณหาอันชัฏอยู่ภายนอก สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ ย่อมมีจิตอันตัณหาชฏามีอุปมาดังข่ายแห่งนายพราน ครอบงำปกคลุมหุ้มห่อไว้ 


  มีอรรถสังวรรณนาพระคาถาที่เทพยดาทูลถามปัญหานั้นว่า คำกล่าวว่าชฏานั้น เป็นชื่อของตัณหา มีอุปมาดังข่าย แท้จริง ตัณหานั้นได้นามชื่อว่า “ชฏา” เพราะเหตุว่าตัณหานั้นย่อมบังเกิดแล้วบังเกิดเล่า โดยประเภทที่จะประพฤติเป็นไปในเบื้องต่ำและเบื้องบน ยึดหน่วงเอาอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นอาทิ ด้วยอรรถว่าตัณหานั้นร้อยกรองไว้ เกี่ยวประสานไว้ ดุจดังว่าแขนงแห่งกิ่งไม้ทั้งหลายมีสุมทุมพุ่มไม้ไผ่เป็นประธาน 


  อนึ่ง ตัณหานั้นชื่อว่าชัฏในภายใน และชัฏในภายนอก เพราะเหตุว่าตัณหานั้นบังเกิดขึ้นในบริขารของตน และบริขารของบุคคลผู้อื่นบังเกิดขึ้นในอายตนะภายในและอายตนะภายนอก สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมมีจิตสันดานอันตัณหาภายในและตัณหาภายนอกบังเกิดขึ้นเนือง ๆ ดังนี้แล้ว ก็กระทำให้ฟั่นเฟือเหลือที่จะสางได้ 


   มีคำอุปมาว่า “ยถา นาม เวฬุชฏทีหิ เวฬุอาทโย” ต้นไม้ในแผ่นปฐพีมีต้นไม้ไผ่เป็นอาทิ เมื่อวัฒนาเจริญขึ้นมาแล้วเป็นแขนงหนามของตนที่เจริญขึ้นมานั้น พาให้รกเลี้ยวปกคลุมหุ้มห่อซึ่งลำต้นไว้มิให้สละสลวยได้ อันนี้แลมีอุปมาฉันใด ก็มีอุปไมยเหมือนด้วยหมู่สัตว์ที่เกิดมา ตัณหาที่เป็นผู้ชักนำให้มาเกิดเป็นกายก็ย่อมกระทำให้ฟั่นเฝือเหลือที่จะสางยังจิตสันดานให้ซ่าน ไปในรูปแลเสียงแลกลิ่นแลรสแลโผฏฐัพพะสัมผัสถูกต้องดังนี้ “ตํ ตํ โคตม ปุจฺฉามิ” เพราะเหตุการณ์นั้น ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าโคตมะ ข้าพระองค์จะขอถามว่า “โก อิมํ วิชฏเย ชฏํ” บุคคลดังฤๅจะสามารถอาจเพื่อจะสางเสียได้ซึ่งชัฏ คือตัณหาอันหุ้มห่อครอบงำเกี่ยวประสานจิตสันดานแห่งสัตว์ไว้ ให้ประพฤติเป็นไปดังนี้ 


  เมื่อเทพยดาทูลถามอรรถปัญหาดังนี้ “สพฺพธมฺเมสุ อปฺปฏิหตณาณจาโร” องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคพระผู้มีพระญาณหาสิ่งจะกำจัดมิได้ พระญาณของพระองค์นั้น ย่อมสัญจรจาริกไปในไทยธรรมทั้งปวง มีธรรมอันเป็นไปในอดีตกาลเป็นอาทิ “เทวานํ อติเทโว” พระพุทธองค์เป็นวิสุทธิเทวดาอันเลิศล่วงเสียซึ่งเทพยดาทั้งปวงและเป็นวิสุทธิสักกะเทวราชอันล่วงเสียซึ่งสักกะเทวราชในโลกธาตุทั้งปวง “พฺรหฺมานํ อติพรหมา” เป็นวิสุทธิมหาพรหมอันล่วงเสียซึ่งพรหมทั้งปวง พระองค์แกล้วกล้าในจตุเวสารัชญาณทั้งสี่ แลทรงซึ่งพลญาณมีประการสิบ แลมีพระญาณหาสิ่งจะกั้นมิได้ มาพร้อมด้วยพระจักขุ กล่าวคือปัญญาสามารถอาจเห็นประจักษ์ด้วยอาการทั้งปวง เมื่อพระองค์จะตรัสวิสัชนาอรรถปัญหานี้จึงกล่าวพระคาถาว่า “สีเล ปติฏาย นโร สปญฺญ” เป็นอาทิโดยนัยที่กล่าวมาแล้วในหนหลัง “อิมิสฺสาทานิ คาถาย” ในกาลบัดนี้ข้าพระองค์ผู้มีนามชื่อว่า พุทธโฆษาจารย์จะยังอรรถแห่งพระคาถาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงแสวงหาศีลขันธาทิคุณ ตรัสวิสัชนาจำแนกศีล แลสมาธิปัญญา เป็นอาทิ อันมิได้วิปริตให้พิสดาร จักกล่าวพระคัมภีร์ชื่อว่าพระวิสุทธิมรรค มีคำตัดสินหมดจดดีไม่มีเศษ เพราะเหตุว่าพระคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคนี้มิได้เจือด้วยลัทธิอันมีในนิกายอื่น ๆ ซึ่งอาศัยในเทศนาแห่งพระมหาเถระทั้งหลายอันอยู่ในมหาวิหาร 


   คัมภีร์พระวิสุทธิมรรคนี้ สามารถอาจจะกระทำปราโมทย์กล่าวคือตรุณปีติอันอ่อน ให้บังเกิดมีแก่พระภิกษุทั้งหลายอันได้บรรพชาในพระพุทธศาสนา อันสัตว์โลกทั้งหลายได้ด้วยยาก พระผู้เป็นเจ้ายังมิได้รู้จักหนทางพระนิพพานว่า หนทางนี้ เป็นหนทางตรง เป็นหนทางมิได้ผิด เป็นหนทางอันเกษม สงเคราะห์เข้าในศีลขันธ์คือกองแห่งศีล สมาธิขันธ์ กองแห่งสมาธิ ปัญญาขันธ์ กองแห่งปัญญา เมื่อยังไม่รู้จักหนทาง ถึงว่าจะปรารถนาพระนิพพานก็ดี จะพยายามกระทำเพียรก็ดี ก็มิได้สำเร็จแก่พระนิพพาน 


   “สาธโว” ดูกรสาธุสัปบุรุษทั้งหลาย ท่านทั้งปวงปรารถนาวิสุทธิกล่าวคือพระนิพพาน จงเงี่ยโสตสดับพระคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคแต่สำนักแห่งเรา ผู้จะกล่าวอรรถสังวรรณนา 


  พระพุทธโฆษาจารย์เจ้านิพนธ์พระบาลี แปลเป็นภาษาสยามได้เนื้อความดังนี้ จึงดำเนินอรรถสังวรรณนาในบทคือวิสุทธินั้นว่า “สพฺพมลวิรหิตํ อจฺจนตปริสุทฺธํ” พระนิพพานเว้นจากมลทินทั้งปวงบริสุทธิ์โดยแท้บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ หนทางพระนิพพานนั้น ชื่อว่าวิสุทธิ อุบายที่จะตรัสรู้นั้นชื่อว่ามรรค 


   ข้าพระพุทธเจ้า จักกล่าวซึ่งพระคัมภีร์ชื่อว่าวิสุทธิมรรคนั้นมีอรรถคือแปลว่า ข้าพระองค์จะกล่าวซึ่งอุบายที่จะตรัสรู้พระนิพพาน “โส ปรนายํ วิสุทธิมคฺโค” อนึ่งพระวิสุทธิมรรคคืออุบายที่จะกระทำพระนิพพานนั้นให้แจ้ง ในพระสูตรบางแห่ง องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาแสดงวิปัสสนาล้วน มิได้เจือด้วยสมถะ 


  “ยถาห ภควา” พระผู้ทรงพระภาค ตรัสเทศนาไว้เป็นดังฤๅ พระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาไว้ด้วยพระบาทพระคาถาว่า “สพฺเพ สงฺขารา นิจฺจาติ, ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ พิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่า ธรรมอันยุติในภูมิ ๓ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ทั้ง ๓ นี้เป็นอนิจจังมิได้เที่ยง ในกาลนั้นคือกาลอันมีในภายหลัง ตั้งแต่บังเกิดขึ้นแห่งญาณทั้งหลาย มีอุทยัพพยญาณ คือปัญญาอันพิจารณาเห็นซึ่งความดับเป็นอาทิ พระภิกษุนั้นก็จะเหนื่อยหน่ายในกองทุกข์ คือปัญจักขันธ์ อันเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้ง ๓ นี้ กามาวจรภพเป็นอาทิ “เอส มคฺโค วิสุทธิยา” ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมกล่าวคือนิพพานญาณปัญญาที่เหนื่อยหน่ายในกองทุกข์ กล่าวคือปัญจักขันธ์นี้ ชื่อว่าเป็นอุบายที่จะให้ตรัสรู้พระนิพพาน 


  “กตฺถจิ ฌานปญฺญาวเสน” อนึ่งวิสุทธิมรรค คืออุบายที่จะให้ตรัสรู้พระปรินิพพานนั้น ในพระสูตรบางแห่ง องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้ด้วยสามารถแห่งฌานแลปัญญา 


  “ยถาห ภควา” พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้เป็นดังฤๅ สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้ว่า “นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส, นตฺถิ ปญฺญา อฌายิโน” ดูกรภิกษุทั้่งหลาย ฌานไม่มีแ่ก่ภิกษุอันหาปัญญามิได้ ปัญญาไม่มีแก่ภิกษุอันหาฌานมิได้ ฌานแลปัญญาทั้ง ๒ นี้มีแก่ภิกษุรูปใด ภิกษุรูปนั้นก็จะตั้งอยู่ในที่ใกล้พระนิพพานโดยแท้ 


   อนึ่งพระวิสุทธิมรรคนี้ ในพระสูตรบางแห่ง องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาด้วย สัมมากัมมันตะเป็นอาทิ 


  “ยถาห ภควา” พระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาไว้เป็นดังฤๅ พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้ว่า “กมฺมํ วิชฺชา จ ธมโม จ สีลํ ชีวิตมุตฺตมํ” ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งปวงย่อมจะบริสุทธิ์ด้วยกรรม คือมรรคเจตนา ๑ ด้วยวิชชาคือสัมมาทิฏฐิ ๑ ด้วยศีลคือสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ ๑ ด้วยอุดมชีวิตคือสัมมาอาชีวะ ๑ ด้วยธัมมะ คือสัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ๑ ดังนี้ 


   บางแห่งว่าด้วยธรรม ๔ ประการ คือ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ 


   “น โคตฺเตน ธเนน วา” สัตว์ทั้งหลายจะบริสุทธิ์ด้วยโคตรแลบริสุทธิ์ด้วยทรัพย์ก็หาไม่ 


   “กตฺถจิ สีลาทิวเสน” อนึ่งพระวิสุทธิมรรคนี้ ในพระสูตรบางแ่ห่งองค์พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาแสดงด้วยศีลเป็นอาทิ 


   “ยถาห ภควา” องค์พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้เป็นดังฤๅ องค์พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้ว่า “สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน ปญฺญวา สุสมาหิโต” พระภิกษุในพระศาสนานี้ ถึงพร้อมด้วยจตุปาริสุทธิศีลมาแล้วเนือง ๆ ด้วยปัญญาอันเป็นโลกิยะแลปัญญาอันเป็นโลกุตตระ มีจิตอันตั้งมั่นด้วยสมาธิอันประกอบด้วยประการเสมอ ด้วยปัญญาอันเป็นโลกิยะแลเป็นโลกุตตระ กระทำความเพียรเพื่อว่าจะสละอกุศลธรรม จะยังกุศลธรรมให้บังเกิดในตน มิได้เอื้อเฟื้ออาลัยในกายแลชีวิต “โอฆํ ตรติ ทุตฺตรํ” พระภิกษุนั้นสามารถอาจจะเข้าโอฆะทั้ง ๔ มีกามโอฆะเป็นประธานอันสามัญสัตว์ทั้งปวงมีอาจจะข้ามได้ 


   “กตฺถจิ สติปฏานาทิวเสน” พระวิสุทธิมรรคนี้ ในพระสูตรบางแห่ง องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสพระสัทธรรมเทศนาด้วยโพธิปักขิยธรรม มีพระสติปัฏฐานทั้ง ๔ เป็นอาทิ 


   “ยถาห ภควา” พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้ เป็นดังฤๅ พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้ว่า “เอกายโน ภิกฺขเว อยํ มคฺโค” ดูกรภิกษุทั้งหลาย มรรคมรรคานี้ เป็นหนทางอันบุคคลผู้เดียวพึงสัญจรย่อมประพฤติเป็นไปเพื่อจะยังสัตว์ทั้งหลายให้บริสุทธิ์ แลจะยังสัตว์ทั้งหลายให้ล่วงเสียซึ่งทุกข์แลโทมนัส ให้ตรัสรู้พระนิพพานกระทำพระปรินิพพานให้แจ้ง หนทางซึ่งบุคคลผู้เดียวพึงสัญจรนั้นคือ พระสติปัฏฐานทั้ง ๔ แลพระสัมมัปปธาน ๔ เป็นอาทิ 


   อนึ่ง ในปัญหาพยากรณ์ที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพยากรณ์กล่าวแก้ แก่เทพยดาอันลงมาทูลถามปัญหานี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงศีลเป็นอาทิ 


  อรรถสังวรรณนาโดยสังเขป ในคาถาเทพยดาถามปัญหา ก็ยุติการแต่เพียงเท่านี้ 


   ในกาลนี้ พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าจะสังวรรณนาอรรถพระคาถาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสวิสัชนา จึงดำเนินเนื้อความว่า “สีเล ปติฏาย นโร สปญฺโญ” สัตว์โลกที่มีปัญญา อันมาพร้อมด้วยปฏิสนธิ อันเป็นไตรเหตุ อันบังเกิดแก่กุศลธรรม ปฏิบัติบำเพ็ญศีลกระทำให้ศีลของตนบริบูรณ์มิให้ด่างพร้อย จึงได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในศีล 


   เมื่อตั้งอยู่ในศีลแล้ว ก็อุตสาหะกระทำความเพียร ที่จะยังกิเลสทั้งหลายให้ร้อนจำเดิมแต่ต้น แลให้ร้อนไปโดยภาคทั้งปวง 


   อนึ่งสัตว์ผู้นั้นมีปัญญาอันแก่กล้าชื่อว่า เนปกปัญญา ในบทคือเนปกปัญญานี้ คือองค์สมเด็จพระศาสดาตรัสเทศนา ประสงค์เอาปัญญา อันประกอบด้วยวิธีจะรักษาพระกรรมฐาน แท้จริงในปัญหาพยากรณ์นี้พระพุทธองค์ประสงค์เอาปัญญา ๓ ประการ 


   ปัญญาที่หนึ่งนั้น ประสงค์เอาปัญญาที่มาพร้อมด้วยปฏิสนทธิอันเป็นไตรเหตุ 


   ปัญญาที่สองนั้น ประสงค์เอาวิปัสสนาปัญญา อันพิจารณาเห็นพระไตรลักษณ์ 


   ปัญญาที่สามนั้น ประสงค์เอาปริหาริกปัญญา อันกำหนดกิจทั้งปวงมีกิจที่จะเล่าเรียนพระกรรมฐานทั้งสอง คือพระสมถกรรมฐานและพระวิปัสสนากรรมฐาน 


  สัตว์นั้นได้นามชื่อว่า ภิกษุ เพราะเหตุว่าเห็นภัยในสังสารวัฏประกอบด้วยโยนิโสมนสิการเจริญพระสมาธิ คือเล่าเรียนกสิณบริกรรม แลเจริญวิปัสสนาให้เห็นว่า ปัญจวิธขันธ์ทั้ง ๕ เป็นอนิจจัง เป็นทุกขังเป็นอนัตตา “โส อิมํ วิชฏเย ชฏํ” สัตว์ที่ได้นามชื่อว่าภิกษุนั้นย่อมประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ คือ ศีล ๑ สมาธิ ๑ ปัญญาทั้ง ๓ มีสหชาติปัญญาอันเป็นไตรเหตุเป็นอาทิ แลความเพียรยังกิเลสให้ร้อน ๑ เป็น ๖ ประกอบด้วยกันดังนี้ พึงถางชัฏคือตัณหานี้ 


   มีคำอุปมาว่า บุรุษอันประกอบด้วยกำลัง ยืนอยู่เหนือพื้นปฐพียกขึ้นซึ่งศาสตราอันตนลับอานไว้เป็นอันดี พึงถางเสียซึ่งพุ่มไม้ไผ่อันใหญ่อันชัฏไปด้วยหนามหนา “เสยฺยถาปิ นาม” ชื่อว่ามีอุปมาฉันใด ก็มีอุปไมยเหมือนหนึ่งสัตว์คือภิกษุในพระพุทธศาสนายืนอยู่เหนือปฐพี กล่าวคือศีล ยกขึ้นซึ่งศาสตรา กล่าวคือวิปัสสนาอันตนลับอานแล้วเป็นอันดี เหนือศิลากล่าวคือความเพียรพึงดัดเสียแห่งตน 


   อนึ่งพระภิกษุจะถางเสียได้ซึ่งชัฏคือตัณหา ก็ถางเสียได้ในขณะแห่งตนได้พระอรหัตตมรรค ในขณะที่ได้สำเร็จแก่พระอรหัตตผลแล้ว พระภิกษุนั้นก็ได้ชื่อถางชัฏคือตัณหาสำเร็จแล้ว เป็นอัคคทักขิไณยบุคคล ควรจะพึงรับทานอันเลิศแห่งสัตว์อันอยู่ในมนุษย์โลก กับด้วยสัตว์อันอยู่ในเทวโลกเหตุการณ์ดังนั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค จึงโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาแก่เทพยดานั้นด้วยบาทพระคาถามีคำกล่าวว่า “สีเล ปติฏาย นโร สปญฺโญ” เป็นอาทิ เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ 


   “ตตฺรายํ ยาย ปญฺญาย สปญโญติ วุตฺโต ตตฺรายสฺส กรณียํ นตฺถิ ปุริมกมมานุภาเวเนว หิสฺส สา สิทฺธา” 


  “อาตาปี นิปโกติ เอตฺถ วุตฺติวริยวเสน ปน เตน สาตจฺจ การินา ปญฺญาวเสน จ สมปชานการิน หุตฺวา สีเล ปติฏาย จิตฺตปญฺญาวเสน วุตฺตา สมถวิปสุสนา ภาเวตพฺพาติ” 


   “อิมํ ตตฺร ภควา สิลสมาธิปญฺญามุเขน วิสุทฺธิมคคํ ทสฺเสติ” 


   พระสัทธรรมเทศนาสืบลำดับวาระพระบาลีมา มีเนื้อความว่าองค์สมเด็จพระศาสดา ตรัสเทศนาในพระคาถาว่า “สปญฺโญ” พระโยคาวจร ภิกษุประกอบด้วยปัญญาอันใด กิจที่พระโยคาวจรภิกษุจะพึงกระทำในปัญญานั้นบมิได้มี เหตุดังฤๅ เหตุว่า ปัญญานั้นย่อมสำเร็จแ่ก่พระโยคาวจรภิกษุนี้ ด้วยอานุภาพแห่งกุศลกรรม ที่พระโยคาวจรภิกษุสันนิจจยาการก่อสร้างมาแล้วแต่ปุริมภพปางก่อน 


   ในบทคือ “อาตาปี นิปโก” องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาด้วยสามารถ ศีล สมาธิ ปัญญา หวังจะให้พระโยคาวจรเจ้ามีความอุตสาหะกระทำเนือง ๆ กระทำให้มากด้วยวิริยะพยายาม แลกระทำตนให้รู้รอบคอบด้วยปัญญา แล้วพึงเจริญสมถะแลวิปัสสนา 


   ในพระคาถานี้ องค์พระผู้มีพระภาค ตรัสเทศนาชื่อว่าพระวิสุทธิมรรค คือหนทางพระปรินิพพาน ด้วยศีล สมาธิ แลปัญญาเป็นประธาน 


   “เอตฺตา หิ ติสฺโส สิกฺขา” แท้จริง สิกขาทั้ง ๓ คืออธิศีล สิกขา อธิจิตตสิกขา อติปัญญาสิกขา องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคทรงแสดงด้วยเทศนามีประมาณเท่านี้ 


   อนึ่ง “ติวิธกลฺยาณสาสนํ” คำสั่งสอนที่จะให้ปฏิบัติ แลคำสั่งสอนที่จะให้ตรัสรู้ธรรมวิเศษ มีคุณอันบัณฑิตพึงนับ ๓ ประการ คือมีคุณอันบัณฑิตนับในต้น แลท่ามกลางแลที่สุด แลอุปนิสัยแห่งไตรวิชชา แลการที่จะเว้นจากลามกทั้ง ๒ คือกามสุขัลลิกานุโยคกระทำความเพียรให้ติดอยู่ในกามสุข อัตตกิลมถานุโยคกระทำความเพียรให้ตนได้ความลำบาก 


   แลการที่พึงเสพซึ่งมัชฌิมปฏิบัติอันเป็นท่ามกลาง องค์สมเด็จพระบรมศาสดา ก็ทรงแสดงด้วยเทศนามีประมาณเท่านี้ 


   อนึ่ง “อปายาทิสมติกฺกมนุปาโย” อุบายที่จะล่วงเสียซึ่งเตภูมิกวัฏมีบังเกิดในจตุราบายเป็นอาทิ แลสละกิเลสด้วยอาการทั้ง ๓ มีวิขัมภนปหานเป็นประธาน 


   แลธรรมอันเป็นข้าศึกแก่วิตก แลวิจารเป็นอาทิ แลการที่จะชำระเสียซึ่งสังกิเลสทั้ง ๓ แลจะประพฤติปฏิบัติให้เป็นอุปนิสัยแก่มรรค แลผลมีพระโสดาปัตติมรรคเป็นต้น องค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงแสดงด้วยเทศนามีประมาณเท่านี้ 


มีคำปุจฉาถามว่า ธรรมทั้งหลายมีสิกขาทั้ง ๓ เป็นอาทินั้น องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงด้วยเทศนามีประมาณเท่านี้ คือทรงแสดงด้วยพระคาถา มีคำกล่าวว่า “สีเล ปติฏาย นโร สปญฺ โญ” เป็นอาทิฉะนี้ ด้วยประการดังฤๅ 


   มีคำวิสัชนาว่า องค์พระบรมศาสดาตรัสเทศนาพระวิสุทธิมรรคหนทางพระนิพพานด้วยศีลนั้น คือพระองค์ทรงแสดงด้วยอธิศีลสิกขา 


   พระบรมศาสดา ตรัสเทศนาพระวิสุทธิมรรคหนทางพระนิพพานด้วยสมาธินั้น คือพระพุทธองค์ทรงแสดงด้วยอธิจิตตสิกขา 


  พระบรมศาสดาตรัสเทศนาพระวิสุทธิมรรค หนทางพระินิพพานด้วยปัญญานั้น คือพระพุทธองค์ทรงแสดงด้วยอธิปัญญาสิกขา 


   แท้จริง “สาสนสฺส อาทิกลฺยาณตา” ศาสโนวาทคำสั่งสอนแห่งพระบรมศาสดา ไพเราะในเบื้องต้นนั้น องค์พระผู้ทรงพระภาคทรงแสดงศีล ศีลนั้นชื่อว่าเป็นเบื้องต้นพระศาสนา เพราะเหตุว่า พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาเป็ฯปุจฉาว่า “โก จาทิ กุสลานํ ธมฺมานํ” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดังฤๅ เป็นเบื้องต้นแห่งธรรมทั้งหลายอันเป็นกุศล 


  แลทรงวิสัชนาว่า “สีลญฺจ วิสุทธํ” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศีลที่บุคคลรักษาไว้ให้บริสุทธิ์นั้นนั่นแล เป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรมคำสั่งสอนแห่งเรา 


   อนึ่งศีลนั้นชื่อว่าเป็นเบื้องต้นพระศาสนา เพราะเหตุว่าพระผู้ทรงพระภาค ตรัสเทศนาไว้โดยนัยเป็นอาทิว่า 


  “สพฺพปาปสฺส อกรณํ” ภิกษุในศาสนานี้ อย่าพึงกระทำกรรมอันลามกด้วยตน แลอย่าพึงยังบุคคลอื่นให้กระทำกรรมอันลามกด้วยวาจา 


  แท้จริงศีลนั้นชื่อว่ากัลยาณะ แปลว่ามีคุณอันปราชญ์พึงนับเพราะเหตุว่า ศีลนั้นจะนำมาซึ่งคุณ มีคุณคือมิได้เดือดร้อนกินแหนงเป็นอาทิ 


   “สมาธินา มชฺเฌ กลฺยาณตา” อนึ่งพระศาสนาคือคำสั่งสอนของพระบรมศาสดามีคุณอันนักปราชญ์พึงนับในท่ามกลางนั้น องค์พระผู้ทรงพระภาค ทรงแสดงด้วยสมาธิ 


  แท้จริงสมาธินั้น เป็นคำสั่งสอนแห่งองค์พระบรมศาสดาอันเป็นท่ามกลาง เพราะเหตุว่าพระพุทธองค์ตรัสเทศนาไว้ โดยนัยเป็นอาทิว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระภิกษุในพระศาสนานี้ พึงยังกุศลธรรมให้สำเร็จ 


  แท้จริงสมาธินั้น ชื่อว่ามีคุณอันนักปราชญ์พึ่งนับ เพราะเหตุว่าสมาธินั้นจะนำมาซึ่งคุณมีอิทธิฤทธิ์เป็นอาทิ 


  อนึ่ง “ปริโยสานกลฺยาณตา” พระศาสนาคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา มีคุณอันนักปราชญ์พึงนับในที่สุดนั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาด้วยปัญญา 


   แท้จริงปัญญานั้น ชื่อว่าเป็นที่สุดพระพุทธศาสนา เพราะเหตุว่า พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้ว่า “สจิตฺตปริโยทปนํ” ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระภิกษุในศาสนานี้ พึงยังจิตให้ผ่องใสชำระใจให้บริสุทธิ์ตัดเสียซึ่งกิเลสโดยอาการทั้งปวงด้วยปัญญา 


   “เอตํ พุทฺธานสาสนํ” พระภิกษุในศาสนา ปฏิบัติดังนี้ชื่อว่าตั้งอยู่ในโอวาท รักษาพระศาสนาคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธเจ้า ปัญญานี้เป็นที่สุดแห่งพระศาสนา 


   แท้จริงปัญญานั้น ชื่อว่ามีคุณอันปราชญ์จะพึงนับ เพราะเหตุว่าจะนำมาซึ่งตาทิคุณมิให้หวั่นไหว ในอิฏฐารมณ์คือลาภแลอนิฏฐารมณ์คือ หาลาภไม่ได้เป็นอาทิ เพราะเหตุนั้น องค์สมเด็๗พระผู้ทรงพระภาค จึงโปรดประทานพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่า 


   “เสโล ยถา เอกฆโน, วาเตน น สมิรติ” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภูเขาอันแล้วด้วยศิลาแท่งเดียว ย่อมมิได้หวั่นไหวด้วยกำลัง “ยถา” อันนี้มีอุปมาฉันใด ก็มีอุปไมยเหมือนพระอริยเจ้า อันดำเนินด้วยญาณคติ กล่าวคือปัญญาอันเป็นปริโยสานที่สุดพระพุทธศาสนา ย่อมมีจิตมิได้หวั่นไหวในโลก ๘ ประการ มีนินทาแลสรรเสริญเป็นอาทิ 


  “ตถา สีเลน เตวิฺชฺชตาย” อนึ่งธรรมเป็นอุปนิสัย ที่จะให้พระภิกษุได้สำเร็จแก่ไตรวิชชา มีทิพพจักษุญาณเป็นประธานองค์พระบรมศาสดาก็ตรัสเทศนาแสดงด้วยศีล 


   แท้จริง พระโยคาวจรภิกษุจะบรรลุถึงวิชชาทั้ง ๓ ก็อาศัยที่รักษาศีลของตนไว้ให้บริบูรณ์ 


  “่น ตโต ปรํ” พระภิกษุนั้นก็ไม่อาจสามารถจะบรรลุถึงธรรมอันอื่นยิ่งกว่านั้น คือพระอภิญญาทั้ง ๖ ประการ 


   ธรรมอันเป็นอุปนิสัยที่จะให้พระโยคาวจรภิกษุ บรรลุถึงฉฬภิญญาทั้ง ๖ นั้น องค์พระบรมศาสดาตรัสเทศนาด้วยพระสมาธิ 


   แท้จริงพระโยคาวจรภิกษุในพระศาสนา จะบรรลุถึงอภิญญาทั้ง ๖ ก็อาศัยแก่สมาธิมีบริบูรณ์อยู่ในสันดานแห่งตน 


  “น ตโต ปรํ” พระภิกษุนั้นก็อาจจะบรรลุถึงธรรมอันอื่น อันยิ่งกว่านั้น คือพระปฏิสัมภิทาญาณ 


   “ปญฺญาย ปฏิสมฺภิทาย เภทสสฺส” ธรรมอันเป็นอุปนิสัยที่จะให้พระโยคาวจรภิกษุแตกฉานในปฏิสัมภิทานั้น องค์สมเด็จพระมหากรุณาตรัสแสดงด้วยปัญญา 


  แท้จริง พระภิกษุจะบรรลุถึงพระปฏิสัมภิทาญาณทั้ง ๔ ก็อาศัยแก่ปัญญาบริบูรณ์อยู่ในจิตสันดาน มิได้บรรลุถึงด้วยเหตุอันอื่น 


  อนึ่ง “สีเล กามสุขลฺลิกานุโยคสงฺขาตสฺส” การที่จะละเสียเว้นเสียซึ่งธรรมอันลามก กล่าวคือประกอบเนือง ๆ ด้วยสามารถยินดีในกามสุข องค์พระบรมศาสดาตรัสเทศนาด้วยศีล 


  การที่เว้นเสียซึ่งธรรมอันลามก กล่าวคือประกอบเนือง ๆ ที่จะยังตนให้ได้ความลำบากนั้น องค์พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาแสดงด้วยสมาธิ 


   การที่จะเว้นส้องเสพมัชฌิมปฏิบัีติ เป็นส่วนอันมีในท่ามกลางองค์สมเด็จพระบรมศาสดา ตรัสเทศนาแสดงด้วยปัญญา 


  “สีเลน อปายสมติกฺกมนุปาโย” อนึ่งอุบายที่จะล่วงเสียซึ่งจตุราบายทั้ง ๔ มีนรกเป็นอาทิ องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาแสดงด้วยศีล กิริยาที่ล่วงเสียซึ่งกามธาตุ คือมิได้บังเกิดในกามาวจรภพ องค์พระบรมศาสดาตรัสเทศนาแสดงด้วยสมาธิ 


  “สพฺพภวสมุติกฺกมนุปาโย” อุบายที่ล่วงเสียซึ่งภพทั้งปวง องค์สมเด็จพระบรมศาสดาแสดงด้วยปัญญา 


   อนึ่งกิริยาที่จะละกิเลสด้วยสามารถตทังคปหาน คือการที่จะละเสียซึ่งองค์แห่งอกุศลนัน ๆ ด้วยองค์แห่งกุศลนั้น ๆ คือบุญกิริยาวัตถุเหมือนหนึ่งกำจัดซึ่งมืด ด้วยแสงแห่งประทีป องค์สมเด็จพระบมศาสดาตรัสเทศนาด้วยศีล 


   กิริยาจะสละละกิเลสด้วยวิกขัมภนปหาน ข่มขี่ธรรมทั้งปวงมีนิวรณธรรมเป็นอาทิ องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาแสดงด้วยสมาธิ 


   กิริยาที่จะสละละกิเลส ด้วยสามารถสมุจเฉทปหาน ละกิเลสแล้วกิเลสไม่กลับมา องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาแสดงด้วยปัญญาอันเกิดกับด้วยพระอริยมรรค 


  “ตถา สีเลน กิเลสานํ” อนึ่งธรรมอันเป็นข้าศึกแก่การที่จะล่วงเสียซึ่งกิเลส องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาแสดงด้วยศีล 


  ธรรมอันเป็นข้าศึกแก่กล้า ที่จะล่วงเสียซึ่งกิเลส องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาแสดงด้วยสมาธิ 


   “อนุสยปฏิปกฺโข” ธรรมอันเป็นปฏิปักษ์แก่อนุสัยมีตัณหานุสัยเป็นอาทิ องค์พระผู้ทรงพระภาคตรัสแสดงด้วยปัญญา 


   อนึ่งกิริยาที่จะชำระเสียซึ่งธรรมอันเศร้าหมองคือทุจริต องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสแสดงเทศนาด้วยศีล 


   การที่จะสละละสังกิเลสคือทิฏฐิ ๖๒ ประการ องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ตรัสเทศนาแสดงด้วยปัญญา 


  “สีเลน โสตาปนฺนสกิทาคามิภาวสฺส” อนึ่งเหตุที่จะให้ได้เป็นพระโสดาบันบุคคล และเป็นพระสกิทาคามิบุคคลนั้น องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาแสดงด้วยศีล 


   เหตุที่จะให้ได้เป็นพระอนาคามีอริยบุคคลนั้น องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาแสดงด้วยสมาธิ 


  เหตุที่จะให้พระอรหัตต์เป็นองค์พระอรหันต์นั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาคตรัสเทศนาแสดงด้วยปัญญา 


   “เอวํ เอตฺตาวตา ติสฺโส สิกฺขา” พระคุณทีละสาม ๆ ถึงเก้าครั้ง คือสิกขาทั้ง ๓ คืออธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปัญญาสิกขา ๑ เป็นสิกขาทั้ง ๓ ประการนับเป็น ๑ 


  “ติวิธกลฺยาณสาสนํ” คือคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา มีไพเราะ ๓ ประการดังกล่าวแล้ว ๑ 


  คือ ธรรมอันเป็นอุปนิสัยแก่พระคุณทั้ง ๓ มีไตรวิชชาคุณเป็นอาทิ ๑ 


   กิริยาที่จะเว้นจากธรรมทั้ง ๒ แลเสพมัชฌิมปฏิบัติ ๑ เข้ากันเป็น ๓ ประการ ๑ 


  คืออุบายที่ล่วงจตุรา่บายภูมิเป็นอาทิ ๑ สละกิเลสด้วยอาการ ๓ ประการ ๑ 


   คือธรรมอันเป็นข้าศึกที่จะล่วงกิเลสเป็นอาทิ ๑ จะชำระสังกิเลสทั้ง ๓ ประการ ๑ เหตุที่จะให้ได้เป็นพระโสดาบันเป็นอาทิ ๑ 


   นับพระคุณทีละ ๓ ๆ ถึง ๕ ครั้งนี้ แลประมาณ ๓ แห่งพระคุณอันอื่น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาแสดงด้วยศีลแลสมาธิแลปัญญา มีประมาณเท่านี้ 


อนึ่งพระวิสุทธิมรรคนี้ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาแสดงศีล แลสมาธิ แลปัญญา เป็นประธาน อันสงเคราะห์เอาพระคุณเป็นอันมากดังนี้ ได้ชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงโดยย่อยิ่งนัก ไม่สามารถอาจให้เป็นอุปการแก่กุลบุตรทั้งหลาย อันเป็นวิปัจจิตัญญูบุคคลแลไนยบุคคล อันชอบในพระธรรมเทศนามิได้ย่อยิ่งนักแล มิได้พิสดารยิ่งนัก 


   ในการนี้ข้าพระองค์ผู้มีนามชื่อว่า พุทธโฆษาจารย์จะปรารภศีลประกอบคำปุจฉาถามอรรถปัญหา เพื่อจะแสดงคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ให้พิสดารโดยนัยจะแสดงดังนี้ 


   ในปัญหาปุจฉกนัยนั้น มีวาระพระบาลรจนาไว้ถามว่า “กึ สีลํ” วัตถุสิ่งดังฤๅ เรียกว่า ศีล คำเรียกว่า ศีลนั้นด้วยอรรถดังฤๅ 


   ธรรมดังฤๅเป็นลักษณะเป็นกิจเป็นผล เป็นอาสันนเหตุแห่งศีลนั้น 


   ศีลมีธรรมดังฤๅเป็นอานิสงส์ ศีลมีกี่ประการ 


   ธรรมดังฤๅเป็นธรรมอันเศร้าหมองของศีลนั้น มีธรรมดังฤๅเป็นธรรมบริสุทธิ์ของศีล 


   เมื่อพระพุทธโฆษาจารย์ กล่าวปัญหาปุจฉกนัยดังนี้แล้ว จึงกล่าวคำวิสัชนาในปัญหานั้น โดยพระวาระพระบาลตั้งบทปุจฉาขึ้นไว้ทีละบท ๆ แล้วก็กล่าวคำวิสัชนาไปทีละข้อ ๆ ในปุจฉาถามว่าสิ่งดังฤๅชื่อว่าศีลนั้น 


   มีคำวิสัชนาว่า ธรรมทั้งหลายมีเจตนาเป็นอาทิของบุคคล ที่ละเว้นจากบาปธรรมมีปาณาติบาตเป็นต้น และยังวัตตปฏิบัติ มีอุปชฌายวัตรเป็นประธานให้บริบูรณ์ 


   มีคำกล่าวรับว่าจริง วิสัชนาอย่างนี้ พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้คัมภีร์พระปฏิสัมภิทามรรคว่า “กึ สีลนฺติ” ในบทปุจฉาสถามว่า วัตถุสิ่งดังฤาชื่อว่าศีลนั้น 


   อาจารย์วิสัชนาว่า เจตนาชื่อว่าศีล เจตสิกชื่อว่าศีล สังขารชื่อว่าศีล มิได้กระทำให้ล่วงสิกขาบท ชื่อว่าศีล 


   อรรถาธิบายว่า เจตนาของบุคคลที่เว้นจากบาปธรรม มีปาณาติบาตเป็นต้น และปฏิบัติยังอุปัชฌายวัตรเป็นประธานให้บริบูรณ์ดังนี้ ชื่อว่าเจตนาศีล 


   วิรัติแห่งบุคคลอันเว้นจากบาปธรรม มีปาณาติบาตเป็นอาทิ ชื่อว่าเจตสิกศีล 


   นัยหนึ่งกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ของบุคคลที่จะละเสียซึ่งบาปธรรมมีปาณาติบาตเป็นอาทิ ชื่อว่าเจตนาศีล 


   ธรรม ๓ ประการ คืออนภิชฌาไม่โลภ คืออพยาบาทไม่พยาบาทคือสัมมาทิฏฐิ ที่องค์พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้โดยนับเป็ฯอาทิว่า “อภิชฺฌํ ปหาย” พระภิกษุในพระพุทธศาสนาละอภิชฌาเสียแล้ว มีจิตปราศจากอภิชฌา อยู่เป็นสุขในอิริยาบถทั้ง ๔ ธรรม ๓ ประการนี้ชื่อว่า เจตสิกศีล เอวังก็มีด้วยประการดังนี้ 


   “สํวโร สีลนฺติ เอตฺถ ปญฺจวิเธน สํวโร เวทิตพฺโพ ปาฏิโมกฺข สํวโร สติสํวโร ญาณสํวโร ขนฺติสํวโร วิรียสํวโรติ ตตฺุถ อิมินา ปาฏิโมกฺขสํวเรน อุเปโต โหติ สมุเปโตติ อยํปาฏิโมกฺขสํวโรติ รกฺขติ จกฺขุนทฺริเย สํวรํ อาปชฺชตีติ อยํ สติ สํวโร ยานิ โสตานิ โสกสฺมึ อชิตาติ ภควา สตี เตสํ นิวารณํ โสตานํ สํวรํพรูมิ ปญฺญาเยเตปิ ถิยเรติ อยํ ญาณสํวโร” 


   แปลเนื้อความว่า วินิจฉัียในบทคือ “สํวโร สีลํ” สังวรชื่อว่าศีลนี้ พระพุทธโฆษาจารย์เจ้านิพนธ์พระบาลีว่า “ปญฺจวิเธน สํวโร เวทิตพฺโพ” นักปราชญ์พึงรู้ สังวรมี ๔ ประการ คือ ปาฏิโมกขสังวร ๑ สติสังวร ๑ ญาณสังวร ๑ ขันติสังวร ๑ วิริยสังวร ๑ เป็นสังวร ๕ ประการด้วยกันดังนี้ 


   สังวรที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดา ตรัสเทศนาโดยนัยเป็นอาทิว่า “อิมินา ปาฏิโมกฺขสํวเรน” พระภิกษุในพระศาสนานี้ ประกอบแล้วแลประกอบแล้วด้วยดี ด้วยพระปาฏิโมกขสังวรชื่อว่าปาฏิโมกขสังวรเป็นปฐมที่ ๑ 


   สังวรที่ ๒ นั้น องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาไว้โดยนัยเป็นอาทิ ว่า “รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริยํ” ภิกษุในพระศาสนาย่อมรักษาซึ่งจักขุนทรีย์ ถึงซึ่งสังวรในจักขุนทรีย์ สังวรดังนี้ชื่อว่า สติสังวรเป็นคำรบ ๒ 


          ญาณสังวรเป็นคำรบ ๓ นั้น พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาโดยนัยเป็นอาทิว่า อชิต ดูกรภิกษุชื่อว่าอชิต “ยานิ โสตานิ” กระแสแห่งตัณหา แลกระแสแห่งทิฏฐิ แลกระแสแห่งอวิชชา แลกระแสแห่งกิเลสอันเหลือลงจากทุจริตอันใด แลมีกิริยาที่จะห้ามเสียได้ซึ่งกระแสแห่งธรรมทั้งปวง ก็อาศัยสติอันประกอบด้วยเอกุปปาทาทิประการ เสมอด้วยสมถะแลวิปัสสนาญาณ พระตถาคตกล่าวซึ่งสังวรคือกิริยาที่พระโยคาวจรภิกษุจะห้ามเสีย ซึ่งกระแสแห่งธรรมทั้งปวงนั้นด้วยอริยมรรคญาณ สังวรดังนี้ ชื่อว่าญาณสังวรเป็นคำรบ ๓ 


   ใช่แต่เท่านั้น กิริยาอาการที่พระภิกษุจะเสพปัจจัยนั้น ก็ถึงซึ่งประชุมลงในญาณสังวรนี้ 


   ขันติสังวรเป็นคำรบ ๔ นั้น ก็มาแล้วแต่พระบาลีมีนัยเป็นอาทิว่า “โย ปนายํ ขโม โหติ” พระภิกษุในพระศาสนาย่อมจะอดกลั้นซึ่งเย็นร้อน สังวรนี้ชื่อว่าขันติสังวรเป็นคำรบ ๔ 


   วิริยสังวรเป็นคำรบ ๕ ก็มาแล้วแต่วาระพระบาลีมีนัยเป็นอาทิว่า “โยจายํ อุปฺปนฺนํ กามวิตกกํ” พระภิกษุในพระศาสนานี้ มิได้ยังกามวิตกอันบังเกิดขึ้นในอารมณ์นัน ๆ ในแรมอยู่ในจิตแ่ห่งตน สังวรนี้ชื่อว่าวิริยสังวรเป็นคำรบ ๕ 


   อาชีวปาริสุทธิศีลนั้นเล่า ก็ถึงซึ่งประชุมลงในสังวรศีลนี้ 


   สังวรมี ๕ ประการก็ดี วิรัติคือเจตนาที่จะเว้นจากสัมปัตตวัตถุของกุลบุัตรทั้งหลาย ที่มีความขลาดแต่บาปก็ดี ธรรมทั้งปวงก็ดี สังวร ๕ ประการเป็นอาทินี้ บัณฑิตพึงรู้เรียกว่าสังวรศีล 


   ในบทคือ “อวิติกฺกโม สีลํ” นั้นมีอรรถสังวรรณนาว่า การที่มิได้ล่วงซึ่งศีลที่ตนสมาทาน อันยุติในกายแลยุติในวาจา ชื่อว่าอวิตกกมศีล 


   วิสัชนาปัญหาในบทปุจฉาถามว่า วัตถุสิ่งดังฤๅ ชื่อว่าศีลก็ยุติเพียงนี้ 


   แต่นี้จะได้วินิจฉัยในบทปุจฉาอันเศษสืบต่อไปว่า “เกนตฺเถน สีลํ” วัตถุที่เรียกว่าศีลนั้น ด้วยอรรถดังฤๅ 


   อาจารย์วิสัชนาว่า อรรถที่เรียกว่าศีลนั้นด้วยอรรถว่า สีลนะ สิ่งที่ตั้งไว้เป็นอันดี มีตั้งไว้ซึ่งกายสุจริตเป็นอาทิ เรียกว่า สัจนะ เป็นอรรถแห่งศีล 


   มีอรรถาธิบายว่า บุคคลที่ยังกุศลธรรมีกายกรรมเป็นต้น มิให้เรี่ยรายด้วยสามารถประมวลไว้เป็นอันดีนั้น ชื่อว่าสีลนะ 


   “อุธาณํ วา” อนึ่งการที่บุคคลทรงไว้ ชื่อว่าสีลนะ มีอรรถาธิบายว่า สภาวะที่บุคคลทรงไว้สามารถอาจยังกุลศลธรรมทั้งหลายให้ตั้งอยู่ใน่ตนชื่อว่าสีลนะ เป็นอรรถแห่งศีล 


   แท้จริงอาจารย์ทั้งหลายที่รู้ลักษณะแห่งศัพท์ ย่อมอนุญาตอรรถทั้ง ๒ ที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นอรรถในบทคือ สีลํ 


   อนึ่งอาจารย์ทั้งหลายอื่น ย่อมสังวรรณ่นาอรรถในบท สีลํ นี้โดยนัยเป็นอาทิว่า “สีรตฺโถ สีตตฺโถ สีตลตฺโถ สีววตฺโถ” ศีลนั้นมีอรรถคือแปลว่าอุดม ศีลนั้นมีอรรถคือแปลว่าเป็นที่ตั้ง แปลว่าระงับเสียซึ่งกระวนกระวาย แลมีอรรถคือแปลว่า อันปราชญ์พึงเสพ 


   ในกาลบัดนี้ จะวินิจฉัยในปัญหากรรม ที่พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าตั้งปุจฉาถามว่า สิ่งดังฤๅ เป็นลักษณะ เป็นกิจ เป็นผล เป็นอาสันนเหตุแห่งศีล 


   วิสัชนา “สีลนํ ลกฺขณนฺตสมฺภินฺนสฺสาปิ อเนกธา” กิริยาที่่ตั้งไว้ แลสภาวะที่ทรงไว้ ชื่อว่าเป็นลักษณะแห่งศีล อันมีประเภทต่าง ๆ โดยประการเป็นอันมาก เหมือนด้วยจักษุวิญญาณจะพึงเห็นเป็นลักษณะที่กำหนดของรูปายตนะ อันมีประเภทต่าง ๆ โดยประการเป็นอันมาก 


   มีคำอุปมาว่า กิริยาที่จะเป็นไปกับด้วยจักษุวิญญาณ จะพึงเห็นก็เป็นลักษณะที่กำหนดของรูปายตนะ อันมีประเภทต่าง ๆ โดยประการเป็นอันมาก คือรูปมีวรรณอันเขียวบ้าง คือรูปมีวรรณอันเหลืองบ้าง เป็นอาทิดังนี้ เพราะเหตุว่าไม่ล่วงเสียซึ่งสภาวะ ที่จะเป็นไปกับด้วยการที่จักษุวิญญาณ จะพึงเห็น เป็นลักษณะที่กำหนดของรูปายตนะมีสีเขียวเป็นอาิทิ “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใด ก็มีอุปไมยเหมือนด้วยกิริยาที่แสดงสภาวะแห่งศีลมีประเภทต่าง ๆ มีเจตนาศีลเป็นประธาน 


   อรรถคือสีลนะอันใด ที่เราจะกล่าวว่าเป็นที่ทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้ง ๓ คือกายกรรม แลวจีกรรม แลมโนกรรม แลกล่าวไว้ว่าเป็นที่ตั้งไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลาย อรรถคือศีลนั้น ชื่อว่าเป็นลักษณะที่กำหนดแห่งศีล เพราะเหตุว่าไม่ล่วงเสียได้ซึ่งสภาวะแห่งศีลอันมีประเภทต่าง ๆ มีเจตนาศีลเป็นต้น เป็นที่ทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมทั้ง ๓ มีกายกรรมเป็นประธาน แลเป็นที่ตั้งไว้ซึ่งธรรมอันเป็นกุศล 


   อนึ่ง ศีลมีลักษณะที่จะทรงไว้ ตั้งไว้ซึ่งกรรมอันเป็นกุศล แลธรรมอันเป็นกุศลดังนี้แล้ว ศีลนั้นก็กำจัดเสียซึ่งสภาวะไม่มีศีล ศีลนั้นก็ปราศจากโทษ จะประกอบด้วยคุณ อาจารย์จึงกล่าวว่าชื่อว่ารสด้วยอรรถว่าเป็นกิจแลถึงพร้อม เพราะเหตุการณ์ดังนัั้น นักปราชญ์พึงรู้ว่าศีลนั้นมีการที่จะกำจัดเสียซึ่งภาวะทุศีลเป็นกิจ แลโทษหามิได้เป็นกิจ 


   ศีลนั้นมีสภาวะสะอาดด้วยกายแลวาจาแลจิตเป็นผล การที่กลัวแต่บาป ละอายแต่บาป นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวคำเรียกชื่อว่าอาสันนเหตุแห่งศีล 


  แท้จริง ในเมื่อหิริโอตตัปปะ ละอายแต่บาปกลัวแต่บาปมีอยู่แล้ว ศีลก็บังเกิดมี ศีลก็ตั้งอยู่้ 


  เมื่อหิริโอตตัปปะ ละอายแต่บาปกลัวแต่บาป ไม่มีแล้ว ศีลก็มิได้บังเกิด ศีลก็มิได้่ตั้งอยู่ 


   เพราะเหตุการณ์ดังนั้น ศีลจึงมีหิริโอตัปปะ เป็นอาสันนเ่หตุ 


   ลักษณะแลกิจ แลผล แลอาสันนเหตุแห่งศีล บัณฑิตพึงรู้ด้วยพระบาลีมีแต่ประมาณเท่านี้ 


ในบทปุจฉาถามว่า “กึ อานิสํสํ” ศีลนั้นมีสิ่งดังฤๅเป็นอานิสงส์ 


  อาจารย์วิสัชนาว่า ศีลนั้นมีกิริยาที่จะได้ซึ่งคุณเป็นอันมากมีมิได้เดือดร้อนกินแหนงเป็นอาิท เป็นอานิสงส์ 


   สมด้วยพระบาลีที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนา แก่พระอานนท์เถรเจ้าว่า “อวิปฺปฏิสารตฺถานิ โข ปนานนฺท” ดูกรภิกษุชื่อว่าอานนท์ ศีลทั้งหลายนี้เป็นธรรมอันมิได้มีโทษ มีความระลึกถึงกรรมแห่งตนที่รักษาศีล เป็นธรรมอันนักปราชญ์ ไม่พึงติเตียนได้เป็นประโยชน์และมิได้เดือดร้อนกินแหนง เป็นอานิสงส์ 


   ใช่แต่เท่านั้น องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสพระสัทธรรมเทศนาอันอื่นอีกเล่าว่า “ปญฺจิเม คหปตโย อานิสํสํ” ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย อานิสงส์ ๕ ประการนี้ มีแก่บุคคลอันมีศีล ยังศีลที่ตนรักษาให้บริบูรณ์ อานิสงส์ ๕ ประการนั้นเป็นดังฤๅ 


   ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้ มีศีล รักษาศีลบริบูรณ์บุคคลนั้นย่อมจะได้กองสมบัติเป็นอันมาก บังเกิดขึ้้นแ่ก่ตน เพราะตนมิได้ประมาท อานิสงส์นี้ เป็นอานิสงส์ปฐมที่ ๑ 


   ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้ รักษาศีล ยัึงศีลให้บริบูรณ์กิตติศัพท์กิตติคุณอันสุนทรภาพไพบูลย์ของกุลบุตรนั้นย่อมจะฟุ้งเฟื่องไปในทิศานุทิศทั้งปวง อานิสงส์นี้เป็นอานิสงส์ที่ ๒ 


   ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้ มีศีล แลยังมีศีลให้บริบูรณ์นั้น จะไปสู่ท่ามกลางบริษัท คือขัตติยบริษัท คือพราหมณ์บริษัท คือคฤหบดีบริษัท แลสมณบริษัท กุลบุตรผู้นั้นก็ย่อมองอาจแกล้วกล้า เหตุว่ากุลบุตรนั้นปราศจากโทษ มิได้ประกอบด้วยโทษมิควรที่บุคคลจะพึงติเตียนตน จะได้เป็นชนนั่งก้มหน้า เก้อเขินหามิได้ อานิสงส์นี้เป็นอานิสงส์ที่ ๘ 


   ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้ มีศีล แลบริสูทธิ์ด้วยศีลนั้นย่อมประกอบด้วยควา่มเลื่อมใน มิได้หลงลืมสติ อานิสงส์นี้เป็นอานิสงส์ที่ ๔ 


   ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้ มีศีล แลบริบูรณ์ด้วยศีล ครั้นทำลายกาย กล่าวคืออุปาทินนกรูปเบื้องหน้าแต่มรณะ จะได้ไปบังเกิดในมนุษย์สุคติ แลสวรรค์สังคเทวโลก อานิสงส์นี้เป็นอานิสงส์ที่ ๓ ของบุคคลที่มีศีลบริบูรณ์ด้วยศีล 


   ใช่แต่เท่านั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาอีกอย่างหนึ่งเล่าว่า “อากงฺเขยฺย เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ” ดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าแลว่าภิกษุในพระศาสนานั้น ปรารภว่าในตนเป็นผู้ที่รักแก่สมณพรหมจรรย์ทั้งปวง และจะยังตนให้เป็นที่เลื่อมใส เป็นที่เคารพ เป็นที่สรรเสริญแห่งพระสหพรหมจรรย์ทั้งหลาย ภิกษุนั้นพยายามกระทำตนให้ตั้งอยู่ในศีล รักษาศีลให้บริบูรณ์ 


   อานิสงส์ศีลนั้น องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาไว้ในเบื้องต้นนั้น คือจะให้เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจ เป็นที่เคารพ เป็นที่สรรเสริญแห่งสหพรหมจรรย์ โดยนัยเป็นอาทิดังนี้ 


   ไปในอปรภาค อานิสงส์ศีลนี้จะให้กุลบุตรในพระศาสนา ได้สำเร็จแก่พระอริยมรรคและพระอริยผล จะยังตนให้สำเร็จแก่อาสวักขยะญาณเป็นที่สุด 


   ศีลนี้มีอานิสงส์คุณเป็นอันมากมี มิได้เดือดร้อนกินแหนงเป็นอาทิ ดังนี้ 


   นัยหนึ่งที่ตั้งแห่งตน กุลบุตรทั้งหลายในพระศาสนานี้ ถ้าเว้นจากศีลแล้วก็มิได้มี เมื่ีอกุลบุตรมีศีลบริสุทธิ์ในพระศาสนา บุคคลดังฤๅจะสามารถอาจเพื่อจะแสดงอานิสงส์ศีลแห่งกุลบุตรนั้นได้ 


   มหานที น้ำในแม่น้ำใหญ่ทั้ง ๕ คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี มหิมหาสรภู ก็มิอาจสามารถจะชำระราคามลทินแห่งสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ให้บริสุทธิ์ได้ “ยํ เว สีลชํ มลํ” อุทกธารามหานที กล่าวคือบริสุทธิ์ ศีลสังวรนี้แล สามารถอาจชำระราคามลทินโทษ อันหม่นหมองดองอยู่ในจิตสันดานแห่งสัตว์ทั้งหลายในโลกให้บริสุทธิ์ได้ 


   "น ตํ สชลชา วาตา” อนึ่งลมแลฝนระคนกัน บันดาลตกลงมายังแผ่นพสุธาให้ชุ่มไปด้วยธาราวารี ยังคณานิกรสรรพสัตว์โลกทั้งปวงนี้ให้เย็นทรวงดวงหฤทัย ระงับเสียได้ซึ่งกระวนกระวายในภายนอกก็ไม่อาจระงับดับกระวนกระวาย กล่าวคือราคาทิกิเลสในกายในได้ดุจดังว่าสังวรศีลแห่งกุลบุตรในพระพุทธศาสนา 


   “นจาปิ หริจนฺทนํ” อนึ่งแก่นจันทน์มีพรรณอันแดงแลสัตตรตนะ มีแก้วมุกดาหารเป็นอาทิ แลรัศมีจันทรพิมานอันอ่อน อันอุทัยขึ้นมาในปาจีนโลกธาตุ สรรพสิ่งทั้งปวงมีสัมผัสอันเย็นนี้ก็อาจระงับกระวนกระวาย กล่าวคือ ทุจริตได้ “ยํ สเมติทํ อริยํ” ศีลอันใดที่พระโยคาวจรเจ้ารักษาดี เป็นศีลอันบริสุทธิ์ ศีลนั้นแลเย็นโดยแท้สามารถอาจระงับกระวนกระวาย กล่าวคือทุจริตได้ 


   “สีลคนฺธสโม คนฺโธ กุโต ภวิสฺสติ” อนึ่งกลิ่นอันใดอาจฟุ้งซ่านไปตามลม และจะฟุ้งไปในที่ทวนลม กลิ่นอันนั้นจะเสมอด้วยกลิ่นศีล จักมีแต่ที่ดังฤๅ 


   อนึ่ง “สคฺคาโรหณโสปฺาณํ” สิ่งอื่นจะเป็นบันไดให้สัตว์ขึ้นไปสู่สวรรค์ แลจะเป็นประตูเข้าไปสู่มหานคร คือพระอมตมหานิพพานเสมอด้วยศีลนั้นมิได้มี 


   “โสภนฺเตว น ราชาโน” อนึ่งบรมขัตติยเจ้าทั้งหลาย มีพระวรกายประดับด้วยอลังการวิภูษิต อันแล้วด้วยแก้วมุกดาหารรสสรรพรตนาภรณ์ทั้งปวง ก็ไม่งามเหมือนพระยัติโยคาวจรภิกษุ อันทรงศีลวิภูษิตอาภรณ์ กล่าวคือศีลอันบริสุทธิ์ 


   “อตฺตานุวาทาทิ ภยํ” อนึ่งพระภิกษุในพระพุทธศาสนาทีึ่ทรงศีลบริสุทธิ์นั้นจะกำจัดเสียซึ่งภัย คือตนก็จมิได้ติเตียนซึ่งตน บุคคลผู้อื่นก็จะมิได้ติเตียนพระภิกษุนั้น พระภิกษุนั้นก็ย่อมยังความสรรเสริญปิติโสมนัสให้บังเกิดมีแก่ตน 


   บัณฑิตพึงรู้เถิดว่า อานิสงส์แห่งศีลนี้ มีคุณสามารถจะฆ่าเสียซึ่งหมู่แห่งอกุศลกรรม อันประกอบไปด้วยโทษมีทุจริตเป็นมูลโดยนัยวิสัชนามา ดังนี้ เอวํ ก็มีด้วยประการดังนี้ 


   “อิทานิ ยํ วุตฺตํ กติวิธญฺเจตํ สีเลนฺติ, ตตฺริทํ วิสชฺชนํ, สพฺพเมว ตาว ทิทํ สีลํ อตฺตโน สีลลกฺขเณน เอกวิธํ. จาริตฺต วารีิตฺตวเสนทุวิธํ. ตถา อภิสมาจาริกอาทิพฺรหฺมจริยกวเสน วิรติอวิรติวเสน กาลปริยนฺตาอาปาณโกฏิกวเสน สปริยนฺตา ปริยนฺตวเสน โลกิยโลกุตฺตรวเสน จ ติวิธํ หีนมชฺฌิมปณีตวเสน ฯลฯ ปาริสุทฺธสีลนฺติ” 


   มีเนื้อความว่า “อิทานิ ยํ วุตฺตํ” ปัญหากรรมอันใด ที่เรากล่าวไว้แล้วว่า ศีลมีประมาณเท่าดังฤๅ เราจะวิสัชนาในปัญหากรรมนั้น ณ กาลบัดนี้ 


   ศีลทั้งปวงนั้นมีประการเดียว คือศีลนะ มีอรรถว่าทรงไว้ตั้งไว้ 


   ศีลทั้งปวงนั้นมีประเภท ๒ ประการ คือจาริตศีล ศีลที่กุลบุตรในพระพุทธศาสนาประพฤติ ๑ คือวาริตศีล สิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม ๑ เป็น ๒ ประการนี้ 


   ภิกษุที่จะกระทำอภิสมาจาริกวัตร มีถือเอาบาตรแลจีวรเป็นอาทิ ๑ คืออาทิพรหมจริยกศีล ศีลที่พระภิกษุประพฤติเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคพรหมจรรย์ ๑ เป็น ๒ ประการดังนี้ 


   แลศีล ๒ ประการ คือวิรติศีล ศีลที่เว้นจากบาปธรรม ๑ คือ อวิรติศีล ๑ เป็น ๒ ประการนี้ 


   แลศีล ๒ ประการ คือนิสสิตศีล อาศัยตัณหาและทิฏฐิ ๑ คือ อนิสสิตศีล มิได้อาศัยตัณหาแลทิฏฐิ เป็นศีลอาศัยพระนิพพาน ๑ เป็น ๒ ประการดังนี้ 


   แลกาลปริยันตศีล รักษาศีลกำหนดกาล ๑ คืออาปาณโมฏิกศีล รักษาศีลมีชีวิตเป็นที่สุด ๑ เป็น ๒ ประการดังนี้ 


   แลสปริยันตศีล ศีลมีที่สุด ๑ คืออปริยันตศีล ศีลไม่มีที่สุด ๑ เป็น ๒ ประการดังนี้ 


   แลศีลมี ๒ ประการ คือโลกิยศีล ๑ คือโลกุตตรศีล ๑ เป็น ๒ ประการดังนี้ 


   “ติวิธํ สีลํ” อนึ่งศีลมี ๓ ประการ คือหีนศีล อย่างต่ำ ๑ คือ มัชฌิมศีล อย่างกลาง ๑ คือปณีตศีล อย่างยิ่งอย่างอุดม ๑ เป็น ๓ ประการดังนี้ 


   ใช่แต่เท่านั้น ศีลมี ๓ ประการ คืออัตตาธิปติศีล มีตนเป็นใหญ่ ๑ คือโลกาธิปติศีล มีโลกเป็นใหญ่ ๑ คือธัมมาธิปติศีล มีธรรมเป็นใหญ่ ๑ เป็น ๓ ประการดังนี้ 


   แลศีลมี ๓ ประการ คือปรามัฏฐิศีล อันตัณหาธิธรรมถือเอา ๑ คือ อปรามัฏฐศีล อันธรรมทั้งหลาย มีตัณหาเป็นอาทิ มิได้ถือเอา ๑ คือปฏิปัสสัทธิศีลคือ ศีลอันเป็นที่ระงับดับกิเลส ๑ เป็น ๓ ประการดังนี้ 


   แลศีลมี ๓ ประการ คือเสขศีลของพระเสขบุขบุคคล ๑ คืออเสขศีลของพระอเสขบุคคล ๑ คือเนวเสขานาเสขศีล ศีลขอปุถุชน ๑ เป็น ๓ ประการดังนี้ 


   อนึ่งศีลมี ๔ ประการ คือหายนภาคิยศีล เป็นส่วนจะให้เสื่อม ๑ คือฐิติภาคิยศีล เป็นส่วนที่จะให้ตั้งมั่น ๑ คือเวเสสภาคิยศีล เป็นส่วนที่จะให้วิเศษ ๑ คือนิพเพธภาคิยศีล เป็นส่วนที่จะให้เหนื่อยหน่ายชำแรกออกจากกิเลส ๑ เป็น ๔ ประการดังนี้ 


   ใช่แต่เท่านั้น ศีลมีประเภท ๔ ประการ คือศีลพระภิกษุ ๑ พระภิกษุณี ๑ ศีลอนุปสัมบัน ๑ ศีลคฤหัสถ์ ๑ เป็น ๔ ประการดังนี้ 


   แลศีลมี ๔ ประการ คือปกติศีล ๑ อาจารศีล ๑ ธรรมดาศีล ๑ บุพพเหตุกศีล ศีลที่เคยรักษามาแล้วแต่กาลก่อน ๑ เป็น ๔ ประการดังนี้ 


   แลศีลมี ๔ ประการคือปกฏิโมกขสังวรศีล ๑ คืออินทริยสังวรศีล ๑ คืออาชีวปาริสุทธิศีล ๑ คือปัจจัยสินนิสสติศีล ๑ เป็น ๔ ประการ 


   “ปัญจวิธํ สีลํ อนึ่งศีลมี ๕ ประการ โดยประเภทแห่งศีลทั้งหลาย มีปริยันตปาริสุทธิศีลเป็นประธาน อันพระธรรมเทสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ในปกรณ์ชื่อว่าปฏิสัมภิทาว่า ปญฺจสีลานิ ประยนฺต ปาริสุทฺธิสีลํ ฯลฯ” 


   ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ศีลมี ๕ ประการ คือปริยันตปาริสุทธิศีล ๑ คืออปริยันตปาริสุทธิศีล ๑ คือปริปุณณปาริสุทธิศีล ศีลที่พระภิกษุกระทำให้เต็มโดยส่วนทั้งปวง ๑ คืออปรามัฏฐปาริสุทธิศีล ศีลที่พระภิกษุรักษาอันตัณหาทิธรรมได้ถือเอา ๑ คือปฏิปัสสัทธิปาริสุทธิศีลอันเป็นที่ระงับดับราคาทิกิเลส ๑ เป็น ๕ ประการดังนี้ 


   ใช่แต่เท่านั้น ศีลยังมีอีก ๕ ประการ คือปหานศีล อันจะสละซึ่งบาปธรรม ๑ คือเวรมณีศีล และเว้นจากบาปธรรม ๑ คือ เจตนาศีล ๑ รักษาด้วยเจตนา ๑ คือสังวรศีล รักษาด้วยสังวร ๑ คืออวิตกกมศีล รักษามิได้ให้ล่วงสิกขาบท ๑ เป็น ๕ ประการดังนี้ 


   อรรถสังวรรณนาในส่วนแห่งศีลมีประการอย่างเดียวนั้น บัณฑิตพึงรู้โดยนัยวิสัชนามาแล้วแต่หนหลัง 


   “ทุวิธโกฏฐาเส” จะวินิจฉัยตัดสินในศีลมีประเภท ๒ ประการ คือ จาริตศีล แลวาริตศีลนั้น มีเนื้อความว่า “ยํ ภควา อิทํ กตฺตพฺพํ” พระภิกษุรักษาสิกขาบท ที่องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคบัญญัติไว้ว่า พระภิกษุพึงกระทำอภิสมาจาริกวัตร ดังนี้ชื่ือว่า จาริตศีล 


   “ยํ อิทํ น กตฺตพฺพํ” กิริยาที่พระภิกษุมิได้กระทำให้ล่วงสิกขาบทที่พระองค์พระบรมศาสดาตรัสห้ามว่ากรรมอันเป็นทุจริตนี้ ภิกษุทั้งหลายอย่าพึงกระทำ ดังนี้ชื่อว่าวาริตศีล 


   มีอรรถวิคหะว่า พระภิกษุทั้งหลายประพฤติกระทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งปวง ชื่อว่า จาริตศีล 


   มีอรรถาธิบายว่า สิกขาบทที่ภิกษุจะพึงให้สำเร็จด้วยศรัทธาแลความเพียร ชื่อว่า จาริตศีล 


   พระภิกษุรักษาสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงห้าม ชื่อว่า วาริตศีล 


   มีอรรถาธิบายว่า สิกขาบทที่พระภิกษุจะพึงให้สำเร็จด้วยศรัทธาแลสติชื่อว่า วาริตศีล 


   ศีลมี ๒ ประการ คือจาริตศีล แลวาริตศีล บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ 


   มีคำตัดสินในทุกกะที่ ๒ นั้นว่า ศีลมี ๒ ประการ คืออภิสมาจาริกศีล แลอาทิพรหมจริยกศีล 


   มีอรรถาสังวรรณนาในบทคืออภิสมาจารนั้นว่า การที่ภิกษุประพฤติอุดม ชื่อว่า อภิสมาจาริกศีล 


   นัยหนึ่ง ศีลที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค เฉพาะมรรคแลผล เป็นประธานแล้ว แลบัญญัติไว้ ชื่อว่าอภิสมาจาริกศีล ๆ นี้ เป็นชื่อแห่งศีลอันเหลือลงจากศีลมีอาชีวะเป็นคำรบ ๘ 


   แลอาิทิพรหมจริยกศีลนั้น มีอรรถว่า ศีลอันใดเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคพรหมจรรย์ ศีลอันนั้นชื่อว่า อาทิพรหมจริยกศีล 


   อาทิพรหมจริยกศีลนี้ เป็นชื่อแห่งศีลมีอาชีวะเป็นคำรบ ๘ ศีลนี้เป็นต้นแห่งมรรคพรหมจรรย์ เพราะเหตุว่าศีลนั้น พระภิกษุจะพึงชำระในส่วนแห่งข้อปฏิบัติอันเป็นเบื้องต้น 


   เพราะเหตุการณ์นั้น องค์พระผู้่ทรงพระภาคจึงตรัสเทศนาว่า “ปุพฺเพว โข ปนสฺส กายกมฺมํ” ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายกรรมของพระภิกษุนี้ย่อมจะบริสุทธิ์ในเบื้องต้น วจีกรรมแลอาชีวะการที่จะเลี้ยงชีวิตพระภิกษุนี้ ก็ย่อมจะบริสุทธิ์ในเบื้องต้น 


   อนึ่งสิกขาบททั้งหลาย ที่พระองค์ตรัสเรียกว่า ขุททานุขุททกสิกขาบท น้อยแลน้อยตามลงมา สิกขาบททั้งปวงนี้ก็ได้นามชื่อว่า อภิสมาจาริกศีล 


   โลกิศีลอันเศษชื่อว่า อาิทิพรหมจริยกศีล 


   อนึ่งศีลอันนับเข้าในวิภังค์ทั้ง ๒ คือภิกขุวิภังค์ แลภิกขุนีวิภังค์ ชื่อว่า อาทิพรหมจริยกศีล 


   ศีลนับเข้าในขันวรรค ชื่อว่า อภิสมาจาริกศีล 


   “ตสฺสา สมฺปตฺติยา” เมื่อสมาจาริกศีลนั้น พระภิกษุกระทำให้บริบูรณ์แล้ว อาทิพรหมจริยกศีลก็สำเร็จมิได้วิกล 


   “เตเนวาห” เพราะเหตุการณ์นั้น องค์พระผู้ทรงพระภาค จึงตรัสเทศนาว่า “ภิกฺขเว” ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย “โส อภิสมาจารีกํ” พระภิกษุนั้นมิได้ยังข้ออภิสมาจาริกศีลให้สมบูรณ์ก่อนแล้ว แลจะยังอาทิพรหมจริยกศีลให้บริบูรณ์ ได้ด้วยเหตุอันใด เหตุอันนี้ จะเป็นที่ตั้งแห่งผลหามิได้ 


   ศีลมี ๒ ประการ คืออภิสมาจาริกศีลแลอาทิพรหมจริยกศีลดังนี้ 


   มีคำวินิจฉัยตัดสิน ในทุกกะเป็นคำรบสามนั้นว่า ศีลมี ๒ ประการ คือวิรัติศีล แลอวิรัติศีล 


   วิรัติศีลนั้น คือกิริยาที่จะเว้นจากบาปธรรมทั้งหลายมีปาณาติบาตเป็นต้น 


   อวิรัติศีลนั้น คือศีลอันเศษมีเจตนาศีลเป็นต้นเป็นอาทิ เป็น ๒ ประการดังนี้ 


   ในจตุตถะทุกกะที่ ๔ นั้น มีคำวินิจฉัยว่า ศีลมี ๒ ประการคือ นิสสิตศีล แลอนิสสิตศีล 


   นิสสิตศีลนั้น มีอรรถว่า นิสสัยนั้นมี ๒ ประการ คือตัณหานิสสัยแลทิฏฐินิสสัย 


   ตัณหานิสสัยนั้น ได้แก่ศีลที่บุคคลรักษา ด้วยความปรารถนาสมาบัติในภพว่า เราจะบังเกิดเป็นเทวดา แลจะเป็นเทวบุตร เทวธิดาองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลนี้ ศีลนั้นชื่อว่า ตัณหานิสสิตศีล 


   ศีลอันใดที่บุคคลรักษาไว้ด้วยคิดเห็นว่า เราจะบริสุทธิ์ด้วยศีลนี้ศีลนั้น ชื่อว่า ทิฏฐินิสสิตศีล 


   “ยมฺปน โลกุตฺตรํ” อนึ่งศีลอันใดเป็นโลกุตตรศีล แลเป็นโลกิยศีลที่บุคคลรักษา หมายว่าจะได้เป็นเหตุที่จะได้โลกกุตตรสมมบัติคือ มรรค ๔ ผล ๔ ศีลนั้นชื่อว่า อนิสสิตศีล 


   ศีลมี ๒ ประการ คือนิสสิตศีล แลอนิสสิตศีลดังนี้ 


   มีคำวินิจฉัยตัดสิน ในทุกกะเป็นคำรบ ๕ นั้นว่า ศีลมี ๒ ประการ คือกาลปริยันตศีล ได้แก่ศีลที่บุคคลกระทำกาลปริจเฉทกำหนดกาลแล้ว แลสมาทาน ๑ 


   อปาณโกฏิกศีล ได้แก่ศีลที่บุคคลสมาทานตราบเท่าสิ้นชีวิตแล้ว แลรักษาไปสิ้นชีวิต ๑ เป็น ๒ ประการดังนี้ 


   วินิจฉัยในทุกกะเป็นคำรบ ๖ นั้นว่า ศีลมี ๒ ประการ คือสปริยันตศีล ได้แก่ศีลอันฉิบหาย ด้วยลาภแลยศ แลญาติ แลอวัยวะแลชีวิต ๑ คือ อปริยันตศีล ได้แก่ศีลอันมิได้ฉิบหาย ด้วยลาภแลยศ แลญาติ แลอวัยวะแลชีวิต ๑ เป็น ๒ ประการดังนี้ 


   สมด้วยพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่า ในปฏิสัมภิทาว่า “กตมนฺติ สีลํ สปริยนตํ” คือชื่อว่าสปริยันตะนั้น คือ ศีลฉิบหายด้วยลาภ แลฉิบหายด้วยยศ และฉิบหายด้วยญาติ และอวัยะ แลชีวิต 


   “กตมนติ สีลํ ลาภปริยนตํ” ศีลฉิบหายด้วยลาภนั้นเป็นดังฤๅ 


   ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ในโลกนี้ ประพฤติล่วงสิกขาบทที่ตนสมาทานเพราะเหตุลาภ เพราะปัจจัยคือลาภ เพราะการณ์คือลาภศีลนั้นชื่อว่า ลาภปริยันตศีล 


   สปริยันตศีล อื่นจากลาภรปริยันตศีล มียศปริยันตศีลเป็นอาทิ อาจารย์พึงให้พิสดาร โดยอุบายที่กล่าวแล้วนี้ 


   เมื่อพระธรรมเสนาบดี จะวิสัชนาในอปริยันตศีลต่อไปนั้น จึงกล่าวว่า นลาภอปริยันตศีลนั้นเป็นดังฤๅ 


   ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลจำพวกหนึ่ง ในพระพุทธศาสนานี้มิได้ยังจิตให้บังเกิดขึ้นในการที่จะล่วงสิกขาบท เพราะเหตุลาภแลยศแลญาติ และอวัยวะ และชีวิต ศีลนี้ชื่อว่า อปริยันตศีล ๑ เป็น ๒ ประการดังนี้ 


   วินิจฉัยในทุกกะ เป็นคำรบ ๗ นั้นว่า ศีลมี ๒ ประการ คือโลกิยศีล แลโลกุตตรศีล 


   ศีลที่ประกอบด้วยอาสวะมีตัณหาสวะเป็นอาทิ ข้องอยู่ในสันดาน ชื่อว่าโลกิยศีล 


  ศีลที่ปราศจากอาสวะชื่อว่าโลกุตตรศีล 


  แท้จริงโลกิยศีลนั้น ย่อมจะนำมาซึ่งสมบัติอันวิเศษในภพ กับประการหนึ่ง โลกิยศีลนี้ จะเป็นสัมภารเหตุ ที่จะรื้อตนออกจากภพ 


   “ยถาห ภควา” องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค ตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้เป็นดังฤๅ 


  องค์พระผู้ทรงภาคตรัสเทศนาไว้ว่า “วินโย สํวรตถาย” กริริยาที่จะเล่าเรียนพระวินัยปริยัตินี้ ย่อมจะประพฤติเป็นไปเพื่อประโยชน์จะให้สังวร 


   การที่สังวรนั้น จะประพฤติเป็นไปเพื่อประโยชน์จะมิได้ระลึกถึงกรรมแห่งตนควรที่นักปราชญ์จะพึงติเตียน 


   การที่จะไม่ระลึกถึงกรรมแห่งตน ที่บัณฑิตจะพึงติเตียนนั้นย่อมจะประพฤติเป็นไปเพื่อประโยชน์จะให้ได้ความปราโมทย์ คือตรุณปีติอันอ่อน 


   การที่ได้รับความปราโมทย์นัน้ ย่อมจะประพฤติเป็นไปเพื่อประโยชน์จะให้ได้พระนิพพาน อันธรรมทั้งหลายมีตัณหาเป็นอาทิ มิได้เขจ้าไปถือเอาได้ 


   “เอตทตฺถกถา” การที่จะกล่าวถึงพระวินัย แลการที่จะพิจารณาซึ่งอรรถแห่งพระวินัย แลการที่จะปฏิบัติสืบ ๆ ตามเหตุที่กล่าวมา แลจะเงี่ยลงซึ่งโสตประสาทสดับฟังซึ่งธรรม ก็ย่อมมีอนุปาทานปรินิพพานเป็นที่ประสงค์ “ยทิทํ วิโมกฺโข” วิโมกข์คือกิริยาที่จะพ้นโดยวิเศษของจิตที่อุปาทานทั้งหลายมิได้เข้าไปใกล้ถือเอาซึ่งธรรม 


   อนึ่งวิโมกข์นั้น ก็มีอุปาทานปรินิพพานเป็นประโยชน์ 


   อนึ่งโลกุตตรศีลนี้ ย่อมจะนำซึ่งกิริยาที่จะรื้อตนออกจากภพ แลจะเป็นภูมิคือจะเป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งปัจจเวกขณญาณ 


   บัณฑิตพึงรู้ว่า ศีลมี ๒ ประการ คือโลกิยศีล ๑ โลกุตตรศีล ๑ เป็น ๒ ประการดังวิสัชนามานี้ เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ 


“ติกฺเกสุ ปมติกฺเก หีเนน ฉนฺเทน จิตฺเตน วิริเยน วีมํ สายวา ปวตฺติตํ หีนํ มชฺฌิเมหิ ฉนฺทาทีหิ ปวตฺติตํ มชฺฌิมํ ปณีเตหิ ปณีตํ ยสกามยตาย วา สนาทินนํ หีนํ ปุญฺญผลกามตาย มชฺฌิมํ กตฺตพฺเพเมวิทนฺติ อริยภาวนิสสาย สมาทินฺนํ ปณีตํ อหมสฺมิ สีลสมปนฺโน อิเม ปนญฺเญ ภิกขู ทุสฺสีลา ปาปธมฺมาติ เอวํ อตฺตุกํ สนปรวมฺภนาทีหิ อุปกิลิฏฺํ วา อนุปกิลิฏํ โลกิยสีลํ มชฺฌิมํ โลกุตฺตรํ ปณีตนฺติ" 


   วาระนี้จะได้วิสัชนา ล้ำติิกกะทั้งหลาย ในติกกะประมาณ ๓ แห่ง ศีลเป็นปฐม มีเนื้อความว่า ศีลมี ๓ ประการ คือหีนศีล ๑ มัชฌิมศีล ๑ ปณีตศีล ๑ เป็น ๓ ประการดังนี้ 


   หีนศีลเป็นปฐมนั้นว่า “หีเนน ฉนฺเทน จิตฺเตน” ศีลที่บุคคลให้ประพฤติเป็นไป ด้วยฉันทะปรารถนาที่จะรักษา แลจิต แลความเีพียร แลปัญญาอันต่ำช้า ศีลนั้นชื่อว่าหีนศีล ๑ 


   “มชฺฌิเมหํ ฉนฺทาทีหิ” ศีลที่บุคคลให้เป็นไปด้วยฉันทะแลจิต แลวิริยะความเพียร แลปัญญาอันเป็นท่ามกลาง ชื่อว่ามัชฌิมศีล ๑ 


   “ปณีเตหิ ปวตฺติตํ” ศีลที่บุคคลให้เป็นไปด้วยฉันทะ แลจิต แลวิริยะความเพียร แลปัญญาอันอุดม ชื่อว่าปณีตศีล ๑ เป็น ๓ ประการดังนี้ 


   นัยหนึ่ง “ยสกามยตาย สมาทินฺนํ” ศีลที่บุคคลสมาทาน ด้วยมีความปรารถนาจะมียศชื่อว่า หีนศีล 


   ศีลที่บุคคลสมาทาน ด้วยความปรารถนาจะให้เป็นบุญ ชื่อว่ามัชฌิมศีล 


   ศีลที่บุึคคลสมาทาน อาศัยจะให้ตนเป็นบุคคลละบาปประเสริฐ โดยวิเศษว่าของสิ่งนี้ควรที่จะพึงกระทำ ชื่อว่าปณีตศีล 


   อนึ่ง ศีลที่บุคคลรักษาเศร้าหมอง หมายว่าจะยกแลข่มขี่บุคคลผู้อื่น ด้วยความปริวิตกว่า อาตมาจะเป็นบุคคลประกอบด้วยศีลพรหมจรรย์อื่น ๆ นั้นเป็นบุคคลไม่มีศีล มีแต่ธรรมอันลามก ชื่อว่าหีนศีล 


   โลกิยศีลที่บุคคลรักษา มิได้กระทำให้มัวหมองด้วยอัตตุกังสนะ ยกยอตน ข่มขี่บุคคลผู้อื่น ชื่อว่า มัชฌิมศีล 


   ศีลที่เป็นโลกุตตระนั้น ชื่อว่า ปณีตศีล 


   ศีลที่บุคคลรักษา เพื่อประโยชน์จะได้สมบัติในภพ เป็นไปด้วยสามารถแห่งตัณหา ชื่อว่าหีนศีล 


   ศีลที่บุคคลรักษา เพื่อประโยชน์จะเป็นสาวก และเป็นพระปัจเจกโพธิ์ชื่อว่า มิชฌิมศีล 


   ศีลที่บุคคลรักษา เพื่อประโยชน์จะยังสัตว์โลกให้พ้นจากสังสารวัฏชื่อว่า ปณีกศีล ศีลมี ๓ ประการดังนี้ 


   วินิจฉัยในศีล ๓ ประการในติกกะที่ ๒ นั้นว่า ศีลที่บุคคลรักษาแรารถนาจะละเสียซึ่งกรรมอันมิได้สมควรแก่ตน มีตนเป็นอธิบดี เคารพในตน ศีลนั้นชื่อว่า อัตตาธิปไตย ๑ 


   ศีลที่บุคคลรักษา มีความปรารถนาจะหลีกหนีความครหาของสัตว์โลกตนก็เป็นคนเคารพในโลก รักษาด้วยความคารวะในโลกดังนี้ ชื่อว่า โลกาธิปไตยศีล ๑ 


   ศีลที่บุคคลรักษา เพื่อประโยชน์จะบูชาซึ่งพระธรรมเป็นใหญ่เคารพในธรรม มีศรัทธาและปัญญาเป็นประธาน การรักษาด้วยความเคารพในพระธรรมดังนี้ ชื่อว่าธรรมาธิปไตยศีล ๑ เป็น ๓ ประการดังนี้ 


   ในติกกะที่ ๓ มีเนื้อความว่า ศีลอันใดที่เรากล่าวแล้ว ชื่อว่านิสสิตศีลในทุกกะ ในติกกะนี้ ชื่อว่าปรามัฏฐศีล ๑ 


   เพราะเห็นว่าศีลนั้น อันตัณหาแลทิฏฐิถือเอาด้วยสามารถจะให้วิบัติฉิบหาย 


   ศีลที่ ๒ ชื่อว่า อปรามัฏฐศีล คือศีลที่ปุถุชนรักษาให้เป็นสัมภารเหตุแก่ที่จะได้มรรค แลศีลของพระเสขริยบุคคล ๗ จำพวก อันประกอบด้วยเอกุปปาทาทิประการ เกิดกับดับพร้อมด้วยมรรคชื่อว่าอปรามัฏฐศีลที่ ๒ 


   ศีลที่ ๓ ชื่อว่า ปฏิปัสสัทธิศีล ศีลนี้เป็นของพระเสขบุคคลแลพระอเสขบุคคล เกิดกับดับพร้อมด้วยผล ศีลมี ๓ ประการดังนี้ 


   ในติกกะเป็นคำรบ ๔ นั้น “ยํ อาปตฺตึ อาปชฺชนฺเตน” ศีลที่พระภิกษุึรักษาไว้มิให้ต้องอาบัติ แลพระภิกษุต้องอาบัติแล้ว แลเทศนาบัติเสีย ศีลนั้นชื่อว่าวิสุทธิศีลที่ ๑ 


   ศีลที่ ๒ นั้นชื่อว่า อวิสุทธิศีล คือศีลของพระภิกษุที่ต้องอาบัติแล้ว แลมิได้ออกจากอาบัติ ด้วยเทศนาเป็นอาทิ ศีลนั้นชื่อว่า อวิสุทธิศีล 


   “วตฺถุมฺหิ วา อาปตฺติยา วา” ศีลพระภิกษุที่มีความสงสัยในวัตถุ แลอาบัติ แลอัชฌาจารย ประพฤติล่วงสิกขาบท ชื่อว่า เวมติกศีลที่ ๓ 


   ในเวมติศีลนั้น มีเนื้อความว่า พระภิกษุมีความสงสัยว่าศีลของตนไม่บริสุทธิ์ ก็พึงชำระเสียให้บริสุทธิ์ อย่าประพฤติล่วงในความสงสัย พึงบรรเทาเสียซึ่งความสงสัย ความผาสุกแห่งพระภิกษุนั้นจะพึงบังเกิดมี ศีลมี ๓ ประการ มีวิสุทธิศีลเป็นประธานดังกล่าวมานี้ 


   วินิจฉัยในศีล ๓ ประการในติกกะที่ ๕ นั้นว่า “จตูหิ อริยมคฺเคหิ” ศีลอันประกอบด้วยเอกุปปาทาทิประการ เกิดในขณะเดียวกัน ดับในขณะเดียวกัน กับด้วยพระอริยมรรคทั้ง ๔ มีพระโสดาปัตติมรรคเป็นอาทิ แล้วเกิดดับกับพร้อมด้วยสามัญผลทั้ง ๓ คือพระโสดาปัตติผล พระสกิทาคามิผล พระอนาคามิผล ศีลนี้ชื่อว่าเสขศีลที่ ๑ 


   “อรหตฺตผลสมฺปยุตฺตํ” ศีลอันประกอบด้วยเอกกุปาทาทิประการ เกิดกับดับพร้อมเสมอด้วยพระอรหัตตผล ชื่อว่า อเสขศีลที่ ๒ 


   ศีลอันเศษจากเสขศีลแลอเสขศีลทั้ง ๒ นั้น คือโลกิยศีลทั้งปวง ชื่อว่า เนวเสขานาเสขศีลที่ ๓ รวมเข้าด้วยกันเป็นศ๊ล ๔ ประการดังนี้ 


   “ปฏิสมฺภิทายมฺปน” อนึ่งพระธรรมเสนาบดี กล่าวไ้ว้ในปฏิสัมิภทาว่า ปกติของสัตว์ทั้งหลายนั้น ๆ ในโลก ชื่อว่าศีล 


   ปกติของสัตว์นั้น คือคำว่า “อยํ สุขสีโล” บุคคลผู้นั้นมีสุขเป็นปกติ บุคคลผู้นี้ มีเฉพาะเป็นปกติ บุคคลผู้นี้มีตกแต่งประดับประดากายเป็นปกติ เพราะเหตุการณ์ดังนั้น ศีลจึงมีประเภท ๓ ประการ คือกุศลศีล ๑ อกุศล ๑ อพยากตศีล ๑ เป็น ๓ ประการดังนี้ 


   ในอรรถอันนี้ องค์สมเด็จพระบรมศาสดามิได้ประสงค์เอาอกุศลศีล เพราะเหตุว่าอกุศลศีลนั้น ไม่สมด้วยอาการทั้ง ๔ มีลักษณะของศีลเป็นอาทิ จึงมิได้นับเข้าในศีลนิเทศนี้ นักปราชญ์พึงรู้ว่าศีลมี ๓ ประการดังกล่าวมาแล้ว 


   “จตุกฺเกสุ ปมจตุกฺเก” จะวินิจฉัยในปฐมจตุกกะ คือจะว่าด้วยศีลมี ๔ ประการเป็นปฐมหนึ่งก่อน มีเนื้อความว่า พระภิกษุรูปใดศาสนา เสพซึ่งบุคลทั้งหลายที่ไม่มีศีล ไม่เสพบุคลทั้งหลายที่มีศีล ไม่เห็นโทสที่ตึัวกระทำให้ล่วงวัตถุที่จะยังตนให้ต้องอาบัติเป็นคนไม่รู้ มากไปด้วยความดำริผิด ไม่รักษาอินทรีย์ “เอวรูปสส สีลํ” ศีลของพระภิกษุจำพวกนี้ ชื่อหายนภาคิยศีล เป็นส่วนที่ จะให้เสื่อมสูญ เป็นศีลที่ ๑ 


   อนึ่งพระภิกษุรูปใดในพระศาสนานี้ มีศีลบริบูรณ์แล้ว ก็กระทำความเพียรเรียนพระกรรมฐานสืบต่อขึ้นไป เพื่อประโยชน์ จะให้ได้สมาธิศีลแห่งพระภิกษุนั้น ชื่อว่า วิเลสภาคิยศีล เป็นส่วนจะให้วิเศษเป็นศีลที่ ๓ 


   “จตุตฺโถ สีลมตฺเตน” อนึ่งพระภิกษุรูปใดในพระศาสนานี้ไม่ยินดีอยู่ด้วยศีลสิ่งเดียว มีอุตสาหะเจริญเรียนพระวิปัสสนา ศีลพระภิกษุนั้นชื่อว่า นิพเพทภาคิยศีล เป็นส่วนที่จะเหนื่อยหน่ายเป็นศีลที่ ๔ ศีลมี ๔ ประการด้วยกันดังนี้ 


   วินิจฉัยในศีล ๔ ประการที่ ๒ นั้นว่า “ภิกฺขู อารพฺภ ปญฺญตตสิกฺขาปทานิ” สิกขาบทอันใดที่องค์พระผู้ทรงพระภาคปรารภพระภิกษุทั้งหลายแล้ว แลบัญญัติไว้ สิกขาบทนั้น พระภิกษุพึงรักษาเป็นอสาธารณบัญญัติเฉพาะให้พระภิกษุรักษา ศีลนั้นชื่อว่าพระภิกษุศีลที่ ๑ 


   สิกขาบทอันใด ที่พระองค์ผู้ทรงพระภาค ปรารภพระภิกษุณีแล้ว แลตั้งไว้เป็นสิกขา ควรพระภิกษุณีจะพึงรักษา ศีลนั้นชื่อว่าภิกษุณีศีลที่ ๒ 


   อนึ่ง “สามเณสามเณรีนํ” ศีลของสามเณรแลสามเณรีมี ๑๐ ประการ ศีลนี้ชื่อว่า อนุปสัมบันศีล เป็นศีลที่ ๓ 


   “อุปาสกอุปาสิกานํ” ศีล ๕ ประการที่อุบาสกอุบาสิกา มีอุตสาหะจะรักษาให้ยิ่งขึ้นไป ศีล ๘ ประการก็ย่อม่จะประพฤติเป็นไปแก่อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายนั้น ด้วยสามารถเป็นองค์อุโบสถ อุบาสกศีลมี ๔ ประการด้วยกันดังนี้ 


   ศีล ๔ ประการที่ ๓ นั้นว่า “อุตฺตรกุรุกานํ มนุสฺสานํ” การที่มิได้ประพฤติล่วงสิกขาบททั้ง ๕ แห่งมนุษย์ทั้งหลาย อันอยู่ในอุตตรกุรุทวีปชื่อว่าปกติศีลที่ ๑ 


   อนึ่ง มนุษย์ทั้งหลายมีพราหมณ์เป็นประธาน ไม่ดื่มกินซึ่งสุราเป็นอาทิ มนุษย์ทั้งหลายอยู่ในชนบทบางแห่งไม่เบียดเบียนสัตว์เป็นอาทิ แลลัทธิอันตั้งไว้ซึ่งปวงมิให้กระทำบาปตามจารีต บุรพบุรุษคือมารดา บิดาในตระกูลนั้น อันเป็นต้นบังเกิดแห่งตน แลตนประพฤติมาแล้ว ศีลนี้ชื่อว่าอาจารศีลที่ ๒ 


   “เอวํ วุตฺตํ โพธิสตฺตมาสุสีลํ” อนึ่ง ศีลของมารดาพระโพธิสัตว์ ที่องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคโปรดประทานเทศนาไว้ว่า ดูกรอานนท์ในกาลใด พระโพธิสัตว์ลงสู่ครรภ์แห่งมารดา ในกาลนั้นจิตของมารดาพระบรมโพธิสัตว์ จะประกอบด้วยความยินดี ในกามโกฏฐาสส่วนแห่งกามคุณ บังเกิดขึ้นในบุรุษทั้งหลายหามิได้ ศีลแห่งพระพุทธมารดาดังกล่าวมานี้ ชื่อว่าธรรมดาศีลที่ ๓ 


   อนึ่ง ศีลแห่งสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์อันบริสุทธิ์ มีพระมหากัสสปะเป็นประธาน แลศีลของพระโพธิสัตว์อันบำเพ็ญศีลบารมีในชาตินั้น ๆ ชื่อว่าบุพพเหตุศีลที่ ๔ ศีลมี ๔ ประการดังนี้ 


   ศีลมี ๔ ประการในที่ ๔ นั้นว่า “เอวํวุตฺตํ สีลมิทํ” ศีลอันใดที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาไว้ว่า พระภิกษุในพระศาสนานี้สังวรในพระปาฏิโมกข์สังวรศีล ถึงพร้อมด้วยอาจาระแลโคจรประพฤติอยู่เป็นนิจ เห็นภัยในโทษทั้งหลายมีอณูเป็นประมาณ สมาทานแล้ว แลศึกษาในสิกขาบททั้งปวง ศีลนี้ชื่อว่า ปาฏิโมกข์สังวรศีลที่ ๑ 


   อนึ่ง ศีลอันใดที่องค์สมเด็จพระผู้่ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้ว่า พระภิกษุในพระศาสนานี้ เห็นซึ่งรูปด้วยจักษุก็ถือเอาซึ่งนิมิต แลถือเอาโดยอนุพยัญชนะว่า เกศงามเป็นอาทิ อกุศลธรรมทั้งหลาย อันลามก คือ โลภแลโทมนัสพึงติดตามพระภิกษุนั้น เพราะเหตุไม่สำรวมจักษุอินทรีย์แล้วแลยับยั้งอยู่ พระภิกษุที่ตั้งอยู่ในพระปาฏิโมกข์สังวรศีล ก็ย่อมปฏิบัติเพื่อจะรักษาจักษุอินทรีย์ ถึงซึ่งสังวรในจักษุอินทรีย์ พระภิกษุนั้นได้ฟังเสียงด้วยโสต แลได้สูดดมซึ่งกลิ่นด้วยฆานะ แลได้ลิ้มเสียซึ่งรสด้วยชิวหา ได้สัมผัสถูกต้องซึ่งโผฏฐัพพะด้วยกาย แลรู้ธรรมารมณ์ด้วยจิต ก็มิได้ถือเอาซึ่งนิมิตแลมิได้ถือเอาโดยอนุพยัญชนะว่า เสียงนี้ไพเราะเป็นอาทิแล้วแลยับยั้งอยู่ พระภิกษุนั้นก็ย่อมปฏิบัติ เพื่อจะสังวรโสตอินทรีย์เป็นประธาน รักษาโสตอินทรีย์เป็นอาทิ ศีลนี้ชื่อว่าอินทรีย์สังวรศีลที่ ๒ 


   “ปญฺญตฺตานํ ฉนฺนํ สิกฺขาปทานํ” อนึ่ง พระภิกษุในพระศาสนานี้จะประพฤติล่วงสิกขาบททั้ง ๖ประการ ที่องค์พระผู้มีพระภาคบัญญัติไว้ เพราะเหตุจะเลี้ยงชีวิตนั้น คือการทำอาการกล่าวให้ทายกพิศวงด้วยกุหนวัตถุ เหตุที่ตนโกหก ๓ ประการ มีเจรจากระซิบในที่ใกล้เป็น อาทิแลกล่าวยกย่องตนต่อทายกให้ทายกถวายวัตถุปัจจัยอันหนึ่ง แลกระทำนิมิตกรรมแลกล่าวปดให้ทายกถวายของด้วยคำด่า แลปรารถนาจะนำมาซึ่งลาภด้วยลาภเป็นอาทิดังนี้ เมื่อพระภิกษุเว้นจากมิจฉาชีวะ เลี้ยงชีวิตผิดด้วยประเภทแห่งกรรมอันลามกดังนี้ ศีลของพระภิกษุนั้นก็บริสุทธิ์ชื่อว่า อาชีวปาริสุทธิศีลที่ ๓ 


   “จตุปจฺจยปริโภโค” อนึ่งพระภิกษุบริโภคจตุปัจจัยทั้ง ๔ บริสุทธิ์ ด้วยกิริยาที่พิจารณาที่องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้โดยนัยเป็นอาิทิว่า “ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวรํ ปฏิเสวามิ” ให้พระภิกษุกระทำมนสิการว่า อาตมาจะพิจารณาด้วยปัญญาเสียก่อนแล้วจึงจะนุ่งห่มจีวรปัจจัยเป็นอาทิ ศีลของพระภิกษุนั้นก็บริสุทธิ์ ชื่อว่าปัจจัยสันนิสสิตศีลที่ ๔ 


   จำเดิมแต่นี้ ข้าพระองค์ผู้มีนามชื่อว่าพุทธโฆษาจารย์ จะกล่าววินิจฉัยตัดสินกับจะสังวรรณนาไปตามลำดับบท ในพระจตุปาริสุทธิศีลทั้ง ๔ มีพระปาฏิโมกข์สังวรศีลเป็นประธานว่า “อิทานิ อิมสมึ” “สาสเน” บุคคลบวชด้วยศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนานี้ มีนามชื่อว่าภิกษุ เพราะเหตุว่าเห็นภัยในสังสารวัฏ นัยหนึ่งชื่อว่า ภิกษุ เพราะเหตุทรงไว้ซึ่งผ้าอันทำลาย ทรงไว้ซึ่งพระปาฏิโมกข์ คือสิกขาบทศีล 


   ในบทคือปาฏิโมกข์นั้น แปลว่าสิกขาบทศีลย่อมจะรักไว้ซึ่งพระภิกษุผู้รักษาศีล อันนับเข้าในพระวินัย จะให้พระภิกษุนั้นพ้นจากทุกข์ทั้งหลายมีอบายทุกข์เป็นอาทิ เพราะการณ์นั้นเองสมเด็จพระบรมศาสดาจึงเรียกสิกขาบทศีลนั้น ชื่อว่าปาฏิโมกข์ 


   แลสังวโรนั้น แปลว่าภิกษุกั้นไว้ปิดไว้ ซึ่งกายทวาร แลวจีทวาร บทคือสังวโรนั้นเป็นชื่อของสิ่งที่ไม่ล่วงด้วยกาย ไม่ล่วงด้วยวาจา สังวรนั้นก็คือพระปาฏิโมกข์ จึงได้ชื่อว่าพระปาฏิโมกข์สังวร 


   พระภิกษุในพระศาสนา ประกอบด้วยปาฏิโมกข์สังวรศีลแล้ว ให้ประกอบด้วยอาจาระแลโคจรด้วย เพราะเหตุการณ์นั้น พระธรรมสังคาหกเถระเจ้าทั้งหลาย จึงกล่าวอรรถสังวรรณนาว่า “อตฺถิ อาจาโร อตฺถิ อนาจาโร” อาจารก็มี อนาจารก็มี 


   อนาจารนั้นเป็นดังฤๅ อนาจารนั้นคือพระภิกษุประพฤติอนาจารใช่การที่จะประพฤติ กระทำให้ล่วงสิกขาบทด้วยกาย กระทำให้ล่วงสิกขาบทด้วยวาจา กระทำให้ล่วงสิกขาบททั้งกายทั้งวาจา ดังนี้ชื่ออนาจาร สภาวะหาศีลสังวรมิได้ทั้งปวง ชื่อว่าอนาจาร 


   “อิเธกจฺโจ เวฬุทาเนน วา” พระภิกษุจำพวกหนึ่ง ในพระศาสนานี้ย่อมเลี้ยงชีวิตด้วยให้ไม้ไผ่ ให้ใบไม้ ให้ดอกไม้ ให้ผลไม้ ให้เครื่องอบ ให้ไม้สีฟัน และตั้งตนไว้ในที่อันต่ำ แล้วยกยอทายกปรารถนาจะให้รัก และกล่าวถ้อยคำเสมอด้วยแกงถั่ว และอุ้มทารกแห่งสกุลด้วยสะเอว และเป็นคนใช้ไปด้วยกำลังแข้ง และเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้ากล่าวติเตียนห้ามมิให้กระทำ ดังนี้ชื่อว่าอนาจาร 


   “ตตฺถ กตโม อาจาโร” อาจาระนั้นเป็นดังฤๅ 


   อาจารนั้น คือพระภิกษุรักษาสิกขาบท มิได้ประพฤติให้ล่วงสิกขาบทด้วยกาย ไม่ล่วงสิกขาบทด้วยวาจา ไม่ล่วงสิกขาบทด้วยกาย และวาจาดังนี้ชื่ออาจาระ 


   การที่ว่าพระภิกษุสำรวมศีลไว้มิให้ล่วงสิกขาบททั้งปวง ชื่อว่าสังวร 


   “อิเธกจฺโจ น เวฬุทาเนน วา” พระภิกษุจำพวกหนึ่งในพระศาสนานี้ ไม่เลี้ยงชีวิตด้วยให้ไม้ไผ่ ให้ใบไม้ ให้ดอกไม้ ให้ผลไม้ ให้เครื่องอบ ให้ไม้สีฟัน ไม่เลี้ยงชีวิตด้วยตั้งตนในที่อันต่ำแล้ว และไ่ม่ยกยอทายกจะให้รัก และไม่กล่าวถ้อยคำเสมอด้วยแกงถั่ว และไม่อุ้มทารกด้วยสะเอว และไม่เป็นคนใช้ไปด้วยกำลังแข้ง ไม่เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีวะอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนห้ามมิให้กระทำอย่างนี้ชื่อว่าอาจาระ 


   อนึ่ง ในบทคือ โคจร นั้น มีอรรถกถาสังวรรณนาว่า “อตฺถิ โคจโร อตฺถิ อโคจโร” โคจรก็มี อโคจรก็มี 


  “ตตฺถ กตโม อโคจโร” อโคจรนั้นเป็นดังฤๅ 


   “อิเธกจฺโจ ภิกขุ” ภิกษุจำพวกหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้ สกุลหญิงแพศยาเป็นที่ไปสู่มาหา ด้วยสามารถมิตรสันถวะ และมีหญิงหม้าย หญิงสาวใหญ่ ละบัณฑกะ และภิกษุณี และโรงสุราเป็นที่โคจรเป็นภิกษุอันระคนกับด้วยพระยาและมหาอำมาตย์แห่งพระยาและติตถีย์ และสาวกแห่งติตถีย์ ด้วยสังสัคคะระคนด้วยกายและวาจา อันมิได้ประพฤติเป็นไปตาสิกขาบททั้ง ๓ มีอธิศีลสิกขาเป็นอาทิ 


   อนึ่ง สกุลอันใดมิได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนา ด่าและบริภาษพระภิกษุสงฆ์ ไม่ปรารถนาจะให้เป็นประโยชน์ เป็นคุณปรารถนาแต่จะให้มีความสบายแก่พระภิกษุสงฆ์ ปรารถนาจะไม่ให้เกษมจากโยคะแก่พระภิกษุ พระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา พระภิกษุนั้นก็เข้าไปสู่มาหาส้องเสพสกุลทั้งหลายนั้น 


พระภิกษุโคจรเที่ยวไปดังนี้ ชื่อว่าอโคจร เอวํ ก็มีด้วยประการดังนี้ 


   “ตตฺถ กตโม โคจโร อิเธกจฺโจ น เสวิยโคจโร โหติ ฯลฯ น ปานาคารโคจโร โหติ อสํสฏโ วิหรติ ราชูหิ ฯลฯ ติตฺถิยสาวเกหิ อนนุโลมิเกน สํสคฺเคน ยานิ วาปน ตานิ กุลานิ สทฺธาปสนฺนานิ โอปานภูตานิ กาสาปปโชตานิ อวาตปฏิวาตานิ อตฺถกามานิ ฯลฯ โยคกฺเขมกามานิ ภิกฺขูนํ ภิกขูนีนํ อุปาสกานํ อุปาสิกานํ ตถารูปานิ กุลานิ เสวติ ภชติ ปยิรุปาสติ อยํ วุจฺจติโคจโรติ” 


   วาระนี้ จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนาในโคจร สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี มีเนื้อความในโคจรนั้น พระพุทธโฆษาจารย์เจ้ากล่าวคำปุจฉาว่า “ตตฺถ กตโม โคจโร” ถ้าธรรมทั้ง ๒ ประการคือ โคจร และอโคจรนั้น โคจรนั้นเป็นดังฤๅ 


   “อิเธกจฺโจ น เสวิยโคจโร” พระภิกษุบางจำพวกในพระพุทธศาสนานี้ มิได้มีสุกลหญิงแพศยาเป็นที่โคจร มิได้มีหญิงหม้ายเป็นที่โคจร มิได้มีสกุลหญิงสาวใหญ่และสกุลหญิงกุมารี และบัณฑกะและพระภิกษุณี และโรงเป็นที่ดื่มกินสุราเป็นที่โคจร “อสํสฏโฐ วิหรติ ราชูหิ” ไม่ระคนกับพระยามหาอำมาตย์ของพระยา ไม่ระคนกับด้วยติตถีย์ และสาวกของติตถีย์ ไม่ระคนด้วยกายและวาจาอันเป็นข้าศึกแก่สิกขาทั้ง ๓ มีอธิศีลสิกขาเป็นอาทิ 


   “ยานิ วาปน กุลานิ” อนึ่ง สกุลทั้งหลายใด ไม่ศรัทธา ไม่เลื่อมใส ย่อมด่าปริภาสนาการพระภิกษุและพระภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และปรารถนาจะไม่ให้ประโยชน์ จะไม่ให้เป็นคุณ จะไม่ให้สบายจะไม่ให้เกษมจากกามาทิโยคแก่พระภิกษุ และพระภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระภิกษุก็บ่มิได้เสพ มิได้เข้าไปสู่มหาสกุลทั้งหลายนั้น “ยานิ วาปน ตานิ กุลานิ” อนึ่ง สกุลทั้งหลายนั้นมิได้มีศรัทธาเลื่อมใส ปรากฏดุจดังว่าสระโบกขรณีอันมีบัวที่บุคคลขุดไว้ในที่ประชุมใหญ่ทั้งสี่ และสกุลนั้นรุ่งเรืองเป็นอันหนึ่งอันเดียว ด้วยรัศมีกาสาวพัตร์ผ้านุ่งผ้าห่มแห่งพระภิกษุและพระภิกษุณี และฟุ้งตลบไปด้วยลมสรีระ พระภิกษุและพระภิกษุณี อันเป็นอิสีแสวงหาสีลักขันธาทิคุณและกุศลทั้งหลายปรารถนาจะให้เป็นประโยชน์ ปรารถนาจะให้อยู่เป็นผาสุก จะให้เกษมจากโยคะแก่ภิกษุและพระภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระภิกษุก็เสวนะคบค้าเข้าไปสู่หาสกุลทังหลายนั้น พระภิกษุประพฤติเป็นดังนี้ ชื่อว่าโคจร 


   พระภิกษุในพระศาสนานี้ ประกอบและประกอบดี ถึงพร้อมมาพร้อมด้วยอาจารและโคจรดังนี้ จึงได้ชื่อว่าอาจารโคจรสัมปันโน 


   อนึ่ง อาจาระและโคจรในปาฏิโมกข์สังวรศีลนี้ นักปราชญ์พึงรู้โดยนัยอันเราจะแสดงดังนี้ 


   “ทุวิโธ หิ อนาจาโร” แท้จริงอนาจารมี ๒ ประเภท คืออนาจารประกอบในกาย ๑ คืออนาจารประกอบในวาจา ๑ เป็น ๒ ประการ ดังนี้ 


   อนาจารอันยุติในกายนั้นเป็นดังฤๅ 


   “อิเธกจฺโจ สงฺฆคโตปิ”พระภิกษุจำพวกหนึ่ง ในพระพุทธศาสนานี้ อยู่ในที่ประชุมสงฆ์ ไม่เคารพแก่สงฆ์ ยืนเสียดสีพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นพระเถระด้วยสรีระ และจีวร นั่งเสียดสีพระภิกษุที่เป็นพระเถระด้วยสรีระและจีวร ยืนในเบื้่้องหน้านั่งในเบื้องหน้าพระภิกษุที่เป็นพระเถระนั่งอยู่ในอาสนะอันสูง คลุมศีรษะ ยืนเจรจา ไกวแขน เจรจา พระภิกษุทั้งหลายเป็นพระเถระิมิได้ขึ้นสู่รองเท้า เดินเท้าเปล่าตนก็ขึ้นสู่รองเท้าเดิน พระภิกษุที่เป็นเถระจงกรมในที่จงกรมต่ำ ตนก็จงกรมในที่จงกรมอันสูง พระภิกษุเถระจงกรมในแผ่นดิน ตนก็จงกรมในที่จงกรมยืนแทรกนั่งแทรกพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระในที่คับแคบ ห้ามพระภิกษุบวชใหม่ด้วยที่นั่งมิได้บอกกล่าวพระภิกษุเป็นเถระเสียให้รู้ก่อน ใส่ฟืนเข้าในกองไฟในโรงไฟ มิได้บอกพระภิกษุเป็นเถระก่อน เปิดประตูโรงไฟพระทบกระทั่งพระภิกษุเป็นเถระ แล้วลงสู่ท่าน้ำล่วงลงไปในเบื้องหน้าพระเถระอาบน้ำ กระทบกระทั่งพระเถระ อาบน้ำในเบื้องหน้าพระภิกษุอันเป็นเถระ เมื่อขึ้นจากน้ำมีกระทบกระทั่งพระภิกษุเป็นเถระขึ้นในเบื้องหน้า “อนุตร”รํ ปวิสนฺโตปิ” เมื่อจะเข้าไปสู่โคจรคาม ก็ครึดครือเสียดสีพระภิกษุที่เป็นเถระเดินไปในหนทาง แทรกไปโดยต่าง ๆ แล้วก็เดินล่วงขึ้นไปในเบื้องหน้าพระภิกษุทั้งหลายอันเป็นเถระ 


   อนึ่ง ห้องทั้งหลายในเรือนสกุลเป็นห้องอันลับ เป็นห้องอันกำบัง หญิงสกุลกุมาริกาแห่งสกุลนั่งอยู่ในห้อง พระภิกษุที่ประพฤติอนาจารก็เข้าในห้องนั้นโดยเร็วโดยพลัน ปรามาสเข้าไปลูบคลำศีรษะลูกเล็กเด็กทารก พระภิกษุประพฤติอนาจารดังนี้ชื่อว่าประพฤติอนาจารด้วยกาย 


   “ตตฺถ กตโม วาจสิโก” พระภิกษุพระพฤติอนาจารด้วยวาจานั้นเป็นดังฤๅ 


   พระภิกษุจำพวกหนึ่งในพระศาสนานี้ ตนตั้งอยู่ในที่ประชุมสงฆ์ ไ่ม่กระทำเคารพสงฆ์ มิได้บอกกล่าวพระภิกษุเป็นเถระก่อน ก็กล่าวพระธรรมวิสัชนาอรรถปัญหา แสดงพระปาฏิโมกข์ ยืนเจรจาไกวแขนเจรจา 


   อนึ่ง “อนุตรฆรํ ปวิฎโปิ” พระภิกษุนั้นเข้าไปสู่โคจรคาม แล้วก็กล่าววาจาแก่หญิง และหญิงกุมารีว่า ดูก่อนหญิงชื่อนี้ โคตรนี้ ข้าวยาคูมีอยู่หรือ ข้าวสวย และขาทนียะ และโภชนียะ ของเคี้ยว ของบริโภคมีอยู่หรือ เราจักกินหรือจักกัดกินหรือจะบริโภค ท่านจะให้แก่เราหรือ 


   “อยํ วุจฺจติ วาจสิโก อนาจาโร” พระภิกษุประพฤติดังนี้ ชื่อว่าอนาจารอันประกอบในวาจา เป็นอนาจาร ๒ ประการดังนี้ 


   พระภิกษุประพฤติอนาจารนั้น บัณฑิตพึงรู้ด้วยสามารถแห่งพระบาลี อันเป็นปฏิปักษ์แก่คำที่กล่าวมานี้ 


   อนึ่ง พระภิกษุในพระศาสนานี้ ประกอบด้วยยำเยงมาพร้อม ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ “สุนิวตฺโถ สุปาริโต” นุ่งผ้าเป็นปริมณฑลงาม ห่มผ้าเป็นปริมณฑลงาม จะย่างก้าวเข้าไปและก้าวถอยออกไป และจะเดินไปเบื้องหน้า และจะแลไปข้างโน้นข้างนี้ และจะคู้แขนเข้าและจะเหยียดแขนออก ก็ย่อมจะนำมาซึ่งความเลื่อมใส มีจักษุทอดลงไปในเบื้องต่ำ ถึงพร้อมด้วยอริยาบถ รักษาอินทรีย์สำรวมทวาร รู้ประมาณในโภชนะประกอบเนือง ๆ ในชาคริยธรรม ตื่นอยู่ในกุศลสิ้นกาลเป็นนิจพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ มีความปรารถนาน้อย ยินดีด้วยปัจจัยแห่งตน ไม่ระคนด้วยคฤหัสถ์และบรรพชิต กระทำเคารพในอภิสมาจาริกวัตร มากไปด้วยเคารพคารวะในบุคคลจะเคารรพพระภิกษุประพฤติดังนี้ ชื่อว่าประพฤติอาจาระ 


   ว่าด้วยอนาจาร บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ก่อน 


   แต่นี้จะว่าด้วยโคจรต่อไป 


   โคจรนั้นมี ๓ ประการ คืออุปนิสยโคจร ๑ อารักขโคจร ๑ อุปนิพันธโคจร ๑ เป็น ๓ ประการ ดังนี้ 


   “ตตฺถ กตโม อุปนิสสยโคจโร” ล้ำโคจรทั้ง ๓ นั้น อุปนิสยโคจรนั้นเป็นดังฤๅ 


   วิสัชนาว่า พระภิกษุอาศัยกัลยาณมิตร ซึ่งประกอบด้วยคุณ คือ ได้เล่าเรียนและทรงไว้ซึ่งกถาวัตถุ ๑๐ ประการ ก็ย่อมจะได้ฟังนวังคสัตถุศาสนา อันประกอบด้วยองค์ ๙ มีสุตตะและเคยยะเป็นอาทิ จะได้สั่งสมไว้ซึ่งสูตร ล่วงข้ามซึ่งความสงสัย กระทำปัญญาให้เห็นตรงยังจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ศึกษาตามภิกษุที่เป็นกัลยาณมิตรตน ก็เจริญด้วยศรัทธาและศีลและสดับและบริจาคและปัญญา พระภิกษุประพฤติโคจรดังนี้ ชื่อว่า อุปนิสยโคจรที่ ๑ 


   “กตโม อคคกฺขโคจโร” อารักขโจรที่ ๒ นั้นเป็นดังฤๅ 


   อารักขโคจรนั้นว่า พระภิกษุในพระศาสนานี้เข้าไปในโคจรคามเดินไปตาสกุลก็มีจักษุทอดลงในเบื้องต่ำ เล็งแลดูไปชั่วแอกหนึ่งเป็นประมาณ สำรวมเป็นอันดี “น หตฺถึ โอโลเกนโต” ไม่แลดูช้าง ไ่ม่แลดูม้า ไม่แลดูรถ ไ่ม่แลดูพลเดินเท้า ไม่แลดูสตรี ไม่แลดูบุรุษ ไม่แลดูในเบื้องบน ไม่แลดูในเบื้องต่ำ ไม่แลดูสระใหญ่ และที่สระน้อย พระภิกษุประพฤติดังนี้ชื่อว่าอารักขโคจรที่ ๒ 


   อุปนิพันธโคจรนั้น เป็นดังฤๅ 


   อุปนิพันธโคจรนั้นว่า พระภิกษุในพระศาสนานี้ ผูกจิตไว้ในพระสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้สมด้วยวาระพระบาลีที่องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาว่า “โก จ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน โคจโร” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดังฤๅ ในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ชื่ือว่าโคจร คือเป็นอารมณ์แห่งพระภิกษุเป็นอารมณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบิดา 


   พระสติปัฏฐานทั้ง ๔ มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอาทินี้ ชื่อว่าเป็นโคจรแห่งพระภิกษุ พระภิกษุประพฤติดังนี้ชื่อว่าอุปนิพันธโคจรที่ ๒ 


   พระภิกษุประกอบแล้ว และประกอบด้วยดี ด้วยอาจาระนี้ก็ดีด้วยโคจรนี้ก็ดี ชื่อว่าอาจารโคจรสัมปันโน 


   ในบทคือ “อนุมตฺเตสุ วชฺเชสฺ ภยทสฺเสวี” นั้นว่า พระภิกษุถึงพร้อมด้วยโคจรและอาจาระแล้ว ก็เห็นภัยในโทษมีประประมาณน้อย คือตนไม่แกล้งแล้วและต้องอาบัติ และบังเกิดแห่งอกุสศลจิต ในธรรมอันชื่อเสขิยะ เป็นอาทิ สิกขาบทอันใดที่ตนจะพึงศึกษา ก็สมาทานสิกขาบทนั้น ศึกษาสำเหนียกในสิกขาบทที่ตนสมาทาน องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาพระปาฏิโมกขสังวรศีลด้วยปุคลาธิษฐาน มีบุคคลคือพระภิกษุเป็นที่ตั้ง 


   ในบทคือปาฏิโมกขสังวรสังวุโต มีประมาณเท่านี้ 


   อนึ่ง บทพระบาลีว่า “อาจารโคจรสมฺปนโน” แปลว่าภิกษุถึงพร้อมด้วยวาจาและโคจรเป็นต้นนั้น องค์พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาปฏิบัติทั้งปวงที่พระภิกษุยังศีลให้สมบูรณ์ บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ 


   “ยมฺปเนตํ ตทนนฺตรํ” ในลำดับพระปาฏิโมกขสังวรศีลนี้องค์พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาอินทรียสังวรศีล โดยพระบาลีีคำกล่าวว่า “โส จกขุนา รูปํทิสวา” เป็นอาทิ ดังนี้ 


   วินิจฉัยในอินทรียสังวรนั้นว่า พระภิกษุที่ตั้งอยู่แล้วในพระปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น เห็นซึ่งรูปด้วยจักษุวิญญาณ อันสามารถจะเห็นรูปเรียกชื่อว่า จักขุ ด้วยเหตุกล่าวคือจักขุประสาท 


   อนึ่ง โบราณจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า “จกฺขุ รูปํ น ปสฺสติ” จักษุไ่ม่เห็นรูป เพราะเหตุจักษุนั้นใช่จิต “จิตฺตํปิ ปูปํ น ปสฺสติ” อนึ่ง จิตก็มิได้เห็นรูป เพราะเหตุว่าใช่จักษุ เมื่ออารมณ์กระทบจักษุทวารแล้ว บุคคลก็เห็นรูปด้วยรูปด้วยจิตตวิญญาณอาศัยจักขุประสาท 


   การที่จะกล่าวซึ่งสัมภารเหตุ คือจะเห็นรูปจักขุวิญญาณนั้นมีอุปมาเหมือนนายพรานยิงเนื้อด้วยธนู ต้องประกอบกันทั้ง ๓ อย่างเหตุการณ์นั้นนั้น พระอาจารย์เจ้าจึงสัวรรณนาอรรถว่า พระภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุวิญญาณแน่แล้ว ก็ิมิได้ถือเอาซึ่งนิมิต ว่าเป็นสตรีบุรุษ และมิได้ถือเอาซึ่งนิมิตบังเกิดเป็นเหตุแ่ก่กิเลสว่าเกศางามโลมางามเป็นอาทิ เพราะภิกษุนั้นก็กำหนดไว้ว่าเห็นเป็นประมาณ แลมิได้ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ คือกระทำให้ปรากฏแก่กิเลสทั้งหลายไ่ม่ถือเอาซึ่งอาการ มีมือแลเท้าแลยิ้มแย้มแลกล่าวเล็งแลไปแต่ข้าง ๆ นี้ เป็นอาทิ ส่วนอันใดมีเกศาแลโลมาเป็นอาทิมีในสรีระ ก็ถือเอาโกฏฐาสนั้นว่าเป็นปฏิกูลเหมือนพระมหาติสสเถระเจ้าอันอยู่ในเจติยบรรพตวิหาร 


   ดังได้สดับมา หญิงสะใภ้แห่งสกุลอันหนึ่ง ทะเลาะกันกับสามี แล้วตกแต่งสรีรกาย งามดุจดังเทวกัญญา ออกจากเมืองอนุราธแต่เพลาเช้าจะไปเรือนญาตคิ ได้เห็นมหาติสสเถรเจ้า อันออกเจติยบรรพตวิหารจะเข้าไปบิณฑบาตในอนุราธนคร ณ ท่ามกลางมรรค มีจิตอันวิปลาสหัวเราะดัง พระมหาติสสเถรเจ้าจึงแลด้วยนสิการกระทำไว้ในใจว่า เสียงนี้เป็นเสียงดังฤๅ จึงแลเห็นกระดูกคือฟันของหญิงนั้น พระผู้เป็นเจ้าก็ได้อสุภสัญญาในอัฏฐิคือฟันของหญิงนั้นบรรลุถึงพระอรหัตต์ เพราะเหตุการณ์นั้น พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย จึงนิพนธ์พระคาถาว่า “ตสฺสา ทนตฏฺิกํ ทิสวา ปพฺพสญฺญํ อนุสฺสริ” แปลเนื้อความว่า พระมหาเถรเจ้าเห็นอัฏฐิ คือฟันของหญิงนั้น ก็ระลึกถึงบุพพสัญญายืนอยู่ในประเทศที่นั้นบรรลุถึงพระอรหันต์ 


   “สามิโกปิ โข มนุสฺโส” ฝ่ายบุรุษสามีของหญิงติดตาภรรยาไปพบพระมหาเถรเจ้า ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าเดินมา ได้เห็นหญิงคนหนึ่งเดินไปทางนี้บ้างหรือว่าหามิได้ 


   พระมหาเถรเจ้าจึงบอกว่า รูปไม่รู้ว่าหญิงว่าชายเดินไปทางนี้เห็นแต่ร่างกระดูกเดินไปในหนทางอันใหญ่ 


   ในบทคือ “ญตฺวาธิกรณเมนํ” นั้นมีอรรถว่า พระภิกษุไม่สำรวมจักษุอินทรีย์ ไม่ปิดจักษุทวยารด้วยใบบานคือสติแล้วแลดูอยู่บาปธรรมทั้งหลาย มีอภิชฌาเป็นอาทิ ก็ติดตามพระภิกษุนั้น เพราะเหตุไม่สำรวมอินทรีย์ พระภิกษุรู้ดังนี้แล้วเร่งปฏิบัติปิดจักษุอินทรีย์ไว้ด้วยใบบานคือสติ “เอวํ ปฏิปชฺชนฺโต” เมื่อพระภิกษุปฏิบัติดังนี้องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคก็ตรัสว่า พระภิกษุนั้นรักษาจักขุนทรีย์ถึงซึ่งสังวรในจักขุนทรีย์ไว้ การที่ได้สังวรแลมิได้สังวร มิได้มีในจักขุนทรีย์โดยแท้ สติตั้งมั่นแลหลงลืมสติจะอาศัยจักขุประสาทแล้วแลบังเกิดขึ้นนั้นก็หามิได้ 


   นัยหนึ่ง อารมณ์คือรูปมาสู่โยคประเทศคลองจักขุในกาลใด กาลนั้นภวังจิตก็บังเกิดขึ้นสองขณะแล้วก็ดับไป กิริยามโนธาตุก็ยังอาวัชชนะกิจคืพิจารณาให้สำเร็จ บังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในลำดับนั้นจักขุวิญญาณก็ยังทัสสนกิจ คือกระทำให้เห็นให้สำเร็จบังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป 


   ในลำดับนั้น วิปากมโนธาตุก็ยังสัมปฏิจฉันนกิจ คือการทำรับรองไว้ให้สำเร็จบังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป 


   ในลำดับนั้น วิปากเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ยังสันติรณกิจคือกระทำให้ล่วงเสียซึ่งความสงสัย ให้สำเร็จบังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป 


   ในลำดับนั้น กิริยาเหตุมโนวิญญาณธาตุ ก็ยังโผฏฐัพพนกิจคือ กระทำให้กำหนดไว้ได้ ให้สำเร็จบังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป 


   ในลำดับนั้น ชวนจิตก็เสวยอารมณ์ สำรวมแลไม่ได้สำรวมก็มิได้มีในภวังค์ทั้งปวง และมิได้มีในสมัยแห่งวิถีจิต อาวัชชนจิตเป็นอาทิต 


   เมื่อขณะชวนจิตเสวยอารมณ์นั้น ถ้าว่าทุศีลคือหาศีลมิได้แลมีสติอันหลง แลอญาณคืออวิชชาและขันติคือไม่อดใจ แลสภาวะเกียจคร้านบังเกิดมีในจิตสันดานแล้ว องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคก็ตรัสพระสัทธรรมเทศนาว่า พระภิกษุนั้นไม่สำรวมในจักขุนทรีย์ 


   มีคำปุจฉาถามว่า “กสฺมา การณา” เหตุดังฤๅ องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค จึงตรัสเรียกพระภิกษุนั้นว่า ไม่สังวรในจักขุนทรีย์ 


   มีคำอาจารย์วิสัชนาว่า “ตสฺมึ สติ ทฺวารมฺปิ อคุตฺตํ” ในเมื่อเหตุทั้งปวง มีสภาวทุศีลเป็นอาทิ บังเกิดแก่พระภิกษุนั้นแล้วภิกษุนั้นก็มิได้รักษาทวาร มิได้รักษาภวังค์ มิได้รักษาวิถีจิตทั้งหลายมีอาวัชชนวิถีจิตเป็นอาทิ เหตุใดเหตุดังนั้น องค์พระผู้ทรงพระภาคจึงตรัสเรียกพระภิกษุนั้นชื่อว่า ไม่สังวรในจักขุนทรีย์ 


   มีอุปมาเปรียบเทียบในอธิการนี้ว่า “นคเร จตูสุ อสํวฺเตสุ” ประตูเมืองทั้ง ๔ ประตู ผู้รักษาทวารหาได้ปิดไม่ มนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในพระนครต่างคนต่างรักษาแต่บ้านเรือนของตน ปิดประตูเรือนปิดประตูซุ้มปิดประตูห้องไว้ให้ดีโดยแท้ ในเมื่อประการฉะนั้นแลมีห้องเรือนอันเป็นที่อยู่ของมนุษย์ทั้งปวงที่ปิดนั้น ก็เหมือนมิได้ปิดมิได้รักษา แท้จริงโจรทั้งหลายเข้าไปโดยประตูเมืองทั้ง ๔ ที่มิได้ปิดปรารถนาจะกระทำกิจอันใด ก็กระทำกิจอันนั้นได้ดังความปรารถนา “เสยฺยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใดก็มีอุปไมยเหมือนทุศีลกรรมเป็นอาทิบังเกิดขึ้นแล้วภิกษุนั้นก็ตั้งอยู่ในอสังวร เมื่ออสังวรมีแล้วก็ได้ชื่อว่า ไม่รักษาทวาร ไม่รักษาภวังค์ ไม่รักษาวิถีจิตทั้งปวงมีอาวชชวิถีจิตเป็นประธาน ก็มีอุปไมยเหมือนดังนั้น 


   อนึ่งในเมื่อธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้น มีบริบูรณ์บังเกิดพร้อมอยู่แล้ว พระภิกษุนั้นก็ได้ชื่อว่ารักษาทวารรักษาภวังค์ รักษาวิถีจิตทั้งปวง มีอาชชนวิถีเป็นอาทิ มีคำอุปมาว่า ประตูนครทั้ง ๔ ประตูปิดไว้ดีแล้ว แท้จริงเมื่อประตูเมืองปิดแล้ว โจรทั้งหลายก็ไม่มีอโกาสที่จะเข้าไปประทุษร้ายได้ “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใดก็มีอุปไมยเหมือนธรรมทั้งหลาย คือศีล แลสติ แลปัญญา แลขันติแลความเพียรบังเกิดในชวนวิถีจิตแล้วทวารแลภวังค์แลวิถีจิตทั้งหลาย มีอาวัชชวิถีจิตเป็นอาทิก็ได้ชื่อว่ารักษาไว้แล้ว เหตุใดเหตุดังนั้น ครั้นธรรมทั้งปวงมีทุศีลธรรมเป็นอาทิบังเกิดในขณะชวนะแล้ว องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคก็ตรัสเรียกชื่อว่าสังวรในจักขุนทรีย์ สังวรในโสตินทรีย์ แลฆานินทรีย์เป็นอาทินั้น อันมีในบทบาลีมึคำกล่าวว่า “โสเตน สทฺทํ สุตฺวา” เป็นประธาน ก็มีนัยดุจเดียวกัน ดังวิสัชนาในจักขุนทรีย์สังวรนี้ 


บัณฑิตพึงรู้ว่า อินทรีย์สังวรศีล มีเว้นจากอันถือเอาซึ่งนิมิตอันเป็นที่ติดตามซึ่งกิเลสเป็นอาทิ เป็นลักษณะที่กำหนดของอินทรีย์สังวรศีล ดังรับพระราชทานถวายวิสัชนามาดังนี้ เอวํก็มีด้วยประการดังนี้ 


   อิทานิ อินฺทริยํวรสีลานนฺตรํ วุตเต อาชีวปาริสุทฺธสิเล อาชีวเหตุ ปญฺญตตานิ ฉนฺนํ สิกฺขาปทานนฺติ ยาติ ตานิ อาชีวเหตุ อาชิวการณา ปาปิจโฉ อิจฺฉาปกโต อสนฺตํ อนฺภูตํ อุตฺต ริมนุสสมฺมํ อุลลปติ อาปตติ ปาราชิกสฺส อาชีวเหตุ อาชีวการณา สญฺจริตตฺ สมาปชฺชติ อาปาฺตตฺ สงฺฆาทิเสสสฺส อาชีวเหตุ อาชีวการณา โย เต วิหาเร โส ภิกฺขุ อรหาติ ภณติ ปฏิวิชา นนฺตสส อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส” 


   ในการนี้ จะวินิจฉัยตัดสินในอาชีวปาริสุทธิศีล ที่องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค ทรงแสดงในลำดับอินทรียสังวรศีล มีกระแสเนื้อความว่าสิกขาบททั้ง ๖ ประการ ที่องค์พระผู้ทรงพระภาค บัญญัติไม่เป็นปฐมนั้นว่า พระภิกษุองค์ใดในพระศาสนานี้มีความปรารถนาลามก อันอิจฉาครอบงำกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม คือธรรมอันเป็นของแห่งพระอริยเจ้ามิได้มีในตนว่ามีในตน มิได้มีบังเกิดในตนว่าบังเกิดมีในตน เพราะเหตุที่จะเลี้ยงชีวิต เพราะการณ์คือจะเลี้ยงชีวิตกองอาบัติชื่อปาราชิก ก็มีแก่พระภิกษุนั้น 


   อนึ่งพระภิกษุใด ถึงซึ่งภาวะสัญจรเที่ยวไป ชักหญิงให้แก่บุรุษชักบุรุษให้แก่หญิงจะเป็นสามีภรรยากัน เพราะเหตุจะเลี้้ยงชีวิตแห่งตนกองอาบัติชื่อว่าสังฆาทิเสส ก็มีแก่ภิกษุนั้น 


   “โย เต วิหาเร วสติิ” อนึ่งพระภิกษุใดกล่าวถ้อยคำแก่อุบาสกเจ้าอาวาสว่า พระภิกษุองค์ใดอยู่ในวิหารของท่าน พระภิกษุองค์นันเป็นพระอรหันต์ กล่าวคำดังนี้ เป็นเหตุจะเลี้ยงชีวิต เมื่ออุบาสกรู้ว่าพระภิกษุล่วงดังนั้นแน่แล้ว กองอาบัติชื่อว่าถุลลัจจัย ก็มีแก่พระภิกษุนั้น 


   อนึ่งพระภิกษุรูปใด ตนมิได้เป็นไข้ ขอโภชนะอันประณีตแต่สกุล เพื่อประโยชน์แก่ตนจะบริโภค เพราะเหตุแก่อาชีวะเลี้ยงชีวิตกองอาบัติชื่อว่าปาจิตติยะ ก็มีแก่พระภิกษุนั้น 


   อนึ่งพระภิกษุองค์ใด ตนมิได้เป็นไข้ ขอโภชนาะอันประณีต เพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วบริโภค เพราะเหตุแก่อาชีวะเลี้ยงชีวิตกองอาบัติชื่อว่าปาฏิเทสนียะ ก็มีแก่พระภิกษุนั้น 


   อนึ่งพระภิกษุใดมิได้เป็นไข้ขอด้วยตน และยังบุคคลให้ขอสูปะโอนทะ เพื่อประโยชน์แก่ตนบริโภคเพราะเหตุอาชีวะเลี้ยงชีวิต กองอาบัติชื่อว่าทุกกฏ ก็มีแก่พระภิกษุนั้น 


   สิกขาบทที่ ๖ องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคบัญญัติอย่างนี้ 


   บัณฑิตพึงรู้ว่า วาระพระบาลีที่เรากล่าวต่อไป ในบทคือกุหนะ เป็นอาทิ ของพระภิกษุที่ประพฤติล่วงสิกขาบททั้ง ๖ นั้นว่า 


   “ตตฺถ กตมา กุหนา” ล้ำบททั้งหลายมีกุหนะเป็นต้นนั้น บทคือกุหนะเป็นดังฤๅ 


   “ลาภสกฺการสิโลกสนฺตินิสฺสิตสฺส” พระภิกษุในพระศาสนานี้มีความปรารถนาลามก อันอิจฉาครอบงำ อาศัยแก่ลาภสักการะ แลกิตติศัพท์ตั้งไว้แลตั้งไว้ด้วยดี และกระทำหน้าสยิ้วว่าตนกระทำเพียรอันยิ่ง และกระทำให้ทายกพิศวงด้วยอาการดังกล่าว 


   “ตตฺถ กตมา ลปนา” บทคือลปนาเป็นดังฤๅ 


   มีคำบริหารว่า พระภิกษุในพระศาสนานี้ ปรารถนาลามก มีจิตสันดานอันอิจฉาครอบงำ อาศัยแก่ลาภสักการ แลกิตติศัพท์ กล่าวคำของตนขึ้นก่อน แลยังทายกให้กล่าวถนอมกล่าวคำกระทำในเบื้องบน กล่าวคำโอบอ้อม กล่าวเกี่ยวพันในเบื้องบน กล่าวเกี่ยวพันโดยภาคทังปวง ยกยอเสียก่อนแล้วจึงกล่าวโดยภาคทั้งปวง กล่าวให้รักเนือง ๆ ทำอาการประพฤติตัวต่ำกล่าวถ้อยคำเหมือนแกงถั่ว แลภักดี แลอารีอารอบดังนี้ ชื่อว่าลปนา 


   “กตมา เนมิตฺตกตา” สภาวะที่ภิกษุกระทำซึ่งนิมิตนั้นเป็นดังฤๅ 


   พระภิกษุในพระศาสนานี้ ปรารถนาลามก อันอิจฉาครอบงำ อาศัยแก่ลาภสักการ แลกิตติศัพท์กระทำซึ่งนิมิตที่จะยังทายกให้ถวายจตุปัจจัยและกระทำโอกาสกล่าวถ้วอยคำด้วยจตุปัจจัย แลกล่าวคำกระซิบ แลกล่าวคำเปรียบปรายดังนี้ ชื่อว่า เนมิตตกตา 


   “กตมา วิปฺเปสิกตา” สภาวะที่พระภิกษุกล่าวถ้อยคำ ชื่อว่านิปเปสิกตานั้นเป็นดังฤๅ 


   พระภิกษุในพระศานนานี้ มีความปรารถนาลามก อันอิจฉาครอบงำ อาศัยแก่ลาภแลสักการแลกิตติศัพท์ กล่าวคำด่า กล่าวคำครอบงำ กล่าวคำติเตียนบุคคลผู้อื่น เพื่อให้ทายากถวายจตุปัจจัย แลกล่าวคำยกยอแลยอโดยรอบคอบ แลกล่าวคำเย้ยแลเย้ยโดยรอบคอบ แลกล่าวถ้อยคำนำเสียซึ่งคุณ แลกล่าวถ้อยคำเหมือนได้กินเนื้อกินหนังทายกดังนี้ ชื่อว่านิปเปสิกตา 


   “กตมา ลาเภน ลาภํ นิชิคึสนฺตา” พระภิกษุปรารถนาลามกด้วยลาภนั้นเป็นดังฤๅ 


   พระภิกษุในพระศาสนานี้ มีความปรารถนาลามก อันอิจฉาครอบงำ อาศัยแก่ลาภแลสักการแลกิตติศัพท์ ได้อามิสแต่เรือนนี้นำไปให้ในเรือนโน้นนำไปให้ในเรือนนี้ เที่ยวแลกเปลี่ยนอามิสด้วยอามิส แสวงหาอามิสด้วยอามิสดังนี้ ชื่อว่า “ลาเภน ลาภํ นิชิคึสนฺตา” วาระพระบาลองค์สมเด็จพระบรมศาสนาตรัสเทศนาไว้ดังนี้ มีเนื้อความวินิจฉัยในกุหนนิเทศดังนี้ก่อน 


   ในบทคือ “ลาภสฺการสี โลกสนฺนิสฺสิตสฺสํ” นั้นว่า พระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ ปรารถนาลาภ ๑ ปรารถนาสักการ ๑ ปรารถนากิตติศัพท์ ๑ แลมีปรารถนาลามก คือแสดงซึ่งคุณมิได้มีในว่ามีคุณในตน ความปรารถนาจะใคร่ได้จตุปัจจัยมาครอบงำจิตสันดานแห่งตน จึงได้ทำกลอุบายโกหกดังนี้ 


   ในคัมภีร์มหานิเทศนันว่า “ติวิธํ กุหนวตฺถุ” เหตุจะให้ได้โกหกนั้นมี ๓ ประการ คือพระภิกษุจะเสพปัจจัย ๑ คือพระภิกษุกล่าวคำในที่ใกล้ ๑ คือปรารถนาจะตั้งไว้ซึ่งอริยาบถ ๑ เพราะเหตุการณ์ดังนั้น พระอาจารย์เจ้าจึงปรารภวาระพระบาลีมีคำกล่าวว่า “ปจฺจยํ ปฏิเสธนสงฺขาเตน” เป็นอาทิฉะนี้ เพื่อจะแสดงซึ่งกุหนวัตถุทั้ง ๓ ประำการนั้น มีความวินิจฉัยว่า พระภิกษุโกหกนั้น คฤหบดีนิมนต์ให้รับจตุปัจจัยทั้ง ๔ มีจีวรปัจจัยเป็นอาทิ ตนก็ปรารถนาจะใคร่ได้จตุปัจจัยทั้ง ๔ นั้นก็ห้ามเสียไม่รับ เพราะปรารถนาอันลามก ครั้นรู้ว่าคฤหบดีศรัทธาตั้งอยู่ในตนแล้ว เมื่อภายหลังคฤหบดีมีความปริวิตกว่า “อโห อยฺโย อปปิจฺโฉ” ดังเราสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้ามีความปรารถนาน้อย ไม่ปรารถนาเพื่อจะรับจตุปัจจัยอันใดอันหนึ่ง พระผู้เป็นเจ้าปฏิบัติมักน้อยดังนี้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติท่าน เราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้ ชื่อว่าได้ชาิติมนุษย์ก็ดี ถ้าแลว่าพระผู้เป็นเจ้าจะพึงรับจตุปัจจัยอันใดอันหนึ่ง บุญลาภก็จะพึงมีแก่เราคฤหบดีปริวิตกดังนี้แล้ว ก็นำปัจจัยทั้งหลาย มีจีวรปัจจัยเป้นต้นภิกษุนั้นก็กระทำให้แจ้งว่าตนปรารถนาจะอนุเคราะห์คฤหบดี จึงรับจตุปัจจัยของคฤหบดี จำเดิมแต่นั้นมา พระภิกษุก็กล่าววาจาให้คฤหบดีพิศวงเป็นเหตุที่จะให้คฤหบดีน้อมนำจตุปัจจัยใส่ให้เต็มเล่มเกวียนเข้าไปให้แก่ตน พระภิกษุปรารถนาลามกปฏิบัติดังนี้ บัณฑิตพึงรู้ว่ากุหนวัตถุแปลว่าเหตุที่จะโกหก กล่าวคือจะเสพซึ่งจตุปัจจัย 


   อนึ่ง พระธรรมเสนาบดี กล่าวไว้ในคัมภีร์มหานิเทศนั้นว่า “กตมํ ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาตํ กุหนวตฺถุ” ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เหตุที่พระภิกษุโกหกกล่าวคือปรารถนาจะเสพซึ่งปัจจัยเป็นดังฤๅ 


   พระผู้เป็นเจ้ากล่าวคำปุจฉาแล้ว จึงกล่าวคำวิสัชนาว่า “อิธคหปติกา ภิกฺูขุํ นิมนฺเตนฺติ” คฤหบดีทั้งหลายในคำเป็นเหตุสั่งสอนแห่งพระบรมครูนี้ ย่อมนิมนต์พระภิกษุด้วยจีวรปัจจัย แลบิณฑบาตแลเสนาสนะแลคลานปัจจัยบริขาร พระภิกษุที่ปรารถนาลามกอันความอิจฉาครอบงำ ตนก็มีประโยชน์ด้วยจีวรเป็นปัจจัยเป็นอาทิ ก็ห้ามเสียไม่รับจีวรไม่รับบิณฑบาตแลเสนาสนะแลคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เพราะเหตุปรารถนาจะใคร่ได้ให้มาก พระภิกษุนั้นจึงกล่าวคำตอบแก่คฤหบดีว่า “กึ สมณสฺส สหคฺเฆน จีวเรน” สมณะจะมีประโยชน์ดังฤๅด้วยจีวรอันถึงซึ่งค่าเป็นอันมาก พระสมณะจะบริโภคนุ่งห่มจีวรอันใด คือผ้าที่ตนแสวงหาได้ในสุสานะประเทศป่าช้า แลที่ตนแสวงได้ที่กองหยากเยื่อ แลผ้าอันตกอยู่ที่่ตลาด เป็นผ้าอันหาชายมิได้ มากระทำเป็นผ้าสังฆาฏิบริโภคทรงไว้ ผ้านั้นสมควรแก่สมณะจะนุ่งห่มจะบริโภค 


   “กึ สมณสฺส สหคฺเฆน ปิณฺฑปาเตน” อันหนึ่งพระสมณะจะมีประโยชน์สดังฤๅ ด้วยบิณฑบาตอันถึงซึ่งค่าเป็นอันมาก พระสมณะจะสำเร็จเลี้ยงชีวิตด้วยค่าแห่งโภชนะ ที่ตนแสวงหาด้วยบิณฑบาตอันใดบิณฑบาตนันสมควรแก่พระสมณะ 


   กึ สมณสฺส สหคฺเฆน เสนาสเนน” พระสมณะจะมีประโยชน์ดังฤๅ ด้วยเสนาสนะอันถึงซึ่งค่าเป็นอันมาก พระสมณะอยู่รุกขมูลเป็นวัตร และอยู่อัพโภกาสเป็นวัตร ด้วยปฏิบัติอันใด ปฏิบัติอันนั้นสมควรแก่พระสมณะ 


   อนึ่ง พระสมณะจะมีประโยชน์ดังฤๅ ด้วยคิลานปัจจัยเภสัชบริขารอันถึงซึ่งค่าเป็นอันมาก พระสมณะจะพึงกระทำโอสถด้วยมูตรเล่าแลชิ้นแห่งผลเสมอ ด้วยปฏิบัิติอันใด ปฏิบัติดังนี้สมควรแก่สมณะภิกษุกล่าวแก่คฤหบดี ดังนี้แล้่ว ก็บริโภคนุ่งห่มจีวรอันเศร้าหมอง บริโภคบิณฑบาตอันเศร้าหมองอยู่ในเสนาสนะอันเศร้าหมอง เสพเภสัชอันเป็นปัจจัยแก่ความไข้อันเป็นบริขาร แห่งชีวิตอันเศร้าหมอง เพราะเหตุปรารถนาจะให้ได้จีวรแลบิณฑบาต แลเสนาสนะ แลคิลานปัจจัยเภสัชบริขารให้ได้มาก ๆ “ตเมนํ คหปติกา” คฤหบดีทั้งหลายรู้่ว่าพระภิกษุปฏิบัติดังนี้ก็ยินดีเลื่อมใสว่า พระะสมณนี้มีความปรารถนาน้อยถือสันโดษยินดีในสงัดมิได้สัคคะระคนด้วยคฤหัสถ์แลบรรพชิต ปรารภความเพียรกล่าวคำชำระกิเลสแก่บุคคลทั้งหลายอื่น แล้วก็นิมนต์พระภิกษุนั้นด้วยปัจจัยทั้ง ๔ มีจีวรปัจจัยเป็นอาทิ พระภิกษุนั้นจึงกล่าวว่า กุลบุตรมีศรัทธาย่อมจะได้เสวยซึ่งบุญมาก เพราะเหตุมีหน้าเฉพาะต่อวัตถุทั้งสาม กุลบุตรมีศรัทธาจะได้เสวยบุญเป็นอันมากก็เพราะเหตุมีหน้าเฉพาะต่อไทยธรรม กุลบุตรมีศรัทธาย่อมจะได้เสวยซึ่งบุญเป็นอันมากก็เพราะเหตุมีหน้าเฉพาะต่อไทยธรรม กุลบุตรมีศรัทธาย่อมจะได้เสวยซึ่งบุญเป็นอันมากก็เพราะเหตุมีไทยธรรมตั้งอยู่ในที่เฉพาะหน้าศรัทธาของท่านก็มี แล้วไทยธรรมคือวัตถุที่ท่านจะพึงให้มีอยู่แล้วตัวของรูปก็เป็นปฏิคคาหก ผู้จะถือเอาก็มีอยู่แล้ว ถ้าแลว่ารูปจะไม่รับ ท่านก็จะไม่ได้ส่วนบุญ 


   “น มยฺหํ อิมินา อตฺโถ” รูปจะมีประโยชน์จะมีปัจจัยนี้ก็หามิได้รูปรับครั้งนี้ก็อาศัยเพราะอนุเคราะห์แก่ท่านผู้มีศรัทธา พระภิกษุโกหกกล่าวดังนี้แล้วก็ถือเอาจีวรเป็นอันมาก ถือเอาซึ่งบิณฑบาตแลเสนาสนะและคิลาน ปัจจัยเภสัชบริขารเป็นอันมาก เพราะเหตุตนมีความปรารถนาอันลามกอยากจะใคร่ได้มาก 


   อนึ่ง อาการที่พระภิกษุกล่าวสยิ้วหน้า แลกล่าวให้ทายกพิศวงกล่าวโกหกดังนี้ ชื่อว่ากุหนวัตถุ กล่าวคือจะเสพซึ่งปัจจัย 


   อนึ่ง พระภิกษุปรารถนาลามก กล่าวคำให้ทายกพิศวงด้วยประการนั้น ๆ ด้วยวาจาแสดงว่าตนได้อุตตริมนุสสธรรม คือมรรคแลผลเป็นของแห่งพระอริยบุคคล ก็ได้ชื่อว่ากุหนวัตถุ เหมือนวาระพระบาลีว่า 


   “กตมํ สามนฺตชปฺปนสงฺขาตํ กุหนวตฺถํ” องค์สมเด็จพระมหากรุณาตรัสเทศนาเป็นกเถตุกามยตาปุจฉาว่ากุหนวัตถุ กล่าวคือพระภิกษุกระซิบเจรจาในที่ใกล้นั้นเป็นดังฤๅ 


   จึงทรงวิสัชนาว่า “อิเธกจฺโจ ปาปิจฺฉาปกโต” พระภิกษุจำพวกหนึ่งในพระศาสนานี้ มีอิจฉาลามก อันอิจฉาครอบงำปรารถนาจะกล่าวคำสรรเสริญตนให้ชนทั้งปวงรู้ว่าตนได้ธรรมวิเศษ หรืออุตริมนุสสธรรม ย่อมกล่าวถ้อยคำอันอาศัยธรรมเป็นของพระอริยบุคคล “โย เอวรูปํ จีวรํ ธาเรติ” พระสมณะองค์ใดทรงจีวรอย่างนี้พระสมณะองค์นั้นมีศักดานุภาพมาก พระสมณะองค์ใดทรงบาตรอย่างนี้ ทรงภาชนะอันบุคคลกระทำให้แล้วโดยโลหะอย่างนี้ ทรงธรรมกรกผ้ากรองน้ำ ลูกกุญแจ ทรงกายพันธน์ ทรงรองเท้าอย่างนี้ ๆ พระสมณองค์นั้นมีศักดานุภาพมาก 


   อนึ่ง พระภิกษุนั้นกล่าวว่า พระอุปัชฌาย์ของพระสมณะองค์ใดปฏิบัติอย่างนี้ พระสมณะนี้มีศักดามาก พระภิกษุมีพระอุปัชฌาย์เสมอกันกับพระสมณะองค์ใด พระสมณะองค์นั้นมีศักดามาก พระภิกษุเป็นมิตรอันเป็นท่ามกลาง และเป็นมิตรอันเห็นกองของพระสมณะองค์ใด พระสมณะองค์นั้นมีศักดามาก “โย เอวรูเป วิหาเร วสติ” พระสมณะใดอยู่ในวิหารมีดังนี้เป็นรูป คือปราสาทยาว และปราสาทสี่เหลี่ยม แลปราสาทมีสัณฐานอันกลม ดุจดวงพระจันทร์ในวันเพ็ญแลอยู่ในคูหา แลที่เร้นแลกุฎีแลเรือนยอด แลหอรบ แลป้อม แลศาลาอันยาวแลอุปัฏฐานศาลาแลมณฑป แลรุกขมูล พระสมณะนั้นมีศักดามาก 


   นัยหนึ่ง พระภิกษุมีคารมดุจธุลีอันบุคคลพึงเกลียด มีหน้าสยิ้วยิ่งนักทักทายยิ่งนัก คนทั้งหลายอื่นกล่าวคำสรรเสริญด้วยปากแห่งตนเป็นประมาณ พระภิกษุนี้ย่อมจะกล่าวคำให้ชนสำคัญตนว่าได้โลกุตตรคุณ อันลึกอันกำลังอันไพบูลย์ ควรจะปกปิดไว้ว่าพระสมณะนี้ได้ผลสมาบัติอันละเอียดดังนี้ ๆ อาการที่พระภิกษุสยิ้วหน้ากล่าวคำกระซิบในที่ใกล้ เอวํก็มีด้วยประการฉะนี้ 


   “ปาปิจฺฉสฺเสว ปน สดต สมฺภาวนาธิปฺปายา เตน อิริยาปเถน วิมฺหาปนํ อิรีิยาปถสงฺขาตํ กุหนวตฺถุ อิเธกจฺโจ ปาปิจฺโฉ อิจฺฉาปกโต สมฺภาวนาธิปฺปาโย เอวํ มํ ชโน สมฺภาเวสฺสตีติ คมนํ สฌฺเปติ ปณิธาย คจฺฉติ ปณิธาย ติฏฺฺติ ปณิธาย นิสีทติ ปณิธาย เสยยํ กปฺเปติ สมาหิโต วิย คจฺฉติ สมาหิโต วิย ติฏติ เสยฺยํ นิสีทติ เสยฺยํ กปฺเปติ อาปาถกฌายี จ โหติ” 


   พระบาลีมีเนื้อความว่า “ปปปิจุฉสฺเสว ปน สโต” พระภิกษุมีความปรารถนาลามกอันอิจฉาครอบงำ ย่อมกระทำให้ผู้อื่นพิศวงด้วยอิริยาบถที่ตนกระทำปรารถนาจะยังบุคคลผู้ือื่นให้สรรเสริญดังนี้ บัณฑิตพึงรู้ชื่อว่า กุหนวัตถุ อาศัยซึ่งอิริยาบถเหมือนด้วยวาระพระบาลีที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาเป็นคำปุจฉาว่า “กตมฺ อิริยาปถสงฺขาตํ กหนวตฺถุ” เหตุที่พระภิกษุโกหก กล่าวคือตั้งไว้ซึ่งอิริยาบถนั้นเป็นดังฤๅ 


   จึงทรงวิสัชนาว่า พระภิกษุจำพวกหนึ่งในพระศาสนานี้ มีความปรารถนาลามกอันอิจฉาครอบงำ ปรารถนาจะให้ชนทั้งปวงสรรเสริญจึงวิตกว่า มหาชนจักสรรเสริญเราก็เพราะเหตุอย่างนี้ จึงตั้งไว้ซึ่งอิริยาบถคือจะเดินไปนั้นก็เดินไปดุจดังว่ามีธรรมวิเศษตรัสรู้แล้ว อนึ่งเมื่อเดินไปก็ตั้งจิตไว้ว่าชนทั้งหลายจงรู้ว่าเราเป็นพระอรหันต์ เมื่อจะยืนก็ตั้งจิตไว้เหมือนดังนี้ เมื่อจะนั่งจะนอนก็ตั้งจิตไว้เหมือนดังนั้น อนึ่งเมื่อจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอน กระทำอาการดุจดังว่ามีจิตอันตั้งมั่นไว้ในอิริยาบถดุจเข้าสู่สมาธิในที่ปรากฏมหาชนทั้งปวงกิริยาที่จะตั้งไว้ซึ่งอิริยาบถทั้ง ๔ ด้วยเอื้อเฟื้อ แลอาการที่ตั้งไว้ซึ่งอิริยาบถทั้ง ๔ แลดัดแปลงอิริยาบถทั้ง ๔ ให้นำมาซึ่งความเลื่อมใส แลกระทำสยิ้วหน้า ด้วยจะแสดงซึ่งสภาวะแห่งตนตั้งไว้ยิ่งซึ่งความเพียร แลมีปกติสยิ้วหน้า แลสภาวะสยิ้วหน้า แลกระทำให้พิศวง แลยังโกหกให้ประพฤติเป็นไป แลสภาวะโหกดังนี้ ชื่ือว่ากุหนวัตถุ กล่าวคือ ตั้งไว้ซึ่งอิริยาบถ 


   วินิจฉัยในลปานานิเทศ คือแสดงอาการที่พระภิกษุมีความปรารถนาลามก จะว่ากล่าวแก่คฤหบดี “อาลปนาติ วิหารํ อาคเต” จะสังวรรณนาอรรถในบทคืออาลปนานั้นก่อน 


   มีเนื้อความว่า ภิกษุปรารถนาธรรมอันลามก เห็นมนุษย์ทั้งหลายออกมายังวิหารก็ทักทายก่อนว่า “โภนฺโต” ดูกรอุบาสกผู้เจริญท่านทั้งปวงพากันออกมาสู่อาราม เพื่อประโยชน์สิ่งอันใด ท่านจะมานิมนต์พระภิกษุทั้งหลายหรือ “ยทิ เอวํ คจฺฉถ” ถ้าท่านจะนิมนต์จะพระภิกษุแล้วจงไปก่อนเถิด เราจึงจะพาพระภิกษุทั้งหลายเข้าไปในบ้านเมื่อภายหลัง พระภิกษุกล่าวคำดังนี้ ชื่อว่า อลปนา แปลว่าทักทายก่อน 


   นัยหนึ่งพระภิกษุน้อมนำเข้าไปถึงตนกล่าวว่า “อหํ ติสฺส ราชา มยิ ปสนฺโน” มีนามปรากฏชื่อว่า พระติสสเถร บรมกษัตริย์เลื่อมใสในเรา มหาอำมาตย์ชื่อนั้นเลื่อมใสในเรา พระภิกษุกล่าวถ้อยคำดังนี้ ก็ได้ชื่อว่า อาลปนา 


   ในบทคือ “ลปนา” ไม่มีอาศัพท์อยู่ในเบื้องต้นนั้น มีเนื้อความนุษย์ทั้งหลายออกไปยังอารามถามว่า “ติสฺโส นามโก” พระภิกษุดังฤๅชื่อว่าติสสะ พระภิกษุนั้นก็กล่าวคำตอบว่า อาตมานี้แลชื่อติสสะบรมกษัตริย์เจ้าพระนครนี้เลื่อมใสในเรา ใช่แต่เท่านั้น มหาอำมาตย์ผู้ใหญ่มีนามชื่อนั้น ชื่อนี้ก็เลื่อมใสในเรา ดังนี้ชื่อว่าอาลปนา 


   ในบทคือ “อุลฺลปนา” นั้น มีคำศัพท์ตั้งอยู่ในเบื้องต้นนั้นมีอรรถสังวรรณนา แปลในเนื้อความ “คหปติกานํ อุกฺกณฺเน” พระภิกษุกลัวว่าคฤหบดีทั้งหลายจะมีความกระสัน ให้โอกาสกล่าวถ้อยคำเอาเนื้อเอาใจคฤหบดีดังนี้ ชื่อว่า สลลปนา 


   ในบทคือ “อุลฺลปนา” แปลว่ากล่าวยกยอนั้น คือพระภิกษุกล่าวว่า “มหากุฏมฺพิโก มหานาวิโก” ท่านผู้นี้เป็นกุฏพีผู้ใหญ่ ท่านผู้นี้เป็นนายสำเภาผู้ใหญ่ ท่านผู้นี้เป็นทานบดีผู้ใหญ่ พระภิกษุกล่าวคำยกยอดังนี้ ชื่อว่า อุลฺลปนา 


   ในบทคือ “สมุลฺลปนา” แปลว่าภิกษุกระทำยกยอโดยส่วนทั้งปวงชื่อว่า สมุลฺลปนา 


   ในบทคือ “อุนฺนหนา” นั้นว่า พระภิกษุกล่าวเกี่ยวพันดูกรอุบาสกทั้งหลาย แต่ปางก่อนถึงเทศกาลนี้แล้ว อุบาสกเคยถวายทานใหญ่ไทยธรรมต่าง ๆ มาในกาลบัดนี้ เหตุไฉนจึงไม่กระทำทานเหมือนอย่างนั้นเล่า กล่าวเกี่ยวพันไปกว่าอุบาสกทั้งหลายจะกล่าวตอบ ว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าทั้งปวงจะให้อยู่ แต่ทว่ายังหาโอกาสมิได้ 


   “อถวา อุจฺฉุหตฺถํ ทิสฺวา” นัยหนึ่งพระภิกษุเห็นอุบาสกถืออ้อยเดินมาถามว่า ดูกรอุบาสก อ้อยนี้ท่านนำมาแต่ดังฤๅ อุบาสกก็กล่าวคำตอบว่า อ้อยนี้ข้าพเจ้านำมาแต่ไร่อ้อย ดูกรอุบาสก อ้อยในไร่อ้อยนั้นหวานอยู่หรือ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า อ้อยนี้กินเข้าไปดูจึงจะรู้ว่าหวานหรือไม่หวาน ดูกรอุบาสก พระภิกษุจะกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงให้แก่ภิกษุนั้นไม่ควร พระภิกษุกล่าวเกี่ยวพันเบื้องต้นดังนี้ ชื่อว่าอุนฺนหนา พระภิกษุกล่าวยกยอแล้ว ๆ เล่า ๆ โดยภาคทั้งปวงชื่อว่า สมุนฺนหาน 


   ในบท “อุกฺกาปนา” นั้นว่า พระภิกษุยกยอตนแล้วแสดงว่า “เอตํ กุลํ มํ เอว ชานาติ” ตระกูลนี้รู้จักเราผู้เดียว ถ้าแลว่าไทยธรรมบังเกิดขึ้นในตระกูลนี้ก็จะถวายแก่เรา มีอรรถรูปว่า ภิกษุยกยอตัว ชื่อว่า อุกกาปนา บัณฑิตพึงกล่าวนิทานอุบาสิกา ชื่อว่า เตลกัณฑริกา สาธกเข้าในบทคือ อุกกาปนา นี้ 


   พระภิกษุกล่าวยกยอตนแล้่ว ยกยอตนเล่า โดยส่วนทั้งปวง ชื่อว่า สมุกฺกาปนา 


   ในบทคือ “อนุปฺปิยภาณิตา” นั้นว่า ภิกษุไม่แลดูการที่จะประกอบด้วยประโยชน์ มีรูปอันเป็นไปตามสัตย์สมควรแก่คำสัตย์แลสมควรแก่ธรรมที่ตนประพฤติ กล่าวถ้อยคำที่จะทายารักใคร่ตนแล้ว ๆ เล่า ๆ ชื่อว่า อนุปฺปิยภาณิตา 


   พระภิกษุประพฤติตนตั้งตนไว้ในเบื้องต่ำ แล้วแลประพฤติเป็นไปชื่อว่า ปาตุกามยตา 


   พระภิกษุกล่าววาจาเหมือนด้วยแกงถั่ว ชื่อว่า มุคฺคสุปปนา มีคำอุปมาว่า เมื่อบุคคลแกงถั่วนั้น ประเทศข้างหนึ่งไม่สุก ประเทศข้างหนึ่งสุก ดิบบ้างสุกบ้าง อันนี้แลมีอุปมาฉันใด ก็มีอุปไมยเหมือนวาจาที่ภิกษุกล่าวนั้นจริงบ้าง เท็จบ้าง เท็จระคนกับจริง จริงระคนกับเท็จ สภาวะที่ภิกษุกล่าวถ้อยคำเหมือนแกงถั่วนั้น ชื่อว่า มุคฺคสุปฺปตา 


   สภาวะที่ภิกษุบำเรอนั้น ชื่อว่า ปาริภฏยตา 


   ที่จริงพระภิกษุรูปหนึ่งอุ้มทารกตระกูลด้วยสะเอว แลทรงทารกแห่งตระกูลไว้ด้วยบ่า การที่ภิกษุอุ้มทารกแห่งตระกูลนั้น ชื่อว่า ปาริภฏยตา 


   สภาวะที่พระภิกษุอุ้มทารกนั้น ชื่อว่า ปาริภฏยตา 


   วินิจฉัยในเนมิตติกตานิเทศนั้นว่า “ยํกิญฺจิ กายวจีกมฺมํ” พระภิกษุกระทำด้วยกายแลวาจา อันประกอบด้วยประโยชน์ ที่จะยังชนทั้งหลายอื่น ๆ ให้ปัจจัยแก่ตน ชื่อว่า นิมิต 


   อนึ่ง พระภิกษุเห็นชนทั้งหลายถือเอาซึ่งขาทนียะทั้งหลายแล้วแลเดินไป ตนก็กระทำนิมิตโดยนัยเป็นอาทิว่า ท่านทั้งหลายได้ขาทนียะของกันมาหรือดังนี้ ชื่อว่า นิมิตกรรม 


   พระภิกษุกล่าวถ้อยคำอันประกอบด้วยปัจจัย ชื่อว่า โอภาส 


   อนึ่งพระภิกษุเห็นทารกเลี้ยงโค ถามทารกเลี้ยงโคนั้นว่า “กึ อิเม วจฺฉา” ลูกโคทั้งปวงนี้เป็นลูกโคนมหรือ ๆ ว่าเป็นลูกโ่คเปรียง 


   ทารกเลี้ยงโคก็กล่าวตอบว่า “ภนเต” ข้าแต่พระู้ผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ลูกโคทั้งหลายนี้เป็นลูกโคนม พระภิกษุจึงกล่าวว่า “นขีรโควจฺฉา” ลูกโคทั้งปวงนี้มิใช่ลูกโคนม ถ้าแลว่าลูกโคเหล่านี้เป็นลูกโคนมแล้ว พระภิกษุทั้งหลายก็จะได้นมโค พระภิกษุกล่าวคำโดยนัยเป็นอาทิดังนี้ แล้วเด็กเลี้ยงโคทั้งหลายนั้นก็ไปบอกบิดามารดา ยังมารดาแลบิดาให้ ๆ น้ำนมโคแก่ภิกษุกล่าวถ้อยคำดังนี้ ชื่อว่าโอภาสกรณ์กระทำโอภาส 


   อนึ่ง พระภิกษุกล่าวกระทำให้ใกล้กล่าวกระซิบ ชื่อว่า สามันตชัปปนา 


   เรื่องราวพระภิกษุอันเข้าไปสู่ตระกูล บัณฑิตพึงกล่าวในบท คือ สามันตชัปปนา นี้ 


   “กิร” ดังได้สดับมา พระภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปสู่ตระกูลแล้วปรารถนาจะบริโภค จึงเข้าไปนั่งอยู่ในเรือน อุบาสิกาเจ้าของเรือนเห็นภิกษุนั้นแล้วปรารถนาจะไม่ให้ไทยธรรม จึงกล่าวถ้อยคำว่าข้าวสารไม่มีกระทำอาการ ดุจดังว่าจะไปเที่ยวแสวงหาข้าวสารแล้วก็ไปสู่เรือนที่คุ้นเคยพระภิกษุนั้นก็เข้าไปในห้องเล็งแลดูที่ข้างนั้นข้างนี้ จึงเห็นอ้อยที่อุบาสิกาพิงไว้ที่แง้มประตู ดูไปอีกก็เห็นน้ำอ้อยที่อุบาสกใส่ไว้ในภาชนะเห็นปลาตำแบอยู่ในตะกร้า เห็นข้าวสารอยู่ในกระออม เห็นเปรียงในหม้อ พระภิกษุก็ออกมานั่งอยู่อุบาสิกาก็ร้องว่าหาข้าวสารไม่ได้แล้วก็กลับมา พระภิกษุจึงว่า ดูกรอุบาสิกา “อชฺช ภิกฺขา น สมฺปชฺชิสฺสติ” รูปเห็นเหตุเสียก่อนแล้วว่า วันนี้มีภิกขาหารจะไม่สำเร็จแก่อาตมา อุบาสิกาจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเหตุเป็นดังฤๅ พระภิกษุจึงกล่าวคำในที่ใกล้อุบาสิกาว่า อาตมาเห็นอสรพิษเหมือนลำอ้อยที่อุบาสิกาพิงไว้ที่แง้มประตู “ตํ ปหริสสามิ” อาตมาก็คิดว่าจะประหารอสรพิษจึงจับเอาก้อนศิลาเหมือนหนึ่งน้ำอ้อยที่อุบาสิกาใส่ไว้ในภาชนะ อสรพิษก็ทำพังพานเหมือนปลาตำแบที่อุบาสิกาใส่ไว้ในตะกร้า เหมือนอสรพิษดูดเอาก้อนศิลานั้น อาตมาก็เห็นฟันอสรพิษ เหมือนข้าวสารที่อุบาสิกาใส่ไว้ในกระออมในขณะนั้นอสรพิษโกรธก็พ่นพิษออกจากปาก เขฬะที่เจือด้วยพิษก็ไหลออกจากปากอสรพิษ อาตมาแลเห็นเหมือนเปรียงที่อุบาสิกาใส่ไว้ในหม้อ อุบาสิกาเจ้าของเรือนได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าเราไม่อาจลวงพระสมณะที่มีศีรษะอันโกน จึงเอาอ้อยออกมาถวายแล้วก็หุงโภชนะนำเข้าไปถวายกับปลาตำแบปิ้ง 


   บัณฑิตพึงรู้ว่าิกิริยาที่พระภิกษุกระซิบกล่าวในที่ใกล้ดังนี้ ชื่อว่าสามันตชัปปนา 


   ในบทปริกถานั้น มีอรรถสังวรรณนาว่า พระภิกษุได้วัตถุมีอโทนะ เป็นอาทิแล้่ว ก็เจรจาให้แลกเปลี่ยนด้วยวัตถุอื่น ๆ ที่ตนปรารถนา ชื่อว่าปริกถา กล่าวโอบอ้อมไปโดยภาคทั้งปวง 


วินิจฉัยใน นิปเปสิกตานิเทศนั้นว่า พระภิกษุด่ากลบเอาของด้วยอักโกสวัตถุ ๑๐ ประการ ชื่อว่า อักโกสนา 


   พระภิกษุกล่าวครอบงำ ชื่อว่า อัมภนา 


   พระภิกษุกล่าวยกโทษโดยนัยเป็นอาทิ “อสทฺโธ อปฺปสนฺโน” คฤหบดีนี้ไม่มีศรัทธา ไม่มีความเลื่อมใส ชื่อว่า ครหนา 


   พระภิกษุกล่าวยกยอด้วยวาจาว่า ท่านอย่ากล่าวคำอย่างนี้ ๆ แต่ตระกูลนี้ชื่อว่า อุกเขปนา 


   พระภิกษุกล่าวคำยกยอ กระทำให้ะเป็นไปกับวัตถุ กระทำให้เป็นไปกับด้วยเหตุโดยภาคทั้งปวง ชื่อว่า สมุกเขปนา 


   นัยหนึ่งพระภิกษุเห็นคฤหบดีไม่ให้แล้ว ก็กล่าวยกยอว่า “อโห ทานปติ” ดังเราสรรเสริญ คฤหบดีนี้เป็นผู้ใหญ่ในทานดังนี้ ชื่อว่า อุกเขปนา 


   พระภิกษุเห็นว่าคฤหบดีไม่ให้แล้่ว ก็กล่าวคำยกยอให้ยิ่งขึ้นไปว่า “อโห มหาทานปติ” ดังเราสรรเสริญ ท่านคฤหบดีนี้เป็นมหาทานบดีเป็นใหญ่ในมหาทาน ชื่อว่า สมุกเขปนา 


   พระภิกษุกล่าวคำเย้ยยุให้คฤหบดีว่า ชีวิตของท่านนี้หาประโยชน์มิได้ ท่านนี้เป็นคนบริโภคพืชกินบุญหนหลังดังนี้ ชื่อว่าขิปปนา 


   พระภิกษุกล่าวคำเย้ยยิ่งขึ้นไปกว่านั้นว่า ชนทังหลายกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นทายกเพื่อเหตุดังฤา ท่านผู้นี้ย่อมกล่าวแต่คำว่า ไม่มีแก่พระภิกษุทั้งหลายสิ้นกาลเป็นนิจดังนี้ ชื่อว่า สังขัปปนา 


   อนึ่ง พระภิกษุยังโทษคือมิได้เป็นทายกให้ถึงแก่คฤหบดี ชื่อว่า ปาปนา 


   พระภิกษุยังโทษคือมิได้เป็นทายกให้ถึงแก่คฤหบดี โดยภาคทั้งปวงชื่อว่า สัมปาปนา 


   พระภิกษุออกจากเรือนนี้ไปสู่เรือนโน้น ออกจากบ้านนี้ไปสู่บ้านโน้นออกจากชนบทนี้ไปสู่ชนบทโน้น เที่ยวกล่าวโทษไปทุกแห่งว่าคฤหบดีนี้ทำบุญให้ทานแก่เรา เพราะเหตุกลัวเราจะติเตียนกลัวว่าเราจะไม่สรรเสริญ ดังนี้ ชื่อว่า อวัณณหาริกา 


   อนึ่ง พระภิกษุกล่าวคำไพเราะในที่ต่อหน้า กล่าวโทษในที่ลับหลังชื่อว่า ปรปิฏฐิมังสิกตา 


   แท้จริงวาจานั้นเป็นวาจาของบุคคล ไม่อาจจะแลดูในที่เฉพาะหน้าปรากฏดุจดังว่า จะกัดกินซึ่งเนื้อหนังแห่งชนทั้งหลาย อันตั้งอยู่ในที่ลับหลังเพราะเหตุการณ์นั้น องค์พระผู้ทรงพระภาคจึงตรัสว่า ปรปิฏฐิมังสิกตา 


   วาจาทั้งปวงที่กล่าวมา มีครหนาวาจาติเตียนเป็นอาิทิ ย่อมเช็ดเสียซึ่งคุณแห่งบุคคลผู้อื่น เหมือนซีกไม้ไผ่ที่บุคคลเช็ดเสีย ครูดเสียซึ่งน้ำมันอันแปดเปื้อนในสรีระ 


   นัยหนึ่ง วาจาชื่อว่า “นิปฺเปติกตา” นี้ ย่อมกระทำซึ่งคุณทั้งหลายแห่งบุคคลอื่น ให้เป็นจุณแล้วแลแสวงหาลาภ มีอุปมาเหมือนบุคคลกำจัดเสียซึ่งคันธชาติแล้ว แลแสวงหาคันธชาติ เหตุใดเหตุดังนั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคจึงตรัสว่า นิปเปสิกตา ดังนี้ วินิจฉัยในบทคือ “ลาเภน ลาภํ นิชิคึสนตา” นิเทศนั้นว่ากิริยาที่ภิกษุแสวงหา ชื่อว่า “นิชิคึสนตา” พระภิกษุได้ภิกขาในเรือนนี้นำไปให้ในเรือนโน้น เที่ยวแลกเปลี่ยนไปกว่าจะได้วัตถุที่ชอบใจตนในอธิการนี้ พระอาจารย์นำนิทานพระภิกษุซึ่งได้ภิกขาในเรือนเดิมแล้ว แลนำไปให้แก่ทารกทั้งหลายในเรือนนั้น ๆ ครั้นได้ขีรยาคูของชอบใจแล้วก็ไป มาสาธกเข้าในบทคือ “ลาเกน ลาภํ นิชิคึสนตา” นี้ 


  ในบทคือ “เอวมาทีนญฺจ ปาปธมฺมานํ” นั้น พระพุทธโฆษาจารย์เจ้ากล่าวว่า บัณฑิตพึงรู้ว่า กิริยาที่สมณะแลพราหมณ์จะถือเอาซึ่งธรรมอันลามกนั้น สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้ในพรหมชาลสูตรโดยนัยเป็นอาทิว่า “โภนฺโต สมณพฺราหมณา” ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย สมณะแลพราหมณ์จำพวกหนึ่งบริโภคโภชนาหารอันบุคคลมีศรัทธาคือเชื่อซึ่งกรรมแลผลแห่งกรรมแล้วแลพึงให้แก่สมณะแลพราหมณะทั้งหลายนั้น เลี้ยงชีวิตเป็นมิจฉาชีพ คือวิชาที่เลี้ยงชีวิตด้วยติรัจฉานวิชชา 


   “เสยฺยถีทํ” สมณะแลพราหมณะเลี้ยงชีวิตด้วยติรัจฉานวิชานั้นเป็นอย่างไร 


   มีคำวิสัชนาว่า สมณแลพราหมณะเลี้ยงชีวิตด้วยติรัจฉานวิชานั้นคือวิชาที่ว่าชั่วแลดีแห่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลาย แลวิชานั้นอันหนึ่งกอบด้วยอันบังเกิดขึ้นแห่งเหตุทั้งหลาย มีอุกกาบาตแลไฟไหม้ในทิศแลแผ่นดินไหว เป็นอาทิ แลวิชาสุบินศาสตร์ทายสุบินแลวิชาทายลักษณะหญิงแลบุรุษ แลวิชาหนูกัดผ้า แลวิชาวิธีบูชาเพลิง แลวิชาวิธีบังหวนควันต่าง ๆ กันดังนี้ มิจฉาชีพนั้นพระภิกษุในพระศาสนานี้ ย่อมให้ประพฤติเป็นไปด้วยสามารถที่ตนล่วงสิกขาบททั้ง ๖ ประการ ที่กล่าวมาแล้วในหนหลัง แลประพฤติเป็นไปด้วยสามารถแห่งธรรมอันลามกทั้งหลาย แลโกหกแลกระทำผิดซึ่งนิิมิต แลกำจัดเสียซึ่งคุณแห่งบุคคลผู้อื่นแล้ว แลแสวงหาลาภด้วยลาภเป็นอาทิ “ตสฺมา สพฺพปฺปการา มิจฺฉาชีวา” เมื่อภิกษุเว้นจากมิจฉาชีวะมีประการดังกล่าวแล้วทั้งปวงนั้น อาชีวิปาริสุทธิศีลของพระภิกษุนั้นก็บริสุทธิ์ 


   มีบทวิคคหะในอาชีวปาริสุทธิศีลนั้นว่า “เอตํ อาคมฺม ชีวติีติ อาชีโว” 


  พระภิกษุทั้งหลายอาศัยซึ่งสภาวะอันใดแล้วแลมีชีวิตอยู่สภาวะนั้น ชื่อว่า อาชีวะ สภาวะนั้นคือดังฤๅ 


  สภาวะนั้นคือความเพียรที่จะแสวงหาปัจจัยทั้ง ๔ สภาวะบริสุทธิ์นั้นชื่อว่า “ปาริสุทธิ” บริสุทธิ์แห่งอาชีวะ จึงได้นามชื่อว่า อาชีวปาริสุทธิศีล เอวํ ก็มีด้วยประการดังนี้ 


   “ยมฺปเนตํ ตทนนฺตรํ ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลํ วุตฺตํ ตตฺถ ปฏิสงฺขาโยนิโสติ อฺปาเยน ปเถน ปฏิสงฺขาย ญตฺวา ปจฺจเวกขิตฺวาติ อตฺโถ เอตฺถ จ สีตสฺส ปฏิฆาฏายาติ อาทินา นเยน วุตฺตํ ปจฺจเวกฺขณเมวโยนิโส ปฏิสงฺขาติ เวทิตพฺพํ ตตฺถ จีวรนฺติ อนฺตรวาสกาทีสุ ยํกิญฺจิ ปฏิเสวตีติปริภุญฺชติ นิวาเสติ วา ปารุปติ วา ยาวเทวาติ ปโยชนาวธิปริจฺเฉทนิยมวจนํ เอตฺตกเมว หิ โยคิโน จีวรปฏิเสวเน ปโยชนํ ยิททํ สีตสฺส ปฏิฆาฏยาติ อาทิ” 


  วาระนี้จะได้วิสัชนาในปัจจัยสันนิสสิตศีล สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี มีเนื้อความว่าปัจจัยสันนิสสิตศีลอันใด อันเรากล่าวแล้วในลำดับแห่งอาชีวปาริสุทธิศีล เราจะวินิจฉัยตัดสินไปในปัจจัยสินนิสสิตศีลนั้น พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าดำเนินวาระพระบาลีดังนี้ แล้วจึงสังวรรณนาในบทคือ “ปฏิสงฺขา โยนิโส” อันเป็นเบื้องต้นแห่งปัจจัยสันนิสสิตศีลนี้ก่อนว่า พระภิกษุรู้ด้วยอุบายปัญญาปัจจเรกขณะวิธีที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาไว้ โดยนัยเป็นอาทิ “สีตสฺส ปฏิฆาฏาย” นี้ บัณฑิตพึงรู้ชื่อว่า “โยยิโสปฏิสงฺขา” แปลว่าภิกษุรู้ด้วยอุบายปัญญา เห็นด้วยปัญญาแล้ว แลบริโภคนุ่งห่มจีวรมีผ้าอันตรวาสกเป็นอาทิ 


   ในบทคือ “ยาวเทว” นั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคกล่าวกำหนดอันประพฤติเป็นไปด้วยสามารถ จะกำหนดแดนประโยชน์แท้จริง “ยํ อิทํ ปโยชนํ” ประโยชน์อันใดที่พระองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้เป็นอาทิว่า พระภิกษุนุ่งห่มจีวรอันจะบำบัดเสียซึ่งเย็นแลร้อน ประโยชน์นั้นก็เป็นประโยชน์ของพระภิกษุ มีประมาณเท่านี้ “น อิโต ภิยฺโย” ประโยชน์อันอื่นจะยิ่งกว่าประโยชน์อันนี้ก็มิได้มี 


   ในบทคือ “สีตสฺส” นั้นว่า พระภิกษุบริโภคนุ่งห่มจีวร เพื่อจะบำบัดเสียซึ่งหนาว อันบังเกิดขึ้นด้วยสามารถธาตุภายในกำเริบแลบังเกิดขึ้น ด้วยสามารถแปรปรวนแห่งฤดูอันมีภายนอก ความอาพาธที่ป่วยไข้มิได้บังเกิดขึ้นในสรีระฉันใดก็จะบรรเทาเสียอาพาธป่วยไข้ฉันนั้น 


   เมื่ือสรีระของภิกษุนั้น อันอาพาธหากรันทำย่ำยีอยู่แล้วพระภิกษุผู้มีจิตกำเริบ ไม่อาจตั้งสติไว้ซึ่งความเพียรให้ประพฤติเป็นไปด้วยอุบายปัญญาได้ เพราะเหตุการณ์นั้น พระภิกษุจึงบริโภคนุ่งห่มจีวรเพื่อบำบัดเสียซึ่งหนาว องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสอนุญาตไว้ดังนี้ 


  “เอส นโย สพฺพตฺถ” นัยหนึ่งบัณฑิตพึงรู้ในประโยชน์อันเศษมีจะบำบัดเสียซึ่งร้อนเป็นอาทิ 


  แต่นี้จะวินิจฉัยตัดสินในประโยชน์ทั้งหลาย มีประโยชน์คือจะบำบัดเสียซึ่งร้อนเป็นอาทิ มีเนื้อความว่า พระภิกษุที่จะนุ่งห่มจีวรเพื่อจะบำบัดเสียซึ่งร้อนอันบังเกิดแต่กองแห่งอัคคี มีร้อนบังเกิดแต่ไฟไหม้ป่าเป็นประธาน 


   อนึ่ง พระภิกษุจะพึงเสพคือนุ่งห่มจีวรนั้น เพื่อจะบำบัดเสียซึ่งแมลงวันเหลือบ แลยุง แลลม แลแดด แลทีฆชาติน้อยแลใหญ่เป็นอันมาก 


   ในบทคือ “ฑํสา” นันแปลว่า แมลงเหลือบ บางอาจารย์กล่าวว่า แมลงวันสีขาวนั้นชื่อว่า ฑํสา 


  “มกสา” ศัพท์นั้นแปลว่ายุง 


  ลมทั้งหลายอันประพฤติเป็นไปกับด้วยธุลี แลลมอันหาธุลีบมิได้เป็นอาทิ ชื่อว่า วาตา 


  ร้อนรัศมีวิมานสุริยเทวบุตรนั้นชื่อว่า อาตปะ 


  สัตว์ทั้งหลายมีชาติสรีสะอันยาวมีงูเป็นต้น อันสัญจรเลื้อยไปในปฐพี ชื่อว่า สิริสัปปะ 


  สัมผัสถูกต้องแห่งสัตว์ทั้งหลาย มีแมลงเหลือบเป็นอาทินั้นมี ๒ ประการคือ ทิฏฐสัมผัสถูกต้องด้วยจักษุเห็นประการหนึ่ง คือผุฏฐสัมผัสถูกต้องด้วยตัวสัตว์ประการหนึ่ง 


  "โสปิ จีวรํ ปารุปิตฺวา นิสินฺโน” เมื่อภิกษุนุ่งห่มจีวร คลุมจีวรแล้วแลนั่งอยู่ สัมผัสแห่งแมลงเหลือบเป็นอาทิ ก็มิได้เบียดเบียนพระภิกษุนั้น เพราะเหตุการณ์นั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคจึงตรัสอนุญาตให้พระภิกษุนุ่งห่มจีวร เพื่อจะป้องกันเสียซึ่งสัมผัสทั้งหลายในที่เห็นปานดังนั้น 


  พระบาลีกล่าวซ้ำว่า “ยาว” ใหม่เล่า เพื่อจะแสดงซึ่งปริจเฉท กำหนดแดนแห่งประโยชน์อันเที่ยง 


   แท้จริงกิริยาที่พระภิกษุจะปกปิดไว้ซึ่งที่คับแคบ ควรที่จะพึงละอายนั้น เป็นประโยชน์อันแท้ ประโยชน์อันอื่นนอกจากประโยชน์นี้มีจะบำบัดเสียซึ่งหนาวเป็นอาทินั้น ก็เป็นประโยชน์แต่ละครั้ง 


   ในบทคือ “หิริโกปิน” นี้ แปลว่า ที่คับแคบนั้น ๆ “ยสฺมึ ยสฺมึ หิ องฺเค วิวริยมาเน” แท้จริงเมื่อองคาพยพใด ๆ พระภิกษุมิได้เปิดปิดไว้แล้ว ความที่ละอายก็ตั้งอยู่ อวัยวะนั้น ๆ องค์สมเด็จพระศาสดาจึงตรัสเรียกชื่อว่า หิริโกปินะ ยังความละอายให้กำเริบ จึงทรงอนุญาตไว้ให้พระภิกษุบริโภคนุ่งห่มจีวร เพื่อจะปกปิดเสียซึ่งกริยาที่จะยังความละอายให้กำเริบ เพราะเหตุดังนี้จึงตรัสเทศนาว่า “หิริโกปิน ปฏิจฺฉาทนตถํ" ดังนี้ บางบาลีว่า “หิริโกปินํปฏิจฺฉาทนตฺทํ” วิสัชนามาใน ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวรํ ตงฺขณิกปจฺจเวกฺขณ เป็นต้น ก็ยุติแต่เพียงเท่านี้ 


   ในบทคือ “ตํขณิกปจฺจเวกฺขณ” เป็นคำรบสองนั้น พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ให้พระภิกษุ พิจารณาบิณฑบาตด้วยปัญญาและบริโภคซึ่งวัตถุสิ่งของอันใดอันหนึ่ง ที่พระภิกษุจะพึงกลืนกินชื่อว่าบิณฑบาต 


  แท้จริง อาหารทั้งปวงนั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเรียกชื่อว่า บิณฑบาต เพราะเหตุว่าอาหารตกลงแล้วในบาตรด้วยภิกขาจารวัตรของพระภิกษุ 


  นัยหนึ่ง ประชุมพร้อมแห่งภิกษาหาร พระภิกษุได้ในเรือนนั้น ๆ ชื่อว่าบิณฑบาต 


   ในบทคือ “เนว ทวาย” นั้น อรรถกถาสังวรรณนาว่า พระภิกษุบริโภคอาหารทั้งปวงเพื่อประโยชน์จะคะนองเล่นดุจชนทั้งหลาย มีทารกแห่งมนุษย์อันในบ้านเป็นอาทิก็หามิได้ 


  มีอรรถรูปว่า “กีฬานิมิตฺตํ” พระภิกษุจะบริโภคบิณฑบาตมีกิจที่จะเล่นเป็นนิมิตก็หามิได้ 


   ในบทคือ “น มทาย” นั้นว่า พระภิกษุจะบริโภคบิณฑบาตเพื่อมัวเมา เหมือนหนึ่งคนมวยแลคนปล้ำเป็นอาทิก็หามิได้ 


   มีอรรถว่า พระภิกษุจะบริโภคบิณฑบาต เพราะเหตุมัวเมาอันบังเกิดขึ้นอาศัยแก่กำลัง และเพราะเหตุมัวเมาอันเป็นของแห่งบุรุษก็หามิได้ในบทคือ “น มณฺฑนาย” นั้น พระภิกษุจะบริโภคบิณฑบาต เพื่อประโยชน์จะแต่งตนให้งามดุจดังว่าสาวสนมของบรมกษัตริย์ และนางนครโสเภณีเป็นอาทิก็หามิได้ 


   มีอรรถรูปว่า พระภิกษ์จะบริโภคบิณฑบาต เพราะเหตุว่าจะยังอวัยวะน้อยใหญ่อันบกพร่องให้เต็มก็หามิได้ 


   ในบทคือ “น วิภูสนาย” นั้นว่า พระภิกษุจะบริโภคบิณฑบาตเพื่อประดับกาย ดุจคนฟ้อนคนรำเป็นอาทิก็หามิได้ 


   มีอรรถรูปว่า พระภิกษุจะบริโภคบิณฑบาต เพราะเหตุว่าจะให้ฉวีวรรณะบริสุทธิ์ผ่องใสก็หามิได้ 


   “เอตถ จะเนว ทวาย” อนึ่งในบทคือ “เนว ทวาย” ที่แปลได้ความว่า พระภิกษุจะบิรโภคบิณฑบาตเพื่อประโยชน์จะคะนองเล่นหามิได้ องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาเพื่อประโยชน์ จะให้พระภิกษุสละเสียซึ่งอุปนิสัยแห่งโมหะมิได้หลงเล่น 


   ในบทคือ “น มทาย” นั้นมีอรรถว่า พระภิกษุจะพึงบริโภคบิณฑบาตเพื่อประโยชน์จะมัวเมาก็หามิได้นั้น พระสรรเพชญ์พุทธเจ้าตรัสเทศนาเพื่อจะให้พระภิกษุละเสียซึ่งเหตุมีกำลังแห่งโทษ มิได้ประทุษร้ายด้วยความโกรธ 


   ในบทคือ “น มณฺฑนาย น วิภูสนาย” มีอรรถว่า พระภิกษุไม่พึงบริโภคบิณฑบาตเพื่อจะแต่งตนให้งาม และจะยังที่พร่องแห่งสรีระให้เต็มก็หามิได้นั้น องค์สมเด็จพระสัพพัญญูบรมศาสดาตรัสเทศนา เพื่อจะให้พระภิกษุละเสียซึ่งเหตุมีกำลังแห่งราคะ คือจะให้หน่ายจากราคะ 


   อีกอย่างหนึ่ง ในบทคือ “เนว ทวาย น มทาย” มีอรรถดังกล่าวแล้ว องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาเพื่อจะห้ามซึ่งสังโยชน์มีกามสังโยชน์เป็นอาทิ มิได้บังเกิดแก่ตนของพระภิกษุ 


  ในบทคือ “น มณฑนาย น วิภูสนาย” มีอรรถดังกล่าวแล้ว พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนา เพื่อจะห้ามซึ่งกิริยาที่จะบังเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์แก่ตน แห่งพระภิกษุและบุคคลผู้อื่น อีกประการหนึ่งบททั้ง ๔ มี “เนว ทวาย” เป็นอาทินี้ องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาเพื่อจะให้ละเสีย ซึ่งปฏิบัติด้วยหาอุบายปัญญามิได้ และจะให้ละเสียซึ่งการที่กระทำความเพียรอันติดเนื่องอยู่ในกามสุข 


   อนึ่ง พระภิกษุบริโภคบิณฑบาตินั้นเพื่อจะยังรูปกาย กล่าวคือ มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย ให้ประพฤติเป็นไปอย่าให้ขาด 


   นัยหนึ่ง พระภิกษุบริโภคบิณฑบาตนั้น เพื่อตั้งอยู่สิ้นกาลนานตราบเท่ากำหนดอายุขัย มีคำอุปมาว่า 


   “ชณฺณฆรสามิโก” บุรุษเจ้าของเรือนที่คร่ำคร่าเก่าลงแล้วก็ย่อมจะอุปถัมภ์บำรุงซ่อมแปลงที่ทรุดทำลาย “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใด ก็มีอุปไมยเหมือนพระภิกษุบริโภคบิณฑบาตเพื่อจะยังกาย กล่าวคือมหาภูตรูปทั้ง ๔ ให้ตั้งอยู่สิ้นกาลนานตราบเท่าอายุขัยฉันนั้น 


   “อกฺขพฺภญฺชนมิว” อนึ่ง มีคำว่า บุรุษเจ้าของเกวียน เมื่อขับเกวียนไปนั้นย่อมจะเทน้ำมันออกทางเพลา เพื่อประโยชน์จะให้จักรเกวียนนั้นประพฤติเป็นไปโดยสะดวก “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใดก็ยังมีอุปไมยเหมือนพระภิกษุบริโภคบิณฑบาต เพื่อจะยังรูปกายให้ตั้งอยู่และจะให้ประพฤติเป็นไปสิ้นกลาลปริจเฉทกำหนดอายุขัยฉันนั้น 


   “น ทวมทมณฺฑนวิภูสนตฺถํ” พระภิกษุจะบริโภคบิณฑบาต เพื่อจะคะนองเล่นมัวเมาและจะตกแต่งตนให้งาม และจะยังที่แห่งสระระให้เต็มก็หามิได้ 


   นัยหนึ่ง บทคือ “ิติ” นั้น เป็นชื่อแห่งชีวิตอินทรีย์เหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนั้นบัณฑิตพึงรู้อรรถรูป เนื้อความในบทคือ “อิมสฺส กายสฺส ิติยา ยาปนาย” นี้ว่า พระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ บริโภคบิณฑบาต เพื่อจะยังชีวิตอินทรีย์แห่งกายของพระภิกษุนี้ให้ประพฤติเป็นไป 


   ในบทคือ “วิหึสุปรติยา” นั้นว่า พระภิกษุเสพซึ่งอาหารบิณฑบาต เพื่อจะระงับเสียซึ่งความอยาก ความอยากนั้นชื่อว่า วิหิงสา เพราะเหตุแห่งความอยากนั้นเป็นที่เบียดเบียน และเป็นที่เสียดแทงกายแห่งพระภิกษุ พระภิกษุบริโภคบิณฑบาตนั้น มีอุปมาดุจยาพอกแผลแห่งบุคคลอันมีบาดแผดแผลในสรีรกาย และจะป้องกันเสียซึ่งร้อนและเย็นเป็นอาทิ ในกาลเมื่อร้อนและเย็นครอบงำเป็นอาทิ กระทำอันตรายกายแห่งพระภิกษุนี้ 


   ในบทคือ “พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย” นั้น มีอรรถสังวรรณนาว่าพระภิกษุบริโภคอาหารบิณฑบาตนั้น เพื่อจะยังศาสนพรหมจรรย์ คือประพฤติซึ่งธรรมอันประเสริฐตามศาสโนวาท คำสั่งแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทั้งสิ้น และจะยังมรรคพรหมจรรย์คือประพฤติซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นอุบายที่จะให้ได้ธรรมวิเศษคืออรหัตตมรรคและพระอรหัตตผล และพระนิพพานให้สำเร็จ 


   แท้จริง พระภิกษุอาศัยซึ่งกำลังกายอันบังเกิดมี เพราะเหตุบริโภคซึ่งอาหารบิณฑบาต จึงสามารถอาจปฏิบัติเพื่อจะรื้อออกซึ่งตนจากภพกันดารข้ามสังสารสาครได้ เื่มื่อลำดับความเพียรประกอบเนือง ๆ ซึ่งสิกขาบท ๓ มีอธิสีลสิกขาเป็นประธาน จึงบริโภคอาหารบิณฑบาตที่อุปมาดุจดังว่าสามีและภรรยาทั้งสอง ปรารถนาจะรื้อตนให้พ้นจากหนทางกันดารต้องบริโภคเนื้อบุตรที่ตายลงเป็นอาหาร ไม่ฉะนั้นอุปาดุจดังว่าบุรุษปรารถนาจะข้ามแม่น้ำต้องแสวงหาซึ่งพ่วงและแพ ไม่ฉันนั้นมีอุปมาดุจดังพวกพาณิชคิดค้าขายข้ามสมุทรก็ต้องแสวงหาสำเภา พระภิกษุบริโภคบิณฑบาตนั้นพึงมนสิการกำหนดว่า อาตมาจะบำบัดเสียซึ่งเวทนาอันมีในก่อน และจะยังเวทนาอันใหม่มิให้บังเกิดขึ้นได้ 


   มีอรรถสังวรรณนาในบทคือ “อิติ ปุราณญฺจ เวทนํ ปฏิหํขามิ” นี้ว่า พระภิกษุบริโภคบิณฑบาตด้วยวิตกว่า “อิมินา ปิณฺฑปาตปฏิเสวเนน” อาตมาจะบำบัดเสียซึ่งเวทนา คือความอยากมีในก่อนด้วยกิริยาที่จะเสพอาหารบิณฑบาตนี้ 


   ในบทคือ “น วญฺจ เวทนํ น อุปปาเทสฺสามิ” นั้น มีเนื้อความว่า พระภิกษุบริโภคบิณฑบาตด้วยมนสิการกระแสจิต อาตมาจะยังเวทนาอันใหม่มีบริโภคพ้นประมาณ เป็นเหตุปัจจัยให้ได้พ้นเวทนาเหมือนอาหารหัตถกพราหมณ์ และอลังสาฏกพราหมณ์ และตัดถวัฏฏกพราหมณ์ และกากมากพราหมณ์ และภูตตวัมิกพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง ไม่ให้บังเกิดมี จะบริโภคบิณฑบาตนั้น เหมือนหนึ่งคนไข้บริโภคบำบัดไข้ 


   มีเนื้อความในอปรนัยว่า พระภิกษุบริโภคบิณฑบาตด้วยดำริจิตคิดว่า เวทนาใดในกาลบัดนี้ ที่องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเรียกชื่อว่าปุราณเวทา เพราะเหตุว่าเวทนานั้นอาศัยบริโภคโภชนะพ้นประมาณอันมิได้เป็นที่สบาย บังเกิดขึ้นด้วยสามารถปัจจัย คือกรรมในกาลก่อน เมื่ออาตมาบริโภคบิณฑบาตควรแก่ประมาณอันเป็นที่สบาย ยังเหตุยังปัจจัยแห่งปุรเวทนานั้น ให้พินาศฉิบหายเสียแล้ว ก็จะบำบัดเสียได้ซึ่งปุรานเวทนา 


   อนึ่ง เวทนาใดที่อาตมากระทำมาแล้วในกาลอันเป็นปัจจุบันนั้น เวทนานั้นชื่อว่า นวเวทนา แปลว่าเวทนาใหม่ เพราะเหตุเวทนานั้นจะบังเกิดในอนาคตกาล เหตุอาศัยกรรมปัจจัย คือมิได้พิจารณาแล้ว และบริโภคปัจจัย ไม่ให้บังเกิดขึ้นได้ ด้วยสามารถที่เราพิจารณาแล้ว และบริโภคซึ่งปัจจัย ก็จักยังเวทนาอันใหม่นั้นไม่ให้บังเกิดขึ้น 


   อรรถในบททั้ง ๒ มี “อิติ ปุราณํ” เป็นอาทิ บัณฑิตพึงรู้โดยนัยดังแสดงมาแล้วนี้ 


   “ยุตฺตปริโภคสงฺคโห” บัณฑิตพึงรู้ว่ากิริยาที่จะถือเอาโดยสังเขป ซึ่งบิรโภคบิณฑบาติปัจจัยอันควร และจะสละเสียซึ่งอัตตกิลมถานโยค ประกอบเนือง ๆ ให้ลำบากตน และมิได้เสียซึ่งสุขในกายอันบังเกิดเป็นปัจจัยแก่ฌาน องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ทรงแสดงไว้ด้วยพระบาลีมีประมาณเท่านี้ 


   ในบทคือ “ยาตรา จ เม ภวิสฺสติ” นั้นว่า พระภิกษุบริโภคบิณฑบาต ด้วยปริวิตกว่า กิริยาที่จะยังอัตตภาพนี้อันประพฤติเนื่องด้วยปัจจัยให้ประพฤติเป็นไปสิ้นกาลช้านาน เพราะเหตุหาิมิได้แห่งอันตราย คือโรคที่ตัดซึ่งชีวิตอินทรีย์ และจะหักเสียซึ่งอิริยาบถ ๔ จัดมิได้มีแก่อาตมาก็เพราะบริโภคซึ่งบิณฑบาตอันควรแก่ประมาณ 


   พระภิกษุบริโภคบิณฑบาตนั้น มีอุปมาดุจดังว่าบุคคลมีโรคอยู่สิ้นกาลเป็นนิจ ต้องบริโภคยา มียานั้นเป็นปัจจัยได้บำบัดโรค 


   ในบทคือ “อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร” นั้นว่า พระภิกษุบริโภคบิณฑบาตด้วยปริวิตกว่า สภาวะจะหาโทษมิได้ จักได้มีแก่อาตมา เพราะเหตุเว้นจากกิริยาที่แสวงหาจตุปัจจัยด้วยมิจฉาชีพ อันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสติเตียน และเว้นจากกิริยาที่จะรับ ไม่รู้ประมาณแห่งไทยธรรมของทายกและประมาณตน และเว้นจากบริโภคซึ่งปัจจัยอันมิควร 


  อนึ่ง กิริยาที่จะอยู่สบาย จักมีแก่อาตมา ก็เพราะเหตุบริโภคพอประมาณ 


   นัยหนึ่ง โทษทั้งหลายมี มิได้ยินดีในเสนาสนะอันสงัด และมิได้ยินดีในกุศลธรรมอันเที่ยง และนอนหลับซบเซาง่วงงุนและคร้านกาย อันบัณฑิตทั้งหลายพึงติเตียน จึงบังเกิดมีแก่อาตมา ก็เพราะเหตุบริโภคบิณฑบาตพ้นประมาณอันมิได้เป็นที่สบาย สภาวะที่จะหาโทษมิได้มีก็จักมีแก่อาตมา ก็เ้พราะเหตุปราศจากโทษที่กล่าวแล้วนั้น 


   อนึ่ง กิริยาที่จะอยู่สบายก็จะบังเกิดมีแก่อาตมา ก็เพราะเหตุกำลังกายบังเกิดแก่อาตมา เหตุบริโภคโภชนะควรแก่ประมาณอันเป็นที่สบาย 


   นัยหนึ่ง เมื่ออาตมาบริโภคบิณฑบาตควรแก่ประโยชน์ ยังอุทรประเทศให้พร่องอยู่ สภาวะที่หาโทษมิได้ก็บังเกิดมีแก่อาตมา เพราะเหตุละเสียซึ่งสุขที่เราจะพึงได้ด้วยกิริยาอันนอน และสุขที่เรานอนกลับข้างทั้ง ๒ และสุึขอันบังเกิดขึ้นด้วยอันประพฤติซึ่งถิ่นมิทธะ คือง่วงเหงาหาวนอน 


  อนึ่ง เมื่อเราบริโภคหย่อนประมาณอาหารลงมา ๔ - ๕ คำ อาการอยู่สบายก็จักบังเกิดมีแก่เรา เพราะเหตุปฏิบัติสมควรแก่อิริยาบถทั้ง ๔ 


  “วุตฺตมฺปิ เจตํ” สมด้วยพระบาลีที่องค์พระผู้่ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้ว่า “จตฺตาโร ปญฺจ อาโรเป อภุตวา อุทกํ ปิเว” พระภิกษุบริโภคอาหารบิณฑบาต ยังอีก ๔ – ๕ คำจะพอประโยชน์ ก็อย่าพึงบริโภค พึงดื่มกินอุทกัง เมื่อพระภิกษุมีจิตอันประพฤติเป็นไปในพระกัมมัฏฐานปฏิบัติดังนี้แล้ว ก็ควรที่จะอยู่เป็นผาสุกได้ “ปโยชนปริคฺคโห” กิริยาที่จะกำหนดซึ่งประโยชน์ และปฏิบัติเป็นมัชฌิมปฏิบัติทั้ง ๒ ประการ บัณฑิตพึงรู้ว่า องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคทรงแสดงแล้วด้วยบททั้ง ๓ มี “ยาตรา จเม ภวิสสฺสติ” เป็นอาิทิ เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ 


“เสนาสนนฺติ สยนญฺจ ยตฺถ หิ เสติ วหาเร วา อฑฺ ฒโยคาทิมฺหิ วา ตํ ตํ เสนํ ยตฺถ อาสติ นิสีทติ ตํ ตํ อาสนํ ตํ เอกโตกตฺวา เสนาสนนฺติ วุจฺจติ อุตุปริสฺสยวิโนทนปฏิสลฺลานารามตฺถนฺติ ปริสหนตฺเถน อุตุเยว อุตุปริสฺสโย อุตุปริสฺสยวิ โนทนตฺถญจ ปฏิสลฺลานารามตฺถณฺจ โย สรีราพาธจิตฺตวิกฺเขปกโร อสปฺปาโย อุตุเสนาสนปฏิเสวเนน วิโนเทตพฺโพ โหติ ตสฺส วิโนทนตฺถํ” 

  วาระนี้จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนา ในปัจจัยสันนิสสิตศีล สังวรรณนาในบทคือ “ปฏิสงฺขา โยนิโส เสนาสนํ” เป็นอาทิสืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี มีเนื้อความว่า พระภิกษุเสพซึ่งเสนาสนะนั้นด้วยมนสิการกำหนดจิตว่า 


  “ปฏิสงฺขา โยนิโส” อาตมาพิจารณาแล้วด้วยอุบายปัญญา จะบริโภคเสนาสนะ 


  มีอรรถสังวรรณนาในบทคือ “เสนาสนํ” นั้นว่า “สยนญฺจ อาสนญฺจ” ที่อันเป็นที่นอนแลที่อันเป็นที่นั่ง ชื่อว่าเสนาสนะ 


   แท้จริงพระภิกษุนอนอยู่ในที่ใด ๆ คือวิหารก็ดี แลนอนอยู่ในที่มีปราสาทมีส่วนหนึ่ง อันบุคคลประกอบแล้วเป็นอาทิก็ดี ที่นั้น ๆ ชื่อว่าที่นอน 


   “ยตฺถ ยตฺถ อาสติ นิสีทติ” พระภิกษุนั่งอยู่ในที่ใด ที่นั้นชื่อว่าที่นั่ง “ตํ เอกโต กตฺวา” องค์พระผู้ทรงพระภาคกระทำซึ่งศัพท์ทั้งสองคือ “สยน แล อาสน” ในที่อันเดียวกัน จึงตรัสเทศนาว่า เสนาสนัง ดังนี้ 


   ในบทคือ “อุตุปริสุสยวิโนทนปฏิสลฺลานารามตฺถํ” นั้นมีอรรถว่าพระภิกษุกำหนดจิตคิดว่า อาตมาจะเสพเสนาสนะนั้น เพื่อจะครอบงำเสียซึ่งอันตรายคือฤดู แลจะเสพซึ่งเสนาสนะนั้น เพื่อจะยินดีในกิริยาที่จะหลีกออกจากอารมณ์ต่าง ๆ แล้ว เร้นอยู่ด้วยสามารถแห่งพระกรรมฐาน ฤดูอันใดมิได้เป็นที่สบาย กระทำให้สรีรกายได้ความอาพาธเจ็บไข้ แลกระทำให้จิตกำเริบต่าง ๆ พระภิกษุก็จะพึงบรรเทาเสียได้ ด้วยการจะเสพซึ่งเสนาสนะ เพื่อว่าจะบรรเทาเสียซึ่งฤดูอันมิได้เป็นที่สบาย จะกระทำอันตรายต่าง ๆ อย่างนั้น 


   มีอรรถรูปว่า พระภิกษุเสพเสนาสนะเพื่อจะอยู่ผู้เดียวให้เป็นสุข อนึ่งกิริยาที่จะบรรเทาเสียซึ่งอันตรายคือฤดู องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาแล้วด้วยบท มิคำกล่าวว่า “สีตสฺส ปฏิฆาฏาย” คือว่าเพื่อจะบำบัดเสียซึ่งความหนาวในจีวรปัจจัยโดยแท้ ถึงประการฉะนั้นก็ดี ในบทเสนาสนะปัจจัยนี้ องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาด้วยคำอุปมาด้วยจีวรปัจจัยว่า “หิริโกปินปฏิจฺฉาทนตฺถํ” พระภิกษุจะปกปิดไว้ได้ซึ่งอวัยวะที่จะยังความละอายให้กำเริบ ก็เพราะเหตุเสพซึ่งจีวรปัจจัย ต้องนุ่้งห่มไว้ให้เป็นประโยชน์อันเที่ยง ประโยชน์อื่น ๆ ก็มีแต่ละครั้งแต่ละที “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใดก็มีอุปไมยเหมือนพระภิกษุจะอยู่ในเสนาสนะก็เป็นประโยชน์อันเที่ยง คือจะบรรเทาเสียซึ่งอันตราย ประโยชน์อื่น ๆ นั้น ก็มีแต่ละครั้งแต่ละที บัณฑิตพึงรู้ด้วยประการดังนี้ 


  มีเนื้อความในอปรนัยว่า “อยํ วุตฺตปฺปกาโร อุตุ” ฤดูที่มีประการอันองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาแล้วนี้ ชื่อว่าอุตุแท้จริง 


  “ปริยสฺสโย ปน ทุวิโธ” อนึ่งอันตรายมี ๒ ประการคือ ปรากฏปริสสัย แปลว่าอันตรายอันปรากฏประการ ๑ ปฏิจฉัีนนปริสสัยคืออันตรายอันกำบังปกปิดอยู่ประการ ๑ อันตรายอันปรากฏคืออันตรายจะบังเกิดมีแต่เนื้อร้ายมีไกรสรราชสีห์ และเสือโคร่งเป็นอาทิ 


   อันตรายอันกำบังปกปิดอยู่นั้น มีอันตรายคือราคะ แลอันตรายคือโทสะเป็นประธาน ย่อมกระทำให้ได้ความเดือดร้อน ด้วยแรงราครสฤดี แลกระทำร้ายให้น้ำใจขึ้งโกรธ ประทุษทารุณเร่าร้อนปกปิดป่วนอยู่ในสันดาน 


   อันตรายทั้ง ๒ ประการ มิได้กระทำอันตรายให้ได้ความอาพาธ อันยุติในกายแห่งพระภิกษุอันอยู่ในเสนาสนะอันใด แลมิได้กระทำอันตรายให้ได้ความอาพาธอันยุติในจิต เพราะเหตุเห็นซึ่งรูปารมณ์ อันมิได้เป็นที่สบายเป็นอาทิแก่พระภิกษุอันอยู่ในเสนาสนะอันใด พระภิกษุรู้ว่าเสนาสนะนั้นป้องกันเสียซึ่งอันตรายได้ดังนี้แล้ว ก็บริโภคเสนาสนะนั้นปฏิบัติไปตามพระบาลี ที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาไว้ ว่า “ปฏิสงฺขา โยนิโส เสนาสนํ” พระภิกษุพิจารณาด้วยอุบายปัญญาแล้ว แลเสพเสนาสนะเพื่อประโยชน์จะบรรเทาเสียซึ่งอันตรายคือฤดู บัณฑิตพึงรู้ด้วยประการดังนี้ 


   มีคำวินิจฉัยตัดสินในบทคือ “คิลานปจฺจยเภชฺชปริกฺขารํ”นั้นว่าวัตถุชื่อว่าปัจจัย เพราะเหตุว่าเป็นข้าศึกแก่โรค 


  มีอรรถสังวรรณนาว่า วัตถุชื่อว่าปัจจัยนั้น เพราะเหตุยังโรคให้ระงับ คำกล่าวว่าปัจจัยนี้ เป็นชื่อแห่งความสบาย วัตถุอันใดเป็นการแห่งบุคคลอันมีวิชา คำไทยเรากล่าวว่าหมอ เพราะเหตุวัตถุนั้นอันหมอจะพึงตกแต่ง เหตุใดเหตุดังนั้น วัตถุอันนั้นจึงมีนามชื่อว่า เภสัชชะ วัตถุที่เป็นกรรมแห่งหมอ คือปัจจัยอันเป็นข้าศึกแก่โรค ชื่อว่า คิลานปัจจัยเภสัชชะ 


  มีอรรถรูปว่า การแห่งหมออันเป็นที่สบาย แก่ภิกษุอันเป็นไข้นั้น มีน้ำมันแลน้ำอึ้งน้ำอ้อยเป็นอาิทิ 


   อนึ่งเครื่องแวดล้อมอันมาแล้วในพระบาลี มีคำกล่าวว่า “นครํ สุปริกฺขิตตํ” เมื่อนายช่างสร้างพระนครนั้นย่อมกระทำกำแพงแวดล้อมพระนครนั้นถึง ๗ ชั้นเป็นอาิทิ องค์สมเด็จพระบรมศาสดา ก็ย่อมตรัสเทศนาเรียกว่า ปริกขาโร 


  อนึ่งเครื่องประดับอันมาในพระบาลี มีคำกล่าวว่า “รโถ เสตปริกฺขาโร” รถคือพระอริยมรรคมีปริขารเครื่องประดับ คือศีลอันบริสุทธิ์ มีฌานเป็นเพลา มีความเพียรเป็นจักรเป็นอาทิดังนี้ สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค ก็ย่อมตรัสเทศนนาเรียกชื่อว่า ปริกขาโร 


   ใช่แต่เท่านั้นสัมภาระอันมาแล้วในพระบาลีว่า “เยเกจิ ชีวิตปริกฺขารา” ปริขารเครื่องสัมภาระอันจะยังชีวิตให้ประพฤติเป็นไปอันใดอันหนึี่ง บรรพชิตพึงแสวงหาเป็นอาทิ องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคก็ตรัสเทศนาเรียกว่า ปริกขาโร 


   ในบทคือ “เภสชฺชปริกฺขรํ” องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาประสงค์เอาปริขารศัพท์นี้ ให้แปลว่าสัมภาระ ให้แปลว่าบริวารเครื่องแวดล้อมจึงจะควรในอธิการนี้ 


  แท้จริง วัตถุอันเป็นการแห่งหมอ อันเป็นที่สบายของพระภิกษุอันเป็นไข้ขึ้น ชื่อว่าสัมภาระบ้าง ชื่อว่าบริวารบ้างนั้น เพราะเหตุว่าวัตถุที่เป็นการแห่งหมอ เป็นที่สบายของภิกษุไข้นี้ เป็นเครื่องแวดล้อมของชีวิต แลชื่อว่าสัมภาระนั้น เพราะเหตุวัตถุที่เป็นการของหมอนี้ ไม่ให้ช่องไม่ให้โอกาสที่จะยังอาพาธกระทำให้พินาศแก่ชีวิตบังเกิดขึ้นได้ ย่อมปกครองรักษาชีวิต จะประพฤติเป็นไปสิ้นกาลช้านานฉันใด ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะยังชีวิตให้ประพฤติเป็นไปสิ้นกาลช้านานฉันนั้น 


  เพราะเหตุการณ์นั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคจึงตรัสเทศนาว่า ปริกขาโร ดังนี้ 


  มีอรรถวิคคหะว่า วัตถุที่เป็นการแห่งหมอเป็นที่สบายของภิกษุเป็นไข้ เป็นเครื่องแวดล้อมของชีวิต วัตถุนั้นชื่อว่า คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร 


   มีอรรถรูปว่า เครื่องของชีวิตมีน้ำมันแลน้ำผึ้งแลน้ำอ้อยเป็นอาทิ ที่หมออนุญาตตกแต่งไว้ให้เป็นที่สบาย ของชนอันเป็นไข้ ชื่อว่าคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร 


  บัณฑิตพึงรู้ว่า พระภิกษุพิจารณาด้วยอุบายปัญญา แล้วแลเสพซึ่งคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร อันมีนัยดังกล่าวมาแล้วนี้ เพื่อบรรเทาเสียซึ่งความเวทนาทั้งหลาย มีโรคเรื้อน แลเป็นฝี แลเป็นต่อมเป็นอาทิ อันบังเกิดขึ้นเพราะเหตุกำเริบแห่งธาตุ และจะให้ปราศจากทุกข์เป็นประมาณ 


  มีอรรถาธิบายว่า ทุกข์มีโรคเป็นเหตุให้ได้เวทนา เสวยผลแห่งอกุศลกรรมทั้งปวง พระภิกษุจะละเสียได้ตราบใด พระภิกษุนั้นก็บริโภคคิลานปัจจัยเภสัชบริขารไปตราบนั้น 


   “เอวมิทํ สงฺเขปโต” ศีลอันนี้มีกิริยาที่พระภิกษุพิจารณาด้วยอุบายปัญญา แล้วบริโภคซึ่งปัจจัย เป็นลักษณะที่กำหนดบัณฑิตพึงรู้ชื่อว่าปัจจัยสันนิสสิตศีลโดยสังเขปดังวิสัชนามาฉะนี้ 


   ในบทคือ “ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลํ” นี้มีอรรถแห่งพระบาลีว่าแท้จริง “จีวราทโย” วัตถุสิ่งของทั้ง ๔ มีจีวรเป็นต้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเรียกชื่อว่า ปัจจัย เพราะเหตุว่าพระภิกษุทั้งหลายอาศัยซึ่งวัตถุทั้ง ๔ สิ่งนั้น แล้วบริโภคจึงได้ประพฤติเป็นอยู่ เหตุใด เหตุดังนั้นวัตถุทั้ง ๔ จึงมีนามชื่ื่อว่าปัจจัย จีวรก็ชื่อว่าปัจจัย บิณฑบาตแลเสนาสนะ แลคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ก็มีนามบัญญัติชื่อว่า ปัจจัย 


   “เต ปจฺจเย สทฺนิสฺสิตํ” ศีลอันใดอาศัยซึ่งปัจจัยทั้ง ๔ มีจีวรปัจจัยเป็นอาทิ ศีลนั้นชื่อว่า ปัจจัยสันนิสสิตศีล 


   ล้ำศีลทั้ง ๔ ประการนี้ อันว่าพระปาฏิโมกขสังวรศีลนั้นพระภิกษุทั้งหลายพึงให้สำเร็จด้วยศรัทธา 


   แท้จริง พระปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น “สทฺธสาธโน” มีศรัทธาเป็นเหตุที่จะให้สำเร็จ เพราะเหตุว่าสิกขาบทที่องค์พระผู้ทรงพระภาคทรงบัญญัติไว้นั้น ล่วงเสียซึ่งวิสัยแห่งสาวก พระสาวกบัญญัติมิได้ เมื่อกุลบุตรบวชในพระพุทธศาสนา มีศรัทธาเชื่อฟังพระพุทธวจนะคำของพระผู้มีพระภาคเจ้า พึงปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติกระทำให้บริบูรณ์ 


   เนื้อความที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรทูลอาราธนา ขอให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบท พระบรมศาสดาตรัสห้าม ข้อความอันนี้มีพิสดารอยู่ในพระวินัยปิฎก อาจารย์พึงสาธกยกมากล่าวในอธิการคือวินัย อันเป็นที่กล่าวซึ่งสิกขาบทบัญญัติล่วงเสียซึ่งวิสัยแห่งพระสาวกนี้ 


   เพราะเหตุการณ์นั้น อันว่าพระปาฏิโมกขสังวรศีลนี้ พระภิกษุมีศรัทธาสมาทานสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ด้วยประการใดอย่าให้เหลือแล้ว อย่ากระทำความอาลัยในชีวิต พึงมีจิตจำนงปลงรักเร่งปฏิบัติกระทำให้บริบูรณ์ 


   “วุตฺตํ เหตํ” คำที่กล่าวมานี้ก็จริงเหมือนพระบาลี ที่พระองค์ผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้เป็นคำอุปมาว่า “กิกีว อณฺฑํ จามรีว พาลธี” นางนกกระต้อยตีวิดรักษาฟอง ทรายจามรีรักษาขน มารดาบิดารักษาบุตรของตนเป็นบุตรผู้เดียว บุรุษมีจักษุข้างเดียว ข้างหนึ่งบอดเสียแล้ว ก็รักใคร่ห่วงใยดวงจักษุแห่งตน สัตว์ ๔ จำพวกนี้ ปฏิบัติฉันใด พระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ เร่งปฏิบัติรักษาศีลแห่งตนโดยเคารพคารวะ จงรักภักดีต่อสิกขาบทบัญญัติให้จงได้ มีอุปไมยเหมือนสัตว์ ๔ จำพวกนั้น 


  “อปรมฺปิ วุตตํ” ใช่แต่เท่านั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้เป็นอุปมาว่า “มหาสมุทฺโท ถีติธมฺโม” มหาสมุทรเป็นถีติธรรมตั้งอยู่เป็นปกติ ไม่ไหลล่วงซึ่งฝั่งได้ “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใด สิกขาบทที่เราบัญญัติแก่สาวกทั้งหลาย สาวกแห่งเราก็ไม่ประพฤติล่วงสิกขาบท เพราะเหตุชีวิตแห่งตน “เอวเมวโข ตถาเอว” อันนี้ก็มีอุปไมยเหมือนดังนั้น 


  “โจเรหิ พนฺธเถรานํ” วัตถุนิทานแห่งพระเถระทั้งหลายที่โจรผูกไว้ในอรัญราวป่า บัณฑิตพึงรู้ในอรรถ คือพระสาวกมิได้ล่วงสิกขาบทบัญญัติเพราะเหตุชีวิตนี้ 


  “กิร” ดังได้สดับมา โจรทั้งหลายอยู่ในดงใกล้หนทางอันใหญ่ จับพระเถระนั้นให้นอนอยู่ในป่า พระมหาเถระนอนอยู่ด้วยประการนั้น เจริญพระวิปัสสนาเจ็ดทิวาราตรี บรรลุถึงพระอนาคามิผลกระทำกาลกิริยาตายในสถานที่นั้น ได้ไปบังเกิดในพรหมโลก 


  “อปริปิ เถรํ พนฺธิตฺวา” ใช่แต่เท่านั้น โจรทั้งหลายในตามพปัณณิทวีป ผูกพระมหาเถรเจ้าองค์หนึ่งไว้ด้วยปูติลดาเถาวัลย์เน่าให้นอนอยู่ในป่า เมื่อไฟป่ามาถึงพระผู้เป็นเจ้าก็มิได้ตัดปูติลดาเจริญพระวิปัสสนาได้สำเร็จพระอรหัตต์เป็นองค์พระอรหันต์ ชื่อสมสีสีแล้วก็ปรินิพพาน พระฑีฆภาณกอภัยเถรเจ้าไปในสถานที่นั้นกับด้วยพระภิกษุห้าร้อย ได้เห็นแล้วก็เผาสรีระให้ไหม้ได้พระธาตุ จึงให้ชนทั้งหลายกระทำพระเจดีย์ บรรจุพระธาตุไว้ในพระเจดีย์ เพราะเหตุการณ์นั้น กุลบุตรผู้บวชในพระศาสนาประกอบด้วยศรัทธาอื่น ๆ นั้นเมื่อจะชำระพระปาฏิโมกขสังวรศีล ก็พึงละเสียซึ่งชีวิต อย่าพึงทำลายศีลสังวรที่องค์พระบรมโลกนาถบัญญัติไว้โดยแท้จริง 


  อนึ่งพระภิกษุในพระศาสนานี้ ยังพระปาฏิโมกขสังวรศีลให้บริบูรณ์ด้วยศรัทธาฉันใด ก็พึงยังอินทรีย์สังวรศีลให้บริบูรณ์ด้วยสติฉันนั้น 


   อินทรีย์สังวรศีลนี้สำเร็จด้วยสติ เพราะเหตุอินทรีย์ทั้งหลายมีจักษุอินทรีย์เป็นอาทินั้น พระภิกษุตั้งไว้ยิ่งรักษาไว้ให้ดีด้วยสติแล้วบาปธรรมทั้งหลายมีอภิชฌา เป็นประธานก็มิอาจติดตามครอบงำได้เหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุพึงมีจิตคิดคำนึงถึงพระอาทิตตปริยายสูตรที่องค์สมเด็จพระผู้่ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้โดยนัยเป็นอาทิว่า “ภิกฺขเว” ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จักษุอินทรีย์ที่บุคคลแทงเข้าด้วยซี่เหล็กอันไฟไหม้แล้วลุกรุ่งเรืองจำเดิมแต่ต้น แลมีเปลวไฟรุ่งเรืองไปโดยรอบคอบ ก็ประเสริฐกว่าอนุพยัญชนะ 


   “โส นิมิตฺตคาโห” การที่พระภิกษุถือเอาซึ่งนิมิตโดยอนุพยัญชนะว่า เกศางามเป็นอาทิในรูปทั้งหลาย อันพระภิกษุจะพึงเห็นนั้นมิได้ประเสริฐโดยแท้ 


   เมื่อพระภิกษุ อนุสสร คำนึงถึงพระธรรมเทศนาพระอาิทิตตปริยายสูตรดังนี้แล้ว ห้ามเสียซึ่งนิมิตโดยอนุพยัญชนะ อันบาปธรรมทั้งหลาย มีอภิชฌาเป็นต้น จะพึงติดตามครอบงำเป็นของขวนแห่งวิญญาณ อันประพฤติเป็นไปด้วยทวารทั้งหลายมีจักษุทวารเป็นอาทิ ในอารมณ์เป็นประธาน ด้วยสติอันได้หลงลืมแล้ว แลพึงชำระอินทรีย์สังวรศีลนั้นให้บริสุทธิ์ เอวํ ก็มีด้วยประการดังนี้ 


  เอวํ อสมฺปาทิเตหิ เอตสมึ ปาฏิโมกฺขสีลํปิ อนทฺธนียํ โหติ อจิรฏฐิติกํ อสํ วิหิตสาขาปริวารมิว สสฺสํ หญฺญเต จายํ กิเลสโจเรหิ วิวฏทฺวาโร วิย คาโม ปรสฺสหารีภี จิตฺตญฺจสฺส ราโค สมติ วิชฺฌติ ทุจฺฉนฺน อคารํ วุฏิ วิย วุตฺฺตมฺปิเจตํ 


รูเปสุ สทฺเทสุ อโถ รเสสุ 
คนฺเธสุ ผสฺเสสุ จ น รกฺขตินฺทฺริยํ 
เอเต หิ ทฺวารา วิวฏา อรกฺขิตา 
หินนฺติ คามํว ปรสฺส หาริโน 
ยถา อคารํ ทุจฉนฺนํ วุฏฐิ สมติวิชฺฌติ 
เอวํ อภาวิตํ จิตฺติ ราโค สมติวิชฺฌตีติ

   วาระนี้จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนาในจตุปาริสุทธิศีลสืบ อนุสนธิตามกระแสวาระพระบารมี มีเนื้อความว่า “เอวํ อสมฺปาทิเตหิ” แท้จริงในเมื่ออินทรียสังวรศีล อันพระภิกษุมิได้กระทำให้บริบูรณ์แล้วพระปาฏิโมกขสังวรศีลนั้นก็ไม่ควรแก่กาล ไม่ตั้งอยู่สิ้นกาลช้านาน มีอุปมาดุจดังข้าวกล้า อันชาวนามิได้ล้อมรั้ว 


  ไม่ฉะนั้น โจรทั้งหลายกล่าวคือราคาทิกิเลส ก็จะเบียดเบียนพระภิกษุมีอุปมาดุจดังว่าประตูบ้านอันบุคคลมิได้ปิด โจรทั้งหลายก็เข้าไปฉกลักสรรพพัสดุข้าวของเงินทองทั้งปวง “จิตฺตญฺจสฺส ราโค” ใช่แต่เท่านั้น ราคาทิกิเลสก็จะรันทำย่ำยีจิตสันดานแหล่งพระภิกษุนี้มีอุปมาดุจดังว่าหยาดน้ำฝนอันรั่วลงมาสู่เรือนอันบุคคลมุงห่าง 


  “วุตตมฺปิ เจตํ” นัยหนึ่ง องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้ว่า “รูเปสุ สทเทสุ อโถ” อนึ่งโยคาวจรภิกษุไม่รักษาอินทรีย์ให้ปราศจากการที่จะถือเอาซึ่งนิมิตเป็นอาทิ ในรูปแลเสียงแลกลิ่น แลรส แลโผฏฐัพพะสัมผัสถูกต้อง ไม่รักษาทวารทั้งหลายมีจักษุทวารเป็นอาทิ เป็นทวารไม่สังวร โจรทั้งหลายคือราคาทิกิเลสก็จะเบียดเบียนจิตสันดานแห่งพระภิกษุนั้น มีอุปมาดังว่าโจรทั้งหลายอันเบียดเบียนชาวบ้าน 


  อนึ่ง หยาดน้ำฝนย่อมรั่วลงมาสู่เรือนอันบุคคลมุงมิได้ดี “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใด ก็มีอุปไมยเหมือนหนึ่งราคะ ย่อมรับทำจิตสันดานแห่งบุคคลอันเว้นแล้วจากโลกุตตรภาวนา “สมฺปาทิเต ปน ตสฺมึ” ในเมื่ออินทรีย์สังวรศีลนั้น อันพระภิกษุกระทำให้บริบูรณ์แล้ว พระปาฏิโมกขสังวรศีลควรแก่กาลนาน และจะตั้งแวดล้อมไว้เป็นดี กิเลสโจรทั้งหลายก็มิได้เบียดเบียนพระภิกษุนี้มีอุปมาดุจดัง บ้านมีทวารอันบุคคลปิดดีแล้ว โจรทั้งหลายก็มิได้เบียดเบียนได้ 


“น จสฺส จิตฺตํ ราโค” อนึ่งราคะก็มิได้รันทำย่ำยีจิตแห่งพระภิกษุนี้ มีอุปมาดุจดังว่าหยาดน้ำฝนอันมิได้ตกลงมาสู่เรือนอันบุคคลมุงดีได้ 


   “วุตฺฺตมฺปิ เจตํ” นัยหนึ่ง องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาไว้ว่า พระภิกษุรักษาอินทรีย์ ให้เว้นจากกิริยาที่จะถือเอาโดยนิมิตเป็นอาทิ ในรูปเสียงแลกลิ่นแลรส แลโผฏฐัพพะสัมผัสถูกต้อง ปิดทวารมีจักษุทวารเป็นอาทิไว้ โจรทั้งหลายคือกิเลสก็มิได้เบียดเบียนจิตสันดานของพระภิกษุ มีอุปมาดุจดังว่าโจรทั้งหลายไม่เบียดเบียนได้ ซึ่งบุคคลทั้งหลายอันปิดประตูแล้วแลอยู่ในบ้าน “ยถา อคารํ ทุจฺฉนฺนํ” เมล็ดฝนไม่รั่วลงมาสู่เรือนอันบุคคลมุงแล้วก็ดี “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใด “เอวํ อุภาวิตํ จิตฺตํ” ราคะอันมิได้รันทำย่ำยีจิตพระภิกษุอันเจริญโลกุตตรภาวนาฉันนั้น 


  พระคาถาทั้ง ๒ ที่องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนานี้เป็นพระธรรมเทศนาอันอุกฤษฏ์ “จิตตํ นาเมตํ ลหุปริวตฺติ” ธรรมดาจิตนี้ย่อมกลับกลายประพฤติไปเป็นพลัน เพราะเหตุนั้น ภิกษุบรรเทาเสียซึ่งราคะอันบังเกิดในจิต ด้วยกระทำไว้ในใจซึ่งอสุภกัมมัฏฐานภาวนาแล้ว แลยังอินทรีย์สังวรให้บริบูรณ์เหมือนพระวังคีลเถรเจ้า อันบรรพชาสิ้นกาลมิได้นาน 


   “กิร” ดังได้สดับมา พระวังคีสเถระนี้ เมื่อพระผู้เป็นเจ้าบวชใหม่ เที่ยวไปบิณฑบาตได้ทัศนาการเห็นหญิงคนหนึ่ง ราคะก็บังเกิดขึ้นในจิตพระผู้เป็นเจ้าจึงกล่าวแก่พระอานนท์เถรเจ้าว่า “กามราเคน ทยฺหา มิ” กามราคะเผาอันจิตแห่งข้าให้ได้ความร้อน เพราะแรงราคะเข้ารันทำดังข้าพระองค์ขออาราธนาท่านอันบังเกิดในโคตมวงศ์ ท่านจงกล่าวอุบายที่จะยังราคะให้ดับ เพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์ในกาลบัดนี้ 


  พระอานนท์เถรเจ้าจึงกล่าวว่า ดูกรอาวุโส จิตของท่านได้ความเดือดร้อนเพราะเหตุมีสำคัญวิปริต ท่านจงเว้นเสียซึ่งนิมิตเป็นเหตุที่จะยังราคะให้บังเกิดคือสำคัญว่างาม ด้วยสามารถมิได้กระทำไว้ในใจ จงเจริญจิตแห่งตนให้มีอารมณ์เป็นหนึ่ง ให้ตั้งมั่นด้วยอสุภภาวนาสำคัญว่าไม่งาม จงเห็นซึ่งสังขารธรรมทั้งหลายคือนามแลรูป อันประพฤติเป็นไปโดยฝ่ายอื่น คือจะนำมาซึ่งทุกข์แลมิใช่ของแห่งตน “นิพฺพาเปหิ มหา ราคํ” จงยังกองแห่งกามราคะอันใหญ่ให้ดับ อย่าให้ราคะกระทำจิตแห่งท่านให้ร้อนเนือง ๆ 


  “เถโร ราคํ วิโนเทตฺวา” พระวังคีสเถรเจ้าก็ยังราคะนั้นให้ดับแล้วก็เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต 


   นัยหนึ่ง “อินฺทริยสํวรปริปูรเกน” พระภิกษุในพุทธศาสนาจะยังอินทรียสังวรให้บริบูรณ์ พึงปฏิบัติดุจดังว่าพระจิตตคุตตเถรเจ้าอันอยู่ในถ้ำชื่อว่ากุรุณฑกะ และพึงปฏิบัติให้เหมือนพระมหามิตตเถรเจ้าอันอยู่ในโจรกมหาวิหาร 


   “กิร” ดังได้สดับ “จิตฺตกมฺมํ มโนรมฺมํ” จิตคือนายช่างเขียนเขาเขียนเรื่ืองราวพระพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์ออกทรงบรรพชาอันเป็นที่จะยังจิตให้ยินดีมีในถ้ำอันใหญ่ชื่อว่า กุรุณฑกะ พระภิกษุทั้งหลายเที่ยวจาริกไปในเสนาสนะ ได้เห็นจตรกรรมในถ้ำที่อยู่พระจิตตคุตตเถรเจ้า จึงมากล่าวคำสรรเสริญในสำนักพระผู้เป็นเจ้าว่า “มโนรมํ ภนฺเต” ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า จิตรกรรมในถ้ำอันนี้ควรจะเป็นที่ยินดีแห่งจิต พระจิตตคุตตเถรเจ้าจึงกล่าวว่า ดูก่อนอาวุโสทั้งหลาย แต่เราอยู่ในถ้ำอันนี้มามากกว่าหกสิบวัสสาแล้ว เรามิได้รู้ว่าจิตกรรมมีหรือว่าไม่มีในถ้ำ เราพึ่งรู้ในเพลาวันนี้ เพราะเหตุอาศัยท่านทั้งหลายอันมีจักษุ แท้จริงพระจิตตคุตตเถรเจ้าอยู่ในถ้ำสิ้นกาลนานถึงเท่านี้ พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยจะเงยหน้าลืมตาขึ้นแลในเบื้องบนถ้ำเลย อนึ่งต้นกากะทิงใหญ่มีอยู่แทบประตูน้ำ พระผู้เป็นเจ้าก็มิได้เงยพักตร์ แลขึ้นไปในเบื้องบนต้นกากะทิง ครั้นถึงปีต้นกากะทิงนั้นมีดอกเกสรดอกกากะทิงนั้นโรยร่วงมายังพื้นแผ่นดินภายใต้ใกล้ปากถ้ำ พระมหาเถรเจ้าจึงรู้ว่าต้นกากะทิงนี้มีดอก “ราชา ตสฺส คุณสมฺปตฺตึ สุตฺวา” บรมกษัตริย์ทรงทราบว่า พระหาเถรเจ้าบริบูรณ์ด้วยคุณดังนี้ มีความปรารถนาจะถวายนมัสการ ส่งข่าวสารไปอาราธนาเข้ามาสู่มหาคามถึงสามครั้ง พระมหาเถรเจ้าก็มิได้มา พระองค์จึงยังราชบุรุษ ให้ผูกถันแห่งหญิงทั้งหลายที่มีบุตรอันอ่อนอยู่ ในมหาคามด้วยผ้าผูกถันนั้นตีตราประทับมีให้แก้ด้วยพระโองการตรัสว่า พระมหาเถรเจ้ายังไม่มาตราบใด ทารกทั้งหลายอย่าได้ดื่มน้ำนมตราบนั้นพระหาเถรเจ้าก็มาสู่มหาคาม เพื่อจะอนุเคราะห์แก่ทารกทั้งหลาย บรมกษัตริย์ได้ทรงฟังว่า พระจิตตคุตตเถรเจ้ามาแล้ว จึงตรัสสั่งราชบุรุษทั้งหลายว่า ดูกรนายท่านจงเร่งออกไปอาราธนาพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาเราจะรักษาศีล ตรัสดังนี้แล้ว ราชบุรุษก็ไปนิมนต์พระมหาเถรเจ้าเข้าไปในพระราชฐาน แล้วทรงนมัสการอังคาสด้วยขาทนียะโภชนียะ แล้วตรัสว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เพลาวันนี้ข้าพระอาว์ไม่มีโอกาสต่อวันพรุ่งนี้จึงจะสมาทานศีล ทรงถือเอาบาตรแห่งพระมหาเถรเจ้าตามไปส่งถึงวารพระราชวัง พระมหาเถรเจ้าก็มิได้กระทำเป็นแผนกแยกออกว่าบรมกษัตริย์แลราชเทวีกล่าวว่า “มหาราช” ดูกรมหาราช มหาบพิตรจงอยู่เป็นสุขเถิด แต่พระมหาเถรเจ้าประพฤติดังนี้ จนล่วงไปเจ็ดวันแล้ว พระภิกษุทั้งหลายจึงถามว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เมื่อบรมกษัตริย์ถวายนมัสการพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า มหาราชอยู่เป็นสุขเถิด เมื่อราชเทวีถวายนมัสการพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า ดูกรมหาราช ท่านจงอยู่เป็นสุขเถิด เหตุดังฤๅพระผู้เป็นเจ้าจึงกล่าวเหมือนกันไปดังนี้ พระมหาเถรจึงกล่าวตอบคำว่า เรามิได้กำหนดว่า บุคคลนี้เป็นกษัตริย์ บุคคลนี้เป็นราชเทวี “สตฺตา หาติกฺกเม” ในเมื่อ ๗ วันล่วงไปแล้ว บรมกษัตริย์ทรงคิดว่าพระผู้เป็นเจ้ามาอยู่ในมหาคามนี้มีความลำบาก ทรงอนุญาตแล้ว พระผู้เป็นเจ้าก็ไปสู่ถ้ำอันใหญ่ชื่อว่า กุรุณฑกะ ในเพลาราตรีก็ขึ้นสู่ที่จงกรม “นาครุกเขอธิวฏา เทวตา” เทพยดาที่สิงอยู่ ณ ต้นกากะทิง มีมือถือประทีปด้ามส่องแสงเพลิงถวายยื่นอยู่ในที่ใกล้จงกรม ในกาลนั้น พระกรรมฐานของพระผู้เป็นเจ้าบริสุทธิ์ยิ่งนักปรากกฏแก่พระผู้ที่เป็นเจ้า พระมหาเถรเจ้าก็มีจิตยินดีว่า วันนี้พระกรรมฐานปรากฏแก่เรายิ่งนัก ในเพลาลำดับมิชฌิมยาม พระผู้เป็นก็ยังภูเขาทั้งปวงให้สะเทื้อนสะท้านหวั่นไหว ได้บรรลุถึงพระอรหันต์ 


   เหตุการณ์นั้น กุลบุตรพุทธชิโนรสองค์อื่นในพระพุทธศาสนานี้มีความปรารถนาซึ่งประโยชน์ อย่ามีจักษุอันเหลือกลาน ดุจวานรในอรัญราวป่า แลเนื้อในอรัญประเทศอย่าตื่นตระหนกตกใจ จงทอดทิ้งจักษุทั้งหลายไปในเบื้องต่ำ “ยุคมตตทสฺโส” เล็งแลไปแต่ชั่วแอกหนึ่ง อย่าพึงถึงซึ่งอำนาจแห่งจิต ดุจพรานป่าอันลนลาน 


   ในวัตถุนิทานพระมหามิตตเถรเจ้าว่า “วิสคณฺฑโรโค” โรคฝีอันมีพิษ บังเกิดขึ้นแก่อุบาสิกามารดาของพระมหามิตตเถรเจ้า 


  อันธิดาของอุบาสิกานี้ ก็บวชเป็นภิกษุณี มหาอุบาสิกาจึงว่าแก่พระภิกษุณีนั้นว่า ท่านจงไปสู่สำนักแห่งพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพี่บอกว่ามารดาไม่สบาย ให้พระผู้เป็นเจ้าหายามารักษา พระภิกษุณีนั้นก็ไปบอกแก่พระมหามิตตเถรเจ้า ๆ จึงกล่าวว่า อาตมาไม่รู้จักที่จะประมาณมาซึ่งเภสัชมีรากไม้ เป็นอาทิ แล้วแลจะได้ปรุงต้มส่งไปให้แก่อุบาสิกา อนึ่งเราจะบอกให้แก่ท่าน ท่านจงไปเถิด ไปกล่าวว่า “อหํ ยโต ปพฺพชิโต” เราบวชแล้วกาลใด จำเดิมแต่กาลนั้นมา เรามิได้ทำลายอินทรีย์สังวรศีล แล้วแลเล็งดูซึ่งวิสภาครูปารมณ์ คือรูปแห่งหญิงด้วยจิตอันสหรคตถึงพร้อมด้วยโลภ ด้วยความสัตย์อันนี้ มารดาแห่งข้าจะผาสุกเถิด เมื่อท่านกล่าวคำดังนี้แล้วจงเอามือปรามาสลูบคลำสรีรกายแห่งอุบาสิกา “สา คนฺตวา ตมตฺถํ อาโรเจตวา” พระภิกษุณีนั้นกลับไปบอกประพฤติเหตุนั้นแก่มารดา แล้วก็กระทำเหมือนคำพระมหามิตตเถรเจ้าสั่งโรคคือฝีพิษแห่งอุบาสิกาก็ฝ่อไป ดุจดังว่าฟองน้ำอันตรธานหายในขณะนั้นแท้จริง อุบาสิกาก็ลุกขึ้นทันที เปล่งวจีเภทด้วยจิตอันชื่นชมว่า “สเจ สมฺมาสมฺพุทโธ” ถ้าแลว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ดังฤๅจะไม่พึงปรามาสศีรษะพระภิกษุเห็นปานดุจดังว่าบุตรแห่งเรา ด้วยพระหัตถ์อันวิจิตรอันเลขามีข้ออันตรงตั้งอยู่แล้วด้วยอาการดุจดังว่าข่าย อันบุคคลขึงไว้ในช่องหน้าต่าง 


   เหตุการณ์นั้น กุลบุตรอื่นถือตนว่าบังเกิดในสกุลแห่งบุคคลอันเป็นอาจารย์แห่งสกุลทั้งหลาย บรรพชาในพระศาสนาแล้ว พึงตั้งอยู่ในอินทรียสังวรศีลอันประเสริฐ ดุจดังว่าพระมหาิมิิตตเถรเจ้านี้ 


   อนึ่ง มีคำอุปมาว่า “อนฺทริยสํวโร” อินทรียสังวรศีลนั้นพระภิกษุพึงกระทำให้บริบูรณ์ด้วยสติอย่างไร อาชีวปราริสุทธิศีลนั้น พระภิกษุพึงกระทำให้บริบูรณ์ด้วยความเพียรเหมือนอย่างนั้น 


   แท้จริง อาชีวปาริสุทธิศีลนั้นสำเร็จด้วยความเพียร เพราะเหตุว่าความเพียรที่พระภิกษุปรารภด้วยอาการอันดีนั้น ก็จะสละเสียซึ่งมิจฉาชีวะ เพราะเหตุดังนั้น พระภิกษุไม่ปรารถนาจะเสพซึ่งปัจจัยอันไม่บริสุทธิ์ดุจดังอสรพิษ พึงละเสียซึ่งอเนสนะแสวงหามิได้ควรแล้ว ยังอาชีวปาริสุทธิศีลให้บริบูรณ์ ด้วยกิจที่จะแสวงหาด้วยอาจาระอันชอบธรรม มีบิณฑบาตจาริกวัตร คือเที่ยวไปบิณฑบาตเป็นอาทิด้วยความเพียรแห่งตน ปัจจัยทั้งหลายบังเกิดขึ้นแต่สำนักแห่งสงฆ์ และคณะแก่พระภิกษุอันมิได้รักษาธุดงค์ ปัจจัยนั้นก็ได้ชื่อว่าบังเกิดขึ้นด้วยบริสุทธิ์ อนึ่งปัจจัยทั้งหลายบังเกิดขึ้นแต่สำนักแห่งคฤหัสถ์ อันเลื่อมใสด้วยคุณทั้งหลายของพระภิกษุนี้ีมีธรรมเทศนาคุณเป็นอาทิ ปัจจัยนั้นก็ได้ชื่อว่าบังเกิดขึ้นด้วยบริสุทธิ์ อนึ่งปัจจัยทั้งหลายบังเกิดด้วยสัมมาเอสนา คือภิกษุแสวงโดยชอบมีเที่ยวไปบิณฑบาตเป็นอาทิ ชื่อว่าบังเอิญด้วยบริสุทธิ์ยิ่งนัก เมื่อพระภิกษุรักษาธุงดงค์อยู่ ปัจจัยทั้งหลายเกิดด้วยวัตร มีอันเที่ยวไปบิณฑบาตเป็นอาทิ แลบังเกิดขึ้นแต่สำนักแห่งคฤหัสถ์ทั้งหลายอันเลื่อมใสในธุดงค์ คุณของพระภิกษุนี้โดยอนุโลมตากำหนดซึ่งธุดงค์นั้น ปัจจัยอันนั้นก็ชื่อว่าบังเกิดขึ้นด้วยบริสุทธิ์ อนึ่งเภสัชคือสมอดองด้วยมูตรโคบูด แลจตุมธุรสทั้ง ๔ บังเกิดแก่พระภิกษุอันเป็นไข้ เพื่อจะระงับเสียซึ่งพยาธิอันหนึ่ง พระภิกษุนั้นคิดว่าสพรหมจรรย์ทั้งหลายอื่นจะได้บริโภค จตุมธุรสตนก็บริโภค แต่ชิ้นสมอธุดงค์สมาทานของพระภิกษุนั้น ก็สมควรแก่พระภิกษุนั่น ก็ได้ชื่อว่ารักษาไว้ซึ่งวงศ์แห่งพระอริยเจ้าอันอุดม 


  อนึ่ง เมื่อพระภิกษุชำระอาชีวปาริสุทธิศีล ธรรมทั้ง ๔ ประการคือ นิมิต ๑ โอภาส ๑ ปริกถา ๑ วิญญัติ ๑ อันพระภิกษุจะให้ประพฤติเป็นไปในจีวร แลบิณฑบาตนั่นมิได้ควร 


  อนึ่ง พระภิกษุมิได้รักษาซึ่งธุดงค์ นิมิตแลโอภาสแลปริกถาทั้ง ๓ นี้ อันพระภิกษุนั้นให้ประพฤติเป็นไปในเสนาสนะนั้นควร 


   จะสังวรรณนาในนิมิตนั้นก่อน มีเนื้อความว่า พระภิกษุกระทำกิจทั้งหลาย มีบริกรรมภาคพื้นเพื่อประโยชน์แก่เสนาสนะ คือที่นอนที่นั่งคฤหัสถ์ทั้งหลายถาว่า “กึ ภนฺเต กริยติ” ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ พระผู้เป็นเจ้ากระทำกิจดังฤๅ บุคคลงดังฤๅ ยังพระผู้เป็นเจ้าให้กระทำกิจการนี้ 


  พระภิกษุก็กล่าวคำตอบว่า “น โกจิ การาเปติ” ใครที่ไหนจะให้รูปกระทำ รูปกระทำเอง กรรมคือพระภิกษุกระทำดังนี้ ชื่อว่านิมิตกรรม 


   อนึ่ง พระภิกษุกระทำนิมิตอย่างอื่น เหมือนิมิตกรรมนี้ชื่อว่า นิิมิตกรรม 


   โอกาสที่ ๒ นั้น มีเนื้อความอันพระภิกษุถามว่า ดูกรอุบาสกทั้งหลาย ท่านทั้งหลายนี้อยู่ในที่ดังฤๅ 


  อุบาสกก็กล่าวคำตอบว่า “ปาสาเท ภนฺเต” ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งปวงนี้ อยู่ในปราสาท 


  พระภิกษุถามว่า ดูกรอุบาสกทั้งหลาย ปราสาทใหม่ควรแก่พระภิกษุแลฤๅ ดังนี้ชื่อว่า โอภาส 


   ภิกษุกล่าวคำอันใดอันอื่นเหมือนอย่างนี้ คำอันนี้ก็ชื่อว่าโอภาสกรรม เอวํ ก็มีด้วยประการดังนี้ 


  "ปริกถา นาม ภิกฺขุสงฺฆสฺส เสนาสนํ สมฺพาธนฺติ วจนํ ยา วาปนญฺญาปิ เอวรูปา ปริยายกถา เกสชฺเช สพฺพํ วุฏฏติ ตถา อุปฺปนฺนํ ปน เภสชฺชํ โรเค วูปสนฺเต ปริภุญฺชิตุ ํ น วุฏฏติ ตตฺถ วินยธรา ภควตา ทฺวารํ ทินฺนํ ตสมา วุฏฏตีติ วาทนฺติ สุตฺตนฺติกา ปน กิญฺจาปิ อาปตฺโต ปโหติ อาชีวํ ปน โกเปติ ตสฺมา น วุฏฏติ อิจฺเจวํ วทนฺติ โย ปน ภควตา อนุญฺญาตาปิ นิมตฺโตภาสปริกถา วิญฺญตฺติ อกโรนฺโต อปฺปิจฺฉตาทิคฺเณเยว นิสฺสาย ชีวิตกฺขเยปิ ปจฺจุปฏฐิเต อญฺญเตรโวภาสาทีหิ อุปปนนํ ปจฺจเย ปฏิเสวติ" 


  วาระนี้จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนาในจตุปาริสุทธิศีล สืบอนุสนธิตามกระแสงวาระพระบาลี มีเนื้อความว่า พระภิกษุกล่าวว่า “เสนาสนํ สมฺพาธํ” เสนาสนะที่อยู่แห่งพระภิกษุสงฆ์คับแคบนักดังนี้ ชื่อว่าปริกถา 


  อนึ่ง คำที่พระภิกษุกล่าวอย่างอื่น ๆ เหมือนอย่างนี้ ก็ชื่อว่าปริยายกถา “เภสชฺเช สพพมฺปิ วุฏฏติ” นิมิตแลโอภาส แลปริกถาทั้งปวงนี้ พระภิกษุให้ประพฤติเป็นไปในเภสัชก็ควร 


   อนึ่ง เภสัชบังเกิดขึ้นแก่พระภิกษุ อันกระทำนิมิตแลโอภาส แลปริกถา เมื่อโรคระงับแล้ว พระภิกษุจะบริโภคเภสัชนั้นไม่ควรในเภสัชนั้น พระมหาเถระผู้ทรงวินัยกล่ว่า “ภควตา ทวารํ ทินุนํ” องค์พระผู้ทรงพระภาคประทานช่องไว้ให้อยู่ เพราะเหตุการณ์นั้น พระภิกษุบริโภคเภสัช ที่เกิดขึ้นด้วยนิมิตกรรมเป็นอาทิ ในกาลเมื่อไข้หายแล้วก็ควร 


   พระมหาเถระทั้งหลาย อันทรงไว้ซึ่งพระสูตรกล่าวว่า 


  “อาปตฺติ น โหติ” อาบัติไม่มีโดยแท้ ถึงกระนั้นก็ดี พระภิกษุบริโภคเภสัชอันบังเกิดขึ้นด้วยประการนั้น ชื่อว่ายังอาชีวปาริสุทธิศีลให้กำเริบ เหตใดเหตุนั้น พระภิกษุจะบริโภคเภสัชอันนั้นในกาลหาโรคมิได้ก็ไม่ควร 


   อนึ่ง พระภิกษุรูปใด ไม่กระทำนิมิต แลโอภาส แลปริกถา แลวิญญัติที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตอาศัยคุณทั้งหลาย มีอัปปิจตาคุณคือมีความปรารถนาน้อยเป็นอาทิ ถึงว่าชีวิตจะสิ้นไปก็เสพแต่ปัจจัยทั้งหลายอันบังเกิดขึ้น ด้วยอันเว้นจากโอภาสเป็นอาทิ 


  “เอส ปรมสลฺเลขวุตติ” พระภิกษุนั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค ตรัสเทศนาสรรเสริญว่าประพฤติสัลเลขพึงกระทำให้น้อยแห่งกิเลสจิตอันอุดม “เสยฺยถาปิ เถโร สารีปุตฺโต” เหมือนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจ้า 


   กิร ดังได้สดับมา ในสมัยหนึ่ง พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเจริญวิเวกอยู่ในอรัญราวป่าแห่งหนึ่ง กับด้วยพระมหาโมคคัลลานะเถรเจ้าวันหนึ่งอาพาธลมในอุทรประเทศ บังเกิดแก่พระผู้เป็นเจ้าให้ได้ความทุกขเวทนาอันยิ่ง ครั้นถึงเพลาสายัณห์ พระมหาโมคคัลลานะเถรเจ้าผู้มีอายุไปสู่ที่อุปัฏฐาก เห็นพระผู้เป็นเจ้านอนอยู่ทราบว่าอาพาธจึงถามว่า “ปุพฺเพวเต อาวุโส” ข้าแต่ท่านผู้มีอายุแต่กาลปางก่อน ความไม่สบายนี้เคยบังเกิดแก่ท่านแลหรือ 


   จึงมีเถรวาทบอกประพฤติเหตุแก่พระมหาโมคคัลลานะว่า ข้าแต่อาวุโส โมคคัลลานะ ในกาลเมื่ออาตมาเป็นคฤหัสถ์อยู่นั้น โรคลมอย่างนี้บังเกิดมีแล้ว อุบาสิกาผู้เป็นมารดาเคยให้ข้าวขีรปายาสอันมิได้เจือกับน้ำประกอบด้วยสัปปิแลน้ำผึุ้ง แลน้ำตาลกรวดแก่อาตมาครั้นบริโภคแล้วโรคลมนี้ก็ระงับหายได้รับความผาสุก พระมหาโมคคัลลานะผู้มีอายุจึงกล่าวว่า ข้าแต่อาวุโสเหตุอันนี้จงยกไว้ถ้าแลว่าบุญของข้าพระองค์ และบุญของพระผู้เป็นเจ้ามี วันพรุ่งนี้ก็จะได้ขีรปายาสโดยแท้ เมื่อพระมหาเถรเจ้าทั้งสองกล่าวถ้อยคำด้วยกันดังนี้ เทพยดาสิงสู่อยู่ในต้นไม้ใกล้ที่สุดที่จงกรม ได้ฟังแล้วคิดว่า ในวันพรุ่งนี้ เราจักยังขีรปายาสให้บังเกิดแก่พระผู้เป็นเจ้ารุกขเทพยดาก็ไปสู่สกุลกุลบุตร ผู้ปฏิบัติพระมหาเถรเจ้าเข้าสิงอยู่ในสรีระบุตรแห่งผู้ใหญ่ในสกุล ยังความลำบากให้บังเกิดขึ้นในกาลนั้น ญาติทั้งหลายแห่งกุลบุตรนี้ ประชุมกันพร้อมเพื่อว่าจะเยียวยารักษากัน เทพยดาจึงกล่าวว่า ถ้าท่านทั้งหลายจะตกแต่งข้าวปายาสอย่างนี้ ไปถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าในเพลารุ่งเช้า เราก็จะปล่อยปละละเลยเสียซึ่งบุตรแห่งท่าน มนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นจึงกล่าวว่าถึงท่านไม่บอกแก่เรา ข้าพเจ้าทั้งปวงก็คงจะถวายภิกขาหาร แก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งสองนั้นสิ้นกาลเป็นนิตย์ กล่าวดังนี้แล้วในวันเป็นคำรบ ๒ ก็ตกแต่งข้าวปายาสไว้ คอยจะถวายใส่บาตรพระผู้เป็นเจ้าเพลาเช้า พระมหาโมคคัลลานะเถรเจ้าก็ไปยังสำนักแห่งพระธรรมเสนาบดี มีเถรวาทว่า ข้าแต่ผู้อาวุโส ท่านจงอยู่ในสถานที่นี้ ตราบเท่าถึงเพลาที่ข้าพระองค์จะกลับมา พระมหาโมคคัลลานะเถรเจ้ากล่าวคำสั่งพระธรรมเสนาบดีเถรเจ้าดังนี้แล้ว ก็เข้าไปสู่โคจรคามนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้น ก็กระทำต้อนรับโดยเคารพ รับเอาบาตรอาราธนาให้นั่งเหนืออาสนะ ใส่ข้าวปายาสในบาตร แล้วก็อังคาสถวายแก่พระผู้เป็นเจ้า พระมหาโมคคัลลานะเถรเจ้า รับข้าวปายาสแล้วก็กระทำอาการที่จะกลับไป มนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงกล่าวว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าจงกระทำภัตตกิจเสียก่อนเถิด เมื่อกลับไปข้าพระองค์จะถวายขีรปายาสอันอื่นแก่พระผู้เป็นเจ้า กล่าวดังนี้ยังพระมหาโมคคัลลานเถรเจ้าให้บริโภค จึงใส่ข้าวปายาสอื่นลงให้เต็มบาตรถวายพระผู้เป็นเจ้า พระมหาโมคคัลลานะได้ขีรปายาสกลับมาถึงแล้วจึงเถรวาทว่า ข้าแต่อาวุโสสารีบุตร ขออาราธนาบริโภคขีรปายาส จึงน้อมบาตรเข้าสู่ที่ใกล้ “เถโรปิ ตํ ทิสฺวา” พระสารีบุตรเถรเจ้าได้เห็นข้าวปายาสนั้น จึงคิดว่าข้าวปายาสนี้ เป็นที่ยังจิตให้เจริญยิ่งนัก “กถํนุโข โส อุปฺปนฺโน” ดังเรารำพึงข้าวปายาสนั้นบังเกิดขึ้น เพราะพระผู้เป็นเจ้าบอกแก่พระมหาโมคคัลลานะ จึงมีเถรวาทว่า ข้าแต่พระมหาโมคคัลลานะ ท่านจงนำเอาข้าวปายาสนี้ออกไป บิณฑบาตินี้ไม่ควรที่เราจะบริโภค 


   พระมหาโมคคัลลานะก็มิได้คิดว่า พระสารีบุตรไม่บริโภคบิณฑบาต บาตรอันพระภิกษุเห็นปานดังเรานี้นำมาถวาย ก็จับเอาขอบบาตรไปเททิ้งเสียในที่สุดข้างหนึ่ง ด้วยคำ ๆ เดียว อาพาธลมแห่งสารีบุตรเถรเจ้าก็อันตรธานหายไป พร้อมด้วยกาลที่ข้าวปายาสตกจากบาตรลงไปตั้งอยู่เหนือปฐพี 


   จำเดิมแต่นั้นมา ลมอาพาธอย่างนั้นก็มิได้กลับมาบังเกิดมีแก่พระผู้เป็นเจ้าประมาณเข้านานถึง ๔๕ ปีเป็นกำหนด 


  ในกาลเมื่ออาพาธอันตรธานหายไปนั้น พระธรรมเสนาบดีจึงกล่าวแก่พระมหาโมคคัลลานะว่า ข้าแต่อาวุโส ข้าวปายาสบังเกิดขึ้น เพราะเหตุอาศัยวจีวิญญัติ ถึงว่าไส้ใหญ่ในสรีกายแห่งเราออกมาแล้วแลเรียงรายอยู่เหนือแผ่นดิน ก็ไม่ควรที่เราจะบริโภคขีรปายาสนี้ พระผู้เป็นเจ้ากล่าวคำดังนี้แล้ว ก็เปล่งขึ้นซึ่งอุทานกถาว่า “วจี วิญฺญตฺติวิปฺผารา อุปฺปนฺนํ มธุปายาสํ” เป็นอาทิ อรรถาธิบายในอุทานคาถาว่า ข้าแต่อาวุโสโมคคัลลานะ ถ้าแลข้าพเจ้าจะพึงบริโภคมธุปายาสอันบังเกิดขึ้น เพราะเหตุข้าพเจ้าเปล่งออกซึ่งวาจาอันประกอบด้วยอามิส อาชีวปาริสุทธิศีลของเรานั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระภาคก็พึงติเตียน 


   อนึ่ง ไส้ใหญ่ในอุทรประเทศของเรานี้ จะออกจากกายแห่งเราแล้ว แลเรี่ยรายอยู่ภายนอก เราก็จะสละเสียซึ่งชีวิตแห่ง ที่เราจะทำลายอาชีวปาริสุทธิศีลแห่งเรานั้นหามิได้ “อาราเธมิ สกํ จิตฺตํ” เราจะยังจิตแห่งเราให้ยินดีที่จะเว้นเสีย ซึ่งอเนสนะแสวงหามิได้ควร นหํ “พุทฺธปฏิกุฏํ” เราก็มิได้กระทำอเนสนะที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียน 


   ใช่แต่เท่านั้นวัตถุนิทานแห่งอัมพขาทกมหาติสสะเถระ อันบริโภคอัมพปานอยู่ในวิหารชื่อว่าจิรคุมพกะ อาจารย์พึงนำมาแสดงในประพฤติสัลเลขอันอุดม ในอาชีวปาริสุทธิศีลนี้ 


   เพราะเหตุการณ์นั้น พระยัติโยคาพจรภิกษุผู้บวชด้วยศรัทธาประกอบด้วยวิจารณปัญญา อย่าพึงให้บังเกิดซึ่งจิตอันจะประพฤติเป็นไปในอเนนะคือแสวงหามิได้ควร พึงชำระอาชีวิปาริสุทธิศีลด้วยประการทั้งปวงดังนี้ 


   “ยถา จ วิริเยน อาชีวปาริสุทธิ” อนึ่งอาชีวปาริสุทธิศีลนั้น พระภิกษุจะพึงให้บริบูรณ์ด้วยความเพียรฉันใด ปัจจัยสันนิสสิตศีลนี้ พระภิกษุก็พึงกระทำให้บริบูรณ์ด้วยปัญญาเหมือนฉันนั้น 


   แท้จริงปัจจัยสันนิสสิตศีลนั้นสำเร็จด้วยปัญญา เพราะเหตุว่าพระภิกษุประกอบด้วยปัญญา จึงจะสามารถอาจเห็นซึ่งโทษแลอานิสงส์ในปัจจัยทั้งหลาย เหตุใดเหตุดังนั้น พระโยคาพจรภิกษุพึงสละเสียซึ่งความกำหนัดในปัจจัย พิจารณาปัจจัยทั้งหลายอันบังเกิดขึ้นโดยธรรมโดยชอบด้ัวยปัญญาโดยวิธีกล่าวแล้วในหนหลัง จะยังปัจจัยสันนิสสิตศีลนั้นให้บริบูรณ์ 


   กิริยาที่พระภิกษุจะทำปัจจเวกขณะ คือพิจารณาในปัจจัยสันนิสสติศีลมี ๒ ประการ 


  คือพิจารณาในกาลเมื่อได้ปัจจัยทั้งหลายประการ ๑ คือพิจารณาในกาลเมื่อบริโภคปัจจัยทั้งหลายประการ ๑ เป็นปัจจเวกขณะวิธี ๒ ประการด้วยกันดังนี้ 


  แท้จริงพระภิกษุบริโภคปัจจัยทั้งหลาย มีจีวรปัจจัยเป็นอาทิที่ตนพิจารณาด้วยธาตุปัจจเวกขณะ และปฏิกูลปัจจเวกขณะ แล้วแลตั้งไว้ในกาลเมื่อได้ก็หาโทษมิได้ แลบริโภคในกาลอันยิ่งขึ้นไปกว่ากาลที่ตนได้นั้น ก็หาโทษมิได้ 


  อนึ่ง ปัจจัยบริโภคแห่งพระภิกษุอันพิจารณาด้วยปัญญา ในวิธีอันเรากล่าวแล้วในกาลเมื่อบริโภคนั้นก็หาโทษมิได้ 


  วินิจฉัยตัดสินให้หายสนเท่ห์ในปัจจเวกขณะ คือพระภิกษุพิจารณาในกาลเมื่อบริโภค บัณฑิตพึงรู้โดยนัยอันเราจะกล่าวดังนี้ 


   ดังเราจะกล่าวโดยพิสดาร “จตฺตาโร ปริโภคา” บริโภคมี ๔ ประการคือ ไถยบริโภคต ๑ อิณบริโภค ๑ ทายัชชบริโภค ๑ สามีบริโภค ๑ เป็น ๔ ประการด้วยกันดังนี้ 


  ไถยบริโภคปฐมนั้นมีเนื้อความว่า "ตตฺถ สงฺฆมชฺเฌปิ นิสีทิตฺวา" พระภิกษุทุศีลอยู่ในท่ามกลางสงฆ์แล้วแลบริโภค ชื่อว่าไถยบริโภค บริโภคด้วยภาวะแห่งตนเป็นโจร 


   อิณบริโภคเป็นคำรบสองนั้นว่า พระภิกษุมีศีลมิได้พิจารณาแล้วบริโภค ชื่อว่าอิณบริโภค เพราะเหตุการณ์นั้น ภิกษุพึงพิจารณาจีวรในกาลเมื่อบริโภคนุ่งห่มทุก ๆ ครั้ง พระภิกษุพึงพิจารณาบิณฑบาตทุกคำรบบริโภค 


   เมื่อพระภิกษุไม่อาจพิจารณาด้วยประการดังนั้น ก็พิจารณาจีวรแลบิณฑบาตนัน ในปุโรภัตตกาล แต่เช้าจนเที่ยง แลปัจฉาภัตตกาล แต่เที่ยงจนถึงเพลาเย็น แลปุริมยาม แลมัชฌิมยาม แลปัจฉิมยาม 


  ถ้าแลว่าพระภิกษุไม่พิจารณาแล้วแลบริโภค แลมิได้พิจารณาในปุเรพัตตกาลเป็นอาทิ ยังอรุณให้ขึ้นมา พระภิกษุนั้นก็ตั้งอยู่ในที่แห่งอิณบริโภค 


   อนึ่ง พระภิกษุพึงพิจารณาเสนาสนะ ในกาลเมื่อเข้าไปสู่ที่นอนแลที่นั่งทุก ๆ ครั้ง 


   “สติปจฺจยตา วุฏฏติ” พระภิกษุมีสติระลึกอยู่ที่จะพึงพิจารณาให้เป็นเหตุปัจจัย ในกาลที่จะรับแลกาลที่จะบริโภคเภสัชจึงจะควรเมื่อพระภิกษุพิจารณาในกาลทั้ง ๒ ดังนี้มีแล้ว เมื่อพระภิกษุกระทำซึ่งสติพิจารณาในกาลเมื่อรับ เมื่อบริโภคไม่กระทำปัจจเวกขณะสติอาบัติก็มีแก่พระภิกษุนั้น 


   เื่มื่อพระภิกษุพิจารณาในกาลทั้ง ๒ ดังนี้มีแล้ว เมื่อพระภิกษุกระทำซึ่งสติพิจารณาในกาลเมื่อรับ เมื่อบริโภคไม่กระทำปัจจเวกขณสติอาบัติก็มีแก่พระภิกษุนั้น 


   อนึ่ง เมื่อพระภิกษุรับมิได้กระทำปัจจเวกขณะสติ เืมื่อจะบริโภคได้กระทำปัจจเวกขณสติแล้ว อาบัติก็ได้มีแก่พระภิกษุนั้น 


   แท้จริง “สุทธิ” แปลว่าบริสุทธิ์ ๆ มี ๔ ประการคือ เทศนาสุทธิ ๑ สังวรสุทธิ ๑ ปริเยฏฐิสุทธิ ๑ ปัจจเวกขณสุทธิ ๑ เป็นสุทธิ ๔ ประการด้วยกันดังนี้ 


  “ตตฺถ เทสนาสุทฺธิ นาม” แท้จริงพระปาฏิโมกขสังวรศีลชื่อว่า เทศนาสุทธิ นับเข้าในสุทธิทั้ง ๔ ประการนั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค ตรัสพระสัทธรรมเทศนาเรียกชื่อว่า เทศนาสุทธิ เพราะเหตุเพราะปาฏิโมกขสังวรศีลนั้น บริสุทธิ์ด้วยกิริยาที่พระภิกษุแสดงซึ่งอาบัติ 


   อินทรียสังวรศีลนี้ องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค ตรัสเทศนาเรียกชื่อว่าสังวรสุทธิศีล เพราะเหตุว่าอินทรียสังวรศีลนั้น บริสุทธิ์ด้วยสังวรคือพระภิกษุอธิษฐานจิตว่า “น ปุเนวํ กริสฺสามิ” อาตมาจะไม่กระทำกรรมเหมือนที่กระทำมาแล้วใหม่เล่า 


  อาชีวิปาริสุทธิศีลที่ ๓ ชื่อว่าปริเยฏฐิสุทธิ 


  แท้จริงอาชีวปาริสุทธิศีลนั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาร้องเรียกชื่อว่าปริเยฏฐิสุทธิ เพราะเหตุว่าอาชีวิปาริสุทธิศีลนั้นบริสุทธิ์ด้วยกิริยาที่พระภิกษุละเสียซึ่งแสวงหาไม่ควร แล้วแลยังปัจจัยทั้งหลายให้บังเกิดขึ้นโดยธรรมโดยชอบ ปัจจัยสันนิสสิตศีลที่ ๔ นั้นชื่อว่าปัจจเวกขณสุทธิ 


   แท้จริงปัจจัยสันนิสสิตศีลนั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาร้องเรียกชื่อว่าปัจจเวกขณสุทธิ เพราะเหตุว่าปัจจัยสันนิสสิตนั้นบริสุทธิ์ด้วยวิธีที่พระภิกษุพิจารณา โดยประการอันเรากล่าวแล้ว 


  เพราะเหตุการณ์นั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาว่า “ปฏิคฺคหเณ ปน สติ อกตฺวา” ดังวิสุชนามาในหนหลัง 


  ในทายัชชบริโภคที่ ๔ นั้น มีเนื้อความว่า การที่จะบริโภคซึ่งปัจจัยทั้ง ๔ แห่งพระเสขอริยบุคคล ๗ จำพวกนั้น ชื่อว่าทายัชชบริโภคคือบริโภคปัจจัยอันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้ “เต หิ ภควโต ปุตฺตา” 


  แท้จริงพระเสขอริยบุคคล ๗ จำพวกนั้น เป็นบุตรแห่งองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค เพราะเหตุการณ์นั้น พระเสขอริยบุคคลจึงควรเพื่อถือเอาซึ่งปัจจัยอันเป็นของแห่งบิดา จึงบริโภคได้ซึ่งปัจจัยทั้งหลายนั้น 


   มีคำปุจฉาถามว่า “กึ ปน เต ภควโต” พระเสขริยบุคคลทั้งหลายนั้นบริโภคซึ่งปัจจัยทั้งหลาย อันเป็นของพระผู้ทรงพระภาคหรือว่าบริโภคปัจจัยอันเป็นของแห่งคฤหัสถ์ 


   อาจารย์วิสัชนาว่า “ดิหีหิ ทินฺนาปิ ภควตา” ปัจจัยทั้งหลายนั้นคฤหัสถ์ถวาย ก็ได้ชื่อว่าเป็นของแห่งพระผู้ทรงพระภาค เหตุว่าปัจจัยทั้งหลายนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต เหตุใดเหตุดังนั้นนักปราชญ์พึงรู้ว่า พระเสขภิกษุทั้งหลายบริโภคซึ่งปัจจัยทั้ง ๔ อันเป็นของแห่งพระผู้ทรงพระภาค 


   อาจารย์พึงนำมาซึ่งธรรมทายาทสูตร สาธกเข้าในอรรถ คือกล่าวว่าปัจจัยทั้งหลายเป็นของแห่งพระผู้ทรงพระภาคนี้ 


  อนึ่ง “ขีณาสวานํ ปริโภโค” พระภิกษุทั้งหลายมีอาสวะอันสิ้นแล้ว บริโภคปัจจัยก็ได้ชื่อว่าสามีบริโภค 


   แท้จริงพระอเสขอริยบุคคลทั้งหลายจำพวกนี้ ชื่อว่าเป็นเจ้าของปัจจัยเพราะเหตุพระอเสขอริยเจ้าทั้งหลายจำพวกนั้น ล่วงเสียซึ่งภาวะเป็นทาสแห่งตัณหา แล้วแลบริโภคซึ่งจตุปัจจัย 


  “อิเมสุ ปริโภเคสุ” ล้ำบริโภคทั้งหลาย ๔ นี้ อันว่าบริโภคทั้ง ๒ ประการ คือสามีบริโภคแลทายัชชบริโภค ควรแก่พระอริยบุคคลแลปุถุชนทั้งหลาย 


   อิณบริโภค ไม่ควรแก่พระอริยบุคคลแลปุถุชนทั้งปวง การที่จะกล่าวในไถยบริโภคมิได้มี คือไม่ควรกล่าวแล้ว 


  อนึ่ง กิริยาที่พิจารณาแล้วแลบริโภคอันใด แห่งพระภิกษุที่มีศีลบริโภคนั้นชื่อว่าบริโภคมิได้เป็นหนี้บ้าง สงเคราะห์เข้าในทายัชชบริโภคบ้าง เพราะเหตุว่าพิจารณาแล้วแลบริโภคนั้น เป็นข้าศึกแก่อิณบริโภค 


   แท้จริงพระภิกษุที่มีศีลนั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคก็ทรงตรัสเรียกชื่อว่า เสขะ เพราะเหตุว่าพระภิกษุที่มีศีลนั้นประกอบพร้อมเพียงด้วยอธิศีลสิกขานี้ 


  อนึ่ง บริโภคทั้ง ๔ ประการนั้น สามีบริโภคสิ่งเดียว เลิศกว่าบริโภคทั้งปวง เหตุใดเหตุดังนี้ “ตํ ปตฺถยมาเนน ภิกฺขุนา” เมื่อพระภิกษุปรารถนาสามีบริโภคนั้น ให้พิจารณาด้วยปัจจเวกขณวิธีมีประการอันเรากล่าวแล้ว จึงบริโภคจตุปัจจัย ปัจจัยสันนิสสิตศีลแห่งพระภิกษุนั้นจึงบริบูรณ์ เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ 


“เอวํ กโรนฺโต หิ กิจฺจการี โหติ วุตฺตมฺปิ เจตํ 
   ปณฺฑํ วิหารํ สยนาสนญฺจ 
   อาปญจ สงฺฆาฏิรชูปาหนํ 
   สุตฺวาน ธมฺมํ สุคเตน เทสิตํ 
   สงฺขาย เสเว วรปญฺญสาวโก 
   ตสฺมา หิ ปิณฺเฑ สยนาสเส จ 
   อเป จ สงฺฆาฏิรชูปวาหเน 
   เอเตสุ ธมฺเมสุ อนุปฺปลิตฺโต 
   ภิกฺขุ ยถา โปกฺขเร วาริวินฺทฺ 
   กาเลน ลทฺธา ปรโต อนุคฺคหา 
   ขชุเชสุ โกเชสุ จ สายเนสุ จ 
   มตฺตํ โส ชญฺญา สตตํ อุปฏฐิโต 
   วณสฺส อาเลปนรูหเน ยถา 
   กนฺตาเร ปุตตมํสญฺจ       อกฺขสสพภญชนํ ยถา- 
   เอวํ อาหริ อาหารํ       ยาปนาย อมุจฺฉิโตตี”


   วาระนี้จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนาในจตุปาริสุทธิศีล อันมีในศีลนิเทศ ในพระวิสุทธิมรรคปกรณ์ สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี “เอวํ กโรนฺโต หิ กิจฺจการี” แท้จริงเมื่อพระภิกษุกระทำดังกล่าวแล้วนี้ก็ได้ชื่อว่า “กิจฺจการี” คือจะยังสามีบริโภคให้สำเร็จสมดังวาระพระบาลีอันพระธรรมสังคาหกเถรเจ้าทั้งหลายกล่าวไว้ว่า “ปิณฺฑํ วหารํ สยนาสนญฺจ” พระภิกษุอันเป็นเสขบุคคลแลเป็นปุถุชน เป็นสาวกแห่งองค์พระผู้ทรงพระภาค ผู้ทรงปัญญาอันอุดม ได้สดับพระธรรมเทศนาอันพระสุคตทรงแสดงแล้วก็พิจารณาซึ่งก้อนอามิสแลวิหาร แลเสนาสนะมีเตียงเป็นอาทิ แลอุทกังคือน้ำอันจะชำระผ้าสังฆาฏิ อันแปดเปื้อนด้วยธุลี มีมลทินคือฝุ่นเป็นอาทิ ด้วยปัญญาแล้ว แลเสพซึ่งจตุปัจจัยทั้ง ๔ เหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุอันเป็นพระอริยสาวก อย่ามีจิตระคนข้างอยู่ในธรรมทั้งหลาย คือก้อนอามิสแลที่อันเป็นที่นอนแลที่อันเป็นที่นั่งแลน้ำอันจะชำระธุลีอันแปดเปื้อนซึ่งผ้าสังฆาฏิ หยาดน้ำมิได้ติดอยู่ในใบบัวฉันใด พึงปฏิบัติพึงประพฤติเป็นไปในธรรมทั้งหลาย มีก้อนอามิสเป็นอาทิ เหมือนกันฉันนั้น 


   “กาเลน ลทฺธา ปรโต อนุคฺคหา” พระภิกษุนั้นได้ซึ่งวัตถุมีขาทนียะเป็นต้น ในสำนักแห่งบุคคลผู้อื่นคือทายก ด้วยความอนุเคราะห์ว่าตนมีศีล ในเวลาบิณฑบาต ก็มีสติอันตั้งมั่น รู้ประมาณในวัตถุคือขาทนียะ โภชนียะอันตนจะพึงเคี้ยวแลจะพึงบริโภค แลจะลิ้มเลียแลจะดื่มกินสิ้นกาลทั้งปวง มีอุปไมยดังว่าบุรุษมีโรค คือบาดแผลในสรีระต้องพอกยายังเนื้อให้งอกขึ้น 


   “กนฺตาเร ปุตฺตมํสญฺจ” ไม่ฉะนั้น มีอุปมาว่า สามีกับภรรยาอุ้มบาตรไปในหนทางกันดาร เสบียงอาหารสิ้นแล้วก็กินเนื้อบุตรเป็นอาหาร จึงข้ามเส้นกันดารได้ “ยถา” อันนี้แลมีอุปมาฉันใดก็ดี 


   อนึ่ง นายสารถีจะขับรถไป ก็ต้องเอาน้ำมันทาเพลารถเสียก่อนจึงจะขับไปได้ “ยถา” อันนี้แลอุปมาฉันใดก็ดี พระภิกษุในพระศาสนานี้มิได้สยบซบอยู่ด้วยตัณหา คือความปรารถนาในสูบกลิ่นกินซึ่งอาหาร เพีื่อจะยังสรีระให้ประพฤติเป็นไป “เอวํ ตถา” อันนี้ก็มีอุปไมยเหมือนคำอุปมาทั้ง ๒ นั้น 


   อาจารย์พึงกล่าวนิทานแห่งพระสังฆรักขิตสามเณร อันเป็นหลานแห่งพระสังฆรักขิตเถรเจ้า สาธกเข้าในวิธีที่พระภิกษุกระทำปัจจัยสันนิสสิตนี้บริบูรณ์ 


   “โส หิ สมฺมา ปจฺจเวกฺขิตฺวา” แท้จริงพระสังฆรักขิตสามเณรนั้น พิจารณาด้วยอาการอันดีแล้วจึงบริโภค เหตุใดเหตุดังนั้นพระสามเณรจึงกล่าวพระคาถาว่า “อุปชฺฌาโย มํ ภุญฺชมานํ สาลิรุกํ สนิพฺพุตํ” เมื่อเราจะบริโภคข้าวสุก อันบุคคลหุงด้วยข้าวสารสาลีอันเย็นแล้ว พระอุปัชฌายะท่านว่าแก่เราว่า ดูกรเจ้าสามเณร ท่านมิได้สำรวมบริโภคอย่ายังชิวหาแห่งท่านให้ไหม้ “อุชฺฌายสฺส วโจ สุตฺวา” เราได้ฟังวาจาพระอุปัชฌายะกล่าวดังนี้ ได้ความสังเวชขึ้นมาในกาลนั้น “เอกาสเน นิสีทิตฺวา” เราก็นั่งอยู่เหนืออาสนะอันเดียว เจริญพระวิปัสสนาบรรลุถึงพระอรหันต์ เราก็มีความปรารถนาบริบูรณ์ “จนฺโท ปณฺณรโส ยถา” ดุจดังว่าดวงจันทร์ในวันเพ็ญสิบห้าค่ำ ตนของเรานั้นก็มีอาสวะอันสิ้นไปภพใหม่ก็มิได้มีแก่เรา 


   เพราะเหตุการณ์นั้น พระภิกษุึรูปอื่นปรารถนาจะยังวัฏฏทุกข์ให้ิสิ้นไป พึงพิจารณาด้วยอุบายปัญญาแล้วจึงบริโภคจตุปัจจัย 


   บัณฑิตพึงรู้ว่าศีลมี ๕ ประการ มีพระปฏิโมกขสังวรศีลเป็นประธาน โดยนัยดังแสดงมาแล้วนี้ 


   แต่นี้จะวินิจฉัยในปฐมปัญจกะแห่งศีล ๕ ประการ 


   เนื้อความอันนี้ บัณฑิตพึงรู้ด้วยสามารถแห่งศีลทั้งหลาย มีอนุปสัมปันนศีล คือศีลแห่งพระสามเณรเป็นอาทิ 


   “วุึตฺตํ เหต ปฏิสมฺภิทายํ” สมด้วยพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจ้ากล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทาว่า “กตมํ ปรยินฺตปาริสุทธิสีลํ” ปริยันตปาริสุทธิศีลนั้นเป็นดังฤๅ 


   ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ศีลอันใดเป็นศีลแห่งอนุปสัมบัน ศีลแห่งพระสามเณรอันที่มีกำหนด ศีลนั้นชื่อว่าปริยันตปาริสุึทธิศีลที่ ๑ 


   “กตมํ อปริยนฺตปาริสุทธิสีลํ” อปริยันตปาริสุทธิศีลเป็นดังฤๅ 


   ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ศีลอันใดเป็นศีลแห่งอุปสัมบันคือพระภิกษุมีสิกขาบทจะกำหนดมิได้ ศีลนี้ชื่อว่าอปริยันตปาริสุทธิศีลที่ ๒ 


   “กตมํ ปรามฏฺฐปาริสุทฺธิสีลํ” ปริปุณเณหาริสุทธิศีลนั้นเป็นดังฤๅ 


   ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ศีลอันใดเป็นศีลแห่งปุถุชนทั้งหลาย มีคุณอันนักปราชญ์จะพึงนับถือ ย่อมประกอบในกุศลธรรม แลกระทำให้บริบูรณ์ในวิปัสสนาธรรมเป็นโลกิยะ อันเพ่งเอาซึ่งโคตรภูญาณแล้วแลตั้งอยู่ มีเสขิยธรรมคือพระโสดามรรคนั้นเป็นแดนมิได้อาลัยในกายแลชีวิต มีจิตอันบริจาคชนม์ชีพแห่งตน ศีลนี้ชื่อว่าปริสุทธิศีลที่ ๓ 


   “กตมํ อปารามฏฺฐปริสุทธิสีลํ” อปรามัฏฐปาริสุทธิศีลนั้นเป็นดังฤๅ 


   ดูกรอาวุโส ศีลอันใดแห่งพระเสขบุคคลทั้งหลาย ๗ จำพวก ศีลนี้ชื่อว่า อปรามัฏฐปาริสุทธิศีลที่ ๔ 


   “กตมํ ปฏิปสฺสทฺธิปาริสุทธิสีลํ” ปฏิปัสสัทธิปาริสุทธิศีลนั้น เป็นดังฤๅ 


   ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ศีลอันใดแห่งพระขีณาสวะเจ้า อันเป็นสาวกของพระตถาคตแลเป็นของแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้า แลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมาสู่พระภูมิ เป็นองค์พระอรหันต์อันประเสริฐศีลนี้ชื่อว่าปฏิปัสสัทธิศีลที่ ๕ 


   แท้จริง ศีลแห่งอนุปสัมบันทั้งหลาย บัณฑิตพึงรู้ชื่อว่า ปริยันตปาริสุทธิศีล เพราะเหตุว่ามีที่กำหนด ด้วยสามารถอาจนับได้ 


   อนึ่ง ศีลแห่งอุปสัมบันบุคคลทั้งหลาย คือพระภิกษุนั้น เป็นไปกับด้วยที่สุดบ้าง หาที่สุดมิได้บ้าง เป็นไปกับด้วยที่สุดนั้นด้วยสามารถแห่งอาจารย์นับว่าสังวรวินัย ศีลแห่งพระภิกษุนั้นนับได้ ๙ พัน ๑๘๐ โกฏิ ๕๐ แสนเศษ ๓๖ สังวรวินัยทั้งปวง กล่าวคือสิกขาบท โดยนัยมาดังกล่าวแล้วนี้ โดยเปยยาลเป็นประธาน อันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระวินัยปิฎก 


   แลสังวรวินัย กล่าวคือสิกขาบทหาที่สุดมิได้นั้น บัณฑิตอาศัยซึ่งสมาทานบมิได้เหลือแลมีที่สุดบมิได้ปรากฏ สมด้วยสามารถแห่งลาภแลยศ แลญาติแลอวัยวะแลชีวิต แล้วแลพึงรู้ชื่อว่าอปริยันตปาริสุทธิศีล 


   ดุจดังว่าศีลแห่งพระอัมพขาทกมหาดิสสเถรเจ้า อันอยู่ในจิรคุมพกวิหาร “ตถา ตทิทิมินา สจฺจํ” คำที่กล่าวมานั้นก็สามด้วยคำนี้ 


   “โส มหาติสฺสเถโร” พระมหาดิสสเถรเจ้านั้น บมิได้ละเสียซึ่งอนุสสติระลึกเนือง ๆ ซึ่งคำแห่งองค์สมเด็จพระบรมโลกนารถผู้เป็นองค์อริยสัปบุรุษ ทรงประทานพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่า 


   “ธนํ จเช องฺควรสฺส เหตุ” บุคคลพึงละเสียซึ่งทรัพย์ เพราะเหตุจะรักษาซึ่งอวัยวะอันประเสริฐ 


   “องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน” เมื่อบุคคลจะรักษาไว้ซึ่งชีวิตก็พึงสละเสียซึ่งอวัยวะ 


   “องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต” เมื่อบุคคลระลึกเนือง ๆ ซึ่งพระสัทธรรม เป็นคำแห่งองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาสั่งสอน ก็พึงสละเสียซึ่งวัตถุสิ่งของทั้ง ๓ ประการ คือทรัพย์แลอวัยวะน้อยใหญ่แลชีวิต อย่าได้คิดอาลัยในวัตถุสิ่งของทั้ง ๓ ประการนี้ 


   ในเมื่อความสงสัยในชีวิตบังเกิดมี เพราะเหตุกระวนกระวายในความอยาก “สกฺขปทํ อวิติกฺกม” พระผู้เป็นเจ้าก็มิได้ล่วงสิกขาบทตั้งอยู่เหนือหลังแห่งอุบาสก บรรลุถึงพระอรหันต์ เพราะเหตุอาศัยซึ่งอปริยันตปาริสุทธิศีล 


   เหตุใดเหตุดังนั้น พระคันถรจนาจารย์จึงนิพนธ์พระคาถาไว้ว่า 


   “น ปิตา น ปิ เต มาตา ฯ ญาติ น ปิ พนฺธวา” เป็นอาทิ 


   แปลเนื้อความว่าพระอัมพขาทกมหาดิสสเถรเจ้านั้น ตั้งอยู่เหนือหลังอุบาสกยังสังเวชให้บังเกิดขึ้นด้วยความปริวิตกว่า อุบาสกนี้มิได้เป็นมารดาบิดาของท่าน แลจะเป็นญาติของท่านก็หามิได้ ใช่แต่เท่านั้น อุบาสกนี้จะเป็นเผ่าพันธุ์แห่งท่านก็หามิได้ อุบาสกนี้กระทำซึ่งกิจคือยังท่านให้นั่งอยู่เหนือบ่าแล้วแลพาไป ก็เพราะเหตุอาศัยแก่ท่านเป็นบรรพชิตอันมีศีล 


   “สมฺมสิตฺวาน โยนิโส” พระมหาเถรเจ้าบังเกิดธรรมสังเวชดังนี้ แล้วพิจารณาพระกรรมฐานด้วยวิปัสสนาปัญญา ตั้งอยู่เหนือหลังแห่งอุบาสกนั้น บรรลุถึงพระอรหันต์ 


   “ปุถุชฺชนกลฺยาณกานํ สีลํ” ศีลแห่งพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชน มีคุณอันบัณฑิตพึงนับปราศจากมลทินแล้ว ก็เป็นปทัฏฐานที่ตั้งแห่งพระอรหัตต์ ด้วยประมาณแห่งจิตตุบาทคือดำริจิตคิดว่าอาตมาจะยกตนออกจากวัฏฏทุกข์ จะประพฤติเป็นไปดังนี้ ก็เพราะว่าภิกษุนั้นมีศีลอันบริสุทธิ์ยิ่งนัก ดุจดังว่าแก้วมณีอันนายช่างชำระแล้วเป็นอันดี มิฉะนั้นดุจดังว่าทองอันช่างทองกระทำบริกรรมแล้วเป็นอันดี จำเดิมแต่อุปสมบทแล้วมา เพราะเหตุการณ์นั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคจึงตรัสเรียกศีลแห่งพระภิกษุอันเป็นกัลยาณปุถุชนชื่อว่าปริปุณณปาริสุทธิศีล ดุจดังว่าศีลแห่งพระมหาสังฆรักขิตเถรเจ้าแลพระภาคิเนยยสังฆรักขิตเถรเจ้า 


   “กิร” ดังได้สดับมา เมื่อพระมหาสังฆรักขิตเถรเจ้ามีวัสสาล่วงได้ ๖๐ วัสสาแล้ว พระผู้เป็นเจ้านอนอยู่เหนือเตียงอันเป็นที่กระทำมรณกาลกิริยา พระภิกษุทั้งหลายไถ่ถามกิริยาที่พระผู้เป็นเจ้าได้สำเร็จมรรคแลผล พระมหาเถรเจ้าจึงบอกว่าโลกุตตธรรมแห่งเรานั้นมิได้มี 


   ในกาลนั้น พระภิกษุหนุ่มผู้เป็นอุปัฏฐากปฏิบัติ พระมหาเถรเจ้าจึงกล่าวว่า “ภนฺเต” ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ มนุษย์ทั้งหลายอยู่ในที่ ๑๒ โยชน์ โดยรอบคอบพระอาราม มาประชุมพร้อมกันเพราะเหตุกิตติศัพท์กล่าวกันว่าพระผู้เป็นเจ้าจะปรินิพพาน “ตุมฺหากํ ปุถุชฺชนกาลกิริยาย” เมื่อพระผู้เป็นเจ้ากระทำกาลกิริยาอันเป็นของแห่งปุถุชนคนทั้งหลายที่มาประชุมกันนี้ก็มีความวิปฏิสารีเดือดร้อนกินแหนงเป็นอันมาก 


   จึงมีเถรวาทกล่าวว่า ดูกรอาวุโส เรามีความปรารถนาจะทัศนาการเห็นองค์พระผู้ทรงพระภาค ผู้ทรงพระนามว่าอริยเมตไตย เราจึงมิได้ตั้งไว้ซึ่งพระวิปัสสนา ถ้ากระนั้นดูกรอาวุโส ท่านจงยังเราให้นั่งจงกระทำซึ่งโอกาสแห่งเรา 


   พระภิกษุหนุ่มนั้นก็ยังพระมหาเถรเจ้าให้นั่ง ตั้งสรีรวายได้แล้วก็ลุกออกไปภายนอก 


   พระมหาเถรเจ้าก็บรรลุถึงพระอรหัตต์ พร้อมกับด้วยการที่พระภิกษุหนุ่มลุกออกไปภายนอกนั้น พระผู้เป็นเจ้าก็ให้สำคัญสัญญาด้วยอันดีดนิ้ว 


   พระภิกษุสงฆ์ก็ประชุมพร้อมกัน เข้าไปกล่าวแก่พระผู้เป็นเจ้าว่า “ภนฺเต” ข้าแต่ท่านผู้เป็นอริยสัปบุรุษ พระผู้เป็นเจ้ายังโลกุตตรธรรมอันข้ามขึ้นจากโรค ให้บังเกิดได้ในกาลเมื่อจะกระทำมรณกาลนี้พระผู้เป็นเจ้ากระทำได้ด้วยยาก 


   จึงมีเถรวาทว่า ดูกรวาวุโสทั้งหลาย กิริยาที่เรายังโลกุตตรธรรมให้บังเกิดในกาลครั้งนี้ เราจะกระทำด้วยยากหามิได้ “อปิจ โว ทุกฺกรํ” อนึ่งเราจะบอกการที่กระทำได้ด้วยยากให้ท่านทั้งหลายฟัง ดูกรอาวุโสทั้งหลายเราระลึกไม่ได้ซึ่งการที่เราไม่รู้แล้วแลกระทำด้วยหาสติมิได้ จำเดิมแต่บรรพชาแล้ว 


   อนึ่ง พระภาคิเนยยสงฆ์รักขิตเถรเจ้าผู้เป็นหลานแห่งพระมหาสังฆรักขิตเถรเจ้านี้ เมื่อพระผู้เป็นเจ้ามีวัสสา ๕๐ ก็บรรลุพระอรหัตต์เป็นองค์พระอรหัตต์เหมือนกันดังนี้ 


   “อปฺปสฺสุโตปิ เจ โตติ” นัยหนึ่งพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ ถ้าแลได้สดับฟังพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกนั้นน้อย แลมิได้ตั้งอยู่ด้วยอาการอันดี ในพระจตุปาริสุทธิศีล ชนทั้งหลายก็นินทาพระภิกษุนั้นโดยส่วนทั้งสอง คือมิได้มีศีลประการหนึ่ง คือมิได้สดับฟังพระพุทธวจนะประการหนึ่ง 


   “อปฺปสฺสุโตปิ เจ โหติ” อนึ่งพระภิกษุในพระศาสนานี้ ถ้าแลว่าได้สดับฟังพระพุทธวจนะน้อย แต่ทว่าตั้งอยู่ด้วยอาการอันดีในพระจตุปาริสุทธิศีล ชนทั้งหลายก็สรรเสริญพระภิกษุนั้นโดยส่วนแห่งศีล การที่สดับพระพุทธวจนะจะให้นำมาซึ่งบริบูรณ์แก่ตน และให้บริบูรณ์แก่บุคคลทั้งหลายอื่น ก็มิได้สำเร็จแก่พระภิกษุนั้น 


   “พหุสฺสุโตปิ เจ โตติ” อนึ่งถ้าแลว่าพระภิกษุเป็นพหุสูต ได้สดับพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกทั้งหลายมาก แต่ทว่ามิได้ตั้งมั่นอยู่ในศีล “สิลโต นํ ครหนฺติ” ชนทั้งหลายก็ติเตียนพระภิกษุนั้นโดยส่วนแห่งศีลว่า พระภิกษุนั้นไม่มีศีล แต่กิจสดับฟังพระพุทธวจนะนั้น ก็บริบูรณ์แก่พระภิกษุนั้น 


   “พหุสฺสุโตปิ เจ โหติ” อนึ่งถ้าแลว่าพระภิกษุเป็นพหุสูตได้สดับพุทธวจนะมาก ตั้งอยู่ในพระจตุปาริสุทธิศีล ชนทั้งหลายก็สรรเสริญพระภิกษุนั้นโดยส่วนทั้งหลาย คือเป็นภิกษุมีศีลนั้นส่วนหนึ่ง คือเป็นพหุสูตนั้นส่วนหนึ่ง 


   “โก ตํ นินฺทิตุมรหติ” บุคคลดังฤๅจะสมควรเพื่อจะนินทาพระภิกษุนั้น อันเป็นพหุสูตทรงไว้ซึ่งธรรม ประกอบด้วยปัญญา เป็นสาวกแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดุจดังว่าท่อนทองชมพู เทพยดาแลมนุษย์ย่อมสรรเสริญพระภิกษุนั้น 


   “พฺรหฺมุนาปิ ปสํสิโต” ถึงท้าวมหาพรหมก็ย่อมสรรเสริญพระภิกษุนั้น เอวํ ก็มีด้วยประการดังนี้ 


“เสขานํ ปน สีลํ ทิฏริวเส อปรามฎฺตฺตา ปุถุชฺชนานํ วาปน ภาวเสน อปรามฎฺตฺตา สีลํ อปรามฎฺปาริสุทฺธิติ เวทิตพฺพํ กุฏมฺพิปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส สีลํ วิย” 
   โส หิ อายสฺมา ตถารูปํ สีลํ นิสฺสาย อรหัตฺเต ปติฏฺา ตุกาโม เวรเก อาห 
   “อุ โภ ปาทานิ กินฺทิตฺวา      สญฺญมิสฺสามิ โว อหํ 
   อฏิยามิ หรายามิ                สราคํ มรณํ อหนฺติ 
   เอวาหํ จินฺตยิตวาน             สมฺมสิตฺวาน โยนิโส 
   สมฺปตฺเต อรุณุคฺคมฺหิ           อรหตฺตมฺปิ ปาปุณินฺติ 


   วาระนี้จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนา ในปฐมปัญจะกะแห่งศีลมีประการห้า สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี มีเนื้อความว่า 


   “เสขานํ ปน สีลํ” ดังกล่าวฝักฝ่ายอันอื่น ศีลแห่งพระเสขะอริยบุคคลทั้งหลายนั้น บัณฑิตพึงรู้ว่าชื่อว่า อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล เพราะเหตุว่าศีลของพระอริยบุคคลนั้น อำนาจแห่งทิฏฐิไม่ถือเอาได้ 


   อนึ่งศีลแห่งปุถุชนทั้งหลายที่มีคุณอันบัณฑิตพึงนับ นักปราชญ์พึงรู้ชื่อว่า อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล เพราะเหตุว่าศีล ของปุถุชนจำพวกนั้น อันอำนาจแห่งภวตัณหามิได้ถือเอาได้ ดุจดังว่าศีลแห่งพระดิสสเถรเจ้าอันเป็นบุตรแห่งกุฎุมพี 


   แท้จริง พระดิสสเถรเจ้าผู้มีอายุนั้น ปรารถนาจะอาศัยอปรามัฏฐปาริสุทธิศีล อันอำนาจแห่งภวตัณหาไม่ถือเอาแล้วแลจะตั้งอยู่ในพระอรหัตต์ จึงมีวาจาแก่โจรทั้งหลายที่ภรรยาแห่งพี่ชายของพระผู้เป็นเจ้าส่งไป เพื่อจะให้ฆ่าพระผู้เป็นเจ้าว่า “อุโก ปาทานิ ภินฺทิตฺวา” เราจักทำลายเท้าทั้งสองของเราเสียให้เป็นสำคัญแก่ท่านทั้งหลาย แล้วพระผู้เป็นเจ้าจึงคิดว่าเราเกลียดชังเหนื่อยหน่ายความมรณะของเราอันประพฤติเป็นไปกับด้วยราคะ คิดดังนี้แล้วก็พิจารณาพระกรรมฐานด้วยอุบายปัญญา ครั้นเพลาอรุณขึ้นมาแล้วพระผู้เป็ฯเจ้าก็บรรลุถึงพระอรหันต์ 


   “อญฺญตโรปิ มหาเถโร” ใช่แต่เท่านั้น พระมหาเถรเจ้าองค์หนึ่ง มิได้ปรากฏโดยนามและโคตร พระผู้เป็นเจ้าเป็นไข้หนักไม่อาจบริโภคอาหารด้วยมือแห่งตน จนอยู่ในมูตรแลกรีสของตนกลิ้งเกลือกไปมาด้วยความเวทนาเป็นกำลัง 


   พระภิกษุรูปหนึ่งได้เห็นดังนั้นจึงกล่าวว่า “อโห ทุกฺขา ชีวิต สงฺขารา” โอหนอ สังขารอันบัณฑิตกล่าวว่าชีวิตนี้ย่อมจะนำมาซึ่งทุกข์ 


   พระมหาเถรเจ้าจึงกล่าวกับพระภิกษุหนุ่มนั้นว่า ดูกรอาวุโส เมื่อจะกระทำกาลกิริยาตายลงในกาลบัดนี้ เราก็จะได้สมบัติในสวรรค์ความสงสัยในมรณะนี้ไม่มีแก่เรา 


   อนึ่ง เราจะทำลายศีลของเรานี้แล้วแลจะไปได้สมบัตินั้น ก็เหมือนเราละเสียซึ่งอธิศีลสิกขา แล้วได้สภาวะแห่งเราเป็นคฤหัสถ์ 


   พระผู้เป็นเจ้ากล่าวดังนี้แล้วจึงดำริว่า “สีเลเนว สทฺธึ มริสฺสามิ” เราจะกระทำกาลกิริยาตายกันด้วยศีล ก็นอนอยู่ด้วยประการนั้นพิจารณาซึ่งเวทนา อันบังเกิดขึ้นเพราะเหตุโรคบรรลุถึงพระอรหันต์แล้วก็กล่าวพระอรหันต์แก่พระภิกษุสงฆ์ ด้วยพระคาถาทั้งหลายว่า 


   “ผุฏสฺสิ เม อญฺญตเรน พยาธินา โรเคน พาฬฺหํ ทุกขิตฺตสฺส รุปฺปโต ปริสุสฺสติ” เป็นอาทิดังนี้ 


   อรรถาธิบายในบาทพระคาถาว่า “อิติ เกฬวรํ” กเฬวระร่างกายแห่งเรานี้ พยาธิอันใดอันหนึ่งถูกต้องแล้ว ก็กระทำสรีระให้ถึงซึ่งวิกาลด้วยโรคอันยิ่ง ได้รับความเดือดร้อนเสวยทุกขเวทนาเหี่ยวแห้งไปโดยเร็วโดยพลัน มีอุปไมยดุจดังว่าดอกไม้มีดอกซีกเป็นอาทิอันบุคลวางไว้ในที่มีแสงแห่งพระอาทิตย์อันร้อน “ยตฺถปฺปมตฺตา อธิมุจฺจิตาปชา” สัตว์ทั้งหลายมีจิตประมาทปราศจากสติ มากไปด้วยความกำหนัดในกายอันเปื่อยเน่าอันใด ยิ่งศีลเป็นอาทิ อันเป็นหนทางที่จะยังตนให้ไปบังเกิดในสวรรค์ให้วิบัติฉิบหาย 


   ดังเราติเตียน กายเราเปื่อยเน่านี้ มิได้เป็นที่ยังจิตให้เจริญเป็นที่พึงเกลียด คนพาลสรรเสริญว่าเป็นที่ชอบใจเป็นที่รัก อนึ่งกายนี้ไม่สะอาดคนพาลกว่าว่าสะอาด กายนี้เต็มไปด้วยอสุจิต่าง ๆ คนพาลไม่คิดเห็นว่าจะนำมาซึ่งทุกข์ ย่อมสรรเสริญว่าดีว่างามตามวิสัยโลกอันนี้ กายอันเน่านี้มีกลิ่นอันชั่ว เป็นอสุจิประกอบด้วยพยาธิกรรมกระทำให้ได้ความคับแค้น 


   “อรหนฺตาทีนํ สีลํ” อันนี้ศีลแห่งพระอรหันต์อริยบุคคลทั้งหลาย มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอรหันต์เป็นประธาน บัณฑิตพึงรู้ ชื่อว่าปฏิปัสสิทธิปาริสุทธิศีล เพราะเหตุบริสุทธิ์ด้วยกิริยาที่ระงับกระวนกระวายมีราคะเป็นอาทิ 


   ศีลมี ๕ ประการ มีปริยันตปาริสุทธิศีลเป็นต้น ดังพระราชทานวิสัชนามานี้ 


   แต่นี้จะวินิจฉัยในศีลมี ๕ ประการเป็นคำรบ ๒ บัณฑิตพึงรู้โดยนัยแห่งคำอันเราจะกล่าวดังนี้ 


   “ปาณาติปาตาทีนํ อตฺโถ” อรรถแห่งศีล ๕ ประการมีปาณาติบาตเป็นต้น นักปราชญ์พึงรู้ด้วยประเภทแห่งเจตนาเหตุสละเป็นอาทิสมด้วยพระบาลี ที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมภิทาว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ศีลมี ๕ ประการ 


   คือกิริยาที่จะเสียสละซึ่งปาณาติบาต ก็ชื่อว่าศีลประการ ๑ 


   คือเจตนาเป็นที่จะเว้นจากปาณาติบาต ก็ชื่อว่าศีลประการ ๑ 


   คือเจตนาอันเป็นข้าศึกแก่ปาณาติบาต ก็ชื่อศีลประการ ๑ 


   คือสังวรปิดไว้ซึ่งช่องอันเป็นที่เข้าไปแห่งปาณาติบาต ก็ชื่อว่าศีลประการ ๑ 


   คือกริยาที่ไม่กระทำให้ล่วง คือไปยังสัตว์อันมีปาณะให้ตกพลันก็ชื่อว่า ศีลประการ ๑ 


   ศีลนั้นอันประพฤติเป็นไปในปาณาติบาต มี ๕ ประการด้วยกันดังนี้ 


   ในอทินนาทาน และกาเสุมิจฉาจาร แลมุสาวาท แลเปสุญวาท แลผรุสวาท แลสัมผัปปลาปวาท และอภิชฌา แลพยาบาท แลมิจฉาทิฏฐิ กรรมบถ ๙ ประการนี้ ก็จัดเป็นศีลสิ่งละห้า ๆ คือปหานศีลแลเวรมณีศีลแลเจตนาศีล แลสังวโรศีล แลอวิติกกโมศีลเหมือนหนึ่งปฐมกรรมบถคือ ปาณาติบาตนั้น 


   การที่จะสละเสียแลเว้นเสีย แลเจตนาคือกิริยาที่จะคิดและสังวรปิดไว้ซึ่งช่อง แลมิได้กระทำให้ล่วงซึ่งความปรารถนาในกามด้วยเนกขัมมะ คือ ไม่โลภ ซึ่งพยาบาทด้วยไ่ม่มีพยาบาท ซึ่งถีนมิทธะคือง่วงเหงาหาวนอนด้วยอาโลกสัญญา คือยังสว่างอันปรากฏด้วยมนสิการกระทำให้แจ้งให้บังเกิดมี ซึ่งอุทธัจจะฟุ้งซ่านด้วยสมาธิซึ่งวิกิจฉาสงสัยวินิจฉัยโดยแท้ซึ่งธรรม มีกรรมอันเป็นกุศลเป็นต้น ซึ่งอวิชชาด้วยปัญญา ซึ่งไม่ยินดีด้วยปราโมทย์ 


   แลการที่จะละเสียและเว้นเสียแลปิดไว้ซึ่งช่อง แลมิได้กระทำให้ล่วงนิวรณธรรมทั้งหลายด้วยปฐมฌาน ซึ่งวิตกแลวิจารทั้งหลายด้วยทุติยฌานซึ่งปิติด้วยตติยฌาน ซึ่งสุขแลทุกข์ด้วยจตุตถฌาน ซึ่งรูปสัญญาคือสำคัญว่ารูป แลปฏิฆสัญญาสำคัญว่าครืดครือ แลนานัตตสัญญาสำคัญว่าต่าง ๆ ด้วยอากาสานัญจยตนสมาบัติ ซึ่งอากาสานัญจายตนสัญญาด้วยวิญญาณัญจายตนสมาบัติ　ซึ่งอากิญจัญญายตนสัญญาด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติก็จัดเป็นศีลสิ่งละห้า ๆ ดุจเดียวกัน 


   อนึ่ง การที่จะละเสียและเว้นเสีย และเจตนา แลสังขารและไม่กระทำให้ล่วงซึ่งนิจจสัญญา คือสำคัญว่าเที่ยงด้วยอนิจจานุปัสสนา คือเห็นเนือง ๆ ว่าไม่เที่ยง ซึ่งสุขสัญญาคือสำคัญว่าเป็นสุขด้วยทุกขานุปัสสนา คือเห็นเนือง ๆ ว่านำมาซึ่งทุกข์ ซึ่งอัตตสัญญาสำคัญว่าตนด้วยอนัตตาทุปัสสนา เห็นเนื่อง ๆ ว่าไม่ใช่ตน ซึ่งความยินดีคือตัณหาอันเป็นไปกับด้วยปีติ ด้วยนิพพิทานุปัสสนาเห็นเนือง ๆ ด้วยอาการอันเหนื่อยหน่ายในสังขารธรรมทั้งหลาย ซึ่งราคะด้วยวิราคานุปัสสนา คือเห็นเนือง ๆ ด้วยอาการอันไปปราศจากความยินดี ซึ่งสมุทัยคือตัณหานิโรธานุปัสสนาคือเห็นเนือง ๆ ซึ่งนิโรธคือความดับแห่งตัณหา ซึ่งจะสละเสียได้ด้วยมุญจิตุกามยตานุปัสสนาคือเห็นเนือง ๆ ซึ่งภาวะปรารถนาเพื่อจะสละเสีย ซึ่งถือเอาด้วยสามารถว่าเที่ยงเป็นอาทิ ด้วยปฏินิสสัคคานุปัสสนา คือเห็นเนือง ๆ ซึ่งสละตอบ คือสละคืนซึ่งฆนสัญญาสำคัญว่าเป็นแท่งด้วยขยานุปัสสนาคือเห็นเนือง ๆ ว่าสิ้นไป ซึ่งอายุหนะคือตกแต่งไว้ด้วยวยานุปัสสนา คือเห็นเนือง ๆ ว่าประลัยไป ซึ่งธุวสัญญาสำคัญว่าเที่ยงด้วยปริณามานุปัสสนา คือเห็นเนือง ๆ ว่ามิได้ตั้งมั่นแห่งสังขารธรรมทั้งหลาย ซึ่งราคาทินิมิตด้วยอนิมิตตานุปัสสนา เห็นเนือง ๆ ว่าใช่นิมิตซึ่งปณิธิมีราคาปณิธิเป็นต้นด้วยอัปปณิหิตานุปัสสนา เห็นเนือง ๆ ว่าไม่ทรงอยู่ ซึ่งอภินิเวส ความถือมั่นด้วยสุญญตานุปัสสนา เห็นเนือง ๆ ว่าสูญว่าเปล่าซึ่งวิปลาสคืออันถือเอาว่ามีสารในธรรมทั้งหลาย อันหาแก่นสารมิได้ ด้วยอันเห็นซึ่งธรรมด้วยปัญญาอันเที่ยง คือพิจารณาเห็นธรรมอันยุตติในภูมิ ๓ คือกามาวจรภูมิ แลรูปาวจรภูมิ แลอรูปาวจรภูมิ ด้วยสามารถเป็นอนิจจังไม่เที่ยง เป็นทุกขังนำมาซึ่งทุกข์ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตน 


   แลละเสียเว้นเสียแลมีเจตนาแลมีสังวรแลไม่ล่วง ซึ่งถือเอาด้วยความหลงว่าโลกนี้ อิสสรเทวราชตกแต่งเป็นอาทิ ด้วยยถาภูตญาณทัสสนะ เห็นเนือง ๆ ซึ่งพระไตรลักษณ์ อันถึงซึ่งภาวะเป็นธรรมอันตั้งมั่น ซึ่งอันถือเอาซึ่งภาวะเป็นที่พึ่ง แลเป็นที่เร้นในสังขารธรรมทั้งหลาย ด้วยอาทีนวานุปัสสนาเห็นเนือง ๆ ซึ่งโทษ 


   ซึ่งมิได้สละเสียซึ่งสังขารทั้งหลาย ด้วยปฏิสังขารานุปัสสนาคือเห็นเนือง ๆ ซึ่งสละเสียซึ่งสังขารธรรมทั้งหลาย ซึ่งอันถือเอาซึ่งสังโยคคือจะประกอบไว้ด้วยดี ด้วยวิวัฏฏานุปัสสนาเห็นเนือง ๆ ซึ่งวิวัฏ คือปราศจากที่อันเป็นที่วนคือสังขาร แลสละเสียเว้นเสียแลเจตนาแลสังวรแลไม่ให้หลงซึ่งกิเลสทั้งหลาย อันเป็นเอกัฏฐานบังเกิดกับด้วยทิฏฐิด้วยพระโสดาปัตติมรรคซึ่งกิเลสทั้่งหลายอันหยาบด้วยพระสกิทาคามิมรรค ซึ่งกิเลสทั้งหลายอันเบาบางบังเกิดแล้วด้วยพระอนาคามีผลมรรค แลละเสียแลเว้นเสียแลเจตนาและสังวรแลมิได้ก้าวล่วงแห่งกิเลสทั้งปวง ด้วยพระอรหัตตมรรคก็จัดเป็นศีลสิ่งละห้า ๆ ดุจเดียวกันดังนี้ 


   “เอวรูปานิ สีลานิ” ศีลทั้งหลายที่พรรณนามานี้ ย่อมจะประพฤติเป็นไป คือจะมิให้เดือดร้อนกินแหนงแห่งจิต 


   แลจะประพฤิตเป็นไปเพื่อจะให้ได้ดรุณปีติ คือปีติอันอ่อน 


   แลจะประพฤติเป็นไปเพื่อจะให้ได้พลวปีติ คือปีติอันกล้ามีกำลัง 


   แลจะประพฤติเป็นไปเืพื่อจะให้ได้ปัสสัทธิ ระงับกาย แลวาจา 


   แลจะประพฤติเป็นไปเพื่อจะให้ได้โสมนัส 


   แลจะประพฤติเป็นไปเพื่อจะให้ได้เสพซึ่งสมาธิ 


   แลจะประพฤติเป็นไปเพื่อจะยังสมาธินั้นให้เจริญ แลจะกระทำให้มากซึ่งสมาธิ 


   และจะกระทำประดับซึ่งพระสมาธินั้น และเป็นไปเพื่อจะเป็นสัมภาระแห่งพระสมาธิ 


   แลจะยังธรรมวิเศษมีมติและวิริยะเป็นอาทิ อันบังเกิดเป็นบริวารแห่งสมาธิให้ถึงพร้อม 


   แลจะยังสมาธิให้บริบูรณ์ แลจะให้เหนื่อยหน่ายเตภูมิกธรรม และให้ประพฤติเป็นไปเพื่อวิราคะ คือปราศจากยินดี 


   และจะเป็นไปเพื่อนิโรธแลเข้าไปใกล้ระงับ แลตรัสรู้ยิ่งแลตรัสรู้ด้วย และจะประพฤติเป็นไปเพื่อจะให้ได้สำเร็จแก่พระนิพพานอันหาปัจจัยมิได้ 


   ในบทคือ “ปหานํ” แปลว่าสละชื่อว่าหานศีลที่ ๑ นั้น มีอรรถสังวรรณนาว่า “โกจิ ธมฺโม นาม นตฺถิ” ธรรมอันใดอันหนึ่งเว้นจากมาตรว่า คืออันจะยังบาปทั้งหลายมีปาณาติบาตเป็นต้น มีประการอันเรากล่าวแล้วไม่ให้บังเกิดขึ้นนั้น จะได้ชื่อว่าปหานะหาบมิได้ 


   อนึ่ง กิริยาที่จะสละเสียซึ่งอกุศลธรรมนั้น ๆ มีสละปาณาติบาตเป็นต้น ชื่อว่าอุปธารณะ ด้วยอรรถว่า คือสภาวะที่สละบาปธรรมนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกุศลกรรมนั้น ๆ แลชื่อว่าสมาทาน เพราะเหตุว่าไม่กระทำให้เรี่ยราย 


   เหตุใดเหตุดังนั้น การที่สละละอกุศลธรรมนี้ พระธรรมเสนาบัติสารีบุตรจึงมีเถรวาทเรียกชื่อว่าศีล ด้วยอรรถคือสภาวะบาปธรรมนั้นชื่อว่าสีลนา กล่าวคือเป็นที่ตั้ง แลมิได้กระทำให้เรี่ยราย 


   ศีลทั้ง ๔ คือเวรมณีศีลแลเจตนาศีล แลสังวโรศีลแลอวิติกกโมศีลนั้น พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ก็กล่าวสหายเอาซึ่งสภาวะ คือประพฤติเป็นไปแห่งจิตที่จะเว้นจากอกุศลกรรม มีปาณาติบาตเป็นต้นนั้น ๆ 


   แลจะประพฤติเป็นไปแห่งจิต ที่จะปกปิดไม่ให้ช่องแก่อกุศลมีปาณาติบาตเป็นต้นนั้น ๆ 


   แลจะประพฤติเป็นไปแห่งจิต ด้วยสามารถแห่งเจตนาอันประกอบด้วยเอกุปปาทิปหาน เกิดกับดับพร้อมด้วยเวรมณีแลสังวรทั้ง ๒ นั้น 


   แลจะประพฤติเป็นไปแห่งจิตที่จะไม่ล่วง แห่งบุคคลอันมิได้ล่วงซึ่งอกุศลธรรม มีปาณาติบาตเป็นต้นนั้น ๆ 


   อนึ่ง อรรถคือศีลนะแห่งศีลทั้งหลายมีเวรมณีศีลเป็นต้น ข้าพระองค์มีนามชื่อว่าพุทธโฆษาจารย์แสดงแล้วในหนหลัง 


   “เอวํ ปญจวิธํ สีลํ” ศีลมี ๕ ประการ โดยประเภทมีปหานศีลเป็นประธาน ดังวิสัชนามาดังนี้ 


   กิริยาที่วิสัชนาซึ่งอรรถปัญหาที่ถามว่า “กึ สีลํ” ธรรมดังฤๅชื่อว่า ศีล 


   แลถามว่าธรรมชื่อว่าศีลนั้นด้วยอรรถเป็นดังฤๅ 


   แลธรรมดังฤๅ ชื่อว่าลักษณะแลเป็นกิจแลเป็นผลแลเป็นอาสันนเหตุแห่งศีล 


   แลถามว่า ศีลนี้มีธรรมดังฤๅเป็นอานิสงส์ 


   แลถามว่าศีลนี้มีประการเท่าดังฤๅ 


   ก็ตั้งอยู่แล้วด้วยอาการอันสำเร็จ โดยลำดับแห่งพระบาลีมีประมาณเท่านี้ 


   “ยํ ปน วุตฺติ” อันหนึ่งปัญหากรรมคำปุจฉาอันใด ที่กล่าวไว้ว่า “โก จสฺส สงฺกิเลโส” ธรรมดังฤๅชื่อว่าสังกิเลส คือเศร้าหมองแห่งศีลแลธรรมดังฤๅชื่อ บริสุทธิ์แห่งศีล 


   เราจะวิสุชนากล่าวแก้ในปัญาหากรรมที่ถามนั้น 


   สภาวะมีศีลขาดเป็นอาทิ ชื่อว่าสังกิเลสคือเศร้าหมองแห่งศีล 


   สภาวะมีศีลไม่ขาดเป็นอาทิ ชื่อว่าบริสุทธิ์แห่งศีล 


   สภาวะธรรมที่จะกระทำให้มีศีลขาดเป็นอาทินั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนา ประสงค์เอาด้วยการที่จะทำลายมีลาภแลมียศเป็นอาิทิ เป็นเหตุที่จะให้ทำลายด้วยเมถุนสังโยค ๗ ประการ 


   “ตถา หิ” คำที่กล่าวดังนั้นจริง “ยสฺส สิกฺขาปทํ ภินฺนํ” สิกขาบทแห่งพระภิกษุใดทำลายในเบื้องต้นก็ดี ในที่สุดก็ดี ในอาบัติขันธ์ทั้ง ๗ “ตสฺส สีลํ ปริยเนฺต” ศีลแห่งพระภิกษุนั้นก็ชื่อว่าขาดดุจดังผ้าสาฎกอันขาดโดยภาคทั้งหลาย 


   อนึ่ง ศีลแห่งพระภิกษุรูปใดทำลายในท่ามกลาง ศีลแห่งพระภิกษุนั้น ชื่อว่าเป็นช่องดุจดังผ้าสาฎกอันทะลุเป็นช่องอยู่ในท่ามกลาง 


   ศีลแห่งพระภิกษุใดทำลายทั้งสองทั้งสามสถานโดยลำดับ ศีลแห่งพระภิกษุนั้น ก็เป็นศีลอันด่างพร้อย ดุจดังโคมีสีดำแลสีแดงเป็นอาทิ เป็นสีอันใดอันหนึ่งด้วยวรรณอันเป็นวิสภาค มีส่วนแห่งสีมิได้เสมอกันคือดำบ้างแดงบ้าง อันตั้งขึ้นในหลังแลท้อง 


   “ยสฺส อนฺตรนฺตรา ภินฺนานิ” ศีลทั้งหลายแห่งพระภิกษุใดทำลายในระหว่างแลระหว่างศีลแห่งพระภิกษุนั้น ชื่อว่าพร้อมดุจดังว่าโคมีสรีระอันเป็นของด่างด้วยสีอันเป็นวิสภาคมีส่วนมิได้เสมอกัน 


   “เอวํ ตาว ลาภทิเหตุเกน” สภาวะแห่งศีลมีศีลอันขาดเป็นต้น ด้วยทำลายเพราะเหตุลาภเป็นอาทิ บัณฑิตพึงรู้ว่ามีด้วยประการดังนี้ก่อนเอวํ ก็มีด้วยประการดังนี้ 


“กถํ เอวํ สตฺตวิธเมถุนสํโยควเสน วุตฺตํ หิ ภควตา อิธ พฺราหฺม เอกจฺโจ สมโณวา พฺราหฺมโณ วา สมฺมา พฺรหฺมจารี ปฏิชานมโน น เหวโข มาตุคาเมน สทฺธึ ทฺวยสมาปตฺตึ สมาปชฺชติ อปิจโข มาตุคามสฺส อุจฺฉานํ ปริมทฺทนํ นหาปนํ สมฺพาหนํ สาทิยติ โส ตทสสาเทติ ตํ นิกาเมติ เตน จ วิตฺตึ อาปชฺชติ อทํปิ โข พฺราหฺมณ พฺรหฺมจริยสฺส ขณฺฑมฺปิ ฉิทฺทมฺปิสพลมฺปิ กมฺมาสมฺปิ อยํ วุจฺจติ พฺราหฺมณ อปริสุทฺธํ พฺรหมจริยํ จรติ สํยุตฺโต เมถุนสํโยเคน น ปริมุจฺจติ ชาติยา ชรายมรเณน ฯลฯ” 


   วาระนี้จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนาในเมถุนสังโยค ๗ ประการ อันมีในศีลนิเทศนี้ สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลีมีเนื้อความเป็นปุจฉาถามว่า 


   “กถํ เกน ปกาเรน” สภาวะมีศีลขาดเป็นต้นนั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนา ประสงค์เอาด้วยเมถุนสังโยค ๗ ประการนั้น ด้วยประการดังฤๅ 


   มีคำอาจารย์วิสัชนาว่าสภาวะมีศีลขาดเป็นต้น ที่องค์พระบรมศาสดาตรัสเทศนาประสงค์เอาด้วยเหตุแห่งเมถุุนสังโยค ๗ ประการนั้น นักปราชญ์พึงรู้โดยนัยที่เราจะแสดงนี้ 


   ๑. “วุตตํ หิ ภควตา” แท้จริงองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนากับมหาพราหมณ์ ที่มาทูลถามซึ่งความปฏิบัติแห่งสมณะแลพราหมณ์ในโลกนี้ว่า “อิธ พฺราหฺมณ เอกจฺโจ” ดูกรพราหมณ์ สมณะ แลพราหมณ์จำพวกหนึ่งในโลกนี้ปฏิญาณตนว่า เป็นบุคคลประพฤติพรหมจรรย์ด้วยอาการอันดี “น เหวโข มาตุคาเมน สทฺธึ” สมณะแลพราหมณ์นั้น ไม่ยินดีอยู่เป็นคู่สองแลสองกับด้วยมาตุคามแต่ที่ว่ายินดีซึ่งอันอบสรีระแลนวดนั้น แลยังตนให้อาบแลลูบคลำแห่งมาตุคาม แลยิ่งดียิ่งนักและปรารถนาซึ่งอันอบสรีระเป็นอาทิแห่งมาตุคาม “อิทําปิโข พฺราหฺมณ” ดูกรพราหมณ์ความยินดียิ่งนักแล แลความปรารถนาซึ่งวัตถุมีอันอบซึ่งสรีระ เป็นอาทิแห่งมาตุคามนี้ชื่อว่าขาดชื่อว่าเป็นช่อง ชื่อว่าด่างชื่อว่าพร้อมแห่งพรหมจรรย์ของสมณะแลพราหมณ์นั้น “อยํ วุจฺจติ พฺราหฺมณ” ดูกรพราหมณ์สมณะ และพราหมณ์จำพวกนี้บุคคลที่มีปัญญาดำเนินด้วยญาณคติเหมือนตถาคตอย่างนี้ ร้องเรียกสมณะแลพราหมณ์จำพวกนี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ ประกอบด้วยเมถุนสังโยค ไม่พ้นจากชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ ไม่พ้นจากทุกข์ธรรมทั้งปวง 


   ๒. “ปุน จ ปรํ” เหตุอันอื่นมีใหม่เล่า “อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา” ดูกรพราหมณ์ สมณะแลพราหมณ์ในโลกนี้ ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยอาการอันดี มิได้มีคู่อยู่กับจาตุคาม ใช่แต่เท่านั้นไม่ยินดีซึ่งอันอบสรีระแห่งมาตุคาม 


   อนึ่งโสด สมณะแลพราหมณ์นั้นหัวเราะใหญ่ด้วยสามารถแห่งกิเลสเล่นด้วยสามารถกายสังสัคคะระคนกายแอบอิงกับด้วยมาตุคาม แลยินดีซึ่งแย้มหัวด้วยสามารถแห่งกิเลสเป็นอาิทิ กับด้วยมาตุคาม “อยํวุจฺจติ พฺราหฺหมณ” ดูกรพราหมณ์ สมณะแลพราหมณ์จำพวกนี้ ตถาคตกล่าวว่าเป็นสมณะแลพราหมณ์ประพฤติพรหมจรรย์ มิได้บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุน สังโยค มิได้พ้นจากชาิติทุกข์แลชราทุกข์ แลมรณทุกข์ แลมิพ้นจากทุกขธรรมทั้งปวง 


   ๓. “ปุน จปรํ” เหตุอันอื่นยังมีใหม่เล่า ดูกรพราหมณ์ “อิเธกจฺโจสมโณ วา พฺราหฺมโณ วา” สมณะแลพราหมณ์จำพวกหนึ่งในโลกนี้ ไม่ถึงพร้อมเป็นคู่อยู่กับด้วยมาตุคาม ไม่ยินดีซึ่งอันอบสรีระแห่งมาตุคาม ไม่หัวเราะดังด้วยอำนาจแห่งกิเลส ไม่เล่นด้วยสามารถกายสังสัคคะระคนกับด้วยกาย ไม่หยอกเอินด้วยมาตุคามด้วยประการทั้งปวง 


   อนึ่ง สมณะแลพราหมณ์นั้น เข้าไปใกล้มาตุคามด้วยจุกษุแห่งตน แลยินดีที่จะยังแห่งตนให้ตอบต่อมาตุคาม 


   “อยํ วุจฺจติ พฺราหฺมณ” ดูกรพราหมณ์ สมณะแลพราหมณ์จำพวกนี้ ตถาคตกล่าวว่าเป็นสมณะแลพราหมณ์ ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ ประกอบด้วยเมถุนสังโยค ไม่พ้นจากชาติทุกข์แลชราทุกข์แลมรณทุกข์ ไม่พ้นจากทุกข์ธรรมทั้งปวง 


   ๔. “ปุน จ ปรํ” เหตุอันอื่นมีใหม่เล่า ดูกรพราหมณ์ “อิเธกจฺโจสมโณ วา พฺราหฺมโณ วา” สมณะแลพราหมณ์จำพวกหนึ่งไม่เข้าไปใกล้แล้วแลดูยิ่งนักซึ่งมาตุคามด้วยสามารถแห่งราคะ ไม่แลดูมาตุคามด้วยตาแห่งตน 


   “อปิจโข มาตุคามสฺส” อันหนึ่งสมณะแลพราหมณ์นั้น ฟังซึ่งเสียงแห่งมาตุคาม ยินดีที่จะสดับฟังซึ่งเสียงแห่งหญิงอันหัวเราะแลกล่าวถ้อยคำแลมาขับแลร้องอยู่ในภายนอกฝาแลอยู่ในภายนอกกำแพง ดูกรพราหมณ์สมณะแลพราหมณ์ยินดีดังนี้แล้ว ก็ชื่อว่าขาดชื่อว่าทะลุชื่อว่าด่างชื่อว่าพร้อยแห่งพรหมจรรย์สมณะแลพราหมณ์จำพวกนี้ ตถาคตกล่าวว่าเป็นสมณะแลพราหมณ์ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ ประกอบด้วยเมถุนสังโยคไม่พ้นจากชาติทุกข์แลชราทุกข์ ไม่พ้นจากทุกขธรรมทั้งปวง 


   ๕. “ปุน จ ปรํ” อันว่าเหตุอันอื่นมีใหม่เล่า ดูกรพราหมณ์ “อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา” สมณะแลพราหมณ์จำพวกหนึ่งในโลกนี้ ไม่ถึงซึ่งเป็นคนคูอยู่เป็นสองด้วยมาตุคาม ไม่ยินดีซึ่งอันอบแห่งสรีระอันเป็นอาทิด้วยมาตุคาม ไม่หัวเราะใหญ่ด้วยสามารถแห่งกิเลส ไม่เล่นด้วยสามารถแห่งกายสังสัคคะระคนกับด้วยมาตุคาม ไม่เพ่งดูจักษุแห่งมาตุคามด้วยจักษุแห่งตน ไม่ฟังเสียงแห่งมาตุคามอันหัวเราะเป็นอาทิในภายนอกฝาในภายนอกกำแพง ไม่ระลึกเนือง ๆ ซึ่งอันหัวเราะอันกล่่าวอันเล่นกับด้วยมาตุคาม 


   ๖. “อปิจโข ปสฺสติ”” อนึ่งสมณะและพราหมณ์นั้น เห็นซึ่งคฤหบดีและบุตรแห่งคฤหบดีอันอิ่มไปด้วยปัญญากามคุณ อันพร้อมเพรียงด้วยปัญจกามคุณ อันบุคคลทั้งหลายบำเรอด้วยปัญจกามคุณ ยินดีซึ่งกิริยาที่คฤหบดีและบุตรของคฤหบดี อันอิ่มไปด้วยปัญจวิธกามคุณนั้น พรหมจรรย์ของสมณะแลพราหมณ์จำพวกนี้ก็ขาดทะลุ ก็ด่างพร้อยไป “อยํวุจฺจติ พฺราหฺมณ” ดูกรพราหมณ์ สมณะและพราหมณ์จำพวกนี้ตถาคตร้องเรียกว่า เป็นสมณะและพราหมณ์ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ ประกอบด้วยเมถุนสังโยคไม่พ้นจากชาติชราและมรณะ ไม่พ้นจากทุกขธรรมทั้งปวง 


   ๗. “ปุน จ ปรํ” อันว่าเหตุอันอื่นมีใหม่เล่า ดูกรพราหมณ์ “อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา” สมณะและพราหมณ์จำพวกหนึ่งในโลกนี้ ไม่ยินดีไม่ปรารถนา ไม่ถึงซึ่งความยินดีดังกล่าวแล้วในหนหลัง ไม่ดูคฤหบดีและบุตรคฤหบดี อันอิ่มไปด้วยกามคุณเป็นอาทิอันบุคคลบำเรออยู่ “อปิจโข อญฺญธรเทวนิกายํ”อนึ่ง สมณและพราหมณ์นั้นปรารถนาจะเป็นเทพยดาองค์ใดองค์หนึ่ง จึงประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปริวิตกว่าเราจะเป็นเทพยดาและเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอันนี้ ด้วยวัตรอันนี้ ประพฤติซึ่งธรรมอันบุคคลมิอาจประพฤติได้นี้ ด้วยพรหมจรรย์ประพฤติธรรมอันประเสริฐนี้ “โส ตทสฺสาเทติ” สมณะและพราหมณ์นั้นก็ยินดีและปรารถนาซึ่งการอันจะเป็นเทพยดานั้น และถึงซึ่งความยินดีด้วยกิริยาที่จะเป็นเทพยดานั้น “อิทํปิ พฺราหฺมณ พฺราหมจริยสฺส” ดูกรพราหมณ์สมณะและพราหมณ์ประพฤติพรหมจรรย์ ด้วยปริวิตกว่าจะเป็นเทพยดาดังนี้ ชื่อว่าขาดชื่อว่าทะลุทำลายชื่อว่าด่างพร้อยแห่งพรหมจรรย์ 


   บัณฑิตพึงรู้ว่า สภาวะมีขาดเป็นอาทิแห่งพรหมจรรย์ องค์สมเด็จพระสรรเพชญ์พุทธเจ้าตรัสเทศนา ประสงค์เอาด้วยประเภทมีลาภเป็นต้น เป็นเหตุปัจจัย และเมถุนสังโยค ๗ ประการ ดังรัึบพระราชทานถวายวิสัชนา มาดังนี้ 


   “อขณฺฑทิภาโว ปน” อนึ่ง สภาวะที่มิได้ขาดเป็นอาทิแห่งพรหมจรรย์นั้น องค์สมเด็จพระูผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาประสงค์เอาด้วยมิได้ทำลายสิกขาบททั้งหลายทั้งปวง และการกระทำซึ่งเยียวยาสิกขาบทที่ทำลายแล้วจะกระทำคืนได้ด้วยเทศนาแสดงซึ่งอาบัติเป็นอาทิ และสภาวะหามิได้แห่งเมถุนสังโยค ๗ ประการ และมิได้บังเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายอันลามกอันอื่นมีความโกรธและผูกเวรและลบหลู่คุณท่าน และถือเอาเป็นคู่และอิสสาอดกลั้น มิได้ซึ่งสมบัติแห่งบุคคลผู้อื่น และมัจฉริยะซ่อนไว้แห่งตน และมารยาปิดไว้ซึ่งโทษแห่งตน และสาไถยแสดงซึ่งคุณแห่งตนมิได้ และถัมภะมีจิตกระด้าง และสารัมภะกล่าวให้ยิ่งกว่าเหตุ และมานะและอติมานะ และมัวเมาแและประมาทเป็นอาทิ และทรงสงเคราะห์ด้วยอันบังเกิดขึ้นแห่งคุณทั้งหลาย มีอัปปิจฉตาคุณ ปรารถนาน้อยไม่มากนัก และสันตุฏฐิคุณ คือยินดีด้วยปัจจัยแห่งตน และสัลเลขคุณ กระทำให้เบาบางจากกิเลส เป็นต้น 


   “ยานิ หิ สีลานิ” แท้จริง ศีลทั้งหลายใด มิได้ทำลายด้วยประโยชน์ลาภและยศเป็นอาทิ และทำลายด้วยโทษ คือประมาทแต่ทว่าเยียวยาได้เป็นศีลอันธรรมทั้งหลายเป็นบาป คือประกอบด้วยเมถุน และโกรธและผูกเวรเป็นต้นไม่จำกัดได้ “ตานิ สพฺพโส อขณฺฑาติ” ศีลทั้งหลายนั้น องค์พระตถาคตก็เรียกว่าไม่ขาด ไม่ทะลุทำลาย ไม่ด่างไม่พร้อย 


   “ตานิ จ สีลานิ” อนึ่ง ศีลทั้งหลายนั้น ชื่อว่าเป็นไป เพราะเหตุกระทำไม่ให้เป็นทาสแห่งตัณหา เหตุศีลทั้งหลายอาศัยวิวัฏฏสมบัติคือจะให้สำเร็จแก่พระนิพพาน และชื่อว่าวิญญูปสัฏฐา เพราะเหตุอันพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตรัสสรรเสริญ และชื่อว่าอปรามัฏฏศีลเพราะเหตุอันตัณหาและทิฏฐิทั้งหลายมิได้ถือเอาศีลทั้งหลายนั้นย่อมจะยังอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิให้ประพฤติเป็นไป เหตุการณ์ดังนั้นจึงได้ชื่อว่ายังสมาธิให้ประพฤติเป็นไป เหตุใดเหตุดังนั้น สภาวะคือมิได้ขาดมิได้ทำลาย มิได้ด่าง มิได้พร้อย แห่งศีลทั้งหลายนั้น ชื่อว่าบริสุทธิ์บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ 


   อนึ่ง กิริยาที่บริสุทธิ์แห่งศีลสำเร็จด้วยอาการ ๒ ประการ คือเห็นโทษที่วิบัติจากศีลประการ ๑ คือเห็นซึ่งอานิสงส์แห่งบริบูรณ์ด้วยศีลประการ ๑ เป็น ๒ ประการด้วยกัน 


   โทษแห่งวิบัติจากศีลนั้น นักปราชญ์พึงรู้โดยนัยแห่งพระสูตรที่องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้ โดยนัยเป็นอาทิว่า “ปญฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา” ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษแห่งวิบัติจากศีลแห่งบุคคลอันทุศีลมี ๕ ประการ 


   นัยหนึ่ง “ทุสฺสีโล ปุคคโล” บุคคลที่้ไม่มีศีลนั้น ไม่เป็นที่รักแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราเหตุว่าตนเป็นบุคคลไม่มีศีล และเป็นที่เกลียดชังแห่งสพรหมจารีทั้งปวง และถึงซึ่งความทุึกข์เพราะเหตุชนทั้งหลายติเตียนตนว่าเป็นบุคคลไม่มีศีล และจะบังเกิดวิปฏิสารเดือดร้อนกินแหนง ในกาลเมื่อชนทั้งหลายสรรเสริญซึ่งบุคคลอันมีศีล 


   “ตาย จ ปน ทุสฺสีลตาย” อนึ่ง บุคคลที่ไม่มีศีลนั้น เป็นชนมีผิวสรีระอันชั่ว ดุจดังว่าผ้าสากฎกอันบุคคลทอด้วยป่าน เพราะเหตุไม่มีศีล 


   อนึ่ง บุคคลทั้งหลายใดถึงซึ่งทิษฐานนุคติ ดูเยี่ยงดูอย่างปฏิบัติตามบุคคลที่ไม่มีศีลนั้น ทุกขสัมผัสถูกต้องอันจะนำมาซึ่งทุกข์ ก็จะบังเกิดมีแก่บุคคลทั้งหลายนั้น เพราะเหตุจะนำมาซึ่งอบายทุกข์สิ้นกาลช้านาน 


   อนึ่ง บุคคลที่ไม่มีศีลนั้น ถือเอาซึ่งไทยธรรมวัตถุที่บุคคลพึงให้แก่ทายกทั้งหลายใด ไทยธรรมนั้นก็มีค่าน้อย เพราะเหตุไม่กระทำให้มีผลมากแก่ทายกทั้งหลายนั้น 


   บุคคลที่ไม่มีศีลนั้น บัณฑิตชาติไม่อาจชำระให้บริสุทธิ์ได้ มีอุปมาดุจขุมคูถอันสั่งสมอยู่สิ้นปีเป็นอันมาก 


   “อุภโต ปริพาหิโร” อนึ่ง บุคคลทุศีลนั้น เสื่อมจากคุณสมบัติทั้งสอง คือสมบัติอันเป็นของแห่งสมณะ และสมบัติอันเป็นของแห่งคฤหัสถ์มีอุปมาดุจดังว่าถ่านฟืน 


   ใช่แต่เท่านั้น “ภิกฺขุภาวํ ปฏิชานนฺโตปิ” บุคคลที่ไม่มีศีลปฏิญาณตนว่าเป็นภิกษุ ก็มิได้เป็นภิกษุแท้จริง มีอุปมาดุจดังว่าลาอันติดตามซึ่งฝูงแห่งโค 


   “สตฺตุพฺพิโต” สะดุ้งอยู่สิ้นกาลเป็นนิจ ดุจดังว่าบุรุษมีบุคคลทั้งปวงเป็นเวร 


   “อํสวาสรโห” ไม่ควรแก่สังวาสแห่งสพรหมจรรย์ ดุจดังว่ากเฬวระ แห่งมนุษย์อันตายแล้ว 


   ถึงว่าพระภิกษุเป็นบุคคลอันทุศีลนั้น จะประกอบด้วยคุณมีสดับพระพุทธวจนะเป็นต้น ก็ไม่สมควรที่จะกระทำสักการะบูชาแห่งพระภิกษุทั้งหลายอันเป็นสพรหมจรรย์ ดุจดังว่าสุสานประเทศป่าช้าไม่เป็นของควรจะบูชาแห่งพราหมณ์ 


   “อภพฺโพ วิเสสาคเม” ไม่ควรในการตรัสรู้ธรรมวิเศษเหมือนคนตาบอดไม่ควรในการแลเห็นรูป 


   “นิราโส สทฺธมฺเม” ไม่มีความปรารถนาในปปัตฏิติธรรมและปฏิเวธธรรม ดุจดังว่ากุมารอันเกิดในตระกูลจัณฑาล อันมิได้มีความปรารถนาในราชสมบัติ 


   อนึ่ง บุคคลเป็นภิกษุอันทุศีลนั้นสำคัญว่าเป็นสุข คือจะได้ซึ่งส่วนแห่งความทุกข์ อันองค์พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาในอัคคิขันธปริยายสูตร 


   “หิ” ดังจะกล่าวโดยพิสดาร “ภควา” องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค ผู้มีพระพุทธญาณอันประจักษ์แจ้งผลแห่งกรรมด้วยอาการทั้งปวง “อติกกํ ทุกฺฏุขํ เทเสนฺโต” เมื่อพระองค์ทรงแสดงซึ่งความทุกข์อันเดือดร้อนยิ่งนัก อาจจะยังให้ร้อนในหฤทัยให้บังเกิดแล้ว และให้รากโลหิตอันร้อนประพฤติเป็นไปแก่ภิกษุทั้งหลายอันมิได้มีศีล มีจิตอันข้องอยู่ในความยินดีว่า มีสุขมีบริโภคปัญจกามคุณ และเป็นที่ไหว้ที่นับถือแห่งชนทั้งหลายเป็นอาทิ จึงตรัสถามพระภิกษุทั้งปวงว่า “ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย “ปสฺสถ โน ตุมฺเห” ดังเราจะขอถามท่านทั้งปวงแลเห็นกองเพลิงอันใหญ่นี้ อันไฟไหม้รุ่้งเรืองโดยรอบคอบมีประชุมเปลวอันบังเกิดแล้วแลหรือ 


   พระภิกษุทั้งหลายก็รับพระพุทธบรรหารว่า “เอวํ ภนฺเต” ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาคผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งปวงได้เห็นแล้ว จึงตรัสว่า “ตํ กึ มญฺญถ” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งปวงจะสำคัญคำที่เราจะกล่าวในกาลบัดนี้นั้น เป็นดังฤๅ 


   ดูกรพระภิกษุทั้งหลาย บุคคลจะเคล้าคลึงสวมกอดแล้ว และนั่งทับและนอนทับกองอัคคีอันใหญ่นี้ อันเพลิงไหม้รุ่งเรืองโดยรอบ มีประชุมเปลวอันบังเกิดแล้ว ด้วยเวทนาอันใดก็ดี อันหนึ่งบุคคลเคล้าคลึงสวมกอดนางขัตติยกัญญา และนางพราหมณ์กัญญา และนางคฤหบดีกัญญา แล้วนั่งใกล้นอนใกล้ ด้วยเวทนาอันใดก็ดี เวทนาทั้งสองนี้ข้อไหนจะประเสริฐกว่ากัน 


   พระภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลว่า “ภนฺเต” ข้าแต่พระผู้ทรงพระภาคผู้เจริญ บุคคลที่เคล้าคลึงสวมกอดแล้ว ด้วยเวทนาอันใด เวทนาอันนั้นไม่ประเสริฐ 


   จึงตรัสว่า “ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตจะบอกแก่ท่านทั้งหลาย ตถาคตจะยังท่านทั้งหลายให้รู้อย่างนี้ว่า “ยํ อมุํ ํ มหนฺตํ” บุคคลผู้ใดสวมกอดซึ่งกองเพลิงอันไฟไหม้รุ่งเรืองโดยรอบ มีประชุมเปลวบังเกิดแล้ว ด้วยเวทนาอันใด เวทนาแห่งบุคคลนั้นประเสริฐกว่าภิกษุไม่มีศีล มีสภาวะลามก มีมารยาทอันน่ารังเกียจชื่อว่ามิได้สะอาด เพราะมีกายกรรมเป็นต้นไม่บริสุทธิ์ มีกรรมอันปกปิด เหตุกรรมนั้นพึงละอายยังตนให้รู้ตนไม่เป็นสมณะ ปฏิญญาณตนว่าเป็นสมณะ ตนมิได้ประพฤติธรรมอันประเสริฐ ปฏิญญาณตนว่าประพฤติธรรมอันประเสริฐอันกรรมเบียดเบียนเข้าไปภายในจิต เพราะเหตุวิบัติจากศีล มีจิตอันชุ่มไปด้วยโทษทั้งหลายมีหยากเยื่อ คือราคาทิกิเลสบังเกิดแล้ว 


   “ตํ กิสฺส เหตุ” เหตุที่ตถาคตบอกแก่ท่านทั้งหลายนั้น จะประพฤติเป็นไปเพื่อเหตุดังฤๅ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่กอดกองเพลิงจะถึงซึ่งความตาย และจะถึงซึ่งเวทนาแทบบรรดาตายเพราะเหตุกองเพลิงนั้น ก็ไม่พึงไปบังเกิดในอบาย และทุคคติ และอสุรกาย และนรกเบื้องหน้าแต่ทำลายกาย เพราะเหตุกองเพลิงอันใหญ่ไหม้ซึ่งตนนั้น 


   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่มีศีล มีธรรมอันลามก มีมรรยาทอันระลึกด้วยรังเกียจ ชื่อว่ามิได้สะอาด เพราะเหตุมีกายกรรมเป็นต้นไม่บริสุทธิ์ มีกรรมอันปกปิด เพราะเหตุกรรมนั้นควรจะพึงละอายตนไม่เป็นสมณะปฏิญญาณตนว่าเป็นสมณะ ตนไม่ประพฤติธรรมอันประเสริฐ มีกรรมอันเปื่อยเน่าเข้าไปในภายใน เพราะว่าวิบัติจากศีล มีจิตอันชุ่มไปด้วยโทษ มีหยากเยื่อคือราคาทิกิเลสอันบังเกิดแล้ว “ขตฺติยกญฺญํ วา พฺราหฺมณกญญํวา” เคล้าคลึงสวมกอดนางขัตติยกัญญา และนางพราหมณกัญญา และนางคฤหบดีกัญญา แล้วและนั่งใกล้และนอนใกล้ อกุศลกรรมของภิกษุนั้นก็จะประพฤติเป็นไปให้นำมาซึ่งสิ่งที่มิได้เป็นประโยชน์ และจะนามาซึ่งทุกข์สิ้นกาลช้านานเบื้องหน้าแต่ทำลายกาย ภิกษุนั้นจะไปบังเกิดในอบายและคติอันชั่วคืออสุรกายและนรก เอวํ ก็มีด้วยประการดังนี้ 


“เอวํ อคฺคิขนฺโธปมาย อตฺถีปฏิพทฺธปญฺจกามคุณปริโภคปฺ ปจฺจยํ ทุกขํ ทสฺเสตฺวา เอเตเนว อุปาเยน ตํ กึ มญฺญถ ภิกฺขเว กตมํ นุโข วรํ ยํ พลวา ปุริโส ทฬฺหาย วาลรชฺชุยา อุโภ ชงฺฆา เวเตฺวา “ํเสยฺย สา ฉวี ฉินฺเทยฺย ฉวึ เฉตฺวา จมฺมํ ฉินฺเทยฺย จมมํ เฉตฺวา มํสํ ฉินฺเทยฺย มํสํ เฉตฺวา นหารุํ ํ ฉินฺเทยฺย นหารุ ํ เฉตฺวา อฏึ ฉินฺเทยฺย อฏึ เฉตฺวา อฏิมิญฺชํ อาหจจ ติฏเยฺย ยํ วา ขตฺติยมหาสาลานํ วา พราหมณมหาสาลานํ วา คหปติ มหาสาลานํ วา อภิวาทตํ สาทิเยยฺยาติ ฯลฯ” 


   วาระนี้จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนาในศีลนิเทศ อันมีในคัมภีร์พระวิสุทธมรรคปกรณ์ สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี มีเนื้อความว่า “ภควา” องค์พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาแสดงซึ่งทุกข์ มีบริโภคซึ่งกามคุณทั้ง ๕ อันเนื่องในหญิงเป็นเหตุปัจจัย ด้วยอัคคิขันธรูปมาเทียบด้วยกองเพลิงดังนี้แล้ว จึงตรัสพระธรรมเทศนาต่อไปว่า “ตํ กึ มญฺญถ ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งปวงจะสำคัญคำที่เราจะกล่าวในกาลบัดนี้นั้นเป็นดังฤๅ 


   “ยํ พลวา ปุริโส” บุรุษที่มีกำลังพึงผูกพันซึ่งแข้งทั้งสองของบุคคลด้วยเชือกอันบุคคลฟันด้วยขนทรายอันมั่นมิได้ขาด แล้วพึงสีไปด้วยสามารถที่จะให้เชือกนั้นตัดเข้าไปในภายใน “สา ฉวึ ฉินฺเทยฺย” เชือกนั้นก็พึงตัดเอาผิวหนังแห่งท่านทั้งปวง เมื่อเชือกนั้นตัดเอาผิวหนังแล้ว ก็จะพึงตัดเอาซึ่งหนัง เมื่อตัดเอาหนังแล้ว ก็จะต้องพึงตัดเอาซึ่งเนื้อ เมื่อตัดเอาซึ่งเนื้อแล้ว ก็จะพึงตัดเอาซึ่งเอ็น เมื่อตัดเอาซึ่งเอ็นแล้ว ก็จะพึงตัดเอาซึ่งอัฏฐิ เมื่อตัดเอาอัฐิแล้ว ก็จะพึงตัดเอาซึ่งเยื่อกระดูกแห่งบุคคลผู้นั้น ให้บุคคลผู้นั้นได้ความทุกขเวทนา 


   อนึ่งดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่มีศีลธรรมอันลามก ฯลฯ มีหยากเยื่อคือโทษอันบังเกิดแล้ว จะพึงยินดีซึ่งกิริยาที่ไหว้นบเคารพรักใคร่แห่งขัตติยมหาศาล แลพราหมณมหาศาล และคฤหบดีมหาศาลทั้งหลายด้วยเวทนาอันใด ดังเราจะขอถาม ดูกรภิกษุทั้งหลายเวทนาแห่งบุคคลทั้งสองจำพวกนี้ ใครจะประเสริฐกว่ากัน 


   นัยหนึ่ง “ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย “ตํ กึ มณฺญถ” ท่านทั้งปวงจะสำคัญคำที่เราจะกล่าวในกาลบัดนี้นั้นเป็นดังฤๅ 


   “ยํ พลวา ปุริโส” บุรุษมีกำลังพึ่งประหารในท่ามกลางอกด้วยหอกอันแหลมคม อันโซมแล้วด้วยน้ำมัน ด้วยเวทนาอันใด 


   อนึ่ง พระภิกษุศีลมีสภาวะลามก ฯลฯ มิได้เป็นสมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะ ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ปฏิภาณตนว่าประพฤติพรหมจรรย์ ฯลฯ พึงยินดีซึ่งอัญชลีกรรมยกขึ้นซึ่งกระพุ่มหัตถ์นมัสการ ของขัตติยมหาศาลแลพรหมณมหาศาล แลคฤหบดีมหาศาลด้วยเวทนาอันใด ดังเราจะขอถาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนาทั้งสองประการนี้ข้างไหนจะประเสริฐกว่ากัน 


   นัยหนึ่ง “ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย “ตํ กึ มญฺญถ” ท่านทั้งหลายจะสำคัญที่เราจะกล่าวในกาลบัดนี้นั้นเป็นดังฤๅ 


   “ยํ พลวา ปุริโส” บุรุษอันมีกำลังจะพึงนาบซึ่งกายด้วยพืดเหล็กอันไฟไหม้แล้ว อันลุกรุ่งเรือง มีประชุมเปลวอันบังเกิดแล้ว 


   อนึ่ง พระภิกษุไม่มีศีล มีสภาวะลามก ฯลฯ ตนมิได้เป็นสมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะ ตนไม่ประพฤติพรหมจรรย์ ปฏิญาณตนว่าประพฤติพรหมจรรย์ พึงบริโภคนุ่งห่มจีวร อันขัตติยมหาศาลแลพรหมณมหาศาล มลคฤหบดีมหาศาลทั้งหลาย เชื่อซึ่งกรรมแลผลแล้ว แลให้ด้วยเวทนาอันใด เวทนาทั้งสองประการนี้ข้างไหนจะประเสริฐกว่ากัน 


   นัยหนึ่ง “ตํ กึ มญฺญถ ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจะสำคัญคำที่เราตถาคตจะกล่าวในกาลบัดนี้นั้นเป็นดังฤๅ 


   “ยํ พลวา ปุริโส” บุรุษผู้นั้นมีกำลังมีกำลังเปิดออกซึ่งปากแห่งบุคคลด้วยขอเหล็ก อันไฟไหม้แล้วร้อนจำเดิมแต่ต้น รุ่งเรืองโดยภาคทั้งปวงมีประชุมเปลวอันบังเกิดขึ้นในปากแห่งบุคคลผู้นั้น ก้อนเหล็กแดงนั้น ก็จะพึงเผาเอาฝีปาก และเผาเอาซึ่งลิ้น เผาซึ่งคอ เผาเอาซึ่งท้อง เผาเอาซึ้งไส้ใหญ่แลไส้น้อยแล้วก็พึงไหลออกไป โดยเบื้องต่ำด้วยเวทนาอันใด 


   อนึ่ง พระภิกษุไม่มีศีลพึงบริโภคซึ่งบิณฑบาต อันขัตติยมหาศาลแลพราหมณมหาศาล แลคฤหบดีมหาศาลทั้งหลาย เชื่อซึ่งกรรมแลผลแล้ว แลพึงให้ด้วยเวทนาอันใด เวทนาทั้งสองนี้ ข้างไหนจะประเสริฐกว่ากัน ฯลฯ 


   นัยหนึ่ง “ตํ กึ มญฺญถ ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งปวงจะสำคัญคำที่เราจะกล่าวในกาลบัดนี้นั้นเป็นดังฤๅ 


   “ยํ พลวา ปุริโส” บุรุษมีกำลังจะจับเอาศีรษะแห่งบุคคลแล้วก็จับเอาบ่า กดศีรษะให้ลงนอนทับแลนั่งทับเตียงอันแล้วด้วยเหล็กตั่งอันแล้วด้วยเหล็กอันร้อน อันไฟไหม้จำเดิมแต่ต้นรุ่งเรืองโดยรอบคอบมีประชุมเปลวอันบังเกิดแล้วพร้อมด้วยเวทนาอันใด 


   อนึ่ง พระภิกษุไม่มีศีล มีธรรมอันลามก พึงบริโภคซึ่งเตียงและตั่งอันขัตติยมหาศาล แลพราหมณมหาศาล และคฤหบดีมหาศาลพึงให้ด้วยศรัทธาด้วยเวทนาอันใด ดังเราจะขอถาม เวทนาทั้งสองนี้ใครจะประเสริฐกว่ากัน ฯลฯ 


   นัยหนึ่ง “ตํ กึ มญฺญถ ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งปวงจะสำคัญคำที่เราจะกล่าวในกาลบัดนี้นั้นเป็นดังฤๅ 


   “ยํ พลวา ปุริโส” บุรุษผู้มีกำลังจะกระทำบุคคลอันหาศีลมิได้ให้มีเท้าในเบื้องบนให้มีศีรษะในเบื้องต่ำ พึงซัดไปในโลหกุมภีอันร้อนอันไฟลไหมจำเดิมแต่ต้น แลรุ่งเรืองโดยรอบคอบ มีประชุมเปลวเพลิงอันลุกลามพร้อม “โส ตตฺถ เผณุเทหกํ” บุคคลที่ทุศีลนั้นก็ไหม้อยู่ในโลหกุมภี มีฟองอันตั้งขึ้นสิ้นวาระเป็นอันมาก ในกาลบางทีก็ไปในเบื้องบนในกาลบางทีก็ไปในเบื้องต่ำ บางทีก็ไปโดยขวางด้วยเวทนาอันใด 


   อนึ่ง พระภิกษุที่ไม่มีศีลอยู่ในวิหาร อันขัตติยมหาศาล แลพราหมณมหาศาล แลคฤหบดีมหาศาลทั้งหลาย เชื่อซึ่งกรรมแลผลแล้ว แลพึงให้ด้วยเวทนาอันใด เวทนาทั้งสองนี้ ใครจะประเสริฐกว่ากัน 


   พระภิกษุทั้งหลายรับพระพุทธบรรหาร แล้วจึงกราบทูลว่าเวทนาที่พระภิกษุทุศีล ยินดีในอภิวาทนกรรมไหว้ด้วยเอื้อเฟื้อแล้ว แลยินดีในอภิวาทอัญชลีกรรมเป็นอาทิ แห่งขัตติยมหาศาล แลพราหมณมหาศาล แลคฤหบดีมหาศาลนั้นประเสริฐ 


   องค์สมเด็จพระผู้ทรงมีพระภาค ก็ตรัสพระสัทธรรมเทศนา โทษแห่งพระภิกษุทุศีล ผู้ยินดีในอภิวาทนกรรมเป็นอาทิ แห่งขัตติยมหาศาล แลพราหมณมหาศาล แลคฤหบดีมหาศาล แล้วแลไปบังเกิดในจตุราบายเบื้องหน้าแต่จุติจิต โดยวิสัชนาแล้วในหนหลัง 


   “อิติ ภควา ทุกฺขํ ทสเสติ” องค์สมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาพทรงแสดงทุกข์ มีกิริยาที่พระภิกษุทุศีลยินดีในอภิวาทนกรรม แลอัญชลีกรรมแลรับซึ่งจีวรแลรับซึ่งบิณฑบาต แลบริโภคซึ่งเตียงแลตั่ง แลวิหารเป็นเหตุเป็นปัจจัยด้วยวาลรัชชุปมา เปรียบด้วยเชือกอันบุคคล ฟั่นด้วยขนทราย แลหอกอันคม แลแผ่นเหล็ก แลก้อนเหล็ก แลเตียงเหล็ก แลตั่งเหล็ก แลโลหกุมภี เหตุใดเหตุดังนั้น เมื่องอค์สมเด็จพระบรมศาสดาผู้ที่เคารพของสัตว์โลก ติเตียนซึ่งพระภิกษุมีศีลอันวิบัติ จึงตรัสพระสัทธรรมเทศนาว่า “ภิกฺขเว” ดูกรภิกษุทั้งหลาย “อวิชฺชหโต กามสุขํ” เมื่อภิกษุมิได้สละเสียซึ่งกามสุข มีผลอันเป็นที่เดือดร้อนจะให้ถึงซึ่งทุกข์อันยิ่งกว่าทุกข์ที่จะสวมกอดเคล้าคลึงกองอัคคี ตนก็จะเป็นภิกษุมีศีลอันทำลายไม่เป็นสมณะ ความสุขจะมีแก่ภิกษุนั้นแต่ที่ดังฤๅ 


   นัยหนึ่ง “อภิวาทนสาทิเยน” พระภิกษุมีศีลอันวิบัติ มีความยินดีในอภิวาทนกรรม ไหว้ด้วยเอื้อเฟื้อแห่งบุคคลทั้งหลายอันเป็นมหาศาล มีขัตติยมหาศาลเป็นประธาน เป็นส่วนที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ อันยิ่งกว่าทุกข์ที่บุคคลจะเชือดจะติดผิวหนังและมังสะ กระทั่งถึงเยื่อกระดูก ด้วยเชือกอันฟั่นด้วยขนทราย ความสุขดังฤๅจะมีแก่พระภิกษุนั้น 


   อนึ่ง พระภิกษุไม่มีศีลยินดีในอัญชลีกรรม ประนมนิ้วน้อมนมัสการ การแห่งขัตติยมหาศาล แลพราหมณมหาศาล แลคฤหบดีมหาศาลอันมีศรัทธาเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งทุกข์ อันยิ่งกว่าทุกข์ที่บุคคลจะประหารด้วยหอกความสุขจะมีแก่พระภิกษุนั้นแต่ที่ดังฤๅ 


   อนึ่งพระภิกษุมีศีลอันวิบัติรูปใด จะพึงเสวยซึ่งสัมผัสนุ่งห่มผ้าแผ่นเหล็ก อันรุ่งเรืองอยู่ในนรกสิ้นกาลช้านาน พระภิกษุนั้นจะมีประโยชน์ดังฤๅ ด้วยความสุขคือจะนุ่งห่มจีวร อันมหาศาลบุคคลทั้งหลายถวายด้วยศรัทธา 


   อนึ่งพระภิกษุอันมีศีลวิบัติรูปใด จะพึงกลืนกินซึ่งก้อนเหล็กอันร้อนอันไฟไหม้ลุกรุ่งเรือง มีเปลวประชุมบังเกิดแล้วในนรกสิ้นกาลช้านาน เพราะเหตุบริโภคซึ่งบิณฑบาต อันขัตติยมหาศาล และพราหมณมหาศาล และคฤหบดีมหาศาล เชื่อซึ่งกรรมแลผลแล้วแลให้บิณฑบาตินั้นมีรสอร่อยเป็นที่ปรารถนา ก็มีอุปมาเหมือนยาพิษอันกินตาย จะเป็นประโยชน์ดังฤๅแก่พระภิกษุอันหาศีลมิได้นั้น 


   อนึ่งเตียงแลตั่งทั้งหลาย อันแล้วด้วยเหล็กอันรุ่งเรืองเป็นที่นำมาซึ่งทุกข์ จะเบียดเบียนพระภิกษุรูปใดอันหาศีลมิได้ อันบังเกิดในนรกสิ้นกาลช้านนาน พระภิกษุหาศีลมิได้นั้น จะบริโภคซึ่งเตียงแลตั่ง อันตนสมมติสำคัญว่าเป็นสุข คือจะนำมาซึ่งอุบายทุกข์เพื่อประโยชน์ดังฤๅ 


   “ชลิเตสุ นิวสิตพฺพ” อนึ่งพระภิกษุรูปใดหาศีลมิได้จะพึงอยู่ในท่ามกลางหม้อเหล็กอันรุ่งเรือง ความยินดีในอาสนะที่นั่งแลที่นอนในวิหารอันมหาศาลบุคคลจะพึุงให้ด้วยศรัทธา จะพึงมีแก่พระภิกษุนั้นเพื่อประโยชน์ดังฤๅ 


   อันนี้องค์สมเด็จพระศาสดา ทรงติเตียนพระภิกษุมีศีลอันวิบัตินั้นว่า เป็นพระภิกษุมีมรรยาทอันตนพึงระลึกด้วยรังเกียจ เพราะเหตุว่า กายกรรมเป็นอาทิไม่บริสุทธิ์ ดุจหยากเยื่ออันบุคคลจะพึงทิ้งเสียชุ่มไปด้วยราคาทิกิเลส มีสภาวะลามกเปื่อยเน่าอยู่ภายในชีวิตแห่งภิกษุมีศีลอันวิบัติปราศจากปัญญา ตนมิได้เป็นสมณะทรงไว้ซึ่งเพศแห่งชนอันเป็นสมณะ กำจัดเสียซึ่งตนด้วยความฉิบหายแห่งศีล ชื่อว่าขุดเสียซึ่งตน ก่นเสียซึ่งตนเพราะเหตุขุดเสียซึ่งมูล คือกุศล “สีลวนฺโต สนฺโต” พระภิกษุทั้งหลายในพระศาสนานี้ ที่มีศีลทรงศีลอันบริสุทธิ์ระงับราคาทิกิเลสแล้ว ก็ย่อมจะเว้นเสียสละซึ่งภิกษุทุศีล ดุจดังว่าภิกษุทั้งหลายมีความปรารถนาจะประดับกาย ย่อมเว้นเสียซึ่งคูถแลซากศีพ “กึ ชีวิตํ ตสฺส” ชีวิตแห่งภิกษุมีศีลอันวิบัตินั้นจะเป็นประโยชน์ดังฤๅ 


   “สพฺพภเยหิ อมุตฺโต” พระภิกษุทุศีลนั้นมิได้พ้นจากภัยทั้งปวง มีภัยคือตนก็จะพึงติเตียนตนเป็นอาทิ พ้นจากสุขคือกรรมพิเศษมีพระโสดามรรคเป็นประธาน มีทวารคือช่องมรรคาที่จะครรไปไปสู่สวรรค์อันทุศีลธรรมปิดเสียแล้ว มีแต่จะบ่ายหน้าขึ้นสู่มรรคที่จะไปสู่อบาย 


   “กรุณาย วตฺถุภูโต” เป็นบุคคลควรจะกรุณาแห่งชนทั้งหลายอันประกอบด้วยกรุณา บุคคลดังฤๅจะเสมอด้วยภิกษุที่หาศีลมิได้ไม่มีแล้ว 


   นักปราชญ์ผู้เจริญด้วยญาณคติพึงรู้ว่า องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสพระสัทธรรมเทศนา แสดงโทษแห่งภิกษุมีศีลอันวิบัติด้วยประำการเป็นอันมาก โดยนัยเป็นอาทิที่แสดงมาแล้วนี้ 


   อนึ่ง บัณฑิตพึงรู้ว่า องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาแสดงอานิสงส์ศีลของพระภิกษุที่ทรงศีล โดยคำอันวิปริตจากคำอันกล่าวแล้ว 


   อนึ่งพระพุทธโฆษาจารย์เจ้าผู้เป็นพุทธกตัญญู รู้พระบรมพุทธาธิบายนิพนธ์พระคาถามไว้ว่า “ตสฺส ปาสาทิกํ โหต ปตฺตจีวระารณํ” เป็นอาทิ อรรถาธิบายในบาทพระคาถานั้นว่า ศีลแห่งพระภิกษุรุปใดปราศจากมลทิน อาการที่จะทรงไว้ซึ่งบาตรแลจีวรขจองพระภิกษุ่นั้นก็เป็นที่จะนำมาซึ่งความเลื่อมใส 


   อนึ่ง ศีลแห่งพระภิกษุรูปใดบริสุทธิ์ไม่มีมลทิน บรรพชาของพระภิกษุนั้น ก็เป็นบรรพชาอันประกอบด้วยผล 


   อนึ่งภัยที่จะเบียดเบียนตนเป็นต้นนั้น ก็มิหยั่งลงสู่หฤทัยแห่งพระภิกษุมีศีลอันบริสุทืธิ์ ดุจดังดวงพระอาทิตย์ไม่ยังอันธการให้หยั่งลงได้ในโลกธาตุ 


   พระภิกษุมีศีลอันบริสุทธิ์อยู่แล้ว ก็จะงามในศาสนาพรหมจรรย์ ดุจดังว่าปริมณฑลจันทรทิพยวิมาน อันไพโรจน์รุ่งเรืองอยู่ในคัดนาลัยประเทศอากาศ 


   ใช่แต่เท่านั้น “กายคนฺโธปิ ปาโมชฺชํ” กลิ่นกายแห่งพระภิกษุอันมีศีลอันบริสุทธิ์ ก็ฟุ้งไปในที่ทวนลมแลที่ตามลม ยังปราโมทย์คือตรุณปีติให้บังเกิดแก่เทวดามนุษย์ทั้งหลาย “สีลคนฺเธ กถาวกา” จะป่วยกล่าวไปไยถึงกลิ่นศีล เมื่อพระภิกษุทรงศีลบริสุทธิ์แล้ว กลิ่นศีลของพระภิกษุนั้น ก็จคงจะครอบงำเสียซึ่งกล่ินแห่งคันธชาติทั้งปวง มีกลิ่ินจันทน์แลกลิ่นกฤษณาเป็นอาทิ ฟุ้งไปในทิศานุทิศมิได้ขัดข้องหาสิ่งจะเคียงคู่มิได้ 


   “อปฺปกาปิ กตา การา” ถึงว่าไทยธรรมนั้นจะน้อย ทายกมีศรัทธากระทำสักการะบูชาแก่พระภิกษุอันทรงศีลก็มีผลมาก เพราะเหตุการณ์นั้น พระภิกษุที่มีศีล ชื่อว่าเป็นภาชนะรับรองเครื่องสักการบูชา “สีลวนฺตํ น พาเธนฺติ” อนึ่งอาสวะทั้ง ๔ มีกามาสวะเป็นอาทิ อันยุติในทิฏฐธรรมคืออัตตภาพชาตินี้ ก็มิได้เบียดเบียนพระภิกษุผู้มีศีล พระภิกษุผู้ทรงศีลนั้น ย่อมจะขุดเสียซึ่งรากเง่าแห่งทุกข์ทั้งหลายในปรโลก สมบัติอันใดมีในมนุษย์โลกแลเทวโลกเมื่อพระภิกษุผู้มีศีลปรารถนาแล้ว จะได้สมบัตินั้นด้วยยากหามิได้ 


   อนึ่ง จิตของพระภิกษุที่มีศีลนั้นย่อมจะน้อมไปสู่นิพพานสมบัติ อันเป็นที่ระงับดับราคาทิกิเลสโดยแท้ 


   แท้จริงศีลคุณนี้เป็นมูลแห่งสมบัติทั้งปวง “อเนกาการโวการํ” บัณฑิตพึงแสดงซึ่งอานิสงส์ศีล อันเจือด้วยอาการเป็นอันมากดังนี้ 


  เมื่อบัณฑิตชาติแสดงซึ่งอานิสงส์ศีล ด้วยประการดังนี้แล้วก็มีจิตสะดุ้งจากศีลวิบัติ น้อมไปสู่ศีลสมบัติ คือจะยังตนให้ถึงพร้อมด้วยศีล เหตุใดเหตุดังนั้น นักปราชญ์ผู้ดำเนินด้วยญาณคติเห็นโทษแห่งวิบัติจากศีล และเห็นอานิสงส์ที่บริบูรณ์ด้วยศีล ดังเรากล่าวแล้วนี้ ก็พึงชำระศีลให้บริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนา 


   ข้าพระองค์มีนามชื่อว่าพุทธโฆษาจารย์ แสดงซึ่งศีลอันมีในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรค อันองค์สมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาคตรัสเทศนาด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นประธาน ในพระคาถาที่มีคำกล่าวว่า “สีเลปติฏฺาย นโร สปญโญ” เป็นอาทิ โดยลำดับพระบาลีมีประมาณเท่านี้ 


   “อิติ สาธุชนปามุชฺชตฺถาย” ปฐมปริจเฉทชื่อว่าศีลนิเทศ ในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรค อันข้าพระองค์แต่งไว้เพื่อประโยชน์จะยังสาธุชนให้ปราโมทย์ โดยสังเขปกล่าวไว้แต่เพียงนี้ เอวํ ก็มีด้วยประการดังนี้ 




ธุดงคนิเทศ 

   “อิทานิ เยหิ อปฺปิจฺฉตานสนฺตุฎิตาทีหิ คุเณหิ วุตฺตปฺปการสฺส สีลสส โวทานํ โหติ เต คุเณ สมฺปาเทตุ ํ ยสฺมา สมาทินฺนสีเลน โยคินา ธุตงฺคสมาทานํ กาตพฺพํ เอว หิสฺส อปิจฺฉตาสนตุฎิตา สลฺเลขตาปวิเวกาปจฺจยวิริยารมภสฺภรตาทิ คุณสถิลวิกฺขาลิตมาลํ สีลํ เจว สุปริสุทธํ ภวิสสติ วตฺตานิ จ ปมฺปชฺชิสฺสนฺตีติ อิติ อนวชชสีลพฺพตฺตคุณปริสุทฺธสพพสาจาโร โปราเณ อริยวํสตฺตเย ปติฎาย จตุตถสสภาวนารามตาสงฺขาตสฺส อริยวํสสส อธิคมารโห ภวิสฺสติ” 


   วาระนี้ จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนาในเตรสธุดงนิเทศปริจเฉท ๒ อันมีในคัมภีร์พระสุทธิมรรค สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี 


   พระพุทธโฆษาจารย์รจนาไว้ว่า “โยคินา ธุตงฺคสมาทานํ” พระโยคาวาจรภิกษุผู้ประพฤติความเพียร เมื่อมีศีลอันถือเอาดีแล้ว พึงกระทำธุดงคสมาทาน ถือเอาซึ่งธุดงสืบขึ้นไปในกาลบัดนี้ 


   กิริยาที่บริสุทธิ์แห่งศีลอันเรากล่าวแล้ว จะอุบัติบังเกิดมีด้วยคุณทั้งหลายใด มีอัปปิจฉตาคุณ คือมีปรารถนาน้อย แลสันตุฎฐิตาคุณ คือยินดีในปัจัยแห่งตนเป็นอาทิ แลจะยังคุณทั้งหลายนั้นให้บริบูรณ์ เพราะเหตุสมาทานธุดงค์ 


   แท้จริงเมื่อพระโยคาวจรล้างเสียซึ่งมลทินแห่งศีลด้วยน้ำ กล่าวคืออัปปิจฉตาคุณ คือปรารถนาน้อย แลสัตุฏฐิตาคุณ ยินดีในปัจจัยแห่งตน แลสัลเลขตาคุณ กระทำให้น้อมแห่งกิเลสทั้งหลาย แลยินดีในปวิเวกแลปัจจัยคุณ กิเลสทั้งหลายมิได้สั่งสมอยู่เพราะเหตุปฏิบัติฉันใด ก็ปฏิบัติฉันนั้น 


   แล้ววิริยารัมภตาคุณ ยังความเพียรให้ประพฤติเป็นไปเนือง ๆ แลสุภรตาคุณ คือเป็นบุคคลพึงเลี้ยงง่าย เพราะมิได้ปรารถนามากเป็นอาทิศีล แห่งพระภิกษุนั้นก็จะบริสุทธิ์ดี อนึ่งวัตตปฏิบัติก็จะบริบูรณ์ 


   พระโยคาวจรภิกษุมีสมาจารทั้งปวง อันบริสุทธิ์ด้วยศีลคุณแลวัตตคุณ อันปราศจากโทษดังนี้แล้ว ก็จะตั้งอยู่ในที่ประชุม ๓ แห่งอริยวงศ์ คือสันโดษในจีวรแลบิณฑบาต แลเสนาสนะ แลสมควรที่จะได้ซึ่งอริยวงศ์เป็นคำรบ ๔ กล่าวคือภาวะยินดีในภาวนา “ตสฺมา ธุตงฺคกถ อารพฺภิสฺสามิ” เพราะเหตุการณ์ดังนี้ ข้าพระองค์ผู้มีนามชื่อว่า พุทธโฆษาจารย์จักปรารภซึ่งธุงดงกถาสืบต่อไป 


   “ภควา หิ เตรส ธุตงฺคาตานิ” แท้จริงธุงค์ ๑๓ ประการนี้ สมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาค ทรงอนุญาตแด่พระภิกษุทั้งหลาย มีอามิสในโลกอันละเสียแล้ว มิได้อาลัยในกายแลชีวิต มีความปรารถนาเพื่อจะยินดีในอนุโลมปฏิบัติคือเจริญวิปัสสนา 


   “เสยฺยถีทํ” ธุดงค์ ๑๓ ประการนั้น คือสิ่งดังฤๅ 


   ธุดงค์ ๑๓ ประการนั้น คือปังสุกุลิกังคธุดงค์ ๑ เตจีวริกังธุดงค์ ๑ ปิณฑปาติกังคธุดงค์ ๑ สปทานจาริกังคธุดงค์ ๑ เอกาสนิกังคธุดงค์ ๑ ปัตตปิณฑิกังคธุดงค์ ๑ ขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์ ๑ อารัญญิกังคธุดงค์ ๑ รุกขมูลิกังคธุดงค์ ๑ อัพโภกาสิกังคธุดงค์ ๑ โสสานิกังคธุดงค์ ๑ ยถาสันถติกังคธุดงค์ ๑ เนสัชชิกังคธุดงค์ ๑ ผสมเข้าด้วยกัน เป็นธุดงค์ ๑๓ ประการด้วยกันดังนี้ 


   แต่นี้จะวินิจฉัยในธุดงค์ ๑๓ ประการโดยอรรถวิคหะ ๑ โดยอรรถมีลักษณะเป็นต้น ๑ โดยสมาทานวิธาน ๑ โดยประเภทคือจำแนก ๑ โดยเภทะคือทำลายหรือพินาศ ๑ โดยอานิสงส์แห่งธุดงค์นั้น ๆ ๑ โดยประมาณ ๓ ตามกำหนดด้วยธุดงค์ ๑ โดยจำแนกชื่อธุดงค์เป็นต้น ๑ โดยสังเขปแลพิสดาร ๑ 


   เป็นบทวินิจฉัย ๙ ประการ บัณฑิตพึงรู้ด้วยประการดังนี้ 


   ๑. จะวินิจฉัยโดยอรรถวิคคหะในบท ปังสุกุลิกังคธุดงค์เป็นปฐมนั้นก่อน 


   มีเนื้อความว่า จีวรอันใดเป็นประดุจดังว่าฟุ้งไปด้วยฝุ่น ด้วยอรรถคือสภาวะแห่งจีวรนั้นอยู่ในที่สูง เพราะเหตุว่าผ้านั้นตั้งอยู่บนฝุ่นทั้งหลายในที่ใดที่หนึ่ง มีตรอกแลสุสานประเทศป่าช้าแลกองหยากเยื่อเป็นอาทิ เหตุใดเหตุดังนั้น จีวรนั้นจึงได้ชื่อว่า ปังสุกุล 


   นัยหนึ่งว่า จีวรอันใดถึงซึ่งสภาวะเป็นของอันบุคลพึงเกลียดดุจดังว่าฝุ่น จีวรนั้นชื่อว่าปังสุกุล 


   กิริยาที่พระภิกษุทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุล อันได้ซึ่งอรรถวิคคหะถือเอาต่างซึ่งเนื้อความดังนี้ ชื่อว่าปังสุกุล 


   กิริยาที่ทรงไว้ซึ่งผ้าปังสุกุลเป็นปกติแห่งภิกษุนี้ พระภิกษุนั้นชื่อปังสุกุลิกะ แปลว่ามีทรงไว้ซึ่งปังสุกุลจีวรเป็นปกติ 


   เหตุแห่งภิกษุมีทรงไว้ซึ่งปังสุกุลจีวรเป็นปกตินั้นชื่อว่าปังสุกุลิกังคะ 


   การณ์ศัพท์นี้ องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาเรียกชื่อว่าองค์เหตุใดพระภิกษุมีทรงไว้ซึ่งปังสุกุลจีวรเป็นปกติ ย่อมจะมีด้วยสมาทานอันใด คำกล่าวว่าปังสุกุลิกะนี้ กระนี้ บัณฑิตพึงรู็ว่าเป็นชื่อแห่งสมาทานเจตนานั้น 


   ๒. ในบทคือ เตจีวริกังคธุดงค์ เป็นคำรบ ๒ นั้น มีอรรถวิคคหะว่า “ติจีวรํ” ผ้า ๓ ผืน คือผ้าสังฆาฏิ แลผ้าอุตราสงค์ แลผ้าชื่ออันตรวาสก เป็นปกติแห่งพระภิกษุนี้ เหตุดังนั้นพระภิกษุนี้จึงมีนามชื่อว่า เตจีวริกะ โดยนัยกล่าวมาแล้วในปังสุกุลธุดงค์ 


   องค์ คือเหตุ ได้แก่สมาทานเจตนาของพระภิกษุในที่ทรงไว้ซึ่งไตรจีวร มีผ้าสังฆาฏิเป็นต้น ชื่อว่า เตจีวริกังคะ 


   ๓. ในปาฑปาติกังคธุดงค์ที่ ๓ นั้นมีอรรถวิคคหะว่า กิริยาที่ตกแห่งก้อนอามิสทั้งหลายกล่าวคือภิกขะ ชื่อว่า บิณฑบาต 


   มีอรรถรูป อาจารย์กล่าวว่าก้อนอามิสที่บุคลผู้ือื่นให้ตกลงอยู่ในบาตรแห่งพระภิกษุ ชื่อว่าบิณฑบาต 


   พระภิกษุรูปใดแสวงหาบิณฑบาต เข้าไปสู่สกุลนั้น ๆ เที่ยวแสวงหาหวังบิณฑบาต ภิกษุรูปนั้นชื่อว่าปิณฑปาติโก 


   นัยหนึ่ง กิริยาที่ตนแห่งก้อนอามิส เป็นวัตตปฏิบัติของพระภิกษุนี้ ภิกษุนั้น ชื่อว่า ปิณฑปาตี 


   “ปิณฺฑปาติ เอว ปิณฺฑปาติโก” กิริยาที่ภิกษุเที่ยวไปเพื่อก้อนอามิสชื่อว่า ปิณฑปาติโก เหตุคือสมาทานเจตนาของพระภิกษุอันเที่ยวไปเพื่อก้อนอามิส ชื่อว่า ปิณฑปาติกังคะ 


   ๔. ในสปทานจาริกังคธุดงค์เป็นคำรบ ๔ นั้น มีบทวิคคหะว่าทานศัพท์ แปลว่า ขาด แปลว่ามิได้ประพฤติเป็นไปมีระหว่าง กิริยาที่พระภิกษุเว้นจากประพฤติเป็นไป ไม่มีระหว่างนั้นชื่อว่าอปทาน อธิบายว่าไม่ขาด 


   ประพฤติอย่างใด เป็นไปกับด้วยไม่ขาด ประพฤติอย่างนั้นชื่อว่า สปทาน 


   มีอรรถรูปว่า ภิกษุเที่ยวไปไม่ให้ขาด ไม่เว้นเรือน ไม่ล่วงลำดับเรือน ชื่อว่า สปทาน 


   กิริยาที่เที่ยวไปไม่ล่วงลำดับเรือน เป็นปกติของพระภิกษุนี้เพราะเหตุดังนั้น พระภิกษุรูปนั้นชื่อว่า สปทานจารี “สปทานจารี เอว สปทานจารโก” พระภิกษุเที่ยวกับด้วยมิได้ขาด คือเที่ยวไปโดยลำดับเรือนชื่อว่า สปทานจาริกะ 


   องค์ คือเจตนาที่จะถือเอาด้วยดีของพระภิกษุที่จะเที่ยวไปกับด้วยมิได้ขาดตามลำดับเรือน ชื่อว่า สปาทานจาริกังคะ 


   ๕. ในเอกาสนิกังคธุดงค์เป็นคำรบ ๕ มีอรรควิคคหะว่ากิริยาที่ปบริโภคในอาสนะที่นั่งอันเดียว ชื่อว่า เอกาสนะ 


   บริโภคในอาสนะอันเดียวนั้นเป็นปกติของพระภิกษุนี้ พระภิกษุนั้นชื่อว่าเอกาสนิกะ 


   “ตสฺมา องฺคํ เอกาสนิกงฺคํ องค์คือสมาทานของพระภิกษุบริโภคในอาสนะอันเดียวนั้น ชื่อว่า เอกาสนิกังคะ 


   ๖. ในปัตตปิณฑกังคธุดงค์เป็นคำรบ ๖ นั้น มีอรรถวิคคหะว่าก้อนอามิสในบาตรอันเดียวแท้ ชื่อว่า ปัตตปิณฑิก เพราะเหตุธุดงค์นี้สมาทาน สมาทานวิธีห้ามภาชนะเป็นคำรบ ๒ 


   กิริยาที่ถือเอาก้อนอามิสในบาตร การทำสำคัญว่าก้อนอามิสในบาตร ในกาลเมื่อจะถือเอาก้อนอามิสในบาตร เป็นปกติของพระภิกษุนี้ เหตุดังนั้น พระภิกษุนั้นได้ชื่อว่า ปัตตปิณฑิกะ 


   องค์ คือสมาทานเจตนาแห่งพระภิกษุ มีอันถือเอาก้อนอามิสในบาตรกระทำสำคัญว่าก้อนอามิสในบาตรเป็นปกตินั้น ชื่อว่า ปัตตะปิณฑิกังคะ 


   ๗. ในขลุุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์เป็นคำรบ ๗ นั้นว่า ขลุศัพท์เป็นนิบาตประพฤติเป็นไปในอรรถคือแปลว่า ปฏิเสธ 


   มีบทวิเคราะห์ว่า พระภิกษุกระทำซึ่งห้ามโภชนะแล้วแลตั้งอยู่ได้ ซึ่งภัตร์ในภายหลัง ชื่อว่า ปัจฉาภัอตัง 


   โภชนะของภิกษุอันห้ามข้าวแล้วแลได้ภัตร์ในภายหลังนั้นชื่อว่าปัจฉาภัตะโภชนะ 


   ภัตร์อันภิกษุห้ามข้าวแล้วแลได้ในภายหลัง กระทำสำคัญว่าปัจฉาภัตร์ในโภชนะปัจฉาภัตร์นั้นเป็นปกติของพระภิกษุ เหตุดังนั้นพระภิกษุนั้นชื่อว่าปัจฉาภัติกะ แปลว่าพระภิกษุห้ามข้าวแล้วซึ่งภัตร์ในภายหลังเป็นปกติ 


   “น ปจฺฉาภตติโก ขลุปจฺฉาภตฺติโก” ภัตร์ที่พระภิกษุห้ามข้าวแล้วแลได้ในภายหลัง กระทำสำคัญว่าปัจฉาภัตร์ในโภชนะปัจฉาภัตร์นั้นเป็นปกติของพระภิกษุนี้หามิได้ พระภิกษุนั้นชื่อว่าขลุปัจฉาภัตติกะ 


   คำกล่าวว่า ขลุปัจฉาภัตติโก นี้เป็นชื่อแห่งบริโภคอันยิ่ง อันกำลังแห่งสมาทานห้ามแล้ว 


   อนึ่ง มีคำพระอรรถกถาจารย์เจ้ากล่าวไว้ในอรรถกถาว่า “ขลูติ เอโก สกุโณ” นกจำพวกหนึ่ง ชื่อว่าขลุ ถือเอาแล้วซึ่งผลไม้ด้วยปาก เมื่อผลไม้นั้นตกเสียแล้ว นกนั้นก็มิได้จิกกัดกินซึ่งผลไม้อื่น ๆ “ตาทิโส อยํ” พระภิกษุที่มีขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์ เป็นปกตินี้ก็เหมือนหนึ่งนกนั้น จึงได้นามชื่อว่า ขลุปัจฉาภัตติโก 


   องค์ ซึ่งสมาทานเจตนาของพระภิกษุที่ห้ามข้าวแล้วได้ซึ่งภัตรในภายหลัง กระทำสำคัญว่าภัตรในภายหลังเป็นปกติของตนหามิได้นั้นชื่อว่า ขลุปัจฉาภัตติกังคะ 


   ๘. ในอารัญญิกกังคธุดงค์เป็นคำรบ ๘ นั้น “อญเญ นิวาโส อารญฺญํ” กิริยาที่นอนอยู่ในประเทศอันบุคคลไม่ยินดีชื่อว่า อารัญญัง 


   การที่อยู่ในอรัญราวป่าเป็นปกติของพระภิกษุนี้ เหตุดังนั้นพระภิกษุจึงได้ชื่อว่า อารัญญิโก 


   องค์ คือสมาทานเจตนาของพระภิกษุอันอยู่ในประเทศไม่พึงยินดีเป็นปกตินั้น ชื่อว่า อารัญญิกังคะ 


   ๙. ในรุกขมูลิกังคธุดงค์เป็นคำรบ ๙ นั้น มีบทวิคคหะว่า “รุกฺขมูเล นิวาโส” กิริยาที่อยู่ในภายใต้ต้นไม้นั้นชื่อว่า รุกขมูล 


   การที่อยู่ในภายใต้ต้นไม้นั้น เป็นปกติของพระภิกษุนั้น เหตุดังนั้นพระภิกษุนั้นจึงได้ชื่อว่า รุกขมูลิกะ 


   องค์ คือสมาทานเจตนาของพระภิกษุ มีอันอยู่ในภายใต้ต้นไม้เป็นปกตินั้นชื่อว่า รุกขมูลิกังคะ 


   ๑๐. ในอัพโภกาสิกังคธุดงค์เป็นคำรบ ๑๐ แลโสสานิกังคธุดงค์เป็นคำรบ ๑๑ ก็มีนัยดุจเดียวกันกับด้วยอารัญญิกกังคธุดงค์ แลรุกขมูลิกังคธุดงค์ฉันนั้น 


   ๑๒. ในยถาสันถติกังคธุดงค์เป็นคำรบ ๑๒ นั้น มีบทวิคหะว่า “ยเถว สนฺถตํ” เสนาสนะใด ๆ อันพระภิกษุเป็นผู้ปูเสนาสนะให้ถึงแก่พระภิกษุ เสนาสนะนั้นชื่อว่า ยถาสันถตัง 


   ยถาสันถติกังคธุดงค์นี้เป็นชื่อแห่งเสนาสนะ ที่พระภิกษุเป็นผู้ตกแต่งเสนาสนะแสดงขึ้นก่อนว่า เสนาสนะนี้ถึงแก่ท่าน 


   กิริยาที่อยู่ในเสนาสนะ อันพระภิกษุเป็นผู้ตกแต่งจัดแจงเสนาสนะแสดงขึ้นก่อนว่าเสนาสนะนี้ถึงแก่ท่าน เป็นปกติของพระภิกษุนั้นเหตุดังนี้ พระภิกษุนั้นจึงชื่อว่า ยถาสันถตินะ 


   องค์คือสมาทานเจตนาของพระภิกษุมีอันอยู่ในเสนาสนะ อันพระภิกษุเป็นผู้ตกแต่งเสนาสนะแสดงขึ้นก่อนว่า เสนาสนะถึงแก่ท่าน เป็นปกตินั้นชื่อว่า ยถาสันถติกังคะ 


   ๑๓. ในสัชชิกังคธุดงค์เป็นคำรบ ๑๓ นั้น มีบทวิคคหะว่า “สยนํ ปฏิกฺขิปิตฺวา” กิริยาที่พระภิกษุห้ามซึ่งอิริยาบท คือนอนแล้วแลอยู่ด้วยอิริยาบถคือนั่งนั้น เป็นปกติแห่งพระภิกษุนั้น เหตุดังนั้นพระภิกษุนั้นจึงได้ชื่อว่า เนสัชชิกะ 


   องค์คือสมาทานเจตนาของพระภิกษุ ที่จะห้ามซึ่งอิริยาบถนอนแล้วอยู่ด้วยอิริยาบถนั่งเป็นปกตินั้น ชื่อว่า เนสัชชิกังคะ 


   อนึ่ง ธุดงค์ทั้งปวงนี้ ชื่อว่าเป็นองค์แห่งพระภิกษุ ชื่อว่าธุตะเพราะเหตุว่าภิกษุนั้น มีกิเลสอันกำจัดเสียแล้วด้วยวิธีสมาทานนั้น ๆ 


   นัยหนึ่ง ปัญญามีคำเรียกว่าธุตะอันได้แล้ว เพราะเหตุว่าปัญญานั้นชำระเสียแล้วซึ่งกิเลสเป็นองค์แห่งธุดงค์ทั้งหลาย มีปังสุกุลีกังคธุดงค์เป็นอาทิ เหตุดังนั้น ปังสุกุลิกังคะเป็นประธานนั้น จึงมีนามชื่อว่า ธุตังคาตานิ 


   นัยหนึ่ง ปังสุกุลิกังคะเป็นอาทินั้น ชื่อว่า ธุตะ เพราะเหตุกำจัดเสียซึ่งข้าศึก แลชื่อว่าองค์ เพราะเหตุปฏิบัติด้วยอาการอันดี ในธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นประธาน เหตุดังนั้น จึงได้นามชื่อว่า ธุดงค์ 


   วินิจฉัยโดยอรรถวิคหะในธุดงค์ ๑๓ ประการ บัณฑิตพึงรู้ด้วยประการดังนี้ก่อน 


   แต่นี้จะวินิจฉัยโดยลักษณะเป็นอาทิในธุดงค์ ๑๓ ประการ บัณฑิตพึงรู้โดยนัยเราจะกล่าวต่อไปนี้ 


   แท้จริง ธุดงค์ ๑๓ ประการทั้งนี้ มีเจตนาอันประพฤติเป็นไปด้วยสามารถสมาทานเป็นลักษณะ 


   สมด้วยพระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ในอรรถกถาว่า “โย สมาทิยติ โส ปุคฺคโล” แปลเนื้อความว่าการกบุคคล คือพระภิกษุผู้จะปฏิบัติพระองค์ใด สมาทานถือเอาด้วยดี พระภิกษุผู้จะปฏิบัตินั้นจะถือเอาด้วยดี ด้วยธรรมทั้งหลายใด ธรรมทั้งหลายนั้น คือจิตแลเจตสิก 


   เจตนาที่ประพฤติเป็นไปด้วย สามารถแห่งสมาทานเจตนาอันใด สมาทานเจตนานั้น ชื่อว่า ธุดงค์ 


   วจีประโยค คือประกอบซึ่งวาจาห้ามเสียซึ่งวัตถุทั้งหลาย มีจีวรอันคฤหบดีถวายเป็นอาทินั้น ชื่อว่า วัตถุ 


   แท้จริง ธุดงค์ ๑๓ ประการทั้งปวงนี้ มีกำจัดเสียซึ่งโลภอันยิ่งคือโลภในรูปในเสียงเป็นอาทิ อันประพฤติเป็นไปด้วยสามารถแห่งตัณหาเป็นกิจ 


   มีสภาวะมิได้โลเลเป็นผล มีปรารถนาอันน้อยเป็นอาทิเป็นธรรมแห่งพระอริยบุคคล เป็นอาสันการณ์ 


   วินิจฉัยโดยวัตถุทั้งหลาย มีลักษณะเป็นต้น ในธุดงค์ ๑๓ ประการ บัณฑิตพึงรู้โดยนัยดังแสดงมาแล้วนี้ 


   แต่นี้จะวินิจฉัยในบททั้ง ๕ มี “สมาทานวิทานโต” เป็นอาทิ 


   มีเนื้อความว่าธุดงค์ทั้งปวงนี้ เมื่อองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคยังทรงพระชนม์อยู่ พระภิกษุทั้งหลายพึงสมาทานในสำนักแห่งพระองค์ 


   เมื่อองค์พระผู้ทรงพระภาคเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว พระภิกษุทั้งหลายพึงสมาทานในสำนักแห่งพระมหาสาวก 


   เมื่อพระมหาสาวกทั้งหลายมิได้มีแล้ว พระภิกษุทั้งหลายพึงสมาทานในสำนักแห่งพระขีณาสพ 


   เมื่อพระขีณาสพเจ้ามิได้มีแล้ว พึงสมาทานในสำนักพระอนาคามี แลพระสกิทาคามี แลพระโสดาบัน แลพระมหาเถระที่ทรงพระไตรปิฎกแลปิฎก ๒ แลทรงไว้ซึ่งพระปิฎก ๑ แลพระสังคีติกเถระ แลพระอรรถกถาจารย์ เมื่อพระอรรถกถาจารย์ไม่มีแล้ว พึงสมาทานในสำนักพระเถระองค์ใดองค์หนึ่งผู้ทรงซึ่งธุดงค์ เมื่อพระเถระผู้ทรงซึ่งคุณคือธุดงค์ไม่มีแล้วพระภิกษุทั้งหลายพึงไปกวาดลานพระเจดีย์แล้วนั่งยองแล้ว แลกล่าวพระบาลีสมาทาน ดุจกล่าวพระบาลีสมาทานในสำนักองค์สัมมาพระสัมพุทธเจ้าแล้วพึงสมาทาน อนึ่ง จะสมาทานด้วยตนเองนั้นก็ควร 


อาจารย์พึงกล่าวนิทานแห่งพระเถระอันเป็นพี่แห่งพระเถระสองพี่น้อง อันอยู่ในเจติยบรรพตวิหาร อันมีความปรารถนาน้อยในธุดงค์สาธกเข้าในอธิการนี้ 


   กิริยาที่กล่าวทั่วไป บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ก่อน เอวํ ก็มีด้วยประการดังนี้ 


   “อิทานิ เอเกกสฺส สมาทานวิธานปฺปเภทเภทานิสํเส วณฺณ นิสฺสามิ ปํสุกุลิทงฺคํ ตาว คยปติทานจีวรํ ปฏิกฺฺขิปามิ ปํสุกุลิกงฺคํ สมาทิยามิติ อิเมสุ ทฺวิสุ วจเนสุ อญฺญตเรน สมาทินฺ โหติ อิทํ ตาเวตฺถ สมาทานํ เอวํ สมาทินฺนํ ธุตงฺเคน ปนเตน โสสานิกํ อาปฎิกํ รถิยโจฬํ สงฺการโจฬํ โสตฺถิยํ นฺหานโจฬํ ติตฺฉโจฬํ คตปจฺจาคตํ อคฺคิทฑฺฺฒํ โคขายิตํ อุปจิกาขยิตํ อุนฺทูรกฺขายิตำ　อนฺตจุฉินฺนํ ทสาจฺฉินฺนํ ธชาหตํ ถูปจีวรํ สมณจีวรํ อาภิเสรกิกํ อิทฺธิมยํ ปนฺถิกํ วาตาหฏํ เทวทตติยํ สามุทฺทิยนฺติ 


   วาระนี้ จะได้รับพระราชทานถวายวิสุชนาในเตรสธุดงค์นิเทศปริเฉท ๒ ในปกรณ์ ชื่อว่า วิสุทธิมรรค สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี มีเนื้อความว่า “อิทานิ เอเกกสฺส วณฺณยิสฺสามิ” ในกาลบัดนี้ข้าพระองค์ผู้่มีนามชื่อว่าพุทธโฆษาจารย์ จักสังวรรณนาสมาทานแลวิธานแลประเภทแลเภทะแลอานิสงส์ แห่งธุดงค์สิ่งหนึ่ง 


   “ปํสุกฺลิกิงคํ ตาว” จะกล่าวด้วยวิธีสมาทานปังสุกุลิกังคธุดงค์ก่อนวิธีจะสมาทานปังสุกุลิกังคธุงดงค์นั้น พระโยคาวจรภิกษุผู้ประพฤติซึ่งความเพียร พึงสมาทานด้วยพระบาลีทั้งสองอย่าง 


   คือพระบาลีว่า “คหปติทานจีวรํ ปฏิกฺขิปามิ” อย่าง ๑ 


   คือพระบาลีว่า “ปํสุกุลิกงฺคํ สมาทิยามิ” อย่าง ๑ 


   พระบาลีทั้งสองอย่างนั้น จะสมาทานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ชื่อว่าสมาทานแล้ว 


   สมาทานบทต้นว่า “คหปติทานจีวรํ ปฏิกฺขิปามิ” นั้น แปลเนื้อความว่า ข้าพระองค์จะห้ามเสียบัดนี้ ซึ่งจีวรอันคฤหบดีถวาย 


   จะสมาทานบทปลายว่า “ปํสุกุลิกงฺคํ สมาททิยามิ” แปลว่า ข้าพระองค์จะสมาทานถือเอาบัดนี้ ซึ่งปังสุกุลิกังคธุดงค์ 


   กิริยาที่สมาทานในปังสุกุงลิกังคธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ก่อน 


   “เอวํ สมาทินฺนํ ธุตงฺเคน ปน” อนึ่งพระโยคาวจรภิกษุสมาทานดังนี้แล้ว พึงถือเอาซึ่งจีวรอันใดอันหนึ่ง คือจีวรชื่อว่าโสสานิก แลจีวรชื่อว่าอาปณิกัง ชื่อว่ารถิยโจฬัง ชื่อว่าสังการโจฬัง โสตถิยังนหาน โจฬัง ติตกโจฬัง คตปัจจาคตัง อัคคิทัฑฒัง โคขายิตัง อุปจิกาขายิตัง อุนทูรักขายิตัง อันตัจฉินนัง ทสาจฉินนัง ธชาหตัง ถูปจีวรัง สมณจีวรัง อาภิเสกิกัง อิทธิมยัง ปันถิถัง วาตาหฏัง แลชื่อว่าเทวทัตติยัง แลวจีรชื่อว่าสมุททิยัง เข้ากันเป็นจีวร ๒๓ อย่าง ฉีกผ้าเสียแล้วละเสียซึ่งที่อันทุพพลภาพ ซักซึ่งที่อัน มักกระทำ ให้เป็นจีวรนำเสียซึ่งจีวรที่คฤหัสถ์ถวายอันมีในก่อน จึงบริโภคนุ่งห่ม 


   มีอรรถสังวรรณนาในบท คือโสสานิกังเป็นปฐมนั้นว่า “สุสาเน ฉฑฺฑิต” ผ้าอันใดที่บุคคลทิ้งเสียแล้ว ในสุสานประเทศป่าช้า ผ้าอันนั้นชื่อว่า โสสานิกจีวรที่ ๑ 


   ผ้าอันใดที่ตกอยู่ในที่ประตูร้านตลาด ผ้านั้นชื่อว่า อาปณิกจีวรเป็นคำรบ ๒ 


   ผ้าอันใดที่บุคคลทั้งหลายมีประโยชน์ด้วยบุญ ทิ้งลงมาโดยช่องหน้าต่างให้ตกอยู่ในตรอกสถล ผ้านั้นชื่อว่า รถิยโจฬะ เป็นคำรบ ๓ 


   ท่อนผ้าที่บุคคลทิ้งเสียแล้วในกองหยากเยื่อ ชื่อว่า สังการโจฬะจีวร เป็นคำรบ ๔ 


   ผ้าที่บุคคลเช็คคัพภมลทินแล้วแลทิ้งเสีย ชื่อว่า โสตถิยจีวรเป็นคำรบ ๕ 


   “กิร” ดังได้สดับมา “ติสฺสามจฺจมาตา” มารดาแห่งอำมาตย์ ชื่อว่าดิสสะ เช็คคัพภมลทินด้วยผ้าค่าควรแสนตำลึง ยังหญิงทาสีใหนำไปทิ้งไว้ในทางที่จะไปสู่ตาลเวฬิวิหาร ด้วยมนสิการกระทำไว้ในใจว่า “ปํสุกุลิกา คณฺหิสฺสนฺติ” พระภิกษุทั้งหลายที่มีบังสุกุลจีวรเป็นปกตินั้น จะได้ถือเอา พระภิกษุทั้งหลายก็ถือเอาผ้านั้น เพื่อประโยชน์แก่จีวรอันคร่ำคร่า 


   “ยํ ภูตเวชฺเชหิ” ชนทั้งหลายที่หมอภูตปีศาจ ให้อาบน้ำกับด้วยศีรษะ ทิ้งผ้าอาบน้ำอันใดเสียด้วยอาโภคคิดว่า ผ้านี้เป็นกาลกิณีแล้วก็ไป ผ้านั้นชื่อว่า นหานโจฬจีวร เป็นคำรบที่ ๖ 


   ผ้าท่อนเก่าที่บุคคลทิ้งไว้ในท่าน้ำ　ผ้านั้น ชื่อว่าติดถโจฬจีวร เป็นคำรบที่ ๗ 


   มนุษย์ทั้งหลายไปสู่สุสานประเทศ กลับมาอาบน้ำแล้วทิ้งผ้าชุบอาบอันใดไว้ ผ้านั้นชื่อว่า คตปัจจาคตจีวร เป็นคำรบที่ ๘ 


   ผ้าอันใดมีประเภทบางแห่งอันไฟไหม้ ผ้านั้นชื่อว่า อัคคิทัฑฒจีวร เป็นคำรบที่ ๙ 


   แท้จริงผ้าที่ไฟไหม้นั้น มนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมทิ้งเสีย 


   ผ้าทั้งหลายที่โคเคี้ยวแลปลวกกัด แลหนูกัด แลขาดในที่สุด แลผ้าชายขาด ผ้าทั้ง ๙ ประการนี้ มนุษย์ทั้งหลายย่อมจะทิ้งเสีย 


   แลผ้าชื่อว่า ธชาหตจีวรเป็นคำรบ ๑๕ นั้น อรรถสังวรรณนาว่า “นาวํ อภิรุยฺหตฺตา” มนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะขึ้นสู่สำเภา ย่อมผูกธงปักไว้ที่ท่า แล้วจึงขึ้นสู่สำเภา เมื่อล่วงทัศนาวิสัยแห่งมนุษย์ทั้งหลายนั้นแล้วพระภิกษุทั้งหลายมีบังสกุลเป็นวัตรจะถือเอาผ้านั้นก็ควร 


   อนึ่ง ผ้าอันใดที่เสนาของพระราชาทั้งสองผู้เป็นธงแล้วแลตั้งไว้ในยุทธภูมิ ในการเมื่อเสนาทั้งสองฝ่ายไปแล้ว พระภิกษุมีปังสุกุลเป็นปกติ จะถือเอาผ้านั้นก็ควร ผ้านั้นชื่อว่า ธชาหฏจีวรเป็นคำรบ ๑๕ 


   ผ้าที่มนุษย์ทั้งหลายโอบพันจอมปลอม แล้วแลกระทำพลีกรรม ผ้านั้นชื่อว่า ถูปจีวร เป็นคำรบ ๑๖ 


   ผ้าอันใดเป็นของแห่งพระภิกษุ ผ้านั้นชื่อว่า สมณจีวร เป็นคำรบ ๑๗ 


   ผ้าอันใดที่บุคคลทิ้งไว้ในที่อภิเษกแห่งบรมขัตติยราช ผ้าอันนั้นชื่อว่า อาภิเสกิกจีวร เป็นคำรบ ๑๘ 


   จีวรแห่งเอหิภิกษุ ชื่อว่า อิทธิมยจีวร เป็นคำรบ ๑๙ 


   ผ้าอันใดตกอยู่ในระหว่างหนทาง ผ้านั้นชื่อว่า ปักถิกจีวร เป็นคำรบ ๒๐ 


   อนึ่ง ผ้าอันใดตนอยู่แลเพราะเหตุลืมสติ แห่งมนุษย์ทั้งหลายอันเป็นเจ้าของ ผ้าอันนั้นให้พระภิกษุรักษาอยู่หน่อยหนึ่งแล้วจึงถือเอาผ้าอันนั้นชื่อว่า ปันถิกจีวร เป็นคำรบ ๒๐ ดุจเดียวกัน 


   ผ้าอันใดลมประหารแล้วพาไปตกลงในที่ไกล ผ้านั้นชื่อว่า วาตาหฎา เป็นคำรบ ๒๑ 


   อนึ่ง ผ้านั้นเจ้าของไม่เห็นแล้ว ภิกษุจะถือเอาก็ควร 


   ผ้าอันใดเป็นผ้าอันเทวดาให้ เหมือนกันกับผ้าอันนางเทวธิดาถวายแก่พระอนุรุทธ ผ้านั้นชื่อว่า เทวทัตติยะ เป็นคำรบ ๒๒ 


   ผ้าอันใดคลื่นซัดไปบนบกผ้านั้นชื่อว่า สามุททิยจีวรเป็นคำรบ ๒๓ 


   อนึ่ง ผ้าอันใดที่ทายกถวายว่า “สงฺฆสฺส เทม” ข้าพระองค์ถวายแก่พระสงฆ์ แลผ้าที่ภิกษุทั้งหลายเที่ยวไปเพื่อภิกขะแล้วแลได้ผ้าอันนั้นไม่เป็นปังสกุลจีวร 


   วินิจฉัยในภิกขุทัตติยจีวรนั้นว่า “ยํ วสฺ สคฺเคนคา เหตฺวา ทียฺยติ” จีวรอันใดที่พระภิกษุทั้งหลาย ยังพระภิกษุมีปังสกุลธุดงค์เป็นปกติให้ถือเอาตามวัสสาอายุแล้วแลให้ 


   ใช่แต่เท่านั้น จีวรที่พระภิกษุแลคฤหัสถ์ทั้งหลายให้ด้วยวาจาว่าพระภิำกษุทั้งหลายอยู่ในเสนาสนะนี้ จงบริโภคนุ่งห่มจีวรนี้ “นตํ ปํสุกุลํ” จีวรทั้งสองสถานนั้นไม่เป็นปังสุกุลจีวร 


   ถ้าพระภิกษุคฤหัสถ์ทั้งหลายไม่ถวายเอง จึงจะเป็นปังสุกุลจีวร 


   อนึ่ง จีวรอันใดที่ทายกทั้งหลายตั้งไว้ในที่ใกล้เท้่าของพระภิกษุ พระภิกษุนั้นก็ถวายตั้งไว้ในมือของปังสุกุลิกภิกษุ จีวรนั้น ชื่อว่า บริสุทธิ์ แต่ฝ่ายอันหนึ่ง 


   จีวรอันใด ทายกถวายตั้งไว้ในหัตถ์แห่งพระภิกษุนั้น ๆ ก็เอาไปตั้งไว้ในที่ใกล้เท้าของปังสุกุลลิกภิกษุ จึวรนั้นก็บริสุทธิ์อีกฝ่ายหนึ่ง 


   จีวรอันใด ทายกตั้งไว้ในที่ใกล้เท้าแห่งพระภิกษุ ๆ ก็เอาไปถวายแก่ปังสุกุลิกเหมือนอย่างนั้น จีวรนั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่าย 


   จีวรอันใด ที่พระภิกษุได้เพราะเหตุทายกตั้งไว้ในมือ พระภิกษุนั้นก็ถวายตั้งไว้ในมือแห่งปังสุกุลิกภิกษุ จีวรนั้นชื่อว่าไม่เป็นจีวรอันอุกฤษฏ์ 


   พระภิกษุที่ปังสุกุลเป็นปกติ รู้ซึ่งเภทะคือกิริยาแตกทำลายแห่งปังสุกุลจีวรดังนี้แล้ว พึงบริโภคนุ่งห่มจีวร 


   “อิเมตฺถ วิธานํ” วิธีในปังสุกุลิกธุดงค์นี้ บัณฑิตพึงรู้โดยนัยแห่งคำอันเราจะกล่าวมาแล้วนี้ 


   “อยมฺปน ปเภโท” อนึ่งประเภทแห่งปังสุกุลิกภิกษุ บัณฑิตพึงรู้โดยนัยแห่งคำอันเราจะกล่าวดังนี้ 


   “ตโย ปํสุกุลิกา” พระภิกษุที่มีปังสุกุลเป็นปกตินี้มี ๓ จำพวกคือ ปังสุกุลิกภิกษุเป็นอุกฤษฏ์ ปฏิบัติเป็นอย่างสูงจำพวกหนึ่ง 


   คือปังสุกุลิกภิกษุเป็นมัชฌิม ปฏิบัติเป็นอย่างท่ามกลางจำพวกหนึ่ง 


   คือปังสุกุลิกภิกษุเป็นมุทุ ปฏิบัติเป็นอย่างต่ำจำพวกหนึ่ง เป็น ๓ จำพวกด้วยกันดังนี้ 


   พระปังสุกุลิกภิกษุที่ถือเอาผ้าโสสานิกจีวร ที่บุคคลทิ้งเสียแล้วในสุสานประเทศอย่างเดียว ชื่อว่าปฏิบัติเป็นอุกฤษฏ์เป็นปฐมที่หนึ่ง 


   พระปังสุกุลิกภิกษุที่ถือเอาผ้าปังสุกุล ที่บุคคลตั้งไว้ว่าบรรพชิตจะได้ถือเอาผ้าอันนี้ ชื่อว่าปฏิบัติเป็นมัชฌิมที่สอง 


   พระปังสุกุลิกภิกษุ ที่ถือเอาผ้าทายกตั้งไว้ในที่ใกล้แห่งเท้าแล้วแลถวาย ชื่อว่าปฏิบัติเป็นมุทุที่สาม 


   พระปังสุกุลิกภิกษุทั้ง ๓ จำพวกนี้ เมื่อยินดีจีวรที่คฤหัสถ์ทั้งหลายให้ธุดงค์ก็ทำลายในขณะที่ตนยินดี ด้วยฉันทะแห่งตน 


   อธิบายว่า พระภิกษุไม่ชอบใจที่ทรงไว้แก่ตน แลบริโภคนุ่งห่มด้วยตน แต่ว่าไม่ห้ามที่คฤหัสถ์ทั้งหลายถวายเพื่อจะรักษาไว้ ซึ่งความเลื่อมใสของคฤหัสถ์ ยินดีว่าจะได้ถวายแก่พระภิกษุทั้งหลายอื่น ดุจดังว่าธุดงค์เภทแห่งพระภิกษุทั้งหลาย มีพระอานนท์เถรเจ้าเป็นอาทิ แลทำลายในขณะแห่งตนยินดีด้วยอภิวาสนขันติ อธิบายว่าปังสุกุลิกังคภิกษุนั้น ยินดีด้วยปรารถนาว่าจะบริโภค 


   “อยเมตฺถ เภโท” ว่าด้วยธุดงค์ทำลายในปังสุกุลิกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้โดยนัยดังกล่าวมานี้ 


   อนึ่ง อานิสงส์ปังสุกุลิกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้โดยนัยจะกล่าวดังต่อไปนี้ 


   “ปํสุกุลจีวรํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา” บังสุกุภิกษุ ชื่อว่าสภาวะปฏิบัติสมควรแก่นิสัยเป็นอานิสงส์ เพราะเหตุว่า องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้ว่า บรรพชานี้อาศัยปังสุกุลจีวร 


   อนึ่ง ปังสุกุลิกภิกษุนี้จะได้อานิสงส์ คือจะยังตนให้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์เป็นปฐม 


   ตนจะไม่มีทุกข์ที่จะรักษาจีวร แลจะไม่ประพฤติเนื่องด้วยบุคคลผู้อื่น แลมิได้กลัวแต่โจรไพร แลปราศจากบริโภคตัณหา ปรารถนาจะนุ่งห่มจีวรทั้งปวงและจะทรงไว้ซึ่งบริขารสมควรแก่สมณะ บังสุกุลจีวรนั้นมีค่าน้อย เป็นจีวรอันได้ด้วยง่าย จะบริโภคนุ่งห่มก็ปราศจากโทษ องค์สมเด็จพระผู้่ทรงพระภาคตรัสสรรเสริญไว้ดังนี้ 


   อนึ่ง “ปาสาทิกตา” ปังสุกุลิกภิกษุนั้น จะนำมาซึ่งความเลื่อมใส่แก่ชนทั้งหลายอื่น เพราะเหตุว่าภิกษุที่ทรงปังสุกุลจีวรนั้นเป็นที่เลื่อมใสของสัตว์โลกที่เป็นลูขปมาณ แลจะยังผลแห่งคุณทั้งหลายมีอัปปิจฉตาคุณ คือภาวะมักน้อยเป็นต้นให้สำเร็จ 


   “สมฺมาปฏิปตฺติยา อนฺพฺรูหนํ” อนึ่งพระภิกษุที่ทรงผ้าปังสุกุลนั้นจะยังสัมมาปฏิบัติให้เจริญ แลจะยังชนอันมีในภายหลังให้ถึงซึ่งทิฏฐานุคติดูเยี่ยงอย่างปฏิบัติ 


   พระพุทธโฆษาจารย์เจ้า นิพนธ์คาถาสรรเสริญพระภิกษุทีทรงบังสุกุลจีวรไว้ว่า “มารเสนวิฆาฏาย ปํสุกุลธโร ยติ” แปลเนื้อความว่า “ยติ” อันว่าพระโยคาวจรภิกษุ ทรงบังสุกุลจีวรเพื่อว่าจะกำจัดเสียซึ่งมารแลเสนามาร งานในพระพุทธศาสนาปรากฏดุจดังว่าบรมขัตติยราชผูกสอดทรงไว้ซึ่งเกราะ อันพิจิตรด้วยสัตตรัตนะกาญจนมัย งามในยุทธภูมิที่รบระงับเสียซึ่งข้าศึก 


   อนึ่ง “ยํ โลกครุนา โก ตํ” องค์สมเด็จพระสัพพัญญูผู้เป็นพระบรมครูแห่งสัตว์โลก พระองค์ทรงสละเสียซึ่งวรวัตถา พระภูษาอันประเสริฐมีโกสิยพัตร์เป็นอาทิ ทรมานพระองค์ทรงปังสุกุลจีวรนั้นเล่า เหตุอันใดพระโยคาวจรภิกษุดังฤๅ จะไม่ทรงปังสุกุลจีวรนั้นเล่าเหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุที่ระลึกถึงคำปฏิญาณแห่งตนที่รับคำว่าบรรพชาอาศัยปังสุกุลจีวรเป็นอาทิแล้ว ก็พึงยินดีด้วยปังสุกุลจีวรอันประพฤติเป็นไปตามความเพียรแห่งตน 


   สังวรรณนามาในสมาทานแลวิธาน แลประเภทแลเภทะแลอานิสงส์ ในบังสุกุลลิกังคธุดงค์นี้ บัณฑิตพึงรู้ด้วยประการดังนี้ก่อน 


   ในลำดับนั้นข้าพระองค์ผู้มีนามว่า พุทธโฆษาจารย์ จักแสดงเตจีวริกังคธุดงค์เป็นคำรบ ๒ 


   เตจีวริกังคธุดงค์นี้ พระภิกษุย่อมสมาทานถือเอาด้วยพระบาลีทั้งสองคือสมาทานว่า “จตุตฺถจีวรํ ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่าข้าพระองค์จะห้ามเสียซึ่งจีวรเป็นคำรบ ๔ 


   แลสมาทานว่า “เตจีวริกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่าข้าพระองค์จะสมาทานถือเอา ซึ่งจีวรกังคธุดงค์ 


   พระภิกษุจะสมาทานด้วยพระบาลีอันใดอันหนึ่ง ก็ได้ชื่อว่าเป็นอันสมาทานแล้ว 


   “เตน ปน เตยีวริเกน” อนึ่งภิกษุที่มีไตรจีวรผ้าสามผืนเป็นปกตินั้น มีจีวรอันคร่ำคร่า ได้ผ้าเพื่อประโยชน์จะทำจีวรแล้วยังไม่สามารถอาจเพื่อจะกระทำได้ เพราะเหตุไม่มีความสบาย แลไม่ได้ซึ่งวิจารณกรรมกระทำจัดแจง แลสิ่งของอันใดอันหนึ่งมีเข็มเป็นต้น ยังมิได้สำเร็จตามใดก็พึงเก็บไว้ตราบนั้น โทษจะบังเกิดขึ้นเหตุเก็บผ้าไว้นั้นมิได้มี 


   อนึ่ง จำเดิมแต่ย้อมแล้วนั้น พระภิกษุจะเก็บไว้ไม่ควร เมื่่อพระภิกษุเก็บไว้ กระทำสันนิธิสั่งสม พระภิกษุนั้นชื่อว่าธุดงค์โจร 


   วิธานแห่งเตจีวริกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ 


   อนึ่ง วินิจฉัยโดยประเภทแห่งเตจีวริกังคธุดงค์นั้นว่า “อยํปิ ติวิโธโหติ” พระภิกษุที่มีไตรจีวรเป็นปกติมี ๓ ประการ คืออุกฤษฏ์ แลมัชฌิมะ แลมุทุกะ 


   ในกาลเมื่อพระภิกษุอันเป็นอุกฤษฏ์ จะย้อมไตรจีวรนั้น พึงย้อมผ้าชื่อว่าอันตรวาสกก่อน 


   เื่มื่อจะย้อมผ้าอันตรวาสกนั้น นุ่งผ้าชื่อว่าอุตราสงค์แล้วย้อมผ้า ชื่อว่าอันตรวาสก 


   เมื่อจะย้อมผ้าอุตราสงค์นั้น นุ่งผ้าชื่อว่าอันตรวาสกแล้ว พึงย้อมผ้าชื่่อว่าอุตราสงค์ 


   เมื่ื่อจะย้อมผ้าสังฆาฏิ “ตํ ปรุปิตฺวา” ห่มผ้าชื่อว่าอุตราสงค์นั้นแล้ว พึงย้อมผ้าสังฆาฏิ อนึ่งอุกฤษฏ์ภิกษุนั้น จะนุ่งผ้าสังฆาฏิไม่ควร 


   วัตรอันนี้เป็นวัตตปฏิบัติของอุกฤษฏ์ภิกษุ อันอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้าน 


   อนึ่ง อุกฤษฏ์ภิกษุที่อยู่ในอรัญเสนาสนะ จะซักจะย้อมซึ่งผ้าทั้งสอง คืออันตรวาสก แลผ้าอุตราสงค์ ในกาลอันเดียวกันก็ควร 


   พระอุกฤษฏืภิกษุที่อยู่ป่าย้อมผ้านั้น เห็นบุคคลผู้หนึ่งเดินมาแล้ว แลอาจะเพื่อจะฉุดคร่ามาซึ่งผ้าย้อมฝาด กระทำในเบื้องบนได้ฉันใด พระภิกษุนั้นก็พึงนั่งอยู่ในที่ใกล้จีวรฉันนั้น 


   อนึ่ง พระภิกษุมีไตรจีวรเป็นปกติ อันเป็นมัชฌิมปฏิบัติอย่างกลางนั้น จะย้อมไตรจีวรในโรงเป็นที่ย้อมนั้น ย่อมมีผ้าฝากสำหรับพระภิกษุบริโภคนุ่งห่ม ในขณะจะย้อมจีวร มัชฌิมภิกษุนั้นจะนุ่งห่มซึ่งผ้านั้นแล้ว แลกระทำซึ่งรัชชนกรรมก็ควร 


   มุทุกภิกษุปฏิบัติอย่างต่ำจะนุ่งจะห่มจีวรทั้งหลาย แห่งพระภิกษุอันเป็นสภาพ แล้วแลกระทำซึ่งรัชชนกรรมก็ควร 


   อนึ่ง เครื่องลาดอันเป็นของสงฆ์ แลเป็นของแห่งบุคคลอื่นอันบุคคลกระทำให้แล้วด้วยผ้าย้อมฝาด ตั้งไว้ด้วยความสามารถเป็นเครื่องลาดในอาสนะนั้น ก็ควรแก่มุทุกภิกษุนั้น 


   พระมุทุกภิกษุจะยังชนให้รักษา แล้วแลนำไปซึ่งเครื่องลาดนั้นเพื่อประโยชน์แก่ตนไม่ควร 


   อนึ่ง มุทุกภิกษุจะนุ่งห่มจีวร แห่งพระภิกษุทั้งหลายอันเป็สภาคเนือง ๆ นั้น ก็มิได้ควร 


   อนึ่ง ผ้าย้อมฝาดกระทำเป็นอังสะผืนหนึ่ง เพิ่มขึ้นไปเป็นคำรบ ๔ ผืน ก็ควรแก่พระภิกษุอันมีไตรจีวรเป็นปกติ 


   ผ้าอังสะนั้น ถ้าจะว่าโดยกว้างคืบหนึ่งเป็นประมาณ ถ้าจะว่าโดยยาว ๓ ศอกเป็นประมาณนั้นแลควร 


   อนึ่ง ธุดงค์แห่งพระภิกษุทั้ง ๓ มีอุกฤษฏ์ภิกษุเป็นอาทิ ย่อมทำลายในขณะที่ตนยินดีจีวรเป็นคำรบ ๔ 


   เภทะ คือกิริยาทำลายในเตจีวริกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ดังกล่าวมานี้ เอวํ ก็มีด้วยประการดังนี้ 


   “อยํ ปน อานิสํโส เตจีวริโก ภิกฺขุ สนุตุฏโ โหติ กายปริหาริเกน จีวเรน เตนสฺส ปกฺขิโนวิยสมาทาเยว คมนํ อปฺปสมารมฺภตา วตฺถสนฺนิธิปริวชฺชนํ สลฺลหุกวุตฺติตา อติเรกจีวโลลุปฺปหานํ กปฺปิเย มตฺตการิตา สลฺเลขวุตฺติ ตา อปฺปิจฺฉตาทีนํ ผลนิปฺผตฺตีติ เอวมาทาทโย คุณา สมฺปชฺชนฺตีติ อติเรกวตฺถตณฺหํ ปหาย สนฺนิธิวิวชฺชิโต ธีโร สนฺโต สสุขรสญฺญู ติจิวรธโร ภวติโยคี ตสฺมา สปตตจรโณ ปกฺขีว สจีวโรธ โยคีวโร สุขมนุวิจริตุกาโม ติจีวรนิยเม รตึ กยิราติ” 


   วาระนี้จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนาในธุดงค์นิเทศ ในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรค สังวรรณนาในอานิสงส์เตจีวริกภิกษุที่ทรงไตรจีวรสืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี 


   มีเนื้อความว่า “อยํ ปน อานิสํโส” อนึ่งอานิสงส์แห่งพระภิกษุมีไตรจีวรเป็นปกตินั้น บัณฑิตพึงรู้โดยนัยแห่งพระบาลี อันข้าพระองค์ผู้ชื่อว่าพุทธโฆษาจารย์ จะแสดงดังนี้ 


   “เตจิวรีโก ภิกฺขุ” พระภิกษุที่มีไตรจีวรเป็นปกตินั้น จะได้ซึ่งอานิสงส์ คือสันโดษยินดีในปัจจัยแห่งตน คือจีวรอันรักษากายไม่ให้มีอันตราย คือลมแลแดดเป็นอาทิ แลจะถือเอาไตรจีวรไปด้วยตนได้ดุจนกอันมีปีกบินไปในอากาศ แลจะมีกิจน้อย เพราะเหตุหามิได้แห่งกิจทั้งหลาย มีกิจที่จะนำไปซึ่งอติเรกจีวรเป็นอาทิ แลจะเว้นจากสันนิธิสั่งสมซึ่งผ้า แลจะประพฤติเบากายแลจะละเสีย ซึ่งโลภในอติเรกจีวร และจะกระทำซึ่งประมาณในปัจจัยอันควร แลประพฤติสัลเลขากระทำให้จิตเบาจากกิเลส แลยังผลแห่งคุณทั้งหลายมีอัปปิจฉตาคุณคือมีความปรารถนาน้อยเป็นต้น ให้สำเร็จคุณอานิสงส์แห่งเตจีวริกธุดงค์ มีคำกล่าวมาแล้วในหนหลังดังนี้เป็นต้น ย่อมจะสำเร็จแ่ก่พระโยคาวจรภิกษุผู้มีไตรจีวรเป็นปกติ 


   ใช่แต่เท่านั้น พระพุทธโฆษาจารย์เจ้ารจนาพระบาลีสรรเสริญอานิสงส์เตจีวรธุึดงค์ไว้ว่า “อติเรกวตฺถตณฺหํ ปหาย” พระโยคาวจรภิกษุอันดำเนินด้วยญาณคติละเสียซึ่งตัณหากล่าวคือความปรารถนาอติเรกจีวร เว้นแล้วจากสันนิธิสั่งสมผ้า รู้ซึ่งรสแห่งความสุขอันบังเกิดแต่สันโดษ จึงทรงไตรจีวรบริโภคผ้านุ่งห่มแต่สามผืนเท่านั้น เหตุดังนั้น พระภิกษุในพระศาสนานี้ ปรารถนาจะเป็นโยคาวจรอันประเสริฐ มีจีวร ๓ ผืนไปกับด้วยกาย ปรารถนาเพื่อจะเที่ยวไปตามความสุขสบาย ดุจดังปักษาชาติทั้งหลาย อันเที่ยวไปกับด้วยปีกแห่งตนพึงกระทำซึ่งความยินดีในกิริยาที่กำหนดซึ่งจีวรรักษาเตจีวริกธุดงค์ 


   สังวรรณนามาในสมาทาน แลวิธาน แลประเภท แลเภทะแลอานิสงส์ในเตจีวริกธุดงค์ ก็ยุติเพียงเท่านี้ 


แต่นี้จะสังวรรณนาในปิณฑปาติกังคธุดงค์สืบต่อไปมีเนื้อความว่า 


   พระภิกษุละสมาทานปิณฑปาติกังคธุดงค์นั้น ย่อมสมาทานด้วยพระบาลีทั้งสองว่า “อติเรกลาภํ ปฏิกฺขิปามิ” ซึ่งแปลว่าข้าพระองค์จะห้ามเสียซึ่งอดิเรกลาภ แลสมาทานว่า “ปิณฺฑปาติกงฺคํ สมาทิยามิ” ซึ่งแปลว่าข้าพระองค์จะสมาทาน ถือเอาซึ่งปิณฑปาติกังคธุดงค์ สมาทานด้วยพระบาลีทั้งสองนี้ แต่อันใดอันหนึ่ง ก็ได้ชื่อว่าสมาทานแล้ว 


   อนึ่ง พระภิกษุที่บิณฑบาตเป็นปกตินั้น อย่าพึงยินดีด้วยภัตรทั้ง ๑๔ ประการ 


   คือสังฆภัตร ได้แก่ภัตรที่ทายกพึงถวายแก่พระสงฆ์ทั้งสิ้น ๑ 


   คืออุทเทสภัตร ได้แก่ภัตรที่ทายกเฉพาะพระภิกษุสองสามรูปแล้วจะพึงถวาย ๑ 


   คือนิมัตนภัตร ได้แก่ภัตรอันทายกนิมนต์พระภิกษุทั้งปวงก็ดีพระภิกษุสองสามรูปก็ดี เพื่อจะบริโภคในวันพรุ่งนี้แล้วแลพึงถวาย ๑ 


   คือสลากภัตร ได้แก่ภัตรอันบุคคลเขียนชื่อแห่งทายกทั้งหลายแล้ว แลพึงให้ด้วยสามารถแห่งสลากทั้งหลาย ที่พระภิิกษุถือเอาแล้ว ๑ 


   คือปักขิกภัตร ได้แก่ภัตรอันทายกพึงให้ในวันหนึ่งในปักอันหนึ่ง ๑ 


   คืออุโปสถิกภัตร.....อันทายกพึงให้ในวันอุโบสถ ๑ 


   คือปาฏิปทิกภัตร.....อันทายกพึงให้ในวันค่ำหนึ่ง ๑ 


   คืออาคันตุกภัตร......อันทายกพึงให้แก่พระภิกษุทั้งหลายมีอาคันตุกภิกษุเป็นต้น ๑ 


   คือคมิกภัตร.....อันทายกพึงให้แก่พระภิกษุอันจะไป ๑ 


   คือคิลานภัตร....อันทายกพึงให้แก่ภิกษุไข้ ๑ 


   คือคิลานุปัฏฐากภัตร......อันทายกพึงให้แก่ พระภิกษุ อันอุปัฏฐากซึ่งภิกษุไข้ ๑ 


   คือวิหารภัตร.....อันทายกเฉพาะซึ่งวิหารแล้วแลพึงให้ ๑ 


   คือธุรภัทร.........อันทายกตั้งไว้ในเรือนอันใกล้แล้วแลพึงถวาย ๑ 


   คือวารภัตร........อันทายกทั้งหลาย มีทายกอยู่ในบ้านเป็นอาทิ พึงถวายโดยวาระ ๑ 


   รวมเป็นภัตร ๑๕ ประการด้วยกัน 


   ห้ามมิให้พระภิกษุมีบิณฑบาตเป็นปกติยินดีด้วยภัตรทั้ง ๑๔ อย่าง ดังพรรณนามานี้ 


   อนึ่ง ถ้าแลว่าทายกผู้จะถวายภิกขาหาร ไม่กล่าวโดยนัยมีคำว่า “สงฺฆภตฺตํ คนหถ” พระผู้เป็นเจ้าจงถือเอาสังฆภัตรเป็นอาทิ กล่าวถ้อยคำว่า “อมฺหากํ เคเห สงฺโฆ” สงฆ์จะถือเอาภิกขาหารในเรือนแห่งข้าพเจ้า พระผู้เป็นเจ้าจงถือซึ่งภิกขจะ ทายกกล่าวดังนี้แล้วก็ถวายซึ่งภัตรทั้งหลายพระภิกษุมีบิณฑบาตเป็นธุดงควัตร จะยินดีภัตรทั้งปวงนั้นก็ควร เพราะเหตุว่าทายกกล่าวถ้อยคำอันเป็นปริยายในภิกขะ 


   อนึ่งสลากอันปราศจากอามิส อันบังเกิดแต่สำนักสงฆ์ แลภัตรอันทายกทั้งหลายหุงในวิหาร เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์นั้น ก็ควรแท้จริง เพราะเหตุว่าภัตรนั้น ชื่อว่าภิกขะอันทายกนำำไปแล้วด้วยเอื้อเฟื้อ 


   วิธานแห่งปิณฑปาติกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ดังกล่าวมาแล้ว 


   อนึ่ง จะว่าโดยประเภทแห่งพระภิกษุที่มีบิณฑบาต เป็นปกตินั้นมีประเภท ๓ ประการ คืออุกฤษฏ์ แลมัชฌิมะ แลมุทุกะ 


   ปิณฑปาติกภิกษุอันเป็นอุกฤษฏ์นั้น ย่อมไม่ถือเอาซึ่งภิกขะอันทายกนำมาแต่เบื้องหน้าแลนำมาแต่เบื้องหลัง 


   อนึ่งอุกฤษฏ์ภิกษุนั้น ยืนอยู่ในที่เฉพาะหน้าประตูเรือน เมื่อชนทั้งหลายมารับเอาบาตรแล้วก็ให้บาตร 


   อนึ่งอุกฤษฏ์ภิกษุนั้น ย่อมถือเอาซึ่งภิกขะอันทายกนำบาตรมา 


   อนึ่งอุกฤษฏ์ภิกษุนั้น ย่อมถือเอาซึ่งภิกขะอันทายกนำบาตรมาจากเรือนแล้วแลให้ ในประเทศอันเป็นที่กลับมาจากโคจรคาม เพื่อประโยชน์แก่บริโภค 


   อนึ่งทายกทั้งหลายกล่าวว่า พระผู้เป็นเจ้าจงอย่าเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเลย ข้าพเจ้าทั้งหลายจะนำภิกขะมาถวายในวิหาร พระภิกษุนั้นรับคำนั่งอยู่แล้ว ในวันนั้นจะถือเอาภิกขะไม่ได้ 


   ปิณฑปาติกภิกษุเป็นมัชฌิมะ รับคำทายกทั้งหลายกล่าวอย่างนั้นนั่งอยู่แล้ว ในวันนั้นถือเอาภิกขะได้ 


   อนึ่งมัชฌิมภิกษุไม่รับภิกขะเพื่อประโยชน์จะบริโภคในวันพรุ่งนี้ 


   มุทุกภิกษุรับภิกขะในวันพรุ่งนี้ก็ได้ จะรับภิกขะในวันเป็นคำรบ ๓ ก็ได้ 


   “เต อุโคปิ เสริิวิหารสุขํ น ลภนฺติ” มัชฌิมภิกษุ แลทุมุกภิกษุทั้งสองนั้น ไม่ได้สุขที่จะอยู่ตามอำเภอใจ คือประพฤติเนื่องด้วยบุคคลผู้อื่น 


   “อุกฏเว ลภติ” อุกฤษฏ์ภิกษุจำพวกเดียวได้ความสุข คือจะอยู่มิได้เนื่องด้วยบุคคลผู้อื่น 


   “กิร” ดังได้สดับมา พระธรรมกถึกเถระเจ้าแสดงธรรมเทศนาอันประกอบด้วยอริยวังสสูตร ในบ้านอันหนึ่ง 


   พระอุกฤษฏ์ภิกษุจึงกล่าวแก่พระมัชฌิมภิกษุ และพระมุทุกภิกษุทั้งสอง “อาวุโส” ดูกรท่านทั้งหลายผู้มีอายุ เรามาพากันไปเพื่อจะฟังพระธรรมเทศนา 


   ในพระมัชฌิมภิกษุและพระมุทุกภิกษุทั้งสองนั้น พระมัชฌิมภิกษุรูปหนึ่งตอบว่า “ภนฺเต” ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพระองค์นี้ มนุษย์ผู้หนึ่งให้นั่งอยู่ 


   พระมุทุกภิกษุกล่าวคำตอบว่า ข้าพระองค์นี้รับภิกษาแต่มนุษย์ผู้หนึ่งเพื่อว่าจะบริโภคในวันพรุ่งนี้ 


   พระภิกษุทั้งสองรูปนั้น เสื่อมจากธรรมสวนะ ไม่ได้ไปฟังธรรมพระอุกฤษฏ์ภิกษุนั้น เพลาเช้าก็ไปเที่ยวเพื่อบิณฑบาต แล้วก็ไปฟังธรรม, เทศนา ได้เสวยซึ่งธรรมรส คือรสแห่งปราโมทย์เป็นอาทิ อันประกอบด้วยธรรม 


   อนึ่ง ธุดงค์แห่งพระภิกษุทั้ง ๓ จำพวกนี้ ย่อมทำลายในขณะเมื่อตนยินดีในอติเรกลาภ มีสังฆภัตรเป็นอาทิ 


   “อยเมตฺถ เภโท” การทำลายในปิณฑปาติกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ดังกล่าวมานี้ 


   อนึ่ง อานิสงส์ในปิณฑปาติกธุดงค์นี้ บัณฑิตพึงรู้โดยนัยแห่งคำอันเราจะกล่าวดังนี้ 


   พระภิกษุมีปิณฑปาติกธุดงค์เป็นปกตินั้น ประกอบด้วยอานิสงส์ คือ สภาวะปฏิบัติสมควรแก่นิสัย เพราะเหตุพระบาลีองค์สมเด็จพระมหากรุณาตรัสเทศนาไว้ว่า “ปิณฺฑิยาโลปโภชนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา” เป็นอาทิดังนี้ 


   แลจะมีอานิสงส์ คือจะตั้งอยู่ในอริยวงศ์เป็นคำรบ ๒ 


   แลจะมีอานิสงส์ คือมิได้ประพฤติเนื่องด้วยบุคคลผู้อื่น 


   แลจะมีอานิสงส์ คือมีปัจจัยน้อย และมีปัจจัยด้วยง่าย ปัจจัยทั้งหลายนั้นก็หาโทษมิได้ มีปัจจัยอันพระผู้ทรงพระภาคสรรเสริญดังนี้ 


   แลจะย่ำยีเสียซึ่งความเกียจคร้าน คือจะถึงซึ่งความเพียร คือจะเที่ยวไปตามลำดับเรือน แลจะเลี้ยงชีวิตบริสุทธิ์ 


   แลจะยังเสขิยปฏิบัติให้บริบูรณ์ คือสภาวะจะได้เดินด้วยกายอันปกปิดดี มีระหว่างไม่มี แลไม่เลี้ยงบุคคลผู้อื่น และจะกระทำอนุเคราะห์แก่บุคคลผู้อื่น 


   แลจะละเสียซึ่งมานะ แลจะห้ามเสียซึ่งความปรารถนาอยากในรส 


   แลจะไม่ต้องอาบัติด้วยคณโภชนสิกขาบท แลปรัมปรโภชนสิกขาบท แลจาริตตสิกขาบททั้งหลาย เพราะเหตุไม่รับนิมนต์ แลประพฤติเป็นไปตามแห่งคุณทั้งหลาย มีอัปปิจฉาคุณ คือสภาวะมีปรารถนาน้อยเป็นอาทิ 


   แลจะยังสัมมาปฏิบัติให้เจริญ อนุเคราะห์แก่ชนอันมีในภายหลัง 


   พระพุทธโฆษาจารย์เจ้า พรรรณนาอานิสงส์พระภิกษุที่มีบิณฑบาตเป็นปกติดังนี้แล้ว จึงนิพนธ์พระคาถาสรรเสริญในอวสานที่สุดไว้ “ปิณฺฑิยาโลปสนฺตฏโ อปรายตฺตชีวิโก” แปลเนื้อความในพระคาถาว่า พระภิกษุมีบิณฑบาตเป็นปกติ ย่อมสันโดษยินดีในอันกลืนกินซึ่งอาหารอันประมวล แลเลี้ยงชีวิตไม่เนื่องด้วยผู้อื่น มีโลภในอาหารอันละเสียแล้ว อาจไปไม่ให้ขัดข้องในทิศทั้งสี่ แลบรรเทาความเกียจคร้าน “อาชีวสฺส วิสุชฺฌติ” อาชีวปาริสุทธิศีลของพระโยคาวจรภิกษุนี้ก็บริสุทธิ์ เหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ มีปัญญาอันงามก็อย่าพึงดูหมิ่นภิกขาจารการที่จะไปเที่ยวเพื่อภิกขา “เทวาปิหยนฺติตตาทิโน” เทพยดาแลมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรารถนาจะเห็นแลจะไหว้เป็นอาิทิ ซึ่งพระภิกษุมีบิณฑบาตเป็นปกติอันเลี้ยงซึ่งตน ไม่เลี้ยงซึ่งบุคคลอื่น ปราศจากวิการเห็นปานดังนั้นเหมือนภิกษุนี้ 


   อนึ่งพระโยคาวจรภิกษุ จะได้อาศัยแก่ลาภแลยศแลคำสรรเสริญแห่งสัตว์โลกหามิได้ 


   สังวรรณนามาในสมาทาน แลวิธานแลประเภท แลทำลาย แลอานิสงส์ในปิณฑปาติกังคธุดงค์ ก็ยุติลงแต่เพียงนี้ 


   แต่นี้จะได้สังวรรณนาในสปทานจาริกธุดงค์ต่อไป 


   มีเนื้อความว่า พระภิกษุจะสมาทานสปทานจาริกธุดงค์นั้น พึงสมาทานด้วยพระบาลีทั้งสอง 


   คือสมาทานด้วยพระบาลี “โลลุปฺปจารํ ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่าข้าพระองค์จะห้ามเสียซึ่งอันเป็นไปแห่งโลเล 


   แลพึงสมาทานด้วยพระบาลีว่า “สปาทานจาริกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่า ข้าพระองค์จะถือเอาด้วยดีซึ่งอันประพฤติเป็นไปด้วยมิได้ขาดอย่างนี้เป็นอันสมาทานเหมือนกัน 


   อนึ่ง พระภิกษุที่มีสมาทานจาริกเป็นปกตินั้น “คามทฺวาเร ตฺวา” ยืนอยู่้แทนประตูบ้านแล้ว พึงกำหนดที่จะหาอันตรายมิได้ “ยสฺลา รจฺฉาย วา คาเม วา” อันตรายจะมีในตรอกอันใด แลจะมีในบ้านอันใด ก็พึงละเสียซึ่งตรอกอันนั้น แลบ้านอันนั้น พึงเที่ยวไปในตรอกอันอื่นแลบ้านอันอื่น 


   เมื่อไม่ได้วัตถุอันหนึ่งในประตูบ้านแลตรอกแลบ้าน กระทำสำคัญว่า ไม่มีบ้านแล้ว ก็พึงไปในบ้านอื่น 


   เมื่อได้วัตถุในบ้านใด จะละเสียซึ่งบ้านนั้นแล้วไปก็ไม่ควร 


   อนึ่ง พระภิกษุที่มีสปทานจาริกเป็นปกตินี้ พึงเข้าไปสู่โคจรคามในเพลาเช้าโดยพิเศษ เมื่อประพฤติดังนี้แล้ว ก็สามารถอาจละเสียซึ่งอันมิได้สบายแล้วแลจะไปในที่อันอื่น 


   อนึ่ง ถ้าว่ามนุษย์ทั้งหลาย ทำบุญทำทานในวิหารของพระภิกษุสมาทานจาริกนี้ก็ดี หรือมาพบในท่ามกลางมรรคาก็ดี เขาถือเอาบาตรแล้ว แลถวายบิณฑบาตอย่างนี้ก็ควร 


   อนึ่ง ก็ควรพระภิกษุสปาทานจาริกนี้เดินไปในบ้านนั้น จะไม่ได้ภิกขาก็ดี จะได้น้อยก็ดีในบ้านนั้น ก็พึงเที่ยวไปโดยลำดับบ้าน 


   “อทมสฺส วิธานํ” วิธานแห่งสปทานจาริกธุดงค์บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ 


   อนึ่ง จะว่าโดยประเภทแห่งภิกษุสปาทานจาริกธุดงค์นี้มีประเภท ๓ ประการ คือ อุกฤษฏ์ แลมัชฌิมะ แลมุทุกะ 


   อุกฤษฏ์ภิกษุนั้นไม่รับซึ่งภิกขาอันทายก นำมาแต่เบื้องหน้า แห่งตนอันเดินไปในสถล แลไม่รับซึ่งภิกขาอันทายกนำมาแต่เบื้องหลังแห่งตนอันเดินไปในสถล แลไม่รับซึ่งภิกขาอันทายกนำมาในที่กลับมาจากโคจรคามเพื่อประโยชน์จะบริโภคแล้วก็ถวาย 


   อนึ่งอุกฤษฏ์ภิกษุนั้น ย่อมสละซึ่งบาตรแทบประตูเรือนแห่งบุคคลผู้อื่น 


   แท้จริงในสปทานจาริกธุดงค์นี้ พระภิกษุรูปใดปฏิบัติได้เหมือนพระมหากัสสปเถระเจ้านั้น ย่อมจะปรากฏมี 


   อนึ่ง พระสปทานจาริกภิกษุ อันเป็นมัชฌิมะนั้น ถือเอาซึ่งภิกขาอันทายกนำมาแต่เบื้องหน้า แลนำแต่เบื้องหลัง จะถือเอาซึ่งภิกขาที่ทายกนำมาในที่กลับมาจากโคจรคาม เพื่อจะบริโภคแลสละซึ่งบาตรแทบประตูเรือนแห่งบุคคลผู้อื่น 


  มัชฌิมภิกษุนั้น จะนั่งคอยถ้าภิกขาไม่ได้ควร ย่อมอนุโลมตามอุกฤษฏ์ปิณฑปาติกภิกษุ 


   มุทุกภิกษุนั้น จะนั่งคอยถ้าในวันนั้นก็ควร 


   อนึ่ง เมื่อประพฤติเป็นไปด้วยสามารถแห่งโลก มาตรว่าบังเกิดขึ้นแก่พระภิกษุทั้ง ๓ นี้ ธุดงค์่ก็ทำลาย 


   เภทะ กริยาทำลายสปทานจาริกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ 


   “อยํ ปนานิสํโส” อนึ่งอานิสงส์พระภิกษุที่สปทานจาริกเป็นปกตินั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาสรรเสริญไว้ว่า “กุเลสุนิจฺจนวกตา” สปทานจาริกภิกษุนี้เป็นภิกษุอันใหม่อยู่สิ้นกาลเป็นนิจในสกุลทั้งหลาย แลเป็นภิกษุมิได้ขัดข้องในสกุล แลมีสภาวะเหมือนด้วยดวงจันทร์ แลละเสียซึ่งตระหนี่ในตระกูล แลมีความอนุเคราะห์เสมอกันคือมิได้เว้นสกุล แลสภาวะหามิได้แห่งโทษคือที่เข้าไปสู่สกุล แลมิได้ยินดีในอาหารคือมิได้รับบิณฑบาตแห่งทายก แลประพฤติเป็นไปตามแก่คุณทั้งหลาย มีปรารถนาน้อยเป็นประธานเพราะเหตุการณ์นั้น พระพุทธโฆษาจารย์เจ้า จึงนิพนธ์คาถาไว้ “จนฺทูปโม นิจฺจนโว กุเลสุ” แปลเนื้อความว่า พระภิกษุที่มีสปทานจาริกธุดงค์เป็นปกตินั้น มีจันทรพิมานเป็นอุปมาใหม่อยู่เป็นนิจในสกุลทั้งหลายปราศจากมัจฉริยะ อนุเคาาะห์เสมอในสกุลทั้งปวง พ้นจากลามกโทษที่เข้าไปสู่สกุล แลละเสียซึ่งประพฤติเป็นไปแห่งโลก เหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุในพระพุทธศาสนาดำเนินด้วยญาณคติปรารถนาจะเที่ยวไปตามอำเภอน้ำใจ พึงทอดจักษุลงไปในที่ต่ำ เพ่งดูซึ่งที่มีชั่วแอกหนึ่งเป็นประมาณพึงประพฤติสปทานจาริกธุึดงค์ 


   สังวรรณนามาในสมาทานแลวิธานแลประเภทแลเภทะ แลอานิสงส์ในสปทานจาริกธุดงค์ ก็ยุติแต่เพียงนี้ เอวํ ก็มีด้วยประการดังนี้ 


   “เอกาสนิกงคํปิ นานาสนโภชนํ ปฏิกฺขิปามิ เอกาสนิกงฺคํ สมาทิยามีติ อิเมสํ อญฺญตรวจเนน สมาทินฺนิ โหติ เตน ปน เอกาสนิเกน อาสนสาลายํ นิสีทนฺเตน เถราสเน อนิสีทิตฺวา อิทํ มยฺหํ ปาปฺณิสฺสตีติ ปฏิรูปํ อาสนํ สลฺลกฺเขตฺวา นิสีติตพฺพํ สจสฺส วิปุปกเต โภชเน อาจริโย วา อุปชฺฌาโย วา อาคจฺฉติ อุฏาย วตฺตํ กาตุ ํ วฏฺฏติ ติปิฏกจุฬาภยตฺเกโร อาห อาสนํ วา รกฺเขยฺย โภชนํ วา อยํ จ วิปฺปกตโภชโน ตสฺมา วตฺตํ กโรตุ โภชนํ ปนมา ภุญฺชตูติ 


   วาระนี้จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนาในเอกาสนิกธุดงค์ อันมีในธุดงค์นิเทศ ในปกรณ์ชื่อว่าวิสุทธิมรรค สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลีมีเนื้อความว่า 


   “เอกาสนิกงฺคํปิ” แม้อันว่าเอกาสนิกังคธุดงค์ องค์พระภิกษุจะสมาทาน ก็พึงสมาทานด้วยพระบาลีทั้ง ๒ คือสมาทานว่า “นานาสนโภชนํ ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่าข้าพระองค์จะห้ามเสียซึ่งบริโภคโภชนะในอาสนะต่าง ๆ 


   แลสมาทานด้วยพระบาลีว่า “เอกาสนิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่าข้าพระองค์จะสมาทานซึ่งเอกาสนิกกังคธุดงค์อันใดอันหนึ่งก็ได้ซึ่งว่าสมาทานแล้ว 


   อนึ่ง เอกาสนิกภิกษุนั้น เมื่อนั่งอยู่ในศาลาอันเป็นที่บริโภคนั้นอย่านั่งในอาสนะพระมหาเถระ พึงกำหนดอาสนะพอสมควรด้วยมสิการกระทำไว้ในใจว่า อาสนะนี้จะถึงแก่เราแล้วพึงนั่งอยู่ 


   อนึ่ง เมื่อเอกาสนิกภิกษุนี้บริโภคยังค้างอยู่ พระเถระผู้เป็นอาจารย์แลเป็นพระอุปัชฌาย์มาในอาสนศาลา ก็พึงลุกขึ้นกระทำวัตรจึงจะควร 


   พระติปิฎกจุฬาภยเถระกล่าวว่า อาสนะและโภชนะจะพึงรักษา 


   มีอรรถรูปว่าอาสนะจะพึงรักษา พระภิกษุมีอาสนะอันหนึ่งเป็นปกติอันจะบริโภคมิได้ให้ธุดงค์จะทำลาย พระภิกษุบริโภคยังไม่แล้วตราบใดอย่าพึงลุกขึ้นจากอาสนะตราบนั้น 


   โภชนะจะพึงรักษา พระภิกษุเมื่อจะบริโภคมิได้ให้ธุดงค์ทำลายภิกษุนั้น ยังไม่ปรารภเพื่อจะบริโภคตราบใด ก็พึงลุกขึ้นได้ตราบนั้น 


   “อยํ จ วิปฺปกตโภชโน” แท้จริงพระเอกาสนิกภิกษุนี้ ยังบริโภคค้างอยู่ เพราะเหตุดังนั้น พระภิกษุจึงกระทำวัตรแก่พระเถระอันเป็นอาจารย์เป็นอาทิ จงอย่าบริโภคโภชนะ 


   วิธานแห่งพระภิกษุมีเอกาสนิกธุดงค์เป็นอาทิ บัณฑิตพึงรู้ดังกล่าวมานี้ 


   อนึ่ง จะว่าโดยประเภทเอกาสนิกภิกษุนี้มีประเภท ๓ ประการ คือ อุกฤษฏ์ แลมัชฌิมะ แลมุทุกะ 


   เอกาสนิกภิกษุอันเป็นอุกฤษฏ์นั้น ยังหัตถ์ให้หย่อนลงในภาชนะอันใด อันน้อยก็ดี อันมากก็ดี ก็มิได้เพื่อจะถือเอาซึ่งโภชนะอันอื่นจากโภชนะนั้น 


   ถ้าแลจะว่ามนุษย์ทั้งหลายรู้ว่าพระมหาเถระของเราบริโภคน้อยจะนำมาซึ่งวัตถุมีสัปปิเป็นต้นเข้าไปถวาย ภิกษุนั้นจะรับเพื่อเภสัชจึงจะควรถ้าจะรับเพื่ออาหารแล้วก็ไม่ควร 


   เอกาสนิกภิกษุอันเป็นมัชฌิมะนั้น ภัตรในบาตรยังไม่สิ้นตราบใดก็ได้ เพื่อจะรับเอาซึ่งวัตถุอันอื่นตราบนั้น 


   แท้จริงมัชฌิมะภิกษุนั้น ชื่อว่าโภชะเป็นที่สุด 


   มุทุกภิกษุนั้น ไม่ลุกจากอาสนะตราบใด ก็ได้เพื่อจะบริโภคไปตราบนั้น 


   แท้จริงมุทุกภิกษุนั้น ชื่อว่ามีน้ำเป็นที่สุด เพราะเหตุว่าไม่ถือเอาน้ำชำระบาตรตราบใด ก็ได้เพื่อจะบริโภคโภชนะตราบนั้น แลชื่อว่ามีอาสนะเป็นที่สุด เพราะเหตุว่าไม่ลุกขึ้นจากอาสนะตราบใดก็ได้เพื่อจะบริโภคตราบนั้น 


   ธุดงค์แห่งภิกษุทั้งสามจำพวกนี้ ย่อมทำลายในขณะบริโภคโชนะในอาสนะต่าง ๆ 


   “อยเมตฺถ เภโท” กิริยาทำลายในเอกาสนิกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ดังกล่าวมานี้ 


   อนึ่ง อานิสงส์ของพระภิกษุที่มีเอกาสนิกธุดงค์ เป็นปกตินั้นว่า “อปฺปาพาธตา” คือจะมีอาพาธน้อย แลจะให้ปราศจากทุกข์อันบังเกิดแก่สรีระ เพราะเหตุบริโภคปัจจัยสิ้นวาระเป็นอันมาก แลจะประพฤติเบากาย แลจะมีกำลังกาย แลจะอยู่สบาย แลจะหาอาบัติมิได้ เพราะปัจจัยคืออนติริตโภชนะ แลจะบรรเทาเสียซึ่งความปรารถนาในรส แลจะเป็นไปตามคุณทั้งหลาย มีปรารถนาน้อยเป็นอาทิ 


   พระพุทธโฆษาจารย์เจ้า นิพนธ์พระบาลีสรรเสริญเอกาสนิกธุดงค์ว่า “เอกาสนโภชเน รตํ น ยตึ โภชนปจฺจยา” โรคทั้งหลายมีโภชนะเป็นเหตุปัจจัย มิได้เบียดเบียนซึ่งพระยัติโยคาวจรภิกษุ ผู้ยินดีในเอกาสนิกธุดงค์ พระภิกษุนั้นปราศจากโลกในรสอาหารมิได้ยังโยคกรรม คือกระทำความเพียรแห่งตนให้เสื่อม เหตุใดเหตุนั้นพระโยคาวจรมีกมลจิตอันบริสุทธิ์พึงยังความยินดีให้บังเกิดในเอกาสนิกธุดงค์เป็นเหตุที่จะให้อยู่สบาย เป็นที่เข้าไปใกล้ เสพซึ่งความยินดีในสัลเลขอันบริสุทธิ์ 


   สังวรรณนาในสมาทานแลวิธานแลประเภท แลเภทะ คือทำลาย แลอานิสงส์ในเอกาสนิกธุดงค์ ก็ยุติแต่เพียงนี้ 


อนึ่ง ปัตตปิณฑิกธุดงค์นั้น เมื่อพระภิกษุจะสมาทาน ให้สมาทานด้วยพระบาลีทั้งสอง 


   คือ “ทุติยภาชนํ ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่า ข้าพระองค์จะห้ามเสียซึ่งภาชนะเป็นคำรบ ๒ 


   แลสมาทานด้วยพระบาลีว่า “ปตฺตปิฑิณฺกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่า ข้าพระองค์จะสมาทานปัตตปิณฑิกธุดงค์ อันใดอันหนึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นสมาทานแล้ว 


   “เตน ปน ปตฺตบฺฑิเกน” พระภิกษุที่มีปัตตปิณฑิกธุดงค์เป็นปกตินั้น พึงตั้งใจไว้ซึ่งข้าวยาคูในภาชนะ ในกาลเมื่อดื่่มกินซึ่งข้าวยาคูแลพยัญชนะที่ตนได้แล้ว พึงกัดกินเคี้ยวกินเสียก่อน จึงจะดื่มกินข้าวยาคู 


   อนึ่ง ถ้าแลพระภิกษุนั้น จะใส่ลงซึ่งพยัญชนะปนในข้าวยาคู เมื่อพยัญชนะปนมัจฉะอันบูดเป็นต้น ลงไปแปดเปื้อนในข้าวยาคู ข้าวยาคูก็เป็นปฏิกูล พระภิกษุนั้นจะกระทำให้เป็นปฏิกูลแล้ว แลบริโภคก็ควรเหตุใดเหตุดังนั้น คำที่ว่าควรนี้ องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาหมายเอาซึ่งพยัญชนะเห็นปานดังนั้น 


   “ยํ ปน มธุสกฺกราทิกํ” อนึ่งวัตถุอันใดมีน้ำผึ้งแลน้ำตาลกรวดเป็นอาทิ เป็นของมิได้เป็นปฏิกูล พระภิกษุก็พึงใส่วัตถุนั้นในข้าวยาคู 


   เมื่อพระภิกษุจะรับซึ่งน้ำผึ้งแลน้ำตาลกรวดนั้น พึงรับควรแก่ประมาณ 


   พระภิกษุจะถือเอาผักดองแลมูลมันด้วยหัตถ์ แล้วแลจะกัดกินก็ควร 


   อนึ่ง ถ้าไม่กระทำอย่างนั้น พึงใส่ในบาตร จะใส่ไปในที่อื่นไม่ควร เพราะเหตุห้ามภาชนะเป็นคำรบสอง 


   วิธานในปัตตปิณฑิกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ด้งนี้ 


   อนึ่ง ถ้าจะว่าโดยประเภท พระภิกษุมีปัตตปิณฑิกธุดงค์เป็นปกตินี้ มีประเภท ๓ ประการ คืออุกฤษฎ์ แลมัชฌิมะ แลมุทุกะ 


   พระอุกฤษฎ์นั้น จะทิ้งกากหยากเยื่อแห่งวัตถุที่ตนจะพึงเคี้ยวกินนั้นไม่ควร เว้นไว้แต่กาลที่จะกัดกินซึ่งอ้อย 


   อนึ่ง อุกฤษฎ์ภิกษุ จะทำลายซึ่งก้อนข้าว แลปลาแลเนื้อแลขนมออกกัดกินนั้นไม่ควร 


   พระมัชฌิมภิกษุ จะทำลายก้อนข้าวแลปลาแลเนื้อแลขนมออกด้วยมือข้างหนึ่ง แล้วแลกัดกินก็ควร 


   พระมัชฌิมภิกษุนี้ ชื่อว่าหัตถาโยคี แปลว่ามีประกอบซึ่งอาหารอันตนทำลายด้วยมือ แลใส่ในมุขประเทศเป็นปกติ 


   อนึ่ง มุทุกภิกษุนั้น อาจเพื่อจะใส่เข้าซึ่งวัตถุอันใดในบาตร ก็ควรเมื่อจะทำลายวัตถุทั้งปวงนั้น ด้วยหัตถ์ก็ดี ด้วยทันต์ก็ดี แลแลกัดกิน 


   อนึ่ง ธุดงค์ของภิกษุ ๓ จำพวกนี้ เมื่อจะทำลายก็ทำลายในขณะซึ่งยินดีที่ภาชนะเป็นคำรบสอง 


   การทำลายในปัตตปิณฑิกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ 


   อนึ่งโสด อานิสงส์ของพระภิกษุที่มีปัตตปิณฑิกธุดงค์นี้เป็นปกติเห็นซึ่งประมาณในประโยชน์ในอาหารอันสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ทรงอนุญาต แลปราศจากความกำหนัดที่จะนำไปซึ่งภาชนะทั้งหลายมีโอกาสเป็นอาทิ แลปราศจากขวนขวายที่จะถือเอาซึ่งพยัญชนะอันตั้งอยู่ในภาชนะต่าง ๆ แลประพฤติเป็นไปตามแก่คุณทั้งหลายอัปปิจฉตาคุณ คือมีความปรารถนาน้อยเป็นอาทิ 


   เพราะเหตุการณ์นั้น พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าจึงนิพนธ์คาถาสรรเสริญพระภิกษุที่มีปัตตปิณฑิกธุดงค์เป็นปกติว่า “นานาภาชนวิกฺเขปํ หิตฺวา โอกฺขิตฺตโลจโน” พระยัติโยคาวจรภิกษุมีปัตตปิณฑิกธุดงค์เป็นปกตินั้น ละเสียแล้วซึ่งกำเริบแห่งภาชนะต่าง ๆ มีจักษุอันทอดลงในเบื้องต่ำกระทำสัญญาควรแก่ประมาณ เมื่อเป็นประดุจดังว่าจะขุดเสียถอนเสียซึ่งมูลแห่งรสตัณหา หรือความปรารถนาในรส มีวัตรอันดีมีจิตอันงาม ทรงไว้ซึ่งสันตุฏฐีดุจดังรูปแห่งตนแล้วแลอาจเพื่อจะบริโภคอาหาร “โกอญฺโญ ปตฺตปิณฺฑิโก” พระภิกษุองค์อื่น ดังฤๅจะมิได้ปัตตปิณฑิกธุดงค์เป็นปกติ บริโภคซึ่งอาหารดังนี้ 


   สังวรรณนามาในสมาทานแลวิธาน แลประเภทแลเภทะ แลอานิสงส์ในปัตตปิณฑิกธุดงค์ ก็ยุติแต่เพียงนี้ 


   ในขลุปัจฉาภัตติกธุดงค์นั้น พระภิกษุพึงสมาทานด้วยพระบาลีคือ “อนติริตฺตโภชนํ ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่า ข้าพระองค์ห้ามอนติริตตโภชนะ 


   แลพระบาลีว่า “ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่า ข้าพระองค์สมาทานบัดนี้ ซึ่งขลุปัจฉาภัตติกธุดงค์ แต่อันใดอันหนึ่้งก็ได้ ชื่อว่าสมาทานแล้ว 


   “เตน ปน ขลุปจฺฉาภตฺติเกน” อนึ่งพระภิกษุที่มีขลุปัจฉาภัติติกธุดงค์ เป็นปกตินั้น ห้ามข้าวแล้วแลยังบุคคลให้กระทำโภชภะให้เป็นกับปิยะใหม่เล่า แล้วจะพึงบริโภคนั้นไม่ควร 


   วิธานแห่งขลุปัจฉาภัตติกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ 


   อนึ่ง ถ้าจะว่าโดยประเภทนั้น ขลุปัจฉาภัตติกธุดงค์ภิกษุนี้มีประเภท ๓ ประการ คืออุกฤษฏ์แลมัชฌิมะแลมุทุกะ 


   กิริยาที่จะห้ามข้าวในก้อนอามิสเป็นปฐม มิได้มีแก่อุกฤษฏ์ภิกษุเหตุใดเหตุดังนั้น อุกฤษฏ์ภิกษุห้ามข้าวแล้วด้วยประการดังนี้ อย่าบริโภคก้อนอามิสเป็นคำรบสอง 


   อนึ่ง เมื่ออุกฤษฏ์ภิกษุจะกลืนกินก้อนอามิสเป็นปฐมนั้น ย่อมจะห้ามเสียซึ่งก้อนอามิสอื่น เพราะเหตุการณ์นั้น อุกฤษฏ์ภิกษุห้ามข้าวแล้วด้วยประการดังนี้ กลืนกินก้อนอามิสเป็นปฐมแล้วก็มิได้บริโภคก้่อนอามิสเป็นคำรบสอง 


   มัชฌิมภิกษุนั้นห้ามข้าวแล้ว โภชนะอันใดตั้งอยู่แล้วในบาตรก็ย่อมจะบริโภคซึ่งโภชนะนั้น อันตั้งอยู่แล้วในบาตรแท้จริง 


   มุทุกภิกษุนั้น ไม่ลุกจากอาสนะตราบใด ย่อมจะบริโภคได้ตราบนั้น 


   อนึ่ง ธุดงค์แห่งพระภิกษุ ๓ จำพวกนี้ ย่อมจะทำลายในขณะที่ตนห้ามข้าวแล้ว แลจะยังชนให้กระทำเป็นกัปปิยะแล้ิวแลบริโภค 


   “อยเมตตฺถ เกโท” กิริยาที่ทำลายในขลุปัจฉาภัตติกธุดงค์นี้ บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ 


   “อยํ ปนานิสํโส” อนึ่ง อานิสงส์แห่งขลุปัจฉาภัตติกธุดงค์นั้นว่า 


   “อนติริตฺตโภชนาปตฺติยา” พระภิกษุผู้ประพฤติความเพียรในขลุปัจฉาภัตติกธุดงค์นี้ จะตั้งอยู่ในที่ไกลจากอาบัติอันบังเกิดแก่ปัจจัย คือ บริโภคแลกัดกินแลเคี้ยวกินซึ่งอาหาร มีอนติริตตวินัยกรรมอันตนมิได้กระทำแล้ว แลภาวะหามิได้ที่กระทำให้เต็มท้องแลจะปราศจากสันนิธิสั่งสมอามิสไว้เพื่อจะบริโภคใหม่เล่า ในตนที่ตนห้ามข้ามแล้วแลสภาวะหามิได้แห่งแสวงหาใหม่เล่า แลจะประพฤติเป็นไปตามแก่คุณทั้งหลาย มีอัปปิจฉตาคุณ คือปรารถนาน้อยเป็นอาทิ พระโยคาวจรภิกษุอันดำเนินด้วยญาณคติ มีขลุปัจฉาภัตติกธุดงค์เป็นปกติมิได้ถึงซึ่งความกำหนัด ในการที่จะแสวงหาไม่กระทำสันนิธิสั่งสม ละเสียซึ่งกิริยาที่กระทำอาการให้เต็มท้อง มีขลุปัจฉาภัตติกธุดงค์เป็นปกติ เหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ มีความปรารถนาเพื่อจะกำจัดเสียซึ่งความปรารถนาทั้งปวง มีเสพซึ่งขลุปจฉาภัตติกธุดงค์ อันองค์สมเด็จพระสุคตสรรเสริญ เป็นที่ยังความเจริญแห่งคุณทั้งหลาย มีสันโดษยินดีในปัจจัยเป็นของแห่งตนให้บังเกิด 


   สังวรรณนาในสมาทานแลวิธาน แลประเภทแลเภททำลายแลอานิสงส์ในขลุปัจฉาภัตติกธุดงค์ ก็ตั้งอยู่ด้วยอาการอันสำเร็จดังนี้ 


   ในอารัญญิกธุดงค์นั้น เมื่อพระภิกษุจะสมาทาน ก็พึงสมาทานพระบาลีทั้งสอง อย่างใดอย่างหนึ่ง 


   “คามนฺตเสนาสนํ ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่า ข้าพระองค์จะห้ามเสียซึ่งเสนาสนะใกล้บ้าน 


   แลสมาทานว่า “อารญฺญิกงฺคํ สมาทิยามิ” ข้าพระองค์จะถือเอาซึ่งอารัญญิกธุดงค์ มีอยู่ในประเทศอันบุคคลไม่พึงยินดีเป็นปกติ 


   “เตน ปน อารญฺญิเกน” อนึ่งอารัญญิกภิกษุนั้น ละเสียซึ่งเสนาสนะอันใกล้บ้าน แล้วแลพึงยังอรุณให้ตั้งขึ้นในอรัญประเทศบ้านอันเป็นไปกับด้วยอุปจารบ้าน ชื่อว่าคามันตเสนาสนะ 


   อนึ่งโสด ประเทศอันใดอันหนึ่ง มีกุฎีพันหนึ่งก็ดี มีกุฎีมากก็ดี มีรั้วล้อมก็ดี ไม่มีรั้วล้อมก็ดี มีมนุษย์อยู่ก็ดี ไม่มีมนุษย์ก็ดี ประเทศนั้นชื่อว่า คาโม แปลว่าบ้าน กำหนดที่สุดนั้นพวกพาณิชย์มาตั้งทับอยู่ในประเทศที่ใดมากกว่า ๔ เดือน ในประเทศนั้นชื่อว่าบ้าน 


   ถ้าแลว่าธรณีทั้งสองแห่งบ้านอันแวดล้อมอยู่ ดุจดังว่าธรณีทั้งสองแห่งเมืองอนุราธ มัชฌิมบุรุษที่มีกำลังยืนอยู่เห็นธรณีอันมีอยู่ภายในทิ้งก้อนดินออกไปให้ตกลงในที่ใด ประเทศที่นั้นชื่อว่าคามูปจารแปลว่าอุปจารแห่งบ้าน 


   พระเถระทั้งหลายอันทรงซึ่งวินัย กล่าวลักษณะกำหนดเลฑฑุบาตนั้นว่า 


   “ตรุณมนุสฺสา อตฺตโน พลํ ทสฺเสนฺตา” มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นหนุ่ม เมื่อจะแสดงซึ่งกำหนดแห่งตน เหยียดออกซึ่งแขนแล้วแลทิ้งไปซึ่งก้อนดินฉันใด ภายในแห่งที่อันเป็นที่ตกแห่งก้อนดินอันตรุณมนุษย์ทิ้งไปฉันนั้น ชื่อว่าอุปจารแห่งบ้าน 


   อนึ่ง พระเถระทั้งหลายอันเล่าเรียนพระสูตรกล่าวว่า “กากวา รณนิยเมน ขิตฺตสฺส” ภายในแห่งที่อันเป็นที่ตกแห่งก้อนดิน อันชนทิ้งไปแล้วโโยกำหนดที่จะห้ามเสียซึ่งกา ชื่อว่าคามูปจาร 


   ถ้าจะว่าโดยบ้านมิได้มีรั้วล้อมนั้น มาตุคามยืนอยู่แทบประตูแห่งเรือน อันมีในที่สุดแห่งเรือนทั้งปวง แล้วแลสาดไปซึ่งน้ำอันใดด้วยภาชนะที่อันเป็นที่ตกแห่งน้ำนั้น ชื่่อว่าอุปจารแห่งเรือน 


   “เอโก เลทฺฑุปาโต” กิริยาที่ตกแห่งก้อนดินอันมัชฌิมบุรุษทิ้งออกไปแต่อุปจารแห่งเรือนนั้น โดยนัยอันกล่าวมาแล้ว ชื่อว่าบ้านหนึ่ง 


   เลฑฑุบาต คือตกแห่งก้อนดิน ที่มัชฌิมบุรุษทิ้งไปเป็นคำรบสองนั้น ชื่อว่าอุปจารแห่งบ้าน 


   อนึ่ง คำกล่าวว่า “สพฺพเมตํ อรญฺญํ” แปลว่าประเทศทั้งปวงนี้ ชื่อว่าอรัญราวป่า พระอาจารย์เว้นไว้ซึ่งบ้านแลอุปจารแห่งบ้านแล้ว แลกล่าวโดยวินัยปริยายนั้นก่อน แลคำกล่าวว่าประเทศทั้งปวงออกไปภายนอกแห่งธรณีชื่อว่าอรัญราวป่าอาจารย์กล่าวไว้โดยอธิธรรมปริยาย 


   อนึ่ง ในสุตตันตปริยายนี้ อาจารย์ซึ่งลักษณะกำหนดว่าที่สุด ๕๐๐ ชั่วธนูชื่อว่าอรัญญิกเสนาสนะ 


   มีคำพระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ในอรรกถา พระวินัยว่านักปราชญ์พึงกำหนดจำเดิมแต่ธรณีแห่งบ้านมีรั้วล้อม ด้วยธนูแห่งอาจารย์ยันโก่งไว้ ตราบเท่าถึงที่ล้อมแห่งวิหาร ไม่ฉะนั้นบัณฑิตพึงนับกำหนดจำเดิมแต่เลฑฑุบาตเป็นปฐมแห่งบ้าน มิได้มีรั้วล้อมตราบเท่าถึงที่ล้อมแห่งวิหาร ด้วยธนูแห่งอาจารย์อันโก่งแล้วให้ได้ ๕๐๐ ชั่วธนูจึงได้ชื่อว่า อรัญญิกเสนาสนะ 


   อนึ่ง ถ้าแลว่าวิหารไม่มีที่ล้อมเสนาสนะ แลภัตตศาลา แลที่ประชุมสิ้นกาลเป็นนิจ แลไม้พระมหาโพธิ แลพระเจดีย์อันใดก่อนกว่าสิ่งทั้งปวง ผิวแลว่ามีในที่ใกล้แต่เสนาสนะ บัณฑิตพึงกระทำกำหนดซึ่งเสนาสนะเป็นอาทิแล้วนับได้ ๕๐๐ ชั่ว ด้วยธนูของอาจารย์ที่โก่งไว้แล้ว 


   อนึ่ง พระอรรถกถาจารย์ กล่าวในอรรถกถามัชฌิมนิกายว่า “วิหานสฺสปิ คามสฺเสว” นักปราชญ์พึงนำออกซึ่งที่อุปจารแห่งวิหารดุจดังว่าอุปจารแห่งบ้าน แล้วแลพึงนับในระหว่างแห่งเลฑุบาตกล่าวประมาณในอารัญญิกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ เอวํ ก็มีด้วยประการดังนี้ 


   “สเจปิ อาสนฺเน คาโม โหติ วิหาเร ิเตหิ มนุสฺสการ สทฺโถ สุยฺยติ ปพฺพตนทีอาทีหิ ปน อนฺตริตตฺตา น สกฺกา อุชุ ํคนฺตฺุํ ํ โย ตสฺส ปกติมกฺโค โหติ สเจปิ นาวาย สยฺจริตพฺโพเตน มคฺเคน ปญฺจธนุสติกํ คเหตุพฺพํ โย ปน อาสนฺนคามสฺส องฺคสมฺปาทนตฺถํ ตโต ตโต มคฺคํ ปิทหติ อยํปิ ธุตงฺกโจโร โหติ สเจ ปน อารยฺญิกสฺส ภิกฺขุโน อุปชฺฌาโย วา อาจริโย วา คิลาโน โหติ” 

   วาระนี้ได้รับพระราชทานถวายวิสัชนา ในอารัญญิกธุดงค์สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลี มีเนื้อความว่า “สเจปิ อาสนฺเน คาโม” ถ้าแลบ้านมีอยู่ในที่ใกล้ พระภิกษุทั้งหลายอยู่ในวิหารได้ยินเสียงมนุษย์ ชาวบ้านเจรจากัน ชนทั้งหลายไม่อาจเดินตรงไปได้เพราะเหตุภูเขาแลแม่น้ำเป็นอาทิกั้นอยู่ หนทางอันใดเป็นหนทางอันปกติที่จะไปบ้านนั้น บัณฑิตพึงวัดทวนออกไปให้ได้ ๕๐๐ ชั่วธนูโดยหนทางนั้น 


   อนึ่งหนทางที่จะไปบ้านนั้น บุคคลจะเข้าไปด้วยนาวา บัณฑิตพึงถือเอาให้ได้ ๕๐๐ ชั่วธนู โดยหนทางเรือนั้น 


   อนึ่ง อรัญญิกภิกษุรูปใดปิดหนทางที่จะไปมาโดยอากาศนั้น ๆ เพื่อจะยังองค์แห่งบ้านอันตั้งอยู่ในที่ใกล้ให้สำเร็จ อารัญญิกภิกษุนี้ชื่อว่า ธุดงค์โคจร 


   อนึ่ง ถ้าแลว่าพระเถระอันเป็นพระอุปัชฌาย์ แลพระเถระอันเป็นพระอาจารย์ของพระอารัญญิกภิกษุนั้นเป็นไข้ อารัญญิกภิกษุนั้นไม่ได้ที่สบายจะรักษาไข้ ก็พึงรับอุปัชฌาย์เป็นอาทิไปสู่เสนาสนะอันใกล้บ้าน แล้วพึงกระทำอุปัฏฐาก 


   อนึ่ง อารัญญิกภิกษุ พึงออกจากคามันตเสนาสนะในเพลาเช้ามืดยังอรุณให้ตั้งขึ้นในที่อันประกอบด้วยองค์แห่งอารัญญิกธุดงค์ ถ้าแลว่าอาพาธแห่งพระอุปัชฌาย์แลอาจารย์ เจริญเจ็บป่วยมากในเวลาที่จะยังอรุณให้ตั้งขึ้น อารัญญิกภิกษุนั้นพึงกระทำซึ่งกิจของพระเถระอันเป็นพระอุปัชฌาย์แลอาจารย์นั้น ภิกษุนั้นก็มีธุดงค์มิได้บริสุทธิ์ 


   “อิทมสฺส วิธานํ” วิธานแห่งอารัญญิกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ 


   อนึ่ง ถ้าว่าโดยประเภทนั้น อารัญญิกภิกษุธุดงค์นี้มีประเภท ๓ ประการ คืออุกฤษฏ์แลมัชฌิมะแลมุทุกะ เป็นประเภท ๓ ประการดังนี้ 


   พระอุกฤษฏ์ภิกษุนั้น พึงยังอรุณให้ตั้งขึ้นในอรัญประเทศสิ้นกาลทั้งปวง 


   มัชฌิมภิกษุได้เพื่อจะอยู่ในคามันตะเสนาสนะ ในฤดูฝน ๔ เดือน 


   มุกทุกภิกษุนั้น ได้เพื่อจะอยู่ในคามันตเสนาสนะ ในเหมันตฤดูหนาวด้วย 


   อนึ่ง อารัญญิกภิกษุทั้ง ๓ นี้ ออกจากอรัญประเทศมาฟังธรรมเทศนาในคามันตเสนาสนะในกาลควรแก่อาจารย์กำหนด ผิวว่าอรุณจะตั้งขึ้นธุดงค์ก็มิได้ทำลาย 


   อนึ่ง ฟังธรรมเทศนา กลับไปไม่ทันถึงธรณี อรุณตั้งขึ้นในมรรคาธุดงค์ก็มิได้ทำลาย 


   อนึ่ง พระธรรมกถึกเถระผู้แสดงธรรมลุกขึ้นจากอาสนะแล้ว ถ้าแลว่าอารัญญิกภิกษุนั้นคิดว่าอาตมาจะนอนเสียสักครู่หนึ่จึงจะไป เมื่อหลับอรุณตั้งขึ้น ธุดงค์แห่งพระภิกษุนั้นก็ทำลาย 


   อนึ่ง พระภิกษุทั้ง ๓ จำพวกนี้ ยังอรุณให้ตั้งขึ้นในคามันตเสนาโดยชอบใจตน ธุดงค์ของพระภิกษุทั้งหลายนั่นก็ทำลาย 


   “อยเมตฺถ เภโท” การทำลายในอารัญญิกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ 


   อนึ่ง อานิสงส์แห่งพระอารัญญิกธุดงค์นั้น องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสสรรเสริญไว้ว่า “อารญฺญิโก ภิกฺขุ” พระภิกษุที่มีอารัญญิกธุดงค์เป็นปกตินั้น กระทำอารัญญสัญญาไว้ในจิต ควรที่เพื่อจะได้สมาธิที่ตนยังไม่ได้ แลควรเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งสมาธิที่ตนได้แล้ว 


   “สตฺถาปิสฺส อตฺตมโน” อนึ่งพระบรมศาสดาย่อมมีพระหฤทัยชื่ื่นชม แก่พระภิกษุที่มีอรัญญิกธุดงค์เป็นปกติ องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค “เตนหํ นาคิตสฺส ภิกฺขุโน” ดูกรพระภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตมีพระหฤทัยชื่นชมแก่พระนาคิตภิกษุ เพราะเหตุว่านาคิตภิกษุนั้นทรงธุดงค์ คือมีอยู่ในอรัญราวป่าเป็นปกติ “อสปฺปายรูปาทโย” รูปแลเสียงแลกลิ่นแลรสแลโผฏฐัพพารมณ์ทั้งปวง มิอาจสามารถที่จะยังจิตแห่งพระภิกษุอันอยู่ในเสนาสนะอันสงัดให้ฟุ้งซ่านได้ พระภิกษุที่อยู่ในอรัญเสนาสนะนั้นปราศจากสะดุ้งจิตแล้ว ย่อมจะละเสียซึ่งอาลัยในชีวิต ยินดีซึ่งรถแห่งความสุขอันบังเกิดแต่วิเวก นัยหนึ่งสภาวะที่ทรงไว้ซึ่งธุดงค์มีบังสุกุลธุดงค์เป็นอาทิ ก็สมควรแก่พระภิกษุที่ทรงอารัญญิกธุดงค์นี้ 


   เพราะเหตุดังนั้น พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าจึงนิพนธ์พระคาถาว่า “ปวิวิตฺโต อสํสฏโ” พระยัติโควาจรเจ้ามีอรัญญิกธุดงค์เป็นปกตินี้ ย่อมยินดีในที่สงัดมิได้ระคนด้วยคฤหัสถ์แลบรรพชิต แลยินดีในอารัญญิกเสนาสนะ ยังพระหฤทัยแห่งพระองค์พระบรมโลกนาถให้ยินดีด้วยกิริยาที่อยู่ป่าเป็นปกติ “เอโก อรญฺเญ นิวาสํ” ใช่แต่เท่านั้นพระโยคาวจรเจ้านี้ เมื่ออยู่ในอรัญประเทศ ย่อมจะได้ซึ่งรสอันบังเกิดแต่ความสุข คือเป็นองค์พระอรหันต์อันใด เทพยดาทั้งหลายมีองค์อมรินทราธิราชเป็นใหญ่เป็นประธาน ก็มิได้ซึ่งความสุขนั้น “ปํสุกุลญฺจ เอ โสว” พระโยคาวจรเจ้านี้เมื่อทรงไว้ซึ่งบังสุกุลธุดงค์ เปรียบประดุจดังว่ากษัตริย์อันทรงเกราะ ตั้งอยู่ในแผ่นดินอันเป็นที่กระทำซึ่งสงคราม กล่าวคืออยู่ในอรัญประเทศราวป่า หัตถ์ซ้ายขวาทรงซึ่งอาวุธจะยุทนาการ กล่าวคือทรงธุดงค์อันวิเศษสามารถเพื่อจะผจญเสียซึ่งมารอันเป็นไปกับด้วยพาหนะ ในกาลมิได้นาน 


   เหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุในพระพุทธศาสนาผู้ดำเนินด้วยญาณคติพึงกระทำความยินดีในอรัญวาส อยู่รักษาทรงไว้ซึ่งอารัญญิกธุดงค์ดังนี้ 


   สังวรรณนามาในสมาทานแลวิธานแลประเภทะ แลอาินิสงส์ในอารัญญิกธุดงค์ ก็ตั้งอยู่แล้วด้วยอาการอันสำเร็จดังกล่าวมานี้ 


ในรุกขมูลิกธุดงค์นั้นเมื่อพระภิกษุจะสมาทาน ก็พึงสมาทานด้วยพระบาลีทั้งสองคือ “ฉนฺนํ ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่าข้าพระองค์จะห้ามเสียซึ่งอาวาสที่อยู่ อันมุ่งด้วยวัตถุทั้งหลายมีกระเบื้องเป็นต้น 


   แลพระบาลีว่า "รุกฺขมูลิกงฺคํ สมาทิยามิ" ข้าพระองค์จะพึงถือเอาซึ่งรุกขมูลิกธุดงค์อันใดอันหนึ่ง ก็ชื่อว่าสมาทานแล้ว 


   "เต ปน รุกขมูลิเกน" อนึ่งพระภิกษุที่มีรุกขมูลธุดงค์เป็นปกติ พึงเว้นเสียซึ่งต้นไม้ทั้งหลายนี้ คือต้นไม้อันตั้งอยู่ในแดนพระนครแห่งบรมกษัตริย์ทั้งสอง แลรุกขเจดีย์ที่มนุษย์ทั้งหลายสมมติกล่าวกันว่า เป็นต้นไม้อันเทพยดาสิงสถิตอยู่แลต้นไม้มียางมีไม้รกฟ้าเป็นอาทิ แลต้นไม้มีผล แลต้นไม้มีดอก แลต้นไม้อันค้างคาวทั้งหลายเสพอาศัยอยู่ แลต้นไม้มีโพรง สัตว์ทั้งหลายมีทีฆชาติเป็นอาทิ จะยังเบียดเบียนให้บังเกิด แลต้นไม้อยู่ในท่ามกลางวิหาร เมื่อเว้นต้นไม้ดังกล่าวมานี้แล้วพึงถือเอาต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในที่ตังอยู่ในที่สุดวิหาร 


   วิหารแห่งรุกขมูลธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ 


   อนึ่งถ้าจะว่าโดยประเภท พระภิกษุที่มีรุกขมูลธุดงค์เป็นปกตินั้นมีประเภท ๓ ประการ คืออุกฤษฎ์แลมัชฌิมะแลมุทุกะ 


   อุกฤษฏ์ภิกษุนั้นถือซึ่งต้นไม้ควรแก่ชอบใจแล้ว จะยังชนให้ชำระนั้นไม่ได้ พึงนำเสียซึ่งใบไม้อันตกลงแต่ต้นไม้นั้นด้วยเท้าแลแลพึงอยู่ 


   มัชฌิมภิกษุนั้น ได้เพื่อจะยังชนทั้งหลายอันมาถึงสถานที่นั้นให้ช่วยชำระภายใต้ต้นไม้ที่ตนถือเอานั้น 


   พระมุทุกภิกษุนั้น ได้เพื่อจะเรียกมาซึ่งชนทั้งหลายอันรักษาอารามแลสมณุเทเทศทั้งหลายแล้ว แลให้ชำระให้กระทำแผ่นดินให้เสมอให้โปรยลงซึ่งทรายให้กระทำกำแพงรอบต้นไม้ ให้ประกอบประตูแล้วแลพึงอยู่ 


   อนึ่งเมื่อวันฉลอง พระภิกษุรุกขมูลิกธุดงค์ นั่งอยู่ภายใต้ต้นไม้นั้น พึงไปนั่งอยู่ในที่อื่นเป็นที่อันกำบัง 


   อนึ่งธุดงค์แห่งพระภิกษุรุกขมูลิกทั้ง ๓ จำพวกนั้ ย่อมจะทำลายในขณะเมื่ือตนสำเร็จซึ่งกิริยาที่อยู่ในที่มุงด้วยหญ้าแลใบไม้ 


   อังคุตตรภาณกาจารย์กล่าวว่า ธุดงค์แห่งพระภิษุ ๓ จำพวกนั้น ย่อมจะทำลายในกาลคือตนรู้อยู่ว่าอรุณจะขึ้นมาแล้ว แลยังอรุณให้ตั้งขึ้นในที่มุง 


   "อยเมตฺล เภโท" การที่ทำลายในรุกขมูลิกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ 


   อนึ่งอานิสงส์แห่งรุกขมูลิกธุดงค์นี้ คือสภาวะปฏิบัติมีรูปอันเป็นไปตามแก่นิสัย เพราะเหตุพระบาลี องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาไว้ว่า “รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา” แปลว่าบรรพชาอาศัยซึ่งที่นอนแลที่นั่ง ณ ภายใต้ต้นพฤกษา 


   อนึ่งสภาวะที่พระภิกษุทรงซึ่งรุกขมูลิกธุดงค์นี้ เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้พระผู้่ทรงพระภาคตรัสสรรเสริญว่า ปัจจัยจะบังเกิดแก่พระภิกษุนี้น้อย ปัจจัยนั้นได้ด้วยง่ายไม่มีโทษ 


   ใช่แต่เท่านั้น อนิจจสัญญาย่อมจะบังเกิดแก่พระโยคาวจรภิกษุนั้น เพราะเหตุถึงซึ่งวิกาลแห่งต้นไม้เนือง ๆ แลปราศจากตระหนี่ในเสนาสนะแลยินดีในนวกรรมแลจะอยู่กับด้วยรุกขเทวดา แลจะประพฤติเป็นไปตามแก่คุณทั้งหลาย มีอัปปิจฉตาคุณเป็นประธาน 


   เหตุใดเหตุดังนั้น พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าจึงนิพนธ์พระคาถาไว้ "พุทฺธเสฏเนวณฺณิโต” พระผู้มีรุกขมูลิกธุดงค์เป็นปกตินี้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญว่า ปฏิบัติสมควรแก่นิสัย พระภิกษุยินดีในที่สงัดนั้น จะเสมอเหมือนด้วยภิกษุอันทรงรุกขมูลธุดงค์นี้หามิได้ พระภิกษุที่ทรงธุดงค์อันนี้ จะนำเสียซึ่งตระหนี่ในอาวาส ปวิติตฺ เตน สนฺโต หิ” แท้จริงพระภิกษุมีวัตรอันงาม อยู่ในที่สงัดคือรุกขมูลอันเทพยดารักษา ก็จะได้ทัศนาการเห็นต้นไม้มีใบไม้อันเขียวแลแดงอันหล่นลงจากขั้ว ก็จะละเสียซึ่งอนิจจสัญญาสำคัญว่าเที่ยง เหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุผู้ประกอบด้วยวิจารณปัญญายินดีในวิปัสสนา อย่าพึงดูหมิ่นรุกขมูลเสนาสนะอันสงัด อันเป็นทรัพย์มรดกแห่งพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า 


   สังวรรณนามาในสมาทานแลวิธาน แลประเภทแลทำลายแลอานิสงส์ในรุกขมูลิกธุดงค์ ก็ตั้งอยู่ด้วยอาการอันสำเร็จแล้วนี้ 


   อนึ่งอัพโภกาสิกธุดงค์นั้น พระภิกษุพึงสมาทานด้วยพระบาลีทั้งสองคือ “ฉนฺนญจรุกฺขมูลลญิจ ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่าข้าพระองค์ห้ามเสียบัดนี้ซึ่งเสนาสนะอันมุงแลรุกขมูล 


   แลสมาทานว่า "อพฺโภกาสิกงฺคํ สยาทิยามิ" แปลว่าข้าพระองค์จักสมาทานถือเอาอัพโภกาสิกธุดงค์อันใดอันหนึ่ง ก็ได้ชื่อว่าสมาทานแล้ว 


   "ตสฺส ปน อพฺโภกาสิกสฺส" อนึ่งพระภิกษุที่มีอัพโภกาสิกธุดงค์เป็นปกตินั้น จะเข้าไปสู่เรือนอันเป็นที่กระทำอุโบสถเพื่อจะฟังธรรม และจะกระทำอุโบสถกรรมก็ควร 


   ถ้าแลพระภิกษุนั้นเข้าไปในเรือนเป็นที่กระทำอุโบสถแล้ว ฝนก็ตกลงมา เมื่อฝนยังตกอยู่ก็อย่าออกไปเลย เมื่อฝนหยุดแล้วจึงออกไป พระภิกษุนั้นจะเข้าไปสู่ศาลาโรงภาชนะ แลจะเข้าไปสู่โรงไฟเพื่อจะกระทำซึ่งวัตรก็ควร 


   แลจะเข้าไปไต่ถาม พระภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระในโรงบริโภคด้วยภัตราก็ควร 


   อนึ่งพระภิกษุนั้นมีกิจเืพื่อจะให้ซึ่งอุเทศ แก่พระภิกษุทั้งหลายอื่นแลจะเรียนซึ่งอุเทศด้วยตน เข้าสู่ที่มุงด้วยอิฐเป็นอาทิก็ควร 


   และจะยังเตียงแลตั่งเป็นอาิทิ อันบุคคลเก็บไว้ไม่ดีในภายนอก ให้เข้าไปอยู่ในภายในดังนี้ก็ควร 


   อนึ่งถ้าแลว่าพระภิกษุนั้นเดินไปในหนทาง ตนก็ถือเอาบริขารแห่งพระเถระผู้ใหญ่ไว้ด้วย เมื่อฝนตกลงมา พระภิกษุนั้นจะเข้าไปในศาลาที่ตั้งอยู่ในท่ามกลางมรรคาก็ควร 


   ถ้าแลตนมิได้ถือเอาบริขารอันใดอันหนึ่ง จะไปโดยเร็วมนสิการว่าอาตมาอยู่ในศาลาดังนี้ไม่ควร 


   อนึ่งพระภิกษุนั้นไปโดยปกติแล้ว แลเข้าไปสู่ศาลาอยู่ตราบเท่าฝนหายจึงควรไป 


   วิธานแห่งพระภิกษุมีอัพโภสิกธุดงค์เป็นปกติบัณฑิต พึงรู้ดังนี้ 


   นัยแห่งรุขมูลิกธุดงค์ ก็เหมือนกันกับอัพโอภกาสิกธุดงค์นี้ 


   อนึ่ง ถ้าจะว่าไปโดยประเภทพระภิกษุมีอัพโภกาสิกธุดงค์เป็นปกติ ๓ ประการ คือ อุกฤษฏ์ แลมัชฌิมะแลมุทุกะ 


   อุกฤษฏ์ภิกษุจะอาศัยต้นไม้แลภูเขา แลเรือนแก้วแลอยู่นั้นไม่ควรพึงกระทำกระท่อมจีวรในที่แจ้งแท้จริงแล้วจะพึงอยู่ 


   มัชฌิมภิกษุนั้นจะอาศัยต้นไม้ ภูเขา แลเรืือน แล้วแลอยู่ก็ควรแต่ทว่าอย่าเข้าไปภายใน 


   มุทุกภิกษุนั้น จะอาศัยเงื้อมภูเขามีแดดอันมิได้บังด้วยผ้าเป็นอาทิ แลมณฑปมุงด้วยกิ่งไม้แลผ้าอันคาดด้วยผ้าขาว แลกระท่อมอันชนทั้งหลายมีชนรักษานาเป็นอาทิทิ้งเสียแล้วก็ควร 


   อนึ่ง ธุดงค์แห่งพระภิกษุทั้ง ๓ จำพวกนี้ ย่อมทำลายในขณะที่เข้าไปสู่ที่มุงแลรุกขมูลเป็นอาทิเพื่อประโยชน์จะอยู่ 


   พระอังคุตตรภาณกาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า ธุดงค์แห่งพระภิกษุทั้ง ๓ จำพวกนั้นทำลายในกาลที่ตนรู้ว่าอรุณจะขึ้นมาแล้ว แลยังอรุณให้ขึ้นมาในที่มุงด้วยกระเบื้องเป็นอาทิเป็นประมาณ 


   "อยเมตฺถ เภโท" กิริยาที่ทำลายในอัพโภกาสิกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ 


   อนึ่ง อานิสงส์อัพโภกาสิกธุดงค์ องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาไว้ว่า “อาวาสปลิโพธูปจฺเฉโท” พระโยคาวจรภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งอพฺโพกาสิกธุดงค์นี้ จะตัดเสียซึ่งปลิโพธกังวลในอาวาส แลบรรเทาเสียซึ่งถิ่นมิทธะ และมีปกติเที่ยวไปมิได้ขัดข้อง ดุจมฤคชาติอันไม่อาศัยในที่อยู่ พระภิกษุนั้นประพฤติเป็นไปตามคำสรรเสริญดังนี้ แลไม่มีความหวงแหนในอาวาส อาจจาริกไปในทิศทั้งสี่และจะประพฤติเป็นไปตามแก่คุณทั้งหลาย มีอัปปิจฉาตาทิคุณเป็นประธาน 


   เพราะเหตุการณ์นั้น พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าพึงนิพนธ์พระคาถาไว้ว่า 


   "อนาคาริยภาวสฺส อนุรูเป อทุลฺลเภ" แปลเนื้อความว่าพระภิกษุที่อยู่ในอัพโภกาสที่แจ้งนั้น สมควรแก่ภาวะแห่งตนเป็นบรรพชิต เป็นที่อันรุ่้งเรืองด้วยประทีปคือรัศมีพิมานจันทร์เทวบุตร มีเพดานดาดไปด้วยแก้วกล่าวคือดวงดาวดาราในอากาศ เป็นที่อันบุคคลกะพึงได้ด้วยยาก พระภิกษุนั้นย่อมมีจิตประพฤติดุจดังว่ามฤคชาติ เพราะเหตุว่าหาหวงแหนมิได้ในที่อยู่ “ถีนมิทฺธํ วิโนเทตฺวา” บรรเทาเสียแล้ว ซึ่งถีนและมิทธะอาศัยซึ่งความยินดีในภาวนา ไม่ช้าไม่นานก็จสำเร็จซึ่งรสอันบังเกิดแต่บริเวกคือพระนิพพาน เหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุผู้ประกอบด้วยปรีชาญาณพึงยินดีในอัพโภกาสิกธุดงค์นี้ 


   สังวรรณนามาในสมาทานและ วิธานและประเภท และทำลาย และอนิสงส์ในอัพโภกาสิกธุดงค์ก็ตั้งอยู่ด้วยอาการสำเร็จดังพรรณนามาฉะนี้ เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ 


   “โสสานิกงฺคํปิ น นุสานํ ปฏิกฺขิปามิ โสสานิกงฺคํ สมาทิยามีติ อิเมสํ อญฺญตรวจเนน สมาทินฺนํ โหติ เตน ปน โสสานิเกน ยํมนุสฺสคามํ นเวเสนฺตา อมํ สุสาสนฺติ ววตฺถเปนฺติ น ตตฺถวสิตพฺพํ น หิ มตกสรีเร อชฺฌาปิเต ตํ สุสานํ นาม โหติ ฌา ปิตกาลโพ ปฏาย สเจปิ ทฺวาทสวสฺสานิ ฉฑฺฑิตํ สุสานเมวตสฺมิ ปน วสนฺเตน จงฺกมมฎฺฑปานีทิ การาเปตฺวา มญฺรปีํ ปญฺญาเปตฺวา ปานียํ บริโภชนียํ อุปฏฐาเปตฺวา ธมฺมํ วาเจนฺเตน น เวทิตพฺพํ” 


   วาระนี้จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนา ในโสสานิกธุดงค์สืบอนุสนธิตามกระแสวาระพระบาลีมีเนื้อความว่า “โสสานิกงฺคํปิ” เมื่อพระภิกษุจะสมาทานโสสานิกธุดงค์นั้น ย่อมสมาทานด้วยพระบาลีทั้งสองคือ สมาทานว่า “น สุสานํ ปฏิกฺขิปามิ” ข้าพระองค์จะห้ามเสียบัดนี้ซึ่งประเทศอันใช่ป่าช้า 


   และบทสมาทานว่า "โสสานิกงฺคํ สมาทิยามิ" ข้าพเจ้าจะถือเอาบัดนี้โสสานิกธุดงค์ คือจะอยู่ในประเทศอันเป็นที่นอนแห่งสัตย์อันตรายเป็นปกติ 


   อนึ่ง เมื่อมนุษย์ทั้งหลายจะตั้งบ้าน ย่อมกำหนดซึ่งที่อันใดไว้แล้ว "อิมํ สุสานํ” ที่อันนี้จะเป็นที่สุสานประเทศป่าช้า โสสานิกภิกษุอย่าพึงอยู่ในที่นั้น “มตกสรีเร อชฺฌาปิเต” เมื่อมนุษย์ทั้งหลายยังมิได้เผาสรีระมนุษย์ที่ตายแล้ว ประเทศที่กำหนดไว้นั้นจะได้ชื่อว่าสุสานประเทศหามิได้ “ฌาปิตกาลโต ปฏาย” จำเดิมแต่การเผาสรีระมนุษย์ทั้งหลายอันตรายแล้วที่อันนั้นถึงจะมิได้เผามนุษย์ที่ตาย ชนทั้งหลายทิ้งไว้ถึงสิบปี ที่อันนั้นก็ชื่อว่าสุสานแท้จริง 


   "ตสฺมึ ปน วสนฺเตน" อนึ่งเมื่อโสสานิกภิกษุอยู่ในที่นั้น จะยังชนทั้งหลายให้กระทำที่จงกรมและมณฑปเป็นอาทิ แล้วและยังชนใช้ตั้งไว้ซึ่งเตียงและตั่งและหม้อน้ำฉันและหม้อน้ำใช้แล้ว และบอกซึ่งธรรมนั้นไม่ควร 


   โสสานิกธุดงค์นี้ พระภิกษุจะพึงรักษาด้วยยาก เหตุใดเหตุดังนั้น ให้พระภิกษุบอกกล่าว ซึ่งพระสังฆเถระและบุรุษนายบ้านอันบรมกษัตริย์ประกอบให้รู้ก่อน เพื่อจะป้องกันอันตรายอันบังเกิดขึ้น จึงอยู่ในสุสานประเทศอย่าประมาณ 


   เมื่อจงกรมพึงแลดูประเทศที่เผาด้วยจักษุกึ่งหนึ่งจึงจงกรม 


   อนึ่ง เมื่อพระภิกษุนั้นไปสู่สุสานประเทศ ให้แวะลงจากทางใหญ่ พึงเดินไปโดยทางอันผิดจากทางเพื่อจะไม่ให้ปราฏว่าตนเป็นโภสานิกภิกษุ 


   และพึงกำหนดอารมณ์ มีจอมปลวกและต้นไม้และตอไม้เป็นต้น ไว้ในเวลากลางวัน แท้จริงโสสานิกภิกษุกำหนดไว้ดังนี้แล้ว ความสะดุ้งตกใจกลัวก็จักไม่มีแก่พระภิกษุนี้ในเวลากลางคืน 


   อนึ่ง เมื่อมนุษย์ทั้งหลายร่ำร้องจะเที่ยวไปในราตรี อย่าให้ภิกษุนั้นประหารด้วยวัตถสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 


   อนึ่ง โสสานิกภิกษุนั้น จะไม่ไปสู่สุสานประเทศแต่สักวันหนึ่งก็มิได้ควร 


   ยังคุตตรภาณกาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า "มชฺฌิมยามํ สุสาเน เข เปตฺวา” โสสานิกภิกษุนั้นอยู่ในสุสานประเทศสิ้นมัชฌิมยามแล้วก็กลับไปในปัจฉิมยามก็ควร 


   อนึ่ง วัตถุอันบุคคลพึงกัดเคี้ยวและพึงบริโภค มีงา และแป้ง และภัตต์อันเจือด้วยถั่วและมัจฉะและมังสะและชีวะ น้ำมัน และน้ำอ้อยเป็นอาทิ สิ่งของต่าง ๆ นี้เป็นที่ชอบใจแก่มนุษย์ พระโสสานิกภิกษุนั้นอย่าพึงเสพอย่าพึงเข้าไปในเรือนสกุล เพราะเหตุว่าพระภิกษุนั้นมีสรีระอบไปด้วยควรในสุสานประเทศ และอมนุษย์จะติดตามพระภิกษุนั้นเข้าไป เพื่อจะยังภัยและโรคเป็นอาทิให้ประพฤติเป็นไปแก่มนุษย์ทั้งหลายในสุกลนั้น 


   "อิทมสฺส วิธานํ" วิธานแห่งโสสานิกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ 


   "ปเภโต ปน อยํปิ ติวิโธ" อนึ่ง ถ้าจะว่าโดยประเภทนั้น พระภิกษุที่อยู่ในสุสานประเทศเป็นปกตินี้มี ๓ จำพวก คือ อุกฏฐะ จำพวก ๑ มัจฉิมะจำพวก ๑ มุทุกะจำพวก ๑ 


   "ธุวทาห ธุวกฺณป ธุวโรทนานิ" มนุษย์ทั้งหลายเผาซากอสุภสิ้นกาลเป็นนิจ และมีซากอสุภมีอยู่เป็นนิจ และร้องไห้อยู่เป็นนิจมีอยู่ในสุสานประเทศอันใด พระภิกษุที่รักษาโสสานิกธุดงค์เป็นอุกฤกษฏ์พึงอยู่ในสุสานประเทศอันนั้น 


   ล้ำลักษณะ ๓ ประการ มีเผาอสุภซากสรีระสิ้นกาลเป็นนิจเป็นอาทิ ในเมื่อลักษณะอันหนึ่งมีอยู่ในสุสานประเทศอันใด พระภิกษุรักษาโสสานิกธุดงค์เป็นมัชฌิมมะควรจะอยู่ในสุสานประเทศอันนั้น 


   ที่อันใดมาตรว่าถึงซึ่งลักษณะ กำหนดเรียกว่าสุสานประเทศป่าช้า โดยนัยดังกล่าวมาแล้ว พระภิกษุโสสานิกธุดงค์ เป็นมุทุกะอย่างต่ำสมควรที่จะอยู่ในสถานที่นั้น 


   "อิเมสํ ปน ติณฺณํ น สุสานมฺหิ วาสํ" อนึ่ง ภิกษุ ๓ จำพวกนี้สำเร็จซึ่งอันมิอยู่ในที่อันใช่สุสานประเทศป่าช้า โสสานิกธุดงค์ของพระภิกษุ ๓ จำพวกนั้นทำลาย 


   อาจารย์ผู้รจนาตกแต่งพระคัมภีร์อังคุตตร กล่าวว่า “สุสานอมตทิวเส” ธุดงค์พระภิกษุ ๓ จำพวกนี้ ทำลายในวันที่ตนมิได้ไปยังสุสานประเทศป่าช้า เภทคือการทำลายในโสสามิกธุดงค์ บัณฑิตพึงรู้ด้วยประการดังนี้ 


   “อยํ ปนานิสํโส” อนึ่งอานิสงส์แห่งโสสานิกธุดงค์นี้ คือจะให้ได้สติที่ระลึกถึงซึ่งความตาย และจะให้อยู่ด้วยมิได้ประมาท แลจะให้อสุภนิมิตในสรีระว่างามหามิได้ และจะบรรเทาเสียซึ่งกามราคะและจะให้เห็นสภาวะของกายมิได้สะอาด แลมีกลิ่นอันชั่วเป็นอาิทิอยู่เนือง ๆ และจะให้มากไปด้วยความสังเวช และจะให้ละเสียซึ่งความมัวเมาในสภาวะหาโรคมิได้เป็นประธาน และจะให้อดกลั้นได้ซึ่งความสะดุ้งพึุงกลัว และจะเป็นที่เคารพของอมนุษย์ และจะประพฤติเป็นไปตามสมควรในคุณ มีอับปิจฉตาปรารถนาน้อยมิได้มักมากเป็นอาิทิ แท้จริงโทษคือประมาท ย่อมมิได้ถูกต้องพระภิกษุผู้รักษาโสสานิกธุดงค์ อันหยั่งลงสู่หลับด้วยอานุภาพมรณานุสสติ ที่ตนได้ในสุสานประเทศ ใช่แต่เท่านั้น จิตของภิกษุที่ได้เห็นอสุภเป็นต้นมากนั้น จะมิได้ถึงซึ่งอำนาจแห่งความกำหนัดในวัตถุกาม จิตของพระภิกษุนั้นจะถึงซึ่งความสังเวชเป็นอันมาก “นิพุติเมสมาโน โสสานิกงุคํ” พระภิกษุผู้แสวงหาพระนิพพาน เร่งกระทำซึ่งความเพียรรักษาโสสานิกธุดงค์ดังนี้ พระภิกษุที่เป็นบัณฑิตชาติมีหทัย น้อยไปในพระนิพพานพึงเสวนะซ้องเสพเพราะเหตุว่า โสสานิกธุดงค์นี้นำมาซึ่งคุณเป็นอันมาก มีประการอันเรากล่าวแล้ว 


   สังวรรณนามาในสมาทาน และวธาน และประเภท และทำลาย และอานิสงส์ในโสสานิกธุดงค์นี้ ก็ตั้งอยู่ด้วยอาการอันสำเร็จ 


   ในยถาสันถติกังคธุดงค์ที่ ๑๒ นั้น มีวาจะพระบาลีว่า “อิเมสํ อญฺญตรวจเนน” พระภิกษุสมาทานยถาสันถติกังคธุงดค์ ล้ำพระบาลีทั้ง ๒ คือ สมาทานด้วยพระบาลีว่า “เสนาสนโลลุปฺปํ ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่า ข้าพระองค์จะห้ามเสียซึ่งตัณหา คือความปรารถนาในเสนาสนะและสมาทานด้วยพระบาลีว่า “ยถาสนฺถติกงฺคํ สมาทิยาม” แปลว่าข้าพระองค์สมาทานบัดนี้ซึ่งยถาสันถติกังคธุดงค์ สมาทานด้วยพระบาลีอันใดอันหนึ่งก็ชื่อว่าสมาทานแล้ว 


   “เตน ปน ยถาสนฺถติเกน” อนึ่ง เสนาสนะอันใดที่เสนาสนคาหาปกภิกษุ ยังภิกษุที่รักษายถาสันถติกธุดงค์ ให้ถือเอาด้วยวาจารว่าเสนาสนะนี้ถึงแก่ท่าน ภิกษุที่รักษายถาสันถติกธุดงค์พึงยินดีเสนาสนะนั้น ภิกษุที่รักษายถาสันถติกธุดงค์อย่าให้ภิกษุอื่นเข้าไปอยู่ 


   วิธานแห่งยถาสันถติกังคธุดงค์นี้ บัณฑิตพึงรู้ด้วยประการดังนี้ 


   “ปเภทโต ปน อยํปิ ติวิโธ” อนึ่งถ้าจะว่าโดยประเภทภิกษุ ผู้รักษายถาสันถติกธุดงค์นี้ มีประเภท ๓ ประการ คือ อุกัฏฐภิกษุ ๑ มัชฌิมภิกษุ ๑ มุทุกภิกษุ ๑ 


   อุกัฏฐิภิกษุที่รักษาเป็นอุกฤษฏ์ ไม่ได้เพื่อจะถามเสนาสนะที่ถึงแก่่ตนว่า เสนาสนะนี้มีในที่ไกลแลฤๅ เสนาสนะนี้มีในที่ใกล้แลฤๅ เสนาสนะนี้อมุษย์และทีฆชาติเป็นอาทิเบียดเบียนแลฤๅ เสนาสนะนี้ร้อนแลฤๅ เสนาสนะนี้เย็นแลฤๅ 


   มัชฌิมภิกษุทีปฏิบัติอย่างกลางนั้น ได้เพื่อจะถามแต่ทว่าไม่ได้เพื่อจะไปแลดูด้วยสามารถแห่งความปรารถนา 


   มุทุกภิกษุที่ปฏิบัติอย่างต่ำนั้น ได้เพื่อจะไปแลดู ถ้าแลว่าไม่ชอบใจเสนาสนะนั้นก็ถือเอาเสนาสนะอื่น 


   “อิเมสํ ปน ติณฺณํปิ” อนึ่ง ถ้าจะว่าโดยทำลายนั้น โลภในเสนาสนะนั้นมาตรว่าเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ๓ พวกนี้ ธุดงค์ของพระภิกษุ ๓ จำพวกนั้นก็ทำลาย 


   “อยํ ปนานิสํโส” อนึ่ง อานิสงส์ยถาสักถติกธุดงค์นี้ คือจะให้พระภิิกษุกระทำตามโอวาท ที่องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคกล่าวสอนไว้ว่า “ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฺฐพฺพํ” พระภิกษุผู้รักษายถาสันถติกธุดงค์ในเสนาสนะอย่างไรก็พึงยินดีเสนาสนะนั้น แลพระภิกษุนั้นจะได้อานิสงส์คือแสวงหาซึ่งประโยชน์แก่พรหมจรรย์ทั้งหลาย และจะละเสียซึ่งกำหนดเสนาสนะว่าชั่วว่าดี และจะละเสียซึ่งยินดีและไม่ยินดีในเสนาสนะ และจะปิดเสียซึ่งช่องแห่งตัณหามักมาก และจะประพฤติเป็นไปสมควรแก่คุณทั้งหลาย มีอัปปิจฉาตาคุณ เป็นอาทิ 


   “ยํ ยํ กทฺธํ สนฺตุฏโฐ” พระพุทธโฆษาจารย์พึงนิพนธ์ผูกพระคาถาสรรเสริญไว้ว่า พระยัติโยคาวจรเจ้าผู้รักษายถาสันถติกธุดงค์ได้เสนาสนะอันใดก็ยินดีด้วยเสนาสนะอันนั้น และปราศจากวิิกัปป์กำหนดตามเสนาสนะว่าชั่วว่าดี นอนเป็นสุขเหนือที่ลาดอันเรียบด้วยหญ้า พระโยคาวจรภิกษุนั้นไม่ยินดีในเสนาสนะอันประเสริฐวิเศษ “หีนํ ลทฺธํ น กุปฺปติ” เมื่อได้เสนาสนะอันชั่วก็มิได้โกรธ ย่อมสงเคราห์สพรหมจารี อันเป็นพวกบวชใหม่ด้วยเสนาสนะ “ตสฺมา อริยตาจิณฺณํ” เหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุผู้ประกอบด้วยธัมโมชปัญญาที่ประกอบเนือง ๆ ซึ่งสภาวะยินดีในยถาสันถติกธุดงค์อันองค์พระอริยเจ้าซ้องเสพ เป็นที่สรรเสริญแห่งพระพุทธเจ้าอันประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย 


   สังวรรณนาในสมาทานและวิธาน และประเภท และทำลาย และอานิสงส์ในยถาสันถติกังคธุดงค์นี้ ก็ตั้งอยู่ด้วยอาการอันสำเร็จ 


   ในเนสัชชิกังคธุดงค์เป็นคำรบ ๑๓ นั้น พระภิกษุจะสมาทานเนสัชชิกธุดงค์ด้วยพระบาลี “เสยฺยํ ปฏกฺขิปามิ” แปลว่าข้าพระองค์จะห้ามเสียซึ่งอิริยาบถนอน 


   และจะสมาทานด้วยพระบาลีว่า “เนสชฺชิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่าข้าพระองค์จะสมาทานเนสัชชิกธุดงค์อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าสมาทานแล้ว “เตน ปน เนสชฺชิเกน” อนึ่ี่งพระภิกษุผู้รักษาเนสัชชิกธุดงค์นั้น ราตรีหนึ่ง ๓ ยาม คือปฐมยาม มัชฌิมยาม และปัจฉิมยาม พึงลุกขึ้นจงกรมยามหนึ่งแท้จริงล้ำอิริยาบททั้ง ๔ อิริยาบถคือนอนนี้มิได้ควรแก่ภิกษุที่จะรักษาเนสัชชิกธุดงค์ 


   วิธานแห่งเนสัชชิกธุดงค์นี้ บัณฑิตพึงรู้ด้วยประการดังนี้ 


   “ปเภทโต ปน อยํปิ ติวิโธ” อนึ่งถ้าจะว่าโดยประเภทเนสัชชิกธุดงค์นี้มีประเภท ๓ ประำการ คืออุกฤษฏฺ์ และมัชฌิมะ และมุทุกะ 


   อนึ่ง พนักพิงและอาโยค อันบุคคลกระทำด้วยผ้าแผ่นนั้นมิได้ควรแก่พระภิกษุผู้รักษาเนสัชชิกธุดงค์อันเป็นอุกฤษฏ์ 


   ของทั้ง ๓ สิ่ง คือพนักพิงและอาโยคผ้า วัตถุสิ่งของอันใดอันหนึ่ง ควรแก่ภิกษุอันรักษาเนสัชชิกธุดงค์เป็นมัชฌิมะท่ามกลาง 


   พนักและอาโยคผ้า แลแผ่นอาโยค และหมอน และเตียง อันประกอบด้วยองค์ ๙ และองค์ ๗ ก็ควรแก่ภิกษุอันรักษาเนสัชชิกธุดงค์อันเป็นมุทุกะอย่างต่ำ 


   เตียงอันบุคคลกระทำด้วยพนักพิงหลัง และกระทำกับด้วยพนักพิงข้างทั้ง ๒ นั้น ชื่อว่าเตียงประกอบด้วย ๗ 


   “กิร” ดังได้สดับมา มนุษย์ทั้งหลายกระทำเตียงอย่างนั้นถวายแก่พระติปิฎกจุฬาภยเถระ พระผู้เป็นเจ้ากระทำความเพียรได้พระอนาคามีมรรคแล้ว ได้พระอรหัตต์เข้าสู่พระปรินิพพาน 


   อนึ่ง ธุงดค์ของภิกษุ ๓ จำพวกนี้ ย่อมทำลายในกาลเมื่อถึงซึ่งสำเร็จอิริยบถนอน 


   การที่จะทำลายในเนสัชชิกธุดงค์ว่า “วินิพนฺธสฺส อุปจฺเฉทนํ” พระภิกษุรักษาธุดงค์นี้ จะตัดเสียซึ่งอกุศลอันผูกไว้ซึ่งจิต ที่องค์พระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาไว้ว่า “เมยุยสุขํ อนุยุตฺโต” พระภิกษุประกอบไว้เนือง ๆ ซึ่งความสุขคือนอน แลลงไปในข้าง ๆ นี้ แลข้าง ๆ โน้น แลประกอบเนือง ๆ ซึ่งมิทธะ คือเงียบเหงาง่วงนอนแล้วแลยับยั้งอยู่ แลจะมีอานิสงส์คือสภาวะจะให้ภิกษุนั้นประกอบเนือง ๆ ซึ่งกรรมฐานทั้งปวง แลจะให้มีอริยาบถนำมาซึ่งความเลื่อมใส แลจะให้เป็นไปตามความปรารถนาจะกระทำเพียร แลจะประกอบอยู่เนือง ๆ ซึ่งสัมมาปฏิบัติ 


   “อาภุชิตฺวาน ปลฺลงฺกํ” พระยัติโยคาวจรภิกษุคู้เข้าแล้วซึ่งบัลลังก์ นั่งตั้งกายไว้ให้ตรง อาจสามารถจะยังหทัยแห่งมารให้ไหว 


   “เสยฺยสุขมิทฺธขํสุ หิตฺวา” พระโยคาวจรเจ้าสละเสียซึ่งนอนเป็นสุขแลง่วงเหงาเป็นสุข มีความเพียรอันปรารภแล้ว ยินดีในอิริยาบถนั่งงาม อยู่ในท่าที่จะประพฤติตน ย่อมจะได้ปิติสุขอันปราศจากอามิสเหตุใดเหตุดังนั้น พระภิกษุที่มีเพียรพึงประกอบเนือง ๆ ซึ่งเนสัชชิกธุดงค์วัตร 


   สังวรรณนามาในสมาทาน แลวิธาน แลประเภท แลทำลาย แลอานิสงส์ในเนสัชชิกธุดงค์นี้ บัณฑิตพึงรู้ด้วยประการดังนี้ 


   ในกาลบัดนี้จะสังวรรณนาด้วยสามารถแห่งพระคาถานี้คือ “กุสลติกฺกโตเจว” จะวินิจฉัยตัดสินโดยประมาณ ๑ แห่งกุศล แลจำแนกซึ่งคุณมีธุดงคคุณเป็นอาทิโดยย่อแลพิสดาร บัณฑิตพึงรู้โดยนัยที่เราแสดงมานี้ 


   มีอรรถสังวรรณนาในบทคือ “กุสลติกฺกโต” นั้นว่า แท้จริง “สพฺพาเนว ธุตงฺคานิ” ธุดงค์ทั้งปวงนี้ คือมีประเภท ๑๓ ประการ บางทีก็เป็นกุศล บางทีก็เป็นอพยากตธรรม ด้วยสามารถแห่งปุถุชนแลพระเสขอริยบุคคล และพระขีณาสวเจ้า 


   “นตฺถิ ธุตงฺคํ อกฺสลํ” ธุดงค์จะเป็นอกุศลนั้นมิได้ 


   อนึ่ง อาจารย์องค์ใดจะพึงกล่าวว่า ธุดงค์เป็นอกุศลมี “ปาปิจฺโฒ อจฺฉาปกโต” พระภิกษุมีความปรารถนาลามก แลมีอิจฉาความปรารถนาครอบงำย่ำยีย่อมจะรักษาอารัญญิกธุดงค์มิอยู่ในป่าเป็นปกติ 


   เมื่ออาจารย์กล่าวคำอย่างนี้แล้ว บัณฑิตพึงกล่าวคำตอบอาจารย์นั้นว่า เราทั้งหลายมิได้กล่าวว่า ภิกษุย่อมจะอยู่ในอรัญราวป่าด้วยอกุศลจิตแท้จริง การที่อยู่ในอรัญราวป่ามีพระภิกษุรูปใด พระภิกษุรูปนั้น ก็ชื่อว่า อรัญญิกภิกษุ แปลว่าภิกษุมีอยู่ป่าเป็นปกติ อนึ่งพระภิกษูมีปรารถนาลามกบ้าง มีปรารถนาน้อยเป็นอัปปิจฉบุคคลก็จะพึงมี 


   อนึ่ง “อิมานิ ธุตงฺคานิ” ธุดงค์ทั้ง ๑๓ ประการนี้ชื่อว่าองค์แห่งพระภิกษุชื่อธุตะ เพราะเหตุว่าภิกษุนั้นมีกิเลสอันกำจัดเสียแล้วด้วยสามารถสมาทานถือเอาด้วยดีซึ่งธุดงค์ “กิเลสธุนฺนโตวา” นัยหนึ่งญาณคือปัญญาได้คำเรียกว่าธุตะ เพราะเหตุกำจัดบำบัดเสียซึ่งกิเลสเป็นองค์แห่งธุดงค์ทั้งหลายนี้ เพราะเหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่าธุดงค์ 


   มีเนื้อความในอปรนัยว่า “ตาทิสํ วจนํ” คำเหมือนคำนั้นว่าธรรมทั้งหลายชื่อธุตะ เพราะเหตุว่ากำจัดเสียซึ่งข้าศึก ชื่อว่าเป็นองค์แห่งปฏิบัติ เพราะเหตุดังนี้ ธรรมทั้งหลายนั้นจึงชื่อว่าธุตังคานิ คำอันนี้อาจารย์กล่าวแล้วในวินิจฉัยอรรถแห่งศัพท์ในหนหลัง 


   การที่จะสมาทานนี้ ชื่อว่าเป็นองค์แห่งพระภิกษุใด “น จ อกุสเลน” พระภิกษุรูปนั้นจะได้ชื่อว่าธุตะ ด้วยอกุศลนั้นมิได้มีแท้จริงอกุศลนั้นมิไ้ด้ชำระธรรมอันลามกอันใดอันหนึ่ง การที่จะสมาทานนั้นอาจารย์พึงร้องเรียกว่า “ธุตงฺคานิ” เพราะเหตุอรรถวิคคหะว่า “เยสํ ตํ องฺคํ” กุศลนั้นชื่อว่าเป็นองค์แห่งสมาทานทั้งหลายใด สมาทานทั้งหลายนั้นชื่อว่า ธุตังคานิ 


   “นาปิ อกุสลํ” อกุศลไม่ชำระโลภทั้งปวงมีโลภในจีวรเป็นอาทิได้ กุศลนั้นได้ชื่อว่าเป็นองค์แห่งปฏิบัติหามิได้ เหตุใดเหตุดังนั้นคำที่อาจารย์กล่าวว่า “นตฺถิ อกุสลํ ธุตงฺกํ” อกุศลจะได้ชื่อว่าธุดงค์หามิได้ คำอันนี้อาจารย์กล่าวดีแล้ว 


   อนึ่ง ธุดงค์พ้นแล้วจากประมาณ ๓ แห่งกุศล เป็นอธิบายแห่งอาจารย์ทั้งหลายในธุดงค์ก็มิได้มี โดยอรรถแห่งอาจารย์ทั้งหลายนั้นธรรมชาติชื่อว่าธุดงค์มักบังเกิดมี เพราะเหตุธรรมชาตินั้นจะชำระเสียกิเลสอันมิได้มี 


   อนึ่ง “วจนวิโรโธ” ผิดจากคำกล่าวว่า ภิกษุสมาทานซึ่งคุณทั้งหลายชื่อว่าธุดงค์ แล้วแลประพฤติเป็นไปก็จะถึงแก่อาจารย์ทั้งหลายนั้น “ตสฺมา ตํ น คเหตพฺพํ” เหตุใดเหตุดังนั้น คำที่กล่าวว่าอกุศลชื่อว่าธุดงค์นั้น นักปราชญ์อย่าพึงถือเอา การที่สังวรรณนาซึ่งบทโดยกุศลติกกะ บัณฑิตพึงรู้ดังนี้ก่อน ในบทคือ “ธุตาทีนํ วิภาคโต” นั้นมีอรรถสังวรรณนาว่า “ธุโต เวทิตพฺโพ” สภาวะชื่อว่าธุตะ บัณฑิตพึงรู้ในบทคือ “ธุตาทีนํ วิภาคโต” บุคคลชื่อว่าธุตวาท กล่าวซึ่งธุตะ บัณฑิตพึงรู้ในบทคือ “ธุตาทีนํ วิภาคโต” ธรรมทั้งหลายชื่อว่าธุตะ บัณฑิตพึงรู้ในบทต้นนั้น ธุดงค์ทั้งหลายบัณฑิตพึงรู้ในบทต้นนั้น “กสฺส ธุตงฺคเสวนา” การที่จะเสพซึ่งธุดงค์ฺชื่อว่าเป็นที่สบายแก่บุคคลดังฤๅ บัณฑิตพึงรู้ในบทคือ “ธุตาทีนํ วิภาคโต” นั้นในบทคือ “ธุโต” นั้นมีอรรถสังวรรณนาว่า บุคคลมีกิเลสอันกำจัดเสียแล้วก็ดี ธรรมอันกำจัดเสียซึ่งกิเลสก็ดี ชื่อว่า “ธุโต” เป็นต้นนั้น “ธุตวาโทปิ เอตถ ปน” อนึ่งวินิจฉัยในบทคือ “ธุตาวาโท” ที่แปลว่าบุคคลกล่าวธุตะนั้นว่า “อตฺถิ ธุโต น ธุตวาโท” บุึคคลมีกิเลสอันขจัดแล้วมิได้กล่าวซึ่งการที่ขจัดเสียซึ่งกิเลสมีจำพวก ๑ “อตฺถิ น ธุวาโท” บุคคลมิได้ขจัดกิเลส มิได้กล่าวซึ่งการที่ขจัดเสียซึ่งกิเลสมีจำพวก ๑ “อตฺถิ เนว ธุโต น ธุตาโท” บุคคลมิได้ขจัดกิเลส มิได้กล่าวซึ่งธรรมที่จะขจัดกิเลสมีจำพวก ๑ “อตฺถิ ธุโต เจว ธุตวาโท” บุคคลมิได้ขจัดกิเลสแล้ว กล่าวซึ่งธรรมอันขจัดกิเลสมีจำพวก ๑ เป็น ๔ จำพวกด้วยกันดังนี้ 


   บุคคลผู้ใดขจัดเสียซึ่งกิเลสแห่งตน ด้วยธุดงคคุณมิได้ให้โอวาท แลอนุศาสน์สั่งสอนบุคคลผู้อื่นด้วยธุดงค์ ดุจดังพระพักกุลเถรเจ้าบุคคลผู้นี้ชื่อว่า “ธุโต ธุตวาโท” คือขจัดกิเลสด้วยตนไม่กล่าวธรรมอันขจัดเสียซึ่งกิเลส “ยถาห ตยิทํ อายสฺมา พกฺกุโล” เหตุใดเหตุนั้นอาจารย์พึงกล่าวว่า “อติทํ อายสฺมา พกฺกุโล” พระพักกุลเถรเจ้าผู้มีอายุ “ธุโต น ธุตวาโท” ท่านเป็นผู้กำจัดเสียซึ่งกิเลส แต่ไม่กล่าวธรรมอันขจัดเสียซึ่งกิเลสแก่บุคคลอื่น 


   “โย ปน น ธุตงฺเคน” อนึ่งบุคคลผู้ใดไม่รักษาซึ่งธุดงค์ มิได้ขจัดเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายแห่งตน กล่าวคำโอวาทสั่งสอนบุคคลผู้อื่นด้วยธุดงค์ ดุจดังว่าพระอุปนันทเถระ “อยํ น ธุโต ธุตวาโท” บุคคลผู้นี้ชื่อว่า “น ธุโต ธุึตวาโท” คือตนไม่รักษาธุดงค์มีแต่จะกล่าวธุดงค์ให้บุคคลอื่นรักษาอย่างเดียว เหตุใดเหตุดังนั้น อาจารย์กล่าวว่า “ตยิทํ อายสฺมา อุปนนฺโท” พระอุปนันทเถรเจ้าผู้มีอายุอันเป็นบุตรแห่งศากยราชนั้นชื่อว่า “น ธุโต ธุตวาโท” 


   “โย ปน อุภยวิปฺปนฺโน” อนึ่งบุคคลผู้ใดวิบัติจากธรรมทั้งสองคือตนก็มิได้รักษาธุดงค์ แลมิได้กล่าวโอวาทอนุศาสน์สั่งสอนบุคคลผู้อื่นให้รักษาธุดงค์ ดุจดังพระเถระชื่อว่าโลฬุทายี “อยํ เนว ธุโต นธุตวาโท” บุคคลนี้ชื่อว่า “เนว ธุโต น ธุตวาโท” แปลว่าตนไม่รักษาธุดงค์ แลไม่กล่าวธุดงค์ให้โอวาทสั่งสอนบุคคลอื่น เหตุใดเหตุดังนั้น อาจารย์จึงกล่าวว่า “ตยิทํ อายสฺมา โลฬุทายี” พระโลฬุทายีเถรเจ้าผู้มีอายุนั้นชื่อว่า “เนว ธุโต น ธุตวาโท” แปลว่าวิบัติจากธรรมทั้ง ๒ ประการดังกล่าวมาแล้ว 


   “โย ปน อุภยสมฺปนฺโน” อนึ่งบุคคลผู้ใดถึงพร้อมด้วยธรรมทั้ง ๒ ประการ คือตนก็รักษาธุดงค์แลกล่าวโดยโอวาทสั่งสอนบุคคลผู้อื่นให้รักษาธุดงค์ด้วย ดังพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจ้า “อยํ ธุโต เจว ธุตวาโท จ” บุคคลนี้ชื่อว่าธุตะธุตวาท แปลว่าตนก็รักษาธุดงค์ผู้กำจัดกิเลส ทั้งได้สั่งสอนผู้อื่นให้รักษาธุดงค์ด้วย เหตุใดเหตุดังนั้น อาจารย์จึงกล่าวว่า “ตยิทํ อายสฺมา สารีปุตฺโต” พระผู้เป็นเจ้าสารีบุตร ทั้งได้ชื่อว่า ธุโต ทั้งได้ชื่อว่า ธุตวา่โท ด้วยประการดังนี้ เอวํ ก็มีด้วยประการดังนี้ 


วาระนี้จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนาในสภาวธรรม ๕ ประการ อันเป็นบริวารธุดงคเจตนา ในธุดงคนิเทศปริจเฉทที่ ๒ ในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคปกรณ์ สืบอนุสนธิตามกระแสพระบาลี มีเนื้อความพระพุทธโฆษาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์ได้แสดงบทวิภาคว่า “ธุตาทีนํ วิภาคโต” ซึ่งแปลว่าโดยจำแนกแห่งธรรมชื่อว่าธุึตะ คือธุดงค์อันขจัดกิเลสเป็นต้น แลมีบทวินิจฉัย ๕ บท ไขอรรถออกจากบท “วภาค ธุตาทีนํ วิภาคโต” นี้คือบท “ธุโต เวทิตพฺโพ” ว่าธรรมเป็นเหตุขจัดกิเลส ชื่อว่าธุดงค์บัณฑิตพึงรู้เป็นปฐมที่ ๑ แลบท “ธุตวาโท เวทิตพฺโพ” คือบุคคลผู้กล่าวธรรมอันขจัดกิเลสคือธุดงค์ ชื่อว่าธุตวาท เป็นคำรบ ๒ ทั้ง ๒ บทนี้ ได้วินิจฉัยตามอรรถสังวรรณนามาในข้างต้นนั้นแล้ว แต่ยังอีก ๓ บทคือบท “ธุตธมฺมา เวทิตพฺพา” เป็นคำรบ ๓ บทคือบท “ธุึตงฺคานิ เวทิตพฺพานิ” เป็นคำรบ ๔ บท “กสฺส ธุตงฺคเสวนา สปฺปายา” เป็นคำรบ ๕ นั้น ยังหาได้แสดงไม่ จะได้วินิจฉัยโดยลำดับบทสืบไป 


   วินิจฉัยในบท “ธุึตธมฺมา เวทิตพฺพา” เป็นคำรบ ๓ นั้น มีอรรถสังวรรณนาว่า “อิเม ปญฺจ ธมฺมา” สภาวธรรม ๕ ประการนี้ อันเป็นบริวารแห่งธุดงค์เจตนา “อปฺปิจฺฉตา” คือความมีปรารถนามักน้อย ๑ “สนฺตุฏิตา” คือความสันโดษยินดีแต่ปัจจัยของตนที่มีอยู่ ๑ “สลฺเลขตา” คือความสัลเลขขัดเกลากิเลสให้เบาบาง ๑ “ปวิเวกตา” คือความยินดีในที่ปริเวกอันสงัดเงียบ ๑ “อิทมฏิตา” คือความมีญาณปัญญา ๑ สภาวะทั้ง ๕ ประการ ชื่อว่าธุตธรรมนี้ คือธุดงค์อันเป็นเหตุขจัดกิเลส เพราะเหตุบาลี สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเทศนาไว้ว่า “อปฺปิจฺฉํเยว นิสฺสาย” ดังนี้เป็นซึ่งแปลว่าสภาวะคือธุดงค์อันเป็นเหตุขจัดกิเลสนั้น เพราะอาศัยความมีปรารถนาน้อยแท้จริง 


   มีอรรถรูปว่า ในธุตธรรม คือสาภวะแห่งธุดงค์อันเป็นเหตุขจัดกิเลสอันปิจฉตาคุณ คือความปรารถนาน้อยในปัจจัย กับสันตุฏฐิตาคุณ คือความมีสันโดษยินดีในปัจจัยของตนที่มีึสภาวะ ๓ ประการนี้ ได้แก่โลโภ คือความไม่โลภ 


   สัลเลขตาคุณ คือความสัลเลขขัดเกลากิเลสให้เบาบาง กับปริเวณตาคุณ คือยินดีในปริเวกอันสงัดเงียบ สภาวะทั้ง ๒ นี้ ย่อมตกตามคือเป็นไปในภายธรรมทั้ง ๒ คือ อโลโภ อโมโห คือความไม่โลภ และความไ่ม่หลง 


   อิทมัฏฐิตาคุณ คือความถือว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ ได้แก่ญาณปัญญา อันเป็นเหตุรู้แท้จริง 


   มีอรรถสังวรรณนาในบทอิมัฏฐิตานั้นว่า พระโยคาพจรย่อมขจัดโลภในปฏิกเขปวัตถุคือสิ่งของอันต้องห้าม ด้วยอโลภะคือไม่โลภหวงแหนแลขจัดโมหะที่ปิดบังโทษ ในปฏิกเขปวัตถุเหล่านั้นด้วยอโมหะ คือไม่หลง 


   ใช่แต่เท่านั้น พระโยคาพจรนั้นขจัดเสียได้ซึ่งกามสุขัลลิกานุโยค คือความเพียรอันประกอบตามความติดชุ่มอยู่ในกามสุข อันประพฤติเป็นไปด้วยอโลภะ คือเสพอาศัยซึ่งปัจจัยที่สมเด็จพระพุทธองค์ทรงอนุญาตเป็นประธาน แลขจัดเสียซึ่งอัตตกิลมถานุโยคคือเพียรกระทำตนให้ลำบาก อันประพฤติเป็นไปด้วยอโมหะ คือไม่หลงมีความสัลเลขขัดเกลากิเลสให้เบาบางยิ่งนัก ในธุดงคคุณทั้งหลายเหตุใดเหตุดังนั้น สภาวธรรมทั้ง ๕ ประการนี้ บัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นธุตธรรมคือธุดงค์เป็นเหตุขจัดกิเลส วินิจฉัยในบท “ธุตงฺคานิ เวทิตพฺพานิ” เป็นคำรบ ๔ นั้น มีอรรถสังวรรณนาว่า “เตรส ธุตงฺคานิ เวทิตพฺพานิ” ธุงดค์ทั้งหลายบัณฑิตพึงรู้มีชื่อดังนี้ คือปังสุกุลิกังดธุดงค์ ๑ เตจีวริกังคธุดงค์ ๑ ปิณฑปาติกังคธุดงค์ ๑ สปทานจริกังคธุดงค์ ๑ เอกาสนิกังคธุดงค์ ๑ ปัตตปิณฑิกังคธุดงค์ ๑ ขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์ ๑ อารัญญิกกังคธุดงค์ ๑ อัพโภกาสิกังคธุดงค์ ๑ โสสานิกังคธุึดงค์ ๑ ยถาสันติกังคธุดงค์ ๑ เนสัชชิกังคธุดงค์ ๒ รวมเป็น ๑๓ ประการ 


   มีอรรถรูปว่า อนึ่งกล่าวโดยเนื้อความ “ลกฺขณาทีหิ วุตฺตาเนว” ธุึดงค์ทั้ง ๑๓ ประการนี้ สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาด้วยเหตุมีลักษณะเป็นต้นแท้จริง 


   วินิจฉัยในบท “กสฺส ธุตงฺคเสวนา สปฺปายา” ซึ่งเป็นบทคำรบ ๕ มีคำปุจฉาว่า การเสพรักษาซึ่งธุดงค์เป็นที่สบายของโยคาวจรผู้มีจริตเป็นดังฤๅ 


   มีคำบริหารโดยอรรถวินิจฉัยว่า การเสพรักษาซึ่งธุดงค์นั้นเป็นที่สบายของโยคาวจรสองจำพวก คือผู้เป็นราคจริต แลเป็นโมหจริต 


   มีคำปุจฉาว่า การเสพรักษาซึ่งธุดงค์นั้นเป็นที่สบายของโยคาวจรผู้เป็นราคจริต แลโมหจริตนั้น เพราะเหตุอย่างไร 


   มีคำวิสัชนาว่า “ธุตงฺเสวนา หิ” การเสพยารักษาซึ่งธุดงค์เป็นปฏิบัติยากยิ่ง ๑ เป็นวิหารธรรมอันสัลเลขคือขัดเกลากิเลสให้เบาบางอย่าง ๑ 


   แท้จริง ราคะคือความกำหนัดในวัตถุกามกิเลสกาม ของโยคาวจรผู้เป็นราคจริตนั้น “ทุกขาปฏิปทํ นิสฺสาย” ถ้าอาศัยความปฏิบัติอันยากลำบากแล้วก็ย่อมสงบระงับ 


   โมหะ คือความหลงฟั่นเฟือน อันโยคาวจรผู้เป็นโมหจริตไม่มีความประมาท “สลฺเลขํ นิสฺสาย” ถ้าอาศัยความสัลเลขขัดเกลากิเลสให้เบาบางแล้วย่อมจะละเสียได้ 


   “หิ ยสฺมา การณา” เพราะเหตุใดเพราะเหตุดังนั้น ในอรรถสังวรรณนาอันเป็นบุรพนัยนี้ จึงกล่าวการเสพรักษาซึ่งธุดงค์เป็นที่สบายของโยคาวจรสองจำพวก คือผู้เป็นราคจริต แลผู้เป็นโมหจริตดังกล่าวแล้ว 


   ในอปรนัยนั้น “อารญฺญิกงฺค รุกฺขมูลิกงฺค ปฏิเสวนาวา” อีกประการหนึ่งล้ำธุดงค์ ๑๓ ประการ การเสพรักษาในอรัญญังกังคธุดงค์ แลรุกขมูลิกังคธุดงค์ทั้งสองนี้ เป็นที่สบายแก่โยคาวจรผู้เป็นโทสจริตบ้าง 


   มีอรรถรูปว่า แท้จริง เมื่อพระโยคาวจรผู้เป็นโทสจริตมีวิหารธรรมอยู่ ไม่มีวัตถุแลบุคคลใดมากระทบครึดครือ เพราะความเสพปฏิบัติซึ่งธุดงค์ “โทโสปิ วูปสมติ” แม้ว่าโทโสความโกรธเคืองประทุษร้ายก็ย่อมระงับ 


   สังวรรณนามาในบพวิภาคคือ “ธุตาทีนํ วิภาโต” บัณฑิต 


   วินิจฉัยในบท “สมาสพฺยาสโต” คือว่าด้วยธุดงค์โดยย่อแลธุดงค์โดยพิสดารต่อไป 


   “อิมานิ ปน ธุตงฺคานิ สมาสโต ตีณิ สีสงคานิ ปญฺจ อสมฺภินฺนงฺคานีติ อฏเว โหนฺติ” 


   มีอรรถสังวรรณนาว่า “อิมานิ ปน ธุตงฺคานิ” ดังกล่าวว่าโดยพิเศษ ถ้าว่าโดยย่อธุดงค์เหล่านี้จัดเป็นสีสังคธุดงค์ คือมีองค์เป็นศีรษะเป็นประธาน แต่สามธุดงค์ ธุดงค์ที่เป็นอภิสัมภีนนังคธุดงค์คือมีองค์ไม่เจือกัน ๕ ธุดงค์ มีเพียง ๘ เท่่านั้น 


   ล้ำธุดงค์ ๘ นั้น ธุดงค์เหล่านี้คือสปทานจาริกังคธุดงค์ ๑ เอกาสนิกังคธุดงค์ ๑ อัพโภกาสิกังคธุดงค์ ๑ ทั้ง ๓ นี้เป็นองค์ศีรษะประธานแห่งธุดงค์ทั้ง ๑๓ ประการ 


   อธิบายว่า แท้จริงโยคาวจร เมื่อรักษาสปทานจาริกังคธุดงค์ก็ชื่อว่า จักรักษาปิณฑปาติกังธุดงค์ด้วย 


   “เอกาสนิกงฺคํ จ รกฺขโต” ใช่แต่เท่านั้น โยคาวจรเมื่อรักษาเอกาสนิกังคธุดงค์อยู่ “ปตฺตปิณฺฑิกงฺคขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคานิปิ สุรกฺขนียานิปิ” อันว่าปัตตปิณฑิกังคธุดงค์ก็ดี แลขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์ก็ดี ชื่อว่าโยคาวจรนั้นพึงรักษาด้วยแล้ว 


   “อพฺโภกาสิกงฺคํ รกฺขนฺตสฺส” เมื่อโยคาวจรรักษาอัพโภกาสิกังคธุดงค์อยู่ “กึ อตฺถิ รุกฺขมูลิกงฺคํ” รุกขมูลิกังคธุดงค์ยังมีอย่างไรเล่า อธิบายว่าพระโยคาวจรรักษาอัพโภกาสิกังคธุดงค์แล้วก็ชื่อว่ารักษารุกขมูลิกังคธุดงค์ด้วย 


   “ยถาสนฺถติกงฺคํ จ รกฺขิตพฺพํ นาม” ใช่แต่เท่านั้น ยถาสันถติกังคธุดงค์ก็ชื่อว่า อันพระโยคาวจรภิกษุนั้นพึงรักษาด้วยอย่างเดียวกัน 


   อธิบายว่า โยคาวจรภิกษุเมื่อรักษาอัพโภกาสิกังคธุดงค์แล้วทั้งสองด้วยพร้อมกัน 


   “อิมา นิ ตีณี สีสงฺคานิ” จึงสรุปรวมความว่า สีสังคธุดงค์คงมีองค์เป็นศีรษะประธาน ๓ ธุดงค์เหล่านี้ ดังที่กล่าวมาแล้วกับอสัมภินนังคธุดงค์ คือมีองค์ไม่เจือกัน คืออารัญญิกังคธุดงค์ ๑ ปังสุกกุลิกังคธุดงค์ ๑ เตจีวรีกังคธุดงค์ ๑ เนสัชชิกังคธุดงค์ ๑ โสสานีกังคธุดงค์ ๑ เป็น ๕ ธุดงค์เหล่านี้ จึงรวมด้วยกันเป็นธุดงค์ ๘ ประการดังนี้ 


   “จตฺตาเรว โหนฺติ” อนึ่งพระพุทธโฆษาจารย์เจ้า แสดงลักษณะธุดงค์ตามนัยพระพุทธฎีกามี ๔ ประเภท อีกใหม่เล่าว่าธุดงค์ทั้ง ๑๓ ประการนัน ถ้าจัดเป็นปฏสังยุตต์ คือประกอบอาศัยซึ่งปัจจัย แลวิริยะเป็นปฏิสังยุตตธุดงค์แล้ว ก็มีลักษณะเป็น ๔ ประการ 


   “เทฺว จีวรปฏิสํยุตฺตานิ” คือธุดงค์เป็นปฏิสังยุตต์ด้วยจีวรปัจจัย ๒ “ปญฺจ ปิณฺฑปาตปฏิสํยุตฺตานิ” คือธุดงค์เป็นปฏิสังยุตต์ด้วยบิณฑบาตปัจจัย ๕ “ปญฺจ เสนาสนปฏิสํยุตฺตานิ” คือธุดงค์เป็นปฏิสังยุตต์เสนาสนะ ๕ “เอกํ วิริยปฏิสํยุตฺตํ” คือธุดงค์เป็นปฏิสังยุตต์ด้วยความเพียร ๑ 


   เป็นลักษณะประเภทแห่งธุดงค์เป็น ๔ ประการดังนี้ มีความอธิบายว่า ล้ำลักษณะแห่งธุดงค์ทั้ง ๔ ประเภทนั้น เนสัชชิกังคธุดงค์เป็นวิริยปฏิสังยุตต์ คือประกอบพร้อมจำเพาะด้วยความเพียร 


   ธุดงค์อีก ๑๒ ข้างนอกนี้ มีลักษณะปรากฏให้เห็นชัดอยู่แท้จริง ธุดงค์ยังมีอีกเล่าเรียกว่านิสสิตธุดงค์ พระพุทธโฆษาจารย์เจ้าจึงแสดงบทในอรรถสังวรรณนาว่า “สพฺพเนว นิสฺสยวเสน เทฺวว โหติ” ธุดงค์อันมีลักษณะเป็น ๒ ด้วยสามารถจัดเป็นนิสัย คืออาศัยเป็นปัจจัยแลวิริยะชื่อว่านิสสิตธุดงค์ 


   มีความอธิบายว่า ธุดงค์ ๑๒ อันอาศัยซึ่งปัจจัย คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะ เรียกว่าปัจจัยนิสสิตธุดงค์ 


   แลธุดงค์ ๑ อันอาศัยซึ่งความเพียรเรียกว่าวิริยนิสสิตธุดงค์ 


   องค์ธุดงค์มีอีก ๒ “เสวิตพฺพาเสวิตพฺพวเสน” ด้วยสามารถธุดงค์อันโยคาวจรภิกษุพึงเสพรักษาเรียกว่า เสวิตัพพธุดงค์ และธุดงค์อันโยคาวจรภิกษุไม่พึงเสพรักษาเรียกว่า อเสวิตัพพธุดงค์ 


   มีอรรถสังวรรณนาว่า แท้จริงเมื่อพระโยคาวจรภิกษุรูปใดเสพรักษาธุดงค์อยู่ “กมฺมฏานํ วฑฺฒติ” กรรมฐานภาวนาย่อมเจริญขึ้น “เตน เสวิตพฺพานิ” ธุดงค์ทั้งหลายนั้น อันโยคาวจรภิกษุรูปนั้นก็ควรเสพรักษา 


   ถ้าโยคาวจรภิกษุรูปใด ผู้เสพรักษาธุดงค์อยู่ กรรมฐานภาวนาย่อมเสื่อมถอยไป “เตน น เสวิตพฺพานิ” ธุดงค์ทั้งหลายนั้น อันโยคาวจร ภิกษุรูปนั้นไม่ควรเสพรักษา 


   อีกประการหนึ่ง โยคาวจรภิกษุใด เมื่อเสพรักษาธุดงค์ก็ดี ไม่เสพรักษาธุดงค์ก็ดี “วฑฺฒเว น หายติ” กรรมฐานภาวนาของโยคาวจรภิกษุนั้นย่อมเจริญไม่เสื่อมถอย โยคาวจรภิกษุนั้นเมื่อมีความอนุเคราะห์แก่ปัจฉิมาชนตาชน ผู้เกิดมาในภายหลังก็พึงเสพรักษาธุดงค์ทั้งหลายนั้นเถิด 


   อนึ่ง โยคาวจรภิกษุใด รักษาธุดงค์อยู่ก็ดี มิได้รักษาธุดงค์ก็ดี “น วฑฺฒเตว” กรรมฐานภาวนาของโยคาวจรภิกษุนั้นย่อมไม่เจริญแท้จริง โยคาวจรภิกษุนั้นควรรักษาธุดงค์ทังหลายนั้นเถิด “อายตึ” เพื่อประโยชน์แก่วาสนาบารมีเป็นเหตุอบรมสืบต่อไปในภพเบื้องหน้า 


   “เอวํ เสวิตพฺพาเสวิตพฺพวเสน ทุวิธานิปิ” ธุดงค์มี ๒ ประการด้วยสามารถเป็นเสวิตัพพธุดงค์แลอเสวิตัพพธุดงค์ ดังพรรณนามาฉะนี้ 


   อนึ่ง ธุดงค์ทั้งหลายทั้งปวง ถ้ากล่าวด้วยสามารถเจตนาก็มีแต่ประการเดียวเท่านั้น สมด้วยคำพระอรรถกถาจารย์กล่าวในอรรถกถาทั้งหลายมีดังนี้ว่า “เอกาเยว หิ ธุตงฺคสมาทานเจตนา” มีความว่าแท้จริง เจตนาในการสมาทานซึ่งธุดงค์เป็นอย่างเดียวเท่านั้น 


   อาจารย์บางจำพวกย่อมกล่าวว่า “ยา เจตนาธุตงฺคํ” เจตนาเป็นความดำริจะสมาทานใด เจตนาคือความดำริสมาทานนั้นนั่นแลชื่อว่าธุดงค์ คือเป็นเหตุอันขจัดกิเลส 


   แสดงลักษณะแห่งธุดงค์โดยย่อ มีสีสังคธุดงค์ ๓ เป็นต้น ก็ยุติกาลเท่านี้ 


   แต่นี้จะสังวรรณนาลักษณะแห่งธุดงค์โดยวิตถารต่อไป 


   “พฺยาสโต ปน” ประการหนึ่ง ถ้าจะกล่าวโดยพิสดาร ธุดงค์มี ๔๒ ประการ คือธุดงค์แห่งภิกษุ ๑๓ ธุดงค์ แห่งนางภิกษุณี ๘ ธุดงค์ของสามเณร ๑๒ ธุดงค์ของนางสิกขมานา แลสามเณรี ๗ ธุดงค์ของอุบาสก อุบาสิกา ๒ จึงเป็นธุดงค์ ๔๒ ดังนี้ 


   “สเจ หิ อพฺโภกาเส อารญฺญิกงฺคสมฺปนฺนสุสานํ โหติ” มีสังวรรณนาว่า แท้จริง ถ้าสุสานประเทศป่าช้าถึงพร้อมแก่อารัญญิกังคธุดงค์มีใดอัพโภกาสอันเป็นที่กลางแจ้ง พระภิกษุแม้แต่รูปเดียวก็อาจเพื่อจะเสพรักษาธุดงค์ทั้งปวงได้คราวเดียวกัน คืออธิบายว่าเป็นอันรักษาธุดงค์ตลอดทั่วถึงกันสิ้นทั้ง ๑๓ ธุดงค์แล 


   ดังจะกล่าวโดยพิเศษ ธุดงค์ทั้ง ๒ คืออารัญญิกกังคธุดงค์ ๑ ขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์ ๑ สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค ก็ตรัสห้ามแก่นางภิกษุณีด้วยมีสิกขาบทได้ทรงบัญญัติไว้ 


   ธุดงค์ทั้ง ๓ นี้ คืออัพโภกาสิกังคธุดงค์ ๑ รุกขมูลิกังคธุดงค์ ๑ โสสานิกังคธุดงค์ ๑ “ทุปฺปริหารานิ” อันนางภิกษุณีจะรักษาได้ด้วยยาก “ภิกฺขุนิยา หิ ทุตยิกํ วินาวสิตุ ํ นฺ วฏฏติ” เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าอันนางภิกษุณี ถ้าเว้นทุติยิกาภิกษุณี ที่เป็นเพื่อนสองแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ 


   อีกประการหนึ่ง “สมานจฺฉนฺทา ทุติยิกา ทุลฺลภา” นางภิกษุณีทุติยิกาที่เป็นเพื่อนสอง ซึ่งมีฉันทะความปรารถนาพอใจอันเสมอกันก็เป็นอันได้ด้วยยากในสถานเห็นปานดังนี้ 


   อนึ่งถ้าหากนางภิกษุณีนั้น จะพึงได้ทุติยิกาภิกษุณีเป็นเพื่อนสองที่มีความปรารถนาพอใจเสมอกันไซร้ “สํสฏวิหารโต น มุจฺเจยฺย” ก็ไม่พึงด้นจากวิหารโทษ คือความอยู่ระคนกัน 


   “เอวํ สติ” ในเมื่อเหตุขัดข้องอย่างนี้มี นางภิกษุณีจะพึงรักษาธุดงค์ได้เพื่อหวังแก่ประโยชน์อย่างใด “เสววสสา อตฺโถ สมฺปชฺเชยฺย” ประโยชน์นั้นไม่พึงสำเร็จแก่นางภิกษุณีนั้นแท้จริง 


   เพราะเหตุแห่งนางภิกษุณี ไม่พึงอาจปฏิบัติรักษาธุดงค์ได้ดังที่กล่าวมานี้ “ปญจ หาเปตฺวา ภิกขุนีนํ อฏเฐว โหนฺตีติ เวทิตพฺพานิ” ธุดงค์ทั้งหลาย บัณฑิตพึงรู้ว่า ลดเสีย ๕ ธุดงค์ แล้วธุดงค์ของนางภิกษุณียังมีอยู่ ๘ ธุดงค์ 


   อธิบายธุดงค์ทั้ง ๘ นั้น นางภิกษุณีจะพึงเลือกธุดงค์หนึ่งธุดงค์ใด ปฏิบัติรักษาได้ โดยควรแก่จริต แลความสบาย แลความศรัทธาเลื่อมใสของตน ตามพระพุทธบัญญัติที่ทรงอนุญาตไว้ 


   ประการหนึ่งล้ำธุดงค์เหล่านั้น โดยควรแก่คำที่กล่าวแล้ว ธุดงค์ทั้งหลายอันเศษยกเตจีวริกังคธุดงค์เสียมี ๑๒ บัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นธุดงค์ของสามเณร แลธุดงค์ ๗ เป็นของสิกขมานาแลสามเณรี 


   อนึ่งธุดงค์เหล่านี้ คือเอกาสนิกังคธุดงค์ ๑ ปัตตปิณฑิกังคธุดงค์ ๖ เป็นธุดงค์สมควรแก่อุบาสกอุบาสิกา ธุดงค์ทั้ง ๒ ดังนี้ อันอุบาสกแลอุบาสิกา อาจเพื่อจะปฏิบัติรักษาได้ เพราะเหตุฉะนี้ธุดงค์มี ๔๒ โดยพิสดารดังที่กล่าวมาด้วยประการดังนี้ 


   “อยํ สมาสพฺยาส โต วณฺณนา” แสดงด้วยอรรถวรรณนาในบท “สมาสพฺยาสโต” คือย่อแลพิสดารแห่งธุดงค์ อันมีประการต่าง ๆ นี้ ก็ยุติกาลแต่เท่านี้ 


   “สีลสฺส โวทานํ” ความบริสุทธิ์แห่งศีลมีประการอันกล่าวแล้วด้วยคุณทั้งหลายใด มีอัปปิจฉตาคุณ แลสันตุฏฐิตาคุณเป็นต้น “เตสํ สมฺปาทนตฺถํ สมาทานตพฺพธุตงฺคกถา กถิตา” การกล่าวซึ่งธุดงค์อันพระโยคาวจรพึงสมาทาน เพื่อจะให้ถึงพร้อมแห่งคุณมีอัปปิจฉตาคุณ แลสันตุฏฐิตาคุณเป็นต้นเหล่านั้น อันข้าพระองค์ผู้ชื่อว่าพุทธโฆษาจารย์กล่าวแล้วในคัมภีร์พระวิสุทธิมรร ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเทศนาด้วยศีลแลสมาธิปัญญา เป็นประธานในพระคาถานี้ด้วยคำว่า “สีเล ปติฏาย นโร สปญฺโญฺ” มีประมาณเท่านี้ 


   “ธุตงฺคนิทเทโส นาม ทุติโย ปริจเฉโท” แสดงมาด้วยปริจเฉทเป็นคำรบ ๒ ชื่อธุดงคนิเทส คืแแสดงออกซึ่งธุดงค์อันมีประเภท ๑๓ ประการ แลลักษณะแห่งธุดงค์ทั้งย่อแลพิสดาร ในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรค อันข้าพระองค์ผู้มีนามว่าพุทธโฆษาจารย์ได้รจนาตกแต่้งเพื่อให้เกิดความปราโมทย์ คือตรุณปีติอันอ่อนแก่สาธุชน ด้วยประการดังนี้ 


   รับพระราชทานถวายวิสัชนา ในสภาวธรรมอันเป็นบริวารแห่งธุดงคเจตนาในบท ธุตธมฺมา เวทิตพฺพา” เป็นต้นจนตลอดจบธุดงคนิเทศปริจเฉทที่ ๒ ก็ยุติกาลเพียงเท่านี้ 


เอวํก็มีด้วยประการฉะนี้





หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เล่ม 1

คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพ์โดย  แม่พลอย โกกนุท




หนังสือ พระวิสุทธิมรรค เล่ม 1

คัดจาก  http://www.larnbuddhism.com/visut/

พิมพ์โดย  แม่พลอย โกกนุท





